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သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း အစီအစဉ်

သုတေသန ကွာဟချက်များကို ပေါင်းကူးပေးခြင်းနှင့် ဖွံဖြိုးရေး မူဝါဒများကို
ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း
ယနေ့ကမ္ဘာတွင်၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအနည်းငယ်မှ လွဲလျှင် အစိုးရများနှင့် အလှူရှင်များတွင် လူမှု
သိပသ
္ပံ တ
ု ေသန အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်သည့် စနစ်ကျသော သတင်းအချက်အလက် အနည်းငယ်သာ
ရှိကြသည်။ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံး
ဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (global agenda)ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဖွံ့ဖြိုး
မှုနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ဝေဖန်သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်ရန်၊ ထို့အတူ လုပ်ငန်းများနှင့် ပြုပြင်
ပြောင်းလဲမှုများကို ဒေသပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများအပေါ် အခြေခံပြီး ဆောင်ရွက်ရန်
မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သိပ္ပံပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းအား ဒေသတွင်း
သုတေသနစွမ်းရည်များ ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ လိုအပ်သည်။
ထိုကွာဟချက်ကို

မည်သို့

ပေါင်းကူးပေးရမည်နှင့်

ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်

ပြုလုပ်သည့်

သုတေသနပုံရိပ်ကို မည်သို့ မြှင့်တင်ပေးရမည်တို့ကို နားလည်ရန် သော့ချက်မှာ သုတေသနစနစ်အား
အသေးစိတ် သရုပ်ခွဲ လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သုတေသနစနစ်များအား သရုပ်ခွဲသုံးသပ်ခြင်း
သည် မူဝါဒ ရေးဆွဲချမှတ်သူများ၊ အလှူရှင်များနှင့် ပညာရှင်များအား “ဒေသခံသုတေသနများ(local
research) ပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်၊ ထို့အတူ လူထုဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု (public debate)နှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ
သည့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံဖြိုးရေးမူဝါဒများအတွက် ဒေသခံသုတေသနများသည် အရေးကြီး
သည့် သွင်းအားစုတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်းကို အားလုံး လက်ခံယူဆလာကြရန် (ဝါ) ခေတ်ရေစီးကြောင်း
(mainstream) တစ်ရပ်ဖြစ်လာရန် ဘာတွေ လုပ်နိုင်သနည်း”ဆိုသည့် မေးခွန်းကို ဖြေဆိုနိုင်ရန် ကူညီ
ပေးသည်။
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လူမှုသိပ္ပံသုတေသနစနစ်များကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စံသတ်မှတ်ခြင်း
၂၀၁၄ တွင် စတင်ဆောင်ရွက်သည့် “သုတေသနလုပ်ခြင်း” (Doing Research) အစီအစဉ်သည်
နိုင်ငံများ၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုရန်အတွက် အရည်အသွေးမြင့်သော
လူမှုသိပ္ပံသုတေသနများ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် အသုံးချနိုင်မှု စွမ်းရည်အပေါ် အမျ ိုးသား
သုတေသနစနစ်(national research system

1

)၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည် မည်သို့အကျ ိုး

သက်ရောက်သည်ကို စနစ်တကျအကဲဖြတ်ရန် အတွက် Global Development Network – GDN က
အစပြု ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်အဆင့် (၂၀၁၄-၂၀၁၇)ကို ပြင်သစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေး အေဂျင်စီ (Agence Francaise de Development)၊ (Bill & Melinda Gates Foundation)၊
ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန (French Ministry of Foreign
Affairs and International Development)နှင့် ဆွစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Swiss
Agency for Development and Cooperation) တို့၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့်နိုင်ငံ ၁၃နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့
သည်။ ၂၀၁၇ တွင် GDN သည် ရှေ့ပြေးစမ်းသပ် လေ့လာမှုများ (pilot studies 2)ကို ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီး
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ3 ရှိ လူမှုသိပ္ပံ သုတေသန စနစ်များကို လေ့လာရန်“သုတေသန အကဲဖြတ်မှု ပြုလုပ်
ခြင်း” (Doing Research Assessment) ဆိုသည့် စံပြုနည်းစနစ်(standard methodology) တစ်ရပ်ကို
ချမှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ မှ စတင်ကာ GDN သည် သုတေသနစနစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သက်သေ
အထောက်အထားများ စုဆောင်းရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် (ပြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ထား
သော) နိုင်ငံတော်အဆင့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ Doing Research Assessments
ကို အကောင်အထည် ဖော်လျှက်ရှိပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်သည်ကမ္ဘာ့တောင်ပိုင်းနိုင်ငံများ၌ သုတေသန
အခြေခံသည့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်နိုင်သော အထောက်အထားအသစ်များကို အမျ ိုးသားသုတေသန
မူဝါဒများအတွက် မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများထံ ပေးအပ်တင်ပြရန် သီးသန့်ရည်ရွယ်သည့် သုတေသန
အဖွဲ့အစည်းများ ကွန်ယက်တစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာရေးကို အထောက်အကူပြုရန်လည်း ရည်ရွယ်သည်။

1 ဤစာတမ်းတွင် ‘သုတေသနစနစ်’ (research system) နှင့် ‘လူမှုသိပ္ပံသုတေသနစနစ်’ (social science research system)
ဟူသော ဝေါဟာရနှစ်လုံးကို အပြန်အလှန် ဖလှယ်သုံးစွဲထားပါသည်။
2 www.gdn.int/sites/default/files/GDN-2017-DR-pilot-synthesis.pdf
3 www.gdn.int/sites/default/files/GDN%20-%20Theoretical%20Framework.pdf
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သုတေသနလုပ်ခြင်း အမျ ိုးသား ဆုံမှတ်များ (Focal Points) - ဒေသတွင်း ‘သုတေသန
အပေါ် သုတေသန’ ကျွမ်းကျင်မှု၏ တောင်ပိုင်း ကွန်ယက်4
GDN နှင့်

ဒေသဆိုင်ရာ

ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်

အဖွဲ့အစည်းများအကြား

သုတေသနမူဝါဒများ

ပူးပေါင်း

လုပ်ချင်လာအောင်

ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်

အားပေးရန်၊

သုတေသန

အားသာချက်များ၏ အနေအထားနှင့် ဆက်စပ်နေမှုတို့ကို မှတ်တမ်းပြုရန်၊ သုတေသနစွမ်းရည်
မြှင့်တင်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို ထောက်ပံ့ရန်၊ ထို့အတူ မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ဒေသတွင်း
ဒီမိုကရေစီဆွေးနွေးမှုများအတွက်

အသုံးပြုနိုင်သည့်

သုတေသနအရည်အသွေးကို

မြှင့်တင်ရန်

လည်း အစီအစဉ်က ရည်ရွယ်သည်။ လူမှုသိပ္ပံသုတေသနသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူ့အပြုအမူ
များကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ပေးသည်။

ကိုယ့်နိုင်ငံနှင့်

(agendas)အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ

ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ

ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

စိန်ခေါ်မှုများကို

ပိုပြီးနားလည်

လာမှုသည် အခြေခံကျသည်။ လူမှုသိပ္ပံသုတေသနသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကိုပိုပြီး
နားလည်သွားအောင် ကူညီပေးသည်။ နိုင်ငံအလိုက် အစီရင်ခံစာများ၊ နှိုင်းယှဉ် လေ့လာထား
သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ

အစီရင်ခံစာများနှင့်

အချက်အလက်များသည်

သုတေသန၊

ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်

မူဝါဒဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းများတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားသူများအား ၎င်းတို့၏ မူဝါဒကို ဦးတည်သည့်
သုတေသန ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းနှင့် ထိုပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် မည်သို့
လုပ်နိုင်ကြောင်း အသိပေးလိမ့်မည်။

သုတေသနအကဲဖြတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း - သုတေသနစနစ်များကို နားလည်ရန်၊ စနစ်၏
မြေပုံထုတ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန်
“သုတေသန အကဲဖြတ်မှုပြုလုပ်ခြင်း”၏ ထူးခြားသည့် လက္ခဏာ (unique feature)5 တစ်ရပ်
မှာ ၎င်း၏ နည်းစနစ် (methodology)သည် လူမှုသိပ္ပံ ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ရင်ဆိုင်နေရသည့် စနစ်ဆိုင်ရာ
အတားအဆီးများနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်
အသုံးချမှုဆိုင်ရာ အချက်များနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသူများအား တန်းတူအလေးထားမှု (တူညီ
သော အရေးပါမှု) ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို methodology တွင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ သို့မဟုတ်
ဒေသရှိ လူမှုသိပ္ပံသုတေသန စနစ်အပေါ် အကျ ိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေသည့် အကြောင်းအချက်များ
အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသရုပ်ခွဲရန်အတွက် အဆင့်သုံးဆင့် ပါဝင်သည်။ ထိုအဆင့်များသည် အသိပညာ
ဗဟုသုတများစွာနှင့် အသိအမြင် မြှင့်တင်ရေး အားထုတ်မှုမျာကို ပေါ်ပေါက်လာစေသည်။

4 တောင်ပိုင်းကွန်ယက် (Southern network) ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့် နိုင်ငံများပါဝင်ပြီး၊ နိုင်ငံတကာ
ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အပံ့ကိုရယူနေသောနိုင်ငံများကိုဆိုလိုသည်။
5 www.gdn.int/doing-research-assessment
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“သုတေသန အကဲဖြတ်မှုပြုလုပ်ခြင်း”တစ်ရပ်အား အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အတွက် အဆင့်များနှင့်
လုပ်ငန်းများ”
နောက်ခံအခြေအနေများသုံးသပ်မှု

သူတေသနဆောင်ရွက်သူများအကြား ဆက်စပ်မှုမြေပုံ ရေးဆွဲ
ခြင်း

သုတေသနလုပ်ခြင်း မူဘောင်

နိုင်ငံအဆင့်တွင် အချက်အလက်အသစ်များ ကောက်ယူခြင်း
“သုတေသန အကဲဖြတ်မှုပြုလုပ်ခြင်း”အား ထုတ်ဝေခြင်း
နိုင်ငံတော်အဆင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ နှင့် ဖြန့်ဝေခြင်း

သုတေသနလုပ်ခြင်း မူဘောင် - အကဲဖြတ်မှု၏ ဗဟိုချက်
သုတေသနလုပ်ခြင်း မူဘောင်သည် နည်းလမ်းများ ပေါင်းစပ်ထားသည့် သုတေသန စစ်ဆေး
တိုင်းတာမှု (mixed-method research module)တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထိုမူဘောင်သည် အမျ ိုးသား
သုတေသနစနစ်ကို

နောက်ခံအခြေအနေများအရ

နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်စေသည်။

လူမှုသိပ္ပံ၏

ထုတ်လုပ်မှု၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် သုံးစွဲမှုကို ဆုံးဖြတ်သည့် အဓိကအချက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်စေသည်။ ပုံမှန်
အားဖြင့် မူဘောင်သည် စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းသူများ (regulators) သတိထားသင့်သော ရှုထောင့်များ
(aspects)ကို မြင်နိုင်စေသည့် သို့မဟုတ် သုတေသနထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှု သို့မဟုတ် ထိုသုတေသန
ကို အသုံးပြုရန်အတွက် စွမ်းရည်တည်ဆောက်မှုတွင် မဟာဗျူဟာကျစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်မှုများ ပြုလုပ်
နိုင်ရန်အတွက် တိုင်းတာမှု အခြေခံ စမှတ်(baseline)တစ်ရပ်ကို ရရှိစေသည့် မှန်ဘီလူးတစ်ခုအဖြစ်
ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
	မူဘောင်သည် နိုင်ငံအသီးသီးရှိ သုတေသနစနစ်များကို နှိုင်းယှဉ်ရန်နှင့် စံသတ်မှတ်ချက်
(benchmark) အခြေခံနည်းစနစ် အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ညွှန်းကိန်း (indicator) ၅၄ ခု ပါရှိသည်။
ထိုအညွှန်းကိန်းများအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတို့၏ဆုံမှတ်များ (National Focal Points)မှ သတ်မှတ်
သည့် ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ နောက်ခံအခြေအနေနှင့်အညီ ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့
အား စီမံကိန်း လမ်းညွှန်ချက်များ (project guidelines)နှင့်အညီ ရွေးချယ်ထားပြီး၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်၏
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ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီအောင်လည်း ညှိုနှိုင်းပြင်ဆင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတိုင်းသည် တူညီ
သည့် မူဘောင်နှင့် အထွေထွေလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် နိုင်ငံအသီးသီးက
ပြုစုလိုက်သည့် သုတေသနအကဲဖြတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း (DRA)ကို ပြဌာန်းသတ်မှတ်ထားသော ညွှန်း
ကိန်းအစီရင်ခံစာများကို နှိုင်ယှဉ်လေ့လာနိုင်ခွင့် ရစေသည်။ နိုင်ငံအလိုက် အစီရင်ခံစာများ(Country
Reports)သည်လည်း နိုင်ငံအားလုံးအတွက် တူညီသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း ပြုစုကြခြင်းကြောင့် တစ်ခု
နှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်သည်။
၁။ ထုတ်လုပ်မှု

သွင်းအားစုများ

၁.၁။ သုတေသန သွင်း
အားစုများ
၁.၂။ သုတေသန

လုပ်ဆောင်ချက်များ

ယဉ်ကျေးမှုနှင့်
ပံ့ပိုးကူညီသည့်
ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းများ

၂။ ပျံ့နှံမှု

၃။ မူဝါဒ အသုံးချမှု

၂.၁။ ဆောင်ရွက်ကြ

၃.၁။ မူဝါဒနှင့်

သူများ နှင့် ကွန်ယက်

လိုက်လျောညီထွေဖြစ်

များ

သည့် သုတေသန

၂.၂။ သုတေသန ဆက်

၃.၂။ သုတေသန

သွယ်မှု အလေ့အကျင့်

အခြေပြု မူဝါဒရေးဆွဲ

များ

ချမှတ်ခြင်း

၂.၃။ သုတေသန ရလဒ်
ရေးသားထုတ်ဝေသော
သုတေသနများ

၁.၃။ ရေးသားထုတ်ဝေ

များကို အများပြည်သူ

၃.၃။ သုတေသန

သော သုတေသနများ

သို့တင်ပြ၊ ဆက်သွယ်မှု

အခြေပြု မူဝါဒ ကိရိယာ

နှင့် သင်တန်းများ

လုပ်ငန်းများနှင့် နည်း

များ

လမ်းများ

ရလဒ်များ

၁.၄။ အခွင့်အရေးများ

၂.၄။ သိပ္ပံပညာအား

၃.၄။ ပိုကောင်းသည့်

နှင့် ရေရှည်တည်တံ့

လူကြိုက်များအောင်

မူဝါဒများအတွက်

ခိုင်မြဲမှု

ပြုလုပ်ခြင်း

သုတေသန
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ကျေးဇူးတင်လွှာ
မြန်မာနိုင်ငံသည် တံခါးပိတ်ဝါဒကို ကျင့်သုံးနေရာမှ ပွင့်လင်းသော စီးပွားရေးသို့ ကူးပြောင်း
ခြင်းကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ထိုကူးပြောင်းမှု အောင်မြင်ရေးအတွက် သုတေသနနှင့်
မူဝါဒကို ချ ိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့် အထောက်အထား အခြေခံသည့် မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်ခြင်း တို့သည်
အလွန်အရေးပါ ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ “သုတေသန အကဲဖြတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း” (DRA)သည် ပြည်
သူ့ရေးရာ မူဝါဒများ ရေးဆွဲခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့်

ပြန်လည်

အထောက်အထားများအား

ပေါင်းစည်းခြင်းတို့အတွက်

တိုင်းပြည်သည်

အခြေခံဖြစ်သည့်

မည်သို့အသုံးချနေသည်ကို

သုတေသနနှင့်

ဆန်းစစ်လေ့လာသည့်

မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လေ့လာမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ think tank အသိုင်းအဝိုင်း၏
တစိတ်တပိုင်းအနေနှင့်
အတွက်ကျွန်ုပ်တို့

ဤအရေးကြီးသောအလုပ်၌

အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှု၏

ပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့်

မြန်မာနိုင်ငံ၏

စတင်အခြေတည်စတွင်သာ

သုတေသန

အခွင့်အရေး
ဂေဟစနစ်သည်

ရှိနေသေးသောကြောင့်

သုတေသန

လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကွဲပြားသော ရှုထောင့်များဖြစ်သော ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် အသုံးချခံရခြင်း
တို့ကို

ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရခြင်းသည်

ခက်ခဲသော

လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် သုတေသီများ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသစ်ပေါ်လာသည့် think tanks
များမှ သုတေသီများ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှု မရရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ အောင်မြင်စွာ လုပ်နိုင်မည် မဟုတ်
ပါ။ ထိုစိန်ခေါ်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင်၊ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေး သုတေသနဌာန (ကနေဒါ)
(International Development Research Centre)နှင့် Global Development Network တို့မှ
ပေးသည့်

အဖိုးတန်သော

လမ်းညွှန်မှုနှင့်

ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကို

ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့ပါသည်။

ထို့အတွက် IDRC နှင့် GDN တို့၏ ကျေးဇူးအား ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးဇူးတင် အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
ဤ DRA သည် နိုင်ငံတကာ ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုများ(case studies)အားလုံးတွင် အသုံးပြု
ရန်အတွက်GDN
မြန်မာ့လူမှု

မှသဘောတူညီထားသော

စီးပွား

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့

စံနည်းစနစ်(methodology)ကို
(CESD)သည်

ပြည့်စုံသည့်

အသုံးပြုပါသည်။
စစ်တမ်းသုံးခုအား

CESD မှ သုတေသီ ၁၂ ဦး နှင့် ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်
တို့မှ အလုပ်သင် ၁၅ ဦးတို့ ပါဝင်သည့် သုတေသနအဖွဲ့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့
ပါသည်။ သုတေသီတစ်ဦးချင်းစီနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခြင်းခဲ့သည့် ထိုအဖွဲ့၏မ
မောမပန်းနိုင် ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည် အကြီးတန်း သုတေသီများထပ်မံ စစ်တမ်းကောက်ယူ
ရန်အတွက် များစွာ ကူညီထောက်ပံမှု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်
မှုသည်

သုတေသနလုပ်ငန်း

စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့်

မူဝါဒချမှတ်သူများဖြင့်တွေ့ဆုံကာ

“အဓိက

သတင်းပေးသူများနှင့် အင်တာဗျူး” (key informant interviews)တို့ကို အကြီးတန်းသုတေသီ
များ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်လည်း များစွာ အကူအညီဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ အမျ ိုးသား အကြံပေး
ကော်မတီ (National Advisory Committee) လမ်းညွှန်မှုများနှင့် သုတေသနစနစ်၏ ပေါ်လစီ
များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ အဆင့်မြင့်
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ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းမျ ိုးစုံမှ သုတေသနလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲသူများသည် အချက်အလက်ကောက်ယူ
သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထပ်မံအားဖြည့်ခဲ့ကြပါသည်။ အထူးသဖြင့်၊ အကဲဖြတ်မှုသုတေသန လုပ်ငန်းစဉ်
တလျှောက်လုံး CESD မှသုတေသနအဖွဲ့အား ပျ ိုးထောင်ပညာပေးခဲ့သည့် သြစတြေးလျ အမျ ိုးသား
တက္ကသိုလ်မှ Dr. Charlotte Galloway နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (Swedish International Development Cooperation Agency) မှ အကြီး
တန်းသုတေသနအကြံပေး Dr. Katri Pohjolainen အား၂၀၂၀မေတွင် ပြုလုပ်သည့် ဤလေ့လာမှု
စတင်ခြင်း webinar၌ တင်ပြခဲ့သည့် သူမ၏အဖိုးတန်သော သုံးသပ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အထူး
ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောလိုပါသည်။
DRA အား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိရောက်သည့် ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒ ရေးဆွဲချမှတ်ရန်အတွက်
အားလုံးပါဝင်မှုရှိပြီး အားကောင်းသည့် သုတေသနစနစ်တစ်ရပ် တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြန်မာ
နိုင်ငံတော်

အစိုးရနှင့်

ဖွံ့ဖြိုးရေး

မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏

စီစဉ်မှုနှင့်

ပြင်ဆင်မှုများ

ပြုလုပ်ရာတွင် ကူညီပေးမည့် ကနဦးခြေလှမ်း အဖြစ် ရှုမြင်ပါသည်။ ဤလေ့လာမှုသည်မြန်မာ
သုတေသီများကို

စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးရန်

အရင်းအမြစ်များအား

စုစည်းအသုံးချမှု

အတွက်

ရှိနေသည့်

ကိစ္စနိုင်ရေး

(နိုင်ငံတကာနှင့်

တာထွက်မှတ်

ပြည်တွင်း)

ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု

မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည့် အကြံပြုချက်များအား နောက်ပိုင်း ရရှိလာသည့်
ထိုးထွင်းနားလည်မှု အသစ်များ၊ ပိုကောင်းသည့် အချက်အလက်များနှင့် သစ်လွင်သည့်အမြင်တို့
အပေါ် အခြေခံပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မွမ်းမံ ပြင်ဆင်နိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
အမျ ိုးသား

ပညာရေး

မူဝါဒကော်မရှင်

ဥက္ကဋ္ဌ၊

ပါမောက္ခချုပ်များ

ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်

ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့ကို ဆရာကြီးတို့၏
လမ်းညွှန်မှုနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့်၊ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်၊ဒေါက်တာတင်မောင်မောင်သန်းအား
နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့် ညှိုနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အတွက်
အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း

မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

အဖိုးတန်သော

ထိုးထွင်း

သိမြင်မှုနှင့်

အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေပေးခဲ့ကြသောအခြားအဆင့်မြင့် အစိုးရအရာရှိများကို အလွန်လေးစား
တန်ဖိုးထားကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြလိုပါသည်။ ဆရာဆရာမကြီးတို့ ဝေမျှပေးခဲ့ကြသည့် မြန်မာ့
အခြေအနေ အပေါ် နားလည်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံများကြောင့် ဆန်းစစ်လေ့လာသုံးသပ်ချက်များသည်
ပိုမို ပြည့်စုံခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အာရှဖောင်ဒေးရှင်း (The Asia Foundation)၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
မှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (LIFT)၊ ဗြိတိသျှကောင်စီ (The British Council)၊ မစ်ချ ီဂန်
ပြည်နယ်တက္ကသိုလ(် Michigan State University)၊ နိုင်ငံတကာစားနပ်ရိက္ခာ မူဝါဒ သုတေသနအဖွဲ့
(International Food Policy Research Institute) နှင့် ကနေဒါ သံရုံးမှ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များနှင့် အခြား
ပညာရှင်တို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်၊သင်ယူလေ့လာနိုင်မည့်၊ အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်
နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ တန်ဖိုးထားပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပြောလိုသည်မှာ၊
CESD ၏ အကြီးတန်း မူဝါဒရေးရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဒေါ်ငုဝါဝင်း၏ ခေါင်းဆောင်မှု အောက်တွင်
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ဆောင်ရွက်ကြသည့် သုတေသီတို့၏ အလုပ်ကြိုးစားမှုနှင့် ပညာရှင်(ပရော်ဖက်ရှင်နယ်) ပီမှုတို့
မရှိပါက DRA စီမံကိန်းအား အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဤ DRA လေ့လာမှုတွ
င်ဖေါ်ထုတ်တင်ပြထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဆက်စပ်
ပါဝင်နေသူ

(stakeholders)အားလုံးနှင့်

ဆက်လက်

အလုပ်လုပ်ရန်

မျှော်လင့်

ထားပါသည်။

မြန်မာ သုတေသန အကဲဖြတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာအား ရေးသားသူများမှာ (အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ
စဉ်အလိုက်)
•

ဇူ စီယန် (အန်ဒါစ်) လီ (Zu Xian [Anders] Lee)

•

ဂျာနာ ရူး ဂလက်တင် (Jana Rue Glutting)

•

နိုင်လင်းထက်

•

ငုဝါဝင်း

•

ငြိမ်းချမ်းအောင်

•

သိမ့်ဇာခြည်ဦး

•	ဇော်ဦး
မြန်မာ သုတေသန အကဲဖြတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာအား အင်္ဂလိပ် မူရင်းအား ဘာသာပြန်ဆို
သူများမှာ (အင်္ဂလိပ်အက္ခရာစဉ်အလိုက်)
•

အိမုံခင်

•

မျ ိုးနိုင်

•

ငုဝါဝင်း

•	ဇော်ဦး
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ပုံများ
ပုံ (၁) မြန်မာနိုင်ငံရှိ သုတေသနလုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားများ၊ သုတေသနစနစ်လုပ်ငန်း(၃)ရပ်နှင့် ကဏ္ဍ
အသီးသီးတွင် ရပ်တည်လျက်ရှိသော သုတေသီများ ဆက်စပ်ပုံ
ပုံ (၂) လူဦးရေ တစ်သန်းတွင်ရှိသည့် သုတေသီအရေအတွက် (ဒေသတွင်နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှု)
ပုံ (၃) သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရအသုံးစရိတ်များ ခွဲဝေချထားမှု
ပုံ (၄) သုတေသနအတွက် အချ ိန်ခွဲဝေပေးမှုအပေါ် ကျေနပ်ခြင်း
ပုံ (၅) သတင်းနှင့်အချက်အလက်(ဒေတာ)များ၏ မူလအရင်းအမြစ်များသို့ လက်လှမ်းမီမှုအပေါ်
ကျေနပ်ခြင်း
ပုံ (၆) နိုင်ငံတကာ Peer-reviewed စာစောင်များနှင့် စာအုပ်များတွင် အများဆုံး ပါဝင်ရေးသားကြ
သည့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ (၂၀၁၆ - ၂၀)
ပုံ (၇) မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ချ ိတ်ဆက်ထားသည့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ သုတေသနစာတမ်းများ
ဘာသာရပ်အလိုက် ရေးသားထုတ်ဝေမှု (၂၀၁၆ - ၂၀)
ပုံ(၈) မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်မှု၏ အားပြိုင်မှုများ (Dynamics)

ဇယားများ
ဇယား (၁)၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းများ (HDI
Trends)
ဇယား (၂) မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိုးရအဆင့်မြင့်ပညာရေးတက္ကသိုလ်များ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ
ဇယား (၃) မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူ့အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ စုစုပေါင်းအရေအတွက်
ဇယား (၄) လူမှုသိပ္ပံသုတေသနများ ပြုလုပ်ကြသည့် အစိုးရအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်များ
ဇယား (၅) စစ်တမ်းများအတွက် လေ့လာသည့် HEIs သုတေသီများ
ဇယား (၆) လူဦးရေပမာဏအချ ိုးအလိုက် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ(HEIs)များ၏ ဒေသအလိုက်
ပြန့်နှံ့ တည်ရှိမှု (ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်)
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အတိုကောက်များ
ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

CSO 		

Civil Society Organization

DACU

Development Assistance Coordination Unit

DFID 		

Department for International Development

DRA 		

Doing Research Assessment

GDN 		

Global Development Network

GERD

Gross Expenditure on Research and Development

HEI 		

Higher Education Institution

IDRC

International Development Research Centre and Global Affairs Canada

INGOs

International Non-governmental Organization

JICA 		

Japan International Cooperation Agency

LIFT 		

Livelihoods and Food Security Fund

MDI 		

Myanmar Development Institute

MISIS

Myanmar Institute of Strategic and International Studies

MMRD

Myanmar Marketing Research & Development

MOE 		

Ministry of Education

MOLIP

Ministry of Labour, Immigration and Population

MSDP

Myanmar Sustainable Development Plan

NESAC

National Economic and Social Advisory Council

NESP 		

National Education Strategic Plan

NGOs

Non-governmental Organizations

NIHED

National Institute for Higher Education Development

NLD 		

National League for Democracy

PWC 		

PricewaterhouseCoopers

SLORC

State Law and Order Restoration Council

TVET

Technical and Vocational Education Training

UIS 		

UNESCO Institute of Statistics
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အကျဉ်းချုပ်
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ ဖြေလျှော့မှု (political liberalization) နှင့် စီးပွားရေး
အရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ နှင့် အထောက်အထား အချက်အလက် အခြေပြု မူဝါဒချမှတ်ခြင်းကို
စတင်ဆောင်ရွက်လာသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု နီးပါးရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံ၏ လူမှုသိပ္ပံ
သုတေသနစနစ်နှင့် လုပ်ငန်းများတွင် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အခြားသော
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ များတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိသည့်နည်းတူ အမျ ိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်ရွယ်ချက်
များနှင့် နိုင်ငံတော်မူဝါဒ ဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် အစိုးရနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့
အစည်းများက လူမှုသိပ္ပံ၏ အရေးပါမှုကို အသိအမှတ်ပြုမှု အားနည်းနေသေးပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေး
အကန့်အသတ်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအရ ဦးစားပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ၏ ထွေပြားမှုများက
အဆိုပါ အားနည်းချက်ကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများက ပံ့ပိုး ပေးသည့် သုတေသန
စာတမ်းများကိုသာ ပိုမိုအလေးထား လက်ခံစဉ်းစားကြပြီး ပြည်တွင်းသုတေသနစနစ်တရပ် ဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်လာစေရန် အာရုံစိုက်မှု နည်းပါးနေပါသည် ။
ဤအစီရင်ခံစာသည်

မြန်မာနိုင်ငံရှိ

သုတေသနစနစ်နှင့်

ဖြစ်စဉ်များကို

ခြုံငုံနားလည်

သဘောပေါက်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုများကို လက်တွေ့အခြေအနေ
များနှင့် ဆက်စပ်စဉ်းစား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရန် အကြံပြုထားပါ သည်။ ဤစာတမ်း၏
ချည်းကပ်မှု တွင် ကိန်းဂဏန်း အခြေပြုနည်းလမ်း နှင့် ကြောင်းကျ ိုးဖြစ်စဉ်အခြေပြုနည်းလမ်းနှစ်ခု
စလုံးဖြင့် ပေါင်းစပ်လေ့လာထားပြီး သုတေသီများ၊ သုတေသန စီမံခန့်ခွဲ သူများ၊ မူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်
သူများကို ဦးတည်သည့် မေးခွန်းလွှာများမှတဆင့် အထောက်အထား အချက်အလက်များကိုစစ်တမ်း
များ ကောက်ယူစုဆောင်းကာ နယ်ပယ်သတ်မှတ်မှု နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ
(scoping interviews) နှင့် နောက်ဆက်တွဲ အသေးစိတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ (in-depth interviews)
တွင် ကြောင်းကျ ိုးဖြစ်စဉ် အချက်အလက်များကို ထပ်မံ ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။
ဤသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကဲဖြတ်ခြင်း (Doing Research Assessment -DRA)
နည်းလမ်းတွင် အပိုင်း သုံးပိုင်း ပါဝင် ပါသည်။ ပထမအပိုင်းတွင် သုတေသနအဖွဲ့က ဆင့်ပွား
အချက်အလက်များ (secondary data) ကို အသုံးပြုကာ နောက်ခံအခြေအနေများကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခဲ့
ကြပြီး မြန်မာ့ လူမှုသုတေသနစနစ်၏ အခြေအနေကို နက်နက်နဲနဲ သိနားလည်စေရန် အရေးပါသည့်
သက်ဆိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအပိုင်းတွင် အရေးပါသည့်သက်ဆိုင်သူများ
(key actors) ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ မှ တဆင့် သုတေသနဖြစ်စဉ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေ
သူများ၏ အနေအထားများကို ခြုံငုံလေ့လာခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် သက်ဆိုင်သူအုပ်စုအကြားရှိ ဆက်စပ်မှု
နှင့် အရွေ့ (dynamics) ကို ပိုမိုသိနားလည်စေရန် ဆင့်ပွားအချက် အလက်များနှင့် scoping interview
များမှ ရရှိလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သုတေသနအဖွဲ့က ထပ်မံအသုံးပြုခဲ့ ဆန်းစစ်ခဲ့
ပါသည်။ တတိယအပိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ခွဲများ (sub-theme) မှတဆင့် အခြား နိုင်ငံများတွင်ဖြစ်ပေါ်
နေသည့် သုတေသန စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ် လေ့လာရန် စီစဉ်ထားသည့် ဘုံမူဘောင်တစ်ခု ဖြစ်
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သော DRA မူဘောင် (GDN 2017) အသုံးပြုကာ သုတေသန လေ့လာတွေ့ရှိ ချက်များကို စစ်တမ်း
ကောက်ယူကာ ကိန်းဂဏန်းများအား ထုတ်နှုတ်သုံးသပ်ပြီး ကြောင်းကျ ိုးဆက်စပ်မှုများကို လေ့လာ
ခဲ့ပါသည်။

အဓိကတွေ့ရှိချက်များ
အစိုးရ၏ ဦးစားပေးအကြောင်းအရာများစာရင်း နှင့် ဘတ်ဂျက်များတွင် လူမှုသိပ္ပံအတွက်
သုတေသန ဦးစားပေးမှု နှင့် ရန်ပုံငွေလျာထားချက် နည်းပါးနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်
သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း အသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းမှ ခွဲဝေ ပေးမှု

(gross

domestic expenditure on research and development- GERD) ကို လေ့လာကြည့်ပါက သိပ္ပံ၊
နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာနှင့် သင်္ချာ (STEM) အတွက် ၃၂.၈% ၊ စိုက်ပျ ိုးရေး သိပ္ပံ
အတွက် ၃၂.၆%၊ ဆေးသိပ္ပံ အတွက် ၃၀% ခန့်နှင့် သဘာဝသိပ္ပံ အတွက် ၄.၂၂% နှင့် လူမှုသိပ္ပံနှင့်
လူသားချင်းစာနာမှုသုတေသနအတွက် ဘတ်ဂျက်၏ ဝ.၃၈% ခန့် သုံးစွဲနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အမျ ိုးသားပညာရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၆ - ၂၀၂၁ ပါ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး တိုးတက်မှုကို
အလေးပေးသည့် မူဝါဒအရ STEM ဘာသာရပ်များအတွက် ထိုသို့ခွဲဝေသတ်မှတ်မှုမှာ အံ့သြစရာမရှိ
လှသော်လည်း နှိုင်းယှဉ်မှုအရ လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်များအတွက် ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုမှာ ၁ ရာခိုင်နှုန်းမျှ
ပင် မရှိသောကြောင့် လွန်စွာ နည်းပါးလျှက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်

အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ

(HEIs)

နှင့်

အခြားသောအစိုးရ

သုတေသန အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ သုတေသနရန်ပုံငွေကို ပံ့ပိုးထားသော်လည်း တင်းကြပ်သည့်
ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းများအတိုင်းသာ သုံးစွဲခွင့်ရှိ လေရာ အဆိုပါစည်းမျဉ်းများ သည် သုတေသန
စီမံကိန်းများ စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ခက်ခဲစေပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းက ပြောင်းလဲနေ သည့်အခြေအနေ
များ (သို့) မူဝါဒ အပြောင်းအလဲများနှင့် လျင်မြန်စွာ လိုက်လျောညီ ထွေရှိစေရန်အလို့ငှာ ကာလ
ရှည် သုတေသနပြုနိုင်မှု (သို့) ခေါင်းစဉ်ပြောင်းဘတ်ဂျက်သုံးစွဲကာ သုတေသနဆောင်ရွက်နိုင်မှုကို
ကန့်သတ်ထား ပါသည်။

နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များ၏ သတ်မှတ်ချ ိန်အတွင်း ပြီးစီးမှု အစီရင်ခံစာ

လိုအပ်ချက်များကလည်း ပြည်တွင်း စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် မူဝါဒ ချမှတ်သူများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်
ထပ်မံအဟန့်အတား ဖြစ်စေ ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုထက်တိုင် အမျ ိုးသားအဆင့်သုတေသနမူဝါဒမရှိပါ။ အမျ ိုးသားအဆင့်
သုတေသန မူဝါဒမရှိသေးသဖြင့် လက်ရှိဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်
တရပ်ဖြစ်သည့် အဆင့်မြင့်ပညာအဖွဲ့အစည်းများ တွင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဖြေလျော့ခြင်းကို အလေးပေး
အကောင်အထည် ဖော်သည့်အခါ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများ၏ သုတေသန စုဖွဲ့မှု နှင့် စွမ်းရည်ကို ပိုမို
အားနည်းစေနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် လူမှုသိပ္ပံနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သုတေသနစနစ် ဖြစ်တည်မှုကို ပိုမို
အားနည်းစေနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ ကျယ်ပြန့်သည့် အဆင့်မြင့်ပညာမူဝါဒဘောင်များ အောက်တွင်
လူမှုသိပ္ပံသုတေသစနစ် ပိုမို တိမ်မြုတ်သွားနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှသုတေသီများသည် ‘အစိုးရဝန်ထမ်းများ’
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ဖြစ်သည့်အား လျော်စွာ အစိုးရတက္ကသိုလ်များ၏ စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်များ၊ ကျောင်းသား/သူများအား
ကြီးကြပ်ခြင်း (သို့) သင်ကြားရေးတာဝန်များကို မကြာခဏဆိုသလို တာဝန်များစွာဖြင့် ဝန်ပိနေကြ
ရပါသည်။ ရာထူးတိုးနိုင်ခြင်းသည် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်များကို ပိုမိုထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်
လျှက်ရှိရာ သုတေသနစီမံကိန်းများ နှင့် သင်ကြားရေးကိစ္စများ အတွက်အချ ိန်မပေးနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေ
တတ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုတေသီများ၏ ၇၅% သည် အမျ ိုးသမီးများဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်သည်
အိမ်ထောင်စုတစ်ခုတွင် အမျ ိုးသားများကသာ အဓိကဝင်ငွေ ရှာပေးရသူများ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး အမျ ိုးသမီး
များကမူ ဒုတိယလိုက်သူဖြစ်သည်ဟူသည့် မှားယွင်းသည့် အယူစွဲကိုလည်း ထင်ဟပ်ဖော်ပြပါသည်။
ထိုအယူအဆအရ တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်း များ၏ လစာ နည်းပါးနေခြင်းကြောင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေး
ကဏ္ဍတွင် အမျ ိုးသားများ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုကို နည်းပါးစေခြင်း ဟူသည့် ကောက်ချက်ကို ဖြစ်ပေါ်
စေပါသည်။
အစိုးရသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ၊

အစိုးရအဆင့်မြင့်ပညာအဖွဲ့အစည်းများ

(HEIs)

နှင့်

အခြားသော သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာနများကြားတွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု (သို့) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
မှုနည်းပါး ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သုတေသန လုပ်ငန်းစဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများက
များသောအားဖြင့် ‘ပိုင်ဆိုင်’ ကြပါသည်။ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ပြုလုပ်ပြီးသား
သုတေသနများ ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်း၊ သုတေသနများကို မလိုအပ်ဘဲ ထပ်မံပြုလုပ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်
စေပြီး သုတေသီများအနေဖြင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့် (သို့) နောက်ဆုံးရအချက်အလက် (up-todate data) များကို ရရှိနိုင်ရန် အတွက်လည်း ခက်ခဲပါသည်။.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင်ချမှတ်ထားသည့် သုတေသီအချင်းချင်းသုံးသပ်ပေးသည့်ယဉ်ကျေးမှု
(peer review culture) မရှိသေးပါ။ သုတေသနအရည်အသွေးနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အထူးတလည် ဆွေးနွေး
ပြောဆိုခြင်းလည်း မရှိသေးပါ။ သုတေသနကို အဓိက အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏
အဓိကမြို့ကြီးများရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသ ကြီးများရှိ တက္ကသိုလ်များတွင်သာ
တက္ကသိုလ်အလိုက် ကိုယ်ပိုင်သုတေသန ဂျာနယ်များ ထုတ်ဝေလေ့ရှိပါသည်။ ယင်းတို့ သည်
တက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်အရ ဒေသအတွင်းထုတ်ဝေသည့် အတိုင်းအတာ အားဖြင့်သာ
ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုနှင့် ဆရာ၊ဆရာမများ ရာထူး တိုးခြင်း ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်
များ တွင် အရည်အသွေးထက် အရေ အတွက်က လွှမ်းမိုးနေပါသည်။ သုတေသီအချင်းချင်း သုံးသပ်
ပေးသည့် ယဉ်ကျေးမှုမရှိသဖြင့် စံသတ်မှတ်ချက်များသည် နိမ့်ကျနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
	မူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများတွင်

လူကြိုက်များသည့်

အတွေးအမြင်များက

သုတေသန

အထောက်အထားများကို လွှမ်းမိုး နေတတ်ပါသည်။ ‘‘လူအများ စိတ်ဝင်စားသည့် မျက်နှာဖုံး ခေါင်းစဉ်
များ (hot topics)’ နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများကလည်း တရားဝင်ပြန်ကြား ဆက်
သွယ်မှုများထက်စာလျှင် Facebook ကဲ့သို့သော ဆက်သွယ်ရေး စင်္ကြံများအပေါ် အလွတ်သဘော
ပြန်ကြားဆက်သွယ်မှုများ အတွက် မှီခိုနေခြင်းသည် နိုင်ငံရေးငြင်းခုံမှုများကို ပိုမို ဖြစ်ထွန်းစေပြီး
အကြောင်းအရာ အထောက်အထားများ၏ အရေးပါမှုကို အားနည်းစေပါသည်။ ထိုအခါ သုတေသီ
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အများစုသည် မိမိတို့၏ တွေ့ရှိချက်များကို လူမှုမီဒီယာများမှ တဆင့် ဆွေးနွေးတင်ပြရန် ခက်ခဲလာ
ပါသည်။ ရလဒ်အားဖြင့် Facebook မှတဆင့် သုတေသန အထောက်အထား ပြန့်ပွားနိုင်မှု သည်
အကန့်အသတ်ရှိပါသည်။
သုတေသီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများကြားတွင် အလွတ်သဘောချ ိတ်ဆက်
မှုဖြင့်သာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လေ့ရှပ
ိ ါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများ နှင့် မတူ
သည့် အချက်တစ်ချက်မှာ အထောက်အထားအခြေပြုသည့်မူဝါဒချမှတ်ခြင်းအတွက် သုတေသန
အချက် အလက်များ နှင့် တွေ့ရှိချက်များ ရှားပါးနေခြင်း မဟုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မူဝါဒချမှတ်သည့်
လုပ်ငန်းစဉ် တွင်

အထက်မှအောက်သို့စီးဆင်းမှုသဘောသဘာ၀ (top-down nature) လွန်ကဲ

နေမှု ကြောင့် သာ အဆိုပါ အချက်အလက်နှင့် အထောက်အထားများအပေါ် သုံးစွဲမှု နှင့် လက်ခံ
အရေးယူမှု များ ကန့်သတ်ခံ ထားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မူဝါဒ ချမှတ်သူများသည် အထောက်အထားကို
များသောအားဖြင့် လျစ်လျူ ရှု ထား တတ်ပါသည်။ သုတေသီများ အနေဖြင့်လည်း အစိုးရက တာဝန်
ပေးသည့် သုတေသနအလုပ်များကို အလွတ်သဘောအရ လုပ်ဆောင်ရလေ့ရှိပြီး မူဝါဒချမှတ်သူများ
နှင့် အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်စေရန် တည်ဆောက်ခြင်း (သို့) ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်
ဟုသာ မှတ်ယူလုပ်ဆောင်ကြလေ့ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် တိကျသော တာဝန်ပေးမှု နှင့် ထောက်ပံ့
မှု သဘောထားပုံစံ (notion of grants) မရှိသေးသဖြင့် သုတေသနအများစုသည် ‘လူမသိသူမသိ
(under the radar)’ စာအုပ်စင် အလှပြကျမ်းများ သက်သက်သာ ရှိနေပါသည်။

အပြောင်းအလဲမောင်းတံများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည့် သုတေသနဆောင်ရွက်ချက်များကို ကြီးကြပ်ပေးမည့်၊အဆင်ပြေ
ချောမွေ့ စေမည့်၊ ညှိနှိုင်းပေးမည့်၊ ကူညီပံ့ပိုးပေးမည့်၊ မှတ်တမ်းတင်မည့် အမျ ိုးသားအဆင့် သုတေသန
အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်ထောင်ရန် လိုအပ်လျှက် ရှိပါသည်။ အမျ ိုးသားအဆင့်သုတေသနစနစ်၏
အရေးကြီးသည့် အင်္ဂ ါရပ် အဖြစ် လူမှုသိပ္ပံ သုတေသနစုဖွဲ့မှုကိုလည်း ထူထောင်ရန် အရေးပါသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည် သုတေသန အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် အစိုးရသုတေသန အဖွဲ့အစည်းများ
အကြား ခိုင်မာသည့် လုပ်ငန်း ခွင်ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ပေးနိုင်ပြီး သုတေသန အရည်အသွေးနှင့်
ကျင့်ဝတ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှုများကိုလည်း ကောင်းမွန်စေ ပါသည်။
အဆင့်မြင့်ပညာအဖွဲ့အစည်းများတွင် သုတေသနပြုရာတွင် အားကောင်းသည့်၊ အလုပ်တွင်
သည့် သုတေသန အကဲဖြတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် / သုတေသီအချင်းချင်းသုံးသပ်သည့်စနစ်ကို ထူထောင်
ရန် လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။ သုတေသီအချင်းချင်းသုံးသပ်သည့်စနစ်သည် ထွန်းသစ်စ သုတေသန
စနစ် အတွက် များစွာအကျ ိုး ရှိစေပါမည်၊ တက္ကသိုလ်များအတွင်း စာကြည့်တိုက်များထူထောင်ကာ
သုတေသန စနစ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ကို အားပေးခြင်းထက် ပိုမို အကျ ိုးရှိနိုင်စေမည် ဖြစ်သလို ကျယ်ပြန့်သော
အကျ ိုးကျေးဇူးများကိုလည်း ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သုတေသနစာတမ်းများ၏ အရည်အသွေးကို
တိုးတက်စေခြင်းသည် မူဝါဒ ချမှတ်သူများနှင့် အများပြည်သူတို့က သုတေသနစာစောင်များအပေါ်
ယုံကြည်လက်ခံမှုမြင့်တက်လာပြီး ပိုမို ရည်ညွှန်း အသုံးပြုလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
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အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ
အဖြစ်

HEI

များအတွက်

ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏

သုတေသနစွမ်းရည်၊

အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
ရန်ပုံငွေတို့တွင်

ဘတ်ဂျက်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဦးစားပေးလျာထားရန် အထူးလိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။ သို့မှသာ
အထောက်အထား

အချက်အလက်အပေါ်

အခြေပြုသည့်

မူဝါဒသုတေသနအတွက်

မြင့်တက်

လာသည့် တောင်းဆိုမှုကို ပြည့်မီနိုင်အောင် ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အထောက်အထား
အချက်အလက် အပေါ် အခြေပြုသည့်သုတေသန နှင့်စပ်လျဉ်း သည့် တောင်းဆိုမှုမြင့်တက်လာ
သည်နှင့်အမျှ ကျဉ်းမြောင်းစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်း
များမှသည် မူဝါဒချမှတ်မှု၏ အခြေခံ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရလဒ်များနှင့် သက်ရောက်မှုများကို ဆန်းစစ်
နိုင်မည့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လူမှုသိပ္ပံသုတေသနအဖြစ် ပြောင်းလဲတိုးတက် လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ တောင်းဆိုမှုများ သည် ဗဟိုအစိုးရစီမံကိန်းရေးဆွဲသူများထံမှသာမက မူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်သူ
များဖြစ်ကြသည့် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရများ၊ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ ထံမှလည်း တိုးတက်များပြားလာနိုင်ရာ မူဝါဒ
ကောင်းများ ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် များစွာ အထောက်အကူ ပြုနိင်ပါသည်။
	မူဝါဒချမှတ်သူများထံသို့ သက်ဆိုင်သည့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု နှင့် အကြံဉာဏ်များကို အချ ိန်
နှင့် တပြေးညီ ပေးနိုင် စေရန် ဒေသခံ သုတေသီများအား စွမ်းရည်မြှင့်ပေးရန် အထူး လိုအပ်လျှ
က်ရှိပါသည်။

မူဝါဒများကို ရွေးချယ်မှုသည် မြေပြင်အခြေအနေများနှင့် များစွာ သက်ဆိုင်ပါသည်။

ပြည်ပမှပညာရှင်များ ရေးဆွဲသည့် မူဝါဒအမျ ိုးမျ ိုးအနက် အဆီလျော်ဆုံး လက်တွေ့ဆောင် ရွက်နိုင်
မည့် မူဝါဒတရပ် ကို ရွေးချယ်ရန် အဆိုပြုရာတွင် ပြည်တွင်းသုတေသီများကသာ ဦးဆောင် အကြံပြု
ရန် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်

နိုင်ငံတော်နှင့် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်စား

မူဝါဒများကို ရေးဆွဲပေးနေသည့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ (သို့) နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်များက
ဆောင်ရွက် သည့် သုတေသနများတွင် ပြည်တွင်း/ ဒေသခံသုတေသီများကို မဖြစ်မနေပါဝင်ခွင့် ရရှိစေ
ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မူဝါဒတရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်တောင်းဆိုသင့်ပါသည်။ ဒေသခံသုတေသီများ
နှင့် နိုင်ငံတကာ သုတေသီများ အပြန်အလှန် တပြေးညီ ဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းသည် မှန်ကန်သော
လေ့လာမှု ပုံစံများ ဖြစ်ထွန်းစေရန် အားပေးရုံသာမက အနာဂတ်တွင် အများပြည်သူနှင့် စပ်လျဉ်း
သည့်မူဝါဒများ ထိထိ ရောက်ရောက်ချမှတ်နိုင်စေရန်အတွက် ဒေသခံသုတေသီများ၏ စွမ်းဆောင်
ရည်ကိုပါ ရေရှည် တည်ဆောက်ပေးရာ ရောက်ပါသည်။
အစိုးရ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဆင့်မြင့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားသော
သက်ဆိုင် သည့် အစိုးရဌာနများကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုနှင့် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုကို
တိုးမြှင့်ရန် ဆောင်ရွက် သင့်ပါသည်။ အစိုးရ ဌာနများနှင့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများကြား ပေါင်းစပ်
ညှိနှိုင်းခြင်းသည် ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်သည့် နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များကို အချ ိန်နှင့် တပြေးညီ
အသုံးချဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့် သုတေသနစနစ်များကို အားကောင်းစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ သုတေသန
လုပ်ငန်းစဉ်

ဒီဇိုင်း အတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများ၏ အမြင်များကို အစကတည်း က စုစည်း

ရယူ ထားနိုင်ပါကလည်း သုတေသနအပေါ်အများက အတည်ပြုလက်ခံမှုနှင့် သုတေသနအပေါ်
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အခြေခံသည့် မူဝါဒကောင်းများထွက်ရှိလာမှုကို တွန်းအားဖြစ်နိုင်သည်။
သုတေသနအတွက် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကို တိုးမြှင့်လျာထားရန် သင့်တော်ပါသည်။ ထို့ပြင်
ဘတ်ဂျက် သုံးစွဲမှု နှင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျည်းအား လုပ်သာကိုင်သာရှိနိုင်မှု (flexibility) ကို တိုးမြှင့်
ပေးရန် အထူးလိုအပ်နေပါသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဘတ်ဂျက်သည် ၂၀၁၂/၁၃ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၉
/၂၀ ခုနှစ် ကာလများကြားတွင် သုံးဆနီးပါးမြင့်တက်ခဲ့ပြီး အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနက ဝန်ကြီးဌာန
ဘတ်ဂျက် စုစုပေါင်း၏ ၁၅ - ၁၆ % ရရှိခဲ့ပါသည်။ သုတေသန ပြုလုပ်ရန်အတွက် ထပ်မံ ခွဲဝေချထား
ပေးမှု များ ရှိသော်လည်း သုတေသန စီမံကိန်းများသည် နှစ်စဉ် ဘတ်ဂျက်စဉ်းမျဉ်းများကို လိုက်နာ
ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း အတွက်လည်း စီမံကိန်းပြီးဆုံးကြောင်း (စာတမ်း) သက်သေ
အထောက်အထားများကို အချ ိန်မှီ ပြသရန် လိုအပ်နေပါသည်။ ထိုသို့ စည်းမျဉ်း တင်းကြပ်စွာ ချမှတ်
ထားခြင်းသည် နှစ်အတန်ကြာအချ ိန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် သုတေသန စီမံကိန်းများ ကို ဖော်ဆောင်
ရန် အခက်အခဲဖြစ်စေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် စီးဝင်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံတကာရန်ပုံငွေ
ကို ထိထိရောက်ရောက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်၍ စီမံခန့်ခွဲသွားရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ
အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အလှူရှင်များကပေးသည့် နည်းပညာအထောက်အပံ့များ၏ ရာခိုင်နှုန်း အများ
စုသည် အစိုးရဌာနများအတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များကို (policy input) သုတေသနပြုလုပ်
ပေးမည့်၊ ဆန်းစစ် အကြံပြုပေးမည့် နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်များအတွက် ဉာဏ်ပူဇော်ခအဖြစ် အတွက်
လျာထားသတ်မှတ်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုအခါ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ
ပညာရှင်များကလည်း ဒေသတွင်း အသိပညာနှင့် ဒေသခံသုတေသီများ၏ အမြင်များကို မကြာခဏ
လျစ်လျူရှု လေ့ရှိပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲရလဒ်မှာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ သုတေသနများ
စွာသည် နေရာဒေသ မြေပြင် အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်မှုမရှိဘဲ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်
ရန် ခက်ခဲမည့် လုပ်ငန်းစဉ် အကြံပြုချက်များသာ ဖြစ်နေရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများအနေဖြင့်
လည်း လက်ခံကျင့်သုံး အကောင်အထည် ဖော်ရန်မဖြစ်နိုင်ချေ။
သုတေသနစနစ်တွင် အရည်အသွေး၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် သာတူညီမျှမှုကို မြှင့်တင်ရန် နိုင်ငံတကာ
ရန်ပုံငွေ အထောက် အကူကို ပိုမို ရယူဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ယခုအခါ သုတေသစနစ်တွင် အရေး
ပါသည့် အစီအစဉ်များစွာကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် ရှိ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော အမျ ိုးသားပညာရေး
မူဝါဒကော်မရှင်၊ ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနတို့က ဆောင်ရွက်နေ
ကြသော်လည်း နိုင်ငံတကာရန်ပုံငွေသည် နိုင်ငံ၏ သုတေသန လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာရေးအတွက်
အဓိက အရင်းအမြစ် ဖြစ်နေပါသည်။ နိုင်ငံတကာ ရန်ပုံငွေများသည် ပြည်တွင်း သုတေသနလုပ်ငန်း
များ၊ ပြည်တွင်းသုတေသီများ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများသာမက မြန်မာနိုင်ငံ၏ သုတေသန
စနစ်ကြီးတခုလုံး အရည် အသွေး၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်သာတူညီမျှမှုကို အားကောင်းစေနိုင်မည့် ဆွေးနွေးမှု
များနှင့် ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လည်း ထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
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ဓာတ်ပုံ- သိမ့်ဝဒီ
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အခန်း (၁)
နိဒါန်း
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၁၊၁။ မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုသိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်း
သုတေသနတွေ့ရှိချက်များကို ဆွေးနွေးမှုများ၊ မူဝါဒဖော်ဆောင်မှုများတွင် အဓိက အခြေခံ
ထားသင့်ပြီး၊ ဘက်ပေါင်းစုံသည့် အမျ ိုးသားအဆင့် ဦးစားပေးများ ရေးဆွဲရာတွင်လည်း အသုံးပြု
သင့်ပါသည်။သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း(R & D) အပေါ် နိုင်ငံရေးအရ စိတ်ဝင်စားမူကို၊ ၎င်း
R & D လုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်တွင် တွေ့မြင်ရလေ့ရှိသော်လည်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဤသုတေသန
ဘတ်ဂျက်ကိုလူမှုသိပ္ပံ မဟုတ်သည့် သဘာဝသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ လေ့လာမှုနှင့် သုတေသနအတွက်သာ
အဓိက ချထားပေးပါသည်။

နိုင်ငံတော် အစိုးရများနှင့် အခြားအရေးပါသည့် အဖွဲ့များအနေဖြင့်

အမျ ိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာမူဝါဒ ပန်းတိုင်များ ဖော်ဆောင်ရာတွင်
လူမှုသိပ္ပံ၏ အဓိက အရေးပါမှုကို သတိမမူ၊ လျစ်လျူရှုထားလေ့ရှိပါသည်။ ဤ လျစ်လျူရှုမှု အနေ
အထားသည် ဘဏ္ဍာငွေ အကန့်အသတ်ရှိနေပြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းစဉ်များနှင့် အချ ိန်ကာလနယ်ပယ်
ကျယ်ပြန့်လွန်းသည့်

ဖွံဖြိုးရေး ဦးစားပေးကြီးမားသော နိုင်ငံရေးအခြေအနေမျ ိုးအောက်တွင် ပိုမို

ဆိုးဝါးလေ့ရက
ှိ ာ၊လူမသ
ှု ပ
ိ န
္ပံ ယ်ပယ်များ၏သုတေသနလုပင
် န်းအပေါ်ဦးစားပေးမှုနည်းသွားစေနိင
ု ပ
် ါသည်။
ထိုအ
့ ပြင် နိင
ု င
် ရေ
ံ း အတွေးအခေါ်နှင့် အများကြိုက် ဆွဆေ
ဲ
ာင်မမ
ူ ျားကြောင့၊် မူဝါဒချမှတသ
် မ
ူ ျားအတွက်
သုတေသန အထောက်အထားများနှင့် အချက်အလက်သုံးသပ်မှုများ ဘေးရောက်သွားတတ်ပါသည်။
ဤအနေအထား အောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအပေးအယူများကို ထိန်းကြောင်းနိုင်
ရေးနှင့်၊ အလိုရှိသည့် အမျ ိုးသား ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ရေးတို့အတွက်၊ ဖွံဖြိုး
ရေး အေဂျင်စီများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့များ၏ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးမှုကဏ္ဍသည် အရေးပါလာပါသည်။
လက်ရှိတွင် အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှုသိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်း
ရန်ပုံငွေကို နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့များ၊ သို့မဟုတ်
နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့များမှ ပေးအပ်နေပြီး၊ ပြည်တွင်းမူဝါဒချမှတ်မှုအပေါ် ကူညီပေးရန် ၎င်းအဖွဲ့
များမှ သက်ဆိုင်ရာ သုတေသနစီမံကိန်းရလဒ်များကို လေ့လာအသုံးပြုနေကြပါသည်။

သို့သော်

လက်ရှိ

ဖွံဖြိုးရေး

လူမှုသိပ္ပံသုတေသနအဆောက်အအုံ

ဖွံ့ဖြိုးအားကောင်းလာရေးအတွက်ကိုမူ

ဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်အဖြစ် မတွေ့ရသလောက်ဖြစ်ပါသည်။ တချ ိန်တည်းမှာပင် ပညာရေးကဏ္ဍတွင်
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို ပိုချထားပေးရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရများအပေါ် တိုက်တွန်းမှုများ ရှိလာနေပါသည်။
အလားတူ အခြေအနေရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ငွေသုံးစွဲမှုမှာ ၂၀၁၀ ခု
နှစ်ကတည်းက (၃) ဆ နီးပါး မြင့်တက်လာခဲ့သော်လည်း၊ သုတေသနလုပ်ငန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
အတွက် ဘက်ဂျက်မှာမူ မပြောင်းမလဲ ဆက်ရှိခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကြာသေးသည့် နှစ်များ
အတွင်း လူမှုရေးရာ သုတေသနများစွာ လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး၊ မူဝါဒချမှတ်သူများအတွက် အရေးပါ
သည့်ကဏ္ဍမှ အထောက်အကူပြုလာသော်လည်း၊ ၎င်းသုတေသနလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေပုံကို ပြည့်စုံစွာ
နားလည်ရန် ဦးစွာလိုအပ်နေပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပိုမိုအောင်မြင်စေရန်အတွက် အားကောင်းသည့် သုတေသနစနစ်တစ်ရပ် ရှိရန် ပိုမို
လိုအပ်လာနေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုသိပ္ပံသုတေသနစနစ် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ထားပုံကို
လေ့လာရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဤကဲ့သို့ လုပ်ငန်းမျ ိုးကို စတင်ရန် အရေးပါမှုသည် ယခုလေ့လာမှု
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တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများနှင့် အဖွဲ့များအားလုံးအတွက် ထိပ်တန်းကို ရောက်လာနေပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာကို

အောက်ပါနည်းအတိုင်း

ဖော်ပြသွားပါမည်။

ပထမဦးစွာ

အခန်း

(၁)တွင် ဤလေ့လာမှု၏ ပထမပိုင်းတွင်ပါရှိမည့် နောက်ခံအခြေအနေသုံးသပ်မှုများကို ဖော်ပြထား
ပါသည်။ နောက်လာမည့် အခန်းဖြစ်သည့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဆက်စပ်ပတ်သတ်
နေမှုများကို ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆန်းစစ်ခြင်းမပြုလုပ်မီ၊

နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်းအပေါ် လေ့လာ

အချက်အလက်

စုစည်းခြင်းဆိုင်ရာ

မဟာဗျူဟာနှင့်

ကန့်သတ်ချက်များကို အခန်း (၃) တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြသွားပါမည်။

၎င်း၏

အခန်း (၄)တွင် DRA

မူဘောင်နှင့် DRA မူဘောင်မှ တွေ့ရှိချက်များအပြင်၊ အရည်အတွက်နှင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ
သုတေသနတွေ့ရှိချက်များနှင့် ယခင် အခန်းများမှ တွေ့ရှိချက်များ အားလုံးအကြား ဆက်စပ်
နေမှုများကိုဖော်ပြသွားပါမည်။ နောက်ဆုံးအခန်း (၅)တွင် သုတေသနလုပ်ငန်း၌ ပါဝင်ပတ်သက်
သူများ အားလုံးအတွက် နိဂုံးချုပ်ကောက်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ၊ နိုင်ငံတွင်း လက်ရှိသုတေသနစ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်
ထားပုံကို

လေ့လာ

ဖော်ပြနိုင်ခြင်းအားဖြင့်၊

မြန်မာနိုင်ငံ

သုတေသန

ဖွဲ့တည်ပုံစနစ်အတွင်း

အဖွဲ့မျ ိုးစုံ အကြား ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေကို ဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတ ဖော်ထုတ်ရေး နှင့် ထုတ်လုပ်ရေး တို့
အတွက်၊ ကောင်းမွန်သည့် မူဝါဒအကြံပြုချက်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် လိုအပ်သည့်၊ အားကောင်း
သော အခြေခံ သုံးသပ်ချက်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

ထို့အပြင် ဤ

အစီရင်ခံစာမှ တွေ့ရှိချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များ ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းဖြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အတွေ့
အကြုံနှင့် လက်ရှိသုတေသန အခြေအနေများကို သုတေသနဝန်းကျင် မျ ိုးစုံတလွှား ထည့်သွင်းနိုင်ရန်
အပြင်၊ အားကောင်းသည့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သုတေသနစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အထောက်အကူ
ပေးရန် ဆန္ဒရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေး တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များ
နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအလှူရှင်များအတွက် အသုံးတည့်ရန်လည်း၊ CESD နှင့် GDN တို့မှ ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

၁၊၂။ သုတေသနလုပ်ငန်းအပေါ် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း
ဤလေ့လာမှုသည် Global Development Network (GDN) မှ အားပေး၊ ကူညီထောက်ပံ့နေ
သည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော သုတေသနလုပ်ငန်းအပေါ် ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်း
တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ International Development Research Centre (IDRC) ၏ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု
ဖြင့်၊ မြန်မာလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (CESD) အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဤသုတေသနလုပ်ငန်းကို
တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

ဤစာတမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ပြုစုသည့်

စာတမ်း ဖြစ်သော်လည်း၊ အခြား ဖွံဖြိုးဆဲ (၃) နိုင်ငံ (ဘိုလစ်ဗီးယား၊ နိုက်ဂျ ီးရီးယားနှင့် အင်ဒို
နီးရှား) တို့တွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်များနှင့် နှိုင်းယှဉ် လေ့လာထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤလေ့လာ
ဆန်းစစ်ချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့် ထုတ်လုပ်မှု
၊ပျံနှံ့ရောက်ရှိမှုနှင့် လူမှုရေးသိပ္ပံသုတေသနများအား လက်တွေ့အသုံးချမှုတို့ကို တိုင်းတာရန်ဖြစ်
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ပါသည်။ ဤစီမံကိန်း တစ်ခုလုံးတွင် အပိုင်း (၃) ပိုင်း ပါဝင်ပါသည်။ ပထမအပိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏
လူမှုသိပ္ပံသုတေသန အနေအထားကိုလေ့လာထားသည့် နောက်ခံအခြေအနေ သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊
သုတေသန တည်ဆောက်ပုံနှင့် လက်ရှိသုတေသနစနစ်ကို ပြဌာန်းပေးထားသည့် အချက်များအပေါ်
ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နားလည်နိုင်စေရန် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဤအပိုင်းအတွက် နက်နက်နဲနဲ လေ့လာ

နိုင်ရန် သုတေသန အဖွဲ့အနေဖြင့်၊ တဆင့်ခံအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းနှင့် အရေးပါသည့်
ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း (အင်တာဗျူး) တို့အပေါ် အလေးထားသွားပါမည်။
ဒုတိယအပိုင်းမှာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိသုတေသနစနစ်တွင်း
အဓိကအရေးပါသူများကို သတ်မှတ်၊ အစီအစဉ်ချကာ၊ ၎င်းတို့ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီနှင့် အဖွဲ့အာလုံးအကြား
ဆက်ဆံဆောက်ရွက်မူများအပေါ် အသေအချာ၊ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ
အပိုင်းအတွက် သုတေသနအဖွဲ့ အနေဖြင့် တဆင့်ခံအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် လေ့လာ
ဆန်းစစ်မေးမြန်းခြင်း (အင်တာဗျူး) မှ ရလာသော သတင်းအချက်အလက်များအပေါ် အားထား
ပါသည်။ တတိယအပိုင်းမှာ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များကို အရေအတွက်အရ တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်
ပြီး၊ ခေါင်းစဉ်ခွဲ အမျ ိုးမျ ိုးအလိုက် အခြားနိုင်ငံများ၏ သုတေသနစနစ်များနှင့် တစ်ခုချင်း ဆက်စပ်
နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်မည့် DRA ဘုံမူဘောင် (GDN 2017) ကို အသုံးပြုပါသည်။
သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း6 အဓိက ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို သတ်မှတ်ရန်

ကနဦး

လေ့လာ ဆန်းစစ်မှု လုပ်ငန်းကို ဤလေ့လာမှု၏ အစပိုင်းတွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သုတေသီများ၊
သုတေသန စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် မူဝါဒအဝန်းအဝိုင်းတွင်းရှိသူများ7 ဟူ၍ အဓိက အုပ်စုကြီး (၃) ခုကို
တွေ့ရှိ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ပေါင်းစပ် သုတေသနနည်းလမ်းကို သုံးကာ အရေအတွက်နည်းလမ်း
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကောက်ယူရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအုပ်စုတစ်ခုစီ 8 အတွက် ပြင်ဆင်ထား
သည့်မေးခွန်းများကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ အရည်အသွေး နည်းလမ်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကောက်ယူ
ရာတွင် လေ့လာဆန်းစစ်မေးမြန်းမှု (အင်တာဗျူး) များနှင့် နောက်ဆက်တွဲ အသေးစိတ် မေးမြန်းမှု
(အင်တာဗျူး) များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် သုတေသန အရည်အသွေး အပေါ် လူမှုစီးပွားနှင့်
နိုင်ငံရေးအရ သက်ရောက်နေမှုများကို အလုံးစုံပိုမိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှု
သိပ္ပံသုတေသနဝန်းကျင်သမိုင်းကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်
ကောက်ယူမှုနှင့် တဆင့်ခံ လေ့လာမှုတို့မှ ရရှိလာသော အချက်အလက်များစွာကြောင့်

အထက်ပါ

နှိုင်းယှဉ် လေ့လာနိုင်သည့် ဘုံမူဘောင်အောက်တွင်၊ ပြီးပြည့်စုံသည့် သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်
စံသတ်မှတ်ချက်များ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

6

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို နောက်လာမည့် အခန်းတွင် ကြည့်ပါ။

8

ဤအုပ်စု (၃) ခုအတွက် စစ်တမ်းအပြည့်အစုံကို နောက်ဆက်တွဲတွင် ကြည့်ပါ။

7

အဓိက ပတ်သက်သူများအတွက် အသေးစိတ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို နောက်လာမည့်အခန်းတွင် ကြည့်ပါ။
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၁၊၃။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့် လေ့လာမှုနယ်ပယ်ကန့်သတ်ချက်
ဤအစီရင်ခံစာတွင် လူမှုသိပ္ပံသုတေသန၏အဓိပ္ပာယ်ကို လူမှုသိပ္ပံ9

ဘာသာရပ်အတွင်း

သတ်မှတ်ထားသည့် သုတေသန (သို့မဟုတ်) လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် လူသားအမူအကျင့်များအပေါ်
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို ဖော်ထုတ်၊ ဆွေးနွေးစေနိုင်သည့် သုတေသနဟု ဖွင့်ဆိုထား
ပါသည် (GDN 2017)။ ဤသုတေသန အမျ ိုးအစား ဆောင်ရွက်ခြင်းကို သုတေသနလုပ်ငန်းအပေါ်
လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း မူဘောင်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူမျ ိုးစုံအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖွင့်ဆို ထား
သည့်အတိုင်း၊ သုတေသီများ၊ သုတေသနစီမံခန့်ခွဲသူများ မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့် လူမှုသိပ္ပံသုတေသန
လေ့လာမှုအကြား ချ ိတ်ဆက်ပေးသည့် လေ့လာမှုအဖြစ် မှတ်ယူပါသည်။

ဤကဲ့သို့ ကျယ်ပြန့်စွာ

အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုမှုကြောင့်၊ လူမှုသိပ္ပံသုတေသနမှ ထွက်ရှိလာမှုများသည် လူမှုသိပ္ပံသုတေသီများမှ
ဖွင့်ဆိုထားသည့် အထက်ပါအဓိပ္ပာယ်နှင့် ပတ်သတ်သည့်သည့် မည်သည့် ထွက်ရှိလာမှုများကိုမဆို
လွှမ်းခြုံအကျုံးဝင်စေပါသည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ)။

ဤအစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းထားသည့်

လူမှုသိပ္ပံသုတေသနမျ ိုးစုံကို “ပါဝင်ပတ်သက်များဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်” ( stakeholder analysis) တွင်
ဖော်ပြထားပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင်

လူမှုသိပ္ပံသုတေသီများဖြစ်သည့်

တက္ကသိုလ်မှ

သုတေသီများနှင့်

တက္ကသိုလ်ပြင်ပမှ သုတေသီများအကြား၊ အုပ်စုခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။

တက္ကသိုလ်မှ

သုတေသီများဆိုသည်မှာ အစိုးရ အဆင့်မြင့်ပညာ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များ (HEIs) တွင် ခန့်အပ်၊
လုပ်ကိုင်နေသူများဟု

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပြီး၊

တက္ကသိုလ်ပြင်ပမှ

သုတေသီများဆိုသည်မှာ

တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များပြင်ပတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့်ကျန်ရှိသော သုတေသီများကို လွှမ်းခြုံပါသည်။
မှတ်သားရန်မှာ အားကောင်းသည့် သုတေသနစနစ်တွင် သုတေသနမှ ထွက်ရှိလာမှု အတိုင်းအတာ
ပမာဏတစ်ခုအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်စံပြည့်မီရန် လိုအပ်ပါသည်။

သို့ရာတွင် လက်ရှိ

မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသနစနစ်တွင် တက္ကသိုလ်သုတေသီများနှင့် တက္ကသိုလ်ပြင်ပ သုတေသီများ
အားလုံးအတွက် ၎င်းတို့ သုတေသနထွက်ရှိလာမှုများကို အကဲဖြတ်ပေးရန် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ
စံသတ်မှတ်ချက်စနစ်များ မရှိသေးပေ။

ဤအခြေအနေအောက်တွင် သုတေသန အရည်အသွေး

ဆိုသည်မှာ ခိုင်မာအားကောင်းပြီး၊ ယုံကြည်အားထားနိုင်ရှိကာ၊ လက်ရှိ ဗဟုသုတစုဆောင်းထားမှုကို
ဖြည့်တင်း ပေးနိုင်ခြင်းဟု ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ အများအားဖြင့် တိုင်းပြည်နောက်ခံအခြေအနေ၊ နိုင်ငံ
တွင်း အကြောင်းကိစ္စရပ်များ၊ ကမ္ဘာ့ဖွံဖြိုးရေး စိန်ခေါ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိခြင်းကိုလည်း ၎င်း
အရည် အသွေးအဖြစ် သဘောထားလေ့ရှိပါသည်။ (အထက်ပါစာညွန်း နံပါတ် ၆ အတိုင်း)။
သုတေသန စီမံခန့်ခွဲသူများဆိုသည်မှာ သုတေသန ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုလုပ်ငန်း၏
မန်နေဂျာများဖြစ်ပါသည်။

၄င်းတို့မှာ ဌာနမူးများ၊ သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် ပညာတက္ကသိုလ်

ကောလိပမ
် ျား၏ပါမောက္ခချုပ်များနှင၊့် တက္ကသလ
ို ပ် ြင်ပအဖွဲ့မျ ိုးစုမ
ံ သု
ှ တေသနမန်နေဂျာများဖြစ်ကြပါသည်။
	မူဝါဒဆိုင်ရာ

အဝန်းအဝိုင်းထဲတွင်

ပါဝင်သူများမှာ

မူဝါဒချမှတ်သူများ၊

သုတေသနနှင့်

9
လူမှုသိပ္ပံများ (Social Sciences) သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူသားအမူအကျင့်များကိုလေ့လာသည့် သိပ္ပံဘာသာရပ်ခွဲ
ဖြစ်ပြီး၊ စိတ်ပညာ၊ မနုဿဗေဒ၊ ဘောဂဗေဒ၊ စီးပွားလုပ်ငန်းပညာ (Business)၊ ပညာရေးဘာသာရပ်၊ လူမှုဗေဒ၊ ဥပဒေပညာ ၊
နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊ လူမှုစီးပွားပထဝီ၊ သတင်းမီဒီယာပညာနှင့် ဘာသာရပ်များချ ိတ်ဆက်ထားသည့် လူမှုသိပ္ပံများ ပါဝင်ပါသည်
(OECD 2015 Campaign Social Science n.d.)
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အဆင့်မြင့်ပညာဆိုင်ရာ

အစိုးရအဖွဲ့များမှ

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးသူများ၊

အများပြည်သူဆိုင်ရာ

အချက်အလက်များ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အသုံးချမှုအပေါ် ကြီးကြပ်နေသည့် အဓိက ဌာနမှုးများဖြစ်
ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်တွင်းရှိ မူဝါဒချမှတ်မူမျာနှင့် တိုက်ရိုက် အချ ိတ်အဆက်
ရှိသည့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့များနှင့် သုတေသန ရံပုံငွေထောက်ပံ့ ပေးအပ်သူများကိုလည်း ဤလေ့လာမှု
တွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။
	ပါဝင်ပတ်သက်သူများအနေဖြင့် သုတေသနစနစ်အပေါ် ထိန်းကြောင်းနေပြီး၊ အခြားတဖက်
တွင်လည်း ၎င်းစနစ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့များ၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် စံသတ်မှတ်
ချက်များမှ သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ် လည်ပတ်မှုအပေါ် အဆုံးအဖြတ်ပေးနေသည်ဟု ဤအစီရင်ခံစာ
တွင် ခံယူထားပါသည်။ သုတေသန လုပ်ငန်းစဉ်ထဲတွင် လူမူသိပ္ပံသုတေသနများ (အထက်ပါစာညွှန်း
အတိုင်း) ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်းတို့ အဆင့်ဆင့်ပါဝင်ပြီး၊ အားကောင်းသည့်
သုတေသနစနစ်ဆိုသည်မှာ သုတေသနထုတ်ပြန်ချက်များအတွက် ၄င်းအဆင့်တစ်ခုမှနောက်တစ်ခု
သို့ အဟန့်အတားမရှိ စီးဆင်းနိုင်ရန် အချ ိတ်အဆက်လမ်းကြောင်းများကို တရားဝင်ရုံးစာ ထုတ်
ပြန်ပေးထားသည့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ သုတေသနစီမံခန့်ခွဲမူ၊ စံချ ိန်မီ လူမူရေးရာ သုတေသန နည်း
လမ်းများ၊ သုတေသနဖြန့်ချ ီမူ အခြေခံယန္တယားနှင့် မဟာဗျူဟာများသည် အရည်အသွေးမြင့်မား
သောသုတေသန ထွက်ရှိမှုများအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါ ပါသည်။ ထို့အပြင် ဤမူဘောင်ရှိထား
ခြင်းဖြင့် လူမှုသိပ္ပံသုတေသနများကို မူဝါဒချမှတ်သူများအဆင့်၌ ပူပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့်
လက်တွေ့အသုံးချခြင်းတို့ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ လူမှုသိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံရေး
နှင့် လူမှုရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်လာပြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရာတွင်လည်း
အရေးပါသည့် လုပ်ငန်း ဖြစ်လာသည်ကို ထင်ရှားစွာတွေ့နေရပါသည်။
လူမှုသိပ္ပံ အယူအဆ၏ ကျယ်ပြန့်သည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများကြောင့် တက္ကသိုလ်နယ်ပယ်
အတွင်း၌ပင် လွှမ်းခြုံမှုကြီးမားသည့် အယူအဆအဖြစ် ၎င်း၏ အဓိပ္ပာယ်ကို အစဉ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ဤအဓိပ္ပာယ်ကို ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ထူထောင်အပြီးအများ
ပြည်သူ စတင်သိရှိခွင့်ရလာခဲ့ပါသည်။

လူမှုသိပ္ပံ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို မြန်မာအသုံးအနှုန်းအရ ပိုမို

တရားဝင်ဖြစ်လာရန် ကြိုးပမ်း ဖွင့်ဆိုမူများ မရှိသေးချ ိန်တွင်၊ ဤအစီရင်ခံစာ၌ “လူမှုသိပ္ပံ” အဓိပ္ပာယ်
ဖွင့်ဆိုရာတွင် အစိုးရ အဆင့်မြင့် ပညာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်များတွင် ထည့်သွင်းသင်ကြားနေသည့်
ဘာသာရပ်များ အပေါ်တွင်သာ အခြေခံထားပါမည်။ လက်ရှိတွင်၊ ၎င်းဘာသာရပ်များမှာမနုဿဗေဒ၊
ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ၊ ဘောဂဗေဒ၊ ပထဝီ၊ သမိုင်း၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးပညာ၊ ဥပဒေ၊
ဘာသာစကား၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊ စိတ်ပညာနှင့်လူမှုအလုပ်ပညာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရ၏သတင်း

အချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ(ICT) ကဏ္ဍအပေါ် ပိုမို ဦးစားပေးမူ ရှိနေခြင်းနှင့်၊ ၎င်းကဏ္ဍ၏
သုတေသန ထွက်ရှိမှုအပြင်၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အသုံးချမှုပါ အားကောင်းနေခြင်းတို့ကြောင့်၊ ဤ
လေ့လာမှုတွင် သမရိုးကျ လူမှုသိပ္ပံကိစ္စရပ်များ ဖြေရှင်းမူအတွက် အထောက်အကူပြုသည့် ခေတ်မီ
ကွန်ပြူတာပညာရပ်များကိုပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
	နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှု-နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မူများနှင့် အကျွမ်းတဝင်
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မရှိသည့် စာဖတ်သူများအတွက် တိကျရှင်းလင်းမူရှိစေရန်၊ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ယနေ့ကာလ အများ
ဆုံး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံကျင့်သုံးနေသည့် ဒေသအမည်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အစီရင်ခံစာ
တွင် အသုံးပြုသွားပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် Myanmar အဖြစ် ဤအစီရင်ခံစာ တစ်ခု
လုံးတွင် အသုံးပြုသွားပါသည်။
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ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (ပင်မ)

29

အခန်း (၂)
နောက်ခံအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်

30

၂၊၁။ မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးရေး နောက်ခံအခြေအနေ
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသ၏ အနောက်ဖက်အကျဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး
အင်အားကြီး တရုတ်နှင့် အန္ဒိယနိုင်ငံအကြား မဟာဗျူဟာကျကျ တည်ရှိနေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ
တွင် တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးစုများနှင့် ဘာသာစကားပေါင်း မြောက်များစွာရှိနေမှုကြောင့်၊ အခွင့်အလမ်း
များနှင့်အတူ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုသမိုင်းကပြသခဲ့သည့် စိန်ခေါ်ချက်များကိုလည်း ဆက်ခံထားရ
ပါသည်။ နောက်ဆုံးကောက်ယူထားသည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေစစ်တမ်းအရ (လဝက ဝန်ကြီးဌာန၊
၂၀၁၅) မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ ၅၁.၅ သန်းရှိပြီး၊ အများစုဖြစ်သည့် မြန်မာလူမျ ိုးစုနှင့်
အခြား များပြားလွန်းသည့် လူမျ ိုးစုပေါင်း ၁၃၀ ကျော် ရှိသည်ဟု ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ လူမျ ိုးစုအလိုက်
နောက်ဆုံး တရားဝင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ၁၉၈၃ ခုနှစ် လူဦးရေစစ်တမ်းအရ၊ မြန်မာ ၆၈% ရှိ
ပြီး၊ ကျန်သူများကို ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ မွန် နှင့် ရခိုင်ကဲ့သို့ အဓိက တိုင်းရင်းသား (၇)
မျ ိုးနှင့် အခြား ပိုသေးငယ်သည့် လူမျ ိုးစု (၁၀၀) ကျော်အဖြစ် ပိုင်းခြားခဲ့ပါသည် (လဝက ဝန်ကြီးဌာန၊
၂၀၁၅)။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေကို အထက်ပါ အဓိကတိုင်းရင်းသားအစုများအလိုက် ခွဲခြား
ထားပြီး၊ အများစုလူမျ ိုး မြန်မာများအတွက် “တိုင်းဒေသကြီး၊” နှင့် ကြီးမားသည့် လူနည်းစုများ
အတွက် “ပြည်နယ်” ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
	ရှေးဟာင်း မြန်မာမင်းများ လက်ထက်တလျှောက် ကိုယ်ကျင့်တရားဘောင်၊ တန်ဖိုးထားမှု
နှင့် ပညာရေးစနစ်၏ ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံတို့ကို နိုင်ငံ၏ အဓိက ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာမှ
ပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်။ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ၁၁ ရာစု ပုဂံဘုရင်များလက်ထက်မှ မြစ်ဖျားခံ
လာခဲ့သည့် ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းများမှတဆင့် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်
၁၈၈၆ခုတွင် ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီလက်အောက် မကျရောက်မီ သမိုင်းတလျှောက် ဘုရင်စနစ်မျ ိုးစုံ၏
အုပ်ချုပ်မှုအောက်၌ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ် ကြာရှည်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။

မူလတွင် ဗြိတိသျှ

လက်အောက်ခံ အိန္ဒိယ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် အုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကိုလိုနီ
နှောင်းပိုင်းခေတ်တွင် တဝက်တပျက် လွတ်လပ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးကို တွေ့ကြုံခဲ့ရပါသည်။ မြန်မာ
ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် နိုင်ငံကို တစုတစည်းတည်း အုပ်ချုပ်နိုင်ကြောင်းပြသနိုင်လျှင် အာဏာလွှဲ
ပေးမည်ဟူသည့် သတ်မှတ်ချက်အောက်တွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၌ ဗြိတိသျှထံမှ
လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အခြား အဓိကလူမျ ိုးစု ခေါင်းဆောင်များ ညှိနှိုင်း
ရယူခဲ့သည့်၊ ပင်လုံစာချုပ် သဘာတူချက်များကို အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သည့်အချ ိန်တွင်၊ မြန်မာ
နှင့် လူနည်းစုများအကြား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် အခြေအတင် တင်းမာမူမြင့်မားလာပြီး
၁၉၅၀နှစ်များတလျှောက် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များတွင် ပဋိပက္ခတိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကာ၊
ဤတင်းမာမှုများသည် ယနေ့အထိ ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် လူမျ ိုးစု ခေါင်းဆောင်များက ဖယ်ဒရယ် ထိပ်သီးညီလာခံ ကျင်းပပြီး၊ လူမျ ိုးစု
နယ်မြေများတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပိုမိုရရှိရေးတောင်းဆိုလာသည့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်အရောက်တွင်၊
မြန်မာဗဟိုအစိုးရအနေဖြင့် လူမျ ိုးစုပြည်နယ်များစွာကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပေ။ မြန်မာတပ်မတော်
အနေဖြင့် ကြားဝင်ကာ အရပ်သား အစိုးရလက်ထဲမှ အာဏာကို သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါသည်၊ နောက်ပိုင်းဆက်
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ဖြစ်လာခဲ့သည့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ရာစုနှစ် (၅) စုတိုင်၊ အနောက်တိုင်း
စီးပွားရေးများနှင့် ကင်းကွာသွားခဲ့ပါသည်။ မက်ကရိုနှင့် မိုက်ကရို စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမူများကြောင့်
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အတားအဆီးဖြစ်စေခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတွင်း ဆင်းရဲမှုအဆင့်များ ရုတ်တရက်မြင့်
တက်သွားခဲ့ပါသည်။

ဆိုရှယ်လစ် အတွေးအခေါ်များ အဓိကပါဝင်သည့် မြန်မာ့နည်းမြန်မာဟန်

ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို တပ်မတော်မှ စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး၊ ဗဟိုစီမံကိန်းများနှင့် အထီးကျန် စီးပွားရေး
မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပထမ ဆိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ
အနက် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ယခင်ရှိထားခဲ့သည့် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမှာ အဆင့်မြင့်ပညာ
ဌာန အောက်တွင် တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်ခံလိုက်ရပါသည်။ ထို့အပြင် အဆင့်မြင့်ပညာစနစ် တစ်ခုလုံး
ကို ဆိုရှယ်လစ်ပုံစံ ပြန်လည်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရအနေဖြင့် တစုတစည်းတည်းရှိ
သည့် တက္ကသိုလ်စနစ်ကို သီးသန့် ယူနစ်များအဖြစ် ခွဲခြမ်းလိုက်ပြီး၊ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးအောက်
တွင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ၊ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်နှင့် စက်မှုနည်းပညာကောလိပ်များ
ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။10 ဤစနစ်အောက်တွင်၊ အသေးစိတ် နက်နက်နဲနဲ သင်ယူရေးရည်မှန်းချက်
အတွက်

ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအနေဖြင့်၊

စနစ်၏ ပထမနှစ်တွင် ရွေးချယ်ပေးရပါသည်။
လူအင်အားမျှော်မှန်းတွက်ချက်မှုများအောက်တွင်၊

အထူးပြုဘာသာရပ်ကို၊

အဆင့်မြင့်ပညာရေး

ဗဟိုမှ စီစဉ်ရေးဆွဲထားသည့် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်၏
စက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်များအတွက် ဝင်ခွင့်

ရသူအရေအတွက်ကို၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စီစဉ်သည့် နိုင်ငံတဝှမ်း (၁၀) တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုသူ
ကျောင်းသူ/သားများ၏ ရမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီး အစိုးရမှ ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ အကျ ိုးဆက်အနေဖြင့်
ဆိုရှယ်လစ်ကာလအတွင်း လူမှုသိပ္ပံ ဘာသာရပ်များမှာ အဆင့်နိမ့်ကျသွားခဲ့ပြီး၊ တက္ကသိုလ်များသည်
အလုံးစုံ သီးသန့် တည်ရှိလာခြင်းကြောင့်၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေး၏ ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ တွဲရှိရေး
လမ်းကြောင်း ထိခိုက်နစ်နာသွားခဲ့ရပါသည် (Kyi နှင့် အခြားရေးသူများ၊ ၂၀၀၀)။
ဆိုရှယ်လစ် အစိုးရကာလတွင်း ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုခွဲကြာခဲ့သည့် အစိုးရဖိနှိပ်မှုများနှင့် မက်က
ရိုစီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲများနောက်ပိုင်း ၁၉၈၈ ခုနှစ်အရောက်တွင် မြန်မာ့ခေတ်သစ်သမိုင်း
တဆစ်ချ ိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိနိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား၊ ဒီမိုက
ရေစီလှုပ်ရှားမူ၏ ထိပ်ပိုင်းကို တွန်းပို့စေခဲ့ပါသည်။ အသားတင် ဂျ ီဒီပီစီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ အနှုတ်
လက္ခဏာပြခြင်း၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု မြင့်တက်ခြင်းနှင့် လွဲမှားသည့် ငွေကြေးဖျက်သိမ်းမှု မူဝါဒများ
ကျင့်သုံးခြင်းတို့ကို သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ကြုံခဲ့ရသည့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များ နှောင်းပိုင်းကာလတွင် မြန်မာ့
စီးပွားရေးသည် ချောက်ထဲ ပြိုကျလုနီးပါး ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည် (Kubo, 2012)။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်
လည်း ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ကုလသမ္မဂ္ဂ၏ ဖွံဖြိုးမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံများစာရင်းတွင် ပထမဆုံး ထည့်သွင်း
ခံခဲ့ရပါသည်။

တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ ဆန္ဒပြပွဲကြီးများကြောင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်

ပထမနှစ်ဝက်တလျှောက် ဒီမိုကရေစီလူပ်ရှားမှုများ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အရှိန်ရလာပြီး၊ နိုင်ငံ
တဝှမ်းအုံကြွမှု အဆင့်တက်လှမ်းကာ၊ ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရကို ပြုတ်ကျစေခဲ့ပါသည်။ ဤအုံကြွမှုကြီး
10
ဤအစီအစဉ်အောက်တွင် ဥပမာအားဖြင့် စိုက်ပျ ိုးရေးတက္ကသိုလ်မှာ စိုက်ပျ ိုးရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်သို့ရောက်သွား
ပြီး၊ သစ်တောတက္ကသိုလ်ကိုလည်း သစ်တောဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးကြပ်သွားပါသည်။ ကာလတစ်ခုအရောက်တွင် ပညာရေး
ဝန်ကြီးဌာနအောက်၌ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်နှင့် ပညာရေးကောလိပ်များသာကျန်ခဲ့ပြီး၊ ဝန်ကြီးဌာနပေါင်း (၉) ခု အနေဖြင့်
ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ပေါင်းများစွာကို ကြီးကြပ်ခဲ့ပါသည်။
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ကိုတပ်မတော်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အလျှင်အမြန် နှိမ်နင်းခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြား
မှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (နဝတ) လက်အောက်တွင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့
ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အနေဖြင့်
၁၉၉၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း၊ တပ်မတော်မှ အာဏာလွှဲပေးရန်
ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်ဖိနှိပ်ခဲ့ပါသည်။ တပ်မတော်၏ ဖိနှိပ်မှုများကို
ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် အနောက်နိုင်ငံအစိုးရများမှ နိုင်ငံအပေါ် ပညာရေး အပြန်အလှန်လေ့လာ
ရေးအစီအစဉ်များနှင့် နည်းပညာအထောက်အကူများအပါအဝင်၊ စီးပွားရေးကူညီမှုများနှင့် ရင်းနှီး
မြုပ်နှံမှုများကို ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ် စတင်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပြုပြင်

ပြောင်းလဲမှုများအပေါ် တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်၊ ဥရောပသမဂ္ဂမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်
နောက်ဆုံးချမှတ်ခဲ့သည့် ပိတ်ပင်ဒဏ်ခတ်မှုများကို ရုတ်သိမ်းပေးခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့်
လည်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် NLD ပါတီ အနိုင်ရခဲ့သည့် ပထမဆုံးဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ
ကျင်းပအပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အလားတူရုတ်သိမ်းပေးခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၀

နှစ်များတလျှောက်တွင်

တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ

အနေဖြင့်

ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု၏ အဓိကအင်အားအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတဝှမ်း အကြမ်းမဖက် နိုင်ငံရေး
လှုပ်ရှားမှုများကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

နဝတ အစိုးရအနေဖြင့် အဆင့်မြင့်ပညာတက္ကသိုလ်၊

ကောလိပ်များကို နှစ်အနည်းငယ်ကြာ ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းကာလအတွင်း ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးဝိဇ္ဇာ
သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များကဲ့သို့

အဓိက

တက္ကသိုလ်ကြီးများမှာ

ဆင်ခြေဖုန်းဒေသများတွင်

နယ်မြေ

အငယ်များအဖြစ် ထပ်မံခွဲခြမ်းခံရခြင်းကြောင့်၊ ကျောင်းသူ/သားများကို မြို့ကြီးများ ပြင်ပတွင်
ထိရောက်စွာ လူစုခွဲထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းဝန်းထဲတွင် အစိုးရဆန့်ကျင်သူများ မရှိစေရန်အတွက်
ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို

ဖိနှိပ်ထားခဲ့ရာ၊

အကျ ိုးဆက်အနေဖြင့်၊

နယ်မြေများတွင်	ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်နှင့်

အသစ်ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည့်

အဆောက်အအုံများချ ို့တဲ့ကာ

ပညာရေး

အရည်အသွေး လျှင်မြန်စွာကျဆင်းခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၆ နှစ်တွင် ကျောင်းသားများ လမ်းမပေါ်ထွက်
ဆန္ဒပြကြပြန်သဖြင့် အဆင့်မြင့်ပညာတက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်များကို ၁၉၉၈ခုနှစ်အထိ ထပ်မံပိတ်ပစ်
ခဲ့သည်(Seekins 1999)။ ၁၉၉၈ နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်အကြားတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်
အားလုံးကို (၁၂) နှစ်တွင် စုစုပေါင်း (၁၀) နှစ် ပိတ်ထားခဲ့သည် (Lall 2008)။
	ကျောင်းသားအရေးခင်းများ ဖြစ်ပွားပြီးသည့်နောက် တပ်မတော်အစိုးရသည် နိုင်ငံတော်
ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး ဟူသော အမည်မှ နိုင်ငံတော် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (SPDC) ဟု
၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် ပြောင်းလဲကာ လမ်းပြမြေပုံအဆင့် (၇)ရပ်အား ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုလမ်းပြမြေပုံသည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တပ်မတော်အစိုးရမှ အရပ်သားအစိုးရသို့ ကူးပြောင်းရေးအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံး
ရမည့် အချက်အလက်များပါဝင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် တပ်မတော်
အစိုးရကြား အားပြိုင်မှုများနှင့် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအပေါ် ပြင်းထန်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ
လုပ်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ်တွင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်၌
ချမှတ်ထားခဲ့ပါသည်။ ထိုလုပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အနောက်နိုင်ငံအစိုးရများက ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချ
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ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေး ပြစ်ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုများကိုလည်း စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံ
၏ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေး ဥပဒေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်
ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုဥပဒေကန့်သတ်ချက်ကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးသည် (၂၀၀၀) ပြည့်နှစ်တွင်
တိုက်ရိုက် ကျဆင်းခဲ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် စီးပွားရေးသာမက အနောက်နိုင်ငံများ၏ ပြစ်ဒဏ်ခတ်
ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှတဆင့် ပေးအပ်လျက်ရှိသော ပညာတော်သင်အထောက်
အပံ့ဆုကြေးများနှင့်

သုတေသနအစီအစဉ်များလည်း

ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပြီး

ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့

အစည်းများကို အစိုးရဌာနများသဖွယ် သတ်မှတ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့သို့သော ပြစ်ဒဏ်ခတ် သတ်မှတ်မှုများကြောင့် စီးပွားရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍများလည်း
လျင်မြန်စွာလျော့ကျ နိမ့်ပါးခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သော နိုင်ငံတကာဖိအားများကို အဆုံးသတ်စေရန်
SPDC က အဆင့်(၇)ဆင့်ပါသော လမ်းပြမြေပုံကို ချမှတ်၍ (၂၀၀၈)ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ
ဥပဒေကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပါတီစုံ

အထွေထွေ

ရွေးကောက်ပွဲ ကို (၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျင်းပသော
ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကို အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ကန့်ကွက်ခဲ့သောကြောင့်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် တပ်မတော်အစိုးရ၏

ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်

ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ယင်းက ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြိုင်အဆိုင်မရှိ အနိုင်ရခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ တပ်မတော်
အစိုးရမှ အသွင်ပြောင်းလာသော ပြည်ခိုင်ဖြိုးအစိုးရတစ်ရပ်လည်း (၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင် စတင်ပေါ်ထွန်း
လာခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၈)ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ (၂၅)ရာခိုင်နှုန်းသော
နေရာများကို တပ်မတော်အတွက် ပေးအပ်ထားရပါသည်။ သို့ရာတွင် နိုဝင်ဘာလ (၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင်
ကျင်းပခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ် ပါတီစုံအထွေထွေညီလာခံကြီးတွင် အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ကသောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးသည့်နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတစ်ရပ်ကို အောင်မြင်စွာ ဖွဲ့စည်း ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ကလည်း ထိုကာလမှစ၍ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် နိုင်ငံ့အား ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ်တည်းက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ
၏ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပွားရုံသာမက နယ်စပ်ဒေသများရှိ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
လည်း များစွာ ထိခိုက်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်လှမ်းမမီသော
ဒေသများရှိ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်
ခဲ့ရပီး ယင်းတို့၏ အနေအထားများမှာလည်း ပိုမိုလျော့ကျခဲ့ပါသည်။ (JOLLIFFE MEARS 2016)
ထိုသို့သော

နယ်စပ်ဒေသများရှိ

ပညာရေးချ ို့တဲ့မှုများအပေါ်

အရပ်ဖက်

အဖွဲ့အစည်းများက

ဆက်လက် ဖြည့်ဆည်းပေးရပြီး ဒေသခံ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ဘာသာရေးအဖွဲ့
အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ထိုဒေသများရှိ လူငယ်ထု၏ ပညာရေးအတွက်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်
စေခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါဒေသများတွင် စီးပွားရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အခွင့်အလမ်းများ
နည်းပါးလျက်ရှိသောကြောင့် မိသားစုများကလည်း မိမိသားသမီးများ၏ ပညာရေးအပေါ် စိတ်ချ
ယုံကြည်စွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမပြုတော့ဘဲ အခြားကိစ္စများတွင်သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်ဖြစ်ရာ
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ကလေးငယ်များ၏ပညာရေးမှာလည်း ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ပါသည် (SOUTHLALL 2016) ။ ၂၀၁၉ခုနှစ်
မှစ၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရက အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ထိုသို့သော ကျောင်းအမျ ိုးအစား
များကို အသိအမှတ်ပြု စီမံခန့်ခွဲရန် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး
ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်တွင်ပါရှိသော အခန်း(၆)ရှိ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ သည် ထိုပဋိပက္ခဒေသများရှိ
ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေး၊ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို
ထိုအရပ်ဒေသများနှင့် သက်ဆိုင်သော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်
တွင် ဆက်လက်ထားရှိရင်း ထို့အပြင် (၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင်အခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်ပြီးနောက် ပုဒ်မ
(၄၃) အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေအရ ထိုအရပ်ဒေသရှိ စာသင်ခန်းများတွင် တိုင်းရင်းသားဘာသာဖြင့်
သင်ကြားရေးတို့ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် အဆိုပါအခြေအနေများကို
ကုစားရန်အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက မွန်ပြည်နယ်တွင် စမ်းသပ်အစီအစဉ် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့
ပါသည် (SHIRSCHI 2019) ။ ထိုသို့ အစိုးရက တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများတွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း
များမှ ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော ကျောင်းများ၏ အောင်လက်မှတ်များကို သက်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပညာ
ရေးတက္ကသိုလ်အသီးသီးက အသိအမှတ်ပြုရေး အတွက်လည်း စောလျင်စွာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်
လျက် ရှိနေပါသည် (UNFPA MYANMAR 2019)။ တဖက်တွင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်
မှုလုပ်ငန်းများသည် ရခိုင်ဒေသတွင် တုံ့ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက် လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ
အကျပ်အတည်းများလည်း ရခိုင်မြောက်ပိုင်းတွင် စတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှစ၍ ရခိုင်
ပြဿနာသည် နိုင်ငံတကာ ဂရုစိုက်မှုကို များစွာရရှိခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားပညာရှင်သုတေသီများနှင့်
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအကြား လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးဖောက်မှုနှင့် ရှုပ်ထွေးသောနိုင်ငံရေး အရေး
ပေါ်အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအား လိုအပ်သည့် သုတေသန
အချက်အလက်များ ရှာဖွေစုဆောင်းရန် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ပဋိပက္ခအသစ်များ
လည်း အခြားသော တိုင်းရင်းသားဒေသများ ဖြစ်သည့် ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် ထပ်မံဖြစ်
ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ပဋိပက္ခများကို ဆယ်စုနှစ် ခုနှစ်စုကြာ ခါးစည်းခံခဲ့ရသော ကျေးလက်လူထုမှာ
လည်း ယခုတဖန် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများစွာရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်ပေါ်
တိုးတက်မှုများသည် လူထုအကြား ၎င်းပဋိပက္ခများအပေါ် အစွန်းရောက်အမြင်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည့်
နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းပြည်တွင်း အရေးအခင်းများ နှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ

စုံစမ်းစစ်ဆေး

ရေးများ ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိသည်ကိုလည်း ထပ်မံငြင်းဆိုခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ ထိုသို့သော ထိရှ
လွယ်မှု များပြားလျက်ရှိသည့် ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာနှင့် အချက်အလက်များကို သတင်း
အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍အထောက်အထား ခိုင်မာသော သုတေသနအချက်အလက်များ ဖြစ်လာစေ
ရန် စနစ်တကျချဉ်းကပ်နည်းများကို စဉ်းစားရန် လွန်စွာမှအရေးကြီးလှပါသည်။ သို့ရာတွင်လည်း
ပြည်တွင်းသုတေသီများဆောင်ရွက်ထားသော သုတေသနလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း
များကလည်း လိုက်နာလေ့လာသုံးသပ်ရန် ဝန်လေးလျက်ရှိခြင်းမှာ ယင်းသုတေသနအများစုသည်
ကောင်းမွန်မှန်ကန်သော နည်းနာနိဿယများကို သေချာစွာအသုံးပြုထားခြင်း မရှိသောကြောင့်
လည်း ဖြစ်ပါသည်။
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	မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ရခိုင်အရေးအခင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် ကြီးမားသော
ဆိုးကျ ိုး သက်ရောက်မမ
ှု ျားနှင့် မြန်မာနိင
ု င
် သ
ံ ည် ကြုံတွေ့ရပြီးသည့နေ
် ာက် အလှူရှငမ
် ျား၏ အထောက်
အပံ့များနှင့် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ စီးဝင်မှုမှာလည်း ပြီးခဲ့သည့် (၈)နှစ်အတွင်းတွင် တစတစ
ပိုမိုနည်းပါးလာခဲ့ပါသည် (ROBINSON NIDDA 2017)။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့သော အကြပ်အတည်း
အချ ိန်တွင် နိုင်ငံတော်မူဝါဒရေးဆွဲသူများအတွက် လိုအပ်သော လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ
စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် အထောက်အထားအခြေပြု သုတေသနလုပ်ငန်းများဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီ
သွားရန်အရေးတကြီး လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ဤအချ ိန်တွင် မြန်မာ့လူဘောင် သမိုင်းတစ်လျှောက်
အရေးပါခဲ့သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများသည်လည်း ပြန်လည်ထွန်းကားလာခြင်း
မရှိသောကြောင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်များက ပံ့ပိုးပေးသော လက်တွေ့အသုံးချ
သုတေသနလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အစားထိုးဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။ ထိုအခြေအနေ
သို့ တွန်းပို့သော ပထမအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်မှာ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော နာဂစ်မုန်တိုင်း၏
အကျ ိုး ဆက် တစ်ရပ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရက ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို
စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်းသို့လည်း နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ
စတင် ဝင်ရောက်လာသည့်အခါ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသော ရပ်ရွာများရှိ အသက်မွေး
ဝမ်းကြောင်းမှုနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝအနေအထားများကို နိုင်ငံတကာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပြ
ဆွေးနွေး အကူအညီတောင်းခံခဲ့ခြင်းရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပြုပြင်
ပြောင်းလဲရေးကို ပိုမိုဆောင်ရွက်လာပြီးသည့်နောက်တွင် အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေသော လူမှုသိပ္ပံ
သုတေသနလုပ်ငန်းသည်လည်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအကြားတွင်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက
လုပ်ငန်းရှင်များအကြားတွင်လည်းကောင်း ဘဏ္ဍာငွေဖြည့်ဆည်းမှုကို အကြိတ်အနယ် ဝိုင်းဝန်း
ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကာလတွင်မူ ဦးသိန်းစိန်
အစိုးရသည် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပြီးနောက်
၂၀၁၂ခုနှစ်မှစ၍

နိုင်ငံ၏ပညာရေးဘတ်ဂျက်ကိုလည်း

စတင်တိုးချဲ့မြှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင်

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းဝန်းကျင် ကောင်းမွန်ရေးအတွက်လည်း အမေရိကန်အစိုးရ ၏
အကူအညီဖြင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်
ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်း
များကိုလည်း ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ ပညာရေးအဖွဲ့
အစည်းများဖြစ်သော နိုင်ငံတကာပညာရေးအဖွဲ့အစည်းအပါအဝင် တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှ ပညာရှင်
နှင့် သုတေသီများ ဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုလည်း စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ
အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏

စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့

ပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အားလည်း အထူးကောင်းမွန်သော ဌာနတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်၍အမေ
ရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ နာမည်ကြီး Johns Hopkins University နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ပြင်ဆင်
ခဲ့ပါသည်။ ထိုပြင်ဆင်မှုအောက်တွင် သုတေသနစနစ်အား ပြန်လည် ပြုပြင်မွမ်းမံရန် မဟာဗျူဟာ
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မြောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်

ပါဝင်ပါသည်။

အဆိုပါ

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိ ပါမောက္ခနှင့် ဌာနမှူးများအတွက် အထူးလိုအပ်လျက်ရှိသော ပညာရှင်
ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက်အောင်မြင်လာသည်နှင့်
အမျှ ပညာရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ တိုးတက်မှုများလည်း ရရှိခဲ့သော်
ငြား ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ အနှစ်သာရဖြစ်သော ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် တိုးတက်
ခွင့်ဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက် လိုအပ်နေသော သုတေသန အထောက်အထားများနှင့်
စိန်ခေါ်မှုများကို လေ့လာသုံးသပ်မှုများ အားနည်းခဲ့ပါသည် ( ESSON WANG 2016) ။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်း
မှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် သုတေသနကမ်းလှမ်းချက်များအပေါ် စီစစ်သုံးသပ်မှုများ လွန်ကဲ
နေပြီး ယခုထက်ထိ နိုင်ငံရေးအရ အကဲစမ်းမည်ဖြစ်သော သုတေသနခေါင်းစဉ်များကို သေချာကျနစွာ
ဆောင်ရွက်ခွင့် မပြုသေးပါ။ 11
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အဆင့်မြင့်
ပညာရေးစနစ်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် ပြည့်စုံကုံလုံသော
ပညာရေးကဏ္ဍ

ရှု့မြင်သုံးသပ်ချက်ဟူသည့်

(CESR)

သုတေသနစာတမ်းလည်း

နိုင်ငံတကာ

အထောက်အပံ့ ပေးရေး အကူအညီအများအပြား၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။12
၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ဤစာတမ်းသည် အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးနောက် ယင်းတွေ့ရှိချက်များအပေါ် အခြေခံ၍
အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (NESP) ကို အပြီးသတ်ရေးဆွဲပြီးသည့်နောက် ၂၀၁၆ခု
နှစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော NLD အစိုးရမှ ပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ NESP
အောက်တွင် သုတေသနစနစ်များ မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန်ကိစ္စကို ဦးစားပေးဖော်ပြခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ
ရလဒ်ကို ရရှိရေးအတွက် မည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်ရမည့် အစိုးရဌာနများအကြားနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာ
ရေးတက္ကသိုလ်များ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မည်သို့ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟူသော အသေးစိတ်
လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါရှိခြင်းမရှိသေးပါ။
အဆိုပါကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သုတေသနစနစ်ကို ကောင်းမွန်စွာ သိရှိနားလည်နိုင်ရန် လာ
မည့် အခန်းများတွင် သမိုင်းကြောင်းအရ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြင်းထန်သော
နိုင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းများကို ခြုံငုံ၍ သုံးသပ်ထားပါသည်။ ထိုခေတ်အဆက်ဆက်က ပညာရေး
ကဏ္ဍကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ်များသည်
အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်

ယင်း၏

သုတေသနစနစ်အပေါ်

များစွာသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပြီး

နောက် ထိုနောက်ခံအကြောင်းအရင်းများကို သိရှိနားလည်ခြင်းဖြင့် နောင်ဆောင်ရွက်ရမည့် ပြုပြင်
ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများအား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
11
အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားသည်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် မြန်မာမှ ၈၀၇ ယောက် လာရောက်
ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်တွင် ၇၁၇ ယောက်သာ လာရောက်ခဲ့သည်။) သို့သော်လည်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ
များနှင့် ယှဉ်လျှင်နည်းပါးနေသေးသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် မှ ၇၆၂၆ နှင့် ၁၅၅၇၂ ယောက် အသီးသီး
သွားရောက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
12
Asian Development Bank (2013) Myanmar Comprehensive Education Sector Review (CESR) – Phase 1: Rapid
Assessment. CESR အတွက် ကို ADB နှင့် AusAID တို့ပူးပေါင်းပြီး ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကို ဆောင်ရွက်ပြီး UNESCO က
လည်း အကူအညီပေးထားသည်။
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၂၊၂။ သုတေသနစနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ
အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ကာလ ၁၈၈၆-၁၉၄၈
၁၉ရာစုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ
အား ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ပြီး နောက်ဆုံးမြန်မာမင်းဆက်ကို ဖြုတ်ချကာ ကိုလိုနီလက်အောက်ခံအဖြစ်
အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၈၈၆ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးသည် ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် အောက်သို့
ကျဆင်း သက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုမှစ၍ ပညာရေးဗျူရိုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းတွင် ပညာရေးနှင့်အပြိုင် ပညာရေးစနစ်သစ်ကို စနစ်အသက်သွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လူမှုသိပ္ပံ
သုတေသနစနစ်သည်လည်း စနစ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကိုလိုနီအစိုးရသည် တစ်နိုင်ငံ
လုံးတွင် အင်္ဂလို ဗာနီကူလာ ကျောင်းပေါင်း ၅၀၀၀ခန့် မြို့ကြီးများတွင် စတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီး ခေတ်မီ
မူလတန်းပညာရေးကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသများတွင်မူ ဘုန်း
တော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းများကို ဆက်လက်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ကိုလိုနီအစိုးရ
၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတွင် အသုံးပြုရမည့် ပညာတတ် ကေဒါများ
ကို မွေးထုတ်ပေးရန် ဖြစ်ပြီး ၁၉၀၃ခုနှစ် ပါလီမန်တွင် ဤစနစ်ကို “အခြေခံလူထုအတွက် မည်သည့်
လုပ်ငန်းနှင့်မဆို သင့်တော်ပြီး အသုံးဝင်မည့် လက်တွေ့ အသိပညာများ”ကို ဖြန့်ဖြူးရန်ဟု ထုတ်ပြန်
ကြေညာခဲ့ပါသည်။
စင်စစ် ၁၈ရာစု ကာလများမှာပင် ကတ်သလစ်ခရစ်ယာန် မစ်ရှင်များ၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အနောက်တိုင်းပညာရေးစနစ်များ ထွန်းကားလာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီ
အစိုးရ လက်အောက်တွင်မူ အမေရိကန် နှစ်ခြင်းမစ်ရှင် ကျောင်းများ၏ စည်းရုံးဆောင်ရွက်မှုဖြင့်
မစ်ရှင် ကျောင်းများ လျင်မြန်စွာ တိုးပွားလာခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့
သော အနောက်တိုင်းပညာရေးစနစ်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် များစွာဆက်စပ် ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း အစရှိသော တောင်တန်းဒေသများမှ တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးစုများမှာလည်း
ခရစ်ယာန် ဘာသာသို့ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခံရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အနောက်တိုင်း ပညာရေးစနစ်ကို ထို
လူမျ ိုးနွယ်စုများ က အများဆုံးရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုခေတ်က မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူများစု၏အမြင်တွင်
ခေတ်မီပညာရေးစနစ် သည် ဗမာမဟုတ်သော တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများကို အဓိကအကျ ိုးပြုသည်
ဟု ယူဆခဲ့သောကြောင့် ထိုကျောင်းများကိုလည်း ဗမာလူထုက ပစ်ပယ်ခဲ့ပါသည် (Taylor 2005)။
ကိုလိုနီအစိုးရက ပညာရေးစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုဆောင်ရွက်လာသောအခါ ၁၈၇၉တွင်
ရန်ကုန်ကောလိပ်ကို

အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ

ဗြိတိသျှအစိုးရ၏

အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်တွင်ရှိနေသော

ကာလ ကတ္တားတက္ကသိုလ်၏ ဌာနခွဲတစ်ခုအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကတ္တားတက္ကသိုလ်
တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဗြိတိသျှတက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့်ရနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ သင်ကြား
ပေးလျက်ရှိ သည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ပညာရေးကို ရန်ကုန်ကောလိပ်တွင် ၄နှစ် ဒီဂရီ အစီအစဉ်
အဖြစ် ပြောင်းလဲ သင်ကြားစေပြီး လစ်ဘရယ်ဝိဇ္ဇာပညာရပ်ဥပဒေနှင့် အင်္ဂလိပ်စာတို့ကို အထူးပြု
သင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။

(Steinberg

1950)

ထိုအစီအစဉ်တွင်

တက်ရောက်ကြသူအများစုမှာ

အထက်တန်းလွှာ မိသားစုများမှဖြစ် သည်။ ထို့ပြင် သင်တန်းသို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ကြသော
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ဗမာနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများက သုံးပုံ နှစ်ပုံခန့်သာ တက်ရောက်ခွင့်ရှိပြီး ကျန် သုံးပုံ တစ်ပုံမှာမူ
အရှေ့တောင်အာရှတဝန်းရှိ နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသားများအတွက် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ (Taylor
2009)
၁၉၂၀ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဖြစ် အဆင့်မြင့် ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ
၏ အဆင့် မြင့်ပညာရေးနှင့် သုတေသနစနစ်များလည်း ကြီးမားစွာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်
တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေကို ပြဌာန်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ယင်းဥပဒေနှင့်အညီ ကောလိပ်မှ တက္ကသိုလ်အဆင့်
ထိ အဆင့်မြင့် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများလည်း ခေတ်ပေါ်
အဆင့်မြင့်ပညာရေး စနစ်ကို စတင် သင်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ကောလိပ်ပေါင်း ၆ခု
ရှိခဲ့ပြီး ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ၊ ဥပဒေ၊ သစ်တော၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဘွဲ့များကို စတင်အပ်နှင်း
လာနိုင်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမအများစုမှာမူ အင်္ဂလိပ်များ ဖြစ်ကြသော်လည်း အင်္ဂလန်
နှင့် အခြားဗြိတိသျှ ကိုလိုနီနိုင်ငံများရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ယူ၍ ဘွဲ့ရရှိလာသော
မြန်မာဆရာအနည်းစုမှာ လည်း သင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် လူမှု
သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့် သုတေသန လုပ်ငန်းများကို စတင်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းမတိုင်မီက
လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်များဖြစ်သော ဘောဂဗေဒနှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်တို့မှာ လူမှုဘာသာရပ်
များ၊ ဗေဒဘာသာရပ်အောက်တွင်သာ သင်ကြားခဲ့ရပါ သည်။ ထိုအချ ိန်မှစ၍ ဥပဒေ၊ သမိုင်းနှင့်
ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်များသည် လူမှုသိပ္ပံပညာရပ်နယ်ပယ် အတွင်း လူကြိုက်များသော ဘာသာရပ်
များ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထူးချွန်ဆုံး ပညာရှင်များ စုဝေးရာ
ပညာရေးရိပ်မြုံ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာပင် မြန်မာနိုင်ငံ ကြုံတွေ့လျက်ရှိ
သော စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးပြဿနာများကို ထောက်ပြသုံးသပ်သည့် သုတေသနစာတမ်းများလည်း
ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီး နောင်တခေတ်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် နိုင်ငံရေး ဘောဂဗေဒဆိုင်ရာ အခြေခံ
အုတ်မြစ်များကို စတင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည် (Taylor 2009)။
ယင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူ ထူးခြားသော တိုးတက်မှုတစ်ရပ်မှာ ၁၉၁၀ခုနှစ်တွင်
ပညာ ရှင်လေးဦး (နိုင်ငံခြားသား ၃ဦးနှင့် မြန်မာ ၁ဦး) တို့ ထူထောင်သော မြန်မာ့ သုတေသနအသိုင်း
အဝန်း (Burma Research Society) ထွက်ပေါ် လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအသိုင်းအဝန်း၏ ပထမ
ဆုံးအစည်းအဝေးတွင် ယင်းတို့၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့်
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိ ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံနှင့် စာပေပညာရပ်များ ထွန်းကားရေးနှင့် လေ့လာသုံးသပ်ရန်ဟု
သတ်မှတ်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ (Selth 2010: 406) အဆိုပါသုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် ကနဦးအစပိုင်း၌
အနောက်တိုင်းပညာရှင်များက လွှမ်းမိုးခဲ့သော်လည်း အချ ိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သက်ဆိုင်ရာ
ပညာရပ် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ဦးဆောင်နိုင်မည့် ဗမာပညာရှင်များကလည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာ
နိုင်ခဲ့ပါသည်။ BRS မှ ထုတ်ဝေဖြန့်ချ ိသော သုတေသနပညာရပ်စာတမ်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်
ထိုခေတ်က ပေါ်ထွက်ခဲ့သော သုတေသနစာတမ်းစုစုပေါင်း၏ ၈၀ % ခန့် ရှိခဲ့ပြီး အများအားဖြင့် လူမှု
သိပ္ပံနှင့် လူမှု ဘာသာရပ်များနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။ BRSမှထုတ်ဝေသော သုတေသနစာစောင်
သည် ၁၉၄၈မှ ၁၉၇၄ခုနှစ်အထိ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်အစိုးရ စတင်ခဲ့စဉ်က အထီးကျန်
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ရပ်တည်ရေးမူဝါဒကို ကိုင် စွဲခဲ့သောကြောင့် စာစောင်မှာလည်း ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရပါသည်။ (Kyi
1977) BRS ထူထောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည် ထိုခေတ် ထိုအခါက အရှေ့တောင်အာရှဒေသတစ်ခုလုံးတွင်
ပထမဦးစွာပေါ်ထွန်းခဲ့သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည် ရန်
ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ပညာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ရည်ညွှန်းနေပြီး ဗြိတိသျှကိုလိုနီများ
အတွင်း ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ရပ်အဖြစ် ရေပန်းစားခဲ့ရာ ထိုခေတ်ကပေါ်ထွန်းခဲ့သော မာလာယု
တက္ကသိုလ်ထက်ပင် နာမည်ကျော်ကြား လူသိများခဲ့ပါသည်။

ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ ကာလ (၁၉၄၈-၁၉၆၂)
၁၉၄၈ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဘဝ လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်၍ လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီး
သည့် နောက်ပိင
ု ်းတွင် အားကောင်းသော ပါလီမာန်ဒမ
ီ ိက
ု ရေစီစနစ်မှာလည်း လျင်မြန်စွာထွန်းကားလာ
ပြီး နောက် မီဒီယာနှင့် ပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းတို့သည် အစိုးရ၏ မူဝါဒများအပေါ် ထောက်ပြ အကြံပြု
ပေးသည့် ဒီမိုကရေစီမာန်တိုင်ကြီးများအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုခေတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ
ရှိ

ပညာရှင်များအတွက်

ရွှေခေတ်ဟု ပြောစမှတ်ပြုရလေအောင် ယင်းတို့၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ

ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လွတ်လပ်သော အတွေးအမြင်များသည် အများပြည်သူက ယုံကြည်အားထားရသော
လူ့ဘောင်အသိုင်း အဝိုင်း၏ ခေါင်းဆောင်များအဖြစ် လေးစားခံခဲ့ရပါသည်။ ပညာရေး လွတ်လပ်မှု
နှင့် လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခွင့် ရရှိခဲ့သောကြောင့် ထိုခေတ်က ရေပန်းစားခဲ့သော အယူဝါဒ
များဖြစ်သည့် မာက်စ်ဝါဒ၊ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ အနောက်တိုင်းနှင့် မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓအတွေးအခေါ်များကို
လည်း ကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာသုံး သပ်နိုင်ခဲ့ပါသည် (Badgley 1969)။
၁၉၅၀အစပိုင်းတွင် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုက ပြည်တော်သာစီမံကိန်းဟူ၍ ကြီးမားသော စီမံကိန်း
တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့ပြီး “သာယာဝပြောသော နိုင်ငံတော်တစ်ရပ်ကို ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းများနှင့်
ပညာရေး ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ ပေါင်းစပ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်”ဟု လမ်းညွှန်
ခဲ့ပါ သည် (Maung 1953)။ အဆိုပါစီမံကိန်းတွင် ခေတ်မီတက်ကြွသော အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်၊
အခမဲ့ မူလတန်းပညာရေးစနစ် အသုံးလုံးစီမံချက် ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းများစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
ကို ထည့်သွင်း ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ပြည်တော်သာစီမံကိန်းဖြင့် အစိုးရပညာတော်သင်စနစ်ကို
စတင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး အနောက်နိုင်ငံများရှိ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ
ကမ္ဘာကျော် တက္ကသိုလ်များတွင် ရာပေါင်းများစွာသော မြန်မာလူငယ်ကျောင်းသားများကို စေလွှတ်
သင်ကြားစေခဲ့ပါ သည်။
လွတ်လပ်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတွင်
ကျောင်းသူ၊

ကျောင်းသား

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏

အများအပြားတက်ရောက်ခဲ့ကြရာ

ကျော်စောသတင်းကြောင့်

ဘာသာရပ်အသစ်များဖြစ်သော

လူမှုရေး ဘာသာရပ်နှင့် မနုဿဗေဒဘာသာရပ်များလည်း စတင်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ဘောဂဗေဒ
ဘာသာရပ်မှ ဖြာထွက်လာသော စာရင်းအင်းပညာနှင့် ဝါဏိဇ္ဇဗေဒဘာသာရပ်များလည်း သီးခြား
ပညာရပ်နယ်

ပယ်များအဖြစ်

စတင်

ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၅၀ပြည့်နှစ်အစပိုင်းတွင်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် အာရှတွင် နာမည် အကျော်ကြားဆုံးတက္ကသိုလ်များအဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့
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ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသာမက နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှ ထူးချွန်သောကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ
ပညာဆည်းပူးရာတက္ကသလ
ို က် ြီးဖြစ်လာပါသည်။ ဗြိတန
ိ န
် င
ို င
် န
ံ င
ှ ့်ဥရောပနိင
ု င
် မ
ံ ျားမှပညာရှငမ
် ျားလည်း
ဧည့်သုတေသီများ၊ ပါမောက္ခများအဖြစ် လာရောက် ပညာဖလှယ်ကြသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများအကြား ပညာရေးနှီးနှောဖလှယ်မှုများ အဆက်မပြတ်ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင်လည်း
မြန်မာပညာတတ်များ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ကိုလိုနီခေတ်၏ သမိုင်းအကြွင်းအကျန်များကို တွန်းလှန်
လိုသောစိတ်ဓာတ်များ တဖြည်းဖြည်း ပြင်းထန်လာပြီး မြန်မာ့အမျ ိုးသားရေး ပြဿနာများအပေါ်
နိုင်ငံတကာရှုမြင်ချက်များအပေါ် သံသယများ လည်း ကြီးထွားလာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်
ကြီးနေဝင်းအစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားဩဇာလွှမ်းမိုးသည် ဟူသော စွတ်စွဲချက်ဖြင့် BRSကို ပြည်တွင်းပြည်ပ
ပညာရှင်များ၏ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်လျက် အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသည်။13
ရန် ကု န် တ က္က သို လ် ထွ က် ပါမောက္ခ များသည် လ ည်း နို င် ငံ ခြားတို င်း ပြည် များရှိ အ ထင် က ရ
တက္ကသိုလ်များက ဖိတ်ခေါ်ရာထူးပေးလိုသည့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အဆင့်အတန်းများကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းနှင့် ကမ္ဘာကျော်ပညာရှင်များ
မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့်
ဘောဂဗေဒ

တက္ကသိုလ်ဟုထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည်။

ပညာရပ်များတွင်

ကမ္ဘာကျော်ပညာရှင်များနှင့်

အထူးသဖြင့်သမိုင်း၊

ပထဝီနှင့်

ယှဉ်တွဲအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါသည်

(Kyi 1977)။ ၁၉၅၇ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ လူမှုသိပ္ပံကောလိပ်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လူမှု
သိပ္ပံဘာသာရပ်များအကြား ပူးပေါင်း သုတေသနဆောင်ရွက်ရုံသာမက အတူတကွသင်ကြားနိုင်မည့်
ရည်ရွယ်ချက်များကို စတင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကောလိပ်အောက်တွင် သမိုင်း၊
စိတ်ပညာ၊ မနုဿဗေဒ၊ လူမှုရေး၊ ဘောဂဗေဒနှင့် စာရင်းအင်းပညာဆိုင်ရာ ဌာနများကို စတင်ဖွင့်
လှစ်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည် (ibid)။
ထိခေ
ု တ်ကာလက မြန်မာနိင
ု င
် ရ
ံ ှိ တက္ကသလ
ို မ
် ျားသည် သီးခြားအုပခ
် ျုပ်ရေးဆိင
ု ရ
် ာဘုတအ
် ဖွဲ့များ
ရှိပြီး

ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာအုပ်ချုပ်ခွင့်

အပြည့်အဝရရှိခဲ့ကြပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့်

ရန်ကုန်

တက္ကသိုလ် တွင် တက္ကသိုလ်ကောင်စီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ပါမောက္ခများ၊ အစိုးရအရာရှိများနှင့်
လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ ထို့နောက် သင်ကြားရေး
ဆရာ၊ ဆရာမ ကိုယ်စားလှယ်များသာပါဝင်သော ဆီးနိတ်အဖွဲ့ကလည်း ကောင်စီအားအကြံပြုခွင့်ရှိ
ပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး
လေ့ကျင့်ရေးနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို British Council14 , the Ford Foundation, the Asia Foundation, the Fulbright Program and the Johns Hopkins University မှ ရရှိခဲ့ပါသည်။ (Kyi et al.
2000) ထို့ပြင် အစိုးရပညာတော်သင်များ၊ စစ်ဘက်အရာရှိများကိုလည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ နှစ်စဉ်စေလွှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ယင်းသည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အနောက်နိုင်ငံများအကြား နည်း
ကပ်စွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် သာဓကများပင်ဖြစ်ပါသည် (Steinberg 2013)။
13
ဝေယံအောင်ရေးသားသော ‘Revered Burma Research Society Founded 109 years ago” ဆောင်းပါးကို Irrawaddy မှ
မတ်လ ၂၉ရက်၊၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဖတ်ရှုကိုးကားသည်။ https://www.irrawaddy.com/ specials/on-this-day/reveredburmaresearch-society-founded-109-years-ago.html
14	ဗြိတိသျှကောင်စီသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ရုံးစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် စာကြည့်တိုက်၊ စာဖတ်
ခန်းနှင့် စာသင်ခန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ (British Council n.d.)
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ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးကာလ (၁၉၆၂-၁၉၈၈)
၁၉၆၂ခုနှစ်တွင် အာဏာရရှိလာသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းလက်ထက်တွင်မူ ပညာရေးနှင့်
သုတေသနစနစ်များသည် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ပထမပြောင်းလဲမှုမှာ ပညာရေးစနစ်
အောက်ရှိ အတန်းအဆင့်ဆင့်တွင် မြန်မာဘာသာအား ကျောင်းသုံးဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့် သင်ကြားလျက်ရှိသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့်ပြဌာန်းစာအုပ်များအားလုံး
ကိုဘာသာပြန်ဆို

သင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။

ထိုမူဝါဒ၏

အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ

ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်

နှီးနှောဖလှယ်၍ ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်များ မပေါ်ထွက်လာစေရန် ကာကွယ်လိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် တပ်မတော်အစိုးရအနေဖြင့် ဘွဲ့ရ ပညာတတ်များသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ (သို့မဟုတ်)
တပ်မတော်အရာရှိများဖြစ်လာရန်လည်း ရည်မှန်းခဲ့ ပါသည် (Callahan 2005)။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်
ရေးဦးစီးဌာနအား စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း စနစ်၏ ဗဟိုကျောရိုးအဖြစ် ထားရှိကာ
အောက်ခြေရပ်ရွာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဆင့်မှ သတင်းအချက် အလက်များ စုဆောင်းရယူပြီး ဗဟို
အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားများကို ခိုင်မာစွာ ရရှိနေရန် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည် (Saw & Arnold 2014)။
အောက်ခြေအဆင့်မှ စုဆောင်းရရှိခဲ့သော အသေးစိတ်စာရင်းအင်းနှင့် အချက်အလက်များ လုပ်ငန်း
အစီရင်ခံစာများကို အသုံးချ၍ လူထုအား ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်အောက်တွင် မောင်းနှင်နိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့
ပါသည်။ ထိုဆောင်ရွက်ပုံ ဆောင်ရွက်နည်းသည် အခြေခံအသုံးလုံးသင်တန်း ကဲ့သို့သော ပြည်လုံးကျွတ်
လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်မျ ိုးတွင် ကြီးမားစွာ အောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း

တပြေးညီဆောင်ရွက်ရသည့်

လုပ်ငန်းမျ ိုးသည် ပညာရေးကဏ္ဍနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ အတွက်အသုံးမဝင်
ခဲ့ပါ။ ထိုလုပ်နည်းလုပ်ဟန်များကြောင့် တပြေးညီအထက်အောက် သင်ကြားရေး ပုံစံများကိုဖြစ်ထွန်း
လာစေပြီး ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေဖြင့်လည်း မူလတန်းမှသည် တက္ကသိုလ်ထိဆရာ၊
ဆရာမများ နှုတ်တိုက်သင်ကြားမှုကို အလွတ်သင်ယူသည့်အလေ့အထများ လျင်မြန်စာကြီးထွား
လာခဲ့ပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၏ ပိုင်းခြားဝေဖန်ဆွေးနွေးခွင့်၊
လွတ်လပ်စွာတွေးတောကြံဆခွင့်များ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး အစိုးရ၏ အယူဝါဒတစ်ရပ်တည်းအပေါ် မမှိတ်မသုံ
ယုံကြည်လိုက်နာရသည့်စနစ်များ

ထွန်းကားလာခဲ့ပါသည်။

ဆရာ၊

ဆရာမများအနေဖြင့်လည်း

နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားသော စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် ကြားခံဆောင်ရွက်
သူများအဖြစ်သာ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး သင်ကြားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် အကောင်းအဆိုးလေ့လာ
သုံးသပ်တုန့်ပြန်နိုင်ခွင့် များလည်း ဆိတ်သုဉ်းခဲ့ပါသည်။
ဤဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးကာလတွင်
ခံဖြစ်လာပြီး မျ ိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများအား

လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်သည်

အစိုးရ၏

အသုံးချ

ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်အား ရိုသေလေးစားစွာ

အကောင်အထည် ဖော်ကြမည့်ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ဦးတည်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်
အောက်ရှိ ဘောဂဗေဒ စာရင်းအင်းပညာနှင့် ဝါဏိဇ္ဇဗေဒဘာသာရပ်များအား သီးခြားခွဲထုတ်၍
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်အတွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲရန်
နှင့် စီမံကိန်းနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲ တတ်ရန် ဦးစားပေးသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်အား
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တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင်သင်ကြား နေရာမှ ဖယ်ထုတ်၍ ဗဟိုနိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ
ဖွဲ့စည်း၍ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ၏ ကေဒါကျောင်းအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။ (Kyi 1977)
ဤကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ သုတေသနကိုဆောင်ရွက်ကြသော အဖွဲ့အစည်းသုံးရပ်စတင်
ပေါ်ထွန်းခဲပ
့ ါသည်။ ယင်းတိမ
ု့ ှာ တက္ကသလ
ို အ
် သီးသီးတွငရ
် ကှိ ြသော ပညာရပ်ဆင
ို ရ
် ာဌာနများ၊အထူးပြု
သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူခွင့်ရှိသောသီးသန့်အစိုးရ
ဌာန များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ယနေ့အထိ ဆောင်ရက
ွ လ
် ျက်ရသေ
ှိ
ာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည့ဗ
် ဟို
စာရင်း အင်းအဖွဲ့သည် ထိုခေတ်ကပေါ်ထွန်းခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်း
သုံးရပ်စလုံး သည် အစိုးရအဖွဲ့၏ ကော်မတီခွဲတစ်ရပ်ဖြစ်သော သုတေသနမူဝါဒလမ်းညွှန် ဘုတ်အဖွဲ့
၏ ကြီးကြပ်ကွပ် ကဲမှုအောက်တွင် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သုတေသီများကို တိကျသောလမ်းညွှန်မှု
ပေး၍ ဆောင်ရွက်စေခဲ့ သော်လည်း အမျ ိုးသားမူဝါဒသုတေသနစွမ်းရည်မှာ မြင့်တက်သင့်သလောက်
မမြင့်လာခဲ့ပါ။ ပို၍ဆိုးရွားသည်မှာ လွတ်လပ်စွာသုတေသနဆောင်ရွက်ခွင့် မရှိသောသုတေသီများ
အနေဖြင့် အစိုးရအာဏာစက် အောက်တွင် ဗဟိုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး၏နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်များကို
ထောက်ခံအတည်ပြုပေးနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုသာ ရွေးချယ်တင်ပြမှုများလည်း
စတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါသည်။ (Raynaud 2014) ထို့အပြင် အခြေခံရပ်ရွာနှင့်ကျေးလက်များမှ ကောက်ခံ
ရရှိသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သည် (ဥပမာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်မျ ိုးစီအလိုက် ထုတ်လုပ်မှု၊
ရောင်းချမှု၊

အိမ်ထောင်စုအလိုက်သုံးစွဲမှု

ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများ)

ကိန်း

ဂဏန်းအတိအကျများနှင့်

မူဝါဒအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်

အချ ိန်ပိုင်းအလိုက်

ရလဒ်အောင်မြင်မှုအပေါ်

သုံးသပ်

ဆန်းစစ်ခြင်းထက် ဗဟိုဦးစီးစီမံကိန်းစနစ်အရ ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် အစီရင်ခံရန်အတွက်သာ ဖြစ်ခဲ့
ပါသည်။ ပို၍တိကျရှင်းလင်းသောဖွံ့ဖြိုးမှုရလဒ်ကို တိကျစွာရည်ညွှန်းပေး နိုင်သော အချက်အလက်
များဖြစ်သည့်

လူတစ်ဦးချင်းစီဝင်ငွေတိုးတက်မှု၊

ရည်တိုးတက်မှု၊

စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီ၏

သဘာဝအရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုနှုန်းတို့ကိုမူ

ကုန်ထုတ်စွမ်း

ကောက်ယူလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း

မပြုခဲ့သောကြောင့် အစိုးရ၏မူဝါဒများ ထိရောက်အသုံးဝင်မှုအပေါ် သုံးသပ်အကြံပြုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ထိုခေတ်ကအစိုးရ၏မူဝါဒနှင့်

လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်သော

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို

ပြည်သူ အများသိသာရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းလည်း မရှိခဲ့ပါ။
၁၉၆၂ခုနှစ် တပ်မတော်အစိုးရအာဏာသိမ်းစဉ်ကာလကပင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများသည်
နိင
ု င
် ရေ
ံ း လှုပရ
် ှားမှုများ၏ ဗဟိခ
ု ျက်မဖြစ်လာခဲပ
့ ါသည်။ ဇူလင
ို ် ၇ရက်အရေးအခင်းဟု သမိင
ု ်းတွငခ
် သေ
ဲ့
ာ
၁၉၆၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းရှိ ကျောင်းသားသမ္မဂအဆောက်အအုံအား
ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးခြင်းမှ

အစပြု၍

ကျောင်းသားအရေးအခင်းများလည်း

တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင်

ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားထုအတွင်း တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုများ ပြင်းထန်လာမည်ကို
စိုးရိမ်သော တပ်မတော်စိုးရကလည်း ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ပညာရေး အက်ဥပဒေကို ပြဌာန်း
သတ်မှတ်၍ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကောလိပ်များကို ပင်မတက္ကသိုလ်များမှ ခွဲထုတ်လျက် သီးခြားရပ်တည်
စေခဲ့ပါသည်။ ထိုအက်ဥပဒေအရ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်များသည် အဆင့်လျော့ချခံခဲ့ရပြီး
ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ် များအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်ဘာသာရပ်အလိုက်ဖွဲ့စည်း
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ထားသော ကောလိပ်များ ကိုလည်း တက္ကသိုလ်များအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
ဆေးတက္ကသိုလ်၊ စိုက်ပျ ိုးရေး တက္ကသိုလ်နှင့် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များဟူ၍ သီးခြားပေါ်ထွက်လာ
ခဲ့ပါသည် (Thein 2004)။ ဤအက်ဥ ပဒေသည် အဆင့်မြင့်ပညာရေးတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော
ဘာသာရပ်များအကြား ပေါင်းစည်းလေ့လာမှု ကို ပပျောက်စေကာ ကွဲပြားစုံလင်သော တက္ကသိုလ်
ကျောင်းသားဘဝများကိုလည်း ဆိတ်သုဉ်းစေခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းတွင်မူ အဆိုပါတက္ကသိုလ်
များကို နေရာဒေသအလိုက်ပါ ကွဲကွဲပြားပြား ရှိနေစေရန် ပြောင်းရွေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပညာရေးဝန်ထမ်း
များအားလည်း နိုင်ငံခြားသွားလာခွင့်နှင့် သုတေသန ညီလာခံများတက်ရောက်ခွင့်တို့ကို ပိတ်ပင်ခြင်း
စသည့် ကန့်သတ်မှုများဖြင့် ထိန်းချုပ်လာခဲ့ပါသည် (Smith 1992) ။ထို့အတူ နိုင်ငံခြားပညာရှင်များ
ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန် လွန်စွာခဲယဉ်းလာ ခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၀ခုနှစ်နှင့် ၁၉၇၀ခုနှစ် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေး
ကာလ၏ ပညာရေးစနစ် အပြောင်းအလဲများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သုတေသနစနစ် အပေါ် များစွာ
သက်ရောက်ခဲ့ရာယင်း၏အကျ ိုးဆက်များကို ယနေ့ထက်တိုင် တွေ့ကြုံခံစားနေရဆဲဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ ဆိရ
ု ယ
ှ လ
် စ်လမ်းစဉ်ပါတီ၏ သဘောတရားအယူဝါဒနှင့် ပညာရေးစနစ်အပေါ် ဗဟိဦ
ု းစီးစနစ်ဖြင့်
စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ကာ ယခင်ကဒေသအတွင်း
အောင်မြင် ကျော်ကြားခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ လစ်ဖရယ်ပညာရေးစနစ်ကို လုံးဝဆိတ်သုဉ်းစေခဲ့
ပါသည်။ ထို့အပြင် ၁၉၇၃ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ပြဌာန်းခဲ့သော တက္ကသိုလ်ပညာရေးဥပဒေအရတက္ကသိုလ်
တစ်ခုချင်းစီ၏ စီမံ အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာကို ဗဟိုတက္ကသိုလ်ကောင်စီ (သို့မဟုတ်) တက္ကသိုလ်ပညာရေး
ကောင်စီသို့ အပ်နှံခဲ့ရပြီး တက္ကသိုလ်များကမိမိဘဏ္ဍာငွေကို စီမံခန့်ခွဲခွင့်လုံးဝရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါသည်။
ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရ၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် သုတေသန၊ ခရီးသွားလာခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေခြင်း
တို့ကို အစိုးရ ခွင့်ပြုချက်အရသာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီး ပါရဂူသင်တန်းများလည်းဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
အထူးပြုဘာသာရပ်များဖြစ်သော မနဿဗေဒနှင့် ဒဿနိကဗေဒဘာသာရပ်များလည်း စီမံခန့်ခွဲမှု
အလွဲများအောက်တွင် ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရ ပါသည်။ (ibid) နည်းပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ပျ ိုးထောင်ရေးကို အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်တွင် တက်ရောက်ကြမည့်
ကျောင်းသားတိုင်း မဖြစ်မနေသင်ကြားရမည်ဟူ၍ သတ်မှတ်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး ဒေသကောလိပ်များ
ကိုလည်း နိုင်ငံအနှံတွင်ဖွင့်လှစ်ကာ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပညာရပ်များ ကို ၂နှစ်ကြာသည်အထိ
တက္ကသိုလ်အဆင့်တွင် သင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေဖြင့်
ဒေသကောလိပ်ပြီးစီးပြီးမှသာ ယင်းတို့သင်ယူရမည့် ဘာသာရပ် များကို နောက်ထပ် ၂နှစ် ဆက်လက်
သင်ကြားခွင့်ရှိသောကြောင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိရှိကျွမ်းကျင်မှု လည်း အားနည်းခဲ့ရပါသည်။
ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရ၏ အထီးကျန်ရပ်တည်ရေးမူဝါဒအရ အနောက်နိုင်ငံများ၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု
ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ပညာရှင်များကို နိုင်ငံခြားသို့စေလွှတ်ခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။ ပညာရပ်
ဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်မှု အခွင့်အလမ်းများကို အခြားဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံများဖြစ်သော ဆိုဗီယက်
ပြည်ထောင်စုနှင့်

အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများသို့သာ

စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့ကြောင့်မြန်မာပညာရှင်

များအနေဖြင့် အခြားနိုင်ငံတကာရေးရာ အခြေအနေများနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများအား
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အလှမ်းဝေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ဆယ်စုနှစ် ၇ခုအကြာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ခန့် ရပ်တည်ခဲ့သော BRS နှင့်
ယင်း၏ဂျာနယ်တို့မှာလည်း အနောက် နိုင်ငံများ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေသော
ကိရိယာအဖြစ် စွတ်စွဲ၍ အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ ပါသည်။

တပ်မတော်အစိုးရကာလ ၁၉၈၈-၂၀၁၁
၁၉၈၈ ကျောင်းသားအရေးအခင်းဖြစ်ပွားပြီး စစ်တပ်မှဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကို အင်အားသုံး
ဖြိုခွင်းပြီးသည့်အခါ နိုင်ငံတော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကော်မတီကတက္ကသိုလ်
အသီးသီးကို

၂နှစ်ခန့်

ကျောင်းသားအရေး

ရပ်နားခဲ့ပါသည်။
အခင်းဖြစ်ပေါ်မှုကို

ထိုမှတဆက်တည်း

နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်လည်း

တားဆီးရန်အလို့ငှာ

တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များကို

ကြိမ်ဖန်များစွာ ကျောင်းပိတ်ရပ်နား ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (Skidmore & Wilson 2008)
	ပို၍အရေးပါသော ပြောင်းလဲမှုမှာမူ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များအကြား နေရာဒေသအလိုက်
လည်း ကောင်း၊ သင်ကြားမှုပိုင်းအရလည်းကောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအရလည်းကောင်း ခွဲခြားစီမံကွပ်ကဲ
ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပြီး
ကျောင်းပရဝိဏ်များအတွင်း

စာသင်ကြားခြင်းကို

လျော့နည်းစေပြီး

ကျောင်းသားများစုရုံးမှုကို

ကာကွယ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ အဝေးသင်သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်စေခဲ့ပါသည်။ (Koon-Hong 2014)
သက္ကရာဇ်၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်များအားလုံး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးသည့်တိုင် ကျောင်းသား
အများစုမှာ

အဝေးသင်တက္ကသိုလ်

များမှတဆင့်

ပညာသင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။

အဝေးသင်

တက္ကသိုလ်များတွင် ပြဌာန်းစာအုပ်၊ သင်ကြားရေးထောက်ကူမှတ်စုများနှင့် အိမ်စာများကို အဆင်သင့်
သုံးစွဲနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားသဖြင့် ကျောင်း စာသင်ဆောင်များတွင် လာရောက်သင်ယူရန်မ
လိုအပ်တော့ချေ။ (Hla Tint 2014) အဝေးသင်စနစ်ကို ဝေဖန်သူများကမူ ဤစနစ်သည်ကျောင်းသူ၊
ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ဘွဲ့လက်မှတ်ရရုံမှတပါး သိသင့် သိအပ်သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်
မှုနှင့် အရည်အသွေးများကို လုံးဝမရရှိနိုင်ဟု သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ (Win 2015) ယနေ့ထက်တိုင် အဝေး
သင်သင်တန်းများ၏ သင်ကြားရေးပုံစံများသည် မပြောင်းလဲသေးပဲ အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်တွင်
ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားအများဆုံး သင်ကြားလျက်ရှိသော စနစ်လည်း ဖြစ်နေပါသည်။ (NESP
2015)
၁၉၈၉ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များသည် ၃၂ ခုမှ ၁၅၄ ခုအထိ
လျင်မြန်စွာတိုးပွားလာခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ကျောင်းသားအရေအတွက် တိုးပွားလာခြင်း
သာမက တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များကို ဒေသအနှံ့အပြားတွင် ခွဲခြားထူထောင်လိုမှုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
(Chinline 2018) ထင်ရှားသောဥပမာတစ်ရပ်မှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
အား ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်အနီးတွင်ရှိနေရာမှ ၂၅ကီလိုမီတာခန့်ဝေးကွာသော ရန်ကုန်မြို့ပြင်ရှိ ရွာ
သာကြီးမြို့သစ်သို့ နယ်မြေခွဲတစ်ခုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ကာ ပထမနှစ်မှ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ သင်တန်းများ
ကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြား စေခဲ့ပါသည်။ နဂိုမူလ တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွင်မူ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများကိုသာ
ဆက်လက်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါသင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် တက္ကသိုလ်နယ်မြေနှစ်ခု
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အကြား ကူးလူးနေရပြီး လမ်းပေါ်တွင်သာ အချ ိန်ကုန်လူပန်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ထို့အပြင်

အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်

အသီးသီးသည်

ယင်းတို့နှင့်ပညာရပ်ချင်းနီးစပ်သော

ဝန်ကြီးဌာန ၁၃ ခုအောက်တွင် ကွပ်ကဲကြီးကြပ်မှုကို ပြောင်းလဲထားရှိခဲ့ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
မှာမူ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်စုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ခန့်သာ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိခဲ့ပါသည်။ အစိုးရကမူ
ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏

လုပ်ငန်းများကိုပံ့ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်

ရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ (ibid) ထိုသို့အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော တက္ကသိုလ်ကော
လိပ်အသီးသီးသည် ပင်မတက္ကသိုလ်ကြီးများ နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အရင်းအမြစ်နည်းပါးခဲ့ပြီး (ဥပမာ
ကျယ်ပြန့်၍စုံလင်သော စာကြည့်တိုက်များမရှိခြင်း) ဘာသာရပ်အနည်းငယ်ကိုသာ သင်ကြားနိုင်
သည့်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါသည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုလည်း လျှော့ချခဲ့ပြီး ဘာသာရပ်များကို ပိုမို
ကျဉ်းမြောင်းစွာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်မှာမူ သီးခြားသင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လူမှုရေး
သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပါ သည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများ
အနေဖြင့်

သုတေသနလုပ်ငန်းများ

ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း

တက္ကသိုလ်ကျောင်း

အသီးသီးမှ ထုတ်ဝေလျက်ရှိသော ဂျာနယ်စာစောင်များတွင်သာ ယင်းတို့၏ သုတေသနစာတမ်းများ
ကို ရေးသားထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ရန် တားမြစ်ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် လူမှုသိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်းများ သည် ပိုမို
အထီးကျန်လာပြီး ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် နိုင်ငံ့၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။

ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလ ၂၀၁၁-ယခု
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တပ်မတော်အစိုးရ၏ အာဏာရှင်လွှမ်းမိုးမှုနှင့် နိုင်ငံတကာ
အထီးကျန်ရပ်တည်မှု မူဝါဒများကို ချမှတ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်များ
ကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ
ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ ကူညီထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းလျက် နိုင်ငံတကာအကူအညီပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်
စာချုပ် နေပြည်တော်သဘော တူညီမှုကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး
လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်
ခဲ့ပါသည်။ ထိုမှစ၍ ၂နှစ်အတွင်း စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှု တိုးတက်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံတကာကူညီထောက်ပံ့မှု
များ အတွက် နောက်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဟု ယူဆခံရသော မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ထိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး
လုပ်ငန်း များစတင်သည့်ကာလမှစ၍ ကြီးမားစွာပြောင်းလဲခဲ့ရာ ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် အရေးပါ
သော လူမှုရေး မူဝါဒများလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစတင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပညာရေးဆိုင်ရာပြုပြင်
ပြောင်းလဲမှုများသည် ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်အစိုးရ နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲတိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်မတိုင်ခင်က
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများထဲတွင် အစိုးရ၏ အသုံးစရိတ်များ၌ ကာကွယ်ရေး
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အသုံးစရိတသ
် ည်ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးအသုံးစရိတမ
် ျားထက်ပိမ
ု ိုများပြားခဲသေ
့
ာတစ်ခတ
ု ည်းသော
နိုင်ငံ ဖြစ်ပါသည်။ (Turnell 2011) ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပံ့ပိုး
ကူညီမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာစီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်သစ်တစ်ရပ်ကို အောင်မြင်စွာစတင်
ထူထောင်ခဲ့ပြီးနောက် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတွင် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများကို
ပိုမိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ
အသုံးစရိတ်များကို ဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်ချထား ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘတ်ဂျက်အစီရင်ခံစာအရထိုနှစ်က
ဘတ်ဂျက်တွင် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ရသုံးခန့်မှန်းချေလျာထားမှုသည် အများ
ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ကာလများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၄နှစ်အတွင်း
ပညာရေးဆိုင်ရာ ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်သည် လေးဆခန့် တိုးမြှင့်လျာထားနိုင်ခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေး
ဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်မှာမူ ၉ဆခန့် တက်လာကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်
တင်မြှောက်ခံရသော

အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်တွင်မူ

ယင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး

နှင့်အတူ

ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးအသုံးစရိတ်များလည်း ထိုထက် ပိုမိုတိုးတက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ်တက်ရောက်လာသောအမျ ိုးသားဒီမက
ို ရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရသည်မြန်မာနိင
ု င
် ံ၏
အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်ကို ပိုမို လျင်မြန်စွာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ပြီး အမျ ိုးသား
ပညာရေးကဏ္ဍမူဝါဒ ၂၀၁၆-၂၀၂၁ ကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါမူဝါဒ
အရ အဆင့်မြင့်ပညာရေးတွင် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အဆင့်မြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုလမ်းညွှန်
ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရသည် အမျ ိုးသားပညာရေး မူဝါဒကော်မရှင်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ယင်းကော်မရှင်
၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အောက်တွင် တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီကိုလည်း ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းကာ
တက္ကသိုလ်များ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အားပေးမြှင့်
တင်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ များကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သုတေသန အစည်းအဝေးများကိုလည်း
ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စာတမ်းဖတ်ပွဲများ၊ စာတမ်းဆွေးနွေး ပညာရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကို
လည်း တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များ အသီးသီးတွင် စတင်ဆောင်ရွက်လာသဖြင့် ထိုအဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်
များနှင့် သုတေသီများအတွက် မိမိတို့၏ သုတေသနစာတမ်းများကို စတင်ဖတ်ရှုခွင့်၊ တင်ပြခွင့်ရရှိ
ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အဖြစ် သုတေသနစနစ်တစ်ရပ်ကိုမည်သို့မည်ပုံပြန်လည်
ပြုပြင်ရမည်ဆိုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ကိုလည်း စတင်သတ်မှတ်ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရရှိခဲ့သော သမိုင်း အမွေဆိုး၊ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအမွေအနှစ်၊
စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာ အခြေအနေများကြောင့် လူမှုသိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်း၏ ဖြစ်ပေါ်
တိုးတက်မှုမှာလည်း နှေးကွေးနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ယခု လာမည့် အခန်းတွင် ယင်းကဏ္ဍအသီးသီး၏
သုတေသနစနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအား အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး သုတေသန
လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း တင်ပြဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
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၂၊၃။ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေး နောက်ခံ

နိုင်ငံရေးနယ်ပယ် အထီးကျန်ရပ်တည်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးပြစ်ဒါဏ်ခတ်
သတ်မှတ်ချက်များ
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသည် အထီးကျန်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ထိုကာလ
အတွင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ နိုင်ငံတကာနှင့်အဆက်ဖြတ်ကာ အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံများနှင့်
အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံများသည် ဖက်
မလိုက်နိုင်ငံများအသင်း ကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားသည့်နိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့
များနှင့်လည်း အဆက်ဖြတ်ခဲ့ သည်အထိ အထီးကျန် ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ဒေသအတွင်းတွင်
ဖွဲ့စည်းထားသော အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) တို့နှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
ခြင်းမရှိဘဲ ယင်းအသင်းကြီးသို့ ဝင်ရောက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုရလဒ်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏
ပညာရေးစနစ်သည်နိုင်ငံတကာ ရေစီးကြောင်းထဲမှ ဖယ်ခွာခဲ့ပြီး အထီးကျန်ရပ်တည်ခဲ့ရပါသည်။ထို
ခေတ်ထိုအချ ိန်က ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ များဖြစ်သော အရှေ့ဂျာမနီ၊ ပိုလန်၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံစသောနိုင်ငံ
များတွင်သာ နိုင်ငံတော်မှ ရွေးချယ်စေလွှတ်ခဲ့သော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအချ ို့သာ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများသို့
တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ကြပြီး ယင်းတို့ သင်ကြား ခဲ့ကြရသောပညာရပ်များမှာလည်း အထူးပြု လေ့လာ
ရသည့် ပညာရပ်များဖြစ်သော နျူကလီးယားသိပ္ပံ၊ စစ်ဖက်နည်းပညာနှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်
များသာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း အစိုးရအနေဖြင့် အချ ို့သော အာရှနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေး
ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့်ဂျပန်အစိုးရနှင့် လည်း ရင်းနှီးစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့
ပါသည်။
ထိုအထွေထွေအားနည်းချက်များကြောင့် ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်၏ နောက်ပိုင်း
ကာလအဖြစ်

ဒီမိုကရေစီအရေး

လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်

တပ်မတော်မှအကြမ်းဖက်

ဖြိုခွင်းမှုများလည်း ဖြစ်ခဲ့ရာ ထိုအကြမ်းဖက်မှုအပေါ် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှလည်း စီးပွားရေး
ပြစ်ဒါဏ်ခတ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချ ိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ
သည် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၉၀ပြည့်
နှစ်အလွန်မှစ၍

၂၀၁၂ခုနှစ်အထိ

မြန်မာနိုင်ငံနှင့်

နှစ်နိုင်ငံချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသော

တက္ကသိုလ်အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ပညာတော်သင်များ စေလွှတ်ရေးကိစ္စ၊ နိုင်ငံတကာသုတေသီ
များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများလည်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါသည်။ အမေရိကန် တက္ကသိုလ်များ
အနေဖြင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော သုတေသနလုပ်ငန်း
များကိုလည်းချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။ (Martin 2010) ထိုအဆက်ဖြတ်မှုကြောင့် ပြည်တွင်း
သုတေသီများအနေဖြင့်

နိုင်ငံတကာ

ပညာတော်သင်

အခွင့်အလမ်းများ

ဆုံးရှုံးလျှင်သာမက

နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲ တိုးတက်လျှက်ရှိသော သုတေသနရေ စီးကြောင်းနှင့်လည်း
ကင်းကွာခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဤနေရာတွင် ချွင်းချက်အနေဖြင့် အချ ို့သော ကျောင်းသားများမှာမူ
နိုင်ငံသားပညာတော်သင်များကို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် လျှောက်ပိုင်ခွင့်ရှိထားသော ကြောင့်
တချ ို့သော ကျောင်းသားများမှာမူ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပညာသင်ကြားခွင့် များလည်း ဆက်လက်ရရှိ
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ခဲ့ပါသည်။

သို့သော်

အဆိုပါ

ကျောင်းသားများမှာ

လူနည်းစုဖြစ်ပြီး

အထူးသဖြင့်

မြို့ပေါ်ရှိ

ဝင်ငွေတတ်နိုင်သော ကျောင်းသားအများစုသာ ဖြစ်ရာ ယင်းတို့အနေဖြင့် ယင်းပညာရပ်များကို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သို့ မည်ပုံ ပြန်လည်အသုံးချကြောင်းကိုမူ မသိရှိရပါချေ။ ထိုခေတ်အခါက
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပညာရှင်များအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် နိုင်ငံတကာ သုတေသနရေစီးကြောင်း
များတွင် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လျက်ရှိသော အခြေအနေအရပ်များကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် ကျင်းပ
လေ့ရှိသည့် သုတေသနအစည်းအဝေးများတွင် တက်ရောက် ပါဝင်ခွင့်ရခြင်းကသာ ရရှိကြပါသည်။
အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့တွင် ဆောင်ရွက်သော ညီလာခံများမှ အချ ို့သော
အချက်အလက်များကို

တင်ပြဆွေးနွေးခွင့်

ရရှိခဲ့ကြပါသည်။

အချ ို့သောကျောင်းသားများမှာမူ

ဩစတေးလျနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ တို့ရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက် သင်ကြားခွင့်လည်း
ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ထိုခေတ်က နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကန့်သတ်ချက်တစ်ရပ်မှာ ထိုသို့နိုင်ငံခြားသို့
ပညာတော်သင် သွားရောက်ကြသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၏ မိသားစုများကို ထိုကျောင်းသူ၊
ကျောင်းသားများ နှင့်အတူ သွားရောက်ခွင့်မပြုဘဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌သာ နေထိုင်ရမည်။ ထို့နောက်
ထိုကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အသုံးပြုမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချက်အလက်များကိုလည်း စစ်ဆေး
စိစစ်ရ မည်ဟူသောခံဝန်ချက်များဖြင့် မိမိတို့၏မိသားစုများကို မထိခိုက်စေနိုင်အောင် ကန့်သတ်မှု
များလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အချ ို့သော နိုင်ငံတကာ သုတေသီများကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၏
ခွင့်ပြုချက်အရ ပြည်တွင်းသို့လာရောက်၍ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော်လည်း
ယင်းတို့ဆောင်ရွက်မည့် သုတေသနခေါင်းစဉ်များသည် များသောအားဖြင့် အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်
ဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရေးရာ ကိစ္စများကသာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်

အဆိုပါအကြောင်းအရာများသည်

နိုင်ငံရေးကင်း၍

ဘေးကင်းသော

သုတေသနလုပ်ငန်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (Skidmore 2005) ထိုသို့
ဆောင်ရက
ွ သ
် ည့် အခြေအနေများတွငမ
် ူ သုတေသနမူဘောင်များသည် အစိုးရက လုံးဝချုပ်ကင
ို ထ
် ားပြီး
အဆိုပါ သုတေသနစာတမ်းများသည်လည်း လူထုအတွင်းသို့ ဖြန့်ချ ိခွင့်မရရှိကြပါ။ (Farrelly 2016)
ပြည်တွင်း၌ဆောင်ရွက်သော သုတေသနအများစုမှာမူ တပ်မတော်အစိုးရ၏ ဆင်ဆာဘုတ်တွင်
တရားဝင်ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုချက် ရပြီးမှသာ ထုတ်ဝေခွင့်ရှိ သောကြောင့် ထိုစာတမ်းများကို ရေးသား
ကြသော အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းများရှိ ပါမောက္ခများနှင့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်
အဆိုပါစာတမ်းများတွင် မိမိကိုယ်ကို မိမိတာဝန်ယူ၍ စိစစ်ရမည်ဟူ၍ မှတ်ယူကာဆောင်ရွက်လေ့ရှိ
ကြပါသည်။ (Selth 2017)

လူမှုနယ်ပယ် လွတ်လပ်သောသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးစွာပေါ်ထွန်းလာသော သုတေသနလုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံရေးအရ
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအချ ို့၏ မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုအသွင်ဖြင့် သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်း
ယူခြင်းမှနေ လူမှုရေးအကြောင်းအရာများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနေသည့်ကိစ္စရပ်များကို ဆန်းစစ်
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လေ့လာရာမှ စတင်ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပါသည်။ အချ ို့သော အချက်အလက်များသည် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး
ယန္တရားအောက်တွင်

ကြပ်တည်းစွာနေထိုင်ကြရသော

လူထု၏စားဝတ်နေမှုအနေအထားများကို

အထောက်အထားရယူခြင်းမှ ဆောင်ရွက်ကြခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ အစောပိုင်းကာလများတွင် ကမ္
ဘာ့ကုလသမ္မဂ၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း
ရှိကလေးသူငယ်များနှင့် မိသားစုများ၏ ကျန်းမာရေးကို လေ့လာဆန်းစစ်သည့် လုပ်ငန်းများဖြင့်
စတင်ကာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါ သည်။ ထိုအချ ိန်က မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ
ချမှတ်ထားသော ထောင်စုနှစ်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရည်မှန်းချက်များသည် အများအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ
ကူးစက်ရောဂါများဖြစ်သော HIV, TB နှင့် ငှက်ဖျားရောဂါတို့ကို တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ စီမံချက်များ
နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိပြီး ယင်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ လည်း စတင်ပေါ်ထွက်
ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ စတင်ပေါ်ထွက်လာသော ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ
ကို ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော ပညာရှင်များ မရှိသောကြောင့်
တပ်မတော်အစိုးရအနေဖြင့်
ဝန်ထမ်းများကို

အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ကြားခွင့်ကို

၁၉၉၇ခုနှစ်သည်
တွင်းဆိုင်ရာ

နိုင်ငံတကာ

မြန်မာနိုင်ငံအတွက်

အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းသို့

လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏

အကန့်အသတ်ဖြင့်

ထူးခြားသော

စတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

အကွေ့အပြောင်းဖြစ်သည့်ဒေသ

အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သော

နှစ်လည်းဖြစ်ပါသည်။

အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ် လာသည်နှင့်အမျှ ဒေသတွင်းတွင် ကျင်းပသော နှစ်စဉ် အစည်းအဝေးများသာ
မက ရံဖန်ရံခါကျင်းပသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိ
သူများ စတင်တက်ရောက် ဆွေးနွေးရန် အခွင့်အလမ်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုပြင်ဆင်မှုများနှင့်
အစည်းအဝေးများကို ကောင်းမွန်စွာ တက်ရောက်နိုင်ရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်
မြန်မာမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင့်

နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဆိုင်ရာ

သုတေသနအဖွဲ့အစည်းကို

ပထမဦးဆုံးသော Think-Tank အဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး နောက် အာဆီယံရေးရာ
ဆိုင်ရာဌာနတစ်ခုကိုလည်း

တွဲဖက်၍

သုတေသနလုပ်ငန်းများကို

စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များတွင် MISISသည် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများကို ကျင်းပခဲ့ပြီး
အထူးသဖြင့် အာဆီယံဒေသတွင်း ပေါင်းစည်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေးကဏ္ဍမှ လိုအပ်ချက်
များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပွဲများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများသို့ အငြိမ်းစား
ဘောဂဗေဒပညာရှင်များ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခနှင့်
ဆရာ၊ ဆရာ မများလည်း စတင်တက်ရောက် ဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ 15

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်- နာဂစ်မုန်တိုင်း
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှနေ၍ မြန်မာ
နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များသာမက လူသားချင်း စာနာထောက်ထားခြင်း
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကို အင်္ဂလိပ်လို Yangon Institute of Economics မှ Yangon
University of Economics ဟုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
15
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ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စတင်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလာခဲ့ရာ တပ်မတော်အစိုးရအနေဖြင့်
ကြီးမားသော နိုင်ငံတကာဖိအားပေးမှုများကိုလည်း စတင်ခံစားလာခဲ့ရပါသည်။ ထိုအခြေအနေ
တွင် တပ်မတော်အစိုးရသည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများကို
စတင်ဖြေလျော့ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ်
များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နာဂစ်မုန်တိုင်းအလွန်ကာလ
ဆိုင်ရာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေး
ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံ နှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော သုံးပွင့်ဆိုင်
အဖွဲ့နှင့် စတင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့် နာဂစ်အလွန်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက စတင်ဝင်ရောက်ပါဝင်ခွင့်
ရရှိခဲ့ကြပြီးနောက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တစ်ရပ်သည်လည်း စတင်
ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည်

မြန်မာနိုင်ငံတွင်

နှစ်ပေါင်း ၄၀ နီးပါးခန့် အထီးကျန်ရပ်တည်ခဲ့ခြင်းက စတင်ဖြေလျော့ခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားအစိုးရ
များကလည်း

ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂလက်အောက်ခံ

ဌာနေအစီအစဉ်များမှတဆင့်

မြန်မာနိုင်ငံရှိ

လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများကို စတင်ချ ိတ်ဆက်ကာ အားပေးဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ
ချ ိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုသည် နောင်တစ်ချ ိန်တွင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်ရှိ
အတိုက်အခံအင်အားစုနှင့်လည်း ချ ိတ်ဆက်မှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေ
ပါသည်။ (Stokke 2018) ထိုအခါ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့်လည်း ရပ်ရွာအခြေပြုဖွံ့ဖြိုး
ရေးလုပ်ငန်းများမှတဆင့် အလှူရှင်နိုင်ငံများ နှင့်အစိုးရအကြား ပေါင်းကူးသဖွယ်စတင်ဆောင်ရွက်
လာနိုင်ကြပါသည်။ (Mullen 2016) အခြားသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များအရ နိုင်ငံတကာ
အထောက်အပံ့များသည်
များစွာ

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း

အထောက်အကူပြုခဲ့ပါသည်။

လူမှုရေးနယ်ပယ်များဖြစ်သော

သုတေသနလုပ်ငန်းများ

ထိုအထောက်အပံ့များသည်

သဘာဝကပ်ဘေးများ၏

စတင်ပေါ်ထွက်လာရန်
ကနဦးကာလများတွင်

ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း

များနှင့်

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များတွင် အခြေခံခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် နာဂစ်မုန်တိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်းတို့၏ဖြစ်ပေါ်
တိုးတက်မှုကို သမိုင်းတစ်ကွေ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့သော ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ရပ်
ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ဒီမိုကရေစီနယ်ပယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ပြန်လည်ပြုစုပျ ိုးထောင်ရေး
မြန်မာနိုင်ငံရှိ သုတေသနသမိုင်းကြောင်းတွင် အရေးပါသော ကိစ္စတစ်ရပ်မှာ သုတေသန
လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း
ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသော အလှည့်အပြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်စေခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၈
ခုနှစ်တွင် ထိုအခြေအနေအရပ်ရပ်သည် ကောင်းမွန်စွာ တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်း
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မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စတင်ကောက်ခံရရှိခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်များကို
လည်း နိုင်ငံတကာ ညွှန်ကိန်းများနှင့် ဆက်စပ်နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ချက်များ စတင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်
ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချ ိန်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဆက်စပ် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ညွှန်းကိန်းများရရှိမှုမှာ အလွန်အမင်း နည်းပါးလျက်
ရှိကြောင်း World Wide Governance Indicators မှ ထောက်ပြ ဝေဖန် ခဲ့ပါသည်။16 ထိုမှတဆင့်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ တရွေ့ရွေ့ ပြောင်းလဲ လာခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံ၏
အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများလည်း စတင် ကောင်းမွန်စွာ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်ခဲ့ပြီး ထိုမှတဆင့်
ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို စတင်နိုင်မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်ထွန်းလာသော အရပ်သား အစိုးရတစ်ရပ်မှာလည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်
စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမူဘောင် FESR ဟူ၍ စတင်ရေးဆွဲ ပြဌာန်း
ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များနှင့်လည်း နေပြည်တော်တွင် သဘောတူညီမှု စာချုပ် ချုပ်ဆို၍
ဖွံ့ဖြိုးရေး ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် စတင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်
အစိုးရနှင့်

အစိုးရမဟုတ်သော

အဖွဲ့အစည်းများ၊

လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊

သုတေသီများနှင့်

အခြား အဖွဲ့အစည်းများ အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အသွင်ဖြင့် FESR အောက်တွင် အရေးကြီး
သော သုတေသန လုပ်ငန်းစဉ် နှစ်ရပ်ကိုလည်း စတင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမလုပ်ငန်းစဉ်မှာ
သဘာဝ တွင်းထွက်အရင်းအမြစ်များ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ညွှန်းကိန်း
အစီအစဉ်နှင့် ဒုတိယ အစီအစဉ်မှာ နိုင်ငံသားများ၏ ဘတ်ဂျက်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအစီအစဉ် ၂ရပ်
အောက်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်ကြသော ဝန်ကြီးဌာနများ
အနေဖြင့်လည်း အထက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို သင်ယူ၍လုပ်၊ လုပ်၍သင်ယူ ဟူသည့် ပုံစံဖြင့်စတင်
အသက်ဝင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအချ ိန်က သဘာဝ တွင်းထွက် တူးဖော်ထုတ်
လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့
အစည်းတစ်ရပ်၏ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ဖော်ထုတ်ပြောကြားချက်အရ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်မှ ရရှိလာသော
EITI အစီရင်ခံစာသည် နိုင်ငံတော်၏ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
မှန်ကန်တိကျမှုနှင့် ခိုင်မာသော ချဉ်းကပ်မှုများ၏ အကျ ိုးကျေးဇူးများကို အစိုးရက ပိုမို သိရှိလာရပါ
သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဆောင်ရွက်နေသော
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ အစိုးရတစ်ရပ် အနေဖြင့် ယခင်က ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်ခဲ့သော အရေး
ပါသည့် လျှ ို့ဝှက်သတင်းများနှင့် ပြင်ပသို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိသော အစိုးရဆိုင်ရာ သတင်း
အချက်အလက် များကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပြည်သသ
ူ ို့ သိရှန
ိ ိင
ု ရ
် န် ထုတဖေ
် ာ် ပြောကြားခြင်းသည်ပင်လျင်
ထိုခေတ်ကပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်များ၏ အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် အချ ို့သော စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ သုံးသပ်ချက်အရ ထိုခေတ်က တာဝန်ယူခဲ့
ရသည့် အရပ်သား တစ်ပိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် ယင်း၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများ၏ ထောက်ခံ
16
သက်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများမှာအသံနှင့်တာဝန်ခံမှု၊ အစိုးရ၏ထိရောက်မှု၊ စည်းမျဉ်းများ အရည်အသွေး၊ တရားဥပဒေစိုး
မိုးရေး၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ ထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဤအညွှန်းကိန်း အားလုံးအတွက်
၅ ရာခိုင်နှုန်း အောက်တွင် ရှိသည်။
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ယုံကြည်မှုကို ရရှိနိုင်ရန် လူမှုရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများကို တဖက်တလမ်းမှ ဖြေလျော့မှုပေးခဲ့
သည်ဟုလည်း နားလည်၍ရပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးအရာကိစ္စများကို
စိတ်ဝင်တစား သုတေသနဆောင်ရွက်ကြမည့်စိတ်ဝင်စားမှုများ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ ထိုဖြစ်
ပေါ်တိုးတက်မှုများမှတဆင့် ယခင်က စူးစမ်းလေ့လာခွင့်မရသော အရေးကြီးသည့် အစိုးရလုပ်ငန်း
ပိုင်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင်ပါ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
(Farrelly 2016) အချ ို့သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကလည်း အစိုးရအား လူမှုသိပ္ပံသုတေသန
လုပ်ငန်းများ၏

အရေးပါမှုကို ဆက်လက်တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ခဲ့ရင်း ထိုအဆိုပါ သုတေသန

လုပ်ငန်းများကို လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မည့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ဖွဲ့စည်း
တည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် ဆက်လက်တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုတိုက်တွန်းချက်များ၏ ရလဒ်အဖြစ် ၂၀၁၁
ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ် သုတေသနအဖွဲ့ ကို စတင် တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်
ထိုအဖွဲ့အစည်းသည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေးရာပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ၏ လိုအပ်ချက်
များအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ တဖက်တွင်လည်း
အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် အလားတူသုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်
Renaissance Institute ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည် ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တပ်မတော်က
လည်း ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် သေနင်္ဂဟူသည့် သုတေသနအဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့
ပါသည်။ နေပြည်တော်တွင်လည်း စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ အုပ်ချုပ်
မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းကျောင်းတစ်ရပ်ကို ပထမဦးဆုံး အကြိမ်စတင်ဖွင့်
လှစ်ခဲ့ပြီး နေပြည်တော်ရှိ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအား အားလပ်သည့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်
များတွင်

ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများကို

တက်ရောက်ခွင့်ရှိစေရန်

စတင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

တချ ိန်တည်းမှာပင် ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း တက္ကသိုလ်အသီးသီး၌ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းကျောင်းများကို
ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး

နိုင်ငံတကာပါမောက္ခများ

ကိုပါ

ဖိတ်ခေါ်၍

သင်ကြားစေနိုင်သည်အထိ

စီစဉ်ဆောင် ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်နှင့် အချ ို့သော တက္ကသိုလ်များတွင်
ဧည့်သည်သုတေသီ များလည်း စတင်လာရောက် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့
ပါသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အချ ို့သောတက္ကသိုလ်များ တွင် နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားများကို
ယင်းတို့နှင့်စိတ်ဝင်စားသော ဘာသာရပ်များတွင် လာရောက် သင်ကြားခွင့်ကိုလည်း စတင်ခွင့်ပြုခဲ့
ပါသည်။ ထို့ပြင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသော နိုင်ငံရေး သိပ္ပံဘာသာရပ်ကို တက္ကသိုလ်များ
တွင် စတင်သင်ကြားနိုင်ရန် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဌာနနှင့် တွဲဖက်၍ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို
စတင်ပေးအပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုထက်တိုင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနဟူ၍ သီးခြားမရှိ
သည့်တိုင်အောင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်သော ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်ကို စတင်ပေးအပ်နိုင်
မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုကို ရရှိခဲ့သည့် အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအကူးအပြောင်းအတွက် အများပြည်သူ၏ မျှော်လင့်ချက်
တစ်ရပ်အဖြစ် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင် ထိုကဲ့သို့ ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲကို
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ဖြစ်ပွားစေခဲ့သော်လည်း သုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းတွင်မူ ယင်းတို့ဆောင်ရွက်နေသော လွတ်လပ်
သည့်သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွန်းလာရန်အတွက် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မှုများလည်း စတင်ရှိလာခဲ့
ပါသည်။ ဤခေတ်တွင် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးရှိ သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ရန်မှာ ပြီးခဲ့
သည့်ခေတ်က ဖြေလျော့ခဲ့ခြင်းများထက် ပိုမိုခက်ခဲလေ့ရှိပြီး အစိုးရအနေဖြင့်လည်း ဝေဖန်မှုများကို
ကောင်းမွန်စွာလက်ခံစဉ်းစားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သော လေ့လာချက်စာတမ်း
တစ်ခုအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သတင်းအချက် အလက်ရယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အချ ို့နေရာများတွင် ပိုမို
ခက်ခဲလာပြီး ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပါ အချ ို့သော ပြဌာန်းချက်များအရ အချ ို့သောသတင်းများကိုမူ
တရားဝင်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘဲ

ဖြစ်နေပါသည်။

ထိုအခြေအနေများသည်

သတင်းမီဒီယာနှင့်

နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားအတွက်သာ အခက်အခဲဖြစ်စေရုံသာမက လွတ်လပ်၍ဖက်မလိုက်သော သုတေသီ
များအတွက်လည်း အချ ို့သောကိစ္စရပ်များကို တိကျမှန်ကန်စွာ သုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်
အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ (Athan 2019) ဤအစီရင်ခံ စာအတွင်း သုတေသီအချ ို့ကို
မေးမြန်းရာမှ သိရှိရသည့်အကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်မှာ လက်ရှိအာဏာပိုင် များအနေဖြင့် သုတေသန
လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ပေးရန်လက်နှေးနေရ ခြင်းအကြောင်း
အရင်းမှာ ထိုသုတေသနလုပ်ငန်းများသည် အစိုးရကိုဝေဖန်ချက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပေါ်ထွက်
လာမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့်ဟု သိရှိရပါသည်။
ဤနေရာတွင် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက တရားဝင် ပြဌာန်းထားသော အမျ ိုးသားရေး
ဦးတည်ချက်များဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာ
အာဏာ

ခိုင်မြဲရေး

စသည့်

အကြောင်းအရာများကို

ထင်ဟပ်သည့်

သုတေသနလုပ်ငန်းများ

ကိုသာ အားပေးဆောင်ရွက်ရန် ပြဌာန်းချက်ကလည်း တဖက်တွင်ရှိနေပါသည်။ သုတေသီများ
အနေဖြင့်

အထက်ပါ

အမျ ိုးသားရေး

ရည်မှန်းချက်များကို

ဆန့်ကျင်မည့်

ကိစ္စရပ်များအား

ရေးသားရန်၊ ဖွင့်ဟပြောဆိုဆွေးနွေးရန် အခက်အခဲများလည်း ရှိနေပါသည်။ (ခင်မောင်မြင့် ၂၀၁၆)
ထို့အတူ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲသူများ အနေဖြင့်လည်း သုတေသီများအား လွတ်လပ်
စွာရေးပိုင်ခွင့်ကို ခွင့်မပြုရဲပဲရှိနေပြီး သုတေသန တွေ့ရှိချက်များသည် အဆိုပါ အမျ ိုးသားရေး
ရည်မှန်းချက်များကို ဆန့်ကျင်မည်လား ဟူ၍ စိုးရိမ်စိတ်များလည်း ရှိနေကြပါသည်။
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ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်
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၂၊၄။ စီးပွားရေးနောက်ခံအကြောင်းတရားများ
ပြည်တွင်းသုတေသနလုပ်ငန်းများအပေါ် ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်

ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့်တိုင်

လွန်ခဲ့သည့်

၁၀

စုနှစ်

၂ခုအတွင်း တွင် ကြီးမားသောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှု ရရှိခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏
စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူတစ်ဦးချင်းစီ ဝင်ငွေမှာလည်း
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၈၉ ရှိခဲ့ရာမှ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်
ဒေါ်လာ ၂၂၅၂ အထိ
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တိုးတက်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည် (ဇယား၁တွင်ဖော်ပြထားပါသည်)။ ထို့အပြင်

လူသားအရင်းအမြစ် တိုးတက်မန
ှု င
ှ ပ
့် တ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပငွေ
ုံ အဖွဲ့၏ စစ်တမ်းအရ
မြန်မာနိုင်ငံသည် အခြားနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အားနည်းလျက်ရှိနေသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။
တိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂဌာနဖွံ့ဖြိုးမှုရံပုံငွေအဖွဲ့၏ စစ်တမ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံသည်
အခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက အားနည်းလျက်ရှိနေ သည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။
ဇယား (၁)၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းများ (HDI Trends)
ခုနှစ်

ပျမ်းမျှ အသက်

ပျမ်းမျှကျောင်း
တက်နှစ်

၂၀၀၀

၆၀.၁

၃.၁

၂၀၀၅

၆၁.၆

၂၀၁၀
၂၀၁၈

လူတစ်ဦးချင်းစီဝင်ငွေ လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု
(၂၀၁၁ PPP$)
ညွှန်းကိန်း
(HDI value)
၁,၂၈၉

၀.၄၂၄

၃.၆

၂.၂၅၂

၀.၄၇၀

၆၅.၈

၄.၉

၄,၈၆၃

၀.၅၆၅

၆၆.၉

၅.၀

၅.၇၆၄

၀.၅၈၄

Source: UNDP 2018
အမေရိကန်နှင့် ဥရောပပြည်ထောင်စုတို့မှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသော စီးပွားရေး
ပိတ်ဆို့ ကန့်သတ်အရေးယူမှုကိစ္စများကို ဖြေလျော့ပေးခဲ့သည့် အချ ိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေး
သည် ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ခုကာလများတွင် ကြီးမားစွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကာလတွင်
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများလည်း ကြီးမားစွာ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးနောက် ပြည်တွင်းစီးပွားရေး
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အကြား
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် သုံးပုံတစ်ပုံခန့် ကျဆင်းခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်
၃၂.၁% အထိ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ အခြား တွက်ချက်မှုများအရ ဆင်းရဲမှုနှုန်းသည် ၂၅ % အထိလည်း
လျော့ကျလျက်ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း လူတစ်ဦးချင်းစီဝင်ငွေ
17
ယခင်က ဖော်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း ပြည့်စုံသော နှိုင်းယှဉ် အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်းများကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍
ဆောင်ရွက် လာနိုင်လာသည်။ အချ ို့သော စီးပွားရေး ညွှန်းကိန်းများ အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်မှုများသည် အစိုးရ
က တင်ပြပေးသော ကိန်းဂဏန်းများကို မှီခိုရသည်။
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လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာပြီးနောက် လူတစ်ဦး ချင်းစီ၏ ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာလည်း ကောင်းမွန်စွာ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ယခုအခါ ၂၀၁၈ ခုနှစ် လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု ညွှန်းကိန်းအရ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အညွှန်းကိန်းသည် ၀.၅၈၄ ခန့်ရှိရာ အရှေ့အာရှ နှင့် ပစိဖိတ်ဒေသများရှိ ပျမ်းမျှညွှန်း
ကိန်းဖြစ်သော ၀.၇၄၁နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများသည် ပြည်သူလူထုအတွက်
ကောင်းမွန်စွာ အကျ ိုးရှိရုံတင်မက ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက်လည်း
အကျ ိုးပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုကာလအတွင်း အကြီးမားဆုံးသော ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ကိစ္စတစ်ရပ်မှာ
ဆက်သွယ်ရေး နှင့် တယ်လီဖုန်းကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံတကာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများကို ဝင်ရောက်
ဆောင်ရွက်ခွင့်ရအောင် ဖြေလျော့ခဲ့သည့်ကိစ္စဖြစ်ပြီး ယင်းကြောင့် နိုင်ငံ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြုပြင်
ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများလည်း အရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ (Gmlm 2015) ဤသတင်း
နည်းပညာ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်
အစိုးရ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ပိုမို သိရှိ နားလည်လာပြီးနောက် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုတေသန
ဖြန့်ချ ိရေး လုပ်ငန်းများတွင်လည်း အချ ိန်ကုန် သက်သာစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်အထိ အကျ ိုးရှိခဲ့
ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်နှုန်း မှာ အခြားသောနိုင်ငံများနှင့်ယှဉ်လျှင် ပိုမို
လျင်မြန်စွာ ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ စီးပွားရေး အခြေခံများကိုလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ချက်
များလည်းရှိနေပါသည်။ ထိုလိုအပ်ချက်များအတွက် တိကျပြီး ပိုမို နက်ရှိုင်းခက်ခဲသောသုတေသန
လုပ်ငန်းများနှင့် တိကျသောအထောက်အထားများကို အသုံးပြု၍ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်း
များအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရန် လွန်စွာအရေးကြီးလာခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း နှစ်ပေါင်းများ
စွာအထီးကျန်ရပ်တည်မှု ကျခဲ့ရသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်များ
ဆုံးရှုံးရခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရပညာရေးစနစ်များသည် မူလတန်းအဆင့်မှ
တက္ကသိုလ်ပညာရေး အဆင့်ထိ အားလုံးသော အဆင့်ဆင့်တိုင်းတွင် အလွတ်ကျက်မှတ်ယူခြင်းနှင့်
ခွဲခြားစိတ်ဖြာဝေဖန်သုံးသပ်သည့် ဝေဖန်သုံးသပ်သည့် စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများ ကွယ်ပျောက်လျက်
ရှိနေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းအားသည် သုတေသန လုပ်ငန်းများအတွက်
ကြီးမားစွာ အရေးပါလှလေရာ သုတေသနလေ့ကျင့်ရေးပညာရပ်များတွင် အဆိုပါလိုအပ်ချက်ကိုပါ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်လျက်ရှိနေပါသည်။ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်များမှာလည်း ယင်းတို့၏
ဘတ်ဂျက် လိအ
ု ပ်ချက်မှာ ကြီးမားလျက်ရပှိ ြီး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိလ
ု ည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်မန
ွ ်းမံရန်
လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

ဤလိုအပ်ချက်များကို

ကြံခိုင်ရေးအစိုးရနှင့်

ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရ

နှစ်ရပ်စလုံးက သိရှိနားလည်သော်လည်း ယင်းတို့၏ ပညာရေးဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်ကို ၈ % ထိ
တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း လုံလောက်မှုမရှိသေးပါ။ လက်ရှိအနေအထားများတွင် ပညာရေး
ဘတ်ဂျက်၏ ၈၅ % ခန့်သည် မူလတန်း အဆင့်ပညာရေးအတွက် သီးခြားသတ်မှတ်ထားပြီး ၁၀.၃၅ %
သာ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက် အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ပြင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
ပညာနှင့် လုပ်ငန်းခွင်နည်းပညာလေ့ကျင့်ရေး အတွက်မူ ၂ % ခန့်သာ သုံးစွဲသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းအတွက် ဘတ်ဂျက်မှာမူ အခြားဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်တွင်
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သာရှိပြီး ယင်း၏သတ်မှတ်ချက်မှာ ၂.၄ % ခန့်ရှိ သည်ဟုသိရပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် သုတေသန
ဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်ကို တိုးမြှင့်ရန် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း
ယင်း၏လုပ်ငန်းတွင် လူမှုသိပ္ပံသုတေသနကို ဦးစားပေးရန် ရှိမည်လားဟူသည့် အချက်ကိုမူ တိကျ
သေချာစွာရှင်းလင်းတင်ပြထားခြင်းမရှိပါ။
ထိုသို့သောဘတ်ဂျက်ကွာဟမှုများရှိသောကြောင့် အစိုးရသည် နိုင်ငံတကာအထောက်အပံ့
များကို ပညာရေးကဏ္ဍတွင်ဦးစားပေးရယူသုံးစွဲလာခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဥရောပပြည်ထောင်စုမှ
ဦးစီး ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော ယူရို ၂၄၁သန်း တန်ဖိုးရှိသည့် အကူအညီအထောက်အပံ့ကိုအလှူရှင်
များစုပေါင်း၍ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပညာရေးစနစ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်စေရန်
အထူးသဖြင့် အရည်အချင်းဆိုင်ရာ ကွာဟမှုများကို နည်းပါးစေရန်ရည်ရွယ်၍ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ
ကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။ (Pwc 2018) တချ ိန်တည်းမှာပင် အချ ို့သော
ပုဂ္ဂလိကပညာ ရေးသင်တန်းများကလည်း အစိုးရတက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင် မရရှိနိုင်သောအချ ို့
သောဘာသာရပ်များ ကို သင်ကြားပို့ချပေးခြင်းအားဖြင့် အားဖြည့်ဆောင်ရွက်လာရာ အထူးသဖြင့်
သုတေသနနှင့် ခွဲခြားစိတ်ဖြာ သုံးသပ်သည့်စွမ်းရည်သင်တန်းများလည်း ပိုမိုတိုးပွားပေါ်ထွန်းလာခဲ့
ပါသည်။ တချ ိန်တည်းမှာပင် အစိုးရအနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များကို လွှမ်းခြုံစီမံကွပ်ကဲနိုင်ပြီး ဥ
ပဒကြမ်းတစ်ရပ်ကို စတင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း အလျှ ိုအလျှ ို
ပေါ်ပေါက်လာသော အဆင့်မြင့်ပညာရေး ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအပေါ် ကောင်းမွန်သောစီမံ
ခန့်ခွဲမှုနှင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာစိစစ်မှုများကို ဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။18
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကဏ္ဍတွင်လည်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်များကို
ဖြေလျော့ပြီးသည်နှင့်အမျှ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့များစွာ ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံ
လာခဲ့ပါသည်။ (Park 2012) စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ
အနေဖြင့် လည်း ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်သာမက စားသုံးသူများလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်
လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားသော စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ စနစ်များနှင့်
အံဝင်ခွင်ကျရှိစေရန် လည်းကောင်း လိုအပ်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ရန်
စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာခဲ့ပါ သည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွင် များသောအားဖြင့် လူမှုသိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်း
များကို ဆောင်ရွက်ကြ သောကုမ္ပဏီများမှာ များသောအားဖြင့် ဈေးကွက်သုတေသနကုမ္ပဏီများ၊
အကြံပေးကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံတကာ အကြံပေးကော်ပရေးရှင်းကြီးများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံခြားသံရုံးများတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ကြသော အမှုထမ်းများကလည်း သုတေသန
လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်လာ ကြပြီး ယင်းတို့အနေဖြင့် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်
များစုဆောင်းခြင်း၊ စီးပွားရေးအံဝင်ခွင်ကျမှု ရှိ/မရှိ စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ယင်းတို့ထောက်ပံ့ထားသော
18
မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ထုတ် “လွှတ်တော် ရေးရာ” တွင် ကြည့်ပါ။ လက်ရှိ
တွင် ဤအဖွဲ့အစည်းများသည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများသဖွယ် လုပ်ကိုင်ကြပြီး အချ ို့လုပ်ငန်းများသည် တက်ရောက်နေသော
ကျောင်းသား/သူများ၏ ပညာသင်ကြားရာတွင် အစိုးရ တက္ကသိုလ်များအပြင် အခြားရွေးချယ်စရာ ကို တောင်းဆိုမှု လွန်စွာမြင့်
မားလာမှု ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဆောင်ရွက်ရင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်မရသည့်ဘွဲ့များရှိသော အစီအစဉ်များ ကို ပို့ချကြသည်။
ဒီဂရီအတုနှင့် အထောက်အထားများနှင့် ပတ်သက်သော အရှုပ်တော်ပုံများစွာသည် မကြာသေးမီကပေါ် ထွက်လာခဲ့သည်။
ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်က တက္ကသိုလ်အတုတစ်ခုနှင့် ချ ိတ်ဆက်
ဆောင်ရွက်နေသည့် ကိစ္စလည်း ပေါ်ထွက်လာပြီး ဥပဒေပြုအမတ်များ ကမေးခွန်းထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးချက်
များကို အခန်း(၃)ရှိ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအင်စတီကျူးရှင်းများအခန်းတွင်ဖတ်ပါ။
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အစီအစဉ်များအတွက် လိုအပ်သည့်စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးနှင့် သုံးသပ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်
ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို စတင် ဆောင်ရွက်လာကြပါသည်။ ထိုသို့သော သုတေသနလုပ်ငန်း
များ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းကြောင့် သုတေသနစနစ်၏ စွမ်းရည်အတွက်လည်း အရေးကြီးသော အကျ ိုး
သက်ရောက်မှု ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ဤသုတေသန မေးခွန်းလွှာအတွက် ဖြေကြားပေးသူ သုတေသီတစ်
ဦး၏ အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုတေသနဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် များကို အများပြည်သူက
လွယ်လင့်တကူ မရရှိသောကြောင့် သုတေသန လုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးကို ဆန်းစစ်ရန် ခက်ခဲ
လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သုတေသနတစ်ခု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ယင်းအဖွဲ့အစည်း ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ
အရသာ ဆုံးဖြတ် သတ်မှတ်ရခြင်းမျ ိုးလည်း ရှိနေပါသည်။ ယင်းသို့သော ဖြစ်စဉ်အတွက် ပိုမို ဆိုးရွား
စေသော အချက်မှာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော သုတေသီများသည်
အစိုးရတက္ကသိုလ်ကျောင်းနှင့်

ပြည်တွင်းသုတေသန

အဖွဲ့အစည်းများတွင်

တာဝန်ထမ်းဆောင်

လျက်ရှိသော အမှုထမ်းများထက် လစာနှုန်းထားများစွာ ရရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်
နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ပညာတော်သင်အဖြစ် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြသော တက္ကသိုလ်ကျောင်းအသီးသီးမှ
ဆရာ၊ ဆရာမများ သည်လည်း ယင်းတို့၏ သုတေသနအနာဂတ်ကို အစိုးရကျောင်းများတွင်မြှုပ်နှံ
ထားခြင်းထက် ပြင်ပ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မည့်မက်လုံးများကိုလည်း
စိတ်ဝင်တစားရှိလာကြပါ သည်။ ထိုအချက်သည် အခြားသောဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော
လမ်းကြောင်းများအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း စတင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ (Gindling 2019)
	မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထူးခြားသော အားသာချက်တစ်ရပ်မှာ နိုင်ငံ
အနှံ့အပြား တွင် နိုင်ငံရပ်ခြား၌ ပညာသင်ကြားခဲ့သော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများနှင့် အရည်အသွေး
ရှိပြီးသား သုတေသီများအများအပြားရှိနေသည်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ
ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ စတင်ဆောင်ရွက်သည့်
အချ ိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား၊ လူမှုသိပ္ပံသုတေသီအများစုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယင်းတို့
အနေဖြင့်ပညာရပ်ကို ပြန်လည် ကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်မည်ဟု ယူဆလာခဲ့ပါသည်။ ထိုယူဆချက်
အရ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ပညာသင်ကြား နေကြသော၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာသုတေသီများ
လည်း အိမ်သို့ပြန်လာကာ သုတေသန လုပ်ငန်းများကို စတင်အခြေတည် ဆောင်ရွက်လာကြပါသည်။
(Chinlone 2018) ယင်းအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တော်ပြန် မြန်မာသုတေသီတစ်ဦးအား
မေးမြန်းခဲ့ရာ မိမိတို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟမှုကို
ဖြည့်ဆည်းရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း မိမိတို့ တတ်ကျွမ်းသောပညာဖြင့် လိုအပ်နေသော
သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုး ရမှ လုပ်သာကိုင်သာရှိသော ဝန်းကျင်
တစ်ရပ်ကို ဖန်တီးပေးရန်လိုအပ်ပြီး သို့မှသာလျှင် ကောင်းမွန်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက်
လိုအပ်မည့် သုတေသနယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်လည်း ပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မည် ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဤလိုအပ်ချက်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သုတေသနလုပ်ငန်းများကို တွင်ကျယ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
လိုအပ်နေသည့်

လေ့ကျင့်ရေးနှင့်

သုတေသနအလုပ်အကိုင်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကို

တက္ကသလ
ို ပညာရေးစနစ်
်
အောက်တင
ွ ကောင်
်
းမွနစ
် ွာမြေတောင်မြှောက်ပေးရန်အထူးလိအ
ု ပ်လျကရ
် ပ
ှိ ါသည်။
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၂၊၅။ နိုင်ငံတကာနောက်အခံအကြောင်းတရားများ
နိုင်ငံခြားပညာရှင်သုတေသီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ

၁၉၉၀ မတိုင်ခင်နှင့် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်သက်ဆိုင်သော သုတေသန
လုပ်ငန်းအများစုကို ဆောင်ရွက်ကြသူများမှာ နိုင်ငံခြားသုတေသီများဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုဆယ်စုနှစ်
ကာလ အပိုင်းအခြားဖြစ်သော ၁၉၇၀ မှ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ရေးသားခဲ့သော သုတေသနစာတမ်း
အများစုမှာ များသောအားဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ပြီး ယင်းကာလတွင်လည်း အခြားအိမ်နီးချင်း
နိုင်ငံများတွင်လည်း အလားတူဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ယခုအနေအထားတွင်မူ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်း သုတေသီများကထုတ်ဝေသော သုတေသနစာတမ်းများအရေအတွက်
သည် ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုသော စာစောင်များတွင် ပါဝင်မှုမှာ ဒေသတွင်း၌အနည်းပါးဆုံးဖြစ်
လျက်ရှိပါသည်။ (Gerkenevers 2018)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုအချ ိန်က နိုင်ငံရှိသတင်းအချက်အလက်များနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ
အတွက် ကိုးကားရန်အချက်အလက်များကို ကန့်သတ်ထားရာ နိုင်ငံခြားပညာရှင် အများစုသည်လည်း
ယင်းတို့၏ ရေးသားမှုများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် ကဏ္ဍစုံရေးသားလေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့ကဏ္ဍစုံ
ရေးသားသည့်အလေ့အကျင့်များသည်

လူမှုသိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်းတွင်

စတင်ထွန်းကားလာပြီး

နောက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာသုံးသပ်သည့် အရာတွင်လည်း
အဓိကထား သုံးစွဲ ခဲ့ပါသည်။ (Selth 2010) ထို့အပြင်သုတေသီအများစုသည် စာရွက်စာတမ်း
များအပေါ် အခြေခံ၍ လေ့လာ သုံးသပ်ခြင်းမျ ိုးဖြစ်ပြီး ကျယ်ပြန့်သောသီအိုရီနှင့် သဘောတရား
များကို ကိုးကား၍ရေးသားလေ့ရှိရာ ထိုသို့ရေးသားမှုပုံစံသည် ထိုသုတေသီများအတွက် သတင်း
အချက်အလက်ရှားပါးမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်လာသည်ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်
၂၀၁၁

ခုနှစ်၌

ဆင်ဆာနှင့်တင်းကြပ်မှုများကို

ဖြေလျော့ပေးခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း

ပညာရှင်တို့၏

သုတေသနလုပ်ငန်းများသည်လည်း လျင်မြန်စွာထွန်းကား လာပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်
အတွက် ယင်းနိုင်ငံခြားပညာရှင်များ ရေးသားသောစာတမ်းများ သည်လည်း ပိုမိုအသုံးကျလာခဲ့
ပါသည်။ (Dolinska 2017) သို့ရာတွင် ယင်းသုတေသနပြန့်ပွားမှုမှာ အကန့် အသတ်နှင့်ရှိနေသေးပြီး
ယင်းတို့နှင့် ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ် ကောလိပ်များအကြား သုတေသနပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စ
များမှာလည်း ကောင်းမွန်စွာ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မရှိသေးပါ။ ထို့အပြင် ပြည်တွင်းသုတေသီ
များအတွက် ယင်းတို့လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ရနိုင်မည့် နိုင်ငံခြား စာကြည့်တိုက်
အရင်းအမြစ်များနှင့် ချ ိတ်ဆက်မှုမှာလည်း အကန့်အသတ်ရှိနေပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောသုတေသနဌာနများ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှ မြန်မာနိုင်ငံ
အတွင်းတွင်လည်း အစိုးရမဟုတ်သောအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ- Prospect Burma၊
ပွင့်လင်းမြင်သာဖောင်ဒေးရှင်း)

နိုင်ငံတကာအစိုးရများနှင့်

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကလည်း

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ပညာရည်ချွန်ဆုကိုလည်း စတင်ပေးအပ်လာ
ပါသည်။ ပထမပိုင်း တွင်း ယင်းပညာရည်ချွန်ဆုများကို တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများနှင့် နောက်ကျ
ကျန်ခဲ့သောအစုအဖွဲ့များမှ ကျောင်းသားလူငယ်များကို ဦးစားပေးကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ခုနှစ်အထိ
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ယင်းတို့ပံ့ပိုးပေးခဲ့သော ပညာရပ် ဆိုင်ရာများမှာ ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒ၊ ပြည်သူ့ရေးရာအုပ်ချုပ်မှု၊
စီးပွားရေး၊ ဘောဂဗေဒ၊ စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်မူ
အခြားဘာသာရပ်များဖြစ်သော နည်းပညာ နှင့် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များ၊ ကွန်ပြူတာသိပ္ပံနှင့်
ဗိသုကာပညာရပ်များကိုလည်း သင်ယူခွင့်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ ပါသည်။
လွန်ခဲ့သောကာလများက နိုင်ငံတကာပညာရှင်များ၊ သုတေသီများနှင့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်း
များသည်

မြန်မာနိုင်ငံရှိပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သာ

ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

မှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှ စတင်၍ ထိုပညာရှင်အများစု
သည် နိုင်ငံ၏ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ဝေဖန် အကြံပြုပေးသည့် လုပ်ငန်း
များကိုလည်း စတင်ဆောင် ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ အချ ို့သောသုတေသီများနှင့် ပညာရှင်များသည်
ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံရေးများအပေါ် သုံးသပ်ပိုင်းဖြတ်ဝေဖန်အကြံပြုခြင်း အစိုးရ
အဆင့်မြင့်ပညာရေးတက္ကသိုလ်များနှင့် အခြားသော အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများရှိ သုတေသီများ၏
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပေးအပ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်
လာခဲ့ပါသည်။ (Nyein 2017) ထိုသို့သောပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများသည် ယခုအစိုးရထက်တိုင်
ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော်လည်း ယခုအခါတွင် နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့အစီအစဉ်များ၏
ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်ဝေဖန်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများဘက်သို့
ပိုမိုဆောင်ရွက်လာသည်ကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အပံ့များ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ပြီးနောက် ဖွံ့ဖြိုးမှု
အထောက်အကူ ပြုအဖွဲ့အစည်းများသာမက ဖွံ့ဖြိုးမှုအထောက်အပံ့များလည်း များစွာစီးဝင်လာခဲ့
ပါသည်။ အဆိုပါဖွံ့ဖြိုးမှု အထောက်အပံ့အများစုသည် နိုင်ငံတွင်စတင်ရွေ့လျားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သောဒီ
မိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို
ဦးစားပေးပံ့ပိုးပေးသွားရန် ရည်ရွယ် ခဲ့ပါသည်။ (Frewer 2017) ဤကာလတွင် အလှူရှင်များ၏
အထောက်အပံ့နှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော သုတေသနလုပ်ငန်းအများစုသည် လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စများ
အထူးသဖြင့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာ
အထောက်အပံ့များ ဟူသည့်ကိစ္စရပ်များကို ပိုမိုအာရုံစူးစိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး မြောက်ပိုင်းရခိုင်ဒေသ
တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပဋိပက္ခအပေါ်တွင်လည်း ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်ကာ သုတေသနလုပ်ငန်းများပိုမို
အာရုံစူးစိုက်လာခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အကူအညီအထောက်အပံ့ အစီအစဉ်များသာမက ယင်းတို့
နှင့်ဆက်စပ်နေသော သုတေသနအများစုသည် အလှူရှင်များ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်သာမက
ဒေသန္တရနိုင်ငံရေး

အကျ ိုးစီးပွားများနှင့်လည်း

များစွာဆက်စပ်နေသည်ဟု

တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

(Frewer 2017)
ထိုသို့ အလှူရှင်များ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများ စတင်
ဖြစ်ထွန်းလာသည့်အချ ိန်တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ ကနေဒါနိုင်ငံအခြေစိုက် IDRC အဖွဲ့မှနေ၍ မြန်မာ့
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ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် အသိပညာဖလှယ်ခြင်းဆိုသော အစီအစဉ်အောက်တွင် လူမှုရေးသိပ္ပံ
သုတေသနလုပ်ငန်းများကို

တွင်ကျယ်စွာအားပေးပံ့ပိုးရန်

ရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်လာပါသည်။

ယင်းအဖွဲ့အစည်းကြီးမှနေ၍ ကနေဒါဒေါ်လာ ၁၀.၇ သန်းခန့်လျာထားသတ်မှတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ
ရှိတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှ သုတေသီနှင့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှ
ခေါင်းဆောင်များ၊ လွတ်လပ်သောသုတေသန အဖွဲ့အစည်းများမှ သုတေသီများနှင့် အစိုးရဝန်ထမ်း
များကို ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့် ဆက်စပ် သော သုတေသနလုပ်ငန်းနှင့် လေ့လာသုံးသပ်
မှုစွမ်းရည်ကို အထောက်အကူပေးရန် လျာထားရည်မှန်းခဲ့ ပါသည်။ IDRC အဖွဲ့ကြီး၏အထောက်
အပံ့ဖြင့် ဤအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် ဘာသာရပ်အချ ို့ကို အာရုံစူးစိုက်ဆောင်ရွက်သော
သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများလည်း စတင်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီး လွတ်လပ်သည့် သုတေသနနယ်ပယ်
တစ်ရပ်ကို ချဲ့ထွင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြည်တွင်း သုတေသနအဖွဲ့အစည်းသုံး
ခုအား ဤပံ့ပိုးမှု၏ ပထမကာလတွင် ရွေးချယ်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး ယင်းတို့၏ ဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့် မူဝါဒ
ရေးဆွဲသူများနှင့် နိုင်ငံတကာသုတေသီများအကြား ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှီးနှောမှုများ ပိုမို ဆောင်ရွက်
လာနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာမှာလည်း IDRC အဖွဲ့မှု ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ဖြစ်
၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိလူမှုသိပ္ပံသုတေသနဆိုင်ရာနယ်ပယ်၏ စုဖွဲ့မှုနှင့်အနေအထားများကို ပထမဦးဆုံး
အကြိမ် လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။
	မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးသော အထောက်အပံ့အစီ
အစဉ်များသည် များသောအားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု အထောက်အပံ့အစီအစဉ်များ၏ ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ရှိ
ပြီး ယင်းတို့သည် စီမံချက်အရသာ တိကျသော မူဘောင်နှင့်ရလဒ်ကိုရရှိစေရန် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်
ပါသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နော်ဝေအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာလေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏
အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနောက်တိုင်း အထောက်အပံ့အလှူရှင်များ စတင်ဆောင်ရွက်လာပြီဖြစ်
သော်လည်း ယင်းတို့၏ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အသိပညာဖလှယ်ရေးဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်သော
မဟာဗျူဟာများကို လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ (Stokke 2018) အလားတူ
အကြံပေးသမိုင်းသုတေ သီတစ်ဦးက ရှင်းလင်းပြောကြားသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုတေသနအဖွဲ့
အစည်းများကို လွတ်လပ်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည်ဟု မည်သူကမှ မထင်မြင်
ကြပါ။ ယင်းတို့ဆောင်ရွက်မှုများသည် ယင်းတို့အား အလှူငွေထောက်ပံ့ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများ၏
မူဝါဒနှင့် သုတေသနရည်ရွယ်ချက်အရသာ ဆောင်ရွက်နေရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ
ကဲ့သို့ အလှူရှင်များအပေါ် သုတေသနရည်ရွယ် ချက်များနှင့် အရင်းအမြစ်များကို မှီခိုအားထားနေရ
ခြင်းအခြေအနေမှာ အစိုးရ၏ သုတေသနစွမ်းရည် တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများမရှိခြင်းနှင့်လည်း
များစွာဆက်စပ်နေပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်း ပညာရေးတက္ကသိုလ်များ၏ သုတေသနစွမ်း
ရည်နှင့် အလှူရှင်များ၏အကျ ိုးစီးပွားကြား သုတေသီများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဦးစားပေး
ဆောင်ရွက်သင့်သော သုတေသလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ရေး အတွက် များစွာအဟန့်အတားဖြစ်
စေပါသည်။ အကျ ိုးဆက်အရ အလှူရှင်များပံ့ပိုးပေးသော သုတေသန လုပ်ငန်းများသည် ယနေ့
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထွက်ရှိလာသော သုတေသနရလဒ် အများစုပင် ဖြစ်နေပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ
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ယခုလက်ရှိ လူမှုသိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများသည် အလှူရှင်များအပေါ် မှီခိုအားထားနေရ
ခြင်းသည် ပြဿနာကြီးမားစွာဖြစ်နိုင်ချေ မရှိသေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တဖက်တွင်လည်း
အလှူရှင်များက နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်နှင့် လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လည်း အထောက်
အပံ့များ ဆက်တိုက်ပေးပို့နေသောကြောင့် ကောင်းမွန်သောသုတေသနထုတ်လုပ်မှုများ ပြည်တွင်း
တွင်ဖြစ်လာနိုင်ရန် အချ ိန်စောင့်ရဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့သော ပြည်တွင်း သုတေသနစွမ်းရည် နည်းပါးနေသည့်အချ ိန်တွင် ပြည်တွင်းသုတေသီ
များ၏ အမြင်၌ ယင်းတို့သည်နိုင်ငံခြားသား သုတေသီများ၏ လက်ထောက်အနေဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်
ခွင့်ရှိသည် ဟူ၍ ထင်မြင်ချက်များလည်း ရှိနေပါသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အကြောင်းအရာတစ်ရပ်
ကိုချဉ်းကပ်ရန် လိုအပ်သော ချဉ်းကပ်မှုပုံစံနှင့် ရရှိလာသော အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
သုံးသပ်နိုင်သော စွမ်းရည်များ နည်းပါးနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြည်တွင်း၌အမှန်
တကယ်လိုအပ်လျက်ရှိသော သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နိုင်ငံတကာသုတေသီများနှင့် နိုင်ငံခြား
အလှူရှင်များလိုအပ်လျက်ရှိသော သုတေသနရည်မှန်းချက်များအကြား ကွာဟမှုကိုဖြေရှင်းရန်မှာ
လွန်စွာအရေးကြီးလှပါသည်။ ထိုသို့သော သုတေသနစွမ်းရည်တွင် ကွာဟနေမှုကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်
ယခုနောက်ပိုင်းတွင် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်း များက ပေးအပ်လာသော အကူအညီအထောက်အပံ့
အများစုသည်

သုတေသနနည်းလမ်းများကို

သင်ကြားပေးခြင်းနှင့်

သုတေသနဆိုင်ရာအခြေခံ

လေ့ကျင့်ရေး ပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စတင်ဆောင် ရွက်လာခဲ့ပါသည်။ အစိုးရဘက်တွင်လည်း
နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များကို ပိုမို တိုးချဲ့ မြှင့်တင် လျာထားသတ်မှတ်
ခဲ့သော်လည်း အထက်ပါ ဘတ်ဂျက်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ လိုအပ်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်
စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောဝန်ထမ်းများရရှိရေးမှာလည်း အခက်အခဲတစ်ရပ်အနေဖြင့်ရှိနေပါသေးသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များ၏ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများသည်
များသောအားဖြင့် မူလတန်းအခြေခံပညာရေးစနစ်ထောက်ပံ့မှုအတွက်သာ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်
ခဲ့ပြီး သုတေသနစွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေးနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုများအတွက်မူ
နည်းပါးနေပါသေးသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း အလှူရှင်များ၏အထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော
သုတေသန

လုပ်ငန်းများနှင့်

နိုင်ငံခြားသားများ

ဦးဆောင်

ဆောင်ရွက်လေ့

ရှိသော

သုတေသန လုပ်ငန်းစဉ်များသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများအကြားတွင်
ပိုမိုရေပန်းစားလာ ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ယင်းတို့အပေါ် အသုံးချမှုများလည်း ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ထို
အချ ိန်တွင် ပြည်တွင်းသုတေသန အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အဆိုးသံသရာဖြစ်သော သုတေသန
ထုတ်လုပ်မှု အားနည်းခြင်းနှင့် အားနည်းသောသုတေသနအပေါ် မူဝါဒရေးဆွဲသူများက သုံးစွဲရန်
ဝန်လေးခြင်းစသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် လည်း ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်
အရည်အသွေးရှိသော သုတေသန စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်သည် မြန်သင့်သလောက်
မြန်ဆန်နေခြင်းမရှိဘဲ အလှူရှင်များ၏ အထောက်အပံ့အစီအစဉ်များ၏ တစိတ်တဒေသအနေဖြင့်
စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း ကိစ္စရပ်များလောက်သာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
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အခန်း(၃)

သက်ဆိုင်သူများအကြောင်းကို
လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
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အဓိကအချက်များ
	တက္ကသိုလ်များတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာအား သင်ကြားရေးကိရိယာအဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု
သတ်မှတ်

ထားသော်လည်း သင်ရိုး ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များနှင့် သင်ခန်းစာ အများစုကိုမူ မြန်မာ ဘာသာဖြင့်

သာ သင်ကြားကြသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျောင်းသူ/သားများ၊ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ဆရာ/မ
အများစုတို့သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။
အဝေးသင် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ဝေးလံခေါင်းပါးသော ဒေသများနှင့် ဆင်းရဲသောမိသားစုများ၏
သားသမီးများကို တက္ကသိုလ်ပညာရေးအား သက်သာချောင်ချ ိစွာ တက်ရောက်နိုင်ရန် အကျ ိုးပြုသော်လည်း
ထိုအဝေးသင် တက္ကသိုလ်များမှ ဘွဲ့ရရှိလာသူများသည် လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ရန် အလုပ်ရှင်များက
နှစ်သက်ခြင်းမရှိကြပါ။ ယင်းတို့၏ အဝေးသင် တက္ကသိုလ်များမှ ရရှိလာသော ပညာရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်
တို့ကို အားနည်းသည်ဟု ယူဆသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
	တက္ကသိုလ်များတွင် အစိုးရ ခန့်ထားသော သင်ကြားရေး ဆရာ/မများသည် အဓိကအားဖြင့် စာသင်
ကြားရန် ခန့်ထားခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ယင်းတို့အနေဖြင့် အခြားနိုင်ငံများရှိ ပညာရှင်များ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်
လုပ်ကြသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို သီးခြားဆောင်ရွက်ရန် မက်လုံးများ (incentives) မရှိပါ။
အရပ်သား မူဝါဒချမှတ်သူများ၏ အတွေ့အကြုံနည်းပါးမှုကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက် အများစုသည် ပုဂ္ဂိုလ်
ရေး အယူအဆ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်များပေါ်၌သာ အခြေခံလေ့ရှိပြီး အထောက်အထားနှင့်
အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းမှ ဆုံးဖြတ်ခြင်း အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။
	မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထက်တန်းအဆင့် အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ပညာရေးကျောင်းပေါင်း (၁၇၄) ကျောင်း
ခန့် ရှိပြီး ယင်းတို့အနက် (၁၃၄)ကျောင်းမှာ ပညာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ရှိ၍ ကျန်
တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များမှာမူ ဝန်ကြီးဋ္ဌာန (၇)ခု၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ရှိနေပါသည်။
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော အဆင့်မြင့် ပညာရေးကျောင်းများသည်လည်း ပညာရေး
ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လေ့မရှိဘဲ ယင်းတို့၏ ဒီဂရီဘွဲ့များကို စီးပွားရေး ဆန်ဆန်
အပ်နှင်းခြင်း ကိစ္စကိုသာ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ဤစာတမ်းတွင် ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ် ပညာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျောင်းများကို လေ့လာ
ထားခြင်း မရှိပါ။ ယင်းတို့၏ တရားဝင်ဖြစ်မှုသည် လက်ရှိဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ အရ အစိုးရ၏
တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားသော စနစ်မရှိခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲရန် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ မရှိခြင်းတို့ကြောင့်
ယင်းတို့၏ ပါဝင် ရပ်တည်မှုမှာလည်း သေချာစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း မရှိသေးပါ။
ဤစစ်တမ်း၏ အဓိက ပါဝင်ဖြေကြားကြသော သုတေသီများမှာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသီများဖြစ်
ကြပြီး ယင်းတို့အား အုပ်စုလိုက် စီစစ်ရွေးချယ်မှုကို အဆင့် (၂)ဆင့်ထား၍ ရွေးချယ်မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
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၃၊၁။ နိဒါန်း
ဤအခန်းတွင် သုတေသီအမျ ိုးအစားများအကြောင်းနှင့် ယင်းတို့၏ သုတေသနအဖွဲ့အစည်း
များ၊ တသီး ပုဂ္ဂလိကသုတေသီများတို့ကို ယင်းတို့ဆောင်ရွက်နေသော သုတေသနစနစ်များအောက်
ရှိ ဖြစ်စဉ်အလိုက် ခွဲခြား၍ သုံးသပ်တင်ပြထားပါသည်။ ဤစာတမ်းကို လွှမ်းခြုံထားသော DRA
နည်းစနစ် အောက်ရှိ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်များအရသော်လည်းကောင်း၊ သုတေသီများကို အမျ ိုး
အစား(၄)မျ ိုး ခွဲခြား၍ ဆန်းစစ် လေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ အစိုးရတက္ကသိုလ်နှင့် ကော
လိပ်များ၊ အစိုးရနှင့် အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် လူမှုရေး အရပ်ဖက်အဖွဲ့
အစည်းများဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သုတေသန လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ
အမျ ိုးအစားကိုမူ အောက်ဖော်ပြပါ ခွဲခြားသုံးသပ်မှုဖြင့် သုံးမျ ိုးသုံးစား ပိုင်းခြားစဉ်းစားထားပါသည်။
(က)လွတ်လပ်သော သုတေသန။
သုတေသီများသည် ယင်းတို့ဆောင်ရွက်လိုသော သုတေသနမေးခွန်းများနှင့် နည်းလမ်းများကို
ယင်းတို့ ဆန္ဒအလျောက် ရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ပြဿနာ
အကြီးစားများနှင့် ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် စိတ်ဝင်တစားဆောင်ရွက်လေ့ရှိ
သူများ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့အနေနှင့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိရန်၊ မူဝါဒများနှင့် သက်ဆိုင်
ခြင်းရှိရန် မလိုဘဲ နိုင်ငံ့အရေး ကိစ္စတစ်ခုကို စိတ်ဝင်တစား ဆောင်ရွက်လိုသူများလည်း ဖြစ်ကြ
ပါသည်။
(ခ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံပေး။
သုတေသီများသည် မိမိတို့အား ငှားရမ်းလာသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များအား အကြံပေး
ရန်ရည်ရွယ်၍ ယင်းတို့မေးမြန်းလာသော သုတေသနမေးခွန်း တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုအား သတ်သတ်
မှတ်မှတ် ဆန်းစစ် လေ့လာသုံးသပ်ကာ အကြံပြုခြင်းဖြစ်ပြီး လတ်တလော ပေါ်ထွန်းလျက်ရှိသည့်
အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ပြဿနာအား ဖြေရှင်းရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သုတေသနအား
ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း။
သုတေသီများသည် မိမိတို့စုံစမ်းသိရှိလာသော အချက်အလက်အကြောင်းအရာများကို အသုံးချ
၍ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့အား အခကြေးငွေဖြင့် ခိုင်းစေလာသော သုတေသနအလုပ်များကို ဆောင်ရွက်၍ဖြစ်
စေ၊ မူဝါဒ ချမှတ်သူများအား စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးနည်းကိရိယာ၊ ပညာပေး
သင်တန်း၊ မိတ်ဆက်တွေ့ ဆုံခြင်းနှင့် အခြားစည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများကို အသုံးချ၍ မူဝါဒများအား
ပြောင်းလဲရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤစာတမ်းအတွက်

အထက်ပါ

သုတေသီအမျ ိုးအစားများအလိုက်

ယင်းတို့အနေနှင့်

သုတေသနစနစ် ကောင်းမွန် တိုးတက်ရေးအတွက် မည်သို့မည်ပုံ အထောက်အကူပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိ
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ကြောင်းနှင့် ယင်းတို့ ဆောင်ရွက်နေသော သုတေသနအကြောင်းများကို အခြေခံ၍ လေ့လာသုံးသပ်
ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနေအထားများအရ တက္ကသိုလ်အသီးသီးနှင့် ဒေသခံ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း
များက ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော သုတေသန လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးသည့် သုတေသီ
အများစုမှာ မူဝါဒအရ အတွေ့အကြုံများရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရေးသားပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်အသီးသီးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သုတေသီအများစု
သည်ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် ငွေးရေးကြေးရေးပံ့ပိုးမှု၊ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောမှု
နှင့်ယင်းတို့၏ ရာထူးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအရ ဆောင်ရွက်နေခြင်း မဟုတ်ဘဲ မိမိ
တို့သုတေသနဆောင်ရွက်လိုသော ဆန္ဒအရသာ ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်း
တို့အနေဖြင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်း ခက်ခဲသော မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပြဿနာများကို ရေရှည်
အသေးစိတ် လေ့လာသုံးသပ်ရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်သော လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
	ခြားနားချက်မှာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့ရရှိထားသော
သုတေသန အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးများနှင့် ပုဂ္ဂလိက သုတေသနအဖွဲ့အစည်း
များ၊ ပုဂ္ဂလိကဈေးကွက်၊ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်း
များနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်အတိုင်း ယင်းတို့ ဆောင်ရွက်လိုသော သုတေသန လုပ်ငန်းများ
ကိုမူ တွင်ကျယ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်လေ့ရှိပါသည်။ အမှန်စင်စစ် ယင်းတို့လေ့လာသုံးသပ်ထားသော
သုတေသန ရလဒ်များကို သုတေသန လုပ်ငန်းစဉ်(၃)ရပ် စလုံး19တွင် အောင်အောင်မြင်မြင် အသုံးချ
နိုင်ရန် လိုအပ်သောပံ့ပိုးမှုများကိုလည်း နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိ
ပါသည်။ ထိုသုတေသနလုပ်ငန်း(၃)ရပ်စလုံး ဖြစ်သော ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် မူဝါဒတင်ပြရေး
လုပ်ငန်းစဉ် သုံးရပ်စလုံးတွင် အကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးသူ အလှူရှင်များ၏ ပံ့ပိုးမှု များစွာပါဝင်
သောကြောင့် အဆိုပါသုတေသီများသည်လည်း အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်
တွင်သာ ဆောင်ရွက်ရသဖြင့် ယင်းတို့၏ သုတေသနစီမံကိန်းများအတိုင်း၊ လိုအပ်ချက်အတိုင်း စီမံ
ခန့်ခွဲပေးရလေ့ရှိပါသည်။
အစိုးရ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရနှင့် ဆက်စပ် ပတ်သက်နေသော သုတေသန
အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည့် (ဥပမာ - မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အစည်း တွင်) များသောအားဖြင့် အုပ်ချုပ်
ရေး အစိုးရယန္တရား၏ မူဝါဒများနှင့် ယင်းတို့က ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်အပေါ် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်လိုသော
မူဝါဒအချ ို့ကို ဦးစားပေး ရွေးချယ် သုတေသန ဆောင်ရွက်ပေးလေ့ ရှိပါသည်။ ထို့အတူ နိုင်ငံတကာ
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သုတေသန အဖွဲ့အစည်းများ၊ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များကလည်း အစိုးရ၏ မူဝါဒ
များအပေါ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်လိုသော သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်
ပေးလေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမျ ိုးဖြင့် အစိုးရ၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန
အသီးသီး၏ အကြီးအကဲများ၏ အမြင်အား ပြောင်းလဲနိုင်ရန် သုတေသနစာတမ်းများက ပစ်မှတ်
ထားဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။
19

သုတေသနစက်ဝန်းအကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို မိတ်ဆက် အခန်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
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ဖော်ပြပါပုံသည် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ရပ်တည်လျက်ရှိသော သုတေသီများနှင့် ယင်းတို့၏ သုတေသန
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ယင်းတို့နှင့် အခြား သုတေသနလုပ်ငန်း(၃)ရပ် ဆက်စပ်ပုံတို့အား ဖော်ပြထား
ပါသည်။
ပုံ (၁) - မြန်မာနိုင်ငံရှိ သုတေသနလုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားများ၊ သုတေသနစနစ်လုပ်ငန်း(၃)ရပ်နှင့် ကဏ္ဍ
အသီးသီးတွင် ရပ်တည်လျက်ရှိသော သုတေသီများ ဆက်စပ်ပုံ
သုတေသနစနစ်
လုပ်ငန်း (၃) ရပ်

ထုတ်လုပ်မှု

ပျံ့နှံ့မှု

အသုံးချမှု

သုတေသန
လုပ်ငန်း
အမျ ိုးအစားများ
အဆင့်မြင့်ပညာအဖွဲ့အစည်း
များ (တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များ)

လွတ်လပ်သောသုတေသန

နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပေး

တစ်ဉီးချင်း
ဆောင်ရွက်
သော
သုတေသီများ

ဒေသခံ အရပ်
ဖက် အဖွဲ့
စည်းများ

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ
နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကြံပေးများ၊ ဈေးကွက်သုတေသန
လုပ်ငန်းများ - အလှူရှင်များနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော

ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍလုပ်ငန်းများ၊
အကြံပေးများ

စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း

ရင်းမြစ်။

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ သုတေသနအဖွဲ့
အစည်းများ နှင့် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ

+

အစိုးရ၏ ကိုယ်ပိုင်
သုတေသန

။ စာရေးသူများက ရေးဆွဲထားသည်။

အစိုးရ၏ ကိုယ်ပိုင်သုတေသန အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ သုတေသန ဌာနခွဲများမှလွဲ
၍ ပြင်ပသုတေသီများအနေဖြင့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ စဉ်းစားချက်များအပေါ် ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်း
လုံးဝမရှိပါ။ ယင်းတို့ဆောင်ရွက်သော သုတေသနစာတမ်းများက မည်သို့ပင် အထောက်အထား
အချက်အလက်နှင့် ချဉ်းကပ် ပုံမှန်ကန်သည် ဖြစ်ပါစေဦးတော့ ယင်းတို့၏ သုတေသနရလဒ်များ
အပေါ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက အရေးတယူ လက်ခံစဉ်းစားပေးခြင်း အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။
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ထို့အပြင်

တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များရှိ

ဆရာ/မများနှင့်

ဒေသန္တရ

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊

တသီးပုဂ္ဂလိက သုတေသီများက ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသော သုတေသန စာတမ်းများကလည်း သုတေသီ
အချင်းချင်းကြားမှာပင် ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိမှုမှာ စိန်ခေါ်မှုများစွာ တွေ့ကြုံလျက်ရှိပါသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင်
သုတေသန၏ လုပ်ငန်းအဆင့်(၃)ရပ်ဖြစ်သော ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် မူဝါဒတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ
ထက်စာလျှင် သုတေသနထုတ်လုပ်ခြင်း အဆင့်တွင်သာ လူအများ၊ သုတေသီအများအပြား ပါဝင်
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် မူဝါဒတင်ပြရေးဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင်မူ ယင်းတို့၏ထိ
ရောက်မှုမှာ အကန့်အသတ်ရှိလျက်ရှိပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဆိုရပါက သုတေသနစနစ်တစ်ခုလုံး
တွင် ထုတ်လုပ်မှုကသာ မောင်းနှင်လျက်ရှိပြီး အများစုမှာ အလှူရှင်နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏
အထောက်အပံ့များကြောင့်သာ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ သုတေသနလွတ်လပ်
မှုအပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်တည်လာခြင်း မဟုတ်ပါ။ အမှန်စင်စစ် ဒေသန္တရ၏ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကို
ဖြည့်ဆည်းရန် မဟုတ်ဘဲ လူထုလိုအပ်ချက်နှင့် သွေဖီနေသော သုတေသနစာတမ်းများစွာတို့သည်
အလှူရှင်များ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိရာ ပိုလျှံ၍ပင် အချ ို့ဘာသာရပ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်နေ
ပါသည်။ အချ ို့သော အစိုးရနှင့်ဆက်စပ်သည့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း ယင်းတို့၏
အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သော မူဝါဒရေးရာတင်ပြချက်တွင် ဂိတ်ပေါက်တစ်ခုသဖွယ် ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပြီး
ယင်းတို့၏ မူလရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော လွတ်လပ်၍ ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမည့် သုတေသနလုပ်ငန်း
များကိုလည်း အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်း နည်းပါးလေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သုတေသနဆန်းစစ်
ချက်အများစုသည် များသောအားဖြင့် အဖြေကို ဦးတည်ရေးသားခြင်းထက် ပြဿနာကို ဖော်ထုတ်
ရှင်းလင်းပြသသည့် ပုံစံမျ ိုးသာ ဖြစ်နေလေ့ရှိပြီး ယင်းတို့၏ ချဉ်းကပ်မှုနှင့် နည်းစနစ်များသည်
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အားနည်းခြင်း၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အားနည်းခြင်းနှင့် မိမိချဉ်းကပ်သော ပြဿနာ
အကြောင်းအရာနှင့် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ဆက်စပ်မှုများအပေါ် အားနည်းခြင်းစသည့် အားနည်းချက်များ
စွာဖြင့် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် မူဝါဒရေးရာ အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းနိုင်ရန်
အခွင့်အလမ်းလည်း လွန်စွာနည်းပါးသည့်အပြင် မိမိတို့၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်
ရေးအတွက် မူဝါဒရေးဆွဲသူများ၏ သို့မဟုတ် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၏ ပံ့ပိုးမှုသည် များစွာ
အရေးကြီးလှသည်ဖြစ်ရာ သုတေသီများအနေဖြင့်လည်း ထိုရင်းနှီးမှုနှင့် ဆက်ဆံရေးကို မပျက်ပြား
စေလိုသောကြောင့် ယင်းတို့၏ သုတေသန တွေ့ရှိချက်များအပေါ် သတိထားတင်ပြခြင်းများလည်း
ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် သုတေသီ အများစုမှာ ထိုဆက်ဆံရေးနှင့် ရင်းနှီးမှုများအပေါ်
အခြေခံ၍ အလှူရှင်များနှင့် အခြား အလှူငွေရရှိနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း တဖက်မှ
ရှာဖွေလေ့ရှိပါသည်။ ဤသို့လျှင် အဆိုပါ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် ရင်းနှီးမှုများသည် သုတေသီများအကြား
ကိုယ်တိုင် ဆင်ဆာလုပ်သည့် ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီး မူဝါဒရေးဆွဲသူများအား ငြိုငြင်စေမည့်
ကိစ္စရပ်များကို အလိုအလျောက် ရှောင်ရှားပေးသည့် အလေ့အကျင့်များလည်း ထွန်းကားလျက်
ရှိပါသည်။ ယင်းအခြေအနေများသည် ယခုအခါ ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီး လွတ်လပ်စွာ ဖွင့်ဟပြောဆို
နိုင်မှုအပေါ် ဟန့်တားလျက်ရှိသော အခြေအနေများကလည်း ဖန်တီး လာသောအခါ ယင်းတို့၏
သုတေသနဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် သုတေသန ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များအတွက်
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လည်း များစွာအဟန့်အတားဖြစ်လျက်ရှိပါသည်။20 ဤအခြေအနေများအောက်တွင် သုတေသနအဖွဲ့
အစည်းများ၊ အသင်းအပင်းများမရှိခြင်းသည်လည်း လွတ်လပ်၍ တက်ကြွသော သုတေသနစာတမ်း
များ ထွက်ပေါ်ရေးအတွက်ကို ပို၍အဟန့်အတား ဖြစ်လျက်ရှိပြီး အစိုးရ၏ ဖိအားပေးမှုများအောက်
တွင် အဆိုပါအခွင့်အလမ်းများ သည်လည်း ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိပါသည်။

၃၊၂။ လူမှုသိပ္ပံသုတေသနတွင် အရေးပါသော သုတေသီအမျ ိုးအစားများ
တက္ကသိုလ်ပညာရေး အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်များ
အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်များသည်
ဆောင်ရွက်နေသည့်

မြန်မာနိုင်ငံတွင်

သုတေသနလုပ်ငန်းများကို

ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများလည်းဖြစ်ပါသည်။

သို့ရာတွင်

ဦးဆောင်

မြန်မာနိုင်ငံ၏

အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျသောကြောင့် ယင်းတို့၏ သုတေသန
လုပ်ငန်းများသည်လည်း

အရင်းအမြစ်ချ ို့တဲ့ရုံသာမက

ဖွံ့ဖြိုးမှုလည်း

နှေးကွေးလျက်ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဗဟိုဦးစီးစနစ်ချုပ်ကိုင်မှုယန္တရား
အောက်တွင်ရှိနေပြီး ယင်းတို့အား စီမံခန့်ခွဲရသည့် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ၏ လမ်းညွှန်မှုများ
အောက်တွင်လည်း သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရလေ့ရှိပါသည်။ အဆင့်မြင့် ပညာရေး
ဦးစီးဌာန၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ (၂၀၁၈) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆင့်မြင့်ပညာရေးကျောင်း
များ (၁၇၄)ကျောင်းရှိခဲ့သည့်အနက် (၁၃၄)ကျောင်းမှာ ပညာရေးတက္ကသိုလ်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်
တွင်ရှိပြီး ကျန်ကျောင်းများမှာမူ ဝန်ကြီးဌာန (၇)ခု၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် တည်ရှိနေပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် NLD အစိုးရလက်ထက်တွင်မူ အချ ို့သော ပညာရေးကျောင်းများကို ဝန်ကြီးဌာနများ၏
လက်အောက်မှ ခွဲထုတ်ရယူ၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်သို့ ပြောင်းလဲထားရှိခဲ့
သော်လည်း ယင်းတို့အကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးမှာ ယခုတိုင် ခက်ခဲလျက်ရှိပါသည်။
ဤအစီရင်ခစ
ံ ာတွငပု
် ဂလ
္ဂ က
ိ အဆင့မ် ြင့ပညာရေးတက္က
်
သလ
ို မ
် ျားအကြောင်းကိထည့
ု
သ
် င
ွ ်းလေ့လာ
သုံးသပ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ယင်းပုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသော
သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ယင်းတို့အများစုမှာ ကုမ္ပဏီများဦးစီးဌာန၏
စီမံခန့်ခွဲမှု အောက်တွင် စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအဖြစ်သာ မှတ်ပုံတင်ထား၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏
စီမံခန့်ခွဲမှု အောက်တွင် ရှိမနေပါ။ ထို့အပြင် အဆိုပါပုဂ္ဂလိက ပညာရေးတက္ကသိုလ် အများစုသည်
ပညာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေခြင်းမရှိဘဲ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အသုံးချဘွဲ့
နှင့် သင်တန်းများ ကိုသာ ပေးအပ်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုသင်တန်းကျောင်းများသည် အစိုးရတက္ကသိုလ်
များတွင် ဝင်ခွင့်မရ ကြသော ကျောင်းသားအများစုအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းလည်း ဖြစ်
ပါသည်။ (XINHUA 2019)
20
၂၀၁၃ခုနှစ် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၏ ပုဒ်မ (၆၆-ဃ) ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး “ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် တစ်ခုခု
ကို အသုံးပြ၍ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအားခြောက်လှန့် တောင်းယူခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ နှောက်ယှက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်
ခြင်း” ပြလုပ်ပါက ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။ မရေရာသော အသုံးအနှုန်းသည် ဥပဒေကို လိုသလို အသုံးပြုနိုင်
သည့် သဘောဆောင်ပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ပင် ထိုဥပဒေဖြင့် အနည်းဆုံး ၇၂ ယောက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
(HRW 2017) ထို့အပြင် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်း ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော Ethical Review Board ကလည်း သုတေသန ခွင့်ပြုရေး
နှင့် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဥ်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အရေးကြီးသော သုတေသနလေ့လာချက် အချ ို့ကို ဖျက်ချခြင်းများ
ပြုလုပ်ခဲသည်။
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ဇယား (၂) - မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိုးရအဆင့်မြင့်ပညာရေးတက္ကသိုလ်များ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ
သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

တက္ကသိုလ်အမျ ိုးအစား

အရေအတွက်

ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်များ

42

စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်များ

3

အဝေးသင် တက္ကသိုလ်များ

2

နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်များ

2

ပညာရေးကောလိပ်နှင့် တက္ကသိုလ်များ

25

နည်ပညာ တက္ကသိုလ်များ

33

ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များ

27

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်ပေါင်း

134

စိုက်ပျ ိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်
ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

7

သယံဇာတနှင့်သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
ဝန်ကြီးဌာန

1

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

၆

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု
ဝန်ကြီးဌာန

5

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၃

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး
ဝန်ကြီးဌာန

၂

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား
ဝန်ကြီးဌာန

၁၆

စုစုပေါင်း

၁၇၄

ရင်းမြစ်။

။ အဆင့်ပညာရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၈ (Chin-

lone 2018:12 အစီရင်ခံစာ အတိုင်းကိုးကားသည်။)
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ရှေ့တွင် သုံးသပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း အစိုးရတက္ကသိုလ်များနှင့် ကောလိပ်များသည် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်
အောက်တွင် ချမှတ်ခဲ့သော အဆင့်မြင့်ပညာရေး အက်ဥပဒေ (၁၉၆၄)ခုနှစ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထား
သောကြောင့် ယင်းတို့၏စနစ်သည် ဗဟိုဦးစီးစနစ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစနစ်အရ အဆင့်မြင့်ပညာ
ရေးတက္ကသိုလ်များကို နည်းပညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ၊ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များ၊ ဒီဂရီကော
လိပ်များဟု သုံးမျ ိုးသုံးစားခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ အစုအဖွဲ့တွင် ဆေး
ပညာ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပညာ၊သူနာပြုနှင့် အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များဖြစ်သော
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၊ ဘောဂဗေဒ၊ စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် အာကာသ၊ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ် စသည်ဖြင့် ပါဝင်
လေ့ရှိပါသည်။ ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံနှင့် တက္ကသိုလ်များမှာမူဝိဇ္ဇာဘာသာပညာရပ်များ၊ လူမှုရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်
များနှင့် လူမှုဘာသာရပ်များ ပါဝင်ကြပြီး ယင်းတို့သည်အဆင့်မြင့်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းအများ
စုဖြစ်ပါသည်။ အချ ို့သော နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များသည် လူမှုသိပ္ပံ ဘာသာရပ်များတွင်
ယခင်က ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း ယခုခေတ် နောက်ပိုင်းတွင် ပါဝင်ဆက်စပ်လာသည်
ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များသည် ယခုအခါ လူမှုရေးသိပ္ပံ
ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုလည်း ခေတ်မှီသတင်းနည်းပညာအရ လေ့လာသုံးသပ်မှုများ
လည်း ရှိလာပါသည်။ ဒီဂရီကောလိပ်အုပ်စုများမှာမူ အဆင့်မြင့်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းများ
အနက် ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံဘွဲ့ သက်သက်ကိုသာပေးပြီး မဟာနှင့် ပါရဂူဘွဲ့များမပေးသောကြောင့် ယင်းတို့
၏အဆင့်အတန်းသည် တက္ကသိုလ်များထက်စာလျင် ပိုမိုနိမ့်ကျလျက်ရှိပါသည်။ များသောအားဖြင့်
ထိုသို့သောတက္ကသိုလ်များကို တက်ရောက်ကြရသော ကျောင်းသူ/သားတို့မှာ တက္ကသိုလ်ကြီးများ
တွင် သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံးအမှတ်ကို မမှီသောကြောင့် တက်ရောက်ကြရခြင်းလည်း ဖြစ်
ပါသည်။

ထုတ်လုပ်ခြင်း - အဆင့်မြင့်ပညာရေးကျောင်းများတွင် သင်ကြားမှုပုံစံ
ကိုလိုနီစနစ်အောက်မှ လွတ်မြောက်လာသော အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း
ယင်း၏ သင်ကြားရေးနည်းလမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သင်ကြားရာမှမြန်မာဘာသာဖြင့် သင်ကြား
ရန် ကြိုးစားရာတွင် များစွာ အခက်အခဲ ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော် အစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်
နေဝင်းမှ တက္ကသိုလ်သင်ကြားရေး ကိရိယာအား ဗမာဘာသာသို့ ပြောင်းလဲ သင်ကြားစေခဲ့သော်လည်း
၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်လည် ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးခဲ့ရပြန်သည်။ ဤသို့ဘာသာ
စကားမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့်မြင့်ပညာရေးတွင် ယခုထက်တိုင် အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
ရှိနေပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် သင်ကြားရေးဆရာ/မများသာမကကျောင်းသူ/
သားများကလည်း အခက်အခဲများစွာနှင့် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူတရားဝင်
ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသည် တက္ကသိုလ်များ၏သင်ကြားရေးဘာသာစကားအဖြစ် ယခု
ထက်တိုင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ကျင့်သုံးလျက်ရှိပါသည်။(DINMORE 2015) နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း
တစ်ခု၏ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်တမ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံပေါင်း(၁၀၀)အနက် အဆင့်
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(၈၆)ချ ိတ်သည့် တနည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင် အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှု နိမ့်ပါးသောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့
ပါသည်။ (Education Act 2019) သင်ကြားရေး အထောက်အကူများ ဖြစ်သောကျောင်းသုံးစာအုပ်
များ၊ သင်ကြားရေး အထောက်အကူစာအုပ်များနှင့် အခြားသင်တန်းသုံး စာရွက်စာတမ်းများသည်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ဖြင့် ရေးသားထားသော်လည်း ယင်းဘာသာစကားကို မကျွမ်းကျင်သော ဆရာ/
မများနှင့် ကျောင်းသူ/သားများအတွက်မူ ထိုစာများကိုအလွတ်ကျက်မှတ်ရုံမှတပါး လေ့လာဆန်းစစ်
သုံးသပ်နိုင်မည့် အသိပညာ ချ ို့တဲ့လျက်ရှိပါသည်။
အခြားသော ထူးခြားသည့် အချက်တစ်ရပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်တွင်
အဝေးသင်ပညာရေးသင်တန်းများ လွှမ်းမိုးနေခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး ယင်းကြောင့် တက္ကသိုလ် ပရဝဏ်
အတွင်း စာသင်ကြားမှုကို အခြေခံသည့် တက္ကသိုလ်ဘဝ အရသာလည်း ကျောင်းသူ/သားအများ
စုတွင် လစ်ဟာလျက် ရှိပါသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်ပညာရေး
များ စတင် ထွန်းကားကျယ်ပြန့်လာသော်လည်း ထိုနှစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သော ကျောင်းသားအရေးအခင်း
ကြောင့် တက္ကသိုလ်အများအပြား ကာလကြာရှည်စွာ ပိတ်သိမ်းထားရာမှ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များ
ကလည်း အစားထိုးဝန်ဆောင်မှု ပေးလာခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျောင်းသူ/သားများအကြား အဝေး
သင်ပညာရေးသည် ရေပန်းစားလာပြီး ယင်းတို့အနေဖြင့် အကုန်အကျသက်သာ၍ ဘွဲ့လက်မှတ်ကို
အလွယ်တကူရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်

အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များတွင်သာပညာသင်ကြားရန်

ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ (CHINLONE 2018,WIN 2015) မြန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားပညာရေး မဟာဗျူဟာ
စီမံကိန်းအရ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်သင်ကြားနေသော ကျောင်းသားဦးရေ
မှာ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် (၄၁၁၁၆၄)ဦးရှိပြီး ယင်းပမာဏမှာ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် တက်ရောက်
လျက်ရှိသောနေ့ကျောင်းသားများထက် နှစ်ဆနီးပါးရှိခဲ့ပါသည်။ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့်
အဆင့်မြင့် ပညာရေး ကျောင်းများ မရှိသော ဝေးလံ ခေါင်ပါးသည့် ဒေသများတွင် ကျောင်းသူ/
သားများအတွက်

အရေးပါလှသော်လည်း

သားများအနေဖြင့်လည်း

ထိုတက္ကသိုလ်များမှ

မြန်မာ့လုပ်ငန်းခွင်တွင်

ထွက်ရှိလာသည့်

ကျောင်းသူ/

ခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်းများရှိတတ်ပါသည်။

အဝေးသင်တက္ကသိုလ်၏ အဓိကအားနည်းချက်မှာ ဆရာ/မများနှင့်ထိစပ်မှုနည်းပါးပြီး ယင်း
တို့သင်ကြားရသော ဘာသာရပ်များ၏ သင်ကြားရေး စွမ်းရည်မှာလည်းနိမ့်ပါးလျက်ရှိခြင်း ဖြစ်
ပါသည်။များသောအားဖြင့် အဝေးသင် သင်တန်းများသည်တစ်နှစ်လျှင်(၁၀)ရက်ခန့်21 သာ တက်
ရောက်ရန်လိုအပ်ပြီး ထိုသို့ တက်ရောက်ပြီးပါကနှစ်စဉ်အတန်းတက်စာမေးပွဲများကို ဝင်ရောက်
ဖြေဆိုအောင်မြင်ကာအတန်းတက်လေ့ ရှိပါသည်။(KO 2019) ထို့အပြင် အဝေးသင် တက္ကသိုလ်
များ၌ ကျောင်းသူ/သားများ လာရောက တက်ရောက်သည့်အချ ိန်တွင် ဆရာ/ ဆရာမများအနေဖြင့်
သင်ခန်းစာများကို တိကျစွာ သင်ကြားပေးခြင်း မပြုနိုင်ဘဲ သင်ကြားရေးအထောက်အကူပစ္စည်း
များနှင့် လေ့လာရေး စာရွက်စာတမ်းများကိုသာ ကျောင်းသားများအား ပေးလိုက်နိုင်ပြီး ယင်းတို့ကို
ကျောင်းသူ/သားများက မိမိကိုယ်ပိုင်အချ ိန်တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု၍ တစ်နှစ်လုံးစာသင်ကြားမှုကို
21
အဝေးသင်တက်ရက်မှာ ဘာသာရပ်များပေါ် မူတည်များ အမျ ိုးမျ ိုးကွဲပြားနိုင်သော်လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် အနည်းဆုံး
(၁၀)ရက် တက်ရောက်ရသည်။
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ရယူလေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် နေ့ကျောင်းများတွင် (၈)လကြာ နေ့စဉ်တက်ရောက်လာသော
ကျောင်းသူ/သားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များသည် အဆပေါင်းများစွာ သင်ကြား
ရေးအချ ိန်များ နည်းပါးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် အချ ို့သော အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့်
သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် စနေ၊ တနင်္ဂနွေရုံးပိတ်ရက်များ၌ ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည်ဖြစ်ရာ
ထိုအချ ိန်များတွင်

သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များရှိ

ဆရာ/မများကလည်း

အဝေးသင်ကျောင်းသူ/

သားများကို သင်ကြားပေးရသည့် အလုပ်ပိုတစ်ခုကိုလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ထိုအခါ
အချ ိန်မအားလပ်သော သင်ကြားရေး ဆရာ/မများအနေဖြင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်
အချ ိန်မလောက်ငှဘဲ ရှိနေပါသည်။ ထို့အပြင် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သားများအနေဖြင့်
သင်ကြားရေးနှင့် လေ့လာရေးဘာသာနှစ်ခုစလုံးကို တပြိုင်နက် သင်ယူလာပြီးနောက် ကျောင်းသူ/
သားအများစုမှာလည်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ယူမှုကို အလေးမထားဘဲ ဘွဲ့လက်မှတ်ရရှိရေးကိုသာ
ဦးတည်ဆောင်ရွက်လာကြပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ချ ို့ယွင်းအားနည်းချက်များရှိသည့်တိုင်ကျောင်းသူ/
သားများအနေဖြင့်

အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ကိုပိုမိုတက်ရောက်လိုကြပြီး

ယင်းသည်နိုင်ငံအတွင်း

အသိအမှတ်ပြုသည့် ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခုကို အချ ိန်ကုန်သက်သာ၊ ငွေကုန်သက်သာစွာဖြင့် ရရှိနိုင်
သည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သောကြောင့် နှစ်သက်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များ၏ အားနည်းချက်များကို ပိုမို ဖြစ်စေသော အခြားအကြောင်းအရာ
တစ်ခုမှာ ယင်းတက္ကသိုလ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် သတင်း နည်းပညာအချက်အလက်
ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ အားနည်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျောင်းသူ/သားအများ
စုမှာလည်း သတင်းနည်းပညာအချက်အလက်ဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များ နည်းပါးလျက်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ့
ကုလသမ္မဂမှ (၂၀၁၇)ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော သတင်းနည်းပညာအချက်အလက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ
ညွှန်းကိန်းအရမြန်မာနိုင်ငံသည် အဆင့်(၁၃၅)နိုင်ငံတွင် ရှိနေသောကြောင့် ထိုသတင်းနည်းပညာ
အချက်အလက်အခြေခံများကို အသုံးချ၍ ပညာရေးစနစ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်
ရာတွင်လည်း အဟန့်အတားများ ရှိနေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိုအချက်တွင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ
များဖြစ်သော အာရှနှင့် ပစိဖိတ်နိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်ပါက များစွာ နောက်ကျလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ
ရှိ အိမ်ထောင်စုအများစု၏ (၁၃.၆)ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ကွန်ပျူတာကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ယင်းသည် အာရှ
တိုက်၏ ပျမ်းမျှဖြစ်သော (၃၇.၈)ရာခိုင်နှုန်းထက်နှိုင်းယှဉ်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ
ပျမ်းမျှပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည့် (၄၆.၆)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်သော်လည်းကောင်း လွန်စွာနည်းပါးလျက်
ရှိပါသည်။ထို့အပြင် ပြည်သူလူထု၏ (၂၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုသောကြောင့်
ယင်းညွှန်ကိန်းမှာလည်း အခြားနိုင်ငံများထက် နှိုင်းယှဉ်လျှင် နည်းပါးလျက်ရှိပါသည်။ (International
Telecommunication Union 2017) မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းများဖွင့်လှစ်သည်
မှာဆယ်စုနှစ် နှစ်စုကြာရှိခဲ့သော်လည်း ယင်းတို့၏ သင်ကြားပုံ၊ သင်ကြားနည်းနှင့် သင်ကြားသည့်
ပမာဏမှာလည်း များစွာပါဝင်မှုမရှိချေ။ ယခုအခါ ဤအဝေးသင်တက္ကသိုလ်သည် အရေးပါသော
ကျောင်းသားအများစုကြိုက်နှစ်သက်သည့် စနစ်ဖြစ်နေသောကြောင့် ယင်းအားခေတ်မီသင်ကြားရေး
အထောက်အကူဖြင့် တိုးတက်မြင့်မားစေရန် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
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ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်
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သုတေသနထုတ်လုပ်မှု - သုတေသနစနစ်တွင် ထပ်မံကြုံတွေ့ရသော စိန်ခေါ်မှုများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းအများစုသည်
နိုင်ငံ၏ အထင်ကရ တက္ကသိုလ်ကြီးများရှိကြသော မြို့ကြီးအချ ို့တွင်သာ ပေါ်ထွန်းလျက်ရှိပါသည်။
အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တွင်ရှိသော တက္ကသိုလ်ကြီးများအနေဖြင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ
သုတေသနအရင်းအမြစ်များရှိခြင်း၊ စာကြည့်တိုက်များရှိခြင်း၊ သုတေသနစာတမ်းများကို နာယူ
လိုသော၊ လေ့လာလိုသော လိုအပ်ချက်များရှိနေခြင်း စသည့်ကောင်းမွန်သောဝန်းကျင်တစ်ရပ်ရှိ
သောကြောင့် ယင်းတို့၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများသည်လည်း ထိုတက္ကသိုလ်များတွင်ထွန်းကားလျက်
ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ယင်းတက္ကသိုလ်များသည် ဘွဲ့လွန်နှင့် ပါရဂူသင်တန်းများကိုလည်း ပေးအပ်
လျက်ရှိရာ ယင်းသင်တန်းများတွင် တက်ရောက်နေကြသော ကျောင်းသူ/သားများ၏ သုတေသန
လုပ်ငန်းများကလည်း ကောင်းမွန်စွာဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့်
ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တို့ ပူးပေါင်း၍ ယင်းတို့တက္ကသိုလ်များတွင် စာတမ်းပြုစုထားသော
သုတေသနစာတမ်းများကိုလည်း အခြားတက္ကသိုလ်များနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာလိုသူများ
အလွယ်တကူ လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ဖြန့်ဖြူးမှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်
ရှိပါသည်။

ထို့အပြင်

ဒဂုံတက္ကသိုလ်နှင့်

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တို့ကလည်း

ယင်းတို့၏

သုတေသနပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာစောင်များကိုလည်း ထုတ်ဝေလျက်ရှိပြီး တက္ကသိုလ်၏ ဝက်ဆိုက်များ
မှတစ်ဆင့် ဖြန့်ဖြူးမှုများကို (၂၀၁၈)မှစ၍ ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါသည်။
ထိုသုတေသနလုပ်ငန်းများသည်

မြို့ကြီးများတွင်

ကောင်းမွန်စွာဖြစ်ထွန်းနေသော်လည်း

အခြားတက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် သုတေသနလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်လာသည်ကိုလည်း တွေ့
ရှိနိုင်ပါသည်။ အချ ို့သော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ တက္ကသိုလ်များသည် ယင်းတို့၏ ဒေသ
အတွင်းရှိအခြေအနေ၊ အကြောင်းအရာများအပေါ် လေ့လာသုံးသပ်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများကို
လည်း အားပေးလျက်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ 22 ဝေးလံခေါင်ပါးသော ဒေသများတွင် တွေ့ကြုံ
ရသည့် အခက်အခဲတစ်ရပ်မှာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ရန် ဘဏ္ဍာငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း
နှင့် ယင်းတို့၏ တွေ့ရှိလာသော သုတေသနရလဒ်များကို လူထုနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ မူဝါဒများ
ရေးဆွဲသူများနှင့်သော်လည်းကောင်း တင်ပြရန် အခက်အခဲများရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တဖက်တွင်
လည်း သုတေသနအထောက်အထားနှင့် အချက်အလက်များအပေါ် စိတ်ဝင်စားကြသော အချ ို့သော
တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရများ၏ ပံ့ပိုးမှုကြောင့်လည်း အဆိုပါသုတေသနလုပ်ငန်းများသည်
လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပါသည်။ 23
ယခုအချ ိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ
စီမံခန့်ခွဲသော စုဖွဲ့မှုတစ်ရပ် ရှိမနေသေးပါ။ ဤစစ်တမ်းအတွက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သော သုတေသီ
22
စစ်တွေတက္ကသိုလ်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ‘Seasonal Assessment of Physicochemical Properties of Sea Water from
Point Beach in Rakhine Coastal Area’ ခေါင်းစဥ်ဖြင့် ကမ်းရိုးတန်း ပင်လယ်ရေ ညစ်ညမ်းသည့် နေရာများနှင့် အဏ္ဏဝါ
ရေသတ္တဝါများ စိုးရိမ်ဖြစ်ရာနှုန်းဖြင့် နည်းပါး လာမှု အခြေအနေ ကို ရေးသားသည့် စာတမ်းထွက်ခဲ့သည်။ (Howson & Hall
2019)
23
တိုင်းဒေသကြီးနှစ်ခုမှ အဆင့်မြင့်ပညာရေး အင်စတီကျူးရှင်းများမှ သုတေသနစီမံသူများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း။
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
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အများစု၏ ဖော်ထုတ်ချက်မှာ မူဝါဒရေးဆွဲသူများအကြားတွင် သုတေသနကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
ရေးအတွက် အာရုံစိုက်မှုနည်းပါးသောကြောင့်ဟု မှတ်ချက်ချကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ
အစိုးရတက္ကသိုလ်ကျောင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံတော်ကခန့်ထားသော ဆရာ/မအများစုမှာ အခြား
နိုင်ငံများရှိ ဆရာ/မများနည်းတူ သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် အားကြိုးမာန်တက်ဆောင်ရွက်နိုင်
ရန် မက်လုံးစနစ် မရှိသေးပါ။ ထို့အပြင် ပညာရေးတက္ကသိုလ်အသီးသီးရှိ သုတေသီများနှင့် တွေ့ဆုံ
မေးမြန်းသည့်အခါ ယင်းတဖြေဆိုချက်အရ များသောအားဖြင့် ဆရာ/မများနှင့် ကျောင်းသူ/သားများ
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သုတေသနစာတမ်းများသည် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ရံပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ထား
ခြင်းဖြစ်ပြီး အချ ို့သော အနည်းငယ်သော စာတမ်းနှင့် လုပ်ငန်းအချ ို့သာ ပြင်ပအထောက်အပံ့များ
ရရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ယင်းအချက်သည် (၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အာရှဖွံ့ဖြိုး
ရေးဘဏ်၏ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သုတေသနလုပ်ငန်းအရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်နေ
ကြသော သုတေသီနှင့် ကျောင်းသူ/သားအများစုသည် ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို ယင်းတို့ကိုယ်ပိုင်
ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကောက်ချက်ချထားခြင်းနှင့်လည်း ကိုက်ညီနေပါသည်။
(ADB 2013) ထို့အပြင် ရံပုံငွေများမလုံလောက်ခြင်း၊ ပါမောက္ခနှင့် ဌာနမှူးများ၏ အချ ိန်မပေးနိုင်ခြင်း
စသည်တက
ို့ လည်း ပညာရေးစနစ်အတွင်းရှိ တက္ကသလ
ို ကျေ
်
ာင်းအသီးသီးတွင် သုတေသနလုပင
် န်းများ
အားနည်းနေသည့်အချက်၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းများလည်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုတက္ကသိုလ်
ကျောင်းအသီးသီးတွင် သုတေသနစာတမ်းများကို ရေးသားနိုင်သော ဆရာ/မများ အရေအတွက်မှာ
ယခုထက်တိုင် နည်းပါးနေဆဲရှိနေပါသည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော အမျ ိုးသားအဆင့် ပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံချက် (၂၀၁၆
-၂၀၂၁) အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးစနစ်ကို အခြေခံပညာရေးမှသည် အဆင့်မြင့်ပညာရေးထိ အစ
အဆုံးပြောင်းလဲရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ သတ်မှတ်ပြီးသားရှိပါသည်။ (NESP 2016) ထို့အပြင် တက္ကသိုလ်
အသီးသီးတွင် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာများ ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့်
သုတေသနဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တက္ကသိုလ်ပရဝုဏ်အတွင်းတွင် လျင်မြန်စွာတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာ
စေရန်နှင့် တက္ကသိုလ်၏ ပညာရေးအရည်အသွေးများကို မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်၍ စီမံထားပါသည်။ ထို့
အပြင် အဆင့်မြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း ရံပုံငွေတစ်ရပ်ကိုလည်း မ
ကြာခင် ထူထောင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းမှတဆင့် အဆိုပါသုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာများ ထူထောင်
ရေးရရှိနိုင်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ပထမ
ဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဌာနတစ်ရပ်ဖွင့်လှစ်ရန် ယင်းဌာန
ဖွင့်လှစ်ရေးအတွက် လိုအပ်သော အကြံဉာဏ်များရယူရန် စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (MOE 2019)
အဆိုပါ အဆိုပြုချက်များပါရှိသော ရည်မှန်းချက်များအရ အထက်ပါစင်တာသည် တက္ကသိုလ်အဆင့်
တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် လက်တွေ့အသုံးချဘာသာရပ်များကို သင်ကြားသိရှိနိုင်စေရန် စွမ်းရည်ကို
အခြေပြုသည့် သင်ကြားရေးစနစ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ရန် ထိုစနစ်များကို အခြေခံသော ဘွဲ့၊ ဒီဂရီများ
နှင့် ပြင်ပဈေးကွက်မှ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော သင်တန်းများ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန်ဟူ
၍ ပါရှိပါသည်။ ဤရည်မှန်းချက်များအရ အဆိုပါစင်တာသည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အဆိုပါအရပ်ဘက်
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အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များအကြား ပေါင်းကူးသဖွယ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း စင်တာများ တက္ကသိုလ် အသီးသီးတွင် ဖွင့်လှစ်ရန်
ပြင်ဆင်ခြင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည် ဦးမော့လာ
စေရန် ကြိုးပမ်းမှု၏ ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် လက်တွေ့နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်
ကို အခြေပြုသော သင်ကြားရေး အစီအစဉ်များ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည်
လည်း ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအပါအဝင် အခြားကဏ္ဍအသီးသီးနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားနိုင်
မည်ဖြစ်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများသည်လည်း ထိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၏
အရှိန်ဖြင့် အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်လည်း ယခုရည်မှန်းထားသော
သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစင်တာများ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းများတွင် ပိုမို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ဖြစ်ရာ
အလားတူ မူဝါဒများသည်လည်း လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်များတွင် ပေါ်ထွန်းလာနိုင်ရန် ဆက်လက်
ဆောင်ရွက် သင့်ပါသည်။
ဖြန့်ဖြူးခြင်း - တက္ကသိုလ်များအတွင်းနှင့် တက္ကသိုလ်နှင့်ပြင်ပကဏ္ဍများအကြား အားနည်းသော
ဆက်စပ်မှု
သုတေသနလုပ်ငန်းများမှ ရလာသော ရလဒ်များကို ဖြန့်ဖြူးသည့်အခါတွင် တက္ကသိုလ်များ
အတွင်းတွင်လည်းကောင်း၊ တက္ကသိုလ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအကြား၊ တက္ကသိုလ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့
အစည်းများ အကြား ဆက်သွယ်ဖြန့်ချ ိမှုမှာ အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ စီးပွားရေး
တက္ကသိုလ် ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအကြား ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော ကျောင်းများတွင်မူ ယင်း
တို့ ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများ သို့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ လာရောက် တက်ရောက်သောကြောင့်
အဆိုပါ သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်သော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကလည်း အဆိုပါကျောင်း
အတူတူတက်သည့် မိတ်ဆွေအတန်းဖော်များ မှတဆင့် လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံများ (သို့မဟုတ်)
အလုပ်သင်များလည်း ရရှိမှုများ ရှိပါသည်။ ထို့ ကြောင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ
နှင့်ပညာရေးတက္ကသိုလ်များအကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုအလေးပေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်
ပြီး ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ က လိုအပ်လျက်ရှိသော တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီ ပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
များကိုလည်း လက်တွေ့ပြင်ပ အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိအောင် ပြင်ဆင် ရေးဆွဲသင့်ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်စက်မှုအသင်းချုပ်နှင့် ပူးပေါင်း၍
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကျောင်းနှင့်စက်မှု ပူးပေါင်းအစီအစဉ် တစ်ရပ်ကို စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ
ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ၏ သုတေသနလိုအပ်ချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်
မည်ဟု မျှော်မှန်းရပါသည်။ ထို့အပြင် ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းအချ ို့ ၌ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူ
ကျောင်းသားများကို အလုပ်သင်တန်း တက်ရောက်ပြီးမှသာ ဘွဲ့ကိုအပ်နှင်းသည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
အသစ်ကိုလည်း စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်လာရာ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများနှင့် ကျောင်းများအကြား ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်မှုများလည်း ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်လျက် ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရန်ကုန်ရှိ ကွန်ပြူတာ
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တက္ကသိုလ်မှ ယင်းတို့၏စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား ဘွဲ့မရခင် ခြောက်လအလို
တွင် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများတွင် ပညာသင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် ယင်းတို့၏ဘွဲ့
လက်မှတ်

လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်အဖြစ်

ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်စေရာ

အထူးပင်အောင်မြင်လျက်ရှိ

ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ တက္ကသိုလ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို နိုင်ငံတော်
အစိုးရ က ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့် ပြင်ပလုပ်ငန်းများအကြား ကြုံတွေ့လျက်ရှိသော
သုတေသန သတင်းအချက်အလက် ကောက်ယူခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်းတို့ကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ
က ပိုမိုဆောင်ရွက် လာနိုင်သည်သာမက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများ၏
ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံချက်များ ရေးဆွဲရာတွင်လည်း အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
ရန်ကုန် ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားအချ ို့ကလည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရမှ
ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော YBS အစီအစဉ်တွင် လိုအပ်နေသည့် Mobile Platform တစ်ခုကို
တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ အထူးပင်အောင်မြင်သည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ (Sein Hlaing, Thuza 2019)
ထို့အပြင် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ
များ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိခြင်းသည်လည်း ယင်းတို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်း
ဆောင်နေ သည့် သုတေသနဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာ
ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခု နှစ်၊ မေလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်များ သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် အစိုးရ
တက္ကသိုလ်ကျောင်း အသီးသီးမှသုတေသီများသာမက ပြင်ပတက္ကသိုလ်များမှ သုတေသီများကလည်း
ယင်းတို့၏စာတမ်းများ ကို ဖတ်ကြားနိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့အပြင် အမျ ိုးသားပညာရေးမူ
ဝါဒကော်မရှင်နှင့် တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခများကော်မတီပူးပေါင်း၍ အဆိုပါစာတမ်းဖတ်ပွဲများမှ တွေ့ရှိ
လာသောတွေ့ရှိချက် များကို မူဝါဒရေးဆွဲသူများနှင့် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများအား ဆက်လက်တင်ပြ
ခြင်းအားဖြင့် မူဝါဒကိစ္စရပ် များတွင် သုတေသနပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာလည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာဖြစ်ထွန်း
လာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲများတွင် ဖတ်ကြားခဲ့သောအကြောင်းအရာများသည် အင်တာ
နက်တွင်အနိုင်ကျင့်ခြင်းဟူသော အကြောင်းအရာကိစ္စများမှနေ၍ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်
ICT ၏ အခန်းကဏ္ဍဟူသောကိစ္စရပ်များ အထိ ပါဝင်ကြရုံသာမက ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လိုအပ်လျက်ရှိ
သော ဘာသာစုံ အဘိဓာန် (Dictionary) ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနစာတမ်းများကို
လည်း တွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (Myanmar Universities သုတေသန ညီလာခံ ၂၀၁၉) အထက်ပါ
ကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော သုတေသနညီလာခံများ ဖြစ်သည့် မြန်မာအကယ်ဒမီ ဝိဇ္ဇာ
နှင့်သိပ္ပံနှင့် အခြားသော နိုင်ငံတကာသုတေသနညီလာခံများ အပြင် အဆိုပါ သုတေသနညီလာခံများ
လည်း ပိုမိုတိုးပွား ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ၁၉ ကြိမ်မြောက်
ဆောင်ရွက်သော သုတေသနညီလာခံတွင် လူမှုသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသန လုပ်ငန်းများကို မည့်သို့မည်ပုံ
ဆောင်ရွက်မည်ဆိုသည့်အချက်အား ဝိုင်းဝန်းအားဖြည့် ဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်ခဲ့ ကြပါသည်။ ထို့အပြင်
မြန်မာနိုင်ငံရှိပညာရေးတက္ကသိုလ်အများစု၏ စုဖွဲ့မှုအရ ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်နှင့် သိပ္ပံဘာသာရပ်များ
အကြား သုတေသန စာတမ်းများလည်း ရောနှော ဖတ်ရှုလေ့လာ သုံးသပ်ခြင်းလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် လူမှုရေးသိပ္ပံ ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းကို ဇောင်းပေးဆောင်ရွက်သော သုတေသန ညီလာခံ
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မျ ိုးလည်း မကြာခင်ပေါ်ထွန်းလာမည်ဟု မှတ်ယူရပါသည်။
	ပညာရေးစနစ်တွင် နောက်ထပ်ပေါ်ထွက်လာသော တိုးတက်မှုတစ်ရပ်မှာ အဆင့်မြင့်ပညာ
ရေး ကျောင်းများရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ရာထူးတိုးမြင့်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ နှစ်တွင်
ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ရာ ယခင်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်နှစ်အရေအတွက်အလိုက်သာ အမှတ်ပေး
ဇယားဖြင့် ဆုံးဖြတ်သော်လည်း ယခုအခါပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် သုတေသနပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်
မှုများအပေါ်ကို လည်း ထောက်ရှု၍ ရာထူးတိုးပေးခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါသည်။
အထူးသဖြင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနစာစောင်များတွင် မူရင်းစာမူရှင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊
စာတမ်းကိုတွဲဖက်ရေးသားသူအဖြစ်

လည်းကောင်း

အမှတ်ပေးရာထူးတိုးနိုင်ခြင်းရှိခဲ့ပါသည်။

သို့သော်ထိုဆရာ၊ ဆရာမများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေး အရ ရှုပ်ထွေးမှုကင်းစင်ရမည်ဟု မှတ်ချက်တစ်ခု
လည်းပါလာရာ အကန့်အသတ်ရှိနေသေးသည်ဟု ပြော၍ရပါသည်။ (Tun 2019) အခြားစိန်ခေါ်မှု
တစ်ရပ်မှာ ပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ ခိုင်မာမှုမရှိခြင်းလည်း ရှိပါသည်။ သုတေသနနှင့်ပတ်သက်၍
မူဝါဒရေးရာသတ်မှတ်ချက်မှာ ယခုထက်တိုင် မထွက်ရှိသေးဘဲ အသေးစိတ်များဆက်လက်ပေါ်ထွက်
လာမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ ထို့အပြင် ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ် သက်၍ အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်
ကြေညာချက်များ မရှိသောကြောင့် သုတေသနစွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ အကဲ ဖြတ်ချက်များကို မည်
သည့်အခြေခံပေါ်တွင်စဉ်းစားသနည်း၊ သုတေသနအရည်အသွေးကို မည်သို့ တိုင်းတာသနည်းဆို
သည့်အချက်များကို သေချာစွာမသိရှိရချေ။ ထို့ပြင် ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကို သုတေသန စာတမ်းများ
များထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် တိုင်းတာသောကြောင့် မကြာသေးခင်ကာလက ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မသ
မာမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုလည်း သိရှိရပါသည်။ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုတွင်
သတင်းများကို ကျယ်ပြန့်စွာရေးသားဝေဖန်ကြလေရာ တရားမဝင်မဟုတ်သော သုတေသနစာစောင်
များ တွင် စာတမ်းများကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းဖြင့် အရေအတွက်ပေါ်များအောင် ဆောင်ရွက်ရေး၊
ရာထူးတိုး

မြှင့်မှုကိုရယူသည့်ပုံစံများလည်း

ရှိခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်။

ထို့ကြောင့်သုတေသန

အရည်အသွေးကို တိုင်းတာ အကဲဖြတ်နိုင်မည့် မူဝါဒမူဘောင်တစ်ရပ်လည်း ချမှတ်ကာ ရာထူးတိုး
မြှင့်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါ သည်။
ယခုကဲ့သို့ ဆရာ၊ ဆရာမများ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းမူဝါဒတွင် တွေ့ကြုံရသောစိတ်ခေါ်မှုတစ်ရပ်
သည် အထက်တန်းပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး
လုပ်ငန်း များအတွက် သင်ခန်းစာယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒပြောင်းလဲ
ရေးအတွေ့ အကြုံအရ နိုင်ငံတော်အစိုးရထံမှကောင်းမွန်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သုတေသနစွမ်း
ဆောင်ရည်ကို ထည့် သွင်းစဉ်းစားကာ ရာထူးတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်း
သုတေသနစွမ်းဆောင်ရည် ကို အကဲဖြတ်မည့်လိုအပ်သော အချက်အလက်များ၊ စနစ်များနှင့် ပိုမို၍
အရေးကြီးသော သုတေသနယဉ် ကျေးမှုဆိုင်ရာ အချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမဆောင်ရွက်
ခဲ့သဖြင့် အဆိုပါပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်သည် လမ်းတစ်ဝက်တွင်စိန်ခေါ်မှုများဖြင့် ရင်ဆိုင်
ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ သော ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းမူဝါဒတွင် သက်ဆိုင်ရာဆရာ၊
ဆရာမများအနေဖြင့် မည်သို့သော စာတမ်းများ၊ မည်သည့်အရည်အသွေးစံချ ိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ
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သုတေသနစာတမ်းများကို ပြုစုရန်သင့်တော်မည်၊ မည် ကဲ့သို့သောအဆင့်အတန်းရှိသည့် စာစောင်
နှင့်ဂျာနယ်များတွင် ထုတ်ဝေသင့်သည်။ ယင်းစာစောင်များ၏ အရည်အသွေးစံနှင့် နိုင်ငံတကာ
အသိအမှတ်ပြုများက မည်သို့ဖြစ်မည်ဟူသော အသေးစိတ်လမ်းညွှန် ချက်များမပါခဲ့ပါ။ ထို့အပြင်
အထက်ပါစနစ်အတွက်

လိုအပ်ချက်နောက်တစ်ရပ်မှာ

ထိုသို့ဂျာနယ်များကို

ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြု

ခင် မိမိ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများအကြား ဝေငှဖြန့်ချ ိ၍ဖတ်ရှုသုံးသပ်ကာ ပြန်လည်
သဘောထားမှတ်ချက်များပေးသည့်စနစ်နှင့် ယင်းကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းလည်း
မရှိခဲ့ပါ။ အဆိုပါ Peer Review စနစ်များသည် အခြားသောနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ပါရဂူ သင်တန်း
များတွင် ဆောင်ရွက်ရသောပုံစံများဖြစ်ပြီး အကယ်၍နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင် ယင်း
တို့ထုတ်ဝေလိုသောသုတေသနစာတမ်းများကို ဂျာနယ်နှင့်စာစောင်များသို့ မဖြန့်ချ ိခင် ဆောင်ရွက်
လေ့ရှိ သောလုပ်ငန်းစနစ်များလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စာတမ်းပြုစုသူအများစု
မှာ အဆိုပါ ကဲ့သို့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အတွေ့အကြုံများ မရှိသည့်အပြင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်
အလေ့အထ မရှိ သောကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုစံများကို နားလည်ကျွမ်းကျင်မှု အားနည်း
နေပြီး

အွန်လိုင်းပေါ်

တွင်

အလွယ်တကူတွေ့ရှိသည့်

ကြော်ငြာကောင်းသောဂျာနယ်များတွင်

အခကြေးငွေပေး၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည့် ဥပမာများလည်းရှိခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အဆိုပါြဖစ်ရပ်မျ ိုး
ကို ရှောင်ရှားရန် အသစ်ပြုလုပ်မည့် မူဝါဒ တွင် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုပညာရပ်ဆိုင်ရာဂျာနယ်
များ၌ မည်သို့မည်ပုံမြန်မာသုတေသီများ၏ စာတမ်းများကို ပါဝင်နိုင်စေရန် အားပေးဆောင်ရွက်မည်၊
မည်သို့သောဘာသာရပ်နှင့် နယ်ပယ်များတွင် မြန်မာသုတေသီနှင့်ပညာရှင်များ အာရုံစိုက်သုတေသန
ဆောင်ရွက်မည်ဆိုသည့် မဟာဗျူဟာနှင့် နည်းဗျူ ဟာများကိုလည်း စဉ်းစားအကောင်အထည်ဖော်
ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။
ဤဥပမာက လှစ်ပြလိုက်သော အခြားလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျ ိုးသား
အဆင့်

(သို့မဟုတ်)

(သို့မဟုတ်)ဗဟိုစုဖွဲ့မှု

တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အဆင့်ဆိုင်ရာ
မရှိခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

အထူးသဖြင့်

သုတေသနစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်

သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်အဆိုပြုခြင်းနှင့် ယင်းအဆိုပြုမှုအပေါ် စီမံခန့်ခွဲဆန်းစစ်
သုံးသပ်ပေးသော စနစ်များမရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များသည်
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု နှင့် ညီညွှတ်မှုရှိ/ မရှိကို ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ပေးသော စနစ်
များမရှိရုံမျှမက ပညာရပ်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး များနှင့် ပြည့်စုံကုံလုံမှုရှိ/မရှိကိုပင် မစစ်ဆေးနိုင်
သေးပါ။ သို့ဖြစ်၍ ထိုကဲ့သို့စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများ မရှိခြင်းကြောင့် ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ
အနေဖြင့်

နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက်

ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပိုင်းအားဆန်းစစ်ပေး

သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်နှင့် အဆိုပါကော်မတီ အား ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရန်စတင်
ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အဆိုပြုချက် များကို အဆင့်မြင့်ပညာ
ရေးဦးစီးဌာနမှ ရံပုံငွေအတွက်ဖြစ်စေ၊ အခြားလိုအပ်ချက်အတွက်ဖြစ်စေ အတည် ပြုပေးရန် လိုအပ်
လျက်ရှိပြီး အချ ို့သောကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံရေးအရထိရှလွယ်သောသုတေသန လုပ်ငန်းများကို
အတည်ပြုပေးရန်မှာ ခက်ခဲလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ (Essonwang 2016) ၂၀၁၇-၂၀၁၈
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ခုနှစ်တွင် NIHEDမှ ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သော တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံသုတေသနလေ့ကျင့်ရေးညီလာခံ
များတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများအနက် တွေ့ရှိချက်တစ်ရပ်မှာ တက္ကသိုလ်အသီးသီး
တွင် သုတေသနဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်မှာ ယင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏အရေးပါသောလုပ်ငန်း
တစ်ရပ်ဖြစ် သည့်

ကျင့်ဝတ်တရားဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ကွပ်ကဲခြင်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများကို

တိတိကျကျချမှတ်

ထားခြင်းမရှိသည့်အချက်ဖြစ်ပါသည်။

ယင်းကိစ္စှနှင့်ပတ်သက်၍

ပညာရေး

ဝန်ကြီးဌာနမှ ကျင့်ဝတ်စောင့် ကြည့်ကွပ်ကဲခြင်းကော်မတီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်
၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာတစ်ရပ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ချမှတ်မည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း (Gnlm
2018) ယခုထက်တိုင် ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိဟု သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်
နှင့်ပတ်သက်၍ အချ ို့သောတက္ကသိုလ်များဖြစ်သည့် အထူး သဖြင့် ဆေးပညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်
များတွင် အတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်များ တွင်မူ ကျင့်ဝတ်ဝတ္တရား
ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံရှိထားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
ထိုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ပညာရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတစ်ရပ်24

တွင်

အလွတ်သဘောဆွေးနွေး

ကြရာ၌ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် ထိုကော်မတီနှင့် ပတ်သက်၍ စုဖွဲ့မှုမှာ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ
များက ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း အဆင့်သာရှိပြီး ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်
ကွပ်ကဲခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် ကောင်းမွန်စွာ နားလည်ကျေညက်
ခြင်းမရှိနေသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ထို့ပြင် လက်ရှိတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော
လမ်းညွှန်မှုများသည်လည်း နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်လျက်
ရှိသော စံများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်လည်းအညီ ရေးဆွဲထားခြင်းမရှိသေးဟု သိရှိရပါသည်။
	ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များမှစ၍ အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်တွင် ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာသော ပြုပြင်
ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်မှာ အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်များအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရေး
ဟူသည့်မူဝါဒ ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်
၍လုပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်ခြင်း ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်ကတည်းက သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကျ
မှသာ စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။

25

အမျ ိုးသားပညာရေး မူဝါဒကော်မရှင်အနေနှင့် ယင်း

ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကို ဗြိတိသျှ ကောင်စီနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရှေ့ပြေးစီမံချက်တစ်ရပ်
ဖော်ထုတ်ကာ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးရှိတက္ကသိုလ်အချ ို့ပါဝင်နေသည်
ဟု သိရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင် အထက်ပါကဲ့သို့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နေသော
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဆိုပါတက္ကသိုလ်အသီးသီးရှိ တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ် ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းတွင်
ပါဝင်နေသောပညာရေးဝန်ထမ်းအကြီးအကဲများ၏

စွမ်းဆောင်ရည်ကို

မြှင့်တင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်

လည်း တွဲဖက်မပါဝင်ပါက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ လုပ်ငန်းများသည်လည်း နှောင့်နှေးကြန့်ကြာ
24
သုတေသနပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း GDN၊ IDRC နှင့် CESD တို့ပူးပေါင်းပြီး အကြံပေးများနှင့် တံခါးပိတ် တွေ့ဆုံ
ဆွေးနွေးမှု နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သုတေသနစနစ်အတွက် သက်ဆိုင်သည့် သူများကိုလည်း ဖိတ်ကြားခဲ့
သည်။
25	မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အဆင့်မြင့်ပညာရေးဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုများခြင်း၊
ဥပဒေကြမ်း ပြုစုရာတွင် သက်ဆိုင်သူများ ကို ပါဝင်ခွင့်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပြဌာန်းထားသော အမျ ိုးသား ပညာရေး
ဥပဒေနှင့် ၎င်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားချက်များ နှင့် ဆန့်ကျင်နေသည်ဟု ကျောင်းသား သမဂ္ဂ နှင့် တက္ကသိုလ် ဆရာများ
သမဂ္ဂတို့က ဝေဖန်ခဲ့သည်။ (Phyu 2018a)
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နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။26 အထူးသဖြင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု များတွင်
မည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်မည်နည်းဟူသည့် အချက်များကိုလည်း ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်လာရန် လိုအပ်
လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးရှိ ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်များတွင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ
အကြီးအကဲများအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသော ဆရာ၊ ဆရာမများအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့် အခါ
တွင်လည်း သုတေသနဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကွင်းဆင်း လေ့လာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊
နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် သုတေသန ဆွေးနွေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ

ကျင်းပရန်

ဆုံးဖြတ်မှု၊ ကျောင်းသားရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု စသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အသီးသီးအတွက်
အဆင့်မြင့် ပညာဝန်ကြီးဌာန ထောက်ခံအတည်ပြုချက် ရယူမှုများကလည်း အဆင့်များပြီး နှောင့်နှေး
မှုများ ရှိနေကြောင်း သိရှိရပါ သည်။ (Essonwang 2016) ဤသို့သောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများ
ကို ဆောင်ရွက်နေသည့်ကြား တွင် သုတေသနဆိုင်ရာစွမ်းရည်အား မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများလည်း
ပါဝင်နေခြင်းမရှိကြောင်း ထပ်မံ သိရှိရပါသည်။
ဤနေရာတွင်အရေးကြီးသည့် တွေ့ရှိချက်တစ်ရပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့် ပညာရေး
ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နိုင်ငံတကာ ကူညီထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်များ
၏ အရေးပါမှုပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုထောက်ပံ့သူများအနက် အထူးသဖြင့် ဗြိတိသျှကောင်စီ၊ ဂျပန်၊
နိုင်ငံတကာ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စ(ီ JICA)နှင့်

အမေရိကန်သံရုံး

တို့မှ နိုင်ငံအတွင်းရှိ အဆင့်မြင့် ပညာရေးတက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိ
သော ဆရာ၊ ဆရာမများအား စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများကို များစွာကူညီ
ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။27

ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၏ နိုင်ငံခြား

ပညာတော်သင်ဆု ရရှိရေးအတွက် သံရုံးအသီးသီးကလည်း ဝိုင်းဝန်း ကူညီဆောင်ရွက်ကြရာ ဥရောပ
ပြည်ထောင်စ28
ု အပါအဝင် နိုင်ငံအသီးသီးမှ ပေးအပ်သည့်ဆုများ ကြောင့် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်
များတွင်လည်း ပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့် ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် တွင် NIHEDကို ဗြိတိသျှ
ကောင်စီ၏ ပံ့ပိုးမှုနှင့် စတင် တည်ထောင်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ပညာရေးစနစ်တွင် ပါဝင်လျက်ရှိသော
တက္ကသိုလ်အသီးသီးနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း များလည်း
ပိုမိုတိုးတက် ပြန့်ပွားခဲ့ရုံသာမက အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်ကို စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသော အဆင့်မြင့်
ပညာရေးဦးစီးဌာနအမျ ိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်နှင့်

ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီတို့၏

စီမံ

ခန့်ခွဲမှု ယန္တရားများကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်
26
တက္ကသိုလ်များ လွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲခွင့် နှင့် ပတ်သတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများနှင့် ဆောင်ရွက်နေသော
ပုဂ္ဂလိက ပညာရေးအဖွဲ့၏ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုး၏ ပြောကြားချက်အရ တက္ကသိုလ်များ၏ သင်ကြားရေး ဝန်ထမ်းများကို
အစိုးရဝန်ထမ်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့က စီမံသည်။ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အောက်တွင်
ယခင်အတိုင်းနေမည်လား၊ လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲမည်လား ရွေးချယ်မှုရှိမည်ဖြစ်ပြီး သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများက ပင်ဆင်ကဲ့သို့
သော အချက်များကြောင့် ယခင်အတိုင်းသာ နေရန် ဆုံးဖြတ်ကြမည်ဟု ယူဆသည်။ အဆိုပါ အခြေအနေတွင် တက္ကသိုလ်များ
လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စသည် မည်သည့် အခါတွင်မှ ပြည့်မြောက်အောင်မြင်မည် မဟုတ်ပေ။
27
ယခုကဲ့သို့သော ဆောင်ရွက်မှုများသည် အလွန်အရေးကြီးပြီး ၎င်းအစီအစဉ်များသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ လေ့လာမှု
များကို အလေးထားသည်။ အလားတူပင် အိန္ဒိယသံရုံးကလည်း အိုင်တီနည်းပညာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေး အစီအစဥ်များ
လုပ်ဆောင်သည်။ လေ့လာရသလောက် မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းကမျှ အဆင့်မြင့်ပညာရေးမှ ပါမေက္ခများကို လူမှုသိပ္ပံဆိုင်ရာ
သင်တန်းအစီအစဉ်များ ပို့ချနေခြင်းမရှိပါ။
28
ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ‘Erasmus Mundus’ အစီအစဉ်သည် ထူးချွန်သော မြန်မာ လူငယ်ကျောင်းသားများအတွက် အဆင့်မြင့်
ပညာရေးဆိုင်ရာ ပညာသင်ဆုများ ပေးသည်။
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ရေးဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှု သင်တန်းများကို စတင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်
သုံးရပ်အပေါ် အာရုံ စူးစိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်၏ အုပ်ချုပ်မှု
နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများအား
ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက် ရေး၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အေဂျင်စီ
များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရေးဆွဲ
သတ်မှတ်ကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကို တဖက်တွင် ဆောင်ရွက်လာသော်လည်း
ယခင်က ကျန်ရစ်ခဲ့သေးသော ကြိုးနီစနစ်များသာမက ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့သော အချ ို့သောစီမံခန့်ခွဲ
ရေး ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုများကလည်း အဆိုပါပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဆန့်ကျင်လျက်
ရှိနေသည် ကိုလည်း အချ ို့သောသုတေသီများက စိုးရိမ်လျက်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် တက္ကသိုလ်
အသီးသီးတွင်ရှိ သော ကျောင်းသားသမဂ္ဂများက ယင်းတို့၏လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်နှင့်
ပတ်သက်ပြီး တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုများ ပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှ ယင်းပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေ
ရှင်းသည့်အနေဖြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆိုပါတက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် ပြင်ပမှပေးအပ်သော
အထောက်အပံ့နှင့်အလှူ ငွေများကို ဌာနချုပ်မသိပဲ ရယူခွင့်မရှိဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အခြေအနေမျ ိုးနှင့်
လည်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျက် ရှိပါသည်။ ယခုလက်ရှိ စီမံခန့်ခွဲမှုအရ ပညာရေးတက္ကသိုလ်အသီးသီး
ကို စီးဝင်လာနိုင်မည့် အကူအညီ အထောက်အပံ့အားလုံးသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုဌာနချုပ်မှ
သာတဆင့် ပြန်လည်ထောက်ပံ့ခွင့် ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော စီမံခန့်ခွဲမှုအသစ်များတွင် လက်တွေ့တွင်
မြေပြင်၌ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော တက္ကသိုလ်အသီးသီးအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရေး ပြုပြင်
ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းအတွက် များစွာ အကန့်အသတ်ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါမူဝါဒ
သည် တက္ကသိုလ်အသီးသီးအား ငွေကြေး အရင်း အမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလုပ်ပိုင်ခွင့်
ပေးအပ်ရမည်ဟူသော မူဝါဒနှင့်လည်း ကွဲလွဲလျက်ရှိပါ သည်။ ထိုသို့သောမူဝါဒချမှတ်ရေးတွင် အလွဲ
များရှိနေရခြင်းမှာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ဝန်ကြီး ဌာနများအကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး
အားနည်းလျက်ရှိနေသေးကြောင်းနှင့် အချ ို့သောပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အရေး
ပါသော မူဝါဒဆိုင်ရာ ပြတ်သားခိုင်မာမှု မရှိခြင်းတို့ကိုလည်း ရည်ညွှန်း လျက်ရှိပါသည်။
	မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်တွင် ယခုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပြုပြင်
ပြောင်း လဲရေးလုပ်ငန်းများသည် လျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လျက်ရှိပြီး ယင်းမူဝါဒများ၏ရလဒ်
အဖြစ် မကြာခင် ပိုမို၍ ကောင်းမွန်သော သုတေသန စနစ်တစ်ရပ် ဖြစ်ထွန်းရေးသို့ ဦးတည်လျက်ရှိ
ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးသော တက္ကသိုလ်များတွင် စာရွက်စာတမ်း
များ၊ သုတေသနစာတမ်းများကို အလွယ်တကူကြည့်ရှုလေ့လာခွင့်နှင့် သုတေသနဆိုင်ရာညီလာခံ
များကျင်းပ၍ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ကို ဖြန့်ချ ိနေခြင်းမှာ အစိုးရအနေဖြင့် သုတေသနကိုအခြေခံ
သော

အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်ဘက်သို့

ဆောင်ရွက်နေကြောင်း

တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

ထို့ပြင်

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒရေးဆွဲသူ များအကြား ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိလာ
ပြီး ယင်းမှတဆင့် သုတေသနယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကို အကျ ိုးပြုမည့်သုတေသနလုပ်ငန်း
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များပေါ်ထွန်းရေးအတွက်လည်း လမ်းစများပေါ်ထွန်းလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါပြုပြင်
ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများ၏ ရှင်းလင်းတိကျမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမှာ ယခုထက်တိုင် အားနည်း
နေသောကြောင့် အချ ို့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကို အခြေအနေအလိုက် ဆောင်ရွက်
နေခြင်းများနှင့် ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နေမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မကြာ
သေးခင်က ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ရသော သုတေသနစွမ်းဆောင်ရည်ကို အခြေပြု၍ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း
ဆိုင်ရာမူဝါဒမှာ အထက်ပါကဲ့သို့ တိကျရှင်းလင်းသောမူဝါဒနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အား နည်းခြင်း
အပေါ်အခြေခံ၍ မလိုလားအပ်သည့် အကျ ိုးဆက်များကို ရရှိခဲ့ရုံသာမက မူလကောင်းမွန် သော
ရည်ရွယ်ချက်များမှလည်း သွေဖယ်ခဲ့ခြင်းအတွေ့အကြုံများလည်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။29
သုတေသနလုပ်ငန်းများသည် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှုများ ပိုမိုရရှိလာသည်မှာ အမှန်ဖြစ်
သော်လည်း ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများအား ကြီးကြပ်နေသူ တစ်ဦး၏ ဖြေဆိုချက်အရ နိုင်ငံတော်အစိုးရ
တွင် သုတေသနဆိုင်ရာ ဦးစားပေးသတ်မှတ်ချက်နှင့် သုတေသန အကြောင်းအရာဆိုင်ရာ မူဝါဒ
လမ်းညွှန်မှုများ မရှိသေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဤသို့လျှင် မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ သုတေသန
မူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာ လမ်းညွှန်မှု မရှိသေးကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် သုတေသန ကျင့်ဝတ်စောင့်ကြည့် ကွပ်ကဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ကော်မတီအနေဖြင့်
ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ

ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိပြီး

သုတေသနစာတမ်းများအပေါ်

ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်မည့်

အတွေ့အကြုံနှင့် အရည် အချင်းများလည်း သတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်
သုတေသန အချက်အလက်နှင့် ပိုမို သက်ဆိုင်သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်စောင့်ကြည့်ကွပ်ကဲ
ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နေပြီး လက်ရှိတွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော
သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်အသီးသီး၏ အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားချက်
အားလည်း ပြန်လည် စဉ်းစားပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

အစိုးရနှင့် ပြည်သူ့ရေးရာ အဖွဲ့အစည်းများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုတေသန လုပ်ငန်းများသည် အစိုးရ ဌာနများအတွက် အထောက်အကူပြု
သော လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် အဆင့်မြင့် ပညာရေးစနစ်အတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်များ၏ သုတေသန
ထုတ်လုပ်မှု ဖြန့် ဖြူးမှုနှင့် ယင်းတို့၏ သုတေသနများအပေါ် အသုံးချမှု စသည့် ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်
ခုလုံးကို ပံ့ပိုးအားပေးရန် လွန်စွာ အရေးကြီးလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံများအရ
သုတေသန စနစ်များတွင် အဆင့်မြင့် ပညာရေး တက္ကသိုလ်များသည် မိမိကိုယ်ပိုင် ရပ်တည်မှုနှင့်
လုံလောက်သော အရင်းအမြစ်များ ရှိနေသောကြောင့် မူဝါဒ ရေးဆွဲသူများအတွက် အထောက်အကူ
ပြုနိုင်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့် တွေ့ရှိချက်များကိုလည်း တင်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်းများ ရှိတတ်
ပါသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အဆင့်မြင့် ပညာရေး တက္ကသိုလ်များနှင့် အစိုးရဌာနများအကြား
29
အမျ ိုးသားပညာရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း တွင် ပညာရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ မူဘောင်တစုံလုံးကို
ဖော်ပြထားသော်လည်း ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ရလဒ်များကို တိုင်းတာ
မည့် အချက်များကို အနည်းငယ်သာဖော်ပြထားသည်။ အထူးသဖြင့် သုတေသပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ဖြစ်သည်။
အဆင့်မြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများသည် အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်း
ဖတ်ပွဲများကို ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ပတ်သတ်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
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ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလွန် အားနည်းလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆင့်မြင့်ပညာ
ရေး အဖွဲ့အစည်းများက သုတေသနကို လုပ်ဆောင်ခြင်းထက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဝန်ကြီးဌာန
များက ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ နှစ်နိုင်ငံခြင်း (သို့မဟုတ်)
နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ရသည့် အထောက်အပံ့ အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ်
အောက်တွင် ဆောင်ရွက် ခြင်းများလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုအခါ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်တွင်း အဆင့်
မြင့် တက္ကသိုလ်များက နိုင်ငံတကာ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၏ တဆင့်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးသူများ
အဖြစ် ပါဝင် ဆောင်ရွက်မှုများလည်း ရှိလာပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု
နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေး ဌာနနှင့် LIFT တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သော စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍ
သုတေသန လုပ်ငန်းတွင် ရေဆင်းစိုက်ပျ ိုးရေး တက္ကသိုလ်အနေဖြင့် သုတေသန လုပ်ငန်းများစွာကို
ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အဆိုပါ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်
မူလစတင်ဆွေးနွေးစဉ်နှင့် သုတေသနနည်းနာများကို စီမံချက်ရေးဆွဲစဉ်ကာလက နိုင်ငံတကာအဖွဲ့
အစည်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဌာနများကသာ စိုက်ပျ ိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း
ဝန်ကြီးဌာနရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ရေဆင်း
စိုက်ပျ ိုးရေး တက္ကသိုလ်ကိုမူ အဆိုပါညှိနှိုင်းမှုများနှင့် ချဉ်းကပ်မှုများအပေါ် အကြံပြုချက်များ တောင်း
ဆိုရယူခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
အမျ ိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရနှင့် ယခင်ကရှိခဲ့သော အစိုးရနှစ်ရပ်ကြား ကွာခြားမှု
တစ်ရပ်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အကြံပေးကောင်စီနှင့် သမ္မတ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ ဆက်လက်
ခန့်ထားခြင်း မရှိသော ကြောင့် ယခုအခါ ထိုသို့သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပညာရှင်
များ အနေဖြင့် မူဝါဒရေးရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အကြံပေး ဆွေးနွေးတင်ပြရန်
ခက်ခဲလျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသည် သုတေသန လုပ်ငန်းများမှ တဆင့် မူဝါဒရေးဆွဲသူများအတွက်
အထောက်အထား အချက်အလက် ခိုင်လုံစွာဖြင့် တင်ပြနိုင်မည့် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ
လည်း ဝမ်းနည်းစွာ ပျောက်ကွယ်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့
အစည်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အများစုကလည်း မူဝါဒရေးဆွဲသူများအား ချဉ်းကပ်ဆွေးနွေး
တင်ပြရန် အခက်အခဲရှိနေကြောင်း ပြောဆိုလျက်ရှိပါသည်။ ဤနေရာတွင် Think Tank များ၏
အကြံပေးအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ပညာရှင် Elrique Mendizabal (၂၀၁၀) က
ပြောဆိုခဲ့သည့် အဆိုအမိန့်အရ တခါတရံတွင် သုတေသန တင်ပြချက်များသည် အပေါ်မှ အောက်သို့
တင်ပြချင်းထက် ဘေးတိုက် ဆွဲယူချင်းမျ ိုးက ပို၍ထိရောက်နိုင်သည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေ
မျ ိုးသည် ယခင်က ပြင်ပတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ပညာရှင်များ၊ သုတေသီများနှင့် ယင်း
တို့နှင့်ဆက်စပ်၍ သိကျွမ်းဖူးသော ပညာရှင်များ၊ သုတေသီများသည်လည်း အစိုးရ အသိုင်းအဝိုင်း
များကြားတွင် ရှိနေပါက သုတေသန တင်ပြချက်များနှင့် မူဝါဒရေးရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်
အကြံပြုချက်များ ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်ဟူသော ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် သုတေသနမှ မူဝါဒ သို့ ချ ိတ်ဆက်မှုများသည် အပေါ်အောက် ချ ိတ်ဆက်ခြင်းတစ်ခုတည်း
သာ ရှိခြင်းမဟုတ်ပဲ ချ ိတ်ဆက်မှု လမ်းကြောင်းမျ ိုးစုံဖြင့် ကြိုးစားရန်လိုအပ်လျက်ရှိပြီး အစိုးရ
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အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်း ယင်းချ ိတ်ဆက်မှုများအား အားပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် သုတေသန ပညာရှင်များကို ကိုယ်စားပြုသော တတိယ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဗဟိုအကြံပေး
ကောင်စီများ၊ (သို့မဟုတ်) အမျ ိုးသားသုတေသန ဗဟိုကော်မတီကဲ့သို့သော စုဖွဲ့မှုများသည် လွန်စွာမှ
အရေးကြီးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤစစ်တမ်းအတွက် သုတေသန မူဝါဒများအသုံးချမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးစားပေးမေးမြန်းခဲ့
သော မူဝါဒရေးရာ အသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုတည်းသာမက အခြားသော
စီးပွားရေးနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝန်ကြီးဌာနများလည်း မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ စိုက်ပျ ိုးရေး
မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမား
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့်

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး

ဝန်ကြီးဌာနတို့ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့သည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ သုတေသနလုပ်ငန်း
များကို ဆောင်ရွက်နေရုံသာမက မူဝါဒရေးရာ ပညာရေးအတွက်လည်း အရေးပါသော ဝန်ကြီးဌာန
များ ဖြစ်သောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာရေး ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံအတွက် သတ်မှတ်ထားသော သုတေသန
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များသည် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်၏ သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းမျှသာရရှိ
ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၇၅% သော ဘတ်ဂျက်များသည် ဝန်ထမ်းလစာ
များတွင်ပါဝင် သွားပြီး အဆင့်မြင့် ပညာရေးတက္ကသိုလ်များအတွက် ဘတ်ဂျက် လျာထားချက်မှာ
အလွန် နည်းပါးလှပါသည်။ ထို့အပြင် စိုက်ပျ ိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ
စိုက်ပျ ိုးရေးသုတေသနဌာနသည်လည်း ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံး၏ ဘတ်ဂျက်၏ ၂% ခန့်သာရရှိသဖြင့်
အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာနများ လက်အောက်ရှိ သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ချက်မှာ မြင့်မား
လျက်ရှိပါသည်။
	ပြီးခဲ့သည့် အခန်းများတွင် ရေးထားသည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်
ကျောင်း အသီးသီးတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများနှင့် ပညာသင်ယူလျက်ရှိ
သော ကျောင်းသား/သူများ၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများမှာမူ နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ခြင်းမရှိသေးပါ။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ကာလ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဘတ်ဂျက်သည် နိုင်ငံတော်၏ ပြည်တွင်းအသားတင်
ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး စုစုပေါင်း ၏ ၀.၃၂% ရှိခဲ့ပြီး ယင်းသည်ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုလုံး၏ ဘတ်ဂျက်၏ ၁၇%
ခန့်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆင့်မြင့် ပညာရေးဦးစီးဌာနသည် အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်များအသီးသီးအတွက်
သတ်မှတ်လျာထားသော သုတေသန ရံပုံငွေကို စီမံခန့်ခွဲမှုရှိနေပြီး ယင်းရံပုံငွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး
မည်သို့မည်ပုံ စီမံခန့်ခွဲသည့် အချက်ကိုမူ တိကျစွာကိန်းဂဏန်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမပြုပါ။
ထိုအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ တက္ကသိုလ်အချ ို့ရှိ အာဏာ ပိုင်ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ရာတွင်ယင်းတို့အနေဖြင့် ယခင်ကသုတေသန ရံပုံငွေသုံးစွဲရန် ယခုထက် ပိုမိုချောမွေ့လွယ်ကူခဲ့
ကြောင်းယခုအခါ ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲရန်အတွက် လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက် ရရှိရေးအတွက် အဆင့်မြင့်ပညာ
ရေးဦးစီးဌာနသာမက အမျ ိုးသားပညာရေးမူဝါဒ ကော်မရှင်နှင့် ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီစသည်ဖြင့်
အထက်အဖွဲ့အစည်းသုံးခု၏ ခွင့်ပြုချက်များကို ရယူရန် လိုအပ်လာသဖြင့် သုတေသန လုပ်ငန်းများကို
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ဆောင်ရွက်ရန် နှောင့်နှေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ယခုအသစ်ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သော
အဆင့်မြင့်ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ရာ ယင်းသည်
အဆိုပါအခက်အခဲများကို မည်သို့မည်ပုံ ဖြေရှင်းပေးမည့် ကိစ္စအတွက် အားလုံးက စောင့်ဆိုင်း
မျှော်လင့်လျက်ရှိပါသည်။

ထို့ပြင် ပညာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများသာမက အစိုးရဝန်ထမ်းများ30

အားလုံးလိုက်နာရန် ညွှန်ကြားထားသော အရေးကြီးကန့်သတ် သတင်းအချက်အလက်များနှင့်
ပတ်သက်၍ လူထအ
ု ကြား ပေါက်ကြားမှုမရှစေ
ိ ရန် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရက
ွ ရ
် မည် ဟူသောလမ်းညွှနမ
် မ
ှု ျား
မှာလည်း မည်သို့မည်ပုံ ဆောင်ရွက်ရမည်ဟူသော တိကျသည့်လမ်းညွှန်မှု ထပ်မံထုတ်ပြန်ကြား
ခြင်းမရှိချေ။

ထို့ကြောင့်

သုတေသနဆောင်ရွက်ကြမည့်

သုတေသီများအတွက်

လိုအပ်သော

အစိုးရဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူသည့်အခါ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ညီမျှသော
သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သို့ မည်ပုံမျှဝေခွင့်ရှိသည်ဟူသော အချက်ကို သေချာစွာမသိရှိရ
သောကြောင့် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းချ ိုးဖောက် မည်ကိုစိုးရိမ်၍ သတင်းမျှဝေခြင်းကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်
လိုခြင်းမရှိလှပါ။ အဆိုပါ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများသည် ယခင်က ဗဟိုဦးစီးစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်
ခဲ့သော အစိုးရများခေတ်က ပုံစံမျ ိုး ရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း ယခုကာလတွင် အထက်ပါကဲ့သို့ သတင်း
အချက်အလက်များရယူနိုင်မှု အားနည်းနေခြင်းမှာ သုတေသန လုပ်ငန်းများအတွက် အားနည်းစေရုံ
သာမက အစိုးရ၏ မူဝါဒရေးရာ ဆုံးဖြတ်မှုများအတွက်လည်း အထောက်အကူမပြုလှချေ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသန အသုံးစရိတ်များမှာ နည်းပါးလျက်ရှိသော်လည်း
ယခုအခါ

သုတေသီများနှင့်

မူဝါဒ

ရေးဆွဲသူများအကြား

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလည်း

ပြည်ထောင်စုအဆင့်သာမက တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်များတွင်လည်း ပေါ်ထွန်းလျက်
ရှိပါသည်။ သုတေသီများ အနေဖြင့် အစိုးရမှပံ့ပိုးပေးမည့် သုတေသနလုပ်ငန်းစီမံချက်များတွင်
ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီး အစိုးရ၏ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများအပေါ် စီမံချက်အလိုက်ပါဝင်
ဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်လည်း ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုပညာရေး
ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့် အကဲဖြတ်သုတေသနဌာနသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍
တစ်ဒါဇင်ခန့်ရှိမည်ဖြစ်သော သုတေသနဆိုင်ရာ အကြံပြုတင်ဒါများကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီး ယင်းတို့အနက်
ထက်ဝက်ခန့်သည် ကြီးမားနက်ရှိုင်းသော သုတေသနသတင်း အချက်အလက်များကို ကောက်ယူ
ပေးရသောလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းတို့အနက် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်မှာ စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍတွင်
အားနည်းလျက်ရှိသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုပညာ သင်တန်းများကို ဖော်ထုတ်၍ စိုက်ပျ ိုးရေး
ကဏ္ဍရှိ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးကိစ္စဆိုင်ရာ လေ့လာ သုံးသပ်ချက် သုတေသန
စီမံကိန်းအတွက် နိုင်ငံတကာအကြံပေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Mekong Economics အား တင်ဒါခေါ်
ယူခဲ့ပြီး ယင်းအဖွဲ့အစည်း၏ လက်အောက်တွင် ဒေသတွင်းရှိသုတေသီများဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်ကြ
ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖော်ထုတ်ရေး ကိစ္စရပ်များ အပေါ်
ဝိုင်းဝန်း အကြံပြု ဆွေးနွေးခွင့်လည်း ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစီမံချက်အောက်တွင် ဧရာဝတီနှင့်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးများရှိ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် စိုက်ပျ ိုးရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း မှုပညာ၊
စိုက်ပျ ိုးရေး နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်တန်းများမည်သို့မည်ပုံ ဖော်ထုတ် ပေးအပ်နိုင်မည်ဆို
30

တက္ကသိုလ်များ၏ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများသည် အစိုးရအမှုထမ်းများဖြစ်သည်။
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သည့်အချက်ကို ဇောင်းပေးလေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ရာ စပါးစိုက်ပျ ိုးသော အဆိုပါဒေသအတွက် လိုအပ်
လျက်ရှိသည့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖော်ထုတ်မှု စီမံချက်များလည်း ပေါ်ထွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်
ပါသည်။
သုတေသန

ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းတွင်

တိုးတက်မှုများလည်း

များစွာ

ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါသည်။

အထူးသဖြင့် လွှတ်တော်သုံးရပ်31 စလုံးတွင် လွှတ်တော်အမတ်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်
အနေဖြင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သုတေသနဌာနခွဲများကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရ
ဝန်ကြီးဌာနများ တွင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းစသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် လွှတ်တော်များအတွင်း လိုအပ်လျက်ရှိသော သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်၊
စာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ အသုံးချမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများကို
စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ အစီအစဉ် အောက်မှ နေ၍
လွှတ်တော်သုံးရပ် စလုံးတွင် သုတေသန ဌာနများကို ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ထိုဌာန
များမှတဆင့် လွှတ်တော်အမတ်များအတွက် သုတေသနစာ တမ်းများ၊ သုတေသနအစီရင်ခံစာများ
ကိုဝေငှဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ (Frasern Myat kyaw 2015) ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ သုတေသန
ဌာနက မျက်မှောက်ရေးရာ စာစောင်များကိုလည်း ထုတ်ဝေဖြန့်ချ ိလျက် ရှိပြီး ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်အနေဖြင့် ယင်း၏ Website မှတဆင့် လွှတ်တော်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်တိုးတက် လျက်ရှိသော
အချက်အလက်များနှင့် သတင်းများသာမက သုတေသန ဆောင်ရွက်ချက်များကိုပါ ဖော်ပြထားသည်
ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ (Egreteau 2017)
ဤစစ်တမ်း၏ ကနဦးလေ့လာချက်အရ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသီအများစု အမြင်မှာ လူမှု
သိပ္ပံ နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းများကို သုတေသနလေ့လာသုံးသပ်ချက်များကို မူဝါဒရေးရာ
အသိုင်းအဝိုင်းက စိတ်ဝင်စားမှုမရှိလှချေဟု အမြင်ရှိပါသည်။ ယင်းသည် အချ ို့သောတက္ကသိုလ်များ
နှင့် အစိုးရဝန်ကြီး ဌာန၏ဌာနများအကြား နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ
ဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်အားနည်းလျက်ရှိကြောင်း သိရှိ
နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရေဆင်းစိုက်ပျ ိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စိုက်ပျ ိုးရေး
ဆိုင်ရာ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန လုပ်ငန်းအချ ို့သည် ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စိုက်ပျ ိုးရေးသုတေသန
ဦးစီးဌာနနှင့် နီးကပ်စွာပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသည်သာမက ဝန်ကြီးဌာန၏လိုအပ်ချက်များကို
လည်း ပံ့ပိုးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ (Than 2006) ထို့အပြင် ယင်းဝန်ကြီးဌာနတချ ို့နှင့်အချ ို့
သောအရေးကြီးသည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်သော တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်
နေသည့် စိုက်ပျ ိုးရေးသုတေသနလုပ်ငန်းအချ ို့ အတွက်လည်း တက္ကသိုလ်မှပါဝင်ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိ
ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တရုတ်
နိုင်ငံသို့တင်ပို့လျက်ရှိသော မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်များ ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး စံချ ိန်စံနှုန်း ပြည့်မီ
ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သုတေသနလိုအပ်ချက်များကို ရေဆင်း စိုက်ပျ ိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ သုတေသီ
31
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ဥပဒေပြုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့က စတင်ခဲ့သည်။
အမျ ိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဟူ၍ သုံးရပ်ရှိသည်။
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များအား အကူအညီတောင်းခံ၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ထပ်မံသိရှိ ရပါသည်။ ယင်း သုတေသီ
များနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ ကူမင်းသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်တို့ အကြား ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်မှုများသည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွင်းရှိ ကုန်သည်များအချင်းချင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု
အပေါ် လိုအပ်လျက်ရှိသော သုတေသနလုပ်ငန်းများဖြင့် အားဖြည့် ဆောင်ရွက် ပေးသောကြောင့်
ဝန်ကြီးဌာန၏ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက်လည်း များစွာ အထောက်အကူ
ပြုလျက်ရှိပါသည်။
လက်ရှိအနေအထားတွင် အခြားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်မှာ နိုင်ငံတကာအထောက်အပံ့ပေးသူ
အလှူရှင်များက ဆောင်ရွက်လိုသော ကျားမဆိုင်ရာနှင့် လူသားအချင်းချင်းစာနာထောက်ထားရေး
ဆိုင်ရာ ကိစ္စများအပေါ် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအားပေးရန် ဆန္ဒရှိမှုနှင့် အစိုးရတက္ကသိုလ်
အသီးသီးတွင် ဆောင်ရွက်လိုသော သုတေသနအကြောင်းအရာများ အကြား များစွာကွာဟမှုရှိ
နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ယင်းကာယကံရှင်များအကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့်
သုတေသနအား အများနှင့်သက်ဆိုင်သော သုတေသနဝန်းကျင်တစ်ရပ်မရှိခြင်းကလည်း အခက်အခဲ
တခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မူဝါဒရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထား အချက်အလက် အသုံးပြုမှု
စနစ် တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် အဆိုပါ ကွာဟချက်များကလည်း ဆက်လက်၍ အကန့်အသတ်
များဖြစ်ပွားစေလျက်ရှိပါ သည်။
ထို့အပြင် အစိုးရဌာနများ အကြား ပေါ်ထွန်းလာသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်မှာ ပုဂ္ဂလိ
ကဏ္ဍရှိ အကြံပေးကုမ္ပဏီကြီးများအား ငှားရမ်း၍ အစိုးရက လိုအပ်လျက်ရှိသော သုတေသန လုပ်ငန်း
များကို စီမံချက်အလိုက် ဆောင်ရွက်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍
အသေးစိတ်ကို နောက်အခန်းတွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့

နိုင်ငံတကာအကြံပေးအဖွဲ့များ

မြန်မာနိုင်ငံ၏

သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင်

ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါစီမံချက်များမှတဆင့် ပွားများလာသော
သုတေသီများ၊ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယင်းတို့အကြား ဆက်ဆံရေးအနေအထားများမှာ
လည်း ပို၍ရှုပ်ထွေးသော အသွင်သဏ္ဍာန်များလည်း ရှိလာပါသည်။ ယင်းအချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ
လုပ်ငန်းများစွာတို့ကို

အကောင်အထည်

ဖော်ရာ၌

အဆင်ပြေသလို

ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည့်

အလေ့အထပေါ်မှာလည်း မူတည်၍ ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အဆင့်မြင့်
ပညာရေး စနစ်အောက်ရှိ တက္ကသိုလ်များ၊ အစိုးရဌာနများ၊ အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သုတေသန
အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်းအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အလေ့အထများနှင့် ပတ်သက်
၍

တိကျစွာ

လေ့လာသုံးသပ်အကဲဖြတ်ရာမှာ

ယင်းတို့၏

ဆောင်ရွက်

မှုအစီရင်ခံစာများနှင့်

အချက်အလက်များရရှိရန် ခက်ခဲသောကြောင့် ဤစာတမ်းတွင် အသေးစိတ်လေ့လာ သုံးသပ်ခြင်းပြု
နိုင်သေးပါ။
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နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များ
နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု

အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ယင်းတို့၏

အကောင်အထည်ဖော်ရေး

လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်းမှစ၍ စတင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြပြီး အထူးသဖြင့်
ဒီမိုကရေစီ မြှင့်တင်ရေး ဖြစ်စဉ်များအတွက် ပြည်တွင်းရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှု
အသင်းအပင်းများကို သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စတင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြပါသည်။ (Parks
2008) ယခုအခါမြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ
ဖြစ်ကြသော ဥရောပသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖွံ့ဖြိုးမှုအထောက်အကူ ပံ့ပိုးရေးအေဂျင်စီ၊
ဗြိတိသျှ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အပံ့အေဂျင်စီ၊ ဩစတေးလျ အထောက်အပံ့အဖွဲ့အစည်း၊
ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် စသည်တို့သည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်းအသီးသီး
ကို နိုင်ငံတကာ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်း လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့
များ နှင့် သော်လည်းကောင်း၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် သော်လည်းကောင်း
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး
လုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးမှု အထောက်အပံ့ပေးကြသည့် အလှူရှင်နိုင်ငံများ၏
ဦးစားပေးအစီအစဉ်များသည်လည်း ယခင်က ဒီမိုကရေစီရေးကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ရာမှ လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးရေး၊
ကျန်းမာရေး၊ အစိုးရနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ဟူသောခေါင်းစဉ်များကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်
ပြောင်းလဲ သုံးစွဲခဲ့ကြပြီးနောက် ၂၀၁၆ နောက်ပိုင်းတွင်မူ ပဋိပက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊
စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုရေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာအထောက်အပံ့များပေး ရေးစသည့် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ
သို့ ပြောင်းလဲသွားကြသည်ကိုလည်း လေ့လာသိရှိနိုင်ပါသည်။ (Equality Myanmar 2018)
လက်ရှိအချ ိန်တွင်မူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှုအထောက်အပံ့စီမံကိန်းများသာမက အစိုးရနှင့်
ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မည့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စီမံကိန်းများ
အပါအဝင် အခြားသော မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများအားလုံးသည် Development Assistance Coordination Unit (DACU) ဟုခေါ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်အရသာ
ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ခွင့်ပြုချက် ရရှိခြင်းကို စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရန်
အထောက်အထားနှင့် အချက်အလက်များလည်း လိုအပ်မည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်
အစိုးရ အနေဖြင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများကို မူဝါဒရေးရာဖြစ်စဉ်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်
ခု အဖြစ်အသိအမှတ်ပြု ထည့်သွင်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ပြီး ယင်းသည် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း
စနစ်၏ အရေးပါသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်သင့်ပါသည်။ DACU၏ လုပ်ငန်းစဉ်များအရ မူ
ဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အထောက်အထား အချက်အလက်များ ခိုင်မာမှုရှိရေးသည် လိုအပ်ချက်
တစ်ရပ်ဖြစ်လာရာ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနှင့် အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး
အစီအစဉ်များအကြားအထောက်အထားအချက်အလက်ကို အခြေခံ၍ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့် ရရှိလာ
စေရန် ဖန်တီးပေးသင့်ပါသည်။ တဘက်တွင်လည်း DACU အနေဖြင့် ယင်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု အထောက်
အပံ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အထောက်အထားအချက်အလက်
နှင့် သုံးသပ်မှုများ မှန်ကန်ရေးအပေါ် ဦးစားပေး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လာရာ အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများ
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နှင့် အစိုးရအကြား ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်း
များသည်လည်း အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုလိုအပ်ချက်အရ အလှူရှင်
အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့် အကြံပေးများကို အများအပြား
ငှားရမ်း၍ ဖွံ့ဖြိုးမှုရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အထောက်အထားအချက်အလက်များကို စုစည်း
ခြင်း၊ လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကိုပို၍ဦးစားပေးဆောင်ရွက်
လာပါသည်။ သို့မှသာ စီမံကိန်းအသစ်များ လုပ်ဆောင်ရေးအတွက်လည်း ပိုမိုလျင်မြန်စွာ လုပ်ကိုင်
လာနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်းများအပေါ် ပညာရှင်များ၏ သုံးသပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို
လည်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။32 ထိုအခါ ပညာရေးနှင့်မဆိုင်သော သုတေသနစာစောင်
စာတမ်းများကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက ဦးဆောင် ရေးသား၍ ပြည်တွင်းသုတေသီများအား
ငှားရမ်းဆောင်ရွက်သည့် အလေ့အထများလည်း တွင်ကျယ်စွာ ဖြစ်ထွန်းလာလျက်ရှိပါသည်။
အလှူရှင်များအနေဖြင့်

လူမှုသိပ္ပံဆိုင်ရာ

သုတေသနလုပ်ငန်းများအပေါ်

ဩဇာလွှမ်းမိုး

ခြင်းသည် ငွေကြေးအထောက်အပံ့နှင့်ပတ်သက်၍ အပြိုင်အဆိုင်ချပေးသည့်နည်းဖြင့် ဩဇာအား
ထူထောင်ခွင့်ရရှိ

ကြပါသည်။

စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်

လိုအပ်သောသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်

တင်ဒါခေါ်ယူသည့်အခါ ပြည်တွင်းရှိအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ
နှင့်သုတေသီများက ယင်းတို့ ၏ အကြံဉာဏ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို အဆိုပြုချက်များ တင်ပြလျက
ဈေးကွက်အတွင်း အပြိုင်အဆိုင် ယှဉ်ပြိုင်လျောက်ထားရသည့်စနစ်လည်း ယခုအခါပေါ်ထွန်းလျက်
ရှိပါသည်။ (McCombs Shaw 1993) နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးပါသော ဦးစားပေး
နယ်ပယ်များကို အလှူရှင်များက သတ်မှတ်လေ့ရှိပြီး ယင်းနယ်ပယ်အတွက် သုတေသနလုပ်ငန်း
များဆောင်ရွက်ရန် အထောက်အပံ့ငွေချပေးခြင်းဖြင့် သုတေသီများအကြား အလှူရှင်များကလွှမ်းမိုး
ချုပ်ကိုင်ထားပါသည်။ အလှူရှင်များအနေဖြင့် မည်သို့သော အချက်များသည် သုတေသနပြုလုပ်
ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟူသော အချက်အား သတ်မှတ်ပေးခြင်းအားဖြင့်
ယင်းသတ်မှတ်ချက်ကို အခြေခံ၍ သုတေသနလုပ်ငန်းများအပေါ်လည်း ပိုမိုတင်းကြပ်စွာဩဇာလွှမ်း
မိုးခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့သော တင်ဒါခေါ်ယူ၍ အပြိုင်အဆိုင်ဆောင်ရွက် သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို
သုတေသနအဆိုပြုချက်တောင်းခံသည်ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားပြီး လိုအပ်သည့် ငွေကြေးအထောက်
အပံ့ကို တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သုတေသီများအနေဖြင့်လည်း ထို့သတ်မှတ် ချက်
အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရသည့်အခြေအနေတွင်ရှိနေပါသည်။

သို့ဖြစ်၍အဆိုပါ

အဆိုပြုချက်

များ သည်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့
အစည်းများအားလုံးပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသော်လည်း အဓိကမှာ အလှူရှင်များလိုအပ်မည့်စီမံချက်
များအတွက်သာ ဖော်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါအလှူရှင်၏ အထောက်အပံ့ အရွယ်အစား
အလိုက် စီမံချက်များ ကိုလည်း အဆင့်ဆင့်ပိုင်းခြား၍သော်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်း နယ်ပယ်ပိုင်းခြား
၍ သော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ပေါင်းစုံပါဝင်သည့် တပ်ပေါင်းစု ပုံစံဖြင့် လျှောက်လွှာအဆိုပြု
ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုက တာဝန်ယူ၍လျှောက်ယူပြီး ယင်းမှတဆင့် ကန်ထရိုက်
32
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လက်ခွဲများကို ပြန်လည် ဖြန့်ဖြူး ဆောင်ရွက်စေခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်အမျ ိုးမျ ိုးကို အလှူရှင်
အဖွဲ့အစည်းများ စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်ရလေ့ ရှိပါသည်။ ထိုသို့ တာဝန်ခွဲဝေသတ်မှတ်မှုတွင် အဖွဲ့
အစည်းအသီးသီး၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်းကို လိုက်၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်
ထားသောကြောင့် ပြည်တွင်း သုတေသီများအတွက်လည်း အားနည်းလျက် ရှိနေပါသည်။ လူမှုသိပ္ပံ
သုတေသနနယ်ပယ်တွင်မူ များသောအားဖြင့် အလှူရှင်များ ထောက်ပံ့ပေးသော စီမံချက်များသည်
ယင်းတို့၏စီမံကိန်းများကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော
မြေပြင်အနေအထားအများအပေါ်

သတင်းအချက်အလက်ကောက်ယူ၍

ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးသည့်

လုပ်ငန်းစဉ်များကသာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။33 ဤသို့လျှင် ထိုသို့သော သုတေသန
လုပ်ငန်းများသည် အလှူရှင်စီမံကိန်းများ ကောင်းမွန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးနှင့် ယင်း
အကောင်အထည်ဖော်မှုလုပ်ငန်းများ ထိရောက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုမည့် သတင်းအချက်
အလက်များကို ကောက်ယူခြင်းအဆင့်၌သာရှိနေပါသည်။
ယခုအခါ အလှူရှင်များ၏ အထောက်အပံ့ကို အသုံးပြု၍ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းများ
အနက် သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်ကို စီမံကိန်းဖြစ်စဉ်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော
အစီအစဉ်နှစ်ခု ရှိပါသည်။ တစ်ခုသည် LIFT ရန်ပုံငွေနှင့် အခြားတစ်ခုသည် Joint Peace Fund တို့ဖြစ်
ပြီး နှစ်ခုစလုံး သည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ စီမံကိန်းများ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဌာနက စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်
လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော LIFT ရန်ပုံငွေသည် အလှူရှင် အများစု ထည့်
ဝင်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့၏ အလှူငွေများကို သက်ဆိုင်ရာ ဦးစားပေးစီမံ
ချက်များဖြစ်သော လယ်ယာ စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ သုတေသနနှင့် နည်းပညာ အထောက်အကူ
ပြုရေး လုပ်ငန်းများတွင် အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ (Carr
2018) ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော Joint Peace Fund မှာမူ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အသုံးဝင်
မည့် သုတေသန လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံရသူ
သုတေသီအများစု၏ ထင်မြင် ယူဆချက်တစ်ရပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုတေသန လုပ်ငန်းအများစု
၏ အထောက်အပံ့ကို နိုင်ငံတကာ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများက အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိ
သော်လည်း အဓိက စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်မှာ ယင်းတို့ သတ်မှတ်ထားသော နယ်ပယ်အတွင်း ဆက်စပ်
နေသည့် ဦးစားပေး အကြောင်းအရာများအကြား ဆက်စပ်မှုများကို တိကျစွာ ဖော်ထုတ်၍ စီမံကိန်း
အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် လိုအပ်မည့် အကြံပြုချက်များ အောင်မြင်စွာ မဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း
ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ဖူးသော သုတေသီ
တစ်ဦး၏ အမြင်အရ အလှူရှငမ
် ျားက သတ်မတ
ှ ဖ
် တ
ိ ခေ
် ါ်လိက
ု သေ
်
ာ သုတေသနအဆိပု ြုလွှာ တင်သင
ွ ်းမှု
လက်ခံခြင်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် မူဘောင်များသည် အလှူရှင်များက ယင်းတို့ ဆောင်ရွက်
လိုသော ကိစ္စများနှင့်သာ သက်ဆိုင်လေ့ရှိပြီး လက်ရှိမြေပြင်တွင် အမှန်တကယ် ဦးစားပေး ဖော်ထုတ်
လေ့လာသင့်သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်မူ အလှမ်းဝေးလျက် ရှိနေသောကြောင့် မြန်မာသုတေသီများအဖို့
သုတေသနလုပ်ငန်းများအပေါ်
33

ကောင်းမွန်စွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်

အားနည်းလျက်ရှိနေပါသည်။
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နိုင်ငံတကာအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဉာဏ်ကြီးရှင် အကြံပေးအဖွဲ့များ
အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ယင်း၏ဝန်ထမ်းစနစ်နှင့်
အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်အားနည်းမှုကြောင့် အစိုးရအတွင်း မူဝါဒရေးရာ လေ့လာချက်
များကို ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်
အတွေ့အကြုံအားနည်းမှု အပေါ်အခြေခံ၍ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပ ဉာဏ်ကြီးရှင်
အကြံပေးအဖွဲ့များက

မြန်မာနိုင်ငံ၏

မူဝါဒရေးရာလုပ်ငန်းများကို

ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်း

ပေါ်ထွန်းလာပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း အလှူရှင်များကပံ့ပိုးသည့် အထောက်အပံ့များ
နှင့် ရံပုံငွေများကို အခြေပြု၍ ယင်း အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဉာဏ်ကြီးရှင်အကြံပေးအဖွဲ့များကလည်း
ထိုအထောက်အပံ့များကို ရယူ၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လိုအပ်လျက်ရှိသောမူဝါဒရေးရာလိုအပ်ချက်
များကို ဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးပမ်းလာကြပါသည်။ (Saha 2011) ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ အမြတ်အစွန်း
ကိုဦးမတည်သော သဘာဝကြောင့် ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ သည် ဘက်လိုက်မှုမရှိပဲ အကျ ိုးစီးပွား
များအပေါ်ကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်နိုင်မည် (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိက အကြံပေး အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်
နှိုင်းယှဉ်လျင် အားသာချက် ရှိလိမ့်မည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း
အသီးသီးသည် မူဝါဒရေးရာ အကြံပြုရာတွင် အကျ ိုးစီးပွား ကို အစွဲမပြုပဲ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံ
လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ကောင်းမွန်သော မူဝါဒရေးရာ အတွေးအခေါ်များနှင့် အလေ့အကျင့်များ ကို
ပေးသည့်အခါ အချ ို့သောအကျ ိုးစီးပွားများနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ (Lati 2005)
ဥပမာအားဖြင့်
အချ ို့သော မူဝါဒရေးရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အကြံပေးချက်များဖြစ်သော ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း၊
အဂတိလျော့ချရေးမဟာဗျူဟာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးပပျောက်ရေးမူဝါဒနှင့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင် ရေး
ဆိုသော အကြံပြုချက်များတွင် ယင်းတို့၏နောက်ခံသဘောတရားရေးနှင့် မူဝါဒရေးရာလွှမ်းမိုးမှုများ
လည်းရှိနိုင်ပါသည်။
	ယေဘုယျအားဖြင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့အစည်း
များ ၏ အထောက်အပံ့နှင့် ဆောင်ရွက်သောသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်အများစုသည် နိုင်ငံတကာ
တွင် တွေ့ကြုံ ပြီးသားဖြစ်သည့် သင်ခန်းစာများနှင့် ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်များကို မြန်မာ့
ရေခံမြေခံနှင့် သင့်တော်စေမည့် အကြံပြုချက်များ ဖြစ်လာစေရန် (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံအတွက်
အသုံးဝင်မည့အသိ
်
ပညာများနှီးနှောဖလှယရ
် န်ရည်ရယ
ွ ခ
် ျကဖြ
် င့ဆောင်
်
ရက
ွ လ
် ာပြီးအစိုးရ၏မူဝါဒများအပေါ်
လွှမ်းမိုးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထင်ရှားသော ဥပမာတစ်ရပ်မှာ အာရှဖောင်ဒေး
ရှင်း ဟူသော ကမ္ဘာပေါ် တွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့် သုတေသန အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၅၈
ခုနှစ် နှင့် ၆၂ ခုနှစ်တွင် ရုံးဖွင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကျော်ဘောဂဗေဒပညာရှင်များကို ပင့်ဖိတ်
၍၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော နိုင်ငံတော်၏ ဦးဆောင်စီမံကိန်း တစ်ရပ်ဖြစ်သည့်
ပြည်တော်သာ စီမံကိန်းအား အကြံ ပြုခြင်း၊ ရေးဆွဲခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ရန်ပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းမှ အာဏာသိမ်းယူစဉ်နောက်ပိုင်းတွင်
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ရန်ကုန်ရှိရုံးအား ပိတ်သိမ်းခံပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကျမှ ပြန်လည်ဝင်
ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ အာရှဖောင်ဒေးရှင်းအနေ ဖြင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော သုတေသနလုပ်ငန်း
နှင့် မူဝါဒရေးရာလေ့လာချက်လုပ်ငန်းများကို အားပေးရန် အလို့ငှာ နိုင်ငံအတွက် အရေးပါသော
ဘာသာရပ် နယ်ပယ်များထဲတွင် ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းနယ်ပယ်အချ ို့မှာ
ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ အမျ ိုးသမီးများအား စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးတွင်အများပါဝင်
မှု စသည့်ဘာသာရပ်များဖြစ်ပြီး ယင်းအဖွဲ့အစည်းသည် လွှတ်တော် အမတ်များနှင့်သာမက အစိုးရ
ဌာနများနှင့်လည်း နီးစပ်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယင်းတို့ ရေးသားထုတ်ဝေသော သုတေသန
အထောက်အထားများကို မူဝါဒရေးရာ ချမှတ်ခြင်းတွင် အသုံးပြုရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်
ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အစိုးရမှ စိတ်ဝင်တစား လေ့လာလျက်ရှိသော
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ် ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ဗဟိုဦးစီးစနစ် လျော့ချခြင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များတွင်
သဘောတရားရေးအရ မှန်ကန်စွာ စဉ်းစားဆွေးနွေး ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် အထူးအား
ပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အခြားသော နိုင်ငံတကာ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ International Crisis Group လူ့
အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၊

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အဖွဲ့အစည်း

စသည်တို့ဖြစ်ပြီး

ယင်းအဖွဲ့

အစည်းအသီးသီး သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လွှတ်တော်များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို
တွင်ကျယ်စွာ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားမဝင်နိုင်ငံရေးနှင့်
ဆက်စပ်နေသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးဖောက်မှုနှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး
ချ ိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ ပဋိပက္ခ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်
ပတ်သတ်သည့် သက်သေအထောက်အထား အချက်အလက်များကို ရယူသည့် သုတေသနလုပ်ငန်း
များ နှင့် လေ့လာသုံးသပ်မှု များကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ - မူဝါဒရေးရာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်
ခြင်းနှင့် နေရာယူခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ နှစ်
ပေါင်းများစွာ အရေးကြီးသော နေရာမှ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့
အစည်းများ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံရှိယင်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပိုမိုကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာရှိ
နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စစ်တမ်းကောက်ယူ ရရှိသော
အလှူအတန်းရက်ရောသည့် နိုင်ငံများစာရင်းတွင် ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ရပ်တည်
ခဲ့ရာ ဤအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ အထူးသဖြင့် အလှူအတန်းကို
ဆောင်ရွက်ပေးကြသော ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ဘာသာရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသော အရပ်
ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ လွန်စွာမှ အရေးကြီးလှပါသည်။ ထို့အပြင် ကန့်သတ်
ချုပ်ချယ်မှုများခဲ့သော ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်နှင့် တပ်မတော်အစိုးရ ခေတ်များတွင် ရပ်ရွာအခြေပြုလူမှု
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အသံသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူလူထု အတွက်
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အရေးပါသော အစိုးရ၏ မူဝါဒများ အပေါ် ဖော်ထုတ် ဖွင့်ဟသည့် ချဉ်းကပ်မှုမျ ိုးအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့
ပါသည်။ ထိုခေတ်ထိုအခါမှပင် ယင်းတို့သည်ရပ်ရွာလူထုနှင့် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်း ပါဝင် ပံ့ပိုးမှုများ
အကြား ပေါင်းကူးသဖွယ် ရပ်တည်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုခေတ်က နိုင်ငံ၏အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်များ
တွင် လူမှုသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနည်းပါးခဲ့သောကြောင့် ထိုကွက်လပ်
တွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းက သုတေသနလုပ်ငန်းများ
ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် တွေ့ရှိချက်များကို ပြန်လည် တင်ပြ
ဆွေးနွေးလှုံ့ဆော်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
သို့ရာတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများက သုတေသနလုပ်ငန်းအပေါ် အာရုံစိုက်လာပြီး စတင်အသုံးပြု
ရန် စဉ်းစားလာခြင်းသည် နှစ်ပေါင်းများစွာမကြာခဲ့သေးပါ။ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် ပေါ်ထွန်း
ခဲ့သော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် သုတေသနလုပ်ငန်းများအပေါ် အာရုံစိုက်မှု ပိုမိုစတင်လာ
ခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ ဘက်မလိုက်သောလွတ်လပ်သည့် အထောက်အထား အခြေပြု ဉာဏ်ကြီးရှင်
(သို့မဟုတ်)

သုတေသန

အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း

မြန်မာ့အရေးတွင်

စတင်ပေါ်ထွက်လာ

သည်မှာ လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ် ၈နှစ် အတွင်းမှပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း
ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အကူး အပြောင်းတွင် ပြည်တွင်းအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ
နှင့် လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများကို အသုံးပြု၍ လိုအပ်သော မူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ
လှုံ့ဆော်မှုများကို ဆောင်ရွက်ရန် အထောက်အပံ့နှင့် သုတေသန လုပ်ငန်းများအား အားပေးကူညီ
ခဲ့သည်မှာ မကြာခင် ကမှပင် ဖြစ်သည်။ အချ ို့သော ပြည်တွင်းအရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများက
တင်ပြချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုတေသနလုပ်ငန်း နှင့် စာတမ်းများ နည်းပါးနေသည့်ပြဿနာ
မဟုတ်ပဲ ယင်းစာတမ်း အမြောက်အမြားရှိပြီး မည်သို့မည်ပုံ ရွေးချယ်အသုံးပြုရမည် ဟူသည်
ကိုအသုံးပြုမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များက တိကျစွာ သိရှိနေခြင်း မရှိသည့် ပြဿနာ ဟု ကောက်ချက်ချ
ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုရမည့် သတင်း အချက်အလက်နှင့်
အထောက်အထားများကို သုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများအကြား ညီမျှစွာ ရရှိနေခြင်း မရှိ
သည့် နောက်ပြဿနာ တစ်ခုလည်း ရှိနေပါသည်။ ထို့အပြင် သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိသည့်
တိုင် ယင်းအချက်အလက်များသည် မည်မျှ တိကျမှန်ကန်စွာ ရှိမည်ကိုလည်း သုံးသပ်ရန် ခက်ခဲလျက်
ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် သုတေသနအများစုသည် ပြဿနာများကို ရှာဖွေစူးစမ်းလေ့လာသည့်အပိုင်းတွင်
စူးစိုက်မှုများနေပြီး ယင်းတို့အား မည်သို့မည်ပုံ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည်နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်
လျက်ရှိသော ကြီးမားသည့် အတွေးအခေါ် အယူအဆများနှင့် မည်မျှကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိကို ဆန်းစစ်
သည့် လုပ်ငန်းများ အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေတွင် လူမှုရေး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများဟူသည့် စကားရပ်
သည်မြန်မာနိုင်ငံသူ/နိုင်ငံသားများ ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြ၍ များသောအားဖြင့်
ရပ်ရွာအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသန္တရ လှုံ့ဆော်ရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်
ပြန့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အသင်းအဖွဲ့များ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရက ပံ့ပိုးပေးထားသည့်
အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ

96

နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အဖွဲ့ အစည်းများဟူ၍ ရှိကြပါသည်။ (LRC Amatae 2016) အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း
များသည် ယင်းတို့နှင့် ချ ိတ်ဆက်ထားသော ကာယကံရှင်သက်ဆိုင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
နေသောကြောင့် ရပ်ရွာအခြေခံ သည့် လူမှုအရင်းအမြစ်များ၊ ကွန်ယက်များရှိနေပြီး ယင်းမှတဆင့်
လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများလည်း ကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ (Thura 2018) ထိုကဲ့သို့
လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ မြောက်များစွာ ရှိနေခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်က အာဏာရှင်
လွှမ်းမိုးခဲ့သော သမိုင်းကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး အစိုးရမှ တိုက်ရိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသော
နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ယင်း အဖွဲ့အစည်းများက ဖြည့်စွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အလေ့အထမှ စတင်
ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အချ ို့သော ရပ်ရွာအခြေပြု လုပ်ငန်းများသည် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
များဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ
ရှိသလို အချ ို့သော အဖွဲ့အစည်းများမှာမူ အသိပညာဖလှယ်သည့်လုပ်ငန်းများ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ
နှင့် လူထုအား လှုံ့ဆော် စည်းရုံးသည့် လုပ်ငန်းများကိုသာ အာရုံစိုက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
ယင်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး လူမှုရေးအထောက်အကူများကို ကျယ်ပြန့်စွာ
ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အချ ို့သောနယ်ပယ်များတွင် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်
မှုရှိလာသည့်အပေါ် စတင်ဖြစ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နာဂစ်အလွန်ကာလ ပြန်လည်ထူထောင်
ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာအထောက်အပံ့နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့် အလှူ
များကို ကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် အဆိုပါအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ပေါင်းကူးသဖွယ်
ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါ သည်။ (Christian Aid 2016)
နာဂစ်အလွန်ကာလများတွင် အချ ို့သောအောင်မြင်သည့်ကွန်ယက်များသည် လွတ်လပ်သည့်
အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းများတွင်
တက်ကြွစွာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်လာကြပါသည်။ ယင်းတို့သည် ပိုမို၍ နက်ရှိုင်းသော ကိစ္စရပ်များဖြစ်သည့်
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပဋိပက္ခနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆက်စပ်မှု၊ ကျေးလက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လာပြီး ပိုမိုရေရှည်ထောက်ပံ့ပေးမည့် အလှူရှင်စီမံကိန်းများအတွက်
လည်း

ပါဝင်လာကြပါသည်။

အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများ၏

သုတေသနလုပ်ငန်းများသည်လည်း

ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက်တွင် လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားအချက်အလက်
များကို ပိမ
ု ရ
ို ယူသုံးစွလ
ဲ သ
ို ည့် ဖြေလျော့မှု နှငလ
့် ည်း ကိက
ု ည
် စ
ီ ွာ ဆောင်ရက
ွ လ
် ာခဲက့ ြပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ်
ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲများ အပြီးတွင်မူ ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းများသည် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၊
လူ့အခွင့်အရေး ကျားမနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ရေးရာကိစ္စရပ်များသို့ ပြောင်းလဲလာသည်ကို
တွေ့ရှိရပါသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ သုတေသီအများစု၏ သုံးသပ်ချက်အရ အစိုးရအားကျယ်ပြန့်စွာ
စည်းရုံးလှုံ့ဆော် အကြံပေးသည့်လုပ်ငန်းများသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုခက်ခဲလာသည်
ကို တွေ့ရှိရသည်ဟု ပြောဆိုလာခဲ့ကြပါသည်။ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် အချ ို့သော လွတ်လပ်စွာ
ဆွေးနွေးခြင်း၊ အင်တာနက်မှတဆင့် ပြောဆိုခြင်း၊ အစီရင်ခံစာ ရေးသားခြင်း နှင့် ထိရှလွယ်သော
ကိစ္စများကို စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများအပေါ် ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်
ခဲ့သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် တပ်မတော်နှင့်သက်ဆိုင်သော စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေး
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ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် အချက်အလက် စုဆောင်းသည့် ကိစ္စရပ်များသည်လည်း အကြည်ညိုပျက်
စေသည့်တရားမဝင်မှု နှင့် ဆက်စပ်စွပ်စွဲ တရားစွဲခံရသည့်ကိစ္စများလည်း ပေါ်ထွန်းလာသည့်အပြင်
အချ ို့သော အစိုးရအထူးသဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအချ ို့ကလည်း အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုများ
ဆောင်ရွက်လာသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ (အသံ ၂၀၁၉၊ ဝင်း ၂၀၁၇၊ မြင့် ၂၀၁၈၊ ဝေ ၂၀၁၉)
အချ ို့သော အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှာမူ အကြောင်းအရာတစ်ခု (သို့မဟုတ်) ဒေသန္တရ
တစ်နေရာရာအပေါ်တွင် အာရုံစူးစိုက်ကာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းများရှိသကဲ့သို့ အချ ို့
သော အဖွဲ့အစည်းများမှာမူ ယင်းတို့၏သုတေသနယ်ပယ်ကို ကျယ်ပြန့်စွာချဲ့ထွင်၍ မူဝါဒရေးရာ
အကြံပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း နိုင်ငံတကာအကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်လာခြင်းရှိပါသည်။
(ပေါင်းစည်းအစီအစဉ် ၂၀၁၈) ထိုသို့ဆောင်ရွက်လာသည်နှင့်အမျှ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည်
ယင်းတို့၏မူဝါဒရေးရာ သုတေသနလုပ်ငန်းနှင့် စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် စွမ်းဆောင်ရည်
မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းလာကြပြီး နိုင်ငံတကာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်း ယင်းတို့၏ ပညာရပ်
ပိုင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒရေးဆွဲသည့် လုပ်ငန်းများတွင် သုံးစွဲလာကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
မကြာသေးခင်ကဆောင်ရွက်ခဲ့သော စာတမ်းတစ်ခု၏ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ
အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများ သာမက အခြားသော လုပ်ငန်းစဉ်များ၊
လှုပ်ရှားမှုများ အားလုံးသည် အလှူရှင်များ၏ အလှူငွေ အထောက်အပံ့အပေါ် ၁၀၀% ခန့် ရပ်တည်
နေရပြီး များသောအားဖြင့် အချင်းချင်းအကြား ထိုအလှူငွေများရရှိရေး အတွက်လည်း အပြိုင်အဆိုင်
ကြိုးပမ်းမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ (Equalitity Myanmar 2018)
သုတေသနလုပ်ငန်းကြီးများကို ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့ပေါင်းစုံပါဝင်သော စုဖွဲ့မှုများတွင်လည်း
များသောအားဖြင့် ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများသည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကြီးများ (သို့
မဟုတ်) ယင်းတို့ထက်ပိုမိုကြီးမားသော အဖွဲ့များအောက်တွင် မြေပြင် ကွင်းဆင်း လေ့လာရသည့်
လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကြီး၏ ခြေတံလက်တံများအဖြစ် အသုံးချမှုများအခန်း
ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။ များသောအားဖြင့် ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏
ပြည်တွင်းအသိ နှင့် ဒေသန္တရအခြေအနေများကို နှံ့စပ်သူအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘာသာပြန်ပေးသည့်
လုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ အစိုးရနှင့် ချ ိတ်ဆက်ပေးသည့်လုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊
သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူပေးရသည့် လုပ်ငန်းများတွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုခြင်း
များရှိခဲ့ပါသည်။ (Krempzow 2016) အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက သုတေသနလုပ်ငန်းများကို မူဝါဒ
ရေးရာ လှုံ့ဆော်ရေးနှင့် စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးချလိုကြသော်လည်း များသောအားဖြင့်
ယင်းတို့ထုတ်ပြန် ကြေညာသောရလဒ်နှင့် အစီရင်ခံစာများသည် တိကျ ခိုင်မာသော ချဉ်းကပ်မှု မရှိ
သောကြောင့် ယင်းတို့၏ အရည်အသွေးမှာလည်း အားနည်းလျက်ရှိနေပါသည်။
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သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ - ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းနှင့် အဆုံးအဖြတ်ချမှတ်ခြင်းအား
အကြံပြုနိုင်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်

မူဝါဒရေးရာ

လုပ်ငန်းရပ်များကို

ဇောင်းပေးဆောင်ရွက်လျက်

ရှိသော

သုတေသန အဖွဲ့အစည်းများ (သို့မဟုတ်) ဉာဏ်ကြီးရှင် အကြံပေးအဖွဲ့များ34 သည် လွန်စွာနည်းပါး
လျက်ရှိနေပါသေးသည်။ အချ ို့သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှသာ ထူထောင်
ရပ်တည်လာနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ အချ ို့သော အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ ထင်ရှားကျော်ကြားသော
ဉာဏ်ကြီးရှင် အကြံပေးအဖွဲ့များ (သို့မဟုတ်) သုတေသန အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရပ်တည်မှုနှင့်လည်း
အရှေ့တောင်အာရှရှိ သုတေသနအဖွဲ့ အစည်းများမှာ ကွဲလွဲမှုများရှိနေပါသည်။ များသောအားဖြင့်
အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်းရှိ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများသည် အစိုးရနှင့် နီးစပ်စွာ ဆောင်ရွက်
လေ့ရှိပြီး အချ ို့သည် အစိုးရယန္တရား၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသလည်း ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
(Nachiappan 2010 ) အချ ို့သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရများက စတင် ထူထောင်ခဲ့
ခြင်း ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ၏ အမျ ိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသန လိုအပ်ချက်များ
ကို ဖြည့်ဆည်းရန်အလို့ငှာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ကြပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နိုင်ငံ၏
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များသည် သူမ၏အစိုးရသစ်၏ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့
ပါသည်။ ထို့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိခြင်းနှင့် အခြားမည်သည့်နိုင်ငံ့ရေးရာကိစ္စကိုမှ ဆောင်ရွက်ရန်
မလွယ်ကူဟု သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပြီးသည့်နောက် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များတွင် အများပါဝင်
ခွင့်ရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အစိုးရ၏ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းတစ်ရပ်အဖြစ် စတင် အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။ ထိုမူဝါဒနှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အရ မြောက်မြားစွာသောဉာဏ်ကြီးရှင်အဖွဲ့
(သို့မဟုတ်) အကြံပေးအဖွဲ့များလည်း ယင်းတို့၏သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အစိုးရ၏ငြိမ်းချမ်းရေး
ဖြစ်စဉ်အား အထောက်အကူပြုရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းတို့အနက် ထင်ရှား
သောဉာဏ်ကြီးရှင်အဖွဲ့တစ်ခုမှာ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (MIPS) ဖြစ်ပြီး
ယင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်လျက်ရှိသော အရေးပါအရာရောက်သည့် ကာယကံရှင်များ
နှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ပဋိပက္ခအပေါ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း လုပ်ငန်းများ
အား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် လုံခြုံရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသန
လုပ်ငန်းများကိုလည်း ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အခြား
သော သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာလေ့လာရေး
စင်တာ (CDES) မှာမူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာ သဘောထားအရပ်ရပ်ကို
ရှုထောင့်မျ ိုးစုံမှ လေ့လာ သုံးသပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း သုတေသနအဖွဲ့အစည်း
နှစ်ခုလုံးအားက JPFက ကြီးမားစွာ အထောက်အပံ့ ပေးထားပြီး အခြားသော အရပ်ဘက်အဖွဲ့
အစည်းနှင့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များကလည်း ယင်းတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာသုတေသန လုပ်ငန်း
များအတွက် အထောက်အပံ့များ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးပူးတွဲရံပုံငွေအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်
အကြီးဆုံးသော အလှူရှင်ပေါင်း များစွာပါဝင်သည့် ရံပုံငွေတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ယင်းအနေဖြင့် အချ ို့
34
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သောဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် ALARM အဖွဲ့အား အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်
ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် အခြေအနေတွင်လည်းရှိပါသည်။ ALARM အနေဖြင့် အရင်းအမြစ်ခွဲဝေသုံးစွဲမှု
အပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များအား လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းများဆောင်ရွက်
ခဲ့ပြီး ယင်းမှ တဆင့်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်မည့် အဖြေထုတ်ရှာဖွေ
သည့်လုပ်ငန်းများကို လည်း ဇောက်ချဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ဘက်တွင်လည်း MISIS နှင့်
CESD အဖွဲ့အစည်းများသည် အစိုးရနှင့် နီးကပ်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမှမွေးဖွားလာသည့် သုတေသန
အဖွဲ့အစည်းများလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများသည် တတိယလမ်းကြောင်း
မှသံတမန်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ချဉ်းကပ်သည့် လုပ်ငန်းများတွင်လည်း အသုံးပြုခဲ့ပြီး အစိုးရနှင့်
လည်း နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းတို့၏ အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
သည် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နှင့် အထောက်အထား အချက်အလက်အပေါ်
အခြေခံ၍ မူ၀ဒါများရေးဆွဲသည့်ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပေါ်တိုး တက်နေသည့် လက္ခဏာကို ရည်ညွှန်းလျက်
ရှိပါသည်။ (Stone Denhan 2005)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးရိုက်ခတ်မှုများကြောင့် အမေရိကန်ပုံစံ ဉာဏ်ကြီးရှင်အဖွဲ့များ ဖြစ်ပေါ်
တိုးတက်ခြင်းမျ ိုး မရှိခဲ့သောကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ နီးကပ်စွာ
ဆောင်ရွက်ခြင်းမျ ိုး (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံရေးပါတီများတွင်လည်း သုတေသနဌာနခွဲများ ထူထောင်
ဆောင်ရွက်ခြင်းမျ ိုး တွင်ကျယ်စွာမရှိခဲ့ပါ။ (Nachiappan 2010) သို့ရာတွင် NLD အစိုးရသည်
Renaissance Institude အဖွဲ့အစည်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မက်ကရို စီးပွားရေးရာ
စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်

ပြည်သူ့ရေးရာ

မူဝါဒလေ့လာသုံးသပ်ချက်များကို

စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ယင်းသည် ပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ သုတေသနဌာနခွဲအဖြစ် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရပ်တည်လာနိုင်
ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် MISIS နှင့် CEDSတို့မှာ လည်း မူဝါဒရေးအရ ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ
အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရပြီး နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ် တိုးတက်လာသော နိုင်ငံရေးမြင်ကွင်းကျယ်
တွင် လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သုတေသန အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် ပေါ်ထွန်း
လာခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရသည် မြန်မာဖွံဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်း
ကို နေပြည်တော်တွင် အစိုးရသုတေသနအဖွဲ့အဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး စီးပွား ရေးရာသုတေသန
လုပ်ငန်းများကို
များကိုလည်း

ဇောင်းပေး

ဆောင်ရွက်ရာတွင်သာမက

ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အစိုးရ၏မူဝါဒရေးရာရည်မှန်းချက်

ကျောင်းသုံးသုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့်

မတူညီ

သည့် အချက်မှာ ယင်းမူဝါဒရေးရာ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများသည် မူဝါဒရေးရာ ရေးဆွဲသူများ၏
လိုအပ်ချက် နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို အထမြောက်စေရန် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်းများပင် ဖြစ်
ပါသည်။ သို့သော် မူဝါဒချမှတ်သူများ၏ အတွေ့အကြုံအင်အား နည်းပါးလျက်ရှိသောကြောင့် မူဝါဒ
ဆုံးဖြတ်ချက် အများစုမှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း အယူအဆအရ သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအယူအဆ
အရသော်လည်းကောင်း ဆုံး ဖြတ်တတ်ခြင်းမျ ိုး ပိုမိုဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီး သတင်းအချက်အလက်နှင့်
သုတေသနအခြေခံအပေါ် ဆုံးဖြတ် ခြင်းများလည်း အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် စိုးရိမ်စရာ
ကောင်းသည့် အလားအလာတစ်ရပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိလွတ်လပ်စွာရပ်တည်သော သုတေသနအဖွဲ့
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အစည်းများသည် မည်မျှပင်ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် ကောင်းမွန်သည့်သုတေသနစာတမ်း
များကို ရေးသားထုတ်ဝေခြင်းရှိနေသော်လည်း မူဝါဒချမှတ်သူအများစုမှာမူ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း
များနှင့် ကမ္ဘာကျော်ဉာဏ်ကြီးရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှပေးအပ်သော အကြံပေးချက်များ
ကိုသာ လက်ခံစဉ်းစားလေ့ရှိပြီး ယင်းတို့၏မူဝါဒ ချမှတ် ရေးတွင် ပင်တိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။
(Think Tank Initiative 2018)
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများသာမက အချ ို့သောအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ
က လည်း မူဝါဒရေးရာသုတေသနလုပ်ငန်းများသို့ ချဲ့ထွင်ဆောင်ရွက်လာသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ အားဖြင့် ရပ်ရွာအဆင့်များတွင် တွင်ကျယ်စွာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် Enlightened Myanmar Research Foundation (EMReF) အဖွဲ့အစည်းသည် ယခုအခါ ဖောင်ဒေရှင်းတစ်
ခုအဖြစ် ထူထောင်၍ မူဝါဒရေးရာသုတေသန လုပ်ငန်းများသာမက သုတေသနစွမ်းရည်မြှင့်တင်
ခြင်းလုပ်ငန်းများကို

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊

အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊

ဒေသန္တရအစိုးရ

များနှင့် အလှူရှင်အသိုင်းအဝိုင်းကြား တွင်ကျယ်စွာ ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုနယ်ပယ်တွင်
မကြာသေးခင်က ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သော အင်းလျားသုတေသန အဖွဲ့ အစည်းမှာလည်း လူမှုသိပ္ပံဆိုင်ရာ
သုတေသနလုပ်ငန်းများဖြင့် အထူးသဖြင့် ပညာရပ်နှင့် ကျောင်းသုံး သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုလည်း
အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်လာသော သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ် ပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်း
သည် ပွင့်လင်းမြင်သာဖောင်ဒေးရှင်း (OSF) နှင့် LIFT35 မှ အကူအညီအထောက် အပံ့များရရှိခဲ့ပြီး
ကျောင်းသုံးပြဌာန်းစာအုပ်တစ်ခုအဖြစ် လူမှုရေးသိပ္ပံသုတေသနနည်းပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်း
များကိုလည်း အောင်မြင်စွာရေးသား ပြုစုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဘွဲ့မရရှိသေးသော ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသား
အများစု အသုံးပြုနိုင်မည့် “လူမှုသုတေသန နည်းနိဿယလက်စွဲ” ဟူသောစာအုပ်ကို အင်္ဂလိပ်၊
မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေဖြန့်ချ ိခဲ့သည်။ ၎င်းစာအုပ်သည် Online ပေါ်တွင် လွယ်လင့်တကူရယူ
ဆည်းပူးနိုင်ပြီး ယင်းတို့အားမှာကြားပါက စာအုပ်ကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်း
သည် သုတေသနချဉ်းကပ်မှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများပံ့ပိုးမှုကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး
ဘွဲ့သင်တန်းများအတွက် ကျောင်းသားများသာမက ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများလည်း တက်ရောက်
သင်ကြားလေ့ရှိပါသည်။

အင်းလျားအဖွဲ့အစည်းသည်

နိုင်ငံတကာသုတေသီများနှင့်

ပြည်တွင်း

သုတေသီများအကြား ပေါင်းကူးသဖွယ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ယင်းတို့၏ ဒေသန္တရလိုအပ်ချက်များကို
အာရုံစူး စိုက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ လူမှုရေး
သုတေသန စွမ်းရည်နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ
လည်း များစွာပေါ်ထွန်း လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြား ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော
သုတေသနအဖွဲ့အစည်း တစ်ချ ို့မှာ ကချင်ပြည်နယ်တွင် အခြေစိုက်သော ကချင်မြေသုတေသနအဖွဲ့
အစည်း၊ ချင်းပြည်နယ်တွင် အခြေစိုက်သော ချင်းပေါင်းကူးသုတေသနအဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းနှင့်
အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့်အခါ ယင်း
35
LIFT - Livelihoods and Food Security Fund ကို အလှူရှင်များစုပေါင်းပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တုန့်ပြန်
ခံနိုင်ရည်စွမ်း မြင့်တင်ခြင်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော မိသားစုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအား ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်
သည်။ (LIFT n.d).
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တို့၏ သုတေသနလုပ်ငန်းအများစုမှာ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ သုတေသနလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း
ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် ပြည်နယ် အစိုးရများဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ
ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် အကြံပြုခြင်း၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် အခြားသောပံ့ပိုးမှု
များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းအဖွဲ့အစည်း များသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းများ မရှိသေးပါ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရပါက

မြန်မာနိုင်ငံရှိများစွာသော

အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည်

သုတေသန အခြေခံသည့်အစီရင်ခံစာများ မူဝါဒရေးရာစာတမ်းများကို ရေးသားလျက်ရှိပြီး ယင်း
တို့သည် အင်္ဂ ါရပ်ပြည့်စုံသည့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် ရပ်တည်နေခြင်း မရှိနိုင်ခြင်းမှာယင်း
တို့သည် အလှူရှင် အထောက်အပံ့များကို လုံးဝမှီခိုနေရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ယင်းတို့
၏သုတေသန အကြောင်းအရာများသည် အလှူရှင်များက အထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်စေလိုသော
ကိစ္စရပ်များဖြစ် နေပြီး ယင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြား အဆိုပါ အထောက်အပံ့များကိုရရှိရေးအတွက်
အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးပမ်းမှုမှာလည်း ပြင်းထန်လာပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ
တွင် ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေကြသော သုတေသီအများစု၏ လစာမှာလည်း နည်းပါးလျက်
ရှိသောကြောင့် ယင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွင်း သုတေသီများ အမြဲတမ်း လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမှုရှိနေ
ပါသည်။ ထိုအခါ ထိုအဖွဲ့အစည်းများ က သုတေသီများကို ကောင်းမွန်သောသုတေသနလုပ်ငန်းများ
လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အချ ိန်ကြာမြင့်စွာ လေ့ကျင့် ပြုစုပျ ိုးထောင်ပြီးမှ သုတေသီတစ်ဦးချင်းအပေါ် ရင်းနှီး
မြှပ်နှံမှု လုပ်ပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းဝန်ထမ်းများအား လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမှုမှာ ကြီးမားသော
ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့အပြင် ယင်းအဖွဲ့အစည်းများသည် လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်
ဒေတာများ စုဆောင်ရေးတွင် အရပ်အတွင်း တရားဝင် မဟုတ်သည့်ဆက်ဆံရေးများကို ကောင်းမွန်
စွာ တည်ဆောက်ထားနိုင်မှသာ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်သောကြောင့် ယင်းတို့
တရားဝင် မဟုတ်သည့်လမ်းကြောင်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲများနှင့် မိတ်ဆွေ
ဖြစ်မှုအပေါ် မှီခိုနေရခြင်းများလည်း ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ယင်းတို့အချင်းချင်းအကြား
သုတေသန လုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းရည်နှင့် အရည်အသွေးကို မည်သို့မြှင့်တင်မည်၊ မည်သို့ကောင်းမွန်
တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မည်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ချဉ်းကပ်မှုများကို ဆောင်ရွက်မည် စသည့်
အများနှင့်ဆိုင်သော တိုးတက်မှုများ ဖြစ်စေရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများ လည်း နည်းပါးလျက်ရှိနေ
ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ ဈေးကွက်သုတေသနအကြံပေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကပညာရေး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး ဖြေလျော့မှုများ ပိုမို ဖြစ်ထွန်းလာသည်နှင့်အမျှ စီးပွားရေး
တိုးတက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများသည်လည်း ပို၍ စီးပွားရေးဆန်ဆန်နှင့် ပုဂ္ဂလိက
ဆန်ဆန် ဆောင်ရွက်လာသည့် အခြေအနေများ ဖြစ်ထွန်းလျက် ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ
အတွေ့အကြုံနှင့် ပြည်ပတွင် ပညာတော်သင်ပြန်လာကြသော မြန်မာပညာရှင်များကလည်း နိုင်ငံ
အတွင်းတွင် ဝင်ရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍက ပေးအပ်သော လစာများသည်
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ကြီးမြင့်သောကြောင့် ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍ အတွင်း၌ ယင်းတို့၏ပညာရပ်များကို ပိုမိုအသုံးချ ဆောင်ရွက်လာ
ခြင်းများလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများကလည်း အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း
များ အတွင်းရှိ ကျွမ်းကျင်သော သုတေသီများကို ငှားရမ်း ဆောင်ရွက်ခြင်းများလည်း ဆောင်ရွက်လာ
ကြပါသည်။
ယင်းသို့သော ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအတွင်း သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသည်
ပြဿနာ တစ်ရပ်ဟု ယူဆ၍ မရသော်လည်း တစ်ဖက်တွင်လည်း ယင်းတို့ချဉ်းကပ်ပုံ ချဉ်းကပ်နည်း
နှင့် သုတေသနကို အသုံးချ၍ ကုမ္ပဏီနှင့် အခြားစီးပွားရေး အကျ ိုးစီးပွားများအတွက် ဆက်နွယ်လာ
သောအခါ ယင်းတို့၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုသည် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာ
ပါသည်။ အချ ို့သော သုတေသနလုပ်ငန်းများသည် အများပြည်သူ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကြည့်ရှု
လေ့လာခွင့် မရကြပဲ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများကို အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများကလည်း
အသုံးပြု နေခြင်းမှာ မေးခွန်းထုတ်ဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။ ဤစစ်တမ်းတွင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူအများစုက
တင်ပြသော အချက်တစ်ရပ်မှာ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သုတေသနတွေ့ရှိချက်
နှင့် အစီရင်ခံစာ အများစုသည် လွှတ်တော်အတွင်း ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကိစ္စများတွင် ပိုမို
တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာကြပြီးသည့် နောက် ယင်းတို့၏စည်းရုံး လှုံ့ဆော်သောအချက်များမှာ ယင်း
တို့ပုဂ္ဂလိကနှင့် ကုမ္ပဏီများအတွက် အကျ ိုး ရှိနိုင်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သော
အခြေအနေများကို တင်ပြဆွေးနွေးသည့်ပုံစံများ ဖြစ်ထွန်းလာခြင်းကြောင့် ယင်းသို့သောချဉ်းကပ်မှု
နှင့် သုတေသနစာတမ်းများ၏ ဘက်လိုက်မှု ကင်းရှင်းခြင်းအရည်အသွေး အပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာ
များစွာ ရှိနေပါသည်။

ဈေးကွက်သုတေသနကုမ္ပဏီများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ လူမှုသုတေသန လုပ်ငန်းများကို ပါဝင် ဆောင်ရွက်နေကြသူ
အဖွဲ့အစည်း အချ ို့မှာ ဈေးကွက်သုတေသနဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများပင် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ
ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများ လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ထွန်းလာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံ
၏ စီးပွားရေး နယ်ပယ်အရပ်ရပ်ရှိ သုတေသနနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူစုဆောင်းခြင်း
လုပ်ငန်းမှာလည်း တွင်ကျယ်စွာ ဖြစ်ထွန်းလျက် ရှိပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ယင်းတို့
၏ သုံးစွဲနေသူများ၊ သုံးစွဲသူများဆိုင်ရာ ဒေတာနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရုံသာမက
မြန်မာနိုင်ငံအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမည့်လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဈေးကွက်
ဆန်ဆန် ကြော်ညာလုပ်ငန်းများ အား သတင်းအချက်အလက် ပြည့်စုံစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့်
လုပ်ငန်းများလည်း ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ထင်ရှားသော ဈေးကွက်သုတေသန ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှာ
MMRD နှင့် MSR တို့ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ် နှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တို့တွင် ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်
။ယင်းတို့သည် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး လူမှုရေးဆိုင်ရာ
သုတေသန အစီရင်ခံစာများကိုလည်း ဥပမာအားဖြင့် MMR - Social Insight, MSR- Social Research
Department စသဖြင့် သီးခြား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယင်းဌာနများ၏ အခြား
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အာရုံစူးစိုက်ကာ ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေ
များ၊ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ထို့အပြင် အစိုးရသိလိုသော ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အမြင်
များကို စုဆောင်းသည့် လုပ်ငန်းများ စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်
MSR၏ လူမှုသုတေသနဌာနသည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက ဆောင်ရွက်လိုသော အထူးသဖြင့်
ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ ချမှတ်ပေးသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ
JICA, QICA နှင့် DFID တို့မှဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများကိုလည်း ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း
သိရှိရပါသည်။

ကြီးမားသောနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအကြံပေးအဖွဲ့အစည်းများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ စီးပွားရေးချဲ့ထွင်ရန်
ကြိုးပမ်းလာသည့် အပေါ် နိုင်ငံတကာ အကြံပေးကုမ္ပဏီများလည်း စတင်အခြေချ ဆောင်ရွက်လာ
ပါသည်။ ယင်းတို့သည်အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူ ကုမ္ပဏီများနှင့် အခြားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
အား မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သော အကြံပေးမှုနှင့် ပံ့ပိုးရေးလုပ်ငန်း
များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။
အဆိုပါ အကြံပေးကုမ္ပဏီများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မက်ခရိုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
များအပြင် ကဏ္ဍအလိုက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ အထူးသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ငွေရေးကြေးရေး
ကဏ္ဍများတွင် ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်လျက်ရှိသော အချက်အလက်များကို စုဆောင်း၍ အစီရင်ခံစာများ
ထုတ်ပြန် လေ့ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထင်ရှားသော ကုမ္ပဏီတစ်ချ ို့မှာ Roland Berger ကဲ့သို့
ကမ္ဘာတွင်ဒုတိယ အဆင့်အတန်းတွင်ရှိသည့် အကြံပေးကော်ပိုရေးရှင်းကဲ့သို့ ကုမ္ပဏီများကလည်း
မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ကြီးမားသော စီမံကိန်းများအတွက် အကြံပေးခြင်းနှင့် အစိုးရ၏ စိတ်ချ
ယုံကြည်မှုများကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာ ခံယူရရှိကာ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့ကြီး
သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖြေလျော့ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အရေးပါသော
အခန်းကဏ္ဍမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော် ၏ ပထမဦးဆုံးသော ပြည်ပဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း
များအား တင်ဒါခေါ်ယူသည့်ဖြစ်စဉ်တွင် ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။
(Trautwein Hammon 2015) များမကြာမီက ဤကုမ္ပဏီသည် ဗဟိုဘဏ်၏ နိုင်ငံခြားဘဏ်များ
ရွေးချယ်ရေး တင်ဒါတွင် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဘဏ်များဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများ
အားလည်း ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ (Mizzima 2019) ထို့အပြင် အခြားကမ္ဘာကျော်
အတိုင်ပင်ခံ ကော်ပိုရေးရှင်းများဖြစ်သော Mckinsey, PWC, Deloitteတို့ လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်
လျက်ရှိပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးမှုအကြံပေးအဖွဲ့များ
နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အကြံပေး အဖွဲ့များဖြစ်ကြသော Adam Smith International နှင့် Oxford
မူဝါဒရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်း တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယင်းတို့၏ ရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ်၍
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သုတေသန လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရှိ အကြံပေး ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်လျက်
ရှိရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်များကို ယှဉ်ပြိုင် ရယူရာတွင်လည်း အပြိုင်အဆိုင်

ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ယင်း

အဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော အရပ်
ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြိုင်ဆောင်ရွက် လာခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အမျ ိုးသား ဒီမိုက
ရေစီအဖွဲ့ချုပ် အောင်နိုင်ပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာအစိုးရများမှ ထောက်ပံ့လျက်ရှိသော
ဖွံ့ဖြိုးမှု အထောက်အကူ အစီအစဉ်များတွင် မြန်မာ နိုင်ငံအစိုးရ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိစေရန်
ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးစက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Oxford Policy Management (OPM) မှာမူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ရုံးခန်း အသစ်
တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အပြိုင် သုတေသန လုပ်ငန်းများကို
စတင် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည် ဖွံ့ဖြိုးမှု အထောက်အပံ့များဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော
စီမံကိန်းများ၏ လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် ပြန်လည် သုံးသပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို အထူးပြု
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ လူမှုအကာအကွယ်နှင့် ပညာရေး
ကဏ္ဍဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့များနှင့်အပြိုင် ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့
အစည်းများကလည်း သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဖွံ့ဖြိုးရေး
ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၏ ရုံးခွဲတစ်ခုအနေဖြင့်လည်း လုပ်ကိုင်နေသည့်
သာဓကများလည်း ရှိပါသည်။ ယင်းမှာ SPPRG-Lodestar ဟူသည့် နိုင်ငံတကာသုတေသနကုမ္ပဏီ
တစ်ခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်၍ ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး
စသော ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး သုတေသနအရည်အသွေး
မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းများကိုလည်း ပေးအပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုကုမ္ပဏီသည် LIFTနှင့် DFID စသည့် အလှူရှင်များက ပံ့ပိုးပေးထားသော သုတေသနအကြံပေး
စီမံချက်များစွာ တို့ကို အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိပါသည်။ နောက်အမျ ိုးအစား တစ်ရပ်မှာ
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူမှုရေး အကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ ကို ဆန်းစစ်သော ကုမ္ပဏီများ
ကလည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာပြီး သုတေသနလုပ်ငန်း
အသီးသီးကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများက မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီမံ
ချက်များသည် အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ထားသော ကောင်းမွန်သည့် အလေ့အကျင့် များ
နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေကြောင်း
လေ့လာသုံးသပ်မှု အစီရင်ခံစာနှင့် သုတေသနစာတမ်းများကိုလည်း ထုတ်ပြန်ကာ ဝန်ဆောင်မှုများ
ပေးအပ်လျက် ရှိပါသည်။
အကြမ်းအားဖြင့်ဆိုရသော် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကြံပေးအဖွဲ့အစည်းများသည် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ
ရှိပြီးသား နိုင်ငံခြားသား သုတေသီအများစုကို ဦးစားပေးအသုံးချလေ့ရှိပြီး ယင်းတို့မနိုင်နင်းသော

105

အချ ို့သော ကိစ္စရပ်များတွင်မူ ပြည်တွင်းသုတေသီများကို အကူအဖြစ်ဝန်းရံဆောင်ရွက်စေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေ အထားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီးတင်ပြရမည်ဆိုပါက ဖွံ့ဖြိုးမှုအကြံပေးကုမ္ပဏီများနှင့်
သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများအကြား ကွာခြားမှုမှာ အကြံပေးကုမ္ပဏီအများစုသည် အမြတ်အစွန်း
ရရှိရေးကို ဦးတည်ပြီး ယင်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၏လစာမှာလည်း များစွာ မြင့်မားလျက်ရှိပါသည်။
သုတေသန အဖွဲ့အစည်းများမှာမူ အများ ပြည်သူအကျ ိုးအတွက်ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပြီး လူထု
စည်းရုံးရေး၊

ပညာပေးရေးကိစ္စများကိုလည်း

ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။

သို့ရာတွင် ယင်းတို့ဆောင်ရွက်နေသောသုတေသန လုပ်ငန်းများမှာ များသောအားဖြင့် ထပ်နေပြီး
ယခုအခါ သုတေသနနယ်ပယ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူ အဖွဲ့အစည်းများ အများအပြားထူထပ်
လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

လွတ်လပ်သောအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သုတေသန ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်စဉ်တွင် လွတ်လပ်သော အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ၊
ပညာရှင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အရေးကြီးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ အနေဖြင့်
နိုင်ငံတကာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လေ့လာ သုံးသပ်မှုနှင့် အကြံပြု တင်ပြချက်များကို အလေးပေး
ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော်လည်း အဆိုပါပံ့ပိုးမှုမှာ အကန့်အသတ် ရှိနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
များသောအားဖြင့် နိုင်ငံခြား အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြား အထောက်အပံ့စီမံကိန်း
များတွင် လိုအပ်လျက် ရှိသော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်
ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိပါသည်။ ဤသုတေသန အစီရင်ခံစာအတွက်
မေးမြန်းခံရသူ အများစု၏ ဖြေကြားချက် တစ်ရပ်မှာ များသောအားဖြင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း
များသည် နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသာ ငှားရမ်းလိုလေ့ရှိပြီး ယင်း
တို့အား ပြည်တွင်းသုတေသီများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ သုတေသီအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်များအဖြစ် အထူး
ခန့်အပ် ဆောင်ရွက်စေလျက် ရှိပါသည်။ ဤသို့လျှင် ပြည်တွင်းသုတေသီများအနေဖြင့် မည်သို့ပင်
အတွေ့အကြုံများစွာ ရှိစေကာမူ များသောအားဖြင့် သုတေသနစီမံချက်များတွင် အကူ အခန်းကဏ္ဍ
မှသာ ဆောင်ရွက်ပေးရလေ့ ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ပြည်တွင်းသုတေသီများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း
အစည်းအဝေးနှင့် အခမ်းအနားများ စီစဉ်နိုင်ရန် (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်း၏ အချ ို့သော နက်ရှိုင်းသည့်
ကိစ္စရပ်များကို ပြန်လည် ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်၍ ငှားရမ်းခြင်းဟုလည်း သိရှိရ
ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ ပါဝင်လာမှုမှာ ယခုအခါ များစွာ ဖြစ်ထွန်း
လာပြီး ယင်းကျောင်းများမှ ထွက်ရှိလာသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကလည်း ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ
၏လိုအပ်လျက်ရှိသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို ရယူလျက်ရှိရာ များသောအားဖြင့် ယင်း
အလုပ်အကိုင်များသည် လစာနှုန်းမြင့်မားသောကြောင့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများသို့လည်း ကျောင်းသူ၊
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ကျောင်းသားများ အပြိုင်အဆိုင် တက်ရောက်လိုမှု များပြားလျက်ရှိပါသည်။ ထိုကျောင်းများတွင်
လူမှုသုတေသနလုပ်ငန်းကို လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်အနေဖြင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြ
ပေးအပ်ခြင်း မရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများနှင့် ထိုကျောင်းများ
သို့ တက်ရောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်အများစုသည် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးနေ
သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ထိုသို့သော ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းသည်
အစိုးရ ၏ ပညာရေးစနစ် အားနည်းချက်များ ပေါ်တွင်လည်း များစွာ သက်ဆိုင်နေပါသည်။ ပထမ
အချက်မှာ တက္ကသိုလ်အဆင့် ပညာရေးတွင် တက္ကသိုလ်များရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ယခု
ထက်တိုင် ကောင်းမွန်သော စနစ် မရှိသေးဘဲ ဒသမတန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်း၊ အမှတ်စာရင်း
ပေါ်မူတည်၍ ဘာသာရပ်များကို ခွဲခြားသင်ကြားစေခြင်းသည် တက္ကသိုလ်အဆင့်ပညာရေးအတွက်
ကြီးမားသော အားနည်းချက်တစ်ရပ် ဖြစ်နေပါသည်။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားအများစု အနေဖြင့်
မိမိဆယ်တန်း အောင်စာရင်းအမှတ်နှင့် ကိုက်ညီသော ဘာသာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသည့်တိုင်
ယူရသည့် အခြေအနေမျ ိုးလည်းရှိနေရာ ကျောင်းသူကျောင်းသား၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် တိုင်းတာလျှင်
သော်လည်းကောင်း၊ ဈေးကွက်၏ လိုအပ်ချက် နှင့်တိုင်းတာလျှင်သော်လည်းကောင်း တက္ကသိုလ်
ပညာရေးစနစ်သည် လွဲမှားလျက် ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဆယ်တန်း
အောင်မှတ် မကောင်းသောကြောင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော ဘာသာရပ်များကို ရွေးချယ်ခွင့်မရှိ
သော ကျောင်းသူကျောင်းသား အများစုအနေဖြင့် အခြားရွေးစရာမရှိပဲ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများမှပေး
ပို့လျက်ရှိသော သင်တန်းများကို တက်ရောက်၍ မိမိစိတ်ဝင်စားရာဘာသာရပ်များကို သင်ယူရသည့်
အခြေအနေမျ ိုး၌ ရှိနေပါသည်။ (Phyu 2018 A) ဒုတိယအချက်မှာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများတွင် ဆရာ
နှင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားအချင်းချင်း ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ အတူတကွ
ဆွေးနွေး လေ့လာခြင်း၊ သုတေသနစွမ်းရည်ကို အသုံးချ၍ ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို လေ့လာဆန်းစစ်
ခြင်းစသည့် သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ပုံစံများမှာလည်း ဆန်းသစ်သောသဘာဝ ရှိသောကြောင့် အစိုးရ
တက္ကသိုလ်များတွင် သင်ကြားပေးလေ့ရှိသည့် ဆရာမှတပည့်သို့ ပညာဖြန့်ဖြူးသည့် ပုံစံထက် ပိုမို
ကြိုက်နှစ်သက်ဖွယ်ရာ ရှိနေပါသည်။ (အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ရန်ကုန်၊ မြန်မာအင်ပီရီယယ်ကောလိပ်)
ထို့အပြင် အချ ို့သော ပုဂ္ဂလိက ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ကျောင်းများသည် ဥပမာ Strategy First University နှင့် မြန်မာအင်ပီရီယယ်ကောလိပ်တို့သည် နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များနှင့်လည်း ပူးပေါင်း၍
နိုင်ငံတကာအသိ အမှတ်ပြုဘွဲ့လက်မှတ်များ ရရှိနိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိကြောင်း
သိရှိရပါသည်။ ယင်း အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မည်သို့သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် အဆိုပါ ဘွဲ့
လက်မှတ်များကို ပေးနိုင်သည်၊ ယင်းတို့၏ အစီအစဉ်များသည် သတ်မှတ်ထားသော စံချ ိန်စံညွှန်းများ
နှင့် ပြည့်မှီခြင်း ရှိ/မရှိစသည် တို့ကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲရန် ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း

မရှိသေး

သောကြောင့် ယင်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့် အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များ
အပေါ် အမြန်ဆုံး သတ်မှတ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ သွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ (Phyu 2018 A)
အချ ို့သော ပုဂ္ဂလိကစွမ်းဆောင်ချက်အချ ို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရည်အချင်း တောက်ပြောင်ပြီး
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သား ကျောင်းသူကျောင်းသားအချ ို့ကို ရွေးချယ်ထုတ်နုတ်၍ နိုင်ငံတကာကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်
များတွင် ပညာ ဆက်လက်သင်ယူခွင့် ရရှိစေရန် မွမ်းမံသင်ကြားပေးသော အစီအစဉ်များပင် ဖြစ်
ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကောလိပ်အကြို အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထူးချွန်သောကျောင်းသား
များကို တက်ကြွသော ဝိဇ္ဇာပညာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းတစ်ခုအား ပေးကြား၍ ယင်းတို့ကို
အမေရိကန် တက္ကသိုလ်များတွင်

ဆက်လက် သင်ကြားခွင့်ရရှိစေရန် ပံ့ပိုးပေးသော အစီအစဉ်ဖြစ်

ပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင် လူမှုသိပ္ပံ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနအခြေခံ လေ့လာဆန်းစစ်ရေး
စွမ်းရည်များကို သင်ကြားပေးလိုက်ပြီး လိုအပ်သည့် ပညာရည်ချွန်ဆုများ ရရှိအောင် ပံ့ပိုးပေးသည့်
အစီအစဉ်တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပါရမီပညာရေးတက္ကသိုလ်သည်လည်း
ထိုသို့သောပညာရေးအဆင့်များကို ပြည်တွင်း၌ပင် သင်ကြားပို့ချ၍ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား
လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်များတွင် စိတ်ဝင်တစားသင်ကြားလာစေရန် အခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်လျက်ရှိ
ပါသည်။ ထိုတက္ကသိုလ်မှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများကို တစ်နှစ်တိတိ အခမဲ့
ပညာသင်ဆုဖြင့်ပေးအပ်ကာ သင်ယူစေပြီး နိုင်ငံတကာ သင်တန်းများသို့ ချ ိတ်ဆက်၍ ဆက်လက်
သင်ယူနိုင်စေရန် စီစဉ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
	ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင် ပုဂ္ဂလိကပညာရေးကဏ္ဍတွင် လျင်မြန်စွာ ထွန်းကားလာသည်နှင့်အမျှ
ထိုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အရည်အသွေးများနှင့် စံချ ိန်စံညွှန်းများကို မှတ်ကျောက်တင် စစ်ဆေးရန်လည်း
အထူး လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့သော ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း
အက်ဥပဒေအရ ယခုအခါ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်မည့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဥပဒေကြမ်း
တစ်ရပ် ကိုလည်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက မကြာခင်ကရေးသားပြီးစီးခဲ့ပြီဟု သိရှိရပါသည်။ ယင်း
ဥပဒေအရ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအားလုံးသည် ယင်းတို့သင်ယူမည့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအား ပြည်တွင်း
ရှိတက္ကသိုလ် ကျောင်းများရှိ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခုခုနှင့်
အညီ ပေးပို့သွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပြီး ငါးနှစ်သက်တမ်းရှိမည့်လိုင်စင်အား ရယူဆောင်ရွက်သွား
နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ယင်းလုပ်ငန်းများကို စီမံကွပ်ကဲရန် ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ရပ်အားဖွဲ့စည်း
လျက် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ၏ အဆောက်အအုံများ၊ သင်ကြားရေးပုံစံများ၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ
နှင့် လုံခြုံရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်း ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်
ခြင်းရှိ/မရှိကို အမြဲစီမံကွပ်ကဲကြည့်ကြပ် အကဲဖြတ်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ (Kensoe 2019) ပုဂ္ဂလိက
ကျောင်းများအပေါ် စီမံခန့်ခွဲမှုအုပ်ချုပ်ရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ရပ်အမြန်ဆုံးပေါ်ထွန်းလာသည်နှင့်အမျှ
ယင်းကျောင်းများမှထွက်ရှိလာမည့် သုတေသနရလဒ်များသည်လည်း ယခုလက်ရှိလိုအပ်လျက်ရှိ
သော သုတေသနနယ်ပယ်အတွက် များစွာအထောက် အကူပြုလိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းရပါသည်။

၃၊၃။ နမူနာကောက်ယူသည့် ဗျူဟာ
DRA ၏တတိယအပိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သုတေသနစနစ်၏ အခြေအနေနှင့် သုတေသန
အသိုင်းအဝိုင်း အလုပ်လုပ်ပုံအား တိုင်းတာအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အား အကောင်
အထည်ဖော်ရန်အတွက်၊ ဤလေ့လာမှုသည် နမူနာကောက်ယူသည့် ဗျူဟာအားတည်ဆောက်ခဲ့
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သည်။ နမူနာစမ်းသပ်ပြုလုပ်သည့် အင်တာဗျူးများနှင့် ရှေ့ကလုပ်ပြီးခဲ့သည့် သုတေသနများကို
လေ့လာခြင်းဖြင့် ရရှိထားသည့် သုတေသနဆောင်ရွက်ကြသူများ အရေအတွက်ကို စစ်တမ်းကောက်
ရန်အတွက် ထိုနမူနာဗျူဟာအား အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ (ယခင်အခန်းများကိုကြည့်ပါ)။ ဤလေ့လာ
မှုအတွက် လေ့လာရန် ဦးတည်ထားသော သုတေသီများအား သုတေသန အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း
သူတို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည့် အခန်းကဏ္ဍပေါ်မူတည်ပြီး အဓိကအုပ်စု သုံးစု ခွဲထားသည်။
DRA လမ်းညွှန်ချက်များအရ၊ ၎င်းတို့အား သုတေသီများ၊ သုတေသနလုပ်ငန်းအား စီမံသူများနှင့် မူ
ဝါဒအသိုင်းအဝိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည် (GDN 2017)။
အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍများ (HEIs)၏ တသီးတခြားရပ်တည်နေမှု (ဖြစ်နေမှု)နှင့် မပြည့်စုံ
သည့် အခြေအနေတို့ကြောင့် ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍပြင်ပမှ သုတေသီ
များဟူ၍ နှစ်မျ ိုး ခွဲခြားထားပါသည်။36 ထိုသို့ခွဲခြားရခြင်းမှာ ဤသုတေသီအဖွဲ့တို့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့
ရသည့် မတူညီကြသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ပြည့်စုံလေးနက်စွာ နားလည်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဤ
သုတေသနအတွက် လေ့လာသည့် သုတေသီများထဲတွင် အကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းမှာ ပညာရေးဌာနမှ
သုတေသီများဖြစ်ကြပြီး လေ့လာမည့် သုတေသီများကို အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါသည့် နမူနာရွေးချယ်သည့်
နည်းကို အသုံးပြုပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အဆင့်မြင့်ပညာ
ရေး ကဏ္ဍများ (HEIs)ကို သုတေသနအထူးပြု HEIs နှင့် သုတေသနကို အထူးမပြုသည့် (HEIs)
ဆိုကာ နှစ်မျ ိုးခွဲခြားထားသည်။ ဤနှစ်မျ ိုးသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတက္ကသိုလ်၊ သိပ္ပံနှင့်ဝိဇ္ဇာ
တက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်များအားလုံးတွင် တည်ရှိကြပြီး သုသေသီအားလုံးသည် လူမှု
သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သတ်နေကြသည်။ ပထမဆင့်အနေဖြင့် တက္ကသိုလ်များအား အစုများခွဲလိုက်
ခြင်းအားဖြင့် နမူနာရယူမည့် အရွယ်ပမာဏကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အဆင့်ကို ရရှိစေသည်။ ဒုတိယ
အဆင့်တွင် သုတေသန အထူးပြုသည့် HEIs အစုမှ သုတေသီများကို စစ်တမ်းကောက်ယူရန်အတွက်
သေချာစွာရွေးချယ်ပါသည်။ ဇယား (၃) သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှုသိပ္ပံသုတေသနများ ပြုလုပ်သော
အစိုးရ HEIs စာရင်း အပြည့်အစုံကို ဖော်ပြထားသည်။ 37

36

ဤအမျ ိုးအစားနှစ်မျ ိုး၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနိဒါန်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။

37

‘လူမှုသိပ္ပံသုတေသန’တွင် မည်သည့်အရာတို့ ပါဝင်ကြောင်း ဆွေးနွေးမှုကို နိဒါန်းအခန်းတွင် ကြည့်ပါ။
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ဦးတည်သည့် သုတေသီဦးရေနှင့် ရွေးချယ်သည့် စံများ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၁၄ ခုတွင် တည်ရှိနေကြသည့် တက္ကသိုလ်များတွင် ဤ
လေ့လာမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တက္ကသိုလ်မှာ ၆၀ ကျော်ရှိသည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးဦးစီးဌာန၏
မကြာသေးမီက

စာရင်းဇယားများအရ

သင်ကြားရေး၀န်ထမ်းများ၏

၁၀ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ

သုတေသနစာတမ်း တစ်စောင် ရေးသားခဲ့သည်။ ဤနောက်ခံအခြေအနေတွင် DRA ၏ ရွေးချယ်ရေး
ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ရွေးချယ်ခြင်းမှာ မသင့်လျှော်သဖြင့် အသုံးမပြုရန် သုတေသန
အဖွဲ့မှ ယူဆခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့် သီးခြားလက္ခဏာများနှင့်
ပြည့်စုံသည့် သုတေသီဦးရေကို သတ်မှတ်ရန်အတွက် ရွေးချယ်မှုစံနှုန်းများကို အဖွဲ့က ချမှတ်ပါသည်။
ပထမစံနှုန်းမှာ သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်၏ ရှုထောင့်သုံးရပ်ဖြစ်သည့် သုတေသနပြုလုပ်မှု၊ ဖြန့်ဝေမှုနှင့်
အသုံးပြုမှုတို့ အားလုံးရှိနေသည့် ဒေသများကို ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒေသအား ထိုအချက်များ သုံး
ပြီး ရွေးချယ်ရခြင်းမှာ ဤလေ့လာမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သုတေသနများ ပြုလုပ်ခြင်းသပ်သပ်အတွက်
တင် မဟုတ်ဘဲ သုတေသီများ ကြုံတွေ့ရသည့် စိန်ခေါ်မှုနှင့် အခွင့်အရေးများ၏ ကဏ္ဍအားလုံးနှင့်
ဆိုင်သော အချက်အလက်များကိုလည်း စုဆောင်းလိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတွင်း ဒေသအများ
အပြားတွင် သုတေသီများသည် သုတေသန တွေ့ရှိချက်များအား ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ
သုတေသနကို ပြုလုပ်ကြသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ ဆက်နွယ်မှုဇယား (stakeholder mapping)
ဆိုင်ရာ အခန်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သလို၊ ဒေသဆိုင်ရာ HEIs များတွင် ပြုလုပ်ကြသည့် သုတေသန

များ

စွာတို့သည် ပညာရေးအတွက် သို့မဟုတ် ရာထူးတိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ကြခြင်း သက်သက်သာ
ဖြစ်သည်။ သုတေသနအသိုင်းအဝန်းတွင် လေ့လာမှုများကို ဆက်လက် တိုးချဲ့လုပ်နိုင်ရန်မရည်ရွယ်
ကြပေ။ သို့ဖြစ်၍ ထိုသုတေသန အတွေ့အကြုံများသည် သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်လုံးနှင့်ဆိုင်
သည့် အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များကို မဖေါ်ထုတ်နိုင်ကြပါ။
ဒုတိယစံသတ်မှတ်ချက်မှာ သုတေသန အခြေခံအဆောက်အအုံများ လုံလောက်စွာရရှိခြင်း
နှင့် သုတေသနများပြုလုပ်ရန် အထောက်အကူပြုသည့် အဆောက်အအုံများဖြစ်သည့်၊ ဥပမာ ပြည့်စုံ
သည့် စာကြည့်တိုက်များ၊ အင်တာနက်ချ ိတ်ဆက်မှုနှင့် သုတေသီများ အသုံးပြုနိုင်ရန် ကွန်ပျူတာတို့
ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ HEIs များစွာတွင် သုတေသနပြုလုပ်ရန်နှင့် သုတေသနစာတမ်းများ
ရေးသားလိုသည့် သုတေသီများ ရှိနေနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့တွင် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်
သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် အဓိကကျသည့် အရင်းအမြစ်များ မရှိကြပေ။ ထိုပြဿနာများ
အား သုတေသနစနစ်၏ ပြင်ပရှိ အကြောင်းအချက်များအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ ဥပမာ၊ သုတေသန
ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အလှမ်းကွာဝေးသည့် HEIs များရှိ သုတေသီများသည် သုတေသန အသိုင်း
အဝန်း တစ်ခုလုံးအပေါ် အားသက်ရောက်မှု အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အရည်အချင်းပြည့်မီမှု စံနှုန်းများအရ ဤလေ့လာမှုအတွက် ရည်မှန်းထားသော လူဦးရေကို
အဓိကမြို့ကြီးနှစ်မြို့ ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမှ ကောက်ယူခဲ့သည်။ ဤမြို့ကြီး နှစ်မြို့မှ
ကောက်ယူခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များကို ဖြန်ဖြူး
ခြင်းနှင့် သုတေသန ရလဒ်များကို အသုံးပြုခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည့် အဓိကသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်များ
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အားလုံးနီးပါးကို ဤမြို့ကြီးနှစ်မြို့တွင် ဆောင်ရွက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တက္ကသိုလ်
များတွင် သုတေသန ပြုလုပ်ရန်အတွက် လုံလောက်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဥပမာ
စာကြည့်တိုက်များနှင့် အချက်အလက်များ သိုမှီးထားသည့်နေရာ (ဒေတာဘေ့စ်)များအား ချည်းကပ်
အသုံးပြုနိုင်ကြသည်။ ဇယား ၄ သည် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် လေ့လာမည့် နမူနာလူဦးရေကို အလွှာ
အလိုက် ရွေးချယ်ထားသည့် တက္ကသိုလ် ၁၆ ခုကို ဖေါ်ပြထားသည်။
ဒုတိယအဆင့်တွင် သုတေသနအဖွဲ့သည် ချ ိန်ညှိ စံနှုန်းတစ်ရပ်ကို သုံးပြီး HEIs များကို အုပ်စု
သုံးခုခွဲသည်။ ၎င်းတို့မှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တက္ကသိုလ်များ၊ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များနှင့်
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့ ဖြစ်သည်။ “အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း” (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်) ဟူသော
ဝေါဟာရကို တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် အမြင့်ဆုံးအောင်အမှတ် ရရှိကြသူ ကျောင်းသားများ
သာ တက်ရောက်နိုင်သည့် တက္ကသိုလ်များကို ရည်ညွှန်းသည်။ အောင်မှတ်နည်းသည့် ကျောင်းသား
အများစုသည် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များသို့သာ သွားနိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များသို့

၀င်

ခွင့် အမှတ်သည်လည်း ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များ၏ ဝင်ခွင့်အမှတ်ထက် ပိုမြင့်မားပြီး အသက်မွေး
ဝမ်းကြောင်းတက္ကသိုလ်များ၏ ဝင်ခွင့်အမှတ်နှင့် တန်းတူဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေး ဦးစီးဌာန
၏ နောက်ဆုံး စာရင်းဇယားများကိုသုံးပြီး အုပ်စုတစ်စုစီအတွက် နမူနာကောက်ယူမှု အချ ိုးအစား
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တက္ကသိုလ်များ ၏ ဝင်ခွင့်အမှတ်နှင့် တန်းတူဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်
ပညာရေး ဦးစီးဌာန၏ နောက်ဆုံး စာရင်းဇယားများကို သုံးပြီး အုပ်စုတစ်စုစီ အတွက် နမူနာ
ကောက်ယူမှု အချ ိုးအစားကို ခွဲဝေပါသည်။ အထူးသဖြင့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းများ အားလုံးရှိ ဌာန
များ၏ သုတေသန စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်သော အချက် အလက်များ ကို အသုံးပြုပါသည်။
တရားဝင်အချက်အလက်များအရ

ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များသည်

အဆင့်မြင့်ပညာရေး

သင်ကြားရေး ၀န်ထမ်းများ၏ ၅၀ ရာနှုန်းနီးပါး (သို့) သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း ၁၁၇၆၇ ဦး ရှိသည်။
သို့သော်

ထို၀န်ထမ်းများ၏

၂

ရာခိုင်နှုန်းသာ

လူမှုသိပ္ပံသုတေသနစာတမ်းများကို

၎င်းတို့၏

ဝန်ထမ်း ကာလအတွင်း ရေးသားထုတ်ဝေကြသည်။38 အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တက္ကသိုလ်များ၏
ဌာနများသည် အရွယ်အစားအားဖြင့် သေးငယ်သော်လည်း သင်ကြားရေး ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ ၁၀
ရာခိုင်နှုန်းသည် သုတေသနစာတမ်းများကို ထုတ်လုပ်ကြသဖြင့် တက္ကသိုလ်များအကြားတွင် လူမှု
သိပ္ပံ သုတေသန ထုတ်လုပ်မှုတွင် အမြင့်မားဆုံး ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏကို ကိုယ်စားပြုနေပါသည်။
ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်များကို ပြည်နယ်အားလုံးနီးပါးတွင် တွေ့နိုင်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် စုစုပေါင်း
ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ် ၂၃ ခု ရှိသည်။ ထိုတက္ကသိုလ်များသည် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်
လျှင် အခြားတက္ကသိုလ်များများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထုတ်လုပ်မှု အားကောင်းကြ၏။

၎င်းတို့သည်

သုတေသနပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တီထွင်ကြံဆမှုများ ရှိကြသည်။ ၎င်းတို့၏ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း
၁၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် သုတေသနစာတမ်းများကို ရေးသားခဲ့ကြသည်။ CESD သည် ကွန်ပျူတာ
တက္ကသိုလ်များမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ (သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများ) ရေးသားထားသော သုတေသန
စာတမ်းများ၏ ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုလုံးအား ကြည့်ရှုရန် လက်လှမ်းမမှီသောကြောင့် ထိုသုတေသန
38

(စာရေးသူများ လက်ထဲရှိ) HEIs များ၏ သုတေသနထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ဌာနတွင်းအစိုးရ အစီရင်ခံစာမှ ယူသည်။
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ဇယား (၃) မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူ့အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ စုစုပေါင်းအရေအတွက်
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တက္ကသိုလ်
(၁၀)ခု

ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်
(၃၄)ခု

စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်

(1)

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

(1)

ရန်ကုန်

(2)

မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်

(2)

မုံရွာ

(3)

ပုသိမ်တက္ကသိုလ်

(3)

မိတ္ထီလာ

(4)

စစ်တွေတက္ကသိုလ်

(5)

မန္တလေးတက္ကသိုလ်

ပညာရေး တက္ကသိုလ်

(6)

မကွေးတက္ကသိုလ်

(4)

ရန်ကုန်

(7)

မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်

(5)

စစ်ကိုင်း

(8)

တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်

(6)

စိုက်ပျ ိုးရေးတက္ကသိုလ် (9)

(7)

သစ်တောတက္ကသိုလ်

(10) အဝေးသင်တက္ကသိုလ်

(8)

မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ

(11) နိုင်ငံခြားဘာသာ

ဆေးတက္ကသိုလ်

(1)

ဒဂုံတက္ကသိုလ်

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး

(13) ပြည်တက္ကသိုလ်

တက္ကသိုလ်

(14) မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်

(10) အမျ ိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှု

(15) တောင်ငူ တက္ကသိုလ်

ပညာ ဒီဂရီကောလိပ်

(16) ထားဝယ်တက္ကသိုလ်

(2)
(3)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(စစ်တွေ)

(4)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(မန္တလေး)

(5)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(မကွေး)

(6)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(မြစ်ကြီးနား)

(7)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(တောင်ကြီး)

(8)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(မုံရွာ)

(9)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ပြည်)

(10) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

တက္ကသိုလ်
(19) ပခုက္ကူ တက္ကသိုလ်

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ပုသိမ်)

(17) ရတနာပုံတက္ကသိုလ်
(18) ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ရန်ကုန်)

တက္ကသိုလ်
(12)

(9)

မုံရွာ တက္ကသိုလ်

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(၂၃)ခု

(မိတ္ထီလာ)
(11) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

(20)

ဘားအံ တက္ကသိုလ်

(21)

လားရှိုး တက္ကသိုလ်

(22)

ကလေး တက္ကသိုလ်

(23)

ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း (13) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
တက္ကသိုလ်

(တောင်ငူ)
(12)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ထားဝယ်)
(ပခုက္ကူ)
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(24) ကျောက်ဆည်
(25) တက္ကသိုလ်
(26) ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်
(27) ဗန်းမော်တက္ကသိုလ်
(28) ကျ ိုင်းတုံတက္ကသိုလ်
(29) မြိတ်တက္ကသိုလ်
(30) ပင်လုံတက္ကသိုလ်
(31) မအူပင်တက္ကသိုလ်
(32) လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်
(33) ပဲခူးတက္ကသိုလ်
(34) ရွှေဘိုတက္ကသိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္ကသိုလ်

(14) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ဘားအံ)
(15) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(လားရှိုး)
(16) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ကလေး)
(17) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ဟင်္သာတ)
(18) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ဗန်းမော်)
(19) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ကျ ိုင်းတုံ)
(20) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(မြိတ်)
(21) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ပင်လုံ)
(22) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(သထုံ)
(23) သတင်းအချက်အလက်
နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်း
ပညာတက္ကသိုလ်

အချက်အလက် အရင်းအမြစ်။ အဓိကသတင်းပေးအင်တာဗျူးများပေါ်အခြေခံပြီး စာရေးသူများ၏
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ။

113

ဇယား (၄) - လူမှုသိပ္ပံသုတေသနများ ပြုလုပ်ကြသည့် အစိုးရအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
တက္ကသိုလ်များ

ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များ

ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များ

ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်

မန္တလေးတက္ကသိုလ်

မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

စိုက်ပျ ိုးရေး တက္ကသိုလ်

ဒဂုံတက္ကသိုလ်

သစ်တောတက္ကသိုလ်

ရတနာပုံတက္ကသိုလ်

မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း

အမျ ိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဒီဂရီ

တက္ကသိုလ်

ကောလိပ်
မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်

အချက်အလက် အရင်းအမြစ်။ အဓိကသတင်းပေးအင်တာဗျူးများပေါ်အခြေခံပြီး စာရေးသူများ၏
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ။
ဇယား (၅) စစ်တမ်းများအတွက် လေ့လာသည့် HEIs သုတေသီများ
အမျ ိုးအစား

စစ်တမ်းကောက်ယူသည့် သုတေသီဦးရေ

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တက္ကသိုလ်များ

၄၀

ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်

၄၀

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ

၂၀

ရင်းမြစ်။ စာရေးသူများ၏ တွက်ချက်မှု
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စာတမ်းများသည် သိပ္ပံပညာ သပ်သပ်ဖြစ်သလော သို့မဟုတ် လူမှုသိပ္ပံနှင့် သက်ဆိုင်သလော
ဆိုသည်ကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အချက်ကို သတိပြုသင့်သည်။ သို့သော် ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာ
တက္ကသိုလ် (UCSY)အား ၎င်းတို့ ရေးသားထုတ်ဝေသည့် သုတေသနစာတမ်းများတွင် လူမှုသိပ္ပံနှင့်
ဆိုင်သည့် စာတမ်းများ သို့မဟုတ် နည်းပညာနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် စာတမ်းများ၏ ရာခိုင်နှုန်းကို
ခန့်မှန်းရန် မေးမြန်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထံမှ ရရှိသည့်အဖြေများကို အခြေခံပြီး ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ
တက္ကသိုလ်မှ ရေးသားထုတ်ဝေသည့် သုတေသန စာတမ်းများ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်သာ လူမှုသိပ္ပံ
ဆိုင်ရာ စာတမ်းများဖြစ်ကြောင်း သုတေသနအဖွဲ့မှ ခန့်မှန်းပါသည်။ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
အား လေ့လာမှုတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းမှာ အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပထမအကြောင်း
မှာ ထိုတက္ကသိုလ်သည် လူမှုသိပ္ပံသုတေသနများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်နေခြင်း39 နှင့် ဒုတိယ
အကြောင်းမှာ တက္ကသိုလ်များအားလုံးတွင် သုတေသနစာတမ်း ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း အမြင့်ဆုံး ဖြစ်
သောကြောင့် ဖြစ်သည်။40

ဖော်ပြပါအချက်များကိုအခြေခံပြီး သုတေသီအဖွဲ့က သူတို့၏စာတမ်း

များ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ လူမှုသိပ္ပံနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် (UCSY) သည် ဤလေ့လာမှုတွင် အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်
ပါ၀င်ပါသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ လူမှုသုတေသနပြုခြင်းတွင် ပါ၀င်သည်။ ထို့အပြင် အထက်တန်း
(တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း) အောင်ပြီးသူများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့၏ သတင်းနည်းပညာအပေါ် ပို၍ပို၍
စိတ်ဝင်စားလာခြင်းသည် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ၌ လူမှုသုတေသနများပြုလုပ်
ရန် တွန်းအားဖြစ်စေသည်။41 ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များမှ ပြုလုပ်သည့် သုတေသနများ၏ နိုင်ငံရေး
အရအငြင်းပွားဖွယ်မရှိခြင်းနှင့် ချက်ချင်း အသုံးချနိုင်ခြင်းစသည့် သဘာဝများကလည်း မူဝါဒ
အသိုင်းအဝိုင်း၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုများကို ရရှိစေရန် ကူညီဖြစ်စေခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဤလေ့လာမှုအဖွဲ့သည် အစိုးရ HEIs များမှ နောက်ဆုံး နမူနာဦးရေ(sample population)
ကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ကိုက်ညီအောင်တွက်ချက်ထားသည့် စံနှုန်းများ (weighting criteria)ကို
အသုံးပြုပါသည် (ဇယား ၅ ကို ကြည့်ပါ)။

39
လူမှုသိပ္ပံသုတေသန၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို နိဒါန်းအခန်းတွင် ကြည့်ပါ။
40
သတိပြုရမည်မှာ အချ ိန်လုံလောက်မှု မရှိခြင်း (အကန့်သတ်ရှိနေခြင်းနှင့် မန္တလေးကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်သို့ ဆက်
သွယ်၍ မရသောကြောင့် ထိုတက္ကသိုလ်သည် လေ့လာရာတွင် မပါဝင်ခဲ့ခြင်းကို သတိပြုပါ။
41
ဥပမာ၊ ဆမ်ဆောင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ် (Samsung Tech Institute) သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ကွန်ပြူတာ
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ၆၀၀ ကျော်တို့အား မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း ရေးသားခြင်းကို သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်
အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှစ်မျ ိုးလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျောင်းသားများ၏
သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်းများနှင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်းများကို ထောက်ပံ့ရန်အတွက်လည်း ပြိုင်ပွဲတစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့သည် (Samsung Newsroom 2016)။
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ထို့အပြင်

ပါဝင်

ပတ်သက်ကြသူများအကြား

ဆက်နွယ်မှုမြေပုံရေးဆွဲမှု

(stakeholder map-

ping) တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဤလေ့လာမှုအတွက် ဦးတည်ထားသည့် ပညာရေးနယ်မှ
သုတေသီတစ်ချ ို့ အပြင် ပညာရေးနယ်မှ မဟုတ်သော သုတေသီတစ်ချ ို့သည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ
၏ သုတေသနစနစ်တွင် အလွန်တက်ကြွစွာ ပါဝင်ကြသည်။ ထိုသုတေသီအများစုသည် တရားဝင်
မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှသေ
ိ
ာကြောင့် ၎င်းတို့၏လူဦးရေအား မသိရပါ။ ထို့ကြောင့် ဤအမျ ိုးအစား
သုတေသီများအတွက် အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်သော သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း
သုတေသန ပြုနေကြသော နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားသုတေသီများထဲမှ လေ့လာရန်အတွက်လူ
ရွေးချယ်ရာတွင် တစ်ဆင့်ချင်း တိုးချဲ့ရွေးချယ်မှု (snowballing) နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါသည်။
ပညာရေးနယ်ပယ်မှ မဟုတ်သည့် သုတေသီ ၂၉ ဦးအား စစ်တမ်းကောက်ရန်နှင့် အသေးစိတ်
အင်တာဗျူးရန်အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ ဦးတည်သည့်အုပ်စုမှာ သုတေသနစီမံခန့်ခွဲသူများဖြစ်သည်။42 ထိုအထဲမှ ၁၄ ဦးအား
တစ်ဦးချင်းနှင့် ကိုက်ညီအောင် စီစဉ်ထားသည့် မေးခွန်းကို သုံးပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါသည်။
(အစိုးရ HEI သုံးမျ ိုးမှ တစ်မျ ိုးလျှင် သုတေသီ ၄ ဦးစီဖြစ်သည်။) ထို့နောက် ၎င်းတို့အား အသေးစိတ်
အင်တာဗျူးခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ တတိယဦးတည်သည့် အုပ်စုဖြစ်သည့် မူဝါဒရေးရာ
အသိုင်းအ၀န်းမှ (၈)ဦး43 ကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ စစ်တမ်းနှင့် အသေးစိတ်အင်တာဗျူးများ
အတွက် နောက်ဆုံးအမျ ိုးအစား ၂ ခုသည် ပါဝင်ဖြေဆိုသူများ၏ တုန့်ပြန်ဖြေဆိုနိုင်မှုနှင့် အချ ိန်ပေး
နိုင်မှုတို့ အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ထိုအမျ ိုးအစားများမှ အင်တာဗျူးမေးမြန်းမည့်သူများအား
ရွေးချယ်ရာတွင် ကျပန်းမဟုတ်သည့် လူရွေးမှုကို အသုံးပြုသည်။
ဤလေ့လာမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သုတေသနများပြုသည့် ပတ်၀န်းကျင်ကို လေ့လာစူးစမ်း
ရန်နှင့် နားလည်ရန်၊ ထို့နောက် သုတေသနအသိုင်းအဝန်းအတွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းအသီးသီးအား
အဟန့်အတားပြုသော သို့မဟုတ် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသော အချက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဖြစ်
သည်။
အလားတူအခန်းကဏ္ဍ သို့မဟုတ် အလားတူ အဆင့်အနေအထား (stature)ရှိသည့် သုတေသီ
တစ်ဦးချင်းစီဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပါဝင်ပတ်သက်သူအုပ်စုများ(groups of stakeholders) ကို
လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ထိုမတူညီကြသည့် ဌာနများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ သုတေသန
ထုတ်လုပ်မှုအား အားပေးကူညီသည့် သို့မဟုတ် အဟန့်အတားဖြစ်စေသည့် အခြေအနေနှင့် အချက်
များကို နှိုင်းယှဉ် ခွဲခြားနိုင်ပါမည်။ သို့တိုင်အောင်၊ တိုင်းပြည်၏သုတေသနစနစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစနစ်
ကျသည့် ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန်အတွက် နောက်ထပ်အားထုတ်မှုများ လိုအပ်ပါသေး
သည်။ ဤပထမအစီရင်ခံစာမှ အချက်အလက်များသည် နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်များအားခွဲဝေ
ချထားပေးခြင်းကို အားပေးပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ‘သုတေသနဆိုင်ရာသုတေသန’ (research on research)
၏ အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောထားကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်သည်။
42

ဤအစိတ်အပိုင်း၏ အသေးစိတ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို နိဒါန်းအခန်းတွင် ကြည့်ပါ။

43

ဤအမျ ိုးအစား၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား ကျေးဇူးပြုပြီး နိဒါန်းအခန်းတွင် ကြည့်ပါ။
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စစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်း
အချက်အလက်(ဒေတာ)စုဆောင်းခြင်း မဟာဗျူဟာနှင့် ကိရိယာများ
အချက်အလက် (ဒေတာ)စုဆောင်းရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် အဓိကကိရိယာမှာ KoBo Toolbox ဖြစ်သည်။ DRA စစ်တမ်း (၃) ခုစလုံးကိုကောက်ယူရန်အတွက် ထို KoBo Toolboxကို အသုံးပြု
ပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများသည် စစ်တမ်း၏ ဒီဂျစ်တယ်ဗားရှင်းပါရှိသည့် တက်ဘလက်
များကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်ပင် ပညာရေးသုတေသီများနှင့် သုတေသနစီမံခန့်ခွဲ
သူများအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းကြပါသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍမှ မဟုတ်ကြသည့် သုတေသီများထံသို့မှု
ဒီဂျစ်တယ်ဗားရှင်းစစ်တမ်း၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ (link)အား ပေးပို့ကာ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
တက္ကသိုလ်များ၏ အကြီးအကဲများ (အများအားဖြင့် ပါမောက္ခများ)ထံမှ ၎င်းတို့၏ တက္ကသိုလ်အတွင်း
သုတေသနအတွက် အချက်အလက်များ ကောက်ယူခွင့်ပြုခြင်းကို ရရှိမှု သေချာစေရန် အတွက်
အချက်အလက် ကောက်ယူခြင်းနှင့် လေ့လာမည့်သုတေသီရွေးချယ်သည့် နည်းဗျူဟာကို (sampling
strategy) တက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အဆင်ပြေအောင် ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါသည်။ ဥပမာ၊ လေ့လာ
မည့် သုတေသီအရေအတွက်ကို ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ခြင်း။

၃၊၄။ သုတေသီများ
တက္ကသိုလ်နယ်မြေများရှိ ပညာရေး သုတေသီများကို ရှာဖွေမှုနှင့် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုဆိုင်ရာ
အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားရန်မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ် ၁၉ ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့်
သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ သုတေသနညီလာခံ (19th Research Conference of Myanmar Academy of
Arts and Science) အား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးသုတေသီဦးရေကို ကိုယ်စားပြုသည့် အသေးစား
အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်

အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့အသုံးပြုရခြင်းမှာ

ဤညီလာခံသည်

မြန်မာနိုင်ငံသား ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများအတွက် အစဉ်အလာအရှိဆုံးနှင့် အကျော်ကြားဆုံး
သုတေသနညီလာခံ ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤညီလာခံအား ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများနှင့်
ပါမောက္ခများသည် မိမိတို့ပညာရပ်နယ်ပယ်များတွင် အမည်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန်နှင့် ရာထူးတိုး
ရန်အခွင့်အလမ်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အဖြစ် မြင်ကြသည်။ ထိုညီလာခံတွင်
တက်ရောက်ကြသူများထဲမှ ဤလေ့လာမှုအတွက် သင့်လျှော်သည့် ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများ
ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက် စစ်တမ်းကောက်ယူသူများသည် ဒီဂျစ်တယ်စစ်တမ်း ထည့်သွင်းထားသည့်
တက်ဘလက်ကို အသုံးပြု၍ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ကြပါသည်။
	ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သည့် သုတေသီများကိုမူ အခြားနည်းကို သုံးကာ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့
သည်။ သုတေသီများအား ဤလေ့လာမှုတွင် ပါဝင်ရန် တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားဖြင့်လည်းကောင်း
၊ CESDနှင့် ၎င်းတို့၏ ကွန်ယက်များကို အသုံးပြု၍လည်ကောင်း ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သလို၊ ပြည်သူအများ
အားလည်း နှစ်ကြိမ် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာများကို အဓိကဦးတည်သည့် ဘလော့ဂ်တစ်ခု44 ၌
44
ထိုဘလော့ဂ်အား Tea Circle ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သုတေသနပြုနေသည့် နိုင်ငံခြားပညာရှင်များ
က အများဆုံးအသုံးပြုကြပြီး ပညာရေး ကဏ္ဍမှ မဟုတ်သော စာရေးဆရာများကိုလည်း ရေးသားနိုင်ကြပါသည်။ “လေ့လာမှု
တွင် ပါ၀င်ရန်ခေါ်ဆိုချက်”အပြည့်အစုံကို၊ ကျေးဇူးပြုပြီး Tea Circle 2019 တွင် ကြည့်ပါ။
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တစ်ကြိမ် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြန်မာ့အရေးကို စိတ်ဝင်စားကြသည့် နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်
များအတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ထားသည့် မြန်မာ့အရေးလေ့လာမှု ဂူဂယ် ဖိုရမ် (Burmese Studies
Google Forum)45 တွင် တစ်ကြိမ် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည့်
အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့် သုတေသနများကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်
လာရောက် လုပ်ကိုင်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါသည်။46 မြန်မာ့သုတေသနစနစ်အပေါ် သူတို့၏
ရှုထောင့်များနှင့် အမြင်များကို ဆွေးနွေးရန် စိတ်၀င်စားကြပြီး၊ အစီအစဉ်(ပုံစံ)အသေမလုပ်ထား
သည့် လူတွေ့မေးမြန်းမှု (semi-structured interviews)တွင် လူကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံ၍ဖြစ်
စေ၊ Skype ဖြင့်ဖြစ်စေ ဖြေဆိုရန် ဆန္ဒရှိကြသည့် ပညာရေးကဏ္ဍမှ မဟုတ်သော သုတေသီ ၂၉ ဦးအား
အသေးစိတ် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

၃၊၅။ သုတေသနလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် မူဝါဒအသိုင်းအဝန်းမှ အဖွဲ့ဝင်များ
သုတေသနစီမံခန့်ခွဲသူများထဲမှ မေးမြန်းမည့်သူ ရွေးချယ်သည့် နည်းဗျူဟာအား အကောင်
အထည်ဖော် ရသည်မှာ ခက်ခဲပါသည်။ ၎င်းတို့သည့် အစိုးရဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ကြသောကြောင့်
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်

ရာထူးအဆင့်အလိုက်

ဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်

ထုံး လုပ်နည်းများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့အား တရားဝင် စစ်တမ်း
ကောက်ယူနိုင်ရန်နှင့်

တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန်

စီစဉ်

ဆောင်ရွက်ရသည်မှာ

အလွန်ခက်ခဲပါသည်။

အဆင့်မြင့် ပညာရေးစနစ်သည် အစိတ်အပိုင်းများစွာ ကွဲပြားနေပြီး ကျောင်းသားများနှင့် ပါမောက္ခ
များကို စီမံခန့်ခွဲသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလည်း ရှိကြပါသည်။ ဤသို့သော အတားအဆီးများ
ကြောင့် လေ့လာမှုအဖွဲ့သည် ပစ်မှတ်ထားသည့် တက္ကသိုလ်များမှ အချ ိန်မှီ အကြောင်းပြန်နိုင်ကြပြီး
အချ ိန်လည်း ပေးနိုင်ကြသည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုသာ စစ်တမ်းကောက်ပြီး တွေ့ဆုံမေးမြန်ခဲ့ရ
ပါသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့် သုတေသီများထံမှ ကောက်ယူထားသည့်စစ်တမ်းများမှ သုတေသန
စနစ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ကနဦး တုံ့ပြန်ချက်များနှင့် အမြင်များအား ရရှိပြီးသည့်အခါမှသာ
သုတေသနလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် မူဝါဒအသိုင်းအဝန်းမှအဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ဆုံ မေးမြန်း
နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သုတေသနတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားသူ ထိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ထံမှ မေးမြန်းမည့်သူ ရွေးချယ်
ရာတွင်တစ်ဆင့်ချင်း တိုးချဲ့ရွေးချယ်မှုနည်းလမ်း (snowballing approach) ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
ထိုနည်းသည် သုတေသနလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများအား မေးသောမေးခွန်းများ

45

မြန်မာ့အရေးလေ့လာမှု ဂူဂယ်ဖိုရမ် (Burmese Studies Google Forum) သည် ဖိုရမ်၏ တင်းပြည့် အဖွဲ့ဝင်များ (full

members)၊ အရန်အဖွဲ့ဝင်များ (associate members)နှင့် မြန်မာ့အရေးကို စိတ်ဝင်စားကြသည့် နိုင်ငံတကာမှ ပညာရှင်အသိုင်း
အဝန်းအကြား ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ (Burma Studies Group n.d. )
46
ဂရုပြုစရာ အချက်တစ်ချက် ရှိပါသည်။ ၎င်းမှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်တိုင်သုတေသန မလုပ်ဖူးသည့်၊ ပညာရေး
ကဏ္ဍမှမဟုတ်သော သုတေသီတစ်ဦးအား ဤလေ့လာမှုအတွက် စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး လူတွေ့မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ သို့သော်
ထိုသုတေသီသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သည့် သုတေသနများအား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြုလုပ်နေသည့် ကျောင်းသားများအား
ကြီးကြပ်ပေးနေသည့် ပါရဂူဘွဲ့ (PhD ဘွဲ့ရ)တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
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ကို ပိုကောင်းအောင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခွင့် ရစေပါသည်။ CESD မှ အကြီးတန်းသုတေသီများသည်
စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ သုတေသနလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲသူများ၊ အထူးသဖြင့် HEIs မှအုပ်ချုပ်
ရေးမှူးများအား မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့်အခါတွင် အကြီးတန်းသုတေသီများသည်
အချ ို့တုန့်ပြန် ဖြေဆိုချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်ခံအခြေအနေ အသေးစိတ်များကိုပါ ဆွေးနွေး
ရန် အားပေးခဲ့ကြပါသည်။ အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများမှ သုတေသနလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲသူများ ၁၄ ဦး
အား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
(၁) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
(၂) မန္တလေးတက္ကသိုလ်
(၃) ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
(၄) မိတ္ထီလာ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်
(၅) ဒဂုံတက္ကသိုလ်
(၆) ရေဆင်းစိုက်ပျ ိုးရေးတက္ကသိုလ်
(၇) ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(၂) မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(၉) ပါရမီ အနုဝိဇ္ဇာတက္ကသိုလ် (Parami Liberal Arts University)
(၁၀) ဗြိတိသျှကောင်စီ (The British Council)
(၁၁) အာရှဖောင်ဒေးရှင်း (The Asia Foundation)
(၁၂) မြန်မာ့ မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒလေ့လာရေး အင်စတီကျူ (The Institute of Strategy and Policy
- ISP)
(၁၃) တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများရေရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသနအသင်း (The Centre for Democracy
and Ethnic Studies - CDES)
(၁၄) စိမ်းလန်းအမိမြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း (Advancing Life and Regenerating Motherland
- ALARM)
	မူဝါဒအဝန်းအဝိုင်းမှ

အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန်အတွက်

အကြီးတန်းသုတေသီ

များသည် နိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်မှုမြို့တော်ဖြစ်သော နေပြည်တော်သို့ အခေါက်ပေါင်းများစွာ သွားရောက်
ခဲ့ပါသည်။ နေပြည်တော်တွင် မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စစ်တမ်းမေးခွန်းတစ်
ချ ို့ကို မေးမြန်းကာ၊ သုတေသနကို အသုံးပြုမှု၏ ပိုကျယ်ပြန်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် သုတေသနကို
အခြေခံသည့် မူဝါဒရေးဆွဲခြင်း၏ အရေးပါမှုတို့အပေါ် ၎င်းတို့၏ အမြင်များကိုလည်း လေ့လာခဲ့ကြ
ပါသည်။ မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း ၎င်းတို့၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု
တို့နှင့် ဆက်စပ်ပြီး သုတေသီများနှင့် တရားဝင်နှင့်အလွတ်သဘော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စဉ်များ
ကို ဖော်ပြရန် မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အစိုးရစနစ်များအတွင်း သုတေသနအသုံးပြုမှု ပမာဏ (
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အဆင့်)နှင့်ပတ်သက်ပြီး အထွေထွေလေ့လာစူးစမ်းမှုကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သုတေသန စာတမ်း
များအား အလေးအနက်ထားသုံးစွဲမှုနှင့် သုံးစွဲဟန်ပြမှု နှစ်မျ ိုးလုံးတို့၏ ပမာဏအတိုင်းအတာအား
လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။ အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများမှ မူဝါဒချမှတ်သူ ရှစ်ဦးအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့
ပါသည်။
•	ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန
•

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

•	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
•

စိုက်ပျ ိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

•

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

၃၊၆။ ဖယ်ထားချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ
ဖယ်ထားချက်များ
ဤလေ့လာမှုတွင် (အစိုးရ) ပြည်သူပိုင်အဆင့်မြင့်ပညာအဖွဲ့အစည်းများ (public HEIs)များ
သာ ပါဝင်သည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် HEIs များအရေအတွက်သည် လျှင်မြန်စွာတိုးပွားနေပြီး ဘွဲ့လက်မှတ်
များ ပေးအပ်နေကြသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည့် ဥပဒေအရ တစိတ်တပိုင်းသာ တရားဝင်ပြီး ပညာရေး
ဝန်ကြီးဌာန (MOE) တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို မခံကြရပါ။47 ထိုအဖွဲ့အစည်းများထဲမှ တစ်ချ ို့
သည် သုတေသနလုပ်ကြသော်လည်း ၎င်းတို့အား မည်သည့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် မည်
သည့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၏ စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းကြောင်းပေးခြင်းတို့ကို မခံရပါ။
	မကြာသေးမီက ပုဂ္ဂလိပိုင် အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ (HEIs)တို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့်
အမျ ိုးသားအဆင့်မြင့်ပညာရေးဥပဒေ (the National Higher Education Law) ကို မူကြမ်းရေးဆွဲ
ခဲ့ပါသည်။ DRA နည်းစနစ်မှ အကြံပြုသည့် လေ့လာရန်ရွေးချယ်ရာမှု နည်းဗျူဟာကို (sampling
strategy)တွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအားထည့်သွင်းထားသော်လည်း၊ ထိုအုပ်စုအား ပစ်မှတ်ထားရသည်မှာ
အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထိုအုပ်စုမှ စစ်တမ်းနှင့်အင်တာဗျူး ဖြေဆိုသူ တစ်ဦးတည်းသာ ရရှိပါသည်။
ထို့အပြင် စီးပွားရေး အကြံပေးလုပ်ငန်းကြီးများသည် လူမှုရေးသုတေသနကို ပြုလုပ်ကြသော်လည်း
၎င်းတို့၏သုတေသနရလဒ်များ၏ အနည်းငယ်သော အစိတ်အပိုင်းကိုသာ အများပြည်သူသို့ ထုတ်
ပြန်ပေးကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ သုတေသနထုတ်လုပ်မှုနှင့် အကျ ိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များကို ရှာဖွေရသည်မှာ ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးအကြံပေးလုပ်ငန်းကြီး
များမှ သုတေသီများအား လေ့လာမည့်သုတေသီ ရွေးချည်သည့် နည်းဗျူဟာ (sampling strategy)
မှ ဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။

47
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စနစ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်တာဝန်ရှိသော အမျ ိုးသားအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အရည်အသွေးအာမခံ
ချက်ကော်မတီသည် ပုဂ္ဂလိကပညာရေးပံ့ပိုးသူများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိသေးပါ (Phyu 2018c) ။
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ကန့်သတ်ချက်များ
အဓိကစိန်ခေါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုသည် လေ့လာရန်အတွက် လူရွေးချယ်ရာတွင် သုတေသီအုပ်စု
အားလုံးမှ ညီမျှသည့် ကိုယ်စားပြုမှု ရရှိရေးဖြစ်သည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ဆက်စပ်မှု
မြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်း (stakeholder mapping)သည် နမူနာယူသည့်မဟာဗျူဟာကို လမ်းညွှန်မှုပေးရန်
ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဥပမာ၊ မြန်မာ့သုတေသနစနစ်တွင် မည်သူများသည် အဓိကလှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်
သူများဖြစ်ကြသနည်းဆိုသည်ကို သိရှိရန် လမ်းညွှန်ပေးပါသည်။ သို့သော်လည်း အဆင့်မြင့်ပညာ
ဦးစီးဌာန၏ တင်းကြပ်သည့် တည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရန်ပုံငွေနှင့် အချ ိန် အကန့်အသတ်ရှိခြင်း၊
သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များအား လက်လှမ်းမှီမှု အားနည်းခြင်းနှင့် သုတေသနစီမံကိန်းနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များရရှိရန် ခက်ခဲခြင်းများကြောင့် ဤလေ့လာမှုအတွက် အသင့်လျှော်
ဆုံးသော နမူနာကောက်ယူသည့်နည်းလမ်း (sampling method)မှာ တဆင့်ချင်း တိုးချဲ့ရွေးချယ်မှု
(snowballing) နည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဒေသဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များတွင် ပြုလုပ်သည့်
သုတေသနများရှိကြသော်လည်း၊ ဖေါ်ပြပါ အကန့်အသတ်များကြောင့် စစ်တမ်းကောက်ယူကာ
တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည့် သုတေသီများမှာ မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်မြို့များမှ အဓိကဖြစ်နေပါသည်။
ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ထိုမြို့နှစ်မြို့ပြင်ပတွင် နေကြသည့် ပညာရေး ကဏ္ဍမှမဟုတ်သည့် သုတေသီ
သုံးဦးကို Skype မှတဆင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
သုတေသနအဖွဲ့သည်
သူများအား

တွေ့ဆုံနိုင်ရန်

သုတေသနလုပ်ငန်းများအား
ရက်ချ ိန်းယူရာတွင်လည်း

စီမံကြီးကြပ်သူများနှင့်

အခက်အခဲများ

မူဝါဒချမှတ်

ကြုံတွေ့ကြရပါသည်။

ထို့အပြင် သုတေသနစနစ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသူ အားလုံး၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာသုတေသီများ
၏ သုတေသနစနစ်အပေါ် ၎င်းတို့၏ ရှုထောင့်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည့်စုံစွာနားလည်သဘောပေါက်
ရန် အားထုတ်ခြင်းသည် ခက်ခဲသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ခက်ခဲရသည့်အဓိကအကြောင်း
အရင်းမှာ စနစ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖေါ်ထုတ်ပြောဆိုရန် ဖြေဆိုသူတစ်ဦးချင်း
စီ၏ တွန့်ဆုတ်မှု သို့မဟုတ် သုတေသနစနစ်တွင် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး
၎င်းတို့၏နားမလည်မှုတို့ ဖြစ်သည်။ ပထမအကြောင်းအရင်းမှာ HEI သုတေသီများတွင် ပိုမိုအဖြစ်
များသည်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းများဖြစ်သောကြောင့် အစိုးရမူဝါဒများအား ဝေဖန်ပါက ၎င်းတို့၏ ရာထူး
တိုးတက်မှု အလားအလာများအပေါ် ဂယက်ရိုက်ခံရမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် မူဝါဒများကို ဝေဖန်
မှုပြုလုပ်ရန် ၎င်းတို့ တွန့်ဆုတ်ကြပါသည်။ ထိုအနေအထား (dynamic)အား နောက်ခံအခြေအနေ
သုံးသပ်ခြင်း (contextual analysis)နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ အကြား ဆက်စပ်မှုမြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်း
(stakeholder mapping)အခန်းတွင် ဆွေးနွေးထားပါသည်။ ၎င်းတို့၏ သုတေသနများကို အားပေးရန်
အခြေခံအဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် မူဝါဒ မရှိသလောက် နည်းပါးနေကြောင်း အထောက်အထားများ
အရ ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြနေသည်။
ထို့ကြောင့် ကန့်သတ်ချက်များသည် သုတေသနစနစ်များအား (ဤလေ့လာမှု၏) တိုင်းတာ
ရေတွက်မှုနှင့် သိပ်မသက်ဆိုင်ဘဲ၊ သုတေသနတွင် ပါဝင်ဖြေဆိုကြသူ အုပ်စုတစ်စုအား စစ်တမ်း
ကောက်ယူမှုမှ ရရှိသည့် အချက်အလက်များနှင့် ထိုအုပ်စုအား အသေးစိတ်အင်တာဗျူးခြင်းမှ တွေ့ရှိ
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ချက်များအကြား ကွာခြားနေကြခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။
	ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ဆက်စပ်မှုမြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်း (stakeholder mapping)နှင့်
အသေးစိတ်အင်တာဗျူးများတွင် ပေါ်ထွက်လာသည့်အတိုင်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်
သည် အလွတ်သဘောကွန်ရက်များဖြင့် စစ်တမ်းကောက်ယူသည့်အခါ လူမှုရေးပညာသုတေသီများ၏
ယုံကြည်မှုရရှိရန် ခက်ခဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် မူဝါဒချမှတ်သူများ
နှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့် အကြိမ်အရေအတွက်နှင့် ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်
သည့် မေးခွန်းတစ်ခုအား သုတေသီများကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ သုတေသနဒီဇိုင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲ
စစ်တမ်းများ၏ အားနည်းချက်နောက်တစ်ခုမှာ၊ နောက်ခံအခြေအနေအား သုံးသပ်ခြင်း (contextual
analysis)နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ဆက်စပ်မှုမြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်း(stakeholder mapping)
တို့တွင် ဖော်ပြနေသည့် “ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများက သုတေသနစနစ်အား မောင်းနှင်နေသည်
ဟူသော အခြေခံယူဆချက်”သည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မှန်ကန်မှုမရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
DRA မူဘောင်သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အခြေအနေ (ဤနေရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေ)
နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေရန်အတွက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော်လည်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏
သုတေသနစနစ်အား နိုင်ငံတကာက လက်ခံထားသည့် အညွှန်းကိန်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
နှင့် အညီတိုင်းတာခြင်းသည် ဤလေ့လာမှု၏ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်တွင် သိပ်အလုပ်မဖြစ်ပါ။ မြန်မာ
နိုင်ငံသည် လူမှုသိပ္ပံနယ်ပယ်သို့ အလွန်နောက်ကျမှ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက်
အညွှန်းကိန်းများစွာတို့သည် နိုင်ငံတကာအစီရင်ခံစာ အများစုတွင် မပါဝင်ကြပါ။ ယုံကြည်စိတ်ချရ
သော အချက်အလက်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော အညွှန်းကိန်း
များ ရှိမနေခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုသိပ္ပံ သုတေသနစနစ်၏ လက်ရှိအခြေအနေကို မတိကျ
သည့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤလေ့လာမှု၏ အစပိုင်းတွင် ရရှိသည့်
(အထူးသဖြင့် သုတေသီများထံမှ ရရှိသည့်) တုန့်ပြန်ချက်များသည် သုတေသနစနစ်၏ လက်ရှိ စွမ်း
ဆာင်ရည်အပေါ် အပြုသဘောပိုဆောင်သည့် အကဲဖြတ်ချက်ကို ဖြစ်စေနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတို့၏အမြင်
များသည် နိုင်ငံတကာမှ ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အကြံပေးများ48 ၏ အဆိုးမြင်သော တွေ့ရှိ
ချက်များထက် မြန်မာ့သုတေသနစနစ်အား ပိုကောင်းသည့် သဘောထားအမြင်ကို ဖေါ်ပြနေပါသည်။
ဤသို့ အကောင်းမြင်နေကြခြင်းမှာ အခြားသုတေသနစနစ်များကို မြင်တွေ့ဖူးခြင်း မရှိသောကြောင့်
ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထင်မြင်မှုကို ကောက်ယူသည့် စစ်တမ်းများ၏ အားနည်းချက်များကြောင့်၊ ဤလေ့လာမှုသည်
အသေးစိတ်မေးမြန်းသည့် မျက်နှာချင်းဆိုင် အင်တာဗျူများကို ပိုပြီး အားထားခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်း
တွင် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသည့် ဆွေးနွေးမှုများကို ပိုပြီး ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် တည်ဆောက်ထားသည့်
မေးခွန်းများကို ဆက်ပြီး အသေးစိတ်ထပ်မံမေးမြန်နိုင်ရန်အတွက် အင်တာဗျူးမေးခွန်းအရှင(် structured interview question)များကို ထပ်ဖြည့်ကာ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းများအား
စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများကို စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် အလွန်အမင်း လွယ်လွယ်
48
ထိုနိုင်ငံတကာမှပညာရေးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အကြံပေးများအား မြန်မာ့သုတေသနစနစ်အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်
အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ငှားရမ်းထားသည့် သူများဖြစ်သည်။
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အဖြေပေးခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သုတေသနစနစ်အခြေအနေကို ပိုပြီး အနက်
ပြည့်ဝသည့် အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူများ ရရှိရန်အတွက် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများ
ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖြေကြားသူများ၏ ယုံကြည်မှုကို ရရှိရန်နှင့် ပိုမိုတိကျသော ရုပ်ပုံလွှာကို ရရှိရန်
အတွက် ဤအင်တာဗျူးများကို အကြီးတန်းအဖွဲ့၀င်များက ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပိုမိုပွင့်လင်းသည့်
တုံ့ပြန်မှုများ ရရှိရန်အတွက် ဆွေးနွေးချက်နှင့် အချက်အလက်များကို လျှ ို့ဝှက်စွာ ထိန်းသိမ်းပါသည်။
ဤကန့်သတ်ချက်များသည် အချက်အလက် ကောက်ယူသည့်အဆင့်တွင် ပေါ်ပေါက်လာ
ကြပြီး ပိုမိုထင်ရှားလာခဲ့ပါသည်။ ဤလေ့လာမှုသည် လူမှုသိပ္ပံသုတေသန ရှုခင်းကို စနစ်တကျ
တင်ပြသည့်ပထမဦးဆုံး ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှုမျ ိုး နောက်တစ်ဆင့်ပြုလုပ်သည့်အခါ
သုတေသနစနစ် အကြောင်း ဖတ်ဆက်ရန်နှင့် သဘောတရားများ၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် ကိရိယာ
များကို သုတေသီများ လိုအပ်သလို ချ ိန်ညှိနိုင်စေရန်အတွက် ဤလေ့လာမှုအား အသုံးပြုသင့်သည်။
ဤလေ့လာမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်
အသုံးပြုခြင်းတို့နှင့်ဆိုင်သည့် လူမှုသိပ္ပံရှုခင်း (အခင်းအကျင်း)ကို ပထမဆုံး စနစ်တကျလေ့လာမှု
အဖြစ် ဆက်ရှိနေပြီး၊ တိုင်းပြည်အတွင်း ‘သုတေသနအပေါ် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း’မျ ိုးစေ့များကို
ကိုယ်စားပြုနေသည်။
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၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်း ဂျာနယ်
မျက်နှာဖုံး (GNLM - မေလ ၁၂ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သတင်းစာမှ)
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အခန်း (၄)
DRA မူဘောင်
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အဓိကအချက်များ
• မြန်မာနိုင်ငံရှိ သုတေသီ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျ ိုးသမီးများဖြစ်သည်။
• ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများသည် သုတေသနအတွက် အချ ိန်အနည်းသာ အသုံးပြုကြ
သည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်များ၊ ကျောင်းသားများ၏ ကြီးကြပ်
မှု သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်ဌာနများ၌

များပြားသည့် သင်ကြားရေး အလုပ်များဖြင့် ဝန်ပိနေ

သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
• ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအား လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်သည့်အချ ိန်ကစ၍ အင်တာ
နက် အသုံးပြုမှုသည် အခုအခါ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပြီ ဖြစ်သော်လည်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာစာတမ်း
များနှင့် အရင်းအမြစ်များအတွက် ပညာရေးဂျာနယ်များနှင့် စာကြည့်တိုက်များအား ဥပဒေနှင့်
အညီနှင့် တရားဝင် ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်မှုမှာ အကန့်အသတ် ရှိနေဆဲဖြစ်၏။
• လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူမှုရေးသုတေသနအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အမျ ိုးသား သုတေသနမူဝါဒ မရှိ
ပါ။
• မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုံမှန် သုတေသီအချင်းချင်း သုံးသပ်ဝေဖန်သည့်စနစ် (peer review system)
မရှိပါ။ ထိုအချက်သည် သုတေသန အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြောဆိုဆွေးနွေးမှု ကင်းမဲ့
နေခြင်းကို ဖေါ်ပြနေပါသည်။
• ဒေသခံ သုတေသီအများစုသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များနှင့် အချက်အလက်
များကို အနက် အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုဆိုင်ရာ စွမ်းရည် နည်းနေသေးခြင်းကြောင့် ပြည်ပအဖွဲ့
အစည်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် နိုင်ငံခြားသုတေသီများ၏ လက်ထောက်များအဖြစ် လုပ်ကိုင်
နေကြသည်။
• သုတေသန အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီက ပြုလုပ်သည့် သုတေသန လေ့လာမှုများနှင့် “မြန်မာနိုင်ငံ
၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း” (Myanmar Sustainable Development Plan) ကဲ့သို့ အမျ ိုးသားစီမံကိန်းများတွင် ချမှတ်ထားသည့် နိုင်ငံတော်အဆင့်
နှင့် ပြည်နယ်အဆင့် ဦးစားပေးမှုများအကြား ညှိနှိုင်းမှု မရှိပါ သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာရှိသည်။
• သုတေသနပညာရှင်များအား ၎င်းတို့၏ သုတေသန တွေ့ရှိချက်များကို လူမှုမီဒီယာမှတဆင့်
ဆွေးနွေးခြင်းကို အားမပေးပါ။ ဤသို့ဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှတဆင့် သုတေသနအထောက်အထား
များ ပျံ့နှံ့နိုင်မှု အလားအလာသည် ကန့်သတ်ခံရပါသည်။
ဤအခန်းသည် DRA မူဘောင်ကို သုံး၍ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၏ အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်
သည့်

မြန်မာနိုင်ငံရှိ

သုတေသနစနစ်တစ်ခုလုံးကို

စစ်ဆေးထားပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ

တွင် အရည်အသွေး ရှိပြီး မူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသော သုတေသနပြုလုပ်မှု၏ အာသားချက်များ၊
အားနည်းချက်များ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခက်အခဲများအား စနစ်တကျ သုံးသပ်စိတ်ဖြာနိုင်စေသော
ခိုင်မာသည့် (ကောင်းစွာ ရွေးချယ်ထားသည့်) အညွှန်းကိန်းများဖြင့် DRA မူဘောင်ကို တည်ဆောက်
ထားပါသည်။ ကောက်ယူရရှိသည့် အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်ရာတွင်စစ်တမ်းများ
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နှင့် အသေးစိတ်အင် တာဗျူးများမှ ရရှိသောရလဒ်များနှင့် လက်လှမ်းမှီသည့် အခြားနိုင်ငံတော်အဆင့်
အချက်အလက်များနှင့် သတင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်
ပြည့်စုံတိကျသော အချက်အလက်များ ရရှိအသုံးပြုရန် မလွယ်သောကြောင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း
များ သို့မဟုတ် အလှူရှင်အေဂျင်စီများ ကဲ့သို့သော အခြားရင်းမြစ်များမှ သတင်းအချက်အလက်များ
ကို အသုံးပြုပြီး လေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ထားပါသည်။
အောက်ပါ အခန်းများသည် သုတေသနစက်ဝိုင်း (research cycle)၏ အဆင့်သုံးဆင့်ကို အခြေခံပြီး၊
ထုတ်လုပ်မှု၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် အသုံးချမှုဆိုပြီး အပိုင်း သုံးပိုင်း ခွဲထားသည်။

၄၊၁။ ထုတ်လုပ်မှု
သုတေသန သွင်းအားစုများ
ယူနက်စကို စာရင်းအင်းအဖွဲ့အစည်း (UIS)၏ အချက်အလက်များအရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်
လူဦးရေ ၁ သန်း လျှင် အချ ိန်ပြည့်သုတေသီ ၂၉ ဦး ရှိသည် (UIS n.d)။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ လူဦးရေတစ်သန်းလျှင် အချ ိန်ပြည့်သုတေသီ ၁,၂၁၀
ဦးရှိသည်။ ဤအရေအတွက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံထက် သုတေသီဦးရေ အဆ ၄၀ နီးပါး များပြားသည်။
အလားတူပင်၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ သုတေသီဦးရေမှာ မြန်မာနိုင်ရှိ သုတေသီဦးရေထက် ၂၄ ဆခန့်
များပြားသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် လူတစ်သန်းတွင် သုတေသီ ၇၀၁ ဦးရှိသည်။
(ပုံ ၂ ကို ကြည့်ပါ။) နိုင်ငံတော်အဆင့်ရှိ လူမှုသိပ္ပံသုတေသီဦးရေကို လောလောဆယ်တွင် မခန့်မှန်း
နိုင်ပါ။

ရှေ့အခန်းများတွင်

ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊

သုတေသနစာတမ်းတစ်မျ ိုးမျ ိုးကို

ရေးသား

သည့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများသည် စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်းဦးရေး၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းကြောင်း
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ တင်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုတေသီများ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျ ိုးသမီးများဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏
အမျ ိုးသမီး သုတေသီ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကြားတွင် ထူးထူးခြားခြား မြင့်မားနေသည်။
ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်တို့တွင် အမျ ိုးသမီးသုတေသီ အချ ိုးမှာ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး
ဖြစ်ကြသည်။ ဤရာခိုင်နှုန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရလဒ်များနှင့် ကိုက်ညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိချက်
မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုတေသီ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် အမျ ိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ
သုတေသီများထဲတွင် အမျ ိုးသမီးသုတေသီများ၏ ပါဝင်မှုအချ ိုးအစားသည် ထူးထူးခြားခြား မြင့်မား
နေခြင်းမှာ အံ့သြစရာ မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျ ိုးသမီးများသည် HEIs အဆင့်အားလုံး
ကို အမျ ိုးသမီးများက လွှမ်းမိုးထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့်ရ
သူများထဲတွင် ကျောင်းသူ အချ ိုးအစား မြင့်မားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အစိုးရအဆင့်မြင့် ပညာကျောင်း
(HEIs)အားလုံးရှိ ပထမနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျောင်းသူများ ဖြစ်
ကြသည်။ တက္ကသိုလ်စတက်ကြသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများတွင် ကျောင်းသားဦးရေ များပြား
လာစေရန်အတွက် အစိုးရက စီမံဆောင်ရွက်နေသည့်ကြားမှ ဤသို့ ကျောင်းသူဦးရေ များပြားနေ
ခြင်းဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအား ရွေးချယ်သည့်အခါ ကျောင်းသားများကို
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ဦးစားပေး ရွေးချယ်သည့် အနည်းငယ်သောနိုင်ငံများထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်သည်။ တက္ကသိုလ်တွင်
တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်သည့် ဘာသာရပ်များအတွက် လိုအပ်သည့် အမှတ်သတ်မှတ်ချက်သည်
ကျောင်းသူများနှင့် ကျောင်းသားများအတွက် မတူညီကြပါ။ အထူးသဖြင့် ပြိုင်ဆိုင်မှု မြင့်မားသောဆေး
တက္ကသိုလ်နှင့် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များအတွက် ကျောင်းသူများ၏ ဝင်ခွင့်အမှတ်မှာ ကျောင်းသား
များ၏ ဝင်ခွင့်အမှတ်ထက် အလွန်မြင့်ကြသည်။ ရွေးချယ်မှုများကြသည့် ဘာသာရပ်တိုင်းအတွက်
ကျောင်းသူများ၏ ဝင်ခွင့်အမှတ်မှာ ထိုတူညီသည့် ဘာသာရပ်အတွက် ကျောင်းသားများ၏ ဝင်ခွင့်
အမှတ်ထက် ပိုများပါသည်။ ကျားမခွဲခြားဖေါ်ပြထားသည့် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရနှုန်းကို မရရှိနိုင်သော်
လည်း၊ အစိုးရစာရင်းဇယားများအရ ဘွဲ့ရသူအားလုံးပေါင်း၏ ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် HEIs ရှိ သင်ကြား
ရေးဝန်ထမ်းများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျ ိုးသမီးများဖြစ်ကြသည် (CESR 2012)။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဘာသာရပ်အားလုံးမှ မြန်မာသုတေသီများ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်
ပါရဂူဘွဲ့ (PhD) ရထားကြသည်။ ထိုရာခိုင်နှုန်းသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အလွန်
မြင့်မားသည် (UIS n.d.)။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သုတေသီစုစုပေါင်း၏၂၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိထား
ကြပြီး၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်မူ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ ပါရဂူဘွဲ့ရကြပါသည်။ သို့သော် ဤအချက်အလက်
များသည် ပါရဂူဘွဲ့အစီအစဉ်များနှင့်သုတေသနအရည်အသွေးများကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်
ညီအောင် ထိန်းသိမ်းထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စနစ်တကျလေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်းခံရသည့်
ပါရဂူဘွဲ့သူများ၏ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်အချက်အလက်မှ မဖေါ်ပြပါ။ အမှန်အားဖြင့်၊
မြန်မာအစိုးရသည် ပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသားဦးရေကို သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြိမ်ကြိမ် ချယ်လှယ် ဖေါ်
ပြ ခဲ့ကြပါသည်။ စစ်အစိုးရလက်အောက်တွင် နိုင်ငံပိုင်တက္ကသိုလ် များမှ ပါရဂူဘွဲ့များကို ပေါပေါများ
များ ပေးအပ်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန (MOE) က ကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှာ ထိုနှစ်
များအတွင်း နိုင်ငံတကာပညာရေးဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်များကို ရပ်ဆိုင်းထားသောကြောင့်ဖြစ်၏။
အလားတူပင်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် PhD ကျောင်းသား ၂၀၀၀ ခန့်ကို
တက္ကသိုလ်ရှစ်ခုတွင် ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် UIS ၏ အချက်အလက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံသည်
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် PhD ဘွဲ့အတွက် ပညာရှင် ကိုးဦးကိုသာ ပြည်ပသို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်ဆိုသည့်အချက်
က PhD ဘွဲ့ အများစုသည် နိုင်ငံတွင်း တက္ကသိုလ်များမှ ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြနေသည်
(ADB 2013)။
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ပုံ (၂) - လူဦးရေ တစ်သန်းတွင်ရှိသည့် သုတေသီအရေအတွက် (ဒေသတွင်နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှု)
၂၉

နိုင်ငံ

မြန်မာ

၁၂၁၀

ထိုင်း
၇၁၀

ဗီယက်နမ်

				

၀

၂၀၀

၄၀၀

၆၀၀

၈၀၀

၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၄၀၀

လူဦးရေတစ်သန်းလျှင်သုတေသီ အရေအတွက်

အချက်အလက် အရင်းအမြစ်။ UIS n.d.
လက်ရှိတွင်၊

မြန်မာနိုင်ငံ၏

သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်

အစိုးရအသုံးစရိတ်

(GERD) သည် နိုင်ငံတော်အဆင့်၌ပင် သတင်းအချက်အလက် မရှိပါ။ ရရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော
အချက်အလက်ဖြစ်သည့် UIS အချက်အလက်များအရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်မှုအတွက် အသုံးစရိတ်၏ ၇၈.၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအား အစိုးရဌာနများအတွက် ခွဲဝေချထားပေးပြီး
ကျန်ပမာဏ(၂၁.၂၅ ရာခိုင်နှုန်း)အား အဆင့်မြင့်ပညာရေးသို့ ခွဲဝေချပေးပါသည်။ အစိုးရအသုံးစရိတ်
ရရှိရာအရင်းအမြစ်များကို ထပ်မံစူးစမ်းလေ့လာသည့်အခါ ၂၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် နိုင်ငံခြားထောက်ပံ့
မှုမှ ရရှိကြောင်းတွေ့ရသည် (UIS n.d.)။
ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲဝေချထားမှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်၊ လူမှုသိပ္ပံ(social sciences)နှင့် လူမှုရေး
ဘာသာရပ် (humanities)များသည် လက်ရှိကာလတွင် အစိုးရဦးစားပေးစာရင်း၏ အောက်ခြေ
တွင် ဆက်ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အစိုးရအသုံးစရိတ် (GERD)
ခွဲဝေထားမှုကို ကြည့်လျှင် ထိုအချက်သည် ထင်ရှားသည်။ ၂၀၁၇ တွင်၊ ထိုအသုံးစရိတ်အားလုံးကို
STEM (သိပ္ပံ, နည်းပညာ, အင်ဂျင်နီယာ, သင်္ချာ) ဘာသာရပ်များသို့ ပေးထားသည်။ ၃၂.၆ ရာခိုင်နှုန်း
အား အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာဘာသာရပ်သို့၊ ၃၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းအား စိုက်ပျ ိုးရေးသိပ္ပံများသို့၊ ၃၀
ရာခိုင်နှုန်းခန့်အား ဆေးသိပ္ပံများသို့၊ ၄.၂၂ ရာခိုင်နှုန်းအား သဘာဝသိပ္ပံဘာသာရပ်များသို့ အသီးသီး
ခွဲဝေပေးထားပါသည် (UIS n.d.)။ အမျ ိုးသားပညာရေး မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း (NESP) ၂၀၁၆-၂၀၂၁
တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ထိုဘာသာရပ်နယ်ပယ်များ၌ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို
မြှင့်တင်ရန် အလေးထားမှုကြောင့် ဤသို့ခွဲဝေချထားမှုသည် အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ စီးပွားရေးနှင့်
လူမှုရေးပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟူသော မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိရည်မှန်းချက်၏ အဓိကမောင်းနှင်အား
အဖြစ်မှတ်ယူထားသည့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာများကို အာရုံစိုက်သော တက္ကသိုလ်များတွင် သုတေသန
စင်တာ အသစ်များကို မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤအခင်းအကျင်းသည်
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုစိန်ခေါ်မှုကို အလွန်

129

ခေတ်မီသော သုတေသနကဏ္ဍရှိသည့် တိုင်းပြည်များလည်း ဖြေရှင်းနေကြရပါသည်။ ဤစိန်ခေါ်မှု
မှာ ပြဿနာဖြေရှင်းမှု သို့မဟုတ် စိန်ခေါ်မှုမောင်းနှင်းသည့် သုတေသနကို အခြေခံသော လူမှုသိပ္ပံ
မဟုတ်သည့် ဘာသာရပ်များ အားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းမှု၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် လူမှုသိပ္ပံများ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူအား မည်သို့ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်မည်နည်း ဟူသည့် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါသည်။
ထိုစိန်ခေါ်မှုကို လက်တွေ့တွင် ဖြေရှင်းနေကြသော်လည်း၊ ဥပမာ၊ အိုင်စီတီသုတေသီ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း
သည် လူမှုသုတေသနများကို ပြုလုပ်နေကြသော်လည်း၊ သုတေသနနှင့် မူဝါဒ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
မှု

(research–policy

အနာဂါတ်

engagement)ကို

အားကောင်းလာမှုဟူသည့်

တိုင်းပြည်၏မူဝါဒများနှင့်

မျှော်မှန်းချက်(Vision) သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့်ပညာ (HEI)ကဏ္ဍ

ပြုပြင် ပြောင်းလဲ

ရန် အတွက် အလှူရှင်များ၏ ထောက်ပံ့မှုတို့၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်မလာသေးပါ။
သုတေသနလုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့် ပြုလုပ်သည့် အင်တာဗျူး
များအရ၊ အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEIs)နှင့် အခြား အစိုးရသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများအတွက်
ခွဲဝေချပေးသည့် သုတေသနရန်ပုံငွေသည် အလွန်နည်းပါးနေရုံမက၊ တင်းကြပ်သည့် ဘတ်ဂျက်
စည်းကမ်းချက်များဖြင့်လည်း မကြာခဏ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းကြောင့် သုတေသန စီမံကိန်းများအား
စီမံခန့်ခွဲရသည်မှာ အလွန်ခက်ခဲနေသည်။ ဤအခင်းအကျင်းသည် ပြောင်းလဲနေသော အခြေအနေ
များ သို့မဟုတ် မူဝါဒလိုအပ်ချက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန် သုတေသနစီမံကိန်းများ၏ လျှင်မြန်
စွာ အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ရေရှည် သုတေသနလေ့လာမှုများကို အကြီးအကျယ် ချုပ်ချယ်
ကန့်သတ်နေသည်။ သုတေသန စီမံကိန်းအများစုသည် ပြင်ပအလှူရှင်များ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် ထောက်ပံ့
ထားခြင်းကြောင့် အစီရင်ခံမှုလိုအပ်ချက်များကို ပြည်တွင်းအာဏာပိုင်များနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့
သည့် အဖွဲ့များစသည့် အဖွဲ့နှစ်မျ ိုးတို့၏ လိုလားချက်တို့နှင့် ကိုက်ညီအောင် ညှိုနှိုင်းရသည့် အပို
ဆောင်း စိန်ခေါ်မှုကိုလည်း သုတေသနလုပ်ငန်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများ ရင်ဆိုင်
ကြရပါသည်။
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ပုံ (၃) သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရအသုံးစရိတ်များ ခွဲဝေချထားမှု
သဘာဝသိပ္ပံများ4.2%

လူမှုသိပ္ပံများ0.38%

ဆေးဝါးနှင့်ကျန်းမာရေး
သိပ္ပံများ30%

အင်ဂျင်နီယာနှင့်
နည်းပညာ 32.8%

စိုက်ပျ ိုးရေး သိပ္ပံများ
32.8%

အချက်အလက် ရင်းမြစ်။ UIS n.d
နောက်ခံအခြေအနေများသုံးသပ်မှုအခန်းတွင်

ဖေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊

ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကို

ဖြေလျှော့ပေးလိုက်သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် အင်တာ
နက်အသုံးပြုသူ ဦးရေသည် သိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အစီရင်ခံချက်များ
အရ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ ဦးရေသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် လူဦးရေ၏ ၀.၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်
တွင် ၃၀.၆၈ ရာခိုင်နှုန်းသို့ မြင့်တက်ခဲ့ပါသည် (ကမ္ဘာ့ဘဏ် ၂၀၁၇)။ ဤအချက်သည် “အင်တာနက်
သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ‘အလွန်ကျေနပ်သည်”ဆိုသည့် သုတေသီများအား စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းမှ
ရရှိသည့်တွေ့ရှိချက်ကို ထောက်ခံနေပါသည်။
	နောက်ခံအခြေအနေများအား သုံးသပ်မှုအခန်းနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ဆက်စပ်မှု
မြေပုံကို

ရေးဆွဲခြင်း

(stakeholder

mapping)

အခန်းတို့တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်း

အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEIs)သည် အဓိကမြို့ကြီးနှစ်ခုဖြစ်သော မန္တလေးနှင့်ရန်ကုန်တို့တွင်
စုပြုံကာ အရေအတွက်အများဆုံး တည်ရှိနေကြပါသည်။ (Institute of International Education
2013; ဇယား ၆ ကို ကြည့်ပါ)။ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိ လူဦးရေနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာ
ကျောင်းများ (HEIs) ပျံ့နှံ့တည်ရှိနေမှုကို အောက်ပါ ဇယား (၆)တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
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ဇယား (၆) လူဦးရေပမာဏအချ ိုးအလိုက် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ(HEIs)များ၏ ဒေသအလိုက်
ပြန့်နှံ့တည်ရှိမှု (ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်)
အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ
(HEIs) (ရာခိုင်နှုန်း)

လူဦးရေ (ရာခိုင်နှုန်း)

အချ ိုး

ဧရာဝတီတိုင်း

၇

၁၂

၀.၅၈

ကချင်ပြည်နယ်

၅

၃.၃

၁.၅၂

ကယားပြည်နယ်

၂

၀.၆

၃.၃

ချင်းပြည်နယ်

၂

၀.၉

၂.၂၂

ကရင်ပြည်နယ်

၃

၃.၁

၀.၉၇

မွန်ပြည်နယ်

၂

၄

၀.၅၀

ရခိုင်ပြည်နယ်

၃

၆.၂

၀.၄၈

ရှမ်းပြည်နယ်

၉

၁၁.၃

၀.၈၀

စစ်ကိုင်းတိုင်း

၈

၁၀.၃

၀.၇၈

တနင်္သာရီတိုင်း

၄

၂.၇

၁.၄၈

ပဲခူးတိုင်း

၅

၉.၅

၀.၅၃

မကွေးတိုင်း

၇

၇.၆

၀.၉၂

မန္တလေးတိုင်း

၂၂

၁၂

၁.၈၃

ရန်ကုန်တိုင်း

၂၁

၁၄.၃

၁.၄၇

အချက်အလက် ရင်းမြစ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၂။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်
သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၅။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးပြင်ပရှိ ဒေသများအတွင် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ(HEIs) ပျံ့နှံ့တည်ရှိ
မှုသည် ထိုဒေသများရှိ ပြည်သူတို့၏ လက်ရှိ ဝင်ငွေအဆင့် သို့မဟုတ် လူဦးရေပမာဏတို့ အပေါ်တွင်
အခြေခံထားသည့်ပုံ မပေါ်ပါ။ နောက်ခံအခြေအနေများအား သုံးသပ်မှုအခန်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်
အတိုင်း အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEIs) တည်ရှိမှုသည် ယခင်အုပ်ချုပ်ရေးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်
များပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်။ ဇယား (၆)၏ နောက်ဆုံးအကွက်တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း တစ်ချ ို့
ဒေသများ (ကယားနှင့် ချင်းပြည်နယ်၊ ထို့အတူ တနင်္သာရီတိုင်း)တွင် HEIs များ (တစ်ခြားဒေသများနှင့်
နှိုင်းယှဉ်ပါက) ပိုမိုတည်ရှိနေကြသည်။ ဤဒေသများသည် လူဦးရေ နည်းပါးရုံသာမက စက်မှုလုပ်ငန်း
များတည်ရှိမှုမှာလည်း နည်းပါးကြသည်။ ထိုဒေသများတွင် တည်ရှိနေသည့် HEIs အရေအတွက်
သည်လူဦးရေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက အလွန်များပြားနေခြင်းသည် အနည်းငယ် ထူးခြားနေပါသည်။
ထို့အပြင်ထိုဒေသများရှိ HEI များ၏ သုတေသနထုတ်လုပ်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ HEI သုတေသန
များ ရေးသား ပြုစုထုတ်လုပ်မှုကို လွှမ်းမိုးထားသော မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်ရှိ HEI များ၏ သုတေသန
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ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် သိသိသာသာ နည်းပါးနေပါသည်။
	နောက်ခံအခြေအနေများအား သုံးသပ်မှုအခန်းနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ဆက်စပ်မှု
မြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်း (stakeholder mapping) အခန်းတို့တွင် ဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်း ပြည်နယ်
တိုင်းတွင် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEIs)ရှိနေသော်လည်း၊ လူငယ်များကြားတွင် အဝေးသင်
ပညာရေးသည် အလွန်ရေပန်းစားဆဲဖြစ်သည်။ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ အဝေးသင်ပညာရေး
၏ဝင်ခွင့်အမှတ်နည်းခြင်း၊ အောင်ချက်ကောင်းခြင်းနှင့် အချ ိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း တို့ကြောင့်
ဖြစ်သည်။ သို့သော် အဝေးသင်ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် စီမံကိန်း
မန်နေဂျာနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအရ အဝေးသင်ပညာရေးစနစ်၏ အားနည်းချက်များသည် မြင်နိုင်
သည့် အနာဂတ်ကာလအတွင်း ပြဿနာဆက်ဖြစ်နေနိုင်သည်။
ပုံ (၄) သုတေသနအတွက် အချ ိန်ခွဲဝေပေးမှုအပေါ် ကျေနပ်ခြင်း
သုတေသနအတွက် သင့်အချ ိန်ခွဲဝေပေးမှုသည် လုံလောက်ပါသလား။

		

ဖြေဆိုသူဦးရေ

၅၀
၄၀
၃၀
၂၀
၁၀
၀

			

လုံလောက်ပါသည်

			
ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများ

လုံလောက်ပါသည်
ပညာရပ်ကဏ္ဍမှမဟုတ်သော သုတေသီ

အချက်အလက် အရင်းအမြစ်။ DRA သုတေသန စစ်တမ်း
အားလုံးခြုံပြောရလျှင်၊ ဖြေဆိုသူတစ်ဝက်ခန့်သည် သုတေသနနှင့်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အတွက် တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ရက်မှ သုံးရက်ခန့်အထိ သုံးစွဲကြသည်။ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က သူတို့သည်
အချ ိန်ပြည့်သုတေသနတွင် ပါ၀င်ပတ်သက်နေသည်ဟု ဆိုကြသည်။ သုတေသနအတွက် လက်ရှိခွဲဝေ
ချထားပေးသည့်အချ ိန်နှင့် လုံလောက်မှု ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းသည့်အခါ ဖြေဆိုသူ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်
(small majority)က အပြုသဘော တုံ့ပြန်ကြသည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို အခြေပြုသည့်ပညာရေး
ကဏ္ဍမှ သုတေသီများသည် စိတ်ကျေနပ်မှု အနည်းငယ်သာရကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် စီမံခန့်ခွဲမှု
တာဝန်များ၊ ကျောင်းသားများ၏ သုတေသနများအား ကြီးကြပ်ရမှု သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်ဌာနများ
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၏ သင်ကြားရေးတာဝန်များဖြင့် မကြာခဏ ဝန်ပိနေကြောင်း ပြောပြကြသည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေး
ကဏ္ဍ၏ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့မှ အဖွဲ့၀င်တစ်ဦး သတိပြုမိခဲ့သည့်အတိုင်း ပါမောက္ခတစ်ဦးသည် ရာထူးတိုး
သွားပါက ပိုမိုကြီးမားသော အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာ၀န်များကို မကြာခဏ ပေးအပ်ခြင်းခံရသဖြင့်
သုတေသနစီမံကိန်းများ ဆက်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် စာဆက်သင်ရန် အခြေအနေမပေးတော့ပါ။ အစိုးရ
တက္ကသိုလ်များမှ ပညာရှင်များအား ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများဟု သတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်လည်း တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ပုံ (၅) သတင်းနှင့်အချက်အလက်(ဒေတာ)များ၏ မူလအရင်းအမြစ်များသို့ လက်လှမ်းမီမှုအပေါ်
ကျေနပ်ခြင်း
သတင်းနှင့်အချက်အလက်(ဒေတာ)များ၏ မူလအရင်းအမြစ်များသို့ လက်လှမ်းမီမှု
40.00%

36.84%
28.07%

30.00%
20.00%
10.00%

12.28%

8.77%

11.40%

2.63%

0.00%

အလွန် မကျေနပ်ပါ

အသင့်အတင့်မကျေနပ်ပါ

အနည်းငယ် မကျေနပ်ပါ

အနည်းငယ်ကျေနပ်ပါသည်

အသင့်အတင့် ကျေနပ်ပါသည်

အလွန်ကျေနပ်ပါသည်

	ယေဘုယျအားဖြင့် (ပညာရေးကဏ္ဍနှင့် ပညာရပ်ကဏ္ဍမှမဟုတ်သော) သုတေသီ အများစု
သည် (soft research infrastructure)များဖြစ်သော ကွန်ပျူတာများ၊ စာကြည့်တိုက် အရင်းအမြစ်များ၊
သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအား မူပိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် စာကူးချမှု (plagiarism)ကို စစ်ဆေးသည့်
ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် အီလက်ထရောနစ်ဒေတာအစု (datasets)များအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိကြပါသည်။
ထို့အပြင် ဖြေဆိုသူ ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် မူရင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့် ဒေတာ
များသို့ လက်လှမ်းမီမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျေနပ်အားရကြသည်။ သို့သော် ဤတွေ့ရှိချက်များသည်
အသေးစိတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများမှရရှိသော အချက်အလက်နှင့် အနည်းငယ်ဆန့်ကျင်နေသည်။
အချ ို့သောဖြေဆိုသူများက အခြေခံအဆောက်အအုံမပြည့်စုံခြင်း၊ အထူးသဖြင့် အွန်လိုင်းနိုင်ငံတကာ
ဂျာနယ်များ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများနှင့် ဒေတာဘေ့စ်များသို့ လက်လှမ်းမမှီခြင်း၊
တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်များအား

အချ ိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်

ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊

စာကြည့်တိုက်တွင်
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စာအုပ်များ နည်ပါးခြင်း၊ ထိုစာအုပ်အများစုမှာ ခေတ်နောက်ကျနေခြင်းတို့သည် သုတေသန
အလုပ်များကိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်စေနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် မဟုတ်ကြောင်း အလေးအနက်
ထား ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ဆက်စပ်မှု မြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်း
(stakeholder mapping) အခန်းတို့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေးတွင် နှစ်ပေါင်းများ
စွာတည်ရှိနေသော ကျောင်သားများ၏ ခိုးယူကူးချမှု (plagiarism)ပြဿနာသည် လူအများမြင်ကွင်း
သို့ မကြာသေးမီကမှ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့် ကျောင်းသားများအတွက် အီ
လက်ထရောနစ် စာကြည့်တိုက် အချက်အလက်စုဆောင်းမှုများ (datasets)ကို eLibrary Myanmar
မှတဆင့်လောလောဆယ်တွင် တည်ဆောက်နေပါသည်။ ထိုစီမံကိန်းအား ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း
ဖောင်ဒေးရှင်း(Open Society Foundations)

၏

အဆင့်မြင့်

ပညာရေး

အထောက်အကူပြု

အစီအစဉ်၂၀၁၃- ၂၀၁၉ မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့သည် (EIFL n.d.)။ ထို စီမံကိန်းတွင် တက္ကသိုလ် ၁၃ ခု
ပါ၀င်ပြီး ကျောင်းသား ၂၀၅,၀၀၀ တို့ အကျ ိုးခံစားကြရပါသည်။
	ခိုင်လုံသော သုတေသနစနစ်၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ သုတေသနခေါင်းစဉ်
များနှင့် ဆိုင်သည့် ပဏာမ သိနားလည် သဘောပေါက်မှု ရရှိရန် သို့မဟုတ် ကိုယ့်ဘာသာရပ်အတွင်း
တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းမှုအသစ်များအကြောင်းကို သိရှိရန်အတွက် ပညာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတများကို
လက်လှမ်းမီခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခုအခါ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု ကျယ်ပြန့်နေပြီ
ဖြစ်သော်လည်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ်များနှင့် စာကြည့်တိုက်များသို့ ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်စွာနှင့်
တရားဝင်စွာ ရယူသုံးစွဲနိုင်မှုသည် အကန့်အသတ်ရှိနေကြောင်းကို အင်တာဗျူးဖြေဆိုကြသူများ
က အလေးအနက် ပြောကြားကြသည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်
မည်သူမဆိုဖတ်ရှုနိုင်သည့် (open-access) သုတေသနစာစောင် အရေအတွက်မှာ တိုးပွားနေပါသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ သုတေသနဆောင်းပါး ၁၆ စောင် ထုတ်ဝေခဲ့ရာ ထိုထဲမှ ၂ စောင်သာ
မည်သူမဆို ဖတ်ရှုခွင့်ရသည် (SIR Methodology 2019)။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် သုတေသနအစီရင်ခံစာ
၅၆၆ စောင် ထုတ်ဝေခဲ့ရာ ထိုစာစောင်များ၏ ၃၆.၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် မည်သူမဆို ဖတ်ရှုခွင့်ရသည်
(open-access) အမျ ိုးအစားများဖြစ်ကြသည် (SCImago n.d.)။
အလှူရှင်များ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ပြုလုပ်သည့် သုတေသနများအတွက်မူ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ
များကို အများပြည်သူ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် မကြာခဏ ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိသည်။ အလှူရှင်ကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးနှင့် ပြုလုပ်သည့် အင်တာဗျူးတစ်ခုအရ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ (သို့မဟုတ်) အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းဖေါ်ပြရန်အတွက် သီးခြားတာဝန်ပေးကာ လုပ်ခိုင်းသည့် သုတေသန
များ၊ သို့မဟုတ် ‘နိုင်ငံရေးအရအထိခိုက်မခံ’သော ဘာသာရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့်သုတေသနများ
မှ လွဲ၍ သုတေသနအားလုံး လူထုထံ တင်ပြခြင်းသည် ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်။
	နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်များကို မူရင်းဈေး၏ အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်
ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလွယ်တကူ ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ ဤသို့လုပ်ခြင်းသည် မူပိုင်ခွင့်ချ ိုးဖောက်မှုဖြစ်
သော်လည်း၊ ကျောင်းသားများနှင့် သုတေသီများ၏ ဖတ်စရာ စာအုပ်စာတမ်း လက်လှမ်းမှီမှုသည်
စာကြည့်တိုက်များတွင် ရှိနေသည့် စာအုပ်စာတမ်းများထက် ပိုကျယ်ပြန့်သွားစေသည်။
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ထို့အပြင် ယနေ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှု မြင့်တက်လာခြင်းသည် ကျောင်းသားများအတွက်
ပိုမိုများပြားသည့် တရားဝင်သောစာအုပ်နှင့် တရားမဝင်သောစာအုပ်နှစ်မျ ိုးလုံးအား အများကြီး ပိုမို
များပြားစွာ လက်လှမ်းမှီနိုင်သွားစေသည်။

သုတေသန ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူမှုသိပ္ပံသုတေသန အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။ သို့သော်လည်း လူမှု
သုတေသနကို ကြီးကြပ်ရန် တာဝန်ရှိသည့် အမျ ိုးသားသုတေသနအဖွဲ့ ရှိမရှိ မေးမြန်းသည့်အခါ
သုတေသီများ၏ လေးပုံတစ်ပုံ နီးပါးသည် “ရှိသည်”ဟု ဖြေကြ၏။ ထိုသုတေသနအဖွဲ့၏ အမည်ကို
ပြောပါဟု မေးသည့်အခါ သုတေသီတစ်ချ ို့က “မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့” (Myanmar
Academy of Arts and Science)ဟု ဖြေကြသလို အချ ို့က သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည့်
“မြန်မာ ဆာဗေး သုတေသန” (Myanmar Survey Research)၊ “အင်းလျားအင်စတီကျူ့” (Inya Institute) သို့မဟုတ် “မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့” (Myanmar Development Institute)စသည်ဖြင့် အဖြေမျ ိုးစုံကို
ပေးကြသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့”သည် အမှန်တကယ်ပင် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံပညာရပ်
များအတွက် နိုင်ငံတော်အဆင့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတရပ် (national academy)ဖြစ်ပြီး သုတေသန
ကို မြှင့်တင်သည့် အားထုတ်မှုများကို ကြီးကြပ်သော်လည်း၊ အခြားနိုင်ငံများမှာကဲ့သို့ သုတေသနစနစ်
တစ်ရပ်လုံးအား စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် ဘဏ္ဏာအရင်းအမြစ်များ အပ်နှင်းကာ
တာဝန်ပေးအပ်ထားခြင်း မခံရပါ။ ဤအဖြေများသည် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အား ဖွဲ့စည်း
ထားသည့်အရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သုတေသီတို့အကြား နားလည်မှု မပြည့်စုံခြင်း၊ သို့မဟုတ် အမှန်
တကယ် သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသည့် သုတေသန ယဉ်ကျေးမှုတရပ် ယေဘုယျအားဖြင့် ကင်းမဲ့နေခြင်း
ကို ဖော်ပြပါသည်။
အလားတူပင် လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမျ ိုးသားသုတေသနမူဝါဒ မရှိပါ။ အဆင့်မြင့်ပညာ
ရေး၌ သုတေသနယဉ်ကျေးမှု ပြန်လည်ရှင်သန်လာရေး အားထုတ်မှုသည်

ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး

၏ အစောပိုင်း အဆင့်များ၌ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိ အာရုံစိုက်နေခြင်းမှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို
ပြောင်းလဲပြုပြင်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEIs)ရှိ ပါမောက္ခများ၏စွမ်းရည်ကို မြှင့်
တင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အစိုးရနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ အရင်းအမြစ်များကို
အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEIs) မကြာမီကာလတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိလာအောင် ကူညီဖို့
အတွက် အသုံးပြုသည်။ လက်ရှိတွင် မန္တလေးနှင့်ရန်ကုန်ရှိ ရွေးချယ်ထားသော တက္ကသိုလ်အချ ို့တွင်
ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်နေပါသည်။ အမျ ိုးသားအဆင့်သုတေသနမူဝါဒ မရှိသောကြောင့်လက်ရှိ
အာရုံစိုက်ထားသည့် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ

(HEIs)တွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးသည်

သုတေသနစနစ်အား တရားဝင်ပုံစံကျအောင် ဖွဲ့စည်းခြင်း (institutionalization)နှင့် အထူးသဖြင့်
လူမှုသိပ္ပံများနှင့် ပတ်သက်သည့် စွမ်းဆောင်ရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရှေ့ပြေးဆောင်ရွက်ချက်
များကို ထပ်ပြီး အားနည်းသွားစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အမျ ိုးသားသုတေသနမူဝါဒနှင့်ပတ်သက်ပြီး
အကျယ်တဝင့် ဖြေဆိုနိုင်သည့် မေးခွန်း (open-ended question)အား တုန့်ပြန်ချက်အချ ို့သည်ကျယ်
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ပြန်သည့် အဆင့်မြင့်ပညာမူဝါဒတွင် လူမှုသုတေသနကို အလေးမထားမှု၊ လူမှုသုတေသန၏အရံ
အခန်းကဏ္ဍတွင် ရှိနေမှုနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအပေါ် အမျ ိုးသားရေးအလေးထားမှုတို့ကို အထူးပြု
ဖေါ်ပြနေသည်။
သုတေသနလုပ်ငန်းများအား စီမံခန့်ခွဲသူများ၏ဖြေဆိုချက်များသည် သုတေသနအဖွဲ့အစည်း
များ ပြုလုပ်ကြသည့် သုတေသနများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (MSDP)ကဲ့သို့သော အမျ ိုးသားအဆင့် စီမံကိန်းများတွင် ချမှတ်ထားသည့်
နိုင်ငံနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဦးစားပေးမှုများအကြား ဆက်စပ်မှု မရှိကြောင်း ဖေါ်ပြနေသည်။ အခြား
တစ်ဖက်တွင်လည်း သုတေသီများနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများအား စီမံခန့်ခွဲသူများအတွက် ယုံကြည်
စိတ်ချရသော

သက်သေအထောက်အထားများအား

မူဝါဒချမှတ်သူများထံ

တင်ပြရန်မှာလည်း

ခက်ခဲပါသည်။ နိုင်ငံတကာဖြစ်ရပ်များမှ ရရှိသည့် သင်ခန်းစာများအရ၊ အစိုးရ၏ ပေါ်လစီရေးရာ
လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အစီအစဉ်များကို လမ်းညွှန်ရန်အတွက် သုတေသနအထောက်အထားများ
ကို အနည်းငယ်သာ အသုံးပြုခြင်းသည် သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် မဖြန့်
ဝေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကား ဤသို့ မဟုတ်ပေ။ မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်
သူများ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေပေးပြီး
လိုအပ်လျှင် ရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။ ဤအချက်သည် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ မကထ
ပြုသည့် သုတေသနစီမံကိန်းများအတွက် မှန်ကန်ပါသည်။ ထိုသုတေသနများတွင် သုတေသနတွေ့ရှိ
ချက်များကို ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း နည်းဗျူဟာပုံစံအချ ို့ အမြဲတမ်းပါဝင်အောင် ပြုလုပ်ထား
သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အထောက်အထားအခြေခံသည့်မူဝါဒရေးဆွဲရချမှတ်မှု အားနည်း
ခြင်းသည် မူဝါဒရေးရာ သွင်းအားစုများ အားနည်းမှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ မူဝါဒရေးဆွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
များ၏ အပေါ်မှအောက်သို့ ချမှတ်ခြင်းသဘောသဘာဝကြောင့်ဖြစ်၏။ ဆိုလိုသည်မှာ သုတေသန
လေ့လာမှုများသည် မကြာခဏ လျစ်လျူရှုထားခြင်း ခံကြရသည်။
သို့သော် အစိုးရ အာရုံစိုက်ပြီး အသုံးပြုသည့် သုတေသနတွေ့ရှိချက်အချ ို့လည်းရှိသည်။
ထိုသုတေသနတွေ့ရှိချက်များသည် မူဝါဒရေးဆွဲရာတွင် အသုံးပြုခြင်းခံရရုံမက မူဝါဒအချ ို့ကိုပင်
ပြောင်းလဲသွားစေပါသည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းများအား စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများ၏
ပြောကြားချက်များအရ ဤအပြုသဘောဆောင်သော ရလဒ်များအတွက် အနည်းဆုံး အကြောင်းရင်း
သုံးခုရှိသည်။ ပထမအကြောင်းအရင်းမှာ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရဌာနများအကြား
ခိုင်မာသည့်

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သည်။

သုတေသနအား

စတင်ကတည်းက

ခိုင်မာသည့်

လေ့လာမှုဒီဇိုင်း

မိတ်ဖက်များ

ရေးဆွဲရာတွင်

ဖြစ်သောကြောင့်

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အားလုံး၏

အမြင်များကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြသည်။ ဒုတိယအကြောင်းရင်းမှာ မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်ရန်အတွက်
အရေးကြီးသည့် သုတေသနအကြောင်းအရာများကို အစိုးရကတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ တတိယ
အကြောင်းမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည့် သုတေသနစီမံကိန်းများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ
အကြား စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သည်။ ထိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများသည် ပြည်တွင်းသုတေသီများ၊
နိုင်ငံတကာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အတူတကွလုပ်ကိုင်နိုင်စေသည့် နည်းပညာနှင့် ဘဏ္ဏာရေး
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အရင်းအမြစ်များကို ရရှိစေသည်။ ဤသို့ဖြင့် ပြင်ပမှအကြံပေးများသည် သုတေသနသွင်းအားစုများ
၏ အရည်အသွေးကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီအောင် ကူညီပေးကြသလို ပြည်တွင်းအဖွဲ့
အစည်းများကလည်း သုတေသနတွေ့ရှိချက်များ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် အသုံးပြုခံရခြင်းတို့ကို ပိုမိုလျှင်မြန်
ထိရောက်စေပါသည်။
ဤအချက်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ပံ့ပိုးခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည့် အမျ ိုးသားသုတေသနအဖွဲ့တစ်ရပ်နှင့်
အမျ ိုးသားသုတေသနစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြင့် လူမှုသိပ္ပံကို လုံလောက်သော အာရုံစိုက်မှုပြုရန်
အာမခံသည့် ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ရပ် လိုအပ်ကြောင်းကို အလေးထား ထောက်ပြနေသည်။ လွတ်လပ်ရေးရ
ပြီးနောက်ပိုင်းကာလ၊ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များတွင် တည်ထောင်ခဲ့သော “မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသနအသင်း”
(Burma Research Society)သည် သုတေသနနှင့် မူဝါဒအကြား ပေါင်းကူးပေးရာတွင် အရေးပါသော
အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ အကြောင်းမှာ အဖွဲ့၏ ထင်ရှားသောပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ
နှင့် သုတေသီများ ပြောဆို ရေးသားကြသည်များကို နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် ထိပ်တန်းမူဝါဒရေးဆွဲ
ချမှတ်သူများ အလေးထား နားထောင်ကြသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ထိုသို့သောအဖွဲ့အစည်းရှိခြင်းသည်
သုတေသနအဖွဲ့အစည်း အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် အစိုးရသုတေသန အဖွဲ့အစည်းများအကြား ကောင်းမွန်သော
ဆက်ဆံရေးများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်

သုတေသနအဖွဲ့သည်

စနစ်ကျသည့်

သုတေသနလေ့ကျင့်မှု

ပေးနိုင်သည်။

သုတေသနအခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်နိုင်သည်။ အထောက်အထားအခြေခံသည့်
မူဝါဒချမှတ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော သုတေသနအချက်အလက်များနှင့် အမျ ိုးသားစီမံကိန်းများ
အကြား ဆက်စပ်ပေးနိုင်သည်။ တချ ိန်တည်းမှာပင် သုတေသီများသည် အမျ ိုးသားသုတေသန
လိုအပ်ချက်များနှင့်

ဦးစားပေးမှုများကို

တုန့်ပြန်နိုင်ရန်လည်း

လိုအပ်သည်။

သုတေသီများ၏

၈၀ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည် သုတေသန လမ်းညွှန် (နည်းပြ)ဆရာများ(mentors)ထံမှ လမ်းညွှန်မှုများ
ရရှိကြောင်းနှင့် သုတေသီ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် လမ်းညွှန်မှုကို ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းရှိ ပါမောက္ခ
တစ်ဦးမှ လိုအပ်သည့်အခါ လိုအပ်သလို (ad hoc basis) ရရှိကြကြောင်း တင်ပြကြသည်။ လမ်းညွှန်မှု
(mentorship)၏ အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး၊ တုံ့ပြန်မှုများသည် အလွန်အမင်း အပြုသဘော
ဆောင်ပါသည်။ ဖြေဆိုသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့၏လမ်းညွှန်ဆရာများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး
ရသည့် အကြိမ်အရေအတွက်ကို အားရ ကျေနပ်ကြကြောင်း ဖြေကြပါသည်။ သို့သော် အသေးစိတ်
မေးမြန်းသည့် အင်တာဗျူးများအရမူ၊ လက်ရှိတွင် တရားဝင်လမ်းညွှန်မှုစနစ် (formal mentorship
system) မရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အပြုသဘောဆောင်သည့် အဖြေများအား အနက်ကောက်ရာတွင်
သတိဖို့ လိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လမ်းညွှန်မှု (mentorship) အား နားလည်သဘောပေါက်
မှုသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၏ အခြေအနေများနှင့် မတူနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အလားတူပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင် (ပုံမှန်) သုတေသီအချင်းချင်း သုံးသပ်ဝေဖန်သည့်
စနစ် (formal peer review system) မရှိပါ။ peer review စနစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အကျယ်တဝင့် ဖြေဆို
နိုင်သည့်မေးခွန်း(open-ended question)အား ဖြေဆိုမှုများစွာတို့သည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း peer re-
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view စနစ်မရှိခြင်းကို ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ၎င်းသည် သုတေသနအရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်သည့်
ဆွေးနွေးမှု ကင်းမဲ့ခြင်းကို ဖေါ်ပြပါသည်။ သို့သော်လည်း ဖြေဆိုသူ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် လုပ်ဖေါ်ကိုင်
ဖက်များထံမှ ရရှိသည့် တုံ့ပြန်ချက်များ၏ အရည်အသွေးအား ကျေနပ်ကြကြောင်း ပြောပါသည်။
ထိုအချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ peer review ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကွဲလွဲနေမှုများကို ဖေါ်ပြ
နေသည်။ မှတ်သားသင့်သည့် အရေးကြီးသောအချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂျာနယ်များသည် သုတေသီ
အချင်းချင်း သုံးသပ်ဝေဖန်ခြင်း (peer-reviewed) မလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ပြည်
လုံးတွင် သုတေသနလုပ်ငန်းများ အဓိကလုပ်ကြသည့် မြို့ကြီးနှစ်မြို့လုံးရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် ဒေသ
ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် တက္ကသိုလ် သုတေသနဂျာနယ်များ ထုတ်ဝေသည်။
ထိုဂျာနယ်များသည် peer-reviewed မဟုတ်ကြပါ။ သို့သော် ဒေသတွင်းထုတ်ဝေသည့် သုတေသန
များအား စုဆောင်းသည့်အနေဖြင့် ထုတ်ဝေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဂျာနယ်တွင် ဖေါ်ပြမည့် စာတမ်း
များအား ဝါရင့်ပါမောက္ခများက ရွေးချယ်ကြသည်။ အသေးစိတ်ကို အင်တာဗျူးလုပ်သည့်အခါ ရရှိလာ
သည့် အဖြေများသည် peer-reviewed စနစ်သည်အား ကောင်းစွာနားမလည်ကြောင်း ဖေါ်ပြနေသည်။
peer-review အား တရားဝင်(ပုံမှန်)မဟုတ်သည့် သာမန် တုန့်ပြန်ချက်ပုံစံများအဖြစ် လွဲမှားစွာ ယူဆ
ထားပုံရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် peer review ယဉ်ကျေးမှု မရှိခြင်း၏ အကျ ိုးဆက်များမှာ ရှင်းပါသည်။ အဆင့်
မြင့် ပညာကျောင်းများရှိ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးတိုးတက်ရေးအတွက် ‘ဂျာနယ်အတု
များ’ တွင်စာတမ်းများထုတ်ဝေခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အငြင်းပွားမှုများသည် ထိုအကျ ိုးဆက်များကို
မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။ peer review ကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ၏ အကဲဖြတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိ
သောကြောင့် သုတေသနစာတမ်းများ၏အရည်အသွေး သို့မဟုတ် သုတေသနစာတမ်းများသည်ခိုင်မာ
သည့် သုတေသနလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ကို အာမခံသည့်စံနှုန်းများ
(standards) မရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်ဂျာနယ်များအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်
အရ၊ စာတမ်းအများစုသည် သရုပ်ဖော်ချက်ဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်မှုများ (descriptive analyses)ဖြစ်တတ်ကြပြီး မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများ သို့မဟုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်တန်ဖိုးအနည်းငယ်
သာရှိသည်။ peer review စနစ်တစ်ရပ် တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ဝင်စဖြစ်သည့် သုတေသန
စနစ်အား လွန်စွာအကျ ိုးကျေးဇူးရှိစေပါမည်။ သုတေသနစနစ်၏ အကျ ိုးသက်ရောက်မှုသည် ပိုမို
ကျယ်ပြန့်လာနိုင်ပြီး တက္ကသိုလ်နယ်မြေများရှိ စာကြည့်တိုက်များထက် ကျော်လွန်ရောက်ရှိသွားနိုင်
ပါသည်။ သုတေသနစာတမ်းများ၏ အရည်အသွေးအား တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် သုတေသနရလဒ်များ
အား မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများနှင့် ပြည်သူများ၏ ကြည့်ရှုမှုနှင့် အသုံးချမှု ပမာဏတို့သည်လည်း
မြင့်တက်စေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် အစိုးရမဟုတ်သော သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ဝေသော
သုတေသနစာတမ်းများအားလုံးနီးပါးသည် peer-reviewed မဟုတ်ကြပါ။
သုတေသနရလဒ်များသည် အစီရင်ခံစာများ၊ စာအုပ်များ၊ ညီလာခံစာတမ်းများ သို့မဟုတ်
ဆောင်းပါးများ အနေဖြင့် ထုတ်ဝေဖြန့်ချ ိပြီး မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများနှင့် ပြည်သူလူထုအတွက်
ရည်ရွယ်သည်။ ပညာရေး သို့မဟုတ် peer-reviewed စာပေများအတွက် မရည်ရွယ်ပါ။ peer-re-
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viewed ဂျာနယ် တစ်ခုတွင် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါရန် ကြာသည့်အချ ိန်အတိုင်းအတာသည် သုတေသန
အတွက် ပေးအပ်သည့် ရန်ပုံငွေလည်ပတ်မှု အချ ိန်ကာလဘောင်ထက် ပိုမိုကြာလွန်းသဖြင့်ငွေကြေး
ထောက်ပံ့ကြသူများစွာတို့သည် peer-reviewed ဂျာနယ်တစ်ခုတွင် ဆောင်းပါးပါခြင်းကိုသုတေသန
ရန်ပုံငွေအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်အဖြစ် မမြင်ကြပါ။ သုတေသန၏ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
နှင့်ပတ်သက်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာရန် လိုအပ်သည့် နောက်ထပ်နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ စီးပွားဖြစ် စစ်တမ်း
ကောက်ယူသည့်

ကုမ္ပဏီများအား

နိုင်ငံတကာ

အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

အကြံပေးကုမ္ပဏီများ၏

မကြာခဏ အသုံးပြုမှုဖြစ်သည်။ ပြင်ပလုပ်ငန်းများအား လက်လွှဲခိုင်းသည့် (outsourcing) အစီအစဉ်
များအရနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသည် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများက အခကြေးငွေယူကာ ကောက်ယူ
ပေးသည့် အချက်အလက်များကို အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည့် အလုပ်ကိုသာ အဓိကဦးတည်လုပ်ကိုင်
ကြသည်။ ထိုအချက်အလက်ကောက်ယူသည့် ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီများသည် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ
မှာပါ ပညာရပ်ဆိုင်ရာအလုပ်များ သို့မဟုတ် သုတေသနများအတွက် ဂုဏ်သတင်းကောင်း ရရှိကြ
သူများ မဟုတ်ကြပါ။ အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်း၏ အရည်အသွေးကို အာမခံသည့် စစ်ဆေး
အတည်ပြုမှုမှာ မရှိသလောက် နည်းပါသည်။

“[သုတေသနပတ်ဝန်းကျင်]သည် အလွန် အချ ိတ်အဆက်မဲ့နေပြီး ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စဖြစ်နေသည်
။သုတေသနသည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေရသည် ဟူသည်ကို နားလည်
သဘောပေါက်အောင် ကြိုးစားဖော်ထုတ်ခြင်းထက် ဘာတွေရှိသလဲဆိုတာကို တည်ရှိနေသော အရာ
များကို ဖေါ်ပြနိုင်ရန်သာ အဓိကအာရုံစိုက်တတ်ကြသည်။”
SPRG အင်တာဗျူး
ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီများ၏ ရှေးဦးဆောင်ရွက်မှု အချ ို့ရှိ
ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကူအညီစီမံကိန်းများအား ခြေရာခံမှတ်တမ်းတင်သည့်
ဒေတာဘေ့စ် တစ်ခုဖြစ်သော Mohinga ၏အဆိုအရ လက်ရှိ၌ သုတေသနဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်
တင်ရန် အထူး လုပ်ဆောင်နေသော အဓိကစီမံကိန်းတစ်ခုမှာ Global Affairs Canada နှင့် IDRC မှ
ထောက်ပံ့ကူညီသည့် “မြန်မာ ဒီမိုကရေစီအတွက် အသိပညာ” (Knowledge for Democracy Myanmar) စီမံကိန်းဖြစ်သည် (Mohinga n.d.)။ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ရှေးဦးဆောင်ရွက်မှု
အခြားပုံစံများတွင် နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တစ်ခု၌ မဟာဘွဲ့ သို့မဟုတ် ပါရဂူဘွဲ့အတွက် ကျောင်းတက်
ရောက်ရန် ထူးချွန်သောမြန်မာကျောင်းသား ကျောင်းသူများအားပညာသင်ဆုများပေးအပ်ခြင်းပါဝင်
သည်။ နိုင်ငံတော်အဆင့်တွင် သုတေသန စွမ်းရည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် အစိုးရဘတ်ဂျက်တွင်
ခွဲဝေချထားပေးခြင်း လောလောဆယ် မရှိသေးပါ။
သုတေသနအဆိုပြုလွှာ ဖော်ထုတ်ပြင်ဆင်ခြင်း (proposal development)နှင့် ရေးသားခြင်း
အတွက် အထောက်အပံ့များ ရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှတ် (စကေး) ၁ မှ ၆ သတ်မှတ်ထားချက်
တွင်ပျမ်းမျှခြင်း ၄.၂၉ ရရှိသည့်အတွက် အသင့်အတင့်ကျေနပ်မှု အဆင့်ရှိကြောင်း ဖေါ်ပြနေသည်။
ရလဒ်များအား ထပ်မံဆန်းစစ်သည့်အခါ ကျေနပ်မှုအဆင့်သည် ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများနှင့်
ပညာရေးကဏ္ဍမှ မဟုတ်သည့် သုတေသီတို့အကြား သိသိသာသာ ကွဲပြားနေကြသည်ကို တွေ့ရှိရ
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သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပညာရေးကဏ္ဍမှသုတေသီများသည် အထောက်အပံ့အကူအညီရရှိမှုကို ၄.၀၈
အဆင့် သတ်မှတ်ပြီး NGOနှင့် CSOမှ သုတေသီများကမူ ၄.၄၅ အဆင့် သတ်မှတ်ကြသည်။ ရလဒ်များ
အရ မြန်မာတက္ကသိုလ်များရှိ သုတေသနအထောက်အပံ့များ၏ အရည်အသွေးသည် ပိုမိုညံ့ဖျင်းသည်
ဟု မှတ်ယူရသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများမှရသည့်အချက်အလက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်များ
မှ ပါမောက္ခအများစုသည် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် သင်ကြားရေးတာဝန်များဖြင့် မကြာခဏ ဝန်ပိနေကြပြီး
သုတေသနပြုလုပ်ရန်နှင့် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရန်အတွက် အချ ိန်မကျန်သလောက်ပင် ဖြစ်နေ၏။
	ပြီးခဲ့သည့် သုံးနှစ်အတွင်း သုတေသန ပံ့ပိုးမှုသင်တန်းကာလနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းသည့်
အခါ၊ သုတေသီ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်အတွင်း ၂ ပတ်သာ သင်တန်းတက်ခဲ့ရပြီး
၂၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် သုံးပတ်မှ ငါးပတ်ကြာ သင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ အံ့သြစရာကောင်း
သည်မှာ NGO များ၊ CSOs များနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ သုတေသီများသည် ပညာရေး ကဏ္ဍမှသုတေသီ
များထက် သုတေသနအထောက်အပံ့သင်တန်း ရရှိမှု နည်းပါးသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်
ပညာရေးကဏ္ဍမှ

မဟုတ်သော

သုတေသီများသည်

ပြီးခဲ့သည့်သုံးနှစ်အတွင်း

ရက်သတ္တပတ်

၃.၄၈ပတ် သင်တန်းတက်ခဲ့ရပြီး ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများသည် ၄.၄၀ ပတ် တက်ရောက်ခဲ့
ရသည်။ ထိုတွေ့ရှိချက်သည် အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးစေပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အလှူရှင်
များ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြသော သုတေသနစီမံကိန်းများစွာတွင် ၎င်းတို့၏ သုတေသန
လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်းမှ ချမှတ်သော စံချ ိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ
ဆောင်ရွက်မှု သေချာစေရန်အတွက် သုတေသနစီမံကိန်း စစချင်းတွင် ကျွမ်းကျင်သူများက သင်တန်း
များ ပေးအပ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုသင်တန်းများသည် ရက်တိုသင်တန်းများ
ဖြစ်တတ်ကြပြီး ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများသည် ဌာနအတွင်းမှ ဆရာများ ပို့ချသည့် သုတေသန
နည်းစနစ်များဆိုင်ရာ ရုံးတွင်း သင်တန်းများတက်ရောက်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိကြသည်။
ထိုသင်တန်းများ၏ အရည်အသွေးကို ဆန်းစစ်ရန်မှာမူ ခက်ခဲပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ NGO ငယ်များ
အတွက် ရံပုံငွေသည် မကြာခဏ ကြီးမားသော အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ပျမ်းမျှအားဖြင့် နည်းပါး
သည့် သုတေသနပံ့ပိုးမှုသင်တန်းများ ရရှိမှုအတွက် အကြောင်းရင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သုတေသန ထွက်ကုန်နှင့် သင်တန်း
သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်၏ အမြင်သာဆုံးနှင့် ပုံမှန်ထုတ်ကုန်များ(outputs)မှ peer-reviewed
လုပ်သည့် နိုင်ငံတကာဂျာနယ်များတွင် ဖေါ်ပြခံရသည့် စာတမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်Scopus
and Web of Science မှ ကောက်ယူသည့် ရေတွက်မှုဖြစ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက်၊
ဤလေ့လာမှုသည် Scopus နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး ၂၀၁၆ နောက်ပိုင်း ထွက်ရှိသည့် လူမှုသိပ္ပံ
နယ်ပယ်မှ peer-reviewed လုပ်သည့်ဂျာနယ်များနှင့် စာအုပ်များတွင် ပါရှိသည့် သုတေသနစာတမ်း
များ အရေအတွက်စာရင်းကို ပြုစုသည်။ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်း
များ၏ ဒေတာဘေ့စ်တွင် စာစောင်ပေါင်း ၁၁၉ ခု ရှိသည်။ သုတေသနစာတမ်းများ ရေးသားထုတ်ဝေ
မှုအများဆုံးမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ငါးနှစ်အတွင်း စာတမ်း ၁၈ စောင် ထုတ်
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ဝေခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ

(HEI) မှလည်းမဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှလည်း

မဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် မြန်မာ့လူမှု စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့ (Myanmar Centre
for Economic and Social Development - CESD)သည် သုတေသနစာတမ်း အများဆုံး ရေးသား
ထုတ်ဝေသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ သုတေသနထုတ်ကုန် အများစု (၆၈ ရာခိုင်နှုန်း)သည် ဂျာနယ်
ဆောင်းပါးများ ဖြစ်ပြီး ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် စာအုပ်များတွင် ပါရှိသည့် အခန်းများ(book chapters)
ဖြစ်သည်။ သုတေသနစာတမ်းများတွင် လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သော သုတေသန
များသည် ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဘောဂဗေဒ (economics)ဆိုင်ရာ သုတေသန
စာတမ်းများမှာ သုတေသနစာတမ်းအားလုံး၏ ၉.၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု
ဆိုင်ရာ စာတမ်းများမှာ ၈.၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြသည်။
ပုံ (၆) နိုင်ငံတကာ Peer-reviewed စာစောင်များနှင့် စာအုပ်များတွင် အများဆုံး ပါဝင်ရေးသားကြ
သည့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ (၂၀၁၆ - ၂၀)
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်
မြန်မာ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့(CESD)
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်
ထားဝယ်တက္ကသိုလ်
Medical Action Myanmar
ရေဆင်းစိုက်ပျ ိုးရေးတက္ကသိုလ်
သူနာပြုတက္ကသိုလ်
၀ ၂

အချက်အလက် အရင်းအမြစ်။ Scopus 2019

၄

၆

၈ ၁၀ ၁၂ ၁၄ ၁၆ ၁၈ ၂၀
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ပုံ (၇) မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ချ ိတ်ဆက်ထားသည့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ သုတေသနစာတမ်းများ
ဘာသာရပ်အလိုက် ရေးသားထုတ်ဝေမှု (၂၀၁၆ - ၂၀)

စိတ်ပညာ
2.20%

အခြားဘာသာရပ်များ
2.60%

ကမ္ဘာနှင့် ဂြိုလ်
3.30%

စွမ်းအင်
2.20%

စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် သစ်တော
3.30%
ဆေးဝါး 4.80%

ဝိဇ္ဇာနှင့် လူမှုရေးရာဘာသာရပ်
5.90%
လူမှုသိပ္ပံ 47.60%

ဘောဂဗေဒ
9.30%

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာမှု
10.40%

အချက်အလက် အရင်းအမြစ်။ UIS n.d.
ထိုငါးနှစ်တာ ကာလအတွင်းတွင် ‘မြန်မာ’ ဟူသည့် အဓိကစာလုံး (keyword)ဖြင့် ရှာဖွေ
ရာတွင်

မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိသည့်

အဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ဝေသည့် စာတမ်း စုစုပေါင်း ၄၆၀ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်
ပတ်သက်သည့် သုတေသနအများစုကို နိုင်ငံခြားသားများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ
က ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိုအချက်က ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြနေပါသည်။ မှတ်သားသင့်သည့်
အချက်မှာ ပြည်တွင်းတွင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းများ အနည်းငယ်သာ ရှိသော်လည်း လူမှု
ဘောဂဗေဒ(socioeconomic)၊ လူမှုနိုင်ငံရေး(sociopolitical)နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စ
ရပ်များကို လေ့လာကြသည့် ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သော၊ ဖွံဖြိုးရေးကို အဓိကထားသည့် စာစောင်
များသိသိသာသာ တိုးတက်များပြားလာခြင်းသည် ကျယ်ပြန့်သည့် သုတေသနပတ်ဝန်းကျင်အား
အကျ ိုးကျေးဇူးရှိစေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အပြုသဘောဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သော်လည်း
ယခင်က သုတေသနရှားပါးမှုကို စဉ်းစားသော် သုတေသနစာပေများ သိသိသာသာတိုးတက်မှုသည်
သုတေသန၏အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာ သုတေသနစံချ ိန်စံညွှန်းနှင့်
နှိုင်းယှဉ်လျှင် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာသည်။
ဗဟိစ
ု ာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ အဆိအ
ု ရ ရန်ကန
ု တ
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ပါရဂူဘွဲ့ရ အများဆုံး မွေးထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ၎င်းတက္ကသိုလ်နှစ်ခုက ၆၁၈
ဦး အား ပါရဂူဘွဲ့ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းစိုက်ပျ ိုးရေး တက္ကသိုလ်နှင့် ရန်
ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တို့က ၄၇၊ ၁၅ နှင့် ၃၀ဦးတို့အား ပါရဂူဘွဲများ အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
ပြင်ပကျောင်းသားများသည် ပါရဂူဘွဲ့ပရိုဂရမ်များသို့ တက်ရောက်နိုင်သည့်တရားဝင်လမ်းကြောင်း
မရှိသောကြောင့် ပါရဂူဘွဲ့ရသူများအများစုသည် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ၏ ပညာရေးဝန်ထမ်း
များ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရသည်။ အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ(HEIs)ရှိသင်ကြားရေး ၀န်ထမ်းများ
အတွင်း ပါရဂူဘွဲ့ရရှိသူအချ ိုးမှာ ၇ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိပြီး အများစုမှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ
တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိသည်။ သုတေသနလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲသူများအား ကောက်ယူသည့်
စစ်တမ်းအရ ဖြေဆိုကြသူ တစ်ဝက်က ၎င်းတို့၏၀န်ထမ်း ၁% မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကြားမှာ ပါရဂူဘွဲ့ရများ
ဖြစ်ကြသည်ဟု ဖြေကြပြီး ဖြေဆိုသူ ၂၈.၅၇ ရာခိုင်နှုန်းကမူ ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်း ၂၀ မှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း
ကြားမှာ ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ဤစစ်တမ်းတွေ့ရှိချက်များသည် အစိုးရ၏ တရားဝင်
ကိန်းဂဏန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်။ သို့သော် သုတေသနသွင်းအားစုများ (research inputs) အခန်း
(စာမျက်နှာ ၆၈) တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပါရဂူဘွဲ့ရများနှင့်
ပတ်သက်သော ကိန်းဂဏန်းများကို အထူးသတိထားကာ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရမည်။ အထူးသဖြင့်
အစိုးရဝန်ထမ်းများ ရာထူးတိုးမြင့်ရေးအတွက် ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိခြင်းသည် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်
ဆိုသည့် အချက်ကို သတိပြုဖို့ လိုအပ်သည်။

သုတေသန အခွင့်အရေးများနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး
အလုပ်အကိုင်

အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း

မေးမြန်းသည့်အခါ

စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့

သည့်သုတေသီများထဲမှ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော သုတေသန
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရှိပြီး သုတေသနဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိခြင်းသည် ၎င်းတို့၏
အလုပ်ရနိုင်မှု အလားအလာကို တိုးတက်စေကြောင်း ခံစားကြရသည်။ သုတေသနအား ဘွဲ့ရရန်
အတွက် ရေးသားတင်သွင်းရသည့် ဘွဲ့ယူကျမ်းစာတမ်းများနှင့် မကြာခဏ ရောထွေးကြကြောင်း
နှင့် သုတေသနစာတမ်းများ ရေးသားထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ရာထူးတိုးရေး
ဖြစ်ကြောင်း အချ ို့သောသုတေသီများက ဆိုကြသည်။ ထိုအချက်များနှင့် ပြောင်းပြန်၊ သုတေသီတစ်
ချ ို့က ထိုမေးခွန်းသည် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်း အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည်
အစိုးရ၀န်ထမ်းများဖြစ်ပြီး

သုတေသနဆိုင်ရာ

ဗဟုသုတနှင့်

ကျွမ်းကျင်မှုများသည်ရာထူးတိုး

ရေးအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မခံရသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြကြသည်။ ဖြေဆိုသူ
တစ်ဝက်က သုတေသနအလုပ် လုပ်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာသည့် ငွေကြေးဆုများ၊ လူမှုရေးအရ
အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းနှင့် အလုပ်ခိုင်မာမှုနှင့် အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ
နှင့်ပတ်သက်ပြီး အသင့်အတင့် သို့မဟုတ် အနည်းငယ် စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိကြောင်း ဖြေဆိုကြသည်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု အခွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အမြင်များမှာ ပညာရေးကဏ္ဍမှ
သုတေသီ များနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သောသုတေသီများအကြား ကွာခြားပုံ မရပါ။ စစ်တမ်း
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တွင် ပါဝင်မည့် သုတေသီများအား “ရွေးချယ်ရာတွင် ဘက်လိုက်မှု” (self-selection bias)ရှိနိုင်ခြင်း
နှင့် “ဆွဲဆောင်မှု”အား အနက်ဖွင့်ဆိုချက်တို့ ထိုကဏ္ဍနှစ်ရပ်မှ သုတေသီတို့အကြား အမြင် ကွာခြား
ချက်ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရှင်းပြနိုင်၏။ အစိုးရဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ကြသည့် ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီ
များသည် အစိုးရအလုပ်၏ လစာနည်းသော်လည်း အလုပ်ခိုင်မာမှုရှိခြင်းကို တန်ဖိုးထားကြသည်။
	မက်လုံးပေးသည့်စနစ်များ(incentive systems)၏ အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်း
သောအခါ ပညာရေးကဏ္ဍမှသုတေသီများသည် ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သည့် သုတေသီများသည်
နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ငွေကြေးအရအကျ ိုးရှိခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းကို ယေဘုယျ
အားဖြင့် အလွန်နည်းပါးသည့် အမှတ်ကို တသမတ်တည်းပေးကြသည်။ သို့သော်လည်း သုတေသန
ထုတ်လုပ်မှု၊ အထူးသဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဆိုင်ရာ တပန်းသာမှု (competitiveness)ကို ဖြေ
ဆိုကြရာတွင်မူ များစွာ အပြုသဘောဆောင်ကြသည်။
သုတေသနယဉ်ကျေးမှုနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအခန်း (စာမျက်နှာ ၇၂)တွင် ဖော်ပြထားသည့်
အတိုင်း၊ အမျ ိုးသားသုတေသနအဖွဲ့ မရှိပါ။ ထိုအကျ ိုးဆက်ကား၊ (မရှိသည့်) အမျ ိုးသားသုတေသန
အဖွဲ့၏ အကဲဖြတ်စွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်သည့် တုန့်ပြန်မှုများသည် သုတေသီအားလုံး၏အမြင်ကို
ကိုယ်စားမပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုတွေ့ရှိချက်များသည် ပညာရေးကဏ္ဍနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်
သော သုတေသီနှစ်မျ ိုးစလုံးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းအား စီမံခန့်ခွဲသူများအား အသေးစိတ် တွေ့ဆုံ
မေးမြန်း ခန်းများမှရရှိသည့် အဖြေများနှင့် ကိုက်ညီကြပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူ
ခဲ့သော သုတေသီများ၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း (ဖြေဆိုသူ ၁၈ ဦး)သည် တည်ရှိသည်ဟု ယူဆထားသည့်
အမျ ိုးသား သုတေသနအဖွဲ့၏ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ကြ
သည်။ ထို ၁၈ ဦးမှ ၁၁ ဦးသည် ထိရောက်ကြောင်းနှင့် အခြား ၆ ဦးက မည်သည့် ထိရောက်မှုမှ မရှိ
ကြောင်း ပြောကြသည်။ ထို့အတူ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သော သုတေသနလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲသူ ၁၄ ဦး
အနက် ၄ ဦးကလည်း ထိုမေးခွန်းကို ဖြေဆိုကြသည်။ ထို ၄ ဦးထဲမှ ၂ ဦးက အမျ ိုးသားသုတေသန
အဖွဲ့၏ အကဲဖြတ်မှု အရေအသွေးသည် ထိရောက်ကြောင်း (၁ ဦးက အလွန်ထိရောက်ကြောင်းနှင့်
အခြား ၁ ဦးက အသင့်အတင့် ထိရောက်ကြောင်း) ဖြေဆိုကြပြီး အခြား ၁ ဦးကမူ အသင့်အတင့်မ
ထိရောက်ကြောင်း ဖြေသည်။ မေးခွန်း ဒါမှမဟုတ် အသုံးပြုသည့် ဝေါဟာရများအား နားမလည်
ခြင်း၊ သို့မဟုတ် (နောက်ခံ အခြေအနေများ သုံးသပ်မှုအခန်းတွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်
ဖြစ်သည့်) သုတေသီတို့၏ ၎င်းတို့ သိနားလည်မှုဗဟုသုတကို ထုတ်ဖော်ပြသရန် အလွန်စိတ်အား
ထက်သန်မှုတို့ကို ထိုတွေ့ရှိချက်များက ထပ်မံ သရုပ်ဖေါ်ပြနေ၏။ ပါရဂူဘွဲ့ကျမ်းစာများတွင် စာခိုးချ
မှုနှင့် ဂျာနယ်အတုများတွင် ငွေပေးကာ စာတမ်းများဖေါ်ပြမှုတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် မကြာသေးမီက
အငြင်းပွားမှုသည် အဆင့်မြင့် ပညာကျောင်းများ (HEIs) တွင် ခိုင်မာပြီး အလုပ်ဖြစ်သည့် သုတေသန
အကဲဖြတ်မှုယန္တရားတစ်ရပ် ထူထောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေး
အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်များ ဖြစ်သော သုတေသနထုတ်လုပ်မှု အရည်အသွေးထက် အရေအတွက်
ကို အလေးပေးမှုကိုလည်း ဖြေရှင်းဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်နေသည်။
သို့သော် ဤနေရာ၌ အရေးကြီးသည့် သတိပြုစရာအချက်တစ်ချက်ရှိပါသည်။ နောက်ခံ
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အခြေအနေများ သုံးသပ်မှု (contextual analysis)နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ဆက်စပ်မှုမြေပုံ
ကို ရေးဆွဲခြင်း (stakeholder mapping) အခန်းတို့တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သုတေသနကျင့်ဝတ်
(research ethics)သည် လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့် ပိုမို ကိုက်ညီလျှက် ရှိလာပြီး၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ
အခြေခံ ဥပဒေတွင် ချမှတ်ထားသည့် အမျ ိုးသားရေးရည်မှန်းချက်များနှင့်လည်း ပိုမိုချ ိန်ထိုး တိုင်းတာ
လာကြပါသည်။ ဤလက်ရှိအခြေအနေသည် သုတေသနအကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် စီစစ်ဖြတ်
ထောက်ခြင်း (ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်း)အား အတည်တကျ သတ်မှတ်ပြဌာန်းလာစေနိုင်ပါသည်။
အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်း (HEIs) အများစုတွင် သုတေသနစာစောင်များအတွက် နှစ်စဉ်
ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် (target) မရှိကြပါ။ တက္ကသိုလ်များသည် တက္ကသိုလ်ဂျာနယ်များကို သုံးလ
တစ်ကြိမ်၊ခြောက်လတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် တစ်နှစ်တစ်ခါ ထုတ်ဝေကြသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်
။သို့သော်ထိုဂျာနယ်များသည် မကြာခဏအားဖြင့် ဌာနပေါင်းစုံမှ ပါမောက္ခများမှ ရေးသားသည့်
သုတေသနစာတမ်းများကို စုဆောင်းဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ထုတ်ဝေခြင်းမှာလည်း သုံး
နိုင်သည့် ရန်ပုံငွေတွင် ပေါ်မူတည်နေပြီး တက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီက လုံးဝဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ အများ
အားဖြင့်အချ ိန်ဇယားသတ်မှတ်မှု (timelines) မရှိကြပါ။ မြန်မာ့ မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒလေ့လာရေး
အင်စတီကျူ (The Institute of Strategy and Policy - ISP)ကဲ့သို့ ပညာရေးကဏ္ဍမှ မဟုတ်သည့် think
tanks များနှင့် အင်းလျားဘောဂဗေဒ (Inya Economics) ကဲ့သို့သော လွတ်လပ်သော သုတေသန
အဖွဲ့အစည်းများတွင် စာတမ်းထုတ်ဝေမှုအတွက် နှစ်စဉ်ရည်မှန်းချက်များ ရှိကြသည်။ အလားတူ
ပင် ထုတ်ဝေမှုသည် ရံပုံငွေရှိမှုအပေါ် လုံးဝမူတည်သည်။ များသောအားဖြင့် ထိုထုတ်ဝေမှုများသည်
အလှူရှင်များ၏ထောက်ပံ့မှုကို အခြေခံသည့် စီမံကိန်းများမှ သီးခြားထောက်ပံ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
UIS ဒေတာသည် အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍ၏ ပြင်ပတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသည့် သုတေသီများ၏
အချက်အလက်များ မပေးနိုင်သော်လည်း၊ သုတေသီအများစုသည် အစိုးရအဆင့်မြင့်ပညာကျောင်း
များ (HEIs)ပြင်ပတွင် လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ဆက်စပ်မှု
မြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်း (stakeholder mapping)က ဖေါ်ပြသည်။

၄၊၂။ သုတေသနအား ဖြန့်ဖြူးခြင်း
ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသူများနှင့် ကွန်ယက်များ
သုတေသနလုပ်သူများ၏ ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိသုတေသီများသည်
သုတေသနတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသူမျ ိုးစုံတို့နှင့် အတော်အသင့် အဆင့်မြင့်သော ဆွေးနွေးမှုများ
လုပ်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းပို့သည်။ ထိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသူများတွင် ပညာရေးအဆင့်အားလုံးရှိ
တက္ကသိုလ်နှင့်ဆက်စပ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တက္ကသိုလ်အဝန်းအဝိုင်းမှမဟုတ်
သည့် သုတေသီများ၊ အမျ ိုးသမီးများ၊ လူနည်းစုအုပ်စုများ၊ မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများ၊ လူမှုအဖွဲ့
အစည်းများနှင့် အစည်းအရုံးများ၊ သီးခြားလူတစ်ဦးချင်းစီတို့ ပါဝင်ကြပါသည်။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြ
သူ အဖွဲ့များ အားလုံးနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့် ကျေနပ်မှု အဆင့် ၄
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နှင့် ၅ ကြား49 သတ်မှတ်ကြပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအဖွဲ့များနှင့် ဆွေးနွေးမှုအတွက်ကိုမူ
ကျေနပ်မှု အဆင့် ၄ အောက်နည်းပြီး သတ်မှတ်ကြပါသည်။
	ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ဆက်စပ်မှု မြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်း (stakeholder mapping) အခန်း
တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများသည့် ၎င်းတို့၏ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်
အတွင်းမှာသာ အတော်အတန် အထီးကျန် ရပ်တည်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၌
တက္ကသိုလ်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါးသည်။
သုတေသီများအား စစ်တမ်းကောက်ယူမှုမှ ရရှိသည့် တွေ့ရှိချက်များသည် ထိုအချက်ကို ထင်ဟပ်
နေသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများသည်
ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိကြောင်း တင်ပြကြပြီး ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်
သည့် သုတေသီများ၏ ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိကြောင်း တင်ပြကြသည်။
	ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများ၏ ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းသည့် အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ
ဆောင်ရွက်ကြသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီး ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် နိုင်ငံတကာ
တက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။ ထိုအချက်သည် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ပညာရှင်များ၊
အစိုးရနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်းများအကြား ချ ိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်းကို သရုပ်ဖေါ်နေသည်။
အံ့သြစရာကောင်းသည့်အချက်မှာ၊ ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီတစ်ဦးကသာ ၎င်း၏အဖွဲ့အစည်း
သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားအစိုးရတက္ကသိုလ်တစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံခြင်း
ဖြစ်သည်။
ထိုအချက်နှင့် ဆန့်ကျင်သည့်အချက်မှာ၊ ပညာရေးကဏ္ဍမှ မဟုတ်သောသုတေသီများသည်
ကဏ္ဍအစုံနှင့် မကြာခဏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြောင်း ပြောကြသည်။ ထိုသို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
သည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ အစိုးရဌာများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်း အန်ဂျ ီအိုများ
အကြား အချ ိုးအစားညီမျှစွာ ပါဝင်ကြသည်။ ကဏ္ဍအစုံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အဓိက
အကြောင်းအရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံတကာ၏ ထောက်ပံ့မှုကို ခွင့်ပြုလိုက်သည့် နိုင်ငံရေး
အခင်းအကျင်းနောက်ပိုင်း ပေါ်ပေါက်လာကြသည့် အလှူရှင်ထောက်ပံ့သည့် စီမံကိန်းများ များပြား
စွာ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအန်ဂျ ီအိုများ၊ ပြည်တွင်းအန်ဂျ ီ
အိုများနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့အကြား ခိုင်မာသည့် ချ ိတ်ဆက်မှုများဖြစ်သည်။
သုတေသနလုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲသူများအား ကောက်ယူသည့် စစ်တမ်းတွေ့ရှိချက်များက
အစိုးရသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ၊

အစိုးရအဆင့်မြင့်ပညာရေးကျောင်းများ

(HEIs)နှင့်

အခြား

သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် မိတ်ဖတ်မှုတို့ စိုးရိမ်စရာ
ကောင်းစွာ လိုအပ်နေခြင်းကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။ မကြာခဏ ဆွေးနွေးကြသည့် ပြဿနာ
များအနက် တစ်ခုမှာ ယုံကြည်စိတ်ချရသော သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးပေါ် အချက်အလက်များ ရရှိရန်
အခက်အခဲခြင်း ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များ ရှိနေလျှင်ပင် ထိုအချက်အလက်များကို ပိုင်ဆိုင်
49

အဆင့် ၁ သည် အလွန်စိတ်တိုင်းမကျခြင်းကို ဖေါ်ပြပြီး အဆင့် ၆ သည် အလွန်ကျေနပ်မှုရှိခြင်းကို ဖေါ်ပြပါသည်။
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သူများ၊ များသောအားဖြင့် ထိုပိုင်ရှင်များသည် မကြာခဏ အစိုးရဌာနများ သို့မဟုတ် ဗဟိုစာရင်းအင်း
အဖွဲ့(Central Statistical Organization)များသည် ၎င်းတို့ပိုင်သည့် အချက်အလက်များအား အခြား
သုတေသီများ သို့မဟုတ် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများအား မျှဝေရန် ဆန္ဒမရှိကြပါ။သုတေသန
လုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲသူအခြားတစ်ဦးက “ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ အစိုးရဌာနတွေက အချက်အလက်ရ
ဖို့ ရဖို့ ခက်ပါတယ်။ အဲဒီအချက်အလက်တွေကို ရယူဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို ခွင့်ပြုထားတယ်၊ ကျွန်တော်
တို့မှာ ရယူ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ရယူရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်က ရှယ်လျား
တယ်”ဟု ရှင်းပြသည်။ အခြားသုတေသန စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးကလည်း “အစိုးရဌာနများသည် သူတို့
ကောက်ယူထားတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ သူတို့ ဌာနပိုင်ပစ္စည်းလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်
တခြားဌာနတွေ၊ သုတေသီတွေ ဒါမှမဟုတ် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတွေကို မရှဲလိုကြဘူး”ဟုလည်း
ပြောပြသည်။ အချက်အလက်များ မျှဝေခြင်းသည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအကြား အလွန် ရှားပါး
ပါသည်။ အစိုးရဌာနများစွာတို့သည် ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်များကို ရုံးတွင်းအသုံးပြုရန် အတွက်
သာ သိမ်းထားကြသည်။ ရလဒ်မှာ၊ သုတေသနအဖွဲ့ပေါင်းစုံတို့ ပြုလုပ်ကြသည့် တူညီနေ၊ ထပ်နေ
သည့် သုတေသနလေ့လာမှုများစွာ ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ဖြေဆိုသူတစ်ချ ို့၏အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏သုတေသနစနစ်များတွင် ဆန့်ကျင့်ဘက်
(ဝန်ရိုးစွန်း) နှစ်ဖက် (polarities)ကွဲပြားနေသည်။ အစိုးရနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍတို့က တစ်
ဘက်နှင့် NGO များနှင့် think tanks များကဲ့သို့ အစိုးရမဟုတ်သော၊ လွတ်လပ်သည့် သုတေသန အဖွဲ့
အစည်းများကတစ်ဘက် ကွဲပြားနေသည်။ ပြည်တွင်းတွင် ဘွဲ့ရသည့် သုတေသီများ၊ အများအားဖြင့်
အဆင့်မြင့်ပညာ ကျောင်းများမှ (HEIs) သုတေသီများနှင့် နိုင်ငံခြား NGO များနှင့် နိုင်ငံတကာ
အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကြသည့် ပြည်ပမှဘွဲ့ရခဲ့သူ သုတေသီတို့အကြား ရန်လိုမုန်းတီးမှု
တစ်ချ ို့ရှိနေကြာင်းပင် ဖြေဆိုကြသူများက ပြောကြသည်။ အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့် အစိုးရ၀န်ထမ်း
စည်းကမ်းများသည် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEIs) များအတွက် အကြီးတန်း သုတေသီများ
နှင့် နိုင်ငံခြားမှလေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များကို HEIs တွင် အဆင့်မြင့်ရာထူးများတွင် ခန့်အပ်ရန်
သို့မဟုတ်အလုပ်ပေးရန် အလွန်ခက်ခဲစေသည်။ ယခင်က အနောက်တိုင်း အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်း
များသည်အစိုးရအရာရှိများကို ၎င်းတို့၏ ပညာသင်ဆု အစီအစဉ်များမှ အတိအလင်း တားမြစ်ခဲ့ကြ
သည်။
အဓိပ္ပာယ်မှာ ဒေသခံ NGO များနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ၀န်ထမ်းများသာ ပညာသင်ဆု
ချ ီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ ထို့ကြောင့် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့မှ သုတေသီများအကြား လက်ရှိ ရန်လို
မုန်းတီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်၏။

“ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရူပဗေဒဌာနမှာ အဓိကအားဖြင့် အမျ ိုးသမီးပါမောက္ခများပဲ ရှိတယ်။
အနောက်နိုင်ငံများရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ပြောင်းပြန်ပဲ။ အကြောင်းရင်းကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်
သူတွေက (ဝင်ငွေပိုကောင်းတဲ့) ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှာ လုပ်ကြပြီး ဇနီးသည်တွေကတော့ စာသင်ကြားတဲ့
အခွင့်အရေးကို ရယူကြတယ်”
(Charlotte Galloway)
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UIS ၏အချက်အလက်များအရမြန်မာနိုင်ငံရှိ သုတေသီ၇၅ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျ ိုးသမီးများ
ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်များတွင် သင်ကြားရေး ၀န်ထမ်းအများစုမှာ အမျ ိုးသမီးများဖြစ်သည်။ ဤ
သည်ကိုလည်း စစ်တမ်းရလဒ်များမှ ထောက်ခံနေသည်။ စစ်တမ်းရလဒ်များအရ ပညာရေးကဏ္ဍ
မှသုတေသီများ၏ 75% သည် အမျ ိုးသမီးဖြစ်ကြသည်။ အခြားအချက်များအပြင်၊ လူမှုရေးနှင့်
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအစဉ်အလာများ၊ အထူးသဖြင့် အမျ ိုးသမီးများ၏ ဒုတိယတန်း အိမ်ဝင်ငွေရှာ
သူ အနေအထားသည် အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍတွင် အမျ ိုးသမီးများ သိသိသာသာ လွှမ်းမိုးနေခြင်း
၏ အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်၀န်ထမ်းများသည် အစိုးရမှ ခန့်အပ်
သည့် ပြည်သူ့၀န်ထမ်းများဖြစ်ကြသည်။ တက္ကသိုလ်၀န်ထမ်းများ၏ လစာနည်းပါးခြင်းကြောင့် အိမ်
၏ အဓိကဝင်ငွေရှာသူ အမျ ိုးသားများသည် အဆင့်မြင့်ပညာဏ္ဍတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ခြေ နည်းပါးကာ
၊ အခြားနေရာများတွင် လစာပိုကောင်းသော အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေလေ့ရှိကြသည်။
	ပျမ်းမျှအားဖြင့် စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့် သုတေသီများသည် လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်အတွင်း
ပြောဆို ဆက်သွယ်မှုသင်တန်း ၁.၄၁ သင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တစ်နှစ်လျှင်
သင်တန်း တစ်ဝက် (၀.၅ ကြိမ်)ပင် မတက်ကြရပါ။
အထူးကျွမ်းကျင်သူများမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်သင်တန်း
များသည် (စာတမ်း)များ ပျံ့နှံ့ခြင်းထက် သုတေသနစာတမ်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်သုတေသန
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း(research methodology)ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုမြင့်တင်ပေးခြင်းကို အဓိကအာရုံစိုက်
ကြသည်။ ထိုသင်တန်းများအား အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ သုတေသနဆောင်ရွက်ကြသူများ
၊ဥပမာ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များနှင့် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများက ပို့ချကြပြီး သင်တန်း
များမှာ များသောအားဖြင့် ရက်တိုသင်တန်းများဖြစ်ကြသည်။ တက္ကသိုလ်များတွင်သင်ကြားရေး
နည်းစနစ်(teaching methodology)နှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း(curriculum design)
အပိုင်းတို့တွင် အနည်းဆုံး နှစ်ဝက် လာလုပ်ကြသည့် ဌာနေ(တက္ကသိုလ်)အခြေစိုက် သင်တန်းဆရာ
များ (resident trainers) ရှိကြသည်။
လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်တွင် ပါရဂူတန်းများကို သင်ကြားပေးနေသည့် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်း
(HEIs) ရှစ်ခုသာ ရှိပါသည်။ အများစုမှာ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့တွင် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် စစ်ကိုင်းတိုင်း
မုံရွာရှိ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့် မန္တလေးတိုင်း၊ မိတ္ထီလာရှိ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များတွင်လည်း ပါရဂူ
တန်းများ ပို့ချကြသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍမှ မဟုတ်သည့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းအများစုတို့သည်
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် သုတေသနများ ဆောင်ရွက်ကြသော်လည်း ရန်ကုန်တွင်သာ အခြေစိုက်
ကြသည်။ မြို့ကြီးများတွင် အခြေစိုက်ကြခြင်းမှာ သုတေသနဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားမှုများ သို့မဟုတ်
တောင်းဆိုမှုများရှိနေခြင်းထက် သုတေသီများ၊ သုတေသနအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဆက်
သွယ်ရေးရုံးများဖြစ်ကြသည့် သွင်းအားစုများ ရရှိမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
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သုတေသန ဆက်သွယ်မှု အလေ့အကျင့်များ
SCImago ဂျာနယ်နှင့် နိုင်ငံအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ၊ အာရှဒေသတွင် လူမှုသိပ္ပံ
ဂျာနယ် စုစုပေါင်း ၁၉၈ စောင်ရှိပြီး၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အမြင့်ဆုံးရရှိသည့် ဂျာနယ်များသည် ဖွံ
ဖြိုးတိုးတက်ကြသည့် ထိုင်ဝမ်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်နှင့်စင်္ကာပူတို့တွင် တည်ရှိကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ မည်သည့်ဂျာနယ်မှ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် မပါဝင်ပါ (SCImago n.d.)မြန်မာနိုင်ငံ
တွင် မြန်မာစကားသည် ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်သော်လည်း အဆင့်မြင့်ပညာရေးတွင် တရားဝင်
သင်ကြားမှုဘာသာစကားမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုသတိပြုဖို့ အရေးကြီးပါသည်။ဖတ်စာအုပ်များနှင့်
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများအားလုံးသည်

အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်

ရေးသားထားကြပြီး

တက္ကသိုလ်

ကျောင်းသားများသည် စာမေးပွဲများတွင်နှင့် ကျမ်းစာ(စာတမ်း)များကို ရေးသားရာတွင် အင်္ဂလိပ်
ဘာသာကို သုံးကြသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေသော ဂျာနယ်စာတမ်းများကို
များသောအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေလေ့ရှိပြီး၊ စာစောင်အနည်းငယ်သာ မြန်မာဘာသာ
ဖြင့် ထုတ်ဝေသည်။
လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတွင်းရှိ ပြည်တွင်းထုတ်(အမျ ိုးသား)ဂျာနယ်အများစုကို တက္ကသိုလ်များမှ
ထုတ်ဝေသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန(MOE)အောက်ရှိ အဆင့်မြင့်ပညာရေးဦးစီးဌာနမှ ငွေကြေး
ထောက်ပံ့သည်။ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရှိ စာကြည့်တိုက်များထဲမှ စာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိ
သုတေသနစာတမ်းများ(literature) ကို ဆန်းစစ်လေ့လာမှုအရ အနည်းဆုံး ၄၀ တို့သည် လူမှုသိပ္ပံကို
အာရုံစိုက်သည့် တက္ကသိုလ်အရေအတွက် အနည်းဆုံး ၄၀ တို့သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်သုတေသန
ဂျာနယ်များ ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ ထိုဂျာနယ်များရှိ စာတမ်းအများစုသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်
ရေးသားကြသော်လည်း မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် ဂျာနယ်အနည်းငယ်လည်း ရှိသည်။ ဤ
တွေ့ရှိချက်များကို သုတေသနလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲသူများအား ပြုလုပ်သည့် စစ်တမ်းမှရရှိသော ရလဒ်
များက ထောက်ခံသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍမှစာတမ်းများ၏ ၈၀ မှ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အင်္ဂလိပ်
ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသည်ဟု ဖြေဆိုသူအများစုက ဖော်ပြသည်။
	ပညာရေးကဏ္ဍပြင်ပတွင်၊ think tanks နှင့် အခြားသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ဝေ
သည့် ဂျာနယ်များသည် များသောအားဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေဖြင့် ထုတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့
ဉီးဆောင် ထုတ်ဝေကြခြင်းမှာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာအရည်အသွေး (academic scholarship)
ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် ပြုလုပ်လိုသည့် ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊
၂၀၁၇တွင် တည်ထောင်သည့် လွတ်လပ်သည့် think tank တစ်ခုဖြစ်သော “အင်းလျား ဘောဂဗေဒ”
(Inya Economics) မှ ဘာသာနှစ်မျ ိုးဖြင့်ထုတ်သည့် “အင်းလျား ဘောဂဗေဒဂျာနယ်” (Inya
Economic Journal) ထုတ်ဝေရာတွင် အသုံးပြုသည့်ငွေ အများစုသည် အမှီအခိုကင်းသည့် ရင်းမြစ်များ
မှ ထောက်ပံ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးရာဘာသာရပ်(humanities)နှင့် လူမှုသိပ္ပံကို အဓိက အာရုံစိုက်
သည့် “လွတ်လပ်သော မြန်မာ့သုတေသနဂျာနယ်” (Independent Journal of Burmese Scholarship)
ထုတ်ဝေရန်အတွက် ရေးတက္ကသိုလ် (Yale University)၊ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းဖောင်ဒေးရှင်း (the
Open Society Foundation)နှင့် ဟင်နရီလုစ်ဖောင်ဒေးရှင်း (the Henry Luce Foundation)တို့မှ
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ရန်ပုံငွေများ ကောက်ခံခဲ့သည် (Independent Journal of Burma Scholarship n.d.)။
တက္ကသိုလ်များ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်ရှိမှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့အပေါ်အခြေခံပြီး တက္ကသိုလ်များ၏
အဆင့်ကို သတ်မှတ်သည့် Webometrics မှ အချက်အလက်များအရ၊ (တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ
အထွေထွေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည့်) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ငါးခုမှာ
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် (အဆင့် ၇,၂၂၁)၊ မန္တလေး တက္ကသိုလ် (အဆင့် ၁၁,၂၅၇)၊ ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာ
တက္ကသိုလ် (အဆင့် ၁၂,၂၃၃)၊ ရေဆင်းစိုက်ပျ ိုးရေးတက္ကသိုလ် (အဆင့် ၁၅,၂၁၆)နှင့် ရန်ကုန် စီးပွားရေး
တက္ကသိုလ် (အဆင့် ၁၉,၉၇၂)တို့ဖြစ်သည် (Webometrics n.d.)။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထိုတက္ကသိုလ်များ၏ နှိုင်းယှဉ်ဂုဏ်အရည်အသွေး
(relative prestige)ကို ထင်ဟပ်ဖေါ်ပြသည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုဘာသာရပ်
အသီးသီးတွင် နိုင်ငံအဆင့်၌ အသင့်အတင့်လေးစားခံရသည့် လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်များ၏ ဂုဏ်
အရည်အသွေးကို ထင်ဟပ်ဖေါ်ပြသည်။ နောက်ခံအခြေအနေသုံးသပ်မှုအခန်းနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်
သူများအကြားဆက်စပ်မှုမြေပုံရေးဆွဲခြင်း

(stakeholder

mapping)

အခန်းတို့တွင်ဖော်ပြထား

သည့်အတိုင်း ထိုတက္ကသိုလ်ငါးခု၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းများ
နှင့် မဟာဘွဲ့နှင့် ပါရဂူဘွဲ့ ကျမ်းစာများ (theses)ကို ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ပညာရှင်များ
လွတ်လပ်စွာ ကြည့်ရှုသုံးစွဲနိုင်သည့် ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားသည့် စာတမ်းနှင့်စာအုပ်များ
စုစည်းမှု ပလက်ဖောင်းများ (Open-Access Repository platforms) များကို တင်ဆက်ထားသည်။
ထိုပလက်ဖောင်းများ တည်ဆောက်ပေးထားခြင်း၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
အခွင့်အရေးများ တိုးမြှင့်ပေးရေးဖြစ်သည်။
စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့် သုတေသီများ၏ လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းပါဝင်
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်

သို့မဟုတ်

ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်

နိုင်ငံတကာစီမံကိန်းများ

ပျမ်းမျှ

အရေအတွက်မှာ ၀.၉၃ ခုသာ ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သုတေသီများ၏ ယေဘုယျစွမ်း
ရည်မှာ အတော်အတန် နိမ့်နေသေးသဖြင့် နိုင်ငံတကာသုတေသနစီမံကိန်းများတွင် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်
လုပ်နိုင်ခွင့်များကို သိသိသာသာ နည်းပါးစေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် စီးပွားရေး ပြုပြင်
ပြောင်းလဲမှုများ၏ အကျ ိုးဆက်အဖြစ် မကြာခင်နှစ်များတွင် နိုင်ငံတကာ သုတေသီများနှင့် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်လုပ်နိုင်ခွင့်များ တိုးပွားလာကြသည်။ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များသို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း
(အေဂျင်စီ)များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းအသစ်များ အကြောင်းကို သုတေသီများ
က ပြောကြသည်။ ထိုစီမံကိန်းများသည် အများအားဖြင့် (မြန်မာပြည် အကြောင်းကို အဓိက
အာရုံစိုက်သည့်) အထူးအလုပ်အပ်နှံသည့် စီမံကိန်းများ (commissioned projects)၏ အစိတ်အပိုင်း
များ ဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ သုတေသန စွမ်းရည်များမှာ အဆင့်နိမ့်သောကြောင့် သုတေသီ
များသည် သုတေသန လက်ထောက်များအနေနှင့် ပါ၀င်လုပ်ကိုင်လေ့ရှိကြသည်။
	နောက်ထပ် မှတ်သားဖွယ်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာ မဟာဘွဲ့ သို့မဟုတ် ပါရဂူဘွဲ့များကို ပြည်တွင်း
တက္ကသိုလ်များမှ ရရှိထားသည့် ပညာရေးကဏ္ဍမှသုတေသီများသည် နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များမှ
မဟာဘွဲ့ သို့မဟုတ် ပါရဂူဘွဲ့ရရှိထားသည့် သုတေသီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နိုင်ငံတကာ သုတေသန
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စီမံကိန်းများတွင် ပါ၀င်လုပ်ကိုင် နိုင်ခြေနည်းပါးသည်။ ပြည်တွင်းမှ မဟာဘွဲ့ သို့မဟုတ် ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိ
ထားသည့် ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများ၏ ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် နိုင်ငံတကာ သုတေသန
စီမံကိန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိပါ။ နိုင်ငံခြားမှ ဘွဲ့ရခဲ့သူများ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း
ကသာ ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ သုတေသနစီမံကိန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိပါ။ ဤ
အချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအဆင့်မြင့်ပညာရေး အခြေအနေနှင့် ၎င်း၏ ခေတ်နောက်ကျနေ
သော သုတေသန နည်းစနစ်များနှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို အခြေအနေကို ထပ်ဟပ်ပြသသည်။ ထို
အခြေအနေတို့သည် နိုင်ငံတကာမှ သုတေသီများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ် အဓိကအတားအဆီး
ဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာအလိုက် သုတေသနကွန်ယက်များနှင့် နိုင်ငံတကာ ပညာရှင် အဖွဲ့အစည်းများ
၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပါက ဖြေဆိုသူ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ပညာရှင်များ၏ သုတေသန
ကွန်ယက်တွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြကြောင်း ဖြေကြသည်။ နောက်ဆက်တွဲမေးမြန်းသည့်အခါ သုတေသီ
၁၁ ဦးက ပြည်တွင်း ကွန်ယက်တစ်ခု၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး၊ ၄ ဦးသည် ဒေသတွင်းကွန်ယက်၏ အဖွဲ့ဝင်
ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၄ ဦးမှာ နိုင်ငံတကာ ကွန်ယက်၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

သုတေသန ဆက်သွယ်မှု ထွက်ကုန်များ
စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့် သုတေသီများထဲတွင် သုတေသန ဆွေးနွေးပွဲ (ကွန်ဖရန့်)များ
အတွက် peer-reviewed သုတေသန ရေးသားခဲ့သူ တစ်ဦးမှ မပါပါ။ ထို့အပြင် ပညာရေးကဏ္ဍမှ
သုတေသီများနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သော သုတေသီများအကြားတွင် သိသာထင်ရှားသည့် ခြား
နားမှုတစ်ရပ် ရှိနေသည်။ ထိုခြားနားချက်မှာ၊ ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သော သုတေသီများသည် နိုင်ငံ
တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိ ဗဟုသုတဖလှယ်ရေး အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပိုမို ထိတွေ့မှုရှိခြင်းဖြစ်၏။ စစ်တမ်း
ကောက်ယူခဲ့သော သုတေသနလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲသူ ၁၄ ဦးအနက်မှ ၁၂ ဦးသည် လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်
အတွင်း ၎င်းတို့၏ တက္ကသိုလ်များသည် အနည်းဆုံး သုတေသနဆွေးနွေးပွဲ (ကွန်ဖရန့်)တစ်ပွဲ စီစဉ်
ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ပြောကြသည်။
သို့သော်လည်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအမျ ိုးမျ ိုးက အလေးအနက်ထား တင်ပြကြသလို မြန်မာနိုင်ငံ
၌ ပြည်သူတို့၏ ဆွေးနွေးငြင်းခုံပွဲများအတွက် အခွင့်အလမ်းများနှင့် စင်မြင့် (ပလက်ဖောင်း)များ
ရှားပါးသည်။ မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်သာ ပြုလုပ်သည့် ပွဲအနည်းငယ်သာ ရှိကြသည်။
	ပြည်သူတို့၏ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးသည့်
(ဒိုင်ယာလော့ဒ်) ယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်သည် ပိုမို၍ အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မ(ှု inclusive
development)နှင့် ပိုကြီးမားသည့် လူမှုညီညွတ်စည်းလုံးမှု (social cohesion) ဖြစ်လာစေမည်။
သို့သော်လည်း

လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နှင့်

အခြေကျနေသည့်

အဖွဲ့အစည်းများ

(establishment)ကို ဝေဖန်ခြင်းတို့သည် ဆင်ဆာဖြတ်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် ဖိနှိပ်ခြင်း ပိုမို၍ခံနေရသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သတိပြုရမည့် အချက်တစ်ချက်မှာ သုတေသန ဆွေးနွေးပွဲ (ကွန်ဖရန့်)များသည်
၎င်းတို့အား ပရော်ဖက်ရှင်နယ် (ပညာရှင်)ကွန်ယက်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ရှိပြီးသား
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ဗဟုသုတများကို နောက်ဆုံးအခြေအနေများနှင့်အညီ မွမ်းမံဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း အခွင့်အလမ်း
များနှင့် မိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး လေ့လာခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်စေကြောင်း
NGO အခြေပြု သုတေသီများစွာတို့ ဖေါ်ပြကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချက်တို့သည် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့
သည့် ချင်းပြည်နယ် နှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့ကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားဒေသများမှ သုတေသီများအတွက်
အထူး အရေးကြီးကြသည်။
သုတေသနရလဒ်များကို ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် တင်ပြခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်လျှင်မူ နိုင်ငံအတွင်း
သုတေသန ညီလာခံများသည် ဖြေဆိုသူများ၏ သုတေသနကို တင်ပြသည့် အသုံးအများဆုံး နည်း
လမ်းများဖြစ်သည်။ မကြာမီကမူ နိုင်ငံပိုင်တက္ကသိုလ်များနှင့် နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တို့အကြား ထိ
တွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးလာသည်။ ဥပမာ - မကြာသေးမီက ၂၀၁၉ ဇူလိုင် ၅ ရက်မှ ၆ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့
သော “မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွင်း စိန်ခေါ်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း” ညီလာခံ
အား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ သြစတြေးလျအမျ ိုးသားတက္ကသိုလ်မှ မြန်မာသုတေသနစင်တာနှင့် ယူနန်
တက္ကသိုလ် မြန်မာနိုင်ငံ လေ့လာရေးဌာနတို့ ပူးတွဲကျင်းပခဲ့ကြသည်။ မှတ်သားသင့်သည့် အရေးကြီး
သော အချက်တစ်ခုမှာ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့် သုတ
 ေသီစုစုပေါင်း၏ ၁၁.၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်
၃၉.၄၇ရာခိုင်နှုန်းတို့သည် တိုက်တွန်းဆွဲဆောင်ခြင်း (advocacy)နှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနများကို
အသီးသီး ပြုလုပ်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသုတေသီအဖွဲ့များသည် ၎င်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်များ
အား ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် ပြည်သူများသို့ ဆက်သွယ်ဖြန့်ဝေရန် သတင်းစာဆောင်းပါးများ သို့မဟုတ်
နိုင်ငံတွင်း ပြုလုပ်သည့် ညီလာခံများ (ကွန်ဖရန့်များ)တွင် တင်ပြခြင်းများကို အဓိကအသုံးပြုကြပြီး
ရေဒီယိုနှင့် စာအုပ်များသည် အသုံးပြုမှုအနည်းဆုံး ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။50
		ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်ကြသော

သုတေသီများအတွက်မူ

၎င်းတို့၏

သုတေသန

ထွက်ကုန်များကို ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သူများနှင့် ပိုကျယ်ပြန့်သည့် ပြည်သူတို့အကြား ဖြန့်ဖြူးရန်နှင့်
ကြော်ငြာရန် ပိုကြီးများသည့် တွန်းအား (မက်လုံး)များ ရှိနေကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ သုတေသန
အဆိုပြုလွှာ (research proposal)၏ အခြေအနေများမှ အပိုင်းတစ်ပိုင်းကြောင့်သော်လည်ကောင်း
သို့မဟုတ်သုတေသနအဖွဲ့အစည်း၏ သဘောသဘာဝနှင့် သုတေသနခေါင်းစဉ်ကြောင့်လည်းကောင်း
ဖြစ်နိုင်သည်။

50
အကျယ်တဝင့် ဖြေဆိုနိုင်သည့် မေးခွန်း (open-ended question)များအတွက် ကိန်းဂဏန်းများနှင့် အဖြေများပေးရန်
သုတေသီများအား မေးခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၃ နှစ်အတွင်း ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့သည့် သတင်းစာဆောင်းပါးမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁.၀၈
ပုဒ်နှင့် တက်ရောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံအတွင်းညီလာခံ (ကွန်းဖရန့်)အရေအတွက်မှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁.၆၄ ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုမှု
အနည်းဆုံး ဖြန်ဖြူးမှုပုံစံများ၏ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးမှာ ရေဒီယိုအတွက် ၀.၀၅ ပုဒ်နှင့် စာအုပ်များတွင် ၀.၀၂ မှ ၀.၆၅ ပုဒ်တို့အကြား
ဖြစ်သည်။ စာအုပ်များတွင် ဖေါ်ပြခြင်းမှာ အခန်းများအနေဖြင့်လည်ကောင်း၊ အယ်ဒီတာရေးသည့် အခန်းများအဖြစ်လည်
ကောင်း၊ စာရေးသူတစ်ဦး သို့မဟုတ် စာရေးသူများပေါင်းရေးသော စာအုပ်အဖြစ်လည်ကောင်း ရေးသားခြင်းတို့ကို ဆိုလိုသည်။
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သိပ္ပံပညာအား လူကြိုက်များအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ပညာရှင်များကို အလွန်ရိုသေလေးစားကြသည်။ သို့သော် ထိုသူ
တို့၏ သုတေသနအောင်မြင်မှုများကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အဓိကအားဖြင့် ဆရာများအနေနှင့် လေးစား
ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ရှေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သုတေသနအလုပ်အကိုင်အား ဆွဲဆောင်မှုရှိ
သည့် အလုပ်အဖြစ် လူအများ မှတ်ထင်ကြသည်။ ဤသို့ ထင်မှတ်ခြင်းမှာ အများအားဖြင့် ပညာရေး
ကဏ္ဍမှသုတေသီအများစုသည် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ(HEIs) တွင် စာသင်ကြသူများဖြစ်
ကြီပြီးအစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်ရသည့်အကျ ိုးခံစားခွင့်များရရှိကြသည်ဆိုသောအချက်များကြောင့်ဖြစ်
သည်။ သုတေသနအား လူကြိုက်များအောင် လုပ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး၊ ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သော
သုတေသီများထံမှ ရရှိသည့် စစ်တမ်းအဖြေများသည် ပညာရေးကဏ္ဍမှသုတေသီများထံမှ ရရှိသည့်
အဖြေများနှင့် သိသိသာသာ ကွဲပြားနေသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သော သုတေသီများ၏ ၇၁
ရာခိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့၏သုတေသနအလုပ်များကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အဆင့်
မြင် ပညာကျောင်းများ (HEI) သုတေသီများ၏ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းသာ အလားတူ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြ
သည်။ ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သော သုတေသီများအုပ်စုအတွက် အကြိုက်ဆုံး ဆက်သွယ်မှုနည်း
လမ်းသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်သည်၊ အမည်အားဖြင့်မူ Facebook ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ပညာရေး
ကဏ္ဍမှ မဟုတ်သော သုတေသီများသည် ပညာရေးကဏ္ဍမှသုတေသီများလောက် ပြောဆိုဆက်
သွယ်မှုသင်တန်း (communication training)များ မရရှိကြသော်လည်း သူတို့၏သုတေသနရလဒ်များ
ကို၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်း ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် (သုတေသနတစ်ခုချင်း အနေဖြင့်) ဖော်ပြရန် အားပေး
တိုက်တွန်းခံကြရသည်။
	နောက်ဆုံးအချက်မှာ၊

ပညာရေးကဏ္ဍမှသုတေသီများနှင့်

ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သော

သုတေသီ နှစ်မျ ိုးစလုံးတို့သည် ၎င်းတို့၏ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များကို ပညာရပ်ဆိုင်ရာ မီဒီယာ
များ၊ ဥပမာ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် လူမှုမီဒီယာများ၌ ပါဝင်မှု အရည်အသွေးများနှင့်
ပတ်သက်ပြီး အသင့်အတင့် ကျေနပ်မှုရှိကြောင်း ပြောကြားကြသည်။ ဖြေဆိုကြသည့် သုတေသီ
များသည် ၎င်းတို့၏ သုတေသန တွေ့ရှိချက်များကို ရေဒီယိုမှ ဖေါ်ပြသည့် အလေ့အထမရှိပုံ ပေါ်
ပါသည်။ ရေဒီယိုမှ တင်ပြခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးသည့်အခါ ပညာရေးကဏ္ဍမှသုတေသီများ၏
၂၇ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍမှ မဟုတ်သော သုတေသီ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် “မဖြေ (ဝါ) မသိပါ”ဟု
တုန့်ပြန်ကြသည်။
သုတေသနအလုပ်အကိုင် ရရှိသည့် ငွေကြေးအကျ ိုးအမြတ်နှင့် လူမှုအဆင့်အတန်းကို အလွန်
ကျေနပ်ကြကြောင်း သုတေသီများအား ပြုလုပ်သည့် စစ်တမ်းမှ တွေ့ရှိရသော်လည်း၊ အင်တာဗျူး
ဖြေကြသည့် သုတေသီများကမူ လူမှုရေးသုတေသနအလုပ်အကိုင်ကို ဘွဲ့ရလူငယ်များ ရွေးချယ်စေ
သည့် ငွေကြေး သို့မဟုတ် လူမှုရေးဆွဲဆောင်မှု မရှိကြောင်းကို အလေးထား တင်ပြခဲ့ကြသည်။ ထို
ဘွဲ့ရ လူငယ်များသည် သုတေသနအား အစိုးရတက္ကသိုလ်များများမှ ဘွဲ့ရရန်အတွက် လိုအပ်ချက်
အဖြစ် မြင်ကြသည်။ သို့သော်လည်း စျေးကွက်နှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကောက်ယူ
သည့် သုတေသနအပါအဝင် လူမှုရေးသုတေသနကိုမူ အလုပ်ရနိုင်ချေကို မြင့်မားလာစေသည့်
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အကျ ိုးအမြတ် ရှိစေသော နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား
သုတေသန အကြံပေး တစ်ဦးက “လက်ရှိမှာ (ပညာရပ်ဆိုင်ရာ)သုတေသနဟာ ဆေးကျောင်းသား
များကြားမှာသာ နားလည်ပြီး တန်ဖိုးထားခံရပြီး၊ အခြား ဘာသာရပ်တွေမှာတော့ နားမလည်ကြ၊
တန်ဖိုးထား မခံကြရဘူး”ဟု ပြောကြားသည်။
အတားအဆီးများနှင့် ဆွဲဆောင်မှု အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း လူမှုသုတေသနလုပ်ရန်
အလုပ်အပ်နေကြဆဲ၊ လုပ်နေကြဆဲနှင့် ဖြန့်ဖြူးနေကြဆဲဖြစ်သည်။ လူမှုအသိုင်းအဝန်း တစ်ခုလုံးကြီး
အနေဖြင့်ဘောင်ဝင်သည့် (ပုံမှန်) (formal) သုတေသနယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ် မရှိသော်လည်း၊စနစ်တကျ
လေ့လာစုံစမ်းဖို့

ကောင်းသည့်

သုတေသန

ဆောင်ရွက်ကြသူလူပါင်းစုံအကြားအလွတ်သဘော

လှုပ်ရှားနေသည့် အင်အားတစ်ရပ်နှင့် အခြေကျနေသည့် ဆက်ဆံရေးများ ရှိနေပါသည်။ နောက်ခံ
အခြေအနေများ သုံးသပ်မှုအခန်း (contextual analysis)တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးခဲ့သလို
ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရနှင့် နဝတကာလတို့အတွင်း သုတေသန လေ့လာမှုအများစုအားအလွတ်သဘော
ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအလွတ်သဘော ကွန်ရက်များသည် သုတေသီများနှင့်
သုတေသနလုပ်ခြင်းခံရသည့် လူအဖွဲ့အစည်းများ (communities) အကြား မြင့်မားသည့် ယုံကြည်မှု
အပေါ်တွင် မှီတည်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဦးဆောင်နေသည့် သုတေသီများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း
မှုများအရ ထိုလှုပ်ရှားနေသည့် အင်အားများ(dynamics)သည် သုတေသနစနစ်ကြီးတွင် ပါဝင်နေ
ကြသည့် အချက်အလက်များ ရယူခြင်းနှင့် စစ်တမ်းကောက်ခြင်းများ၊ သုတေသနစီမံကိန်းများအား
အပြိုင်လျှောက်ကြခြင်း၊ သုတေသနစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသူများ ပတ်သက် ဆက်စပ်
မှု(stakeholder engagement)နှင့် သုတေသနထုတ်ကုန်များအား ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့တွင် ကျယ်ပြန့်
စွာပျံ့နှံ့ လှုပ်ရှား အသက်ဝင်နေကြသည်။ ထို့အပြင် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သုတေသနစွမ်းရည်မှာ
အကန့်အသတ် ရှိသောကြောင့် တရားဝင်ဖွဲ့စည်းမှုများ (formal structures) အပြင်ဘက်တွင်
သုတေသနပြုလုပ်ရန် အလုပ်အပ်သည့်အခါတွင်လည်း ထိုအလွတ်သဘော ဆက်ဆံရေးများကိုသုံး
ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော စနစ်၏အားနည်းချက်မှာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို သုတေသီများ
အကြား စနစ်တကျ တည်ဆောက်မှု ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အစား ယခင်အလုပ်များကြောင့် ခင်မင်ရင်းနှီး
နေသည့် သုတေသီများကို အခွင့်အရေး အထူးပေးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း ဖြစ်သည်။

155

၄၊၃။ သုတေသနအား အသုံးချမှု
မူဝါဒနှင့် လိုက်လျှောညီထွေဖြစ်သည့် သုတေသန
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် သုတေသနစနစ်ကို ဖြေလျှော့ပေးလိုက်သည့် အချ ိန်မှစတင်
ပြီး၊ကောင်းမွန်သော သုတေသနလုပ်ရုံ သက်သက်သည် မလုံလောက်ဘဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းအကျ ိုးရှိစေ
ရန် သုတေသနကို အသုံးချဖို့လည်း လိုအပ်ကြောင်းကို သုတေသီများအကြား ပိုပြီး အသိအမှတ်ပြု
လာခဲ့ကြသည်။ အသက်ဝင်လာခါစ ရှေးပြေးသုတေသနလုပ်ငန်းများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်
အလှူရှင်များသည်

ဖြေလျှော့လိုက်သည့်

အစောပိုင်းကာလများအတွင်း

သုတေသနထုတ်လုပ်

ခြင်း၏ အရည်အသွေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု (ဂုဏ်သိက္ခာ) (integrity)တို့ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်
သုတေသန ဆက်သွယ်မှုနှင့် ထိတွေဆက်ဆံမှုတို့ တိုးတက်လာအောင် အခုအခါ ကြိုးစားနေကြ
သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နက်ရှိုင်းလာသောကြောင့် အလှူရှင်များသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကို ကူညီ
ရန်နှင့် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ထောက်ပံ့ရန်၊ ထို့အတူ အစိုးရ၏ မူဝါဒများနှင့် ဆောင်ရွက်
မှုများအပေါ် ဩဇာသက်ရောက်ရန်အတွက် မူဝါဒများနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် သုတေသနကို
စတင် အာရုံစိုက်လာကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် မူဝါဒရေးရာ သုတေသနအသုံးချမှုတွင် ကျယ်ပြန့်သည့်
ဆောင်ရွက်မှုမျ ိုးစုံတို့ ပါဝင်သည်။ (က) မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများနှင့် ဆက်တိုက် ထိတွေ့ ဆက်ဆံ
ခြင်းဖြင့် သုတေသနအကြောင်းအရာများသည် မူဝါဒများအတွက် ဆက်စပ်အသုံးဝင်မှု သေချာ
ရန်လုပ်ခြင်းဖြင့် အရေးအသွေးမြင့်သည့် သုတေသနများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ (ခ) သက်ဆိုင်သည့် ပါဝင်
လုပ်ဆောင်နေကြသူအားလုံးထံသို့ သုတသနတွေ့ရှိချက်များကို ထိရောက်စွာ ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်
ခြင်း (ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းတွင် အထောက်အထားများကို မူဝါဒအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်
သည့် သွင်းအားစုများနှင့် ကူညီထောက်ပံ့မှုတို့ကို ထည့်သွင်းအသုံးမှုတို့ ပါဝင်သည်)၊ (ဂ) ဆုံဖြတ်ချက်
ချရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားအခြေပြုသည့် သုတေသနကို ထောက်ပံ့နိုင်ရန် မူဝါဒ
ရေးဆွဲသူများထံ ဝင်ရောက်တွေ့ဆုံမှုကို ချောမွေ့လွယ်ကူစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
သုတေသန အသုံးချမှု(uptake) ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရန် အဦးဆုံး မှန်ကန်သော
သုတေသန အစီအစဉ်ကို ချမှတ်ဖို့ အရေးကြီးသည်။ ထို့အစီအစဉ်သည် အချက်အလက် (ဒေတာ)
များ ကောက်ယူခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သရုပ်ခွဲခြင်းနှင့် အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖေါ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို စည်း
(ဘောင်) သတ်မှတ်ပေးသည်။ ယခင်က မြန်မာသုတေသနအဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်းတို့၏ သုတေသန
အစီအစဉ်ကို လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း (သို့) အုပ်စုများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် ချမှတ်ကြ
သည်။ သို့သော်လည်း မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
များသည် ပိုကျယ်ပြန့်သည့် လူမှုပြဿနာများကို ဖြေရှင်းသည့်၊ ထို့အပြင် ထိုကိစ္စရပ်များကို ကိုင်တွယ်
သည့် ရွေးကောက်ခံ အစိုးရကို ကူညီထောက်ပံ့ရန် အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သည့် အထောက်အထား
များစုဆောင်းသည့် သုတေသနလေ့လာမှုများကို ပြုလုပ်ရန် အားပေးတိုက်တွန်းသည်။ မူဝါဒ ရေးဆွဲ
ချမှတ်သူများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် သုတေသနအကြောင်းအရာများ (research topics)ကို သူတို့ ပို
ပြီး သိနားလည်လိုကြသည်။ သို့မှသာ မူဝါဒနှင့် လိုက်လျှောညီထွေရှိသ့် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းကို
၎င်းတို့ စတင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သုတေသီများနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲသူ အတော်
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များများက အင်တာဗျူးတွင် ပြောပြကြသည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းအား စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးကမူ
အစိုးရသည် ၎င်း၏မူဝါဒရပ်တည်ချက်များကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရာတွင် နှေးကွေးသည်ဟု
ပြောသည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနှင့် (ငွေကြေး ထောက်ပံ့သည့်) အလှူရှင်အသိုင်းအဝိုင်းများအနေဖြင့်
လည်း စနစ်ကျသည့် သုတေသနမှ အစိုးရလိုချင်သည့်(လိုအပ်သည့်) ပြင်ပအထောက်အထားများ နှင့်
ပတ်သက်ပြီး အစိုးရအား မည်သို့ထောက်ပံ့ကူညီရမည်ကို သေချာ မသိကြပေ။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှုသုတေသနနယ်ပယ်အတွင်း အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEI)၏ သီးခြား
ဖြစ်နေမှု အကြောင်းကို ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ဆက်စပ်မှုမြေပုံရေးဆွဲခြင်း (stakeholder
mapping) အခန်းတွင် အလွန်အသေးစိတ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပင်၊ ဂျာနယ်များအား
peer review လုပ်ရန် စနစ်ကျစွာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအစီအစဉ်မရှိခြင်းကြောင့် မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်ခြင်း
နှင့် လိုက်လျှောညီထွေဖြစ်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာမဟုတ်သည့် စာအုပ်စာတမ်း
များ၏ အချ ိုးအစားကို ခန့်မှန်းရန် တိကျသည့် တိုင်းတာမှု မရှိပါ။ သို့သော် ရှေ့အခန်းများတွင် ဖေါ်
ပြထားသည့် အတိုင်း မူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်သော သုတေသနအများစုကို ပြုလုပ်ကြသူများမှာပညာရေး
ကဏ္ဍမှ မဟုတ်သော သုတေသီများဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာရပ်နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ
မဟုတ်သော သုတေသနနှစ်မျ ိုးတို့ကြား ကွဲပြား ခြားနားချက်ကို ကောင်းစွာ နားမလည်သေးခြင်း
နှင့် မကြာခဏ ရောထွေးနားလည်နေကြခြင်းကြောင့် အစိုးရမှ ချပေးသည့် သုတေသနစီမံကိန်းများ
အတွက် ပညာရေးကဏ္ဍမှသုတေသီများသည် အခြားပညာရေးကဏ္ဍမှ မဟုတ်သော သုတေသီများ
နှင့် ယှဉ်ပြိုင် လျှောက်နေရပါသည်။ အသေးစိတ် တွေ့ဆုံမေးခန်းမှုများမှ ရသည့် အချက်အလက်
များအရ၊ ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သော သုတေသီများသည် အစိုးရသုတေသန စီမံကိန်းအလုပ်များ
ကို မကြာခဏ ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။ ထိုသို့ရရှိခြင်းမှာ ၎င်းတို့၏ သုတေသနစွမ်းရည် ပိုကောင်းမွန်
မှု၊ ရှည်ကြာစွာ ရရှိထားသည့် ဂုဏ်သတင်းကောင်းနှင့် ပညာရှင်ကွန်ယက်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအခြေအနေနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ၊ အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEI)မှ သုတေသီ အများစု
သည် ၎င်းတို့သုတေသနများကို တက္ကသိုလ်များမှ အကြောင်းအရာအလိုက် သို့မဟုတ် ဘာသာရပ်
နယ်ပယ်အလိုက် စီစဉ်ထုတ်ဝေခြင်းမဟုတ်သည့် ဂျာနယ်များတွင် ဖေါ်ပြကြသည်။ ထိုဂျာနယ်များ
တွင် ဌာနပေါင်းစုံနှင့် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံတို့မှ ပါမောက္ခများ ရေးသားကြသည့် စာတမ်းများပါ၀င်ပြီး၊
ထိုဂျာနယ် တို့အား တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်များ၌သာ ဖြန့်ဝေခြင်းကြောင့် အများလက်ထဲရောက်
ရှိမှုမှာ ကြီးမားစွာ ကျဆင်းလေသည်။ ထိုအဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ(HEI)၏ ဂျာနယ်များသည်
အဓိကအားဖြင့် ရည်မှန်းချက်ကြီးသော ပါမောက္ခများအတွက် အလုပ်အကိုင် တိုးတက်ရေးအတွက်
ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ စာတမ်းတစ်စောင် ရေးသားခြင်း ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခြင်း၏
အဓိဦးတည်ချက်သည် မူဝါဒရေးရာ ဆက်စပ်မှုရှိရေး မဟုတ်ပေ။ အဆင့်မြင့် ပညာကျောင်းများ
(HEIs)၏ ရာထူးတိုးခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒအသစ်နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနများကို အားပေး
ရန် ပြန်လည်စိတ်ဝင်စားလာခြင်းနှင့်အတူ ထိုတက္ကသိုလ် ဂျာနယ်များကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းသည့်
အစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ပေါ်လာပြီး သုတေသနနှင့် မူဝါဒဆက်သွယ်ချက်များ အင်အား
ကောင်းလာမည်ဟုမျှော်လင့်ရပါသည်။
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၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် သီးခြားရပ်တည်ခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပြီး နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုး
ရေး မိတ်ဖက်များနှင့် ဘက်ပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ပြန်လည် ချ ိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းနှင့်အတူ၊
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည် အမျ ိုးသား စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအကြံပေးကောင်စီ (National Economic and Social Advisory Council - NESAC)ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုကောင်စီအား ပြုပြင်
ပြောင်းလဲရေး၏ ဦးစားပေးများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် ၄င်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး
မိတ်ဖက်များအား အကြံဉာဏ်ပေးရန် ထင်ရှားသောပညာရှင်များနှင့် ကျော်ကြားသောကျွမ်းကျင်
သူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အကြံပေးကောင်စီ (NESAC)သည် လိုအပ်
သည့်သုတေသနများ၊ ဥပမာအားဖြင့် စိုက်ပျ ိုးရေးအား အမျ ိုးအစား စုံလင်များပြားရေး မဟာဗျူဟာ
ဆိုင်ရာ အစိုးရသို့ အစီရင်ခံစာ (white paper)အတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုများအား ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်
မှုများကိုနှိုင်းယှဉ် လေ့လာသည့် သင်္ခန်းစာများကို ထုတ်နှုတ်ပေးသည့် သုတေသနများကို အချ ိန်ကိုက်
ပြုလုပ်ရန်အတွက် သုတေသနဌာနတစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် NESAC အဖွဲ့ဝင်များ
စွာတို့သည် ခိုင်မာသည့် သုတေသနမှ မူဝါဒသို့ ချ ိတ်ဆက်မှု (research-to-policy nexus) တစ်ရပ်
ကိုတည်ဆောက်ပြီး ပြောင်းလဲလာသည့်အစိုးရ၏ အစိတ်အပိုင်းအစုံတွင် မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သည့်
လုပ်ငန်းစဉ် ပေါ်ပေါက်လာရေးကို ထောက်ခံခဲ့သည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(GAD)အား
သုတေသန ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းပေးသည့် အတွေ့အကြုံရှိသော အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦး ပြောသည့်
အတိုင်း ရေတိုသင်တန်းများပေးသည့် လက်ရှိ အစီအစဉ်များထက် ရေရှည် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စွမ်း
ရည် တည်ဆောက်မှု အားထုတ်ခြင်းများ လိုအပ်သည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(GAD)
အတွင်း သုတေသနဌာနအသစ် တည်ထောင်ပြီးသည့်အချ ိန်မှစတင်ပြီး GAD ၀န်ထမ်းများအကြား
သုတေသန ကျွမ်းကျင်မှု လိုအပ်ချက်သည် သိသိသာသာတိုးမြင့်လာကြောင်းလည်း ထိုအတိုင်ပင်ခံ
က အသိအမှတ်ပြုသည်။ အလားတူပင်၊ ဝန်ကြီးဌာနအဆင့်တွင် သုတေသနကျွမ်းကျင်မှု တိုးမြှင့်
ရေးကို စိတ်ဝင်စားမှုရှိသော်လည်း ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအဆင့် အစိုးရများ၏ သုတေသနဌာများတွင်
သုတေသနမှမူဝါဒသို့ ချ ိတ်ဆက်မှု (research-to-policy nexus)ကို ခိုင်မာအောင်လုပ်ရန် မရှိမဖြစ်
လိုအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆာင်ရည် လိုနေသေးကြောင်းကို အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်း
နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းကို အထူးပြုဆောင်ရွက်နေသည့်
ဒေသဆိုင်ရာ NGO တစ်ခုဖြစ်သည့် ပညာအင်စတီကျု (Panna Institute)က အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်
တင်ပြသည်။
ထို့အပြင်၊

သုတေသီများနှင့်ပြုလုပ်သည့်

စစ်တမ်းရလဒ်များက

သုတေသနစီမံကိန်းများ

တွင် မူဝါဒရေးဆွဲ ချမှတ်သူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမှာ အလွန်နိမ့်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ စုစုပေါင်း
သုတေသီ၁၁၄ ဦးတွင် ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းကသာ လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်အတွင်း မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများ
က အလုပ်အပ်သည့် သုတေသန စီမံကိန်း အနည်းဆုံးတစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤအချက်
နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သောသုတေသီများ
အကြား သိသာသည့် ကွာခြားချက်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်အတွင်း မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများ
အလုပ်အပ်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဖူးသူအချ ိုးမှာ ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီ
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များတွင် ၁၁ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိပြီး၊ ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သော သုတေသီများတွင်မူ ထို့ရာခိုင်နှုန်း
ထက် ၃ဆပိုများသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍမှမဟုတ်သောသုတေသီများ၏ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် လွန်
ခဲ့သည့် ၃ နှစ်အတွင်း မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများ အလုပ်အပ်သည့် သုတေသနများကို လုပ်ကိုင်ဖူး
ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများနှင့် ထိတွေ့လုပ်ကိုင်သည့် အကြိမ်အရေအတွက်ကို
မေးမြန်းသည့်အခါ၊ ပညာရေးကဏ္ဍမှ သုတေသီများ၏လေးပုံသုံးပုံသည်“မသိပါ”ဟုတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။
ထိုအချက်သည် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEIs)နှင့် မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူတို့အကြား ဆက်ဆံ
ရေး ကြဲမှုကို ထင်ရှားအောင် ထပ်မံပြသနေခြင်းဖြစ်သည်။ ပို၍ အံ့ဩစရာကောင်းသည့်အချက်မှာ၊
မူဝါဒရေးဆွဲ ချမှတ်သူများမှ တာဝန်ပေးအပ်သော သုတေသနများတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် သုတေသီ
အနည်းငယ်တွင် ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းကသာ သုတေသနအတွက် ရန်ပုံငွေ ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရ
ခြင်းသည် သုတေသီများနှင့် မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများအကြား ဆက်စပ်မှုများတွင် အဖြစ်များသည့်
အလွတ်သဘောဖြစ်မှု (informality)၏ အကျ ိုးဆက် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သုတေသီများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့
အစည်းများသည် မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခိုင်မာသည့်
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို တည်ဆောက်ရန် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် နည်းလမ်းတစ်ရပ် အနေဖြစ်
အစိုးရမှအပ်သောလုပ်ငန်းကို အများအားဖြင့် အလွတ်သဘောပုံစံ လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ထောက်ပံ့ကြေးများပေးရသည်ဟု နားလည်သဘောပေါက်မှု (notion of grants) သို့မဟုတ်
အလုပ်အပ်ရာတွင် ပိုပြီး တရားဝင်စနစ်တကျဖြစ်မှု (formal)သည် မြန်မာပြည်တွင် အဖြစ်နည်းနေ
ပြီး လုပ်ဆောင်မှုများသည် အများအားဖြင့် အလွတ်သဘောအလွန်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။

သုတေသနအခြေပြု မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်ပြုလုပ်ခြင်း
အစိုးရသည် အကောင်းဆုံး ရရှိသည့် သုတေသနနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကို မူဝါဒ
လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်အားလုံးနှင့် အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနအသီးသီးတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လမ်းညွှန်ရန်
အသုံးပြုသည့်အခါ သုတေသနနှင့် မူဝါဒအကြား ချ ိတ်ဆက်မှုသည် ပိုပြီး ခိုင်မာသည်။ သုတေသန
အခြေခံသည့် မူဝါဒချမှတ်ခြင်းသည် ရှားပါးသည့်အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုရန်အတွက် ဖြေရှင်း
နည်းများကို

ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး

အစိုးရဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးရမည့်

ကွက်လပ်များကိုလည်း

မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။ သုတေသနအခြေခံသည့် မူဝါဒများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထူးသင့်
လျော်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုချဉ်းကပ်နည်းသည် အရင်းအမြစ်များ အကန့်အသတ်ရှိ
သောနိုင်ငံ၌ စီမံကိန်းများအတွက် အသုံးစရိတ်များ မလိုအပ်ဘဲဖြုန်းတီးခြင်းကို လျှော့နည်းစေး
နိုင်သည်။ ပိုပြီး အရေးကြီးသည်မှာ နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို အတိတ်၏ အရိပ်ဆိုး
များမှ ကွဲထွက်သွားစေရန်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဦးစားပေးနိုင်သည်။
မူဝါဒချမှတ်ရာတွင် သုတေသီများ တရားဝင်ပါ၀င်မှုကို မူဝါဒချမှတ်သူများ၏ အကြံပေးအဖွဲ့များ
တွင်ပါဝင်သည့်

သုတေသီအချ ိုးအစားဖြင့်တိုင်းတာသည်။

ဤလေ့လာမှု၏

တွေ့ရှိချက်သည်

အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ(HEIs)နှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများအကြား ချ ိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေခြင်း
ကိုဆက်လက် ပြသနေသည်။ ပညာရှင်ကဏ္ဍမှ သုတေသီများ၏ ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် မူဝါဒအကြံပေး
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အဖွဲ့၀င်များ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ပညာရေးကဏ္ဍမှ မဟုတ်သော သုတေသီများ၏ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း
ကသာ မူဝါဒအကြံပေး အဖွဲ့၀င်များဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် မူဝါဒအကြံပေးအဖွဲ့များတွင် ပါဝင်နေကြ
သည့် ပညာရေးကဏ္ဍမှ မဟုတ်သော သုတေသီများသည် အန်ဂျ ီအိုများနှင့် CSO များမှ ဖြစ်ကြသည်။
နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များ၏ ခိုင်မာသည့် ဆက်ဆံရေးနှင့် အထောက်အပံ့များကြောင့် ထိုအဖွဲ့အစည်း
များသည် မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့် ပိုမိုခိုင်မာသည့် တရားဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရှိကြသည်။
	မူဝါဒချမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် သုတေသီများ၏ တရားဝင်ပါ၀င်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်
စတင်ခါက အစဉ်အလာတစ်ရပ် (emerging trend)ဖြစ်သော်လည်း အဓိကကျသော နိုင်ငံတော်အဆင့်
ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး သုတေသီများနှင့် အလွတ်သဘော တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများသည်
ကောင်းစွာ အခြေကျနေပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာ
အလုပ်သမား စံနှုန်းများကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နိုင်ငံတဝှမ်းရှိ စတင်ကျင့်သုံးသည့်အခါ၊ နိုင်ငံ
လုံးဆိုင်ရာ အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ (national minimum wage) သတ်မှတ်ရာတွင် သုတေသီများနှင့်
အလွတ်သဘော တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အစိုးရ
ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများပါဝင်သည့် သုံးပွင့်ဆိုင် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ
လစာကော်မတီသစ်ကို ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ ဘောဂဗေဒပညာရှင် (စီးပွားရေးပညာရှင်) (economists)
ငါးဦးကိုလည်း ကော်မတီတွင် ပါဝင်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ရာ ထိုငါးဦးတွင် သုံးဦးမှာ သုတေသန လုပ်ငန်း
များစွာ လုပ်နေသည့် သုတေသီများ ဖြစ်ကြသည်။ ကော်မတီသည် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ သတ်မှတ်
ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်သုတေသနလုပ်ငန်းမှ လုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိသော်လည်း သုတေသီ
များသည် အလုပ်သမား၀န်ကြီးဌာန ပိုင်ဆိုင်သည့် အလုပ်သမားအင်အား စစ်တမ်း အချက်အလက်
များကို ကြည့်ရှု သုံးစွဲခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာအား နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်
ညှိနှိုင်းတွက်ချက်သည့်အခါ သက်ဆိုင်သည့် ပါဝင်ပတ်သက်ကြသူများအား အဖိုးတန်သွင်းအားစု
(အကြံဉာဏ်)များ ပေးနိုင်ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့် စာအုပ်စာတမ်းများတွင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ
မဟုတ်သော စာအုပ်စာတမ်းတို့၏ အချ ိုးကို တွက်ချက်နိုင်စေသည့် သတင်းအချက်အလက်များမ
ရှိပါ။ ပြီးခဲ့သည့်အပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း HEI ဂျာနယ်များမှ ထုတ်ဝေသော ပညာရပ်
ဆိုင်ရာစာပေများသည် ပညာရေနယ်နိမိတ်ကို ကျော်လွန်ခြင်း မရှိကြပါ။ မူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
ဂျာနယ်များအတွက် သုတေသနကို ပညာရေးကဏ္ဍမှ မဟုတ်သောသုတေသီများက အဓိကပြုလုပ်
ရေးသားကြပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုသုတေသီတို့ ရေးသားထုတ်ဝေကြသည့် ဂျာနယ်အများစုကြီးသည်
အများအားဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့် ထုတ်ဝေကြခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်၀င်စားမှု နည်းပါးခြင်းနှင့် စာဖတ်
ပရိသတ်နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ထိုဂျာနယ်များသည် များသောအားဖြင့် ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်း
သာ ထွက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သက်တမ်း တိုကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာ့ မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒ
လေ့လာရေး အင်စတီကျူ (The Institute of Strategy and Policy - ISP)မှ သုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ်သည့်
ဂျာနယ်အား ၂၀၁၇ တွင် စတင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့်။ ထိုဂျာနယ်သည် နိုင်ငံရေး၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်၊ အရပ်
ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာနယ်ပယ်တို့၏ အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာ
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များကို အဓိကထား ရေးသားသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် သုံးစောင် ထုတ်ဝေခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံး
ထုတ်ဖြစ်သည့် စတုတ္ထတွဲအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လမှသာ ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အလားတူပင်၊ ဘောဂဗေဒ
ဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွင် စိတ်ဝင်စားလာကြအောင်နှင့် စိတ်ဝင်စားမှု တိုးပွားလာအောင်၊ ထို့အတူ
မက်ခရိုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မူဝါဒချမှတ်သူများကို လိုအပ်သည့် သတင်း
အချက်အလက်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းသည့် မည်သူမဆိုဖတ်ရှုနိုင်သော “အင်းလျား ဘောဂဗေဒ
ဂျာနယ်” (Inya Economics Journal)အား အင်းလျား ဘောဂဗေဒ (Inya Economics) အဖွဲ့အစည်းမှ
ကိုယ်ပိုင်ငွေသုံးပြီး အမှီအခိုကင်းစွာဖြင့် ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ အင်းလျား ဘောဂဗေဒမှ သုတေသီ
တစ်ဦးနှင့် စကားပြောသည့်အခါ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေရာတွင် ရန်ပုံငွေ ရရှိအောင် လုပ်ရခြင်းသည်
အကြီးများဆုံး စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များထံမှ ရံပုံငွေများကို ရံဖန်ရံခါတောင်းခံ
ရကြောင်း သိရပါသည်။ ပညာရပ်စာပေများကို စိတ်ဝင်စားလာခါစဖြစ်ခြင်းနှင့် ဂျာနယ်များသည်
အများအားဖြင့် အကျ ိုးအမြတ်အတွက် ထုတ်ဝေကြခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့် ထုတ်ဝေကြ
ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ထိုဂျာနယ်များကို အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ရပ်ဆိုင်းသွားတော့မည့်
အန္တရာယ်ရှိနေသည်။
အလွတ်သဘော

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို

တိုင်းတာသည့်

နောက်တစ်နည်းမှာ

မူဝါဒ

ချမှတ်သူများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှု အကြိမ်အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ “မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့်
အဆက်အသွယ် မရှိပါ”ဆိုသည်မှာ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သော သုတေသီများ အများဆုံးပေးကြသည့်
အဖြေဖြစ်သည်။ (အဖြေစုစုပေါင်း၏ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။) မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့် အပြန်အလှန် ထိ
တွေဆက်ဆံမှု ရှိသော သုတေသီများ၏ ဆက်ဆံမှုမှာ ရံဖန်ရံခါ တွေဆုံမှုဖြစ်ပုံပေါ်ပါသည်။ ဤအချက်
သည် သုတေသီများ၏ သုတေသနအတွက် အချ ိန်ပေးနိုင်မှု အကန့်အသက် ရှိခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်
ဆက်စပ်နေသည်။ စစ်တမ်းရလဒ်များ သုတေသီအများစုသည် သုတေသနအတွက် တစ်ပတ်လျှင်
၂ ရက်မှ ၃ ရက်အထိသာ အချ ိန်ပေးနိုင်ကြဖြစ်သည်။ သုတေသီများနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများအကြား
အလုပ်သဘော ဆက်ဆံရေးသည် အလွတ်သဘော ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့ ဆက်သွယ်ကြသည့်
လမ်းကြောင်းမှာ များသောအားဖြင့် တရားဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်တွေ့ဆုံမှုများသည် အစည်းအဝေး
အစီအစဉ်များဖြင့် တွေ့ဆုံကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် တရားဝင်စာရေးပြီး သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ပို့
ပြီး တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခြင်းရကြောင်း မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့် အပြန်အလှန်တွေ့ရှိဆက်ဆံဖူးကြသည့်
သုတေသီအများစုသည် အလေးထားပြီး ပြောကြသည်။

သုတေသနအခြေပြု မူဝါဒများ
	မူဝါဒဆိုင်ရာစာတမ်းများတွင် သုတေသနကိုးကားချက်များ၏ အရေအတွက်ကို အလွယ်တကူ
မရရှိနိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးထုတ် မူဝါဒစာတမ်းများတွင် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEIs)
နှင့် အခြားလွတ်လပ်သော သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြုလုပ်သည့် သုတေသနအချ ို့ကို ကိုးကား
ထားသည့် ဉပမာများ ရှိပါသည်။ ထိုသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ၏ သုတေသန တွေ့ရှိချက်များအား
မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ပေးအပ်ရန် အသုံးပြုကြပါသည်။
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ဉပမာအားဖြင့်၊ စိုက်ပျ ိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ စိုက်ပျ ိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မဟာဗျူဟာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ် (၀န်ကြီးဌာန၏ အဓိက မူဝါဒစာတမ်း)သည် နိုင်ငံတကာ
အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနှင့် တစ်ဦးချင်းသုတေသီများမှ ပြုလုပ်သော သုတေသနလေ့လာမှု ၁၅ ခုကို
ကိုးကားထားသည်။ ငါးလုပ်ငန်းဦ စီးဌာန၏ အမျ ိုးသားအဆင့် ငါးမွေးမြူရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
ရေးစီမံကိန်းတွင် နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းသုတေသီများ ပြုလုပ်ကြသည့် သုတေသနလေ့လာချက်
အချ ို့ကိုလည်း ကိုးကား ဖော်ပြထားပါသည်။
သို့သော်လည်း မူဝါဒချမှတ်သူများသည် မူဝါဒဆိုင်ရာ မိန့်ခွန်းများ သို့မဟုတ် ၀န်ကြီးဌာန၏
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များတွင် သုတေသန အထောက်အထားများကို သင်္ကေတအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း
(symbolic use) မရှိပါ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ၀န်ကြီးဌာနတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏မူဝါဒ အကောင်အထည်ဖော်
မှု၏ တိုးတက်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုများကို အကြီးတန်းအရာရှိကြီးများနှင့် ပြည်သူလူထုကို အစီရင်ခံ
တင်ပြဖို့ လိုအပ်ကြသည်။ ထိုသို့တင်ပြခြင်းကို မကြာခဏ ၀န်ကြီးများ ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပါသည်။
၎င်းတို့သည် မူဝါဒရလဒ်များနှင့်ပတ်သက်သော သတင်း အချက်အလက်နှင့် စာရင်းဇယားများကို ဖေါ်
ပြကြသောလည်း ထိုရလဒ်များကိုအတည်ပြုရန်အတွက် တတိယပါတီ သို့မဟုတ် လွတ်လပ်သော
သုတေသနအထောက်အထားများကို တစ်ခါမျှ မကိုးကားခဲ့ကြပါ။ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသည် အစိုးရ၀န်
ကြီးဌာနအားလုံးအတွက် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို ပုံမှန်
စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်သည်။ သို့သော် ယနေ့အထိ ထိုရလဒ်များအား
လွတ်လပ်သော တတိယအဖွဲ့၏ သုံးသပ်စစ်ဆေးမှုမျ ိုး မရှိခဲ့ဖူးပါ။

မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်မှုအား လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ထောက်ပံ့ရန် သုတေသနကို
အသုံးချခြင်း
သုတေသနစီမံကြီးကြပ်သူအများအပြားသည်

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း

သုတေသန

အား အသုံးပြုမှု ပမာဏ တိုးတက်လာခဲ့သည်ဟူသော အမြင်ရှိကြသည်။ စစ်တမ်းအဖြေများအရ
သုတေသနလုပ်ငန်း စီမံကြီးကြပ်သူများ၏ တစ်ဝက်သည် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများ၏ သုတေသန
စာတမ်းများသည် မူဝါဒဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးရန် အသုံးပြုခြင်းခံရသည်ဟု
ယုံကြည်ကြသည်။ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန (MOE)မှ သုတေသန ညီလာခံတစ်ခု ကျင်းပခြင်းသည်
၎င်းတို့အား အထူးသဖြင့် စိတ်အားတက်ကြွစေသည်။ အကြီးတန်းနှင့် အငယ်တန်း သုတေသီများသည်
စာတမ်းများ တင်သွင်းနိုင်ပြီး၊ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပမည့် အမျ ိုးသားအဆင့် ညီလာခံသို့ ဖိတ်ကြားခံရ
ရန်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြပါသည်။ သို့သော် ရွေးချယ်ခြင်း မခံရသူများသည် ၎င်းတို့၏ တက္ကသိုလ်
များတွင် ကျင်းပသည့် ညီလာခံများ၌ သူတို့၏စာတမ်းများကို သုတေသီအချင်းချင်းနှင့် ကျောင်းသား
များအား တင်ပြနိုင်ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ စာတမ်းများ ရေးသားရန်နှင့် အချင်းချင်းအကြား ဝေမျှနိုင်
သည့် အခွင့်အသစ်များစွာတို့အား အများအားဖြင့် သုတေသနလုပ်ငန်းစီမံကြီးကြပ်သူများနှင့် မူဝါဒ
ချမှတ်သူများသည် အပြုသဘောဆောင်သည့် တိုးတက်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် အတူတကွရှုမြင်ကြပါသည်။
အဆင့်မြင့်ပညာ ကျောင်းများ (HEIs)တွင် သုတေသနကို မြှင့်တင်ရန် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
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၏ အားပေး ထောက်ခံမှုကိုလည်း မူဝါဒချမှတ်သူ များစွာတို့က ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့
သည်။ သို့သော်လည်း သုတေသနလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခဲသူတစ်ဦးအလေးထားပြောသလို မူဝါဒချမှတ်
သူများ၏ မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်အများစုသည် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEIs)မှ သုတေသနများ
၏ အရေးကြီးမှုကို အလေးပေးဖော်ပြသော်လည်း သုတေသနသည် မူဝါဒချမှတ်မှုကို ပုံဖော်မည်ဟု
ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပေ။
သုတေသနလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲသူနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူ အများစုတို့ ထောက်ပြကြသလို အထူးသဖြင့်
ယခင် လုပ်ပုံကိုင်ပုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သုတေသနအမှီအခိုကင်းမှုအဆင့်အပေါ် အမြင်များမှာ မြင့်
မားသည့် အဆင့်မှ ကျေနပ်စရာကောင်းသည့်အဆင့်ဆိုပြီး ကွဲပြားနေကြသည်။ သုတေသနစီမံခန့်ခွဲ
သူများနှင့် ပြုလုပ်သည့် စစ်တမ်းရလဒ်များအရ သုတေသနအား လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
မှစ၍ သုတေသန ရလဒ်များအား မတရားစွက်ဖက်လွှမ်းမိုးမှု (undue influence)မရှိဘဲ လွတ်လပ်
စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းစသည့် ကိစ္စများနှင့်ဆိုင်သည့် အညွှန်းကိန်းအားလုံးအတွက် အလွန်အမင်း
အပြုသဘောဆောင်ကြသည်။ သို့သော် အသေးစိတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည့် သုတေသီတစ်ဦးကမူ
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လူထုသည် အချက်အလက်နှင့် အထောက်အထားများကို မစစ်ဆေး
ဘဲ သူတို့သဘောကျသည့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ပြောသမျှကို ယုံကြည်တတ်ကြခြင်းကြောင့်
သုတေသနအထောက်အထားများ၏ တန်ဖိုးသည် လူကြိုက်များသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၏
ထင်မြင်ချက်အောက်တွင် မှေးမှိန်လျော့ပါးနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြသည်။ အမှန်တော့၊ မြန်မာနိုင်ငံ
သည် ထင်မြင်ချက်အခြေပြု မူဝါဒချမှတ်ခြင်းနှင့် သက်သေအထောက်အထား အခြေပြု မူဝါဒချမှတ်
ခြင်းအကြား ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်နေပါသည်။ အံ့ဩစရာအချက်မှာ ပြည်သူလူထုကြားတွင် လူကြိုက်
နည်းပြီး နိုင်ငံခြားအစိုးရတစ်ချ ို့၏ အမြင်တွင်သာ တရားဝင်ရုံ ဖြစ်ခဲ့သည့် အရင်အစိုးရလက်ထက်
တွင် မူဝါဒ ချမှတ်သူများသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား ၎င်းတို့ အလေးအနက် လုပ်ဆောင်နေကြ
ကြောင်းကို ပြည်သူလူထု လက်ခံယုံကြည်စေရန်အတွက် သုတေသီများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်နှင့်
သုတေသန အထောက်အထားများ အသုံးပြုရန် အလွန်စိတ်ပါကြသည့် အချက်ဖြစ်၏။ စီးပွားရေး
နှင့်ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ကြောင်း ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍက ပြသကြသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်
အသက်အနိုင်ရပြီး အစိုးရအသစ်တက်လာခဲ့၏။ ဤသို့ဖြင့် အစိုးရသည် စီးပွားရေးတွင် ပြဿနာများ
ကြီးထားလာနေသည့် အထောက်အထားများထက် ပြည်သူ၏ ထင်မြင်ချက်ကို ပိုမိုဂရုစိုက်သည့်ပုံ
ပေါ်လေသည်။
	ပညာရှင်များစွာ (Sutcliffe & Court 2005; Du Toit 2012; Mendizabal 2014) ထောက်ပြကြ
သည့် အတိုင်း တကယ့်ကမ္ဘာတွင် မူဝါဒချမှတ်ခြင်း၏ ပြောင်းလဲနေသော အားများကြောင့် သုတေသန
၏ နိုင်ငံရေးတန်ဖိုးသည်လည်း အချ ိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်ရာတွင် တာဝန်ရှိသည့်
နိုင်ငံရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့(အစိုးရ)ကို လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကို မအံ့ဩသင့်ပေ။ ဆိုလိုသည်
မှာသုတေသနသည် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး မူဝါဒချမှတ်သူများအတွက် သက်ဆိုင်အသုံးဝင်သည့်
အပြင် ပြည်သူနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုအတွက် ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြန့်ဝေထားသည့်တိုင် ထိုသုတေသနအား
မူဝါဒ ရေးဆွဲချမှတ်မှုတွင် အသုံးချခံရမည်ဟု အာမခံနိုင်ပါ။ အထောက်အထားကို အခြေခံသည့် မူဝါဒ
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ချမှတ်ခြင်း၏ မတည်ငြိမ်သည့် အခြေအနေကို ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတွင်လည်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတွင် ကိန်းဂဏန်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များရရှိမှု လျင်မြန်စွာ မြင့်
တက်နေသော်လည်း မူဝါဒချမှတ်ခြင်းတွင် သက်သေအထောက်အထားအား မကြာခဏ မထည့်သွင်း
မစဉ်းစားကြပါ။ မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်ခြင်းကို အချက်အလက်များ ထောက်ပံ့အသိပေးရန် အထောက်
အထားများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောအစိုးရအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက် တစ်ရပ်ဖြစ်
ပြီး ပါတီစွဲဘက်လိုက်မှု မဟုတ်သော်လည်း သက်သေအထောက်အထားများကို အသုံးပြုခြင်းသည်
နိုင်ငံရေးဆန်နိုင်သည်။
	ဖြေဆိုသူတစ်ဦးမှ ဝေမျှသော အထူးသဖြင့် စိတ်ပူစရာ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာ လူမှုမီဒီ
ယာများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ လုံးလုံးမှားယွင်းသည့် အထာက်အထားကို အခြားတစ်ဘက်
မှ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုခြင်းများ (alternative interpretations) သည် လူအများအသုံးပြုကြသည့် လူမှု
ကွန်ယက်များမှ တစ်ဆင့် မကြုံစဖူးသောနည်းများဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်အားကောင်းလာကြသည်။
ထိုအခြေအနေ၏ ရလဒ် အနေဖြင့်၊ အတည်မပြုရသေးသော အချက်အလက်များနှင့် သတင်းများ
စွာတို့အား ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြည့်စုံစွာ မသိကြသည့် ပြည့်သူ့အထင်အမြင်များထံ စုပြုံပေးပို့ခြင်းသည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသက်ဝင်ခါစ သုတေသနယဉ်ကျေးမှုအတွက် အကြီးမားဆုံးသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်
ဖြစ်၏။

ပုံ (၈) မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်မှု၏ အားပြိုင်မှုများ (Dynamics)

ထင်မြင်ချက်ကို အခြေခံသည့် မူဝါဒ
(Opinion-based Policy)
အထောက်အထားကို အခြေခံသည့် မူဝါဒ
(Evidence- based Policy)

အမြဲကြီးမားနေသည့် အချ ိန်ဖိအား
(Increasing Pressure Time)

အချက်အလက် အရင်းအမြစ်။ Sutcliffe & Court 2005
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	ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများသည် Facebook ကို ပိုမို သုံးလာကြပြီး
အခြေအနေ၏ အဖြစ်မှန်ကို ဖေါ်ပြနိုင်သည့် အထောက်အထားနှင့် သတင်း အချက်အလက်များကို
ကြည့်ရှုမည့်အစား လူမှုမီဒီယာတွင် လူပြောများနေသည်များကိုသာ အရေးထား တုန့်ပြန်နေကြသည်။
ပိုဆိုးရွားသည်မှာ သုတေသီများသည် တိတိကျကျသုတေသနလုပ်ငန်စဉ်ဖြင့် စနစ်တကျပြုလုပ်ထား
သည့်သုတေသနမှ ရရှိထားသည့် စိတ်ချရသည့် အထောက်အထားများကို တင်ပြကြသည့်အခါ ထို
တွေ့ရှိချက်များသည် လူကြိုက်များသည့် ထင်မြင်ချက်များ သို့မဟုတ် ထိုအချ ိန်ကာလတွင် ပျံ့နှံ့နေ
သည့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းနှင့် ဆန့်ကျင်နေပါက ထိုသုတေသီများကို နေရာအနှံ့မှ ဝိုင်းပြီး
ပြစ်တင်ရှုတ်ချတတ်ခြင်း ဖြစ်၏။ ယခုအခါ သုတေသီများစွာတို့သည် ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များ
ကို လူမှုမီဒီယာများမှတဆင့် တင်ပြ ဆွေးနွေးခြင်းဖို့ စိတ်မပါကြတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် သုတေသန
အထောက်အထားများ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ တစ်ဆင့် ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် အလားအလာသည် လျော့ကျသွား
သည်။ ဤအခြေအနေတို့တွင် အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် သုတေသနကို နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် မူ
ဝါဒချမှတ်သူများ ရယူအသုံးချရန် အားပေးသည့် ထိရောက်သော သုတေသနစနစ်တစ်ခုသည် အဝေး
ကြီးတွင် ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်၏။
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ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်
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အခန်း(၅)
နိဂုံး
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အဓိကအချက်များ
• အမှန်တကယ်

အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းများကို

မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူမျာ

ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်လို အပ်သည့် အချက်အလက်၊ အထောက်အထားများကို ထုတ်လုပ်
ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန် အမျ ိုးသားသုတေသနစနစ်တစ်ရပ်လုံးအား ပြုပြင်မွမ်းမံရန် လိုအပ်သည်။
• သုတေသနပြုသူများနှင့်

မူဝါဒချမှတ်သူများအကြား

ပိုမိုခိုင်မာသည့်

ပူးပေါင်းမှုများနှင့်

အတူအချက်အလက်များကို ပိုမိုအခြေခံသော မူဝါဒချမှတ်မှုအတွက် မြန်မာပညာရှင်များ၏
ကျွမ်းကျင်မှုကို ပိုမို အသိအမှတ်ပြု အသုံးချလာစေရန်အတွက် သုတေသနစီမံကိန်းများအပေါ်
မြန်မာသုတေသီများ၏ ပိုင်ဆိုင်မ(ှု Local ownership)ကို အားပေးရန် လိုအပ်သည်။
• နိုင်ငံသားများနှင့် အစိုးရကြား အရေးကြီးသော ကွင်းဆက်များအဖြစ် သုတေသီများကို တန်ဖိုး
ထားသော အသိပညာအခြေပြုလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် တည်ဆောက်ရာတွင် သုတေသန၏
အရေးကြီးမှုကို အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြုသင့်သည်။
• အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းအား

(HEI)

ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု

အစီအစဉ်(reform agenda)၏

ဦးစားပေးရည်မှန်းချက်တစ်ရပ်အဖြစ် သုတေသနစွမ်းရည်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်
• HEI အတွက် ရန်ပုံငွေများကို တိုးပွားလာစေရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်သင့်သည်။ သို့မှသာ
အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEIs)သည် တိုးတိုးပြီးလိုအပ်လာသည့် အထောက်အထား
အခြေပြု မူဝါဒသုတေသနများကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် “မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး
ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (MSDP) ၂၀၁၈-၃၀” ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုစီမံကိန်းသည်
မြန်မာနိုင်ငံအား ငြိမ်းချမ်း သာယာဝပြောသည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာစေရန်အတွက် တကမ္ဘာလုံး
ဆိုင်ရာ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်နှင့်အညီ၊ မဟာဗျူဟာ ၂၈ခုအောက်
ရှိ လုပ်ငန်းအစီစဉ် ၂၅၁ ခုကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် ရည်မှန်းချက်ကြီးသော စီမံကိန်းတစ်ခု
ဖြစ်သည်။ ထိုအဆိုပြုထားသော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် MSDP ၏
ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသည် အမြဲရင်ဆိုင်နေရသည့် အချက်အလက်
နှင့် အသိပညာများ မလုံလောက်မှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည်။ မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများ
အား တင်ပြအသိပေးရန် အထောက်အထားများကို ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်အတွက် အမျ ိုးသား
သုတေသန စနစ်တစ်ရပ်လုံးအား ပြုပြင်မွမ်းမံရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ့မှု ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သုတေသနကို

အားပေးကူညီသည့်

ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်တည်ဆောက်ပေးရန်အတွက်

မြန်မာနိုင်ငံသည် ၎င်း၏ အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းကို အရင်းအမြစ်များလုံလောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် မိတ်ဖက် အဖွဲ့
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အစည်းများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မူဝါဒချမှတ်မှုတွင် သုတေသနအား ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်း
တို့ဖြင့် စွမ်းအားတိုးတက်လာအောင် စတင်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ အဆင့်မြင့်ပညာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ
မှု၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့်မူဘောင်အတွင်း သုတေသနစနစ်၏ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာရန်အတွက်
နိုင်ငံတကာပညာရှင်များနှင့် ပုံမှန်ပူးပေါင်းခြင်းနှင့် သုတေသနစနစ်၏ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာရန်
တစ်ကမ္ဘာလုံး အသိအမှတ်ပြုသည့်စံနှုန်းများကို ရယူအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သုတေသနစွမ်းရည်ကို
မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည် (Chinlone 2018)။ သုတေသနပြုသူများနှင့် မူဝါဒ ချမှတ်သူများအကြား ပိုမို
ခိုင်မာသည့် ပူးပေါင်းမှုများနှင့်အတူ အချက်အလက်များကို ပိုမိုအခြေခံသော မူဝါဒချမှတ်မှုအတွက်
မြန်မာပညာရှင်များ၏ ကျွမ်းကျင်မှုကို ပိုမို အသိအမှတ်ပြု အသုံးချလာစေရန် အတွက် သုတေသန
စီမံကိန်းများအပေါ် မြန်မာသုတေသီများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု(Local ownership)ကို အားပေးရန် လိုအပ်
သည်။ ဤအစီရင်ခံစာ၏ အဓိကတင်ပြချက်များ(key messages)ကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်
ဖော်ပြနိုင်သည်။
အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ (HEIs)သည် တိုးတိုးပြီးလိုအပ်လာသည့် အထောက်အထား
အခြေပြု မူဝါဒသုတေသနများကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ သက်သေအထောက်အထား အခြေပြု
သုတေသနအား တောင်းဆိုမှုသည် ကြီးမားလာပြီး ပိုပြီးကျဉ်းမြောင်းစွာ အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထား
သည့် သိပ္ပံသုတေသနမှ မူဝါဒချမှတ်ခြင်း၊ ရလဒ်များနှင့် သက်ရောက်မှုများ၏ အခြေခံယန္တရားများ
ကို အကဲဖြတ်သည့် ပိုမို ကျယ်ပြန့်သော လူမှုသိပ္ပံသုတေသနသို့ပြောင်းလဲနေသည်။ သုတေသနများ
အား တောင်းဆိုကြသည်မှာ ဗဟိုအစိုးရ စီမံကိန်းရေးဆွဲသူများတင်မဟုတ်ဘဲ ပြည်နယ်/တိုင်းအစိုးရ
များ၊ လွတ်တော်အမတ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအသင်းအဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့
အစည်းများကလည်း တောင်းဆိုကြပါသည်။ အဆင့်မြင့်ပညာ ကျောင်းအား (HEI) ပြုပြင် ပြောင်းလဲ
မှု အစီအစဉ်(reform agenda)၏ ဦးစားပေး ရည်မှန်းချက်တစ်ရပ်အဖြစ် သုတေသနစွမ်းရည်၊ အခြေခံ
အဆောက်အအုံနှင့် HEI အတွက် ရန်ပုံငွေများ တိုးပွားလာရန် မြန်မာအစိုးရသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ပြုလုပ်ရန်လိုသည်။
မူဝါဒချမှတ်သူများအား ဆီလျှော်ပြီး အချ ိန်ကိုက်ဖြစ်သည့် နည်းပညာအကူအညီများ ပေး
နိုင်အတွက် ဒေသခံသုတေသီများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးနိုင်သည်။ မူဝါဒရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
သည် သီးခြား နောက်ခံအခြေအနေများပေါ် တည်မှီသည်။ ပြည်ပမှ ကျွမ်းကျင်သူများ ပေးကြသည့်
ရွေးချယ်စရာ မတူညီသည့် မူဝါဒများကို ရွေးချယ်ရန် အကောင်းဆုံး အနေအထားတွင် ရှိကြသူများမှာ
ဒေသခံသုတေသီများ ဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာအစိုးရကိုယ်စား နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ်
နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်သူများ ပြုလုပ်ကြသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် ဒေသခံသုတေသီများ
ကို ရသလောက် ပူးတွဲတာဝန်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာသုတေသနနှင့် အပြန်အလှန် ပူးပေါင်း
မှုသည် ပူးတွဲပေါ်လစီလေ့လာမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးရုံ သာမက အနာဂတ်တွင် ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒများ
(Public policies) ထိရောက်စွာ ရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် ဒေသခံစွမ်းရည်ကိုလည်း တည်ဆောက်ပေးပါ
လိမ့်မည်။
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သုတေသနလုပ်ရန်အတွက် ဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်ရန်သာမက သုတေသနရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့
မှုသည်လည်း အခြေအနေကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးသည်။ ပညာရေး၀န်
ကြီးဌာန၏ ဘတ်ဂျက်သည် ၂၀၁၂-၁၃ နှင့် ၂၀၁၉/၂၀၁၀ အတွင်း သုံးဆ နီးပါးမြင့်တက်ခဲ့ပြီး
အဆ င့် မြ င့် ပ ညာ ရေး ဦး စီး ဌာ န သည်ပ ညာ ရေးဘတ်ဂျက်တ စ်ခုလုံး ၏၁၅ -၁၆ ရာ ခို င်နှု န်း ရရှိ ခဲ့
သည်။ သုတေသနလုပ်ရန် ဘတ်ဂျက်တစ်ချ ို့ ခွဲဝေပေးထားသော်လည်း သုတေသနစီမံကိန်းများသည်
နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန်လိုအပ်ပြီး၊ စာရင်းစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ငွေကြေး
သုံးစွဲမှု အထောက်အထားများ တင်ပြရန်လိုသည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များသည် နှစ်များစွာလုပ်ရ
သည့် သုတေသနစီမံကိန်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင် သုတေသန
လုပ်ခြင်းတွင် စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ရမှုများနှင့် မှားယွင်းမှုများစွာပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော
မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်ပါက စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ရမှုနှင့် အမှားများစွာ ပိုမိုပါဝင်သည်။
လက်ရှိ သုတေသနရန်ပုံငွေပမာဏကို တိုးမြှင့်ပေးသင့်သလို ရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှုကို ကန့်သတ်ထား
သည့် စည်းမျဉ်းများကိုလည်း ဖြေလျှော့ပေးသည်။
သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းအား အုပ်ချုပ်သည့်စနစ်ကို တည်ထောင်ရန်နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
များနှင့်

ပုံစံတကျ

ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်

သုတေသနပြုလုပ်ရန်အတွက်

အထောက်အကူ ပေးသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ် အသေအချာ ရှိလာစေသည့် (သုတေသနပြုလုပ်
ခြင်းကို စီမံထိန်းကြောင်းသည့်) အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုကို တီထွင်ရန် အလောတကြီး လိုအပ်နေသည်။
နိုင်ငံသားများနှင့် အစိုးရကြား အရေးကြီးသော ကွင်းဆက်များအဖြစ် သုတေသီများကို တန်ဖိုးထား
သော အသိပညာအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်း (knowledge-based society)တစ်ရပ် တည်ဆောက်ရာတွင်
သုတေသန၏ အရေးကြီးမှုကို အစိုးရမှ အသိအမှတ် မဖြစ်မနေပြုရမည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့်
အဖွဲ့အစည်းများကို ကြီးကြပ်ရန် သင့်တော်သော မူဝါဒများ၊ ရေရှည် ငွေပဒေသာပင် စိုက်ထူခြင်းများ
(long-term endowments)နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (အင်စတီကျူးရှင်းများ)
(functional institutions) ဖန်တီးသင့်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုတေသနလုပ်ရန်အတွက် ထောက်ပံ့သည့် နိုင်ငံတကာရန်ပုံငွေများကို ထိ
ရောက်စွာ အသုံးချနိုင်ရန် အဖွဲ့အစည်းများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်သည်။နည်း
ပညာအကူအညီသည် အမျ ိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ကူညီမှု၏အဓိက
အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အလှူရှင်များ၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှုအများစုသည် နိုင်ငံတကာမှပညာရှင်များ
၏ မြန်မာအစိုးရအတွက် လိုအပ်သည့် မူဝါဒအကြံပေးမှုများ (မူဝါဒဆိုင်ရာသွင်းအားစုများ) (policy
inputs)ကို သုတေသန လုပ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အကြံပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒေသ
ဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့် သုတေသနများကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက မကြာခဏ လျစ်လျူရှု
ထားသည်။ ထိုအကျ ိုးဆက်အနေဖြင့် ဖြစ်ရပ်များစွာတွင် သုတေသနများသည် လေ့လာသော
နောက်ခံအခြေအနေနှင့် သင့်လျှော်ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲ မဆီလျှော်သည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကြံပေးမှုများ
ကို ပြုလုပ်ကြသည်။ ဒေသခံသုတေသီများနှင့် နိုင်ငံတကာအကြံပေးများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
မှုကို အားပေးသင့်သည်။ အစိုးရသည် အလှူရှင်များအား ဒေသတွင်းသုတေသနစနစ်များတွင် ရင်းနှီး
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မြှုပ်နှံရန်နှင့် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးသူများအား ၎င်းတို့၏ စီမံကိန်းများတွင်
ထည့်သွင်း အသုံးပြုဖို့ စဉ်းစားရန်လည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာအားပေးကူညီမှုသည် သုတေသနစနစ်၏ အရည်အသွေး၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် တန်းတူညီမျှ
မှု အခြေအနေ (equity)ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ အမျ ိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်၊ ပါမောက္ခချုပ်
များ ကော်မတီနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနတို့ကဲ့သို့ အဓိကကျသည့်အဖွဲ့များသည် အရေးကြီးသည့်
ရှေးဦးဆောင်ရွက်ချက်(initiatives)များစွာကို ၀န်ကြီးဌာနအဆင့်တွင် ဆောင်ရွက်နေကြသော်လည်း
သုတေသနရန်ပုံငွေအတွက် အဓိကအရင်းအမြစ်မှာ နိုင်ငံတကာ ရန်ပုံငွေများသာ ဆက်နေဖြစ်
သည်။ ထိုရန်ပုံငွေများသည် သုတေသနအလုပ်များ လုပ်ခိုင်းနှင့် ပြည်တွင်း သုတေသီများကို အပ်နှံ
သည့် သုတေသနအချ ိုးအစားကို တိုးမြှင့်ခြင်းတို့အပြင် အချေအတင် ဆွေးနွေးပွဲများ (Debates)
နှင့်မြန်မာ့သုတေသနအခင်းအကျင်း (landscape)တွင် အရည်အသွေး၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် တန်းတူညီမျှ
မှုအခြေအနေ (equity)ကို အားကောင်းစေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း အားပေးထောက်ခံနိုင်
သည်။ သုတေသနပံ့ပိုးကူညီသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် သုတေသနကျင့်ဝတ် စစ်ဆေးရေးဘုတ်များ၏
လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်မှု စွမ်းရည်ကို အားဖြည့်ပေးရန်၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်
သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့အစည်းများ အဆင့် (အင်စတီကျူးရှင်း အဆင့်) (institutional level)
တွင် မည်သို့စီမံခန့်ခွဲကြသည်ကို တွေ့မြင် ထိတွေ့မှု တိုးပွားလာရန်နှင့် သုတေသနနှင့် သင်ကြား
မှုနှင့်

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ

အဆင့်မြင့်မားတိုးတက်လာမှုတို့

အပါအဝင်

ပညာရေး

ဆိုင်ရာဘဝ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများအကြား ချ ိတ်ဆက်မှုများ အားကောင်းလာစေရန်စသည့်
ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် တက္ကသိုလ်များသို့ ရန်ပုံငွေများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် တက္ကသိုလ်များမှတစ်ဆင့်
ရန်ပုံငွေများကို သုတေသန အလုပ်များဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။ ဤအချက်
သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သုတေသနစနစ် အားကောင်းအောင် မည်သို့လုပ်ရနည်နှင့် ပတ်သက်သည့်
အချေအတင် ဆွေးနွေးပွဲများ (debates)ပါဝင်ကြသည့် အမျ ိုးသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သုတေသန
အား အသုံးပြုရန်အတွက်ငွေကြေး စီမံခန့်ခွဲမှုစည်းမျဉ်းများ ချမှတ်သူများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်
ရန် လိုအပ်သည်။ သုတေသနနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများအတွက် လက်ရှိ ရန်ပုံငွေပမာဏကို
ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်များအကြား ကောင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်
သည့် အနေအထားတွင် ရှိပါသည်။
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