“ဒီဗြီဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ
သတင္းဌာနက စေနေန႔တိုင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈက႑ အားေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုျပဳျပင္မလဲ?”
ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈက႑ အားေကာင္းေအာင္ ဘယ္လို ျပဳျပင္မလဲ
(ယမင္းျမတ္ေအး)
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား ျပဳျပဳေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ေခတ္
ေလးေခတ္ ခြဲျခားေလ့ လာနိုင္တဲ့အေၾကာင္း the Asia Foundation ကထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာ တစ္
ေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အဲဒီေခတ္ေလးေခတ္ကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၄၈ ခုနွစ္ကေန ၁၉၆၂ ခုနွစ္ အထိ ဒီမို
ကေရစီအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ကေန ၁၉၇၄ ခုနွစ္အထိ ေတာ္လွန္
ေရး ေကာင္စီေခတ္၊ ၁၉၇၄ ကေန ၁၉၈၈ ခုနွစ္အထိ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ ၁၉၈၈ က
ေန ၂၀၁၁ ကာလ အထိ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေခတ္လို႔ ပိုင္းျခားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီကာလအတြင္းမွ
အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း တည္ၿမဲေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အမ်ားအျပားလည္း ရွင္သန္ခဲ့တဲ့
အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာနို္င္ငံရဲ႕ပထမဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးနုဟာကိုလိုနီအာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုကူး
ေျပာင္းဖို႔ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ သူျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ဟာ ဗဟို ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္
မႈသာမ်ားၿပီး အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈ နည္းခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း၊
အလားတူ စီးပြားေရး က႑မွာ ဆိုရင္လည္း လူနည္းစု အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးကိုသာ ဦးတည္ခဲ့ေၾကာင္း၊
ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခြဲေဝေပးနိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ ထုတ္ျပန္
ထားပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ သင္ခန္းစာတစ္ခုက နွစ္ေပါင္း ၆၀
ၾကာခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း စစ္္ဟာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းနဲ႔ စီးပြားေရးအေပၚ ႀကီးမားတဲ့ ဆိုးက်ိဳးကိုျဖစ္ေစခဲ့တဲ့
ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ၂၀ ရာစုတုန္းက အာရွတုိက္မွာ အခ်မ္းသာဆံုးနိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ ၂၁
ရာစုမွာ အဆင္းရဲဆံုး နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြဟာလည္း
ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားကိုပံုစံမမွန္ျဖစ္ေစဘဲ အာဏာရွင္စနစ္ သာေပၚ
ထြန္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားတာေတြ႔ရပါတယ္။

ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ က႑ဆုိတာ ဘာလဲ
တကယ္ေတာ့ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ဆိုတာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ဆိုင္တဲ့အ
ေျခခံအေဆာက္အအံုေတြအျပင္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမဖ
ႈ လ
ူ ံုေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ ဝန္ေဆာင္မစ
ႈ တဲအ
့ စိုးရရဲ႕
အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ က႑ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ
ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းေတြ အပါအဝင္ လုပ္ငန္း ၄၄ (State Economic Enterprise) ခု ဟာလည္း ဒီအထဲမွာ အက်ံဳးဝင္ေနပါတယ္။
လက္ရွိအေနအထားမွာ Public Sector မွာ ဝန္ထမ္းဦးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။အဲဒီ
အထဲက ၃၈% ကပညာေရး ဝန္ထမ္းေတြျဖစ္တယ္။ ၁၁% က ရဲဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၁၂%
ေလာက္က စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သားငါးက႑မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၇%
ေလာက္က က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ပုဂၢလိကက႑ကေထာက္ျပေနတာ တစ္ခုကေတာ့ အစိုးရရဲ႕ဗ်ဳရိုကေရစီယႏၱယား
လည္ပတ္မႈ ေနွးေကြးတာ ဒီဝန္ထမ္းေတြပညာျပလို႔ (ဒါမွမဟုတ္) စြမ္းေဆာင္ရည္နိွမ့္ေနလို႔ ျဖစ္ရတဲ့အ
ေၾကာင္း၊ အလားတူပဲအခ်ိဳ႕ဌာနေတြမွာ ဝန္ထမ္းေတြပိုေနၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ဌာနေတြမွာ ဝန္ထမ္းေတြလိုေနတဲ့
အေၾကာင္း၊ ဒါေတြကို ျပန္ၿပီးျပဳျပင္နိုင္မွ၊ တနည္းအားျဖင့္ Public Sector Reform လုပ္နုိင္မွသာတိုင္း
ျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဘယ္လိုပဲ Private sector ကဖြြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို
ေမာင္းနွင္တဲ့အင္အား (Engine of the growth) လို႔ေျပာေျပာ၊ အစိုးရရဲ႕အေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္
ေနတဲ့အေၾကာင္း၊ Public sector ကလူေတြက ရဲရဲဝင့္ဝင့္နဲ႔ မဆံုးျဖတ္ရဲဘူး အလုပ္မလုပ္ရဲဘူး၊ ဒါမွ

မဟုတ္ရင္လည္း ျပႆနာ ကုိဖန္တီးၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူဖို႔ပဲ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္
စီးပြားေရး မတိုးတက္နိုင္ေၾကာင္းေထာက္ျပေနၾကတာရွိပါတယ္။
ပုဂၢလိက က႑က အဲဒီလိုေထာက္ျပေနသလို နိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြဘက္ကလည္း သူတို႔ကို္လ
စာတိုးဖို႔နဲ႔ အျခား လူမႈဖူလံုေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြေပးဖို႔အစုိးရ ကိုေတာင္းဆိုေန တာလည္း ရွိပါတယ္။
ဥပမာ သူနာျပဳ သားဖြား ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စားစရိတ္နဲ႔ ဝတ္စံုစရိတ္ကို လက္ရွိ ၃၅ က်ပ္ ေထာက္ပံ့ ေပးေန
ရာကေခတ္နဲ႔အညီ တိုးေပးသြားဖို႔ေတာင္းဆိုတဲ့တာမ်ိဳးပါ။ အခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ပညာေရး ဝန္ထမ္း
ေတြက Blue Ribbon Campaign လုပ္ၿပီးေတာင္းဆိုေနတာလည္း ရွိပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြရဲ႕လစာဟာ
အျခားဝန္ထမ္းေတြနဲ႔စာရင္ နည္းတယ္ဆိုတာသိေပမယ့္ အခုခ်က္ခ်င္း လစာတိုးေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး
လို႔ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ MICC2 မွာ က်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့ အခမ္းအနားမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြကေတာ့ ျပည့္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္ဆိုရင္
ဝန္ထမ္းေတြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေအာင္လုပ္ေပးဖို႔လည္းလုိတဲ့အေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္း ေတြကို ေကာင္းမြန္
တဲ့အစီအစဥ္ေတြနဲ ့ေဆာင္ရြက္ေပးမွသာတုိင္းျပည္စီးပြားေရးတိုး တက္လာနိုင္မယ့္အေၾကာင္း၊ အလား
တူဝန္ထမ္းေတြ ဘက္ကလည္း အေတြးအေခၚ အယူအဆ အမူအက်င့္ေတြ ေျပာင္းလဲလာေအာင္၊စြမ္း
ဆာင္ရည္ပါတက္လာေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္းသံုး သပ္ၾကပါတယ္။ ေလ့လာသူေတြကေတာ့
ဝန္ထမ္းေတြကို လစာတိုးမယ္ဆိုရင္ ဝန္ထမ္းတစ္သန္းလံုးကို တိုးရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ နိုင္ငံေတာ္ကတိုး
ေပးဖို႔ခက္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိသလို၊ အလုပ္လည္းထိထိေရာက္ေရာက္မလုပ္၊
ပိုလ်ံေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို တနည္း တစ္ဖံုစဥ္း စားသင့္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔၊ ဒီလိုအေနအထားေတြေၾကာင့္
public Sector Reform လုပ္ဖို႔လို ကိုလို ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသံုး သပ္ၾကပါတယ္။

NLD အစိုးရ ဘာဆက္လုပ္မလဲ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး Reform နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္
မွာ လံုးဝမရွိတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းကာလမွာ ရွိေနတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန
ေပါင္း ၃၆ ခုကို ၂၁ ခုအျဖစ္ေပါင္းစည္း လိုက္တာရွိသလို၊ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ဒုဝန္ႀကီး ၁၀၀ နီးပါးကို ၁၈ ဦးအထိ
အေရအတြက္ေလ်ာ့ခ် ဖြစ
႔ဲ ည္းခဲတ
့ ာရွပ
ိ ါတယ္။ အဓိကရည္ရယ
ြ ္ ခ်က္ကေတာ့ အစိုးရအသံုးစရိတက
္ ိုေလ်ာ့
ခ်လိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ လစာေငြနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ အသုံးစရိတ္
ဟာ အစိုးရငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း က်ပ္သန္းေပါင္းငါးေထာင္ခန္႔ ရွိတဲ့အတြက္ လက္ရွိ အစိုးရလက္
ထက္မွာေျခတာၿပီး သားျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အေနအထားဟာ ဒီေလာက္နဲ႔ အလုပ္ျဖစ္မယ့္ အေနအထားေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အေရအတြက္ထက္
အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးေရး၊ အဂတိ ကင္းစင္ေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားအ
က်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈေရး၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ၿခိဳးျခံေခြ်တာေရးနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝၿပီး က်စ္လစ္
ခိုင္မာတဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ တစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ေရးကိစၥတို႔ကို ဦးတည္၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားတာလည္းရွိပါတယ္။
ေလ့လာသူေတြကေတာ့ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္
ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ အစိုရ အေနနဲ႔ နည္းဥပေဒေတြ ေျဖေလ်ာ့ေပးဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက႑တိုးတက္
မွသာစီးပြားေရးတုိး တက္ဖို ့ျဖစ္ႏိုင္မယ္အေၾကာင္း၊ အလားတူပဲ အစိုးရယႏၱယားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို
ျမႇင့္တင္သင့္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳျဖစ္ဖို႕ အစိုးရပိုင္းမွာေရာ ဌာနဆိုင္ရာေတြ (Public
Sector) မွာကြ်မ္းက်င္မွဳရွိမွျဖစ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ Public Administration reform လုပ္ဖို႔ လိုတဲ့အ
ေၾကာင္း သံုးသပ္ေနပါတယ္။

