အပ်ချုပ် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမမူ ဘာင် ရးဆွဲ ရးဆိင်ရာအ ကြပုအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲတွင်
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဦးလှထွနး် ြပာ ကားမည့် မိန် ့ခွန်း

ြမန်မာနိင်ငအစိးရ၏ အပ်ချုပ် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမမူဝါဒ၊ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့်
ပါင်းစပ်ညိနင်းြခင်း
( ၂၃-၅-၂၀၁၅ )
-

က ရာက်လာ က သာြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် သမ္မတ ကီးနှင့် ဒတိယ
သမ္မတများ၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးများ၊ ဒတိယဝန် ကီးများ၊ တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်
အစိးရအဖွဲ ့ဝင်ဝန် ကီးများ၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနအသီးသီးမှ အဆင့်ြမင့်အရာရှိ ကီးများ၊
သတမန်များ၊

ကလသမဂ္ဂအဖွဲ ့အစည်းများ၊

ဖွ ဖိ
့ ုးမမိတ်ဖက်အဖွဲ ့များ၊

နိင်ငတကာ

အဖွဲ ့အစည်းများမှ ကိယ်စားလှယမ
် ျား၊ ဧည်သ
့ ည် တာ်များနဲ ့ ြပည်တွငး် ြပည်ပမှ ပညာရှင်
များအားလး ကိယ်စိတ်နှစ်ြဖာ ကျနး် မာရင်လန်းပါ စ ကာင်း နတ်ခန
ွ း် ဆက်သအပ်ပါတယ်။
-

ကလသမဂ္ဂအဖွဲ ့အစည်းများနဲ ့ နိင်ငတကာဖွ ဖ
့ ိုးမမိတ်ဖက်များက က န် တာ်တိ ့နိင်ငရဲ ့
ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးလပ်ငန်းစဉ်အ ပ

ဝိင်းဝန်းကူညီ ကတဲ့အတွက်

ကျးဇူးတင်ရှိ

ကာင်း ြပာ ကားလိပါတယ်။
-

အစိးရသစ်

စတင်တာဝန်ယူကတည်းက

ကာင်းမွန် သာ

အပ်ချုပ်မစနစ်ရှိတဲ့

သန် ့ရှင်း သာအစိးရအြဖစ် ဖာ် ဆာင် ရး မူဝါဒကိ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
-

ဒီလိ ဆာင်ရက
ွ ်ရာမှာ

ကျးရွာ၊ ရပ်ကွက်၊

မို ့နယ်၊ ခရိင်၊ ြပည်နယ်/ တိင်းနှင့်

နိင်င တာ်အဆင့်များမှာ အပ်ချုပ် ရးစီမခန် ့ခွဲမ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများနဲ ့ပတ်သက်တ့ဲ
အဓိကအ ြခခမူများအြဖစ် ဗဟိဦးစီးစနစ် လ ာ့ချ ရး၊ မို ့နယ်အဆင့်အပ်ချုပ် ရး၏
ဝန် ဆာင်မများ ပိမိ ကာင်းမွန်လာ စ ရး၊ ပညာရှင်ပီသ သာ နိင်င့ဝန်ထမ်းများ
ပ ထွန်းလာ စ ရးတိ ့ကိလည်း မ ာ်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။
-

ဒီမူဝါဒနှင့် မ ာ်မှန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာမှာလည်း အပ်ချုပ် ရးြပုြပင်
ြပာင်းလဲမကိစ္စများကိ ဗဟိအဖွဲ ့အစည်းများ၊ ြပည် ထာင်စအဆင့်နဲ ့ ဒသန္တရအဆင့်
အဖွဲ ့အစည်းအဆင့်ဆင့်တိ ့ဟာ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပါ ဒီမိက ရစီနည်းလမ်းများနှငအ
့် ညီ
ြပည်သဗ
ူ ဟိြပု အပ်ချုပ် ရးစနစ်သစ်တစ်ရပ်ကိ

ဖာ်ထတ်ကျင့်သးဖိ ့အတွက် ြပုြပင်

ြပာင်းလဲ ရးလင်းများအြဖစ် အဆင့်ဆင့်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။

၂
-

ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးလပ်ငန်းများ စတင် ဆာင်ရွက်ရာမှာ အပ်ချုပ် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ
လပ်ငန်းစဉ်နှင့် အစိးရဌာနများအတွင်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် လပ်ငန်းများကိ အားြဖည့်
ပးနိင်ရန်အတွက် အပ်ချုပ် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ ညိနင်း ရး ကာ်မတီ (Administrative

Reform Committee - ARCC) ကိ ြပည် ထာင်စအဆင့်နှင့် တိင်း ဒသ ကီး/
ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့တိ ့မှ ဝန် ကီးများ၊ နိင်င တာ်သမ္မတအ က ပး ပဂ္ဂိုလ်များနှင့်
ဖွဲ ့စည်းခဲ့ ပီး က န် တာ့်အ နနဲ ့ ဥက္က အြဖစ် တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
-

က န် တာ် ဦး ဆာင်တဲ့ ARCC

ကာ်မတီအ နနဲ ့ ပထမအ ကိမ်အစည်းအ ဝးမှာ

ကာ်မတီ၏ ဖွဲ ့စည်းမအ နအထားများကိလည်း ကာင်း၊ ဒတိယအ ကိမ် အစည်းအ ဝး
မှာ

ြပည်သူများအ ကား

တွ ကု
့
နရတဲ့

အခက်အခဲများကိ

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်အစိးရများက အ ကြပုချက်နဲ ့အတူ ြပုစတင်ြပခဲ့တဲ့ စစ ပါင်း (၁၄၂) ချက်ကိ
လည်း ကာင်း၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများနှင့်

ပါင်းစပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးခဲ့

ပါတယ်။
-

ဒီလိ

ပါင်းစပ်ညိနင်း ပးရာမှာ Quick Win ရရှိနိင် စ ရးအတွက် တိင်း ဒသ ကီး

နှင့်ြပည်နယ်အစိးရများက တင်ြပလာတဲ့ အ ကြပုချက်များအတိင်း အ ကာင်အထည် ဖာ်
ဆာင်ရက
ွ ် ပးမယ်အ
့ ချက်(၇၈)ချက်၊ လပ်ငန်းသဘာဝအရ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ
ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမယ့်အချက် (၅၅) ချက်၊ ခတ်နှင့်လိက် လျာညီ ထွြဖစ် စဖိ ့
ြပင်ဆင်သင့်တဲအ
့ ချက် (၉) ချက်အြဖစ် အသီးသီး ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ပါတယ်။
-

ဒါ့အြပင် တိင်း ဒသ ကီးနှင့်ြပည်နယ်များမှ တာဝန်ရှိကိယ်စားလှယ်များဟာ အပ်ချုပ် ရး
ြပုြပင် ြပာင်းလဲမညိနင်း ရး ကာ်မတီမှာ

ပါဝင် ကတဲ့အတွက်

တိင်း ဒသ ကီးနဲ ့

ြပည်နယ်များရဲ ့ အပ်ချုပ် ရးစွမ်း ဆာင်မ တိးတက် ကာင်းမွန် ရးနဲ ့ ဒသန္တရဖွ ဖ
့ ိုး
ရးလပ်ငန်းများ ပိမိအဆင် ြပလွယ်ကူစွာ

ဆာင်ရွက်နိင် ရးကိ

ပါင်းစပ်ညိနင်း

ပးခဲပ
့ ါတယ်။
-

ဒါ တွသာမကဘဲ ပညာ ရး၊ ကျန်းမာ ရးက

တွလိ အ ရး ကီးတဲ့ ြပည်သူ ့ ရးရာ

ဝန် ဆာင် မ လပ် င န် း တွ တိ းတက် စဖိ ့အတွ က ် ဗဟိ ဦးစီ း စနစ် လ ာ့ ခ ျြခင် း ကိ
ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အစိးရများကိ ကိယ်ပိင်စီမခန် ့ခွဲခွင့်
များကိ ခွဲ ဝခဲ့ပါတယ်။

၃
-

ဒသတွင်း
ဘ

အပ်ချုပ် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးကိ

ကိုးပမ်း ဆာင်ရွကရ
် ာမှာလည်း

ာ ရးစီမခန် ့ခွဲမ၊ ဘတ်ဂျတ်အသးစရိတ်နဲ ့ အခွန်ဆိင်ရာစီမခန် ့ခွဲမ တွပါဝင်လျက်

ရှိ နပါတယ်။ အလားတူ တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အစိးရများရဲ ့ အပ်ချုပ်မစီမခန် ့ခွဲမ
တွအား ကာင်း စ ရးအတွက် ြပည် ထာင်စအစိးရက သက်ဆင်
ိ ရာ

ဒသန္တရများကိ

လပ်ပိင်ခွင့်ခွဲ ဝမ၊ တာဝန်ခမ၊ တာဝန်ယူမများနဲ ့ လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်းစတဲ့ ပစ
နည်းလမ်းများကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
-

အခလိ ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာမှာ သက်ဆိင်ရာ နယ် ြမ ဒသရဲ ့ နာက်ခအ ြခအ န၊ ယဉ် ကျးမ
သမိင်း ကာင်း၊ လူဦး ရ၊ သယဇာတနဲ ့ စီးပွား ရးအ ြခအ နများအ ပ မူတည် ပီး
အနည်းငယ် ကွဲြပားြခားနား နမ ကာင့် စိန် ခ မများကိ

တွ ကု
့ ရပါတယ်။ အဲဒီ့

စိန် ခ မ တွကိ လ့လာ ကည့်မယ်ဆိရင် (၁)

စီမကိနး် များနဲ လပ်
့ ငန်းအစီအစဉ် တွအ ကာင်အထည် ဖာ်ရာမှာ

ထိ ရာက်မ

အားနည်းြခင်းနဲ ့ နိင်င့ဝန်ထမ်းများရဲ ့ စွမ်း ဆာင်ရည်ြပည့်ဝမမရှိြခင်း၊
(၂)

ပွင့်လင်းြမင်သာမနဲ ့တရားဥပ ဒစိးမိးမအားနည်းြခင်း၊

(၃)

တာဝန်ယူမ/ တာဝန်ခမအားနည်းြခင်း၊

(၄)

ြပည်သူလူထအပါအဝင် သက်ဆိင်သူများအားလး ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်မ
အားနည်းြခင်း၊

(၅)

ဖွ ဖ
့ ိုးမအတွက် တစ် ြပးညီ မ တမရှိရန် လိအပ်ြခင်း၊

(၆)

ဘ

ာ ရးဆိင်ရာဗဟိဦးစီးစနစ် လ ာ့ချရန်လိအပ်ြခင်းနဲ ့ ဘ

ာ ရးစီမခန် ့ခွဲမ

အားနည်း နြခင်းတိ ့ကိ တွ ရမှ
့ ာ ြဖစ်ပါတယ်။
-

ဒါ့ ကာင့် ပီးခဲ့တဲ့ ဖ ဖာ်ဝါရီလက တတိယအ ကိမ် ARCC ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး
မှာလည်း အပ်ချုပ်မစနစ် ကာင်းတစ်ခ

ပ ထွန်း စ ရးအတွက်

ရရှညခ
် ိင်မာတဲ့

အတ်ြမစ်တစ်ခ ချမှတ်ဖိ ့လိအပ် ကာင်း ဆွး နွးတင်ြပ ကပါတယ်။
-

အားလးသိ ကတဲ့အတိင်း အပ်ချုပ်မြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး ကနဦး ဆာင်ရွက်မများဟာ
တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်များနှင့် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများမှာလည်း အသီးသီး
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် န ကတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ တွကိ မဟာဗျူဟာမှတ်တမ်း
(Strategic Foundation) တစ်ခတည်းမှာ

ပါင်းစည်း ဖာ်ြပဖိ ့အတွက် အပ်ချုပ် ရး

ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ မူ ဘာင်တစ်ရပ် ရးဆွဲဖိ ့ လိအပ် ကာင်းကိ

ကာ်မတီဝင်များက

၄
သ ဘာတူဆးြဖတ်ခ့ဲ ကပါတယ်။ Framework မူ ဘာင်ရမ
ိှ သ
ှ ာ ဘယ်လပ်ငန်း တွကိ
ဦးစား ပးလပ် ဆာင် နတယ်၊

ဘယ် လာက် အာင်ြမင် နတယ်၊

ဘယ်က

တွမှာ

ဘာ တွလိ န သးလဲ စတာ တွကိ ရှငး် ရှင်းလင်းလင်း ပိမိသိရှိနိင် ပီး ကီး ကပ်ကပ
ွ က
် ဲ
နိင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
-

နိင်ငတကာအ တွ အ
့ ကုများအရလည်း အပ်ချုပ် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ တစ်ရပ်ကိ
ဖာ် ဆာင်တဲ့ နရာမှာ ကာလတိအတွင်း ပီး ြမာက် အာင်
မဟတ်ဘဲ တစ်ဆင့် ပီးတစ်ဆင့်

ဆာင်ရွက်နိင်တာမျိုး

ဆာင်ရွက်ရတာြဖစ်တဲ့အတွက် အချိန်ကာလတစ်ခ

အထိ ကာြမင့်တာကိလည်း လ့လာ တွ ရှ့ ိနိင်ပါတယ်။
-

က န် တာ်တိ ့အ နနဲ ့ ဒီလစိ
ိ န် ခ မ တွကိ

ြဖရှင်းတဲ့ နရာမှာ

ရတိကာလအတွငး်

ရလဒ် ကာင်းများရရှိ စရန်အတွက် ြပည်သူလူထရဲ ့ လိလားချက်များကိ လ့လာ ပီး
ဥပ ဒနဲ ့အညီ ြပာင်းလဲသင့်တဲ့ကိစ္စ တွကိ Quick Win ရရှိ အာင် ဆာင်ရွက် ပး
ခဲတ
့ ာရှသ
ိ လိ ရရှည်ခိင်မာတဲ့ အ ြခခ ကာင်းများကိ ချမှတ် ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ရတာ
လည်းရှိပါတယ်။
-

ဒီ န ့ကျင်းပတဲ့

အပ်ချုပ် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမမူ ဘာင် ရးဆွဲ ရးဆိင်ရာ

် ိ ့အတွက်
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲက တိင်းြပည်ရဲ ့ အနာဂတ် ကာင်းမွနဖ

အ ကြပု

ရရှည်ခိင်မာတဲ့

အ ြခခ ကာင်းတစ်ရပ်ကိ ဖာ်ထတ်ချမှတန
် င်
ိ ဖိ ့ ရည်မှန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းဘဲ ြဖစ်ပါတယ်။
က ရာက်လာ ကတဲ့ ဂဏ်သ ရရှိဧည့်သည် တာ်များခင်ဗျာ
-

အပ်ချုပ် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမမူ ဘာင်တစ်ရပ်

ပ ထွနး် သင်တ
့ ့ဲ အ ကာင်းတရား တွကိ

သးသပ် ကည့်မယ်ဆိရင်  ဘက်စလမ်းြခုတဲ့ အပ်ချုပ် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမလပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် လိအပ်ြခင်း၊
 နိင်ငရဲ ့ ရရှညဖ
် ွ ဖိ့ ုးတိးတက်မအတွက် အ ြခခ ကာင်းတစ်ရပ် ချမှတဖ
် ိ ့ လိအပ်ြခင်း၊
 အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သူများအ ကား ပူး ပါင်းညိနင်း

ဆွး နွးနိင်ဖိ ့

မဟာဗျူဟာ ြမာက် မူ ဘာင်တစ်ရပ်လိအပ်ြခင်း၊
 နှစ်ကာလအပိင်းအြခားြဖင့် တိကျစွာသတ်မှတ် ပီး
တွ ရမှ
့ ာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်ြခင်းကိ

၅
-

ဒါ့ ကာင့်မူ ဘာင် (မူ ကမ်း) တစ်ရပ် ပ ထွက် ရးအတွက် Stake Holder အားလး
ပါ၀င်တ့ဲ အခလိ အ ကြပုအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကျင်းပ ပီး

ဆွး နွးပွဲက ရရှလ
ိ ာတဲ့

အ ကြပုချက်များနဲ ့ရလဒ်များကိ မူ ဘာင်ထဲ ထည့်သွင်း ရးဆွဲသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
-

ကျန်ရှိ နတဲ့ အစိးရသက်တမ်းကာလအတွင်းမှာ က န် တာ်တိ ့ရဲ ့ အပ်ချုပ် ရးြပုြပင်
ြပာင်းလဲမလပ် ဆာင်ချက်များကိ ဒီမူ ဘာင်အတွငး် အ ြခခထားအသးြပု ပီး ပါင်းစပ်
ညိနင်း

လပ် ဆာင် ပးြခင်းြဖင့်

နာင်လာမယ့်အစိးရများအတွက်

ဗျူရိက ရစီ

ယန္တရားလည်ပတ်ရာမှာ အ ထာက်အကူြဖစ်လိမ့်မယ်လိ ့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
-

ဒီ န ့ ဆွး နွးပွဲမှာ အပ်ချုပ် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမမူ ဘာင် ရးဆွဲဖိ ့အတွက် Parallel
Sessions တွမှာ အဓိကထား ဆွး နွးမယ့် Topic တွက တာ့  နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းများစွမး် ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ရး (Civil Service Capacity Building)
 ြပည်သဝန်
ူ ့ ဆာင်မလပ်ငန်းများတိးတက် ကာင်းမွန် ရး(Public Service Delivery)
 ဗဟိဦးစီးစနစ် လ ာ့ချြခင်း(Decentralisation)
 ပွင့်လင်းြမင်သာမနဲ ့တာဝန်ခမရှိြခင်း(Transparency and Accountability)တိ ့
ြဖစ်ပါတယ်။

က ရာက်လာ ကတဲ့ ဂဏ်သ ရရှိဧည့်သည် တာ်များခင်ဗျာ
-

နိင်င တာ်သမ္မတ ကီး မက် ကားသွားသလိဘဲ

ကာင်းမွန်ထက်ြမက်တဲ့ အပ်ချုပ် ရး

တစ်ရပ် ပ ပါက်လာ ရးဟာ ညင်ညင်သာသာနဲ ့

ရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ် အချိန်ယူ

ဆာင်ရွက်ရမယ့် အ ရး ကီးကိစ္စတစ်ခလည်း ြဖစ်ပါတယ်။
-

ဒီလိ ဆာင်ရက
ွ ်ရာမှာ အားလးဝိင်းဝန်းလက်တွဲ ပီး စ ပါင်းညီညာစွာ ပါင်းစပ်ညိနင်း
အ ကာင်အထည် ဖာ်မယ်ဆိရင် က န် တာ်တိ ့လိချင်တဲ့ ပန်းတိင်ကိ အချိန်တိအတွင်း
ရာက်ရှိမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

-

က န် တာ်တိ ့တ တွဟာ

အချင်းချင်းညီညွတ်ြခင်း၊

ဇွဲရှိြခင်း၊

အ တွ အ
့ ကုများမှ

သင်ခန်းစာယူတတ်ြခင်း၊ မှန်ကန်တာကိ လပ် ဆာင်ြခင်းနဲ ့ လပ် ဆာင်မမှန်ကန်ြခင်း
Do the Right things, Do the things Right တိ ့ကိ အ လးအနက်ထား
ဆာင်ရွက်သွားဖိ ့ လိအပ်ပါတယ်။

၆
-

ဒါ့ ကာင့်

ယ န ့ကျင်းပတဲ့

အ ကြပုအလပ်ရ ဆွး နွးပွက
ဲ ိ

တက် ရာက်လာ ကတဲ့

ဂဏ်သ ရရှိလူ ကီးမင်းများအ နနဲ ့ အပ်ချုပ် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ မူ ဘာင် ပ ထွက်
လာ စ ရးအတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ ့ အြပုသ ဘာ ဆာင်ကာ ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့
ဆွး နွး ပီး အ ကာင်းဆးရလဒ်များကိ ဝိင်းဝန်း ဖာ်ထတ် ကဖိ ့ က န် တာ့်အ နနဲ ့
တိက်တွန်းလိပါတယ်။
-

ဒါ့အြပင်

နိင်ငတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများရဲ ့

နိင်ငတကာအ တွ အ
့ ကု တွကိ

ရယူ ပီး

မိမိတိ ့နိင်ငဘက်စတိးတက် စ ရးအတွက်

အပ်ချုပ် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ

လပ်ငန်းစဉ်ကိ အ ြခခ ကာင်းများချမှတ် အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရက
ွ ် ကရန်

နှင့် နိင်ငရဲ ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိ အစဉ် ရှးရ ဆာင်ရက
ွ ဖ
် ိ ့ တိက်တွန်းမှာ ကားရင်း
နိဂးချုပ်အပ်ပါတယ်။
-

အားလးကိ ကျးဇူးတင်ပါတယ်။

