တိုင္းျပည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ျပည္သူ လူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ
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အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕ေရးရာ က႑မ်ား တြင္ တာ၀န္ခံမႈ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရး
ေအာင္ျမင္တ့ဲ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဆိုတာ ရည္မွန္းခ်က္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီး
လက္ေတြ႕ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ယူျခင္းပင္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ အစိုးရက ဦးေဆာင္တ့ဲ ျပည္သူ႕ေရးရာက႑ေတြမွာ
ျပည္သူလူထုရဲ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ဆိုတဲ့ တန္ဖိုးေတြကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တည္ေဆာက္ယူႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးရဲ့
အသီးအပြင့္ေတြကို မၾကာခင္မွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။
စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြနဲ႔

မူ၀ါဒေတြက

အေရးပါလွတယ္။

စိတ္ကူးစိတ္သန္းနဲ႔

မူ၀ါဒေတြဆီမွာ

တိုးတက္

ေျပာင္းလဲမႈကို

ေဆာင္ၾကဥ္းလာမယ့္ ခြန္အားေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီ စိတ္ကူးစိတ္သန္းနဲ႔ မူ၀ါဒေတြကို ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးရဲ့ လက္ေတြ႕ ရလဒ္ေတြ အျဖစ္
ထြက္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ဖို႕ ဆိုရင္ ခိုင္မာၿပီး ထိေရာက္တဲ့၊ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိတ့ဲ ျပည္သူ႕ေရးရာ က႑ က အဓိက
က်ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကားတစ္စင္း အျဖစ္ ျမင္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရရဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေခ်ာေမြ ႕စြာ လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္၊ ၀န္ထမ္းေတြ ဒါေတြ အားလုံး အတူတကြ ပါ၀င္ေနတဲ့ ျပည္သူ႕ေရးရာ က႑က
အေရးၾကီးတ့ဲ ေနရာမွာ ရွိပါတယ္။ ေမာင္းႏွင္သူေနရာမွာ ျပည္သူေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုပါစို႕။ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့
အင္ဂ်င္နဲ႔

အလားတူၿပီး

စီးပြားေရးကို

ေရွ႕ဆက္တိုးတက္ေနေစဖို႔

ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မယ္။

အစိုးရက

ဦးေဆာင္တ့ဲ

ျပည္သ႕ူ ေရးရာက႑ကေတာ့ ကားတစ္စီးရဲ့ အရွိန္ကို လိုအပ္သလို ထိန္းညိႇေပးႏိုင္မယ့္ ဂီယာေနရာမွာ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ထိုအရာေတြ
ေကာင္းစြာ

လည္ပတ္ေနမယ္ဆိုရင္

ကားကေရွ့ကို

ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ေရာက္ေအာင္

ေမာင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ

အားနည္းမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကားစီးရတာ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္း ပါလိမ့္မယ္။
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းေတြကို လက္ေတြ႕ ေအာင္ျမင္မႈ အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႕က ခက္ခဲပါတယ္။
ကမၻာေပၚမွာ ဥပမာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာ အစိုးရအသစ္ တက္လာခ်ိန္မွာ နယ္လဆင္မန္ဒဲလား
ဦးေဆာင္တ့ဲ အာဖရိက အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ က တိုင္းျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိမ္မက္ေတြ
ထားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန ့ေတာင္အာဖရိကမွာ ျမင္ေနရတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ျဖစ္လာဖို႕ ျပည္သူ႕ ေရးရာ က႑ကို
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတ့ဲ ေနရာမွွာ စိန္ေခၚမွဳေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ယခုအခ်ိန္ဟာ
အေရးပါတဲ့ ကာလတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို လက္ေတြ႕
ျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္သာြ းမလဲဆိုတာက စိတ္၀င္စားဖို႕ ေကာင္းပါတယ္။
အစျပဳသင့္တ့ဲ ေနရာကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္သာြ းဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတာ၊
ျပည္သူေတြရဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့တာေတြေၾကာင့္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္တ့ဲ ျပည္သူ ႕ ေရးရာ က႑ဟာ ထိေရာက္မႈ
မရွိျဖစ္ခဲ့ရသလို အစိုးရ အေပၚ ျပည္သူရဲ့ ယုံၾကည္မႈလည္း က်ဆင္းခဲ့ရပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ့ အေတြ ႕အၾကဳံေတြအရ ျပည္သူေတြ
အထူးသျဖင့္ အေျခခံ လူတန္းစား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြရဲ့ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈက အစိုးရရဲ့ ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးတဲ့ေနရာမွာ
အေရးၾကီးတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေနၿပီး ရလဒ္ေကာင္းေတြ ေပၚထြက္လာဖို႕ တာ၀န္ခံမႈကိုလည္း ျမင့္မားလာေစတယ္။ အစိုးရရဲ့
၀န္ေဆာင္မႈ ေတြကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးလာႏိုင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိဖို႕ အလြန္ လိုအပ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ
ဆီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈနဲ႔ ရလဒ္အေပၚ ဗဟိုျပဳတဲ့ တာ၀န္ခံမႈဟာ
ပြင့္လင္းတဲ့၊ ထင္သာျမင္သာရွိတ့ဲ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ပိုမို ထိေရာက္တာကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာဆိုရင္ ျပည္သူ႕ေရးရာ က႑မွာ တာ၀န္ခံမႈ တိုးတက္လာေစဖုိ႕အတြက္ အစျပဳ ေျခလွမ္းေတြ စတင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
စီးပြားေရး ဖြ႕ံျဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႕နဲ႔ ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးႏိုင္ဖို႕ အတြက္ ျပည္သူ႕
အရင္းအျမစ္ေတြကို စနစ္တက်နဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာ သုံးစြသ
ဲ ာြ းဖို႕လည္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ ျပည္ေထာင္စု ရသုံးမွန္းေျခ
ေငြစာရင္း ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႕အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုတာေတြကို ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ထုတ္လႊင
ြ ့္ျပသျခင္း၊ အစိုးရရဲ့ ရသုံးမွန္ေျခ
ေငြစာရင္းကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ျခင္း အျပင္ ပိုမို ၿပီး ရွင္းလင္း လြယ္ကူသည့္ Citizen’s Budget ကို ထုတ္ျပန္

ေပးျခင္းစတာ ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႕ ပညာေရး က႑ ေတြမွာ အစုိးရရဲ့
အသုံးစရိတ္ေတြ သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္တယ္။ အခြန္ေငြ ေကာက္ခံမႈကိုလည္း ပိုမိုၿပီး
မွ်တမႈ ရွိလာေစရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ဥပမာ ကိုယ္တုိင္ အကဲျဖတ္ၿပီး အခြန္ေငြ ေၾကျငာတဲ့ စနစ္ကို စတင္
က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး

အခြန္ထမ္းၾကီးမ်ား

အခြန္ရုံးကို

ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

ဒီစနစ္သစ္ဟာ

ယုံၾကည္မႈကို

ပိုမို

တိုးျမင့္လာေအာင္

တည္ေဆာက္ႏိုင္ရုံသာမက တိုင္းျပည္ ဝင္ေငြကိုလည္း တုိးတက္လာေစပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံလိုပဲ အလားတူ အခြန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိမိဘာသာ အကဲျဖတ္ အခြန္ေငြ ေၾကျငာတဲ့ စနစ္ကို အပိုင္းလိုက္ ခြၿဲ ပီး ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ခဲ့တဲ့တြက္ အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြ အတြက္ အျခား အပိုေဆာင္း စရိတ္ေတြ သိသိသာသာက်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ့
ဂ်ီဒီပီလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး အစိုးရရဲ့ ဝင္ေငြက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္တ့ဲ အထိ တိုးတက္လာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ
သယံဇာတ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္တ့ဲ လုပ္ငန္းက ရတဲ့ ဝင္္ေငြေတြကို သုံးစြဲရာမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေရးအတြက္ EITI ေခၚ
သယံဇာတ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္တ့ဲ လုပ္ငန္းေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးအဖြဲ႔မွာလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
အေစာပိုင္းမွာ ပထမဆုံး အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြ အားလုံး
ေပါင္းလိုက္တဲ့ အခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ တိုင္းျပည္ ၀င္ေငြဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆခန္႕ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး အေရးၾကီးတဲ့ ျပည္သူ႕
ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ ျပည္သူ႕ေရးရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို တိုးတက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ အရင္းအျမစ္ေတြ ရရွိလာခဲ့ပါတယ္။
ဟုတ္ၿပီ။ ဒါျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ့ အရွိန္အဟုန္ကို ဘယ္လို ဆက္လက္
ထိန္းထားႏုိင္မလဲ။ ဒီေနရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ျမင့္မားလာေအာင္၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ပိုရွိလာၿပီး တာ၀န္ခံမႈ ေတြ
တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအထဲက အခ်က္ ငါခုကေတာ့ လက္ေတြ႕
အေကာင္အထည္ ေဖာ္လို႕ရမယ့္ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။
ပထမ အခ်က္က တိင
ု ္းျပည္အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ ဝင္ေငြကို ရရွိေစျပီး ျပည္သူလူထုရဲ့ ယုံၾကည္မႈကို ရေစမယ္၊ မွ်တျပီး
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမယ္ ဆိတ
ု ့ဲ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းစနစ္ကို ဆက္လက္အားေပးေဆာင္ရြက္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိဘာသာ အကဲျဖတ္ၿပီး
အခြန္ေငြေၾကျငာတဲ့ စနစ္ကို အလယ္အလတ္ အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြအတြက္လည္း တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားဖုိ႕ လိုပါတယ္။
ထိ႕ု အျပင္ အခြန္ထမ္းေတြအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း တိုးျမင့္ေပးသြားရမွာ ျဖစ္ၿပီး အခြန္ထမ္းေဆာင္ဖို႕ အသိပညာေပး
ျမႇင့္တင္တာေတြကိုလည္း တိုးတက္ ေဆာင္ရြက္သာြ းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ EITI အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေ၀ဖို႕နဲ႔ ျဖန္႕ခ်ိန္ဖို႕ကိုလည္း ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္သာြ းရမွာ ျဖစ္ၿပီး ကာလလတ္မွာ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္က႑ကိုပါ ထည့္သင
ြ ္း ေဖာ္ျပသြားဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။
ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႕ ဘ႑ာေငြ သုံးစြမ
ဲ ႈေတြမွာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိလာေအာင္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူေတြရဲ့
ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္သာြ းဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးၾကီးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို အမ်ား ျပည္သူ သိရွိေအာင္ အခ်ိန္မီ
ထုတ္ျပန္ေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

အဲဒါေတြကေတာ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား Citizen’s

Budget၊ ကာလလတ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သာြ းရန္ ကတိက၀တ္ေတြ ပါ၀င္တ့ဲ

ကာလလတ္

လႊတ္ေတာ္ကို တင္သင
ြ ္းတဲ့ အစိုးရရဲ့ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း စတာေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဘ႑ာေရး မူ၀ါဒ ေရးရာ ေဖာ္ျပခ်က္၊

အစိုးရရဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အေပၚ စိတ္ခ်ရၿပီး

ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္လာႏိုင္ဖို႔နဲ႔ သုေသတနျပဳလုပ္သူေတြ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရယူ သုံးစြႏ
ဲ ိုင္ဖို႕ အတြက္ စီမံကိန္းနဲ႔
ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ ၀က္ဆိုက္မွာ လက္ရွိ ဘ႑ာေရး ကိန္းဂဏန္း အခ်က္ အလက္ေတြကို ထုတ္ျပန္ေပးထားဖို႕လည္း လိုပါတယ္။
တတိယအခ်က္က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ နဲ႕ ျပည္နယ္၊တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရေတြ အၾကား ဘက္မွ်ေအာင္ ခ်ိန္ညိႇၿပီး ေဒသ အစိုးရေတြကို
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းကေန ေဒသခံျပည္သူမ်ားရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္က ရႈပ္ေထြးၿပီး ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ နည္းပညာ အကူအညီ ေပးႏိုင္မယ့္
ရုံးတစ္ရုံးကို တည္ေထာင္ၿပီး တာ၀န္နဲ႔ ၀တၱရားေတြ၊ သုံးစြမ
ဲ ႈနဲ႔ အခြန္ေကာက္ခံတ့ဲ ကိစၥေတြကို အၾကံေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္
သင့္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း အေကာင္းဆုံးကို ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ အတြက္ လုံေလာက္တ့ဲ ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္ေတြကို ရွိထား
ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရဲ့ ရုံးမွာ ဒီလို ရုံးတစ္ခု တြဲထားၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္ရြက္မႈက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

စတုထၳအခ်က္ကေတာ့ မူ၀ါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအေပၚမွာ ျပည္သူေတြ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ႏိုင္ဖုိ႕နဲ႔ အၾကံဥာဏ္ေတြကို ရယူသြားႏိုင္ဖို႕
အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြက အားထုတ္ ၾကိဳးပမ္းဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ အေရးၾကီးတဲ့ ဥပေဒေတြ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႕ ဘ႑ာေရးနဲ႔
ဆက္စပ္တ့ဲ ကိစၥေတြမွာ ျပည္သူေတြရဲ့ အၾကံဥာဏ္ကို ရယူသင့္ပါတယ္။ ဒါက ျပည္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မွာ
ျဖစ္သလို ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တ့ဲ အျပင္ အစိုးရ အတြက္လည္း အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တ့ဲ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ၊ စိတ္ကူး စိတ္သန္း
ေကာင္းေတြကို ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာလလတ္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခု အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္
ထုတ္ျပန္ေပးေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္ရန္၊ ထုတ္ေ၀
ျဖန္႕ခ်ိေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူတို႕၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူရန္ ဥပေဒ တစ္ခုကို ေရးဆြဲသြားဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆုံး အခ်က္မွာ အမိႈက္သိမ္းစနစ္၊ သန္႕ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ၊ မီးရရွိေရး၊ ေရေပးေ၀ေရး စတဲ့ အေျခခံက်တဲ့ ျပည္သူ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တ့ဲ အခါမွာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေကာင္း မေကာင္းကို တိုင္းတာတာ၊ ထုတ္ျပန္တာေတြကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး
တာ၀န္ခံမႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဌာန ဆိုင္ရာ အသီးသီးမွာ ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးတဲ့ေနရာမ်ာ အနိမ့္ဆုံး ရွိသင့္တဲ့
စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ထားသင့္ၿပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းသလုိ မျဖစ္လာရင္ အသိေပး တိုင္ၾကားႏိုင္တ့ဲ အျပင္
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္ စနစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒီလို စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္း
ျဖင့္ ျပည္သူေတြရဲ့ အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈေတြ တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္သလုိ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြ အတြက္လည္း သူတို႕ရဲ့
အလုပ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႕ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
အစိုးရေတြဆီမွာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းေတြ ရွိေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း မေအာင္ျခင္းရဲ့ ၾကားမွာ ျခားနားခ်က္ တစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့

ဒီမူ၀ါဒေတြကို

ရလဒ္အျဖစ္

ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိ

မရွိ

ဆိုတဲ့

အခ်က္ပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူေတြကေတာ့

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိတ့၊ဲ လူတိုင္းကို ပါ၀င္ခြင့္ေပးတဲ့၊ ဒါ့အျပင္ တာ၀န္ခံမႈရွိတ့ဲ ျပည္သူ႕ေရးရာ က႑ကေန အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ
ရရွိခံစားႏိုင္ဖို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု အေနနဲ႔လည္း ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ႏိုင္ငံအႏွ႕ံတိုးျမႇင့္
ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္သာြ းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Shabih Mohib သည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ျဖစ္ၿပီး Soren Davidsen
သည္ အၾကီးတန္း ျပည္သူ႕ေရးရာက႑ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး Robert Boothe မွာ ျပည္သ႕ူ ေရးရာက႑ကၽြမ္းက်င္
ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေဆာင္းပါးသည္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ မူဝါဒေရးရာ အၾကံျပဳခ်က္ စာတမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ “

အေျပာင္းအလဲတြင္ ပါ၀င္ျခင္း၊ အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕ေရးရာ က႑မ်ား တြင္ တာ၀န္ခံမႈ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရး” စာတမ္းကို
အေျခခံထားပါသည္။ အဆိုပါ စာတမ္းကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ Shabih Mohib, Robert Boothe, May Thet Zin,
Soren Davidsen တို ့ကElizabeth Moorsmith ႏွငC
့္ orey Pattison တိ႕ု က ပူးေပါင္း ေရးသားသည္။

