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ေမလ ၂၀၁၆ / အတြဲ(၁) အမွတ္ (၄)

မူဝါဒ ျဖစ္စဥ္

မင္းေသ့

မူဝါဒ ျဖစ္စဥ္ကုိ အက်ဥ္းသေဘာ ေရးသားထားတယ္။ မူဝါဒ ျဖစ္စဥ္မွာ - အစျပဳတာ၊ ေဖာ္ျမဴလာထုတ္တာ၊ မူဝါဒ
အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ၊ သုံးသပ္တာေတြ ပါဝင္တယ္။ ဒါကုိ ေယဘုယ်သေဘာ နားလည္ေအာင္ ေရးသား
ထားတာေတြ႕ရတယ္။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေရးအသား မဟုတ္ပဲ၊ အရပ္သားနားနဲ႔ ကုိက္ေအာင္ ေရးထားတယ္။
အက်ဥ္းသေဘာကုိ ျခံဳငုံျပီး သိႏုိင္လိမ့္မယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္ ယႏၱရားကုိ မူဝါဒသမားေတြနဲ႔ ျဗဴရုိကေရစီ ယႏၱရားက ဘယ္လုိ အခ်ိတ္အဆက္ မိမိ လုပ္ေဆာင္တယ္
ဆုိတာကုိ အထင္းသား တင္ျပႏုိင္တ့ဲ စာတမ္းျဖစ္တယ္။

အယ္ဒီတာ

မင္းေသ့

1

ေမလ ၂၀၁၆ / အတြဲ(၁) အမွတ္ (၄)

မူဝါဒ ျဖစ္စဥ္

မင္းေသ့

မူဝါဒ ျဖစ္စဥ္ကုိ အက်ဥ္းသေဘာ ေရးသားထားတယ္။ မူဝါဒ ျဖစ္စဥ္မွာ - အစျပဳတာ၊ ေဖာ္ျမဴလာထုတ္တာ၊ မူဝါဒ
အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ၊ သုံးသပ္တာေတြ ပါဝင္တယ္။ ဒါကုိ ေယဘုယ်သေဘာ နားလည္ေအာင္ ေရးသား
ထားတာေတြ႕ရတယ္။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေရးအသား မဟုတ္ပဲ၊ အရပ္သားနားနဲ႔ ကုိက္ေအာင္ ေရးထားတယ္။
အက်ဥ္းသေဘာကုိ ျခံဳငုံျပီး သိႏုိင္လိမ့္မယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္ ယႏၱရားကုိ မူဝါဒသမားေတြနဲ႔ ျဗဴရုိကေရစီ ယႏၱရားက ဘယ္လုိ အခ်ိတ္အဆက္ မိမိ လုပ္ေဆာင္တယ္
ဆုိတာကုိ အထင္းသား တင္ျပႏုိင္တ့ဲ စာတမ္းျဖစ္တယ္။

အယ္ဒီတာ

မင္းေသ့

1

ေမလ ၂၀၁၆ / အတြဲ(၁) အမွတ္ (၄)

မူဝါဒ ျဖစ္စဥ္

မင္းေသ့

မူဝါဒ ျဖစ္စဥ္ကုိ အက်ဥ္းသေဘာ ေရးသားထားတယ္။ မူဝါဒ ျဖစ္စဥ္မွာ - အစျပဳတာ၊ ေဖာ္ျမဴလာထုတ္တာ၊ မူဝါဒ
အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ၊ သုံးသပ္တာေတြ ပါဝင္တယ္။ ဒါကုိ ေယဘုယ်သေဘာ နားလည္ေအာင္ ေရးသား
ထားတာေတြ႕ရတယ္။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေရးအသား မဟုတ္ပဲ၊ အရပ္သားနားနဲ႔ ကုိက္ေအာင္ ေရးထားတယ္။
အက်ဥ္းသေဘာကုိ ျခံဳငုံျပီး သိႏုိင္လိမ့္မယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္ ယႏၱရားကုိ မူဝါဒသမားေတြနဲ႔ ျဗဴရုိကေရစီ ယႏၱရားက ဘယ္လုိ အခ်ိတ္အဆက္ မိမိ လုပ္ေဆာင္တယ္
ဆုိတာကုိ အထင္းသား တင္ျပႏုိင္တ့ဲ စာတမ္းျဖစ္တယ္။

အယ္ဒီတာ



မင္းေသ့

2

မူဝါဒ ျဖစ္စဥ္

အစုိးရက ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကို သံုးသပ္ ဆန္းစစ္ျပီး၊ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမ်ားရိွႏုိင္မယ့္ အစီအစဥ္

တစ္ခုကို ေရးဆြဲျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တာကို မူဝါဒလို႔ ေခၚတယ္။ လူမႈျပႆနာေတြကမ်ားစြာ ရွိ

ႏိုင္တယ္။ အစိုးရရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ ျပႆနာေတြ ရွာရတယ္။ ျပႆနာတိုင္းကို အေျဖတစ္ခုခ်င္းစီနဲ႔

ေျဖရွင္းလို႔ မရႏိုင္တာေတြက တစ္ပံုၾကီးရိွတယ္။ ျပႆနာေတြရ႕ဲ အရင္းအျမစ္က်တဲ့ အခ်က္ကို

စစ္တမ္းေတြလုပ္၊ သုေတသနေတြလုပ္ျပီး ရွာေဖြသင့္က ရွာရတယ္။ ျပႆနာေတြကို ေကာက္ခ်က္ဆြဲ

မွားသြားရင္ မူဝါဒေတြလည္း လြဲေတာ့တာပ။ဲ ဒါကို အစိုးရေတြ သိထားသင့္တယ္။

တရားေသ ခ်ဥ္းကပ္မႈ

ျပႆနာေတြ အမ်ားၾကီးဟာ အရင္းမူလ ဇစ္ျမစ္ တစ္ခုတည္းကလည္း လာခ်င္လာႏိုင္တယ္။

မူလဇစ္ျမစ္ႏွစ္ခုေပါင္းျပီးလည္း လာႏိုင္တယ္။ ဘာဇစ္ျမစ္မွ မရိွပဲ လက္ရိွ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္၊

အက်ဳိးတရား တစ္ခု ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚတာလည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ လူမႈျပႆနာေတြကို ပံုေသ

တြက္လို႔ မရဘူး။ လူမႈျပႆနာေတြကို ရႈျမင္ဆန္းစစ္ရာမွာ၊ တရားေသ အေတြးအေခၚမ်ဳိးနဲ႔ ဆန္းစစ္

ရင္ ဘယ္ေသာအခါမွ အေျဖမထြက္ႏိုင္ဘူး။ အေျဖထြက္ခဲ့ရင္လည္း၊ အဲ့ဒီ့ အေျဖဟာ အမ်ားၾကီး လြဲ

သြားလိမ့္မယ္။

မူဝါဒေတြက လူမႈျပႆနာေတြနဲ႔ အဓိက ဆက္စပ္ေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာမူဝါဒေတြက၊

ျပည္သူ၊ လူမႈ၊ အိမ္ေထာင္စု စတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး ျဖစ္ေနတာ။ လူမႈသိပၸံနယ္မွာ တရား

ေသ ေတြးမႈကို ေရွာင္ရမယ္။ အထူးသျဖင့္၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူေတြဟာ အစြဲေတြ၊ အခံေတြနဲ႔ ျပႆနာကုိ

ခ်ည္းကပ္ရင္၊ လက္ေတြ႕မက်ႏိုင္ဘူး။ အစြဲနဲ႔ စိတ္အခံကို အေရာင္မဲ့ထားႏိုင္မွ ျပႆနာေတြရ႕ဲ မူလ

အရင္းခံကို သိမယ္။

ျပႆနာရဲ႕ မူလအရင္းခံကိုသိရံုနဲ႔ ျပႆနာရ႕ဲ အေျဖကို ရွာေတြ႕တာ ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ျပႆနာရ႕ဲ

အေၾကာင္းဟာ ေဒတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ေပးထားခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္မွာက ေဖာ္ျမဴလာလိုေနေသး

တယ္။ ေဖာ္ျမဴလာဆိုတာ လူမႈျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ ေသာ့ေတြပဲ။ မူဝါဒသမားေတြဟာ

ေသာ့ေတြ အမ်ားၾကီးကို ပိုင္ဆိုင္ထားရမယ္။ ေသာ့တစ္ေခ်ာင္းတည္း ရိွတာဟာ မလံုေလာက္ဘူး။

ေသာ့ ႏွစ္ေခ်ာင္းရွိတာလည္း မလံုေလာက္ဘူး။ အမ်ဳိးအစား တူတဲ့ ေသာ့ေတြ အမ်ားၾကီးရိွေနရံုနဲ႔

လည္း မလံုေလာက္ေသးဘူး။ လူမႈျပႆနာ ေတြကို ေျဖရွင္းရမွာ ေဖာ္ျမဴလာေတြကို အရွင္ထားပါ။

ေဖာ္ျမဴလာကို ပံုေသနည္းလို႔ ျမန္မာ မျပန္ခ်င္ပါ။ ပံုေသတြက္ဆတဲ့ နည္းမို႔ ပံုေသနည္းလို႔ေခၚတာပါ။
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လူမႈျပႆနာေတြကို ရွင္သန္ေနတဲ့ ေဖာ္ျမဴလာေတြနဲ႔ တြက္ဆေစခ်င္တယ္။ ပံုေသနည္းဆိုတာ

တရားေသနည္းပ။ဲ

မူဝါဒ အဆင့္

မူဝါဒျဖစ္စဥ္မွာ အဆင့္ (၄) ဆင့္ရိွတယ္။

(၁) မူဝါဒ အစျပဳမႈ

(၂) မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈ

(၃) မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

(၄) မူဝါဒ သံုးသပ္မႈ

စတဲ့ အဆင့္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

မူဝါဒ အစျပဳမႈက အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ျပႆနာေတြကလည္း စျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္က

လည္း ျဖစ္ႏုိင္တာပ။ဲ ေလာ္ဘီ အုပ္စုေတြကေနလည္း လာႏိုင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကေနလည္း လာႏိုင္

တယ္။ ပညာတတ္အုပ္စုေတြက အစျပဳတာလည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာရဲ႕ အရင္း

အျမစ္ေပၚမွာ အေျခခံျပီးမွပဲ အစျပဳလို႔ရတယ္။ ျပႆနာဟာ မူဝါဒရဲ႕ အစပ။ဲ

မူဝါဒ ခ်မွတ္တာကိုေတာ့ အစိုးရတြင္း ပုဂၢဳိလ္ေတြကလည္း လုပ္တယ္။ ပညာရွင္အုပ္စုေတြ၊ အၾကံေပး

အုပ္စုေတြကလည္း လုပ္တယ္။ တက္ကႏိုကရက္ေတြကလည္း လုပ္ေလ့ရိွတယ္။ သူတို႔ကေတာ့

ေဖာ္ျမဴလာထုတ္ေပးတယ္။ ေရးဆြဲေပးတယ္။ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္တာကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ျဖစ္၊

လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုကသာ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းရိွပါတယ္။ ဝန္ၾကီးဌာနရ႕ဲ အလုပ္က မူဝါဒကုိ အ

ေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အလုပ္မွာ အဓိက တာဝန္ခံရပါတယ္။ ဝန္ၾကီးဌာနရ႕ဲေအာက္မွာ ျဗဴရုိကေရစီ

ယႏၱရားရိွတယ္။ ျဗဴရိုကေရစီဆိုတာ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အဓိက ယႏၱရားျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ၾကီးဌာနက မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို တာဝန္ခံျပီး၊ ျဗဴရိုကေရစီက မူဝါဒ အေကာင္အထည္

ေဖာ္မႈကို တာဝန္ယူရပါတယ္။

မူဝါဒ သံုးသပ္တဲ့ အဆင့္ကို တာဝန္ယူတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ေတြရိွပါတယ္။ အဓိကကေတာ့၊ လြတ္လပ္တဲ့

မီဒီယာနဲ႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဒီတာဝန္ကို ယူပါတယ္။ အစိုးရက သူ႕အလုပ္ေတြကုိ

သူကိုယ္တိုင္ သံုးသပ္တာလည္း ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မီဒီယာနဲ႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြေလာက္
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အမီွအခို မကင္းၾကဘူး။ ေနာက္ျပီး သုေတသန အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း မူဝါဒေတြကို သံုးသပ္တာ

ေတြ လုပ္ပါတယ္။

မူဝါဒ အဖြင့္

မူဝါဒဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အက်ဳိးအတြက္ မျဖစ္ေစရဘူး။ အုပ္စုတစ္ခု၊ အဖြဲ႕တစ္ခုတည္း

အတြက္လည္း မျဖစ္ေစရဘူး။ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အေျချပဳရတယ္။ အမ်ားရ႕ဲ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွး

ရႈရတယ္။ မူဝါဒေတြကို အစျပဳသူကေတာ့ အစုိးရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မူဝါဒေတြ ျဖစ္လာဖို႔ ျပႆနာေတြ

ရိွရတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြရိွရတယ္။

အစိုးရတစ္ရပ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ ေရရည္ရွည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ မူဝါဒေတြ

ကို ခ်မွတ္တတ္တယ္။ ဒီလိုပဲ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ မူဝါဒေတြကို ခ်မွတ္ျပီး အေကာင္အထည္

ေဖာ္တယ္။ မူဝါဒေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ စည္းမ်ဥ္းေတြ၊ ဥပေဒေတြ လိုတယ္။ ဒါကုိ သက္

ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက လုပ္တယ္။ ဝန္ၾကီးဌာနေတြက လုပ္သင့္ရင္လုပ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္က

လုပ္သင့္ရင္ လုပ္တယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက်ေတာ့၊ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က လုပ္ျပီး၊ နည္းဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို သက္

ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔ ဦးစီးဌာေတြက လုပ္တယ္။ ျပီးေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳတယ္။

မူဝါဒေတြကို လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။

 ျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္တဲ့ ျပည္သူ႕ေရးရာ မူဝါဒေတြ

 စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ဖို႔ ခ်မွတ္တဲ့ စီးပြားေရး မူဝါဒေတြ

 ႏိုင္ငံ့ကာကြယ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးအတြက္ ခ်မွတ္တဲ့ လံုျခံဳေရး မူဝါဒေတြ

ျပည္သူ႕ေရးရာ မူဝါဒေတြမွာ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စတဲ့ က႑ေတြအတြက္ ခ်မွတ္တဲ့

မူဝါဒေတြ ပါဝင္တယ္။ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြမွာ၊ ဘ႑ာေရး ေပၚလစီ၊ ေငြေၾကးေပၚလစီ၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္

ေပၚလစီ (တနည္း) ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒေတြ၊ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး မူဝါဒေတြ အမ်ားအျပား ပါ

ဝင္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ မူဝါဒေတြမွာ အေရးၾကီးတဲ့ မူဝါဒႏွစ္ရပ္ ရိွပါတယ္။

(၁) ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒနဲ႔ (၂) ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရး မူဝါဒ ေတြပျဲဖစ္ပါတယ္။

မူဝါဒေတြဟာ၊ ေရးရာအလိုက္ ကြဲျပားၾကတယ္။ က႑အလိုက္ ကြဲျပားၾကတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္

အလိုက္ကြဲျပားၾကတယ္။ ျပႆနာအလုိက္လည္း ကြဲျပားေလ့ရိွတယ္။ တခါတရံ အစုိးရကပဲ ခ်မွတ္တဲ့

မူဝါဒေတြထမဲွာကိုပဲ မူဝါဒတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ထိပ္တိုက္ျဖစ္ေနတဲ့၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတဲ့ မူဝါဒေတြ ရိွပါ
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တယ္။ ဒါဟာ မူဝါဒခ်မွတ္သူေတြမွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့၊ ဆက္စပ္ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္တဲ့ စြမ္းရည္ နိမ့္လို႔

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို သတိထားရပါမယ္။

မူဝါဒ လုပ္တဲ့ သူေတြဟာ၊ မူဝါဒေတြ ေရးဆြဲေနရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ရိွျပီးသား မူဝါဒေတြ၊ ရိွခဲ့တဲ့

မူဝါဒေတြရ႕ဲ ဆန္႕က်င္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ရွာေဖြရမယ္။ လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္းရမယ္။ မူဝါဒကြင္းဆက္

ထမဲွာ ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္က ရိွတဲ့ သူေတြနဲ႔ စကားေျပာရမယ္။ ေမးျမန္းရမယ္။ ေဆြးေႏြးရမယ္။

ဒါဟာ မူဝါဒကို သံုးသပ္တာ။ ဆင္ျခင္တာ၊ တန္ျပန္ေမးခြန္းထုတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ မူဝါဒတစ္ခုကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆမဲွာေရာ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးစဥ္မွာေရာ၊ လုပ္ရမယ့္ အရာျဖစ္ပါ

တယ္။ ျပည္သူ႕ေရးရာ မူဝါဒေတြထမဲွာ စီးပြားေရး မူဝါဒေတြလည္း ေရာစပ္ေနပါတယ္။ ျပည္သူ႕ေရးရာ

မူဝါဒ ေတြကို အၾကမ္းဖ်င္း က႑ေတြ ခြဲၾကည့္ရင္ အခုလို ေတြ႕ရပါတယ္။

 စိုက္ပ်ဳိးေရး မူဝါဒ

 သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး မူဝါဒ

 ထုတ္ကုန္ မူဝါဒ

 ပညာေရး မူဝါဒ

 စီးပြားေရး မူဝါဒ

 စြမ္းအင္ မူဝါဒ

 သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ မူဝါဒ

 ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ

 က်န္းမာေရး မူဝါဒ

 လူေနအိမ္ မူဝါဒ

 မက္ခရို စီးပြားေရး မူဝါဒ

 ေငြေၾကးမူဝါဒ

 ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး မူဝါဒ

 လူဦးေရ မူဝါဒ

 ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပည္သူေရးရာ မူဝါဒ

 လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ မူဝါဒ

 ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး မူဝါဒ

 ျမဳိ႕ျပ မူဝါဒ

 ေရ မူဝါဒ

ဥပေဒနဲ႔ ျပည္သူ႕ေရးရာ မူဝါဒအၾကား အဆက္အစပ္

မူဝါဒလုပ္ျပီးရင္၊ မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြ ေရးရမွာက အပိုင္း

တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မူဝါဒခ်ျပီးရင္ ဥပေဒေရးရမယ္။ စည္းမ်ဥ္းဆြဲရမယ္။ ဥပမာ - ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ

တစ္ရပ္က အခြန္မရိွပဲ မူဝါဒေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေငြ မရိွႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြဆီ

က အခြန္ေကာက္ရမယ္။ အခြန္ေတြကို စုရမယ္။ ဝင္ေငြခြန္တို႔၊ ေရာင္းဝယ္ခြန္တို႔၊ အျမတ္ခြန္တို႔၊

စားသံုးခြန္တို႔၊ လိုင္စင္ခြန္တို႔ ဒါေတြ ပါတယ္။

အခြန္ေကာက္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ သတ္မွတ္ျပီး ေကာက္မလဆဲိုတာကို လႊတ္

ေတာ္က ျပဌာန္းတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရမွာ အခြန္ဥပေဒက သိပ္အေရးၾကီးတယ္။ အခြန္ဟာ အစိုးရ
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နဲ႔ ျပည္သူအၾကားမွာ ရိွတဲ့ ပဋိညာဥ္ပ။ဲ နားလည္မႈပ။ဲ စာခ်ဳပ္ပ။ဲ အစုိးရက ျပည္သူ႕ဆီက အခြန္ယူလို႔

အစိုးရက ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈျပန္ေပးဖုိ႔ တာဝန္ယူရတယ္။ တာဝန္ခံရတယ္။ ျပည္သူကလည္း၊

အစိုးရကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ က်သင့္တဲ့ အခြန္ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝေပးဖို႔ ဆႏၵရိွရမယ္။ ဒါေၾကာင့္

အခြန္ဟာ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူ႕အၾကားမွာရိွတဲ့ ပဋိညာဥ္ပဲ လို႔ ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။

ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္တဲ့ အစိုးရေတြမွာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝင္ေငြကို ျပည္သူဆီကေန မယူဘူး။ သယံဇာတကို

ေရာင္းလို႔ရတဲ့ ေငြကေန ယူတယ္။ အစိုးရက ဒါကို စဥ္းစားတယ္။ ျပည္သူ႕ဆီက ငါ ေငြယူမထားဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ငါ လုပ္ေပးခ်င္မွ လုပ္ေပးမယ္။ ျပည္သူအေပၚ တာဝန္ခံစရာ မလိုဘူး။ ငါေကာင္းတယ္

ထင္ရာကို လုပ္မယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ငါ သူတို႔ဆီက ဘာေငြမွ ယူမထားလို႔ပ။ဲ ဒီေတာ့ အစိုးရက

သူ ေငြ မ်ားမ်ားရဖုိ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္တယ္၊ လက္ဝါးၾကီးအုပ္

တယ္။ အဲ့ဒီက ေငြရတာကိုး။ အစိုးရက ဒီလို လုပ္တဲ့ အခါမွာ ျပည္သူက ဘာမွ လုပ္စရာ မက်န္ေတာ့

ဘူး။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ျပည္သူက မလုပ္ပဲ အစိုးရကခ်ည္း ဝင္လုပ္ေနသလို ျဖစ္ေနေတာ့၊

ႏိုင္ငံ့ရ႕ဲ ဓနကလည္း ျပည္သူ႕လက္ထမဲွာ မရိွဘူး၊ အစိုးရလက္ထမဲွာပဲ ရိွတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္သူက

ဆင္းရတဲယ္။ အခြန္လည္း မေပးႏိုင္ဘူး။ ေပးလည္း မေပးခ်င္ဘူး။ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူအၾကားမွာ

ယံုၾကည္မႈ ကြင္းဆက္က ဒီမွာ စျပီး ပ်က္သြားတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဆိုတာက ျပည္သူက ေရြးေကာက္ထားတဲ့ အမတ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕ထားတာ။ အခြန္ကေနရတဲ့ ေငြ

ေတြကို အစိုးရစီမံကိန္းေတြမွာ ဘယ္ေလာက္သံုးမလဆဲိုတာကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကပဲ အတည္

ျပဳေပးတယ္။ ဒါဟာ မူဝါဒျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္တဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္က အစိုးရ ဘတ္ဂ်တ္ကို အတည္ျပဳတဲ့ေနရာမွာ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြပါဝင္တယ္။

 တစ္ႏွစ္အတြင္း အစိုးရရ႕ဲ အသံုးစာရိတ္ ဘယ္ေလာက္ထားမလဲ

 ဘယ္ဝန္ၾကီးဌာနေတြကို ဘတ္ဂ်တ္ဘယ္ေလာက္အထိ ခြဲေပးမွာလဲ (ဥပမာ - ပညာေရး ဝန္

ၾကီးဌာနအတြက္ က်ပ္ေငြ ၅ ဘီလီယံ သံုးမယ္၊ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနအတြက္ က်ပ္ေငြ ၇

ဘီလီယံ သံုးမယ္ စသျဖင့္)

 အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြကို ဘယ္က ရွာမလဲ (အခြန္ကလား၊ ေခ်းေငြလား၊ ေရနံကုမၸဏီ

ေတြ ဆီကလား)

မူဝါဒတိုင္းက ဥပေဒေတာ့ မလိုပါဘူး။ အထူးသျဖင့္၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ မူဝါဒေတြက

ဥပေဒမလုိဘူး။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ဝန္ၾကီးဌာနေတြက လုပ္တဲ့ မူဝါဒေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လႊတ္ေတာ္

က အတည္ျပဳေပးရတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ မူဝါဒတိုင္းက လႊတ္ေတာ္ရ႕ဲ အတည္ျပဳခ်က္မလုိ
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ဘူး။ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရတယ္။ လြတ္လပ္တယ္။ သို႔ေပမယ့္ အေျခခံ

မူေဘာင္အေပၚမွာေတာ့ ရိွရတယ္။

ဥပမာ - ပညာေရး ဝန္ၾကီးဌာနအတြက္ အသံုးစာရိတ္ ၅ ဘီလီယံ ရတယ္ပဲ ဆိုၾကပါစို႔။ ဝန္ၾကီးဌာနက

ဒီေငြကို ကိုယ္လိုအပ္သလို အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ျပီးသံုးစြဲလို႕ရတယ္။ ဘယ္စီမံကိန္းမွာ ဘယ္ေလာက္

သံုးမယ္။ ဘယ္အစီအစဥ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ လ်ာထားတယ္ဆိုတာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုး

ျဖတ္ႏိုင္တယ္။ အသံုးျပဳႏိုင္တယ္။ အေျခခံေက်ာင္းေတြအတြက္ဘယ္ေလာက္၊ တကၠသိုလ္ေတြ

အတြက္ ဘယ္ေလာက္၊ သုေတသနအတြက္ဘယ္ေလာက္၊ စသျဖင့္ ကိုယ့္ဘာသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ

ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ရ႕ဲ အတည္ျပဳခ်က္ မလိုဘူး။

ဒါေပမယ့္ တျခား တစ္ဖက္မွာလည္း ဒီလိုအစီအစဥ္ေတြ၊ စီမံကိန္းေတြကို ဝန္ၾကီးဌာနကေရးဆြဲျပီး

ဘယ္စီမံကိန္းအတြက္ ဘယ္ေလာက္သံုးမယ္ဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပရျပန္တယ္။ ဒါကို ဖတ္

ရႈျပီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳမွ လုပ္ရတာေတြလည္း ရိွတယ္။ တခါတရံ လႊတ္ေတာ္က ဝန္ၾကီးဌာန

က အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားတာေတြကို ျပင္တာ၊ ျဖည့္တာ၊ ပယ္တာေတြလည္း လုပ္တတ္တယ္။

ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက၊ ဝန္ၾကီးဌာနေတြရ႕ဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ မလြတ္လပ္ျခင္းက ႏိုင္ငံ

တစ္ခု ခ်င္းစီအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရိွတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြရ႕ဲ အရည္အေသြးနဲ႔

အေတြ႕အၾကံဳအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ မူေတြ၊ စနစ္ေတြ ဘယ္လို အသက္ဝင္သလဲ ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ

လည္း မူတည္တယ္။ ဒီအရာေတြက မူဝါဒ ျဖစ္စဥ္ ထမဲွာ ပါဝင္ပါတယ္။

မူဝါဒေတြက ဥပေဒေတြကို ေက်ာ္ျပီး လုပ္ႏိုင္ရင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ မူဝါဒေတြ ရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိး

အတြက္ ဥပေဒေဘာင္ အျပင္ဘက္ကေန လႊတ္ေပးလိုက္ရတဲ့ မူဝါဒေတြ ရိွပါတယ္။ ဥပမာ - ႏိုင္ငံ

ေတာ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရး မူဝါဒေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီး ဌာနပဲ ဆိုၾကပါစို႔။ ကိုယ့္

ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မလုပ္ႏိုင္တဲ့ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြကို တျခား ႏိုင္ငံကေန ဝယ္ယူႏိုင္ဖို႔ ဥပေဒေတြ

ကို ေက်ာ္ျပီး ခြင့္ျပဳေပးရတာေတြ ရိွတယ္။ ဒီတစ္ပိုင္းမွာေတာ့ ဥပေဒက မလိုေသးဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ၾကီးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီမွာ အစီအစဥ္ေတြ အမ်ားၾကီး ရိွပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြအတြက္ ဘတ္ဂ်တ္ေတြ

လည္း ရိွတယ္။ ဝန္ၾကီးဌာနတစ္ခုက အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြ၊ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႕ေတြကို အစီ

အစဥ္အရ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လို႔ရပါတယ္။

ဥပမာ - ပညာေရး ဝန္ၾကီးဌာနပဲ ဆိုၾကပါစို႔။ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနဟာ ေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြ

က ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို လစာေပးႏုိင္တယ္။ လစာတိုးျပီးလည္း ေပးႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔လဆဲိုေတာ့
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ဆရာဆရာမဆိုတာ အစိုးရဝန္ထမ္းပ။ဲ ကိုယ့္ဝန္ထမ္းကို ကိုယ္ လစာေပးဖို႔ တာဝန္ရိွတာပ။ဲ ဒါေပမယ့္

ဝန္ၾကီးဌာနမွာ သက္ၾကီးပညာေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ထားတယ္ဆိုၾကပါစို႔။ သက္ၾကီး

ပညာေရးကို လုပ္ေနတဲ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ေတြရိွတယ္။ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ရိွတယ္။ သူတို႔ကို

အစိုးရ ဘတ္ဂ်တ္ထကဲေန သက္ၾကီးပညာေရး အစီအစဥ္ေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးႏိုင္ပါ

တယ္။ အဖြဲ႕ထကဲ သက္ၾကီးပညာေရးလုပ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ေငြသံုးရင္ ဒီအစီအစဥ္က အစုိးရ

ဘတ္ဂ်တ္နဲ႔လုပ္တဲ့ သူတို႔ အစီအစဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕ေရးရာမူဝါဒဆိုတာ အကဆဲတ္တဲ့ မူဝါဒျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အလုပ္လုပ္

တာ မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရအတြက္ အလုပ္လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူ႕အက်ဳိးအတြက္ အစိုးရက စီစဥ္

တဲ့ မူဝါဒ။ အကယ္၍ မိမိကိုယ္တိုင္က ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသားဆိုရင္၊ အစိုးရရ႕ဲ မူဝါဒေတြကို လႊမ္းမိုးျပဳ

ျပင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးရိွပါတယ္။ အစုိးရကို ေလာ္ဘီလုပ္လို႔ရတယ္။ လူထုေတြကေနတစ္ဆင့္

အစိုးရမူဝါဒေတြကို လႊမ္းမိုးလို႔ရေအာင္ လုပ္လို႔ရတယ္။

ဥပမာ - ပညာေရး ဝန္ၾကီးဌာနက လူမ်ဳိးစု ဘာသာစကားနဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ေတြ

ဖြံ႕ျဖဳိးမႈမွာ အသံုးစရိတ္တိုးသင့္တယ္လို႔ ယူဆရင္၊ မင္းဟာ အစိုးရရ႕ဲ မူဝါဒကုိ ေျပာင္းဖုိ႔ ေလာ္ဘီလုပ္

ႏိုင္တယ္။

ျဗဴရုိကေရစီ ယႏ ၱရား

ျဗဴရိုကေရစီဆိုတာ မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္

မႈနဲ႔ ျပည္သူ႕ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးတဲ့ အဓိက ယႏၱရားျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ယႏၱရားကို အဓိက ေမာင္းႏွင္တဲ့ ေအာက္ေျခအဖြဲ႕အစည္းလည္း ျဖစ္တယ္။

ျဗဴရိုကေရစီကို အဆင့္လိုက္ အဆင့္လိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားတယ္။ အထက္ေအာက္ ပံုစံလို႔ ေခၚတယ္။

ေအာင္ေျခကေန လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း အဆင့္ဆင့္ တက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ သေဘာရိွတယ္။

လခစားဝန္ထမ္းျဖစ္တယ္။ အထက္အမိန္႔နဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း တိတိက်က် လုပ္ေဆာင္ရ

တယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဟာ ျဗဴရိုကေရစီရ႕ဲ အသက္ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ လုပ္

ထံုးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြဟာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြလို႔ ေခၚတယ္။

အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ အားမေကာင္းရင္၊ အသက္မဝင္ရင္၊ လက္ေတြ႕မက်ရင္ ျဗဴရိုကေရစီပ်က္တယ္။

ျဗဴရိုကေရစီဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘက္မွ်ေအာင္ ထိန္းျပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့ ယႏ ၱရားျဖစ္

တယ္။ အထက္အမိန္႔ေတြက တင္းက်ပ္လြန္းရင္ ၾကဳိးနီစနစ္ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ တင္း

က်ပ္လြန္းတဲ့ စနစ္ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။
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မူဝါဒ အသက္ဝင္မႈ ျဖစ္စဥ္

ျဗဴရိုကေရစီဟာ စနစ္ တစ္ခုကို ခ်မွတ္ျပီး အစီအစဥ္တက် လည္ပတ္တဲ့ ယႏၱရားျဖစ္တယ္။ သူ႕မွာ

ေယဘုယ်ထုတ္ထားတဲ့ ပံုစံ ရိွပါတယ္။

 က်စ္လစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ ရိွတယ္။ အာဏာေတြက ထက္-ေအာက္ သေဘာသြားလာတယ္။

 တူညီတဲ့ ႏွဳန္းစံေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ စနစ္တစ္ခုလံုးကို ေမာင္းႏွင္တယ္။

 အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံ ျဖစ္တယ္။

 သတင္း၊ ဆက္သြယ္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈတို႔နဲ႔ စီစဥ္တယ္။

 အရင္းအျမစ္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ဆုပ္ကိုင္ျပီး မူဝါဒကို အသက္ဝင္ေစတယ္။

မူဝါဒကို အပိုင္းလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကတယ္။

ပညာေရးမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့သူေတြက ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ျဖစ္တယ္။

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ သူေတြက ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ ေဆးမွဴး၊ သူနာျပဳ

ေတြ ျဖစ္တယ္။

ရပ္ကြက္၊ ျမိဳ႕၊ ရြာကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ျဖစ္တယ္။

တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္တာကေတာ့ ရေဲတြပ။ဲ

လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးတို႔၊ အခြန္တို႔၊ ကညန တို႔ စသျဖင့္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အလုပ္တာဝန္ေတြကို ထမ္း

ေဆာင္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ မူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့သူေတြက သူ႕အဆင့္လိုက္အဆင့္လိုက္၊ လုပ္ငန္းတာဝန္

ေတြ ကြဲျပားၾကတယ္။ သေဘာသဘာဝလည္း ကြဲျပားၾကတယ္။ ပုံသ႑ာန္အရလည္း ကြဲျပားၾက

တယ္။ အလုပ္အကိုင္ေပါင္းစံု၊ ကၽြမ္းက်င္မႈေပါင္းစံု ပါဝင္တယ္။ စနစ္ေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြကလည္း ရႈပ္

ေထြးတယ္။ ဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး၊ အဂတိလိုက္တာေတြ၊ ျခစားတာေတြ ရိွတတ္တယ္။ စနစ္က

အသက္မဝင္ရင္၊ ဝန္ထမ္းစာရိတ္ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာကို ျဖဳန္းပစ္သလိုျဖစ္တတ္တယ္။ လူ

အရင္းအျမစ္ေတြလည္း ဆံုးရံႈးတယ္။ ဌာနတစ္ခုမေကာင္းရင္၊ အိမ္သာတစ္ခုလို ျဖစ္သြားတတ္တယ္။

ဥပမာ - ဘယ္ေလာက္သန္႔တဲ့ ေရသန္႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္သာထမဲွာ ထည့္ထားရင္ အိမ္သာသံုးတဲ့ေရပဲ

ျဖစ္သြားမွာပ။ဲ အိမ္သာသံုးတဲ့ သန္႔သက္ေရကို ဘယ္သူ ေသာက္မွာလ။ဲ ဒီေရက ေသာက္ဖို႔အတြက္

သင့္ပါေတာ့မလား။ စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။
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ျဗဴရုိကရက္

ျဗဴရိုကရက္ဆိုတာ ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္။ ခန္႔အပ္ျဖစ္တယ္။ ေအာက္ကေန အဆင့္ဆင့္ ရာထူးတာ

ဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ျပီး အဆင့္ဆင့္ တက္လာျခင္းျဖစ္တယ္။ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေပၚ

အေျခခံျပီး ရာထူးျမင့္ျမင့္ေတြ ရလာၾကတယ္။ တာဝန္ၾကီးၾကီးေတြ ယူလာၾကတယ္။ အစုိးရသာ

ေျပာင္းလခဲ်င္ ေျပာင္းလမဲယ္၊ ျဗဴရိုကေရစီကို ဖ်က္သိမ္းလို႔ မရ။ ျဖဳတ္ပစ္လို႔မရ။ ျဗဴရိုကေရစီဟာ

ဘယ္အစိုးရတက္တက္ အစိုးရေတြဟာ ျဗဴရိုကေရစီနဲ႔ တြဲဖက္ျပီး အလုပ္လုပ္ရတယ္။ ျပည္သူ႕အုပ္

ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ဖို႔ ျဗဴရိုကေရစီကို အစိုးရက ဦးေဆာင္ရတယ္။

လမ္းညႊန္ရတယ္။ ျပဳျပင္ရတယ္။ တည္ေဆာက္ရတယ္။ စြမ္းရည္ျမွင့္ေပးရတယ္။

ျဗဴရိုကေရစီဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈရ႕ဲ အသက္ျဖစ္တယ္။ အစိုးရတိုင္းရ႕ဲ ကိရိယာျဖစ္

တယ္။ ျဗဴရိုကရက္ဆိုတာလည္း ျဗဴရိုကေရစီရ႕ဲ မင္းသား ျဖစ္တယ္။ ျဗဴရိုကရက္ေကာင္းေတြကို

တက္ခႏိုကရက္ေကာင္းေတြနဲ႔ ဝန္းရံရမယ္။ ျဗဴရိုကရက္ကို ေဖာင္ၾကီးတို႔၊ ဇီးပင္ၾကီးတို႔ေလာက္

သင္တန္းေတြ ပို႔ျပီး အလိုအေလ်ာက္ ျပီးျပည့္စံုသြားမယ္လို႔ မမွတ္နဲ႔။

အခ်ဳပ္ေျပာရရင္၊ ျဗဴရိုကေရစီဆိုတာ ျပည့္အေစခံ ယႏၱရား ျဖစ္တယ္။ ျဗဴရိုကရက္ဆိုတာ ျပည္သူ႕

အေစခံျဖစ္တယ္။ ျဗဴရိုကရက္ေတြကို အေစခံ ေခါင္းေဆာင္မႈ (Servant Leadership) သင္တန္း

ေတြ ေပးဖို႔ လိုတယ္။

ျဗဴရုိကေရစီရဲ႕ အခန္းက႑

ျဗဴရိုကေရစီဆိုတာ တစ္္ခုတည္းပါ။ ဒါေပမယ့္ ၾကီးတယ္။ က်ယ္တယ္။ ရႈပ္တယ္။ မ်ားျပားတယ္။

တာဝန္ေတြကို လက္ေတြ႕ ထမ္းေဆာင္ရတယ္။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတယ္။ ႏိုင္ငံေရး

အရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ ေျပာင္းႏုိင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္က ေျပာင္းႏိုင္တယ္။ သမၼတ၊ ေခါင္းေဆာင္က

ေျပာင္းႏုိင္တယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက မူဝါဒေတြခ်တယ္။ ဆံုးျဖတ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းတယ္။ ျဗဴရိုက

ေရစီက မူဝါဒေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္။ ဥပေဒေတြကို အသက္ဝင္ေအာင္ လုပ္တယ္။

ဒါဟာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ အတြဲအစပ္ညီညီ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဆိုတာ

အက်ဳိးစီးပြားေတြကို စုစည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ကိုယ္စားျပဳျပီး ရယူျပီး

သား အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္။ မူဝါဒေတြကို ျပႆနာေတြကတစ္ဆင့္ ယူလာတယ္။ ျပႆနာေတြကုိ

ဆန္းစစ္ျပီး မူဝါဒလုပ္ျပီးရင္ေတာ့ ျဗဴရိုကေရစီရ႕ဲ တာဝန္ပျဲဖစ္ေတာ့တယ္။
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ဒီမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားနဲ႔ ျဗဴရိုကရက္ေတြအၾကား ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ျဗဴရိုကရက္

ေတြအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့တဲ့ သာဓကေတြ ရွိတယ္။ “ဦး၊ ဗုိလ္၊ သခင္” အကြဲ ဆိုတာ ႏုိင္ငံေရးသမား၊

စစ္သားနဲ႔ ျဗဴရိုကရက္တို႔အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္တယ္။

 ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရလာရင္ မူဝါဒကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔၊ ခ်မွတ္ဖို႔ တာဝန္ရိွ

တယ္။

 ျဗဴရိုကရက္ေတြက မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ တာဝန္ရိွတယ္။

မူကေန စျပီး မွားလာရင္၊ ႏိုင္ငံ ဆုတ္ယုတ္မယ္။

မူေကာင္းေသာ္လည္းပ၊ဲ မူကို အသက္ဝင္ေအာင္ မလုပ္ရင္၊ မူကို အေကာင္းေကာင္း အေကာင္

အထည္မေဖာ္ႏိုင္ရင္၊ ျပည္သူက အက်ဳိးမရ။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာယူထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားလည္း

မ်က္ႏွာမရျဖစ္တတ္တယ္။

ျဗဴရိုကေရစီဆိုတာ စနစ္တစ္ခု၊ ယႏ ၱရားတစ္ခုပ။ဲ စာေလး တစ္ပုဒ္ေလာက္နဲ႔ အကုန္အစင္ နားလည္

ႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္၊ သေဘာတရား အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေလး ရႏိုင္ေအာင္ပဲ ၾကိဳးစားႏိုင္ပါတယ္။

ျဗဴရိုကေရစီဟာ လိုအပ္တာထက္ ၾကီးေနရင္ အစိုးရဟာ ေနရာတကာ ဝင္ပါေနသလို၊ ျဖစ္
ေနလိမ့္မယ္။ ျဗဴရိုကေရစီဆိုတာ ႏိုင္ငံ့ရ႕ဲ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမွာ catalyst လို႔ေခၚတဲ့ ဓာတ္
ကူပစၥည္း အဆင့္ေလာက္ပဲ ရိွသင့္တယ္။ သူဟာ အဓိက ျဒပ္စင္ မဟုတ္ရဘူး။ ျဒပ္စင္
တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ဓာတ္ျပဳရာမွာ ပိုျပီး ဓာတ္ျပဳအားေကာင္းေအာင္ ပ့ံပိုးေပးတဲ့ ဓာတ္ကူပစၥည္း
ပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ လက္တံေတြ ရွည္ျခင္း၊ မရွည္ျခင္းကို ျဗဴရိုကေရစီယႏၱရားကို ဖြဲ႕စည္းထားပုံ
ကို ေလ့လာျပီး တိုင္းတာၾကတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ လက္တံေတြ သန္စြမ္းမႈ ရိွျခင္း၊ မရိွျခင္းကို ျဗဴရိုကေရစီယႏၱရားရ႕ဲ စြမ္းရည္နဲ႔
တိုင္းတာတယ္။
လက္တံေတြ ရွည္တိုင္းလည္း၊ သန္စြမ္းတာ မဟုတ္။ လက္တံေတြ သန္စြမ္းတိုင္းလည္း
လက္တံေတြ မရွည္ၾက။ လက္တံေတြလည္း ရွည္တဲ့ လက္တံေတြကလည္း သန္စြမ္းတ့ဲ
ႏိုင္ငံေတြ ရိွတယ္။ လက္တံလည္း မရွည္၊ သန္စြမ္းမႈလည္း မရိွတဲ့ ႏိုင္ငံေတြလည္း ရိွတယ္။
ဒါကို ဖူကူရားမားက မိုဒယ္တစ္ခုနဲ႔ ထုတ္ျပထားဖူးပါတယ္။
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(၁) မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ အခ်က္အလက္ အေပၚ

မူတည္သည္။ အခ်က္အလက္သည္ ေပးထား

ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျမဴလာတစ္ပုဒ္အား

တြက္ထုတ္ရာတြင္၊ ေပးထားခ်က္မ်ား မစုံလွ်င္

အေျဖ၌ မသိကိန္းမ်ား မ်ားစြာပါဝင္တတ္သည္။

မသိကိန္းမ်ားပါဝင္ေသာ အေျဖကုိ ကုိယ္၍

အသုံးျပဳလွ်င္ လက္ေတြ႕၌ မေအာင္ျမင္တတ္

ေခ်။

(၂) ထုိ႔ေၾကာင့္ နံပါတ (၁) ေဖာ္ျမဴလာေကာင္း

ရေအာင္ တည္ေဆာက္တတ္ရမည္။ နံပါတ္ (၂)

အေနျဖင့္ ေဖာ္ျမဴလာ၌ လုိအပ္ေသာ အခ်က္

အလက္မ်ားကုိ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ရယူတတ္ရမည္။ အခ်က္အလက္မွန္ကန္ျခင္းသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၌

အေရးၾကီးသည္။ အခ်က္အလက္မွားလွ်င္ မူဝါဒလြဲမည္။

(၃) မူဝါဒကုိ ဆုံးျဖတ္သူသည္ မူဝါဒထုတ္တတ္သူမ်ားအား ဝန္းရံထားရန္ လုိအပ္သည္။ အၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ား၊

သုေတသနအဖြဲ႕မ်ားသည္ မူဝါဒေကာင္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

(၄) မူဝါဒမ်ားသည္ အခ်က္အလက္အေပၚ၌လည္း အေျခခံရသည္။ သေဘာတရားေကာင္းအေပၚလည္း အေျခ

ခံသည္။ အခ်က္အလက္သည္ ေပးထားခ်က္ ျဖစ္ျပီး၊ သေဘာတရားသည္ ေဖာ္ျမဴလာျဖစ္သည္။ အေျဖသည္

မူဝါဒျဖစ္ျပီး အေျဖကုိ ကိုင္သုံးျခင္းကုိ ျဗဴရုိကေရစီက လက္ေတြ႕လုပ္သည္။

(၅) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြ ရႈပ္ေထြးလြန္းရင္၊ ျခစားမႈ ျဖစ္ႏိုင္တ့ဲ အလားအလာကုိ အားေပးရာ

ေရာက္တယ္။

(၆) မလုပ္၊ မရႈပ္၊ မျပဳတ္ ဆုိတာ လူ႕အရင္းအျမစ္ကုိ သတ္တဲ့ ရန္သူပ။ဲ

(၇) လာဘ္စားမွ သူခိုးမဟုတ္ဘူး။ ရုံးတက္ခ်ိန္ကုိ ေနာက္က်ျပီးမွ လာတာ၊ ရုံးဆင္းခ်ိန္မွာ ေစာျပီး ဆင္းတာ၊

အတင္းတုတ္၊ ေလထ၊ မေယာင္ရာ ဆီလူးတာေတြဟာလည္း သူခိုးစာရင္းဝင္တယ္။

၂၀ ရက္ - ၅ လ - ၂၀၁၆ ။

Figure – Policy-feedback Process
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(၁) မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ အခ်က္အလက္ အေပၚ

မူတည္သည္။ အခ်က္အလက္သည္ ေပးထား

ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျမဴလာတစ္ပုဒ္အား

တြက္ထုတ္ရာတြင္၊ ေပးထားခ်က္မ်ား မစုံလွ်င္

အေျဖ၌ မသိကိန္းမ်ား မ်ားစြာပါဝင္တတ္သည္။

မသိကိန္းမ်ားပါဝင္ေသာ အေျဖကုိ ကုိယ္၍

အသုံးျပဳလွ်င္ လက္ေတြ႕၌ မေအာင္ျမင္တတ္

ေခ်။

(၂) ထုိ႔ေၾကာင့္ နံပါတ (၁) ေဖာ္ျမဴလာေကာင္း

ရေအာင္ တည္ေဆာက္တတ္ရမည္။ နံပါတ္ (၂)

အေနျဖင့္ ေဖာ္ျမဴလာ၌ လုိအပ္ေသာ အခ်က္

အလက္မ်ားကုိ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ရယူတတ္ရမည္။ အခ်က္အလက္မွန္ကန္ျခင္းသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၌

အေရးၾကီးသည္။ အခ်က္အလက္မွားလွ်င္ မူဝါဒလြဲမည္။

(၃) မူဝါဒကုိ ဆုံးျဖတ္သူသည္ မူဝါဒထုတ္တတ္သူမ်ားအား ဝန္းရံထားရန္ လုိအပ္သည္။ အၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ား၊

သုေတသနအဖြဲ႕မ်ားသည္ မူဝါဒေကာင္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

(၄) မူဝါဒမ်ားသည္ အခ်က္အလက္အေပၚ၌လည္း အေျခခံရသည္။ သေဘာတရားေကာင္းအေပၚလည္း အေျခ

ခံသည္။ အခ်က္အလက္သည္ ေပးထားခ်က္ ျဖစ္ျပီး၊ သေဘာတရားသည္ ေဖာ္ျမဴလာျဖစ္သည္။ အေျဖသည္

မူဝါဒျဖစ္ျပီး အေျဖကုိ ကိုင္သုံးျခင္းကုိ ျဗဴရုိကေရစီက လက္ေတြ႕လုပ္သည္။

(၅) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြ ရႈပ္ေထြးလြန္းရင္၊ ျခစားမႈ ျဖစ္ႏိုင္တ့ဲ အလားအလာကုိ အားေပးရာ

ေရာက္တယ္။

(၆) မလုပ္၊ မရႈပ္၊ မျပဳတ္ ဆုိတာ လူ႕အရင္းအျမစ္ကုိ သတ္တဲ့ ရန္သူပ။ဲ

(၇) လာဘ္စားမွ သူခိုးမဟုတ္ဘူး။ ရုံးတက္ခ်ိန္ကုိ ေနာက္က်ျပီးမွ လာတာ၊ ရုံးဆင္းခ်ိန္မွာ ေစာျပီး ဆင္းတာ၊

အတင္းတုတ္၊ ေလထ၊ မေယာင္ရာ ဆီလူးတာေတြဟာလည္း သူခိုးစာရင္းဝင္တယ္။

၂၀ ရက္ - ၅ လ - ၂၀၁၆ ။

Figure – Policy-feedback Process

မင္းေသ့

12

အေထြေထြမွတ္စု

(၁) မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ အခ်က္အလက္ အေပၚ

မူတည္သည္။ အခ်က္အလက္သည္ ေပးထား

ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျမဴလာတစ္ပုဒ္အား

တြက္ထုတ္ရာတြင္၊ ေပးထားခ်က္မ်ား မစုံလွ်င္

အေျဖ၌ မသိကိန္းမ်ား မ်ားစြာပါဝင္တတ္သည္။

မသိကိန္းမ်ားပါဝင္ေသာ အေျဖကုိ ကုိယ္၍

အသုံးျပဳလွ်င္ လက္ေတြ႕၌ မေအာင္ျမင္တတ္

ေခ်။

(၂) ထုိ႔ေၾကာင့္ နံပါတ (၁) ေဖာ္ျမဴလာေကာင္း

ရေအာင္ တည္ေဆာက္တတ္ရမည္။ နံပါတ္ (၂)

အေနျဖင့္ ေဖာ္ျမဴလာ၌ လုိအပ္ေသာ အခ်က္

အလက္မ်ားကုိ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ရယူတတ္ရမည္။ အခ်က္အလက္မွန္ကန္ျခင္းသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၌

အေရးၾကီးသည္။ အခ်က္အလက္မွားလွ်င္ မူဝါဒလြဲမည္။

(၃) မူဝါဒကုိ ဆုံးျဖတ္သူသည္ မူဝါဒထုတ္တတ္သူမ်ားအား ဝန္းရံထားရန္ လုိအပ္သည္။ အၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ား၊

သုေတသနအဖြဲ႕မ်ားသည္ မူဝါဒေကာင္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

(၄) မူဝါဒမ်ားသည္ အခ်က္အလက္အေပၚ၌လည္း အေျခခံရသည္။ သေဘာတရားေကာင္းအေပၚလည္း အေျခ

ခံသည္။ အခ်က္အလက္သည္ ေပးထားခ်က္ ျဖစ္ျပီး၊ သေဘာတရားသည္ ေဖာ္ျမဴလာျဖစ္သည္။ အေျဖသည္

မူဝါဒျဖစ္ျပီး အေျဖကုိ ကိုင္သုံးျခင္းကုိ ျဗဴရုိကေရစီက လက္ေတြ႕လုပ္သည္။

(၅) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြ ရႈပ္ေထြးလြန္းရင္၊ ျခစားမႈ ျဖစ္ႏိုင္တ့ဲ အလားအလာကုိ အားေပးရာ

ေရာက္တယ္။

(၆) မလုပ္၊ မရႈပ္၊ မျပဳတ္ ဆုိတာ လူ႕အရင္းအျမစ္ကုိ သတ္တဲ့ ရန္သူပ။ဲ

(၇) လာဘ္စားမွ သူခိုးမဟုတ္ဘူး။ ရုံးတက္ခ်ိန္ကုိ ေနာက္က်ျပီးမွ လာတာ၊ ရုံးဆင္းခ်ိန္မွာ ေစာျပီး ဆင္းတာ၊

အတင္းတုတ္၊ ေလထ၊ မေယာင္ရာ ဆီလူးတာေတြဟာလည္း သူခိုးစာရင္းဝင္တယ္။

၂၀ ရက္ - ၅ လ - ၂၀၁၆ ။

Figure – Policy-feedback Process


