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မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဴမ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားျဖစ္ၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ သုေတသနႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေန 
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ၎တို႔ကိုပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သုေတသနအင္စတီက်ဴမ်ား ဟုလည္းေခၚေဝၚၾကၿပီး 
ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သီးျခား ရပ္တည္ေနႏိုင္သလို တကၠသိုလ္မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း တည္ရွိႏို္င္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အစိုးရဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္တည္ရွိေနႏိုင္ 
သည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ား သည္  အစိုးရဌာနမ်ားလက္ေအာက္ရွိ သုေတသနဌာနခြဲမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ သီးျခားမူဝါဒဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳံးဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

မူဝါဒမ်ားဟုဆိုရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ မူဝါဒမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္မ်ား၊ သမၼတအမိန္႔ဒီကရီမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ 
ရန္ပံုေငြခြဲေဝခ်ထားမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အစရွိသည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္  ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း 
မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သလို၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ မူဝါဒ 
ေရးဆြဲျခင္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုုျဖစ္ၿပီး စံနမူနာမူဝါဒတစ္ခုသည္ မည္သုိ႔မည္ပံုျဖစ္သင့္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး အားလံုးသေဘာတူထားသည့္အခ်က္ ရိွမေနပါ။ သို႔ရာတြင္ ေယဘုယ်နိယာမ အခ်ိဳ႕ကိုမူ သတ္မွတ္ထားရွိႏိုင္သည္။

မူဝါဒေကာင္းတစ္ခု၏ ဝိေသသလကၡဏာသံုးခု

၁။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ျခင္း - မူဝါဒေကာင္းဆိုသည္မွာ စကားလံုးမ်ားသက္သက္ 
သာ မဟုတ္ပဲ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည္။

၂။ ထိေရာက္မႈရိွျခင္း - မူဝါဒေကာင္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး အစိုးရ၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကိုလည္း အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္သည္။

၃။ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္း - မူဝါဒေကာင္းမ်ားသည္ အစဥ္သျဖင့္ သုေတသနေကာင္း 
မ်ားေပၚတြင္ အေျခတည္ေလ့ရွိၿပီး ၄င္းတြင္ ျပႆနာမ်ားေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ ခိုင္မာတိက်ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ 

ယခုစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ မူူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဴမ်ားက မည္သို႔စနစ္တက်ႏွင့္ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးကူညီႏုိင္မည္ကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တျဖည္းျဖည္း 
စတင္က်င့္သံုးေနသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္လာေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ အႏိုင္ရရိွခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲ 
သည္  မူဝါဒလမ္းစဥ္အသစ္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ထပ္မံျဖစ္ထြန္းလာေစသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ 
အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွျပည္သူမ်ားထံမွ ပိုမိုတိုးတက္မ်ားျပားလာမည့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မည္သို႔တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းမည္
နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာလည္း ေပၚေပါက္လာေစသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း၌ အကန္႔အသတ္ရွိသည္ 
မွန္ေသာ္လည္း မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဴမ်ားသည္ ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါစိ္န္ေခၚမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို္င္တြယ္ 
ေျဖရွင္းရာတြင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဴမ်ား 
အားေကာင္းလာေစေရးအတြက ္
အႀကံျပဳစာတမ္း

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆
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လက္ေတြ႕အေထာက္အထားမ်ားကို အေျခခံ၍ မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈရိွေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားအေပၚ 
အေျခခံထားသင္သ့ည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိ 
သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္  မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၊ ျပည္သူ႔သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားအုပ္စုမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေခ်မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း၌လည္း အေသးစိတ္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္လိုေသာ မူဝါဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ပါဝင္ေလ့ 
ရွိသည္။

မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ သုေတသနက မည္သို႔ေထာက္ပံ့ေပးႏုု ိင္သနည္း။
မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရႈပ္ေထြး၊ သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း 
သက္သက္ထက္ ပိုမုိသည္။ သက္ဆိုင္ရာေနာက္ခံအေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္အေပၚ မူူတည္ၿပီး မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု 
ခ်င္းစီသည္ သီးျခားစီ ကြဲျပားေနၾကသည္။ စံေရးဆြဲထား မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္စက္ဝန္းကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ေတြ႕တြင္မူ မူဝါဒေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပံုမွန္တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အၿမဲတမ္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါ။ 
လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ မူဝါဒေရးဆြဲသည့္ျဖစ္စဥ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံမွသာ ပံုမွန္တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေလ့ 
ရိွသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ ကိစၥရပ္အမ်ားအျပားေၾကာင့္ ႀကိဳတင္မွန္းဆရန္ခက္ခဲေသာ ကိစၥမ်ားလည္း အစီအစဥ္အတိုင္းမဟုတ္ပဲ ျဖစ္
ပြားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားက ျပည္သူလူထုထံမွ လည္းေကာင္း၊ 
အျခားအေရးပါေသာ အင္အားစုတစ္ခုထံမွလည္းေကာင္း တုန္႔ျပန္မႈရရွိၿပီးေနာက္ ေျပာင္းလဲသြားႏုုိင္သည္။ မၾကာခဏဆိုသလို 
လႊတ္ေတာ္ကလည္း သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကတင္ျပလာေသာ မူဝါဒမ်ားကို ကန္႔ကြက္ပိတ္ပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပး
ၿပီးေျပာင္းလဲေစျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္က မည္သို႔ျဖစ္ေနပါေစ မူဝါဒေကာင္းတစ္ခုသည္္ တိက်မွန္ကန္ၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ 
တြင္ အေျခခံႏိုင္ရန္ အၿမဲတမ္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္္သည္။ ထုိအခ်က္မ်ားမရွိဘဲႏွင့္ မူဝါဒတစ္ခု၏အက်ဳိးဆက္မ်ားမွာ မည္သိို႔ 
ျဖစ္မည္ကို ခန္႔မွန္းရန္၊ သို႔မဟုတ္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကို ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဖြံ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကိစၥမ်ား၌ ပုိမုိေအာင္ျမင္ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားသည္ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္ 

အေထာက္အထား
မ်ားအေပၚ

အေျခတည္ေစျခင္း

ဥပေဒေၾကာင္း
အရႏွင့္

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

မူဝါဒ
သုံးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း

ႏွင့္ အလုိက္သင့္
ျပင္ဆင္

ေျပာင္းလဲျခင္း

မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ကုိ
မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း

စမွတ္-ဦးစားေပး
ျပႆနာကုိ

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္
ျခင္း

အေထာက္အထား
မ်ားကို ဖလွယ္ျခင္း
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း

မူဝါဒကို
လက္ေတြ႕

အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္း

အက်ယ္တဝင့္
ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာျခင္း

စံျပဳမူဝါဒေရးဆြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္စက္ဝန္း
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အထားမ်ား အသုံးျပဳမႈ ပုိမုိသာလြန္ေလ့ရွိသည္မွာ သိသာ ထင္ရွားပါသည္။ 

ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔ 
၏ လုိအပ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသာ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသို႔ လွမ္းတက္ရာတြင္ အေရးပါေသာ 
ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လတ္တေလာေပၚေပါက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္ သက္သက္မဟုတ္ပဲ ေရရွည္ 
တည္တံ့ေသာ အေျဖမ်ားကိုေပးမည့္ မူဝါဒမ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ဆီေလ်ာ္မႈလည္း ရွိရန္လိုအပ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္ 
အပိုင္းတစ္ခုမွ လက္ေတြ႕အေထာက္အထားအေျခခံမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔က လက္ရွိအေျခအေနကို အတိအက်ေဖာ္ၫႊန္းကာ မူဝါဒအသီး 
သီး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ရလာဒ္မ်ားကိုလည္း ရွင္းျပေပးႏုိင္သည္။ သုိ႔မွသာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ခိုင္လံုေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အေျခခံသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ားသည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာစာတမ္းအျဖစ္ 
အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အရပ္သားမူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ အေထာက္အထားမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အေတြ႕အၾကံဳ 
အကန္႔အသတ္ရိွခဲ့သည္။ ကိုယ္က်ိဳးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားအေပၚ အေျခခံ၍ခ်မွတ္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳက ပိုမ်ားခဲ့သည္။ မူဝါဒ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖိ္ု႔လိုသည္။ အဆိုျပဳလိုေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ 
ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားႏွင့္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ျပႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ဟန္႔တားလိုေသာ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားကို ၎တို႔အလိုက်ခ်မွတ္ေစလိုေသာ အင္အားႀကီးမားသည့္ အက်ဳိးစီးပြား 
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ခက္ခဲေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 
ခြဲေဝမႈမ်ားကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ရွင္းျပရာတြင္လည္း သုေတသနမ်ားက အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ 
သည္။ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္း၊ အခ်ိဳ ႔ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားအား သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးျမင့္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

မူဝါဒသုေတသနမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ တိက်မွန္ကန္ၿပီး ဘက္လုိက္မႈမရွိေသာ သတင္းမ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
တင္ျပျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားကို မူဝါဒအျဖစ္ မည္သို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္မည္ကိုလည္း 
သုေတသနပညာရွင္က ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတာဝန္ခံမ်ားကို ရွင္းျပရေလ့ရွိသည္။

မူဝါဒစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

မူဝါဒဆိုင္ရာအင္စတီက်ဳမ်ားသည္ မူဝါဒစက္ဝန္း၏ မတူညီေသာအဆင့္အသီးသီးတြင္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 
သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မူဝါဒဆုိင္ရာသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျပဳစုရာတြင္ သံုးႏုိင္ၿပီး၊ ရွိၿပီးသားသုေတသနမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေပးျခင္း၊ ဘာသာျပန္ေပးျခင္း တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းမ်ားသည္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား 
အတြက္ အေျခခံထားျခင္း၊ ဆင့္ပြားျပင္ဆင္သံုးစြဲျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစမည့္ ဥပမာေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစသည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ ႏိုင္သည္။ သံုးသပ္တင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းသည္ 
သက္ဆိုင္သူအခ်ိဳ႕ကို သီးသန္႔ဦးတည္ႏိုင္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း သို႔တည္း မဟုတ္ အြန္လိုင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားက ျပည္သူအမ်ားစုထံသို႔ 
အေရာက္ပို႔ေပးႏိုင္သည္။

သုေတသနမ်ားအျပင္ မူဝါဒစက္ဝန္း၏ အျခားေသာ မ်က္ႏွာစာကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားႏွင့္ အျခားအလားတူ 
အင္စတီက်ဳမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိသည္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားထဲတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ စရိတ္-
အက်ဳိးအျမတ္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူလူထု သို႔မဟုတ္ လူထုအတြင္းမွ သီးျခားအုပ္စုတစ္စုၾကံဳရႏုိင္သည့္ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားကို တြက္ခ်က္ေပးျခင္း၊ လက္ေတြ႕ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းျပျခင္းႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားကို ထုတ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ သံုးသပ္ခ်က္၊ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္၊ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏိႈင္းယွဥ္ျပျခင္းႏွင့္ 
အလားတူ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်ားသည္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္ေစသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ 
မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္းႏွင့္ မတူညီေသာ ႐ႈေထာင့္အသီးသီးကို ပံုေဖာ္ေပးမည့္ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။ တိုင္ပင္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ အဆင့္အလႊာအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ပြားႏုိင္ 
သည္။
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ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ပတ္သက္မႈဆိုသည္မွာ မူဝါဒဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ္လည္း မၾကာခဏဆိုသလို လွ်စ္လ်ဴရွဳ 
ထားျခင္းခံရေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပန္အလွန္စီးဆင္းျခင္းမွေန၍ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကို စစ္ေဆးျခင္း၊ အဆိုျပဳမူဝါဒမ်ား ကို စမ္းသပ္က်င့္သံုးျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစၿပီး ယင္းတို႔သည္ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္ကို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။ ျပည္သူလူထု သိနားလည္ထားျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္လိုေသာ အေျပာင္း 
အလဲအတြက္ လူထုေထာက္ခံမႈကုိလည္း ရရွိေစသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒေရးရာအဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုသည္ 
ႏုိင္ငံေရးအရ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္သူအေနႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ယခင္အက်ဳိးစီးပြားအုပ္စုမ်ားကို 
ျငင္းဆန္ရာတြင္ ပိုမိုအားရွိလာေစသည္။

ဦးသိ္န္းစိန္အစိုးရသည္ မူဝါဒေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူလူထုပါဝင္ခြင့္ရေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအခ်ဳိ႕ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း အစိုးရသစ္သည္ လူထုႏွင့္ထိေတြ႕ ျခင္းကို ဦးစားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင္ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစတတ္သည္။ မူဝါဒဦးတည္ခ်က္ကို ခိုင္မာေစၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္သူ၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အားေကာင္းလာေစမည့္အစား၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲမႈျဖစ္စဥ္ 
ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေစျခင္း မ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။ မၾကာခဏဆိုသလို လူထုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အင္အားေကာင္းသည့္ 
ေလာ္ဘီအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ားက လႊမ္းမိုးသိမ္းပိုက္သြားျခင္းမ်ားကိုလည္း ၾကံဳရေလ့ရွိသည္။ ထိုအႏၲရာယ္မ်ားကို 
ေရွာင္ရွားၿပီး စစ္မွန္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲမႈလိုအပ္သည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ 
စရိတ္စကလည္းႀကီးႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မူဝါဒပံုစံအသီးသီးအတြက္ မတူညီေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈပံုစံမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳသည္ မူဝါဒမ်ား၏သက္ေရာက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာၿပီး အခ်ိန္ကာလအလိုက္ 
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရးတို႔တြက္ ျပည္သူဘ႑ာ 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစဥ္မျပတ္ အထပ္ထပ္ေကာက္ယူစုေဆာင္းႏုိင္ရန္ အလြန္ 
အေရးႀကီးသည္။

မူဝါဒဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအမ်ဳိးအစားမ်ား

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး အဆိုျပဳမူဝါဒမ်ားအေပၚ လူထု 
ေထာက္ခံမႈကိုလည္း တုိးတက္ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အက်ဳိးစီးပြားအုပ္စုမ်ားက အုပ္စီးထားျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အက်ဳိးရွိေသာအၾကံျပဳတုန္႔ျပန္ ခ်က္မ်ား ထြက္မလာႏုိင္ျခင္းတို႔ မျဖစ္ရေလေအာင္ အထူးဂ႐ုစိုက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ေတာ့ လိုသည္။ 
မည္သ္ို႔ အေကာင္းဆံုးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း ဆိုသည္မွာမူ အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္သည္။ ဘံုသတ္မွတ္ထားေသာ 
ပံုစံဟူ၍မရွိပါ။ ဥပမာမ်ားမွာ- 

• အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္သည့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ဖိုရမ္မ်ား
• မီဒီယာမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း လြတ္လပ္စြာ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးၾကျခင္း
• လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ အျခားအစိုးရဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း
• ထင္ျမင္ခ်က္ေကာက္ခံျခင္း၊ ဦးတည္အုပ္စု၊ အမ်ားျပည္သူကန္႔ကြက္တိုင္ၾကားႏုိင္သည့္စနစ္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
• သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ က်င္းပၿပီး၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည့္ ပံ့ပိုးမႈရရွိသည့္ လူထု 

စည္းေဝးပြဲမ်ား



5 

အေထာက္အထားမ်ား 
အေပၚအေျခတည္ေစျခင္း

အေထာက္အထားမ်ားကို 
ဖလွယ္ျခင္း  ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း

မူဝါဒဒီဇုိင္းပံုစံကို
တိုက္႐ိုက္ပံ့ပိုးေပးျခင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ 

အတြက္ ဆန္းစစ္ 
အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
အခ်က္အလက္/
အၾကံဥာဏ္မ်ား 

စဥ္ဆက္မျပတ္ေပးျခင္း

ရရွိႏိုင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ဆန္းစစ္ေပးျခင္း

လိုအပ္ေသာအေၾကာင္း 
အရာမ်ားအတြက္

သုေတသနအသစ္မ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

လူထုအျမင္စစ္တမ္း 
အတြက္ လူထုပါဝင္ေသာ 

သုေတသန
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
ကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ 

မီဒီယာမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း

လူထုဖိုရမ္၊ စစ္တမ္း၊ 
အစည္းအေဝးမ်ားျဖင့္ 
လူထုသေဘာထား 
ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ 

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း

မူဝါဒေရးရာ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္သူ 

ဖိုရမ္မ်ား၊အၾကံေပးအဖြဲ႕ 
မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

မူဝါဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
တေလွ်ာက္လံုးတြင္ 

အဓိကအက်ဆံုးသက္ဆိုင္ 
ပတ္သက္သူမ်ားကို

ပါဝင္ေစျခင္း

မူဝါဒဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္ 

စာတမ္းမ်ား
ေရးသားျပဳစုျခင္း

ပံုမွန္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ 
မ်ားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္္ 

စစ္ေဆးမႈကို 
ေဆာင္ရြက္ကာ 

အၾကံေပးအဖြဲ႕သို႔တင္ျပျခင္း

မူဝါဒမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ 
ကို ဆန္းစစ္ တိုင္းတာျခင္း

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၊
အဆင့္ျမင့္မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား 

ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးထည့္ဝင္မႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး

မူဝါဒခ်မွတ္သူႏွင့္ သုေတသနသမားအၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ရပ္တည္ရွိေနရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ၎တို႔ ႏွစ္ဘက္ၾကား 
တြင္ လုံေလာက္ေသာနားလည္မႈရွိေနပါက သုေတသနမ်ားႏွင့္ အျခားအၾကံေပးမႈမ်ားမွာ ဆီေလ်ာ္ၿပီး အစိုးရ၏ မူဝါဒတိုးတက္ေရး 
အတြက္လည္း လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ခံရႏုိင္သည္။ အလြတ္တမ္း ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈမွသည္ ေရရွည္တရားဝင္ ကန္ထ႐ို္က္ထုိုးထားျခင္း 
မ်ဳိးအထိ ထိုဆက္ဆံေရးသည္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ အျခားေပါက္ေရာက္သူမ်ားက 
ထိပ္တန္းမူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားရွိ အဓိကသုေတသီမ်ားကို ေပါင္းကူးခ်ိတ္ဆက္ေပးေလ့ 
ရွိသည္။ 

အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္လည္း မူဝါဒဆုိင္ရာသုေတသနမ်ားကို လက္ခံရယူၿပီး လက္ေတြ႕သံုးႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက 
အရည္အေသြး သို႔မဟုတ္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိလ်က္သားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိခဲ့ေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္သစ္မ်ား 
အျဖစ္ ဇာတ္သိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ သုေတသနမ်ားကို လက္ခံရယူေရးအတြက္ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေသာပံုစံတစ္ခုမွာ အဆိုျပဳခ်က္ 
သစ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာအစိုးရ၏ သီးသန္႔မူဝါဒဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးရာထူးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ 
ေကာ္မတီမ်ား၊ ဌာနေပါင္းစံု လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားစသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားမွာ မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္းမ်ား 
(စကၠဴစိမ္းစာတမ္း) ႏွင့္ မူဝါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (စကၠဴျဖဴစာတမ္း) မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢ 
မ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူအစည္းအ႐ံုး၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

မူဝါဒေရးရာျပႆနာရပ္အမ်ားစုသည္ နယ္ပယ္မ်ားစြာကို သက္ေရာက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္အျပင္ မတူညီေသာ အက်ဳိးစီးပြားေပါင္းစံုတို႔ႏွင့္ 
လည္း ဆက္စပ္ေနေလ့ရွိသည္။ မွန္ကန္ျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းမ်ား လိုအပ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကဲ့သို႔ လူတိုင္းစိ္တ္ဝင္စားေသာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားမွအစ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံခ်က္ ဒီဇိုင္း ေျပာင္းလဲျခင္းကဲ့သုိ႔ လူသိနည္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ပါ အက်ဳံးဝင္သည္။
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မူဝါဒဆိုင္ရာ သုေတသနေဆာင္ရြက္ျခင္း
သုေတသနျပဳလုပ္မည့္အေၾကာင္းအရာကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ 
ၿပီးသည္ႏွင့္ သုေတသီသည္ ရွိၿပီးသား အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ 
မည္သည့္အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား ရရွိႏုိင္သည္ 
ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့ 
လာမႈအသစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္မလိုအပ္ဘဲ သုေတသီအေန 
ႏွင့္ ရွိၿပီးသားအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈျပဳ 
ကာ လုိအပ္ေသာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္သာလို 
သည့္ အခါမ်ဳိးလည္းရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံမ်ားတြင္လည္း 
အျခားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ရွိေနၿပီးေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
ဘာသာျပန္ဆိုေပးျခင္းက အသံုးအဝင္ဆံုး အဆင့္တစ့္ဆင့္ျဖစ္ 
ေနတတ္ျပန္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ က်န္ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတုိ႔၌မူ ကြင္းဆင္း 
ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို ေကာက္ခံစုေဆာင္း 
ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မည့္ ျပႆနာရပ္ 
အေပၚ မူတည္ၿပီး မည္သို႔ေသာ သုေတသနနည္းနာကို အသံုးျပဳ 
မည္ကို ဆံုးျဖတ္ကာ စစ္တမ္းမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ 
အျခား ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းနာ 
မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

အဆင့္ျမင့္မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္ 
မ်ားကို အလြယ္တကူေလ့လာႏုိင္မည့္ပံုစံျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 
တင္ျပရသည္။ ဘာသာရပ္အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ေရးသည့္ ရွည္ 
လ်ားလွေသာ သုေတသန အစီရင္ခံစာသည္ အစီရင္ခံစာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ႏွင့္ ႏႈတ္အားျဖင့္ အစီရင္ခံျခင္း 
စသည့္ ပံုစံမ်ားမပါဝင္လွ်င္ ၎တို႔အတြက္ အသံုးမဝင္လွေခ်။ 

အေရးအပါဆံုးေခါင္းေဆာင္က မည္သည့္အခါတြင္မွ် ဖတ္႐ႈမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေသးစိတ္က်ၿပီး  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးသပ္ 
ျပထားေသာ သုေတသနကိုယ္၌ကလည္း အေရးပါပါသည္။ ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသျပႏုိင္သလိ္ု အဆုိပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေလ့လာသုေတသနျပဳမႈ 
မ်ားကုိလည္း လမ္းဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ခုိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ အသိပညာ ေနာက္ခံရိွေသာအခါတြင္ မူဝါဒေရးရာ အင္စတီက်ဳ 
မ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္သံုး ႏွစ္ႀကိမ္သုံးအဆင့္မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ မူဝါဒေရးရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ 
ေပးႏုိင္ၾကသည္။

မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ား- ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳ

ကမ ၻာႏွင့္အဝွမ္းတြင္ အဆင့္ျမင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား အလြယ္တကူထိေတြ႕ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေဒလီ၊ ဆုိးလ္၊ လန္ဒန္ႏွင့္ ဝါရွင္တန္-ဒီစီစေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ရွိ 
ေနတတ္ၾကသည္။ ၎တို႔အနက္မွ အခ်ဳိ႕မွာ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕မွာမူ ႏုိင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးစီးပြားအုပ္စု 
မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနတတ္သည္။ အင္စတီက်ဳအမ်ားအျပားမွာ အစိုးရရန္ပံုေငြကိုရရွိၿပီး ေတြ႕ရွိလာေသာ အေထာက္အထား အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔ေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔တြင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊တရားမွ်တမႈႏွင့္ 
လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးတို႔ ပိုမိုျမင္႔တက္လာေစရန္အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိတတ္ၾကသည္။ 
၄င္းတို႔သည္ အစုိးရႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျပည္သူ႔ထံသို႔ အသိေပးျခင္း၊ ပစ္ပယ္ခံ သို႔မဟုတ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္မဲ့ 
ေသာ အုပ္စုမ်ားကို ေျပာဆိုခြင့္ရရိွလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။  

အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳအမ်ားစုသည္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာလႊမ္းေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေလ့ 
ရွိိ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔႔႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္မ်ား သတ္္မွတ္ေရးႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ သုေတသနမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလည္း ရွိေနတတ္သည္။ ထိုေယဘုယ်ပံုစံအတြင္း၌ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးတည္း သို႔မဟုတ္ 
ပံုစံတစ္ခုတည္းကိုသာ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသည္မဟုတ္ပဲ ၎တုိ႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ထြက္ 

သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ကို သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
ပံုေဖာ္ရမည္။ နမူနာအားျဖင့္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ 
သည္။

၁။ သုေတသီမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ 
ေပးျခင္း

၂။ ျပႆနာကို အသိအမွတ္ျပဳနားလည္ျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ား အေပၚ သေဘာတူညီျခင္း

၃။ လက္ရွိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ 
ျခင္း

၄။ သုေတသနေမးခြန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း

၅။ သုေတသနနည္းစနစ္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သုေတသန 
ဒီဇုိင္းေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္း

၆။ သုေတသီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ရွာေဖြခန္႔ထားျခင္း

၇။ သုေတသနကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၈။ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

၉။ သုေတသနအႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ တင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာ 
သံုးသပ္ခ်က္ပါ၀င္ေသာ သုေတသနရလာဒ္မ်ားကို ျပင္ 
ဆင္ထားရွိျခင္း
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ေပၚလာသည့္ပံုစံျဖင့္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။  

• အခ်ဳိ႕ေသာ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာက႑တစ္ရပ္အတြက္အထူးေဆာင္ရြက္ၿပီး ယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
အစိုးရဌာနႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည္။ ဥပမာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာေရးရာဆိုင္ရာ ဂ်ပန္အင္စတီက်ဳ သို႔မဟုတ္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးမူဝါဒ ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ဗီယက္နမ္အင္စတီက်ဳ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ကနဦး 
အဆင့္မ်ားတြင္ အစိုးရရန္ပံုေငြျဖင့္ အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကသည္။

• မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳအမ်ားအျပားမွာ အစိုးရႏွင့္ ခိုင္မာေသာဆက္သြယ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားၾကၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ားအျပားရွိျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအမ်ားအျပားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ပံံ့ပိုးေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ၎တို႔ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ 
ပုဂၢလိ္ကအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္ ၾကၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရရွိၾကသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ ကိုရီးယား ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအင္စတီက်ဳႏွင့္ ထိုင္း ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးသုေတသနအင္စတီက်ဳ တို႔ျဖစ္ၾက 
သည္။

• မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားကုိ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားအတြင္း၌လည္း တည္ေထာင္ေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ စကၤာပူ မူဝါဒေရးရာေလ့လာမႈ အင္စတီက်ဳႏွင့္ တ႐ုတ္တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားအတြင္းမွ အင္စတီက်ဳမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
အျခားဥပမာမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ သိပၸံနည္းပညာနယ္ပယ္အတြင္း ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကုမၸဏီႀကီး 
မ်ားကတည္ေထာင္ထားေသာ အင္စတီက်ဳမ်ားျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ထင္ရွားသည္။

• အခ်ဳိ႕ေသာ သီးျခားလြတ္လပ္မႈအရွိဆံုး မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ဆႏၵျပမႈႈႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ သမုို္ိင္းမ်ားမွ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ျပည္သူ႔ဖူလံုေရးႏွင့္ အစိုးရေဆာင္ရြက္ 
မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေရး စသည္တို႔ကို အဓိကဦးစားေပးထားရွိၾကသည္။ ဥပမာမ်ားတြင္ ကိုရီးယားျပည္သူမ်ား၏ ျပည္သူ႔ 
ဒီမိုကေရစီ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရွိ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဳ အမ်ားအျပားပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လားရာတူ႐ူခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားကိုအေျခခံၿပီး မူဝါဒေရးဆြဲေရးအတြက္ အလားအလာမ်ားကို စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 
အေမြအႏွစ္မ်ားက လႊမ္းမိုးပံုေဖာ္ျခင္းကို ခံခဲ႔ရသည္။ လက္ရွိ အရပ္ဘက္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို 
အေျခခံၿပီး မူဝါဒေရးဆြဲသည့္အေတြ႕အၾကံဳ မဆိုသေလာက္သာရွိၾကသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစၿပီး အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားကို အာဏာရ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လံုျခံဳေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားက မူဝါဒေရးဆြဲေရးျဖစ္စဥ္ကို 
လႊမ္းမိုးခဲ႔သည္။ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ ရိွခဲ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာသည္ အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ေနာက္တြင္ က်န္ခဲ့သည္။ 
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးက႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိက်ခိုင္လံုေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ 
အစိုးရအဖြဲဲ႕အစည္းမ်ားမွ မူဝါဒဆိုင္ရာဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမ်ား လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္သည္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းလာခဲ့ 
သည္။ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားႏွင့္ အျခားသီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္ သို႔မဟုတ္ 
လံုးဝမရွိေပ။ ထိပ္တန္းအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွာ စစ္တပ္မွ အၿငိမ္းစားယူထားေသာ အရာရိွႀကီးမ်ားသာျဖစ္ၾကၿပီး၊ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ 
လည္း သုေတသနအနည္းငယ္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားကိုလည္း တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ 
ထားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ထက္ေအာက္အမိန္႔ေပးၿပီး တင္းက်ပ္စြာထိ္န္းခ်ဳပ္ထားေသာဝန္းက်င္တို႔ေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထိန္ခ်န္ထားသည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု စတင္ထြန္းကားလာသည္။ ထိပ္တန္းမူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔သိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခား 
သူမ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းမရွိေတာ့ေခ်။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုလည္း အားေပးျခင္းမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ 
ႏိုင္ငံေရးဆက္သြယ္မႈမ်ားမွာလည္း ပုဂၢလသေဘာေဆာင္လာၿပီး မူဝါဒမ်ားကို အာဏာရွိေသာ လူတစ္စု သို႔မဟုတ္ လူအခ်ဳိ႕၏ အက်ဳိး 
စီးပြားအတြက္ ဦးတည္ၿပီး ခ်မွတ္လာခဲ့သည္။ မူဝါဒအမ်ားအျပားမွာ အာဏာရွိသူမ်ားအၾကား ပုဂၢိဳလ္ေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားမွ လာ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း မရွိ္ေတာ့ေပ။ အာဏာရွိသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႇ 
ေပးမည့္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားသည္။

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစတင္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္တက္လာေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လ်င္ျမန္စြာ ေရွ႕သို႔ 
တိုးတက္လာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ ပိုမိုရရွိလာျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြြဲ႕စည္း 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ပိုမိုရရွိလာခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ား တည္ေထာင္ရန္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေသာ ေရခံေျမခံမ်ားရရွိလာသည္။ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံံမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူ 
လက္လွမ္းမီွလာၿပီး ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ 
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အေထာက္အထားကိုအေျခခံေသာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈပံုစံကို အားေပးခဲ့ၾကသည္။ 

မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းသည္ သမၼတ (သမၼတ႐ံုးႏွင့္ အၾကံေပးမ်ားအပါအဝင္) ပါဝင္ေသာ ထိပ္ဆံုးအဆင့္တြင္သာ အဓိကတည္ရွိေနၿပီး 
ထိပ္တန္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံတြင္လည္း လက္ေတြ႕အေျခအေနအရ ရွိေနခဲ့သည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္ 
အဆင့္ဆင့္ ခြဲေဝေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အေထာက္အထားမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳမဆိုစေလာက္သာရွိၾက 
သည္။ အထူးသျဖင့္ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးႏွင့္ သမၼတအၾကံေပးစေသာ ထိပ္တန္းအာဏာရိွသူမ်ားကသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
မ်ားမွေပးေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာအၾကံဥာဏ္မ်ားကို လက္ခံရယူခြင့္ရွိသည္။ ျပည္သူႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမွာ အကန္႔ 
အသတ္ႏွင့္သာရွိသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွာလည္း တိုက္႐ိုက္လမ္းၫႊန္မႈမပါပဲ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ခြင့္ အလြန္နည္းပါးသည္။ 

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္မည့္အစိုးရသည္ အလားတူစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္သာျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီး 
အသစ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမွာ အကန္႔အသတ္ရိွမည္ျဖစ္ၿပီးသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးခ်ဖူးသည့္ေနာက္ခံလည္း နည္းပါးႏိုင္သည္။ အေထာက္အထားကိုအေျခခံကာ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ 
ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုရန္လိုအပ္ၿပီး မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားႏွင့္ 
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေအာက္ပါပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၎တို႔ကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

မူဝါဒဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိပါကအစိုးရသည္ သက္ဆိုင္ 
ရာ ရညမ္နွ္း ခ်က္မ်ား ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေပမည္။ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ပြင့္လင္းစြာအသံုးခ်ပါက မူဝါဒအသစ္မ်ားအတြက္ လူထုေထာက္ခံမႈကိုရရွိႏုိင္ၿပီး ယခင္အက်ဳိးစီးပြားကိုအေျခခံထားေသာ အုပ္စုမ်ား 
ႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈကုိ တြန္းလွန္ရန္လည္း ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ဆီေလ်ာ္ 
ၿပီး အရည္အေသြးလည္းေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ သုေတသနအင္စတီက်ဳမ်ား 

လက္ေတြ႕ 
အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္

မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ား (Demand)1

ေရတိုလိုအပ္ခ်က္
လတ္တေလာ မူဝါဒေရးရာ 

စိန္ေခၚမႈမ်ား

ေရရွည္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို မူဝါဒဆိုင္ရာ 
သုေတသနမ်ားအား ပံုမွန္ေလ့လာ 

သိရွိေစရန္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔မွ 
လာျခင္းျဖစ္သည္။

•  သမၼတ႐ံုး

• ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

• လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား

• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား

• ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အရာရွိႀကီးမ်ား 
ႏွင့္ နည္းစနစ္ပိုင္းဌာနမ်ား

• စည္ပင္႐ံုးမ်ားႏွင့္ 
ေဒသႏၲရအစိုးရ႐ံုးမ်ား

အေထာက္အထားမ်ားေပးႏုိင္မႈ
(Supply)

မူဝါဒေရးရာ သုေတသနအေတြ႕ 
အၾကံဳ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရွိျခင္း

အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ 
သုေတသန အင္စတီက်ဳမ်ားသည္ 

အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား
ေပးေသာ္လည္း ၎တို႔ကို 

ေထာက္ပံ့ရန္လိုသည္။

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္ 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သူမ်ား

• ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏နည္းပညာ 
ဌာနခြဲမ်ား

• ျပည္တြင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုမ်ား

• တကၠသိုလ္မ်ား

• ႏို္င္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
နည္းပညာအေထာက္အကူ

• ေစ်းကြက္သုေတသန 
ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑
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သည္ လူထုသိနားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတို႔ကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏုိ္င္သည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္တို႔ကို အသံုးခ်ႏို္င္သည့္ 
အျပင္ အစဥ္အလာသတင္းဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳ၍ လူထုကိုဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္မည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ထုတ္လုပ္ေရးအခြင့္အလမ္းမွာ နိမ့္ပါးေသာအစမွတ္မွၾကည့္လွ်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ သုေတသန 
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဳအသစ္မ်ား စတင္တည္ေထာင္ေနၾကၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈမွသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အထိက်ယ္ျပန္႔ေသာ က႑မ်ားရွိ ျပႆနာရပ္ေပါင္းစံုကို စတင္ထိေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ 
ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အေျခအျမစ္မ်ားမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲတြင္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ 
မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း အဆက္အသြယ္မ်ားရွိၾကသည္။ ထိုအသစ္ေပၚ 
ထြန္းလာေသာ သုေတသနအင္စတီက်ဴမ်ားသည္ အစိုးရသစ္အတြင္းရွိ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား ရယူသုံုးစြဲႏုိင္မည့္ တန္ဖိုးရွိေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားမွာ ကနဦးအဆင့္တြင္ပင္ ရွိေနေသးၿပီး အဓိကက် 
ေသာ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပား က်န္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ စုေဆာင္းရရွိႏိုင္ေသာ သုေတသနစြမ္းရည္အကန္႔အသတ္က သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေထာက္ပံ့မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး အသစ္ျဖစ္ထြန္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာလည္း သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ကြန္ရက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကို သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုမိုဦးစားေပးလိုသည့္ပံု ေပၚေနသည္။ သုေတသန အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားမွာလည္း 
ခိုင္မာေသာအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံမႈကို မရရွိေသးေပ။ ၎တို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္းေပၚတြင္ 
မီွတည္ေနရၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွစ္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ‘ကြာဟမႈ’ မ်ားႏွင့္ မယုံၾကည္မႈမ်ားေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းခံမႈမ်ားကို
လည္း အတားအဆီးျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ မူဝါဒမ်ား ေဆြးေႏြးျငင္းခံုရန္ ပံုမွန္အခင္းအက်င္းမ်ားမရွိသည့္အခ်က္ကိုလည္း ထည့္ 
စဥ္းစားရမည္။

အေထာက္အထားကို အေျခခံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ေတာင္းခံမႈႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မႈ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို တည္ 
ေဆာက္ရန္အတြက္ ေရရွည္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ဳိး လိုအပ္သည္။ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ား ဆက္လက္ဖြံ႕ ၿဖိဳး တိုးတက္လာသည္ 
ႏွင့္အမွ် လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္လာႏုိင္ 
မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ေရာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ပါ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ား တည္ေထာင္ႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား 
ကို တည္ေဆာက္လာႏုိင္ၿပီး မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အႏွစ္သာရရွိစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ ေဒတာေဘ့စ္ (database) မ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ရွိရွိေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံျခင္း၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာျပင္ဆင္တင္ျပေပးႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔သည္ လက္ေတြ႕ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားသည္ လူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမွသည္ အက်ဳိး 
ဆက္မ်ားကို တိုင္းတာအကဲျဖတ္ျခင္းအထိ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္၏ မ်က္ႏွာစာရပ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 
သုေတသနကိုယ္တ္ိုင္ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဴမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည့္ အဓိ္ကလုပ္ငန္းရပ္မ်ား
ေရရွည္အခန္းက႑ကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဴမ်ားတြင္ ေရရွည္ခံေသာ အေျခခံမ်ားရွိဖို႔လိုသည္။ ယင္း 
တြင္ ေခါင္းခံေဆာင္ရြက္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ သုေတသနစြမ္းရည္ႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ရန္ပံုေငြတို႔လိုအပ္သည္။ မူဝါဒေရးရာ 
အင္စတီက်ဳမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည့္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ရွင္းလင္းေသာ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ - မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဴမ်ားသည္ ရွင္းလင္းေသာ ဦးတည္ခ်က္ရွိရန္လိုသည္။ 
က႑အလိုက္ျဖစ္ေစ (ဥပမာ- က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ေက်းလက္စီးပြားေရး)၊ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ျဖစ္ေစ (ဥပမာ- အခန္း က႑ 
ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုေျပာင္းလဲေရး)၊ အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေစ (ဥပမာ- စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရးစက္ဝန္းသို႔ အၾကံေပးျခင္း) ဦးတည္ခ်က္ ထားရွိႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳက ဦးတည္ေသာ သတ္မွတ္ 
အုပ္စုကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ထားရမည္။

သီးျခားလြတ္လပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္း - မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳသည္ အစ္ိုးရ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ 



10 

တိုင္ေအာင္ လံုေလာက္ေသာအတုိင္းအတာအထိ ၎တို႔ႏွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္ေနဖို႔လည္းလိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မည္သည့္ 
ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္ခံႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ အင္စတီက်ဳမွဝန္ထမ္းမ်ားကို အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  ရာထူးရာခံမ်ား 
ယူခြင့္ေပး၊ မေပး စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတိက်သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ထားရွိရမည္။ 

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား - ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြမႈတို႔အတြက္ အေရး 
ႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဴမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ 
စြမ္းတို႔ကို တည္ေဆာက္ရန္လိုၿပီး တစ္ဦးေကာင္း ေခါင္းေဆာင္မႈမွေန၍ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ထိေရာက္မႈသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္။

တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ - ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 
ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ထားရွိျခင္း၊ ၎တို႔အတြက္ အတိအက်သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားထားရွိျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးစနစ္မ်ား ထားရွိျခင္း ႏွင့္ ျပင္ပသံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားထားရွိေရး စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု 
ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ စရိတ္လည္းနည္းၿပီးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 
လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာတက္လာၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိႏုိင္မည့္
အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး - မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားသည္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ၿပီး 
ယံုၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာ ထိေရာက္မႈရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ သီးျခားလြတ္လပ္မႈကို မဆံုး႐ံႈးေစပဲ အစိုးရဌာနမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရမည္။ ယင္းခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပုဂၢိဳလ္္ေရးဆန္ 
ေနႏုိင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႕အစည္းခ်င္းတရားဝင္ဆက္ဆံေရးမ်ား ပိုမုိျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္ေခ်ရွိသည္။

ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား - လံုေလာက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕သိနားလည္မႈမ်ားသည္ သုေတသနမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သက္သက္မဟုတ္ပဲ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပႆနာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္မႈ၊ ရွိေနေသာ စာအုပ္ 
စာတမ္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းမႈႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ၊ ပညာရွင္မဟုတ္ေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားထံသို႔ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 
ကို တင္ျပေပးပို႔ႏိုင္မႈႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားကိ္ု စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မႈစသည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္လည္း လိုအပ္သည္။ 
ထုိကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနသလုိ ရွားလည္းရွားပါးသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္ေတာ္ 
ျပန္လာေသာ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားက အခ်ဳိ႕ေသာ ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ား 
သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ သုေတသနမ်ားကို အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အလုပ္အပ္ျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္အလံုးစံု မေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္သည္မ်ားကို  
အျခားျပည္တြင္းႏွင့္  ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဝန္ထမ္း 
မ်ားတြင္လည္း ဝါရင့္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အလယ္အလတ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အငယ္တန္း ဝန္
ထမ္းအမ်ားအျပားရွိေနဖို႔လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈသည္လည္း မူဝါဒေရးရာ အင္စတီက်ဳ 
မ်ား၏ အေစာပိုင္းဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ထိုႏုိင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး သုေတသီအသစ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ 

သုေတသနအရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းျခင္း - မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေမးပုစၧာမ်ား 
မွာ- သုေတသနမ်ားသည္ ခိုင္မာအားေကာင္းၿပီး ယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္ေလာက္ပါသလား။ သုေတသနမ်ား၏ အရည္အေသြးကို မည္သို႔ 
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသနည္း။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္လမ္းၫႊန္မႈမ်ားမွာ တသမတ္တည္းရွိၿပီး အလုပ္ျဖစ္ပါသလား။ 
မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္သို႔ေသာပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့သနည္း။ သုေတသနစာတမ္းမ်ားအျပင္ မူဝါဒေရးရာ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္္မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏုိင္ရန္ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အျခားမည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္စြာ 
မွ်ေဝေပးႏုိင္ခဲ့သနည္း။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားအေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ မူဝါဒေရးရာသုေတသန
ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို မည္သို႔ေပးအပ္ႏုိ္င္ခဲ့သနည္း။

ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ျခင္း - ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားသည္ တန္ဖိုးရွိသည္မွန္ေသာ္လည္း 
၎တို႔ကို ဂ႐ုတစိုက္ စီမံခန္႔ခြဲဖုိ႔လိုသည္။ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားသည္ အစိ္ုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည့္အစား ရန္ပံုေငြရရိွေရးကိုသာ ပိုမိုအားစိုက္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အေျခအေနသို႔လည္း 
ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ အကူအညီယူသူမ်ားသည္ ၎တို႔လိုအပ္သည့္ အကူအညီအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတို႔မွာ မည္သည္တို႔ု 
ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာႏွင့္ ခိုင္မာစြာ ေတာင္းဆိုႏုိင္ရမည္။
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ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ႏုိင္ငံတကာရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေရးေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

• အစိုးရသစ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစေရး - လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးအသစ္မ်ားသည္ 
အေရးပါေသာ မူဝါဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ယံုၾကည္ 
စိတ္ခ်ရၿပီး ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္သည္။

• အစိုးရႏွင္ ့ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားခ်ိတ္ဆက္ေပးေရး - သုေတသီမ်ား၊ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ 
ပုဂၢိဳလ္္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ေရတိုမူဝါဒေရးရာ သုေတသနမ်ားမွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရရွည္တြင္ 
အဖြဲ႕အစည္းခ်င္းဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားရန္ လိုအပ္သည္။

• အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအတြင္း မူဝါဒေရးရာဌာနခြဲမ်ားကို တည္ေထာင္ရန္လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 
အင္စတီက်ဳမ်ားကိုလည္း တည္ေထာင္ေရး - အစိုးရစနစ္အတြင္းႏွင့္ျပင္ပ ႏွစ္ေနရာစလံုးတြင္ အမ်ိဳးစံုကြဲျပားေသာ  မူဝါဒ 
ေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ား လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ 
မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ တစ္ခုတြင္လိုအပ္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ဳိးစံုကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

• မူဝါဒစက္ဝန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေရး - သုေတသနမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ မူဝါဒေရး 
ရာအင္စတီက်ဳမ်ားသည္ မူဝါဒေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာ 
မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ပ့ံပုိးကူညီျခင္းႏွင့္ မူဝါဒအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေပးျခင္းမ်ားက္ိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

• အနိမ့္ဆံုးသတင္းအခ်က္အလက္ အရည္အေသြးျပည့္မီေရးကို ဦးတည္ေရး - မူဝါဒဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ားသည္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အေဟာင္းႏွင့္အသစ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏို္င္ငံတကာႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္မႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ 
ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားမွ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ရယူသံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။ 
ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးကိစၥရပ္မွာ သုေတသနအစီအစဥ္အသစ္မ်ား ေဖာ္ 
ထုတ္ေရးမဟုတ္ပဲ ရွိေနၿပီးသား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္ 
မ်ားကို ရရွိေရးပင္ျဖစ္သည္။

• က်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္ေသာ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ထိေတြ႕ေဆာင္္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကို 
စမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္ေရး - သုေတသနမ်ားႏွင့္ လူထုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာတုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး 
အတြက္ ကနဦးစမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ဥပမာမ်ားကို 
ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ၿပီး ျပန္လည္မွ်ေဝေပးရမည္။

• မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ႏုိ ္င္ရန္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ကူညီႏုိင္ေရး - 
မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းရပ္တည္မႈဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားကိုလည္း 
ေရရွည္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ လုိအပ္သည္။ သီးျခား (စီမံခ်က္) ရလာဒ္မ်ားထြက္ေပၚေရးအတြက္ ေပးအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြ 
မ်ားခ်ည္း မလံုေလာက္ေခ်။

• မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဳမ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားရွိေသာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဘာသာရပ္ဌာန 
မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီေပးေရး - ပံုမွန္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အသိပညာဖလွယ္ေရးမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသည္။

• သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏုိင္မႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး - သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္ ႏွင့္ ရွိရင္းစြဲ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို သုေတသီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ပိုမိုလက္လွမ္းမီေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားသည္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပိုမိုရရိွမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားကလည္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုလက္လွမ္းမီွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး မူဝါဒအင္စတီက်ဳမ်ားက ထပ္ေလာင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တရားမွ်တ၍ ထိေရာက္ေသာမူဝါဒမ်ား အတြက္လိုအပ္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း စသည့္အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
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အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအေၾကာင္း

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ ႏုိင္္ငံတကာ ဖံြ႔ ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေန 
သည့္ အာရွေဒသရွိ လူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုၾကာ 
ကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း ေတြ႔ၾကံဳ 
ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးဖံြ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Books for Asia 
အစီအစဥ္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားကုိပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အာရွေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တရားမွ်တကာ ဖံြ႔ ၿဖိဳး 
သာယာေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကုိတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိၿပီး အာရွႏုိင္ငံေပါင္း (၁၈) ႏုိင္ငံႏွင့္ 
ဝါရွင္တန္၊ ဒီ စီ တုိ႔တြင္္ ႐ုံးမ်ားရွိပါသည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
တဲြဖက္လုပ္ေဆာင္ကာ၊ ရန္ပံုေငြမ်ားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ဖံြ ႔ ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအလွဴရွင္မ်ားမွ လက္ခံရရွိပါသည္။


