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ၾကည ျပမ္ခစ ေစမ မွမ ျမန မမဖ့ြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈအရင းအျမစ အဖြြဲ႕အစည း၊ စ းပြမးေရးာွႏင ့ လ မႈေရးဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈအဖြြဲ႕ မွ တြြဲဖက သုေတသ တစ ဦး 
ျဖစ ပါသည ။ မက သယ း အမနိးုလ  မွမ အမရွေဖမင ေဒးရငွ းမ ွ လက ေထမက ညႊန ၾကမးေရးမွ း တစ ဦးျဖစ ပါသည ။ အေသးစိတ ေတြ႕ဆုံ 
ေမးျမန းမႈမခမးကုိ မအမးလပ သည့ ၾကမးမွ အ္ခိန ေပးေျဖၾကမးေပးသည ့ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမနမ ွအၾက းအကြဲာႏွင ့ဝန ထမ းမခမးအမးလံုး 
အထ းသျဖင ့ ညႊန ၾကမးေရးမွ း္ခ်ဳပ  ဦးထြန းလွေအမင  တို႔ကုိ အစ ရင ္ံစမျပ်ဳစုသ မခမးမွ အထ းေကခးဇ း ဥပကမရ တင ရွိပါေၾကမင း 
ေဖမ ျပအပ ပါသည ။ ထို႕အျပင  စမတမ းကုိ ျပန လည  စ စစ ေပးေသမ ညႊန ၾကမးေရးမွ း ဥ းမင းေရႊ (ာႏိုင ငံတကမေရးရမဌမန)ာႏွင ့တကြ 
ညႊန ၾကမးေရးမွ းမခမး၊ က ည ပံ့ပိုးေပးေသမ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥ းစ းဌမန၀န ထမ းမခမးာႏွင ့ အ္ခိန ယ ၍ အႀကံဉမဏ ာႏွင ့ အယ အဆမခမးကိ ု
ပံ့ပိုးေပး္ြဲၾ့ကသည ့ လ မႈအဖြြဲ႕အစည း မခမးမွ ပုဂ ိ်ဳလ မခမး၊ နိုင ငေံရးပါတ မခမးမွ ကိုယ စမးလွယ မခမး ာႏွင ့ အစိုးရဝန ထမ းမခမး ကိုလည း 
ေကခးဇ းတင ရွိပါသည ။ ထို႔ျပင  ဤအစ ရင ္ံစမပါ အ္ခက အလက မခမးကို အ္ခိန ယ ၍ ဖတ ရွုေပး္ြဲၾ့ကသည ့ လုပ ေဖမ ကိုင ဖက မခမးကုိလည း 
အသိအမွတ ျပ်ဳ ေကခးဇ းတင ရွိပါသည ။ ေနမက ဆံုးအေနျဖင ့ MDRI-CESD မွသုေတသန လက ေထမက  မဝင းပိုပိေုအမင အမး ၎၏ အစြမ းကုန  
က ည ပံ့ပိုးမႈမခမးအတြက  အစ ရင ္ံစမျပ်ဳစုသ မခမးမွ ေကခးဇ းတင  ရွိပါေၾကမင း ေဖမ ျပအပ ပါသည ။ 

ျမန မမာုိႏင ငံ ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းအဆင ့ အုပ ္ခ်ဳပ မႈဆိုင ရမ စမတမ းမခမး ထုတ ေဝျ္င း အစ အစဥ မွမ ျမန မမနိငု င ံ
ဖံြ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈအရင းအျမစ အဖြြဲ႕အစည း၊ စ းပြမးေရးာွႏင ့လ မႈေရးဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈအဖြြဲ႕ (MDRI-CESD) ာႏွင ့ အမရွ ေဖမင ေဒးရွင း (TAF) 
တို႔အၾကမး ပ းတြြဲေဆမင ရြက ေနသည ့ သုေတသနလုပ ငန း တစ ္ုျဖစ ပါသည ။ အဆိုပါသုေတသန စမတမ းမခမး ထုတ ေဝရျ္င း၏ 
ရည ရြယ ္ခက မွမ ျမန မမာုိႏင င၏ံ အမခိ်ဳးသမးအဆင ့ ာႏွင ့ ေအမက ေျ္အဆင ့ မ ဝါဒေရးရမပိငု း တမဝန ယ ရသ မခမး၊ အရပ ဘက  လ ႔အဖြြဲ႕အစည းမခမး၊ 
စ းပြမးေရးအသိုင းအဝိုင း၊ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးမႈမိတ ဖက မခမး ာွႏင ့ အျ္မးေလ့လမ လိုသ မခမးအတြက  ျမန မမာုိႏင ငံ၏ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး အဆင ့ဆင ့၏ မ ဝါဒေရးရမ ာႏွင ့ 
ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲမႈ လုပ ငန းစဥ မခမးာႏွင ့ ပတ သက ၍ သုေတသနျပ်ဳလုပ ထမး ရွိ္ခက မခမးအမး အ္ခိန သင ့သည ့ အ္ါတိုင း သိရွိသြမးနိုင ေရးအတြက  
ျဖစ ပါသည ။ ဤသုေတသနစမတမ းမခမး၌ ျမန မမနိငု ငံ၏ အုပ ္ခ်ဳပ မႈယာႏၲရမးအဆင ့ဆင ့ာႏွင ့ပတ သက ၍ အစိုးရ၊ ာႏိုင ငံေရးအင အမးစုမခမး၊ 
အစိုးရမဟုတ သည ့အဖြြဲ႕အစည းမခမး၊ အရပ ဘက  လ မႈအဖြြဲ႕အစည းမခမး ာွႏင ့ အျ္မးသက ဆိုင သ မခမး၏ အျမင မခမးကုိလည း 
ထည ့သြင းေဖမ ျပထမးသည ့အျပင  မ ဝါဒေရးရမ ဆန းစစ ္ခက မခမး ာႏွင ့ နိုင ငံတကမအေတြ႕အႀက်ံဳမခမးကုိ ေဖမ ျပ ထမးပါသည ။ MDRI-CESD ာႏွင ့ 
TAF တို႔အေနျဖင ့ ဆက လက  လုပ ေဆမင လခက ရွိသည ့ သုေတသန လုပ ငန းမခမးတြင  အႀကံဉမဏ  ေကမင းမခမးကုိ လိႈက လွြဲစြမ 
လက ္ံလိုပါေၾကမင းကုိလည း ေဖမ ျပအပ ပါသည ။  

ျမန မမာုိႏင ငံဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈအရင းအျမစ အဖြြဲ႕အစည း၊ စ းပြမးေရးာွႏင ့လ မႈေရးဖြံ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈအဖြြဲ႕သည  ျမန မမနိုင ငံ၏ စ းပြမးေရး ာႏွင ့ လ မႈေရး 
အသြင ေျပမင းလြဲမႈမခမးကုိ အေလးထမးေဆမင ရြက ေနေသမ လြတ လပ သည ့ သုေတသန အဖြြဲ႕အစည း တစ ္ုျဖစ ပါသည ။ ျမန မမာုိႏင ငံ၏ 
စ းပြမးေရးျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲမႈ၊ ဆင းရြဲမြြဲေတမႈ ေလွခမ့္ခေရး၊ ေကမင းမြန ေသမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈတို႔ာႏွင ့ ပတ သက ၍ သုေတသနလုပ ငန းမခမးကုိလည း 
ပ းေပါင း ပါဝင လုပ ေဆမင လခက ရွိသည္အ့ျပင  ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲေရး လုပ ငန းစဥ တြင  အဓိကပါဝင သည ့ အဖြြဲ႕အစည းမခမး၊ 
အသင းအဖြြဲ႕မခမးအတြက လည း လိုအပ သည  ့သင တန းာွႏင ့ ေလ့ကခင ့မႈမခမး ပံ့ပိုးေပးလခက  ရွိပါသည ။  

အမရေွဖမင ေဒးရငွ း (The Asia Foundation) သည  အကခိ်ဳးအျမတ မယ သည ့ နိုင ငံတကမ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအဖြြဲ႕အစည းတစ ္ုျဖစ ၿပ း အရွိန အဟုန ျဖင ့ 
ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေနသည ့ အမရွေဒသရွိ လ မခမး၏ လ ေနမႈဘဝျမႇင ့တင ေပးသည ့ လုပ ငန းမခမးကုိ ေဆမင ရြက  လခက ရွိပါသည ။ 
ဆယ စုာႏွစ ေျ္မက ္ုၾကမ ကမလအတြင း ရရွိထမးသည ့ လုပ ငန းာွႏင ့ ေဒသတြင း အေတြ႕အႀက်ံဳမခမး တို႔အေပၚ အေျ္္ံ၍ TAF အေနျဖင ့ 
အမရွာႏုိင ငံေပါင း (၁၈) နိုင ငံရွ ိ႐ုံးုံး္ြြဲမခမးမွတစ ဆင ့ ၂၁ ရမစုအတြင း ေဒသ၌ ေတြ႕ႀက်ံဳေနရသည ့ စိန ေ္ၚမႈမခမး ျဖစ ေသမ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးာႏွင ့ဥပေဒ၊ 
စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈ၊ အမခိ်ဳးသမ းမခမးအလုပ အကိုင ရရွိေရးာွႏင ့ ေဒသတြင းပ းေပါင း ေဆမင ရြက ေရး လုပ ငန းမခမးကုိ လုပ ေဆမင လခက  
ရွိပါသည ။   
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စကမးဦး 

ျမန မမ့ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈအရင းအျမစ အဖြြဲ႕အစည း၊ စ းပြမးေရးာွႏင ့ လ မႈေရးဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈအဖြြဲ႕ ာွႏင ့ အမရွေဖမင ေဒးရွင းတို႔မွ ျမန မမနိငု င ံ
ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက းအဆင ့ အုပ ္ခ်ဳပ မႈဆိုင ရမ ာႏွင ့ပတ သက သည ့ သုေတသနစမတမ းမခမး ထုတ ေဝျ္င း အစ အစဥ ၏ ပဥ ၥမေျမမက  
အစ ရင ္ံစမ စမတမ းအမး ဂုဏ ယ ဝမ းေျမမက စြမ တင ျပအပ ပါသည ။ 

ျမန မမနိုင ငံ၏ ေျပမင းလြဲမႈအရွိန အဟုန  မွမ လခင ျမန ၿပ း ပုံေပၚလမေနၿပ ျဖစ ပါသည ။ ျမန မမနိုင ငံ၏ ေရရွည ဖြ႕ံၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးာွႏင ့ 
နိုင ငံေတမ အစိုးရ၏ ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲေရးဦးစမးေပးအစ အစဥ မခမးတြင  ဗဟို္ခ်ဳပ ကိုင မႈေလွခမ့္ခေရးာွႏင ့ ေဒသာၲႏရအုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ  ပ ျပင စြမ 
ျဖစ ထြန းလမေရးတို႔မွမ အေရးႀက းသည  ့အစ အစဥ မခမးျဖစ ပါသည ။ သို႔ျဖစ ၍ ဗဟိုမ ွ ္ခ်ဳပ ကိုင မႈ ေလၽွမ့္ခေရး ာွႏင ့ ေဒသာႏၲရ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ  
ပ ျပင စြမျဖစ ထြန းလမေရးတို႔အတြက  အဓိကကခသည ့ ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲေရးမခမးာႏွင ့ပတ သက ၍ သုေတသန ေလ့လမလုပ ေဆမင ္ခက မခမးအမး 
အ္ခိန ကိုက  တင ျပအစ ရင ္ရံန  လိုအပ လမပါသည ။ အမရွေဖမင ေဒးရွင းာွႏင ့ ျမန မမ့ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈ အရင းအျမစ အဖြြဲ႕အစည း၊ စ းပြမးေရးာႏွင ့ 
လ မႈေရးဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈအဖြြဲ႕တို႔၏ အန းကပ ပ းေပါင းေဆမင ရြက မႈျဖင ့ ျမန မမနိုင ငံ၏ အုပ ္ခ်ဳပ မႈယာႏၲရမးအဆင ့ဆင ့ာွႏင ့ပတ သက သည ့ 
သုေတသနစမတမ းမခမး ထုတ ေဝျ္င း အစ အစဥ သည  ျမန မမာုိႏင င၏ံ ာႏုိင ငံေတမ အဆင ့ာႏွင ့ ေအမက ေျ္အဆင ့ မ ဝါဒေရးရမပိငု း တမဝန ယ  
ရသ မခမး၊ အရပ ဘက  လ ႔အဖြြဲ႕အစည းမခမး၊ စ းပြမးေရးအသိုင းအဝိုင း၊ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးဆုိင ရမ မိတ ဖက အဖြဲြ႔အစည းမခမးာႏွင ့ အျ္မးေလ့လမ 
လိုသ မခမးအတြက  အုပ ္ခ်ဳပ ေရး အဆင ့ဆင ့၏ အေရးကိစၥမခမး၊ ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲေရး လုပ ငန းစဥ မခမးာွႏင ့ပတ သက ၍ လိုအပ သည ့ 
သုေတသနေတြ႕ရွိ္ခက မခမး တင ျပသြမးနိုင ရန  ရည ရြယ ပါသည ။  

ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမန၊ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန (ေထြအုပ ) သည  ျမန မမာႏိုင ငံ၏ အေျ္္ံအကခဆုံး အုပ ္ခ်ဳပ ေရးယာၲႏရမးကုိ 
လည ပတ ေဆမင ရြက လခက ရွိပါသည ။ ေထြအုပ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးသည  ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက းအဆင ့မွ ၿမိ်ဳ႕နယ ာႏွင ့ 
ရပ ကြက /ေကခးရြမအုပ စုေပါင း ၁၆,၅၀၀ ္န ႔ပါဝင သည ့  ေဒသာၲႏရအုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ တစ ္ ုလုံးကို စ မံ္ န ႔္ြြဲ ေဆမင ရြက  လခက ရွိပါသည ။ 
ေထြအုပ သည  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးယာၲႏရမးအတြက  အထ းသျဖင ့ ေဒသာႏၲရအုပ ္ခ်ဳပ ေရးတြင  လြန စြမအေရးႀက းသည ့ ဌမနတစ ္ု ျဖစ ေသမ လည း 
၎ာႏွင ့ပတ သက ၍ သိကၽြမ းမႈနည းပါးၾကၿပ း တစ ္ါတစ ရံ နမးလည ရ္က တတ ၾကပါသည ။ ာႏိုင ငံေတမ သမၼတ ဦးသိန းစိန ဦးေဆမင သည ့ 
အစိုးရအဖြြဲ႕လက ထက တြင  ျပည သ ႔ေရးရမစ မံ္ န ႔္ြြဲမႈ ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲမႈမခမး လုပ ေဆမင လခက  ရွိရမ ေထြအုပ  အေၾကမင း ဂဃနဏ နမးလည ရန  
အေရးႀက းပါသည ။ 

ၾကည ျပမ္ခစ ေစမ ာႏွင ့ မက သ ယ း အမးာႏိုးလ တုိ႔၏ အစ ရင ္ံစမတြင  ျမန မမနိုင ငံ ျပည သ ႔စ မံ္န ႔္ြြဲေရး ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲမႈ ာႏွင ့ ပတ သက ၍ 
အေကမင းဆံုး မည သုိ႔္ခဥ းကပ ေဆမင ရြက သင ့သည ကို ကခယ ျပန ႔စြမ ေဆြးောႏြးထမးပါသည ။ ဤအစ ရင ္စံမ၏ အဓိကရည ရြယ ္ခက မွမ 
ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲေရးလုပ ငန းစဥ မခမးတြင  ေထြအုပ အေနျဖင ့ မည သည ့အတြက ေၾကမင ့ အေရးႀက းပုံ ာႏွင ့ မည သုိ႔မည ပုံအေရးႀက းပုကံို 
မ ဝါဒေရးရမ စ မံ္န ႔္ြြဲသ မခမး၊ အရပ ဘက လ မႈအဖြြဲ႕အစည းမခမး၊ နိငု ငံေရးပါတ မခမး ာႏွင ့ နိုင ငံတကမဖြံ႕ၿဖိ်ဳးမႈမိတ ဖက အဖြဲြ႔မခမး ဂဃနဏ 
သိရွိနိုင ေစရန  ရည ရြယ ပါသည ။ ဤအစ ရင ္စံမ၌ ေထြအုပ ၏ မ လအစ ာွႏင ့ ၎၏ တမဝန ဝတၱရမးမခမး၊ ဖြြဲ႕စည းပု ံာႏွင ့ လုပ ငန းေဆမင ရြက မႈ 
အဆင ့ဆင ့တို႔ကုိ ရွင းလင းတင ျပထမးပါသည ။ ထို႔ေနမက  ျပည သ ႔ ေရးရမစ မံ္န ႔္ြြဲမႈ ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲေရးတြင  ေထြအုပ ၏ ပါဝင ပတ သက မႈ 
အေျ္အေနကိ ုအကခဥ း္ခ်ဳပ  တင ျပထမးၿပ း မ ဝါဒေရးရမ အႀကံျပ်ဳ္ခက မခမးျဖင ့ နိဂုံး္ခ်ဳပ ထမးပါသည ။  

ဤအစ ရင ္စံမအမး ၿဗိတိသွခာႏိုင ငံ၊ နိုင ငံတကမဖြ႕ံၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးဌမန (DFID) မွ ကုန ကခစရိတ မခမး စိုက ထုတ ကခ္ံ္ြဲ့ျ္င း ျဖစ ပါသည ။ 
ဤအစ ရင ္စံမပါ ေဖမ ျပ္ခက မခမးမွမ စမေရးသ မခမး၏ အမေဘမ သမျဖစ ၿပ း DFID၊ MDRI-CESD ာႏွင ့ The Asia Foundation 
တို႔ာႏွင ့ပတ သက ျ္င း မရွိပါေၾကမင း ေဖမ ျပအပ ပါသည ။ 

 

ေဒါက တမေဇမ ဦး                                            ေဒါက တမကင မ နင း  

အမႈေဆမင ဒါရိုက တမ၊        ဌမေနကိယု စမးလွယ ၊  

 MDRI-CESD                             The Asia Foundation 
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အတိုေကမက ေဝါဟမရမခမး 

 

ျမန မမဆိုရွယ လစ လမ းစဥ ပါတ          မဆလ 

ဗဟိုဝန ထမ းတကၠသုိလ          ဗဝတ 

အရပ ဘက လ ႔အဖြြဲ႕အစည း         CSO 

အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန        ေထြအုပ  

Institute of Development Administration        သင တန းေကခမင း 

ျပည တြင းအ္ြန မခမးဦးစ းဌမန         ပတ္ 

ျပည နယ /တိုင း/္ရိုင /ၿမိ်ဳ႕နယ /ရပ ကြက ၿငိမ ဝပ ပိျပမးမႈတည ေဆမက ေရးအဖြြဲ႕   ပဝတ/တဝတ/္ဝတ /မဝတ/ရဝတ 

ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမန         ျပည ထြဲေရး 

အမခိ်ဳးသမးဒ မိုကေရစ အဖြြဲ႕္ခ်ဳပ          NLD 

ျပည နယ /တိုင း/္ရိုင /ၿမိ်ဳ႕နယ /ရပ ကြက ေအး္ခမ းသမယမေရးေကမင စ မခမး             မယက/တယက/္ရက/မရက/ရရက 

က႑အလိုက အလုပ အဖြြဲ႕မခမး         SWG 

အထ းစ းပြမးေရးဇုန မခမး         SEZs 

ာႏုိင ငံေတမ ၿငိမ ဝပ ပျိပမးမႈတည ေဆမက ေရးအဖြြဲ႕       နဝတ 

ာႏိုင ငံေတမ ေအး္ခမ းသမယမေရးာွႏင ့ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးေကမင စ       နယက 

ျပည ေထမင စုရမထ းဝန အဖြြဲ႕         ရမထ းဝန  

ျပည ေထမင စုႀကံ့္ိငု ေရးာွႏင ့ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးပါတ         ျပည ္ိုင ၿဖိ်ဳး 
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အ္န း (၁) နဒိါန း 

အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန (ေထြအုပ ) သည  ျမန မမနိုင ငံ၏ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးယာၲႏရမးတြင  အဓိကကခသည ့ ဌမနတစ ္ျုဖစ ပါသည ။ 
အျ္မးမည သည ့ ဌမနမွ ေထြအုပ ကြဲ့သို႔ တစ ာုိႏင ငံလုံးသို႔ 
လႊမ းၿ္်ံဳထမးာႏိိုင ျ္င းမရွိပါ။ တပ မေတမ သည ပင  တစ နိုင ငံလုံးရွ ိ
ျပည သ လ ထုအမး ေထြအုပ ကြဲ့သို႔ ျဖန ႔ကခက ထမးနိုင ျ္င းမရွပိါ။ 
ေထြအုပ သည  ျပည ေထမင စုဝန ႀက းဌမန (၃၆) ္ ုာႏွင ့ ဆက သြယ ျ္င း၊ 
ညႇိာႏိႈင း       ေဆမင ရြက ျ္င း တို႔ကုိ ပံ့ပိုးေဆမင ရြက ေပးလခက ရွိၿပ း 
ေနျပည ေတမ  ာႏွင ့ တစ ာုိႏင ငံလုံးရွိ ရပ ကြက /ေကခးရြမအုပ စု ေပါင း 
၁၆၇၀၀ တိ႕ုာွႏင ့ ဆက သြယ ရမတြင  အုပ ္ခ်ဳပ ေရး ယာႏၲရမး၏ အဓိက 
ေကခမရိုးျဖစ  ပါသည ။1  ျပည ေထမင စု အစိုးရအဖြြဲ႕တြင  ေထြအုပ သည  
ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမန၏ ဦးစ းဌမနတစ ္ုျဖစ ၿပ း ၎၏တမဝန မခမးမွမ 
အ္ြန ေကမက ္ံျ္င း၊ ေျမစ မံ္န ႔္ြြဲျ္င းာႏွင ့ မွတ ပုံတင ျ္င း/ သက ေသ္ံ 
လက မွတ မခမး ထုတ ေပးျ္င း ထို႔အျပင  ေနျပည ေတမ ေကမင စ နယ ေျမ 
တြင  လိုအပ သည ့ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈမခမး ေဆမင ရြက ေပးျ္င းတို႔အထိ 
ကခယ ျပန ႔ မခမးျပမးလွပါ သည ။  

အုပ ္ခ်ဳပ ေရးယာႏၲရမးာွႏင ့ပတ သက ၍ ေထြအုပ ဦးစ း ဌမန၏ အဓိက 
တမဝန မွမ ာႏိုင ငံေတမ အမး အထက ေအမက  စုစည းအုပ ္ခ်ဳပ မႈ 
အဆင ့ဆင ့ ာႏွင ့ ပထဝ ဝင ေဒသအရ ္ြြဲျ္မးအုပ ္ခ်ဳပ မႈ အဆင ့တိုင းတြင  
ျပည သ ႔ေရးရမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈကိစၥရပ မခမးကုိ စ မံေဆမင ရြက ရျ္င း ျဖစ ပါ 
သည ။ ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ  ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ဥံပေဒအရ ဖြြဲ႕စည းထမးသည ့ 
ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက း (၁၄) ္ု အေနျဖင ့ ၎၏ အရပ ဖက  
ဝန ထမ းမခမးအျဖစ  ေထြအုပ မ ွ ဒုတိယ ၫႊန ၾကမးေရးမွ း္ခ်ဳပ  အဆင ့ 
ဦးေဆမင သည ့ ဝန ထမ းမခမး ေပၚတြင  မ တည လခက ရွိေနပါသည ။ 

ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းအဆင ့ေအမက ရွိ ္ရိုင အုပ ္ ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး 
မွမ ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမး ျဖစ ၾကၿပ း ္ ရိုင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း႐ုံးုံးမခမး    အျဖစ  
သ းျ္မး႐ုံးုံးမခမး ဖြင ့လွစ  ထမးရွိထမးပါသည ။ ထို႔ေနမက  ္ရိုင အဆင ့မ ွ
အုပ ္ခ်ဳပ ေရး ယာႏၲရမး၏ အေျ္္ံကခသည ့ သက ဆိုင ရမ ၿမိ်ဳ႕နယ မခမးသုိ႔ 
ဆက လက ႀက းၾကပ ရပါသည ။ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း သည  အစဥ  
အဆက  ေထြအုပ ဝန ထမ းမွ ေဆမင ရြက ္ြဲ့ၿပ း ၿမိ်ဳ႕နယ  အဆင ့ 
စ မံ္န ႔္ြြဲမႈာႏွင ့ ေထြအုပ ထံမွ ္ခ းျမႇင ့ေငြရယ ၿပ း ေထြအုပ ဝန ထမ း 
မဟုတ သည ့ ေကခးရြမအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအမး လိုအပ သည ့ 
ညႊန ၾကမးမႈမခမး ျပ်ဳလုပ ေပးပါသည ။2  

                                                           

1   ေကခးရြမအုပ စုာွႏင ့ ရပ ကြက မခမးသည  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစ ရင စုအဆင ့အတန း္ခင း တ ည ပါေသမ လည း ရပ ကြက သည  ၿမိ်ဳ႕ျပပိုဆန ပါသည ။ စကမးလုံးရႈပ ေထြးမႈ 
မရွိေစရန  ဤအစ ရင ္စံမ၌ ေကခးရြမအုပ စ ု ာွႏင ့ ရပ ကြက မခမးကိ ု ေကခးရြမအုပ စုမခမးအျဖစ သမ ရည ညႊန းသုံးစြြဲသြမးမည ျဖစ ပါသည ။ ေကခးရြမအုပ စုမခမးသည  
ရြမတစ ္ဘုြဲ ရြမမခမးကိ ု စုစည းထမးျ္င းျဖစ ပါသည ။ ေထြအုပ စမရင းမခမးအရ ျမန မမနိုင ငံတြင  ရြမတြင  ၆၃,၉၃၈ ရွိၿပ း၎တို႔ကို ရပ ကြက ေပါင း ၃,၁၃၃ ာွႏင ့ 
ေကခးရြမအုပ စေုပါင း ၁၃,၆၂၀ ျဖင ့ စုစည းဖြြဲ႕စည းထမးပါသည ။ 

2  နိုင ငံေတမ ေအး္ခမ းသမယမေရးာွႏင ့ဖြ႕ံၿဖိ်ဳးေရးေကမင စ  အစိုးရလက ထက တြင  ေကခးရြမအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမႈးမခမးအမး ေဒသာႏၲရ ေအး္ခမ းသမယမေရးာွႏင ့                 
ဖံြ႕ၿဖိ်ဳးေရးေကမင စ အျဖစ  သတ မတွ ထမးၿပ း အစိုးရမွ္ ခ းျမႇင ့သည ့ဆေုငြမခမး ္ံစမးရပါသည ။ ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ ၊ ရပ ကြက သို႔မဟတု  ေကခးရြမအုပ စ ု
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥပေဒအရ ၎တို႔မွမ ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမးမဟတု ပါ။ ေထြအုပ မ ွ၎တို႔အတြက  တစ လလၽွင  ႐ုံးုံးသုံးစရတိ  ကခပ  ၅၀,၀၀၀ ာႏွင ့ ္ ခ းျမႇင ့ေငြ ကခပ  ၇၀,၀၀၀ 
ေပးအပ ပါသည ။ 

ျပည ေထမင စုု
ဝန ႀက းဌမန 

      ရပ / ေကခး စမေရး  

ရပ ေကခးအုပ ္ ခ်ဳပ ေရးမွ း 

ျပည ထြဲေရးဝန ႀက း    
ဌမန 

ျပည နယ ာွႏင ့တိငု းေဒသႀက း အစိးုရအဖြြဲ႕၊ 
လႊတ ေတမ ာွႏင ့ ဌမနမခမး 

ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းရုံး 

 

္ရုိင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းရုံး 

ျပည နယ /တုိ င း 
ေဒသႀက း 
ဝန ႀက းဌမနမခမး 

ျပည နယ /
တုိင းလႊတ  
ေတမ  

ာုိႏင ငံေတမ  
သမၼတရံုး  

ေကမ မတ မခမး 

ေကမ မတ မခမး 

ေကမ မတ မခမး 

္ရုိင အုပ ္ ခ်ဳပ ေရးမ ွး 

ၿမ်ိဳ႕နယ အုပ ္ ခ်ဳပ ေရးမ ွး 

 

ျပည နယ ာွႏင ့တုိင းေဒသႀက း 
အတြင းေရးမွ း 

ေထြ/ အပု  
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ရပ ကြက /ေကခးရြမအုပ စ ု အဆင ့တြင  အိမ ေထမင စ ု ဦးစ းအဆင ့ဆင ့ျဖင ့ ဖြြဲ႕စည းထမးရွိၿပ း ဆယ အိမ ေ္ါင းမခမးမွ ေရြး္ခယ သည ့ 
ကိုယ စမးလွယ မခမးျဖင ့ ရပ ကြက /ေကခးရြမအုပ ္ခ်ဳပ ေရးလုပ ငန းမခမးအမး ေဆမင ရြက  လခက ရွိပါသည ။  3 

ေယဘ ယခအမးျဖင ့့ ေထြအုပ ၏ အေရးပါမႈမွမ ၎၏ မခမးျပမးလွသည ့ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈအမဏမ အဓိကမဟုတ ဘြဲ ၎၏ ျဖန ႔ကခက ထမးနိုင မႈ၊  
အျ္မးအစိုးရဌမနမခမးာွႏင ့ ဆက သြယ /ညႇိာႏႈိင း/ ပ းေပါင း ေဆမင ရြက ာုိႏင ျ္င းပင ျဖစ ပါသည ။ ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒ 
စတင အသက ဝင ္ခိန မွစ၍ ျပည သ ႔အုပ ္ခ်ဳပ ေရးဆိုင ရမ ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲမႈမခမး ျပ်ဳလုပ ္ြဲ့ေသမ လည း ေထြအုပ အေနျဖင ့ အနည းအကခဥ းသမ 
ျပ်ဳလုပ ္ြဲ့ၿပ း ထိုကမလအတြင း ျပည နယ /တိုင းေဒသႀက းအဆင ့မခမးတြင  တမဝန ဝတၱရမးအသစ မခမး ထပ မံလက ္ံရရွိ္ြဲပ့ါသည ။ ေထြအုပ ၏ 
မိ္င ဌမနျဖစ သည ့ ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနသည  အေျ္္ံဥပေဒအရ ကမကြယ ေရးဦးစ း္ခ်ဳပ ၏ ေထမက ္ံ္ခက ျဖင ့ စစ ဘက ဝန ထမ းအမး 
ျပည ေထမင စုဝန ႀက းအျဖစ  ္န ႔ထမးသည ့ ဝန ႀက းဌမန (၃) ္ုအနက  တစ ္ုျဖစ ေနပါသည ။ 4  ျမန မမနိုင ငံ၏ ျပည သ ႔ေရးရမစ မံ္န ႔္ြြဲမႈ 
လုပ ငန းစဥ မခမးတြင  ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲမႈမခမး ရွိေနေသမ လည း ေဒသာႏၲရအဆင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးယာႏၲရမးတြင  ေထြအုပ ၏ အ္န းက႑မွမ 
မေျပမင းလြဲဘြဲ တသမတ တည း ရပ တည လခက ရွိပါသည ။ MDRI-CESD ာႏွင ့ The Asia Foundation တို႔၏ ျမန မမနိုင င ံ အုပ ္ခ်ဳပ မႈယာႏၲရမး 
အဆင ့ဆင ့ာႏွင ့ ပတ သက သည ့ သုေတသနစမတမ းမခမး ထုတ ေဝျ္င း အစ အစဥ ၏ တစ စိတ တစ ပိုင းအျဖစ  ဤအစ ရင ္စံမ၏ 
အဓိကရည ရြယ ္ခက မွမ ေထြအုပ ၏ ရည ရြယ ္ခက ၊ အ္န းက႑၊ တမဝန ဝတၱရမးမခမး၊ ာွႏင ့ ဖြြဲ႕စည းပုံ တို႔အမးကခယ ျပန ႔စြမေဖမ ျပသြမးရန  
ရည ရြယ ပါသည ။ အေရးပါေသမ ဌမနတစ ္ျုဖစ လင ့ကစမး နမးလည ရန  ္က ္ြဲသည ့ အဖြြဲ႕အစည းတစ ္ုျဖစ သည ့အတြက  
အဆိုပါအေျ္အေနအမး မ ဝါဒေရးရမ စ မံ္န ႔္ြြဲသ မခမး၊ ာႏိုင ငံတကမဖြ႕ံၿဖိ်ဳးမႈမိတ ဖက မခမး အေနျဖင ့ ဂဃနဏသိရွိထမးျ္င း မရွိပါက ျပ်ဳျပင  
ေျပမင းလြဲေရးမခမး ကခယ ျပန ႔စြမျပ်ဳလုပ လမ္ခိန တြင  ဗဟိုမွ္ခ်ဳပ ကိုင မႈေလၽွမ့္ခေရး၊ ေဒသာႏၲရ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး ာႏွင ့ လ မႈဖ လုံေရးလုပ ငန းမခမးတြင  
ေထြအုပ ၏ ပါဝင ေနမႈအမး လခစ လခ ရွုနိုင သည ့ အေျ္အေနမခမး ျဖစ ေပၚ နိုင ပါသည ။  

ဤအစ ရင ္စံမအေနျဖင ့ ေထြအုပ ၏ လုပ ငန းတမဝန မခမး၊ ဖြြဲ႕စည းပုာံႏွင ့ ေဆမင ရြက မႈမခမးကုိ ကခယ ျပန ႔စြမ ပုံေဖမ ေရးသမး တင ျပထမးသည ့ 
အစ ရင ္ံစမတစ ေစမင ျဖစ ေၾကမင း ေရွးဦးစြမ တင ျပလိုပါသည ။ ေထြအုပ အေၾကမင း ဂဃနဏ မသိရွိေသးသည ဟု ယ ဆထမးသည ့အတြက  
ေထြအုပ ဘက မွ အျမင ျဖင ့ ကနဦး ရွင းလင းေရးသမးထမးပါသည ။ ထိုသုိ႔ေရးသမးတင ျပာုိႏင ျ္င းျဖင ့ ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲေရးလုပ ငန းစဥ မခမး 
ပုံေပၚလမသည ့အ္ါတြင  ေထြအုပ ၏ အ္န းက႑အမး မည သုိ႔မည ပုံ ရွိသင ့သည ဆိုသည ့ ပိုမိုရႈပ ေထြး္က ္ြဲသည ့ ေဆြးောႏြးမႈမခမးကုိ 
ထိေရမက စြမ တင ျပသြမးနိုင မည ဟု ေမွခမ လင ့ပါသည ။ အထက ေဖမ ျပပါ ရည ရြယ ္ခက မခမးကုိ အေကမင အထည ေဖမ ာုိႏင ရန အတြက  
ဤအစ ရင ္စံမသည  qualitative သုေတသနအေျ္ျပ်ဳ၍ အေသးစိတ  ေတြ႕ဆုံေမးျမန းျ္င းမခမး၊ သက ဆိုင ရမဥပေဒမခမး ေလ့လမသုံးသပ ျ္င း 
ာႏွင ့ ေထြအုပ ၏ မ ဝါဒလမ းညႊန ္ခက မခမးအမး ေလ့လမျ္င း တို႔ကုိ ေဆမင ရြက ထမးပါသည ။ ၂၀၁၃ ္ုာႏွစ ၊ ေအမက တုိဘမလာႏွင ့ ၂၀၁၄ ္ာုႏွစ ၊ 
မတ လအၾကမး ေထြအုပ မွ လက ရွိ ဝန ထမ းအႀက းအကြဲမခမးာႏွင ့ ဝန ထမ းအႀက းအကြဲေဟမင းမခမး၊ နိငု ငံေရးပါတ မခမးမ ွ ကိုယ စမးလွယ မခမး၊ 
လႊတ ေတမ  ကိုယ စမးလွယ မခမး၊ အစိုးရအရမရွိမခမး၊ ေကခးရြမအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးာွႏင ့ လ မႈအဖြြဲ႕အစည းမွ ကိုယ စမးလွယ မခမးအမး အေသးစိတ  
ေမးျမန းျ္င း၊ အုပ စုဖြြဲ႕ေမးျမန းျ္င း (၃၅) ႀကိမ  ေဆမင ရြက နိုင ္ ြဲပ့ါသည ။ သုေတသနေမး္ြန းမခမးမွမ ေထြအုပ ၏ တမဝန ဝတၱရမးမခမး၊ 
အ္န းက႑၊ ဖြြဲ႕စည းပုံာွႏင ့ ေဒသာႏၲရအုပ ္ခ်ဳပ မႈ ယာႏၲရမးအတြင း ေဆမင ရြက မႈ အဆင ့ဆင ့တို႔ကုိ ေဖမ ညႊန းနိုင မည ့ ေမး္ြန းမခမး ျဖစ ပါသည ။  

ေတြ႕ဆုံေမးျမန းမႈမခမးအမး ေနျပည ေတမ ၊ ရန ကုန  ာွႏင ့ ျပည နယ /တိုင းေဒသႀက းမခမးျဖစ သည ့ ရွမ း၊ မြန ာွႏင ့ ဧရမဝတ တုိင းေဒသႀက း 
တို႔တြင ေဆမင ရြက နိုင ္ ြဲ့ပါသည ။ ထိုသုိ႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန းရမတြင  ေထြအုပ ဝန ထမ း အဆင ့ဆင ့အမး ေတြ႕ဆုံေမးျမန းာုိႏင ရန  ေဆမင ရြက ္ြဲ့ၿပ း 
ညႊန ၾကမးေရးမွ း္ခ်ဳပ မ ွ အစျပ်ဳ၍ ဦးစ း႐ုံးုံးရွိ ညႊန ၾကမးေရးမ ွးမခမး၊ ျပည နယ /တိုင းေဒသႀက းမခမးရွိ ဒုတိယညႊန ၾကမးေရးမွ း္ခ်ဳပ အဆင ့ရွ ိ
ျပည နယ /တိုင းေဒသႀက း အစိုးရအဖြြဲ႕ အတြင းေရးမွ းမခမးသမမက ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းာွႏင ့ ရပ ကြက /ေကခးရြမအုပ စု စမေရးဝန ထမ း 
အဆင ့အထိ သြမးေရမက ေမးျမန း္ြဲ့ပါသည ။ မ ရင းအ္ခက အလက မခမးျဖစ သည ့ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန းျ္င းမခမးကုိမ  ၂၀၁၃ ္ုာွႏစ ၊ ျမန မမနိုင င ံ
တိုင းေဒသႀက းာွႏင ့ျပည နယ မခမးရွ ိ အုပ ္ခ်ဳပ မႈစနစ  အစ ရင ္စံမပါ အ္ခက အလက မခမး ေပၚတြင  အေျ္္၍ံ ေရးသမးထမးျ္င းျဖစ သည ့အတြက  
ဤအစ ရင ္စံမတြင  အကခဥ း္ခ်ဳပ  ေဖမ ျပထမးာုိႏင ျ္င းမရွိပါ။ 

                                                           

3 မ လက ရြမသ ႀက းအဆင ့ာႏွင ့တ ည သည ့ ရမအိမ ေ္ါင းမခမးရွိပါသည ။ သို႔ေသမ လည း ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ ၊ ရပ ကြက သို႔မဟတု  ေကခးရြမအုပ စ ုအုပ ္ခ်ဳပ ေရး ဥပေဒအရ 
အဆိုပါအဆင ့အမး ဖခက သိမ း္ြဲ့ပါသည ။ လ မႈအဖြြဲ႕အစည းမခမးက ယင းလုပ ရပ သည  ေဒသကိယု စမးလယွ မခမးပါဝင မႈကိ ု ေလွခမ့္ ခရန  ျဖစ သည ဟ ု
သုံးသပ ထမးၾကပါသည ။ 

4 ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒ၊ ပုဒ မ ၂၃၂၊ (တပ မေတမ မွ ေရြး္ခယ ေပးရသည ့ အျ္မးဝန ႀက းဌမနမခမးမွမ ကမကြယ ေရး ာွႏင ့ နယ စပ ေဒသေရးရမ ဝန ႀက း 
ဌမနမခမးျဖစ ပါသည ။) 
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အ္န း (၂) အေထြေထြအုပ ္ ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန၏ မ လဖြြဲ႕စည းပု ံာွႏင ့ 

ေျပမင းလြဲလမမႈအေျ္အေန 

ၿပ းျပည ့စုံသည ့ သမိုင းမွတ တမ းတစ ္ု မဟုတ လင ့ကစမး၊ ဤအပိုင းတြင  ေထြအုပ ၏ လက ရွိ အေျ္အေနကိ ု နမးလည ာႏိုင ရန အတြက  
ေထြအုပ ၏မ လဖြြဲ႕စည းပုံ၊ ၎၏ ဝိေသသမခမး ာွႏင ့ အေရးႀက းသည ့ ျဖစ စဥ ျဖစ ရပ မခမးကုိ ၿ္်ံဳငုံတင ျပသြမးမည ျဖစ ပါသည ။ ျမန မမာုိႏင ငံ၏ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ သမိငု းေၾကမင းသည  ပေဒသရမဇ ေ္တ  မင းဆက မခမး အစဥ အဆက  အုပ ္ခ်ဳပ ရမမွ အစျပ်ဳ၍ ၿဗိတိသၽွကိုလုိန ေ္တ အထ ိ
ရွည လခမးလွပါသည ။ သက ဦးဆံပိုင ဘုရင မခမးာွႏင ့ ကိုလုိန နယ ္ခြဲ႕မခမးအျပင  တပ မေတမ အစိုးရကမလမခမး တစ ေလၽွမက  
“အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးအ္န းက႑” သည  အုပ ္ခ်ဳပ သ မခမး ျဖစ သည ့ ဘုရင မခမး၊ ကိုလုိန အရမရွိႀက းမခမး ာွႏင ့ တပ မေတမ ၏ 
စစ တိုင းမွ းမခမးအတြက  လိုအပ သည ့ အုပ ္ခ်ဳပ မႈဆိုင ရမ ကိစၥရပ မခမးအတြက  ေဆမင ရြက ေပးရျ္င းျဖစ ၿပ း နိုင ငေံတမ  ာႏွင ့ ျပည သ လ ထုအၾကမး 
ထိေတြ႕ဆက ဆံရမတြင  စ မံ္န ႔္ြြဲေပးရန  အဖြြဲ႕အစည းတစ ရပ လိုအပ ျ္င းမ ွ စတင ္ြဲ့ပါသည ။ J.S. Furnivall မွ ျမန မမနိုင င၏ံ 
အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရး သမိုင းကိုၾကည ့မည ဆုိပါက အစိုးရ၏လုပ ငန းတမဝန မခမးျဖစ သည ့ တရမးမမႈ ာႏွင ့ ရမဇဝတ မႈမခမး စ ရင ေရးတြင  
တရမးသ ႀက းမခမးအျဖစ လည းေကမင း၊ အ္ြန ေကမက ္ံျ္င းာွႏင ့ ေဒသ္ံျပည သ လ ထု၏ အကခိ်ဳးစ းပြမး အတြက  ေဆမင ရြက ေပးျ္င းစသည ့ 
လိုအပ ္ခက အမးလံုးကို ျဖည ့ဆည းေဆမင ရြက ေပးရသည ့ “စြမ းေဆမင ရည  ျပည ့ဝေသမ” အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး (ဝန ေထမက ) မခမး၏ 
အ္န းက႑မွ စတင ္ြဲ့ျ္င းျဖစ သည ဟု ေရးသမး္ြဲ့ ပါသည ။  5 

၂.၁ ျမန မမာုိႏင င၏ံ နယ ေျမေဒသအပု ္ ခ်ဳပ မႈသမိငု း 6 

ျမန မမာုိႏင ငံ၏ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ သည  “graded territorial system” ဟုေ္ၚဆိုာုိႏင သည  ့ နယ ေျမေဒသမခမးအမး အထက ေအမက ဖြြဲ႕စည းမႈ 
အဆင ့ဆင ့ျဖင ့ ဗဟိုအဆင ့မွ ေဒသအဆင ့အထိ ္ြြဲျ္မးၿပ း စ မအုံပ ္ခ်ဳပ သည ့စနစ ကို ကခင ့သုံးပါသည ။ 7  အဆိုပါစနစ မွမ ပေဒသရမဇ  
ဘုရင စနစ မခမးလက ထက ကပင  စတင ္ြဲ့ျ္င းျဖစ ပါသည ။8  ဗဟိုအဆင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွမ ပုဂံေ္တ  ကပင စတင ္ြဲ့ၿပ း ဘုရင ၏ မွ းမတ  ဝန ႀက းမခမး 
ပါဝင သည ့ “လႊတ ေတမ ” တစ ရပ အမး ထ းလိုမင းလိုဘုရင  (၁၂၁၀-၁၂၃၄) လက ထက တြင  ဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ပါသည ။9 သက ဦးဆံပိုင ဘုရင စနစ ၏ 
အမဏမအရပ ရပ အမး မွ းမတ ဝန မင းမခမးာွႏင ့ အုပ ္ခ်ဳပ မႈဌမနမခမးမ ွ တစ ဆင ့ ဆင းသက ေစပါသည ။ 10  “ဝန ႀက း” မခမးဟုေ္ၚတြင သည ့ 
မွ းမတ မခမးက ကမကြယ ေရး၊ တရမးစ ရင ေရးာွႏင ့ ျပည ထြဲေရး မွသည  အ္ြန ေကမက ္ံျ္င း၊ လယ ယမေျမာႏွင ့စိုက ပခိ်ဳးေရး၊ မင းမႈထမ း၊ 
သယ ယ ပို႔ေဆမင ေရးာွႏင ့ နိုင ငံျ္မးေရးအထိ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး က႑မခိ်ဳးစုံပါဝင သည ့ ဌမနႀက းမခမးကုိ စ မံ္န ႔္ြြဲေပးရပါသည ။11  

ေဒသာၲႏရအဆင ့တြင မ  ကိုလုိေ္တ မတိုင မ က “ၿမိ်ဳ႕ဝန ” ဟုေ္ၚသည  ့ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမွမ အေရးႀက းသည ့ အစိုးရဝန ထမ း တစ ဦးျဖစ ၿပ း 
ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့ စ မံ္န ႔္ြြဲေရးအတြက  ဗဟိုအစိုးရမ ွ အမဏမလႊြဲအပ ထမးျ္င း ္ံရသ တစ ဦး ျဖစ ပါသည ။ ေဒၚျမစိန ၏ အဆိုအရ 
ေဒသာၲႏရအစိုးရမခမး၏ အေျ္္ံယ နစ မွမ “ၿမိ်ဳ႕” ဟုေ္ၚတြင သည ့ ၿမ်ိဳ႕နယ မခမးျဖစ ေၾကမင း သိရွိရပါသည ။ 12  “ၿမိ်ဳ႕ဝန ” မခမး၏ ကံၾကမၼမမမွ 
သက ဦးဆံပိုင ဘုရင မခမး၏ လက ထြဲတြင ရွိၿပ း ႀကိ်ဳတင အေၾကမင းၾကမးျ္င းမရွိဘြဲ အ္ခိန မေရြး အစမးထုိးျ္င း/ ေရႊ႕ေျပမင းျ္င း ္ံရနိုင ပါသည ။ 

                                                           

5 J.S. Furnivall, The Governance of Modern Burma, စမမခက ာွႏမ-၇၊ 

6 ဤအပိုင း၌ ၿဗိတသိၽွအစိုးရမ ွ Burma proper ဟသုတ မတွ ထမးေသမ နယ ေျမမခမး၊ တစ နည းအမးျဖင ့ ျမန မမဘုရင မခမး တိုက ရိကု အုပ ္ ခ်ဳပ ္ြဲသ့ည ့ေဒသမခမး 
သို႔မဟတု  ၿဗိတသိၽွမတွိုက ရိကု အုပ ္ ခ်ဳပ ္ြဲ့သည ့ေနရမမခမးကိ ု ဆိုလိပုါသည ။ ေတမင တန းေဒသမခမးမွမ သြယ ဝိကု ၍အုပ ္ ခ်ဳပ ၿပ း အ္ခိ်ဳ႕ေနရမမွမ 
အုပ ္ခ်ဳပ မႈလုံးဝမရွိ္ ြဲ့ပါ။ 

7 J.S. Furnivall, The Governance of Modern Burma, စမမခက ာွႏမ-၇၊ 

8  ျမန မမသ့မိငု းတြင  ေ္တ  (၄) ္တ ရွိ္ ြဲ့ပါသည ။ ၎တို႔မွမ ပုဂံေ္တ  (၁၀၄၄-၁၂၈၇)၊ ရွမ းေ္တ  (၁၂၈၇-၁၅၃၁)၊ ေတမင င ေ္တ  (၁၅၃၁-၁၇၅၂) ာႏွင ့ 
အေလမင းဘုရမးေ္တ  (၁၇၅၂-၁၈၈၅) တို႔ျဖစ ပါသည ။ 

9 Daw Mya Sein, The Administration of Burma, စမမခက ာွႏမ-၅၊ 

10 Daw Mya Sein, The Administration of Burma, စမမခက ာွႏမ-၁၇၊ 

11 ဥ းဘဥ း၊ ျမန မမ ့အုပ ္ခ်ဳပ ေရး ပညမ၊ စမမခက ာွႏမ-၁၃၇၊ 

12 Daw Mya Sein, The Administration of Burma, စမမခက ာွႏမ-xii၊ 



9 

 

ဦးဘဦး၏ ေရးသမး္ခက အရ ၿမိ်ဳ႕ဝန မခမး၏ လုပ ငန းတမဝန မခမးမွမ ေအမက ပါအတိုင းျဖစ ပါသည ။ သက ဆိုင ရမၿမိ်ဳ႕နယ မခမးာႏွင ့ 
အန းပတ ဝန းကခင  လုံၿ္်ံဳေရး၊ ေရမင းဝယ ေဖမက ကမးမႈမခမး ျပ်ဳလုပ ရမတြင  အေလး္ခိန တင းေတမင း မွန ကန ေရး၊ ကုန သည မခမးထံမွ 
အ္ြန အေကမက  မွန ကန စြမရရွေိရး၊ ၿမိ်ဳ႕ဝင ဂိတ  (၁၂) ဂိတ  ရွိရန  ာႏွင ့ ဂိတ တုိင းအမး ဂိတ မွ းမ ွ တမဝန ယ ၍ လ စိမ းအဝင အထြက ကုိ 
မွတ ပုံတင ထမးရွိေရး၊ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း၏ အ္ြင ့မရဘြဲ ၿမိ်ဳ႕တြင းသို႔ သ စိမ း ဧည ့သည  မဝင ေရမက နိုင ေရး၊ ၿမိ်ဳ႕တြင း ရမဇဝတ မႈမခမး ကခ းလြန မႈ 
မရွိေရး ာွႏင ့ ကခ းလြန သ မခမးရွိပါက ရမဇဝတ သမးမခမးအမး ဖမ းဆ းေရး ာွႏင ့ အထက သို႔တင ျပ၍ အထက ၏ စ ရင ္ခက အတိုင း 
ေဆမင ရြက ေရးတို႔ျဖစ ပါသည ။13  

ၿမိ်ဳ႕ဝန အေနျဖင ့ “ၿမိ်ဳ႕႐ုံးုံး” တြင ႐ုံးုံးထိုင ၿပ း ေဒသအုပ ္ခ်ဳပ ေရးအတြက  လက ေအမက ဝန ထမ းမခမးမ ွ ဆင ့ကြဲ တမဝန ယ  လုပ ေဆမင ရပါသည ။ 
အဆိုပါဝန ထမ းမခမးအနက  “ေရဝန ” မွမ စစ ေရယမဥ မခမး ာႏွင ့ အျ္မး ေရယမဥ မခမးကိစၥ၊ “အ္ြန ဝန ” မွမ ေျမ္ြန ကိစၥ၊ “အေကမက ဝန ” မွမ 
ေရေၾကမင း အေကမက ္ြန ကိစၥ၊ “စစ ကြဲ” မွမ ရြဲတပ ဖြြဲ႕ကိစၥ၊ “နတ နန း” မွမ အစိုးရဝန ထမ းမခမး အကခင ့ပခက မႈ ရွိ၊ မရွ ိလွခ်ိဳ႕ဝွက စုံစမ း၍ ဘုရင ထံ 
ျပန လည တင ျပရသည ့ကိစၥရပ မခမးကုိ ေဆမင ရြက ရပါသည ။14  

ျမန မမဘုရင မခမးလက ထက တြင   အျ္မးအေရးပါအရမေရမက သည ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမွမ “ၿမိ်ဳ႕သ ႀက း” ျဖစ ပါသည ။ ၎မွမ 
ေဒသအႀက းအမွ းျဖစ ၿပ း မခိ်ဳးရိုးစဥ ဆက  အႀက းအကြဲအျဖစ ေဆမင ရြက ေနသ  ျဖစ သည ့အတြက  ၿမိ်ဳ႕ဝန ထက ပင  ပိုမို ၾသဇမရွပိါသည ။ 15  
ၿမိ်ဳ႕သ ႀက းအေနျဖင ့ ၿမိ်ဳ႕ဝန အမး လိုအပ သည မခမး က ည ပံ့ပိုးေပးရန  ျဖစ ၿပ း ၎၏တမဝန မခမးမွမ ေအမက ပါအတိုင းျဖစ ပါသည - 

အစိုးရ၏အကခိ်ဳးစ းပြမးကို ၾကည ့ရွုေစမင ့ေရွမက ရန ၊ အ္ြန အရပ ရပ ကို ေကမက ္ံ၍ အန းဆုံး ၿမိ်ဳ႕ႀက းရွ ိ“ကေသမင းေျမႇမင  
Kathaungmyaung” ဘ႑မစိုးထံေပးပို႔ရန ၊ အစိုးရဝန ထမ းမခမး ျဖစ သည ့ ဘုရင ၏ “အသ ” မခမး တမဝန ေကခပြန ေစရန  
ႀက းၾကပ ကြပ ကြဲျ္င း ာႏွင ့ အျ္မး အေရးႀက းသည ့ တမဝန တစ ္ုမွမ တရမးမမႈမခမးအမး စ ရင ေပးျ္င းျဖစ ပါသည ။16  

နယ ေျမ အကခယ အဝန းေပၚမ တည ၍ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး၏ အဆင ့အတန းကုိ ္ြြဲျ္မးထမးပါေသးသည ။ “ကရိုင းဝန ” မွမ 
နယ ေျမကခယ ဝန းသည ့ ၿမိ်ဳ႕နယ မခမးကုိ တမဝန ယ ရၿပ း ၿမိ်ဳ႕သ ႀက းအပါအဝင  အျ္မးအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအမး ႀက းၾကပ ကြပ ကြဲ ရပါသည ။ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအနက  ရမထ းအငယ ဆံုးမွမ “ရြမသ ႀက း” ျဖစ ပါသည ။ ၿမိ်ဳ႕ဝန ၊ ၿမိ်ဳ႕သ ႀက း ာွႏင ့ ကရိုင းဝန မခမးမွမ ၿဗိတိသွခကိုလုိန ေ္တ  
မတိုင မ အထိ ထင ရွမးသည  ့အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး ျဖစ ၾကပါသည ။ ၎တုိ႔၏ တမဝန ဝတၱရမးအ္ခိ်ဳ႕မွမ ဥပမမအမးျဖင ့ ၿမိ်ဳ႕ဝန တစ ဦးသည  ၿမိ်ဳ႕နယ ၏ 
လုံျ္်ံဳေရး၊ အ္ြန အေကမက  ာႏွင ့ လ ျဖတ သန းသြမးလမမႈမခမးကုိ တမဝန ယ ရၿပ း ယေန႔အထိပင  ေထြအုပ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး၏ တမဝန မခမးတြင  
ပါဝင လခက ရွိပါသည ။  

ၿဗိတိသွခကိုလုိန အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ မွမ ရွိရင းစြြဲ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ ကိ ု အေျ္္ၿံပ း အ္ခိန ကမလအေလခမက  ေျပမင းလြဲလမျ္င း ျဖစ ပါသည ။ 17 
ေယဘ ယခအမးျဖင ့ ပထဝ ေဒသအလိုက အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး အထက ေအမက  ဆင ့ကြဲ အုပ ္ခ်ဳပ သည ့ စနစ ကိ ု ဆက လက ကခင ့သုံးၿပ း 
အ္ခိ်ဳ႕ေဒသမခမးတြင  ၿဗိတိသွခအရမရွိမခမးမ ွ ႐ုံးုံးစိုက ၍ လက ရွိအုပ ္ခ်ဳပ သ မခမးကုိ ႀက းၾကပ ျ္င းျဖင ့ သြယ ဝိုက အုပ ္ခ်ဳပ ပါသည ။ 
ဝန ရွင ေတမ မင းႀက းမွမ ေဒသာႏၲရအုပ ္ခ်ဳပ ေရးတြင  အျမင ့ဆုံးအမဏမပိုင ျဖစ ၿပ း ဘုရင ္ံ္ခ်ဳပ အမး တမဝန ္ံရပါသည ။ ျမန မမာုိႏင ငံအမး တိုင း၊ 
္ရိုင ၊ ္ရိုင ္ြြဲာွႏင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ မခမးအျဖစ  ္ြြဲျ္မးအုပ ္ခ်ဳပ ၿပ း ဝန ရွင ေတမ မင းႀက း၊ ဒုတိယဝန ရွင ေတမ မင းႀက း၊ ္ရိုင ဝန  ာႏွင ့ ဝန ေထမက မခမးမ ွ
ဆင ့ကြဲတမဝန ယ ေဆမင ရြက ရပါသည ။18 ဝန ရငွ ေတမ မင းႀက း၊ ာႏွင ့ ဒုတိယဝန ရွင  ေတမ မင းႀက း၊ တမဝန ဝတၱရမးမခမးမွမ “၎တုိ႔၏ သက ဆိုင ရမ 
္ရိုင မခမးအတြင း အစိုးရဌမနမခမး၏ လုပ ငန းတမဝန မခမး၊ ္ရိုင ရမဇဝတ ဝန  ာႏွင ့ အ္ြန ဝန ၊ ္ရိုင တရမးသ ႀက းတမဝန မခမးကုိ ထမ းေဆမင ရျ္င း 
ျဖစ သည ့အျပင  နယ ေျမေဒသ ေအး္ခမ းေရးာႏွင ့ လုံၿ္်ံဳေရးတမဝန မခမးကုိ ၎တမဝန ယ ရသည ့ ေဒသတြင းရွိ ရြဲတပ ဖြြဲ႕ကို 
ႀက းၾကပ ကြပ ကြဲျ္င းျဖင ့ တမဝန ယ ရပါသည ။”19  

                                                           

13 ဥ းဘဥ း၊ ျမန မမ ့အုပ ္ခ်ဳပ ေရး ပညမ၊ စမမခက ာွႏမ-၁၅၂၊ 

14 Daw Mya Sein, The Administration of Burma, စမမခက ာွႏမ-၃၇၊ 

15 Daw Mya Sein, The Administration of Burma, စမမခက ာွႏမ-၄၁၊ 

16 Daw Mya Sein, The Administration of Burma, စမမခက ာွႏမ-၆၆၊ 

17 Daw Mya Sein, The Administration of Burma, စမမခက ာွႏမ-၁၂၅၊ 

18 J.S. Furnivall, The Governance of Modern Burma, စမမခက ာွႏမ-၈၁၊ 

19 Daw Mya Sein, The Administration of Burma, စမမခက ာွႏမ-၇၅၊ 
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ဒုတိယဝန ရွင ေတမ မင းႀက း သို႔မဟုတ  ္ရိုင ဝန  ာွႏင ့ နယ ပိုင ဝန ေထမက မခမး၏ အေရးႀက းတမဝန မခမးအနက  တစ ္ုမွမ ေဒသတြင းရွ ိ
ဗဟိုအစိုးရဌမနမခမးျဖစ သည ့ သစ ေတမ၊ ကခန းမမေရး၊ ပညမေရး ာႏွင ့ ေဆမက လုပ ေရးလုပ ငန းမခမး စသည့ ဌမနမခမးကုိ ေပါင းစပ ညႇိာႏိႈင းေပး 
ျ္င းပင  ျဖစ ပါသည ။ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးမွတစ ဆင ့ ေဆမင ရြက ျ္င းမွတစ ပါး အစိုးရဌမနမခမးအေနျဖင ့ ၎တုိ႔၏ အ္ြင ့အမဏမမခမးမွမ 
ျပည သ လ ထုအမးလႊမ းၿ္်ံဳျ္င းမရွပိါ။ 20   အုပ ္ခ်ဳပ မႈအဆင ့ဆင ့တိုင းတြင  အစိုးရဌမနမခမးအၾကမး ပ းေပါင းညႇိာႏႈိင းေဆမင ရြက ေပးရသည ့ 
အ္န းက႑မွမ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအတြက  အေရးႀက းသည ့ တမဝန တစ ္ုျဖစ ၿပ း ေထြအုပ ၏ လက ရွိတမဝန မခမးထြဲတြင ပင  အေရးႀက းသည ့ 
တမဝန တစ ္ု ျဖစ ေနပါသည ။  

ထို႔ျပင ၿဗိတိသွခကိုလုိန အုပ ္ခ်ဳပ ေရးေ္တ တြင  ေဒသတြင းလံုၿ္်ံဳေရးမွမ အလြန အေရးႀက းသည ့ ကိစၥရပ ျဖစ ၿပ း ေကခးရြမအုပ စုမခမးအထ ိ
တမဝန ယ ေဆမင ရြက ရပါသည ။ ေကခးရြမအုပ စုအဆင ့အထိ အုပ ္ခ်ဳပ မႈယာႏၲရမး၏ အေျ္္ံမွမ the Upper Burma Village Regulation Act ာႏွင ့ 
the Lower Burma Village Act တို႔ျဖစ ၿပ း ေနမက ပိုင းတြင  ၎တုိ႔အမးေပါင းစည း၍ the Village Act of 1907 ျဖစ လမပါသည ။ 21 
အဆိုပါဥပေဒမခမးတြင  ေကခးရြမအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း တမဝန ကိုယ ရသည ့ “သ ႀက း” ၏ တမဝန ဝတၱရမးမခမးကို ေဖမ ျပထမးၿပ း မၿငမိ သက မႈမခမးကုိ 
ထိန းသိမ းရန ာွႏင ့ ္ရိုင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးကုိ ပံ့ပိုးေပးရန  ဥပေဒေၾကမင းအရ ျပဌမန းသတ မွတ  ေပးထမးပါသည ။ 22 
ရပ ရြမေအး္ခမ းသမယမေရးာွႏင ့ လုံၿ္်ံဳေရးထိန းသိမ းေဆမင ရြက ရန  တမဝန မွမ ေထြအုပ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး၏ အဓိကတမဝန အျဖစ  
ကခန ရစ ္ြဲ့ပါသည ။ 

အတြင းဝန မခမး႐ုံးုံးမွတစ ဆင ့ ေဒသအုပ ္ခ်ဳပ ေရးလုပ ငန းမခမးကုိ ႀက းၾကပ ေဆမင ရြက ျ္င း အေလ့အထမွမ ၿဗိတိသွခ ကိုလုိန  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ ၏ 
အေမြတစ ရပ အျဖစ  ကခန ရစ ္ြဲ့ပါသည ။ ၁၉၀၈ ္ုာႏွစ ၊ Burma Secretariat Office Act and The Secretariat Code Manual တို႔အရ 
အတြင းဝန မခမး႐ုံးုံးမွ ေဒသာႏၲရအုပ ္ခ်ဳပ ေရး အဆင ့ဆင ့အမး ႀက းၾကပ ကြပ ကြဲရပါသည ။ 23   အတြင းဝန မခမး႐ုံးုံး၌ အဆင ့ျမင ့အတြင းဝန မခမး 
ျဖစ သည ့ အတြင းဝန ္ခ်ဳပ  ာွႏင ့ အတြင းဝန မခမးမ ွ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးျဖစ သည ့ ဝန ရွင ေတမ မင းႀက းမခမး၊ ဒုတိယ ဝန ရငွ ေတမ မင းႀက းမခမးာႏွင ့ 
တိုင း႐ုံးုံးအဆင ့ေအမက ရွိ ႐ုံးုံးမခမးာႏွင ့ ေကခးရြမအုပ စု ေ္ါင းေဆမင မခမးကုိ စ မံ္န ႔္ြြဲ အုပ ္ခ်ဳပ ပါသည ။24  

၂.၂ လြတ လပ ေရးရၿပ းေနမက ပိငု းအပု ္ ခ်ဳပ မႈစနစ အေျ္အေန 

ျမန မမာုိႏင ငံ၏ ပထမဦးဆုံး လြတ လပ သည  ့အစိုးရအမး ၁၉၄၈ ္ုာႏွစ ၊ ဇန နဝါရ လတြင  ဖြြဲ႕စည းာုိႏင ္ြဲ့ပါသည ။ အစိုးရအဖြြဲ႕အမး ဝန ႀက း္ခ်ဳပ  ဦးာႏုမွ 
ဦးေဆမင ၿပ း ဝန ႀက းဌမန (၂၀) ဌမန ပါဝင ္ြဲ့ပါသည ။ ၁၉၄၇ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ဥံပေဒအရ ရွမ း၊ က္ခင ၊ ကရင  ာႏွင ့ ကယမးျပည နယ မခမး၊ 
ဗမမအမခမးစုေနထိုင သည ့ တိုင း (၈) တိုင း ာႏွင ့ ္ခင းဝိေသသတိုင းဟ ၍ ဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ပါသည ။ 25   အဆိုပါ ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းမခမးတြင  
ဥပေဒျပ်ဳအမဏမရွိသည ့ ေကမင စ မခမးဖြြဲ႕စည းထမးရွိၿပ း ျပည နယ /တိုင း အႀက းအကြဲမခမးအမး ဝန ႀက း္ခ်ဳပ မွ သက ဆိုင ရမေကမင စ မခမးာႏွင ့ 
တိုင ပင ၍ ္န ႔အပ ပါသည ။ ကခန ရွိသည ့ နယ ျ္မးေဒသမခမးာႏွင ့ပတ သက ၍ နယ ျ္မးေဒသ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးဌမနမွ တိုက ရိုက အုပ ္ခ်ဳပ ပါသည ။  

လြတ လပ ေရးရၿပ း ကနဦးပိုင းတြင  ပါလ မန အစိုးရအေနျဖင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး ယာႏၲရမးအတြက  ကိုလုိန ေ္တ ဖြြဲ႕စည းပုာွံႏင ့ လုပ ထုံး 
လုပ နည းမခမးအတိုင း ဆက လက ေဆမင ရြက ၿပ း ျမန မမအစိုးရအတြင းဝန ႐ုံးုံးအျဖစ  ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနမ ွ တမဝန ္ံ၍ တစ နိုင ငံလုံး ၏ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးကို ေဆမင ရြက ေပးရပါသည ။ 26  သို႔ျဖစ ၍ တစ ာုိႏင ငံလုံး၏ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးအတြက  အတြင းဝန မခမး႐ုံးုံးမွတစ ဆင ့ အတြင းဝန ္ခ်ဳပ မွ 
တမဝန ယ ၍လည းေကမင း၊ သက ဆိုင ရမ တိုင းာႏွင ့ျပည နယ မခမးအတြက  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးကို သက ဆုိင ရမ အတြင းဝန ႐ုံးုံးမခမးမွ အတြင းဝန မခမး 
ဦးေဆမင ၍လည းေကမင း တမဝန ယ ေဆမင ရြက ၾကပါသည ။ အတြင းဝန မခမး႐ုံးုံး ဖြြဲ႕စည း တည ေထမင ္ြဲ့ျ္င းသည  လက ရွိ ေထြအုပ ၏ 
ဗဟိုမွထိန း္ခ်ဳပ သည ့စနစ ၏ အျမ်ဳေတဟု ယ ဆနိုင ပါသည ။ ထို႔ျပင  ေဒသ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း၏ အထက ေအမက  အဆင ့္ြြဲျ္မးသတ မွတ မႈမခမး 
ကိုလည း ဆက လက ထိန းသိမ း ထမး္ြဲ့ပါသည ။ 27   ၎တုိ႔၏ တမဝန ဝတၱရမးမခမးမွမလည း ယ္င ကကြဲ့သုိ႔ပင  အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရး 

                                                           

20 ဥ းေကခမ , Changes in Territorial administrative structures and role of public administrators in Myanmar, စမမခက ာွႏမ-၃၆၊ 

21 Daw Mya Sein, The Administration of Burma, စမမခက ာွႏမ-၇၅၊ 

22 Daw Mya Sein, The Administration of Burma, စမမခက ာွႏမ-၁၂၅၊ 

23 ဥ းေကခမ  ၊ ျမန မမာုိႏင င ံအုပ ္ခ်ဳပ ေရး အဖြြဲ႕အစည းမခမး၏ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈ ေလလ့မျ္င း၊ စမမခက ာွႏမ-၃၄၊ 

24 ေနထြန း, Changes in administrative system and the role of general administration in myanmar, စမမခက ာႏွမ-၂၂၊ 

25 ဥ းေကခမ ၊  ျမန မမာုိႏင င ံအုပ ္ခ်ဳပ ေရး အဖြြဲ႕အစည းမခမး၏ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈ ေလလ့မျ္င း၊  

26 အေထြေထြအုပ ္ ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန ၂၀၁၂ ္ုာႏွစ ၊ ာွႏစ ပတ လည မတွ တမ း၊ နိဒါန း၊ 

27 ဥ းေကခမ ၊ ျမန မမာုိႏင ငံ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး အဖြြဲ႕အစည းမခမး၏ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈ ေလလ့မျ္င း၊  စမမခက ာွႏမ-၄၅၊ 
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လုပ ငန းမခမး၊ အ္ြန ေကမက ္ံျ္င း ာႏွင ့ ပိုင ဆိုင မႈပစၥည းမခမး မွတ ပုံတင ေပးျ္င း တို႔ျဖစ ပါသည ။ ေဒသအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအေနျဖင ့ အစိုးရ၏ 
အေထမက အပံ့ကို ရယ ၿပ း ေဆမင ရြက သည ့ ရပ ရြမဖြံ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးစ မံကိန းမခမးအတြက  ဖြြဲ႕စည းထမးသည ့ ရပ /ေကခးေကမ မတ မခမးတြင  
ဥကၠဌအျဖစ  ေဆမင ရြက ေပးၾကသည  မွမစိတ ဝင စမးဖြယ  ျဖစ ပါသည ။28  

၁၉၅၇ ္ုာႏွစ တြင  ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနရွ ိအတြင းဝန ႐ုံးုံးအမး ဝန ႀက း္ခ်ဳပ ႐ုံးုံးေအမက သုိ႔ ေျပမင းေရႊ႕္ြဲ့ပါသည ။29  ျပည ထြဲေရးဝန ႀက း    ဌမန၌ 
အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန္ြြဲ ာႏွင ့ ဒ မိုကေရစ  ေဒသာၲႏရအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဌမန္ြြဲ ဟ ၍ ဦးစ းဌမန (၂) ္ု အသစ ဖြင ့လွစ ္ြဲ့ပါသည ။ 
ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနေအမက တြင  ကခန ရွိ္ြဲ့သည ့ အတြင းဝန မခမးအေနျဖင ့ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးအတြက  ဆက လက တမဝန ယ  
ေဆမင ရြက ္ြဲ့ပါသည ။ 30   ထိုစဥ က အုပ ္ခ်ဳပ ေရးက႑တြင  ပထဝ ဝင ေဒသ အပိုင းအျ္မးအလိုက  ျပည နယ /တိုင း၊ ္ရိုင ၊ ္ရိုင ္ြြဲ၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ၊ 
ရပ ကြက ာွႏင ့ ေကခးရြမအုပ စုမခမးအျဖစ  သတ မွတ ထမးၿပ း တိုင းမင းႀက း၊ ဒုတိယတိုင းမင းႀက း၊ ္ရိုင ဝန ၊ နယ ပိုင ဝန ေထမက ၊ ၿမိ်ဳ႕ပိုင ၊ 
လက ေထမက ၿမိ်ဳ႕ပိုင  ာႏွင ့ သ ႀက းမခမးမွ တမဝန ယ  အုပ ္ခ်ဳပ ၾကပါသည ။ ေတမင တန းေဒသအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဌမနမွ ပ တမအုိ၊ ကြန လု ံ ာႏွင ့ 
ေလမက ကိုင ေဒသမခမးအမး အုပ ္ခ်ဳပ ပါသည ။ 31   ပါလ မန အစိုးရလက ထက ကမလအတြင း အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန သည  
ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမန၏ အဓိကတမဝန ျဖစ သည ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးတမဝန မခမးအျပင  အျ္မးဝန ႀက းဌမနမခမးကုိယ စမး တမဝန  အ္ခိ်ဳ႕ကိုလည း 
ထမ းေဆမင ေပး္ြဲပ့ါသည ။32 

ဗိုလ ္ခ်ဳပ ႀက းေနဝင း ဦးေဆမင သည ့ အိမ ေစမင ့အစိုးရလက ထက ျဖစ သည ့ ၁၉၅၈ ္ုာွႏစ မ ွ ၁၉၆၀ ္ုာွႏစ အတြင း အုပ ္ခ်ဳပ ေရးက႑တြင  
ေျပမင းလြဲမႈမခမးအျဖစ  ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမးာႏွင ့ တပ မေတမ သမးမခမးပါဝင သည ့ လုံၿ္်ံဳေရးာႏွင ့ အုပ ္ခ်ဳပ မႈေကမ မတ  မခမးကုိ နိုင ငံေတမ အဆင ့၊ 
ျပည နယ /တိုင းအဆင ့၊ ္ရိုင ၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ၊ ရပ ကြက  ာွႏင ့ ေကခးရြမအုပ စုမခမးအထိ ဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ပါသည ။ တပ မေတမ သမး ကိုယ စမးလွယ မခမးမွ 
အဆိုပါေကမ မတ မခမး၏ ဥကၠဌမခမးအျဖစ  ေဆမင ရြက ္ြဲၾ့ကၿပ း အုပ ္ခ်ဳပ ေရး၊ လုံၿ္်ံဳေရး၊ ၿငိမ း္ခမ းေရးာွႏင ့ စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈ ကိစၥရပ မခမးကုိ 
အျ္မးအစိုးရဌမနမခမးာွႏင ့ အဖြြဲ႕အစည းမခမးကုိ ေပါင းစပ ညႇိာိႏႈင း၍ ကြပ ကြဲစ မံေပးပါသည ။ ထိကုမလအတြင း “ႀကံ္ိုင ေရးအသင း” 
ဟုေ္ၚတြင သည ့ အသင းမခမးဖြြဲ႕စည း၍ အဆင ့ဆင ့ေသမ လုံၿ္်ံဳေရးေကမင စ အမး လိုအပ သည ့ ပံ့ပိုးမႈမခမး ေပးအပ ္ြဲ့ပါသည ။33  

၁၉၆၀ ျပည ့ာွႏစ ၊ ေရြးေကမက ပြြဲၿပ းဆုံးၿပ းေနမက  ဦးာႏုမွ အစိုးရဖြြဲ႕စည းနိုင ္ ြဲ့ေသမ လည း ဗိုလ ္ခ်ဳပ ႀက းေနဝင းမ ွ ၁၉၆၂ ္ုာႏွစ တြင  
အမဏမျပန လည ယ ္ြဲ့ပါသည ။ ေတမ လွန ေရးေကမင စ အစိုးရ (၁၉၆၂-၁၉၇၄) သည  “ဗဟိုလံုၿ္်ံဳေရးာႏွင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးေကမ မတ ” ာႏွင ့ 
ျပည နယ /တိုင း၊ ္ရိုင ၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ၊ ရပ ကြက  ာွႏင ့ ေကခးရြမအုပ စုမခမး အတြက  “လုံျ္်ံဳေရးာႏွင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးေကမ မတ မခမး” အသ းသ းဖြြဲ႕စည းေပး္ြဲ့ၿပ း 
ေတမ လွန ေရးေကမင စ ကိုယ စမး ေဒသာႏၲရအဆင ့ လိုအပ သည ့ အုပ ္ခ်ဳပ မႈမခမး ေဆမင ရြက ္ြဲ့ပါသည ။ 34   ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနေအမက ရွိ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးဆိုင ရမဝန ထမ းမခမးကုိ လိုအပ သည ့ပံ့ပိုးမႈမခမးေပးနိုင ရန  ဆက လက ္န ႔ထမးေသမ  လည း ဗဟိုလံုၿ္်ံဳေရးာွႏင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးေကမ မတ  
အမး ျပည ထြဲေရး ဝန ႀက းဌမနေအမက တြင  ထမးရွိျ္င းမျပ်ဳဘြဲ ေတမ လွန ေရးေကမင စ  ဥကၠဌမ ွတိုက ရိုက ကိုင တြယ ၿပ း အုပ ္ခ်ဳပ ္ြဲ့ပါသည ။ 

အဆိုပါ ဗဟိုေကမ မတ အေနျဖင ့ အစိုးရ၏မ ဝါဒမခမးအမး အေကမင အထည ေဖမ နိုင ရန အတြက  အစိုးရဌမနမခမးာွႏင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး အဖြြဲ႕အစည း 
အဆင ့ဆင ့တို႔အၾကမး ညႇာိႏႈိင းေဆမင ရြက ေပးျ္င း ျဖစ ပါသည ။ ေကမ မတ အဆင ့ဆင ့တိုင းတြင  တပ မေတမ သမး ကိုယ စမးလွယ မခမးမ ွ
ဥကၠဌမခမးအျဖစ  ေဆမင ရြက ္ြဲၾ့ကၿပ း ေထြအုပ  ဝန ထမ းမခမးာွႏင ့ ရြဲတပ ဖြြဲ႕တို႔မွ ကိုယ စမးလွယ မခမးအျဖစ  ပါဝင ္ြဲၾ့ကပါသည ။ ယင းကမလမွမ 
ျမန မမ့သမိုင းတြင  ထ းျ္မးမႈအျဖစ  ေဒသာၲႏရအုပ ္ခ်ဳပ ေရးတြင  အရပ ဘက ဝန ထမ း၏ အ္ြင ့အမဏမမခမး ေလခမ့ကခသြမးၿပ း တပ မေတမ သမးမခမး 

                                                           

28 ဥ းေကခမ ၊ ျမန မမာုိႏင ငံ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး အဖြြဲ႕အစည းမခမး၏ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈ ေလလ့မျ္င း၊ စမမခက ာွႏမ-၄၄၊ 

29 ဥ းေကခမ  ၊ ျမန မမာုိႏင င ံအုပ ္ခ်ဳပ ေရး အဖြြဲ႕အစည းမခမး၏ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈ ေလလ့မျ္င း၊ စမမခက ာွႏမ-၂၉၊ 

30 အေထြေထြအုပ ္ ခ်ဳပ ေရး ဥ းစ းဌမန ၂၀၁၂ ္ုာႏွစ ၊ ာွႏစ ပတ လည မတွ တမ း 

31 ဥ းေကခမ ၊ ျမန မမာုိႏင ငံ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး အဖြြဲ႕အစည းမခမး၏ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈ ေလလ့မျ္င း၊ စမမခက ာွႏမ-၃၀၊ 

32  ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနသည  ရပ ရြမေအး္ခမ းသမယမေရး၊ တရမးဥပေဒစိုးမိုးေရး ာွႏင ့ ေဒသဖံြ႕ၿဖိ်ဳးေရးအပါအဝင  ၿမိ်ဳ႕ျပာႏွင ့ေကခးလက အုပ ္ခ်ဳပ မွ၊ု တရမးေရး 
ဝန ႀက းဌမနသည  ရမဇဝတ မႈာွႏင ့ျပစ ဒဏ ္ခမွတ ေရး၊ ဘ႑မေရးာွႏင ့အ္ြန ဝန ႀက းဌမနသည  ေျမ္ြန  ာႏွင ့ ယစ မခိ်ဳး္ြန  စ မံ္န ႔္ြြဲမွ ု ာႏွင ့ ဘ႑မေရး ကိစၥရပ မခမး၊ 
ေျမာုိႏင ငံပိုင ျပ်ဳလုပ ေရးဝန ႀက းဌမနသည  မေရြ႕မေျပမင းနိုင သည ့ပစၥည းမခမး လြြဲေျပမင းျ္င းဆိငု ရမ ကစိၥရပ မခမး ာႏွင ့ ကန ထရိကု  စမ္ခ်ဳပ မခမး၊ ဒ မိုကေရစ  ာႏွင ့ 
ေဒသာၲႏရအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဝန ႀက းဌမနသည  စည ပင သမယမေရး၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ၊ ္ရိငု ေကမ မတ မခမး ာႏွင ့ ေဒသာၲႏရအစိုးရ အဖြြဲ႕အစည းမခမး ဆိုင ရမ ကိစၥရပ မခမး၊ 
ျပန လည ထ ေထမင ေရးဝန ႀက းဌမနသည  သဘမဝေဘးအာၲႏရမယ  စ မံ္န ႔္ြြဲေရး၊ ျပန လည ထ ေထမင ေရး ာွႏင ့ လ မႈေရးကိစၥရပ မခမး၊ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရး 
ဦးစ းဌမန မွတ တမ း, စမမခက ာွႏမ-၂၄၊ 

33  ရပ ရြမအဖြြဲ႕အစည းမခမးျဖစ ၿပ း အစိုးရဌမနမခမးကိ ု အေထမက အက ျပ်ဳနိုင ရန အတြက  အစိုးရမ ွ ဖြြဲ႕စည းေပး္ြဲ့ျ္င းျဖစ ပါသည ။ ျမင ့သိန း၊ ေျပမင းလြဲလမေသမ 
ျမန မမာုိႏ င င ံအုပ ္ခ်ဳပ ပံုစနစ မခမး၊  စမမခက ာွႏမ-၈၇၊ 

34 ဥ းေကခမ , Changes in Territorial Administrative Structures and Role of Public Administrators in Myanmar, စမမခက ာွႏမ-၂၅၊ 
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တိုက ရိုက ကြပ ကြဲသည ့ လုံၿ္်ံဳေရးာွႏင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးေကမင စ မခမးသုိ႔ အမဏမမခမး အပ ာွႏင း္ြဲ့ရပါသည ။35  ထို႔ျပင  ျပည သ ႔အုပ ္ခ်ဳပ ေရးက႑တြင  
ဖြြဲ႕စည းပုံအင အမး ေလခမ့ကခသြမး္ြဲ့ၿပ း နိုင ငပံိုင စ းပြမးေရး လုပ ငန းမခမးကုိမ  ္ခြဲ႕ထြင ္ြဲ့ၿပ း စ းပြမးေရးက႑အမး အစိုးရ၏ ထိန း္ခ်ဳပ မႈေအမက တြင  
ထမးရွိ္ြဲ့ ပါသည ။36  

ေထြအုပ ၏ ဖြြဲ႕စည းပုံေျပမင းလြဲမႈမွတ တုိင တစ ္ုမွမ ၁၉၇၂ ္ုာႏွစ တြင  ဗိုလ ္ခ်ဳပ ႀက းေနဝင း၏ ေတမ လွန ေရးေကမင စ အစိုးရမ ွဝန ႀက းဌမနမခမး၏ 
ဖြြဲ႕စည းပုံအမး ကခယ ျပန ႔စြမ ျပန လည ဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ျ္င းပင  ျဖစ ပါသည ။ ေတမ လွန ေရးေကမင စ ၏ ေၾကျငမ္ခက အမွတ  (၉၇) အရ၊ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးဖြြဲ႕စည းပုံအသစ  ျပန လည ဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ပါသည ။ 37   ေျပမင းလြဲမႈမခမးမွမ ကိုလုိန အေမြအာႏွစ လက ကခန  အျဖစ  ကခန ရွိေနေသးသည ့ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးအမဏမမခမးအမး အတြင းဝန ႐ုံးုံးေအမက တြင  ထမးရွိမႈကိ ု ရပ ဆိုင း္ြဲ့ပါသည ။ ထို႔ျပင  လ ဝင မႈ ႀက းၾကပ ေရး၊ အမခိ်ဳးသမး 
မွတ ပုံတင ေရးာွႏင ့သန းေ္ါင စမရင းဝန ႀက းဌမန၊ ဒ မိုေရစ ေဒသာၲႏရအုပ ္ခ်ဳပ ေရးာွႏင ့ ေဒသာႏၲရအဖြြဲ႕မခမးဝန ႀက း ဌမန 38  ာႏွင ့ သမသနမေရး 
ဝန ႀက းဌမနတို႔အမးစုစည း၍ ျပည ထြဲေရးာွႏင ့သမသနမေရးဝန ႀက းဌမန အျဖစ ေျပမင းလြ္ဲ ြဲ့ပါသည ။39  

ျပန လည စုစည းဖြြဲ႕စည း္ြဲ့သည ့ ျပည ထြဲေရးာွႏင ့သမသနမေရးဝန ႀက းဌမနေအမက တြင  အျ္မးဌမနမခမးာႏွင ့မတ  ထ းျ္မးသည  ့ ဗဟိုာႏွင ့ 
ေဒသာၲႏရအဆင ့ဆင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး႐ုံးုံးမခမး ပါဝင သည ့ ေထြအုပ  ဦးစ းဌမန ပါဝင ္ြဲ့ပါသည ။ အဆိုပါ႐ုံးုံးမခမးမွ ၿမိ်ဳ႕ျပာွႏင ့ ေကခးရြမ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးလုပ ငန းမခမး ျဖစ သည ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး၊ စမနယ ဇင းစိစစ ေရး၊ စမေပထုတ ေဝသ  မွတ ပုံတင ေရး၊ 
ေဒသာၲႏရအစိုးရမခမးအတြက  အုပ ္ခ်ဳပ မႈ၊ ေထမက ပံ့မႈ၊ ဘ႑မေရးာွႏင ့ စ မံေရးရမကိစၥရပ မခမး အျပင  ဝန ႀက းဌမနမ ွတမဝန ေပးအပ သည ့ အျ္မး 
ကိစၥရပ မခမးကုိ ေဆမင ရြက ရပါသည ။ 40   ကိုလုိန လက ကခန အေမြအာႏွစ မခမးကုိ ျပင ဆင ရမတြင  အရပ ဘက အုပ ္ခ်ဳပ မႈဆိုင ရမ အမဏမမခမး 
ျဖစ သည ့ တရမးစ ရင ေရးအမဏမ၊ ေျမာႏွင ့အ္ြန စ မံ္န ႔္ြြဲျ္င းတို႔အမး တရမးေရးဝန ႀက းဌမန၊ ဘ႑မေရးာႏွင ့ အ္ြန ဝန ႀက း ဌမနမခမးသုိ႔ အသ းသ း 
လႊြဲေျပမင းေပးအပ ္ြဲ့ပါသည ။41  

၁၉၇၄ ္ုာွႏစ  ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ဥံပေဒအရ ျပည ေထမင စုဆိုရွယ လစ သမၼတျမန မမနိုင ငံေတမ အမး ျပည သ ႔ ေကမင စ အစိုးရမ ွ၁၉၈၈ ္ုာႏွစ အထိ 
ဦးေဆမင ္ြဲ့ပါသည ။ 42  ဦးေနဝင း၏ အုပ ္ခ်ဳပ မႈေအမက တြင  ျပည နယ /တိုင း၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ာွႏင ့ ေကခးရြမအုပ စု ျပည သ ႔ေကမင စ  အဆင ့ဆင ့အမး 
ျပည သ ႔ေကမင စ ဥပေဒအရ ဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ၿပ း၊ ဖြြဲ႕စည းပုံမွမ ၁၉၆၂ ္ုာွႏစ  တပ မေတမ သမးမခမး ဦးစ းသည ့ လုံၿ္်ံဳေရးာွႏင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးေကမင စ မခမး 
အတိုင းျဖစ ပါသည ။ ေထြအုပ မွ ဝန ထမ းမခမးအမး အဆင ့ဆင ့ေသမ ျပည သ ႔ေကမင စ မခမးသုိ႔ လႊြဲေျပမင းေပး္ြဲၿ့ပ း နိုင ငံေတမ ေကမင စ ၏ 
အုပ ္ခ်ဳပ မႈတြင ထမးရွိကမ ျပည သ ႔ေကမင စ ႐ုံးုံးမခမးတြင  တမဝန ထမ းေဆမင ္ြဲ့ရပါသည ။ ၁၉၇၇ ္ုာႏွစ တြင  အေထြေထြဦးစ းဌမနအျဖစ  
အမည ေျပမင းလြဲ သတ မွတ ္ြဲ့ပါသည ။43   

                                                           

35 ျမန မမာုိ့ႏင ငံေရးစနစ အေျပမင းအလြဲကမလမခမး (၁၉၆၂-၁၉၇၄)၊ သမိုင းသေုတသနဦးစ းဌမန၊ ယဥ ေကခးမွုဝန ႀက းဌမန၊ 

36 Alex Mutebi, 2005. ‘Muddling Through’ Past Legacies: Myanmar’s Civil Bureaucracy and the Need for Reforms’, စမမခက ာွႏမ-၁၂၊ 

37 ဖြြဲ႕စည းပုံေျပမင းလြဲမွုမခမးျပ်ဳလုပ ္ ြဲ့ရမတြင  (၁) အုပ ္ခ်ဳပ ေရးယာၲႏရမး၏ အေျ္္ံျဖစ သည ့ အတြင းဝန ႐ုံးုံးကိ ုဖခက သိမ း၍ ဝန ႀက းဌမနမခမးကိ ု ျပင ဆင ဖြြဲ႕စည းျ္င း၊ 
(၂) ဝန ႀက းဌမနေအမက ရွ ိဦးစ းဌမနမခမးကို ျပင ဆင ဖြြဲ႕စည းျ္င း၊ (၃) အတြင းဝန ႐ုံးုံးလက စြြဲကိ ုဖခက သိမ းၿပ းေနမက  အစိုးရ၏ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈ လုပ ထုံး လပု နည းမခမးကို 
ျပန လည ေရးဆြြဲျ္င း၊(၄) လုၿံ္်ဳံေရး ာႏွင ့ စ မံ္န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ မခမးကိ ုအဆင ့ဆင ့တိငု းတြင  ျပန လည ဖြြဲ႕စည းျ္င း၊ ေထြအုပ သတင းလႊမ၊ စမမခက ာွႏမ-၂၆၊ 

38 ျမန မမာုိႏင ငံ၌ ေဒသာၲႏရေရြးေကမက ပြြဲမခမးကိ ု၁၉၅၄ ္ုာွႏစ တြင  ကခင းပ္ြဲပ့ါသည ။ ဒ မိုေရစ  ေဒသာၲႏရအုပ ္ ခ်ဳပ ေရး ာွႏင ့ ေဒသာၲႏရအဖြြဲ႕မခမး ဝန ႀက းဌမန အေနျဖင ့ 
္ရိုင  (၁၀) ္ုရွိ ၂,၁၅၃ ေကခးရြမေကမင စ  ာႏွင ့ ရပ ကြက ေကမင စ  (၅၁၈) ္ု ာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕ေကမင စ  (၅၈) ္ု၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ေကမင စ  (၅၇) ္ု ာွႏင ့ ္ရိငု ေကမင စ  (၁၀) ္ုတို႔ကိ ု
စ မံ္န ႔္ြြဲပါသည ။ ၁၉၆၁ ္ုာွႏစ တြင  ဒ မိုေရစ  ေဒသာၲႏရအုပ ္ခ်ဳပ ေရး ာႏွင ့ ေဒသာၲႏရအဖြြဲ႕မခမး ဥပေဒကိ ု႐ုံးုတ သိမ း္ြဲ့ပါသည ။ Thein, 2000၊ စမမခက ာွႏမ-၁၂၀၊ 

39 အေထြေထြအုပ ္ ခ်ဳပ ေရး ဥ းစ းဌမန မွတ တမ း စမမခက ာွႏမ-၂၆၊ 

40 အေထြေထြအုပ ္ ခ်ဳပ ေရး ဥ းစ းဌမန မွတ တမ း၊ စမမခက ာွႏမ-၂၇၊ 

41 ဥ းေကခမ , စမမခက ာွႏမ-၄၃၊ 

42  ၁၉၇၄ ္ုာွႏစ ၊ အေျ္္ဥံပေဒ၏ အေရးႀက းေသမ ေျပမင းလြဲမႈတစ ရပ မွမ ဗမမအမခမးစုေနထိငု သည ့ တိုင း (၇) တိုင း လက ရွိအတိုင း သတ မတွ ၿပ း 
တိုင းရင းသမးလ မခိ်ဳးမခမးေနထိုင သည ့ ျပည နယ  (၇) ္ ု ဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ျ္င းျဖစ ၿပ း ၎တို႔အၾကမး အုပ ္ခ်ဳပ ေရးအဆင ့ဆင ့ ကြမဟ္ခက မခမးကိ ု ဖခက သိမ း္ြဲ့ျ္င းပင  
ျဖစ ပါသည ။ ျပည နယ  ာႏွင ့ တိငု း (၁၄) ္ုမွမ ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒအရ ယ္ုအ္ါ တန းတ ရည တ ရွသိည ႔ ျပည နယ  ာႏွင ့ တိငု းေဒသႀက း (၁၄) ္ု 
ျဖစ လမ္ြဲ့ပါသည ။ 

43 အေထြေထြအုပ ္ ခ်ဳပ ေရး ဥ းစ းဌမနမတွ တမ း၊ စမမခက ာွႏမ-၂၈၊ 
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ဦးေနဝင းေ္တ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးက႑ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲမႈမခမးအနက  ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲမႈမခမး၏ အဆိုးရြမးဆုံးရလမဒ တစ ္ုမွမ ျပည သ ႔ေရးရမ 
မ ဝါဒမခမးေရးဆြြဲျ္င းာွႏင ့ ေအမက ေျ္အဆင ့အေကမင အထည ေဖမ ေဆမင ရြက ျ္င းတို႔တြင  ယိုယြင းပခက စ း္ြဲ့ျ္င း ပင ျဖစ ပါသည ။ အဆိုပါ 
ဆိုးေမြမခမးအမး နိုင ငံေတမ သမၼတ ဦးသိန းစိန အစိုးရလက ထက  အသြင က းေျပမင းေရးကမလမခမး အထိ ္ါးစည း္ံေနရပါသည ။44  

 

၂.၃  ၁၉၈၈ ္ာွုႏစ  ေနမက ပိငု း အပု ္ ခ်ဳပ မႈစနစ  

၁၉၈၈ ္ုာွႏစ ၊ စက တင ဘမလတြင  နိုင ငံေတမ ၿငိမ ဝပ ပျိပမးမႈတည ေဆမက ေရးအဖြြဲ႕ (နဝတ) မွ နိုင ငံေတမ ၏ အမဏမအရပ ရပ ကို 
တမဝန ယ ၿပ းေနမက ပိုင းတြင  ာႏိုင ငံေတမ ၏ အုပ ္ခ်ဳပ မႈစနစ အမး ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲမႈမခမး သိသိသမသမ ျပ်ဳလုပ ္ြဲ့ပါသည ။ ဦးေနဝင းေ္တ ကမလက 
ေဆမင ရြက ္ြဲ့သည မခမးအတိုင း နဝတ သည  တပ မေတမ သမးမခမး၊ ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမး ာွႏင ့ ရြဲဝန ထမ းမခမးပါဝင သည ့ ျပည နယ /တိုင း၊ ္ရိုင ၊ 
ၿမိ်ဳ႕နယ ၊ ရပ ကြက ာွႏင ့ေကခးရြမအသ းသ းတြင  ၿငမိ ဝပ ပိျပမးမႈ တည ေဆမက ေရးအဖြြဲ႕မခမး အဆင ့ဆင ့ ဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ပါသည ။45 လက ရွိ ေထြအုပ အမး 
ထိုအ္ခိန မွစတင ၍ ဖြြဲ႕စည း္ြဲျ့္င းျဖစ ၿပ း အေထြေထြဦးစ းဌမနအမး ျပန လည ၍ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမနဟ ၍ ျပင ဆင ေ္ၚဆို္ြဲ့ကမ 
ျပည ထြဲေရးာွႏင ့ သမသနမေရး တို႔ကုိ သ းျ္မးဝန ႀက းဌမနမခမးအျဖစ  ္ြြဲထုတ ္ြဲ့ပါသည ။ 46  ၁၉၈၈ ္ုာႏွစ တြင  ေထြအုပ ၌ အေထြေထြ၊ ေျမာႏွင ့ 
ယစ မခိ်ဳး္ြန ၊ စမေပစ စစ ေရး ာွႏင ့ မွတ ပုံတင ၊ ဘ႑မေရးာွႏင ့ ဝန ထမ းေရးရမဟ ၍ ဌမန (၅) ္ုရွိၿပ း ျပည နယ ာွႏင ့ တိငု း႐ုံးုံးေပါင း (၁၄) ္ု၊ 
္ရိုင ႐ုံးုံးေပါင း (၅၀) ္ ုာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုးံေပါင း (၃၁၄) ္ုတို႔ျဖင ့ ဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ပါသည ။47  

နဝတာွႏင ့ ေနမက ပိုင း ာႏိုင ငံေတမ ေအး္ခမ းသမယမေရးာႏွင ့ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးေကမင စ  (နယက) ကမလမခမးအတြင း ေထြအုပ ၏ တမဝန မခမးမွမ 
ေကမင စ အဆင ့ဆင ့၏ လုပ ငန းမခမးတြင  အေျ္ျပ်ဳပါသည ။ ၁၉၈၈ ္ုာႏွစ မ ွ၂၀၁၁ ္ုာွႏစ အထိ ေထြအုပ သည  နဝတ ေကမင စ  အဆင ့ဆင ့ ာႏွင ့ 
နယကေကမင စ  အဆင ့ဆင ့၏ ေဒသာႏၲရအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမခမးကုိ အဓိကေဆမင ရြက ္ြဲ့ရပါသည ။ ေကမင စ မခမးတြင  တပ မေတမ မွ ဦးေဆမင မႈ 
အ္န းက႑ကုိ ရယ ထမးၿပ း ညႊန ၾကမး္ခက မခမးာႏွင ့ တမဝန မခမးကုိ အေကမင အထည ေဖမ ရမတြင  ေထြ/အုပ ဦးစ းဌမနမ ွ
အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးာႏွင ့ပတ သက သည ့ ပံ့ပိုးမႈမခမးကုိ ေဆမင ရြက ေပးရပါသည ။ တပ မေတမ သမးမခမး အေနျဖင ့ ေကမင စ မခမးအမး 
အၿမြဲဦးေဆမင ေလရ့ွိၿပ း ေထြအုပ ဝန ထမ း၊ ရြဲာွႏင ့ ဥကၠဌမ ွ္န ႔အပ သ တုိ႔မွ အတြင းေရးမွ းအျဖစ  ေဆမင ရြက ၾကပါသည ။ ျပည နယ /တိုင း၊ ္ရိုင  ာႏွင ့ 
ၿမိ်ဳ႕နယ ေကမင စ အဆင ့ဆင ့အမး အဆိုပါဖြြဲ႕စည းပုံအတိုင း ဖြြဲ႕စည း္ြဲၾ့ကပါသည ။48  

နဝတာွႏင ့ နယကေကမင စ မခမးလက ေအမက ၌ ေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမး၏ အဓိကတမဝန မခမးမွမ ၿမိ်ဳ႕ျပာႏွင ့ ေကခးလက  အုပ ္ခ်ဳပ မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး လုပ ငန းမခမး၊ 
စမေပစ စစ ေရးာွႏင ့ မွတ ပုံတင ျ္င း၊ ေျမ၊ ယစ မခိ်ဳး္ြန ာႏွင ့ အ္ြန အရပ ရပ  ေကမက ္ံျ္င းတို႔ ပါဝင ပါသည ။49 ဝန ထမ း အင အမး ဖြြဲ႕စည းပုံအရ 
ဌမနႀက း (၅) ္ုျဖင ့ ဖြြဲ႕စည းထမးၿပ း ၎တုိ႔၏ တမဝန မခမးမွမ (၁) ဝန ထမ းေရးရမ၊ ဘတ ဂခက  ာႏွင ့ စမရင းအင း၊ (၂) အစည းအေဝးမခမး၊ 
အစ ရင ္ံစမမခမးာႏွင ့ ေရြးေကမက ပြြဲေကမ မရွင အမး ပံ့ပိုးျ္င း၊ (၃) ဥပေဒေရးရမ၊ လုံၿ္်ံဳေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး ာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕ျပငွမးရမ းမႈ၊ (၄) ေျမာႏွင ့ 
ယစ မခိ်ဳး္ြန မခမး၊ အ္ြန ေကမက ္ံမႈာႏွင ့ အျ္မးဝန ႀက းဌမနမခမးမ ွ လႊြဲအပ ထမးသည ့ တမဝန မခမး၊ (၅) စ းပြမးေရး၊ လ မႈေရးာႏွင ့ နယကေရးရမ 
ကိစၥရပ မခမး ျဖစ ပါသည ။ 50   နဝတလက ထက တြင  ေထြအုပ သည  အမဏမအ္ခိ်ဳ႕ ျပန လည  ရရွိ္ြဲ့ၿပ း အရပ ဘက ဆိုင ရမ ဥပေဒမခမး 
(ဥပေဒစုစုေပါင း ၃၅ ္ု)၊ နည းဥပေဒ၊ အမိန ႔၊ လုပ ထုံးလုပ နည းမခမး ာႏွင ့ ေၾကညမ္ခက မခမး ထုတ ျပန ာုိႏင ္ြဲပ့ါသည ။51 ကနဦးပိုင းတြင  ေထြအုပ မွ 

                                                           

44  As Alex Mutebi မ ွ မွတ ္ခက ျပ်ဳ္ြဲသ့ည မွမ အဆိုပါေ္တ တြင  အစိုးရဌမနမခမးမွမ “အေရးမပါသည ့ လိခ်ဳ႕ဝွက ္ ခက မခမး၊ လစ ဟမ္ခက မခမးကိ ု ဖုံးာႏိုင ရန  
သတင းအ္ခက အလက မခမး ေျပမင းလြဲာုိႏင ေရးအတြက  စ မံေဆမင ရြက ေနရျ္င း၊ မေကခမနပ ျဖစ ေနမွမုခမးကိ ုထိန းသမိ းျ္င း၊ ေဆမင ရြက ္ခက မခမးကိ ုအလြန  အကၽြံ 
ေဖမ ျပျ္င း ာႏွင ့ သတင းအ္ခက အလက မခမး လပု ႀကံျဖန ႔ျဖ းျ္င းတို႔ျဖင ့ အလုပ ရႈပ ေနၾကသည ။” စမမခက ာွႏမ-၁၃၊ 

45 ဥ းေကခမ ၊ ျမန မမာုိႏင ငံ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး အဖြြဲ႕အစည းမခမး၏ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈ ေလလ့မျ္င း၊ စမမခက ာွႏမ-၂၈၊ 

46 လက ရွိ ေထြအုပ ဦးစ းဌမန၏ ဖြြဲ႕စည းမႈမွမာုိႏင ငံေတမ ၿငိမ ဝပ ပိျပမးမႈတည ေဆမက ေရးအဖြြဲ႕၏ (၂၂-၉-၁၉၈၈) ရက စြြဲပါ ေၾကျငမ္ခက အမတွ  (၁/၈၈)၊ (၇-၁၁-
၁၉၈၈) ရက စြြဲပါ ေၾကျငမ္ခက အမတွ  (၄/၈၈) တို႔ျဖင ့ ေထြအုပ ၏ အ္ြင ့အမဏမမခမးကိ ု ဥပေဒ၊ နည းဥပေဒ ာႏွင ့ အမိန ႔ေၾကမ ျငမစမမခမးျဖင ့ ေပးအပ ္ ြဲ့ၿပ း 
ဌမနအမည အမး ေျပမင းလြဲကမ ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနေအမက သို႔ ေျပမင းေရႊ႕ေပး္ြဲ့ပါသည ။ 

47 အေထြေထြအုပ ္ ခ်ဳပ ေရး ဥ းစ းဌမနမတွ တမ း ၊ စမမခက ာွႏမ-၄၉၊ 

48 အေထြေထြအုပ ္ ခ်ဳပ ေရး ဥ းစ းဌမနမတွ တမ း၊  ေနမက ဆက တြြဲ 

49 ေနထြန း, စမမခက ာွႏမ-၃၆၊ 

50 ေနထြန း, စမမခက ာွႏမ-၃၇၊ 

51 အေထြေထြအုပ ္ ခ်ဳပ ေရး ဥ းစ းဌမနမတွ တမ း, စမမခက ာွႏမ-၃၇၊ 
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ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့ စည ပင သမယမေရးလုပ ငန းမခမးကုိ ေဆမင ရြက ္ြဲ့ေသမ လည း ၁၉၉၄ ္ုာွႏစ တြင  နယ စပ ေဒသာွႏင ့ တိုင းရင းသမးလ မခိ်ဳးမခမး 
ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈာႏွင ့ စည ပင သမယမေရး ဝန ႀက းဌမနသို႔ လႊြဲေျပမင းေပးအပ  ္ြဲပ့ါသည ။52  

လက ရွိ ေထြအုပ ၏ ရည ရြယ ္ခက ာႏွင ့ တမဝန ဝတၱရမးမခမးမွမ နဝတ/နယက လက ထက မွ ရရွိ္ြဲ့သည ့ အေမြအာွႏစ မခမး ျဖစ ပါသည ။ ဖြြဲ႕စည းပုံ၊ 
ရည ရြယ ္ခက ာႏွင ့ တမဝန ဝတၱရမးမခမး အမးလံုးန းပါးပင  ျဖစ ပါသည ။ 53   ေထြအုပ ၏ လက ရွိ မ ဝါဒလမ းညႊန မခမး၊ ဦးစမးေပး အစ အစဥ မခမး၊ 
ဥပမမအမးျဖင ့ ေဆမင ပုဒ မခမးကုိ ေလ့လမၾကည ့ပါက ေထြအုပ ၏ အစဥ အဆက ရွိ္ြဲ့သည ့ ဝိေသသကိ ု ေလ့လမ နိုင ပါသည ။ နဝတ/နယက 
လက ထက တြင  ေထြအုပ အမး ဖြြဲ႕စည းပုံအင အမး တိုး္ခြဲ႕္ြဲ့သည ့အျပင  ျမန မမာုိႏင ငံ၏ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး   က႑တြင  အေရးပါမႈအတိုင းအတမလည း 
ျမင ့မမးလမ္ြဲ့ပါသည ။ ဥပမမအမးျဖင ့ ၁၉၈၈ ္ုာွႏစ တြင  ဝန ထမ းအင အမး ၂၆,၂၃၆ ဦးရွိ္ြဲ့ရမမ ွ္ရိုင ႐ုံးုံးမခမး၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံးမခမးာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ ္ြြဲ႐ုံးုံးသစ မခမး 
ဖြင ့လွစ ္ြဲ့ၿပ းေနမက ပိုင း ၁၉၉၅ ္ုာွႏစ တြင  ၃၁,၃၃၉ ဦးအထိ မခမးျပမး လမ္ြဲ့ပါသည ။54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

52 နယက၏ ေၾကျငမ္ခက အမတွ  (၁၅/၉၄)၊ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရး ဥ းစ းဌမနမတွ တမ း ၊ စမမခက ာွႏမ-၄၉၊ 

53 အဆိုပါ အေမြအာွႏစ မခမးတြင  တပ မေတမ အစိုးရ အေစမပိငု းလက ထက ကမလမခမးတြင  အသုံးျပ်ဳ္ြဲသ့ည ့ အတင းအဓမၼ္ိုင းေစမႈလည း ပါဝင ပါသည ။ “ေကခးရြမ 
လက စြြဲ”  တြင  အတင းအဓမၼ္ိုင းေစမႈကိ ု ္ြင ့ျပ်ဳထမးၿပ း ေနမက ပိငု းတြင  စစ အစိုးရ၏ ဖြ႕ံၿဖိ်ဳးေရးလပု ငန းမခမးတြင  အတင းအဓမၼ ္ိုင းေစမႈမခမးေၾကမင ့ 
ကန ႔ကြက မႈမခမး ျဖစ ေစ္ြဲပ့ါသည ။ 

54 ေထြအုပ သတင းလႊမ၊ စမမခက ာွႏမ-၅၄၊ 
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အ္န း (၃) အေထြေထြအုပ ္ ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန၊ ဦးစ း႐ုံးုးံ၏ တမဝန ာွႏင ့ ဖြြဲ႕စည းပု ံ

တရမးဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ ရြမေအး္ခမ းသမယမေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး၊ ျပည သ ႔အကခိ်ဳးျပ်ဳေဆမင ရြက ေရး 

- ေထြအုပ ၏ ရည မွန း္ခက 55  

သမိုင းေၾကမင းကုိ ေနမက ္ ံထမး၍ တင ျပၿပ းေနမက  ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒာွႏင ့အည  အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရး ဦးစ းဌမန၏ 
လက ရွိရည မွန း္ခက မခမး၊ နိုင ငေံတမ သမၼတဦးသိန းစိန  ဦးေဆမင သည ့အစိုးရ၏ ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲမႈမခမးာႏွင ့ ေဒသာၲႏရ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးတြင  
မည သုိ႔မည ပု ံဖြြဲ႕စည း၍ ေဆမင ရြက လခက ရွိသည ကုိ ဆက လက တင ျပသြမးပါမည ။  

၃.၁ အေထြေထြအပု ္ ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန၏ရည ရြယ ္ ခက  

ေထြအုပ သည  ၁၉၈၈ ္ုာွႏစ မွစ၍ ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနေအမက ရွိ ဦးစ းဌမနတစ ္ုျဖစ ပါသည ။ အေျ္္ဥံပေဒ အရ ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမန 
သည  ကမကြယ ေရးဝန ႀက းဌမနာွႏင ့ နယ စပ ေဒသေရးရမဝန ႀက းဌမန တို႔နည းတ  
တပ မေတမ သမး ျပည ေထမင စု၀န ႀက း ဥ းေဆမင ေသမဌမနျဖစ ပါသည ။ 

ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနေအမက ရွိ ည ေနမင ဦးစ းဌမနာွႏင ့ အဖြြဲ႕အစည းမခမးျဖစ သည ့ 
ျမန မမာုိႏင ငံရြဲတပ ဖြြဲ႕၊ အထ းစုံစမ းစစ ေဆးေရး ဦးစ းဌမန၊ အကခဥ းဦးစ းဌမနာွႏင ့ မ းသတ  
ဦးစ းဌမနတို႔သည  လုံၿ္်ံဳေရးာွႏင ့ ဆက ာႏြယ သည ့ ဌမနမခမးျဖစ ပါသည ။ ည ေနမင ဦးစ းဌမနမခမး 
တြင  ေထြအုပ အေနျဖင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးက႑မွေန၍ ၿငိမ း္ခမ းေရးာွႏင ့ တည ၿငိမ ေရးတို႔ကုိ 
အဓိကထမး ေဆမင ရြက လခက ရွိပါသည ။  ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒအရ 
ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနေအမက ရွိ ေထြအုပ အေနျဖင ့ အသစ ဖြြဲ႕စည းလိုက သည ့ ျပည နယ ာႏွင ့ 
တိုင းေဒသႀက း အစိုးရမခမး အပါအဝင  လုံၿ္်ံဳေရးက႑သည  အေထြေထြ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး၏ 
အဓိကတမဝန တစ ရပ  ျဖစ လမေၾကမင း ေျပမဆို မႈမခမးရွိပါသည ။56   ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမန 
ကြဲ့သို႔ပင  ေထြအုပ ၏ အဓိက ရည ရြယ ္ခက မခမးမွမ တရမးဥပေဒစိးုမိုးေရး၊ ၿငိမ း္ခမ းေရး၊ 
ေကခးရြမာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ မခမး သမယမဝေျပမေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးာႏွင ့ လ မႈေရးကိစၥရပ  
မခမး ေဆမင ရြက  ေပးရန တို႔ျဖစ ပါသည ။ 57   ျမန မမာုိႏင ငံ၏ ေကခးရြမ ေအမက ေျ္အဆင ့ထိ 
အစိုးရ၏ လုံၿ္်ံဳေရးတမဝန မခမးကုိ ထမ းေဆမင ရၿပ း ေနျပည ေတမ သို႔ သက ဆိုင ရမ အ္ခက အလက မခမးအမး ျပန လည အစ ရင ္ ံတင ျပရပါသည ။ 
ထိုသုိ႔တင ျပရမတြင  လ ဝင /ထြက သြမးလမမႈ အေျ္အေန၊ လုံၿ္်ံဳေရးဆိုင ရမ ျဖစ စဥ မခမး၊ အေျ္္ ံ လ ဦးေရစမရင းမခမးပါဝင ပါသည ။ ထို႔ျပင  
ေထြအုပ အေနျဖင ့ တရမးမမႈဆိုင ရမ ဥပေဒအ္ခိ်ဳ႕ကို အေကမင အထည ေဖမ ေပးရပါသည ။ 

                                                           

55 ေထြအုပ ဦးစ းဌမန လက ကမ းစမေစမင ၊ 

56  Robert Taylor မွ ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒ တည ေဆမက မႈ ာႏွင ့ ရည ရြယ ္ခက မခမးမွမ - “ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနေအမက ရွ ိ ေထြအုပ အမး 
အစိုးရအဖြြဲ႕အတြင းေရးမွ းေနရမတြင  ္န ႔ထမးေစ၍ ျပည နယ  ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက း အစိုးရအဖြြဲ႕မခမးကိ ု ဗဟိုမ ွ ္ခ်ဳပ ကိုင စ မံ္ န ႔္ြြဲျ္င း” ျဖစ သည ဟု 
သုံးသပ ေဖမ  ျပထမးပါသည ။ စမမခက ာွႏမ-၅၀၁၊ 

57 ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမန၏ ပါဝါပြိ်ဳင ့၊ 

ေထြ/အုပ ဥ းစ းဌမန၏ေဆမင ပဒု  

 ာႏုိင ငံေတမ မ ဝါဒကို လိုက နမေရး 
 အေျ္္ံသေဘမတရမးာွႏင ့ ကိုက ည ေရး 
 လုပ ထံုးလုပ နည းာႏွင ့အည ျဖစ ေရး။ 

ေထြ/အုပ ဥ းစ းဌမန၏ ကခင ့စဥ  
 ကခယ ကခယ ျပန ႔႔ျပန ႔ စဥ းစမး၊  
 အင တိုက အမးတုိက  လုပ ၊  
 မွန မွန ကန ကန  ေျပမ၊ 
 ္ိုင ္ုိင မမမမ ရပ တည ၊ 
 ရုိးရုိးသမးသမး ေနထိုင ေျပမဆိ၊ု 
 ျပည သ ေတြာွႏင့  ေျပေျပျပစ ျပစ  

ယဥ ယဥ ေကခးေကခးဆက ဆံ။  
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အထက တြင ေဖမ ျပထမးသည ့အတိုင း ေထြအုပ ာႏွင ့ပတ သက သည ့ ဥပေဒျပဌမန း္ခက မခမးကုိ ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံ အေျ္္ံဥပေဒ ာႏွင ့ ၂၀၁၀ 
္ုာွႏစ ၊ တိုင းေဒသႀက း သို႔မဟုတ  ျပည နယ အစိုးရအဖြြဲ႕ဥပေဒတို႔တြင  ေဖမ ျပထမးပါသည ။ ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ဥံပေဒအရ 
ျပည ေထမင စုအစိုးရ ာႏွင ့ ေဒသာႏၲရအုပ ္ခ်ဳပ ေရးအဆင ့ဆင ့မခမးအၾကမး ဆက သြယ ေပးေန သည ့ေထြအုပ ၏ အဓိကတမဝန ာွႏင ့ ာုိႏင ငံ၏ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးဆိုင ရမ စ ရင စုမခမးျဖစ သည ့ ္ရိုင ာွႏင ့ၿမိ်ဳ႕နယ မခမး၏ တိုက ရိုက  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးတမဝန မခမးကုိ ဆက လက ထမ းေဆမင ရပါသည ။ 
ထိုမၽွမက ျမန မမနိုင ငံ၏ အထက ၊ေအမက အဆင ့ဆင ့ ာႏွင ့ ပထဝ ေဒသအလိုက  ္ြြဲျ္မးအုပ ္ခ်ဳပ မႈမခမးကို ္ခြဲ႕ထြင ္ြဲ့ရမ ေထြအုပ အေနျဖင ့ 
အသစ ဖြြဲ႕စည းသည ့ ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက း အစိုးရအဖြြဲ႕မခမးတြင သမမက ျပည ေထမင စုနယ ေျမျဖစ သည ့ ေနျပည ေတမ တြင ပါ တမဝန မခမး 
ထမ းေဆမင လမရပါသည ။ 

၂၀၀၈ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒတြင  ေထြအုပ ာႏွင ့ပတ သက သည ့ ျပဌမန း္ခက 58 

 

 ၂၀၁၀ ္ုာွႏစ ၊ တိုင းေဒသႀက း သို႔မဟုတ  ျပည နယ အစိုးရအဖြြဲ႕ဥပေဒတြင  ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒပါ ေထြအုပ ၏ အဓိက တမဝန မခမးကုိ 
ထပ ေလမင းေဖမ ျပ၍ အသစ ဖြြဲ႕စည းလိုက သည ့ တိုင းေဒသႀက း ာႏွင ့ ျပည နယ အစိုးရအဆင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးက႑တြင  ၎၏ တမဝန ၊ ဝတၱရမး ာႏွင ့ 
ဖြြဲ႕စည းပုံမခမးကုိ အေသးစိတ  အဓိပၸါယ ဖြင ့ဆိုထမးပါသည ။ သို႔ျဖစ ရမ ေထြအုပ ၏ ဝန ထမ းမခမး အေနျဖင ့ ျပည နယ  ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက း 
အစိုးရမခမး၏ ႐ုံးုံးအဖြြဲ႕ (၃) ္ု အတြက  တမဝန မခမး ထမ းေဆမင ရပါသည ။ ၎တုိ႔မွမ ျပည နယ  ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမး၏ လႊတ ေတမ မခမး၊ 
ဝန ႀက း္ခ်ဳပ မခမး ာႏွင ့ ၎တုိ႔၏ အစိုးရအဖြြဲ႕ဝင ဝန ႀက းမခမးအတြက ျဖစ ၿပ း ေနမက ပိုင းတြင  အေသးစိတ  ဆက လက ေဖမ ျပသြမးပါမည ။  

 

 

 

                                                           

58 ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုအံေျ္္ဥံပေဒ၊ ပုဒ မ 260၊ 287 ာွႏင ့ 288၊ 

ျမန္မမာႏုိင္ငံ
ရဲတပ္ဖဲြ႕

အထ ူးစံုစမ္ူး
စစ္ေဆူးေရူးဥ ူးစ ူးဌမန

မ ူးသတ္ဥ ူးစ ူးဌမနအက်ဥ္ူးဥ ူးစ ူးဌမန

အေထြေထြအုပ္္််ဳပ္ေရူး

ဥ ူးစ ူးဌမန

 တိုင းေဒသႀက း သို႕မဟုတ  ျပည နယ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥ းစ းဌမန အႀက းအမွ းသည  ရမထ းအေလခမက  သက ဆိုင ရမ 
တုိင းေဒသႀက း သို႕မဟုတ  ျပည နယ အစိုးရအဖြြဲ႔၏ အတြင းေရးမွ းျဖစ သည ။ ထုိ႕အျပင တိုင းေဒသႀက း သိ႕ုမဟုတ  ျပည နယ  
အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရး ဥ းစ းဌမနသည  သက ဆုိင ရမ တုိင းေဒသႀက း သို႕မဟုတ  ျပည နယ အစိုးရ အဖြြဲ႕ရုံး လည းျဖစ သည ။ 

 ေနျပည ေတမ  အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥ းစ းဌမန၏ အႀက းအမွ းသည  ရမထ းအေလခမက  ေနျပည ေတမ ေကမင စ  
အတြင းေရးမွ းျဖစ သည ။ ေနျပည ေတမ  အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥ းစ းဌမနသည  ေနျပည ေတမ ေကမင စ ရုံးျဖစ သည ။  

 ္ရိုင အဆင ့ာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့တို႔၏ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးကို ာႏိုင ငံ့ဝန ထမ းမခမးအမး တမဝန ေပးေဆမင ရြက ေစရမည ။  

ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနေအမက ရွိဌမနမခမး 
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၂၀၁၀ ္ုာွႏစ  တိုင းေဒသႀက း သို႔မဟုတ  ျပည နယ လႊတ ေတမ ဥပေဒ ာႏွင ့ အစိုးရအဖြြဲ႕ဥပေဒ59  

ေယဘ ယခအမးျဖင ့ ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒအရ တပ မေတမ အရမရွိမခမးပါဝင သည ့ ေဒသာႏၲရအုပ ္ခ်ဳပ ေရး အဖြြဲ႕အစည း ျဖစ သည ့ 
ေအး္ခမ းသမယမေရးာႏွင ့ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးေရးေကမင စ  အဆင ့ဆင ့တို႔ကုိ ဖခက သိမ းလိုက သည ့အတြက  ေထြအုပ ၏ အဖြြဲ႕အစည းပိုင းဆိုင ရမ အေရးပါမႈာႏွင ့ 
အ္ြင ့အမဏမမခမး ထင ရွမးလမ္ြဲပ့ါသည ။ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးက႑တြင  အဓိကပါဝင ္ြဲ့သည ့ တပ မေတမ အေနျဖင ့ ္ရိုင ၊ ၿမိ်ဳ႕နယ  ာႏွင ့ 
ေကခးရြမအဆင ့မခမးတြင  ၎၏ပါဝင မႈမခမးကုိ ေလွခမ့္ခ္ြဲ့္ခိန တြင  အျ္မးအစိုးရဌမနမခမး အေနျဖင ့လည း အုပ ္ခ်ဳပ ေရးပိုင းတြင  လုပ ပိုင ္ြင ့ာွႏင ့ 
တမဝန မခမး အေျပမင းအလြဲ မရွိ္ြဲသ့ည ့ အတြက ေၾကမင ့ ျဖစ ပါသည ။ ေဒသာႏၲရအဆင ့တြင  ေထြအုပ သည  အစိုးရတစ ပိုင း ျဖစ လမ္ြဲ့ပါသည ။ 
ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမးတြင  ဥပေဒျပ်ဳေရးာွႏင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးအမဏမပိုင  အဖြြဲ႕အစည းမခမး ရွိေသမ လည း ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရး 
ဝန ထမ းမခမးမွလြြဲ၍ သ းျ္မးဝန ထမ းမခမး မရွိသည ့အတြက  ပုံမွန တမဝန မခမး ထမ းေဆမင ရန  ေထြအုပ အေပၚ လုံးဝမွ ္ိုေနရပါသည ။ 60 
စည ပင သမယမေရးအဖြြဲ႔မခမးမွမလည း ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းအစိုးရမခမး၏ အုပ ္ခ်ဳပ မႈေအမက တြင ရွိၿပ း ၄င းတို႔သည  မ ၀ါဒေရးဆြြဲေသမ က႑တြင  
မပါ၀င ပါ။ 

ေထြအုပ အေနျဖင ့ ္ရိုင  ာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့မခမးတြင  အုပ ္ခ်ဳပ မႈအမဏမမခမးကုိ ထိန းသိမ းထမးေသမ လည း ေကခးရြမ အုပ စုအဆင ့ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးတြင  ေျပမင းလြဲမႈမခမး သိသိသမသမ ျဖစ ေပၚ္ြဲ့ပုံကို ေနမက ပိုင းတြင  ဆက လက  ေဖမ ျပသြမးပါမည ။ ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံ 
ဥပေဒ ပုဒ မ ၂၈၉ တြင  “ရပ ကြက  သို႔မဟုတ  ေကခးရြမအုပ စု၏ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး ကို ရပ ရြမကၾကည ညိ်ဳေလးစမးၿပ း သိကၡမသမမဓိရွိသည ့ ပုဂ ိ်ဳလ  
တစ ဦးဦးကိ ုဥပေဒာွႏင ့အည  ္န ႔အပ တမဝန ေပး ေဆမင ရြက  ေစရမည ” ဟုေဖမ ျပထမးပါသည ။ ထိုသုိ႔အေကမင အထည ေဖမ နိုင ရန  ၂၀၁၂ ္ ုာႏွစ ၊ 
ရပ ကြက ာွႏင ့ ေကခးရြမအုပ စု အုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥပေဒတြင  ေကခးရြမအုပ စု အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း မခမးအမး ေရြး္ခယ တင ေျမႇမက ၿပ း၊ ေကခးရြမအုပ စု 
စမေရးမခမးမွမ ေထြအုပ  ၿမိ်ဳ႕နယ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးမ ွ္န ႔အပ ္ြဲ့ပါသည ။61  

၂၀၀၈ ္ုာႏွစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒတြင  ျပည နယ  ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမး၌ ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရေဒသာႏွင ့ တိုင းမခမး ထည ့သြင းထမးျ္င းမွမ 
ထ းျ္မးပါသည ။ ေထြအုပ အေနျဖင ့ ျမန မမနိုင ငံ၏ ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရတိုင း (၁) တိုင း ာႏွင ့ ေဒသ (၅) ္ုတို႔၏ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးကိုလည း 
ဦးေဆမင ရန  ဥပေဒျပဌမန းေပးထမးပါသည ။62  ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ဥံပေဒ ပုဒ မ ၂၈၃ တြင - 

“သက ဆိုင ရမ ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရ တိုင း သို႔မဟုတ  ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရ ေဒသ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန အႀက းအမွ း သည  
ရမထ းအေလခမက  ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရတိုင း သို႔မဟုတ  ကိုယ ပိုင  အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရေဒသဦးစ းအဖြြဲ႕၏ အတြင းေရးမွ းအျဖစ  ေဆမင ရြက ရမည ။ 
ထို႔ျပင  ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရ တိုင း သို႔မဟုတ  ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ရ ေဒသ အေထြေထြ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမနသည  သက ဆိငု ရမ 
ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရ တိုင း သို႔မဟုတ  ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရ ေဒသဦးစ း အဖြြဲ႕႐ုံးုံးလည းျဖစ သည ။” 

၂၀၁၀ ္ုာွႏစ ၊ တိုင းေဒသႀက း သို႔မဟုတ  ျပည နယ အစိုးရအဖြြဲ႕ဥပေဒာွႏင ့အတ  ၂၀၁၀ ္ုာႏွစ ၊ ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရေဒသ သို႔မဟုတ  
တိုင းဥပေဒကိုလည း ျပဌမန းထမးရွိၿပ း ယင းဥပေဒ၏ ပုဒ မ ၅ တြင  “ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရေဒသ သို႔မဟုတ  တိုင း၏ အေထြေထြ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန အႀက းအမွ းသည  ရမထ းအေလခမက  သက ဆိုင ရမ ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရေဒသ သို႔မဟုတ  တိုင းဦးစ းအဖြြဲ႕ာွႏင ့ 
လုပ ငန းေကမ မတ ၏ အတြင းေရးမွ းျဖစ ပါသည ။ ေရြး္ခယ တင ေျမႇမက ျ္င း ္ံထမးရသ  မဟုတ ပါ။'' 

                                                           

59 ၂၀၁၀ ္ုာွႏစ ၊ တိုင းေဒသႀက း သို႔မဟတု  ျပည နယ  လႊတ ေတမ ဥပေဒ၊ ပုဒ မ ၂ (ည) ာွႏင ့ အစိုးရအဖြြဲ႕ဥပေဒ၊ ပုဒ မ ၃(္) ာႏွင ့ ၆၁၊ 

60  ၂၀၁၃ ာွႏင ့ ၂၀၁၄ ္ုာွႏစ မခမးအတြင း ျပည နယ  ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမး၏ ဘတ ဂခက အသုးံစရတိ အမး ေထြအုပ ၏ ဘတ ဂခက အသုံးစရတိ မ ွ ္ြြဲထတု ္ြဲ့ၿပ း 
လႊတ ေတမ ၏ လြတ လပ ္ ြင ့ကို ျမႇင ့တင ္ ြဲ့ေသမ လည း ဝန ထမ းမခမးအမးလုံးမွမ ေထြအုပ မွျဖစ ပါသည ။ 

61 ရပ ကြက  သို႔မဟတု  ေကခးရြမအုပ စ ုအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ မ ၈၊ 

62 ကိယု ပိငု အုပ ္ ခ်ဳပ ္ြင ့ရတိငု းမွမ ဝတိုင းေဒသ ျဖစ ၿပ း ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရေဒသမခမးမွမ ကိုးကန ႔၊ နမဂ၊ ပအို႔၊ ပေလမင  ာွႏင ့ ဓာႏုေဒသမခမးျဖစ ပါသည ။ 

 လႊတ ေတမ ရုံးဆုိသည မွမ လႊတ ေတမ ၏ ရုံးလုပ ငန းာွႏင ့ အုပ ္ခ်ဳပ မႈကိစၥအဝဝကို ေဆမင ရြက ရန ဖြြဲ႔စည းထမးေသမ တုိင းေဒသႀက း 
သို႔မဟုတ  ျပည နယ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥ းစ းဌမနကိုဆုိလိုသည ။ 

 တုိင းေဒသႀက း သို႔မဟုတ  ျပည နယ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥ းစ းဌမန အႀက းအမွ းသည  ရမထ းအေလခမက  သက ဆိုင  ရမ 
တိုင းေဒသႀက း သို႔မဟုတ  ျပည နယ အစုိးအဖြြဲ႕၏ အတြင းေရးမွ းျဖစ သည ။ 

 တိုင းေဒသႀက း သို႔မဟုတ  ျပည နယ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥ းစ းဌမနသည  သက ဆိုင ရမ တိုင းေဒသႀက း သို႔မဟုတ  ျပည နယ  
အစိုးရ အဖြြဲ႔ရုံးျဖစ သည ။  
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အထက ေဖမ ျပပါ  ဥပေဒျပဌမန း္ခက မခမးကုိ ေထမက ရွုျ္င းအမးျဖင ့ ေထြအုပ  ၏ 
အဖြြဲ႕အစည းပိုင းဆိုင ရမ က႑ (၂) ရပ တြင  ပါဝင  ေဆမင ရြက ေနသည ကို 
ေတြ႕ျမင ရပါသည ။63  ပထမတစ ္ုမမွ “မ လတမဝန မခမး” ျဖစ ၿပ း ဒုတိယ တစ ္ုမွမ ၂၀၁၁ 
္ုာွႏစ ၊ ဧၿပ လမ ွစတင ၍ သက ဝင လွုပ ရွမးလမသည ့ ေဒသာႏၲရ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး စနစ သစ  ာႏွင ့ 
နိုင ငံတကမဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး အက အည မခမးေၾကမင ့ ေပၚထြက  လမသည ့ “တမဝန သစ မခမး” 
ျဖစ ပါသည ။ 

ပထမက႑အတြက  ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ဥံပေဒ ာႏွင ့ ဆက စပ ဥပေဒမခမးတြင  
ေထြအုပ ၏ မ လတမဝန မခမးျဖစ သည့  ယစ မခိ်ဳးစ မံ္န ႔္ြြဲမႈ၊ အ္ြန အမခိ်ဳးမခိ်ဳးေကမက ္ံမႈ၊ 
လ ဦးေရစမရင းေကမက ္မံႈ၊ လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြြဲမႈ ာႏွင ့ ေဒသတြင း ပဋိပကၡေျဖရငွ းမႈမခမးကုိ ထြဲထြဲဝင ဝင  ေဖမ ျပထမးျ္င းမရွိပါ။ နိုင ငံေတမ ၏ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးယ နစ မခမးျဖစ သည ့ ္ရိုင  ာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ မခမးအမး အုပ ္ခ်ဳပ ျ္င း ာႏွင ့ ရပ ကြက / ေကခးရြမအုပ စုေပါင း ၁၆,၇၀၀ ေကခမ အမး 
စ မံ္န ႔္ြြဲျ္င းတို႔ျဖင ့ ေထြအုပ အေနျဖင ့ ၎၏ မ လတမဝန  မခမးကုိ ဆက လက  ေဆမင ရြက လခက  ရွပိါသည ။ အဆိုပါ မ လတမဝန မခမးကုိ 
ေထြအုပ ၏ ျပည ေထမင စုအဆင ့ ဖြြဲ႕စည းပုံတြင  ဆက လက တင ျပသြမးပါမည ။ ယင းတမဝန  မခမးကုိ ဗဟိုမွ ထိန း္ခ်ဳပ ၍ ေအမက ေျ္အဆင ့ 
ေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမးမွ အေကမင  အထည ေဖမ  ေဆမင ရြက ရပါသည ။ 

ဒုတိယက႑မွမမ  ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက း အစိုးရ (၁၄) ္ု ာႏွင ့ ေနျပည ေတမ   ျပည ေထမင စုနယ ေျမမခမး ဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ျ္င း၊ နိုင ငံေတမ သမၼတ 
ဦးသိန းစိန ၏ “ျပည သ ဗဟိုျပ်ဳ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးမႈ” လမ းစဥ ာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ ၊ ေကခးရြမအဆင ့သို႔ ေရမက ရွိလမသည ့ နိုင ငတံကမ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးမႈအက အည မခမး ေၾကမင ့ 
ေပၚထြက လမျ္င း ျဖစ ပါသည ။ သိသမေသမ ေျပမင းလြဲမႈတစ ္ုအျဖစ  ယ္င ကတမဝန ယ ္ြဲ ့ ဖ းျ္င း မရွိသည ့ ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက း 
အစိုးရမခမးျဖစ သည ့ ဝန ႀက း္ခ်ဳပ ာွႏင ့ လႊတ ေတမ မခမး၏ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးပိုင းကို တမဝန ယ လုိက ရျ္င းပင  ျဖစ ပါသည ။64  

ပံု (၁) ေထြအုပ ၏ က႑ (၂) ရပ  

 

 

                                                           

63  အဆိပုါ က႑ (၂) ္ု အယ အဆမမွ အဆင ့ျမင ့ ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမးအမး ေတြ႕ဆုေံမးျမန းရမတြင  ႀကိမ ဖန မခမးစြမ ေျဖၾကမး္ြဲ့ၾကေသမ လည း ေထြအုပ  
မ ဝါဒလမ းညႊန တြင  ပါရွိျ္င းမရွပိါ။ မြန ျပည နယ အစိုးရအဖြြဲ႕အတြင းေရးမွ းမ ွအဆိုပါ က႑မခမးာွႏင ့ပတ သက ၍ အေသးစိတ ရွင းလင း ေျပမၾကမး ေပး္ြဲ့ပါ သည ။ 

64 ယင းတမဝန မွမ ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုအံေျ္္ံဥပေဒ၏ ဇယမး (၂) ပါ ကိစၥရပ မခမးကိ ုအေကမင အထည ေဖမ   ေဆမင ရြက နိငု ရန  ျဖစ ပါသည ။ 

 

ာႏိုင ငတံကမမတိ ဖက မခမးာွႏင ့ ညိွာိႏႈင းမႈမခမး 

ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးေကမ မတ မခမး 

                 ယစ မခိ်ဳးစ မံ္န ႔္ြြဲမႈု 

ေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲမႈု 

     

အိမ ရမစ မံ္န ႔္ြဲြမႈ 

 

ေလက့ခင ့ေရး 

လ ဥ းေရစမရင းေကမက ယ ျ္င း 

္ရိုင ာွႏင ့ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ ခ်ဳပ ေရး 

လ မႈအဖြြဲ႕အစည းာွႏင ့ NGO      
မခမးမွတ ပံုတင ေရး 

 

 

ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက း   အစိုးရမခမးကိ ု

ပ့ံပိုးေပးျ္င း 

ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက း   

လႊတ ေတမ မခမးကိ ုပ့ံပိုးေပးျ္င း 

ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးေကမ မတ မခမး 

 

မ လတမဝန မခမး တမဝန သစ မခမး 

 

                     နယ နမိိတ ျပႆနမမခမး 

ေျမ္ြန ာွႏင ့တျ္မးယစ မခိ်ဳး္ြန  

           ဂုဏ ထ းေဆမင ဘြြဲ႕လက မတွ မခမး 

           ေျမသိမ းကစိၥရပ မခမး      

သဘမဝေဘးအာၱႏရယ ျပင ဆင ျ္င း 

ေငြစမရင းစ မံ္န ႔္ြြဲျ္င း 

ၿမိ်ဳ႕နယ ျပန တမ းမခမး 

 

ေထြ/အုပ ဥ းစ းဌမနဝန ထမ းမခမး 

 ညႊန ၾကမးေရးမွ း္ခ်ဳပ  (၁) 
 ဒုတိယညႊန ၾကမးေရးမွ း္ခ်ဳပ  (၁၆) 
 ညႊန ၾကမးေရးမွ း (၂၅) 
 ဒုတိယညႊန ၾကမးေရးမွ း (၁၃၂) 
 လက ေထမက ညႊန ၾကမးေရးမွ း (၄၉၃) 
 ဥ းစ းအရမရွ ိ(၁,၄၅၂)  
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တမဝန သစ မခမးေၾကမင ့ ေထြအုပ အေနျဖင ့ မ လက ျပည ေထမင စုအစိုးရအတြက သမ တမဝန ္ေံဆမင ရြက ေနျ္င းမွ ေဒသာၲႏရ အစိုးရမခမး 
ေပၚထြန းလမျ္င းေၾကမင ့ ၎၏လုိအပ ္ခက မခမးကုိ ျဖည ့ဆည းေပးနိုင ရန  ဗဟိမုွ္ခ်ဳပ ကိုင မႈ 
အတန အသင ့ ေလခမ့ကခၿပ း ေဒသအဆင ့ကိုပါ ေဆမင ရြက ေပးေနရသည ့ ဌမနတစ ္ုျဖစ လမပါသည ။ 
သို႔ျဖစ ၍ ေထြအုပ  ာွႏင ့ ၎၏ အထက ၊ ေအမက  အဆင ့ဆင ့ဖြြဲ႕စည းထမးရွိသည ့ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးသည  ျမန မမနိုင ငံ၏ ေဒသာၲႏရ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး ဖြြဲ႕စည းပုံတြင  အဓိက 
ေကခမရိုးျဖစ လမပါသည ။ ထိုမွခမက ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး ရန ပုံေငြ၊ ယင းာွႏင ့သက ဆိုင သည ့ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့ 
ာႏွင ့ ေကခးရြမအဆင ့ ညႇိာႏိႈင းေရးေကမ မတ မခမး၊ လ ထုမွပါဝင သည ့ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလုပ ငန းမခမးအတြက   
အစ အစဥ  ာႏွင ့ ေငြေၾကးဆိုင ရမ စသည ့ကိစၥမခမးေၾကမင ့ ေထြအုပ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး၏ 
တမဝန မခမး ထပ တိုးလမ္ြဲ့ပါသည ။  

ထိုသုိ႔ က႑ (၂) ္ုတြင  တမဝန ထမ းေဆမင ေနရေသမ လည း ဌမန္ြြဲသစ တစ ္ ု ထပ တိုး 
ဖြင ့လွစ ျ္င းမွလြြဲ၍ ေထြအုပ ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ ၏ ဖြြဲ႕စည းပု ံ ာွႏင ့ ဝန ထမ းမခမးကုိ သိသိသမသမ ျပင ဆင  
ဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ျ္င း မရွိပါ။ အဆိုပါဌမနမမွ နိုင ငံတကမေရးရမဌမန္ြြဲျဖစ ၿပ း ာႏိုင ငံတကမအဖြြဲ႕အစည းမခမးာႏွင ့ 
ဆက ဆံရန  လိုအပ ္ခက ျဖင ့ ဖြြဲ႕စည းထမးျ္င းျဖစ ပါသည ။65  တစ ဖက တြင မ  ေဒသအဆင ့ ဖြြဲ႕စည းပုံ 

ာႏွင ့ ဝန ထမ းအင အမးမခမးကုိ သိသမစြမ ေျပမင းလြဲဖြြဲ႕စည း္ြဲပ့ါသည ။ ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမး၏ ၿမိ်ဳ႕ေတမ မခမးတြင  သက ဆိုင ရမ 
ဝန ႀက း္ခ်ဳပ မခမးာႏွင ့ လႊတ ေတမ မခမးကုိ ပံ့ပိုးာုိႏင ရန  ေထြအုပ ႐ုံးုံး (၂) ႐ုံးုံးဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ပါသည ။ ထို႔ျပင  ကိုယ ပိုင အုပ ္ခ်ဳပ ္ြင ့ရေဒသ (၆) ္ု ာႏွင ့ တိုင း (၁) 
တို႔တြင လည း ေဒသအစိုးရမခမးကို ပံ့ပိုးာုိႏင ရန  ေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမး ဖြင ့လွစ  ေပး္ြဲ့ပါသည ။ ေထြအုပ အေနျဖင ့ ေဒသအဆင ့တြင  
၎၏ဝန ထမ းအင အမးမခမး တိုးျမႇင ့္ြဲ့သလို အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး၏ ရမထ းမခမး ကိုလည း စနစ တကခ အဆင ့ဆင ့ တိုးျမႇင ့သတ မွတ ေပး္ြဲ့ပုကံို 
သက ဆိုင ရမအပိုင းတြင  အေသးစိတ  ဆက လက  ေဖမ ျပသြမးပါမည ။ 

အ္ခ်ဳပ အမးျဖင ့ဆိုေသမ  ျမန မမနိငု င ံ အုပ ္ခ်ဳပ မႈယာႏၲရမး၏ ေကခမရိုးျဖစ သည ့ ေထြအုပ ၏က႑အမး အင အမးထပ ျဖည ့ျ္င းျဖင ့ 
္ခြဲ႕ထြင လုိက ျ္င းပင ျဖစ ပါသည ။ ေထြအုပ ဝန ထမ းအင အမး စုစုေပါင း ၃၆,၀၈၀ ဦးျဖင ့ တစ ာႏိုင ငံလုံးသို႔ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း အဆင ့ဆင ့မခမးမွ 
တစ ဆင ့ အထ းသျဖင ့ အေရးႀက းေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့မခမးသုိ႔ ျဖန ႔ကခက ထမးနိုင ္ြဲ့ပါသည ။ ေအမက ေဖမ ျပပါပုံ သည  ျမန မမတစ ာုိႏင ငံလုးံရွိ 
ေထြအုပ ၏ ျဖန ႔ကခက ထမးာႏိုင မႈကိ ုေဖမ ျပထမးပါသည ။  

ပု ံ(၂)၊ ေထြအုပ  ႐ုံးုးံမခမး၊ အုပ ္ ခ်ဳပ ေရးမ ွးမခမး ာွႏင ့ ဝန ထမ းမခမး66 

 

                                                           

65 ေထြအုပ သတင းလႊမ 

66အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရး ဥ းစ းဌမနမတွ တမ း 

အေထြေထြအုပ္္ ််ဳပေ္ရူးဥ ူးစ ူးဌမန (ရုံူး္််ဳပ)္ 

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္ူးေဒသႀက ူး (၁၄) 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္္််ဳပ္္ြင့္ရ
တုိင္ူး (၁) 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္္််ဳပ္္ြင့္ရ
ေဒသ (၅) 

္ရိုင္ (၇၁) 

ၿမိ်ဳ႕နယ္ (၃၂၂)

ရပ္ကြက္ာႏွင့္
ေက်ူးရြမအုပ္စု

(၁၆,၄၅၅)

ေနျပည္ေတမ္(ျပည္ေထမင္စနုယ္ေျမ) 
(၁) 

္ရိုင္ (၂)

ၿမိ်ဳ႕နယ္ (၈)

ရပ္ကြက္ာႏွင့္
ေက်ူးရြမအုပ္စု (၂၄၁)

ျပည နယ /တိုင းေဒသႀက း 
အစိုးရအဖြြဲ႔႔၊ အတြင းေရးမွ း 

္ရုိင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမ ွး 

ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရမ ွး 

ေကခးရြမအုပ စ ု
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း 
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ေထြအုပ ၏ လ ႔အရင းအျမစ မခမးမွမ အေရးႀက းပါသည ။ ေထြအုပ တြင  အရမထမ းာႏွင ့ အမႈထမ းဟ ၍ ္ြြဲျ္မးထမးပါသည ။ 67   ဝန ထမ း 
အင အမးအမခမးစုမွမ ၿမိ်ဳ႕နယ ာွႏင ့ေကခးရြမအုပ စုအဆင ့တြင ျဖစ ၿပ း ရပ ကြက ာႏွင ့ ေကခးရြမအုပ စ ုစမေရးဝန ထမ းအင အမးမွမ အမခမးဆံုး ျဖစ ပါသည ။ 
အဆင ့ျမင ့စ မံ္န ႔္ြြဲသည ့ဝန ထမ းမခမးျဖစ သည ့ ဒုတိယညႊန ၾကမးေရးမ ွး္ခ်ဳပ  ၁၆ ဦး အနက  ၁၄ ဦးမွမ ေနျပည ေတမ တြင  ႐ုံးုံးမထိုင ဘြဲ 
သက ဆိငု ရမ ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက းမခမးတြင  ႐ုံးုံးထိုင ပါသည ။ ၿမိ်ဳ႕နယ မခမးသည  လ ဦးေရကို အေျ္္ံ၍ ဖြြဲ႕စည းထမးျ္င း 
မဟုတ ေသမ လည း ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံးမခမးဖြြဲ႕စည းပုံမွမ တစ ပုံစံတည းသမျဖစ သျဖင ့ လ ဦးေရာွႏင ့ ေထြအုပ ဝန ထမ း အ္ခိ်ဳးအစမးမွမ 
တစ ေနရမာွႏင ့တစ ေနရမ မတ ည ၾကပါ။68  ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမးသည  တစ ေနရမတြင  (၃) ာႏွစ ၾကမ လွည ့လည  တမဝန ထမ းေဆမင ရပါသည ။  

ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမးအၾကမး အရမထမ းာႏွင ့ အမႈထမ းမခမးအၾကမး ကခမး/မ အ္ခိ်ဳးအစမးကုိလည း သတိ္ခပ သင ့ပါသည ။ 69   အမႈထမ း 

မခမးအနက  ၆၅% မွမ အမခိ်ဳးသမးမခမးျဖစ ၿပ း ၃၅% မွမ အမခိ်ဳးသမ းမခမးျဖစ ပါသည ။ သို႔ေသမ လည း အရမထမ း ဝန ထမ းမခမးတြင မ  ၈၉% မမွ 

အမခိ်ဳးသမးမခမးျဖစ ၿပ း ၁၁% သမ အမခိ်ဳးသမ းမခမးျဖစ ပါသည ။ နိုင ငံ၏ ၿမိ်ဳ႕နယ ေပါင း ၃၃၀ တြင  အမခိ်ဳးသမ း ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း 

တစ ဦးတစ ေယမက မၽွ မရွိပါ။ သို႕ေသမ  အနမဂတ တြင မ  အမခိ်ဳးသမ းအရမထမ းမခမး တိုးျမွင ့ထမးရွိရန  အစ အစဥ မခမး ရွိၿပ း အုပ ္ခ်ဳပ ေရးက႑တြင  

ကခမး/မတန းတ ည မွခမႈရွိေစရန  ေဆမင ရြက လွခက ရွိရမ ရန ကုန တိုင းေဒသႀက း ကိုကုိးကၽြန းၿမိ်ဳ႕နယ တြင  ဒုျမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းမွ းကုိ 

အမခိ်ဳးသမ း္န ႔ထမးပါသည ။  ဥပေဒအရ အမခိ်ဳးသမ းမခမး မပါဝင ာိုႏင ရန  သတ မွတ ထမးျ္င း မရွိေသမ လည း ရပ ကြက /ေကခးရြမအုပ စု 

အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း စုစုေပါင း ၁၅၉၇၂ ဦးအနက  အမခိ်ဳးသမ း ၁၇ဦးသမ ရွိပါသည ။ 70   တိုင းရင းသမးလ မခိ်ဳး ေပါင းစုံေနထိုင သည ့ 

ာႏိုင ငံတစ နိငု ငံအေနျဖင ့ တိုင းရင းသမးပါဝင မႈအ္ခိ်ဳးအစမးသည  အေရးႀက းေသမ  လည း သုေတသနျပ်ဳလုပ ာုိႏင ျ္င း မရွိ္ြဲပ့ါ။ 71 

အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥ းစ းဌမန၀န ထမ းအမခမးစုာႏွင ့  အငယ တန း ေထြအုပ အရမရွိမခမးမွမ ျပည ေထမင စုရမထ းဝန အဖြြဲ႕ မွေန၍ 

စ စစ ေရြး္ခယ ္န ႔ထမးပါသည ။  

၃.၂  ေထြအပု ၏ တမဝန  ာွႏင ့ ဖြြဲ႕စည းပု ံ(ျပည ေထမင စအုဆင ့) 

ျပည ေထမင စုအဆင ့တြင  ေထြအုပ အေနျဖင ့ ၎၏ မ လတမဝန မခမးကုိ အဓိကထမး ထမ းေဆမင လခက ရွိပါသည ။ 72   ေထြအုပ ၏ 
မ ဝါဒလမ းညႊန တြင  ၎၏ ပင မလုပ ငန းတမဝန  (၈) မခိ်ဳးအမး ေအမက ပါအတိုင း ေဖမ ျပထမးပါသည -  

(က) ေျမစ မံ္န ႔္ြြဲေရးလုပ ငန း  

(္) ယစ မခိ်ဳးစ မံ္န ႔္ြြဲေရးလုပ ငန း 

(ဂ) အ္ြန  (၄) မခိ်ဳးေကမက ္ံျ္င းလုပ ငန း 

(ဃ) ၿမိ်ဳ႕နယ ၊ ရပ ကြက /ေကခးရြမမခမး ျပင ဆင ဖြြဲ႕စည းေရးလုပ ငန း 

(င) ေကခးလက ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလုပ ငန း 

(စ) အသင းအဖြြဲ႕မခမး ဥပေဒာွႏင ့အည  ဖြြဲ႕စည း္ြင ့ျပ်ဳေရးလုပ ငန း 

                                                           

67  အရမထမ းဝန ထမ းမခမးမွမ ညႊန ၾကမးေရးမႈး္ခ်ဳပ ၊ ဒုတယိညႊန ၾကမးေရးမႈး္ခ်ဳပ မခမး၊ ညႊန ၾကမးေရးမႈးမခမး၊ ဒုတယိညႊန ၾကမးေရးမႈးမခမး၊ လက ေထမက  
ညႊန ၾကမးေရးမႈးမခမး၊ ဦးစ းအရမရွမိခမး ာႏွင ့ ဒုတယိဦးစ းမႈးမခမး ျဖစ ပါသည ။ အမႈထမ းမခမးမွမ ႐ုံးုံးအုပ ၊ ဌမန္ြြဲစမေရး၊ အႀက းတန းစမေရး၊ အငယ တန း စမေရး၊ ႐ုံးုံးအက ၊ 
သန ႔ရွင းေရး ာႏွင ့ ယမဥ ေမမင းမခမးျဖစ ပါသည ။ 

68  ေထြအုပ ၏ စမရင းအ္ခက အလက မခမးအရ လ ဦးေရ ာွႏင ့ ေထြအုပ ဝန ထမ းအ္ခိ်ဳးအစမးမွမ ္ခင းျပည နယ တြင  ၁း၅၀၃ ာႏွင ့ ကယမးျပည နယ တြင  ၁း၆၁၉ 
ဦးရွိေသမ ျငမးလည း ရန ကနု တိုင းေဒသႀက းတြင  ၁၂,၅၆၆ ာႏွင ့ မာႏၲေလးတိုင းေဒသႀက းတြင  ၁၂၁၅၄ ဦး ရွိပါသည ။ (စ မံေရးရမ၊ ဝန ထမ းေရးရမ ာႏွင ့ 
ေထမက ပံ့ဌမနမ ွညႊန မႈး ာႏွင ့ ဝါရင ့ဝန ထမ းမခမး၏ ေျပမၾကမး္ခက ) 

69 ေထြအုပ  လ သမးအရင းအျမစ ဆိငု ရမ ကိန းဂဏန းမခမး၊ 

70  ေထြအုပ ၏ လက ရွိစည းကမ း္ခက မခမးအရ ရပ ကြက  ာႏွင ့ ေကခးရြမအုပ စ ု စမေရးအျဖစ  အမခိ်ဳးသမးကိသုမ ္န ႔ထမး္ြင ့ရွိပါသည ။ ၂၀၁၀ ္ုာွႏစ  မတိငု ္င က 
အဆိုပါေနရမမခမးအတြက  အမခိ်ဳးသမ းမခမးကိ ု္န ႔ထမး္ြင ့ရွိပါသည ။ 
71 တိုင းရင းသမးလ ငယ မခမးအလပု အကိုင အ္ြင ့ေရးရရွိေစရန အတြက  ေထြအုပ မ ွအလုပ အကိငု ္န ႔ထမးေရး ေရြး္ခယ ရမတြင  နယ စပ ေရးရမ၀န ႀက းဌမန 
လက ေအမက ရွ ိျပည ေထမင စုတိငု းရင းသမး လ ငယ မခမး စြမ းရည ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး ဒ ဂရ ေကမလိပ မ ွေကခမင းၿပ းေသမ လ ငယ မခမးကိ ုနယ စပ ေဒသဖြ႕ံၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရး 
ရည ရြယ ္ ခက ျဖင ့ ေရြး္ခယ ္န ႕ထမးပါသည ။  

72 ေထြအုပ မတွ တမ းလက တြြဲ၊ အပိုဒ  ၈၊ 
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(ဆ) ဂုဏ ထ းေဆမင ဘြြဲ႕၊ တံဆိပ မခမး ္ခ းျမႇင ့ေရးဆိုင ရမလုပ ငန း    

(ဇ) မေရႊ႕မေျပမင းာုိႏင ေသမ ပစၥည းလႊြဲေျပမင းျ္င းကို ကန ႔သတ သည ့ ဥပေဒဆိုင ရမလုပ ငန း73  

အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဆိုင ရမ ကိစၥရပ မခမးကုိ ေဆမင ရြက သည ့ဌမနတစ ္ု ျဖစ သည ့အမးေလခမ စြမ ေထြအုပ ဌမနသည  အျ္မးအစိုးရဌမနမခမး 
၏ ေမတၱမရပ ္ံ္ခက မခမးကုိလည း ျဖည ့ဆည းေဆမင ရြက  
ေပးပါသည ။ ေထြအုပ ၏ မ ဝါဒလမ းညႊန တြင  ၎၏ 
တမဝန မခမးအျဖစ  “နိုင ငံေတမ သမၼတ႐ုံးုံး ာႏွင ့ ျပည ေထမင စ ု
အစိုးရအဖြြဲ႕႐ုံးုံးတို႔မွ ္ခမွတ ေပးေသမ တမဝန မခမး၊ ျပည ထြဲေရး 
ဝန ႀက းဌမနမွ ေပးအပ ေသမတမဝန မခမး၊  ေထြအုပ ၏ 
အဓိကတမဝန မခမး ာႏွင ့ အျ္မးဝန ႀက းဌမနမခမးမွ ေပးအပ ေသမ 
တမဝန မခမးဟ ၍ ေဖမ ျပထမးပါသည ။”74  

မခမးျပမးလွေသမ တမဝန မခမးကုိ ထမ းေဆမင ာုိႏင ရန  အတြက  
ျပည ေထမင စုအဆင ့တြင  ေနျပည ေတမ ရွိ ေထြအုပ ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ ၌ 
ဌမန္ြြဲ (၆) ္ုျဖင ့ စ မံ္န ႔္ြြဲ ေဆမင ရြက လခက ရွိပါသည ။ 
အဆိုပါဌမနမခမးမွမ (၁) စ မံေရးရမ၊ ဝန ထမ းေရးရမ ာွႏင ့ 
ေထမက ပံ့ဌမန၊ (၂) အေထြေထြဌမန၊ (၃) ေျမ၊ ယစ မခိ်ဳး ာွႏင ့ 

အ္ြန ဌမန၊ (၄) ဘတ ဂခက ာႏွင ့ေငြစမရင းဌမန (၅) ေလ့ကခင ့ေရး ာႏွင ့သုေတသနဌမန (၆) နိုင ငံတကမေရးရမ ဌမနမခမးျဖစ ၾကပါသည ။ အဆိုပါ 
ဌမနမခမးအျပင  ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမး အထ းသျဖင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ ာွႏင ့္ရိုင  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအတြက  သင တန းေကခမင းတစ ္ုကို ရန ကုန ၿမိ်ဳ႕တြင  
ဖြင ့လွစ ထမးရွိပါသည ။ အဆိုပါ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးပညမ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးမႈသင တန းေကခမင းသည  ေလ့ကခင ့ေရးာႏွင ့ သုေတသနဌမန၏ တစ စိတ တစ ပိငု း 
ျဖစ ပါသည ။ 75   ၂၀၀၄ ္ုာွႏစ အထိ ေထြအုပ ၏ ဌမနတစ ္ုအျဖစ  စမေပစ စစ ေရးာွႏင ့ မွတ ပုံတင ဌမန ရွိ္ြဲ့ေသမ လည း ေနမက ပိုင းတြင  
ျပန ၾကမးေရးဝန ႀက းဌမနသို႔ လႊြဲေျပမင းေပး္ြဲ့ပါသည ။ 76   ၂၀၀၅ ္ုာွႏစ မ ွ ၂၀၁၂ ္ုာႏွစ အထိ ဌမန (၅) ္ုသမ ရွိ္ြဲ့ေသမ လည း ၂၀၁၁ ္ုာႏွစ ၊ 
ဧၿပ လေနမက ပိုင း ာႏိုင ငံေတမ သမၼတ ဦးသိန းစိန အစိုးရ ဖြြဲ႕စည းၿပ းကမလတြင  ကုလသမဂ ေအဂခင စ မခမး၊ အလွ ရွင  ာႏွင ့ NGO အဖြြဲ႕အစည းမခမး 
စသည ့ ာႏိုင ငံတကမအဖြြဲ႕အစည းမခမးာႏွင ့ ထိေတြ႕ဆက ဆမံႈမခမးလမသည ့ အတြက  ာုိႏင ငံတကမေရးရမ ဌမန တစ ္ုကိ ုဖြင ့လွစ ္ြဲ့ပါသည ။77  

စ မေံရးရမဌမန 

ဤဌမနသည  ဌမနတြင းဆိုင ရမ ကိစၥရပ မခမးကုိ ေဆမင ရြက ပါသည ။ 78  
အထ းသျဖင ့ ႐ုံးုံးလုပ ငန းလည ပတ နိုင ရန  စ မံေရးရမ၊ ေငြစမရင း ာွႏင ့ 
ဝန ထမ းေရးရမတို႔ကို စ မံ္န ႔္ြြဲပါသည ။ ပုံမွန တမဝန မခမးမွမ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး 
္န ႔ထမးျ္င း၊ ရမထ းတိုးျမႇင ့ျ္င း၊ ဝန ထမ းအေရႊ႕အေျပမင း၊ ္ြင ့ ာႏွင ့ အၿငိမ းစမး 
ဝန ထမ းမခမး အတြက  ပင စင  ကိစၥရပ မခမးျဖစ ပါသည ။  

ရမထ းတိုးျမႇင ့ျ္င းဆိုင ရမမ ဝါဒမခမးအျဖစ  ာုိႏင ငံ့ဝန ထမ းဥပေဒ အတိုင း ကခင ့သုံး 
ပါသည ။ ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမးအမး ျပည ေထမင စုရမထ းဝန  အဖြြဲ႕မွေန၍ 
ေရြး္ခယ ္န ႔အပ ေပးပါသည ။ ေထြအုပ ၏ ဝန ထမ းေရးရမကိ ု အဓိက အမးျဖင ့ 
ဗဟိုမွ စ မံ္န ႔္ြြဲ ေပးပါသည ။ ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမး၊ ္ရိုင ာွႏင ့ 
ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး အမးလံုးကို ေနျပည ေတမ မွ ္န ႔အပ ပါသည ။ 
ရမထ းတိုးျမႇင ့ျ္င းဆိုင ရမ ကိစၥရပ မခမး အတြက ေကမ မတ မခမးဖြြဲ႕စည း၍ ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမန၊ ဒုတိယဝန ႀက းမ ွ ဒုတိယညႊန ၾကမးေရးမွ း 

                                                           

73 ေထြအုပ လက ကမ းစမေစမင  

74 ေထြအုပ ၏ သမိုင း ာွႏင ့ တမဝန မခမး ႐ုံးုံးတြင းမွတ တမ း 

75 ေလက့ခင ့ေရး ာွႏင ့ သေုတသနဌမနဆိငု ရမ အ္ခက အလက မခမး၊ ေထြအုပ ၊ ျပည ထြဲေရး၊ 

76 ၂၀၀၄၊ ေထြအုပ  ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ ဖြြဲ႕စည းပုံ၊ ေထြအုပ မတွ တမ းလက စြြဲ၊ ေနမက ဆက တြြဲ (ဂ-၁) ာွႏင ့ ျပန ၾကမးေရးဝန ႀက းဌမန၊ အမိန ႔ ၂-၁၀ (၃/၂၀၀၅)၊ 

77 ေနထြန း, ေနမက ဆက တြြဲ (္) ာွႏင ့ နိုင ငံတကမေရးရမဌမန ာွႏင ့ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ခက မခမး၊ 

78 ေနထြန း စမမခက ာွႏမ-၁၁၆၊ 

ေထြအုပရ္ုူံး္််ဳပရ္ွိ
ဌမန္ြမဲ်မူး

စ မံေရူးရမဌမန

ေျမယမ၊ ယစ္မ်ိ်ဳူးာႏွင့္
အ္ြန္ဌမန

ာႏုိင္ငံတကမေရူးရမဌမန

ဘ႑မေရူးာႏွင့္
ေငြစမရင္ူးဌမန

ေလ့က်င့္ေရူးာွႏင့္
သုေတသဌမန

အေထြေထြဌမန

 စ မံေရးရမဌမန ရည ရြယ ္ခက  

 ဝန ထမ းမခမး၏ မခိ်ဳး္ခစ စိတ ဓါတ  ရွင သန ထက ျမက  
ေရးာွႏင ာုိ့ႏင ငံေတမ ၏ ေကခးဇ းသစၥမကို ေစမင့္သိ 
ရုိေသေရူး၊ 

 ဝန္ထမ္ူးက်င့္ဝတ္စည္ူးကမ္ူးာွႏင့္ တညဆ္ဲဥပေဒမ်မူး 
ကိုေလူးစမူးလိုက္နမေရူး၊ 

 ဝန္ထမ္ူးမ်မူး၏ လုပ္ငန္ူးကၽြမ္ူးက်င္မႈ ျမင့္မမူးေရူးာွႏင့္ 
အရည္အ္်င္ူးာွႏင့္ စြမ္ူးေဆမင္ရည္ တိုူးတက္ေရူး၊ 

 ဝန္ထမ္ူးမ်မူး သက္သမေ္်မင္္်ိေရူး၊ 
 ာုိႏင္ငံေတမ္ပိုင္ပစၥည္ူးမ်မူးာွွႏင့္ ျပည္သ ႕ဘ႑မေငြ 

ယိုဖိတ္မႈမရွိေစရန္ ထိန္ူးသိမ္ူးေစမင့္ေရွမက္ေရူး၊ 
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ာႏွင ့အထက  ဝန ထမ းမခမးာႏွင ့ ညႊန ္ခ်ဳပ မွ ဒုတိယ ညႊန ၾကမးေရးမွ းာွႏင ့ေအမက  ဝန ထမ းမခမးာႏွင ့ပတ သက သည ့ ေကမ မတ  တို႔ကုိ 
အသ းသ းဦးေဆမင ပါသည ။ ဌမနအေနျဖင ့ အုပ ္ခ်ဳပ မႈ ဆိုင ရမာွႏင ့ ေမမ ေတမ ယမဥ ျပ်ဳျပင ထိန းသိမ းျ္င းဆိုင ရမတို႔ကုိ ေဆမင ရြက  ပါသည ။ 
အျ္မးဝန ႀက းဌမနမခမး၏ ေတမင းဆို္ခက မခမးကုိလည း သက ဆိုင ရမ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း႐ုံးုံးမခမးထံ ဆက လက ေပးပို႔ေပးရပါသည ။ ထို႔ျပင  
ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနေအမက ရွိ အျ္မးဌမနမခမးအတြက  လိုအပ သည ့ အုပ ္ခ်ဳပ မႈဆိုင ရမတို႔ကိ ုပံ့ပိုးေပးရပါသည ။  

အေထြေထြဌမန 

ဤဌမနသည  ေထြအုပ ၏ အေထြေထြတမဝန မခိ်ဳးစုံကို ေဆမင ရြက သည ႔ဌမနတစ ္ျုဖစ ပါသည ။79 အထ းသျဖင ့ ဥပေဒေရးရမာွႏင ့ ပတ သက သည ့ 
တမဝန မခိ်ဳးစုံကို ထမ းေဆမင ရပါသည ။ ထိုသုိ႔ေဆမင ရြက ရမ တြင  ေထြအုပ ၏ 
ဥပေဒမခမးာွႏင ့ မ ဝါဒမခမးကုိ ၎၏ဝန ထမ းမခမး လိုက နမ အေကမင အထည  
ေဖမ ေစရန ာွႏင ့ လႊတ ေတမ မွ ေမးျမန းသည မခမး ေျဖၾကမးျ္င း တို႔ကုိ အဓိကထမး 
ေဆမင ရြက ပါသည ။ ထို႔ျပင  ၁၉၈၈ ္ုာွႏစ  ဥပေဒျဖင ့ ျပဌမန းထမးသည ့ 
ာႏိုင ငံျ္မးသမးပိုင ပစၥည းမခမးကုိ ျမန မမာုိႏင ငံသမးမခမး ထံ လႊြဲေျပမင းရန ကိစၥ 
တို႔လည း ပါဝင ပါသည ။80  အျ္မးအေရးႀက းတမဝန  တစ ္ု အျဖစ  ျပည တြင းာႏွင ့ 
ျပည ပတို႔မ ွ NGO မခမး ျမန မမာုိႏင ငံ၌ လ မႈေရး လုပ ငန းမခမးေဆမင ရြက ာႏိုင ေရး 
အတြက  မွတ ပုံတင ေပးျ္င းပင  ျဖစ ပါသည ။ ၂၀၁၁ ္ုာွႏစ ေနမက ပိုင း 
နိုင ငံတကမဖြံ႔ၿဖိ်ဳးမႈ အက အည မခမး ပြင ့လင းလမ္ခိန တြင  ဤတမဝန မွမ ဌမန၏ 
အဓိကလုပ ငန းတစ ္ုျဖစ လမ္ြဲ့ပါသည ။81  ထိုသုိ႔ ေဆမင ရြက ရမတြင  သက ဆိုင  
ရမဝန ႀက းဌမနမခမး၊ အထ းစုံစမ းစစ ေဆးေရး ဦးစ းဌမနာွႏင ့ ျပည နယ / 
တိုင းေဒသႀက း အစိုးရမခမးတုိ႔၏ သေဘမထမး မွတ ္ခက မခမးရယ ၍ ညႇိာိႏႈင း 
ေဆမင ရြက ရပါသည ။ ေဒသနယ နမိိတ ာႏွင ့ ပတ သက ၍ ဤဌမနသည  ္ရိုင ာွႏင ့ 
ၿမိ်ဳ႕နယ မခမး၏ ပထဝ ဝင ေဒသမခမးကိ ု ပိုင းျ္မးၿပ း နယ နိမိတ သတ မွတ သည ့ 
လုပ ငန းတစ ္ုလည းပါဝင ပါသည ။ 82   ေနမက ဆံုးတမဝန တစ ္ု အေနျဖင ့ 
အေထြေထြဌမနသည  ာုိႏင ငံ့ဝန ထမ းမခမး၊ ရြဲာႏွင ့ မ းသတ တပ ဖြြဲ႕ဝင မခမးအတြက  
သမမက သံဃမေတမ  ာွႏင ့ လ ပုဂ ိ်ဳလ မခမးအတြက  ာႏုိင ငံေတမ မ ွဘြြဲ႕ထ း၊ ဂုဏ ထ းမခမး ္ခ းျမႇင ့ာုိႏင ေရး အတြက လည း တမဝန ယ  ေဆမင ရြက  
ရပါသည ။83  

ေျမယမ၊ ယစ မခ်ိဳး ာွႏင ့ အ္ြန ဌမန 

ဤဌမနသည  ေျမ၊ ယစ မခိ်ဳးစ မံ္န ႔္ြြဲမႈာွႏင ့ အ္ြန ေလးမခိ်ဳးျဖစ သည ့ ေျမ္ြန ၊ ယစ မခိ်ဳး္ြန ၊ 
ဓမတ သတၱ်ဳ္ြန ာႏွင ့ တမတမံ္ြန တို႔ကို စ မံ္န ႔္ြြဲပါသည ။ 84   ေျမစ မံ္န ႔္ြြဲျ္င းာွႏင ့ပတ သက ၍ 
ေထြအုပ အေနျဖင ့ ၿမိ်ဳ႕ျပေျမမခမးာွႏင ့ ယင းတုိ႔ာႏွင ့ဆက စပ သည ့ မွတ ပုံတင ျ္င း၊ လ ေနထိုင ္ြင ့ ာႏွင ့ 
လုပ ငန းလုပ ကိုင ္ြင ့လိုင စင မခမး၊ စ းပြမးေရးလုပ ကိုင နိုင ရန  ေျမမခမး္ခေပးျ္င းတို႔ကို 

                                                           

79 အေထြေထြဌမနမ ွညႊန မွ းာွႏင ့ အရမထမ းမခမးာွႏင ့ ေတြ႕ဆုေံမးျမန း္ခက ာွႏင ့ ေထြအုပ လက ကမ းစမေစမင ၊ 

80 မေရႊ႕မေျပမင းနိုင ေသမပစၥည းမခမးကိကုန ႔သတ သည ့ဥပေဒ 

81  အေျပမင းအလြဲမခမးမတိုင မ  NGO (၂၃၅) ဖြြဲ႕ ာွႏင ့ INGO (၂) ဖြြဲ႕သမ မွတ ပုတံင ထမးေသမ လည း ၂၀၁၄ ္ုာွႏစ  ာႏွစ ဦးပိုင းတြင  (၆၀၀) ေကခမ အထ ိ
မခမးျပမးလမ္ြဲ့ပါသည ။ အေထြေထြဌမန ညႊန မွ းာွႏင ့ ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ခက ၊ 

82 ၁၉၇၂ ္ုာွႏစ တြင  ္ရိုင ေပါင း (၄၇) ္ု ာွႏင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ ေပါင း (၂၈၆) ္ုရွိ္ြဲပ့ါသည ။ ၂၀၀၄ ္ုာႏွစ တြင  ္ရိငု ေပါင း (၆၅) ္ု ာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ ေပါင း (၃၂၅) ္ုရွိလမၿပ း ၂၀၁၄ 
္ုာွႏစ တြင  ္ရိုင ေပါင း (၇၃) ္ု ာွႏင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ ေပါင း (၃၃၀) ရွိလမပါသည ။ U Kyaw, စမမခက ာွႏမ-၅၈ ာွႏင ့ ၆၃၊ 

83 ဘြြဲ႕ထ းဂုဏ ထ းမခမးမမွ အမခမးအမးျဖင ့ ဝန ထမ းေကမင းဆု၊ ာုိႏင ငံ့ဝန ထမ းဆာွုႏင ့ ေအး္ခမ းသမယမေရးာွႏင ့တရမးဥပေဒစိးုမိုးေရးဆတုဆံိပ မခမး ျဖစ ပါသည ။ 

84 ေျမ၊ ယစ မခိ်ဳးာွႏင ့ အ္ြန ဌမနမ ွညႊန မွ းာွႏင ့ အရမထမ းမခမးအမး ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ခက ၊ 

အေထြေထြဌမန ရည ရြယ ္ခက  

 ဥပေဒေရူးရမ ကိစၥရပ္မ်မူး ေဆမင္ရြက္ေရူး၊ 
 ၿမိ်ဳ႕ာွႏင့္ ေက်ူးရြမမ်မူး စနစ္တက်ဖြ႕ဲစည္ူးေရူး၊ 
 ေက်ူးလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳူးတိုူးတက္ေရူးလုပ္ငန္ူး 
 မ်မူး စနစ္တက် အေကမင္အထည ေဖမ္ေရူး၊ 
 အသင္ူးအဖြ႕ဲဥပေဒမ်မူးဥပေဒာွႏင့္အည ဖြ႕ဲစည္ူးေရူး၊ 
 ဂုဏ္ထ ူးေဆမင္ဘြဲ႕၊ တံဆိပ္မ်မူး ္  ်ူးျမွင့္    

ထိုက္သ ကုိ ္  ်ူးျမွင့္ေရူး၊ 
 နယ္စပ္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိ်ဳူးတိုူးတက္ေရူး လုပ္ငန္ူးမ်မူး 

အေကမင္အထည္ေဖမ္ ေဆမင္ရြက္ေရူး၊ 
 မေရႊ႕မေျပမင္ူးနုိင္ေသမ ပစၥည္ူးမ်မူး 

လႊေဲျပမင္ူးျ္င္ူးဆုိင္ရမ ကိစၥမ်မူးေဆမင္ရြက္ေရူး၊ 

ေျမယမ၊ ယစ္မ်ိ်ဳူးာႏွင့္ အ္ြန္ဌမန 

 ေျမယမစ မံ္န႕္္ြမဲႈမ်မူး ဥပေဒာွႏင့္ 
အည ျဖစ္ေရူး၊ 

 ယစ္မ်ိ်ဳူးစ မံ္န္႕္ြမဲႈမ်မူး စနစ္တက် 
ျဖစ္ေရူး၊ 

 အ္ြန္ (၄)မ်ိ်ဳူး လ်မထမူး္်က္ 
ျပည့္မ ေက်မ္လြန္ေအမင္ 
ေကမက္္ံေရူး၊ 
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ေဆမင ရြက ပါသည ။ 85   ထို႔ျပင  ဘမသမေရးအဖြြဲ႕အစည းမခမးျဖစ သည ့ ဘုန းႀက းေကခမင းမခမး၊ ္ရစ ယမန ဘုရမးေကခမင းမခမး ာွႏင ့ 
ဗလ မခမးအတြက  ဝတၱကေျမမခမးကို စ မံ္န ႔္ြြဲေပးပါသည ။ လိုအပ ပါက ေထြအုပ အေနျဖင ့ ေကခမင းမခမး၊ လမ းမခမးာႏွင ့ အထ းစ းပြမးေရးဇုန  
စသည တို႔ အတြက  အမခမးျပည သ ႔အကခိ်ဳးငွမ ေျမသိမ းျ္င းတို႔ကုိ ေဆမင ရြက ေပးရပါသည ။ ဤဌမန အေနျဖင ့ ေျမအျငင းပြမးမႈမခမး 
ေျဖရငွ းရမတြင လည း ပါဝင ပတ သက မႈရွိပါသည ။ လုပ ထုံးလုပ နည းအရ ေထြအုပ  ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ အေနျဖင ့ ေျမာွႏင ့ပတ သက သည ့ 
တိုင စမလက ္ံရရွပိါက သက ဆိုင ရမ ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက း ေထြအုပ သို႔ စုံစမ းေဖမ ထုတ ရန  ဆက လက ညႊန ၾကမးၿပ း ေကမ မတ မွ 
ဆုံးျဖတ ေပးပါသည ။ 86   ေသးငယ သည ့ ေျမအျငင းပြမးမႈမခမးကုိမ  သက ဆိုင ရမ ္ရိုင ာွႏင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ မွ းမခမးမွ ေျဖရငွ းေပးၾကပါသည ။ 
ယစ မခိ်ဳးစ မံ္န ႔္ြြဲျ္င းာွႏင ့ပတ သက ၍ ေထြအုပ မွ အေျ္္ံယစ မခိ်ဳး (၄) ္ ုျဖစ သည ့ အရက ၊ ဘ ယမ၊ ကေဇမ  ာႏွင ့ ဝိုင တို႔မ ွယစ မခိ်ဳးလိုင စင  (၄၁) မခိ်ဳးကို 
ထုတ ေပးပါသည ။ ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမးအေနျဖင ့ ယ္ုအ္ါ သ းျ္မးစ ျပဌမန းလမပါသည ။ (ေနမက ဆက တြြဲ - ၄ ကိုရႈ) 87  
ယစ မခိ်ဳးစ မံ္န ႔္ြြဲမႈမွမ Burma Excise Manual of 1917 ကိ ုအေျ္္ ံပါသည ။ ေထြအုပ ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ မွ လိုင စင အတြက  အတည ျပ်ဳ္ခက ျပ်ဳလုပ ေပးၿပ း 
ၿမိ်ဳ႕နယ ေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမးမ ွအ္ြန ေကမက ္ံျ္င းတို႔ကို ေဆမင ရြက ပါသည ။ 

အ္ြန ေကမက ္ံျ္င းသည  ေထြအုပ ၏ အဓိကတမဝန မခမးအနက  တစ ္ုျဖစ ပါသည ။ 88 ေျမ၊ ယစ မခိ်ဳးာႏွင ့ အ္ြန ဌမနအေနျဖင ့ 
အ္ြန ေကမက ္ံျ္င းတမဝန ကို ေဆမင ရြက ရေသမ လည း ၿမိ်ဳ႕နယ ာွႏင ့ ္႐ိုိုင ႐ုံးုံးမခမးမွ ေကမက ္ံေပးရပါသည ။ ေထြအုပ မွ အ္ြန  (၄) မခိ်ဳးကို 
ေကမက ္ံေပးပါသည -89  

 ယစ မခ်ိဳး္ြန   
အရက ၊ ဘ ယမ၊ ကေဇမ  ာႏွင ့ ဝိုင အတြက  ထုတ ေပးသည ့ ယစ မခိ်ဳးလိုင စင  (၄၁) မခိ်ဳးေပၚတြင  ေကမက ္ံျ္င း ျဖစ ပါသည ။90  

 ေျမ္ြန    
ၿမိ်ဳ႕ျပာွႏင ့ စိုက ပခိ်ဳးေျမအ္ခိ်ဳ႕ေပၚတြင  အသုံးျပ်ဳ္ ေကမက ္ံျ္င း ျဖစ ပါသည ။  

 တမတမံ္ ြန   
ဆည ေရေသမက  စပါးစိုက ္င းမခမးာႏွင ့ ျမစ ေရတင ၍ ေရသြင းစိုက ပခိ်ဳးသည ့ စိုက ္င းမခမးအတြက  ဆည ေျမမင းမခမး 
အသုံးျပ်ဳ္ျဖစ ပါသည ။ ဆည ေရေသမက ေဒသမခမးတြင  အဓိကထမး ေကမက ္ံပါသည ။  

 ဓါတ သတ်ၱဳ္ြန   
နိုင ငံပိငု ာွႏင ့ ပုဂ လိကပိုင  ဓါတ သတၱ်ဳတ းေဖမ ျ္င းမွ ေကမက ္ျံ္င းျဖစ ပါသည ။ ထိုသုိ႔ေကမက ္ံရမတြင  ျမ န စပါယ  သို႔မဟုတ  
ၿမိ်ဳ႕ျပလမ းမခမးေဆမက လုပ ျ္င း၊  အျ္မးရည ရြယ ္ခက ၊ ဆည ေျမမင းသြယ တန းျ္င း၊ ရထမးလမ း သို႔မဟုတ  လမ းေဖမက လုပ ျ္င း၊ 
ရႊံ႕ေစး၊ စကခင ေကခမက ၊ ဂခစ ပဆမ  ာႏွင ့ သ းျ္မးဥပေဒျဖင ့ ျပဌမန းထမးျ္င းမရွိေသမ ဓါတ သတၱ်ဳမခမး အေပၚတြင  
ေကမက ္ံျ္င းျဖစ ပါသည ။91  

                                                           

85 လယ ယမစိကု ပခိ်ဳးေရးာွႏင ့ဆည ေျမမင းဝန ႀက းဌမနမ ွလယ ယမေျမမခမးစမရင းကိ ုထိန းသိမ းၿပ း ေထြအုပ မ ွစမးကခက ေျမမခမးကိ ုစ မံ္န ႔္ြြဲပါသည ။ 

86  ျပည ေထမင စုအစိုးရအဖြြဲ႕၏ အမိန ႔အမွတ  (၅၉/၂၀၁၃) ျဖင ့ ေျမယမစ မံ္န ႔္ြြဲေရးဗဟိုေကမ မတ အမး ဒုတိယသမၼတမ ွ ဥကၠဌ၊ ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းာွႏင ့ 
လယ ယမစိကု ပခိ်ဳးေရးာွႏင ့ ဆည ေျမမင းဝန ႀက းတို႔မ ွ ဒုတယိဥကၠဌမခမးအျဖစ  ေဆမင ရြက ပါသည ။ ဗဟိမုွသည  ေကခးရြမအဆင ့အထိ ေကမ မတ မခမးကိ ု
အဆင ့ဆင ့ဖြြဲ႕စည းထမးၿပ း ယင းေကမ မတ မခမး၏ တမဝန မခမးမွမ ေျမယမအျငင းပြမးမႈ ေျဖရွင းေပးေရး၊ ေျမသမိ းယမသမိ း ကိစၥရပ မခမးာွႏင ့ပတ သက ၍ 
တိုင ၾကမးစမမခမးကိ ု ေျဖရငွ းေပးျ္င း တို႔ျဖစ ပါသည ။ ေဒသအဆင ့တြင  အဆိုပါေကမ မတ မခမးကိ ု လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ ၏ လက ေအမက တြင  
ထည ့သြင းထမးပါသည ။ 

87 မ လ ယစ မခိ်ဳးလိုင စင  (၄၁) မခိ်ဳးမွမ ၿဗိတသိၽွကိလုိနု ေ္တ ကတည းကရွိ္ြဲသ့ည ့ ယစ မခိ်ဳးလိုင စင မခမးျဖစ ၿပ း လက ရွိအေနအထမးတြင  ေထြအုပ မ ွယစ မခိ်ဳး လိငု စင  
(၂၈) မခိ်ဳးကို ထတု ေပးလခက ရွပိါသည ။ ယ္ုအ္ါ သက ဆိုင ရမ ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက း လႊတ ေတမ မခမးမွ ယစ မခိ်ဳး လိုင စင ာွႏင ့ ဥပေဒမခမးကိ ု သ းျ္မးစ  
ျပဌမန းေပးလခက ရွပိါသည ။ 

88  ေထြအုပ လုပ ထုံးလပု နည းမခမးအရ ္႐ိုိုင အပု ္ခ်ဳပ ေရးမ ွးသည  ေကမ လတိ ေတမ အရမရွ ိ အျဖစ လည းေကမင း၊ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမ ွးသည  
လက ေထမက ေကမ လတိ ေတမ အရမရွအိျဖစ လည းေကမင း တမဝန ထမ းေဆမင ရပါသည ။ (မြန ျပည နယ ္ရိငု မ ွးာွႏင ့ ေတြ႕ဆုေံမးျမန း္ခက ) 

89 ေထြအုပ  ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ  မွတ တမ း၊ စမမခက ာွႏမ-၇၀၊ 

90 မ လက ယစ မခိ်ဳးလိငု စင  (၄၁) ္ုရွိထမးေသမ လည း သက ဆိုင ရမ ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက းအစိုးရမခမး၏ လုပ ပိငု ္ြင ့ေၾကမင ့ ယ္ုအ္ါ ေျပမင းလြဲမႈရွိပါသည ။ 

91 ေနထြန း, စမမခက ာွႏမ ၁၂၇-၁၂၈၊ 
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အဆိုပါအ္ြန စနစ မခမးမွမ႐ိုႈပ ေထြးၿပ း ဤစမတမ း၏သုေတသနျပ်ဳလုပ သည ့ ရည ရြယ ္ခက ထက  ေကခမ လြန ေနပါသည ။ အ္ြန ဥပေဒ မခမးမွမ 
ကိုလုိန စနစ ကပင  ျပဌမန းထမးသည ့ ဥပေဒမခမးျဖစ ပါသည - 

 

(က)  ၁၈၇၆္ာွုႏစ ၊ ေျမာွႏင ့ အ္ြန  အက ဥပေဒ၊ 

(္) ၁၈၈၀္ုာွႏစ ၊ ္ရိုင ္ိုင ေၾကး ဥပေဒ၊ 

(ဂ) ၁၈၈၉္ုာွႏစ ၊ အထက ျမန မမျပည  ေျမာွႏင ့ အ္ြန စည းမခဥ း ဥပေဒ၊  

(ဃ) ၁၈၉၀္ုာွႏစ ၊ အ္ြန ေတမ အရ ေကမက ္ံမႈ ဥပေဒ၊  

(င) ၁၉၁၇္ုာွႏစ ၊ ျမန မမာုိႏင င ံယစ မခိ်ဳး အက ဥပေဒ၊  

(စ) ၁၉၂၈္ုာွႏစ ၊ ျမန မမာုိႏ င င ံယစ မခိ်ဳး နည းဥပေဒ၊  

(ဆ) ၁၉၈၂္ုာွႏစ ၊ ေရာွႏင ့ တမတမံ္ြန  ဥပေဒ၊ 92  

အ္ြန ေကမက ္ံျ္င းကိ ု ာႏွစ စဥ ျပ်ဳလုပ ၿပ း အ္ြန မခမးသည  ဖြြဲ႕စည းပုအံေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး-၅ အရ ယ္ုအ္ါ ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက း 
ေငြစမရင းထြဲသို႔ ေပးသြင းရပါသည ။ တစ ဖက တြင မ  ေနျပည ေတမ ေကမင စ နယ ေျမအတြင း ေကမက ္ံ ရရွိသည ့ အ္ြန မခမးကုိ 
ျပည ေထမင စုေငြစမရင းသို႔ ေပးသြင းရပါသည ။ အဆိုပါအ္ြန မခမးကုိ ေထြအုပ မွ ၁၉၈၉-၉၀ ဘ႑မေရးာႏွစ မွစတင ၍ ေကမက ္ံျ္င းျဖစ ၿပ း 
ယင းမတိုင မ က ျပည တြင းအ္ြန မခမးဦးစ းဌမနမွ ေကမက ္ပံါသည ။ 93   ယစ မခိ်ဳး္ြန မခမးသည  အ္ြန ဝင ေငြမခမး တြင  အမခမးဆံုးျဖစ ပါသည ။ 
ေျမ္ြန ာွႏင ့ ဓမတ သတၱ်ဳ္ြန မခမးမွမလည း တျဖည းျဖည း တိုးျမႇင ့ေကမက ္ံရလခက ရွိေသမ လည း ပမမဏ နည းပါးပါသည ။ ၂၀၀၇ ္ုာႏွစ ၊ 
ေမလအထိ ေရ္ြန မခမးေကမက ္ံမႈကို လယ ယမစိုက ပခိ်ဳးေရးာႏွင ့ဆည ေျမမင းဝန ႀက းဌမန၏ ဆည ေျမမင းဦးစ းဌမနသို႔ လႊြဲေျပမင းေပး္ြဲၿ့ပ းေနမက  
တမတမံ္ြန  ေကမက ္ံရရွမိႈ ကခဆင းသြမးပါသည ။  

ဇယမး (၁)၊ အ္ြန  (၄) မခ်ိဳးအတြက  ေထြအုပ မ ွအ္ြန ေကမက ္ မံႈအေျ္အေန (ကခပ သန းေပါင း)94 
အ္ြန အမခ်ိဳးအစမးမခမး ၁၉၈၉-၉၀ ၂၀၀၉-၁၀ ၂၀၁၂-၁၃ 
ယစ မခ်ိဳး္ြန  12.76 6,066.54 8,533.01 
ေျမယမ္ြန  44.82 130.36 144.69 
တမတမံ္ ြန  19.17 12.31 10. 45 
ဓါတ သတ်ၱဳ္ြန  4.69 48.65 196.92 

ဘ႑မေရးာွႏင ့ေငြစမရင းဌမန 

ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက းအစိုးရမခမး မရွိေသး္င  ၂၀၁၁ ္ုာွႏစ  မတိုင မ  ကမလမခမး 
အတြင း ေထြအုပ ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ ရွိ ဘတ ဂခက ာႏွင ့ေငြစမရင းဌမနမွ ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းအမးလံုး 

                                                           

92 ေထြအုပ  ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ မွတ တမ း၊ စမမခက ာွႏမ-၇၁၊ 

93  အဆိုပါတမဝန မခမးအမး ေထြအုပ သို႔ ၁၉၈၉-၉၀ ဘ႑မေရးာွႏစ မခမးတြင  လႊြဲေျပမင းေပး္ြဲပ့ါသည ။ ေထြအုပ မ ွ အဆိုပါအ္ြန မခမးကိ ု ၁-၄-၁၉၈၉ ရက ေန႔မ ွ
စတင ေကမက ္ံ္ ြဲ့ပါသည ။ ယ္င ကတည းကပင  ေထြအုပ အေနျဖင ့ အ္ြန ေကမက ္သံည ့တမဝန မခမးကိ ု ထမ းေဆမင ္ ြဲ့ရပါသည ။ ၁၉၇၂ ္ုာွႏစ တြင  
ျပည တြင းအ္ြန မခမးဦးစ းဌမနသို႔ ယစ မခိ်ဳး္ြန မခမး ေကမက ္ ံရန  တမဝန မခမးလႊြဲေျပမင းေပးျ္င း မျပ်ဳမ ကမလအထိ ေထြအုပ မွ ေကမက ္ေံပး္ြဲပ့ါသည ။ 

94 ေထြအုပ  ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ မွတ တမ း၊ စမမခက ာွႏမ-၇၁၊ ေငြေဖမင းပြမႈာႏႈန း ကိထုည ့သြင းတြက ္ခက ညႇိာႏွိုင းထမးၿပ းျဖစ သည ဟ ုယ ဆပါသည ။ 

ဘ႑မေရးာွႏင ့ ေငြစမရင းဌမန ရည ရြယ ္ခက  

 ရေငြမခမးကုိ လခမထမး္ခက  
ျပည ့မ ေကခမ လြန ေရးာွႏင ့အသံုးစရိတ   
မခမး ၿ္ိ်ဳးၿ္ံေ္ၽြတမသံုးစြြဲေရး၊ 

 အသံုးစရိတ တုိင း ဘ႑မေရး 
ကခင ့စဥ ာွႏင ့ စည းမခဥ းစည းကမ းာႏွင ့ 
ည ညႊတ ေရး။ 
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အတြက  ဘတ ဂခက လခမထမး္ခက မခမးကုိ တြက ္ခက ေပးပါသည ။ 95   ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒအရ ေထြအုပ ၏ 
ဘတ ဂခက အသုံးစရိတ အမး ျပည ေထမင စ ု ာႏွင ့ ျပည နယ /တိုင းေဒသႀက းမခမးရွိ ေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမးဟ ၍ (၂) ပိုင း္ြြဲျ္မးထမးပါသည ။ 
ျပည ေထမင စုအဆင ့ ေထြအုပ ဘတ ဂခက တြင  (၁) ေထြအုပ ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ ၏ အသုံးစရိတ ၊ (၂) အုပ ္ခ်ဳပ ေရးပညမဖြံ႕ၿဖိ်ဳးမႈသင တန းေကခမင း၏ 
ဘတ ဂခက ာႏွင ့ (၃) ေနျပည ေတမ  ေကမင စ  ၏ ဘတ ဂခက မခမးပါဝင ပါသည ။ ေထြအုပ ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ မွ ျပည ေထမင စုအဆင ့ ဘတ ဂခက  အတြက  
ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနသို႔ တင ျပရပါသည ။ ္ြင ့ျပ်ဳ္ခက ရရွိၿပ းေနမက  ဘတ ဂခက ာႏွင ့ေငြစမရင းဌမနမွ ျပည ေထမင စ ု ဘ႑မေရးေကမ မရွင သို႔ 
တင ျပာုိႏင ေရးအတြက  ေဆမင ရြက ၿပ း ျပည ေထမင စုလႊတ ေတမ မွ ာႏွစ စဥ  ျပည ေထမင စု၏ ဘ႑မေငြအရ အသုံးဆိုင ရမ 
ဥပေဒျပဌမန းေပးပါသည ။ ဥပမမအမးျဖင ့ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑မေရးာွႏစ အတြက  ျပည ေထမင စုအဆင ့ ေထြအုပ  အသုံးစရိတ မွမ ကခပ သန းေပါင း 
၂,၀၉၃.၃၈၄ ျဖစ ၿပ း အမခမးစုမွမ ဝန ထမ းလစမာႏွင ့ စရိတ မခမး ျဖစ ပါသည ။96  

(၁-၁၀-၂၀၁၁) ရက ေန႔မွစတင ၍ ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက းမခမး၏ ဘတ ဂခက အမး သက ဆိုင ရမေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမးမတွစ ဆင ့ 
စတင စ မံ္န ႔္ြြဲသည ့စနစ ကိ ုကခင ့သုံး္ြဲ့ပါသည ။97  ထိုသုိ႔စ မံ္န ႔္ြြဲရမတြင  ဗဟိုမွ ထိန း္ခ်ဳပ ထမးသည ့ ေဒသအဆင ့ဆင ့ရွ ိ(ရပ ကြက  ာႏွင ့ ေကခးရြမ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းာွႏင ့ စမေရးမခမးအပါအဝင ) ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမး၏ လစမာွႏင ့ စရိတ မခမးလည း ပါဝင ပါသည ။ သက ဆိုင ရမ ျပည နယ ာႏွင ့ 
တိုင းေဒသႀက းမခမး၏ အစိုးရအဖြြဲ႕အတြင းေရးမွ းမခမးျဖစ သည ့ ေထြအုပ အႀက းအမွ းမခမးမွ ေထြအုပ ၏ ဘတ ဂခက  လိုအပ ္ခက အမး 
သက ဆိုင ရမျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက း ဘတ ဂခက မခမးတြင  လခမထမး၍ သက ဆိုင ရမဝန ႀက း္ခ်ဳပ မခမးမွ ေနျပည ေတမ သို႔ 
ာႏွစ စဥ တင ျပရပါသည ။ ကိန းဂဏန း အတိအကခ မသိရွိရေသမ လည း ေဒသအဆင ့ဆင ့ရွိ ေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမး၏ အသုံးစရိတ ကုိ သက ဆိုင ရမ 
ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမး၏ ဘတ ဂခက တြင  ထည ့သြင းထမးသျဖင ့ ေထြအုပ ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ တြင  ၎တုိ႔အတြက  ဘတ ဂခက ပမမဏ 
အနည းငယ ကုိသမ ထည ့သြင းလခမထမးပါသည ။ ထိုသုိ႔လုပ ေဆမင ရမတြင  အ္ြန ေကမက ္ ံ ရရွိေငြလည း ပါဝင ၿပ း ယ္ုအ္ါ ေထြအုပ ၏ 
ဘတ ဂခက ာႏွင ့ ေငြစမရင းဌမနသည  ေနျပည ေတမ ေကမင စ အတြက သမ အ္ြန  ေကမက ္ံရေငြမခမးကုိ ျပည ေထမင စု ေငြစမရင းထြဲသို႔ 
ထည ့သြင းေပးရပါသည ။  

ဤဌမနသည  ျပည ေထမင စုအစိုးရအဖြြဲ႕အတြက  သဘမဝေဘးအာႏၲရမယ ႀကိ်ဳတင ျပင ဆင ေရးာွႏင ့ပတ သက ၍ စ မံ္ခက မခမးေေရးဆြြဲ 
ေပးရပါသည ။ သဘမဝေဘးအာႏၲရမယ ႀကိ်ဳတင ကမကြယ ေရးအမခိ်ဳးသမးေကမ မတ အမး ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနမ ွဦးေဆမင ၍ ေထြအုပ ညႊန ္ခ်ဳပ မ ွ
တြြဲဖက အတြင းေရးမွ းအျဖစ  ေဆမင ရြက ပါသည ။ ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းမခမးတြင  ၀န ႀက း္ခ်ဳပ မွ သက ဆိုင ရမ ျပည နယ ၊ တိုင း၏ 
သဘမဝေဘးအာႏၲရမယ ႀကိ်ဳတင ကမကြယ ေရးလုပ ငန းအဖြြဲ႕ ဥကၠဌအျဖစ ေဆမင ရြက ပါသည ။ ရပ ကြက ၊ ေကခးရြမအုပ စု၊ ္ရိုင တို႕တြင လည း 
လုပ ငန းအဖြြဲ႕မခမး ဖြြဲ႕စည းၿပ း သဘမဝ ေဘးအာႏၱရမယ  ကမကြယ ေရးာႏွင ့ စ မံ္န ႕္ြြဲေရးတို႕ကုိ လုပ ကိုင ပါသည ။  

ာုိႏင ငတံကမေရးရမဌမန 

နိုင ငံတကမေရးရမဌမနသည  ေထြအုပ ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ တြင  ဖြင ့လွစ ္ြဲ့သည ့ ဌမနသစ တစ ္ ုျဖစ ၿပ း ေထြအုပ အတြက  အေရးႀက းသည ့ 
ဌမနတစ ္ျုဖစ ပါသည ။ 98   ေထြအုပ ၏ မ လတမဝန မခမးာွႏင ့ာႏိႈင းယွဥ ပါက အဆိုပါတမဝန မခမးမရွိေသမ လည း ျမန မမအစိုးရ ကိုယ စမး 
နိုင ငံတကမာွႏင ့ဆက သြယ ေဆမင ရြက ရမတြင  တမဝန အမခိ်ဳးမခိ်ဳးကို ထမ းေဆမင ရပါသည ။ ကုလသမဂ ေအဂခင စ မခမးာွႏင ့ ပိုမိုထိေတြ႕ 
ဆက ဆံရၿပ း ဥပမမအမးျဖင ့ UNICEF ာႏွင ့ ကမကြယ ေရးဝန ႀက းဌမနအၾကမး ကေလးစစ သမးကိစၥာႏွင ့ ပတ သက ၍လည းေကမင း၊ The 
International Labour Organization ာွႏင ့ အလုပ သမမးဝန ႀက းဌမနတို႔အၾကမး အတင းအဓမၼ္ိုင းေစမႈာႏွင ့ လ ေမွမင ္ ိုက းမႈ 
ကိစၥရပ မခမးတြင လည းေကမင း၊ ျပည သ ႔ေရးရမစ မံ္ န ႔္ြြဲမႈ ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲေရး က႑အလိုက အလုပ အဖြြဲ႕ (SWG) တြင  UNDP ာႏွင ့ EU 
တို႔ာႏွင ့လည းေကမင း ထြဲထြဲဝင ဝင  ပါဝင ပတ သက မႈမခမးရွိပါသည ။ ထို႔ျပင  ာႏိုင ငံတကမအဖြြဲ႕အစည းအ္ခိ်ဳ႕ျဖစ သည ့ ကုလသမဂ  
လ ႔အ္ြင ့အေရးေကမ မရွင ကြဲ့သို႔ေသမ အဖြြဲ႕အစည းမခမးမွ လိုအပ ္ခက မခမးာႏွင ့ ေတမင းဆုိ္ခက မခမးကုိ ျပန လည တုံ႔ျပန ေပးရပါသည ။ 
ျမန မမာုိႏင ငံဆိုင ရမ သံတမန မခမးာႏွင ့လည း ထိေတြ႕ဆက ဆံရပါသည ။  

                                                           

95 ဘတ ဂခက ာွႏင ့ ေငြစမရင းဌမနမ ွညႊန မွ း ာွႏင ့ အရမထမ းမခမးအမး ေတြ႕ဆုေံမးျမန း္ခက ၊ 

96 ေထြအုပ  ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ  မွတ တမ း၊ စမမခက ာွႏမ-၁၀၁၊ 

97  ဘတ ဂခက အမး ကိုင တြယ ၍ သုံးစြြဲရန ျဖစ ၿပ း လခမထမးျ္င း သို႔မဟတု  သတ မတွ ျ္င းမဟုတ ပါ။ အဘယ ေၾကမင ့ဆိုေသမ  ဝန ထမ းမခမးအမး ဗဟိုမ ွ
္ခ်ဳပ ကိုင ထမး၍ ျဖစ ပါသည ။ ဘတ ဂခက အမး ဗဟိုမ ွအမွန တကယ ေလၽွမ့္ချ္င းထက  အမည ္ ံေလွခမ့္ခလိကု ျ္င းျဖစ ပါသည ။ 

98 နိုင ငတံကမေရးရမဌမနမ ွညႊန မႈး ာႏွင ့ အရမထမ းမခမးအမး ေတြ႕ဆုေံမးျမန း္ခက ၊ 
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အျ္မးတမဝန တစ ္မုွမ အိမ န း္ခင းာႏိုင ငံမခမးာွႏင ့ နယ စပ ေရးရမအျငင းပြမးမႈမခမး ေျဖရငွ းေပးျ္င းပင ျဖစ ပါသည ။ နိုင ငျံ္မးေရး ဝန ႀက းဌမန 
အေနျဖင ့ ထိုင းာႏိုင ငံာွႏင ့ ေျဖရွင းရမတြင  အဓိကတမဝန ယ ေသမ လည း အိာႏၵိယနိုင ငံ၊ ဘဂၤလမးေဒ့ရွ ာုိႏင ငံမခမးာွႏင ့ ေျဖရငွ းရမတြင  ေထြအုပ မ ွ
ထြဲထြဲဝင ဝင ပါဝင ေဆမင ရြက လခက  ရွိပါသည ။ ျမန မမာွႏင ့ အိာႏၵိယာႏိုင ငံတို႔အၾကမး အေရွ႕ေျမမက ဘက  နယ စပ ျပႆနမမခမးေျဖရွင းရန  
နမးလည မႈစမ္ၽြန လႊမလက မွတ ေရးထိုးထမးၿပ း ေထြအုပ အေနျဖင ့ ဘဂၤလမးေဒ့ရွ ျပည ထြဲေရးဝန ႀက း ဌမနာွႏင ့ ရ္ိုင နယ စပ  တရမးမဝင  
ျဖတ သန းမႈ ကမကြယ ေရးာွႏင ့ပတ သက ၍ ထိေတြ႕ဆက ဆမံႈမခမး ရွိပါသည ။  

ေလက့ခင ့ေရးာွႏင ့သေုတသနဌမန 

ေလ႔ကခင ့ေရးာွႏင ့ သုေတသနဌမနအမး ၂၀၀၃ ္ုာွႏစ တြင  ဖြြဲ႕စည း္ြဲၿ့ပ း ေထြအုပ ၏ အေျ္္ံလိုအပ ္ခက  (၂) ္ုျဖစ သည ့ ေလ့ကခင ့ေရး ာႏွင ့ 
သုေတသနလုပ ငန းမခမးကုိ ျဖည ့ဆည းေပးပါသည ။ 99   သုေတသနလုပ ငန းမခမးာွႏင ့ပတ သက ၍ ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက းစမရင း္ခ်ဳပ ာွႏင ့ 
ၿမိ်ဳ႕နယ စမရင း္ခ်ဳပ မခမးကုိ ျပ်ဳစု၍ ာႏွစ စဥ ျပန တမ းမခမးထုတ ျပန ရပါသည ။ အစိုးရ ႐ုံးုံးတြင းသုံး အတြက  ထုတ ျပန ျ္င းျဖစ ၿပ း စုစုေပါင း 
ၿမိ်ဳ႕နယ (၃၃၀) အေနျဖင ့ လ ဦးေရအေျ္အေန၊ အစိုးရလုပ ငန းမခမးာႏွင ့ ေဒသတြင း အဓိက လႈပ ရွမးမႈမခမး၊ အကခိ်ဳးေဆမင မခမးစမရင းကိ ု
ျပန တမ းမခမးျပ်ဳစု၍ အသ းသ းထုတ ျပန ၾကပါသည ။  အျ္မးသုေတသနလုပ ငန းမခမးအျဖစ  လႊတ ေတမ ၏ ေမးျမန း္ခက မခမးကုိ ေျဖၾကမးျ္င း၊ 
အစည းအေဝးမခမးကုိ မွတ တမ းတင ျ္င း၊ ေထြအုပ  အဆင ့ျမင ့ဝန ထမ းမခမးအတြက  မိန ႔္ြန မခမး ေရးသမးေပးျ္င းတို႔ ေဆမင ရြက ပါသည ။ ထို႔ျပင  
မွတ သမးစရမအျဖစ  ျပည ေထမင စုေရြးေကမက ပြြဲေကမ မရွင ာွႏင ့ ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက း ေရြးေကမက ပြြဲေကမ မရွင မခမးအၾကမး 
ေရြးေကမက ပြြဲဆိုင ရမ ပံ့ပိုးသည ့လုပ ငန းမခမးကုိ ဆက သြယ  ေဆမင ရြက ေပးရပါသည ။  

ေလ့ကခင ့ေရးာွႏင ့ပတ သက ၍ ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမးအမး ျပည ေထမင စုရမထ းဝန အဖြြဲ႕၊ အျ္မးဝန ႀက းဌမနမခမးာႏွင ့ ာုိႏင ငံတကမ 
ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးမိတ ဖက အဖြဲြ႕အစည းမခမးမွ ဖြင ့လွစ သည ့သင တန းမခမးသုိ႔ ေစလႊတ ျ္င းတို႔ကိုေဆမင ရြက ပါသည ။ ေထြအုပ အတြက  ရည ရြယ ၍ 

                                                           

99 ေလက့ခင ့ေရးာွႏင ့သုေတသနဌမန ညႊန မ ွး ာႏွင ့ အရမထမ းမခမး ေျပမၾကမး္ခက ၊ 

ာႏိုင ငံတကမေရးရမဌမန၏ ရည ရြယ ္ခက မခမး 
 

 ာႏုိင ငံေတမ  ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတတ ေရးအတြက  ေကခးလက ေဒသဖြံ႔ၿဖိ်ဳးေရးာႏွင ့ ဆင းရြဲာႏြမ းပါးမႈေလခမ့္ခေရးကို ဥ းတည ႀကိ်ဳးပမ း 
ေဆမင ရြက သြမးရမည ။  

 ာႏုိင ငံသမးအမးလုံး၏ လ မႈစ းပြမးေရးဖြံ႔ၿဖိ်ဳးတုိးတတ ေရးကို အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥ းစ းဌမနာွႏင ့ ာႏုိင ငံတကမအသိုင းအဝိုင းတုိ႔ 
ပ းေပါင းေဆမင ရြက သြမးရမည ။  

 နယ နမိတ ကိစၥရပ မခမးာႏွင ့ နယ စပ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတုိးတတ ေရးကိစၥရပ မခမးကုိ အိမ န း္ခင းာိုႏင ငံမခမးာႏွင ့ ္ခစ ၾကည ရင းာွႏ းစြမ 
ပ းေပါင းေဆမင ရြက သြမးရမည ။ 

 ကမမၻ႕ာိုႏင ငံမခမး၊ ေဒသတြင းအဖြြဲ႔႔အစည းမခမး၊ ာိုႏင ငံတကမအဖြြဲ႕အစည းမခမး၊ ာိုႏင ငံတကမအစိုးရမဟုတ ေသမ အဖြြဲ႔အစည းမခမး 
ာႏွင ့ ္ခစ ၾကည ရင းာွႏ းစြမ ဆက ဆံသြမးရမည ။ 

 ာႏိုင ငံေတမ အတြင း အဓမၼ္ိုင းေစမႈပေပခမက ေရး၊ လ ႔ ႔အ္ြင ့အေရးကမကြယ ေရးာႏွင ့ တိုးျမွင ့ေရးကိစၥမခမးကုိ သက ဆိုင ရမ 
အဖြြဲ႔အစည းမခမး၊ ာႏုိင ငံတကမအဖြြဲ႔အစည းမခမး၊ ကုလသမဂ  ာႏွင ့ ၎၏ လက ေအမက ္ံအဖြြဲ႕အစည းမခမးာႏွင့  ပ းေပါင း၍ 

အုပ ္ခ်ဳပ ေရးက႑မွ အေကမင အထည ေဖမ ေဆမင ရြက ရမည ။  

ေလ့က်င့္ေရူးာွႏင့္ သုေတသနဌမန 

 နုိင္ငံေတမ္အုပ္္််ဳပ္ေရူး ယာႏၲရမူး သြက္လက္ထက္ျမက္ေစရန္အတြက္ စံ(၅)ရပာွ္ႏင့္ ျပည့္စံုေသမ ဝန္ထမ္ူးေကမင္ူးမ်မူး 
ျဖစ္ေအမင္ အၿမဲမျပတ္ ေလ့က်င့္ေပူးေရး၊ 

 နုိင္ငံေတမ္မွ ္်မွတ္ထမူးေသမ မ ဝါဒ(Policy)၊ အေျ္္ံသေဘမတရမူး(Principle)၊ လုပ္ထံုူးလုပ္နည္ူး (Procedure)မ်မူးာွႏင့္ 
အည  ေဆမင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကမင္ူးမ်မူး ျပ်ဳစုပ်ိ်ဳူးေထမင္ေပူးေရူး၊ 

 သတင းအ္ခက အလက နည းပညမ ဖံြ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက လမသည ာႏွင ့အမွခ လုပ ငန းစြမ းေဆမင ရည မခမး တစ ေျပးည  တုိးတက လမ 
ေရး၊ 

 အုပ ္ခ်ဳပ ေရး၊ စ မံ္န ႕္ြဲြေရးာွႏင ့ ေ္ါင းေဆမင မႈ ပညမရပ မခမးကုိ ာႏိုင ငံတကမအဆင ့မ  ေလ့ကခင ့ေပးာုိႏင ေရးအတြက  
သုေတသနျပ်ဳ ေဆမင ရြက ေရး၊ 
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ဖြင ့လွစ ထမးသည ့သင တန းေကခမင းမွမ ရန ကုန ၿမိ်ဳ႕တြင  ဖြင ့လွစ ထမးပါသည ။ အုပ ္ခ်ဳပ မႈပညမဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး သင တန းေကခမင း သည  
ေလ့ကခင ့ေရးာွႏင ့သုေတသနဌမနေအမက တြင  မရွိပါ။ သင တန းေကခမင းမွမ ၂၀၁၃ ္ုာွႏစ ၊ ၾသဂုတ လ အထ ိ ေလ့ကခင ့ေရးာႏွင ့ 
သုေတသနဌမနေအမက တြင  ရွိ္ြဲေ့သမ လည း ယ္ုအ္ါ ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ ရွ ိ ဌမနမခမးနည းတ  သ းျ္မးဌမနတစ ္ ု ျဖစ ေသမ လည း ေလ့ကခင ့ေရးာႏွင ့ 
သုေတသနဌမနအေနျဖင ့ သင တန းေကခမင း၏ သင ရိုးညႊန းတမ းေရးဆြြဲရမတြင  ပါဝင ေဆမင ရြက ေပးေနပါသည ။ 100   ထို႔ျပင  ျပည နယ  ာွႏင ့ 
တိုင းေဒသႀက းမခမးရွိ ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမးာႏွင ့ ဝန ႀက းဌမနဆိုင ရမ ဝန ထမ းမခမးအတြက  သင တန းမခမး ဖြင ့လွစ ျ္င း တို႔ေဆမင ရြက ပါသည ။ 
ဥပမမအမးျဖင ့ ၂၀၁၂ ္ုာႏွစ တြင  ေဒသာႏၲရ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ  အေျပမင းအလြဲျပ်ဳလုပ ၿပ းေနမက  ရပ ကြက ေကခးရြမအုပ စု အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအမး 
ေထြအုပ မွ သင တန းပို႔္ခေပး္ြဲ့ရမ ဤဌမနမ ွ သင ရိုးညႊန းတမ းေရးဆြြဲျ္င းာွႏင ့ သင ေထမက က ပစၥည းမခမး ၿမိ်ဳ႕နယ မခမးသုိ႔ ပံ့ပိုးေပးျ္င း တို႔ 
ျပ်ဳလုပ ေပး္ြဲပ့ါသည ။  

အုပ ္ ခ်ဳပ မႈပညမဖြ႕ံၿဖ်ိဳးေရးသင တန းေကခမင း  

ေထြအုပ ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ ရွိ ဌမန (၆) ္ုအျပင  သင တန းေကခမင းတစ ္ုလည းရွိပါသည ။ ေထြအုပ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးကုိ အဓိက ေလ့ကခင ့ 
သင ၾကမးေပးသည ့ေကခမင းမွမ အုပ ္ခ်ဳပ မႈပညမဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးသင တန းေကခမင းျဖစ ၿပ း ၂၀၀၃ ္ုာွႏစ ၊ ဇ လိုင လတြင  ရန ကုန ၿမိ်ဳ႕၏ျပင ပရွ ိ
မဂၤလမဒုံၿမိ်ဳ႕နယ တြင  ဖြင ့လွစ ္ြဲ့ပါသည ။ ဝန ထမ း၏ ရမထ းအဆင ့အလိုက ေပၚမ တည ၍ သင တန းေကခမင းမွ သင တန း အမခိ်ဳးမခိ်ဳးကို ဖြင ့လွစ ၿပ း 
သင တန းတစ မခိ်ဳးကို တစ ာႏွစ လၽွင  (၃) ႀကိမ  ဖြင ့လွစ ပါသည ။ သင တန းေကခမင းအေနျဖင ့ ေကခးလက ေဒသရွိ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး၏ 
စြမ းေဆမင ရည ကုိ ျမႇင ့တင နိုင ရန ရည ရြယ ၍ ဖြင ့လွစ ္ြဲ့ျ္င းျဖစ ပါသည ။101  

သင တန းေကခမင းအမး ညႊန မွ းအဆင ့ရွိ ေကခမင းအုပ ႀက းမွ ဦးစ းၿပ း ေထြအုပ  ညႊန ္ခ်ဳပ  ာႏွင ့ ဒုညႊန ္ခ်ဳပ တို႔အမး တမဝန ္ံရပါသည ။ 
သင တန းေကခမင းအုပ ႀက းေအမက တြင  ဒုတိယညႊန ၾကမးေရးမွ း (၂) ဦးရွိၿပ း အုပ ္ခ်ဳပ ေရးတမဝန ာွႏင ့ သင ၾကမး/ေလ့ကခင ့ေရးတို႔ကုိ တမဝန ယ  
ၾကပါသည ။ ၎တုိ႔ေအမက တြင  လက ေထမက ညႊန ၾကမးေရးမွ း (၂) ဦးစ ရွိပါသည ။ သင တန းေကခမင းအေနျဖင ့ အရမထမ း ဝန ထမ းမခမး 
အတြက သမျဖစ ပါသည ။ ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမးအေနျဖင ့ ေဖမင ႀက း၊ ေအမက ျမန မမျပည  ာႏွင ့ ဇ းပင ႀက း၊ အထက ျမန မမျပည တုိ႔ရွ ိဗဟိုဝန ထမ း 
တကၠသိုလ  (၂) ္ုသို႔ တက ေရမက ၾကပါသည ။ သင တန းေကခမင းတြင  ဘမသမရပ ဌမနမခမး သ းျ္မးဖြင ့လွစ ထမးရွိမရွိဘြဲ ဘမသမရပ ပိငု း 
ဆိုင ရမေပၚမ တည ၍ ကၽြမ းကခင သ ဆရမမခမးကုိ ဌမနတြင းမွလည းေကမင း၊ အျ္မးဝန ႀက း ဌမနမခမးမလွည းေကမင း ဖိတ ေ္ၚ၍ ပို႔္ခပါသည ။ 
သင တန းေကခမင းတြင  အရမထမ းအင အမး ၂၇ ဦး ာႏွင ့ အမႈထမ း ၁၂၉ ဦးတို႔ျဖင ့ လုပ ငန းမခမး ေဆမင ရြက လခက ရွိပါသည ။  

သင တန းေကခမင းမွပို႔္ခသည ့ သင တန းမခမးမွမ ရည ရြယ ္ခက ာႏွင ့ ကမလ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးကြမျ္မးၾကပါသည ။ ေယဘ ယခအမးျဖင ့ ရမထ း အဆင ့ 
တိုးျမင ့လမ္ခိန တြင  တမဝန အမခမးအျပမးကုိထမ းရြက ရမည ့ အရမထမ းမခမးအတြက  ရည ရြယ ပါသည ။ အမႈထမ းမခမး အတြက  

                                                           

100 သင တန းေကခမင း၏ သင ရိုးညႊန းတမ းတြင  (၁) နိုင ငံေရးသိပၸံ၊ (၂) အုပ ္ခ်ဳပ ေရး၊ (၃) စ းပြမးေရး၊ (၄) ဥပေဒ၊ (၅) နိုင ငံေတမ လုံျ္်ဳံေရး၊ (၆) အဂၤလပိ စမ၊ (၇) 
အမခိ်ဳးသမးကမကြယ ေရး၊ (၈) သဘမဝေဘးအာၲႏရမယ ကမကြယ ေရး ာွႏင ့ ျပန လည ထ ေထမင ေရး (၉) ေထြအုပ ၏ ႐ုံးုံးလုပ ငန းမခမး၊ (၁၀) ဝန ထမ းစည းကမ းာႏွင ့ 
(၁၁) အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း၏တမဝန မခမး ပါဝင ပါသည ။ (၂၆-၂-၂၀၁၄) သင တန းေကခမင းစမေစမင ၊ စမမခက ာွႏမ - ၁၄၊  

 
101 ရက တိသုင တန းမခမးအျဖစ  ၿမိ်ဳ႕နယ တရမးေရးစမေရးဝန ထမ းသင တန း၊ ဘ႑မေရးာွႏင ့ေငြစမရင းသင တန း၊ ေငြေၾကးစ မံ္န ႔္ြြဲမႈာႏွင ့ ေငြစမရင းသင တန း၊ ေျမ၊ 
ယစ မခိ်ဳး ာႏွင ့ အ္ြန စ မံ္ န ႔္ြြဲမွသုင တန း ာွႏင ့ ဆရမအတတ သင  သင တန းမခမးပို႔္ခၿပ း ရက ရညွ သင တန းမခမးအျဖစ  စ မံေရးရမ (၁) သင တန း (၄) ပတ  ာွႏင ့ စ မံေရးရမ 
(၂) သင တန း (၁၂ ပတ ) တို႔ပို႔္ခပါသည ။ 

အုပ ္ခ်ဳပ မႈပညမ ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးေရးသင တန းေကခမင း 

 ေ္တ မ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေသမ နုိင ငံေတမ ၾက း တည ေဆမက ရမတြင  စ(ံ၅)ရပ ာွႏင ့ ျပည ့စံုေသမ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း ေကမင းမခမးကုိ 
ေမြးထုတ ေပးရန ၊ 

 ေ္ါင းေဆမင မႈပညမ၊ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးပညမာႏွင ့ စ မံ္န ႕္ြဲြမႈပညမမခမးကုိ နိုင ငံတကမအဆင ့မ  ေလ့ကခင့ သင ၾကမး ေပးရန ၊ 
 အေထြေထြ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး ဥ းစ းဌမန၏ ရည မွန း္ခက လုပ ငန းတမဝန (၄)ရပ အမး ေအမင ျမင စြမေဆမင ရြက နိငု  ရန အတြက  

ေလ့ကခင ့သင ၾကမးေပးရန ၊ 
 အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းေကမင းျဖစ ရမည ၊ 
 ဥ းစ းအရမရိွေကမင း ျဖစ ရမည ၊ 
  နည းျပေကမင း ျဖစ ရမည ၊ 
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ကၽြမ းကခင မႈဆိုင ရမ အတတ ပညမမခမး ဥပမမ-ေငြစမရင း သင ၾကမးေပးရန  ရည ရြယ ပါသည ။ 102   သင တန းကမလ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးရွိပါသည ။ 
အနည းဆုံး (၂) ပတ  သင တန းမခမးရွိေသမ လည း အ္ခိ်ဳ႕သင တန းမခမးမွမ (၄) ပတ မွ (၁၂)ပတ  ထိၾကမျမင ့ပါသည ။ ဥပမမအမးျဖင ့ ဦးစ းအရမရွ ိ
အဆင ့မွစတင ၾကသည ့ အရမထမ းဝန ထမ းသစ မခမးအေနျဖင ့ (၄) ပတ ၾကမ မိတ ဆက သင တန းကုိ တက ေရမက ရၿပ း ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း 
အျဖစ  အဆင ့တိုးျမႇင ့္ံရသ မခမးအေနျဖင ့ (၁၂) ပတ ၾကမ သင တန းကုိ တက ေရမက ရပါသည ။ ကၽြမ းကခင ပညမရပ ဆိုင ရမသင တန းမခမးမွမ 
ရက တုိေတမင း ပါသည ။ အဆိုပါ သင တန းမခမးမွမ ေထြအုပ ၏ ရမထ းငယ ဝန ထမ းမခမးအတြက  ရည ရြယ ပါသည ။ ေထြအုပ  
အဆင ့ျမင ့ဝန ထမ းမခမးအတြက  သင တန းမခမး အမခမးအျပမး မရွိသည ့ အတြက  ျပည ေထမင စုရမထ းဝန အဖြြဲ႕မွ ဖြင ့လွစ သည  ့သင တန းမခမးကုိ 
တက ေရမက ၾကပါသည ။ အမႈထမ းမခမးအေနျဖင ့ ေလ့ကခင ့ေရးာႏွင ့သုေတသနဌမနမွ လမေရမက ဖြင ့လွစ သည ့ သင တန းမခမးကုိ တက ေရမက  
ၾကပါသည ။  

သင တန းေကခမင း၏ သင ၾကမး္ခိန မခမးမွမ ရွည လခမးပါသည ။ ေထြအုပ  တမဝန ာႏွင ့ ဝတၱရမးမခမးပို႔္ခသည ့ ဘမသမရပ  သင တန းမွမ တစ ္ခိန လၽွင  
မိနစ  (၅၀) ၾကမျမင ့ပါသည ။ တစ ရက လၽွင  (၇) ္ခိန  သင ၾကမးရပါသည ။ သို႔ျဖစ ၍ (၁၂) ပတ  သင တန းတစ ္ုသို႔ တက ေရမက သည ့ 
သင တန းသမးတစ ဦးအေနျဖင ့ သင တန း္ခိန  (၄၂၀) သို႔မဟုတ  (၃၅၀) နမရ  တက ေရမက ရပါသည ။ သင တန းသမးမခမးသည  မနက  
(၅း၃၀)နမရ  အိပ ယမမွထရၿပ း ကိုယ ကမယေလ့ကခင ့္န းျပ်ဳလုပ ျ္င း၊ အလံတုိင ေရွ႕တြင  သစၥမဓိဌမန ရြတ ဆုိျ္င းတို႔ ျပ်ဳလုပ ၿပ းေနမက  မနက  
(၈း၀၀) နမရ မွ ေန႔လည  (၃း၃၀) နမရ အထိ သင တန း တက ေရမက ရပါသည ။ ညေန္ခိန တြင  ကိုယ ကမယေလ့ကခင ့္န း ျပ်ဳလုပ ရၿပ း ည (၁၀း၀၀) 
နမရ အထိ စမၾကည ့္ခိန အျဖစ  သတ မွတ ထမးပါသည ။103  

  
  

                                                           

102 သင တန းေကခမင း၏ (၁၁-၉-၂၀၁၃) ရက ေန႔တြင  ကခင းပသည ့ စ မံေရးဝန ထမ း အဆင -့၂ (အမႈထမ း) သင တန း အမတွ စဥ  (၁/၂၀၁၃)၊ 

103 ဥပမမအမးျဖင ့၊ ျပည နယ /တိငု းေဒသႀက းအစည းအေဝးမွတ တမ းမခမးကိ ုအစိုးရအဖြြဲ႕႐ုံးုံးတမဝန ယ ရသည ့ ေထြအုပ မ ွမွတ တမ းတင ရပါသည ။ 
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အ္န း (၄) ေထြအုပ ၏ တမဝန ာွႏင ့ဖြြဲ႕စည းပု ံ(ျပည နယ ာွႏင ့တုိင းေဒသႀက းအဆင ့) 

၄.၁ ေထြအပု ၏ တမဝန  ာွႏင ့ဖြြဲ႕စည းပု ံ(ျပည နယ ာွႏင ့တိငု းေဒသႀက းအဆင ့) 

၂၀၀၈ ္ုာႏွစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒအရ ျပည နယ  ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက း (၁၄) ္ုတို႔တြင  အစိုးရမခမးဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ၿပ း ေထြအုပ မ ွ လိအုပ သည ့ 
အုပ ္ခ်ဳပ မႈဆိုင ရမ ပံ့ပိုးမႈမခမး ေပးအပ ္ြဲ့ပါသည ။ ေထြအုပ အေနျဖင ့ ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက း အစိုးရမခမး၊ လႊတ ေတမ မခမးာႏွင ့ 
ျပည ေထမင စုအဆင ့ဝန ႀက းဌမနမခမး၏ ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက း႐ုံးုံးမခမးအတြက  အေျ္္ံအုပ ္ခ်ဳပ မႈာႏွင ့ ညႇိာႏႈိင းမႈဆိုင ရမတမဝန မခမးကုိ 
ေဆမင ရြက ေပးပါသည ။ 104   ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက းမခမးရွိ ေထြအုပ အႀက းအမွ း (ဒုတိယ ညႊန ၾကမးေရးမွ း္ခ်ဳပ အဆင ့ရွိသ ) သည  
သက ဆိုင ရမအစိုးရအဖြြဲ႕၏ ရမထ းအေလခမက  အတြင းေရးမွ းတမဝန ကိ ုထမ းေဆမင ရၿပ း အစိုးရအဖြြဲ႕႐ုံးုးံ ာွႏင ့ လႊတ ေတမ ရွိ ေထြအုပ ဝန ထမ း 
၂၂၃ ဦးကိ ုစ မံ္န ႔္ြြဲရပါသည ။ ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမး တစ ္ုာွႏင ့တစ ္ ုအရြယ အစမးမတ ည ေသမ လည း ေထြအုပ ဝန ထမ းဖြြဲ႕စည းပု ံာႏွင ့ 
တမဝန မခမးမွမ အတ တ ပင  ျဖစ ပါသည ။  

ပု ံ(၃)၊ ျပည နယ /တိငု းေဒသႀက းအဆင ့ ေထြအုပ ဖြြဲ႕စည းပု ံ

 

                                                           

104 တိုင းေဒသႀက း သို႔မဟတု  ျပည နယ အစိုးရအဖြြဲ႕ဥပေဒ၊ ပုဒ မ ၅၀၊ 

GAD Officer Personnel 
Deputy Director General - 1 
Director – 3 
Deputy Director - 3 
Assistant Director - 7 
Officer - 19 
Total – 33 staff 

 

Executive Secretary  

Hluttaw Office Government Office General Admin. Office 

Branch 1 Branch 2 Branch 3 Branch 4 Branch 5 Branch 6 
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Functionary Personnel 

 Admin - 33        
Driver - 29  
Guard - 5 
Unit Clerk - 26        
Registrar - 5 
Total - 251 staff 

 

Senior Clerk - 43        
Junior Clerk - 76       
Cleaner - 6 
Office Helper/Post man- 31  
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State and Region Governments in Myanmar အစ ရင ္စံမတြင  ေဖမ ျပထမးသည ့အတိုင း ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး (၂) 
တြင ေဖမ ျပထမးသည ့ ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမး၏ တမဝန မခမးကုိ အေကမင အထည ေဖမ နိုင ရန  ျပည နယ ာႏွင ့ 
တိုင းေဒသႀက းဝန ႀက းဌမနမခမး သ းျ္မးဖြြဲ႕စည းထမးျ္င း မရွိပါ။ 105   ယင းအစမး ဌမနမခမးအေနျဖင ့ ျပည ေထမင စုအစိုးရာွႏင ့ 
ျပည နယ /တိုင းေဒသႀက းအစိုးရမခမးအၾကမး ေရမေထြး၍ တမဝန ္ံေဆမင ရြက သည ့ဌမနမခမးာွႏင ့ ဗဟိုမွ္ခ်ဳပ ကိုင ထမးသည ့ ျပည ေထမင စ ု
ဝန ႀက းဌမနမခမး၏ ျပည နယ /တိုင းေဒသႀက း႐ုံးုံးမခမးမွ ေဆမင ရြက ျ္င းတို႔ကုိ ပ းတြြဲကခင ့သုံးပါသည ။ ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမး၏ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးာႏွင ့ ဥပေဒျပ်ဳေရးမ႑ိ်ဳင မခမးသည  နိုင ငံေတမ ၏ အဓိကအုပ ္ခ်ဳပ ေရးယာႏၲရမးကုိ အေကမင အထည  ေဖမ သည ့ ေထြအုပ ကို 
ဆက လက မွ ္ို အမးထမး္ြဲ့ရပါသည ။  

ေထြအုပ ၏ အစိုးရအဖြြဲ႕႐ုံးုံးသည  ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမး၏ ဝန ႀက း္ခ်ဳပ မခမးာႏွင ့ ဝန ႀက း (၉) ပါးတို႔ပါဝင သည ့ အစိုးရအဖြြဲ႕ အတြက  
လိုအပ သည ့ အုပ ္ခ်ဳပ မႈဆိုင ရမ ပံပ့ိုးမႈမခမးကုိ ေပးအပ ၿပ း လႊတ ေတမ ႐ုံးုံးအေနျဖင ့ ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမး၏ လႊတ ေတမ ဆုိင ရမ 
အုပ ္ခ်ဳပ မႈမခမးကုိ ပံ့ပိုးေပးပါသည ။ ေထြအုပ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း႐ုံးုံးမွ ေငြစမရင းာွႏင ့ လ သမးအရင းအျမစ လိုအပ ္ခက  စသည ့အုပ ္ခ်ဳပ ေရးကိစၥမခမးကုိ 
ေဆမင ရြက ပါသည ။ ေထြအုပ မွ ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမးတြင  “အလခမးလုိက ” ပါဝင ေဆမင ရြက ေနၿပ း စမေပးစမယ ၊ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး၊ 
ဘတ ဂခက  ာွႏင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး ာႏွင ့ ဥပေဒျပ်ဳေရးဌမနမခမး၏ ေန႔စဥ ကိစၥရပ မခမးကုိ ေဆမင ရြက ေပးေနသည ့အတြက  ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက း 
အစိုးရမခမးသည  ေထြအုပ ၏ေဆမက ရြက ္ခက မခမးေပၚတြင  အဓိက မွ ္ိုေနရပါသည ။ 

ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက း အုပ ္ခ်ဳပ ေရးယာႏၲရမးတြင  အစိုးရအဖြြဲ႕အတြင းေရးမွ းသည  ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနကိ ု တိုက ရိုက  
တမဝန ္ံရသကြဲ့သုိ႔ သက ဆိုင ရမဝန ႀက း္ခ်ဳပ ကိုလည း အစ ရင ္ံရပါသည ။ 106   State and Region Governments in Myanmar 
အစ ရင ္ံစမတြင  ေဖမ ျပထမးသကြဲ့သုိ႔ ဤဆက သြယ မႈမွမ ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက း တစ ္ုာွႏင ့တစ ္ ု မတ ည ဘြဲ လ ပုဂ ်ိဳလ  
တစ ဦး္ခင းစ ေပၚမ တည ေနေသမေၾကမင ့ ္ န ႔မွန းရ္က ပါသည ။107  ေဒသာႏၲရအုပ ္ခ်ဳပ ေရး ႐ုံးုံးတြင း၌ သမမက ႐ုံးုံးျပင ဘက တြင လည း ေထြအုပ ၏ 
အေရးပါမႈမွမ ႀက းမမးလွပါသည ။ ဥပမမအမးျဖင ့ ျပည နယ တစ ္ုရွ ိလ မႈအရပ ဖက  အဖြြဲ႕အစည းမခမး၏ ေျပမၾကမး္ခက အရ ဝန ႀက း္ခ်ဳပ အေနျဖင ့ 
အမဏမအတိုင းအတမတစ ္ု (အစိုးရအဖြြဲ႕အတြင း ဝန ထမ းမခမး ္န ႔အပ ျ္င း) အထိ ရွိေသမ လည း ေထြအုပ မွ ျပည နယ  ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက း၏ 
ဘတ ဂခက အသုံးစရိတ ကုိ ္ခေပးရပါသည ။108  

အထက တြင တင ျပထမး္ြဲ့ေသမ ေထြအုပ ၏ က႑ (၂) ရပ တြင  တမဝန ထမ းေဆမင ေနျ္င း ာႏွင ့ပတ သက ၍ ေထြအုပ ႐ုံးုံးမွ မ လတမဝန မခမး 
(အ္ြန ေကမက ္ံျ္င း၊ လ ဦးေရအေျ္အေန စမရင းအ္ခက အလက မခမး၊ အစိုးရဌမနမခမး အၾကမး ဆက သြယ ညႇိာႏႈိင းေပးမႈ၊ မွတ ပုံတင ျ္င းာွႏင ့ 
အမခိ်ဳးမခိ်ဳးေသမ ေဒသတြင းဆုိင ရမ ္ြင ့ျပ်ဳမိန ႔မခမးစသည ) ကိုထမ းေဆမင ၿပ း ေထြအုပ ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ ရွ ိဌမန (၆) ္ုသို႔ အစ ရင ္ရံပါသည ။ ေထြအုပ ႐ုံးုံးတြင  
ဌမန္ြြဲ (၂) ္ုရွိၿပ း တစ ္ုမွမ ေထြအုပ ၏ အေထြေထြ တမဝန မခမး ာႏွင ့ ေနမက တစ ္ုမွမ ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက း အစိုးရအမး အုပ ္ခ်ဳပ ေရးာႏွင ့ 
ဘတ ဂခက ေရးရမ ကိစၥရပ မခမး ပံ့ပိုးာႏိုင ရန  ျဖစ ပါသည ။109  

အစိုးရအဖြြဲ႕႐ုံးုံးာွႏင ့ လႊတ ေတမ ႐ုံးုံးမခမးမွမ အသစ ဖြြဲ႕စည းထမးျ္င းျဖစ ၿပ း ေဒသာႏၲရအစိုးရမခမးကုိ ပံ့ပိုးေပးရမည ့ ေထြအုပ ၏ တမဝန သစ မခမးကုိ 
ထမ းေဆမင နိုင ရန ျဖစ ပါသည ။ အစိုးရအဖြြဲ႕႐ုံးုံးတြင  ဌမန္ြြဲ (၂) ္ုရွိၿပ း ဝန ႀက း္ခ်ဳပ ၏ ေန႔စဥ လႈပ ရွမးမႈမခမး အစိုးရအဖြြဲ႕၏ စ းပြမးေရးာႏွင ့ 
လ မႈေရးမ ဝါဒမခမးကုိ ပံ့ပိုးျ္င းစသည ့လုပ ငန းမခမးကုိ ေဆမင ရြက ပါသည ။ လႊတ ေတမ ႐ုံးုံးတြင လည း ဌမန္ြြဲ (၂) ္ုရွိၿပ း တစ ္မုွမ 
ဥပေဒမ ၾကမ းမခမးျပ်ဳစျု္င းစသည ့ ဥပေဒေရးရမကိစၥရပ မခမးကုိ ကိုင တြယ ၿပ း ေနမက တစ ္ုမွမ လႊတ ေတမ အစည းအေဝးမခမး ကခင းပျ္င းတို႔ကုိ 
ေဆမင ရြက ပါသည ။  

ေထြအုပ အေနျဖင ့ ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက းမခမး၏ ဘတ ဂခက ာႏွင ့ ေငြစမရင းစ မံ္န ႔္ြြဲမႈတို႔တြင  အေရးႀက းသည ့ေနရမမ ွ ပါဝင  ပါသည ။ 
ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းအဆင ့ ေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမးအေနျဖင ့ ျပည ေထမင စုဘတ ဂခက တြင  အကခ်ံဳးမဝင ဘြဲ သက ဆိုင ရမ အစိုးရအဖြြဲ႕မခမး၏ 
ဘတ ဂခက တြင  အကခ်ံဳးဝင ပါသည ။ အဆိုပါအသုံးစရိတ မခမးတြင  သမမန အသုံးစရိတ မခမးျဖစ သည ့ ဝန ထမ း လစမာွႏင ့ ျပင ဆင စရိတ မခမး 

                                                           

105 State and Region Governments in Myanmar, စမမခက ာွႏမ-၂၅-၃၅၊ 

106 State and Region Governments in Myanmar, စမမခက ာွႏမ ၃၂-၃၃၊ 

107 State and Region Governments in Myanmar, စမမခက ာွႏမ ၃၃၊ 

108 မြန ျပည နယ ရွ ိလ မႈအရပ ဖက အဖြြဲ႕အစည းတစ ္ာွုႏင ့ ေတြ႕ဆုေံမးျမန း္ခက ၊ 

109 ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမန၊ ေထြအုပ  ၂၀၁၂ ္ုာႏွစ ၊ မတွ တမ း၊ 



31 

 

အပါအဝင  ေငြလံုးေငြရင း အသုံးစရိတ မခမးျဖစ သည ့ အေဆမက အဦးသစ မခမး ေဆမက လုပ ျ္င းတို႔လည း ပါဝင ပါသည ။ 
ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက းမခမးရွိ ေထြအုပ ၏ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ  ဘ႑မေရးာွႏစ  အသုံးစရိတ မခမးမွမ ကခပ သန းေပါင း ၈၃,၄၀၉ ျဖစ ပါသည ။110  

ဇယမး (၂) ျပည နယ /တိငု းေဒသႀက းမခမးရွ ိေထြအုပ အသုးံစရတိ မခမး (၂၀၁၃-၁၄) 

ေထြအုပ ၏ သမမန အသုံးစရိတ  ာႏွင ့ ေငြလံုးေငြရင းအသုံးစရိတ မခမးအျပင  ေထြအုပ အေနျဖင ့ ၎၏ မ လတမဝန  တစ ္ုျဖစ သည ့ 
ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအတြက  ရန ပုေံငြအ္ခိ်ဳ႕ကိုလည း သုံးစြြဲပိုင ္ြင ့ရရွိထမးပါသည ။ “ေကခးလက  ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး ရန ပုံေငြ” တြင  ေထြအုပ မွ ေ္ါင းစဥ  
(၅) ္ုတြင  ပါဝင ပါသည ။ ၎တုိ႔မွမ (က) စိုက ပခိ်ဳးေရး၊ (္) လမ းတံတမး၊ (ဂ) ေသမက သုံးေရ၊ (ဃ) ပညမေရးာွႏင ့ နယ ေျမဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးတို႔ 
ျဖစ ပါသည ။ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑မေရးာႏွစ အတြင း ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမန ေငြစမရင းေ္ါင းစဥ မ ွရရွိသည ့ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန ပုေံငြမွမ ကခပ သန း 
၃၀၀ ျဖစ ပါသည ။ 111   ထိုမၽွမက ေထြအုပ  အေနျဖင ့ နယ စပ ေဒသေရးရမဝန ႀက းဌမန၏ ေငြစမရင းာွႏင ့ အျ္မးေဒသတြင း 
ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန ပုံေငြမခမးကုိလည း စ မံ္ န ႔္ြြဲေပးပါသည ။112  

 နယ စပ ေဒသေရးရမဝန ႀက းဌမန၏ ေဒသဖြ႕ံၿဖ်ိဳးေရးဘတ ဂခက  
ေထြအုပ မွ ေဒသအလိုက  ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလိုအပ ္ခက ေပၚမ တည ၍ ဘတ ဂခက ေရးဆြြဲေပးရပါသည ။ ဝန ႀက းဌမနမ ွအျပည ့အဝ တမဝန ယ ၍ 
အေကမင အထည ေဖမ ေဆမင ရြက ပါသည ။113  

 ဆင းရြဲမြြဲေတမႈေလခွမ့္ ခေရးရန ပုေံငြ 
ျပည ေထမင စုေငြစမရင းမွ သတ မွတ ေပးထမးသည ့ ရန ပုံေငြျဖစ ပါသည ။ ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမးအတြက ျဖစ ၿပ း ေထြအုပ မ ွ
စ မံ္န ႔္ြြဲပါသည ။ ဝန ႀက း္ခ်ဳပ ာွႏင ့ ဝန ႀက းမခမးအေနျဖင ့ မည သုိ႔မည ပု ံ သုံးစြြဲရန  ဆုံးျဖတ ေပးၿပ း အေကမင အထည ေဖမ  
ေဆမင ရြက ရမတြင  ေထြအုပ မ ွစ မံ္န ႔္ြြဲမႈအပိုင းတြင  ပါဝင ပါသည ။114  
 
 
 

                                                           

110 နိုင ငေံတမ ျပန တမ း ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာွႏစ ၊ ဘတ ဂခက  

111 ေထြအုပ  ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ ၊ မွတ တမ း၊ 

112 အေသးစတိ သိရွလိိုပါက Fiscal Decentralization discussion paper by Hamish Nixon and Cindy Joelene ကိရုွု၊ 

113 မြန ျပည နယ ေထြအုပ  ာႏွင ့ ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ခက ၊ ၂၀၁၄၊ 

114 မြန ျပည နယ ေထြအုပ  ာႏွင ့ ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ခက ၊ 

 သမမန အသံုးစရတိ  ေငြလံုးေငြရင းအသံုးစရတိ  
မာၲႏေလး 5,774.49 1,596.97 
စစ ကိငု း 7,829.71 2,800.77 
က္ခင  3,530.91 3,247.13 
ရန ကနု   4,394.99 9.33 
ဧရမဝတ  7,388.10 1,314.57 
ရမွ း 9,157.03 2,191.84 
မေကြး 5,441.94 1,054.75 
္ခင း 3,244.44 1,329.00 
မြန  1,619.12 807.60 
ရ္ိငု  4,168.78 2,260.46 
ပြ္ဲ  း 5,741.13 507.13 
ကရင  2,047.89 905.64 
တနသၤမရ   2,113.74 613.19 
ကယမး 1,304.42 1,014.06 
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 ေဒသဖြ႕ံၿဖ်ိဳးေရးရန ပုေံငြ 
ာႏွစ စဥ လခမထမးသည ့ ရန ပုံေငြျဖစ ၿပ း လႊတ ေတမ ကုိယ စမးလွယ  (၄) ဦး၏ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈျဖင ့ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး လုပ ငန းမခမးကုိ 
ေဆမင ရြက ရပါသည ။ စ မံကိန းတစ ္ ုလၽွင  ကခပ သိန း (၅၀) ထက မေကခမ လြန ရပါ။115  ဤရန ပုံေငြအတြက  အေကမင အထည ေဖမ ရန  
ဝန ထမ းအင အမးမရွိသည ့အတြက  ၿမိ်ဳ႕နယ ေကမ မတ မခမးဖြြဲ႕စည း၍ ေဆမင ရြက ၾကပါသည ။ 116   ထိုသုိ႔ေဆမင ရြက ရမတြင  
ၿမိ်ဳ႕နယ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ မွ အဆိုျပ်ဳလမသည ့ စ မံကိန းမခမးအမး ေရြး္ခယ  အတည ျပ်ဳေပးၿပ း 
သက ဆိုင ရမစ မံ္န ႔္ြြဲေရးာွႏင ့ စည ပင သမယမေရး (ျမ န စပါယ ) ေကမ မတ မခမးမွ အေကမင အထည  ေဖမ ၾကပါသည ။117  ေထြအုပ မွ 
ရန ပုံေငြအမး ႀက းၾကပ ေပးၿပ း စ မံကိန းမခမးအမး ဦးစမးေပးအလိုက  ေရြး္ခယ သတ မွတ  ေပးရမတြင  
ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံ္ န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ မခမးကုိ က ည ပံ့ပိုးေပးပါသည ။   

ျပည နယ  ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက းအစိုးရမခမးအေနျဖင ့ အသုံးစရိတ ကန ႔သတ ္ခက မခမးရွိလင ့ကစမး ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပု ံအေျ္္ံဥပေဒ၊ ဇယမး 
(၅) တြင ေဖမ ျပထမးသည ့ အ္ြန အ္မခမးကုိ ေကမက ္ံ၍ ဝင ေငြမခမး ရရွိပါသည ။ အဆိုပါ အ္ြန အ္မခမးတြင  ေျမ္ြန ၊ ယစ မခိ်ဳး္ြန ၊ တမတမံ္ြန ၊ 
ေမမ ေတမ ယမဥ  ာွႏင ့ ေရယမဥ လိုင စင ္ြန ၊ သစ တမမခမးမွ ထုတ ယ သည ့အတြက  ေကမက ္ံသည ့ အ္ြန အ္မခမးာႏွင ့ ဆမး္ြန တို႔ျဖစ ပါသည ။ 
ထို႔ျပင ဝန ေဆမင ္မခမး၊ ဒဏ ေၾကးေငြမခမးာွႏင ့ ၿမိ်ဳ႕္ြန ၊ လမ း္ြန တို႔အျပင  ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက းပိုင  စ းပြမးေရးလုပ ငန းမခမးမွ 
ရရွိသည ့ဝင ေငြမခမးလည း အကခ်ံဳးဝင ပါသည ။ ထိုသုိ႔ ဝင ေငြမခမးေကမက ္ံရမတြင  ျမ န စပါယ ာွႏင ့ ျပည တြင းအ္ြန မခမးဦးစ းဌမနမ ွတမဝန ယ သည ့ 
အ္ြန အ္မခမးမွလြြဲ၍ အမခမးစုအမး ေထြအုပ မွ ေကမက ္ံေပး ရပါသည ။ 
 
ေထြအုပ ၏ အ္ြန ေကမက ္မံႈမွမ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့တြင  (ဥပမမ ေျမ္ြန  ာွႏင ့ ယစ မခိ်ဳး္ြန ) ေကမက ္ံျ္င းျဖစ ၿပ း ျပည နယ ာွႏင ့ တိုင းေဒသႀက း 

ေငြစမရင းထြဲသို႔ တိုက ရိုက ေပးသြင းရပါသည ။ 118   ေျမ္ြန ာႏႈန းမွမ (တစ ဧကလၽွင  ၇ ကခပ ) နည းလြန းလွေသမ လည း ၂၀၁၃-၁၄ 

ဘ႑မေရးာွႏစ မွစတင ၍ အဆ ၁၀၀ ္န ႔ ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက း (ဥပမမ မြန ျပည နယ  ေျမ္ြန ဥပေဒ) အမခမးစုတြင  ျမႇင ့တင ္ြဲ့ၾကပါသည ။119  

အဆိုပါဥပေဒမခမးအမး ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက း လႊတ ေတမ မခမးမွ ျပဌမန းေပး္ြဲျ့္င းျဖစ ၿပ း ေထြအုပ မွ ေကမက ္ံေပးသည  ့အ္ြန အမခမးစုမွမ 

ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက းမခမး၏ လုပ ပိုင ္ြင ့တြင ရွိေနပါသည ။ ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက း (၁၄) ္ု၏ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ  

ေျမ္ြန ေကမက ္ံရရွမိႈမွမ ကခပ သန းေပါင း ၁၃,၉၅၀.၅၄ ျဖစ ၿပ း ၂၀၁၂-၁၃ ္ုာႏွစ တြင  ရရွိ္ြဲ့သည ့ ကခပ သန းေပါင း ၁၄၄.၆၉ ာႏွင ့ာႏိႈင းယဥွ ပါက 

သိသိသမသမ ျမင ့တက လမ္ြဲ့ပါသည ။ ယစ မခိ်ဳး္ြန ာႏႈန းထမးမခမးကုိလည း ျမႇင ့တင ္ြဲ့ ၾကပါသည ။ မြန ၊ ကရင ၊ ္ခင း၊ ပြဲ္ း ာွႏင ့ ဧရမဝတ  ျပည နယ / 

တိုင းေဒသႀက းတို႔တြင  ယစ မခိ်ဳး္ြန  ဥပေဒသစ မခမး ေရးဆြြဲ္ြဲ့ၾကၿပ း မ လလုိင စင အမခိ်ဳးအစမးမခမးကို ျပန လည  မြမ းမံ္ြဲၾ့က ပါသည ။ 

(ေနမက ဆက တြြဲ-၅ ကိ႐ုိုႈ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

115  လႊတ ေတမ ကိုယ စမးလွယ  (၄) ဦးမွမ ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက း လႊတ ေတမ အမတ  (၂) ဦး၊ ျပည သ ႔လႊတ ေတမ ကိယု စမးလယွ  (၁) ဦးာွႏင ့ 
အမခိ်ဳးသမးလႊတ ေတမ ကိုယ စမးလယွ  (၁) ဦးတို႔ျဖစ ပါသည ။ 

116 ျပည ေထမင စလုႊတ ေတမ အမိန ႔အမွတ  (၈၂/၂၀၁၃)၊ ေဒသဖံြ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန ပုေံငြ၊ အပိုဒ  (၇)၊ 

117 ျပည ေထမင စလုႊတ ေတမ အမိန ႔အမွတ  (၈၂/၂၀၁၃)၊ ေဒသဖံြ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန ပုေံငြ၊ အပိုဒ  (၇)၊ 

118 ေကခးလက ေဒသမခမးတြင  ေကခးရြမအုပ ္ ခ်ဳပ ေရးမႈးမ ွအ္ြန ေကမက ္ံ၍ ေထြအုပ သို႔ ေပးသြင းရပါသည ။ ရရွသိည ့အ္ြန ေငြထြဲမ ွ၁၀% အမး ဝန ေဆမင ္အျဖစ  
သတ မတွ ေပးပါသည ။ (ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမႈးမခမးာွႏင ့ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ခက ) 

119  အ္ြန တိုးျမႇင ့ာႏႈန းမွမ ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက း တစ ္ ုာွႏင ့တစ ္ ု မတ ည ၾကပါ။ အ္ခိ်ဳ႕ေဒသမခမးတြင  ဥပမမအမးျဖင ့ ဧရမဝတ တိငု းေဒသႀက းတြင  
အ္ြန ာႏႈန းထမး တိုးျမႇင ့ျ္င း မရွိေသးပါ။ 
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ဇယမး (၃)၊ ၂၀၁၃-၁၄ ္ာွုႏစ တြင  ျပည နယ /တိငု းေဒသႀက း အ္ြန  (၄) မခ်ိဳး ေထြအုပ မ ွေကမက ္ မံႈ အေျ္အေန  (ကခပ သန းေပါင း)120 

ေဒသာၲႏရအုပ ္ခ်ဳပ ေရးတြင  ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက းအဆင ့ေအမက ၌ ္ရိုင မခမးဖြြဲ႕စည းထမးၿပ း ယ္င အ္န းမခမးတြင  တင ျပထမးသကြဲ့သုိ႔ 
အဆင ့ျမင ့ေထြအုပ ဝန ထမ းမွ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းအျဖစ  ေဆမင ရြက ပါသည ။ ္ရိုင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းသည  ဒုတိယညႊန ၾကမးေရးမွ းအဆင ့ရွိသ  
တစ ဦးျဖစ ၿပ း ္ရိုင အေထြအေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း႐ုံးုံး (္ရိုင ႐ုံးုံး) ကိ ု ဦးစ းပါသည ။ ္ရိုင ႐ုံးုံးအေနျဖင ့ ၎၏လက ေအမက ္ံ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ ၏ 
အဓိကယ နစ မခမးျဖစ သည ့ ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံးမခမးကုိ ကြပ ကြဲပါ သည ။ 121   သို႔ျဖစ ၍ ္ရိုင မခမးသည  ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက း ာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ တုိ႔ 
ၾကမးအဆင ့တြင ရွိပါသည ။ ္ ရိုင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း ေအမက တြင  ဦးစ းအရမရွိ (၂) ဦးမွ ဌမန္ြြဲ (၂) ္ ုကိ ုအသ းသ းဦးေဆမင ၾကပါသည ။ ္ ရိုင ႐ုံးုံးတြင  
ဝန ထမ းအင အမး (၂၇) ဦးျဖင ့ ဖြြဲ႕စည းထမးၿပ း အမခမးစုမွမ စမေရးဝန ထမ းမခမးျဖစ ၾကပါသည ။122  

္ရိုင ႐ုံးုံး၏ အဓိကတမဝန မွမ သက ဆိုင ရမၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံးမခမးာွႏင ့ ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက း အစိုးရမခမးအၾကမး ညႇိာိႏႈင း ဆက သြယ  
ေပးျ္င းျဖစ ပါသည ။ 123   ထိုသုိ႔ေဆမင ရြက ရမတြင  စမရင းဇယမးမခမး၊ စ မံကိန းာွႏင ့ ဘတ ဂခက ဆုိင ရမ အ္ခက  အလက မခမးအမး ေပါင းစည း 
ေပးျ္င း၊ အစိုးရ၏ အမိန ႔ညႊန ၾကမး္ခက မခမးအမး ဆက လက ေပးပို႔ျ္င းတို႔ ေဆမင ရြက ရပါသည ။ ္ရိုင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအေနျဖင ့ 
ေအမက ေျ္အဆင ့တြင  ေျဖရငွ းနိငု ျ္င းမရွိသည ့ ေျမ၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ာွႏင ့ ေကခးရြမ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး၏ အမဏမအလြြဲသံုးစမးမႈမခမးကြဲ့သုိ႔ေသမ 
အျငင းပြမးမႈမခမးကုိ ေျဖရွင းေပးရပါသည ။  

ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန ပုေံငြမခမးာွႏင ့ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးေကမ မတ မခမး အေရးပါလမမႈတို႔ေၾကမင ့ ္ရိုင ႐ုံးုံးအေနျဖင ့ ၾကမး္ံေဆမင ရြက  ေပးရပါသည ။ 
ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းကြဲ့သို႔ပင  ္ရိုင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းသည  ္ရိုင စ မံ္န ႔္ြြဲေရး ာႏွင ့ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးေကမ မတ မခမးာႏွင ့ ညႇာိႏိႈင း ေဆမင ရြက ရပါသည ။ 
္ရိုင ႐ုံးုံးမခမးအေနျဖင ့ အရက လုိင စင ထုတ ေပးျ္င းကိ ု တိုက ရိုက  ကိုင တြယ ေဆမင ရြက ပါသည ။ ေျမေနရမ္ခထမးျ္င းကိစၥရပ မခမးကုိလည း 
္ရိုင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး၏ သေဘမတ ည မႈ ရရွိရန လိုအပ ပါသည ။124  

ဤအပိုင းအမး နိဂုံးမ္ခ်ဳပ မ  ျပည ေထမင စုနယ ေျမျဖစ သည ့ ေနျပည ေတမ တြင  ေထြအုပ မွ မည သုိ႔မည ပုပံါဝင သည ကို ေဖမ ျပသြမး ပါမည ။ 
အျ္မးာုိႏင ငံမခမးကြဲ့သုိ႔ပင  ေနျပည ေတမ အမး ၿမိ်ဳ႕ေတမ အျဖစ  ျမန မမာုိႏင ငံမ ွ သတ မွတ ထမးပါသည ။ အျ္မး ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက းာႏွင ့ 
မတ ဘြဲ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒအရ ေရြး္ခယ တင ေျမႇမက ထမးသည ့ လႊတ ေတမ  ာွႏင ့ ဝန ႀက း္ခ်ဳပ မခမး မရွိပါ။ အဖြြဲ႕ဝင  (၁၀) ဦးပါ 

                                                           

120 နိုင ငေံတမ ျပန တမ း၊ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာွႏစ ၊ ဘတ ဂခက ၊ 

121 မြန ာွႏင ့ရွမ းျပည နယ မခမးမ ွ္ရိငု အုပ ္ ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးာွႏင ့ ေတြ႕ဆုေံမးျမန း္ခက ၊ 

122 ဒုတယိညႊန ၾကမးေရးမွ း (၁) ဦး၊ ဦးစ းအရမရွ ိ (၂) ဦး၊ ဌမန္ြြဲစမေရး (၁) ဦး၊ အႀက းတန းစမေရး (၅) ဦး၊ အငယ တန းစမေရး (၂) ဦး၊ ယမဥ ေမမင း (၁) ဦး၊ 
လုၿံ္်ဳံေရး (၁) ဦး ာႏွင ့ ႐ုံးုံးအက  (၂) ဦး၊ 

123 မြန ျပည နယ  ္ရိုင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမ ွးာွႏင ့ေတြ႕ဆုေံမးျမန း္ခက ၊ 

124 Subnational Governments and Business in Myanmar၊ စမမခက ာွႏမ-၁၁၊ 

အ္ြန အမခ်ိဳးအစမး ယစ မခ်ိဳး္ြန    ေျမယမ္ြန  တမတမံ္ ြန  ဓါတ သတ်ၱဳ္ြန  
မာၱႏေလး  2746.8 1789.385 n/a        11.08 
စစ ကိငု း  610.96 2721.221 0.138        31.727 
က္ခင  190.932 458.63 n/a        1.122 
ရန ကနု   2338.888 1062.312 1.589        27.718 
ဧရမဝတ  712.812 33.356 7.781       11.787 
ရမွ း 415.681 1139.507 28.18       11.798 
မေကြး 441.768 1698.305 0.003       11.085 
္ခင း 35.863 109.221 n/a       0.088 
မြန  381.24 748.95 0.683       6.475 
ရ္ိငု  167.149 905.737 0.172       2.337 
ပြ္ဲ  း 624.378 2354.629 1.619      15.938 
ကရင  83.133 409.043 0.045      1.75 
တနသၤမရ    134.13 519.207 0.051      0.832 
ကယမး 23.96 1.039 n/a      0.3 
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ေနျပည ေတမ ေကမင စ မ ွ သမၼတ႐ုံးုံးဝန ႀက းဌမန (၂) ကိ ု အစ ရင ္ံရပါသည ။ နိုင ငံေတမ သမၼတမွ ေနျပည ေတမ ေကမင စ ဝင  (၉) ဦးအမး 
ေရြး္ခယ ၿပ း တပ မေတမ မွ (၁) ဦးကို ေရြး္ခယ ္န ႔အပ ပါသည ။  

ေနျပည ေတမ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးတြင  ေထြအုပ မွ အဓိကက႑မွပါဝင ပါသည ။125  ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ဥံပေဒ ပုဒ မ ၂၈၇ တြင  ျပည နယ ာႏွင ့ 
တိုင းေဒသႀက းမခမးရွိ ေထြအုပ ၏ အ္န းက႑ကြဲ့သုိ႔ပင  “ေနျပည ေတမ အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန၏ အႀက းအမွ းသည  ရမထ း 
အေလခမက  ေနျပည ေတမ ေကမင စ အတြင းေရးမွ းျဖစ သည ။ ေနျပည ေတမ  အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဦးစ းဌမန သည  ေနျပည ေတမ  
ေကမင စ ႐ုံးုံးျဖစ သည ။” ေနျပည ေတမ တြင  ေထြအုပ သည  ၿမိ်ဳ႕ေတမ အတြင းရွိ ္ရိုင (၂) ္ုာွႏင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ (၈)္ု၊ ေကခးရြမေပါင း ၂၄၁ ္ုတို႔၏ 
အေထြေထြအုပ ္ခ်ဳပ ေရးကို တမဝန ယ ရပါသည ။ ေနျပည ေတမ ရွိ ဝန ႀက းအႀက းအမွ းမွမ ေထြအုပ မွ ဒုတိယညႊန ၾကမးေရးမွ း္ခ်ဳပ  
အဆင ့ရွိသ ျဖစ ၿပ း ေထြအုပ ဝန ထမ း ၂၀၄ ဦးအမးျဖင ့ ဦးစ းေဆမင ရြက ပါသည ။ 126   ္ရိုင ာွႏင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံးမခမး၏ ဖြြဲ႕စည းပုံာွႏင ့ တမဝန မခမးမွမ 
အျ္မးေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမးာွႏင ့ တ ည သည ့အျပင  ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးာွႏင ့ စ မံ္န ႔္ြြဲေရး ေကမ မတ မခမးလည း အျ္မးေဒသမခမးနည းတ  ဖြဲြြဲ႕စည း 
ထမးရွိပါသည ။  

ထ းျ္မး္ခက အျဖစ  ေနျပည ေတမ ေကမင စ တြင  ေကမင စ ဝင  (၉) ဦးရွိၿပ း (၈) ဦးမွမ ၿမိ်ဳ႕နယ မခမးကုိတမဝန ္ံရပါသည ။ ၎တုိ႔မွမ 
ေရြး္ခယ တင ေျမႇမက ျ္င း္ရံသ မခမး မဟုတ ေသမ လည း ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက းမခမးရွ ိ လႊတ ေတမ ကုိယ စမးလွယ  မခမးကြဲ့သုိ႔ပင  
သက ဆိုင ရမၿမိ်ဳ႕နယ မခမးာွႏင ့ ထိေတြ႕ဆက ဆံရပါသည ။ ကခန ေကမင စ ဝင  (၁) ဦးမွမ အႀက းစမး အေျ္္ံအေဆမက အဦမခမး 
ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးကို တမဝန ယ ရၿပ း တပ မေတမ သမး ကိုယ စမးလွယ မွ လုံၿ္်ံဳေရးက႑ကုိ တမဝန ယ ရပါသည ။ အထက တြင  
ေဖမ ျပထမးသကြဲ့သုိ႔ပင  ေထြအုပ မွေကမက ္ံရရွိသည ့ အ္ြန ေငြမခမးအမးလံုးသည  ေနျပည ေတမ  ေကမင စ ေငြစမရင းသို႔ ေပးသြင းရျ္င း 
မဟုတ ဘြဲ ျပည ေထမင စု ေငြစမရင းသို႔ ေပးသြင းရပါသည ။ ေနျပည ေတမ ၏ အျ္မးအေရးႀက းသည ့ က႑တစ ္ုမွမ ာႏိုင ငံေတမ သမၼတ႐ုံးုံး 
အတြက  အ္မ းအနမးမခမး (ဥပမမ ျပည ေထမင စုေန႔) စ စဥ ကခင းပရျ္င းျဖစ ၿပ း ေထြအုပ ၏ ပံ့ပိုးမႈမခမး လိုအပ ပါသည ။  

၄.၂ ေထြအပု ၏ တမဝန ာွႏင ့ဖြြဲ႕စည းပု ံ(ၿမ်ိဳ႕နယ အဆင ့) 

ျမန မမာုိႏင ငံ၏ ၿမိ်ဳ႕နယ ေပါင း (၃၃၀) သည  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ ၏ အေျ္္အုံတ ျမစ မခမးျဖစ ပါသည ။ ၿမိ်ဳ႕နယ ေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမး (ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံးမခမး) သည  
ျမန မမာုိႏင ငံသမးမခမးအတြက  အဓိကထိေတြ႕ဆက ဆံရသည ့ ႐ုံးုံးကနမးတစ ္ုျဖစ ပါသည ။ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးဦးေဆမင သည ့ 
ၿမိ်ဳ႕နယ ေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမးသည  အစိုးရ၏ အေျ္္ံဝန ေဆမင မႈမခမးျဖစ သည ႔ လ ဦးေရ မွတ ပုံတင ျ္င း၊ ေျမမွတ ပုံတင ျ္င း ာွႏင ့ အ္ြန မခမးကုိ 
ေကမက ္ံေပးပါသည ။  

၂၀၁၁ ္ုာွႏစ မွစတင ၍ ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက းမခမးတြင  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ ေျပမင းလြဲမႈမခမးရွိ္ြဲ့ေသမ လည း ၿမိ်ဳ႕နယ  အဆင ့တြင မ  
ၿမိ်ဳ႕နယ ေထြအုပ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း၏ တမဝန မခမးမွမ ဆက လက တည ၿမြဲေနၿပ း ေရြးေကမက ္ ံ ကိုယ စမးလွယ မခမးပါဝင ျ္င း မရွပိါ။ 127  
ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံးမခမးသည  ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့ အစိုးရဌမနမခမး အထ းသျဖင ့ ျပည ေထမင စုဝန ႀက းဌမနမခမး၏ ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံး္ြြဲမခမးအတြက  
ေပါင းစပ ညႇိာႏိႈင းေပးရသည ့တမဝန ကို ထမ းေဆမင ရပါသည ။ ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံးမခမးသည  အ္ခက အလက မခမး ေကမက ္ံျ္င း၊ စုစည းျ္င း၊ 
ေကခးရြမအုပ စုမခမးအမး စ မံ္န ႔္ြြဲျ္င းမွသည  ေျမစ မံ္န ႔္ြြဲမႈ၊ အျငင းပြမးမႈာႏွင ့ အ္ြန အရပ ရပ ေကမက ္သံည ့ တမဝန မခမးျဖင ့ တမဝန မခမး 
မခမးျပမးလွပါသည ။  

ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးသည  ၿမိ်ဳ႕နယ ၏ လ မႈေရးာွႏင ့ စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈ လုပ ငန းမခမးကုိ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးစ မံကိန းမခမးာႏွင ့ 
အျ္မးအစိုးရဌမနမခမးာွႏင ့ ေပါင းစပ ညႇိာႏိႈင း၍ ေဆမင ရြက ေပးပါသည ။128  ဥပမမအမးျဖင ့ ေဒသ္ံမခမးအတြက  ရည ရြယ သည ့ ေကခးလက ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန ပုံေငြ ာွႏင ့ပတ သက ၍ ညႇာိိႏႈင းေဆမင ရြက ျ္င းမွမ ေထြအုပ ၏ အေရးႀက းသည ့ တမဝန တစ ္ုျဖစ ပါသည ။ ယ္င က ေထြအုပ  
တစ ္ုတည းမွ စ မံ္န ႔္ြြဲေသမ လည း ယ္ုအ္ါ ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက း အစိုးရမခမးာႏွင ့ တိုင ပင ညႇိာႏိႈင း၍ ၿမိ်ဳ႕နယ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးမွ 
အေကမင အထည ေဖမ  ေဆမင ရြက ရပါသည ။  

                                                           

125 ေနျပည ေတမ ေကမင စ  ေထြအုပ ႐ုံးုံးမ ွညႊန မွ းာွႏင ့ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ခက ၊ 

126 ေထြအုပ  ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ ၊ မွတ တမ း၊ စမမခက ာွႏမ-၂၇၊ 

127 ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပုံအေျ္္ံဥပေဒအသက ဝင လမၿပ းေနမက ပိုင း ၂၀၁၀ ္ုာႏွစ  ျပည နယ  သို႔မဟတု  တိုင းေဒသႀက းအစိုးရအဖြြဲ႕ဥပေဒ ာွႏင ့ ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ ၊ 
ရပ ကြက  သို႔မဟတု  ေကခးရြမအုပ စုအုပ ္ ခ်ဳပ ေရးဆိုင ရမဥပေဒ တို႔ျပဌမန း္ြဲေ့သမ လည း ္ရိုင ာွႏင ့ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့မခမးအတြက  ျပဌမန းထမးျ္င း မရွပိါ။ 

128 ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ ခ်ဳပ ေရးမႈးမခမးာွႏင ့ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ခက မခမး 
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ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံးမခမးတြင  လက ေထမက ညႊန ၾကမးေရးမွ းအဆင ့ရွိသည ့ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမ ွ ဦးေဆမင သည ့ ေထြအုပ ဝန ထမ း (၃၁) 
ဦးရွိပါသည ။129  အျ္မးေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမးကြဲ့သို႔ပင  ၿမိ်ဳ႕နယ လ ဦးေရာွႏင ့ အရြယ အစမးမခမး မတ ည လင ့ကစမး ၿမ်ိဳ႕နယ ႐ုံးုံးမခမး၏ ဖြြဲ႕စည းပု ံမခမးမွမ 
တ ည ၾကပါသည ။ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းေအမက တြင  ဦးစ းအရမရွိအဆင ့ ဒုတိယၿမိ်ဳ႕နယ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရး မွ း တစ ဦးရွိပါသည ။ အရမရွိ (၂) ဦးမ ွ
ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံးရွ ိ စမေရးာွႏင ့ စမရင းကိုင ဝန ထမ းမခမးကုိ ဦးစ းရပါသည ။ Subnational Governments and Business တြင  
အေသးစိတ ေဖမ ျပထမးသည ့အတိုင း ေဒသစ းပြမးေရးဆိုင ရမကိစၥရပ မခမးာႏွင ့ပတ သက ၍ ၿမိ်ဳ႕နယ ေထြအုပ ႐ုံးုံးမ ွ တမဝန အ္ခိ်ဳ႕ကို ထမ းေဆမင  
ရပါသည ။ 130   ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့ စ းပြမးေရးလုပ ငန းမခမးတြင  ေထြအုပ ၏ အဓိကထိေတြ႕ဆက ဆံမႈမွမ အငယ စမး ာႏွင ့ အေသးစမးစ းပြမးေရး 
လုပ ငန းမခမးာွႏင ့ ထိေတြ႕ဆက ဆံရျ္င း ျဖစ ပါသည ။ အရက ေသစမေရမင း္ချ္င းာွႏင ့ အိမ ၿ္ံေျမေရမင းဝယ ျ္င း လုပ ငန းမခမးတြင  ေထြအုပ မ ွ
လိုင စင မခမး ထုတ ေပးရပါသည ။ ထို႔ျပင  ေျမလႊြဲေျပမင းျ္င း၊ ေဆမက လုပ ေရး္ြင ့ျပ်ဳ္ခက ာႏွင ့ တည ေဆမက ္ြင ့စသည ့ ္ြင ့ျပ်ဳမိန ႔ 
လိုင စင မခမးကုိလည း ထုတ ေပးၿပ း ေျမာွႏင ့ယစ မခိ်ဳး္ြန မခမးကုိလည း ေကမက ္ံပါသည ။ Bissinger and Linn Maung တို႔မွ သုံးသပ  
ထမးသည ့အတိုင း ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံးမခမးသည  လ မႈေရးအရ အကခိ်ဳးသက ေရမက မႈရွိေစသည ့ စ းပြမးေရး လုပ ငန းမခမးေပၚတြင  
ပါဝင ပတ သက မႈရွိပါသည ။131  

ပု ံ(၃)၊ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ ခ်ဳပ ေရးမ ွး႐ုံးုးံ၏ ဖြြဲ႕စည းပု1ံ32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ တစ ္ုလုံးကို ၿ္်ံဳငုံၾကည ့မည ဆုိပါက ေထြအုပ အျပင  အျ္မးအေရးႀက းသည ့ အစိုးရဌမန တစ ္ုျဖစ သည ့ 
ျမ န စပါယ ႐ုံးုံးမခမး သို႔မဟုတ  ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအဖြြဲ႕အစည းမခမး တရမးဝင အေ္ၚအေဝၚအမးျဖင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရး႐ုံးုံးမခမးရွိပါသည ။ ေထြအုပ မွ 
ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့ စ မံ္န ႔္ြြဲေရးာွႏင ့ ညႇိာႏိႈင းေရးလုပ ငန းမခမး ေဆမင ရြက ေန္ခိန တြင  ျမ န စပါယ ႐ုံးုံးမခမးမ ွ အ္ြန အ္အ္ခိ်ဳ႕ကို ေကမက ္ံျ္င း၊ 
စ းပြမးေရးာွႏင ့ ေဆမက လုပ ေရးလိုင စင  ္ြင ့ျပ်ဳမိန ႔မခမး ထုတ ေပးျ္င း၊ ၿမိ်ဳ႕ျပဝန ေဆမင မႈမခမးျဖစ သည ့ ေရ၊ မိလ မ၊ အမႈိက ၊ လမ းျပ်ဳျပင  

                                                           

129 ေထြအုပ  ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ ၊ မွတ တမ း၊ စမမခက ာွႏမ-၃၄၊ 

130 Subnational Governments and Business in Myanmar၊ စမမခက ာွႏမ ၁၁-၁၂၊ 

131 လ မႈေရးသက ေရမက မႈမခမးဆိသုည မမွ လ မႈေရးတည ၿငိမ မႈ ာႏွင ့ ၿငိမ ဝပ ပ ိျပမးေရးကိ ု အကခိ်ဳးသက ေရမက ေစသည ့ လုပ ငန းမခမး၊ ဥပမမ-
အရက ေသစမေရမင းဝယ ျ္င း ာွႏင ့ ပညမေရးဝန ေဆမင မႈမခမး ျဖစ ပါသည ။ Subnational Governments and Business in Myanmar၊ စမမခက ာွႏမ-၁၂၊ 

132 ေထြအုပ  ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ ၊ မွတ တမ း၊ 

ဌမန္ြြဲ (၁) 

 

ဖြြဲ႕စည းပံု 
လက ေထမက ညႊန ၾကမးေရးမွ း - ၁ 
ဥ းစ းအရမရွ ိ- ၁ 
ဒုဥ းစ းအရမရွ ိ- ၃ 
 
စုစုေပါင း၀န ထမ း - ၃၄  
 
စုစုပေါငခးဝနခထမခး (၃၁) ဦး 

ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း 

ဌမန္ြြဲ (၃) ဌမန္ြြဲ (၂) 

အမႈထမ းမခမး 
အႀက းတန းလက ာႏွိပ စက  - ၁ 
အငယ တန းလက ာႏိွပ စက  - ၂ 
ယဥ ေမမင း - ၃ 
လံုၿ္ံ်ဳေရး - ၁ 
 
 

အႀက းတန းစမေရး - ၅ 
အငယ တန းစမေရး - ၈ 
စမရင းကိုင  - ၃ 
သန ႔ရွင းေရး - ၁ 
ရုံးအက  - ၃ 
စမပို႔ - ၁ 
 

ဒုတိယၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းး 
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ထိန းသိမ းျ္င း ာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕ျပလွခပ စစ မ းေပးေဝေရး ကိစၥရပ မခမးကုိ ေဆမင ရြက ပါသည ။133  အဆိုပါ တမဝန အ္ခိ်ဳ႕မွမ ထပ ေနပါသည ။ ဥပမမအမးျဖင ့ 
ေထြအုပ ာႏွင ့ ျမ န စပါယ ႐ုံးုံးမခမးမွ ေျမ္ြန မခမး ေကမက ္ံၾကပါသည ။ ေျမ္ြန မခမးကုိ တစ ာွႏစ တစ ္ါ ေကမက ္ံၿပ း ျမ န စပါယ ဝန ထမ း ာႏွင ့ 
ၿမိ်ဳ႕နယ ေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမးမ ွ ၿမိ်ဳ႕ျပ၊ေကခးလက  ေနရမေဒသေပၚမ တည ၍ ေကမက ္ံၾကပါသည ။ ၿမိ်ဳ႕နယ ေထြအုပ ႐ုံးုံးအေနျဖင ့ 
လုပ ပိုင ္ြင ့ပိုရွိသည ဟုယ ဆရေသမ လည း ျမ န စပါယ ႐ုံးုံးမခမးသုိ႔ တိုက ရိုက ညႊန ၾကမး္ြင ့မရွိပါ။ 

ၿမိ်ဳ႕နယ ေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမးာွႏင ့ ျမ န စပါယ ႐ုံးုံးမခမးမွမ အေရးႀက းသည ့ ကြမျ္မး္ခက မခမးလည း ရွိပါသည ။ အေရးႀက းဆုံးအ္ခက မွမ 
ျမ န စပါယ ႐ုံးုံးမခမးသည  သက ဆိုင ရမ ျပည နယ ာွႏင ့တိုင းေဒသႀက း အစိုးရလက ေအမက ာႏွင ့ ၎၏ဘတ ဂခက အသုံးစရိတ တြင  ရွိပါသည ။ 
ေထြအုပ ႐ုံးုံးမခမးမွမမ  ျပည ေထမင စုအစိုးရ၏ အုပ ္ခ်ဳပ မႈေအမက  အထ းသျဖင ့ ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနေအမက တြင  ရွိပါသည ။ 
နယကေ္တ ကတည းက ရွိ္ြဲ့ေသမ ျမ န စပါယ ႐ုံးုံးမခမးသည  ဗဟိုမွ္ခ်ဳပ ကိုင မႈကိုဖယ ရွမးၿပ း ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက း အစိုးရမခမးသုိ႔ 
လႊြဲေျပမင းေပး္ြဲ့သည ့ တစ ္ုတည းေသမ ဌမနတစ ္ျုဖစ ၿပ း ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ ၊ ဖြြဲ႕စည းပု ံ အေျ္္ံဥပေဒအရ နယ စပ ေဒသေရးရမဝန ႀက းဌမနမ ွ
လႊြဲေျပမင းေပး္ြဲ့သည ့ အေရးႀက းသည ့ျဖစ စဥ တစ ္ု ျဖစ ပါသည ။ ျမ န စပါယ ႐ုံးုံးမခမး၏ ထ းျ္မး္ခက မွမ ေကမက ္ံရရွိသည ့ အ္ြန အ္မခမးျဖင ့ 
ကိုယ ေျ္ေထမက ေပၚကိုယ ရပ တည ရျ္င း ျဖစ ၿပ း ျပည ေထမင စု၏ ္ြင ့ျပ်ဳ္ခက မလိုအပ ပါ။ ဦးစ းအရမရွိအဆင ့ေအမက တြင ပင  
ကိုယ ပိုင ဆုံးျဖတ ပိုင ္ြင ့ရွိၿပ း ေဒသာႏၲရ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ တြင  ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးမႈအရွိဆုံးဌမနတစ ္ု ျဖစ ပါသည ။ 

နိုင ငံေတမ သမၼတဦးသိန းစိန ၏ “ျပည သ ဗဟိုျပ်ဳဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရး” ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲေရး၏အေျ္္ံမွမ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့တြင  ျဖစ ပါသည ။ ထို႔ျပင  
ေတမင ့တင း္ုိင မမသည ့ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးမႈမိတ ဖက အဖြဲြ႕အစည းမခမးျဖစ သည ့ ကမၻမ့ဘဏ ၊ UNDP စသည တို႔သည  ၿမိ်ဳ႕ရြမ ာွႏင ့ ေကခးရြမအုပ စုအဆင ့ကို 
အေလးထမး၍ လ မႈအဖြြဲ႕အစည းဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးလုပ ငန းမခမးကုိ ကခယ ျပန ႔စြမ စတင  ေဆမက ရြက  လမေနၿပ ျျဖစ ပါသည ။ ေထြအုပ ၏ 
ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအေနျဖင ့ ေဒသာႏၲရအုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ ကို ္ိုင မမစြမထိန း္ခ်ဳပ ထမးာႏိုင  ေသမ လည း ယ္ုအ္ါ ေကမ မတ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးမွ 
ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအတြက  စ မံ္န ႔္ြြဲလမ းညႊန ေပးလခက  ရွိပါသည ။ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့တြင  ေထြအုပ မွ ထိန း္ခ်ဳပ ထမးျ္င းျဖစ ရမ နိုင ငေံတမ သမၼတ 
ဦးသိန းစိန ၏ ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲေရး အစ အစဥ မခမးတြင သမမက ာႏိုင ငံတကမ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအစ အစဥ မခမးတြင  ေထြအုပ ၏ အ္န းက႑မွမ 
အဓိကပါဝင လခက  ရွိပါသည ။  

၄.၃ ေထြအပု ၏ တမဝန ာွႏင ့ဖြြဲ႕စည းပု ံ(ေကခးရြမအပု စအုဆင ့) 

၂၀၁၂ ္ုာႏွစ ၊ ေဖေဖမ ဝါရ လမွစတင ၍ ရပ ကြက  သို႔မဟုတ  ေကခးရြမအုပ စုအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥပေဒအရ အေျပမင းအလြဲမခမး ျပ်ဳလုပ ္ြဲ့သည ့ 
ေကခးရြမအဆင ့ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးတြင  ေထြအုပ သည  အဓိကက႑မွ ပါဝင လခက ရွိပါသည ။ ၂၀၁၂ ္ုာႏွစ ောွႏမင းပိုင း ကမလမခမးတြင  ရပ ကြက ာႏွင ့ 
ေကခးရြမအုပ စု အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းသစ မခမးကုိ ေရြး္ခယ တင ေျမႇမက ္ြဲ့ၾကၿပ း ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမ ွ တိုက ရိုက  ္န ႔အပ သ မခမးေနရမတြင  
အစမးထုိး္ြဲ့ပါသည ။ 134   ယ္ုအ္ါ ေကခးရြမအုပ စုအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးကုိ အစိုးရဝန ထမ းမခမးဟု မသတ မွတ ဘြဲ ေထြအုပ မွ လစမေငြအစမး 
“္ခ းျမႇင ့ေငြ” မခမးေပးအပ ပါသည ။ 135   ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမး မဟုတ သည ့အတြက  ရမထ းတိုးျမႇင ့္ရံျ္င းမရွိေသမ လည း လုပ ပိုင ္ြင ့ 
အလြြဲသံုးစမးျပ်ဳလုပ ျ္င း၊ စြမ းေဆမင ရည ညံ့ဖခင းျ္င း၊ အကခင ့ပခက ျ္စမးျ္င းတို႔ ျဖစ ပြမးပါက ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမ ွ ၎တုိ႔အမး တမဝန မွ 
ရပ ဆိုင းာုိႏင ပါသည ။ 136   ေကခးရြမအုပ စ ု အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအမး သက ဆုိင ရမ ေကခးရြမအုပ စု ေထြအုပ ၏ အ္ခိန ျပည ့ဝန ထမ းျဖစ သည ့ 
စမေရးတစ ဦးစ မ ွပံ့ပိုးက ည ၿပ း ၎အေနျဖင ့ လစမေငြရရွၿိပ း ရမထ းတိုးျမႇင ့ ္ံရနိုင ပါသည ။  

ေကခးရြမအုပ စု အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအေနျဖင ့ အစိုးရာွႏင ့ ၈၀% ္န ႔ရွိသည ့ ေကခးလက ေနျပည သ လ ထုအၾကမး ဆက သြယ  ေပးသည ့အတြက  
၎င တို႔၏ အ္န းက႑မွမ အေရးႀက းပါသည ။ ေကခးရြမအုပ စု အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးသည  ေထြအုပ ၏ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးက႑တြင  

                                                           

133 ျမ န စပါယ ႐ုံးုံးမခမးအေၾကမင း အေသးစတိ သိလိပုါက Subnational Governments and Business in Myanmar, စမမခက ာွႏမ၁၃-၁၅၊ 

134  ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ ၊ ရပ ကြက  သို႔မဟတု  ေကခးရြမအုပ စ ု အုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥပေဒ အရ ေကခးရြမအုပ စ ု အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအမး သြယ ဝိုက ၍ 
ေရြးေကမက တင ေျမႇမက ပါသည ။ ဥပေဒအရ၊ ဆယ အိမ ေ္ါင းမခမးမ ွ ေကခးရြမအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမ ွးမခမးအမး ေရြး္ခယ ရၿပ း ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမ ွးမ ွ
အတည ျပ်ဳ္န ႔အပ ေပးရပါသည ။ အေသးစိတ သလိိုပါက ရပ ကြက  သို႔မဟတု  ေကခးရြမအုပ စ ုအုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥပေဒ၊ အ္န း (၇) – (၉) ကိုရွ၊ု 

135  ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ ၊ ရပ ကြက  သို႔မဟတု  ေကခးရြမအုပ စ ု အုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥပေဒ၊ အ္န း (၁၄)၊ ပုဒ မ-၃၂-၃၃၊ ပုဒ မ-၂၈ တြင  “ျပည ေထမင စုအစိုးရအဖြြဲ႕ 
ျပည ထြဲေရးဝန ႀက းဌမနသည  ျပည ေထမင စုအစိုးရအဖြြဲ႕၏ သေဘမတ ည ္ ခက ျဖင ့ ရပ ကြက  သို႔မဟတု  ေကခးရြမအုပ စ ု အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမ ွးအတြက  
ေအမက ပါ္ခ းျမႇင ့ေထမက ပံ့ေငြမခမးကိ ု သတ မတွ ေပးရမည - (က) လစဥ ္ ခ းျမႇင ့ေထမက ပံေ့ငြ၊ (္) သက တမ းကမလအျပည ့တမဝန ကို ေကခပြန စြမ 
ထမ းေဆမင ပါက တစ လုံးတစ ္ ြဲတည း္ခ းျမႇင ့ေငြ။’ 

136 ေကခးရြမအုပ စုအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမ ွးမခမးအေနျဖင ့ ေထြအုပ မ ွ္န ႔အပ စမေပးပို႔ျ္င းေၾကမင ့ ပိုမိရုႈပ ေထြးသြမးေစပါသည ။ 
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အဓိကေကခမရိုးမခမးအျဖစ  ပါဝင ၿပ း ၎တုိ႔အမး စ မံ္န ႔္ြြဲသည ့ ၿမိ်ဳ႕နယ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးကုိ အေထမက အက ျပ်ဳၾကပါသည ။ 137  
ေကခးရြမအုပ စုအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးအေနျဖင ့ ၎တုိ႔ အစဥ အဆက  ထမ းေဆမင ္ြဲ့သည ့ မ လတမဝန မခမးျဖစ သည ့ အ္ြန ေကမက ္ံျ္င း၊ 
ေျမယမမွတ ပုံတင ေပးျ္င း၊ လ ဦးေရအေျ္အေနတို႔ကို အစ ရင ္ံျ္င းတို႔ ေဆမင ရြက ပါသည ။ ျမန မမ့လယ ယမစိုက ပခိ်ဳးေရးာႏွင ့ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးဘဏ မွ 
လယ သမမးေ္ခးေငြမခမး ရယ လုိသည ့ အေျ္အေနမခိ်ဳးတြင  ၎တုိ႔မွ လက မွတ ေရးထိုးေပးရန  လိုအပ ပါသည ။ ၎တုိ႔အေနျဖင ့ 
စ းပြမးေရးလုပ ငန းမခမးာႏွင ့ ထိေတြ႕ဆက ဆံရမတြင  အကန ႔အသတ ရွိၿပ း မခမးေသမအမးျဖင ့ လိုင စင ာွႏင ့ ္ြင ့ျပ်ဳမိန ႔မခမးအတြက  ေထမက ္ံစမမခမး 
ထုတ ေပးျ္င းတို႔ကိုသမ ေဆမင ရြက ရ ပါသည ။138  ေကခးရြမစမေရးမခမးအေနျဖင ့ အုပ ္ခ်ဳပ မႈ၊ စ းပြမးေရးာွႏင ့ လ မႈေရးဆိုင ရမ အ္ခက အလက မခမး 
မွတ တမ းတင ျ္င း၊ ႐ုံးုံးလုပ ငန းာွႏင ့ လုံျ္်ံဳေရးမွတ တမ းမခမးကုိ သတ မွတ ထမးသည ့ ပုံစ ံ (၃၃) မခိ်ဳးတြင  ျဖည ့စြက ေပးသည ့ တမဝန မခမးကုိ 
ထမ းေဆမင  ရပါသည ။139  

ၿမိ်ဳ႕နယ ႐ုံးုံးမခမးသည  ေထြအုပ ၏မ လတမဝန မခမး (အ္ခက အလက မခမး စုစည းျ္င း၊ ေျမယမစ မံ္ န ႔္ြြဲျ္င း၊ အျငင းပြမးမႈမခမး ေျဖရွင းျ္င း ာႏွင ့ 
အ္ြန ေကမက ္ံျ္င း) အမခမးအျပမးကို ေဆမင ရြက ေန္ခိန တြင  ္ရိုင ၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ာွႏင ့ ေကခးရြမအဆင ့ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးာႏွင ့ စ မံ္န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ မခမးာႏွင ့ 
ညႇိာႏႈိင းေဆမင ရြက ရသည ့ တမဝန မခမးပိုမိုလမ္ြဲ့ပါသည ။ လတ တေလမအေျ္အေနတြင  ၿမိ်ဳ႕နယ ာွႏင ့္ရိုင မခမး၌ ေရြးေကမက ္ ံ အဖြြဲ႕အစည း 
ထမးရွိရန  အစ အစဥ မရွိေသးပါ။140  ထိုအေတမအတြင း ္ရိုင ာွႏင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးသည  အမခိ်ဳးမခိ်ဳးေသမ လ ထုကိုယ စမးလွယ မခမး 
ပါဝင သည ့ စ မံ္န ႔္ြြဲေရးာွႏင ့ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး ေကမ မတ မခမးတြင  အဓိကဇမတ ေကမင မခမးျဖစ ေနပါသည ။ ယ္ုအ္ါ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမ ွးမခမးသည  
ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး စ မံကိန း မခမးကုိ ေရြး္ခယ ျ္င း ာႏွင ့ အေကမင အထည ေဖမ ျ္င းတို႔ကုိ လုပ ေဆမင ေနသည ့ အဆိုပါေကမ မတ မခမးအတြက  
၎တုိ႔၏ အ္ခိန ေတမ ေတမ မခမးမခမးကုိ ေပးထမးေနရပါသည ။ 141   ေကမ မတ မခမး၏အ္န းက႑ကုိ ျမႇင ့တင ျ္င းမွမ နိုင ငံေတမ သမၼတထံမွ 
ညႊန ၾကမး္ခက ျဖစ ၿပ း ၂၀၁၂ ္ုာႏွစ ောွႏမင းပိုင းတြင  စတင ္ြဲ့သည ့ ေကခးရြမအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမး ေရြး္ခယ ျ္င း (ဆယ အိမ ေ္ါင းမခမးမ ွ
သြယ ဝိုက ေရြး္ခယ ျ္င း) တို႔သည လည း ယင းလုပ ငန းစဥ ကိုအေထမက အက ျပ်ဳရန  ျဖစ ပါသည ။142  

 

 

 

 

 

                                                           

137  ေကခးရြမအုပ စုအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးျဖင ့ ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ြဲ့ရမတြင  ၎တို႔သည  သက ဆိငု ရမၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ ခ်ဳပ ေရမွ းာႏွင ့ ပုံမွန ဆက သြယ ရၿပ း လုပ ငန းမခိ်ဳးစု ံ
ဥပမမအမးျဖင ့ ေဒသဖြ႕ံၿဖိ်ဳးေရးလုပ ငန းမခမးအတြက  အတည ျပ်ဳ္ြင ့ျပ်ဳ္ခက မခမး ရယ ရေၾကမင း ေျပမၾကမး္ြဲ့ၾကပါသည ။ 

138 Subnational Governments and Business in Myanmar၊ စမမခက ာွႏမ-၁၁၊ 

139  အဆိုပါ အ္ခက အလက ေကမက ယ မႈမွမ အမခိ်ဳးစုံလင လွၿပ း လ ဦးေရအေျ္အေန၊ ေကခမင းအပ မႈ၊ လ ဦးေရေရႊ႕ေျပမင းမႈ၊ ဖြမးေသမႈ၊ ဧည ့စမရင း၊ 
ၾကက ေျ္န လွုပ ရွမးမႈ၊ ေဆမက လုပ ေရး ာွႏင ့ ေဒသအဖြြဲ႕အစည းမခမး၏ လႈပ ရွမးမႈမခမး စသည တို႔ျဖစ ပါသည ။ အေသးစတိ  Bart Robertson ၏ ‘A vital, little-
known cog in Myanmar’s reform process,’Myanmar Times, (၂၇-၁၀-၂၀၁၃), http://www.mmtimes.com/index.php/opinion/8606-a-vital-little-
known-cog-in-myanmar-s-reform-process.html၊ 

140  လက ရွိအမဏမရ ျပည ေထမင စုႀကံ့္ ိုင ေရးာွႏင ့ဖြ႕ံၿဖိ်ဳးေရးပါတ  (USDP) ၿမိ်ဳ႕နယ  ာွႏင ့ ္ရိုင အဆင ့မခမးတြင  ေရြးေကမက ္ကံိယု စမးလယွ မခမးျဖင ့ ဖြြဲ႕စည းရန  
အဆိုျပ်ဳထမးသည ဆိုေသမ လည း အေသးစတိ အ္ခက အလက မခမးကိ ုထုတ ျပန ထမးျ္င းမရွိပါ။ ထက ာုိႏင ေဇမ  ၏ ‘USDP Announces Surprise Constitutional 
Amendment Proposal’, The Irrawaddy, (၃၁-၁၂-၂၀၁၃)၊ http://www.irrawaddy.org/burma/usdp-announces-surprise-constitutional-
amendment-proposal.html 

141  အဆိုပါေဒသစ မကံိန းမခမးမွမ ေဒသ၏ ကခန းမမေရး၊ ေသမက သုံးေရ၊ ပညမေရး ာွႏင ့ စိကု ပခိ်ဳးေရးလိုအပ ္ခက မခမးကို ျဖည ့ဆည းေပးရန  ျဖစ ပါသည ။ 
မြန ျပည နယ ၊ ရွမ းျပည နယ  ာႏွင ့ ဧရမဝတ တိုင းေဒသႀက းမခမးရွ ိေကခးရြမအုပ စ ုအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးာွႏင ့ ေတြ႕ဆုေံမးျမန း္ခက ၊ 

142  ာႏိုင ငံေတမ သမၼတမ ွ “အမခိ်ဳးသမးစ းပြမးေရး တိုးတက ဖြ႕ံၿဖိ်ဳးေရး အတြက  ေဒသဆိုင ရမ အဖြြဲ႕အစည းမခမးာွႏင ့ ပုဂ လကိ စသည ့ အင အမးစမုခမး၏ ပ းေပါင း 
ပါဝင မႈကိ ု ရယ ၍ ျပည သ တို႔၏ လ မႈစ းပြမးေရးာွႏင ့ေနထိုင မႈ အဆင ့အတန း ျမႇင ့တင ေရးကို ေရွးရွေုဆမင ရြက နိုင ရန  ၿမိ်ဳ႕နယ ာွႏင ့ ေကခးရြမအုပ စုအဆင ့မခမးတြင  
ေကမ မတ မခမးဖြြဲ႕စည းရန  လိုအပ ေၾကမင း၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ဖံြ႕ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ တြင  ေရြးေကမက ္  ံ ပုဂ ိ်ဳလ မခမး၊ ဝန ထမ းမခမးတို႔ပါဝင ပါသည ။ 
ေကခးရြမဖြံ႕ၿဖိ်ဳးမႈအေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ မခမးသည လည း ေကခးရြမမွေရြး္ခယ တင ေျမႇမက သ မခမးာွႏင ့ ဖြြဲ႕စည းသြမးရန  ျဖစ ပါသည ။’  ာႏိုင ငေံတမ သမၼတ႐ုံးုံး၏ 
ေၾကညမ္ခက အမတွ  (၂၇/၂၀၁၃)၊ 
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ပု ံ(၄)၊ ေဒသာၲႏရ ဖြ႕ံၿဖ်ိဳးေရးာွႏင ့ စ မံ္ န ႔္ြဲြေရး ေကမ မတ မခမး 

 

၂၀၁၂ ္ုာွႏစ အတြင း ာုိႏင ငံေတမ သမၼတ၏ ညႊန ၾကမး္ခက ျဖင ့ ္ရိုင ၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ာွႏင ့ ေကခးရြမအုပ စု ေကမ မတ မခမး အသ းသ း ဖြြဲ႕စည း္ြဲ့ၾကပါသည ။ 
ထိုေကမ မတ မခမးမွမ အဓိကအမးျဖင ့ စ မံ္န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ ၊ ဖြံ႕ၿဖ်ိဳးမႈအေထမက အက ျပေကမ မတ ာႏွင ့ လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲေရးအဖြြဲ႕မခမး 
ျဖစ ပါသည ။ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့တြင  ေကမ မတ  (၂) ထပ မံဖြြဲ႕စည းထမးၿပ း ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရး ေကမ မတ  (ျမ န စပါယ ေရးရမ) ာွႏင ့ 
ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံကိန းအေကမင အထည ေဖမ ေရး ေကမ မတ တုိ႔ ျဖစ ပါသည ။  

ေဒသလ ထု၏ပါဝင မႈကိ ု ျမႇင ့တင ရမတြင  ာုိႏင ငံေတမ သမၼတအေနျဖင ့ ေထြအုပ ၏ လုပ ပိုင ္ြင ့အမဏမ ာွႏင ့ လ ထုပ းေပါင း ပါဝင မႈတို႔ကုိ 
မၽွတေစလိုသည ့ ရည ရြယ ္ခက ကုိ ေပၚလြင ေစပါသည ။ ၎၏ေမၽွမ လင ့္ခက မခမးကုိ ရွင းလင းေျပမၾကမး္ြဲ့ရမတြင  “ေရွးယ္င  တစ ဦး 
တစ ေယမက တည း အဆုံးအျဖတ ျဖင ့ ေဆမင ရြက ္ြဲ့မႈေၾကမင ့ ျဖစ ေပၚ္ြဲ့ေသမ ျပည သ လ ထု မလိုလမးတြဲ့ ျပႆနမေတြ ေလခမ့နည းလမမွမ 
ျဖစ ပါတယ ။” လို႔ေျပမၾကမး္ြဲ့ပါသည ။ 143   အဆိုပါေကမ မတ အသ းသ းတို႔သည  နိုင ငေံတမ သမၼတ၏ “ျပည သ  ဗဟိုျပ်ဳဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈ” ၏ 
အဓိကမ႑ိ်ဳင မခမးျဖစ လမၿပ း အုပ ္ခ်ဳပ ေရးစနစ ာွႏင ့ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလုပ ငန းမခမးတြင  “ေအမက မွအထက သို႔ တင ျပသည ့စနစ ” ကိုတုိးတက လမေစရန  
ျဖစ ပါသည ။ 

ၿမိ်ဳ႕နယ တစ ္ုမမွ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းနြဲ႔ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့ ဌမနဆိငု ရမမခမး၊ ၿမိ်ဳ႕မိၿမိ်ဳ႕ဖ၊ လ မႈေရး စ းပြမးေရး လ ထုလ တန းစမး 
ကိုယ စမးလွယ ပါဝင တြဲ့ ၿမိ်ဳ႕နယ ေကမ မတ  ဖြြဲ႕စည းၿပ း ၿမိ်ဳ႕နယ ရြဲ႕ တည ၿငမိ ေအး္ခမ းေရး၊ လုံၿ္်ံဳေရး၊ တရမးဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ စ းပြမးေရး၊ 
လ မႈေရး စသည ့ အေရးအရမကိစၥ အရပ ရပ အတြက  ၿမိ်ဳ႕နယ ေကမ မတ  ေအမက မွမ ဆပ ေကမ မတ မခမး ဖြြဲ႕စည းေဆမင ရြက ရမွမ 
ျဖစ ပါတယ ။ ၿမိ်ဳ႕နယ ရြဲ႕အေရးအရမကိစၥအမးလံုးကို ၿမိ်ဳ႕နယ  ေကမ မတ အစည းအေဝးျဖင ့ စုေပါင းေဆြးောႏြး၊ စုေပါင းဆုံးျဖတ ၊ 
စုေပါင းဦးေဆမင  အေကမင အထည ေဖမ  ေဆမင ရြက သည ့ စနစ ျဖင ့ ဖြြဲ႕စည းျပင ဆင  ေဆမင ရြက သြမးေစမွမ ျဖစ ပါတယ ။ ဒ လိုပြဲ 
္ရိုင ေကမ မတ  အဆင ့မွမလည း အလမးတ  ေဆမင ရြက သြမးေစမွမ ျဖစ ပါတယ ။144  

 
အဆိုပါေကမ မတ မခမးမွမ ဖြြဲ႕စည းပုံ၊ တမဝန ာွႏင ့ ဝတၱရမးမခမး တစ ္ုာႏွင ့တစ ္ု မတ ည ၾကပါ။ (ေနမက ဆက တြြဲ ၁ မွ ၃ အထိ ၎တုိ႔၏ ဖြြဲ႕စည းပုံ 

ာႏွင ့ တမဝန မခမးအျပည ့အစုံေဖမ ျပထမးပါသည ။)145   ေကမ မတ အစည းအေဝးမခမး ကခင းပျ္င း၊ ညႇာိႏိႈင းျ္င း၊ ဆက သြယ ျ္င း၊ အႀကံျပ်ဳျ္င းာွႏင ့ 

ဆုံးျဖတ ျ္င းဆိုင ရမ ကိစၥရပ မခမး၊  ျပည နယ ာႏွင ့ တိုင းေဒသႀက းအစိုးရမခမးထံ တမဝန ္ံရမတြင  ေထြအုပ မွ အဓိကပါဝင ေနပါသည ။ 

                                                           

143  ာုိႏင ငံေတမ သမၼတ၏ (၂၆-၁၂-၂၀၁၂) ရက ေန႔တြင  ေနျပည ေတမ ၊ ာႏိုင ငံေတမ သမၼတ႐ုံးုံး၌ ေျပမၾကမးသည ့ မိန ႔္ြန း၊ http://www.president-
office.gov.mm/en/?q=briefing-room/speeches-and-remarks/2012/12/26/id-1320 

144  ာုိႏင ငံေတမ သမၼတ၏ (၂၆-၁၂-၂၀၁၂) ရက ေန႔တြင  ေနျပည ေတမ ၊ ာႏိုင ငံေတမ သမၼတ႐ုံးုံး၌ ေျပမၾကမးသည ့ မိန ႔္ြန း၊ http://www.president-
office.gov.mm/en/?q=briefing-room/speeches-and-remarks/2012/12/26/id-1320 

145 ဖြြဲ႕စည းပု ံာႏွင ့ တမဝန မခမးအေသးစတိ ၊ ေနမက ဆက တြြဲ (၁)၊ (၂) ာႏွင ့ (၃)၊ 

္ရုိင အဆင ့ေကမ မတ ာွႏင  ့အဖြြဲ႕မခမး  
၁။ ္ရုိင စ မံ္န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ  
၂။ ္ရိုင ဖံြ႕ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက အက ျပ်ဳ ေကမ မတ  
၃။ ္ရိုင လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြြဲေရးအဖြြဲ႕ 

 
ၿမ်ိဳ႕နယ အဆင ့ ေကမ မတ ာွႏင  ့အဖြြဲ႕မခမး  

၁။ ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံ္ န ႕္ြြဲေရးေကမ မတ  
၂။ ၿမိ်ဳ႕နယ  ဖံြ႕ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက အက ျပ်ဳ ေကမ မတ  
၃။ ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးေကမ မတ   
၄။ ၿမိ်ဳ႕နယ လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ   
၅။ ၿမိ်ဳ႕နယ စ မကံနိ းာွႏင့ အေကမင အထည ေဖမ ေရးေကမ မတ   

 
ေကခးရြမအုပ စအုဆင ့ ေကမ မတ မခမး/အဖြဲြ႕မခမး 

၁။ ေကခးရြမအုပ စ ုဖံြ႕ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက အက ျပ်ဳ ေကမ မတ  
၂။ ေကခးရြမအုပ စ ုလယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြဲြေရး အဖြဲြ႔ 

ေထြ/အုပ အေနျဖင့ ့ ေဒသာၱႏရအဆင ့ 
ေကမ မတ မခမး၏ အစည းအေဝး 
ကခင းပျ္င း၊ ညိွာႏႈိင းျ္င းာွႏင့  
ဆက သြယ ျ္င းတို႔ကို အဓိက 
ေဆမင ရြက ေပးပါသည ။ 
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ယင းတမဝန မွမ ႐ိုႈပ္ေထြးၿပ း ေကမ မတ မခမးသည  ဦးစမးေပးစ မံကိန းမခမးကုိ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးေသမ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး ရန ပုံေငြမခမးမ ွ သုံးစြြဲျ္င းာွႏင ့ 

သက ဆိုင ရမ အစိုးရအဖြြဲ႕အစည းမခမး၊ အျ္မးေကမ မတ မခမးာႏွင ့ ေဆြးောႏြးျ္င း၊  ္ရိုင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း၊ ျပည နယ ာႏွင ့တိုင းေဒသႀက း အစိုးရမခမးာႏွင ့ 

ျပည ေထမင စုဝန ႀက းဌမနမခမးမွ အတည ျပ်ဳ္ခက ရယ ျ္င းတို႔ပါဝင ပါသည ။146  

 

ပု ံ(၅)၊ ေဒသာၲႏရ ေကမ မတ အဆင ့ဆင ့၏ ဆက သြယ မႈအေျ္အေန147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

္ရိုင ာွႏင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ  စ မံ္န ႔္ြြဲေရးာွႏင ့ လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ မခမးတြင  ေထြအုပ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးမွ ဥကၠဌ အျဖစ  ေဆမင ရြက ၾကၿပ း 
လုပ ပိုင ္ြင ့ရွိသည ့ ေကမ မတ မခမးျဖစ ၾကပါသည ။ 148   ေဒသတစ ္ုတြင  ္ရိုင ာွႏင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ  စ မံ္န ႔္ြြဲေရး ေကမ မတ မွမ အမဏမအရွိဆုံးျဖစ ၿပ း 
ေဒသဆုိင ရမ အုပ ္ခ်ဳပ ေရး၊ လုံျ္်ံဳေရး ာႏွင ့ လ မႈေရး ဝန ေဆမင မႈမခမးာႏွင ့ ဆက စပ သည ့ အစိုးရအဖြြဲ႕အစည းမခမးမွလည း အဖြြဲ႕ဝင အျဖစ  
ပါဝင ေနၾကပါသည ။149  ေထြအုပ ၏ ဒုတိယၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းသည  အျ္မး ေကမ မတ မခမးျဖစ သည ့ ၿမ်ိဳ႕နယ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက အက ျပ်ဳ 
ေကမ မတ  ာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးေကမ မတ  (ျမ န စပါယ ) တို႔တြင  အဖြြဲ႕ဝင အျဖစ  ပါဝင ပါသည ။ တစ နည းအမးျဖင ့ 
စ မံ္န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ ာွႏင ့ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ မခမးတြင  အစိုးရ၏ အႀက းတန းအရမရွိမခမးမ ွ ဦးေဆမင ၿပ း ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး 
အေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ ာႏွင ့ စည ပင သမယမေရးေကမ မတ  (ျမ န စပါယ ) မခမးတြင  လ ထုမွ ေရြး္ခယ သ မခမးမွ ဦးေဆမင ၾကပါသည ။ 150  

                                                           

146 ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးာွႏင ့ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ခက ၊ 

147 မြန ျပည နယ ေထြအုပ ဝန ထမ းမခမးာွႏင ့ ေတြ႕ဆုေံမးျမန း္ခက  ာႏွင ့ ေကမ မတ မခမးလက စြြဲ၊ 

148 မြန ျပည နယ  ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးာႏွင ့ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ခက ၊ 

149  ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမ ွးမခမးာွႏင ့ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ခက မခမး၊ နိုင ငေံတမ သမၼတ၏ လမ းညႊန ္ခက မွမ “ၿမိ်ဳ႕နယ ၏ ေအး္ခမ းသမယမေရး၊ လုၿံ္်ဳံေရး၊ 
တရမးဥပေဒစိုးမိုးေရး၊  စ းပြမးေရး ာႏွင ့ လ မႈေရးကိစၥရပ မခမး၊” ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ ၊ ဒ ဇင ဘမလ နိုင ငံေတမ သမၼတ၏ မိန ႔္ြန း၊ 

150  မြန ျပည နယ  ေထြအုပ  အဆင ့ျမင ့ဝန ထမ းမခမးာွႏင ့ေတြ႕ဆုံေမးျမန း္ခက ၊ ေရြး္ခယ မႈစနစ မွမ တိုက ရိကု မြဲဆာႏၵျဖင ့ ေရြး္ခယ ျ္င းမဟတု ဘြဲ 
အိမ ေထမင ဦးစ းမခမးမတွစ ဆင ့ ေရြး္ခယ ျ္င းျဖစ ပါသည ။ 

္ရိငု အဆင  ့

ၿမ်ိဳ႕နယ အဆင ့ ့

ေကခးရြမအဆင ့ ့

္ရိုင  စ မံ္န ႕ ြ္ြဲေရး 

ေကမ မတ  

ၿမိ်ဳ႕နယ  စ မံ္န ႔ ြ္ြဲေရး 

ေကမ မတ  

 

္ရိုင  လယ ယမေျမ              

စ မံ္န ႕ ြ္ြဲေရးေကမ မတ  

ၿမိ်ဳ႕နယ  လယ ယမေျမ 

စ မံ္န ႕ ြ္ြဲေရးေကမ မတ  

 

ၿမိ်ဳ႕နယ  ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး 

အေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ  

ေကခးရြမအုပ စု ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး 

အေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ  

 

ေကခးရြမအုပ စု လယ ယမေျမ 

စ မံ္န ႕ ြ္ြဲေရး ေကမ မတ  

      ျပည နယ ာွႏင ့ တုိင းေဒသႀက း အစိုးရ  

ၿမိ်ဳ႕နယ  စည ပင      

သမယမေရးေကမ မတ  

အစ ရင ္ ံျ္င း ညိွာႏႈိင းျ္င း 

္ရုိင  ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရး 

အေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ  
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ေကခးရြမအဆင ့တြင  ဆယ အိမ ေ္ါင းမခမးမွ ေရြးေကမက  တင ေျမႇမက ထမးသည ့ ေကခးရြမအုပ စုအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းသည  ေကခးရြမအဆင ့ 
ေကမ မတ မခမး အမးလံုးတြင  ဥကၠဌအျဖစ  ေဆမင ရြက  ပါသည ။151  ေကခးရြမအုပ စုစမေရးမွမ အတြင းေရးမွ း အျဖစ  ေဆမင ရြက ပါသည ။ 

ေထြအုပ ၏ ေျမယမစ မံ္န ႔္ြြဲျ္င းာွႏင ့ အ္ြန ေကမက ္ံျ္င းတမဝန မခမးေၾကမင ့ လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြြဲေရးတြင  ေထြအုပ မွ ကခယ ကခယ ျပန ႔ျပန ႔ 
ပါဝင လခက ရွိပါသည ။ ေဒသအဆင ့ဆင ့ရွ ိ လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြြဲေရးအဖြြဲ႕မခမးမွတစ ဆင ့ ေျမမွတ ပုံတင ျ္င း၊ အျငင းပြမးမႈေျဖရငွ းျ္င း 
စသည တို႔ကုိ ေဆမင ရြက ပါသည ။ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့၌ အဆိုပါအဖြြဲ႕တြင  ေဒသဆုိင ရမ အစိုးရဝန ထမ းမခမးသမ ပါဝင ေသမ လည း 
ေကခးရြမအဆင ့တြင  ေဒသ္ံမွ ေရြး္ခယ သ  (၂) ဦးမွမ အဖြြဲ႕ဝင အျဖစ  ပါဝင ပါသည ။ ယင းအဖြြဲ႕မခမး၏ အဓိက တမဝန တစ ္မုွမ လယ ယမေျမာႏွင ့ 
အျ္မးေျမမခမးအတြက  မွတ ပုံတင လက မွတ မခမး ထုတ ေပးျ္င း ျဖစ ပါသည ။ ေကခးရြမအဆင ့ လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲေရးအဖြြဲ႕မခမးသည  
မွတ ပုံတင ထုတ ေပးရန  ၿမိ်ဳ႕နယ အဖြြဲ႕၏ ္ြင ့ျပ်ဳ္ခက  ရရွိရန လိုအပ ၿပ း အျငင းပြမးမႈအ္ခိ်ဳ႕အမး ္ရိုင အဖြြဲ႕သို႔ တင ျပၾကပါသည ။ 152  
ေထြအုပ အေနျဖင ့ ေျမသိမ းအမႈမခမးတြင  ပါဝင ္ြဲ့သည ့အတြက  ေဒသ္ံမခမးပါဝင သည ့ အဆိုပါ အဖြြဲ႕မခမးတြင  ေထြအုပ ၏ ပါဝင ေနမႈမွမ 
အျငင းပြမးဖြယ ျဖစ ပါသည ။ ထို႔ျပင  ဤမွတ ပုံတင ထုတ ေပးျ္င းာွႏင ့ အျငင းပြမးမႈေျဖရငွ းျ္င း တို႔မွမ ဝန ထမ းမခမးအတြက  အ္ခိန အလြန  
ေပးရသည ့ အလုပ တစ ္ု ျဖစ လမပါသည ။153 

ျမန မမနိုင ငံအေနျဖင ့ ျပႆနမမခမးကိုေျဖရငွ းရမတြင  အထ းျပ်ဳေကမ မတ မခမးဖြြဲ႕စည း၍ ေျဖရွင းတတ သည ့ အစဥ အလမရွိပါသည ။ ဥပမမအမးျဖင ့ 
နဝတ၊ နယက လက ထက တြင  ေဒသာၲႏရစနစ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးအတြက  ေထြအုပ  အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးမွ ေကမ မတ ေပါင း (၃၉) ္ုတြင  ဥကၠဌ၊ 
အတြင းေရးမွ း ာႏွင ့ အဖြြဲ႕ဝင မခမးအျဖစ  ပါဝင ္ြဲ့ၾကပါသည ။ 154   ေကမ မတ မခမး၏ စြမ းေဆမင ရည မွမ တိတိကခကခ မေျပမာုိႏင ေသမ လည း 
ပုံမွန လုပ ရိုးလုပ စဥ တစ ္ျုဖစ ပါသည ။ ေဒသအဆင ့တြင  လက ရွိဖြြဲ႕စည းထမးသည ့ ေကမ မတ အေရအတြက  အတိအကခ မသိရွိာုိႏင ေသမ လည း 
ဒါဇင ာွႏင ့္ခ ၍ရွိနိုင ေၾကမင း ္န ႔မွန းရပါသည ။ အထက တြင  ေဖမ ျပ္ြဲ့သည ့ ေကမ မတ မခမးမွမ ထင ရွမးသည  ့ ေကမ မတ မခမးျဖစ ၿပ း 
အျ္မးေကမ မတ မခမးမွမလည း ေဒသအဆင ့ တြင  ေပၚထြက လမေနပါေသးသည ။  

  
  

                                                           

151  မြန ျပည နယ ၊ ္ရိုင  ာႏွင ့ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံ္န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ မခမး၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ဖံြ႕ၿဖိ်ဳးမႈအေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ ၊ ္ရိုင ာွႏင ့ၿမိ်ဳ႕နယ  လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြြဲေရး ာွႏင ့ 
ၿမိ်ဳ႕နယ ဖံြ႕ၿဖိ်ဳးေရးေကမ မတ မခမး၏ တမဝန ာွႏင ့ဝတရၱမးမခမး လက စြြဲ၊ 

152  လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြြဲမႈဗဟိုေကမ မတ သည  (က) ေအမက ပါ လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြြဲေရးအဖြြဲ႕ အဆင ့ဆင ့တို႔ကိ ု ဖြြဲ႕စည းနိုင သည  - (၁) တိငု းေဒသႀက း 
သို႔မဟတု  ျပည နယ လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕၊ (၂) ္ရိငု လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕၊ (၃) ၿမိ်ဳ႕နယ လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕ ာွႏင ့ (၄) ရပ ကြက  သို႔မဟတု  
ေကခးရြမအုပ စလုယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕၊ 
153 ၂၀၁၂ ္ုာွႏစ ၊ လယ ယမေျမဥပေဒ၊ ပုဒ မ ၂၂၊ 

154  ေကမ မတ မခမးအေနျဖင ့ လုပ ငန းတမဝန မခိ်ဳးစုထံမ းေဆမင ရပါသည ။ ဥပမမအမးျဖင ့ အေဝးသင တကသၠိုလ  ႀက းၾကပ ေရး၊ ဗြ ဒ ယိလုုပ ငန းမခမး စ စစ ျ္င းာႏွင ့ 
ငွမးရမ းတို႔ကိ ု ႀက းၾကပ ျ္င း ၊ မ းယစ ေဆးဝါးတမးဆ းကမကြယ ေရး၊ ပညမေရးရန ပုံေငြ၊ ၾကက ေျ္န အသင းႀက းၾကပ ေရး၊ သစ ေတမ ထိန းသိမ းေရး၊ 
သဘမဝေဘးအာၲႏရမယ ကမကြယ ေရး ာွႏင ့ ျပန လည ေနရမ္ခထမးေရး၊ ၿမိ်ဳ႕ျပစ မံကိန းေရးဆြြဲျ္င း၊ ာႏွင ့ ဘိန းစိကု ပခိ်ဳးမႈ အ္ခက အလက  စုေဆမင းျ္င း၊ စမမခက ာွႏမ၊ 
၁၂၉-၁၃၁၊ 
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ေနမက ဆက တြြဲ (၁)၊ ္ရိငု အဆင ့ ဖြ႕ံၿဖ်ိဳးေရး ာွႏင ့ စ မံ္ န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ မခမး 

္ရိငု စ မံ္ န ႔္ြြဲမႈေကမ မတ  

 

ဖြြဲ႔စည းပံု 

၁။ ္ရိုင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း ဥကၠဌ 

၃။ ္ရိုင အတြင းရွ ိသက ဆုိင ရမဌမနတစ ္ု၏ အႀက းအမွ းမခမး အတြင းေရးမွ း 

၃။ ္ရိုင အတြင းရွ ိသက ဆုိင ရမဌမနမခမးမွ အႀက းအမွ းမခမး အဖြြဲ႔ဝင မခမး  

 

တမဝန ာွႏင ့ဝတရၱမးမခမး 

 
၁။  ္ရိုင အတြင းရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ  စ မံ္န ႔္ြြဲေကမ မတ မခမးမွ တင ျပလမသည ့ ကိစ ၥရပ မခမးအမး စ စစ ၍ ္ရို င အဆင ့က ေပါင းစပ ညိွာႏိႈင း 
ေျဖရငွ းေပးရမည ့ ကိစ ၥရပ မခမးကုိ ေျဖရွင းေပးျ္င း။ 

၂။  ္ရိုင အဆင ့က ေျဖရွင းေဆမင ရြက ေပးျ္င း မရွိသည ့ ကိစၥရပ မခမးကုိ တိုင းေဒသႀက း သို႔မဟုတ  ျပည နယ  အစိုးရမခမးသုိ႕ 
ဆက လက တင ျပ၍ လမ းညႊန ္ခက ာႏွင ့အည  ေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၃။  ္ရိုင အတြင းရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ မခမး၏ ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးေဆမင ရြက မႈ အေျ္အေနမခမးကုိ ကြင းဆင းစစ ေဆး ၾကပ မတ ျ္င းာွႏင ့ 
ေတြ႕ရိွ္ခက မခမးကုိ တိုင းေဒသႀက း သို႕မဟုတ  ျပည နယ အစိုးရမခမးသုိ႔ ဆက လက တင ျပျ္င း။ 

၄။  ္ရိုင အတြင းရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ မခမး၏ ဖြ႔႔ံၿဖိ်ဳးတုိးတက မႈမခမးကုိ ယွဥ ၿပိ်ဳင မႈျဖင ့ အၿပိ်ဳင အဆိုင  တုိးတက လမေအမင  အမးေပး ျမွင ့တင ျ္င း၊ 

၅။   ျမိ်ဳ႕နယ အဆင ့ျဖင ့ ေျဖရွင းေဆမင ရြက ရန  အ္က အ္ြဲရိွ၍ ္ရိုင အဆင ့သို႕ တင ျပလမသည ့ ကိစ ၥရပ မခမး ္ရိုင အတြင း 
ၿမိ်ဳ႕နယ မခမးဆက စပ ၿပ း ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေစရန  နည းပညမအက အည  လိုအပ သည ့ကိစ ၥရပ မခမးာႏွင ့ စပ လခဥ း၍ ကၽြမ းကခင ပညမရွင မခမး၊ 
လႊတ ေတမ ကုိယ စမးလွယ မခမး၊ ေဒသ္ံအေတြ႔အႀကံ်ဳရိွသည ့ ပုဂိၢ်ဳလ မခမးထံမွ အႀကံဥမဏ မခမး ေဆြးောႏြးညိွာႏိႈင း ရယ ျ္င း။ 

၆။ ္ရိုင အဆင ့ ဖံြ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရး အေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ ကုိ သ းျ္မးဖြဲြ႔စည းမည  မဟုတ သည ့အတြက  ္ရိုင စ မံ္ န ႕္ြဲြမႈ 
ေကမ မတ သည  ညိွာိႏႈင းေဆြးောႏြး အၾကံျပ်ဳ္ခက ရယ သည ့ ကိစ ၥမခမးရိွပါက ၿမိ်ဳ႕နယ ဖြ႔ံံၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရး အေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ ာႏွင ့ 
ညိွာႏႈိင းေဆြးောႏြးျ္င း။ 
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္ရိငု လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲေရးအဖြြဲ႕ 

 

ဖြြဲ႔စည းပံု 

၁။ ္ရုိင အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း ဥကၠဌ 

၂။ လယ /ဆည ဝန ႀက းဌမန၊ ဥ းစ းမွ း အဖြြဲ႕ဝင မခမး 

၃။ စ မံကိန းဥ းစ းဌမန၊ ဥ းစ းမွ း အဖြြဲ႕ဝင မခမး 

၄။ ေမြးျမ ေရး၊ ေရလုပ ငန းာွႏင ့ ေကခးလက ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးေရးဥ းစ းဌမန၊ ဥ းစ းမွ း အဖြြဲ႕ဝင မခမး 

၅။ ေၾကးတုိင ာွႏင ့ေျမစမရင းဥ းစ းဌမန၊ ဥ းစ းမွ း  အတြင းေရးမွ း 

တမဝန ာွႏင ့ဝတရၱမးမခမး 

 
၁။  ေကခးလက ေဒသမခမးာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးတြင  တိုးတက လွခက ရိွေသမ လ ဥ းေရာွႏင ့ တုိးပြမးလမေသမ အိမ ေထမင စုမခမး အိမ ရမ 
တည ေဆမက နိုင ရန  ေကခးလက ာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕ျပစ မံကိန းမခမးအတြက  လယ ယမေျမကိ ု အသံုးျပ်ဳရန  ကိစ ၥာွႏင ့စပ လခဥ း၍ 
ေနျပည ေတမ ေကမ စ /တိုင းေဒသႀက း/ျပည နယ  လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႕သို႔ စ စစ တင ျပျ္င း။ 

၂။  ေကခးလက ေနျပည သ လ ထု၏ လ ေနမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးာႏွင ့ သက ဆိုင သည ့ စမသင ေကခမင း၊ ကခန းမမေရးဌမန၊ ေဆးရံု၊ 
ေဆးေပး္န း၊ စမၾကည ့တို က ၊ ေကခးလက ေစခး၊ သုႆန ာွႏင ့ အျ္မးလုိအပ ေသမ အေဆမက အအုံမခမးအတြက  လယ ယမေျမကို 
အသံုးျပ်ဳရန ကိစ ၥာွႏင ့ စပ လခဥ း၍ ေနျပည ေတမ ေကမ စ / တိုင းေဒသႀက း/ျပည နယ  လယ ယမေျမစ မံ္ န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႕သို႕ စ စစ တင ျပျ္င း။  

၃။  လယ ယမက႑ဖြ႔ံၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးအတြက  လက မႈလယ ယမစနစ မွ ေ္တ မ စက မႈလယ ယမစနစ သို႕ က းေျပမင းရမတြင  လိုအပ သည ့ 
လယ ယမသုံးစက ာႏွင ့ စက ကိရိယမမခမး ထမးရိွျ္င း၊ ဆန စက မခမး၊ သ းာႏွံသိုေလွမင သည ့ ဂိုေဒါင မခမး၊ လိုအပ ေသမ  ကုန ထုတ လမ းမခမးာႏွင ့ 
အေျ္္ံအေဆမက အအုံမခမး တည ေဆမက ရမတြင  လယ ယမေျမကိ ုအသံုးျပ်ဳရန ကိစ ၥာွႏင ့စပ လခဥ း၍ ေနျပည ေတမ ေကမင စ / တိုင းေဒသႀက း/ 
ျပည နယ  လယ ယမေျမစ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႔သို႔စိစစ တင ျပျ္င း။ 

၄။  လယ ယမက႑ ဖြ႔ံၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးအတြက  လက မႈလယ ယမစနစ မွ ေ္တ မ စက မႈလယ ယမစနစ သို႔ က းေျပမင းာုိႏင ရန  လယ ယမေျမ 
ျပ်ဳျပင ျ္င းလုပ ငန းမခမးအတြက  လယ ယမေျမကို အသံုးျပ်ဳရန ကိစၥာႏွင ့ စပ လခဥ း၍ ေနျပည ေတမ ေကမင စ / တိုင းေဒသႀက း/ျပည နယ  
လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႔သို႔ စိစစ တင ျပျ္င း။ 

၅။  ၿမိ်ဳ႕နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႔က ္ခမွတ ေသမ အမိန ႔ သို႔မဟုတ  ဆံုးျဖတ ္ခက ကုိ မေကခနပ ၍ ေျမယမ အယ ္ံ 
ဝင ေရမက လမေသမ ကိစ ၥမခမးာႏွင ့ စပ လခဥ း၍ အတည ျပ်ဳျ္င း၊ ျပင ဆင ျ္င း သို႔မဟုတ  ပယ ဖခက ျ္င း ၊ ဆံုးျဖတ ္ခက  အမိန ႔္ခမွတ ျ္င း။ 

၆။  လယ ယမေျမ လုပ ပိုင ္ြင ့ေလွခမက ထမးမႈမခမးာႏွင ့ စပ လခဥ း၍ ၿမိ်ဳ႕နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႕က တင ျပသည ့ လယ ယမေျမ 
လုပ ပိုင ္ြင ့ လုပ ငန းစမတြြဲကုိ လက ္ံရရိွသည ့အ္ါ ထပ ဆင ့ စ စစ ၍ လယ ယမေျမ လုပ ပိုင ္ြင ့ ေလွခမက ထမး္ခက ကုိ ္ြင ့ျပ်ဳေၾကမင း သို႔မဟုတ  
ျငင းပယ ေၾကမင း ဆံုးျဖတ ၿပ း သတ မွတ ရက အတြင း ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရံုးသို႕ အေၾကမင းၾကမးျ္င း။ 

၇။   လယ ယမေျမ လုပ ပိုင ္ြင ့ ျပန လည သိမ းယ ေသမ လယ ယမေျမာွႏင ့ နုိင ငံေတမ က အ္ါအမးေလခမ စြမ အသစ ေဖမ ထုတ  ေသမ 
လယ ယမေျမမခမးာွႏင ့ စပ လခဥ း၍ လယ ယမေျမ လုပ ပိုင ္ြင ့ ရရိွလိုသ က လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ ြင ့ ရရိွေရး ေလွခမက ထမးမႈမခမးာႏွင ့ ပတ သက ၿပ း 
ၿမိ်ဳ႕နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႔က စ စစ တင ျပ္ခက မခမးအေပၚ ေလွခမက ထမး္ခက ကုိ ္ြင ့ျပ်ဳေၾကမင း သို႔မဟုတ  ျငင းပယ ေၾကမင း 
ဆံုးျဖတ ၿပ း ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရံုးသို႔ အေၾကမင းၾကမးျ္င း။ 

၈။  ေျမာုႏကၽြန းေျမလုပ ပိငု ္ြင ့ ္ခထမးေရးအတြက  ရပ ကြက /ေကခးရြမအုပ စု လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႕ာွႏင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ  လယ ယမေျမ 
စ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြဲြ႕တို႔၏ ညိာွႏိႈင းစ စစ တင ျပ္ခက မခမးအေပၚ အတည ျပ်ဳ သတ မွတ ေပးျ္င း။ 
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၉။  ေျမာုႏကၽြန းေျမ လုပ ပိုင ္ြင ့ာႏွင ့ စပ လခဥ း၍ ၿမိ်ဳ႕နယ တစ ္ုအတြင း ရပ ကြက  သို႕မဟုတ  ေကခးရြမ အုပ စု အ္ခင း္ခင း အျငင းပြမးျ္င း 
ျဖစ ပါက ရပ ကြက /ေကခးရြမ အုပ စုလယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႔နွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႕တို႔၏ ညိွာႏိႈင းစ စစ တင ျပ္ခက မခမး 
အေပၚ ထပ ဆင ့စ စစ ၍ ေနျပည ေတမ ေကမ စ /တိုင းေဒသႀက း/ျပည နယ  လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕သို႔ တင ျပအဆံုးအျဖတ ရယ ျ္င း။ 

၁၀။ နုိင ငံေတမ အတြက  ာိုႏင ငံေတမ အကခိ်ဳးငွမ လယ ယမေျမသိမ းယ သည ့ ကိစၥရပ မခမးတြင  နစ နမေၾကးာႏွင ့ ေလခမ ေၾကးရထိုက ္ြင ့ ရိွသည ့ 
လယ ယမေျမလုပ ကိုင ္ြင ့ ရရိွသ အမး နစ နမေၾကးာွႏင ့ ေလခမ ေၾကးေပးေရးတို႔အတြက  ၿမိ်ဳ႕နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြဲြ႕၏ 
စ စစ တြက ္ခက တင ျပလမမႈမခမးအေပၚ ထပ ဆင ့စ စစ ၿပ း ေနျပည ေတမ ေကမင စ /တုိင းေဒသၾက း/ျပည နယ  လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈ အဖြြဲ႕သို႔ 
ဆက လက တင ျပျ္င း။ 

၁၁။   မ လစိုက ပခိ်ဳးလခက ရိွေသမ သ းာႏွံအမခိ်ဳးအစမးမွ အျ္မးသ းာႏွံအမခိ်ဳးအစမးသုိ႔ ေျပမင းလြဲစိုက ပခိ်ဳး ္ြင ့ျပ်ဳရန  ေလွခမက ထမး္ခက ာႏွင ့ 
စပ လခဥ း၍ လယ ယမေျမတြင  သ းာႏွံေျပမင းလြဲ စိုက ပခိ်ဳးရန  သတ မွတ ္ခက မခမးာႏွင ့ အည  စ စစ ၿပ း ေနျပည ေတမ ေကမင စ / 
တုိင းေဒသႀက း/ျပည နယ  လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈ အဖြြဲ႕သို႕ ဆက လက တင ျပျ္င း။ 

၁၂။  လယ ယမေျမကိ ု အျ္မးနည းျဖင ့ အသံုးျပ်ဳ္ြင ့ ေလွခမက ထမးျ္င းာႏွင ့ စပ လခဥ း၍ ၿမိ်ဳ႕နယ  လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕၏ 
စ စစ တင ျပ္ခက မခမးအေပၚ သေဘမထမးမွတ ္ခက ျပ်ဳ၍ ေနျပည ေတမ ေကမင စ /တုိင းေဒသႀက း/ျပည နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႔ 
သို႔တင ျပျ္င း။ 

၁၃။  လယ ယမေျမကိ ု အျ္မးနည းျဖင ့ အသံုးျပ်ဳ္ြင ့ျပ်ဳထမးသည ့ လုပ ငန းမခမး၏ လုပ ငန းေဆမင ရြက မႈ အေျ္အေနာွႏင ့ စပ လခဥ း၍ 
ၿမိ်ဳ႕နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြဲြမႈအဖြြဲ႔မခမးာႏွင ့အတ  ကြင းဆင းစစ ေဆးၿပ း၊ စစ ေဆးေတြ႕ရွိ္ခက ကို ဓါတ ပံုမွတ တမ းမခမးာႏွင ့အတ  
ေနျပည ေတမ ေကမင စ /တုိင းေဒသႀက း/ ျပည နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕သို႔ တင ျပျ္င း။ 

၁၄။  လယ ယမေျမကိ ု အျ္မးနည းျဖင ့ အသံုးျပ်ဳ္ြင ့ ရရွိထမးသ သည ့ ္ြင ့ျပ်ဳသည ့ ေန႔ရက မွ (၆)လအတြင း သတ မွတ သည ့ 
နည းလမ းအတိုင း စတင  အသံုးမျပ်ဳျ္င းေၾကမင ့ေသမ လည းေကမင း၊ သတ မွတ ကမလအတြင း လုပ ငန းၿပ းစ းျ္င း မရိွျ္င းေၾကမင ့ 
ေသမ လည းေကမင း၊ အဆင ့ဆင ့ စ စစ ေတြ႔ရိွ္ခက မခမးအေပၚ အေရးယ ေဆမင ရြက နိုင ရန  လယ ယမေျမကိ ု ေနျပည ေတမ  
ေကမင စ /တုိင းေဒသႀက း/ျပည နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႕သို႔ တင ျပျ္င း။ 

၁၅။  ေျမလြတ ၊ ေျမလပ  ာႏွင ့ ေျမရိုင းမခမး လုပ ပိုင ္ြင ့ သို႕မဟုတ  အသံုးျပ်ဳ္ြင ့ ရရိွသ က လယ ယမေျမအျဖစ  ေျပမင းလြဲ သတ မွတ ေပးရန  
တင ျပေလွခမက ထမးမႈမခမးာွႏင ့ စပ လခဥ း၍ ဗဟိုလယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြဲြ႕၏ ္ြင ့ျပေၾကမင း ေနျပည ေတမ  ေကမင စ /တုိင းေဒသႀက း/ 
ျပည နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕မ ွအေၾကမင းၾကမးသည ့အ္ါ ၿမိ်ဳ႕နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈ အဖြြဲ႕တို႕မွ တဆင ့ ျမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရံုး သို႕ 
အေၾကမင းၾကမးျ္င း။ 

၁၆။  ေကခးလက ေဒသ ေတမင သ လယ သမမးမခမးာႏွင ့ မိသမးစ ု တစ နုိင တစ ပိုင စိုက ပခိ်ဳးေရးအတြက  ေျမလြတ ၊ ေျမလပ ာွႏင ့ ေျမရိုင း 
လုပ ပိုင ္ြင ့ ရရိွထမးသ မခမးမွ သတ မွတ  စည းကမ းမခမးာႏွင ့အည  ေျမဧရယိမအမးလုံးကို ေဖမ ထုတ စိုက ပခိ်ဳးလုပ ကိုင ၿပ းေနမက  လယ ယမေျမအျဖစ  
ေျပမင းလြဲ သတ မွတ ေပးရန အတြက  တင ျပေလွခမက ထမးမႈွာႏွင ့ စပ လခဥ း၍ ေနျပည ေတမ ေကမင စ / တုိင းေဒသႀက း/ ျပည နယ လယ ယမေျမ 
စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႕၏ ္ြင ့ျပ်ဳေၾကမင း အေၾကမင းၾကမး္ခက ကုိ ရရိွသည ့အ္ါ ၿမိ်ဳ႕နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႕တို႔မ ွ တဆင ့ 
ျမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရံုးသို႕ အေၾကမင းၾကမးျ္င း။ 

၁၇။  ေရႊ႕ေျပမင းေတမင ယမ္ုတ ထြင  စိုက ပခ်ိဳးေရးလုပ ငန းာွႏင ့ စပ လခဥ းသည ့ ကိစ ၥရပ မခမးကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ /ရပ ကြက /ေကခးရြမအုပ စ ု
လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြဲြမႈအဖြြဲ႔မခမး၏ ေဆမင ရြက မႈမခမးအမး စ စစ ျ္င း၊ လမ းညြန ျ္င း၊ ႀက းၾကပ ကြပ ကြဲျ္င း။ 

၁၈။  လယ ယမေျမေပၚတြင  ဝန ႀက းဌမန သို႕မဟုတ  ဗဟိုလယ  ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႔မ ွ လယ ယမေျမကိ ု အျ္မးနည းျဖင ့ 
အသံုးျပ်ဳ္ြင ့မရရိွဘြဲ ကခ းေကခမ အသံုး္ခ လုပ ကိုင မႈမခမးာွႏင ့ အေဆမက အဥ  ေဆမက လုပ မႈမခမးအတြက  အေရးယ ေဆမင ရြက ရန  ၿမိ်ဳ႕နယ  
သို႕မဟုတ  ရပ ကြက  သို႔မဟုတ  ေကခးရြမအုပ စု လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕မႈအဖြြဲ႔မခမးအမး ႀက းၾကပ လမ းညြန ျ္င းာွႏင ့ ေနျပည ေတမ ေကမင စ / 
တုိင းေဒသႀက း/ျပည နယ  လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈ အဖြြဲ႕သို႔ ဆက လက တင ျပျ္င း။ 

၁၉။ ဗဟိ ု လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႕ာႏွင ့ ေနျပည ေတမ ေကမင စ /တုိင းေဒသႀက း/ျပည နယ  လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈ အဖြြဲ႕က 
အ္ါအမးေလခမ စြမ ေပးသင ့သည ့ လုပ ငန းတမဝန မခမးကုိ ေဆမင ရြက ျ္င း။ 

  



46 

 

ေနမက ဆက တြြဲ (၂)၊ ၿမ်ိဳ႕နယ အဆင ့ ဖြ႕ံၿဖ်ိဳးေရးာွႏင ့စ မံ္ န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ မခမး 

ၿမ်ိဳ႕နယ စ မံ္ န ႔္ြြဲမႈေကမ မတ  

 

ဖြြဲ႕စည းပံု 

၁။ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း ဥကၠဌ 

၂။ ၿမိ်ဳ႕နယ ဒုတိယအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း အတြင းေရးမွ း 

၃။ ၿမိ်ဳ႕နယ ရြဲတပ ဖြြဲ႔မွ း အဖြြဲ႔ဝင  

၄။ ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံကိန းဥ းစ းဌမန၊ ဥ းစ းမ ွး အဖြြဲ႔ဝင  

၅။ သစ ေတမဥ းစ းဌမန၊ ဥ းစ းမွ း အဖြြဲ႔ဝင  

၆။ ၿမိ်ဳ႕နယ ပညမေရးမ ွး အဖြြဲ႔ဝင  

၇။ ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရး၊ အမႈေဆမင အရမရွ ိ အဖြြဲ႔ဝင  

၈။ ၿမိ်ဳ႕နယ ဥပေဒအရမရွ ိ အဖြြဲ႔ဝင  

၉။ ၿမိ်ဳ႕နယ အ္ြန ဥ းစ းမွ း  အဖြြဲ႔ဝင  

တမဝန ာွႏင ့ဝတရၱမးမခမး 

 
၁။ ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံ္ န ႔္ြြဲေရးေကမ မတ သည  လုပ ငန းေကမ မတ အသ းသ းာႏွင ့ ဌမနဆိုင ရမမခမးမွ ေဆြးောႏြးညွိာႏႈိင း တင ျပလမသည ့ 
ၿမိ်ဳ႕နယ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရး ေပါင းစပ ညွိာိႏႈင းေဆမင ရြက ရမည ့လုပ ငန းမခမးအမး အပတ စဥ  စ မံ္န ႔္ြဲြမႈေကမ မတ  အစည းအေဝး ကခင းပ၍ 
ေပါင းစပ ညိွာႏႈိုင း ဆံုးျဖတ စ မံျ္င း။ 

၂။   ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံ္ န ႕္ြြဲေရးေကမ မတ သည  ေဘးတိုက ေပါင းစပ ညိွာႏိႈင းမႈ အဖြြဲ႕အစည းျဖစ သည ့ ၿမိ်ဳ႕မိၿမိ်ဳ႕ဖမခမး လ မႈေရးာွႏင ့ 
စ းပြြါးေရးအဖြြဲ႔အစည း ကိုယ စမးလွယ မခမးျဖင ့ ဖြဲြ႕စည းထမးေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရး အေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ ာႏွင ့ ေတြ႕ဆံ၍ု 
ရပ ကြက /ေကခးရြမ အုပ စုတို႔မ ွ တင ျပလမေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးလုပ ငန းမခမးအမး တစ လလွခင  အနည းဆံုး တစ ႀကိမ  
ေတြ႕ဆုံေဆြးောႏြးညွိာႏိႈင း အႀကံဥမဏ ရယ ျ္င း။ 

၃။   ၿမိ်ဳ႕နယ ၏ လံုၿ္ံ်ဳမႈ၊ တည ၿငိမ ေအး္ခမ းမႈာွႏင ့ တရမးဥပေဒစိုးမိုးမႈ ထိ္ိုက ပခက ျပမးေစေသမ အေျ္အေနမခမး ေပၚေပါက  လမပါက 
အပတ စဥ စ မံ္န ႕္ြဲြမႈေကမ မတ  အစည းအေဝး၌ ဌမနဆိုင ရမမခမးာႏွင ့ ညိွာႏိႈင း ေဆြးောႏြးစ မံေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၄။  အမခိ်ဳးသမးစ မံကိန း ေရးဆြြဲအေကမင အထည ေဖမ ေရးလုပ ငန းမခမးအတြက  စမရင းဇယမးမခမး ေကမက ယ ျ္င း၊ ကိန ဂဏန းစမရင း 
ဇယမးမခမး မွန ကန ေရး စ စစ ၾက းၾကပ ျ္င း၊ စ မံကိန းာွႏင ့ ဘ႑မေရး လခမထမး္ခက  ကိုက ည ေအမင  ညိွာႏိႈင းကိုက ညွိေပးျ္င း၊ 
ၿမိ်ဳ႕ျပေကခးရြမစ မံကိန းမခမး၊ ေျမအသံုး္ခမႈာႏွင ့ ေျမယမျပသနမမခမးအမး သက ဆိုင သည ့ဌမန၊ အဖြြဲ႕အစည းမခမးာႏွင ့ ရပ ကြက /ေကခးရြမ 
အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ းမခမးာႏွင ့ ဥပေဒ၊ နည းဥပေဒာွႏင ့အည  ေဆြးောႏြးညွိာႏိႈင း ေျဖရွင းေပးျ္င း။ 

၅။  ၿမိ်ဳ႕နယ ၏ လယ ယမက႑တုိးတက ေရးာွႏင ့ ေကခးလက ေနျပည သ မခမး၏ လ မႈစ းပြမးေရး၊ အလုပ အကိုင အ္ြင ့အလမ းမခမးာႏွင ့ 
ဝင ေငြတုိးတက ေရးတို႔ကိ ု ရပ ကြက ာႏွင ့ ေကခးရြမတစ ္ု္ခင း တုိးတက လမေအမင  အေသးစိတ ညွိာႏိႈင းေဆြးောႏြး အမးေပးက ည ေဆမင ရြက ျ္င း၊ 
ေမြးျမ ေရးာွႏင ့ အျ္မးစက မႈလက မႈလုပ ငန းမခမး က႑အလိုက တိုးတက ေအမင  ၿမိ်ဳ႕နယ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳး တိုးတက ေရး အေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ ာႏွင ့ 
က႑တစ ္ု္ခင း တုိးတက ေအမင  ေဆြးောႏြးညိွာႏိႈင း အၾကံဥမဏ ရယ ျ္င း။ 
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၆။  ၿမိ်ဳ႕နယ ၏ ပညမေရး၊ ကခန းမမေရး၊ လ ႔စြမ းအမး အရင းအျမစ  ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးာႏွင ့ လ မႈစ းပြမးးလုပ ငန းမခမး ေဆမင ရြက ရမတြင  
လ မႈစ းပြမးေရး ညြန ကိန းမခမး တိုးတက ေအမင  ေဆမင ရြက သကြဲ့သုိ႕ ေျမျပင တြင  လက ေတြ႕တိုးတက ေအမင  ညိွာႏိႈင းေဆမင ရြက ေပးျ္င း။ 

၇။  ေကခးလက ေဒသဖံြ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးာႏွင ့ ဆင းရြဲာႏြမ းပါးေလွခမ့္ခေရး လုပ ငန းစဥ  (၈)ရပ  အေကမင အထည ေဖမ ေဆမင ရြက  ရမ၌ 
ရည မွန း္ခက မခမးအတိုင း ဆင းရြဲာႏြမ းပါးမႈ ကခဆင းေစရန အတြက  ေဒသ္ံျပည သ တို႕၏ အလုပ အကိုင အ္ြင ့အလမ းာႏွင ့ ဝင ေငြတုိးတက ေရး 
တ ထြင ႀကံဆႀကိ်ဳးပမ းေဆမင ရြက ၿပ း တိုးတက မႈႈ အစ ရင ္ျံ္င း။ 

၈။  နုိင ငံတကမအေထမက အပံ့မခမးအရ ေဆမင ရြက ေသမလုပ ငန းမခမးတြင  စနစ တကခ အသံုးျပ်ဳနို င ရန ၊ ရမာႏႈန းျပည ့ ေအမင ျမင ရန  
သက ဆိုင ရမဌမနမခမး၊ အဖြြဲ႕အစည းမခမးအမး ႀက းၾကပ ျ္င း၊ ေပါင းစပ ညိွာႏႈိင းေပးျ္င း၊ လုပ ငန းၿပ းစ းမႈတင ျပျ္င း။ 

၉။  ဌမနဆိုင ရမမခမး၏ စြမ းေဆမင ရည  ပိုမိုသြက လက ျမင ့မမးလမေစရန  ျပည သ လ ထုာႏွင ့ ထိေတြ႕ေဆမင ရြက ေနရသည ့ ဌမနမခမးက 
ျပည သ လ ထုအမး ယဥ ေကခးပခ ငွမစြမ ဆက ဆံၿပ းလွခင  ေ္ခမေမြ႔ေအမင  ေဆမင ရြက ေပးေရး စစ ေဆးၾကပ မတ ျ္င း။ 

၁၀။  ဌမနဆိုင ရမဝန ထမ းမခမးာွႏင ့ ေဒသ္ံျပည သ မခမးသည  တရမးဥပေဒကို ေလးစမးလုိက နမၿပ း ဥပေဒာွႏင ့အည  ေဆမင ရြက ျ္င းျဖင ့ 
လံုၿ္ံ်ဳမႈ၊ တည ၿငိမ ေအး္ခမ းမႈာွႏင ့ တရမးဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပိုမိုေကမင းမြန လမေစရန  ကခယ ကခယ ျပန ႔ျပန ႕ အသိပညမေပးေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၁၁။  ေကမင းမြန ေသမအုပ ္ ခ်ဳပ မႈစနစ ရိွသည ့ သန ႕ရွင းေသမအစိုးရျဖစ ေရး ရည မွန း္ခက ေအမင ျမင ေစရန အတြက  အေကမင အထည ေဖမ  
ေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၁၂။  ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံ္ န ႕္ြြဲေရးေကမ မတ ၏ ေဆြးောႏြးညိွာႏိႈင းေဆမင ရြက ္ ခက မခမးကုိ ္ရိုင စ မံ္ န ႕္ြြဲမႈေေကမ မတ သုိ႕ ပံုမွန တင ျပ ေဆမင ရြက  
ျ္င း။ 

၁၃။  ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံ္ န ႕္ြြဲမႈေကမ မတ သည   ၿမိ်ဳ႕နယ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရး အေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ က အမခမးဆာႏ ၵအရဟ ု ေဆြးောႏြး 
တင ျပလမေသမ ကိစ ၥရပ သည  တည ဆြဲဥပေဒ၊ နည းဥပေဒ၊ လုပ ထံုးလုပ နည း၊ အမိန ႕ညြန ၾကမး္ခက မခမးာႏွင ့ မဆန ႕ကခင ပါက ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့မွ 
ေဆမင ရြက နုိင ္ြင ့ရိွေသမ လုပ ငန းျဖစ က ေျဖရွင းေဆမင ရြက ေပးျ္င းာွႏင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့မွ ေဆမင ရြက ္ြင  ့မရိွေသမ လုပ ငန းျဖစ က 
အထက  အဆင ့ဆင ့ တင ျပျ္င း။ 

၁၄။  ၿမိ်ဳ႕နယ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရး အေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ က တင ျပလမသည ့ အ္ခိ်ဳ႕ကိစ ၥရပ မခမးသည  တည ဆြဲဥပေဒ၊ နည းဥပေဒ၊ 
လုပ ထံုးလုပ နည း၊ အမိန ႕ညြန ၾကမး္ခက မခမးာႏွင ့ ဆန ႕ကခင ၍ေသမ လည းေကမင း၊ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့က လုပ ကိုင ာုိႏင သည ့ မ ေဘမင ာွႏင ့ 
ေကခမ လြန ၍ေသမ လည းေကမင း၊ ညိွာႏိႈင းတင ျပလမပါက သိရိွနမးလည ေအမင  ျပန လည ရွင းျပျပ းေနမက  ထိုေဒသ္ံျပည သ မခမးအတြက  
အမွန တကယ ျဖစ ေနေသမ ကိစၥျဖစ ပါက တည ဆြဲဥပေဒ၊ နည းဥပေဒ၊ လုပ ထံုးလုပ နည း၊ အမိန ႕ ညြန ၾကမး္ခက မခမးအမး အၾကံျပ်ဳ္ခက မခမးာႏွင ့ 
တစ ကြ အထက အဆင ့သို႕ ျပန လည တင ျပျ္င း၊ 

၁၅။  လ ေနမႈအဆင ့အတန းျမင ့မမးေရးာွႏင ့ ကခန းမမေရးအရ လိုအပ ္ခက ျဖစ ေသမ ေသမက သံုးေရ လံုေလမက ေရး၊ ေကခးရြမတုိင း 
မ းလင းေရးတို႔ကိ ု နုိင ငံေတမ ဘ႑မေငြ ျဖင ့ေသမ လည းေကမင း၊ ာႏိုင ငံတကမ အေထမက အပံ့ျဖင ့ေသမ လည းေကမင း၊ 
ကိုယ ထ ကုိယ ထေဆမင ရြက ျ္င းျဖင ့လည းေကမင း ညိွာႏိႈင းေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၁၆။  လ တုိင းအသိဥမဏ ၊ ဗဟုသုတ ရရိွရန အတြက  စမဖတ အရိွန ျမွင ့တင ေရး စမၾကည ့တိုက မခမး ဖြင ့လွစ ေဆမင ရြက ေပးျ္င း။  

၁၇။  ဆက သြယ ေရးက႑တြင  ဖုန း၊ အင တမနက မခမး ေကခးရြမလ ထု သံုးစြဲြေရးေဆမင ရြက ေပးျ္င း။ 

၁၈။  ျပည သ မခမး သြမးလမေရး လြယ က ေ္ခမ့ေမြ႕ေစရန  လုိအပ သည ့ လမ းတံတမးမခမးကုိ ဘ႑မေငြအေျ္အေနေပၚ မ တည ၍ 
ာႏွစ အလိုက  တိုးတက ေဆမင ရြက ျ္င း။ 
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ၿမ်ိဳ႕နယ ဖြ႕ံၿဖ်ိဳးတိးုတက ေရးအေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ  

 

ဖြြဲ႕စည းပံု 

၁။ ေရြး္ခယ တင ေျမွမက ထမးသည ့ ၾသဇမေညမင းသ တစ ဥ း  ဥကၠဌ 

၂။ ၿမိ်ဳ႕မိၿမိ်ဳ႕ဖ၊ လ မ ေရး၊ စ းပြမးေရးကိုယ စမးလွယ မခမးမွ အမခမးဆာႏၵျဖင ့တမဝန ေပးအပ သ တစ ဥ း အတြင းေရးမွ း 

၃။ ေရြး္ခယ ထမးသည ့လယ သမမးကိုယ စမးလွယ  အဖြြဲ႔ဝင  

၄။ အရပ ဘက လ မႈအဖြြဲ႕အစည းကိုယ စမးလွယ  အဖြြဲ႔ဝင   

၅။ စ းပြမးေရးအဖြြဲ႕အစည းကိုယ စမးလွယ   အဖြြဲ႔ဝင  

၆။ အလုပ သမမးကိုယ စမးလွယ  အဖြြဲ႔ဝင  

၇။ ဒုတိယၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း အဖြြဲ႔ဝင  

၈။ အမႈေဆမင အရမရွိ၊ ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးအဖြြဲ႔  အဖြြဲ႔ဝင  

  

တမဝန ာွႏင ့ဝတရၱမးမခမး 

၁။ ၿမိ်ဳ႕နယ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ အတြင း ေနထိုင ၾကေသမ ျပည သ မခမး၏ လ မႈစ းပြမးေရး တိုးတက မႈအတြက  အကခိ်ဳးေဆမင ျ္င း၊ 
ေဆမင ရြက သင ့့သည  ့ကိစၥရပ မခမးအမး ဝိုင းဝန းေဆြးောႏြး အေျဖရွမျ္င း၊ ရပ မရိပ ဖ ေဒသ္ံမခမးာွႏင ့ပ းေပါင း၍ ၿမိ်ဳ႕ျပေကခးရြမဖြံ႕ၿဖိ်ဳးမႈလုပ ငန းမခမး 
ေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၂။ ၿမိ်ဳ႕နယ ဌမနဆိုင ရမမခမးအမး ဥပေဒ၊ နည းဥပေဒာွႏင ့အည  အပ ာွႏင းထမးေသမ လုပ ငန းတမဝန မခမးကုိ မထိ္ိုက ေစဘြဲ 
ၿမိ်ဳ႕နယ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးာႏွင ့ ျပည သ တို႔၏ လ မႈစ းပြမးေရးလိုအပ ္ခက တုိ႔ကို ေဆြးောႏြးညႇိာႏိႈင းအႀကံျပ်ဳျ္င း၊ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳး တိုးတက ေရးလုပ ငန းမခမး 
ေဆမင ရြက ရမ၌ အေထမက အက ျပ်ဳပ းေပါင းေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၃။ ရပ ကြက ာွႏင ့ ေကခးရြမအုပ စုမွ ျပည သ မခမး၊ လ ထုလ တန းစမး အလႊမအသ းသ းမွ တင ျပလမသည ့ လ မႈစ းပြမးေရး တိုးတက ရန  
လိုအပ ္ခက မခမးာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕ျပေကခးရြမဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးလုပ ငန းရပ မခမးအမး ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈ ေကမ မတ  ာႏွင ့ ေတြ႕ဆုံညႇိာႏိႈင းသည ့ 
အစည းအေဝးတြင  ေဆြးောႏြးညႇိာႏႈိင းပ းေပါင း ေျဖရငွ းေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၄။ ၿမိ်ဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈ စ မံကိန းေရးဆြြဲရမ၌ လိုအပ ္ခက မခမး ေဆြးောႏြးအႀကံေပးျ္င း၊ ရင းာွႏ းျမႇုပ ာံွႏမႈျပ်ဳလပု မည ့ ေနရမမခမးရွိပါက 
လ မႈစ းပြမးေရးာွႏင ့ သဘမဝပတ ဝန းကခင  ထိ္ိုက နိုင မႈ ရွိ/မရွ ိစိစစ ရမ၌ ေဆြးောႏြးညႇိာႏိႈင းအႀကံျပ်ဳျ္င း။ 

၅။ ၿမိ်ဳ႕နယ ၏ စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက မႈတြင  ပုဂ လိကက႑၏ စြမ းဆမင မႈသည  အဓိကျဖစ သည ့အတြက  စ းပြမးေရး 
ကုန ထုတ လုပ မႈလုပ ငန းနယ ပယ အသ းသ း ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက လမေစရန  တ ထြင ႀကံဆပ းေပါင းေဆမင ရြက ျ္င း၊ သမဝါယမ အသင းမခမး၊ 
ကုမၸဏ မခမး၊ အမခမးပိုင ကုမၸဏ မခမး၊ စ းပြမးေရးအသင းအဖြြဲ႕မခမး တိုး္ခြဲ႕ဖြြဲ႕စည းျ္င းျဖင ့ အေသးစမးာႏွင ့ အလတ စမး စ းပြမးေရးလုပ ငန းမခမး 
တိုးတက ေစေရးအတြက  အမးေပးျမႇင ့တင ပ းေပါင း ေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၆။ ပညမေရး၊ ကခန းမမေရးာႏွင ့ လ သမးအရင းအျမစ  ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးအတြက  မိမိတို႔ေကမ မတ အတြင း ညႇာိႏႈိင း၍ 
ေဆမင ရြက ေပးနိငု သည ့ ကိစၥရပ မခမးာႏွင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ အဆင ့ ဌမနဆိုင ရမမခမးာွႏင ့ ပ းေပါင း၍ ေဆမင ရြက ေပးနိငု သည ့ ကိစၥရပ မခမးကို 
အႀကံျပ်ဳညႇိာႏႈိင းေဆမင ရြက ျ္င း။ 
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၇။ ေကခးလက ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးာွႏင ့ ဆင းရြဲမႈ ေလွခမ့္ခေရးလုပ ငန းစဥ မခမး အေကမင အထည ေဖမ  ေဆမင ရြက ရမ၌ ပ းေပါင း 
ေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၈။ ၿမိ်ဳ႕နယ အတြင း၌ နိုင ငံတကမ အေထမက အပံ့ျဖင ့ ေဆမင ရြက ေသမ လုပ ငန းမခမးတြင  ျပည သ မခမး၏ လ မႈအကခိ်ဳး စ းပြမးကို 
ထိေရမက မႈရွိေစရန  ပ းေပါင းေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၉။ ၿမိ်ဳ႕နယ အတြင းရွိ ျပည သ မခမး၏ အမွန တကယ နစ နမဆုံးရႈံးမႈမခမး ရွိလမပါက ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈ ေကမ မတ သုိ႔ တင ျပ၍ ဝိုင းဝန းက ည  
ေျဖရငွ းေဆမင ရြက ျ္င း။ 
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ၿမ်ိဳ႕နယ လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲေရးအဖြြဲ႕ 

 

ဖြြဲ႕စည းပံုု 

၁။ ၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း ဥကၠဌ 

၂။ လယ /ဆည ဝန ႀက းဌမန၊ ဥ းစ းမွ း အဖြြဲ႔ဝင မခမး 

၃။ စ မံကိန းဥ းစ းဌမန၊ ဥ းစ းမွ း အဖြြဲ႔ဝင မခမး 

၄။ ေမြးျမ ေရး၊ ေရလုပ ငန းာွႏင ့ ေကခးလက ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးေရးဥ းစ းဌမန၊ ဥ းစ းမွ း အဖြြဲ႔ဝင မခမး 

၅။ ေၾကးတုိင ာွႏင ့ေျမစမရင းဥ းစ းဌမန၊ ဥ းစ းမွ း  အတြင းေရးမွ း 

တမဝန ာွႏင ့ဝတရၱမးမခမး 

 
၁။  ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရံုးမွ တင ျပလမသည ့  လယ ယမေျမလုပ ပိငု ္ြင့လုပ ငန းစမတြြဲမခမး စ စစ ၍ ္ရိုင လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈ အဖြြဲ႕သို႔ 
သေဘမထမးမွတ ္ခက ျဖင ့တင ျပျ္င း၊ ္ရိုင လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕၏ အေၾကမင းၾကမး္ခက ာွႏင ့ အည  လယ ယမေျမ လုပ ပိုင ္ြင ့ လက မွတ  
ထုတ ေပးျ္င း သို႔မဟုတ  ျငင းပယ ေၾကမင းအေၾကမင းၾကမးစမ ေပးပို ့ျ္င း၊ 

၂။  ျပန လည သိမ းယ ေသမလယ ေျမ ၊ အသစ ေဖမ ထုတ ေသမ လယ ယမေျမမခမးာွႏင ့ စပ လခဥ း၍ ေလွခမက ထမးာႏိုင ေၾကမင း၊ 
အမခမးျပည သ သိရန ေၾကညမျ္င း၊ ေလွခမက ထမးျ္င းမခမးအေပၚ ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရံုးက စ စစ တင ျပေသမ လုပ ငန း၊ စမတြြဲမခမးကုိထပ မံစ စစ ၿပ း 
္ရိုင လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕သို႔တင ျပျ္င း၊ ္ရိုင လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕၏ အေၾကမင းၾကမး္ခက ာႏွင ့အည  လယ ယမေျမ 
လုပ ပိုင ္ြင ့ျပ်ဳလက မွတ ထုတ ေပးျ္င း သို႔မဟုတ  ျငင းပယ ္ရံသ ထံ ျငင းပယ ေၾကမင း အေၾကမင းၾကမးစမ ေပးပို ့ျ္င း။ 

၃။  လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ ြင ့ေရမင း္ချ္င း၊ လြဲလွယ ျ္င း သို႔မဟုတ  ေပးကမ းျ္င းျဖင ့ လႊြဲေျပမင းလက ္ံျ္င းမခမးာႏွင ့ စပ လခဥ း၍ 
ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းမ ွ စစ ေဆးတင ျပေသမ လုပ ငန းစမတြြဲမခမးကုိ ထပ ဆင ့စ စစ ၍ လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ြင ့ျပ်ဳလက မွတ ထုတ ေပးျ္င း၊ 
္ရိုင လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕သို႔ အစ ရင ္ံတင ျပျ္င း။ 

၄။ လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ ြင ့အေမြဆက ္ံျ္င းာွႏင ့ စပ လခဥ း၍ ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရံုးမွ သေဘမထမးမွတ ္ခက ျဖင ့ တင ျပလမေသမ 
လုပ ငန းစမတြြဲမခမးကုိ ထပ ဆင ့စိစစ ၍ လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ြင ့ရိွသ အမည ေဟမင း လြ္ဲ ြင ့ျပ်ဳေၾကမင း သို႔မဟုတ  ျငင းပယ ေၾကမင း 
ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရံုးသို႔ အေၾကမင းၾကမးျ္င း၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရံုးမွ နည းဥပေဒာွႏင ့အည  မွတ တမ းတင ၿပ းေၾကမင း တင ျပ္ခက ကို 
လက ္ံရရိွေသမအ္ါ လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ြင ့ျပ်ဳလက မွတ ထုတ ေပးျ္င း သို႔မဟုတ  ျငင းပယ ေၾကမင း အေၾကမင းၾကမးျ္င း၊ ေဆမင ရြက ၿပ းစ းမႈ 
ကိ ု္ရိုင လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕သို႔တင ျပျ္င း။ 

၅။  ဗဟိုလယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲမႈအဖြြဲ႕မွ ေျမလြတ ၊ ေျမလပ ာွႏင ့ေျမရိုင းမခမး လုပ ပိုင ္ြင ့ သို႔မဟုတ  အသံုးျပ်ဳ္ြင ့ ရရိွသ ၏ လယ ယမေျမ 
အျဖစ  ေျပမင းလြဲသတ မွတ ာုိႏင ေရးအတြက  ေလွခမက ထမး္ခက မခမးအမး စ စစ ္ြင ့ျပ်ဳေၾကမင း အေၾကမင းၾကမး္ခက ကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရံုးသို႔ 
ဆက လက အေၾကမင းၾကမးျ္င း၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရံုးမ ွ နည းဥပေဒာႏွင ့ အည  ေဆမင ရြက ၍ တင ျပ္ခက မခမးအရ ေလွခမက ထမးသ အမး 
လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ ြင ့ျပ်ဳသတ မွတ ထုတ ေပးျ္င း။ 

၆။  ေကခးလက ေဒသ ေတမင သ လယ သမမးမခမးာႏွင ့ မိသမးစုတစ ာိုႏင တစ ပိုင  စိုက ပိခ်ဳးေရးအတြက  လုပ ပိုင ္ြင ့ရရွိထမးသ မခမးက ေျမလြတ ၊ 
ေျမလပ ာွႏင ့ေျမရုိင းမွ လယ ယမေျမအျဖစ  ေျပမင းလြဲသတ မွတ ေပးရန  ၊ ေနျပည ေတမ ေကမင စ / တိုင းေဒသႀက း/ ျပည နယ  
လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕သို႔ ေလွခမက ထမးၿပ းေနမက  စ စစ ္ြင ့ျပ်ဳေၾကမင း အေၾကမင းၾကမး္ခက ကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရုံးသို႔ 
ဆက လက အေၾကမင းၾကမးျ္င း၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရုံးမခမးမ ွ နည းဥပေဒာွႏင ့အည  လိုက နမေဆမင ရြက ၍ ျပန လည တင ျပ္ခက အရ 
လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ ြင ့ လက မွတ ထုတ ေပးျ္င း။ 
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၇။  ေပါင ာံွႏေသမလယ ယမေျမမခမးာွႏင ့စပ လခဥ း၍ ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရုံးမ ွ စစ ေဆးတင ျပလမေသမလုပ ငန း စမတြဲြမခမးကုိ စ စစ ၍ 
္ြင ့ျပ်ဳေၾကမင း ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရုံးသို႕  အေၾကမင းၾကမးျ္င း၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရုံး၏ နည းဥပေဒာွႏင ့အည  လိုက နမေဆမင ရြက  ၿပ းေနမက  
တင ျပ္ခက အရ ေလွခမက ထမးသ အမး လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ ြင ့လက မွတ ထုတ ေပးျ္င း ေဆမင ရြက ္ခက အမး ္ရုိင  လယ ယမေျမ 
စ မံ္န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕သို႔ ဆက လက တင ျပျ္င း။ 

၈။  လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ ြင ့ရရွိသ က ္ြင ့ျပ်ဳ္ခက မရွိဘြဲ ာိုႏင ငံျ္မးသမး သို႔မဟုတ  ာႏုိင ငံျ္မးသမးပါ၀င သည ့ အဖြဲြ႕အစည းသို႔ 
လႊြဲေျပမင းျ္င းမျပ်ဳာိုႏင ေရး ႀက းၾကပ ျ္င း။ 

၉။  လယ ယမေျမကိ ု အျ္မးနည း အသံုးျပ်ဳရန ္ြင ့ျပ်ဳ္ခက ရရွိသ က သတ မွတ ကမလအတြင း သတ မွတ သည ့ နည းလမ းမခမးအတိုင း 
အသံုးမျပ်ဳျ္င း၊ သတ မွတ ကမလအတြင း လုပ ငန းၿပ းစ းမႈ မရွိေၾကမင းေတြ႕ရွိရျ္င း ၊ လယ ယမေျမဥပေဒ ပုဒ မ ၃၇ အရ ျပစ မႈထင ရွမး 
စ ရင ္ရံေၾကမင း၊ ေတြ႕ရွိရျ္င းမခမးအတြက  သက ဆိုင ရမ လယ ယမေျမကို ျပန လည သိမ းယ ာိုႏင ေရး ္ရုိင လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕သို႔ 
တင ျပျ္င း။ 

၁၀။  လယ ယမေျ္ဥပေဒပုဒ မ ၁၂ ပါ စည းကမ း္ခက မခမးကုိ လိုက နမရန ပခက ကြက ျ္င းာွႏင ့စပ လခဥ း၍ ပုဒ မ ၁၉ ၊ ပုဒ မ္ြဲြ (ဂ) သို႔မဟုတ  
(ဃ) ပါစ မံ္န ႔္ြဲြေရး ျပစ ဒဏ တစ ရပ ရပ  ္ခမွတ သည ့ကိစၥာႏွင ့စပ လခဥ း၍ လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ြင ့ကို ျပန လည သိမ းယ ာႏုိင ေရးအတြက  
္ရုိင လယ ယမေျမစ မံ္ န ႕္ြဲြမႈအဖြဲြ႕သို႕ တင ျပျ္င း။ 

၁၁။  လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ ြင ့ အျငင းပြမးမႈမခမးာႏွင ့ စပ လခဥ း၍ ရပ ကြက /ေကခးရြမ အုပ စု လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕၏ အမိန ႕ သို႔မဟုတ  
ဆံုးျဖတ ္ခက ကုိ အတည ျပ်ဳျ္င း၊ ျပင ဆင ျ္င း သို႔မဟုတ  ပယ ဖခက ျ္င း။ 

၁၂။  ၿမိ်ဳ႕နယ လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕သည  သိမ းယ ေသမ လယ ယမေျမမခမးာွႏင ့စပ လခဥ း၍ ာႏုိင ငံေတမ ကေပးအပ ရမည ့ 
နစ နမၾကးာႏွင ့ေလခမ ေၾကးတြက ္ခက ၍ ္ရုိင လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕သို႕ တင ျပျ္င း။ 

၁၃။  ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရုံးမ ွ သေဘမထမးမွတ ္ခက ျပ်ဳတင ျပလမေသမ လယ ယမေျမကိ ု မ လရမသ  သ းာႏွံအမခိ်ဳးအစမးမွ ာွႏစ ရွည ပင  
အမခိ်ဳးအစမးသုိ႔ ေျပမင းလြဲစိုက ပိခ း္ြင ့ ေလွခမက ထမး္ခက ာႏွင ့စပ လခဥ း၍ ထပ ဆင ့စ စစ ၿပ း သေဘမထမးမွတ ္ခက ျဖင ့ ္ရုိင လယ ယမေျမ 
စ မံ္န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕သို႔ တင ျပျ္င း။ 

၁၄။ လယ ယမေျမကိ ုအျ္မးနည းျဖင ့ အသံုးျပ်ဳ္ြင ့ ေလွခမက ထမး္ခက ာႏွင ့ စပ လခဥ း၍ ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ းဌမနရုံးမ ွသေဘမထမး မွတ ္ခက ျဖင ့ 
စ စစ တင ျပေသမလုပ ငန းစမတြဲြမခမးကို ထပ ဆင ့စ စစ ၿပ းသေဘမထမးမတွ ္ခက ာႏွင ့အတ   ္ရုိင လယ ယမေျမ စ မံ္န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕သို႔ တင ျပျ္င း။ 

၁၅။  လယ ယမေျမကိ ု အျ္မးနည းျဖင ့ အသံုးျပ်ဳ္ြင ့ျပ်ဳထမးသည ႔ လုပ ငန းမခမး၏ လုပ ငန းေဆမင ရြက မႈ အေျ္အေနကိ ု
ဗဟိုလယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕သို႔ တင ျပာိုႏင ေရးအတြက  ္ြင ့ျပ်ဳသည ့ေန႔ရက မွ (၆)လ အတြင း သတ မွတ သည ့ နည းလမ းအတိုင း 
အသံုးမျပ်ဳေၾကမင းာွႏင ့ သတ မွတ သည ့ကမလအတြင း လုပ ငန းၿပ းစ းမႈမရွိေၾကမင း ေတြ႕ရွိပါက သ းျ္မးကိစၥတစ ရပ အျဖစ   အမႈတြဲြ ဖြင ့လွစ ၍ 
ကြင းဆင းစစ ေဆးၿပ း ္ရုိင လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕သို႔ ဓမတ ပံုမွတ တမ းမခမးာႏွင ့အတ  တင ျပျ္င း။ 

၁၆။  လယ ယမေျမကိ ု ေ္တ မွ စံျပ စက မႈလယ ယမအျဖစ  ျပ်ဳျပင ေျပမင းလြဲ ေဖမ ထုတ ရမတြင  နယ နိမိတ ာွႏင ့ဧရိယမ အတိုး အေလခမ့ 
ျဖစ ေပၚလမပါက ကြင းဆင းစ စစ ျ္င း၊ မွန ကန မွခတစြမ ညိွာႏႈိင းဆံုးျဖတ ျ္င း၊ လယ ယမေျမလုပ ပိငု ္ြင ့ ျပန လည သတ မွတ  ္ြင ့ျပ်ဳေပးာိုႏင ရန  
စ စစ တင ျပေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၁၇။  လယ ယမေျမဥပေဒပုဒ မ ၁၂ ပါ စည းကမ း္ခက မခမး အမးလုံးကိုျဖစ ေစ၊ စည းကမ း္ခက တစ ္ု္ုကိုျဖစ ေစ လိုက နမရန  
ပခက ကြက သ အမး ပုဒ မ ၁၉ အရ အမိန ႔္ခမွတ ျ္င း၊ အမိန ႔လိုက နမျ္င းမရွိသ အမး ပုဒ မ ၃၅ အရ အေရးယ ာႏုိင ေရးအတြက  တရမးစြဲြဆိုျ္င း၊ 
ထိုသုိ႔တရမးစြဲြဆိုမႈကိ ု္ရုိင လယ ယမေျမစ မံ္န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕သို႔ တင ျပျ္င း။ 

၁၈။  လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ ြင ့ကို ာႏုိင ငံေတမ အစိုးရ၏ ္ြင ့ျပ်ဳ္ခက မရွဘိြဲ ာႏုိင ငံျ္မးသမး သို႔မဟုတ  ာႏုိင ငျံ္မးသမးပါဝင ေသမ 
အဖြဲြ႕အစည းသို႕လႊြဲေျပမင းျ္င းာွႏင ့စပ လခဥ း၍ လယ ယမေျမဥပေဒပုဒ မ ၃၇ အရ အေရးယ ာႏုိင ရန  ရြဲတပ ဖြဲြ႕သုိ႔တိုင ၾကမးျ္င း။ 

၁၉။  ေျမာုႏကၽြန းစ မံ္န ႔္ြဲြရမတြင  ေကခးရြမအုပ စ ု လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕မခမးာႏွင ့ ညိွာႏႈိင း၍ ္ရုိင လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြဲြမႈအဖြဲြ႕၏ 
အတည ျပ်ဳ္ခက ျဖင ့ အန းကပ ဆံုးေကခးရြမကုိ သတ မွတ ျ္င း၊ ေျမာုႏကၽြန းေျမအမး လယ ယမေျမနည းဥပေဒာွႏင ့အည  လုပ ပိုင ္ြင ့္ခထမးျ္င း၊ 
ေျမာုႏကၽြန းေျမ လုပ ပိုင ္ြင ့ရရွိသ မခမး မွတ ပံုတင စမရင းျပ်ဳစျု္င း၊ ေျမာုႏကၽြန းလုပ ပိုင ္ြင ့ အျငင းပြမးမႈမခမးအမး ကြင းဆင းစစ ေဆး၍ 
ညိွာႏႈိင းေျဖရွင းျ္င း။ 
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၂၀။  ဗဟို၊ ေနျပည ေတမ ေကမင စ /တိုင းေဒသႀက း/ျပည နယ ာွႏင ့္ရုိင  လယ ယမေျမစ မံ္န ႕္ြဲြမႈအဖြဲြ႕တို႕က အ္ါအမးေလခမ စြမ ေပးအပ သည ့ 
လုပ ငန းတမ၀န မခမးကုိေဆမင ရြက ျ္င း။ 

 

ၿမ်ိဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးေကမ မတ  

 

ဖြြဲ႕စည းပံု  

၁။ ၿမိ်ဳ႕မိၿမိ်ဳ႕ဖ၊ လ မ ေရး၊ စ းပြမးေရးကိုယ စမးလွယ မခမးမွ အမခမးဆာႏၵျဖင ့တမဝန ေပးအပ သ တစ ဥ း ဥကၠဌ 

၂။ အမႈေဆမင အရမရွိ၊ ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးအဖြြဲ႔ အတြင းေရးမွ း 

၃။ လ မ ေရးအဖြြဲ႔အစည းမွ ကိုယ စမးလွယ  အဖြြဲ႔ဝင  

၄။ စ းပြမးေရးအဖြြဲ႔အစည းမွ ကိုယ စမးလွယ  အဖြြဲ႔ဝင  

၅။ ပညမေရးကိုယ စမးလွယ  အဖြြဲ႔ဝင  

၆။ ဒုတိယၿမိ်ဳ႕နယ အုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း အဖြြဲ႔ဝင  

၇။ ေကခးလက ေဒသဥ းစ းဌမန၊ ဒုတိယဥ းစ းမွ း အဖြြဲ႔ဝင  

တမဝန ာွႏင ့ဝတရၱမးမခမး 

 
၁။ ျပည နယ အစိုးရအဖြဲြ႔၏ ္ြင ့ျပ်ဳ္ခက အရ စည ပင သမယမေရးေကမ မတ ၏ ႀက းၾကပ မႈျဖင ့ ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးေကမ မတ သည  

ေအမက ပါအတိုင းေဆမင ရြက ာႏုိင သည - 

(က) ျပည ေထမင စုအစိုးရ ၊ တိုင းေဒသႀက း သို႔မဟုတ  ျပည နယ အစိုးရအဖြဲြ႔ထံမွ ျဖစ ေစ ၊ ျပည တြင းျပည ပ အဖြဲြ႔အစည းမခမးထံမွျဖစ ေစ ၊ 

ဤဥပေဒ ၊ တည ဆြဲဥပေဒ ၊ စည းမခဥ းစည းကမ းမခမးာႏွင ့အည  မိမိတမ၀န ျဖင ့ ေငြေ္ခးယ ျ္င း ၊ အေထမက အပံ့မခမးရယ ျ္င း ၊  

(္) ျပည တြင းျပည ပအဖြဲြ႔အစည း သို႔မဟုတ  ျပည တြင းျပည ပပုဂၢိ ်ဳလ တုိ႔ာႏွင ့ ဆက သြယ ၍ စည ပင သမယမေရး အေထမက အက ျပ်ဳ 

လုပ ငန းမခမးကုိ ေဆမင ရြက ျ္င း ၊ 

၂။  ကိုယ ပိုင အမည  ၊ ကိုယ ပိုင တံဆိပ တံုးျဖင ့ ေဆမင ရြက ပိုင ္ြင ့ ၊ စဥ ဆက မျပတ ဆက ္ံေဆမင ရြက ပိငု ္ြင ့ ၊ တရမးစြဲြဆိုာႏုိင ္ြင ့ ၊ 

တရမးစြဲြဆို္ံာိုႏင ္ြင ့ ရွိေစရမည ၊ 

၃။  မိမိရံပံုေငြကုိ သ းျ္မးဘဏ စမရင းထမးရွိ၍ စည ပင သမယမေရး လုပ ငန းမခမးအတြက  သံုးစြဲြပိုင ္ြင ့ရွိသည ။ လတ တေလမ အသံုးျပ်ဳရန  

မလိုအပ သည ့ ရန ပံုေငြကုိ တိုးပြမးေအမင  သတ မွတ ္ခက ာႏွင ့အည  ေဆမင ရြက ာိုႏင သည ။ 

၄။ ရရွိေသမာိုႏင ငံျ္မးေငြကုိ သ းျ္မးဘဏ စမရင း ဖြင ့လွစ ထမးရွိ၍ တည ဆြဲဥပေဒ၊ စည းမခဥ း၊ စည းကမ းမခမးာႏွင ့အည  ၀န ႀက းမွတစ ဆင ့ 

၀န ႀက း္ခ်ဳပ ၏ ္ြင ့ျပ်ဳ္ခက ျဖင ့ သံုးစြဲြာႏုိင သည ။ 

၅။  ပုဂၢလိကဘဏ  တည ေထမင ဖြင ့လွစ ာိုႏင ေရးအတြက  ဥပေဒာွႏင ့အည  ေလွခမက ထမးေဆမင ရြက ာႏုိင သည ။ 
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၆။  အပိုဒ  ၃ (ဂ) ပါရန ပံုေငြထမးရွိရမတြင  ေငြစမရင း လုပ ထံုးလုပ နည းမခမးာႏွင ့အည  ရန ပံုေငြထိန းသိမ းျ္င း ၊ ေငြစမရင းျပ်ဳစျု္င း ၊ စမရင း 

စစ ေဆးျ္င း ၊ စမရင းစစ ေဆး္ျံ္င း တို႔ကုိေဆမင ရြက ရမည ။ 

၇။  ၿမိ်ဳ႕နယ ဖံြ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတက ေရးအတြက  ရပ ကြက /ေကခးရြမအုပ စုမခမးမွ ျပည သ လ ထုမခမးမွ တင ျပလမသည ့ စည ပင သမယမေရးလုပ ငန း 

ဆိုင ရမ အစ အစဥ မခမးကုိ ဥ းစမးေပးအဆင ့မခမးသတ မွတ ၍ မြန ျပည နယ  စည ပင သမယမေရးေကမ မတ သုိ႕ တင ျပ၍ ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင  

သမယမေရးအဖြဲြ႔ာႏွင ့ ညိွာႏႈိင း ေပါင းစပ  ေဆမင ရြက ရမည ။ 

၈။  ဥပေဒ ၊ နည းဥပေဒာွႏင ့အည  အပ ာႏွင းထမးေသမလုပ ငန းတမ၀န မခမးကိ ု မထိ္ိုက ေစဘြဲ ၿမိ်ဳ႕နယ ဖြံ႔ၿဖိ်ဳး တိုးတက ေရးအတြက  

စည ပင သမယမေရး လုပ ငန းမခမး ေဆမင ရြက ာိုႏင ရန  ၊ ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးအဖြဲြ႔သုိ႔ ေဆြးောႏြးညွိာႏႈိင းအႀကံျပ်ဳျ္င း ၊ ျပည သ လ ထုမွ 

အေထမက အက ျပ်ဳ ပ းေပါင း ပါ၀င လမေအမင  စည းရုံး ေဆမင ရြက ေပးရမည ။ 

၉။  ၿမိ်ဳ႕နယ အတြင းရွိျပည သ မခမး စည ပင သမယမေရးဥပေဒမခမး သိရွိလိုက နမေဆမင ရြက ေစရန  စည းကမ စနစ တကခ ရွိေစေရးအတြက  

ပညမေပးေဟမေျပမျ္င း ၊ စည းရုံးေဆမင ရြက ျ္င း တို႔ကုိ ေဆမင ရြက ရမည ၊ 

၁၀။  မြန ျပည နယ အစိုးရအဖြဲြ႔ာႏွင ့ မြန ျပည နယ  စည ပင သမယမေရးေကမ မတ တုိ႔မ ွ အ္ါအမးေလခမ စြမ ေပးအပ သည ႔ 

လုပ ငန းတမ၀န မခမးအမး ေဆမင ရြက ရမည ။ 

၁၁။  အမခမးျပည သ  အကိခ်ဳးျပ်ဳ အျ္မးစည ပင သမယမလုပ ငန းမခမး ေဆမင ရြက ရန အတြက လည းေကမင း၊ စည ပင သမယမလုပ ငန း 

ပိုမိုထိေရမက စြမ ေဆမင ရြက ေစရန  ေ္တ မွ တိုးတက ေသမနည းလမ းမခမး၊ စနစ မခမးျဖင ့ ေဆမင ရြက ာိုႏင ရန  မြန ျပည နယ  စည ပင သမယမေရး 

ေကမ မတ သုိ႔ တင ျပ၍ ္ြင ့ျပ်ဳ္ခက ျဖင ့ေဆမင ရြက ာိုႏင သည ။ 

၁၂။  ေကမ မတ ၏ အတြင းေရးမွ းျဖစ သည ႔ ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးအဖြဲြ႔ အမႈေဆမင အရမရွိသည  ေကမ မတ အစည းအေ၀း 

ဆံုးျဖတ ္ခက မခမးအရလုပ ငန းမခမး အေကမင အထည ေဖမ ေဆမင ရြက ရမတြင  အဖြဲြ႔ရန ပံုေငြျဖင ့ေဆမင ရြက ရန  ကိစၥရပ မခမးအတြက  

ဘ႑မေရးဆိုင ရမ လုပ ထံုးလုပ နည းမခမးာႏွင ့အည  တင ျပေဆမင ရြက ရမည ၊ 

၁၃။  ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးအဖြဲြ႔မခမး၏ ဘ႑မေရးာွႏစ အလိုက  ရ/သံုး္န ႔မွန းေျ္ေငြစမရင းေရးဆြဲြရမတြင  (၅)ာႏွစ စ မံကနိ းပါ 

လုပ ငန းရပ မခမး ၊ မြန ျပည နယ အစိုးရအဖြဲြ႔မွ လုပ ငန းလမ းညႊန ္ခက ျဖင ့ ေဆမင ရြက ရမည ့လုပ ငန းရပ မခမးအမး ထိ္ိုက မႈမရွိေစဘြဲ ျပည သ လ ထု 

အတြက  လတ တေလမေဆမင ရြက ရန  လုပ ငန းလိုအပ ္ခက မခမးကို ေဆြးောႏြး၊ အႀကံေပး၊ ညိွာႏႈိင း၍ ရ/သံုး္န ႔မွန းေျ္ေငြစမရင းတြင  

ထည ့သြင းာႏိုင သည ၊ 

၁၄။  တည ဆြဲဥပေဒ ၊ လုပ ထံုးလုပ နည း ၊ အမိန ႔ညႊန ၾကမး္ခက မခမးာွႏင ့ ဆန ႔ကခင မႈမရွိသည ႔ ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးေကမ မတ ၏ 

ေဆြးောႏြးညိာႏႈိင း အႀကံျပ်ဳ္ခက မခမးသည  ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးအဖြဲြ႔မွ ေဆမင ရြက ာိုႏင ္ြင ့ရွိေသမ လုပ ငန းျဖစ ပါက ေျဖရွင းေဆမင ရြက  

ေပးၿပ း ၊ ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးအဖြဲြ႔မွ ေဆမင ရြက ာႏုိင စြမ းမရွိေသမ လုပ ငန းျဖစ ပါက မြန ျပည နယ စည ပင သမယမေရးွအဖြဲြ႔သို႕ တင ျပရမည ၊ 

၁၅။  ၿမိ်ဳ႕နယ စည ပင သမယမေရးအဖြဲြ႔၏ ာႏုိင ငံ၀န ထမ းဥပေဒျဖင ့ ျပဌမန းထမးေသမ ၀န ထမ းေရးရမလုပ ငန းမခမး ၊ ဘ႑မေရး၀န ႀက းဌမနမ ွ

ထုတ ျပန ထမးေသမ ဘ႑မေရးဆိငု ရမ လုပ ငန းရပ မခမး ၊ ျပည ေထမင စ ု စမရင းစစ ္ခ်ဳပ ရုံးမ ွ ထုတ ျပန ထမးေသမ လုပ ငန းာွႏင ့စမရင းမခမး 

စစ ေဆးျ္င း ဆိုင ရမလုပ ငန းရပ မခမး ၊ မြန ျပည နယ  စည ပင သမယမေရးဥပေဒာွႏင ့ မြန ျပည နယ စည ပင သမယမေရးဥပေဒကို ျပင ဆင သည ့ 

ဥပေဒျပဌမန း္ခက ပါ ၀န ထမ းေရးရမလုပ ငန းရပ မခမး ၊ ဘ႑မေရးဆိုင ရမလုပ ငန းရပ မခမးာွႏင ့ လုပ ငန းာႏွင ့ စမရင းစစ ေဆးျ္င းဆိုင ရမ 

လုပ ငန းမခမးသည  မြန ျပည နယ အစိုးရအဖြဲြ႔၏ စစ ေဆးျ္င း ၊ ႀက းၾကပ ျ္င း၊ အတည ျပ်ဳျ္င း၊ ္ြင ့ျပ်ဳျ္င း တုိ႕ျဖင ့ မြန ျပည နယ  

စည ပင သမယမေရးအဖြြဲ႕မွ ေဆမင ရြက ေပးရမည ့ လုပ ငန းရပ မခမး ျဖစ ပါသည ။  

၁၆။ ၿမိ်ဳ႕နယ  စည ပင သမယမေရး ေကမ မတ ၏ ေဆြးောႏြးညိွာႏိႈ င းေဆမင ရြက ္ခက မခမးာႏွင ့ ျပည နယ စည ပင သမယမေရး ေကမ မတ သ ို႕ 

တင ျပရမည ၊ 
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ေနမက ဆက တြြဲ (၃)၊ ရပ ကြက /ေကခးရြမအဆင ့ ဖြ႕ံၿဖ်ိဳးေရးာွႏင ့ စ မံ္ န ႔္ြြဲမႈေကမ မတ မခမး 

ရပ ကြက /ေကခးရြမအုပ စ ုဖြ႕ံၿဖ်ိဳးတိးုတက ေရး အေထမက အက ျပ်ဳေကမ မတ  

 

ဖြြဲ႔စည းပံု  

၁။ ရပ ကြက ၊ ေကခးရြမ အမခမးဆာႏၵျဖင ့ေရြး္ခယ တင ေျမွမက သ  ဥကၠဌ 

၂။ ေကခးရြမ္ြြဲမခမးရွိလွခင  ေကခးရြမသမးမခမးက အမခမးဆာႏၵျဖင ့ အႀက းအမွ းအျဖစ ေရြး္ခယ တင ေျမွမက  
ထမးသ မခမး  

အဖြြဲ႕ဝင  

၃။ ဆယ အိမ မွ းာႏွင့  ရမအိမ မွ မခမးမ ွအမခမးဆာႏၵျဖင ့ေရြး္ခယ သည ့ကုိယ စမးလွယ  အဖြြဲ႕ဝင  

၄။ ရပ ကြက ၊ ေကခးရြမအမခမးဆာႏၵျဖင ့ ေရြး္ခယ ျ္င း္ရံသည ့ကိုယ စမးလွယ  အဖြြဲ႔ဝင  

၅။ အဖြြဲ႔ဝင မခမးက မိမိတို႔ထြဲမွ အမခမးဆာႏၵျဖင ့ေရြး္ခယ သ  အတြင းေရးမွ း 

၆။ ရပ ကြက ၊ ေကခးရြမစမေရး တြြဲဖက အတြင းေရးမွ း 

တမဝန ာွႏင ့ဝတရၱမးမခမး 

၁။ ရပ ကြက သုိ႔မဟုတ  ေကခးရြမအုပ စု အုပ ္ခ်ဳပ ေရးဥပေဒပါ ရပ ကြက သို႔မဟုတ  ေကခးရြမအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမွ း၏ လုပ ငန းတမဝန မခမးကုိ 
အေထမက အက ျပ်ဳက ည ျ္င း၊ အႀကံဉမဏ ျပ်ဳျ္င း၊ ပ းေပါင းေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၂။ ရပ ကြက သုိ႔မဟုတ  ေကခးရြမအုပ စုေန ျပည သ မခမး၏ လ မႈစ းပြမးေရးလိုအပ ္ခက မခမး၊ ေကခးရြမဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက ရန  ေဆမင ရြက သင ့ 
သည ့ ကိစၥရပ မခမးကိ ုညႇိာႏိႈင းေဆြးောႏြးၿပ း ေကခးရြမအဆင ့ျဖင ့ ေဆမင ရြက နိုင သည ့ ကိစၥရပ မခမးကုိ စုေပါင းေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၃။ ရပ ကြက သုိ႔မဟုတ  ေကခးရြမအုပ စုအဆင ့ျဖင ့ ေျဖရငွ းေဆမင ရြက နိငု ျ္င း မရွိသည ့ ကိစၥမခမးကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံ္န ႔္ြြဲမႈေကမ မတ  
အစည းအေဝးသို႔ တင ျပျ္င း။ 

၄။ ေကခးလက ေဒသဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးာွႏင ့ ဆင းရြဲမႈေလွခမ့္ခေရးလုပ ငန းစဥ မခမးတြင  ပါဝင ပ းေပါင းေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၅။ သဘမဝပတ ဝန းကခင ထိန းသိမ းျ္င း ာႏွင ့ ေသမက သုံးေရ၊ စိုက ပခိ်ဳးေရးမခမး ္န းေျ္မက ရွမးပါးျ္င း မရွိေစေရးအတြက  သ းာႏွံသစ ေတမ 
ေရမောွႏမစိုက ္င း၊ ထင းစိုက ္င းထ ေထမင ရန  လိုအပ သည ့ ေကခးရြမအုပ စုမခမး၌ သစ ေတမဦးစ းဌမန၏ လုပ ထုံးလုပ နည းာႏွင ့အည  
ၿမိ်ဳ႕နယ စ မံ္ န ႔္ြြဲမႈေကမ မတ  အစည းအေဝးသို႔ အႀကံျပ်ဳတင ျပျ္င း။ 

၆။ လ တုိင းစမတတ ေျမမက ေရး၊ ေကခမင းေနအရြယ ကေလးမခမး ေကခမင းေနေရး၊ မ လတန း၊ အလယ တန း၊ အထက တန း ာႏွင ့ 
ဘြြဲ႕ရပညမတတ မခမး တိုးပြမးေအမင  ေဆမင ရြက ျ္င း ာႏွင ့ ကခန းမမေရး အသိပညမျဖန ႔ျဖ းၿပ း ႀကံ္ိုင ကခန းမမသည ့ လ သမးအရင းအျမစ မခမး 
ေလ့ကခင ့ ပခိ်ဳးေထမင ျ္င း၊ မခိ်ဳးဆက သစ လ ငယ မခမးအမး စမေပယဥ ေကခးမႈဓေလ့ထံုးစံမခမး ေလးစမးလုိက နမထိန းသိမ းေစမင ့ေရွမက ေရး 
ေဆမင ရြက ျ္င း။ 

၇။ ရပ ကြက သုိ႔မဟုတ  ေကခးရြမအုပ စုေန ျပည သ မခမး တရမးဥပေဒကို ေလးစမးလုိက နမၿပ း ဥပေဒာွႏင ့အည  ျပ်ဳမ ကခင ့ႀကံေနထိုင နိုင ေစရန  
စည း႐ုံးုံးပညမေပးျ္င း ာွႏင ့ လက ေတြ႕ပါဝင ေဆမင ရြက ျ္င း။ 
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ရပ ကြက /ေကခးရြမ လယ ယမေျမစ မံ္ န ႔္ြြဲေရးအဖြြဲ႕ 

  

ဖြြဲ႕စည းပံု  

၁။ ရပ ကြက ၊ ေကခးရြမအုပ ္ခ်ဳပ ေရးမ ွး ဥကၠဌ 

၂။ ရပ ကြက ၊ ေကခးရြမစမေရးဝန ထမ း အတြင းေရးမွ း 

၃။ ေၾကးတိုင ာွႏင ့ေျမစမရင းဥ းစ းဌမန၊ စမေရးဝန ထမ း အဖြြဲ႔ဝင  

၄။ လယ သမမးကုိယ စမးလွယ  အဖြြဲ႕ဝင  

၅။ ၾသဇမေညမင းသည ့ ရပ မိရပ ဖတစ ဥ း အဖြြဲ႔ဝင  

 

တမဝန ာွႏင ့ဝတရၱမးမခမး 

 
၁။  လယ ယမေျမ လုပ ပိုင ္ ြင ့ ေလွခမက လႊမမခမးကုိ လက ္ံရရိွသည ့ေန႕မွစ၍ ရက ေပါင း(၃၀) အတြင း ၿမိ်ဳ႕နယ ဥ းစ း ရံုးသို႔ 

စ စစ ေထမက ္ံ္ ခက ျဖင ့ ေပးပို႕ျ္င း။ 

၂။  လယ ယမေျမ လုပ ပိုင ္ ြင ့ကို ေရမင း္ချ္င း၊ ေပါင ာံွႏျ္င း၊ ငွမးရမ းျ္င း၊ လြဲလွယ ျ္င း၊ ေပးကမ းျ္င းမခမးအမး ရပ ကြက /ေကခးရြမအုပ စု 

လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲြဲ႕၏ ေရွ႕ေမွမက တြင  စမ္ခ်ဳပ ္ခ်ဳပ ဆိုေစျ္င း။ 

၃။  ရပ ကြက  သို႔မဟုတ  ေကခးရြမအတြင းရိွ လယ ယမေျမလုပ ပိငု ္ြင ့ ရရိွသ ာႏွင ့ လုပ ပိုင ္ြင ့ျပ်ဳသည ့ လယ ယမေျမမခမးအမး 

မွတ တမ းျပ်ဳစုထမးရိွရန ၊ ရပ ကြက  သို႔မဟုတ  ေကခးရြမအုပ စုအလုိက  လယ ယမေျမ လုပ ပိုင ္ြင ့ မွတ ပံုတင စမရင း( ပံုစ-ံ၁၁) ကိ ုဖြင ့လွစ ျ္င း။ 

၄။  လယ ယမေျမ လုပ ပိုင ္ ြင ့ ရရိွသ မခမး လုိက နမရမည ့ စည းကမ း္ခက မခမးကုိ လိုက နမေစရန  ္ိုင လံုေသမ အေၾကမင းျပ္ခက မရိွဘြဲ 

လယ ယမေျမကို လွပ ထမးျ္င း မရိွေစရန  ၾက းၾကပ ျ္င း၊ မလိုက နမပါက ၿမိ်ဳ႕နယ လယ ယမေျမ စ မံ္န ႕္ြြဲမႈအဖြြဲ႕သုိ႔ အေရးယ နိုင ရန  တင ျပျ္င း။ 

၅။  လယ ယမေျမလုပ ပိုင ္ြင ့ အျငင းပြါးမႈမခမးကုိ မ လေျမယမမႈ္င း ဖြင ့လွစ ၍ စစ္ေဆူး ဆံုူးျဖတ္ျ္င္ူး။ 

၆။  လယ္ယမေျမ လုပ္ပိုင္္ြင့္ အျငင္ူးပြါူးမႈမ်မူးာွႏင့္ စပ္လ်ဥ္ူး၍ လယ္ယမေျမ စ မံ္န္႔္ြမဲႈအဖဲြ႔၏ ဆံုူးျဖတ္္်က္ကုိ 

အယ ္ံဝင္ေရမက္ေနစဥ္ကမလအတြင္ူး ယင္ူးဆုံူးျဖတ္္်က္အမူး လို္က္နမေဆမင္ရြက္ေစရန္ ၾက ူးၾကပ္ျ္င္ူး။ 

၇။  လယ္ယမေျမလုပ္ပိုင္္ြင့္ရရွိသ  ာုိႏင ငံျ္မးသမး သို႔မဟုတ္ ာႏိုင္ငံျ္မူးသမူးပါဝင္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္ူးသို႔ လႊေဲျပမင္ူးျ္င္ူး မျပ်ဳာုိႏင္ေရူး၊ 

ႀက းၾကပ ျ္င း၊ ေဖမက ဖခက ေၾကမင း ေတြ႔ရိွပါက အေရူးယ နိုင္ရန္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ လယ္ယမေျမစ မံ္န္႕္ြမဲႈအဖြ႕ဲသိ႕ု ္်က္္်င္ူး တင္ျပျ္င္ူး။ 

၈။  လယ္ယမေျမတြင္ ရမသ သ ူးာႏွံမွ ာွႏစ္ရွည္သ   ူးာႏွံ ေျပမင္ူးလ ဲစိုက္ပ်ိ်ဳူးရန္ ေလွ်မက္ထမူးျ္င္ူးမ်မူးကုိ စ  စစ္တင္ျပျ္င္ူး။ 

၉။  လယ္ယမေျမကို အျ္မူးနည္ူး အသံုူးျပ်ဳ္ြင့္ ေလွ်မက္ထမူးျ္င္ူးမ်မူးကုိ စ  စစ္တင္ျပျ္င္ူး။ 

၁၀။  ကၽြ၊ဲ ာႏြမူး စမူးက်က္မ်မူးာႏွင့္ ရြမဘုံေျမမ်မူးကုိ မပ်က္စ ူးေစရန္ ၾက ူးၾကပ္ေဆမင္ရြက္ျ္င္ူး။ 

၁၁။  ေျမာႏ ုကၽြန္ူးေျမ လုပ္ပိုင္္ ြင့္ ္်ထမူးျ္င္ူးာွႏင့္ စပ္လ်ဥ္ူးၿပ ူး အန ူးကပ္ဆံုူးျဖစ္ေသမ ေက်ူးရြမမ်မူးကုိ သတ္မွတ္နိုင္ေရူးအတြက္ 

ၿမိ်ဳ႕နယ္လယ္ယမေျမ စ မံ္န္႕္ြမဲႈအဖြ႕ဲသို ႔ တင္ျပျ္င္ူး။ 
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၁၂။  ၿမိ်ဳ႕နယ္အတြင္ူး ရပ္ကြက္ သို႕မဟုတ္ ေက်ူးရြမအုပ္စု အ္်င္ူး္်င္ူး ေျမာုႏကၽြန္ူးေျမလုပ္ပိငု္္ြင့္ အျငင္ူးပြါူးမႈမ်မူး ေပၚေပါက္လမပါက 

ၿမိ်ဳ႕နယ္လယ္ယမေျမ စ မံ္န္႔္ြမဲႈ အဖြ႕ဲာွႏင့္အတ  ကြင္ူးဆင္ူးစစ္ေဆူး၍ ညိွာႏိႈင္ူး ေျဖရငွ္ူးျ္င္ူး။ 

၁၃။  ဗဟို၊ ေနျပည္ေတမ္ေကမင္စ / တုိင္ူးေဒသႀက ူး/ျပည္နယ္၊ ္ရိုငာွ္ႏင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ လယ္ယမေျမစ မံ္န္႔္ြမဲႈအဖြ႕ဲ တုိ႔က အ္ါအမူး ေလ်မ္စြမ 

ေပူးအပ္သည့္ လုပ္ငန္ူးတမဝန္မ်မူးကို ေဆမင္ရြက္ျ္င္ူး။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ေနမက ဆက တြြဲ (၄)၊ မြန ျပည နယ ၏ ယစ မခ်ိဳး္ြန လုိင စင မခမး 

အမွတ စဥ  လိုင စင အမခိ်ဳအစမး လိုင စင ေၾကး(ကခပ ) 
D.1 အရက ္ခက စက ရံုပိုင ဆိုင ္ြင ့ာွႏင ့ ္ခက လုုပ ္ြင ့ လိုင စင  (တစ ေန႕ထြက ရိွ ဂါလန ) 

 50- 500 liters 
 500- 1,000 liters 
 Above 1,000 liters 

 
 1,700,000 
 3,000,000 
 5,000,000 

D.2 အရက ္ခက စက ရံု ပိုင ဆိုင ္ ြင ့သမရိွၿပ း ္ခက လုပ ္ြင ့ မရိွသည ့ လိုင စင  200,000 
W.1 ဝိုင အရက မခမး ထုတ လုပ ္ြင ့ လိုင စင  20,000 
FL.4   ျပည ပမ ွတင သြင းလမေသမ နုိင ငံျ္မး အရက ျပင း (Foreign Spirit) ကိ ုေပါင းစပ ္ြင ့၊ 

ေရမောွႏမ္ြင ့၊ အနံ႕ထည ့္ြင ့ာႏွင ့ အေရမင ဆိုး္ြင ့ာႏွင ့ အေရမင ဆိုး္ြင ့ လိုင စင  
300,000 

FL.5 ျပည ပမ ွတင သြင းလမေသမ နုိင ငံျ္မး အရက ျပင း (Foreign Spirit) ကိ ုပုလင းသြတ ္ြင ့ 
လိုင စင  

300,000 

FL.6 ျပည ပမ ွတင သြင းလမေသမ နုိင ငံျ္မးအရက ျပင း (Foreign Spirit) ကိ ု
လက ကမးေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင ၊ ျမန မမနိုင ငံအတြင းရိွ အရက ္ခက စက ရံုမခမးမွ 
ထုတ လုပ ေသမ နုိင ငံျ္မးအရက ျပင း (Foreign Spirit) မခမးကုိ ဆိုင ဖြင ့၍ 
ဆိုင ဥပစမအတြင း ေသမက သံုးရန  (သို႕) ဥပစမျပင ပသို႕ ယ ေဆမင ရန  ၊ 
လက လ ေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင ၊ 

1,600,000 

B.1 ဗခစ ရည  စက ရံုပိုင ဆုိင ္ြင ့ ာွႏင ့ ္ခက လုပ ္ြင ့လိုင စင   
 50- 500 liters 
 500- 1,000 liters 
 Above 1,000 liters 

 
 1,000,000 
 1,500,000 
 2,500,000 

B.2 ဗခစ ရည  စက ရံုပိုင ဆုိင ္ြင ့ ာွႏင ့ ္ခက လုပ ္ြင ့သမရိွၿပ း ္ခက လုပ ္ြင ့ မရိွသည ့ လိုင စင   
 

300,000 

FL.8 ျမန မမျပည တြင းရိွ ဗခစ ရည စက ရံုမွ ထုတ လုုပ ေသမ ဗခစ ရည မခမးကုိ 
လက ကမးေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင  

2,000,000 

FL.9 ျမန မမျပည တြင းရိွ ဗခစ ရည စက ရံုမခမးမွ ထုတ လုပ ေသမ ဗခစ ရည မခမးကိ ုဆိုင ဖြင ့၍ 
ဆုိင ဥပစမအတြင း ေသမက သံုးရန  လက လ ေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင  

800,000 

FL.11 နုိင ငံျ္မးအရက မခမး ( foreign alcoholic Spirit ) ကိ ုလက ကမးေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင  1,000,000 
FL.12 နိုင ငံျ္မးအရက မခမး (Foreign alcoholic Spirit ) ကိ ုကုန စံုဆိုင တြင  

လက လ လက ကမး ေရမင း္ခ္ြင ့ ရိွၿပ း ဆုိင ဥပစမအတြင း ေသမက သံုး္ြင ့ မရိွသည ့ 
လိုင စင  

500,000 

FL.15 နုိင ငံျ္မးအရက မခမး ( Foreign Alcoholic Spirit ) ကိ ုဥပစမအတြင း တည း္ိုသ မခမးာႏွင ့ 
္ရ းသြမးသ မခမး ေသမက သံုးရန  ဟိုတယ ၊ မိုတယ ၊ အင း၊ တည း္ို္န း ပိုင ရွင (သို႕) 
မန ေနဂခမက ဆိုင ဖြင ့၍ လက လ ေရမင း္ခ္ြင ့လိုင စင  

1,500,000 

FL.16 ာႏုိင ငံျ္မးအရက မခမး ( Foreign Alcoholic Spirit ) ကိ ုကလပ ဥပစမအတြင း 
ေသမက သံုးရန  ကလပ ပိုင က ဆုိင ဖြင ့၍ လက လ ေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင  

800,000 

FL.17 ာႏုိင ငံျ္မးအရက မခမး ( Foreign Alcoholic Spirit ) ကိ ုဟိုတယ ာႏွင ့ နမးေန္န း 
ဥပစမအတြင း ေသမက သံုးရန  ဟိုတယ ပိုင ရွင  (သို႔) မန ေနဂခမက ေကမင တမဖြင ့၍ 
လက လ ေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင  

1,200,000 

FL.21 ာႏုိင ငံျ္မးအရက မခမး ( Foreign Alcoholic Liquor ) ကိ ုသေဘၤမဝန ထမ းမခမးာႏွင ့ 
္ရ းသည မခမး သေဘၤမေပၚတြင  ေသမက သုံးရန  သေဘၤမ မမလိန မွ း (သို႕) ဘ႑မစိုးက 
ေကမင တမဖြင ့၍ လက လ ေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင  

600,000 
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FL.23 မ းယစ ေစတတ ေသမ ေဆးဝါးမဟုတ ေသမ အရက ျပန  ရမ္ိုင ာႏႈန း ၂၀ မွ ၄၅ အထ ိ
ပါဝင သည ့ ေဆးဖက ဝင ေသမ ဝိုင ာွႏင ့အလမးတ  ေဖခမ ရည မခမးကုိ ေဆးဆရမ (သို႕) 
ကခန းမမေရး ဝန ထမ း (သိ႕ု) ကုန စံုဆိုင ပိုင ရွင က ေရမင း္ခ္ြင ့လိုင စင  

10,000 

FL.24 သန ႕စင ၿပ းေသမ နုိင ငံျ္မးအရက ျပင း (Refined Foreign Spirit) ကိ ုေဆးဆရမမခမးက 
ေရမင း္ခ္ြင ့လိုင စင  

10,000 

FL.2C သန ႕စင ၿပ းေသမ အရက ျပန မခမးကုိ သိုေလွမင  သိမ းဆည းထမးနိုင ရန ာႏွင ့ တင ္ခမ၊ 
အရက ျပင း ာွႏင့  အျ္မးအရက ျပန ပါဝင သည ့ ေဆးဝါးမခမး ထုတ လုပ နုိင ရန  သိုေလွမင ရံု 
ေဆမက လုပ ္ြင ့ လိုင စင  

50,000 

FL.2D အရက ျပန  ပါဝင သည ့ ေဆးဝါးမခမးကို ျမန မမေဆးဆရမမခမးက ထုတ လုပ ္ြင ့၊ 
ပိုင ဆုိင ္ြင ့ာွႏင ့ ေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင  

10,000 

Y.1 တေဆးမခမး ထုတ လုပ ္ြင ့ာွႏင ့ ေရမင း္ခ္ြင ့လိုင စင  200,000 
Y.2 တေဆးမခမး ေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင  200,000 

D.1A ာႏိုင ငံျ္မး အရက ျပင း (Foreign Spirit) ထုတ လုပ ရန ၊ ေပါင းစပ ရန ၊ ေရမောွႏမရန ၊ 
အေရမင ဆိုးရန ၊ အနံ႕ထည ႔ရန  ာွႏင ့ ပုလင းသြတ ရန  ၊ အရက ္ခက စက ရံု ပိုင ဆိုင ္ြင ့၊ 
္ခက လုပ ္ြင ့ ာႏွင ့ လိုင စင ရ ေရမင း္ခသ မခမးကုိသမ လက ကမးေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင  

2,000,000 

CS.2A ဖိုထြက ္ခက အရက ကုိ စမးေသမက ဆိုင (သို႕) နမးေန္န း ဥပစမအတြင း ေသမက သံုးရန   
ေကမင တမဖြင ့၍ လက လ ေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင  

150,000 

CFL.2A ထန းရည ၊ ဓနိရည မွအပ အျ္မးေလွမ စမရည မခမးကိ ုစမးေသမက ဆုိင (သို႕) နမးေန္န း 
ဥပစမအတြင း ေသမက သံုးရန  ေကမင တမဖြင ့၍ လက လ ေရမင း္ခ္ြင ့ လိုင စင  

50,000  

 Source: မြန ျပည နယ  ယစ မခိ်ဳး္ြင  ဥပေဒ  
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