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ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၏လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာ တို႔႔ပါဝင္သည္။ ဥပေဒအသစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔ဒီကရီမ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 
မ်ား၊ ေရရွည္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈပံုစံစသည္တို႔မွာ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ခ်မွတ္ရေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပံုသ႑ာန္သြင္ျပင္အေနအထားသည္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေပၚတြင္ မီွတည္ၿပီးျဖစ္ထြန္း 
လာျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးစနစ္မ်ားက သမၼၼတမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ မူဝါဒခ်မွတ္ႏုိင္သည္ကို 
သတ္မွတ္ေပးၿပီး ပံုစံမ်ားကိုပါျပဌာန္းေပးၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္၌ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ိဳး
စံုကိုပါဝင္ခြင့္ ရေစရန္ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္သူ႔သတင္းမီဒီယာမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ အစိုးရသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားကအလြယ္တကူလက္လွမ္းမွီျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေနသည္ကို သိရွိႏုိင္ၿပီး 
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါမူဝါဒ၏ လူထုအေပၚသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္တိုင္းတာႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပိုမို မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳေတာ့ပဲ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမဴနီစီပယ္အပိုင္နယ္ေျမမ်ားအ
ဆင့္တြင္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားလည္းရွိလာသည္။ အစိုးရလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို 
ထိပ္တန္းအရာရွိ လက္တစ္ဆုပ္စာက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမဟုတ္ေတာ့ပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏  
ေဒသဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားလက္တြင္းသို႔ ပိုမိုလႊဲေျပာင္း ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္သူ႔မူဝါဒဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ျပည္သူ႔ဘဝမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ေသာမူဝါဒမ်ားတြင္ ေအာက္ပါဝိေသသလကၡဏာ သံုးခုရွိ 
သည္။

• အခ်က္အလက္အေထာက္အထားကို အေျခခံျခင္း - မူဝါဒေကာင္းမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းဆိုသလိုပင္ သုေတသနေကာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ ျပႆနာကိုေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အေျဖမ်ားကို တြက္ထုတ္ၾကံဆႏိုင္ရန္အတြက္ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
သံုးျခင္း ပါဝင္သည္။

• လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္စြမ္း - မူဝါဒေကာင္းမ်ားလည္း လက္ေတြ႕လည္းက်သည္။ ၄င္းတို႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ 
ဦးတည္ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ လည္းရသည္။

• ထိေရာက္ျခင္း - မူဝါဒေကာင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေပါက္ေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည့္္အျပင္ အစိုးရ၏ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျခားရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အေထာက္အပံ့ေပးရန္လိုအပ္သည္။ 

အခ်က္အလက္အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီးမူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ျပႆနာမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ အေျဖမ်ားကို တြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
အတြက္ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြ ျခင္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ အေရးႀကီးေသာ ကနဦးအဆင့္မွာ ဆန္းစစ္မႈ 
ျပဳရာတြင္ အေျခခံထားရန္အတြက္ လက္ရွိအေျခအေနကိုထင္ဟပ္ၿပီး ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းသည္ သိပၸံနည္းက်ေလ့လာမႈသက္သက္မဟုတ္ပဲ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လည္းသက္ဆိုင္သည္ကို သတိျပဳရမည္။ 
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ သီးျခားအက်ဳိးစီးပြားအုပ္စုမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထု၏အျမင္ကိုလည္း 
ထည့္တြက္ကာ မူဝါဒမ်ား ေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားၾကံဳေတြ႕ရႏုိ္င္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ လက္ရွိ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မူဝါဒမ်ားကိုအမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္းထည့္သြင္း
စဥ္းစားၿပီး အဆိုျပဳမူဝါဒမ်ား အမွန္ တကယ္လက္ေတြ႕က်ေစေရးကိုလည္း အာမခံႏိုင္ရမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
အစိုးရမူဝါဒ ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အားေကာင္းလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ယခုစာတမ္းငယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရေသာ အစိုးရအေန ႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
မည္သို႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ မူဝါဒမ်ားမည္သို႔ေရးဆြဲရမည္ကို မစဥ္းစားခင္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
မူဝါဒမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာက သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းအား 
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေဆြးေႏြးထားသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္အနာဂတ္၌က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အၾကံျပဳထားပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၆
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ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ပံုစံ
ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျခားႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာကဲြျပားျခားနားသည္။ မၾကာေသးမီကအထိ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာမူဝါဒ 
ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက လႊမ္းမိုးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း တစ္ဦးတည္းကဆံုးျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ 
တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စုကဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲယားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ မရိွ 
သေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အမ်ားပါဝင္ေသာ၊ စနစ္က် ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ အေလ့အက်င့္မွာလည္း မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ရွားပါးၿပီး ကိန္းဂဏန္း 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာလည္း မယံုၾကည္ရဟု အမ်ားစုနားလည္လက္ခံထားေသာ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ 
ပုဂၢိဳလ္ေရး သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းမ်ဳိးမွလြဲၿပီး အခ်က္အလက္အေထာက္အထားေပၚအေျခခံ၍ အေရးႀကီးေသာ 
မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိသေလာက္နည္းပါး ေနသည္။

တပ္မေတာ္သည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ယခင္၄င္းတို႔ရယူထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑မ်ားစြာတို႔ကို စတင္စြန္႔လႊတ္ခဲ႔သည္။ 
သို႔တိုင္ေအာင္ အစိုးရ၏မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္တြင္သာ စုစည္းတည္ရွိေနၿပီး ယင္းတြင္သမၼတ႐ံုးႏွင့္ သမၼတက 
အထူးယံုၾကည္စိတ္ခ်ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးအခ်ဳိ႕သာပါရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးႏွင့္ သမၼတအၾကံေပးစသည့္ 
အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားက ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထံမွ မူဝါဒေရးရာအၾကံဥာဏ္မ်ားကိုလက္ခံရယူေလ့ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ      
အေသးစိတ္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ မူဝါဒေရးဆြဲမႈကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ အထက္မွလာေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကျခင္းသာရွိသည္။ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအမ်ားအျပားသည္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳမရွိသေလာက္ ျဖစ္ၾကသည့္အျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည္ဟုလည္း မခံစားၾကရေပ။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
အထက္မွလာေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္စနစ္ေၾကာင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲယားအတြင္း ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္မႈမျပဳသည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈလည္း အျမစ္တြယ္လာခဲ့သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အရာရွိမ်ားသည္ အထက္မွလာေသာ ရွင္းလင္းသည့္ အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 
မရွိပါက အေသးအဖြဲ႕ကိစၥရပ္မ်ား၌ပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမခ်ႏုိင္/မခ်ရဲျဖစ္ၾကရသည္။

မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္သို႔တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္နည္း။
မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္စက္ဝန္းအတြင္း၌ သတင္းအခ်က္အလက္အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား 
ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တိုင္ ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ 

သက္ေသ
 အေထာက္အထားမ်ား

 စုေဆာင္းျခင္း

ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္
လႊတ္ေတာ္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

မူဝါဒသံုးသပ္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 

ျပင္ဆင္
ေျပာင္းလဲျခင္း

မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ကုိ
မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း

စမွတ္-
မူဝါဒေရးရာ
ျပႆနာကုိ

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္

အေထာက္အထား
မ်ားကို ဖလွယ္ျခင္း
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း

မူဝါဒကို
လက္ေတြ႕

အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္း

အက်ယ္အျပန္႔
ေဆြးေႏြး

တိုင္ပင္ျခင္းမ်ား

စံျပဳ မူဝါဒေရးဆြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္စက္ဝန္း
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လက္ေတြ႕တြင္ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းသည္ ၿပီးျပည့္စံုတိက်ေသာပံုစံအတိုင္း လက္ေတြ႕လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားက မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အျမဲအေႏွာက္အယွက္ျပဳတတ္သည္။ 
သို႔ရာတြင္ မူဝါဒတစ္ခုကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္မေဖာ္မီေဆာင္ရြက္ၾကရေသာ အဓိကအဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးစားေပးမ်ားသတ္မွတ္ေဖာ္ 
ထုတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္အေထာက္အထားမ်ားရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ခ်ိန္ထုိုးျခင္း၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေဆြးေႏြးျငင္းခံုျခင္း၊ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားစံုလင္ေအာင္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရျခင္းစသည္တို႔သည္ 
မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒတစ္ခုခ်မွတ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခခံက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သုိ႔ရယူသင့္သနည္း။
မူဝါဒေကာင္းတစ္ခု၏ အဓိကဝိေသသလကၡဏာတစ္ခုမွာ လက္ရွိအေျခအေနကို အတိအက်ေဖာ္ျပႏုိင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မည့္မူဝါဒတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ျဖစ္ႏုိင္ 
ေခ်ရွိေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုပါရွင္းျပႏုိင္မည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို အေျခခံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းမ်ားလိုအပ္ျခင္းသည္ 
လူတိုင္းစိ္တ္ပါဝင္စားေသာ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္စသည္တို႔ 
အတြက္လည္းေကာင္း၊ ပိုမိုအေသးစိတ္က်ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ 
လူစိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံ
အေဆာက္အဦစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း စသည္တို႔ အတြက္လည္းေကာင္း 
အက်ဳံးဝင္သည္။ သုေတသီမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးပညာရွင္မ်ားက မူဝါဒခ်မွတ္သူ 
မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာေပးႏုိင္မည့္ အၾကံျပဳ 
စာတမ္းငယ္မ်ားႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အၾကံျပဳလႊာ မ်ားကို ေရးသားျပဳစုႏုိင္သည္။

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္လည္း မူဝါဒေရးရာသုေတသနမ်ားကို လက္ခံနားလည္ 
ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက သတင္းအခ်က္ 
အလက္အသစ္မ်ားသည္ အရည္အေသြးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈတို႔ေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ 
မည္သည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွ မရွိပဲ လမ္းဆံုးသြားသည့္အေျခအေနမ်ဳိးကို 
ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ သည္။ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေ
ဆာင္းရန္ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈရွိသည့္ 
ဝါရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးပညာရွင္မ်ားရွိသင့္္သည္။

ခိုင္မာၿပီး အေထာက္အထားမ်ားကိုအေျခခံသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းမ်ားသည္ အစိုးရအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 
မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္တစ္ခု၏ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ စရိတ္မ်ားႏွင့္    အက်ဳိးအျမတ္ 
တို႔ကိုဆန္းစစ္ရာတြင္ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ားအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္ႏုိင္ 
သည္ကိုသံုးသပ္ရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ လူတိုင္း 
လက္လွမ္းမီၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက 
အစိုးရအတြက္ ခက္ခဲေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ လူထု၏ 
နားလည္လက္ခံမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈတို႔ကိုရရွိေစႏိုင္သည္။ ဥပမာမ်ားမွာ 
အခြန္တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ ငါးသယံဇာတစသည္တို႔ကို အနာဂတ္မ်ဳိး 
ဆက္မ်ားအတြက္ စီမံျခင္းစသည္ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တရားဥပေဒ 
နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာမႈရွိပါသလား။
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ႀကိဳတင္မွန္းဆရခက္သည္မွန္ေသာ္ 
လည္း ၎တို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ 
ျပဌာန္းထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာ 
ရန္လိုအပ္သည္။ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ေအာက္ပါအဆင့္မ်ား
ကို ျဖတ္သန္းရေလ့ရွိသည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ မူဝါဒမ်ားသည္ ညီၫႊတ္မွ်တၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္
ရည္ရြယ္၍ တိက်ၿပီးတရား ဝင္သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ္ုလိုက္
နာေဆာင္ရြက္ေစသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ တရား႐ံုးသို႔ တင္သြင္းျခင္း၊ 
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ 

မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း- အႏုမာနျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ

အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတက မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား 
စီမံခန္႔ခဲြမႈကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုပါက ေအာက္ပါမူဝါဒ 
ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
အဆင့္မ်ားလိုအပ္သည္။

၁။ သမၼတ႐ံုးရွိ ဝါရင့္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ဌာနေပါင္းစံုပါဝင္ ေသာ 
ေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္။ ယင္းတြင္ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးက ပူးတြဲဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္ပံုလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္မည့္ မူဝါဒစာတမ္း 
တစ္ေစာင္ ျပင္ဆင္ျပဳစုရမည္။

၂။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားက မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈကိုေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီကိုလည္း ယူႏုိင္ 
သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
ရွိသည့္ ရန္ပံုေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒပါ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပို္င္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္။ 

၃။ အဆိုျပဳခ်က္မူၾကမ္းကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားမွ 
ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ပညာေရးဆ္ုိင္ရာ ေကာ္မတီ၊ 
ဆရာမ်ားသမဂၢႏွင့္ ျပည္သူလူထုကိုပါ ခ်ျပၿပီးေဆြးေႏြးေစ 
ရမည္။

၄။ မူဝါဒအၾကံျပဳစာတမ္းကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ 
ဝါရင့္ဝန္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ 
တင္ျပရမည္။

၅။ အစိုးရအဖြဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲရန္ 
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးကို တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။ ယင္းကို 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးၿပီး မဲခြဲ 
ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 

၆။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ မဲေပးေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္း  ကို 
အတည္ျပဳေပးပါက ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မ်ားထဲတြင္ လိုအပ္ေသာ ထည့္ 
ေပါင္းရမည့္ဘတ္ဂ်က္ကို ခြဲေဝလ်ာထားေပးရ မည္။
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မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္ကို မွတ္တမ္းျပဳမည့္ စကၠဴစိမ္း သို႔မဟုတ္ စကၠဴျဖဴစာတမ္းမ်ား၊ တရားဝင္စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား၊ ဥပေဒအၾကံျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ လူ
ထုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ လက္ေတြ႕က်သည့္ 
ေျခလွမ္းမ်ားကုိ စတင္လွမ္းရန္ လုိသည္။ ယင္းတြင္ ပဲ႔ကုိင္ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ေရးစုံအဖြ႕ဲ မ်ားဖြ႕ဲစည္းျခင္းလည္းပါဝင္သည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏အခန္းက႑မွာ အဘယ္နည္း။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္အသက္ဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
ပါဝင္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) 
တို႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အစိုးရကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႇျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳ ျခင္းဟူ၍ အဓိက 
လုပ္ငန္းတာဝန္ႀကီးသံုးရပ္ရွိသည္။ ထိုလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္သည္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ကိုသံုးသပ္ျခင္း၊ 
အစိုးရ၏မူဝါဒမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ ႏို္င္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္အေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိ္င္မည့္ ဥပေဒသစ္မ်ားျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ သက္တမ္းႏုေသးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူဝါဒေရးရာတုန္႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တက္ႂကြစြာေဆြးေႏြးျငင္းခံုႏို္င္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အစည္းအေဝးမ်ား 
အျပင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားကလည္း အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားကုိ ပိုမိုအေသးစိတ္ဆန္းစစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ေဒသႏၲရဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ားကိုစတင္ျပဌာန္းလာၾကၿပီး ပိုမိုလႈပ္ရွားအသက္ဝင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုေျခာက္ခုမွ 
ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားသည္ လည္း ၎တို႔ေဒသအတြင္း၌ အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိၾကသည္။ အကယ္၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူဝါဒေရးဆြဲ ခ်မွတ္ႏိုင္မႈအခန္းက႑ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္သည္။
မည္သည့္အဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္သည္ ၎အားေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လုိက္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားကို 
ကိုယ္စားျပဳရန္တာဝန္ရွိသည္။ ယင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အစိုးရကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေပးသည္။

ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္
ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္သည္ ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားမတည္ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကိုသံုး၍ 
သီးျခားမူဝါဒ ဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပါက္ေရာက္ေအာင္ မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလြန္အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္သည္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအားလံုးကို တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
မူဝါဒဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေဝျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ထင္ဟပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားက မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ စသည္တို႔ကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္သည့္ေနရာမွာ 
ဘတ္ဂ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႇျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေခ်အတင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အစိုးရကတင္ျပလာေသာ ဘတ္ဂ်က္ကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သီးျခားဌာနတစ္ခုဖြဲ႕စည္းထား
ရွိေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ- ကိုရီးယားတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဘတ္ ဂ်က္႐ံုး၊ ၾသစေတးလ်တြင္ လႊတ္ေတာ္ဘတ္ဂ်က္႐ံုးစသည္ျဖင့္ ေခၚတြင္ေသာ 
လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္႐ံုးမ်ားသည္ ပါတီစြဲကင္းလြတ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး သံုးသပ္ခ်က္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ 
အစိုးရကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းကြပ္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ အလႊာအဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး
ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္တျဖည္းျဖည္းအေျခခိုင္လာသည္ႏွင့္အမွ် မူဝါဒခ်မွတ္မႈတြင္ပါဝင္လာမည့္ အင္စတီက်ဴဳးရွင္းမ်ား 
ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည္။ အျမင့္ဆံုးအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ သမၼတ႐ံုး၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ပါဝင္ႏုိင္သည္။ 
ေနာက္အဆင့္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔ 
အျပင္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားအုပ္စုမ်ားမွ အေရးပါေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ အလႊာအဆင့္ဆင့္

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
ဦးသိန္းစိန္ (၂၀၁၁- ၂၀၁၆) ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ နုိင္ငံေရးဝန္းက်င္အတြင္း၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြ
က္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အသစ္၏ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ္လည္း ပိုမိုအသက္ဝင္လာေသာအခန္းက႑၊ 
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ားအပါအဝင္ ႀကီးထြားလာေနေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑အျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားေရးစသည္တို႔အားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္လာသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ 
လုပ္ပို္င္ခြင့္အာဏာမ်ားပိုမိုခြဲေဝေပးထားျခင္းေၾကာင့္လည္း ေဒသႏၲရအဆင့္မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းမ်ားလည္း ပိုမိုတိုးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။

ထိုကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ဝါရင့္ဝန္ႀကီး အနည္းငယ္တို႔တြင္သာ ဗဟိ္ုျပဳခဲ့သည္။ 
ယခင္ကာလမ်ားက မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို အလြန္တင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ဝန္းက်င္အသစ္အတြက္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာအေရးပါသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။

• သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈပံုစံအသစ္အခ်ဳိ႕ကို စတင္တီထြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ သီးသန္႔ 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွာလည္း ႏို္င္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ယာယီတြဲဘက္ခန္႔ထားေပးသည ့္
ႏိုင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူအၾကံဥာဏ္မ်ားကို ပိုမိုလက္ခံရယူလာၾကသည္။

• က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မီဒီယာမ်ားကိုသံုးၿပီး မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ား
ကိုအမ်ားသိေအာင္ေၾကညာကာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူၿပီးထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ 

• ႏို္င္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးမွသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အထိ က႑ေပါင္းမ်ားစြာတို႔တြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းထားရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႀကီးမားၿပီး ကိုယ္စားျပဳမႈက်ယ္ျပန္႔သည္။ က်န္အဖြဲ႕မ်ားတြင္မူ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အကန္႔အသတ္ 
ႏွင့္သာ ပါဝင္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကဲ့သို႔ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပိိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင့္ရလာခဲ့သည္။ 

• ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာလည္း တျဖည္းျဖည္းတိက်ၿပီး ျပည္စံုလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ 
အေျခခံအျဖစ္ ပိုမိုသံုးစြဲလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အစိုးရသစ္သည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိရရွိၿပီးေသာ တိုးတက္မႈမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ျဖစ္စဥ္ကို ပိုမိုတိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ 

းာ်မႈမးြႏေးြဆေ္ငပင္ုိတ ့္ငွႏုထူလူသ္ညပျ

ာသေက္ြရင္ာဆေ္ယ်ခးြရေ
းာ်မႈမးြႏေးြဆေ္ငပ္ငုိတ

ရးုစိအ
္ဥစး္နင္ပုလ

မူဝါဒ
ခ်မွတ္သူမ်ား

၊းာ်မးဝေအး္ညစအုထူလ ၊းာ်မာယီဒီမး္ငတသ
္ာတေ္တႊလ ၊းာ်မဲြပ္ာဆေးႈိႏး္နြတ္ကုိတ

းရေံဆ္ကဆးာ်မ္ငွရၵႏဆဲမ ့္ငွႏ ္ယွလးာစ္ယုိက

၊းာ်မူသ္င်ကး္မၽြက ၊းာ်မ္ငာဆေး္ငါခေီတါပ
၊းာ်မး္ညစအ႕ဲြဖအ္ယန္ငွရ္ကဖ္ာရေပ

းာ်မး္ညစအ႕ဲြဖအဳပျးာစ္ယုိက

သမၼတရံုး၊ ဝန္ႀကီးမ်ား
လႊတ္ေတာ္

့္ငွႏ္စနစဒေပဥ ၊းာ်မီတမ္ာကေ္ာတေ္တႊလ
းာ်မ္က်ခ္ပသးုံသ း္ငြတနာဌးီကႀ္နဝ
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အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုမည္သို႔ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္သနည္း။
ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ သေဘာတူခ်မွတ္ၿပီးေသာ မူဝါဒမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရလုပ္ငန္း ရပ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အျပင္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ပါဝင္ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရသည္။ သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးက မူဝါဒအသစ္ေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ မူရင္းမူဝါဒကို                
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ယင္းတြင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အက်ဳိးဆက္ 
မ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုလိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းစသည္တို႔ပါဝင္သည္။ 

မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဝါရင့္ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား (ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ 
အတြင္းေရးမွဴးစသျဖင့္) သည္ မူဝါဒေရးရာျပႆနာရပ္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိရန္လိုသည္။ 
၎တို႔သည္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္လိုသလို မူဝါဒဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္ႏုိင္ရန္လည္း ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ 
အခ်ဳိ႕ေသာမူဝါဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုု္င္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အထူးဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဌာနတြင္းယူနစ္မ်ားထားရွိျခင္းတို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာပါက ျပင္ပပညာရွင္မ်ားကိုတိုင္ပင္ၿပီး အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မ်ားလည္း ရွိသည္။ အစိုးရဌာနမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာမူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို  အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေခ် ရွိ/
မရွိလည္း ဆန္းစစ္ေပးႏုိင္ရန္လိုသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပထမဦးဆံုး ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္အစီရင္ခံခ်က္ကို 
ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပင္ပပညာရွင္မ်ားက ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ေသာ ထိုအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ 
မည္မွ်ထိေရာက္သည္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံစုေဆာင္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္သံုးစြဲမႈမ်ားတြင္ မည္သို႔တိုးတက္ေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးသည္ ထိုအစီရင္ခံစာပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရသည္။

ဗဟိုအစိုးရ၏ဌာနဆိုင္ရာမ်ားေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပမာဏေလွ်ာ့က်လာႏုိင္ၿပီး မူဝါဒေရးရကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမို 
အာ႐ံုစိုက္ႏုိင္လာေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုရွိေနသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသို႔ ပိုမိုခြဲေဝေပးရန္အလားအလာရွိေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အခ်ဳိ႕ေသာဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တာဝန္မ်ား 
တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့က်လာႏုိင္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔သည္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီသို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစေသာ အျခား 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လိုေတာ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑မူဝါဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ

ဆက္သြယ္ေရးက႑ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ေသာမူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၏ အေကာင္းဆံုး ဥပမာပင္ျဖစ္သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပံုစံ 
အသစ္မ်ားႏွင့္ အဓိကရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ SIM 
ကတ္မ်ားကို ေနရာအႏွံ႔တြင္ ရရွိႏုိင္သလို ေဝးလံေသာေဒသမ်ားသို႔လည္း ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က အၾကံေပးအျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစိတ္ရွိသည့္ နည္းပညာရွင္တစ္ဦးက 
စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအၾကံေပးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အထားမ်ားကိုသံုးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္တယ္လီဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ 
နယ္ပယ္တြင္ က်န္ႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါး၏ ေနာက္ကိုေရာက္ေနေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေရးပါေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတိုးတက္မႈမ်ားရႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သက္ေသျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တယ္လီကြန္းလိုင္စင္
ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ဝင္ေငြတိုးတက္ရရွိႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဝဖန္သူမ်ားျမင္ေအာင္ သက္ေသျပႏုိင္ခဲ့သည္။

ထိုသမၼတအၾကံေပးက ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာက႑ကုိ ထိန္းေက်ာင္းစီမံသည့္ 
ပံုစံမ်ဳိးသာရွိသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳသည္။ ကမ႓ာ့ဘဏ္မွ ႏုိင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူအဖြဲ႕ျဖင့္ သတင္းဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံတကာအတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီတစ္ခုအားခ်ဥ္းကပ္ၿပီး တယ္လီကြန္းလိုင္စင္မ်ားအတြက္ တင္ဒါ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ပံ့ပိုးကူညီေစခဲ့သည္။

သတင္းဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာလတြင္ေပးပို႔ေသာအခါ 
ဆန္႔က်င္သူမ်ားက ၎တို႔၏ၾသဇာကိုသံုးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လအတြင္း ဝန္ႀကီးကတင္ဒါ 
ေအာင္ျမင္သူကိုေၾကညာရန္တစ္ရက္အလိုတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ဆန္႔က်င္သူမ်ားက လိုင္စင္ခ်ထားေပးမႈကိုဟန္႔တားရန္အတြက္ 
အေရးေပၚေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ လြတ္လပ္ေသာသတင္းမီဒီယာအသစ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ 
မ်က္ႏွာကိုမၾကည့္ပဲ ခ႐ိုနီအခ်ဳိ႕၏အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲသည္။ သမၼတက လႊတ္ေတာ္ကို 
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ပါက ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား ႏုိင္ငံ၏ပံုရိပ္ထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးသည္။ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ 
ဥပေဒသစ္ကို လႊတ္ေတာ္ကအလံုးအရင္းႏွင့္ေထာက္ခံၿပီး ျပဌာန္းအတည္ျပဳေပးလိုက္သည္။
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မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မည္သို႔အသံုးျပဳႏုိင္မည္နည္း။
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား (ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားစသျဖင့္) သည္ အေရးႀကီးေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွီွးေႏွာဖလွယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားႏုိင္သည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူ
မ်ားႏွင့္လည္း တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္။ လက္ရွိစဥ္းစားသံုးသပ္ေနေသာ မူဝါဒအေပၚအေျခခံၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူအနည္းငယ္အျပင္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိ ုလမ္းဖြင့္ေဆာင္ရြကပ္ါက အက်ဳိးစီးပြားအပုစ္မု်ားႏွင္ ့ကုိယ္စားျပဳအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစသ္ည္ ့အလုပ္သမား 
သမဂၢမ်ား၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအစည္းအ႐ံုး၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အျခားဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားစသည္ျဖင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက မူဝါဒေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးတက္ေစၿပီး မူဝါဒအသစ္အေနႏွင့္ 
ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပင္းထန္ေသာဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ႏို္င္သည့္အႏၲရာယ္ကိုလည္း ေရွာင္လ်ားႏို္င္ေစသည္။ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရး၊ အင္အားႀကီးေသာ 
အက်ဳိးစီးပြားအုပ္စုမ်ားက တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို မေလ်ာ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းစသည္ 
တို႔ကို တားဆီးေရးစသည္တို႔အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ စူးစိုက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားလိုအပ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကို 
သံုးစြဲၾကည့္ႏုိင္သည္။

• Peer review  - မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကြၽမ္းက်င္သူအုပ္စုသို႔ေပးပိုိ႔ၿပီး တုန္႔ျပန္အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားကိုေတာင္းခံျခင္း
• အၾကံေပးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီ သည္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း 

ပါဝင္ႏိုင္သည္။
• ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ညီလာခံမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား - ယင္းတုိ႔ကို တံခါးပိတ္ျဖစ္ေစ၊ မီဒီယာမ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္၌ ျဖစ္ေစက်င္းပႏိုင္သည္။
• လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ပလက္ေဖာင္း - ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒအသစ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုေလ့လာၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္ 

ေပးႏိုင္ရန္ အြန္လိ္ုင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားသို႔ တင္ေပးသင့္္သည္။

ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း
အစိုးရႏွင့္ျပည္သူမ်ားအၾကားရွိေနေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို နည္းပါးသြားေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ အစိုးရသစ္၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာ 
မည္။ ယင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ မတူညီေသာအျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 
မ်ားကို သိျမင္နားေထာင္ႏုိင္မည့္ နည္း လမ္းမ်ားရွာေဖြျခင္းလည္းပါဝင္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္အၿပိဳင္စီးဆင္းျခင္းသည္ အစိုးရဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားအားအသိေပးျခင္း အျပင္ ျပည္သူမ်ား၏အျမင္မ်ားကိုလည္း 
အစိုးရအားအသိေပးႏုိင္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ နားေထာင္ျခင္းသည္ ရရွိႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
စသည္တို႔တြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ 

ျပည္သူလူထုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကံဳလာႏိုင္သည့္အဟန္႔အတားမ်ားကို ညိႇႏိႈင္း 
ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈႏွင့္ ေရဒီယို၊ သတင္းစာ၊ တီဗီ၊ အင္တာနက္စသည့္မီဒီယာမ်ား၏ 
ေထာက္ခံမႈသည္လည္း အဆိုျပဳထားေသာ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲကို အစိုးရအတြင္းႏွင့္အျပင္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ႏုိင္သည့္ အက်ဳိး 
စီးပြားအုပ္စုမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ဟန္႔တားႏုိင္သည္။ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ ျပႆနာရပ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ယင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏အရွိန္ကို ေႏွးေကြးေစႏိုင္သလို 
ေကာင္းစြာစုစည္းထားေသာ အက်ဳိးစီးပြားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ား၏ အပိုင္စီးျခင္းကိုလည္းခံရႏို္င္သည္။ ထို႔အျပင္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၏ စရိတ္စကမ်ားကလည္း ႀကီးမားႏို္င္သည္။ ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ ဂ႐ုတစိုက္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္လို 
သည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္သည္။
• သုေတသန - ေမးခြန္းလႊာမ်ား၊ အြန္လိုင္းစစ္တမ္းမ်ား၊ ဦးတည္အုပ္စုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းပံုစံမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ 

အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ေကာက္ခံစုစည္းျခင္း
• လူထုအခမ္းအနားမ်ား - လူထုအစည္းအေဝး၊ တီဗီေပၚတြင္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ သူမ်ားဖိုရမ္
• မတူညီေသာ အုပ္စုအသီးသီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားရယူျခင္း - ေျမယာမဲ့လယ္သမားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုႏွင့္ 

လူနည္းစုဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ နိ္မ့္ပါးေသာအုပ္စုမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ရယူျခင္း

မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုးရျပင္ပရွိမည္သူတို႔က ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္သနည္း။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏို္င္ငံေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္ေပးသူမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိ
သည္။ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ထည့္ဝင္ပံံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအၾကား တြဲစပ္ေပးသူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ 



8 

21, Bo Yar Zar Street l Ward 14, Kyauk Kone l Yankin Township l Yangon, Myanmar
Tel: (+95) 01 570 619 l Fax: (+95) 01 566 701 

myanmar.general@asiafoundation.org
www.asiafoundation.org

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳအကန္႔အသတ္သာရွိျခင္းႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ က်န္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားပံုမွန္ ဆက္ဆံေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏အခန္းက႑က အထူးအေရးပါသည္။

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အေထာက္အထားမ်ားကိုေရာ ျပည္သူလူထု၏အျမင္မ်ားကိုပါ လမ္းလွမ္းမီွသိရွိႏုိင္ေရးအတြက္ 
ပံုမွန္စနစ္မ်ားစတင္တည္ေထာင္ရန္လိုအပ္ေနသည္။ အစိုးရမူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴမ်ား၊ 
အန္ဂ်ီအို၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္း၊ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္သုေတသနကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားစသည့္ အလားအလာရွိေသာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္ရန္လိုသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနရွိ သုေတသနဌာနခြဲမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္႐ံုးအဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရစနစ္အတြင္းရွိ 
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပံ့ပိုးကူညီႏုိင္ေသးသည္။

မူဝါဒအင္စတီက်ဳမ်ား- အစိုးရမူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီေပးသည့္အင္စတီက်ဴမ်ား - သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ 
တစ္ကမ႓ာလံုးတြင္ တည္ရွိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ အစိုးရႏွင့္ နီးကပ္စြာ ရွိေနၾကေသာ္လည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သီးျခားလြတ္လပ္ၾကသည္။ 
အခ်ဳိ႕မွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားအဖြဲ႕မ်ားမွာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္အေျခစိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သီးျခား 
အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔အလုပ္လုပ္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီကာလမ်ားအတြင္း မူဝါဒအင္စတီက်ဴမ်ားစြာေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား 
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အထိ က႑ေပါင္းစံုတို႔တြင္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ အစိုးရမူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ေပၚလစီအင္စတီက်ဴမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို ေအာက္ 
ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရယူႏုိင္္သည္။
• အေရးပါေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ နားလည္ေစေရး - သုေတသနအသစ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ရွိရင္းစြဲ သုေတသနမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း၊ 

မူဝါဒဆိုင္ရာ အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားတင္ျပျခင္း။
• ႏို္င္ငံတကာႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား - ႏိုင္ငံတကာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ မူဝါဒဆိုင္ ရာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုေဖာ္ျပျခင္း။
• မူဝါဒဆိုင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျခင္း - မူဝါဒမ်ားကို စမ္းသပ္ရန္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူ 

လူထု၏အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆို္င္ရာ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား။
• အက်ဳိးစီးပြားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အထူးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း - ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖန႔္ေဝရန္အတြက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအ

သံုးျပဳျခင္းအပါအဝင္ မူဝါဒအၾကံျပဳ စာတမ္းငယ္မ်ား၊ အလြတ္သေဘာ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
• ျပည္သူလူထုႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း - မူဝါဒဆိိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္းႏွင့္ တုန႔္ျပန္ခ်က္မ်ားရယူျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းနိမ့္ပါးေသာ 

အုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထု၏သေဘာထားမ်ားကို ရယူရန္အတြက္ ေဒသအစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျခင္း၊ သေဘာထားစစ္တမ္းမ်ား။
• အရည္အေသြးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း -  မူဝါဒအက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ တိုင္းတာျခင္း၊ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအေၾကာင္း
အာရွေဖာင္ေဒရွင္းသည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ ႏုိင္္ငံတကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္ 
အာရွေဒသရွိ လူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုၾကာ ကာလအတြင္း 
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