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ေဖေဖမ္ဝါရီ၊ ၂၀၁၆



ေကခီးဇ ီးတငလ္ႊမ 

ဂခရတ္ဘစဆ္ငဂ္ခမသည ္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕တ င္အေျ္စိုက္ေသမ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဆိုင္ရမစီီးပ မီးေရီးပညမရ င္ျဖစ္သည္။ သ သည္ 
မက္ကိ ်ဳင္ီးယမီးတကသၠိလု္မ  စီီးပ မီးေရီးပညမပါရဂ ဘ ြဲ႕ကိုရရ ိ္ြဲဲ့ၿပီီး ျမန္မမာႏိုင္ငံအတ င္ီးတ င္ ကမ႓ာ့မဲ့ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရမ 
အလုပ္သမမီးအဖ ြဲ႕၊ အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီး၊ အိုဒီအိုင၊္ DFAT-Australia ာႏ င္ဲ့ အျ္မီးအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးအပါအဝင္ အဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးစ မတို႔၌ 
အလုပ္လုပ္ေနသ ျဖစ္ပါသည္။ သ သည္လက္ရ အိ္ခိန္တ င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရမအလုပ္သမမီးအဖ ြဲ႕ဘကမ္ ေန၍  ျမန္မမာႏိုင္ငံအတ င္ီးရ ိ 
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ထိေတ ႕ေဆမင္ရ က္ေရီးကိ ုဦီးေဆမင္ေနသ ျဖစ္ပါသည္။  

အစီရင္္ံစမေရီးသ အေနျဖင္ဲ့ သေုတသနာႏ င္ဲ့ ယ္ုအစီရင္္ံစမျပင္ဆင္ေရီးသမီးရမတ င္ တန္ဖုိီးမျဖတ္ာႏိုင္ေသမ ပံဲ့ပိုီးက ညီမႈမခမီးလုပ္ 
ေဆမင္ေပီး္ြဲဲ့သည္ဲ့ ရြဲသ ေအမင္အမီး ေကခီးဇ ီးတင္ရ ိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယ္ုအစီရင္္ံစမျပ်ဳစုေရီးသမီးရမတ င္ ၎တို႔၏ အ္ခိန္မခမီးာႏ င္ဲ့ 
ထိုီးထ င္ီးသိျမင္မႈမခမီးကို မ ခေဝေပီး္ြဲဲ့ၾကသည္ဲ့ ေျမမက္ျမမီးစ မေသမ ျပည္သ ႔ဝန္ထမ္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးသမမီးမခမီးကုိလည္ီး ေကခီးဇ ီး 
တင္ရ ိပါသည္။ အေစမပိုင္ီးမ ၾကမ္ီးမခမီးကို မ တ္္ခက္မခမီးေပီး္ြဲဲ့ၾကေသမ ကင(္မ္)နင္၊ မက္သယ ီးအမာႏိုီးလ္၊ ေရ မင္တန္နယ္လ္၊ 
ဂခိမ္ီးစ္အိုဝင္ ာႏ င္ဲ့ အင္ဒရီယမ ဆမ ရမ တို႔ကိုလည္ီးေကမင္ီး၊ ေထမက္ပံံဲ့က ညီမႈမခမီးေဆမင္ရ က္ေပီး္ြဲဲ့ေသမ ကုလသမဂၢ 
ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးမႈအစီအစဥ္ကိုလည္ီးေကမင္ီး ေကခီးဇ ီးတင္ရ ိပါသည္။ ယ္ုအစီရင္္ံစမတ င္ အေၾကမင္ီးအရမပိုင္ီးာႏ င္ဲ့ ေကမက္္ခကပ္ိုင္ီးတို႔တ င္ 
မ မီးယ င္ီးမႈတစံုတရမ ပါရ ိပါက စမေရီးသ ၏တမဝန္သမျဖစ္ေၾကမင္ီးကိုလည္ီး ေဖမ္ျပအပ္ပါသည္။ 

အမရ ေဖမငေ္ဒရ ငီ္းသည ္ အကခ်ဳိီးအျမတ္မယ သည္ဲ့ ာႏုိင္္ငံတကမဖံ ႔ၿဖိ်ဳီးေရီးအဖြဲ ႔အစည္ီးတစ္္ုျဖစ္ၿပီီး အရ ိန္အဟုန္ျဖင္ဲ့ ဖံ ႔ၿဖိ်ဳီးတုိီးတက္ 
ေနသည္ဲ့ အမရ ေဒသရ ိ လ မခမီး၏ လ ေနမႈဘဝျမႇင္ဲ့တင္ေပီးသည္ဲ့ လုပ္ငန္ီးမခမီးကုိ ေဆမင္ရ က္လခက္ရ ိပါသည္။ ဆယ္စုာႏ စ္ေျ္မက္္ုၾကမ 
ကမလအတ င္ီး ရရ ိထမီးသည္ဲ့ လုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ေဒသတ င္ီး အေတ ႔အၾကံ်ဳမခမီးတုိ႔အေပၚ အေျ္္ံ၍ ၂၁ ရမစုတ င္ အမရ ေဒသတ င္ီး 
ေတ ႔ၾကံ်ဳေနရသည္ဲ့ စိန္ေ္ၚမႈမခမီးျဖစ္ေသမ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈာႏ င္ဲ့ ဥပေဒ၊ စီီးပ မီးေရီးဖံ ႔ၿဖိ်ဳီးတုိီးတက္မႈ၊ အမခ်ဳိီးသမီီးစ မ္ီးေဆမင္ရည္ျမင္ဲ့မမီးေရီး၊ 
သဘမဝပတ္ဝန္ီးကခင္န င္ဲ့ ေဒသတ င္ီး ပ ီးေပါင္ီးေဆမင္ရ က္ေရီး လုပ္ငန္ီးမခမီးကုိ လုပ္ေဆမင္လခက ္ရ ိပါသည္။ ထုိ႔ျပင ္Books for Asia 
အစီအစဥ္ာႏ င္ဲ့ ပညမရပ္ဆုိင္ရမ အျပန္အလ န္ဖလ ယ္မႈမခမီးကုိပါ ေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးျဖင္ဲ့ အမရ ေဒသ ၿငိမ္ီး္ခမ္ီး၊ တရမီးမ ခတကမ 
ဖံ ႔ၿဖိ်ဳီးသမယမေရီးအတ က ္က ညီေဆမင္ရ က္လခက္ရ ပိါသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကုိတ င္ ႐ုံးုံီး္ခ်ဳပ္တည္ရ ိၿပီီး အမရ ာိုႏင္ငံေပါင္ီး (၁၈) ာႏုိင္ငံာႏ င္ဲ့ 
ဝါရ င္တန္၊ ဒီ စီ တုိ႔တ င္္ ႐ုံးုံီးမခမီးရ ိပါသည္။ အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီးသည္ အစုိီးရဌမနဆုိင္ရမာႏ င္ဲ့ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္မခမီးျဖင္ဲ့ 
လုပ္ငန္ီးမခမီးတြဲ ဖက္လုပ္ေဆမင္ကမ၊ ရန္ပံုေင မခမီးအမီး ာႏ စ္ာႏုိင္ငံာႏ င္ဲ့ ာႏုိင္ငံေပါင္ီးစုံပါဝင္ေသမ ဖံ ႔ၿဖိ်ဳီးေရီးအဖြဲ ႔အစည္ီးမခမီး၊ 
ေဖမင္ေဒီးရ င္ီးမခမီး၊ ေကမ္ပိုေရီးရ င္ီးမခမီး ာႏ င္ဲ့ တစ္သီီးပုဂၢလအလ ွဴရ င္မခမီးမ  လက္္ံရရ ိပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 



စကမီးဦီး 

ျမန္မမာႏုိင္ငံရ  ိ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီး၊ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခေရီးာႏ င္ဲ့ အမခမီးပါဝင္ၿပီီးတည္ၿငိမ္ေသမ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးျဖစ္ထ န္ီးေအမင္ 
ေဆမင္ရ က္ရေသမလုပ္ငန္ီးစဥ္မခမီးတ င္ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ အေရီးပါေသမမခက္ာႏ မစမတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ လ တစ္ဦီး္ခင္ီးစီက အစိုီးရာႏ င္ဲ့ ထိေတ ႕ၿပီီး ၎တို႔အတ ကအ္ျမတ္ေင ာႏ င္ဲ့ လုပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈဝင္ေင မခမီး 
ရရ ိေအမင္ေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ယင္ီးသို႔ေဆမင္ရ က္ရမတ င္ ေဒသ္ံလ ထုအတ က္အလပု္အကိုင္မခမီးကိုဖန္တီီးေပီးျ္င္ီးသည္ လက္ရ  ိ
အစိုီးရက အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရ က္လခက္ရ ိၿပီီး က ၽမ္ီးကခင္ပညမရ င္မခမီးကေရ ႕တိုီးေဆမင္ရ က္ရန္အၾကံျပ်ဳေနၾကေသမ ပိုမို 
ကခယ္ျပန္႔သည္ဲ့စီီးပ မီးေရီးျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးာႏ င္ဲ့လည္ီး ဆက္စပ္လခက္ရ သိည္။ ဆယ္စုာႏ စ္ေပါင္ီးမခမီးစ မၾကမသည္ဲ့ စစ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး 
လက္ေအမက္မ ႐ုုံးန္ီးထ က္လမသည္ဲ့ာႏိ္ုင္ငံတစ္ာႏုိင္ငံအေနာႏ င္ဲ့ ပ င္ဲ့လင္ီးျမင္သမမႈ၊ တရမီးမ ခတမႈာႏ င္ဲ့ ာႏိုင္ငံေတမ္ာႏ င္ဲ့ လ ႔အဖ ြဲ႕အစည္ီးၾကမီး 
ဆကဆ္ံေရီးကိုပိိုမိုတိုီးတက္ေကမင္ီးမ န္ေစသည္ဲ့ မည္သည္ဲ့ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမဆို ာႏိုင္ငံ၏ေရရ ည္ ဒီမိုကေရစီအသ င္က ီးေျပမင္ီး 
ေရီးာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးႂက ယ္ဝ္ခမ္ီးသမမႈတို႔ကို အေထမက္အက ျဖစ္ေစပါသည္။ အတအိကခဆိုရေသမ္ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့စီီးပ မီးစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ 
မႈကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲျ္င္ီးသည္ ျမန္မမဲ့အသ င္ေျပမင္ီးလြဲေရီး၏ အသီီးအပ င္ဲ့ဲ့မခမီးကိုလ အမခမီးစုရရ ိ္ံစမီးရေရီးတ င္ မရ ိမျဖစ္လိုအပ္ 
ေသမ အျ္င္ီးအရမတစ္္ုျဖစ္သည္။ 

မၾကမေသီးမီာႏ စ္မခမီးအတ င္ီးက ေဆမင္ရ က္္ြဲဲ့ေသမ ဗဟုိ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခေရီး လုပ္ငန္ီးစဥ္ကနဦီးအဆင္ဲ့မခမီးေၾကမင္ဲ့ ေဒသာႏၲရ 
စီီးပ မီးေရီးစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈတ င္ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့အစိုီးရအဖ ြဲ႕မခမီးကိုယ္တိုင္ ဆံုီးျဖတ္လုပ္ကိုင္ာု္ိႏင္ေသမ အ္ င္ဲ့အလမ္ီးမခမီးစ မကို 
ေဖမ္ထုတ္ေပီး္ြဲဲ့သည္။ စည္ပင္သမယမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးမ  ေရလုပ္ငန္ီး၊ စိုက္ပခ်ဳိီးေရီးမ သည္ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ထုတ္ေပီးျ္င္ီး ကြဲဲ့သို႔ေသမ 
က႑မခမီးတ င္ ေဒသာၲႏရအစိုီးရမခမီးက ဆံုီးျဖတ္္ င္ဲ့မခမီးရ ိလမသည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးသည္ 
ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီး စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တ င္ မ ဝါဒဆိုင္ရမအေျပမင္ီးအလြဲမခမီးကို စတင္စမ္ီးသပ္လုပ္ကိုင္လမၾကသည္ကိလုည္ီး 
ေတ ႕ရ ိရသည္။ ယင္ီးသည္ ာႏုနယ္လ ေသီးေသမ အေတ ႕အၾကံံ်ဳပင္ျဖစ္ၿပီီး အိုမင္ီးကမ ျပႆနမလည္ီးမကင္ီးေသမ လမ္ီးၫႊန္္ခက္ 
အေဟမင္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ လုပ္ထံုီးလုပ္နည္ီးအေဟမင္ီးမခမီးမ မလည္ီး ေနရမတကမတ င္ ေတ ႕ျမင္ေနရဆြဲျဖစ္သည္။ ဖ ြဲြဲ႕စည္ီးပံုာႏ င္ဲ့ စည္ီးမခဥ္ီး 
စည္ီးကမ္ီးပိုင္ီးဆိုင္ရမ အကန္႔အသတ္မခမီး၊ ပခက္ယ င္ီးေနေသမ မက္လံုီးမခမီးစသည္တို႔ရ ိေနသည္ဲ့အျပင္ မည္သို႔ေျပမင္ီးလြဲမႈ 
လုပ္ာိုႏင္သည္ကိ ုမသိရ ိျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ အေျပမင္ီးအလြဲအတ က ္ယံုၾကည္္ခက္မရ ိျ္င္ီးစသည္တို႔ကိုလည္ီး ေတ ႕ျမင္ေနရသည္။ 

ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးက႑အမခမီးအျပမီးမ မကြဲဲ့သို႔ပင္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီး စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မည္သို႔အလုပ္လုုပ္သည္၊ 
မည္သ တို႔က အဓိကဇမတ္ေကမင္မခမီးျဖစ္သည္ာႏ င္ဲ့ မည္သည္တို႔ကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးအတ က္ အဓိကဦီးစမီးေပီးကိုင္တ ယ္ရမည္ 
ကို ေဖမ္ျပေသမ သတင္ီးအ္ခက္အလက္မခမီး အျပည္ဲ့အစံုရ ိမေနပါ။ ထိုေနမက္္တံ င္ အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီးသည္ ျမန္မမာႏို္င္ငံ၏ 
ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးက႑ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈကို ေလဲ့လမဆန္ီးစစ္ထမီးၿပီီး ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးအတ က ္ အၾကံျပ်ဳ္ခက္မခမီးကိုလည္ီး 
ေဖမ္ျပထမီးေသမ ယ္ုသုေတသနအစီရင္္ံစမကို ဝမ္ီးေျမမက္စ မထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ ထိုအစီရင္္ံစမကို ျမန္မမာုိႏင္ငံရ ိ ပုဂၢလိက 
က႑ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးအသိုက္အျမံ်ဳဝန္ီးကခင္ကိုအထ ီးျပ်ဳေလဲ့လမေနေသမ သီီးျ္မီးလ တ္လပ္သည္ဲ့အတိုင္ပင္္ံာႏ င္ဲ့ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီး 
ေဘမဂေဗဒပညမရ င္ ေဒါက္တမဂခရတ္ ဘစ္ဆင္ဂခမက ေရီးသမီး္ြဲဲ့ပါသည္။  

မိမိတို႔အေနာႏ င္ဲ့ ယ္ုအစီရင္္ံစမ အစိတ္အပုိင္ီးအျဖစ္ပါဝင္ေသမ အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီး၏ သုေတသနလုပ္ငန္ီးစဥ္မခမီးသည္ အဓိက 
တမဝန္ရ ိသ မခမီးာႏ င္ဲ့ ကခယ္ျပန္႔ေသမလ ထကုိ ုျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးလုပ္ငန္ီးစဥ္ာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးတိုီးတက္္မႈတို႔အတ က္ 
အမီးလံုီးပါဝင္ေသမ ေဆ ီးောႏ ီးညိႇာႏိႈင္ီးမႈမခမီးျပ်ဳလုပ္ရမတ င္ အေထမကအ္ပံံဲ့ေပီးာိုႏင္ပါလိမ္ဲ့မည္။ ယ္ုအစီရင္္ံစမကို အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီး 
ာႏ င္ဲ့ ယ ေကအျပည္ျပည္ဆိုင္ရမဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဌမန (DFID) တို႔က ပ ီးတ ြဲရန္ပုံေင ေထမက္ပံဲ့ေပီးျ္င္ီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္ အစီရင္္ံစမတ င္ 
ပါဝင္ေသမ ထင္ျမင္ယ ဆ္ခက္မခမီးမ မမ  စမေရီးသ ၏ယ ဆ္ခက္မခမီးသမျဖစ္ၿပီီး အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီးာႏ င္ဲ့ DFID ၏ အယ အဆမခမီးျဖစ္ 
သည္ဟ ုမမ တ္ယ ာႏိုင္ပါ။ 

 

ေဒါက္တမ ကင္(မ္)နင္ 
ဌမေနကိုယ္စမီးလ ယ္ 
အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီး
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ဘ႑မာႏ စ္ ၁၄-၁၅ H1 ................................................................................................................... 57 

ေနမက္ဆက္တ ြဲ ၃။  ေလလံလိုင္စင္ နမ နမျဖစ္စဥ္ေလဲ့လမ္ခက္ .................................................................. 58 

 



i 
 

အတုိေကမက္ေဝါဟမရမခမီး 

DALMS စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမန (ယ္င္ ေၾကီးတိုင္ာႏ င္ဲ့ေျမစမရင္ီးဦီးစီီးဌမန) 

DAO စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး 

DICA ရင္ီးာႏ ီီးျမႇ်ဳပ္ာႏ ံမႈာႏ င္ဲ့ ကုမၸဏီမခမီးညႊန္ၾကမီးမႈဦီးစီီးဌမန 

DISI စက္မႈႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ င္ဲ့ စစ္ေဆီးေရီးဦီးစီီးဌမန 

DoH ကခန္ီးမမေရီးဦီးစီီးဌမန 

DRD ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဦီးစီီးဌမန 

FDI တိုက္ရိကု္ာႏိုင္ငံျ္မီးရင္ီးာႏ ီီးျမႇ်ဳပ္ာႏ ံမႈ 

FY ဘ႑မေရီးာႏ စ္ 

GAD အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန 

IRD ျပည္တ င္ီးအ္ န္မခမီးဦီးစီီးဌမန 

IZ စက္မႈဇုံ 

IZMC စက္မႈဇုံစီမံ္န္႔  ္ြဲမႈေကမ္မတီ 

IZSC စက္မႈဇုံႀကီီးၾကပ္ေရီးေကမ္မတီ 

MCDC မာၲႏေလီးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရီးေကမ္မတီ 

MEB ျမန္မမဲ့စီီးပ မီးေရီးဘဏ ္

MoHT ေဟမ္တယ္ာႏ င္ဲ့ ္ရီီးသ မီးလမေရီးဝန္ႀကီီးဌမန 

MoLFRD ေမ ီးျမွဴေရီး၊ ေရလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႔ၿဖိ်ဳီးေရီးဝန္ႀကီီးဌမန 

SOE ာႏိုင္ငံပုိင္စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီး 

SLORC ာႏိုင္ငံေတမ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပမီးမႈတည္ေဆမက္ေရီးအဖ ြဲ႔ 

S/R ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့ တိုင္ီးေဒသႀကီီး 

TDAC ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရီးေကမ္မတီ 

YCDC ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရီးေကမ္မတီ 
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ရက္ေန႔ ဗဟိုဘဏ္အၫႊန္ီးကိန္ီးျဖစ္ေသမ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလမလ ခင္ ျမန္မမကခပ္ေင  ၁၂၈၁ ာႏႈန္ီးကိုသံုီးစ ြဲထမီးျ္င္ီးျဖစ္ပါသည္။  
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အစီရင္္ံစမအာႏ စ္္ခ်ဳပ္ 

ျမန္မမာႏုိင္ငံအသ င္က ီးေျပမင္ီးမႈ၏ အသီီးအပ င္ဲ့မခမီးကိ ုာႏိုင္ငံအတ င္ီးရ  ိလ မခမီးစုရရ ိ္ံစမီးာႏုိင္ေစေရီးအတ က္ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့စီီးပ မီးေရီး 
စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲာုိႏင္ေရီးက မရ ိမျဖစ္လိုအပ္ေနသည္။ လက္ရ ိအ္ခိနတ္ င္ အ္ခ်ဳိ႕ေသမ ျပည္နယ္/တိငု္ီးေဒသႀကီီး 
အစိုီးရမခမီးသည္ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တ င္ မ ဝါဒပိုင္ီးဆိုင္ရမ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးကို စတင္စမ္ီးသပ္ကခင္ဲ့သံုီးေနၿပီ 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံရ ိ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခေရီးလုပ္ငန္ီးစဥ္သည္ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသၾကီီးအဆင္႔ဲ့က္အစိုီးရမခမီးအေနာႏ င္ဲ့ 
ျမွဴနီစီပယ္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး၊ ေရလုပ္ငန္ီး၊ သစ္ေတမ၊ ေျမယမ၊ စိုက္ပခ်ဳိီးေရီးာႏ င္ဲ့ အျ္မီးက႑မခမီး၌ စီီးပ မီးေရီးက႑စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈတ င္ 
ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမခမီးေဆမင္ရ က္ာႏိုင္ရန္ လမ္ီးမခမီးဖ င္ဲ့ေပီးထမီးေသမေၾကမင္ဲ့သမ ယ္ုကြဲဲ့သို႔စမ္ီးသပ္ေဆမင္ရ က္မႈမခမီးကို ျပ်ဳလုပ္လမ 
ာႏိငု္ျ္င္ီးလည္ီးျဖစ္သည္။ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခေရီးလုပ္ငန္ီးစဥ္သည္ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏စီီးပ မီးေရီးစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈကို ပိုမုိတိုီးတက္ 
ေကမင္ီးမ န္လမေစေရီးအတ က္ ာႏုိင္ငံတကမအသိုင္ီးအဝုိင္ီးက ထိေတ ႕ေဆမင္ရ က္ာႏိုင္ေသမ အ္ င္ဲ့အလမ္ီး အသစ္မခမီးကိုလည္ီး 
ဖန္တီီးေပီးထမီးသည္။ အေျပမင္ီးအလြဲတစ္္ခ်ဳိ႕ရ ိေနေသမ္ျငမီးလည္ီး ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီး စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေဟမင္ီးမ  ဝိေသသ 
လကၡဏမအမခမီးအျပမီးမ မ ႂက င္ီးကခန္ေနဆြဲပင္ျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနမရပ္မခမီးထြဲမ အ္ခ်ဳိ႕ကို ကိုင္တ ယ္ေျဖရ င္ီးာႏုိင္ျ္င္ီးသည္ 
အစိုီးရသစ္အတ က ္ ယင္ီး၏စီီးပ မီးေရီးက႑ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈစ မ္ီးရည္အေပၚယံုၾကည္မႈျမင္ဲ့မမီးေစရန္ာႏ င္ဲ့ ျမန္မမျပည္သ မခမီးအတ ကလ္ည္ီး 
လက္ေတ ႕ရရ ိ္ံစမီးာႏိုင္ေသမ ရလမဒ္ေကမင္ီးမခမီးကို ေဖမ္ေဆမင္ေပီးာႏိုင္ရန္တို႔အတ က္ အလ န္ေကမင္ီးမ န္ေသမ အ္ င္ဲ့အလမ္ီး 
တစ္္ုပင္ျဖစ္သည္။ ယ္ုအစီရင္္ံစမတ င္ ျမန္မမာႏုိင္ငံရ ိ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီး စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ေလဲ့လမသံုီးသပ္ထမီးပါသည္။ 
ပထမဦီးစ မျမန္မမာႏုိင္ငံရ ိ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခေရီးလုပ္ငန္ီးစဥ္ကို သံုီးသပ္ထမီးၿပီီး ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီး စီမံအုပ္္္ခ်ဳပ္မႈတ င္ 
အဓိကအေရီးပါသ မခမီးအေၾကမင္ီးကို အေသီးစိတဆ္န္ီးစစ္ေလဲ့လမထမီးပါသည္။ ထို႔ေနမက္ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးေဆမင္ရ က္ရန္ 
အေျ္အေနေကမင္ီးမ န္ေသမ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရမ ျပႆနမာႏ စ္ရပ္ကို မီီးေမမင္ီးထိုီးေဖမ္ျပထမီးပါသည္။ ၎တို႔မ မ- (၁) 
ေဒသာႏၲရအ္ န္စနစ္ - ယင္ီးသည္မခမီးေသမအမီးျဖင္ဲ့ ာႏႈန္ီးေသအ္ န္ျဖစ္ၿပီီး ဝန္ေဆမင္္ေၾကီးေင မခမီးေပၚတ င္ အဓိကမ ီ္ိုေနရသည္။ 
(၂) အသံုီးမခမီးသည္ဲ့ေလလ-ံလိငု္စင္စနစ္ - ယင္ီးသည္ ၿပိ်ဳင္ဆိုင္မႈကိ ု ကန္႔သတထ္မီးၿပီီး စီီးပ မီးေရီးလက္ဝါီးႀကီီးအုပ္မႈကို 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေနမက္ဆံုီးအ္န္ီးတ င္ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈကို ပိုမုိတိုီးတက္ေကမင္ီးမ န္လမေစမည္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီး 
မခမီးေဆမင္ရ က္ာႏုိင္ရန္အတ က္ အႀကံျပ်ဳ္ခက္မခမီးကိုေဖမ္ျပထမီးသည္။ 

ျမနမ္မာုိႏငင္၏ံ ဗဟုိ္ခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလ ခမဲ့္ ခေရီးလုပင္နီ္းစဥ ္

ျမန္မမာႏိုင္ငံတ င္ ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီး၊ ္႐ုိုံးင္၊ ၿမိ်ဳ႕နယ္၊ ၿမိ်ဳ႕၊ ေကခီးရ မအုပ္စု/ရပ္က က္စသည္ျဖင္ဲ့ ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ 
ေအမက္ အစိုီးရအဖ ြဲ႔အစည္ီးမခမီးစ မရ ိသည္။ အဆိပုါျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသၾကီီး  အစိုီးရအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးသို႔ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခ 
ေပီးျ္င္ီးအ္ခ်ဳိ႕ရ ိေသမ္လည္ီး ၎တို႔မ မအေျ္္ံအမီးျဖင္ဲ့ ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရာႏ င္ဲ့ ္ ြဲထုတ၍္မရေသမ အစိတ္အပုိင္ီးမခမီးသမျဖစ္ေနေသီး 
သည္။ ထိုအေၾကမင္ီးေၾကမင္ဲ့ပင္ ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီး မည္မ ခအမ န္တကယ ္အေရီးပါသည္၊ မည္မ ခအမဏမရ ိသည္ 
ဆိုေသမအ္ခကက္ိ ုအျငင္ီးပ မီးရျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည ္ျပည္ေထမင္စုအစုိီးရစနစ္၏ အစိတ္အပုိင္ီးမခမီး ျဖစ္ေနသည္ဲ့တိုင္ေအမင္ 
ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီး၌ အ္ခ်ဳိ႕ေသမ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရပ္မခမီးအေပၚတ င္ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ပိုင္္ င္ဲ့အသစ္မခမီး ရရ ိထမီး 
ၾကသည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ဖ ြဲ႕စည္ီးအုပ္္ခ်ဳပ္ပံုအေျ္္ံဥပေဒတ င္ ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးအတ က္ ဥပေဒျပ်ဳ  ္င္ဲ့ာႏ င္ဲ့ 
အ္ န္ေကမက္္ံ  ္င္ဲ့ဆိုင္ရမ လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့မခမီးကို ျပဌမန္ီးေပီးထမီးသည္။ အလမီးတ ပင္သကဆ္ိုင္ရမ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ 
ပတ္သက္ၿပီီး စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ပုိင္  ္င္ဲ့ကိုလည္ီး ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့ တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးသို႔ ေပီးအပ္ထမီးသည္ဲ့ အဓိပၸါယ္လည္ီး 
သက္ေရမက္သည္။ ဆိုလိုသည္မ မ ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးသည္ ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တိုင္ီးေဒသႀကီီး 
လႊတ္ေတမ္မခမီးမ  ဥပေဒျပဌမန္ီး  ္င္ဲ့ရ ိေသမ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးနယ္ပယ္မခမီးာႏ င္ဲ့ ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရက 
အ္ န္ေကမက္္ံ  ္င္ဲ့ရ ိေသမ လုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က ္လိငု္စင္္ခထမီးမႈဆိုင္ရမ အဆံုီးအျဖတ္ေပီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးက႑ကိ ုႀကီီးၾကပ္ျ္င္ီး 
မခမီးေဆမင္ရ က္္ င္ဲ့ရ ိသည္ဟ ေသမ အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိသုို႔လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့ အမဏမ္ ြဲေဝေပီးထမီးျ္င္ီးသည္ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလ ခမဲ့္ချ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီး၏အ္န္ီးက႑ကို နမီးလည္သေဘမေပါက္ေရီးတ င္ အေရီးႀကီီးေသမ 
အ္ခက္တစ္္ုျဖစ္သည္။ အကခဥ္ီးဆုိရေသမ္ ျမန္မမာႏုိင္ငံရ ိ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခေရီးလုပ္ငန္ီးစဥ္သည္ ျပည္ေထမင္စုမ  
ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးသို႔ ဖ ြဲ႕စည္ီးတည္ေဆမက္ပံုမခမီးကိ ု ္ ြဲေဝေပီးျ္င္ီးမဟုတ္ပြဲ အေသီးစိတ္ေသမဆံုီးျဖတ္လုပ္ 
ကိုင္  ္င္ဲ့အ္ခ်ိဳ႕ကို္ ြဲေဝေပီးျ္င္ီးသမျဖစ္သည္ ကိုေတ ႕ရ ိရသည္။ 

ေဒသာၲႏရစီီးပ မီးေရီးဆုိငရ္မစမီအုံပ္္ ခ်ဳပမ္ႈ၏  အဓကိဇမတ္ေကမငမ္ခမီး 

ျမန္မမာႏိုင္ငံအတ င္ီးရ ိလ အမခမီးစုအတ က္ စီီးပ မီးေရီး စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရမကိစၥရပ္မခမီးာႏ င္ဲ့ ပတ္သတလ္ ခင္ ပထမဦီးဆံုီး 
စတင္ထိေတ ႕ဆက္ဆံရသည္မ မ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့ျဖစ္သည္။ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ျပ်ဳလုပ္ျ္င္ီး၊ အ္ န္ေကမက္္ံျ္င္ီး၊ သို႔မဟုတ္ 
လုပ္ငန္ီးစစ္ေဆီးျ္င္ီးကြဲဲ့သုိ႔ေသမ ကိစၥရပ္မခမီး၌ ထေိတ ႕မႈစတင္ရသ မခမီးမ မ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့အရမရ ိမခမီးျဖစ္ေလဲ့ရ ိသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့ 
တ င္ အစိုီးရဌမနအမခမီးအျပမီး ရ ိေနေသမ္လည္ီး စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးလုပ္ကိုင္သ အမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးာႏ င္ဲ့ အဓိက ထိေတ ႕ဆကဆ္ံရေသမ 
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ဌမနသံုီး္ုမ မ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး (DAOs)၊ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန (GAD) ာႏ င္ဲ့ ျပည္တ င္ီးအ္ န္မခမီးဦီးစီီးဌမန 
(IRD) တို႔ျဖစ္သည္။ 

စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏အစိုီးရစနစ္အတ င္ီးရ ိ အေျ္္ံၿမိ်ဳ႕ျပအုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးျဖစ္သည္။ 
၎တို႔သည ္ ျမွဴနီစီပယ္အစိုီးရာႏ င္ဲ့ ဝိေသသလကၡဏမမခမီးစ မတ ညီသည္။ ၎တို႔သည ္ ၿမိ်ဳ႕ျပဝန္ေဆမင္မႈမခမီးေပီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ 
ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈတို႔တ င္ အဓိကအ္န္ီးက႑၌ရ ိၾကသည္။ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီးကို ေလလံစနစ ္ သို႔မဟုတ္ 
ပံုမ န္လုပ္ထံုီး လုပ္နည္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ အညီ္ခထမီးေပီးျ္င္ီး၊ ေဆမက္လုပ္ေရီးပါမစ္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေၾကမ္ျငမဆိုင္ီးဘုတ္လိုင္စင္မခမီး္ခထမီးေပီးျ္င္ီး၊ 
ေျမယမအေဆမက္အဦီး္ န္မခမီး ေကမက္္ံျ္င္ီးစသည္တို႔ကိုလည္ီး ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။ ထိုအ္ နအ္္မခမီးသည္ အျ္မီးေသမ 
ာႏုငိ္ငံမခမီးတ င္ ေဒသာႏၲရအစိုီးရမခမီး၏ အဓ္ိကကခေသမဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္မခမီးျဖစ္ၾကေသမ္လည္ီး ျမန္မမာႏိုင္ငံတ င္မ  ၎တို႔သည ္
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ ဝင္ေင  ၁၀% ေအမက္ကိသုမ ကိယု္စမီးျပ်ဳသည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕အမခမီးစု၏ 
အဓိကဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္မ မ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးထံမ ေကမက္္ံေသမ လိုင္စင္ေၾကီးာႏ င္ဲ့ အျ္မီးေသမစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးမ  
ရျ္င္ီးျဖစ္သည္။ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးသည္ သကဆ္ိုင္ရမက႑ေပၚမ တည္ၿပီီး စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး္ခထမီးေပီးေသမ 
လိုင္စင္ာႏ စ္မခ်ဳိီးအနက္မ  တစ္မခ်ဳိီးမခ်ဳိီးကိ ု ရယ ရေလဲ့ရ ိသည္။ ပထမတစ္မခ်ဳိီးမ မ လိုင္စင္အေရအတ က ္ အကန္႔အသတ္မရ ိေသမ 
လုပ္ငန္ီးအမခ်ဳိီးအစမီးမခမီးအတ က္ ၿပိ်ဳင္ဆိုင္စရမမလိုေသမ လုပ္ထံုီးလုပ္နည္ီးမခမီးျဖင္ဲ့ ္ခထမီးေပီးေသမ လိုင္စင္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ 
တစ္မခ်ဳိီးမ မ စုစုေပါင္ီးလုပ္ငန္ီးအေရအတ က္ အကန္႔အသတ္ရ ိ္ေသမ လုပ္ငန္ီးအမခ်ဳိီးအစမီးမခမီးအတ က္ ေစခီးၿပ္ိ်ဳင္ေလလံဆ ြဲ၍ 
ရယ ရေသမ လိငု္စင္အမခ်ိဳီးအစမီးျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔လုပ္ငန္ီး လိုင္စင္မခမီး အဓိကအမီးျဖင္ဲ့ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံလိုငစ္င္္မခမီးအေပၚ 
အဓိကဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္အျဖစ္ မ ီ္ ိုေနရျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ အေရီးႀကီီးေသမအကခ်ဳိီးဆက္မခမီး ျဖစ္ေပၚလမပါသည္။ ၎တို႔ကို 
ေနမက္ပိုင္ီးတ င္ ေဆ ီးောႏ ီးသ မီးပါမည္။ 

အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င္ ဗဟို္ခကက္ခၿပီီး အမဏမအရ ိဆံုီးအဖ ြဲ႕အစည္ီးျဖစ္သည္။ မခမီးေသမအမီး 
ျဖင္ဲ့ (အျ္မီးာႏုိင္ငံမခမီးမ ) ၿမိ်ဳ႕ေတမ္ဝန္မခမီးကိုင္စ ြဲေလဲ့ရ ိသည္ဲ့ အမဏမအမခမီးစုကို ရရ ိထမီးသည္။ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန၏ 
လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့မခမီးထြဲတ င္ ေျမယမာႏ င္ဲ့ ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္ီး  ္န္မခမီးစီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္ီး၊ အ္ခ်ဳိ႕ေသမအ္ န္အ္မခမီးေကမက္္ံျ္င္ီး၊ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့ 
အပတ္စဥ္ဌမနဆိုင္ရမ စံုညီအစည္ီးအေဝီးမခမီးကခင္ီးပျ္င္ီး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမခမီးလႊြဲေျပမင္ီးေပီးျ္င္ီးအပါအဝင္ လပု္ငန္ီးရပ္မခမီးစ မတို႔အတ က္ 
ေထမက္္ံစမမခမီးကိ ု စီီးပ မီးေရီးလပ္ုငန္ီးမခမီးအတ ကေ္ရီးသမီးေပီးျ္င္ီးစသည္ျဖင္ဲ့ အေရီးပါေသမ လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့မခမီးစ မရ ိသည္။ အေထ  
ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနမ  ၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးမ ွဴီး၏ အလ န္အေရီးပါၾသဇမရ ိေသမ အ္န္ီးက႑ေၾကမင္ဲ့ အျငင္ီးပ မီးမႈမခမီးာႏ င္ဲ့ တိ္ုင္ 
ၾကမီးမႈမခမီးကို စံုစမ္ီးစစ္ေဆီးျ္င္ီး၊ ေစဲ့စပ္ျဖန္ေျဖျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ၾကမီးဝင္ေျဖရ င္ီးျ္င္ီးလုပ္ငန္ီးမခမီးသည္လည္ီး အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီး 
ဌမန၏လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့မခမီးပင္ျဖစ္သည္။ ေနမက္ဆံုီးအေနာႏ င္ဲ့ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနတ င္ လုပ္ငန္ီးအေကမင္အထည္ေဖမ္ 
ေဆမင္ရ က္မႈစ မ္ီးေဆမင္ရည္လည္ီး ႀကီီးမမီးစ မရ ္ိေနသည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ လ အင္အမီးနည္ီးပါီးေသမ အျ္မီးဌမနမခမီးကိုယ္စမီး လုပ္ငန္ီး 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးကို အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနက ကိုုယ္စမီးေဆမင္ရ က္ေပီးေလဲ့ရ ိသည္။ ျပည္တ င္ီး 
အ္ န္မခမီးဦီးစီီးဌမနမ မမ  ကခယ္ျပန္႔စ မထိေတ ႕ဆက္ဆံမႈအရမ၌ တတယိလိုက္ေသမအဖ ြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၎တ င္ အျ္မီးဌမနမခမီးာႏ င္ဲ့ 
ယ ဥ္လခင္ အတအိကခသတ္မ တ္ ျပဌမန္ီးထမီးေသမ လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့အမဏမမခမီးစ မရ ိ္ေနၿပီီး ကုန္သ ယလ္ပု္ငန္ီး  ္န္ာႏ င္ဲ့ ဝင္ေင  ္န္၊ တံဆိပ္ 
ေ္ါင္ီး္ န္မခမီးအပါအဝင္ အ္ န္အ္မခမီးေကမက္္ံသည္ဲ့ လုပ္ငန္ီးကို အဓိကလုပ္ေဆမင္သည္။ 

အလမီးတ ပင္ က႑အလိကု္တမဝန္  ္ြဲေဝေပီးထမီးေသမ ဌမနဆိုင္ရမမခမီးလည္ီး မခမီးစ မရ ္ိေသီးသည္။ ၎ဌမနမခမီးသည္ သက္္ဆိုင္ရမ 
လုပ္ငန္ီးက႑ရပ္မခမီးအထင္အရ မီးရ ိေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င္ ႐ုံးံုီးမခမီးရ ိၾကသည။္1 ထိုဌမနဆိုင္ရမမခမီးတ င္ေအမက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။ 

 သစ္ေတမဦီးစီီးဌမန 
 ေမ ီးျမွဴေရီးာႏ င္ဲ့ ကသုေရီးဦီးစီီးဌမန 
 ေရလုပ္ငန္ီးဦီးစီီးဌမန 
 စက္မႈႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ င္ဲ့ စစ္ေဆီးေရီးဦီးစီီးဌမန 
 ကုန္သ ယ္မႈျမႇင္ဲ့တင္ေရီးာႏ င္ဲ့ စမီးသံုီးသ ေရီးရမဦီးစီီးဌမန 
 ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဦီးစီီးဌမန 
 သယယ္ ပို႔ေဆမင္ေရီးလုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ င္ဲ့ ေပါင္ီးစပ္ညိႇာႏိႈင္ီးေရီးဌမန  ္ြဲ 
 စိုက္ပခ်ဳိ္ီးေရီးဌမန 
 စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမန2 

                                                            
1 ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့တ င ္ဌမနဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္ီးေပါင္ီး ၈၀ ္န္႔ရ ိရမ ၎တို႔အနက္အမခမီးစုမ မ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ ငလ္ည္ီး တည္ရ ိ္ၾက သည္။ 
ယ္ုစမရင္ီးသည ္အျပည္ဲ့အစံုဟုမဆိုာိုႏင္ေသမ္လညီ္း ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့အေရီးပါေသမ ဌမနဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးအမီးလံုီးကိုမ  ေဖမ္ျပ ထမီးာိုႏင္သည္။ 
2 ယ္င္က ေၾကီးတိုင္ာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဦီးစီီးဌမနျဖစ္သည္။ 



iv 
 

 သမဝါယမဦီးစီီးဌမန 

အျ္မီးအစိုီးရဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးျဖစ္ေသမ သတ ်ဳတ င္ီးဝန္ႀကီီးဌမန၊ ဟိတုယ္ာႏ င္ဲ့ ္ရီီးသ မီးလမေရီးဝန္ႀကီီးဌမနစသည္တို႔သည္ စီီးပ မီးေရီး 
က႑တ င္အေရီးပါေသမ လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့မခမီးရ ိၾကေသမ္လည္ီး ရံုီး္ ြဲမခမီးမ မ သကဆ္ိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္အနည္ီးငယ္တ င္သမ ရိ ၾကသည္။  

ေစခီးၿပိ်ဳငေ္လလံလုိငစ္ငမ္ခမီးာႏ င္ဲ့ ေဒသာၲႏရအစိီုးရဝငေ္င အရငီ္းအျမစ ္

လက္ရ ိျမန္မမာႏိုင္ငံတ င္ကခင္ဲ့သံုီးေနေသမ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ယ္င္အစု္ိီးရမခမီးလက္ထက္က 
ကခင္ဲ့သံုီး္ြဲဲ့ေသမစနစ္ာႏ င္ဲ့ ဝိေသသမခမီးစ မဆင္တ သည္။ သို႔ရမတ င္ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခေရီးလုပ္ငန္ီးစဥ္ေၾကမင္ဲ့ လက္ရ ိစနစ္ကို  
ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးလုပ္ာႏိုင္ရန္အတ က္ အ္ င္ဲ့အလမ္ီးသစ္မခမီးေပၚထ က္လမ္ြဲဲ့သည္။ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးေဆမင္ရ က္ပါက 
အကခ်ဳိီးအျမတ္မခမီးစ မ ရရ ိာႏိုင္မည္ဲ့ သီီးျ္မီးနယ္ပယ္ာႏ စ္္ုရ ိၿပီီး ၎တို႔မ မ အ္ခင္ီး္ခင္ီးလည္ီး ဆက္စပ္လခက္ရ သိည္။ ပထမနယ္ပယ္မ မ 
ေဒသာႏၲရဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္မခမီးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မ တ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ လက္ရ ိအကခယအ္ျပန္႔ကခင္ဲ့သံုီးေနေသမ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံစနစ္ 
ကို ျပင္ဆင္ျ္င္ီးတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့တ င္ရရ ိေနေသမ အဓိကဝင္ေင အမခမီးစုမ မ စီီးပ မီးလုပ္ငန္ီးတစ္မခ်ဳိီးမခ်ဳိီးကို 
စတင္လုပ္ကိုင္ရန္အတ က ္ မျဖစ္မေနႀကိ်ဳတင္ေပီးေဆမင္ရေသမ လိုင္စင္ေၾကီးမခမီးမ ရရ ိေနျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီး 
မခမီးတ င္ အကခယအ္ျပန္႔ ေကမက္္ံရေသမ အ္ န္အမခ်ိဳီးအစမီးအနည္ီးငယ္ရ ိေသမ္လည္ီး၊ အဓိကအမီးျဖင္ဲ့ ေျမယမာႏ င္ဲ့ 
အေဆမက္အဦီးမခမီးကိုေကမက္္ံျ္င္ီး၊ ၎တို႔သည ္ ေဒသအတ င္ီးမ ရရ ိာႏိုင္ေသမ အ္ န္ဘ႑မမခမီး၏ အလ န္နည္ီးပါီးေသမ 
ပမမဏသမျဖစ္သည္။ အ္ န္ဘ႑မအမခမီးစုမ မ ဝန္ေဆမင္္ေၾကီး (္ိုင္ေၾကီး) မခမီးာႏ င္ဲ့ သ ယ္ဝိုက္္ န္မခမီးမ  ရရ ိျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး 
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးက အဓိကေပီးေဆမင္ၾကျ္င္ီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္ ၎တို႔ကို စမီးသံုီးသ မခမီးထံသို႔ တစ္နည္ီးနည္ီးျဖင္ဲ့ 
လက္ေျပမင္ီးေပီးေလဲ့ရ ိၾကသည ္  (ဥပမမလိုအပ္သည္။ သ ယ္ဝိကု္္ န)္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕အမခမီးစုအတ က ္ စီီးပ မီးေရီး 
လုပ္ငန္ီးမခမီးမ ရေသမ အ္ န္အ္မခမီးမ မ ေဒသတ င္ီးမ ရေသမဝင္ေင ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္ီးျဖစ္ေနသည္။ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီး 
လုပ္ကိုင္  ္င္ဲ့အတ က ္ ေင ေၾကီးပမမဏတစ္္ုႀကိ်ဳတငေ္ပီးေဆမင္ရျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ စည္ီးမခဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးလိုကန္မမႈ အလ န္အမီးနည္ီးေသမ 
အျမစ္တ ယ္ေနသည္ဲ့ ျပႆနမရပ္ႀကီီးကို ာႏိုင္ငံေတမ္မ မခက္ာႏ မလႊြဲေနရသည္ဲ့ အေျ္အေနသုိ႔တ န္ီးပို႔ေပီးသည္။ ထိုျပႆနမသည္ 
အ္ န္ေကမက္္ံရရ ိရန္အလ န္္က္္ြ္ဲ ြဲဲ့ေသမ ယ္င္အမဏမရ င္အစိုီးရအဆကဆ္က္၏ ျပႆနမအေမ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္ 
လက္ရ ိစနစ္ကလည္ီး အျ္မီးျပႆနမမခမီးစ မကို ထပ္မံေမ ီးထုတ္ေပီးျပန္သည္။ လက္ရ ိစနစ္သည္ စမီးသံုီးမႈ သို႔မဟုတ္ 
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ေဆမင္မႈအေပၚ အ္ န္ေကမက္္ံရျ္င္ီးသည္သမ အဓိကျဖစ္ေနေသမေၾကမင္ဲ့ ာႏိႈင္ီးယ ဥ္္ခကအ္မီးျဖင္ဲ့ ာႏႈန္ီးေသအ္ န္ 
အမခ်ဳိီးအစမီးျဖစ္ေနသည္။ အ္ န္ေကမက္္ံမႈကို အ္ခ်ဳိီးမညီျဖစ္ေစရန္အတ က ္အ္ခ်ဳိ႕ေသမ စမီးသံုီးမႈမခမီးအတ က ္ပမမဏႀကီီးမမီးေသမ 
သ ယ္ဝိကု္္ န္ကိုေကမက္္ံၿပီီး ကခနအ္လမီးတ စမီးသံုီးမႈမခမီးအတ က္မ  သ ယ္ဝိကု္္ န္ကိ ုအနည္ီးငယ္ သို႔မဟုတ ္လံုီးဝမေကမက္္ံျ္င္ီး 
မခ်ဳိီးျဖင္ဲ့လည္ီး ေဆမင္ရ က္မိတတသ္ည္။ 

အ္ခ်ဳိ႕ေသမ အစိုီးရက႑မခမီးအတ က္ ေစခီးၿပိ်ဳင္လိုင္စင္ေၾကီးမခမီးမ ရရ ိေသမဝင္ေင သည္ တစ္္ုတည္ီးေသမအႀကီီးမမီးဆံုီးဝင္ေင အရင္ီး 
အျမစ္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မခမီးေသမအမီးျဖင္ဲ့ ေစခီးၿပိ်ဳင္လိုင္စင္မခမီး၏တန္ဖုိီးသည္ ထိုလိုင္စင္မခမီးရရ ိရန္အတ က္ ႀကီီးမမီးေသမ 
ကန္႔သတ္္ခက္မခမီးကိုျဖတ္သန္ီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ဆက္စပ္ေနသည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံအ္ခ်ဳိ႕ေသမေဒသမခမီးရ ိ သမီးသတ္႐ုံုံးမခမီးမ မ အေကမင္ီးဆံုီး 
ေသမ ဥပမမမခမီးပင္ျဖစ္သည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမ သမီးသတ္လိုင္စင္မခမီးသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ကိ ု နယ္ေျမအေနအထမီးအလိုက ္ ဇုံမခမီးထပ္  ္ြဲၿပီီး 
လိုင္စင္ရရ ိသ အတ က ္ ထိုဇံုအတ င္ီးတ င္ တစ္ဦီးတည္ီးပိုင္အသမီးေရမင္ီး္ခသ အျဖစ္ကို ရရ ိေစသည္။ ထိုစနစ္ေၾကမင္ဲ့ တရမီးေသ 
ေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးျဖစ္ေပၚလမေစျပီီး အသမီးမခမီးသယ္ယ ေရမင္ီး္ချ္င္ီးကိုပါ ကန္႔သတသ္ကြဲ႔သို႔ ျဖစ္သ မီးေစနိုင္ပါသည္။ ရလမဒ္အေနာႏ င္ဲ့ 
ထိ္ုစနစ္အတ င္ီးလိုင္စင္ရရ ိသ သည္ စီီးပ မီးေရီးအရအ  ္င္ဲ့ထ ီး္ံအကခ်ဳိီးအျမတ္မခမီးစ မကို ၿပိ်ဳင္ဘကက္င္ီးရရ ိေအမင္ ေဆမင္ရ က္ေပီး 
လိုက္ျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအကခ်ဳိီးအျမတ္မခမီးအနက ္ တ္ခိ်ဳ႕တဝကက္ိ ု လိုင္စင္ေၾကီးအေနာႏ င္ဲ့ အစိုီးရသို႔ေပီးသ င္ီးၿပီီး  အ္ခိ်ဳ႕ေသမ 
အကခ်ဳိီးအျမတ္မခမီးကို လုပ္ငန္ီးရ င္ကရယ သည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအတ က္ ယ္ုေဖမ္ျပသည္ဲ့ 
သမီးသတ္လိုင္စင္စနစ္သည္ တစ္္ုတည္ီးေသမ အႀကီီးမမီးဆံုီးဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္ ျဖစ္ေနသည္။ အလမီးတ အသ င္ သ႑မန္ရ ိေသမ 
လိုင္စင္စနစ္မခမီးသည္ အျ္မီးေသမ က႑မခမီးတ င္လည္ီးတညရ္ ိေနသည္။ ေရလုပ္ငန္ီး၊ လမ္ီး္ န္လုပ္ငန္ီး၊ အေပါင္ဆိုင္လုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ 
က ီးတို႔လုပ္ငန္ီးမခမီးတ င္ အလမီးတ စနစ္မခမီးကခင္ဲ့သံုီးသည္။ ေစခီးၿပိ်ဳင္လိုင္စင္အမခမီးစုတ င္ လုပင္န္ီးရ င္အေနာႏ င္ဲ့ လုပ္ငန္ီးမ  
မည္သည္ဲ့ဝင္ေင တစုံတရမမ  မရရ ိေသီး္င္လိ္ုင္စင္ေၾကီးကို တလံုုီးတ္ြဲတည္ီးႀကိ်ဳတင္ေပီးသ င္ီးရျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ထိုအ္ခက္သည္ 
ေ္ခီးေင ရရ ိရန္အလ န္္က္္ြဲေသမ ျမန္မမာႏိုင္ငံတ င္ စီီးပ မီးေရီးလပ္ုငန္ီးငယ္မခမီးအတ က္ အဓိကစိန္ေ္ၚမႈႀကီီးျဖစ္ေနၿပီီး လိုင္စင္ 
အတ က ္ ၿပိ်ဳင္ဆိုင္မႈကိုလည္ီး ေလခမဲ့ကခေစပါသည္။ ထိုေစခီးၿပိ်ဳင္လိုင္စင္မခမီးသည္ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးအတ က္လည္ီး အဓိကအတမီးအ 
ဆီီးျဖစ္ေနၿပီီး မခမီးေသမအမီးျဖင္ဲ့ သက္တမ္ီးတစာ္ႏ စ္သမရ ိကမ လိုင္စင္သကတ္မ္ီးအတ င္ီးရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈအသစ္မခမီးလုပ္ေဆမင္လမ 
ေအမင္မက္လံုီးေပီးသည္ဲ့ ျပဌမန္ီး္ခက္မခမီးလည္ီး မပါဝင္ေပ။  
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ျပည္နယ္ာႏ င္႔တုိငီ္းေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ ျပ်ဳျပငေ္ျပမငီ္းလြဲေရီးမခမီးအတ က္ အ္ င္ဲ့အလမီ္းသစမ္ခမီး 

ျမန္မမာႏုိင္ငံအတ င္ီး ေဒသာႏၱရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲျ္င္ီးမခမီးသည္ လကဆ္ုပ္လကက္ိုင္ျပာုိႏင္ေသမ 
ႀကီီးမမီးသည္ဲ့ အကခ်ဳိီးေကခီးဇ ီးမခမီးကို ေဆမင္ကခဥ္ီးေပီးာႏိုင္ၿပီီး ာႏိုင္ငံေရီးအရလည္ီး လုပ္ကိုင္ေဆမင္ရ က္ရန္ျဖစ္ာိုႏင္ေသမ 
အေနအထမီးတ င္ရ ိေနသည္။ ထိလုုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့အမခမီးအျပမီးကို ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးာႏ င္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့အမဏမပိုင္မခမီးထံသို႔ 
ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခၿပီီး ္ ြဲေဝေပီးလိုက္ျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ မ ဝါဒဆိုင္ရမ အသစ္စမ္ီးသပ္ကခင္ဲ့သံုီးမႈမခမီးျပ်ဳလုပ္ရန္ အ္ င္ဲ့အလမ္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ 
ေနရမမခမီးစ မကို ေဖမ္ေဆမင္ေပီးသည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမလုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့မခမီးကို ဌမနဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးစ မတို႔၏လကထ္ြဲသို႔ 
္ ြဲေဝထည္ဲ့ေပီးလိုက္ျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ ျပည္နယ္ာႏ င္႔တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီး၌  ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးတ င္ 
ထိေတ ႕ေဆမင္ရ က္ရန္ ဝင္ေပါက္မခမီးစ မရ ိလမသည္ဲ့ သေဘမပင္ျဖစ္သည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးတ င္ 
သကဆ္ိုင္ရမအစိုီးရမခမီးက အထက္ပါစနစ္မခမီးကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲရန္ စတင္ေဆမင္ရ က္ေနၾကၿပီျဖစ္ၿပီီး ကခန္ျပည္နယ္/ 
တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးတ င္ အစိုီးရအရမရ ိမခမီးသည္ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ရရ ိာႏိုင္သည္ဲ့ အကခ်ဳိီးေကခီးဇ ီးမခမီးကို သေဘမေပါက္ 
နမီးလည္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံတ င္ ေနမက္တက္မည္ဲ့အစိုီးရ အတ ကအ္ထက္ပါအေျပမင္ီးအလြဲမခမီးသည္ 
ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့စီီးပ မီးေရီးျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီး  မဟမဗခွဴဟမ၏ အေျ္္ံမခမီးျဖစ္လမမည္ျဖစ္ၿပီီး ထိုမဟမဗခွဴဟမမ  
တဆင္ဲ့ ျပည္သ အမခမီးကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္ေသမ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးာႏ င္ဲ့ ဆင္ီးရြဲမ ြဲေတမႈေလ ခမဲ့္ခေရီးကို တ န္ီးအမီးေပီး ေဆမင္ရ က္ 
ာႏိငု္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ျပည္နယ္ာႏ င္႔တိုင္ီးေဒသႀကီီး ေအမက္က႑မခမီးတ င္ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးအတ က ္ အလမီးအလမေကမင္ီးေသမနယ္ပယ္မခမီး 
မခမီးစ မရ ိေနပါသည္။ သို႔ေသမ္ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီး စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈကို ေန႔္ခင္ီးည္ခင္ီးျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲရန္မ မ ျဖစ္ာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 
ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီး လုပ္ငန္ီးစဥ္သည္ ၄င္ီးတို႔၏ေအမင္ျမင္မႈကို မခမီးစ မအဆံုီးအျဖတ္ေပီးာႏို္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးကို 
ပ င္ဲ့လင္ီးျမင္သမစ မေဆမင္ရ က္ရန္လိုအပ္ၿပီီး အျပန္အလ န္ယံုၾကည္နမီးလည္မႈာႏ င္ဲ့ ရပ္ရ မလ ထု၏ ပံဲ့ပုိီးေဆမင္ရ က္မႈကိ ုရရ ိေစာႏိုင္ရန္ 
အတ က ္ သင္ဲ့ေလခမ္ေသမတိုင္ပင္ေဆ ီးောႏ ီးမႈမခမီး ျပ်ဳလုပ္ရန္လည္ီးလိုအပ္သည္။ ရပ္ရ မလ ထုအေနာႏ င္ဲ့လည္ီး အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မခမီး 
မည္သို႔လည္ပတ္လုပ္ကိုင္သည၊္ အဘယ္ဲ့ေၾကမင္ဲ့ ထိုသို႔လည္ပတလ္ုပ္ကိငု္ရန္လိုအပ္သည္ာႏ င္ဲ့ အဘယ္ဲ့ေၾကမင္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီး 
မခမီး ေဆမင္ရ က္ရသည္ဆိုသညတ္ို႔ကိ ု ေကမင္ီးစ မနမီးလည္သေဘမေပါက္ရန္ လိအုပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီး 
လုပ္ငန္ီးရပ္အမခမီးအျပမီးကို ာႏ စ္ာႏ င္ဲ့္ခီေသမအ္ခိန္ကမလမခမီးကိုယ ၿပီီးမ  ကခင္ဲ့သံုီးေဆမင္ရ က္ရန္လိုသည္။ လအနည္ီးငယ္ာႏ င္ဲ့ 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ာိုႏင္ေသမ လုပ္ငန္ီးမခမီးမရ ိပါ။ အလမီးတ ပင္ အစိုီးရအင္စတီကခွဴီးရ င္ီးမခမီးကိုလည္ီး အသ င္က ီးေျပမင္ီးမႈအတ က္ 
လံုေလမက္ေသမအ္ခိန္ကို ေပီးရန္လိုအပ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးကြဲဲ့သို႔ အ္ခ်ဳိ႕ေသမအစိုီးရဌမနမခမီးသည္ ေစခီးၿပိ်ဳင္ 
ေလလံမခမီးမ ရရ ိေသမဝင္ေင ာႏ င္ဲ့ အ္ န္အ္မခမီးကို အဓိကမီ တည္အမီးထမီးေနရသျဖင္ဲ့ ၎တို႔အတ က ္ အစမီးထိုီးဝင္ေင  
အရင္ီးအျမစ္မခမီး ဖန္တီီးေပီးာုိႏင္ျ္င္ီးမရ ိပြဲာႏ င္ဲ့ လက္ရ ိစနစ္မခမီးကို ဖခက္သိမ္ီးရန္မႀကိ်ဳီးစမီးသင္ဲ့ပါ။ ထိသုို႔ေဆမင္ရ က္လိုက္ပါက ၎တို႔ 
၏ ၿမိ်ဳ႕ျပအေျ္္ံဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္ီးမခမီးကို အႀကီီးအကခယ္ထိ္ိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကို 
အ္ခင္ီး္ခင္ီးအမီ သဟြဲျဖစ္ေနေသမ ဆက္စပ္လုပ္ငန္ီးမခမီးအျဖစ္႐ုံး ်ဳျမင္ဖုိ႔လိုအပ္သည္။ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံစနစ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျ္င္ီးကြဲဲ့ 
သို႔ေသမ ဝင္ေင ကိုေလခမဲ့ကခေစမည္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမခမီးကိုေဆမင္ရ က္ရမတ င္ ဝင္ေင ေလခမဲ့ကခမႈကို ကမမိေစရန္အတ က ္ဥပမမ 
အေဆမက္အဦီး္ န္မခမီးတိုီးျမႇင္ဲ့ေကမက္္ံျ္င္ီးကြဲဲ့သို႔ေသမ အေျပမင္ီးအလြဲမခမီးာႏ င္ဲ့ ယ ဥ္တ ြဲေဆမင္ရ က္သင္ဲ့ပါသည္။  

အႀကံျပ်ဳ္ခက္မခမီး 

 ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးာႏ င္႔ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္႔ အစိုီးရအဖ ြဲ႔အစည္ီးမခမီးာႏ င္႔ ပ ီးေပါင္ီးျပီီး ေဒသအလိုက ္ ာႏ စ္မခမီးစ မအတ က္ 
အသံုီးျပ်ဳာႏိုင္မည္႔ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမဟမဗခွဴဟမမခမီးကို ေရီးဆ ြဲေဖမ္ထုတ္သင္႔သည္။  ထိုမဟမဗခွဴဟမမခမီး သည္ 
ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမခမီးမစတင္မီ ၎တို႔ာႏ င္ဲ့ပတ္သကသ္ည္ဲ့ ယံုၾကည္မႈာႏ င္ဲ့ နမီးလည္မႈမခမီးကို အရင္တည္ေဆမက္ 
ေပီးာိုႏင္မည္ဲ့ ပ င္ဲ့လင္ီးျမင္သမၿပီီး တိုင္ပင္ေဆ ီးောႏ ီးညိႇာႏိႈင္ီးမႈအေပၚအေျ္္ံေသမ လုပ္ငန္ီးစဥ္ကိုေဆမင္ရ က္သင္ဲ့သည္။ 

 လက္ရ ိာႏ င္ဲ့ အနမဂတ္တ င္ျဖစ္လမမည္ဲ့ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မခမီးအေၾကမင္ီးကို ရပ္ရ မလ ထသုို႔ရ င္ီးျပာိုႏင္ရန္ 
အတ က ္ ထိေရမက္ေသမ သတင္ီးဆကသ္ ယမ္ႈမဟမဗခွဴဟမမခမီး အေကမင္အထည္ေပၚေစရန္ အစိုီးရာႏ င္ဲ့လက္တ ြဲၿပီီး 
ပ ီးေပါင္ီး ေဆမင္ရ က္ရမည္။ 

  ေစခီးၿပိ်ဳင္လိုင္စင္စနစ္ကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲၿပီီး စီီးပ မီးေရီးအ္ င္ဲ့ထ ီး္ံမႈမခမီးကိုေလခမဲ့ကခေစရန္၊ ာႏ စ္စဥ္ေစခီးာႏႈန္ီးတက္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ 
ေစခီးာႏႈန္ီးအေသသတ္မ တ္ျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ ျဖစ္ေပၚလမေသမ စီီးပ မီးေရီးဆိုီးကခ်ဳိီးမခမီးကို ေလ ခမဲ့္ခရန္ေဆမင္ရ က္သင္ဲ့သည္။ 

  ေ္ါက္ရိုီးကခိ်ဳီးေနသည္ဲ့ တစ္ဦီးတည္ီး္ခ်ဳပ္ကိုင္ေသမလုပ္ငန္ီးက႑မခမီးတ င္ ဝင္ေင အေပၚမ  အစိုီးရကရရ ိသည္ဲ့ 
အ္ခ်ဳိီးအစမီးကို ျမင္ဲ့မမီးေစရန္ာႏ င္ဲ့/သို႔မဟုတ ္ ဝန္ေဆမင္မႈာႏ င္ဲ့ ရင္ီးာႏ ီ ီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးတိုီးတက္ေရီးကို မက္လံုီးေပီးာႏုိင္ 
ေစရန္အတ က္ လက္ရ ိေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံစနစ္ကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲသင္ဲ့သည္။ 



vi 
 

 လိုင္စင္သကတ္မ္ီးတစ္ာႏ စ္သတ္မ တ္ထမီးျ္င္ီးမခမီးကို ေလ ခမဲ့္ခသင္ဲ့သည္။ ထိုသို႔သက္တမ္ီးတိုလ န္ီးျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ 
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးအတ က ္ မေရရမမႈကိုတုိီးပ မီးေစကမ ေရရ ည္ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးကို အမီးမေပီးရမေရမက္သည္။ 
အကခ်ဳိီးဆက္အေနာႏ င္ဲ့ စမီးသံုီးသ မခမီးဘက္မ ေပီးရေသမ အဖိုီးအ္မခမီးသမ တိုီးလမမည္ျဖစ္သည္။ 

 လိုင္စင္ေၾကီးေင ကိ ု လုပ္ငန္ီးမစမီတစ္လံုီးတစ္ ြ္ဲတည္ီးေပီးေ္ခရသည္ဲ့စနစ္ကို ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီီး လိုင္စင္သကတ္မ္ီး 
အတ င္ီး အရစ္ကခေပီးသ င္ီးသ မီးရသည္ဲ့စနစ္ကို ္ င္ဲ့ျပ်ဳေပီးသင္ဲ့သည္။ 

 လိုင္စင္ထုတ္ေပီးၿပီီးေနမက္ ပတ္ဝန္ီးကခင္သန္႔ရ င္ီးမႈာႏ င္ဲ့ လံုျ္ံ်ဳစိတ္္ခရမႈဆိုင္ရမ စည္ီးမခဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမခမီးကို အတိအကခ 
လိုက္နမေစရန္ ကခင္ဲ့သံုီးေဆမင္ရ က္သင္ဲ့သည္။ 

 အေဆမက္အဦီး္ န္ကိုျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲၿပီီး စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအတ က္ အဓိကကခေသမ ဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္တစ္္ု 
ျဖစ္လမေစေအမင္ ေဆမင္ရ က္သင္ဲ့သည္။ 

 ေျမယမ္ န္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္၊ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ရမတ င္လည္ီး အ္ န္ေပီးေဆမင္ရန္လိုသည္ဲ့အနိမ္ဲ့ဆံုီးေျမပုိင္ဆိုင္မႈကို 
သတ္မ တ္ေပီးၿပီီး ထိုအကခယအ္ဝန္ီးထက္နည္ီးေသမ ေျမပိုင္ရ င္မခမီးကို ေျမ္ န္ေဆမင္ရျ္င္ီးမ ကင္ီးလ တ္ေအမင္ ေဆမင္ 
ရ က္သင္ဲ့သည္။ 

 ကုန္သ ယ္မႈာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ၿပီီး ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ာႏ င္ဲ့ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့တို႔တ င္ျပဌမန္ီးထမီးေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး 
ဆိုင္ရမ အကန္႔အသတ္မခမီးကို ေလ ခမဲ့္ခေပီးသင္ဲ့သည္။ ၎တို႔တ င္ သမီးသတ႐ုံ္ုံးမခမီးမ ထုတ္လုပ္ေသမ အသမီးမခမီးကို 
ၿမိ်ဳ႕နယ ္ေကခမ္သယ္ေဆမင္ျ္င္ီးမျပ်ဳရဟ ေသမ တမီးျမစ္္ခက္အပါအဝင္ အျ္မီးတမီးျမစ္္ခက္အမခမီးအျပမီးပါဝင္သည။္ 

 ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးစတင္ေဆမင္ရ က္ေရီးတ င္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနေသမ ၾကံ်ဳသလိုတည္ရ ိေနသည္ဲ့ 
အတမီးအဆီီးမခမီးကိ ု ဖယ္ရ မီးသင္ဲ့သည္။ ဥပမမမခမီးမ မ '(္ရီီးသည္တင္) ေမမ္ေတမ္ယမဥ္စည္ီးကမ္ီးထိန္ီးသိမ္ီးေရီး 
ေကမ္မတီ' ာႏ င္ဲ့ ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့ ္ရီီးသ မီးလမေရီးဝန္ႀကီီးဌမနမ  ျပဌမန္ီးထမီးေသမ တစ္ေနရမာႏ င္ဲ့တစ္ေနရမမတ ညီသည္ဲ့ 
ဟိုတယလ္ုပ္ငန္ီး တည္ေထမင္မႈဆိုင္ရမ လိုအပ္္ခကမ္ခမီးျဖစ္သည္။ 

 ေျမယမာႏ င္ဲ့ အေဆမက္အဦီး္ န္မခမီးေနမက္ကခေပီးေဆမင္ျ္င္ီး သို႔မဟုတ္ ေပီးေဆမင္ရန္ပခက္က က္ျ္င္ီးတို႔အတ က္ 
ဒဏ္ေၾကီးမခမီးကို သတ္မ တ္ေကမက္္ံသင္ဲ့သည္။ 

 ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကို စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ရမတ င္ အေျ္္ံမခမီးျဖစ္ေသမ ေဒသာႏၲရဥပေဒမခမီး၊ စည္ီးမခဥ္ီးမခမီး၊ 
ျပဌမန္ီး္ခက္မခမီးာႏ င္ဲ့ နည္ီးဥပေဒမခမီးစသည္တို႔ကို အမခမီးျပည္သ ပိုမုိသိရ ိာုိႏင္ေစရန္ေဆမင္ရ က္သင္ဲ့သည္။
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အပိငုီ္း တစ ္- နဒိါနီ္း 

ျမန္မမာႏုိင္ငံျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမခမီး၏ အသီီးအပ င္ဲ့မခမီးကို ျပည္သ လ ထုအမခမီးစု လက္ဆုပလ္ကက္ိုင္ ဖမ္ီးဆုပ္ရယ ာႏိုင္ရန္အတ က္ 
ဆိုလ ခင ္ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲရန္မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့ အစိုီးရ 
အဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးတ င္ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးျပ်ဳလုပ္ရန္ မကလ္ံုီးမခမီးရ ိေနသည္။ ၎တို႔သည္ အေျ္္ံျပည္သ ႔ဝန္ေဆမင္မႈမခမီးကို 
ေဆမင္ရ က္ရန္ အဓိကတမဝန္ရ ိသ မခမီးျဖစ္ၾကၿပီီး ာႏိငု္ငံသမီးမခမီး၏လိုလမီး္ခကမ္ခမီးကို မျဖည္ဲ့ဆည္ီးာႏိုင္ပါကလည္ီး ေဝဖန္ 
ျပစ္တင္မႈမခမီးကို ပထမဦီး ဆံုီးၾကံ်ဳရသ မခမီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏အကန္႔အသတမ္ခမီးေသမ လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့ေဘမင္အတ င္ီး၌ရ ိေနပါက 
မ ဝါဒသစ္မခမီးကို စမ္ီးသပ္အေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္အတ က္ ေျပမင္ီးလ ယ္ျပင္လ ယသ္ေဘမထမီးမခမီးလည္ီး ရ ိၾကသည္။ 
ေဒသာႏၱရအစိုီးရအေနျဖင္႔ သတ္မ တထ္မီးေသမ ေနရမအ္ခိ်ဳ႕တ င ္ မ ဝါဒသစ္မခမီးကို စမ္ီးသပ္အေကမင္အထည္ေဖမ္ၾကည္ဲ့ရန္ 
ပိုမုိလ ယ္က တတသ္ည္။ အေၾကမင္ီးမ မ စီမံ္ခက္အေသီးစမီးမခမီးကို အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရီးမ မ ာႏိႈင္ီးယ ဥ္္ခကအ္မီးျဖင္ဲ့ 
ပိုမုိလ ယ္က ေသမေၾကမင္ဲ့ ျဖစ္သည္။ တၿပိ်ဳင္နက္တည္ီးမ မပင္ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့အစုိီးရအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးသည္ အေျပမင္ီးအလြဲကို 
လက္္ကံခင္ဲ့သံုီးရမတ င္ ောႏ ီးေက ီးသ မခမီးလည္ီးျဖစ္ေနာႏိုင္သည္။ ၎တို႔၏ အကန္႔အသတ္ာႏ င္ဲ့ရ ိေနေသမ လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့၊ စ မ္ီးေဆမင္ရည္၊ 
ာႏိုင္ငံ၏ထိပ္ပုိင္ီးေ္ါင္ီးေဆမင္မခမီးာႏ င္ဲ့ ၎တို႔အၾကမီးတ င္ျ္မီးေနေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအလႊမေပါင္ီးစုံအျပ ၄င္ီးတို႔ကိုယတ္ိုင္၏ 
အတၱအကခ်ဳိီးစီီးပ မီးမခမီးေၾကမင္ဲ့လည္ီး ေျပမင္ီးလြဲရန္ တ န္႔ဆုတေ္နတတ္ၾကသည။္ ထိုသို႔ေသမစိန္ေ္ၚမႈမခမီး ရ ိေနသည္ဲ့တိုင္ 
အစိုီးရသစ္တစ္ရပ္အတ က္ ေဒသာႏရၲစီီးပ မီးေရီးဆုိင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ၏ စီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္ီးကို လ ယက္ စ မအေကမင္အထည္ေဖမ္ာႏိုင္ျပီီး 
စီီးပ မီးေရီးအရလည္ီး အဓိပၸါယ္ရိ ေသမ အေျပမင္ီးအလြဲတစ္္ုပင္ျဖစ္သည္။ အစိုီးရသစ္တစ္ရပ္အတ က္ဆိလု ခင္ ေဒသာႏၲရစီီးပ မေရီး 
ဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲျ္င္ီးသည္ ျဖစ္ာုိႏင္ေ္ခအရ ိဆံုီး 'အျမန္ရလမဒ္ေပၚမည္ဲ့ ႀကိ်ဳီးပမ္ီးမႈမခမီး' ထြဲမ  တစ္္ုပင္ 
ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ အစိုီးရဖ ြဲ႕စည္ီးပံုစနစ္အတ င္ီး၌ စီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈတ င္ပါဝင္ ေနေသမ ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ေအမက္ 
အစိုီးရအဖ ြဲ႕အစည္ီးအမခမီးအျပမီးရ ိသည္။ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီး၊ ္႐ုံးိုင္၊ ၿမိ်ဳ႕နယ္၊ ၿမိ်ဳ႕၊ ေကခီးရ မအုပ္စု/ရပ္က က္စသည္ဲ့ 
အစိုီးရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအဖ ြဲ႕အစည္ီး အဆင္ဲ့ဆင္ဲ့ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထမင္စုဝန္ႀကီီးဌမနအမခမီးအျပမီးသည္လည္ီး ေဖမ္ျပပါ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအဆင္ဲ့မခမီးတ င္ သကဆ္ိုင္ရမအရမရ ိမခမီး ထမီးရ ိတတ္ၾကျပီီး ၎အရမရ ိမခမီးသည္ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီး စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္အေပၚတ င္ ၾသဇမသက္ေရမက္မႈႀကီီးႀကီီးမမီးမမီးရ ိၾကသည္။ ေဒသာၲႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအမဏမပိုင္မခမီးသည္ အ္ န္အ္မခမီး 
ေကမက္္ံျ္င္ီး၊ လုပ္က က္မခမီး္ခထမီးေပီးျ္င္ီး၊ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးအတ က္ လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့မခမီး္ခထမီးေပီးျ္င္ီးစသည္ျဖင္ဲ့ 
ကခယ္ျပန္႔ေသမ စီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့အမဏမမခမီးရ ိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ဲ့ လပု္ငန္ီးရပ္အလိုက္ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလ ခမဲ့္ခေပီးထမီးေသမ အ္ င္ဲ့အမဏမမခမီးရ ိၾကသလိ ု သကဆ္ိုင္ရမေဒသအတ င္ီး ဥပေဒာႏ င္ဲ့ စည္ီးမခဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမခမီးကို 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတ င္ ဆံုီးျဖတ္္ င္ဲ့အမဏမလည္ီးရ ိၾကသည္။ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ထိေတ ႕ေဆမင္ရ က္ရမတ င္ 
၎တို႔သည ္ လိုင္စင္္ခထမီးေပီးရန္ာႏ င္ဲ့ အ္ န္ေကမက္္ံရန္သမ အဓိကအမ႐ုံးံုထမီးေဆမင္ရ က္ၾကၿပီီး ထိုလုပ္ငန္ီးမခမီးကိ ု ထိန္ီး္ခ်ဳပ္ 
က ပ္ကြဲျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ၎တို႔အတ က္ဝန္ေဆမင္မႈမခမီးေပီးျ္င္ီးတို႔တ င္မ  အမ႐ုံးံုစုိက္မႈနည္ီးပါီးသည္။ သို႔ရမတ င္ အ္ န္ေကမက္္ံမႈ 
စနစ္မ မလည္ီး 'လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့အတ က ္ တစ္လံုီးတစ္ရင္ီးတည္ီး အ္ န္ေပီးေဆမင္ျ္င္ီး’ အေပၚတ င္သမ အဓိကမီ ္ိုေနျ္င္ီးျဖစ္သည္။ 
ထိုအစဥ္အလမသည္ အ္ န္ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ေကမက္္ံရရ ိရန္ အ္က္အ ြ္ဲရ ိေသမ အမဏမရ င္အစိုီးရမခမီးထံမ  အေမ ဆက္္ံ 
ရရ ိသည္ဲ့ အစဥ္အလမျဖစ္သည္။ တစ္လံုီးတစ္ ြ္ဲတည္ီး လိုင္စင္ေၾကီးေပီးေဆမင္သည္ဲ့စနစ္ေၾကမင္ဲ့ လိုင္စင္ရသ မခမီး 
စည္ီးမခဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမလိုက္နမျ္င္ီးကိ ု ာႏုိင္ငံေတမ္ကမခက္ာႏ မလႊြဲထမီးရေလဲ့ရ ိေသမ အျမစ္တ ယ္ေနသည္ဲ့ အစဥ္အလမဆိုီး၏ အဓိက 
အေၾကမင္ီးအရင္ီးပင္ျဖစ္သည္။  

ယ္ုစမတမ္ီးတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့ကိုအဓိကထမီးေဆ ီးောႏ ီးမည္ျဖစ္ေသမ္လည္ီး ျပညေ္ထမင္စုအဆင္ဲ့ေအမကတ္ င္ လုပ္ကိုင္ေဆမင္ 
ရ က္ေနသည္ဲ့သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးာႏ င္ဲ့ ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့အစုိီးရအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးကိုလည္ီး ထည္ဲ့သ င္ီးေဆ ီးောႏ ီး 
သ မီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးသည္ ျမန္မမာႏို္င္ငံရ ိလ အမခမီးစုထိေတ ႕ဆကဆ္ံရသည္ဲ့ အဓိက 
အကခဆံုီးအုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးျဖစ္ၿပီီး ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈကိုျပဌမန္ီးသည္ဲ့ ဥပေဒာႏ င္ဲ့ စည္ီးမခဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမခမီးကို 
၎တို႔ မည္သို႔အေကမင္အထည္ေဖမ္ေနသည္ဆိုသည္ဲ့အ္ခက္မ မ အထ ီးအေရီးႀကီီးၿပီီး ေရေရရမရမနမီးလည္ထမီးျ္င္ီးမရ ိေသမ 
အ္ခက္တစ္္ုျဖစ္သည္။ ယ္စုမတမ္ီးတ င္ အသံုီးျပ်ဳထမီးသည္ဲ့ အဓိကယ ဆ္ခကမ္ခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္သည္ဲ့ နည္ီးစနစ္ေဗဒမခမီးာႏ င္ဲ့ 
အသံုီးအာႏႈန္ီးဆိုင္ရမကိစၥမခမီးကို စတင္ေဆ ီးောႏ ီးထမီးပါသည္။ ၎တို႔အထြဲတ င္ ေယဘုယခအမီးျဖင္ဲ့ ကခယ္ျပန္႔ေသမအဓိပၸါယ္ဖ င္ဲ့ဆို 
္ခက္သမရ ိေသမ 'ေဒသာၲႏရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္' ဟ ေသမ အဓိပၸါယ္ဖ င္ဲ့ဆို္ခကလ္ည္ီးပါဝင္သည္။ ေနမက္အပိုင္ီးတ င္ 
စီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ စီမံ္န္႔္ ြဲ္ င္ဲ့အမဏမကို ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ချ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခထမီးေသမ ဆံုီးျဖတ္သည္ဲ့ျဖစ္စဥ္ာႏ င္ဲ့ 
ပတ္သက္ၿပီီး သံုီးသပ္ေဆ ီးောႏ ီးထမီးပါသည္။ ယ္ုစမတမ္ီး၏ တတိယအပုိင္ီးတ င္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ အစိုီးရစနစ္ဖ ြဲ႕စည္ီးတည္ေဆမက္ပံုကို 
သံုီးသပ္ျပထမီးၿပီီး ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ လပု္ပုိင္  ္င္ဲ့တမဝန္မခမီးရ ိေနေသမ အမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးအဖံုဖုံကခယ္ျပန္႔သည္ဲ့ 
အစိုီးရအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးကို ေဖမ္ျပထမီးပါသည္။ ယင္ီးအပိုင္ီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ အ္န္ီးက႑ကိ ု အေသီးစိတ္ 
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သံုီးသပ္ေဆ ီးောႏ ီးမႈျဖင္ဲ့ စတင္ထမီးပါသည္။ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့တ င္ ၎တို႔၏ႀကီီးမမီးေသမအ္န္ီးက႑ာႏ င္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမႈ 
စတင္ရန္အတ က္ ၎တို႔တ င္ရ ိေနေသမ ေျပမင္ီးလ ယ္ျပင္လ ယ္ျဖစ္မႈတို႔ေၾကမင္ဲ့ထိုသို႔ ပထမဦီးဆံုီးသံုီးသပ္ေဆ ီးောႏ ီးျ္င္ီးျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ေနမက္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန၏ စီီးပ မီးေရီးက႑လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့မခမီးကို သံုီးသပ္ေဆ ီးောႏ ီးထမီးသည္။ အလမီးတ ပင္ 
ဤက႑၌ ဆံုီးျဖတ္လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့ရ ိၾကေသမ သကဆ္ိုင္ရမတမဝန္္ံ ျပည္ေထမင္စုအဆင္႔ဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးာႏ င္ဲ့ အျ္မီးအစိုီးရအဖ ြဲ႕အစည္ီး 
မခမီးကိုလည္ီး ထည္ဲ့သ င္ီးသံုီးသပ္ထမီးပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္႔တ င္ အစိုီးရဌမနဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီး 
မခမီးစ မရ ိေနေသမေၾကမင္ဲ့ ယ္ုသုေတသနစမတမ္ီးသည္ ၎တို႔အမီးလံုီးကို ကုန္စင္ေအမင္သံုီးသပ္ေဖမ္ျပထမီးသည္ဟု 
မမ တ္ယ သင္ဲ့ေပ။ သို႔ေသမ္ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တ င္ပါဝင္ေသမ အဓိကအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးအမီးလံုီးကိုမ  
အကခံ်ဳီးဝင္ေအမင္ ေဆ ီးောႏ ီးသံုီးသပ္ျပထမီးပါသည္။ စတုတ ာႏ င္ဲ့ ပဥၥမအ္န္ီးမခမီးတ င္ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့အစိုီးရမခမီးအတ က္ 
အေရီးႀကီီးေသမ က႑ာႏ စ္္ၿုဖစ္သည္ဲ့ ျပည္နယ/္တိငု္ီးေဒသၾကီီးအစိုီးရမခမီး၏ ဝင္ေင မခမီးာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကို လုပ္ပုိင္္ င္ဲ့ 
လိုင္စင္္ခထမီးေပီးျ္င္ီးဟ ေသမ ေ္ါင္ီးစဥ္ာႏ စ္္ုကို တစ္္္ု္ခင္ီးစီ ေဆ ီးောႏ ီးထမီးပါသည္။ ေဖမ္ျပပါက႑မခမီးတ င္ 
သက္ဆိုင္ရမအေၾကမင္ီးအရမာႏ င္ဲ့ပတ္သကၿ္ပီီး ဖ င္ဲ့ဆိုရ င္ီးျပသည္ဲ့ အလုပ္ကိုေဆမင္ရ က္သလိ ု နက္နက္နြဲနြဲ သံုီးသပ္ဆန္ီးစစ္ 
ထမီးသည္ဲ့ အပိုင္ီးမခမီးလည္ီးပါဝင္ပါသည္။ ထိုဆန္ီးစစ္သံုီးသပ္္ခက္မခမီးသည္ ေနမက္ဆံုီးအ္န္ီးတ င္ေဖမ္ျပထမီးသည္ဲ့ 
အႀကံျပ်ဳ္ခက္မခမီး၏ အေျ္္ံလည္ီးျဖစ္သည္။ ထိုအႀကံျပ်ဳ္ခက္မခမီးသည္ အစိုီးရာႏ င္ဲ့ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးမိတ္ဖက္အဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးအတ က္ 
အဓိကကခေသမ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ ျပႆနမရပ္မခမီးကို ကိုင္တ ယ္ေျဖရ င္ီးရမတ င္ ေဆမင္ရ က္ရမည္ဲ့ 
အဆင္ဲ့မခမီးကို သံုီးသပ္အႀကံျပ်ဳထမီးျ္င္ီးျဖစ္ပါသည္။  

၁.၁ နည္ီးစနစ္ေဗဒ 

ယ္ုသုေတသနကို ျမန္မမာႏုိင္ငံအတ င္ီးရ ိ ျပည္နယ္/တိ္ုင္ီးေဒသႀကီီးသံုီး္ုရ ိ ၿမိ်ဳ႕နယ္ေျ္မက္္ုတို႔တ င္ ၂၀၁၅ ဇ လိုင္လအတ င္ီး 
ကျပ်ဳလုပ္ ြ္ဲဲ့ျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးကို အရည္အ္ခင္ီးသတ္မ တ္္ခက္အ္ခ်ဳိ႕ေပၚမ တည္၍ ေရ ီး္ခယ္္ြဲ႔ပါသည္။ 
ပထမအ္ခက္မ မ အနည္ီးဆံုီးျပည္နယ္တစ္္ုာႏ င္ဲ့ တိုင္ီးေဒသႀကီီးတစ္္ုစီသို႔ ကိုယတ္ိုင္ကိယု္ကခ သ မီးေရမက္ရန္ျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယအ္ခက္မ မ အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီး၏ စီမံကိန္ီးဆိုင္ရမ ဦီးစမီးေပီးေရ ီး္ခယ္မႈမခမီးအေပၚ အေျ္္ံသည္။ အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီးသည္ 
ယ္ုသုေတသနတ င္ ထည္ဲ့သ င္ီးေလဲ့လမသည္ဲ့ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီး၌ သုေတသနစီမံ္ခက္အမခမီးအျပမီးာႏ င္ဲ့ အလုပ္႐ုံးံု 
ေဆ ီးောႏ ီးပ ြဲမခမီးေဆမင္ရ က္ထမီးၿပီီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႀကိ်ဳတငတ္ည္ေဆမက္ထမီးၿပီီးျဖစ္ေသမ ဆက္ဆံေရီးမခမီးရ ိေနျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ 
အစိုီးရာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးအသိုင္ီးအဝို္င္ီးမ တမဝန္ရ ိသ မခမီးကို ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးရမတ င္ အေထမက္အပံံဲ့မခမီးစ မျဖစ္ေစသည္။ ထိုေဒသမခမီး 
တ င္ အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီးအေနာႏ င္ဲ့ အလုပသ္ေဘမဆကဆ္ံေရီးမခမီး တည္ေဆမက္ထမီးၿပီီးျဖစ္သည္ဲ့အျပင္ ေနမက္ထပ္စီမံကိန္ီး 
အသစ္မခမီး ဆကလ္က္ေဆမင္ရ က္ရန္လည္ီး လခမထမီးၿပီီးျဖစ္ပါသည္။ ယ္ုသုေတသနအတ က ္ထိုျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးသံုီး္ုကို 
ေရ ီး္ခယ္ျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ ဆက္လက္ၿပီီး ယ္ုအစီရင္္ံစမပါ အႀကံျပ်ဳ္ခက္အ္ခ်ဳိ႕ကိ ု အ္ခ်ဳိ႕ေသမဌမနဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္ီးအ္ခ်ဳိ႕ာႏ င္ဲ့ 
ပ ီးေပါင္ီးေဆမင္ရ ကၿ္ပီီး အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရ က္ာႏိုင္ရန္ အလမီးအလမမခမီးလည္ီး ေကမင္ီးသ မီးာႏို္င္သည္။ ထိုျပည္နယ္/ 
တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးအတ င္ီးမ  ၿမိ်ဳ႕နယ္ငါီး္ုာႏ င္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕တစ္္ုကို သုေတသနအတ က္ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈမခမီးျပ်ဳလုပ္ရန္ ေရ ီး္ခယ္္ြဲဲ့သည္။ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးသို႔ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈမခမီးျပ်ဳလုပ္ရန္အတ က ္ မသ မီးေရမက္မီ သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့ တိုင္ီးေဒသႀကီီးၿမိ်ဳ႕ေတမ္မခမီးသို႔ 
သ မီးေရမက္ၿပီီး ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရအဖ ြဲ႕မခမီး ာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေဆ ီးောႏ ီးမႈမခမီး မျဖစ္မေနျပ်ဳလုပ္ ြ္ဲဲ့ရသည္။ တနသၤမရီတိုင္ီး 
အတ င္ီးရ  ိ ေမတၱမမ မမ  ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုမဟတု္ပြဲ ၿမိ်ဳ႕တစ္္ုျဖစ္ကမ လ ဦီးေရလည္ီးနည္ီးပါီးေသမေၾကမင္ဲ့ ေရ ီး္ခယ္ ြ္ဲဲ့ျ္င္ီးျဖစ္ကမ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္ာႏ င္ဲ့မတ ညီေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈပံုစံတစ္္ုကို ေလဲ့လမဆန္ီးစစ္ျ္င္ီးလည္ီးျဖစ္သည္။3 သမေပါင္ီးၿမိ်ဳ႕နယ္မ မ ဧရမဝတီတိုင္ီးအတ င္ီးရ ိ 
လ ဦီးေရနည္ီးပါီးေသမ ေကခီးလက္ပိုဆန္သည္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုျဖစ္ျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ ေရ ီး္ခယ္္ြဲ႔ျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ေျမမင္ီးျမၿမိ်ဳ႕နယ္ကို 
ေရ ီး္ခယ္ရျ္င္ီးမ မ အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီးမ  ယ္င္က က င္ီးဆင္ီးလုပ္ငန္ီးမခမီး ေဆမင္ရ က္္ြဲဲ့ဖ ီးျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/ 
တိုင္ီးေဒသႀကီီးၿမိ်ဳ႕ေတမ္မခမီးမဟုတ္ေသမ က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမမႈမခမီးေဆမင္ရ က္သည္ဲ့ေနရမ ေဒသမခမီးကိုေရ ီး္ခယ္ရျ္င္ီး၏ အေၾကမင္ီး 
အရင္ီးမခမီးထြဲတ င္ လုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္မႈကို ေထမက္ပံဲ့ေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီး လ ယက္ အဆင္သင္ဲ့ ျဖစ္/မျဖစ္ဆိုေသမ အ္ခက္လည္ီး 
ပါဝင္သည္။ ဝိေသသလကၡဏမမခမီးမတ က ြဲျပမီးေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္ာႏ င္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕မခမီးပါဝင္ေစရန္ေဆမင္ရ က္ ထမီးၿပီီးတၿပိ်ဳင္တည္ီးမ မပင္ 
က င္ီးဆင္ီးလုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္မႈမခမီး ထိေရမက္ေစေရီးကိုလည္ီး ရည္ရ ယ္ထမီးျ္င္ီးျဖစ္သည္။  

                                                            
3 ယ္င္က ၿမိ်ဳ႕မခမီးကိ ုၿမိ်ဳ႕နယ္္ ြဲမခမီးအျဖစ္ေ္ၚေဝၚသတ္မ တ္ေလဲ့ရ သိည္။ သို႔ရမတ င ္ဖ ြဲ႕စည္ီးပံုအေျ္္ံဥပေဒသစ္တ င ္ၿမိ်ဳ႕နယ္္ ြဲမခမီးကိ ုဆကလ္က ္အသိအမ တ္မျပ်ဳေတမဲ့ 
သျဖင္ဲ့ ထိုအုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးယ နစ္မခမီးကိ ုၿမိ်ဳ႕ဟုသမ ေ္ၚေဝၚသည္။ 
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ဇယမီး ၁။ သက္ဆုိငရ္မျပည္နယ္/တုိငီ္းေဒသႀကီီး အလုိက္ေတ ႕ဆုံေမီးျမနီ္းမႈာႏ င္ဲ့ ဦီးတည္အုပစ္ငုယ္ေဆ ီးောႏ ီးမႈမခမီးျပ်ဳလုပ္္ ြဲဲ့သည္ဲ့ စမရငီ္း 

ျပည္နယ္/တုိင္ီးေဒသႀကီီး ၿမိ်ဳ႕နယ္ အစိုီးရဘက္ 

စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးဘက္ 

စုစုေပါင္ီး တစ္စိတတ္စ္ပုိငီ္း 
တည္ေဆမက္ထမီးေသမ ေတ ႕ဆံု 

ေမီးျမန္ီးမႈ 

ေစခီးအတ ငီ္း အလ တ္ 
ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈ 

ဧရမဝတီ ပုသိမ္ ၅ ၄ ၆ ၁၅ 
ေျမမင္ီးျမ ၂ ၂  ၄ 
သမေပါင္ီး ၃   ၃ 

တနသၤမရီ ထမီးဝယ္ ၁၀ ၂ ၁ ၁၃ 
ေမတၱမ ၂   ၂ 

ရ မ္ီး ေတမင္ႀကီီး ၉ ၄  ၁၃ 
စုစုေပါင္ီး ၃၁ ၁၂ ၇ ၅၀ 

က င္ီးဆင္ီးသုေတသနမခမီးေဆမင္ရ က္္ြဲဲ့ေသမ ရကသ္တၱပါတ္သံုီးပါတ္အတ င္ီး ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈ၊ အုပ္စုငယ္ေဆ ီးောႏ ီးပ ြဲမခမီး ာႏ င္ဲ့ 
ေစခီးအတ င္ီး အလ တတ္မ္ီးေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈစုစုေပါင္ီး ငါီးဆယ္ကိုျပ်ဳလုပ္ ြ္ဲဲ့သည္။ က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမမႈမခမီး ေဆမင္ရ က္သည္ဲ့ 
ေဒသမခမီးအမီးလံုီးလိုလိုတ င္ အဓိကအကခဆံုီးအစိုီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးျဖစ္သည္ဲ့ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးာႏ င္ဲ့ အေထ ေထ  
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနမခမီးကို ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့သည္။ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့တ င္ စီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသမ 
ကခယ္ျပန္႔သည္ဲ့အဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးကို ျ္ံ်ဳငံုမိေစရန္အတ က ္ သုေတသနအဖ ြဲ႕သည ္ ဝန္ႀကီီးဌမန ၁၂ ္ုေအမက္ရ ိ ဌမန/ဌမန  ္ြဲာႏ င္ဲ့ 
လုပ္ငန္ီးေပါင္ီး ၁၆ ္ုတို႔ကို ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈမခမီးျပ်ဳလုပ္ ြ္ဲဲ့ပါသည္။4 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈမခမီးေဆမင္ရ က္္ြဲဲ့ေသမ ဌမနဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕ 
အစည္ီးမခမီးမ မ ေအမက္ပါတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 စည္ပင္သမယမေရီးဌမန 
o စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး 

 ျပည္ထြဲေရီးဝန္ႀကီီးဌမန 
o အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန 

 ဘ႑မေရီးဝန္ႀကီီးဌမန 
o ျပည္တ င္ီးအ္ န္မခမီးဦီးစီီးဌမန 

 စီီးပ မီးေရီးာႏ င္႔ က ီးသန္ီးေရမင္ီးဝယ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမန 
o ကုန္သ ယ္မႈျမ င္႔တင္ေရီးာႏ င္႔ စမီးသံုီးသ ေရီးရမဌမန 

 သဘမဝပတ္ဝန္ီးကခင္ထိန္ီးသိမ္ီးေရီးာႏ င္ဲ့ သစ္ေတမဝန္ႀကီီးဌမန 
o သစ္ေတမဦီးစီီးဌမန 

 ေမ ီးျမွဴေရီး၊ ေရလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ ေကခီးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဦီးစီီးဌမန 
o ငါီးလုပ္ငန္ီးဦီးစီီးဌမန 
o ေမ ီးျမွဴေရီးာႏ င္ဲ့ကုသေရီးဦီးစီီးဌမန 
o ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဦီးစီီးဌမန 

 စက္မႈဝန္ႀကီီးဌမန 
o စက္မႈႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ င္ဲ့ စစ္ေဆီးေရီးဦီးစီီးဌမန 

 မီီးရထမီးဝန္ႀကီီးဌမန 
o သယယ္ ပို႔ေဆမင္ေရီးလုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ႀကီီးၾကပ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ေပါင္ီးစပ္ညိႇာိႏႈင္ီးေရီးဌမန  ္ြဲ 

 သတ ်ဳတ င္ီးဝန္ႀကီီးဌမန 
o သတ ်ဳတ င္ီးလုပ္ငန္ီးအမ တ ္(၂) 
o ဘ မိေဗဒေလ႔လမေရီးာႏ င္ဲ့ ဓမတ္သတ ်ဳရ မေဖ ေရီးဌမန 

 စိုက္ပခ်ဳိီးေရီးဝန္ႀကီီးဌမန 
o စိုက္ပခ်ဳိီးေရီးဌမန 
o စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဦီးစီီးဌမန5 (DALMS) 

                                                            
4 အ္ခ်ိဳ႕ေသမ ဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးတ င ္ဌမနဆိုင္ရမအမခမီးအျပမီးကို ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့သည္။ သကဆ္ိုင္ရမဌမနအေနာႏ င္ဲ့ ကခန္ဌမနမခမီးာႏ င္ဲ့မတ ေသမ္ လညီ္း 
သီီးျ္မီးအေရီးပါသည္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးက႑အလိကု္ထ္ိေတ ႕ဆက္ဆံမႈမခမီးရ ိပါက ထိုိသို႔ေတ ႕ဆံုသည ္(ဥပမမ- ေမ ီးျမွဴေရီး၊ ေရလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ ေကခီး လက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဝနႀ္ကီီးဌမန)။ 
5 ယင္ီးကိ ုယ္င္က ေၾကီးတိုင္ာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဦီးစီီးဌမနဟုေ္ၚေဝၚသည္။ 
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 ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့ ္ရီီးသ မီးလမေရီးဝန္ႀကီီးဌမန 
 ေဆမက္လုပ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမန 

o အေဝီးေျပီးလမ္ီးမခမီးဌမန6 

ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ဝန္ႀကီီးဌမနအမခမီးအျပမီးမ မ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ထိေတ ႕ဆကဆ္ံမႈမခမီးရ ိၾကေသမ္လည္ီး ယ္ုသုေတသန 
အစီရင္္ံစမတ င္မ  အေျ္္ံကုန္ထုတ္/ဝန္ေဆမင္မႈက႑မခမီးာႏ င္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕ျပစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးပံုစံမခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ၿပီီး အဓိကတမဝန္ရ ိ 
သည္ဲ့ ဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးကို အဓိကထမီးေလဲ့လမဆန္ီးစစ္ပါသည္။ အဓိကၿမိ်ဳ႕ေတမ္ႀကီီးမခမီးမ အပ ကခန္ေဒသမခမီးရ ိစီီးပ မီးေရီးပုံစံမခမီးမ မ 
မခမီးေသမအမီးျဖင္ဲ့ စိုက္ပခ်ဳိီးေရီး၊ ေမ ီးျမွဴေရီး၊ ေရလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ သစ္ေတမ၊ သတ ်ဳတ ီးေဖမ္ျ္င္ီးစေသမ သယံဇမတာႏ င္ဲ့ဆက္စပ္သည္ဲ့ 
လုပ္ငန္ီးမခမီးျဖစ္ၾကၿပီီး အေျ္္ံကုန္ၾကမ္ီးထုတလ္ုပ္ငန္ီးမခမီးအျဖစ္သတမ္ တ္ာ္ုိႏင္သည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏အႀကီီးဆံုီးၿမိ်ဳ႕ႀကီီးာႏ စ္ၿမိ်ဳ႕မ လ ြဲ၍ 
ကခန္ၿမိ်ဳ႕ႀကီီးမခမီးရ ိ စီီးပ မီးေရီးပုံစံမခမီးမ မလည္ီး သကဆ္ိုင္ရမအေျ္္ံကုန္ၾကမ္ီးထုတလ္ုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ဆက္စပ္ေနသည္ဲ့ ဒုတိယအဆင္ဲ့ 
ကုန္ၾကမ္ီးထုတလ္ုပ္သည္ဲ့လုပ္ငန္ီးမခမီးသမ အမခမီးစုျဖစ္ေနသည္။ အေကမင္ီးဆံုီးဥပမမမ မ ဧရမဝတီတိုင္ီးေဒသႀကီီးရ ိ အေရအတ က္ 
အလ န္မခမီးျပမီးေသမ ဆန္စက္မခမီး ျဖစ္ၿပီီး၊ ေဒသတ င္ီးေအမင္ျမင္ျဖစ္ထ န္ီးေသမ ဆန္စပါီးထုတလ္ုပ္ျ္င္ီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က္ 
ဝန္ေဆမင္မႈေပီးရန္ေပၚေပါက္လမျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။ အျ္မီးေသမ ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးသည္လည္ီး စီီးပ မီးေရီး 
လုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ထိေတ ႕ဆကစ္ပ္မႈမခမီးရ ိာုိႏင္ပါသည္ (ဥပမမ- ဘ႑မေရီးဝန္ႀကီီးဌမနမ  ဘဏ္မခမီးကိုလိုင္စင္ထုတ္ေပီးျ္င္ီး)။ 
ယ္ုစမတမ္ီးတ င္ အဓိကထမီးေလဲ့လမသံုီးသပ္မည္ဲ့ ဌမနဆိုင္ရမမခမီးမ မ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့တ င္႐ုံးံုီး္ ြဲမခမီးရ ိၿပီီး ျမန္မမာႏိုင္ငံရ ိ ျပည္သ  
အမခမီးစုမီ္ိုအမီးထမီးေနရေသမ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအေပၚတ င္ အမဏမသက္ေရမက္မႈရ ိေသမ ဌမနမခမီးပင္ျဖစ္သည္။ 

ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈမခမီး၊ ေစခီးမခမီးသို႔သ မီးေရမက္ေလဲ့လမမႈမခမီးာႏ င္ဲ့ ဦီးတည္အုပ္စုငယ္ေဆ ီးောႏ ီးပ ြဲမခမီးအျပင္ သုေတသနအဖ ြဲ႕သည္ 
လက္္ံေျဖၾကမီးေပီး ြ္ဲ႔ေသမ အစိုီးရတမဝန္ရ ိသ မခမီးထံမ လည္ီး အမခ်ဳိီးအစမီးစံုလင္ေထ ျပမီးေသမ သတင္ီးအ္ခက္အလက္ 
အမခမီးအျပမီးကို လက္္ံရရ ိ ြ္ဲဲ့ပါသည္။ ထိုသတင္ီးအ္ခက္အလက္မခမီးသည္ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့ေသမဌမနာႏ င္ဲ့ ရရ ိာႏိုင္ေသမ 
အ္ခက္အလက္မခမီးအေပၚတ င္မ တည္ျပီီး ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုာႏ င္ဲ့တစ္္ုလည္ီး မတ ညီေပ။ ေကမက္္ံရယ ေသမ သတင္ီးအ္ခက္အလက္ 
အမခ်ဳိီးအစမီးမခမီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ ရန္ပံုေင အရင္ီးအျမစ္မခမီး၊ ေလလ-ံလိုင္စင္ဆိုင္ရမအ္ခက္အလက္မခမီး၊ 
ေျမယမအိုီးအိမ္္ န္ဇယမီးာႏ င္ဲ့ အျ္မီးအ္ န္အ္ာႏ င္ဲ့ ္ိုင္ေၾကီးမခမီးေကမက္္ံရယ ရမည္ဲ့ ဇယမီးမခမီးပါဝင္သည္။7 သတင္ီးအ္ခက္အလက္ 
အမခမီးအျပမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆုံေမီးျမန္ီးမႈအမခမီးအျပမီးကို စုေဆမင္ီးရရ ိ္ြဲဲ့ေသမ္လည္ီး ယ္ုအစီရင္္ံစမတ င္ေဖမ္ျပထမီးေသမ နိဂုံီး္ခ်ဳပ္မႈကို 
ထည္ဲ့သ င္ီးစဥ္ီးစမီးရမတ င္ ၎တုိ႔သည္ အကန႔္အသတ္ရ ိၿပီီး ေတ ႔ဆံုေမီးျမန္ီး္ြဲ႔သ အမီးလုံီးကို ကိယု္စမီးျပ်ဳမႈမရ ိသည္ဲ့ နမ နမတို႔ကို 
အေျ္္ံၿပီီး ေကမက္္ခက္ဆ ြဲထမီးျ္င္ီးသမျဖစ္ေၾကမင္ီး ဂ႐ုုံးျပ်ဳၾကေစရန္ သတိေပီးလုိပါသည္။ ထိုေတ ႕ရ ိမႈမခမီးသည္ 
က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမမႈျပ်ဳသည္ဲ့ ေဒသမခမီးမ လမျ္င္ီးျဖစ္သျဖင္ဲ့ ထိုေဒသမခမီးသည္ ာႏိုင္ငံေတမ္တစ္္ုလံုီးကိ္ု မည္ေရႊ႕မည္မ ခ 
ကိုယ္စမီးျပ်ဳသည္ဆိုေသမ ပမမဏအတိုင္ီးသမ ယ္ုနိဂုံီးေကမက္္ခက္မခမီးကလည္ီး ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ 
ျမင္က င္ီးတစ္္ုလံုီးကို ကုိယ္စမီးျပ်ဳာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၁.၂ ေဒသာၲႏရစီီးပ မီးေရီးဆုိင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈဆုိသည္မ မ အဘယ္နည္ီး 

ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈဆိုသည္မ မ ကခယ္ျပန္႔ေသမအယ အဆတစ္္ုျဖစ္ၿပီီး ယင္ီးကိုအနက္ေကမကယ္ မႈာႏ င္ဲ့ 
နမီးလည္လက္္မံႈ ပံုစံအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးက ြဲျပမီးျ္မီးနမီးာႏုိ္င္သည္။ ယ္ုစမတမ္ီးတ င္အသံုီးျပ်ဳေသမ 'ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ' 
ဆိုေသမေဝါဟမရသည္ ပုဂၢလိကစီီးပ မီးေရီးေဆမင္ရ က္မႈမခမီးကို စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္ီးကိုဆိုလိုၿပီီး တစ္ဦီး္ခင္ီးစီီးပ မီးေရီး 
လုပ္ငန္ီးသမမီးမခမီးက ၎တို႔၏ထုတက္ုန္မခမီးကို ေစခီးက က္တ င္ေရမင္ီး္ချ္င္ီးမ အစ အရ ယ္အစမီးအလ န္ႀကီီးမမီးၿပီီး က႑စံ ု
လုပ္ငန္ီးမခမီးလုပ္ကိုင္ေသမ ဧရမမစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီး အုပ္စုႀကီီးမခမီးအထိပါဝင္သည္။ ယ္ုစမတမ္ီးသည္ လ တစ္ဦီး္ခင္ီးစီာႏ င္ဲ့ 
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအေနာႏ င္ဲ့ ၎တို႔၏ဆိုင္ရမ အသက္ေမ ီးဝမ္ီးေကခမင္ီးမခမီး ေဆမင္ရ က္ရမတ င္ အစိုီးရာႏ င္ဲ့ မည္သိုိ႔ထိ္ေတ ႕ 
ဆကဆ္ံေဆမင္ရ က္ရသည္ဆိုိသည္ကို ေလဲ့လမသံုီးသပ္ထမီးျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ေဒသာႏၱရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တ င္ 
ေအမက္ပါလုပ္ငန္ီးရပ္မခမီးပါဝင္သည္။  

                                                            
6 ေဆမကလ္ုပ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမနကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖ ြဲ႕စညီ္းလခက္ရ သိည္။ ဝန္ႀကီီးဌမနလက္ေအမက္ရ  ိာႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္ီးအေနာႏ င္ဲ့တည္ေထမငထ္မီးေသမ 
ျပည္သ ေဆမကလ္ုပ္ေရီးလုပ္ငနီ္းကိ ုတံတမီးဌမန၊ အေဝီးေျပီးလမ္ီးမခမီးဌမန၊ အေဆမကအ္ဦဌမနာႏ င္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕ျပာႏ င္ဲ့ အိုီးအိမ္ဌမနဟ ၍ သီီးျ္မီး ဌမန ေလီး္ ုအျဖစ္ 
္ ြဲထုတလ္ုိကသ္ည္။ ျပည္သ ႔ေဆမက္လုပ္ေရီးလုပ္ငန္ီးအေၾကမင္ီးကိ ုမၾကမေသီးမကီ အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီးမ  ထတုေ္ဝ ြ္ဲဲ့ေသမ ျပည္နယ/္ တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးရ ိ 
ျပည္သ ႔ဘ႑မက႑ စမတမ္ီးတ င ္အေသီးစတိ္ေလဲ့လမသံုီးသပ္ျပထမီးပါသည္။ ထိုသို႔ဌမနမခမီး္ ြဲထတု္မႈမ မ ရ င္ီးလင္ီးထင္ရ မီးေသမ္လည္ီး ၎ဌမနမခမီးအ္ခငီ္း္ခင္ီး 
လုပ္ငန္ီးမခမီးထပ္ေနျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ အျပန္အလ န္မီ ္ိုေနျ္င္ီးမ မမ  ဆကလ္က္ျဖစ္ေပၚေနဆြဲပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ အလခမီး အတန္ရ ညေ္သမ လမီ္းတစ္္ကုိ ု
ေဖမက္မညဆ္ိုပါက မၾကမ္ဏဆိုသလိ ုတံတမီးမခမီးလညီ္းတည္ေဆမက္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ ဌမန အ္ခင္ီး္ခင္ီးေပါင္ီးစပ္ညိႇာႏိႈ္င္ီးမႈ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ 
တံတမီးဌမနမ မ တတံမီးတိုငီ္းကိ ုေဆမက္လုပ္ျ္င္ီးမဟတု္ပြဲ အလခမီးေပ ငါီးဆယထ္က္ရ ည ္ေသမ တံတမီးမခမီးကိသုမ ေဖမကလ္ုပ္ျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ 
ယင္ီးကိုမၾကမ္င ္တတံမီးႀကီီးမခမီးဌမနဟ ုအမည္ေျပမင္ီးာိုႏင္သည္။ အစုိီးရဌမနဆိုင ္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးျ္င္ီး အမ တ-္ ၀၄၇၊ ဇ လိုင ္၂၂၊ ၂၀၁၅။ 
7 အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမခမီးစုတ င္ သတငီ္းအ္ခက္အလက္မခမီးကိ ုလ တလ္ တလ္ပလ္ပ္ရယ ာိုႏင္ၿပီီး ယ္ုေလဲ့လမဆန္ီးစစ္မႈ အတ က ္မရ ိမျဖစ္ 
အေရီးပါေသမ သတငီ္းအ္ခက္အလက္အမခမီးအျပမီးကိ ုမ ခေဝေပီး္ြဲဲ့ၾကပါသည္။ 
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္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္ာႏ င္ဲ့ လုပင္နီ္းလုိငစ္ငမ္ခမီး္ခထမီးေပီးျ္ငီ္း 
 လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ (အထ ီးသီီးသန္႔လိငု္စင္ာႏ င္ဲ့ ပံုမ န္လိုင္စင္မခမီး) 
 က႑/လုပ္ငန္ီးရပ္အလိုက ္ထတုေ္ပီးေသမ လိုင္စင္မခမီး 
 ေဆမက္လုပ္္ င္ဲ့ပါမစ္ 
 ေျမယမမ တ္ပံုတင္ျ္င္ီး 
 ္ င္ဲ့ျပ်ဳစမမခမီးထုတ္ေပီးျ္င္ီး 

အ္ နအ္္မခမီးေကမက္္ျံ္ငီ္း 
 အ္ န္မခမီး 
 ဝန္ေဆမင္္ာႏ င္ဲ့ (အျ္မီးအ္ န္အ္မခမီး)  
 ဒဏ္ေၾကီးမခမီးာႏ င္ဲ့ အျ္မီးဘ႑မေင မခမီး 

အေျ္္ဝံနေ္ဆမငမ္ႈမခမီးေပီးျ္ငီ္း 
 ေဒသာႏၲရအေျ္္ံအေဆမက္အဦမခမီးာႏ င္ဲ့ ဝန္ေဆမင္မႈမခမီး8 
 က႑အလိုက္ဝန္ေဆမင္မႈမခမီး (ဥပမမ ေမ ီးျမွဴေရီး၊ ေရလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ ေကခီးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဝန္ႀကီီးဌမနမ  ေဆမင္ရ က္ေပီး 

ေသမ တိရစ မန္ကုသေရီးာႏ င္ဲ့ ကမက ယ္ေရီးဆိုင္ရမဝန္ေဆမင္မႈမခမီး) 
 စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးအစီအစဥ္မခမီး 
 ာႏိုင္ငံေတမ္မ  ေပီးအပ္ေသမ ေ္ခီးေင အစီအစဥ္မခမီး 
 အျငင္ီးပ မီးမႈမခမီးကိုေျဖရ င္ီးေပီးျ္င္ီး 

ပံုမ နႀ္ကီီးၾကပထိ္နီ္းက ပျ္္ငီ္းာႏ င္ဲ့ ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့စစေ္ဆီးျ္ငီ္း 
 စီီးပ မီးေရလုပ္ငန္ီးေဖမ္ေဆမင္ရမတ င္  လိုက္နမေစမင္ဲ့ထိန္ီးရမည္ဲ့ စည္ီးမခဥ္ီး/စံ္ခိန္စံၫႊန္ီးမခမီးသတ္မ တ္ျ္င္ီး 
 စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကို စစ္ေဆီးျ္င္ီး 

စီီးပ မီးေရီးလုပင္နီ္းမခမီးာႏ င္ဲ့ ထိေတ ႕ဆက္ဆံျ္ငီ္းာႏ ငဲ့္ ေတ ႕ဆုံေဆ ီးောႏ ီးျ္ငီ္း 
 သကဆ္ိုင္ရမမြဲဆာႏၵရ င္မခမီး(ျပည္သ တစ္ဦီး္ခင္ီးာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီး) အလိုက ္ အစိုီးရာႏ င္ဲ့ထိေတ ႕ဆကဆ္သံည္ဲ့ 

စနစ္မခမီး 
 ဆံုီးျဖတ္္ခက္္ခမ တ္ရမတ င္ မြဲဆာႏၵရ င္မခမီးကို ပါဝင္ေစျ္င္ီး 
 စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးသို႔ သတင္ီးအ္ခက္အလက္မခမီးေပီးျ္င္ီး 

အထ ီးသျဖင္ဲ့ ရန္ကုန္ာႏ င္ဲ့ မာၲႏေလီးၿမိ်ဳ႕ႀကီီးမခမီးမ အပ ျမန္မမာႏုိင္ငံရ ိလ အမခမီးစုသည္ စိုက္ပခ်ဳိီးထုတလ္ုပ္ျ္င္ီး၊ သဘမဝသယံဇမတမခမီး 
ထုတယ္ ျ္င္ီး၊ တိရစ မန္ေမ ီးျမွဴျ္င္ီးကြဲဲ့သို႔ေသမ အေျ္္ံကုန္ၾကမ္ီးထုတ္လုပသ္ည္ဲ့ လုပ္ငန္ီးမခမီး၊ သို႔မဟုတ ္ထိုအေျ္္ံ ကုန္ထတုလ္ုပ ္
ေရီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ဆက္စပ္သည္ဲ့ ဒုတိယအဆင္ဲ့ကုန္ၾကမ္ီးထုတ္လပု္ေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးတ င္ ေဆမင္ရ က္ေနၾကသ မခမီးျဖစ္သည္။ ထိကု႑ 
မခမီးတ င္လုပ္ကိုင္ေနသ အမခမီးစုသည္လည္ီး လယသ္မမီးမိသမီးစုမခမီး၊ ပခံကခလုပသ္မီးမခမီး၊ လယယ္မလုပ္ငန္ီးမ  သ ရင္ီးင မီးမခမီး 
စသျဖင္ဲ့ မိမိတို႔တစ္ပုိင္တစ္ာိုႏင္လုပ္ကိုင္ေနၾကသ မခမီးသမျဖစ္သည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံတ င္ လ အမခမီးပါဝင္ေသမ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးအေကမင္အထည္ 
ေဖမ္ရန္အတ က္ ၎တို႔၏အ္န္ီးက႑က အလ န္အေရီးႀကီီးသည္။ သို႔ရမတ င္ ယ္ုစမတမ္ီးတ င္ စိုက္ပခ်ဳိီးေရီးအေျ္္ံစီီးပ မီးေရီးက႑ 
ာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ၿပီီး အကန္႔အသတ္ာႏ င္ဲ့သမ သိနမီးလည္သေဘမေပါက္ထမီးပါသည္။ အေျ္္ံကုန္ထုတ္လုပ္ေရီးက႑မခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ 
သည္ဲ့ သတင္ီးအ္ခက္အလက္အ္ခ်ဳိ႕ရရ ိထမီးေသမ္လည္ီး ယ္ုစမတမ္ီးသည္ ကုန္ၾကမ္ီးမ ကုန္ေ္ခမထုတ္သည္ဲ့ တန္ဖုိီးျမႇင္ဲ့လုပ္ငန္ီးစဥ္ 
အဆင္ဲ့ဆင္ဲ့ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈအေပၚတ င္သမ အဓိကေလဲ့လမသံုီးသပ္ထမီးျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး အေျ္္ံထုတ္လပု္သ မခမီး၏ အေျ္အေနမခမီးကို 
ေလဲ့လမဆန္ီးစစ္ျ္င္ီးမျပ်ဳပါ။ 

                                                            
8 ျပည္သ ႔ဝန္ေဆမင္မႈမခမီးေဆမင္ရ က္ေပီးျ္င္ီးသည ္ေဒသာၲႏရစီီးပ မီးစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေရီးပါေသမ မခက္ာႏ မစမတစ္္ုျဖစ္သည္။ သို႔ရမတ င ္ယ္ုအစီ ရင္္ံစမတ င ္
ယင္ီးအပုိငီ္းကိ ုအေသီးစိတ္ေဆ ီးောႏ ီးမည္မဟုတ္ပါ။ လိုင္စင္ထုတေ္ပီးျ္င္ီး၊ ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့စစ္ေဆီးျ္င္ီး၊ အ  ္န္ေကမက္္ံျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ျပည္သ ႔ ဝန္ေဆမင္မႈေပီးျ္င္ီးမခမီးသည ္
အစုိီးရ၏အဓကိဦီးစမီးေပီးလုပ္ငန္ီးမခမီးျဖစ္ေလဲ့ရ ိသည္မ မ အျမြဲတမီ္းအစဥ္အလမတစ္္ုေတမဲ့မဟုတ္ေပ။ ဝန္ေဆမင္မႈ ေပီးေသမကိစၥရပ္မခမီးသည ္
အဖုိီးအ္ာႏ င္ဲ့္ခ္ိတ္ဆကထ္မီးၿပီီး ယင္ီး္ခိတ္ဆက္မႈကုိ ယ္ုအစီရင္္စံမတ င္ေဖမ္ျပထမီးပါသည္။ ယ္ုအစီရင္္ံစမတ င္ အဓိကဝန္ေဆမင္မႈေပီးသ မခမီးမ မ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးျဖစ္ေသမ္လညီ္း ၎တို႔၏ ဝန္ေဆမင္မႈအမခမီးစုသည ္အေျ္္ံအေဆမက္အဦမခမီးာႏ င္ဲ့ ဆက္စပ္လခက္ရ သိည။္ ေဆမကလ္ုပ္ေရီးပါမစ္မခမီးကြဲဲ့သို႔ 
အ္ခ်ိဳ႕ေသမ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕၏ဝန္ေဆမင္မႈမခမီးကိယု္ုအစီရင္္ံစမတ င္ ေဆ ီးောႏ ီး ထမီးေသမ္လညီ္း ၎တို႔၏ ဘ႑မေရီးက႑စီမံ္န္႔  ္ြဲမႈအေျ္အေနမခမီးကိ ု
အေသီးစတိ္ေလဲ့လမဆန္ီးစစ္ာိုႏင္ျ္င္ီးမရ ိပါ။ 
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၁.၃ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးက႑ ဗဟုိ္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ ခမဲ့္ ချ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ျပည္နယ္/တုိင္ီးေဒသႀကီီး အစုိီးရမခမီး 

၂၀၀၈ ္ုာႏ စ္ဖ ြဲ႕စည္ီးအုပ္္ခ်ဳပ္ပုံအေျ္္ံဥပေဒက ျမန္မမာႏိုင္ငံရ ိတိုင္ီးမခမီးကို တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးအျဖစ္ေျပမင္ီးလြဲလိုက္ၿပီီး ျပည္နယ္/ 
တိုင္ီးေဒသႀကီီးဝန္ႀကီီး္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရအဖ ြဲ႕ဝန္ႀကီီးမခမီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးလႊတေ္တမ္ာႏ င္ဲ့ ျပည္နယ္/ 
တိုင္ီးေဒသႀကီီးတရမီးေရီးဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးကို ဖ ြဲ႕စည္ီးတည္ေထမင္ ြ္ဲဲ့သည္။9 အသစ္ဖန္တီီးထမီးေသမ ျပည္နယ္/ 
တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရအဖ ြဲ႕ဝန္ႀကီီးမခမီးာႏ င္ဲ့ အင္စတီကခွဴီးရ င္ီးမခမီး၏ စီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမလုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့မခမီးကို အေျ္္ံဥပေဒေနမက္ဆက္တ ြဲ 
ဇယမီး-၂ ာႏ င္ဲ့ ဇယမီး-၅ တို႔တ င္ ျပဌမန္ီးထမီးသည။္ ထိုေနမက္ဆက္တ ြဲဇယမီးမခမီးသည္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီး၏ ဥပေဒျပ်ဳ 
စမရင္ီးာႏ င္ဲ့ အ္ န္ဘ႑မေကမက္္ံ  ္င္ဲ့တို႔ကိ ု သတ္မ တ္ေပီးထမီးျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအေပၚတ င္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအမဏမ 
ကခင္ဲ့သံုီးမႈကို ္ ြဲေဝသတ္မ တ္ေပီးထမီးသည္။ ထို္ ြဲေဝမႈမခမီးသည္ ေနမက္ဆက္တ ြဲဇယမီးမခမီးတ င္သမေပၚလ င္ၿပီီး ဖ ြဲ႕စည္ီးပံုအေျ္္ံ 
ဥပေဒပုဒ္မမခမီးတ င္မ  အတိအလင္ီးျပဌမန္ီးထမီးျ္င္ီးမခ်ဳိီးမရ ိပါ။ ထိုအ္ခက္ကို 'ျမန္မမာႏုိင္ငံရ ိ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီး' 
ေ္ါင္ီးစဥ္ျဖင္ဲ့ေရီးသမီးေသမ သုေတသနစမတမ္ီးတ င္ေထမက္ျပထမီးၿပီီး 'ဖ ြဲ႕စည္ီးပံုအေျ္္ံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီး 
အစိုီးရမခမီးအမီး ဥပေဒျပ်ဳ္ င္ဲ့အမဏမရ ိေသမ လပု္ငန္ီးနယ္ပယ္မခမီးအေပၚတ င္ အပု္္ခ်ဳပ္  ္င္ဲ့အမဏမကိုပါအပ္ာႏ င္ီးထမီးသည္' ဟု 
ေကမက္္ခက္္ခထမီးပါသည္။10 ထိုသို႔အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအမဏမ္ ြဲေဝေပီးထမီးသည္ဲ့ ပံစုံသစ္သည္ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္ကို နမီးလည္ေစရန္အတ က္ အေရီးပါၿပီီး ျဖစ္ာုိႏင္ေ္ခရ ိသည္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမခမီးကိုေဆမင္ရ က္ရမတ င္ စမ တ္မခမီးအျဖစ္ 
အသံုီးတည္ဲ့ပါသည္။  

ထိုသို႔အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအမဏမ္ ြဲေဝသည္ဲ့ပုံစံေၾကမင္ဲ့ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးလႊတေ္တမ္မခမီးက ဥပေဒျပဌမန္ီး  ္င္ဲ့ရ ိေသမ စီီးပ မီးေရီး 
က႑မခမီးာႏ င္ဲ့ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရက အ္ န္ေကမက္္ံ  ္င္ဲ့ရ ိေသမ စီီးပ မီးေရီးက႑မခမီးတ င္ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္္ခထမီးေပီး 
ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့က ပ္ကြဲျ္င္ီးမခမီးေဆမင္ရ က္ရမ၌ သက္ဆိုငရ္မ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရအဖ ြဲ႕က ေနမက္ဆံုီး 
အဆံုီးအျဖတ္ကိုေပီးာႏုိ္င္သည္ဲ့ အကခ်ဳိီးသက္ေရမက္မႈကိ ု လက္ေတ ႕ရရ ိေစသည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ေရ္ခ်ဳိငါီးဖမ္ီးလုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ 
(ဖ ြဲ႕စည္ီးပံုအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမီး-၂ တ င္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီး၏ ဥပေဒျပ်ဳ္ င္ဲ့ရ ိေသမ က႑) ္ခထမီးျ္င္ီးကို 
ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီး အစိုီးရကဆံုီးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီီး ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ ေမ ီးျမွဴေရီး၊ ေရလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ ေကခီးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီး 
ဝန္ႀကီီးဌမနက ဆံုီးျဖတ္ရမည္မဟုတ္ပါ။ ။ အလမီးတ ပင္ ဝါီး္ုတ္္ င္ဲ့လိုင္စင္ကိုလည္ီး ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ 
သစ္ေတမဦီးစီီးဌမန မ ဆံုီးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ျပီီး  ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့မ  မဆံုီးျဖတ္ပါ။ ထိုလုပ္ငန္ီးမခမီးမ ရရ ိေသမ 
အ္ န္ဘ႑မမခမီးကိလုည္ီး ျပည္နယ/္ တိုင္ီးေဒသႀကီီးဘတဂ္ခက္အတ င္ီးသို႔ စီီးဝင္ေစသည္။   

ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္က ဥပေဒျပဌမန္ီးၿပီီး ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရက အ္ န္အတုပ္မခမီးေကမက္္ံသည္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးက႑မခမီး 
ာႏ င္ဲ့ပတ္သတလ္ ခင္မ  ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးတ င္ လိငု္စင္္ခထမီးေပီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့က ပ္ကြဲျ္င္ီးတို႔၌ ေနမက္ဆံုီး 
အဆံုီးအျဖတ္မခမီး ေပီးပုိင္  ္င္ဲ့မရ ိပါ။ ထိုလုပ္ငန္ီးက႑မခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သင္လ ခင္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးသည္ ျပည္ေထမင္စု 
အစိုီးရစနစ္၏ မရ ိမျဖစ္အေရီးပါေသမအဆင္ဲ့မခမီးအျဖစ္ ပါဝင္ရသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးဝန္ႀကီီးမခမီးသည္ ျပည္ေထမင္စု 
အဆင္ဲ့က ေဆမင္ရ က္ေသမလုပ္ငန္ီးမခမီး၌ တမဝန္ယ ရမႈအမခမီးအျပမီးရ ိသည္။ 'ျပည္ေထမင္စုဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးသို႔ အစီရင္္ံ 
စမမခမီးတင္သ င္ီးျ္င္ီး၊ ဗဟိုအစုိီးရက အေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္တမဝန္ရ ိေသမစီမံကိန္ီးမခမီးကို ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့စစ္ေဆီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ေပါင္ီးစပ္ 
ညိႇာိႏႈင္ီးေပီးျ္င္ီး၊ ျပည္ေထမင္စုအစုိီးရကို ပံဲ့ပုိီးက ညီေပီးျ္င္ီး' စသည္ဲ့ လုပ္ငန္ီးတမဝန္မခမီးျဖစ္သည္။11 ျပည္ေထမင္စုဝန္ႀကီီးမခမီးက 
လည္ီး ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးဝန္ႀကီီးမခမီးကို ေကခမ္လႊမီးၿပီီး ၎လက္ေအမက္ရ  ိ ကခန္ဌမနဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္ီးအဆင္ဲ့မခမီးာႏ င္ဲ့ 
တိုက္႐ုံးုိက္လုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးမခမီး လုပ္ေလဲ့မရ ိပါ။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ္႐ုိုံးင္အဆင္ဲ့ဌမနဆိုင္ရမ႐ုံးံုီး္ ြဲမခမီးသို႔ဆကသ္ ယ္ေဆမင္ရ က္ျ္င္ီး 
မခမီးအမီးလံုီးကို ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးဝန္ႀကီီးာႏ င္ဲ့ ျပည္နယ္/တိုငီ္းေဒသႀကီီးအစိုီးရအဖ ြဲ႕မ တစ္ဆင္ဲ့သမ ေဆမင္ရ က္ေလဲ့ရ ိျ္င္ီးကို 
ဆိုလိသုည္။ (စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးမ လ ြဲ၍) ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ေအမက္ အစိုီးရအဖ ြဲ႕အစည္ီးအဆင္ဲ့ဆင္ဲ့ရ ိ ဝန္ထမ္ီးမခမီးမ မ 
လည္ီး ျပည္ေထမင္စုဝန္ႀကီီးဌမနဝန္ထမ္ီးမခမီးသမျဖစ္ၿပီီး ဗဟိုမ တိုက႐္ုံးိုက္္န္႔အပ္ျ္င္ီးျဖစ္ကမ ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရလုပ္ထံုီးလုပ္နည္ီး 
မခမီးာႏ င္ဲ့အညီ လ္ေပီးထမီးျ္င္ီးျဖစ္သည္။  

ယ္ုစမေရီးသ ကိုယ္တိုင္ေရီးသမီး္ြဲဲ့သည္ဲ့ အစီရင္္ံစမတစ္္ုအပါအဝင္ အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီးမ ထုတ္ေဝ္ြဲဲ့ေသမ အေစမပိုင္ီး အစီရင္္ံ 
စမမခမီးတ င္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးဝန္ႀကီီးမခမီးသည္ 'ဌမနလက္ကိငု္မရ ိေသမ ဝန္ႀကီီးမခမီး' ျဖစ္သည္ဟု သံုီးသပ္ေဖမ္ျပထမီးၾကၿပီီး 
ထိုအ္ခကသ္ည္ ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့မ  ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့သို႔ ဌမနဆိုင္ရမဖ ြဲ႕စည္ီးပံုမခမီး္ ြဲေဝေပီးျ္င္ီးမရ ိသည္ဲ့အ္ခက္ 
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10 Nixon et al., State and Region Governments in Myanmar စမ- ၁၄ 
11 Jared Bissinger and Linn Maung, Subnational Governments and Business in Myanmar, စမ- ၁၄။ 
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ကိ ုမီီးေမမင္ီးထိုီးျပေနသည္။ သို႔ရမတ င္ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးဝန္ႀကီီးမခမီးသည္ ဥပေဒျပဌမန္ီး္ခကအ္တိငု္ီးဆိုလ ခင္ ၎တို႔အျပည္ဲ့ 
အဝ စီမံဆံုီးျဖတ္ာႏိုင္ေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဆိုင္ရမ လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့အမဏမမခမီးလည္ီး ရ ိၾကသည္ဟုဆိုာုိႏင္သည္။ ထိုာႏႈိင္ီးယ ဥ္္ခက္သည္ ျမန္မမ 
ာႏုိင္ငံ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိငု္မႈေလ ခမဲ့္ခေရီးလုပ္ငန္ီးစဥ္၏ အဓိကအကခဆံုီးဝိေသသလကၡဏမတစ္္ုကို ၫႊန္ျပေနသည္။ ယင္ီးမ မ 'ျမနမ္မာိုႏငင္ ံ
၏ဗဟုိ္ခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလ ခမဲ့္ ခေရီးသည္ လက္ရ ဖိ ြဲ႕စည္ီးပံုအတ ငီ္း၌ လုပပ္ိငု္္  င္ဲ့အမဏမမခမီးကုိ ္ ြဲေဝ္ခထမီးေပီးျ္ငီ္းသမျဖစၿ္ပီီး ဖ ြဲ႕စည္ီးပံု 
မခမီးကုိ ္ ြဲေဝျဖန္႔္ချ္ငီ္းမဟုတ္' ဟ ေသမအ္ခက္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးသည္ ျပည္နယ/္တိုင္ီး 
ေဒသႀကီီးဝန္ႀကီီးကိ ုအစီရင္္ံရသလိ ု၎မ တစ္ဆင္ဲ့လည္ီး ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရအဖ ြဲ႕သို႔ အစီရင္္ံရသည္။12 ဆံုီးျဖတ္္ င္ဲ့မည္မ ခရ ိသ 
နည္ီးဟ ေသမအ္ခက္ကိလုည္ီး မည္သည္ဲ့စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ သက္ဆိုငသ္နည္ီးဟ ေသမအ္ခကက္ အဆံုီးအျဖတ္ေပီးသည္။ ထိုသို႔ 
လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့အမဏမ္ ြဲေဝျ္င္ီးကို ဗဟိုျပ်ဳစဥ္ီးစမီးေသမ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခေရီးသည္ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီး၊ ္႐ုိုံး္င္ာႏ င္ဲ့ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးလုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္ပုံတ င္ ထင္ဟပ္လခက္ရ ိသည္။ ၎တို႔သည ္ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသ 
ႀကီီးမခမီးအတ က္ေရမ ျပည္ေထမင္စုအစုိီးရအတ က္ပါ လုပ္ငန္ီးမခမီးအေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရ က္ေပီးေနရျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ျပည္ 
ေထမင္စုဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးက အ္ န္ေကမက္္ံသလို ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ဌမနဆိုင္ရမမခမီးကလည္ီး ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသ 
ႀကီီးအစိုီးရအဖ ြဲ႕အတ က္ အ္ န္မခမီးကိုေကမက္္ံ (သို႔မဟုတ္ ေကမက္္ံရမတ င္ က ည)ီ ေပီးၾကသည္။ ၎တို႔သည ္လုပ္ငန္ီးေဆမင္ 
ရ က္မႈကုန္ကခစရိတ္တစ္စိတတ္စ္ေဒသကို ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရအဖ ြဲ႕မခမီးထံမ ရရ ိၾကသည္။ သို႔ရမတ င္ အရင္ီးစစ္ပါက 
ထိုရန္ပံုေင အမခမီးစုမ မ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးသို႔ ျပည္ေထမင္စုမ  လႊြဲေျပမင္ီးေပီးေင မခမီးသမျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္ီး 
ေဒသႀကီီးအစုိီးရဘတ္ဂခက္မ  ေကမက္ာႏႈတ္ေဖမ္ျပထမီးမႈမခမီးကို ေအမက္ပါဇယမီး (ဇယမီး- ၂)13 တ င္ ၾကည္ဲ့႐ုံးႈာ္ုိႏင္သည္။ ထိဇုယမီး တ င္ 
ျပည္ေထမင္စုဝန္ႀကီီးဌမနလက္ေအမက္္ံဌမနအမခမီးအျပမီးသည္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအတ င္ီးမ  အ္ န္မခမီးကိုေကမက္္ ံျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ 
ကခ္ံသံုီးစ ြဲျ္င္ီးကို  ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးဘတဂ္ခက္မခမီးမ ေန၍ ေဆမင္ရ က္ေနၾကဆြဲပင္ျဖစ္ေၾကမင္ီးေတ ႕ရမည္။14 

ဇယမီး- ၂။ ဝနႀ္ကီီးဌမနအ္ခ်ဳ႕ိ၏ ဝငေ္င ာႏ င္ဲ့ သုံီးစ ြဲေင ၊ ဧရမဝတီတုိငီ္းေဒသႀကီီး၊ ၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏ စ၊္ ကခပသ္နီ္း 

ဝနႀ္ကီီးဌမန ဌမန/ဦီးစီီးဌမန 
ဝငေ္င  သုံီးစ ြဲေင  

အျ္မီးဝငေ္င  ပံုမ နသုံ္ီးေင  ေင လုံီးေင ရငီ္းသုံီးေင  

ျပည္ထြဲေရီး 
အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး ဦီးစီီးဌမန ၁၂ ၇၃၈၈ ၁၃၁၅ 
အထ ီးစံုစမ္ီးစစ္ေဆီးေရီး ဦီးစီီးဌမန ၀ ၁၁၉ ၁၃၈ 

သမဝါယမ သမဝါယမဦီးစီီးဌမန ၅ ၇၂၆  

လယ္ယမစိုက္ပခ်ဳိီး ေရီးာႏ င္ဲ့ 
ဆည္ေျမမင္ီး 

ေရအရင္ီးအျမစ္ဌမန ၃၁ ၅၀၇  
စိုက္ပခ်ဳိီးေရီးဌမန ၃၂ ၁၅၁၅ ၂၆ 

စက္မႈကုန္ၾကမ္ီးသီီးာႏ ံဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဌမန  ၂၈  

ေမ ီးျမွဴေရီးာႏ င္ဲ့ ေရလုပ္ငန္ီး 
ငါီးလုပ္ငန္ီးဦီးစီီးဌမန ၂၀ ၄၇၆ ၈၀ 

ေမ ီးျမွဴေရီးာႏ င္ဲ့ ကုသေရီးဦီးစီီးဌမန ၃ ၂၁၀  
သဘမဝပတ္ဝန္ီးကခင္ 
ထိန္ီးသိမ္ီးေရီးာႏ င္ဲ့ 
သစ္ေတမ 

သစ္ေတမဦီးစီီးဌမန ၂၀ ၇၆၄ ၄၈ 

အမီးကစမီး အမီးကစမီးာႏ င္ဲ့ ကမယပညမဦီးစီီးဌမန ၀ ၂၅၀ ၁၈၃ 
ဘ႑မေရီးာႏ င္ဲ့ အ္ န္ ရသုံီးမ န္ီးေျ္ေင စမရင္ီးဌမန  ၄၉ ၅ 
အမခ်ိဳီးသမီးစီမံကိန္ီးာႏ င္ဲ့ 
စီီးပ မီးေရီးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးမႈ 

စီမံကိန္ီးေရီးဆ ြဲေရီးဌမန ၀ ၃၅၃ ၄၃ 

ျပည္သ ႔ေဆမက္လုပ္ေရီး 
ၿမိ်ဳ႕ျပာႏ င္ဲ့ အုိီးအိမ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဌမန ၀ ၁၂၁  

ျပည္သ ႔ေဆမက္လုပ္ေရီးလုပ္ငန္ီး ၆၇ ၃၉၀၉ ၃၅၆၉၈ 
အလုပ္သမမီး၊ အလုပ္ 
အကုိင္ာႏ င္ဲ့ လ မႈဖ လုံေရီး 

ဗဟုိကုန္ီးတ င္ီးသယ္ယ ပို႔ေဆမင္ေရီး 
ႀကီီးၾကပ္မႈေကမ္မတီ 

၀ ၄၆  

 

                                                            
12 Nixon et al., State and Region Governments in Myanmar စမ- ၂၅- ၂၆။ 
13 အျ္မီးျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးရ  ိဘတဂ္ခက္မခမီးတ င္လည္ီး အလမီးတ ပံုစံမခ်ိဳီးကိုေတ ႕ရသည္။ ဧရမဝတတီိုင္ီးေဒသႀကီီး၏ ဘတ္ဂခက္သည ္
ကခန္ေဒသမခမီးတ င္ျဖစ္ပ မီးေနေသမ အလမီးတ အေျ္အေနမခမီးကိ ုသ႐ုံးုပ္ေဖမ္ျပေနျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။ 
14 ဇယမီးက အလ န္စတိဝ္င္စမီးဖ ယ္ေကမငီ္းေသမ အ္ခက္ာႏ စ္္ခက္ကိုေဖမ္ျပသည။္ ဘတဂ္ခက္ထြဲတ င ္အ  ္န္မခမီးကိုေဖမ္ျပေလဲ့ရ ိေသမ္လညီ္း 
ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးသည ္အ  ္န္မခမီးကိုေကမက္္ံျ္င္ီးမရ ိပါ။ ၎တို႔၏ဝင္ေင အမခမီးစုသည ္လိုင္စင္ေၾကီးမခမီးမ  ရရ ိျ္င္ီး ျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယအ္ခက္မ မ သက္ဆိုုင္ရမဌမနမခမီး၏ ဘတ္ဂခကလ္ုိင္ီးမခမီးတ င္ေဖမ္ျပထမီးေသမ အသံုီးစရိတ္မခမီးမ မ ဝင္ေင ာႏ င္ဲ့ယ ဥ္လခင္ အစမခမီးစ မက မဟေနသည္္ကိေုတ ႕ရသည္။ 
ယင္ီးဇယမီးမခမီးသည ္၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏ စ္ ဧရမဝတီတုိင္ီးေဒသႀကီီးဘတ္ဂခက္၏ အစိတ္အပိုင္ီးတစ္္သုမျဖစ ္ေသမ္လညီ္း ထိုထ ီးျ္မီး္ခက္ာႏ စ္္ုသည ္
ျပည္နယ/္တို္င္ီးေဒသႀကီီးအမီးလံုီးအတ က ္မ န္ကန္သည္။ 
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ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးတ င္ ကိယု္ပိုင္ဝင္ေင ာႏ င္ဲ့ သံုီးေင စမရင္ီးမခမီးသီီးျ္မီးစီရ ိေသမ္လည္ီး ျပည္ေထမင္စုအစုိီးရ၏ ၾသဇမ 
လႊမ္ီးမိုီးမႈမခမီးပံုစံအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးျဖင္ဲ့ (တရမီးဝင္နည္ီးျဖင္ဲ့ေသမ္လည္ီးေကမင္ီး၊ အျ္မီးနည္ီးမခမီးျဖင္ဲ့ေသမ္လည္ီးေကမင္ီး) ရ ိေနဆြဲျဖစ္သည္။ 
ျပည္ေထမင္စုမ  ၾသဇမလႊမ္ီးမုိီးမႈရ ိသည္ဲ့အဓိကနယ္ပယ္မခမီးမ မ ဘတ္ဂခကအ္ဆိျုပ်ဳလႊမမခမီးကို ၾကည္ဲ့ၾကပ္က ပ္ကြဲျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ 
အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန၏ ဆံုီးျဖတ္္ခက္္ခမ တ္ျ္င္ီး  အ္န္ီးက႑တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္ီးအ္ခက္သည္ ျပည္နယ္/ 
တိုင္ီးေဒသႀကီီး အစိုီးရမခမီးအေနာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ လုပ္ပုိင္  ္င္႔အမဏမကခင္႔သံုီးာုိႏင္မႈအေပၚတ င္  ႀကီီးႀကီီးမမီးမမီး 
သက္ေရမက္မႈရ ိသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္ီးအ္ခက္သည ္ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခေရီးလုပ္ငန္ီးစဥ္သည္ ဟန္္ခက္ညီမႈာႏ င္ဲ့ 
ၿပီီးျပည္ဲ့စံုမႈမရ ိေသီးေၾကမင္ီး ေထမက္ျပေနေသမ အေထမက္အထမီးမခမီးစ မထြဲမ  တစ္္ုလည္ီးျဖစ္ေနျပန္သည္။ ထုိ္သို႔ျပည္ေထမင္စုာႏ င္ဲ့ 
ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီး အစိုီးရမခမီးအၾကမီးဆက္စပ္မႈမခမီးဆက္လက္တည္ရ ိေနသည္ဲ့တိုင္ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးကို 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအမဏမမခမီး ေနမက္ထပ္ထပ္မံ၍  ္ြဲေဝေပီးျ္င္ီးအမီးျဖင္ဲ့ အကခ်ဳိီးေကခီးဇ ီးမခမီးႀကီီးမမီးစ မရရ ိာိုႏင္ပါသည္။ ထိုသို႔ 
ေဆမင္ရ က္ေပီးျ္င္ီးျဖင္ဲ့ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးအေနျဖင္ဲ့ လက္ရ ိလိုင္စင္စနစ္ကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲာိုႏင္ရန္အတ က္ 
လိုအပ္ေသမ ဟန္္ခက္ညီေျပမင္ီးလြဲာုိႏင္စ မ္ီးကို ရရ ိာႏိုင္ေသမေၾကမင္ဲ့ျဖစ္သည္။15 ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့ ္ရီီးသ မီးလမေရီးကြဲဲ့သို႔ေသမ 
ဝန္ႀကီီးဌမနအ္ခ်ဳိ႕သည္လည္ီး လက္ရ ိအ္ခိန္တ င္ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခေရီးမခမီးကို ပိုမုိတိုီး္ခြဲ႕ေဆမင္ရ က္ရန္ စဥ္ီးစမီးသံုီးသပ္လခက္ 
ရ သိည္။ ထိုသို႔ေဆမင္ရ က္ပါက လက္ရ ိအ္ခိနတ္ င္ ေနျပည္ေတမ္အဆင္ဲ့မ  ေထမက္္ံ္ခက္မခမီးရယ ေနရေသမ ေဒသတ င္ီး 
္ရီီးသ မီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က္ မခမီးစ မအကခ်ဳိီးရ ိာိုႏင္ပါသည္။ ထိသုို႔ေသမ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိငု္မႈေလ ခမဲ့္ချ္င္ီးမခမီးသည္ တိုင္ီးေဒသႀကီီးာႏ င္ဲ့ 
ျပည္နယ္မခမီးတ င္ အျ္မီးေသမမ ဝါဒဆိုင္ရမစမ္ီးသပ္ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးကိုလည္ီး လုပ္ေဆမင္သ မီးာႏိုင္ရန္တ န္ီးအမီးေပီးာႏိုင္သည္။ 
သို႔မ သမ လက္ရ ိအကန္႔အသတ္ျဖင္ဲ့ေဆမင္ရ က္လခက္ရ ိသည္ဲ့ မ ဝါဒစမ္ီးသပ္ကခင္ဲ့သံုီးမႈမခမီးာႏ င္ဲ့ ္ခိတ္ဆက္ပံဲ့ပုိီးသ မီးာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

                                                            
15 ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခၿပီီး လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့အမဏမမခမီးကိ ု္ ြဲေ၀ထမီးသညမ္ န္ေသမ္လည္ီး အ္ခ်ိဳ႕ေသမက႑မခမီးတ င ္ျပည္ေထမင္စုအစုိီးရက လုပ္ပိုင္ ္ င္ဲ့အျပင္ဘက္မ  
ၾသဇမလႊမီ္းမိုီးေနမႈမခမီးလညီ္းရ ိေသီးသည္။ မည္သည္ဲ့အတိုင္ီးအတမအထိၾသဇမလႊမီ္းသည္ကိ ုတိုင္ီးတမရန္မလ ယ္ေပ။ ျပည္နယ/္ တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစုိီးရမခမီးတ ငလ္ညီ္း 
လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့အမဏမမခမီးစ မရ ိေနသည္။ အျ္မီးလုပ္ပိုင္္ င္ဲ့အမဏမမခမီးထပ္မံ  ္ြဲေဝေပီးေရီးကိလုညီ္း လႊတ္ေတမ္ ာႏ င္ဲ့ အျ္မီးအစုိီးရဌမနဆိုငရ္မမခမီးက ေျပမဆိလုခက္ရ ိၾကၿပီီး 
သတ္မ တ္ပမမဏေအမက္ေလခမဲ့နည္ီးေသမ ာႏိုင္ငံတကမာႏ င္ဲ့ ျပညတ္ င္ီးရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးကို ျပည္နယ/္တိုငီ္းေဒသႀကီီးမခမီးက 
လိုင္စင္ထတု္ေပီးာႏုိင္ေရီးသည္လည္ီးတစ္္ုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ယင္ီးကိ ုျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီး စီမံကိန္ီး ေရီးဆ ြဲေရီးဝန္ႀကီီးအဆင္ဲ့ကေဆမင္ရ က္ာိုႏင္သည္ဟ ု
နမီးလညထ္မီးသည္။ 
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အပိငုီ္း ာႏ စ ္- ေဒသာၲႏရစီီးပ မီးေရီးဆုိငရ္မစမီအုံပ္္ ခ်ဳပမ္ႈကုိ ပံုစထုံတ္ယ ျ္ငီ္း 

ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈတ င္ အစိုီးရဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးာႏ င္ဲ့ ဌမနဆိုင္ရမမခမီးကခယ္ျပန္႔စ မပါဝင္လခက္ရ ိၾကသည္။ 
ျပည္နယ/္တိုင္ီး ေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့တ င္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ဝန္ႀကီီးမခမီး၏လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ေအမက္၌ ကခေရမက္ေနေသမ 
ဌမနမခမီးာႏ င္ဲ့ ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္ီးမခမီး အမခမီးအျပမီးရ ိသည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ တနသၤမရီတိုင္ီးေဒသႀကီီးတ င္ တိုင္ီးေဒသႀကီီးဝန္ႀကီီးကိုီးဦီး၏ 
စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈေအမက္၌ ဌမနဆိုင္ရမအသီီးသီီးာႏ င္ဲ့ ာႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္ီးေပါင္ီး ၇၈ ္ုတိတိရ ိၾကသည ္ (ေနမက္ဆကတ္ ြဲ- ၁)။ 
ထိုသို႔ဖ ြဲ႕စည္တည္ေဆမက္ထမီးပံုေၾကမင္ဲ့ အစိုီးရစနစ္အတ င္ီး ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးဝန္ႀကီီးမခမီး၏ အ္န္ီးက႑ကိ ု ပိုမို 
အမီးေကမင္ီးလမေစသည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံရ ိ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီး အမီးလံုီးလိုလိတု င္ တ ညီေသမ ဌမနဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီး 
ရ ိၾကေသမ္လည္ီး ဖ ြဲ႕စည္ီးပံုမ မမ  ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအလိုက ္ အနည္ီးာႏ င္ဲ့အမခမီးဆိုသလိ ု က ြဲျပမီးာႏုိင္သည္။ အေၾကမင္ီးမ မ 
ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးက ဌမနဆိုင္ရမဖ ြဲ႕စည္ီးတည္ေဆမက္ပံုမခမီးကို ဆံုီးျဖတ္သတ္မ တ္ာုိႏင္ေသမေၾကမင္ဲ့ျဖစ္သည္။  

ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့အထိရ ိေသမ ဌမနဆိုင္ရမအေရအတ က္နည္ီးပါီးေသမ္လည္ီး အေရီးအပါဆုံီးဌမနမခမီးအမီးလံုီးမ မ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င္ 
လည္ီးရ ိၾကသည္။ အျ္မီးဌမနမခမီးမ မမ  ၿမိ်ဳ႕နယ္အမီးလံုီးတ င္မရ ိပြဲ ေဒသတ င္ီးစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးပံုစံမခမီးကိုလိုက္ၿပီီး သကဆ္ိုင္ရမ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္အ္ခ်ဳိ႕တ င္သမတည္ရ ိၾကသည္။ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး၊ ျပည္တ င္ီးအ္ န္၊ စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န႔္္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးာႏ င္ဲ့ ျမန္မမဲ့ 
စီီးပ မီးေရီးဘဏ္တို႔မ မမ  ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးအမီးလံုီးလိုလိုတ င္တည္ရ ိၾကသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အလိကု္ရ ိေသမ အ္န္ီးက႑မခမီးာႏ င္ဲ့ လပု္ပုိင္  ္င္ဲ့မခမီး 
မ မလည္ီး က ြဲျပမီးျ္မီးနမီးျ္င္ီးမရ ိပြဲ မခမီးေသမအမီးျဖငဲ့္ အတ တ ပင္ျဖစ္ၾကသည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ာႏ င္ဲ့ အုိီးအိမ္ဌမနတို႔ကြဲဲ့သို႔ 
ေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပအထ ီးျပ်ဳဌမနမခမီးမ မမ  ၿမိ်ဳ႕ျပျဖစ္ထ န္ီးမႈျမင္ဲ့မမီးေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င္ ပိုမုိအေရီးပါေလဲ့ရ ိသည္။ ေကခီးလက္ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီး 
တ င္မ  အျ္မီးဌမနမခမီးျဖစ္ေသမ ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးတိုီးတက္ေရီး၊ စိုက္ပခ်ဳိီးေရီး၊ သစ္ေတမ စသညတ္ို႔မ မ ပိုမုိအေရီးပါေသမ အ္န္ီး 
က႑၌ရ ိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ သကဆ္ိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္၏ပထဝီအေနအထမီးမခမီးကိုလိုက္ၿပီီး ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့ဌမနဆိုင္ရမမခမီး အေျပမင္ီး 
အလြဲရ ိသည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ဧရမဝတီတိုင္ီးေဒသႀကီီးတ င္ ေရလုပ္ငန္ီးအေရီးပါအရမေရမက္မႈေၾကမင္ဲ့ ငါီးလုပ္ငန္ီးဦီးစီီးဌမနသည္ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့ဌမနဆိုင္ရမမခမီးအၾကမီးတ င္ အေရီးပါေသမဌမနတစ္္ု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္ ေရလုပ္ငန္ီးအေပၚမီ ္ိုမႈနည္ီးပါီးေသမ ရ မ္ီး 
ကြဲဲ့သို႔ျပည္နယ္မခမီးတ င္မ  ထိုဌမန၏အေရီးပါမႈမ မ အနည္ီးအကခဥ္ီးသမရိ သည္။ ဇယမီး- ၃ တ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့၌မခမီးေသမအမီးျဖင္ဲ့ 
ေတ ႕ရေလဲ့ရ ိေသမ ဌမနဆိုင္ရမမခမီးကိုေဖမ္ျပထမီးသည္။ သို႔ေသမ္ ၎တို႔ကိ ု အျမြဲေတ ႕ရမည္ဟ ု မမ တ္ယ သင္ဲ့ေပ။ ယ္ုစမရင္ီးမ မ 
အၫႊန္ီးသ႐ုံးုပ္ေဖမ္သေဘမမခ်ဳိီးသမျဖစ္ၿပီီး တစ္ာိုႏင္လံုီးရ ိၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးအမီးလံုီးကို အမခ်ဳိီးသမီးအဆင္ဲ့စစ္တမ္ီးေကမက္ယ မႈျပ်ဳလုပ္မ သမ 
လ ခင္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့ဌမနဆိုင္ရမမခမီး တည္ရ ိမႈအေနအထမီးကို ပိုမုိတိကခစ မသိရ ိာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

ဇယမီး- ၃။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ ငေ္တ ႕ရ ရိေလဲ့ရ ေိသမ ဌမနဆုိငရ္မအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးစမရငီ္း 

အေထ ေထ အုုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန ျပည္သ ႔ရြဲတပ္ဖ ြဲ႕ 
အုိီးအိမ္ဦီးစီီးဌမန မီီးသတ္ဦီးစီီးဌမန 
သမဝါယမ လ ဝင္မႈႀကီီးၾကပ္ေရီး 
ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဦီးစီီးဌမန စိုက္ပခ်ဳိီးေရီးဌမန 
ျပည္တ င္ီးအ္ န္မခမီးဦီးစီီးဌမန ဆည္ေျမမင္ီးဌမန 
စီမံကိန္ီးေရီးဆ ြဲေရီးဌမန စက္မႈသီီးာႏ ံဌမန 
ကုန္ီးျမင္ဲ့ေဒသစိုက္ပခ်ိဳီးေရီးဌမန စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ 
တိရစ မန္ေမ ီးျမွဴေရီးာႏ င္ဲ့ ကမက ယ္ကုသေရီးဦီးစီီးဌမန လ မႈဝန္ထမ္ီး 
တုိင္ီးရင္ီးေဆီးဌမန ၿမိ်ဳ႕နယ္ပညမေရီးမ ွဴီး႐ုံးံုီး 
စက္မႈလယ္ယမဦီးစီီးဌမန ၿမိ်ဳ႕နယ္ကခန္ီးမမေရီးဦီးစီီးဌမနမ ွဴီး႐ုံုံးီး 
စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမန အမီးကစမီးာႏ င္ဲ့ကမယပညမဌမန 
ၿမိ်ဳ႕နယ္စမရင္ီးစစ္႐ုံးံုီး ကုန္ီးလမ္ီးပို႔ေဆမင္ေရီး 
ျပန္ၾကမီးေရီးာႏ င္ဲ့ ျပည္သ ႔ဆက္ဆံေရီး ျပည္သ ႔ေဆမက္လုပ္ေရီး 
ျမန္မမဲ့စမတုိက္ာႏ င္ဲ့ ဆက္သ ယ္ေရီး လ ခပ္စစ္ 
အလုပ္သမမီးဦီးစီီးဌမန သမသနမေရီး 
ျမန္မမဲ့စီီးပ မီးေရီးဘဏ္ ဥပေဒအရမရ ိ႐ုံးံုီး 
ငါီးလုပ္ငန္ီးဦီးစီီးဌမန ၿမိ်ဳ႕နယ္တရမီး႐ုံးံုီး 
ျပည္တ င္ီး ကုန္တင္ကုန္္ခလုပ္ငန္ီး အေကမက္  ္န္ 
ကုန္သ ယ္မႈျမႇင္ဲ့တင္ေရီးာႏ င္ဲ့ စမီးသုံီးသ ဌမန နယ္စပ္ေရီးရမ 
အေဝီးေျပီးလမ္ီးမခမီးဌမန သစ္ေတမဦီးစီီးဌမန 
အရင္ီးအျမစ္ -  ကုလ/ဖ ံ ႕ၿဖိ်ဳီးမႈအစီအစဥ္၊ အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈမခမီး၊ စမေရီးသ ၏ ကုိယ္တုိင္က င္ီးဆင္ီး ေလဲ့လမမႈမခမီး 
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ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ အစိုီးရစနစ္တ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးမ မ အေျ္္ံအကခဆံုီးယ နစ္မခမီးျဖစ္သည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမေဒသမခမီးတ င္ ၿမိ်ဳ႕ သို႔မဟုတ္ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္္ ြဲမခမီးလည္ီးရ ိၾကသည္။ လက္ရ ိစနစ္တ င္ ၿမိ်ဳ႕သည္ ယ္င္စနစ္ေဟမင္ီးလကထ္က္တ င္ရ ိေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္္ ြဲာႏ င္ဲ့အလမီးတ  
လုပ္ငန္ီးရပ္မခမီးကိုေဆမင္ရ က္သည္။16 ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င္ အစိုီးရဌမနဆိုင္ရမအမခမီးအျပမီး႐ုံုံးီးစိုက္ေသမ္လည္ီး ၿမိ်ဳ႕မခမီးတ င္မ  အဓိက 
ကခေသမ ဌမနဆိုင္ရမအနည္ီးငယ္သမရ ိတတ္သည္။17 သ မီးေရမက္ေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမ ၿမိ်ဳ႕တစ္ၿမိ်ဳ႕ရ ိ အစိုီးရဌမနမခမီးကို ဇယမီးက က္- ၄ 
တ င္ေဖမ္ျပထမီးပါသည္။ ၎ဌမနဆိုင္ရမမခမီးအနက ္ အနည္ီးငယ္သမ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈတမဝန္မခမီးကို 
ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။18 

ဇယမီးက က္- ၄။ ေမတၱမၿမ်ိဳ႕ရ  ိအစိီုးရဌမနဆုိငရ္မအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးစမရငီ္း 

အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန ျပန္ၾကမီးေရီးဌမန 
ျမန္မမာႏိုင္ငံရြဲတပ္ဖ ြဲ႕ ျမန္မမဲ့ဆက္သ ယ္ေရီးာႏ င္ဲ့ ေၾကီးနန္ီးလုပ္ငန္ီး 
စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲမႈာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမန ေမ ီးျမွဴေရီး၊ ေရလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ေကခီးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဌမန (တိေမ ီးကုဌမန) 
လ ဝင္မႈႀကီီးၾကပ္ေရီးဌမန နယ္စပ္ေရီးရမ 
စည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႕ သစ္ေတမဦီးစီီးဌမန 
မီီးသတ္ဌမန လယ္ယမစိုက္ပခ်ဳိီးေရီးာႏ င္ဲ့ ဆည္ေျမမင္ီးဝန္ႀကီီးဌမန 
ေဆမက္လုပ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမန ကခန္ီးမမေရီးဦီးစီီးဌမန 

စည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႕၊ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးာႏ င္ဲ့ ျပည္တ င္ီးအ္ န္ဟ ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င္ရ ိသည္ဲ့ ဌမနဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္ီးသံုီး 
္ုသည ္စီီးပ မီးေရီးနယ္ပယ္မခမီးအတ င္ီးရ  ိလုပ္ငန္ီးအမခမီးစုာႏ င္ဲ့ ပံုမ န္သေဘမေဆမင္ၿပီီး အဓိပၸါယ္ျပည္ဲ့ဝေသမ ထိေတ ႕ဆက္ဆံမႈမခမီး 
လုပ္ေလဲ့ရ ိသည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္လည္ီး စီီးပ မီးေရဆိုင္ရမအုပ္္ခ်ဳပ္မႈအမဏမအကခယ္အျပန္႔ရ ိၾကသည္။ 
၎တို႔သည ္ ၿမိ်ဳ႕ျပဝန္ေဆမင္မႈမခမီးေပီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ လိုင္စင္္ခထမီးေပီးျ္င္ီးတို႔ကိ ု အဓိကလုပက္ိုင္ၿပီီး ျမွဴနီစီပယ္အစိုီးရမခမီးာႏ င္ဲ့ 
အလမီးသ႑မန္တ သည္။ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င္အမဏမအရ ိဆံုီးအဖ ြဲ႕အစည္ီးျဖစ္ၿပီီး ေပါင္ီးစပ္ 
ညိႇာိႏႈင္ီးျ္င္ီး၊ ေစမင္ဲ့ၾကပ္ထိန္ီးက ပ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္္ခထမီးေပီးျ္င္ီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကို အဓိကေဆမင္ရ က္သည္။ ျပညတ္ င္ီးအ္ န္၏ 
အဓိကလုပ္ငန္ီးမ မမ  အ္ န္ေကမက္္ံျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။19 အလမီးတ ပင္ က႑အလိုကတ္မဝန္ရ ိေသမ ဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးသည္လည္ီး 
ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င္ ပံုမ န္လုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္မႈမခမီးရ ိၾကသည္။ သို႔ေသမ္၎တို႔တ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့၌ ဝန္ထမ္ီးတစ္ဦီး သို႔မဟုတ္ 
အနည္ီးငယ္သမ တမဝန္္ခထမီးာႏုိင္သည္မခ်ဳိီးလည္ီးရ ိတတသ္ည္။ ထိုဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးသည္ ၎တို႔တမဝန္ယ ထမီးေသမ 
စီီးပ မီးေရီးနယ္ပယ္မခမီးေပၚမ တည္၍ လုပ္ကိုင္ေဆမင္ရ က္ေနေသမ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ္ခိတ္ဆက္ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။20 
ေနမက္ဆံုီးအေနာႏ င္ဲ့ အ္ခ်ဳိ႕ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီး တ င္ စီီးပ မီးေရီးဇံုမခမီးရ ိၿပီီး၎တို႔ကို အစိုီးရတစ္ပုိင္ီးပံုစံလုပ္ငန္ီးရပ္မခ်ဳိီးကခင္ဲ့သံုီးသည္ဲ့ 
စီမံ္န္႔္ ြဲမႈေကမ္မတီမခမီးက အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ (စည္ပင္၊ ေထ /အုပ္ာႏ င္ဲ့ ျပည္တ င္ီးအ္ န္မ အပ) ၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္ီး စီီးပ မီးေရီးက႑ 
စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈတ င္ တမဝန္ရ ိေနေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္ဌမနဆိုင္ရမမခမီးမ မ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးေပါင္ီးစံုာႏ င္ဲ့ ထိေတ ႕ဆကဆ္ံေလဲ့ရ ိၿပီီး 
အမခမီးစုသည္ အထက္အစိီုးရအဖ ြဲ႕အစည္ီးအဆင္ဲ့မခမီးက ္ င္ဲ့ျပ်ဳေပီးထမီးေသမ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီးာႏ င္ဲ့ အ္ န္အ္မခမီး 
အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈကို တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့အရမရ ိမခမီးသည္ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ရယ ထမီးသ မခမီး 
လိုင္စင္ပါစည္ီးမခဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ အညီေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးရ ိ/မရ ိ၊ ေပီးေဆမင္ရန္ရ ိေသမ အ္ န္အ္မခမီးေပီးေဆမင္ျ္င္ီး ရ ိ/မရ ိ 
စစ္ေဆီးသည္ဲ့လုပ္ငန္ီးတမဝန္ကို ထမ္ီးေဆမင္ၾကသည္။ သို႔ရမတ င္ ၎တို႔ကိုယတ္ိုင ္လိုင္စင္္ခထမီးေပီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ အ္ န္ေကမက္္ံျ္င္ီး 
မခမီးကို ေဆမင္ရ က္ာႏုိင္ျ္င္ီးမရ ိပါ။ 

မၾကမ္ဏဆိသုလိုပင္ အစိုီးရဌမနတစ္္ုာႏ င္ဲ့တစ္္ုအၾကမီး လုပ္ငန္ီးတမဝန္ဆင္တ ႐ုံးိုီးမ မီးျဖစ္ျ္င္ီး သို႔မဟုတ ္တစ္ထပ္တည္ီးတ ညီေန 
ျ္င္ီးမခမီးကိုေတ ႕ရသည္။ လမ္ီးေဖမက္လုပ္ျ္င္ီးသည္ အလ န္ထင္ရ မီးေသမ ဥပမမတစ္္ုျဖစ္သည္။ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမီးတ င ္လမ္ီးေဖမက္ 
လုပ္ေရီးအဓိကတမဝန္ရ ိသ မခမီးမ မ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးျဖစ္သည္။ ေကခီးလက္ေဒသမခမီးတ င္မ  လမ္ီးအမခ်ဳိီးအစမီးကိုလိုက္၍ 
ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဦီးစီီးဌမန သို႔မဟုတ ္အေဝီးေျပီးလမ္ီးမခမီးဌမနမ  တမဝန္ယ သည္။ နယ္စပ္ေဒသမခမီးတ င္မ  နယ္စပ္ေရီးရမ 
ဝန္ႀကီီးဌမနက တမဝန္ယ ေဖမက္လုပ္သည္။ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့၌လည္ီး ေပါင္ီးစပ္ညိႇာႏိႈႈ္င္ီးမႈမခမီး အမခမီးအျပမီးေဆမင္ရ က္ၾကရသည္။ 

                                                            
16 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံံုေမီးျမန္ီးျ္င္ီးအမ တ ္၀၃၃၊ ဇ လိုင ္၁၆၊ ၂၀၁၅ 
17 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံံုေမီးျမန္ီးျ္င္ီးအမ တ ္၀၂၅၊ ဇ လိုင ္၁၄၊ ၂၀၁၅ 
18 ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးာႏ င္ဲ့ အလမီးသ႑မန္တ စ မပင္ ျမစ္သမရ  ိအစုိီးရဌမနမခမီးမ မ ေထ /အုပ္ာႏ င္ဲ့ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲြဲ႕ကြဲဲ့သို႔ အဓိကကခေသမ ဌမနမခမီးာႏ င္ဲ့ 
နယ္စပ္ေရီးရမကဲ့ြဲသို႔ေသမ ေဒသာႏ င္ဲ့စပ္ဆိုင္သည္ဲ့ ဌမနမခမီးျဖစ္ၾကသည္။ 
19 ေထ /အုပ္ာႏ င္ဲ့ စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲြဲ႕တို႔သည္ စီီးပ မီးေရီးက႑စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈတ င ္ပါဝင္ၾကေသမ ကခန္ဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးနည္ီးတ  အ  ္န္ဘ႑မ 
ေကမက္္ံစုုေဆမငီ္းမႈလုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ အမခမီးအျပမီးရ ိၾကသည္။ သို႔ရမတ င ္၎တို႔အတ က ္အ  ္န္ဘ႑မေကမက္္ံမႈသည ္လုပ္ငန္ီးရပ္မခမီးထြဲမ  တစ္္သုမ ျဖစ္ၿပီီး 
ျပည္တ င္ီးအ  ္န္မ မမ  ာႏုိင္ငံ၏ဘတ္ဂခကတ္ င ္အေရီးပါေသမပမမဏရ ိသည္ဲ့ အ  ္န္မခမီးေကမက္္ံေရီးကိစၥရပ္တစမ္ခ်ိဳီးတညီ္းကိသုမ တမဝန္ယ  ေဆမင္ရ က္သည။္ 
20 ယ္ုအစီရင္္ံစမတ င္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ထိေတ ႕ဆကဆ္ံမႈတစ္နညီ္းမဟတုတ္နည္ီးရ ိၾကေသမ ဌမနအမခမီးစုကိုေဖမ္ျပထမီးေသမ္လညီ္း ၎တို႔မ မ 
စမရင္ီးအျပည္ဲ့ဲ့အစုံမဟတု္ေ္ခ။ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရလကေ္အမကတ္ င ္ဌမနဆိုငရ္မေပါင္ီး ၉၀ ္န္႔အထရိ ိာုိႏင္သည္။ 



11 
 

ဥပမမ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င္ အပတ္စဥ္စုံညီအစည္ီးအေဝီး ကခင္ီးပေလဲ့ရ ိသည္။ ယ္ုအပုိင္ီးတ င္ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ 
စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈတ င္ တမဝန္ရ ိသည္ဲ့ ဌမနဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးအေၾကမင္ီး အဓိကသံုီးသပ္ေဆ ီးောႏ ီးသ မီးပါမည္။ ကနဦီးတ င္ 
ထိေတ ႕ဆက္ဆမံႈကခယ္ျပန္႔ေသမ ဌမနမခမီးာႏ င္ဲ့စတင္မည္ျဖစ္ၿပီီး ေနမက္ပုိင္ီးတ င္ က႑အလိကု ္သီီးသန္႔တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ေသမ 
အဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးအေၾကမင္ီး ဆကလ္က္ေဆ ီးောႏ ီးသံုီးသပ္သ မီးပါမည္။ 

၂.၁ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး 

စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏အစိုီးရအဖ ြဲ႕စနစ္အတ င္ီး အေျ္္ံအကခဆံုီးၿမိ်ဳ႕ျပအုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီး ျဖစ္ၿပီီး 
အမခ်ဳိီးအမည္စုံလင္ကခယ္ျပန႔္ေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္ီးမခမီးေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ေဒသာႏၲရအေရီးႀကီီးၾကပ္ျ္င္ီး လပု္ငန္ီးမခမီးကို 
ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။21 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ာႏုိင္ငံအတ င္ီးရ ိစီီးပ မီးေရီး လုပ္ငန္ီးအမခမီးစုအတ က္ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ 
ထုတ္ေပီးသည္ဲ့ အဖ ြဲ႕အစည္ီးလည္ီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည ္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမီးရ ိ စီီးပ မီးေရီး လုပ္ငန္ီးအမခမီးစုအတ က္ 
လိုင္စင္မခမီးကို္ခထမီးေပီးၿပီီး၊ ေကခီးလက္ေဒသမခမီးရ ိ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္အ္ခ်ဳိ႕ကိလုည္ီး ္ခထမီးေပီးသည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး 
သည ္၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္မ စၿပီီး ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရလက္ေအမက္မ  ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီး အစိုီးရမခမီး လက္ေအမကသ္ို႔ အျပည္ဲ့အဝ 
ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခေပီးထမီးေသမ အဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးလည္ီးျဖစ္သည္။22 'ျမန္မမာုိႏင္ငံအတ င္ီးရ ိ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္မႈာႏ င္ဲ့ 
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီး' အမည္ရ ိအစီရင္္ံစမတ င္လည္ီး ယင္ီးအ္ခက္ကို ေဖမ္ျပထမီးသည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ 
ဥပေဒေၾကမင္ီးအရ တရမီးဝင္ျဖစ္မႈသည္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့အစိုီးရမခမီးတ င္မ တည္ၿပီီး ၂၀၁၂ ္ုာႏ စ္မ စ၍ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ဥပေဒမခမီးကို အသီီးသီီးျပဌမန္ီး္ြဲဲ့ၾကသည္။23 ယင္ီးဥပေဒမခမီးမ မ ယ္င္အစိုီးရလကထ္က္ကျပဌမန္ီး္ြဲဲ့ေသမ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးဆိုင္ရမ ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ဥပေဒ နဝတဥပေဒအမ တ္ ၅/၉၃ ာႏ င္ဲ့ အတိအကခတ ည ီ သို႔မဟုတ္ 
မခမီးစ မဆင္တ ႐ုံးိုီးမ မီးျဖစ္ေနေသမ ဥပေဒမခမီးျဖစ္သည္။24 ဥပေဒမခမီးကို ျပည္နယ္/တိငု္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့မ  ျပဌမန္ီး္ င္ဲ့ရိ ေသမေၾကမင္႔ 
ျပည္နယ္ာႏ င္႔တိုင္ီးမခမီးရိ  စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႔မခမီး၏ တရမီး၀င္လုပ္ပုိင္္ င္႔မခမီးသည္ မ အမီးျဖင္႔က ြဲျပမီးာႏိုင္ပါသည္။ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ၎တို႔၏အဖ ြဲ႕အတ င္ီးအေရီးကိစၥမခမီးကို အကန္႔အသတ္ျဖင္ဲ့သမ စီမံ္န္႔္ ြဲာ္ုိႏင္သည္။ ဝန္ထမ္ီးမခမီး 
္န္႔အပ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ထုတ္ပယ္ျ္င္ီးမခမီးကို ေဆမင္ရ က္ာႏုိင္ေသမ္လည္ီး လစမာႏႈန္ီးထမီးမခမီးသတ္မ တ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ပင္စင္္ံစမီး္ င္ဲ့ 
မခမီးေပီးျ္င္ီးကို ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရလုပ္ထံုီးလုပ္နည္ီးမခမီးအတိုင္ီးသမ ေဆမင္ရ က္ရသည္။25 ယ္င္ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရဝန္ထမ္ီးမခမီး 
အတ က္ျဖစ္ေသမ ပင္စင္လစမေင မခမီးကို အစိုီးရ၏ပံုမ န္ဝင္ေင မခမီးမ  ကခ္ံသံုီးစ ြဲေလဲ့ရ ိသည္။26 ထို႔ေၾကမင္ဲ့ ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရက 
ပင္စင္လစမေင မခမီးကို တိုီးျမႇင္ဲ့လိုက္ပါက စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးကလည္ီး လိုက္ပါတိုီးျမႇင္ဲ့ရန္လိုအပ္ၿပီီး ဝင္ေင မ  ပိမုိုကခ္ံသံုီးစ ြဲ 
ရသျဖင္ဲ့ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးေလခမဲ့နည္ီးသ မီးာႏုိင္ပါသည္။27  

ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီး၏ အျပည္ဲ့အဝထိန္ီး္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တ င္ေရမက္ရ ိေနေသမေၾကမင္ဲ့ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး 
သည ္ ျပည္ေထမင္စုဝန္ႀကီီးဌမနတစ္္ု္ုာႏ င္ဲ့သက္ဆိုင္ျ္င္ီးမရ ိပြဲ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးစည္ပင္သမယမေရီးဝန္ႀကီီးကို အစီရင္္ံ 
တင္ျပရသည္။ ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးအမီးလံုီးတ င္ ျပည္နယ္/တိငု္ီးေဒသႀကီီးစည္ပင္သမယမေရီးဌမနရ ိၿပီီး ယင္ီး၏ 
အဓိကလုပ္ငန္ီးတမဝန္မ မ 'ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံုံးီးမခမီးအၾကမီး ေပါင္ီးစပ္ညိႇာိႏႈင္ီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ႀကီီးၾကပ္က ပ္ကြဲျ္င္ီးတို႔ကို 
ေဆမင္ရ က္ရန္' ျဖစ္သည္။28 လုပ္ငန္ီးမခမီးတိုက္႐ုံးိုက္အေကမင္အထည္ေဖမ္ျ္င္ီးကိုမ  ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံုံးီးမခမီးက 
အဓိကေဆမင္ရ က္ၿပီီး ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီး႐ုံုံးီးမ အပ္ာႏ င္ီးေသမတမဝန္မခမီးျဖစ္သည္ဲ့ 'ာႏ စ္စဥ္စီမံကိန္ီးေရီးဆ ြဲျ္င္ီး၊ လုပ္ငန္ီးမခမီး 
အစီအစဥ္ေရီးဆ ြဲျ္င္ီး၊ ရသံုီးမ န္ီးေျ္ေင စမရင္ီးမခမီးျပင္ဆင္ျ္င္ီး၊ ပံုမ န္စည္ပင္သမယမေရီးကိစၥရပ္မခမီးစီမံ္န္႔  ္ြဲျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ဝန္ေဆမင္မႈမခမီး 
ေပီးျ္င္ီး' စသည္တို႔ကိလုည္ီး တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ရသည္။29 ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံုံးီးမခမီး၏ အရ ယ္အစမီးမ မ 
အမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးက ြဲျပမီးေနၿပီီး အေသီးဆံုီး႐ုံးံုီးမခမီး သည ္ ဝန္ထမ္ီး ၁၀ ဦီး သို႔မဟုတ ္ ၁၀ ဦီးေအမက္ေလခမဲ့နည္ီးကမ အႀကီီးဆံုီး႐ုံးံုီးမခမီးမ မမ  

                                                            
21 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည ္အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီး၏ ျမန္မမာုိႏင္ငံေဒသဆုိင္ရမ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစမတမ္ီး မ ထတု္ေဝေသမအျ္မီးအစီရင္္ံစမ တစ္္ု၏ 
အဓိကအေၾကမငီ္းအရမလညီ္းျဖစ္သည္။ ယငီ္းအစီရင္္ံစမတ င္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ၿပီီး ေနမက္္သံမိုင္ီး၊ ဖ ြဲ႕စည္ီး တည္ေဆမက္ပံု၊ 
လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့အမဏမမခမီးာႏ င္ဲ့ လုပ္ငန္ီးရပ္မခမီးအေၾကမင္ီးကိ ုပိုမုိအေသီးစိတက္ခစ မတင္ျပထမီးပါသည္။ Arnold, Matthew et al., Municipal Governance in Myanmar: 
An Overview of Development Affairs Organizations, စမ- ၁၆။ 
22 Jared Bissinger and Linn Maung, Subnational Governments and Business in Myanmar, စမ- ၁၄။ 
23 အေသီးစတိ္အ္ခကအ္လက္မခမီးကိုသိရ လိိပုါက Arnold, Matthew et al., Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs 
Organizations, Yangon, the Aisa Foudation and MDRI-CESD, စမ- ၃ ကို႐ုံးႈ။ 
24 Arnold, Matthew et al., Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs Organizations, စမ- ၁၀။ 
25 Jared Bissinger and Linn Maung, Subnational Governments and Business in Myanmar, စမ- ၁၄။ ဝန္ထမ္ီးင မီးရမ္ီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ထုတ္ပယ္ ျ္င္ီးမခမီးတ င ္
ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီး စည္ပင္သမယမေရီးဝန္ႀကီီး၏အတည္ျပ်ဳ္ခက္ရရ ိရန္လိုအပ္သည္။ 
26 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ အင္တမဗခွဴီးအမ တ ္၀၀၉၊ ဇ လုိင ္၈၊ ၂၀၁၅။ 
27 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ အင္တမဗခွဴီးအမ တ ္၀၀၉၊ ဇ လုိင ္၈၊ ၂၀၁၅။ 
28 Arnold, Matthew et al., Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs Organizations, စမ- ၁၆။ 
29 Arnold, Matthew et al., Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs Organizations, စမ- ၁၇။ 
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ဝန္ထမ္ီးဦီးေရ ၁၀၀ ထက္ပိုမုိတတ္သည္။30 ၿမိ်ဳ႕နယ္တိုင္ီးရ ိ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံုံးီးမခမီးတ င္ စီမံဌမနာႏ င္ဲ့ အင္ဂခင္နီယမဌမနဟ ၍ 
အနည္ီးဆံုီးဌမနာႏ စ္္ုရ ိတတ္ၿပီီး အရ ယ္အစမီး ႀကီီးမမီးေသမ ႐ုံးံုီးမခမီးတ င္ ဌမန ၅ ္ုအထရိ ိတတသ္ည္။31  

စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးက ရယ သံုီးစ ြဲေသမဝန္ေဆမင္မႈအမခမီးအျပမီးကို ေပီးရန္တမဝန္ရ ိၿပီီး 
စီီးပ မီးေရီးက႑စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရမ တမဝန္မခမီးလည္ီးရ ိသည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးကေပီးအပ္ေသမ အေရီးအပါဆုုံီးဝန္ 
ေဆမင္မႈမခမီးမ မ ၿမိ်ဳ႕ျပလမ္ီးမခမီးေဖမက္လုပ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ထ္ိန္ီးသိမ္ီးျ္င္ီး၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္ီးာႏ င္ဲ့ အညစ္အေၾကီးစ န႔္ပစ္ေရီး၊ လမ္ီးမီီး 
ထ န္ီးညိႇျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕ျပေရေပီးေဝေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးျဖစ္သည္။32 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ စီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ 
လုပ္ငန္ီးရပ္မခမီးကိုလည္ီး ထမ္ီးေဆမင္ၾကရသည္။ ၎တို႔တ င္ စမီးေသမက္ဆိုင္၊ ေစခီးဆိုင္ငယ္၊ တည္ီး္ုိေဆမင္၊ က ၽမ္ီးကခင္မႈ 
အေျ္္ံစီီးပ မီးေရီးမခမီး၊ အောႏ ီးယမဥ္လုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ အျ္မီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအပါအဝင္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးတို႔အမီး လုပ္ငန္ီး 
လိုင္စင္မခမီး္ခထမီးေပီးျ္င္ီးပါဝင္သည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ အာႏၲရမယ္ရ ိေသမ ကုန္ပစၥည္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ေသမ 
စမီးေသမက္ကုန္အမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးာႏ င္ဲ့ အျ္မီးသတ္မ တထ္မီးေသမ စမီးသံုီးသ ဆိုင္ရမ ကုန္စည္မခမီး ာႏ င္ဲ့ ဝန္ေဆမင္မႈမခမီး ထတုလ္ုပ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ 
ေရမင္ီး္ခ္ င္႔လိုင္စင္မခမီးကိုလည္ီး စီစစ္သတ္မ တ္ေပီးရသည္။33 သမီးသတ္႐ုံုံးမခမီး၊ က ီးတို႔လုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ အေပါင္ဆိုင္ မခမီးကြဲဲ့သို႔ေသမ 
လုပ္ငန္ီးက႑မခမီးတ င္ ဝင္ေရမက္လုပ္ကိုင္လိုပါက စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးမ  တစ္ာႏ စ္တစ္္ါေ္ၚယ ေသမ ေစခီးၿပိ်ဳင္တင္ဒါမခမီး 
တ င္ ဝင္ေရမက္ယ ဥ္ၿပိ်ဳင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပုဂၢလိကေဆမက္လုပ္ေရီးစီမံ္ခက္မခမီးအတ က္ ေဆမက္လုပ္  ္င္ဲ့ပါမစ္မခမီး 
ကိုလည္ီး စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးမ  ထုတ္ေပီးသည္။ အမခမီးျပည္သ ာႏ င္ဲ့ဆိုင္ေသမစီမံ္ခက္မခမီးအတ က္ ေဆမက္ 
လုပ္  ္င္ဲ့ပါမစ္ထုတ္ေပီးရမတ င္လည္ီး ၎တို႔ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမီးရ ိ ေၾကမ္ျငမဆိုင္ီးဘုတ္မခမီးအတ က္ လိုင္စင္မခမီးကို 
လည္ီးထုတ္ေပီးသည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမီးာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရဆိုင္ရမစီမံမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ အ္န္ီးက႑ မခမီး 
အျပည္ဲ့အစံုကို ပံ-ု ၁ တ င္ေဖမ္ျပေပီးထမီးပါသည္။ 

ပံု- ၁။ စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ လ မႈဝနေ္ဆမငမ္ႈမခမီးာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးစမီကံ ပက္ြဲမႈဆုိငရ္မ တမဝနမ္ခမီးာႏ င္ဲ့ လုပင္နီ္းရပမ္ခမီး34 

                                                            
30 Arnold, Matthew et al., Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs Organizations, စမ- ၂၀။ 
31 Arnold, Matthew et al., Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs Organizations, စမ- ၂၀။ 
32 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈဆိုင္ရမလုပ္ပုိင္္  င္ဲ့မခမီးာႏ င္ဲ့ပတသ္က၍္ အေသီးစတိ္ထပ္မံသရိ ိလိုပါက Arnold, Matthew et al., Municipal 
Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs Organizations, တ င္ၾကည္ဲ့ပါ 
33 ရ မ္ီးျပည္နယ္၊ ေတမင္ႀကီီးၿမိ်ဳ႕ရ  ိစည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မ  ေပီးအပ္ေသမသတငီ္းအ္ခကအ္လက ္
34 Arnold, Matthew et al., Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs Organizations, စမ- ၃။ 

ျပည္သ ႔ဝနေ္ဆမငမ္ႈလုပင္နီ္းတမဝနမ္ခမီး 

 ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကိန္ီးေရီးဆ ြဲျ္င္ီး၊ 
 ေရအရင္ီးအျမစ္၊ 
 ေရဆိုီးစ န္႔႔ပစ္ေရီး၊ 
 အမိႈက္သိမ္ီးဆည္ီးျ္င္ီး၊ 
 သဘမဝေဘီးအာႏၲရမယ္ႀကိ်ဳတင္ျပင္ဆင္ျ္င္ီး၊ 
 လမ္ီးမီီးမခမီး၊ 
 လမ္ီးတံတမီးာႏ င္ဲ့ ေရာႏႈတ္ေျမမင္ီးမခမီး၊ 
 အုိီးမြဲဲ့အိမ္မြဲဲ့မခမီး၊ 
 တိရစ မန္ထိန္ီး္ခ်ဳပ္ေရီး၊ 
 ပန္ီးျ္ံ၊ ေရက ီးကန္၊ အမခမီးသံုီးသန္႔စင္္န္ီးာႏ င္ဲ့ အပန္ီးေျဖ 

ေနရမမခမီး၊ 
 လမ္ီးစည္ီးကမ္ီးမခမီး၊ လမ္ီးအမည္သတ္မ တ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ 

လိပ္စမ၊ 
 သုႆန္ေျမမခမီးာႏ င္ဲ့ မီီးသၿဂိ်ဳၤဟ္စက္မခမီး၊ 
 သုႆန္ေျမမခမီးဖယ္ရ မီးျ္င္ီး၊ 
 အမခမီးျပည္သ အကခ်ဳိီးအတ က္ ေဆမင္ရ က္ေသမ အျ္မီး 

ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီး၊ 
 အျ္မီးလိုအပ္ေသမ တမဝန္မခမီး၊ 
 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈေအမက္ရ ိ 

ာႏုိင္ငံပိုင္ အေဆမက္အအံုမခမီး၊ 
 ကခွဴီးေကခမ္ေနအိမ္မခမီးဖယ္ရ မီးေရီး၊ 
 ပုဂၢလိကအေဆမက္အအံုမခမီးအတ က္ ေဆမက္လုပ္္ င္ဲ့ 

ပါမစ္မခမီး၊  

ေဒသတ ငီ္းစီီးပ မီးေရီးစမီံ္ န္႔္ြဲ မႈဆုိငရ္မတမဝနမ္ခမီး 

 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ပိုင္ေစခီးမခမီး 
 ပုဂၢလိကပိုင္ေစခီးမခမီး 
 က ၽြဲ၊ ာႏ မီး ပြဲ ေစခီးမခမီး 
 သမီးသတ္႐ုံးံုမခမီး 
 လမ္ီးေဘီးေစခီးဆုိင္္န္ီးမခမီး 
 အေသီးစမီးေင ေ္ခီးလုပ္ငန္ီးမခမီး 
 မုန္႔တိုက္မခမီးာႏ င္ဲ့ စမီးေသမက္ဆိုင္မခမီး 
 အာႏၲရမယ္ရ ိေစာႏုိင္ေသမလုပ္ငန္ီးမခမီး 
 တည္ီး္ုိေဆမင္မခမီး 
 တိရစ မန္ေမ ီးျမွဴေရီးာႏ င္ဲ့ 

တိရစ မန္အေသေကမင္မခမီးစ န္႔႔ပစ္ေရီး 
 က ီးတုိ႔႔လုပင္န္ီး 
 အောႏ ီးယမဥ္လုပ္ငန္ီး 
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၂.၁.၁ လုပင္နီ္းလုိငစ္င္္ ခထမီးေပီးျ္ငီ္း 

လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီး္ခထမီးေပီးျ္င္ီးသည္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ အဓိကအကခဆုံီးစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္ီးရပ္ 
တစ္္ုျဖစ္သည္။ ေယဘုယခအမီးျဖင္ဲ့ဆုိရေသမ္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးမ ္ခထမီးေပီးေသမ လိုင္စင္ာႏ စ္မခ်ဳိီးာႏ စ္စမီးရ ိသည္။ ၎တုိ႔ 
မ မ ပံုမ န္လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီး (စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမည္ေရႊ႕မည္မ ခကိုသမ လိုင္စင္္ခထမီးေပီးရမည္ဟ ေသမ အေရအတ က္ကန္႔သတ္ 
္ခက္မရ ိ) ာႏ င္ဲ့ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံလိုင္စင္မခမီးတို႔ျဖစ္သည္။ ပံု - ၁ တ င္ေဖမ္ျပထမီးေသမ စီီးပ မီးေရီးက႑လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့အမဏမ မခမီးအနက္ 
က ၽြဲာႏ မီးေစခီးက က္မခမီး၊ သမီးသတ္႐ုံုံးမခမီး၊ ပုဂၢလိကပိုင္ေစခီးမခမီး၊ အေသီးစမီးေင ေ္ခီးလုပ္ငန္ီး (အေပါင္ဆုိင္) မခမီးာႏ င္ဲ့ က ီးတို႔ 
လုပ္ငန္ီးမခမီးကို ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံစနစ္ျဖင္ဲ့ လိုင္စင္မခမ္ခထမီးေပီးေလဲ့ရ ိသည္။ ထိုလုိင္စင္မခမီးအေၾကမင္ီးကို ေနမက္အပုိင္ီးမခမီးတ င္ 
အေသီးစိတ္ေဆ ီးောႏ ီးသံုီးသပ္သ မီးပါမည္။ လမ္ီးေဘီးေစခီးဆိငု္မခမီး၊ မုန္႔တိုက္ာႏ င္ဲ့ စမီးေသမက္ဆုိင္မခမီး၊ အာႏၲရမယ္ရ ိေသမကုန္စည္မခမီး၊ 
တည္ီး္ို္န္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ အောႏ ီးယမဥ္လိုင္စင္မခမီးမ မမ  အေရအတ က္ အကန္႔အသတ္မရ ိေသမ ပံုမ န္လုိင္စင္အမခ်ဳိီးအစမီးမခမီးျဖစ္သည္။ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးမ ထုတ္ေပီးေသမ လိုင္စင္အမခမီးစုမ မ ယင္ီးကြဲဲ့သို႔ ပံုမ န္လိုင္စင္မခမီးပင္ျဖစ္သည္။ ေကမ္မတီပိုင္ 
ေစခီးမခမီးသည္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးသို႔ လိုင္စင္္ခထမီးျ္င္ီးမဟုတ္ေသမ အျ္မီးစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈပုံစံပင္ျဖစ္သည္။ 
ထိုေစခီးမခမီးကို စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးက တိုက္႐ုံးိုက္စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ၿပီီး ဆိုင္္န္ီးမခမီးကို လစဥ္ာႏႈန္ီးထမီးျဖင္ဲ့င မီးရမ္ီးကမ 
ထိုဝင္ေင မခမီးကို ပုံမ န ္ေကမက္္ံေလဲ့ရ ိသည္။  

ၿပိ်ဳင္ဆုိင္စရမမလိုေသမ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီးကို စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ထံမ ရရ ိေရီးမ မ ႐ုံးိုီးရ င္ီးေသမကိစၥျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ရယ လို 
ေသမ လုပ္ငန္ီးအေနာႏ င္ဲ့ ေလ ခမက္လႊမအျပည္ဲ့အစံု၊ လိုင္စင္ေၾကီး၊ မ တ္ပံုတင္မိတၱွဴ၊ အိမ္ေထမင္စုစမရင္ီးာႏ င္ဲ့ ရပ္က က္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးမ ွဴီး 
ေထမက္္ံ္ခက္စသည္တို႔ကုိ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕သုိ႔တင္သ င္ီးရသည္။35 ထိုလုိင္စင္မခမီး္ခထမီးေပီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ သက္တမ္ီးတိုီးျ္င္ီးတို႔ 
ကိ ု စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံုံးီးသို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကခမသ မီးပြဲလည္ီး ေဆမင္ရ က္ာႏိုင္သည္။ ပံုမ န္က င္ီးဆင္ီးေသမ စည္ပင္သမယမ 
ေရီးအဖ ြဲ႕အရမရ ိမခမီးက လုပ္ငန္ီးမခမီးတ င္ လိုင္စင္မခမီးရ ိေနေစရန္ လိုက္လံစစ္ေဆီးၿပီီး လိုင္စင္ထုတ္ေပီးာႏုိင္သည္။ 

ဇယမီး- ၅။ စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးတ င ္လုပင္နီ္းလုိငစ္ငမ္ တ္ပံုတငထ္မီးေသမ အာၲႏရမယ္ရ ေိသမ ကုနစ္ည္ဆုိငရ္မလုပင္နီ္းမခမီး ာႏ င္ဲ့ 
စမီးေသမက္ဆုိငမ္ခမီးစမရငီ္း 

အာၲႏရမယ္ရ ေိသမ ကုနစ္ည္လုပင္နီ္းမခမီး စမီးေသမက္ဆုိငမ္ခမီး 
ဆန္၊ ဂခ်ဳံ၊ ပြဲအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးာႏ င္ဲ့ အျ္မီးေကမက္ပြဲသီီးာႏ ံေရမင္ီးဝယ္ေရီး မုန္႔တိုက္မခမီး 
ေဆီးရ က္ႀကီီးာႏ င္ဲ့ ဆက္စပ္ေသမ ပစၥည္ီးမခမီး အ္ခ်ဳိရည္ 
စမီးေသမက္ကုန္ပစၥည္ီးမခမီးကုန္သ ယ္ျ္င္ီး ေရ္ြဲစက္ာႏ င္ဲ့ ဘိလပ္ေရစက္ 
စက္မႈလက္မႈအလုပ္႐ုံးံုမခမီး (စက္မႈာႏ င္ဲ့အေသီးစမီး) ေကမ္ဖီ/လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ာႏ င္ဲ့ ဆက္စပ္လုပ္ငန္ီးမခမီး 
တမယမာႏ င္ဲ့ဆို္င္ေသမလုပ္ငန္ီးမခမီး ဆန္/ေ္ါက္ဆ ြဲ (ေၾကမ္၊ ျပ်ဳတ္) 
အပ္္ခ်ဳပ္စက္ာႏ င္ဲ့ က ရ င္လုပ္ငနီ္း ေ္ါက္ဆ ြဲေၾကမ္၊ မုန္႔ဟင္ီး္ါီး၊ ရ မ္ီးေ္ါက္ဆ ြဲာႏ င္ဲ့ ဆက္စပ္လုပ္ငန္ီးမခမီး 
လ ခပ္စစ္/ဘက္ထရီလုပ္ငန္ီး စမီးေသမက္ဆိုင္ႀကီီးမခမီး 
ထင္ီး၊ မီီးေသ ီး၊ ဝါီး၊ ႀကိမ္ာႏ င္ဲ့ သစ္္ ြဲသမီးလုပ္ငန္ီး က မ္ီးယမဆိုင္မခမီး 
ဝါအေျ္မက္္ံလုပ္ငန္ီး သမီးေရစမမုန္႔အေၾကမ္လုပ္ငန္ီးမခမီး 
အလ ျပင္ဆိုင္လုပ္ငန္ီး ာႏို႔ထ က္ပစၥည္ီးေရမင္ီး္ချ္င္ီးလုပ္ငန္ီး 
ပံုာႏ ိပ္စက္လုပ္ငန္ီး ေနၾကမေစဲ့ာႏ င္ဲ့ သၾကမီးလံုီးလုပ္ငန္ီး 
စက္ဘီျပင္ဆိုင္၊ ထီီးျပင္ဆိုင္ာႏ င္ဲ့ ဖိနပ္္ခ်ဳပ္ဆိုင္ 

အ္ခဥ္ေဖမက္ထမီးေသမ စမီးေသမက္ကုန္လုပ္ငန္ီးမခမီး 
ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္ီး 
စက္႐ုံးံုအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီး (လႊစက္၊ အမႈန္႔ႀကိတ္စက္၊ ဆီစက္၊ ဆန္စက္) 
အုတ္၊ သြဲလုပ္ငန္ီး 
ဓမတ္ပံု၊ ႐ုံးုပ္ရ င္ာႏ င္ဲ့ အသံသ င္ီးလုပ္ငန္ီး 
အရင္ီးအျမစ္။ အလယ္အလတ္အရ ယ္အစမီးရ ိ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕၊ '၂၀၁၄-၁၅ ္ုာႏ စ ္အာႏၲရမယ္ရ ိေသမလုပ္ငန္ီးမခမီး လုိင္စင္ေၾကီး' ာႏ င္ဲ့ 
'၂၀၁၄-၁၅ စမီးေသမက္ဆိုင္လိုင္စင္' ဆုိင္ရမ အ္ခက္အလက္မခမီး 

ပံ-ု ၁ တ င္ အထင္အရ မီးေဖမ္ျပထမီးျ္င္ီးမရ ိေသမ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏လုပ္ငန္ီးတစ္ရပ္မ မ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသရ ိ ေၾကမ္ျငမဆုိင္ီး 
ဘုတ္မခမီးစီမံ္န္႔  ္ြဲျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမီးတ င္ ေၾကမ္ျငမဆုိင္ီးဘုတ္မခမီးေထမင္လိုေသမ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမခမီးသည္ ေအမက္ပါ 
အ္ခက္မခမီးပါဝင္ေသမ ေလ ခမက္လႊမကု္ိ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသို႔ တင္သ င္ီးရသည္။ 

 ေၾကမ္ျငမဒီဇိုင္ီး 
 ေၾကမ္ျငမလုိေသမ ေနရမ (ဆိငု္ီးဘုတ္ေထမင္လိုသည္ဲ့ ရပ္က က္) 
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 ဆိုင္ီးဘုတ္အရ ယ္အစမီး 
 အျ္မီးအ္ခက္အလက္မခမီး၊ အျမင္ဲ့ာႏ င္ဲ့ ဒီဇိုင္္ီးအပါအဝင္ 
 အိမ္နီီးနမီး္ခင္ီးမခမီးမ  'ကန္႔က က္ရန္မရ ိေၾကမင္ီး' ေထမက္္ံစမ 
 ျပည္ေထမင္စုလမ္ီးမမခမီးတ င္ေထမင္မည္ဲ့ဆိုင္ီးဘုတ္မခမီးအတ က္ ေဆမက္လုပ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမနမ  'ကန္႔က က္ရန္မရ ိေၾကမင္ီး' 

ေထမက္္ံစမ36 

စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအတ က္ ဆို္င္ီးဘုတ္လိုင္စင္္ခထမီးေပီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ လိုင္စင္ေၾကီးမခမီးေကမက္္ံျ္င္ီးတို႔မ မ အဓိကကခေသမ 
လုပ္ငန္ီးမခမီးျဖစ္ေသမ္လည္ီး ဆိုင္ီးဘုတ္္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္မခမီးကုိမ  ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ထက္ပုိမိုျမင္ဲ့မမီးေသမ အမဏမ 
ပိုု္င္မခမီးမ  ္ခထမီးေပီးျ္င္ီးျဖစ္သည္။ အ္ခက္အလက္ျပည္ဲ့စုံေသမေလ ခမက္လႊမကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က လက္္ံၿပီီး 
ေထမက္္ံ္ခက္ေပီးၿပီီးပါက ထိုေလ ခမက္လႊမကုိ က င္ီးဆင္ီးစစ္ေဆီးမႈမခမီးေဆမင္ရ က္မည္ဲ့ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီး အဆင္ဲ့႐ုံးံုီးသို႔ 
ဆက္လက္ေပီးပုိ႔ရသည္။ အကယ္၍ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့႐ုံးံုီးမ  ေလ ခမက္လႊမကို  ္င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္ေပီးၿပီီးပါက စည္ပင္သမယမေရီး 
ဝန္ႀကီီးထံသုိ႔ဆက္လက္ေပီးပို႔ၿပီီး ဝန္ႀကီီးမ တစ္ဆင္ဲ့ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးဝန္ႀကီီး္ခ်ဳပ္ဦီးေဆမင္ေသမ စည္ပင္သမယမေရီး 
အမႈေဆမင္ေကမ္မတီအစည္ီးအေဝီးသို႔တင္ျပရသည္။ ဆိုင္ီးဘုတ္အတ က္ေနမက္ဆံုီး္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္ကို ထိုအစည္ီးအေဝီးတ င္္ခမ တ္ၿပီီး 
ေလ ခမက္ထမီးသည္ဲ့လုပ္ငန္ီးစဥ္သည္ သံုီးလမ ေလီးလအထိၾကမျမင္ဲ့ကမ ေလ ခမက္လႊမမခမီးကုိ ျငင္ီးပယ္မႈမရ ိသေလမက္ပင္ ျဖစ္ 
သည္။37 ္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္မခမီးကို တစ္ာႏ စ္သက္တမ္ီးအတ က္္ခမ တ္ေပီးၿပီီး သက္တမ္ီးတိုီးလိုေသမ ဆိုင္ီးဘုတ္ပိုင္ရ င္သည္ စည္ပင္သမယမ 
ေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံုံးီးသို႔သက္တမ္ီးတိုီးေလ ခမက္ထမီးရမည္။ အဘယ္ဲ့ေၾကမင္ဲ့လိုင္စင္သက္တမ္ီးတစ္ာႏ စ္သမ သတ္မ တ္ေပီးရသနည္ီးဟု 
ေမီးျမန္ီးေသမအ္ါတ င္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕အရမရ ိမခမီးက ဥပမမ ဆိုင္ီးဘုတ္မခမီးရ ိေနေသမေနရမတ င္ လမ္ီးတိုီး္ခြဲ႕ရန္အတ က္ 
လ္ိုအပ္ေသမအ္ါမခမီး၌ ္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္လို္င္စင္ကို တစ္ာႏ စ္ျပည္ဲ့သည္ာႏ င္ဲ့ အလ ယ္တက ႐ုံးုပ္သိမ္ီးလိုက္ာႏုိင္ျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ ဟုရ င္ီးျပၾကသည္။ 
သို႔ရမတ င္ လိုင္စင္သက္တမ္ီးတစ္ာႏ စ္ေပီးေသမအ္ါမခမီးတ င္ ာႏ စ္စဥ္သက္တမ္ီးတိုီးရန္မလိုပြဲ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သ မီးာိုႏင္ေၾကမင္ီး 
ၫႊန္ီးဆိုသည္ဲ့ ျပဌမန္ီး္ခက္တစ္ရပ္လည္ီးပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။38  

၂.၁.၂ ေဆမက္လုပ္္  င္ဲ့ပါမစ ္

ေဆမက္လုပ္  ္င္ဲ့ပါမစ္မခမီး္ခထမီးေပီးေရီးသည္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏အေရီးပါေသမ လုပ္ငန္ီးတမဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ရမ 
တ င္ ျမန္မမာႏုိင္ငံအာႏ ံ႔အျပမီး၌ေဆမင္ရ က္ေသမ လုပ္ထံုီးလုပ္နည္ီးမခမီးသည္ ရန္ကုန္၊ မာၲႏေလီးၿမိ်ဳ႕ႀကီီးမခမီး၌ေဆမင္ရ က္ရေသမ 
လုပ္ထံုီးလုပ္နည္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ က မျ္မီးသည္။ ရန္ကုန္ာႏ င္ဲ့ မာၲႏေလီးၿမိ်ဳ႕ႀကီီးမခမီးရ ိ ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရီးေကမ္မတီမခမီးသည္ ကခန္ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးထက္ မခမီးစ မပိုမုိသည္ဲ့လုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့အမဏမမခမီး ရ ိၾကသည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ကခန္ေဒသမခမီးတ င္ 
ေဆမက္လုပ္  ္င္ဲ့လိုင္စင္ ေလ ခမက္ထမီးရမ၌ ကခန္ဌမနဆုိင္ရမမခမီးပိုမိုပါဝင္သည္။ ေဆမက္လုပ္  ္င္ဲ့လိုင္စင္မခမီးရရ ိရန္ၾကမျမင္ဲ့္ခိန္ကို 
သက္ဆိုင္ရမအရမရ ိမခမီးအမီး္န္႔မ န္ီးေစရမ၌ ဧရမဝတီတုိင္ီး၊ ပုသိမ္ၿမိ်ဳ႕တ င္ အျမန္ဆံုီး၂၃ ရက္္န္႔အနည္ီးဆံုီးၾကမာႏုိင္သည္ဟုဆို 
သည္။ သို႔ေသမ္စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးက တ္ါတရံတ င္ ာႏ စ္ပတ္္န္႔ာႏ င္ဲ့လည္ီး ပါမစ္ကခတတ္ေၾကမင္ီး ေျပမဆိုၾကသည္။39 
ရန္ကုန္ာႏ င္ဲ့ ဧရမဝတီတိုင္ီးာႏ စ္္ုစလံုီးတ င္ လုပ္ငန္ီးမခမီးေဆမင္ရ က္ေနေသမ ေဆမက္လုပ္ေရီးကုမၸဏီတစ္္ု၏အဆိုအရ ရန္ကုန္တ င္ 
ေဆမက္လုပ္  ္င္ဲ့ပါမစ္ကခရန္ သံုီးလ္န္႔အထိေစမင္ဲ့ဆိုင္ီးရျ္င္ီးမ မ ဧရမဝတီတိုင္ီးတ င္ၾကမ္ခိန္ာႏ င္ဲ့ယ ဥ္ပါက မခမီးစ မပိုမိုေၾကမင္ီးဆို 
သည္။ အေၾကမင္ီးမ မ ရန္ကုန္တ င္ေဆမက္လုပ္ေရီးစီမံ္ခက္ေပါင္ီးမခမီးစ မရ ိ္ေနေသမေၾကမင္ဲ့ ပါမစ္ရရန္တန္ီးစီေစမင္ဲ့ဆိုင္ီး္ခိန္ၾကမျမင္ဲ့ 
ရျ္င္ီးျဖစ္သည္။40  

စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ေဆမက္လုပ္္ င္ဲ့ပါမစ္မခမီး္ခထမီးေပီးရန္တမဝန္ရ ိေသမ အစိုီးရအဖ ြဲ႕အစည္ီးျဖစ္သည္။ ေဆမက္ 
လုပ္္ င္ဲ့ပါမစ္အတ က္ ၾကီီးဲ့ၾကပ္စစ္ေဆီးရန္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕သုိ႔ေပီးသ င္ီးရေသမ ေင ပမမဏသည္ ေလ ခမက္လႊမတ င္တင္ 
သ င္ီးေသမ အေဆမက္အဦမ န္ီးေျ္ကုန္ကခေင ၏ ၁% ျဖစ္သည္။41 သို႔ရမတ င ္ ေဆမက္လုပ္ေရီးပါမစ္မခမီးမ ရရ ိေသမဝင္ေင သည္ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ စုစုေပါင္ီးဝင္ေင  ၁၀% ္န္႔သမရ ိၿပီီး နည္ီးပါီးေသမပမမဏကိုသမ ကိုယ္စမီးျပ်ဳသည္။ စည္ပင္သမယမ 

                                                            
36 ပုဂၢလိက စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၉၊ ဇ လိုင ္၂၁၊ ၂၀၁၅။ ေလ ခမက္ထမီးသည္ဲ့လုပ္ငန္ီးစဥသ္ည ္ဥပမမသမျဖစ္ၿပီီး 
ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးအလိုက ္က ြဲျပမီးသ မီးာ္ိုႏင္သည္။ 
37 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၉။ ဆိုင္ီးဘတု္္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္္ခမ တ္ရမတ င ္အဘယ္ဲ့ေၾကမင္ဲ့အဆင္ဲ့ျမင္ဲ့အစုိီးရအဖ ြဲ႕္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္မခမီးလိုအပ္ရသနည္ီးဟ ု
ပထမဦီးစ မေမီးျမန္ီးရန္ရ ိပါသည္။ ေအမက္အဆင္ဲ့အရမရ မိခမီးက စစ္ေဆီးၿပီီး ္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္္ခမ တ္ေပီးကမ အထက္အဆင္ဲ့အစုိီးရအရမရ ိမခမီးက ေထမက္္ ံ
လက္မ တ္ေရီးထိီုးေပီးရေသမ လုပ္ငန္ီးစဥ္သည္ ျမန္မမာ္ုိႏင္ငံတ င ္အေတ ႕ရမခမီးေသမ လုပ္ငန္ီးစဥ္ျဖစ္သည္။ ယငီ္းသည္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးက႑ျပ်ဳျပင္ 
ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးျပ်ဳလုပရ္မတ င ္စတင္ာုိႏင္ေသမ နယ္ပယတ္စ္္ုလညီ္းျဖစ္သည္။ ေနမကဆ္ံုီး္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္္ခမ တ္သည္ဲ့လုပ္ငန္ီးစဥ္သည ္က င္ီးဆငီ္းစစ္ ေဆီးမႈျပ်ဳလပု္ၿပီီး 
လုပ္ငန္ီးအေျ္အေနာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ၿပီီး က ၽမ္ီးကခင္မႈအမခမီးဆံုီးအရမရ ိကိုေဆမင္ရ က္္ င္ဲ့ေပီးအပ္သင္ဲ့သည္။ 
38 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၉။ 
39 ပုဂၢလိက စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၅၊ ဇ လိုင ္၇၊ ၂၀၁၅။ 
40 ပုဂၢလိက စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၅။ 
41 အျ္မီးေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈတစ္္ုအရ ကုန္ကခစရိတ္မခမီးကိတု က္္ခကရ္မတ င ္အင္ဂခင္နီယမ၏ ကုန္ၾကမ္ီးာႏ င္ဲ့အလပု္သမမီးစရိတ္္န္႔မ န္ီးတ က္္ခက္မႈ ာႏ င္ဲ့ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မ ထုတ္ျပနထ္မီးေသမ ကုန္စည္ေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးအေပၚအေျ္္ံသညဟ္ ုသိရသည္။ 
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ေရီးအဖ ြဲ႕အင္ဂခင္နီယမမခမီးသည္ စီီးပ မီးျဖစ္အေဆမက္အဦီးေဆမက္လုပ္ေသမ လုပ္ငန္ီး္ င္မခမီးကို ကနဦီးစစ္ေဆီးသ မခမီးျဖစ္ၿပီီး 
အေဆမက္အဦီးေဆမက္လုပ္ၿပီီးစီီးပါက အဓိကလက္မ တ္ေရီးထိုီးေပီးရမည္ဲ့သ မခမီးလည္ီးျဖစ္သည္။42 တနသၤမရီတိုင္ီးအတ င္ီးရ ိ စီီးပ မီး 
ျဖစ ္ေဆမက္လုပ္ေရီးစီမံ္ခက္တစ္္ုအတ က္ လိ္ုအပ္္ခက္မခမီးမ မ-  

 ကုန္ကခစရိတ္္န္႔မ န္ီးေ္ခ 
 ဒီဇိုင္ီး 
 ပံုစံ ၁၀၅ (စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲမႈာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမနမ  ပံုစံ)43 တို႔ျဖစ္သည္။ 

ဧရမဝတီတိုင္ီးအတ င္ီးရ ိ ေတ ႕ဆုံေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့သ မခမီး၏အဆုိအရ ေဆမက္လုပ္္ င္ဲ့ပါမစ္ကခရန္ လိုအပ္္ခက္မခမီးာႏ င္ဲ့ ၾကမျမင္ဲ့္ခိ္န္သည္ 
အေဆမက္အဦ၏အျမင္ဲ့ာႏ င္ဲ့လည္ီး သက္ဆိုင္ေၾကမင္ီးသိရသည္။ ပိုမုိျမင္ဲ့မမီးေသမအေဆမက္အဦီးမခမီးသည္ ေဆမက္လုပ္္ င္ဲ့ပါမစ္ 
ကခရန္အတ က္ စမရ က္စမတမ္ီးမခမီးပိုလုိၿပီီး ပိုမုိအဆင္ဲ့ျမင္ဲ့ေသမ အစိုီးရအရမရ ိမခမီးထံတ င္ ရယ ရန္လုိအပ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုလို 
အပ္္ခက္မခမီးကို ဇယမီးက က္- ၆ တ င္ေဖမ္ျပထမီးသည္။ 

ဇယမီးက က္- ၆။ အေဆမက္အဦီးအမခ်ဳီိးအစမီးအလုိက္ ေဆမက္လုပ္္  င္ဲ့ပါမစ္္ ခထမီးေပီးာိုႏငသ္ည္ဲ့ အမဏမပိငုအ္ဆင္ဲ့မခမီး44 

အေဆမက္အဦအမခ်ဳိီးအစမီး ဆံုီးျဖတ္္ခက္္ခသ  
ၾကမျမင္ဲ့္ခိန္ 

(႐ုံးံုီးဖ င္ဲ့ရက္ေပါင္ီး) 
လိုအပ္္ခက္မခမီး 

၁ -၂ ထပ္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံးံုီး ၂၃ ရက္ 

ေလ ခမက္လႊမ၊ ရပ္က က္အုပ္ ္ခ်ဳပ္ေရီးမ ွဴီး၏ 
ေထမက္္ံ္ခက္၊ ဗိသုကမပံုစံ၊ ဘတ္ဂခက္၊ 
လုိင္စင္ရအင္ဂခင္နီယမ၏ ေထမက္္ံ္ခက္၊ 

ေျမစမရင္ီးဌမနမ  ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေထမက္အထမီး 

၃ - ၅ ထပ္ 
ျပည္နယ္/တုိင္ီးေဒသၾကီီး  
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံးံုီး 

၃၃ ရက္ 

၁ - ၂ ထပ္အေဆမက္အဦီးအတ က္ 
လိုအပ္္ခက္မခမီးအမီးလံုီး၊ ေျမအေန 
အထမီးဆန္ီးစစ္္ခက္၊ မီီးသတ္ဌမန 
ေထမက္္ံ္ခက္ာႏ င္ဲ့ အေဆမက္အဦီး 

အင္ဂခင္နီယမလိုင္စင္ 

၅ - ၈ ထပ္ ျပည္နယ္/တုိင္ီးေဒသႀကီီးအစုိီးရ ၄၃ ရက္ 

၃ - ၅ ထပ္အေဆမက္အဦီးအတ က္ 
လိုအပ္္ခက္မခမီးအမီးလံုီး၊ အေဆမက္အဦီး 

တည္ေဆမက္ပံုဆန္ီးစစ္္ခက္၊ 
လုပ္ငန္ီးလိင္ုစင္ရကန္ထ႐ုိုံးက္လက္မ တ္၊ 
အရည္အေသ ီးျပည္ဲ့မီမႈဆန္ီးစစ္္ခက္ 

၉ ထပ္ာႏ င္ဲ့အထက္ 
အထပ္ျမင္ဲ့အေဆမက္အဦီးမခမီး 
အရည္အေသ ီးထိန္ီး္ခ်ဳပ္ေရီး 

ေကမ္မတီ 

၄၃ ရက္ာႏ င္ဲ့ 
အထက္ 

၅ - ၈ ထပ္အေဆမက္အဦီးအတ က္ 
လိုအပ္္ခက္မခမီးအမီးလံုီး 

အစိုီးရတင္ဒါမခမီးမ တစ္ဆင္ဲ့ေဆမင္ရ က္ေသမ ေဆမက္လုပ္ေရီးစီမံ္ခက္မခမီးအတ က္ ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့က ပ္ကြဲသည္ဲ့စနစ္မ မ ပုဂၢလိက 
ေဆမက္လုပ္ေရီးစီမံ္ခက္မခမီးာႏ င္ဲ့ က ြဲျပမီးသည္။ အစိုီးရစီမံ္ခက္မခမီးအတ က္မ  လုပ္ငန္ီးၿပီီးစီီးမႈ ၂၅%၊ ၅၀%၊ ၇၅% ာႏ င္ဲ့ ၁၀၀% 
ရ ိသည္ဲ့အ္ခိန္မခမီးတ င္ အစိုီးရအရမရ ိမခမီးပါဝင္ေသမအဖ ြဲ႕က စစ္ေဆီးရသည္။ ထိုအရမရ ိမခမီးထြဲတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးမ ွဴီး၊ စည္ပင္ 
ၫႊန္ၾကမီးေရီးမ ွဴီးာႏ င္ဲ့ သက္ဆိုင္ရမဌမနမ  အစိုီးရအရမရ ိမခမီး (ဥပမမ ေကခမင္ီးေဆမက္လုပ္မႈအတ က္ ပညမေရီးဝန္ႀကီီးဌမနမ  အရမရ ိ 
မခမီး) ာႏ င္ဲ့ ေဆမက္လုပ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမနမ  အင္ဂခင္နီယမတစ္ဦီးပါဝင္သည္။45 ပုဂၢလိကေဆမက္လုပ္ေရီးစီမံ္ခက္မခမီးာႏ င္ဲ့မတ သည္မ မ 
စစ္ေဆီးေရီးတမဝန္္ံအင္ဂခင္နီယမသည္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မ မဟုတ္ပြဲ ေဆမက္လုပ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမနမ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက 
ေဆမက္လုပ္္ေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က္ ေဆမက္လုပ္  ္င္ဲ့ပါမစ္သည္ အေဆမက္အဦီးေဆမက္လုပ္္ စုစုေပါင္ီးတန္ဖိုီး၏ ၁% 
ကခသင္ဲ့ေသမ္လည္ီး အ္ခ်ဳိ႕ေသမေဒသာၲႏရအစုိီးရမခမီးသည္ အမခမီးျပည္သ ာႏ င္ဲ့ဆိုင္ေသမ ေဆမက္လုပ္ေရီးစီမံ္ခက္မခမီးကို ပါမစ္ေၾကီး 
ကင္ီးလ တ္  ္င္ဲ့ေပီးမႈကုိ စတင္ကခင္ဲ့သံုီးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထိုစီမံ္ခက္မခမီးေဆမင္ရ က္ေသမ ကုမၸဏီမခမီးသည္ ႀကီီးၾကပ္္ ၁% ကို 
ေပီးေဆမင္စရမ မလုိေတမဲ့ေ္ခ။46 ေဆမက္လုပ္ေရီးကုမၸဏီတစ္္ုက ၎တုိ႔လုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္ေနေသမ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီး 

                                                            
42 ပုဂၢလိက စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၅။ 
43 ထိုစမရင္ီးမ မ အျပည္ဲ့အစံုမဟတု္ာႏိုင္ပြဲ အျ္မီးေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈမခမီးအရ မီီးေဘီးအာၲႏရမယ္ကမက ယ္ေရီးဆိုင္ရမေထမက္္ံ္ခကလ္ညီ္း လိုအပ္တတ္ ေၾကမင္ီးသိရသည္။ 
44 အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၁၊ ဇ လိုင ္၆၊ ၂၀၁၅။ 
45 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၅။ 
46 အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၁၊ ဇ လိုင ္၈၊ ၂၀၁၅။ 
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အတ င္ီး အမခမီးျပည္သ ာႏ င္ဲ့ဆိုင္ေသမ စီမံ္ခက္မခမီးေဆမင္ရ က္ပါက ေကခီးလက္ေရမၿမိ်ဳ႕ျပတ င္ပါ ေဆမက္လုပ္္ င္ဲ့ပါမစ ္ေလ ခမက္ထမီး 
ရန္ မလိုအပ္ေတမဲ့ေၾကမင္ီး ရ င္ီးျပသည္။47 

၂.၁.၃ ဝငေ္င မခမီး 

စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ၎တုိ႔၏ဝင္ေင အမခမီးစုကုိ သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္ီးမ ပင္ေကမက္္ံစုေဆမင္ီးရရ ိၾကၿပီီး ျပည္ 
ေထမင္စုအစိုီးရထံမ  ရန္ပံုေင လက္္ံရရ ိျ္င္ီးမရ ိၾကေသမေၾကမင္ဲ့ တစ္မ ထ ီးျ္မီးေသမအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီး ျဖစ္သည္။48 ၎တုိ႔သည္ 
အ္ န္၊ ဝန္ေဆမင္္အမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးာႏ င္ဲ့ အျ္မီးအရင္ီးအျမစ္မခမီးမ  ဝင္ေင မခမီးရရ ိၾကေသမ္လည္ီး ၿမိ်ဳ႕နယ္အမခမီးစုတ င္ သက္ဆိုင္ရမ 
လုပ္ငန္ီးက႑မခမီးအတ က ္ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံေၾကီးမခမီးသည္ အဓိကအကခဆုံီးဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္မခမီး ျဖစ္တတ္သည္။ က င္ီးဆင္ီး 
သုေတသနအတ င္ီးေလဲ့လမ ြ္ဲဲ့ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င္ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံေၾကီးမခမီးမ ရရ ိေသမဝင္ေင သည္ စုစုေပါင္ီးဝင္ေင ၏ ၃၅% မ  
၇၀% အထိရ ိေၾကမင္ီးေတ ႕ရ ိရသည္။ အျ္မီးေစခီးၿပိ်ဳင္မဟုတ္ေသမ လိုင္စင္ေၾကီးမခမီးာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးေၾကမ္ျငမဆုိင္ီးဘုတ္  ္န္မခမီးသည္ 
လည္ီး စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕အမခမီးအျပမီးအတ က္ အေရီးပါေသမ ဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္မခမီးျဖစ္သည္။ ေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီး 
တ င္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚအေျ္္ံ၍ေကမက္္ံေသမအ္ န္ေင သည္ အလ န္နည္ီးပါီးၿပီီး ဒဏ္ေၾကီးေင မခမီးာႏ င္ဲ့ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးက႑ကိုေပီး 
ေဆမင္ရေသမ ဒဏ္ေင မခမီးမ မလည္ီး မရ ိသေလမက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအ္ခက္ကုိ ပံု-၂ တ င္ေဖမ္ျပထမီးေသမ စည္ပင္သမယမေရီး 
အဖ ြဲ႕မခမီး၏ ဘတ္ဂခက္ေ္ါင္ီးစဥ္အ္ခ်ဳိ႕ကိုၾကည္ဲ့၍ သိာိုႏင္သည္။ ေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္အမခမီးစုတ င္ 'အျ္မီးဝင္ေင မခမီး' ေ္ါင္ီးစဥ္ 
ေအမက္၌ စုစုေပါင္ီးဝင္ေင ၏ ၅% ေအမက္သမရ ိေၾကမင္ီးေတ ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးအမီးလံုီးတ င္ ဒဏ္ေၾကီးာႏ င္ဲ့ ဒဏ္ေင  
မခမီးသည္ စုစုေပါင္ီးဝင္ေင ၏ ၀.၇% ကိုမေကခမ္လ န္ေၾကမင္ီးေတ ႕ရမည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအတ က္ စည္ီးကမ္ီး္ခ်ဳိီးေဖမက္ 
သ မခမီးကုိ ဒဏ္ေၾကီးေင ေကမက္္ံျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ အေရီးယ အျပစ္ေပီးေရီးမ မ ကုန္ကခစရိတ္ာႏ င္ဲ့ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးယာၲႏရမီးဆိုင္ရမ လိုအပ္္ခက္မခမီး 
ေၾကမင္ဲ့ စိန္ေ္ၚမႈတစ္္ုျဖစ္ေနသည္။ မခမီးေသမအမီးျဖင္ဲ့ အေရီးယ ေဆမင္ရ က္မႈအတ က္ ကုန္ကခမည္ဲ့စရိတ္မ မရရ ိမည္ဲ့ ေႂက ီးကခန္ 
သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေၾကီးေင ထက္ အဆမခမီးစ မပုိမိုေနတတ္သည္။ စည္ီးကမ္ီး္ခ်ဳိီးေဖမက္သ မခမီးကို ဒဏ္ေင ေဆမင္ေစျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ 
အျပစ္ေပီးျ္င္ီးနည္ီး လမ္ီးမခမီးအစမီး စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ၎တုိ႔ာႏ င္ဲ့ ညိႇာိႏႈင္ီးေဆမင္ရ က္ရန္ ဖိအမီးေပီးျ္င္ီး္ံၾကရသည္။ 
ယင္ီးအ္ခက္မ မ ဥပေဒာႏ င္ဲ့မညီေသမ အျပ်ဳအမ မခမီးကိ ုေကမင္ီးစ မတမီးဆီီးာႏုိင္ျ္င္ီးမရ ိေစရန္ ဟန္႔တမီးထမီးေသမအ္ခက္ျဖစ္သည္။ 

ပံု - ၂။ စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ ဝငေ္င အ္ခ်ဳီိးအစမီးမခမီး 

 

                                                            
47 ပုဂၢလိက စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၇၊ ဇ လိုင ္၁၇၊ ၂၀၁၅။ 
48 Arnold, Matthew et al., Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs Organizations, စမ- ၂၇။ ျပည္ေထမင္စုအစိီုးရမ  
လႊြဲေျပမင္ီးေပီးေင ကိ ုမည္သို႔အဓိပၸါယ္ဖ င္ဲ့ဆိုသညဆ္ိသုည္ဲ့အ္ခကေ္ပၚတ င္လညီ္း မ တညသ္ည္။ ေနမကဆ္ကတ္ ြဲစမပုဒ္မခမီးတ င ္ႁ္ င္ီး္ခက္အနညီ္းငယ္အေၾကမင္ီး 
ဆကလ္က္ေဆ ီးောႏ ီးထမီးပါသည္။ 
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စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ မခမီးေသမအမီးျဖင္ဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေင ျဖင္ဲ့ရပ္တည္ေသမအဖ ြဲ႕မခမီးျဖစ္ေသမ္လည္ီး အျ္မီးအစိုီးရဌမန 
ဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ဝင္ေင မ ခေဝသံုီးစ ြဲရေသမ ေနရမမခမီးလည္ီးရ ိေသီးသည္။ ပထမအမခ်ဳိီးအစမီး ဝင္ေင မ ခေဝသံုီးစ ြဲမႈမ မ ျပည္တ င္ီး 
အ္ န္မခမီးဦီးစီီးဌမနက ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င္ေကမက္္ံရရ ိေသမ စုစုေပါင္ီးဝင္ေင ္ န္၏ ၅% ကိုမ ခေဝေပီးျ္င္ီးျဖစ္သည္။49 အ္ခ်ဳိ႕ေသမ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအတ က္ ထိုဝင္ေင သည္စုစုေပါင္ီးဝင္ေင ၏ အေရီးပါေသမ ပမမဏျဖစ္ေလဲ့ရ ိသည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ 
ေတမင္ႀကီီးၿမိ်ဳ႕တ င္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕၏စုစုေပါင္ီးဝင္ေင  ၁၀% မ မ ဤနည္ီးအမီးျဖင္ဲ့ရရ ိျ္င္ီးျဖစ္သည္။50 ဧရမဝတီတုိင္ီး 
သမေပါင္ီးကြဲဲ့သုိ႔ေသမ အျ္မီးၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င္မ  ဝင္ေင  ္န္မ ္ ြဲေဝရရ ိသည္ဲ့ပမမဏသည္ စုစုေပါင္ီးဝင္ေင ၏ ၁% ေအမက္နည္ီးပါီး 
သည္။ က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမမႈမခမီးေဆမင္ရ က္္ြဲဲ့ေသမ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးသံုီး္ုအနက္ ျပည္တ င္ီးအ္ န္မ  စည္ပင္သမယမေရီး 
အဖ ြဲ႕သုိ႔ ဝင္ေင  ္န္မ လႊြဲေျပမင္ီးေပီးျ္င္ီးသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္တုိင္ီးတ င္ရ ိသည္။ ဒုတိယအမခ်ဳိီးအစမီးရန္ပံုေင အရင္ီးအျမစ္မ မ သက္ဆုိင္ရမ 
ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးတစ္္ုအတ င္ီးရ ိ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအ္ခင္ီး္ခင္ီး လႊြဲေျပမင္ီးေပီးေသမဝင္ေင မခမီးျဖစ္သည္။51 
သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္ီး ဝင္ေင အလံုအေလမက္ရ မေဖ ေကမက္္ံာုိႏင္ျ္င္ီးမရ ိေသမ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ အသံုီးစရိတ္ 
မခမီးကို မ ခေဝကခ္ံာႏုိင္ရန္အတ က္ ထိုစနစ္ကိုတီထ င္ထမီးျ္င္ီးျဖစ္သည္။52 အ္ခ်ဳိ႕ေသမ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ေဒသတ င္ီး 
မ ေကမက္္ံရရ ိသည္ဲ့ဝင္ေင ျဖင္ဲ့ ဝန္ထမ္ီးလ္မခမီးကိုပင္လုံေလမက္ေအမင္ေပီးာႏုိင္စ မ္ီးမရ ိၾကရမ ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က္ 
ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈျပ်ဳလုပ္ရန္ (ယင္ီးမ မ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏အဓိကရည္ရ ယ္ရင္ီးျဖစ္) ေင လံုီးဝမရ ိျဖစ္ၾကရသည္။ ၎တို႔သည္ 
ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီး႐ုံးံုီးမ  ႐ုံးံုီးာႏ င္ဲ့ ဝန္ထမ္ီးစရိတ္ပံဲ့ပုိီးေင မခမီးကို ရရ ိၾကၿပီီး ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္ီးမခမီးတ င္ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံရန္ ေင အနည္ီး 
ငယ္ကိလုည္ီး ရရ ိေလဲ့ရ ိသည္။53 ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏ စ္တ င္ ေမတၱမၿမိ်ဳ႕သည္ စုစုေပါင္ီးဘတ္ဂခက္ျဖစ္ေသမ ကခပ္ 
၈.၄၇ သန္ီး (ေဒၚလမ ၆၆၁၂ ္န္႔) ၏ ၅၁% ျဖစ္ေသမ ကခပ္ ၄.၃၆ သန္ီး (ေဒၚလမ ၃၄၀၃ ္န္႔) ကိ ုေဒသတ င္ီးမ  ရ မေဖ ေကမက္္ံ 
ာႏိုင္္ြဲဲ့သည္။ တနသၤမရီတုိင္ီးေဒသႀကီီးအတ င္ီး၌ ၿမိ်ဳ႕နယ္ ၁၀ ္ုရ ိရမ ၎တုိ႔အနက္မ  ၈ ္ုမ မ စုစုေပါင္ီးဝင္ေင ၏ ၅% စီကုိ တိုင္ီးေဒသ 
ႀကီီးရန္ပုံေင သို႔ ထည္ဲ့ဝင္ၾကရၿပီီး ထိုေင မခမီးကိ ု ျပန္လည္္ ြဲေဝေပီးသည္။ ေဝီးလံေ္ါင္ဖခမီးေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္ာႏ စ္္ုာႏ င္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕ေျ္မက္ၿမိ်ဳ႕မ မ 
ထိုသုိ႔ ရန္ပံုေင ထည္ဲ့ဝင္ာိုႏင္ျ္င္ီးမရ ိပြဲ ထိုရန္ပံုေင မ  ျပန္လည္လက္္ရံယ ၾကသ မခမီးျဖစ္သည္။54 

စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ အဓိကအမီးျဖင္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမီးာႏ င္ဲ့သမ သက္ဆိုင္ေသမ္လည္ီး အ္ခ်ဳိ္႕ေသမအဖ ြဲ႕မခမီးသည ္ေကခီး 
လက္ေဒသမခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ေသမ တမဝန္အနည္ီးငယ္ကုိလည္ီး ထမ္ီးေဆမင္ၾကရသည္။ ယ္င္အစုိီးရလက္ထက္က နယ္စပ္ေရီးရမ 
ဝန္ႀကီီးဌမနလက္ေအမက္ရ ိ ေကခီးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဦီးစီီးဌမနသည္ ၿမိ်ဳ႕ျပာႏ င္ဲ့ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးာႏ စ္မခ်ဳိီးစလုံီးအတ က္ တမဝန္ရ ိ္ြဲဲ့ 
သည္။ ယ္ုအ္ါတ င္ ၿမိ်ဳ႕ျပဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဆိုင္ရမ လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့မခမီးကိ ုျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရသုိ႔ လႊြဲေျပမင္ီးေပီးၿပီီး ေကခီးလက္ေဒသ 
ဆိုင္ရမတမဝန္္မခမီးကို အသစ္ျပင္ဆင္ဖ ြဲ႕စည္ီးထမီးေသမ ေမ ီးျမွဴေရီး၊ ေရလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ေကခီးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဝန္ႀကီီးဌမနေအမက္သို႔ 
လႊြဲေျပမင္ီးေပီး္ြဲဲ့သည္။55 အေျ္္ံဝန္ေဆမင္မႈမခမီးအတ က္ တမဝန္ကုိလည္ီး ရ င္ီးလင္ီးစ မ္ ြဲျ္မီးထမီးသည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ 
မခမီးသည္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမီးအတ က္သမ ကခ္ံသံုီးစ ြဲရန္တမဝန္ရ ိၿပီီး ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဌမနက ေကခီးလက္ေဒသမခမီးအတ က္သမ 
ကခ္ံသံုီးစ ြဲရသည္။ သို႔ရမတ င ္ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးတိုီးတက္ေရီးဦီးစီီးဌမနသည္ ဗဟုိအစိုီးရမ  ္ ြဲေဝ္ခထမီးေပီးေသမ ရန္ပံုေင မခမီးကို 
သံုီးစ ြဲကမ လုပ္ငန္ီးအေကမင္အထည္ေဖမ္ျ္င္ီးျပီီး ကိုယ္တိုင္ဝင္ေင ေကမက္္ံစုေဆမင္ီးျ္င္ီးမရ ိပါ။။56 ယင္ီးဌမနာႏ င္ဲ့ ပုဂၢလိက 
က႑အၾကမီးထိေတ ႕ဆက္ဆံမႈမ မ အစိုီးရဘတ္ဂခက္ျဖင္ဲ့ စီမံ္ခက္မခမီးအေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္ တင္ဒါေ္ၚေသမအ္ါတ င္သမ 
ျဖစ္သည္။  

ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးတိုီးတက္ေရီးဦီးစီီးဌမနတ င္ အ္ န္ဘ႑မေကမက္္ံျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္္ခထမီးေပီးျ္င္ီးအတ က္ လုပ္ပိုင္ 
္ င္ဲ့မရ ိသျဖင္ဲ့ ထိုလုပ္ငန္ီးတမဝန္မခမီးသည္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးထံသုိ႔ေရမက္ရ ိလမေလဲ့ရ ိ္သည္။ သ မီးေရမက္ေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံုံးီးသည္ ေကခီးရ မမခမီးမ  သမီးသတ္႐ုံးံု၊ က ီးတို႔၊ အေပါင္ဆုိင္ာႏ င္ဲ့ ေစခီးမခမီးမ  
လိုင္စင္ေၾကီးမခမီးကိုေကမက္္ံၿပီီး ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံတင္သည္ဲ့ လုပ္ငန္ီးစဥ္မခမီးကိုလည္ီး ၾကီီးၾကပ္က ပ္ကြဲသည္ကိုေတ ႕ရသည္။57 

                                                            
49 ထိုလႊြဲေျပမင္ီးမႈသည္ ျပည္နယ/္တိုငီ္းေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ အ  ္န္ဌမနာႏ င္ဲ့ စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံးံုီးတို႔အၾကမီးအမ န္တကယလ္ႊြဲေျပမင္ီးျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး ထိုမ တစဆ္င္ဲ့ 
သကဆ္ိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံးံုီးမခမီးသို႔ တစဆ္င္ဲ့ျပန္လညလ္ႊြဲေျပမင္ီးေပီးျ္င္ီးျဖစ္သည္။ အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၂၊ ဇ လိုင ္
၁၆၊ ၂၀၁၅။ အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၈၊ ဇ လိုင ္၂၀၊ ၂၀၁၅။ 
50 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၈။ ေတမင္ႀကီီးၿမိ်ဳ႕ရ  ိစည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က ၎တို႔ဝင္ေင ၏ ၂% ္န္႔ကိ ုတံဆပိ္ေ္ါင္ီး္ န္မခမီးမ ရရ ိေၾကမင္ီး ေဖမ္ျပသည္။ 
51 ယ္ုက င္ီးဆငီ္းသုေတသနအတ င္ီးထိသုို႔ လႊြဲေျပမင္ီးေပီးသည္ဲ့ပံုစံကို တနသၤမရတီိုင္ီးေဒသႀကီီးတ ငသ္မေတ ႕ရ ိ္ြဲဲ့ေသမ္လညီ္း ယင္ီးအေၾကမင္ီးကိ ုArnold, Matthew et 
al., Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs Organizations, စမ- ၂၇ တ င္ေဖမ ္ျပထမီးၿပီီး 
ရ မ္ီးျပည္နယတ္ င္ေတ ႕ရ ိ ြ္ဲဲ့သည္ဲ့အ္ခက္ကိ ုမ တ္တမီ္းတင္ထမီးျ္င္ီးျဖစ္သည္။ 
52 ထိုစည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည ္အဓိကအမီးျဖင္ဲ့ ေကခီးလက္ေဒသမခမီးတ င္ရ ိၾကသျဖင္ဲ့ ၎တို႔၏ အဓိကဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္ျဖစ္ေသမ စီီးပ မီးေရီးလပု္ငန္ီးမခမီးလညီ္း 
နည္ီးပါီးၾကသည္။ 
53 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၂။ 
54 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၂။ 
55 Arnold, Matthew et al., Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs Organizations, စမ- ၈။ 
56 အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၄၊ ဇ လိုင ္၁၃၊ ၂၀၁၅။ 
57 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၁။ 
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ေကခီးလက္ာႏ င္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမီးအပါအဝင္ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုလံုီးရ ိ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီးကိုလည္ီး ထို႐ုံုံးီးမ ပင္္ခထမီးေပီးသည္။ အျ္မီးေသမ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးရ ိ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးကမ  ေကခီးလက္ေဒသမခမီးရ ိ ေစခီးၿပိ္်ဳင္ေလလံမခမီးကုိႀကီီးၾကပ္ျ္င္ီးမရ ိပြဲ ေလလံေၾကီးမခမီး 
ကိုလည္ီးေကမက္္ံျ္င္ီးမရ ိေၾကမင္ီး၊ သို႔ေသမ္ေကခီးလက္သမီးသတ္႐ုံးံုမခမီးမ  အျ္မီးအ္ န္အ္မခမီးကိုမ  ေကမက္္ံၾကေၾကမင္ီးေျပမ 
ၾကမီးသည္။ ထိုသို႔က ြဲျပမီးျ္မီးနမီးေနျ္င္ီးသည္ စနစ္သစ္တစ္္ုအေျ္မကခေသီး္င္ စပ္က ီးမတ္က ီးျဖစ္ေနသည္ဲ့ အေနအထမီးမခမီးကို 
ေဖမ္ၫႊန္ီးေနၿပီီး လမမည္ဲ့ာႏ စ္မခမီးတ င္ လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့အမဏမမခမီးလႊြဲေျပမင္ီးသ မီးာႏုိင္ေ္ခရ ိသည္။ စိတ္ဝင္စမီးစရမေကမင္ီးသည္မ မ ယင္ီးသို႔ 
ဌမနဆုိင္ရမမခမီးအၾကမီး ပံုမ န္မဟုတ္သည္ဲ့ လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့အမဏမ္ ြဲေဝသတ္မ တ္ျ္င္ီးသည္ တစ္ႀကိမ္တစ္္ါတည္ီးမဟုတ္ေ္ခ။ 
စက္မႈဇုံမခမီးသည္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမီးအနီီးတ င္ တည္ရ ိေလဲ့ရ ိၿပီီး လ ေနရပ္က က္မခမီးျဖင္ဲ့ ပါဝင္ဖ ြဲ႕စည္ီးထမီးေလဲ့ရ ိေသမ္လည္ီး 
(ပံုမ န္အမီးျဖင္ဲ့ စည္ပင္မ ၾကီီးၾကပ္သည္႔တိုင္) စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ေအမက္တ င္ရ ိ မေနေပ။58 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕သည္ စက္မႈဇုံမခမီးအတ င္ီး လုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္္ င္ဲ့လုိင္စင္မခမီးကို ္ခထမီးေပီးေလဲ့မရ ိပြဲ စက္မႈဇံု 
အတ င္ီးအေျ္္ံဝန္ေဆမင္မႈမခမီးေပီးရန္လည္ီး တမဝန္မရ ိေပ။ 

၂.၂ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန 

ျမန္မမာႏုိင္ငံ၌ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င ္အ္ခက္အျ္မအကခဆုံီးာႏ င္ဲ့ လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့အမဏမအရ ိဆံုီးအဖ ြဲ႕ 
အစည္ီးတစ္္ုျဖစ္ျပီီး ာႏုိင္ငံသမီးမခမီးပံုမ န္ထိေတ ႕ဆက္ဆံရေသမ အမဏမပိုင္အဖ ြဲ႕အစည္ီးတစ္္ုလည္ီးျဖစ္သည္။59 ယင္ီးဌမနာႏ င္ဲ့ 
ပတ္သက္၍ မၾကမေသီးမီက အမရ ေဖမင္ေဒီးရ င္ီးမ ထုတ္ေဝ ြ္ဲဲ့ေသမအစီရင္္ံစမတ င္ 'ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးသည္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီး 
ဌမနမ  ၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးမ ွဴီးမခမီး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအမဏမျဖင္ဲ့ အဓိကလုပ္ငန္ီးလည္ပတ္ၾကျ္င္ီးျဖစ္သည္' ဟုေဖမ္ျပထမီးသည္။60 
အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနက ထုတ္ျပန္ေၾကညမထမီးေသမ မ ဝါဒအရ (အေရီးပါေသမ စီီးပ မီးေရီးက႑ရပ္မခမီးအပါအဝင္) 
ဌမန၏ အဓိကလုပ္ငန္ီးရပ္ရ စ္မခ်ဳိီးရ ိသည္။ ၎တုိ႔မ မ- 

၁။ ေျမယမစီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္ီး 
၂။ ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္ီးမခမီးကို စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္ီး 
၃။ အ္ န္ေလီးမခ်ဳိီးကို ေကမက္္ံျ္င္ီး 
၄။ ေကခီးရ မမခမီးာႏ င္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕မခမီးအၾကမီးနယ္နိမိတ္ျပႆနမမခမီးကိ ုေျဖရ င္ီးျ္င္ီး 
၅။ ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးတိုီးတက္ေရီး 
၆။ အသင္ီးအဖ ြဲ႕မခမီးာႏ င္ဲ့ အစည္ီးအ႐ုံးံုီးမခမီးတည္ေထမင္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ မ တ္ပံုတင္ထုတ္ေပီးျ္င္ီး 
၇။ ဂုဏ္ထ ီးေဆမင္ဘ ြဲ႕ာႏ င္ဲ့ ဆုတံဆိပ္မခမီး္ခီီးျမႇင္ဲ့ေပီးအပ္ျ္င္ီး 
၈။ မေရႊ႕ေျပမင္ီးာႏုိင္ေသမ ပစၥည္ီးမခမီးလႊြဲေျပမင္ီးျ္င္ီးကို ကန္႔သတ္တမီးဆီီးျ္င္ီး61 တို႔ျဖစ္သည္။ 

ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င ္ ဗဟုိ္ခက္ကခေသမ အဖ ြဲ႕အစည္ီးျဖစ္သည္ာႏ င္ဲ့အညီ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့ 
အပတ္စဥ္ဌမနဆုိင္ရမစံုညီအစည္ီးအေဝီးမခမီးကိုလည္ီး ေ္ၚယ ကခင္ီးပရန္တမဝန္ရ ိသည္။ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနၿမိ်ဳ႕နယ္ 
အတ င္ီးရ ိ လ ဦီးေရစမရင္ီးသ င္ီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့စမရင္ီးေပါင္ီးျ္င္ီး၊ အျငင္ီးပ မီးမႈမခမီးေျဖရ င္ီးျ္င္ီးတို႔ကိုလည္ီး ေဆမင္ရ က္သည္။62  

အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန၏ အဓိကမ ဝါဒမခမီးအျဖစ္ေဖမ္ျပထမီးေသမအ္ခက္မခမီးထြဲတ င္ စီီးပ မီးေရီးက႑ာႏ င္ဲ့ဆက္စပ္ေသမ 
အ္ခက္မခမီးလည္ီးပါဝင္သည္။ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသည္ အရက္လိုင္စင္ာႏ င္ဲ့ အိုီးအိမ္ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္ီးကြဲဲ့သို႔ေသမ 
လုပ္ငန္ီး/ဝန္ေဆမင္မႈမခမီးအတ က္ လိုင္စင္မခမီးကို ထုတ္ေပီးသည္။63 ေျမယမလႊြဲေျပမင္ီးျ္င္ီး၊ ေဆမက္လုပ္  ္င္ဲ့ပါမစ္ာႏ င္ဲ့ လုပ္ငန္ီးလိုင္ 
စင္စသည္တို႔ေလ ခမက္ထမီးရမတ င္ မရ ိမျဖစ္လိုအပ္ေသမ ေထမက္္ံစမမခမီးကိုလည္ီး ထုတ္ေပီးသည္။64 အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး 

                                                            
58 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၈။ ယင္ီးအ္ခကမ္ မ ရန္ကုန္ာႏ င္ဲ့ မာၲႏေလီးၿမိ်ဳ႕မခမီးအတ က ္မမ တေ္္ခ။ ရန္ကုန္ာႏ င္ဲ့ မာၲႏေလီးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပငသ္မယမေရီး ေကမ္မတီမခမီးသည ္
ကခန္စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးထက ္လုပပ္ိုင္္ င္ဲ့အမဏမမခမီးစ မကခယ္ျပန္႔ၿပီီး စက္မႈဇုံမခမီးမ မ ၎တို႔၏လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ေအမကတ္ င ္ရ ိသည္။  
59 စီီးပ မီးေရီးက႑စီမံအပု္္ခ်ဳပ္မႈအပါအဝင္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန၏ လုပ္ငန္ီးရပ္မခမီးကိ ုKyi Pyar Chit Saw and Matthew Arnold, Administering the 
State in Myanmar: An Overview of the General Administration Department (Yangon: The Asia Foundation and Myanmar Development Research 
Institute-CESD) တ င္ အေသီးစတိ္ေဆ ီးောႏ ီးသံုီးသပထ္မီးသည္။ ထိုအစီရင္္ံစမသည ္အေထ ေထ  အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနကိ ုသီီးသန္႔ေလဲ့လမျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး၊ ဌမန၏ 
သမိုင္ီးေၾကမင္ီး၊ ဖ ြဲ႕စည္ီးပံုာႏ င္ဲ့ အစုိီးရအလႊမအဆင္ဲ့ဆင္ဲ့တ င္ရ ိေသမ လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့မခမီး အေၾကမင္ီးကိ ုအေသီးစတိ္္ ေရေစဲ့တ င္ီးကခေဖမ္ျပထမီးပါသည္။ 
60 Kyi Pyar Chit Saw and Matthew Arnold, Administering the State in Myanmar: An Overview of the General Administration Department စမ- ၃၂။ 
မေရႊ႕ေျပမင္ီးာႏုိင္ေသမ ပစၥည္ီးမခမီးဆုိသည္မ မ ေျမာႏ င္ဲ့ အိုီးအိမ္အေဆမက္အဦမခမီးကိ ုဆိုလိုျ္င္ီးျဖစ္သည္။ 
61 Kyi Pyar Chit Saw and Matthew Arnold, Administering the State in Myanmar: An Overview of the General Administration Department စမ- ၁၈။ 
62 Kyi Pyar Chit Saw and Matthew Arnold, Administering the State in Myanmar: An Overview of the General Administration Department စမ- ၃၂။ 
63 အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနထံမ  လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ျဖင္ဲ့ေဆမင္ရ က္ေသမ စီီးပ မီးေရီးလပု္ငန္ီးတစ္္ုသည ္စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ထံမ  လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မလိုအပဟ္ ု
မ တ္ယ ၍မရပါ။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ အရက္ေရမင္ီး္ခေသမ စမီးေသမကဆ္ို္င္သည ္အရက္ေရမင္ီး္ခ္ င္ဲ့အတ က ္အေထ ေထ  အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနမ  လိုင္စင္ရယ ရန္လိုၿပီီး 
စမီးေသမကဆ္ိုငလ္ုပ္ငန္ီးအတ က္မ  စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မ  လိငု္စင္ရယ ရသည္။ လိုငစ္င္သည ္စီီးပ မီးေရီးလပု္ငန္ီးအမီး 
သကဆ္ိုင္ရမစီီးပ မီးေရီးေဆမင္ရ က္မႈပုံစံတစ္္ု္ုကိ ုလုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ေပီးျ္င္ီးျဖစ္သည္။ 
64 Jared Bissinger and Linn Maung, Subnational Governments and Business in Myanmar, စမ- ၁၅။ 
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ဦီးစီီးဌမနသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င္ ႀကီီးၾကပ္က ပ္ကြဲသည္ဲ့တမဝန္ကိုထမ္ီးေဆမင္ျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအေနာႏ င္ဲ့ 
အျ္မီးဌမနဆုိင္ရမအမဏမပိုင္မခမီးာႏ င္ဲ့ ဆက္သ ယ္ေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးမျပ်ဳမီ လိုအပ္ေသမ္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္မခမီးကို ထုတ္ေပီးရျ္င္ီးလည္ီးျဖစ္ 
သည္။65 အ္ န္ေကမက္္ံရမတ င္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသည္ ေျမ  ္န္၊ ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္ီး္ န္၊ ဓမတ္သတ ်ဳ္ န္ာႏ င္ဲ့ 
တမံ္ န္ဟ သည္ဲ့ အ္ န္အမခ်ဳိီးအစမီးေလီးမခ်ဳိီးကိုေကမက္္ံသည္။66 ထိုအ္ န္ေကမက္္ံမႈမခမီးထြဲမ  အ္ခ်ဳိ႕ကိ ု အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး 
ဦီးစီီးဌမနက သက္ဆိုင္ရမဌမနမခမီးကိုယ္စမီး သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ာႏ င္ဲ့ ပ ီးေပါင္ီးၿပီီး ေကမက္္ံျ္င္ီးျဖစ္ေၾကမင္ီး သတိျပ်ဳရန္လုိသည္။ 
ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ေျမ  ္န္ကိ ု ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရကုိယ္စမီး အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနာႏ င္ဲ့ ေျမယမစီမံ္န္႔္ ြဲမႈာႏ င္ဲ့ 
ေျမစမရင္ီးဌမနတုိ႔ ပ ီးေပါင္ီးၿပီီး ေကမက္္ံၾကျ္င္ီးျဖစ္သည္။67 ေျမစမရင္ီးဌမနသည္ ေျမ  ္န္ေတမင္ီး္ံလႊမမခမီးကိ ု ျပင္ဆင္ၿပီီး 
အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသုိ႔ ေပီးပို႔သည္။ ယင္ီးကို အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနက တစ္ဆင္ဲ့ျပန္လည္ျဖန္႔္ခီကမ အ္ န္ 
မခမီးကိုေကမက္္ံေပီးရျ္င္ီးျဖစ္သည္။ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသည္ ေျမယမအမခ်ဳ္ိီးအစမီးသတ္မ တ္သည္ဲ့ လုပ္ငန္ီးအ္ခ်ဳိ႕တ င္ 
လည္ီး လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ရ ိသည္။ ေျမယမအမခ်ဳိီးအစမီးကိုေျပမင္ီးလြဲရန္အတ က ္ဥပမမ ဥယခမဥ္ျ္ံေျမမ  လ ေနထိုင္ရမေျမအျဖစ္သို႔ ေျပမင္ီးလြဲ 
ရန္အတ က္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန၏ ေထမက္္ံ္ခက္ကို လိုအပ္သည္။ အလမီးတ ပင္ ေျမယမလုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့ေပီးျ္င္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ 
အင မီး္ချ္င္ီးမခမီးတ င္လည္ီး တမဝန္ရ ိသည္။68 အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသည္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္၍ 
တိုင္ၾကမီးမႈမခမီးကိုလည္ီး စံုစမ္ီးစစ္ေဆီးေလဲ့ရ ိသည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င္ ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ရယ ၿပီီး အေဖခမ္ 
ယမကမမခမီးေရမင္ီး္ခသည္ဲ့ဆုိင္တစ္ဆိုင္က လိုင္စင္မရ ိပြဲ ဝင္ေရမက္ၿပိ်ဳင္ဆုိင္ေရမင္ီး္ခေနေသမဆိုင္ကို အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး 
ဦီးစီီးဌမနထံတိုင္ၾကမီး္ြဲဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသမ တိုင္တန္ီးမႈမခမီးကို စံုစမ္ီးစစ္ေဆီးၿပီီး ေျဖရ င္ီးရန္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနတ င္ 
တမဝန္ရ ိသည္။69 ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င ္ အလမီးတ အျငင္ီးပ မီးမႈမခမီးာႏ င္ဲ့ တိုင္တန္ီးမႈမခမီးကို စံုစမ္ီးေျဖရ င္ီးရန္တမဝန္မ မ အေထ ေထ  
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန၏ တမဝန္ျဖစ္ေလဲ့ရ ိသည္။ 

၂.၃ ျပည္တ င္ီးအ  ္န္မခမီးဦီးစီီးဌမန 

ျပည္တ င္ီးအ္ န္မခမီးဦီးစီီးဌမနသည္ ဘ႑မေရီးဝန္ႀကီီးဌမန၏ လက္ေအမက္္ံဌမနတစ္္ုျဖစ္ၿပီီး ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရ၏ အေရီးအပါ 
ဆံုီးအ္ န္ေကမက္္ံသည္ဲ့ ႐ုံးံုီးဌမနျဖစ္ကမ ၿမိ်ဳ႕နယ္တိုင္ီးလိုလုိတ င္တည္ရ ိသည္။ ျပည္တ င္ီးအ္ န္မခမီးဦီးစီီးဌမနသည္ တိငု္ီးျပည္တ င္ 
အဓိကအမခမီးဆံုီးအ္ န္ပုံစံာႏ စ္မခ်ဳိီးျဖစ္ေသမ အျမတ္္ န္ာႏ င္ဲ့ ဝင္ေင ္  န္ာႏ စ္မခ်ဳိီးစလုံီးကို ေကမက္္ံသည္ဲ့အျပင္ တံဆိပ္ေ္ါင္ီး္ န္မခမီးာႏ င္ဲ့ 
အျ္မီးေသမ အ္ န္ပုံစံအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးကိုလည္ီး ေကမက္္ံသည္။ အျမတ္  ္န္သည္ စုုစုေပါင္ီးဝင္ေင ေပၚမ တည္၍ က႑အလ္ုိက္ာႏႈန္ီးေသ 
သတ္မ တ္ထမီးေသမ အ္ န္ျဖစ္သည္။ ကုန္စည္ာႏ င္ဲ့ ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္ီးအမခမီးစုတ င္ စုစုေပါင္ီးေရမင္ီးရေင ၏ ၅% ကိုေကမက္္ံေလဲ့ 
ရ ိသည္။70 အ္ န္စည္ီးၾကပ္မႈေဖမ္ျမွဴလမအရ အ္ခ်ဳ႕ိေသမစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးအမခ်ဳိီးအစမီးမခမီးတ င္ သ င္ီးအမီးစုကုန္ၾကမ္ီးမခမီးအတ က္ 
ကုန္ကခေင ကို အ္ န္တ က္္ခက္မႈမ  ာႏႈတ္ယ ရန္လိုအပ္ေသမ္လည္ီး ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င္ထိုသုိ႔လက္ေတ ႕ကခင္ဲ့သံုီးျ္င္ီးမရ ိေပ။71 
ထို႔ေၾကမင္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးအမခမီးစုအတ က္ အျမတ္္ န္သည္ႀကီီးမမီးေသမ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုီးျဖစ္ေနေလဲ့ရ ိၿပီီး ေအမက္ေျ္အဆင္ဲ့တ င္ 
အၿမြဲတမ္ီး အေပီးအယ ညိႇာႏိႈင္ီးမႈျပ်ဳေလဲ့ရ ိသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အ္ န္႐ုံုံးီးသည ္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအမီးလုံီးကို ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့ေထမက္လ မ္ီး 
ေနၿပီီး လုပ္ငန္ီးအမခ်ဳိီးအစမီးာႏ င္ဲ့ သေဘမသဘမဝ၊ ယ္င္ာႏ စ္ကေပီးေဆမင္ ြ္ဲဲ့ေသမ အ္ န္ပမမဏ၊ လုပ္ငန္ီးအရ ယ္အစမီးာႏ င္ဲ့ ဝန္ထမ္ီး 
ဦီးေရကို ္ခိန္ထိုီးတ က္္ခက္ၿပီီး အ္ န္ေပီးေဆမင္ရမည္ဲ့ ပမမဏကိုဆုံီးျဖတ္သည္။72 ဝင္ေင  ္န္သည္ အျ္မီးအေရီးပါေသမ အ္ န္အ 
မခ်ဳိီးအစမီးတစ္္ုျဖစ္ၿပီီး အသမီးတင္ဝင္ေင ေပၚမ တည္၍ လ တစ္ဦီး္ခင္ီးေရမ၊ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးပါ ေပီးေဆမင္ရန္လိုအပ္သည္။73 
ၾကပ္မတ္အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈအမီးနည္ီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ဝင္ေင  ္န္ေပီးေဆမင္ရန္လိုသည္ဲ့ အနိမ္ဲ့ဆံုီးဝင္ေင ပမမဏျမင္ဲ့မမီးျ္င္ီး တို႔ေၾကမင္ဲ့ 

                                                            
65 အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၉၊ ဇ လိုင ္၁၀၊ ၂၀၁၅။ 
66 Kyi Pyar Chit Saw and Matthew Arnold, Administering the State in Myanmar: An Overview of the General Administration Department စမ- ၂၀။ 
67 ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစုိီးရမခမီးသည ္အ  ္န္ေကမက္္ံသည္ဲ့႐ုံးံုီးမခမီးာႏ င္ဲ့ သီီးျ္မီးစီရပတ္ည္ၿပီီး ဖ ြဲ႕စည္ီးပံုအေျ္္ံဥပေဒအရ ၎တို႔ေကမက္္ံပို္င္ 
္ င္ဲ့ရ ိေသမအ  ္န္မခမီးအမီးလံုီးကို ျပည္ေထမင္စမု  တိုက္႐ုံးိကု္ထိနီ္း္ခ်ဳပ္ေသမ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနမ တစဆ္င္ဲ့သမ ေကမက္္ံသည္။ 
68 စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၂၊ ဇ လိုင ္၁၁၊ ၂၀၁၅။ 
69 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၉။ 
70 Jared Bissinger and Linn Maung, Subnational Governments and Business in Myanmar, စမ- ၂၂။ စုစုေပါင္ီးဝင္ေင ္  န္သည ္ေရမငီ္း ရေင စုစုေပါင္ီးေပၚတ င္ 
အေျ္္ံ၍ေကမက္ယ ျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး သ င္ီးအမီးစမုခမီးအတ က္မည္ေရႊ႕မည္မ ခကုန္ကခသညက္ိ ုထည္ဲ့သ င္ီးစဥ္ီးစမီးျ္င္ီးမရ ိေပ။ ထိ ုအ္ခက္ေၾကမင္ဲ့ အျမတ္ာႏႈန္ီးထမီးနည္ီးပါီးေသမ 
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးအမခ်ိဳီးအစမီးမခမီးျဖစ္သည္ဲ့ ဥပမမ ္ရီီးသ မီးေအီးဂခင္ဲ့ကြဲဲ့သို႔ေသမ လုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က ္ႀကီီးမမီးေသမ ျပႆနမကိုျဖစ္ေစသည္။ 
္ရီီးသ မီးေအီးဂခင္ဲ့လုပင္န္ီးမခမီးမ မ ္ရီီးသညအ္ဝင္ေပၚတ င္သမ ဝန္ေဆမင္္ေကမက္္ံျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး ္ရီီးစဥ္၏ တနဖ္ိုီးာႏ င္ဲ့ သကဆ္ိုင္ျ္င္ီးမရ ိေပ။ 
71 အ္ခ်ိဳ႕ေသမ က႑မခမီး၊ ဥပမမ အထည္္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္ီး၊ သည၎္တို႔၏ အျမတ္္ န္မ ေနၿပီီး စက္႐ုံးံုမ ဝယ္ယ တင္သ င္ီးရေသမ ကုန္ၾကမ္ီးသ င္ီးအမီးစ ုမခမီး၏တနဖ္ိုီးကိ ု
ာႏႈတ္ၿပီီးတ က္္ခက္ရနလ္ ယက္ သည္။ သို႔ရမတ င ္သ င္ီးအမီးစတုန္ဖိီုးကိုအတည္ျပ်ဳာႏုိင္ရန္အတ က ္လိုအပ္ေသမစမရ က္စမတမ္ီးမခမီးကိ ုျပင္ဆင္ထမီးရမည္ျဖစ္ၿပီီး 
အ  ္န္ေလ ခမဲ့္ခမႈ္ံစမီးရေစရန္အတ က ္ထိုအေထမက္အထမီးမခမီးအမီးလံုီးကိ ုပ ီးတ ြဲတင္ျပရနလ္ိုအပသ္ည္။ 
72 Jared Bissinger and Linn Maung, Subnational Governments and Business in Myanmar, စမ- ၂၄။ 
73 ေဒသာၲႏရအ္ န္မခမီးအေၾကမင္ီးကိ ုJared Bissinger and Linn Maung, Subnational Governments and Business in Myanmar တ င ္
အေသီးစတိ္ေဆ ီးောႏ ီးထမီးပါသည္။ 
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လစဥ္ပုံမ န္ဝင္ေင ရရ ိသ အမခမီးစုမ မ အ္ န္ဌမနသုိ႔ ဝင္ေင  ္န္ေပီးေဆမင္ျ္င္ီးမရ ိေပ။ ျပည္တ င္ီးအ္ န္မခမီးဦီးစီီးဌမနသည္ ျပည္ေထမင္စု 
အစိုီးရအတ က္သမ အ္ န္မခမီးကုိ ေကမက္္ံေပီးၿပီီး ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးအတ က္ ေကမက္္ံေပီးျ္င္ီး မရ ိပါ။74 

 

၂.၄ ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ က႑အလုိက္ဝန္ႀကီီးဌမနမခမီး 

ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ပုဂၢလိကက႑အတ က္ အေရီးပါအရမေရမက္ေသမ က႑အလုိက္ဖ ြဲ႕စည္ီးတည္ေထမင္ထမီးသည္ဲ့ ဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးစ မ 
ရ ိသည္။ ထိုဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးတ င္ ဖ ြဲ႕စည္ီးတည္ေဆမက္ပံုအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးာႏ င္ဲ့ လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့အမဏမလည္ီး အမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးရ ိၾကသည္။ သစ္ေတမာႏ င္ဲ့ 
ေရလုပ္ငန္ီးဌမနကြဲဲ့သို႔ေသမ ဌမနမခမီးသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့အစိုီးရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးကို ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ာႏ င္ဲ့ ျပည္နယ္/ 
တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့တို႔က မည္ကြဲဲ့သို႔မ ခေဝပ္ုိင္ဆိုင္ၾကေၾကမင္ီး အေကမင္ီးဆံုီးဥပမမပင္ျဖစ္သည္။ အျ္မီးေသမဌမနဆုိင္ရမမခမီးမ မမ  
ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရတစ္္ုတည္ီး၏ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တ င္သမရ ိသည္္။ ထိုဝန္ႀကီီးဌမနအမခမီးစုသည္ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္္ခထမီး 

                                                            
74 အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၃၊ ဇ လိုင ္၁၃၊ ၂၀၁၅။ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈကိုေျဖၾကမီးသ က ထည္ဲ့သ ငီ္းေျပမဆိုုျ္င္ီးမရ ိ ေသမ္လညီ္း 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ဘတ္ဂခက္မခမီးကိုေလဲ့လမဆနီ္းစစ္ရမတ င္ ျပည္နယ/္တိုငီ္းေဒသႀကီီးမခမီးအတ င္ီးေကမက္္ံရရ ိသည္ဲ့ ဝင္ေင ္  န္မခမီး၏ ၅% ကို 
အ  ္န္ဌမနကစည္ပင္သမယမေရီးဌမနသို႔ လႊြဲေျပမင္ီးေပီးၿပီီး ၎တို႔ကိ ုၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံးံုီးမခမီးသို႔ တစ္ဆင္ဲ့ ထပ္မံလႊြဲေျပမင္ီးေပီးပါသည္။ 

ၿမ်ိဳ႕အဆင္ဲ့၌ စီီးပ မီးေရ ဆုိငရ္မစမီအုံပ္္ ခ်ဳပမ္ႈ - တနသၤမရတုိီငီ္းေဒသႀကီီး ေမတၱမၿမ်ိဳ႕ကုိ ေလဲ့လမျ္ငီ္း 

ေမတၱမၿမိ်ဳ႕သည္ ယ္င္က တနသၤမရီၿမိ်ဳ႕နယ္၏ ၿမိ်ဳ႕နယ္္ ြဲတစ္္ုျဖစ္ေသမ ေကခီးလက္အေျ္္ံၿမိ်ဳ႕ငယ္တစ္ၿမိ်ဳ႕ျဖစ္သည္။ ထမီးဝယ္ၿမိ်ဳ႕၏ 
အေရ ႕ဘက္ာႏ င္ဲ့ ထိုင္ီးနယ္စပ္အၾကမီးကုန္ီးလမ္ီး္ရီီးျဖင္ဲ့ တစ္နမရီ္ ြ္ဲ န္႔သ မီးရေသမ ေနရမတ င္တည္ရ ိသည္။ ေမတၱမတ င္ ကရင္လ ဦီးေရ 
အမခမီးအျပမီးရ ိၿပီီး ကရင္အမခ်ဳိီးသမီးအစည္ီးအ႐ုံးံုီး (ေကအန္ယ ) ၏ၾသဇမလႊမ္ီးမိုီးမႈလည္ီးရ ိသည္။ ၂၀၁၂ ္ုာႏ စ္မတိုင္မီအထိ ေမတၱမတ င္ 
အစိုီးရာႏ င္ဲ့ ေကအန္ယ အၾကမီးတိုက္ပ ြဲမခမီးျဖစ္ပ မီး္ြဲဲ့ၾကၿပီီး ေနမက္ပိုင္ီးတ င ္ ာႏ စ္ဘက္အပစ္အ္တ္ရပ္စြဲသ မီး္ြဲဲ့သည္။ ထုိာုိႏင္ငံေရီး 
အေၾကမင္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအဆင္ဲ့နိမ္ဲ့ျ္င္ီး (ၿမိ်ဳ႕နယ္မဟုတ္ပြဲ ၿမိ်ဳ႕ျဖစ္ေနျ္င္ီး) တို႔ေၾကမင္ဲ့ ေဒသာႏၲရအစိုီးရမခမီးလုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္ရမ 
တ င္ သိသမထင္ရ မီးေသမ က ြဲျပမီးျ္မီးနမီးမႈမခမီးရ ိသည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသည္ ေမတၱမတ င္ 
အ္ န္အတုပ္မခမီးေကမက္္ံျ္င္ီးမရ ိပါ။ မၾကမေသီးမီာႏ စ္မခမီးမ စၿပီီး ေျမ္ န္မခမီးကို စတင္ေကမက္္ံျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ေကမက္္ံရမ 
တ င္လည္ီး အ္ န္ာႏႈန္ီးထမီးအလ န္နိမ္ဲ့ေသမ လယ္ေျမာႏ င္ဲ့ ဥယခမဥ္ျ္ံေျမမခမီးကိုသမ ေကမက္္ံျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ၿမိ်ဳ႕အဆင္ဲ့တ င္ 
အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန၌ ဦီးစီီးမ ွဴီးအဆင္ဲ့သမ႐ုံးံုီးထိုင္ာႏုိင္သျဖင္ဲ့ လက္ေထမက္ၫႊန္ၾကမီးေရီးမ ွဴီးအဆင္ဲ့ာႏ င္ဲ့ တန္ီးတ ေသမ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္အပု္္ခ်ဳပ္ေရီးမ ွဴီးအဆင္ဲ့ကသမ ေဆမင္ရ က္ာႏုိင္သည္ဲ့ ေထမက္္ံစမမခမီးထုတ္ေပီးျ္င္ီးတို႔ကို မျပ်ဳလုပ္ာႏုိင္ေပ။ အလမီးတ ပင္ ေမတၱမ 
အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန႐ုံးံုီးသည္ ဘတ္ဂခက္ာႏ င္ဲ့အစီရင္္ံစမမခမီးကို ္႐ုံးိုင္သို႔မဟုတ္ တိုင္ီးေဒသႀကီီး အဆင္ဲ့သို႔ တင္ျပရမည္ဲ့အစမီး 
ထမီးဝယ္ၿမိ်ဳ႕နယ္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသို႔သမ တင္သ င္ီးရသည္။  

ေမတၱမစည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံးံုီးသည္ ဥပေဒအရ အ္ န္အ္မခမီးေကမက္္ံာႏိုင္္ င္ဲ့ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ရ ိေနေသမ္လည္ီး အမခမီးစုကို 
ေကမက္္ံျ္င္ီးမရ ိပါ။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ေဒသ္ံလ ထုမလိုလမီးမႈျမင္ဲ့တက္လမမည္ကို စိုီးရိမ္သျဖင္ဲ့ အုိီးအိမ္ေျမယမ္ န္မခမီးကိုေကမက္္ံျ္င္ီး 
မျပ်ဳပါ။ စည္ပင္႐ုံးံုီးသည္ လုပ္ငန္ီးလုိင္စင္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေလလံေၾကီးမခမီးကိုသမ ေကမက္္ံသည္။ ဝန္ေဆမင္မႈေပီးရမတ င္လည္ီး နယ္ပယ္ 
အနည္ီးငယ္၌သမေဆမင္ရ က္ာႏုိင္သည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ လမ္ီးမီီးမခမီးထ န္ီးညႇျိ္င္ီး၊ ေဆမက္လုပ္္ င္ဲ့ပါမစ္မခမီး္ခေပီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ အိုီးအိမ္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမခမီး လႊြဲေျပမင္ီးေရမင္ီး္ချ္င္ီးစသည္တို႔ကို စီမံေဆမင္ရ က္ာႏုိင္ျ္င္ီးမရ ိပါ။ ေမတၱမသည္ အလ န္ေသီးငယ္ေသမ ၿမိ်ဳ႕တစ္ၿမိ်ဳ႕ျဖစ္ၿပီီး 
အ္ န္အ္မခမီးအမီးလံုီးကို ေကမက္္ံာႏုိင္ျ္င္ီးမရ ိေသမေၾကမင္ဲ့ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕သည္ မိမိ၏ဝန္ထမ္ီးမခမီးကို လ္ေပီးရန္ အတ က္ 
လံုေလမက္ေသမ ရန္ပံုေင ကိုပင္ ေကမက္္ံစုေဆမင္ီးာိုႏင္ျ္င္ီးမရ ပိါ။ ေမတၱမစည္ပင္႐ုံးံုီးသည္ တုိင္ီးေဒသႀကီီးစည္ပင္႐ုံုံးီးမ  လႊြဲေျပမင္ီးေပီး 
လမမည္ဲ့ရန္ပံုေင အေပၚတ င္သမ မီ ္ ိုအမီးထမီးေနရသည္။ လုပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈစရိတ္ာႏ င္ဲ့ ေင လုံီးေင ရင္ီး ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈရန္ပံုေင  
အ္ခ်ဳိီးမ မလည္ီး ၈၀ ရမာႏႈန္ီးေကခမ္အထိျမင္ဲ့မမီးေနသည္။ ဇယမီးက က-္၇ တ င္ လ န္္ြဲဲ့ေသမ သုံီးာႏ စ္အတ င္ီး ေမတၱမစည္ပင္သမ 
ယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံးံုီး၏ ဝင္ေင ာႏ င္ဲ့ သံုီးေင မခမီးကိုေဖမ္ျပထမီးသည္။ ထို႔အျပင္ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈအသ င္ေဆမင္ရ က္္ြဲဲ့ေသမ ကိစၥရပ္မခမီးကုိ လည္ီး 
ေဖမ္ျပထမီးသည္။ 

ဇယမီးက က္- ၇။ ေမတၱမစည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံးံုီး၏ ဘတ္ဂခက္ (ကခပသ္နီ္း) 

ဘ႑မာႏ စ္ 
ေင လုံီးေင ရင္ီး 
အသံုီးစရိတ္ 

သမမမန္ 
အသံုီးစရိတ္ 

စုစုေပါင္ီး 
အသံုီးစရိတ္ 

ေင လုံီးေင ရင္ီး 
ရင္ီးာႏ ီီးျမႇ်ဳပ္ာႏ ံမႈ 

သမမမန္ အသံုီးစရိတ္ 

၂၀၁၃-၁၄ ၁.၉၉ ၆.၄၈ ၈.၄၇ 2 culverts 
ဝန္ထမ္ီး၊ ရံုီးာႏ င္ဲ့ ္ရီီးစရိတ္မခမီး၊ 
ၿမိ်ဳ႕တ င္ီးလမ္ီးညႊန္ဆိုင္ီးဘုတ္ 

၂၀၁၄-၁၅ ၂.၇၄ ၇.၆၉ ၁၀.၄၃ 
1 box culvert, 6 
cement pipes 

ဝန္ထမ္ီး၊ ရံုီးာႏ င္ဲ့ ္ရီီးစရိတ္မခမီး၊ 
ၿမိ်ဳ႕တ င္ီးလမ္ီးညႊန္ဆိုင္ီးဘုတ္ 

၂၀၁၅-၁၆ ၁.၉၉ ၉.၇၆ ၁၁.၇၅ 
1 box culvert, bridge 

renovation 
ဝန္ထမ္ီး၊ ရံုီးာႏ င္ဲ့ ္ရီီးစရိတ္မခမီး၊ 
ၿမိ်ဳ႕တ င္ီးလမ္ီးညႊန္ဆိုင္ီးဘုတ္ 
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ေပီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ အ္ န္ေကမက္္ံျ္င္ီးမခမီးကို အဓိကထမီးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အစိုီးရအရမရ ိမခမီးစ မတုိ႔ကို 'စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ 
အဓိကထိေတ ႕ဆက္ဆံရသည္ဲ့ပုံစံ' ကိုေမီးျမန္ီးေသမအ္ါတ င္ ၎တုိ႔က လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္္ခထမီးေပီးျ္င္ီး သို႔မဟုတ္ အ္ န္ေကမက္္ံ 
ျ္င္ီးတစ္မခ်ဳိီးမခ်ဳိီးကို ေျဖဆုိေလဲ့ရ ိၾကသည္။ သို႔ရမတ င္ ဝန္ေဆမင္မႈေပီးသည္ဲ့လုပ္ငန္ီးအေၾကမင္ီးကိုမ  အမ တ္ထမီးကမ ေျပမၾကမီးမႈကို 
မၾကမီး္ြဲဲ့ရေပ။ အစိုီးရဌမနဆုိင္ရမမခမီးအၾကမီးတ င္ တစ္္ါတစ္ရံ စဥ္ီးစမီးပံုမ မ 'လိုင္စင္ေပီးၿပီီးသည္ာႏ င္ဲ့ ၿပီီးသ မီးသည္' ဟ  
သည္ဲ့စဥ္ီးစမီးပံုမခ်ဳိီးျဖစ္ေနသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့ဌမနဆုိင္ရမအရမရ ိမခမီးသည္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီး သို႔မဟုတ ္ ျပည္ေထမင္စု 
အဆင္ဲ့တ င္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအေနာႏ င္ဲ့ လိုင္စင္ရယ စဥ္က ကတိကဝတ္ျပ်ဳထမီးေသမ လိုက္နမေစမင္ဲ့ထိန္ီးရမည္ဲ့အ္ခက္မခမီး 
လိုက္နမျ္င္ီးရ ိ/မရ ိ ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့ထိန္ီးသိမ္ီးရမည္ဲ့တမဝန္လည္ီးရ ိသည္။75 ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့အရမရ ိမခမီးသည္ အ္ န္မခမီးကုိကိုယ္တုိင္ 
ေကမက္္ံျ္င္ီးမရ ိေသမ္လည္ီး စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအေနာႏ င္ဲ့ လို္င္စင္ပါစည္ီးမခဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမခမီး (ဥပမမ- ထုတ္လုပ္္ င္ဲ့အကန္႔ 
အသတ္) ကိုလုိက္နမေစရန္ ေဆမင္ရ က္ရသည္။ 

၂.၄.၁ သစေ္တမဦီးစီီးဌမန 

သစ္ေတမဦီးစီီးဌမနသည္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့တ င္ရ ိေနေသမ ဌမနဆုိင္ရမမခမီးအနက္ အေရီးအပါဆုံီးဌမနတစ္္ုျဖစ္သည္။ 
ယင္ီးသည္ သဘမ ဝပတ္ဝန္ီးကခင္ထိန္ီးသိမ္ီးေရီးာႏ င္ဲ့ သစ္ေတမဝန္ႀကီီးဌမနလက္ေအမက္တ င္ရ ိၿပီီး ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏သစ္ေတမမခမီးကို 
စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္သည္ဲ့ အဓိကအကခဆုံီးအဖ ြဲ႕အစည္ီးျဖစ္သည္။ ဌမနသည ္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးာႏ င္ဲ့ ထိေတ ႕ဆက္ဆံမႈပုံစံအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီး 
ရ ိ္သည္။ သစ္ာႏ င္ဲ့ အျ္မီးသစ္ေတမထ က္ပစၥည္ီးအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးထုတ္ယ ေသမ ကုန္ၾကမ္ီးထုတ္သည္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ 
လည္ီးေကမင္ီး၊ သစ္္ ြဲစက္၊ ပရိေဘမဂလုပ္ငန္ီးမခမီး၊ သစ္္ ြဲသမီးမခမီးကိ ုျပန္လည္ေရမင္ီး/ဝယ္ေသမ လုပ္ငန္ီးမခမီးစသည္ဲ့ ဒုတိယအဆင္ဲ့ 
ကုန္ၾကမ္ီးဆိုင္ရမလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့လည္ီးေကမင္ီး ထိေတ ႕ဆက္ဆံေနရသည္။76 သက္ဆိုင္ရမဝန္ထမ္ီးမခမီးက ေျဖၾကမီးေသမ 
အေရီးအႀကီီးဆံုီး ထိေတ ႕ဆက္ဆံမႈပံုစံမ မ အ္ န္အ္မခမီးေကမက္္ံျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။77 သစ္ေတမဌမနသည ္ ေအမက္ပါ 
အ္ န္အမခ်ဳိီးအစမီးမခမီးကုိ ေကမက္္ံသည္။ 

 သစ္မမ  ္န္ (ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရသို႔) 
 ဝါီးာႏ င္ဲ့ သစ္မမမဟုတ္ေသမ အျ္မီးသစ္ေတမထ က္ပစၥည္ီးမခမီး (ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရသုိ႔) 
 သစ္ာႏ င္ဲ့ အျ္မီးသစ္ေတမထ က္ပစၥည္ီးမခမီးမ ထုတ္လုပ္ေသမ ပရိေဘမဂဆုိင္မခမီးကို ေကမက္ေသမအ္ န္ 
 သစ္ထုတ္လုပ္ေရီးတ င္သံုီးေသမ ဆင္ကိုေကမက္ေသမအ  ္န္ (ဆင္၏အျမင္ဲ့ေပၚမ တည္ၿပီီး ပထမဦီးဆံုီးမ တ္ပုံတင္ေၾကီး 

တစ္သိန္ီးာႏ င္ဲ့ ာႏ စ္စဥ္သက္တမ္ီးတိုီး္ ာႏ စ္ေသမင္ီး ေကမက္္ံသည္)78 

အျ္မီးဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးကြဲဲ့သို႔ပင္ သစ္ေတမဦီးစီီးဌမနသည္လည္ီး ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ာႏ င္ဲ့ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့မ  
လုိင္စင္္ခထမီးေပီးေသမ လုပ္ငန္ီးမခမီးကိ ု ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့စစ္ေဆီးရသည္ဲ့တမဝန္ရ ိိသည္။ က ၽန္ီးာႏ င္ဲ့အျ္မီးသစ္မမမခမီးမ မ 
ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရက စီမံ္န္႔္ ြဲသည္ဲ့စမရင္ီးအတ င္ီး၌ရ ိေသမ္လည္ီး အျ္မီးသစ္ေတမထ က္ပစၥည္ီးအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးျဖစ္သည္ဲ့ ဝါီး၊ ထင္ီး၊ 
သစ္မမမဟုတ္ေသမ အျ္မီးသစ္သမီးမခမီး၊ အေပ ီးာႏ င္ဲ့သစ္ေ္ါက္စသည္တို႔မ မ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီး၏ စီမံပိုင္္ င္ဲ့ေအမက္၌ 
ရ ိသည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ ထိုပစၥည္ီးမခမီးကိုထုတ္ယ လိုပါက လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ကိ ု ျပည္ေထမင္စုအစုိီးရထံတင္စရမမလိုပြဲ ျပည္နယ္/ 
တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးထံတ င္ တင္႐ုံးံုာႏ င္ဲ့ ကိစၥၿပီီးသည္။79 ထိုသစ္ေတမထ က္ကုန္မခမီး ထုတ္လုပ္ျ္င္ီးအတ က္ 
ေျမယမင မီးရမ္ီးျ္င္ီးကိုလည္ီး ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရထံတ င္ပင ္ ေလ ခမက္ထမီးရသည္။ သစ္ေတမထ က္ကုန္မခမီးအတ က္ 
လိုင္စင္ေၾကီးမ မ ထုတ္လုပ္သည္ဲ့ပမမဏအေပၚတ င္ အေျ္္ံၿပီီးသတ္မ တ္ထမီးေသမ လိုင္စင္ေၾကီးကို ႀကိ်ဳတင္ေပီးသ င္ီးရျ္င္ီး 
ျဖစ္သည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ လုပ္ငန္ီးတစ္္ုသည္ ဝါီးအေ္ခမင္ီးသံုီးသိန္ီးထုတ္လုပ္ရန္ လိငု္စင္ရသည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရမ 
လိုင္စင္ေၾကီးကို ႀကိ်ဳတင္ေပီးသ င္ီးၿပီီးမ သမ ထုတ္လုပ္မႈစတင္ာႏုိင္သည္။ လုပ္ငန္ီးျပ်ဳလုပ္ျ္င္ီးကို ၿမိ်ဳ႕နယ္သစ္ေတမအရမရ ိက 
ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့စစ္ေဆီးသည္။ သတ္မ တ္အေရအတ က္ျပည္ဲ့မီသ မီးပါက ထုတ္လုပ္မႈကိုရပ္ဆုိင္ီးျ္င္ီး သို႔မဟုတ္ အပိုေဆမင္ီး 
လိုင္စင္ေၾကီးေပီးေဆမင္ရန္လိုအပ္သည္။80 လိုင္စင္ေၾကီးမခမီးကို သစ္ေတမ အရမရ ိက ေကမက္္ံျ္င္ီးမျပ်ဳပြဲ ျမန္မမဲ့စီီးပ မီးေရီးဘဏ္သုိ႔ 
သစ္္ုတ္ရမသီမစတင္မီ ေပီးသ င္ီးထမီးရသည္။ ထိုလုိင္စင္ေၾကီးမခမီးသည္ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးထံသို႔ တိုက္႐ုံးိုက္ 

                                                            
75 ျမန္မမာိုႏင္ငံအတ င္ီးရ ိ အ္ခ်ိဳ႕ေသမလုုပ္ငန္ီးလိငု္စင္မခမီးသည ္အထ ီးသတ္မ တ္္ခက္မခမီးျဖင္ဲ့ ထုတ္ေပီးျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့အရမရ ိမခမီးက 
လိုင္စင္္ံၿပီီးလုပက္ိုုင္ေနၾကသ မခမီးအေပၚ ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့စစ္ေဆီးရမည္ဲ့တမဝန္ရ သိည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ဝါီးထတုယ္ ္ င္ဲ့လိုင္စင္တ င ္ဝါီးပင္စုစုေပါင္ီး မည္ေရႊ႕မည္မ ခကိုသမ 
ထုတယ္ ရမညဟ္ ုသတ္မ တထ္မီးၿပီီး ၿမိ်ဳ႕နယ္သစ္ေတမအရမရ ိက ထုိသတ္မ တ္္ခက္အတို္င္ီးလိကု္နမျ္င္ီးရ /ိမရ  ိစစ္ေဆီး သည္။ အကယ၍္ 
သတ္မ တ္္ခကထ္က္ပိလု န္ၿပီီးထုတယ္ လိုပါက အပုိာႏႈန္ီးထမီးကိ ုထပ္မံေပီးေဆမင္ရန္လိုသည္။ 
76 အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၅၊ ဇ လိုင ္၂၂၊ ၂၀၁၅။ 
77 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၅။ 
78 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၅။ စမရင္ီးမ မ အျပည္ဲ့အစံမုဟတု္ပါ။ 
79 အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၈၊ ဇ လိုင ္၁၀၊ ၂၀၁၅။ 
80 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၈။ 
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ေရမက္သ မီးသည္။81 မ တ္သမီးရန္အ္ခက္မ မ ဌမနသည ္ ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရကိုယ္စမီး လုပ္ငန္ီးတမဝန္မခမီးစ မကို ထမ္ီးေဆမင္ 
ေနရေသမ္လည္ီး ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့မ  ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့သုိ႔ တိုက္႐ုံးိုက္ၫႊန္ၾကမီးျ္င္ီးမခ်ဳိီးလံုီးဝမျပ်ဳလုပ္ဟု ၿမိ်ဳ႕နယ္အရမရ ိမခမီးက 
ဆိုၾကသည္။ ၫႊန္ၾကမီး္ခက္မခမီးသည္ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးမ တစ္ဆင္ဲ့ ေရမက္ရ ိလမျ္င္ီးျဖစ္သည္။82 ထိုသုိ႔ 
အထက္ေအမက္ဆက္သ ယ္သည္ဲ့ပံုစံေၾကမင္ဲ့ ျပည္ေထမင္စုအစုိီးရစနစ္တ င္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးက အေရီးပါ 
အရမေရမက္ေနျ္င္ီးလည္ီးျဖစ္သည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီးာႏ င္ဲ့ အ္ န္အမခ်ဳိီးအစမီးမခမီးကုိ ဆံုီးျဖတ္္ခ်ဳပ္ကုိင္  ္င္ဲ့ 
ရ ိျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့လည္ီး ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးတ င္ စီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ လုပ္ပို္င္္ င္ဲ့အမဏမအ္ခ်ဳိ႕ရ ိေနသည္ဟ ု ဆိုရျ္င္ီး 
ျဖစ္ပါသည္။  

သစ္ေတမဦီးစီီးဌမနသည္ သစ္ေတမက႑ရ ိ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီးအမီးလုံီးကို ္ခထမီးေပီးရန္ တမဝန္ရ ိသည္။ လုပ္က က္လုိင္စင္ 
္ခထမီးေပီးျ္င္ီးကို အထက္ေဖမ္ျပပါနည္ီးလမ္ီးအတိုင္ီး ေဆမင္ရ က္သည္။ ထို႔အျပင္ သစ္္ ြဲစက္မခမီးကြဲဲ့သို႔ သစ္ေတမထ က္ 
ပစၥည္ီးမခမီးကို အေ္ခမကိုင္ျ္င္ီး၊ ကုန္သ ယ္ျ္င္ီး၊ ေရမင္ီးဝယ္ျ္င္ီးစသည္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးကိုလည္ီး လိုင္စင္ထုတ္ေပီးသည္။ 
ဥပမမအမီးျဖင္႔ သစ္္ ြဲစက္လုိင္စင္ ေလ ခမက္ထမီးရမတ င ္ေအမက္ပါတို႔လုိအပ္သည္။ 

 အိမ္နီီးနမီး္ခင္ီးမခမီးမ  ကန္႔က က္ရန္မရ ိေၾကမင္ီးစမ 
 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕၏ ေထမက္္ံ္ခက္ 
 ကခန္ီးမမေရီးဌမန၏ ေထမက္္ံ္ခက္ 
 မီီးသတ္ဌမန၏ ေထမက္္ံ္ခက္ 
 ကုန္ၾကမ္ီးဝယ္ယ သံုီးစ ြဲမည္ဲ့ အစီအစဥ္ေဖမ္ျပ္ခက္ာႏ င္ဲ့ 
 စက္မႈႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ င္ဲ့ စစ္ေဆီးေရီးဌမနမ  လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ 

သစ္္ ြဲစက္ လိုင္စင္သက္တမ္ီးကို အသံုီးျပ်ဳေသမ လႊဝုိင္ီး၏အရ ယ္အစမီးကုိလိုက္၍ ဆံုီးျဖတ္သည္။83 လႊဝိုင္ီးအရ ယ္အစမီး ၁၈ 
လက္မေအမက္ငယ္ေသမ စက္မခမီးကို လိုင္စင္တစ္ာႏ စ္္ခထမီးေပီးသည္။ ၁၈ လက္မထက္ႀကီီးေသမ သစ္္ ြဲစက္မခမီးကို လိုင္စင္ငါီး 
ာႏ စ္္ခထမီးေပီးသည္။84 သစ္ေတမဦီးစီီးဌမန၏အဆုိအရ လိုင္စင္တ င္ လႊဝုိင္ီးမခမီး၏အရ ယ္အစမီးာႏ င္ဲ့ အေရအတ က္ကို အတိအကခ 
သတ္မ တ္ထမီးၿပီီး ၎တုိ႔ကိုေကခမ္လ န္ေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးကို ္ င္ဲ့မျပ်ဳေ္ခ။85 ထိုလုိင္စင္စနစ္သည္ လုပ္ငန္ီးငယ္မခမီးအတ က္ 
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုီးျဖစ္ေစၿပီီး ေစခီးက က္လုိအပ္္ခက္ာႏ င္ဲ့အညီ လို္က္ပါေဆမင္ရ က္ရမတ င္လည္ီး အကန္႔အသတ္မခမီးကုိျဖစ္ေစသည္။ 

ေတ ႕ဆုံေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့ေသမ ဌမနဆုိင္ရမအရိ မခမီး၏ေျပမၾကမီး္ခက္အရ ၎တို႔၏မိ္င္ဝန္ၾကီီးဌမနလက္ေအမက္ရိ  အသက္ဝင္ 
ေနေသီးသည္ဲ့ ာႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္ီးရိ သည္႔ တစ္္ုတည္ီးေသမဌမနမ မ သစ္ေတမဦီးစီီးဌမန ျဖစ္သည္။ ျမန္မမဲ့သစ္လုပ္ငန္ီးသည္ 
ယ္ုအ္ခိန္အထိ လုပ္ငန္ီးမခမီးေဆမင္ရ က္ေနဆြဲျဖစ္ၿပီီး သစ္မခမီးကိုကုိယ္တုိင္္ုတ္ေသမ ာႏုိင္ငံပို္င္လုပ္ငန္ီးျဖစ္သည္။ ျမန္မမဲ့ 
သစ္လုပ္ငန္ီးတ င္ ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ာႏ င္ဲ့ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ဟ ၍ လုပ္ငန္ီးာႏ စ္မခ်ဳိီးာႏ စ္စမီးရ ိသည္ဟု သိရသည္။86 
အျ္မီးာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္ီးအမခမီးအျပမီးမ မမ  လက္ရ ိအ္ခိန္တ င္ လုပ္ငန္ီးလည္ပတ္ေဆမင္ရ က္မႈမရ ိေတမဲ့ပြဲ ပုဂၢလိကစီီးပ မီးေရီး 
လုပ္ငန္ီးမခမီးကို လိုင္စင္္ခထမီးေပီးေသမ အဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီးအေနာႏ င္ဲ့သမ ရပ္တည္ေဆမင္ရ က္ေနၾကသည္။  

၂.၄.၂ ငါီးလုပင္နီ္းဦီးစီီးဌမန 

ငါီးလုပ္ငန္ီးဦီးစီီးဌမနသည္ ကမ္ီးေဝီးငါီးဖမ္ီးလုပ္ငန္ီး၊ ကုန္ီးတ င္ီးငါီးဖမ္ီးလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ ငါီးကန္မခမီးကြဲဲ့သို႔ေသမ ေရေနသတၱဝါ 
ေမ ီးျမွဴေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအပါအဝင္ ငါီးဖမ္ီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအမီးလုံီးကို စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ရန္တမဝန္ရ ိသည္။ ငါီးလုပ္ငန္ီးဦီးစီီးဌမနသည္ ငါီးဖမ္ီး 
လုပ္ငန္ီးအမခ်ဳိီးမခိ်ဳီးအတ က္ ္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္ပုံစံအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီး၊ ာႏႈန္ီးထမီးအမခ်ဳိ္ီးမခ်ဳိီးရ ိေသမ လိုင္စင္မခမီးကို္ခထမီးေပီးသည္။ လိုင္စင္စနစ္သည္ 
ဌမန၏ အဓိကဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္ျဖစ္ၿပီီး လိုင္စင္စီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္ီးသည္လည္ီး ဌမန၏အဓိကအကခဆံုီးလုပ္ငန္ီးတမဝန္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ငါီးလုပ္ငန္ီးဦီးစီီးဌမနကထုတ္ေပီးေသမ လိုင္စင္အမခ်ဳိီးအစမီးမခမီးတ င ္ေအမက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။ 

 အဓိကလုပ္ငန္ီးသံုီးအစိတ္အပိုင္ီးႀကီီးာႏ စ္္ုာႏ င္ဲ့ ၎တုိ႔၏အစိတ္အပိုင္ီး္ ြဲမခမီးပါဝင္ေသမ လိငု္စင္ 
o ငါီးဖမ္ီးေလ အတ က္္ခထမီးေပီးေသမလုိင္စင္တ င္ 

 ေလ မ သယ္ေဆမင္ာိုႏင္ေသမ ငါီးပမမဏ 
 အသံုီးျပ်ဳေသမ ငါီးဖမ္ီးပိုက္အမခ်ဳိီးအစမီး 

                                                            
81 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၈။ 
82 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၈။ 
83 အမ န္စင္စစ ္လိုင္စင္ာႏႈန္ီးထမီးာႏ င္ဲ့ လႊဝိုငီ္းအရ ယ္အစမီးတို႔အၾကမီး လုပ္ငန္ီးသေဘမတရမီးအရျဖစ္ေစ၊ အျ္မီးအေၾကမင္ီးတစ္စံုတရမေၾကမင္ဲ့ျဖစ္ ေစ ဆက္စပမ္ႈရ ိမေနပါ။ 
84 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၅။ 
85 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၅။ 
86 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၅။ 
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 ေလ အရ ယ္အစမီး 
o ငါီးဖမ္ီးေလ မခမီးမ  ငါီးမခမီးကို ကမ္ီးေျ္သုိ႔ကြဲ႔သယ္ေပီးသည္ဲ့ သယ္ယ ပုိ႔ေဆမင္ေရီးေလ  

 ေလ သယ္ေဆမင္ာႏုိုင္ေသမ ငါီးပမမဏ 
 ေလ အရ ယ္အစမီး87 

ထိုနႈန္ီးထမီးမခမီးကို ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရမ  သတ္မ တ္ျ္င္ီးျဖစ္သျဖင္ဲ့ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးအမီးလံုီးတ င္ အတ တ ပင္ 
ျဖစ္သည္။88 

 ငါီးလက္ကမီးေကမက္သည္ဲ့လုိင္စင္၊ တံငါသည္မခမီးထံမ  ငါီးကိုတို္က္႐ုံးိုက္ေကမက္ယ သည္ဲ့ ကုန္သည္မခမီးအတ က္ လိုအပ္ 
သည္။ 

 ငါီးကုန္ေ္ခမထုတ္လုပ္ျ္င္ီးလိုင္စင္ 
 ငါီးကန္လုပ္ငန္ီးလို္င္စင္89 

သစ္ေတမဦီးစီီးဌမနကြဲဲ့သုိ႔ပင္ ငါီးလုပ္ငန္ီးဦီးစီီးဌမနတ င္လည္ီး ျပည္ေထမင္စုာႏ င္ဲ့ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးကုိယ္စမီး  
လုပ္ငန္ီးမခမီးအေကမင္အထည္ေဖမ္ေပီးရေသမ တမဝန္ရ ိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးသည္ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ေရပုိင္နက္ထြဲရ ိ 
ငါီးဖမ္ီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ကုန္ီးတ င္ီးငါီးဖမ္ီးလုပ္ငန္ီးမခမ အေပၚ၌ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္္ င္႔ရိ သည္။ ထိုလုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့မခမီးထြဲတ င္ 

 သဘမဝကန္မခမီးထြဲတ င္ ငါီးေမ ီးျမွဴ္ င္ဲ့ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံ 
 ကုန္ီးတ င္ီးျမစ္ေ္ခမင္ီးမခမီးတ င္ ငါီးဖမ္ီး္ င္ဲ့အတ က္ တင္ဒါ 
 ေရ္ခ်ဳိငါီးဖမ္ီးလုပ္ငန္ီးသံုီးပစၥည္ီးမခမီးအတ က္ လိုင္စင္ေၾကီးေင  
 လ လုပ္ငါီးကန္မခမီးအတ က္ လိုင္စင္ေၾကီး90 

ထိုလုပ္ငန္ီးတမဝန္မခမီးအတ က္ ငါီးလုပ္ငန္ီးဦီးစီီးဌမနသည္ လိုင္စင္ာႏ င္ဲ့ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံေဆမင္ရ က္ရမတ င္ လိုက္နမရမည္ဲ့ 
စည္ီးမခဥ္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ လုပ္ထံုီးလုပ္နည္ီးမခမီးကို မိမိဖမသမသတ္မ တ္ာႏို္င္သည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးက 
၎တုိ႔ကိုသတ္မ တ္ေပီးသည္ဲ့ ဥပမမမခမီးလည္ီးရ ိသည္။91 ဥပမမ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးတစ္္ုတ င္ လိုင္စင္ဝင္ေရမက္ 
ေလ ခမက္ထမီးသ သည္ သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအတ င္ီး ေနထုိင္သ ျဖစ္ရမည္ဟ ေသမ စည္ီးကမ္ီးသတ္မ တ္္ခက္ 
ပါဝင္သည္။ အိမ္ေထမင္စုတစ္္ုလ ခင္ တစ္ဦီးသမေလလံဆ ြဲ္ င္ဲ့ရ ိၿပီီး ေလလံေအမင္ပါက သဘမဝပတ္ဝန္ီးကခင္ဆိုင္ရမ စည္ီးမခဥ္ီး 
စည္ီးကမ္ီးမခမီးကိုလည္ီး လိုက္နမေဆမင္ရ က္ရမည္ဟ ု ျပဌမန္ီးထမီးသည္။92 ကုန္ီးတ င္ီးငါီးဖမ္ီးလိုင္စင္မခမီးကို ထပ္မံလႊြဲေျပမင္ီးျ္င္ီး 
မျပ်ဳရဟု သတ္မ တ္ထမီးေသမ္လည္ီး လက္ေတ ႕တ င ္ထိသုို႔လႊြဲေျပမင္ီးေရမင္ီး္ခေနၾကေၾကမင္ီးကိုလည္ီး ငါီးလုပ္ငန္ီးမ  အရမရ ိတစ္ဦီးက 
ဆိုသည္။93 ထိုအ္ခက္ေၾကမင္ဲ့ လိုင္စင္စနစ္သည္ စီီးပ မီးေရီးအရလက္ဦီးမႈယ ၿပီီး လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္ေသမစနစ္ကုိ ေပါက္ဖ မီးေစာုိႏင္သည္ 
ဟု ေကမက္္ခက္္ခာႏုိင္သည္။ သို႔ေသမ္ ထိုသုိ႔တကယ္ျဖစ္/မျဖစ္ာႏ င္ဲ့ ျဖစ္ပါကလည္ီး မည္သည္ဲ့အေၾကမင္ီးတရမီးမခမီးေၾကမင္ဲ့ 
ျဖစ္ေၾကမင္ီးကိ ုေနမက္ထပ္သုေတသန တစ္္ုျဖင္ဲ့ ဆန္ီးစစ္ေလဲ့လမသင္ဲ့သည္။94 

ငါီးလုပ္ငန္ီးဘတ္ဂခက္ကို ျပည္ေထမင္စုအစုိီးရာႏ င္ဲ့ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရက မ ခေဝကခ္ံျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ျပည္ေထမင္စုလုပ္ 
ပိုင္္ င္ဲ့ေအမက္တ င္ရ ိေသမ ကမ္ီး႐ုံးိုီးတန္ီးငါီးဖမ္ီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ အျ္မီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ဆိုင္ေသမဘတ္ဂခက္မ မ ေနျပည္ေတမ္မ  လမ 
သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးလုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ေအမက္တ င္ရ ိေသမ ကမ္ီးနီီးငါီးဖမ္ီးလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ ကုန္ီးတ င္ီးငါီးဖမ္ီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ဆိုင္ 
ေသမ ဘတ္ဂခက္မ မ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးဘတ္ဂခက္မ လမျ္င္ီးျဖစ္သည္။95 ေတ ႕ဆုံေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့သ တစ္ဦီးက ငါီးလုပ္ငန္ီးဝန္ႀကီီး 
ဌမန၏ ဝင္ေင မ မ သံုီးစ ြဲေင ထက္ပုိမိုမခမီးျပမီးသည္ဟု ဆိုသည္။96 

                                                            
87 အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၀၊ ဇ လိုင ္၁၅၊ ၂၀၁၅။ 
88 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၀။ 
89 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၀။ စမရင္ီးမ မ အျပည္ဲ့အစံုမဟတု္ပါ။ 
90 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၉။ 
91 ဧရမဝတီတိုငီ္း ေရ္ခ်ိဳငါီးဖမ္ီးလုုပ္ငန္ီးဥပေဒ ဥပေဒအမ တ ္၀၂/၂၀၁၂ အရေဆမင္ရ ကသ္ည္။ 
92 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၉။ 
93 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၉။ 
94 ယင္ီးအ္ခကအ္တ က ္အေၾကမင္ီးျပ္ခက္အမခမီးအျပမီးရ သိည္။ တစ္္ုမ မ လိုင္စင္ေလ ခမကထ္မီးလိသု  လုပ္ငန္ီးရ င္ငယ္မခမီးအတ က ္လိုငစ္င္ေၾကီးေင  ကိ ု
တစ္လံုီးတ္ြဲတည္ီးႀကိ်ဳတင္ေပီးေဆမင္ရမညဆ္ိုျ္င္ီးမ မ ္က္္ြဲလ န္ီးေသမအေျ္အေနျဖစ္သည္။ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈေ္ခီးေင မခမီးလည္ီး မရရ ိာိုႏင္ေသမ အေျ္အေနတ င ္
လိုင္စင္ယ ၿပီီး အမ န္တကယလ္ုပက္ိုင္လိုသု အမခမီးအျပမီးမ မ ေင ရင္ီးရ ၍ိ လိုင္စင္ဆ ြဲာုိႏင္သ ၏လကထ္ြဲမ ေန၍ တစဆ္င္ဲ့္ံျပန္လည္လုပ ္ကိုင္ရေသမ 
အေျ္အေနမခမီးျဖစ္ပ မီးတတသ္ည္။ 
95 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၀။ 
96 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၉။ 
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၂.၄.၃ ေမ ီးျမွဴေရီးဌမန 

ေမ ီးျမွဴေရီးဌမနသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္တုိင္ီးလိုလုိတ င္ရ ိၿပီီး အျ္မီးေသမဌမနဆုိင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ယ ဥ္ပါက ဝန္ေဆမင္မႈေပီးျ္င္ီးကို အဓိကထမီး 
လုပ္ေဆမင္ေသမ ဌမနျဖစ္သည္။ ဌမနအရမရ ိမခမီး၏အဆုိအရ ဌမနသည္လိုင္စင္မခမီးထုတ္ေပီးျ္င္ီးမရ ိေသမ္လည္ီး တိရစ မန္ေမ ီးျမွဴ 
သ မခမီးကုိ မ တ္ပံုတင္သည္ဲ့စနစ္ကိုမ  ကခင္ဲ့သံုီးေၾကမင္ီး သိရသည္။ မ တ္ပံုတင္ေၾကီးမ မလည္ီး နည္ီးပါီးသည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ၾကက္ 
အေကမင္ ၂၀၀ အထိေမ ီးျမွဴေသမသ သည္ မ တ္ပံုတင္ေၾကီးတစ္ာႏ စ္လ ခင္ ကခပ္ငါီးဆယ ္(အေမရိကန္ေဒၚလမ ၀.၀၄) ေပီးေဆမင္ရၿပီီး 
ၾကက္အေကမင္တစ္ေသမင္ီးာႏ င္ဲ့ တစ္ေသမင္ီးထက္ပုိ၍ေမ ီးျမွဴသ မခမီးမ မ တစ္ာႏ စ္လ ခင္ ကခပ္တစ္ေထမင္္န္႔ (ေဒၚလမ ၀.၇၈) ေပီးသ င္ီး 
ရသည္။97 ၾကက္ေမ ီးျမွဴေရီးျ္ံမခမီးသည္ ပံုစံ- ၅ (ၿ္ံရမဇဝင္) ာႏ င္ဲ့ ပံုစံ- ၇ (မ တ္ပံုတင္ပံုစံ) မခမီးရ ိရန္လိုသည္။98 ဌမနသည ္အ္ခ်ဳိ႕ေသမ 
ႀကီီးၾကပ္က ပ္ကြဲသည္ဲ့တမဝန္မခမီးကိုလည္ီး ထမ္ီးေဆမင္သည္။ ဥပမမ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးတစ္္ုမ  အျ္မီးတစ္္ုသို႔ ၾကက္ဥ 
မခမီးပို႔ေဆမင္ျ္င္ီးကို ဌမနမ  ႀကီီးၾကပ္ရသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးတစ္္ုာႏ င္ဲ့တစ္္ုၾကမီး ၾကက္ဥမခမီးသယ္ေဆမင္ေရမင္ီးဝယ္ 
လိုသ သည္ ပံုစံ- ၃ ရ ိရန္လိုၿပီီး ၾကက္ဥတစ္လုံီးလ ခင္ ၂၅ ျပမီး (ေဒၚလမ ၀.၀၀၂) ေပီးေဆမင္ရသည္။99 ပံုစံ- ၃ ကိုရရ ိရန္အတ က ္
ကုန္သည္သည္ ၾကက္ဥမခမီးလမေသမ ၾကက္ၿ္ံာႏ င္ဲ့ပတ္သက္သည္ဲ့ အေသီးစိတ္အ္ခက္အလက္မခမီးကိုေဖမ္ျပရၿပီီး ထိုျ္ံမခမီးမ  ပံုစံ- ၅ 
ာႏ င္ဲ့ ပံုစံ- ၇ တို႔ကုိပါရရ ိၿပီီးျဖစ္ရမည္။100 ၾကက္အရ င္မခမီးကိ ုကုန္သ ယ္ရမတ င္လည္ီး အလမီးတ စနစ္ကုိပင္ကခင္ဲ့သံုီးသည္။ ၾကက္သမီး 
ကုန္သ ယ္ရမတ င္မ  လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့မ မ ကုန္သ ယ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမနာႏ င္ဲ့ သက္ဆိုင္သည္။ ေနမက္ဆုံီးအေနာႏ င္ဲ့ ေမ ီးျမွဴေရီးဌမနသည္ 
တိရစ မန္မခမီး သမီးသတ္႐ုံုံးသို႔မပို႔မီာႏ င္ဲ့ ပို႔ၿပီီးတ င္လည္ီး စံ္ခိန္စံၫႊန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ကိုက္ညီျ္င္ီးရ ိ/မရ ိစစ္ေဆီးေပီးရသည္။ စစ္ေဆီး္မခမီးကို 
တိရစ မန္အမခ်ဳိီးအစမီးေပၚမ တည္၍ သတ္မ တ္ထမီးၿပီီး ာႏ မီးတစ္ေကမင ္၃၅ ကခပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလမ ၀.၀၃)၊ ဝက္တစ္ေကမင္ ၁၅ 
ကခပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလမ ၀.၀၁) ာႏ င္ဲ့ ဆိတ္တစ္ေကမင္ ၁၀ ကခပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလမ ၀.၀၁) ကခသင္ဲ့သည္။101 

၂.၄.၄ စိက္ုပခ်ဳီိးေရီးဌမန 

စိုက္ပခ်ဳိီးေရီးဌမနသည္ ေကခီးလက္စီီးပ မီးေရီးက႑တ င္ အေရီးပါေသမေနရမ၌ရ ိေသမ္လည္ီး ၎တ င္ ပုဂၢလိကစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီး 
မခမီးာႏ င္ဲ့ ပတ္သက္ေသမ တမဝန္အနည္ီးအကခဥ္ီးသမရ ိသည္။ သို႔ေသမ ္အျ္မီးေသမဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးကြဲဲ့သို႔ပင္ အ္ခ်ဳိ႕ေသမစီီးပ မီးေရီး 
လုပ္ငန္ီးမခမီးကို လိုင္စင္ထုတ္ေပီးာႏုိင္သည္ဲ့ လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့မခမီးရ ိေနသည္။ စိုက္ပခ်ဳိီးေရီးဌမနသည္ ေအမက္ပါလုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က္ လိုင္စင္ 
မခမီးထုတ္ေပီးသည္။ 

 ပိုီးသတ္ေဆီးအေရမင္ီးဆိုင္မခမီး - ၃ ာႏ စ္လိုင္စင္သက္တမ္ီး၊ လိုင္စင္ေၾကီးတစ္ာႏ စ္လ ခင္ ကခပ္တစ္ေသမင္ီး (အေမရိကန္ေဒၚ 
လမ ၇.၈၁) ေပီးေဆမင္ရသည္။ ရ မ္ီးျပည္နယ္တ င္ မ တ္ပံုတင္ထမီးေသမ ပိုီးသတ္ေဆီးဆိုင္ေပါင္ီး ၃၄၄ ္ုရ ိသည္။ 

 ဓမတ္ေျမၾသဇမအေရမင္ီးဆိုင္မခမီး - ၂ ာႏ စ္လုိင္စင္သက္တမ္ီး၊ လိုင္စင္ေၾကီးတစ္ာႏ စ္လ ခင္ ကခပ္ ၂၅၀၀၀ (ေဒၚလမ ၁၉.၅၂) 
္န္႔ေပီးေဆမင္ရၿပီီး ရ မ္ီးျပည္နယ္အတ င္ီးတ င္ မ တ္ပံုတင္ထမီးေသမ ေဆီးဆိုင္ေပါင္ီး ၃၆၇ ္ုရ ိသည္။ 

စိုက္ပခ်ဳိီးေရီးဌမနသည္ ကုန္သ ယ္မႈာႏ င္ဲ့ဆုိင္ေသမ လုပ္ငန္ီးအ္ခ်ဳိ႕ကိုလည္ ၾကီီးၾကပ္သည္။ သို႔ရမတ င ္ထိုလုပ္ငန္ီးမခမီးမ မ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီး 
ာႏ င္ဲ့မသက္ဆုိင္ပြဲ သ င္ီးကုန္ထုတ္ကုန္ဆိပ္ကမ္ီးမခမီးတ င္ ေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးျဖစ္သည္။ စိုက္ပခ်ဳိီးေရီးဌမနသည္ ျပည္ပာႏ င္ဲ့ဆက္သ ယ္ၿပီီး 
တင္ပို႔/တင္သ င္ီးေသမ စိုက္ပခ်ဳိီးေရီးထုတ္ကုန္မခမီးကို အရည္အေသ ီးစစ္ေဆီးသည္ဲ့တမဝန္ကုိယ ရၿပီီး ထိုအတ က္အ္ေၾကီးေင  
ေကမက္္ံသည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မည္ဲ့ဆန္ကို အရည္အေသ ီးစစ္ေဆီးရမတ င္ ဆန္တစ္တန္လ ခင္ ကခပ္ာႏ စ္ေထမင္ 
(ေဒၚလမ ၁.၅၆) ကခသင္ဲ့သည္။102 

၂.၄.၅ စိက္ုပခ်ဳီိးေျမစမီံ္ န္႔္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရငီ္းဌမန 

စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမနသည္ ေျမစမရင္ီးမ တ္ပံုတင္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ စီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္ီးတို႔တ င္ အဓိကအကခဆုံီး အစိုီးရအဖ ြဲ႕ 
အစည္ီး ျဖစ္သည္။ ယင္ီး၏လုပ္ငန္ီးတမဝန္မခမီးတ င္ ေအမက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္။ 

 လယ္ယမေျမ  ္န္ေတမင္ီး္ံလႊမမခမီးကို ျပင္ဆင္ျ္င္ီးအမီးျဖင္ဲ့ လယ္ယမေျမ္ န္ကုိ စီမံ္န္႔  ္ြဲျပီီးေနမက္  အ္ န္ေတမင္ီး္ံလႊမ 
မခမီးကို ႀကီီးၾကပ္ေကမက္္ံမည္ဲ့အဖ ြဲ႕အစည္ီးျဖစ္ေသမ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသုိ႔ လႊြဲေျပမင္ီးေပီးအပ္သည္။ 

 တမတမံ  ္န္ေတမင္ီး္ံလႊမမခမီးကို ျပင္ဆင္ၿပီီး ဆည္ေျမမင္ီးဌမနသုိ႔လႊြဲေျပမင္ီးေပီးကမ ေနမက္ဆုံီးတ င္ က င္ီးဆင္ီးေကမက္္ံ 
မည္ဲ့ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနသုိ႔ လႊြဲေျပမင္ီးေပီးသည္။ 

                                                            
97 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၉၊ ဇ လိုင ္၂၃၊ ၂၀၁၅။ 
98 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၉။ 
99 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၉။ ျပမီးတစ္ရမမ မ တစ္ကခပ္ာႏ င္ဲ့ ညီမ ခသည္။ 
100 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၉။ 
101 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၉။ 
102 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၄၊ ဇ လိုင ္၂၂၊ ၂၀၁၅။ 
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 အ္ခ်ဳိ႕ေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပေျမယမအမခ်ဳိီးအစမီးမခမီး (အစိ္ုီးရမ မ င မီးရမ္ီးေပီးထမီးေသမ ေျမမခမီးအပါအဝင-္ ာႏိုင္ငံပုိင္ေျမကို 
ေပီးအပ္ျ္င္ီး) အတ က္ အ္ န္မခမီးေကမက္္ံျ္င္ီး 

 ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမီးတ င္ ေျမယမအေရမင္ီးအဝယ္မ တ္ပံုတင္ျ္င္ီးမခမီးကို ႀကီီးၾကပ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ အ္ န္အ္မခမီးေကမက္္ံျ္င္ီး103 

ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမီးရ ိေျမယမာႏ င္ဲ့ အေဆမက္အဦီးမခမီးမ တ္ပုံတင္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ လႊြဲေျပမင္ီးျ္င္ီးတို႔ကို စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမနက 
တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ေပီးျ္င္ီးသည္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က္ အေရီးပါေသမလုပ္ငန္ီးရပ္တစ္္ုျဖစ္သည္။ ေျမယမ ာႏ င္ဲ့ 
ပတ္သက္သည္ဲ့ အေပီးအယ ကိစၥမခမီးအနက္ စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမနက တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ရေသမ ကိစၥရပ္မခမီး 
တ င္  ေအမက္ပါတုိ႔အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 

 ေျမရ င္အမည္ေျပမင္ီးလြဲျ္င္ီး 
 ာႏ စ္ ၃၀၊ ာႏ စ္ ၆၀ ာႏ င္ဲ့ ာႏ စ္ ၉၀ ေျမင မီးရမ္ီးေလ ခမက္ထမီးလႊမမခမီး ေလ ခမက္ထမီးမႈ 
 လယ္ယမေျမပုိင္ဆိုင္မႈ ပံုစံ - ၇ ကိုအသံုီးျပ်ဳ၍ လယ္ယမေျမမခမီး ေရမင္ီး္ချ္င္ီးာႏ င္ဲ့ အေပါင္ထမီးျ္င္ီးကိုေဆမင္ရ က္ာႏုိင္သည္။ 
 လန ၃၉ - ေျမယမအသံုီး္ခမႈပံုစံေျပမင္ီးလြဲျ္င္ီး၊ ယင္ီးပံုစံမရ ိပြဲ ေျမယမမခမီးတ င္ အေဆမက္အဦီးေဆမက္လုပ္ျ္င္ီးမခမီး မလုပ္ 

ာႏုိင္ပါ104 

ေျမယမလႊြဲေျပမင္ီးေပီးမႈမခမီးကို အစိုီးရအရမရ ိမခမီးပါဝင္ေသမ ေျမယမအသံုီး္ခမႈစီစစ္ေရီးဘုတ္အဖ ြဲ႕က ဆံုီးျဖတ္ေပီးျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး 
ယင္ီးတ င ္ေအမက္ပါဌမနဆုိင္ရမ အရမရ ိမခမီးပါဝင္သည္။ 

 ျပည္တ င္ီးအ္ န္မခမီးဦီးစီီးဌမန 
 ေၾကီးတိုင္ာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဦီးစီီးဌမန 
 စီမံကိ္န္ီးေရီးဆ ြဲေရီးဦီးစီီးဌမန/ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဦီးစီီးဌမန (ၿမိ်ဳ႕နယ္ကိုလုိက္၍) 
 ျမန္မမာႏုိင္ငံရြဲတပ္ဖ ြဲ႕ 
 အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမန 
 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး105 

ထိုဘုတ္အဖ ြဲ႕သည္ လ ႊြဲေျပမင္ီးေပီးမည္ဲ့ ေျမယမ၏တန္ဖုိီးကို ဆံုီးျဖတ္ရသည္။ ထိုဘုတ္အဖ ြဲ႕က ေျမယမတန္ဖိုီးကို ဆန္ီးစစ္ဆုံီးျဖတ္ 
ာႏုိင္ရန္အတ က ္ ေျမယမဝယ္ယ မည္ဲ့သ က သတ္မ တ္တန္ဖိုီးအပါအဝင္ အေရမင္ီးအဝယ္သေဘမတ စမ္ခ်ဳပ္ကို တင္ျပရသည္။ 
ဘုတ္အဖ ြဲ႕က အေရမင္ီးအဝယ္ေစခီးာႏႈန္ီးကိုအတည္ျပ်ဳၿပီီးပါက ဝယ္သ က အ္ န္ာႏ င္ဲ့ တံဆိပ္ေ္ါင္ီး္ န္တုိ႔ကိုေပီးေဆမင္ၿပီီး အေရမင္ီး 
အဝယ္ကို ဆက္လက္ေဆမင္ရ က္ာႏုိင္သည္။106 ေစခီးာႏႈန္ီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ၿပီီး သေဘမက ြဲလ ြဲမႈမခမီးရ ိပါက သက္ဆိုင္သ မခမီးအၾကမီး ညိႇာႏိႈင္ီး 
ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ၿပီီး ေနမက္ဆုံီးအဆံုီးအျဖတ္မ မမ  ဘုတ္အဖ ြဲ႕၏ လက္ထြဲတ င္ရ ိသည္္။ ပုဂၢလိကအရင္ီးအျမစ္မခမီးက ဘုတ္အဖ ြဲ႕၏ေစခီး 
ာႏႈန္ီးသတ္မ တ္မႈမခမီးသည္ အျမြဲတမ္ီးမ န္ကန္တိကခမႈမရ ိေၾကမင္ီး ေထမက္ျပၾကသည္။ အစိုီးရ၏ တရမီးဝင္ေျမတန္ဖိုီးသတ္မ တ္မႈမခမီး 
သည္ ေစခီးက က္ေပါက္ေစခီးထက္နည္ီးေနေလဲ့ရ ိၿပီီး ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျ္င္ီးမ မ ေျမယမေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးကို အ္ခိန္ကမလာႏ င္ဲ့တေျပီးညီ 
ျပင္ဆင္သတ္မ တ္ ထမီးျ္င္ီးမရ ိေသမေၾကမင္ဲ့ျဖစ္သည္။107 

ေျမယမပိုင္ဆုိင္မႈမခမီးကို လႊြဲေျပမင္ီးေရီးအတ က္ ၾကမျမင္ဲ့ေသမအ္ခိန္မ မလည္ီး တသမတ္တည္ီးမရ ိေပ။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမၿမိ်ဳ႕ႀကီီးမခမီးတ င္ 
ောႏ မင္ဲ့ောႏ ီးၾကန္႔ၾကမရျ္င္ီးမ မ ဝန္ထမ္ီးအင္အမီးမလံုေလမက္မႈေၾကမင္ဲ့ျဖစ္သည္။ က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င္ 
ၿမိ်ဳ႕႔နယ္အတ င္ီးရ ိ ရပ္က က္ဆယ္္ုအတ က္ စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမနအရမထမ္ီးေလီးဦီးသမရ ိသျဖင္ဲ့ ဝန္ထမ္ီးအင္ 
အမီးမလံုေလမက္မႈေၾကမင္ဲ့ ောႏ မင္ဲ့ောႏ ီးၾကန္႔ၾကမမႈမခမီးျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုသည္။108 အျ္မီးေနရမတစ္္ုတ င္မ  ောႏ မင္ဲ့ောႏ ီးၾကန္႔ၾကမမႈမခမီး 
မ မ လမဘ္ေင ေပီးေဆမင္မႈမရ ိျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ျဖစ္သည္။ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးတစ္္ုမ  'ေျမယမပုိင္ဆုိင္မႈစမ္ခ်ဳပ္မ မ နမမည္ေျပမင္ီး္ခင္ရင္ 
လက္ဖက္ရည္ဖိုီးေပီးရတယ္။ မေပီးဘ ီးဆိုရင္ေတမဲ့ ကိစၥက ၾကမေတမဲ့မ မပြဲ' ဟု ေျပမၾကမီး ြ္ဲဲ့သည္။109 သို႔ေသမ္ ဆန္႔ကခင္ဘက္ျဖစ္ 

                                                            
103 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၆၊ ဇ လိုင ္၂၂၊ ၂၀၁၅။ 
104 ပုဂၢလိကလုုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၅၊ ဇ လိုင ္၁၇၊ ၂၀၁၅။ 
105 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၆၊ ဇ လိုင ္၉၊ ၂၀၁၅။ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၂၊ ဇ လိုင ္၁၁၊ ၂၀၁၅။ ထိုဖ ြဲ႕စညီ္းပံုမ မ 
ယ္ုက ငီ္းဆင္ီးသ မီးေရမက္္ြဲဲ့ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးကိုသုမကိယု္စမီးျပ်ဳၿပီီး အျ္မီးေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င ္က မျ္မီးာုိႏင္သည္။  
106 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၆။ 
107 စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၀၊ ဇ လိုင ္၁၁၊ ၂၀၁၅။ အိုီးအိမအ္ေရမင္ီးအဝယ္က႑ရ ိ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးအမခမီး အျပမီးကိ ု
ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ရမျဖတ္တနဖ္ိုီးနိမ္ဲ့ကခေနရျ္င္ီးမ မ လမဘ္ေပီးလမဘ္ယ ျပ်ဳလုပ္ရန္အတ က္ျဖစ္သည္ဟ ုမည္သ ကမ ခမေျဖ ၾကမီး္ြဲဲ့ေသမ္လညီ္း 
လုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးအေနာႏ င္ဲ့ မိမိတို႔ဖမသမ ရမဇဝတ္မကငီ္းေအမင္မေျပမဆိုမလိို၍လညီ္း ျဖစ္ာ္ုိႏင္သည္။ အိုီးအိမက္႑က ၽမ္ီးကခင္သ  တစ္ဦီးက ရမျဖတ္တန္ဖိီုးမခမီးကိ ု
ညိႇာႏိႈင္ီးာိုႏင္သညဟ္ုုဆိုေသမ္လညီ္း လမဘ္ေပီးမႈပါ/မပါ ရ င္ီးရ င္ီးလင္ီးလင္ီး မေျပမေပ။ 
108 စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၂၊ ဇ လိုင ္၁၁၊ ၂၀၁၅။ 
109 စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၅၊ ဇ လိုင ္၁၇၊ ၂၀၁၅။ 
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စဥ္မခ်ဳိီးလည္ီး ျဖစ္ပ မီးလခက္ရ ိသည္။ က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမ ြ္ဲဲ့ေသမ ၿမိ်ဳ႕တစ္ၿမိ်ဳ႕မ  စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္တစ္ဦီးက ပိုင္ဆိုင္မႈမခမီးလႊြဲေျပမင္ီး 
ေပီးမႈလုပ္ငန္ီးစဥ္ ျမန္ဆန္ေစရန္အတ က္ လမဘ္ေင ေပီး၍မရေတမဲ့ဟု ဆုိသည္။ ေဒသတ င္ီးအစိုီးရအရမရ ိမခမီးသည္ လမဘ္ေင လက္ 
္ံရန္ တစ္ေန႔တျ္မီးပုိ္မိုေၾကမက္႐ုံး ံလမၾကၿပီီး လုပ္ငန္ီးၿပီီးေျမမက္မႈာႏႈန္ီးလည္ီးကခဆင္ီးလမသည္ဟု သိရသည္။ 

ဇယမီး- ၈။ ေျမယမပိုင္ဆိုင္မႈလႊြဲေျပမင္ီးသည္ဲ့လုပ္ငန္ီးစဥ္110 

ေျမရမဇဝင္စစ္ေဆီးျ္င္ီး- ပံုစံ ၁၀၆ စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမန  
လက္ရ ိအမည္ေပါက္ပိုင္ရ င္ကို စစ္ေဆီးျ္င္ီး- 
ပံုစ ံ၁၀၅ 

စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမန  

ေျမပံုထုတ္ျ္င္ီး စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမန  
ေျမယမလႊြဲေျပမင္ီးေရမင္ီး္ချ္င္ီးအတ က္ 
အေရမင္ီးအဝယ္စမ္ခ်ဳပ္ကိုအတည္ျပ်ဳျ္င္ီး 

 ေလီးလအတ င္ီး 

စိစစ္အကြဲျဖတ္ေရီးဘုတ္အဖ ြဲ႕သို႔ စမ္ခ်ဳပ္ 
ကိုတင္ျပျ္င္ီး 

ဌမနစံု  

ဘုတ္အဖ ြဲ႕၏သေဘမတ ညီ္ခက္ရယ ျ္င္ီး ာႏ င္ဲ့ 
ျပည္တ င္ီးအ္ န္မခမီးဦီးစီီးဌမနသို႔ေပီးသ င္ီးရမည္ဲ့ 
အေရမင္ီးအဝယ္္ န္ကို သတ္မ တ္ျ္င္ီး 

ျပည္တ င္ီးအ္ န္ 

ေျမယမက က္ာႏ င္ဲ့ အေဆမက္အဦီး အတ က္ 
အ္ န္ာႏႈန္ီးထမီးာႏ စ္မခ်ဳိီးစလံုီးကို 
ျပည္တ င္ီးအ္ န္မခမီးဦီးစီီးဌမနက 
သတ္မ တ္သည္ 

အ္ န္ကခသင္ဲ့ေင ကုိ ဘဏ္တ င္ေပီးသ င္ီးျ္င္ီး ျမန္မမဲ့စီီးပ မီးေရီးဘဏ္  
အေရမင္ီးအဝယ္စမ္ခ်ဳပ္မ တ္ပံုတင္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ 
စမရ က္စမတမ္ီးအသစ္မခမီးရယ ျ္င္ီး 

စိုက္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမန 
ပံုစ-ံ ၁၀၅ တ င ္အမည္ေျပမင္ီးၿပီီး ပံုစ-ံ ၁၀၆ 
ကုိ ျပင္ဆင္ေျပမင္ီးလြဲသည္ 

၂.၄.၆ အေဝီးေျပီးလမီ္းမခမီးဌမန 

အေဝီးေျပီးလမ္ီးမခမီးဌမနသည္ ျပည္ေထမင္စုလမ္ီးမႀကီီးမခမီးအတ က္ အဓိကတမဝန္ရ ိေသမအဖ ြဲ႕အစည္ီးျဖစ္ၿပီီး ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င္ 
ပံုမ န္အမီးျဖင္ဲ့တည္ရ ိတတ္သည္။ အေဝီးေျပီးလမ္ီးမခမီးဌမနသည္ ယ္င္က ေဆမက္လုပ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမန၊ ျပည္သ ႔ေဆမက္လုပ္ေရီး 
လုပ္ငန္ီး၏အစိတ္အပိုင္ီးတစ္္ုျဖစ္ေသမ္လည္ီး ၂၀၁၅/၁၆ ဘ႑မာႏ စ္အစတ င္ ဌမနကုိ သီီးျ္မီးဌမနသစ္ေလီး္ုအျဖစ္ ္ ြဲထုတ္္ြဲဲ့သည္။ 
၎တုိ႔မ မ 

 အေဝီးေျပီးလမ္ီးမခမီးဌမန 
 တံတမီးမခမီးဌမန 
 အေဆမက္အဦီးဌမန 
 ၿမိ်ဳ႕ျပာႏ င္ဲ့ အိုီးအိမ္ဌမန111 တို႔ျဖစ္သည္။ 

ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င ္အေဝီးေျပီးလမ္ီးမခမီးဌမနသည္ လမ္ီးေဖမက္လုပ္ျ္င္ီးလုပ္ငန္ီးမခမီးက က ညီေဆမင္ရ က္ေပီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ လမ္ီးေဖမက္ 
လုုပ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ထိန္ီးသိမ္ီးျ္င္ီးလုပ္ငန္ီးမခမီးေဆမင္ရ က္မႈႈကို ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့စစ္ေဆီးသည္ဲ့ လုပ္ငန္ီးတမဝန္မခမီးကိုုေဆမင္ရ က္သည္။ 
စီီးပ မီးေရီးလုုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ အဓိကထိေတ ႕သည္ဲ့ေနရမမ မ ေဆမက္လုပ္ေရီးသုံီးပစၥည္ီးမခမီးဝယ္ယ ရန္ တင္ဒါေ္ၚယ သည္ဲ့လုပ္ငန္ီးစဥ္ 
ျဖစ္သည္။112  

ဌမနသည္ ျပည္ေထမင္စုုအေဝီးေျပီးလမ္ီးမႀကီီးမခမီးအမီး ဘီအိုတီ (တည္ေဆမက္-လုပ္ကိုင္-လႊြဲေျပမင္ီး) စနစ္ျဖင္ဲ့လုပ္ကုိင္  ္င္ဲ့ဲ့ေပီး 
သည္ဲ့လုပ္ငန္ီးကိုလည္ီး ပံံဲ့ပုိီးက ညီေပီးသည္။ ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့အေဝီးေျပီးလမ္ီးမႀကီီးမခမီးကို ဘီအိုတီစနစ္ျဖင္ဲ့ ပုဂၢလိကမခမီးအမီး 
ာႏ စ္သံုီးဆယ္လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့္ခေပီးေလဲ့ဲ့ရ ိသည္။ ဘီအိုတီဟုေ္ၚေသမ္လည္ီး ျပည္ေထမင္စုလမ္ီးမႀကီီးမခမီးကို အမ န္တကယ္ အသစ္ 
ေဖမက္လုပ္ေပီးရျ္င္ီးမရ ိပြဲ ရ ိၿပီီးသမီးလမ္ီးမခမီးကို ္ခြဲ႕ထ င္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ အဆင္ဲ့ျမႇင္ဲ့ျ္င္ီး၊ ပံုမ န္ျပ်ဳျပင္ထိန္ီးသိမ္ီးမႈေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးတို႔ကုိသမ 
လုုပ္ေပီးရန္လိုသည္။113 ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ဌမနဆုိင္ရမမခမီးသည္ ျပည္ေထမင္စုလမ္ီးမမခမီး လုုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ေပီးသည္ဲ့ 
ကိစၥတ င္ ပါဝင္ပတ္သက္  ္င္ဲ့ အနည္ီးငယ္သမရိ သည္။ ယ္င္အစိုီးရလက္ထက္က ၿပိ်ဳင္ဆုိင္မႈလုံီးဝမရ ိေသမပံုစံျဖင္ဲ့ ျပည္ေထမင္စု 
အဆင္ဲ့က လုပ္ပိုင္  ္င္ဲ့ေပီး ္ြဲဲ့ၾကျ္င္ီးျဖစ္ေသမ္လည္ီး သက္ဆိုင္ရမေဒသအတ င္ီး ကုမၸဏီမခမီး၏ေဆမင္ရ က္္ခက္မခမီးကိုမ  ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့ 
က ပ္ကြဲ  ္င္ဲ့ရ ိၾကသည္။114 အ္ခ်ဳိ႕ေသမ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ဌမနမခမီး (ဥပမမ တနသၤမရီတုိင္ီးေဒသႀကီီး) သည္ 

                                                            
110 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၀၊ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၂။ 
111 အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၇၊ ဇ လိုင ္၂၂၊ ၂၀၁၅။ 
112 အစုိီးရဌမနဆိုင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၇၊ ဇ လိုင ္၁၄၊ ၂၀၁၅။ 
113 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၇။ 
114 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၇။ 



27 
 

ယမဥ္ျဖတ္သန္ီး္ေကမက္္ံစ္န္ီးမခမီးကုိ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံေ္ၚယ လုပ္ပိုုင္္ င္ဲ့ေပီးျ္င္ီးမခမီးလည္ီးရ ိသည္။ ေလလံစနစ္တ င္ သံုီးဆင္ဲ့ပါဝင္ 
ၿပီီး အိတ္ပိတ္တင္ဒါစနစ္္ျဖစ္ကမ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကေပီးာႏိုင္ေသမ အဖိုီးအ္အေပၚအေျ္္ံၿပီီး အ္ခင္ီး္ခင္ီးယ ဥ္ၿပိ်ဳင္ရျ္င္ီး 
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေဝီးေျပီးလမ္ီးမခမီးဌမနသည္ ျပည္ေထမင္စုလမ္ီးမမခမီး၏ ေဘီးတဖက္တ္ခက္တ င္ရ ိေနေသမ ေၾကမ္ျငမ 
ဆိုင္ီးဘုတ္မခမီးကို စီမံက ပ္ကြဲရမတ င္လည္ီး က ညီေဆမင္ရ က္ေပီးရသည္။ ထိုဆုိင္ီးဘုတ္လိုင္စင္မခမီးကို ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီး 
အဆင္ဲ့ဲ့မ ္ခထမီးေပီးာႏိုင္ေသမ္လည္ီး လိုင္စင္ေၾကီးမခမီးကိုမ  ျပည္ေထမင္စုအစုိီးရက ရယ သည္။115 

အေဝီးေျပီးလမ္ီးမခမီးဌမနသည္ ေဆမက္လုပ္ေရီးလုပ္ငန္ီးသံုီးပစၥည္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ပတ္သက္ေသမတင္ဒါမခမီးကုိ အမခမီးအျပမီးေ္ၚယ ေသမ 
ဌမနျဖစ္သည္။ အျ္မီးေသမ ဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးမ မလည္ီး အလမီးတ တင္ဒါေ္ၚယ မႈမခမီးရ ိပါသည္။ တင္ဒါေလ ခမက္လႊမမခမီးကိ ုအႀကီီးဆံုီး 
အစိုီးရသတင္ီးစမာႏ စ္ေစမင္ျဖစ္ေသမ ျမန္မမဲ့အလင္ီးာႏ င္ဲ့ ေၾကီးမံုသတင္ီးစမမခမီးအပါအဝင္ သတင္ီးစမမခမီးတ င္ ေၾကျငမထည္ဲ့သ င္ီးၿပီီး 
ေ္ၚယ သည္။ တင္ဒါဝင္ေရမက္ယ ဥ္ၿပိ်ဳင္လိုေသမ ကုမၸဏီသည္ ေအမက္ပါတုိ႔ကိုတင္ျပရန္လိုသည္။ 

 ကုမၸဏီမ တ္ပံုုတင္ 
 စေပၚေင ္ခလံ (ျမန္မမစီီးပ မီးေရီးဘဏ္တ င္ အပ္ာႏ ံေင  သိန္ီး ၅၀ မ  သိန္ီး ၃၀၀ ၾကမီးအပ္ာႏ ံထမီးသည္ဲ့ ေင သ င္ီးေျပစမ၊ 

အေမရိကန္ေဒၚလမ ၃၉၀၃ ာႏ င္ဲ့ ၂၃၄၁၉ ၾကမီး) 
 ကုမၸဏီအေၾကမင္ီးအကခဥ္ီး္ခ်ဳပ္ 
 ေဆမင္ရ က္လုိသည္ဲ့ အေသီးစိတ္အစီအစဥ္ 
 ္န္႔မ န္ီးဘတ္ဂခက္116 

တင္ဒါေအမင္မည္ဲ့သ ကုိ ေအမက္ပါပုဂၢိ်ဳလ္မခမီးပါဝင္ေသမ ဘုတ္အဖ ြဲ႕ကေရ ီး္ခယ္သည္။ 

 အင္ဂခင္နီယမမ ွဴီး (ေဆမက္လုပ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမန) 
 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ (ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့) 
 အျ္မီးပုဂၢိ်ဳလ္မခမီး 

အျ္မီးေသမဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးကလည္ီး တင္ဒါမခမီးေ္ၚယ ေလဲ့ရ ိၾကေသမ္လည္ီး ေဆမက္လုပ္ေရီးကိစၥရပ္မခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္လ ခင္ 
ေဆမက္လုပ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမနမ  အင္ဂခင္နီယမမ ွဴီးမ မ အဓိကအကခဆုံီး ဆံုီးျဖတ္္ခက္္ခသ ျဖစ္ေလဲ့ရ ိသည္။117 တင္ဒါေအမင္ျမင္ေသမ 
ကုမၸဏီမခမီးသည္ စုစုေပါင္ီးစီမံ္ခက္တန္ဖုိီး၏ ၅% ္န႔္ကို အမမ္ံေင အျဖစ္ ျမန္မမဲ့စီီးပ မီးေရီးဘဏ္တ င္ေပီးသ င္ီးထမီးရသည္။ 
အကယ္၍ စမ္ခ်ဳပ္ပါအ္ခက္မခမီးအတိုင္ီး မေဆမင္ရ က္ာုုိႏင္ပါက အမမ္ံေင ကိုဆုံီး႐ုံးံႈီးမည္ျဖစ္သည္။118 အကယ္၍ အေဆမက္အဦီး 
အရည္အေသ ီးပိုင္ီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ၿပီီး ျပႆနမရ ိသည္ဟုယ ဆပါကလည္ီး ေဆမက္လုပ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမနက ကုမၸဏီကိုဒဏ္ေၾကီးတပ္ 
ာႏုိင္ၿပီီး ထိုဒဏ္ေင ကိ ျမန္မမဲ့စီီးပ မီးေရီးဘဏ္တ င္အပ္ာႏ ံေပီးထမီးေသမ အမမ္ံေင ထြဲမ  ာႏႈတ္ယ ာိုႏင္သည္။119 အ္ခ်ဳိ႕ေသမဌမနဆုိင္ရမ 
မခမီးသည္ စုစုေပါင္ီးေဆမက္လုပ္မႈကုန္ကခစရိတ္၏ ၁၀% ္န္႔ကိုအမမ္ံစေပၚေင အျဖစ္ ာႏ စ္ာႏ စ္္န္႔ဆက္လက္ရယ ထမီးသည္ဲ့ အစဥ္ 
အလမလည္ီးရ ိသည္။ ေဆမက္လုပ္ၿပီီးစီီးၿပီီးေနမက္တ င္မ  အေဆမက္အဦီးတ င္ ျပႆနမတစ္စံုတရမေပၚလမပါက အမမ္ံအျဖစ္ သိမ္ီး 
ဆည္ီးာႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။120 ထိုျပဌမန္ီး္ခက္မခမီးေၾကမင္ဲ့ တင္ဒါေအမင္သည္ဲ့စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံရသည္ဲ့ေင ရင္ီးမ မ ျမင္ဲ့ဲ့ 
မမီးသ မီးၿပီီး အကခ်ဳိီးဆက္အေနာႏ င္ဲ့ တင္ဒါေလ ခမက္ထမီးေသမ ေစခီးာႏႈန္ီးအဆိုျပ်ဳ္ခက္မခမီးလည္ီး ျမင္ဲ့မမီးလမသည္။ 

၂.၄.၇ ဟုိတယ္ာႏ င္ဲ့ ္ရီီးသ မီးလမေရီးဝနႀ္ကီီးဌမန 

ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့္ရီီးသ မီးလမေရီးဝန္ႀကီီးဌမနသည္ ္ရီီးသ မီးက႑ရ ိ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ၿပီီး တမဝန္ရ ိကမ ၿမိ်ဳ႕နယ္အ္ခ်ဳိ႕ 
တ င္႐ုံုံးီး္ ြဲမခမီးတည္ရ ိသည္။ အျ္မီးေသမဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးကြဲဲ့သုိ႔ပင္ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္္ခထမီးေပီးျ္င္ီးသည္ ဌမနာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီး 
မခမီးအၾကမီး အဓိကကခေသမဆက္သ ယ္မႈပံုစံျဖစ္သည္။ ႐ုံးံုီးတစ္႐ုံုံးီးရ ိဝန္ထမ္ီးအင္အမီး၏သံုီးပံုတစ္ပံုမ မ လိုင္စင္္ခထမီးေပီးသည္ဲ့ ကိစၥ 
တ င္ အဓိကထမီးလုပ္ကိုင္ေနၾကျ္င္ီးျဖစ္သည္။121 ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့္ရီီးသ မီးလမေရီးဝန္ႀကီီးဌမနမ  လိုင္စင္ရယ ရေသမ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီး 
မခမီးမ မ ေအမက္ပါတို႔ျဖစ္သည္။ 

                                                            
115 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၇။ 
116 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၅။ 
117 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၅။ 
118 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၅။ 
119 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၅။ 
120 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၅။ 
121 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၃၊ ဇ လိုင ္၂၂၊ ၂၀၁၅ 



28 
 

 ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့ တည္ီး္ို္န္ီးမခမီး။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးက တည္ီး္ို္န္ီးလိုင္စင္ကိုု ထုတ္ေပီးာႏိုင္ေသမ္လည္ီး ာႏုိင္ငံျ္မီး 
္ရီီးသ မီးဧည္ဲ့သည္မခမီးမ မမ  ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့္ရီီးသ မီးလမေရီးဝန္ႀကီီးဌမနကလိုင္စင္ထုတ္ေပီးထမီးေသမ တည္ီး္ို္န္ီးမခမီးတ င္ 
သမ တည္ီး္ိုာႏုိင္သည္။  

 သယ္ယ ပုုိ႔ေဆမင္ေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီး။ ္ရီီးသ မီးလုပ္ငန္ီးသံုီးေမမ္ေတမ္ကမီးာႏ င္ဲ့ ေလ မခမီးသည္ ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့္ရီီးသ မီးလမေရီး 
ဝန္ႀကီီးဌမနမ ထုတ္ေပီးေသမ အျပမေရမင္နံပတ္ျပမီးကုိရရ ိၾကသည္။ ထိုေမမ္ေတမ္ယမဥ္၊ ေမမ္ေတမ္ဘုတ္မခမီးကုိ လိုင္စင္ရ 
္ရီီးသ မီးလုပ္ငန္ီးကုမၸဏီတစ္္ုာႏ င္ဲ့ ္ခိတ္ဆက္ထမီးရန္လိုၿပီီး ထိုကုမၸဏီက တမဝန္္ံရသည္။ ထိုယမဥ္တစ္စီီး္ခင္ီးစီသည္ 
္ရီီးသ မီးကုမၸဏီမခမီးာႏ င္ဲ့ ္ခိတ္ဆက္ကမ ္ရီီးသ မီးသယ္ယ ပို႔ေဆမင္ေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကိုေဆမင္ရ က္သည္။122 

 ္ရီီးသ မီးလမ္ီးၫႊန္မခမီး 
 ္ရီီးသ မီးကုမၸဏီမခမီး။ ကုမၸဏီမခမီးသည္ ကုမၸဏီမ တ္ပံုတင္႐ုံးံုီးမ  လိုင္စင္ကိုအရင္ရယ ရန္လုိၿပီီး ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့္ရီီးသ မီးလမ 

ေရီးဝန္ႀကီီးဌမနမ လိုင္စင္ကို ထပ္မံံေလ ခမက္ထမီးရသည္။ ေလ ခမက္ထမီးရမတ င္ တည္ေထမင္မည္ဲ့လုပ္ငန္ီး၏ အဓိကေစခီး 
က က္မခမီး၊ ကုမၸဏီအေၾကမင္ီးအကခဥ္ီး္ခ်ဳပ္ာႏ င္ဲ့ ႐ုံးံုီး္န္ီးလိပ္စမတုုိ႔႔ကိုထည္ဲ့သ င္ီးတင္ျပရသည္။ လိုင္စင္သက္တမ္ီးမ မ ာႏ စ္ာႏ စ္ 
ျဖစ္သည္။ 

ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့္ရီီးသ မီးလမေရီးဝန္ႀကီီးဌမန၏ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ဲ့႐ုံးံုီးတစ္္ုက လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီးသက္တမ္ီးတိုီးရမတ င္ 
မလုိလမီးအပ္ေသမအဆင္ဲ့ဲ့မခမီးစ မ ပါေနေၾကမင္ီးဆိုသည္။ သက္တမ္္ီးတိုီးရန္အတ က ္ကုမၸဏီကဝင္ေင ာႏ င္ဲ့ အသံုီးစရိတ္မခမီးအပါအဝင္ 
မိမိတို႔၏လုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္မႈမခမီးကိုတင္ျပရၿပီီး ဌမနက ထိုကုမၸဏီအမ န္တကယ္္လုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္ေနျ္င္ီးရ ိ/မရ ိ စစ္ေဆီး 
သည္။123 ရရ ိေသမသတင္ီးအ္ခက္အလက္မခမီးေပၚမ တည္ၿပီီး သက္တမ္ီးတိုီးေပီးေရီး/မတုိီးေပီးေရီးမ မ ဝန္ႀကီီးဌမန၏အဆုံီးအျဖတ္ 
သမျဖစ္သည္။ ယင္ီးသည္ စီီးပ မီးေရီးလုုပ္ငန္ီးမခမီးဘက္တ င္ အ္က္အ္ြဲမခမီးကိုုျဖစ္ေပၚေစၿပီီး လိုင္စင္ကိစၥတ င္ ဌမန၏လုပ္ပုုိင္္ င္ဲ့ 
ကခယ္ျပန္႔လ န္ီးေသမေၾကမင္ဲ့ လိုင္စင္သက္တမ္ီးတိုီး/မတုိီးမေသ္ခမပြဲ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးကို တ န္႔ဆုတ္ောႏ မင္ဲ့ောႏ ီးေစပါသည္။ 
အလမီးတ ပင္ ဌမနသုိ႔ သက္ဆိုင္ရမလုပ္ငန္ီး၏ လ ခ်ဳိ႕ဝ က္အပ္ေသမ စီီးပ မီးေရီးသတင္ီးအ္ခက္အလက္မခမီးကိုေပီးရျ္င္ီးသည္ 
စ န္႔ဦီးလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးအတ က္ ပ ပန္မႈမခမီးကိ ု ျဖစ္ေစသည္။ ဟိုတယ ္ ာႏ င္ဲ့္ရီီးသ မီးလမေရီးဝန္ႀကီီးဌမနတ င္ မ တ္ပုံတင္ထမီးေသမ 
ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့တည္ီး္ို္န္ီးမခမီးအတ က္ အျ္မီးမလုိလမီးအပ္ေသမ ျပဌမန္ီး္ခက္မခမီးလည္ီးရ ိေသီးသည္။ ဥပမမ အ္န္ီးတိုင္ီးတ င္ 
ေရ္ခ်ဳိီး္န္ီး၊ အိမ္သမတ ြဲလခက္ပါရမည္ဲ့ဲ့အျပင္ တစ္ေယမက္္န္ီးအတ က္ အနည္ီးဆံုီး ၁၀၀ စတုရန္ီးေပာႏ င္ဲ့ ာႏ စ္ေယမက္္န္ီးအတ က္ ၁၄၄ 
စတုရန္ီးေပရ ိ ရမည္ဟ ေသမသတ္မ တ္္ခက္မခ်ဳိီးျဖစ္သည္။124  

၂.၄.၈ စက္မႈႈႀကီီးၾကပေ္ရီးာႏ င္ဲ့ စစေ္ဆီးေရီးဌမန  

စက္မႈႈႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ ငဲ့္စစ္ေဆီးေရီးဌမန (DISI) သည္ စက္မႈဝန္ႀကီီးဌမန၏ အစိတ္အပုိင္ီးတစ္္ုျဖစ္ၿပီီး စက္မႈလုပ္ငန္ီးမခမီး 
စစ္ေဆီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့မ တ္ပုံတင္ျ္င္ီးတို႔ကိုေဆမင္ရ က္သည္။ သို႔ေသမ္အျ္မီးဌမနဆုိင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့ မတ ေသမအ္ခက္မ မ စက္မႈႈႀကီီးၾကပ္ 
ေရီးာႏ ငဲ့္စစ္ေရီးဌမနမ  လိုင္စင္မခမီးထုတ္ေပီးျ္င္ီးမရိ ပြဲ  မ တ္ပံုတင္ျ္င္ီးမခမီးကိုသမ လက္္ံေဆမင္ရ က္ေပီးသည္။ ေတမင္ႀကီီးၿမိ်ဳ႕နယ္ 
တ င္ စီီးပ မီးေရီးလုုပ္ငန္ီးမခမီးကို အေသီးစမီး (တစ္ာႏ စ္ ၁၂၀၀၀ ကခပ္၊ ေဒၚလမ ၉.၃၈)၊ အလတ္စမီး (တစ္ာႏ စ္ ၂၅၀၀၀ ကခပ္၊ ေဒၚလမ 
၁၉.၅၂)၊ အႀကီီးစမီး (တစ္ာႏ စ္ ၅၀၀၀၀ ကခပ္၊ ေဒၚလမ ၃၉.၀၄)125 ဟ ၍ အမခ်ဳိီးအစမီး သံုီးမခ်ဳိီး္ ြဲၿပီီး မ တ္ပံုတင္ေဆမင္ရ က္ာႏိုင္သည္။ 
ဥပေဒသစ္တ င္ အေသီးစမီး၊ အလတ္စမီးာႏ င္ဲ့ အႀကီီးစမီးစက္မႈလုပ္ငန္ီးမခမီးကို အဓိပၸါယ္ဖ င္ဲ့ဆိုမႈအသစ္မခမီး ပါဝင္လမေသမ္လည္ီး 
အေသီးစမီးာႏ င္ဲ့ အလတ္စမီးစက္မႈလုပ္ငန္ီးမခမီးဆိုင္ရမဥပေဒ၏ နည္ီးဥပေဒမထ က္မ ီအ္ခိန္အထိ စက္မႈႈႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ ငဲ့္ စစ္ေဆီးေရီး 
ဌမနက ၁၉၉၁ ပုဂၢလိကစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးဥပေဒပါ ဖ င္ဲ့ဲ့ဆုုိ္ခက္မခမီးကုိပင္ ဆက္လက္အသုံီးျပ်ဳသည္။126 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ 
မခမီး သို႔မဟုုတ္ စက္မႈဇုံမခမီးမ ထုတ္ေပီးထမီးေသမ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီးသည္ စက္မႈႈႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ ငဲ့္စစ္ေရီးဌမနတ င္ ကုန္ထုတ္ 
လုပ္ေရီးလုုပ္ငန္ီးမခမီး မ တ္ပံုတင္ရမ၌ ႀကိ်ဳတင္လုိအပ္္ခက္ျဖစ္သည္။127 ဤ႐ုံးုံီးဌမနသည္ စက္မႈလုပ္ငန္ီးမခမီးအမီးလုံီးာႏ င္ဲ့ မသက္ဆုိင္ပြဲ 
၁၉၉၁ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္ီးမခမီးဥပေဒာႏ င္ဲ့သက္ဆုိင္ေသမ လုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့သမအကခ်ဳံီးဝင္သည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ တပ္မေတမ္၏ 
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီး၊ ာႏုိင္ငံပုိင္လုုပ္ငန္ီးမခမီး သို႔မဟုတ္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ သက္ဆိုင္မႈမရ ိေပ။128 စက္မႈလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ 
ပတ္သက္ၿပီီး ဌမနဆုိင္ရမအ္ခင္ီး္ခင္ီး ေပါင္ီးစပ္ညိႇာိႏႈင္ီးေရီးတ င္လည္ီး စက္မႈႈႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ ငဲ့္စစ္ေဆီးေရီးဌမနသည္  အဓိက 

                                                            
122 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၃၊ 
123 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၃၊ ဇ လိုင ္၂၂၊ ၂၀၁၅။ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္မႈကိ ုမည္သည္ဲ့အေၾကမင္ီးေၾကမင္ဲ့စစ္ေဆီးရန္လိ ုသညက္ိ ု
သီီးျ္မီးေဖမ္ျပျ္င္ီးမရ ိေသမ္လညီ္း ဝင္ေင ထ က္ေင မခမီးျပမီးေသမ ္ရီီးသ မီးလုပ္ငန္ီးကြဲြဲဲ့သို႔ ကုမၸဏီမခမီးမ တစဆ္င္ဲ့ ေင ေၾကီး္ဝါ္ခမႈမခမီးရ ိ/မရ  ိ
ေထမက္လ မီ္းရန္အတ က္ျဖစ္ာိုႏင္သည္။ 
124 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၃၊ 
125 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၅၀၊ ဇ လိုင ္၂၃၊ ၂၀၁၅။ 
126 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၅၀၊ 
127 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၈၊ ဇ လိုင ္၁၄၊ ၂၀၁၅။ 
128 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၈၊ 
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အ္န္ီးက႑မ ရ ိေနသည္။129 ထို႔အျပင္စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအေနာႏ င္ဲ့ သက္ဆိုင္ရမလုပ္ထုံီးလုပ္နည္ီးမခမီးကို လိုက္နမမႈရ ိေစေရီး 
အတ က္လည္ီး တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ရသည္။130 စက္မႈႈႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ ငဲ့္စစ္ေဆီးေရီးဌမနသည္  ၿမိ်ဳ႕နယ္တိုင္ီးတ င္မရ ိေသမ္လည္ီး 
္႐ုိုံးင္အဆင္ဲ့ဲ့တ င္ရ ိသည္။131 

၂.၄.၉ သတ ်ဳတ ငီ္းဝနႀ္ကီီးဌမန 

သတ ်ဳတ င္ီးဝန္ႀကီီးဌမနသည္ ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ကို အဓိကထမီးသည္ဲ့ဌမနတစ္္ုျဖစ္ၿပီီး သတ ်ဳတ င္ီးတည္ရ ိသည္ဲ့ေဒသမခမီးတ င္သမ 
အမခမီးအမီးျဖင္ဲ့ဲ့တည္ရ ိသည္။ ဝန္ႀကီီးဌမနာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအၾကမီး ထိေတ ႕ဆက္ဆံမႈပံုစံအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးရ ိသည္။ အဓကိအမီးျဖင္ဲ့ 
သတ ်ဳတ ီးေဖမ္ျ္င္ီးလုုပ္ငန္ီးတ င္ ဝင္ေရမက္လုပ္ကုိင္ေနေသမ ပုုဂၢလိကကုမၸဏီမခမီးာႏ င္ဲ့ ထုတ္လုပ္မႈကုိမ ခေဝ္ံစမီးမည္ဲ့စမ္ခ်ဳပ္မခမီး္ခ်ဳပ္ဆို 
ျ္င္ီး ျဖစ္သည္။ ျပည္တ င္ီး သတ ်ဳတ ီးေဖမ္ေသမကုမၸဏီမခမီးသည္ ဝင္ေင ၏ ၃၀% ကိ ု ဝန္ႀကီီးဌမနသုိ႔ေပီးသ င္ီးရၿပီီး ာႏုိင္ငံတကမ 
ကုမၸဏီမခမီးက ၃၅% ေပီးသ င္ီးရသည္။132 ဝန္ႀကီီးဌမနတ င္ ကို္ယ္တိုင္လုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္ရန္တမဝန္မရ ိပြဲ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကို 
လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့လုိင္စင္မခမီး္ခထမီးေပီးျ္င္ီး၊ ကန္ထ႐ုိုံးက္စမ္ခ်ဳပ္မခမီးအတုိင္ီး စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကို ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ၾကီီးၾကပ္က ပ္ 
ကြဲြဲျ္င္ီးမခမီးကိ ု ေဆမင္ရ က္ရသည္။133 စီီးပ မီးေရီးလုုုပ္ငန္ီးမခမီးသည္ မိုင္ီးတ င္ီးအရ ယ္အစမီးေပၚမ တည္ၿပီီး လိုင္စင္ေၾကီးေပီးေဆမင္ရ 
ကမ ကိစၥတစ္္ု္ခင္ီးစီမ တည္ၿပီီးလည္ီး ဆံုီးျဖတ္ာႏုိင္သည္။134 လိုင္စင္ေၾကီးမခမီးကို ကုမၸဏီာႏ င္ဲ့ ဝန္ႀကီီးဌမနအၾကမီး ႀကိ်ဳတင္ညိႇာႏိႈင္ီး 
သတ္မ တ္ထမီးေသမ ထုတ္လုပ္မႈပမမဏအေပၚမ တည္ၿပီီးလည္ီး သတ္မ တ္သည္။ အမ န္တကယ္ထုတ္လုပ္မႈမ မ ထုုိာႏႈန္ီးထမီးကို မီ  
သည္ျဖစ္ေစ မမ ီသည္ျဖစ္ေစ သတ္မ တ္ထမီးေသမာႏႈန္ီးထမီးကို ကုမၸဏီကေပီးေဆမင္ရသည္။135 လိုင္စင္သက္တမ္ီးမ မ မခမီးေသမ 
အမီးျဖင္ဲ့ သံုီးာႏ စ္ျဖစ္ၿပီီး မိုင္ီးတ င္ီးႀကီီးမခမီးက ာႏ စ္ရ ည္ကန္ထ႐ုံးိုက္မခမီးရရ ိာႏိုင္သည္။ ေရႊတ င္ီးမခမီးမ မမ  သက္တမ္ီးတစ္ာႏ စ္သမလိုင္စင္ 
ရရ ိသည္။136 အ္ခ်ဳိ႕ေသမ သတ ်ဳတ င္ီးမခမီးကို ဝန္ႀကီီးဌမနက အနီီးကပ္ႀကီီးၾကပ္ၿပီီး အရမရ ိတစ္ဦီးကိုတမဝန္ေပီးအပ္ကမ ႐ုံးံုီး္ခ်ဳပ္သို႔ 
ေန႔စဥ္သတင္ီးပို႔ရသည္။137 ဝန္ႀကီီးဌမနသည္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈမခမီးကိုလည္ီး ေထမက္္ံ္ခက္ေပီးရသည္။138 ဝန္ႀကီီးဌမနက 
ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့တ င္သမ အဓိကလုပ္ကိုုင္ေသမ္လည္ီး ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးက ျပည္ေထမင္စုဝန္ႀကီီးဌမနာႏ င္ဲ့ ကုမၸဏီမခမီး 
အၾကမီး သေဘမတ စမ္ခ်ဳပ္ကို ကန္႔က က္္ င္ဲ့ရ ိၿပီီး စီမံ္ခက္ကုိရပ္ဆိုင္ီးေအမင္လည္ီး လုပ္ာႏုိင္သည္။139 ဝန္ႀကီီးဌမနမ တမဝန္ရ ိသ  
တစ္ဦီးက ၎တို႔အေနာႏ င္ဲ့ အ္ န္ဘ႑မေင ေကမက္္ံျ္င္ီးအပါအဝင္ လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့အမဏမမခမီးကုိ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးသို႔ 
ပိုမုုိလႊြဲေျပမင္ီးေပီး ာႏုိ္င္ရန္စီစဥ္လခက္ရ ိေၾကမင္ီး ေျပမၾကမီးသည္။140 

၂.၄.၁၀ သယ္ယ ပို႔ေဆမငေ္ရီးလုပင္နီ္းလုိငစ္င ္ႀကီီးၾကပျ္္ငီ္းာႏ င္ဲ့ေပါငီ္းစပညိ္ႇာိႏႈငီ္းေရီးဌမန္ ြဲ 

သယ္ယ ပုိ႔ေဆမင္ေရီးလုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ ႀကီီးၾကပ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ေပါင္ီးစပ္ညိႇာႏိႈင္ီးေရီးဌမန  ္ြဲသည္ ရထမီးပုိ႔႔ေဆမင္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမန၏ လက္ 
ေအမက္္ံျဖစ္ၿပီီး ကုန္စည္ာႏ င္ဲ့ ္ရီီးသည္တင္ယမဥ္မခမီးကုိ လိုင္စင္ထုတ္ေပီးရန္အတ က္ တမဝန္ရ ိသည္။141 ယင္ီးတ င္ အင မီးယမဥ္ 
ာႏ င္ဲ့ၿမိ်ဳ႕တ င္ီးဘတ္စကမီးမခမီးအျပင္ ၿမိ်ဳ႕တစ္ၿမိ်ဳ႕ာႏ င္ဲ့တစ္ၿမိ်ဳ႕အၾကမီးဆက္သ ယ္ေသမ ကုန္စည္ာႏ င္ဲ့ ္ရီီးသည္တင္ယမဥ္မခမီးလည္ီး ပါဝင္ 
သည္။ သယ္ယ ပို႔ေဆမင္ေရီးဌမန္ ြဲသည္ ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရ၏ အျပည္ဲ့အဝထိန္ီး္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တ င္ရ ိသည္။142 သို႔ေသမ္ လိုင္စင္ 
မခမီးမ မမ  ျပည္နယ/္တိုင္ီးတစ္္ုအတ င္ီး၌သမ ၾသဇမသက္ေရမက္ၿပီီး အကယ္၍အျ္မီးျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးာႏ င္ဲ့ပါ ္ခိတ္ဆက္ 
ေျပီးဆ ြဲလုိပါက အလမီးတ လုပ္ငန္ီးလိုုင္စင္မခမီးကို ထိုုျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးမ လည္ီး ရယ ရန္လိုအပ္သည္။143 အမခမီးျပည္သ  
သယ္ယ ပုုိ႔႔ေဆမင္ေရီးလုိင္စင္ရယ ရန္အတ က္ ေအမက္ပါလိုအပ္္ခက္မခမီးကို ျဖည္ဲ့ဲ့ဆည္ီးေဆမင္ရ က္ရသည္။ 

 သယ္ယ ပုိ႔ေဆမင္ေရီးယမဥ္ပုိင္ဆိုင္ျ္င္ီး 
 လမ္ီးအုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဌမနမ  “အညိ်ဳေရမင္စမအုုပ”္ ရရ ိျ္င္ီး 
 ယမဥ္ေမမင္ီးလိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ ာႏုိင္ငံသမီးစိစစ္ေရီးကတ္ 

                                                            
129 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၈၊ 
130 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၈၊ 
131 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၈၊ 
132 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၄၊ ဇ လိုင ္၁၆၊ ၂၀၁၅။ 
133 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၄၊ 
134 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၄၊ 
135 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၄၊ 
136 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၄၊ 
137 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၄၊ ဝန္ႀကီီးဌမနတ င ္သတ ်ဳတ င္ီးမခမီးရ /ိမရ ိေပၚမ တည၍္ ျပညန္ယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီး႐ုံးံုီး သို႔မဟတု္ေဒသာၲႏရ႐ုံုံးီးသမရ  ိသည ္
138 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၄၊ 
139 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၄၊ 
140 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၉၊ 
141 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၉၊ 
142 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၉၊ 
143 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၉၊ 
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 ဘတ္စ္ပုိင္ရ င္သည္ သက္ဆိုင္ရမလမ္ီးေၾကမင္ီးတ င္ ေျပီးဆ ြဲရန္္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္ကခထမီးၿပီီးျဖစ္ေသမ ယမဥ္လိုင္ီး သို႔မဟုုတ္ 
ဘတ္စ္ကုမၸဏီတ င္ လိုင္ီးဝင္ထမီးၿပီီးျဖစ္ရမည္။144 

သို႔ရမတ င္ ယမဥ္လိုင္ီးအသစ္တစ္္ုကုိတည္ေထမင္လိုသ လုပ္ငန္ီးရ င္အတ က္မ  သတ္မ တ္္ခက္မခမီးမ မ ပိုုမုိတင္ီးကခပ္သည္။ လုပ္ကိုင္ 
လိုေသမလုပ္ငန္ီးရ င္သည္ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္စည္ီးကမ္ီးေရီးေကမ္မတီထံမ  ေထမက္္ံ္ခက္ရရ ိရန္လိုုအပ္သည္။ ထိုေကမ္မတီတ င္ 
အျ္မီးပုဂၢလိကယမဥ္လိုင္ီးမခမီးမ  ကို္ယ္စမီးလ ယ္မခမီးလည္ီးပါဝင္သည္။145 သယ္ယ ပုိ႔ေဆမင္ေရီးဌမန  ္ြဲမ  တမဝန္ရ ိသ မခမီးက 
ေထမက္္ံ္ခက္စနစ္ကိ ု ေစခီးက က္အတ င္ီးလုပ္ငန္ီးရ င္သစ္မခမီး ဝင္မလမေရီးကန္႔႔သတ္ရန္အတ က္ သံုီးျ္င္ီးမဟုတ္ဟုဆုိေသမ္လည္ီး 
ထိုစနစ္တ င္ အကခ်ဳိီးစီီးပ မီးတုိက္ဆိုုင္မႈမခမီးရ ိေနၿပီီး (လက္ရ ိယမဥ္လိုင္ီးကိုုယ္စမီးလ ယ္မခမီး ပါဝင္ေနသျဖင္ဲ့) ေစခီးက က္အတ င္ီး 
အသစ္ဝင္ေရမက္မည္ဲ့ သ မခမီးအတ က ္အတမီးအဆီီးျဖစ္ာႏုိ္င္သည္ဟ ုေၾကမင္ီးကခ်ဳိီးဆက္စပ္ ေကမက္ယ ာိုုႏင္သည္။ 

၂.၄.၁၁ ကုနသ္ ယ္မႈျမႇင္ဲ့တငေ္ရီးာႏ င္ဲ့ စမီးသုံီးသ ေရီးရမဌမန 

ကုန္သ ယ္မႈျမႇင္ဲ့တင္ေရီးာႏ င္ဲ့ စမီးသံုီးသ ေရီးရမဌမနသည္ စီီးပ မီးေရီးာႏ င္ဲ့က ီးသန္ီးေရမင္ီးဝယ္ေရီးဝန္ႀကီီးဌမန၏ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့တ င္ 
ရ ိေနေသမအဓိက အစိတ္အပိုုင္ီးျဖစ္သည္။ ဌမနသည ္တစ္္ါတစ္ရံၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့၌ အရမရ ိမခမီးရ ိေသမ္လည္ီး သတ္သတ္မ တ္မ တ္ 
႐ုံးံုီး္န္ီးမခ်ဳိီးေတမဲ့မရ ိေပ။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့ဲ့တ င္ ဌမန၏ အဓိကလုုပ္ငန္ီးတမဝန္မ မ ဆန္၊ ပြဲ၊ ေျပမင္ီး၊ ာႏ မ္ီးအစရ ိေသမ ကုန္စည္မခမီး 
ာႏ င္ဲ့ပတ္သက္သည္ဲ့ သတင္ီးအ္ခက္အလက္မခမီးေကမက္္ံစုေဆမင္ီးျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။ ေကမက္္ံေသမ အ္ခက္အလက္မခမီးတ င္ 
ကုန္စည္အမခ်ဳိီးအစမီး၊ ေစခီးာႏႈန္ီး၊ ထုတ္လုပ္မႈကုန္ကခစရိတ္၊ သီီးာႏ ံႀကိတ္္ ြဲသန႔္စင္သည္ဲ့ လုပ္ငန္ီးမခမီး၏ စုစုေပါင္ီးလည္ပတ္မႈစ မ္ီးရည္ 
ာႏ င္ဲ့ လက္ေတ ႕လည္ပတ္မႈ၊ စပါီးမခ်ဳိီးက ြဲမခမီး၏ ကုန္ကခစရိတ္/အကခ်ဳိီးအျမတ္အ္ခ်ဳိီး စသည္တို႔ပါဝင္သည္။146 စပါီးကိုအဓိကအမ႐ုံးံုထမီး 
ၿပီီး ယင္ီးသည္ထိပ္တန္ီးအရမရ ိမခမီး၏ အဓိကစိတ္ဝင္စမီးေသမကုန္စည္ျဖစ္ကမ ဌမနအတ က္ အေရီးအႀကီီးဆံုီးကုန္စည္လည္ီးျဖစ္ 
သည္။147 ဌမနသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္ီးရ ိ စပါီးစိုက္ပခ်ဳိီးမႈာႏ င္ဲ့ ဆန္ပမမဏကို ္ န္႔မ န္ီးတ က္္ခက္ရၿပီီး ယင္ီးသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ င္ ဌမန၏ 
အေရီးအႀကီီးဆံုီးလုပ္ငန္ီးတမဝန္ျဖစ္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရမအရမရ ိမခမီးကဆုိၾကသည္။148 

ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့တ င္မ  ဌမနသည ္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအ္ခင္ီး္ခင္ီးၾကမီး ကုန္စည္စီီးဆင္ီးမႈကိုေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့ 
တိုင္ီးတမသည္။149 ယင္ီး၏အဓိကတ န္ီးအမီးမ မ အစိုီးရ၏ စမီးနပ္ရိကၡမဖ လုံေရီးကုိ ပ ပန္မႈာႏ င္ဲ့ အေျ္္ံကုန္စည္မခမီးျပတ္လပ္မႈႈကို 
စိုီးရ ႕ံ႔ျ္င္ီးမခမီးပင္ျဖစ္သည္။150 ဌမနသည္ လယ္သမမီးမခမီး၊ ဆန္ကုန္သည္မခမီးာႏ င္ဲ့ ဆန္စက္ပိုင္ရ င္မခမီးကို ပံုမ န္ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးၿပီီး 
ၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္ီးမ  စပါီးအဝင္အထ က္မခမီးကုိ ပံုမ န္ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့တိုုင္ီးတမမႈျပ်ဳလုုပ္ရသည္။ ထိုသုိ႔ေလဲ့လမဆန္ီးစစ္မႈကို အနည္ီးဆုံီး 
တစ္လလ ခင္ာႏ စ္ႀကိမ္ေဆမင္ရ က္သည္။151 ပုဂၢလိကနယ္ပယ္မ  ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့သ မခမီးက ယ္င္အစိုီးရလက္ထက္ာႏ င္ဲ့ယ ဥ္လ ခင္ 
ကုန္သ ယ္မႈအေပၚ ကန္႔သတ္္ခက္မခမီးအနည္ီးငယ္သမ ရ ိေတမဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ဆန္ကုန္သ ယ္မႈမ မလည္ီး ယ္င္ကေလမက္ 
ကရိကထ မမခမီးေတမဲ့ေပ။ ယ္င္က ဆန္စပါီးတင္ပို႔္ါနီီးတ င္ လယ္ယမစုိက္ပခ်ဳိီးေရီးာႏ င္ဲ့ ဆည္ေျမမင္ီးဝန္ႀကီီးဌမနသို႔ အသိေပီး 
အေၾကမင္ီးၾကမီးရန္လုိၿပီီး ယ္ုမ ထုုိသို႔လုပ္ေဆမင္ရန္မလုိေတမဲ့ေ္ခ။152 အလမီးတ ပင္ ယ္င္အစုိီးရလက္ထက္က အျ္မီးၿမိ်ဳ႕နယ္ာႏ င္ဲ့ 
ေဒသမခမီးသို႔႔ဆန္တင္ပို႔လုိပါက ဆန္စက္မခမီးအေနာႏ င္ဲ့ ္ င္ဲ့ဲ့ျပ်ဳ္ခက္ယ ရန္လိုုအပ္ေသမ္လည္ီး ယ္ုမ  တ႐ုုံးတ္နယ္စပ္ျဖစ္ေသမ 
မ ဆယ္ၿမိ်ဳ႕အထိတိုင္ေအမင္ စမရ က္စမတမ္ီးတစ္စံုတစ္ရမမပါပြဲ တင္ပုိ႔ာႏိုင္သည္ (သို႔ေသမ ္ မာၲႏေလီးတိုင္ီးတ င္မ  ္ င္ဲ့ဲ့ျပ်ဳ္ခက္ရယ ရန္ 
လိုအပ္ေသီးသည္)။153 

၂.၅ အျ္မီးအေရီးပါေသမ ာိုႏင္ငံေတမ္ာႏ င္ဲ့ဆက္စပ္ေနသည္ဲ့ အဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီး 

၂.၅.၁ စက္မႈဇံုမခမီး 

စက္မႈဇုံမခမီးကို အစိုီးရေကမ ပုဂၢလိကက႑ပါ ပါဝင္သည္ဲ့ ဗခွဴ႐ုိုံးကေရစီအဆင္ဲ့ဆင္ဲ့ျဖင္ဲ့ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ စက္မႈဇုံမခမီးသည္ အဆံုီး 
အျဖတ္အဆင္ဲ့ဲ့တ င္မ  အစုိီးရလက္ေအမက္တ င္ရ ိေနၿပီီး စက္မႈဝန္ႀကီီးဌမန၊ စက္မႈႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ င္ဲ့စစ္ေဆီးေရီးဌမန႐ုံးံုီး၏ 
ထိန္ီး္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တ င္ရ ိသည္။ စက္မႈႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ င္ဲ့ စစ္ေဆီးဌမန႐ုံုံးီး ေအမက္တ င္ စက္မႈဇံုုတစ္္ု္ခင္ီးစီ၌ ဇံုကုိႀကီီးၾကပ္ေသမ 

                                                            
144 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၉၊ 
145 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၉၊ 
146 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၃၊ ဇ လိုင ္၈၊ ၂၀၁၅။ 
147 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၃၊ 
148 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၉။ 
149 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၃၊ 
150 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၃၊ 
151 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၉။ 
152 ပုဂၢလိကက႑ာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၁၊ ဇ လိုင ္၁၁၊ ၂၀၁၅။ 
153 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၁၊ 
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စက္မႈဇုံက ပ္ကြဲေရီးေကမ္မတီာႏ င္ဲ့ လက္ေတ ႕လုပ္ငန္ီးတမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ေသမ စက္မႈဇံုစီမံ္န္႔္ ြဲေရီးေကမ္မတီတို႔ ရ ိၾကသည္။154 
စက္မႈဇုံစီမံ္န္႔  ္ြဲမႈေကမ္မတီတ င္ အစိုီးရာႏ င္ဲ့ ပုဂၢလိကအ္န္ီးက႑မ  ကိုယ္စမီးလ ယ္မခမီးပါဝင္သည္။ ၂၀၁၄ မတုိင္မီကဆိုလ ခင္ 
အစိုီးရက္ုိယ္စမီးလ ယ္မခမီးသမပါဝင္သည္။155 ဇံုစီမံ္န္႔  ္ြဲမႈေကမ္မတီ၏ေအမက္တ င္ ေအမက္ပါဆပ္ေကမ္မတီမခမီးျဖင္ဲ့ ပါဝင္ဖ ြဲ႕စည္ီး 
ာႏုိင္သည္။ လိုအပ္ပါက စမရင္ီးတ င္မေဖမ္ျပထမီးေသမ ဆပ္ေကမ္မတီမခမီးကိုလည္ီး ဖ ြဲ႕စည္ီးာႏုိင္သည္။ 

 လမ္ီး၊ ေရာႏ င္ဲ့ သန္႔ရ င္ီးေရီးဆပ္ေကမ္မတီ 
 ေမမ္ေတမ္ယမဥ္ထုတ္လုပ္ေရီး ဆပ္ေကမ္မတီ 
 အေထ ေထ စက္မႈလုပ္ငန္ီး (အေသီးစမီးာႏ င္ဲ့ အလတ္စမီး) ဆိုင္ရမ ဆပ္ေကမ္မတီ 
 လယ္ယမေျမသုံီးစက္ပစၥည္ီးမခမီးဆိုင္ရမ ဆပ္ေကမ္မတ1ီ56 

စက္မႈဇုံစီမံံ္န္႔  ္ြဲမႈေကမ္မတီမခမီးသည္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးာႏ င္ဲ့ အလမီးသ႑မန္တ ေသမ လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ာႏ င္ဲ့ တမဝန္ဝတၱရမီးမခမီး 
ရ ိၾကသည္။ က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမ္ြဲြဲဲ့ေသမ စက္မႈဇံုတစ္္ုတ င္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးတမဝန္ဖ ြဲ႕စည္ီးပံုကုိ အနီီးရ ိၿမိ်ဳ႕မ  ရပ္က က္မခမီးာႏ င္ဲ့အလမီးတ  
သတ္မ တ္ထမီးေသမ္လည္ီး စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ဲ့ေအမက္တ င္ ထမီးရ ိျ္င္ီးေတမဲ့မရ ိေပ။157 ယင္ီးအစမီးဇံုစီမံ္န္႔ 
္ ြဲမႈေကမ္မတီကုိသမ စက္မႈဇုံအတ င္ီးရ ိလုပ္ပိုင္  ္င္ဲ့အမခမီးအျပမီးကိုေပီးအပ္ထမီးသည္။ ေကမ္မတီသည ္ ေရာႏ င္ဲ့ သန္႔ရ င္ီးေရီး 
ဝန္ေဆမင္မႈမခမီးေပီးရသည္ဲ့အျပင္ သဘမဝပတ္ဝန္ီးကခင္ထိန္ီးသိမ္ီးေရီးကိစၥရပ္မခမီးကိုလည္ီး ၾကည္ဲ့ၾကပ္က ပ္္ကြဲရန္တမဝန္ရ ိသည္။158 
ဇံုအတ င္ီးရ ိ လမ္ီးမခမီးျပ်ဳျပင္ထိန္ီးသိမ္ီးေရီးအတ က္လည္ီး တမဝန္ရ ိသည္။159 ဇံုအတ င္ီးလုပ္ငန္ီးတစ္္ုတည္ေထမင္ရန္အတ က္ စက္မႈ 
ၾကညဲ့္ၾကပ္မႈာႏ င္ဲ့ စစ္ေဆီးေရီးၫႊန္ၾကမီးေရီးမ ွဴီး႐ုံးံုီးသို႔ ေလ ခမက္လႊမတင္ာႏုိင္ရန္စက္မႈဇုံမ  ေထမက္္ံံ္ခက္လိုုအပ္သည္။ စက္မႈႀကီီး 
ၾကပ္မႈာႏ င္ဲ့ စစ္ေဆီးေရီးၫႊန္ၾကမီးေရီးမ ွဴီး႐ုံးံုီး၏ ္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္ျဖင္ဲ့သမ ဇံုအတ င္ီးလုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္ာႏုိင္သည္။160 ဇံုမခမီးသည္ လုပ္ငန္ီးလိုင္ 
စင္မခမီးကိုလည္ီး ္ခေပီးၿပီီး လိုင္စင္ေၾကီးမခမီးကိုလည္ီးေကမက္္ံံသည္။161 စက္မႈဇံုမခမီးသည္ ဇံုျပင္ပမ ဝင္ေင မခမီးရရ ိျ္င္ီးမရ ိသည္ဲ့ 
အျပင္ ဇံုအတ င္ီးကခေရမက္ေနေသမ အေဆမက္အဦီးမခမီးာႏ င္ဲ့ လုပ္ငန္ီးမခမီးမ လည္ီးအ္ေၾကီးေင မခမီးေကမက္္ံျ္င္ီးမရ ိေပ (ရန္ကုန္ာႏ င္ဲ့ 
မာၲႏေလီးတုိ႔တ င္မ  စီမံ္န္႔  ္ြဲြဲမႈႈေကမ္မတီ၏ရန္ပံုေင အတ က္ လုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးကထည္ဲ့ဲ့ဝင္ၾကရသည္)။162 ထို႔ေၾကမင္ဲ့ ဇံုအမခမီးအျပမီးတ င္ 
ရန္ပံုေင ရ မီးပါီးျပတ္လပ္မႈျဖင္ဲ့ ၾကံ်ဳေနရေလဲ့ရ ိသည္။ ဇံုမခမီးအေနာႏ င္ဲ့ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးျပ်ဳရန္အတ က္ ေ္ခီးေင မခမီးရရ ိာုိႏင္ေသမ္လည္ီး 
လက္ရ ိေတ ႕ဆုံေမီးျမန္ီးမႈမခမီးထြဲြဲတ င္ ထိုသုိ႔႔ရရ ိ ြ္ဲဲ့ျ္င္ီးကိုမေတ ႕ရ ိရပါ။163 စက္မႈဇုံဟု တရမီးဝင္ေ္ၚဆိုုေသမ္ျငမီးလည္ီး အ္ခ်ဳိ႕ေသမဇံု 
မခမီးတ င္ စက္မႈလုပ္ငန္ီးမခမီးကိုရည္ရ ယ္္ခက္ရ ိရ ိ မလုပ္ေဆမင္ပြဲေနၾကသည္ကိုလည္ီးေတ ႕ရသည္။ သ မီးေရမက္ေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမဇံု 
တစ္္ုတ င ္ေစခီးတစ္္ု၊ ေကခမင္ီးတစ္ေကခမင္ီးာႏ င္ဲ့ စမီးေသမက္ဆိုင္ာႏ င္ဲ့ အျ္မီးဝန္ေဆမင္မႈလုုပ္ငန္ီးမခမီးပါဝင္ေသမ ဆိုင္္န္ီးငယ္အမခမီး 
အျပမီးသမရ ိသည္ကုိေတ ႕ ြ္ဲဲ့ရသည္။164 ဇံုသည္ယင္ီးပိုုင္ေစခီးအတ င္ီးရ ိ ဆိုင္္န္ီးမခမီးမ င မီးရမ္ီး္ကုိသမ ေကမက္္ံၿပီီး၊ ဆိုင္ရ င္မခမီးသို႔ 
ေရေပီးေဝေရီးကိုလည္ီးေဆမင္ရ က္ေပီးသည္။165 ထို႔ေၾကမင္ဲ့ စက္မႈဇံုမခမီးအတ င္ီးတ င္ ဇံံုစီမံ္န္႔္ ြဲမႈေကမ္မတီမခမီးသည္ စည္ပင္သမ 
ယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးာႏ င္ဲ့ အလမီးသ႑မန္တ ေသမ လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ဲ့တမဝန္မခမီးရ ိၾကသည္။

                                                            
154 စက္မႈဇုံာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၁၊ ဇ လိုင ္၂၁၊ ၂၀၁၅။ 
155 စက္မႈဇုံာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၂၊ ဇ လိုင ္၂၁၊ ၂၀၁၅။ 
156 ဖ ြဲ႕စည္ီးပံုသည ္နမ နမျပျ္င္ီးသမျဖစ္ၿပီီး ဇံုမခမီးအၾကမီးတ င ္က ြဲျပမီးာိုႏင္သည္။ 
157 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၁၊ 
158 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၁၊  
159 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၁၊ 
160 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၂၊ 
161 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၁၊ 
162 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၁ ာႏ င္ဲ့ ၀၄၂ 
163 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၁၊ 
164 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၁၊ 
165 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၁၊ 
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ျမန္မမာႏိုင္ငံအတ င္ီးရ ိ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ာႏ င္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့ဲ့မခမီးတ င္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအေပၚစီမံအုုပ္္ခ်ဳပ္မႈမ မ 
အဓိကအမီးျဖင္ဲ့ ‘္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္အတ က ္ အ္ န္အ္’ ေတမင္ီး္ံသည္ဲ့ပံုစံံသမျဖစ္ၿပီီး သက္ဆိုင္ရမစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးတစ္္ု္ုတ င္ ပါဝင္ 
ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ေရီး္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္ရရန္အတ က္ လိုင္စင္ေၾကီးေင မခမီးကို ႀကိ်ဳတင္ေပီးေ္ခရေလဲ့ရ ိသည္။ ထိုစနစ္ေၾကမင္ဲ့ ရည္ရ ယ္ထမီး 
ျ္င္ီးမရ ိေသမ ဆိုီးကခ်ဳိီးမခမီးကိ ု ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဆိုီးကခ်ဳိီးမခမီးထြဲမ တစ္္ုမ မ ာႏႈန္ီးေသအ  ္န္စနစ္ာႏ င္ဲ့ ပံုစံပခက္ယ င္ီးေနေသမ အစိုီးရ 
ဘ႑မေင  အရင္ီးအျမစ္မခမီးပင္ျဖစ္သည္ တိုင္ီးေဒသၾကီီး/ျပည္နယ္ေအမက္တ င္ အကခယ္အျပန္႔ေကမက္္ံေသမ ေျမ  ္န္ာႏ င္ဲ့ 
အေဆမက္အဦီး္ န္ကြဲြဲဲ့သို႔ အ္ န္တစ္္ခ်ဳိ႕ရ ိေသမ္လည္ီး ထိုတုိက္႐ုံးိုက္္ န္မခမီး၏အ္ခ်ဳိီးအစမီးမ မ စုစုေပါင္ီးေဒသဝင္ေင ၏ အလ န္နည္ီးပါီး 
ေသမ အ္ခ်ဳိီးအစမီးသမရ ိသည္။ ဝင္ေင အမခမီးစုကုိ အ္ေၾကီးေင မခမီးာႏ င္ဲ့ သ ယ္ဝုုိက္္ န္မခမီးမ ရရ ိေနျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ယ္ုအ္န္ီးတ င္ 
ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့ဲ့၌ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ လ တစ္ဦီး္ခင္ီးစီမ ေပီးေဆမင္ေနရေသမ အ္ န္မခမီးာႏ င္ဲ့ ဝန္ေဆမင္္မခမီးအေၾကမင္ီးကို 
ေလဲ့လမသုံီးသပ္သ မီးပါမည္။ ေဒသာၲႏရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္သည္ဲ့ အဖ ြဲြဲ႕အစည္ီးအမခမီးအျပမီး၏ဝင္ေင သည္ အမခမီးျပည္သ  
ထံမ  ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေကမက္္ံေသမာႏႈန္ီးေသအ  ္န္မခမီးေပၚတ င္ အေျ္္ံသည္ဆုုိသည္ဲ့အေၾကမင္ီးကို ကမယကံရ င္မခမီးမ  
ေျပမၾကမီး္ခက္မခမီးလည္ီးရ ိသည္။166 ထိုအ္ခက္သည ္ ျမန္မမာိုႏင္ငံရ ိေကမက္္ံရရ ိမည္ဲ့ အ္ န္ပမမဏကုိတိုီးျမႇင္ဲ့ရန္ (ကုန္သ ယ္  ္န္ာႏ င္ဲ့ 
ဝင္ေင ္ န္မခမီး) တိုက္တ န္ီးာႏိႈီးေဆမ္ေနေသမ အိုုင္အမ္အက္ဖ္ကြဲဲ့သုိ႔ေသမ ာႏိငု္ငံတကမအဖ ြဲြဲ႕အစည္ီးမခမီးအတ က္ သတိျပ်ဳဆင္ျ္င္စရမ 
အ္ခက္ျဖစ္သည္။167 ထိုသုိ႔ေသမ မ ဝါဒမခမီးကို အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးမျပ်ဳမီ အ္ န္ာႏ င္ဲ့ အ္ေၾကီးေင မခမီး၏ 
စီီးပ မီးေရီးအေပၚသက္ေရမက္ေစေသမ အမ န္တကယ္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုီးျဖစ္မႈကုိ ဆန္ီးစစ္ရန္လုိအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ဆန္ီးစစ္ရမတ င္လည္ီး 
ကုန္သ ယ္္ န္ာႏ င္ဲ့ ဝင္ေင ္ န္တုိ႔ထက ္ေကခမ္လ န္ၿပီီး အျ္မီးအ္ န္အမခ်ဳိီးအစမီးမခမီးကိုုပါ ဆန္ီးစစ္ရန္လိုသည္။ 

 ျမန္မမာႏုိင္ငံအစုိီးရမခမီးအတ က္ အ္ န္ာႏ င္ဲ့ အ္မခမီးမ မအ္ခင္ီး္ခင္ီးဆက္စပ္ေနၿပီီး တ ြဲဆက္၍သံုီးစ ြဲေသမေဝါဟမရာႏ စ္္ုျဖစ္ေလဲ့ရ ိေသမ္ 
လည္ီး အမ န္စင္စစ္တ င္မ  ၎တုိ႔ာႏ စ္မခ်ဳိီးမ မ အေျ္္ံကခကခက ြဲလ ြဲေနေသမ ေဝါဟမရမခမီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ တ ြဲစပ္သုံီးစ ြဲေနေသမ 
‘အ္ န္အ္မခမီး’ ဆိုသည္ဲ့အသုံီးကိ ု ျပန္လည္္ ြဲထုတ္ရန္လုိၿပီီး ယင္ီးသည္ ‘အစိုီးရဝင္ေင ’ ာႏ င္ဲ့ဖလ ယ္သုံီးစ ြဲ႐ုံုံးသက္သက္ျဖစ္ေသမ 
အသံုီးတစ္္ု မဟုတ္သည္ကိုလည္ီး သတိျပ်ဳရမည္ျဖစ္သည္။ အ္ န္သည္ အ္ေၾကီးေင မခမီးာႏ င္ဲ့သဘမဝမတ ပြဲ မေပီးမေနရေပီး 
ေဆမင္ရသည္ဲ့သေဘမရ ိၿပီီး ဝန္ေဆမင္မႈမခမီးာႏ င္ဲ့လည္ီး တိုက္႐ုံးိုက္ဆက္စပ္မႈမရ ိပါ။ ၎တုိ႔ာႏ စ္မခ်ဳိီးကို ေယဘုယခအမီးျဖင္ဲ့ ေအမက္ပါ 
ဝိေသသလကၡဏမသံုီးမခ်ဳိီးအမီးျဖင္ဲ့ ္ ြဲျ္မီးာႏုိင္သည္။ “(၁) အသံုီးျပ်ဳ္သည္ (အစိုီးရ၏ဝန္ေဆမင္မႈ သို႔မဟုုတ္) ထိန္ီးသိမ္ီးၾကပ္မတ္မႈ 
လုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က္ ကုန္ကခစရိတ္ကုုိကမမိေစရန္ေတမင္ီး္ံျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး အ္ န္မ မမ  တိုင္ီးျပည္၏အေထ ေထ သံုီးဝင္ေင ရရ ိရန္ 
ေကမက္္ံျ္င္ီးျဖစ္သည္၊ (၂) စစ္မ န္ေသမ အသံုီးျပ်ဳ္သည္ ထိုဝန္ေဆမင္မႈေပီးေဆမင္ရမတ င္ မျဖစ္မေနကုန္ကခေသမစရိတ္ာႏ င္ိဲ့ 
အ္ခ်ဳိီးညီမ ခၿပီီး၊ အ္ န္မ မမ  ထိုသုိ႔ဟုတ္္ခင္မ ဟုတ္မည္ျဖစ္သည္၊ (၃) အသုံီးျပ်ဳ္သည္ အသံုီးျပ်ဳလိုုမ သမေပီးေဆမင္ရန္လိုျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး 
အ္ န္မ မမ  မျဖစ္မေနေပီးေဆမင္ရသည္။”168 ထို  ္ြဲျ္မီးသတ္မ တ္မႈသည္ ျမန္မမာႏုိင္ငံအတ က္ အလ န္အေရီးႀကီီးသည္။  
အဘယ္ဲ့ေၾကမင္ဲ့ဆိုေသမ ္ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့ဝင္ေင ၏ အ္ခ်ဳိီးအစမီးအမခမီးစုကုိ အသံုီးျပ်ဳ္ေင မခမီးမ ေန၍ ေကမက္္ံေနျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ 
ျဖစ္သည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမအသံုီးျပ်ဳ္မခမီးမ မ အ္ ဟုေ္ၚေသမ္လည္ီး အမ န္စင္စစ ္ အစိုီးရဝင္ေင ရရ ိရန္အတ က္ ေကမက္္ံေသမ 
အ္ န္မခမီးသမျဖစ္ေနေလဲ့ရ ိသည္။ ဥပမမမခမီးမ မ သ ယ္ဝုိက္  ္န္ဟု ေ္ၚဆုိပါက ပိုမုိဆီေလခမ္ာႏုိင္သည္ဲ့ ေစခီးၿပိ်ဳင ္ ေလလံေၾကီးမခမီးာႏ င္ဲ့ 
အ္ န္အျဖစ္ေရမ ဝန္ေဆမင္္အျဖစ္ပါ ေရမောႏ မေနသည္ဲ့ အမိႈက္္ န္တုိ႔႔ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ အသံုီးျပ်ဳ္ာႏ င္ဲ့ သ ယ္ဝုိက္  ္န္မခမီး 
ေရမောႏ မထမီးေသမ အစိုီးရဝင္ေင ရ မေဖ စုေဆမင္ီးသည္ဲ့စနစ္သည္ ဟန္္ခက္ပခက္ယ င္ီးမႈမခမီးစ မကို ဖန္တီီးေပီးလခက္ရ ိၿပီီး 
လ ႔အဖ ြဲြဲ႕အစည္ီးအတ င္ီးရ ိ အဖ ြဲ႕ဝင္မခမီးအေပၚတ င ္ ေၾကမင္ီးကခ်ဳိီးတကခ၊ တသမတ္တည္ီးမဟုတ္သည္ဲ့၊ မညီမ ခေသမ 
အ္ န္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုီးမခမီးကို ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ အကခ်ဳိီးအျမတ္နည္ီးသ မခမီးထံမ အ္ န္ကုိ ပိုမုိမီ ္ိုေနရေသမ အစိုီးရဝင္ေင စနစ္ကို 
လည္ီးျဖစ္ေပၚေစသည္။ စီီးပ မီးေရီးက႑တစ္္ုုတ င္္ စတင္ဝင္ေရမက္လုပ္ကိုင္ ာႏုိင္ေရီးအတ က္ ေကခမ္လႊမီးရမည္ဲ့အတမီးအဆီီးမခမီးကို 
ျမႇင္ဲ့တင္ထမီးျ္င္ီးအမီးျဖင္ဲ့လည္ီး သက္ဆိုင္ရမစီီးပ မီးေရီးက႑အသက္ဝင္ လႈပ္ရ မီးမႈႈကုိ အမီးေပီးရမမေရမက္ပြဲ ယင္ီးတ င္ 
ပါဝင္ေဆမင္ရ က္ာႏုိင္မည္ဲ့ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္ီးမခမီးအမခ်ဳိီးအစမီးစံုလင္မႈကိုပါ ကန္႔သတ္တမီး ဆီီးထမီးရမေရမက္သည္။ိ  

                                                            
166 ကခယ္ျပန္႔႔ေသမ ျပညသ္ ႔ဘ႑မအရင္ီးအျမစ္ရ ိျ္င္ီးဆိုသည္မ မ လ ဦီးေရအမခမီးစသုည ္အစုိီးရဘ႑မေင အတ က ္ပံုစံတစ္မခ်ိဳီးမခ်ိဳီးျဖင္ဲ့ေပီးေဆမင္ၾက ေလဲ့ရ ိၿပီီး 
နိမ္ဲ့ကခာႏႈန္ီးထမီးရင္ီးျမစ္ Regressive Base ဆိုသည္မ မ ဝင္ေင တိုီးလမသည္ာႏ င္ဲ့ အမ ခေပီးေဆမင္ရေသမ ရမ္ုိင္ာႏႈန္ီးနည္ီးသ မီးေသမ အ  ္န္မခ်ိဳီး ကိဆုိသုည္။ ယင္ီးသည ္
အ  ္န္ထမ္ီးသ စုစုေပါင္ီးေပီးေဆမင္ေသမ အ  ္န္ပမမဏကိုမဆိုလိုပြဲ ဝင္ေင ၏ရမ္ုိင္ာႏႈန္ီးကိဆုုိလိုျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ာႏိႈင္ီးယ ဥ္္ခက ္အမီးျဖင္ဲ့ ျမင္ဲ့တက္ာႏႈန္ီးထမီးရင္ီးျမစ္မ မ 
စုစုေပါင္ီးဝင္ေင တိုီးလမသည္ာႏ င္ဲ့ဲ့အမ ခ အ  ္န္ေပီးေဆမင္ရေသမ ာႏႈန္ီးထမီးျမင္ဲ့ဲ့မမီးလမျ္င္ီးကိ ုဆိလုိုသည္။ 
167 IMF Article V အစီရင္္ံစမ၊ ၂၀၁၄၊ စမ- ၈။ 
168 မီ္ခီဂန္တရမီးလႊတ္ေတမ္္ခ်ဳပ္၊ Foudation of Economic Education မ  ေကမက္ာႏႈတ္္ခက္၊ ‘အ  ္န္သည ္ဝန္ေဆမင္မႈအသံုီးျပ်ဳ္မဟုတ္ပါ’ 
http://fee.org/freeman/a-tax-is-not-a-user-fee/. 
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၃.၁ အသုံီးျပ်ဳ္ာႏ င္ဲ့ ဝန္ေဆမင္မႈေပီးျ္င္ီးအတ က္ ကုန္ကခစရိတ္မခမီး 

အသံုီးျပ်ဳ္မခမီးသည္ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့တ င္ အေတ ႕ရမခမီးၿပီီးသံုီးစ ြဲသ သမေပီးေဆမင္ရန္လုိေသမ္လည္ီး ၎တုိ႔အနက္အမခမီးစုမ မ 
သက္ဆိုုင္ရမဝန္ေဆမင္မႈမခမီးေပီးရမတ င္ ကုန္သည္ဲ့ကုန္ကခစရိတ္ာႏ င္ဲ့ ဆက္စပ္မႈမရ ိသေလမက္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ လက္ေတ ႕တ င္ 
အသံုီးျပ်ဳ္မခမီးကို အေထ ေထ  အစုိီးရဝင္ေင ေကမက္္ံသည္ဲ့ စနစ္မခမီးအျဖစ္အသံုီးျပ်ဳေနသည္ကို ေတ ႕ျမင္ရသည္။ လိုင္စင္တစ္္ု 
ထုတ္ေပီးရမတ င္ အစိုီးရကကုန္ကခသည္ဲ့စရိတ္ာႏ င္ဲ့ လုိင္စင္ထုတ္ေပီးျ္င္ီးမ ရေသမဝင္ေင အၾကမီး အဆက္အစပ္မရ ိသည္ဲ့ အေထမက္ 
အထမီးာႏ စ္္ုရ ိသည္။ ပထမအ္ခက္မ မ လိုင္စင္ထုတ္ေပီးသည္ဲ့လုပ္ငန္ီးစဥ္သည္ စီီးပ မီးေရီးလုုပ္ငန္ီးအႀကီီးအေသီးကုိလိုက္ၿပီီး က ြဲျပမီး 
မႈမခမီးမခမီးစမီးစမီးမရ ိသည္ဲ့အတ က္ လုပ္ငန္ီးငယ္မခမီးာႏ င္ဲ့ လုုပ္ငန္ီးႀကီီးမခမီးၾကမီးတ င္ လိုင္စင္ထုတ္ေပီးရသည္ဲ့စရိတ္အႀကီီးအကခယ္ 
က မျ္မီးေနစရမမလိုပါ။ သို႔ရမတ င္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးမ ရရ ိသည္ဲ့အ္ခက္အလက္မခမီး (ဇယမီးက က္- ၉ တ င္ေဖမ္ျပထမီး) 
တ င္ လိုင္စင္ထုုတ္ေပီးသည္ဲ့စရိတ္မခမီးႀကီီးႀကီီးမမီးမမီးက မျ္မီးေနသည္ဟု ေဖမ္ျပထမီးသည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ပုသိမ္တစ္္ုတည္ီးတ င္ 
အရ ယ္အစမီးမတ ညီေသမ စမီးေသမက္ဆုိင္အမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးအတ က္ လိုင္စင္ထုတ္ေပီးရသည္ဲ့စရိတ္သည္ ၄၀၀ မ  ၁၀၀၀၀၀ ကခပ္္အထိ 
အဆမခမီးစ မက မျ္မီးေနသည္ကုိ ေတ ႕ရမည္။169 ဒုတိယအေထမက္အထမီးမ မ ၿမိ်ဳ႕နယ္အ္ခင္ီး္ခင္ီးၾကမီးရ ိ က မဟ္ခက္ျဖစ္သည္။ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ မခမီးေသမအမီးျဖင္ဲ့ လစမာႏႈန္ီးထမီးဆင္တ ရရ ိၾကသည္ဲ့အျပင္ တစ္႐ုံးံုီးာႏ င္ဲ့တစ္႐ုံုံးီးၾကမီး ဝန္ထမ္ီး 
အင္အမီးဖ ြဲ႕စည္ီးပံုလည္ီး အတ တ ပင္ျဖစ္ေလဲ့ရ ိၾကသျဖင္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုာႏ င္ဲ့တစ္္ုၾုကမီးတ င္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီး စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ 
ရသည္ဲ့ ကုန္ကခစရိတ္သည္ မနီီး႐ုံးိုီးစ ြဲ အတ တ ပင္ျဖစ္သင္ဲ့သည္။ ဧရမဝတီတိုင္ီးမ ကိန္ီးဂဏန္ီးမခမီးကိုေဖမ္ျပထမီးေသမ ဇယမီးတ င္ 
အေသီးဆံုီးစမီးေသမက္ဆိုင္မခမီးအတ က္ လိုင္စင္ထုတ္ေပီးသည္ဲ့ကုန္ကခစရိတ္သည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င္ ၆၄ ကခပ္သမကခသင္ဲ့ေသမ္ 
လည္ီး ကခန္ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င္ ၉၇၂ ကခပ္ကခသင္ဲ့ေနေၾကမင္ီးေတ ႕ရသည္။ အာႏၲရမယ္ရ ိေသမ လုပ္ငန္ီးအ္ခ်ဳိ႕ကိုလုိင္စင္ထုတ္ေပီးရ 
သည္ဲ့ကုန္ကခစရိတ္သည္လည္ီး စဥ္ီးစမီးစရမျဖစ္ေနၿပီီး အ္ခ်ဳိ႕ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င္ ကခပ္ ၃၀၀၀၀၀ အထိကခသင္ဲ့ေနသည္။ ထို 
အ္ခက္မခမီးကိုေထမက္ထမီး၍ လိုင္စင္ေၾကီးေပီးသ င္ီးရသည္ဲ့ေင သည္ ယင္ီးလိုင္စင္ထုတ္ေပီးရန္အတ က္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ 
မခမီးဘက္မ  ကခ္ံသံုီးစ ြဲရသည္ဲ့စရိတ္ာႏ င္ဲ့တုိက္႐ုိုံးက္ဆက္စပ္ပံုမရပြဲ အေထ ေထ ဝင္ေင ရရမရေၾကမင္ီးအရင္ီးအျမစ္မခမီးာႏ င္ဲ့ ပိုမုိအလမီး 
သ႑မန္တ ေနပါသည္။170 

ဇယမီး- ၉။ ဧရမဝတီတိုင္ီးေဒသႀကီီးအတ င္ီးရ ိ ၿမိ်ဳ႕နယ္အ္ခ်ဳိ႕တ င္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးမ  ္ခထမီးေပီးေသမ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ 
ကုန္ကခစရိတ္မခမ 

ဇယမီး- ၉။ ဧရမဝတီတုိငီ္းေဒသႀကီီးမ  ၿမိ်ဳ႕နယ္အ္ခ်ဳ႕ိတ င ္စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးမ ္ ခထမီးေပီးေသမ လုပင္နီ္းလုိငစ္ငကု္နက္ခစရတ္ိမခမီး 

ၿမိ်ဳ႕နယ္ 
စမီးေသမက္ဆိုင္မခမီး အာႏၲရမယ္ရ ိေသမ လုပ္ငန္ီးမခမီး 

အနိမ္ဲ့ဆံုီး အျမင္ဲ့ဆံုီး အနိမ္ဲ့ဆံုီး အျမင္ဲ့ဆံုီး 
က ၄၀၀ ၁၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀ ၂၅၀၀၀ 
္ ၂၈၀ ၁၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀ 
ဂ ၅၄၀ ၃၂၄၀၀ ၈၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ 
ဃ ၆၀၀ ၃၂၀၀၀ ၁၁၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ 
င ၆၄ ၁၉၈၀၀ ၆၀၀၀ ၄၅၀၀၀ 
စ ၇၅၀ ၇၅၀ ၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

အ္ န္ဟုေ္ၚေဝၚသံုီးာႏႈန္ီးေသမ္လည္ီး အမ န္စင္စစ ္ ဝန္ေဆမင္္မခမီး၏ ဝိေသသလကၡဏမမခမီးရ ိေသမ ဝင္ေင လမ္ီးေၾကမင္ီးအ္ခ်ဳိ႕ 
လည္ီးရ ိေသီးသည္။ ဥပမမမခမီးမ မ လမ္ီးမီီး္ န္ာႏ င္ဲ့ အမိႈက္္ န္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရမတ င္ ယင္ီးတို႔မ မ မေပီးမေနရသေဘမေဆမင္ၿပီီး 
သက္ဆိုင္ရမဝန္ေဆမင္မႈကုိေပီးရသည္ဲ့ ကုန္ကခစရိတ္ာႏ င္ဲ့လည္ီး တိုက္႐ုံးိုက္သက္ဆုိင္ျ္င္ီးမရ ိေပ။ ၿမိ်ဳ႕အမခမီးအျပမီးတ င္ အမိႈက္္ န္ကို 
အနိမ္ဲ့ဆံုီးပခမ္ီးမ ခအိမ္င မီးရမ္ီး္၏ ရမ္ုိင္ာႏႈန္ီးတစ္္ုျဖင္ဲ့ ေကမက္္ံေလဲ့ရ ိသည္။ ထမီးဝယ္ာႏ င္ဲ့ ေျမမင္ီးျမကြဲဲ့သို႔ေသမၿမိ်ဳ႕မခမီးတ င္ အမိႈက္္ န္ 
ကိုအဆုိပါင မီးရမ္ီး္ာႏႈန္ီး၏ ၁၀% ျဖင္ဲ့တ က္္ခက္ေကမက္္ံသည္။171 ေျမမင္ီးျမၿမိ်ဳ႕တ င္ လမ္ီးမီီး္ န္အတ က္ အဆိုပါင မီးရမ္ီး္၏ ၇% ကို 
ထပ္မံေပီးေဆမင္ရသည္။ သို႔ရမတ င္ ထိုအ  ္န္မခမီးသည္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ ဝင္ေင ၏အလ န္နည္ီးပါီးေသမ ပမမဏ 
ကိုသမ ကိုယ္စမီးျပ်ဳသည္။  

                                                            
169 အရ ယ္အစမီးမ မ လည္ပတ္ေင ပမမဏကိုမဆိုလိုပြဲ ႐ုံးုပ္ပိုင္ီးအရ ယအ္စမီးကိုရည္ရ ယ္သည္။ 
170 အာၲႏရမယ္ရ ိေသမ လပု္ငန္ီးမခမီးအတ က ္လပု္ငန္ီးလိုင္စင္ေၾကီးကို ျမင္ဲ့မမီးေသမာႏႈန္ီးထမီးျဖင္ဲ့ေကမက္္ံျ္င္ီးျဖင္ဲ့ ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့စစ္ေဆီးမႈာႏ င္ဲ့ 
ေဘီးထ က္ထိ္ိကု္မႈမခမီးေၾကမင္ဲ့ ကုန္ကခရေသမ စရိတ္မခမီးကိ ုကမမိေစာိုႏင္သည္။ သို႔ေသမ္ ထိုသို႔ေကမက/္မေကမက ္လက္ေတ ႕အေထမက္အထမီး မရ ိပါ။ 
171 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၆၊ ဇ လိုင ္၁၄၊ ၂၀၁၅။ ထိအု  ္န္မခမီးအမီးလံုီးကိ ုတစ္ေပါင္ီးတညီ္းေပါင္ီးစည္ီး၍ အေဆမက္အဦ  ္န္ဟုေ္ၚ ကမ 
တစ္ေပါင္ီးတညီ္းေကမက္္ံသည္။ 
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၃.၂ အ  ္န္မခမီး 

ေဒသာႏၲရအမဏမပိုင္မခမီးတ င္ ဝင္ေင ရရမရေၾကမင္ီးအရင္ီးအျမစ္မခမီးစ မရ ိေနေသမ္လည္ီး ၎တုိ႔အနက္မ  အနည္ီးငယ္သမလ ခင္ 
အ္ န္ဟ ေသမ အဓိပၸါယ္ဖ င္ဲ့ဆို္ခက္ာႏ င္ဲ့ ကို္က္ညီၾကသည္။ အထင္ရ မီးဆံုီးအ္ န္ပံုစံာႏ စ္မခ်ဳိီးမ မေျမ္ န္ာႏ င္ဲ့ အေဆမက္အဦီး္ န္တုိ႔ျဖစ္ၾက 
ၿပီီး ယင္ီးာႏ စ္မခ်ဳိီးမ မ တစ္ကမ႓ာ့မလုံီးရ ိ ေဒသာႏၲရအစိုီးရအမခမီးစု၏ အဓိကအကခဆုံီး ဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္မခမီးျဖစ္သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္မ  
ထိုအ  ္န္ာႏ စ္မခ်ဳိီးစလံုီး၏ာႏႈန္ီးထမီးမခမီးမ မနိမ္ဲ့ကခၿပီီး ေဒသာၲႏရအဆင္ဲ့တ င္ေကမက္္ံရရ ိေသမ စုစုေပါင္ီးဝင္ေင ၏အလ န္နည္ီးပါီးေသမ 
အ္ခ်ဳိီးအစမီးကိုသမ ကိုယ္စမီးျပ်ဳသည္။ ထို႔အျပင္လက္ရ ိစနစ္ာႏ င္ဲ့ ေကမက္္ံမႈပံုစံတို႔တ င္လည္ီး ႀကီီးမမီးေသမ ္ခ်ဳိ႕ယ င္ီး္ခက္မခမီးရ ိေန 
သည္။  

၃.၂.၁ ေျမ္ န ္

ျမန္မမာႏုိင္ငံရ  ိ ေျမ္ န္မခမီးမ မ မခမီးေသမအမီးျဖင္ဲ့နိမ္ဲ့ကခေလဲ့ရ ိၿပီီး အေၾကမင္ီးမ မ ာႏုိင္ငံေရီးအရသက္ေရမက္မႈမခမီး ရ ိေနေသမေၾကမင္ဲ့ပင္ 
ျဖစ္သည္။ သီီးျ္မီးေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့သ ာႏ စ္ဦီးစလုံီးက အ္ န္သည္ အလ န္တရမာိုႏင္ငံေရီးသေဘမေဆမင္ေၾကမင္ီး ေျပမၾကမီး္ြဲဲ့ၿပီီး 
တစ္ဦီးက ေျမ္ န္မခမီးတုိီးျမႇင္ဲ့ေကမက္္ံလ ခင္ ႀကံ်ဳေတ ႕ရာိုႏင္သည္ဲ့ လယ္သမမီးမခမီး၏ဆန္႔ကခင္ကန္႔က က္မႈကို ေထမက္ျပသည္။ 
ကခန္တစ္ဦီးက သမၼတကုိယ္တုိင္ကပင ္ ေျမ္ န္ကိုတုိီးျမႇင္ဲ့ျ္င္ီးမျပ်ဳလိုဟုဆိုသည္။172 ဖ ြဲ႕စည္ီးပံုအေျ္္ံဥပေဒသစ္တ င္ ေျမ  ္န္ကို 
ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီး၏ လုပ္ပို္င္္ င္ဲ့အျဖစ္္ ြဲေဝေပီးထမီးသည္။ ၂၀၁၂- ၁၃ ဘ႑မာႏ စ္တ င္ ေျမ  ္န္မခမီးမ မ နည္ီးပါီးသည္။ 
ထိုာႏ စ္အတ က္ စုစုေပါင္ီးေကမက္္ံရရ ိေသမ ေျမ္ န္မ မ ကခပ္ ၁၄၄.၆၉ သန္ီးသမျဖစ္သျဖင္ဲ့ ပခမ္ီးမ ခလ တစ္ဦီးလ ခင္ ၂.၈ ကခပ္ာႏႈန္ီးသမ 
ရ ိသည္။ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑မာႏ စ္တ င္မ  ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအမခမီးအျပမီး၌ ေျမ  ္န္မခမီး သိသိသမသမတုိီးတက္ျမင္ဲ့မမီး္ြဲဲ့ၿပီီး 
စုစုေပါင္ီးေျမ  ္န္ပမမဏ ၁၃.၉၅ ဘီလီယံ အထ ိ တိုီးတက္ေကမက္္ံရရ ိသည္။173 လ တစ္ဦီး္ခင္ီးစီာႏႈန္ီးာႏ င္ဲ့ဆိုလခင္ ယင္ီးာႏ စ္တ င္ 
ပခမ္ီးမ ခလ တစ္ဦီး ၂၇၁ ကခပ္ာႏႈန္ီး အထိျမင္ဲ့တက္လမ္ြဲဲ့သည္။  

အ္ခ်ဳိ႕ေသမ ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးမ မမ  ေျမ္ န္ကုိတိုီးျမႇင္ဲ့ေကမက္္ံျ္င္ီးမရ ိပြဲ အလ န္နည္ီးပါီးေသမ ာႏႈန္ီးေဟမင္ီးအတိုင္ီးသမ 
ဆက္လက္ေကမက္္ံသည္။ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑မာႏ စ္အတ က္ အ္ခ်ဳိ႕ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးရ ိေျမ  ္န္ာႏႈန္ီးထမီးမခမီးမ မ ေအမက္ပါအတိုင္ီးျဖစ္ 
သည္။ 

 ပထမအဆင္ဲ့ေျမ (R1)ီး တစ္ဧက ၄.၇၅ ကခပ္ 
 ဒုတိယအဆင္ဲ့ေျမ (R2)ီး တစ္ဧက ၂.၇၅ ကခပ္ 
 တတိယအဆင္ဲ့ေျမ (R3)ီး တစ္ဧက ၁.၂၅ ကခပ္174 

ထိုာႏႈန္ီးထမီးမခမီးမ မ အလ န္နည္ီးပါီးေနသျဖင္ဲ့ ေျမ  ္န္အမခမီးအျပမီးကို အတိအကခေပီးေျ္ာိုႏင္ေစမည္ဲ့ ေင စကၠွဴာႏ င္ဲ့ အေႂက ေစဲ့မခမီးပင္ 
လိုအပ္သလုိရ ိမေနေတမဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဦီးစီီးဌမနက လိုက္လံေကမက္္ံရသည္ဲ့စရိတ္ာႏ င္ဲ့ စိကု္ပခ်ဳိီးေျမစီမံ္န္႔ 
္ ြဲေရီးာႏ င္ဲ့ ေျမစမရင္ီးဌမန၏ ႐ုံးံုီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က္ကုန္ကခစရိတ္သည္ ေကမက္္ံရရ ိ္သည္ဲ့ေင ပမမဏထက္ လ န္စ မပုိမိုမခမီးျပမီးေနသ 
ျဖင္ဲ့ ယင္ီးအ္ န္ကိ ုဘ႑မေင အရင္ီးအျမစ္တစ္္ုအေနျဖင္ဲ့ေကမက္္ံေနျ္င္ီးကို ေမီး္ န္ီးထုတ္စရမျဖစ္ေနသည္။  

ေျမ  ္န္ကို ာႏုိင္ငံေရီး႐ုံး ်ဳေထမင္ဲ့မ အျမြဲစဥ္ီးစမီးသလုိ ျမန္မမာႏိုင္ငံတ င္ေရမ ာႏုိင္ငံတကမတ င္ပါ တိုီးျမႇင္ဲ့ေကမက္္ံျ္င္ီးကို ဆန္႔ကခင္ကန္႔ 
က က္သ မခမီးရ ိေနသည္။ သို႔ေသမ္ယင္ီးသည္ အ္ န္ေပီးေဆမင္ာႏို္င္မႈျမင္ဲ့မမီးသ မခမီးထံမ  ာႏႈန္ီးထမီးပိုမိုေကမက္္ံသည္ဲ့ progressive tax 
ပံုစံာႏ င္ဲ့ ပ င္ဲ့လင္ီးျမင္သမေသမ အ္ န္ေကမက္္ံသည္ဲ့စနစ္သို႔ က ီးေျပမင္ီးရမတ င္ အေရီးပါသလုိ တၿပိ်ဳင္နက္တည္ီးမ မပင္ စီီးပ မီးေရီး 
အရမက္လုံီးေပီးမႈမခမီးကိုလည္ီး တိုီးတက္ေအမင္ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္မည္ဲ့ အလမီးအလမရ ိသည္။ တစ္ဦီး္ခင္ီးာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီး၏ 
လ ခ်ဳိ႕ဝ က္အပ္ေသမ ဘ႑မေရီးဆိုင္ရမအ္ခက္အလက္မခမီးကုိ အေျ္္ံ၍ ေကမက္ယ ရသည္ဲ့ ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္ီး္ န္ာႏ င္ဲ့ ဝင္ေင  ္န္မခမီး 
ာႏ င္ဲ့မတ ညီေသမအ္ခက္မ မ ေျမ္ န္သည္ အလ  ယ္တက တိုင္ီးတမသတ္မ တ္ာုိႏင္ေသမ သေဘမရ ိျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကမင္ဲ့ 
ဆိုေသမ္ သက္ဆိုင္ရမရပ္ရ မတစ္္ု၌ မည္သ ကေျမပုိင္ဆုိင္သည္ကိုလည္ီး မခမီးေသမအမီးျဖင္ဲ့ သိထမီးၾကၿပီီးျဖစ္သည္။ အျ္မီး 
ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္ီးမ  ေရမင္ီးရေင မခမီးာႏ င္ဲ့ အျမတ္မခမီးကို မမ န္မကန္ေျပမဆုိရန္လ ယ္က ေသမ္လည္ီး ပိုင္ဆိုင္ေသမေျမပမမဏကို 
ေလ ခမဲ့္ခေျပမဆုိ္ရန္မ မ မျဖစ္ာႏို္င္ေပ။175 တၿပိ်ဳင္နက္တည္ီးမ မပင္ ျမင္ဲ့မမီးေသမ ေျမ္ န္ာႏႈန္ီးထမီးသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတ င္ 
အေရီးပါေသမ သ င္ီးအမီးစုတစ္္ုျဖစ္သည္ဲ့ေျမကို တစ္စံုတစ္ရမအသံုီးမ္ခပြဲ ဝယ္ယ သိမ္ီးဆည္ီးထမီးျ္င္ီး၏ စရိတ္ကုိျမင္ဲ့တက္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေျမ  ္န္တိ္ုီးျမႇင္ဲ့ျ္င္ီးအတ က္ စိန္ေ္ၚမႈမ မ ေျမ္ န္တုိီးျမႇင္ဲ့ျ္င္ီးသည္ ဆင္ီးရြဲသမီးမခမီးာႏ င္ဲ့ လယ္သမမီးမခမီးကို 

                                                            
172 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၆ ာႏ င္ဲ့ ၀၁၉။ 
173 Arnold, Matthew et al., Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs Organizations, စမ- ၂၉။ 
174 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၆၊ ထိုာႏႈန္ီးထမီးမခမီးကိ ုေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့သ မခမီးက ေျပမၾကမီး္ြဲဲ့ျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး စိုက္ပခ်ိဳီးေျမတစ္မခ်ိဳီးတည္ီးအတ က္သမ ျဖစ္သည္။ 
တစ္ၿမိ်ဳ႕နယ္ထြဲတ င ္အျ္မီးေသမ ေျမ  ္န္ာႏႈန္ီးထမီးမခမီးလညီ္းရ ိာုိႏင္ေသီးသည္။ 
175 ေျမယမမခမီးကိ ုအရပ္ထံုီးစံျဖင္ဲ့ေရမင္ီးဝယ္ၾကျ္င္ီးမ မ အစဥ္အလမျဖစ္ၿပီီး ဝယသ္ ေရမ ေရမင္ီးသ ကပါ အစုိီးရကိုအေၾကမငီ္းၾကမီးျ္င္ီးမရ ိပြဲ။ ေရမင္ီး 
ဝယ္္ န္ကိုေရ မငလ္ခမီးရန္အတ က ္ထိုသို႔ေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးလညီ္းျဖစ္သည္။ ေျမ  ္န္တိုီးျမႇင္ဲ့ေကမက္္ံရန္ႀကိ်ဳီးစမီးပါက ယင္ီးအ္ခကက္အောႏ မင္ဲ့အယ က္ ေပီးာိုႏင္သည္။ 
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ထိ္ုိက္နစ္နမေစသည္ဟ ေသမ ာႏုိင္ငံေရီးထင္ျမင္ယ ဆ္ခက္ျဖစ္သည္။ ထိုာိုႏင္ငံေရီးမခက္ာႏ မစမသည္ အေရီးပါသည္။ နည္ီးပညမအရ 
ထုတ္ေသမအေျဖမ မမ  တိုက္႐ုံးိုက္ကခ႐ုံးိုီးစင္ီးလ သည္။ ေျမ္ န္တိုီးျမႇင္ဲ့ျ္င္ီးတ င္ အနိမ္ဲ့ဆံုီးအကခယ္အဝန္ီး ပမမဏတစ္္ုကို 
သတ္မ တ္ထမီးၿပီီး ယင္ီးထက္ပိုမိုမ သမ တိုီးျမႇင္ဲ့သင္ဲ့ၿပီီး သတ္မ တ္ဧကေအမက္ေလခမဲ့နည္ီးေသမ လယ္ေျမမခမီးကို ႁ  ္င္ီး္ခက္အျဖစ္ 
သတ္မ တ္ေပီးသင္ဲ့သည္။ သို႔ရမတ င္ ာႏုိင္ငံေရီးအရ အကြဲဆတ္ေသမ ေျမ္ န္ကြဲဲ့သို႔အ  ္န္မခမီးကိုတိုီးျမႇင္ဲ့ရမ၌ ဆက္သ ယ္ရ င္ီးလင္ီး 
ေျပမဆုိျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ တိုင္ပင္ေဆ ီးောႏ ီးဖလ ယ္ျ္င္ီးမခမီး ေဆမင္ရ က္ရန္ အလ န္အေရီးႀကီီးသည္။  

၃.၂.၂ အုိီးအိမပ္ိငုဆုိ္ငမ္ႈအ္ န ္

အိုီးအိမ္္ န္သည္ ကမ႓ာ့မတစ္လႊမီးရ  ိေဒသာႏၲရအစိုီးရမခမီးအတ က္ အဓိကဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္တစ္္ု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ ္ ျမန္မမာုိႏင္ငံရ ိ 
ေဒသာႏၲရအစိုီးရမခမီးအတ က္မ  ေသီးငယ္ေသမ ရန္ပံုေင အရင္ီးအျမစ္တစ္္ုသမ ျဖစ္ေနသည္။ အိုီးအိမ္္ န္မခမီးကို စည္ပင္သမယမေရီး 
အဖ ြဲ႕မခမီးကေကမက္္ံၿပီီး ထိုဝင္ေင မခမီးကို ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္ျပန္လည္သုံီးစ ြဲသည္။ အိုီးအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈ္ န္ဆုိသည္မ မ ပိုင္ဆိုင္မႈာႏ င္ဲ့ 
ဆက္စပ္ေသမအ္ န္ေလီးမခ်ဳိီးျဖစ္သည္ဲ့ အေဆမက္အဦီး္ န္၊ အမိႈက္္ န္၊ ေရ္ န္ာႏ င္ဲ့ (ရ ိပါက) လမ္ီးမီီး္ န္တုိ႔ကိ ု ေပါင္ီးၿပီီးေ္ၚေဝၚျ္င္ီး 
ျဖစ္သည္။  

အေဆမက္အဦီး္ န္္မခမီးသည္ သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးဥပေဒမခမီးကိုလိကု္ၿပီီး တစ္ေနရမာႏ င္ဲ့ တစ္ေနရမမတ ညီၾကေပ။ 
သို႔ေသမ္ က င္ီးဆင္ီး္ြဲဲ့ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္ ၁၀ ္ုစလံုီးတ င္ ပံုေသင မီး္၏ ၁၀% ကိ ုတန္ီးတ သတ္မ တ္ထမီးသည္ကုိေတ ႕ရသည္။ ထိုာႏႈန္ီး 
ထမီးမခမီးကို သက္ဆုိင္ရမျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တုိင္ီးေဒသႀကီီး စည္ပင္သမယမေရီးဥပေဒမခမီးတ င္ ျပဌမန္ီးထမီးျ္င္ီးျဖစ္ေသမေၾကမင္ဲ့ ာႏႈန္ီးထမီး 
ကိုျပင္ဆင္လုိပါက သက္ဆိုင္ရမလႊတ္္ေတမ္က အတည္ျပ်ဳေပီးရန္လိုသည္။176 အင မီးာႏႈန္ီးထမီးကိုအေျ္္ံၿပီီး အ္ န္ကုိတ က္္ခက္ျ္င္ီး 
မ မ လုပ္႐ုံးိုီးလုပ္စဥ္မဟုတ္ပြဲ ယင္ီးသည္အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေ္တ္ကစနစ္ကုိ အေျ္္ံထမီးျ္င္ီးျဖစ္သည္ဟု ာႏုိင္ငံဝန္ထမ္ီးတစ္ဦီးကရ င္ီးျပ 
သည္။177 အင မီးေစခီးက က္ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔မရ ိေသမ အ္ခ်ဳိ႕ေသမအေဆမက္အဦ;အမခ်ဳိီးအစမီးမခမီး (တန္ဖိုီးႀကီီးအိမ္ာႏ င္ဲ့ ဟိုတယ္စ 
သည္) အတ က ္ ပံုမ န္အင မီးာႏႈန္ီးကို သိရ ိာႏုိင္ရန္္က္ ြ္ဲသည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမစည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးက အေဆမက္အဦီး္ န္ကို 
အေျ္္ံတ က္္ခက္ေသမ အင မီးာႏႈန္ီးမ မ ေစခီးက က္ာႏႈန္ီးေအမက္မခမီးစ မကခဆင္ီးေနေၾကမင္ီးေထမက္ျပၾကသည္။178 

ဥပေဒတ င္ အ္ န္ကိုင မီးရမ္ီး္၏ ၁၀% ေကမက္္ံာိုႏင္ေၾကမင္ီးျပဌမန္ီးထမီးေသမ္လည္ီး အ္ခ်ဳိ႕ေသမစည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္္ 
အေဆမက္အဦီးမခမီးကုိ အမခ်ဳိီးအစမီးမခမီး္ ြဲၿပီီး အမခ်ဳိီးအစမီးတစ္္ု္ခင္ီးစီအတ က္ အနိမ္ဲ့ဆံုီးာႏ င္ဲ့ အျမင္ဲ့ဆံုီးာႏႈန္ီးမခမီးျပန္လည္သတ္မ တ္ၾက 
သည္လည္ီးရ ိသည္။ ထိုိသုိ႔တီထ င္ျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ ေပီးေဆမင္ရန္ရ ိသည္ဲ့ အိုီးအိမ္္ န္အတိုင္ီးမျဖစ္ေတမဲ့ပြဲ သတ္မ တ္ထမီးသည္ဲ့ အျမင္ဲ့ 
ဆံုီးာႏႈန္ီးကိုသမ ေပီးေဆမင္ရန္လိုသည္ဲ့အေျ္အေနကို မရည္ရ ယ္ပြဲ ဖန္တီီးမိရက္သမီးျဖစ္သ မီးသည္။ အျမင္ဲ့ဆံုီးအ္ န္ာႏႈန္ီးထမီးမခမီးမ မ 
လည္ီးသိသိသမသမနည္ီးပါီးသည္။ ေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုရ ိ အႀကီီးဆံုီးအေဆမက္အဦီးသည္ အိုီးအိမ္္ န္တစ္ာႏ စ္လ ခင္ 
၃၀၀၀၀၀ ကခပ္ေပီးေဆမင္ရသည္။179 ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးဥပေဒမခမီးတ င္ အျမင္ဲ့ဆံုီးာႏႈန္ီးကိုသတ္မ တ္ထမီးျ္င္ီးမရ ိပြဲ လက္ေတ ႕ 
ေကမက္္ံသည္ဲ့လုပ္ထံုီးလုပ္နည္ီးမခမီးအရသမ သတ္မ တ္ထမီးျ္င္ီးျဖစ္သည္ (ေနမက္ဆက္တ ြဲ - ၂ တ င္ နမ နမာႏႈန္ီးထမီးမခမီးကိုေဖမ္ျပ 
ထမီးသည္)။  

အိုီးအိမ္္ န္္မခမီးကိုတိုီးျမႇင္ဲ့ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ အ္ န္စနစ္ကိုျပင္ဆင္ဖ ြဲ႕စည္ီးျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ ရရ ိာႏိုင္ေသမအကခ်ဳိီးေကခီးဇ ီးမခမီးသည္ သီအိုရီအရဆုိလ ခင္ 
အလ န္ရ င္ီးလင္ီးျမင္သမေသမ္လည္ီး လက္ေတ ႕အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတ င္မ  စိန္ေ္ၚမႈအမခမီးအျပမီးၾကံ်ဳရာိုႏင္သည္။ ေတ ႕ဆုံေမီး 
ျမန္ီး္ြဲဲ့ေသမ ျပည္သ ႔ဝန္ထမ္ီးမခမီးက ထိုာႏႈန္ီးထမီးကိုတုိီးျမႇင္ဲ့ရန္လ ယ္က မည္မဟုတ္ေၾကမင္ီး ေျဖၾကမီး ြ္ဲ႔ၾကသည္။ တစ္ဦီးကဆိုလ ခင္ 
‘ဒါက ာႏုိင္ငံေရီးကိစၥ’ ျဖစ္သျဖင္ဲ့ ‘ျပည္သ မခမီးကန္႔က က္အံုႂက ာႏုိုင္သည္’ ဟုေျပမၾကမီးသည္။180 ေတ ႕ဆုံေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့သ မခမီးက ယင္ီးသည္ 
ယ္င္အစုိီးရမခမီး၏ အေမ လည္ီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ရ ိအိုီးအိမ္္ န္ကု ိ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ေကမက္္ံျ္င္ီး သို႔မဟုတ္ 
ာႏႈန္ီးထမီးကိုတုိီးျမႇင္ဲ့ျ္င္ီးသည္ ျပႆနမတက္ေစာႏုိင္သည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က အိုီးအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈ္ န္ကို 
ေကမက္္ံရျ္င္ီးသည္ ယင္ီး၏အႀကီီးမမီးဆံုီးစိန္ေ္ၚမႈျဖစ္သည္ဟ ု ေျဖဆုိသည္။ တစ္္ါတရံတ င္ အ္ န္တစ္္ါေကမက္ရန္အတ က္ 
သံုီးေလီး္ါသ မီးရသလုိ အ္ န္ေရ မင္ျ္င္ီးသည္လည္ီး ဘံုအေလဲ့အထတစ္္ုျဖစ္သည္ဟုဆုိၾကသည္။ ထိုသုိ႔အေကမင္အထည္ 
ေဖမ္မည္ဲ့စနစ္ ေကမင္ီးစ မအသက္မဝင္ျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ အ္ခ်ဳ႕ိေသမစည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးဆုိလ ခင္ အ္ န္မေဆမင္သ မခမီးကိုယ္စမီး 
အ္ န္မခမီးကုိေပီးေဆမင္ၿပီီး ျပႆနမမတက္ေအမင္ၾကံစည္ရသည္ဟု သိရသည္။181 အ္ခ်ဳိ႕ကလည္ီး အ္ န္ေဆမင္သ မခမီးသည ္

                                                            
176 အစိုီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၁၊ ဇ လိုင ္၈၊ ၂၀၁၅။ 
177 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၁၊ 
178 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၆၊ 
179 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၆၊ 
180 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၁၊ 
181 အစိုီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၇၊ ဇ လိုင ္၁၀၊ ၂၀၁၅။ 
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အိုီးအိမ္ပိုင္ဆိုင္ၾကေသမ္လည္ီး ေင ေရီးေၾကီးေရီးကခပ္တည္ီးတတ္ေသမေၾကမင္ဲ့ အိုီးအိမ္္ န္တိုီးျမႇင္ဲ့ပါက ေပီးေဆမင္ာိုႏင္လိမ္ဲ့ 
မည္မဟုတ္ဟု ယ ဆၾကသည္။182  

အ္ န္ေပီးေဆမင္ရန္ပခက္က က္ျ္င္ီးသည္ အိုီးအိမ္္ န္ာႏ င္ဲ့ပတ္သက္သည္ဲ့ အႀကီီးမမီးဆံုီးစိန္ေ္ၚမႈျဖစ္သည္။ လ တုိ႔သည ္ မိမိတို႔ 
ပိုင္ဆိုင္ေသမ ဥစၥမပစၥည္ီးမခမီးအတ က္ အ္ န္ေပီးေဆမင္ရန္လိုသည္ဟ ေသမအ္ခက္ကို လက္မ္ံလိုၾကဟု စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ 
မခမီးက မ တ္္ခက္ျပ်ဳသည္။183 ျပည္သ ႔ဝန္ထမ္ီးတစ္ဦီးက အကယ္၍ အ္ န္ာႏႈန္ီးကိတုိုီးျမႇင္ဲ့ပါက လ ေတ အ္ န္မေဆမင္ပြဲ မခက္က ယ္ျပ်ဳ 
သ မီးၾကလိမ္ဲ့မည္ဟုဆုိသည္။184 အ္ န္ဥပေဒကုိ မလုိက္နမၾကျ္င္ီးသည္ ဥပေဒအေကမင္အထည္ေဖမ္သည္ဲ့စနစ္၏ ျပႆနမ 
ေၾကမင္ဲ့လည္ီးျဖစ္သည္။ အရမရ ိမခမီးက ၎တုိ႔တ င္ ဥပေဒအတိုင္ီးအေကမင္အထည္ေဖမ္ပုိင္  ္င္ဲ့ သိပ္မရ ိၾကပြဲ လ ေတ အ္ န္မေဆမင္ 
ပါက ဘမမ မတတ္ာႏုိင္ဟုဆိုသည္။185 အေၾကမင္ီးမ မ အိုီးအိမ္္ န္မခမီးကိုေကမက္္ံသည္ဲ့ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ဥပေဒအ 
တိုင္ီးအေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတ င္မ  အျ္မီးေသမဌမနဆုိင္ရမမခမီးကိုအမီးကုိီးရၿပီီး ဌမန္ခင္ီးပ ီးေပါင္ီးေဆမင္ရ က္မႈက အ္ရမကခေန 
ေသမေၾကမင္ဲ့ျဖစ္သည္။ အျ္မီးေသမဌမနဆုိင္ရမပ ီးေပါင္ီးေဆမင္ရ က္မႈမခမီး အမီးေကမင္ီးသည္ဲ့တိုင္ေအမင္ ေနမက္ဆုံီးအဆင္ဲ့ 
ျဖစ္သည္ဲ့တရမီး႐ုံးံုီးမ မ ထိေရမက္မႈမရ ိပြဲ အျငင္ီးပ မီးမႈမခမီးကုိေျဖရ င္ီးရမတ င္လည္ီး အသံုီးမဝင္ဟု ၎တုိ႔ကဆုိသည္။186 စည္ပင္သမ 
ယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးတ င္ လက္ရ ိကခင္ဲ့သုံီးေနေသမ ဥပေဒအေကမင္အထည္ေဖမ္မႈ မဟမဗခွဴဟမတစ္္ုရ ိသည္္။ အိုီးအိမ္္ န္မခမီးေပီး 
ေဆမင္ရန္ပခက္က က္ေၾကမင္ီးကိ္ု ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္အရမရ ိက ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးစည္ပင္႐ုံုံးီးသို႔တင္ျပၿပီီး ယင္ီးမ တဆင္ဲ့ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္႐ုံးံုီးသို႔ ဝရမ္ီးာႏ င္ဲ့ဆင္ဆင္တ သည္ဲ့ ‘သိမ္ီးဆည္ီး္ င္ဲ့အမဏမ’ ကိုေပီးအပ္သည္။ ထိုအမဏမကိုကခင္ဲ့သုံီးၿပီီး အ္ န္ေႂက ီးကခန္ 
ကမမိေစရန္အတ က္ အေဆမက္အဦီး ကိုသိမ္ီးဆည္ီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ေလလံတင္ျ္င္ီးတို႔ကိုေဆမင္ရ က္ာႏုိင္သည္။ ထိုနည္ီးလမ္ီးရ ိေသမ္လည္ီး 
ေတ ႕ဆုံေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့ေသမ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအနက္ တစ္ဖ ြဲ႕ကမ  လက္ေတ ႕ကခင္ဲ့သံုီးမႈမရ ိၾကပါ။187 

ထိုသုိ႔လက္ေတ ႕ကခင္ဲ့သံုီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ဥပေဒအသက္ဝင္ေအမင္လုပ္ျ္င္ီးမခမီးတ င္ အမီးနည္ီး္ခက္မခမီးရ ိသည္ဲ့အျပင္ အေဆမက္အဦီးပိုင္ရ င္ 
မခမီးအတ က္လည္ီး အ္ခိန္မီအ္ န္ေပီးေဆမင္ရန္တ န္ီးအမီးေပီးမည္ဲ့ မက္လံုီးတစ္စံုတစ္ရမမရ ိပါ။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အမခမီးအျပမီးရ ိ 
စည္ပင္အရမရ ိမခမီးက ေနမက္ကခေပီးေဆမင္မႈမခမီးအတ က္ ဒဏ္ေၾကီး သို႔မဟုတ္ ရက္လ န္ေၾကီး သတ္မ တ္ထမီးျ္င္ီးမခ်ဳိ္ီးလည္ီး 
မရ ိေၾကမင္ီး ဆိုၾကသည္။188 ယင္ီးသည္ အ္ခိန္မီေပီးေဆမင္ျ္င္ီးကိုအမီးမေပီးသည္ဲ့အျပင္ အ္ န္မေဆမင္ေသမ အ္ န္ထမ္ီးသို႔ 
၎အ္ န္မေဆမင္မ္ခင္ီး အစိုီးရက အတိုီးမြဲဲ့ေ္ခီးင မီးေပီးထမီးရသည္ဲ့သေဘမလည္ီးျဖစ္သည္။ ေနမက္ကခေပီးေဆမင္မႈမခမီးအေပၚ 
ဒဏ္ေၾကီးာႏ င္ဲ့ ရက္လ န္ေၾကီးမခမီးေကမက္္ံပိုင္္ င္ဲ့ရ ိေၾကမင္ီးကိုလည္ီး စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးက နမီးလည္ထမီးၾကသည္။189 
သို႔ရမတ င္ လက္ေတ ႕ကခင္ဲ့သုံီးာႏုိင္ေရီးအတ က္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးစည္ပင္သမယမေရီးဌမနာႏ င္ဲ့ အစိုီးရအဖ ြဲ႕က သေဘမတ  
္ င္ဲ့ျပ်ဳရန္လုိအပ္သည္။190 လ တစ္ဦီး္ခင္ီးစီက အိုီးအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈ  ္န္္မခမီးကို အ္ခိန္မီေပီးေဆမင္ရန္ပခက္က က္ျ္င္ီးသည္ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအတ က ္ ျပႆနမမခမီးစ မကိုျဖစ္ေစသည္။ က င္ီးဆင္ီးဝန္ထမ္ီးမခမီးအေနာႏ င္ဲ့ အ္ န္တစ္္ါေကမက္ရန္ 
တစ္ႀကိမ္ထက္မက သ မီးေနရျ္င္ီး၊ ဝင္ေင ကို ႀကိ်ဳတင္္န္႔မ န္ီးာႏုိင္ရန္္က္ ြ္ဲျ္င္ီး စသည္ဲ့ျပႆနမမခမီးျဖစ္သည္။  

အျ္မီးေသမ ေျဖဆိုသ မခမီးကမ  အိုီးအိမ္္ န္ကိုတုိီးျမႇင္ဲ့ရန္ျဖစ္ာိုႏင္သည္ဟု ယ ဆၾကသည္။191 ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င္ စိန္ေ္ၚမႈႀကီီးႀကီီးမမီး 
မမီးမၾကံ်ဳလိုက္ပြဲ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က ထိုသုိ႔တိုီးျမႇင္ဲ့လုိက္ာႏုိင္သည္။ အိမ္ျ္ံေျမအကခ်ဳိီးေဆမင္အျဖစ္ ေဆမင္ရ က္လခက္ရ ိေသမ 
ေတ ႔ဆုံ္ြဲ႔သ တစ္ဦီးက အေဆမက္အဦီး္ န္သည္ ေသီးငယ္ေသမေၾကမင္ဲ့ တိုီးျမႇင္ဲ့လိုက္ေသမ္လည္ီး အိမ္ျ္ံေျမေစခီးက က္အေပၚတ င္ 
ႀကီီးႀကီီးမမီးမမီးသက္ေရမက္လိမ္ဲ့မည္မဟုတ္ဟု ယ ဆသည္။192 သို႔ရမတ င္ ဝင္ေင  ္န္ာႏ င္ဲ့ အေရမင္ီးအဝယ္  ္န္မခမီးမ မမ  ေစခီးက က္ကို 
ပိုမုိသက္ေရမက္မႈရ ိေၾကမင္ီး၎ကဆိုသည္။193 

၃.၂.၃ သ ယ္ဝိက္ု္ န ္

ျမန္မမာႏုိင္ငံတ င္ သ ယ္ဝ္ုိက္္ န္ပုံစံေဆမင္ေသမ သံုီးစ ြဲ္အမခမီးအျပမီးရ ိသည္။ ထင္ရ မီးေသမဥပမမတစ္္ုမ မ ေလလံလုိင္စင္ျဖစ္ၿပီီး 
ယင္ီးကိုေနမက္အ္န္ီးတ င္အေသီးစိတ္ေဆ ီးောႏ ီးပါမည္။ ထိုလုိင္စင္မခမီးရရ ိရန္အတ က္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးက ေင  ပမမဏ 

                                                            
182 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၀။ 
183 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၇။ 
184 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၇။ 
185 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၁။ 
186 အစိုီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၅၊ ဇ လိုင ္၁၄၊ ၂၀၁၅။ 
187 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၁။ 
188 အစိုီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၅ ာႏ င္ဲ့ ၀၂၅၊ ဇ လိုင ္၁၄၊ ၂၀၁၅။ 
189 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၅ ာႏ င္ဲ့ ၀၂၅၊ 
190 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၅။ 
191 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၉။ 
192 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၀ ာႏ င္ဲ့ ၀၂၂၊ 
193 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၀ 
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အမခမီးအျပမီးေပီးေဆမင္ရန္လိုၿပီီး ထိုေင ပမမဏသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပီးရန္အတ က္ အစိုီးရကကုန္ကခေသမစရိတ္ထက္မခမီး 
စ မပိုမုိသည္ (ေလလံတ င္ဆံုီးျဖတ္ေသမ ေစခီးာႏႈန္ီးပံုစံမခ်ဳိီးစံုရ ိျ္င္ီးက သက္ေသျပသည္)။ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးက ေပီးေဆမင္ ြ္ဲဲ့ေသမ 
လိုင္စင္ေၾကီးေင ကို စမီးသံုီးသ မခမီးထံမ  ျပန္လည္ရယ ေသမ္လည္ီး လက္ေတ ႕သက္ေရမက္မႈအရ ေစခီးၿပိ်ဳင္လိုင္စင္စနစ္သည္ 
သ ယ္ဝုိက္္ န္အမခ်ဳိီးအစမီးကို ဖန္တီီးျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။  

၃.၃ ေဒသာၲႏရဝင္ေင စနစ္တ င္ရ ိ္ေနေသမ အျ္မီးျပႆနမရပ္မခမီး 

အသံုီးျပ်ဳ္မခမီးသမအဓိကျဖစ္ေနၿပီီး ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေင ကိုအေျ္္ံ၍ လ မခမီးစုထံမ  ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ေကမက္္ံေသမ 
အ္ န္စနစ္မခမီးမရ ိျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ ျမန္မမာိုႏင္ငံရ ိေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးစနစ္မခမီးအတ က္ ဝင္ေင စီီးဆင္ီးမႈစနစ္သည္ ပံုစံပခက္ယ င္ီးေနၿပီီး 
ာႏႈန္ီးေသ သို႔မဟုတ ္ မခမီးမခမီးေပီးေဆမင္ာိုႏင္သ မခမီးထံမ  နည္ီးနည္ီးသမေကမက္္ံာႏုိင္ေသမစနစ္ Regressive ျဖစ္ေနပါသည္။194 
သို႔ရမတ င ္ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့အစိုီးရဝင္ေင မခမီး ေကမက္္ံစုေဆမင္ီးရမတ င္ အျ္မီးေသမ ျပႆနမရပ္မခမီးလည္ီးရ ိေသီးသည္။ ထိုျပႆ 
နမရပ္မခမီးသည္ ရ ိရင္ီးစ ြဲြဲျပႆနမကိ ုပိုိမုိဆိုီးရ မီးေစျ္င္ီး သို႔မဟုတ္ ဝင္ေင ႀကိ်ဳတင္မ န္ီးဆ၍မရျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ပံုေသာႏႈန္ီးထမီးမရ ိပြဲ ၾကံ်ဳသလို 
ေကမက္္ံျ္င္ီးစေသမ ျပႆနမအသစ္မခမီးကိုလည္ီးျဖစ္ပ မီးေစသည္။ 

၃.၃.၁ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသတ ငသ္မ ဝငေ္င ္  နမ္ခမီးကုိ အဓကိေကမက္္ရံရ ျိ္ငီ္း 

စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ အ္ခ်ဳိ႕ေသမဝင္ေင မခမီးကုိ ျပည္တ င္ီးအ္ န္မ တစ္ဆငဲ့္ လႊြဲေျပမင္ီးရရ ိျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ယင္ီးကိ ုျပည္နယ္/ 
တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့တ င္ စီမံၿပီီး ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့ ျပည္တ င္ီးအ္ န္ဌမနက ေကမက္္ံရရ ိေသမ ဝင္ေင  ္န ္စုစုေပါင္ီး၏ 
ငါီးရမ္္ုိင္ာႏႈန္ီးကိ္ု သက္ဆိုင္ရမစည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕႐ုံုံးီးသို႔လႊြဲေျပမင္ီးေပီးသည္။ သို႔ရမတ င္ ဘတ္ဂခက္ကိန္ီးဂဏန္ီးမခမီးကုိ ေလဲ့လမ 
ၾကည္ဲ့ေသမအ္ါ၌ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးက လက္္ံရရ ိေသမ ဝင္ေင  ္န္လႊြဲေျပမင္ီးေပီးေင သည္ ယင္ီးၿမိ်ဳ႕နယ္မ  
ေပီးေဆမင္လိုက္ေသမ ဝင္ေင ္ န္အ္ခ်ဳိီးာႏ င္ဲ့ညီမ ခေနသျဖင္ဲ့ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့တ င္ ဝင္ေင  ္န္ျပန္လည္  ္ြဲေဝမႈမရ ိ ဟု 
ေကမက္္ခက္္ခာိုႏင္သည္။ ထိုစနစ္၏အကခ်ဳိီးဆက္အေနာႏ င္ဲ့ အ္ န္ဝင္ေင မခမီးကိ ု သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ္/တုိင္ီးေဒသႀကီီးတ င္ 
အ္ခမ္ီးသမဆုံီးျဖစ္ေသမ ၿမိ်ဳ႕ေတမ္မခမီးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးအတ က္ အဓိကျပန္လည္သံုီးစ ြဲသလုိျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္ ဝင္ေင  ္န္ေဆမင္ 
သ  အလ န္အမင္ီးနည္ီးပါီးသည္ဲ့အ္ခက္ကလည္ီး ယင္ီးကိ္ုျဖစ္ေစသည္။ ဥပမမ တနသၤမရီတိုင္ီးေဒသႀကီီးတ င္ စုစုေပါင္ီးလ ဦီးေရ ၁.၄၁ 
သန္ီးရ ိသည္ဲ့အနက္ ဝင္ေင ္ န္ေဆမင္သ  ၁၇၀၀၀ သမရ ိသည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ စုစုေပါင္ီးလ ဦီးေရ၏ ၁.၂၁% သမ ဝင္ေင  ္န္ေပီးေဆမင္ 
သည္ဲ့ သေဘမျဖစ္သည္။195 အ္ န္ေပီးေဆမင္သ မခမီးတ င္လည္ီး အမခမီးစုမ မ ာႏုိင္ငံဝန္ထမ္ီးမခမီးျဖစ္ၿပီီး ၎တုိ႔ထံမ ဝင္ေင ္ န္ရရ ိေရီး 
အတ က္ အစိုီးရတ င္ အမီးကုိီးေလမက္ေသမစနစ္ရ ိသည္။ သို႔ရမတ င္ ထိုသုိ႔စနစ္ေကမင္ီးရ ိ္ေသမ အုပ္စုမ မအနည္ီးငယ္သမရ ိသည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးၿမိ်ဳ႕ေတမ္မခမီးသည္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဗဟုိ္ခက္မခမီးျဖစ္ေသမေၾကမင္ဲ့ ာႏိုင္ငံဝန္ထမ္ီးအမခမီးစုရ ိေသမေနရမမခမီး 
လည္ီးျဖစ္ေနျပန္သည္။ အကခ်ဳိီးဆက္အေနာႏ င္ဲ့ ျမန္မမာိုႏင္ငံရ ိ ဝင္ေင ္  န္အမခမီးစုသည္ ျပည္ေထမင္စုအစုိီးရမ  လစမေပီးေသမ 
အစိုီးရအမႈထမ္ီးမခမီးထံမ  ေကမက္္ံရရိ ျပီီး တဖန္ အစုိီးရဝန္ထမ္ီးအမခမီးစုအေျ္စိုက္ေနထုိင္ရမ ယင္ီးၿမိ်ဳ႕ေတမ္မခမီး၏ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီး 
အတ က္သမ ျပန္လည္အသံုီး္ခသည္ဲ့ စက္ဝန္ီးပံုစံကိုုျဖစ္ေပၚေစသည္။ သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအတ င္ီး မ ခတစ မျပန္ 
လည္္ ြဲေဝျ္င္ီးမခ်ဳိီးမရ ိေပ။ 

၃.၃.၂ စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕ဝငေ္င မခမီးကုိ ေကခီးလက္မ ၿမိ်ဳ႕ျပသုိ႔လႊြဲေျပမငီ္းေပီးျ္ငီ္း 

မၾကမေသီးမီကေဆမင္ရ က္ေနေသမ အစိုီးရျပန္လည္ဖ ြဲ႕စည္ီးမႈတ င္ ဝန္ႀကီီးဌမနမခမီးအၾကမီးလုပ္ပုိင္  ္င္ဲ့မခမီးကုိ ျပန္လည္  ္ြဲေဝမႈမခမီးျပ်ဳ 
ရမတ င္ မရည္ရ ယ္ပြဲ ေကခီးလက္မ  ၿမိ်ဳ႕ျပသုိ႔စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ရန္ပုံေင မခမီး ေျပမင္ီးျပန္စီီးဆင္ီးမႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပ မီးေစ္ြဲ႔သည္။ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ၿမိ်ဳ႕ျပေရမ ေကခီးလက္ေဒသတ င္ပါ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီးထုတ္ေပီးရန္ အ္ င္ဲ့အမဏမရ ိၿပီီး 
ယင္ီးမ တစ္ဆင္ဲ့ အ္ န္ဘ႑မေင မခမီးလည္ီးေကမက္္ံရရ ိသည္။ ထို႔အျပင္ ၿမိ်ဳ႕ျပေရမေကခီးလက္ေဒသတ င္ပါ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံမခမီးကို 
စီမံ္န္႔္ ြဲၿပီီးေလလံ္မခမီးကိုလည္ီး ရယ သည္။ ထိုအသံုီးျပ်ဳ္ေင မခမီးာႏ င္ဲ့ သ ယ္ဝိုက္္ န္မခမီးမ မ စည္ပင္သမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအတ က္အေရီး 
ႀကီီးေသမ ဝင္ေင အရင္ီးအျမစ္မခမီးျဖစ္သည္။ သို႔ရမတ င ္ ေကခီးလက္လမ္ီးမခမီး၊ တံတမီးငယ္မခမီး၊ ေကခီးလက္ေရအရင္ီးအျမစ္မခမီး 
တည္ေဆမက္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ထိန္ီးသိမ္ီးျ္င္ီးကြဲဲ့သို႔ေသမ ေကခီးလက္ေဒသအတ က္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးတမဝန္ယ ္ြဲဲ့ေသမ 
လုပ္ငန္ီးရပ္အမခမီးအျပမီးကိ ု ေကခီးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဦီးစီီးဌမနက လက္လႊြဲေျပမင္ီးရယ လိုက္သည္။ ေကခီးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဌမန 
အတ က္ ရန္ပုံေင မခမီးကို ျပည္ေထမင္စုအစိုီးရကတုိက္႐ုိုံးက္္ခေပီးၿပီီး ဌမနသည ္ ေကခီးလက္ေဒသမခမီးမ  အ္ န္ေကမက္္ံျ္င္ီးမရ ိပါ။ 
ေကခီးလက္စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ လ ပုဂၢိ်ဳလ္မခမီးထံမ အ္ န္ကိုမ  သက္ဆိုင္ရမေကခီးလက္ရပ္ရ မေဒသမခမီးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးတ င္ ျပန္လည္ 

                                                            
194 အစုိီးရဝင္ေင အ္ခ်ိဳီးအစမီးပခက္ေနေသမအ္ါတ င ္အ  ္န္ာႏ င္ဲ့ အ္မခမီးကိုေပီးေဆမင္သ မခမီးာႏ င္ဲ့ ထိဘု႑မေင မခမီးကိုအသံုီးျပ်ဳ၍သံုီးစ ြဲေသမ 
ဝန္ေဆမင္မႈအကခ်ိဳီး္ံစမီးရသ မခမီး တ ညီမႈမရ တိတ္ေပ။ အ  ္န္စနစ္အမခမီးအျပမီးတ င ္္ခမ္ီးသမသ မခမီးထံမ  ဆင္ီးရြဲသ မခမီးထံမ ခေဝမႈႈမခမီးရ ေိသမ္လညီ္း 
အ္ခ်ိဳီးပခက္ေနေသမစနစ္မခမီးတ င ္ေဝျ္မ္ီးမႈမ မ ၾကံ်ဳသလိုျဖစ္ၿပီီး မရည္ရ ယထ္မီးေသမ ္ ြဲေဝမႈမခမီးလညီ္းျဖစ္ပ မီးတတသ္ည္။ 
195 အစိုီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၃၊ ဇ လိုင ္၁၃၊ ၂၀၁၅။ ျမန္မမာိုႏင္ငံ သန္ီးေ္ါင္စမရင္ီးေကမက္္ံမႈအ္ခက္အလက္မခမီး၊ 
http://countryoffice.unfpa.org/myanmar/census တ င္ၾကည္ဲ့ာႏုိင္သည္။ 

http://countryoffice.unfpa.org/myanmar/census
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အသံုီး္ခလုပ္ပ္ုိင္္ င္ဲ့လုံီးဝမရ ိေသမအဖ ြဲ႕အစည္ီးမခမီး (စည္ပင္အဖ ြဲ႕မခမီး) ကေကမက္္ံေနျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ယင္ီးအ္ခက္သည္ 
(ေယဘုယခအမီးျဖင္ဲ့ဆင္ီးရြဲေသမ) ေကခီးလက္ေဒသမခမီးမ  အ္ န္ဘ႑မမခမီးကိ ု(ေယဘုယခအမီးျဖင္ဲ့ ပိမုို္ခမ္ီးသမႂက ယ္ဝေသမ) ၿမိ်ဳ႕ျပ 
ေဒသမခမီးသို႔လႊြဲေျပမင္ီးေပီးေနျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္ယင္ီးျဖစ္စဥ္သည္ ယမယီသေဘမသမျဖစ္မည္ဟု မ တ္ယ ရပါသည္။196 

၃.၃.၃ ကုနသ္ ယ္္ နာ္ႏ င္ဲ့ဝငေ္င ္  နေ္ကမက္္ရံမတ င ္ၾကံ်ဳရေသမ အ္က္အ္ြဲမခမီး 

ကုန္သ ယ္္ န္ာႏ င္ဲ့ ဝင္ေင ္  န္မခမီးသည္ ျမန္မမာႏုိင္ငံတ င္ ပမမဏအေတမ္အတန္ႀကီီးမမီးေသမ အေရီးပါသည္ဲ့အ္ န္အမခ်ဳိီးအစမီးမခမီး 
ျဖစ္သည္။ ထုိအ  ္န္အမခမီးစုကို ၿမိ်ဳ႕နယ္ ျပည္တ င္ီးအ္ န္႐ုံုံးီးမခမီးမ တစ္ဆင္ဲ့ေကမက္္ံသည္။ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈမခမီးအရသိရသည္မ မ 
ထိုအ  ္န္မခမီးေကမက္္ံမႈပုံစံတ င္ နည္ီးမမ န္ျ္င္ီး၊ စံသတ္မ တ္မႈအတိုင္ီးမဟုတ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ တမဝန္္ံယ မႈအမီးနည္ီးျ္င္ီးစေသမ အ္ခင္ီး 
အရမမခမီးကို ပံုမ န္အမီးျဖင္ဲ့ေတ ႕ျမင္ေနရသည္ဟ ေသမ အ္ခက္ျဖစ္သည္။ သို႔ရမတ င္ ထိုျပႆနမမခမီးအမီးလုံီးကို အဂတိလိုက္စမီးမႈ 
သို႔မဟုတ္ အစိုီးရ၏ စ မ္ီးေဆမင္ရည္ညံဲ့ဖခင္ီးမႈေၾကမင္ဲ့ျဖစ္ရသည္ဟု ပံု္ချ္င္ီးမျပ်ဳာႏုိင္ပါ။ ယင္ီးအစမီးအဓိကဇစ္ျမစ္မ မ ရမစုာႏ စ္ 
တစ္ဝက္ေကခမ္ၾကမ အျမစ္စ ြဲေနသည္ဲ့ ာႏိုင္ငံေတမ္ာႏ င္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအၾကမီးအျပန္အလ န္ယံုၾကည္မႈကင္ီးမြဲဲ့ျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။ 
၁၉၆၂ မ  ၁၉၈၈ ္ုာႏ စ္အထိရ ည္ၾကမေသမ ဆိုရ ယ္လစ္ေ္တ္တ င္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးအမခမီးအျပမီးကို တရမီးမဝင္ဟုသတ္မ တ္္ြဲဲ့ 
သျဖင္ဲ့ လ တုိ႔အေနာႏ င္ဲ့ ဖမ္ီးဆီီး္ံရျ္င္ီးသို႔မဟုတ္ အျ္မီးဆိုီးရ မီးေသမအကခ်ဳိီးဆက္မခမီးကုိ ေရ မင္ရ မီးာႏုိင္ရန္အလုိ႔င မ မိမိိတို႔၏ 
စီီးပ မီးေရီးေဆမင္ရ က္္ခက္မခမီးကို လ ခ်ဳိ႕ဝ က္ထမီးရန္လိုအပ္္ြဲဲ့သည္။ စစ္အစိုီးရအုပ္္ခ်ဳပ္သည္ဲ့ကမလအတ င္ီးတ င္လည္ီး မခမီးစ မေသမ 
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးပံုစံမခမီးကို တရမီးမဝင္ဟုဆက္လက္သတ္မ တ္ထမီးၿပီီး အျ္မီးေသမ က႑မခမီးတ င္မ  ေျဖေလ ခမဲ့မႈမခမီးျပ်ဳလုပ္ကမ 
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးကို စတင္လုပ္ကိုင္္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ြဲဲ့သည္။ သို႔ရမတ င ္ အ္ န္ေကမက္္ံျ္င္ီး၊ လိုင္စင္္ခထမီးေပီးျ္င္ီး၊ အျ္မီးေသမ 
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ အစိုီးရအၾကမီးထိေတ ႕ဆက္ဆံမႈပံုစံမခမီးမ မ စံသတ္မ တ္္ခက္မရ ိပြဲ ၾကံ်ဳသလုိေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးျဖစ္ကမ 
မ ခတမႈမရ ိဟု စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးဘက္မ  မၾကမ္ဏဆုိသလုိ႐ုံး ်ဳျမင္ၾကေလဲ့ရ ိသည္။ တၿပိ်ဳင္နက္တည္ီးမ မပင္ ပုဂၢလိကက႑၏ 
အျမင္၌ အစိုီးရ၏တရမီးဝင္မႈမ မ ေပခမက္ဆုံီးေနသည္။ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးဘက္မ  ၎တုိ႔ေပီးေဆမင္လုိက္ေသမအ္ န္မခမီးသည္ 
ပုဂၢလိကက႑ကုိ ျပန္လည္အေထမက္အပံဲ့ျဖစ္မည္ဲ့ ကုန္စည္ာႏ င္ဲ့ဝန္ေဆမင္မႈမခမီးျဖစ္မလမပြဲ ဖိာႏ ိပ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေသမ အစိုီးရ ယာၲႏရမီးမခမီး 
အသက္ဆက္ေရီးအတ က္သမျဖစ္သည္ဟု ရ ်ဳျမင္ၾကသည္။  

ထိုသမုိင္ီးေၾကမင္ီးေနမက္္ံရ ိေသမေၾကမင္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့အရမရ ိမခမီးသည္ အ္ န္ပမမဏကိုဆုံီးျဖတ္ရမတ င္ ၎တုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္သံုီး 
သပ္္ခက္မခမီးကို ထည္ဲ့သ င္ီးၾကသည္။ အ္ န္အရမရ ိမခမီးက စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးသည္ အ္ န္ာႏ င္ဲ့ပတ္သက္လ ခင္ ေျဖမင္ဲ့မတ္မႈမရ ိၾက 
ဟုဆုိသည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္ အ္ န္ေပီးေဆမင္ေသမ ယဥ္ေကခီးမႈမထ န္ီးကမီးသလို အ္ န္ေပီးေဆမင္မႈမ မလည္ီး အလ န္နည္ီးပါီး 
ေၾကမင္ီး၎တို႔ကဆိုသည္။197 ထိုအ္ခက္ကုိေကခမ္လႊမီးာႏုိင္ေရီးအတ က္ အ္ န္အရမရ ိမခမီးသည္ ကခသင္ဲ့အ္ န္ေင ကိုတ က္္ခက္ာိုႏင္ရန္ 
နည္ီးလမ္ီးေပါင္ီးစံုကို အသံုီးျပ်ဳေလဲ့ရ ိၾကသည္။ ဥပမမ အ္ န္အရမရ ိက လုပ္ငန္ီး၏ဝင္ေင ကိုသိရ ိလိုပါက လက္ေထမက္အ  ္န္မ ွဴီး/ 
က င္ီးဆင္ီးစစ္ေဆီးေရီးသမမီးက စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးကိုသ မီးေရမက္စစ္ေဆီးသည္။ ထိုသုိ႔သ မီးေရမက္စစ္ေဆီးေနစဥ္အတ င္ီး အရမရ ိ 
မခမီးသည္ လုပ္ငန္ီး၏ဝင္ေင ာႏ င္ဲ့ အျမတ္ေင မခမီးကို သိရ ိာႏုိင္ရန္ႀကိ်ဳီးစမီးၾကသည္။ ဥပမမ ဟိုတယ္လုပ္ငန္ီးျဖစ္ပါက အ္ န္အရမရ ိသည္ 
အ္န္ီးအမခ်ဳိီးအစမီးမခမီးာႏ င္ဲ့ အ္န္ီးလ တ္မခမီးကခန္ရ ိမႈကိုၾကည္ဲ့ၿပီီး ဝင္ေင ကုိေဖမ္ထုတ္ာႏိုင္ရန္ႀကိ်ဳီးစမီးသည္။198 အသံုီးစရိတ္မခမီးကုိ 
္န္႔မ န္ီးရမတ င္လည္ီး လက္တမ္ီးေဖမ္ျမွဴလမမခမီးကုိသံုီးေလဲ့ရ ိသည္။ ဥပမမ ေစခီးဆိုင္တစ္ဆိုင္အတ က္ အေရမင္ီးတန္ဖိုီးသည္ ၁၀၀ 
ကခပ္ျဖစ္ပါက အရင္ီး ၈၅ ကခပ္၊ သယ္ယ စရိတ္ ၅ ကခပ္ာႏ င္ဲ့ အျမတ္ ၁၀ ကခပ္ျဖစ္သည္ဟု တ က္္ခက္ေလဲ့ရ ိသည္။199 စမရင္ီးဇယမီး 
မခမီးေကမင္ီးစ မထမီးရ ိျ္င္ီးမရ ိေသမလုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က္ အရမရ ိမခမီးက အေထမက္အထမီးမခမီးကို တတ္ာႏိုင္သေလမက္ရ မေဖ ၿပီီး 
‘ကို္ယ္ပိုင္အကြဲျဖတ္္ခက္မခမီး’ ကို္ခမ တ္ၾကသည္။200 ေနမက္ဆုံီးရလမဒ္အေနာႏ င္ဲ့ ျပည္တ င္ီးအ္ န္ဌမနက မိမိေပီးေဆမင္ရမည္ဲ့ အ္ န္ 
ကိုမိမိဖမသမဆုံီးျဖတ္ေစသည္ဲ့စနစ္ကုိ အမီးေပီးေထမက္္ံေသမ္လည္ီး ၎၏က င္ီးဆင္ီးအရမရ ိမခမီးကမ  ထိုစနစ္ကိုမကခင္ဲ့သုံီးာႏုိင္ေစ 
ရန္ေဆမင္ရ က္ေနၾကသည္။ အ္ န္မည္မ ခေပီးေဆမင္ရမည္ကို ေနမက္ဆုံီးအဆံုီးအျဖတ္မ မ ျပည္တ င္ီးအ္ န္ဌမန၏လက္ထြဲတ င္သမ 
ရ ိေနသည္။201 ထိုစနစ္တ င္ အျပန္အလ န္ညိႇာိႏႈ္င္ီးေရီးလုပ္ာႏုိင္ေသမေနရမမခမီးစ မရ ိေနသည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ေစခီးတစ္္ုမ ငါီးေရမင္ီး 
သမမီးတစ္ဦီးသည္ အမခ်ဳိီးအမည္သတ္မ တ္ထမီးေသမအ  ္န္ကိ ု ျပည္တ င္ီးအ္ န္သို႔ေပီးေဆမင္ေနရသည္ဟု ေျဖဆိုသည္။ ထိုေစခီး 
သည္က မိမိတို႔မည္မ ခေရမင္ီး္ခရသည္ကိုေမီးျမန္ီးပါက မည္သ ကမ အမ န္ကုိေျဖမည္မဟုတ္ေၾကမင္ီးလည္ီး လ ယ္လင္ဲ့တက ဝန္္ံပါ 
သည္။ သို႔တုိင္ေအမင္ ၎တုိ႔ေပီးေဆမင္ရမည္ဲ့အ္ န္သည္ မခမီးျပမီးလ န္ီးေနသည္ဟုယ ဆၿပီီး ဆိုင္အရ ယ္အစမီးအလုိက ္အ္ န္ာႏႈန္ီး 
ထမီးသစ္တစ္္ုကို အ္ န္ဌမနာႏ င္ဲ့ ညိႇာိႏႈင္ီးသတ္မ တ္ၾကသည္။ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့သ တစ္ဦီး၏အဆိုအရ အ္ န္သည္ ကခပ္ ၁၀၀၀၀၀ မ  

                                                            
196 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၇။ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့သ ၏ အဆိုအရ အဖ ြဲ႕တ င္ ၂၀၁၄- ၁၅ ဘ႑မာႏ စ္မ စၿပီီး ေကခီးလကလ္မီ္းမခမီးာႏ င္ဲ့ တံတမီးမခမီး ေဆမကလ္ုပရ္န္လညီ္း 
လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ရ ိလမသညဟ္ ုသိရသည္။ 
197 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၁၊ ဇ လိုင ္၁၅၊ ၂၀၁၅။ 
198 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၃။ 
199 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၁၊ 
200 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၁၊ 
201 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၁၊ 
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၄၀၀၀၀ ၾကမီးတ င္ရ ိတတ္ၿပီီး ယင္ီးအ္ န္သည္ အသမီးတင္အျမတ္ေင  သို႔မဟုတ္ စုစုေပါင္ီးဝင္ေင ာႏ င္ဲ့ ဆက္စပ္မႈလုံီးလံုီးလခမီးလခမီး 
မရ ိေၾကမင္ီးလည္ီး သိရသည္။202 

၃.၃.၄ တံဆိပေ္္ါငီ္း္ န ္

တံဆိပ္ေ္ါင္ီး္ န္သည္ ျပည္တ င္ီးအ္ န္ဌမနအတ က ္ ပံုမ န္ဝင္ေင တစ္မခ်ဳိ္ီးပင္ျဖစ္သည္။ စမရ က္စမတမ္ီးေပါင္ီးမခမီးစ မတို႔ကုိ တရမီးဝင္ 
ျဖစ္ေစေရီးတ င္ အ္ န္တံဆိပ္ေ္ါင္ီးမခမီးကိုသံုီးရန္လုိသည္။203 အထက္တ င္ေဆ ီးောႏ ီးထမီးေသမ အ္ န္အမခ်ဳိီးအစမီးမခမီးနည္ီးတ  
ကန္ထ႐ုိုံးက္စမ္ခ်ဳပ္ကြဲဲ့သုိ႔ေသမ ကိစၥမခမီးတ င္သုံီးရမည္ဲ့အ္ န္တံဆိပ္ေ္ါင္ီး၏ေစခီးာႏႈန္ီးကို ၿမိ်ဳ႕နယ္အ္ န္အရမရ ိဦီးေဆမင္ေသမ 
ဘုတ္အဖ ြဲ႕ကဆုံီးျဖတ္သည္။ ကန္ထ႐ုိုံးက္စမ္ခ်ဳပ္၏တန္ဖိုီးာႏ င္ဲ့ တစ္စံုတစ္ရမဆက္စပ္ျ္င္ီးမရ ိပြဲ ဘုတ္အဖ ြဲ႕ကဆံုီးျဖတ္သည္ဲ့ေစခီးာႏႈန္ီး 
ျဖင္ဲ့သမ ေကမက္္ံေနျ္င္ီးျဖစ္သည္။204 ထိုအ္ခက္ေၾကမင္ဲ့ ျမန္မမာႏိုင္ငံေအမက္ေျ္အဆင္ဲ့တ င္ စမ္ခ်ဳပ္စမတမ္ီးမခမီးကို တန္ဖိုီးအမ န္ 
အတိုင္ီးမဟုတ္ပြဲ ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကေသမ စနစ္အျမစ္တ ယ္ေနျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။

                                                            
202 ပုဂၢလိကက႑ာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၆၊ ဇ လိုင ္၁၇၊ ၂၀၁၅။ 
203 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၁၊ 
204 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၁၊ 
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အပိငုီ္း ေလီး - ေစခီးၿပ်ိဳငေ္လလံလိုငစ္ငစ္နစ ္

ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ာႏ င္ဲ့ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအဆင္ဲ့အစိုီးရာႏ စ္မခ်ဳိီးစလုံီး၏ ဌမနဆုိင္ရမအမခမီးအျပမီးအတ က္ အဓိကဝင္ေင  
အရင္ီးအျမစ္မ မ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံေၾကီးမခမီးျဖစ္သည္။ ယင္ီးဌမနဆုိင္ရမမခမီးတ င္ သစ္ေတမဌမန၊ ငါီးလုပ္ငန္ီးဌမန၊ စည္ပင္သမယမေရီး 
အဖ ြဲ႕မခမီးအပါအဝင္ အျ္မီးဌမနဆုိင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္ီးအမခမီးအျပမီးလည္ီးပါဝင္သည္။ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံလိုင္စင္မခမီးသည္ သက္ဆိုင္ရမ 
စီီးပ မီးေရီးက႑မခမီးတ င္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးလုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ကုိ ေလလံစနစ္ျဖင္ဲ့ ကုမၸဏီမခမီးသို႔္ခထမီးေပီးျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး မခမီးေသမအမီးျဖင္ဲ့ 
သက္တမ္ီးတစ္ာႏ စ္ျဖစ္သည္။ နဝတ/နအဖေ္တ္တစ္ေလ ခမက္လံုီးတ င ္ ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ာႏ င္ဲ့ ဒ န္တ ြဲ 
ေနေသမ အ္ခင္ီးအရမတစ္္ုျဖစ္ၿပီီး အစိုီးရသစ္လက္ထက္တ င္လည္ီး ေနရမမခမီးစ မ၌ ဆက္လက္တည္ရ ိသည္။ လက္ရ ိအ္ခိန္တ င္ 
ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအမခမီးအျပမီးတုိ႔သည္ ဥပေဒမခမီးကိုျပဌမန္ီးၿပီီး လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္မႈာႏ င္ဲ့ ေစခီးက က္ႀကီီးစိုီးမႈပံုစံမခမီးကို ဖန္တီီး 
ယ ေနၾကသည္။ ထိလုက္ဝါီးႀကီီးအုပ္စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကို ေလလံလုိင္စင္မခမီးမ တစ္ဆင္ဲ့ လုပ္ပိုင္  ္င္ဲ့မခမီး္ခထမီးေပီးၿပီီး 
အစိုီးရအေနာႏ င္ဲ့ လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္မႈမ ရရ ိေသမ အကခ်ဳိီးအျမတ္အ္ခ်ဳိ႕ကိ ု ျပန္လည္ရယ သည္ဲ့ပံုစံျဖစ္သည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမ လိုင္စင္ပံုစံမခမီး 
သည္ စမီးသံုီးသ  သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္/ေပီးသ င္ီးသ တုိ႔အေပၚတ င္ သ ယ္ဝုိက္္ န္ပုံစံျဖင္ဲ့ေဆမင္ရ က္သည္။ လိုင္စင္ရရ ိသ သည္ 
စမီးသံုီးသ မခမီးာႏ င္ဲ့ တစ္ဆင္ဲ့ေပီးသ င္ီးသ မခမီး၏ အကခ်ဳိီးစီီးပ မီးာႏ င္ဲ့ဆန္႔ကခင္ၿပီီး လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္ရရ ိေသမ အကခ်ဳိီးအျမတ္မခမီးကို 
္ံစမီးရသည္။ စမီးသံုီးသ မခမီးမ မမ  သ ယ္ဝုိက္္ န္၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုီးမခမီးကိုထမ္ီးရသည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံလိုင္စင္မခမီး ဥပမမ 
စည္ပင္သမီးသတ္လုိင္စင္မခမီးတ င္ အစိုီးရက စံာႏႈန္ီးမရ ိပြဲ အလခင္ီးသင္ဲ့သလိုသတ္မ တ္ေသမ ေစခီးာႏႈန္ီးသတ္မ တ္္ခက္မခမီးကို 
လိုင္စင္ရရ ိသ က လိုက္နမရသည္။205 ထုိစနစ္ကခင္ဲ့သုံီးေသမက႑မခမီးတ င္ ေစခီးက က္၏ဝိေသသမခမီးေပခမက္ဆံုီးၿပီီး စီမံကိန္ီး 
စီီးပ မီးေရီးပံုစံမခ်ဳိီးကို ဖန္တီီးေပီးသည္။ ထိုအေျ္အေနသည္ မထိေရမက္မႈ၊ အလုပ္မျဖစ္မႈမခမီး၊ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံရန္မက္လံုီးမခမီးကို 
ဖခက္ဆီီးမႈမခမီး၊ ေစခီးက က္ာႏ င္ဲ့ ေစခီးာႏႈန္ီးဆိုင္ရမဆက္ာႏႊယ္္ခက္မခမီး အမီးနည္ီး သို႔မဟုတ္ က ယ္ေပခမက္မႈမခမီး၊ ပုဂၢလိကက႑ 
အျမတ္ႀကီီးစမီးမႈမခမီးစသည္ဲ့ အာႏၲရမယ္ဆုိီးကခ်ဳိီးမခမီးစ မကိ ု ေပၚထ က္လမေစသည္။ သို႔ေသမ ္ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့ေသမ အစိုီးရအရမရ ိ 
အမခမီးအျပမီးသည္ ထိုစနစ္၏ျပႆနမရပ္မခမီးကို သတိျပ်ဳမိၾကၿပီီးျဖစ္ေနသည္။ ၎တုိ႔အနက္မ  အ္ခ်ဳိ္႕မ မ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးကို 
စတင္ေနၾကၿပီျဖစ္ေသမ္လည္ီး အ္ခ်ဳိ႕မ မမ  ေနမက္တ န္႔ေနၾကဆြဲျဖစ္သည္။ ဗဟုိ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ခမဲ့္ခၿပီီး ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးသို႔ 
လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့မခမီး္ ြဲေဝေပီးလုိက္ေသမ္လည္ီး ေဒသအဆင္ဲ့စီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္္မႈက႑တ င္ တိုီးတက္ျဖစ္ထ န္ီးမႈမခမီး လံုီးဝ 
မေတ ႕ျမင္ရေသမေနရမမ မ ထိုေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသအဆင္ဲ့ အရမရ ိမခမီး၏ အသစ္စမ္ီးသပ္လုပ္ကုိင္မႈမခမီး 
လံုီးဝေပခမက္ဆုံီးေနေသမေနရမလည္ီးျဖစ္သည္။ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံလိုင္စင္စနစ္ကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲရန္ ေဒသအလိုက္ စမ္ီးသပ္ 
ႀကိ်ဳီးပမ္ီးမႈမခမီးသည္ ေဒသတ င္ီးစီီးပ မီးေရီးက႑ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈတိုီးတက္ေစေရီးတ င္ အလ န္အလမီးအလမေကမင္ီးေသမ နယ္ပယ္ 
တစ္္ုျဖစ္ၿပီီး ေဒသာၲႏရစီီးပ မီးေရီးအမီးေကမင္ီးေစရန္ကုိလည္ီး အေထမက္အက ျပ်ဳာႏုိင္သည္။  

ျမန္မမာႏုိင္ငံရ ိ ဝန္ႀကီီးဌမနအမခမီးအျပမီးတ င္ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံစနစ္ကိုအေတ ႕ရမခမီးေသမ္လည္ီး ယ္ုအ္န္ီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရီး 
အဖ ြဲ႕မခမီးကခင္ဲ့သုံီးေသမ ေလလံလိုင္စင္စနစ္ကုိ အဓိကသံုီးသပ္ေဆ ီးောႏ ီးသ မီးပါမည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ စီီးပ မီးေရီး 
လုပ္ငန္ီးအမခ်ဳိီးအစမီးေပါင္ီးစံုတို႔အတ က္ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံစနစ္ကုိကခင္ဲ့သုံီးသည္။ ထိုက႑မခမီးသည္ ကိုလုိနီေ္တ္ျမွဴနီစပယ္ ဥပေဒ 
၁၈၉၈ အရ ျမွဴနီစပယ္အစိုီးရမခမီးကိုလုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ေပီးထမီးေသမ က႑မခမီးလည္ီးျဖစ္သည္။206 ႀကီီးၾကပ္က ပ္ကြဲရေသမ က႑မခမီး သည္ 
ကမလရ ည္ၾကမစ မမေျပမင္ီးလြဲပြဲရ ိ္ြဲဲ့ေသမ္လည္ီး က ပ္ကြဲမႈျပ်ဳေသမပံုစံမခမီးမ မမ  သိသမထင္ရ မီးစ မေျပမင္ီးလြဲလမ ြ္ဲဲ့သည္။ လက္ရ ိ 
အ္ခိန္တ င္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ေအမက္ပါဇယမီးက က္ - ၁၀ တ င္ေဖမ္ျပထမီးေသမ လုပ္ငန္ီးက႑ရပ္မခ်ဳိီးစံုတို႔တ င္ 
ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံစနစ္ျဖင္ဲ့ လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီးကို္ခထမီးေပီးလခက္ရ ိသည္။ 

ဇယမီးက က္- ၁၀။ စည္ပငသ္မယမေစခီးၿပ်ိဳငေ္လလံစနစျ္ဖင္ဲ့ လုိငစ္ငရ္ယ ရေသမလုပင္နီ္းမခမီး 
သမီးသတ္လုပ္ငန္ီး 
က ီးတုိ႔လုပ္ငန္ီး 
အေပါင္ဆိုင္ 
ေမမ္ေတမ္ယမဥ္ာႏ င္ဲ့ ကုန္တင္ယမဥ္ဘီီး္ န္ေကမက္္ံျ္င္ီး 
အေဝီးေျပီးဘတ္စ္ကမီးဂိတ္ဝင္ေၾကီးမခမီးာႏ င္ဲ့ လံုျ္ံ်ဳေရီးလုပ္ငန္ီး 
ဆိပ္္ံတံတမီးမခမီး 
ေစခီးေကမက္ ေကမက္္ံသည္ဲ့လုပ္ငန္ီး 
ပန္ီးျ္ံာႏ င္ဲ့ ေရက ီး္ံဝင္္ င္ဲ့ေကမက္္ံသည္ဲ့လုပ္ငန္ီးမခမီး 
အမခမီးျပည္သ သံုီးေရအိမ္ာႏ င္ဲ့သန္႔စင္္န္ီး ဝင္ေၾကီးေကမက္္ံသည္ဲ့ လုပ္ငန္ီးမခမီး 
က ၽြဲာႏ မီးေရမင္ီး္ခသည္ဲ့ ေစခီး 

                                                            
205 အစုိီးရက ေစခီးာႏႈန္ီးသတ္မ တ္ျ္င္ီးသည ္အေတ ႕ရမခမီးေသမ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္ ျမန္မမာုိႏင္ငံတ င္သတ္မ တ္ေသမ ေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးမ မ စမီးသံုီး သ မခမီး၏ 
ဝယ္ာိုႏင္စ မ္ီးအေပၚအေျ္္ံၿပီီး သကဆ္ိုင္ရမက႑ကိ ုသုေတသနလုပ၍္ သတ္မ တ္ျ္င္ီးမဟတု္ပါ။ 
206 ျမွဴနီစပယ္ဥပေဒ၊ ၁၈၉၈ ကိုၾကည္ဲ့ပါ 
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၄.၁ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံလုပ္ငန္ီးစဥ္ 

ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံစနစ္သည္ ျမန္မမတစ္ာႏုိင္ငံလံုီးတ င္ တ င္ကခယ္စ မကခင္ဲ့သံုီးေသမစနစ္ျဖစ္ေသမ္လည္ီး တစ္ေနရမာႏ င္ဲ့တစ္ေနရမ 
လုပ္ကိုင္ေဆမင္ရ က္ပုံက မျ္မီးသည္။ အဘယ္ဲ့ေၾကမင္ဲ့ဆိုေသမ ေလလံႀကီီးၾကပ္သည္ဲ့စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးကုိ သက္ဆိုင္ရမ 
ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးက က ပ္ကြဲေနေသမေၾကမင္ဲ့ျဖစ္သည္။ က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င္ ေစခီးၿပိ်ဳင္ 
ေလလံမခမီးကို အမခမီးသိေစရန္ေၾကညမေလဲ့ရ ိၿပီီး လ တုိင္ီးဝင္ေရမက္ယ ဥ္ၿပိ်ဳင္ာုိႏင္ေသမ္လည္ီး ေလလံေအမင္သ သည ္လိုင္စင္ပါ စည္ီး 
မခဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမခမီးကို လိုက္နမေဆမင္ရ က္ရသည္။207 အ္ခ်ဳိ႕ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးရ  ိ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံမခမီးတ င္ သက္ဆိုင္ရမ စည္ပင္သမ 
ယမေရီးအဖ ြဲ႕က သတ္မ တ္ေပီးေသမၾကမ္ီး္င္ီးေစခီးရ ိၿပီီး ယင္ီးကိုႀကိ်ဳတင္ေၾကညမသည္။208 ေလလံဆ ြဲလိုေသမ လုပ္ငန္ီးရ င္သည္ 
သက္ဆိုင္ရမပုံစံကိုျဖည္ဲ့သ င္ီးၿပီီး ေစခီးာႏႈန္ီးကိုလ ခ်ဳိ႕ဝ က္ေဖမ္ျပကမ စမအိတ္ပိတ္ၿပီီး ေလလံေကမ္မတီသို႔တင္ရသည္။ ေကမ္မတီကို 
ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရီးေကမ္မတီာႏ င္ဲ့ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ဖ ြဲ႕စည္ီးထမီးသည္။209 အိတ္ပိတ္ေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးကို 
အမခမီးျပည္သ ေရ ႕ေမ မက္တ င္ ဖ င္ဲ့ဖတ္ၿပီီး အာႏုိင္ရရ ိသ ကိ ု ေၾကညမသည္။ အာႏုိင္ရသ သည္ လိုင္စင္အတ က္စေပၚေင ကို 
ေလလံေအမင္သည္ဲ့ေန႔၌ပင္ ေပီးေ္ခရန္လိုအပ္သည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င ္ေလလံေၾကီးငါီးသိန္ီးထက္ပိုေသမ လုပ္ငန္ီးမခမီး၌ 
အရစ္ကခ  ္ြဲ ေပီးျ္င္ီးကိုလက္္ံေသမ္လည္ီး ငါီးသိန္ီးေအမက္ေၾကီးမခမီးကိုမ  တလံုီးတရင္ီးတည္ီး ႀကိ်ဳတင္ေပီးသ င္ီးရသည္။210 
အ္ခ်ဳိ႕ေသမေဒသမခမီးတ င္ ေစခီးၿပိ်ဳင္လိုင္စင္အတ က္ ၿပိ်ဳင္ဆုိင္မႈျပင္ီးထန္ေသမ္လည္ီး အ္ခ်ဳိ႕ေဒသမခမီးတ င္မ  ၿပိ်ဳင္ဆို္င္မႈမရ ိသေလမက္ 
ပင္ ျဖစ္သည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑မာႏ စ္အတ က္ က ီးတို႔လုပ္ငန္ီးေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံ ၁၆ ္ုေ္ၚယ ရမတ င္ 
ၿပိ်ဳင္ဆုိင္သ တစ္ဦီး ထက္ပိုေသမေနရမ ာႏ စ္ေနရမသမရ ိ္ြဲဲ့သည္။211 ထိုက ီးတို႔လုပ္ငန္ီးအမခမီးစုမ မ ေကခီးလက္ေဒသတ င္ရ ိၿပီီး 
လိုင္စင္ေၾကီးလည္ီးအလ န္ နည္ီးပါီးသည္။212 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က ထိုေကခီးလက္က ီးတို႔လုပ္ငန္ီးအေသီးစမီးကေလီးမခမီးသည္ 
အလုပ္ျဖစ္ေသမ စီီးပ မီး ေရီးမဟုတ္ပြဲ ေန႔စဥ္အျမတ္ေင မ မ ၅၀၀၀ မ  ၆၀၀၀ ကခပ္ၾကမီးတ င္သမရ ိသည္ဟု ဆုိသည္။213 

ေစခီးၿပိ်ဳင္လုိင္စင္မခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္သည္ဲ့ အေသီးစိတ္အ္ခက္အလက္မခမီးကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕နည္ီးဥပေဒတ င္ 
ထည္ဲ့သ င္ီးျပဌမန္ီးထမီးၿပီီး ယင္ီးတ င္မ တ္သမီးဖ ယ္ေကမင္ီးေသမ အသံုီးဝင္ေသမ ျပဌမန္ီး္ခက္အမခမီးအျပမီးပါဝင္သည္။ ထိုနည္ီး 
ဥပေဒမခမီးတ င္ ေလလံေအမင္သ အမီး ေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးကို ဗီာုိႏင္ီးျဖင္ဲ့သက္ဆုိင္ရမဆုိင္မခမီးတ င္ ကပ္ထမီးေပီးရန္၊ ၿမိ်ဳ႕နယ္ 
စည္ပင္သမယမေရီးေကမ္မတီ၏ ဖုန္ီးနံပတ္ကုိလည္ီး ထည္ဲ့သ င္ီးေဖမ္ျပရန္စသည္ဲ့ စည္ီးကမ္ီး္ခက္မခမီးကို လိုက္နမေစရန္ 
ျပဌမန္ီးထမီးသည္။ အကယ္၍ စမီးသံုီးသ မခမီးဘက္မ  တစ္စံုတစ္ရမမေကခလည္မႈမခမီး ရ ိပါကလည္ီး ေဖမ္ျပထမီးေသမ ဖုန္ီးနံပါတ္သုိ႔ 
ဆက္သ ယ္ၿပီီး ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရီးေကမ္မတီသုိ႔ တိုက္႐ုံးိုက္တိုင္ၾကမီးရန္ အမီးေပီးထမီးသည္။ ပုသိမ္တ င္ ယင္ီးစနစ္ေၾကမင္ဲ့ 
ဖယ္ရီ္ာႏႈန္ီးထမီးမခမီး ေျပမင္ီးလြဲသ မီး ြ္ဲဲ့ရသည္။ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑မာႏ စ္တ င္ က ီးတို႔လုပ္ငန္ီးတစ္္ုသည္ ညဘက္ဝန္ေဆမင္မႈမခမီး 
အတ က္ ဝန္ေဆမင္္ာႏ စ္ဆေကမက္္ံရန္ အ္ င္ဲ့ရ ိသည္။ ညအ္ခိန္ကိုသတ္မ တ္ရမတ င္ ည ၆ နမရီမ  နံနက္ ၆ နမရီအတ င္ီးကို 
သတ္မ တ္ေပီးထမီးေသမ္လည္ီး ္ရီီးသ မီးမခမီး၏ ကန္႔က က္တိုင္ၾကမီးမႈေၾကမင္ဲ့ ၂၀၁၅- ၁၆ ဘ႑မာႏ စ္တ င္ ညအ္ခိန္ကို ည ၇ နမရီမ  
နံနက္ ၆ နမရီသို႔ေျပမင္ီးလြဲသတ္မ တ္ေပီးလိုက္ရသည္။214 ထိုသုိ႔ေသမတမဝန္္ံယ မႈမခမီးသည္ ျမန္မမာႏုိ္င္ငံတ င္ရ မီးပါီးေသမ 
ဥပမမမခမီးျဖစ္ေသမ္လည္ီး တမဝန္္ံယ မႈဆိုင္ရမစနစ္မခမီးကိုေလဲ့လမရမတ င္ အေကမင္ီးဆံုီးေသမ နမ နမျဖစ္စဥ္တစ္္ုုျဖစ္ပါသည္။ 

၄.၂ သမီးသတ္လုပ္ငန္ီးလုိင္စင္မခမီး 

သမီးသတ္လိုင္စင္မခမီးသည္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ကေဆမင္ရ က္ေသမ လိုင္စင္မခမီးအနက္အေရီးအႀကီီးဆံုီးျဖစ္ၿပီီး အကခ်ဳိ္ီးအျမတ္ 
လည္ီးႀကီီးမမီးေသမ လိုင္စင္မခမီးျဖစ္သည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င္ သမီးသတ္လိုင္စင္ေၾကီးသည္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ဝင္ေင  
၏ အႀကီီးဆံုီးအစိတ္အပိုင္ီး (အ္ခ်ဳိ႕ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င္ ငါီးဆယ္ရမာႏႈန္ီးေကခမ္) ျဖစ္ေလဲ့ရ ိသည္။215 သမီးသတ္လုိင္စင္ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံ 
စနစ္ကုိ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအတ က္တန္ဖုိီးရ ိေစသည္ဲ့ ဝိေသသလကၡဏမမခမီးကပင္ ထုိစနစ္၏ အဓိကအကခဆုံီး အမီးနည္ီး 
္ ၽတ္ယ င္ီး္ခက္မခမီးလည္ီးျဖစ္ေနျပန္သည္။ လိုင္စင္၏တန္ဖုိီးမ မ သက္ဆုိင္ရမက႑အေပၚ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးပိုင္ီးမ တမီးျမစ္ကန္႔ သတ္မႈ 
ပမမဏ အနည္ီးအမခမီးေပၚတ င္ မ တည္ေနသည္။ ထိုကန္႔သတ္္ခက္မခမီးေၾကမင္ဲ့ ေစခီးက က္သဘမဝာႏ င္ဲ့ဖီလမဆန္႔ကခင္ျဖစ္ေသမ 
လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္မႈကုိျဖစ္ေစကမ ေစခီးာႏႈန္ီးကိုလည္ီး ာႏုိင္ငံေတမ္ကသတ္မ တ္ေပီးရသည္။ ထိုအ္ခက္ေၾကမင္ဲ့ လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္ 

                                                            
207 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၁၊ 
208 ၾကမ္ီး္င္ီးေစခီးမခမီးသတ္မ တထ္မီးေသမ္လည္ီး အ္ခ်ိဳ႕ေသမေလလံမခမီးတ င ္ဝင္ေရမကယ္ ဥ္ၿပိ်ဳင္သ တစ္ဦီးမ မရ ေိသမေၾကမင္ဲ့ လိုင္စင္ကိ ုၾကမ္ီး္င္ီး 
ေစခီးေအမက္ေလခမဲ့ေသမေစခီးာႏ င္ဲ့ ေပီးလိုကရ္ျ္င္ီးမခမီးလည္ီးရ သိည္။ 
209 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၁ ာႏ င္ဲ့ ၀၁၅၊ ဇ လိုင္ ၉၊ ၂၀၁၅။ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၇။ 
210 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၁။ 
211 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၇။ 
212 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၇။ 
213 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၇။ 
214 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၂၊ ဇ လိုင ္၈၊ ၂၀၁၅။ 
215 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၅၊ ဇ လိုင ္၁၄၊ ၂၀၁၅။ 
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အျမတ္အစ န္ီးမခမီးေပၚထ က္လမၿပီီး ယင္ီးကို စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ာႏ င္ဲ့ လုိင္စင္ေအမင္သ တို႔မ ခေဝ္ံစမီးၾကသည္။ ထိုမ တစ္ဆင္ဲ့ 
ေမ ီးျမွဴေရီးျ္ံမခမီးမ အသမီးထ က္ သတၱဝါမခမီးကိ ု ေစခီးာႏ ိမ္ၿပီီး ေစခီးက က္ထြဲရ ိအသမီးကိုေစခီးတင္ေသမအေျ္အေနသို႔ သဘမဝအတုိင္ီး 
္ခဥ္ီးကပ္သ မီးသည္။ ထိုအကခ်ဳိီးဆက္ကိုေဒသတ င္ီး မ ဝါဒ္ခမ တ္သ အမခမီးအျပမီးက သတိျပ်ဳမိၿပီီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မ  အ္ခ်ဳိ႕ 
သည္ အမခမီးျပည္သ အကခ်ဳိီးစီီးပ မီးကို ထိ္ုိက္ေစသည္ဟုဆိုကမ ထိုေလလံစနစ္ကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲရန္ စတင္ႀကိ်ဳီးစမီးလမၾကသည္။ 
က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမမႈတ င္ သ မီးေရမက္ ြ္ဲဲ့ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္ေျ္မက္ၿမိ်ဳ႕နယ္တ င္ မတ ညီေသမ သမီးသတ္လိုင္စင္စနစ္ေလီးမခ်ဳိ္ီးကိ ုကခင္ဲ့သံုီး 
ေနၾကေၾကမင္ီး ေတ ႕ ြ္ဲဲ့ရသည္။ ထိုအ္ခက္သည္ ပံုမ န္ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးထက္ေကခမ္လ န္ၿပီီး ေဒသတ င္ီးအဆင္ဲ့မ ဝါဒဆုိင္ရမ 
စမ္ီးသပ္ ကခင္ဲ့သံုီးမႈမခမီးကုိျပ်ဳလုပ္ေနသည္ဲ့ ရ မီးရ မီးပါီးပါီးထ ီးျ္မီးေသမ နမ နမျဖစ္စဥ္တစ္္ုပင္ျဖစ္သည္။ 

က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမ ေဒသမခမီးအနက္ ဧရမဝတီတိုင္ီးေဒသႀကီီးတ င္ကခင္ဲ့သံုီးေနေသမ သမီးသတ္လိုင္စင္စနစ္သည္ ယ္င္ 
အစိုီးရလက္ထက္ကကခင္ဲ့သံုီး္ြဲဲ့ေသမစနစ္ာႏ င္ဲ့ မခမီးစ မဆင္တ ေနသည္ကုိေတ ႕ရသည္။ လိုင္စင္ေအမင္သ သည္ အမြဲသမီး၊ ဝက္သမီး 
ာႏ င္ဲ့ဆိတ္သမီးမခမီးကို သမီးသတ္ထုတ္ယ  ္င္ဲ့ရ ိသည္ဲ့အျပင္ သတ္မ တ္ဧရိယမအတ င္ီး အသမီးလက္ကမီးေရမင္ီး္ခမႈကိုလည္ီး ထိုသ  
တစ္ဦီးတည္ီးက သီီးသန္႔လုပ္ပိုင္  ္င္ဲ့ရ ိသည္။ အျ္မီးသ မခမီးသည္ အသမီးကိုတစ္ဆင္ဲ့ျပန္လည္ေရမင္ီး္ခာိုႏင္ေသမ္လည္ီး လိုင္စင္ 
ေအမင္သ ထံမ သမ ဝယ္ယ ေရမင္ီး္ခ  ္င္ဲ့ရ ိသည္။216 ထိုနယ္ေျမအတ င္ီးတ င္ အသမီးမခမီးကို ႀကိ်ဳတင္သတ္မ တ္ထမီးေသမ ေနရမမခမီး၌ 
သမေရမင္ီး္ခာိုႏင္သည္။ ပုသိမ္ၿမိ်ဳ႕နယ္မ  ဥပမမကုိ ဇယမီးက က္ - ၁၁ တ င္ၾကည္ဲ့႐ုံးႈာိုႏင္သည္။217 ထိုသုိ႔ပထဝီအေနအထမီးအရ 
ကန္႔သတ္ေပီးမႈသည္ လိုင္စင္ေအမင္သ အမီး ေစခီးက က္သေဘမအရမဟုတ္သည္ဲ့ လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္မႈကုိရရ ိေစသည္။ လက္ဝါႀကီီးအုပ္ 
ေစခီးာႏႈန္ီးကို ကမက ယ္ရန္အလို႔င မ ဧရမဝတီတိုင္ီးအတ င္ီးရ ိ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ေစခီးက က္အတ င္ီး အသမီးေရမင္ီး 
္ခရမည္ဲ့ ေစခီးာႏႈန္ီးက္ိုလည္ီး သတ္မ တ္ေပီးထမီးသည္။218 နည္ီးဥပေဒထြဲတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုမ  လိုင္စင္ရသ သည္ အျ္မီးၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးသုိ႔ေ 
ကခမ္လ န္ၿပီီး အသမီးေရမင္ီး္ခပိုင္္ င္ဲ့ကုိ ကန႔္သတ္ပိတ္ပင္္ခက္လည္ီးပါဝင္သည္။219 ထိုကန္႔သတ္္ခက္ေၾကမင္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုမ  
စမီးသံုီးသ သည္ အနီီးအနမီးၿမိ်ဳ႕နယ္တ င္ ေရမင္ီး္ခေနေသမပိုမိုေစခီးသက္သမသည္ဲ့ အသမီးကိုဝယ္ယ ္ င္ဲ့ဆုံီး႐ုံးံႈီးသ မီးသည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕နည္ီးဥပေဒမခမီးတ င္ တစ္ေန႔အတ င္ီးသတ္ျဖတ္ာႏုိင္ေသမ တိရစ မန္အေကမင္ေရကိုလည္ီး ကန္႔သတ္ 
ထမီးသည္။ ဥပမမ ၿမိ်ဳ႕ေစခီး၏ဝက္လိုင္စင္တ င္ တစ္ရက္ ဝက္ ၁၅ ေကမင္သမသတ္ျဖတ္ာိုႏင္ၿပီီး ဆိတ္ာႏ င္ဲ့ ာႏ မီးသတ္လိုင္စင္မခမီးတ င္ 
တစ္ရက္လ ခင္ ၇ ေကမင္စီသမ သတ္ျဖတ္ရန္ကန္႔သတ္ထမီးျ္င္ီးမခ်ဳိီးျဖစ္သည္။220 

ဧရမဝတီတိုင္ီးေဒသႀကီီးအတ င္ီးတ င္ အသမီးေစခီးာႏႈန္ီးသည္ လ န္ ြ္ဲဲ့ေသမာႏ စ္အနည္ီးငယ္အတ င္ီး တစ္ာႏ စ္လ ခင္ ၁၀% ာႏႈန္ီးျဖင္ဲ့ ပံုမ န္ 
ျမင္ဲ့တက္လခက္ရ ိသည္။ ထိုာႏႈန္ီးကို စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးကသတ္မ တ္ျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး ေစခီးက က္အ္ခက္ျပမႈမခမီးာႏ င္ဲ့ ဆက္စပ္မႈမရ ိ 
ေပ။ ယင္ီးအ္ခက္ကိ ုစည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးက လက္ရ ိစနစ္၏ျပႆနမတစ္ရပ္အျဖစ္႐ုံးႈျမင္ၾကၿပီီး ေစခီးာႏႈန္ီးတက္ျ္င္ီးသည္ ဆိုီး 
ကခ်ဳိီးမခမီးကိုျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု နမီးလည္ထမီးၾကသည္။ အမဏမပိုင္မခမီးကသတ္မ တ္ေသမ အသမီးေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ု 
ာႏ င္ဲ့ တစ္္ုမတ ညီပြဲ ၿမိ်ဳ႕နယ္၏ဝင္ေင ာႏႈန္ီးကို အေျ္္ံျ္င္ီးျဖစ္ကမ ေစခီးက က္ကုိအေျ္္ံသတ္မ တ္ျ္င္ီးမခ်ဳိီးမဟုတ္ေပ။ စည္ပင္သမယမ 
ေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ ဝက္၊ အမြဲာႏ င္ဲ့ ဆိတ္သမီးေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးကို ပံုေသသတ္မ တ္ၿပီီး သတ္မ တ္ာႏႈန္ီးထမီးအတုိင္ီးေရမင္ီး္ချ္င္ီးမျပ်ဳပါက 
တိုင္ၾကမီးာႏုိင္ေသမ ဖုန္ီးနံပတ္မခမီးကုိလည္ီး သက္ဆုိင္ရမေစခီးမခမီးတ င္ ကပ္ေပီးထမီးသည္။221 သမီးသတ္လုပ္ငန္ီးမခမီးတ င္ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးက ႀကီီးၾကပ္စစ္ေဆီးျ္င္ီးမခမီးကိုေဆမင္ရ က္ျ္င္ီး၊ လ ေနရပ္က က္မခမီးအနီီးတ င္ သမီးသတ္လုပ္ငန္ီးမခမီး 
မလုပ္ကုိင္ေစရန္ တမီးျမစ္ျ္င္ီးမခမီးျဖင္ဲ့ ဥပေဒျပဌမန္ီး္ခက္မခမီးအသက္ဝင္ေစရန္လည္ီးေဆမင္ရ က္ၾကသည္။222 နည္ီးဥပေဒမခမီးတ င္ 
လိုင္စင္ေအမင္သ လိုက္နမေဆမင္ရ က္ရမည္ဲ့ စည္ီးကမ္ီး္ခက္မခမီး ဥပမမ အသမီးမခမီးေပၚသုိ႔ ျ္င္၊ ယင္ာႏ င္ဲ့ ပိုီးမႊမီးမခမီး မနမီးေစရန္ 
ကမက ယ္ရမည္ စသည္ျဖင္ဲ့ ျပဌမန္ီးထမီးေသမ္လည္ီး ေစခီးမခမီးကိုက င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမ ြ္ဲဲ့စဥ္က ထိုအ္ခက္မခမီးကို လိုက္နမေစရန္ 
ဖိဖိစီီးစီီးေဆမင္ရ က္ရန္ လိုေနေသီးေၾကမင္ီးေတ ႕ရ ိ္ြဲဲ့ရသည္။223 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ အသမီးမခမီးသယ္ယ ပုိ႔ေဆမင္ 
ျ္င္ီးကိုလည္ီး ႀကီီးၾကပ္သည္။224 ထို႔အျပင္ နည္ီးဥပေဒတ င္ သမီးသတ္႐ုံးံုမန္ေနဂခမ၊ ဝန္ထမ္ီးမခမီး၊ အေရမင္ီးစမေရီးာႏ င္ဲ့ အျ္မီး 

                                                            
216 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၁။ 
217 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၃၊ ဇ လိုင ္၇၊ ၂၀၁၅ ာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၇။ လိုင္စင္ရသ ထံမ  အသမီးမခမီးကိ ု
ဝယ္ယ ၿပီီးကခန္ေဒသမခမီးတ င ္ျပန္လည္ေရမငီ္း္ခသ မခမီးရ သိည္္။ သို႔ရမတ င္ လိုင္စင္အသမီးကို ေစခီးာႏႈန္ီးအေသျဖင္ဲ့ဝယ္ရေသမေၾကမင္ဲ့ ေစခီးာႏႈန္ီးအရ ေကမ 
အရည္အေသ ီးအရပါ ယ ဥ္ၿပိ်ဳင္ာိုႏင္စ မ္ီးမရ ိပါ။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ ေစခီးေကမငီ္းပိုရာႏိုင္မည္ဲ့ေနရမမခမီးကိုသမ ရ မေဖ ေရမင္ီး္ခၾကရသည္။ 
218 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၁ ာႏ င္ဲ့ ၀၁၇။ 
219 သကဆ္ိုင္ရမ စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕နည္ီးဥပေဒမခမီး၊ စမ- ၄၊ အမ တ-္ ၁၂။ 
220 သကဆ္ိုင္ရမ စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕နည္ီးဥပေဒမခမီး၊ စမ- ၂၊ အမ တ-္ ၂။ 
221 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၂၊ ဇ လိုင ္၇၊ ၂၀၁၅ 
222 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၅။ 
223 သက္္ဆိုင္ရမ စည္ပငသ္မယမနညီ္းဥပေဒ၊ စမ ၄၊ အမ တ ္၁၄။ 
224 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၅။ 
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အလုပ္သမမီးမခမီးသည္ ကိ္ုယ္ေရီးမ တ္တမ္ီး၊ မ တ္ပံုတင္အ္ခက္အလက္မခမီး၊ အိမ္ေထမင္စုစမရင္ီး၊ ရြဲစ္န္ီးေထမက္္ံ္ခက္စသည္တုိ႔ကို 
တင္သ င္ီးရန္လိုေၾကမင္ီးကိုလည္ီး ျပဌမန္ီးသတ္မ တ္ထမီးသည္။225 

ဇယမီးက က္- ၁၁။ ၂၀၁၅- ၁၆ ဘ႑မာႏ စ္အတ က ္ ပုသိမ္ၿမိ်ဳ႕နယ္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕၏နည္ီးဥပေဒအရ သတ္မ တ္ေပီးထမီး 
ေသမ အသမီးေရမင္ီး္ခရမည္ဲ့ေနရမမခမီး 

ဇယမီးက က္- ၁၁။ ၂၀၁၅- ၁၆ ဘ႑မာႏ စအ္တ က္ ပသိုမၿ္မ်ိဳ႕နယ္ စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕၏နည္ီးဥပေဒအရ သတ္မ တ္ေပီးထမီး ေသမ 
အသမီးေရမငီ္း္ခရမည္ဲ့ေနရမမခမီး 

လုိင္စင္္ံသ  ႀကိ်ဳတင္သတ္မ တ္ထမီးေသမ ေရမင္ီး္ခရမည္ဲ့ေနရမ 
ၿမိ်ဳ႕ေတမ္ေစခီးမခမီးအမီးလံုီး 
အတ က္ 
သမီးသတ္လိုင္စင္ရရ ိသ  

ပုသိမ္ၿမိ်ဳ႕ေစခီးမခမီးအမီးလံုီးရ ိ ေကမ္မတီမ သတ္မ တ္ေပီးထမီးေသမ အသမီးဆိုင္တန္ီးမခမီးအမီးလံုီး (ၿမိ်ဳ႕မေစခီး၊ 
ၿမိ်ဳ႕သစ္ေစခီး၊ ေအမင္သီရီေစခီး၊ ေအမင္ဧရမေစခီး၊ ငဝန္က ခန္ီးသမေစခီး၊ ေရႊဝါထ န္ီးေစခီး၊ ပိေတမက္ေ္ခမင္ီးေစခီး၊ 
ဧရမဝန္ေစခီး၊ ဧရမမင္ီးေစခီး၊ ကမ္ီးနမီးေစခီး၊ က မ္ီးျ္ံေစခီး) 

ဝယမီးေ္ခမင္ီး ဝက္လိုင္စင္ ဝယမီးေ္ခမင္ီးရ မစ န္ရ  ိဝယမီးေ္ခမင္ီးေကခီးရ မေစခီး 
ေရ မျပမဝက္လိုင္စင္ ေရ မျပမေကခီးရ မအစ န္ရ ိ ေရ မျပမေစခီး/ဦီးႀကီီးစိုီးကုမၸဏီ 
ေရ မျပမအမြဲလိုင္စင္ ရ မလယ္ရြဲစ္န္ီးေရ ႕ရ ိ ေရ မျပမေစခီး 
ၾကည္သမဝက္လိုင္စင္ ၾကည္သမေကခီးရ မေစခီး၊ ၾကည္သမရ မ 
ၾကက္ပန္ဝက္လိုင္စင္ ၾကက္ပန္ေကခီးရ မေစခီး၊ ၾကက္ပန္ရ မ 
ၾကက္ပန္အမြဲလုိင္စင္ ၾကက္ပန္ေကခီးရ မေစခီး၊ ၾကက္ပန္ရ မ 
ဇင္ႁပ န္ကုန္ီးအမြဲလုိင္စင္ ဇင္ႁပ န္ကုန္ီးေစခီး၊ ဇင္ႁပ န္ကုန္ီးေကခီးရ မ 
ရ မေဟမင္ီးဝက္လိုင္စင္ ရ မေဟမင္ီးႀကီီးေကခီးရ မေစခီး၊ ရ မေဟမင္ီးႀကီီးေကခီးရ မ 

ထိုေလလံလိုင္စင္စနစ္တ င္ ျပႆနမမခမီးစ မရ ိေနၿပီီးအ္ခ်ဳိ႕ကို သက္ဆိုင္ရမစည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးက စတင္ကိုင္တ ယ္ေဆမင္ 
ရ က္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ကခန္ျပႆနမရပ္မခမီးကိုမ  ကိုင္တ ယ္ေျဖရ င္ီးာႏုိင္ျ္င္ီးမရ ိေသီးပါ။ ပထမဦီးဆံုီးအေနာႏ င္ဲ့ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးက႑က 
သတ္မ တ္သည္ဲ့ ာႏ စ္စဥ္ေစခီးတက္မႈာႏႈန္ီးထမီးသည္ ာႏုိင္ငံ၏စီီးပ မီးေရီးအေဆမက္အဦတ င္ျဖစ္ပ မီးေသမ ေင ေၾကီးေဖမင္ီးပ မႈာႏႈန္ီးာႏ င္ဲ့ ္ခိတ္ 
ဆက္ျ္င္ီးမရ ိေသမ သဘမဝမကခသည္ဲ့ ကုန္ေစခီးာႏႈန္ီးတက္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ဒုတိယအေနာႏ င္ဲ့ လိုင္စင္ဆိုင္ရမကန္႔သတ္မႈမခမီးေၾကမင္ဲ့ 
ေစခီးက က္သေဘမအရ သဘမဝမကခေသမ လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္မႈကိုုျဖစ္ေပၚေစကမ ၿပိ္်ဳင္ဆုိင္မႈမခမီးာႏ င္ဲ့ ေစခီးက က္အကခ်ဳိီးအျမတ္ကို 
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအၾကမီး္ ြဲေဝရယ မႈကုိ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထမီးသည္။ လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္မႈမ ရေသမ အကခ်ဳိီးအျမတ္၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ပုိင္ီးကိုသမ လိုင္စင္ေလလံေၾကီးအေနာႏ င္ဲ့ အစိုီးရက ရရ ိျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ထိုလက္ဝါီးႀကီီးအုပ္လုိင္စင္စနစ္သည္ ေစခီးက က္ကို 
အ္ခင္ီး္ခင္ီးမဆက္စပ္ေသမ အပိုင္ီးငယ္မခမီးအျဖစ္္ ြဲထုတ္လုိက္ၿပီီး စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကိုလည္ီး အရ ယ္အစမီးႀကီီးထ မီးေအမင္ 
ေဆမင္ရ က္ၿပီီး စေကီးႀကီီးလုပ္ငန္ီးငန္ီးမခမီးတ င္သမရရ ိာုိႏင္ေသမ ထိေရမက္စ မထုတ္လုပ္ာႏုိင္စ မ္ီးမ တစ္ဆင္ဲ့ အျမတ္အစ န္ီးမခမီး ရယ  
သည္ဲ့အျဖစ္သို႔ မေရမက္ရ ိာိုႏင္ေအမင ္ကန္႔သတ္တမီးဆီီးမိရက္သမီးျဖစ္သ မီးေစသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုာႏ င္ဲ့ တစ္္ုၾကမီးကုန္သ ယ္မႈ မျပ်ဳ 
ာႏုိင္ေအမင္တမီးဆီီးျ္င္ီးက ေစခီးက က္ကုိေနမက္ထပ္ စိတ္ပို္င္ီးျ္င္ီးမခ်ဳိီးပင္ျဖစ္ၿပီီး ေစခီးသက္သမေသမေဒသမ  ကုန္စည္မခမီးကုိ ပိုမုိေစခီး 
ေကမင္ီးေသမေဒသသုိ႔တင္ပို႔ေရမင္ီး္ခ  ္င္ဲ့မရေအမင္ ပိတ္ပင္တမီးဆီီးလိုက္ျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္၏ေနမက္ထပ္ျပႆနမရပ္တစ္္ု 
မ မ အသမီးထုတ္ေမ ီးျမွဴေရီးတိရစ မန္အရ င္ေစခီးာႏႈန္ီးကို ေလခမဲ့ကခသ မီးေစျ္င္ီးျဖစ္သည္။ လက္ရ ိစနစ္သည္ တိရစ မန္အရ င္ေမ ီးျမွဴသ  
မခမီးအတ က္ ၿပိ်ဳင္ဆိုင္မႈျပ်ဳစရမေစခီးက က္မရ ိေအမင္ ဖန္တီီးေပီးထမီးသည္။ လိုင္စင္ျပဌမန္ီး္ခက္မခမီးတ င္ ေရမင္ီး္ခသ သည ္ ‘အကခင္ဲ့ 
စမရိတၱေကမင္ီးမ န္သ ’ ျဖစ္ရမည္ဲ့အျပင္ ‘ဝယ္ယ သ မခမီးကုိ ေကမင္ီးမ န္စ မဆက္ဆံရမည္’ ဟုလည္ီး ျပဌမန္ီးထမီးသည္။226 ထိုစံၫႊန္ီး 
မခမီးာႏ င္ဲ့မျပည္ဲ့မီဟု သတ္မ တ္ယ ဆ္ံရသ မခမီး၏ လိုင္စင္ကိ ု ျပန္လည္႐ုံးုတ္သိမ္ီး္ င္ဲ့ရ ိသည္။ ထိုေဝါဟမရမခမီး၏ အဓိပၸါယ္ေဝဝါီးမႈ 
ေၾကမင္ဲ့ ယင္ီးသည္ လိငု္စင္ရရ ိသ မခမီးဘက္မ ၾကညဲ့္ဲ့လ ခင္မေရရမမႈမခမီးပင္ျဖစ္သည္။ အေျ္္ံကခကခဆုိရေသမ္ လိုင္စင္စနစ္သည္ ဝက္၊ 
အမြဲာႏ င္ဲ့ ဆိတ္သမီး ေရမင္ီး္ခမႈမခမီးတ င္ ေစခီးက က္ဆုိင္ရမဝိေသသအမခမီးအျပမီးကုိ ဖယ္ရ မီးျပစ္လိုက္ၿပီီး အစိုီးရစီမံကိန္ီး 
စီီးပ မီးေရီးစနစ္ာႏ င္ဲ့မခမီးစ မဆင္တ ေသမစနစ္မခ်ဳိီးကို ဖန္တီီးျ္င္ီးသမျဖစ္သည္။ ယင္ီးစနစ္သည္ ထုတ္လုပ္သ မခမီးအေနာႏ င္ဲ့ မည္သည္ဲ့ 
ေစခီးာႏႈန္ီးကိုတင္ရ/္ခရမည္၊ စမီးသုံီးသ အေနာႏ င္ဲ့ မည္သည္ဲ့ထုတ္ကုန္ကိုဝယ္ယ ရမည္၊ ကုန္သည္မခမီးအေနာႏ င္ဲ့လည္ီး မည္သည္ဲ့ေနရမ 
သို႔အသမီးတင္ပို႔ေရမင္ီး္ခရမည္စသည္တို႔ကုိ ဆုံီးျဖတ္ရမတ င္အေျ္္ံထမီးရသည္ဲ့ ေစခီးာႏႈန္ီးအေျပမင္ီးအလြဲဆိုင္ရမ အ္ခက္ျပစနစ္မခမီး 
ကိုေစခီးက က္အတ င္ီးမ  ဖယ္ရ မီးပစ္လုိက္ေလသည္။ 

အ္ခ်ဳိ႕ေသမ သမီးသတ္လိုင္စင္စနစ္မခမီးသည္ ယ္င္အစုိီးရလက္ထက္ကအတိုင္ီးမေျပမင္ီးမလြဲရ ိေနၾကေသမ္လည္ီး အ္ခ်ဳိ႕ေသမ 
ေနရမမခမီးတ င္မ  ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့မ ဝါဒ္ခမ တ္္သ မခမီးက လက္ရ ိလိုင္စင္စနစ္၏ အမီးနည္ီး္ခက္မခမီးကိုဖယ္ရ မီးာႏုိင္ေစရန္ ျပ်ဳျပင္ 
ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးကို ေဆမင္ရ က္လခက္ရ ိၾကသည္။ ဥပမမေတမင္ႀကီီးၿမိ်ဳ႕နယ္တ င္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑မာႏ စ္အဆုံီး၌ ေလလံလိုင္စင္စနစ္ကို 

                                                            
225 သက္္ဆိုင္ရမ စည္ပငသ္မယမနညီ္းဥပေဒ၊ စမ ၅၊ အမ တ ္၁၈။ 
226 သက္္ဆိုင္ရမ စည္ပငသ္မယမနညီ္းဥပေဒ၊ စမ ၅၊ အမ တ ္၁၇။ 
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ဖခက္သိမ္ီး္ြဲဲ့သည္။ အေၾကမင္ီးရင္ီးမ မ ေဒသဆိုင္ရမလႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမီးလ ယ္က အသမီးေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးအဆမတန္ႀကီီးျမင္ဲ့ေနသည္ကို 
ေထမက္ျပၿပီီး ကန္႔က က္ေသမေၾကမင္ဲ့ျဖစ္သည္။227 ေလလံေၾကီးအစမီး လိုင္စင္ရရ ိသ မခမီးသည္ အ္ေၾကီးေင ာႏ စ္မခ်ဳိီးကို 
ေပီးေဆမင္ရန္လုိသည္။ (၁) စုစုေပါင္ီးအသမီးေရမင္ီးရေင ၏ ငါီးရမ္ိုင္ာႏ ႈန္ီးာႏ င္ဲ့ (၂) တိရစ မန္တစ္ေကမင္္ခင္ီးစီအတ က္ာႏႈန္ီးထမီး 
တစ္္ုကုိ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕သို႔ေပီးသ င္ီးရသည္။228 သတ္ျဖတ္ေသမတိရစ မန္အေကမင္ေရကို လက္ေတ ႕တုိင္ီးတမရန္ ္က္္ြဲ 
ေသမေၾကမင္ဲ့ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕သည္ ္န္႔မ န္ီးာႏႈန္ီးထမီးစနစ္ကို ကခင္ဲ့သံုီးသည္။229 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕သည္ သမီးသတ္႐ုံးံု 
လုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ထုတ္ေပီးျ္င္ီးကို ဆက္လက္တမဝန္ယ ေသမ္လည္ီး သမီးမသတ္မီစစ္ေဆီးျ္င္ီးကိုမ  ေမ ီးျမွဴေရီး၊ ေရလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ ေကခီး 
လက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးဌမနလက္ေအမက္ရ ိ တိရစ မန္ေမ ီးျမွဴေရီးာႏ င္ဲ့ ကုသေရီးဌမနမ  တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္သည္။ တိရစ မန္မခမီးကိုစစ္ေဆီး 
ရမတ င္ တစ္ေကမင္လ ခင္ စစ္ေဆီး္ ၂၀၀ ကခပ္ (၀.၁၆ ေဒၚလမ) ကိုေကမက္္ံသည္။230 က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးအမီး 
လံုီးတ င္ အသမီးမခမီး၏ေဘီးကင္ီးလံုျ္ံ်ဳစိတ္္ခရေရီးကို တိေမ ီးကုဌမနာႏ င္ဲ့ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ာႏ စ္္ုစလုံီးကတမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ 
သည္ဲ့စနစ္ကုိေတ ႕ရ ိ ြ္ဲဲ့ရသည္။231 ေတမင္ႀကီီးျမိ်ဳ႔ကိုေလ႔လမၾကည္႔ပါက ေလလံလို္င္စင္စနစ္ကုိျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြ္ဲ ြဲဲ့ေသမ္လည္ီး အသမီး 
ေစခီးမခမီးသတ္မ တ္ျ္င္ီးကိုမ  စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က တရမီးဝင္ေျဖေလခမဲ့မႈမလုပ္ ြ္ဲဲ့ေပ။ လက္ေတ ႕တ င္မ  ယင္ီးက႑၌လည္ီး 
အေျပမင္ီးအလြဲမခမီးျပ်ဳလုပ္ထမီးသည္ကုိ ေတ ႕ရ ိ္ြဲဲ့ရသည္ (ေလလံလိုင္စင္စနစ္ကုိေျပမင္ီးလြဲေရီးရည္ရ ယ္္ခက္အတ က္)။232 

သက္ဆိုင္ရမက႑ရ ိစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးသည္ ေလလံလုိင္စင္စနစ္ကိ ု ေျပမင္ီးလြဲလိုက္ၿပီီးေနမက္ပိုင္ီးတ င္ ၿပ္ိ်ဳင္ဆုိင္သ အသစ္မခမီး 
ေပၚေပါက္လမၿပီီး လက္လီလက္ကမီးအသမီးေစခီးမခမီးလည္ီး စတင္ကခဆင္ီးလမသည္ကို သတိျပ်ဳမိၾကသည္ဟုဆိုသည္။ စည္ပင္သမ 
ယမေရီးအဖ ြဲ႕၏ ဝင္ေင လည္ီးကခဆင္ီးလမၿပီီး ယင္ီးအ္ခက္သည္လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္မႈ၏ အကခ်ဳိီးအျမတ္မခမီးကခဆင္ီးလမျ္င္ီးကို ၫႊန္ီးဆို 
သည္။233 ေလလံလုိင္စင္စနစ္ကုိဖယ္ရ မီးၿပီီးေနမက္ပိုင္ီးတ င္ အသမီးထုတ္ေမ ီးျမွဴေရီးတိရစ မန္မခမီး၏ ေစခီးာႏႈန္ီးလည္ီး စတင္ျမင္ဲ့တက္ 
လမ ြ္ဲဲ့သည္။234 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့သ တစ္ဦီးက စနစ္သစ္ေၾကမင္ဲ့ ယင္ီးကိ္ုယ္တိုင္အသမီးစမီးဝက္မခမီးကုိေမ ီးျမွဴၿပီီး ကိုယ္တိုင္သမီး 
သတ္လုပ္ငန္ီးလုပ္ကမ ကိုယ္တိုင္ေစခီးက က္တ င္ေရမင္ီး္ခရန္ မက္လံုီးမခမီးပိုမိုမခမီးျပမီးလမေၾကမင္ီးဆိုသည္။ ယင္ီးအေျပမင္ီးအလြဲ 
သည္ ယ္င္ဥပေဒေဟမင္ီးတ င္ မျဖစ္ပ မီးာိုႏင္ေသမ သက္ဆိုင္ရမထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္ီးတစ္္ုအတ င္ီး ကုန္ၾကမ္ီးထုတ္လုပ္မႈ၊ 
ကုန္ေ္ခမေျပမင္ီးမႈာႏ င္ဲ့ ေစခီးက က္တင္မႈအမီးလံုီးကိုေပါင္ီးစည္ီးေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးအမီးျဖင္ဲ့ အကခ်ဳိီးအျမတ္ပိုမုိရရ ိေစေသမ ေစခီးက က္တ င္ီး 
ေဒါင္လိုက္ေပါင္ီးစည္ီးမႈျဖစ္စဥ္ကုိ အမီးေပီးရမလည္ီးေရမက္သည္။235 ေနမက္ဆုံီးအေနာႏ င္ဲ့ လ္ိုင္စင္ရရ ိသ က ေလလံလုိင္စင္စနစ္ 
ေနမက္ဆုံီးာႏ စ္တ င္ လုပ္ငန္ီးအေပၚမေရရမမႈမခမီးရ ိ ြ္ဲဲ့ေသမ္လည္ီး ယ္ုအ္ါ မေရရမမႈမခမီးေလခမဲ့နည္ီးသ မီးၿပီီး အသမီးစမီးဝက္ေမ ီးျမွဴ 
ထုတ္လုပ္ျ္င္ီးကိုကိုယ္တိုင္ေဆမင္ရ က္ရန္ အေျ္အေနေကမင္ီးမခမီးလည္ီးေပၚေပါက္လမေၾကမင္ီးရ င္ီးျပ ြ္ဲဲ့သည္။ 

အျ္မီးေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င္လည္ီး သမီးသတ္လိုင္စင္ေလလံစနစ္ကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးေဆမင္ရ က္ ြ္ဲဲ့သည္။ အျ္မီးၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္ 
္ုတ င္ လိုင္စင္ေၾကီးကိုကခပ္သန္ီးငါီးဆယ္ (ေဒၚလမ ၃၉၀၃၂) ာႏႈန္ီးေသသတ္မ တ္ထမီးေသမ္လည္ီး လိုင္စင္တစ္္ုထက္ပုိ၍ထုတ္ေပီး 
ာႏုိင္ၿပီီး ထိုလုိင္စင္ေၾကီးေင ကုိ လိုင္စင္ရသ မခမီးက အ္ခ်ဳိီးကခေပီးေဆမင္ရသည္ဲ့စနစ္ကို စတင္ေျပမင္ီးလြဲကခင္ဲ့သံုီးလမ ြ္ဲဲ့သည္။236 သမီး 
သတ္လုပ္ငန္ီး လုပ္ကိုင္လိုသ တိုင္ီး လိုင္စင္ေလ ခမက္ထမီးာိုႏင္ၿပီီး သတ္မ တ္္ခက္မခမီးာႏ င္ဲ့ ကိုက္ညီသည္ဲ့ လုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးအမီးလံုီးကို 
လိ္ုင္ စင္္ခထမီးေပီးသည္။ လိုင္စင္ရသ သည္ ဝက္သမီးကိုေစခီးမခမီးတ င္ေရမင္ီး္ခာိုႏင္ၿပီီး မည္သည္ဲ့အသမီးတန္ီးတ င္ေရမင္ီး္ခရမည္ကုိမ  
ကံစမ္ီးမြဲပံုစံမခ်ဳိီးျဖင္ဲ့ မြဲာႏိႈက္ဆံုီးျဖတ္ေစသည္။237 အသမီးတန္ီးမခမီးကို ာႏ စ္စဥ္မြဲေဖမက္ၿပီီး ေရ ီး္ခယ္ေပီးျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ လုပ္ငန္ီးရ င္မခမီး 
သည္ မိမိ၏အသမီးတန္ီးကို ပိုမုိေကမင္ီးမ န္ေအမင္ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံရန္ မက္လံုီးမရ ိသေလမက္ျဖစ္သ မီးေစသည္။ ထိုသမီးသတ္လုိင္စင္မခမီး 
တ င္ နယ္ေျမဇုံ္ ြဲျ္မီးသတ္မ တ္မႈမခမီးမပါဝင္ပြဲ ေကခီးလက္သမီးသတ္႐ုံုံးမခမီးအတ က္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ကထုတ္ေပီးေသမ 
လိုင္စင္ မခမီးလည္ီးမရ ိပါ။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ေကခီးလက္ေနသ မခမီးသည္ အသမီးကိုေစခီးႀကီီးမခမီးတ င္လည္ီးေကမင္ီး၊ တစ္ဆင္ဲ့ျပန္လည္ 
ေရမင္ီး္ခသ မခမီး ထံမ လည္ီးေကမင္ီး၊ ေဝီးလံေသမေဒသမခမီးတ င္ ကိုယ္တိုင္သမီးသတ္ျ္င္ီးျဖင္ဲ့လည္ီးေကမင္ီး ဝယ္ယ /ရရ ိၾကသည္ 
(ထိုသုိ႔ လိုင္စင္မရ ိပြဲသမီးသတ္ျ္င္ီးသည္ တရမီးမဝင္ေသမ္လည္ီး စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က္ င္ဲ့ျပ်ဳထမီးသည္)။238 

                                                            
227 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၈၊ ဇ လိုင ္၂၀၊ ၂၀၁၅။ ပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၀၊ ဇ လိုင ္၂၁၊ ၂၀၁၅။ 
228 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၀။ 
229 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၈။ 
230 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၀။ 
231 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၅။ 
232 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၈။ 
233 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၀။ 
234 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၀။ 
235 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၄၀။ 
236 အစုိီးရာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၆၊ ဇ လိုင ္၁၄၊ ၂၀၁၅။ 
237 စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၆ ာႏ င္ဲ့ ၀၃၆၊ ဇ လိုင ္၁၇၊ ၂၀၁၅။ 
238 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၆။ 
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အလမီးတ စနစ္မခ်ဳိီးကို အျ္မီးၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င္လည္ီးကခင္ဲ့သံုီးေနၾကသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င္ မ တ္ပံုတင္ရ ိသ မည္သ မဆို သမီးသတ္ 
လိုင္စင္ကိုေလ ခမက္ထမီးာိုႏင္ၿပီီး လိုင္စင္ေၾကီးမ မ ပံုေသ ၅၀၀၀၀၀ ကခပ္ (ေဒၚလမ ၃၉၀.၃၂) ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တင္ဒါတစ္္ု 
ထက္ပိၿုပီီးလက္္ံရရ ိပါက ထုိာႏႈန္ီးထမီးကို အ္ခ်ဳိီးကခ ကခ္ံေပီးသ င္ီးရသည္။239 ထိုစနစ္သစ္ကို ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑မာႏ စ္တ င္စတင္ကခင္ဲ့ 
သံုီး္ြဲဲ့ၿပီီး ယ္င္ေလလံလုိင္စင္စနစ္ကခင္ဲ့သံုီး္ြဲဲ့စဥ္က လို္င္စင္ေၾကီးမခမီးသည္ ကခပ္ငါီးသန္ီးအထိျမင္ဲ့မမီး္ြဲဲ့ဖ ီးသည္။ လ န္ ြ္ဲ႔ေသမ 
သံုီးာႏ စ္အတ င္ီး ဝက္ာႏ င္႔အမြဲေစခီးာႏႈန္ီးမခမီး ေစခီးတက္္ြဲ႔ျ္င္ီးမရိ ေသမ္လည္ီး အစိုီးရကေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးကိုဆက္လက္သတ္မ တ္ထမီးသည္။240 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕အရမရ ိက လက္ရ ိစနစ္တ င ္ အကခ်ဳိီးေကခီးဇ ီးမခမီးစ မရ ိသည္ဟု ယ ဆသည္။ ေဒသတ င္ီး လုပ္ငန္ီးရ င္မခမီး 
အတ က္ အ္ င္ဲ့အလမ္ီးမခမီးဖန္တီီးေပီးာိုႏင္ျ္င္ီး (ၿမိ်ဳ႕နယ္ျပင္ပမ  လိုင္စင္ဝင္ဆ ြဲျ္င္ီးကို ္ င္ဲ့မျပ်ဳပါ) ာႏ င္ဲ့ အသမီးေစခီးကို တည္ၿငိမ္ေအမင္ 
ထိန္ီးထမီးာႏုိင္ျ္င္ီး (အရမရ ိမခမီးသည္ အသမီးေစခီးကိုသတ္မ တ္သ မခမီးျဖစ္ေသမ္လည္ီး ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံစနစ္ေၾကမင္ဲ့ အသမီးေစခီး 
တက္ရသည္ဟု ယ ဆၾကသည္) စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။241 

 

စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕မ  သတ္မ တ္ထမီးေသမ အမြဲသမီးေစခီးကို ေစခီးတစ္္ တု င ္ေၾကညမထမီးပံု 

အသမီးထုတ္ကုန္ေစခီးက က္ကုိစီမံအုပ္္ခု်ဳပ္ရမတ င္ စိတ္ဝင္စမီးစရမအ္ခက္တစ္္ခက္မ မ စည္ီးမခဥ္ီးစည္ီးကမ္ီး တင္ီးၾကပ္မႈေၾကမင္ဲ့ 
ပံုပခက္ေနေသမ ဝက္၊ အမြဲ၊ ဆိတ္သမီးေစခီးက က္ာႏ င္ဲ့ အျ္မီးေစခီးက က္မခမီးထက္ပိုမိုလ တ္လပ္ေသမ ၾကက္၊ ငါီးေစခီးက က္တုိ႔ၾကမီးရိ  
သိသမထင္ရ မီးေသမက ြဲျပမီးမႈပင္ျဖစ္သည္။  

ၾကက္သမီးာႏ င္ဲ့ ငါီးေစခီးာႏႈန္ီးကုိ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးက သတ္မ တ္ျ္င္ီးမဟုတ္ပြဲ ဝယ္လိုအမီးာႏ င္ဲ့ ေရမင္ီးလိုအမီးေပၚတ င္ 
အေျ္္ံ၍ ေစခီးက က္မ သတ္မ တ္ျ္င္ီးျဖစ္သည္။242 ၾကက္သမီးာႏ င္ဲ့ငါီးလက္လီေရမင္ီး္ခသ မခမီးသည္ အျ္မီးေရမင္ီး္ခသ မခမီးာႏ င္ဲ့ 
ၿပိ်ဳင္ဆုိင္ရန္အတ က္ ေစခီးာႏႈန္ီးကိုစိတ္ႀကိ်ဳက္သတ္မ တ္ၿပီီး မည္သည္ဲ့လက္ကမီးေရမင္ီး္ခသ မခမီးထံမ  မဆုိဝယ္ယ ာႏိုင္ကမ မည္သ ႔ကုိမဆို 
ေရမင္ီး္ခာႏိုင္သည္။ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံစနစ္ာႏ င္ဲ့ျဖစ္ေစ၊ အလ တ္ျဖစ္ေစအသမီးေရမင္ီး္ခသ  မည္သ မဆို ကခန္ီးမမေရီးာႏ င္ဲ့သန္႔ရ င္ီးေရီး 
ကိစၥရပ္မခမီးအတ က္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ စစ္ေဆီးမႈကုိ္ံယ ရသည္။243 လိုင္စင္ေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးမ မမ  မခမီးစ မက ြဲျပမီးျ္မီး 
နမီးသည္။ ထမီးဝယ္ရ ိ ငါီးလက္လီေရမင္ီး္ခသ မခမီးသည ္ေစခီးတ င္ဆိုင္္င္ီးရန္အတ က္ အနည္ီးငယ္ေသမေင ပမမဏ (တစ္လ ၂၅၀၀ 
ကခပ္ သို႔မဟုတ္ ေဒၚလမ ၁.၉၅) ကိုသမေပီးရန္လိုသည္။244 ထိုေစခီးတ င္ပင္ ဝက္သမီးလက္လီေရမင္ီး္ခသ မခမီးသည္ ာႏ စ္စဥ္ေၾကီး 
ကခပ္သန္ီးငါီးဆယ ္(ေဒၚလမ ၃၉၀၅၂) ကို မ ခေဝေပီးေဆမင္ရသည္။ 

                                                            
239 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၂။ 
240 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၂၅ ာႏ င္ဲ့ ၀၃၂။ ျမစ္သမၿမိ်ဳ႕တ င္ အသမီးလကလ္ီေစခီးာႏႈန္ီးမ မ ေ္တ္အစဥ္အဆကသ္တ္မ တ္ေစခီးာႏႈန္ီးေအမက ္နိမ္ဲ့ကခ ေလဲ့ရ သိည။္ ယငီ္းကိ ု
သကဆ္ို္င္ရမစည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕က ျပႆနမတစ္္ုအျဖစ္မယ ဆပြဲ ယင္ီးက႑ာႏ င္ဲ့ဆိုင္ေသမ စည္ပင္နညီ္းဥပေဒမခမီးာႏ င္ဲ့ ဆန္႔ကခင္ျ္င္ီးမရ ိဟ ုယ ဆသည္။ 
241 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၂။ 
242 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၀၄၊ ဇ လိုင ္၇၊ ၂၀၁၅။ 
243 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၀၊ ဇ လိုင ္၈၊ ၂၀၁၅။ 
244 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၃၆၊ ဇ လိုင၁္၇၊ ၂၀၁၅။ 
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သမီးသတ္လုပ္ငန္ီးမခမီးကို ေလလံလိုင္စင္စနစ္ျဖင္ဲ့လုပ္ပိုင္္ င္ဲ့ေပီးျ္င္ီးသည္ စမီးသံုီးသ မခမီးာႏ င္ဲ့ ဝက္၊ အမြဲာႏ င္ဲ့ ဆိတ္သမီးထုတ္လုပ္သ  
မခမီးကို သ ယ္ဝိုက္အ  ္န္ေကမက္္ံျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံေဒသအမခမီးအျပမီးတ င္ ထိုလုိင္စင္မခမီးမ ရရ ိေသမဝင္ေင သည္ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ အဓိကအကခဆုံီးဝင္ေင ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္က သိသမထင္ရ မီးေသမ ေအမက္ပါေမီး္ န္ီးကိုျဖစ္ေစ 
သည္။ ေကခီးလက္ေဒသမ  ျပည္သ အမခမီးစုျဖစ္ေသမ ဝက္၊ အမြဲာႏ င္ဲ့ဆိတ္သမီးစမီးသံုီးသ ာႏ င္ဲ့ ထုတ္လုပ္သ မခမီးသည္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမီးရ ိ 
လမ္ီး၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္ီးာႏ င္ဲ့ အျ္မီးအေျ္္ံလ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမီးေပီးရန္အတ က္ အ္ န္ေပီးေဆမင္ေနရျ္င္ီးမ မ သင္ဲ့ေလခမ္ပါ၏ေလမ ဟ  
ေသမေမီး္ န္ီးျဖစ္သည္။ အလမီးတ ပင္ သတ္သတ္လ တ္စမီးေသမက္သ မခမီးမ မမ  အ္ န္ေပီးေဆမင္ရန္မလုိအပ္ေသမ သေဘမလည္ီး 
ျဖစ္ေနသည္။ ေလလံလိုင္စင္မခမီးမ တစ္ဆင္ဲ့ေကမက္္ံေသမ သ ယ္ဝိုက္္ န္မခမီးသည္ ၾကံ်ဳသလုိေကမက္္ံသည္ဲ့သေဘမ ေဆမင္ေန 
သည္ဲ့အျပင္ အ္ န္ထမ္ီးာႏုိင္စ မ္ီးနိမ္ဲ့ပါီးသ မခမီးကို အ္ န္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုုီးပိုမိုထမ္ီးေဆမင္ေစသည္ဲ့ Regressive ပံုစံမခ်ဳိီးလည္ီးျဖစ္ေနသည္။ 
ဝင္ေင ျမင္ဲ့မမီးလမသည္ာႏ င္ဲ့အမ ခ အသမီးမခမီးကိုပိုမုိစမီးသံုီးလမၾကေသမေၾကမင္ဲ့ အစမီးအေသမက္အတ က္သုံီးရေသမ အသံုီးစရိတ္ 
လည္ီးပိုမိုျမင္ဲ့တက္လမမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရမတ င္ ဝင္ေင တ င္ အစမအမဟမရအတ က္ သံုီးေသမအသံုီးစရိတ္အ္ခ်ဳိီးမ မမ  ကခဆင္ီး 
သ မီးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ အစမီးအစမဝယ္ယ သံုီးစ ြဲမႈာႏ င္ဲ့ သ ယ္ဝုိက္္ခိတ္ဆက္ထမီးေသမ အ္ န္ေကမက္္ံမႈပုံစံေၾကမင္ဲ့ 
ဆင္ီးရြဲသ မခမီးသည္ ္ခမ္ီးသမသ မခမီးထက္ပုိၿပီီး ၎တုိ႔ဝင္ေင မ  အ္ န္ေပီးေဆမင္ရသည္ဲ့အ္ခ်ဳိီးအစမီးျမင္ဲ့မမီးေနမည္ျဖစ္သည္။  

၄.၃ က ီးတုိ႔လုိင္စင္ 

က ီးတို႔လိုင္စင္မခမီးသည္ ေလလံလိုင္စင္စနစ္၏ အျ္မီးအေရီးပါေသမပံုစံတစ္္ုပင္ျဖစ္သည္။ သမီးသတ္လိုင္စင္မခမီးာႏ င္ဲ့ စနစ္ျ္င္ီး 
တ ညီသလုိ က ြဲျပမီးျ္မီးနမီးမႈမခမီးလည္ီးရ ိသည္။ က ီးတို႔လုိင္စင္သည္ က ီးတို႔လိုအပ္္ခက္ေပၚမ တည္ၿပီီး ယင္ီးသည္လည္ီး ပထဝီအေန 
အထမီးာႏ င္ဲ့ တံတမီးမခမီးရ ိ/မရ ိကြဲဲ့သုိ႔ေသမ အျ္မီးသယ္ယ ပုိ႔ေဆမင္ေရီးလမ္ီးေၾကမင္ီးမခမီးေပၚတ င္ မခမီးစ မမ ီတည္သည္။ က င္ီးဆင္ီး 
ေလဲ့လမ ြ္ဲဲ့ေသမ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးတစ္္ုတ င္သမ က ီးတို႔လုိင္စင္ကုိေတ ႕ ြ္ဲဲ့ရသည္။ ထိုျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးတ င္ရ ိေသမ 
က ီးတို႔လိုင္စင္ပုံစံမ မ သမီးသတ္လိုင္စင္ပုံစံာႏ င္ဲ့ ဆင္တ သည္။ က ီးတို႔လိုင္စင္ကို သတ္မ တ္ေဒသတစ္္ုအတ က္ လုပ္ငန္ီးရ င္တစ္ဦီး 
တည္ီးကိုသမ သီီးသန္႔ေပီးအပ္ၿပီီး စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ကသတ္မ တ္ေသမာႏႈန္ီးထမီးျဖင္ဲ့ တစ္ာႏ စ္စမသတ္မ တ္ေပီးျ္င္ီး ျဖစ္သည္။ 
ၾကမ္ီး္င္ီးေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးမ မလည္ီး စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က သတ္မ တ္ထမီးေသမာႏႈန္ီးထမီးျဖစ္သည္ဲ့ တစ္ာႏ စ္လ ခင္ ၁၀% ာႏႈန္ီးျဖင္ဲ့ 
ပံုမ န္ေစခီးတက္သ မီးသည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕သည္ က ီးတို႔လုပ္ငန္ီးမခမီးကုိလည္ီးစစ္ေဆီးမႈျပ်ဳၿပီီး မခမီးေသမအမီးျဖင္ဲ့ 
႐ုံးံုီးာႏ င္ဲ့နီီးေသမၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမီးတ င္ ပိုမုိစစ္ေဆီးမႈျပ်ဳာုိႏင္သည္။ ေဝီးလံေသမေကခီးလက္ေဒသမခမီးတ င္မ  ပံုမ န္စစ္ေဆီးမႈမခမီး 
အျမြဲမျပ်ဳလုပ္ာိုႏင္ပါ။245  

အျ္မီးေလလံစနစ္မခမီးာႏ င္ဲ့မတ ေသမအ္ခက္မ မ က ီးတို႔လုပ္ငန္ီးမခမီးသည္ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးစ မျဖင္ဲ့ စတင္တည္ေထမင္ရျ္င္ီးျဖစ္သည္။ 
လုပ္ငန္ီးရ င္သည္ က ီးတို႔သေဘၤမမခမီးကိုဝယ္ယ ရသည္ဲ့အျပင္ အကယ္၍လုိအပ္ပါက ဆိပ္္ံတံတမီးမခမီး၊ နမီး္ိုေဆမင္မခမီးကုိလည္ီး 
ေဆမက္လုပ္ရသည္။246 အကယ္၍လုပ္ငန္ီးရ င္သစ္ကေလလံေအမင္သ မီးပါက လုပ္ငန္ီးရ င္ေဟမင္ီးထံမ  ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈပစၥည္ီးမခမီးကို 
ာႏ စ္ဦီးသေဘမတ ညိႇာိႏႈင္ီးၿပီီး ဝယ္ယ ရသည္။ သို႔ရမတ င္ လုပ္ငန္ီးရ င္အေဟမင္ီးာႏ င္ဲ့အသစ္ၾကမီး ရင္ီးာႏီ ီးျမႇပ္ာႏ ံမႈပစၥည္ီးမခမီး 
လႊြဲေျပမင္ီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္သည္ဲ့  ေင လုံီးေင ရင္ီး ျပဌမန္ီး္ခက္မခမီးမပါဝင္သျဖင္ဲ့ လက္ရ ိေဆမင္ရ က္ေနေသမ လုပ္ငန္ီးရ င္အေနာႏ င္ဲ့ 
စိုီးရိမ္မႈမခမီးကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။247 အကယ္၍လုပ္ငန္ီးရ င္ေဟမင္ီးာႏ င္ဲ့ လုပ္ငန္ီးရ င္အသစ္ၾကမီးရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈပစၥည္ီးမခမီးလႊြဲေျပမင္ီးျ္င္ီး 
ာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ၿပီီးသေဘမတ ညီမႈမရပါက လုပ္ငန္ီးရ င္ေဟမင္ီးသည္ မိမိ၏ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈပစၥည္ီးမခမီးကို ျပန္လည္ျဖ်ဳတ္သိမ္ီး္ င္ဲ့ 
ရ ိသည္။248 က ီးတို႔လိုင္စင္လုပ္ကိုင္ေသမလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးသည္ ၎တုိ႔ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီး၏မလုံျ္ံ်ဳမႈကို သိရ ိနမီးလည္လမၾကၿပီီး 
ထိုမလံုျ္ံ်ဳမႈကုိေလ ခမဲ့္ခာႏုို္င္ရန္အတ က္ စတင္လုပ္ေဆမင္လမၾကသည္။ ဥပမမတစ္္ုအေနာႏ င္ဲ့ လိုင္စင္ရရ ိထမီးသ တစ္ဦီးသည္ 
က ီးတို႔လမ္ီးေၾကမင္ီးအဆံုီးတ င္ အေဆမက္အဦီးတစ္္ုကုိတည္ေဆမက္သည္။ ထို႔ေနမက္ ကခသင္ဲ့ေင လက္္ံျဖတ္ပုိင္ီးမခမီးကို 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသုိ႔တင္ျပ ြ္ဲဲ့သည္။ သို႔ရမတ င္ ထိုကုန္ကခေင မခမီး ျပန္လည္ရရ ိမည္ သို႔မဟုတ္ ကမမိေစေအမင္ 
ေဆမင္ရ က္ေပီးမည္ဟ ေသမ တရမီးဝင္ကတိကဝတ္တစ္္ုမ မရ ိပါ။249  

က ီးတို႔လုပ္ငန္ီး၏ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈအလ န္ႀကီီးမမီးေသမအ္ခက္ေၾကမင္ဲ့ လက္ရ ိေလလံလိုင္စင္စနစ္၏ ေနမက္ထပ္အမီးနည္ီး္ခက္တစ္္ု 
ကိုျဖစ္ေစသည္။ ေနရမတ္ုုိင္ီးလိုလိုတ င္ကခင္ဲ့သုံီးေသမ လိုင္စင္သက္တမ္ီးတစ္ာႏ စ္ဟ ေသမစနစ္ေၾကမင္ဲ့ အေျ္္ံအေဆမက္အဦ 
မခမီးတ င္ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံလုိမႈမခမီးအမီးနည္ီးသ မီးၿပီီး ေရရ ည္တည္တံဲ့ေသမ အေဆမက္အဦီးမခမီးမေဆမက္လုပ္ျဖစ္ေတမဲ့ပါ။ လိုင္စင္ 
သက္တမ္ီး တစ္ာႏ စ္ျဖစ္ျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ လိုင္စင္ေၾကီးမ မ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ကသတ္မ တ္ေသမ ာႏႈန္ီးထမီးအေသျဖစ္ေသမေၾကမင္ဲ့ 
(သီီးျ္မီးသတ္ မ တ္ျပဌမန္ီးျ္င္ီးမရ ိပါက) အေျ္္ံအေဆမက္အဦရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈ ႀကီီးႀကီီးမမီးမမီးျပ်ဳျ္င္ီးမရ ိေတမဲ့ေပ။ အကယ္၍ 

                                                            
245 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၇။ 
246 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးာႏ င္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၂၊ ဇ လိုင ္၈၊ ၂၀၁၅။ 
247 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၂၊ 
248 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၂၊ 
249 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၂၊ 
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စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က လိုင္စင္သက္တမ္ီးငါီးာႏ စ္သတ္မ တ္လိုက္ပါက လုပ္ငန္ီးပံုစံကို မည္သုိ႔ေျပမင္ီးလြဲမည္နည္ီးဟု 
ေမီးျမန္ီးေသမအ္ါတ င္ ၎ကလက္ရ ိယိုယ င္ီးပခက္ဆီီးေနၿပီျဖစ္ေသမ သစ္သမီးဆိပ္္ံတံတမီးအစမီး က န္ကရစ္ဆိပ္္ံတံတမီးသစ္ကို 
ေဆမက္လုပ္မည္ဟု ေျပမၾကမီး္ြဲဲ့သည္။250 တစ္ာႏ စ္လုိင္စင္သက္တမ္ီးသည္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးအမီး ေရတိုစဥ္ီးစမီးမႈမခမီးသမ 
ျပ်ဳလုပ္ရန္ ဖန္တီီးေပီးေနၿပီီး ပုဂၢလိကအေျ္္ံအေဆမက္အဦ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးကိုလည္ီး မက္လံုီးေပီးျမႇင္ဲ့တင္ာႏုိင္ျ္င္ီးမရ ိ္ပါ။  

၄.၄ အျ္မီးေသမေလလံလုိင္စင္အမခ်ဳီိးအစမီးမခမီး 

 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က ထုတ္ေပီးာႏိုင္ေသမ အျ္မီးေသမေလလံလုိင္စင္အမခ်ဳိီးအစမီးမခမီးလည္ီးရ ိေသီးသည္။ သို႔ရမတ င္ ယင္ီး 
တို႔၏ သေဘမသဘမဝမခမီးမ မ မတ ညီပါ။ ယင္ီးသို႔ေသမလုိင္စင္ာႏ စ္မခ်ဳိီးမ မ အေပါင္ဆိုင္လိုင္စင္ာႏ င္ဲ့ က ၽြဲာႏ မီးေစခီးဖ င္ဲ့  ္င္ဲ့လိုင္စင္ျဖစ္ပါ 
သည္။ ယင္ီးလိုင္စင္မခမီးသည္ ပုဂၢလိကက႑က ေဆမင္ရ က္လခက္ရ ိေသမ လုပ္ငန္ီးမခမီးပင္ျဖစ္ၿပီီး လိုင္စင္စနစ္ေၾကမင္ဲ့ သက္ဆိုင္ 
ရမလုပ္ငန္ီးနယ္ပယ္မခမီးသုိ႔ အသစ္ဝင္ေရမက္လုပ္ကိုင္လုိသ မခမီးကို ကန္႔သတ္ထမီးသလုိျဖစ္ၿပီီး ေဒသအလိုက္လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္  ္င္ဲ့ကို 
ဖန္တီီးေပီးသလိုျဖစ္ေစသည္။ ယင္ီးသည္ သမီးသတ္လိုင္စင္ာႏ င္ဲ့ က ီးတို႔လိငု္စင္မခမီးကြဲဲ့သို႔တန္ဖုိီးႀကီီးေသမ လိုင္စင္မခမီးကုိဖန္တီီး 
ေပီးလိုက္သည္။ လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္မႈေၾကမင္ဲ့ဲ့ျဖစ္လမေသမ စီီးပ မီးေရီးအကခ်ဳိီးအျမတ္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္ီးကို လိုင္စင္ေၾကီးအျဖစ္ အစိုီးရက 
ရယ ျ္င္ီးျဖစ္သည္။ သမီးသတ္႐ုံးံုမခမီးကြဲဲ့သုိ႔ပင္ အေပါင္ဆုိင္မခမီးသည္လည္ီး သတ္မ တ္ေဒသအတ င္ီး စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က  
ကန္႔သတ္ထမီးေသမ လိုင္စင္စနစ္အရ လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္မႈကိုရရ ိသည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ ဘတ္ဂခက္အတ င္ီး၌ က ၽြဲာႏ မီးေစခီး 
လိုင္စင္ေၾကီးကို ထည္ဲ့သ င္ီးထမီးေသမ္လည္ီး က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမမႈျပ်ဳ္ြဲဲ့ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးအမီးလံုီးတ င္ ေတ ႕ရ ိရျ္င္ီးမရ ိပါ။ 

အျ္မီးေသမ ေလလံလိုင္စင္အမခ်ဳိီးအစမီးအမခမီးအျပမီးသည္ ာႏိုင္ငံေတမ္ကိုယ္စမီး အ္ န္အ္မခမီးေကမက္ယ ျ္င္ီးလုပ္ငန္ီးအတ က္ 
ကန္ထ႐္ုိုံးက္အ  ္ြဲျပန္ေပီးသည္ဲ့ ပံုစံျဖစ္သည္။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ေစခီးဆိုင္္န္ီးမခမီးမ  ေကမက္ယ ရမည္ဲ့အ္ န္ကုိ စည္ပင္သမယမေရီး 
အဖ ြဲ႕မခမီးက ကိုယ္တိုင္ေကမက္ယ ျ္င္ီးမရ ိပြဲ ကန္ထ႐ုိုံးက္အ္ ြဲျပန္္ခေပီးသည္ဲ့ပံုစံမခ်ဳိီးကို အ္ခ်ဳိ႕ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င ္ ေတ ႕ရသည္။ 
ယင္ီးအမခ်ဳိီးအစမီးေလလံလိုင္စင္မခမီးမ မ ဘီီး္ န္ေကမက္ယ ျ္င္ီး၊ အမခမီးျပည္သ သုံီးအိမ္သမာႏ င္ဲ့ ေရအိမ္္မခမီးေကမက္္ံျ္င္ီး၊ 
ေစခီးေကမက္ ေကမက္္ံျ္င္ီး စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ သို႔ရမတ င္ ထိုလုိင္စင္မခမီးသည္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕၏ဝင္ေင မခမီးကို တိုီးတက္ 
မခမီးျပမီးလမေအမင ္ ေဆမင္ရ က္ေပီးာႏိုင္ျ္င္ီးေတမဲ့ မရ ိေပ။ စုစုေပါင္ီးေကမက္္ံရရ ိေင မ  အ္ခ်ဳိီးအစမီးတစ္္ုသတ္မ တ္ၿပီီး လိုင္စင္ရယ  
သ က ေပီးေဆမင္ရျ္င္ီးမခ်ဳိီးမဟုတ္ပြဲ သတ္မ တ္ာႏႈန္ီးထမီးတစ္္ုကုိ အေသသတ္မ တ္ၿပီီးေကမက္္ံျ္င္ီးျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ေၾကီးာႏႈတ္ၿပီီး 
ေကမက္္ံရရ ိေင မခမီးအမီးလုံီးကို လုပ္ငန္ီးရ င္ကရယ သည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ အ္ခ်ဳိ႕ေသမေနရမမခမီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က 
အမ န္ဝင္ေင ၏ အမခမီးစုကုိရရ ိၿပီီး အ္ခ်ဳိ႕ေနရမမခမီးတ င္မ  အနည္ီးစုကိုသမရရ ိျ္င္ီးမခ်ဳိီးကိုလည္ီး ေတ ႕ရသည္။ ေနရမအနည္ီးငယ္တ င္မ  
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ကုိယ္တိုင္ အ္ န္အ္ေကမက္္ံ၍ အကခ်ဳိီးမျဖစ္ေတမဲ့ေသမေၾကမင္ဲ့ ေလလံလိုင္စင္ျဖင္ဲ့ေဆမင္ရ က္ေစျ္င္ီး 
မခ်ဳိီးကိုလည္ီးေတ ႕ရသည္။ ဥပမမတစ္္ုမ မ ေသီးငယ္ေသမေဒသတစ္္ုမ  ဘီီး္ န္ေကမက္္ံျ္င္ီးလုပ္ငန္ီးျဖစ္သည္။251 ပုဂၢလိကလုပ္ 
ငန္ီးရ င္မ မမ  လုပ္ငန္ီးအရ ယ္အစမီးေသီးငယ္ၿပီီး အလုပ္သမမီး္သက္သမသျဖင္ဲ့ ေကမက္္ံသည္ဲ့လုပ္ငန္ီးကို စီီးပ မီးျဖစ္ေအမင္ 
ေဆမင္ရ က္ာုိႏင္စ မ္ီးရ ိသည္။ သို႔ရမတ င္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးကိုယ္တိုင္ေကမက္္ံၿပီီး အကခ်ဳိီးအျမတ္ရရ ိာႏုိင္သည္ဲ့တုိင္ေအမင္ 
အ္ န္အ္ေကမက္္ံျ္င္ီးလုပ္ငန္ီး အမခမီးအျပမီးကို စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးက ေလလံပစ္ေလဲ့ရ ိသည္။  

ေလလံလုိင္စင္ ေနမက္ဆံုီးအမခ်ဳိီးအစမီးတစ္္ုမ မ သတ္မ တ္ထမီးေသမ အစိုီးရထိန္ီး္ခ်ဳပ္ထမီးရမ ေနရမေဒသတစ္္ုတ င္ ဝန္ေဆမင္မႈ 
လုပ္ငန္ီးမခမီးေဆမင္ရ က္ပိုင္္ င္ဲ့ကုိ သီီးသန္႔္ခထမီးေပီးေသမ လိုင္စင္အမခ်ဳိီးအစမီးျဖစ္သည္။ ထိုအမခ်ဳိီးအစမီးတ င္ အကခ်ဳံီးဝင္ေသမ 
လုပ္ငန္ီးအမခ်ဳိီးအစမီးမ မ အထက္တ င္ေဖမ္ျပထမီးျ္င္ီးမရ ိေသီးေသမ ေစခီးယမဥ္ရပ္နမီး္ေကမက္္ံျ္င္ီးလုပ္ငန္ီးျဖစ္သည္။ ယင္ီးလိုင္စင္ 
အမခ်ဳိီးအစမီးအရ ယမဥ္ေမမင္ီးသ သည္ သတ္မ တ္ယမဥ္ရပ္နမီးစ္န္ီးတ င္ ရပ္လိုပါက အဖိုီးအ္ေပီးရန္လုိၿပီီး အျ္မီးေနရမမခမီးတ င္ 
အ္မြဲဲ့ရပ္နမီးာႏုိင္သည္။ အ္ေပီးၿပီီးရပ္နမီးသ သည္ ဝန္ေဆမင္မႈအေနာႏ င္ဲ့ ယမဥ္၏လံုျ္ံ်ဳေရီးကို ယမဥ္ရပ္နမီးက င္ီးမ  တမဝန္ယ မႈကို 
ျပန္လည္ရရ ိ္ံစမီးရသည္။  

၄.၅ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံမခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္သည္ဲ့ နမ နမျဖစ္ရပ္ေလဲ့လမမႈမခမီး 

ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့အစိုီးရမခမီးအတ က္ ဝင္ေင ရရမရေၾကမင္ီး အဓိကအရင္ီးအျမစ္သည္ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံေၾကီးမခမီးျဖစ္သည္။ သို႔ရမတ င္ 
ထိုစနစ္သည္ထိေရမက္မႈအမီးနည္ီးသည္ဲ့အျပင္ လိုင္စင္ရလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးက အကခ်ဳိီးအျမတ္၏အမခမီးစုကုိ ရယ သ မီးျ္င္ီးမခ်ဳိီးလည္ီးရ ိ 
သည္။ က င္ီးဆင္ီးေလဲ့လမမႈအတ င္ီး ေလလံလိုင္စင္စနစ္၏ ဘ႑မေရီးဆုိင္ရမအေသီးစိတ္အ္ခက္အလက္မခမီးကိုသိရ ိာိုႏင္ရန္အ 
တ က္ ျဖစ္ရပ္ေလဲ့လမမႈ သံုီး္ုကိုလည္ီးသီီးျ္မီးျပ်ဳလုပ္ ြ္ဲဲ့ပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ေလဲ့လမမႈမခမီးကို အကန္႔အသတ္ျဖင္ဲ့ေဆမင္ရ က္ေသမ  
သတင္ီးအ္ခက္အလက္စုေဆမင္ီးမႈာႏ င္ဲ့ လိုင္စင္ရလုပ္ငန္ီး၏ ဝင္ေင ာႏ င္ဲ့အသုံီးစရိတ္မခမီးအေျ္အေနကုိ သိနမီးလည္မႈမခမီးအေပၚ 

                                                            
250 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၂၊ 
251 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၇၊ 
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အေျ္္ံ၍ေဆမင္ရ က္ ြ္ဲဲ့ျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ထိုေလဲ့လမမႈမခမီးမ ေန၍ ေပၚထ က္လမေသမအ္ခက္မ မ ေလလံလုိင္စင္စနစ္သည္ စုစုေပါင္ီး 
ရာိုႏင္ေသမဝင္ေင ၏ အ္ခ်ဳိီးအစမီးအနည္ီးငယ္ကုိသမ ရရ ိေလဲ့ရ ိသည္ဟ ေသမ အ္ခက္ပင္ျဖစ္သည္။  

၄.၅.၁ ျဖစရ္ပေ္လဲ့လမမႈ- ၁။ ေစခီးေကမက္ ေကမက္္ံ္  င္ဲ့လုိငစ္င ္

ေစခီးေကမက္လိုင္စင္ကို ေလလံပစ္ရမမ ရေသမေင သည္ အ္ခ်ဳိ႕ေသမ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအတ က္ အေရီးႀကီီးေသမ ဝင္ေင  
အရင္ီးအျမစ္တစ္္ုျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ရရ ိသ သည္ ေစခီးအတ င္ီးရ ိ (သီီးသန္႔ဆိုင္္န္ီးမခမီးမဟုတ္ေသမ) ေနရမလ တ္မခမီးတ င္ေရမင္ီး္ခ 
ေသမေစခီးသည္မခမီး၏ ေစခီးဗန္ီးမခမီးကိုအ  ္န္ေကမက္္ံ  ္င္ဲ့ရရ ိသည္။ ေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င ္ ေစခီးေကမက္မ မ 
တစ္စတုရန္ီးမီတမ္န္႔ရ ိေသမ ေစခီးဗန္ီးတစ္ေနရမအတ က္ တစ္ရက္လ ခင္ ၅၀၀ ကခပ္ (၀.၃၉ ေဒၚလမ) ျဖစ္သည္။ ထ ီးဆန္ီးေသမ 
အ္ခက္မ မ ဗန္ီး္င္ီးေရမင္ီးေသမေစခီးသည္မခမီးေပီးရသည္ဲ့ ေစခီးေကမက္သည္ ဆိုင္္န္ီးျဖင္ဲ့ အတည္တကခေရမင္ီးေသမ 
ေစခီးသည္မခမီးေပီးရသည္ဲ့ ာႏႈန္ီးထမီးထက္ပိုမုိေနသည္။ ေ္ါင္ီးရ က္ဗခက္ထိုီးေစခီးသည္မခမီးအတ က္ ေစခီးေကမက္ပမမဏမ မ မမခမီးလ  
ေသမ္လည္ီး ေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမေန႔တ င္ ေစခီးဗန္ီးေပါင္ီး ၃၂၃ ဗန္ီးရ ိသျဖင္ဲ့ ေစခီးေကမက္လုိင္စင္ရယ ထမီးသ သည္ တစ္ရက္ 
လ ခင္္န္႔မ န္ီးေ္ခ ၂၇၉၈၅၀ ကခပ္ (ေဒၚလမ ၂၁၈.၄၆) ေကမက္္ံရရ ိသည္။ ာႏ စ္တစ္ာႏ စ္တ င္ ေစခီးဖ င္ဲ့ရက္္န္႔မ န္ီးေ္ခ ၂၉၂ ရ ိသျဖင္ဲ့ 
လိုင္စင္ရရ ိသ ေကမက္္ံရရ ိာႏုိုင္သည္ဲ့ တစ္ာႏ စ္စမဝင္ေင မ မ ၈၁.၇ သန္ီးကခပ္ (ေဒၚလမ ၆၃၇၉၀) ျဖစ္သည္။ ေစခီးေကမက္ေဆမင္ 
ရ က္ရန္အတ က္ကုန္ကခေသမေင မ မလည္ီး မမခမီးျပမီးလ ပြဲ အလုပ္သမမီး္ာႏ င္ဲ့အေသီးအဖ ြဲ ကုန္ကခစရ္ိတ္မခမီးသမရ ိသည္။ ထို္န႔္မ န္ီး 
တ က္္ခက္ထမီးေသမဝင္ေင ထြဲမ  လိုင္စင္ေၾကီးပံုစံျဖင္ဲ့ စည္ပင္သမယမေရီးအဖြဲ ႕မ  ျပန္လည္ရရ ိေင မ မ ၆၂.၇ သန္ီး (ေဒၚလမ ၄၈၉၄၆) 
ျဖစ္သည္။ လိုင္စင္္ံစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္ကရရ ိေသမအျမတ္ေင မ မ ၁၆.၉၇ သန္ီး (ေဒၚလမ ၁၃၂၄၉) ျဖစ္သျဖင္ဲ့ မနည္ီးလ ေသမ 
ပမမဏပင္ျဖစ္သည္ (အေသီးစိတ္မခမီးကိ ုေနမက္ဆက္တ ြဲ- ၃ တ င္ၾကည္ဲ့ပါ)။  

၄.၅.၂ ျဖစရ္ပေ္လဲ့လမမႈ- ၂။ က ီးတုိ႔လုိငစ္င ္

က ီးတို႔လိုင္စင္ေဆမင္ရ က္ေသမ လုပ္ငန္ီးအရ ယ္အစမီးအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးရ ိသည္။ အေသီးဆံုီးအဆင္ဲ့တ င္ လ တစ္ဦီး၊ သစ္သမီးေလ တစ္စင္ီးျဖင္ဲ့ 
ႀကိ်ဳၾကမီးႀကိ်ဳၾကမီးလမေသမ ္ရီီးသည္မခမီးကိုပို႔ေဆမင္ေသမ လုပ္ငန္ီးမ အစ တစ္ရက္လ ခင္ လ ဦီးေရေထမင္ဂဏန္ီးအထ ိ သယ္ယ  
ပို႔ေဆမင္ေပီးေနေသမ လုပ္ငန္ီးႀကီီးအထိ အရ ယ္အစမီးအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးရ ိသည္။ ယ္ုေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမ က ီးတို႔လုပ္ငန္ီးမ မမ  အျ္မီး 
လုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ယ ဥ္လ ခင္ ေလ မခမီး၏တန္ဖုိီး၊ အေျ္္ံအေဆမက္အဦမခမီးာႏ င္ဲ့ ဝန္ထမ္ီးစရိတ္စသျဖင္ဲ့ စရိတ္ႀကီီးမမီးေသမ 
လုပ္ငန္ီးႀကီီးျဖစ္သည္။ ထိုက ီးတို႔လုပ္ငန္ီးသည္ ေလဲ့လမ္ြဲဲ့ေသမေန႔တ င္္ရီီးသည္ စုစုေပါင္ီး ၅၉၀၀ (တစ္ဦီးလခင္ ၅၀ ကခပ္ာႏႈန္ီး)၊ 
ေမမ္ေတမ္ဆုိင္ကယ္ ၆၇၈ စီီး (တစ္စီီးလခင္ ၃၅၀ ကခပ္)၊ စက္ဘီီး ၈၈၆ စီီး (တစ္စီီးလခင္ ၅၀ ကခပ္) ကိုသယ္ယ ပို႔ေဆမင္ေပီး္ြဲဲ့သည္။ 
ထိုာႏႈန္ီးထမီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ညအ္ခိန္တ င္ က ီးတို႔္တိုီးျမႇင္ဲ့ေကမက္္ံမႈမခမီးကုိပါ ထည္ဲ့သ င္ီးတ က္္ခက္ပါက ထိုက ီးတို႔လုပ္ငန္ီး၏ 
တစ္ရက္ဝင္ေင မ မ ၆၅၈၂၀၀၀ ကခပ္ (ေဒၚလမ ၅၁၃.၈၁) ျဖစ္သည္။ တစ္ာႏ စ္လ ခင္ ္န္႔မ န္ီးဝင္ေင  ကခပ္သန္ီး ၂၄၀ (ေဒၚလမ ၁၈၇၅၄၃) 
ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္ရမတ င္ ကုန္ကခစရိတ္လည္ီးအမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးရ ိသည္။ ဆိပ္္ံတံတမီးေၾကီး၊ အလုပ္သမမီး္၊ ေလမင္စမဆီာႏ င္ဲ့ 
ျပ်ဳျပင္ထိန္ီးသိမ္ီးေရီးဆိုင္ရမ စရိတ္မခမီးာႏ င္ဲ့ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈစရိတ္တို႔ျဖစ္သည္။ တစ္ာႏ စ္စမတ က္္ခက္ပါက စုစုေပါင္ီးကုန္ကခစရိတ္သည္ 
္န္႔မ န္ီးေ္ခ ကခပ္ ၆၈ သန္ီး (ေဒၚလမ ၅၄၁၄၂) ရ ိသည္။  

သို႔ရမတ င္ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈပမမဏႀကီီးမခမီးျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ ထိုလုပ္ငန္ီးလိုင္စင္ေလလံတ င္ ယ ဥ္ၿပိ်ဳင္သ နည္ီးပါီးသည္။ ယ ဥ္ၿပိ်ဳင္မႈနည္ီးပါီး 
ျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့ လိုင္စင္ရသ သည္ အကခ်ဳိီးအျမတ္ေဝစုအေတမ္မခမီးမခမီးကို ရယ ာႏုိင္သည္။ ျဖစ္ရပ္ေလဲ့လမမႈမခမီးမ ရေသမ အေထမက္ 
အထမီးမခမီးကလည္ီး ထိုမ န္ီးဆ္ခက္ကိုေထမက္္ံသည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕သည္ က ီးတို႔လုပ္ငန္ီးမ ရေသမ အျမတ္၏ ၅၀ 
ရမ္ုိင္ာႏႈန္ီးေအမက္ကုိသမ လိုင္စင္ေၾကီးအျဖစ္ရရ ိသည္။ ာႏ စ္စဥ္လုိင္စင္ေၾကီးမ မ ကခပ္ ၇၅ သန္ီး (ေဒၚလမ ၅၈၅၄၈) ျဖစ္သည္။ 
ကုမၸဏီ၏အျမတ္မ မကခပ္ ၉၇.၂ သန္ီး (ေဒၚလမ ၇၅၈၅၃) ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္ေလဲ့လမမႈမ ေန၍ လိုင္စင္ရယ ထမီးေသမ 
လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးသည္ လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္မႈမ  အကခ်ဳိီးအျမတ္အမခမီးဆံုီးရယ ၿပီီး အျမတ္အစ န္ီးလည္ီးႀကီီးမမီး 
သည္ (အေသီးစိတ္တ က္္ခက္မႈမခမီးကုိ ေနမက္ဆက္တ ြဲ- ၃ တ င္ရႈ)။  

၄.၅.၃ ျဖစရ္ပေ္လဲ့လမမႈ- ၃။ ေစခီးအိမသ္မေၾကီးေကမက္္မံႈလုိငစ္င ္

ေလဲ့လမ ြ္ဲဲ့ေသမ လိုင္စင္မခမီးအနက ္ေစခီးာႏႈန္ီးအနည္ီးဆံုီးျဖစ္ေသမ္လည္ီး ေစခီးအိမ္သမလုိင္စင္စနစ္သည္ လိုင္စင္စနစ္ႀကီီးတစ္္ုလံုီး၏ 
အဓိကအကခဆုံီးျပႆနမႀကီီးကို မီီးေမမင္ီးထိုီးျပာႏုိင္သည္။ ေလဲ့လမ ြ္ဲဲ့ေသမျဖစ္ရပ္တ င္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ကအိမ္သမာႏ င္ဲ့ 
အျ္မီးလိုအပ္္ခက္မခမီးကုိ တည္ေဆမက္ၿပီီး လိုင္စင္ျဖင္ဲ့လုပ္ပိုင္  ္င္ဲ့ေပီးျ္င္ီးျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ရသ တ င္ လုပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈကုန္ကခ 
စရိတ္အနည္ီးငယ္ရ ိသည္။ ဝန္ထမ္ီးစရိတ္၊ သန္႔ရ င္ီးေရီးသုံီးပစၥည္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ထိန္ီးသိမ္ီးေရီးကုန္ကခစရိတ္အနည္ီးငယ္ရ ိ္သည္။ 
အိမ္သမဝင္ေၾကီးမ မ ၁၀၀ ကခပ္ (ေဒၚလမ ၀.၀၈) ျဖစ္ေသမ္လည္ီး အိမ္သမလိုင္စင္မ  ရရ ိေသမလိုင္စင္ေၾကီးမ မ ႀကီီးမမီးေသမပမဏ 
ျဖစ္သည္။ ္န္႔မ န္ီးာႏ စ္စဥ္ဝင္ေင  ကခပ ္၁၂.၆ သန္ီး (ေဒၚလမ ၉၈၄၇) ရ ိေသမလုပ္ငန္ီးမ  ာႏ စ္စဥ္လုိင္စင္ေၾကီးေပီးေင  ကခပ္ ၂.၅ သန္ီး 
(ေဒၚလမ ၁၉၅၁) သမရ ိသည္။ ထိုလုပ္ပုိင္္ င္႔မ ရရ ိေသမ ကခပ္ ၇.၈၆ သန္ီး (ေဒၚလမ ၆၁၃၇) မ မ လိုင္စင္ရရ ိသ ၏ အကခ်ဳိီးအျမတ္ 
ျဖစ္သည္။  
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၄.၆ ေလလံလုိင္စင္စနစ္၏ ျပႆနမရပ္မခမီး 

ေလလံလုိင္စင္စနစ္သည္ အစိုီးရေကမက္္ံရရ ိမညဲ့္အ္ န္ဝင္ေင မခမီးကို ေလခမဲ့ပါီးေစျ္င္ီး၊ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးမ  အမ န္တကယ္ရရ ိ 
မည္ဲ့ အကခ်ဳိီးအျမတ္မခမီးကုိေလခမဲ့နည္ီးေစျ္င္ီး၊ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးကို အမီးမေပီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ တသမတ္တည္ီးမရ ိပြဲ ထိေရမက္မႈလည္ီးမရ ိ 
ေသမနည္ီးလမ္ီးမခမီးျဖင္ဲ့ အစိုီးရအ္ န္ေင မခမီးကိ ု ေကမက္္ံျ္င္ီးမခမီးကို ျဖစ္ေပၚေစေသမ စနစ္ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္၏ အဓိကစိန္ေ္ၚမႈ 
မခမီးမ မ ေအမက္ပါတို႔ျဖစ္သည္။  

 တလုံီးတရငီ္းတည္ီးႀကိ်ဳတငေ္ပီးေဆမငရ္ေသမ လုိငစ္ငေ္ၾကီး - ယင္ီးအ္ခက္ေၾကမင္ဲ့ၿပိ်ဳင္ဆိုင္မႈမခမီးကုိေလခမဲ့ကခေစၿပီီး 
အထ ီးသျဖင္ဲ့ လုပ္ငန္ီးလည္ပတ္ရန္က ၽမ္ီးကခင္မႈအထ ီးတလည္မလုိအပ္ေသမ တန္ေၾကီးမျမင္ဲ့သည္ဲ့ လိုင္စင္အမခ်ဳိီးအစမီး 
မခမီးတ င္ ၿပိ်ဳင္ဆုိင္မႈမခမီးကိ ု ေလခမဲ့ပါီးေစသည္။ လက္ရ ိစနစ္သည္ လိုင္စင္ေၾကီးအလံုီးအရင္ီးေပီးေ္ခာႏိုင္ေသမ စီီးပ မီးေရီး 
လုပ္ငန္ီးမခမီးကိုမခက္ာႏ မသမေပီးရမေရမက္သည္။ ဤစနစ္သည္ ေ္ခီးေင ရရိ ရန္္က္ ြ္ဲေစျပီီး ျပိ်ဳင္ဆုိင္မႈမခမီးကုိ 
ေလခမ႔ကခေစရံုသမမက ေသီးငယ္ေသမ စ န္႔ဦီးစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးကိုပါ ထိ္ုိက္ေစသည္။ 

 အ္ခ်ဳ႕ိေသမလုိငစ္ငမ္ခမီးအတ က္ အစိီုးရကေစခီးာႏႈနီ္းအေသသတ္မ တ္ေသမစနစ ္ - ေလလံပ ြဲမကခင္ီးပမ ီ ေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးကို ႀကိ်ဳ 
တင္ထုတ္ျပန္ေလဲ့ရ ိေသမ္လည္ီး ယင္ီးေစခီးာႏႈန္ီးမခမီးကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးက႑ကသတ္မ တ္ျ္င္ီးျဖစ္ၿပီီး လုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္မႈ 
ကုန္ကခစရိတ္ာႏ င္ဲ့ အျပည္ဲ့အဝဆက္စပ္ျ္င္ီးမရ ိပါ။ ထို႔ျပင္ လုိင္စင္ရရ ိသ မခမီးမည္ေရ ႕မည္မ ခ အကခ်ဳိီးအျမတ္ရရ ိသည္ကို 
အစိုီးရက ေလဲ့လမသုံီးသပ္ေလဲ့မရ ိပါ။ ထို႔အျပင္ၾကမ္ီး္င္ီးေစခီးမခမီးသတ္မ တ္ရမတ င္လည္ီး လိုအပ္ေသမသတင္ီးအ္ခက္ 
အလက္မခမီးကို စုေဆမင္ထမီးျ္င္ီးမရ ိပြဲ ၾကံ်ဳသလုိသတ္မ တ္ျ္င္ီးျဖစ္သည္။ 

 ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့တ ငလုိ္ငစ္ငေ္ပီးျ္ငီ္း - ထိုအ္ခက္ေၾကမင္ဲ့ဲ့ ပိုမုိအရ ယ္အစမီးႀကီီးမမီးၿပီီး ပိုမုိထိေရမက္ကမ ထုတ္လုပ္မႈ သို႔မ 
ဟုတ္ ဝန္ေဆမင္မႈမခမီးကုိ ပိုမုိေစခီးသက္သမစ မေဆမင္ရ က္ာႏုိင္ေသမလုပ္ငန္ီးမခမီးမဝင္ေရမက္လမာိုႏင္ေအမင္ တမီးဆီီး ထမီး 
သည္ဲ့အဓိပၸါယ္ျဖစ္ေနသည္။ ၿပိ်ဳင္ဆိုင္မႈရ ိေသမ ေစခီးက က္တ င္ ထိေရမက္စ မထုတ္လုပ္ာိုႏင္မႈကိုၿပိ်ဳင္ဆု္ိင္ရေသမေၾကမင္ဲ့ဲ့ 
စမီးသံုီးသ မခမီးေစခီးသက္သမစ မာႏ င္ဲ့ ္ ံစမီးရေစသည္။ ထိုအ္ခက္သည္ သမီးသတ္လုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က္အထ ီးဆီေလခမ္သည္။ 

 လုိငစ္ငသ္က္တမီ္းတစာ္ႏ စသ္တ္မ တ္ထမီးျ္ငီ္း - ယင္ီးသည္ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံံမႈကိုအမီးမေပီးသည္ဲ့အျပင္ လိုင္စင္ရသ အတ က္ 
မေရရမမႈမခမီးကိုလည္ီးဖန္တီီးေပီးသည္။ လိုင္စင္မခမီးကုိ တစ္ာႏ စ္ထက္ပုိ၍ သက္တမ္ီးသတ္မ တ္ရန္ျဖစ္ာႏုိင္ေၾကမင္ီး စည္ပင္ 
သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ အမႈေဆမင္အရမရ ိတစ္ဦီးကဆုိသည္။252 ယ္င္က သက္တမ္ီးပိုရ ည္ေသမလုုိင္စင္မခမီးကုိ္ခထမီးေပီးဖ ီး 
ေသမ္လည္ီး အ္ခ်ဳိ႕ေသမျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးမခမီးသည ္ လိုင္စင္သက္တမ္ီးတစ္ာႏ စ္သို႔႔ေျပမင္ီးရန္ ဖိအမီးေပီးၾက 
သည္ဟု ယင္ီးအရမရ ိကဆိုသည္။253 စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲြဲ႕အရမရ ိက လိုင္စင္္သက္တမ္ီးရ ည္ပါက ျပည္သ လ ထုက 
လည္ီး မေကမင္ီးျမင္လမာိုႏင္သည္ဟုဆုိသည္။254 

 ဟနေ္ဆမငေ္လလံဆ ြဲျ္ငီ္းမခမီး - ယင္ီးသည္လုုပ္႐ုံးိုီးလုပ္စဥ္တစ္္ုလိုျဖစ္ေနၿပီီး အစိုီးရအေနာႏ င္ဲ့ ဟန္႔တမီးရန္ သို႔မဟုတ္ 
ေထမက္လ မ္ီးေဖမ္ထုတ္ရန္္က္္ြဲသည္။ ထို႔အျပင္ထိုလုပ္ရပ္မခမီးကိုု ဒဏ္တပ္ျ္င္ီး၊ အေရီးယ ေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးမခမီးလည္ီး 
ေဆမင္ရ က္ေလဲ့မရ ိသျဖင္ဲ့ ထိုသုိ႔ေဆမင္ရ က္လိုေသမ လုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးကို ထိိထိေရမက္ေရမက္ဟန္႔တမီးာႏိုင္ေသမစနစ္မခမီး 
လည္ီးမရ ိေပ။ ေတ ႕ဆုံေမီးျမန္ီး္ြဲဲ့သ တစ္ဦီးက ေလလံဆ ြဲသ မခမီးသည ္ေလလံေအမင္လုိေသမေၾကမင္ဲ့မဟုတ္ပြဲ အျ္မီးေလ 
လံၿပိ်ဳင္သ မခမီးက ဝင္မၿပိ်ဳင္လ ခင္ဘယ္္ေရႊ႕ဘယ္မ ခေပီးကမ္ီးမည္ဟ ေသမ လမဘ္ထိုီးေင မခမီးကိုရလုိေသမေၾကမင္ဲ့ ေလလံပ ြဲ 
သို႔ဝင္လမၾကျ္င္ီးမခ်ဳိီးလည္ီးရ ိတတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုသ က ထိုအေလဲ့အထသည္ စိတ္ပခက္ေဒါသထ က္စရမေကမင္ီး  
ၿပီီးသ ႔အေနာႏ င္ဲ့ ေင ကုန္္ံရေလဲ့ရ ိေၾကမင္ီးလည္ီးဆိုသည္။255 

 အမ နတ္ကယ္လုိအပေ္သမ အေျ္္အံေဆမက္အဥရီငီ္းာႏ ီီးျမႇပာ္ႏ ံမႈမခမီးကုုိ အမီးမေပီးျ္ငီ္း- ထိုစနစ္သည္ အေျ္္ံ 
အေဆမက္အဦဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးတိုီးတက္ေရီးအတ က္ မက္လံုီးကိုလမ္ီးလ ြဲေစသည္။ ဥပမမ က ီးတို႔ေလလံလိုင္စင္ေၾကီးကရေသမ 
ဝင္ေင မ မ ပမမဏမခမီးေသမေၾကမင္ဲ့ တံတမီးေဆမက္လုပ္မႈကုိ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕က ္ င္ဲ့မျပ်ဳလိုျ္င္ီးမခ်ဳိီးကို 
ျဖစ္ေစသည္။

                                                            
252 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၅။ 
253 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၅။ 
254 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၅။ 
255 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၂။ ထိုိသု႔ိ ပ ီးေပါင္ီးၾကံစဥ္ၿပီီးေလလံေအမင္ေအမင္လုပ္ျ္င္ီးမခမီးကိ ုတမီးဆီီးာိုႏင္ရန္အတ က္္ ကံစမ္ီးမြဲသေဘမျဖင္ဲ့ 
ေလလံေအမင္မည္ဲ့သ ကိုေရ ီး္ခယ္သည္ဲ့ဲ့စနစ္ကိုလည္ီး ကခင္ဲ့သံုီး္ြဲဲ့သည္။ ကံစမ္ီးမြဲစနစ္ေၾကမင္ဲ့ ေလလံေစခီးတိီုးျမႇင္ဲ့ေပီးလိသုည္ဲ့မကလ္ံုီးမခမီးကိ ုဖခက္ဆီီး လိကုသ္လိုျဖစ္ၿပီီး 
လိုင္စင္ေၾကီးပမမဏအမခမီးအျပမီးကိုဆံုီး႐ုံးံႈီးရေၾကမင္ီး အဆိုပါအရမရ ိကရ င္ီးျပသည္။ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈအမ တ ္၀၁၄။ 
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လက္ေတ ႕္ံစမီးရမည္ဲ့ စီီးပ မီးေရီးက႑အသီီးအပ င္ဲ့မခမီးကိုျဖစ္ေပၚေစာ္ိိုႏင္သည္ဲ့ ေဒသာၲႏရအဆင္ဲ့ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမႈအလမီးအလမမ မ 
အလ န္ႀကီီးမမီးသည္။ အႀကံျပ်ဳ္ခက္အမခမီးအျပမီးမ မ- ေဒသာႏၲရအ္ န္ရင္ီးျမစ္မခမီးကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖ ြဲ႕စည္ီးျ္င္ီးာႏ င္ဲ့ ေလလံလိုင္စင္ 
စနစ္ကုိေျပမင္ီးလြဲျ္င္ီးကြဲဲ့သို႔- ျဖစ္နုိင္ေ္ခရ ိေသမ အတိုင္ီးအတမအတ င္ီး၌ပင္ရ ိေနသည္။ ထိုအတ က္ အေၾကမင္ီးျပ္ခက္မခမီးစ မရ ိ 
သည္။ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့အစုိီးရအရမရ ိမခမီးသည္ ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့ဲ့ေအမက္အစိုီးရအဖ ြဲ႕အစည္ီးအဆင္ဲ့ဆငဲ့္လက္ဝယ္တ င္ရ ိေန 
ေသမ ေစခီးၿပိ်ဳင္လိုင္စင္ကြဲဲ့သုိ႔ လုပ္ပိုင္  ္င္ဲ့ဲ့မခမီးသည ္ျပႆနမရ ိေနၿပီီးျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲ၍ရာႏုိင္သည္ဟု ယ ဆထမီးၾကသည္။ ထိုေျပမင္ီးလြဲ 
မႈမခမီးအတ က္ ျပည္ေထမင္စုအဆင္ဲ့၏သေဘမတ ္ င္ဲ့ျပ်ဳ္ခက္လိုအပ္ျ္င္ီးမရ ိသျဖင္ဲ့ ေဒသာၲႏရအဆင္ဲ့ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးမ မ ပိုုမုိလ ယ္ 
က ၿပီီး အ္ခိန္ကုန္လည္ီးသက္သမာႏုိင္သည္။ တၿပိ်ဳင္နက္တည္ီးတ င္ စီီးပ မီးေရီးမ ဝါဒမခမီးကုိ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့စမ္ီးသပ္ကခင္ဲ့သံုီးမႈကို 
လည္ီး လမ္ီးဖ င္ဲ့ေပီးာႏုိင္သည္။ အ္ခ်ဳိ႕ေသမ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲရန္အႀကံျပ်ဳ္ခက္မခမီးသည္ ပုဂၢလိကက႑ရ ိ လက္ရ ိရရ ိ္ံစမီးေနရေသမ 
အကခ်ဳိီးစီီးပ မီးမခမီးကိုထိ္ိုက္ာႏုုိင္သည္မ န္ေသမ္လည္ီး ထိုစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအေနာႏ င္ဲ့ ပိုမုိလ တ္လပ္ေသမ စီီးပ မီးေရီးစနစ္အတ င္ီး 
ၿပိ်ဳင္ဆုုိင္ာႏိုင္စ မ္ီးရ ိေစေအမင္ေဆမင္ရ က္ာ္ုိုႏင္မည္ဲ့အေျ္အေနလည္ီးရ ိပါသည္။ ထိုျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမခမီးသည္ ာႏိႈင္ီးယ ဥ္္ခက္အမီးျဖင္ဲ့ဲ့ 
အေရီးပါမႈနည္ီးေသမ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့ဲ့စနစ္မခမီးလုပ္ကိုင္ေဆမင္ရ က္ပုံကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲျ္င္ီးသမျဖစ္သျဖင္ဲ့ လုပ္ကိုင္ေဆမင္ 
ရ က္ရပိုမိုုလ ယ္က ာႏို္င္သည္။ ေနမက္ဆုံီးအေနာႏ င္ဲ့ ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့အစိုီးရမခမီးသည္ ၎တုိ႔ထိန္ီး္ခ်ဳပ္မႈေအမက္၌ရ ိေသမ ဥပေဒာႏ င္ဲ့ 
စည္ီးမခဥ္ီးမခမီးကိုေျပမင္ီးလြဲရမတ င္ ျပ်ဳလ ယ္ေျပမင္ီးလ ယ္သေဘမပိုုေဆမင္ၾကသည္။ တည္ဆြဲဥပေဒာႏ င္ဲ့ စည္ီးမခဥ္ီးမခမီးကိ ုျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီး 
လြဲမည္ဲ့ ယ္ုျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမခမီးကုိ ထိုဥပေဒ၊ စည္ီးမခဥ္ီးမခမီးကိုပါျပင္ဆင္သည္ဲ့လုပ္ငန္ီးစဥ္ာႏ င္ဲ့ ္ခိတ္ဆက္ယ ဥ္တ ြဲေဆမင္ရ က္ရ 
မည္။  ထို႔အျပင္ မည္သို႔႔လုပ္ကုိင္ေဆမင္ရ က္သင္ဲ့သည္ဟ ေသမ သတ္မ တ္ျပဌမန္ီး္ခက္မခမီးသက္သက္သမမက လက္ေတ ႕လုပ္ကိုင္ 
ေဆမင္ရ က္ပုံမခမီးကိုပါ ေျပမင္ီးလြဲာႏိုင္ရန္အေရီးႀကီီးသည္။ 

ယ္ုေဖမ္ျပထမီးေသမ အႀကံျပ်ဳ္ခက္မခမီးမ မ အ္ခင္ီး္ခင္ီးလည္ီးအျပန္အလ န္္ခိတ္ဆက္ေနၾကသည္ကုိ ဂ႐ုုံးျပ်ဳရန္လုိသည္။ ရည္ရ ယ္ 
္ခက္တစ္္ုမ မ ေဒသာၲႏရဝန္ေဆမင္မႈမခမီးာႏ င္ဲ့ အေျ္္ံအေဆမက္အဦတည္ေဆမက္မႈမခမီးေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ေစရန္အတ က္ ေဒသာႏၲရ 
ဝင္ေင တိုီးတက္ေစေရီးျဖစ္သည္။ အႀကံျပ်ဳ္ခက္မခမီးအမီးလံုီးကို စုေပါင္ီး၍ေဆမင္ရ က္ပါက ဝင္ေင  တိုီးမည္ျဖစ္ေသမ္လည္ီး အ္ခ်ဳိ႕ေသမ 
အႀကံျပ်ဳ္ခက္မခမီး (အထ ီးသျဖင္ဲ့ ေလလံလိုင္စင္စနစ္ာႏ င္ဲ့ဆိုင္ေသမ အႀကံျပ်ဳ္ခက္အ္ခ်ဳိ႕) ေၾကမင္ဲ့ ဝင္ေင လည္ီးေလခမဲ့ကခသ မီးေစာႏိုင္ 
သည္။ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲြဲ႕မခမီးကြဲဲ့သို႔ အ္ခ်ဳိ႕ေသမေဒသအမဏမပိုင္မခမီးသည္ ေလလံလုိင္စင္မ ရရ ိသည္ဲ့ဝင္ေင ကို အလ န္အမင္ီး 
မ ီ္ုိအမီးထမီးေနရျ္င္ီးေၾကမင္ဲ့လည္ီး ျပႆနမရ ိာႏိုင္ျ္င္ီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ ေစခီးၿပိ်ဳင္လိုင္စင္စနစ္ကုိ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲျ္င္ီးမခမီးသည္ 
အေဆမက္အဦီး္ န္တုိီးျမႇင္ဲ့ျ္င္ီးလုပ္ငန္ီးာႏ င္ဲ့ အ္ခိန္ကိုက္ေဆမင္ရ က္မ သမလ ခင္ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲြဲ႕မခမီး၏ ဝင္ေင သိသိသမသမ 
ေလခမဲ့ကခၿပီီး အေရီးပါေသမ ေဒသတ င္ီးအေျ္္ံဝန္ေဆမင္မႈမခမီး နိမ္ဲ့ကခေလခမဲ့ပါီးျ္င္ီးမ  ကမက ယ္ာႏိငု္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေနမက္ဆုံီးအ္ခက္အေနာႏ င္ဲ့ ေဒသတ င္ီးအ္ န္ဘ႑မေကမက္္ံစုေဆမင္ီးသည္ဲ့စနစ္ကို ညတ င္ီး္ခင္ီးျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲ၍ မျဖစ္ာႏုိင္ပါ။ 
ဥပမမ သံုီးာႏ စ္မ  ငါီးာႏ စ္စသည္ျဖင္ဲ့ ပိုမုိရ ည္ၾကမေသမ ကမလအပိုင္ီးအျ္မီးကိုဦီးတည္ၿပီီးေဆမင္ရ က္သင္ဲ့သည္။ အဘယ္ဲ့ေၾကမင္ဲ့ဆို 
ေသမ္ အေျပမင္ီးအလြဲြဲမခမီးသည္ နည္ီးစနစ္ပိုင္ီးသက္သက္မဟုတ္ပြဲ လ  ႔အဖ ြဲ႕အစည္ီးအတ င္ီးအျမစ္တ ယ္ေနသည္ဲ့ ာႏုိုင္ငံေတမ္ကိုမယံု 
ၾကည္မႈမခမီးာႏ င္ဲ့လည္ီးသက္ဆိုုင္ေနေသမေၾကမင္ဲ့ျဖစ္သည္။ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမခမီးာႏ င္ဲ့အတ  ယံုၾကည္မႈတည္ေဆမက္ျ္င္ီး၊ 
ပ င္ဲ့လင္ီးျမင္သမမႈာႏ င္ဲ့ ရပ္ရ မလ ထုာႏ င္ဲ့ တိုင္ပင္ညိႇာႏိႈင္ီးျ္င္ီးမခမီးကိုလည္ီး တစ္ပါတည္ီးေဆမင္ရ က္ရန္ အေရီးႀကီီးသည္။ လက္ရ ိစနစ္၊ 
လက္ရ ိစနစ္ကုိ ျပ်ဳျပင္ရန္အႀကံျပ်ဳသည္ဲ့အ္ခက္မခမီးာႏ င္ဲ့ မည္သည္ဲ့အတ က္ေၾကမင္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲလိုသည္ဆိုေသမအ္ခက္မခမီးကို 
ျပည္သ မခမီးနမီးလည္ေနေစရန္မျဖစ္မေနေဆမင္ရ က္ရမည္။ ကခယ္ျပန္႔ေသမ တိုင္ပင္ညိႇာိႏႈႈင္ီးမႈမခမီးာႏ င္ဲ့ ပညမေပီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအတ က္ 
အ္ခိန္လိုမည္ျဖစ္ေသမ္လည္ီး ထိုသုိ႔ေဆမင္ရ က္ျ္င္ီးျဖင္ဲ့ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမခမီးေအမင္ျမင္ၿပီီး ျပည္သ လ ထုအမခမီးစုကလည္ီး 
လက္္ံေဆမင္ရ က္ၾကမည္ဲ့အလမီးအလမကုိ တိုီးပ မီးေစပါသည္။ ေဒသတ င္ီးရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးတ င္ ေဒသ္ံမခမီးကပါဝင္ထည္ဲ့ဝင္ၾက 
ေသမအစဥ္အလမသည္ ကမလရ ည္ၾကမကတည္ီးကရ ိ္ြဲဲ့ၿပီီး အျမစ္လည္ီးတ ယ္ေနသျဖင္ဲ့ ယင္ီးကိုေဒသာၲႏရအ္ န္ဘ႑မစနစ္ 
ေျပမင္ီးလြဲျ္င္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ေရတိုုတ င္အစမီးထိုီးပစ္လုိက္ာုုိႏင္မည္မဟုတ္ဟ ေသမ အ္ခက္ကိုလည္ီး သတိျပ်ဳရမည္။ ျပည္သ လ ထုက 
ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳီးေရီးအတ က္ထည္ဲ့ဝင္ေဆမင္ရ က္လမ္ြဲဲ့သည္မ မ သမနိရ ည္ၾကမေနၿပီျဖစ္ေသမေၾကမင္ဲ့ ထိုဓေလဲ့ကိုဆက္လက္ရ င္သန္ 
ေစၿပီီးတၿပိ်ဳင္နက္တည္ီးမ မပင္ ပံုမ န္အ  ္န္ဘ႑မရင္ီးျမစ္မခမီးကိုလည္ီး ပိုမုိတိုီးပ မီးလမေအမင္ ေဆမင္ရ က္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အၾကံံျပ်ဳ္ခက္မခမီးတ င ္ေအမက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။ 

 ပ င္ဲ့လငီ္းျမငသ္မမႈ၊ တုိငပ္ငညိ္ႇာိႏႈငီ္းမႈာႏ င္ဲ့ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆမက္မႈတုိ႔ကုိအေျ္္ေံသမ ျပ်ဳျပငေ္ျပမငီ္းလြဲေရီးမဟမဗခွဴဟမ 
မခမီး္ခမ တ္သင္ဲ့သည္။ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးာႏ င္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအဖ  ြဲြဲ႕အစည္ီးမခမီးသည္ လုပ္ေဖမ္ကုိင္ဖက္ 
အဖ ြဲ႕မခမီးာႏ င္ဲ့လက္တ ြဲၿပီီး ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးေရီးဆိုင္ရမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမညဲ့္ ာႏ စ္မခမီးစ မအတ က္လည္ီး 
ရည္ရ ယ္ေသမ မဟမဗခွဴဟမမခမီးကို သက္ဆိုင္ရမေဒသမခမီးအတ က္ ေရီးဆ ြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္ီးမဟမဗခွဴဟမမခမီးသည္ 
ေဒသ၏ အရ ိတရမီးမခမီးကုိလည္ီး ထည္ဲ့သ င္ီးစဥ္ီးစမီးၿပီီး ေယဘုယခအႀကံျပ်ဳ္ခက္မခမီးကို လံုီးလံုီးလခမီးလခမီးအေျ္တည္ျ္င္ီး 
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မျပ်ဳအပ္ပါ။ ယင္ီးတို႔ကုိ ပ င္ဲ့ဲ့လင္ီးျမင္သမၿပီီး တိုင္ပင္ညိႇာႏႈိင္ီးမႈျဖစ္စဥ္ျဖင္ဲ့ေရီးဆ ြဲေဖမ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီီး ျဖစ္ေပၚလမမည္ဲ့ဲ့ 
ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမခမီးအေပၚ ယံုၾကည္မႈာႏ င္ဲ့သေဘမေပါက္နမီးလည္မႈမခမီးကိုလည္ီး   ေျပမင္ီးလြဲမႈမျပ်ဳလုပ္္င္ 
တည္ေဆမက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 ျပ်ဳျပငေ္ျပမငီ္းလြဲေရီးမခမီးာႏ င္ဲ့ အဘယ္ဲ့ေၾကမင္ဲ့ယငီ္းတုိ႔ကုိေဆမငရ္ က္ရသည္ကုိ လ အမခမီးသိေအမငလု္ပသ္င္ဲ့သည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးာႏ င္ဲ့ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင္ဲ့အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးအဖ  ြဲြဲ႕အစည္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ လုပ္ေဖမ္ကုိင္ဖက္အဖ ြဲ႕မခမီးလက္တ ြဲၿပီီး 
ေဒသာႏၲရစီီးပ မီးစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ၏ လက္ရ ိစနစ္ာႏ င္ဲ့ အနမဂတ္တ င္ျဖစ္လမမည္ဲ့စနစ္မခမီးအေၾကမင္ီးကို ရပ္ရ မလ ထုအမီးရ င္ီး 
ျပာႏိုင္ရန္ ထိေရမက္ေသမ လ ထုဆက္သ ယ္ေရီးမဟမဗခွဴဟမမခမီးကုိ ဝိုုင္ီးဝန္ီး္ခမ တ္ထမီးရမည္။ လ ထုဆက္သ ယ္မႈာႏ င္ဲ့ 
တိုင္ပင္ညိႇာိႏႈင္ီးမႈမခမီးမ မ အေရီးပါေသမျပ်ဳ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲမႈမခမီးမတိုင္္င္ေဆမင္ရ က္ရမည္ျဖစ္ၿပီီး ေဒသတ င္ီးနမီးလည္မႈ၊ 
ျပ်ဳျပင္ေျပမင္ီးလြဲေရီးမခမီးအေပၚ ေထမက္္ံမႈတို႔ကုိလည္ီး တည္ေဆမက္ရပါမည္။ 

 ေစခီးက က္သေဘမအရမဟုတ္ေသမ လက္ဝါီးႀကီီးအုပမ္ႈမခမီးကုိဖယ္ရ မီးပစရ္နအ္တ က္ ေစခီးၿပိ်ဳငေ္လလံစနစကုိ္ ျပ်ဳျပင ္
ေျပမငီ္းလြဲသင္ဲ့သည္။ သတ္မ တ္ေဒသတစ္္ုအတ င္ီး တစ္ဦီးတည္ီးလက္ဝါီးႀကီီးအုပ္ေရမင္ီး္ခ္ င္ဲ့ဲ့ကြဲဲ့သို႔ေသမ မလုိလမီး 
အပ္ေသမ ေစခီးက က္လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္မႈမခမီးကိုျဖစ္ေပၚေစသည္ဲ့ ျပဌမန္ီး္ခက္မခမီးအမီးလံုီးကို ပယ္ဖခက္ပစ္သင္ဲ့သည္။ 

o လိုင္စင္ရယ ထမီးသ မခမီးကုိလည္ီး လက္ရ ိေဒသတစ္္ုတည္ီးတ င္သမ လုပ္ငန္ီးမခမီးလုပ္ကိုင္္ င္ဲ့ကန္႔သတ္ထမီး 
ျ္င္ီးကိုဖယ္ရ မီးရမည္။ ဇံုဆုိင္ရမဥပေဒမခမီး (အကယ္၍ရ ိပါက) ကိုလုိ္က္နမေစမင္ဲ့ထိန္ီးေနသ၍ မည္သည္ဲ့ေဒသ 
၌မဆို စီီးပ မီးေရီးလုပ္္ င္ဲ့ရေစရန္ ္ င္ဲ့ျပ်ဳသင္ဲ့သည္။ 

o ယ္င္က ေစခီးၿပိ်ဳင္လိုုင္စင္စနစ္ကခင္ဲ့သုံီး္ြဲဲ့ေသမ ေနရမမခမီးတ င္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကို လ တ္လပ္စ မ ယ ဥ္ၿပိ်ဳင္ 
္ င္ဲ့ျပ်ဳသင္ဲ့္သည္။ ဥပမမ သတ္မ တ္ထမီးေသမ ပတ္ဝန္ီးကခင္သန္႔ရ င္ီးမႈာႏ င္ဲ့ အျ္မီးဥပေဒျပဌမန္ီး္ခက္မခမီးာႏ င္ဲ့ 
အညီျဖစ္ပါက ဝက္သမီး၊ အမြဲသမီးစသည္တို႔ိုကုိ မည္သ မဆို မည္သည္ဲ့ေနရမ၌မဆို လ တ္လပ္စ မေရမင္ီး္ခ္ င္ဲ့ 
ျပ်ဳသင္ဲ့သည္။ ယင္ီးသည္ ဝန္ေဆမင္မႈ၊ ေစခီးာႏႈန္ီးာႏ င္ဲ့ အရည္အေသ  ီးယ ဥ္ၿပိ်ဳင္ျ္င္ီးတို႔ကုိ အမီးေပီးသည္။ 

 ေစခီးက က္သဘမဝအတိုင္ီးလက္ဝါီးႀကီီးအုပ္သေဘမေဆမင္ေသမ လုပ္ငန္ီးအ္ခ်ဳိ႕ (က ီးတို႔ာႏ င္ဲ့ လမ္ီးစသည)္ မ လ ြဲ၍ လုိငစ္င္ 
လုပင္နီ္းမခမီးအမီးလုံီးတ င ္ အစိီုးရကေစခီးာႏႈနီ္းသတ္မ တ္ျ္ငီ္းကုိဖယ္ရ မီးကမ ေစခီးာႏႈနီ္းမခမီး သဘမဝအတုုိငီ္းလ တ္လပစ္ မ 
ေျပမငီ္းလြဲာိုႏငေ္အမင ္္ င္ဲ့ျပ်ဳသင္ဲ့သည္။  

o အကယ္၍ ာႏိုင္ငံေရီးအေၾကမင္ီးမခမီးေၾကမင္ဲ့ လက္ရ ိအ္ခိန္တ င္ အျမင္ဲ့ဆံုီးေစခီးာႏႈန္ီးကန္႔သတ္္ခက္ကိုု ဖယ္ရ မီးရန္ 
မျဖစ္ာႏုိင္ပါက လိုင္စင္ရသ မခမီးအမီး ထိုေစခီးာႏႈန္ီးထက္မေကခမ္ပါက မည္သည္ဲ့ေစခီးာႏႈန္ီးျဖစ္ေစသတ္မ တ္၍ 
ေရမင္ီး္ခ  ္င္ဲ့ေပီးသင္ဲ့္သည္။  

o နီီးစပ္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးတ င္ အျမင္ဲ့ဆံုီးေစခီးာႏႈန္ီးသတ္မ တ္္ခက္မခမီးကို အ္ခင္ီး္ခင္ီးသဟဇမတျဖစ္ေအမင္ေဆမင္ရ က္ 
ၿပီီး အကယ္၍စမီးနပ္ရိကၡမလံုျ္ံ်ဳစိတ္္ခရေရီးာႏ င္ဲ့ သန္႔ရ င္ီးေရီးကိစၥမခမီးာႏ င္ဲ့မသက္ဆုိင္ပါက အသမီးမခမီးကို 
ၿမိ်ဳ႕နယ္ေကခမ္ၿပီီး လ တ္လပ္စ မတင္ပုိ႔ေရမင္ီး္ခ  ္င္ဲ့ဲ့ျပ်ဳသင္ဲ့ဲ့္သည္။  

 ေစခီးက က္သဘမဝအရ လက္ဝါီးႀကီီးအုပမ္ႈရ ေိနသည္ဆုိပါကလည္ီး လက္ဝါီးႀကီီးအုပမ္ႈေၾကမင္ဲ့ရေသမ အကခ်ဳီိးအျမတ္မခမီး 
နည္ီးပါီးေစရနာ္ႏ င္ဲ့ ရငီ္းာႏ ီီးျမႇပာ္ႏ ံမႈာႏ င္ဲ့ ဝနေ္ဆမငမ္ႈတုိီးတက္ေရီးကုိမက္လုံီးဖနတီ္ီးေပီးာု္ိႏငရ္နရ္ည္ရ ယ္ၿပီီး လုိငစ္ငစ္နစကုိ္ 
ျပငဆ္ငေ္ျပမငီ္းလြဲသင္ဲ့သည္။ 

 သက္ဆုိငရ္မလုိငစ္ငမ္ခမီးတ င ္ ရငီ္းာႏ ီီးျမႇပာ္ႏ ံမႈအတ က္ မက္လုံီးျဖစေ္စရန ္ လုုိငစ္ငသ္က္တမီ္းကုိ တုိီးျမႇင္ဲ့သင္ဲ့သည္။ 
လုုိင္စင္သက္တမ္ီးသည္ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈစရိတ္ာႏ င္ဲ့ ္ခိတ္ဆက္ေနသင္ဲ့ၿပီီး ကနဦီးရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈစရိတ္ျမင္ဲ့မမီးေသမ 
က ီးတု႔ိကြဲဲ့သို႔႔လုပ္ငန္ီးမခမီး ၏ သက္တမ္ီးကိုတုိီးျမႇင္ဲ့ေပီးသင္ဲ့သည္။ 

o အကယ္၍ လက္ရ ိတစ္ာႏ စ္လိုုင္စင္သက္တမ္ီးကို ဆက္လက္ကခင္ဲ့ဲ့သုံီးမည္ဆုုိပါက လက္ရ ိလုိင္စင္ရရ ိသ အမီး 
ာႏ စ္စဥ္ေလလံပ ြဲတ င္ အျမင္ဲ့ဆံုီးေပီးသ ာႏ င္ဲ့ အတ တ လို္က္ေပီးာိုႏင္ပါက ဆက္လက္လိုင္စင္္ခထမီးေပီးမည္ဲ့စနစ္ကို 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႔မ ကခင္ဲ့သံုီးရမည္။ 

 အေျ္္အံေဆမက္အဥဖီ ႕ံၿဖိ်ဳီးေရီးတ င ္ ပဂုၢလိကရငီ္းာႏ ီီးျမႇပာ္ႏ ံမႈႈမခမီးကုိ အမီးေပီးျမႇင္ဲ့တငရ္နအ္တ က္ လုိငစ္ငကုိ္ ျပနလ္ည္ျပင ္
ဆငဖ္ ြဲ႕စည္ီးသင္ဲ့သည္။ 

o လိုင္စင္စနစ္အတ င္ီးမ မပင္ ဘီအိုုတီစနစ္ျဖင္ဲ့ ပုဂၢလိကအေျ္္ံအေဆမက္အဦရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးကို မိတ္ဆက္ 
ေပီးသင္ဲ့သည္။256 ထိုဘီအိုတီစနစ္တ င္ လုပ္ငန္ီးေဆမင္ရ က္သ ၏ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးကို အစိုီးရသုိ႔႔ သို႔မဟုတ္ 
လိုင္စင္သက္တမ္ီးအကုန္တ င္ လိုင္စင္ေအမင္သ အသစ္သုိ႔ လႊြဲေျပမင္ီးေပီးရမည္ဲ့ စည္ီးကမ္ီး္ခက္မခမီးကိုလည္ီး 
သတ္မ တ္ထမီးရမည္။ လိုင္စင္သစ္တ င္ (၁) အစိုီးရသုိ႔ေပီးေဆမင္ရမည္ဲ့ အ္ာႏ င္ဲ့ (၂) သေဘမတ ထမီးေသမ 

                                                            
256 အသစ္ေဆမကလ္ုပ္ရန္မလုိသေလမက္ျဖစ္ေသမျမန္မမာ္ိုႏင္ငံရ ိ အျ္မီးေသမ ဘီအိတုီစနစ္မခမီးာႏ င္ဲ့ မတ ညသီည္မ မ အကယ၍္ အေျ္္ံအေဆမက ္
အဦေဆမက္လုပ္မႈအသစ္မခမီးပါဝင္ပါက ထိုလိုင္စင္မခမီးသည ္အကခ်ိဳီးရ ိာ္ုုိႏင္သည္။ 
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အေျ္္ံအေဆမက္အဦေဆမက္လုပ္ေရီးမခမီးပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီီး တည္ေဆမက္မႈကို ကခန္စီမံ္ခက္မခမီးကြဲဲ့သုိ႔ပင္ 
အစိုီးရက ေစမင္ဲ့ၾကည္ဲ့က ပ္္ကြဲမည္။ 

o ာႏ စ္ရ ည္လိုင္စင္မခမီးာႏ င္ဲ့အတ  လိုင္စင္သက္တမ္ီးအတ င္ီး လိုင္စင္ရသ ေဆမင္ရ က္သည္ဲ့ ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီးာႏ င္ဲ့ 
ပတ္သက္သည္ဲ့ ရပုိင္  ္င္ဲ့မခမီးကုိလည္ီး ထည္ဲ့သ င္ီးသတ္မ တ္ေပီးရမည္။257 

 လုိငစ္ငအ္တ က္ ေစခီးၿပိ်ဳငအ္ဆုိျပ်ဳရမတ င ္မလုိလမီးအပေ္သမအတမီးအဆီီးမခမီးကုိဖယ္ရ မီးသင္ဲ့သည္။ 
o လိုင္စင္ရသ အမီး တလုံီးတ္ြဲတည္ီးေပီးေဆမင္ေစမည္ဲ့အစမီး သံုီးလတစ္ႀကိမ္္၊ သို႔မဟုတ္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ 

ႀကိ်ဳတင္ေပီးေဆမင္ာုိႏင္ေစရန္ ္ င္ဲ့ျပ်ဳရမည္။ ေလလံေအမင္ပါက ေပီးေဆမင္ရမည္ဲ့တလံုီးတ ြ္ဲတည္ီးေင ကို 
ေလခမဲ့ကခေစျ္င္ီးသည္ ၿပိ်ဳင္ဆုုိင္္မႈကိ ု တိုီးျမင္ဲ့ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ အစိုီးရအတ က္လည္ီး ဝင္ေင ပိုတုိီးမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

o ေစခီးၿပိ်ဳင္အဆုိျပ်ဳလႊမတင္ရန္အတ က ္ မေရႊ႕ေျပမင္ီးာႏိုု္င္ေသမ ပိုင္ဆိုင္မႈမခမီးရ ိေၾကမင္ီးသက္ေသျပရန္လိုသည္ဟ  
ေသမ သတ္မ တ္္ခက္ကုိလည္ီး ပယ္ဖခက္ရမည္။ လိုင္စင္ေၾကီးကိ ု လုပ္ငန္ီးမစတင္မီကတည္ီးက ႀကိ်ဳတင္ 
ေကမက္္ံေလဲ့ရ ိရမ ထိုျပဌမန္ီး္ခက္္သည္ လိုင္စင္အတ က္ ၿပိ်ဳင္ဆုိင္မႈမခမီးျမင္ဲ့မမီးေရီးကုိ မလုိအပ္ပြဲ တမီးဆီီး 
ထမီးျ္င္ီးပင္ျဖစ္သည္။ 

 လုိငစ္ငာ္ႏ င္ဲ့ပတ္သက္ေသမ အ္ခက္အလက္မခမီးကုိ ရ ငီ္းလငီ္းစ မေဖမ္ျပရနလုိ္သည္။ 
o မည္သို႔ေသမ အေျ္အေနမခမီးတ င္ လိုင္စင္ကို ယမယီပိတ္သိမ္ီးထမီးာႏုိင္သည္၊ မည္သည္ဲ့အတ က္ေၾကမင္ဲ့ 

ဆက္လက္လုပ္ကိုင္္ ငဲ့္ေပီးာႏုိင္သည္ စသည္တုုိ႔ကို စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ကရ င္ီးလင္ီးစ မေဖမ္ျပထမီးရမည္။  
o ဆိုင္ီးဘုတ္ကန္ထ႐ုိုံးက္စမ္ခ်ဳပ္မခမီးတ င္လည္ီး ာႏုိင္ငံေတမ္ကအမခမီးျပည္သ အကခ်ဳိီးအလို႔င မေျမယမမခမီးသိမ္ီး 

ဆည္ီးာႏိုင္သည္ဲ့ကိစၥကို အတိအလင္ီး ရ င္ီးလင္ီးစ မေဖမ္ျပၿပီီး အကယ္၍ေျမသိမ္ီး္ံရပါက နစ္နမမႈမခမီးကိ ုမည္သို႔ 
ေပီးေလခမ္မည္ဆုိသည္ကိုလည္ီး ရ င္ီးလင္ီးစ မေဖမ္ျပထမီးရမည္။ 

 ဝငေ္င ရရ ႐ိုံးုသံက္သက္သမမဟုတ္ပြဲ လုံျ္ံ်ဳစတ္ိ္ခရမႈာႏ င္ဲ့ပတ္ဝနီ္းကခငသ္န္႔ရ ငီ္းမႈတုိ႔ကုိလည္ီး ဦီးစမီးေပီးသင္ဲ့သည္။ 
သမီးသတ္လိုင္စင္ကြဲဲ့သို႔ အ္ခ်ဳိ႕ေသမလိုင္စင္စနစ္မခမီးကို မ လအစက တည္ေထမင္ကခင္ဲ့သံုီးရျ္င္ီးမ မ အသမီးမခမီး၏ 
လံုျ္ံ်ဳစိတ္္ခရမႈကို အမမ္ံရန္အတ က္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင္ဲ့ အမဏမပိုင္မခမီးသည္ လက္ဝါီးႀကီီးအုပ္ေစခီးက က္အကခ်ဳိီး 
အျမတ္မ  တစ္ဆင္ဲ့ အ္ န္ဘ႑မေင ရရ ိေရီးကို အဓိကမထမီးပြဲ မ လရည္ရ ယ္ရင္ီးျဖစ္ေသမ လံုျ္ံ်ဳစိတ္္ခရေရီးာႏ င္ဲ့ 
သန္႔ရ င္ီးေရီးကုိ ျပန္လည္ေဇမင္ီးေပီးရမည္။ 

 ေျမ္ နမ္ခမီးကုိ ျပငဆ္ငသ္င္ဲ့သည္။ အ္ န္ာႏႈႈန္ီးထမီးမခမီးကိ ု ျပန္လည္သံုီးသပ္ၿပီီး အ္ န္ေပီးေဆမင္ရန္လိုအပ္သည္ဲ့ အနိမ္ဲ့ဆံုီး 
ေျမအကခယ္အဝန္ီးကိုလည္ီး ျပန္လည္သတ္မ တ္ရမည္။ ထိုအကခယ္အဝန္ီးေအမက္ေလခမဲ့နည္ီးသ မခမီးကိ ု ေျမ္ န္ကင္ီး 
လ တ္  ္င္ဲ့ေပီးသင္ဲ့သည္။ 

o အနိမ္ဲ့ဆံုီးသတ္မ တ္္ခက္ကုိ ေၾကမင္ီးကခ်ဳိီးညီၫ  တ္စ မေဆမင္ရ က္သင္ဲ့သည္။ သတ္မ တ္ဧကပမမဏေအမက္ 
ေလခမဲ့နည္ီးပိုငု္ဆုိင္ေသမ မည္သ မဆိ ုေျမ  ္န္ကင္ီးလ တ္  ္င္ဲ့ရေအမင္ ေဆမင္ရ က္ရမည္။ 

o စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးမ  ပိုင္ဆိုင္ေသမ ေျမမခမီးတ င္မ  အနိမ္ဲ့ဆံုီးပမမဏသတ္မ တ္္ခက္ထမီးရန္မလုိပြဲ ပိုင္ဆိုင္သ 
မ ခအတ က္ အ္ န္ေပီးေဆမင္ေစရမည္။ ယင္ီးသည္ လ တစ္ဦီးတည္ီးက လုပ္ငန္ီးနမမည္အမခ်ဳိီးမခ်ဳိီးျပၿပီီး ေျမ္ န္ 
ေရ မင္မႈကို ကမက ယ္ရန္ျဖစ္သည္။258 

o တိုင္ပင္ေဆ ီးောႏ ီးမႈမခမီးလုပ္ၿပီီးေထမက္္ံမႈႀကီီးႀကီီးမမီးမမီးလည္ီးရရ ိလမေသမအ္ခိ္န္တ င္ ေျမ္ န္ကုိတိုီးျမႇင္ဲ့သင္ဲ့ 
သည္။ ထိုသုုိ႔တိုီးျမႇင္ဲ့ရမတ င္လည္ီး ဧရမမေျမပုိင္ရ င္ႀကီီးမခမီးထံမ သမ အဓိကကတုိီးျမႇင္ဲ့သင္ဲ့္သည္။ 

o တံဆိပ္ေ္ါင္ီး္ န္ကိ ုေလ ခမဲ့္ချ္င္ီးအမီးျဖင္ဲ့ ေျမအေရမင္ီးအဝယ္ကုန္ကခစရိတ္မခမီးကို ေလ ခမဲ့္ခရမည္။ 
 စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအတ က္ အဓကိဝငေ္င အရငီ္းအျမစမ္ခမီးျဖစလ္မေစရန ္ အေဆမက္အဦီး္ နကုိ္ ျပ်ဳျပငေ္ျပမင္ီး 

လြဲသင္ဲ့သည္။  
o အေဆမက္အဦီး္ န္၏ ရည္ရ ယ္္ခက္၊ ယင္ီးအ္ န္စနစ္အလုပ္လုပ္ပံုတုိ႔ကို ကမလရ ည္၊ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ေဆမင္ရ က္ေသမ လ ထုအသိပညမေရီးလႈပ္ရ မီးမႈမခမီးျဖင္ဲ့ အမခမီးသိေအမင္ေဆမင္ရ က္ရမည္။ 
o အေဆမက္အဦီး္ န္ကုိ ‘ပံုုမ န္အင မီးာႏႈန္ီးထမီး’ ၏ ၂၅% သို႔႔တုိီးျမႇင္ဲ့သတ္မ တ္ရန္ႀကိ်ဳီးစမီးေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမီးၾကံ်ဳ 

ေတ ႕ရေသမ စိန္ေ္ၚမႈမခမီးကို ထပ္မံစံုစမ္ီးေဖမ္ထုတ္ၿပီီး ျမန္မမာႏုိင္ငံအတ င္ီး ပို္င္ဆိုငု္မႈ  ္န္ေျပမင္ီးလြဲရန္ ႀကိ်ဳီးပမ္ီး 
္ြဲဲ့မႈမခမီး၏ ေအမင္ျမင္မႈ၊ မေအမင္ျမင္မႈမခမီးကို နမီးလည္ေအမင္ ႀကိ်ဳီးပမ္ီးရမည္။259  

                                                            
257 ဥပမမ စီီးပ မီးေရီးလုပင္န္ီးပိုင္ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံမႈမခမီး၏ ျပ်ဳန္ီးတီီးာႏႈန္ီး depreciation ကိလုိုင္စင္တ င္ထည္ဲ့သ င္ီးသတ္မ တ္ၿပီီး လိုင္စင္သကတ္မ္ီးကုန၍္ 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕သို႔ျပန္လည္လႊြဲေျပမင္ီးေပီး္ခိန္တ င္ လိုင္စင္ရသ အမီး မည္ေရႊ႕မညမ္ ခေပီးရမည္ကိ ုျပဌမန္ီးထမီးာုိႏင္သည္။ 
258 ၁၀ ဧကဆိုသည္မ မ နမ နမေပီးျ္င္ီးသမျဖစ္သည္။ ယငီ္းသည္ ျမန္မမလယ္ယမဖ ႕ံၿဖိ်ဳီးေရီးဘဏ္မ  ေ္ခီးေင ရရ ိာိုႏင္ေသမ အျမင္ဲ့ဆံုီးဧကလညီ္းျဖစ္ သည္။ 
လယယ္မေျမပုိင္ဆိုင္မႈပံုစံမခမီးာႏ င္ဲ့ လယ္ရ င္မခမီး၏ ဘ႑မေရီးအေျ္အေနတို႔ကိ ုအေသီးစတိ္သုေတသနျပ်ဳၿပီီးမ  အနိမ္ဲ့ဆံုီးာႏႈန္ီးထမီးကိသုတ ္မ တ္သင္ဲ့ဲ့သည္။ 
259 ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးမႈႈ အမ တ ္၀၂၅။ 
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o လက္ရ ိအေဆမက္အဦီးအမခ်ဳိီးအစမီး ္ ြဲျ္မီးသည္ဲ့စနစ္ကုိ ျပင္ဆင္ေျပမင္ီးလြဲၿပီီး တစာ္ႏ စအ္တ ငီ္း ေပီးေဆမင္ရမည္ဲ့ 
အျမင္ဲ့ဆုံီးပိငုဆုိ္ငမ္ႈ္  နပ္မမဏသတ္မ တ္္ခက္ကုိ ဖယ္ရ မီးရမည္။ ထိုသတ္မ တ္္ခက္မခမီးကုိ မည္သည္ဲ့ဲ့ဥပေဒတ င္ 
မ  ျပဌမန္ီးထမီးျ္င္ီးမရ ိသျဖင္ဲ့ ျပင္ဆင္ရန္လ ယ္က ာႏိုင္သည္။ 

o အေဆမက္အဦီး္ န္ာႏႈန္ီးထမီးတ က္္ခက္မႈကို ္န္႔မ န္ီးေစခီးက က္အေရမင္ီးတန္ဖိုီးေပၚမ တည္ၿပီီး ေျပမင္ီးလြဲတ က္ 
္ခက္ရမည္။ 

o အေဆမက္အဦီး္ န္ကုိ ပိုင္ရ င္ကေပီးေဆမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီီး အိမ္င မီးကေပီးရမည္မဟုတ္ေၾကမင္ီး ထင္ရ မီးေအမင္ 
လုပ္ရမည္။ 

o အစိုီးရ၊ ရပ္ရ မလ ထုာႏ င္ဲ့အျ္မီးသက္ဆုိင္ပတ္သက္သ မခမီးာႏ င္ဲ့ တိုင္ပင္ညိႇာႏိႈင္ီးၿပီီး အေဆမက္အဦီး္ န္ာႏႈန္ီးထမီးမခမီး 
ကိုျပင္ဆင္သတ္မ တ္ရမည္။ 

o အေဆမက္အဦီးမခမီးကုိအ္ခိန္မ န္အကြဲျဖတ္ၿပီီး တန္ဖိုီးသင္ဲ့ာႏုိင္ရန္အတ က္ အမခမီးျပည္သ သိရ ိာႏုိင္ေသမ အိမ္ျ္ံေျမ 
ေစခီးက က္အ္ခက္အလက္မခမီးကို အေျ္္ံေဆမင္ရ က္ရမည္။ သို႔မ သမ အစိုီးရာႏႈန္ီးထမီးမခမီးာႏ င္ဲ့ ေစခီးက က္ေပါက္ 
ေစခီးမခမီးအၾကမီးဟန္္ခက္ညီမ ခတမည္ျဖစ္သည္။ 

o အေဆမက္အဦီး္ န္ာႏႈန္ီးထမီးအဆင္ဲ့ဲ့ဆင္ဲ့သတ္မ တ္ရမတ င္လည္ီး မ ရင္ီးပိုင္ဆိုင္ေနထိုင္သ မခမီးသည္ နိမ္ဲ့ပါီးေသမ 
ာႏႈန္ီးထမီးကိုသမ ေပီးေဆမင္ရန္လုိၿပီီး ပိုုင္ဆိုုင္ေသမ္လည္ီးအျမြဲတမ္ီးေနထုိင္ျ္င္ီးမျပ်ဳသ မခမီးာႏ င္ဲ့ အိုီးအိမ္မခမီးတ င္ 
ရင္ီးာႏ ီီးျမႇပ္ာႏ ံထမီးသ မခမီးအတ က္ ျမင္ဲ့မမီးေသမာႏႈန္ီးထမီးျဖင္ဲ့ေကမက္္ံာိုႏင္ေစရန္ ေဆမင္ရ က္ရမည္။ သို႔မ သမ 
ဝင္ေင နိမ္ဲ့ပါီးၿပီီး ေနအိမ္တစ္လံုီးတည္ီးသမပုိင္ဆုိင္သ မခမီးအတ က္ အ္ န္ဝန္ထပု္ဝန္ပိုီးကို သက္သမေစမည္ျဖစ္ 
သည္။ 

 လက္ရ ဘိတ္ဂခက္စနစကုိ္ ျပငဆ္ငၿ္ပီီး စည္ပငသ္မယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအေနာႏ င္ဲ့ ပိလု ခေံသမဘတ္ဂခက္မခမီးကုိ ေနမက္ဘ႑မ 
ာႏ စသုိ္႔ ဆက္လက္သယ္ေဆမငသ္ မီး္ င္ဲ့ ဲ့ျပ်ဳသင္ဲ့သည္။ 

 ေဒသာၲႏရဥပေဒမခမီး၊ နည္ီးဥပေဒမခမီးာႏ င္ဲ့ လမီ္းၫႊန္္ ခက္မခမီးကုိ ေဒသ္ျံပည္သ မခမီးပိမုိလုက္လ မီ္းမသိီရ ာုိိႏငေ္စရန ္ ေဆမင ္
ရ က္သင္ဲ့သည္။  

o ေဒသာႏၲရအဆင္ဲ့ ဥပေဒ၊ စည္ီးမခဥ္ီး၊ လုပ္ထံုီးလုပ္နည္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ နည္ီးဥပေဒမခမီးသည္ အမခမီးအမီးျဖင္ဲ့တည္ရ ိၿပီီး 
သမီးျဖစ္ကမ ပုဂၢလိကစီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးာႏ င္ဲ့ သက္ဆိုင္ေသမအေသီးစိတ္အ္ခက္အလက္မခမီးပါဝင္ေလဲ့ရ ိ 
သည္။ ယင္ီးတို႔ကိ ု စမရ က္စမတမ္ီးအေနာႏ င္ဲ့ဲ့ေရမ အီလက္ထေရမနစ္ပုံစံျဖင္ဲ့ပါ ထမီးရ ိရမည္ဲ့အျပင ္ ျဖစ္ာိုႏင္ပါက 
မိုဘုိင္ီးဖုန္ီးမခမီးျဖင္ဲ့ ၾကည္ဲ့႐ုံးႈာႏိုင္ေအမင္ပါေဆမင္ရ က္ေပီးၿပီီး စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးကို သတင္ီးအ္ခက္အလက္ 
မခမီးာႏ င္ဲ့ ္ခိတ္ဆက္ေပီးသင္ဲ့သည္။  

o အ္ န္စည္ီးမခဥ္ီးာႏ င္ဲ့ဲ့ပတ္သက္ေသမ စမအုုပ္စမတမ္ီးမခမီးကိ ု ေထ /အုပ္၊ ျပည္တ င္ီးအ္ န္ာႏ င္ဲ့ စည္ပင္သမယမေရီး 
အဖ ြဲြဲ႕႐ုံးံုီးမခမီးတ င ္ျပည္သ မခမီးအ္မြဲဲ့ရရ ိာႏိုင္ေအမင္ ေဆမင္ရ က္ေပီးသင္ဲ့သည္။260 

 ဒဏ္ေၾကီးေင မခမီး၊ အတုိီးာႏႈနီ္းမခမီးာႏ င္ဲ့ အုပ္္ ခ်ဳပေ္ရီးဘက္မ  ျပစဒ္ဏ္ေပီးျ္ငီ္းမခမီးကုိ ေဆမငရ္ က္သင္ဲ့သည္။ 
o စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသည္ အေဆမက္အဦီး္ န္မခမီးာႏ င္ဲ့ သတ္မ တ္ရက္အတ င္ီး ျပည္ဲ့မီေအမင ္ေပီးေဆမင္ 

ျ္င္ီးမရ ိေသမ အျ္မီးအ္ န္အ္မခမီးအတ က္ ဒဏ္ေၾကီးေင မခမီးာႏ င္ဲ့ ရက္လ န္အတိုီးာႏႈန္ီးထမီးမခမီးကိ ု စတင္ 
ေကမက္္ံရမည္။ ေနမက္ဆုံီးေပီးသ င္ီးရက္ကို အမခမီးလိုက္နမေစရန္ေဆမင္ရ က္ရမည္။ 

o အေဆမက္အဦီး္ န္မခမီးကုိ ေစမလခင္စ မေပီးေဆမင္သ မခမီးအတ က္ အနည္ီးငယ္မ ခေသမ ေလခမဲ့ေပါဲ့ေပီးမႈမခမီးကို 
စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသတ္မ တ္ေပီးရမည္။ ထိုသုိ႔ေဆမလခင္စ မေပီးေဆမင္လိုသ မခမီး အလ န္မခမီးျပမီးစရမ 
မရ ိေသမ္လည္ီး ထိုအ္ခက္သည္ အ္ န္ေပီးေဆမင္မႈာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ေသမ သတင္ီးအ္ခက္အလက္မခမီးကိ ုျပည္သ  
လ ထုသို႔ႀကိ်ဳတင္ေပီးျ္င္ီးသေဘမလည္ီးေဆမင္သည္။ 

o အေဆမက္အဦီး္ န္ာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ေသမ ဥပေဒမခမီးာႏ င္ဲ့ ဥပေဒအေကမင္အထည္ေဖမ္ျ္င္ီးမခမီးတ င္ အေျပမင္ီး 
အလြဲမခမီးကိုေဆမင္ရ က္ရမတ င္ အဘယဲ့္ေၾကမင္ဲ့ေျပမင္ီးလြဲရသည္ဲ့အေၾကမင္ီး၊ ျပစ္ဒဏ္အသစ္မခမီးာႏ င္ဲ့ လုုပ္ထံုီး 
လုပ္နည္ီးအသစ္မခမီးကို လ ထုကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔သိေအမင္ေဆမင္ရ က္သည္ဲ့ လ ထုပညမေပီးလုပ္ငန္ီးစဥ္ာႏ င္ဲ့ 
ယ ဥ္တ ြဲေဆမင္ရ က္ရန္လုိသည္။ 

o ဥပေဒလုိက္နမေအမင္ေဆမင္ရ က္ရမတ င္ အျ္မီးေသမဌမနဆုိင္ရမမခမီးာႏ င္ဲ့္ခိတ္ဆက္ၿပီီးေဆမင္ရ က္ရေသမ 
စိန္ေ္ၚမႈအ္က္အ္ြဲမခမီးေၾကမင္ဲ့ စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးအေနာႏ င္ဲ့ တင္ီးကခပ္ေသမအေကမင္အထည္ေဖမ္ 
မႈမခမီးအတ က္ အရင္ီးအာႏ ီီးမခမီးစ မမကုန္ေစသင္ဲ့ပြဲ ဌမနတ င္ီးမ တ္တမ္ီးမ တ္ရမမခမီး စနစ္တကခမ န္ကန္စ မ 
စုေဆမင္ီးထမီးရ ိေသမစနစ္ကိုလည္ီး ကခင္ဲ့သံုီးာႏိုင္သည္။ ဥပမမ ယ္င္ကအေႂက ီးကခန္သ မခမီးကုိ မ တ္တမ္ီးမခမီး 
ထမီးၿပီီး ေႂက ီးကခန္မခမီးကိုမရ င္ီးမျ္င္ီး ထိုသ မခမီးကို စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕မခမီး၏ ဝန္ေဆမင္မႈမခမီး (ဥပမမ- 
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စီီးပ မီးေရီးလိုင္စင္၊ ေစခီးၿပိ်ဳင္ေလလံလုိင္စင္၊ ေဆမက္လုပ္္ င္ဲ့ဲ့ပါမစ္စသည္) တို႔ကုိ ရယ ္ င္ဲ့မရ ိေအမင္ 
ပိတ္ပင္တမီးဆီီး ထမီးျ္င္ီးစသည္တို႔ကုိ ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္သည္။  

 သတ္မ တ္ျပဌမနီ္း္ခက္မခမီးကုိ လိုက္နမေစေရီးအတ က္ မက္လုံီးမခမီးဖနတီ္ီးေပီးရနလို္အပသ္ည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံအတ င္ီးကခင္ဲ့ 
သံုီးလခက္ရ ိေသမ အျ္မီးဥပမမတစ္္ုမ မ ျပည္ေထမင္စအုဆင္ဲ့ အ္ န္ေင အမခမီးဆံုီးေပီးေဆမင္သ မခမီးစမရင္ီးျဖစ္သည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးာႏ င္ဲ့ ေဒသာႏၲရအစိုီးရမခမီးသည္လည္ီး အလမီးတ ကခင္ဲ့သုံီးေဆမင္ရ က္ာႏုိင္သည္။ ထိုသုိ႔ေဆမင္ရ က္ 
ပါက အေဆမက္အဦီး္ န္ာႏ င္ဲ့ ေျမ  ္န္မခမီးအတ က ္ ပ င္ဲ့လင္ီးျမင္သမမႈာႏ င္ဲ့ တမဝန္္ံယ မႈမခမီးကို မိတ္ဆက္ေပီးရမလည္ီး 
ေရမက္သည္။ 

 အုပ္္ ခ်ဳပေ္ရီးအရ လုိအပေ္သမ လုပထုံု္ီးလုပန္ည္ီးမခမီးကုိ ျပနလ္ည္ဆနီ္းစစသုံ္ီးသပၿ္ပီီး မလုိအပပ္ါကဖယ္ရ မီးာ္ိုႏငေ္အမင ္
ေဆမငရ္ က္ပါ။  

o လိုင္စင္မခမီးကို တစ္ာႏ စ္တစ္္ါသက္တမ္ီးတိုီးရမည္ဟ ေသမ လိုအပ္္ခက္ကိုဖယ္ရ မီးရန္လုိသည္။ ယင္ီးအစမီး 
သတ္မ တ္ရက္တ င ္လိုင္စင္ေၾကီးကိုထပ္မံေပီးသ င္ီးလိုက္႐ုံးံုျဖင္ဲ့ အလိုအေလခမက္သက္တမ္ီးတိုီးၿပီီးျဖစ္ေစရမည္။ 

o ဘတ္စ္ကမီးလိုင္ီးမခမီးအသစ္ေျပီးဆ ြဲ  ္င္ဲ့ရေရီးအတ က္ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္စည္ီးကမ္ီးထိန္ီးသိမ္ီးေရီးေကမ္မတီ၏ 
ေထမက္္ံစမရယ ရမည္ဟ ေသမ ကန္႔သတ္္ခက္ကို ပယ္ဖခက္ေပီးရန္လိုသည္။ ယင္ီးအ္ခက္သည္ အကခ်ဳိီးစီီးပ မီး 
ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ အေၾကမင္ီးမ မ လုပ္ငန္ီးတ လုပ္ကိုင္ၾကေသမ ဘတ္စ္ကမီးလုိင္ီးကိုယ္စမီးလ ယ္မခမီး 
လည္ီးယင္ီးေကမ္မတီတ င္ ပါဝင္ေနရမ ၎တုိ႔ကၿပိ်ဳင္ဘက္အသစ္ကိုကန္႔သတ္ေရီး မက္လံုီးမခမီးရ ိာႏုိင္သျဖင္ဲ့ 
အကခ်ဳိီးစီီးပ မီးပဋိပကၡရ ိသည္ဟု ဆိုုာႏုိင္သည္။ 

o ဟိုတယ္၊ တည္ီး္ုိ္န္ီးဝန္ေဆမင္မႈမခမီးာႏ င္ဲ့ပတ္သက္ၿပီီး ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့ ္ရီီးသ မီးလမေရီးဝန္ႀကီီးဌမနက ထုတ္ျပန္ 
ထမီးေသမ တသမတ္တည္ီးမရ ိသည္ဲ့ စည္ီးမခဥ္ီးကန္႔သတ္္ခက္မခမီးကိုဖယ္ရ မီးသင္ဲ့သည္။ ဥပမမ ာႏုိင္ငံျ္မီး္ရီီး 
သ မီးဧည္ဲ့သည္မခမီးကုိ လက္္ံေသမ တည္ီး္ိုေဆမင္္န္ီးမခမီးတ င္ ေရအိမ္တ ြဲလခက္ရ ိရန္မလိုသည္ဲ့အျပင္ အနိမ္ဲ့ 
ဆံုီးၾကမ္ီး္င္ီးဧရိယမသတ္မ တ္္ခက္လည္ီး မလုိအပပ္ါ။ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးအမီး ေစခီးက က္ရ ိသည္ဟု ၎တုိ႔ 
ယ ဆသည္ဲ့လုပ္ငန္ီးမခမီးကို တည္ေထမင္္ င္ဲ့ျပ်ဳသင္ဲ့ၿပီီး စမီးသံုီးသ မခမီးအမီးလည္ီး ေစခီးက က္အတ င္ီးမ  ႀကိ်ဳက္ာႏ စ္္ 
သက္ရမကုိ ေရ ီး္ခယ္  ္င္ဲ့ေပီးသင္ဲ့သည္။ 

o လိုင္စင္သက္တမ္ီးမခမီးတိုီးျမႇင္ဲ့ရမတ င္ ေင စမရင္ီးမ တ္တမ္ီးမ တ္ရမမခမီးတင္္သ င္ီးရမည္ဟ ေသမ ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့ ္ရီီး 
သ မီးလမေရီးဝန္ႀကီီးဌမန၏ ကန္႔သတ္္ခက္ကို ပယ္ဖခက္သင္ဲ့သည္။ 

o သယ္ယ ပုိ႔ေဆမင္ေရီးလုပ္ငန္ီးလိုင္စင္မခမီးကိုလည္ီး လိုင္စင္ထုတ္ေပီးေသမ ျပည္နယ/္တိုင္ီးေဒသႀကီီးတ င္သမ 
မက ကခန္ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးတ င္ပါ လက္္ံ  ္င္ဲ့ျပ်ဳေအမင္ျပင္ဆင္ရမည္။ ထိုအ္ါ ္ရီီးသည္ 
အတက္အဆင္ီးရိ ေသမ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအမီးလုံီးတ င္ လိုင္စင္ရယ ရန္လုိအပ္ေတမဲ့မည္မဟုတ္ပါ။ 

 ကနထ္႐ုံးိက္ုစမ္ခ်ဳပ္္ ခ်ဳပဆုိ္ၿပီီး္ခနိတ္ င ္ေဆမက္လုပေ္ရီးပါမစ္္ မခမီး ေလ ခမဲ့ေပီးျ္ငီ္းကုိ ရပဆုိ္ငီ္းရနလုုိ္အပသ္ည္။ 
o ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးအစိုီးရမခမီးသည္ ေဆမက္လုပ္ေရီးပါမစ္ရရန္အတ က္ ကုမၸဏီမခမီးမ  စည္ပင္သမယမ 

ေရီးအဖ ြဲ႕မခမီးသို႔ေပီးရေလဲ့ရ ိေသမ ႀကီီးၾကပ္္ ၁% ကိ ု ေလ ခမဲ့ေပါဲ့ေပီးျ္င္ီးကို ရပ္ဆိုင္ီးသင္ဲ့သည္။ အမခမီးျပည္ 
သ စီမံ္ခက္မခမီးေဆမင္ရ က္ရမတ င္ စည္ပင္ၾကည္ဲ့ၾကပ္္ကုိေပီးေဆမင္ရန္မလုိအပ္သင္ဲ့ဟု ကုမၸဏီမခမီးဘက္မ  
ေျပဆုိေသမ္လည္ီး ထိုျပန္အမ္ီးေင သည္ ကုမၸဏီမခမီး၏ အျမတ္ထြဲသို႔သမ ဝင္သ မီးျ္င္ီးျဖစ္သည္။ အဘယ္ဲ့ 
ေၾကမင္ဲ့ဆိုေသမ္ ေစခီးာႏႈန္ီးာႏ င္ဲ့ ကန္ထ႐ုိုံးက္စမ္ခ်ဳပ္ကိုသေဘမတ ၿပီီးမ  ကင္ီးလ တ္  ္င္ဲ့ေပီးျ္င္ီးျဖစ္သည္ (ထိုေင ကို 
အစိုီးရလည္ီးမ္ံစမီးရသလုိ အေဆမက္အဦီး၏ အရည္အေသ ီးကိုလည္ီး တစ္စံုတစ္ရမတိုီးတက္ေစျ္င္ီးမရ ိပါ)။ 

 ျပည္တ ငီ္းအ္ နမ္  ဝငေ္င ္  နေ္ကမက္္ရံရ မိႈ၏ ၅% ကုိ ျပည္နယ္/တုိငီ္းေဒသႀကီီးအစိီုးရမခမီးထံသုိ႔ လႊြဲေျပမငီ္းေပီးအပေ္န သည္ဲ့ 
စနစကုိ္ ျပငဆ္ငေ္ျပမငီ္းလြဲရနလုိ္အပသ္ည္။ ထိုသုိ႔ျပင္ဆင္ရမတ င ္ ျပည္နယ္/တိုင္ီးေဒသႀကီီးမခမီးအမီးလုံီးသိုု႔ ၿမိ်ဳ႕နယ္ 
လ ဦီးေရကုိအေျ္္ံ၍ အညီအမ ခ  ္ြဲေဝေပီးသင္ဲ့ၿပီီး အ္ န္ေကမက္္ံ ြ္ဲဲ့သည္ဲ့ မ ရင္ီးေဒသသုိ႔ျပန္လည္္ ြဲေဝေပီးျ္င္ီးမျပ်ဳလုပ္ 
သင္ဲ့ဲ့ပါ။ 

 စတငတ္ည္ေထမငမ္ည္ဲ့စီီးပ မီးေရီးလုပင္နီ္းမခမီးအတ က္ င မီးရမီ္း္မခမီးကုိ ေလ ခမဲ့္ ခေပီးျ္ငီ္းကြဲဲ့သုိ႔ေသမ မက္လုံီးကုိဖနတီ္ီး 
ေပီးသင္ဲ့သည္။ ထိုမက္လုံီးေပီးမႈမခမီးကို အလ ြဲသုံီးစမီးမလုပ္ေစရန္အတ က္ ၎တုိ႔ကိ ုလ တစ္ဦီး္ခင္ီးစီကုိ သက္ေသျပ်ဳာႏုိင္ 
ေသမ ာႏုိင္ငံသမီးစိစစ္ေရီးကဒ္ သို႔မဟုတ္ အျ္မီးအေထမက္အထမီးတစ္္ု္ုာႏ င္ဲ့ ္ခိတ္ဆက္ၿပီီးေဆမင္ရ က္သင္ဲ့သည္။ 
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ေနမက္ဆက္တ ြဲ  ၁။ တနသၤမရတိုီငီ္းေဒသႀကီီး အစိီုးရအဖ ြဲ႔ ၊ ျပည္နယ္ာႏ င္ဲ့ တုိငီ္းေဒသႀကီီး ဝနႀ္ကီီး အစအုဖ ြဲ႔ 
လံုၿ္်ံဳေရီးာႏ င္ဲ့ နယ္စပ ္

ေရီးရမဝနႀ္ကီီး 
ဘ႑မေရီး 
ဝနႀ္ကီီး 

လယ္ယမ၊ ဆည္ေျမမငီ္း 
ဝနႀ္ကီီး 

သစေ္တမာႏ င္ဲ့ သတၱ်ဳ 
ဝနႀ္ကီီး 

စမီကိံနီ္း ဝနႀ္ကီီး ဆက္သ ယ္ေရီး ဝနႀ္ကီီး လ ခပစ္စာ္ႏ င္ဲ့ စက္မႈ ဝနႀ္ကီီး 
စည္ပငသ္မယမေရီး 

ဝနႀ္ကီီး 
လ မႈဝနထ္မီ္းဝနႀ္ကီီး 

တရမီးရုီံး 
ရသံုီးမ န္ီးေျ္ 
ေင စမရင္ီး 
ဦီးစီီးဌမန 

စိုက္ပခိွဴီးေျမစီမံ္န္႔္ ြဲေ
ရီးာႏ င္ဲ့ စမရငီ္းအင္ီး 

ဦီးစီီးဌမန 
သစ္ေတမဦီးစီီးဌမန စီမံကိန္ီး ဦီးစီီး ဌမန အေဝီးေျပီးလမီ္းမခမီးဌမန 

ျမန္မမဲ့လ ခပ္စစ္စ မ္ီးအမီး 
လုပ္ငန္ီး 

စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႕ 
ထမီးဝယ္၊ ၿမိတ ္
တကသၠိလု ္

ေရ ႕ေန္ခ်ဳပ္ရံုီး စမရင္ီးစစ္္ခ်ဳပ္ရံုီး စိုက္ပခိ်ဳီးေရီး ဦီးစီီးဌမန 
ပတ္ဝန္ီးကခင္ 
ထိန္ီးသိမ္ီးေရီး 
ဦီးစီီးဌမန 

အလုပသ္မမီး ဦီးစီီးဌမန 
စီီးပ မီးေရီး လုိင္စင္ာႏ င္ဲ့  
ပို႔ေဆမင္ေရီး ညိႇာိႏႈင္ီးမႈ 

ဦီးစီီးဌမန 

စက္မႈႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ င္ဲ့ 
စစ္ေဆီးေရီးဦီးစီီးဌမန 

ျပန္္ၾကမီးေရီးာႏ င္ဲ့ 
ျပည္သ ႔ဆကဆ္ံေရီး 

ဦီးစီီးဌမန 

ထမီးဝယ္၊ ၿမိတ ္
ပညမေရီး ေကမလိပ ္

ျမန္မမာိုႏင္ငံ ျပည္သ ႔ ရြဲ 
တပ္ဖ ြဲ႔ 

ျပည္တ င္ီးအ  ္န္ 
မခမီး ဦီးစီီးဌမန 

စက္မႈသီီးာႏ ံဖ ံ႔ၿဖိ်ဳီးေရီး 
ဦီးစီီးဌမန 

ျမန္မမဲ့သစ္လုပ္ငနီ္း 
အလုပသ္မမီး ေရီးရမ 
ဆကဆ္ံေရီး ဦီးစီီးဌမန 

ကုန္ီးလမ္ီးပို႔ေဆမင္ေရီး 
ညႊန္ၾကမီးမႈဦီးစီီးဌမန 

သမသနမေရီး ဦီးစီီးဌမန 
ျမန္မမဲ့အသံာႏ င္ဲ့ 
ရုပ္ျမင္သံၾကမီး 

ပညမေရီးဦီးစီီးဌမန 

လ ဝင္မႈ ႀကီီးၾကပ္ေရီးာႏ င္ဲ့ 
အမခိ်ဳီးသမီး 

မ တ္ပံုတင္ေရီးဦီးစီီး ဌမန 

ျမန္မမဲ့ 
စီီးပ မီးေရီးဘဏ ္

ငါီးလုပ္ငန္ီးဦီးစီီးဌမန 
အမ တ္(၂) သတၱ်ဳတ င္ီး 

လုပ္ငန္ီး 

အလုပ္ရံုာႏ င္ဲ့ အလုပသ္မမီး 
ဥပေဒစစ္ေဆီးေရီး 

ဦီးစီီးဌမန 

ေလေၾကမငီ္းပို႔ ေဆမငေ္ရီး 
ညႊန္ၾကမီးမႈ ဦီးစီီးဌမန 

ထမီးဝယ္၊ ၿမိတ ္
က န္ျပွဴတမသိပံၸ 
တကသၠိလု ္

ဟိုတယ္ာႏ င္ဲ့ 
္ရီီးသ မီးလမေရီး 

ဦီးစီီးဌမန 
ကခန္ီးမမေရီးဦီးစီီး ဌမန 

အထ ီးစံုစမ္ီးစစ္ေဆီး 
ေရီးဌမန 

သမဝါယမ 
ဦီးစီီးဌမန 

စက္မႈလယယ္မ 
ဦီးစီီးဌမန 

ဘ မိေဗဒေလဲ့လမေ
ရီးာႏ င္ဲ့ ဓမတသ္တၱ်ဳ 
ရ မေဖ ေရီးဦီးစီီးဌမန 

လ မႈဖ လံုေရီး အဖ ြဲ႔ ျမန္မမဲ့ေလေၾကမင္ီး 
ထမီးဝယ္၊ ၿမိတ ္

နည္ီးပညမ တကသၠိလု ္

ေရ ီးေဟမငီ္းသုေတသန၊ 
အမခိ်ဳီးသမီးျပတိကု္ာႏ င္ဲ့ 
စမၾကည္ဲ့တိုက္ဦီးစီီးဌမန 

ေဆီးပညမ ဌမန 

ေင ေၾကီးဆိုင္ရမ 
စံုစမ္ီးေထမကလ္ မ္ီးေရီး

တပ္ဖ ြဲ႔ 
ပင္စင္ ဦီးစီီးဌမန 

ျမန္မမဲ့ စိုက္ပခိ်ဳီးေရီး 
ဖ ံ႔ၿဖိ်ဳီးတုိီးတက္ေရီး 

ဘဏ ္

အမီးကစမီးာႏ င္ဲ့ 
ကမယပညမဦီးစီီး  

ဌမန 

ျမန္မမဲ့ ေရနံထ က္ 
ပစၥည္ီးေရမငီ္းဝယ္ေရီး 

လုပ္ငန္ီး 
ျမန္မမဲ့ဆိပ္ကမီ္း အမဏမပုိင ္

နည္ီးပညမ 
အထက္တနီ္းေကခမင္ီး 

 
တိုင္ီးရင္ီးေဆီးပညမ 

ဦီးစီီးဌမန 

ေဒသဆုိင္ရမ 
ဖ ံ႔ၿဖိ်ဳီးတိုီးတက္ေရီး 
ႀကီီးၾကပ္မႈဌမန 

ျမန္မမဲ့ 
အမမ္ံလုပ္ငန္ီး 

လ ဝင္မႈႀကီီးၾကပ္ေရီး 
ဌမန 

ျမန္မမဲ့ 
ပုလြဲထတုလ္ုပ္ေရီး ာႏ င္ဲ့ 

ေရမင္ီးဝယ္ေရီး 
လုပ္ငန္ီး 

ဗဟို စမရငီ္းအင္ီးအဖ ြဲ႔ 
ေရေၾကမင္ီးပို႔ေဆမင္ေရီး 
ညႊန္ၾကမီးမႈ ဦီးစီီးဌမန 

  
ထမီးဝယ/္ၿမိတ္ 

သ နမျပ်ဳ အင္စတကီခွဴ 

မီီးသတ္ဦီးစီီးဌမန 
အေကမက္္ န္ 
ဦီးစီီးဌမန 

ေမ ီးျမွဴေရီးာႏ င္ဲ့ ကသုေရီး 
ဦစီီးဌမန 

 
ကုန္သ ယ္မႈျမ င္ဲ့ တင္ေရီးာႏ င္ဲ့ 
စမသံုီးသ ေရီးရမ ဦီးစီီးဌမန 

ေရအရင္ီးအျမစ္ာႏ င္ဲ့ 
ျမစ္ေ္ခမင္ီးမခမီး 

ဖ ံ႔ၿဖိ်ဳီးတိုီးတက္ေရီး ဦီးစီီးဌမန 
  

ကယဆ္ယ္ေရီးာႏ င္ဲ့ 
ျပန္လည္ေနရမ္ခထမီး

ေရီး ဦီးစီီးဌမန 

လ ကုနက္ ီးမႈ 
တိုက္ဖခက္ေရီး ရြဲတပ္ဖ ြဲ႔ - 

ျမန္မမဲ့အေသီးစမီး 
ေင ေရီး ေၾကီးေရီး 
စစ္ေဆီးေရီး 
လုပ္ငန္ီး 

ေရအရင္ီးအျမစ္ 
အသံုီး္ခေရီး ဦီးစီီးဌမန 

  
ၿမိ်ဳ႕ရ မာႏ င္ဲ့ အုိီးအိမ္ဖ ံ႔ၿဖိ်ဳီးေရီး 

ဦီးစီီးဌမန 
  လ မႈဝန္ထမီ္း ဦီးစီီးဌမန 

မႈ္င္ီးရြဲတပ္ဖ ြဲ႔ 
အေသီးစမီး 
စက္မႈဌမန 

ေကခီးလက္ဖ ံ႔ၿဖိ်ဳီးေရီး 
ဦီးစီီးဌမန 

  
မိုီးေလဝသာႏ င္ဲ့ 

ဇလေဗဒညႊန္ၾကမီးမႈဦီးစီီးဌမန 
   

အထ ီး ဌမန     
ျမန္မမဲ့ဆကသ္ ယ္ေရီး 
ညႊန္ၾကမီးမႈဦီးစီီးဌမန 

   

     ျမန္မမဲ့ မီီးရထမီး    
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ေနမက္ဆက္တ ြဲ ၂။  စည္ပငသ္မယမေရီးနယ္နမတ္ိအတ ငီ္းၿမ်ိဳ႕နယ္မ  ပစၥည္ီး  ္နာ္ႏ င္ဲ့ အေဆမက္အဦီးအ  ္နာ္ႏႈနီ္း 
စမရငီ္း ဘ႑မာႏ စ ္၁၄-၁၅ H1 

 အေဆမက္အဦီးအမခိ်ဳီးအစမီး 
အဆင္ဲ့ 

သတ္မ တ္္ခက္ 
အေဆမက္အဦီး
အေရအတ က္ 

ာႏႈန္ီး 
စုစုေပါင္ီး 

(ျမန္မမကခပ္) 
စုစုေပါင္ီး 
(ေဒၚလမ) 

၁ ပခဥ္ေထမင္ 
ပထမ ၂၄၄ ၁,၁၀၀ ၂၆၈,၄၀၀ $209.52 

ဒုတိယ ၃,၈၂၈ ၁,၀၀၀ ၃,၈၂၈,၀၀၀ $2,988.29 

၂ 
သစ္သမီးာႏ င္ဲ့ 

ေဆမက္လုပ္ထမီးေသမ 
အေဆမက္အဦီး 

ပထမ ၂၅၈ ၁,၆၀၀ ၄၁၂,၈၀၀ $322.25 

ဒုတိယ ၉၁၈ ၁,၅၅၀ ၁,၄၂၂,၉၀၀ $1,110.77 

တတိယ ၇၁၉ ၁,၃၅၀ ၉၇၀,၆၅၀ $757.73 

စတုတၶ ၂,၃၁၁ ၁,၂၀၀ ၂,၇၇၃,၂၀၀ $2,164.87 

၃ အုတ္စီ၊ အုတ္ျမစ္္ခ 

ပထမ ၁၈၇ ၃,၀၀၀ ၅၆၁,၀၀၀ $437.94 

ဒုတိယ ၁၂၅ ၂,၆၀၀ ၃၂၅,၀၀၀ $253.71 

တတိယ ၃၁၂ ၂,၂၀၀ ၆၈၆,၄၀၀ $535.83 

စတုတၱ ၉၀၄ ၂,၀၀၀ ၁,၈၀၈,၀၀၀ $1,411.40 

၄ တထပ္တုိက္ ပထမ ၇၅၂ ၄,၀၀၀ ၃,၀၀၈,၀၀၀ $2,348.17 

၅ ာႏ စ္ထပ္တိုက္ ပထမ ၁,၀၇၇ ၄,၆၀၀ ၄,၉၅၄,၂၀၀ $3,867.45 

၆ သုံီးထပ္တုိက္ ပထမ ၁၁၅ ၈,၀၀၀ ၉၂၀,၀၀၀ $718.19 

၇ ေလီးထပ္တိုက္ ပထမ ၂၇ ၉,၂၀၀ ၂၄၈,၄၀၀ $193.91 

၈ ငါီးထပ္တိုက္ 

ပထမ  ၃၀,၀၀၀ ၀ $0.00 

ဒုတိယ  ၂၀,၀၀၀ ၀ $0.00 

တတိယ ၃ ၁၅,၀၀၀ ၄၅,၀၀၀ $35.13 

၉ ေျ္မက္ထပ္တိုက္ ပထမ ၁ ၅၀,၀၀၀ ၅၀,၀၀၀ $39.03 

 စုစုေပါင္ီး  ၁၁,၇၈၁  ၂၂,၂၈၁,၉၅၀ $17,394.18 

မ တ္္ခက္။ ။ တစ္ာႏ စ္၏ ပထမ (၆) လအတ င္ီး ာႏႈန္ီးထမီး 
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ေနမက္ဆက္တ ြဲ ၃။  ေလလံလိုငစ္င ္နမ နမျဖစစ္ဥေ္လဲ့လမ္ခက္ 

ေစခီးေကမက္ ေကမက္္ံ္  င္ဲ့ျဖစစ္ဥ ္ေလ႔လမ္ခက္ 

ဝင္ေင  
 

   

  
စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီး 
အေရအတ က္ 

အက က္ 
တစ္က က္ 
ေစခီးာႏႈန္ီး 
(ကခပ္) စုစုေပါင္ီး (ကခပ္) 

 
ေကမက္္ံမႈမ  ေန႔စဥ္ဝင္ေင  ၃၂၃ ၅၀၀ ၂၇၉,၈၅၀ 

 
   x တစ္ာႏ စ္လ ခင္ ၂၉၂ ရက္ 

 
စစုေုပါငီ္းာႏ စစ္ဥဝ္ငေ္င  

 
 ၈၁,၇၁၆,၂၀၀ (US $63,790) 

အသံုီးစရိတ္ 
 

ေန႔စဥ္ အလုပ္သမမီး္ ၂ ၂၅၀၀ ၅၀၀၀ 
 

ေန႔စဥ္ အေသီးသံုီး ၁ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
 

ေန႔စဥ္စုစုေပါင္ီးအသံုီးစရိတ္ 
 

 ၇၀၀၀ 
 

   x တစ္ာႏ စ္လ ခင္ ၂၉၂ ရက္ 
 

ာႏ စ္စဥ္လုပ္ငန္ီးသံုီးကုန္ကခစရိတ္ 
 

၂,၀၄၄,၀၀၀ 
 

ာႏ စစ္ဥလို္ငစ္ငေ္ၾကီး  
 

 ၆၂,၇၀၀,၀၀၀ 
 

စစုေုပါငီ္းာႏ စစ္ဥအ္သုံီးစရတ္ိ 
 

၆၄,၇၄၄,၀၀၀ (US $50,542) 

     
 

လိုငစ္ငမ္ခမီးမ  ္န္႔မ နီ္းအျမတ္ေင  ၁၆,၉၇၂,၂၀၀ (US $13,249) 

 အ္ န္အေကမက္မ  အသံုီးစရိတ္သို႔ ေဝမ ချ္င္ီး ၂.၅%  

 အ္ န္အေကမက္မ  စီီးပ မီးေရီးသို႔ ေဝမ ချ္င္ီး (ပုဂၢလိဌမီးရမ္ီး) ၂၀.၈%  

 

အ္ န္အေကက္မ  စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႔ 
ေဝမ ချ္င္ီး(ျပည္သ ႔ဌမီးရမ္ီး) 

၇၆.၇% 
 

* ေစခီး္ န ္၅၀၀ ကခပ္သည္ စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီး တစ္္ုထြဲအတ က္မဟုတ္ဘြဲ ေျမက က္ တစ္္ုအတ က္ ၅၀၀ ကခပ္ျဖစ္သည္ကို မ တ္သမီးထမီးပါ။ 
အျ္မီး စီီးပ မီးေရီးလုပ္ငန္ီးမခမီးသည္ ေျမက က္တစ္္ုထပ္ပို မခမီးေနတတ္သည္။ တစ္ရက္ ေျမက က္အကုန္လံုီး အ္ န္ေကမက္္ံျ္င္ီးသည္ 
စုစုေပါင္ီး ဂဏမန္ီးတ င္ပါဝင္သည္။ ၂၉၂ ရက္သည ္ေစခီးပိတ္ရက္(တနဂၤောႏ  ာႏ င္ဲ့ ျပည္သ ႔ ရုံီးပိတ္ရက္)မ  အပ ာႏ စ္စဥ္ ္န္႔မ န္ီးေျ္ 
အ္ န္ေကမက္္ံျ္င္ီးရက္ ျဖစ္သည္။ အထက္ေဖမ္ျပပါ ဂဏန္ီး သည္ တစ္ရက္အတ င္ီး အ္ခက္အလက္စုေဆမင္ီးျ္င္ီးအေပၚ အေျ္္ံပါသျဖင္ဲ့ 
သိသမရ င္ီးလင္ီးေစပါသည္။ (ဝင္ေင  (သုိ႔) အသံုီးစရိတ္ တစ္ရက္ာႏ င္ဲ့ တစ္ရက္ အလ န္ေျပမင္ီးလြဲေနလည္ီး သကၤမမကင္ီးျဖစ္ရန္ 
အေၾကမင္ီးျပ္ခက္မရ ိပါ။) 
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က ီးတုိ႔လုိငစ္င ္ျဖစစ္ဥေ္လဲ့လမ္ခက္  

ဝင္ေင  

   အမ တ္စဥ္ အ္ေၾကီးေင  စုစုေပါင္ီး  

က ီးတုိ႔ ၁  

ေန႔ 
စီီးသ   ၃၀၇၃ ၅၀ ၁၅၃,၆၅၀ 

ဆုိင္ကယ္ ၆၅၁ ၃၅၀ ၂၂၇,၈၅၀ 

စက္ဘီီး  ၆၄၆ ၅၀ ၃၂,၃၀၀ 

ည 
စီီးသ  ၁၆၄ ၁၀၀ ၁၆,၄၀၀ 

ဆုိင္ကယ္ ၂၇ ၆၀၀ ၁၆,၂၀၀ 

စက္ဘီီး  ၂၃ ၁၀၀ ၂,၃၀၀ 

က ီးတုိ႔  ၂ 

ေန႔ 
စီီးသ  ၂၆၁၈ ၅၀ ၁၃၀,၉၀၀ 

စက္ဘီီး 214 ၃၅၀ ၇၄,၉၀၀ 

ည 
စီီးသ  34 ၁၀၀ ၃,၄၀၀ 

စက္ဘီီး ၃ ၁၀၀ ၃၀၀ 

စုစုေပါင္ီး ဝင္ေင  (ေန႔စဥ္) ၆၅၈,၂၀၀ 
     X ၃၆၅ ရက္ 

စစုေုပါငီ္း ာႏ စစ္ဥ ္ဝငေ္င  
၂၄၀,၂၄၃,၀၀
၀ 

အသံုီးစရိတ္ 

ေန႔စဥ္ 
ဆိပ္ကမ္ီးအသုံီးျပွဴ္ ၁ ၁,၀၀၀ ၁,၀၀၀ 

ဝန္ထမ္ီး (စက္ေလ ေမမင္ီးသ ) ၇ ၉,၀၀၀ ၆၃,၀၀၀ 

စုစုေပါင္ီး  (ေန႔စဥ္ကုန္ကခစရိတ္ သပ္သပ္) ၆၄,၀၀၀ 

လစဥ္ 

ေင ကုိင္ ၄ ၁၀၀,၀၀၀ ၄၀၀,၀၀၀ 

ေလမင္စမ ၈ ၁၀၀,၀၀၀ ၈၀၀,၀၀၀ 

ထ္ိန္ီးသိမ္ီး္  ၂ ၂၀၀,၀၀၀ ၄၀၀,၀၀၀ 

စုစုေပါင္ီး (လစဥ္ကုန္ကခစရိတ္ သပ္သပ္) ၁,၆၀၀,၀၀၀ 

ာႏ စ္စဥ္ 

စက္ေလ  အႀကီီး ၁ ၁၂,၅၀၀,၀၀၀ ၁၂,၅၀၀,၀၀၀ 

 အေသီး ၂ ၆,၀၀၀,၀၀၀ ၁၂,၀၀၀,၀၀၀ 

ေလလံလိုငစ္ငအ္္  ၁ ၇၅,၀၀၀,၀၀၀ ၇၅,၀၀၀,၀၀၀ 

ပို႔ေဆမင္ေရီးဦီးစီီးဌမန အ္  ၁ ၁၅,၀၀၀ ၁၅,၀၀၀ 

အျ္မီး ကုန္ကခစရိတ္ ၁  ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

စုစုေပါင္ီး (ာႏ စ္စဥ္ကုန္ကခစရိတ္သပ္သပ္)  
၁၀၀,၅၁၅,၀၀
၀ 

 စစုေုပါငီ္း ာႏ စစ္ဥအ္သုံီးစရတ္ိ 
၁၄၃,၀၇၅,၀၀
၀ 

   

 လုိငစ္ငမ္  ္န္႔မ နီ္းေျ္အျမတ္ ၉၇,၁၆၈,၀၀၀ 

 အ္ န္အေကမက္မ  အသံုီးစရိတ္သို႔ ေဝမ ချ္င္ီး  ၂၈.၃%  

 အ္ န္အေကမက္မ  စီီးပ မီးေရီးသို႔ ေဝမ ချ္င္ီး (ပုဂၢလိဌမီးရမ္ီး)  ၄၀.၄%  

 
အ္ န္အေကမက္မ  စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႔ 
ေဝမ ချ္င္ီး(ျပည္သ ႔ဌမီးရမ္ီး)  ၃၁.၂%  

*အထက္ေဖမ္ျပပါ ဇယမီးသည္ တစ္ရက္တမ အ္ခက္အလက္စုေဆမင္ီးျ္င္ီးအေပၚ အေျ္္ံပါသျဖင္ဲ့ သိသမရ င္ီးလင္ီးေစပါသည္။ ထို႔ျပင္  
စီီးပ မီးေရီး လုပ္ငန္ီးရ င္မခမီးသည္ အျ္မီး အသံုီးစရိတ္မခမီးကိုပါ အကုန္ကခ္ံရေသမ္လည္ီး ေဖမ္ျပရန္ ေတ ႔ဆံုေမီးျမန္ီးစဥ္အတ င္ီး 
အေထမက္အထမီးရ မမေတ ႕ပါ။ ဥပမမအမီးျဖင္ဲ့ ေတ ႕ဆံုေမီးျမန္ီးျ္င္ီးတစ္္ုတ င္ ေလလံလုငိ္စင္ဆ ြဲေနစဥ္အေတမအတ င္ီး တျ္မီးေလလံဆ ြဲသ ကို 
ေပီးကမ္ီးရသည္ဟု ညႊန္ီးဆုိထမီးသည္။  
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ေစခီးအိမသ္မေၾကီး ေကမက္္မံႈလုိငစ္င ္ျဖစစ္ဥေ္လဲ့လမ္ခက္  

ဝင္ေင       

 နံပါတ္  ေစခီးာႏႈန္ီး စုစုေပါင္ီး (တရက္) 

 ေစခီးအိမ္သမအသံုီးျပ်ဳ္  ၄၃၂ ၁၀၀ ၄၃,၂၀၀ 

     X တစ္ာႏ စ္တ င္ ၂၉၂ ရက ္

 စစုေုပါငီ္းာႏ စစ္ဥဝ္ငေ္င   ၁၂,၆၁၄,၄၀၀ 

အသံုီးစရိတ္ 

ေန႔စဥ္ 
အလုပ္သမမီးလုပ္္ ၁ ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ 

အေထ ေထ ကုန္ကခစရိတ္ ၁ ၁,၀၀၀ ၁,၀၀၀ 

ေန႔စဥ္စုစုေပါင္ီးကုန္ကခစရိတ္ ၆,၀၀၀ 

ာႏ စ္စဥ္ 

    x တစ္ာႏ စ္တ င္ ၂၉၂ ရက ္

ာႏ စ္စဥ္လုပ္ငန္ီးသံုီးကုန္ကခစရိတ္  ၁,၇၅၂,၀၀၀ 

အေထ ေထ  ေင လုံုီးေင ရင္ီး ကုန္ကခစရိတ္ ၁ ၅၀၀,၀၀၀ ၅၀၀,၀၀၀ 

ေလလံလုိငစ္င္္   ၁ ၂,၅၀၀,၀၀၀ ၂,၅၀၀,၀၀၀ 

ာႏ စစ္ဥအ္သုံီးစရတ္ိ စစုေုပါငီ္း   ၄,၇၅၂,၀၀၀ 

   

 လိုငစ္ငမ္  စစုေုပါငီ္း အ္ နအ္ေကမက္  ၇,၈၆၂,၄၀၀ 

 အ္ န္အေကမက္မ  အသံုီးစရိတ္သို႔ ေဝမ ချ္င္ီး ၁၇.၉% 

 အ္ န္အေကမက္မ  စီီးပ မီးေရီးသို႔ ေဝမ ချ္င္ီး (ပုဂၢလိဌမီးရမ္ီး) ၆၂.၃% 

 အ္ န္အေကမက္မ  စည္ပင္သမယမေရီးအဖ ြဲ႔ ေဝမ ချ္င္ီး(ျပည္သ ႔ဌမီးရမ္ီး) ၁၉.၈% 

 






