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သုတတသနမြုလုြ်မြင်း အစီအစဉ်
သုတတသန ကွာဟြျက်ြျားကို တြါင်းကူးတြးမြင်းနှင့် ဖွံဖဖိုးတရး ြူဝါဒြျားကို  
တကာင်းြွန်တအာင် မြုလုြ်မြင်း
 ယတန့ကြ္ဘာတွင်၊  ဖွံ့ဖဖိုးဖြီးနိုင်ငံအနည်းငယ်ြှ   လွဲလျှင် အစိုးရြျားနှင့် အလှူရှင်ြျားတွင် လူြှု

သြိ္ပသံတုတသန  အတမြအတနနငှ့ ်ြတသ်ကသ်ည့ ်စနစက်ျတသာ သတင်းအြျကအ်လက ်အနည်းငယသ်ာ 

ရှိကကသည်။ တရရှည် တည်တံ့ြိုင်ဖြဲဖြီး ဟန်ြျက်ညီတသာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှု ရရှိရန်အတွက် ကြ္ဘာလုံး

ဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (global agenda)ကို အတကာင်အထည်တဖာ်ရာတွင် သိြ္ပံြညာရှင်ြျားသည် ဖွံ့ဖဖိုး

ြှုနှင့် ြူဝါဒဆိုင်ရာ စိန်တြါ်ြှုြျားကို တဝဖန်သရုြ်ြွဲဆန်းစစ်ရန်၊ ထို့အတူ လုြ်ငန်းြျားနှင့် မြုမြင်

တမြာင်းလဲြှုြျားကို တဒသြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတြျားအတြါ် အတမြြံဖြီး တဆာင်ရွက်ရန်  

ြမဖစ်ြတနလိုအြ်သည်။ ထိုသို့တဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သိြ္ပံြညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းအား တဒသတွင်း

သုတတသနစွြ်းရည်ြျား ြံ့ြိုးမဖည့်ဆည်းတြးဖို့ လိုအြ်သည်။ 

 ထိုကွာဟြျက်ကို ြည်သို့ တြါင်းကူးတြးရြည်နှင့် ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြျားတွင် မြုလုြ်သည့်

သုတတသနြုံရိြ်ကို ြည်သို့ မြှင့်တင်တြးရြည်တို့ကုိ နားလည်ရန် တသာ့ြျက်ြှာ သုတတသနစနစ်အား 

အတသးစိတ် သရုြ်ြွဲ တလ့လာမြင်းမဖစ်သည်။ ထိုသို့ သုတတသနစနစ်ြျားအား သရုြ်ြွဲသုံးသြ်မြင်း

သည် ြူဝါဒ တရးဆွဲြျြှတ်သူြျား၊ အလှူရှင်ြျားနှင့် ြညာရှင်ြျားအား “တဒသြံသုတတသနြျား(local 

research) ြိုြိုထုတ်လုြ်ရန်၊ ထို့အတူ လူထုတဆွးတနွးမငင်းြုံြှု (public debate)နှင့် တရရှည်တည်တံ့ြိုင်ဖြဲ

သည့် လူ့စွြ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံဖဖိုးတရးြူဝါဒြျားအတွက် တဒသြံသုတတသနြျားသည် အတရးကကီး

သည့် သွင်းအားစုတစ်ရြ် မဖစ်တကကာင်းကို အားလုံး လက်ြံယူဆလာကကရန် (ဝါ) တြတ်တရစီးတကကာင်း 

(mainstream) တစ်ရြ်မဖစ်လာရန်  ောတတွ လုြ်နိုင်သနည်း”ဆိုသည့် တြးြွန်းကို တမဖဆိုနိုင်ရန် ကူညီ

တြးသည်။
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လူမှုသိပ္ပံသုကေသနစနစ်များကို အကဲဖြေ်ဖခင်းနှင့် စံသေ်မှေ်ဖခင်း 
 ၂၀၁၄ တွင် စတင်တဆာင်ရွက်သည့် “သုတတသနလုြ်မြင်း” (Doing Research) အစီအစဉ်သည်  

နိုင်ငံြျား၏ လူြှုစီးြွား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုကို အတထာက်အကူမြုရန်အတွက် အရည်အတသွးမြင့်တသာ  

လူြှုသိြ္ပံသုတတသနြျား ထုတ်လုြ်ြှု၊ မဖန့် မဖူးြှုနှင့် အသုံးြျနိုင်ြှု စွြ်းရည်အတြါ် အြျ ိုးသား

သုတတသနစနစ်(national research system 1)၏ သွင်မြင်လက္ခဏာြျားသည် ြည်သို့အကျ ိုး

သက်တရာက်သည်ကို စနစ်တကျအကဲမဖတ်ရန် အတွက် Global Development Network – GDN က

အစမြု တဆာင်ရွက်ြဲ့မြင်း မဖစ်သည်။ တရှ့တမြးစြ်းသြ်အဆင့် (၂၀၁၄-၂၀၁၇)ကို မြင်သစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖဖိုး

တိုးတက်တရး တအဂျင်စီ (Agence Francaise de Development)၊ (Bill & Melinda Gates Foundation)၊ 

မြင်သစ်နိုင်ငံမြားတရးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရး ဝန်ကကီးဌာန (French Ministry of Foreign 

Affairs and International Development)နှင့် ဆွစ်ဖွံ့ဖဖိုးတရးနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တရးအဖဲွ့ (Swiss 

Agency for Development and Cooperation) တို့၏ တထာက်ြံ့ြှုမဖင့်နိုင်ငံ ၁၃နိုင်ငံတွင် မြုလုြ်ြဲ့

သည်။ ၂၀၁၇ တွင် GDN သည် တရှ့တမြးစြ်းသြ် တလ့လာြှုြျား (pilot studies 2)ကို တြါင်းစည်းြဲ့ဖြီး 

ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြျား3 ရှိ လူြှုသိြ္ပံ သုတတသန စနစ်ြျားကို တလ့လာရန်“သုတတသန အကဲမဖတ်ြှု မြုလုြ်

မြင်း” (Doing Research Assessment) ဆိုသည့် စံမြုနည်းစနစ(်standard methodology) တစ်ရြ်ကို 

ြျြှတ်ြဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ြှ စတင်ကာ GDN သည် သုတတသနစနစ်ြျားနှင့် ြတ်သက်သည့် သက်တသ

အတထာက်အထားြျား စုတဆာင်းရန်ဟူတသာ ရည်ရွယ်ြျက်မဖင့် (ဖြိုင်ဆိုင်ြှုစနစ်မဖင့် တရွးြျယ်ထား

တသာ) နိုင်ငံတတာ်အဆင့် သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ြူးတြါင်း၍ Doing Research Assessments 

ကို အတကာင်အထည် တဖာ်လျှက်ရှိြါသည်။ ထိုအစီအစဉ်သည်ကြ္ဘာ့တတာင်ြိုင်းနိုင်ငံြျား၌ သုတတသန

အတမြြံသည့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသြ်နိုင်တသာ အတထာက်အထားအသစ်ြျားကို အြျ ိုးသားသုတတသန  

ြူဝါဒြျားအတွက် ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျားထံ တြးအြ်တင်မြရန် သီးသန့်ရည်ရွယ်သည့် သုတတသန

အဖွဲ့အစည်းြျား ကွန်ယက်တစ်ြု တြါ်ထွန်းလာတရးကို အတထာက်အကူမြုရန်လည်း ရည်ရွယ်သည်။ 

1  ဤစာတြ်းတွင် ‘သုတတသနစနစ်’ (research system) နှင့် ‘လူြှုသိြ္ပံသုတတသနစနစ်’ (social science research system) 
ဟူတသာ တဝါဟာရနှစ်လုံးကို အမြန်အလှန် ဖလှယ်သုံးစွဲထားြါသည်။
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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သုကေသနလုပ်ဖခင်း အမျ ိုးသား ဆုံမှေ်များ (Focal Points) - ကေသေွင်း ‘သုကေသန
အကပါ် သုကေသန’ ကျွမ်းကျင်မှု၏ ကောင်ပိုင်း ကွန်ယက်4

 GDN နှင့် တဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းြျားအကကား ြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်မြင်းအားမဖင့်  

ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြျားတွင် သုတတသနြူဝါဒြျား လုြ်ြျင်လာတအာင် အားတြးရန်၊ သုတတသန  

အားသာြျက်ြျား၏ အတနအထားနှင့် ဆက်စြ်တနြှုတို့ကို ြှတ်တြ်းမြုရန်၊ သုတတသနစွြ်းရည်  

မြှင့်တင်တရး ကကိုးြြ်းြှုြျားကို တထာက်ြံ့ရန်၊ ထို့အတူ ြူဝါဒဆုံးမဖတ်ြျက်ြျားနှင့် တဒသတွင်း  

ဒီြိုကတရစီတဆွးတနွးြှုြျားအတွက် အသုံးမြုနိုင်သည့် သုတတသနအရည်အတသွးကို မြှင့်တင်ရန်

လည်း အစီအစဉ်က ရည်ရွယ်သည်။ လူြှုသိြ္ပံသုတတသနသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူ့အမြုအြူ

ြျားကိုတဝဖန်ဆန်းစစ်တြးသည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံနှင့် ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖဖိုးတရးအစီအစဉ်ြျား  

(agendas)အတကာင်အထည်တဖာ်ရန်အတွက် ဖွံ့ဖဖိုးတရးဆိုင်ရာ စိန်တြါ်ြှုြျားကို ြိုဖြီးနားလည်

လာြှုသည် အတမြြံကျသည်။ လူြှုသိြ္ပံသုတတသနသည် ဖွံ့ဖဖိုးတရးဆိုင်ရာ စိန်တြါ်ြှုြျားကိုြိုဖြီး

နားလည်သွားတအာင် ကူညီတြးသည်။ နိုင်ငံအလိုက် အစီရင်ြံစာြျား၊ နှိုင်းယှဉ် တလ့လာထား

သည့်ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ြံစာြျားနှင့် အြျက်အလက်ြျားသည် သုတတသန၊ ဖွံ့ဖဖိုးြှုနှင့်  

ြူဝါဒဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းြျားတွင် ြါဝင်လှုြ်ရှားသူြျားအား ၎င်းတို့၏ ြူဝါဒကို ဦးတည်သည့်

သုတတသန ြတ်ဝန်းကျင်အတကကာင်းနှင့် ထိုြတ်ဝန်းကျင်ကို တိုးတက် တကာင်းြွန်တအာင် ြည်သို့ 

လုြ်နိုင်တကကာင်း အသိတြးလိြ့်ြည်။ 

သုကေသနအကဲဖြေ်မှု ဖပုလုပ်ဖခင်း - သုကေသနစနစ်များကို နားလည်ရန်၊ စနစ်၏  
ကဖမပုံထုေ်ရန်နှင့် အကဲဖြေ်ရန်
 “သုတတသန အကဲမဖတ်ြှုမြုလုြ်မြင်း”၏ ထူးမြားသည့် လက္ခဏာ (unique feature)5 တစ်ရြ်

ြှာ ၎င်း၏ နည်းစနစ် (methodology)သည် လူြှုသိြ္ပံ ဖွံ့ဖဖိုးတရးတွင် ရင်ဆိုင်တနရသည့် စနစ်ဆိုင်ရာ

အတားအဆီးြျားနှင့် အြွင့်အလြ်းြျားကို ြွဲမြြ်းစိတ်မဖာသုံးသြ်ရာတွင် ထုတ်လုြ်ြှု၊ မဖန့် မဖူးြှုနှင့်

အသုံးြျြှုဆိုင်ရာ အြျက်ြျားနှင့် ြါဝင်တဆာင်ရွက်ကကသူြျားအား တန်းတူအတလးထားြှု (တူညီ

တသာ အတရးြါြှု) တြးအြ်မြင်း မဖစ်သည်။ ထို methodology တွင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ သို့ြဟုတ်  

တဒသရှိ လူြှုသိြ္ပံသုတတသန စနစ်အတြါ် အကျ ိုးသက်တရာက်ြှု ရှိတစသည့် အတကကာင်းအြျက်ြျား

အား ြွဲမြြ်းစိတ်မဖာသရုြ်ြွဲရန်အတွက် အဆင့်သုံးဆင့် ြါဝင်သည်။ ထိုအဆင့်ြျားသည် အသိြညာ 

ဗဟုသုတြျားစွာနှင့် အသိအမြင် မြှင့်တင်တရး အားထုတ်ြှုြျာကို တြါ်တြါက်လာတစသည်။

4    တတာင်ြိုင်းကွန်ယက် (Southern network) ဆိုသည်ြှာ ကြ္ဘာတြါ်ရှိ ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးြှုနိြ့် နိုင်ငံြျားြါဝင်ဖြီး၊ နိုင်ငံတကာ 
ဖွံ့ဖဖိုးတရးအတထာက်အြံ့ကိုရယူတန တသာနိုင်ငံြျားကိုဆိုလိုသည်။ 
5   www.gdn.int/doing-research-assessment   
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သုကေသနလုပ်ဖခင်း မူကောင် - အကဲဖြေ်မှု၏ ဗဟိုချက်
 သုတတသနလုြ်မြင်း ြူတောင်သည် နည်းလြ်းြျား တြါင်းစြ်ထားသည့် သုတတသန စစ်တဆး

တိုင်းတာြှု (mixed-method research module)တစ်ရြ်မဖစ်သည်။ ထိုြူတောင်သည် အြျ ိုးသား

သုတတသနစနစ်ကို တနာက်ြံအတမြအတနြျားအရ နှိုင်းယှဉ်တလ့လာနိုင်တစသည်။ လူြှုသိြ္ပံ၏

ထုတ်လုြ်ြှု၊ ြျ ံ့နှံ့ြှုနှင့် သုံးစွဲြှုကို ဆုံးမဖတ်သည့် အဓိကအြျက်ြျားကို ကကည့်ရှုနိုင်တစသည်။ ြုံြှန်

အားမဖင့် ြူတောင်သည် စည်းကြ်း ထိန်းသိြ်းသူြျား (regulators) သတိထားသင့်တသာ ရှုတထာင့်ြျား 

(aspects)ကို မြင်နိုင်တစသည့် သို့ြဟုတ် သုတတသနထုတ်လုြ်ြှု၊ မဖန့် မဖူးြှု သို့ြဟုတ် ထိုသုတတသန 

ကို အသုံးမြုရန်အတွက် စွြ်းရည်တည်တဆာက်ြှုတွင် ြဟာဗျူဟာကျစွာ ရင်းနှီးမြှုြ်ြှုြျား မြုလုြ်

နိုင်ရန်အတွက် တိုင်းတာြှု အတမြြံ စြှတ်(baseline)တစ်ရြ်ကို ရရှိတစသည့် ြှန်ေီလူးတစ်ြုအမဖစ်

 တဆာင်ရွက်တြးသည်။

 ြူတောင်သည် နိုင်ငံအသီးသီးရှိ သုတတသနစနစ်ြျားကို နှိုင်းယှဉ်ရန်နှင့် စံသတ်ြှတ်ြျက်

(benchmark) အတမြြံနည်းစနစ် အမဖစ် တဆာင်ရွက်ဖြီး၊ ညွှန်းကိန်း (indicator) ၅၄ ြု ြါရှိသည်။  

ထိုအညွှန်းကိန်းြျားအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတို့၏ဆုံြှတ်ြျား (National Focal Points)ြှ သတ်ြှတ်

သည့် ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ တနာက်ြံအတမြအတနနှင့်အညီ တရွးြျယ်ထားမြင်းမဖစ်သည်။ ထို့အမြင် ၎င်းတို့

အား စီြံကိန်း လြ်းညွှန်ြျက်ြျား (project guidelines)နှင့်အညီ တရွးြျယ်ထားဖြီး၊ ကိုယ့်တိုင်းမြည်၏  

ကနာက်ခံအကဖခအကနများသုံးသပ်မှု

သူကေသနကဆာင်ရွက်သူများအြကား ဆက်စပ်မှုကဖမပုံ ကရးဆွဲ
ဖခင်း

သုကေသနလုပ်ဖခင်း မူကောင်

နိုင်ငံအဆင့်တွင် အြျက်အလက်အသစ်ြျား တကာက်ယူမြင်း

“သုတတသန အကဲမဖတ်ြှုမြုလုြ်မြင်း”အား ထုတ်တဝမြင်း

နိုင်ငံတတာ်အဆင့်  နှီးတနှာဖလှယ်ြွဲ နှင့် မဖန့်တဝမြင်း

“သုကေသန အကဲဖြေ်မှုဖပုလုပ်ဖခင်း”ေစ်ရပ်အား အကကာင်အထည်ကြါ်ရန်အေွက် အဆင့်များနှင့်

 လုပ်ငန်းများ”
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ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီတအာင်လည်း ညှိုနှိုင်းမြင်ဆင်ကကသည်။ ထို့တကကာင့် နိုင်ငံတိုင်းသည် တူညီ

သည့် ြူတောင်နှင့် အတထွတထွလြ်းညွှန်ြျက်ြျားကို လိုက်နာကကသည်။ ဤသို့မဖင့် နိုင်ငံအသီးသီးက

မြုစုလိုက်သည့် သုတတသနအကဲမဖတ်ြှု မြုလုြ်မြင်း (DRA)ကို မြဌာန်းသတ်ြှတ်ထားတသာ ညွှန်း

ကိန်းအစီရင်ြံစာြျားကို နှိုင်ယှဉ်တလ့လာနိုင်ြွင့် ရတစသည်။ နိုင်ငံအလိုက် အစီရင်ြံစာြျား(Country 

Reports)သည်လည်း နိုင်ငံအားလုံးအတွက် တူညီသည့် ဖွဲ့စည်းြုံအတိုင်း မြုစုကကမြင်းတကကာင့် တစ်ြု

နှင့်တစ်ြု နှိုင်းယှဉ်တလ့လာနိုင်သည်။

 
၁။ ထုတ်လုြ်ြှု ၂။ ြျ ံ့နှံြှု ၃။ ြူဝါဒ အသုံးြျြှု

သွင်းအားစုြျား
၁.၁။ သုတတသန သွင်း   

အားစုြျား

၂.၁။ တဆာင်ရွက်ကက

သူြျား နှင့် ကွန်ယက်

ြျား

၃.၁။ ြူဝါဒနှင့်

 လိုက်တလျာညီတထွမဖစ်

သည့် သုတတသန

လုြ်တဆာင်ြျက်ြျား

၁.၂။ သုတတသန

 ယဉ်တကျးြှုနှင့်

 ြံ့ြိုးကူညီသည့် 

ဝန်တဆာင်လုြ်ငန်းြျား

၂.၂။ သုတတသန ဆက်

သွယ်ြှု အတလ့အကျင့်

ြျား

၃.၂။ သုတတသန

အတမြမြု ြူဝါဒတရးဆွဲ

ြျြှတ်မြင်း

တရးသားထုတ်တဝတသာ 
သုတတသနြျား

၁.၃။ တရးသားထုတ်တဝ

တသာ သုတတသနြျား

နှင့် သင်တန်းြျား

၂.၃။ သုတတသန ရလဒ်

ြျားကို အြျားမြည်သူ

သို့တင်မြ၊ ဆက်သွယ်ြှု

လုြ်ငန်းြျားနှင့် နည်း

လြ်းြျား

၃.၃။ သုတတသန

အတမြမြု ြူဝါဒ ကိရိယာ

ြျား

ရလဒ်ြျား

၁.၄။ အြွင့်အတရးြျား 

နှင့် တရရှည်တည်တံ့ 

ြိုင်ဖြဲြှု

၂.၄။ သိြ္ပံြညာအား

 လူကကိုက်ြျားတအာင် 

မြုလုြ်မြင်း

၃.၄။ ြိုတကာင်းသည့်

 ြူဝါဒြျားအတွက် 

သုတတသန
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တကျးဇူးတင်လွှာ
 မြန်ြာနိုင်ငံသည် တံြါးြိတ်ဝါဒကို ကျင့်သုံးတနရာြှ ြွင့်လင်းတသာ စီးြွားတရးသို့ ကူးတမြာင်း

မြင်းကို ဆက်လက် လုြ်တဆာင်တနြါသည်။ ထိုကူးတမြာင်းြှု တအာင်မြင်တရးအတွက် သုတတသနနှင့်

ြူဝါဒကို ြျတိ်ဆက်တြးမြင်းနှင့် အတထာက်အထား အတမြြံသည့် ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်မြင်း တို့သည်

အလွန်အတရးြါ ြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၌ “သုတတသန အကဲမဖတ်ြှု မြုလုြ်မြင်း” (DRA)သည် မြည်

သူ့တရးရာ ြူဝါဒြျား တရးဆွဲမြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မြုမြင်တမြာင်းလဲြှုြျားကို တဆာင်ရွက်မြင်းနှင့် 

ကြ္ဘာ့စီးြွားတရးနှင့် မြန်လည် တြါင်းစည်းမြင်းတို့အတွက် အတမြြံမဖစ်သည့် သုတတသနနှင့်

အတထာက်အထားြျားအား တိုင်းမြည်သည် ြည်သို့အသုံးြျတနသည်ကို ဆန်းစစ်တလ့လာသည့် 

ြရှိြမဖစ်လိုအြ်တသာ တလ့လာြှုတစ်ရြ် မဖစ်ြါသည်။ ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ think tank အသိုင်းအဝိုင်း၏

တစိတ်တြိုင်းအတနနှင့် ဤအတရးကကီးတသာအလုြ်၌ ြါဝင်လုြ်ကိုင်နိုင်သည့် အြွင့်အတရး

အတွက်ကျွန်ုြ်တို့ အထူးတကျးဇူးတင်ရှိြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သုတတသန တဂဟစနစ်သည်

ဆင့်ကဲမဖစ်စဉ်တမြာင်းလဲြှု၏ စတင်အတမြတည်စတွင်သာ ရှိတနတသးတသာတကကာင့် သုတတသန

လုြ်ငန်းစဉ်၏ ကွဲမြားတသာ ရှုတထာင့်ြျားမဖစ်တသာ ထုတ်လုြ်မြင်း၊ ြျ ံ့နှံ့မြင်းနှင့် အသုံးြျြံရမြင်း

တို့ကို တဖာ်ထုတ်မြင်းနှင့်ြွဲမြြ်းစိတ်မဖာရမြင်းသည် ြက်ြဲတသာ လုြ်ငန်းတစ်ရြ်မဖစ်ြါသည်။ 

လုြ်တဖါ်ကိုင်ဖက် သုတတသီြျား၊ အထူးသမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အသစ်တြါ်လာသည့် think tanks 

ြျားြှ သုတတသီြျား၏ ကူညီတထာက်ြံ့ြှု ြရရှိြါက ကျွန်ုြ်တို့ တအာင်မြင်စွာ လုြ်နိုင်ြည် ြဟုတ်

ြါ။ ထိုစိန်တြါ်ြှုကို ကိုင်တွယ်တမဖရှင်းရာတွင်၊ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖဖိုးတရး သုတတသနဌာန (ကတနဒါ) 

(International Development Research Centre)နှင့် Global Development Network တို့ြှ

တြးသည့် အဖိုးတန်တသာ လြ်းညွှန်ြှုနှင့် တထာက်ြံ့ကူညီြှုြျားကို ကျွန်ုြ်တို့ရရှိြဲ့ြါသည်။ 

ထို့အတွက် IDRC နှင့် GDN တို့၏ တကျးဇူးအား ကျွန်ုြ်တို့ တကျးဇူးတင် အသိအြှတ်မြုြါသည်။

 ဤ DRA သည် နိုင်ငံတကာ မဖစ်ရြ်တလ့လာြှုြျား(case studies)အားလုံးတွင် အသုံးမြု

ရန်အတွက်GDN ြှသတောတူညီထားတသာ စံနည်းစနစ်(methodology)ကို အသုံးမြုြါသည်။ 

မြန်ြာ့လူြှု စီးြွား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးအဖွဲ့ (CESD)သည် မြည့်စုံသည့် စစ်တြ်းသုံးြုအား  

CESD ြှ သုတတသီ ၁၂ ဦး နှင့်  ရန်ကုန်စီးြွားတရး တက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်ကွန်ြျူတာ တက္ကသိုလ်

တို့ြှ အလုြ်သင် ၁၅ ဦးတို့ ြါဝင်သည့် သုတတသနအဖွဲ့မဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တဆာင်ရွက်ြဲ့

ြါသည်။ သုတတသီတစ်ဦးြျင်းစီနှင့် ြျက်နှာြျင်းဆိုင် တတွ့ဆုံ တြးမြန်းမြင်းြဲ့သည့် ထိုအဖွဲ့၏ြ

တြာြြန်းနိုင် ကကိုးစားအားထုတ်ြှုသည် အကကီးတန်း သုတတသီြျားထြ်ြံ စစ်တြ်းတကာက်ယူ

ရန်အတွက် ြျားစွာ ကူညီတထာက်ြံြှု မဖစ်တစြဲ့သည်။ ထို့အမြင် ၎င်းတို့၏ ကကိုးစားအားထုတ်

ြှုသည် သုတတသနလုြ်ငန်း စီြံြန့်ြွဲသူြျားနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားမဖင့်တတွ့ဆုံကာ “အဓိက

သတင်းတြးသူြျားနှင့် အင်တာဗျူး” (key informant interviews)တို့ကို အကကီးတန်းသုတတသီ 

ြျား မြုလုြ်နိုင်ရန်အတွက်လည်း ြျားစွာ အကူအညီမဖစ်တစြဲ့ြါသည်။ အြျ ိုးသား အကကံတြး

တကာ်ြတီ (National Advisory Committee) လြ်းညွှန်ြှုြျားနှင့် သုတတသနစနစ်၏ တြါ်လစီ

ြျားနှင့် လုြ်ငန်းစဉ်ြျားကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရန် ကူညီတြးြဲ့သည့် မြန်ြာနိုင်ငံ အဆင့်မြင့်
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ြညာတရး အဖွဲ့အစည်းြျ ိုးစုံြှ သုတတသနလုြ်ငန်း စီြံြန့်ြွဲသူြျားသည် အြျက်အလက်တကာက်ယူ

သည့် လုြ်ငန်းစဉ်ကို ထြ်ြံအားမဖည့်ြဲ့ကကြါသည်။ အထူးသမဖင့်၊ အကဲမဖတ်ြှုသုတတသန လုြ်ငန်းစဉ် 

တတလျှာက်လုံး CESD ြှသုတတသနအဖွဲ့အား ြျ ိုးတထာင်ြညာတြးြဲ့သည့် ကသစတကတးလျ အြျ ိုးသား

တက္ကသိုလ်ြှ Dr. Charlotte Galloway နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံ အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖဖိုးြှု ြူးတြါင်း

တဆာင်ရွက်တရးတအဂျင်စီ (Swedish International Development Cooperation Agency) ြှ အကကီး

တန်းသုတတသနအကကံတြး Dr. Katri Pohjolainen အား၂၀၂၀တြတွင် မြုလုြ်သည့် ဤတလ့လာြှု 

စတင်မြင်း webinar၌ တင်မြြဲ့သည့် သူြ၏အဖိုးတန်တသာ သုံးသြ်ြျက်ြျားအတွက် ကျွန်ုြ်တို့ အထူး

တကျးဇူးတင်ရှိတကကာင်း တမြာလိုြါသည်။

 DRA အား မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ထိတရာက်သည့် မြည်သူ့တရးရာြူဝါဒ တရးဆွဲြျြှတ်ရန်အတွက်

အားလုံးြါဝင်ြှုရှိဖြီး အားတကာင်းသည့် သုတတသနစနစ်တစ်ရြ် တည်တဆာက်ရန်အတွက် မြန်ြာ 

နိုင်ငံတတာ် အစိုးရနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတရး ြိတ်ေက်အဖွဲ့အစည်းြျား၏ စီစဉ်ြှုနှင့် မြင်ဆင်ြှုြျား  

မြုလုြ်ရာတွင် ကူညီတြးြည့် ကနဦးတမြလှြ်း အမဖစ် ရှုမြင်ြါသည်။ ဤတလ့လာြှုသည်မြန်ြာ

သုတတသီြျားကို စွြ်းရည်မြှင့်တင်တြးရန် အတွက် ရှိတနသည့် (နိုင်ငံတကာနှင့် မြည်တွင်း) 

အရင်းအမြစ်ြျားအား စုစည်းအသုံးြျြှု ကိစ္စနိုင်တရး တာထွက်ြှတ် မဖစ်လိြ့်ြည်ဟု 

တြျှာ်လင့်ြါသည်။ ဤအစီရင်ြံစာတွင် ြါရှိသည့် အကကံမြုြျက်ြျားအား တနာက်ြိုင်း ရရှိလာသည့်

ထိုးထွင်းနားလည်ြှု အသစ်ြျား၊ ြိုတကာင်းသည့် အြျက်အလက်ြျားနှင့် သစ်လွင်သည့်အမြင်တို့

အတြါ် အတမြြံဖြီး ြိုြိုတကာင်းြွန်တအာင် ြွြ်းြံ မြင်ဆင်နိုင်တကကာင်းကိုလည်း အသိအြှတ်မြုြါသည်။

 အြျ ိုးသား ြညာတရး ြူဝါဒတကာ်ြရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ြါတြာက္ခြျုြ်ြျား တကာ်ြတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်  

ြညာတရးဝန်ကကီး ဌာန၏ အဆင့်မြင့် ြညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကကားတရးြှူးြျုြ်တို့ကို ဆရာကကီးတို့၏ 

လြ်းညွှန်ြှုနှင့် ညွှန်ကကားြျက်ြျားအတွက် တကျးဇူးဥြကာရ တင်ရှိတကကာင်း တဖာ်မြအြ်ြါသည်။

အထူးသမဖင့်၊ အြျ ိုးသား လူ့အြွင့်အတရးတကာ်ြရှင် အဖွဲ့ဝင်၊တဒါက်တာတင်တြာင်တြာင်သန်းအား  

နိုင်ငံတကာြိတ်ဖက်ြျားနှင့် ညှိုနှိုင်းတဆွးတနွးြှုြျားမဖစ်တမြာက်တအာင် တဆာင်ရွက်တြးသည့်အတွက် 

အထူးတကျးဇူးတင်တကကာင်း ြှတ်တြ်းတင်အြ်ြါသည်။ အဖိုးတန်တသာ ထိုးထွင်း သိမြင်ြှုနှင့်

အတတွ့အကကုံြျားကို ြျှတဝတြးြဲ့ကကတသာအမြားအဆင့်မြင့် အစိုးရအရာရှိြျားကို အလွန်တလးစား

တန်ဖိုးထားတကကာင်းကိုလည်း တဖာ်မြလိုြါသည်။ ဆရာဆရာြကကီးတို့ တဝြျှတြးြဲ့ကကသည့် မြန်ြာ့

အတမြအတန အတြါ် နားလည်ြှုနှင့်အတတွ့အကကုံြျားတကကာင့် ဆန်းစစ်တလ့လာသုံးသြ်ြျက်ြျားသည် 

ြိုြို မြည့်စုံြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် အာရှတဖာင်တဒးရှင်း (The Asia Foundation)၊ အသက်တြွးဝြ်းတကျာင်း

ြှုနှင့် စားနြ်ရိက္ခာ ဖူလုံတရး ရန်ြုံတငွအဖွဲ့ (LIFT)၊ ဖဗိတိသျှတကာင်စ ီ(The British Council)၊ ြစ်ြျဂီန် 

မြည်နယ်တက္ကသိုလ(်Michigan State University)၊ နိုင်ငံတကာစားနြ်ရိက္ခာ ြူဝါဒ သုတတသနအဖွဲ့  

(International Food Policy Research Institute) နှင့် ကတနဒါ သံရုံးြှ လုြ်တဖါ်ကိုင်ဖက်ြျားနှင့် အမြား

ြညာရှင်တို့နှင့်အတူ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်နိုင်ြည့်၊သင်ယူတလ့လာနိုင်ြည့်၊ အတတွ့အကကုံြျား ဖလှယ်

နိုင်ြည့် အြွင့်အလြ်းြျားကို ကျွန်ုြ်တို့ တန်ဖိုးထားြါသည်။ တနာက်ဆုံးအတနမဖင့် တမြာလိုသည်ြှာ၊ 

CESD ၏ အကကီးတန်း ြူဝါဒတရးရာ ညှိနှိုင်းတရးြှူးမဖစ်သူ တဒါ်ငုဝါဝင်း၏ တြါင်းတဆာင်ြှု တအာက်တွင်
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တဆာင်ရွက်ကကသည့် သုတတသီတို့၏ အလုြ်ကကိုးစားြှုနှင့် ြညာရှင်(ြတရာ်ဖက်ရှင်နယ်) ြီြှုတို့  

ြရှိြါက DRA စီြံကိန်းအား တအာင်မြင်စွာ တဆာင်ရွက်နိုင်ြည် ြဟုတ်ြါ။ ဤ DRA တလ့လာြှုတွ

င်တဖါ်ထုတ်တင်မြထားသည့် လုြ်ငန်းစဉ်ြျားကို အဆင့်မြှင့်တင် တဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဆက်စြ်

ြါဝင်တနသူ (stakeholders)အားလုံးနှင့် ဆက်လက် အလုြ်လုြ်ရန် တြျှာ်လင့် ထားြါသည်။

မြန်ြာ သုတတသန အကဲမဖတ်ြှု မြုလုြ်မြင်း အစီရင်ြံစာအား တရးသားသူြျားြှာ (အဂဂလိြ်အက္ခရာ

 စဉ်အလိုက်)

 • ဇူ စီယန် (အန်ေါစ်) လီ (Zu Xian [Anders] Lee)

 • ဂျာနာ ရူး ဂလက်ေင် (Jana Rue Glutting) 
 • နိုင်လင်းထက်
 • ငုဝါဝင်း
 • ငငိမ်းချမ်းကအာင်
 • သိမ့်ဇာဖခည်ဦး
 • ကဇာ်ဦး
မြန်ြာ သုတတသန အကဲမဖတ်ြှု မြုလုြ်မြင်း အစီရင်ြံစာအား အဂဂလိြ် ြူရင်းအား ောသာမြန်ဆို

သူြျားြှာ  (အဂဂလိြ်အက္ခရာစဉ်အလိုက်)

 • အိမုံခင် 
 • မျ ိုးနိုင်
 • ငုဝါဝင်း 
 • ကဇာ်ဦး
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အခန်း(၃) သက်ဆိုင်သူများအကြကာင်းကိုကလ့လာဆန်းစစ်ဖခင်း  ............................
    ၃၊၁။ နိဒါန်း................................................................................................................. .......

    ၃၊၂။ လူြှုသိြ္ပံသုတတသနတွင် အတရးြါတသာ သုတတသီအြျ ိုးအစားြျား...............................

 တက္ကသိုလ်ြညာတရး အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ြျား ...........................................................
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 အကကံတြးအဖွဲ့ြျား.......................................................................................................
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    ၄၊၁။ ထုတ်လုြ်ြှု. ..............................................................................................................
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ပုံများ

ြုံ (၁) မြန်ြာနိုင်ငံရှိ သုတတသနလုြ်ငန်းအြျ ိုးအစားြျား၊ သုတတသနစနစ်လုြ်ငန်း(၃)ရြ်နှင့် ကဏ္ဍ 

အသီးသီးတွင် ရြ်တည်လျက်ရှိတသာ သုတတသီြျား ဆက်စြ်ြုံ 

ြုံ (၂) လူဦးတရ တစ်သန်းတွင်ရှိသည့် သုတတသီအတရအတွက် (တဒသတွင်နိုင်ငံြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြှု) 

ြုံ (၃) သုတတသနနှင့်ဖွံ့ဖဖိုးတရးအတွက် အစိုးရအသုံးစရိတ်ြျား ြွဲတဝြျထားြှု 

ြုံ (၄) သုတတသနအတွက် အြျနိ်ြွဲတဝတြးြှုအတြါ် တကျနြ်မြင်း 

ြုံ (၅) သတင်းနှင့်အြျက်အလက်(တဒတာ)ြျား၏ ြူလအရင်းအမြစ်ြျားသို့ လက်လှြ်းြီြှုအတြါ် 

တကျနြ်မြင်း 

ြုံ (၆) နိုင်ငံတကာ Peer-reviewed စာတစာင်ြျားနှင့် စာအုြ်ြျားတွင် အြျားဆုံး ြါဝင်တရးသားကက

သည့် ြညာတရးအဖွဲ့အစည်းြျား (၂၀၁၆ - ၂၀) 

ြုံ (၇) မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် ြျတိ်ဆက်ထားသည့် ြညာတရးအဖွဲ့အစည်းြျား၏ သုတတသနစာတြ်းြျား 

ောသာရြ်အလိုက် တရးသားထုတ်တဝြှု (၂၀၁၆ - ၂၀) 

ြုံ(၈) ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်ြှု၏ အားဖြိုင်ြှုြျား (Dynamics) 

ဇယားများ

ဇယား (၁)၂၀၀၀ ြုနှစ်ြှ ၂၀၁၈ ြုနှစ်အထိ  မြန်ြာနိုင်ငံ၏လူသားဖွံ့ဖဖိုးြှုညွှန်းကိန်းြျား (HDI 

Trends) 

ဇယား (၂) မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အစိုးရအဆင့်မြင့်ြညာတရးတက္ကသိုလ်ြျား ဖွဲ့စည်းအုြ်ြျုြ်ြုံ 

ဇယား (၃) မြန်ြာနိုင်ငံရှိမြည်သူ့အဆင့်မြင့်ြညာတရးအဖွဲ့အစည်းြျား စုစုတြါင်းအတရအတွက် 

ဇယား (၄) လူြှုသိြ္ပံသုတတသနြျား မြုလုြ်ကကသည့် အစိုးရအဆင့်မြင့်ြညာတရးအဖွဲ့အစည်ြျား 

ဇယား (၅) စစ်တြ်းြျားအတွက် တလ့လာသည့် HEIs သုတတသီြျား 

ဇယား (၆) လူဦးတရြြာဏအြျ ိုးအလိုက် အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား(HEIs)ြျား၏ တဒသအလိုက် 

မြန့်နှံ့ တည်ရှိြှု (မြည်နယ်နှင့်တိုင်းတဒသကကီးအဆင့်) 
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အေိုကကာက်များ

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  
 မြန်ြာနိုင်ငံအတနမဖင့် နိုင်ငံတရးအရ တမဖတလျှာ့ြှု (political liberalization) နှင့် စီးြွားတရး

အရ မြုမြင်တမြာင်းလဲြှုြျား နှင့် အတထာက်အထား အြျက်အလက် အတမြမြု ြူဝါဒြျြှတ်မြင်းကို 

စတင်တဆာင်ရွက်လာသည်ြှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ြု နီးြါးရှိြဲ့ဖြီ မဖစ်တသာ်လည်း နိုင်ငံ၏ လူြှုသိြ္ပံ

သုတတသနစနစ်နှင့် လုြ်ငန်းြျားတွင် အတမြြံလိုအြ်ြျက်ြျား ရှိတနဆဲမဖစ်ြါသည်။ အမြားတသာ

ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံ ြျားတွင် မဖစ်တလ့မဖစ်ထ ရှိသည့်နည်းတူ အြျ ိုးသား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရး ရည်ရွယ်ြျက်

ြျားနှင့် နိုင်ငံတတာ်ြူဝါဒ ဆိုင်ရာ ရည်ြှန်းြျက်ြျားကို တဖာ်တဆာင်ရာတွင် အစိုးရနှင့် ြိတ်ဖက်အဖွဲ့

အစည်းြျားက လူြှုသိြ္ပံ၏ အတရးြါြှုကို အသိအြှတ်မြုြှု အားနည်းတနတသးြါသည်။ ေဏ္ဍာတရး

အကန့်အသတ်ြျားနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတရးအရ ဦးစားတြးရြည့် အတကကာင်းအရာြျား၏ တထွမြားြှုြျားက

အဆိုြါ အားနည်းြျက်ကို ြိုြိုဆိုးဝါးတစြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးတွင် ြူးတြါင်း

တဆာင်ရွက်လျှက်ရှိတသာ နိုင်ငံတကာြိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းြျားက ြံ့ြိုး တြးသည့် သုတတသန

စာတြ်းြျားကိုသာ ြိုြိုအတလးထား လက်ြံစဉ်းစားကကဖြီး မြည်တွင်းသုတတသနစနစ်တရြ် ဖွံ့ဖဖိုး 

တိုးတက်လာတစရန် အာရုံစိုက်ြှု နည်းြါးတနြါသည် ။

 ဤအစီရင်ြံစာသည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ သုတတသနစနစ်နှင့် မဖစ်စဉ်ြျားကို ခြုံငုံနားလည်

သတောတြါက်ဖြီး လုြ်ငန်းတဆာင်ရွက်ြျက်ြျားနှင့် မြုမြင် တမြာင်းလဲ ြှုြျားကို လက်တတွ့အတမြအတန

ြျားနှင့် ဆက်စြ်စဉ်းစား  အတကာင်အထည်တဖာ်နိုင်တစရန်  အကကံမြုထားြါ သည်။ ဤစာတြ်း၏ 

ြျည်းကြ်ြှု တွင် ကိန်းဂဏန်း အတမြမြုနည်းလြ်း နှင့် တကကာင်းကျ ိုးမဖစ်စဉ်အတမြမြုနည်းလြ်းနှစ်ြု

စလုံးမဖင့်  တြါင်းစြ်တလ့လာထားဖြီး သုတတသီြျား၊ သုတတသန စီြံြန့်ြွဲ သူြျား၊ ြူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်

သူြျားကို ဦးတည်သည့် တြးြွန်းလွှာြျားြှတဆင့် အတထာက်အထား အြျက်အလက်ြျားကိုစစ်တြ်း

ြျား တကာက်ယူစုတဆာင်းကာ နယ်ြယ်သတ်ြှတ်ြှု နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် တတွ့ဆုံတြးမြန်းြှုြျား 

(scoping interviews) နှင့် တနာက်ဆက်တွဲ အတသးစိတ်တတွ့ဆုံတြးမြန်းြှုြျား (in-depth interviews) 

တွင် တကကာင်းကျ ိုးမဖစ်စဉ် အြျက်အလက်ြျားကို ထြ်ြံ တကာက်ယူြဲ့ြါသည်။ 

 ဤသုတတသနလုြ်ငန်းစဉ်ြျားကို အကဲမဖတ်မြင်း (Doing Research Assessment -DRA) 

နည်းလြ်းတွင် အြိုင်း သုံးြိုင်း ြါဝင် ြါသည်။ ြထြအြိုင်းတွင် သုတတသနအဖွဲ့က ဆင့်ြွား

အြျက်အလက်ြျား (secondary data) ကို အသုံးမြုကာ တနာက်ြံအတမြအတနြျားကို ခြုံငုံသုံးသြ်ြဲ့

ကကဖြီး မြန်ြာ့ လူြှုသုတတသနစနစ်၏ အတမြအတနကို နက်နက်နဲနဲ သိနားလည်တစရန် အတရးြါသည့်

သက်ဆိုင်သူြျားနှင့် တတွ့ဆုံတြးမြန်းြဲ့ြါသည်။ ဒုတိယအြိုင်းတွင်  အတရးြါသည့်သက်ဆိုင်သူြျား

(key actors) ကို တတွ့ဆုံတဆွးတနွးြှုြျား ြှ တဆင့် သုတတသနမဖစ်စဉ်ြျားတွင် ြါဝင်ြတ်သက်တန

သူြျား၏ အတနအထားြျားကို ခြုံငုံတလ့လာြဲ့ြါသည်။ ထို့မြင် သက်ဆိုင်သူအုြ်စုအကကားရှိ ဆက်စြ်ြှု 

နှင့် အတရွ့ (dynamics) ကို ြိုြိုသိနားလည်တစရန် ဆင့်ြွားအြျက် အလက်ြျားနှင့် scoping interview 

ြျားြှ ရရှိလာသည့် သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို သုတတသနအဖွဲ့က ထြ်ြံအသုံးမြုြဲ့ ဆန်းစစ်ြဲ့

ြါသည်။ တတိယအြိုင်းတွင် တြါင်းစဉ်ြွဲြျား (sub-theme) ြှတဆင့် အမြား နိုင်ငံြျားတွင်မဖစ်တြါ်

တနသည့် သုတတသန စနစ်ြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ် တလ့လာရန် စီစဉ်ထားသည့် ေုံြူတောင်တစ်ြု မဖစ်
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တသာ DRA ြူတောင် (GDN 2017) အသုံးမြုကာ သုတတသန တလ့လာတတွ့ရှိ  ြျက်ြျားကို စစ်တြ်း

တကာက်ယူကာ ကိန်းဂဏန်းြျားအား ထုတ်နှုတ်သုံးသြ်ဖြီး တကကာင်းကျ ိုးဆက်စြ်ြှုြျားကို တလ့လာ

ြဲ့ြါသည်။ 

အဓိကကေွ့ရှိချက်များ
 အစိုးရ၏ ဦးစားတြးအတကကာင်းအရာြျားစာရင်း နှင့် ေေ်ဂျက်များေွင် လူမှုသိပ္ပံအေွက်
သုကေသန ဦးစားကပးမှု နှင့် ရန်ပုံကငွလျာထားချက် နည်းပါးကနဆဲ မဖစ်ြါသည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင်

သုတတသနနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးအတွက် မြည်တွင်း အသုံးစရိတ်စုစုတြါင်းြှ ြွဲတဝ တြးြှု   (gross 

domestic expenditure on research and development- GERD) ကို တလ့လာကကည့်ြါက သိြ္ပံ၊

နည်းြညာ၊ အင်ဂျင်နီယာအတတ်ြညာနှင့် သြဂျာ (STEM) အတွက် ၃၂.၈% ၊ စိုက်ြျ ိုးတရး သိြ္ပံ

အတွက် ၃၂.၆%၊ တဆးသိြ္ပံ အတွက် ၃၀% ြန့်နှင့် သောဝသိြ္ပံ အတွက် ၄.၂၂% နှင့် လူြှုသိြ္ပံနှင့်

လူသားြျင်းစာနာြှုသုတတသနအတွက် ေတ်ဂျက်၏ ဝ.၃၈% ြန့် သုံးစွဲတနတကကာင်း သိရှိရြါသည်။

အြျ ိုးသားြညာတရး ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း ၂၀၁၆ - ၂၀၂၁ ြါ သုတတသနနှင့်ဖွံ့ဖဖိုးတရး တိုးတက်ြှုကို

အတလးတြးသည့် ြူဝါဒအရ STEM ောသာရြ်ြျားအတွက် ထိုသို့ြွဲတဝသတ်ြှတ်ြှုြှာ အံ့ကသစရာြရှိ

လှတသာ်လည်း နှိုင်းယှဉ်ြှုအရ လူြှုသိြ္ပံောသာရြ်ြျားအတွက် ေတ်ဂျက်ြွဲတဝြှုြှာ ၁ ရာြိုင်နှုန်းြျှ

ြင် ြရှိတသာတကကာင့် လွန်စွာ နည်းြါးလျှက်ရှိြါသည်။

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အဆင့်မြင့်ြညာတရးအဖဲွ့အစည်းြျား (HEIs) နှင့် အမြားတသာအစိုးရ

သုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျားထံသို့ သုတတသနရန်ြုံတငွကို ြံ့ြိုးထားတသာ်လည်း ေင်းြကပ်သည့်
ေဏ္ဍာကရး စည်းမျဉ်းများအေိုင်းသာ သုံးစွဲခွင့်ရှိ တလရာ အဆိုြါစည်းြျဉ်းြျား သည် သုတတသန

စီြံကိန်းြျား စီြံြန့်ြွဲရာတွင် ြက်ြဲတစြါသည်။ ထိုသို့မဖစ်မြင်းက တမြာင်းလဲတန သည့်အတမြအတန

ြျား (သို့) ြူဝါဒ အတမြာင်းအလဲြျားနှင့် လျင်မြန်စွာ လိုက်တလျာညီ တထွရှိတစရန်အလို့ငှာ ကာလ

ရှည် သုတတသနမြုနိုင်ြှု (သို့) တြါင်းစဉ်တမြာင်းေတ်ဂျက်သုံးစွဲကာ သုတတသနတဆာင်ရွက်နိုင်ြှုကို

ကန့်သတ်ထား ြါသည်။    နိုင်ငံတကာအလှူရှင်ြျား၏ သတ်ြှတ်ြျနိ်အတွင်း ဖြီးစီးြှု အစီရင်ြံစာ

လိုအြ်ြျက်ြျားကလည်း မြည်တွင်း စီြံြန့်ြွဲသူြျားနှင့် ြူဝါဒ ြျြှတ်သူြျား၏ လုြ်ြိုင်ြွင့်အတြါ် 

ထြ်ြံအဟန့်အတား မဖစ်တစ ြါသည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ယြုထက်တိုင်  အမျ ိုးသားအဆင့်သုကေသနမူဝါေမရှိပါ။ အြျ ိုးသားအဆင့်

သုတတသန ြူဝါဒြရှိတသးသမဖင့် လက်ရှိတဆာင်ရွက်လျှက်ရှိတသာ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းစဉ်

တရြ်မဖစ်သည့် အဆင့်မြင့်ြညာအဖွဲ့အစည်းြျား တွင်ဗဟိုြျုြ်ကိုင်ြှုတမဖတလျာ့မြင်းကို အတလးတြး

 အတကာင်အထည် တဖာ်သည့်အြါ အဆိုြါအဖွဲ့အစည်းြျား၏ သုတတသန စုဖွဲ့ြှု နှင့် စွြ်းရည်ကို ြိုြို

အားနည်းတစနိုင်ြါသည်။  အထူးသမဖင့် လူြှုသိြ္ပံနှင့်စြ်လျဉ်းဖြီး သုတတသနစနစ် မဖစ်တည်ြှုကို ြိုြို

 အားနည်းတစနိုင်ြါသည်။ ထိုအြါ ကျယ်မြန့်သည့် အဆင့်မြင့်ြညာြူဝါဒတောင်ြျား တအာက်တွင် 

လူြှုသိြ္ပံသုတတသစနစ်  ြိုြို တိြ်မြုတ်သွားနိုင်ြါသည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့်ြညာတရးအဖွဲ့အစည်းြျားြှသုကေသီများသည် ‘အစိုးရဝန်ထမ်းများ’ 
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မဖစ်သည့်အား တလျာ်စွာ အစိုးရတက္ကသိုလ်ြျား၏ စီြံြန့်ြွဲတရး တာဝန်ြျား၊ တကျာင်းသား/သူြျားအား 

ကကီးကကြ်မြင်း (သို့)  သင်ကကားတရးတာဝန်ြျားကို  ြကကာြဏဆိုသလို တာဝန်ြျားစွာမဖင့် ဝန်ြိတနကက

ရြါသည်။ ရာထူးတိုးနိုင်မြင်းသည် စီြံြန့်ြွဲတရးတာဝန်ြျားကို ြိုြိုထြ်းတဆာင်နိုင်မြင်းနှင့် ဆက်စြ်

လျှက်ရှိရာ သုတတသနစီြံကိန်းြျား  နှင့် သင်ကကားတရးကိစ္စြျား အတွက်အြျနိ်ြတြးနိုင်ေဲ မဖစ်တန

တတ်သည်။

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သုကေသီများ၏ ၇၅% သည် အမျ ိုးသမီးများမဖစ်ြါသည်။ ထိုအြျက်သည် 

အိြ်တထာင်စုတစ်ြုတွင် အြျ ိုးသားြျားကသာ အဓိကဝင်တငွ ရှာတြးရသူြျား မဖစ်တလ့ရှိဖြီး အြျ ိုးသြီး

ြျားကြူ ဒုတိယလိုက်သူမဖစ်သည်ဟူသည့် ြှားယွင်းသည့် အယူစွဲကိုလည်း ထင်ဟြ်တဖာ်မြြါသည်။ 

ထိုအယူအဆအရ တက္ကသိုလ်ဝန်ထြ်း ြျား၏ လစာ နည်းြါးတနမြင်းတကကာင့် အဆင့်မြင့်ြညာတရး

ကဏ္ဍတွင် အြျ ိုးသားြျား အလုြ်လုြ်ကိုင်ြှုကို နည်းြါးတစမြင်း ဟူသည့် တကာက်ြျက်ကို မဖစ်တြါ်

တစြါသည်။

 အစိုးရသုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျား၊ အစိုးရအဆင့်မြင့်ြညာအဖွဲ့အစည်းြျား (HEIs) နှင့်  

အမြားတသာ သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာနြျားကကားတွင် ညှိနှိုင်းကဆာင်ရွက်မှု (သို့) ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်
မှုနည်းပါး ြါသည်။ ဆိုလိုသည်ြှာ သုတတသန လုြ်ငန်းစဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနြျားက  

ြျားတသာအားမဖင့် ‘ြိုင်ဆိုင်’ ကကြါသည်။ တြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းြှု အားနည်းမြင်းတကကာင့် မြုလုြ်ဖြီးသား 

သုတတသနြျား မြန်လည်မြုလုြ်မြင်း၊ သုတတသနြျားကို ြလိုအြ်ေဲ ထြ်ြံမြုလုြ်မြင်းကို မဖစ်တြါ်

တစဖြီး သုတတသီြျားအတနမဖင့် ယုံကကည်ရတလာက်သည့် (သို့) တနာက်ဆုံးရအြျက်အလက် (up-to-

date data) ြျားကို ရရှိနိုင်ရန် အတွက်လည်း ြက်ြဲြါသည်။.

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တရားဝင်ြျြှတ်ထားသည့် သုကေသီအချင်းချင်းသုံးသပ်ကပးသည့်ယဉ်ကကျးမှု 
(peer review culture) မရှိကသးြါ။ သုတတသနအရည်အတသွးနှင့် စြ်လျဉ်းဖြီး အထူးတလည် တဆွးတနွး

တမြာဆိုမြင်းလည်း ြရှိတသးြါ။ သုတတသနကို အဓိက အာရုံစိုက်လုြ်တဆာင်တနသည့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏

 အဓိကဖြို့ကကီးြျားရှိ တက္ကသိုလ်ြျားနှင့် မြည်နယ်နှင့် တိုင်းတဒသ ကကီးြျားရှိ တက္ကသိုလ်ြျားတွင်သာ 

တက္ကသိုလ်အလိုက် ကိုယ်ြိုင်သုတတသန ဂျာနယ်ြျား ထုတ်တဝတလ့ရှိြါသည်။ ယင်းတို့ သည်  

တက္ကသိုလ်တစ်ြုြျင်းစီ၏ လိုအြ်ြျက်အရ တဒသအတွင်းထုတ်တဝသည့် အတိုင်းအတာ အားမဖင့်သာ 

တဆာင်ရွက်တလ့ရှိြါသည်။ ြုံနှိြ်ထုတ်တဝြှုနှင့် ဆရာ၊ဆရာြြျား ရာထူး တိုးမြင်း ဆိုင်ရာ ဆုံးမဖတ်ြျက်

ြျား တွင် အရည်အတသွးထက် အတရ အတွက်က လွှြ်းြိုးတနြါသည်။ သုတတသီအြျင်းြျင်း သုံးသြ်

တြးသည့် ယဉ်တကျးြှုြရှိသမဖင့် စံသတ်ြှတ်ြျက်ြျားသည် နိြ့်ကျတနဆဲမဖစ်ြါသည်။ 

 ြူဝါဒဆိုင်ရာတဆွးတနွးြှုြျားတွင် လူကကိုက်များသည့် အကေွးအဖမင်များက သုကေသန 
အကထာက်အထားများကို လွှမ်းမိုး တနတတ်ြါသည်။ ‘‘လူအြျား စိတ်ဝင်စားသည့် ြျက်နှာဖုံး တြါင်းစဉ်

ြျား (hot topics)’ နှင့် စြ်လျဉ်းဖြီး နိုင်ငံတတာ်အဖွဲ့အစည်းြျားကလည်း တရားဝင်မြန်ကကား ဆက်

သွယ်ြှုြျားထက်စာလျှင် Facebook ကဲ့သို့တသာ ဆက်သွယ်တရး စကကြံြျားအတြါ် အလွတ်သတော

မြန်ကကားဆက်သွယ်ြှုြျား အတွက် ြှီြိုတနမြင်းသည် နိုင်ငံတရးမငင်းြုံြှုြျားကို ြိုြို မဖစ်ထွန်းတစဖြီး

အတကကာင်းအရာ အတထာက်အထားြျား၏ အတရးြါြှုကို အားနည်းတစြါသည်။ ထိုအြါ သုတတသီ
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အြျားစုသည် ြိြိတို့၏ တတွ့ရှိြျက်ြျားကို လူြှုြီဒီယာြျားြှ တဆင့် တဆွးတနွးတင်မြရန် ြက်ြဲလာ

ြါသည်။  ရလဒ်အားမဖင့် Facebook ြှတဆင့် သုတတသန အတထာက်အထား မြန့်ြွားနိုင်ြှု သည် 

အကန့်အသတ်ရှိြါသည်။ 

 သုတတသီြျား၊ အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားကကားတွင် အလွေ်သကောချေိ်ဆက်
မှုဖြင့်သာ လုပ်ငန်း ကဆာင်ရွက်ကလ့ရှြိါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အမြားဖွံ့ဖဖိုးဆဲ နိုင်ငံြျား နှင့် ြတူ

သည့် အြျက်တစ်ြျက်ြှာ အတထာက်အထားအတမြမြုသည့်ြူဝါဒြျြှတ်မြင်းအတွက် သုတတသန

အြျက် အလက်ြျား နှင့် တတွ့ရှိြျက်ြျား ရှားြါးတနမြင်း ြဟုတ်မြင်း မဖစ်သည်။ ြူဝါဒြျြှတ်သည့်

လုြ်ငန်းစဉ် တွင်  အထက်ြှတအာက်သို့စီးဆင်းြှုသတောသော၀ (top-down nature) လွန်ကဲ

တနြှု တကကာင့် သာ အဆိုြါ အြျက်အလက်နှင့် အတထာက်အထားြျားအတြါ် သုံးစွဲြှု နှင့် လက်ြံ

အတရးယူြှု ြျား ကန့်သတ်ြံ ထားရမြင်း မဖစ်ြါသည်။ ြူဝါဒ ြျြှတ်သူြျားသည် အတထာက်အထားကို 

ြျားတသာအားမဖင့် လျစ်လျူ ရှု ထား တတ်ြါသည်။ သုတတသီြျား အတနမဖင့်လည်း အစိုးရက တာဝန်

တြးသည့် သုတတသနအလုြ်ြျားကို အလွတ်သတောအရ လုြ်တဆာင်ရတလ့ရှိဖြီး ြူဝါဒြျြှတ်သူြျား

နှင့် အမြန်အလှန် ဆက်ဆံတရး တကာင်းြွန်တစရန် တည်တဆာက်မြင်း (သို့) ထိန်းသိြ်းမြင်းအတွက်

ဟုသာ ြှတ်ယူလုြ်တဆာင်ကကတလ့ ရှိြါသည်။ ထို့တကကာင့် တိကျတသာ တာဝန်တြးြှု နှင့် တထာက်ြံ့

ြှု သတောထားြုံစံ (notion of grants)  ြရှိတသးသမဖင့် သုတတသနအြျားစုသည် ‘လူြသိသူြသိ 

(under the radar)’ စာအုြ်စင် အလှမြကျြ်းြျား သက်သက်သာ ရှိတနြါသည်။ 

 

အကဖပာင်းအလဲကမာင်းေံများ
 မြန်ြာနိုင်ငံတွင်မြုလုြ်သည့် သုတတသနတဆာင်ရွက်ြျက်ြျားကို ကကီးကကြ်တြးြည့်၊အဆင်တမြ 

တြျာတြွ့ တစြည့်၊ ညှိနှိုင်းတြးြည့်၊ ကူညီြံ့ြိုးတြးြည့်၊ ြှတ်တြ်းတင်ြည့်  အမျ ိုးသားအဆင့် သုကေသန
အြွဲ့အစည်း ေစ်ခုေည်ကထာင်ရန ် လိုအြ်လျှက် ရှိြါသည်။  အြျ ိုးသားအဆင့်သုတတသနစနစ်၏

အတရးကကီးသည့် အဂဂါရြ် အမဖစ် လူြှုသိြ္ပံ သုတတသနစုဖွဲ့ြှုကိုလည်း ထူတထာင်ရန် အတရးြါသည်။

အဆိုြါအဖွဲ့အစည်းသည် သုတတသန အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် အစိုးရသုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျား

အကကား ြိုင်ြာသည့် လုြ်ငန်း ြွင်ဆက်ဆံတရးကို ထူတထာင်တြးနိုင်ဖြီး သုတတသန အရည်အတသွးနှင့် 

ကျင့်ဝတ်နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် အမြန်အလှန်ထိန်းတကျာင်းြှုြျားကိုလည်း တကာင်းြွန်တစ ြါသည်။ 

 အဆင့်မြင့်ြညာအဖွဲ့အစည်းြျားတွင် သုတတသနမြုရာတွင် အားတကာင်းသည့်၊ အလုြ်တွင်

သည့် သုကေသန အကဲဖြေ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် / သုကေသီအချင်းချင်းသုံးသပ်သည့်စနစက်ို ထူတထာင်

ရန် လိုအြ်လျှက်ရှိြါသည်။ သုတတသီအြျင်းြျင်းသုံးသြ်သည့်စနစ်သည် ထွန်းသစ်စ သုတတသန 

စနစ် အတွက် ြျားစွာအကျ ိုး ရှိတစြါြည်၊ တက္ကသိုလ်ြျားအတွင်း စာကကည့်တိုက်ြျားထူတထာင်ကာ

သုတတသန စနစ် ဖွံ့ဖဖိုးြှု ကို အားတြးမြင်းထက် ြိုြို အကျ ိုးရှိနိုင်တစြည် မဖစ်သလို ကျယ်မြန့်တသာ

အကျ ိုးတကျးဇူးြျားကိုလည်း ရရှိနိုင်ြည် မဖစ်သည်။ သုတတသနစာတြ်းြျား၏ အရည်အတသွးကို

တိုးတက်တစမြင်းသည် ြူဝါဒ ြျြှတ်သူြျားနှင့် အြျားမြည်သူတို့က သုတတသနစာတစာင်ြျားအတြါ် 

ယုံကကည်လက်ြံြှုမြင့်တက်လာဖြီး ြိုြို ရည်ညွှန်း အသုံးမြုလာြည်မဖစ်ြါသည်။   
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 အဆင့်မြင့်ြညာတရးအဖွဲ့အစည်းြျား မြုမြင်တမြာင်းလဲြှုလုြ်ငန်းစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း

အမဖစ် HEI ြျားအတွက် သုကေသနစွမ်းရည်၊ အကဖခခံအကဆာက်အအုံနှင့် ရန်ပုံကငွေို့ေွင်
ေေ်ဂျက်နှင့် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုများကို ဦးစားကပးလျာထားရန် အထူးလိုအြ်လျှက်ရှိြါသည်။ သို့ြှသာ 

အတထာက်အထား အြျက်အလက်အတြါ် အတမြမြုသည့် ြူဝါဒသုတတသနအတွက် မြင့်တက်

လာသည့် တတာင်းဆိုြှုကို မြည့်ြီနိုင်တအာင် မဖည့်ဆည်းနိုင်ြည် မဖစ်ြါသည်။ အတထာက်အထား

အြျက်အလက် အတြါ် အတမြမြုသည့်သုတတသန နှင့်စြ်လျဉ်း သည့် တတာင်းဆိုြှုမြင့်တက်လာ

သည်နှင့်အြျှ  ကျဉ်းတမြာင်းစွာ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် ောသာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်း

ြျားြှသည် ြူဝါဒြျြှတ်ြှု၏ အတမြြံ လုြ်ငန်းစဉ်ြျား၊ ရလဒ်ြျားနှင့် သက်တရာက်ြှုြျားကို ဆန်းစစ်

နိုင်ြည့်ြိုြိုကျယ်မြန့်တသာ လူြှုသိြ္ပံသုတတသနအမဖစ် တမြာင်းလဲတိုးတက် လာနိုင်ြည် မဖစ်ြါသည်။

အဆိုြါ တတာင်းဆိုြှုြျား သည် ဗဟိုအစိုးရစီြံကိန်းတရးဆွဲသူြျားထံြှသာြက ြူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်သူ 

ြျားမဖစ်ကကသည့် တဒသဆိုင်ရာ အစိုးရြျား၊ လွှတ်တတာ်အြတ်ြျား၊ နိုင်ငံတရး ြါတီြျား၊ ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ 

အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျား ထံြှလည်း တိုးတက်ြျားမြားလာနိုင်ရာ ြူဝါဒ

တကာင်းြျား တြါ်ထွန်းတရးအတွက် ြျားစွာ အတထာက်အကူ မြုနိင်ြါသည်။ 

 ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားထံသို့ သက်ဆိုင်သည့်ြညာရြ်ဆိုင်ရာ ြံ့ြိုးြှု နှင့် အကကံဉာဏ်ြျားကို အြျနိ်

နှင့် တတမြးညီ တြးနိုင် တစရန် ကေသခံ သုကေသီများအား စွမ်းရည်ဖမှင့်ကပးရန် အထူး လိုအြ်လျှ

က်ရှိြါသည်။   ြူဝါဒြျားကို တရွးြျယ်ြှုသည် တမြမြင်အတမြအတနြျားနှင့် ြျားစွာ သက်ဆိုင်ြါသည်။  

မြည်ြြှြညာရှင်ြျား တရးဆွဲသည့် ြူဝါဒအြျ ိုးြျ ိုးအနက် အဆီတလျာ်ဆုံး လက်တတွ့တဆာင် ရွက်နိုင်

ြည့် ြူဝါဒတရြ် ကို တရွးြျယ်ရန် အဆိုမြုရာတွင် မြည်တွင်းသုတတသီြျားကသာ ဦးတဆာင် အကကံမြု

ရန် အသင့်တလျာ်ဆုံးမဖစ်ြါသည်။ မဖစ်နိုင်လျှင်   နိုင်ငံတတာ်နှင့် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းြျား ကိုယ်စား  

ြူဝါဒြျားကို တရးဆွဲတြးတနသည့်  နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျား (သို့) နိုင်ငံတကာ ြညာရှင်ြျားက 

တဆာင်ရွက် သည့် သုတတသနြျားတွင် မြည်တွင်း/ တဒသြံသုတတသီြျားကို ြမဖစ်ြတနြါဝင်ြွင့် ရရှိတစ

ရန် နိုင်ငံတတာ်အစိုးရ၏ ြူဝါဒတရြ်အမဖစ် သတ်ြှတ်တတာင်းဆိုသင့်ြါသည်။  တဒသြံသုတတသီြျား

နှင့် နိုင်ငံတကာ သုတတသီြျား အမြန်အလှန် တတမြးညီ တဆွးတနွးအတမဖရှာမြင်းသည် ြှန်ကန်တသာ

တလ့လာြှု ြုံစံြျား မဖစ်ထွန်းတစရန် အားတြးရုံသာြက အနာဂတ်တွင် အြျားမြည်သူနှင့် စြ်လျဉ်း

သည့်ြူဝါဒြျား ထိထိ တရာက်တရာက်ြျြှတ်နိုင်တစရန်အတွက် တဒသြံသုတတသီြျား၏ စွြ်းတဆာင်

ရည်ကိုြါ တရရှည် တည်တဆာက်တြးရာ တရာက်ြါသည်။ 

 အစိုးရ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျား၊ အဆင့်မြင့် ြညာတရးအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အမြားတသာ  

သက်ဆိုင် သည့် အစိုးရဌာနြျားကကား ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုနှင့် မိေ်ြက်လုပ်ငန်းများ ကဆာင်ရွက်မှုကို 
ေိုးဖမှင့်ရန် တဆာင်ရွက် သင့်ြါသည်။  အစိုးရ ဌာနြျားနှင့် သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားကကား တြါင်းစြ် 

ညှိနှိုင်းမြင်းသည် ယုံကကည်ကိုးစားနိုင်သည့် တနာက်ဆုံးရ အြျက်အလက်ြျားကို အြျနိ်နှင့် တတမြးညီ

အသုံးြျတဆာင်ရွက်နိုင်သမဖင့် သုတတသနစနစ်ြျားကို အားတကာင်းတစြည် မဖစ်ြါသည်။ သုတတသန

လုြ်ငန်းစဉ်     ဒီဇိုင်း အတွက် ြိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းြျား၏ အမြင်ြျားကို အစကတည်း က စုစည်း

ရယူ ထားနိုင်ြါကလည်း သုတတသနအတြါ်အြျားက အတည်မြုလက်ြံြှုနှင့် သုတတသနအတြါ်
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အတမြြံသည့် ြူဝါဒတကာင်းြျားထွက်ရှိလာြှုကို တွန်းအားမဖစ်နိုင်သည်။   

 သုကေသနအေွက် နိုင်ငံကော်ေေ်ဂျက်ကို ေိုးဖမှင့်လျာထားရန ် သင့်တတာ်ြါသည်။ ထို့မြင်

ေတ်ဂျက် သုံးစွဲြှု နှင့် ေဏ္ဍာတရးစည်းြျည်းအား လုြ်သာကိုင်သာရှိနိုင်ြှု (flexibility) ကို တိုးမြှင့်

တြးရန် အထူးလိုအြ်တနြါသည်။  ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန၏ ေတ်ဂျက်သည် ၂၀၁၂/၁၃ ြုနှစ် နှင့် ၂၀၁၉

/၂၀ ြုနှစ် ကာလြျားကကားတွင် သုံးဆနီးြါးမြင့်တက်ြဲ့ဖြီး အဆင့်မြင့်ြညာဦးစီးဌာနက ဝန်ကကီးဌာန 

ေတ်ဂျက် စုစုတြါင်း၏ ၁၅ - ၁၆ % ရရှိြဲ့ြါသည်။ သုတတသန မြုလုြ်ရန်အတွက် ထြ်ြံ ြွဲတဝြျထား

တြးြှု ြျား ရှိတသာ်လည်း သုတတသန စီြံကိန်းြျားသည် နှစ်စဉ် ေတ်ဂျက်စဉ်းြျဉ်းြျားကို လိုက်နာ

ရန် လိုအြ်သကဲ့သို့  စာရင်းစစ်တဆးမြင်း အတွက်လည်း စီြံကိန်းဖြီးဆုံးတကကာင်း (စာတြ်း) သက်တသ 

အတထာက်အထားြျားကို အြျနိ်ြှီ မြသရန် လိုအြ်တနြါသည်။ ထိုသို့ စည်းြျဉ်း တင်းကကြ်စွာ ြျြှတ်

ထားမြင်းသည် နှစ်အတန်ကကာအြျနိ်ယူ တဆာင်ရွက်ရြည့် သုတတသန စီြံကိန်းြျား ကို တဖာ်တဆာင်

ရန် အြက်အြဲမဖစ်တစြါသည်။

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအတွက် စီးဝင်လျှက်ရှိတသာ နိုင်ငံေကာရန်ပုံကငွ
ကို ထိထိကရာက်ကရာက် ညှိနှိုင်း ကဆာင်ရွက်၍ စီမံခန့်ခွဲသွားရန် အထူးလိုအြ်ြါသည်။ နိုင်ငံတကာ

အဖွဲ့အစည်းြျား နှင့် အလှူရှင်ြျားကတြးသည့် နည်းြညာအတထာက်အြံ့ြျား၏ ရာြိုင်နှုန်း အြျား

စုသည် အစိုးရဌာနြျားအတွက် ြူဝါဒဆိုင်ရာအကကံမြုြျက်ြျားကို (policy input)  သုတတသနမြုလုြ်

တြးြည့်၊ ဆန်းစစ် အကကံမြုတြးြည့် နိုင်ငံတကာ ြညာရှင်ြျားအတွက် ဉာဏ်ြူတဇာ်ြအမဖစ် အတွက် 

လျာထားသတ်ြှတ်တလ့ရှိြါသည်။ ထိုအြါ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ

ြညာရှင်ြျားကလည်း တဒသတွင်း အသိြညာနှင့် တဒသြံသုတတသီြျား၏ အမြင်ြျားကို ြကကာြဏ 

လျစ်လျူရှု တလ့ရှိြါသည်။ တနာက်ဆက်တွဲရလဒ်ြှာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျား၏ သုတတသနြျား

စွာသည် တနရာတဒသ တမြမြင် အတမြအတနြျားနှင့် ဆီတလျာ်ြှုြရှိေဲ လက်တတွ့အတကာင်အထည်တဖာ်

ရန် ြက်ြဲြည့် လုြ်ငန်းစဉ် အကကံမြုြျက်ြျားသာ မဖစ်တနရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနြျားအတနမဖင့်

လည်း လက်ြံကျင့်သုံး အတကာင်အထည် တဖာ်ရန်ြမဖစ်နိုင်တြျ။  

 သုကေသနစနစ်ေွင် အရည်အကသွး၊ ကျင့်ဝေ်နှင့် သာေူညီမျှမှုကို ဖမှင့်ေင်ရန် နိုင်ငံတကာ

 ရန်ြုံတငွ အတထာက် အကူကို ြိုြို ရယူတဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ ယြုအြါ သုတတသစနစ်တွင် အတရး

ြါသည့် အစီအစဉ်ြျားစွာကို မြည်တထာင်စုအဆင့် ရှိ အဖွဲ့အစည်းြျားမဖစ်တသာ အြျ ိုးသားြညာတရး

ြူဝါဒတကာ်ြရှင်၊ ြါတြာက္ခြျုြ်ြျား တကာ်ြတီနှင့် အဆင့်မြင့်ြညာဦးစီးဌာနတို့က တဆာင်ရွက်တန

ကကတသာ်လည်း  နိုင်ငံတကာရန်ြုံတငွသည် နိုင်ငံ၏ သုတတသန လုြ်ငန်းြျား ဖွံ့ဖဖိုးလာတရးအတွက်

 အဓိက အရင်းအမြစ် မဖစ်တနြါသည်။ နိုင်ငံတကာ ရန်ြုံတငွြျားသည် မြည်တွင်း သုတတသနလုြ်ငန်း

ြျား၊ မြည်တွင်းသုတတသီြျား စွြ်းရည်မြှင့်တင်မြင်း  လုြ်ငန်းြျားသာြက မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သုတတသန

စနစ်ကကီးတြုလုံး အရည် အတသွး၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်သာတူညီြျှြှုကို အားတကာင်းတစနိုင်ြည့် တဆွးတနွးြှု

ြျားနှင့် တထာက်ြံ့တရးလုြ်ငန်းစဉ်ြျားကို လည်း ထိတရာက်စွာ ြံ့ြိုးတြးနိုင်ြါသည်။ 
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ဓာတ်ြုံ- သိြ့်ဝဒီ
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အခန်း (၁) 
နိေါန်း
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၁၊၁။ ဖမန်မာနိုင်ငံ လူမှုသိပ္ပံသုကေသနလုပ်ငန်း
 သုတတသနတတွ့ရှိြျက်ြျားကို တဆွးတနွးြှုြျား၊ ြူဝါဒတဖာ်တဆာင်ြှုြျားတွင် အဓိက အတမြြံ

ထားသင့်ဖြီး၊ ေက်တြါင်းစုံသည့် အြျ ိုးသားအဆင့် ဦးစားတြးြျား တရးဆွဲရာတွင်လည်း အသုံးမြု

သင့်ြါသည်။သုတတသနနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတရးလုြ်ငန်း(R & D) အတြါ် နိုင်ငံတရးအရ စိတ်ဝင်စားြူကို၊ ၎င်း

R & D လုြ်ငန်းေတ်ဂျက်တွင် တတွ့မြင်ရတလ့ရှိတသာ်လည်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဤသုတတသန

ေတ်ဂျက်ကိုလူြှုသိြ္ပံ ြဟုတ်သည့် သောဝသိြ္ပံနှင့် နည်းြညာ တလ့လာြှုနှင့် သုတတသနအတွက်သာ

အဓိက ြျထားတြးြါသည်။  နိုင်ငံတတာ် အစိုးရြျားနှင့် အမြားအတရးြါသည့် အဖွဲ့ြျားအတနမဖင့်

အြျ ိုးသားဖွံ့ဖဖိုးတရး ရည်ြှန်းြျက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ရာြူဝါဒ ြန်းတိုင်ြျား တဖာ်တဆာင်ရာတွင် 

လူြှုသိြ္ပံ၏ အဓိက အတရးြါြှုကို သတိြြူ၊    လျစ်လျူရှုထားတလ့ရှိြါသည်။    ဤ လျစ်လျူရှုြှု  အတန

အထားသည် ေဏ္ဍာတငွ အကန့်အသတ်ရှိတနဖြီး၊ ဖွံ့ဖဖိုးတရးတြါင်းစဉ်ြျားနှင့် အြျနိ်ကာလနယ်ြယ်

ကျယ်မြန့်လွန်းသည့်  ဖွံဖဖိုးတရး ဦးစားတြးကကီးြားတသာ နိုင်ငံတရးအတမြအတနြျ ိုးတအာက်တွင် ြိုြို

ဆိုးဝါးတလရ့ှကိာ၊ လြူှုသြိ္ပနံယြ်ယြ်ျား၏ သတုတသနလြုင်န်းအတြါ် ဦးစားတြးြှု နည်းသွားတစနိငုြ်ါသည။် 

ထိုအ့မြင ်နိငုင်တံရး အတတွးအတြါ်နငှ့ ်အြျားကကိုက ်ဆွတဲဆာငြ်ြူျားတကကာင့၊်  ြဝူါဒြျြတှသ်ြူျားအတကွ်

သုတတသန အတထာက်အထားြျားနှင့် အြျက်အလက်သုံးသြ်ြှုြျား တေးတရာက်သွားတတ်ြါသည်။  

ဤအတနအထား တအာက်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံအတနမဖင့် နိုင်ငံတရးအတြးအယူြျားကို ထိန်းတကကာင်းနိုင်

တရးနှင့်၊ အလိုရှိသည့် အြျ ိုးသား ဖွံ့ဖဖိုးတရး ရည်ြှန်းြျက်ြန်းတိုင်ကို ဆွတ်ြူးနိုင်တရးတို့အတွက်၊ ဖွံဖဖိုး

တရး တအဂျင်စီြျားနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ြျား၏ ဝိုင်းဝန်းကူညီတြးြှုကဏ္ဍသည် အတရးြါလာြါသည်။

 လက်ရှိတွင် အမြားဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြျားနည်းတူ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ လူြှုသိြ္ပံသုတတသနလုြ်ငန်း 

ရန်ြုံတငွကို နိုင်ငံတကာအလှူရှင်ြျား၊ ဖွံ့ဖဖိုးတရးြိတ်ဖက်ြျား၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ြျား၊ သို့ြဟုတ်

နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့ြျားြှ တြးအြ်တနဖြီး၊ မြည်တွင်းြူဝါဒြျြှတ်ြှုအတြါ် ကူညီတြးရန် ၎င်းအဖွဲ့

ြျားြှ သက်ဆိုင်ရာ သုတတသနစီြံကိန်းရလဒ်ြျားကို တလ့လာအသုံးမြုတနကကြါသည်။  သို့တသာ်

လက်ရှိ လူြှုသိြ္ပံသုတတသနအတဆာက်အအုံ ဖွံ့ဖဖိုးအားတကာင်းလာတရးအတွက်ကိုြူ ဖွံဖဖိုးတရး

ဆိုင်ရာရည်ြှန်းြျက်အမဖစ် ြတတွ့ရသတလာက်မဖစ်ြါသည်။  တြျနိ်တည်းြှာြင် ြညာတရးကဏ္ဍတွင်

မြည်သူ့ေဏ္ဍာကို ြိုြျထားတြးရန် နိုင်ငံတတာ်အစိုးရြျားအတြါ် တိုက်တွန်းြှုြျား ရှိလာတနြါသည်။

အလားတူ အတမြအတနရှိတနသည့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်လည်း ြညာတရးကဏ္ဍတွင် တငွသုံးစွဲြှုြှာ ၂၀၁၀ ြု

နှစ်ကတည်းက (၃) ဆ နီးြါး မြင့်တက်လာြဲ့တသာ်လည်း၊ သုတတသနလုြ်ငန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းြျား

အတွက် ေက်ဂျက်ြှာြူ ြတမြာင်းြလဲ ဆက်ရှိြဲ့ြါသည်။  မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြကကာတသးသည့် နှစ်ြျား

အတွင်း လူြှုတရးရာ သုတတသနြျားစွာ လုြ်တဆာင်လာြဲ့ဖြီး၊ ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားအတွက် အတရးြါ

သည့်ကဏ္ဍြှ အတထာက်အကူမြုလာတသာ်လည်း၊ ၎င်းသုတတသနလုြ်ငန်းလည်ြတ်တနြုံကို မြည့်စုံစွာ

နားလည်ရန် ဦးစွာလိုအြ်တနြါသည်။  ဤအစီရင်ြံစာ၏ ရည်ရွယ်ြျက်ြှာ စီးြွားတရးနှင့် နိုင်ငံတရး

မြုမြင်တမြာင်းလဲြှု ြိုြိုတအာင်မြင်တစရန်အတွက် အားတကာင်းသည့် သုတတသနစနစ်တစ်ရြ် ရှိရန် ြိုြို 

လိုအြ်လာတနတသာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လူြှုသိြ္ပံသုတတသနစနစ် အတဆာက်အအုံ တည်တဆာက်ထားြုံကို 

တလ့လာရန်မဖစ်ြါသည်။  သို့မဖစ်ရာ ဤကဲ့သို့ လုြ်ငန်းြျ ိုးကို စတင်ရန် အတရးြါြှုသည် ယြုတလ့လာြှု
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တွင်ြါဝင်ြတ်သက်တနသူြျားနှင့် အဖွဲ့ြျားအားလုံးအတွက် ထိြ်တန်းကို တရာက်လာတနြါသည်။   

 ဤအစီရင်ြံစာကို တအာက်ြါနည်းအတိုင်း တဖာ်မြသွားြါြည်။ ြထြဦးစွာ အြန်း 

(၁)တွင် ဤတလ့လာြှု၏ ြထြြိုင်းတွင်ြါရှိြည့် တနာက်ြံအတမြအတနသုံးသြ်ြှုြျားကို တဖာ်မြထား

ြါသည်။  တနာက်လာြည့် အြန်းမဖစ်သည့် ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားကို  တဖာ်ထုတ်ဖြီး ဆက်စြ်ြတ်သတ်

တနြှုြျားကို ြုံတဖာ်မြင်းမဖစ်သည်။     တနာက်ဆုံးအြိုင်းမဖစ်သည့် သုတတသနလုြ်ငန်းအတြါ် တလ့လာ 

ဆန်းစစ်မြင်းြမြုလုြ်ြီ၊ အြျက်အလက် စုစည်းမြင်းဆိုင်ရာ ြဟာဗျူဟာနှင့် ၎င်း၏  

ကန့်သတ်ြျက်ြျားကို အြန်း (၃) တွင် အတသးစိတ်တဖာ်မြသွားြါြည်။  အြန်း (၄)တွင် DRA 

ြူတောင်နှင့် DRA ြူတောင်ြှ တတွ့ရှိြျက်ြျားအမြင်၊ အရည်အတွက်နှင့် အရည်အတသွးဆိုင်ရာ

သုတတသနတတွ့ရှိြျက်ြျားနှင့် ယြင် အြန်းြျားြှ တတွ့ရှိြျက်ြျား အားလုံးအကကား ဆက်စြ်

တနြှုြျားကိုတဖာ်မြသွားြါြည်။ တနာက်ဆုံးအြန်း (၅)တွင် သုတတသနလုြ်ငန်း၌ ြါဝင်ြတ်သက်

သူြျား အားလုံးအတွက် နိဂုံးြျုြ်တကာက်ြျက်ြျားနှင့် အကကံမြုြျက်ြျားကို တဖာ်မြထားြါသည်။

 ဤအစီရင်ြံစာ၏ ရည်ရွယ်ြျက်ြှာ၊ နိုင်ငံတွင်း လက်ရှိသုတတသနစ် ဖွဲ့စည်းတည်တဆာက်

ထားြုံကို တလ့လာ တဖာ်မြနိုင်မြင်းအားမဖင့်၊ မြန်ြာနိုင်ငံ သုတတသန ဖွဲ့တည်ြုံစနစ်အတွင်း 

အဖွဲ့ြျ ိုးစုံ အကကား မဖစ်တြါ်တနတသာ အတမြအတနကို ဆန်းစစ်ရန်မဖစ်ြါသည်။ အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ် 

မြုမြင်တမြာင်းလဲတရးနှင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အသိြညာဗဟုသုတ တဖာ်ထုတ်တရး နှင့် ထုတ်လုြ်တရး တို့

အတွက်၊ တကာင်းြွန်သည့် ြူဝါဒအကကံမြုြျက်ြျား တြါ်တြါက်လာတစရန် လိုအြ်သည့်၊ အားတကာင်း

တသာ အတမြြံ သုံးသြ်ြျက်တစ်ြုကို ြံ့ြိုးတြးနိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားြါသည်။  ထို့အမြင် ဤ

အစီရင်ြံစာြှ  တတွ့ရှိြျက်ြျားနှင့်  အကကံမြုြျက်ြျား တဖာ်ထုတ်နိုင်မြင်းမဖင့်၊   မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အတတွ့

အကကုံနှင့်  လက်ရှိသုတတသန အတမြအတနြျားကို သုတတသနဝန်းကျင် ြျ ိုးစုံတလွှား ထည့်သွင်းနိုင်ရန် 

အမြင်၊ အားတကာင်းသည့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သုတတသနစနစ် မဖစ်တြါ်လာတရးအတွက် အတထာက်အကူ

တြးရန် ဆန္ဒရှိသည့် မြန်ြာနိုင်ငံ ြူဝါဒြျြှတ်သူြျား၊ အဆင့်မြင့်ြညာတရး တက္ကသိုလ်၊ တကာလိြ်ြျား

နှင့်ဖွံ့ဖဖိုးတရးအလှူရှင်ြျားအတွက် အသုံးတည့်ရန်လည်း၊ CESD နှင့် GDN တို့ြှ ရည်ရွယ်ထားြါသည်။

၁၊၂။ သုကေသနလုပ်ငန်းအကပါ် ကလ့လာဆန်းစစ်ဖခင်းလုပ်ငန်း
 ဤတလ့လာြှုသည် Global Development Network  (GDN) ြှ အားတြး၊ ကူညီတထာက်ြံ့တန

သည့် ြိုြိုကျယ်မြန့်တသာ သုတတသနလုြ်ငန်းအတြါ် ဆန်းစစ်တလ့လာမြင်းလုြ်ငန်း၏ အစိတ်အြိုင်း

တစ်ြုမဖစ်ြါသည်။  International Development Research Centre  (IDRC) ၏ တငွတကကး တထာက်ြံ့ြှု

မဖင့်၊ မြန်ြာလူြှုစီးြွားဖွံ့ဖဖိုးတရးအဖွဲ့ (CESD) အတနမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း ဤသုတတသနလုြ်ငန်းကို

တာဝန်ယူ လုြ်တဆာင်တနြါသည်။  ဤစာတြ်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြထြဆုံး မြုစုသည့်

စာတြ်း မဖစ်တသာ်လည်း၊ အမြား ဖွံဖဖိုးဆဲ (၃) နိုင်ငံ (ေိုလစ်ဗီးယား၊ နိုက်ဂျးီရီးယားနှင့် အင်ဒို  

နီးရှား) တို့တွင်လုြ်တဆာင်ြဲ့သည်ြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ် တလ့လာထားမြင်း မဖစ်ြါသည်။ ဤတလ့လာ

ဆန်းစစ်ြျက်၏ ရည်ရွယ်ြျက်ြှာ ဖွံဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြျား၏ သုတတသနလုြ်ငန်းစဉ်မဖစ်သည့် ထုတ်လုြ်ြှု

၊ြျနံှံ့တရာက်ရှိြှုနှင့် လူြှုတရးသိြ္ပံသုတတသနြျားအား လက်တတွ့အသုံးြျြှုတို့ကို တိုင်းတာရန်မဖစ်
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ြါသည်။ ဤစီြံကိန်း တစ်ြုလုံးတွင် အြိုင်း (၃) ြိုင်း ြါဝင်ြါသည်။  ြထြအြိုင်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏

လူြှုသိြ္ပံသုတတသန အတနအထားကိုတလ့လာထားသည့် တနာက်ြံအတမြအတန သုံးသြ်မြင်းမဖစ်ဖြီး၊ 

သုတတသန တည်တဆာက်ြုံနှင့် လက်ရှိသုတတသနစနစ်ကို မြဌာန်းတြးထားသည့် အြျက်ြျားအတြါ်

မြည့်မြည့်စုံစုံ နားလည်နိုင်တစရန် တဖာ်မြထားြါသည်။  ဤအြိုင်းအတွက် နက်နက်နဲနဲ တလ့လာ

နိုင်ရန် သုတတသန အဖွဲ့အတနမဖင့်၊ တဆင့်ြံအြျက်အလက်ြျားစုတဆာင်းမြင်းနှင့် အတရးြါသည့်

ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားကို လူတတွ့တြးမြန်းမြင်း (အင်တာဗျူး) တို့အတြါ် အတလးထားသွားြါြည်။

ဒုတိယအြိုင်းြှာ ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားကို စီစဉ်တရးဆွဲမြင်းမဖစ်ဖြီး၊ လက်ရှိသုတတသနစနစ်တွင်း 

အဓိကအတရးြါသူြျားကို သတ်ြှတ်၊ အစီအစဉ်ြျကာ၊ ၎င်းတို့ တစ်ဖွဲ့ြျင်းစီနှင့် အဖွဲ့အာလုံးအကကား

ဆက်ဆံတဆာက်ရွက်ြူြျားအတြါ် အတသအြျာ၊ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလည်နိုင်ရန်မဖစ်ြါသည်။  ဤ

အြိုင်းအတွက် သုတတသနအဖွဲ့ အတနမဖင့် တဆင့်ြံအြျက်အလက်ြျား စုတဆာင်းမြင်းနှင့် တလ့လာ

ဆန်းစစ်တြးမြန်းမြင်း (အင်တာဗျူး) ြှ ရလာတသာ သတင်းအြျက်အလက်ြျားအတြါ် အားထား

ြါသည်။  တတိယအြိုင်းြှာ သုတတသနတတွ့ရှိြျက်ြျားကို အတရအတွက်အရ တွက်ြျက်မြင်းမဖစ်

ဖြီး၊ တြါင်းစဉ်ြွဲ အြျ ိုးြျ ိုးအလိုက် အမြားနိုင်ငံြျား၏ သုတတသနစနစ်ြျားနှင့် တစ်ြုြျင်း ဆက်စြ်

နှိုင်းယှဉ်တလ့လာနိုင်ြည့် DRA ေုံြူတောင် (GDN 2017) ကို အသုံးမြုြါသည်။

 သုတတသနလုြ်ငန်းစဉ်အတွင်း6 အဓိက ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားကို သတ်ြှတ်ရန်  ကနဦး

တလ့လာ ဆန်းစစ်ြှု လုြ်ငန်းကို ဤတလ့လာြှု၏ အစြိုင်းတွင်လုြ်တဆာင်ြဲ့ြါသည်။ သုတတသီြျား၊ 

သုတတသန စီြံြန့်ြွဲသူြျားနှင့် ြူဝါဒအဝန်းအဝိုင်းတွင်းရှိသူြျား7   ဟူ၍ အဓိက အုြ်စုကကီး (၃) ြုကို

တတွ့ရှိ သတ်ြှတ်ြဲ့ြါသည်။  တြါင်းစြ် သုတတသနနည်းလြ်းကို သုံးကာ အတရအတွက်နည်းလြ်း

ဆိုင်ရာ အြျက်အလက်ြျား တကာက်ယူရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအုြ်စုတစ်ြုစီ 8  အတွက် မြင်ဆင်ထား

သည့်တြးြွန်းြျားကို အသုံးမြုြဲ့ဖြီး၊ အရည်အတသွး နည်းလြ်းဆိုင်ရာ အြျက်အလက်ြျားတကာက်ယူ

ရာတွင် တလ့လာဆန်းစစ်တြးမြန်းြှု (အင်တာဗျူး) ြျားနှင့် တနာက်ဆက်တွဲ အတသးစိတ် တြးမြန်းြှု

(အင်တာဗျူး) ြျား မြုလုြ်ြဲ့ြါသည်။  ထို့အမြင် သုတတသန အရည်အတသွး အတြါ် လူြှုစီးြွားနှင့်

နိုင်ငံတရးအရ သက်တရာက်တနြှုြျားကို အလုံးစုံြိုြိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်၊ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လူြှု

သိြ္ပံသုတတသနဝန်းကျင်သြိုင်းကိုလည်း ကျယ်ကျယ်မြန့်မြန့်ဖတ်ရှုတလ့လာြဲ့ြါသည်။ ကိုယ်တိုင်

တကာက်ယူြှုနှင့် တဆင့်ြံ တလ့လာြှုတို့ြှ ရရှိလာတသာ အြျက်အလက်ြျားစွာတကကာင့်      အထက်ြါ

နှိုင်းယှဉ် တလ့လာနိုင်သည့် ေုံြူတောင်တအာက်တွင်၊ ဖြီးမြည့်စုံသည့် သုံးသြ်ြှုြျားမြုလုြ်နိုင်ရန်  

စံသတ်ြှတ်ြျက်ြျား တဖာ်တဆာင်နိုင်ြဲ့ြါသည်။

6 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြျက်ကို တနာက်လာြည့် အြန်းတွင် ကကည့်ြါ။
7 အဓိက ြတ်သက်သူြျားအတွက် အတသးစိတ်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြျက်ကို တနာက်လာြည့်အြန်းတွင် ကကည့်ြါ။
8 ဤအုြ်စု (၃) ြုအတွက် စစ်တြ်းအမြည့်အစုံကို တနာက်ဆက်တွဲတွင် ကကည့်ြါ။
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၁၊၃။ အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်များနှင့် ကလ့လာမှုနယ်ပယ်ကန့်သေ်ချက်
 ဤအစီရင်ြံစာတွင် လူြှုသိြ္ပံသုတတသန၏အဓိြ္ပာယ်ကို လူြှုသိြ္ပံ9  ောသာရြ်အတွင်း

သတ်ြှတ်ထားသည့် သုတတသန (သို့ြဟုတ်) လူြှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် လူသားအြူအကျင့်ြျားအတြါ်

ြညာရြ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတြျားကို တဖာ်ထုတ်၊ တဆွးတနွးတစနိုင်သည့် သုတတသနဟု ဖွင့်ဆိုထား

ြါသည် (GDN 2017)။  ဤသုတတသန အြျ ိုးအစား တဆာင်ရွက်မြင်းကုိ  သုတတသနလုြ်ငန်းအတြါ်

တလ့လာဆန်းစစ်မြင်း ြူတောင်တွင် ြါဝင်ြတ်သက်သူြျ ိုးစုံအား ကျယ်ကျယ်မြန့် မြန့်  ဖွင့်ဆို ထား

သည့်အတိုင်း၊ သုတတသီြျား၊ သုတတသနစီြံြန့်ြွဲသူြျား ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားနှင့် လူြှုသိြ္ပံသုတတသန

တလ့လာြှုအကကား ြျတိ်ဆက်တြးသည့် တလ့လာြှုအမဖစ် ြှတ်ယူြါသည်။  ဤကဲ့သို့ ကျယ်မြန့်စွာ

အဓိြ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုြှုတကကာင့်၊ လူြှုသိြ္ပံသုတတသနြှ ထွက်ရှိလာြှုြျားသည် လူြှုသိြ္ပံသုတတသီြျားြှ

ဖွင့်ဆိုထားသည့် အထက်ြါအဓိြ္ပာယ်နှင့် ြတ်သတ်သည့်သည့် ြည်သည့် ထွက်ရှိလာြှုြျားကိုြဆုိ

လွှြ်းခြုံအကျုံးဝင်တစြါသည် (တအာက်တွင်ကကည့်ြါ)။  ဤအစီရင်ြံစာတွင် ထည့်သွင်းထားသည့်

လူြှုသိြ္ပံသုတတသနြျ ိုးစုံကို “ြါဝင်ြတ်သက်ြျားဆိုင်ရာသုံးသြ်ြျက်” ( stakeholder analysis) တွင် 

တဖာ်မြထားြါသည်။ 

 ဤအစီရင်ြံစာတွင် လူြှုသိြ္ပံသုတတသီြျားမဖစ်သည့် တက္ကသိုလ်ြှ သုတတသီြျားနှင့်

တက္ကသိုလ်မြင်ြြှ သုတတသီြျားအကကား၊ အုြ်စုြွဲမြားသတ်ြှတ်တြးထားြါသည်။  တက္ကသိုလ်ြှ

သုတတသီြျားဆိုသည်ြှာ အစိုးရ အဆင့်မြင့်ြညာ တက္ကသိုလ်၊ တကာလိြ်ြျား (HEIs) တွင် ြန့်အြ်၊

လုြ်ကိုင်တနသူြျားဟု အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားဖြီး၊ တက္ကသိုလ်မြင်ြြှ သုတတသီြျားဆိုသည်ြှာ

တက္ကသိုလ်၊ တကာလိြ်ြျားမြင်ြတွင် လုြ်ကိုင်တနသည့်ကျန်ရှိတသာ သုတတသီြျားကို လွှြ်းခြုံြါသည်။ 

ြှတ်သားရန်ြှာ အားတကာင်းသည့် သုတတသနစနစ်တွင် သုတတသနြှ ထွက်ရှိလာြှု အတိုင်းအတာ

ြြာဏတစ်ြုအတနမဖင့် သက်ဆိုင်ရာ ြညာရြ်စံမြည့်ြီရန် လိုအြ်ြါသည်။  သို့ရာတွင် လက်ရှိ

မြန်ြာနိုင်ငံ သုတတသနစနစ်တွင် တက္ကသိုလ်သုတတသီြျားနှင့် တက္ကသိုလ်မြင်ြ သုတတသီြျား

အားလုံးအတွက် ၎င်းတို့ သုတတသနထွက်ရှိလာြှုြျားကို အကဲမဖတ်တြးရန် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ

စံသတ်ြှတ်ြျက်စနစ်ြျား ြရှိတသးတြ။  ဤအတမြအတနတအာက်တွင် သုတတသန အရည်အတသွး

ဆိုသည်ြှာ ြိုင်ြာအားတကာင်းဖြီး၊ ယုံကကည်အားထားနိုင်ရှိကာ၊ လက်ရှိ ဗဟုသုတစုတဆာင်းထားြှုကုိ 

မဖည့်တင်း တြးနိုင်မြင်းဟု ဖွင့်ဆိုထားြါသည်။  အြျားအားမဖင့် တိုင်းမြည်တနာက်ြံအတမြအတန၊ နိုင်ငံ

တွင်း အတကကာင်းကိစ္စရြ်ြျား၊ ကြ္ဘာ့ဖွံဖဖိုးတရး  စိန်တြါ်ြျက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီြှု ရှိမြင်းကိုလည်း ၎င်း

အရည် အတသွးအမဖစ် သတောထားတလ့ရှိြါသည်။  (အထက်ြါစာညွန်း နံြါတ် ၆ အတိုင်း)။

 သုတတသန စီြံြန့်ြွဲသူြျားဆိုသည်ြှာ သုတတသန ထုတ်လုြ်ြှုနှင့် မဖန့် မဖူးြှုလုြ်ငန်း၏

ြန်တနဂျာြျားမဖစ်ြါသည်။  ၄င်းတို့ြှာ ဌာနြူးြျား၊ သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် ြညာတက္ကသိုလ် 

တကာလြိြ်ျား၏ ြါတြာက္ခြျုြြ်ျားနငှ့၊် တက္ကသိလုမ်ြငြ်အဖွဲ့ြျ ိုးစုြံ ှသတုတသန ြနတ်နဂျာြျား မဖစက်ကြါသည။်         

 ြူဝါဒဆိုင်ရာ အဝန်းအဝိုင်းထဲတွင် ြါဝင်သူြျားြှာ ြူဝါဒြျြှတ်သူြျား၊ သုတတသနနှင့်

9 လူြှုသိြ္ပံြျား (Social Sciences) သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူသားအြူအကျင့်ြျားကိုတလ့လာသည့် သိြ္ပံောသာရြ်ြွဲ     
မဖစ်ဖြီး၊ စိတ်ြညာ၊ ြနုဿတဗဒ၊ တောဂတဗဒ၊ စီးြွားလုြ်ငန်းြညာ (Business)၊ ြညာတရးောသာရြ်၊ လူြှုတဗဒ၊ ဥြတဒြညာ ၊
နိုင်ငံတရးသိြ္ပံ၊ လူြှုစီးြွားြထဝီ၊ သတင်းြီဒီယာြညာနှင့် ောသာရြ်ြျားြျတိ်ဆက်ထားသည့် လူြှုသိြ္ပံြျား ြါဝင်ြါသည် 
(OECD 2015 Campaign Social Science n.d.)
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အဆင့်မြင့်ြညာဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ြျားြှ ဆုံးမဖတ်ြျက်ြျတြးသူြျား၊ အြျားမြည်သူဆိုင်ရာ

အြျက်အလက်ြျား ထုတ်လုြ်ြှုနှင့် အသုံးြျြှုအတြါ် ကကီးကကြ်တနသည့် အဓိက ဌာနြှုးြျားမဖစ်

ြါသည်။  ထို့အမြင် အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်တွင်းရှိ ြူဝါဒြျြှတ်ြူြျာနှင့် တိုက်ရိုက် အြျတိ်အဆက်

ရှိသည့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ြျားနှင့် သုတတသန ရံြုံတငွတထာက်ြံ့ တြးအြ်သူြျားကိုလည်း ဤတလ့လာြှု

တွင် ထည့်သွင်းထားြါသည်။

 ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားအတနမဖင့် သုတတသနစနစ်အတြါ် ထိန်းတကကာင်းတနဖြီး၊ အမြားတဖက်

တွင်လည်း ၎င်းစနစ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့ြျား၊ လုြ်ြုံကိုင်ြုံြျား၊ ဖွဲ့စည်းြုံြျား၊ စည်းြျဉ်းြျားနှင့် စံသတ်ြှတ်

ြျက်ြျားြှ သုတတသနလုြ်ငန်းစဉ် လည်ြတ်ြှုအတြါ် အဆုံးအမဖတ်တြးတနသည်ဟု ဤအစီရင်ြံစာ

တွင် ြံယူထားြါသည်။ သုတတသန လုြ်ငန်းစဉ်ထဲတွင် လူြူသိြ္ပံသုတတသနြျား (အထက်ြါစာညွှန်း

အတိုင်း) ထုတ်လုြ်မြင်း၊ မဖန့် မဖူးမြင်းနှင့် အသုံးြျမြင်းတို့ အဆင့်ဆင့်ြါဝင်ဖြီး၊ အားတကာင်းသည့်

သုတတသနစနစ်ဆိုသည်ြှာ သုတတသနထုတ်မြန်ြျက်ြျားအတွက် ၄င်းအဆင့်တစ်ြုြှတနာက်တစ်ြု

သို့ အဟန့်အတားြရှိ စီးဆင်းနိုင်ရန် အြျတိ်အဆက်လြ်းတကကာင်းြျားကို တရားဝင်ရုံးစာ ထုတ်

မြန်တြးထားသည့် စနစ်မဖစ်ြါသည်။  သုတတသနစီြံြန့်ြွဲြူ၊ စံြျနိ်ြီ လူြူတရးရာ သုတတသန နည်း

လြ်းြျား၊ သုတတသနမဖန့်ြျြီူ အတမြြံယန္တယားနှင့် ြဟာဗျူဟာြျားသည် အရည်အတသွးမြင့်ြား  

တသာသုတတသန ထွက်ရှိြှုြျားအတွက် ြရှိြမဖစ် အတရးြါ ြါသည်။ ထို့အမြင် ဤြူတောင်ရှိထား

မြင်းမဖင့်  လူြှုသိြ္ပံသုတတသနြျားကို ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားအဆင့်၌ ြူတြါင်း တဆာင်ရွက်တြးမြင်းနှင့်

လက်တတွ့အသုံးြျမြင်းတို့ကို မြှင့်တင်တြးနိုင်ြါသည်။  လူြှုသိြ္ပံသုတတသနလုြ်ငန်းသည် နိုင်ငံတရး

နှင့် လူြှုတရး လုြ်ငန်းစဉ် မဖစ်လာဖြီး၊ ဖွံ့ဖဖိုးတရးဆိုင်ရာ စိန်တြါ်ြျက်ြျားကို တမဖရှင်းရာတွင်လည်း 

အတရးြါသည့် လုြ်ငန်း မဖစ်လာသည်ကို ထင်ရှားစွာတတွ့တနရြါသည်။

 လူြှုသိြ္ပံ အယူအဆ၏ ကျယ်မြန့်သည့် အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြှုြျားတကကာင့် တက္ကသိုလ်နယ်ြယ်

အတွင်း၌ြင် လွှြ်းခြုံြှုကကီးြားသည့် အယူအဆအမဖစ် ၎င်း၏ အဓိြ္ပာယ်ကို အစဉ် ဖွင့်ဆိုထားြါသည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံတွင်လည်း ဤအဓိြ္ပာယ်ကို ၁၉၂၀ ြုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ထူတထာင်အဖြီးအြျား

မြည်သူ စတင်သိရှိြွင့်ရလာြဲ့ြါသည်။  လူြှုသိြ္ပံ၏ အဓိြ္ပာယ်ကို မြန်ြာအသုံးအနှုန်းအရ ြိုြို

တရားဝင်မဖစ်လာရန် ကကိုးြြ်း ဖွင့်ဆိုြူြျား ြရှိတသးြျနိ်တွင်၊ ဤအစီရင်ြံစာ၌ “လူြှုသိြ္ပံ” အဓိြ္ပာယ်

ဖွင့်ဆိုရာတွင် အစိုးရ အဆင့်မြင့် ြညာတက္ကသိုလ်တကာလိြ်ြျားတွင် ထည့်သွင်းသင်ကကားတနသည့် 

ောသာရြ်ြျား အတြါ်တွင်သာ အတမြြံထားြါြည်။  လက်ရှိတွင်၊ ၎င်းောသာရြ်ြျားြှာြနုဿတဗဒ၊ 

တရှးတဟာင်းသုတတသနြညာ၊ တောဂတဗဒ၊ ြထဝီ၊ သြိုင်း၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံတရးြညာ၊ ဥြတဒ၊ 

ောသာစကား၊ နိုင်ငံတရးသိြ္ပံ၊ စိတ်ြညာနှင့်လူြှုအလုြ်ြညာ တို့မဖစ်ြါသည်။  အစိုးရ၏သတင်း

အြျက်အလက်နှင့်နည်းြညာ(ICT) ကဏ္ဍအတြါ် ြိုြို ဦးစားတြးြူ ရှိတနမြင်းနှင့်၊ ၎င်းကဏ္ဍ၏

သုတတသန ထွက်ရှိြှုအမြင်၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြှ အသုံးြျြှုြါ အားတကာင်းတနမြင်းတို့တကကာင့်၊ ဤ

တလ့လာြှုတွင် သြရိုးကျ လူြှုသိြ္ပံကိစ္စရြ်ြျား တမဖရှင်းြူအတွက် အတထာက်အကူမြုသည့် တြတ်ြီ

ကွန်မြူတာြညာရြ်ြျားကိုြါ ထည့်သွင်းတဖာ်မြထားြါသည်။

 တနာက်ဆုံးအတနမဖင့်၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လူြှု-နိုင်ငံတရး မဖစ်တြါ်တိုးတက်ြူြျားနှင့် အကျွြ်းတဝင် 



27

ြရှိသည့် စာဖတ်သူြျားအတွက် တိကျရှင်းလင်းြူရှိတစရန်၊ ဤအစီရင်ြံစာတွင် ယတန့ကာလ အြျား

ဆုံး ကျယ်ကျယ်မြန့် မြန့်  လက်ြံကျင့်သုံးတနသည့် တဒသအြည်ြျားကို အဂဂလိြ်ောသာ အစီရင်ြံစာ

တွင် အသုံးမြုသွားြါသည်။  သို့မဖစ်ရာ မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် Myanmar အမဖစ် ဤအစီရင်ြံစာ တစ်ြု

လုံးတွင် အသုံးမြုသွားြါသည်။ 
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ရန်ကုန်စီးြွား တရးတက္ကသိုလ် (ြင်ြ)
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အခန်း (၂) 
ကနာက်ခံအကဖခအကန သုံးသပ်ချက်
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၂၊၁။ ဖမန်မာ့ြွံ့ငြိုးကရး ကနာက်ခံအကဖခအကန
 မြန်ြာနိုင်ငံသည် အတရှ့တတာင်အာရှတဒသ၏ အတနာက်ဖက်အကျဆုံးနိုင်ငံမဖစ်ဖြီး စီးြွားတရး

အင်အားကကီး တရုတ်နှင့် အန္ဒိယနိုင်ငံအကကား ြဟာဗျူဟာကျကျ တည်ရှိတနြါသည်။  မြန်ြာနိုင်ငံ

တွင် တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုးစုြျားနှင့် ောသာစကားတြါင်း တမြာက်ြျားစွာရှိတနြှုတကကာင့်၊ အြွင့်အလြ်း

ြျားနှင့်အတူ နိုင်ငံတရး ြတည်ဖငိြ်ြှုသြိုင်းကမြသြဲ့သည့် စိန်တြါ်ြျက်ြျားကိုလည်း ဆက်ြံထားရ

ြါသည်။  တနာက်ဆုံးတကာက်ယူထားသည့် ၂၀၁၄ ြုနှစ် လူဦးတရစစ်တြ်းအရ (လဝက ဝန်ကကီးဌာန၊ 

၂၀၁၅) မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စုစုတြါင်းလူဦးတရြှာ ၅၁.၅ သန်းရှိဖြီး၊ အြျားစုမဖစ်သည့် မြန်ြာလူြျ ိုးစုနှင့်

အမြား ြျားမြားလွန်းသည့် လူြျ ိုးစုတြါင်း ၁၃၀ တကျာ် ရှိသည်ဟု ြွဲမြားနိုင်ြါသည်။  လူြျ ိုးစုအလိုက် 

တနာက်ဆုံး တရားဝင် ြှတ်တြ်းတင်ထားသည့် ၁၉၈၃ ြုနှစ် လူဦးတရစစ်တြ်းအရ၊  မြန်ြာ ၆၈% ရှိ

ဖြီး၊ ကျန်သူြျားကို ရှြ်း၊ ကြျင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ြျင်း၊ ြွန် နှင့် ရြိုင်ကဲ့သို့ အဓိက တိုင်းရင်းသား (၇) 

ြျ ိုးနှင့် အမြား ြိုတသးငယ်သည့် လူြျ ိုးစု (၁၀၀) တကျာ်အမဖစ် ြိုင်းမြားြဲ့ြါသည် (လဝက ဝန်ကကီးဌာန၊ 

၂၀၁၅)။ တိုင်းမြည်အုြ်ြျုြ်တရးနယ်တမြကို အထက်ြါ အဓိကတိုင်းရင်းသားအစုြျားအလိုက် ြွဲမြား

ထားဖြီး၊ အြျားစုလူြျ ိုး မြန်ြာြျားအတွက် “တိုင်းတဒသကကီး၊” နှင့် ကကီးြားသည့် လူနည်းစုြျား

အတွက် “မြည်နယ်” ဟု တြါ်ဆိုြါသည်။ 

 တရှးဟာင်း မြန်ြာြင်းြျား လက်ထက်တတလျှာက် ကိုယ်ကျင့်တရားတောင်၊ တန်ဖိုးထားြှု 

နှင့် ြညာတရးစနစ်၏ ယဉ်တကျးြှုတနာက်ြံတို့ကို နိုင်ငံ၏ အဓိက ကိုးကွယ်ရာမဖစ်သည့် ဗုဒ္ဓောသာြှ 

မြဌာန်းတြးြဲ့ြါသည်။  ြညာတရးဝန်တဆာင်ြှုြျားကို ၁၁ ရာစု ြုဂံေုရင်ြျားလက်ထက်ြှ မြစ်ဖျားြံ

လာြဲ့သည့် ေုန်းတတာ်ကကီးသင် စာသင်တကျာင်းြျားြှတဆင့် ြံ့ြိုးတြးြဲ့ြါသည်။  မြန်ြာနိုင်ငံသည် 

၁၈၈၆ြုတွင် ဖဗိတိသျှ ကိုလိုနီလက်တအာက် ြကျတရာက်ြီ သြိုင်းတတလျှာက် ေုရင်စနစ်ြျ ိုးစုံ၏  

အုြ်ြျုြ်ြှုတအာက်၌ လွတ်လြ်တသာနိုင်ငံအမဖစ် ကကာရှည်တည်ရှိြဲ့ြါသည်။  ြူလတွင် ဖဗိတိသျှ

လက်တအာက်ြံ အိန္ဒိယ၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ြုအမဖစ် အုြ်ြျုြ်ြံြဲ့ရသည့် မြန်ြာနိုင်ငံသည် ကိုလိုနီ

တနှာင်းြိုင်းတြတ်တွင် တဝက်တြျက် လွတ်လြ်သည့် အုြ်ြျုြ်တရးကို တတွ့ကကုံြဲ့ရြါသည်။  မြန်ြာ

တြါင်းတဆာင်ြျားအတနမဖင့် နိုင်ငံကို တစုတစည်းတည်း အုြ်ြျုြ်နိုင်တကကာင်းမြသနိုင်လျှင် အာဏာလွှဲ 

တြးြည်ဟူသည့် သတ်ြှတ်ြျက်တအာက်တွင်၊ မြန်ြာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ြုနှစ်၌ ဖဗိတိသျှထံြှ

လွတ်လြ်တရးရြဲ့ြါသည်။  ဗိုလ်ြျုြ်တအာင်ဆန်းနှင့် အမြား အဓိကလူြျ ိုးစု တြါင်းတဆာင်ြျား ညှိနှိုင်း

ရယူြဲ့သည့်၊ ြင်လုံစာြျုြ် သောတူြျက်ြျားကို အတကာင်အထည် ြတဖာ်နိုင်သည့်အြျနိ်တွင်၊ မြန်ြာ

နှင့် လူနည်းစုြျားအကကား ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်တရးအတြါ် အတမြအတင် တင်းြာြူမြင့်ြားလာဖြီး 

၁၉၅၀နှစ်ြျားတတလျှာက် တိုင်းရင်းသားမြည်နယ်ြျားတွင် ြဋိြက္ခတိုက်ြွဲြျားမဖစ်တြါ်လာြဲ့ကာ၊ 

ဤတင်းြာြှုြျားသည် ယတန့အထိ ဆက်ရှိတနဆဲမဖစ်ြါသည်။ 

 ရှြ်းမြည်နယ် လူြျ ိုးစု တြါင်းတဆာင်ြျားက ဖယ်ဒရယ် ထိြ်သီးညီလာြံ ကျင်းြဖြီး၊ လူြျ ိုးစု

နယ်တမြြျားတွင် ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွင့် ြိုြိုရရှိတရးတတာင်းဆိုလာသည့် ၁၉၆၂ ြုနှစ်အတရာက်တွင်၊

မြန်ြာဗဟိုအစိုးရအတနမဖင့် လူြျ ိုးစုမြည်နယ်ြျားစွာကို ြထိန်းြျုြ်နိုင်တတာ့တြ။ မြန်ြာတြ်ြတတာ်

အတနမဖင့် ကကားဝင်ကာ အရြ်သား အစိုးရလက်ထဲြှ အာဏာကို သိြ်းယူနိုင်ြဲ့ြါသည်၊ တနာက်ြိုင်းဆက်
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မဖစ်လာြဲ့သည့် စစ်အုြ်ြျုြ်တရးတအာက်တွင်  မြန်ြာနိုင်ငံသည် ရာစုနှစ် (၅) စုတိုင်၊ အတနာက်တိုင်း

စီးြွားတရးြျားနှင့် ကင်းကွာသွားြဲ့ြါသည်။  ြက်ကရိုနှင့် ြိုက်ကရို စီးြွားတရး စီြံြန့်ြွဲြူြျားတကကာင့်

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးကို အတားအဆီးမဖစ်တစြဲ့ဖြီး၊ နိုင်ငံတွင်း ဆင်းရဲြှုအဆင့်ြျား ရုတ်တရက်မြင့်

တက်သွားြဲ့ြါသည်။  ဆိုရှယ်လစ် အတတွးအတြါ်ြျား အဓိကြါဝင်သည့် မြန်ြာ့နည်းမြန်ြာဟန်

ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို တြ်ြတတာ်ြှ စတင်ကျင့်သုံးြဲ့ဖြီး၊ ဗဟိုစီြံကိန်းြျားနှင့် အထီးကျန် စီးြွားတရး

ြူဝါဒြျားကို အတကာင်အထည်တဖာ်ြဲ့ြါသည်။  မဖစ်တြါ်လာသည့် ြထြ ဆိုးကျ ိုးသက်တရာက်ြှုြျား

အနက် ြညာတရးကဏ္ဍတွင် ယြင်ရှိထားြဲ့သည့် လွတ်လြ်စွာ လုြ်ြိုင်ြွင့်အာဏာြှာ အဆင့်မြင့်ြညာ

ဌာန တအာက်တွင် တိုက်ရိုက် ထိန်းြျုြ်ြံလိုက်ရြါသည်။  ထို့အမြင် အဆင့်မြင့်ြညာစနစ် တစ်ြုလုံး

ကို ဆိုရှယ်လစ်ြုံစံ မြန်လည်ဖွဲ့ စည်းြဲ့ြါသည်။  ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရအတနမဖင့် တစုတစည်းတည်းရှိ

သည့် တက္ကသိုလ်စနစ်ကို သီးသန့်   ယူနစ်ြျားအမဖစ် ြွဲမြြ်းလိုက်ဖြီး၊ ဝန်ကကီးဌာနအသီးသီးတအာက်

တွင် ကျွြ်းကျင်ြှုဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ြျား၊ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံတက္ကသိုလ်နှင့် စက်ြှုနည်းြညာတကာလိြ်ြျား

ကို ဖွင့်လှစ်ြဲ့ြါသည်။10 ဤစနစ်တအာက်တွင်၊ အတသးစိတ် နက်နက်နဲနဲ သင်ယူတရးရည်ြှန်းြျက်

အတွက် တကျာင်းသူ/တကျာင်းသားြျားအတနမဖင့်၊ အထူးမြုောသာရြ်ကို၊ အဆင့်မြင့်ြညာတရး

စနစ်၏ ြထြနှစ်တွင် တရွးြျယ်တြးရြါသည်။  ဗဟိုြှ စီစဉ်တရးဆွဲထားသည့် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်၏

လူအင်အားတြျှာ်ြှန်းတွက်ြျက်ြှုြျားတအာက်တွင်၊  စက်ြှုဆိုင်ရာောသာရြ်ြျားအတွက် ဝင်ြွင့် 

ရသူအတရအတွက်ကို၊ ြညာတရးဝန်ကကီးဌာနြှ စီစဉ်သည့် နိုင်ငံတဝှြ်း (၁၀) တန်းစာတြးြွဲတမဖဆိုသူ

တကျာင်းသူ/သားြျား၏ ရြှတ်တြါ်ြူတည်ဖြီး အစိုးရြှ ဆုံးမဖတ်တြးြါသည်။  အကျ ိုးဆက်အတနမဖင့်

ဆိုရှယ်လစ်ကာလအတွင်း လူြှုသိြ္ပံ ောသာရြ်ြျားြှာ အဆင့်နိြ့်ကျသွားြဲ့ဖြီး၊ တက္ကသိုလ်ြျားသည်

အလုံးစုံ သီးသန့်  တည်ရှိလာမြင်းတကကာင့်၊ အဆင့်မြင့်ြညာတရး၏ ောသာရြ်တြါင်းစုံ တွဲရှိတရး

လြ်းတကကာင်း ထိြိုက်နစ်နာသွားြဲ့ရြါသည် (Kyi နှင့် အမြားတရးသူြျား၊ ၂၀၀၀)။   

 ဆိုရှယ်လစ် အစိုးရကာလတွင်း ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုြွဲကကာြဲ့သည့် အစိုးရဖိနှိြ်ြှုြျားနှင့် ြက်က

ရိုစီးြွားတရး စီြံြန့်ြွဲြှုအလွဲြျားတနာက်ြိုင်း ၁၉၈၈ ြုနှစ်အတရာက်တွင် မြန်ြာ့တြတ်သစ်သြိုင်း  

တဆစ်ြျ ိုးတမြာင်းလဲြဲ့ဖြီး၊ လက်ရှိနိုင်ငံတတာ် အတိုင်ြင်ြံြုဂ္ဂိုလ် တဒါ်တအာင်ဆန်းစုကကည်အား၊ ဒီြိုက

တရစီလှုြ်ရှားြူ၏ ထိြ်ြိုင်းကို တွန်းြို့တစြဲ့ြါသည်။  အသားတင် ဂျဒီီြီစီးြွားတရးတိုးတက်ြှု၊ အနှုတ်

လက္ခဏာမြမြင်း၊ တငွတကကးတဖာင်းြွြှု မြင့်တက်မြင်းနှင့် လွဲြှားသည့် တငွတကကးဖျက်သိြ်းြှု ြူဝါဒြျား

ကျင့်သုံးမြင်းတို့ကို သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ကကုံြဲ့ရသည့် ၁၉၈၀ ြုနှစ်ြျား တနှာင်းြိုင်းကာလတွင် မြန်ြာ့

စီးြွားတရးသည် တြျာက်ထဲ ဖြိုကျလုနီးြါး မဖစ်သွားြဲ့ြါသည် (Kubo, 2012)။  မြန်ြာနိုင်ငံအတနမဖင့်

လည်း ၁၉၈၇ ြုနှစ်တွင် ကုလသြ္မဂ္ဂ၏ ဖွံဖဖိုးြှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံြျားစာရင်းတွင် ြထြဆုံး ထည့်သွင်း

ြံြဲ့ရြါသည်။  တက္ကသိုလ်တကျာင်းသား/တကျာင်းသူြျား၏ ဆန္ဒမြြွဲကကီးြျားတကကာင့် ၁၉၈၈ ြုနှစ် 

ြထြနှစ်ဝက်တတလျှာက် ဒီြိုကတရစီလူြ်ရှားြှုြျား အတိုင်းအတာတစ်ြုအထိ အရှိန်ရလာဖြီး၊ နိုင်ငံ

တဝှြ်းအုံကကြှု အဆင့်တက်လှြ်းကာ၊ ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရကို မြုတ်ကျတစြဲ့ြါသည်။  ဤအုံကကြှုကကီး

10  ဤအစီအစဉ်တအာက်တွင် ဥြြာအားမဖင့် စိုက်ြျ ိုးတရးတက္ကသိုလ်ြှာ စိုက်ြျ ိုးတရးဝန်ကကီးဌာနတအာက်သို့တရာက်သွား
ဖြီး၊ သစ်တတာတက္ကသိုလ်ကိုလည်း သစ်တတာဝန်ကကီးဌာနြှ ကကီးကကြ်သွားြါသည်။  ကာလတစ်ြုအတရာက်တွင် ြညာတရး
ဝန်ကကီးဌာနတအာက်၌ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံ တက္ကသိုလ်နှင့် ြညာတရးတကာလိြ်ြျားသာကျန်ြဲ့ဖြီး၊ ဝန်ကကီးဌာနတြါင်း (၉) ြု အတနမဖင့် 
ကျွြ်းကျင်ြှုဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တြါင်းြျားစွာကို ကကီးကကြ်ြဲ့ြါသည်။
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ကိုတြ်ြတတာ်ြှ ၁၉၈၈ ြုနှစ် စက်တင်ောလတွင် အလျှင်အမြန် နှိြ်နင်းြဲ့ဖြီး၊ နိုင်ငံတတာ်ဖငိြ်ဝြ်ြိမြား

ြှုတည်တဆာက်တရးအဖွဲ့ (နဝတ) လက်တအာက်တွင် စစ်အုြ်ြျုြ်တရးကို မြန်လည်အသက်သွင်းြဲ့

ြါသည်။  တဒါ်တအာင်ဆန်းစုကကည် ဦးတဆာင်သည့် အြျ ိုးသားဒီြိုကတရစီအဖွဲ့ြျုြ် (NLD) အတနမဖင့် 

၁၉၉၀ ြုနှစ် အတထွတထွတရွးတကာက်ြွဲတွင် အနိုင်ရြဲ့တသာ်လည်း၊ တြ်ြတတာ်ြှ အာဏာလွှဲတြးရန် 

မငင်းဆန်ြဲ့ဖြီး၊ ဒီြိုကတရစီလှုြ်ရှားြှုြျားကို ဆက်လက်ဖိနှိြ်ြဲ့ြါသည်။  တြ်ြတတာ်၏ ဖိနှိြ်ြှုြျားကို

ဆန့်ကျင်သည့်အတနမဖင့် အတနာက်နိုင်ငံအစိုးရြျားြှ နိုင်ငံအတြါ် ြညာတရး အမြန်အလှန်တလ့လာ

တရးအစီအစဉ်ြျားနှင့် နည်းြညာအတထာက်အကူြျားအြါအဝင်၊ စီးြွားတရးကူညီြှုြျားနှင့် ရင်းနှီး

မြုြ်နှံြှုြျားကို ရြ်ဆိုင်းထားြဲ့ြါသည်။  ၂၀၁၁ ြုနှစ် စတင်ြဲ့သည့် စီးြွားတရးနှင့် နိုင်ငံတရးမြုမြင်

တမြာင်းလဲြှုြျားအတြါ် တုံ့မြန်သည့်အတနမဖင့်၊ ဥတရာြသြဂ္ဂြှ ၂၀၁၃ ြုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံအတြါ်

တနာက်ဆုံးြျြှတ်ြဲ့သည့် ြိတ်ြင်ဒဏ်ြတ်ြှုြျားကို ရုတ်သိြ်းတြးြဲ့ဖြီး၊ အတြရိကန်နိုင်ငံအတနမဖင့်

လည်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် NLD ြါတီ အနိုင်ရြဲ့သည့် ြထြဆုံးဒီြိုကတရစီ အတထွတထွတရွးတကာက်ြွဲ

ကျင်းြအဖြီး ၂၀၁၆ ြုနှစ်တွင် အလားတူရုတ်သိြ်းတြးြဲ့ြါသည်။ 

 ၁၉၉၀ နှစ်ြျားတတလျှာက်တွင် တက္ကသိုလ်တကျာင်းသူ/တကျာင်းသားြျား အတနမဖင့်  

ဒီြိုကတရစီလှုြ်ရှားြှု၏ အဓိကအင်အားအမဖစ် ရြ်တည်ြဲ့ဖြီး၊ နိုင်ငံတဝှြ်း အကကြ်းြဖက် နိုင်ငံတရး

လှုြ်ရှားြှုြျားကို တဖာ်တဆာင်ြဲ့ြါသည်။  နဝတ အစိုးရအတနမဖင့် အဆင့်မြင့်ြညာတက္ကသိုလ်၊  

တကာလိြ်ြျားကို နှစ်အနည်းငယ်ကကာ ြိတ်ြင်ြဲ့ဖြီး၊ ၎င်းကာလအတွင်း ရန်ကုန်နှင့် ြန္တတလးဝိဇ္ဇာ

သိြ္ပံတက္ကသိုလ်ြျားကဲ့သို့ အဓိက တက္ကသိုလ်ကကီးြျားြှာ ဆင်တမြဖုန်းတဒသြျားတွင် နယ်တမြ

အငယ်ြျားအမဖစ် ထြ်ြံြွဲမြြ်းြံရမြင်းတကကာင့်၊ တကျာင်းသူ/သားြျားကို ဖြို့ကကီးြျား မြင်ြတွင်  

ထိတရာက်စွာ လူစုြွဲထားနိုင်ြဲ့ြါသည်။ တကျာင်းဝန်းထဲတွင် အစိုးရဆန့်ကျင်သူြျား ြရှိတစရန်အတွက် 

ြညာတရးလွတ်လြ်ြွင့်ကို ဖိနှိြ်ထားြဲ့ရာ၊ အကျ ိုးဆက်အတနမဖင့်၊ အသစ်တမြာင်းတရွ့ြဲ့သည့် 

နယ်တမြြျားတွင် ြညာတရးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်နှင့် အတဆာက်အအုံြျားြျ ို့တဲ့ကာ ြညာတရး

အရည်အတသွး  လျှင်မြန်စွာကျဆင်းြဲ့ရသည်။  ၁၉၉၆ နှစ်တွင် တကျာင်းသားြျား လြ်းြတြါ်ထွက်

ဆန္ဒမြကကမြန်သမဖင့် အဆင့်မြင့်ြညာတက္ကသိုလ်၊တကာလိြ်ြျားကို ၁၉၉၈ြုနှစ်အထိ ထြ်ြံြိတ်ြစ်

ြဲ့သည်(Seekins 1999)။  ၁၉၉၈ နှင့် ၂၀၀၀ ြုနှစ်အကကားတွင်လည်း မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်

အားလုံးကို (၁၂) နှစ်တွင် စုစုတြါင်း (၁၀) နှစ် ြိတ်ထားြဲ့သည် (Lall 2008)။ 

 တကျာင်းသားအတရးြင်းြျား မဖစ်ြွားဖြီးသည့်တနာက် တြ်ြတတာ်အစိုးရသည် နိုင်ငံတတာ် 

ဖငိြ်ဝြ်ြိမြားတရး ဟူတသာ အြည်ြှ နိုင်ငံတတာ် ဖငိြ်းြျြ်းတရးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတရးတကာင်စ ီ (SPDC) ဟု 

၁၉၉၇ြုနှစ်တွင် တမြာင်းလဲကာ လြ်းမြတမြြုံအဆင့် (၇)ရြ်အား ြျြှတ်ြဲ့ြါသည်။ ထိုလြ်းမြတမြြုံသည်

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တြ်ြတတာ်အစိုးရြှ အရြ်သားအစိုးရသို့ ကူးတမြာင်းတရးအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံး

ရြည့် အြျက်အလက်ြျားြါဝင်ြါသည်။ သို့ရာတွင် အြျ ိုးသားဒီြိုကတရစီအဖွဲ့ြျုြ်နှင့် တြ်ြတတာ်

အစိုးရကကား အားဖြိုင်ြှုြျားနှင့် ဒီြိုကတရစီလှုြ်ရှားြှုအတြါ် မြင်းထန်တသာ အတရးယူတဆာင်ရွက်ြှုြျား 

လုြ်ြဲ့ဖြီးသည့်တနာက်ြိုင်းတွင် တဒါ်တအာင်ဆန်းစုကကည်အား တနအိြ်အကျယ်ြျုြ်တွင် ၂၀၀၃ ြုနှစ်၌ 

ြျြှတ်ထားြဲ့ြါသည်။ ထိုလုြ်ရြ်နှင့်ြတ်သက်၍ အတနာက်နိုင်ငံအစိုးရြျားက မြင်းထန်စွာ ရှုံ့ြျ
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ကန့်ကွက်ြဲ့ဖြီး စီးြွားတရး မြစ်ဒဏ်ြတ် ြိတ်ဆို့ြှုြျားကိုလည်း စတင်တဆာင်ရွက်ြဲ့ရာ မြန်ြာနိုင်ငံ

၏ လွတ်လြ်ြှုနှင့် ဒီြိုကတရစီအတရး ဥြတဒကို အတြရိကန်မြည်တထာင်စုတွင် ြထြဦးဆုံးအကကိြ်  

မြဋ္ဌာန်းြဲ့ြါသည်။ ထိုဥြတဒကန့်သတ်ြျက်တကကာင့် မြန်ြာ့စီးြွားတရးသည် (၂၀၀၀) မြည့်နှစ်တွင်

တိုက်ရိုက် ကျဆင်းြဲ့ရြါသည်။ ထို့အမြင် စီးြွားတရးသာြက အတနာက်နိုင်ငံြျား၏ မြစ်ဒဏ်ြတ်

ြိတ်ဆို့ြှုြျားတကကာင့် နိုင်ငံတတာ်အစိုးရြှတဆင့် တြးအြ်လျက်ရှိတသာ ြညာတတာ်သင်အတထာက်

အြံ့ဆုတကကးြျားနှင့် သုတတသနအစီအစဉ်ြျားလည်း ရြ်ဆိုင်းသွားြဲ့ဖြီး ြညာတရးဆိုင်ရာအဖွဲ့

အစည်းြျားကို အစိုးရဌာနြျားသဖွယ် သတ်ြှတ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့ြါသည်။ 

 ထို့သို့တသာ မြစ်ဒဏ်ြတ် သတ်ြှတ်ြှုြျားတကကာင့် စီးြွားတရးနှင့် ြညာတရးကဏ္ဍြျားလည်း

လျင်မြန်စွာတလျာ့ကျ နိြ့်ြါးြဲ့ြါသည်။ ထိုသို့တသာ နိုင်ငံတကာဖိအားြျားကို အဆုံးသတ်တစရန် 

SPDC က အဆင့်(၇)ဆင့်ြါတသာ လြ်းမြတမြြုံကို ြျြှတ်၍ (၂၀၀၈)ြုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းြုံအတမြြံ

ဥြတဒကို အတည်မြုမြဋ္ဌာန်းြဲ့ြါသည်။ ထို့တနာက် ြထြဦးဆုံးအကကိြ်အမဖစ် ြါတီစုံ  အတထွတထွ  

တရွးတကာက်ြွဲ ကို (၂၀၁၀)ြုနှစ်တွင် စတင်ကျင်းြြဲ့ြါသည်။ ထိုြထြဦးဆုံးအကကိြ် ကျင်းြတသာ

ြါတီစုံအတထွတထွတရွးတကာက်ြွဲကကီးကို အြျ ိုးသားဒီြိုကတရစီအဖွဲ့ြျုြ်က ကန့်ကွက်ြဲ့တသာတကကာင့်

မြည်တထာင်စုကကံ့ြိုင်တရးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတရးြါတီသည် တြ်ြတတာ်အစိုးရ၏ ဦးတဆာင်ြှုတအာက်တွင်

ဖွဲ့စည်းြဲ့ဖြီး ယင်းက တရွးတကာက်ြွဲတွင် အဖြိုင်အဆိုင်ြရှိ အနိုင်ရြဲ့ြါသည်။ ထိုအြါ တြ်ြတတာ်

အစိုးရြှ အသွင်တမြာင်းလာတသာ မြည်ြိုင်ဖဖိုးအစိုးရတစ်ရြ်လည်း (၂၀၁၀)ြုနှစ်တွင် စတင်တြါ်ထွန်း

လာြဲ့ြါသည်။ (၂၀၀၈)ဖွဲ့စည်းြုံအတမြြံဥြတဒအရ မြည်တထာင်စုလွှတ်တတာ်၏ (၂၅)ရာြိုင်နှုန်းတသာ

တနရာြျားကို တြ်ြတတာ်အတွက် တြးအြ်ထားရြါသည်။ သို့ရာတွင် နိုဝင်ောလ (၂၀၁၅)ြုနှစ်တွင်

ကျင်းြြဲ့တသာ ဒုတိယအကကိြ် ြါတီစုံအတထွတထွညီလာြံကကီးတွင် အြျ ိုးသားဒီြိုကတရစီအဖွဲ့ြျုြ်

ကတသာင်ဖြိုကြ်းဖြို အနိုင်ရရှိြဲ့ဖြီးသည့်တနာက် တဒါ်တအာင်ဆန်းစုကကည် ဦးတဆာင်ြှုတအာက်တွင်  

ဒီြိုကတရစီ အစိုးရတစ်ရြ်ကို တအာင်မြင်စွာ ဖွဲ့စည်း ထူတထာင်နိုင်ြဲ့ြါသည်။ တဒါ်တအာင်ဆန်းစုကကည်

ကလည်း ထိုကာလြှစ၍ နိုင်ငံတတာ် အတိုင်ြင်ြံြုဂ္ဂိုလ်အမဖစ် နိုင်ငံ့အား ဦးတဆာင်ြဲ့ြါသည်။ 

 ၁၉၅၀ ြုနှစ်တည်းက စတင်မဖစ်ြွားြဲ့တသာ လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခြျားတကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံ

၏ စီးြွားတရးဆုံးရှုံးြှုြျား မဖစ်ြွားရုံသာြက နယ်စြ်တဒသြျားရှိ ြညာတရးဝန်တဆာင်ြှုလုြ်ငန်းြျား

လည်း ြျားစွာ ထိြိုက်ရြ်ဆိုင်းြဲ့ရြါသည်။ ထို့အမြင် ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန လက်လှြ်းြြီတသာ 

တဒသြျားရှိ ြညာတရးဝန်တဆာင်ြှုြျားကို အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားကသာ ဆက်လက်တဆာင်ရွက်

ြဲ့ရြီး ယင်းတို့၏ အတနအထားြျားြှာလည်း ြိုြိုတလျာ့ကျြဲ့ြါသည်။ (JOLLIFFE MEARS 2016) 

ထိုသို့တသာ နယ်စြ်တဒသြျားရှိ ြညာတရးြျ ို့တဲ့ြှုြျားအတြါ် အရြ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းြျားက 

ဆက်လက် မဖည့်ဆည်းတြးရဖြီး တဒသြံ နိုင်ငံတရးအဖွဲ့အစည်းြျား သို့ြဟုတ် ောသာတရးအဖွဲ့

အစည်းြျားနှင့် ြူးတြါင်း၍ ထိုတဒသြျားရှိ လူငယ်ထု၏ ြညာတရးအတွက်ကို ဆက်လက်တဆာင်ရွက်

တစြဲ့ြါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုြါတဒသြျားတွင် စီးြွားတရးအရ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရန် အြွင့်အလြ်းြျား

နည်းြါးလျက်ရှိတသာတကကာင့် ြိသားစုြျားကလည်း ြိြိသားသြီးြျား၏ ြညာတရးအတြါ် စိတ်ြျ

ယုံကကည်စွာ ရင်းနှီးမြှုြ်နှံမြင်းြမြုတတာ့ေဲ အမြားကိစ္စြျားတွင်သာ ရင်းနှီးမြှုြ်နှံကကသည်မဖစ်ရာ 
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ကတလးငယ်ြျား၏ြညာတရးြှာလည်း ထိြိုက်နစ်နာြဲ့ြါသည် (SOUTHLALL 2016) ။ ၂၀၁၉ြုနှစ်

ြှစ၍ နိုင်ငံတတာ်အစိုးရက အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ြူးတြါင်း၍ ထိုသို့တသာ တကျာင်းအြျ ိုးအစား

ြျားကို အသိအြှတ်မြု စီြံြန့်ြွဲရန် စတင်တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ မြည်တထာင်စု အြစ်အြတ်ရြ်စဲတရး

ဆိုင်ရာ သတောတူစာြျုြ်တွင်ြါရှိတသာ အြန်း(၆)ရှိ မြဋ္ဌာန်းြျက်ြျား သည် ထိုြဋိြက္ခတဒသြျားရှိ

ကျန်းြာတရး၊ လုံခြုံတရး၊ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်စီြံြန့်ြွဲတရးနှင့် ြညာတရးဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းြျားကို

ထိုအရြ်တဒသြျားနှင့် သက်ဆိုင်တသာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းြျား၏ အုြ်ြျုြ်စီြံြန့်ြွဲြှုတအာက်

တွင် ဆက်လက်ထားရှိရင်း ထို့အမြင် (၂၀၁၅)ြုနှစ်တွင်အတမြြံဥြတဒအား မြင်ဆင်ဖြီးတနာက် ြုဒ်ြ  

(၄၃) အြျ ိုးသားြညာတရးဥြတဒအရ ထိုအရြ်တဒသရှိ စာသင်ြန်းြျားတွင် တိုင်းရင်းသားောသာမဖင့်

သင်ကကားတရးတို့ကိုြါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ြဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၈ြုနှစ်တွင် အဆိုြါအတမြအတနြျားကို 

ကုစားရန်အတွက် ြညာတရးဝန်ကကီးဌာနက ြွန်မြည်နယ်တွင် စြ်းသြ်အစီအစဉ် စတင်တဆာင်ရွက်ြဲ့

ြါသည် (SHIRSCHI 2019) ။ ထိုသို့ အစိုးရက တိုင်းရင်းသားနယ်တမြြျားတွင် အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ြျားြှ ဖွင့်လှစ်တြးထားတသာ တကျာင်းြျား၏ တအာင်လက်ြှတ်ြျားကို သက်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ြညာ

တရးတက္ကသိုလ်အသီးသီးက အသိအြှတ်မြုတရး အတွက်လည်း တစာလျင်စွာတဆာင်ရွက်ရန် လိုအြ်

လျက် ရှိတနြါသည် (UNFPA MYANMAR 2019)။ တဖက်တွင်လည်း ဖငိြ်းြျြ်းတရးတည်တဆာက်

ြှုလုြ်ငန်းြျားသည် ရြိုင်တဒသတွင် တုံ့ဆိုင်းြဲ့ဖြီးတနာက် လူသားမြင်းစာနာတထာက်ထားြှုဆိုင်ရာ

အကျြ်အတည်းြျားလည်း ရြိုင်တမြာက်ြိုင်းတွင် စတင်တြါ်ထွန်းြဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၇ြုနှစ်ြှစ၍ ရြိုင်

မြဿနာသည် နိုင်ငံတကာ ဂရုစိုက်ြှုကို ြျားစွာရရှိြဲ့ဖြီးတနာက် နိုင်ငံမြားြညာရှင်သုတတသီြျားနှင့်

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားအကကား လူ့အြွင့်အတရးြျ ိုးတဖာက်ြှုနှင့် ရှုြ်တထွးတသာနိုင်ငံတရး အတရး

တြါ်အတမြအတနြျားနှင့် ြတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားအား လိုအြ်သည့် သုတတသန

အြျက်အလက်ြျား ရှာတဖွစုတဆာင်းရန် တာဝန်တြးအြ်ြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် ြဋိြက္ခအသစ်ြျား

လည်း အမြားတသာ တိုင်းရင်းသားတဒသြျား မဖစ်သည့် ကြျင်နှင့် ရှြ်းမြည်နယ်တို့တွင် ထြ်ြံမဖစ်

တြါ်ြဲ့ဖြီးတနာက် ြဋိြက္ခြျားကို ဆယ်စုနှစ် ြုနှစ်စုကကာ ြါးစည်းြံြဲ့ရတသာ တကျးလက်လူထုြှာ

လည်း ယြုတဖန် ြဋိြက္ခြျားမဖစ်ြွားြှုတကကာင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာြှုြျားစွာရှိြဲ့ြါသည်။ အဆိုြါမဖစ်တြါ်

တိုးတက်ြှုြျားသည် လူထုအကကား ၎င်းြဋိြက္ခြျားအတြါ် အစွန်းတရာက်အမြင်ြျား မဖစ်တြါ်တစသည့် 

တနာက်ြိုင်းတွင် ယင်းမြည်တွင်း အတရးအြင်းြျား နှင့် ြတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ  စုံစြ်းစစ်တဆး

တရးြျား တဆာင်ရွက်ြွင့်ြရှိသည်ကိုလည်း ထြ်ြံမငင်းဆိုြဲ့သည်ဟု သိရြါသည်။ ထိုသို့တသာ ထိရှ

လွယ်ြှု ြျားမြားလျက်ရှိသည့် ြဋိြက္ခဆိုင်ရာ အတကကာင်းအရာနှင့် အြျက်အလက်ြျားကို သတင်း

အြျက်အလက်မြည့်စုံ၍အတထာက်အထား ြိုင်ြာတသာ သုတတသနအြျက်အလက်ြျား မဖစ်လာတစ

ရန် စနစ်တကျြျဉ်းကြ်နည်းြျားကို စဉ်းစားရန် လွန်စွာြှအတရးကကီးလှြါသည်။ သို့ရာတွင်လည်း 

မြည်တွင်းသုတတသီြျားတဆာင်ရွက်ထားတသာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း

ြျားကလည်း လိုက်နာတလ့လာသုံးသြ်ရန် ဝန်တလးလျက်ရှိမြင်းြှာ ယင်းသုတတသနအြျားစုသည်

တကာင်းြွန်ြှန်ကန်တသာ နည်းနာနိဿယြျားကို တသြျာစွာအသုံးမြုထားမြင်း ြရှိတသာတကကာင့်

လည်း မဖစ်ြါသည်။ 
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 ြည်သို့ြင်ဆိုတစကာြူ ရြိုင်အတရးအြင်းတကကာင့် နိုင်ငံတကာြျက်နှာစာတွင် ကကီးြားတသာ 

ဆိုးကျ ိုး သကတ်ရာကြ်ှုြျားနငှ့ ် မြနြ်ာနိငုင်သံည ်ကကုံတတွ့ရဖြီးသည့တ်နာက ် အလှူရငှြ်ျား၏ အတထာက်

အြံ့ြျားနှင့် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုြ်နှံြှုြျား စီးဝင်ြှုြှာလည်း ဖြီးြဲ့သည့် (၈)နှစ်အတွင်းတွင် တစတစ 

ြိုြိုနည်းြါးလာြဲ့ြါသည် (ROBINSON NIDDA 2017)။ ထို့တကကာင့် ထိုသို့တသာ အကကြ်အတည်း

အြျနိ်တွင် နိုင်ငံတတာ်ြူဝါဒတရးဆွဲသူြျားအတွက် လိုအြ်တသာ လူြှုတရးနှင့် စီးြွားတရးဆိုင်ရာ

စိန်တြါ်ြှုြျားကို တမဖရှင်းရန် အတထာက်အထားအတမြမြု သုတတသနလုြ်ငန်းြျားမဖင့် ြံ့ြိုးကူညီ

သွားရန်အတရးတကကီး လိုအြ်လျက်ရှိြါသည်။ ဤအြျနိ်တွင် မြန်ြာ့လူတောင် သြိုင်းတစ်တလျှာက်  

အတရးြါြဲ့တသာ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားသည်လည်း မြန်လည်ထွန်းကားလာမြင်း

ြရှိတသာတကကာင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အလှူရှင်ြျားက ြံ့ြိုးတြးတသာ လက်တတွ့အသုံးြျ

သုတတသနလုြ်ငန်းြျားမဖင့်သာ အစားထိုးတဆာင်ရွက်သွားနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိြါသည်။ ထိုအတမြအတန

သို့ တွန်းြို့တသာ ြထြအတကကာင်းရင်းတစ်ရြ်ြှာ ၂၀၀၈ြုနှစ်တွင် မဖစ်ြွားြဲ့တသာ နာဂစ်ြုန်တိုင်း၏  

အကျ ိုး ဆက် တစ်ရြ်တကကာင့်လည်း မဖစ်ြါသည်။ အစိုးရက ဒီြိုကတရစီ အသွင်ကူးတမြာင်းတရးကုိ  

စတင်တဆာင်ရွက်ြဲ့ဖြီး နိုင်ငံအတွင်းသို့လည်း နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖဖိုးတရးြိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းြျား

စတင် ဝင်တရာက်လာသည့်အြါ နာဂစ်ြုန်တိုင်းတကကာင့် ြျက်စီးသွားတသာ ရြ်ရွာြျားရှိ အသက်တြွး

ဝြ်းတကကာင်းြှုနှင့် လူြှုစီးြွားေဝအတနအထားြျားကို နိုင်ငံတကာလိုအြ်ြျက်ြျားနှင့်အညီ တင်မြ

တဆွးတနွး အကူအညီတတာင်းြံြဲ့မြင်းရှိြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် နိုင်ငံတတာ်အတနမဖင့် နိုင်ငံတရးမြုမြင်

တမြာင်းလဲတရးကို ြိုြိုတဆာင်ရွက်လာဖြီးသည့်တနာက်တွင် အကွဲကွဲအမြားမြားမဖစ်တနတသာ လူြှုသိြ္ပံ

သုတတသနလုြ်ငန်းသည်လည်း အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားအကကားတွင်လည်းတကာင်း၊ ြုဂ္ဂလိက

လုြ်ငန်းရှင်ြျားအကကားတွင်လည်းတကာင်း ေဏ္ဍာတငွမဖည့်ဆည်းြှုကို အကကိတ်အနယ် ဝိုင်းဝန်း

ကကိုးြြ်းတဆာင်ရွက်တနကကသည်ကိုလည်း တတွ့ရှိရြါသည်။ 

 ၂၀၁၀ ြှ ၂၀၁၅ြုနှစ်အတွင်း တဆာင်ရွက်ြဲ့တသာ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး ကာလတွင်ြူ ဦးသိန်းစိန်

အစိုးရသည် ြညာတရးကဏ္ဍတွင် မြုမြင်တမြာင်းလဲတရးလုြ်ငန်းြျားကို စတင်တဆာင်ရွက်ြဲ့ ဖြီးတနာက်  

၂၀၁၂ြုနှစ်ြှစ၍ နိုင်ငံ၏ြညာတရးေတ်ဂျက်ကိုလည်း စတင်တိုးြျဲ့မြှင့်တင်ြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင်

ြညာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းဝန်းကျင် တကာင်းြွန်တရးအတွက်လည်း အတြရိကန်အစိုးရ ၏

 အကူအညီမဖင့် လူ့စွြ်းအားအရင်းအမြစ် မြှင့်တင်တရးဆိုင်ရာလုြ်ငန်းြျားကို ဦးစားတြး တဆာင်ရွက်

ြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် အဆင့်မြင့်ြညာတရးကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံတကာ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တရးလုြ်ငန်း

ြျားကိုလည်း မြန်လည်တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် အတြရိကန် မြည်တထာင်စု၏ ြညာတရးအဖွဲ့

အစည်းြျားမဖစ်တသာ နိုင်ငံတကာြညာတရးအဖွဲ့အစည်းအြါအဝင် တက္ကသိုလ်အသီးသီးြှ ြညာရှင်

နှင့် သုတတသီြျား ဖလှယ်တရးအစီအစဉ်ကိုလည်း စတင်တဆာင်ရွက်ြဲ့ဖြီးတနာက် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ 

အဆင့်မြင့်ြညာတရးအဖွဲ့အစည်းြျား၏  စွြ်းတဆာင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် ကကိုးြြ်းတဆာင်ရွက်ြဲ့

ြါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အားလည်း အထူးတကာင်းြွန်တသာ ဌာနတစ်ြုအမဖစ် သတ်ြှတ်၍အတြ

ရိကန်မြည်တထာင်စုရှိ နာြည်ကကီး Johns Hopkins University နှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ရန် မြင်ဆင်

ြဲ့ြါသည်။ ထိုမြင်ဆင်ြှုတအာက်တွင် သုတတသနစနစ်အား မြန်လည် မြုမြင်ြွြ်းြံရန် ြဟာဗျူဟာ
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တမြာက်စီြံကိန်းတရးဆွဲတရးအတွက် ြါဝင်ြါသည်။ အဆိုြါ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုတကကာင့်  

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိ ြါတြာက္ခနှင့် ဌာနြှူးြျားအတွက် အထူးလိုအြ်လျက်ရှိတသာ ြညာရှင်

ကျွြ်းကျင်သူြျား၏ ြံ့ြိုးကူညီြှုကို ရယူနိုင်ြဲ့ြါသည်။ 

 စီးြွားတရးနှင့် နိုင်ငံတရးအရ မြုမြင်တမြာင်းလဲြှုလုြ်ငန်းြျား တိုးတက်တအာင်မြင်လာသည်နှင့်

အြျှ ြညာတရးနှင့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားနှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ တိုးတက်ြှုြျားလည်း ရရှိြဲ့တသာ်

မငား ဒီြိုကတရစီ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး၏ အနှစ်သာရမဖစ်တသာ ြညာတရးလွတ်လြ်ြွင့်နှင့် တိုးတက်

ြွင့်ဆိုင်ရာ အတမြြံလိုအြ်ြျက်ြျားအတွက် လိုအြ်တနတသာ သုတတသန အတထာက်အထားြျားနှင့် 

စိန်တြါ်ြှုြျားကို တလ့လာသုံးသြ်ြှုြျား အားနည်းြဲ့ြါသည် ( ESSON WANG 2016) ။ ဤသို့မဖစ်ရမြင်း

ြှာြညာတရးဝန်ကကီးဌာနအတနမဖင့် သုတတသနကြ်းလှြ်းြျက်ြျားအတြါ် စီစစ်သုံးသြ်ြှုြျား လွန်ကဲ

တနဖြီး ယြုထက်ထိ နိုင်ငံတရးအရ အကဲစြ်းြည်မဖစ်တသာ သုတတသနတြါင်းစဉ်ြျားကို တသြျာကျနစွာ 

တဆာင်ရွက်ြွင့် ြမြုတသးြါ။ 11

 ြည်သို့ြင်ဆိုတစကာြူ နိုင်ငံတကာြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုမဖင့် တဆာင်ရွက်ြဲ့တသာ အဆင့်မြင့် 

ြညာတရးစနစ်၏ မြုမြင်တမြာင်းလဲြှုြျားသည် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် မြည့်စုံကုံလုံတသာ

ြညာတရးကဏ္ဍ ရှု့မြင်သုံးသြ်ြျက်ဟူသည့် (CESR) သုတတသနစာတြ်းလည်း နိုင်ငံတကာ

အတထာက်အြံ့  တြးတရး အကူအညီအြျားအမြား၏ ြံ့ြိုးြှုမဖင့် ၂၀၁၃ြုနှစ်တွင် ထွက်ရှိြဲ့ြါသည်။12  

၂၀၁၅ြုနှစ်တွင် ဤစာတြ်းသည် အဆုံးသတ်ြဲ့ဖြီးတနာက် ယင်းတတွ့ရှိြျက်ြျားအတြါ် အတမြြံ၍

အြျ ိုးသားြညာတရးြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း (NESP) ကို အဖြီးသတ်တရးဆွဲဖြီးသည့်တနာက် ၂၀၁၆ြု

နှစ်တွင် တဒါ်တအာင်ဆန်းစုကကည် ဦး တဆာင်တသာ NLD အစိုးရြှ မြဋ္ဌာန်းအတည်မြုြဲ့ြါသည်။ NESP 

တအာက်တွင် သုတတသနစနစ်ြျား ြွြ်းြံမြင်ဆင်ရန်ကိစ္စကို ဦးစားတြးတဖာ်မြြဲ့တသာ်လည်း အဆိုြါ

ရလဒ်ကို ရရှိတရးအတွက် ြည်သို့ြည်ြုံတဆာင်ရွက်ရြည့် အစိုးရဌာနြျားအကကားနှင့် အဆင့်မြင့်ြညာ

တရးတက္ကသိုလ်ြျား အကကား ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုကို ြည်သို့တဆာင်ရွက်နိုင်ြည်ဟူတသာ အတသးစိတ်

လုြ်ငန်းစဉ်ြျား ြါရှိမြင်းြရှိတသးြါ။

 အဆိုြါကဲ့သို့ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ သုတတသနစနစ်ကို တကာင်းြွန်စွာ သိရှိနားလည်နိုင်ရန် လာ

ြည့် အြန်းြျားတွင် သြိုင်းတကကာင်းအရ မဖစ်တြါ်တိုးတက်ြှုြျားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ မြင်းထန်တသာ

နိုင်ငံတရးသြိုင်းတကကာင်းြျားကို ခြုံငုံ၍ သုံးသြ်ထားြါသည်။ ထိုတြတ်အဆက်ဆက်က ြညာတရး

ကဏ္ဍကို မြုမြင်တမြာင်းလဲရန်ဟူတသာ ရည်ရွယ်ြျက်မဖင့် တဆာင်ရွက်ြဲ့တသာ လုြ်ငန်းစဉ်ြျားသည်

အဆင့်မြင့်ြညာတရးကဏ္ဍနှင့် ယင်း၏ သုတတသနစနစ်အတြါ် ြျားစွာသက်တရာက်ြှုြျားရှိြဲ့ဖြီး 

တနာက် ထိုတနာက်ြံအတကကာင်းအရင်းြျားကို သိရှိနားလည်မြင်းမဖင့် တနာင်တဆာင်ရွက်ရြည့် မြုမြင်

တမြာင်းလဲတရးလုြ်ငန်းြျားအား ြိုြိုတကာင်းြွန်စွာ တဆွးတနွးနိုင်ြည်မဖစ်ြါသည်။

11 အစီရင်ြံစာက တဖာ်မြထားသည်ြှာ ၂၀၁၂ ြုနှစ်တွင် အတြရိကန်မြည်တထာင်စုတွင် မြန်ြာြှ ၈၀၇ တယာက် လာတရာက်
ြညာသင်ကကားြဲ့သည်။ (လွန်ြဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်တွင် ၇၁၇ တယာက်သာ လာတရာက်ြဲ့သည်။) သို့တသာ်လည်း အိြ်နီးြျင်းနိုင်င ံ
ြျားနှင့် ယှဉ်လျှင်နည်းြါးတနတသးသည်။ ၂၀၁၂ ြုနှစ်တွင် ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နြ် ြှ ၇၆၂၆ နှင့် ၁၅၅၇၂ တယာက် အသီးသီး
သွားတရာက် ြညာသင်ကကားြဲ့သည်။
12 Asian Development Bank (2013) Myanmar Comprehensive Education Sector Review (CESR) – Phase 1: Rapid 
Assessment. CESR အတွက် ကို ADB နှင့် AusAID တို့ြူးတြါင်းဖြီး ေဏ္ဍာတရးတထာက်ြံ့ြှုကို တဆာင်ရွက်ဖြီး UNESCO က
လည်း အကူအညီတြးထားသည်။
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၂၊၂။ သုကေသနစနစ်ြွဲ့စည်းပုံ
အဂဂလိြ်အစိုးရ ကာလ ၁၈၈၆-၁၉၄၈ 

 ၁၉ရာစုနှစ်တွင် အဂဂလိြ်မြန်ြာ စစ်ြွဲြျားမဖစ်ြွားဖြီးတနာက် အဂဂလိြ်အစိုးရက မြန်ြာနိုင်ငံ

အား ဝင်တရာက်သိြ်းြိုက်ဖြီး တနာက်ဆုံးမြန်ြာြင်းဆက်ကို မဖုတ်ြျကာ ကိုလိုနီလက်တအာက်ြံအမဖစ်

အုြ်ြျုြ်ြဲ့ြါသည်။ ၁၈၈၆ြုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံတစ်ြုလုံးသည် ကိုလိုနီအုြ်ြျုြ်တရးစနစ် တအာက်သို့

ကျဆင်း သက်တရာက်ြဲ့ြါသည်။ ထိုြှစ၍ ြညာတရးဗျူရိုကို ဖွဲ့စည်းြဲ့ဖြီး ဗုဒ္ဓောသာ ေုန်းတတာ်ကကီး 

တကျာင်းတွင် ြညာတရးနှင့်အဖြိုင် ြညာတရးစနစ်သစ်ကို စနစ်အသက်သွင်း တဆာင်ရွက်ြဲ့ရာ လူြှုသိြ္ပံ

သုတတသနစနစ်သည်လည်း စနစ်တြါ်တြါက်လာြဲ့ြါသည်။ ထို့တနာက် ကိုလိုနီအစိုးရသည် တစ်နိုင်ငံ

လုံးတွင် အဂဂလို ဗာနီကူလာ တကျာင်းတြါင်း ၅၀၀၀ြန့်  ဖြို့ကကီးြျားတွင် စတင်ထူတထာင်ြဲ့ဖြီး တြတ်ြီ

ြူလတန်းြညာတရးကို စတင် အတကာင်အထည်တဖာ်ြဲ့ြါသည်။ တကျးလက်တဒသြျားတွင်ြူ ေုန်း

တတာ်ကကီးသင် စာသင်တကျာင်းြျားကို ဆက်လက်ဖွင့်လှစ် သင်ကကားြွင့်မြုြဲ့ြါသည်။ ကိုလိုနီအစိုးရ 

၏ အဓိကရည်ရွယ်ြျက်ြှာ ကိုလိုနီအုြ်ြျုြ်တရးယန္တရားတွင် အသုံးမြုရြည့် ြညာတတ် တကဒါြျား

ကို တြွးထုတ်တြးရန် မဖစ်ဖြီး ၁၉၀၃ြုနှစ် ြါလီြန်တွင် ဤစနစ်ကို “အတမြြံလူထုအတွက် ြည်သည့် 

လုြ်ငန်းနှင့်ြဆို သင့်တတာ်ဖြီး အသုံးဝင်ြည့် လက်တတွ့ အသိြညာြျား”ကို မဖန့် မဖူးရန်ဟု ထုတ်မြန် 

တကကညာြဲ့ြါသည်။

 စင်စစ် ၁၈ရာစု ကာလြျားြှာြင် ကတ်သလစ်ြရစ်ယာန် ြစ်ရှင်ြျား၏ ကကိုးြြ်းြှုတကကာင့် 

မြန်ြာ နိုင်ငံတွင် အတနာက်တိုင်းြညာတရးစနစ်ြျား ထွန်းကားလာြဲ့ဖြီး မဖစ်ြါသည်။ ဖဗိတိသျှကိုလိုနီ

အစိုးရ လက်တအာက်တွင်ြူ အတြရိကန် နှစ်မြင်းြစ်ရှင် တကျာင်းြျား၏ စည်းရုံးတဆာင်ရွက်ြှုမဖင့်  

ြစ်ရှင် တကျာင်းြျား လျင်မြန်စွာ တိုးြွားလာြဲ့ြါသည်။  ထို့တကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် စတင်တြါ်ထွန်းြဲ့

တသာ အတနာက်တိုင်းြညာတရးစနစ်သည် ြရစ်ယာန်ောသာနှင့် ြျားစွာဆက်စြ် မဖစ်ထွန်းြဲ့ြါသည်။ 

ထို့မြင် ကြျင်၊ ကရင်၊ ြျင်း အစရှိတသာ တတာင်တန်းတဒသြျားြှ တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုးစုြျားြှာလည်း 

ြရစ်ယာန် ောသာသို့ စည်းရုံးသိြ်းသွင်းြံရဖြီး တနာက်ြိုင်းတွင် အတနာက်တိုင်း ြညာတရးစနစ်ကို ထို

လူြျ ိုးနွယ်စုြျား က အြျားဆုံးရရှိြဲ့ြါသည်။ ထိုတြတ်က မြန်ြာ ဗုဒ္ဓောသာ လူြျားစု၏အမြင်တွင် 

တြတ်ြီြညာတရးစနစ် သည် ဗြာြဟုတ်တသာ တိုင်းရင်းသားြျ ိုးနွယ်စုြျားကို အဓိကအကျ ိုးမြုသည်

ဟု ယူဆြဲ့တသာတကကာင့် ထိုတကျာင်းြျားကိုလည်း ဗြာလူထုက ြစ်ြယ်ြဲ့ြါသည် (Taylor 2005)။

 ကိုလိုနီအစိုးရက ြညာတရးစနစ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုကို ြိုြိုတဆာင်ရွက်လာတသာအြါ ၁၈၇၉တွင်

ရန်ကုန်တကာလိြ်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဖဗိတိသျှအစိုးရ၏ အုြ်ြျုြ်တရးလက်တအာက်တွင်ရှိတနတသာ  

ကာလ ကတ္တားတက္ကသိုလ်၏ ဌာနြွဲတစ်ြုအမဖစ် စတင်တည်တထာင်ြဲ့ြါသည်။ ကတ္တားတက္ကသိုလ်

တွင် တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ ဖဗိတိသျှတက္ကသိုလ်ြျားသို့ ဝင်ြွင့်ရနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ သင်ကကား

တြးလျက်ရှိ သည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ြညာတရးကို ရန်ကုန်တကာလိြ်တွင် ၄နှစ် ဒီဂရီ အစီအစဉ်

အမဖစ် တမြာင်းလဲ သင်ကကားတစဖြီး လစ်ေရယ်ဝိဇ္ဇာြညာရြ်ဥြတဒနှင့် အဂဂလိြ်စာတို့ကို အထူးမြု  

သင်ကကားတစြဲ့ြါသည်။ (Steinberg 1950) ထိုအစီအစဉ်တွင် တက်တရာက်ကကသူအြျားစုြှာ 

အထက်တန်းလွှာ ြိသားစုြျားြှမဖစ် သည်။ ထို့မြင် သင်တန်းသို့မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း တနထိုင်ကကတသာ
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ဗြာနှင့် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျားက သုံးြုံ နှစ်ြုံြန့်သာ တက်တရာက်ြွင့်ရှိဖြီး ကျန် သုံးြုံ တစ်ြုံြှာြူ 

အတရှ့တတာင်အာရှတဝန်းရှိ နိုင်ငံမြားသား တကျာင်းသားြျားအတွက် သတ်ြှတ်ထားြါသည်။ (Taylor 

2009)

 ၁၉၂၀ြုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အမဖစ် အဆင့်မြင့် ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖြီးတနာက် မြန်ြာနိုင်ငံ

၏ အဆင့် မြင့်ြညာတရးနှင့် သုတတသနစနစ်ြျားလည်း ကကီးြားစွာ တမြာင်းလဲြဲ့ြါသည်။ ရန်ကုန်

တက္ကသိုလ် အက်ဥြတဒကို မြဌာန်းနိုင်ြဲ့ဖြီးတနာက် ယင်းဥြတဒနှင့်အညီ တကာလိြ်ြှ တက္ကသိုလ်အဆင့်

ထိ အဆင့်မြင့် ဖွင့်လှစ်နိုင်ြဲ့ဖြီးတနာက် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျားလည်း တြတ်တြါ်

အဆင့်မြင့်ြညာတရး စနစ်ကို စတင် သင်ယူနိုင်ြဲ့ြါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် တကာလိြ်တြါင်း ၆ြု

ရှိြဲ့ဖြီး ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံ၊ ဥြတဒ၊ သစ်တတာ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် တဆးြညာဆိုင်ရာ ေွဲ့ြျားကို စတင်အြ်နှင်း

လာနိုင်ြါသည်။ တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာြအြျားစုြှာြူ အဂဂလိြ်ြျား မဖစ်ကကတသာ်လည်း အဂဂလန်

နှင့် အမြားဖဗိတိသျှ ကိုလိုနီနိုင်ငံြျားရှိ တက္ကသိုလ်တကျာင်းြျားတွင် ြညာသင်ယူ၍ ေွဲ့ရရှိလာတသာ 

မြန်ြာဆရာအနည်းစုြှာ လည်း သင်ကကားြွင့်ရရှိြဲ့ြါသည်။ ထို့တနာက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် လူြှု

သိြ္ပံောသာရြ်နှင့် သုတတသန လုြ်ငန်းြျားကို စတင်သင်ကကားတြးနိုင်ြဲ့ြါသည်။ ယင်းြတိုင်ြီက  

လူြှုသိြ္ပံောသာရြ်ြျားမဖစ်တသာ တောဂတဗဒနှင့် နိုင်ငံတရးသိြ္ပံောသာရြ်တို့ြှာ လူြှုောသာရြ်

ြျား၊ တဗဒောသာရြ်တအာက်တွင်သာ သင်ကကားြဲ့ရြါ သည်။ ထိုအြျနိ်ြှစ၍ ဥြတဒ၊ သြိုင်းနှင့် 

တောဂတဗဒ ောသာရြ်ြျားသည် လူြှုသိြ္ပံြညာရြ်နယ်ြယ် အတွင်း လူကကိုက်ြျားတသာ ောသာရြ်

ြျား မဖစ်လာြဲ့ြါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အထူးြျွန်ဆုံး ြညာရှင်ြျား စုတဝးရာ  

ြညာတရးရိြ်ခြုံ မဖစ်လာြဲ့ြါသည်။ ထိုြညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းြှာြင် မြန်ြာနိုင်ငံ ကကုံတတွ့လျက်ရှိ

တသာ စီးြွားတရးနှင့် လူြှုတရးမြဿနာြျားကို တထာက်မြသုံးသြ်သည့် သုတတသနစာတြ်းြျားလည်း

တြါ်ထွန်းလာြဲ့ဖြီး တနာင်တတြတ်၏ စီးြွားတရးဖွံ့ဖဖိုးြှုနှင့် နိုင်ငံတရး တောဂတဗဒဆိုင်ရာ အတမြြံ

အုတ်မြစ်ြျားကို စတင်ထူတထာင်နိုင်ြဲ့ြါသည ်(Taylor 2009)။

 ယင်းမဖစ်တြါ်တိုးတက်ြှုြျားနှင့်အတူ ထူးမြားတသာ တိုးတက်ြှုတစ်ရြ်ြှာ ၁၉၁၀ြုနှစ်တွင် 

ြညာ ရှင်တလးဦး (နိုင်ငံမြားသား ၃ဦးနှင့် မြန်ြာ ၁ဦး) တို့ ထူတထာင်တသာ မြန်ြာ့ သုတတသနအသိုင်း

အဝန်း (Burma Research Society) ထွက်တြါ် လာြဲ့မြင်းမဖစ်ြါသည်။ ဤအသိုင်းအဝန်း၏ ြထြ

ဆုံးအစည်းအတဝးတွင် ယင်းတို့၏ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအတွက် ရည်ရွယ်ြျက်ကို မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်  

အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံြျားရှိ ဝိဇ္ဇာသိြ္ပံနှင့် စာတြြညာရြ်ြျား ထွန်းကားတရးနှင့် တလ့လာသုံးသြ်ရန်ဟု

သတ်ြှတ်တဖာ်မြြဲ့ြါသည်။ (Selth 2010: 406) အဆိုြါသုတတသနလုြ်ငန်းြျားတွင် ကနဦးအစြိုင်း၌ 

အတနာက်တိုင်းြညာရှင်ြျားက လွှြ်းြိုးြဲ့တသာ်လည်း အြျနိ်ကကာလာသည်နှင့်အြျှ သက်ဆိုင်ရာ

ြညာရြ် နယ်ြယ်အသီးသီးတွင် ဦးတဆာင်နိုင်ြည့် ဗြာြညာရှင်ြျားကလည်း ြါဝင်တဆာင်ရွက်လာ

နိုင်ြဲ့ြါသည်။ BRS ြှ ထုတ်တဝမဖန့်ြျတိသာ သုတတသနြညာရြ်စာတြ်းြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် 

ထိုတြတ်က တြါ်ထွက်ြဲ့တသာ သုတတသနစာတြ်းစုစုတြါင်း၏ ၈၀ % ြန့် ရှိြဲ့ဖြီး အြျားအားမဖင့် လူြှု

သိြ္ပံနှင့် လူြှု ောသာရြ်ြျားနှင့် ဆက်စြ်လျက်ရှိြါသည်။ BRSြှထုတ်တဝတသာ သုတတသနစာတစာင်

သည် ၁၉၄၈ြှ ၁၉၇၄ြုနှစ်အထိ ရြ်တည်နိုင်ြဲ့ဖြီး တြ်ြတတာ်အစိုးရ စတင်ြဲ့စဉ်က အထီးကျန်
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ရြ်တည်တရးြူဝါဒကို ကိုင် စွဲြဲ့တသာတကကာင့် စာတစာင်ြှာလည်း ရြ်ဆိုင်းသွားြဲ့ရြါသည်။ (Kyi 

1977)  BRS ထူတထာင်နိုင်ြဲ့မြင်းသည် ထိုတြတ် ထိုအြါက အတရှ့တတာင်အာရှတဒသတစ်ြုလုံးတွင်  

ြထြဦးစွာတြါ်ထွန်းြဲ့တသာ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသန လုြ်ငန်းမဖစ်ြဲ့ြါသည်။ ယင်းသည် ရန်

ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ြညာတရးအဆင့်အတန်းနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ရည်ညွှန်းတနဖြီး ဖဗိတိသျှကိုလိုနီြျား

အတွင်း ထိြ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ရြ်အမဖစ် တရြန်းစားြဲ့ရာ ထိုတြတ်ကတြါ်ထွန်းြဲ့တသာ ြာလာယု

တက္ကသိုလ်ထက်ြင် နာြည်တကျာ်ကကား လူသိြျားြဲ့ြါသည်။ 

ြါလီြန် ဒီြိုကတရစီ ကာလ (၁၉၄၈-၁၉၆၂)
 ၁၉၄၈ြုနှစ်တွင် အဂဂလိြ်ကိုလိုနီေဝ လက်တအာက်ြှ လွတ်တမြာက်၍ လွတ်လြ်တရးရရှိြဲ့ဖြီး

သည့ ်တနာကြ်ိငု်းတငွ ်အားတကာင်းတသာ ြါလီြာနဒ်ြီိကုတရစစီနစြ်ှာလည်း လျငမ်ြန်စွာထနွ်းကားလာ

ဖြီး တနာက် ြီဒီယာနှင့် ြညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းတို့သည် အစိုးရ၏ ြူဝါဒြျားအတြါ် တထာက်မြ အကကံမြု

တြးသည့် ဒီြိုကတရစီြာန်တိုင်ကကီးြျားအမဖစ် တြါ်ထွက်လာြဲ့ြါသည်။ ထိုတြတ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံ

ရှိ  ြညာရှင်ြျားအတွက်   တရှေတြတ်ဟု တမြာစြှတ်မြုရတလတအာင် ယင်းတို့၏ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ

ကျွြ်းကျင်ြှုနှင့် လွတ်လြ်တသာ အတတွးအမြင်ြျားသည် အြျားမြည်သူက ယုံကကည်အားထားရတသာ 

လူ့တောင်အသိုင်း အဝိုင်း၏ တြါင်းတဆာင်ြျားအမဖစ် တလးစားြံြဲ့ရြါသည်။ ြညာတရး လွတ်လြ်ြှု

နှင့် လွတ်လြ်စွာ တဖာ်ထုတ်တမြာဆိုြွင့် ရရှိြဲ့တသာတကကာင့် ထိုတြတ်က တရြန်းစားြဲ့တသာ အယူဝါဒ

ြျားမဖစ်သည့် ြာက်စ်ဝါဒ၊ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ အတနာက်တိုင်းနှင့် ြိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓအတတွးအတြါ်ြျားကို

လည်း ကျယ်မြန့်စွာ တလ့လာသုံး သြ်နိုင်ြဲ့ြါသည် (Badgley 1969)။

 ၁၉၅၀အစြိုင်းတွင် ဝန်ကကီးြျုြ်ဦးနုက မြည်တတာ်သာစီြံကိန်းဟူ၍ ကကီးြားတသာ စီြံကိန်း

တစ်ရြ်ကို ြျြှတ်ြဲ့ဖြီး “သာယာဝတမြာတသာ နိုင်ငံတတာ်တစ်ရြ်ကို တရရှည်ဖွံ့ဖဖိုးြှုစီြံကိန်းြျားနှင့်

ြညာတရး ရင်းနှီးမြှြ်နှံြှုြျား တြါင်းစြ်၍ အတကာင်အထည်တဖာ်တဆာင်ရွက်သွားြည်”ဟု လြ်းညွှန်

ြဲ့ြါ သည် (Maung 1953)။ အဆိုြါစီြံကိန်းတွင် တြတ်ြီတက်ကကတသာ အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်၊

 အြြဲ့ ြူလတန်းြညာတရးစနစ် အသုံးလုံးစီြံြျက် ောသာမြန်လုြ်ငန်းြျားစသည့် လုြ်ငန်းစဉ်ြျား

ကို ထည့်သွင်း တရးဆွဲြဲ့ြါသည်။ ထို့မြင် မြည်တတာ်သာစီြံကိန်းမဖင့် အစိုးရြညာတတာ်သင်စနစ်ကို  

စတင် အတကာင်အထည်တဖာ်ြဲ့ဖြီး အတနာက်နိုင်ငံြျားရှိ အထူးသမဖင့် အတြရိကန်မြည်တထာင်စုရှိ 

ကြ္ဘာတကျာ် တက္ကသိုလ်ြျားတွင် ရာတြါင်းြျားစွာတသာ မြန်ြာလူငယ်တကျာင်းသားြျားကို တစလွှတ်

သင်ကကားတစြဲ့ြါ သည်။ 

 လွတ်လြ်တရးကာလတနာက်ြိုင်းတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ တကျာ်တစာသတင်းတကကာင့်

တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသား အြျားအမြားတက်တရာက်ြဲ့ကကရာ ောသာရြ်အသစ်ြျားမဖစ်တသာ  

လူြှုတရး ောသာရြ်နှင့် ြနုဿတဗဒောသာရြ်ြျားလည်း စတင်သင်ကကားြဲ့ြါသည်။ တောဂတဗဒ

ောသာရြ်ြှ မဖာထွက်လာတသာ စာရင်းအင်းြညာနှင့် ဝါဏိဇ္ဇတဗဒောသာရြ်ြျားလည်း သီးမြား

ြညာရြ်နယ် ြယ်ြျားအမဖစ် စတင် ရြ်တည်လာနိုင်ြဲ့ြါသည်။ ၁၉၅၀မြည့်နှစ်အစြိုင်းတွင်  

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် အာရှတွင် နာြည် အတကျာ်ကကားဆုံးတက္ကသိုလ်ြျားအဆင့်သို့ တရာက်ရှိြဲ့
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ဖြီး မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းသာြက နိုင်ငံမြားတိုင်းမြည်ြျားြှ ထူးြျွန်တသာတကျာင်းသား၊ တကျာင်းသူြျား  

ြညာဆည်းြူးရာ တက္ကသိလုက်ကီး မဖစလ်ာြါသည။်       ဖဗတိနိန်ိငုင်နံငှ့ ်ဥတရာြနိငုင်ြံျားြ ှြညာရငှြ်ျားလည်း 

ဧည့်သုတတသီြျား၊ ြါတြာက္ခြျားအမဖစ် လာတရာက် ြညာဖလှယ်ကကတသာတကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်

ကြ္ဘာ့ နိုင်ငံြျားအကကား  ြညာတရးနှီးတနှာဖလှယ်ြှုြျား အဆက်ြမြတ်ရှိြဲ့ြါသည်။ သို့ရာတွင်လည်း

မြန်ြာြညာတတ်ြျား အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ကိုလိုနီတြတ်၏ သြိုင်းအကကင်းအကျန်ြျားကို တွန်းလှန်

လိုတသာစိတ်ဓာတ်ြျား တမဖည်းမဖည်း မြင်းထန်လာဖြီး မြန်ြာ့အြျ ိုးသားတရး မြဿနာြျားအတြါ် 

နိုင်ငံတကာရှုမြင်ြျက်ြျားအတြါ် သံသယြျား လည်း ကကီးထွားလာြဲ့ြါသည်။ ထို့တနာက်တွင် ဗိုလ်ြျုြ်

ကကီးတနဝင်းအစိုးရ၏ နိုင်ငံမြားဩဇာလွှြ်းြိုးသည် ဟူတသာ စွတ်စွဲြျက်မဖင့် BRSကို မြည်တွင်းမြည်ြ 

ြညာရှင်ြျား၏ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်လျက် အဖြီးတိုင် ဖျက်သိြ်းြဲ့ြါသည်။13  

 ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထွက်ြါတြာက္ခြျားသည်လည်းနိုင်ငံ မြားတိုင်း မြည်ြျားရှိအထင်ကရ

တက္ကသိုလ်ြျားက ဖိတ်တြါ်ရာထူးတြးလိုသည့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတသာ အဆင့်အတန်းြျားကို ရရှိြဲ့ြါသည်။ 

ထို့မြင် နိုင်ငံတကာအသိအြှတ်မြုတသာ ြညာရြ်ဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းနှင့် ကြ္ဘာတကျာ်ြညာရှင်ြျား 

တြွးထုတ်တြးြဲ့သည့် တက္ကသိုလ်ဟုထင်တြါ်တကျာ်ကကားြဲ့သည်။ အထူးသမဖင့်သြိုင်း၊ ြထဝီနှင့်  

တောဂတဗဒ ြညာရြ်ြျားတွင် ကြ္ဘာတကျာ်ြညာရှင်ြျားနှင့် ယှဉ်တွဲအသိအြှတ်မြုြံြဲ့ရြါသည် 

(Kyi 1977)။ ၁၉၅၇ြုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ လူြှုသိြ္ပံတကာလိြ်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ြဲ့ဖြီး လူြှု

သိြ္ပံောသာရြ်ြျားအကကား ြူးတြါင်း သုတတသနတဆာင်ရွက်ရုံသာြက အတူတကွသင်ကကားနိုင်ြည့် 

ရည်ရွယ်ြျက်ြျားကို စတင် အတကာင်အထည် တဖာ်ြဲ့ြါသည်။ အဆိုြါ တကာလိြ်တအာက်တွင် သြိုင်း၊ 

စိတ်ြညာ၊ ြနုဿတဗဒ၊ လူြှုတရး၊ တောဂတဗဒနှင့် စာရင်းအင်းြညာဆိုင်ရာ ဌာနြျားကို စတင်ဖွင့်

လှစ်သင်ကကားတြးနိုင်ြဲ့ြါသည ်(ibid)။

 ထိတုြတက်ာလက    မြနြ်ာနိငုင်ရံှ ိ  တက္ကသိလုြ်ျားသည ် သီးမြားအြုြ်ျုြတ်ရးဆိငုရ်ာေတုအ်ဖွဲ့ြျား 

ရှိဖြီး ကိုယ်ြိုင်လွတ်လြ်စွာအုြ်ြျုြ်ြွင့် အမြည့်အဝရရှိြဲ့ကကြါသည်။ ဥြြာအားမဖင့် ရန်ကုန်

တက္ကသိုလ် တွင် တက္ကသိုလ်တကာင်စီတစ်ရြ်ဖွဲ့စည်းထားရှိဖြီး ြါတြာက္ခြျား၊ အစိုးရအရာရှိြျားနှင့် 

လူြှုတရးအဖွဲ့ အစည်းြျားြှ ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိြါသည်။ ထို့တနာက် သင်ကကားတရး

ဆရာ၊ ဆရာြ ကိုယ်စားလှယ်ြျားသာြါဝင်တသာ ဆီးနိတ်အဖွဲ့ကလည်း တကာင်စီအားအကကံမြုြွင့်ရှိ

ြါသည်။ ထို့အမြင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်လည်း ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုြျား လုြ်တဆာင်ြဲ့ဖြီး

တလ့ကျင့်တရးနှင့် နည်းြညာြံ့ြိုးြှုတို့ကို British Council14 , the Ford Foundation, the Asia Foun-

dation, the Fulbright Program and the Johns Hopkins University ြှ ရရှိြဲ့ြါသည်။  (Kyi et al. 

2000) ထို့မြင် အစိုးရြညာတတာ်သင်ြျား၊ စစ်ေက်အရာရှိြျားကိုလည်း အတြရိကန်မြည်တထာင်စုနှင့်

 အဂဂလန်နိုင်ငံသို့ နှစ်စဉ်တစလွှတ်နိုင်ြဲ့ဖြီး ယင်းသည်မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် အတနာက်နိုင်ငံြျားအကကား နည်း

ကြ်စွာ ြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်ြဲ့ကကသည့် သာဓကြျားြင်မဖစ်ြါသည် (Steinberg 2013)။ 

13 တဝယံတအာင်တရးသားတသာ ‘Revered Burma Research Society Founded 109 years ago” တဆာင်းြါးကို Irrawaddy ြှ
 ြတ်လ ၂၉ရက်၊၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် ဖတ်ရှုကိုးကားသည်။ https://www.irrawaddy.com/ specials/on-this-day/reveredburma- 
research-society-founded-109-years-ago.html
14 မဗိတိသျှတကာင်စီသည် ၁၉၄၆ ြုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဖြို့တွင် ရုံးစတင်ဖွင့်လှစ်ဖြီး တနာက်ြိုင်းတွင် စာကကည့်တိုက်၊ စာဖတ်
ြန်းနှင့် စာသင်ြန်းြျားကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ြဲ့သည်။ (British Council n.d.) 
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ဆိုရှယ်လစ်ကော်လှန်ကရးကာလ (၁၉၆၂-၁၉၈၈) 
 ၁၉၆၂ြုနှစ်တွင် အာဏာရရှိလာတသာ ဗိုလ်ြျုြ်ကကီးတနဝင်းလက်ထက်တွင်ြူ ြညာတရးနှင့်

သုတတသနစနစ်ြျားသည် လျင်မြန်စွာတမြာင်းလဲြဲ့ြါသည်။ ြထြတမြာင်းလဲြှုြှာ ြညာတရးစနစ်

တအာက်ရှိ အတန်းအဆင့်ဆင့်တွင် မြန်ြာောသာအား တကျာင်းသုံးောသာအမဖစ်သတ်ြှတ်ြဲ့ဖြီး  

အဂဂလိြ်ောသာ မဖင့် သင်ကကားလျက်ရှိတသာ သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျားနှင့်မြဌာန်းစာအုြ်ြျားအားလံုး

ကိုောသာမြန်ဆို သင်ကကားတစြဲ့ြါသည်။ ထိုြူဝါဒ၏ အဓိကရည်ရွယ်ြျက်ြှာ မြင်ြကြ္ဘာနှင့်

နှီးတနှာဖလှယ်၍ ဆန့်ကျင်ေက်အမြင်ြျား ြတြါ်ထွက်လာတစရန် ကာကွယ်လိုမြင်း မဖစ်ြါသည်။ 

ထို့မြင် တြ်ြတတာ်အစိုးရအတနမဖင့် ေွဲ့ရ ြညာတတ်ြျားသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းြျား (သို့ြဟုတ်) 

တြ်ြတတာ်အရာရှိြျားမဖစ်လာရန်လည်း ရည်ြှန်းြဲ့ ြါသည် (Callahan 2005)။ အတထွတထွအုြ်ြျုြ်

တရးဦးစီးဌာနအား စတင်တည်တထာင်ြဲ့ဖြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်း စနစ်၏ ဗဟိုတကျာရိုးအမဖစ် ထားရှိကာ

တအာက်တမြရြ်ရွာနှင့် အုြ်ြျုြ်တရးအဆင့်ဆင့်ြှ သတင်းအြျက် အလက်ြျား စုတဆာင်းရယူဖြီး ဗဟို

အစိုးရ၏ အုြ်ြျုြ်တရးယန္တရားြျားကို ြိုင်ြာစွာ ရရှိတနရန် တဆာင်ရွက် ြဲ့ြါသည် (Saw & Arnold 2014)။  

တအာက်တမြအဆင့်ြှ စုတဆာင်းရရှိြဲ့တသာ အတသးစိတ်စာရင်းအင်းနှင့် အြျက်အလက်ြျား လုြ်ငန်း

အစီရင်ြံစာြျားကို အသုံးြျ၍ လူထုအား ဆိုရှယ်လစ် လြ်းစဉ်တအာက်တွင် တြာင်းနှင်နိုင်ရန်ကကိုးစားြဲ့

ြါသည်။ ထိုတဆာင်ရွက်ြုံ တဆာင်ရွက်နည်းသည် အတမြြံအသုံးလုံးသင်တန်း ကဲသ့ို့တသာ မြည်လုံးကျွတ်

လှုြ်ရှားြှု အစီအစဉ်ြျ ိုးတွင် ကကီးြားစွာ တအာင်မြင်ြဲ့တသာ်လည်း  တတမြးညီတဆာင်ရွက်ရသည့် 

လုြ်ငန်းြျ ိုးသည် ြညာတရးကဏ္ဍနှင့် ြညာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျား အတွက်အသုံးြဝင်

ြဲ့ြါ။ ထိုလုြ်နည်းလုြ်ဟန်ြျားတကကာင့် တတမြးညီအထက်တအာက် သင်ကကားတရး ြုံစံြျားကိုမဖစ်ထွန်း

လာတစဖြီး တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျားအတနမဖင့်လည်း ြူလတန်းြှသည် တက္ကသိုလ်ထိဆရာ၊

ဆရာြြျား နှုတ်တိုက်သင်ကကားြှုကို အလွတ်သင်ယူသည့်အတလ့အထြျား လျင်မြန်စာကကီးထွား 

လာြဲ့ြါသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျား၏ ြိုင်းမြားတဝဖန်တဆွးတနွးြွင့်၊

လွတ်လြ်စွာတတွးတတာကကံဆြွင့်ြျား ဆုံးရှုံးြဲ့ဖြီး အစိုးရ၏ အယူဝါဒတစ်ရြ်တည်းအတြါ် ြြှိတ်ြသုံ 

ယုံကကည်လိုက်နာရသည့်စနစ်ြျား ထွန်းကားလာြဲ့ြါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာြြျားအတနမဖင့်လည်း

နိုင်ငံတတာ်က ြျြှတ်ထားတသာ စီြံကိန်းြျားကို အတကာင်အထည်တဖာ်သည့် ကကားြံတဆာင်ရွက်

သူြျားအမဖစ်သာ သတ်ြှတ်ြဲ့ဖြီး သင်ကကားတရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ်ြျားအတြါ် အတကာင်းအဆိုးတလ့လာ

သုံးသြ်တုန့် မြန်နိုင်ြွင့် ြျားလည်း ဆိတ်သုဉ်းြဲ့ြါသည်။ 

 ဤဆိုရှယ်လစ်တတာ်လှန်တရးကာလတွင် လူြှုသိြ္ပံောသာရြ်သည် အစိုးရ၏ အသုံးြျ

ြံမဖစ်လာဖြီး ြျ ိုးဆက်သစ်တကျာင်းသားြျားအား  ဆိုရှယ်လစ်လြ်းစဉ်အား ရိုတသတလးစားစွာ 

အတကာင်အထည် တဖာ်ကကြည့်ဝန်ထြ်းြျားအမဖစ် ဦးတည်သင်ကကားြဲ့ြါသည်။ လူြှုသိြ္ပံောသာရြ်

တအာက်ရှိ တောဂတဗဒ စာရင်းအင်းြညာနှင့် ဝါဏိဇ္ဇတဗဒောသာရြ်ြျားအား သီးမြားြွဲထုတ်၍ 

စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်အမဖစ် မြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြဲ့ဖြီး ဆိုရှယ်လစ်လြ်းစဉ်အတွက် စီြံကိန်းြျားတရးဆွဲရန်

နှင့် စီြံကိန်းနှင့်အညီ စီြံြန့်ြွဲ တတ်ရန် ဦးစားတြးသင်ကကားြဲ့ြါသည်။ နိုင်ငံတရးသိြ္ပံောသာရြ်အား
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တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင်သင်ကကား တနရာြှ ဖယ်ထုတ်၍ ဗဟိုနိုင်ငံတရးတက္ကသိုလ်အမဖစ် တမြာင်းလဲ

ဖွဲ့စည်း၍ မြန်ြာ့ဆိုရှယ်လစ်လြ်းစဉ်ြါတီ ၏ တကဒါတကျာင်းအမဖစ် ထူတထာင်ြဲ့ြါသည်။ (Kyi 1977) 

 ဤကာလတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ သုတတသနကိုတဆာင်ရွက်ကကတသာ အဖွဲ့အစည်းသုံးရြ်စတင်

တြါ်ထနွ်းြဲြ့ါသည။် ယင်းတိုြ့ှာ တက္ကသိလုအ်သီးသီးတငွရ်ှကိကတသာ ြညာရြဆ်ိငုရ်ာဌာနြျား၊အထူးမြု

သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို တကာက်ယူြွင့်ရှိတသာသီးသန့်အစိုးရ

ဌာန ြျား မဖစက်ကြါသည။်  ယတန့အထ ိတဆာငရ်ကွလ်ျကရ်ှတိသာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစြ် ုမဖစသ်ည့ဗ်ဟို

စာရင်း အင်းအဖွဲ့သည် ထိုတြတ်ကတြါ်ထွန်းြဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ြုမဖစ်ြါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်း

သုံးရြ်စလုံး သည် အစိုးရအဖွဲ့၏ တကာ်ြတီြွဲတစ်ရြ်မဖစ်တသာ သုတတသနြူဝါဒလြ်းညွှန် ေုတ်အဖွဲ့

၏ ကကီးကကြ်ကွြ် ကဲြှုတအာက်တွင် ထားရှိြဲ့ြါသည်။ ထိုသို့သုတတသီြျားကို တိကျတသာလြ်းညွှန်ြှု

တြး၍ တဆာင်ရွက်တစြဲ့ တသာ်လည်း အြျ ိုးသားြူဝါဒသုတတသနစွြ်းရည်ြှာ မြင့်တက်သင့်သတလာက်

ြမြင့်လာြဲ့ြါ။ ြို၍ဆိုးရွားသည်ြှာ လွတ်လြ်စွာသုတတသနတဆာင်ရွက်ြွင့် ြရှိတသာသုတတသီြျား

အတနမဖင့် အစိုးရအာဏာစက် တအာက်တွင် ဗဟိုစီြံကိန်းတရးဆွဲတရး၏နိုင်ငံတရးဦးတည်ြျက်ြျားကုိ

တထာက်ြံအတည်မြုတြးနိုင်တသာ သတင်းအြျက်အလက်ြျားကိုသာ တရွးြျယ်တင်မြြှုြျားလည်း 

စတင်မဖစ်ြွားလာြဲ့ြါသည်။ (Raynaud 2014) ထို့အမြင် အတမြြံရြ်ရွာနှင့်တကျးလက်ြျားြှ တကာက်ြံ

ရရှိတသာ အတသးစိတ်အြျက်အလက်ြျား သည် (ဥြြာ ကုန်ြစ္စည်းတစ်ြျ ိုးစီအလိုက် ထုတ်လုြ်ြှု၊ 

တရာင်းြျြှု၊ အိြ်တထာင်စုအလိုက်သုံးစွဲြှု ကိန်း ဂဏန်းအတိအကျြျားနှင့် အြျနိ်ြိုင်းအလိုက်

တမြာင်းလဲတိုးတက်ြှုြျား) ြူဝါဒအတကာင်အထည်တဖာ်ြှုနှင့် ရလဒ်တအာင်မြင်ြှုအတြါ် သုံးသြ်

ဆန်းစစ်မြင်းထက် ဗဟိုဦးစီးစီြံကိန်းစနစ်အရ ကိန်းဂဏန်းြျားမဖင့် အစီရင်ြံရန်အတွက်သာ မဖစ်ြဲ့

ြါသည်။ ြို၍တိကျရှင်းလင်းတသာဖွံ့ဖဖိုးြှုရလဒ်ကုိ တိကျစွာရည်ညွှန်းတြး နိုင်တသာ အြျက်အလက်

ြျားမဖစ်သည့် လူတစ်ဦးြျင်းစီဝင်တငွတိုးတက်ြှု၊ စက်ြှုလုြ်ငန်းတစ်ြုြျင်းစီ၏ ကုန်ထုတ်စွြ်း

ရည်တိုးတက်ြှု၊ သောဝအရင်းအမြစ်ြျားသုံးစွဲြှုနှုန်းတို့ကိုြူ တကာက်ယူတလ့လာသုံးသြ်မြင်း 

ြမြုြဲ့တသာတကကာင့် အစိုးရ၏ြူဝါဒြျား ထိတရာက်အသုံးဝင်ြှုအတြါ် သုံးသြ်အကကံမြုနိုင်မြင်းြရှိြဲ့ြါ။ 

ထိုတြတ်ကအစိုးရ၏ြူဝါဒနှင့် လိုက်တလျာညီတထွြမဖစ်တသာ ကိန်းဂဏန်းအြျက်အလက်ြျားကုိ 

မြည်သူ အြျားသိသာရန် ထုတ်မြန်တကကညာြဲ့မြင်းလည်း ြရှိြဲ့ြါ။ 

 ၁၉၆၂ြုနှစ် တြ်ြတတာ်အစိုးရအာဏာသိြ်းစဉ်ကာလကြင် တက္ကသိုလ်တကျာင်းြျားသည် 

နိငုင်တံရး လှုြရ်ှားြှုြျား၏ ဗဟိြုျကြ်မဖစလ်ာြဲြ့ါသည။် ဇလူိငု ်၇ရကအ်တရးအြင်းဟ ုသြိငု်းတငွြ်ဲတ့သာ  

၁၉၆၂ြုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းရှိ တကျာင်းသားသြ္မဂအတဆာက်အအုံအား 

ဗုံးြွဲဖျက်ဆီးမြင်းြှ အစမြု၍ တကျာင်းသားအတရးအြင်းြျားလည်း တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် 

ဆက်တိုက် မဖစ်ြွားြဲ့ြါသည်။ တကျာင်းသားထုအတွင်း တက်ကကလှုြ်ရှားြှုြျား မြင်းထန်လာြည်ကို

စိုးရိြ်တသာ တြ်ြတတာ်စိုးရကလည်း ၁၉၆၄ ြုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ြညာတရး အက်ဥြတဒကို မြဌာန်း

သတ်ြှတ်၍ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ တကာလိြ်ြျားကို ြင်ြတက္ကသိုလ်ြျားြှ ြွဲထုတ်လျက် သီးမြားရြ်တည်

တစြဲ့ြါသည်။ ထိုအက်ဥြတဒအရ ရန်ကုန်နှင့် ြန္တတလးတက္ကသိုလ်ြျားသည် အဆင့်တလျာ့ြျြံြဲ့ရဖြီး

ဝိဇ္ဇာသိြ္ပံတက္ကသိုလ် ြျားအမဖစ် တမြာင်းလဲဖွဲ့စည်းြဲ့ြါသည်။ ကျွြ်းကျင်ောသာရြ်အလိုက်ဖွဲ့စည်း
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ထားတသာ တကာလိြ်ြျား ကိုလည်း တက္ကသိုလ်ြျားအမဖစ် အဆင့်မြှင့်တင်ြဲ့ြါသည်။ ဥြြာအားမဖင့်

တဆးတက္ကသိုလ်၊ စိုက်ြျ ိုးတရး တက္ကသိုလ်နှင့် စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်ြျားဟူ၍ သီးမြားတြါ်ထွက်လာ

ြဲ့ြါသည် (Thein 2004)။ ဤအက်ဥ ြတဒသည် အဆင့်မြင့်ြညာတရးတွင် ြရှိြမဖစ်လိုအြ်တသာ

ောသာရြ်ြျားအကကား တြါင်းစည်းတလ့လာြှု ကို ြတြျာက်တစကာ ကွဲမြားစုံလင်တသာ တက္ကသိုလ်

တကျာင်းသားေဝြျားကိုလည်း ဆိတ်သုဉ်းတစြဲ့ြါသည်။ ၁၉၇၀ တနာက်ြိုင်းတွင်ြူ အဆိုြါတက္ကသိုလ်

ြျားကို တနရာတဒသအလိုက်ြါ ကွဲကွဲမြားမြား ရှိတနတစရန် တမြာင်းတရွ့ဖွင့်လှစ်ြဲ့ဖြီး ြညာတရးဝန်ထြ်း

ြျားအားလည်း နိုင်ငံမြားသွားလာြွင့်နှင့် သုတတသန ညီလာြံြျားတက်တရာက်ြွင့်တို့ကို ြိတ်ြင်မြင်း

စသည့် ကန့်သတ်ြှုြျားမဖင့် ထိန်းြျုြ်လာြဲ့ြါသည် (Smith 1992) ။ထို့အတူ နိုင်ငံမြားြညာရှင်ြျား

ကလည်း မြန်ြာနိုင်ငံသို့ လာတရာက်ရန် လွန်စွာြဲယဉ်းလာ ြဲ့ြါသည်။ 

 ၁၉၆၀ြုနှစ်နှင့် ၁၉၇၀ြုနှစ် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ြုအကကာ မဖစ်ြွားြဲ့တသာ ဆိုရှယ်လစ်တတာ်လှန်တရး  

ကာလ၏ ြညာတရးစနစ် အတမြာင်းအလဲြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သုတတသနစနစ် အတြါ် ြျားစွာ 

သက်တရာက်ြဲ့ရာယင်း၏အကျ ိုးဆက်ြျားကို ယတန့ထက်တိုင် တတွ့ကကုံြံစားတနရဆဲမဖစ်ြါသည်။ 

မြနြ်ာ ့ဆိရုယှလ်စလ်ြ်းစဉြ်ါတ၏ီ သတောတရားအယဝူါဒနငှ့ ်ြညာတရးစနစအ်တြါ် ဗဟိဦုးစီးစနစမ်ဖင့ ်

စီြံြန့်ြွဲြှုသည် ြညာတရးသင်ရိုးညွှန်းတြ်းတစ်ြုလုံးကို တမြာင်းလဲတစြဲ့ကာ ယြင်ကတဒသအတွင်း

တအာင်မြင် တကျာ်ကကားြဲ့တသာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လစ်ဖရယ်ြညာတရးစနစ်ကို လုံးဝဆိတ်သုဉ်းတစြဲ့

ြါသည်။ ထို့အမြင် ၁၉၇၃ြုနှစ်တွင် မြင်ဆင်မြဌာန်းြဲ့တသာ တက္ကသိုလ်ြညာတရးဥြတဒအရတက္ကသိုလ်

တစ်ြုြျင်းစီ၏ စီြံ အုြ်ြျုြ်ြွင့်အာဏာကို ဗဟိုတက္ကသိုလ်တကာင်စီ (သို့ြဟုတ်) တက္ကသိုလ်ြညာတရး

တကာင်စီသို့ အြ်နှံြဲ့ရဖြီး တက္ကသိုလ်ြျားကြိြိေဏ္ဍာတငွကို စီြံြန့်ြွဲြွင့်လုံးဝရြ်ဆိုင်းြဲ့ရြါသည်။

ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရ၏ လြ်းညွှန်ြှုတအာက်တွင် သုတတသန၊ ြရီးသွားလာမြင်းနှင့် ြုံနှိြ်မဖန့်တဝမြင်း

တို့ကို အစိုးရ ြွင့်မြုြျက်အရသာ တဆာင်ရွက်ြွင့်ရှိဖြီး ြါရဂူသင်တန်းြျားလည်းဖျက်သိြ်းြဲ့ြါသည်။ 

အထူးမြုောသာရြ်ြျားမဖစ်တသာ ြနဿတဗဒနှင့် ဒဿနိကတဗဒောသာရြ်ြျားလည်း စီြံြန့်ြွဲြှု

အလွဲြျားတအာက်တွင် တြျာက်ကွယ်ြဲ့ရ ြါသည်။ (ibid) နည်းြညာနှင့် အသက်တြွးဝြ်းတကျာင်း

ြညာရြ်ဆိုင်ရာ တလ့ကျင့်ြျ ိုးတထာင်တရးကို အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်တွင် တက်တရာက်ကကြည့်

တကျာင်းသားတိုင်း ြမဖစ်ြတနသင်ကကားရြည်ဟူ၍ သတ်ြှတ်ညွှန်ကကားြဲ့ဖြီး တဒသတကာလိြ်ြျား

ကိုလည်း နိုင်ငံအနှံတွင်ဖွင့်လှစ်ကာ အသက်တြွးဝြ်း တကျာင်းြညာရြ်ြျား ကို ၂နှစ်ကကာသည်အထိ

 တက္ကသိုလ်အဆင့်တွင် သင်ကကားတစြဲ့ြါသည်။ တက္ကသိုလ် တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျားအတနမဖင့် 

တဒသတကာလိြ်ဖြီးစီးဖြီးြှသာ ယင်းတို့သင်ယူရြည့် ောသာရြ် ြျားကို တနာက်ထြ် ၂နှစ် ဆက်လက်

သင်ကကားြွင့်ရှိတသာတကကာင့် ောသာရြ်ဆိုင်ရာ သိရှိကျွြ်းကျင်ြှု လည်း အားနည်းြဲ့ရြါသည်။ 

 ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရ၏ အထီးကျန်ရြ်တည်တရးြူဝါဒအရ အတနာက်နိုင်ငံြျား၏ ဩဇာလွှြ်းြိုးြှု

ကို စိုးရိြ်တသာတကကာင့် ြညာရှင်ြျားကို နိုင်ငံမြားသို့တစလွှတ်မြင်းအား ရြ်ဆိုင်းြဲ့ြါသည်။ ြညာရြ်

ဆိုင်ရာ နှီးတနှာဖလှယ်ြှု အြွင့်အလြ်းြျားကို အမြားဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံြျားမဖစ်တသာ ဆိုဗီယက်

မြည်တထာင်စုနှင့် အတရှ့ဥတရာြနိုင်ငံြျားသို့သာ တစလွှတ်ြဲ့ြါသည်။ ထို့တကကာင့်မြန်ြာြညာရှင်

ြျားအတနမဖင့် အမြားနိုင်ငံတကာတရးရာ အတမြအတနြျားနှင့် ြညာရြ်ဆိုင်ရာတိုးတက်ြှုြျားအား
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အလှြ်းတဝးြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် ဆယ်စုနှစ် ၇ြုအကကာ နှစ်တြါင်း ၇၀ ြန့် ရြ်တည်ြဲ့တသာ BRS နှင့်

ယင်း၏ဂျာနယ်တို့ြှာလည်း အတနာက် နိုင်ငံြျား၏ မြည်တွင်းတရးကို ဝင်တရာက်စွက်ဖက်တနတသာ 

ကိရိယာအမဖစ် စွတ်စွဲ၍ အဖြီးတိုင်ဖျက်သိြ်းြဲ့ ြါသည်။ 

ေပ်မကော်အစိုးရကာလ ၁၉၈၈-၂၀၁၁
 ၁၉၈၈ တကျာင်းသားအတရးအြင်းမဖစ်ြွားဖြီး စစ်တြ်ြှဒီြိုကတရစီအတရးတတာ်ြုံကို အင်အားသုံး 

ဖဖိုြွင်းဖြီးသည့်အြါ နိုင်ငံတတာ်တရားဥြတဒစိုးြုိးတရးနှင့် ဖငိြ်ဝြ်ြိမြားတရးတကာ်ြတီကတက္ကသိုလ်

အသီးသီးကို ၂နှစ်ြန့် ရြ်နားြဲ့ြါသည်။ ထိုြှတဆက်တည်း တနာက်ြိုင်းနှစ်ြျားတွင်လည်း  

တကျာင်းသားအတရး အြင်းမဖစ်တြါ်ြှုကို တားဆီးရန်အလို့ငှာ တက္ကသိုလ်တကာလိြ်ြျားကုိ 

ကကိြ်ဖန်ြျားစွာ တကျာင်းြိတ်ရြ်နား မြင်းမြုလုြ်ြဲ့ြါသည်။ (Skidmore & Wilson 2008) 

 ြို၍အတရးြါတသာ တမြာင်းလဲြှုြှာြူ တက္ကသိုလ်တကာလိြ်ြျားအကကား တနရာတဒသအလိုက်

လည်း တကာင်း၊ သင်ကကားြှုြိုင်းအရလည်းတကာင်း၊ အုြ်ြျုြ်တရးအရလည်းတကာင်း ြွဲမြားစီြံကွြ်ကဲ

ြဲ့ြါသည်။  ၁၉၉၂ ြုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဖြို့၌ အတဝးသင်တက္ကသိုလ်တစ်ရြ်ကို ဖွဲ့စည်းထူတထာင်ြဲ့ဖြီး

တကျာင်းြရဝိဏ်ြျားအတွင်း စာသင်ကကားမြင်းကုိ တလျာ့နည်းတစဖြီး တကျာင်းသားြျားစုရုံးြှုကုိ

ကာကွယ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ အတဝးသင်သင်တန်းြျားကို ဖွင့်လှစ်တစြဲ့ြါသည်။ (Koon-Hong 2014) 

သက္ကရာဇ်၂၀၀၀ မြည့်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ြျားအားလုံး မြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖြီးသည့်တိုင် တကျာင်းသား

အြျားစုြှာ အတဝးသင်တက္ကသိုလ် ြျားြှတဆင့် ြညာသင်ကကားလျက်ရှိြါသည်။ အတဝးသင်

တက္ကသိုလ်ြျားတွင် မြဌာန်းစာအုြ်၊  သင်ကကားတရးတထာက်ကူြှတ်စုြျားနှင့် အိြ်စာြျားကို အဆင်သင့်

သုံးစွဲနိုင်တအာင် စီစဉ်တြးထားသမဖင့် တကျာင်း စာသင်တဆာင်ြျားတွင် လာတရာက်သင်ယူရန်ြ

လိုအြ်တတာ့တြျ။ (Hla Tint 2014) အတဝးသင်စနစ်ကို တဝဖန်သူြျားကြူ ဤစနစ်သည်တကျာင်းသူ၊  

တကျာင်းသားြျားအတနမဖင့် ေွဲ့လက်ြှတ်ရရုံြှတြါး သိသင့် သိအြ်တသာ ြညာရြ်ဆိုင်ရာကျွြ်းကျင်

ြှုနှင့် အရည်အတသွးြျားကို လုံးဝြရရှိနိုင်ဟု သုံးသြ်ြဲ့ြါသည်။ (Win 2015) ယတန့ထက်တိုင် အတဝး

သင်သင်တန်းြျား၏ သင်ကကားတရးြုံစံြျားသည် ြတမြာင်းလဲတသးြဲ အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်တွင်

တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားအြျားဆုံး သင်ကကားလျက်ရှိတသာ စနစ်လည်း မဖစ်တနြါသည်။ (NESP 

2015) 

 ၁၉၈၉ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၀၄ ြုနှစ်အတွင်း တက္ကသိုလ်တကာလိြ်ြျားသည် ၃၂ ြုြှ ၁၅၄ ြုအထိ

လျင်မြန်စွာတိုးြွားလာြဲ့ြါသည်။ ထိုသို့မဖစ်ရမြင်းြှာ တကျာင်းသားအတရအတွက် တိုးြွားလာမြင်း

သာြက တက္ကသိုလ်တကာလိြ်ြျားကို တဒသအနှံ့အမြားတွင် ြွဲမြားထူတထာင်လိုြှုလည်း မဖစ်ြါသည်။ 

(Chinline 2018) ထင်ရှားတသာဥြြာတစ်ရြ်ြှာ ၂၀၀၁ ြုနှစ်တွင် ရန်ကုန်စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်

အား ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်အနီးတွင်ရှိတနရာြှ ၂၅ကီလိုြီတာြန့်တဝးကွာတသာ ရန်ကုန်ဖြို့မြင်ရှိ ရွာ

သာကကီးဖြို့သစ်သို့ နယ်တမြြွဲတစ်ြုတိုးြျဲ့ဖွင့်လှစ်ကာ ြထြနှစ်ြှ တနာက်ဆုံးနှစ်အထိ သင်တန်းြျား

ကို ဖွင့်လှစ်သင်ကကား တစြဲ့ြါသည်။ နဂိုြူလ တက္ကသိုလ်နယ်တမြတွင်ြူ ေွဲ့လွန်သင်တန်းြျားကိုသာ

ဆက်လက်သင်ကကားြဲ့ြါသည်။ ထိုအြါသင်ကကားတရးဝန်ထြ်းြျားအတနမဖင့် တက္ကသိုလ်နယ်တမြနှစ်ြု
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အကကား ကူးလူးတနရဖြီး လြ်းတြါ်တွင်သာ အြျနိ်ကုန်လူြန်းမဖစ်ြဲ့ရြါသည်။ 

 ထို့အမြင် အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ် အသီးသီးသည် ယင်းတို့နှင့်ြညာရြ်ြျင်းနီးစြ်တသာ

ဝန်ကကီးဌာန ၁၃ ြုတအာက်တွင် ကွြ်ကဲကကီးကကြ်ြှုကို တမြာင်းလဲထားရှိြဲ့ဖြီး ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန

ြှာြူ တက္ကသိုလ် တကာလိြ်စုစုတြါင်း၏ ထက်ဝက်ြန့်သာ စီြံြန့်ြွဲြွင့်ရှိြဲ့ြါသည်။ အစိုးရကြူ

ထိုသို့တဆာင်ရွက်မြင်းသည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနြျား၏ လုြ်ငန်းြျားကိုြံ့ြိုးတဆာင်ရွက်နုိင်

ရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု တမြာကကားြဲ့ြါသည်။ (ibid) ထိုသို့အသစ်ဖွဲ့စည်းြဲ့တသာ တက္ကသိုလ်တကာ

လိြ်အသီးသီးသည် ြင်ြတက္ကသိုလ်ကကီးြျား နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အရင်းအမြစ်နည်းြါးြဲ့ဖြီး (ဥြြာ

ကျယ်မြန့်၍စုံလင်တသာ စာကကည့်တိုက်ြျားြရှိမြင်း) ောသာရြ်အနည်းငယ်ကိုသာ သင်ကကားနိုင်

သည့်အြွင့်အလြ်းရှိြဲ့ြါသည်။ သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျားကိုလည်း တလျှာ့ြျြဲ့ဖြီး ောသာရြ်ြျားကို ြိုြို

ကျဉ်းတမြာင်းစွာသင်ကကားြဲ့ြါသည်။ လူြှုသိြ္ပံောသာရြ်ြှာြူ သီးမြားသင်ြဲ့မြင်းတကကာင့် လူြှုတရး

သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအတွက် ကကီးြားတသာ သက်တရာက်ြှုြျားရှိြဲ့ြါ သည်။ ဆရာ၊ ဆရာြြျား

အတနမဖင့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျား ဆက်လက်တဆာင်ရွက်တနတသာ်လည်း တက္ကသိုလ်တကျာင်း

အသီးသီးြှ ထုတ်တဝလျက်ရှိတသာ ဂျာနယ်စာတစာင်ြျားတွင်သာ ယင်းတို့၏  သုတတသနစာတြ်းြျား

ကို တရးသားထုတ်မြန်နိုင်ြဲ့ြါသည်။ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ြျားနှင့် အဖွဲ့အစည်း ြျားနှင့် ြူးတြါင်း

တဆာင်ရွက်ရန် တားမြစ်ကန့်သတ်ထားတသာတကကာင့် လူြှုသိြ္ပံသုတတသနလုြ်ငန်းြျား သည် ြိုြို

အထီးကျန်လာဖြီး ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် နိုင်ငံ့၏လိုအြ်ြျက်ြျားကို မဖည့်ဆည်းနိုင်မြင်းြရှိြဲ့ြါ။ 

   

ဖပုဖပင်ကဖပာင်းလဲကရးကာလ ၂၀၁၁-ယခု
 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် နှစ်တြါင်းြျားစွာ တြ်ြတတာ်အစိုးရ၏ အာဏာရှင်လွှြ်းြိုးြှုနှင့် နိုင်ငံတကာ

အထီးကျန်ရြ်တည်ြှု ြူဝါဒြျားကို ြျြှတ်ဖြီး ၂၀၁၁ ြုနှစ်တွင် မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး အစီအစဉ်ြျား 

ကို စတင်တဆာင်ရွက်ြဲ့ရာ ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် အတထွတထွတရွးတကာက်ြွဲကို တအာင်မြင်စွာ ကျင်းြ

တဆာင်ရွက်နိုင်ြဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၃ ြုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ ကူညီတထာက်ြံ့တရး အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်

တြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းလျက် နိုင်ငံတကာအကူအညီြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်တရးဆိုင်ရာ သတောတူညီြျက်

စာြျုြ် တနမြည်တတာ်သတော တူညီြှုကို ြျုြ်ဆိုနိုင်ြဲ့ဖြီး စီးြွားတရး မြုမြင်တမြာင်းလဲတရးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတရး

လုြ်ငန်းြျားတွင် ြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်တရးလုြ်ငန်းြျားကို စတင်အတကာင်အထည်တဖာ် တဆာင်ရွက်

ြဲ့ြါသည်။ ထိုြှစ၍ ၂နှစ်အတွင်း စီးြွားတရးနှင့်ဖွံ့ဖဖိုးြှု တိုးတက်တအာင်မြင်ြဲ့ြါသည်။

 အတရှ့တတာင်အာရှ နိုင်ငံြျားတွင် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှြ်နှံြှုနှင့် နိုင်ငံတကာကူညီတထာက်ြ့ံြှု

ြျား အတွက် တနာက်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ြုဟု ယူဆြံရတသာ မြန်ြာနိုင်ငံအတနမဖင့် ထိုမြုမြင်တမြာင်းလဲတရး

လုြ်ငန်း ြျားစတင်သည့်ကာလြှစ၍ ကကီးြားစွာတမြာင်းလဲြဲ့ရာ ြညာတရးကဏ္ဍအတွက် အတရးြါ

တသာ လူြှုတရး ြူဝါဒြျားလည်း မြုမြင်တမြာင်းလဲြှုစတင်ြဲ့ြါသည်။ ထို့တနာက် ြညာတရးဆိုင်ရာမြုမြင်

တမြာင်းလဲြှုြျားသည် ၂၀၁၅ြုနှစ်တွင် တရွးတကာက်တင်တမြှာက်မြင်းြံရတသာ အြျ ိုးသားဒီြိုကတရစီ 

အဖွဲ့ြျုြ်အစိုးရ တနာက်ြိုင်းတွင် ြိုြိုလျင်မြန်စွာ တမြာင်းလဲတိုးတက်ြဲ့ြါသည်။  ၂၀၁၁ြုနှစ်ြတိုင်ြင်က 

မြန်ြာနိုင်ငံသည် အတရှ့တတာင်အာရှနိုင်ငံြျားထဲတွင် အစိုးရ၏ အသုံးစရိတ်ြျား၌ ကာကွယ်တရး



46

အသုံးစရတိသ်ည ်ကျန်းြာတရးနငှ့ ်ြညာတရးအသုံးစရတိြ်ျားထက ်ြိြုိ ုြျားမြားြဲတ့သာ တစြ်တုည်းတသာ 

နိုင်ငံ မဖစ်ြါသည်။ (Turnell 2011) ၂၀၁၂ ြုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ တငွတကကးအဖွဲ့အစည်းြျား၏ ြံ့ြိုး

ကူညီြှုမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မြည်သူ့ေဏ္ဍာစီြံြန့်ြွဲြှု စနစ်သစ်တစ်ရြ်ကို တအာင်မြင်စွာစတင်

ထူတထာင်ြဲ့ဖြီးတနာက် ြညာတရးနှင့် ကျန်းြာတရးကဏ္ဍြျားတွင် မြည်သူ့ေဏ္ဍာရင်းနှီးမြှြ်နှံြှုြျားကုိ

ြိုြိုတဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ ထို့တနာက် ၂၀၁၅ ြုနှစ်အထိ ကျန်းြာတရး၊ ြညာတရးနှင့် လူြှုတရးဆိုင်ရာ

အသုံးစရိတ်ြျားကို ေတ်ဂျက်တိုးမြှင့်ြျထား ြဲ့ဖြီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေတ်ဂျက်အစီရင်ြံစာအရထိုနှစ်က

ေတ်ဂျက်တွင် ကျန်းြာတရး၊ ြညာတရးနှင့် လူြှုတရးဆိုင်ရာ ရသုံးြန့်ြှန်းတြျလျာထားြှုသည် အြျား

ဆုံးမဖစ်လာြဲ့ြါသည်။ ဖြီးြဲ့သည့်ကာလြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက ၂၀၀၉ ြှ ၂၀၁၃ ြုနှစ်၄နှစ်အတွင်း

ြညာတရးဆိုင်ရာ ေတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်သည် တလးဆြန့် တိုးမြှင့်လျာထားနိုင်ြဲ့ဖြီး ကျန်းြာတရး

ဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်ြှာြူ ၉ဆြန့် တက်လာတကကာင်း သိရှိရြါသည်။ ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် တရွးတကာက်

တင်တမြှာက်ြံရတသာ အရြ်သားအစိုးရလက်ထက်တွင်ြူ ယင်းမြုမြင်တမြာင်းလဲတရး နှင့်အတူ 

ကျန်းြာတရးနှင့် ြညာတရးအသုံးစရိတ်ြျားလည်း ထိုထက် ြိုြိုတိုးတက်ြဲ့ြါသည်။ 

 ၂၀၁၅ ြနုစှတ်ငွ ်တကတ်ရာကလ်ာတသာ အြျ ိုးသားဒြီိကုတရစအီဖွဲ့ြျုြအ်စိုးရသည ်မြနြ်ာနိငုင် ံ၏ 

အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်ကို ြိုြို လျင်မြန်စွာ မြုမြင် တမြာင်းလဲြှုလုြ်ငန်းြျား စတင်ြဲ့ဖြီး အြျ ိုးသား

ြညာတရးကဏ္ဍြဝူါဒ ၂၀၁၆-၂၀၂၁ ကိ ုြျြတှအ်တကာငအ်ထညတ်ဖာတ်ဆာငရ်ကွြဲ်ြ့ါသည။် အဆိြုါြဝူါဒ

 အရ အဆင့်မြင့်ြညာတရးတွင် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို အဆင့်မြင့်တဆာင်ရွက်ရြည်ဟုလြ်းညွှန်

ြဲ့ြါသည်။ အစိုးရသည် အြျ ိုးသားြညာတရး ြူဝါဒတကာ်ြရှင်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းြဲ့ဖြီး ယင်းတကာ်ြရှင်

၏ စီြံြန့်ြွဲြှု တအာက်တွင် တက္ကသိုလ်ြါတြာက္ခြျုြ်ြျား တကာ်ြတီကိုလည်း ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းကာ 

တက္ကသိုလ်ြျား အဆင့်မြှင့်တင်တရး မြုမြင်တမြာင်းလဲတရးနှင့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို အားတြးမြှင့်

တင်တရးဆိုင်ရာြူဝါဒ ြျားကို ြျြှတ်တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ သုတတသန အစည်းအတဝးြျားကိုလည်း 

ဆက်တိုက် တဆာင်ရွက်ြဲ့ဖြီး စာတြ်းဖတ်ြွဲြျား၊ စာတြ်းတဆွးတနွး ြညာတရးနှီးတနှာဖလှယ်ြွဲြျားကုိ

လည်း တက္ကသိုလ်တကာလိြ်ြျား အသီးသီးတွင် စတင်တဆာင်ရွက်လာသမဖင့် ထိုအဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်

ြျားနှင့် သုတတသီြျားအတွက် ြိြိတို့၏ သုတတသနစာတြ်းြျားကို စတင်ဖတ်ရှုြွင့်၊ တင်မြြွင့်ရရှိ

ြဲ့ြါသည်။ ထို့တနာက် ြထြဦးဆုံးအကကိြ် အမဖစ် သုတတသနစနစ်တစ်ရြ်ကိုြည်သို့ြည်ြုံမြန်လည်

မြုမြင်ရြည်ဆိုသည့် လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ်ကိုလည်း စတင်သတ်ြှတ်မြဌာန်းြဲ့ြါသည်။ သို့ရာတွင်

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် နှစ်တြါင်းြျားစွာ ရရှိြဲ့တသာ သြိုင်း အတြွဆိုး၊ လူြှုတရးနှင့် နိုင်ငံတရးအတြွအနှစ်၊

စီးြွားတရးနှင့် နိုင်ငံတကာတရးရာ အတမြအတနြျားတကကာင့် လူြှုသိြ္ပံသုတတသနလုြ်ငန်း၏ မဖစ်တြါ်

တိုးတက်ြှုြှာလည်း တနှးတကွးတနဆဲမဖစ်ြါသည်။ ယြု လာြည့် အြန်းတွင် ယင်းကဏ္ဍအသီးသီး၏ 

သုတတသနစနစ်အတြါ်သက်တရာက်ြှုြျားအား အကျယ်တဝင့် တဆွးတနွးသွားြည်မဖစ်ဖြီး သုတတသန

လုြ်ငန်းြျားတွင် ြါဝင်သူြျား၏ အြန်းကဏ္ဍကိုလည်း တင်မြတဆွးတနွးသွားြည် မဖစ်ြါသည်။ 
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၂၊၃။ လူမှုကရးနှင့် နိုင်ငံကရး ကနာက်ခံ 
နိုင်ငံတရးနယ်ြယ် အထီးကျန်ရြ်တည်မြင်းနှင့် စီးြွားတရးမြစ်ဒါဏ်ြတ်
သတ်ြှတ်ြျက်ြျား
 ၁၉၆၂ ြုနှစ်ြှ ၁၉၈၈ ြုနှစ်အတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံသည် အထီးကျန်ရြ်တည်ြဲ့ဖြီး ထိုကာလ

အတွင်း နိုင်ငံတတာ်အစိုးရြှ နိုင်ငံတကာနှင့်အဆက်မဖတ်ကာ အထူးသမဖင့် အတနာက်နိုင်ငံြျားနှင့်

အဆက်အသွယ် မဖတ်တတာက်ြဲ့ြါသည်။ ၁၉၈၀ မြည့်နှစ်ြျားတွင် ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံြျားသည် ဖက်

ြလိုက်နိုင်ငံြျားအသင်း ကဲ့သို့ ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြျားမဖင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားသည့်နိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့

ြျားနှင့်လည်း အဆက်မဖတ်ြဲ့ သည်အထိ အထီးကျန် ရြ်တည်ြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် တဒသအတွင်းတွင်

ဖွဲ့စည်းထားတသာ အတရှ့တတာင် အာရှနိုင်ငံြျားအသင်း (အာဆီယံ) တို့နှင့်လည်း ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်

မြင်းြရှိေဲ ယင်းအသင်းကကီးသို့ ဝင်တရာက်ရန် ြျက်ကွက်ြဲ့ြါသည်။ ထိုရလဒ်ြျားတကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 

ြညာတရးစနစ်သည်နိုင်ငံတကာ တရစီးတကကာင်းထဲြှ ဖယ်ြွာြဲ့ဖြီး အထီးကျန်ရြ်တည်ြဲ့ရြါသည်။ထုိ

တြတ်ထိုအြျနိ်က ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ ြျားမဖစ်တသာ အတရှ့ဂျာြနီ၊ ြိုလန်၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံစတသာနိုင်ငံ

ြျားတွင်သာ နိုင်ငံတတာ်ြှ တရွးြျယ်တစလွှတ်ြဲ့တသာ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းအြျ ို့သာ ေွဲ့လွန်သင်တန်းြျားသို့

တက်တရာက်ြွင့်ရြဲ့ကကဖြီး ယင်းတို့ သင်ကကား ြဲ့ကကရတသာြညာရြ်ြျားြှာလည်း အထူးမြု တလ့လာ

ရသည့် ြညာရြ်ြျားမဖစ်တသာ နျူကလီးယားသိြ္ပံ၊ စစ်ဖက်နည်းြညာနှင့် အင်ဂျင်နီယာြညာရြ်

ြျားသာ မဖစ်ြဲ့ြါသည်။ သို့တသာ်လည်း အစိုးရအတနမဖင့် အြျ ို့တသာ အာရှနိုင်ငံြျားနှင့် ဆက်ဆံတရး

ကို ဆက်လက်ထိန်းသိြ်းြဲ့ဖြီး အထူးသမဖင့်ဂျြန်အစိုးရနှင့် လည်း ရင်းနှီးစွာြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြဲ့

ြါသည်။ 

 ထိုအတထွတထွအားနည်းြျက်ြျားတကကာင့် ၁၉၈၈ြုနှစ်တွင် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်၏ တနာက်ြိုင်း

ကာလအမဖစ် ဒီြိုကတရစီအတရး လှုြ်ရှားြှုြျားမဖစ်ြွားြဲ့ဖြီးတနာက် တြ်ြတတာ်ြှအကကြ်းဖက်  

ဖဖိုြွင်းြှုြျားလည်း မဖစ်ြဲ့ရာ ထိုအကကြ်းဖက်ြှုအတြါ် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းြှလည်း စီးြွားတရး

မြစ်ဒါဏ်ြတ် သတ်ြှတ်မြင်းမဖင့် မြန်လည် တုန့်မြန်တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ ထိုအြျနိ်ြှစ၍ မြန်ြာနိုင်ငံ

သည် အတနာက်နိုင်ငံြျားနှင့် လုံးဝအဆက်အသွယ်မြတ်တတာက်ြဲ့ြါသည်။ ထို့တကကာင့် ၁၉၉၀မြည့်

နှစ်အလွန်ြှစ၍ ၂၀၁၂ြုနှစ်အထိ မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံြျင်းြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ကကတသာ  

တက္ကသိုလ်အြျင်းြျင်း အမြန်အလှန် ြညာတတာ်သင်ြျား တစလွှတ်တရးကိစ္စ၊ နိုင်ငံတကာသုတတသီ

ြျားနှင့်ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တရးကိစ္စြျားလည်း ရြ်ဆိုင်းြဲ့ရြါသည်။ အတြရိကန် တက္ကသိုလ်ြျား

အတနမဖင့်လည်း မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်ြျားနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တသာ သုတတသနလုြ်ငန်း

ြျားကိုလည်းြျက်ြျင်းရြ်ဆိုင်းြဲ့ြါသည်။ (Martin 2010) ထိုအဆက်မဖတ်ြှုတကကာင့် မြည်တွင်း

သုတတသီြျားအတနမဖင့် နိုင်ငံတကာ ြညာတတာ်သင် အြွင့်အလြ်းြျား ဆုံးရှုံးလျှင်သာြက  

နိုင်ငံရြ်မြားတွင် မဖစ်တြါ်တမြာင်းလဲ တိုးတက်လျှက်ရှိတသာ သုတတသနတရ စီးတကကာင်းနှင့်လည်း  

ကင်းကွာြဲ့ြါသည်။ သို့တသာ် ဤတနရာတွင် ြျွင်းြျက်အတနမဖင့် အြျ ို့တသာ တကျာင်းသားြျားြှာြူ  

နိုင်ငံသားြညာတတာ်သင်ြျားကို ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးြျင်းအတနမဖင့် တလျှာက်ြိုင်ြွင့်ရှိထားတသာ တကကာင့်  

တြျ ို့တသာ တကျာင်းသားြျားြှာြူ နိုင်ငံရြ်မြားတွင် ြညာသင်ကကားြွင့် ြျားလည်း ဆက်လက်ရရှိ  
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ြဲ့ြါသည်။ သို့တသာ် အဆိုြါ တကျာင်းသားြျားြှာ လူနည်းစုမဖစ်ဖြီး အထူးသမဖင့် ဖြို့တြါ်ရှိ  

ဝင်တငွတတ်နိုင်တသာ တကျာင်းသားအြျားစုသာ မဖစ်ရာ ယင်းတို့အတနမဖင့် ယင်းြညာရြ်ြျားကုိ

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြည်သို့ ြည်ြုံ မြန်လည်အသုံးြျတကကာင်းကိုြူ ြသိရှိရြါတြျ။ ထိုတြတ်အြါက  

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ြညာရှင်ြျားအတနမဖင့် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖဖိုးြှုနှင့် နိုင်ငံတကာ သုတတသနတရစီးတကကာင်း

ြျားတွင် မဖစ်တြါ်တိုးတက်လျက်ရှိတသာ အတမြအတနအရြ်ြျားကို အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံြျားတွင် ကျင်းြ

တလ့ရှိသည့် သုတတသနအစည်းအတဝးြျားတွင် တက်တရာက် ြါဝင်ြွင့်ရမြင်းကသာ ရရှိကကြါသည်။ 

အထူးသမဖင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် စကဂာြူနိုင်ငံတို့တွင် တဆာင်ရွက်တသာ ညီလာြံြျားြှ အြျ ို့တသာ

အြျက်အလက်ြျားကို တင်မြတဆွးတနွးြွင့် ရရှိြဲ့ကကြါသည်။ အြျ ို့တသာတကျာင်းသားြျားြှာြူ  

ဩစတတးလျနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ တို့ရှိ တက္ကသိုလ်ြျားတွင် တက်တရာက် သင်ကကားြွင့်လည်း

ရရှိြဲ့ကကြါသည်။ ထိုတြတ်က နိုင်ငံတတာ်အစိုးရ၏ ကန့်သတ်ြျက်တစ်ရြ်ြှာ ထိုသို့နိုင်ငံမြားသို့

ြညာတတာ်သင် သွားတရာက်ကကတသာ တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျား၏ ြိသားစုြျားကို ထိုတကျာင်းသူ၊

တကျာင်းသားြျား နှင့်အတူ သွားတရာက်ြွင့်ြမြုေဲ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း၌သာ တနထိုင်ရြည်။ ထို့တနာက်  

ထိုတကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျား အသုံးမြုြည့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အြျက်အလက်ြျားကိုလည်း စစ်တဆး

စိစစ်ရ ြည်ဟူတသာြံဝန်ြျက်ြျားမဖင့် ြိြိတို့၏ြိသားစုြျားကို ြထိြိုက်တစနိုင်တအာင် ကန့်သတ်ြှု

ြျားလည်း တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ 

 အြျ ို့တသာ နိုင်ငံတကာ သုတတသီြျားကလည်း မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့်အရာရှိကကီးြျား၏

ြွင့်မြုြျက်အရ မြည်တွင်းသို့လာတရာက်၍ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်ြွင့်ရှိတသာ်လည်း

ယင်းတို့တဆာင်ရွက်ြည့် သုတတသနတြါင်းစဉ်ြျားသည် ြျားတသာအားမဖင့် အစိုးရ၏ ြွင့်မြုြျက်မဖင့်

တဆာင်ရွက်ရတသာတကကာင့် သြိုင်းနှင့်ယဉ်တကျးြှုတရးရာ ကိစ္စြျားကသာ တဆာင်ရွက်ြွင့်ရြဲ့ြါသည်။

အေယ်တကကာင့်ဆိုတသာ် အဆိုြါအတကကာင်းအရာြျားသည် နိုင်ငံတရးကင်း၍ တေးကင်းတသာ

သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအမဖစ် သတ်ြှတ်ြျက်တကကာင့် မဖစ်ြါသည်။ (Skidmore 2005) ထိုသို့ 

တဆာငရ်ကွသ်ည့ ်အတမြအတနြျားတငွြ် ူ   သတုတသနြတူောငြ်ျားသည ် အစိုးရက  လုံးဝြျုြက်ိငုထ်ားဖြီး 

အဆိုြါ သုတတသနစာတြ်းြျားသည်လည်း လူထုအတွင်းသို့ မဖန့်ြျြိွင့်ြရရှိကကြါ။ (Farrelly 2016) 

မြည်တွင်း၌တဆာင်ရွက်တသာ သုတတသနအြျားစုြှာြူ တြ်ြတတာ်အစိုးရ၏ ဆင်ဆာေုတ်တွင်  

တရားဝင်မဖတ်သန်းြွင့်မြုြျက် ရဖြီးြှသာ ထုတ်တဝြွင့်ရှိ တသာတကကာင့် ထိုစာတြ်းြျားကို တရးသား

ကကတသာ အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်တကျာင်းြျားရှိ ြါတြာက္ခြျားနှင့် ြညာတရးဝန်ထြ်းြျားအတနမဖင့်  

အဆိုြါစာတြ်းြျားတွင် ြိြိကိုယ်ကို ြိြိတာဝန်ယူ၍ စိစစ်ရြည်ဟူ၍ ြှတ်ယူကာတဆာင်ရွက်တလ့ရှိ

ကကြါသည်။ (Selth 2017) 

လူမှုနယ်ပယ် လွေ်လပ်ကသာသုကေသနအြွဲ့အစည်းများ 
 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြထြဦးစွာတြါ်ထွန်းလာတသာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားသည် နိုင်ငံတရးအရ  

တက်ကကလှုြ်ရှားသူအြျ ို့၏ တမြတအာက်လှုြ်ရှားြှုအသွင်မဖင့် သတင်းအြျက်အလက် စုတဆာင်း

ယူမြင်းြှတန လူြှုတရးအတကကာင်းအရာြျားအတြါ် သက်တရာက်ြှုရှိတနသည့်ကိစ္စရြ်ြျားကို ဆန်းစစ်
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တလ့လာရာြှ စတင်မဖစ်ထွန်းလာြဲ့ြါသည်။ အြျ ို့တသာ အြျက်အလက်ြျားသည် စစ်အုြ်ြျုြ်တရး

ယန္တရားတအာက်တွင် ကကြ်တည်းစွာတနထိုင်ကကရတသာ လူထု၏စားဝတ်တနြှုအတနအထားြျားကုိ

အတထာက်အထားရယူမြင်းြှ တဆာင်ရွက်ကကြဲ့ြါသည်။ ၁၉၉၀ အတစာြိုင်းကာလြျားတွင် ကြ္

ော့ကုလသြ္မဂ၏ကျန်းြာတရးနှင့် ြညာတရး ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းြျားကလည်း မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း

ရှိကတလးသူငယ်ြျားနှင့် ြိသားစုြျား၏ ကျန်းြာတရးကို တလ့လာဆန်းစစ်သည့် လုြ်ငန်းြျားမဖင့်

စတင်ကာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်လာြဲ့ြါ သည်။ ထိုအြျနိ်က မြန်ြာနိုင်ငံအစိုးရ

ြျြှတ်ထားတသာ တထာင်စုနှစ်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖဖိုးြှု ရည်ြှန်းြျက်ြျားသည် အြျားအားမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ

ကူးစက်တရာဂါြျားမဖစ်တသာ HIV, TB နှင့် ငှက်ဖျားတရာဂါတို့ကို တိုက်ဖျက်တရးဆိုင်ရာ စီြံြျက်ြျား

နှင့် ဆက်စြ်လျက်ရှိဖြီး ယင်းတို့နှင့် ြတ်သက်သည့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျား လည်း စတင်တြါ်ထွက်

ြဲ့ြါသည်။ ထိုသို့ စတင်တြါ်ထွက်လာတသာ ကျန်းြာတရးနှင့် လူြှုတရးဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျား

ကို တကာင်းြွန်စွာ တဆာင်ရွက်နိုင်ြည့် အရည်အြျင်း မြည့်ဝတသာ ြညာရှင်ြျား ြရှိတသာတကကာင့်

တြ်ြတတာ်အစိုးရအတနမဖင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် လူြှုတရးအဖွဲ့အစည်းြျား၏

ဝန်ထြ်းြျားကို နိုင်ငံမြားတွင်ြညာသင်ကကားြွင့်ကို အကန့်အသတ်မဖင့် စတင်ြွင့်မြုြဲ့ြါသည်။ 

 ၁၉၉၇ြုနှစ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် ထူးမြားတသာ အတကွ့အတမြာင်းမဖစ်သည့်တဒသ

တွင်းဆိုင်ရာ အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းသို့ အဖွဲ့ဝင်အမဖစ်ဝင်တရာက်ြဲ့တသာ နှစ်လည်းမဖစ်ြါသည်။  

အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်မဖစ် လာသည်နှင့်အြျှ တဒသတွင်းတွင် ကျင်းြတသာ နှစ်စဉ် အစည်းအတဝးြျားသာ 

ြက ရံဖန်ရံြါကျင်းြတသာ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ အစည်းအတဝးြျားတွင်လည်း မြန်ြာနိုင်ငံြှ တာဝန်ရှိ

သူြျား စတင်တက်တရာက် တဆွးတနွးရန် အြွင့်အလြ်း တြါ်ထွက်လာြဲ့ြါသည်။ ထိုမြင်ဆင်ြှုြျားနှင့်  

အစည်းအတဝးြျားကို တကာင်းြွန်စွာ တက်တရာက်နိုင်ရန် နိုင်ငံမြားတရးဝန်ကကီးဌာနတအာက်တွင်  

မြန်ြာြဟာဗျူဟာတလ့လာတရးနှင့် နိုင်ငံတကာတလ့လာတရးဆိုင်ရာ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းကို  

ြထြဦးဆုံးတသာ Think-Tank အမဖစ် စတင်ဖွဲ့စည်းြဲ့ြါသည်။ ထို့တနာက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်  

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံတရးဌာနကို ြထြဦးဆုံးအကကိြ် စတင်ဖွင့်လှစ်ြဲ့ဖြီး တနာက် အာဆီယံတရးရာ

ဆိုင်ရာဌာနတစ်ြုကိုလည်း တွဲဖက်၍ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို စတင်တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။  

သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ မြည့်နှစ်ြျားတွင် MISISသည် သုတတသနစာတြ်းဖတ်ြွဲြျားကို ကျင်းြြဲ့ဖြီး  

အထူးသမဖင့် အာဆီယံတဒသတွင်း တြါင်းစည်းတရးနှင့် ြတ်သက်သည့် စီးြွားတရးကဏ္ဍြှ လိုအြ်ြျက် 

ြျားနှင့် ြတ်သက်၍ တဆွးတနွးြွဲြျားကို တဆာင်ရွက်ြဲ့ရာ သုတတသနစာတြ်းဖတ်ြွဲြျားသို့ အဖငိြ်းစား

တောဂတဗဒြညာရှင်ြျား၊ ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းရှင်ြျားနှင့် ရန်ကုန်စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်ြှ ြါတြာက္ခနှင့် 

ဆရာ၊ ဆရာ ြြျားလည်း စတင်တက်တရာက် တဆွးတနွးတင်မြြွင့်ရရှိြဲ့ကကြါသည်။ 15

လူသားချင်းစာနာကထာက်ထားကရးဆိုင်ရာနယ်ပယ်- နာဂစ်မုန်ေိုင်း
 ၂၀၀၈ ြုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ နာဂစ်ြုန်တိုင်းတကကာင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းြှတန၍ မြန်ြာ

 နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူ့အြွင့်အတရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်ြျားသာြက လူသားြျင်း စာနာတထာက်ထားမြင်း

15 ၂၀၁၄ ြုနှစ်တွင် ရန်ကုန်စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်ကို အဂဂလိြ်လိ ုYangon Institute of Economics ြှ Yangon 
University of Economics ဟုတမြာင်းလဲြဲ့သည်။
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ဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်ြျားနှင့်ြတ်သက်၍ စတင်ဝင်တရာက်တဆွးတနွးလာြဲ့ရာ တြ်ြတတာ်အစိုးရအတနမဖင့်

ကကီးြားတသာ နိုင်ငံတကာဖိအားတြးြှုြျားကိုလည်း စတင်ြံစားလာြဲ့ရြါသည်။ ထိုအတမြအတန

တွင် တြ်ြတတာ်အစိုးရသည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တရးကိစ္စြျားကုိ  

စတင်တမဖတလျာ့ြဲ့ဖြီး အထူးသမဖင့် လူသားြျင်း စာနာတထာက်ထားသည့် အကူအညီတြးတရးကိစ္စရြ်

ြျားတွင် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ရန် သတောတူညီြဲ့ြါသည်။ ထို့တကကာင့် နာဂစ်ြုန်တိုင်းအလွန်ကာလ

ဆိုင်ရာ မြန်လည်ထူတထာင်တရးနှင့် လူသားြျင်းစာနာတထာက်ထားတရးဆိုင်ရာ အတထာက်အြံ့တြး

တရးကိစ္စရြ်ြျားနှင့် စြ်လျဉ်း၍ အာဆီယံ နှင့် ကြ္ဘာ့ကုလသြ္မဂတွင် ဖွဲ့စည်းထားတသာ သုံးြွင့်ဆိုင်

အဖွဲ့နှင့် စတင်ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ ထိုြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြျက်တကကာင့် နာဂစ်အလွန်

မြန်လည်ထူတထာင်တရးလုြ်ငန်းြျားတွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျားက စတင်ဝင်တရာက်ြါဝင်ြွင့်

ရရှိြဲ့ကကဖြီးတနာက် လူသားြျင်း စာနာတထာက်ထားမြင်းဆိုင်ရာ နယ်ြယ်တစ်ရြ်သည်လည်း စတင်

မဖစ်ထွန်းလာြဲ့ြါသည်။ 

 ထိုသို့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်မြင်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်  

နှစ်တြါင်း ၄၀ နီးြါးြန့် အထီးကျန်ရြ်တည်ြဲ့မြင်းက စတင်တမဖတလျာ့ြဲ့ဖြီးတနာက် နိုင်ငံမြားအစိုးရ

ြျားကလည်း ကြ္ဘာ့ကုလသြ္မဂလက်တအာက်ြံ ဌာတနအစီအစဉ်ြျားြှတဆင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ

လူြှုတရးအဖွဲ့အစည်းြျားကို စတင်ြျတိ်ဆက်ကာ အားတြးတဆာင်ရွက်လာြဲ့ကကြါသည်။ အဆိုြါ

ြျတိ်ဆက်တဆာင်ရွက်ြှုသည် တနာင်တစ်ြျနိ်တွင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်ရှိ 

အတိုက်အြံအင်အားစုနှင့်လည်း ြျတိ်ဆက်ြှုရရှိတအာင် တဆာင်ရွက်ြဲ့မြင်းနှင့်လည်း ဆက်စြ်တန

ြါသည်။ (Stokke 2018) ထိုအြါ လူြှုတရးအသင်းအဖွဲ့ြျားအတနမဖင့်လည်း ရြ်ရွာအတမြမြုဖွံ့ဖဖိုး

တရးလုြ်ငန်းြျားြှတဆင့် အလှူရှင်နိုင်ငံြျား နှင့်အစိုးရအကကား တြါင်းကူးသဖွယ်စတင်တဆာင်ရွက်

လာနိုင်ကကြါသည်။ (Mullen 2016) အမြားတသာ ြညာရြ်ဆိုင်ရာတတွ့ရှိြျက်ြျားအရ နိုင်ငံတကာ

အတထာက်အြံ့ြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း သုတတသနလုြ်ငန်းြျား စတင်တြါ်ထွက်လာရန်  

ြျားစွာ အတထာက်အကူမြုြဲ့ြါသည်။ ထိုအတထာက်အြံ့ြျားသည် ကနဦးကာလြျားတွင်  

လူြှုတရးနယ်ြယ်ြျားမဖစ်တသာ သောဝကြ်တေးြျား၏ ကယ်ဆယ်တရးလုြ်ငန်း ြျားနှင့်  

အသက်တြွးဝြ်းတကျာင်း လုြ်ငန်းြျားဆိုင်ရာ တလ့လာဆန်းစစ်ြျက်ြျားတွင် အတမြြံြဲ့ြါသည်။  

ထို့တကကာင့် နာဂစ်ြုန်တိုင်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားနှင့် ယင်းတို့၏မဖစ်တြါ်

တိုးတက်ြှုကို သြိုင်းတစ်တကွ့ အတမြာင်းအလဲမဖစ်တစြဲ့တသာ ဝြ်းနည်းစရာအမဖစ်အြျက်တစ်ရြ်  

မဖစ်ြဲ့ြါသည်။ 

ေီမိုကကရစီနယ်ပယ် ဖပုဖပင်ကဖပာင်းလဲကရးနှင့် ဖပန်လည်ဖပုစုပျ ိုးကထာင်ကရး
 မြန်ြာနိုင်ငံရှိ သုတတသနသြိုင်းတကကာင်းတွင် အတရးြါတသာ ကိစ္စတစ်ရြ်ြှာ သုတတသန

လုြ်ငန်းြျားကို တအာင်မြင်စွာ တဆာင်ရွက်နိုင်ြည့် လိုအြ်တသာ သတင်းအြျက်အလက်ြျားစုတဆာင်း

မြင်းနှင့် ြတ်သက်၍ ကကီးြားတသာ အလှည့်အတမြာင်းတစ်ရြ် မဖစ်တစမြင်းြင် မဖစ်ြါသည်။ ၂၀၀၈  

ြုနှစ်တွင် ထိုအတမြအတနအရြ်ရြ်သည် တကာင်းြွန်စွာ တိုးတက် မဖစ်တြါ်လာနိုင်ဖြီးတနာက်ြိုင်း  
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မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း ြထြဦးဆုံးအကကိြ် စတင်တကာက်ြံရရှိြဲ့တသာ သတင်းအြျက်အလက်ြျားကုိ 

လည်း နိုင်ငံတကာ ညွှန်ကိန်းြျားနှင့် ဆက်စြ်နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ြျက်ြျား စတင်တဆာင်ရွက်လာနိုင်

ြဲ့ြါသည်။ ထိုအြျနိ်က မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း အုြ်ြျုြ်တရးဆိုင်ရာအတကကာင်းအရာြျားနှင့် စြ်လျဉ်း၍  

အမြားနိုင်ငံြျားနှင့် ဆက်စြ် နှိုင်းယှဉ်နိုင်တသာ ညွှန်းကိန်းြျားရရှိြှုြှာ အလွန်အြင်း နည်းြါးလျက်

ရှိတကကာင်း World Wide Governance Indicators ြှ တထာက်မြ တဝဖန် ြဲ့ြါသည်။16  ထိုြှတဆင့်  

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းစဉ်ြျား တတရွ့တရွ့ တမြာင်းလဲ လာြဲ့ဖြီးတနာက် နိုင်ငံ၏

 အုြ်ြျုြ်တရး ဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းြျားလည်း စတင် တကာင်းြွန်စွာ မဖစ် တြါ် တိုးတက်ြဲ့ဖြီး ထိုြှတဆင့်  

ဒီြိုကတရစီ အသွင်ကူးတမြာင်းတရးကို စတင်နိုင်ြည့် ၂၀၁၀ တရွးတကာက်ြွဲအား ကျင်းြနိုင်ြဲ့ြါသည်။ 

ထိုတရွးတကာက်ြွဲအဖြီး တြါ်ထွန်းလာတသာ အရြ်သား အစိုးရတစ်ရြ်ြှာလည်း ၂၀၁၃ ြုနှစ်တွင်  

စီးြွားတရးနှင့် လူြှုတရးဆိုင်ရာ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရးြူတောင် FESR ဟူ၍ စတင်တရးဆွဲ မြဌာန်း

ြဲ့ဖြီး နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်ြျားနှင့်လည်း တနမြည်တတာ်တွင် သတောတူညီြှု စာြျုြ် ြျုြ်ဆို၍

 ဖွံ့ဖဖိုးတရး ကဏ္ဍြျားတွင် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ရန် စတင် ကကိုးြြ်း တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင်

အစိုးရနှင့် အစိုးရြဟုတ်တသာ အဖွဲ့အစည်းြျား၊ လူြှုတရးအဖွဲ့အစည်းြျား၊ သုတတသီြျားနှင့်  

အမြား အဖွဲ့အစည်းြျား အကကား ြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်ြှု အသွင်မဖင့် FESR တအာက်တွင် အတရးကကီး

တသာ သုတတသန လုြ်ငန်းစဉ် နှစ်ရြ်ကိုလည်း စတင် တဖာ်ထုတ်ြဲ့ြါသည်။ ြထြလုြ်ငန်းစဉ်ြှာ  

သောဝ တွင်းထွက်အရင်းအမြစ်ြျား တူးတဖာ်ထုတ်လုြ်မြင်းဆိုင်ရာ ြွင့်လင်းမြင်သာြှု ညွှန်းကိန်း

အစီအစဉ်နှင့် ဒုတိယ အစီအစဉ်ြှာ နိုင်ငံသားြျား၏ ေတ်ဂျက်တို့ မဖစ်ြါသည်။ ထိုအစီအစဉ် ၂ရြ်

တအာက်တွင် မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းြျားကို ဦး တဆာင် တဆာင်ရွက်ကကတသာ ဝန်ကကီးဌာနြျား

အတနမဖင့်လည်း အထက်ြါ လုြ်ငန်းစဉ်ြျားကို သင်ယူ၍လုြ်၊ လုြ်၍သင်ယူ ဟူသည့် ြုံစံမဖင့်စတင်

အသက်ဝင် အတကာင်အထည် တဖာ်ြဲ့ကကြါသည်။ ထိုအြျနိ်က သောဝ တွင်းထွက် တူးတဖာ်ထုတ်

လုြ်မြင်းဆိုင်ရာ ြွင့်လင်းမြင်သာြှု လုြ်ငန်းတွင် ြါဝင်တဆာင်ရွက်ြဲ့သည့် အစိုးရ ြဟုတ်တသာအဖွဲ့

အစည်းတစ်ရြ်၏ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ တဖာ်ထုတ်တမြာကကားြျက်အရ ထိုလုြ်ငန်းစဉ်ြှ ရရှိလာတသာ  

EITI အစီရင်ြံစာသည် နိုင်ငံတတာ်၏ သောဝ အရင်းအမြစ်ြျားဆိုင်ရာ သတင်းအြျက်အလက်ြျား  

ြှန်ကန်တိကျြှုနှင့် ြိုင်ြာတသာ ြျဉ်းကြ်ြှုြျား၏ အကျ ိုးတကျးဇူးြျားကို အစိုးရက ြိုြို သိရှိလာရြါ  

သည်ဟု တမြာကကားြဲ့ြါသည်။ ြည်သို့ြင် ဆိုတစကာြူ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရးကို တဆာင်ရွက်တနတသာ  

အသွင်ကူးတမြာင်းတရးကာလ အစိုးရတစ်ရြ် အတနမဖင့် ယြင်က ဆင်ဆာ မဖတ်တတာက်ြဲ့တသာ အတရး

ြါသည့် လျှ ို့ဝှက်သတင်းြျားနှင့် မြင်ြသို့ ထုတ်တဖာ်တမြာကကားမြင်း ြရှိတသာ အစိုးရဆိုင်ရာ သတင်း

အြျကအ်လက ်ြျားကိ ုြထြဆုံးအကကြိ ်မြညသ်သူို ့ သရိှနိိငုရ်န ်ထတုတ်ဖာ ်တမြာကကားမြင်းသညြ်ငလ်ျင် 

ထိုတြတ်ကမြုမြင် တမြာင်းလဲတရး အစီအစဉ်ြျား၏ တအာင်မြင်ြှုတစ်ရြ်မဖစ်ြဲ့ြါသည်။ 

 ထို့အမြင် အြျ ို့တသာ တစာင့်ကကည့်တလ့လာသူြျား၏ သုံးသြ်ြျက်အရ ထိုတြတ်က တာဝန်ယူြဲ့

ရသည့် အရြ်သား တစ်ြိုင်းအစိုးရအတနမဖင့် ယင်း၏ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရးလုြ်ငန်းြျား၏ တထာက်ြံ

16 သက်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းြျားြှာအသံနှင့်တာဝန်ြံြှု၊ အစိုးရ၏ထိတရာက်ြှု၊ စည်းြျဉ်းြျား အရည်အတသွး၊ တရားဥြတဒစိုး
ြိုးတရး၊ အကျင့်ြျက်မြစားြှုြျား ထိန်းြျုြ်ြှုတို့မဖစ်သည်။ ၂၀၀၈ ြုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံသည် ဤအညွှန်းကိန်း အားလုံးအတွက် 
၅ ရာြိုင်နှုန်း တအာက်တွင် ရှိသည်။
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ယုံကကည်ြှုကို ရရှိနိုင်ရန် လူြှုတရးသုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဖက်တလြ်းြှ တမဖတလျာ့ြှုတြးြဲ့

သည်ဟုလည်း နားလည်၍ရြါသည်။ ြည်သို့ြင်ဆိုတစကာြူ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အတရးအရာကိစ္စြျားကုိ  

စိတ်ဝင်တစား သုတတသနတဆာင်ရွက်ကကြည့်စိတ်ဝင်စားြှုြျား ြျားမြားလာသည်နှင့်အြျှ ထိုမဖစ်

တြါ်တိုးတက်ြှုြျားြှတဆင့် ယြင်က စူးစြ်းတလ့လာြွင့်ြရတသာ အတရးကကီးသည့် အစိုးရလုြ်ငန်း

ြိုင်းဆိုင်ရာနယ်ြယ်ြျားတွင်ြါ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို စတင်တဆာင်ရွက်လာနိုင်ြဲ့ကကြါသည်။ 

(Farrelly 2016) အြျ ို့တသာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားကလည်း အစိုးရအား လူြှုသိြ္ပံသုတတသန

လုြ်ငန်းြျား၏  အတရးြါြှုကို ဆက်လက်တိုက်တွန်း နှိုးတဆာ်ြဲ့ရင်း ထိုအဆိုြါ သုတတသန 

လုြ်ငန်းြျားကို လွတ်လြ်စွာတဆာင်ရွက်နိုင်ြည့် သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားကိုလည်း ဖွဲ့စည်း

တည်တထာင်ြွင့်မြုရန် ဆက်လက်တိုက်တွန်းြဲ့ြါသည်။  ထိုတိုက်တွန်းြျက်ြျား၏  ရလဒ်အမဖစ် ၂၀၁၁  

ြုနှစ်တွင် မြန်ြာ့ဖွံ့ဖဖိုးြှုဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ် သုတတသနအဖွဲ့ ကို စတင် တည်တထာင်နိုင်ြဲ့ဖြီးတနာက်  

ထိုအဖွဲ့အစည်းသည် နိုင်ငံ၏စီးြွားတရးနှင့်် ဒီြိုကတရစီတရးရာမြုမြင် တမြာင်းလဲြှုြျား၏ လိုအြ်ြျက်

ြျားအတွက် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို စတင်တဆာင်ရွက်တြးြဲ့ကကြါသည်။ တဖက်တွင်လည်း  

အြျ ိုးသားဒီြိုကတရစီအဖွဲ့ြျုြ်အတနမဖင့် အလားတူသုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်နိုင်ြည့်  

Renaissance Institute ကို ၂၀၁၃ ြုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည် တထာင်ြဲ့ြါသည်။ တြ်ြတတာ်က

လည်း ၂၀၁၅ြုနှစ်တွင်  တသနဂဂဟူသည့် သုတတသနအဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲ့စည်း တည်တထာင်တဆာင်ရွက်ြဲ့

ြါသည်။ တနမြည်တတာ်တွင်လည်း စီြံကိန်းနှင့် စီးြွားတရးဖွံ့ဖဖိုးြှုဝန်ကကီးဌာနြှ ဦးတဆာင်၍ အုြ်ြျုြ်

ြှုနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတရးြညာရြ်ဆိုင်ရာ ေွဲ့လွန်သင်တန်းတကျာင်းတစ်ရြ်ကို ြထြဦးဆုံး အကကိြ်စတင်ဖွင့်

လှစ်ြဲ့ဖြီး တနမြည်တတာ်ရှိ အဆင့်မြင့်အရာရှိကကီးြျားအား အားလြ်သည့် စတန၊ တနဂဂတနွ ရုံးြိတ်ရက်

ြျားတွင် ေွဲ့လွန်သင်တန်းြျားကို တက်တရာက်ြွင့်ရှိတစရန် စတင်တဆာင်ရွက်တြးြဲ့ြါသည်။  

တြျနိ်တည်းြှာြင် ရန်ကုန်ဖြို့တွင်လည်း တက္ကသိုလ်အသီးသီး၌ ေွဲ့လွန်သင်တန်းတကျာင်းြျားကုိ 

မြန်လည်ဖွင့်လှစ်ြဲ့ဖြီး နိုင်ငံတကာြါတြာက္ခြျား ကိုြါ ဖိတ်တြါ်၍ သင်ကကားတစနိုင်သည်အထိ  

စီစဉ်တဆာင် ရွက်တြးြဲ့ြါသည်။ ရန်ကုန်စီးြွားတရး တက္ကသိုလ်နှင့် အြျ ို့တသာ တက္ကသိုလ်ြျားတွင်  

ဧည့်သည်သုတတသီ ြျားလည်း စတင်လာတရာက် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်ြွင့်မြုြဲ့

ြါသည်။ ထို့မြင် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အြျ ို့တသာတက္ကသိုလ်ြျား တွင် နိုင်ငံမြားသားတကျာင်းသားြျားကုိ  

ယင်းတို့နှင့်စိတ်ဝင်စားတသာ ောသာရြ်ြျားတွင် လာတရာက် သင်ကကားြွင့်ကိုလည်း စတင်ြွင့်မြုြဲ့

ြါသည်။ ထို့မြင် နှစ်တြါင်းြျားစွာ တြျာက်ကွယ်ြဲ့ရတသာ နိုင်ငံတရး သိြ္ပံောသာရြ်ကို တက္ကသိုလ်ြျား

တွင် စတင်သင်ကကားနိုင်ရန် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံတရးဌာနနှင့် တွဲဖက်၍ ဝိဇ္ဇာေွဲ့ကို 

စတင်တြးအြ်နိုင်ရန် စီစဉ်တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ ယြုထက်တိုင် နိုင်ငံတရးသိြ္ပံဌာနဟူ၍ သီးမြားြရှိ

သည့်တိုင်တအာင် နိုင်ငံတရးသိြ္ပံောသာရြ်နှင့် ြတ်သက်တသာ ဝိဇ္ဇာောသာရြ်ကို စတင်တြးအြ်နိုင်

ြည်မဖစ်ြါသည်။

 ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် ကကီးြားတသာတအာင်မြင်ြှုကို ရရှိြဲ့သည့် အြျ ိုးသားဒီြိုကတရစီအဖွဲ့ြျုြ်

အတနမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဒီြိုကတရစီအကူးအတမြာင်းအတွက် အြျားမြည်သူ၏ တြျှာ်လင့်ြျက်

တစ်ရြ်အမဖစ် မဖစ်လာြဲ့ြါသည်။ နိုင်ငံတရးနယ်ြယ်တွင် ထိုကဲ့သို့ ကကီးြားတသာအတမြာင်းအလဲကုိ  
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မဖစ်ြွားတစြဲ့တသာ်လည်း သုတတသနအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ြူ ယင်းတို့တဆာင်ရွက်တနတသာ လွတ်လြ်

သည့်သုတတသနလုြ်ငန်းြျား တြါ်ထွန်းလာရန်အတွက် စိုးရိြ်ြကင်းမဖစ်ြှုြျားလည်း စတင်ရှိလာြဲ့

ြါသည်။ ဤတြတ်တွင် ဝန်ကကီးဌာန အသီးသီးရှိ သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို ရယူနိုင်ရန်ြှာ ဖြီးြဲ့

သည့်တြတ်က တမဖတလျာ့ြဲ့မြင်းြျားထက်  ြိုြိုြက်ြဲတလ့ရှိဖြီး အစိုးရအတနမဖင့်လည်း တဝဖန်ြှုြျားကို  

တကာင်းြွန်စွာလက်ြံစဉ်းစားမြင်းြရှိြဲ့ြါ။ ြကကာတသးြင်ကထုတ်မြန်ြဲ့တသာ တလ့လာြျက်စာတြ်း

တစ်ြုအရ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သတင်းအြျက် အလက်ရယူြှုနှင့် ြတ်သက်၍ အြျ ို့တနရာြျားတွင် ြိုြို

ြက်ြဲလာဖြီး ဆက်သွယ်တရးဥြတဒြါ အြျ ို့တသာ မြဌာန်းြျက်ြျားအရ အြျ ို့တသာသတင်းြျားကုိြူ 

တရားဝင်တတာင်းဆိုြိုင်ြွင့်ြရှိေဲ မဖစ်တနြါသည်။ ထိုအတမြအတနြျားသည် သတင်းြီဒီယာနှင့်

 နိုင်ငံတရးလှုြ်ရှားအတွက်သာ အြက်အြဲမဖစ်တစရုံသာြက လွတ်လြ်၍ဖက်ြလိုက်တသာ သုတတသီ

ြျားအတွက်လည်း အြျ ို့တသာကိစ္စရြ်ြျားကို တိကျြှန်ကန်စွာ သုတတသနလုြ်ငန်းတဆာင်ရွက်ရန်

 အြက်အြဲြျားမဖစ်တြါ်လျက်ရှိြါသည်။ (Athan 2019) ဤအစီရင်ြံ စာအတွင်း သုတတသီအြျ ို့ကို

တြးမြန်းရာြှ သိရှိရသည့်အတကကာင်းအရင်းတစ်ရြ်ြှာ လက်ရှိအာဏာြိုင် ြျားအတနမဖင့် သုတတသန

လုြ်ငန်းြျားအတွက် လိုအြ်တသာအြျက်အလက်ြျားကို တြးရန်လက်တနှးတနရ မြင်းအတကကာင်း

အရင်းြှာ ထိုသုတတသနလုြ်ငန်းြျားသည် အစိုးရကိုတဝဖန်ြျက်ြျားအမဖစ် တမြာင်းလဲတြါ်ထွက် 

လာြည်ကို စိုးရိြ်တသာတကကာင့်ဟု သိရှိရြါသည်။ 

 ဤတနရာတွင် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းြုံအတမြြံဥြတဒက တရားဝင် မြဌာန်းထားတသာ အြျ ိုးသားတရး 

ဦးတည်ြျက်ြျားမဖစ်သည့် မြည်တထာင်စုြဖြိုကွဲတရး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ြှု ြဖြိုကွဲတရး၊ အြျုြ်အမြာ 

အာဏာ ြိုင်ဖြဲတရး စသည့် အတကကာင်းအရာြျားကို ထင်ဟြ်သည့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျား  

ကိုသာ အားတြးတဆာင်ရွက်ရန် မြဌာန်းြျက်ကလည်း တဖက်တွင်ရှိတနြါသည်။ သုတတသီြျား 

အတနမဖင့် အထက်ြါ အြျ ိုးသားတရး ရည်ြှန်းြျက်ြျားကို ဆန့်ကျင်ြည့် ကိစ္စရြ်ြျားအား

တရးသားရန်၊ ဖွင့်ဟတမြာဆိုတဆွးတနွးရန် အြက်အြဲြျားလည်း ရှိတနြါသည်။  (ြင်တြာင်မြင့် ၂၀၁၆)

ထို့အတူ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို စီြံြန့်ြွဲသူြျား အတနမဖင့်လည်း သုတတသီြျားအား လွတ်လြ်

စွာတရးြိုင်ြွင့်ကို ြွင့်ြမြုရဲြဲရှိတနဖြီး သုတတသန တတွ့ရှိြျက်ြျားသည် အဆိုြါ အြျ ိုးသားတရး

ရည်ြှန်းြျက်ြျားကို ဆန့်ကျင်ြည်လား ဟူ၍ စိုးရိြ်စိတ်ြျားလည်း ရှိတနကကြါသည်။
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ရန်ကုန်အတဝးသင်တက္ကသိုလ်
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၂၊၄။ စီးပွားကရးကနာက်ခံအကြကာင်းေရားများ
ဖပည်ေွင်းသုကေသနလုပ်ငန်းများအကပါ် ဝယ်လိုအားဖမင့်ေက်လာဖခင်း
 မြန်ြာနိုင်ငံအတနမဖင့် ဖွံ့ဖဖိုးြှုအနိြ့်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ြုမဖစ်သည့်တိုင် လွန်ြဲ့သည့် ၁၀ စုနှစ်  

၂ြုအတွင်း တွင် ကကီးြားတသာစီးြွားတရးဖွံ့ဖဖိုးတုိးတက်တမြာင်းလဲြှု ရရှိြဲ့ြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 

စီးြွားတရးနှင့် နိုင်ငံတရး မြုမြင်တမြာင်းလဲြှုြျားတကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လူတစ်ဦးြျင်းစီ ဝင်တငွြှာလည်း  

သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ တွင် အတြရိကန်တဒါ်လာ ၁၂၈၉ ရှိြဲ့ရာြှ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၅ ြုနှစ်တွင် အတြရိကန်

တဒါ်လာ ၂၂၅၂ အထိ 17 တိုးတက်တအာင်မြင်ြဲ့ြါသည် (ဇယား၁တွင်တဖာ်မြထားြါသည်)။ ထို့အမြင်  

လသူားအရင်းအမြစ ်တိုးတကြ်ှုနငှ့ြ်တသ်က၍် ကလုသြဂ္ဂဌာ တန ဖွံ့ဖဖိုးြှုရနြ်ုတံငအွဖွဲ့၏   စစတ်ြ်းအရ  

မြန်ြာနိုင်ငံသည် အမြားနိုင်ငံြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက အားနည်းလျက်ရှိတနသည်ကို တတွ့နိုင်ြါသည်။ 

တိုးတက်ြှုနှင့်ြတ်သက်၍ ကုလသြဂ္ဂဌာနဖွံ့ဖဖိုးြှုရံြုံတငွအဖွဲ့၏ စစ်တြ်းအရ မြန်ြာနိုင်ငံသည် 

အမြားနိုင်ငံြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ြါက အားနည်းလျက်ရှိတန သည်ကို တတွ့နိုင်ြါသည်။

ဇယား (၁)၂၀၀၀ ြုနှစ်ြှ ၂၀၁၈ ြုနှစ်အထိ  မြန်ြာနိုင်ငံ၏လူသားဖွံ့ဖဖိုးြှုညွှန်းကိန်းြျား (HDI Trends)

ခုနှစ် ြျြ်းြျှ အသက် ြျြ်းြျှတကျာင်း
တက်နှစ်

လူတစ်ဦးြျင်းစီဝင်တင ွ
(၂၀၁၁ PPP$)

လူသားဖွံ့ဖဖိုးြှု
ညွှန်းကိန်း 
(HDI value)

၂၀၀၀ ၆၀.၁ ၃.၁ ၁,၂၈၉ ၀.၄၂၄

၂၀၀၅ ၆၁.၆ ၃.၆ ၂.၂၅၂ ၀.၄၇၀

၂၀၁၀ ၆၅.၈ ၄.၉ ၄,၈၆၃ ၀.၅၆၅

၂၀၁၈ ၆၆.၉ ၅.၀ ၅.၇၆၄ ၀.၅၈၄

Source: UNDP 2018

 အတြရိကန်နှင့် ဥတရာြမြည်တထာင်စုတို့ြှ မြန်ြာနိုင်ငံအတြါ် ြျြှတ်ထားတသာ စီးြွားတရး

ြိတ်ဆို့ ကန့်သတ်အတရးယူြှုကိစ္စြျားကို တမဖတလျာ့တြးြဲ့သည့် အြျနိ်ြှစ၍ မြန်ြာနိုင်ငံ၏စီးြွားတရး

သည် ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ြုကာလြျားတွင် ကကီးြားစွာ မြုမြင်တမြာင်းလဲနိုင်ြဲ့ြါသည်။ ထိုကာလတွင်  

နိုင်ငံမြားရင်းနှီးမြှြ်နှံြှုြျားလည်း ကကီးြားစွာ ဝင်တရာက်လာြဲ့ကကဖြီးတနာက် မြည်တွင်းစီးြွားတရး

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုအတွက် ြျားစွာ အတထာက်အကူမြုြဲ့ြါသည်။ ၂၀၀၅ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၅ ြုနှစ်အကကား  

ဆယ်စုနှစ်တစ်ြုအတွင်းတွင် ဆင်းရဲနွြ်းြါးြှုနှုန်းသည် သုံးြုံတစ်ြုံြန့်  ကျဆင်းြဲ့ရာ ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင်

 ၃၂.၁% အထိ ကျဆင်းြဲ့ြါသည်။ အမြား တွက်ြျက်ြှုြျားအရ ဆင်းရဲြှုနှုန်းသည် ၂၅ % အထိလည်း  

တလျာ့ကျလျက်ရှိသည်ဟု သိရှိရြါသည်။ ၂၀၁၅ ြုနှစ်ြှ ၂၀၁၈ ြုနှစ်အတွင်း လူတစ်ဦးြျင်းစီဝင်တငွ  

17  ယြင်က တဖာ်မြြဲ့သည့် အတိုင်း မြည့်စုံတသာ နှိုင်းယှဉ် အြျက်အလက် စုတဆာင်းမြင်းြျားကို  ၂၀၀၈ ြုနှစ်ြှစ၍
 တဆာင်ရွက် လာနိုင်လာသည်။ အြျ ို့တသာ စီးြွားတရး ညွှန်းကိန်းြျား အတွက် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်ြှုြျားသည် အစိုးရ
က တင်မြတြးတသာ ကိန်းဂဏန်းြျားကို ြှီြိုရသည်။
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လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာဖြီးတနာက် လူတစ်ဦး ြျင်းစီ၏ ြျြ်းြျှသက်တြ်းြှာလည်း တကာင်းြွန်စွာ

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်လာသည်ကို တတွ့ရြါသည်။ ယြုအြါ ၂၀၁၈ ြုနှစ် လူသားဖွံ့ဖဖိုးြှု ညွှန်းကိန်းအရ  

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အညွှန်းကိန်းသည် ၀.၅၈၄ ြန့်ရှိရာ အတရှ့အာရှ နှင့် ြစိဖိတ်တဒသြျားရှိ ြျြ်းြျှညွှန်း

ကိန်းမဖစ်တသာ ၀.၇၄၁နှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက အားနည်းလျက်ရှိြါသည်။

 စီးြွားတရးဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုနှင့် မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းြျားသည် မြည်သူလူထုအတွက်

တကာင်းြွန်စွာ အကျ ိုးရှိရုံတင်ြက ြုဂ္ဂလိက စီးြွားတရးလုြ်ငန်းြျား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှု အတွက်လည်း  

အကျ ိုးမြုြဲ့ြါသည်။ ထိုကာလအတွင်း အကကီးြားဆုံးတသာ မြုမြင် တမြာင်းလဲတရး ကိစ္စတစ်ရြ်ြှာ  

ဆက်သွယ်တရး နှင့် တယ်လီဖုန်းကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံတကာ တကာ်ြိုတရးရှင်းကကီးြျားကို ဝင်တရာက်

တဆာင်ရွက်ြွင့်ရတအာင် တမဖတလျာ့ြဲ့သည့်ကိစ္စမဖစ်ဖြီး ယင်းတကကာင့် နိုင်ငံ၏ နည်းြညာဆိုင်ရာ မြုမြင်

တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းြျားလည်း အရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လာြဲ့ြါသည်။ (Gmlm 2015) ဤသတင်း

နည်းြညာ အြျက်အလက်ဆိုင်ရာ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းြျားတကကာင့် မြည်သူလူထုအတနမဖင့် 

အစိုးရ၏ သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို ြိုြို သိရှိ နားလည်လာဖြီးတနာက် ထုတ်လုြ်ြှုနှင့် သုတတသန

မဖန့်ြျတိရး လုြ်ငန်းြျားတွင်လည်း အြျနိ်ကုန် သက်သာစွာ တဆာင်ရွက်နိုင်သည်အထိ အကျ ိုးရှိြဲ့

ြါသည်။ ထို့အမြင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စီးြွားတရး တိုးတက်နှုန်း ြှာ အမြားတသာနိုင်ငံြျားနှင့်ယှဉ်လျှင် ြိုြို

လျင်မြန်စွာ မဖစ်လာသည်နှင့်အြျှ စီးြွားတရး အတမြြံြျားကိုလည်း မြုမြင်တမြာင်းလဲရန် လိုအြ်ြျက်

ြျားလည်းရှိတနြါသည်။ ထိုလိုအြ်ြျက်ြျားအတွက် တိကျဖြီး ြိုြို နက်ရှိုင်းြက်ြဲတသာသုတတသန

လုြ်ငန်းြျားနှင့် တိကျတသာအတထာက်အထားြျားကို အသုံးမြု၍ မြုမြင် တမြာင်းလဲတရးလုြ်ငန်း

ြျားတအာင်မြင်တအာင်တဆာင်ရွက်ရန် လွန်စွာအတရးကကီးလာြဲ့ြါသည်။ သို့တသာ်လည်း နှစ်တြါင်းြျား

စွာအထီးကျန်ရြ်တည်ြှု ကျြဲ့ရတသာတကကာင့်လည်းတကာင်း၊ ြညာတရးဆိုင်ရာ လွတ်လြ်ြွင့်ြျား  

ဆုံးရှုံးရမြင်းတကကာင့်လည်းတကာင်း မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အစိုးရြညာတရးစနစ်ြျားသည် ြူလတန်းအဆင့်ြှ

တက္ကသိုလ်ြညာတရး အဆင့်ထိ အားလုံးတသာ အဆင့်ဆင့်တိုင်းတွင် အလွတ်ကျက်ြှတ်ယူမြင်းနှင့်  

ြွဲမြားစိတ်မဖာတဝဖန်သုံးသြ်သည့် တဝဖန်သုံးသြ်သည့် စဉ်းစားတတွးတြါ်ြှုြျား ကွယ်တြျာက်လျက်

ရှိတနြါသည်။ ထိုကဲ့သို့တသာ တဝဖန်သုံးသြ်နိုင်စွြ်းအားသည် သုတတသန လုြ်ငန်းြျားအတွက်  

ကကီးြားစွာ အတရးြါလှတလရာ သုတတသနတလ့ကျင့်တရးြညာရြ်ြျားတွင် အဆိုြါလိုအြ်ြျက်ကိုြါ  

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအြ်လျက်ရှိတနြါသည်။ တက္ကသိုလ် တကာလိြ်ြျားြှာလည်း ယင်းတို့၏

ေတဂ်ျက ်လိအုြြ်ျကြ်ှာ ကကီးြားလျကရ်ှဖိြီး သငရ်ိုးညွှန်းတြ်းြျားကိလုည်း မြနလ်ညမ်ြငဆ်ငြ်နွ်းြရံန ်

လိုအြ်လျက်ရှိြါသည်။ ဤလိုအြ်ြျက်ြျားကို ကကံြိုင်တရးအစိုးရနှင့် ဒီြိုကတရစီအဖွဲ့ြျုြ်အစိုးရ  

နှစ်ရြ်စလုံးက သိရှိနားလည်တသာ်လည်း ယင်းတို့၏ ြညာတရးဆိုင်ရာေတ်ဂျက်ကို ၈ % ထိ  

တိုးမြှင့် သတ်ြှတ်ြဲ့တသာ်လည်း လုံတလာက်ြှုြရှိတသးြါ။ လက်ရှိအတနအထားြျားတွင် ြညာတရး

ေတ်ဂျက်၏ ၈၅ % ြန့်သည် ြူလတန်း အဆင့်ြညာတရးအတွက် သီးမြားသတ်ြှတ်ထားဖြီး ၁၀.၃၅ % 

သာ အဆင့်မြင့်ြညာတရးအတွက် အသုံးမြုသည်ကို တတွ့ရှိရြါသည်။ ထို့မြင် အသက်တြွးဝြ်းတကျာင်း

ြညာနှင့် လုြ်ငန်းြွင်နည်းြညာ တလ့ကျင့်တရး အတွက်ြူ  ၂ % ြန့်သာ သုံးစွဲသည်ကိုတတွ့ရှိရြါသည်။ 

သုတတသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မြင်းအတွက် ေတ်ဂျက်ြှာြူ အမြားဟူတသာတြါင်းစဉ်တအာက်တွင်
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သာရှိဖြီး ယင်း၏သတ်ြှတ်ြျက်ြှာ ၂.၄ % ြန့်ရှိ သည်ဟုသိရြါသည်။ အစိုးရအတနမဖင့် သုတတသန

ဆိုင်ရာေတ်ဂျက်ကို တိုးမြှင့်ရန် ဦးစား တြးလုြ်ငန်းစဉ် တစ်ရြ်အမဖစ် သတ်ြှတ်ထားတသာ်လည်း  

ယင်း၏လုြ်ငန်းတွင် လူြှုသိြ္ပံသုတတသနကို ဦးစားတြးရန် ရှိြည်လားဟူသည့် အြျက်ကိုြူ တိကျ

တသြျာစွာရှင်းလင်းတင်မြထားမြင်းြရှိြါ။ 

 ထိုသို့တသာေတ်ဂျက်ကွာဟြှုြျားရှိတသာတကကာင့် အစိုးရသည် နိုင်ငံတကာအတထာက်အြံ့

ြျားကို ြညာတရးကဏ္ဍတွင်ဦးစားတြးရယူသုံးစွဲလာြဲ့ြါသည်။ ဥြြာအားမဖင့် ဥတရာြမြည်တထာင်စုြှ

ဦးစီး တထာက်ြံ့တြးြဲ့တသာ ယူရို ၂၄၁သန်း တန်ဖိုးရှိသည့် အကူအညီအတထာက်အြံ့ကိုအလှူရှင်

ြျားစုတြါင်း၍ ြံ့ြိုးတြးြဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၈ ြုနှစ်တွင် ြညာတရးစနစ်ကို ြိုြိုတကာင်းြွန်တိုးတက်တစရန်  

အထူးသမဖင့် အရည်အြျင်းဆိုင်ရာ ကွာဟြှုြျားကို နည်းြါးတစရန်ရည်ရွယ်၍ သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျား

ကို မြန်လည် မြင်ဆင်သတ်ြှတ်ရန် ကကိုးြြ်းြဲ့ြါသည်။ (Pwc 2018) တြျနိ်တည်းြှာြင် အြျ ို့တသာ

ြုဂ္ဂလိကြညာ တရးသင်တန်းြျားကလည်း အစိုးရတက္ကသိုလ်တကျာင်းြျားတွင် ြရရှိနိုင်တသာအြျ ို့

တသာောသာရြ်ြျား ကို သင်ကကားြို့ြျတြးမြင်းအားမဖင့် အားမဖည့်တဆာင်ရွက်လာရာ အထူးသမဖင့်  

သုတတသနနှင့် ြွဲမြားစိတ်မဖာ သုံးသြ်သည့်စွြ်းရည်သင်တန်းြျားလည်း ြိုြိုတိုးြွားတြါ်ထွန်းလာြဲ့

ြါသည်။ တြျနိ်တည်းြှာြင် အစိုးရအတနမဖင့် ြုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ြျားကို လွှြ်းခြုံစီြံကွြ်ကဲနိုင်ဖြီး ဥ

ြဒကကြ်းတစ်ရြ်ကို စတင်တရးဆွဲြဲ့ဖြီး မြည်သူ့လွှတ်တတာ် ကိုယ်စားလှယ်ြျားကလည်း အလျှ ိုအလျှ ို

တြါ်တြါက်လာတသာ အဆင့်မြင့်ြညာတရး ဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂလိကတကျာင်းြျားအတြါ် တကာင်းြွန်တသာစီြံ

ြန့်ြွဲြှုနှင့် အရည်အတသွးဆိုင်ရာစိစစ်ြှုြျားကို တဆာင်ရွက်ရန် တတာင်းဆိုြဲ့ြါသည်။18  

 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှြ်နှံြှုကဏ္ဍတွင်လည်း ရင်းနှီးမြှြ်နှံြှုဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်ြျားကို  

တမဖတလျာ့ဖြီးသည်နှင့်အြျှ ရင်းနှီးမြှြ်နှံသူြျားလည်း မြန်ြာနိုင်ငံသို့ြျားစွာ ဝင်တရာက်ရင်းနှီးမြှြ်နှံ

လာြဲ့ြါသည်။ (Park 2012) စီးြွားတရးအြွင့်အလြ်းြျား ြျားမြားလာသည်နှင့်အြျှ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ

အတနမဖင့် လည်း မြည်တွင်းစီးြွားတရးတေးကွက်သာြက စားသုံးသူြျားလိုအြ်ြျက်ကို မဖည့်ဆည်းရန်

လည်းတကာင်း၊ နိုင်ငံတတာ်၏ မြုမြင်တမြာင်းလဲသွားတသာ စီးြွားတရးနှင့် နိုင်ငံတရးဆိုင်ရာ စနစ်ြျားနှင့်  

အံဝင်ြွင်ကျရှိတစရန် လည်းတကာင်း လိုအြ်တသာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကိုလည်း လုြ်တဆာင်ရန်

စိတ်ဝင်စားြှုရှိလာြဲ့ြါ သည်။ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွင် ြျားတသာအားမဖင့် လူြှုသိြ္ပံသုတတသနလုြ်ငန်း

ြျားကို တဆာင်ရွက်ကက တသာကုြ္ပဏီြျားြှာ ြျားတသာအားမဖင့် တေးကွက်သုတတသနကုြ္ပဏီြျား၊ 

အကကံတြးကုြ္ပဏီြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ အကကံတြးတကာ်ြတရးရှင်းကကီးြျားြှ ြုဂ္ဂိုလ်ြျားမဖစ်ကကြါသည်။ 

ထို့အမြင် နိုင်ငံမြားသံရုံးြျားတွင် ဝင်တရာက်တဆာင်ရွက်ကကတသာ အြှုထြ်းြျားကလည်း သုတတသန

လုြ်ငန်းြျားကို စတင်တဆာင်ရွက်လာ ကကဖြီး ယင်းတို့အတနမဖင့် တေးကွက်ဆိုင်ရာအြျက်အလက်

ြျားစုတဆာင်းမြင်း၊ စီးြွားတရးအံဝင်ြွင်ကျြှု ရှိ/ြရှိ စူးစြ်းတလ့လာမြင်း၊ ယင်းတို့တထာက်ြံ့ထားတသာ

18 မြန်ြာ့အလင်းသတင်းစာ၏ ၂၀၂၀ ြုနှစ် တဖတဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်တန့ထုတ် “လွှတ်တတာ် တရးရာ” တွင် ကကည့်ြါ။ လက်ရှိ
တွင် ဤအဖွဲ့အစည်းြျားသည် စီးြွားတရး လုြ်ငန်းြျားသဖွယ် လုြ်ကိုင်ကကဖြီး အြျ ို့လုြ်ငန်းြျားသည် တက်တရာက်တနတသာ 
တကျာင်းသား/သူြျား၏ ြညာသင်ကကားရာတွင် အစိုးရ တက္ကသိုလ်ြျားအမြင်  အမြားတရွးြျယ်စရာ ကို တတာင်းဆိုြှု လွန်စွာမြင့်
ြားလာြှု ကို မဖည့်ဆည်းရန် တဆာင်ရွက်ရင်း အသိအြှတ်မြု လက်ြှတ်ြရသည့်ေွဲ့ြျားရှိတသာ အစီအစဉ်ြျား ကို ြို့ြျကကသည်။ 
ဒီဂရီအတုနှင့် အတထာက်အထားြျားနှင့် ြတ်သက်တသာ အရှုြ်တတာ်ြုံြျားစွာသည် ြကကာတသးြီကတြါ် ထွက်လာြဲ့သည်။
ထိုကိစ္စနှင့်ြတ်သတ်ဖြီး မြည်တထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ မြည်သူ့ဝန်ထြ်းတက္ကသိုလ်က တက္ကသိုလ်အတုတစ်ြုနှင့် ြျတိ်ဆက်
တဆာင်ရွက်တနသည့် ကိစ္စလည်း တြါ်ထွက်လာဖြီး ဥြတဒမြုအြတ်ြျား ကတြးြွန်းထုတ်ရန် ကကိုးြြ်းြဲ့ကကသည်။ တဆွးတနွးြျက်
ြျားကို အြန်း(၃)ရှိ ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအင်စတီကျူးရှင်းြျားအြန်းတွင်ဖတ်ြါ။
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အစီအစဉ်ြျားအတွက် လိုအြ်သည့်တစာင့်ကကည့် တလ့လာတရးနှင့် သုံးသြ်ြျက်ြျားကိုတဆာင်ရွက်

မြင်း စသည့် လုြ်ငန်းြျားကို စတင် တဆာင်ရွက်လာကကြါသည်။ ထိုသို့တသာ သုတတသနလုြ်ငန်း

ြျား တြါ်ထွန်းလာမြင်းတကကာင့် သုတတသနစနစ်၏ စွြ်းရည်အတွက်လည်း အတရးကကီးတသာ အကျ ိုး

သက်တရာက်ြှု ရှိလာြဲ့ြါသည်။ ဤသုတတသန တြးြွန်းလွှာအတွက် တမဖကကားတြးသူ သုတတသီတစ်

ဦး၏ အဆိုအရ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သုတတသနဆိုင်ရာ သတင်းအြျက်အလက် ြျားကို အြျားမြည်သူက 

လွယ်လင့်တကူ ြရရှိတသာတကကာင့် သုတတသန လုြ်ငန်းြျား၏ အရည်အတသွးကို ဆန်းစစ်ရန် ြက်ြဲ

လျက်ရှိြါသည်။ ထို့တကကာင့် သုတတသနတစ်ြု၏ စွြ်းတဆာင်ရည်ကို ယင်းအဖွဲ့အစည်း ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ

အရသာ ဆုံးမဖတ် သတ်ြှတ်ရမြင်းြျ ိုးလည်း ရှိတနြါသည်။ ယင်းသို့တသာ မဖစ်စဉ်အတွက် ြိုြို ဆိုးရွား

တစတသာ အြျက်ြှာ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြျားတွင် တာဝန်ထြ်းတဆာင်လျက်ရှိတသာ သုတတသီြျားသည်  

အစိုးရတက္ကသိုလ်တကျာင်းနှင့် မြည်တွင်းသုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျားတွင် တာဝန်ထြ်းတဆာင်

လျက်ရှိတသာ အြှုထြ်းြျားထက် လစာနှုန်းထားြျားစွာ ရရှိတနမြင်းြင်မဖစ်ြါသည်။ ထို့တကကာင့်  

နိုင်ငံရြ်မြားြှ ြညာတတာ်သင်အမဖစ် မြန်လည်တရာက်ရှိလာကကတသာ တက္ကသိုလ်တကျာင်းအသီးသီးြှ 

ဆရာ၊ ဆရာြြျား သည်လည်း ယင်းတို့၏ သုတတသနအနာဂတ်ကို အစိုးရတကျာင်းြျားတွင်မြှုြ်နှံ

ထားမြင်းထက် မြင်ြ ြုဂ္ဂလိကကုြ္ပဏီြျားတွင် တာဝန်ထြ်းတဆာင်နိုင်ြည့်ြက်လုံးြျားကိုလည်း  

စိတ်ဝင်တစားရှိလာကကြါ သည်။ ထိုအြျက်သည် အမြားတသာဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြျားတွင် မဖစ်ြွားြဲ့တသာ

လြ်းတကကာင်းြျားအတိုင်း မြန်ြာနိုင်ငံသည်လည်း စတင်မဖစ်ြွားလျက်ရှိြါသည်။ (Gindling 2019) 

 ြည်သို့ြင်ဆိုတစကာြူ မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် ထူးမြားတသာ အားသာြျက်တစ်ရြ်ြှာ နိုင်ငံ

အနှံ့အမြား တွင် နိုင်ငံရြ်မြား၌ ြညာသင်ကကားြဲ့တသာ တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျားနှင့် အရည်အတသွး

ရှိဖြီးသား သုတတသီြျားအြျားအမြားရှိတနသည်ြင် မဖစ်ြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မြုမြင်တမြာင်းလဲ

တရးလုြ်ငန်းြျား စတင်တဆာင်ရွက်ြဲ့သည့် အသွင်ကူးတမြာင်းတရးကာလ စတင်တဆာင်ရွက်သည့်

အြျနိ်ြှစ၍ မြန်ြာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား၊ လူြှုသိြ္ပံသုတတသီအြျားစုသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ယင်းတို့

အတနမဖင့်ြညာရြ်ကို မြန်လည်  တကာင်းြွန်စွာအသုံးြျနိုင်ြည်ဟု ယူဆလာြဲ့ြါသည်။ ထိုယူဆြျက်

အရ နိုင်ငံရြ်မြားတွင်ြညာသင်ကကား တနကကတသာ၊ အလုြ်လုြ်ကိုင်တနကကတသာ မြန်ြာသုတတသီြျား

လည်း အိြ်သို့မြန်လာကာ သုတတသန လုြ်ငန်းြျားကို စတင်အတမြတည် တဆာင်ရွက်လာကကြါသည်။ 

(Chinlone 2018) ယင်းအတတွ့အကကုံနှင့် ြတ်သက်၍ မြည်တတာ်မြန် မြန်ြာသုတတသီတစ်ဦးအား

တြးမြန်းြဲ့ရာ ြိြိတို့အတနမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် လိုအြ်လျက်ရှိတသာ စွြ်းတဆာင်ရည်ကွာဟြှုကုိ  

မဖည့်ဆည်းရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ သို့တသာ်လည်း ြိြိတို့ တတ်ကျွြ်းတသာြညာမဖင့် လိုအြ်တနတသာ

သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်နိုင်ရန် နိုင်ငံတတာ်အစိုး ရြှ လုြ်သာကိုင်သာရှိတသာ ဝန်းကျင်

တစ်ရြ်ကို ဖန်တီးတြးရန်လိုအြ်ဖြီး သို့ြှသာလျှင် တကာင်းြွန်တသာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအတွက်

လိုအြ်ြည့် သုတတသနယဉ်တကျးြှုတစ်ရြ်လည်း တြါ်ထွန်းလာလိြ့်ြည် ဟုတမြာကကားြဲ့ြါသည်။  

ဤလိုအြ်ြျက်အမြင် မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တွင်ကျယ်စွာ တဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

လိုအြ်တနသည့် တလ့ကျင့်တရးနှင့် သုတတသနအလုြ်အကိုင်ြျား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးအတွက်ကုိ  

တက္ကသိလု ်ြညာတရးစနစတ်အာကတ်ငွ ်တကာင်းြနွစ်ွာ တမြတတာငတ်မြှာကတ်ြးရန ်အထူးလိအုြလ်ျကရ်ှြိါသည။် 
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၂၊၅။ နိုင်ငံေကာကနာက်အခံအကြကာင်းေရားများ
နိုင်ငံဖခားပညာရှင်သုကေသီများနှင့် အြွဲ့အစည်းများ 
 ၁၉၉၀ ြတိုင်ြင်နှင့် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ မြည့်နှစ်အထိ မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်သက်ဆိုင်တသာ သုတတသန  

လုြ်ငန်းအြျားစုကို တဆာင်ရွက်ကကသူြျားြှာ နိုင်ငံမြားသုတတသီြျားမဖစ်ကကြါသည်။ ထိုဆယ်စုနှစ်

ကာလ အြိုင်းအမြားမဖစ်တသာ ၁၉၇၀ ြှ ၂၀၀၀ မြည့်နှစ်အတွင်း တရးသားြဲ့တသာ သုတတသနစာတြ်း

အြျားစုြှာ ြျားတသာအားမဖင့် နိုင်ငံမြားသားြျားမဖစ်ဖြီး ယင်းကာလတွင်လည်း အမြားအိြ်နီးြျင်း

နိုင်ငံြျားတွင်လည်း အလားတူမဖစ်ရြ်ြျား မဖစ်တြါ်ြဲ့ြါသည်။ သို့တသာ် ယြုအတနအထားတွင်ြူ  

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မြည်တွင်း သုတတသီြျားကထုတ်တဝတသာ သုတတသနစာတြ်းြျားအတရအတွက်

သည် ကြ္ဘာကအသိအြှတ်မြုတသာ စာတစာင်ြျားတွင် ြါဝင်ြှုြှာ တဒသတွင်း၌အနည်းြါးဆုံးမဖစ်

လျက်ရှိြါသည်။ (Gerkenevers 2018)

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ထိုအြျနိ်က နိုင်ငံရှိသတင်းအြျက်အလက်ြျားနှင့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျား  

အတွက် ကိုးကားရန်အြျက်အလက်ြျားကို ကန့်သတ်ထားရာ နိုင်ငံမြားြညာရှင် အြျားစုသည်လည်း

ယင်းတို့၏ တရးသားြှုြျားတွင် ကျယ်ကျယ်မြန့် မြန့်နှင့် ကဏ္ဍစုံတရးသားတလ့ရှိြါသည်။ ထိုသို့ကဏ္ဍစုံ 

တရးသားသည့်အတလ့အကျင့်ြျားသည် လူြှုသိြ္ပံသုတတသနလုြ်ငန်းတွင် စတင်ထွန်းကားလာဖြီး

တနာက် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ မြဿနာအရြ်ရြ်ကို ြွဲမြြ်းစိတ်မဖာ တလ့လာသုံးသြ်သည့် အရာတွင်လည်း 

အဓိကထား သုံးစွဲ ြဲ့ြါသည်။ (Selth 2010) ထို့အမြင်သုတတသီအြျားစုသည် စာရွက်စာတြ်း

ြျားအတြါ် အတမြြံ၍ တလ့လာ သုံးသြ်မြင်းြျ ိုးမဖစ်ဖြီး ကျယ်မြန့်တသာသီအိုရီနှင့် သတောတရား

ြျားကို ကိုးကား၍တရးသားတလ့ရှိရာ ထိုသို့တရးသားြှုြုံစံသည် ထိုသုတတသီြျားအတွက် သတင်း

အြျက်အလက်ရှားြါးြှုအတြါ် အတမြြံ၍ မဖစ်လာသည်ဟု တကာက်ြျက်ြျနိုင်ြါသည်။ သို့ရာတွင်  

၂၀၁၁ ြုနှစ်၌ ဆင်ဆာနှင့်တင်းကကြ်ြှုြျားကို တမဖတလျာ့တြးြဲ့သည့်တနာက်ြိုင်း ြညာရှင်တို့၏

သုတတသနလုြ်ငန်းြျားသည်လည်း လျင်မြန်စွာထွန်းကား လာဖြီးတနာက် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လိုအြ်ြျက်

အတွက် ယင်းနိုင်ငံမြားြညာရှင်ြျား တရးသားတသာစာတြ်းြျား သည်လည်း ြိုြိုအသုံးကျလာြဲ့

ြါသည်။ (Dolinska 2017) သို့ရာတွင် ယင်းသုတတသနမြန့်ြွားြှုြှာ အကန့် အသတ်နှင့်ရှိတနတသးဖြီး  

ယင်းတို့နှင့် မြည်တွင်းတက္ကသိုလ် တကာလိြ်ြျားအကကား သုတတသနြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်တရးကိစ္စ

ြျားြှာလည်း တကာင်းြွန်စွာ တိုးတက်မဖစ်တြါ်လာမြင်း ြရှိတသးြါ။ ထို့အမြင် မြည်တွင်းသုတတသီ

ြျားအတွက် ယင်းတို့လိုအြ်တသာ သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို ရနိုင်ြည့် နိုင်ငံမြား စာကကည့်တိုက်

အရင်းအမြစ်ြျားနှင့် ြျတိ်ဆက်ြှုြှာလည်း အကန့်အသတ်ရှိတနြါသည်။ 

 ထိုကဲ့သို့တသာသုတတသနဌာနြျား နိုင်ငံရြ်မြားတွင် မဖစ်တြါ်လာသည်နှင့်အြျှ မြန်ြာနိုင်ငံ

အတွင်းတွင်လည်း အစိုးရြဟုတ်တသာအရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျား (ဥြြာ- Prospect Burma၊ 

ြွင့်လင်းမြင်သာတဖာင်တဒးရှင်း) နိုင်ငံတကာအစိုးရြျားနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားကလည်း  

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျားအတွက် ြညာရည်ြျွန်ဆုကိုလည်း စတင်တြးအြ်လာ

ြါသည်။ ြထြြိုင်း တွင်း ယင်းြညာရည်ြျွန်ဆုြျားကို တိုင်းရင်းသားြျ ိုးနွယ်စုြျားနှင့် တနာက်ကျ

ကျန်ြဲ့တသာအစုအဖွဲ့ြျားြှ တကျာင်းသားလူငယ်ြျားကို ဦးစားတြးကူညီြံ့ြိုးြဲ့ဖြီး ၂၀၁၁ြုနှစ်အထိ
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ယင်းတို့ြံ့ြိုးတြးြဲ့တသာ ြညာရြ် ဆိုင်ရာြျားြှာ မြည်သူ့တရးရာြူဝါဒ၊ မြည်သူ့တရးရာအုြ်ြျုြ်ြှု၊

စီးြွားတရး၊ တောဂတဗဒ၊ စိုက်ြျ ိုးတရးနှင့် နိုင်ငံတရးသိြ္ပံတို့မဖစ်ကကြါသည်။ ၂၀၁၁ ြုနှစ်တနာက်ြိုင်းတွင်ြူ 

အမြားောသာရြ်ြျားမဖစ်တသာ နည်းြညာ နှင့် အင်ဂျင်နီယာောသာရြ်ြျား၊ ကွန်မြူတာသိြ္ပံနှင့် 

ဗိသုကာြညာရြ်ြျားကိုလည်း သင်ယူြွင့်ြံ့ြိုးတြးြဲ့ ြါသည်။ 

 လွန်ြဲ့တသာကာလြျားက နိုင်ငံတကာြညာရှင်ြျား၊ သုတတသီြျားနှင့် သုတတသနအဖွဲ့အစည်း

ြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိြညာတရးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်သာ ဆက်သွယ်ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်

ြှုြျား ရှိြဲ့တသာ်လည်း ဖြီးြဲ့သည့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ြှ စတင်၍ ထိုြညာရှင်အြျားစု

သည် နိုင်ငံ၏မြုမြင် တမြာင်းလဲတရးလုြ်ငန်းြျားအတြါ် သုံးသြ်တဝဖန် အကကံမြုတြးသည့် လုြ်ငန်း

ြျားကိုလည်း စတင်တဆာင် ရွက်ြွင့်ရရှိြဲ့ြါသည်။ အြျ ို့တသာသုတတသီြျားနှင့် ြညာရှင်ြျားသည်

ဝန်ကကီးဌာနတြါင်းစုံရှိ ဖွံ့ဖဖိုးတရး စီြံတရးြျားအတြါ် သုံးသြ်ြိုင်းမဖတ်တဝဖန်အကကံမြုမြင်း အစိုးရ

အဆင့်မြင့်ြညာတရးတက္ကသိုလ်ြျားနှင့် အမြားတသာ အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားရှိ သုတတသီြျား၏  

စွြ်းတဆာင်ရည်မြင့်တင်မြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းြျား တြးအြ်မြင်းစသည့်လုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်

လာြဲ့ြါသည်။ (Nyein 2017) ထိုသို့တသာြူးတြါင်းတဆာင် ရွက်ြှုြျားသည် ယြုအစိုးရထက်တိုင် 

ဆက်လက်တဆာင်ရွက်ြွင့်ရှိတသာ်လည်း ယြုအြါတွင် နိုင်ငံတကာ အတထာက်အြံ့အစီအစဉ်ြျား၏  

ြိုြိုနက်ရှိုင်းတသာ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ တလ့လာဆန်းစစ်တဝဖန်သည့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားေက်သို့ 

ြိုြိုတဆာင်ရွက်လာသည်ကို တတွ့ရှိရြည်မဖစ်ြါသည်။ 

ြွံ့ငြိုးကရးအ ကထာက်အပံ့များ  
 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ ြုနှစ် မြုမြင်တမြာင်းလဲတရးလုြ်ငန်းြျား စတင်ြဲ့ဖြီးတနာက် ဖွံ့ဖဖိုးြှု

အတထာက်အကူ မြုအဖွဲ့အစည်းြျားသာြက ဖွံ့ဖဖိုးြှုအတထာက်အြံ့ြျားလည်း ြျားစွာစီးဝင်လာြဲ့

ြါသည်။ အဆိုြါဖွံ့ဖဖိုးြှု အတထာက်အြံ့အြျားစုသည် နိုင်ငံတွင်စတင်တရွ့လျားမဖစ်တြါ်လာြဲ့တသာဒီ

ြိုကတရစီအသွင်ကူးတမြာင်း တရးလုြ်ငန်းစဉ်နှင့် ဖငိြ်းြျြ်းတရး တည်တဆာက်တရး လုြ်ငန်းစဉ်ြျားကို 

ဦးစားတြးြံ့ြိုးတြးသွားရန် ရည်ရွယ် ြဲ့ြါသည်။ (Frewer 2017) ဤကာလတွင် အလှူရှင်ြျား၏

အတထာက်အြံ့နှင့် တဆာင်ရွက်ြဲ့တသာ သုတတသနလုြ်ငန်းအြျားစုသည် လူ့အြွင့်အတရးကိစ္စြျား

အထူးသမဖင့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားအြွင့်အတရးြျား၊ လူသားြျင်းစာနာတထာက်ထားတရးဆိုင်ရာ  

အတထာက်အြံ့ြျား ဟူသည့်ကိစ္စရြ်ြျားကို ြိုြိုအာရုံစူးစိုက် တဆာင်ရွက်ြဲ့ဖြီး တမြာက်ြိုင်းရြိုင်တဒသ

တွင်မဖစ်တြါ်လာတသာ ြဋိြက္ခအတြါ်တွင်လည်း ြိုြိုအာရုံစူးစိုက်ကာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားြိုြို

အာရုံစူးစိုက်လာြဲ့ြါသည်။ ထို့တကကာင့်အကူအညီအတထာက်အြံ့ အစီအစဉ်ြျားသာြက ယင်းတို့

နှင့်ဆက်စြ်တနတသာ သုတတသနအြျားစုသည် အလှူရှင်ြျား၏ဖွံ့ဖဖိုးတရး ရည်ြှန်းြျက်သာြက 

တဒသန္တရနိုင်ငံတရး အကျ ိုးစီးြွားြျားနှင့်လည်း ြျားစွာဆက်စြ်တနသည်ဟု တတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။  

(Frewer 2017) 

 ထိုသို့ အလှူရှင်ြျား၏ အတထာက်အြံ့မဖင့် တဆာင်ရွက်တသာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျား စတင်

မဖစ်ထွန်းလာသည့်အြျနိ်တွင် ၂၀၁၇ ြုနှစ်၌ ကတနဒါနိုင်ငံအတမြစိုက် IDRC အဖွဲ့ြှတန၍ မြန်ြာ့ 
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ဒီြိုကတရစီ အတရးအတွက် အသိြညာဖလှယ်မြင်းဆိုတသာ အစီအစဉ်တအာက်တွင် လူြှုတရးသိြ္ပံ

သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တွင်ကျယ်စွာအားတြးြံ့ြိုးရန် ရည်ရွယ်၍တဆာင်ရွက်လာြါသည်။  

ယင်းအဖွဲ့အစည်းကကီးြှတန၍ ကတနဒါတဒါ်လာ ၁၀.၇ သန်းြန့်လျာထားသတ်ြှတ်ဖြီး မြန်ြာနိုင်ငံ

ရှိတက္ကသိုလ်အသီးသီးြှ သုတတသီနှင့် တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျား၊ အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြှ

တြါင်းတဆာင်ြျား၊ လွတ်လြ်တသာသုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျားြှ သုတတသီြျားနှင့် အစိုးရဝန်ထြ်း

ြျားကို ဒီြိုကတရစီ အသွင်ကူးတမြာင်းတရးနှင့် ဆက်စြ် တသာ သုတတသနလုြ်ငန်းနှင့် တလ့လာသုံးသြ်

ြှုစွြ်းရည်ကို အတထာက်အကူတြးရန် လျာထားရည်ြှန်းြဲ့ ြါသည်။ IDRC အဖွဲ့ကကီး၏အတထာက်

အြံ့မဖင့် ဤအသွင်ကူးတမြာင်းတရးကာလတွင် ောသာရြ်အြျ ို့ကို အာရုံစူးစိုက်တဆာင်ရွက်တသာ  

သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားလည်း စတင်တြါ်ထွန်းလာြဲ့ဖြီး လွတ်လြ်သည့် သုတတသနနယ်ြယ်

တစ်ရြ်ကို ြျဲ့ထွင်တဆာင်ရွက်လာနိုင်ြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် မြည်တွင်း သုတတသနအဖွဲ့အစည်းသုံး

ြုအား ဤြံ့ြိုးြှု၏ ြထြကာလတွင် တရွးြျယ်ြံ့ြိုးတြးြဲ့ဖြီး ယင်းတို့၏ တဆာင်ရွက်ြှုတို့မဖင့် ြူဝါဒ

တရးဆွဲသူြျားနှင့် နိုင်ငံတကာသုတတသီြျားအကကား ြညာရြ်ဆိုင်ရာနှီးတနှာြှုြျား ြိုြို တဆာင်ရွက်

လာနိုင်ရန် ြံ့ြိုးတြးြဲ့ြါသည်။ ဤအစီရင်ြံစာြှာလည်း IDRC အဖွဲ့ြှု တထာက်ြံ့တြးြဲ့သည်မဖစ်  

၍ မြန်ြာနိုင်ငံရှိလူြှုသိြ္ပံသုတတသနဆိုင်ရာနယ်ြယ်၏ စုဖွဲ့ြှုနှင့်အတနအထားြျားကို ြထြဦးဆုံး

အကကိြ် တလ့လာဆန်းစစ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ြဲ့ြါသည်။ 

 ြည်သို့ြင်ဆိုတစကာြူ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားကို တထာက်ြံ့တြးတသာ အတထာက်အြံ့အစီ  

အစဉ်ြျားသည် ြျားတသာအားမဖင့် ဖွံ့ဖဖိုးြှု အတထာက်အြံ့အစီအစဉ်ြျား၏ တြါင်းစဉ်တအာက်တွင်ရှိ

ဖြီး ယင်းတို့သည်  စီြံြျက်အရသာ တိကျတသာ ြူတောင်နှင့်ရလဒ်ကိုရရှိတစရန် တထာက်ြံ့တြးမြင်းမဖစ်

ြါသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်ြတ်သက်၍ တနာ်တဝအတမြစိုက် နိုင်ငံတကာတလ့လာတရး အဖွဲ့အစည်းတစ်ြု၏ 

အဆိုအရ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အတနာက်တိုင်း အတထာက်အြံ့အလှူရှင်ြျား  စတင်တဆာင်ရွက်လာဖြီမဖစ်

တသာ်လည်း ယင်းတို့၏တဆာင်ရွက်ြျက်ြျားသည် အသိြညာဖလှယ်တရးဆိုင်ရာ တကာင်းြွန်တသာ

ြဟာဗျူဟာြျားကို  လိုက်နာကျင့်သုံးမြင်းြရှိတကကာင်းကို တတွ့ရှိရြါသည်။ (Stokke 2018) အလားတူ  

အကကံတြးသြိုင်းသုတတ သီတစ်ဦးက ရှင်းလင်းတမြာကကားသည်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သုတတသနအဖွဲ့

အစည်းြျားကို လွတ်လြ်တသာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျား တဆာင်ရွက်သည်ဟု ြည်သူကြှ ြထင်မြင်

ကကြါ။ ယင်းတို့တဆာင်ရွက်ြှုြျားသည် ယင်းတို့အား အလှူတငွတထာက်ြံ့တြးတသာ အဖွဲ့အစည်းြျား၏ 

ြူဝါဒနှင့် သုတတသနရည်ရွယ်ြျက်အရသာ တဆာင်ရွက်တနရမြင်းမဖစ်သည်ဟု မဖစ်ြါသည်။ အဆိုြါ

ကဲ့သို့ အလှူရှင်ြျားအတြါ် သုတတသနရည်ရွယ် ြျက်ြျားနှင့် အရင်းအမြစ်ြျားကို ြှီြိုအားထားတနရ

မြင်းအတမြအတနြှာ အစိုးရ၏ သုတတသနစွြ်းရည် တိုးမြှင့်တရးဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းြျားြရှိမြင်းနှင့်လည်း

ြျားစွာဆက်စြ်တနြါသည်။ အထူးသမဖင့် မြည်တွင်း ြညာတရးတက္ကသိုလ်ြျား၏ သုတတသနစွြ်း

ရည်နှင့် အလှူရှင်ြျား၏အကျ ိုးစီးြွားကကား သုတတသီြျား အတနမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် ဦးစားတြး

တဆာင်ရွက်သင့်တသာ သုတတသလုြ်ငန်းစဉ်ြျား ြျြှတ်တရး အတွက် ြျားစွာအဟန့်အတားမဖစ်

တစြါသည်။ အကျ ိုးဆက်အရ အလှူရှင်ြျားြံ့ြိုးတြးတသာ သုတတသန လုြ်ငန်းြျားသည် ယတန့

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ထွက်ရှိလာတသာ သုတတသနရလဒ် အြျားစုြင် မဖစ်တနြါသည်။  ြည်သို့ြင်ဆိုတစကာြူ 
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ယြုလက်ရှိ လူြှုသိြ္ပံဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားသည် အလှူရှင်ြျားအတြါ် ြှီြိုအားထားတနရ

မြင်းသည် မြဿနာကကီးြားစွာမဖစ်နိုင်တြျ ြရှိတသးြါ။ အေယ်တကကာင့်ဆိုတသာ် တဖက်တွင်လည်း  

အလှူရှင်ြျားက နိုင်ငံမြားြညာတတာ်သင်နှင့် တလ့ကျင့်တရးလုြ်ငန်းစဉ်ြျားတွင်လည်း အတထာက်

အြံ့ြျား ဆက်တိုက်တြးြို့တနတသာတကကာင့် တကာင်းြွန်တသာသုတတသနထုတ်လုြ်ြှုြျား မြည်တွင်း

တွင်မဖစ်လာနိုင်ရန် အြျနိ်တစာင့်ရဦးြည်မဖစ်ြါသည်။ 

 ထိုသို့တသာ မြည်တွင်း သုတတသနစွြ်းရည် နည်းြါးတနသည့်အြျနိ်တွင် မြည်တွင်းသုတတသီ

ြျား၏ အမြင်၌ ယင်းတို့သည်နိုင်ငံမြားသား သုတတသီြျား၏ လက်တထာက်အတနမဖင့်သာ တဆာင်ရွက်

ြွင့်ရှိသည် ဟူ၍ ထင်မြင်ြျက်ြျားလည်း ရှိတနြါသည်။ ယင်းသို့မဖစ်ရမြင်းြှာ အတကကာင်းအရာတစ်ရြ်

ကိုြျဉ်းကြ်ရန် လိုအြ်တသာ ြျဉ်းကြ်ြှုြုံစံနှင့် ရရှိလာတသာ အြျက်အလက်ြျားကို ြွဲမြြ်းစိတ်မဖာ

သုံးသြ်နိုင်တသာ စွြ်းရည်ြျား နည်းြါးတနတသာတကကာင့် မဖစ်ြါသည်။ သို့မဖစ်၍ မြည်တွင်း၌အြှန်

တကယ်လိုအြ်လျက်ရှိတသာ သုတတသနလုြ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် နိုင်ငံတကာသုတတသီြျားနှင့် နိုင်ငံမြား

အလှူရှင်ြျားလိုအြ်လျက်ရှိတသာ သုတတသနရည်ြှန်းြျက်ြျားအကကား ကွာဟြှုကိုတမဖရှင်းရန်ြှာ 

လွန်စွာအတရးကကီးလှြါသည်။ ထိုသို့တသာ သုတတသနစွြ်းရည်တွင် ကွာဟတနြှုကိုတမဖရှင်းရန်အတွက်  

ယြုတနာက်ြိုင်းတွင် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်း ြျားက တြးအြ်လာတသာ အကူအညီအတထာက်အြံ့

အြျားစုသည် သုတတသနနည်းလြ်းြျားကို သင်ကကားတြးမြင်းနှင့် သုတတသနဆိုင်ရာအတမြြံ

တလ့ကျင့်တရး ြညာတြးလုြ်ငန်းစဉ်ြျားကို စတင်တဆာင် ရွက်လာြဲ့ြါသည်။ အစိုးရေက်တွင်လည်း  

နိုင်ငံတတာ်အတနမဖင့် ြညာတရးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်ြျားကို ြိုြို တိုးြျဲ့ မြှင့်တင် လျာထားသတ်ြှတ်

ြဲ့တသာ်လည်း အထက်ြါ ေတ်ဂျက်တိုးလာသည်နှင့်အြျှ လိုအြ်တသာ လူ့စွြ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်

စွြ်းတဆာင်ရည်ရှိတသာဝန်ထြ်းြျားရရှိတရးြှာလည်း အြက်အြဲတစ်ရြ်အတနမဖင့်ရှိတနြါတသးသည်။  

ထို့အမြင် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်ြျား၏ ြညာတရးမြုမြင်တမြာင်းလဲတရးဆိုင်ရာ တထာက်ြံ့ြှုြျားသည်  

ြျားတသာအားမဖင့် ြူလတန်းအတမြြံြညာတရးစနစ်တထာက်ြံ့ြှုအတွက်သာ ဦးစားတြး တဆာင်ရွက်

ြဲ့ဖြီး သုတတသနစွြ်းရည် မြှင့်တင်တရးနှင့် အဆင့်မြင့်ြညာတရးဆိုင်ရာ တလ့ကျင့်ြှုြျားအတွက်ြူ 

နည်းြါးတနြါတသးသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း အလှူရှင်ြျား၏အတထာက်အြံ့မဖင့် တဆာင်ရွက်တသာ 

သုတတသန လုြ်ငန်းြျားနှင့် နိုင်ငံမြားသားြျား ဦးတဆာင် တဆာင်ရွက်တလ့ ရှိတသာ  

သုတတသန လုြ်ငန်းစဉ်ြျားသည်လည်း မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အစိုးရနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားအကကားတွင်  

ြိုြိုတရြန်းစားလာ ဖြီးသည့်တနာက်ြိုင်း ယင်းတို့အတြါ် အသုံးြျြှုြျားလည်း ရှိလာြဲ့ြါသည်။ ထို

အြျနိ်တွင် မြည်တွင်းသုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျားအတနမဖင့် အဆိုးသံသရာမဖစ်တသာ သုတတသန

ထုတ်လုြ်ြှု အားနည်းမြင်းနှင့် အားနည်းတသာသုတတသနအတြါ် ြူဝါဒတရးဆွဲသူြျားက သုံးစွဲရန်

ဝန်တလးမြင်းစသည့် စိန်တြါ်ြှုြျားနှင့် လည်း ကကုံတတွ့တနရြါသည်။ ထို့တကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် 

အရည်အတသွးရှိတသာ သုတတသန စွြ်းတဆာင်ရည်မြှင့်တင်တရး လုြ်ငန်းစဉ်သည် မြန်သင့်သတလာက်

မြန်ဆန်တနမြင်းြရှိေဲ အလှူရှင်ြျား၏ အတထာက်အြံ့အစီအစဉ်ြျား၏ တစိတ်တတဒသအတနမဖင့် 

စွြ်းတဆာင်ရည်မြှင့်တင်မြင်း ကိစ္စရြ်ြျားတလာက်သာ တဆာင်ရွက်နိုင်ြါသည်။  
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အခန်း(၃) 
သက်ဆိုင်သူများအကြကာင်းကို

ကလ့လာဆန်းစစ်ဖခင်း
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အဓိကအချက်များ

 ေက္ကသိုလ်များေွင် အဂဂလိပ်ောသာအား သင်ြကားကရးကိရိယာအဖြစ် ေရားဝင် အသိအမှေ်ဖပု   

သေ်မှေ် ထားကသာ်လည်း သင်ရိုး ဖပဋ္ဌာန်းစာအုပ်များနှင့် သင်ခန်းစာ အများစုကိုမူ ဖမန်မာ ောသာဖြင့်

သာ သင်ြကားြကသည်ကုိ ကေွ့နိုင်ပါသည်။ ကကျာင်းသူ/သားများ၊ သင်ြကားကရးဝန်ထမ်းများနှင့် ဆရာ/မ

အများစုေို့သည် အဂဂလိပ်ောသာရပ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ေေ်ကဖမာက်ဖခင်းမရှိကသာကြကာင့် ထိုသို့ဖြစ်ရဖခင်း 

ဖြစ်ပါသည်။ 

 အကဝးသင် ေက္ကသိုလ်များအကနဖြင့် ကဝးလံကခါင်းပါးကသာ ကေသများနှင့် ဆင်းရဲကသာမိသားစုများ၏

သားသမီးများကို ေက္ကသိုလ်ပညာကရးအား သက်သာကချာင်ချစိွာ ေက်ကရာက်နိုင်ရန် အကျ ိုးဖပုကသာ်လည်း  

ထိုအကဝးသင် ေက္ကသိုလ်များမှ ေွဲ့ရရှိလာသူများသည် လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ ဝင်ကရာက်ရန် အလုပ်ရှင်များက 

နှစ်သက်ဖခင်းမရှိြကပါ။ ယင်းေို့၏ အကဝးသင် ေက္ကသိုလ်များမှ ရရှိလာကသာ ပညာကရးနှင့် စွမ်းကဆာင်ရည်

ေို့ကို အားနည်းသည်ဟု ယူဆကသာကြကာင့် ဖြစ်ပါသည်။ 

 ေက္ကသိုလ်များေွင် အစိုးရ ခန့်ထားကသာ သင်ြကားကရး ဆရာ/မများသည် အဓိကအားဖြင့် စာသင်

ြကားရန် ခန့်ထားဖခင်း ဖြစ်ကသာကြကာင့် ယင်းေို့အကနဖြင့် အဖခားနိုင်ငံများရှိ ပညာရှင်များ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် 

လုပ်ြကသည့် သုကေသနလုပ်ငန်းများကို သီးဖခားကဆာင်ရွက်ရန် မက်လုံးများ (incentives) မရှိပါ။

 အရပ်သား  မူဝါေချမှေ်သူများ၏ အကေွ့အကကုံနည်းပါးမှုကြကာင့် ဆုံးဖြေ်ချက် အများစုသည်  ပုဂ္ဂိုလ်

ကရး အယူအဆ သို့မဟုေ် နိုင်ငံကရး အကေွးအကခါ်များကပါ်၌သာ အကဖခခံကလ့ရှိငပီး အကထာက်အထားနှင့် 

အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်ကလ့လာဖခင်းမှ ဆုံးဖြေ်ဖခင်း အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။ 

 ဖမန်မာနိုင်ငံေွင် အထက်ေန်းအဆင့် အဆင့်ဖမင့်ေက္ကသိုလ်ပညာကရးကကျာင်းကပါင်း (၁၇၄) ကကျာင်း

ခန့် ရှိငပီး ယင်းေို့အနက် (၁၃၄)ကကျာင်းမှာ ပညာကရး ဝန်ကကီးဋ္ဌာန၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကအာက်ေွင်ရှိ၍ ကျန်

ေက္ကသိုလ်ကကာလိပ်များမှာမူ ဝန်ကကီးဋ္ဌာန (၇)ခု၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကအာက်ေွင် ရှိကနပါသည်။ 

 ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍေွင် ြွင့်လှစ်ထားရှိကသာ အဆင့်ဖမင့် ပညာကရးကကျာင်းများသည်လည်း ပညာကရး

ဆိုင်ရာ သုကေသနလုပ်ငန်းများကို ကဆာင်ရွက်ကလ့မရှိေဲ ယင်းေို့၏ ေီဂရီေွဲ့များကို စီးပွားကရး ဆန်ဆန် 

အပ်နှင်းဖခင်း ကိစ္စကိုသာ နိုင်ငံေကာ ေက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်ကလ့ရှိသည်ကို ကေွ့ရှိရပါသည်။ 

 ဤစာေမ်းေွင် ပုဂ္ဂလိကေက္ကသိုလ် ပညာကရးဆိုင်ရာ အြွဲ့အစည်းများနှင့်  ကကျာင်းများကို ကလ့လာ

ထားဖခင်း မရှိပါ။ ယင်းေို့၏ ေရားဝင်ဖြစ်မှုသည် လက်ရှိဥပကေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ အရ အစိုးရ၏

ေရားဝင် အသိအမှေ်ဖပုထားကသာ စနစ်မရှိဖခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲရန် ဥပကေ၊ နည်းဥပကေ မရှိဖခင်းေို့ကြကာင့်  

ယင်းေို့၏ ပါဝင် ရပ်ေည်မှုမှာလည်း ကသချာစွာ စုံစမ်းစစ်ကဆးဖခင်း မရှိကသးပါ။ 

 ဤစစ်ေမ်း၏ အဓိက ပါဝင်ကဖြြကားြကကသာ သုကေသီများမှာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုကေသီများဖြစ်

ြကငပီး ယင်းေို့အား အုပ်စုလိုက် စီစစ်ကရွးချယ်မှုကို အဆင့် (၂)ဆင့်ထား၍ ကရွးချယ်ကမးဖမန်းခဲ့ပါသည်။ 
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၃၊၁။ နိေါန်း
 ဤအြန်းတွင် သုတတသီအြျ ိုးအစားြျားအတကကာင်းနှင့် ယင်းတို့၏ သုတတသနအဖွဲ့အစည်း

ြျား၊ တသီး ြုဂ္ဂလိကသုတတသီြျားတို့ကို ယင်းတို့တဆာင်ရွက်တနတသာ သုတတသနစနစ်ြျားတအာက်

ရှိ မဖစ်စဉ်အလိုက် ြွဲမြား၍ သုံးသြ်တင်မြထားြါသည်။ ဤစာတြ်းကို လွှြ်းခြုံထားတသာ DRA 

နည်းစနစ် တအာက်ရှိ အဓိြ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုြျက်ြျားအရတသာ်လည်းတကာင်း၊ သုတတသီြျားကို အြျ ိုး

အစား(၄)ြျ ိုး ြွဲမြား၍ ဆန်းစစ် တလ့လာသုံးသြြ်ဲ့ြါသည်။ ယင်းတို့ြှာ အစိုးရတက္ကသိုလ်နှင့် တကာ

လိြ်ြျား၊ အစိုးရနှင့် အကူအညီတြးတရး အဖွဲ့အစည်းြျား၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် လူြှုတရး အရြ်ဖက်အဖွဲ့

အစည်းြျားဟူ၍ မဖစ်ြါသည်။ ယင်းတို့ တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ သုတတသန လုြ်ငန်းြျားဆိုင်ရာ

အြျ ိုးအစားကိုြူ တအာက်တဖာ်မြြါ ြွဲမြားသုံးသြ်ြှုမဖင့် သုံးြျ ိုးသုံးစား ြိုင်းမြားစဉ်းစားထားြါသည်။ 

(က)လွေ်လပ်ကသာ သုကေသန။
 သုတတသီြျားသည် ယင်းတို့တဆာင်ရွက်လိုတသာ သုတတသနတြးြွန်းြျားနှင့် နည်းလြ်းြျားကို 

ယင်းတို့ ဆန္ဒအတလျာက် တရွးြျယ်သတ်ြှတ်နိုင်ဖြးီ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း မဖစ်ြွားလျက်ရှိတသာ မြဿနာ

အကကီးစားြျားနှင့် တရရှည်တဆာင်ရွက်ရြည့် ကိစ္စရြ်ြျားအတြါ် စိတ်ဝင်တစားတဆာင်ရွက်တလ့ရှိ

သူြျား မဖစ်ြါသည်။ ယင်းတို့အတနနှင့် ြူဝါဒြိုင်းဆိုင်ရာ အတတွ့အကကုံရှိရန်၊ ြူဝါဒြျားနှင့် သက်ဆိုင်

မြင်းရှိရန် ြလိုေဲ နိုင်ငံ့အတရး ကိစ္စတစ်ြုကို စိတ်ဝင်တစား တဆာင်ရွက်လိုသူြျားလည်း မဖစ်ကက

ြါသည်။ 

(ခ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကကံကပး။ 
 သုတတသီြျားသည် ြိြိတို့အား ငှားရြ်းလာတသာ အဖွဲ့အစည်းြျား၊ ြုဂ္ဂိုလ်ြျားအား အကကံတြး

ရန်ရည်ရွယ်၍ ယင်းတို့တြးမြန်းလာတသာ သုတတသနတြးြွန်း တစ်ြု သို့ြဟုတ် နှစ်ြုအား သတ်သတ်

ြှတ်ြှတ် ဆန်းစစ် တလ့လာသုံးသြ်ကာ အကကံမြုမြင်းမဖစ်ဖြီး လတ်တတလာ တြါ်ထွန်းလျက်ရှိသည့်

အတကကာင်းအရာ သို့ြဟုတ် မြဿနာအား တမဖရှင်းရန်ဟူတသာ ရည်ရွယ်ြျက်မဖင့် သုတတသနအား 

တဆာင်ရွက်မြင်းမဖစ်ြါသည်။ 

(ဂ) စည်းရုံးလှုံ့ကဆာ်ဖခင်း။ 
 သုတတသီြျားသည် ြိြိတို့စုံစြ်းသိရှိလာတသာ အြျက်အလက်အတကကာင်းအရာြျားကို အသုံးြျ

၍မဖစ်တစ၊ ြိြိတို့အား အြတကကးတငွမဖင့် ြိုင်းတစလာတသာ သုတတသနအလုြ်ြျားကို တဆာင်ရွက်၍မဖစ်

တစ၊ ြူဝါဒ ြျြှတ်သူြျားအား စည်းရုံးလှုံ့တဆာ်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်တရးနည်းကိရိယာ၊ ြညာတြး

သင်တန်း၊ ြိတ်ဆက်တတွ့ ဆုံမြင်းနှင့် အမြားစည်းရုံးတရး လုြ်ငန်းြျားကို အသုံးြျ၍ ြူဝါဒြျားအား 

တမြာင်းလဲရန် တဆာင်ရွက်မြင်း မဖစ်ြါသည်။ 

 ဤစာတြ်းအတွက် အထက်ြါ သုတတသီအြျ ိုးအစားြျားအလိုက် ယင်းတို့အတနနှင့်

 သုတတသနစနစ် တကာင်းြွန် တိုးတက်တရးအတွက် ြည်သို့ြည်ြုံ အတထာက်အကူြံ့ြိုးတြးလျက်ရှိ
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တကကာင်းနှင့် ယင်းတို့ တဆာင်ရွက်တနတသာ သုတတသနအတကကာင်းြျားကို အတမြြံ၍ တလ့လာသုံးသြ်

ထားမြင်းမဖစ်ြါသည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အတနအထားြျားအရ တက္ကသိုလ်အသီးသီးနှင့် တဒသြံ အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ြျားက တဆာင်ရွက်လျက် ရှိတသာ သုတတသန လုြ်ငန်းြျားတွင် ြါဝင်ြံ့ြိုးတြးသည့် သုတတသီ

အြျားစုြှာ ြူဝါဒအရ အတတွ့အကကုံြျားရှိမြင်းြဟုတ်ေဲ တရးသားတမြာဆိုတနကကမြင်းမဖစ်ြါသည်။

ထို့အမြင် တက္ကသိုလ်၊ တကာလိြ်အသီးသီးတွင် ြါဝင်တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ သုတတသီအြျားစု

သည်ယင်းတို့၏လုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်ရန် တငွးတရးတကကးတရးြံ့ြိုးြှု၊ ဂုဏ်သတင်းတကျာ်တစာြှု

နှင့်ယင်းတို့၏ ရာထူးတိုးတက်တရးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ြျက်ြျားအရ တဆာင်ရွက်တနမြင်း ြဟုတ်ေဲ ြိြိ

တို့သုတတသနတဆာင်ရွက်လိုတသာ ဆန္ဒအရသာ တဆာင်ရွက်တနမြင်းမဖစ်ြါသည်။ ထို့တကကာင့် ယင်း

တို့အတနမဖင့် ြိုြိုနက်ရှိုင်း ြက်ြဲတသာ ြူဝါဒြိုင်းဆိုင်ရာ စိန်တြါ်ြှုြျားနှင့် မြဿနာြျားကို တရရှည်

အတသးစိတ် တလ့လာသုံးသြ်ရန်အတွက် ကျယ်မြန့်တသာ လုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်ရန် ြမဖစ်နိုင်ြါ။ 

 မြားနားြျက်ြှာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ အတထာက်အြံ့ရရှိထားတသာ

သုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျား၊ ဖွံ့ဖဖိုးတရးဆိုင်ရာ အကကံတြးြျားနှင့် ြုဂ္ဂလိက သုတတသနအဖွဲ့အစည်း

ြျား၊ ြုဂ္ဂလိကတေးကွက်၊ တကကာ်မငာလုြ်ငန်းဆိုင်ရာကုြ္ပဏီြျားအတနမဖင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်း

ြျားနှင့် စာြျုြ်ြျုြ်ဆိုထားသည့်အတိုင်း ယင်းတို့ တဆာင်ရွက်လိုတသာ သုတတသန လုြ်ငန်းြျား

ကိုြူ တွင်ကျယ်စွာတဆာင်ရွက်နိုင်တလ့ရှိြါသည်။ အြှန်စင်စစ် ယင်းတို့တလ့လာသုံးသြ်ထားတသာ

သုတတသန ရလဒ်ြျားကို သုတတသန လုြ်ငန်းစဉ်(၃)ရြ် စလုံး19တွင် တအာင်တအာင်မြင်မြင် အသုံးြျ

နိုင်ရန် လိုအြ်တသာြံ့ြိုးြှုြျားကိုလည်း နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျားက ြံ့ြိုး တဆာင်ရွက်တြးတလ့ရှိ

ြါသည်။ ထိုသုတတသနလုြ်ငန်း(၃)ရြ်စလုံး မဖစ်တသာ ထုတ်လုြ်တရး၊ မဖန့် မဖူးတရးနှင့် ြူဝါဒတင်မြတရး

လုြ်ငန်းစဉ် သုံးရြ်စလုံးတွင် အကူအညီ အတထာက်အြံ့တြးသူ အလှူရှင်ြျား၏ ြံ့ြိုးြှု ြျားစွာြါဝင်

တသာတကကာင့် အဆိုြါသုတတသီြျားသည်လည်း အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းြျား၏ လြ်းညွှန်ြှုတအာက်

တွင်သာ တဆာင်ရွက်ရသမဖင့် ယင်းတို့၏ သုတတသနစီြံကိန်းြျားအတိုင်း၊ လိုအြ်ြျက်အတိုင်း စီြံ

ြန့်ြွဲတြးရတလ့ရှိြါသည်။ 

 အစိုးရ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အစိုးရနှင့် ဆက်စြ် ြတ်သက်တနတသာ သုတတသန

အဖွဲ့အစည်းြျား မဖစ်သည့် (ဥြြာ - မြန်ြာ့ဖွံ့ဖဖိုးြှု အဖွဲ့အစည်း တွင်) ြျားတသာအားမဖင့် အုြ်ြျုြ်

တရး အစိုးရယန္တရား၏ ြူဝါဒြျားနှင့် ယင်းတို့က ဥြတဒမြုတရး ြဏ္ဍိုင်အတြါ် စည်းရုံးလှုံ့တဆာ်လိုတသာ

ြူဝါဒအြျ ို့ကို ဦးစားတြး တရွးြျယ် သုတတသန တဆာင်ရွက်တြးတလ့ ရှိြါသည်။ ထို့အတူ နိုင်ငံတကာ

အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် သုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျား၊ အကကံတြးြုဂ္ဂိုလ်ြျားကလည်း အစိုးရ၏ ြူဝါဒ

ြျားအတြါ် မြုမြင်တမြာင်းလဲနိုင်ရန် စည်းရုံးလှုံ့တဆာ်လိုတသာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်

တြးတလ့ရှိြါသည်။ ထိုသို့တသာ ြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်ြှုြျ ိုးမဖင့် အစိုးရ၏ မြည်တထာင်စုဝန်ကကီးဌာန

အသီးသီး၏ အကကီးအကဲြျား၏ အမြင်အား တမြာင်းလဲနိုင်ရန် သုတတသနစာတြ်းြျားက ြစ်ြှတ်

ထားတဆာင်ရွက်တလ့ရှိြါသည်။

19 သုတတသနစက်ဝန်းအတကကာင်း အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုြျက်ကို ြိတ်ဆက် အြန်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
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တဖာ်မြြါြုံသည် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ရြ်တည်လျက်ရှိတသာ သုတတသီြျားနှင့် ယင်းတို့၏ သုတတသန

ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းြျား၊ ယင်းတို့နှင့် အမြား သုတတသနလုြ်ငန်း(၃)ရြ် ဆက်စြ်ြုံတို့အား တဖာ်မြထား

ြါသည်။

ြုံ (၁) - မြန်ြာနိုင်ငံရှိ သုတတသနလုြ်ငန်းအြျ ိုးအစားြျား၊ သုတတသနစနစ်လုြ်ငန်း(၃)ရြ်နှင့် ကဏ္ဍ

အသီးသီးတွင် ရြ်တည်လျက်ရှိတသာ သုတတသီြျား ဆက်စြ်ြုံ

     

   

ရင်းမြစ်။ ။ စာတရးသူြျားက တရးဆွဲထားသည်။

 အစိုးရ၏ ကိုယ်ြိုင်သုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ သုတတသန ဌာနြွဲြျားြှလွဲ

၍ မြင်ြသုတတသီြျားအတနမဖင့် ြူဝါဒြိုင်းဆိုင်ရာ စဉ်းစားြျက်ြျားအတြါ် ဩဇာလွှြ်းြိုးနိုင်မြင်း  

လုံးဝြရှိြါ။ ယင်းတို့တဆာင်ရွက်တသာ သုတတသနစာတြ်းြျားက ြည်သို့ြင် အတထာက်အထား

အြျက်အလက်နှင့် ြျဉ်းကြ် ြုံြှန်ကန်သည် မဖစ်ြါတစဦးတတာ့ ယင်းတို့၏ သုတတသနရလဒ်ြျား  

အတြါ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းြျားက အတရးတယူ လက်ြံစဉ်းစားတြးမြင်း အားနည်းလျက်ရှိြါသည်။ 

   သုတတသနစနစ် 
              လုြ်ငန်း (၃) ရြ်

ထုတ်လုြ်ြှု ြျ ံ့နှံ့ြှု အသုံးြျြှု

လွေ်လပ်ကသာသုကေသန

စည်းရုံးလှုံ့ကဆာ်ဖခင်း

အဆင့်မြင့်ြညာအဖွဲ့အစည်း
ြျား (တက္ကသိုလ်တကာလိြ်ြျား)

တစ်ဉီးြျင်း
 တဆာင်ရွက်

တသာ 
သုတတသီြျား

တဒသြံ အရြ်
ဖက် အဖွဲ့
စည်းြျား

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျား၊ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျား
 နှင့် 

ဖွံ့ဖဖိုးတရးဆိုင်ရာအကကံတြးြျား၊ တေးကွက်သုတတသန
လုြ်ငန်းြျား - အလှူရှင်ြျားနှင့်စာြျုြ်ြျုြ်ဆိုထားတသာ

ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍလုြ်ငန်းြျား၊
 အကကံတြးြျား

သုတတသန 
လုြ်ငန်း 

အြျ ိုးအစားြျား

နည်းပညာဆိုင်ရာအကကံကပး

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျား၊ သုတတသနအဖွဲ့
အစည်းြျား နှင့် အကကံတြးြုဂ္ဂိုလ်ြျား အစိုးရ၏ ကိုယ်ြိုင်

သုတတသန+
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ထို့အမြင် တက္ကသိုလ်တကာလိြ်ြျားရှိ ဆရာ/ြြျားနှင့် တဒသန္တရ အရြ်ေက်အဖွဲ့အစည်းြျား၊  

တသီးြုဂ္ဂလိက သုတတသီြျားက တဆာင်ရွက်တလ့ရှိတသာ သုတတသန စာတြ်းြျားကလည်း သုတတသီ

အြျင်းြျင်းကကားြှာြင် ြျ ံ့နှံ့တရာက်ရှိြှုြှာ စိန်တြါ်ြှုြျားစွာ တတွ့ကကုံလျက်ရှိြါသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင်  

သုတတသန၏ လုြ်ငန်းအဆင့်(၃)ရြ်မဖစ်တသာ မဖန့်မဖူးတရးနှင့် ြူဝါဒတင်မြမြင်းဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းြျား

ထက်စာလျှင် သုတတသနထုတ်လုြ်မြင်း အဆင့်တွင်သာ လူအြျား၊ သုတတသီအြျားအမြား ြါဝင်

တဆာင်ရွက်လျက်ရှိဖြီး မဖန့်မဖူးတရးနှင့် ြူဝါဒတင်မြတရးဆိုင်ရာ နယ်ြယ်ြျားတွင်ြူ ယင်းတို့၏ထိ

တရာက်ြှုြှာ အကန့်အသတ်ရှိလျက်ရှိြါသည်။ တနည်းအားမဖင့် ဆိုရြါက သုတတသနစနစ်တစ်ြုလုံး

တွင် ထုတ်လုြ်ြှုကသာ တြာင်းနှင်လျက်ရှိဖြီး အြျားစုြှာ အလှူရှင်နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျား၏

 အတထာက်အြံ့ြျားတကကာင့်သာ ထုတ်လုြ်လျက်ရှိဖြီး အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ သုတတသနလွတ်လြ်

ြှုအတြါ် ြူတည်၍ မဖစ်တည်လာမြင်း ြဟုတ်ြါ။ အြှန်စင်စစ် တဒသန္တရ၏ မြည်တွင်းလိုအြ်ြျက်ကုိ   

မဖည့်ဆည်းရန် ြဟုတ်ေဲ လူထုလိုအြ်ြျက်နှင့် တသွဖီတနတသာ သုတတသနစာတြ်းြျားစွာတို့သည်  

အလှူရှင်ြျား၏ ြံ့ြိုးြှုမဖင့် ထုတ်လုြ်လျက်ရှိရာ ြိုလျှ၍ံြင် အြျ ို့ောသာရြ်ြျားတွင် မဖစ်တြါ်တန

ြါသည်။ အြျ ို့တသာ အစိုးရနှင့်ဆက်စြ်သည့် သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားသည်လည်း ယင်းတို့၏

အြန်းကဏ္ဍမဖစ်တသာ ြူဝါဒတရးရာတင်မြြျက်တွင် ဂိတ်တြါက်တစ်ြုသဖွယ် တဆာင်ရွက်တလ့ရှိဖြီး  

ယင်းတို့၏ ြူလရည်ြှန်းြျက်မဖစ်တသာ လွတ်လြ်၍ တရရှည်တဆာင်ရွက်ရြည့် သုတတသနလုြ်ငန်း

ြျားကိုလည်း အာရုံစိုက်တဆာင်ရွက်မြင်း နည်းြါးတလ့ရှိြါသည်။ ထို့တကကာင့် သုတတသနဆန်းစစ်

ြျက်အြျားစုသည် ြျားတသာအားမဖင့် အတမဖကို ဦးတည်တရးသားမြင်းထက် မြဿနာကို တဖာ်ထုတ်

ရှင်းလင်းမြသသည့် ြုံစံြျ ိုးသာ မဖစ်တနတလ့ရှိဖြီး ယင်းတို့၏ ြျဉ်းကြ်ြှုနှင့် နည်းစနစ်ြျားသည်  

ြွင့်လင်းမြင်သာြှု အားနည်းမြင်း၊ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ အားနည်းမြင်းနှင့် ြိြိြျဉ်းကြ်တသာ မြဿနာ

အတကကာင်းအရာနှင့် စနစ်တစ်ြုလုံး၏ဆက်စြ်ြှုြျားအတြါ် အားနည်းမြင်းစသည့် အားနည်းြျက်ြျား

စွာမဖင့် ကကုံတတွ့ရတလ့ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် ြူဝါဒတရးရာ အကကီးအကဲြျားနှင့် တတွ့ဆုံတြးမြန်းနိုင်ရန်  

အြွင့်အလြ်းလည်း လွန်စွာနည်းြါးသည့်အမြင် ြိြိတို့၏ သုတတသနလုြ်ငန်းြျား တအာင်မြင်

တရးအတွက် ြူဝါဒတရးဆွဲသူြျား၏ သို့ြဟုတ် ဌာနဆိုင်ရာ အကကီးအကဲြျား၏ ြံ့ြိုးြှုသည် ြျားစွာ

အတရးကကီးလှသည်မဖစ်ရာ သုတတသီြျားအတနမဖင့်လည်း ထိုရင်းနှီးြှုနှင့် ဆက်ဆံတရးကို ြြျက်မြား

တစလိုတသာတကကာင့် ယင်းတို့၏ သုတတသန တတွ့ရှိြျက်ြျားအတြါ် သတိထားတင်မြမြင်းြျားလည်း  

မဖစ်တြါ်လျက်ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် သုတတသီ အြျားစုြှာ ထိုဆက်ဆံတရးနှင့် ရင်းနှီးြှုြျားအတြါ်

အတမြြံ၍ အလှူရှင်ြျားနှင့် အမြား အလှူတငွရရှိနိုင်တသာ အြွင့်အလြ်းြျားကိုလည်း တဖက်ြှ  

ရှာတဖွတလ့ရှိြါသည်။ ဤသို့လျှင် အဆိုြါ ြိတ်မဖစ်တဆွမဖစ် ရင်းနှီးြှုြျားသည် သုတတသီြျားအကကား

ကိုယ်တိုင် ဆင်ဆာလုြ်သည့် မဖစ်ရြ်ြျား မဖစ်တြါ်လျက်ရှိဖြီး ြူဝါဒတရးဆွဲသူြျားအား ဖငိုမငင်တစြည့်  

ကိစ္စရြ်ြျားကို အလိုအတလျာက် တရှာင်ရှားတြးသည့် အတလ့အကျင့်ြျားလည်း ထွန်းကားလျက်

ရှိြါသည်။ ယင်းအတမြအတနြျားသည် ယြုအြါ ြိုြိုဆိုးရွားလာဖြီး လွတ်လြ်စွာ ဖွင့်ဟတမြာဆို

နိုင်ြှုအတြါ် ဟန့်တားလျက်ရှိတသာ အတမြအတနြျားကလည်း ဖန်တီး လာတသာအြါ ယင်းတို့၏  

သုတတသနမဖန့် မဖူးတရးဆိုင်ရာ ကိစ္စြျားနှင့် သုတတသန ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှု ကိစ္စရြ်ြျားအတွက်



69

လည်း ြျားစွာအဟန့်အတားမဖစ်လျက်ရှိြါသည်။20  ဤအတမြအတနြျားတအာက်တွင် သုတတသနအဖွဲ့

အစည်းြျား၊ အသင်းအြင်းြျားြရှိမြင်းသည်လည်း လွတ်လြ်၍ တက်ကကတသာ သုတတသနစာတြ်း

ြျား ထွက်တြါ်တရးအတွက်ကို ြို၍အဟန့်အတား မဖစ်လျက်ရှိဖြီး အစိုးရ၏ ဖိအားတြးြှုြျားတအာက်

တွင် အဆိုြါအြွင့်အလြ်းြျား သည်လည်း တြျာက်ဆုံးလျက်ရှိြါသည်။ 

၃၊၂။ လူမှုသိပ္ပံသုကေသနေွင် အကရးပါကသာ သုကေသီအမျ ိုးအစားများ
ေက္ကသိုလ်ပညာကရး အဆင့်ဖမင့်ေက္ကသိုလ်များ
 အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို ဦးတဆာင်  

တဆာင်ရွက်တနသည့် ြညာတရးအဖွဲ့အစည်းြျားလည်းမဖစ်ြါသည်။ သို့ရာတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏  

အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်၏ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှု တနာက်ကျတသာတကကာင့် ယင်းတို့၏ သုတတသန

လုြ်ငန်းြျားသည်လည်း အရင်းအမြစ်ြျ ို့တဲ့ရုံသာြက ဖွံ့ဖဖိုးြှုလည်း တနှးတကွးလျက်ရှိြါသည်။  

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်သည် တယေုယျအားမဖင့် ဗဟိုဦးစီးစနစ်ြျုြ်ကိုင်ြှုယန္တရား

တအာက်တွင်ရှိတနဖြီး ယင်းတို့အား စီြံြန့်ြွဲရသည့် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ြျား၏ လြ်းညွှန်ြှုြျား

တအာက်တွင်လည်း သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်ရတလ့ရှိြါသည်။ အဆင့်မြင့် ြညာတရး

ဦးစီးဌာန၏ ကိန်းဂဏန်းြျားအရ (၂၀၁၈) ြုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အဆင့်မြင့်ြညာတရးတကျာင်း

ြျား (၁၇၄)တကျာင်းရှိြဲ့သည့်အနက် (၁၃၄)တကျာင်းြှာ ြညာတရးတက္ကသိုလ်၏ စီြံြန့်ြွဲြှုတအာက်

တွင်ရှိဖြီး ကျန်တကျာင်းြျားြှာြူ ဝန်ကကီးဌာန (၇)ြု၏ စီြံြန့်ြွဲြှုတအာက်တွင် တည်ရှိတနြါသည်။  

ဖြီးြဲ့သည့် NLD အစိုးရလက်ထက်တွင်ြူ အြျ ို့တသာ ြညာတရးတကျာင်းြျားကို ဝန်ကကီးဌာနြျား၏

လက်တအာက်ြှ ြွဲထုတ်ရယူ၍ ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန၏ စီြံြန့်ြွဲြှုတအာက်သို့ တမြာင်းလဲထားရိှြဲ့

တသာ်လည်း ယင်းတို့အကကား တြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းတရးြှာ ယြုတိုင် ြက်ြဲလျက်ရှိြါသည်။ 

 ဤအစရီငြ်စံာတငွ ်ြဂု္ဂလကိအဆင့မ်ြင့ ်ြညာတရးတက္ကသိလုြ်ျားအတကကာင်းကိ ုထည့သ်ငွ်းတလလ့ာ  

သုံးသြ်ထားမြင်း ြရှိြါ။ ယင်းြုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ်ြျားအတနမဖင့် နိုင်ငံတတာ်ြှြျြှတ်ထားတသာ  

သင်ရိုး ညွှန်းတြ်းနှင့်အညီ တဆာင်ရွက်ရန် ြလိုအြ်ေဲ ယင်းတို့အြျားစုြှာ ကုြ္ပဏီြျားဦးစီးဌာန၏  

စီြံြန့်ြွဲြှု တအာက်တွင် စီးြွားတရးကုြ္ပဏီြျားအမဖစ်သာ ြှတ်ြုံတင်ထား၍ ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန၏ 

စီြံြန့်ြွဲြှု တအာက်တွင် ရှိြတနြါ။ ထို့အမြင် အဆိုြါြုဂ္ဂလိက ြညာတရးတက္ကသိုလ် အြျားစုသည် 

ြညာတရးဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်တနမြင်းြရှိေဲ စီးြွားတရးဆိုင်ရာ အသုံးြျေွဲ့

နှင့် သင်တန်းြျား ကိုသာ တြးအြ်တလ့ရှိြါသည်။ ထိုသင်တန်းတကျာင်းြျားသည် အစိုးရတက္ကသိုလ်

ြျားတွင် ဝင်ြွင့်ြရ ကကတသာ တကျာင်းသားအြျားစုအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ထားမြင်းလည်း မဖစ်

ြါသည်။ (XINHUA 2019) 

20 ၂၀၁၃ြုနှစ် ဆက်သွယ်တရးဥြတဒ၏ ြုဒ်ြ (၆၆-ဃ) ကို ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင် မြင်ဆင်ြဲ့ဖြီး “ဆက်သွယ်တရးကွန်ရက် တစ်ြုြု
ကို အသုံးမြ၍ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအားတမြာက်လှန့်  တတာင်းယူမြင်း၊ အသတရဖျက်မြင်း၊ တနှာက်ယှက်မြင်း သို့ြဟုတ် ဖြိြ်းတမြာက်
မြင်း” မြလုြ်ြါက တထာင်ဒဏ်သုံးနှစ်အထိ ြျြှတ်နိုင်သည်။ ြတရရာတသာ အသုံးအနှုန်းသည် ဥြတဒကို လိုသလို အသုံးမြုနိုင်
သည့် သတောတဆာင်ဖြီး မြင်ဆင်ြဲ့သည့် ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင်ြင် ထိုဥြတဒမဖင့် အနည်းဆုံး ၇၂ တယာက် မြစ်ဒဏ်ြျြှတ်ြံြဲ့ရသည်။
 (HRW 2017) ထို့အမြင် ရည်ရွယ်ြျက်တကာင်း မဖင့် ဖွဲ့စည်းထားတသာ Ethical Review Board ကလည်း သုတတသန ြွင့်မြုတရး
နှင့် ထုတ်လုြ်တရး လုြ်ငန်းစဥ်ြျားကို တဆာင်ရွက်ြဲ့ဖြီး အတရးကကီးတသာ သုတတသနတလ့လာြျက် အြျ ို့ကို ဖျက်ြျမြင်းြျား 
မြုလုြ်ြဲသည်။
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ဇယား (၂) -  မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အစိုးရအဆင့်မြင့်ြညာတရးတက္ကသိုလ်ြျား ဖွဲ့စည်းအုြ်ြျုြ်ြုံ

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာ တက္ကသိုလ်အြျ ိုးအစား အတရအတွက်

ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန

ဝိဇ္ဇာ၊ သိြ္ပံ တက္ကသိုလ်ြျား
စီးြွားတရး တက္ကသိုလ်ြျား
အတဝးသင် တက္ကသိုလ်ြျား
နိုင်ငံမြားောသာ တက္ကသိုလ်ြျား
ြညာတရးတကာလိြ်နှင့် တက္ကသိုလ်ြျား
နည်ြညာ တက္ကသိုလ်ြျား
ကွန်ြျူတာ တက္ကသိုလ်ြျား
ြညာတရးဝန်ကကီးဌာနတအာက်ရှိ တက္ကသိုလ်တြါင်း

42
3
2
2

25
33
27

134

စိုက်ြျ ိုးတရး၊ တြွးမြူတရးနှင့် 
ဆည်တမြာင်း ဝန်ကကီးဌာန 7

သယံဇာတနှင့်သောဝ
ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းတရး

ဝန်ကကီးဌာန
1

မြည်ထဲတရးဝန်ကကီးဌာန ၆

သာသနာတရးနှင့်ယဉ်တကျးြှု
ဝန်ကကီးဌာန 5

နယ်စြ်တရးရာဝန်ကကီးဌာန ၃

ြို့တဆာင်တရးနှင့်ဆက်သွယ်တရး
ဝန်ကကီးဌာန ၂

ကျန်းြာတရးနှင့်အားကစား
ဝန်ကကီးဌာန ၁၆

စုစုတြါင်း ၁၇၄

 

ရင်းမြစ်။ ။ အဆင့်ြညာတရးဦးစီးဌာန၊ ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန၊ မြန်ြာနိုင်ငံ၊ နိုဝင်ောလ ၂၀၁၈ (Chin-

lone 2018:12 အစီရင်ြံစာ အတိုင်းကိုးကားသည်။)
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 တရှ့တွင် သုံးသြ်ြဲ့သည့်အတိုင်း အစိုးရတက္ကသိုလ်ြျားနှင့် တကာလိြ်ြျားသည် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်

တအာက်တွင် ြျြှတ်ြဲ့တသာ အဆင့်မြင့်ြညာတရး အက်ဥြတဒ (၁၉၆၄)ြုနှစ်နှင့်အညီ တဆာင်ရွက်ထား

တသာတကကာင့် ယင်းတို့၏စနစ်သည် ဗဟိုဦးစီးစနစ်ြင် မဖစ်ြါသည်။ ထိုစနစ်အရ အဆင့်မြင့်ြညာ

တရးတက္ကသိုလ်ြျားကို နည်းြညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ြျား၊ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံတက္ကသိုလ်ြျား၊ ဒီဂရီတကာ

လိြ်ြျားဟု သုံးြျ ိုးသုံးစားြွဲမြားနိုင်ြါသည်။ နည်းြညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ြျား အစုအဖွဲ့တွင် တဆး

ြညာ၊ မြည်သူ့ကျန်းြာတရးြညာ၊သူနာမြုနှင့် အမြားနည်းြညာဆိုင်ရာ ောသာရြ်ြျားမဖစ်တသာ 

ကွန်ြျူတာသိြ္ပံ၊ တောဂတဗဒ၊ စိုက်ြျ ိုးတရးနှင့် အာကာသ၊ အင်ဂျင်နီယာောသာရြ် စသည်မဖင့် ြါဝင်

တလ့ရှိြါသည်။ ဝိဇ္ဇာသိြ္ပံနှင့် တက္ကသိုလ်ြျားြှာြူဝိဇ္ဇာောသာြညာရြ်ြျား၊ လူြှုတရးသိြ္ပံောသာရြ်

ြျားနှင့် လူြှုောသာရြ်ြျား ြါဝင်ကကဖြီး ယင်းတို့သည်အဆင့်မြင့်ြညာတရးတက္ကသိုလ်တကျာင်းအြျား

စုမဖစ်ြါသည်။ အြျ ို့တသာ နည်းြညာရြ်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်ြျားသည် လူြှုသိြ္ပံ ောသာရြ်ြျားတွင်

 ယြင်က ြါဝင်ြတ်သက်မြင်း ြရှိြဲ့တသာ်လည်း ယြုတြတ် တနာက်ြိုင်းတွင် ြါဝင်ဆက်စြ်လာသည်

ကိုလည်း တတွ့ရှိရြါသည်။ ဥြြာအားမဖင့် ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်ြျားသည် ယြုအြါ လူြှုတရးသိြ္ပံ

ဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကိုလည်း တြတ်ြှီသတင်းနည်းြညာအရ တလ့လာသုံးသြ်ြှုြျား

လည်း ရှိလာြါသည်။ ဒီဂရီတကာလိြ်အုြ်စုြျားြှာြူ အဆင့်မြင့်ြညာတရးတက္ကသိုလ်တကျာင်းြျား

အနက် ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံေွဲ့ သက်သက်ကိုသာတြးဖြီး ြဟာနှင့် ြါရဂူေွဲ့ြျားြတြးတသာတကကာင့် ယင်းတို့

၏အဆင့်အတန်းသည် တက္ကသိုလ်ြျားထက်စာလျင် ြိုြိုနိြ့်ကျလျက်ရှိြါသည်။ ြျားတသာအားမဖင့်

 ထိုသို့တသာတက္ကသိုလ်ြျားကို တက်တရာက်ကကရတသာ တကျာင်းသူ/သားတို့ြှာ တက္ကသိုလ်ကကီးြျား

တွင် သတ်ြှတ်ထားတသာ အနည်းဆုံးအြှတ်ကို ြြှီတသာတကကာင့် တက်တရာက်ကကရမြင်းလည်း မဖစ်

ြါသည်။ 

ထုေ်လုပ်ဖခင်း - အဆင့်ဖမင့်ပညာကရးကကျာင်းများေွင် သင်ြကားမှုပုံစံ
 ကိုလိုနီစနစ်တအာက်ြှ လွတ်တမြာက်လာတသာ အမြားနိုင်ငံြျားနည်းတူ မြန်ြာနိုင်ငံသည်လည်း 

ယင်း၏ သင်ကကားတရးနည်းလြ်းကို အဂဂလိြ်ောသာမဖင့်သင်ကကားရာြှမြန်ြာောသာမဖင့် သင်ကကား

ရန် ကကိုးစားရာတွင် ြျားစွာ အြက်အြဲ ရှိြဲ့ြါသည်။ ၁၉၆၄ ြုနှစ်တွင် တြ်ြတတာ် အစိုးရ ဗိုလ်ြျုြ်

တနဝင်းြှ တက္ကသိုလ်သင်ကကားတရး ကိရိယာအား ဗြာောသာသို့ တမြာင်းလဲ သင်ကကားတစြဲ့တသာ်လည်း 

၁၉၈၀ တနာက်ြိုင်းတွင် အဂဂလိြ်ောသာသို့မြန်လည် တမြာင်းလဲ ကျင့်သုံးြဲ့ရမြန်သည်။ ဤသို့ောသာ

 စကားြူဝါဒနှင့် ြတ်သက်၍ အဆင့်မြင့်ြညာတရးတွင် ယြုထက်တိုင် အြက်အြဲနှင့် စိန်တြါ်ြှုြျား 

ရှိတနဖြီး အဂဂလိြ်ောသာစကား ြကျွြ်းကျင်ြှုတကကာင့် သင်ကကားတရးဆရာ/ြြျားသာြကတကျာင်းသူ/ 

သားြျားကလည်း အြက်အြဲြျားစွာနှင့် ကကုံတတွ့ရတလ့ရှိြါသည်။ ြည်သို့ြင် ဆိုတစကာြူတရားဝင်

မြဋ္ဌာန်းြျက်အရ အဂဂလိြ်ောသာသည် တက္ကသိုလ်ြျား၏သင်ကကားတရးောသာစကားအမဖစ် ယြု

ထက်တိုင် သတ်ြှတ်မြဋ္ဌာန်း ကျင့်သုံးလျက်ရှိြါသည်။(DINMORE  2015) နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း

တစ်ြု၏ အဂဂလိြ်စာ ကျွြ်းကျင်ြှု စစ်တြ်းအရ မြန်ြာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတြါင်း(၁၀၀)အနက် အဆင့ ်
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(၈၆)ြျတိ်သည့် တနည်းအားမဖင့်ဆိုရလျှင် အဂဂလိြ်စာကျွြ်းကျင်ြှု နိြ့်ြါးတသာနိုင်ငံတစ်ြုမဖစ်ြဲ့

ြါသည်။ (Education Act 2019) သင်ကကားတရး အတထာက်အကူြျား မဖစ်တသာတကျာင်းသုံးစာအုြ်

ြျား၊ သင်ကကားတရး အတထာက်အကူစာအုြ်ြျားနှင့် အမြားသင်တန်းသုံး စာရွက်စာတြ်းြျားသည် 

အဂဂလိြ်ောသာရြ်မဖင့် တရးသားထားတသာ်လည်း ယင်းောသာစကားကို ြကျွြ်းကျင်တသာ ဆရာ/

ြြျားနှင့် တကျာင်းသူ/သားြျားအတွက်ြူ ထိုစာြျားကိုအလွတ်ကျက်ြှတ်ရုံြှတြါး တလ့လာဆန်းစစ်

သုံးသြ်နိုင်ြည့် အသိြညာ ြျ ို့တဲ့လျက်ရှိြါသည်။ 

 အမြားတသာ ထူးမြားသည့် အြျက်တစ်ရြ်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်တွင်

အတဝးသင်ြညာတရးသင်တန်းြျား လွှြ်းြိုးတနမြင်းြင်မဖစ်ဖြီး ယင်းတကကာင့် တက္ကသိုလ် ြရဝဏ်

အတွင်း စာသင်ကကားြှုကုိ အတမြြံသည့် တက္ကသိုလ်ေဝ အရသာလည်း တကျာင်းသူ/သားအြျား

စုတွင် လစ်ဟာလျက် ရှိြါသည်။ ၁၉၈၈ ြုနှစ်တနာက်ြိုင်းတွင် အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်ြညာတရး

ြျား စတင် ထွန်းကားကျယ်မြန့်လာတသာ်လည်း ထိုနှစ်တွင်မဖစ်ြဲ့တသာ တကျာင်းသားအတရးအြင်း

တကကာင့် တက္ကသိုလ်အြျားအမြား ကာလကကာရှည်စွာ ြိတ်သိြ်းထားရာြှ အတဝးသင်တက္ကသိုလ်ြျား

ကလည်း အစားထိုးဝန်တဆာင်ြှု တြးလာြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် တကျာင်းသူ/သားြျားအကကား အတဝး

သင်ြညာတရးသည် တရြန်းစားလာဖြီး ယင်းတို့အတနမဖင့် အကုန်အကျသက်သာ၍ ေွဲ့လက်ြှတ်ကို

အလွယ်တကူရရှိနိုင်ြည်မဖစ်တသာတကကာင့် အတဝးသင်တက္ကသိုလ်ြျားတွင်သာြညာသင်ကကားရန်

 မဖစ်လာြဲ့ြါသည်။ (CHINLONE 2018,WIN 2015)  မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားြညာတရး  ြဟာဗျူဟာ

စီြံကိန်းအရ အတဝးသင်တက္ကသိုလ်ြျားတွင် တက်တရာက်သင်ကကားတနတသာ တကျာင်းသားဦးတရ

ြှာ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် (၄၁၁၁၆၄)ဦးရှိဖြီး ယင်းြြာဏြှာ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် တက်တရာက်

လျက်ရှိတသာတန့တကျာင်းသားြျားထက် နှစ်ဆနီးြါးရှိြဲ့ြါသည်။ အတဝးသင်တက္ကသိုလ်ြျားအတနမဖင့်

အဆင့်မြင့် ြညာတရး တကျာင်းြျား ြရှိတသာ တဝးလံ တြါင်ြါးသည့် တဒသြျားတွင် တကျာင်းသူ/ 

သားြျားအတွက် အတရးြါလှတသာ်လည်း ထိုတက္ကသိုလ်ြျားြှ ထွက်ရှိလာသည့် တကျာင်းသူ/

သားြျားအတနမဖင့်လည်း မြန်ြာ့လုြ်ငန်းြွင်တွင် ြွဲမြားဆက်ဆံြံရမြင်းြျားရှိတတ်ြါသည်။ 

 အတဝးသင်တက္ကသိုလ်၏ အဓိကအားနည်းြျက်ြှာ ဆရာ/ြြျားနှင့်ထိစြ်ြှုနည်းြါးဖြီး ယင်း

တို့သင်ကကားရတသာ ောသာရြ်ြျား၏ သင်ကကားတရး စွြ်းရည်ြှာလည်းနိြ့်ြါးလျက်ရှိမြင်း မဖစ်

ြါသည်။ြျားတသာအားမဖင့် အတဝးသင် သင်တန်းြျားသည်တစ်နှစ်လျှင်(၁၀)ရက်ြန့် 21 သာ တက်

တရာက်ရန်လိုအြ်ဖြီး ထိုသို့ တက်တရာက်ဖြီးြါကနှစ်စဉ်အတန်းတက်စာတြးြွဲြျားကို ဝင်တရာက်

တမဖဆိုတအာင်မြင်ကာအတန်းတက်တလ့ ရှိြါသည်။(KO 2019) ထို့အမြင် အတဝးသင် တက္ကသိုလ်

ြျား၌ တကျာင်းသူ/သားြျား လာတရာက တက်တရာက်သည့်အြျနိ်တွင် ဆရာ/ ဆရာြြျားအတနမဖင့်

 သင်ြန်းစာြျားကို တိကျစွာ သင်ကကားတြးမြင်း ြမြုနိုင်ေဲ သင်ကကားတရးအတထာက်အကူြစ္စည်း

ြျားနှင့် တလ့လာတရး စာရွက်စာတြ်းြျားကိုသာ တကျာင်းသားြျားအား တြးလိုက်နိုင်ဖြီး ယင်းတို့ကို

 တကျာင်းသူ/သားြျားက ြိြိကိုယ်ြိုင်အြျနိ်တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု၍ တစ်နှစ်လုံးစာသင်ကကားြှုကုိ

21 အတဝးသင်တက်ရက်ြှာ ောသာရြ်ြျားတြါ် ြူတည်ြျား အြျ ိုးြျ ိုးကွဲမြားနိုင်တသာ်လည်း ြုံြှန်အားမဖင့် အနည်းဆုံး  
(၁၀)ရက် တက်တရာက်ရသည်။
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ရယူတလ့ရှိြါသည်။ ထို့တကကာင့် တန့တကျာင်းြျားတွင် (၈)လကကာ တန့စဉ်တက်တရာက်လာတသာ 

တကျာင်းသူ/သားြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အတဝးသင်တက္ကသိုလ်ြျားသည် အဆတြါင်းြျားစွာ သင်ကကား

တရးအြျနိ်ြျား နည်းြါးလျက်ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် အြျ ို့တသာ အတဝးသင်တက္ကသိုလ်ြျားအတနမဖင့်

သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် စတန၊ တနဂဂတနွရုံးြိတ်ရက်ြျား၌ ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည်မဖစ်ရာ

ထိုအြျနိ်ြျားတွင် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ြျားရှိ ဆရာ/ြြျားကလည်း အတဝးသင်တကျာင်းသူ/

သားြျားကို သင်ကကားတြးရသည့် အလုြ်ြိုတစ်ြုကိုလည်း ဆက်လက်တဆာင်ရွက်ရြါသည်။ ထိုအြါ

အြျနိ်ြအားလြ်တသာ သင်ကကားတရး ဆရာ/ြြျားအတနမဖင့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်ရန ်

အြျနိ်ြတလာက်ငှေဲ ရှိတနြါသည်။ ထို့အမြင် အတဝးသင်တက္ကသိုလ်တကျာင်းသူ/သားြျားအတနမဖင့်

သင်ကကားတရးနှင့် တလ့လာတရးောသာနှစ်ြုစလုံးကို တဖြိုင်နက် သင်ယူလာဖြီးတနာက် တကျာင်းသူ/

သားအြျားစုြှာလည်း ြညာရြ်ဆိုင်ရာ သင်ယူြှုကို အတလးြထားေဲ ေွဲ့လက်ြှတ်ရရှိတရးကိုသာ

ဦးတည်တဆာင်ရွက်လာကကြါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ြျ ို့ယွင်းအားနည်းြျက်ြျားရှိသည့်တိုင်တကျာင်းသူ/

သားြျားအတနမဖင့် အတဝးသင်တက္ကသိုလ်ကိုြိုြိုတက်တရာက်လိုကကဖြီး ယင်းသည်နိုင်ငံအတွင်း

အသိအြှတ်မြုသည့် ေွဲ့လက်ြှတ်တစ်ြုကို အြျနိ်ကုန်သက်သာ၊ တငွကုန်သက်သာစွာမဖင့် ရရှိနိုင်

သည့် တစ်ြုတည်းတသာနည်းလြ်းမဖစ်တသာတကကာင့် နှစ်သက်ကကမြင်းမဖစ်ြါသည်။ 

 အတဝးသင်တက္ကသိုလ်ြျား၏ အားနည်းြျက်ြျားကို ြိုြို မဖစ်တစတသာ အမြားအတကကာင်းအရာ

တစ်ြုြှာ ယင်းတက္ကသိုလ်ြျားတွင် မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းတွင် သတင်း နည်းြညာအြျက်အလက်

ဆိုင်ရာ အတမြြံအတဆာက်အအုံြျား အားနည်မြင်းြင်မဖစ်ြါသည်။ ထို့အမြင ်တကျာင်းသူ/သားအြျား

စုြှာလည်း သတင်းနည်းြညာအြျက်အလက်ဆိုင်ရာ စွြ်းရည်ြျား နည်းြါးလျက်ရှိြါသည်။ ကြ္ဘာ့

ကုလသြ္မဂြှ (၂၀၁၇)ြုနှစ်တွင် တဆာင်ရွက်ြဲ့တသာ သတင်းနည်းြညာအြျက်အလက်ဖွံ့ဖဖိုးြှုဆိုင်ရာ

ညွှန်းကိန်းအရမြန်ြာနိုင်ငံသည် အဆင့်(၁၃၅)နိုင်ငံတွင် ရှိတနတသာတကကာင့် ထိုသတင်းနည်းြညာ

အြျက်အလက်အတမြြံြျားကို အသုံးြျ၍ ြညာတရးစနစ်တွင် ြိုြိုတကာင်းြွန်တအာင် တဆာင်ရွက်

ရာတွင်လည်း အဟန့်အတားြျား ရှိတနြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံသည် ထိုအြျက်တွင် အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံ

ြျားမဖစ်တသာ အာရှနှင့် ြစိဖိတ်နိုင်ငံြျားနှင့် ယှဉ်ြါက ြျားစွာ တနာက်ကျလျက်ရှိြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ

ရှိ အိြ်တထာင်စုအြျားစု၏ (၁၃.၆)ရာြိုင်နှုန်းြန့်သာ ကွန်ြျူတာကို ြိုင်ဆိုင်ကကဖြီး ယင်းသည် အာရှ

တိုက်၏ ြျြ်းြျှမဖစ်တသာ (၃၇.၈)ရာြိုင်နှုန်းထက်နှိုင်းယှဉ်တသာ်လည်းတကာင်း၊ တစ်ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ

ြျြ်းြျှြိုင်ဆိုင်ြှုမဖစ်သည့် (၄၆.၆)ရာြိုင်နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်တသာ်လည်းတကာင်း လွန်စွာနည်းြါးလျက်

ရှိြါသည်။ထို့အမြင် မြည်သူလူထု၏ (၂၅)ရာြိုင်နှုန်းြန့်သာ အင်တာနက်ကို အသုံးမြုတသာတကကာင့် 

ယင်းညွှန်ကိန်းြှာလည်း အမြားနိုင်ငံြျားထက် နှိုင်းယှဉ်လျှင် နည်းြါးလျက်ရှိြါသည်။ (International 

Telecommunication Union 2017)  မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အတဝးသင်တက္ကသိုလ်တကျာင်းြျားဖွင့်လှစ်သည်

ြှာဆယ်စုနှစ် နှစ်စုကကာရှိြဲ့တသာ်လည်း ယင်းတို့၏ သင်ကကားြုံ၊ သင်ကကားနည်းနှင့် သင်ကကားသည့်

ြြာဏြှာလည်း ြျားစွာြါဝင်ြှုြရှိတြျ။ ယြုအြါ ဤအတဝးသင်တက္ကသိုလ်သည် အတရးြါတသာ 

တကျာင်းသားအြျားစုကကိုက်နှစ်သက်သည့် စနစ်မဖစ်တနတသာတကကာင့် ယင်းအားတြတ်ြီသင်ကကားတရး 

အတထာက်အကူမဖင့် တိုးတက်မြင့်ြားတစရန် တဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ 
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ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စာကကည့်တိုက်
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သုကေသနထုေ်လုပ်မှု - သုကေသနစနစ်ေွင် ထပ်မံကကုံကေွ့ရကသာ စိန်ကခါ်မှုများ
 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းအြျားစုသည်

နိုင်ငံ၏ အထင်ကရ တက္ကသိုလ်ကကီးြျားရှိကကတသာ ဖြို့ကကီးအြျ ို့တွင်သာ တြါ်ထွန်းလျက်ရှိြါသည်။

အထူးသမဖင့် ရန်ကုန်ဖြို့နှင့် ြန္တတလးဖြို့တွင်ရှိတသာ တက္ကသိုလ်ကကီးြျားအတနမဖင့် ြညာရြ်ဆိုင်ရာ

သုတတသနအရင်းအမြစ်ြျားရှိမြင်း၊ စာကကည့်တိုက်ြျားရှိမြင်း၊ သုတတသနစာတြ်းြျားကို နာယူ

လိုတသာ၊ တလ့လာလိုတသာ လိုအြ်ြျက်ြျားရှိတနမြင်း စသည့်တကာင်းြွန်တသာဝန်းကျင်တစ်ရြ်ရှိ

တသာတကကာင့် ယင်းတို့၏ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားသည်လည်း ထိုတက္ကသိုလ်ြျားတွင်ထွန်းကားလျက်

ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် ယင်းတက္ကသိုလ်ြျားသည် ေွဲ့လွန်နှင့် ြါရဂူသင်တန်းြျားကိုလည်း တြးအြ်

လျက်ရှိရာ ယင်းသင်တန်းြျားတွင် တက်တရာက်တနကကတသာ တကျာင်းသူ/သားြျား၏ သုတတသန

လုြ်ငန်းြျားကလည်း တကာင်းြွန်စွာမဖစ်ထွန်းလျက်ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့်

ရန်ကုန်စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်တို့ ြူးတြါင်း၍ ယင်းတို့တက္ကသိုလ်ြျားတွင် စာတြ်းမြုစုထားတသာ 

သုတတသနစာတြ်းြျားကိုလည်း အမြားတက္ကသိုလ်ြျားနှင့် ြညာရြ်ဆိုင်ရာ တလ့လာလိုသူြျား

အလွယ်တကူ တလ့လာသိရှိနိုင်ရန် အင်တာနက်ြှတစ်ဆင့် မဖန့် မဖူးြှုြျားကိုလည်း တဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် ဒဂုံတက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်ြညာတရးတက္ကသိုလ်တို့ကလည်း ယင်းတို့၏ 

သုတတသနြညာရြ်ဆိုင်ရာ စာတစာင်ြျားကိုလည်း ထုတ်တဝလျက်ရှိဖြီး တက္ကသိုလ်၏ ဝက်ဆိုက်ြျား

ြှတစ်ဆင့် မဖန့် မဖူးြှုြျားကို (၂၀၁၈)ြှစ၍ တဆာင်ရွက်လာြဲ့ြါသည်။ 

 ထိုသုတတသနလုြ်ငန်းြျားသည် ဖြို့ကကီးြျားတွင် တကာင်းြွန်စွာမဖစ်ထွန်းတနတသာ်လည်း

အမြားတက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် သုတတသနလုြ်ငန်းြျား စတင်တဆာင်ရွက်လာသည်ကိုလည်း တတွ့

ရှိနိုင်ြါသည်။ အြျ ို့တသာ တိုင်းတဒသကကီးနှင့် မြည်နယ်ြျားရှိ တက္ကသိုလ်ြျားသည် ယင်းတို့၏ တဒသ

အတွင်းရှိအတမြအတန၊ အတကကာင်းအရာြျားအတြါ် တလ့လာသုံးသြ်တသာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို

လည်း အားတြးလျက်ရှိတနသည်ကို တတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။ 22 တဝးလံတြါင်ြါးတသာ တဒသြျားတွင် တတွ့ကကုံ

ရသည့် အြက်အြဲတစ်ရြ်ြှာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကိုလုြ်ကိုင်ရန် ေဏ္ဍာတငွတကကးြမြည့်စုံမြင်း

နှင့် ယင်းတို့၏ တတွ့ရှိလာတသာ သုတတသနရလဒ်ြျားကို လူထုနှင့်တသာ်လည်းတကာင်း၊ ြူဝါဒြျား

တရးဆွဲသူြျားနှင့်တသာ်လည်းတကာင်း တင်မြရန် အြက်အြဲြျားရှိတနမြင်းမဖစ်ြါသည်။ တဖက်တွင်

လည်း သုတတသနအတထာက်အထားနှင့် အြျက်အလက်ြျားအတြါ် စိတ်ဝင်စားကကတသာ အြျ ို့တသာ

တိုင်းတဒသကကီး၊ မြည်နယ်အစိုးရြျား၏ ြံ့ြိုးြှုတကကာင့်လည်း အဆိုြါသုတတသနလုြ်ငန်းြျားသည်

လည်း ြိုြိုတကာင်းြွန်စွာ မဖစ်ထွန်းလျက်ရှိြါသည်။ 23

 ယြုအြျနိ်အထိ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြညာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲ

စီြံြန့်ြွဲတသာ စုဖွဲ့ြှုတစ်ရြ် ရှိြတနတသးြါ။ ဤစစ်တြ်းအတွက် တတွ့ဆုံတြးမြန်းြဲ့တသာ သုတတသီ

22 စစ်တတွတက္ကသိုလ်တွင် ၂၀၁၅ ြုနှစ်က ‘Seasonal Assessment of Physicochemical Properties of Sea Water from 
Point Beach in Rakhine Coastal Area’ တြါင်းစဥ်မဖင့် ကြ်းရိုးတန်း ြင်လယ်တရ ညစ်ညြ်းသည့် တနရာြျားနှင့် အဏ္ဏဝါ
 တရသတ္တဝါြျား စိုးရိြ်မဖစ်ရာနှုန်းမဖင့် နည်းြါး လာြှု အတမြအတန ကို တရးသားသည့် စာတြ်းထွက်ြဲ့သည်။ (Howson & Hall 
2019)
23 တိုင်းတဒသကကီးနှစ်ြုြှ အဆင့်မြင့်ြညာတရး အင်စတီကျူးရှင်းြျားြှ သုတတသနစီြံသူြျားနှင့် တတွ့ဆုံတြးမြန်းမြင်း။ 
နိုဝင်ော ၂၀၁၉
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အြျားစု၏ တဖာ်ထုတ်ြျက်ြှာ ြူဝါဒတရးဆွဲသူြျားအကကားတွင် သုတတသနကဏ္ဍ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်

တရးအတွက် အာရုံစိုက်ြှုနည်းြါးတသာတကကာင့်ဟု ြှတ်ြျက်ြျကကြါသည်။ ထို့တကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ 

အစိုးရတက္ကသိုလ်တကျာင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံတတာ်ကြန့်ထားတသာ ဆရာ/ြအြျားစုြှာ အမြား

နိုင်ငံြျားရှိ ဆရာ/ြြျားနည်းတူ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအတွက် အားကကိုးြာန်တက်တဆာင်ရွက်နိုင်

ရန် ြက်လုံးစနစ် ြရှိတသးြါ။ ထို့အမြင် ြညာတရးတက္ကသိုလ်အသီးသီးရှိ သုတတသီြျားနှင့် တတွ့ဆုံ

တြးမြန်းသည့်အြါ ယင်းတတမဖဆိုြျက်အရ ြျားတသာအားမဖင့် ဆရာ/ြြျားနှင့် တကျာင်းသူ/သားြျား

တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ သုတတသနစာတြ်းြျားသည် ြိြိ၏ ကိုယ်ြိုင်ရံြုံတငွမဖင့် တဆာင်ရွက်ထား

မြင်းမဖစ်ဖြီး အြျ ို့တသာ အနည်းငယ်တသာ စာတြ်းနှင့် လုြ်ငန်းအြျ ို့သာ မြင်ြအတထာက်အြံ့ြျား

ရရှိတနသည်ကို တတွ့ရှိရြါသည်။ ယင်းအြျက်သည် (၂၀၁၃)ြုနှစ်တွင် တဆာင်ရွက်ြဲ့တသာ အာရှဖွံ့ဖဖိုး

တရးေဏ်၏ တလ့လာသုံးသြ်ြျက်အရ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ သုတတသနလုြ်ငန်းအရြ်ရြ်ကို တဆာင်ရွက်တန

ကကတသာ သုတတသီနှင့် တကျာင်းသူ/သားအြျားစုသည် ယင်းတို့၏ လုြ်ငန်းြျားကို ယင်းတို့ကိုယ်ြုိင်

တငွမဖင့် တဆာင်ရွက်တနကကမြင်းမဖစ်သည်ဟု တကာက်ြျက်ြျထားမြင်းနှင့်လည်း ကိုက်ညီတနြါသည်။ 

(ADB 2013) ထို့အမြင် ရံြုံတငွြျားြလုံတလာက်မြင်း၊ ြါတြာက္ခနှင့် ဌာနြှူးြျား၏ အြျနိ်ြတြးနိုင်မြင်း 

စသညတ်ိုက့လည်း ြညာတရးစနစအ်တငွ်းရှ ိတက္ကသိလုတ်ကျာင်းအသီးသီးတငွ ်သတုတသနလြုင်န်းြျား 

အားနည်းတနသည့်အြျက်၏ အဓိကအတကကာင်းအရင်းြျားလည်းရှိြါသည်။ ထို့တကကာင့် ထိုတက္ကသိုလ်

တကျာင်းအသီးသီးတွင် သုတတသနစာတြ်းြျားကို တရးသားနိုင်တသာ ဆရာ/ြြျား အတရအတွက်ြှာ 

ယြုထက်တိုင် နည်းြါးတနဆဲရှိတနြါသည်။ 

 နိုင်ငံတတာ်အစိုးရြှ ြျြှတ်ထားတသာ အြျ ိုးသားအဆင့် ြညာတရးြဟာဗျူဟာစီြံြျက် (၂၀၁၆

-၂၀၂၁) အရ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ြညာတရးစနစ်ကို အတမြြံြညာတရးြှသည် အဆင့်မြင့်ြညာတရးထိ အစ

အဆုံးတမြာင်းလဲရန် မြဋ္ဌာန်းြျက်ြျား သတ်ြှတ်ဖြီးသားရှိြါသည်။ (NESP 2016) ထို့အမြင် တက္ကသိုလ်

အသီးသီးတွင် သုတတသနနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတရးစင်တာြျား ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားဖြီး ယင်းြှတစ်ဆင့် 

သုတတသနဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းြျားကို တက္ကသိုလ်ြရဝုဏ်အတွင်းတွင် လျင်မြန်စွာတိုးတက်မဖစ်တြါ်လာ

တစရန်နှင့် တက္ကသိုလ်၏ ြညာတရးအရည်အတသွးြျားကို မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်၍ စီြံထားြါသည်။ ထို့

အမြင် အဆင့်မြင့်ြညာတရးဆိုင်ရာ သုတတသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မြင်း ရံြုံတငွတစ်ရြ်ကိုလည်း ြ

ကကာြင် ထူတထာင်ြည်မဖစ်ဖြီး ယင်းြှတဆင့် အဆိုြါသုတတသနနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတရးစင်တာြျား ထူတထာင်

တရးရရှိနိုင်တစရန် စီြံတဆာင်ရွက်သွားြည်မဖစ်ြါသည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ြှ ြထြ

ဦးဆုံးအကကိြ်အမဖစ် သုတတသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မြင်းဆိုင်ရာ ဌာနတစ်ရြ်ဖွင့်လှစ်ရန် ယင်းဌာန

ဖွင့်လှစ်တရးအတွက် လိုအြ်တသာ အကကံဉာဏ်ြျားရယူရန် စီြံတဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ (MOE 2019) 

အဆိုြါ အဆိုမြုြျက်ြျားြါရှိတသာ ရည်ြှန်းြျက်ြျားအရ အထက်ြါစင်တာသည် တက္ကသိုလ်အဆင့်

တွင် စဉ်ဆက်ြမြတ်နှင့် လက်တတွ့အသုံးြျောသာရြ်ြျားကို သင်ကကားသိရှိနိုင်တစရန် စွြ်းရည်ကို

အတမြမြုသည့် သင်ကကားတရးစနစ်သို့ ကူးတမြာင်းနိုင်ရန် ထိုစနစ်ြျားကို အတမြြံတသာ ေွဲ့၊ ဒီဂရီြျား

နှင့် မြင်ြတေးကွက်ြှ လိုအြ်ြျက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီတသာ သင်တန်းြျား သတ်ြှတ်တဆာင်ရွက်ရန်ဟူ

၍ ြါရှိြါသည်။ ဤရည်ြှန်းြျက်ြျားအရ အဆိုြါစင်တာသည် ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အဆိုြါအရြ်ေက်
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အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးြှုြိတ်ဖက်ြျားအကကား တြါင်းကူးသဖွယ် တဆာင်ရွက်သွားြည်မဖစ်ြါသည်။ 

ဤကဲ့သို သုတတသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မြင်း စင်တာြျား တက္ကသိုလ် အသီးသီးတွင် ဖွင့်လှစ်ရန်

မြင်ဆင်မြင်း သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို မြန်လည် ဦးတြာ့လာ

တစရန် ကကိုးြြ်းြှု၏ တမြလှြ်းတစ်ရြ်ဟု ယူဆနိုင်ြါသည်။ ထို့အမြင် လက်တတွ့နှင့် စွြ်းတဆာင်ရည်

ကို အတမြမြုတသာ သင်ကကားတရး အစီအစဉ်ြျား တြါ်ထွန်းလာတစရန် ကူညီတဆာင်ရွက်တြးမြင်းသည်

လည်း ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအြါအဝင် အမြားကဏ္ဍအသီးသီးနှင့် တြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း တဆာင်ရွက်သွားနိုင်

ြည်မဖစ်ရာ သုတတသန လုြ်ငန်းြျားသည်လည်း ထိုတြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုြျား၏ 

အရှိန်မဖင့် အရှိန်အဟုန်မြှင့် တဆာင်ရွက်နိုင်ြည်မဖစ်ြါသည်။ သို့ရာတွင်လည်း ယြုရည်ြှန်းထားတသာ

သုတတသနနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးစင်တာြျား၏ အဓိကရည်ရွယ်ြျက်ြှာ သိြ္ပံနှင့် နည်းြညာဆိုင်ရာ 

လုြ်ငန်းြျားတွင် ြိုြို ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုမဖင့် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တစရန် ရည်ရွယ်ထားသည်မဖစ်ရာ

အလားတူ ြူဝါဒြျားသည်လည်း လူြှုသိြ္ပံောသာရြ်ြျားတွင် တြါ်ထွန်းလာနိုင်ရန် ဆက်လက်

တဆာင်ရွက် သင့်ြါသည်။ 

ဖြန့် ဖြူးဖခင်း - ေက္ကသိုလ်များအေွင်းနှင့် ေက္ကသိုလ်နှင့်ဖပင်ပကဏ္ဍများအြကား အားနည်းကသာ
ဆက်စပ်မှု
 သုတတသနလုြ်ငန်းြျားြှ ရလာတသာ ရလဒ်ြျားကို မဖန့် မဖူးသည့်အြါတွင် တက္ကသိုလ်ြျား

အတွင်းတွင်လည်းတကာင်း၊ တက္ကသိုလ်နှင့် ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအကကား၊ တက္ကသိုလ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့

အစည်းြျား အကကား ဆက်သွယ်မဖန့်ြျြိှုြှာ အားနည်းလျက်ရှိြါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ စီးြွားတရး

တက္ကသိုလ် ကဲ့သို့တသာ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအကကား ထင်တြါ်တကျာ်ကကားတသာ တကျာင်းြျားတွင်ြူ ယင်း

တို့ ဖွင့်လှစ်တသာ သင်တန်းြျား သို့ ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းရှင်ြျား လာတရာက် တက်တရာက်တသာတကကာင့်

အဆိုြါ သင်တန်းြျားသို့ တက်တရာက်တသာ တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျားကလည်း အဆိုြါတကျာင်း

အတူတူတက်သည့် ြိတ်တဆွအတန်းတဖာ်ြျား ြှတဆင့် လုြ်ငန်းြွင် အတတွ့အကကုံြျား (သို့ြဟုတ်) 

အလုြ်သင်ြျားလည်း ရရှိြှုြျား ရှိြါသည်။ ထို့ တကကာင့်ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန အတနမဖင့် ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ

နှင့်ြညာတရးတက္ကသိုလ်ြျားအကကား ြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်ြှုကို ြိုြိုအတလးတြး တဆာင်ရွက်ရန်လိုအြ်

ဖြီး ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ က လိုအြ်လျက်ရှိတသာ တတာင်းဆိုြျက်ြျားနှင့်အညီ ြညာတရး သင်ရိုးညွှန်းတြ်း

ြျားကိုလည်း လက်တတွ့မြင်ြ အတမြအတနြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုရှိတအာင် မြင်ဆင် တရးဆွဲသင့်ြါသည်။

ဖြီးြဲ့သည့် ၂၀၁၉ြုနှစ်၊ တဖတဖာ်ဝါရီလတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်စက်ြှုအသင်းြျုြ်နှင့် ြူးတြါင်း၍ 

ြညာတရးဝန်ကကီးဌာနြှ တကျာင်းနှင့်စက်ြှု ြူးတြါင်းအစီအစဉ် တစ်ရြ်ကို စတင် တဆာင်ရွက်ြဲ့ရာ

ြုဂ္ဂလိက လုြ်ငန်းြျား၏ သုတတသနလိုအြ်ြျက်ြျားနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတရးလိုအြ်ြျက်ြျားကို မဖည့်ဆည်းနိုင်

ြည်ဟု တြျှာ်ြှန်းရြါသည်။ ထို့အမြင် ြညာတရးတက္ကသိုလ်တကျာင်းအြျ ို့ ၌ တနာက်ဆုံးနှစ်တကျာင်းသူ

တကျာင်းသားြျားကို အလုြ်သင်တန်း တက်တရာက်ဖြီးြှသာ ေွဲ့ကိုအြ်နှင်းသည့် သင်ရိုးညွှန်းတြ်း

အသစ်ကိုလည်း စြ်းသြ်တဆာင်ရွက်လာရာ ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းြျားနှင့် တကျာင်းြျားအကကား ြူးတြါင်း

တဆာင်ရွက်ြှုြျားလည်း မဖစ်တြါ် တိုးတက်လျက် ရှိြါသည်။ ဥြြာအားမဖင့် ရန်ကုန်ရှိ ကွန်မြူတာ
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တက္ကသိုလ်ြှ ယင်းတို့၏စတုတ္ထနှစ် တကျာင်းသူတကျာင်းသားြျားအား ေွဲ့ြရြင် တမြာက်လအလို

တွင် ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းြျားတွင် ြညာသင်အမဖစ် ဝင်တရာက်တဆာင်ရွက်တစမြင်းမဖင့် ယင်းတို့၏ေွဲ့

လက်ြှတ် လိုအြ်ြျက်တစ်ရြ်အမဖစ် ထည့်သွင်းတဆာင်ရွက်တစရာ အထူးြင်တအာင်မြင်လျက်ရှိ

ြါသည်။ ထိုကဲ့သို့ တက္ကသိုလ်နှင့် ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းြျားအကကား ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုကို နိုင်ငံတတာ်

အစိုးရ က ဝိုင်းဝန်း ြံ့ြိုးတထာက်ြံ့တြးမြင်းအားမဖင့် မြင်ြလုြ်ငန်းြျားအကကား ကကုံတတွ့လျက်ရှိတသာ

သုတတသန သတင်းအြျက်အလက် တကာက်ယူမြင်းနှင့် သုံးသြ်မြင်းတို့ကို တက္ကသိုလ်တကျာင်းြျား

က ြိုြိုတဆာင်ရွက် လာနိုင်သည်သာြက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းတဒသကကီးနှင့် မြည်နယ်အစိုးရြျား၏

ဖွံ့ဖဖိုးတရးဆိုင်ရာ စီြံြျက်ြျား တရးဆွဲရာတွင်လည်း အတထာက်အကူ မြုနိုင်ြါသည်။ ဥြြာအားမဖင့်

ရန်ကုန် ကွန်မြူတာတက္ကသိုလ်ြှ တကျာင်းသားအြျ ို့ကလည်း ရန်ကုန်တိုင်းတဒသကကီး အစိုးရြှ

ဦးတဆာင် တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ YBS အစီအစဉ်တွင် လိုအြ်တနသည့် Mobile Platform တစ်ြုကို

တည်တဆာက်တြးြဲ့ရာ အထူးြင်တအာင်မြင်သည် ကို တတွ့ရှိရြါသည်။ (Sein Hlaing, Thuza 2019)

 ထို့အမြင် တက္ကသိုလ်တကာလိြ်ြျားြှ ကကီးြှူးကျင်းြတသာ ြညာရြ်ဆိုင်ရာနှီးတနှာဖလှယ်ြွဲ

ြျား မြန်လည်တဆာင်ရွက်ြွင့်ရှိမြင်းသည်လည်း ယင်းတို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် တာဝန်ထြ်း

တဆာင်တန သည့် သုတတသနဆရာ၊ ဆရာြြျားအတွက် ကကီးြားတသာအြွင့်အလြ်းတစ်ရြ်မဖစ်လာ

ြါသည်။ ၂၀၁၉ ြု နှစ်၊ တြလတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်ြျား သုတတသနစာတြ်းဖတ်ြွဲတွင် အစိုးရ

တက္ကသိုလ်တကျာင်း အသီးသီးြှသုတတသီြျားသာြက မြင်ြတက္ကသိုလ်ြျားြှ သုတတသီြျားကလည်း

ယင်းတို့၏စာတြ်းြျား ကို ဖတ်ကကားနိုင်ြဲ့သည်ကို တတွ့ရှိရြါသည်။ ထို့အမြင် အြျ ိုးသားြညာတရးြူ

ဝါဒတကာ်ြရှင်နှင့် တက္ကသိုလ်ြါတြာက္ခြျားတကာ်ြတီြူးတြါင်း၍ အဆိုြါစာတြ်းဖတ်ြွဲြျားြှ တတွ့ရှိ

လာတသာတတွ့ရှိြျက် ြျားကို ြူဝါဒတရးဆွဲသူြျားနှင့် အစိုးရဝန်ကကီးဌာနြျားအား ဆက်လက်တင်မြ

မြင်းအားမဖင့် ြူဝါဒကိစ္စရြ် ြျားတွင် သုတတသနြါဝင်ြတ်သက်ြှုြှာလည်း ြိုြိုကျယ်မြန့်စွာမဖစ်ထွန်း

လာြဲ့ြါသည်။ အဆိုြါနှီးတနှာ ဖလှယ်ြွဲြျားတွင် ဖတ်ကကားြဲ့တသာအတကကာင်းအရာြျားသည် အင်တာ

နက်တွင်အနိုင်ကျင့်မြင်းဟူတသာ အတကကာင်းအရာကိစ္စြျားြှတန၍ နိုင်ငံတည်တဆာက်တရးအတွက် 

ICT ၏ အြန်းကဏ္ဍဟူတသာကိစ္စရြ်ြျား အထိ ြါဝင်ကကရုံသာြက ရှြ်းမြည်နယ်တွင်လိုအြ်လျက်ရှိ

တသာ ောသာစုံ အေိဓာန် (Dictionary) ထုတ်လုြ်တရးနှင့် ြတ်သက်၍ သုတတသနစာတြ်းြျားကို

လည်း တတွ့ရှိနိုင်ြည်မဖစ်ြါသည်။ (Myanmar Universities သုတတသန ညီလာြံ ၂၀၁၉) အထက်ြါ

ကဲ့သို့ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တဆာင်ရွက်ြဲ့တသာ သုတတသနညီလာြံြျား မဖစ်သည့် မြန်ြာအကယ်ဒြီ ဝိဇ္ဇာ

နှင့်သိြ္ပံနှင့် အမြားတသာ နိုင်ငံတကာသုတတသနညီလာြံြျား အမြင် အဆိုြါ သုတတသနညီလာြံြျား

လည်း ြိုြိုတိုးြွား တဆာင်ရွက်လာြဲ့ကကြါသည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် မြန်ြာ နိုင်ငံတွင် ၁၉ ကကိြ်တမြာက်

တဆာင်ရွက်တသာ သုတတသနညီလာြံတွင် လူြှုသိြ္ပံဆိုင်ရာသုတတသန လုြ်ငန်းြျားကို ြည့်သို့ြည်ြုံ

တဆာင်ရွက်ြည်ဆိုသည့်အြျက်အား ဝိုင်းဝန်းအားမဖည့် တဆွးတနွးတင်မြနိုင်ြဲ့ ကကြါသည်။ ထို့အမြင်

မြန်ြာနိုင်ငံရှိြညာတရးတက္ကသိုလ်အြျားစု၏ စုဖွဲ့ြှုအရ ဝိဇ္ဇာောသာရြ်နှင့် သိြ္ပံောသာရြ်ြျား

အကကား သုတတသန စာတြ်းြျားလည်း တရာတနှာ ဖတ်ရှုတလ့လာ သုံးသြ်မြင်းလည်း ရှိြဲ့ြါသည်။ 

ထို့တကကာင့် လူြှုတရးသိြ္ပံ ောသာရြ်တစ်ြုတည်းကို တဇာင်းတြးတဆာင်ရွက်တသာ သုတတသန ညီလာြံ
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ြျ ိုးလည်း ြကကာြင်တြါ်ထွန်းလာြည်ဟု ြှတ်ယူရြါသည်။ 

 ြညာတရးစနစ်တွင် တနာက်ထြ်တြါ်ထွက်လာတသာ တိုးတက်ြှုတစ်ရြ်ြှာ အဆင့်မြင့်ြညာ

တရး တကျာင်းြျားရှိ ဆရာ၊ ဆရာြြျား၏ရာထူးတုိးမြင့်မြင်းဆိုင်ရာ ြူဝါဒကို ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ နှစ်တွင် 

ထုတ်မြန် တကကညာြဲ့ရာ ယြင်ကတာဝန်ထြ်းတဆာင်ြဲ့သည့်နှစ်အတရအတွက်အလိုက်သာ အြှတ်တြး

ဇယားမဖင့် ဆုံးမဖတ်တသာ်လည်း ယြုအြါြညာရြ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် သုတတသနြိုင်းဆိုင်ရာ တဆာင်ရွက်

ြှုြျားအတြါ်ကို လည်း တထာက်ရှု၍ ရာထူးတိုးတြးမြင်းြျားကိုလည်း တဆာင်ရွက်လာြဲ့ြါသည်။

အထူးသမဖင့် ြညာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသနစာတစာင်ြျားတွင် ြူရင်းစာြူရှင်အမဖစ်လည်းတကာင်း၊ 

စာတြ်းကိုတွဲဖက်တရးသားသူအမဖစ် လည်းတကာင်း အြှတ်တြးရာထူးတိုးနိုင်မြင်းရှိြဲ့ြါသည်။ 

သို့တသာ်ထိုဆရာ၊ ဆရာြြျားအတနမဖင့် နိုင်ငံတရး အရ ရှုြ်တထွးြှုကင်းစင်ရြည်ဟု ြှတ်ြျက်တစ်ြု

လည်းြါလာရာ အကန့်အသတ်ရှိတနတသးသည်ဟု တမြာ၍ရြါသည်။ (Tun 2019) အမြားစိန်တြါ်ြှု

တစ်ရြ်ြှာ ြညာတရးဆိုင်ရာြူဝါဒြျား ြိုင်ြာြှုြရှိမြင်းလည်း ရှိြါသည်။ သုတတသနနှင့်ြတ်သက်၍ 

ြူဝါဒတရးရာသတ်ြှတ်ြျက်ြှာ ယြုထက်တိုင် ြထွက်ရှိတသးေဲ အတသးစိတ်ြျားဆက်လက်တြါ်ထွက်

လာြည်ဟု ြန့်ြှန်းရြါသည်။ ထို့အမြင် ရာထူးတိုးမြှင့်မြင်းနှင့် ြတ် သက်၍ အတသးစိတ်ထုတ်မြန် 

တကကညာြျက်ြျား ြရှိတသာတကကာင့် သုတတသနစွြ်းတဆာင်ြှုဆိုင်ရာ အကဲ မဖတ်ြျက်ြျားကို ြည်

သည့်အတမြြံတြါ်တွင်စဉ်းစားသနည်း၊ သုတတသနအရည်အတသွးကို ြည်သို့ တိုင်းတာသနည်းဆို

သည့်အြျက်ြျားကို တသြျာစွာြသိရှိရတြျ။ ထို့မြင် ရာထူးတိုးမြှင့်မြင်းကို သုတတသန စာတြ်းြျား

ြျားထုတ်မြန်မြင်းနှင့် တိုင်းတာတသာတကကာင့် ြကကာတသးြင်ကာလက ယင်းနှင့်ြတ်သက်၍ ြသ

ြာြှုြျားမဖစ်ြွားြဲ့သည်ဟုလည်း သိရှိရြါသည်။ ထိုကိစ္စနှင့်ြတ်သက်၍ ဆိုရှယ်ြီဒီယာတစ်ြုတွင် 

သတင်းြျားကို ကျယ်မြန့်စွာတရးသားတဝဖန်ကကတလရာ တရားြဝင်ြဟုတ်တသာ သုတတသနစာတစာင်

ြျား တွင် စာတြ်းြျားကိုထည့်သွင်းတဖာ်မြမြင်းမဖင့် အတရအတွက်တြါ်ြျားတအာင် တဆာင်ရွက် တရး၊ 

ရာထူးတိုး မြှင့်ြှုကိုရယူသည့်ြုံစံြျားလည်း ရှိြဲ့သည်ဟုသိရြါသည်။ ထို့တကကာင့်သုတတသန

အရည်အတသွးကို တိုင်းတာ အကဲမဖတ်နိုင်ြည့် ြူဝါဒြူတောင်တစ်ရြ်လည်း ြျြှတ်ကာ ရာထူးတိုး

မြှင့်မြင်းကို တဆာင်ရွက်သင့်ြါ သည်။ 

 ယြုကဲ့သို့ ဆရာ၊ ဆရာြြျား ရာထူးတိုးမြှင့်မြင်းြူဝါဒတွင် တတွ့ကကုံရတသာစိတ်တြါ်ြှုတစ်ရြ်

သည် အထက်တန်းြညာတရးစနစ်တစ်ြုလုံးတွင် တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး

လုြ်ငန်း ြျားအတွက် သင်ြန်းစာယူရန် လိုအြ်ြါသည်။ ထိုရာထူးတိုးမြှင့်မြင်းဆိုင်ရာ ြူဝါဒတမြာင်းလဲ

တရးအတတွ့ အကကုံအရ နိုင်ငံတတာ်အစိုးရထံြှတကာင်းြွန်တသာ ရည်ရွယ်ြျက်မဖင့် သုတတသနစွြ်း

တဆာင်ရည်ကို ထည့် သွင်းစဉ်းစားကာ ရာထူးတိုးမြှင့်သတ်ြှတ်ရန် မြုမြင်တမြာင်းလဲြဲ့တသာ်လည်း

 သုတတသနစွြ်းတဆာင်ရည် ကို အကဲမဖတ်ြည့်လိုအြ်တသာ အြျက်အလက်ြျား၊  စနစ်ြျားနှင့် ြိုြို၍

အတရးကကီးတသာ သုတတသနယဉ် တကျးြှုဆိုင်ရာ အြျက်ြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမြင်းြတဆာင်ရွက်

ြဲ့သမဖင့် အဆိုြါမြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းစဉ်သည် လြ်းတစ်ဝက်တွင်စိန်တြါ်ြှုြျားမဖင့် ရင်ဆိုင်

ရမြင်းမဖစ်ြါသည်။ ယြင်ကထုတ်မြန်ြဲ့ တသာ ရာထူးတိုးမြှင့်မြင်းြူဝါဒတွင် သက်ဆိုင်ရာဆရာ၊  

ဆရာြြျားအတနမဖင့် ြည်သို့တသာ စာတြ်းြျား၊ ြည်သည့်အရည်အတသွးစံြျနိ်စံညွှန်းြျားနှင့်အညီ
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သုတတသနစာတြ်းြျားကို မြုစုရန်သင့်တတာ်ြည်၊ ြည် ကဲ့သို့တသာအဆင့်အတန်းရှိသည့် စာတစာင်

နှင့်ဂျာနယ်ြျားတွင် ထုတ်တဝသင့်သည်။ ယင်းစာတစာင်ြျား၏ အရည်အတသွးစံနှင့် နိုင်ငံတကာ

အသိအြှတ်မြုြျားက ြည်သို့မဖစ်ြည်ဟူတသာ အတသးစိတ်လြ်းညွှန် ြျက်ြျားြြါြဲ့ြါ။ ထို့အမြင်

အထက်ြါစနစ်အတွက် လိုအြ်ြျက်တနာက်တစ်ရြ်ြှာ ထိုသို့ဂျာနယ်ြျားကို ထုတ်မြန်မြင်းြမြု

ြင် ြိြိ၏လုြ်တဖာ်ကိုင်ဖက်၊ ဆရာ၊ ဆရာြြျားအကကား တဝငှမဖန့်ြျ၍ိဖတ်ရှုသုံးသြ်ကာ မြန်လည်

သတောထားြှတ်ြျက်ြျားတြးသည့်စနစ်နှင့် ယင်းကိုစနစ်တကျတဆာင်ရွက်ရန် မြင်ဆင်ြဲ့မြင်းလည်း 

ြရှိြဲ့ြါ။ အဆိုြါ Peer Review စနစ်ြျားသည် အမြားတသာနိုင်ငံတကာအသိအြှတ်မြု ြါရဂူ သင်တန်း

ြျားတွင် တဆာင်ရွက်ရတသာြုံစံြျားမဖစ်ဖြီး အကယ်၍နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တကျာင်းြျားတွင် ယင်း

တို့ထုတ်တဝလိုတသာသုတတသနစာတြ်းြျားကို ဂျာနယ်နှင့်စာတစာင်ြျားသို့ ြမဖန့်ြျြိင် တဆာင်ရွက်

တလ့ရှိ တသာလုြ်ငန်းစနစ်ြျားလည်း မဖစ်ြါသည်။ ထို့အမြင် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ စာတြ်းမြုစုသူအြျားစု

ြှာ အဆိုြါ ကဲ့သို့နိုင်ငံတကာအသိအြှတ်မြု အတတွ့အကကုံြျား ြရှိသည့်အမြင် တဆာင်ရွက်ြဲ့သည့်

အတလ့အထ ြရှိ တသာတကကာင့် နိုင်ငံတကာအသိအြှတ်မြုြှုစံြျားကို နားလည်ကျွြ်းကျင်ြှု အားနည်း

တနဖြီး အွန်လိုင်းတြါ် တွင် အလွယ်တကူတတွ့ရှိသည့် တကကာ်မငာတကာင်းတသာဂျာနယ်ြျားတွင်

အြတကကးတငွတြး၍ တဆာင်ရွက်ြဲ့ သည့် ဥြြာြျားလည်းရှိြဲ့ြါသည်။ သို့မဖစ်၍ အဆိုြါြဖစ်ရြ်ြျ ိုး

ကို တရှာင်ရှားရန် အသစ်မြုလုြ်ြည့် ြူဝါဒ တွင် နိုင်ငံတကာအသိအြှတ်မြုြညာရြ်ဆိုင်ရာဂျာနယ်

ြျား၌ ြည်သို့ြည်ြုံမြန်ြာသုတတသီြျား၏ စာတြ်းြျားကို ြါဝင်နိုင်တစရန် အားတြးတဆာင်ရွက်ြည်၊ 

ြည်သို့တသာောသာရြ်နှင့် နယ်ြယ်ြျားတွင် မြန်ြာသုတတသီနှင့်ြညာရှင်ြျား အာရုံစိုက်သုတတသန

တဆာင်ရွက်ြည်ဆိုသည့် ြဟာဗျူဟာနှင့် နည်းဗျူ ဟာြျားကိုလည်း စဉ်းစားအတကာင်အထည်တဖာ်

ရန် လိုအြ်လျက်ရှိြါသည်။ 

 ဤဥြြာက လှစ်မြလိုက်တသာ အမြားလိုအြ်ြျက်တစ်ရြ်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အြျ ိုးသား

အဆင့် (သို့ြဟုတ်) တိုင်းတဒသကကီးနှင့်မြည်နယ်အဆင့်ဆိုင်ရာ သုတတသနစီြံြန့်ြွဲြှုစနစ် 

(သို့ြဟုတ်)ဗဟိုစုဖွဲ့ြှု ြရှိမြင်းြင်မဖစ်ြါသည်။ အထူးသမဖင့် သုတတသနရည်ရွယ်ြျက်ြျားမဖင့်

သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်ရန်အဆိုမြုမြင်းနှင့် ယင်းအဆိုမြုြှုအတြါ် စီြံြန့်ြွဲဆန်းစစ်

သုံးသြ်တြးတသာ စနစ်ြျားြရှိမြင်း မဖစ်ြါသည်။ အဓိကအားမဖင့်သုတတသနရည်ရွယ်ြျက်ြျားသည်

ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူြှုတာဝန်ြံြှု နှင့် ညီညွှတ်ြှုရှိ/ ြရှိကို ဆန်းစစ်အကဲမဖတ်တြးတသာ စနစ်

ြျားြရှိရုံြျှြက ြညာရြ်ဆိုင်ရာအရည်အတသွး ြျားနှင့် မြည့်စုံကုံလုံြှုရှိ/ြရှိကိုြင် ြစစ်တဆးနိုင်

တသးြါ။ သို့မဖစ်၍ ထိုကဲ့သို့စစ်တဆးအကဲမဖတ်ြှုြျား ြရှိမြင်းတကကာင့် ြါတြာက္ခြျုြ်ြျားတကာ်ြတီ

အတနမဖင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသုတတသနလုြ်ငန်းြျားအတွက် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာြိုင်းအားဆန်းစစ်တြး

တသာ လုြ်ငန်းစဉ်ြျားကို မြုမြင်တမြာင်းလဲရန်နှင့် အဆိုြါတကာ်ြတီ အား တမြာင်းလဲဖွဲ့စည်းရန်စတင်

မြင်ဆင်ြဲ့ြါသည်။ ယြုအြါ သုတတသနလုြ်ငန်းစဉ်ြျား၏ အဆိုမြုြျက် ြျားကို အဆင့်မြင့်ြညာ

တရးဦးစီးဌာနြှ ရံြုံတငွအတွက်မဖစ်တစ၊ အမြားလိုအြ်ြျက်အတွက်မဖစ်တစ အတည် မြုတြးရန် လိုအြ်

လျက်ရှိဖြီး အြျ ို့တသာကိစ္စရြ်ြျားတွင် နိုင်ငံတရးအရထိရှလွယ်တသာသုတတသန လုြ်ငန်းြျားကို

အတည်မြုတြးရန်ြှာ ြက်ြဲလျက်ရှိတကကာင်း သိရှိရြါသည်။ (Essonwang 2016) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
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ြုနှစ်တွင် NIHEDြှ ဦးတဆာင်ကျင်းြြဲ့တသာ တက္ကသိုလ်တြါင်းစုံသုတတသနတလ့ကျင့်တရးညီလာြံ

ြျားတွင် တဆွးတနွးြဲ့သည့်အတကကာင်းအရာြျားအနက် တတွ့ရှိြျက်တစ်ရြ်ြှာ တက္ကသိုလ်အသီးသီး

တွင် သုတတသနဆိုင်ရာစီြံြန့်ြွဲြှု စိန်တြါ်ြှုတစ်ရြ်ြှာ ယင်းစီြံြန့်ြွဲြှု၏အတရးြါတသာလုြ်ငန်း

တစ်ရြ်မဖစ် သည့် ကျင့်ဝတ်တရားဆိုင်ရာတစာင့်ကကည့်ကွြ်ကဲမြင်းတကာ်ြတီ၏ လုြ်ငန်းြျားကို

တိတိကျကျြျြှတ် ထားမြင်းြရှိသည့်အြျက်မဖစ်ြါသည်။ ယင်းကိစ္စှနှင့်ြတ်သက်၍ ြညာတရး

ဝန်ကကီးဌာနြှ ကျင့်ဝတ်တစာင့် ကကည့်ကွြ်ကဲမြင်းတကာ်ြတီဆိုင်ရာလုြ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် ြတ်သက်

၍ အြိန့်တကကာ်မငာစာတစ်ရြ် ၂၀၂၀ ြုနှစ်အတွင်း ြျြှတ်ြည်ဟု တဖာ်မြြဲ့တသာ်လည်း (Gnlm 

2018) ယြုထက်တိုင် ထုတ်မြန်ထားမြင်းြရှိဟု သိရှိရြါသည်။ ထို့တကကာင့်အဆိုြါ လုြ်ငန်းစဉ်

နှင့်ြတ်သက်၍ အြျ ို့တသာတက္ကသိုလ်ြျားမဖစ်သည့် အထူး သမဖင့် တဆးြညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်

ြျားတွင် အတတွ့အကကုံရှိဖြီးမဖစ်တသာ်လည်း ဝိဇ္ဇာသိြ္ပံတက္ကသိုလ်ြျား တွင်ြူ ကျင့်ဝတ်ဝတ္တရား

ဆိုင်ရာတစာင့်ကကည့်ကကီးကကြ်မြင်းလုြ်ငန်းြျားနှင့် ြတ်သက်၍ အတတွ့အကကုံရှိထားမြင်း ြရှိြဲ့ြါ။ 

ထိုကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ြညာတရးဆိုင်ရာအစည်းအတဝးတစ်ရြ2်4 တွင် အလွတ်သတောတဆွးတနွး

ကကရာ၌ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် ထိုတကာ်ြတီနှင့် ြတ်သက်၍ စုဖွဲ့ြှုြှာ ဌာနဆိုင်ရာ အကကီးအကဲ

ြျားက တကာ်ြတီတစ်ရြ် ဖွဲ့စည်းတဆာင်ရွက်မြင်း အဆင့်သာရှိဖြီး ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ တစာင့်ကကည့်

ကွြ်ကဲမြင်းအတွက် လိုအြ်ြျက်နှင့် လုြ်ငန်းစဉ်ြျားအတြါ် တကာင်းြွန်စွာ နားလည်တကျညက်

မြင်းြရှိတနသည်ဟု သိရှိရြါသည်။ ထို့မြင် လက်ရှိတွင် ြညာတရးဝန်ကကီးဌာနြှ ထုတ်မြန်ထားတသာ

လြ်းညွှန်ြှုြျားသည်လည်း နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှင့် ြတ်သက်၍ တဆာင်ရွက်လျက်

ရှိတသာ စံြျား၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းြျား နှင့်လည်းအညီ တရးဆွဲထားမြင်းြရှိတသးဟု သိရှိရြါသည်။ 

 ဖြီးြဲ့သည့်နှစ်ြျားြှစ၍ အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်တွင် မဖစ်ထွန်းတိုးတက်လာတသာ မြုမြင်

တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ်ြှာ အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ြျားအား ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွင့်တြးတရး

ဟူသည့်ြူဝါဒ ဆိုင်ရာ မြုမြင်တမြာင်းလဲြှု တစ်ရြ်ြင်မဖစ်သည်။ သို့တသာ် ထိုြူဝါဒနှင့် ြတ်သက်

၍လုြ်ငန်းစဉ် ြျြှတ်မြင်း ကို ၂၀၁၆ြုနှစ်ကတည်းက သတ်ြှတ်ြဲ့တသာ်လည်း ၂၀၂၀ မြည့်နှစ်ကျ

ြှသာ စတင်တဆာင်ရွက်နိုင်ြဲ့ြါ သည်။ 25အြျ ိုးသားြညာတရး ြူဝါဒတကာ်ြရှင်အတနနှင့် ယင်း

မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းြျားကို ဖဗိတိသျှ တကာင်စီနှင့် ြူးတြါင်း၍ တရှ့တမြးစီြံြျက်တစ်ရြ်

တဖာ်ထုတ်ကာ စတင်တဆာင်ရွက်လျက်ရှိဖြီး ရန်ကုန်နှင့် ြန္တတလးရှိတက္ကသိုလ်အြျ ို့ြါဝင်တနသည်

ဟု သိရှိရြါသည်။ သို့ရာတွင် အထက်ြါကဲ့သို့ ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွင့် ရရှိတအာင် တဆာင်ရွက်တနတသာ

လုြ်ငန်းစဉ်တွင် အဆိုြါတက္ကသိုလ်အသီးသီးရှိ တက္ကသိုလ်အုြ်ြျုြ် တရးနှင့် စီြံြန့်ြွဲြှုအြိုင်းတွင်

ြါဝင်တနတသာြညာတရးဝန်ထြ်းအကကီးအကဲြျား၏ စွြ်းတဆာင်ရည်ကို မြှင့်တင်သည့်လုြ်ငန်းစဉ်

လည်း တွဲဖက်ြြါဝင်ြါက မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး၏ လုြ်ငန်းြျားသည်လည်း တနှာင့်တနှးကကန့် ကကာ

24 သုတတသနမြုလုြ်တနစဉ်အတွင်း GDN၊ IDRC နှင့် CESD တို့ြူးတြါင်းဖြီး အကကံတြးြျားနှင့် တံြါးြိတ် တတွ့ဆုံ
တဆွးတနွးြှု နှစ်ကကိြ် မြုလုြ်ြဲ့သည်။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သုတတသနစနစ်အတွက် သက်ဆိုင်သည့် သူြျားကိုလည်း ဖိတ်ကကားြဲ့
သည်။
25 ြကကာတသးြင်က ထုတ်မြန်ြဲ့တသာ အဆင့်မြင့်ြညာတရးဥ ြတဒကကြ်းနှင့် ြတ်သတ်ဖြီး ဗဟိုြျုြ်ကိုင်ြှုြျားမြင်း၊
ဥြတဒကကြ်း မြုစုရာတွင် သက်ဆိုင်သူြျား ကို ြါဝင်ြွင့်တြးရန် ြျက်ကွက်ြဲ့မြင်းနှင့် မြဌာန်းထားတသာ အြျ ိုးသား ြညာတရး
ဥြတဒနှင့် ၎င်းကို မြန်လည်မြင်ဆင်ထားြျက်ြျား နှင့် ဆန့်ကျင်တနသည်ဟု တကျာင်းသား သြဂ္ဂ နှင့် တက္ကသိုလ် ဆရာြျား 
သြဂ္ဂတို့က တဝဖန်ြဲ့သည်။ (Phyu 2018a)
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နိုင်ြည်မဖစ်ြါသည်။26 အထူးသမဖင့် တငွတရးတကကးတရးဆိုင်ရာနှင့် ဝန်ထြ်းတရးရာစီြံြန့်ြွဲြှု ြျားတွင် 

ြည်သို့ြည်ြုံတဆာင်ရွက်ြည်နည်းဟူသည့် အြျက်ြျားကိုလည်း တဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်လာရန် လိုအြ်

လျက်ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် ရန်ကုန်နှင့်ြန္တတလးရှိ ဝိဇ္ဇာသိြ္ပံတက္ကသိုလ်ြျားတွင် ြညာရြ်ဆိုင်ရာ

အကကီးအကဲြျားအမဖစ် တဆာင်ရွက်တနတသာ ဆရာ၊ ဆရာြြျားအား တတွ့ဆုံတြးမြန်းသည့် အြါ

တွင်လည်း သုတတသနဆိုင်ရာ စီြံြန့်ြွဲြှု၊ ကွင်းဆင်း တလ့လာတရးဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းတဆာင်ရွက်ြှု၊  

နိုင်ငံတကာနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်သည့် သုတတသန တဆွးတနွး နှီးတနှာဖလှယ်ြွဲြျား  ကျင်းြရန်

ဆုံးမဖတ်ြှု၊ တကျာင်းသားတရးရာ စီြံြန့်ြွဲြှု စသည့် စီြံြန့်ြွဲြှုဆိုင်ရာ လုြ်ငန်း အသီးသီးအတွက် 

အဆင့်မြင့် ြညာဝန်ကကီးဌာန တထာက်ြံအတည်မြုြျက် ရယူြှုြျားကလည်း အဆင့်ြျားဖြီး တနှာင့်တနှး

ြှုြျား ရှိတနတကကာင်း သိရှိရြါ သည်။ (Essonwang 2016) ဤသို့တသာမြုမြင်တမြာင်းလဲတရးလုြ်ငန်းြျား

ကို တဆာင်ရွက်တနသည့်ကကား တွင် သုတတသနဆိုင်ရာစွြ်းရည်အား မြှင့်တင်မြင်းလုြ်ငန်းြျားလည်း 

ြါဝင်တနမြင်းြရှိတကကာင်း ထြ်ြံ သိရှိရြါသည်။ 

 ဤတနရာတွင်အတရးကကီးသည့် တတွ့ရှိြျက်တစ်ရြ်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့် ြညာတရး

ဆိုင်ရာ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် နိုင်ငံတကာ ကူညီတထာက်ြံ့တရး အစီအစဉ်ြျား

၏ အတရးြါြှုြင် မဖစ်ြါသည်။ ထိုတထာက်ြံ့သူြျားအနက် အထူးသမဖင့် ဖဗိတိသျှတကာင်စီ၊ ဂျြန်၊ 

နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရး ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တရးတအဂျင်စ(ီJICA)နှင့် အတြရိကန်သံရုံး

တို့ြှ နိုင်ငံအတွင်းရှိ အဆင့်မြင့် ြညာတရးတက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် တာဝန်ထြ်းတဆာင်လျက်ရှိ

တသာ ဆရာ၊ ဆရာြြျားအား စွြ်းတဆာင် ရည်မြှင့်တင်မြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းြျားကို ြျားစွာကူညီ

ြံ့ြိုးတြးြဲ့ြါသည်။27  ထို့အမြင် မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျား၏ နိုင်ငံမြား

ြညာတတာ်သင်ဆု ရရှိတရးအတွက် သံရုံးအသီးသီးကလည်း ဝိုင်းဝန်း ကူညီတဆာင်ရွက်ကကရာ ဥတရာြ 

မြည်တထာင်စ2ု8အြါအဝင် နိုင်ငံအသီးသီးြှ တြးအြ်သည့်ဆုြျား တကကာင့် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်

ြျားတွင်လည်း ြညာဆက်လက်သင်ယူြွင့် ရရှိြဲ့ကကြါသည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ် တွင် NIHEDကို ဖဗိတိသျှ

တကာင်စီ၏ ြံ့ြိုးြှုနှင့် စတင် တည်တထာင်ဖြီးသည့်တနာက်ြိုင်း ြညာတရးစနစ်တွင် ြါဝင်လျက်ရှိတသာ  

တက္ကသိုလ်အသီးသီးနှင့် ဆရာ၊ ဆရာြြျား၏ စွြ်းတဆာင်ရည် မြှင့်တင်တရးလုြ်ငန်း ြျားလည်း

ြိုြိုတိုးတက် မြန့်ြွားြဲ့ရုံသာြက အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်ကို စီြံြန့်ြွဲလျက်ရှိတသာ အဆင့်မြင့် 

ြညာတရးဦးစီးဌာနအြျ ိုးသားြညာတရးြူဝါဒတကာ်ြရှင်နှင့် ြါတြာက္ခြျုြ်ြျားတကာ်ြတီတို့၏ စီြံ

ြန့်ြွဲြှု ယန္တရားြျားကိုလည်း ြိုြိုတကာင်းြွန်တစြဲ့ြါသည်။ ၂၀၂၀ ြုနှစ်တွင် စွြ်းတဆာင်ရည် မြှင့်တင်

26 တက္ကသိုလ်ြျား လွတ်လြ်စွာစီြံြန့်ြွဲြွင့် နှင့် ြတ်သတ်ဖြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနြျားနှင့် တဆာင်ရွက်တနတသာ
ြုဂ္ဂလိက ြညာတရးအဖွဲ့၏ အြှုတဆာင်ညွှန်ကကားတရးြှုး၏ တမြာကကားြျက်အရ တက္ကသိုလ်ြျား၏ သင်ကကားတရး ဝန်ထြ်းြျားကို
အစိုးရဝန်ထြ်းြျားအမဖစ် သတ်ြှတ်ထားဖြီး မြည်တထာင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့က စီြံသည်။ မြည်တထာင်စု ရာထူးဝန်တအာက်တွင်
ယြင်အတိုင်းတနြည်လား၊ လွတ်လြ်စွာ စီြံြန့်ြွဲြည်လား တရွးြျယ်ြှုရှိြည်မဖစ်ဖြီး သင်ကကားတရးဝန်ထြ်းြျားက ြင်ဆင်ကဲ့သို့
တသာ အြျက်ြျားတကကာင့် ယြင်အတိုင်းသာ တနရန် ဆုံးမဖတ်ကကြည်ဟု ယူဆသည်။ အဆိုြါ အတမြအတနတွင် တက္ကသိုလ်ြျား 
လွတ်လြ်စွာ စီြံြန့်ြွဲြှုကိစ္စသည် ြည်သည့် အြါတွင်ြှ မြည့်တမြာက်တအာင်မြင်ြည် ြဟုတ်တြ။
27 ယြုကဲ့သို့တသာ တဆာင်ရွက်ြှုြျားသည် အလွန်အတရးကကီးဖြီး ၎င်းအစီအစဉ်ြျားသည် နည်းြညာဆိုင်ရာ တလ့လာြှု
ြျားကို အတလးထားသည်။ အလားတူြင် အိန္ဒိယသံရုံးကလည်း အိုင်တီနည်းြညာ တလ့ကျင့်သင်ကကား တြးတရး အစီအစဥ်ြျား
လုြ်တဆာင်သည်။ တလ့လာရသတလာက် ြည်သည့် အဖွဲ့အစည်းကြျှ အဆင့်မြင့်ြညာတရးြှ ြါတြက္ခြျားကို လူြှုသိြ္ပံဆိုင်ရာ 
သင်တန်းအစီအစဉ်ြျား ြို့ြျတနမြင်းြရှိြါ။
28 ဥတရာြသြဂ္ဂ၏ ‘Erasmus Mundus’ အစီအစဉ်သည် ထူးြျွန်တသာ မြန်ြာ လူငယ်တကျာင်းသားြျားအတွက် အဆင့်မြင့် 
ြညာတရးဆိုင်ရာ ြညာသင်ဆုြျား တြးသည်။
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တရးဆိုင်ရာ တလ့ကျင့်ြှု သင်တန်းြျားကို စတင် တဆာင်ရွက်နိုင်ြဲ့ဖြီးတနာက် ဦးစားတြးအစီအစဉ် 

သုံးရြ်အတြါ် အာရုံ စူးစိုက်တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ ယင်းတို့ြှာ အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်၏ အုြ်ြျုြ်ြှု

နှင့် စီြံြန့်ြွဲြှုဆိုင်ရာ အတွက် လိုအြ်လျက်ရှိတသာ စွြ်းတဆာင်ရည်နှင့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအား 

တဖာ်ထုတ်တဆာင်ရွက် တရး၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးြှုြိတ်ဖက်တအဂျင်စီ

ြျားနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တရး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံတရး စသည့်လုြ်ငန်းစဉ်ြျားကို တရးဆွဲ

သတ်ြှတ်ကာ အတကာင်အထည်တဖာ် တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ 

 ထိုကဲ့သို့တသာ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းြျားကို တဖက်တွင် တဆာင်ရွက်လာတသာ်လည်း

ယြင်က ကျန်ရစ်ြဲ့တသးတသာ ကကိုးနီစနစ်ြျားသာြက ထြ်ြံထုတ်မြန်ြဲ့တသာ အြျ ို့တသာစီြံြန့်ြွဲ

တရး ဆိုင်ရာ လြ်းညွှန်ြှုြျားကလည်း အဆိုြါမြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းြျားနှင့် ဆန့်ကျင်လျက်

ရှိတနသည် ကိုလည်း အြျ ို့တသာသုတတသီြျားက စိုးရိြ်လျက်ရှိြါသည်။ အထူးသမဖင့် တက္ကသိုလ်

အသီးသီးတွင်ရှိ တသာ တကျာင်းသားသြဂ္ဂြျားက ယင်းတို့၏လွတ်လြ်စွာတမြာဆိုတဆွးတနွးြိုင်ြွင့်နှင့်

ြတ်သက်ဖြီး တတာင်းဆိုဆန္ဒမြြှုြျား ြိုြိုြျားမြားလာသည်နှင့်အြျှ ယင်းမြဿနာကို ကိုင်တွယ်တမဖ

ရှင်းသည့်အတနမဖင့် ြညာတရးဝန်ကကီးဌာနြှ အဆိုြါတက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် မြင်ြြှတြးအြ်တသာ 

အတထာက်အြံ့နှင့်အလှူ တငွြျားကို ဌာနြျုြ်ြသိြဲ ရယူြွင့်ြရှိဟု ထုတ်မြန်ြဲ့သည့် အတမြအတနြျ ိုးနှင့်

လည်း ရင်ဆိုင်ကကုံတတွ့ရလျက် ရှိြါသည်။ ယြုလက်ရှိ စီြံြန့်ြွဲြှုအရ ြညာတရးတက္ကသိုလ်အသီးသီး

ကို စီးဝင်လာနိုင်ြည့် အကူအညီ အတထာက်အြံ့အားလုံးသည် ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန ဗဟိုဌာနြျုြ်ြှ

သာတဆင့် မြန်လည်တထာက်ြံ့ြွင့် ရှိြါသည်။ ထိုသို့တသာ စီြံြန့်ြွဲြှုအသစ်ြျားတွင် လက်တတွ့တွင်

တမြမြင်၌ တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ တက္ကသိုလ်အသီးသီးအား ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွင့်တြးတရး မြုမြင်

တမြာင်းလဲြှုလြ်းတကကာင်းအတွက် ြျားစွာ အကန့်အသတ်မဖစ်တစြါသည်။ ထို့အမြင် အဆိုြါြူဝါဒ

သည် တက္ကသိုလ်အသီးသီးအား တငွတကကး အရင်း အမြစ်စီြံြန့်ြွဲြှုနှင့် ြတ်သက်၍ ြိုြိုလုြ်ြိုင်ြွင့်

တြးအြ်ရြည်ဟူတသာ ြူဝါဒနှင့်လည်း ကွဲလွဲလျက်ရှိြါ သည်။ ထိုသို့တသာြူဝါဒြျြှတ်တရးတွင် အလွဲ

ြျားရှိတနရမြင်းြှာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ဝန်ကကီး ဌာနြျားအကကား တြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းတရး

အားနည်းလျက်ရှိတနတသးတကကာင်းနှင့် အြျ ို့တသာမြုမြင်တမြာင်းလဲ တရးလုြ်ငန်းြျားအတွက် အတရး

ြါတသာ ြူဝါဒဆိုင်ရာ မြတ်သားြိုင်ြာြှု ြရှိမြင်းတို့ကိုလည်း ရည်ညွှန်း လျက်ရှိြါသည်။ 

 ြည်သို့ြင်ဆိုတစကာြူ အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်တွင် ယြုတဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ မြုမြင်

တမြာင်း လဲတရးလုြ်ငန်းြျားသည် လျှင်မြန်စွာမဖစ်တြါ်တိုးတက်လျက်ရှိဖြီး ယင်းြူဝါဒြျား၏ရလဒ်

အမဖစ် ြကကာြင် ြိုြို၍ တကာင်းြွန်တသာ သုတတသန စနစ်တစ်ရြ် မဖစ်ထွန်းတရးသို့ ဦးတည်လျက်ရှိ

တကကာင်း တတွ့ရှိရြါသည်။ အထူးသမဖင့် နိုင်ငံ၏ အကကီးဆုံးတသာ တက္ကသိုလ်ြျားတွင် စာရွက်စာတြ်း

ြျား၊ သုတတသနစာတြ်းြျားကို အလွယ်တကူကကည့်ရှုတလ့လာြွင့်နှင့် သုတတသနဆိုင်ရာညီလာြံ

ြျားကျင်းြ၍ သုတတသနလုြ်ငန်းြျား ကို မဖန့်ြျတိနမြင်းြှာ အစိုးရအတနမဖင့် သုတတသနကိုအတမြြံ

တသာ အဆင့်မြင့်ြညာတရးစနစ်ေက်သို့ တဆာင်ရွက်တနတကကာင်း တတွ့မြင်နိုင်ြါသည်။ ထို့မြင် 

ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် ြညာတရးဆိုင်ရာြူဝါဒတရးဆွဲသူ ြျားအကကား ြိုြိုြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုြျားရှိလာ

ဖြီး ယင်းြှတဆင့် သုတတသနယဉ်တကျးြှုနှင့် ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကို အကျ ိုးမြုြည့်သုတတသနလုြ်ငန်း
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ြျားတြါ်ထွန်းတရးအတွက်လည်း လြ်းစြျားတြါ်ထွန်းလာြည် မဖစ်ြါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုြါမြုမြင်

တမြာင်းလဲတရးလုြ်ငန်းြျား၏ ရှင်းလင်းတိကျြှုနှင့် ြွင့်လင်းမြင်သာြှုြှာ ယြုထက်တိုင် အားနည်း

တနတသာတကကာင့် အြျ ို့တသာ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းြျားကို အတမြအတနအလိုက် တဆာင်ရွက်

တနမြင်းြျားနှင့် တရွးြျယ်တဆာင်ရွက်တနြှုြျားလည်း မဖစ်တြါ်လျက်ရှိြါသည်။  ဥြြာအားမဖင့် ြကကာ

တသးြင်က မြဿနာမဖစ်ြွားြဲ့ရတသာ သုတတသနစွြ်းတဆာင်ရည်ကို အတမြမြု၍ ရာထူးတိုးမြှင့်မြင်း

ဆိုင်ရာြူဝါဒြှာ အထက်ြါကဲ့သို့ တိကျရှင်းလင်းတသာြူဝါဒနှင့် ြွင့်လင်းမြင်သာြှု အား နည်းမြင်း

အတြါ်အတမြြံ၍ ြလိုလားအြ်သည့် အကျ ိုးဆက်ြျားကို ရရှိြဲ့ရုံသာြက ြူလတကာင်းြွန် တသာ 

ရည်ရွယ်ြျက်ြျားြှလည်း တသွဖယ်ြဲ့မြင်းအတတွ့အကကုံြျားလည်း မဖစ်ြွားလျက်ရှိြါသည်။29 

 သုတတသနလုြ်ငန်းြျားသည် ြူဝါဒြိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်စြ်ြှုြျား ြိုြိုရရှိလာသည်ြှာ အြှန်မဖစ်

တသာ်လည်း ြါရဂူေွဲ့သင်တန်းြျားအား ကကီးကကြ်တနသူ တစ်ဦး၏ တမဖဆိုြျက်အရ နိုင်ငံတတာ်အစိုးရ

တွင် သုတတသနဆိုင်ရာ ဦးစားတြးသတ်ြှတ်ြျက်နှင့် သုတတသန အတကကာင်းအရာဆိုင်ရာ ြူဝါဒ

လြ်းညွှန်ြှုြျား ြရှိတသးတကကာင်း တမြာကကားြဲ့ြါသည်။ ဤသို့လျှင် မြန်ြာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ သုတတသန

ြူဝါဒနှင့် ြဟာဗျူဟာ လြ်းညွှန်ြှု ြရှိတသးတကကာင်း တကာက်ြျက်ြျနိုင်ြါသည်။ 

 ထို့အမြင် သုတတသန ကျင့်ဝတ်တစာင့်ကကည့် ကွြ်ကဲတရး လုြ်ငန်းစဉ်အမဖစ် တကာ်ြတီအတနမဖင့် 

ြိုြိုလွတ်လြ်စွာ တဆာင်ရွက်ြွင့်ရရှိဖြီး သုတတသနစာတြ်းြျားအတြါ် ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲနိုင်ြည့်

အတတွ့အကကုံနှင့် အရည် အြျင်းြျားလည်း သတ်ြှတ်တြးရန် လိုအြ်လျက်ရှိြါသည်။ ထို့အမြင်

သုတတသန အြျက်အလက်နှင့် ြိုြို သက်ဆိုင်တသာ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်တစာင့်ကကည့်ကွြ်ကဲ

တရးလုြ်ငန်းစဉ်အမဖစ် မြုမြင်တမြာင်းလဲရန် လိုအြ်တနဖြီး လက်ရှိတွင် ဖွဲ့စည်းတည်တထာင်ထားတသာ

သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်အသီးသီး၏ အုြ်ြျုြ်စီြံြန့်ြွဲတရး လုြ်ငန်းတစ်ြုအမဖစ် သတ်ြှတ်ထားြျက်

အားလည်း မြန်လည် စဉ်းစားမြင်ဆင်ရန် လိုအြ်လျက် ရှိြါသည်။

အစိုးရနှင့် ဖပည်သူ့ကရးရာ အြွဲ့အစည်းများ
 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သုတတသန လုြ်ငန်းြျားသည် အစိုးရ ဌာနြျားအတွက် အတထာက်အကူမြု

တသာ လုြ်ငန်းမဖစ်တသာတကကာင့် အဆင့်မြင့် ြညာတရးစနစ်အတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်ြျား၏ သုတတသန

ထုတ်လုြ်ြှု မဖန့်  မဖူးြှုနှင့် ယင်းတို့၏ သုတတသနြျားအတြါ် အသုံးြျြှု စသည့် မဖစ်စဉ်ကကီးတစ်

ြုလုံးကို ြံ့ြိုးအားတြးရန် လွန်စွာ အတရးကကီးလျက်ရှိြါသည်။ နိုင်ငံတကာ အတတွ့အကကုံြျားအရ 

သုတတသန စနစ်ြျားတွင် အဆင့်မြင့် ြညာတရး တက္ကသိုလ်ြျားသည် ြိြိကိုယ်ြိုင် ရြ်တည်ြှုနှင့်

လုံတလာက်တသာ အရင်းအမြစ်ြျား ရှိတနတသာတကကာင့် ြူဝါဒ  တရးဆွဲသူြျားအတွက် အတထာက်အကူ 

မြုနိုင်တသာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားနှင့် တတွ့ရှိြျက်ြျားကိုလည်း တင်မြလုြ်တဆာင်မြင်းြျား ရှိတတ်

ြါသည်။ သို့ရာတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ အဆင့်မြင့် ြညာတရး တက္ကသိုလ်ြျားနှင့် အစိုးရဌာနြျားအကကား 

29 အြျ ိုးသားြညာတရး ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း တွင် ြညာတရးကဏ္ဍမြုမြင်တမြာင်းလဲတရး၏ ြူတောင်တစုံလုံးကို
 တဖာ်မြထားတသာ်လည်း ဦးစားတြး အစီအစဉ်ြျား၊ ြျဉ်းကြ်နည်းလြ်းြျားနှင့် မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး ရလဒ်ြျားကို တိုင်းတာ
ြည့် အြျက်ြျားကို အနည်းငယ်သာတဖာ်မြထားသည်။ အထူးသမဖင့် သုတတသမြုလုြ်မြင်းနှင့် ြတ်သတ်၍ မဖစ်သည်။ 
အဆင့်မြင့်ြညာတရးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူြျားသည် အဆင့်မြင့်ြညာတရးကဏ္ဍ မြုမြင် တမြာင်းလဲတရး ဆိုင်ရာ သုတတသနစာတြ်း
ဖတ်ြွဲြျားကို မြုလုြ်ြဲ့တသာ်လည်း သုတတသနမြုလုြ်မြင်း နှင့် ြတ်သတ်သည့် ကိစ္စရြ်ြျားကို တဆွးတနွးြဲ့မြင်းြရှိြါ။
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ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှု အလွန် အားနည်းလျက်ရှိသည်ကို တတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။ ထို့အမြင် အဆင့်မြင့်ြညာ

တရး အဖွဲ့အစည်းြျားက သုတတသနကို လုြ်တဆာင်မြင်းထက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဝန်ကကီးဌာန

ြျားက ကိုယ်တိုင် တဆာင်ရွက်လျက်ရှိဖြီး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျား နှစ်နိုင်ငံမြင်း (သို့ြဟုတ်) 

နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် တဆာင်ရွက်ရသည့် အတထာက်အြံ့ အကူအညီ တြးတရး အစီအစဉ်

တအာက်တွင် တဆာင်ရွက် မြင်းြျားလည်း တတွ့ရှိရြါသည်။ ထိုအြါ နိုင်ငံအတွင်းရှိ မြည်တွင်း အဆင့်

မြင့် တက္ကသိုလ်ြျားက နိုင်ငံတကာ အရြ်ေက် အဖွဲ့အစည်းြျား၏ တဆင့်ြံ တဆာင်ရွက်တြးသူြျား

အမဖစ် ြါဝင် တဆာင်ရွက်ြှုြျားလည်း ရှိလာြါသည်။ ဥြြာတစ်ြုြှာ အတြရိကန် မြည်တထာင်စု

နိုင်ငံတကာအကူအညီတြးတရး ဌာနနှင့် LIFT တို့ ြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်တသာ စိုက်ြျ ိုးတရးကဏ္ဍ

သုတတသန လုြ်ငန်းတွင် တရဆင်းစိုက်ြျ ိုးတရး တက္ကသိုလ်အတနမဖင့် သုတတသန လုြ်ငန်းြျားစွာကို 

ြါဝင် တဆာင်ရွက်ြွင့် ရရှိြဲ့ြါသည်။ သို့တသာ် အဆိုြါ သုတတသနလုြ်ငန်းြျား မဖစ်တမြာက်တရးအတွက်

ြူလစတင်တဆွးတနွးစဉ်နှင့် သုတတသနနည်းနာြျားကို စီြံြျက်တရးဆွဲစဉ်ကာလက နိုင်ငံတကာအဖွဲ့

အစည်းနှင့် အတကာင်အထည်တဖာ်တရး ဌာနြျားကသာ စိုက်ြျ ိုးတရး တြွးမြူတရးနှင့် ဆည်တမြာင်း

ဝန်ကကီးဌာနရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနြျားနှင့် ညှိနှိုင်းတဆွးတနွးြှုြျား တဆာင်ရွက်ြဲ့တသာ်လည်း တရဆင်း

စိုက်ြျ ိုးတရး တက္ကသိုလ်ကိုြူ အဆိုြါညှိနှိုင်းြှုြျားနှင့် ြျဉ်းကြ်ြှုြျားအတြါ် အကကံမြုြျက်ြျား တတာင်း

ဆိုရယူမြင်း ြရှိြဲ့ြါ။ 

 အြျ ိုးသား ဒီြိုကတရစီအဖွဲ့ြျုြ် အစိုးရနှင့် ယြင်ကရှိြဲ့တသာ အစိုးရနှစ်ရြ်ကကား ကွာမြားြှု

တစ်ရြ်ြှာ နိုင်ငံတတာ်သြ္မတ၏ အကကံတြးတကာင်စီနှင့် သြ္မတ၏ အကကံတြးြုဂ္ဂိုလ်ြျား ဆက်လက်

ြန့်ထားမြင်း ြရှိတသာ တကကာင့် ယြုအြါ ထိုသို့တသာ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ ကျွြ်းကျင်သူြျား၊ ြညာရှင်

ြျား အတနမဖင့် ြူဝါဒတရးရာ ကိစ္စရြ်ြျားတွင် ြွင့်လင်းမြင်သာစွာ အကကံတြး တဆွးတနွးတင်မြရန်

ြက်ြဲလျက်ရှိြါသည်။ ယင်းသည် သုတတသန လုြ်ငန်းြျားြှ တဆင့် ြူဝါဒတရးဆွဲသူြျားအတွက်

အတထာက်အထား အြျက်အလက် ြိုင်လုံစွာမဖင့် တင်မြနိုင်ြည့် ဆက်သွယ်တရး လြ်းတကကာင်းြျား

လည်း ဝြ်းနည်းစွာ တြျာက်ကွယ်လျက်ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် နိုင်ငံတကာ အကူအညီတြးတရး အဖွဲ့

အစည်းြျားနှင့် ရင်းနှီးမြှုြ်နှံသူြျား အြျားစုကလည်း ြူဝါဒတရးဆွဲသူြျားအား ြျဉ်းကြ်တဆွးတနွး

တင်မြရန် အြက်အြဲရှိတနတကကာင်း တမြာဆိုလျက်ရှိြါသည်။ ဤတနရာတွင် Think Tank ြျား၏

အကကံတြးအမဖစ် နှစ်တြါင်းြျားစွာ တဆာင်ရွက်ြဲ့တသာ ြညာရှင ် Elrique Mendizabal (၂၀၁၀) က

တမြာဆိုြဲ့သည့် အဆိုအြိန့်အရ တြါတရံတွင် သုတတသန တင်မြြျက်ြျားသည် အတြါ်ြှ တအာက်သို့ 

တင်မြြျင်းထက် တေးတိုက် ဆွဲယူြျင်းြျ ိုးက ြို၍ထိတရာက်နိုင်သည်ဟူ၍ မဖစ်ြါသည်။ ထိုအတမြအတန

ြျ ိုးသည် ယြင်က မြင်ြတွင် တာဝန်ထြ်းတဆာင်လျက်ရှိတသာ ြညာရှင်ြျား၊ သုတတသီြျားနှင့် ယင်း

တို့နှင့်ဆက်စြ်၍ သိကျွြ်းဖူးတသာ ြညာရှင်ြျား၊ သုတတသီြျားသည်လည်း အစိုးရ အသိုင်းအဝိုင်း

ြျားကကားတွင် ရှိတနြါက သုတတသန တင်မြြျက်ြျားနှင့် ြူဝါဒတရးရာ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရးအတွက်

အကကံမြုြျက်ြျား ြိုြိုလျင်မြန်စွာ မဖစ်ြဲ့သည်၊ မဖစ်နိုင်သည်ဟူတသာ တကာက်ြျက်ြျနိုင်ြါသည်။ 

ထို့တကကာင့် သုတတသနြှ ြူဝါဒ သို့ ြျတိ်ဆက်ြှုြျားသည် အတြါ်တအာက် ြျတိ်ဆက်မြင်းတစ်ြုတည်း

သာ ရှိမြင်းြဟုတ်ြဲ ြျတိ်ဆက်ြှု လြ်းတကကာင်းြျ ိုးစုံမဖင့် ကကိုးစားရန်လိုအြ်လျက်ရှိဖြီး အစိုးရ
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အဖွဲ့အစည်းြျားအတနမဖင့်လည်း ယင်းြျတိ်ဆက်ြှုြျားအား အားတြးရန် လိုအြ်လျက်ရှိြါသည်။

ထို့တကကာင့် သုတတသန ြညာရှင်ြျားကို ကိုယ်စားမြုတသာ တတိယ အဖွဲ့အစည်းြျား၊ ဗဟိုအကကံတြး

တကာင်စီြျား၊ (သို့ြဟုတ်) အြျ ိုးသားသုတတသန ဗဟိုတကာ်ြတီကဲ့သို့တသာ စုဖွဲ့ြှုြျားသည် လွန်စွာြှ 

အ တရးကကီးြည် မဖစ်ြါသည်။ 

 ဤစစ်တြ်းအတွက် သုတတသန ြူဝါဒြျားအသုံးြျြှုနှင့် ြတ်သက်၍ ဦးစားတြးတြးမြန်းြဲ့

တသာ ြူဝါဒတရးရာ အသိုင်းအဝိုင်းအမဖစ် ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန တစ်ြုတည်းသာြက အမြားတသာ

စီးြွားတရးနှင့် ဆက်စြ်သည့် ဝန်ကကီးဌာနြျားလည်း တြးမြန်းြဲ့ြါသည်။ ယင်းတို့ြှာ စိုက်ြျ ိုးတရး

တြွးမြူတရးနှင့် ဆည်တမြာင်း ဝန်ကကီးဌာန၊ စီြံကိန်း၊ ေဏ္ဍာတရးနှင့် စက်ြှုဝန်ကကီးဌာန၊ အလုြ်သြား

လူဝင်ြှုကကီးကကြ်တရးနှင့် မြည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာနနှင့် စီးြွားတရးနှင့်ကူးသန်းတရာင်းဝယ်တရး

ဝန်ကကီးဌာနတို့မဖစ်ဖြီး ယင်းတို့သည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ြူးတြါင်း၍ သုတတသနလုြ်ငန်း

ြျားကို တဆာင်ရွက်တနရုံသာြက ြူဝါဒတရးရာ ြညာတရးအတွက်လည်း အတရးြါတသာ ဝန်ကကီးဌာန

ြျား မဖစ်တသာတကကာင့်လည်း မဖစ်ြါသည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြညာတရး ောသာရြ်တြါင်းစုံအတွက် သတ်ြှတ်ထားတသာ သုတတသန

လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းစဉ်ြျားသည် နိုင်ငံတတာ်ေတ်ဂျက်၏ တသးငယ်တသာအစိတ်အြိုင်းြျှသာရရှိ

ြဲ့ြါသည်။  ဥြြာအားမဖင့် ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန၏ ၇၅% တသာ ေတ်ဂျက်ြျားသည် ဝန်ထြ်းလစာ

ြျားတွင်ြါဝင် သွားဖြီး အဆင့်မြင့် ြညာတရးတက္ကသိုလ်ြျားအတွက် ေတ်ဂျက် လျာထားြျက်ြှာ

အလွန် နည်းြါးလှြါသည်။ ထို့အမြင် စိုက်ြျ ိုးတရး တြွးမြူတရးနှင့် ဆည်တမြာင်းဝန်ကကီးဌာနတအာက်ရှိ 

စိုက်ြျ ိုးတရးသုတတသနဌာနသည်လည်း ဝန်ကကီးဌာနတစ်ြုလုံး၏ ေတ်ဂျက်၏ ၂% ြန့်သာရရှိသမဖင့်

အဆိုြါ ဝန်ကကီးဌာနြျား လက်တအာက်ရှိ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအတွက် လိုအြ်ြျက်ြှာ မြင့်ြား

လျက်ရှိြါသည်။ 

 ဖြီးြဲ့သည့် အြန်းြျားတွင် တရးထားသည့်အတိုင်း မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်

တကျာင်း အသီးသီးတွင် တာဝန် ထြ်းတဆာင်လျက်ရှိတသာ ဝန်ထြ်းြျားနှင့် ြညာသင်ယူလျက်ရှိ

တသာ တကျာင်းသား/သူြျား၏ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားြှာြူ နိုင်ငံတတာ်က တထာက်ြံ့မြင်းြရှိတသးြါ။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ကာလ ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန၏ ေတ်ဂျက်သည် နိုင်ငံတတာ်၏ မြည်တွင်းအသားတင်

ထုတ်လုြ်ြှုတန်ဖိုး စုစုတြါင်း ၏ ၀.၃၂% ရှိြဲ့ဖြီး ယင်းသည်ဝန်ကကီးဌာန တစ်ြုလုံး၏ ေတ်ဂျက်၏ ၁၇% 

ြန့်ရှိြဲ့ြါသည်။ အဆင့်မြင့် ြညာတရးဦးစီးဌာနသည် အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ြျားအသီးသီးအတွက်

သတ်ြှတ်လျာထားတသာ သုတတသန ရံြုံတငွကို စီြံြန့်ြွဲြှုရှိတနဖြီး ယင်းရံြုံတငွနှင့် ြတ်သက်ဖြီး

ြည်သို့ြည်ြုံ စီြံြန့်ြွဲသည့် အြျက်ကိုြူ တိကျစွာကိန်းဂဏန်းြျား ထုတ်မြန်တကကညာမြင်းြမြုြါ။ 

ထိုအြျက်နှင့်ြတ်သက်၍ တက္ကသိုလ်အြျ ို့ရှိ အာဏာ ြိုင်ဆရာ၊ ဆရာြြျားနှင့် တတွ့ဆုံတဆွးတနွး

ရာတွင်ယင်းတို့အတနမဖင့် ယြင်ကသုတတသန ရံြုံတငွသုံးစွဲရန် ယြုထက် ြိုြိုတြျာတြွ့လွယ်ကူြဲ့

တကကာင်းယြုအြါ ေတ်ဂျက်သုံးစွဲရန်အတွက် လိုအြ်တသာြွင့်မြုြျက် ရရှိတရးအတွက် အဆင့်မြင့်ြညာ

တရးဦးစီးဌာနသာြက အြျ ိုးသားြညာတရးြူဝါဒ တကာ်ြရှင်နှင့် ြါတြာက္ခြျုြ်ြျား တကာ်ြတီစသည်မဖင့်

အထက်အဖွဲ့အစည်းသုံးြု၏ ြွင့်မြုြျက်ြျားကို ရယူရန် လိုအြ်လာသမဖင့် သုတတသန လုြ်ငန်းြျားကို 
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တဆာင်ရွက်ရန် တနှာင့်တနှးလျက်ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် ယြုအသစ်ဖွင့်လှစ် တဆာင်ရွက်ြည်မဖစ်တသာ

အဆင့်မြင့်ြညာတရး ဖွံ့ဖဖိုးြှုဆိုင်ရာ အြျ ိုးသားအဖွဲ့အစည်း မဖစ်တြါ်လာြည်မဖစ်ရာ ယင်းသည်

အဆိုြါအြက်အြဲြျားကို ြည်သို့ြည်ြုံ တမဖရှင်းတြးြည့် ကိစ္စအတွက် အားလုံးက တစာင့်ဆိုင်း

တြျှာ်လင့်လျက်ရှိြါသည်။  ထို့မြင် ြညာတရးဆိုင်ရာ ဝန်ထြ်းြျားသာြက အစိုးရဝန်ထြ်းြျား30 

အားလုံးလိုက်နာရန် ညွှန်ကကားထားတသာ အတရးကကီးကန့်သတ် သတင်းအြျက်အလက်ြျားနှင့်

ြတသ်က၍် လထူအုကကား တြါကက်ကားြှုြရှတိစရန ်ထနိ်းသြိ်းတဆာငရ်ကွရ်ြည ်ဟတူသာလြ်းညွှနြ်ှုြျား 

ြှာလည်း ြည်သို့ြည်ြုံ တဆာင်ရွက်ရြည်ဟူတသာ တိကျသည့်လြ်းညွှန်ြှု ထြ်ြံထုတ်မြန်ကကား

မြင်းြရှိတြျ။ ထို့တကကာင့် သုတတသနတဆာင်ရွက်ကကြည့် သုတတသီြျားအတွက် လိုအြ်တသာ  

အစိုးရဆိုင်ရာ သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို ရယူသည့်အြါ ဝန်ထြ်းြျားအတနမဖင့် ညီြျှတသာ

သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို ြည်သို့ ြည်ြုံြျှတဝြွင့်ရှိသည်ဟူတသာ အြျက်ကို တသြျာစွာြသိရှိရ

တသာတကကာင့် ဝန်ထြ်းစည်းြျဉ်းြျ ိုးတဖာက် ြည်ကိုစိုးရိြ်၍ သတင်းြျှတဝမြင်းကိစ္စြျားကို တဆာင်ရွက်

လိုမြင်းြရှိလှြါ။ အဆိုြါ ကန့်သတ်ြျုြ်ြျယ်ြှုြျားသည် ယြင်က ဗဟိုဦးစီးစနစ်မဖင့် တဆာင်ရွက်

ြဲ့တသာ အစိုးရြျားတြတ်က ြုံစံြျ ိုး ရှိြဲ့ဖူးတသာ်လည်း ယြုကာလတွင် အထက်ြါကဲ့သို့ သတင်း

အြျက်အလက်ြျားရယူနိုင်ြှု အားနည်းတနမြင်းြှာ သုတတသန လုြ်ငန်းြျားအတွက် အားနည်းတစရုံ

သာြက အစိုးရ၏ ြူဝါဒတရးရာ ဆုံးမဖတ်ြှုြျားအတွက်လည်း အတထာက်အကူြမြုလှတြျ။  

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင်  ြညာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသန အသုံးစရိတ်ြျားြှာ နည်းြါးလျက်ရှိတသာ်လည်း 

ယြုအြါ သုတတသီြျားနှင့် ြူဝါဒ တရးဆွဲသူြျားအကကား ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုြျားလည်း

မြည်တထာင်စုအဆင့်သာြက တိုင်းတဒသကကီးနှင့် မြည်နယ်အဆင့်ြျားတွင်လည်း တြါ်ထွန်းလျက်

ရှိြါသည်။ သုတတသီြျား အတနမဖင့် အစိုးရြှြံ့ြိုးတြးြည့် သုတတသနလုြ်ငန်းစီြံြျက်ြျားတွင်

ြါဝင်တဆာင်ရွက်ြွင့်ရှိဖြီး အစိုးရ၏ ြူဝါဒြိုင်းဆိုင်ရာတဆွးတနွးြှုြျားအတြါ် စီြံြျက်အလိုက်ြါဝင်

တဆွးတနွးတင်မြြွင့်လည်း ရှိြည်မဖစ်ြါသည်။ ဥြြာအားမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံမြည်တထာင်စုြညာတရး

ဝန်ကကီးဌာနတအာက်ရှိ တစာင့်ကကည့်တလ့လာတရးနှင့် အကဲမဖတ်သုတတသနဌာနသည် ၂၀၁၆ ြုနှစ်ြှစ၍

 တစ်ဒါဇင်ြန့်ရှိြည်မဖစ်တသာ သုတတသနဆိုင်ရာ အကကံမြုတင်ဒါြျားကိုတြါ်ယူြဲ့ဖြီး ယင်းတို့အနက်  

ထက်ဝက်ြန့်သည် ကကီးြားနက်ရှိုင်းတသာ သုတတသနသတင်း အြျက်အလက်ြျားကို တကာက်ယူ

တြးရတသာလုြ်ငန်းြျား ြါဝင်ြါသည်။ ယင်းတို့အနက် လုြ်ငန်းစဉ် တစ်ရြ်ြှာ စိုက်ြျ ိုးတရးကဏ္ဍတွင်

အားနည်းလျက်ရှိတသာ အသက်တြွးဝြ်းတကျာင်းြှုြညာ သင်တန်းြျားကို တဖာ်ထုတ်၍ စိုက်ြျ ိုးတရး

ကဏ္ဍရှိ လူ့စွြ်းအား အရင်းအမြစ် စွြ်းရည်မြှင့်တင်တရးကိစ္စဆိုင်ရာ တလ့လာ သုံးသြ်ြျက် သုတတသန

စီြံကိန်းအတွက် နိုင်ငံတကာအကကံတြး ကုြ္ပဏီတစ်ြုမဖစ်တသာ Mekong Economics အား တင်ဒါတြါ်

ယူြဲ့ဖြီး ယင်းအဖွဲ့အစည်း၏ လက်တအာက်တွင် တဒသတွင်းရှိသုတတသီြျားဝင်တရာက် တဆာင်ရွက်ကက

မြင်းမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏စိုက်ြျ ိုးတရးကဏ္ဍ လူ့စွြ်းအားအရင်းအမြစ်တဖာ်ထုတ်တရး ကိစ္စရြ်ြျား အတြါ်

ဝိုင်းဝန်း အကကံမြု တဆွးတနွးြွင့်လည်း ရရှိြဲ့ဖြီးမဖစ်ြါသည်။ အဆိုြါစီြံြျက်တအာက်တွင် ဧရာဝတီနှင့်

စစ်ကိုင်းတိုင်းတဒသကကီးြျားရှိ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် စိုက်ြျ ိုးတရးအသက်တြွးဝြ်းတကျာင်း ြှုြညာ၊ 

စိုက်ြျ ိုးတရး နည်းြညာနှင့် ြတ်သက်၍ သင်တန်းြျားြည်သို့ြည်ြုံ တဖာ်ထုတ် တြးအြ်နိုင်ြည်ဆို 
30 တက္ကသိုလ်ြျား၏ သင်ကကားတရးဝန်ထြ်းြျားသည် အစိုးရအြှုထြ်းြျားမဖစ်သည်။
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သည့်အြျက်ကို တဇာင်းတြးတလ့လာသုံးသြ်ြဲ့ရာ စြါးစိုက်ြျ ိုးတသာ အဆိုြါတဒသအတွက် လိုအြ်

လျက်ရှိသည့် လူ့စွြ်းအား အရင်းအမြစ်တဖာ်ထုတ်ြှု စီြံြျက်ြျားလည်း တြါ်ထွက်လာနိုင်ြည်မဖစ်

ြါသည်။

 သုတတသန ထုတ်လုြ်ြှုအြိုင်းတွင် တိုးတက်ြှုြျားလည်း ြျားစွာ မဖစ်ထွန်းြဲ့ြါသည်။

အထူးသမဖင့် လွှတ်တတာ်သုံးရြ3်1 စလုံးတွင် လွှတ်တတာ်အြတ်ြျားအတွက် ဝန်တဆာင်ြှုတစ်ရြ်

အတနမဖင့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားတဆာင်ရွက်မြင်း၊ သုတတသနဌာနြွဲြျားကို မြည်တထာင်စု အစိုးရ

ဝန်ကကီးဌာနြျား တွင် ဖွင့်လှစ်မြင်းစသည့် တဆာင်ရွက်ြျက်ြျားမြုလုြ်ြဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၃ ြုနှစ်ြှစ၍

ကြ္ဘာ့ကုလသြဂ္ဂ ဖွံ့ဖဖိုးြှုအစီအစဉ်မဖင့် နိုင်ငံတကာြါလီြန်ြျားအကကား ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တရး

ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်တစ်ရြ်အမဖစ် လွှတ်တတာ်ြျားအတွင်း လိုအြ်လျက်ရှိတသာ သုတတသနလုြ်ငန်းစဉ်၊ 

စာကကည့်တိုက်စီြံြန့်ြွဲြှုနှင့် သတင်းအြျက်အလက် နည်းြညာ အသုံးြျြှုဆိုင်ရာ ြံ့ြိုးြှုြျားကို 

စတင် တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၅ ြုနှစ် နှစ်လယ်ြိုင်းတွင် အဆိုြါ အစီအစဉ် တအာက်ြှ တန၍

လွှတ်တတာ်သုံးရြ် စလုံးတွင် သုတတသန ဌာနြျားကို ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ် တဆာင်ရွက်နိုင်ြဲ့ဖြီး ထိုဌာန

ြျားြှတဆင့် လွှတ်တတာ်အြတ်ြျားအတွက် သုတတသနစာ တြ်းြျား၊ သုတတသနအစီရင်ြံစာြျား

ကိုတဝငှတဆာင်ရွက်တြးနိုင်ြဲ့ြါသည်။ (Frasern Myat kyaw 2015) မြည်သူ့လွှတ်တတာ်၏ သုတတသန

ဌာနက ြျက်တြှာက်တရးရာ စာတစာင်ြျားကိုလည်း ထုတ်တဝမဖန့်ြျလိျက် ရှိဖြီး မြည်တထာင်စု

လွှတ်တတာ်အတနမဖင့် ယင်း၏ Website ြှတဆင့် လွှတ်တတာ်အတွင်း မဖစ်တြါ်တိုးတက် လျက်ရှိတသာ

အြျက်အလက်ြျားနှင့် သတင်းြျားသာြက သုတတသန တဆာင်ရွက်ြျက်ြျားကိုြါ တဖာ်မြထားသည်

ကို တတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။ (Egreteau 2017) 

 ဤစစ်တြ်း၏ ကနဦးတလ့လာြျက်အရ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသီအြျားစု အမြင်ြှာ လူြှု

သိြ္ပံ နှင့်ြတ်သက်တသာအတကကာင်းြျားကို သုတတသနတလ့လာသုံးသြ်ြျက်ြျားကို ြူဝါဒတရးရာ

အသိုင်းအဝိုင်းက စိတ်ဝင်စားြှုြရှိလှတြျဟု အမြင်ရှိြါသည်။ ယင်းသည် အြျ ို့တသာတက္ကသိုလ်ြျား

နှင့် အစိုးရဝန်ကကီး ဌာန၏ဌာနြျားအကကား နီးကြ်စွာ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တနတသာ သိြ္ပံနှင့်နည်းြညာ

ဆိုင်ရာ တြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း တဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက အလွန်အားနည်းလျက်ရှိတကကာင်း သိရှိ

နိုင်ြါသည်။ ဥြြာအားမဖင့် တရဆင်းစိုက်ြျ ိုးတရးတက္ကသိုလ်ြှ တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ စိုက်ြျ ိုးတရး

ဆိုင်ရာ သိြ္ပံနည်းကျသုတတသန လုြ်ငန်းအြျ ို့သည် ဝန်ကကီးဌာနတအာက်ရှိ စိုက်ြျ ိုးတရးသုတတသန

ဦးစီးဌာနနှင့် နီးကြ်စွာြူးတြါင်း တဆာင် ရွက်လျက်ရှိသည်သာြက ဝန်ကကီးဌာန၏လိုအြ်ြျက်ြျားကို

လည်း ြံ့ြိုးလျက်ရှိတကကာင်းသိရှိရြါသည်။ (Than 2006) ထို့အမြင် ယင်းဝန်ကကီးဌာနတြျ ို့နှင့်အြျ ို့

တသာအတရးကကီးသည့် ကိစ္စရြ်ြျားမဖစ်တသာ တရုတ်-မြန်ြာ နယ်စြ်ကုန်သွယ်တရးနှင့် ြတ်သက်

တနသည့် စိုက်ြျ ိုးတရးသုတတသနလုြ်ငန်းအြျ ို့ အတွက်လည်း တက္ကသိုလ်ြှြါဝင်ြံ့ြိုးတြးလျက်ရှိ

တကကာင်း သိရှိရြါသည်။ အထူးသမဖင့် စီးြွားတရးနှင့် ကူးသန်းတရာင်းဝယ်တရးဝန်ကကီးဌာနက တရုတ်

နိုင်ငံသို့တင်ြို့လျက်ရှိတသာ မြန်ြာ့လယ်ယာထွက်ကုန်ြျား ဆိုင်ရာ အရည်အတသွး စံြျနိ်စံနှုန်း မြည့်ြီ

တရးနှင့် ြတ်သက်သည့် သုတတသနလိုအြ်ြျက်ြျားကို တရဆင်း စိုက်ြျ ိုးတရးတက္ကသိုလ်ြှ သုတတသီ

31 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ဥြတဒမြုလွှတ်တတာ် အစည်းအတဝးကို ၂၀၁၁ ြုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်တန့က စတင်ြဲ့သည်။ 
အြျ ိုးသားလွှတ်တတာ်၊ မြည်သူ့လွှတ်တတာ်နှင့် မြည်တထာင်စု လွှတ်တတာ်ဟူ၍ သုံးရြ်ရှိသည်။
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ြျားအား အကူအညီတတာင်းြံ၍ တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတကကာင်း ထြ်ြံသိရှိ ရြါသည်။ ယင်း သုတတသီ

ြျားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်မြည်နယ်ရှိ ကူြင်းသိြ္ပံနှင့် နည်းြညာတက္ကသိုလ်တို့ အကကား ြူးတြါင်း

တဆာင်ရွက်ြှုြျားသည် ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွင်းရှိ ကုန်သည်ြျားအြျင်းြျင်း ြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်ြှု

အတြါ် လိုအြ်လျက်ရှိတသာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားမဖင့် အားမဖည့် တဆာင်ရွက် တြးတသာတကကာင့်

ဝန်ကကီးဌာန၏ ကုန်သွယ်ြှု မြှင့်တင်တရးဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းြျားအတွက်လည်း ြျားစွာ အတထာက်အကူ

မြုလျက်ရှိြါသည်။ 

 လက်ရှိအတနအထားတွင် အမြားတသာစိန်တြါ်ြှုတစ်ရြ်ြှာ နိုင်ငံတကာအတထာက်အြံ့တြးသူ

အလှူရှင်ြျားက တဆာင်ရွက်လိုတသာ ကျားြဆိုင်ရာနှင့် လူသားအြျင်းြျင်းစာနာတထာက်ထားတရး

ဆိုင်ရာ ကိစ္စြျားအတြါ် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို ြိုြိုအားတြးရန် ဆန္ဒရှိြှုနှင့် အစိုးရတက္ကသိုလ်

အသီးသီးတွင် တဆာင်ရွက်လိုတသာ သုတတသနအတကကာင်းအရာြျား အကကား ြျားစွာကွာဟြှုရှိ

တနမြင်း မဖစ်ြါသည်။ ထို့အမြင် ယင်းကာယကံရှင်ြျားအကကား တြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းတဆာင်ရွက်ရြည့်

သုတတသနအား အြျားနှင့်သက်ဆိုင်တသာ သုတတသနဝန်းကျင်တစ်ရြ်ြရှိမြင်းကလည်း အြက်အြဲ

တြုမဖစ်ြါသည်။ ထို့တကကာင့် ြူဝါဒတရးဆွဲတရးဆိုင်ရာ အတထာက်အထား အြျက်အလက် အသုံးမြုြှု

စနစ် တစ်ရြ် တြါ်ထွန်းတရးအတွက် အဆိုြါ ကွာဟြျက်ြျားကလည်း ဆက်လက်၍ အကန့်အသတ်

ြျားမဖစ်ြွားတစလျက်ရှိြါ သည်။ 

 ထို့အမြင် အစိုးရဌာနြျား အကကား တြါ်ထွန်းလာတသာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတစ်ရြ်ြှာ ြုဂ္ဂလိ

ကဏ္ဍရှိ အကကံတြးကုြ္ပဏီကကီးြျားအား ငှားရြ်း၍ အစိုးရက လိုအြ်လျက်ရှိတသာ သုတတသန လုြ်ငန်း

ြျားကို စီြံြျက်အလိုက် တဆာင်ရွက်တစမြင်း မဖစ်ြါသည်။ အဆိုြါအတကကာင်းအရာနှင့် ြတ်သက်၍ 

အတသးစိတ်ကို တနာက်အြန်းတွင် ဆက်လက်တဆွးတနွးသွားြည်မဖစ်ြါသည်။ 

 ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာအကကံတြးအဖွဲ့ြျား မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားတွင် 

ြိုြိုနက်ရှိုင်းစွာ ြါဝင်တဆာင်ရွက်လာသည်နှင့်အြျှ အဆိုြါစီြံြျက်ြျားြှတဆင့် ြွားြျားလာတသာ

သုတတသီြျား၊ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ယင်းတို့အကကား ဆက်ဆံတရးအတနအထားြျားြှာ

လည်း ြို၍ရှုြ်တထွးတသာ အသွင်သဏ္ဍာန်ြျားလည်း ရှိလာြါသည်။ ယင်းအြျက်သည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ

လုြ်ငန်းြျားစွာတို့ကို အတကာင်အထည် တဖာ်ရာ၌ အဆင်တမြသလို တဆာင်ရွက်တလ့ရှိသည့် 

အတလ့အထတြါ်ြှာလည်း ြူတည်၍ မဖစ်ထွန်းလာြဲ့ရမြင်း မဖစ်ြါသည်။ ထိုသို့တသာ အဆင့်မြင့် 

ြညာတရး စနစ်တအာက်ရှိ တက္ကသိုလ်ြျား၊ အစိုးရဌာနြျား၊ အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် သုတတသန  

အဖွဲ့အစည်းြျား အြျင်းြျင်းအကကား ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တရးဆိုင်ရာ အတလ့အထြျားနှင့် ြတ်သက်

၍ တိကျစွာ တလ့လာသုံးသြ်အကဲမဖတ်ရာြှာ ယင်းတို့၏ တဆာင်ရွက် ြှုအစီရင်ြံစာြျားနှင့်

အြျက်အလက်ြျားရရှိရန် ြက်ြဲတသာတကကာင့် ဤစာတြ်းတွင် အတသးစိတ်တလ့လာ သုံးသြ်မြင်းမြု

 နိုင်တသးြါ။



90

နိုင်ငံတကာအလှူရှင်ြျား
 နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖဖိုးြှု အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ယင်းတို့၏ အတကာင်အထည်တဖာ်တရး

လုြ်ငန်းစဉ်ြျားသည် ၁၉၉၀ မြည့်နှစ် တနာက်ြိုင်းြှစ၍ စတင်တဆာင်ရွက်လာြဲ့ကကဖြီး အထူးသမဖင့်

ဒီြိုကတရစီ မြှင့်တင်တရး မဖစ်စဉ်ြျားအတွက် မြည်တွင်းရှိ အရြ်ေက်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် လူြှု

အသင်းအြင်းြျားကို သုတတသနလုြ်ငန်းြျား တဆာင်ရွက်နိုင်ရန် စတင်ြံ့ြိုးတြးြဲ့ကကြါသည်။ (Parks 

2008) ယြုအြါမြန်ြာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဖွံ့ဖဖိုးြှုဆိုင်ရာ အတထာက်အကူတြးတရး အဖွဲ့အစည်းြျား

မဖစ်ကကတသာ ဥတရာြသြဂ္ဂ၊ အတြရိကန်မြည်တထာင်စုဖွံ့ဖဖိုးြှုအတထာက်အကူ ြံ့ြိုးတရးတအဂျင်စီ၊

ဖဗိတိသျှ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖဖိုးတရး အတထာက်အြံ့တအဂျင်စီ၊ ဩစတတးလျ အတထာက်အြံ့အဖွဲ့အစည်း၊  

ကြ္ဘာ့ေဏ်နှင့်  အာရှဖွံ့ဖဖိုးတရးေဏ် စသည်တို့သည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဖွံ့ဖဖိုးြှုဆိုင်ရာ စီြံကိန်းအသီးသီး

ကို နိုင်ငံတကာ အရြ်ေက် အဖွဲ့အစည်းြျား နှင့် တသာ်လည်းတကာင်း၊ မြည်တွင်း လူြှုတရး အသင်းအဖွဲ့

ြျား နှင့် တသာ်လည်းတကာင်း၊ အစိုးရ ြဟုတ်တသာ အရြ်ေက် အဖွဲ့အစည်းြျား နှင့် တသာ်လည်းတကာင်း

ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ကာ အတကာင်အထည်တဖာ်လျက်ရှိြါသည်။ နိုင်ငံအတွင်း မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး

လုြ်ငန်းြျား စတင်ြဲ့ဖြီးသည့်တနာက်ြိုင်း ဖွံ့ဖဖိုးြှု အတထာက်အြံ့တြးကကသည့် အလှူရှင်နိုင်ငံြျား၏ 

ဦးစားတြးအစီအစဉ်ြျားသည်လည်း ယြင်က ဒီြိုကတရစီတရးကို ြံ့ြိုးတြးြဲ့ရာြှ လယ်ယာစိုက်ြျ ိုးတရး၊ 

ကျန်းြာတရး၊ အစိုးရနှင့် အရြ်ေက်အဖွဲ့အစည်းြျား ဟူတသာတြါင်းစဉ်ြျားကို ၂၀၁၁ ြုနှစ်တွင်

တမြာင်းလဲ သုံးစွဲြဲ့ကကဖြီးတနာက် ၂၀၁၆ တနာက်ြိုင်းတွင်ြူ ြဋိြက္ခြျုြ်ဖငိြ်းတရးနှင့် ဖငိြ်းြျြ်းတရး၊ 

စားနြ်ရိက္ခာလုံခြုံြှုတရးနှင့် စားနြ်ရိက္ခာအတထာက်အြံ့ြျားတြး တရးစသည့် ဦးစားတြးအစီအစဉ်ြျား

သို့ တမြာင်းလဲသွားကကသည်ကိုလည်း တလ့လာသိရှိနိုင်ြါသည်။ (Equality Myanmar 2018)

 လက်ရှိအြျနိ်တွင်ြူ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ဖွံ့ဖဖိုးြှုအတထာက်အြံ့စီြံကိန်းြျားသာြက အစိုးရနှင့်

ြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်လုြ်ကိုင်ြည့် ရင်းနှီးမြှြ်နှံြှုဆိုင်ရာ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တရး စီြံကိန်းြျား

အြါအဝင် အမြားတသာ ြူဝါဒြိုင်းဆိုင်ရာ စီြံကိန်းြျားအားလုံးသည် Development Assistance Co-

ordination Unit (DACU) ဟုတြါ်သည့် ဖွံ့ဖဖိုးြှုအကူအညီြျားညှိနှိုင်းတရးအဖွဲ့၏ ြွင့်မြုြျက်အရသာ

 တဆာင်ရွက်ရြည်မဖစ်ြါသည်။ ဤလုြ်ငန်းစဉ်အတွက် ြွင့်မြုြျက် ရရှိမြင်းကို စဉ်းစား ဆုံးမဖတ်ရန်

 အတထာက်အထားနှင့် အြျက်အလက်ြျားလည်း လိုအြ်ြည်ြှာ အြှန်ြင် မဖစ်ြါသည်။ ထို့တကကာင့် 

အစိုးရ အတနမဖင့်သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို ြူဝါဒတရးရာမဖစ်စဉ်၏ အတရးကကီးတသာ အစိတ်အြိုင်းတစ်

ြု အမဖစ်အသိအြှတ်မြု ထည့်သွင်းအတကာင်အထည်တဖာ်ရန် လိုအြ်ဖြီး ယင်းသည် မြည်သူ့ဝန်ထြ်း

စနစ်၏ အတရးြါတသာ လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ်လည်း မဖစ်သင့်ြါသည်။ DACU၏ လုြ်ငန်းစဉ်ြျားအရ ြူ

ဝါဒဆုံးမဖတ်ြျက်ြျားတွင် အတထာက်အထား အြျက်အလက်ြျား ြိုင်ြာြှုရှိတရးသည် လိုအြ်ြျက်

 တစ်ရြ်မဖစ်လာရာ ယင်းနှင့်ြတ်သက်၍ ဖွံ့ဖဖိုးြှုြိတ်ဖက်ြျားနှင့် အစိုးရ၏ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး 

အစီအစဉ်ြျားအကကားအတထာက်အထားအြျက်အလက်ကို အတမြြံ၍ စဉ်းစားဆုံးမဖတ်နိုင်ြွင့် ရရှိလာ

တစရန် ဖန်တီးတြးသင့်ြါသည်။ တေက်တွင်လည်း DACU အတနမဖင့် ယင်းတို့၏ ဖွံ့ဖဖိုးြှု အတထာက်

အြံ့ြျား ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တရးဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် အတထာက်အထားအြျက်အလက်

နှင့် သုံးသြ်ြှုြျား ြှန်ကန်တရးအတြါ် ဦးစားတြး စဉ်းစားဆုံးမဖတ်လာရာ အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းြျား
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နှင့် အစိုးရအကကား တကာင်းြွန်တသာ  ဆက်ဆံတရး တည်တဆာက်တရးအတွက် သုတတသနလုြ်ငန်း

ြျားသည်လည်း အတရးြါတသာ အြန်းကဏ္ဍြှ ြါဝင်လာဖြီမဖစ်ြါသည်။ ထိုလိုအြ်ြျက်အရ အလှူရှင်

အဖွဲ့အစည်းြျားအတနမဖင့် နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ရာြညာရှင်ြျားနှင့် အကကံတြးြျားကို အြျားအမြား

ငှားရြ်း၍ ဖွံ့ဖဖိုးြှုရလဒ်ြျားနှင့် ြတ်သက်သည့် အတထာက်အထားအြျက်အလက်ြျားကို စုစည်း

မြင်း၊ တလ့လာသုံးသြ်မြင်း၊ မြန်လည်သုံးသြ်မြင်းစသည့်လုြ်ငန်းြျားကိုြို၍ဦးစားတြးတဆာင်ရွက်

လာြါသည်။ သို့ြှသာ စီြံကိန်းအသစ်ြျား လုြ်တဆာင်တရးအတွက်လည်း ြိုြိုလျင်မြန်စွာ လုြ်ကိုင်

လာနိုင်ြည်မဖစ်တသာတကကာင့် စီြံကိန်းြျားအတြါ် ြညာရှင်ြျား၏ သုံးသြ်ြှုဆိုင်ရာလုြ်ငန်းြျားကုိ

လည်း တိုးြျဲ့တဆာင်ရွက်လာဖြီ မဖစ်ြါသည်။32  ထိုအြါ ြညာတရးနှင့်ြဆိုင်တသာ သုတတသနစာတစာင်

စာတြ်းြျားကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားက ဦးတဆာင် တရးသား၍ မြည်တွင်းသုတတသီြျားအား 

ငှားရြ်းတဆာင်ရွက်သည့် အတလ့အထြျားလည်း တွင်ကျယ်စွာ မဖစ်ထွန်းလာလျက်ရှိြါသည်။

 အလှူရှင်ြျားအတနမဖင့် လူြှုသိြ္ပံဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအတြါ် ဩဇာလွှြ်းြိုး

မြင်းသည် တငွတကကးအတထာက်အြံ့နှင့်ြတ်သက်၍ အဖြိုင်အဆိုင်ြျတြးသည့်နည်းမဖင့် ဩဇာအား

ထူတထာင်ြွင့်ရရှိ ကကြါသည်။ စီြံကိန်းတစ်ြုအတွက် လိုအြ်တသာသုတတသနလုြ်ငန်းအတွက်

တင်ဒါတြါ်ယူသည့်အြါ မြည်တွင်းရှိအရြ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းြျား၊ အစိုးရြဟုတ်တသာအဖွဲ့အစည်းြျား

နှင့်သုတတသီြျားက ယင်းတို့ ၏ အကကံဉာဏ်နှင့်လုြ်ငန်းစဉ်ြျားကို အဆိုမြုြျက်ြျား တင်မြလျက

တေးကွက်အတွင်း အဖြိုင်အဆိုင် ယှဉ်ဖြိုင်တလျာက်ထားရသည့်စနစ်လည်း ယြုအြါတြါ်ထွန်းလျက်

ရှိြါသည်။ (McCombs Shaw 1993) နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးအတွက် အတရးြါတသာ ဦးစားတြး

နယ်ြယ်ြျားကို အလှူရှင်ြျားက သတ်ြှတ်တလ့ရှိဖြီး ယင်းနယ်ြယ်အတွက် သုတတသနလုြ်ငန်း

ြျားတဆာင်ရွက်ရန် အတထာက်အြံ့တငွြျတြးမြင်းမဖင့် သုတတသီြျားအကကား အလှူရှင်ြျားကလွှြ်းြုိး

ြျုြ်ကိုင်ထားြါသည်။ အလှူရှင်ြျားအတနမဖင့် ြည်သို့တသာ အြျက်ြျားသည် သုတတသနမြုလုြ်

တဆာင်ရွက်ရန် ဦးစားတြး တဆာင်ရွက်သင့်သည်ဟူတသာ အြျက်အား သတ်ြှတ်တြးမြင်းအားမဖင့်

ယင်းသတ်ြှတ်ြျက်ကို အတမြြံ၍ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအတြါ်လည်း ြိုြိုတင်းကကြ်စွာဩဇာလွှြ်း

ြိုးြွင့်ရရှိြဲ့ကကြါသည်။ ထိုသို့တသာ တင်ဒါတြါ်ယူ၍ အဖြိုင်အဆိုင်တဆာင်ရွက် သည့်လုြ်ငန်းစဉ်ကို

သုတတသနအဆိုမြုြျက်တတာင်းြံသည်ဟူ၍ သတ်ြှတ်ထားဖြီး လိုအြ်သည့် တငွတကကးအတထာက်

အြံ့ကို တိကျစွာသတ်ြှတ်တြးမြင်းအားမဖင့် သုတတသီြျားအတနမဖင့်လည်း ထို့သတ်ြှတ် ြျက်

အတိုင်းလိုက်နာတဆာင်ရွက်ရသည့်အတမြအတနတွင်ရှိတနြါသည်။ သို့မဖစ်၍အဆိုြါ အဆိုမြုြျက်

ြျား သည်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျား၊ မြည်တွင်းအရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ြုဂ္ဂလိကအဖွဲ့

အစည်းြျားအားလုံးြါဝင်ယှဉ်ဖြိုင်ြွင့်ရရှိတသာ်လည်း အဓိကြှာ အလှူရှင်ြျားလိုအြ်ြည့်စီြံြျက်

ြျားအတွက်သာ တဖာ်တဆာင်ရမြင်းမဖစ်ြါသည်။ ထိုအြါအလှူရှင်၏ အတထာက်အြံ့ အရွယ်အစား

အလိုက် စီြံြျက်ြျား ကိုလည်း အဆင့်ဆင့်ြိုင်းမြား၍တသာ်လည်းတကာင်း၊ လုြ်ငန်း နယ်ြယ်ြိုင်းမြား

၍ တသာ်လည်းတကာင်း၊ အဖွဲ့အစည်း တြါင်းစုံြါဝင်သည့် တြ်တြါင်းစု ြုံစံမဖင့် တလျှာက်လွှာအဆိုမြု

မြင်း၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း တစ်ြုက တာဝန်ယူ၍တလျှာက်ယူဖြီး ယင်းြှတဆင့် ကန်ထရိုက်  

32 ဖွံဖဖိုးြှုအကူအညီြျား ညှိနှိုင်းတရးအဖွဲ့ “ဖွံ့ဖဖိုးြှုအကူအညီြျားဆိုင်ရာြူဝါဒ” ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၁၈ ြုနှစ်။ 
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လက်ြွဲြျားကို မြန်လည် မဖန့် မဖူး တဆာင်ရွက်တစမြင်း စသည့် လုြ်ငန်းမဖစ်စဉ်အြျ ိုးြျ ိုးကို အလှူရှင်

အဖွဲ့အစည်းြျား စိတ်တိုင်းကျ တဆာင်ရွက်ရတလ့ ရှိြါသည်။ ထိုသို့ တာဝန်ြွဲတဝသတ်ြှတ်ြှုတွင် အဖွဲ့

အစည်းအသီးသီး၏ စွြ်းတဆာင်ရည်နှင့် အတတွ့အကကုံ၊ အရည်အြျင်းကို လိုက်၍ ြွဲမြားသတ်ြှတ်

ထားတသာတကကာင့် မြည်တွင်း သုတတသီြျားအတွက်လည်း အားနည်းလျက် ရှိတနြါသည်။ လူြှုသိြ္ပံ

သုတတသနနယ်ြယ်တွင်ြူ ြျားတသာအားမဖင့် အလှူရှင်ြျား တထာက်ြံ့တြးတသာ စီြံြျက်ြျားသည်

ယင်းတို့၏စီြံကိန်းြျားကို တအာင်မြင်စွာ အတကာင်အထည် တဖာ်နိုင်တရးအတွက် လိုအြ်တသာ

တမြမြင်အတနအထားအြျားအတြါ် သတင်းအြျက်အလက်တကာက်ယူ၍ တဝဖန်သုံးသြ်တြးသည့်

လုြ်ငန်းစဉ်ြျားကသာ ဦးစားတြးတဆာင်ရွက်တလ့ရှိြါသည်။33  ဤသို့လျှင် ထိုသို့တသာ သုတတသန

လုြ်ငန်းြျားသည် အလှူရှင်စီြံကိန်းြျား တကာင်းြွန်စွာ အတကာင်အထည်တဖာ်နိုင်တရးနှင့် ယင်း

အတကာင်အထည်တဖာ်ြှုလုြ်ငန်းြျား ထိတရာက်တရးအတွက် အတထာက်အကူမြုြည့် သတင်းအြျက် 

အလက်ြျားကို တကာက်ယူမြင်းအဆင့်၌သာရှိတနြါသည်။ 

 ယြုအြါ အလှူရှင်ြျား၏ အတထာက်အြံ့ကို အသုံးမြု၍တဆာင်ရွက်တသာ စီြံကိန်းြျား

အနက် သုတတသနလုြ်ငန်းစဉ်ကို စီြံကိန်းမဖစ်စဉ်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ

အစီအစဉ်နှစ်ြု ရှိြါသည်။ တစ်ြုသည် LIFT ရန်ြုံတငွနှင့် အမြားတစ်ြုသည် Joint Peace Fund တို့မဖစ်

ဖြီး နှစ်ြုစလုံး သည် ကြ္ဘာ့ကုလသြဂ္ဂ စီြံကိန်းြျား ဝန်တဆာင်ြှုဆိုင်ရာ ဌာနက စီြံြန့်ြွဲ တဆာင်ရွက်

လျက်ရှိြါသည်။ ၂၀၀၉ ြုနှစ်တွင် တည်တထာင်ြဲ့တသာ LIFT ရန်ြုံတငွသည် အလှူရှင် အြျားစု ထည့်

ဝင်ထားတသာ လုြ်ငန်းစဉ် တစ်ရြ်မဖစ်ဖြီး ယင်းတို့၏ အလှူ တငွြျားကို သက်ဆိုင်ရာ ဦးစားတြးစီြံ

ြျက်ြျားမဖစ်တသာ လယ်ယာ စိုက်ြျ ိုးတရးလုြ်ငန်းြျား၊ သုတတသနနှင့် နည်းြညာ အတထာက်အကူ

မြုတရး လုြ်ငန်းြျားတွင် အထိတရာက်ဆုံး မဖစ်တစရန် ရည်ရွယ် တဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ (Carr 

2018) ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် တည်တထာင်ြဲ့တသာ Joint Peace Fund ြှာြူ ဖငိြ်းြျြ်းတရးအတွက် အသုံးဝင်

ြည့် သုတတသန လုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ သို့မဖစ်ရာ တတွ့ဆုံတြးမြန်းြံရသူ 

သုတတသီအြျားစု၏ ထင်မြင် ယူဆြျက်တစ်ရြ်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သုတတသန လုြ်ငန်းအြျားစု

၏ အတထာက်အြံ့ကို နိုင်ငံတကာ အရြ်ေက် အဖွဲ့အစည်းြျားက အတကာင်အထည် တဖာ်လျက်ရှိ

တသာ်လည်း အဓိက စိန်တြါ်ြှု တစ်ရြ်ြှာ ယင်းတို့ သတ်ြှတ်ထားတသာ နယ်ြယ်အတွင်း ဆက်စြ်

တနသည့် ဦးစားတြး အတကကာင်းအရာြျားအကကား ဆက်စြ်ြှုြျားကို တိကျစွာ တဖာ်ထုတ်၍ စီြံကိန်း

အတကာင်အထည်တဖာ်တရးအတွက် လိုအြ်ြည့် အကကံမြုြျက်ြျား တအာင်မြင်စွာ ြတဖာ်ထုတ်နိုင်မြင်း

ြင် မဖစ်ြါသည်။ သောဝအရင်းအမြစ်စီြံြန့်ြွဲြှုနှင့် ြတ်သက်၍ တဆာင်ရွက်ဖူးတသာ သုတတသီ 

တစဦ်း၏ အမြငအ်ရ အလှူရငှြ်ျားက သတြ်တှဖ်တိတ်ြါ်လိကုတ်သာ သတုတသနအဆိမုြုလွှာ တငသ်ငွ်းြှု 

လက်ြံမြင်းတွင် ထည့်သွင်းတဖာ်မြထားသည့် ြူတောင်ြျားသည် အလှူရှင်ြျားက ယင်းတို့ တဆာင်ရွက်

လိုတသာ ကိစ္စြျားနှင့်သာ သက်ဆိုင်တလ့ရှိဖြီး လက်ရှိတမြမြင်တွင် အြှန်တကယ် ဦးစားတြး တဖာ်ထုတ်

တလ့လာသင့်သည့် ကိစ္စရြ်ြျားနှင့်ြူ  အလှြ်းတဝးလျက် ရှိတနတသာတကကာင့် မြန်ြာသုတတသီြျားအဖို့

သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအတြါ် တကာင်းြွန်စွာြါဝင်တဆာင်ရွက်ြွင့် အားနည်းလျက်ရှိတနြါသည်။ 

33 ၂၀၁၉ ြုနှစ် စက်တင်ောလ နှင့် နိုဝင်ောလ အတွင်း ရန်ကုန်တွင် မြုလုြ်ြဲ့တသာ တတွ့ဆုံတြးမြန်းြှုြျား။
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နိုင်ငံေကာအရပ်ေက်အြွဲ့အစည်းများနှင့် 
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဉာဏ်ကကီးရှင် အကကံကပးအြွဲ့များ
 အမြားတသာ ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြျားနည်းတူ မြန်ြာနိုင်ငံအစိုးရသည် ယင်း၏ဝန်ထြ်းစနစ်နှင့်

အုြ်ြျုြ်ြှုဆိုင်ရာ စွြ်းတဆာင်ရည်အားနည်းြှုတကကာင့် အစိုးရအတွင်း ြူဝါဒတရးရာ တလ့လာြျက်

ြျားကို တကာင်းြွန်စွာ တဆာင်ရွက်ရန် အားနည်းလျက်ရှိြါသည်။ ထိုသို့တသာ စွြ်းတဆာင်ရည်နှင့်

အတတွ့အကကုံအားနည်းြှု အတြါ်အတမြြံ၍ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် မြင်ြ ဉာဏ်ကကီးရှင်

အကကံတြးအဖွဲ့ြျားက မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ြူဝါဒတရးရာလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်ရန်အြွင့်အလြ်း

တြါ်ထွန်းလာြါသည်။ ထို့အမြင် မြန်ြာနိုင်ငံ အတွင်း အလှူရှင်ြျားကြံ့ြိုးသည့် အတထာက်အြံ့ြျား

နှင့် ရံြုံတငွြျားကို အတမြမြု၍ ယင်း အဖွဲ့အစည်း ြျားနှင့် ဉာဏ်ကကီးရှင်အကကံတြးအဖွဲ့ြျားကလည်း 

ထိုအတထာက်အြံ့ြျားကို ရယူ၍ နိုင်ငံတတာ်အစိုးရ၏ လိုအြ်လျက်ရှိတသာြူဝါဒတရးရာလိုအြ်ြျက်

ြျားကို မဖည့်ဆည်းရန်ကကိုးြြ်းလာကကြါသည်။ (Saha 2011) ယင်းအဖွဲ့အစည်းြျား၏ အမြတ်အစွန်း

ကိုဦးြတည်တသာ သောဝတကကာင့် ယင်းအဖွဲ့အစည်းြျား သည် ေက်လိုက်ြှုြရှိြဲ အကျ ိုးစီးြွား

ြျားအတြါ်တကာင်းြွန်စွာ ကာကွယ်နိုင်ြည် (သို့ြဟုတ်) ြုဂ္ဂလိက အကကံတြး အဖွဲ့အစည်းြျား နှင့်

 နှိုင်းယှဉ်လျင် အားသာြျက် ရှိလိြ့်ြည်ဟု ယူဆနိုင်ြါသည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း

အသီးသီးသည် ြူဝါဒတရးရာ အကကံမြုရာတွင် အကျ ိုးစီးြွား ကို အစွဲြမြုြဲ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အတမြြံ

လိုအြ်ြျက်ြျားအတိုင်း တကာင်းြွန်တသာ ြူဝါဒတရးရာ အတတွးအတြါ်ြျားနှင့် အတလ့အကျင့်ြျား ကို

တြးသည့်အြါ အြျ ို့တသာအကျ ိုးစီးြွားြျားနှင့်လည်း ဆက်စြ်တနမြင်းမဖစ်တတ်ြါသည်။ (Lati 2005) 

ဥြြာအားမဖင့် 

အြျ ို့တသာ ြူဝါဒတရးရာမြုမြင်တမြာင်းလဲတရး အကကံတြးြျက်ြျားမဖစ်တသာ ြုဂ္ဂလိကြိုင်မြုလုြ်မြင်း၊ 

အဂတိတလျာ့ြျတရးြဟာဗျူဟာ၊ ြူးယစ်တဆးဝါးြတြျာက်တရးြူဝါဒနှင့် အတမြြံဥြတဒမြင်ဆင် တရး

ဆိုတသာ အကကံမြုြျက်ြျားတွင် ယင်းတို့၏တနာက်ြံသတောတရားတရးနှင့် ြူဝါဒတရးရာလွှြ်းြိုးြှုြျား

 လည်းရှိနိုင်ြါသည်။

 တယေုယျအားမဖင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသုတတသနအဖွဲ့အစည်း

ြျား ၏ အတထာက်အြံ့နှင့် တဆာင်ရွက်တသာသုတတသနလုြ်ငန်းစဉ်အြျားစုသည် နိုင်ငံတကာ

တွင် တတွ့ကကုံ ဖြီးသားမဖစ်သည့် သင်ြန်းစာြျားနှင့် တကာင်းြွန်တသာအတလ့အကျင့်ြျားကို မြန်ြာ့ 

တရြံတမြြံနှင့် သင့်တတာ်တစြည့် အကကံမြုြျက်ြျား မဖစ်လာတစရန် (သို့ြဟုတ်) မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် 

အသုံးဝငြ်ည့ ်  အသြိညာ ြျားနှီးတနှာဖလယှရ်န ်ရညရ်ယွြ်ျကမ်ဖင့ ်တဆာငရ်ကွလ်ာဖြီး အစိုးရ၏ြဝူါဒြျားအတြါ် 

လွှြ်းြိုးနိုင်ရန် ကကိုးြြ်း တဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ ထင်ရှားတသာ ဥြြာတစ်ရြ်ြှာ အာရှတဖာင်တဒး

ရှင်း ဟူတသာ ကြ္ဘာတြါ် တွင် ထင်တြါ်တကျာ်ကကားသည့် သုတတသန အဖွဲ့သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ၁၉၅၈ 

ြုနှစ် နှင့် ၆၂ ြုနှစ်တွင် ရုံးဖွင့် တဆာင်ရွက်ြဲ့ဖြီး ကြ္ဘာတကျာ်တောဂ တဗဒြညာရှင်ြျားကို ြင့်ဖိတ်

၍၁၉၅၀ မြည့်နှစ်ြျားတွင် တဆာင်ရွက်ြဲ့တသာ နိုင်ငံတတာ်၏ ဦးတဆာင်စီြံကိန်း တစ်ရြ်မဖစ်သည့်  

မြည်တတာ်သာ စီြံကိန်းအား အကကံ မြုမြင်း၊ တရးဆွဲမြင်းစသည့်လုြ်ငန်းြျားတွင် ြါဝင်ရန်ြံ့ြိုးြဲ့ြါသည်။ 

အဆိုြါအဖွဲ့အစည်းသည် ၁၉၆၂ ြုနှစ် ဗိုလ်ြျုြ်ကကီးတနဝင်းြှ အာဏာသိြ်းယူစဉ်တနာက်ြိုင်းတွင်
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ရန်ကုန်ရှိရုံးအား ြိတ်သိြ်းြံဖြီးတနာက် မြန်ြာနိုင်ငံသို့ ၂၀၁၃ ြုနှစ် တနာက်ြိုင်းကျြှ မြန်လည်ဝင်

တရာက်လာြဲ့ြါသည်။ အာရှတဖာင်တဒးရှင်းအတန မဖင့် အရည်အတသွးမြင့်ြားတသာ သုတတသနလုြ်ငန်း

နှင့် ြူဝါဒတရးရာတလ့လာြျက်လုြ်ငန်းြျားကို အားတြးရန် အလို့ငှာ နိုင်ငံအတွက် အတရးြါတသာ

ောသာရြ် နယ်ြယ်ြျားထဲတွင် ဝင်တရာက် တဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ ယင်းနယ်ြယ်အြျ ို့ြှာ 

ဒီြိုကတရစီ အုြ်ြျုြ်ြှုစနစ်၊ အြျ ိုးသြီးြျားအား စွြ်းရည်မြှင့်တင်မြင်းနှင့် နိုင်ငံတရးတွင်အြျားြါဝင်

ြှု စသည့်ောသာရြ်ြျားမဖစ်ဖြီး ယင်းအဖွဲ့အစည်းသည် လွှတ်တတာ် အြတ်ြျားနှင့်သာြက အစိုးရ

ဌာနြျားနှင့်လည်း နီးစြ်စွာ တဆာင်ရွက်လျက်ရှိဖြီး ယင်းတို့ တရးသားထုတ်တဝတသာ သုတတသန

အတထာက်အထားြျားကို ြူဝါဒတရးရာ ြျြှတ်မြင်းတွင် အသုံးမြုရန် ကကိုးစားတဆာင်ရွက်လျက်

 ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် အြျ ိုးသားဒီြိုကတရစီ အဖွဲ့ြျုြ်အစိုးရြှ စိတ်ဝင်တစား တလ့လာလျက်ရှိတသာ 

ဖက်ဒရယ်မြည်တထာင်စုစနစ် ဖွဲ့စည်းတရးနှင့် ဗဟိုဦးစီးစနစ် တလျာ့ြျမြင်းဆိုင်ရာ ောသာရြ်ြျားတွင်

သတောတရားတရးအရ ြှန်ကန်စွာ စဉ်းစားတဆွးတနွး ြျြှတ် အတကာင်အထည်တဖာ်ရန် အထူးအား 

တြး တဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။

 အမြားတသာ နိုင်ငံတကာ အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားြှ International Crisis Group လူ့

အြွင့်အတရးတစာင့်ကကည့်တရးအဖွဲ့၊ နယ်စြ်မဖတ်တကျာ်အဖွဲ့အစည်း စသည်တို့မဖစ်ဖြီး ယင်းအဖွဲ့

အစည်းအသီးသီး သည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ လွှတ်တတာ်ြျား မြုမြင်တမြာင်းလဲတရးဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းြျားကို 

တွင်ကျယ်စွာ  တဆာင်ရွက် လျက်ရှိြါသည်။ အထူးသမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တရားြဝင်နိုင်ငံတရးနှင့် 

ဆက်စြ်တနသည့် စီးြွားတရးလုြ်ငန်းြျား၊ လူ့အြွင့်အတရးြျ ိုးတဖာက်ြှုနှင့် တိုင်းရင်းသားအြွင့်အတရး

ြျ ိုးတဖာက်ြှုဆိုင်ရာ မြဿနာြျား၊ ြဋိြက္ခ စီြံြန့်ြွဲတရးနှင့် တစာင့်ကကည့်တရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ်ြျားနှင့်

ြတ်သတ်သည့် သက်တသအတထာက်အထား အြျက်အလက်ြျားကို ရယူသည့် သုတတသနလုြ်ငန်း

ြျား နှင့် တလ့လာသုံးသြ်ြှု ြျားကိုလည်း တဆာင်ရွက်လျက် ရှိြါသည်။ 

အရပ်ေက်အြွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှုအြွဲ့အစည်းများ - မူဝါေကရးရာစည်းရုံးလှုံ့ကဆာ်
ဖခင်းနှင့် ကနရာယူဖခင်း
 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား၏ အြန်းကဏ္ဍြှာ နှစ်

တြါင်းြျားစွာ အတရးကကီးတသာ တနရာြှ ြါဝင်ြဲ့ြါသည်။ အမြားအိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံြျားရှိ အရြ်ေက်အဖွဲ့

အစည်းြျား နှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက မြန်ြာနိုင်ငံရှိယင်းတို့၏ အြန်းကဏ္ဍြှာ ြိုြိုကကီးြားကျယ်မြန့်စွာရှိ

တနသည်ကို တတွ့ရြါသည်။ ထို့မြင် မြန်ြာနိုင်ငံသည် ကြ္ဘာတြါ်တွင် စစ်တြ်းတကာက်ယူ ရရှိတသာ

အလှူအတန်းရက်တရာသည့် နိုင်ငံြျားစာရင်းတွင် ထိြ်ဆုံးနိုင်ငံြှ ၂၀၁၇ ြုနှစ်ြှစတင်၍ ရြ်တည်

ြဲ့ရာ ဤအရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျား နှင့် ြရဟိတအဖွဲ့အစည်းြျား အထူးသမဖင့် အလှူအတန်းကို

တဆာင်ရွက်တြးကကတသာ ောသာတရးအဖွဲ့ အစည်းြျားနှင့် ောသာတရးနှင့်ဆက်စြ်တနတသာ အရြ်

ေက်အဖွဲ့အစည်းြျား၏ အြန်းကဏ္ဍြှာ လွန်စွာြှ အတရးကကီးလှြါသည်။ ထို့အမြင် ကန့်သတ်

ြျုြ်ြျယ်ြှုြျားြဲ့တသာ ဆိုရှယ်လစ်တြတ်နှင့် တြ်ြတတာ်အစိုးရ တြတ်ြျားတွင် ရြ်ရွာအတမြမြုလူြှု

အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျား၏ အသံသည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ မြည်သူလူထု အတွက်
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အတရးြါတသာ အစိုးရ၏ ြူဝါဒြျား အတြါ် တဖာ်ထုတ် ဖွင့်ဟသည့် ြျဉ်းကြ်ြှုြျ ိုးအမဖစ် ရြ်တည်ြဲ့

ြါသည်။ ထိုတြတ်ထိုအြါြှြင် ယင်းတို့သည်ရြ်ရွာလူထုနှင့် နိုင်ငံတကာ ြူးတြါင်း ြါဝင် ြံ့ြိုးြှုြျား

အကကား တြါင်းကူးသဖွယ် ရြ်တည်ြဲ့ကကြါသည်။ ထိုတြတ်က နိုင်ငံ၏အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ြျား

တွင် လူြှုသိြ္ပံဆိုင်ရာသုတတသနလုြ်ငန်းြျား တဆာင်ရွက်မြင်းနည်းြါးြဲ့တသာတကကာင့် ထိုကွက်လြ်

တွင် အရြ်ေက်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အစိုးရြဟုတ်တသာအဖွဲ့အစည်းက သုတတသနလုြ်ငန်းြျား

ကို တိုက်ရိုက်မဖစ်တစ၊ သွယ်ဝိုက်မဖစ်တစ တဆာင်ရွက်ဖြီးတနာက် တတွ့ရှိြျက်ြျားကို မြန်လည် တင်မြ

တဆွးတနွးလှုံ့တဆာ်မြင်း စသည့် လုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်ြဲ့ကကြါသည်။ 

 သို့ရာတွင် နိုင်ငံတရးြါတီြျားက သုတတသနလုြ်ငန်းအတြါ် အာရုံစိုက်လာဖြီး စတင်အသုံးမြု

ရန် စဉ်းစားလာမြင်းသည် နှစ်တြါင်းြျားစွာြကကာြဲ့တသးြါ။ အထူးသမဖင့် ၂၀၁၁ြုနှစ်တွင် တြါ်ထွန်း

ြဲ့တသာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအတြါ် အာရုံစိုက်ြှု ြိုြိုစတင်လာ

ြဲ့ြါသည်။ ထို့အတူ ေက်ြလိုက်တသာလွတ်လြ်သည့် အတထာက်အထား အတမြမြု ဉာဏ်ကကီးရှင်  

(သို့ြဟုတ်) သုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျားသည်လည်း မြန်ြာ့အတရးတွင် စတင်တြါ်ထွက်လာ

သည်ြှာ လွန်ြဲ့တသာ ၇ နှစ် ၈နှစ် အတွင်းြှြင်မဖစ်ြါသည်။ ထို့အမြင်နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း

ကလည်းမြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဒီြိုကတရစီ အကူး အတမြာင်းတွင် မြည်တွင်းအရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျား

နှင့် လူြှုအတမြမြု အဖွဲ့အစည်းြျားကို အသုံးမြု၍ လိုအြ်တသာ ြူဝါဒမြုမြင်တမြာင်းလဲတရးဆိုင်ရာ

လှုံ့တဆာ်ြှုြျားကို တဆာင်ရွက်ရန် အတထာက်အြံ့နှင့် သုတတသန လုြ်ငန်းြျားအား အားတြးကူညီ

ြဲ့သည်ြှာ ြကကာြင် ကြှြင် မဖစ်သည်။ အြျ ို့တသာ မြည်တွင်းအရြ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းြျားက 

တင်မြြျက်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သုတတသနလုြ်ငန်း နှင့် စာတြ်းြျား နည်းြါးတနသည့်မြဿနာ

ြဟုတ်ြဲ ယင်းစာတြ်း အတမြာက်အမြားရှိဖြီး ြည်သို့ြည်ြုံ တရွးြျယ်အသုံးမြုရြည် ဟူသည်

ကိုအသုံးမြုြည့် ြုဂ္ဂိုလ်ြျားက တိကျစွာ သိရှိတနမြင်း ြရှိသည့် မြဿနာ ဟု တကာက်ြျက်ြျ

ြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် သုတတသနလုြ်ငန်းအတွက် အသုံးမြုရြည့် သတင်း အြျက်အလက်နှင့်

အတထာက်အထားြျားကို သုတတသနလုြ်ငန်းတဆာင်ရွက်သူြျားအကကား ညီြျှစွာ ရရှိတနမြင်း ြရှိ

သည့် တနာက်မြဿနာ တစ်ြုလည်း ရှိတနြါသည်။ ထို့အမြင် သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို ရရှိသည့်

တိုင် ယင်းအြျက်အလက်ြျားသည် ြည်ြျှ တိကျြှန်ကန်စွာ ရှိြည်ကိုလည်း သုံးသြ်ရန် ြက်ြဲလျက် 

ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် သုတတသနအြျားစုသည် မြဿနာြျားကို ရှာတဖွစူးစြ်းတလ့လာသည့်အြိုင်းတွင် 

စူးစိုက်ြှုြျားတနဖြီး ယင်းတို့အား ြည်သို့ြည်ြုံ တမဖရှင်းတဆာင်ရွက်ြည်နှင့် ကြ္ဘာတြါ်တွင် မဖစ်တြါ်

လျက်ရှိတသာ ကကီးြားသည့် အတတွးအတြါ် အယူအဆြျားနှင့် ြည်ြျှကိုက်ညီြှု ရှိ/ြရှိကို ဆန်းစစ်

သည့် လုြ်ငန်းြျား အားနည်းလျက်ရှိြါသည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အတမြအတနတွင် လူြှုတရး အရြ်ေက်အဖွဲ့အစည်းြျားဟူသည့် စကားရြ်

သည်မြန်ြာနိုင်ငံသူ/နိုင်ငံသားြျား ဦးတဆာင်သည့် အဖွဲ့အစည်းြျား မဖစ်ကက၍ ြျားတသာအားမဖင့်

ရြ်ရွာအတမြမြု အဖွဲ့အစည်းြျား၊  တဒသန္တရ လှုံ့တဆာ်တရး တက်ကကလှုြ်ရှားသူြျား၊ ကျယ်ကျယ်မြန့်

မြန့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အသင်းအဖွဲ့ြျား၊ ောသာတရးအဖွဲ့အစည်းြျား၊ အစိုးရက ြံ့ြိုးတြးထားသည့် 

အသင်းအဖွဲ့ြျားနှင့် ရြ်ရွာအတမြမြုအဖွဲ့အစည်းြျား၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းြျား
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နှင့် ဆက်စြ်တနသည့် အဖွဲ့ အစည်းြျားဟူ၍ ရှိကကြါသည်။ (LRC Amatae 2016) အဆိုြါအဖွဲ့အစည်း

ြျားသည် ယင်းတို့နှင့် ြျတိ်ဆက်ထားတသာ ကာယကံရှင်သက်ဆိုင်သူြျားနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်

တနတသာတကကာင့် ရြ်ရွာအတမြြံ သည့် လူြှုအရင်းအမြစ်ြျား၊ ကွန်ယက်ြျားရှိတနဖြီး ယင်းြှတဆင့်

လူြှုတရးဖွံ့ဖဖိုးြှုလုြ်ငန်းြျားလည်း ကျယ်မြန့်စွာ တဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ (Thura 2018) ထိုကဲ့သို့ 

လူြှုတရးအဖွဲ့အစည်းြျား တမြာက်ြျားစွာ ရှိတနမြင်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ယြင်က အာဏာရှင်

လွှြ်းြိုးြဲ့တသာ သြိုင်းတကကာင်းနှင့် ဆက်စြ်တနဖြီး အစိုးရြှ တိုက်ရိုက် တဆာင်ရွက်မြင်း ြရှိတသာ

နယ်ြယ် အသီးသီးတွင် ယင်း အဖွဲ့အစည်းြျားက မဖည့်စွက် တဆာင်ရွက်ြဲ့သည့် အတလ့အထြှ စတင်

တြါ်ထွန်းလာြဲ့မြင်း မဖစ်ြါသည်။ အြျ ို့တသာ ရြ်ရွာအတမြမြု လုြ်ငန်းြျားသည် ဝန်တဆာင်ြှုလုြ်ငန်း

ြျားမဖစ်သည့် ကျန်းြာတရး၊ ြညာတရး စသည့် လုြ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် ဝင်တရာက်တဆာင်ရွက်မြင်းြျား

ရှိသလို အြျ ို့တသာ အဖွဲ့အစည်းြျားြှာြူ အသိြညာဖလှယ်သည့်လုြ်ငန်းြျား (သို့ြဟုတ်) အစိုးရ

နှင့် လူထုအား လှုံ့တဆာ် စည်းရုံးသည့် လုြ်ငန်းြျားကိုသာ အာရုံစိုက် တဆာင်ရွက်လျက် ရှိြါသည်။ 

ယင်းတို့၏ အြန်းကဏ္ဍြှာ နာဂစ်ြုန်တိုင်းအဖြီး လူြှုတရးအတထာက်အကူြျားကို ကျယ်မြန့်စွာ

တထာက်ြံ့တဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အြျ ို့တသာနယ်ြယ်ြျားတွင် ဝန်တဆာင်ြှုြျား တဆာင်ရွက်ရန် လိုအြ်

ြှုရှိလာသည့်အတြါ် စတင်မဖစ်ထွန်းလာမြင်းမဖစ်ြါသည်။ နာဂစ်အလွန်ကာလ မြန်လည်ထူတထာင်

တရးလုြ်ငန်းြျားတွင် နိုင်ငံတကာအတထာက်အြံ့နှင့် လူသားြျင်းစာနာတထာက်ထားသည့် အလှူ

ြျားကို တကာင်းြွန်စွာစီြံြန့်ြွဲရန်အတွက် အဆိုြါအရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားက တြါင်းကူးသဖွယ်

တဆာင်ရွက်တြးြဲ့ကကြါ သည်။ (Christian Aid 2016)

 နာဂစ်အလွန်ကာလြျားတွင် အြျ ို့တသာတအာင်မြင်သည့်ကွန်ယက်ြျားသည် လွတ်လြ်သည့်

အရြ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းြျားအမဖစ် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်တထာင်လာြဲ့ကကဖြီး ဖွံ့ဖဖိုးြှု စီြံကိန်းြျားတွင်

တက်ကကစွာ ြါဝင် တဆာင်ရွက်လာကကြါသည်။ ယင်းတို့သည် ြိုြို၍ နက်ရှိုင်းတသာ ကိစ္စရြ်ြျားမဖစ်သည့်  

တမြယာြိုင်ဆိုင်ြှု၊ ြဋိြက္ခနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတရးဆက်စြ်ြှု၊ တကျးလက် အသက်တြွးဝြ်းတကျာင်းြှုဆိုင်ရာ

လုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်လာဖြီး ြိုြိုတရရှည်တထာက်ြံ့တြးြည့် အလှူရှင်စီြံကိန်းြျားအတွက်

လည်း ြါဝင်လာကကြါသည်။ အဆိုြါအဖွဲ့အစည်းြျား၏ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားသည်လည်း  

ဦးသိန်းစိန်  အစိုးရ လက်ထက်တွင် လူြှုတရးနှင့် စီးြွားတရးဆိုင်ရာ အတထာက်အထားအြျက်အလက် 

ြျားကိ ုြိြုိရုယသူုံးစွလဲိသုည့ ် တမဖတလျာြ့ှု နငှ့လ်ည်း ကိကုည်စီွာ တဆာငရ်ကွလ်ာြဲက့ကြါသည။် ၂၀၁၅ ြနုစှ ်

ဒီြိုကတရစီ တရွးတကာက်ြွဲြျား အဖြီးတွင်ြူ ယင်းတို့၏ လုြ်ငန်းြျားသည် ဖငိြ်းြျြ်းတရးမဖစ်စဉ်၊ 

လူ့အြွင့်အတရး ကျားြနှင့် ဖက်ဒရယ်မြည်တထာင်စု တရးရာကိစ္စရြ်ြျားသို့ တမြာင်းလဲလာသည်ကုိ 

တတွ့ရှိရြါသည်။ တတွ့ဆုံတြးမြန်းသူ သုတတသီအြျားစု၏ သုံးသြ်ြျက်အရ အစိုးရအားကျယ်မြန့်စွာ

စည်းရုံးလှုံ့တဆာ် အကကံတြးသည့်လုြ်ငန်းြျားသည် ၂၀၁၆ ြုနှစ် တနာက်ြိုင်းတွင် ြိုြိုြက်ြဲလာသည်

ကို တတွ့ရှိရသည်ဟု တမြာဆိုလာြဲ့ကကြါသည်။ အာဏာြိုင်ြျားအတနမဖင့် အြျ ို့တသာ လွတ်လြ်စွာ

တဆွးတနွးမြင်း၊ အင်တာနက်ြှတဆင့် တမြာဆိုမြင်း၊ အစီရင်ြံစာ တရးသားမြင်း နှင့် ထိရှလွယ်တသာ 

ကိစ္စြျားကို စည်းရုံးလှုံ့တဆာ်မြင်း စသည့်လုြ်ငန်းြျားအတြါ် ြိုြိုတင်းကကြ်စွာ ကန့်သတ်ြိတ်ြင်

ြဲ့သည်ကိုလည်း တတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။ ထို့အမြင် တြ်ြတတာ်နှင့်သက်ဆိုင်တသာ စုံစြ်းတဖာ်ထုတ်တရး
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ဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်ြျားနှင့် အြျက်အလက် စုတဆာင်းသည့် ကိစ္စရြ်ြျားသည်လည်း အကကည်ညိုြျက်

တစသည့်တရားြဝင်ြှု နှင့် ဆက်စြ်စွြ်စွဲ တရားစွဲြံရသည့်ကိစ္စြျားလည်း တြါ်ထွန်းလာသည့်အမြင် 

အြျ ို့တသာ အစိုးရအထူးသမဖင့် တိုင်းတဒသကကီး အစိုးရအြျ ို့ကလည်း အဆိုြါတရားစွဲဆိုြှုြျား 

တဆာင်ရွက်လာသည်ကို တတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။ (အသံ ၂၀၁၉၊ ဝင်း ၂၀၁၇၊ မြင့် ၂၀၁၈၊ တဝ ၂၀၁၉)

 အြျ ို့တသာ အရြ်ေက်အဖွဲ့အစည်းြျားြှာြူ အတကကာင်းအရာတစ်ြု (သို့ြဟုတ်) တဒသန္တရ

တစ်တနရာရာအတြါ်တွင် အာရုံစူးစိုက်ကာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျား လုြ်ကိုင်မြင်းြျားရှိသကဲ့သို့ အြျ ို့

တသာ အဖွဲ့အစည်းြျားြှာြူ ယင်းတို့၏သုတတသနယ်ြယ်ကို ကျယ်မြန့်စွာြျဲ့ထွင်၍ ြူဝါဒတရးရာ

အကကံတြးမြင်း လုြ်ငန်းြျားကိုလည်း နိုင်ငံတကာအကူအညီမဖင့် တဆာင်ရွက်လာမြင်းရှိြါသည်။ 

(တြါင်းစည်းအစီအစဉ် ၂၀၁၈) ထိုသို့တဆာင်ရွက်လာသည်နှင့်အြျှ အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားသည်

ယင်းတို့၏ြူဝါဒတရးရာ သုတတသနလုြ်ငန်းနှင့် စည်းရုံးတရးလုြ်ငန်းြျားအတြါ် စွြ်းတဆာင်ရည်

မြှင့်တင်ရန် ကကိုးြြ်းလာကကဖြီး နိုင်ငံတကာ အကကံတြးြုဂ္ဂိုလ်ြျားကိုလည်း ယင်းတို့၏ ြညာရြ်

ြိုင်းဆိုင်ရာ ြူဝါဒတရးဆွဲသည့် လုြ်ငန်းြျားတွင် သုံးစွဲလာကကသည်ကိုလည်း တတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။  

ြကကာတသးြင်ကတဆာင်ရွက်ြဲ့တသာ စာတြ်းတစ်ြု၏ တလ့လာသုံးသြ်ြျက်အရ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းရှိ 

အရြ်ေက် အဖွဲ့အစည်းြျား၏ သုတတသနလုြ်ငန်းြျား သာြက အမြားတသာ လုြ်ငန်းစဉ်ြျား၊

လှုြ်ရှားြှုြျား အားလုံးသည် အလှူရှင်ြျား၏ အလှူတငွ အတထာက်အြံ့အတြါ် ၁၀၀% ြန့် ရြ်တည်

တနရဖြီး ြျားတသာအားမဖင့် အြျင်းြျင်းအကကား ထိုအလှူတငွြျားရရှိတရး အတွက်လည်း အဖြိုင်အဆိုင်

ကကိုးြြ်းြှုြျားလည်း မဖစ်တြါ်လျက်ရှိသည်ဟု သိရှိရြါသည်။ (Equalitity Myanmar 2018) 

 သုတတသနလုြ်ငန်းကကီးြျားကို တဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ့တြါင်းစုံြါဝင်တသာ စုဖွဲ့ြှုြျားတွင်လည်း 

ြျားတသာအားမဖင့် မြည်တွင်းအရြ်ေက်အဖွဲ့အစည်းြျားသည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကကီးြျား (သို့

 ြဟုတ်) ယင်းတို့ထက်ြိုြိုကကီးြားတသာ အဖွဲ့ြျားတအာက်တွင် တမြမြင် ကွင်းဆင်း တလ့လာရသည့် 

လုြ်ငန်း (သို့ြဟုတ်) နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကကီး၏ တမြတံလက်တံြျားအမဖစ် အသုံးြျြှုြျားအြန်း

ကဏ္ဍြှ ြါဝင်တဆာင်ရွက်ြဲ့ရြါသည်။ ြျားတသာအားမဖင့် မြည်တွင်းအရြ်ေက်အဖွဲ့အစည်းြျား၏

မြည်တွင်းအသိ နှင့် တဒသန္တရအတမြအတနြျားကို နှံ့စြ်သူအမဖစ်လည်းတကာင်း၊ ောသာမြန်တြးသည့်

လုြ်ငန်းြျားတွင်လည်းတကာင်း၊ အစိုးရနှင့် ြျတိ်ဆက်တြးသည့်လုြ်ငန်းြျားတွင်လည်းတကာင်း၊

သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို တကာက်ယူတြးရသည့် လုြ်ငန်းြျားတွင် လည်းတကာင်း အသုံးမြုမြင်း

ြျားရှိြဲ့ြါသည်။ (Krempzow 2016) အရြ်ေက်အဖွဲ့အစည်းြျားက သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို ြူဝါဒ

တရးရာ လှုံ့တဆာ်တရးနှင့် စည်းရုံးတရးလုြ်ငန်းြျားတွင် အသုံးြျလိုကကတသာ်လည်း ြျားတသာအားမဖင့် 

ယင်းတို့ထုတ်မြန် တကကညာတသာရလဒ်နှင့် အစီရင်ြံစာြျားသည် တိကျ ြိုင်ြာတသာ ြျဉ်းကြ်ြှု ြရှိ

တသာတကကာင့် ယင်းတို့၏ အရည်အတသွးြှာလည်း အားနည်းလျက်ရှိတနြါသည်။ 
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သုကေသနအြွဲ့အစည်းများ - ကဆွးကနွးဖငင်းခုံဖခင်းနှင့် အဆုံးအဖြေ်ချမှေ်ဖခင်းအား
 အကကံဖပုနိုင်ဖခင်း
 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြူဝါဒတရးရာ လုြ်ငန်းရြ်ြျားကို တဇာင်းတြးတဆာင်ရွက်လျက် ရှိတသာ

သုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျား (သို့ြဟုတ်) ဉာဏ်ကကီးရှင် အကကံတြးအဖွဲ့ြျား34  သည် လွန်စွာနည်းြါး

လျက်ရှိတနြါတသးသည်။ အြျ ို့တသာ အဖွဲ့အစည်းြျားြှာ ၂၀၁၁ ြုနှစ်တနာက်ြိုင်းြှသာ ထူတထာင်

ရြ်တည်လာနိုင်မြင်း မဖစ်ြါ သည်။ အြျ ို့တသာ အတြရိကန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ ထင်ရှားတကျာ်ကကားတသာ

ဉာဏ်ကကီးရှင် အကကံတြးအဖွဲ့ြျား (သို့ြဟုတ်) သုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျား၏ ရြ်တည်ြှုနှင့်လည်း

အတရှ့တတာင်အာရှရှိ သုတတသနအဖွဲ့ အစည်းြျားြှာ ကွဲလွဲြှုြျားရှိတနြါသည်။ ြျားတသာအားမဖင့် 

အတရှ့တတာင်အာရှတဒသအတွင်းရှိ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားသည် အစိုးရနှင့် နီးစြ်စွာ တဆာင်ရွက်

တလ့ရှိဖြီး အြျ ို့သည် အစိုးရယန္တရား၏ တစ်စိတ်တစ်တဒသလည်း မဖစ်တနသည်ကို တတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။ 

(Nachiappan 2010 ) အြျ ို့တသာ အဖွဲ့အစည်းြျားြှာ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရြျားက စတင် ထူတထာင်ြဲ့

မြင်း မဖစ်ဖြီး နိုင်ငံ၏ အြျ ိုးသားဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးနှင့် လုံခြုံတရးဆိုင်ရာသုတတသန လိုအြ်ြျက်ြျား

ကို မဖည့်ဆည်းရန်အလို့ငှာ ဖွဲ့စည်းတည်တထာင်ြဲ့မြင်းလည်း မဖစ်ကကြါသည်။

 ၂၀၁၆ ြုနှစ် ဧဖြီလတွင် နိုင်ငံတတာ်အတိုင်ြင်ြံြုဂ္ဂိုလ် တဒါ်တအာင်ဆန်းစုကကည်ြှ နိုင်ငံ၏

ဖငိြ်းြျြ်းတရးမဖစ်စဉ်ြျားသည် သူြ၏အစိုးရသစ်၏ ဦးစားတြးအစီအစဉ်မဖစ်တကကာင်း တမြာကကားြဲ့

ြါသည်။ ထို့အမြင် ဖငိြ်းြျြ်းတရးြရှိမြင်းနှင့် အမြားြည်သည့်နိုင်ငံ့တရးရာကိစ္စကိုြှ တဆာင်ရွက်ရန်

ြလွယ်ကူဟု သတောထားြှတ်ြျက်တြးြဲ့ဖြီးသည့်တနာက် ဖငိြ်းြျြ်းတရးမဖစ်စဉ်ြျားတွင် အြျားြါဝင်

ြွင့်ရှိရန် တဆာင်ရွက်မြင်းကို အစိုးရ၏ ဦးစားတြး လုြ်ငန်းတစ်ရြ်အမဖစ် စတင် အတကာင်အထည်တဖာ်

တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါ သည်။ ထိုြူဝါဒနှင့် သတောထားြှတ်ြျက်အရ တမြာက်မြားစွာတသာဉာဏ်ကကီးရှင်အဖွဲ့

(သို့ြဟုတ်) အကကံတြးအဖွဲ့ြျားလည်း ယင်းတို့၏သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို အစိုးရ၏ဖငိြ်းြျြ်းတရး

မဖစ်စဉ်အား အတထာက်အကူမြုရန် ကကိုးြြ်းတဆာင်ရွက်လာြဲ့ကကြါသည်။ ယင်းတို့အနက် ထင်ရှား

တသာဉာဏ်ကကီးရှင်အဖွဲ့တစ်ြုြှာ မြန်ြာ့ဖငိြ်းြျြ်းတရး လုံခြုံတရးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (MIPS) မဖစ်ဖြီး

ယင်းသည် ဖငိြ်းြျြ်းတရးမဖစ်စဉ်တွင် ြါဝင်လျက်ရှိတသာ အတရးြါအရာတရာက်သည့် ကာယကံရှင်ြျား

နှင့် နီးကြ်စွာ ြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်လျက်ရှိဖြီး ြဋိြက္ခအတြါ်တစာင့်ကကည့်တလ့လာမြင်း လုြ်ငန်းြျား

အား တဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် လုံခြုံတရးကဏ္ဍဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးဆိုင်ရာ သုတတသန

လုြ်ငန်းြျားကိုလည်း တရရှည်လုြ်ငန်းစဉ်အမဖစ် သတ်ြှတ်ကာ တဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ အမြား

တသာ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ြု မဖစ်သည့် ဖွံ့ဖဖိုးတရးနှင့် တိုင်းရင်းသားတရးရာတလ့လာတရး

စင်တာ (CDES) ြှာြူ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ်မြည်တထာင်စုတရးရာ သတောထားအရြ်ရြ်ကုိ

ရှုတထာင့်ြျ ိုးစုံြှ တလ့လာ သုံးသြ်မြင်းြျား တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ ယင်း သုတတသနအဖွဲ့အစည်း

 နှစ်ြုလုံးအားက JPFက ကကီးြားစွာ အတထာက်အြံ့ တြးထားဖြီး အမြားတသာ အရြ်ေက်အဖွဲ့

အစည်းနှင့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ြျားကလည်း ယင်းတို့၏ ဖငိြ်းြျြ်းတရးဆိုင်ရာသုတတသန လုြ်ငန်း

ြျားအတွက် အတထာက်အြံ့ြျား ရရှိြဲ့ြါသည်။ ဖငိြ်းြျြ်းတရးြူးတွဲရံြုံတငွအဖွဲ့သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် 

အကကီးဆုံးတသာ အလှူရှင်တြါင်း ြျားစွာြါဝင်သည့် ရံြုံတငွတစ်ရြ်မဖစ်ဖြီး ယင်းအတနမဖင့် အြျ ို့
34 ဉာဏ်ကကီးရှင်အဖွဲ့နှင့်  သုတတသနအဖွဲ့အစည်း အသုံးအနှုန်းကို ြကကာြဏ လဲလှယ် သုံးစွဲထားသည်။
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တသာဖွံ့ဖဖိုးြှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရြ်မဖစ်သည့် ALARM အဖွဲ့အား အတြရိကန်တဒါ်လာတစ်သန်းတကျာ်

တထာက်ြံ့ြဲ့သည့် အတမြအတနတွင်လည်းရှိြါသည်။ ALARM အတနမဖင့် အရင်းအမြစ်ြွဲတဝသုံးစဲွြှု

အတြါ် အတမြြံ၍ မဖစ်တြါ်လာတသာ ြဋိြက္ခမဖစ်စဉ်ြျားအား တလ့လာသုံးသြ်မြင်းြျားတဆာင်ရွက်

ြဲ့ဖြီး ယင်းြှ တဆင့်အြစ်အြတ်ရြ်စဲတရးနှင့် ဖငိြ်းြျြ်းတရးကို ဦးတည်ြည့် အတမဖထုတ်ရှာတဖွ

သည့်လုြ်ငန်းြျားကို လည်း တဇာက်ြျတဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ တစ်ေက်တွင်လည်း MISIS နှင့် 

CESD အဖွဲ့အစည်းြျားသည် အစိုးရနှင့် နီးကြ်စွာတဆာင်ရွက်ြဲ့မြင်းြှတြွးဖွားလာသည့် သုတတသန

အဖွဲ့အစည်းြျားလည်း မဖစ်ြါသည်။ ယင်းတို့၏ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားသည် တတိယလြ်းတကကာင်း

ြှသံတြန်တရးရာ ကိစ္စရြ်ြျားကို ြျဉ်းကြ်သည့် လုြ်ငန်းြျားတွင်လည်း အသုံးမြုြဲ့ဖြီး အစိုးရနှင့်

လည်း နီးကြ်စွာ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြဲ့ကကြါသည်။ ယင်းတို့၏ အစိုးရနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်မြင်း

သည် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ၏ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး နှင့် အတထာက်အထား အြျက်အလက်အတြါ် 

အတမြြံ၍ ြူ၀ဒါြျားတရးဆွဲသည့်မဖစ်စဉ်ြျား မဖစ်တြါ်တိုး တက်တနသည့် လက္ခဏာကို ရည်ညွှန်းလျက်

ရှိြါသည်။ (Stone Denhan 2005) 

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတရးရိုက်ြတ်ြှုြျားတကကာင့် အတြရိကန်ြုံစံ ဉာဏ်ကကီးရှင်အဖွဲ့ြျား  မဖစ်တြါ် 

တိုးတက်မြင်းြျ ိုး ြရှိြဲ့တသာတကကာင့် နိုင်ငံတရးြါတီြျားနှင့် သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျား နီးကြ်စွာ

တဆာင်ရွက်မြင်းြျ ိုး (သို့ြဟုတ်) နိုင်ငံတရးြါတီြျားတွင်လည်း သုတတသနဌာနြွဲြျား ထူတထာင်

တဆာင်ရွက်မြင်းြျ ိုး တွင်ကျယ်စွာြရှိြဲ့ြါ။ (Nachiappan 2010) သို့ရာတွင် NLD အစိုးရသည်  

Renaissance Institude အဖွဲ့အစည်းကို ၂၀၁၂ ြုနှစ်တွင် စတင်တည်တထာင်ြဲ့ဖြီး ြက်ကရို စီးြွားတရးရာ 

စီြံြန့်ြွဲြှုနှင့် မြည်သူ့တရးရာ ြူဝါဒတလ့လာသုံးသြ်ြျက်ြျားကို စတင်တဆာင်ရွက်ြဲ့ြါသည်။ 

ယင်းသည် ြါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ြု၏ သုတတသနဌာနြွဲအမဖစ် ြထြဦးဆုံးအကကိြ် ရြ်တည်လာနိုင်

ြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် MISIS နှင့် CEDSတို့ြှာ လည်း ြူဝါဒတရးအရ တဆာင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အစည်းြျား

အမဖစ် အသိအြှတ်မြုမြင်းြံရဖြီး တနာက်ြိုင်းမဖစ်တြါ် တိုးတက်လာတသာ နိုင်ငံတရးမြင်ကွင်းကျယ်

တွင် လွတ်လြ်စွာ ရြ်တည်တဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်  သုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျားအမဖစ် တြါ်ထွန်း

လာြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် အြျ ိုးသားဒီြိုကတရစီအဖွဲ့ြျုြ် အစိုးရသည် မြန်ြာဖွံဖဖိုးြှုအဖွဲ့အစည်း

ကို တနမြည်တတာ်တွင် အစိုးရသုတတသနအဖွဲ့အမဖစ် စတင်ဖွဲ့စည်းြဲ့ဖြီး စီးြွား တရးရာသုတတသန

လုြ်ငန်းြျားကို တဇာင်းတြး တဆာင်ရွက်ရာတွင်သာြက အစိုးရ၏ြူဝါဒတရးရာရည်ြှန်းြျက် 

ြျားကိုလည်း ြံ့ြိုးတဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ တကျာင်းသုံးသုတတသနလုြ်ငန်းြျားနှင့် ြတူညီ

သည့် အြျက်ြှာ ယင်းြူဝါဒတရးရာ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားသည် ြူဝါဒတရးရာ တရးဆွဲသူြျား၏

လိုအြ်ြျက် နှင့် ရည်ရွယ်ြျက်ြျားကို အထတမြာက်တစရန် ဦးစားတြးတဆာင်ရွက်မြင်းြျားြင် မဖစ်

ြါသည်။ သို့တသာ် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျား၏ အတတွ့အကကုံအင်အား နည်းြါးလျက်ရှိတသာတကကာင့် ြူဝါဒ

ဆုံးမဖတ်ြျက် အြျားစုြှာ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးြျင်း အယူအဆအရ တသာ်လည်းတကာင်း၊ နိုင်ငံတရးအယူအဆ

အရတသာ်လည်းတကာင်း ဆုံး မဖတ်တတ်မြင်းြျ ိုး ြိုြိုမဖစ်ထွန်းလျက်ရှိဖြီး သတင်းအြျက်အလက်နှင့် 

သုတတသနအတမြြံအတြါ် ဆုံးမဖတ် မြင်းြျားလည်း အားနည်းလျက်ရှိြါသည်။ သို့ရာတွင် စိုးရိြ်စရာ

တကာင်းသည့် အလားအလာတစ်ရြ်ြှာ  မြန်ြာနိုင်ငံရှိလွတ်လြ်စွာရြ်တည်တသာ သုတတသနအဖွဲ့
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အစည်းြျားသည် ြည်ြျှြင်တကာင်းြွန်တသာ အရည်အတသွးနှင့် တကာင်းြွန်သည့်သုတတသနစာတြ်း

ြျားကို တရးသားထုတ်တဝမြင်းရှိတနတသာ်လည်း ြူဝါဒြျြှတ်သူအြျားစုြှာြူ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း

ြျားနှင့် ကြ္ဘာတကျာ်ဉာဏ်ကကီးရှင်အဖွဲ့အစည်းြျား၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြှတြးအြ်တသာ အကကံတြးြျက်ြျား

ကိုသာ လက်ြံစဉ်းစားတလ့ရှိဖြီး ယင်းတို့၏ြူဝါဒ ြျြှတ် တရးတွင် ြင်တိုင်အသုံးမြုလျက်ရှိြါသည်။ 

(Think Tank Initiative 2018)

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်တွင် သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားသာြက အြျ ို့တသာအရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျား

က လည်း ြူဝါဒတရးရာသုတတသနလုြ်ငန်းြျားသို့ ြျဲ့ထွင်တဆာင်ရွက်လာသည်ကို တတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။ 

ဥြြာ အားမဖင့် ရြ်ရွာအဆင့်ြျားတွင် တွင်ကျယ်စွာလုြ်ငန်းြျားတဆာင်ရွက်ြဲ့သည့် Enlight-

ened Myanmar Research Foundation (EMReF) အဖွဲ့အစည်းသည် ယြုအြါ တဖာင်တဒရှင်းတစ်

ြုအမဖစ် ထူတထာင်၍ ြူဝါဒတရးရာသုတတသန လုြ်ငန်းြျားသာြက သုတတသနစွြ်းရည်မြှင့်တင်

မြင်းလုြ်ငန်းြျားကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျား၊ အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျား၊ တဒသန္တရအစိုးရ

ြျားနှင့် အလှူရှင်အသိုင်းအဝိုင်းကကား တွင်ကျယ်စွာ တဆာင် ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ ထိုနယ်ြယ်တွင်  

ြကကာတသးြင်က တြါ်ထွန်းလာြဲ့တသာ အင်းလျားသုတတသန အဖွဲ့ အစည်းြှာလည်း လူြှုသိြ္ပံဆိုင်ရာ

သုတတသနလုြ်ငန်းြျားမဖင့် အထူးသမဖင့် ြညာရြ်နှင့် တကျာင်းသုံး သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကိုလည်း

တအာင်မြင်စွာတဆာင်ရွက်လာတသာ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ြု မဖစ် ြါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်း

သည် ြွင့်လင်းမြင်သာတဖာင်တဒးရှင်း (OSF) နှင့် LIFT35  ြှ အကူအညီအတထာက် အြံ့ြျားရရှိြဲ့ဖြီး

တကျာင်းသုံးမြဌာန်းစာအုြ်တစ်ြုအမဖစ် လူြှုတရးသိြ္ပံသုတတသနနည်းြညာဆိုင်ရာ စာအုြ်စာတြ်း

ြျားကိုလည်း တအာင်မြင်စွာတရးသား မြုစုနိုင်ြဲ့ြါသည်။ ေွဲ့ြရရှိတသးတသာ တကျာင်းသူ၊တကျာင်းသား

အြျားစု အသုံးမြုနိုင်ြည့် “လူြှုသုတတသန နည်းနိဿယလက်စွဲ” ဟူတသာစာအုြ်ကို အဂဂလိြ်၊

မြန်ြာ နှစ်ောသာမဖင့် ထုတ်တဝမဖန့်ြျြိဲ့သည်။ ၎င်းစာအုြ်သည် Online တြါ်တွင် လွယ်လင့်တကူရယူ

ဆည်းြူးနိုင်ဖြီး ယင်းတို့အားြှာကကားြါက စာအုြ်ကိုလည်း ရရှိြည်မဖစ်ြါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်း

သည် သုတတသနြျဉ်းကြ်ြှုဆိုင်ရာ နည်းလြ်းြျားြံ့ြိုးြှုကို တအာင်မြင်စွာ တဆာင်ရွက်လျက်ရှိဖြီး

ေွဲ့သင်တန်းြျားအတွက် တကျာင်းသားြျားသာြက ေွဲ့လွန်တကျာင်းသားြျားလည်း တက်တရာက်

သင်ကကားတလ့ရှိြါသည်။ အင်းလျားအဖွဲ့အစည်းသည် နိုင်ငံတကာသုတတသီြျားနှင့် မြည်တွင်း

သုတတသီြျားအကကား တြါင်းကူးသဖွယ်တဆာင်ရွက်တြးလျက်ရှိြါသည်။ 

 ထို့အမြင် တိုင်းတဒသကကီး မြည်နယ်အသီးသီးတွင် ယင်းတို့၏ တဒသန္တရလိုအြ်ြျက်ြျားကို

 အာရုံစူး စိုက်တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ အထူးသမဖင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ လူြှုတရး

သုတတသန စွြ်းရည်နှင့် အမြားလိုအြ်ြျက်ြျားကို တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ အဖွဲ့အစည်းြျား

လည်း ြျားစွာတြါ်ထွန်း လျက်ရှိြါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းြျားအကကား ထင်တြါ်တကျာ်ကကားတသာ

သုတတသနအဖွဲ့အစည်း တစ်ြျ ို့ြှာ ကြျင်မြည်နယ်တွင် အတမြစိုက်တသာ ကြျင်တမြသုတတသနအဖွဲ့

အစည်း၊ ြျင်းမြည်နယ်တွင် အတမြစိုက်တသာ ြျင်းတြါင်းကူးသုတတသနအဖွဲ့အစည်း လုြ်ငန်းနှင့်

အမြားအဖွဲ့အစည်းြျား မဖစ်ကကြါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းြျားကို တတွ့ဆုံတြးမြန်းသည့်အြါ ယင်း
35 LIFT - Livelihoods and Food Security Fund ကို အလှူရှင်ြျားစုတြါင်းဖြီး ၂၀၀၉ ြုနှစ်တွင်တည်တထာင်ြဲ့ဖြီး တုန့်မြန်
ြံနိုင်ရည်စွြ်း မြင့်တင်မြင်းနှင့် ဆင်းရဲနွြ်းြါးတသာ ြိသားစုြျား၏ အသက်တြွးဝြ်းတကျာင်းလုြ်ငန်းြျားအား ြံ့ြိုးတြးရန်မဖစ်
သည်။ (LIFT n.d).
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တို့၏ သုတတသနလုြ်ငန်းအြျားစုြှာ မြည်နယ်အတွင်းရှိ သုတတသနလိုအြ်ြျက်ြျားကို မဖည့်ဆည်း

တြးမြင်းမဖစ်ဖြီး ြျားတသာအားမဖင့် မြည်နယ် အစိုးရြျားတဆာင်ရွက်တလ့ရှိသည့် မြုမြင်တမြာင်းလဲ

တရးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတရးလုြ်ငန်းြျားအတြါ် အကကံမြုမြင်း၊ စည်းရုံးလှုံ့တဆာ်မြင်းနှင့် အမြားတသာြံ့ြိုးြှု

ြျား တဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းအဖွဲ့အစည်း ြျားသည် မြည်တထာင်စုအစိုးရနှင့် 

တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်တဆာင်ရွက်တနသည့်လုြ်ငန်းြျား ြရှိတသးြါ။

 အြျုြ်အားမဖင့်ဆိုရြါက မြန်ြာနိုင်ငံရှိြျားစွာတသာ အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားသည်

သုတတသန အတမြြံသည့်အစီရင်ြံစာြျား ြူဝါဒတရးရာစာတြ်းြျားကို တရးသားလျက်ရှိဖြီး ယင်း

တို့သည် အဂဂါရြ်မြည့်စုံသည့် သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားအမဖစ် ရြ်တည်တနမြင်း ြရှိနိုင်မြင်းြှာယင်း

တို့သည် အလှူရှင် အတထာက်အြံ့ြျားကို လုံးဝြှီြိုတနရတသာတကကာင့် မဖစ်ြါသည်။ ထို့တကကာင့်ယင်းတုိ့

၏သုတတသန အတကကာင်းအရာြျားသည် အလှူရှင်ြျားက အတထာက်အြံ့မဖင့် တဆာင်ရွက်တစလိုတသာ

 ကိစ္စရြ်ြျားမဖစ် တနဖြီး ယင်းအဖွဲ့အစည်းြျားအကကား အဆိုြါ အတထာက်အြံ့ြျားကိုရရှိတရးအတွက်

 အဖြိုင်အဆိုင် ကကိုးြြ်းြှုြှာလည်း မြင်းထန်လာြါသည်။ ထို့အမြင် ထိုသုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျား

တွင် ဝန်ထြ်းအမဖစ် တဆာင်ရွက်တနကကတသာ သုတတသီအြျားစု၏ လစာြှာလည်း နည်းြါးလျက်

ရှိတသာတကကာင့် ယင်းအဖွဲ့အစည်းြျားအတွင်း သုတတသီြျား အဖြဲတြ်း လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးြှုရှိတန

ြါသည်။ ထိုအြါ ထိုအဖွဲ့အစည်းြျား က သုတတသီြျားကို တကာင်းြွန်တသာသုတတသနလုြ်ငန်းြျား 

လုြ်တဆာင်နိုင်ရန် အြျနိ်ကကာမြင့်စွာ တလ့ကျင့် မြုစုြျ ိုးတထာင်ဖြီးြှ သုတတသီတစ်ဦးြျင်းအတြါ် ရင်းနှီး

မြှြ်နှံြှု လုြ်ဖြီးသည့် တနာက်ြိုင်းတွင် ယင်းဝန်ထြ်းြျားအား လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးြှုြှာ ကကီးြားတသာ

ဆုံးရှုံးြှု မဖစ်တနြါသည်။ ထို့အမြင် ယင်းအဖွဲ့အစည်းြျားသည် လိုအြ်တသာသတင်းအြျက်အလက်နှင့် 

တဒတာြျား စုတဆာင်တရးတွင် အရြ်အတွင်း တရားဝင် ြဟုတ်သည့်ဆက်ဆံတရးြျားကို တကာင်းြွန်

စွာ တည်တဆာက်ထားနိုင်ြှသာ လိုအြ်သည့် အြျက်အလက်ြျားကို ရရှိနိုင်တသာတကကာင့် ယင်းတို့

တရားဝင် ြဟုတ်သည့်လြ်းတကကာင်းြျား၊ သက်ဆိုင်ရာ တြါင်းတဆာင်အကကီးအကဲြျားနှင့် ြိတ်တဆွ

မဖစ်ြှုအတြါ် ြှီြိုတနရမြင်းြျားလည်း မဖစ်ထွန်းလျက်ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် ယင်းတို့အြျင်းြျင်းအကကား

သုတတသန လုြ်ငန်းြျား၏ စွြ်းရည်နှင့် အရည်အတသွးကို ြည်သို့မြှင့်တင်ြည်၊ ြည်သို့တကာင်းြွန်

တိုးတက်တအာင် တဆာင်ရွက်ြည်၊ ြွင့်လင်းမြင်သာြှုနှင့် ြျဉ်းကြ်ြှုြျားကို တဆာင်ရွက်ြည် စသည့်

အြျားနှင့်ဆိုင်တသာ တိုးတက်ြှုြျား မဖစ်တစရန် တဆွးတနွးတိုင်ြင်မြင်းြျား လည်း နည်းြါးလျက်ရှိတန

ြါသည်။ 

ပုဂ္ဂလိကအြွဲ့အစည်းများ ကေးကွက်သုကေသနအကကံကပးနှင့် ပုဂ္ဂလိကပညာကရး
 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် စီးြွားတရး တမဖတလျာ့ြှုြျား ြိုြို မဖစ်ထွန်းလာသည်နှင့်အြျှ စီးြွားတရး 

တိုးတက်ြှုြျား မဖစ်တြါ်ြဲ့ရာ သုတတသန လုြ်ငန်းြျားသည်လည်း ြို၍ စီးြွားတရးဆန်ဆန်နှင့် ြုဂ္ဂလိက

ဆန်ဆန် တဆာင်ရွက်လာသည့် အတမြအတနြျား မဖစ်ထွန်းလျက် ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် နိုင်ငံတကာ

အတတွ့အကကုံနှင့် မြည်ြတွင် ြညာတတာ်သင်မြန်လာကကတသာ မြန်ြာြညာရှင်ြျားကလည်း နိုင်ငံ

အတွင်းတွင် ဝင်တရာက် အလုြ်လုြ်ကိုင်လျက်ရှိရာ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍက တြးအြ်တသာ လစာြျားသည်
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ကကီးမြင့်တသာတကကာင့် ြုဂ္ဂလိကဏ္ဍ အတွင်း၌ ယင်းတို့၏ြညာရြ်ြျားကို ြိုြိုအသုံးြျ တဆာင်ရွက်လာ

မြင်းြျားလည်း ရှိြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင်ြုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းြျားကလည်း အရြ်ေက် အဖွဲ့အစည်း

ြျား အတွင်းရှိ ကျွြ်းကျင်တသာ သုတတသီြျားကို ငှားရြ်း တဆာင်ရွက်မြင်းြျားလည်း တဆာင်ရွက်လာ

ကကြါသည်။ 

 ယင်းသို့တသာ ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းအတွင်း သုတတသနလုြ်ငန်းြျား မဖစ်တြါ်တိုးတက်ြှုသည်

မြဿနာ တစ်ရြ်ဟု ယူဆ၍ ြရတသာ်လည်း တစ်ဖက်တွင်လည်း ယင်းတို့ြျဉ်းကြ်ြုံ ြျဉ်းကြ်နည်း

နှင့် သုတတသနကို အသုံးြျ၍ ကုြ္ပဏီနှင့် အမြားစီးြွားတရး အကျ ိုးစီးြွားြျားအတွက် ဆက်နွယ်လာ

တသာအြါ ယင်းတို့၏ ြွင့်လင်းမြင်သာြှုနှင့် တာဝန်ယူြှု၊ တာဝန်ြံြှုသည် တြးြွန်းထုတ်စရာ မဖစ်လာ

ြါသည်။ အြျ ို့တသာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားသည် အြျားမြည်သူ ြွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကကည့်ရှု

တလ့လာြွင့် ြရကကြဲ ယင်းအဖွဲ့အစည်းြျားကို အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျားကလည်း

အသုံးမြု တနမြင်းြှာ တြးြွန်းထုတ်ဖွယ်ရာ ရှိြါသည်။ ဤစစ်တြ်းတွင် တတွ့ဆုံတြးမြန်းသူအြျားစုက

တင်မြတသာ အြျက်တစ်ရြ်ြှာ ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍက တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ သုတတသနတတွ့ရှိြျက်

နှင့် အစီရင်ြံစာ အြျားစုသည် လွှတ်တတာ်အတွင်း ဥြတဒမြုမြင်တမြာင်းလဲတရး ကိစ္စြျားတွင် ြိုြို

တွင်ကျယ်စွာ အသုံးမြုလာကကဖြီးသည့် တနာက် ယင်းတို့၏စည်းရုံး လှုံ့တဆာ်တသာအြျက်ြျားြှာ ယင်း

တို့ြုဂ္ဂလိကနှင့် ကုြ္ပဏီြျားအတွက် အကျ ိုး ရှိနိုင်ြည့်လုြ်ငန်းြျားအတွက် မြုမြင်တမြာင်းလဲနိုင်တသာ

အတမြအတနြျားကို တင်မြတဆွးတနွးသည့်ြုံစံြျား မဖစ်ထွန်းလာမြင်းတကကာင့် ယင်းသို့တသာြျဉ်းကြ်ြှု

နှင့် သုတတသနစာတြ်းြျား၏ ေက်လိုက်ြှု ကင်းရှင်းမြင်းအရည်အတသွး အတြါ် တြးြွန်းထုတ်စရာ

ြျားစွာ ရှိတနြါသည်။ 

ကေးကွက်သုကေသနကုမ္ပဏီများ
 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြှ လူြှုသုတတသန လုြ်ငန်းြျားကို ြါဝင် တဆာင်ရွက်တနကကသူ 

အဖွဲ့အစည်း အြျ ို့ြှာ တေးကွက်သုတတသနဆိုင်ရာ ကုြ္ပဏီြျားြင် မဖစ်ြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ

တေးကွက်ဆိုင်ရာ မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းြျား လျင်မြန်စွာ မဖစ်ထွန်းလာသည်နှင့်အြျှ နိုင်ငံ

၏ စီးြွားတရး နယ်ြယ်အရြ်ရြ်ရှိ သုတတသနနှင့် သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို ရယူစုတဆာင်းမြင်း

လုြ်ငန်းြှာလည်း တွင်ကျယ်စွာ မဖစ်ထွန်းလျက် ရှိြါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းြျား အတနမဖင့် ယင်းတို့

၏ သုံးစွဲတနသူြျား၊ သုံးစွဲသူြျားဆိုင်ရာ တဒတာနှင့်သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို စုတဆာင်းရုံသာြက

မြန်ြာနိုင်ငံအား ရင်းနှီးမြှုြ်နှံသူြျားအတွက် အကကိုက်တတွ့တစြည့်လုြ်ငန်းြျားကိုလည်း တေးကွက်

ဆန်ဆန် တကကာ်ညာလုြ်ငန်းြျား အား သတင်းအြျက်အလက် မြည့်စုံစွာမဖင့် တဆာင်ရွက်တနသည့်

 လုြ်ငန်းြျားလည်း ရှိြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ ရှိ ထင်ရှားတသာ တေးကွက်သုတတသန ကုြ္ပဏီနှစ်ြုြှာ 

MMRD နှင့် MSR တို့မဖစ်ဖြီး ယင်းတို့ကို ၁၉၉၂ ြုနှစ် နှင့် ၁၉၉၅ ြုနှစ်တို့တွင် ထူတထာင်ြဲ့ကကြါသည်

။ယင်းတို့သည် ြုဂ္ဂလိကကုြ္ပဏီြျားနှင့် နီးကြ်စွာ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြဲ့ကကဖြီး လူြှုတရးဆိုင်ရာ 

သုတတသန အစီရင်ြံစာြျားကိုလည်း ဥြြာအားမဖင့် MMR - Social Insight, MSR- Social Research 

Department စသမဖင့် သီးမြား တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတကကာင်း သိရှိရြါသည်။ ယင်းဌာနြျား၏ အမြား
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အာရုံစူးစိုက်ကာ တဆာင်ရွက်တသာ လုြ်ငန်းြျားြှာ အသက်တြွးဝြ်းတကျာင်းြှုဆိုင်ရာ အတမြအတန

ြျား၊ တရှေ့တမြာင်း လုြ်ကိုင်မြင်းလုြ်ငန်းြျား ထို့အမြင် အစိုးရသိလိုတသာ တေးကွက်ဆိုင်ရာ အမြင်

ြျားကို စုတဆာင်းသည့် လုြ်ငန်းြျား စသည့်လုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် 

MSR၏ လူြှုသုတတသနဌာနသည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားက တဆာင်ရွက်လိုတသာ အထူးသမဖင့်

ကြ္ဘာ့ေဏ်နှင့် ကုလသြဂ္ဂစီြံကိန်းြျား စီြံြန့်ြွဲတရးဌာနြှ ြျြှတ်တြးသည့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျား 

JICA, QICA နှင့် DFID တို့ြှတဆာင်ရွက်တသာ လုြ်ငန်းြျားကိုလည်း ြံ့ြိုးတဆာင်ရွက်လျက်ရှိတကကာင်း

သိရှိရြါသည်။

ကကီးမားကသာနိုင်ငံေကာစီးပွားကရးအကကံကပးအြွဲ့အစည်းများ
 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံမြား ကုြ္ပဏီြျား ရင်းနှီးမြှုြ်နှံ စီးြွားတရးြျဲ့ထွင်ရန်  

ကကိုးြြ်းလာသည့် အတြါ်  နိုင်ငံတကာ အကကံတြးကုြ္ပဏီြျားလည်း စတင်အတမြြျ တဆာင်ရွက်လာ

ြါသည်။ ယင်းတို့သည်အဆိုြါ ရင်းနှီးမြှြ်နှံသူ ကုြ္ပဏီြျားနှင့် အမြားတသာ စီးြွားတရးလုြ်ငန်းြျား

အား မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အတမြစိုက်တဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအြ်တသာ အကကံတြးြှုနှင့် ြံ့ြိုးတရးလုြ်ငန်း

ြျားကို တဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါ သည်။ 

 အဆိုြါ အကကံတြးကုြ္ပဏီြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ြက်ြရိုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီးြွားတရးလုြ်ငန်း

ြျားအမြင် ကဏ္ဍအလိုက် သုတတသနလုြ်ငန်းြျား အထူးသမဖင့် ဆက်သွယ်တရးနှင့် တငွတရးတကကးတရး

ကဏ္ဍြျားတွင် မဖစ်တြါ် တိုးတက်လျက်ရှိတသာ အြျက်အလက်ြျားကို စုတဆာင်း၍ အစီရင်ြံစာြျား

ထုတ်မြန် တလ့ရှိြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ထင်ရှားတသာ ကုြ္ပဏီတစ်ြျ ို့ြှာ Roland Berger ကဲ့သို့

ကြ္ဘာတွင်ဒုတိယ အဆင့်အတန်းတွင်ရှိသည့် အကကံတြးတကာ်ြိုတရးရှင်းကဲ့သို့ ကုြ္ပဏီြျားကလည်း

မြန်ြာနိုင်ငံတတာ် အစိုးရ၏  ကကီးြားတသာ စီြံကိန်းြျားအတွက် အကကံတြးမြင်းနှင့် အစိုးရ၏ စိတ်ြျ

ယုံကကည်ြှုြျားကိုလည်း တကာင်းြွန်စွာ ြံယူရရှိကာ တဆာင်ရွက်တြးလျက် ရှိြါသည်။ ယင်းအဖွဲ့ကကီး

သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်တရးကဏ္ဍ တမဖတလျာ့တရးဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် အတရးြါတသာ

အြန်းကဏ္ဍြှ တဆာင်ရွက်ြဲ့ဖြီး နိုင်ငံတတာ် ၏ ြထြဦးဆုံးတသာ မြည်ြဆက်သွယ်တရးတကာ်ြိုတရးရှင်း

ြျားအား တင်ဒါတြါ်ယူသည့်မဖစ်စဉ်တွင် ဦးတဆာင် တဆာင်ရွက်ြဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းမဖစ်ြါသည်။

(Trautwein Hammon 2015) ြျားြကကာြီက ဤကုြ္ပဏီသည် ဗဟိုေဏ်၏ နိုင်ငံမြားေဏ်ြျား

တရွးြျယ်တရး တင်ဒါတွင် ြံ့ြိုးတဆာင်ရွက်ြဲ့ဖြီး ေဏ်ြျားဆိုင်ရာမြုမြင်တမြာင်းလဲတရး လုြ်ငန်းြျား

အားလည်း ြံ့ြိုးကူညီတဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ (Mizzima 2019) ထို့အမြင် အမြားကြ္ဘာတကျာ်

 အတိုင်ြင်ြံ တကာ်ြိုတရးရှင်းြျားမဖစ်တသာ Mckinsey, PWC, Deloitteတို့ လည်း ြါဝင်တဆာင်ရွက်

လျက်ရှိြါသည်။ 

ြွံ့ငြိုးမှုအကကံကပးအြွဲ့များ
 နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖဖိုးြှု အကကံတြး အဖွဲ့ြျားမဖစ်ကကတသာ Adam Smith International နှင့် Oxford  

ြူဝါဒတရးရာ စီြံြန့်ြွဲြှု အဖွဲ့အစည်း တို့သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ယင်းတို့၏ ရုံးြွဲြျား ဖွင့်လှစ်၍
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သုတတသန လုြ်ငန်းြျားကို ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရှိ အကကံတြး ဝန်ထြ်းြျားနှင့်အတူ တဆာင်ရွက်လျက်

ရှိရာ ဖွံ့ဖဖိုးြှု စီြံြျက်ြျားကို ယှဉ်ဖြိုင် ရယူရာတွင်လည်း အဖြိုင်အဆိုင်   မဖစ်လာြဲ့ြါသည်။ ယင်း

အဖွဲ့အစည်းြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ဖွံ့ဖဖိုးြှု လုြ်ငန်းြျားကို ြံ့ြိုးတဆာင်ရွက်လျက် ရှိတသာ အရြ်

ေက် အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အဖြိုင်တဆာင်ရွက် လာြဲ့ကကြါသည်။ ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် အြျ ိုးသား ဒီြိုက

တရစီအဖွဲ့ြျုြ် တအာင်နိုင်ဖြီးသည့် တနာက်ြိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာအစိုးရြျားြှ တထာက်ြံ့လျက်ရှိတသာ

 ဖွံ့ဖဖိုးြှု အတထာက်အကူ အစီအစဉ်ြျားတွင် မြန်ြာ နိုင်ငံအစိုးရ ကိုယ်စားတဆာင်ရွက်ြွင့်ရရှိတစရန်

 ကကိုးြြ်းတဆာင်ရွက်လာသည်ကို တတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။ အထူးသမဖင့် တကျးလက်ဖွံ့ဖဖိုးတရးဦးစီးဌာန၊

 နိုင်ငံမြားတရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် စီြံကိန်းနှင့်ေဏ္ဍာတရးစက်ြှုဝန်ကကီးဌာနတို့နှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်

လျက်ရှိတကကာင်း သိရှိရြါသည်။ 

 Oxford Policy Management (OPM) ြှာြူ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၆ြုနှစ်တွင် ရုံးြန်း အသစ်

တစ်ြု ဖွင့်လှစ်ြဲ့ဖြီးတနာက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်အဖြိုင် သုတတသန လုြ်ငန်းြျားကို 

စတင် တဆာင်ရွက် ြဲ့ြါသည်။ ယင်းသည် ဖွံ့ဖဖိုးြှု အတထာက်အြံ့ြျားမဖင့် တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ 

စီြံကိန်းြျား၏ တလ့လာ တစာင့်ကကည့်တရးနှင့် မြန်လည် သုံးသြ်တရးဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းြျားကို အထူးမြု

တဆာင်ရွက်ြဲ့ဖြီး မြည်သူ့ေဏ္ဍာ စီြံြန့်ြွဲြှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်ြျား၊ လူြှုအကာအကွယ်နှင့် ြညာတရး

ကဏ္ဍဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ 

 အဆိုြါ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖဖိုးြှုဆိုင်ရာ အကကံတြးအဖွဲ့ြျားနှင့်အဖြိုင် မြည်တွင်းအရြ်ေက်အဖွဲ့

အစည်းြျားကလည်း သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ ထို့အမြင် ဖွံ့ဖဖိုးတရး

ဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို နိုင်ငံမြားကုြ္ပဏီ၏ ရုံးြွဲတစ်ြုအတနမဖင့်လည်း လုြ်ကိုင်တနသည့်

သာဓကြျားလည်း ရှိြါသည်။ ယင်းြှာ SPPRG-Lodestar ဟူသည့် နိုင်ငံတကာသုတတသနကုြ္ပဏီ

တစ်ြုြှာ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လာတရာက်၍ ဆင်းရဲြှုတလျာ့ြျတရး၊ ဖငိြ်းြျြ်းတရးနှင့် တရားဥြတဒစိုးြိုးတရး

စတသာ ဖွံ့ဖဖိုးြှုဆိုင်ရာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တဆာင်ရွက်လျက်ရှိဖြီး သုတတသနအရည်အတသွး

မြှင့်တင်တရးဆိုင်ရာ တလ့ကျင့်တရး သင်တန်းြျားကိုလည်း တြးအြ်လျက်ရှိတကကာင်း သိရှိရြါသည်။

 ထိုကုြ္ပဏီသည် LIFTနှင့် DFID စသည့် အလှူရှင်ြျားက ြံ့ြိုးတြးထားတသာ သုတတသနအကကံတြး

စီြံြျက်ြျားစွာ တို့ကို အတကာင်အထည် တဖာ်လျက်ရှိြါသည်။ တနာက်အြျ ိုးအစား တစ်ရြ်ြှာ

ြတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းတရးနှင့် လူြှုတရး အကျ ိုးသက်တရာက်ြှုြျား ကို ဆန်းစစ်တသာ ကုြ္ပဏီြျား

ကလည်း ဖွံ့ဖဖိုးြှုဆိုင်ရာ အကကံတြး အဖွဲ့အစည်းြျားအမဖစ် တြါ်ထွန်းလာဖြီး သုတတသနလုြ်ငန်း

အသီးသီးကို တဆာင်ရွက်လျက်ရှိမြင်းြင် မဖစ်ြါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းြျားက မြန်ြာနိုင်ငံရှိ စီြံ

ြျက်ြျားသည် အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာက သတ်ြှတ်ထားတသာ တကာင်းြွန်သည့် အတလ့အကျင့် ြျား

နှင့် ြတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းတရးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူြှု၊ တာဝန်ြံြှုမဖင့် တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတနတကကာင်း

 တလ့လာသုံးသြ်ြှု အစီရင်ြံစာနှင့် သုတတသနစာတြ်းြျားကိုလည်း ထုတ်မြန်ကာ ဝန်တဆာင်ြှုြျား 

တြးအြ်လျက် ရှိြါသည်။ 

 အကကြ်းအားမဖင့်ဆိုရတသာ် ဖွံ့ဖဖိုးြှုအကကံတြးအဖွဲ့အစည်းြျားသည် နိုင်ငံတကာအတတွ့အကကုံ

ရှိဖြီးသား နိုင်ငံမြားသား သုတတသီအြျားစုကို ဦးစားတြးအသုံးြျတလ့ရှိဖြီး ယင်းတို့ြနိုင်နင်းတသာ
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အြျ ို့တသာ ကိစ္စရြ်ြျားတွင်ြူ မြည်တွင်းသုတတသီြျားကို အကူအမဖစ်ဝန်းရံတဆာင်ရွက်တစြါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံအတန အထားြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖြီးတင်မြရြည်ဆိုြါက ဖွံ့ဖဖိုးြှုအကကံတြးကုြ္ပဏီြျားနှင့်

သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားအကကား ကွာမြားြှုြှာ အကကံတြးကုြ္ပဏီအြျားစုသည် အမြတ်အစွန်း

ရရှိတရးကို ဦးတည်ဖြီး ယင်းတို့၏ ဝန်ထြ်းြျား၏လစာြှာလည်း ြျားစွာ မြင့်ြားလျက်ရှိြါသည်။

သုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျားြှာြူ အြျား မြည်သူအကျ ိုးအတွက်ကို ဦးစားတြးတဆာင်ရွက်ဖြီး လူထု

စည်းရုံးတရး၊ ြညာတြးတရးကိစ္စြျားကိုလည်း ကကိုးြြ်းတဆာင်ရွက်လျက်ရှိတကကာင်းသိရှိရြါသည်။

သို့ရာတွင် ယင်းတို့တဆာင်ရွက်တနတသာသုတတသန လုြ်ငန်းြျားြှာ ြျားတသာအားမဖင့် ထြ်တနဖြီး

ယြုအြါ သုတတသနနယ်ြယ်တွင် ြါဝင်တဆာင်ရွက်တနသူ အဖွဲ့အစည်းြျား အြျားအမြားထူထြ်

လျက်ရှိတကကာင်း သိရှိရြါသည်။

လွေ်လပ်ကသာအကကံကပးပုဂ္ဂိုလ်များ
 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သုတတသန ထုတ်လုြ်တရးမဖစ်စဉ်တွင် လွတ်လြ်တသာ အကကံတြးြုဂ္ဂိုလ်ြျား၊ 

ြညာရှင်ြျား၏ အြန်းကဏ္ဍကလည်း အတရးကကီးြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတတာ် အစိုးရ အတနမဖင့်

နိုင်ငံတကာ အကကံတြးြုဂ္ဂိုလ်ြျား၏ တလ့လာ သုံးသြ်ြှုနှင့် အကကံမြု တင်မြြျက်ြျားကို အတလးတြး

တဆာင်ရွက်လျက် ရှိတသာ်လည်း အဆိုြါြံ့ြိုးြှုြှာ အကန့်အသတ် ရှိတနတကကာင်း သိရှိရြါသည်။ 

ြျားတသာအားမဖင့် နိုင်ငံမြား အကကံတြး ြုဂ္ဂိုလ်ြျားသည်  သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံမြား  အတထာက်အြံ့စီြံကိန်း

ြျားတွင် လိုအြ်လျက် ရှိတသာ နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ရာ အကကံမြုြျက်ြျားနှင့် အတကာင်အထည်တဖာ်

တရး လုြ်ငန်းစဉ်ြျားကို ဦးတဆာင် တဆာင်ရွက်တလ့ ရှိြါသည်။ ဤသုတတသန အစီရင်ြံစာအတွက်

တြးမြန်းြံရသူ အြျားစု၏ တမဖကကားြျက် တစ်ရြ်ြှာ ြျားတသာအားမဖင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း

ြျားသည် နိုင်ငံမြားသား ြညာရှင်ြျားနှင့် ကျွြ်းကျင်ြုဂ္ဂိုလ်ြျားကိုသာ ငှားရြ်းလိုတလ့ရှိဖြီး ယင်း

တို့အား မြည်တွင်းသုတတသီြျားနှင့် တြါင်းစြ်ကာ သုတတသီအဖွဲ့၏ တြါင်းတဆာင်ြျားအမဖစ် အထူး

ြန့်အြ် တဆာင်ရွက်တစလျက် ရှိြါသည်။ ဤသို့လျှင် မြည်တွင်းသုတတသီြျားအတနမဖင့် ြည်သို့ြင်

အတတွ့အကကုံြျားစွာ ရှိတစကာြူ ြျားတသာအားမဖင့် သုတတသနစီြံြျက်ြျားတွင် အကူ အြန်းကဏ္ဍ

ြှသာ တဆာင်ရွက်တြးရတလ့ ရှိြါသည်။ ထို့မြင် မြည်တွင်းသုတတသီြျား၏ အြန်းကဏ္ဍကိုလည်း

အစည်းအတဝးနှင့် အြြ်းအနားြျား စီစဉ်နိုင်ရန် (သို့ြဟုတ်) မြည်တွင်း၏ အြျ ို့တသာ နက်ရှိုင်းသည့်

ကိစ္စရြ်ြျားကို မြန်လည် ရှင်းလင်းတင်မြနိုင်ရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်၍ ငှားရြ်းမြင်းဟုလည်း သိရှိရ

ြါသည်။ 

ပုဂ္ဂလိကပညာကရးဝန်ကဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ
 အဆင့်မြင့်ြညာတရးကဏ္ဍတွင် ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ ြါဝင်လာြှုြှာ ယြုအြါ ြျားစွာ မဖစ်ထွန်း

လာဖြီး ယင်းတကျာင်းြျားြှ ထွက်ရှိလာတသာ တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျားကလည်း ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ

၏လိုအြ်လျက်ရှိတသာ အလုြ်အကိုင်အြွင့်အလြ်းြျားကို ရယူလျက်ရှိရာ ြျားတသာအားမဖင့် ယင်း

အလုြ်အကိုင်ြျားသည် လစာနှုန်းမြင့်ြားတသာတကကာင့် ြုဂ္ဂလိကတကျာင်းြျားသို့လည်း တကျာင်းသူ၊ 
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တကျာင်းသားြျား အဖြိုင်အဆိုင် တက်တရာက်လိုြှု ြျားမြားလျက်ရှိြါသည်။ ထိုတကျာင်းြျားတွင်

လူြှုသုတတသနလုြ်ငန်းကို လုြ်ငန်းစဉ် တစ်ရြ်အတနမဖင့် သင်ရိုးညွှန်းတြ်းတွင် ထည့်သွင်း တဖာ်မြ

တြးအြ်မြင်း ြရှိြါ။ အေယ်တကကာင့်ဆိုတသာ် တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားြျားနှင့် ထိုတကျာင်းြျား

သို့ တက်တရာက်တသာ ြုဂ္ဂိုလ်အြျားစုသည် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို စိတ်ဝင်စားြှုနည်းြါးတန

တသာတကကာင့် မဖစ်ြါသည်။

 အဆင့်မြင့် ြညာတရးကဏ္ဍတွင် ထိုသို့တသာ ြုဂ္ဂလိကတကျာင်းြျား တြါ်ထွန်းလာမြင်းသည်

အစိုးရ ၏ ြညာတရးစနစ် အားနည်းြျက်ြျား တြါ်တွင်လည်း ြျားစွာ သက်ဆိုင်တနြါသည်။ ြထြ

အြျက်ြှာ တက္ကသိုလ်အဆင့် ြညာတရးတွင် တက္ကသိုလ်ြျားတရွးြျယ်ြှုနှင့် ြတ်သတ်ဖြီး ယြု

ထက်တိုင် တကာင်းြွန်တသာ စနစ် ြရှိတသးေဲ ဒသြတန်းစာတြးြွဲတအာင်စာရင်း၊ အြှတ်စာရင်း

တြါ်ြူတည်၍ ောသာရြ်ြျားကို ြွဲမြားသင်ကကားတစမြင်းသည် တက္ကသိုလ်အဆင့်ြညာတရးအတွက်

ကကီးြားတသာ အားနည်းြျက်တစ်ရြ် မဖစ်တနြါသည်။ တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားအြျားစု အတနမဖင့်

ြိြိဆယ်တန်း တအာင်စာရင်းအြှတ်နှင့် ကိုက်ညီတသာ ောသာရြ်ြျားကို စိတ်ဝင်စားြှုြရှိသည့်တုိင်

ယူရသည့် အတမြအတနြျ ိုးလည်းရှိတနရာ တကျာင်းသူတကျာင်းသား၏ စိတ်ဝင်စားြှုနှင့် တိုင်းတာလျှင်

တသာ်လည်းတကာင်း၊ တေးကွက်၏ လိုအြ်ြျက် နှင့်တိုင်းတာလျှင်တသာ်လည်းတကာင်း တက္ကသိုလ်

ြညာတရးစနစ်သည် လွဲြှားလျက် ရှိတနတသးသည်ကို တတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။ ထို့တကကာင့်ဆယ်တန်း

တအာင်ြှတ် ြတကာင်းတသာတကကာင့် ြိြိကကိုက်နှစ်သက်တသာ ောသာရြ်ြျားကို တရွးြျယ်ြွင့်ြရှိ

တသာ တကျာင်းသူတကျာင်းသား အြျားစုအတနမဖင့် အမြားတရွးစရာြရှိြဲ ြုဂ္ဂလိကတကျာင်းြျားြှတြး

ြို့လျက်ရှိတသာ သင်တန်းြျားကို တက်တရာက်၍ ြိြိစိတ်ဝင်စားရာောသာရြ်ြျားကို သင်ယူရသည့်

အတမြအတနြျ ိုး၌ ရှိတနြါသည်။ (Phyu 2018 A) ဒုတိယအြျက်ြှာ ြုဂ္ဂလိကတကျာင်းြျားတွင် ဆရာ

နှင့်အမြန်အလှန်တဆွးတနွးမြင်း၊ တကျာင်းသူတကျာင်းသားအြျင်းြျင်း ြိုြိုနက်ရှိုင်းစွာ အတူတကွ

တဆွးတနွး တလ့လာမြင်း၊ သုတတသနစွြ်းရည်ကို အသုံးြျ၍ မြဿနာအရြ်ရြ်ကို တလ့လာဆန်းစစ်

မြင်းစသည့် သင်ကကားတရးဆိုင်ရာ ြုံစံြျားြှာလည်း ဆန်းသစ်တသာသောဝ ရှိတသာတကကာင့် အစိုးရ

တက္ကသိုလ်ြျားတွင် သင်ကကားတြးတလ့ရှိသည့် ဆရာြှတြည့်သို့ ြညာမဖန့် မဖူးသည့် ြုံစံထက် ြိုြို

ကကိုက်နှစ်သက်ဖွယ်ရာ ရှိတနြါသည်။ (အတြရိကန်တက္ကသိုလ်ရန်ကုန်၊ မြန်ြာအင်ြီရီယယ်တကာလိြ်) 

ထို့အမြင် အြျ ို့တသာ ြုဂ္ဂလိက ြညာတရးဝန်တဆာင်ြှု တကျာင်းြျားသည် ဥြြာ Strategy First Uni-

versity နှင့် မြန်ြာအင်ြီရီယယ်တကာလိြ်တို့သည် နိုင်ငံမြားတက္ကသိုလ်ြျားနှင့်လည်း ြူးတြါင်း၍ 

နိုင်ငံတကာအသိ အြှတ်မြုေွဲ့လက်ြှတ်ြျား ရရှိနိုင်တအာင်လည်း စီစဉ်တဆာင်ရွက်တြးတလ့ရှိတကကာင်း

သိရှိရြါသည်။ ယင်း အဖွဲ့အစည်းြျားအတနမဖင့် ြည်သို့တသာ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုမဖင့် အဆိုြါ ေွဲ့

လက်ြှတ်ြျားကို တြးနိုင်သည်၊ ယင်းတို့၏ အစီအစဉ်ြျားသည် သတ်ြှတ်ထားတသာ စံြျနိ်စံညွှန်းြျား

နှင့် မြည့်ြှီမြင်း ရှိ/ြရှိစသည် တို့ကို ကကီးကကြ် ကွြ်ကဲရန် ဥြတဒနှင့် စည်းြျဉ်း စည်းကြ်း    ြရှိတသး

တသာတကကာင့် ယင်းတို့၏ ဝန်တဆာင်ြှု လုြ်ငန်းြျား၏ အရည်အတသွးနှင့် အနိြ့်ဆုံးလိုအြ်ြျက်ြျား

အတြါ် အမြန်ဆုံး သတ်ြှတ်ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲ သွားရန် လိုအြ်လျက်ရှိြါသည်။ (Phyu 2018 A)

 အြျ ို့တသာ ြုဂ္ဂလိကစွြ်းတဆာင်ြျက်အြျ ို့ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အရည်အြျင်း တတာက်တမြာင်ဖြီး
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သား တကျာင်းသူတကျာင်းသားအြျ ို့ကို တရွးြျယ်ထုတ်နုတ်၍ နိုင်ငံတကာတကျာင်းြျားနှင့် တက္ကသိုလ်

ြျားတွင် ြညာ ဆက်လက်သင်ယူြွင့် ရရှိတစရန် ြွြ်းြံသင်ကကားတြးတသာ အစီအစဉ်ြျားြင် မဖစ်

ြါသည်။ ရန်ကုန်ဖြို့ရှိ တကာလိြ်အကကို အစီအစဉ်တစ်ြုတွင် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ထူးြျွန်တသာတကျာင်းသား

ြျားကို တက်ကကတသာ ဝိဇ္ဇာြညာောသာရြ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းတစ်ြုအား တြးကကား၍ ယင်းတို့ကို 

အတြရိကန် တက္ကသိုလ်ြျားတွင်   ဆက်လက် သင်ကကားြွင့်ရရှိတစရန် ြံ့ြိုးတြးတသာ အစီအစဉ်မဖစ်

ြါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင် လူြှုသိြ္ပံ ောသာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသနအတမြြံ တလ့လာဆန်းစစ်တရး

စွြ်းရည်ြျားကို သင်ကကားတြးလိုက်ဖြီး လိုအြ်သည့် ြညာရည်ြျွန်ဆုြျား ရရှိတအာင် ြံ့ြိုးတြးသည့်

အစီအစဉ်တစ်ရြ်လည်း မဖစ်ြါသည်။ ထို့အတူ ရန်ကုန်ဖြို့ရှိ ြါရြီြညာတရးတက္ကသိုလ်သည်လည်း 

ထိုသို့တသာြညာတရးအဆင့်ြျားကို မြည်တွင်း၌ြင် သင်ကကားြို့ြျ၍ တကျာင်းသူတကျာင်းသားြျားအား

လူြှုသိြ္ပံောသာရြ်ြျားတွင် စိတ်ဝင်တစားသင်ကကားလာတစရန် အြွင့်အလြ်းြျား တြးအြ်လျက်ရှိ

ြါသည်။ ထိုတက္ကသိုလ်ြှ ဆင်းရဲနွြ်းြါးတသာ တကျာင်းသူ တကျာင်းသားြျားကို တစ်နှစ်တိတိ အြြဲ့

ြညာသင်ဆုမဖင့်တြးအြ်ကာ သင်ယူတစဖြီး နိုင်ငံတကာ သင်တန်းြျားသို့ ြျတိ်ဆက်၍ ဆက်လက်

သင်ယူနိုင်တစရန် စီစဉ်တြးလျက်ရှိြါသည်။

 ဖြီးြဲ့သည့်နှစ်ြျားတွင် ြုဂ္ဂလိကြညာတရးကဏ္ဍတွင် လျင်မြန်စွာ ထွန်းကားလာသည်နှင့်အြျှ

ထိုအဖွဲ့အစည်းြျား၏ အရည်အတသွးြျားနှင့် စံြျနိ်စံညွှန်းြျားကို ြှတ်တကျာက်တင် စစ်တဆးရန်လည်း 

အထူး လိုအြ်လျက်ရှိြါသည်။ ၂၀၁၁ ြုနှစ်တွင် မြဌာန်းြဲ့တသာ ြုဂ္ဂလိကတကျာင်းြျား ြှတ်ြုံတင်မြင်း

အက်ဥြတဒအရ ယြုအြါ ြိုြိုကျယ်မြန့်စွာ သတ်ြှတ်တဆာင်ရွက်ြည့် ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဥြတဒကကြ်း

တစ်ရြ် ကိုလည်း ြညာတရးဝန်ကကီးဌာနက ြကကာြင်ကတရးသားဖြီးစီးြဲ့ဖြီဟု သိရှိရြါသည်။ ယင်း

ဥြတဒအရ ြုဂ္ဂလိကတကျာင်းြျားအားလုံးသည် ယင်းတို့သင်ယူြည့်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းအား မြည်တွင်း

ရှိတက္ကသိုလ် တကျာင်းြျားရှိ သင်ရိုးညွှန်းတြ်း (သို့ြဟုတ်) နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွှန်းတြ်းတစ်ြုြုနှင့်

အညီ တြးြို့သွားရန် လိုအြ်လျက်ရှိဖြီး ငါးနှစ်သက်တြ်းရှိြည့်လိုင်စင်အား ရယူတဆာင်ရွက်သွား

နိုင်ြည်မဖစ်ြါသည်။ ထို့အမြင် ယင်းလုြ်ငန်းြျားကို စီြံကွြ်ကဲရန် ေုတ်အဖွဲ့တစ်ရြ်အားဖွဲ့စည်း

လျက် ြုဂ္ဂလိကတကျာင်းြျား၏ အတဆာက်အအုံြျား၊ သင်ကကားတရးြုံစံြျား၊ သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျား

နှင့် လုံခြုံတရးနှင့် တေးအန္တရာယ်ကင်း ရှင်းတရးဆိုင်ရာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့်အညီ တဆာင်ရွက်

မြင်းရှိ/ြရှိကို အဖြဲစီြံကွြ်ကဲကကည့်ကကြ် အကဲမဖတ်သွားနိုင်ြည်မဖစ်သည်။ (Kensoe 2019) ြုဂ္ဂလိက

တကျာင်းြျားအတြါ် စီြံြန့်ြွဲြှုအုြ်ြျုြ်တရး ဆိုင်ရာ ြူဝါဒတစ်ရြ်အမြန်ဆုံးတြါ်ထွန်းလာသည်နှင့်အြျှ

ယင်းတကျာင်းြျားြှထွက်ရှိလာြည့် သုတတသနရလဒ်ြျားသည်လည်း ယြုလက်ရှိလိုအြ်လျက်ရှိ

တသာ သုတတသနနယ်ြယ်အတွက် ြျားစွာအတထာက် အကူမြုလိြ့်ြည်ဟု တြျှာ်ြှန်းရြါသည်။

၃၊၃။ နမူနာကကာက်ယူသည့် ဗျူဟာ
 DRA ၏တတိယအြိုင်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သုတတသနစနစ်၏ အတမြအတနနှင့် သုတတသန

အသိုင်းအဝိုင်း အလုြ်လုြ်ြုံအား တိုင်းတာအကဲမဖတ်ရန်မဖစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ြျက်အား အတကာင်

အထည်တဖာ်ရန်အတွက်၊ ဤတလ့လာြှုသည် နြူနာတကာက်ယူသည့် ဗျူဟာအားတည်တဆာက်ြဲ့
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သည်။ နြူနာစြ်းသြ်မြုလုြ်သည့် အင်တာဗျူးြျားနှင့် တရှ့ကလုြ်ဖြီးြဲ့သည့် သုတတသနြျားကို 

တလ့လာမြင်းမဖင့် ရရှိထားသည့် သုတတသနတဆာင်ရွက်ကကသူြျား အတရအတွက်ကို စစ်တြ်းတကာက်

ရန်အတွက် ထိုနြူနာဗျူဟာအား အသုံးမြုြဲ့ြါသည်။ (ယြင်အြန်းြျားကိုကကည့်ြါ)။ ဤတလ့လာ

ြှုအတွက် တလ့လာရန် ဦးတည်ထားတသာ သုတတသီြျားအား သုတတသန အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း

 သူတို့ ြါဝင်တဆာင်ရွက်တနသည့် အြန်းကဏ္ဍတြါ်ြူတည်ဖြီး အဓိကအုြ်စု သုံးစု ြွဲထားသည်။ 

DRA လြ်းညွှန်ြျက်ြျားအရ၊ ၎င်းတို့အား သုတတသီြျား၊ သုတတသနလုြ်ငန်းအား စီြံသူြျားနှင့် ြူ

ဝါဒအသိုင်းအဝိုင်းြှ ြုဂ္ဂိုလ်ြျားအမဖစ် သတ်ြှတ်ထားသည ်(GDN 2017)။

 အဆင့်မြင့်ြညာတရးကဏ္ဍြျား (HEIs)၏ တသီးတမြားရြ်တည်တနြှု (မဖစ်တနြှု)နှင့် ြမြည့်စုံ

သည့် အတမြအတနတို့တကကာင့် ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျားနှင့် ြညာတရးကဏ္ဍမြင်ြြှ သုတတသီ

ြျားဟူ၍ နှစ်ြျ ိုး ြွဲမြားထားြါသည်။36  ထိုသို့ြွဲမြားရမြင်းြှာ ဤသုတတသီအဖွဲ့တို့ ရင်ဆိုင်ကကုံတတွ့

ရသည့် ြတူညီကကသည့် စိန်တြါ်ြှုြျားကို မြည့်စုံတလးနက်စွာ နားလည်ရန်အတွက်မဖစ်သည်။ ဤ

သုတတသနအတွက် တလ့လာသည့် သုတတသီြျားထဲတွင် အကကီးဆုံးအစိတ်အြိုင်းြှာ ြညာတရးဌာနြှ

သုတတသီြျားမဖစ်ကကဖြီး တလ့လာြည့် သုတတသီြျားကို အဆင့်နှစ်ဆင့်ြါသည့် နြူနာတရွးြျယ်သည့်

နည်းကို အသုံးမြုဖြီး တရွးြျယ်ြဲ့ြါသည်။ ဤနည်းလြ်းကိုအသုံးမြုမြင်းအားမဖင့် အဆင့်မြင့်ြညာ

တရး ကဏ္ဍြျား (HEIs)ကို သုတတသနအထူးမြု HEIs နှင့် သုတတသနကို အထူးြမြုသည့် (HEIs)

ဆိုကာ နှစ်ြျ ိုးြွဲမြားထားသည်။ ဤနှစ်ြျ ိုးသည် အသက်တြွးဝြ်းတကကာင်းတက္ကသိုလ်၊ သိြ္ပံနှင့်ဝိဇ္ဇာ

တက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်မြူတာတက္ကသိုလ်ြျားအားလုံးတွင် တည်ရှိကကဖြီး သုတသသီအားလုံးသည် လူြှု

သိြ္ပံောသာရြ်နှင့် ြတ်သတ်တနကကသည်။ ြထြဆင့်အတနမဖင့် တက္ကသိုလ်ြျားအား အစုြျားြွဲလိုက်

မြင်းအားမဖင့် နြူနာရယူြည့် အရွယ်ြြာဏကို စီြံြန့်ြွဲနိုင်သည့်အဆင့်ကို ရရှိတစသည်။ ဒုတိယ

အဆင့်တွင် သုတတသန အထူးမြုသည့် HEIs အစုြှ သုတတသီြျားကို စစ်တြ်းတကာက်ယူရန်အတွက်

 တသြျာစွာတရွးြျယ်ြါသည်။ ဇယား (၃) သည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ လူြှုသိြ္ပံသုတတသနြျား မြုလုြ်တသာ 

အစိုးရ HEIs စာရင်း အမြည့်အစုံကို တဖာ်မြထားသည်။ 37

36 ဤအြျ ိုးအစားနှစ်ြျ ိုး၏အဓိြ္ပာယ်ကိုနိဒါန်းတွင်တတွ့နိုင်သည်။

37 ‘လူြှုသိြ္ပံသုတတသန’တွင် ြည်သည့်အရာတို့ ြါဝင်တကကာင်း တဆွးတနွးြှုကို နိဒါန်းအြန်းတွင် ကကည့်ြါ။
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ဦးေည်သည့် သုကေသီဦးကရနှင့် ကရွးချယ်သည့် စံများ
 မြန်ြာနိုင်ငံရှိ မြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၁၄ ြုတွင် တည်ရှိတနကကသည့် တက္ကသိုလ်ြျားတွင် ဤ

တလ့လာြှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တက္ကသိုလ်ြှာ ၆၀ တကျာ်ရှိသည်။ အဆင့်မြင့်ြညာတရးဦးစီးဌာန၏

ြကကာတသးြီက စာရင်းဇယားြျားအရ သင်ကကားတရး၀န်ထြ်းြျား၏ ၁၀ရာြိုင်နှုန်းတအာက်သာ

သုတတသနစာတြ်း တစ်တစာင် တရးသားြဲ့သည်။ ဤတနာက်ြံအတမြအတနတွင် DRA ၏ တရွးြျယ်တရး

ဆိုင်ရာ လြ်းညွှန်ြျက်ြျားနှင့်အညီ တရွးြျယ်မြင်းြှာ ြသင့်တလျှာ်သမဖင့် အသုံးြမြုရန် သုတတသန

အဖွဲ့ြှ ယူဆြဲ့ကကသည်။ တလ့လာြှု၏ရည်ရွယ်ြျက်ြျားနှင့်ကိုက်ညီသည့် သီးမြားလက္ခဏာြျားနှင့် 

မြည့်စုံသည့် သုတတသီဦးတရကို သတ်ြှတ်ရန်အတွက် တရွးြျယ်ြှုစံနှုန်းြျားကို အဖွဲ့က ြျြှတ်ြါသည်။ 

ြထြစံနှုန်းြှာ သုတတသနလုြ်ငန်းစဉ်၏ ရှုတထာင့်သုံးရြ်မဖစ်သည့် သုတတသနမြုလုြ်ြှု၊ မဖန့်တဝြှုနှင့်

အသုံးမြုြှုတို့ အားလုံးရှိတနသည့် တဒသြျားကို တရွးြျယ်ရန်မဖစ်သည်။ တဒသအား ထိုအြျက်ြျား သုံး

ဖြီး တရွးြျယ်ရမြင်းြှာ ဤတလ့လာြှု၏ ရည်ရွယ်ြျက်ြှာ သုတတသနြျား မြုလုြ်မြင်းသြ်သြ်အတွက်

တင် ြဟုတ်ေဲ သုတတသီြျား ကကုံတတွ့ရသည့် စိန်တြါ်ြှုနှင့် အြွင့်အတရးြျား၏ ကဏ္ဍအားလုံးနှင့်

ဆိုင်တသာ အြျက်အလက်ြျားကိုလည်း စုတဆာင်းလိုမြင်းတကကာင့် မဖစ်သည်။ နိုင်ငံတွင်း တဒသအြျား

အမြားတွင် သုတတသီြျားသည် သုတတသန တတွ့ရှိြျက်ြျားအား မဖန့် မဖူးမြင်းနှင့် အသုံးမြုမြင်းြရှိေဲ

သုတတသနကို မြုလုြ်ကကသည်။ ြါဝင်ြတ်သက်သူြျား၏ ဆက်နွယ်ြှုဇယား (stakeholder mapping) 

ဆိုင်ရာ အြန်းတွင် တဆွးတနွးြဲ့သလို၊ တဒသဆိုင်ရာ HEIs ြျားတွင် မြုလုြ်ကကသည့် သုတတသန     ြျား

စွာတို့သည် ြညာတရးအတွက် သို့ြဟုတ် ရာထူးတိုးတရးအတွက် လုြ်တဆာင်ကကမြင်း သက်သက်သာ

မဖစ်သည်။ သုတတသနအသိုင်းအဝန်းတွင် တလ့လာြှုြျားကို ဆက်လက် တိုးြျဲ့လုြ်နိုင်ရန်ြရည်ရွယ်

ကကတြ။ သို့မဖစ်၍ ထိုသုတတသန အတတွ့အကကုံြျားသည် သုတတသနလုြ်ငန်းစဉ် တစ်ရြ်လုံးနှင့်ဆိုင်

သည့် အသုံးဝင်တသာ အြျက်အလက်ြျားကို ြတဖါ်ထုတ်နိုင်ကကြါ။ 

 ဒုတိယစံသတ်ြှတ်ြျက်ြှာ သုတတသန အတမြြံအတဆာက်အအုံြျား လုံတလာက်စွာရရှိမြင်း

နှင့် သုတတသနြျားမြုလုြ်ရန် အတထာက်အကူမြုသည့် အတဆာက်အအုံြျားမဖစ်သည့်၊ ဥြြာ မြည့်စုံ

သည့် စာကကည့်တိုက်ြျား၊ အင်တာနက်ြျတိ်ဆက်ြှုနှင့် သုတတသီြျား အသုံးမြုနိုင်ရန် ကွန်ြျူတာတို့

ရှိမြင်းမဖစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ HEIs ြျားစွာတွင် သုတတသနမြုလုြ်ရန်နှင့် သုတတသနစာတြ်းြျား

တရးသားလိုသည့် သုတတသီြျား ရှိတနနိုင်တသာ်လည်း၊ ၎င်းတို့တွင် ထိုသို့မြုလုြ်ရန်အတွက် လိုအြ်

သည့် အတမြြံအတဆာက်အအုံနှင့် အဓိကကျသည့် အရင်းအမြစ်ြျား ြရှိကကတြ။ ထိုမြဿနာြျား

အား သုတတသနစနစ်၏ မြင်ြရှိ အတကကာင်းအြျက်ြျားအမဖစ် သတ်ြှတ်ြါသည်။ ဥြြာ၊ သုတတသန

မြုလုြ်နိုင်ရန်အတွက် အလှြ်းကွာတဝးသည့် HEIs ြျားရှိ သုတတသီြျားသည် သုတတသန အသိုင်း

အဝန်း တစ်ြုလုံးအတြါ် အားသက်တရာက်ြှု အနည်းငယ်သာရှိတသာတကကာင့်မဖစ်သည်။ 

 အရည်အြျင်းမြည့်ြီြှု စံနှုန်းြျားအရ ဤတလ့လာြှုအတွက် ရည်ြှန်းထားတသာ လူဦးတရကို 

အဓိကဖြို့ကကီးနှစ်ဖြို့ မဖစ်သည့် ရန်ကုန်နှင့်ြန္တတလးြှ တကာက်ယူြဲ့သည်။ ဤဖြို့ကကီး နှစ်ဖြို့ြှ

 တကာက်ယူမြင်း အတကကာင်းရင်းြှာ သုတတသနမြုလုြ်မြင်း၊ သုတတသနတတွ့ရှိြျက်ြျားကို မဖန်မဖူး

မြင်းနှင့် သုတတသန ရလဒ်ြျားကို အသုံးမြုမြင်းတို့မဖစ်ကကသည့် အဓိကသုတတသနလုြ်ငန်းစဉ်ြျား
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အားလုံးနီးြါးကို ဤဖြို့ကကီးနှစ်ဖြို့တွင် တဆာင်ရွက်ကကတသာတကကာင့်မဖစ်သည်။ ထို့အမြင် တက္ကသိုလ်

ြျားတွင် သုတတသန မြုလုြ်ရန်အတွက် လုံတလာက်သည့် အတမြြံအတဆာက်အအုံြျား၊ ဥြြာ 

စာကကည့်တိုက်ြျားနှင့် အြျက်အလက်ြျား သိုြှီးထားသည့်တနရာ (တဒတာတေ့စ်)ြျားအား ြျည်းကြ်

အသုံးမြုနိုင်ကကသည်။ ဇယား ၄ သည် ြထြအဆင့်အတနမဖင့် တလ့လာြည့် နြူနာလူဦးတရကို အလွှာ

အလိုက် တရွးြျယ်ထားသည့် တက္ကသိုလ် ၁၆ ြုကို တဖါ်မြထားသည်။

 ဒုတိယအဆင့်တွင် သုတတသနအဖွဲ့သည် ြျနိ်ညှိ စံနှုန်းတစ်ရြ်ကို သုံးဖြီး HEIs ြျားကို အုြ်စု

သုံးြုြွဲသည်။ ၎င်းတို့ြှာ အသက်တြွးဝြ်းတကကာင်း တက္ကသိုလ်ြျား၊ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံတက္ကသိုလ်ြျားနှင့်

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်တို့ မဖစ်သည်။ “အသက်တြွးဝြ်းတကကာင်း” (ြတရာ်ဖက်ရှင်နယ်) ဟူတသာ

တဝါဟာရကို တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာတြးြွဲတွင် အမြင့်ဆုံးတအာင်အြှတ် ရရှိကကသူ တကျာင်းသားြျား

သာ တက်တရာက်နိုင်သည့် တက္ကသိုလ်ြျားကို ရည်ညွှန်းသည်။ တအာင်ြှတ်နည်းသည့် တကျာင်းသား

အြျားစုသည် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိြ္ပံတက္ကသိုလ်ြျားသို့သာ သွားနိုင်သည်။ ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်ြျားသို့             ၀င်

ြွင့် အြှတ်သည်လည်း ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံတက္ကသိုလ်ြျား၏ ဝင်ြွင့်အြှတ်ထက် ြိုမြင့်ြားဖြီး အသက်တြွး

ဝြ်းတကကာင်းတက္ကသိုလ်ြျား၏ ဝင်ြွင့်အြှတ်နှင့် တန်းတူမဖစ်သည်။ အဆင့်မြင့်ြညာတရး ဦးစီးဌာန

၏ တနာက်ဆုံး စာရင်းဇယားြျားကိုသုံးဖြီး အုြ်စုတစ်စုစီအတွက် နြူနာတကာက်ယူြှု အြျ ိုးအစား  

အသက်တြွးဝြ်းတကကာင်း တက္ကသိုလ်ြျား ၏ ဝင်ြွင့်အြှတ်နှင့် တန်းတူမဖစ်သည်။ အဆင့်မြင့်

 ြညာတရး ဦးစီးဌာန၏ တနာက်ဆုံး စာရင်းဇယားြျားကို သုံးဖြီး အုြ်စုတစ်စုစီ အတွက် နြူနာ

တကာက်ယူြှု အြျ ိုးအစားကို ြွဲတဝြါသည်။ အထူးသမဖင့် တက္ကသိုလ် တကျာင်းြျား အားလုံးရှိ ဌာန

ြျား၏ သုတတသန စွြ်းတဆာင်ရည်နှင့် ြတ်သက်တသာ အြျက် အလက်ြျား ကို အသုံးမြုြါသည်။

 တရားဝင်အြျက်အလက်ြျားအရ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံတက္ကသိုလ်ြျားသည် အဆင့်မြင့်ြညာတရး

သင်ကကားတရး ၀န်ထြ်းြျား၏ ၅၀ ရာနှုန်းနီးြါး (သို့) သင်ကကားတရးဝန်ထြ်း ၁၁၇၆၇ ဦး ရှိသည်။ 

သို့တသာ် ထို၀န်ထြ်းြျား၏ ၂ ရာြိုင်နှုန်းသာ လူြှုသိြ္ပံသုတတသနစာတြ်းြျားကို ၎င်းတို့၏

ဝန်ထြ်း ကာလအတွင်း တရးသားထုတ်တဝကကသည်။38 အသက်တြွးဝြ်းတကကာင်း တက္ကသိုလ်ြျား၏ 

ဌာနြျားသည် အရွယ်အစားအားမဖင့် တသးငယ်တသာ်လည်း သင်ကကားတရး ဝန်ထြ်းအားလုံး၏ ၁၀

 ရာြိုင်နှုန်းသည် သုတတသနစာတြ်းြျားကို ထုတ်လုြ်ကကသမဖင့် တက္ကသိုလ်ြျားအကကားတွင် လူြှု

သိြ္ပံ သုတတသန ထုတ်လုြ်ြှုတွင် အမြင့်ြားဆုံး ထုတ်လုြ်ြှု ြြာဏကို ကိုယ်စားမြုတနြါသည်။ 

ကွန်မြူတာ တက္ကသိုလ်ြျားကို မြည်နယ်အားလုံးနီးြါးတွင် တတွ့နိုင်ဖြီး တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် စုစုတြါင်း

ကွန်မြူတာ တက္ကသိုလ် ၂၃ ြု ရှိသည်။ ထိုတက္ကသိုလ်ြျားသည် သုတတသနမြုလုြ်မြင်းနှင့်ြတ်သက်

လျှင် အမြားတက္ကသိုလ်ြျားြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက ထုတ်လုြ်ြှု အားတကာင်းကက၏။  ၎င်းတို့သည်

 သုတတသနမြုမြင်းနှင့် ြတ်သက်၍ တီထွင်ကကံဆြှုြျား ရှိကကသည်။ ၎င်းတို့၏ သင်ကကားတရးဝန်ထြ်း 

၁၆ ရာြိုင်နှုန်းတကျာ်သည် သုတတသနစာတြ်းြျားကို တရးသားြဲ့ကကသည်။ CESD သည် ကွန်ြျူတာ

တက္ကသိုလ်ြျားြှ ဆရာ၊ ဆရာြြျား (သင်ကကားတရးဝန်ထြ်းြျား) တရးသားထားတသာ သုတတသန

စာတြ်းြျား၏ တဒတာတေ့စ်တစ်ြုလုံးအား ကကည့်ရှုရန် လက်လှြ်းြြှီတသာတကကာင့် ထိုသုတတသန

38 (စာတရးသူြျား လက်ထဲရှိ) HEIs ြျား၏ သုတတသနထုတ်လုြ်ြှုအတြါ် ဌာနတွင်းအစိုးရ အစီရင်ြံစာြှ ယူသည်။
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အသက်တြွးဝြ်းတကကာင်း တက္ကသိုလ်
(၁၀)ြု

ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံတက္ကသိုလ် 
(၃၄)ြု

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်
(၂၃)ြု

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

စီးြွားတရး တက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်

ြုံရွာ

ြိတ္ထီလာ

ြညာတရး တက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်

စစ်ကိုင်း

စိုက်ြျ ိုးတရးတက္ကသိုလ်

သစ်တတာတက္ကသိုလ်

တြွးမြူတရးဆိုင်ရာ 

တဆးတက္ကသိုလ်

မြည်သူ့ကျန်းြာတရး 

တက္ကသိုလ်

အြျ ိုးသားစီြံြန့်ြွဲြှု

ြညာ ဒီဂရီတကာလိြ်

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

တြာ်လဖြိုင်တက္ကသိုလ်

ြုသိြ်တက္ကသိုလ်

စစ်တတွတက္ကသိုလ်

ြန္တတလးတက္ကသိုလ်

ြတကွးတက္ကသိုလ်

မြစ်ကကီးနားတက္ကသိုလ်

တတာင်ကကီးတက္ကသိုလ်

ြုံရွာ တက္ကသိုလ်

အတဝးသင်တက္ကသိုလ်

နိုင်ငံမြားောသာ 

တက္ကသိုလ်

ဒဂုံတက္ကသိုလ်

မြည်တက္ကသိုလ်

ြိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်

တတာင်ငူ တက္ကသိုလ်

ထားဝယ်တက္ကသိုလ်

ရတနာြုံတက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်အတရှ့ြိုင်း

တက္ကသိုလ်

ြြုက္ကူ တက္ကသိုလ်

 ေားအံ တက္ကသိုလ်

 လားရှိုး တက္ကသိုလ်

 ကတလး တက္ကသိုလ်

 ရန်ကုန် အတနာက်ြိုင်း

တက္ကသိုလ်

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်

 (ရန်ကုန်)

 ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်

 (ြုသိြ်)

 ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်

 (စစ်တတွ)

 ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ် 

(ြန္တတလး)

 ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်

 (ြတကွး)

 ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ် 

(မြစ်ကကီးနား)

 ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ် 

(တတာင်ကကီး)

 ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်

 (ြုံရွာ)

 ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်

 (မြည်)

 ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ် 

(ြိတ္ထီလာ)

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ် 

 (တတာင်ငူ)

 ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ် 

(ထားဝယ်)

 ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်

 (ြြုက္ကူ)

 

ဇယား (၃) ဖမန်မာနိုင်ငံရှိဖပည်သူ့အဆင့်ဖမင့်ပညာကရးအြွဲ့အစည်းများ စုစုကပါင်းအကရအေွက်
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(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

တကျာက်ဆည်

တက္ကသိုလ်

ဟသဂာတတက္ကသိုလ်

ဗန်းတြာ်တက္ကသိုလ်

ကျ ိုင်းတုံတက္ကသိုလ် 

ဖြိတ်တက္ကသိုလ်

ြင်လုံတက္ကသိုလ်

ြအူြင်တက္ကသိုလ်

လွိုင်တကာ်တက္ကသိုလ်

ြဲြူးတက္ကသိုလ်

တရှေေိုတက္ကသိုလ်

 စစ်ကိုင်းတက္ကသိုလ် 

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်  

(ေားအံ)

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်  

(လားရှိုး)

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်  

(ကတလး)

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်  

(ဟသဂာတ)

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်  

(ဗန်းတြာ်)

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်  

(ကျ ိုင်းတုံ)

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ် 

(ဖြိတ်)

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ် 

(ြင်လုံ)

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ် 

(သထုံ)

သတင်းအြျက်အလက်

နှင့် ဆက်သွယ်တရးနည်း

ြညာတက္ကသိုလ်

အြျက်အလက် အရင်းအမြစ်။ အဓိကသတင်းတြးအင်တာဗျူးြျားတြါ်အတမြြံဖြီး စာတရးသူြျား၏

 တလ့လာတတွ့ရှိြျက်ြျား။
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ဇယား (၄) - လူမှုသိပ္ပံသုကေသနများ ဖပုလုပ်ြကသည့် အစိုးရအဆင့်ဖမင့်ပညာကရးအြွဲ့အစည်းများ

အြျက်အလက် အရင်းအမြစ်။ အဓိကသတင်းတြးအင်တာဗျူးြျားတြါ်အတမြြံဖြီး စာတရးသူြျား၏

 တလ့လာတတွ့ရှိြျက်ြျား။

 

ဇယား (၅) စစ်ေမ်းများအေွက် ကလ့လာသည့် HEIs သုကေသီများ

ရင်းမြစ်။ စာတရးသူြျား၏ တွက်ြျက်ြှု

အသက်တြွးဝြ်းတကကာင်း 
တက္ကသိုလ်ြျား

ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံတက္ကသိုလ်ြျား ကွန်ြျူတာ တက္ကသိုလ်ြျား

ရန်ကုန်စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်ြညာတရးတက္ကသိုလ်

စိုက်ြျ ိုးတရး တက္ကသိုလ်

သစ်တတာတက္ကသိုလ်

တြွးမြူတရးဆိုင်ရာတဆးတက္ကသိုလ်

မြည်သူ့ကျန်းြာတရး တက္ကသိုလ်

အြျ ိုးသားစီြံြန့်ြွဲြှုြညာ ဒီဂရီ

တကာလိြ် 

ြိတ္ထီလာစီးြွားတရးတက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

ြန္တတလးတက္ကသိုလ်

ဒဂုံတက္ကသိုလ်

ရတနာြုံတက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်အတရှ့ြိုင်းတက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်အတနာက်ြိုင်း

တက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်

ြန္တတလးကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်

အြျ ိုးအစား စစ်တြ်းတကာက်ယူသည့် သုတတသီဦးတရ

အသက်တြွးဝြ်းတကကာင်း တက္ကသိုလ်ြျား

ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံတက္ကသိုလ်

ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်ြျား

၄၀

၄၀

၂၀
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စာတြ်းြျားသည် သိြ္ပံြညာ သြ်သြ်မဖစ်သတလာ သို့ြဟုတ် လူြှုသိြ္ပံနှင့် သက်ဆိုင်သတလာ 

ဆိုသည်ကို စစ်တဆးနိုင်မြင်း ြရှိသည့် အြျက်ကို သတိမြုသင့်သည်။ သို့တသာ် ရန်ကုန် ကွန်ြျူတာ

တက္ကသိုလ် (UCSY)အား ၎င်းတို့ တရးသားထုတ်တဝသည့် သုတတသနစာတြ်းြျားတွင် လူြှုသိြ္ပံနှင့်

ဆိုင်သည့် စာတြ်းြျား သို့ြဟုတ် နည်းြညာနှင့် ြသက်ဆိုင်သည့် စာတြ်းြျား၏ ရာြိုင်နှုန်းကို 

ြန့်ြှန်းရန် တြးမြန်းြဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထံြှ ရရှိသည့်အတမဖြျားကို အတမြြံဖြီး ရန်ကုန်ကွန်ြျူတာ

တက္ကသိုလ်ြှ တရးသားထုတ်တဝသည့် သုတတသန စာတြ်းြျား၏ ၂၅ ရာြိုင်နှုန်းသည်သာ လူြှုသိြ္ပံ

ဆိုင်ရာ စာတြ်းြျားမဖစ်တကကာင်း သုတတသနအဖွဲ့ြှ ြန့်ြှန်းြါသည်။ ရန်ကုန်ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်

အား တလ့လာြှုတွင် ထည့်သွင်းြဲ့မြင်းြှာ အတကကာင်းနှစ်ြျက်တကကာင့် မဖစ်သည်။ ြထြအတကကာင်း

ြှာ ထိုတက္ကသိုလ်သည် လူြှုသိြ္ပံသုတတသနြျားကို တဆာင်ရွက်ရာတွင် ြါဝင်တနမြင်း39 နှင့် ဒုတိယ

အတကကာင်းြှာ တက္ကသိုလ်ြျားအားလုံးတွင် သုတတသနစာတြ်း ထုတ်လုြ်ြှုနှုန်း အမြင့်ဆုံး မဖစ်

တသာတကကာင့် မဖစ်သည်။40  တဖာ်မြြါအြျက်ြျားကိုအတမြြံဖြီး သုတတသီအဖွဲ့က သူတို့၏စာတြ်း

ြျား၏ ၂၅ ရာြိုင်နှုန်းသာ လူြှုသိြ္ပံနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု အသိအြှတ်မြုနိုင်သည်ဟု ြန့်ြှန်းြဲ့သည်။ 

ရန်ကုန် ကွန်ြျူတာ တက္ကသိုလ် (UCSY) သည် ဤတလ့လာြှုတွင် အတကကာင်းမြြျက်နှစ်ြုတကကာင့်

ြါ၀င်ြါသည်။ ြထြတစ်ြုြှာ လူြှုသုတတသနမြုမြင်းတွင် ြါ၀င်သည်။ ထို့အမြင် အထက်တန်း 

(တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း) တအာင်ဖြီးသူြျားနှင့် ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့၏ သတင်းနည်းြညာအတြါ် ြို၍ြို၍

စိတ်ဝင်စားလာမြင်းသည် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်ြျား၌ လူြှုသုတတသနြျားမြုလုြ်

ရန် တွန်းအားမဖစ်တစသည်။41  ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်ြျားြှ မြုလုြ်သည့် သုတတသနြျား၏ နိုင်ငံတရး

အရအမငင်းြွားဖွယ်ြရှိမြင်းနှင့် ြျက်ြျင်း အသုံးြျနိုင်မြင်းစသည့် သောဝြျားကလည်း ြူဝါဒ

အသိုင်းအဝိုင်း၏ စိတ်ဝင်စားြှုနှင့် ြံ့ြိုးြှုြျားကို ရရှိတစရန် ကူညီမဖစ်တစြဲ့သည်။ 

ထို့တနာက် ဤတလ့လာြှုအဖွဲ့သည် အစိုးရ HEIs ြျားြှ တနာက်ဆုံး နြူနာဦးတရ(sample population)

ကို ဆုံးမဖတ်ရန်အတွက် ကိုက်ညီတအာင်တွက်ြျက်ထားသည့် စံနှုန်းြျား (weighting criteria)ကို 

အသုံးမြုြါသည် (ဇယား ၅ ကို ကကည့်ြါ)။

39 လူြှုသိြ္ပံသုတတသန၏ အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုြျက်ကို နိဒါန်းအြန်းတွင် ကကည့်ြါ။
40 သတိမြုရြည်ြှာ အြျနိ်လုံတလာက်ြှု ြရှိမြင်း (အကန့်သတ်ရှိတနမြင်းနှင့် ြန္တတလးကွန်ြျူတာ တက္ကသိုလ်သို့ ဆက်
သွယ်၍ ြရတသာတကကာင့် ထိုတက္ကသိုလ်သည် တလ့လာရာတွင် ြြါဝင်ြဲ့မြင်းကို သတိမြုြါ။
41 ဥြြာ၊ ဆြ်တဆာင်း နည်းြညာတက္ကသိုလ် (Samsung Tech Institute) သည် ၂၀၁၃ ြုနှစ်ြှ စတင်ကာ ကွန်မြူတာ
တက္ကသိုလ် တကျာင်းသား ၆၀၀ တကျာ်တို့အား ြိုေိုင်းအြလီတကးရှင်း တရးသားမြင်းကို သင်ကကားတြးြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင်
 အစိုးရနှင့်ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှစ်ြျ ိုးလုံးတွင် အသုံးမြုနိုင်သည့် ြိုေိုင်းအြလီတကးရှင်းြျားနှင့်ြတ်သက်သည့် တကျာင်းသားြျား၏
 သုတတသန မြုလုြ်မြင်းြျားနှင့် ဒီဇိုင်းမြုလုြ်မြင်းြျားကို တထာက်ြံ့ရန်အတွက်လည်း ဖြိုင်ြွဲတစ်ရြ်ကို ကျင်းြြဲ့သည် (Sam-
sung Newsroom 2016)။
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ထို့အမြင် ြါဝင် ြတ်သက်ကကသူြျားအကကား ဆက်နွယ်ြှုတမြြုံတရးဆွဲြှု (stakeholder map-

ping) တွင် တဖာ်မြထားသည့်အတိုင်း ဤတလ့လာြှုအတွက် ဦးတည်ထားသည့် ြညာတရးနယ်ြှ

 သုတတသီတစ်ြျ ို့ အမြင် ြညာတရးနယ်ြှ ြဟုတ်တသာ သုတတသီတစ်ြျ ို့သည်လည်း မြန်ြာနိုင်ငံ

၏ သုတတသနစနစ်တွင် အလွန်တက်ကကစွာ ြါဝင်ကကသည်။ ထိုသုတတသီအြျားစုသည် တရားဝင်

ြှတ်ြုံတင်ထားမြင်း ြရှတိသာတကကာင့် ၎င်းတို့၏လူဦးတရအား ြသိရြါ။ ထို့တကကာင့် ဤအြျ ိုးအစား

သုတတသီြျားအတွက် အဖွဲ့သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်အတမြစိုက်တသာ သို့ြဟုတ် မြန်ြာနိုင်ငံအတကကာင်း

သုတတသန မြုတနကကတသာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံမြားသားသုတတသီြျားထဲြှ တလ့လာရန်အတွက်လူ

တရွးြျယ်ရာတွင် တစ်ဆင့်ြျင်း တိုးြျဲ့တရွးြျယ်ြှု (snowballing) နည်းလြ်းကို အသုံးမြုြါသည်။ 

ြညာတရးနယ်ြယ်ြှ ြဟုတ်သည့် သုတတသီ ၂၉ ဦးအား စစ်တြ်းတကာက်ရန်နှင့် အတသးစိတ်

အင်တာဗျူးရန်အတွက် တရွးြျယ်ြဲ့ြါသည်။

 ဒုတိယ ဦးတည်သည့်အုြ်စုြှာ သုတတသနစီြံြန့်ြွဲသူြျားမဖစ်သည်။42  ထိုအထဲြှ ၁၄ ဦးအား

 တစ်ဦးြျင်းနှင့် ကိုက်ညီတအာင် စီစဉ်ထားသည့် တြးြွန်းကို သုံးဖြီး စစ်တြ်းတကာက်ယူြဲ့ြါသည်။  

(အစိုးရ HEI သုံးြျ ိုးြှ တစ်ြျ ိုးလျှင် သုတတသီ ၄ ဦးစီမဖစ်သည်။) ထို့တနာက် ၎င်းတို့အား အတသးစိတ်

အင်တာဗျူးြဲ့ြါသည်။ တနာက်ဆုံးအတနမဖင့်၊ တတိယဦးတည်သည့် အုြ်စုမဖစ်သည့် ြူဝါဒတရးရာ

 အသိုင်းအ၀န်းြှ (၈)ဦး43 ကို စစ်တြ်းတကာက်ယူြဲ့သည်။ စစ်တြ်းနှင့် အတသးစိတ်အင်တာဗျူးြျား

အတွက် တနာက်ဆုံးအြျ ိုးအစား ၂ ြုသည် ြါဝင်တမဖဆိုသူြျား၏ တုန့်မြန်တမဖဆိုနိုင်ြှုနှင့် အြျနိ်တြး

နိုင်ြှုတို့ အတြါ်တွင် ြူတည်ြါသည်။ ထိုအြျ ိုးအစားြျားြှ အင်တာဗျူးတြးမြန်းြည့်သူြျားအား 

တရွးြျယ်ရာတွင် ကျြန်းြဟုတ်သည့် လူတရွးြှုကို အသုံးမြုသည်။ 

 ဤတလ့လာြှု၏ ရည်ရွယ်ြျက်ြှာ သုတတသနြျားမြုသည့် ြတ်၀န်းကျင်ကို တလ့လာစူးစြ်း

ရန်နှင့် နားလည်ရန်၊ ထို့တနာက် သုတတသနအသိုင်းအဝန်းအတွင်းရှိ အစိတ်အြိုင်းအသီးသီးအား

အဟန့်အတားမြုတသာ သို့ြဟုတ် ကူညီတထာက်ြံ့တြးတသာ အြျက်ြျားကို ြွဲမြြ်းစိတ်မဖာရန်မဖစ်

သည်။ 

 အလားတူအြန်းကဏ္ဍ သို့ြဟုတ် အလားတူ အဆင့်အတနအထား (stature)ရှိသည့် သုတတသီ

တစ်ဦးြျင်းစီမဖင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ြါဝင်ြတ်သက်သူအုြ်စုြျား(groups of stakeholders) ကို 

တလ့လာမြင်းအားမဖင့် ထိုြတူညီကကသည့် ဌာနြျား၊ တက္ကသိုလ်ြျားနှင့် အဖွဲ့အစည်းြျား၏ သုတတသန

 ထုတ်လုြ်ြှုအား အားတြးကူညီသည့် သို့ြဟုတ် အဟန့်အတားမဖစ်တစသည့် အတမြအတနနှင့် အြျက်

ြျားကို နှိုင်းယှဉ် ြွဲမြားနိုင်ြါြည်။ သို့တိုင်တအာင်၊ တိုင်းမြည်၏သုတတသနစနစ်နှင့်ြတ်သက်ဖြီးစနစ်

ကျသည့် တဒတာတေ့စ်တစ်ြု တည်တဆာက်ရန်အတွက် တနာက်ထြ်အားထုတ်ြှုြျား လိုအြ်ြါတသး

သည်။ ဤြထြအစီရင်ြံစာြှ အြျက်အလက်ြျားသည် တနာက်ထြ်အရင်းအမြစ်ြျားအားြွဲတဝ

ြျထားတြးမြင်းကို အားတြးဖြီး၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ‘သုတတသနဆိုင်ရာသုတတသန’ (research on research) 

၏ အတရးြါြှုနှင့်ြတ်သက်သည့် သတောထားကိုလည်း တမြာင်းလဲတြးလိြ့်ြည်ဟု တြျှာ်လင့်သည်။

42 ဤအစိတ်အြိုင်း၏ အတသးစိတ်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြျက်ကို နိဒါန်းအြန်းတွင် ကကည့်ြါ။
43 ဤအြျ ိုးအစား၏ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြျက်အား တကျးဇူးမြုဖြီး နိဒါန်းအြန်းတွင် ကကည့်ြါ။
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စစ်ေမ်းများကကာက်ယူဖခင်း
အချက်အလက်(ကေော)စုကဆာင်းဖခင်း မဟာဗျူဟာနှင့် ကိရိယာများ
 အြျက်အလက် (တဒတာ)စုတဆာင်းရန်အတွက် အသုံးမြုသည့် အဓိကကိရိယာြှာ KoBo Tool-

box မဖစ်သည်။ DRA စစ်တြ်း (၃) ြုစလုံးကိုတကာက်ယူရန်အတွက် ထို KoBo Toolboxကို အသုံးမြု

ြါသည်။ စစ်တြ်းတကာက်ယူသူြျားသည် စစ်တြ်း၏ ဒီဂျစ်တယ်ဗားရှင်းြါရှိသည့် တက်ေလက်

ြျားကို အသုံးမြုဖြီး မြန်ြာောသာစကားမဖင့်ြင် ြညာတရးသုတတသီြျားနှင့် သုတတသနစီြံြန့်ြွဲ

သူြျားအား တတွ့ဆုံတြးမြန်းကကြါသည်။ ြညာတရးကဏ္ဍြှ ြဟုတ်ကကသည့် သုတတသီြျားထံသို့ြှု 

ဒီဂျစ်တယ်ဗားရှင်းစစ်တြ်း၏ အင်တာနက်စာြျက်နှာ (link)အား တြးြို့ကာ တြးမြန်းြဲ့ြါသည်။ 

တက္ကသိုလ်ြျား၏ အကကီးအကဲြျား (အြျားအားမဖင့် ြါတြာက္ခြျား)ထံြှ ၎င်းတို့၏ တက္ကသိုလ်အတွင်း

သုတတသနအတွက် အြျက်အလက်ြျား တကာက်ယူြွင့်မြုမြင်းကို ရရှိြှု တသြျာတစရန် အတွက် 

အြျက်အလက် တကာက်ယူမြင်းနှင့် တလ့လာြည့်သုတတသီတရွးြျယ်သည့် နည်းဗျူဟာကို (sampling 

strategy) တက္ကသိုလ်တစ်ြုြျင်းစီအလိုက် အဆင်တမြတအာင် မြင်ဆင်ြဲ့ရြါသည်။ ဥြြာ၊ တလ့လာ

ြည့် သုတတသီအတရအတွက်ကို တမြာင်းလဲ မြင်ဆင်မြင်း။

၃၊၄။ သုကေသီများ
 တက္ကသိုလ်နယ်တမြြျားရှိ ြညာတရး သုတတသီြျားကို ရှာတဖွြှုနှင့် စစ်တြ်းတကာက်ယူြှုဆိုင်ရာ

အြက်အြဲြျားကို တကျာ်လွှားရန်ြဟာဗျူဟာတစ်ရြ်အမဖစ် ၁၉ ကကိြ်တမြာက် မြန်ြာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့်

သိြ္ပံြညာရှင်အဖွဲ့ သုတတသနညီလာြံ (19th Research Conference of Myanmar Academy of 

Arts and Science) အား မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ြညာတရးသုတတသီဦးတရကို ကိုယ်စားမြုသည့် အတသးစား 

အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ရြ်အမဖစ် အသုံးမြုြဲ့ြါသည်။ ထိုသို့အသုံးမြုရမြင်းြှာ ဤညီလာြံသည်

 မြန်ြာနိုင်ငံသား ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျားအတွက် အစဉ်အလာအရှိဆုံးနှင့် အတကျာ်ကကားဆုံး 

သုတတသနညီလာြံ မဖစ်တသာတကကာင့်မဖစ်သည်။ ဤညီလာြံအား ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျားနှင့်

ြါတြာက္ခြျားသည် ြိြိတို့ြညာရြ်နယ်ြယ်ြျားတွင် အြည်တစ်ြု တည်တဆာက်ရန်နှင့် ရာထူးတိုး

ရန်အြွင့်အလြ်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အြွင့်အတရးတစ်ရြ်အမဖစ် မြင်ကကသည်။ ထိုညီလာြံတွင် 

တက်တရာက်ကကသူြျားထဲြှ ဤတလ့လာြှုအတွက် သင့်တလျှာ်သည့် ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျား

ကိုတရွးြျယ်ဖြီးတနာက် စစ်တြ်းတကာက်ယူသူြျားသည် ဒီဂျစ်တယ်စစ်တြ်း ထည့်သွင်းထားသည့် 

တက်ေလက်ကို အသုံးမြု၍ တတွ့ဆုံတြးမြန်းြဲ့ကကြါသည်။

 ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်သည့် သုတတသီြျားကိုြူ အမြားနည်းကို သုံးကာ စစ်တြ်းတကာက်ယူြဲ့

သည်။ သုတတသီြျားအား ဤတလ့လာြှုတွင် ြါဝင်ရန် တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားမဖင့်လည်းတကာင်း

၊ CESDနှင့် ၎င်းတို့၏ ကွန်ယက်ြျားကို အသုံးမြု၍လည်တကာင်း ဖိတ်တြါ်ြဲ့သလို၊ မြည်သူအြျား

အားလည်း နှစ်ကကိြ် ဖိတ်တြါ်ြဲ့ြါသည်။ မြန်ြာြျားကို အဓိကဦးတည်သည့် ေတလာ့ဂ်တစ်ြု44 ၌ 

44 ထိုေတလာ့ဂ်အား Tea Circle ဟု တြါ်သည်။ ၎င်းကို မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း သုတတသနမြုတနသည့် နိုင်ငံမြားြညာရှင်ြျား
က အြျားဆုံးအသုံးမြုကကဖြီး ြညာတရး ကဏ္ဍြှ ြဟုတ်တသာ စာတရးဆရာြျားကိုလည်း တရးသားနိုင်ကကြါသည်။ “တလ့လာြှု
တွင် ြါ၀င်ရန်တြါ်ဆိုြျက်”အမြည့်အစုံကို၊ တကျးဇူးမြုဖြီး Tea Circle 2019 တွင် ကကည့်ြါ။
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တစ်ကကိြ် ဖိတ်တြါ်ြဲ့သည်။ ထို့တနာက် မြန်ြာ့အတရးကို စိတ်ဝင်စားကကသည့် နိုင်ငံမြားသားြညာရှင်

ြျားအတွက် ရည်ရွယ်မြုလုြ်ထားသည့် မြန်ြာ့အတရးတလ့လာြှု ဂူဂယ် ဖိုရြ် (Burmese Studies 

Google Forum)45  တွင် တစ်ကကိြ် ဖိတ်တြါ်ြဲ့သည်။ တလ့လာြှုတွင်ြါဝင်နိုင်ရန်အတွက်လိုအြ်သည့်

အရည်အြျင်း သတ်ြှတ်ြျက်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်ြတ်သက်သည့် သုတတသနြျားကိုမြန်ြာနိုင်ငံတွင်

 လာတရာက် လုြ်ကိုင်ဖူးသည့် အတတွ့အကကုံမဖစ်ြါသည်။46  မြန်ြာ့သုတတသနစနစ်အတြါ် သူတို့၏

ရှုတထာင့်ြျားနှင့် အမြင်ြျားကို တဆွးတနွးရန် စိတ်၀င်စားကကဖြီး၊ အစီအစဉ်(ြုံစံ)အတသြလုြ်ထား

သည့် လူတတွ့တြးမြန်းြှု (semi-structured interviews)တွင် လူကိုယ်တိုင် တတွ့ဆုံ၍မဖစ်

တစ၊ Skype မဖင့်မဖစ်တစ တမဖဆိုရန် ဆန္ဒရှိကကသည့် ြညာတရးကဏ္ဍြှ ြဟုတ်တသာ သုတတသီ ၂၉ ဦးအား 

အတသးစိတ် တတွ့ဆုံတြးမြန်းြဲ့ြါသည်။ 

၃၊၅။ သုကေသနလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် မူဝါေအသိုင်းအဝန်းမှ အြွဲ့ဝင်များ
 သုတတသနစီြံြန့်ြွဲသူြျားထဲြှ တြးမြန်းြည့်သူ တရွးြျယ်သည့် နည်းဗျူဟာအား အတကာင်

အထည်တဖာ် ရသည်ြှာ ြက်ြဲြါသည်။ ၎င်းတို့သည့် အစိုးရဝန်ထြ်းြျား မဖစ်ကကတသာတကကာင့်

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့် ရာထူးအဆင့်အလိုက် တဆာင်ရွက်ရသည့်လုြ်

ထုံး လုြ်နည်းြျားကို လိုက်နာရန် လိုအြ်ြါသည်။ ထို့တကကာင့် သူတို့အား တရားဝင် စစ်တြ်း

တကာက်ယူနိုင်ရန်နှင့် တတွ့ဆုံတြးမြန်းရန် စီစဉ် တဆာင်ရွက်ရသည်ြှာ အလွန်ြက်ြဲြါသည်။ 

အဆင့်မြင့် ြညာတရးစနစ်သည် အစိတ်အြိုင်းြျားစွာ ကွဲမြားတနဖြီး တကျာင်းသားြျားနှင့် ြါတြာက္ခ

ြျားကို စီြံြန့်ြွဲသည့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားလည်း ရှိကကြါသည်။ ဤသို့တသာ အတားအဆီးြျား

တကကာင့် တလ့လာြှုအဖွဲ့သည် ြစ်ြှတ်ထားသည့် တက္ကသိုလ်ြျားြှ အြျနိ်ြှီ အတကကာင်းမြန်နိုင်ကကဖြီး

အြျနိ်လည်း တြးနိုင်ကကသည့် အုြ်ြျုြ်တရးြှူးြျားကိုသာ စစ်တြ်းတကာက်ဖြီး တတွ့ဆုံတြးမြန်ြဲ့ရ

ြါသည်။

 ဤအတကကာင်းတကကာင့် သုတတသီြျားထံြှ တကာက်ယူထားသည့်စစ်တြ်းြျားြှ သုတတသန

စနစ်အုြ်ြျုြ်ြှုနှင့်ြတ်သက်တသာ ကနဦး တုံ့မြန်ြျက်ြျားနှင့် အမြင်ြျားအား ရရှိဖြီးသည့်အြါြှသာ 

သုတတသနလုြ်ငန်း စီြံြန့်ြွဲသူြျားနှင့် ြူဝါဒအသိုင်းအဝန်းြှအဖွဲ့ဝင်ြျားအား တတွ့ဆုံ တြးမြန်း

နိုင်ြဲ့ြါသည်။ သုတတသနတွင် ြါဝင်လှုြ်ရှားသူ ထိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ထံြှ တြးမြန်းြည့်သူ တရွးြျယ်

ရာတွင်တစ်ဆင့်ြျင်း တိုးြျဲ့တရွးြျယ်ြှုနည်းလြ်း (snowballing approach) ကို အသုံးမြုြဲ့သည်။  

ထိုနည်းသည် သုတတသနလုြ်ငန်း စီြံြန့်ြွဲသူြျားနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားအား တြးတသာတြးြွန်းြျား

45 မြန်ြာ့အတရးတလ့လာြှု ဂူဂယ်ဖိုရြ် (Burmese Studies Google Forum) သည် ဖိုရြ်၏ တင်းမြည့် အဖွဲ့ဝင်ြျား (full 
members)၊ အရန်အဖွဲ့ဝင်ြျား (associate members)နှင့် မြန်ြာ့အတရးကို စိတ်ဝင်စားကကသည့် နိုင်ငံတကာြှ ြညာရှင်အသိုင်း
အဝန်းအကကား ြညာရြ်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ြှုကို ြံ့ြိုးကူညီတြးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ြါသည်။ (Burma Studies Group n.d. )

46 ဂရုမြုစရာ အြျက်တစ်ြျက် ရှိြါသည်။ ၎င်းြှာ၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်တိုင်သုတတသန ြလုြ်ဖူးသည့်၊ ြညာတရး
ကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာ သုတတသီတစ်ဦးအား ဤတလ့လာြှုအတွက် စစ်တြ်းတကာက်ယူဖြီး လူတတွ့တြးမြန်းြဲ့ြါသည်။ သို့တသာ်
 ထိုသုတတသီသည် မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သည့် သုတတသနြျားအား မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း မြုလုြ်တနသည့် တကျာင်းသားြျားအား 
ကကီးကကြ်တြးတနသည့် ြါရဂူေွဲ့ (PhD ေွဲ့ရ)တစ်ဦးမဖစ်ြါသည်။
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ကို ြိုတကာင်းတအာင် မြင်ဆင်မဖည့်စွက်ြွင့် ရတစြါသည်။ CESD ြှ အကကီးတန်းသုတတသီြျားသည်

စစ်တြ်းတကာက်ယူြဲ့ြါသည်။ သုတတသနလုြ်ငန်း စီြံြန့်ြွဲသူြျား၊ အထူးသမဖင့ ် HEIs ြှအုြ်ြျုြ်

တရးြှူးြျားအား ြျက်နှာြျင်းဆိုင် တတွ့ဆုံတြးမြန်းသည့်အြါတွင် အကကီးတန်းသုတတသီြျားသည်

 အြျ ို့တုန့်မြန် တမဖဆိုြျက်ြျားနှင့်ြတ်သက်ဖြီး တနာက်ြံအတမြအတန အတသးစိတ်ြျားကိုြါ တဆွးတနွး

ရန် အားတြးြဲ့ကကြါသည်။ တအာက်ြါအဖွဲ့အစည်းြျားြှ သုတတသနလုြ်ငန်း စီြံြန့်ြွဲသူြျား ၁၄ ဦး

အား တတွ့ဆုံတြးမြန်းြဲ့ြါသည်။

(၁) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

(၂) ြန္တတလးတက္ကသိုလ်

(၃) ရန်ကုန်စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်

(၄) ြိတ္ထီလာ စီးြွားတရး တက္ကသိုလ်

(၅) ဒဂုံတက္ကသိုလ်

(၆) တရဆင်းစိုက်ြျ ိုးတရးတက္ကသိုလ်

(၇) ရန်ကုန်ကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်

(၂) ြန္တတလးကွန်ြျူတာတက္ကသိုလ်

(၉) ြါရြီ အနုဝိဇ္ဇာတက္ကသိုလ် (Parami Liberal Arts University)

(၁၀) ဖဗိတိသျှတကာင်စီ (The British Council)

(၁၁) အာရှတဖာင်တဒးရှင်း (The Asia Foundation)

(၁၂) မြန်ြာ့ ြဟာဗျူဟာနှင့် ြူဝါဒတလ့လာတရး အင်စတီကျူ (The Institute of Strategy and Policy 

- ISP)

(၁၃) တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျားတရရာ ဖွံ့ဖဖိုးတရးနှင့် သုတတသနအသင်း (The Centre for Democracy 

and Ethnic Studies - CDES)

(၁၄) စိြ်းလန်းအြိတမြ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးအသင်း (Advancing Life and Regenerating Motherland 

- ALARM)

 ြူဝါဒအဝန်းအဝိုင်းြှ အဖွဲ့ဝင်ြျားနှင့်တတွ့ဆုံတြးမြန်းရန်အတွက် အကကီးတန်းသုတတသီ

ြျားသည် နိုင်ငံ၏ အုြ်ြျုြ်ြှုဖြို့တတာ်မဖစ်တသာ တနမြည်တတာ်သို့ အတြါက်တြါင်းြျားစွာ သွားတရာက်

ြဲ့ြါသည်။ တနမြည်တတာ်တွင် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားနှင့် တတွ့ဆုံတဆွးတနွးြဲ့ဖြီး စစ်တြ်းတြးြွန်းတစ်

ြျ ို့ကို တြးမြန်းကာ၊ သုတတသနကို အသုံးမြုြှု၏ ြိုကျယ်မြန်သည့်လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် သုတတသနကို

 အတမြြံသည့် ြူဝါဒတရးဆွဲမြင်း၏ အတရးြါြှုတို့အတြါ် ၎င်းတို့၏ အမြင်ြျားကိုလည်း တလ့လာြဲ့ကက

ြါသည်။  ြူဝါဒလုြ်ငန်းစဉ်ြျားအတွင်း ၎င်းတို့၏ ြါဝင်တဆာင်ရွက်ြှု သို့ြဟုတ် တိုင်ြင်တဆွးတနွးြှု

တို့နှင့် ဆက်စြ်ဖြီး သုတတသီြျားနှင့် တရားဝင်နှင့်အလွတ်သတော ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုမဖစ်စဉ်ြျား

ကို တဖာ်မြရန် တြးမြန်းြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် အစိုးရစနစ်ြျားအတွင်း သုတတသနအသုံးမြုြှု ြြာဏ (
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အဆင့်)နှင့်ြတ်သက်ဖြီး အတထွတထွတလ့လာစူးစြ်းြှုကိုလည်း မြုလုြ်ြဲ့ြါသည်။ သုတတသန စာတြ်း

ြျားအား အတလးအနက်ထားသုံးစွဲြှုနှင့် သုံးစွဲဟန်မြြှု နှစ်ြျ ိုးလုံးတို့၏ ြြာဏအတိုင်းအတာအား

တလ့လာြဲ့ကကြါသည်။ တအာက်ြါအဖွဲ့အစည်းြျားြှ ြူဝါဒြျြှတ်သူ ရှစ်ဦးအား တတွ့ဆုံတြးမြန်းြဲ့

ြါသည်။

 • ြညာတရး၀န်ကကီးဌာန

 • အလုြ်သြား၊ လူဝင်ြှုကကီးကကြ်တရးနှင့် မြည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန

 • တဆာက်လုြ်တရးဝန်ကကီးဌာန

 • စိုက်ြျ ိုးတရး၊တြွးမြူတရးနှင့်ဆည်တမြာင်းဝန်ကကီးဌာန

 • စီြံကိန်း၊ ေဏ္ဍာတရးနှင့် စက်ြှုဝန်ကကီးဌာန

၃၊၆။ ြယ်ထားချက်များနှင့် ကန့်သေ်ချက်များ
ဖယ်ထားြျက်ြျား
 ဤတလ့လာြှုတွင် (အစိုးရ) မြည်သူြိုင်အဆင့်မြင့်ြညာအဖွဲ့အစည်းြျား (public HEIs)ြျား

သာ ြါဝင်သည်။ ြုဂ္ဂလိကြိုင် HEIs ြျားအတရအတွက်သည် လျှင်မြန်စွာတိုးြွားတနဖြီး ေွဲ့လက်ြှတ်

ြျား တြးအြ်တနကကတသာ်လည်း၊ ၎င်းတို့သည့် ဥြတဒအရ တစိတ်တြိုင်းသာ တရားဝင်ဖြီး ြညာတရး

ဝန်ကကီးဌာန (MOE) တရားဝင် အသိအြှတ်မြုမြင်းကို ြြံကကရြါ။47  ထိုအဖွဲ့အစည်းြျားထဲြှ တစ်ြျ ို့

သည် သုတတသနလုြ်ကကတသာ်လည်း ၎င်းတို့အား ြည်သည့် ြညာတရးအဖွဲ့အစည်း သို့ြဟုတ် ြည်

သည့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၏ စီြံြန့်ြွဲတြးမြင်း သို့ြဟုတ် ထိန်းတကကာင်းတြးမြင်းတို့ကို ြြံရြါ။

 ြကကာတသးြီက ြုဂ္ဂလိြိုင် အဆင့်မြင့်ြညာတရးအဖွဲ့အစည်းြျား (HEIs)တို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့်

အြျ ိုးသားအဆင့်မြင့်ြညာတရးဥြတဒ (the National Higher Education Law) ကို ြူကကြ်းတရးဆွဲ

ြဲ့ြါသည်။ DRA နည်းစနစ်ြှ အကကံမြုသည့် တလ့လာရန်တရွးြျယ်ရာြှု နည်းဗျူဟာကိ ု (sampling 

strategy)တွင် ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအားထည့်သွင်းထားတသာ်လည်း၊ ထိုအုြ်စုအား ြစ်ြှတ်ထားရသည်ြှာ

အလွန်ြက်ြဲြါသည်။ ထိုအုြ်စုြှ စစ်တြ်းနှင့်အင်တာဗျူး တမဖဆိုသူ တစ်ဦးတည်းသာ ရရှိြါသည်။

ထို့အမြင် စီးြွားတရး အကကံတြးလုြ်ငန်းကကီးြျားသည် လူြှုတရးသုတတသနကို မြုလုြ်ကကတသာ်လည်း

၎င်းတို့၏သုတတသနရလဒ်ြျား၏ အနည်းငယ်တသာ အစိတ်အြိုင်းကိုသာ အြျားမြည်သူသို့ ထုတ်

မြန်တြးကကြါသည်။ ထို့တကကာင့် ၎င်းတို့၏ သုတတသနထုတ်လုြ်ြှုနှင့် အကျ ိုးသက်တရာက်ြှုဆိုင်ရာ 

အြျက်အလက်ြျားကို ရှာတဖွရသည်ြှာ ြက်ြဲြါသည်။ ထို့တကကာင့် စီးြွားတရးအကကံတြးလုြ်ငန်းကကီး

ြျားြှ သုတတသီြျားအား တလ့လာြည့်သုတတသီ တရွးြျည်သည့် နည်းဗျူဟာ (sampling strategy)

ြှ ဖယ်ထုတ်ြစ်ြဲ့သည်။

47 အသိအြှတ်မြုလက်ြှတ်စနစ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်တာဝန်ရှိတသာ အြျ ိုးသားအသိအြှတ်မြုြှုနှင့်အရည်အတသွးအာြြံ
ြျက်တကာ်ြတီသည် ြုဂ္ဂလိကြညာတရးြံ့ြိုးသူြျားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမြင်းြရှိတသးြါ (Phyu 2018c) ။
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ကန့်သေ်ချက်များ
 အဓိကစိန်တြါ်ြှုြျားထဲြှ တစ်ြုသည် တလ့လာရန်အတွက် လူတရွးြျယ်ရာတွင် သုတတသီအုြ်စု

အားလုံးြှ ညီြျှသည့် ကိုယ်စားမြုြှု ရရှိတရးမဖစ်သည်။ ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားအကကား ဆက်စြ်ြှု 

တမြြုံကို တရးဆွဲမြင်း (stakeholder mapping)သည် နြူနာယူသည့်ြဟာဗျူဟာကို လြ်းညွှန်ြှုတြးရန်

 ရည်ရွယ်ြါသည်။ ဥြြာ၊ မြန်ြာ့သုတတသနစနစ်တွင် ြည်သူြျားသည် အဓိကလှုြ်ရှား တဆာင်ရွက်

သူြျားမဖစ်ကကသနည်းဆိုသည်ကို သိရှိရန် လြ်းညွှန်တြးြါသည်။ သို့တသာ်လည်း အဆင့်မြင့်ြညာ

ဦးစီးဌာန၏ တင်းကကြ်သည့် တည်မြုမြင်းလုြ်ငန်းစဉ်ြျား၊ ရန်ြုံတငွနှင့် အြျနိ် အကန့်အသတ်ရှိမြင်း၊ 

သက်ဆိုင်သည့် အြျက်အလက်ြျားအား လက်လှြ်းြှီြှု အားနည်းမြင်းနှင့် သုတတသနစီြံကိန်းနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် အြျက်အလက်ြျားရရှိရန် ြက်ြဲမြင်းြျားတကကာင့် ဤတလ့လာြှုအတွက် အသင့်တလျှာ်

ဆုံးတသာ နြူနာတကာက်ယူသည့်နည်းလြ်း (sampling method)ြှာ တဆင့်ြျင်း တိုးြျဲ့တရွးြျယ်ြှု 

(snowballing) နည်းလြ်း မဖစ်ြါသည်။ ထို့အမြင် တဒသဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်ြျားတွင် မြုလုြ်သည့်

သုတတသနြျားရှိကကတသာ်လည်း၊ တဖါ်မြြါ အကန့်အသတ်ြျားတကကာင့် စစ်တြ်းတကာက်ယူကာ

တတွ့ဆုံတြးမြန်းြဲ့သည့် သုတတသီြျားြှာ ြန္တတလးနှင့် ရန်ကုန်ဖြို့ြျားြှ အဓိကမဖစ်တနြါသည်။ 

ခြင်းြျက်အတနမဖင့် ထိုဖြို့နှစ်ဖြို့မြင်ြတွင် တနကကသည့် ြညာတရး ကဏ္ဍြှြဟုတ်သည့် သုတတသီ  

သုံးဦးကို Skype ြှတဆင့် တတွ့ဆုံတြးမြန်းြဲ့ြါသည်။ 

 သုတတသနအဖွဲ့သည် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအား စီြံကကီးကကြ်သူြျားနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်

သူြျားအား တတွ့ဆုံနိုင်ရန် ရက်ြျနိ်းယူရာတွင်လည်း အြက်အြဲြျား ကကုံတတွ့ကကရြါသည်။  

ထို့အမြင် သုတတသနစနစ်တွင် ြါဝင်တဆာင်ရွက်တနကကသူ အားလုံး၊ အထူးသမဖင့် မြန်ြာသုတတသီြျား

၏ သုတတသနစနစ်အတြါ် ၎င်းတို့၏ ရှုတထာင့်ြျားနှင့်ြတ်သက်ဖြီး မြည့်စုံစွာနားလည်သတောတြါက်

ရန် အားထုတ်မြင်းသည် ြက်ြဲတသာ လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ်မဖစ်သည်။ ြက်ြဲရသည့်အဓိကအတကကာင်း

အရင်းြှာ စနစ်အတွင်း ကကုံတတွ့ရသည့် စိန်တြါ်ြှုြျားကို တဖါ်ထုတ်တမြာဆိုရန် တမဖဆိုသူတစ်ဦးြျင်း

စီ၏ တွန့်ဆုတ်ြှု သို့ြဟုတ် သုတတသနစနစ်တွင် ြါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အရာြျားနှင့်ြတ်သက်ဖြီး 

၎င်းတို့၏နားြလည်ြှုတို့ မဖစ်သည်။ ြထြအတကကာင်းအရင်းြှာ HEI သုတတသီြျားတွင် ြိုြိုအမဖစ်

ြျားသည်။ အစိုးရ၀န်ထြ်းြျားမဖစ်တသာတကကာင့် အစိုးရြူဝါဒြျားအား တဝဖန်ြါက ၎င်းတို့၏ ရာထူး

တိုးတက်ြှု အလားအလာြျားအတြါ် ဂယက်ရိုက်ြံရြည်ကို စိုးရိြ်တသာတကကာင့် ြူဝါဒြျားကို တဝဖန်

ြှုမြုလုြ်ရန် ၎င်းတို့ တွန့်ဆုတ်ကကြါသည်။ ထိုအတနအထား (dynamic)အား တနာက်ြံအတမြအတန

သုံးသြ်မြင်း (contextual analysis)နှင့် ြါဝင်ြတ်သက်သူြျား အကကား ဆက်စြ်ြှုတမြြုံကို တရးဆွဲမြင်း 

(stakeholder mapping)အြန်းတွင် တဆွးတနွးထားြါသည်။ ၎င်းတို့၏ သုတတသနြျားကို အားတြးရန်

 အတမြြံအတဆာက်အအုံ သို့ြဟုတ် ြူဝါဒ ြရှိသတလာက် နည်းြါးတနတကကာင်း အတထာက်အထားြျား

အရ ရှင်းလင်းစွာတဖာ်မြတနသည်။ 

 ထို့တကကာင့် ကန့်သတ်ြျက်ြျားသည် သုတတသနစနစ်ြျားအား (ဤတလ့လာြှု၏) တိုင်းတာ

တရတွက်ြှုနှင့် သိြ်ြသက်ဆိုင်ေဲ၊ သုတတသနတွင် ြါဝင်တမဖဆိုကကသူ အုြ်စုတစ်စုအား စစ်တြ်း

တကာက်ယူြှုြှ ရရှိသည့် အြျက်အလက်ြျားနှင့် ထိုအုြ်စုအား အတသးစိတ်အင်တာဗျူးမြင်းြှ တတွ့ရှိ
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ြျက်ြျားအကကား ကွာမြားတနကကမြင်းနှင့် ဆက်စြ်တနြါသည်။ 

 ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားအကကား ဆက်စြ်ြှုတမြြုံကို တရးဆွဲမြင်း (stakeholder mapping)နှင့်

အတသးစိတ်အင်တာဗျူးြျားတွင် တြါ်ထွက်လာသည့်အတိုင်း ြိုြိုကျယ်မြန့်သည့် စိန်တြါ်ြှုတစ်ရြ်

သည် အလွတ်သတောကွန်ရက်ြျားမဖင့် စစ်တြ်းတကာက်ယူသည့်အြါ လူြှုတရးြညာသုတတသီြျား၏

 ယုံကကည်ြှုရရှိရန် ြက်ြဲမြင်းမဖစ်ြါသည်။ ဤမြဿနာကို တမဖရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျား

နှင့် အမြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့် အကကိြ်အတရအတွက်နှင့် ဆက်သွယ်ြှုနည်းလြ်းြျားနှင့်ြတ်သက်

သည့် တြးြွန်းတစ်ြုအား သုတတသီြျားကို တြးမြန်းြဲ့ြါသည်။ သုတတသနဒီဇိုင်းနှင့်တနာက်ဆက်တွဲ

စစ်တြ်းြျား၏ အားနည်းြျက်တနာက်တစ်ြုြှာ၊ တနာက်ြံအတမြအတနအား သုံးသြ်မြင်း (contextual 

analysis)နှင့် ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားအကကား ဆက်စြ်ြှုတမြြုံကို တရးဆွဲမြင်း(stakeholder mapping)

တို့တွင် တဖာ်မြတနသည့် “ြညာတရး အဖွဲ့အစည်းြျားက သုတတသနစနစ်အား တြာင်းနှင်တနသည်

ဟူတသာ အတမြြံယူဆြျက်”သည့် မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် ြှန်ကန်ြှုြရှိမြင်း မဖစ်သည်။ 

 DRA ြူတောင်သည် စုံစြ်းစစ်တဆးြှုကို အတမြအတန (ဤတနရာတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အတမြအတန) 

နှင့် လိုက်တလျာညီတထွ မဖစ်တစရန်အတွက် တမြာင်းလွယ်မြင်လွယ်ရှိတသာ်လည်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံ၏

သုတတသနစနစ်အား နိုင်ငံတကာက လက်ြံထားသည့် အညွှန်းကိန်းြျားနှင့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းြျား

နှင့် အညီတိုင်းတာမြင်းသည် ဤတလ့လာြှု၏ ဆန်းစစ်သုံးသြ်ြျက်တွင် သိြ်အလုြ်ြမဖစ်ြါ။ မြန်ြာ

နိုင်ငံသည် လူြှုသိြ္ပံနယ်ြယ်သို့ အလွန်တနာက်ကျြှ တရာက်ရှိလာမြင်းမဖစ်ဖြီး မြန်ြာနိုင်ငံအတွက်

အညွှန်းကိန်းြျားစွာတို့သည် နိုင်ငံတကာအစီရင်ြံစာ အြျားစုတွင် ြြါဝင်ကကြါ။ ယုံကကည်စိတ်ြျရ

တသာ အြျက်အလက်ြျားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်တသာ အညွှန်းကိန်း

ြျား ရှိြတနမြင်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လူြှုသိြ္ပံ သုတတသနစနစ်၏ လက်ရှိအတမြအတနကို ြတိကျ

သည့် ြန့်ြှန်းတွက်ြျက်ြှုကို မဖစ်တစနိုင်ြါသည်။ ထို့အမြင်၊ ဤတလ့လာြှု၏ အစြိုင်းတွင် ရရှိသည့်  

(အထူးသမဖင့် သုတတသီြျားထံြှ ရရှိသည့်) တုန့်မြန်ြျက်ြျားသည် သုတတသနစနစ်၏ လက်ရှိ စွြ်း

ဆာင်ရည်အတြါ် အမြုသတောြိုတဆာင်သည့် အကဲမဖတ်ြျက်ကို မဖစ်တစနိုင်ြဲ့ြါသည်။ ၄င်းတို့၏အမြင်

ြျားသည် နိုင်ငံတကာြှ ြညာတရးကျွြ်းကျင်သူြျားနှင့် အကကံတြးြျား48 ၏ အဆိုးမြင်တသာ တတွ့ရှိ

ြျက်ြျားထက် မြန်ြာ့သုတတသနစနစ်အား ြိုတကာင်းသည့် သတောထားအမြင်ကို တဖါ်မြတနြါသည်။ 

ဤသို့ အတကာင်းမြင်တနကကမြင်းြှာ အမြားသုတတသနစနစ်ြျားကို မြင်တတွ့ဖူးမြင်း ြရှိတသာတကကာင့်

 မဖစ်နိုင်ြါသည်။

 ထင်မြင်ြှုကို တကာက်ယူသည့် စစ်တြ်းြျား၏ အားနည်းြျက်ြျားတကကာင့်၊ ဤတလ့လာြှုသည်

အတသးစိတ်တြးမြန်းသည့် ြျက်နှာြျင်းဆိုင် အင်တာဗျူြျားကို ြိုဖြီး အားထားြဲ့ြါသည်။ စစ်တြ်း

တွင် အဓိြ္ပာယ်မြည့်ဝသည့် တဆွးတနွးြှုြျားကို ြိုဖြီး မြုလုြ်နိုင်ရန်အတွက် တည်တဆာက်ထားသည့်

တြးြွန်းြျားကို ဆက်ဖြီး အတသးစိတ်ထြ်ြံတြးမြန်နိုင်ရန်အတွက် အင်တာဗျူးတြးြွန်းအရှင(်struc-

tured interview question)ြျားကို ထြ်မဖည့်ကာ တြးမြန်းြဲ့ြါသည်။ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအား

စီြံြန့်ြွဲသူြျားနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားကို စစ်တြ်းတကာက်ယူရာတွင် အလွန်အြင်း လွယ်လွယ် 

48 ထိုနိုင်ငံတကာြှြညာတရးကျွြ်းကျင်သူြျားနှင့် အကကံတြးြျားအား မြန်ြာ့သုတတသနစနစ်အား ြွဲမြြ်းစိတ်မဖာရန်
အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားြှ ငှားရြ်းထားသည့် သူြျားမဖစ်သည်။
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အတမဖတြးမြင်းကို တရှာင်ရှားနိုင်ရန်နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သုတတသနစနစ်အတမြအတနကို ြိုဖြီး အနက်

မြည့်ဝသည့် အဓိြ္ပာယ်တကာက်ယူြျား ရရှိရန်အတွက် ြျက်နှာြျင်းဆိုင် တတွ့ဆုံတြးမြန်းမြင်းြျား

ကိုမြုလုြ်ြဲ့သည်။ တမဖကကားသူြျား၏ ယုံကကည်ြှုကို ရရှိရန်နှင့် ြိုြိုတိကျတသာ ရုြ်ြုံလွှာကို ရရှိရန်

အတွက် ဤအင်တာဗျူးြျားကို အကကီးတန်းအဖွဲ့၀င်ြျားက မြုလုြ်ြဲ့ြါသည်။ ြိုြိုြွင့်လင်းသည့် 

တုံ့မြန်ြှုြျား ရရှိရန်အတွက် တဆွးတနွးြျက်နှင့် အြျက်အလက်ြျားကို လျှ ို့ဝှက်စွာ ထိန်းသိြ်းြါသည်။ 

 ဤကန့်သတ်ြျက်ြျားသည် အြျက်အလက် တကာက်ယူသည့်အဆင့်တွင် တြါ်တြါက်လာ

ကကဖြီး ြိုြိုထင်ရှားလာြဲ့ြါသည်။ ဤတလ့လာြှုသည် လူြှုသိြ္ပံသုတတသန ရှုြင်းကို စနစ်တကျ

တင်မြသည့်ြထြဦးဆုံး ကကိုးြြ်းြှုမဖစ်သည်။ ဤတလ့လာြှုြျ ိုး တနာက်တစ်ဆင့်မြုလုြ်သည့်အြါ

သုတတသနစနစ် အတကကာင်း ဖတ်ဆက်ရန်နှင့် သတောတရားြျား၊ အညွှန်းကိန်းြျားနှင့် ကိရိယာ

ြျားကို သုတတသီြျား လိုအြ်သလို ြျနိ်ညှိနိုင်တစရန်အတွက် ဤတလ့လာြှုအား အသုံးမြုသင့်သည်။ 

ဤတလ့လာြှုသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သုတတသနမြုလုြ်မြင်း၊ သုတတသနတတွ့ရှိြျက်ြျား ြျ ံ့နှံ့မြင်းနှင့်

အသုံးမြုမြင်းတို့နှင့်ဆိုင်သည့် လူြှုသိြ္ပံရှုြင်း (အြင်းအကျင်း)ကို ြထြဆုံး စနစ်တကျတလ့လာြှု

အမဖစ် ဆက်ရှိတနဖြီး၊ တိုင်းမြည်အတွင်း ‘သုတတသနအတြါ် သုတတသနမြုလုြ်မြင်း’ြျ ိုးတစ့ြျားကို

ကိုယ်စားမြုတနသည်။
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၁၉၆၉ ြုနှစ်၊ ဒီဇင်ောလထုတ် မြန်ြာနိုင်ငံသုတတသနအသင်း ဂျာနယ် 
ြျက်နှာဖုံး (GNLM - တြလ ၁၂ရက်၊ ၂၀၁၆ ြုနှစ် သတင်းစာြှ) 
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အခန်း (၄) 
DRA မူကောင်
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အဓိကအချက်များ
• မြန်ြာနိုင်ငံရှိ သုတတသီ ၇၅ ရာြိုင်နှုန်းသည် အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်သည်။

• ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျားသည် သုတတသနအတွက် အြျနိ်အနည်းသာ အသုံးမြုကက 

သည်။ အတကကာင်းြှာ ၎င်းတို့သည် စီြံြန့်ြွဲြှု တာဝန်ြျား၊ တကျာင်းသားြျား၏ ကကီးကကြ်

ြှု သို့ြဟုတ် တက္ကသိုလ်ဌာနြျား၌  ြျားမြားသည့် သင်ကကားတရး အလုြ်ြျားမဖင့် ဝန်ြိတန

တသာတကကာင့် မဖစ်သည်။

• ၂၀၁၁ ြုနှစ်တွင် ဆက်သွယ်တရးကဏ္ဍအား လွတ်လြ်ြွင့်တြးလိုက်သည့်အြျနိ်ကစ၍ အင်တာ

နက် အသုံးမြုြှုသည် အြုအြါ ြိုြိုကျယ်မြန့်လာဖြီ မဖစ်တသာ်လည်း၊ ြညာတရးဆိုင်ရာစာတြ်း

ြျားနှင့် အရင်းအမြစ်ြျားအတွက် ြညာတရးဂျာနယ်ြျားနှင့် စာကကည့်တိုက်ြျားအား ဥြတဒနှင့်

အညီနှင့် တရားဝင် ဝင်တရာက်သုံးစွဲနိုင်ြှုြှာ အကန့်အသတ် ရှိတနဆဲမဖစ်၏။

• လက်ရှိတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ လူြှုတရးသုတတသနအဖွဲ့ သို့ြဟုတ် အြျ ိုးသား သုတတသနြူဝါဒ ြရှိ

ြါ။

• မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြုံြှန် သုတတသီအြျင်းြျင်း သုံးသြ်တဝဖန်သည့်စနစ် (peer review system)  

ြရှိြါ။ ထိုအြျက်သည် သုတတသန အရည်အတသွးနှင့်ြတ်သက်သည့် တမြာဆိုတဆွးတနွးြှု ကင်းြဲ့

တနမြင်းကို တဖါ်မြတနြါသည်။ 

• တဒသြံ သုတတသီအြျားစုသည် ြွဲမြြ်းစိတ်မဖာြှုဆိုင်ရာ နည်းစနစ်ြျားနှင့် အြျက်အလက်

ြျားကို အနက် အဓိြ္ပာယ်တကာက်ယူြှုဆိုင်ရာ စွြ်းရည် နည်းတနတသးမြင်းတကကာင့် မြည်ြအဖွဲ့

အစည်းြျားတွင် လုြ်ကိုင်တနသည့် နိုင်ငံမြားသုတတသီြျား၏ လက်တထာက်ြျားအမဖစ် လုြ်ကိုင်

တနကကသည်။

• သုတတသန အဖွဲ့အစည်းတစ်ြုြျင်းစီက မြုလုြ်သည့် သုတတသန တလ့လာြှုြျားနှင့် “မြန်ြာနိုင်ငံ

၏ တရရှည်တည်တံ့ြိုင်ဖြဲဖြီးဟန်ြျက်ညီတသာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုစီြံကိန်း” (Myanmar Sustaina-

ble Development Plan) ကဲ့သို့ အြျ ိုးသားစီြံကိန်းြျားတွင် ြျြှတ်ထားသည့် နိုင်ငံတတာ်အဆင့်

နှင့် မြည်နယ်အဆင့် ဦးစားတြးြှုြျားအကကား ညှိနှိုင်းြှု ြရှိြါ သို့ြဟုတ် အနည်းငယ်သာရှိသည်။

• သုတတသနြညာရှင်ြျားအား ၎င်းတို့၏ သုတတသန တတွ့ရှိြျက်ြျားကို လူြှုြီဒီယာြှတဆင့်

တဆွးတနွးမြင်းကို အားြတြးြါ။ ဤသို့မဖင့် တဖ့စ်ေွတ်ြ်ြှတဆင့် သုတတသနအတထာက်အထား  

ြျား ြျ ံ့နှံ့နိုင်ြှု အလားအလာသည် ကန့်သတ်ြံရြါသည်။

 

 ဤအြန်းသည် DRA ြူတောင်ကို သုံး၍ သုတတသနမြုလုြ်မြင်း၏ အဆင့်သုံးဆင့်ြါဝင်

သည့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ သုတတသနစနစ်တစ်ြုလုံးကို စစ်တဆးထားြါသည်။ ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြျား

တွင် အရည်အတသွး ရှိဖြီး ြူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီြှုရှိတသာ သုတတသနမြုလုြ်ြှု၏ အာသားြျက်ြျား၊

အားနည်းြျက်ြျား၊ စိန်တြါ်ြှုြျားနှင့် အြက်အြဲြျားအား စနစ်တကျ သုံးသြ်စိတ်မဖာနိုင်တစတသာ

ြိုင်ြာသည့် (တကာင်းစွာ တရွးြျယ်ထားသည့်) အညွှန်းကိန်းြျားမဖင့် DRA ြူတောင်ကို တည်တဆာက်

ထားြါသည်။ တကာက်ယူရရှိသည့် အြျက်အလက်ြျားကို ြွဲမြြ်းစိတ်မဖာသုံးသြ်ရာတွင်စစ်တြ်းြျား
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နှင့် အတသးစိတ်အင် တာဗျူးြျားြှ ရရှိတသာရလဒ်ြျားနှင့် လက်လှြ်းြှီသည့် အမြားနိုင်ငံတတာ်အဆင့်

အြျက်အလက်ြျားနှင့် သတင်းြျားကို ကျယ်ကျယ်မြန့် မြန့်  အသုံးမြုထားြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် 

မြည့်စုံတိကျတသာ အြျက်အလက်ြျား ရရှိအသုံးမြုရန် ြလွယ်တသာတကကာင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း

ြျား သို့ြဟုတ် အလှူရှင်တအဂျင်စီြျား ကဲ့သို့တသာ အမြားရင်းမြစ်ြျားြှ သတင်းအြျက်အလက်ြျား

ကို အသုံးမြုဖြီး တလ့လာဆန်းစစ်ြှု မြုလုြ်ထားြါသည်။ 

တအာက်ြါ အြန်းြျားသည် သုတတသနစက်ဝိုင်း (research cycle)၏ အဆင့်သုံးဆင့်ကို အတမြြံဖြီး၊ 

ထုတ်လုြ်ြှု၊ ြျ ံ့နှံ့ြှုနှင့် အသုံးြျြှုဆိုဖြီး အြိုင်း သုံးြိုင်း ြွဲထားသည်။ 

၄၊၁။ ထုေ်လုပ်မှု
သုကေသန သွင်းအားစုများ
 ယူနက်စကို စာရင်းအင်းအဖွဲ့အစည်း (UIS)၏ အြျက်အလက်ြျားအရ ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင်

လူဦးတရ ၁ သန်း လျှင် အြျနိ်မြည့်သုတတသီ ၂၉ ဦး ရှိသည် (UIS n.d)။ အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံြျားနှင့်  

နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ြါက၊ ၂၀၁၆ ြုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ လူဦးတရတစ်သန်းလျှင် အြျနိ်မြည့်သုတတသီ ၁,၂၁၀ 

ဦးရှိသည်။ ဤအတရအတွက်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံထက် သုတတသီဦးတရ အဆ ၄၀ နီးြါး ြျားမြားသည်။ 

အလားတူြင်၊ ဗီယက်နြ်နိုင်ငံရှိ သုတတသီဦးတရြှာ မြန်ြာနိုင်ရှိ သုတတသီဦးတရထက် ၂၄ ဆြန့်

ြျားမြားသည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင် ဗီယက်နြ်နိုင်ငံတွင် လူတစ်သန်းတွင် သုတတသီ ၇၀၁ ဦးရှိသည်။  

(ြုံ ၂ ကို ကကည့်ြါ။) နိုင်ငံတတာ်အဆင့်ရှိ လူြှုသိြ္ပံသုတတသီဦးတရကို တလာတလာဆယ်တွင် ြြန့်ြှန်း

နိုင်ြါ။ တရှ့အြန်းြျားတွင် တဖာ်မြြဲ့သည့်အတိုင်း၊ သုတတသနစာတြ်းတစ်ြျ ိုးြျ ိုးကို တရးသား

သည့် ြညာတရးဝန်ထြ်းြျားသည် စုစုတြါင်း ဝန်ထြ်းဦးတရး၏ ၁၀ ရာြိုင်နှုန်းထက်နည်းတကကာင်း 

အဆင့်မြင့်ြညာဦးစီးဌာနြှ တင်မြြဲ့သည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သုတတသီြျား၏ ၇၅ ရာြိုင်နှုန်းသည် အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 

အြျ ိုးသြီး သုတတသီ ရာြိုင်နှုန်းသည် ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြျားကကားတွင် ထူးထူးမြားမြား မြင့်ြားတနသည်။ 

ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နြ်တို့တွင် အြျ ိုးသြီးသုတတသီ အြျ ိုးြှာ ၅၅ ရာြိုင်နှုန်းနှင့် ၄၅ ရာြိုင်နှုန်း အသီးသီး

မဖစ်ကကသည်။ ဤရာြိုင်နှုန်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ရလဒ်ြျားနှင့် ကိုက်ညီသည်။ ကျွန်ုြ်တို့တတွ့ရှိြျက်

ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သုတတသီ ၇၀ ရာြိုင်နှုန်းြန့်သည် အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်ကကသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ 

သုတတသီြျားထဲတွင်  အြျ ိုးသြီးသုတတသီြျား၏ ြါဝင်ြှုအြျ ိုးအစားသည် ထူးထူးမြားမြား မြင့်ြား

တနမြင်းြှာ အံ့ကသစရာ ြဟုတ်ြါ၊ အေယ်တကကာင့်ဆိုတသာ် အြျ ိုးသြီးြျားသည် HEIs အဆင့်အားလုံး

ကို အြျ ိုးသြီးြျားက လွှြ်းြိုးထားတသာတကကာင့် မဖစ်သည်။ ဤသို့မဖစ်ရမြင်းြှာ တက္ကသိုလ်၀င်ြွင့်ရ

သူြျားထဲတွင် တကျာင်းသူ အြျ ိုးအစား မြင့်ြားြှုတကကာင့်မဖစ်သည်။ အစိုးရအဆင့်မြင့် ြညာတကျာင်း

 (HEIs)အားလုံးရှိ ြထြနှစ်တကျာင်းသားတကျာင်းသူြျား၏ ၆၁ ရာြိုင်နှုန်းသည် တကျာင်းသူြျား မဖစ်

ကကသည်။ တက္ကသိုလ်စတက်ကကသည့် တကျာင်းသားတကျာင်းသူြျားတွင် တကျာင်းသားဦးတရ ြျားမြား

လာတစရန်အတွက် အစိုးရက စီြံတဆာင်ရွက်တနသည့်ကကားြှ ဤသို့ တကျာင်းသူဦးတရ ြျားမြားတန

မြင်းမဖစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်ြွင့်တလျှာက်ထားသူြျားအား တရွးြျယ်သည့်အြါ တကျာင်းသားြျားကုိ
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ဦးစားတြး တရွးြျယ်သည့် အနည်းငယ်တသာနိုင်ငံြျားထဲတွင် မြန်ြာနိုင်ငံြါဝင်သည်။ တက္ကသိုလ်တွင်

တက်တရာက်သင်ကကားနိုင်သည့် ောသာရြ်ြျားအတွက် လိုအြ်သည့် အြှတ်သတ်ြှတ်ြျက်သည်

တကျာင်းသူြျားနှင့် တကျာင်းသားြျားအတွက် ြတူညီကကြါ။ အထူးသမဖင့် ဖြိုင်ဆိုင်ြှု မြင့်ြားတသာတဆး

တက္ကသိုလ်နှင့် စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်ြျားအတွက် တကျာင်းသူြျား၏ ဝင်ြွင့်အြှတ်ြှာ တကျာင်းသား

ြျား၏ ဝင်ြွင့်အြှတ်ထက် အလွန်မြင့်ကကသည်။ တရွးြျယ်ြှုြျားကကသည့် ောသာရြ်တိုင်းအတွက်

 တကျာင်းသူြျား၏ ဝင်ြွင့်အြှတ်ြှာ ထိုတူညီသည့် ောသာရြ်အတွက် တကျာင်းသားြျား၏ ဝင်ြွင့်

အြှတ်ထက် ြိုြျားြါသည်။ ကျားြြွဲမြားတဖါ်မြထားသည့် တက္ကသိုလ်ေွဲ့ရနှုန်းကို ြရရှိနိုင်တသာ်

လည်း၊ အစိုးရစာရင်းဇယားြျားအရ ေွဲ့ရသူအားလုံးတြါင်း၏ ၈၂ ရာြိုင်နှုန်းနှင့် HEIs ရှိ သင်ကကား

တရးဝန်ထြ်းြျား၏ ၈၀ ရာြိုင်နှုန်းသည် အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်ကကသည် (CESR 2012)။ 

 ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင် ောသာရြ်အားလုံးြှ မြန်ြာသုတတသီြျား၏ ၃၀ ရာြိုင်နှုန်းတကျာ်သည် 

ြါရဂူေွဲ့ (PhD) ရထားကကသည်။ ထိုရာြိုင်နှုန်းသည် တဒသတွင်းနိုင်ငံြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အလွန်

မြင့်ြားသည် (UIS n.d.)။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သုတတသီစုစုတြါင်း၏၂၃ ရာြိုင်နှုန်းသည် ြါရဂူေွဲ့ ရရှိထား

ကကဖြီး၊ ဗီယက်နြ်နိုင်ငံတွင်ြူ ၁၂ ရာြိုင်နှုန်းသာ ြါရဂူေွဲ့ရကကြါသည်။ သို့တသာ် ဤအြျက်အလက်

ြျားသည် ြါရဂူေွဲ့အစီအစဉ်ြျားနှင့်သုတတသနအရည်အတသွးြျားကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းြျားနှင့်ကိုက်

ညီတအာင် ထိန်းသိြ်းထားသည့် ြတ်ဝန်းကျင်တွင် စနစ်တကျတလ့ကျင့် သင်ကကားတြးမြင်းြံရသည့်

ြါရဂူေွဲ့သူြျား၏ ရာြိုင်နှုန်းနှင့်ြတ်သက်ဖြီး ြည်သည့်အြျက်အလက်ြှ ြတဖါ်မြြါ။ အြှန်အားမဖင့်၊ 

မြန်ြာအစိုးရသည် ြါရဂူေွဲ့တကျာင်းသားဦးတရကို သြိုင်းတစ်တလျှာက် အကကိြ်ကကိြ် ြျယ်လှယ် တဖါ်

မြ ြဲ့ကကြါသည်။ စစ်အစိုးရလက်တအာက်တွင် နိုင်ငံြိုင်တက္ကသိုလ် ြျားြှ ြါရဂူေွဲ့ြျားကို တြါတြါြျား

ြျား တြးအြ်ရန် ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန (MOE) က ကကိုးြြ်းြဲ့ဖူးြါသည်။ ဤသို့မြုလုြ်မြင်းြှာ ထိုနှစ်

ြျားအတွင်း နိုင်ငံတကာြညာတရးဖလှယ်တရး အစီအစဉ်ြျားကို ရြ်ဆိုင်းထားတသာတကကာင့်မဖစ်၏။ 

အလားတူြင်၊ ၂၀၁၂ ြုနှစ်တွင် ြညာတရးဝန်ကကီးဌာနသည် PhD တကျာင်းသား ၂၀၀၀ ြန့်ကို 

တက္ကသိုလ်ရှစ်ြုတွင် ဝင်ြွင့်မြုြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် UIS ၏ အြျက်အလက်ြျားအရ မြန်ြာနိုင်ငံသည ်

၂၀၁၁ ြုနှစ်တွင် PhD ေွဲ့အတွက် ြညာရှင် ကိုးဦးကိုသာ မြည်ြသို့ တစလွှတ်ြဲ့သည်ဆိုသည့်အြျက်

က PhD ေွဲ့ အြျားစုသည် နိုင်ငံတွင်း တက္ကသိုလ်ြျားြှ တြးအြ်မြင်းမဖစ်တကကာင်း တဖါ်မြတနသည်

(ADB 2013)။
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ပုံ (၂) - လူဦးကရ ေစ်သန်းေွင်ရှိသည့် သုကေသီအကရအေွက် (ကေသေွင်နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှု)

    လူဦးတရတစ်သန်းလျှင်သုတတသီ အတရအတွက်

အြျက်အလက် အရင်းအမြစ်။ UIS n.d.

 
 လက်ရှိတွင်၊ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သုတတသနနှင့်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုအတွက် အစိုးရအသုံးစရိတ်

(GERD) သည် နိုင်ငံတတာ်အဆင့်၌ြင် သတင်းအြျက်အလက် ြရှိြါ။ ရရှိသည့် တစ်ြုတည်းတသာ

အြျက်အလက်မဖစ်သည့် UIS အြျက်အလက်ြျားအရ ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင် သုတတသနနှင့် ဖွံ့ဖဖိုး

တိုးတက်ြှုအတွက် အသုံးစရိတ်၏ ၇၈.၇၅ ရာြိုင်နှုန်းအား အစိုးရဌာနြျားအတွက် ြွဲတဝြျထားတြးဖြီး

 ကျန်ြြာဏ(၂၁.၂၅ ရာြိုင်နှုန်း)အား အဆင့်မြင့်ြညာတရးသို့ ြွဲတဝြျတြးြါသည်။ အစိုးရအသုံးစရိတ်

 ရရှိရာအရင်းအမြစ်ြျားကုိ ထြ်ြံစူးစြ်းတလ့လာသည့်အြါ ၂၂.၅ ရာြိုင်နှုန်းသည် နိုင်ငံမြားတထာက်ြံ့

ြှုြှ ရရှိတကကာင်းတတွ့ရသည် (UIS n.d.)။

 ကဏ္ဍအလိုက် ြွဲတဝြျထားြှုနှင့်ြတ်သက်လျှင်၊ လူြှုသိြ္ပံ(social sciences)နှင့် လူြှုတရး

ောသာရြ် (humanities)ြျားသည် လက်ရှိကာလတွင် အစိုးရဦးစားတြးစာရင်း၏ တအာက်တမြ

တွင် ဆက်ရှိတနဆဲ မဖစ်သည်။ သုတတသနနှင့်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုအတွက် အစိုးရအသုံးစရိတ် (GERD)

ြွဲတဝထားြှုကို ကကည့်လျှင် ထိုအြျက်သည် ထင်ရှားသည်။ ၂၀၁၇ တွင်၊ ထိုအသုံးစရိတ်အားလုံးကုိ 

STEM (သိြ္ပံ, နည်းြညာ, အင်ဂျင်နီယာ, သြဂျာ) ောသာရြ်ြျားသို့ တြးထားသည်။ ၃၂.၆ ရာြိုင်နှုန်း

အား အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းြညာောသာရြ်သို့၊ ၃၂.၆ ရာြိုင်နှုန်းအား စိုက်ြျ ိုးတရးသိြ္ပံြျားသို့၊ ၃၀ 

ရာြိုင်နှုန်းြန့်အား တဆးသိြ္ပံြျားသို့၊ ၄.၂၂ ရာြိုင်နှုန်းအား သောဝသိြ္ပံောသာရြ်ြျားသို့ အသီးသီး

ြွဲတဝတြးထားြါသည ်(UIS n.d.)။ အြျ ိုးသားြညာတရး ြဟာဗျူဟာ စီြံကိန်း (NESP) ၂၀၁၆-၂၀၂၁ 

တွင် တဖာ်မြထားသည့်အတိုင်း ထိုောသာရြ်နယ်ြယ်ြျား၌ သုတတသနနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုကုိ

မြှင့်တင်ရန် အတလးထားြှုတကကာင့် ဤသို့ြွဲတဝြျထားြှုသည် အံ့ကသစရာြဟုတ်ြါ။ စီးြွားတရးနှင့်

လူြှုတရးြိုြိုဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးဟူတသာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏လက်ရှိရည်ြှန်းြျက်၏ အဓိကတြာင်းနှင်အား

အမဖစ်ြှတ်ယူထားသည့် သိြ္ပံနှင့် နည်းြညာြျားကို အာရုံစိုက်တသာ တက္ကသိုလ်ြျားတွင် သုတတသန 

စင်တာ အသစ်ြျားကို ြကကာတသးြီနှစ်ြျားအတွင်း တည်တဆာက်ြဲ့သည်။ ဤအြင်းအကျင်းသည်

မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် စိန်တြါ်ြှုတစ်ရြ်ကို မဖစ်တြါ်တစသည်။ ထိုစိန်တြါ်ြှုကို အလွန်

မြန်ြာ

ထိုင်း

ဗီယက်နြ်

၁၂၁၀

နိုင
်ငံ

၂၉

၇၁၀

၀       ၂၀၀     ၄၀၀     ၆၀၀     ၈၀၀    ၁၀၀၀   ၁၂၀၀   ၁၄၀၀
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တြတ်ြီတသာ သုတတသနကဏ္ဍရှိသည့် တိုင်းမြည်ြျားလည်း တမဖရှင်းတနကကရြါသည်။ ဤစိန်တြါ်ြှု

ြှာ မြဿနာတမဖရှင်းြှု သို့ြဟုတ် စိန်တြါ်ြှုတြာင်းနှင်းသည့် သုတတသနကို အတမြြံတသာ လူြှုသိြ္ပံ

ြဟုတ်သည့် ောသာရြ်ြျား အားတကာင်းတအာင် ကကိုးြြ်းြှု၏ အစိတ်အြိုင်းအမဖစ် လူြှုသိြ္ပံြျား

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရး ြူအား ြည်သို့ထည့်သွင်းတြါင်းစြ်ြည်နည်း ဟူသည့် စိန်တြါ်ြှုမဖစ်ြါသည်။  

ထိုစိန်တြါ်ြှုကို လက်တတွ့တွင် တမဖရှင်းတနကကတသာ်လည်း၊ ဥြြာ၊ အိုင်စီတီသုတတသီ ၂၅ ရာြိုင်နှုန်း

သည် လူြှုသုတတသနြျားကို မြုလုြ်တနကကတသာ်လည်း၊ သုတတသနနှင့် ြူဝါဒ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်

ြှု (research–policy engagement)ကို အားတကာင်းလာြှုဟူသည့် တိုင်းမြည်၏ြူဝါဒြျားနှင့်                   

အနာဂါတ်      တြျှာ်ြှန်းြျက်(Vision) သို့ြဟုတ်   အဆင့်မြင့်ြညာ (HEI)ကဏ္ဍ     မြုမြင် တမြာင်းလဲ

ရန် အတွက် အလှူရှင်ြျား၏ တထာက်ြံ့ြှုတို့၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ရြ် မဖစ်ြလာတသးြါ။

 သုတတသနလုြ်ငန်းအုြ်ြျုြ်တရးြှူးြျားနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားနှင့် မြုလုြ်သည့် အင်တာဗျူး

ြျားအရ၊ အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEIs)နှင့် အမြား အစိုးရသုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားအတွက်

ြွဲတဝြျတြးသည့် သုတတသနရန်ြုံတငွသည် အလွန်နည်းြါးတနရုံြက၊ တင်းကကြ်သည့် ေတ်ဂျက် 

စည်းကြ်းြျက်ြျားမဖင့်လည်း ြကကာြဏ ထိန်းြျုြ်ထားမြင်းတကကာင့် သုတတသန စီြံကိန်းြျားအား

စီြံြန့်ြွဲရသည်ြှာ အလွန်ြက်ြဲတနသည်။ ဤအြင်းအကျင်းသည် တမြာင်းလဲတနတသာ အတမြအတန

ြျား သို့ြဟုတ် ြူဝါဒလိုအြ်ြျက်နှင့် လိုက်တလျာညီတထွမဖစ်ရန် သုတတသနစီြံကိန်းြျား၏ လျှင်မြန်

စွာ အတမြာင်းအလဲလုြ်နိုင်စွြ်းနှင့် တရရှည် သုတတသနတလ့လာြှုြျားကို အကကီးအကျယ် ြျုြ်ြျယ်

ကန့်သတ်တနသည်။ သုတတသန စီြံကိန်းအြျားစုသည် မြင်ြအလှူရှင်ြျား၏ ရန်ြုံတငွမဖင့် တထာက်ြံ့

ထားမြင်းတကကာင့် အစီရင်ြံြှုလိုအြ်ြျက်ြျားကို မြည်တွင်းအာဏာြိုင်ြျားနှင့် တငွတကကးတထာက်ြံ့

သည့် အဖွဲ့ြျားစသည့် အဖွဲ့နှစ်ြျ ိုးတို့၏ လိုလားြျက်တို့နှင့် ကိုက်ညီတအာင် ညှိုနှိုင်းရသည့် အြို

တဆာင်း စိန်တြါ်ြှုကိုလည်း သုတတသနလုြ်ငန်း အုြ်ြျုြ်တရးြှူးြျားနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျား ရင်ဆိုင်

ကကရြါသည်။ 
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ပုံ (၃) သုကေသနနှင့်ြွံ့ငြိုးကရးအေွက် အစိုးရအသုံးစရိေ်များ ခွဲကဝချထားမှု

အြျက်အလက် ရင်းမြစ်။ UIS n.d

 

တနာက်ြံအတမြအတနြျားသုံးသြ်ြှုအြန်းတွင် တဖါ်မြြဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဆက်သွယ်တရးကဏ္ဍကို

တမဖတလျှာ့တြးလိုက်သည့် ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ စတင်ဖြီး ကွန်ြျူတာ သို့ြဟုတ် လက်ကိုင်ဖုန်းမဖင့် အင်တာ

နက်အသုံးမြုသူ ဦးတရသည် သိသိသာသာမြင့်တက်လာြဲ့ြါသည်။ ကြ္ဘာ့ေဏ်၏ အစီရင်ြံြျက်ြျား

အရ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ ဦးတရသည် ၂၀၁၀ မြည့်နှစ်တွင် လူဦးတရ၏ ၀.၂၅ ရာြိုင်နှုန်းြှ ၂၀၁၇ ြုနှစ်

တွင် ၃၀.၆၈ ရာြိုင်နှုန်းသို့ မြင့်တက်ြဲ့ြါသည် (ကြ္ဘာ့ေဏ် ၂၀၁၇)။ ဤအြျက်သည် “အင်တာနက်

သုံးစွဲြှုနှင့် ြတ်သက်၍ ‘အလွန်တကျနြ်သည်”ဆိုသည့် သုတတသီြျားအား စစ်တြ်းတကာက်ယူမြင်းြှ 

ရရှိသည့်တတွ့ရှိြျက်ကို တထာက်ြံတနြါသည်။

 တနာက်ြံအတမြအတနြျားအား သုံးသြ်ြှုအြန်းနှင့် ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားအကကား ဆက်စြ်ြှု 

တမြြုံကို တရးဆွဲမြင်း (stakeholder mapping) အြန်းတို့တွင်တဆွးတနွးထားသည့်အတိုင်း

အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEIs)သည် အဓိကဖြို့ကကီးနှစ်ြုမဖစ်တသာ ြန္တတလးနှင့်ရန်ကုန်တို့တွင်

စုခြုံကာ အတရအတွက်အြျားဆုံး တည်ရှိတနကကြါသည်။ (Institute of International Education 

2013; ဇယား ၆ ကို ကကည့်ြါ)။ မြည်နယ်နှင့် တိုင်းတဒသကကီးအသီးသီးရှိ လူဦးတရနှင့် အဆင့်မြင့်ြညာ

တကျာင်းြျား (HEIs) ြျ ံ့နှံ့တည်ရှိတနြှုကို တအာက်ြါ ဇယား (၆)တွင် တဖါ်မြထားသည်။

တဆးဝါးနှင့်ကျန်းြာတရး 
သိြ္ပံြျား30%

လူြှုသိြ္ပံြျား0.38%သောဝသိြ္ပံြျား4.2%

အင်ဂျင်နီယာနှင့်
နည်းြညာ 32.8%

စိုက်ြျ ိုးတရး သိြ္ပံြျား
32.8%
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ဇယား (၆) လူဦးကရပမာဏအချ ိုးအလိုက် အဆင့်ဖမင့်ပညာကကျာင်းများ(HEIs)များ၏ ကေသအလိုက် 
ဖပန့်နှံ့ေည်ရှိမှု (ဖပည်နယ်နှင့်ေိုင်းကေသကကီးအဆင့်)

အြျက်အလက် ရင်းမြစ်။ ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန ၂၀၁၂။ အလုြ်သြား၊ လူဝင်ြှုကကီးကကြ်တရးနှင့် မြည်

သူ့အင်အား ဝန်ကကီးဌာန ၂၀၁၅။

 ရန်ကုန်နှင့် ြန္တတလးမြင်ြရှိ တဒသြျားအတွင် အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား(HEIs) ြျ ံ့နှံ့တည်ရှိ

ြှုသည် ထိုတဒသြျားရှိ မြည်သူတို့၏ လက်ရှိ ဝင်တငွအဆင့် သို့ြဟုတ် လူဦးတရြြာဏတို့ အတြါ်တွင်

အတမြြံထားသည့်ြုံ ြတြါ်ြါ။ တနာက်ြံအတမြအတနြျားအား သုံးသြ်ြှုအြန်းတွင် တဆွးတနွးြဲ့သည့်

အတိုင်း အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEIs) တည်ရှိြှုသည် ယြင်အုြ်ြျုြ်တရးြျား၏ ဆုံးမဖတ်ြျက်

ြျားတြါ်တွင်သာ ြူတည်သည်။ ဇယား (၆)၏ တနာက်ဆုံးအကွက်တွင် မြထားသည့်အတိုင်း တစ်ြျ ို့

တဒသြျား (ကယားနှင့် ြျင်းမြည်နယ်၊ ထို့အတူ တနသဂာရီတိုင်း)တွင် HEIs ြျား (တစ်မြားတဒသြျားနှင့် 

နှိုင်းယှဉ်ြါက) ြိုြိုတည်ရှိတနကကသည်။ ဤတဒသြျားသည် လူဦးတရ နည်းြါးရုံသာြက စက်ြှုလုြ်ငန်း

ြျားတည်ရှိြှုြှာလည်း နည်းြါးကကသည်။ ထိုတဒသြျားတွင် တည်ရှိတနသည့် HEIs အတရအတွက်

သည်လူဦးတရနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ြါက အလွန်ြျားမြားတနမြင်းသည် အနည်းငယ် ထူးမြားတနြါသည်။ 

ထို့အမြင်ထိုတဒသြျားရှိ HEI ြျား၏ သုတတသနထုတ်လုြ်ြှုသည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ HEI သုတတသန

ြျား တရးသား မြုစုထုတ်လုြ်ြှုကို လွှြ်းြိုးထားတသာ ြန္တတလးနှင့် ရန်ကုန်ရှိ HEI ြျား၏ သုတတသန

အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား 

(HEIs) (ရာြိုင်နှုန်း)
လူဦးတရ (ရာြိုင်နှုန်း) အြျ ိုး

ဧရာဝတီတိုင်း 

ကြျင်မြည်နယ်

ကယားမြည်နယ် 
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ရှြ်းမြည်နယ်

စစ်ကိုင်းတိုင်း

တနသဂာရီတိုင်း 

ြဲြူးတိုင်း

ြတကွးတိုင်း

ြန္တတလးတိုင်း 

ရန်ကုန်တိုင်း 
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ထုတ်လုြ်ြှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် သိသိသာသာ နည်းြါးတနြါသည်။

 တနာက်ြံအတမြအတနြျားအား သုံးသြ်ြှုအြန်းနှင့် ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားအကကား ဆက်စြ်ြှု

တမြြုံကို တရးဆွဲမြင်း (stakeholder mapping) အြန်းတို့တွင် တဆွးတနွးထားသည့်အတိုင်း မြည်နယ်

တိုင်းတွင် အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEIs)ရှိတနတသာ်လည်း၊ လူငယ်ြျားကကားတွင် အတဝးသင်

ြညာတရးသည် အလွန်တရြန်းစားဆဲမဖစ်သည်။ အဓိကအတကကာင်းအရင်းြှာ အတဝးသင်ြညာတရး

၏ဝင်ြွင့်အြှတ်နည်းမြင်း၊ တအာင်ြျက်တကာင်းမြင်းနှင့် အြျနိ်မြည့် အလုြ်လုြ်နိုင်မြင်း တို့တကကာင့်

မဖစ်သည်။ သို့တသာ် အတဝးသင်ြညာတရးစနစ် မြုမြင်တမြာင်းလဲြှုတွင် လုြ်ကိုင်တနသည့် စီြံကိန်း

ြန်တနဂျာနှင့်တတွ့ဆုံတြးမြန်းြှုအရ အတဝးသင်ြညာတရးစနစ်၏ အားနည်းြျက်ြျားသည် မြင်နိုင်

သည့် အနာဂတ်ကာလအတွင်း မြဿနာဆက်မဖစ်တနနိုင်သည်။ 

ပုံ (၄) သုကေသနအေွက် အချနိ်ခွဲကဝကပးမှုအကပါ် ကကျနပ်ဖခင်း
သုတတသနအတွက် သင့်အြျနိ်ြွဲတဝတြးြှုသည် လုံတလာက်ြါသလား။

       

       လုံတလာက်ြါသည်     လုံတလာက်ြါသည်

 

       

အြျက်အလက် အရင်းအမြစ်။ DRA သုတတသန စစ်တြ်း

 

 အားလုံးခြုံတမြာရလျှင်၊ တမဖဆိုသူတစ်ဝက်ြန့်သည် သုတတသနနှင့်ဆိုင်သည့် လုြ်ငန်းြျား

အတွက် တစ်ြတ်လျှင် နှစ်ရက်ြှ သုံးရက်ြန့်အထိ သုံးစွဲကကသည်။ ၁၅ ရာြိုင်နှုန်းြန့်က သူတို့သည်

အြျနိ်မြည့်သုတတသနတွင် ြါ၀င်ြတ်သက်တနသည်ဟု ဆိုကကသည်။ သုတတသနအတွက် လက်ရှိြွဲတဝ

ြျထားတြးသည့်အြျနိ်နှင့် လုံတလာက်ြှု ရှိ၊ ြရှိ တြးမြန်းသည့်အြါ တမဖဆိုသူ တစ်ဝက်တကျာ်တကျာ်

(small majority)က အမြုသတော တုံ့မြန်ကကသည်။ အဆင့်မြင့်ြညာတရးကို အတမြမြုသည့်ြညာတရး

ကဏ္ဍြှ သုတတသီြျားသည် စိတ်တကျနြ်ြှု အနည်းငယ်သာရတကကာင်း၊ ၎င်းတို့သည် စီြံြန့်ြွဲြှု

တာဝန်ြျား၊ တကျာင်းသားြျား၏ သုတတသနြျားအား ကကီးကကြ်ရြှု သို့ြဟုတ် တက္ကသိုလ်ဌာနြျား

တမ
ဖဆ

ိုသ
ူဦး

တရ

၅၀

၄၀

၃၀

၂၀

၁၀

၀

ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျား ြညာရြ်ကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာ သုတတသီ



133

၏ သင်ကကားတရးတာဝန်ြျားမဖင့် ြကကာြဏ ဝန်ြိတနတကကာင်း တမြာမြကကသည်။ အဆင့်မြင့်ြညာတရး

ကဏ္ဍ၏ အုြ်ြျုြ်ြှုအဖွဲ့ြှ အဖွဲ့၀င်တစ်ဦး သတိမြုြိြဲ့သည့်အတိုင်း ြါတြာက္ခတစ်ဦးသည် ရာထူးတိုး

သွားြါက ြိုြိုကကီးြားတသာ အုြ်ြျုြ်တရးဆိုင်ရာတာ၀န်ြျားကို ြကကာြဏ တြးအြ်မြင်းြံရသမဖင့် 

သုတတသနစီြံကိန်းြျား ဆက်လုြ်ရန် သို့ြဟုတ် စာဆက်သင်ရန် အတမြအတနြတြးတတာ့ြါ။ အစိုးရ

တက္ကသိုလ်ြျားြှ ြညာရှင်ြျားအား မြည်သူ့ဝန်ထြ်းြျားဟု သတ်ြှတ်မြင်းတကကာင့်လည်း တစ်စိတ်

တစ်ြိုင်းမဖစ်ြါသည်။ 

ပုံ (၅) သေင်းနှင့်အချက်အလက်(ကေော)များ၏ မူလအရင်းအဖမစ်များသို့ လက်လှမ်းမီမှုအကပါ်
 ကကျနပ်ဖခင်း

သတင်းနှင့်အြျက်အလက်(တဒတာ)ြျား၏ ြူလအရင်းအမြစ်ြျားသို့ လက်လှြ်းြီြှု

 

 တယေုယျအားမဖင့် (ြညာတရးကဏ္ဍနှင့် ြညာရြ်ကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာ) သုတတသီ အြျားစု

သည် (soft research infrastructure)ြျားမဖစ်တသာ ကွန်ြျူတာြျား၊ စာကကည့်တိုက် အရင်းအမြစ်ြျား၊

သုတတသနတတွ့ရှိြျက်ြျားအား ြူြိုင်ြှတ်ြုံတင်မြင်းနှင့် စာကူးြျြှု (plagiarism)ကို စစ်တဆးသည့် 

တဆာ့ဖ်ဝဲနှင့် အီလက်ထတရာနစ်တဒတာအစု (datasets)ြျားအတြါ် စိတ်တကျနြ်ြှုရှိကကြါသည်။

 ထို့အမြင် တမဖဆိုသူ ၇၆ ရာြိုင်နှုန်းတကျာ်သည် ြူရင်းသတင်းအြျက်အလက်နှင့် တဒတာ

ြျားသို့ လက်လှြ်းြီြှုနှင့်ြတ်သက်ဖြီး တကျနြ်အားရကကသည်။ သို့တသာ် ဤတတွ့ရှိြျက်ြျားသည်

အတသးစိတ်တတွ့ဆုံတြးမြန်းမြင်းြျားြှရရှိတသာ အြျက်အလက်နှင့် အနည်းငယ်ဆန့်ကျင်တနသည်။

အြျ ို့တသာ တမဖဆိုသူြျားက အတမြြံအတဆာက်အအုံြမြည့်စုံမြင်း၊ အထူးသမဖင့် အွန်လိုင်းနိုင်ငံတကာ

ဂျာနယ်ြျား၊ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ စာအုြ်စာတြ်းြျားနှင့် တဒတာတေ့စ်ြျားသို့ လက်လှြ်းြြှီမြင်း၊

တက္ကသိုလ်စာကကည့်တိုက်ြျားအား အြျနိ်အကန့်အသတ်မဖင့် ဖွင့်လှစ်မြင်း၊ စာကကည့်တိုက်တွင်
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 စာအုြ်ြျား နည်ြါးမြင်း၊ ထိုစာအုြ်အြျားစုြှာ တြတ်တနာက်ကျတနမြင်းတို့သည် သုတတသန

အလုြ်ြျားကိုတကာင်းြွန်စွာ လုြ်ကိုင်တစနိုင်သည့် ြတ်ဝန်းကျင် ြဟုတ်တကကာင်း အတလးအနက်

ထား တမြာကကားြဲ့ကကသည်။ ထို့အမြင်၊ ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားအကကား ဆက်စြ်ြှု တမြြုံကို တရးဆွဲမြင်း 

(stakeholder mapping) အြန်းတို့တွင် တဖာ်မြြဲ့သည့်အတိုင်း၊ အဆင့်မြင့်ြညာတရးတွင် နှစ်တြါင်းြျား

စွာတည်ရှိတနတသာ တကျာင်သားြျား၏ ြိုးယူကူးြျြှု (plagiarism)မြဿနာသည် လူအြျားမြင်ကွင်း

သို့ ြကကာတသးြီကြှ တရာက်ရှိြဲ့သည်။ တနာက်ဆုံးအြျက်အတနမဖင့် တကျာင်းသားြျားအတွက် အီ

လက်ထတရာနစ် စာကကည့်တိုက် အြျက်အလက်စုတဆာင်းြှုြျား (datasets)ကို eLibrary Myanmar  

ြှတဆင့်တလာတလာဆယ်တွင် တည်တဆာက်တနြါသည်။ ထိုစီြံကိန်းအား ြွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း

တဖာင်တဒးရှင်း(Open Society Foundations) ၏ အဆင့်မြင့် ြညာတရး အတထာက်အကူမြု

အစီအစဉ်၂၀၁၃- ၂၀၁၉ ြှ တငွတကကးတထာက်ြံ့သည် (EIFL n.d.)။ ထို စီြံကိန်းတွင် တက္ကသိုလ် ၁၃ ြု 

ြါ၀င်ဖြီး တကျာင်းသား ၂၀၅,၀၀၀ တို့ အကျ ိုးြံစားကကရြါသည်။ 

 ြိုင်လုံတသာ သုတတသနစနစ်၏ အတရးြါတသာ အစိတ်အြိုင်းတစ်ြုြှာ သုတတသနတြါင်းစဉ်

ြျားနှင့် ဆိုင်သည့် ြဏာြ သိနားလည် သတောတြါက်ြှု ရရှိရန် သို့ြဟုတ် ကိုယ့်ောသာရြ်အတွင်း

 တိုးတက် မဖစ်ထွန်းြှုအသစ်ြျားအတကကာင်းကို သိရှိရန်အတွက် ြညာရြ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတြျားကုိ

 လက်လှြ်းြီမြင်း မဖစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အြုအြါ အင်တာနက်အသုံးမြုြှု ကျယ်မြန့်တနဖြီ

 မဖစ်တသာ်လည်း ြညာရြ်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ်ြျားနှင့် စာကကည့်တိုက်ြျားသို့ ဥြတဒနှင့်ညီညွတ်စွာနှင့်

 တရားဝင်စွာ ရယူသုံးစွဲနိုင်ြှုသည် အကန့်အသတ်ရှိတနတကကာင်းကို အင်တာဗျူးတမဖဆိုကကသူြျား

က အတလးအနက် တမြာကကားကကသည်။ သို့တသာ်လည်း ၁၉၉၆ ြုနှစ်ြှစတင်၍ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် 

ြည်သူြဆိုဖတ်ရှုနိုင်သည့် (open-access) သုတတသနစာတစာင် အတရအတွက်ြှာ တိုးြွားတနြါသည်။

၁၉၉၆ ြုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ သုတတသနတဆာင်းြါး ၁၆ တစာင် ထုတ်တဝြဲ့ရာ ထိုထဲြှ ၂ တစာင်သာ

 ြည်သူြဆို ဖတ်ရှုြွင့်ရသည် (SIR Methodology 2019)။ ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင် သုတတသနအစီရင်ြံစာ

 ၅၆၆ တစာင် ထုတ်တဝြဲ့ရာ ထိုစာတစာင်ြျား၏ ၃၆.၇ ရာြိုင်နှုန်းသည် ြည်သူြဆို ဖတ်ရှုြွင့်ရသည် 

(open-access) အြျ ိုးအစားြျားမဖစ်ကကသည် (SCImago n.d.)။

 အလှူရှင်ြျား၏ တထာက်ြံ့ြှုမဖင့် မြုလုြ်သည့် သုတတသနြျားအတွက်ြူ တနာက်ဆုံးအစီရင်ြံစာ

ြျားကို အြျားမြည်သူ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ြကကာြဏ မြုလုြ်တြးလျှက်ရှိသည်။ အလှူရှင်ကိုယ်စားလှယ် 

တစ်ဦးနှင့် မြုလုြ်သည့် အင်တာဗျူးတစ်ြုအရ၊ ဖွံ့ဖဖိုးတရးအစီအစဉ်ြျား (သို့ြဟုတ်) အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ

လုြ်ငန်းစဉ်ြျားကို ရှင်းလင်းတဖါ်မြရန်အတွက် သီးမြားတာဝန်တြးကာ လုြ်ြိုင်းသည့် သုတတသန

ြျား၊ သို့ြဟုတ် ‘နိုင်ငံတရးအရအထိြိုက်ြြံ’တသာ ောသာရြ်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့်သုတတသနြျား

ြှ လွဲ၍ သုတတသနအားလုံး လူထုထံ တင်မြမြင်းသည် ြုံြှန်လုြ်ထုံးလုြ်နည်းမဖစ်သည်။

 တနာက်ဆုံးအတနမဖင့် ြညာရြ်ဆိုင်ရာစာအုြ်ြျားကို ြူရင်းတေး၏ အစိတ်အြိုင်း အနည်းငယ်

မဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အလွယ်တကူ ြုံနှိြ်နိုင်သည်။ ဤသို့လုြ်မြင်းသည် ြူြိုင်ြွင့်ြျ ိုးတဖာက်ြှုမဖစ်

တသာ်လည်း၊ တကျာင်းသားြျားနှင့် သုတတသီြျား၏ ဖတ်စရာ စာအုြ်စာတြ်း လက်လှြ်းြှီြှုသည်  

စာကကည့်တိုက်ြျားတွင် ရှိတနသည့် စာအုြ်စာတြ်းြျားထက် ြိုကျယ်မြန့်သွားတစသည်။ 
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 ထို့အမြင် ယတန့အင်တာနက်အသုံးမြုြှု မြင့်တက်လာမြင်းသည် တကျာင်းသားြျားအတွက်

ြိုြိုြျားမြားသည့် တရားဝင်တသာစာအုြ်နှင့် တရားြဝင်တသာစာအုြ်နှစ်ြျ ိုးလုံးအား အြျားကကီး ြိုြို

ြျားမြားစွာ လက်လှြ်းြှီနိုင်သွားတစသည်။

 

သုကေသန ယဉ်ကကျးမှုနှင့် ဝန်ကဆာင်မှုများ
 လက်ရှိတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ လူြှုသိြ္ပံသုတတသန အဖွဲ့အစည်းြရှိြါ။ သို့တသာ်လည်း လူြှု

သုတတသနကို ကကီးကကြ်ရန် တာဝန်ရှိသည့် အြျ ိုးသားသုတတသနအဖွဲ့ ရှိြရှိ တြးမြန်းသည့်အြါ

သုတတသီြျား၏ တလးြုံတစ်ြုံ နီးြါးသည် “ရှိသည်”ဟု တမဖကက၏။ ထိုသုတတသနအဖွဲ့၏ အြည်ကို 

တမြာြါဟု တြးသည့်အြါ သုတတသီတစ်ြျ ို့က “မြန်ြာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံြညာရှင်အဖွဲ့” (Myanmar 

Academy of Arts and Science)ဟု တမဖကကသလို အြျ ို့က သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားမဖစ်ကကသည့်

“မြန်ြာ ဆာတဗး သုတတသန” (Myanmar Survey Research)၊ “အင်းလျားအင်စတီကျူ့” (Inya Insti-

tute) သို့ြဟုတ် “မြန်ြာ့ဖွံ့ဖဖိုးြှုအဖွဲ့” (Myanmar Development Institute)စသည်မဖင့် အတမဖြျ ိုးစုံကို 

တြးကကသည်။ “မြန်ြာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိြ္ပံြညာရှင်အဖွဲ့”သည် အြှန်တကယ်ြင် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိြ္ပံြညာရြ်

ြျားအတွက် နိုင်ငံတတာ်အဆင့် ြညာတရးအဖွဲ့အစည်းတရြ ်(national academy)မဖစ်ဖြီး သုတတသန

ကို မြှင့်တင်သည့် အားထုတ်ြှုြျားကို ကကီးကကြ်တသာ်လည်း၊ အမြားနိုင်ငံြျားြှာကဲ့သို့ သုတတသနစနစ်

တစ်ရြ်လုံးအား စီြံြန့်ြွဲရန်အတွက် လုြ်ြိုင်ြွင့်အာဏာနှင့် ေဏ္ဏာအရင်းအမြစ်ြျား အြ်နှင်းကာ 

တာဝန်တြးအြ်ထားမြင်း ြြံရြါ။ ဤအတမဖြျားသည် သုတတသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ရြ်အား ဖွဲ့စည်း

ထားသည့်အရာြျားနှင့်ြတ်သက်ဖြီး သုတတသီတို့အကကား နားလည်ြှု ြမြည့်စုံမြင်း၊ သို့ြဟုတ် အြှန်

တကယ် သက်ဝင်လှုြ်ရှားတနသည့် သုတတသန ယဉ်တကျးြှုတရြ် တယေုယျအားမဖင့် ကင်းြဲ့တနမြင်း

ကို တဖာ်မြြါသည်။ 

 အလားတူြင် လက်ရှိတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ အြျ ိုးသားသုတတသနြူဝါဒ ြရှိြါ။ အဆင့်မြင့်ြညာ

တရး၌ သုတတသနယဉ်တကျးြှု မြန်လည်ရှင်သန်လာတရး အားထုတ်ြှုသည်  မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး

၏ အတစာြိုင်း အဆင့်ြျား၌ ရှိတနဆဲမဖစ်ဖြီး၊ လက်ရှိ အာရုံစိုက်တနမြင်းြှာ သင်ရိုးညွှန်းတြ်းကို

တမြာင်းလဲမြုမြင်မြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEIs)ရှိ ြါတြာက္ခြျား၏စွြ်းရည်ကို မြှင့်

တင်မြင်း မဖစ်သည်။ ထို့အမြင် အစိုးရနှင့် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းြျားြှ အရင်းအမြစ်ြျားကုိ

အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEIs) ြကကာြီကာလတွင် ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွင့်ရရှိလာတအာင် ကူညီဖို့

အတွက် အသုံးမြုသည်။ လက်ရှိတွင် ြန္တတလးနှင့်ရန်ကုန်ရှိ တရွးြျယ်ထားတသာ တက္ကသိုလ်အြျ ို့တွင် 

တရှ့တမြးစြ်းသြ်ြှုြျား မြုလုြ်တနြါသည်။ အြျ ိုးသားအဆင့်သုတတသနြူဝါဒ ြရှိတသာတကကာင့်လက်ရှိ

အာရုံစိုက်ထားသည့် အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား  (HEIs)တွင် ဗဟိုြျုြ်ကိုင်ြှုတလျှာ့ြျတရးသည်

သုတတသနစနစ်အား တရားဝင်ြုံစံကျတအာင် ဖွဲ့စည်းမြင်း (institutionalization)နှင့် အထူးသမဖင့်

လူြှုသိြ္ပံြျားနှင့် ြတ်သက်သည့်  စွြ်းတဆာင်ရည် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုဆိုင်ရာ တရှ့တမြးတဆာင်ရွက်ြျက်

ြျားကို ထြ်ဖြီး အားနည်းသွားတစနိုင်ြါသည်။ ထို့အမြင် အြျ ိုးသားသုတတသနြူဝါဒနှင့်ြတ်သက်ဖြီး

အကျယ်တဝင့် တမဖဆိုနိုင်သည့် တြးြွန်း (open-ended question)အား တုန့်မြန်ြျက်အြျ ို့သည်ကျယ်
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မြန်သည့် အဆင့်မြင့်ြညာြူဝါဒတွင် လူြှုသုတတသနကို အတလးြထားြှု၊ လူြှုသုတတသန၏အရံ

အြန်းကဏ္ဍတွင် ရှိတနြှုနှင့် သိြ္ပံနှင့်နည်းြညာအတြါ် အြျ ိုးသားတရးအတလးထားြှုတို့ကို အထူးမြု

တဖါ်မြတနသည်။

 သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအား စီြံြန့်ြွဲသူြျား၏ တမဖဆိုြျက်ြျားသည် သုတတသနအဖွဲ့အစည်း

ြျား မြုလုြ်ကကသည့် သုတတသနြျားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တရရှည်တည်တံ့ြိုင်ဖြဲဖြီး ဟန်ြျက်ညီတသာ

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုစီြံကိန်း (MSDP)ကဲ့သို့တသာ အြျ ိုးသားအဆင့် စီြံကိန်းြျားတွင် ြျြှတ်ထားသည့်

နိုင်ငံနှင့် တဒသဆိုင်ရာ ဦးစားတြးြှုြျားအကကား ဆက်စြ်ြှု ြရှိတကကာင်း တဖါ်မြတနသည်။ အမြား

တစ်ဖက်တွင်လည်း သုတတသီြျားနှင့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအား စီြံြန့်ြွဲသူြျားအတွက် ယုံကကည်

စိတ်ြျရတသာ သက်တသအတထာက်အထားြျားအား ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားထံ တင်မြရန်ြှာလည်း

ြက်ြဲြါသည်။ နိုင်ငံတကာမဖစ်ရြ်ြျားြှ ရရှိသည့် သင်ြန်းစာြျားအရ၊ အစိုးရ၏ တြါ်လစီတရးရာ

လုြ်တဆာင်ြျက်ြျားနှင့် အစီအစဉ်ြျားကို လြ်းညွှန်ရန်အတွက် သုတတသနအတထာက်အထားြျား

ကို အနည်းငယ်သာ အသုံးမြုမြင်းသည် သုတတသနတတွ့ရှိြျက်ြျားအား ကျယ်ကျယ်မြန့် မြန် ြမဖန့်

တဝမြင်းတကကာင့် မဖစ်သည်။ သို့တသာ်လည်း မြန်ြာနိုင်ငံတွင်ကား ဤသို့ ြဟုတ်တြ။ ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်

သူြျား အသုံးမြုနိုင်ရန်အတွက် သုတတသနတတွ့ရှိြျက်ြျားအား ကျယ်ကျယ်မြန့် မြန့်  မဖန့်တဝတြးဖြီး 

လိုအြ်လျှင် ရရှိတအာင် မြုလုြ်တြးထားြါသည်။ ဤအြျက်သည် အထူးသမဖင့် နိုင်ငံတကာြှ ြကထ

မြုသည့် သုတတသနစီြံကိန်းြျားအတွက် ြှန်ကန်ြါသည်။ ထိုသုတတသနြျားတွင် သုတတသနတတွ့ရှိ

ြျက်ြျားကို မဖန့်တဝမြင်းနှင့် အသုံးမြုမြင်း နည်းဗျူဟာြုံစံအြျ ို့ အဖြဲတြ်းြါဝင်တအာင် မြုလုြ်ထား

တသာတကကာင့် မဖစ်သည်။ ထို့တကကာင့် အတထာက်အထားအတမြြံသည့်ြူဝါဒတရးဆွဲရြျြှတ်ြှု အားနည်း

မြင်းသည် ြူဝါဒတရးရာ သွင်းအားစုြျား အားနည်းြှုတကကာင့် ြဟုတ်ေဲ ြူဝါဒတရးဆွဲမြင်း လုြ်ငန်းစဉ်

ြျား၏ အတြါ်ြှတအာက်သို့ ြျြှတ်မြင်းသတောသောဝတကကာင့်မဖစ်၏။ ဆိုလိုသည်ြှာ သုတတသန

တလ့လာြှုြျားသည် ြကကာြဏ လျစ်လျူရှုထားမြင်း ြံကကရသည်။

 သို့တသာ် အစိုးရ အာရုံစိုက်ဖြီး အသုံးမြုသည့် သုတတသနတတွ့ရှိြျက်အြျ ို့လည်းရှိသည်။

ထိုသုတတသနတတွ့ရှိြျက်ြျားသည် ြူဝါဒတရးဆွဲရာတွင် အသုံးမြုမြင်းြံရရုံြက ြူဝါဒအြျ ို့ကိုြင်

တမြာင်းလဲသွားတစြါသည်။ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအား စီြံြန့်ြွဲသူြျားနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျား၏ 

တမြာကကားြျက်ြျားအရ ဤအမြုသတောတဆာင်တသာ ရလဒ်ြျားအတွက် အနည်းဆုံး အတကကာင်းရင်း

သုံးြုရှိသည်။ ြထြအတကကာင်းအရင်းြှာ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အစိုးရဌာနြျားအကကား

ြိုင်ြာသည့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုြျားမဖစ်သည်။ ြိုင်ြာသည့် ြိတ်ဖက်ြျား မဖစ်တသာတကကာင့်

သုတတသနအား စတင်ကတည်းက တလ့လာြှုဒီဇိုင်း တရးဆွဲရာတွင် ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အားလုံး၏ 

အမြင်ြျားကို ထည့်သွင်းအသုံးမြုကကသည်။ ဒုတိယအတကကာင်းရင်းြှာ ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်ရန်အတွက်

အတရးကကီးသည့် သုတတသနအတကကာင်းအရာြျားကို အစိုးရကတတာင်းဆိုမြင်းမဖစ်သည်။ တတိယ

အတကကာင်းြှာ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ကကသည့် သုတတသနစီြံကိန်းြျားအတွက် ဖွံ့ဖဖိုးြှုြိတ်ဖက်ြျား

အကကား စီစဉ်တဆာင်ရွက်ြှုြျားမဖစ်သည်။ ထိုစီစဉ်တဆာင်ရွက်ြှုြျားသည် မြည်တွင်းသုတတသီြျား၊ 

နိုင်ငံတကာအကကံတြးြုဂ္ဂိုလ်ြျားနှင့် အတူတကွလုြ်ကိုင်နိုင်တစသည့် နည်းြညာနှင့် ေဏ္ဏာတရး 
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အရင်းအမြစ်ြျားကို ရရှိတစသည်။ ဤသို့မဖင့် မြင်ြြှအကကံတြးြျားသည် သုတတသနသွင်းအားစုြျား

၏ အရည်အတသွးကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းြျားနှင့် ကိုက်ညီတအာင် ကူညီတြးကကသလို မြည်တွင်းအဖွဲ့

အစည်းြျားကလည်း သုတတသနတတွ့ရှိြျက်ြျား မဖန့်တဝမြင်းနှင့် အသုံးမြုြံရမြင်းတို့ကို ြိုြိုလျှင်မြန်

ထိတရာက်တစြါသည်။

 ဤအြျက်က မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မြုလုြ်တသာ သုတတသနလုြ်ငန်းြျားအား ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲမြင်း၊ 

ညှိနှိုင်းမြင်း၊ ြံ့ြိုးမြင်းနှင့် ြှတ်တြ်းတင်မြင်းြျား မြုလုြ်ြည့် အြျ ိုးသားသုတတသနအဖွဲ့တစ်ရြ်နှင့်

အြျ ိုးသားသုတတသနစနစ်၏ အစိတ်အြိုင်းအမဖင့် လူြှုသိြ္ပံကို လုံတလာက်တသာ အာရုံစိုက်ြှုမြုရန်

အာြြံသည့် ဖွဲ့စည်းြုံတစ်ရြ် လိုအြ်တကကာင်းကို အတလးထား တထာက်မြတနသည်။ လွတ်လြ်တရးရ

ဖြီးတနာက်ြိုင်းကာလ၊ ၁၉၅၀ မြည့်နှစ်ြျားတွင် တည်တထာင်ြဲ့တသာ “မြန်ြာနိုင်ငံ သုတတသနအသင်း” 

(Burma Research Society)သည် သုတတသနနှင့် ြူဝါဒအကကား တြါင်းကူးတြးရာတွင် အတရးြါတသာ

အြန်းကဏ္ဍြှ ြါဝင်ြဲ့ဖူးြါသည်။ အတကကာင်းြှာ အဖွဲ့၏ ထင်ရှားတသာြညာရှင်ြျား၊ ကျွြ်းကျင်သူြျား

နှင့် သုတတသီြျား တမြာဆို တရးသားကကသည်ြျားကို နိုင်ငံ့တြါင်းတဆာင်ြျားနှင့် ထိြ်တန်းြူဝါဒတရးဆွဲ

ြျြှတ်သူြျား အတလးထား နားတထာင်ကကတသာတကကာင့် မဖစ်၏။ ထိုသို့တသာအဖွဲ့အစည်းရှိမြင်းသည်

 သုတတသနအဖွဲ့အစည်း အြျ ိုးြျ ိုးနှင့် အစိုးရသုတတသန အဖွဲ့အစည်းြျားအကကား တကာင်းြွန်တသာ 

ဆက်ဆံတရးြျားကို လွယ်ကူတြျာတြွ့တစဖြီး ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တစနိုင်သည်။

 ထို့အမြင် သုတတသနအဖွဲ့သည် စနစ်ကျသည့် သုတတသနတလ့ကျင့်ြှု တြးနိုင်သည်။ 

သုတတသနအတမြြံ အတဆာက်အအုံြျား တည်တဆာက်နိုင်သည်။ အတထာက်အထားအတမြြံသည့်

ြူဝါဒြျြှတ်မြင်းအတွက် လိုအြ်တသာ သုတတသနအြျက်အလက်ြျားနှင့် အြျ ိုးသားစီြံကိန်းြျား

အကကား ဆက်စြ်တြးနိုင်သည်။ တြျနိ်တည်းြှာြင် သုတတသီြျားသည် အြျ ိုးသားသုတတသန

လိုအြ်ြျက်ြျားနှင့် ဦးစားတြးြှုြျားကို တုန့်မြန်နိုင်ရန်လည်း လိုအြ်သည်။ သုတတသီြျား၏

၈၀ရာြိုင်နှုန်းနီးြါးသည် သုတတသန လြ်းညွှန် (နည်းမြ)ဆရာြျား(mentors)ထံြှ လြ်းညွှန်ြှုြျား 

ရရှိတကကာင်းနှင့် သုတတသီ ၄၅ ရာြိုင်နှုန်းတကျာ်သည် လြ်းညွှန်ြှုကို ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းရှိ ြါတြာက္ခ

တစ်ဦးြှ လိုအြ်သည့်အြါ လိုအြ်သလို (ad hoc basis) ရရှိကကတကကာင်း တင်မြကကသည်။ လြ်းညွှန်ြှု 

(mentorship)၏ အရည်အတသွးနှင့်ြတ်သက်ဖြီး၊ တုံ့မြန်ြှုြျားသည် အလွန်အြင်း အမြုသတော

တဆာင်ြါသည်။ တမဖဆိုသူ ၈၀ ရာြိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့၏လြ်းညွှန်ဆရာြျားနှင့် တိုင်ြင်တဆွးတနွး

ရသည့် အကကိြ်အတရအတွက်ကို အားရ တကျနြ်ကကတကကာင်း တမဖကကြါသည်။ သို့တသာ် အတသးစိတ်

တြးမြန်းသည့် အင်တာဗျူးြျားအရြူ၊ လက်ရှိတွင် တရားဝင်လြ်းညွှန်ြှုစနစ် (formal mentorship 

system) ြရှိတသးြါ။ ထို့တကကာင့် အမြုသတောတဆာင်သည့် အတမဖြျားအား အနက်တကာက်ရာတွင် 

သတိဖို့ လိုြါသည်။ အေယ်တကကာင့်ဆိုတသာ် လြ်းညွှန်ြှု (mentorship) အား နားလည်သတောတြါက်

ြှုသည် ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးဖြီးနိုင်ငံြျား၏ အတမြအတနြျားနှင့် ြတူနိုင်တသာတကကာင့် မဖစ်သည်။ 

 အလားတူြင် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တရားဝင် (ြုံြှန်) သုတတသီအြျင်းြျင်း သုံးသြ်တဝဖန်သည့်

စနစ် (formal peer review system) ြရှိြါ။ peer review စနစ်နှင့်ြတ်သက်ဖြီး အကျယ်တဝင့် တမဖဆို

နိုင်သည့်တြးြွန်း(open-ended question)အား တမဖဆိုြှုြျားစွာတို့သည် လုြ်ငန်းြွင်အတွင်း peer re-
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view စနစ်ြရှိမြင်းကို တဆွးတနွးကကြါသည်။ ၎င်းသည် သုတတသနအရည်အတသွးနှင့် ြတ်သက်သည့်

တဆွးတနွးြှု ကင်းြဲ့မြင်းကုိ တဖါ်မြြါသည်။ သို့တသာ်လည်း တမဖဆိုသူ ၇၅ ရာြိုင်နှုန်းသည် လုြ်တဖါ်ကိုင်

ဖက်ြျားထံြှ ရရှိသည့် တုံ့မြန်ြျက်ြျား၏ အရည်အတသွးအား တကျနြ်ကကတကကာင်း တမြာြါသည်။ 

ထိုအြျက်သည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ peer review ယဉ်တကျးြှုနှင့်ြတ်သက်ဖြီး ကွဲလွဲတနြှုြျားကို တဖါ်မြ

တနသည်။ ြှတ်သားသင့်သည့် အတရးကကီးတသာအြျက်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ဂျာနယ်ြျားသည် သုတတသီ

အြျင်းြျင်း သုံးသြ်တဝဖန်မြင်း (peer-reviewed) ြလုြ်ထားမြင်းမဖစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ တစ်မြည်

လုံးတွင် သုတတသနလုြ်ငန်းြျား အဓိကလုြ်ကကသည့် ဖြို့ကကီးနှစ်ဖြို့လုံးရှိ တက္ကသိုလ်ြျားနှင့် တဒသ

ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်ြျားသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ြိုင် တက္ကသိုလ် သုတတသနဂျာနယ်ြျား ထုတ်တဝသည်။ 

ထိုဂျာနယ်ြျားသည ် peer-reviewed ြဟုတ်ကကြါ။ သို့တသာ် တဒသတွင်းထုတ်တဝသည့် သုတတသန

ြျားအား စုတဆာင်းသည့်အတနမဖင့် ထုတ်တဝကကမြင်းသာ မဖစ်သည်။ ဂျာနယ်တွင် တဖါ်မြြည့် စာတြ်း

ြျားအား ဝါရင့်ြါတြာက္ခြျားက တရွးြျယ်ကကသည်။ အတသးစိတ်ကို အင်တာဗျူးလုြ်သည့်အြါ ရရှိလာ

သည့် အတမဖြျားသည် peer-reviewed စနစ်သည်အား တကာင်းစွာနားြလည်တကကာင်း တဖါ်မြတနသည်။ 

peer-review အား တရားဝင်(ြုံြှန်)ြဟုတ်သည့် သာြန် တုန့်မြန်ြျက်ြုံစံြျားအမဖစ် လွဲြှားစွာ ယူဆ

ထားြုံရြါသည်။

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် peer review ယဉ်တကျးြှု ြရှိမြင်း၏ အကျ ိုးဆက်ြျားြှာ ရှင်းြါသည်။ အဆင့်

မြင့် ြညာတကျာင်းြျားရှိ သင်ကကားတရးဝန်ထြ်းြျား၏ ရာထူးတိုးတက်တရးအတွက် ‘ဂျာနယ်အတု

ြျား’ တွင်စာတြ်းြျားထုတ်တဝမြင်းနှင့်ဆိုင်တသာ အမငင်းြွားြှုြျားသည် ထိုအကျ ိုးဆက်ြျားကို

ြီးတြာင်းထိုးမြတနသည်။ peer review ကဲ့သို့ ကျွြ်းကျင်သူြညာရှင်ြျား၏ အကဲမဖတ်ြှုလုြ်ငန်းစဉ်ြရှိ

တသာတကကာင့် သုတတသနစာတြ်းြျား၏အရည်အတသွး သို့ြဟုတ် သုတတသနစာတြ်းြျားသည်ြိုင်ြာ

သည့် သုတတသနလုြ်ထုံးလုြ်နည်းြျားနှင့်အညီ မြုလုြ်ထားမြင်းမဖစ်သည်ကို အာြြံသည့်စံနှုန်းြျား

(standards) ြရှိြါ။ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်ဂျာနယ်ြျားအတြါ် ကျွန်ုြ်တို့၏ ကိုယ်ြိုင်သုံးသြ်ြျက်

အရ၊ စာတြ်းအြျားစုသည် သရုြ်တဖာ်ြျက်ဆိုင်ရာ ြွဲမြြ်းစိတ်မဖာသုံးသြ်ြှုြျား (descriptive analy-

ses)မဖစ်တတ်ကကဖြီး ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျား သို့ြဟုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်တန်ဖိုးအနည်းငယ်

သာရှိသည်။ peer review စနစ်တစ်ရြ် တည်တဆာက်မြင်းအားမဖင့် အသက်ဝင်စမဖစ်သည့် သုတတသန

စနစ်အား လွန်စွာအကျ ိုးတကျးဇူးရှိတစြါြည်။ သုတတသနစနစ်၏ အကျ ိုးသက်တရာက်ြှုသည် ြိုြို

ကျယ်မြန့်လာနိုင်ဖြီး တက္ကသိုလ်နယ်တမြြျားရှိ စာကကည့်တိုက်ြျားထက် တကျာ်လွန်တရာက်ရှိသွားနိုင်

ြါသည်။ သုတတသနစာတြ်းြျား၏ အရည်အတသွးအား တိုးမြှင့်မြင်းအားမဖင့် သုတတသနရလဒ်ြျား

အား ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျားနှင့် မြည်သူြျား၏ ကကည့်ရှုြှုနှင့် အသုံးြျြှု ြြာဏတို့သည်လည်း

 မြင့်တက်တစလိြ့်ြည်။ ထို့အမြင် အစိုးရြဟုတ်တသာ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားြှ ထုတ်တဝတသာ 

သုတတသနစာတြ်းြျားအားလုံးနီးြါးသည် peer-reviewed ြဟုတ်ကကြါ။

 သုတတသနရလဒ်ြျားသည် အစီရင်ြံစာြျား၊ စာအုြ်ြျား၊ ညီလာြံစာတြ်းြျား သို့ြဟုတ်

တဆာင်းြါးြျား အတနမဖင့် ထုတ်တဝမဖန့်ြျဖိြီး ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျားနှင့် မြည်သူလူထုအတွက်

ရည်ရွယ်သည်။ ြညာတရး သို့ြဟုတ် peer-reviewed စာတြြျားအတွက် ြရည်ရွယ်ြါ။ peer-re-
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viewed ဂျာနယ် တစ်ြုတွင် တဆာင်းြါးတစ်ြုဒ်ြါရန် ကကာသည့်အြျနိ်အတိုင်းအတာသည် သုတတသန

အတွက် တြးအြ်သည့် ရန်ြုံတငွလည်ြတ်ြှု အြျနိ်ကာလတောင်ထက် ြိုြိုကကာလွန်းသမဖင့်တငွတကကး

တထာက်ြံ့ကကသူြျားစွာတို့သည် peer-reviewed ဂျာနယ်တစ်ြုတွင် တဆာင်းြါးြါမြင်းကိုသုတတသန

ရန်ြုံတငွအတွက် လိုအြ်ြျက်တစ်ရြ်အမဖစ် ြမြင်ကကြါ။ သုတတသန၏ အရည်အတသွးထိန်းြျုြ်ြှု

နှင့်ြတ်သက်ဖြီး စူးစြ်းတလ့လာရန် လိုအြ်သည့် တနာက်ထြ်နယ်ြယ်တစ်ြုြှာ စီးြွားမဖစ် စစ်တြ်း

တကာက်ယူသည့် ကုြ္ပဏီြျားအား နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အကကံတြးကုြ္ပဏီြျား၏ 

ြကကာြဏ အသုံးမြုြှုမဖစ်သည်။ မြင်ြလုြ်ငန်းြျားအား လက်လွှဲြိုင်းသည့် (outsourcing) အစီအစဉ်

ြျားအရနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားသည် မြည်တွင်းကုြ္ပဏီြျားက အြတကကးတငွယူကာ တကာက်ယူ

တြးသည့် အြျက်အလက်ြျားကို အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည့် အလုြ်ကိုသာ အဓိကဦးတည်လုြ်ကိုင်

ကကသည်။ ထိုအြျက်အလက်တကာက်ယူသည့် မြည်တွင်း ကုြ္ပဏီြျားသည် မြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ

ြှာြါ ြညာရြ်ဆိုင်ရာအလုြ်ြျား သို့ြဟုတ် သုတတသနြျားအတွက် ဂုဏ်သတင်းတကာင်း ရရှိကက

သူြျား ြဟုတ်ကကြါ။ အြျက်အလက် စုတဆာင်းမြင်း၏ အရည်အတသွးကို အာြြံသည့် စစ်တဆး

အတည်မြုြှုြှာ ြရှိသတလာက် နည်းြါသည်။ 

“[သုတတသနြတ်ဝန်းကျင်]သည် အလွန် အြျတိ်အဆက်ြဲ့တနဖြီး ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စမဖစ်တနသည်
။သုတတသနသည် ြည်သည့်အတကကာင်းတကကာင့်ယြုကဲ့သို့ မဖစ်တနရသည် ဟူသည်ကို နားလည်
သတောတြါက်တအာင် ကကိုးစားတဖာ်ထုတ်မြင်းထက် ော တတွရှိသလဲဆိုတာကို တည်ရှိတနတသာ အရာ
ြျားကို တဖါ်မြနိုင်ရန်သာ အဓိကအာရုံစိုက်တတ်ကကသည်။” 
SPRG အင်တာဗျူး
 ဤကိစ္စနှင့်ြတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖဖိုးတရးတအဂျင်စီြျား၏ တရှးဦးတဆာင်ရွက်ြှု အြျ ို့ရှိ

ြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုအကူအညီစီြံကိန်းြျားအား တမြရာြံြှတ်တြ်းတင်သည့် 

တဒတာတေ့စ် တစ်ြုမဖစ်တသာ Mohinga ၏အဆိုအရ လက်ရှိ၌ သုတတသနဆိုင်ရာ စွြ်းရည်မြှင့်

တင်ရန် အထူး လုြ်တဆာင်တနတသာ အဓိကစီြံကိန်းတစ်ြုြှာ Global Affairs Canada နှင့် IDRC ြှ

 တထာက်ြံ့ကူညီသည့် “မြန်ြာ ဒီြိုကတရစီအတွက် အသိြညာ” (Knowledge for Democracy My-

anmar) စီြံကိန်းမဖစ်သည် (Mohinga n.d.)။ စွြ်းတဆာင်ရည်မြှင့်တင်မြင်းဆိုင်ရာ တရှးဦးတဆာင်ရွက်ြှု

 အမြားြုံစံြျားတွင် နိုင်ငံမြားတက္ကသိုလ်တစ်ြု၌ ြဟာေွဲ့ သို့ြဟုတ် ြါရဂူေွဲ့အတွက် တကျာင်းတက်

တရာက်ရန် ထူးြျွန်တသာမြန်ြာတကျာင်းသား တကျာင်းသူြျားအားြညာသင်ဆုြျားတြးအြ်မြင်းြါဝင်

သည်။ နိုင်ငံတတာ်အဆင့်တွင် သုတတသန စွြ်းရည်တည်တဆာက်တရးအတွက် အစိုးရေတ်ဂျက်တွင်

ြွဲတဝြျထားတြးမြင်း တလာတလာဆယ် ြရှိတသးြါ။

 သုတတသနအဆိုမြုလွှာ တဖာ်ထုတ်မြင်ဆင်မြင်း (proposal development)နှင့် တရးသားမြင်း

အတွက် အတထာက်အြံ့ြျား ရရှိြှုနှင့်ြတ်သက်ဖြီး အြှတ် (စတကး) ၁ ြှ ၆ သတ်ြှတ်ထားြျက်

တွင်ြျြ်းြျှမြင်း ၄.၂၉ ရရှိသည့်အတွက် အသင့်အတင့်တကျနြ်ြှု အဆင့်ရှိတကကာင်း တဖါ်မြတနသည်။ 

ရလဒ်ြျားအား ထြ်ြံဆန်းစစ်သည့်အြါ တကျနြ်ြှုအဆင့်သည် ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျားနှင့်

ြညာတရးကဏ္ဍြှ ြဟုတ်သည့် သုတတသီတို့အကကား သိသိသာသာ ကွဲမြားတနကကသည်ကို တတွ့ရှိရ



140

သည်။ ြျြ်းြျှအားမဖင့် ြညာတရးကဏ္ဍြှသုတတသီြျားသည် အတထာက်အြံ့အကူအညီရရှိြှုကို ၄.၀၈ 

အဆင့် သတ်ြှတ်ဖြီး NGOနှင့် CSOြှ သုတတသီြျားကြူ ၄.၄၅ အဆင့် သတ်ြှတ်ကကသည်။ ရလဒ်ြျား

အရ မြန်ြာတက္ကသိုလ်ြျားရှိ သုတတသနအတထာက်အြံ့ြျား၏ အရည်အတသွးသည် ြိုြိုညံ့ဖျင်းသည်

ဟု ြှတ်ယူရသည်။ တတွ့ဆုံတြးမြန်းြှုြျားြှရသည့်အြျက်အလက်အရ မြန်ြာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ြျား

ြှ ြါတြာက္ခအြျားစုသည် စီြံြန့်ြွဲတရးနှင့် သင်ကကားတရးတာဝန်ြျားမဖင့် ြကကာြဏ ဝန်ြိတနကကဖြီး

သုတတသနမြုလုြ်ရန်နှင့် သင်ကကားတလ့ကျင့်တြးရန်အတွက် အြျနိ်ြကျန်သတလာက်ြင် မဖစ်တန၏။ 

 ဖြီးြဲ့သည့် သုံးနှစ်အတွင်း သုတတသန ြံ့ြိုးြှုသင်တန်းကာလနှင့်ြတ်သက်၍ တြးမြန်းသည့်

အြါ၊ သုတတသီ ၅၆ ရာြိုင်နှုန်းတကျာ်က လွန်ြဲ့တသာသုံးနှစ်အတွင်း ၂ ြတ်သာ သင်တန်းတက်ြဲ့ရဖြီး

၂၁ ရာြိုင်နှုန်းသည် သုံးြတ်ြှ ငါးြတ်ကကာ သင်တန်းြျား တက်တရာက်ြဲ့ရသည်။ အံ့ကသစရာတကာင်း

သည်ြှာ NGO ြျား၊ CSOs ြျားနှင့် ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြှ သုတတသီြျားသည် ြညာတရး ကဏ္ဍြှသုတတသီ

ြျားထက် သုတတသနအတထာက်အြံ့သင်တန်း ရရှိြှု နည်းြါးသည့်အြျက်မဖစ်သည်။ ြျြ်းြျှအားမဖင့် 

ြညာတရးကဏ္ဍြှ ြဟုတ်တသာ သုတတသီြျားသည် ဖြီးြဲ့သည့်သုံးနှစ်အတွင်း ရက်သတ္တြတ် 

၃.၄၈ြတ် သင်တန်းတက်ြဲ့ရဖြီး  ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျားသည် ၄.၄၀ ြတ် တက်တရာက်ြဲ့

ရသည်။ ထိုတတွ့ရှိြျက်သည် အနည်းငယ် ရှုြ်တထွးတစြါသည်။ အေယ့်တကကာင့်ဆိုတသာ် အလှူရှင်

ြျား၏ တထာက်ြံ့ြှုမဖင့် တဆာင်ရွက်ကကတသာ သုတတသနစီြံကိန်းြျားစွာတွင် ၎င်းတို့၏ သုတတသန

လုြ်ငန်းစဉ်ြျားသည် ရန်ြုံတငွတထာက်ြံ့သည့် အဖွဲ့အစည်းြှ ြျြှတ်တသာ စံြျနိ်စံညွှန်းြျားနှင့်အညီ 

တဆာင်ရွက်ြှု တသြျာတစရန်အတွက် သုတတသနစီြံကိန်း စစြျင်းတွင် ကျွြ်းကျင်သူြျားက သင်တန်း

ြျား တြးအြ်ကကတသာတကကာင့်မဖစ်သည်။ သို့တသာ်လည်း ထိုသင်တန်းြျားသည် ရက်တိုသင်တန်းြျား 

မဖစ်တတ်ကကဖြီး ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျားသည် ဌာနအတွင်းြှ ဆရာြျား ြို့ြျသည့် သုတတသန

နည်းစနစ်ြျားဆိုင်ရာ ရုံးတွင်း သင်တန်းြျားတက်တရာက်နိုင်သည့် အြွင့်အလြ်း ြိုြိုရရှိကကသည်။

 ထိုသင်တန်းြျား၏ အရည်အတသွးကို ဆန်းစစ်ရန်ြှာြူ ြက်ြဲြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံရှ ိNGO ငယ်ြျား

အတွက် ရံြုံတငွသည် ြကကာြဏ ကကီးြားတသာ အဟန့်အတားတစ်ြုမဖစ်ဖြီး၊ ြျြ်းြျှအားမဖင့် နည်းြါး

သည့် သုတတသနြံ့ြိုးြှုသင်တန်းြျား ရရှိြှုအတွက် အတကကာင်းရင်းလည်း မဖစ်နိုင်ြါသည်။

သုကေသန ထွက်ကုန်နှင့် သင်ေန်း
 သုတတသနလုြ်ငန်းစဉ်၏ အမြင်သာဆုံးနှင့် ြုံြှန်ထုတ်ကုန်ြျား(outputs)ြှ peer-reviewed 

လုြ်သည့် နိုင်ငံတကာဂျာနယ်ြျားတွင် တဖါ်မြြံရသည့် စာတြ်းြျားမဖစ်ြါသည်။ ၎င်းသညS်copus 

and Web of Science ြှ တကာက်ယူသည့် တရတွက်ြှုမဖစ်သည်။ ြွဲမြြ်းစိတ်မဖာရန်အတွက်၊  

ဤတလ့လာြှုသည် Scopus နည်းစနစ်ကိုအသုံးမြုဖြီး ၂၀၁၆ တနာက်ြိုင်း ထွက်ရှိသည့် လူြှုသိြ္ပံ

နယ်ြယ်ြှ peer-reviewed လုြ်သည့်ဂျာနယ်ြျားနှင့် စာအုြ်ြျားတွင် ြါရှိသည့် သုတတသနစာတြ်း

ြျား အတရအတွက်စာရင်းကို မြုစုသည်။ မြန်ြာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ဆက်စြ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်း

ြျား၏ တဒတာတေ့စ်တွင် စာတစာင်တြါင်း ၁၁၉ ြု ရှိသည်။ သုတတသနစာတြ်းြျား တရးသားထုတ်တဝ

ြှုအြျားဆုံးြှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မဖစ်သည်။ လွန်ြဲ့သည့် ငါးနှစ်အတွင်း စာတြ်း ၁၈ တစာင် ထုတ်
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တဝြဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား  (HEI) ြှလည်းြဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းြျားြှလည်း

ြဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းြျားတွင် မြန်ြာ့လူြှု စီးြွား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရး အဖွဲ့ (Myanmar Centre 

for Economic and Social Development - CESD)သည် သုတတသနစာတြ်း အြျားဆုံး တရးသား

ထုတ်တဝသည့် အဖွဲ့အစည်းမဖစ်သည်။ သုတတသနထုတ်ကုန် အြျားစု (၆၈ ရာြိုင်နှုန်း)သည် ဂျာနယ်

တဆာင်းြါးြျား မဖစ်ဖြီး ၂၃ ရာြိုင်နှုန်းသည် စာအုြ်ြျားတွင် ြါရှိသည့် အြန်းြျား(book chapters) 

မဖစ်သည်။ သုတတသနစာတြ်းြျားတွင် လူြှုသိြ္ပံောသာရြ်ြျားနှင့်သက်ဆိုင်တသာ သုတတသန

ြျားသည် ၄၈ ရာြိုင်နှုန်းမဖင့် အြျားဆုံးမဖစ်သည်။ တောဂတဗဒ (economics)ဆိုင်ရာ သုတတသန

စာတြ်းြျားြှာ သုတတသနစာတြ်းအားလုံး၏ ၉.၃၀ ရာြိုင်နှုန်းမဖစ်ဖြီး စီးြွားတရးနှင့်စီြံြန့်ြွဲြှု

ဆိုင်ရာ စာတြ်းြျားြှာ ၈.၂ ရာြိုင်နှုန်းမဖစ်ကကသည်။ 

ြုံ (၆) နိုင်ငံတကာ Peer-reviewed စာတစာင်ြျားနှင့် စာအုြ်ြျားတွင် အြျားဆုံး ြါဝင်တရးသားကက

သည့် ြညာတရးအဖွဲ့အစည်းြျား (၂၀၁၆ - ၂၀)

 

အြျက်အလက် အရင်းအမြစ်။ Scopus 2019

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

ရန်ကုန်နည်းြညာတက္ကသိုလ်

မြန်ြာ့လူြှုစီးြွားဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးအဖွဲ့(CESD)

ကျန်းြာ တရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန

သာသနာတရးနှင့် ယဉ်တကျးြှုဝန်ကကီးဌာန

ြုသိြ်တက္ကသိုလ်

ထားဝယ်တက္ကသိုလ်

Medical Action Myanmar

တရဆင်းစိုက်ြျ ိုးတရးတက္ကသိုလ်

သူနာမြုတက္ကသိုလ်

၀   ၂     ၄     ၆    ၈   ၁၀   ၁၂   ၁၄   ၁၆  ၁၈  ၂၀
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ြုံ (၇) မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် ြျတိ်ဆက်ထားသည့် ြညာတရးအဖွဲ့အစည်းြျား၏ သုတတသနစာတြ်းြျား   

ောသာရြ်အလိုက် တရးသားထုတ်တဝြှု (၂၀၁၆ - ၂၀)

အြျက်အလက် အရင်းအမြစ်။ UIS n.d.

 

 ထိုငါးနှစ်တာ ကာလအတွင်းတွင် ‘မြန်ြာ’ ဟူသည့် အဓိကစာလုံး (keyword)မဖင့် ရှာတဖွ

ရာတွင် မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်ဆက်နွယ်ြှုြရှိသည့်

 အဖွဲ့အစည်းြျားြှ ထုတ်တဝသည့် စာတြ်း စုစုတြါင်း ၄၆၀ တတွ့ရှိြဲ့ြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်

 ြတ်သက်သည့် သုတတသနအြျားစုကို နိုင်ငံမြားသားြျား သို့ြဟုတ် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျား

က တရးသားြဲ့မြင်းမဖစ်တကကာင်း ထိုအြျက်က ရှင်းလင်းစွာ တဖါ်မြတနြါသည်။ ြှတ်သားသင့်သည့်

အြျက်ြှာ မြည်တွင်းတွင် ြညာရြ်ဆိုင်ရာစာအုြ်စာတြ်းြျား အနည်းငယ်သာ ရှိတသာ်လည်း လူြှု

တောဂတဗဒ(socioeconomic)၊ လူြှုနိုင်ငံတရး(sociopolitical)နှင့် သောဝ ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စ

ရြ်ြျားကို တလ့လာကကသည့် ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာ၊ ဖွံဖဖိုးတရးကို အဓိကထားသည့် စာတစာင်

ြျားသိသိသာသာ တိုးတက်ြျားမြားလာမြင်းသည် ကျယ်မြန့်သည့် သုတတသနြတ်ဝန်းကျင်အား

အကျ ိုးတကျးဇူးရှိတစြဲ့သည်။ ၎င်းသည် အမြုသတောတဆာင်သည့် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုမဖစ်တသာ်လည်း 

ယြင်က သုတတသနရှားြါးြှုကို စဉ်းစားတသာ် သုတတသနစာတြြျား သိသိသာသာတိုးတက်ြှုသည်

သုတတသန၏အရည်အတသွးနှင့် ြတ်သက်၍ အထူးသမဖင့် နိုင်ငံတကာ သုတတသနစံြျနိ်စံညွှန်းနှင့် 

နှိုင်းယှဉ်လျှင် တြးြွန်းထုတ်စရာ မဖစ်လာသည်။

 ဗဟိစုာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ အဆိအုရ  ရနက်နုတ်က္ကသိလုန်ငှ့ ် ြန္တတလးတက္ကသိလုသ်ည ် နိငုင်အံတငွ်း 

အမြားောသာရြ်ြျား
2.60%

စိတ်ြညာ
2.20%

စွြ်းအင်
2.20%

ကြ္ဘာနှင့် ဖဂိုလ်
3.30%

စိုက်ြျ ိုးတရးနှင့် သစ်တတာ
3.30%

တဆးဝါး 4.80%

ဝိဇ္ဇာနှင့် လူြှုတရးရာောသာရြ်
5.90%

သောဝြတ်ဝန်းကျင် တလ့လာြှု
10.40%

လူြှုသိြ္ပံ 47.60%

တောဂတဗဒ
9.30%
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ြါရဂူေွဲ့ရ အြျားဆုံး တြွးထုတ်တြးြဲ့ကကသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၇ ြုနှစ်အတွင်း ၎င်းတက္ကသိုလ်နှစ်ြုက ၆၁၈ 

ဦး အား ြါရဂူေွဲ့တြးအြ်ြဲ့ဖြီး ရန်ကုန်စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်၊ တရဆင်းစိုက်ြျ ိုးတရး တက္ကသိုလ်နှင့် ရန်

ကုန်ြညာတရးတက္ကသိုလ်တို့က ၄၇၊ ၁၅ နှင့် ၃၀ဦးတို့အား ြါရဂူေွဲြျား အသီးသီးတြးအြ်ြဲ့ကကသည်။ 

မြင်ြတကျာင်းသားြျားသည် ြါရဂူေွဲ့ြရိုဂရြ်ြျားသို့ တက်တရာက်နိုင်သည့်တရားဝင်လြ်းတကကာင်း

ြရှိတသာတကကာင့် ြါရဂူေွဲ့ရသူြျားအြျားစုသည် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ြျား၏ ြညာတရးဝန်ထြ်း

ြျား မဖစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရသည်။ အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား(HEIs)ရှိသင်ကကားတရး ၀န်ထြ်းြျား

အတွင်း ြါရဂူေွဲ့ရရှိသူအြျ ိုးြှာ ၇ ရာြိုင်နှုန်းြှ ၂၀ ရာြိုင်နှုန်းအထိရှိဖြီး အြျားစုြှာ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ

တက္ကသိုလ်တစ်ြုြှ ြါရဂူေွဲ့ ရရှိသည်။ သုတတသနလုြ်ငန်း စီြံြန့်ြွဲသူြျားအား တကာက်ယူသည့် 

စစ်တြ်းအရ တမဖဆိုကကသူ တစ်ဝက်က ၎င်းတို့၏၀န်ထြ်း ၁% ြှ ၂၀ ရာြိုင်နှုန်းကကားြှာ ြါရဂူေွဲ့ရြျား

မဖစ်ကကသည်ဟု တမဖကကဖြီး တမဖဆိုသူ ၂၈.၅၇ ရာြိုင်နှုန်းကြူ ၎င်းတို့၏ဝန်ထြ်း ၂၀ ြှ ၄၀ ရာြိုင်နှုန်း

ကကားြှာ ြါရဂူေွဲ့ ရရှိကကသည်ဟု ဆိုသည်။ ဤစစ်တြ်းတတွ့ရှိြျက်ြျားသည် အစိုးရ၏ တရားဝင်

ကိန်းဂဏန်းြျားနှင့် ကိုက်ညီသည်။ သို့တသာ် သုတတသနသွင်းအားစုြျား (research inputs) အြန်း  

(စာြျက်နှာ ၆၈) တွင် ကျယ်ကျယ်မြန့် မြန့်  တဖာ်မြထားသည့်အတိုင်း မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ြါရဂူေွဲ့ရြျားနှင့်

ြတ်သက်တသာ ကိန်းဂဏန်းြျားကို အထူးသတိထားကာ အဓိြ္ပာယ်တကာက်ယူရြည်။ အထူးသမဖင့်

အစိုးရဝန်ထြ်းြျား ရာထူးတိုးမြင့်တရးအတွက် ြါရဂူေွဲ့ ရရှိမြင်းသည် လိုအြ်ြျက်တစ်ရြ် မဖစ်သည်

ဆိုသည့် အြျက်ကို သတိမြုဖို့ လိုအြ်သည်။

သုကေသန အခွင့်အကရးများနှင့် ကရရှည်ေည်ေံ့ခိုင်ငမဲကရး
 အလုြ်အကိုင် အြွင့်အလြ်းြျားအတကကာင်း တြးမြန်းသည့်အြါ စစ်တြ်းတကာက်ယူြဲ့

သည့်သုတတသီြျားထဲြှ ၇၄ ရာြိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့အတွက် ဆွဲတဆာင်ြှုရှိတသာ သုတတသန

အလုြ်အကိုင် အြွင့်အလြ်းြျားရှိဖြီး သုတတသနဆိုင်ရာ ကျွြ်းကျင်ြှုြျား ရရှိမြင်းသည် ၎င်းတို့၏ 

အလုြ်ရနိုင်ြှု အလားအလာကို တိုးတက်တစတကကာင်း ြံစားကကရသည်။ သုတတသနအား ေွဲ့ရရန်

အတွက် တရးသားတင်သွင်းရသည့် ေွဲ့ယူကျြ်းစာတြ်းြျားနှင့် ြကကာြဏ တရာတထွးကကတကကာင်း

နှင့် သုတတသနစာတြ်းြျား တရးသားထုတ်လုြ်မြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ြျက်ြှာ ရာထူးတိုးတရး

မဖစ်တကကာင်း အြျ ို့တသာသုတတသီြျားက ဆိုကကသည်။ ထိုအြျက်ြျားနှင့် တမြာင်းမြန်၊ သုတတသီတစ်

ြျ ို့က ထိုတြးြွန်းသည် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်ြှုြရှိတကကာင်း အေယ့်တကကာင့်ဆိုတသာ် ၎င်းတို့သည်

အစိုးရ၀န်ထြ်းြျားမဖစ်ဖြီး သုတတသနဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုြျားသည်ရာထူးတုိး

တရးအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမြင်း ြြံရတသာတကကာင့်မဖစ်တကကာင်း တဖါ်မြကကသည်။ တမဖဆိုသူ

တစ်ဝက်က သုတတသနအလုြ် လုြ်မြင်းတကကာင့် ရရှိလာသည့် တငွတကကးဆုြျား၊ လူြှုတရးအရ

အသိအြှတ်မြုြံရမြင်းနှင့် အလုြ်ြိုင်ြာြှုနှင့် အသက်တြွး၀ြ်းတကျာင်းြှုဆိုင်ရာ အြွင့်အတရးြျား

နှင့်ြတ်သက်ဖြီး အသင့်အတင့် သို့ြဟုတ် အနည်းငယ် စိတ်တကျနြ်ြှုရရှိတကကာင်း တမဖဆိုကကသည်။ 

အသက်တြွးဝြ်းတကျာင်းြှု အြွင့်အလြ်းြျားနှင့်ြတ်သက်သည့် အမြင်ြျားြှာ ြညာတရးကဏ္ဍြှ

သုတတသီ ြျားနှင့် ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာသုတတသီြျားအကကား ကွာမြားြုံ ြရြါ။ စစ်တြ်း
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တွင် ြါဝင်ြည့် သုတတသီြျားအား “တရွးြျယ်ရာတွင် ေက်လိုက်ြှု” (self-selection bias)ရှိနိုင်မြင်း

နှင့် “ဆွဲတဆာင်ြှု”အား အနက်ဖွင့်ဆိုြျက်တို့ ထိုကဏ္ဍနှစ်ရြ်ြှ သုတတသီတို့အကကား အမြင် ကွာမြား

ြျက်ကို တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း ရှင်းမြနိုင်၏။ အစိုးရဝန်ထြ်းြျား မဖစ်ကကသည့် ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီ

ြျားသည် အစိုးရအလုြ်၏ လစာနည်းတသာ်လည်း အလုြ်ြိုင်ြာြှုရှိမြင်းကို တန်ဖိုးထားကကသည်။

 ြက်လုံးတြးသည့်စနစ်ြျား(incentive systems)၏ အရည်အတသွးနှင့်ြတ်သက်၍ တြးမြန်း

တသာအြါ ြညာတရးကဏ္ဍြှသုတတသီြျားသည် ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်သည့် သုတတသီြျားသည်

နှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက တငွတကကးအရအကျ ိုးရှိမြင်းနှင့် အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဆွဲတဆာင်ြှုရှိမြင်းကို တယေုယျ

အားမဖင့် အလွန်နည်းြါးသည့် အြှတ်ကို တသြတ်တည်းတြးကကသည်။ သို့တသာ်လည်း သုတတသန

ထုတ်လုြ်ြှု၊ အထူးသမဖင့် အသက်တြွးဝြ်းတကကာင်းြှုဆိုင်ရာ တြန်းသာြှု (competitiveness)ကို တမဖ

ဆိုကကရာတွင်ြူ ြျားစွာ အမြုသတောတဆာင်ကကသည်။ 

 သုတတသနယဉ်တကျးြှုနှင့် ၀န်တဆာင်ြှုြျားအြန်း (စာြျက်နှာ ၇၂)တွင် တဖာ်မြထားသည့်

အတိုင်း၊ အြျ ိုးသားသုတတသနအဖွဲ့ ြရှိြါ။ ထိုအကျ ိုးဆက်ကား၊ (ြရှိသည့်) အြျ ိုးသားသုတတသန

အဖွဲ့၏ အကဲမဖတ်စွြ်းရည်နှင့်ြတ်သက်သည့် တုန့်မြန်ြှုြျားသည် သုတတသီအားလုံး၏အမြင်ကုိ

ကိုယ်စားြမြုမြင်း မဖစ်သည်။ ထိုတတွ့ရှိြျက်ြျားသည် ြညာတရးကဏ္ဍနှင့် ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်

တသာ သုတတသီနှစ်ြျ ိုးစလုံးနှင့် သုတတသနလုြ်ငန်းအား စီြံြန့်ြွဲသူြျားအား အတသးစိတ် တတွ့ဆုံ

တြးမြန်း ြန်းြျားြှရရှိသည့် အတမဖြျားနှင့် ကိုက်ညီကကြါသည်။ သို့တသာ်လည်း၊ စစ်တြ်းတကာက်ယူ

ြဲ့တသာ သုတတသီြျား၏ ၁၅ ရာြိုင်နှုန်း (တမဖဆိုသူ ၁၈ ဦး)သည် တည်ရှိသည်ဟု ယူဆထားသည့်

အြျ ိုးသား သုတတသနအဖွဲ့၏ အကဲမဖတ်မြင်းလုြ်ငန်းစဉ်နှင့် ြတ်သက်ဖြီး ထင်မြင်ြျက်တြးြဲ့ကက

သည်။ ထို ၁၈ ဦးြှ ၁၁ ဦးသည် ထိတရာက်တကကာင်းနှင့် အမြား ၆ ဦးက ြည်သည့် ထိတရာက်ြှုြှ ြရှိ

တကကာင်း တမြာကကသည်။ ထို့အတူ စစ်တြ်းတကာက်ယူြဲ့တသာ သုတတသနလုြ်ငန်းစီြံြန့်ြွဲသူ ၁၄ ဦး

အနက် ၄ ဦးကလည်း ထိုတြးြွန်းကို တမဖဆိုကကသည်။ ထို ၄ ဦးထဲြှ ၂ ဦးက အြျ ိုးသားသုတတသန

အဖွဲ့၏ အကဲမဖတ်ြှု အတရအတသွးသည် ထိတရာက်တကကာင်း (၁ ဦးက အလွန်ထိတရာက်တကကာင်းနှင့်

အမြား ၁ ဦးက အသင့်အတင့် ထိတရာက်တကကာင်း) တမဖဆိုကကဖြီး အမြား ၁ ဦးကြူ အသင့်အတင့်ြ

ထိတရာက်တကကာင်း တမဖသည်။ တြးြွန်း ဒါြှြဟုတ် အသုံးမြုသည့် တဝါဟာရြျားအား နားြလည်

မြင်း၊ သို့ြဟုတ် (တနာက်ြံ အတမြအတနြျား သုံးသြ်ြှုအြန်းတွင် တဖါ်မြြဲ့သည် ယဉ်တကျးြှုတစ်ရြ်

မဖစ်သည့်) သုတတသီတို့၏ ၎င်းတို့ သိနားလည်ြှုဗဟုသုတကို ထုတ်တဖာ်မြသရန် အလွန်စိတ်အား

ထက်သန်ြှုတို့ကို ထိုတတွ့ရှိြျက်ြျားက ထြ်ြံ သရုြ်တဖါ်မြတန၏။ ြါရဂူေွဲ့ကျြ်းစာြျားတွင် စာြိုးြျ

ြှုနှင့် ဂျာနယ်အတုြျားတွင် တငွတြးကာ စာတြ်းြျားတဖါ်မြြှုတို့နှင့် ြတ်သက်သည့် ြကကာတသးြီက 

အမငင်းြွားြှုသည် အဆင့်မြင့် ြညာတကျာင်းြျား (HEIs) တွင် ြိုင်ြာဖြီး အလုြ်မဖစ်သည့် သုတတသန

အကဲမဖတ်ြှုယန္တရားတစ်ရြ် ထူတထာင်ရန်လိုအြ်တကကာင်း ြီးတြာင်းထိုးမြြဲ့သည်။ ရာထူးတိုးမြှင့်တရး

အတွက် စံသတ်ြှတ်ြျက်ြျား မဖစ်တသာ သုတတသနထုတ်လုြ်ြှု အရည်အတသွးထက် အတရအတွက်

ကို အတလးတြးြှုကိုလည်း တမဖရှင်းဖို့ ြမဖစ်ြတန လိုအြ်တနသည်။

 သို့တသာ် ဤတနရာ၌ အတရးကကီးသည့် သတိမြုစရာအြျက်တစ်ြျက်ရှိြါသည်။ တနာက်ြံ
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အတမြအတနြျား သုံးသြ်ြှု (contextual analysis)နှင့် ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားအကကား ဆက်စြ်ြှုတမြြုံ

ကို တရးဆွဲမြင်း (stakeholder mapping) အြန်းတို့တွင် တဖာ်မြထားသည့်အတိုင်း သုတတသနကျင့်ဝတ် 

(research ethics)သည် လက်ရှိနိုင်ငံတရး အတမြအတနနှင့် ြိုြို ကိုက်ညီလျှက် ရှိလာဖြီး၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းြုံ 

အတမြြံ ဥြတဒတွင် ြျြှတ်ထားသည့် အြျ ိုးသားတရးရည်ြှန်းြျက်ြျားနှင့်လည်း ြိုြိုြျနိ်ထိုး တိုင်းတာ

 လာကကြါသည်။ ဤလက်ရှိအတမြအတနသည် သုတတသနအကဲမဖတ်လုြ်ငန်းစဉ်တွင် စီစစ်မဖတ်

တထာက်မြင်း (ဆင်ဆာမြုလုြ်မြင်း)အား အတည်တကျ သတ်ြှတ်မြဌာန်းလာတစနိုင်ြါသည်။

 အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်း (HEIs) အြျားစုတွင် သုတတသနစာတစာင်ြျားအတွက် နှစ်စဉ်

 ရည်ြှန်းြျက် ြန်းတိုင် (target) ြရှိကကြါ။ တက္ကသိုလ်ြျားသည် တက္ကသိုလ်ဂျာနယ်ြျားကို သုံးလ

တစ်ကကိြ်၊တမြာက်လတစ်ကကိြ် သို့ြဟုတ် တစ်နှစ်တစ်ြါ ထုတ်တဝကကသည်ြှာအြှန်ြင်မဖစ်သည်

။သို့တသာ်ထိုဂျာနယ်ြျားသည် ြကကာြဏအားမဖင့် ဌာနတြါင်းစုံြှ ြါတြာက္ခြျားြှ တရးသားသည့်

 သုတတသနစာတြ်းြျားကို စုတဆာင်းတဖါ်မြထားမြင်းမဖစ်သည်။ ထိုသို့ ထုတ်တဝမြင်းြှာလည်း သုံး

နိုင်သည့် ရန်ြုံတငွတွင် တြါ်ြူတည်တနဖြီး တက္ကသိုလ်တစ်ြုြျင်းစီက လုံးဝဆုံးမဖတ်ကကြါသည်။ အြျား

အားမဖင့်အြျနိ်ဇယားသတ်ြှတ်ြှု (timelines) ြရှိကကြါ။ မြန်ြာ့ ြဟာဗျူဟာနှင့် ြူဝါဒတလ့လာတရး 

အင်စတီကျူ (The Institute of Strategy and Policy - ISP)ကဲ့သို့ ြညာတရးကဏ္ဍြှ ြဟုတ်သည့ ်think 

tanks ြျားနှင့် အင်းလျားတောဂတဗဒ (Inya Economics) ကဲ့သို့တသာ လွတ်လြ်တသာ သုတတသန

အဖွဲ့အစည်းြျားတွင် စာတြ်းထုတ်တဝြှုအတွက် နှစ်စဉ်ရည်ြှန်းြျက်ြျား ရှိကကသည်။ အလားတူ

ြင် ထုတ်တဝြှုသည် ရံြုံတငွရှိြှုအတြါ် လုံးဝြူတည်သည်။ ြျားတသာအားမဖင့် ထိုထုတ်တဝြှုြျားသည်

အလှူရှင်ြျား၏တထာက်ြံ့ြှုကို အတမြြံသည့် စီြံကိန်းြျားြှ သီးမြားတထာက်ြံ့ကကမြင်းမဖစ်သည်။

UIS တဒတာသည် အဆင့်မြင့်ြညာတရးကဏ္ဍ၏ မြင်ြတွင် လုြ်ကိုင်တနကကသည့် သုတတသီြျား၏

အြျက်အလက်ြျား ြတြးနိုင်တသာ်လည်း၊ သုတတသီအြျားစုသည် အစိုးရအဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်း

ြျား (HEIs)မြင်ြတွင် လုြ်ကိုင်ကကမြင်းမဖစ်တကကာင်းကို ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားအကကား ဆက်စြ်ြှု 

တမြြုံကို တရးဆွဲမြင်း (stakeholder mapping)က တဖါ်မြသည်။

၄၊၂။ သုကေသနအား ဖြန့် ဖြူးဖခင်း
ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ြကသူများနှင့် ကွန်ယက်များ
 သုတတသနလုြ်သူြျား၏ ကွဲမြားမြားနားြှုနှင့်ြတ်သက်၍ မြန်ြာနိုင်ငံရှိသုတတသီြျားသည် 

သုတတသနတွင် ြါဝင်တဆာင်ရွက်ကကသူြျ ိုးစုံတို့နှင့် အတတာ်အသင့် အဆင့်မြင့်တသာ တဆွးတနွးြှုြျား

လုြ်မဖစ်တကကာင်း သတင်းြို့သည်။ ထိုြါဝင်တဆာင်ရွက်ကကသူြျားတွင် ြညာတရးအဆင့်အားလုံးရှိ

တက္ကသိုလ်နှင့်ဆက်စြ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းြျားြှ ြုဂ္ဂိုလ်ြျား၊ တက္ကသိုလ်အဝန်းအဝိုင်းြှြဟုတ်

သည့် သုတတသီြျား၊ အြျ ိုးသြီးြျား၊ လူနည်းစုအုြ်စုြျား၊ ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျား၊ လူြှုအဖွဲ့

အစည်းြျားနှင့် အစည်းအရုံးြျား၊ သီးမြားလူတစ်ဦးြျင်းစီတို့ ြါဝင်ကကြါသည်။ ြါဝင်တဆာင်ရွက်ကက

သူ အဖွဲ့ြျား အားလုံးနှင့် တဆွးတနွးမြင်းြျားနှင့်ြတ်သက်ဖြီး ြျြ်းြျှမြင်းအားမဖင့် တကျနြ်ြှု အဆင့် ၄ 
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နှင့် ၅ ကကား49  သတ်ြှတ်ကကြါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအဖွဲ့ြျားနှင့် တဆွးတနွးြှုအတွက်ကိုြူ 

တကျနြ်ြှု အဆင့် ၄ တအာက်နည်းဖြီး သတ်ြှတ်ကကြါသည်။

 ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားအကကား ဆက်စြ်ြှု တမြြုံကို တရးဆွဲမြင်း (stakeholder mapping) အြန်း

တွင်တဆွးတနွးြဲ့သည့်အတိုင်း ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျားသည့် ၎င်းတို့၏ ောသာရြ်နယ်ြယ်

အတွင်းြှာသာ အတတာ်အတန် အထီးကျန် ရြ်တည်လုြ်ကိုင်တနကကသည်။ ထို့အမြင် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ 

တက္ကသိုလ်ြျားနှင့်စက်ြှုလုြ်ငန်းြျားအကကား ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုြှာ ြရှိသတလာက်နည်းြါးသည်။ 

သုတတသီြျားအား စစ်တြ်းတကာက်ယူြှုြှ ရရှိသည့် တတွ့ရှိြျက်ြျားသည် ထိုအြျက်ကို ထင်ဟြ်

တနသည်။ ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျား၏ ၆၀ ရာြိုင်နှုန်းကသာ ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းြျားသည်

မြင်ြအဖွဲ့အစည်းတစ်ြုနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုရှိတကကာင်း တင်မြကကဖြီး ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်

သည့် သုတတသီြျား၏ ၇၉ ရာြိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းြျားသည် မြင်ြအဖွဲ့အစည်းတစ်ြုနှင့် 

ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုရှိတကကာင်း တင်မြကကသည်။

 ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျား၏ ၈၄ ရာြိုင်နှုန်းသည့် အဓိကအားမဖင့် နိုင်ငံတကာြှ

 တဆာင်ရွက်ကကသူြျားနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ကကဖြီး ၅၆ ရာြိုင်နှုန်းတကျာ်သည် နိုင်ငံတကာ 

တက္ကသိုလ်ြျားနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ကကသည်။ ထိုအြျက်သည် မြန်ြာမြည်တွင်းရှိ ြညာရှင်ြျား၊ 

အစိုးရနှင့် စက်ြှုလုြ်ငန်းရှင်းြျားအကကား ြျတိ်ဆက်တဆာင်ရွက်ြှု ြရှိမြင်းကို သရုြ်တဖါ်တနသည်။

အံ့ကသစရာတကာင်းသည့်အြျက်ြှာ၊ ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီတစ်ဦးကသာ ၎င်း၏အဖွဲ့အစည်း

သည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အမြားအစိုးရတက္ကသိုလ်တစ်ြုနှင့် ြူးတြါင်းလုြ်ကိုင်ြဲ့သည်ဟု အစီရင်ြံမြင်း

မဖစ်သည်။

 ထိုအြျက်နှင့် ဆန့်ကျင်သည့်အြျက်ြှာ၊ ြညာတရးကဏ္ဍြှ ြဟုတ်တသာသုတတသီြျားသည်

 ကဏ္ဍအစုံနှင့် ြကကာြဏ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်တကကာင်း တမြာကကသည်။ ထိုသို့ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်

သည့် အဖွဲ့အစည်းြျားြှာ အစိုးရဌာြျား၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် မြည်တွင်း အန်ဂျအီိုြျား

အကကား အြျ ိုးအစားညီြျှစွာ ြါဝင်ကကသည်။ ကဏ္ဍအစုံနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုသည် အဓိက

အတကကာင်းအရင်းြှာ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံတကာ၏ တထာက်ြံ့ြှုကို ြွင့်မြုလိုက်သည့် နိုင်ငံတရး

အြင်းအကျင်းတနာက်ြိုင်း တြါ်တြါက်လာကကသည့် အလှူရှင်တထာက်ြံ့သည့် စီြံကိန်းြျား ြျားမြား

စွာ တြါ်တြါက်လာမြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျား၊ နိုင်ငံတကာအန်ဂျအီိုြျား၊ မြည်တွင်းအန်ဂျ ီ

အိုြျားနှင့် မြန်ြာအစိုးရတို့အကကား ြိုင်ြာသည့် ြျတိ်ဆက်ြှုြျားမဖစ်သည်။

 သုတတသနလုြ်ငန်းကို စီြံြန့်ြွဲသူြျားအား တကာက်ယူသည့် စစ်တြ်းတတွ့ရှိြျက်ြျားက

အစိုးရသုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျား၊ အစိုးရအဆင့်မြင့်ြညာတရးတကျာင်းြျား (HEIs)နှင့် အမြား

သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနြျားအကကား ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှု သို့ြဟုတ် ြိတ်ဖတ်ြှုတို့ စိုးရိြ်စရာ

တကာင်းစွာ လိုအြ်တနမြင်းကိုလည်း ြီးတြာင်းထိုးမြတနသည်။ ြကကာြဏ တဆွးတနွးကကသည့် မြဿနာ

ြျားအနက် တစ်ြုြှာ ယုံကကည်စိတ်ြျရတသာ သို့ြဟုတ် တနာက်ဆုံးတြါ် အြျက်အလက်ြျား ရရှိရန်

အြက်အြဲမြင်း မဖစ်သည်။ အြျက်အလက်ြျား ရှိတနလျှင်ြင် ထိုအြျက်အလက်ြျားကို ြိုင်ဆိုင်

49 အဆင့် ၁ သည် အလွန်စိတ်တိုင်းြကျမြင်းကို တဖါ်မြဖြီး အဆင့် ၆ သည် အလွန်တကျနြ်ြှုရှိမြင်းကို တဖါ်မြြါသည်။
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သူြျား၊ ြျားတသာအားမဖင့် ထိုြိုင်ရှင်ြျားသည် ြကကာြဏ အစိုးရဌာနြျား သို့ြဟုတ် ဗဟိုစာရင်းအင်း

အဖွဲ့(Central Statistical Organization)ြျားသည် ၎င်းတို့ြိုင်သည့် အြျက်အလက်ြျားအား အမြား

သုတတသီြျား သို့ြဟုတ် သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားအား ြျှတဝရန် ဆန္ဒြရှိကကြါ။သုတတသန

လုြ်ငန်း စီြံြန့်ြွဲသူအမြားတစ်ဦးက “တယေုယျအားမဖင့်တတာ့ အစိုးရဌာနတတွက အြျက်အလက်ရ

ဖို့ ရဖို့ ြက်ြါတယ်။ အဲဒီအြျက်အလက်တတွကို ရယူဖို့ ကျွန်တတာ်တို့ကို ြွင့်မြုထားတယ်၊ ကျွန်တတာ်

တို့ြှာ ရယူ အသုံးမြုနိုင်တဲ့ အြွင့်အတရးလည်းရှိတယ်။ ဒါတြြယ့် ရယူရတဲ့ လုြ်ငန်းစဉ်က ရှယ်လျား

တယ်”ဟု ရှင်းမြသည်။ အမြားသုတတသန စီြံြန့်ြွဲသူတစ်ဦးကလည်း “အစိုးရဌာနြျားသည် သူတို့

တကာက်ယူထားတဲ့ အြျက်အလက်တတွဟာ သူတို့ ဌာနြိုင်ြစ္စည်းလို့ သတ်ြှတ်ကကတယ်။ ဒါတကကာင့်

တမြားဌာနတတွ၊ သုတတသီတတွ ဒါြှြဟုတ် သုတတသနအဖွဲ့အစည်းတတွကို ြရှဲလိုကကေူး”ဟုလည်း

တမြာမြသည်။ အြျက်အလက်ြျား ြျှတဝမြင်းသည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းြျားအကကား အလွန် ရှားြါး

ြါသည်။ အစိုးရဌာနြျားစွာတို့သည် ၎င်းတို့၏ အြျက်အလက်ြျားကို ရုံးတွင်းအသုံးမြုရန် အတွက်

သာ သိြ်းထားကကသည်။ ရလဒ်ြှာ၊ သုတတသနအဖွဲ့တြါင်းစုံတို့ မြုလုြ်ကကသည့် တူညီတန၊ ထြ်တန

သည့် သုတတသနတလ့လာြှုြျားစွာ ရှိတနမြင်းမဖစ်သည်။

 ထို့အမြင် တမဖဆိုသူတစ်ြျ ို့၏အဆိုအရ မြန်ြာနိုင်ငံ၏သုတတသနစနစ်ြျားတွင် ဆန့်ကျင့်ေက်

 (ဝန်ရိုးစွန်း) နှစ်ဖက် (polarities)ကွဲမြားတနသည်။ အစိုးရနှင့် အဆင့်မြင့်ြညာတရးကဏ္ဍတို့က တစ်

ေက်နှင့် NGO ြျားနှင့် think tanks ြျားကဲ့သို့ အစိုးရြဟုတ်တသာ၊ လွတ်လြ်သည့် သုတတသန အဖွဲ့

အစည်းြျားကတစ်ေက် ကွဲမြားတနသည်။ မြည်တွင်းတွင် ေွဲ့ရသည့် သုတတသီြျား၊ အြျားအားမဖင့်

အဆင့်မြင့်ြညာ တကျာင်းြျားြှ (HEIs) သုတတသီြျားနှင့် နိုင်ငံမြား NGO ြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ

အဖွဲ့အစည်းြျားတွင် အလုြ်လုြ်ကကသည့် မြည်ြြှေွဲ့ရြဲ့သူ သုတတသီတို့အကကား ရန်လိုြုန်းတီးြှု

တစ်ြျ ို့ရှိတနကကာင်းြင် တမဖဆိုကကသူြျားက တမြာကကသည်။ အစိုးရစည်းြျဉ်းြျားနှင့် အစိုးရ၀န်ထြ်း

စည်းကြ်းြျားသည် အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEIs) ြျားအတွက် အကကီးတန်း သုတတသီြျား

နှင့် နိုင်ငံမြားြှတလ့ကျင့်ထားတသာြညာရှင်ြျားကုိ HEIs တွင် အဆင့်မြင့်ရာထူးြျားတွင် ြန့်အြ်ရန်

 သို့ြဟုတ်အလုြ်တြးရန် အလွန်ြက်ြဲတစသည်။ ယြင်က အတနာက်တိုင်း အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်း

ြျားသည်အစိုးရအရာရှိြျားကို ၎င်းတို့၏ ြညာသင်ဆု အစီအစဉ်ြျားြှ အတိအလင်း တားမြစ်ြဲ့ကက

သည်။

အဓိြ္ပာယ်ြှာ တဒသြံ NGO ြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျားြှ ၀န်ထြ်းြျားသာ ြညာသင်ဆု

ြျးီမြှင့်မြင်းြံရသည်။ ထို့တကကာင့် အစိုးရနှင့်ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့ြှ သုတတသီြျားအကကား လက်ရှိ ရန်လို

ြုန်းတီးြှု မဖစ်တြါ်တစမြင်းမဖစ်၏။ 

 “ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရူြတဗဒဌာနြှာ အဓိကအားမဖင့် အြျ ိုးသြီးြါတြာက္ခြျားြဲ ရှိတယ်။
 အတနာက်နိုင်ငံြျားရဲ့ အတမြအတနနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖြီး တမြာင်းမြန်ြဲ။ အတကကာင်းရင်းကတတာ့ ြင်ြွန်းမဖစ်
သူတတွက (ဝင်တငွြိုတကာင်းတဲ့) ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြှာ လုြ်ကကဖြီး ဇနီးသည်တတွကတတာ့ စာသင်ကကားတဲ့ 
အြွင့်အတရးကို ရယူကကတယ်”
(Charlotte Galloway)
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 UIS ၏အြျက်အလက်ြျားအရမြန်ြာနိုင်ငံရှိ သုတတသီ၇၅ရာြိုင်နှုန်းသည် အြျ ိုးသြီးြျား

မဖစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ြျားတွင် သင်ကကားတရး ၀န်ထြ်းအြျားစုြှာ အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်သည်။ ဤ

သည်ကိုလည်း စစ်တြ်းရလဒ်ြျားြှ တထာက်ြံတနသည်။ စစ်တြ်းရလဒ်ြျားအရ ြညာတရးကဏ္ဍ

ြှသုတတသီြျား၏ 75% သည် အြျ ိုးသြီးမဖစ်ကကသည်။ အမြားအြျက်ြျားအမြင်၊ လူြှုတရးနှင့်

 ယဉ်တကျးြှုဆိုင်ရာအစဉ်အလာြျား၊ အထူးသမဖင့် အြျ ိုးသြီးြျား၏ ဒုတိယတန်း အိြ်ဝင်တငွရှာ

သူ အတနအထားသည် အဆင့်မြင့်ြညာကဏ္ဍတွင် အြျ ိုးသြီးြျား သိသိသာသာ လွှြ်းြိုးတနမြင်း

၏ အတကကာင်းရင်းြျား မဖစ်ကကသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်၀န်ထြ်းြျားသည် အစိုးရြှ ြန့်အြ်

သည့် မြည်သူ့၀န်ထြ်းြျားမဖစ်ကကသည်။ တက္ကသိုလ်၀န်ထြ်းြျား၏ လစာနည်းြါးမြင်းတကကာင့် အိြ်

၏ အဓိကဝင်တငွရှာသူ အြျ ိုးသားြျားသည် အဆင့်မြင့်ြညာဏ္ဍတွင် အလုြ်လုြ်နိုင်တမြ နည်းြါးကာ

၊ အမြားတနရာြျားတွင် လစာြိုတကာင်းတသာ အြွင့်အလြ်းြျားကို ရှာတဖွတလ့ရှိကကသည်။

 ြျြ်းြျှအားမဖင့် စစ်တြ်းတကာက်ယူြဲ့သည့် သုတတသီြျားသည် လွန်ြဲ့တသာ သုံးနှစ်အတွင်း

တမြာဆို ဆက်သွယ်ြှုသင်တန်း ၁.၄၁ သင်တန်း တက်တရာက်ြဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်ြှာ တစ်နှစ်လျှင် 

သင်တန်း တစ်ဝက် (၀.၅ ကကိြ်)ြင် ြတက်ကကရြါ။ 

 အထူးကျွြ်းကျင်သူြျားြှ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မြုလုြ်ြဲ့တသာ စွြ်းတဆာင်ရည် မြှင့်သင်တန်း

ြျားသည် (စာတြ်း)ြျား ြျ ံ့နှံ့မြင်းထက် သုတတသနစာတြ်းြျား ထုတ်လုြ်နိုင်တရးအတွက်သုတတသန

လုြ်ထုံးလုြ်နည်း(research methodology)ဆိုင်ရာ ကျွြ်းကျင်ြှုမြင့်တင်တြးမြင်းကို အဓိကအာရုံစိုက်

ကကသည်။ ထိုသင်တန်းြျားအား အဓိကအားမဖင့် နိုင်ငံတကာြှ သုတတသနတဆာင်ရွက်ကကသူြျား

၊ဥြြာ နိုင်ငံမြားတက္ကသိုလ်ြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းြျားက ြို့ြျကကဖြီး သင်တန်း

ြျားြှာ ြျားတသာအားမဖင့် ရက်တိုသင်တန်းြျားမဖစ်ကကသည်။ တက္ကသိုလ်ြျားတွင်သင်ကကားတရး

 နည်းစနစ်(teaching methodology)နှင့် သင်ရိုးညွှန်းတြ်း ဒီဇိုင်းတရးဆွဲမြင်း(curriculum design)

အြိုင်းတို့တွင် အနည်းဆုံး နှစ်ဝက် လာလုြ်ကကသည့် ဌာတန(တက္ကသိုလ်)အတမြစိုက် သင်တန်းဆရာ

ြျား (resident trainers) ရှိကကသည်။

 လူြှုသိြ္ပံောသာရြ်တွင် ြါရဂူတန်းြျားကို  သင်ကကားတြးတနသည့် အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်း 

(HEIs) ရှစ်ြုသာ ရှိြါသည်။ အြျားစုြှာ ရန်ကုန်နှင့် ြန္တတလးတို့တွင် မဖစ်သည်။ ထို့အမြင် စစ်ကိုင်းတိုင်း

 ြုံရွာရှိ စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်နှင့် ြန္တတလးတိုင်း၊ ြိတ္ထီလာရှိ စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်ြျားတွင်လည်း ြါရဂူ

တန်းြျား ြို့ြျကကသည်။ ြညာတရးကဏ္ဍြှ ြဟုတ်သည့် သုတတသနအဖွဲ့အစည်းအြျားစုတို့သည် 

မြန်ြာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် သုတတသနြျား တဆာင်ရွက်ကကတသာ်လည်း ရန်ကုန်တွင်သာ အတမြစိုက်

ကကသည်။ ဖြို့ကကီးြျားတွင် အတမြစိုက်ကကမြင်းြှာ သုတတသနဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားြှုြျား သို့ြဟုတ်

တတာင်းဆိုြှုြျားရှိတနမြင်းထက် သုတတသီြျား၊ သုတတသနအတမြြံအတဆာက်အအုံြျားနှင့် ဆက်

သွယ်တရးရုံးြျားမဖစ်ကကသည့် သွင်းအားစုြျား ရရှိြှုတကကာင့်မဖစ်သည်။

 



149

သုကေသန ဆက်သွယ်မှု အကလ့အကျင့်များ
 SCImago ဂျာနယ်နှင့် နိုင်ငံအလိုက် အဆင့်သတ်ြှတ်ြျက်အရ၊ အာရှတဒသတွင် လူြှုသိြ္ပံ

ဂျာနယ် စုစုတြါင်း ၁၉၈ တစာင်ရှိဖြီး၊ အဆင့်သတ်ြှတ်ြျက် အမြင့်ဆုံးရရှိသည့် ဂျာနယ်ြျားသည် ဖွံ

ဖဖိုးတိုးတက်ကကသည့် ထိုင်ဝြ်၊ ဂျြန်၊ တတာင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်နှင့်စကဂာြူတို့တွင် တည်ရှိကကသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံြှ ြည်သည့်ဂျာနယ်ြှ အဆင့်သတ်ြှတ်ြျက်တွင် ြြါဝင်ြါ (SCImago n.d.)မြန်ြာနိုင်ငံ

တွင် မြန်ြာစကားသည် ရုံးသုံးောသာစကားမဖစ်တသာ်လည်း အဆင့်မြင့်ြညာတရးတွင် တရားဝင်

သင်ကကားြှုောသာစကားြှာ အဂဂလိြ်ောသာကိုသတိမြုဖို့ အတရးကကီးြါသည်။ဖတ်စာအုြ်ြျားနှင့်

သင်တထာက်ကူြစ္စည်းြျားအားလုံးသည် အဂဂလိြ်ောသာမဖင့် တရးသားထားကကဖြီး တက္ကသိုလ်

တကျာင်းသားြျားသည် စာတြးြွဲြျားတွင်နှင့် ကျြ်းစာ(စာတြ်း)ြျားကို တရးသားရာတွင် အဂဂလိြ်

ောသာကို သုံးကကသည်။ ရလဒ်အတနမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ထုတ်တဝတသာ ဂျာနယ်စာတြ်းြျားကို

ြျားတသာအားမဖင့် အဂဂလိြ်ောသာမဖင့် ထုတ်တဝတလ့ရှိဖြီး၊ စာတစာင်အနည်းငယ်သာ မြန်ြာောသာ

မဖင့် ထုတ်တဝသည်။ 

 လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတွင်းရှိ မြည်တွင်းထုတ်(အြျ ိုးသား)ဂျာနယ်အြျားစုကို တက္ကသိုလ်ြျားြှ

ထုတ်တဝသည်။ ြညာတရးဝန်ကကီးဌာန(MOE)တအာက်ရှိ အဆင့်မြင့်ြညာတရးဦးစီးဌာနြှ တငွတကကး

တထာက်ြံ့သည်။ ရန်ကုန်စီးြွားတရးတက္ကသိုလ်ရှိ စာကကည့်တိုက်ြျားထဲြှ စာကကည့်တိုက်တစ်ြုရှိ

သုတတသနစာတြ်းြျား(literature) ကို ဆန်းစစ်တလ့လာြှုအရ အနည်းဆုံး ၄၀ တို့သည် လူြှုသိြ္ပံကို

အာရုံစိုက်သည့် တက္ကသိုလ်အတရအတွက် အနည်းဆုံး ၄၀ တို့သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ြိုင်သုတတသန

ဂျာနယ်ြျား ထုတ်တဝြဲ့ကကသည်။ ထိုဂျာနယ်ြျားရှိ စာတြ်းအြျားစုသည် အဂဂလိြ်ောသာမဖင့်

တရးသားကကတသာ်လည်း မြန်ြာောသာမဖင့် ထုတ်တဝသည့် ဂျာနယ်အနည်းငယ်လည်း ရှိသည်။ ဤ

တတွ့ရှိြျက်ြျားကို သုတတသနလုြ်ငန်းစီြံြန့်ြွဲသူြျားအား မြုလုြ်သည့် စစ်တြ်းြှရရှိတသာ ရလဒ်

ြျားက တထာက်ြံသည်။ ြညာတရးကဏ္ဍြှစာတြ်းြျား၏ ၈၀ ြှ ၁၀၀ ရာြိုင်နှုန်းသည် အဂဂလိြ်

ောသာမဖင့် တရးသားထားသည်ဟု တမဖဆိုသူအြျားစုက တဖာ်မြသည်။

 ြညာတရးကဏ္ဍမြင်ြတွင်၊ think tanks နှင့် အမြားသုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားြှ ထုတ်တဝ

သည့် ဂျာနယ်ြျားသည် ြျားတသာအားမဖင့် ကိုယ်ြိုင်ရန်ြုံတငွမဖင့် ထုတ်ကကမြင်းမဖစ်သည်။ ဤသို ့

ဉီးတဆာင် ထုတ်တဝကကမြင်းြှာ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ ြညာအရည်အတသွး (academic scholarship)

ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် မြန်လည်ရှင်သန်ရန် မြုလုြ်လိုသည့် ဆန္ဒတကကာင့်မဖစ်သည်။ ဥြြာအားမဖင့်၊

 ၂၀၁၇တွင် တည်တထာင်သည့် လွတ်လြ်သည့် think tank တစ်ြုမဖစ်တသာ “အင်းလျား တောဂတဗဒ” 

(Inya Economics) ြှ ောသာနှစ်ြျ ိုးမဖင့်ထုတ်သည့် “အင်းလျား တောဂတဗဒဂျာနယ်” (Inya 

Economic Journal) ထုတ်တဝရာတွင် အသုံးမြုသည့်တငွ အြျားစုသည် အြှီအြိုကင်းသည့် ရင်းမြစ်ြျား

ြှ တထာက်ြံ့မြင်း မဖစ်သည်။ လူြှုတရးရာောသာရြ်(humanities)နှင့် လူြှုသိြ္ပံကို အဓိက အာရုံစိုက်

သည့် “လွတ်လြ်တသာ မြန်ြာ့သုတတသနဂျာနယ်” (Independent Journal of Burmese Scholarship) 

ထုတ်တဝရန်အတွက် တရးတက္ကသိုလ် (Yale University)၊ ြွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတဖာင်တဒးရှင်း (the 

Open Society Foundation)နှင့် ဟင်နရီလုစ်တဖာင်တဒးရှင်း (the Henry Luce Foundation)တို့ြှ 
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ရန်ြုံတငွြျား တကာက်ြံြဲ့သည် (Independent Journal of Burma Scholarship n.d.)။

 တက္ကသိုလ်ြျား၏ ၀က်ေ်ဆိုက်ရှိြှုနှင့် ထိတရာက်ြှုတို့အတြါ်အတမြြံဖြီး တက္ကသိုလ်ြျား၏

အဆင့်ကို သတ်ြှတ်သည့် Webometrics ြှ အြျက်အလက်ြျားအရ၊ (တစ်ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 

အတထွတထွ အဆင့်သတ်ြှတ်ြျက်တွင် တဖါ်မြထားသည့်) မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ထိြ်တန်းတက္ကသိုလ်ငါးြုြှာ

ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် (အဆင့် ၇,၂၂၁)၊ ြန္တတလး တက္ကသိုလ် (အဆင့် ၁၁,၂၅၇)၊ ရန်ကုန် ကွန်ြျူတာ 

တက္ကသိုလ် (အဆင့် ၁၂,၂၃၃)၊ တရဆင်းစိုက်ြျ ိုးတရးတက္ကသိုလ် (အဆင့် ၁၅,၂၁၆)နှင့် ရန်ကုန် စီးြွားတရး

တက္ကသိုလ် (အဆင့် ၁၉,၉၇၂)တို့မဖစ်သည် (Webometrics n.d.)။

 အဆင့်သတ်ြှတ်ြျက်သည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ထိုတက္ကသိုလ်ြျား၏  နှိုင်းယှဉ်ဂုဏ်အရည်အတသွး

(relative prestige)ကို ထင်ဟြ်တဖါ်မြသည်။ အထူးသမဖင့် ၎င်းတို့၏ ကျွြ်းကျင်ြှုောသာရြ်

အသီးသီးတွင် နိုင်ငံအဆင့်၌ အသင့်အတင့်တလးစားြံရသည့် လူြှုသိြ္ပံောသာရြ်ြျား၏ ဂုဏ်

အရည်အတသွးကို ထင်ဟြ်တဖါ်မြသည်။ တနာက်ြံအတမြအတနသုံးသြ်ြှုအြန်းနှင့် ြါဝင်ြတ်သက်

သူြျားအကကားဆက်စြ်ြှုတမြြုံတရးဆွဲမြင်း (stakeholder mapping) အြန်းတို့တွင်တဖာ်မြထား

သည့်အတိုင်း ထိုတက္ကသိုလ်ငါးြု၏ ဝက်ေ်ဆိုက်ြျားသည် ြညာရြ်ဆိုင်ရာစာအုြ်စာတြ်းြျား

နှင့် ြဟာေွဲ့နှင့် ြါရဂူေွဲ့ ကျြ်းစာြျား (theses)ကို တကျာင်းသားတကျာင်းသူြျားနှင့် ြညာရှင်ြျား

လွတ်လြ်စွာ ကကည့်ရှုသုံးစွဲနိုင်သည့် တကာင်းြွန်စွာတည်တဆာက်ထားသည့် စာတြ်းနှင့်စာအုြ်ြျား

စုစည်းြှု ြလက်တဖာင်းြျား (Open-Access Repository platforms) ြျားကို တင်ဆက်ထားသည်။ 

ထိုြလက်တဖာင်းြျား တည်တဆာက်တြးထားမြင်း၏ အဓိကရည်ြှန်းြျက်ြှာ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှု 

အြွင့်အတရးြျား တိုးမြှင့်တြးတရးမဖစ်သည်။

 စစ်တြ်းတကာက်ယူြဲ့သည့် သုတတသီြျား၏ လွန်ြဲ့တသာ သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းြါဝင်

တဆာင်ရွက်ြဲ့သည့် သို့ြဟုတ် ြူးတြါင်းလုြ်တဆာင်ြဲ့သည့် နိုင်ငံတကာစီြံကိန်းြျား ြျြ်းြျှ

အတရအတွက်ြှာ ၀.၉၃ ြုသာ ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ သုတတသီြျား၏ တယေုယျစွြ်း

ရည်ြှာ အတတာ်အတန် နိြ့်တနတသးသမဖင့် နိုင်ငံတကာသုတတသနစီြံကိန်းြျားတွင် ြါ၀င်တဆာင်ရွက် 

လုြ်နိုင်ြွင့်ြျားကို သိသိသာသာ နည်းြါးတစသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ဒီြိုကတရစီတရးနှင့် စီးြွားတရး မြုမြင် 

တမြာင်းလဲြှုြျား၏ အကျ ိုးဆက်အမဖစ် ြကကာြင်နှစ်ြျားတွင် နိုင်ငံတကာ သုတတသီြျားနှင့် ြူးတြါင်း

တဆာင်ရွက်လုြ်နိုင်ြွင့်ြျား တိုးြွားလာကကသည်။ နိုင်ငံမြားတက္ကသိုလ်ြျားသို့ြဟုတ် အဖွဲ့အစည်း  

(တအဂျင်စီ)ြျားနှင့် ြူးတြါင်း တဆာင်ရွက်သည့် စီြံကိန်းအသစ်ြျား အတကကာင်းကို သုတတသီြျား

က တမြာကကသည်။ ထိုစီြံကိန်းြျားသည် အြျားအားမဖင့် (မြန်ြာမြည် အတကကာင်းကို အဓိက                                     

အာရုံစိုက်သည့်) အထူးအလုြ်အြ်နှံသည့် စီြံကိန်းြျား (commissioned projects)၏ အစိတ်အြိုင်း

ြျား မဖစ်ကကသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းရှိ သုတတသန စွြ်းရည်ြျားြှာ အဆင့်နိြ့်တသာတကကာင့် သုတတသီ

ြျားသည် သုတတသန လက်တထာက်ြျားအတနနှင့် ြါ၀င်လုြ်ကိုင်တလ့ရှိကကသည်။

 တနာက်ထြ် ြှတ်သားဖွယ်တတွ့ရှိြျက်တစ်ြုြှာ ြဟာေွဲ့ သို့ြဟုတ် ြါရဂူေွဲ့ြျားကို မြည်တွင်း

တက္ကသိုလ်ြျားြှ ရရှိထားသည့် ြညာတရးကဏ္ဍြှသုတတသီြျားသည် နိုင်ငံမြားတက္ကသိုလ်ြျားြှ

 ြဟာေွဲ့ သို့ြဟုတ် ြါရဂူေွဲ့ရရှိထားသည့် သုတတသီြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက နိုင်ငံတကာ သုတတသန
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စီြံကိန်းြျားတွင် ြါ၀င်လုြ်ကိုင် နိုင်တမြနည်းြါးသည်။ မြည်တွင်းြှ ြဟာေွဲ့ သို့ြဟုတ် ြါရဂူေွဲ့ ရရှိ

ထားသည့် ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျား၏ ၇၆ ရာြိုင်နှုန်းတကျာ်သည် နိုင်ငံတကာ သုတတသန

စီြံကိန်းြျားတွင် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြဲ့ဖူးမြင်း ြရှိြါ။ နိုင်ငံမြားြှ ေွဲ့ရြဲ့သူြျား၏ ၃၀ ရာြိုင်နှုန်း

ကသာ ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ သုတတသနစီြံကိန်းြျားတွင် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြဲ့ဖူးမြင်း ြရှိြါ။ ဤ

အြျက်သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအဆင့်မြင့်ြညာတရး အတမြအတနနှင့် ၎င်း၏ တြတ်တနာက်ကျတန

တသာ သုတတသန နည်းစနစ်ြျားနှင့်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျားကို အတမြအတနကို ထြ်ဟြ်မြသသည်။ ထို

အတမြအတနတို့သည် နိုင်ငံတကာြှ သုတတသီြျားနှင့် ထိတတွ့ဆက်ဆံြှုအတြါ် အဓိကအတားအဆီး

မဖစ်သည်။

 အတကကာင်းအရာအလိုက် သုတတသနကွန်ယက်ြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ ြညာရှင် အဖွဲ့အစည်းြျား

၏ အဖွဲ့ဝင်မဖစ်မြင်းနှင့်ြတ်သက်ြါက တမဖဆိုသူ ၁၈ ရာြိုင်နှုန်းကသာ ြညာရှင်ြျား၏ သုတတသန

ကွန်ယက်တွင် အဖွဲ့ဝင်မဖစ်ကကတကကာင်း တမဖကကသည်။ တနာက်ဆက်တွဲတြးမြန်းသည့်အြါ သုတတသီ 

၁၁ ဦးက မြည်တွင်း ကွန်ယက်တစ်ြု၏ အဖွဲ့ဝင်မဖစ်ဖြီး၊ ၄ ဦးသည် တဒသတွင်းကွန်ယက်၏ အဖွဲ့ဝင်

မဖစ်တကကာင်းနှင့် ၄ ဦးြှာ နိုင်ငံတကာ ကွန်ယက်၏ အဖွဲ့ဝင်မဖစ်တကကာင်း တဖာ်မြြဲ့သည်။

သုကေသန ဆက်သွယ်မှု ထွက်ကုန်များ
 စစ်တြ်းတကာက်ယူြဲ့သည့် သုတတသီြျားထဲတွင် သုတတသန တဆွးတနွးြွဲ (ကွန်ဖရန့် )ြျား

အတွက် peer-reviewed သုတတသန တရးသားြဲ့သူ တစ်ဦးြှ ြြါြါ။ ထို့အမြင် ြညာတရးကဏ္ဍြှ

သုတတသီြျားနှင့် ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာ သုတတသီြျားအကကားတွင် သိသာထင်ရှားသည့် မြား

နားြှုတစ်ရြ် ရှိတနသည်။ ထိုမြားနားြျက်ြှာ၊ ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာ သုတတသီြျားသည် နိုင်ငံ

တွင်းနှင့်မြည်ြရှိ ဗဟုသုတဖလှယ်တရး အြွင့်အလြ်းြျားနှင့် ြိုြို ထိတတွ့ြှုရှိမြင်းမဖစ်၏။ စစ်တြ်း

တကာက်ယူြဲ့တသာ သုတတသနလုြ်ငန်း စီြံြန့်ြွဲသူ ၁၄ ဦးအနက်ြှ ၁၂ ဦးသည် လွန်ြဲ့တသာသုံးနှစ်

အတွင်း ၎င်းတို့၏ တက္ကသိုလ်ြျားသည် အနည်းဆုံး သုတတသနတဆွးတနွးြွဲ (ကွန်ဖရန့် )တစ်ြွဲ စီစဉ် 

ကျင်းြြဲ့တကကာင်း တမြာကကသည်။

 သို့တသာ်လည်း တတွ့ဆုံတြးမြန်းြှုအြျ ိုးြျ ိုးက အတလးအနက်ထား တင်မြကကသလို မြန်ြာနိုင်ငံ

၌ မြည်သူတို့၏ တဆွးတနွးမငင်းြုံြွဲြျားအတွက် အြွင့်အလြ်းြျားနှင့် စင်မြင့် (ြလက်တဖာင်း)ြျား 

ရှားြါးသည်။ မြန်ြာောသာစကားမဖင့်သာ မြုလုြ်သည့် ြွဲအနည်းငယ်သာ ရှိကကသည်။

 မြည်သူတို့၏ တဆွးတနွးမငင်းြုံြှုြျား သို့ြဟုတ် အမြန်အလှန်တမြာဆိုတဆွးတနွးသည့်

(ဒိုင်ယာတလာ့ဒ်) ယဉ်တကျးြှု တစ်ရြ်သည် ြိုြို၍ အားလုံးြါဝင်တသာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှု(inclusive 

development)နှင့် ြိုကကီးြားသည့် လူြှုညီညွတ်စည်းလုံးြှု (social cohesion) မဖစ်လာတစြည်။

 သို့တသာ်လည်း လွတ်လြ်စွာတမြာဆိုြွင့်နှင့် အတမြကျတနသည့် အဖွဲ့အစည်းြျား

(establishment)ကို တဝဖန်မြင်းတို့သည် ဆင်ဆာမဖတ်ြံရမြင်း သို့ြဟုတ် ဖိနှိြ်မြင်း ြိုြို၍ြံတနရသည်။ 

ြည်သို့ြင်မဖစ်တစ၊ သတိမြုရြည့် အြျက်တစ်ြျက်ြှာ သုတတသန တဆွးတနွးြွဲ (ကွန်ဖရန့် )ြျားသည်

၎င်းတို့အား ြတရာ်ဖက်ရှင်နယ် (ြညာရှင်)ကွန်ယက်ြျား တည်တဆာက်မြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ရှိဖြီးသား
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ဗဟုသုတြျားကို တနာက်ဆုံးအတမြအတနြျားနှင့်အညီ ြွြ်းြံမဖည့်စွက်မြင်းနှင့် စီြံကိန်း အြွင့်အလြ်း

ြျားနှင့် ြိတ်ဖွဲ့ြူးတြါင်းြှုြျားနှင့်ြတ်သက်ဖြီး တလ့လာမြင်းတို့ကို မြုလုြ်နိုင်တစတကကာင်း

NGO အတမြမြု သုတတသီြျားစွာတို့ တဖါ်မြကကမြင်းမဖစ်သည်။ ထိုအြျက်တို့သည် တတွ့ဆုံတြးမြန်းြဲ့

သည့် ြျင်းမြည်နယ် နှင့် ကြျင်မြည်နယ်တို့ကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားတဒသြျားြှ သုတတသီြျားအတွက်

 အထူး အတရးကကီးကကသည်။

 သုတတသနရလဒ်ြျားကို ဆက်သွယ်မြင်းနှင့် တင်မြမြင်းတို့နှင့်ြတ်သက်လျှင်ြူ နိုင်ငံအတွင်း

 သုတတသန ညီလာြံြျားသည် တမဖဆိုသူြျား၏ သုတတသနကို တင်မြသည့် အသုံးအြျားဆုံး နည်း

လြ်းြျားမဖစ်သည်။ ြကကာြီကြူ နိုင်ငံြိုင်တက္ကသိုလ်ြျားနှင့် နိုင်ငံမြားတက္ကသိုလ်တို့အကကား ထိ

တတွ့ဆက်ဆံြှုတိုးလာသည်။ ဥြြာ - ြကကာတသးြီက ၂၀၁၉ ဇူလိုင် ၅ ရက်ြှ ၆ ရက်အထိ ကျင်းြြဲ့

တသာ “မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အသွင်ကူးတမြာင်းတရးကာလအတွင်း စိန်တြါ်ြှုြျားကို စီြံြန့်ြွဲမြင်း” ညီလာြံ

အား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ကသစတကတးလျအြျ ိုးသားတက္ကသိုလ်ြှ မြန်ြာသုတတသနစင်တာနှင့် ယူနန်

တက္ကသိုလ် မြန်ြာနိုင်ငံ တလ့လာတရးဌာနတို့ ြူးတွဲကျင်းြြဲ့ကကသည်။ ြှတ်သားသင့်သည့် အတရးကကီး

တသာ အြျက်တစ်ြုြှာ စစ်တြ်းတကာက်ယူြဲ့သည့် သု တတသီစုစုတြါင်း၏ ၁၁.၄ ရာြိုင်နှုန်းနှင့် 

၃၉.၄၇ရာြိုင်နှုန်းတို့သည် တိုက်တွန်းဆွဲတဆာင်မြင်း (advocacy)နှင့် ြူဝါဒဆိုင်ရာသုတတသနြျားကို

 အသီးသီး မြုလုြ်တနကကမြင်း မဖစ်သည်။ ထိုသုတတသီအဖွဲ့ြျားသည် ၎င်းသုတတသနတတွ့ရှိြျက်ြျား

အား ြိုြိုကျယ်မြန့်သည့် မြည်သူြျားသို့ ဆက်သွယ်မဖန့်တဝရန် သတင်းစာတဆာင်းြါးြျား သို့ြဟုတ်

 နိုင်ငံတွင်း မြုလုြ်သည့် ညီလာြံြျား (ကွန်ဖရန့်ြျား)တွင် တင်မြမြင်းြျားကို အဓိကအသုံးမြုကကဖြီး 

တရဒီယိုနှင့် စာအုြ်ြျားသည် အသုံးမြုြှုအနည်းဆုံး မဖန့် မဖူးတရးလြ်းတကကာင်းြျား မဖစ်ကကသည်။50

   ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်ကကတသာ သုတတသီြျားအတွက်ြူ ၎င်းတို့၏ သုတတသန

ထွက်ကုန်ြျားကို ဆက်စြ်သက်ဆိုင်သူြျားနှင့် ြိုကျယ်မြန့်သည့် မြည်သူတို့အကကား မဖန့် မဖူးရန်နှင့် 

တကကာ်မငာရန် ြိုကကီးြျားသည့် တွန်းအား (ြက်လုံး)ြျား ရှိတနကကသည်။ ထိုသို့မဖစ်ရမြင်းြှာ သုတတသန

အဆိုမြုလွှာ (research proposal)၏ အတမြအတနြျားြှ အြိုင်းတစ်ြိုင်းတကကာင့်တသာ်လည်တကာင်း 

သို့ြဟုတ်သုတတသနအဖွဲ့အစည်း၏ သတောသောဝနှင့် သုတတသနတြါင်းစဉ်တကကာင့်လည်းတကာင်း 

မဖစ်နိုင်သည်။

50 အကျယ်တဝင့် တမဖဆိုနိုင်သည့် တြးြွန်း (open-ended question)ြျားအတွက် ကိန်းဂဏန်းြျားနှင့် အတမဖြျားတြးရန် 
သုတတသီြျားအား တြးြဲ့သည်။ လွန်ြဲ့သည့် ၃ နှစ်အတွင်း တရးသားတဖါ်မြြဲ့သည့် သတင်းစာတဆာင်းြါးြှာ ြျြ်းြျှအားမဖင့် ၁.၀၈
 ြုဒ်နှင့် တက်တရာက်ြဲ့သည့် နိုင်ငံအတွင်းညီလာြံ (ကွန်းဖရန့် )အတရအတွက်ြှာ ြျြ်းြျှအားမဖင့် ၁.၆၄ ြုမဖစ်သည်။ အသုံးမြုြှု
 အနည်းဆုံး မဖန်မဖူးြှုြုံစံြျား၏ ြျြ်းြျှတန်ဖိုးြှာ တရဒီယိုအတွက် ၀.၀၅ ြုဒ်နှင့် စာအုြ်ြျားတွင် ၀.၀၂ ြှ ၀.၆၅ ြုဒ်တို့အကကား
မဖစ်သည်။ စာအုြ်ြျားတွင် တဖါ်မြမြင်းြှာ အြန်းြျားအတနမဖင့်လည်တကာင်း၊ အယ်ဒီတာတရးသည့် အြန်းြျားအမဖစ်လည်
တကာင်း၊ စာတရးသူတစ်ဦး သို့ြဟုတ် စာတရးသူြျားတြါင်းတရးတသာ စာအုြ်အမဖစ်လည်တကာင်း တရးသားမြင်းတို့ကို ဆိုလိုသည်။
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သိပ္ပံပညာအား လူကကိုက်များကအာင် ဖပုလုပ်ဖခင်း
 မြန်ြာလူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ြညာရှင်ြျားကုိ အလွန်ရိုတသတလးစားကကသည်။ သို့တသာ် ထိုသူ

တို့၏ သုတတသနတအာင်မြင်ြှုြျားတကကာင့် ြဟုတ်ေဲ အဓိကအားမဖင့် ဆရာြျားအတနနှင့် တလးစား

ကကမြင်း မဖစ်သည်။ တရှ့တွင် တဖာ်မြြဲ့သည့်အတိုင်း၊ သုတတသနအလုြ်အကိုင်အား ဆွဲတဆာင်ြှုရှိ

သည့် အလုြ်အမဖစ် လူအြျား ြှတ်ထင်ကကသည်။ ဤသို့ ထင်ြှတ်မြင်းြှာ အြျားအားမဖင့် ြညာတရး

ကဏ္ဍြှသုတတသီအြျားစုသည် အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား(HEIs) တွင် စာသင်ကကသူြျားမဖစ်

ကကီဖြီးအစိုးရဝန်ထြ်းအမဖစ်ရသည့်အကျ ိုးြံစားြွင့်ြျားရရှိကကသည်ဆိုတသာအြျက်ြျားတကကာင့်မဖစ် 

သည်။ သုတတသနအား လူကကိုက်ြျားတအာင် လုြ်မြင်းနှင့်စြ်လျဉ်းဖြီး၊ ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာ

သုတတသီြျားထံြှ ရရှိသည့် စစ်တြ်းအတမဖြျားသည် ြညာတရးကဏ္ဍြှသုတတသီြျားထံြှ ရရှိသည့်

အတမဖြျားနှင့် သိသိသာသာ ကွဲမြားတနသည်။ ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာ သုတတသီြျား၏ ၇၁

ရာြိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့၏သုတတသနအလုြ်ြျားကို ြုံနှိြ်ထုတ်တဝြဲ့သည်။ သို့တသာ်လည်း အဆင့်

မြင် ြညာတကျာင်းြျား (HEI) သုတတသီြျား၏ ၁၁ ရာြိုင်နှုန်းသာ အလားတူ ြုံနှိြ်ထုတ်တဝြဲ့ကက 

သည်။ ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာ သုတတသီြျားအုြ်စုအတွက် အကကိုက်ဆုံး ဆက်သွယ်ြှုနည်း

လြ်းသည် ဆိုရှယ်ြီဒီယာမဖစ်သည်၊ အြည်အားမဖင့်ြူ Facebook မဖစ်သည်။ ထို့အမြင် ြညာတရး

ကဏ္ဍြှ ြဟုတ်တသာ သုတတသီြျားသည် ြညာတရးကဏ္ဍြှသုတတသီြျားတလာက် တမြာဆိုဆက်

သွယ်ြှုသင်တန်း (communication training)ြျား ြရရှိကကတသာ်လည်း သူတို့၏သုတတသနရလဒ်ြျား

ကို၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်း ဝက်ေ်ဆိုက်ြျားတွင် (သုတတသနတစ်ြုြျင်း အတနမဖင့်) တဖာ်မြရန် အားတြး

 တိုက်တွန်းြံကကရသည်။ 

 တနာက်ဆုံးအြျက်ြှာ၊ ြညာတရးကဏ္ဍြှသုတတသီြျားနှင့် ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာ

သုတတသီ နှစ်ြျ ိုးစလုံးတို့သည် ၎င်းတို့၏ သုတတသနတတွ့ရှိြျက်ြျားကို ြညာရြ်ဆိုင်ရာ ြီဒီယာ

ြျား၊ ဥြြာ ရုြ်မြင်သံကကား၊ ၀က်ေ်ဆိုက်ြျားနှင့် လူြှုြီဒီယာြျား၌ ြါဝင်ြှု အရည်အတသွးြျားနှင့်

ြတ်သက်ဖြီး အသင့်အတင့် တကျနြ်ြှုရှိတကကာင်း တမြာကကားကကသည်။ တမဖဆိုကကသည့် သုတတသီ

ြျားသည် ၎င်းတို့၏ သုတတသန တတွ့ရှိြျက်ြျားကို တရဒီယိုြှ တဖါ်မြသည့် အတလ့အထြရှိြုံ တြါ်

ြါသည်။ တရဒီယိုြှ တင်မြမြင်းနှင့် ြတ်သက်ဖြီး တြးသည့်အြါ ြညာတရးကဏ္ဍြှသုတတသီြျား၏ 

၂၇ရာြိုင်နှုန်းနှင့် ြညာတရးကဏ္ဍြှ ြဟုတ်တသာ သုတတသီ၃၁ ရာြိုင်နှုန်းသည် “ြတမဖ (ဝါ) ြသိြါ”ဟု 

တုန့်မြန်ကကသည်။

 သုတတသနအလုြ်အကိုင် ရရှိသည့် တငွတကကးအကျ ိုးအမြတ်နှင့် လူြှုအဆင့်အတန်းကို အလွန်

တကျနြ်ကကတကကာင်း သုတတသီြျားအား မြုလုြ်သည့် စစ်တြ်းြှ တတွ့ရှိရတသာ်လည်း၊ အင်တာဗျူး

တမဖကကသည့် သုတတသီြျားကြူ လူြှုတရးသုတတသနအလုြ်အကိုင်ကို ေွဲ့ရလူငယ်ြျား တရွးြျယ်တစ

သည့် တငွတကကး သို့ြဟုတ် လူြှုတရးဆွဲတဆာင်ြှု ြရှိတကကာင်းကို အတလးထား တင်မြြဲ့ကကသည်။ ထို

ေွဲ့ရ လူငယ်ြျားသည် သုတတသနအား အစိုးရတက္ကသိုလ်ြျားြျားြှ ေွဲ့ရရန်အတွက် လိုအြ်ြျက်

အမဖစ် မြင်ကကသည်။ သို့တသာ်လည်း တစျးကွက်နှင့်စီးြွားတရးဆိုင်ရာ အြျက်အလက်တကာက်ယူ

သည့် သုတတသနအြါအဝင် လူြှုတရးသုတတသနကိုြူ အလုြ်ရနိုင်တြျကို မြင့်ြားလာတစသည့်



154

အကျ ိုးအမြတ် ရှိတစတသာ နည်းြညာ ကျွြ်းကျင်ြှုတစ်ရြ်အမဖစ် ရှုမြင်ကကသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံသား

သုတတသန အကကံတြး တစ်ဦးက “လက်ရှိြှာ (ြညာရြ်ဆိုင်ရာ)သုတတသနဟာ တဆးတကျာင်းသား

ြျားကကားြှာသာ နားလည်ဖြီး တန်ဖိုးထားြံရဖြီး၊ အမြား ောသာရြ်တတွြှာတတာ့ နားြလည်ကက၊ 

တန်ဖိုးထား ြြံကကရေူး”ဟု တမြာကကားသည်။

 အတားအဆီးြျားနှင့် ဆွဲတဆာင်ြှု အနည်းငယ်သာရှိတသာ်လည်း လူြှုသုတတသနလုြ်ရန် 

အလုြ်အြ်တနကကဆဲ၊ လုြ်တနကကဆဲနှင့် မဖန့် မဖူးတနကကဆဲမဖစ်သည်။ လူြှုအသိုင်းအဝန်း တစ်ြုလုံးကကီး 

အတနမဖင့်တောင်ဝင်သည့် (ြုံြှန်) (formal) သုတတသနယဉ်တကျးြှုတစ်ရြ် ြရှိတသာ်လည်း၊စနစ်တကျ

တလ့လာစုံစြ်းဖို့ တကာင်းသည့် သုတတသန တဆာင်ရွက်ကကသူလူြါင်းစုံအကကားအလွတ်သတော

လှုြ်ရှားတနသည့် အင်အားတစ်ရြ်နှင့် အတမြကျတနသည့် ဆက်ဆံတရးြျား ရှိတနြါသည်။ တနာက်ြံ

အတမြအတနြျား သုံးသြ်ြှုအြန်း (contextual analysis)တွင် ကျယ်ကျယ်မြန့် မြန့်တဆွးတနွးြဲ့သလို

ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရနှင့် နဝတကာလတို့အတွင်း သုတတသန တလ့လာြှုအြျားစုအားအလွတ်သတော

ကွန်ရက်ြျားြှတစ်ဆင့် မြုလုြ်ြဲ့သည်။ ထိုအလွတ်သတော ကွန်ရက်ြျားသည် သုတတသီြျားနှင့်

သုတတသနလုြ်မြင်းြံရသည့် လူအဖွဲ့အစည်းြျား (communities) အကကား မြင့်ြားသည့် ယုံကကည်ြှု

အတြါ်တွင် ြှီတည်တနသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဦးတဆာင်တနသည့် သုတတသီြျားနှင့် တတွ့ဆုံတြးမြန်း

ြှုြျားအရ ထိုလှုြ်ရှားတနသည့် အင်အားြျား(dynamics)သည် သုတတသနစနစ်ကကီးတွင် ြါဝင်တန

ကကသည့် အြျက်အလက်ြျား ရယူမြင်းနှင့် စစ်တြ်းတကာက်မြင်းြျား၊ သုတတသနစီြံကိန်းြျားအား

အဖြိုင်တလျှာက်ကကမြင်း၊ သုတတသနစနစ်တွင် ြါဝင်ြတ်သက်တနကကသူြျား ြတ်သက် ဆက်စြ်

ြှု(stakeholder engagement)နှင့် သုတတသနထုတ်ကုန်ြျားအား မဖန့် မဖူးမြင်းတို့တွင် ကျယ်မြန့်

စွာြျ ံ့နှံ့ လှုြ်ရှား အသက်ဝင်တနကကသည်။ ထို့အမြင် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သုတတသနစွြ်းရည်ြှာ

အကန့်အသတ် ရှိတသာတကကာင့် တရားဝင်ဖွဲ့စည်းြှုြျား (formal structures) အမြင်ေက်တွင်

သုတတသနမြုလုြ်ရန် အလုြ်အြ်သည့်အြါတွင်လည်း ထိုအလွတ်သတော ဆက်ဆံတရးြျားကိုသုံး

ကကသည်။ ထိုကဲ့သို့တသာ စနစ်၏အားနည်းြျက်ြှာ အတလ့အကျင့်တကာင်းြျားကို သုတတသီြျား

အကကား စနစ်တကျ တည်တဆာက်ြှု မဖစ်တြါ်တစသည့်အစား ယြင်အလုြ်ြျားတကကာင့် ြင်ြင်ရင်းနှီး

တနသည့် သုတတသီြျားကို အြွင့်အတရး အထူးတြးြှုကို မဖစ်တြါ်တစမြင်း မဖစ်သည်။
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၄၊၃။ သုကေသနအား အသုံးချမှု
မူဝါေနှင့် လိုက်ကလျှာညီကထွဖြစ်သည့် သုကေသန 
 မြန်ြာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၂ ြုနှစ်တွင် သုတတသနစနစ်ကို တမဖတလျှာ့တြးလိုက်သည့် အြျနိ်ြှစတင်

ဖြီး၊တကာင်းြွန်တသာ သုတတသနလုြ်ရုံ သက်သက်သည် ြလုံတလာက်ေဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းအကျ ိုးရှိတစ

ရန် သုတတသနကို အသုံးြျဖို့လည်း လိုအြ်တကကာင်းကို သုတတသီြျားအကကား ြိုဖြီး အသိအြှတ်မြု

လာြဲ့ကကသည်။ အသက်ဝင်လာြါစ တရှးတမြးသုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို တငွတကကးတထာက်ြံ့သည့်

အလှူရှင်ြျားသည် တမဖတလျှာ့လိုက်သည့် အတစာြိုင်းကာလြျားအတွင်း သုတတသနထုတ်လုြ်

မြင်း၏ အရည်အတသွးနှင့် ယုံကကည်စိတ်ြျရြှု (ဂုဏ်သိက္ခာ) (integrity)တို့ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်

သုတတသန ဆက်သွယ်ြှုနှင့် ထိတတွဆက်ဆံြှုတို့ တိုးတက်လာတအာင် အြုအြါ ကကိုးစားတနကက

သည်။ မြုမြင်တမြာင်းလဲြှု နက်ရှိုင်းလာတသာတကကာင့် အလှူရှင်ြျားသည် ဆုံးမဖတ်ြျက်ြျြှုကို ကူညီ

ရန်နှင့် လိုအြ်သည့် အြျက်အလက်ြျား တထာက်ြံ့ရန်၊ ထို့အတူ အစိုးရ၏ ြူဝါဒြျားနှင့် တဆာင်ရွက်

ြှုြျားအတြါ် ဩဇာသက်တရာက်ရန်အတွက် ြူဝါဒြျားနှင့် လိုက်တလျာညီတထွရှိသည့် သုတတသနကို

စတင် အာရုံစိုက်လာကကသည်။ ဤသို့မဖင့် ြူဝါဒတရးရာ သုတတသနအသုံးြျြှုတွင် ကျယ်မြန့်သည့်

တဆာင်ရွက်ြှုြျ ိုးစုံတို့ ြါဝင်သည်။ (က) ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျားနှင့် ဆက်တိုက် ထိတတွ့ ဆက်ဆံ

မြင်းမဖင့် သုတတသနအတကကာင်းအရာြျားသည် ြူဝါဒြျားအတွက် ဆက်စြ်အသုံးဝင်ြှု တသြျာ

ရန်လုြ်မြင်းမဖင့် အတရးအတသွးမြင့်သည့် သုတတသနြျား ထုတ်လုြ်မြင်း၊ (ြ) သက်ဆိုင်သည့် ြါဝင်

လုြ်တဆာင်တနကကသူအားလုံးထံသို့ သုတသနတတွ့ရှိြျက်ြျားကို ထိတရာက်စွာ ြို့တဆာင် ဆက်သွယ်

မြင်း (ထိုသို့မြုလုြ်မြင်းတွင် အတထာက်အထားြျားကို ြူဝါဒအမဖစ် တမြာင်းလဲရန်အတွက် ကျယ်မြန့်

သည့် သွင်းအားစုြျားနှင့် ကူညီတထာက်ြံ့ြှုတို့ကို ထည့်သွင်းအသုံးြှုတို့ ြါဝင်သည်)၊ (ဂ) ဆုံမဖတ်ြျက်

ြျရန်အတွက် လိုအြ်သည့် အတထာက်အထားအတမြမြုသည့် သုတတသနကို တထာက်ြံ့နိုင်ရန် ြူဝါဒ

တရးဆွဲသူြျားထံ ဝင်တရာက်တတွ့ဆုံြှုကို တြျာတြွ့လွယ်ကူတစရန် တဆာင်ရွက်မြင်း။

 သုတတသန အသုံးြျြှု(uptake) ထိတရာက်စွာ တဆာင်ရွက်နိုင်ရန်ရန် အဦးဆုံး ြှန်ကန်တသာ

သုတတသန အစီအစဉ်ကို ြျြှတ်ဖို့ အတရးကကီးသည်။ ထို့အစီအစဉ်သည် အြျက်အလက် (တဒတာ)

ြျား တကာက်ယူမြင်း၊ ြွဲမြြ်းစိတ်မဖာ သရုြ်ြွဲမြင်းနှင့် အနက်အဓိြ္ပာယ်တဖါ်မြင်း လုြ်ငန်းစဉ်ကို စည်း

(တောင်) သတ်ြှတ်တြးသည်။ ယြင်က မြန်ြာသုတတသနအဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်းတို့၏ သုတတသန

အစီအစဉ်ကို လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးြျင်း (သို့) အုြ်စုြျား၏ လိုအြ်ြျက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီတအာင် ြျြှတ်ကက

သည်။ သို့တသာ်လည်း ြကကာတသးြီနှစ်ြျားအတွင်း မြုလုြ်ြဲ့သည့် ဒီြိုကတရစီတရး မြုမြင်တမြာင်းလဲြှု

ြျားသည် ြိုကျယ်မြန့်သည့် လူြှုမြဿနာြျားကို တမဖရှင်းသည့်၊ ထို့အမြင် ထိုကိစ္စရြ်ြျားကို ကိုင်တွယ်

သည့် တရွးတကာက်ြံ အစိုးရကို ကူညီတထာက်ြံ့ရန် အတကာင်းဆုံးရရှိနိုင်သည့် အတထာက်အထား

ြျားစုတဆာင်းသည့် သုတတသနတလ့လာြှုြျားကို မြုလုြ်ရန် အားတြးတိုက်တွန်းသည်။ ြူဝါဒ တရးဆွဲ

ြျြှတ်သူြျားနှင့် ဆက်စြ်တနသည့် သုတတသနအတကကာင်းအရာြျား (research topics)ကို သူတို့ ြို

ဖြီး သိနားလည်လိုကကသည်။ သို့ြှသာ ြူဝါဒနှင့် လိုက်တလျှာညီတထွရှိသ့် သုတတသနမြုလုြ်မြင်းကို  

၎င်းတို့ စတင်နိုင်ကကြည်မဖစ်တကကာင်း သုတတသီြျားနှင့် သုတတသနလုြ်ငန်းကို စီြံြန့်ြွဲသူ အတတာ်
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ြျားြျားက အင်တာဗျူးတွင် တမြာမြကကသည်။ သုတတသနလုြ်ငန်းအား စီြံြန့်ြွဲသူတစ်ဦးကြူ 

အစိုးရသည် ၎င်း၏ြူဝါဒရြ်တည်ြျက်ြျားကို ဆက်သွယ်အတကကာင်းကကားရာတွင် တနှးတကွးသည်ဟု 

တမြာသည်။ ဖွံ့ဖဖိုးြှုြိတ်ဖက်ြျားနှင့် (တငွတကကး တထာက်ြံ့သည့်) အလှူရှင်အသိုင်းအဝိုင်းြျားအတနမဖင့်

လည်း စနစ်ကျသည့် သုတတသနြှ အစိုးရလိုြျင်သည့်(လိုအြ်သည့်) မြင်ြအတထာက်အထားြျား နှင့်

ြတ်သက်ဖြီး အစိုးရအား ြည်သို့တထာက်ြံ့ကူညီရြည်ကို တသြျာ ြသိကကတြ။

 မြန်ြာနိုင်ငံရှိ လူြှုသုတတသနနယ်ြယ်အတွင်း အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEI)၏ သီးမြား

မဖစ်တနြှု အတကကာင်းကို ြါဝင်ြတ်သက်သူြျားအကကား ဆက်စြ်ြှုတမြြုံတရးဆွဲမြင်း (stakeholder 

mapping) အြန်းတွင် အလွန်အတသးစိတ် တဆွးတနွးြဲ့သည်။ ကံြတကာင်းစွာြင်၊ ဂျာနယ်ြျားအား

peer review လုြ်ရန် စနစ်ကျစွာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းအစီအစဉ်ြရှိမြင်းတကကာင့် ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်မြင်း

နှင့် လိုက်တလျှာညီတထွမဖစ်သည့် ြညာရြ်ဆိုင်ရာနှင့် ြညာရြ်ဆိုင်ရာြဟုတ်သည့် စာအုြ်စာတြ်း

ြျား၏ အြျ ိုးအစားကို ြန့်ြှန်းရန် တိကျသည့် တိုင်းတာြှု ြရှိြါ။ သို့တသာ် တရှ့အြန်းြျားတွင် တဖါ်

မြထားသည့် အတိုင်း ြူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်တသာ သုတတသနအြျားစုကို မြုလုြ်ကကသူြျားြှာြညာတရး

ကဏ္ဍြှ ြဟုတ်တသာ သုတတသီြျားမဖစ်ကကသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြညာရြ်နှင့် ြညာရြ်ဆိုင်ရာ

ြဟုတ်တသာ သုတတသနနှစ်ြျ ိုးတို့ကကား ကွဲမြား မြားနားြျက်ကို တကာင်းစွာ နားြလည်တသးမြင်း

နှင့် ြကကာြဏ တရာတထွးနားလည်တနကကမြင်းတကကာင့် အစိုးရြှ ြျတြးသည့် သုတတသနစီြံကိန်းြျား

အတွက် ြညာတရးကဏ္ဍြှသုတတသီြျားသည် အမြားြညာတရးကဏ္ဍြှ ြဟုတ်တသာ သုတတသီြျား

နှင့် ယှဉ်ဖြိုင် တလျှာက်တနရြါသည်။ အတသးစိတ် တတွ့ဆုံတြးြန်းြှုြျားြှ ရသည့် အြျက်အလက်

ြျားအရ၊ ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာ သုတတသီြျားသည် အစိုးရသုတတသန စီြံကိန်းအလုြ်ြျား

ကို ြကကာြဏ တြးအြ်မြင်းြံရသည်။ ထိုသို့ရရှိမြင်းြှာ ၎င်းတို့၏ သုတတသနစွြ်းရည် ြိုတကာင်းြွန်

ြှု၊ ရှည်ကကာစွာ ရရှိထားသည့် ဂုဏ်သတင်းတကာင်းနှင့် ြညာရှင်ကွန်ယက်တို့တကကာင့် မဖစ်ြါသည်။ 

ထိုအတမြအတနနှင့် ဆန့်ကျင်ေက်ြှာ၊ အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEI)ြှ သုတတသီ အြျားစု

သည် ၎င်းတို့သုတတသနြျားကို တက္ကသိုလ်ြျားြှ အတကကာင်းအရာအလိုက် သို့ြဟုတ် ောသာရြ်

နယ်ြယ်အလိုက် စီစဉ်ထုတ်တဝမြင်းြဟုတ်သည့် ဂျာနယ်ြျားတွင် တဖါ်မြကကသည်။ ထိုဂျာနယ်ြျား

တွင် ဌာနတြါင်းစုံနှင့် ောသာရြ်တြါင်းစုံတို့ြှ ြါတြာက္ခြျား တရးသားကကသည့် စာတြ်းြျားြါ၀င်ဖြီး၊ 

ထိုဂျာနယ် တို့အား တက္ကသိုလ် စာကကည့်တိုက်ြျား၌သာ မဖန့်တဝမြင်းတကကာင့် အြျားလက်ထဲတရာက်

ရှိြှုြှာ ကကီးြားစွာ ကျဆင်းတလသည်။ ထိုအဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား(HEI)၏ ဂျာနယ်ြျားသည် 

အဓိကအားမဖင့် ရည်ြှန်းြျက်ကကီးတသာ ြါတြာက္ခြျားအတွက် အလုြ်အကိုင် တိုးတက်တရးအတွက်

ြလက်တဖာင်းတစ်ြုအမဖစ် တဆာင်ရွက်သည်။ စာတြ်းတစ်တစာင် တရးသားမြင်း ြုံနှိြ်တဖါ်မြမြင်း၏  

အဓိဦးတည်ြျက်သည် ြူဝါဒတရးရာ ဆက်စြ်ြှုရှိတရး ြဟုတ်တြ။ အဆင့်မြင့် ြညာတကျာင်းြျား

(HEIs)၏ ရာထူးတိုးမြင်းဆိုင်ရာ ြူဝါဒအသစ်နှင့် ြညာရြ်ဆိုင်ရာ သုတတသနြျားကို အားတြး

ရန် မြန်လည်စိတ်ဝင်စားလာမြင်းနှင့်အတူ ထိုတက္ကသိုလ် ဂျာနယ်ြျားကို မြန်လည် ဖွဲ့စည်းသည့်

အစီအစဉ်ြျား အတကာင်အထည်တြါ်လာဖြီး သုတတသနနှင့် ြူဝါဒဆက်သွယ်ြျက်ြျား အင်အား

တကာင်းလာြည်ဟုတြျှာ်လင့်ရြါသည်။
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 ၂၀၁၂ ြုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံသည် သီးမြားရြ်တည်မြင်းကို ရြ်တန့်လိုက်ဖြီး နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖဖိုး

တရး ြိတ်ဖက်ြျားနှင့် ေက်တြါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် မြန်လည် ြျတိ်ဆက်လိုက်မြင်းနှင့်အတူ၊

ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည် အြျ ိုးသား စီးြွားတရးနှင့် လူြှုတရးအကကံတြးတကာင်စီ (National Eco-

nomic and Social Advisory Council - NESAC)ကို တည်တထာင်ြဲ့သည်။ ထိုတကာင်စီအား မြုမြင်

တမြာင်းလဲတရး၏ ဦးစားတြးြျားနှင့်ြတ်သက်ဖြီး အစိုးရ၀န်ကကီးဌာနြျားနှင့် ၄င်းတို့၏ ဖွံ့ဖဖိုးတရး

ြိတ်ဖက်ြျားအား အကကံဉာဏ်တြးရန် ထင်ရှားတသာြညာရှင်ြျားနှင့် တကျာ်ကကားတသာကျွြ်းကျင်

သူြျားမဖင့် ဖွဲ့စည်းြဲ့မြင်း မဖစ်သည်။ တနာက်ြိုင်းတွင် အကကံတြးတကာင်စီ (NESAC)သည် လိုအြ်

သည့်သုတတသနြျား၊ ဥြြာအားမဖင့် စိုက်ြျ ိုးတရးအား အြျ ိုးအစား စုံလင်ြျားမြားတရး ြဟာဗျူဟာ

ဆိုင်ရာ အစိုးရသို့ အစီရင်ြံစာ (white paper)အတွက် ကူညီတထာက်ြံ့ြှုြျားအား ညှိုနှိုင်းတဆာင်ရွက်

ြှုြျားကိုနှိုင်းယှဉ် တလ့လာသည့် သြဂန်းစာြျားကို ထုတ်နှုတ်တြးသည့် သုတတသနြျားကို အြျနိ်ကိုက်

မြုလုြ်ရန်အတွက် သုတတသနဌာနတစ်ြုကို ထူတထာင်ြဲ့သည်။ ထို့တနာက် NESAC အဖွဲ့ဝင်ြျား

စွာတို့သည် ြိုင်ြာသည့် သုတတသနြှ ြူဝါဒသို့ ြျတိ်ဆက်ြှု (research-to-policy nexus) တစ်ရြ်

ကိုတည်တဆာက်ဖြီး တမြာင်းလဲလာသည့်အစိုးရ၏ အစိတ်အြိုင်းအစုံတွင် ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သည့်

လုြ်ငန်းစဉ် တြါ်တြါက်လာတရးကို တထာက်ြံြဲ့သည်။ အတထွတထွအုြ်ြျုြ်တရးဦးစီးဌာန(GAD)အား

သုတတသန ကျွြ်းကျင်ြှုသင်တန်းတြးသည့် အတတွ့အကကုံရှိတသာ အတိုင်ြင်ြံတစ်ဦး တမြာသည့်

အတိုင်း တရတိုသင်တန်းြျားတြးသည့် လက်ရှိ အစီအစဉ်ြျားထက် တရရှည် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စွြ်း

ရည် တည်တဆာက်ြှု အားထုတ်မြင်းြျား လိုအြ်သည်။ အတထွတထွအုြ်ြျုြ်တရးဦးစီးဌာန(GAD) 

အတွင်း သုတတသနဌာနအသစ် တည်တထာင်ဖြီးသည့်အြျနိ်ြှစတင်ဖြီး GAD ၀န်ထြ်းြျားအကကား

သုတတသန ကျွြ်းကျင်ြှု လိုအြ်ြျက်သည် သိသိသာသာတိုးမြင့်လာတကကာင်းလည်း ထိုအတိုင်ြင်ြံ

က အသိအြှတ်မြုသည်။ အလားတူြင်၊ ဝန်ကကီးဌာနအဆင့်တွင် သုတတသနကျွြ်းကျင်ြှု တိုးမြှင့်

တရးကို စိတ်ဝင်စားြှုရှိတသာ်လည်း မြည်နယ်နှင့်တိုင်းအဆင့် အစိုးရြျား၏ သုတတသနဌာြျားတွင်

သုတတသနြှြူဝါဒသို့ ြျတိ်ဆက်ြှု (research-to-policy nexus)ကို ြိုင်ြာတအာင်လုြ်ရန် ြရှိြမဖစ်

လိုအြ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စွြ်းဆာင်ရည် လိုတနတသးတကကာင်းကို အရြ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်း

နှင့် တဒသဆိုင်ရာအစိုးရြျားအတွင်း စွြ်းတဆာင်ရည် မြှင့်တင်မြင်းကို အထူးမြုတဆာင်ရွက်တနသည့်

တဒသဆိုင်ရာ NGO တစ်ြုမဖစ်သည့် ြညာအင်စတီကျု (Panna Institute)က အင်တာဗျူးတစ်ြုတွင်

တင်မြသည်။

 ထို့အမြင်၊ သုတတသီြျားနှင့်မြုလုြ်သည့် စစ်တြ်းရလဒ်ြျားက သုတတသနစီြံကိန်းြျား

တွင် ြူဝါဒတရးဆွဲ ြျြှတ်သူြျားနှင့်ထိတတွ့ဆက်ဆံြှုြှာ အလွန်နိြ့်တကကာင်း တဖာ်မြသည်။ စုစုတြါင်း

သုတတသီ၁၁၄ ဦးတွင် ၁၈ ရာြိုင်နှုန်းကသာ လွန်ြဲ့တသာသုံးနှစ်အတွင်း ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျား

က အလုြ်အြ်သည့် သုတတသန စီြံကိန်း အနည်းဆုံးတစ်ြုတွင် လုြ်ကိုင်ြဲ့ကကသည်။ ဤအြျက်

နှင့် ြတ်သက်ဖြီး ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျားနှင့် ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာသုတတသီြျား

အကကား သိသာသည့် ကွာမြားြျက်ရှိြါသည်။ လွန်ြဲ့တသာသုံးနှစ်အတွင်း ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျား 

အလုြ်အြ်သည့် သုတတသနလုြ်ငန်းတွင် ြါဝင်လုြ်ကိုင်ဖူးသူအြျ ိုးြှာ ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီ
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ြျားတွင် ၁၁ရာြိုင်နှုန်းသာ ရှိဖြီး၊ ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာ သုတတသီြျားတွင်ြူ ထို့ရာြိုင်နှုန်း

ထက် ၃ဆြိုြျားသည်။ ြညာတရးကဏ္ဍြှြဟုတ်တသာသုတတသီြျား၏ ၃၄ ရာြိုင်နှုန်းသည် လွန်

ြဲ့သည့် ၃ နှစ်အတွင်း ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျား အလုြ်အြ်သည့် သုတတသနြျားကို လုြ်ကိုင်ဖူး

ကကသည်။ ထိုကဲ့သို့ ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျားနှင့် ထိတတွ့လုြ်ကိုင်သည့် အကကိြ်အတရအတွက်ကို 

တြးမြန်းသည့်အြါ၊ ြညာတရးကဏ္ဍြှ သုတတသီြျား၏တလးြုံသုံးြုံသည်“ြသိြါ”ဟုတုန့် မြန်ြဲ့သည်။

ထိုအြျက်သည် အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEIs)နှင့် ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူတို့အကကား ဆက်ဆံ

တရး ကကဲြှုကို ထင်ရှားတအာင် ထြ်ြံမြသတနမြင်းမဖစ်သည်။ ြို၍ အံ့ဩစရာတကာင်းသည့်အြျက်ြှာ၊

ြူဝါဒတရးဆွဲ ြျြှတ်သူြျားြှ တာဝန်တြးအြ်တသာ သုတတသနြျားတွင် ြါဝင်ြဲ့ကကသည့် သုတတသီ

အနည်းငယ်တွင် ၃၈ ရာြိုင်နှုန်းကသာ သုတတသနအတွက် ရန်ြုံတငွ ရရှိမြင်းမဖစ်သည်။ ထိုသို့မဖစ်ရ

မြင်းသည် သုတတသီြျားနှင့် ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျားအကကား ဆက်စြ်ြှုြျားတွင် အမဖစ်ြျားသည့်

အလွတ်သတောမဖစ်ြှု (informality)၏ အကျ ိုးဆက် မဖစ်နိုင်ြါသည်။ သုတတသီြျား သို့ြဟုတ် အဖွဲ့

အစည်းြျားသည် ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျားနှင့် ယုံကကည်ြှုတည်တဆာက်မြင်း သို့ြဟုတ် ြိုင်ြာသည့်

ြင်ြင်ရင်းနှီးြှုကို  တည်တဆာက်ရန် သို့ြဟုတ် ထိန်းသိြ်းရန်အတွက် နည်းလြ်းတစ်ရြ် အတနမဖစ် 

အစိုးရြှအြ်တသာလုြ်ငန်းကို အြျားအားမဖင့် အလွတ်သတောြုံစံ လုြ်ကိုင်ကကမြင်းမဖစ်သည်။

ထို့တကကာင့် တထာက်ြံ့တကကးြျားတြးရသည်ဟု နားလည်သတောတြါက်ြှု (notion of grants) သို့ြဟုတ်

အလုြ်အြ်ရာတွင် ြိုဖြီး တရားဝင်စနစ်တကျမဖစ်ြှု (formal)သည် မြန်ြာမြည်တွင် အမဖစ်နည်းတန

ဖြီး လုြ်တဆာင်ြှုြျားသည် အြျားအားမဖင့် အလွတ်သတောအလွန်တဆာင်တနဆဲမဖစ်သည်။

သုကေသနအကဖခဖပု မူဝါေကရးဆွဲချမှေ်ဖပုလုပ်ဖခင်း
 အစိုးရသည် အတကာင်းဆုံး ရရှိသည့် သုတတသနနှင့်သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို ြူဝါဒ

လုြ်ငန်းစဉ် အဆင့်အားလုံးနှင့် အစိုးရ၀န်ကကီးဌာနအသီးသီးတို့၏ ဆုံးမဖတ်ြျက်ြျားကို လြ်းညွှန်ရန်

အသုံးမြုသည့်အြါ သုတတသနနှင့် ြူဝါဒအကကား ြျတိ်ဆက်ြှုသည် ြိုဖြီး ြိုင်ြာသည်။ သုတတသန

အတမြြံသည့် ြူဝါဒြျြှတ်မြင်းသည် ရှားြါးသည့်အရင်းအမြစ်ြျား အသုံးမြုရန်အတွက် တမဖရှင်း

နည်းြျားကို တဖာ်ထုတ်တြးနိုင်ဖြီး အစိုးရဝင်တရာက်တမဖရှင်းတြးရြည့် ကွက်လြ်ြျားကိုလည်း

ြီးတြာင်းထိုးမြနိုင်သည်။ သုတတသနအတမြြံသည့် ြူဝါဒြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံအတွက်အထူးသင့် 

တလျာ်သည်။ အေယ်တကကာင့်ဆိုတသာ် ထိုြျဉ်းကြ်နည်းသည် အရင်းအမြစ်ြျား အကန့်အသတ်ရှိ

တသာနိုင်ငံ၌ စီြံကိန်းြျားအတွက် အသုံးစရိတ်ြျား ြလိုအြ်ေဲမဖုန်းတီးမြင်းကို တလျှာ့နည်းတစး

နိုင်သည်။ ြိုဖြီး အတရးကကီးသည်ြှာ နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုလြ်းတကကာင်းကို အတိတ်၏ အရိြ်ဆိုး

ြျားြှ ကွဲထွက်သွားတစရန်အတွက်  မြုမြင်တမြာင်းလဲတရး တဆာင်ရွက်ြျက်ြျားကို ဦးစားတြးနိုင်သည်။ 

ြူဝါဒြျြှတ်ရာတွင် သုတတသီြျား တရားဝင်ြါ၀င်ြှုကို ြူဝါဒြျြှတ်သူြျား၏ အကကံတြးအဖွဲ့ြျား

တွင်ြါဝင်သည့် သုတတသီအြျ ိုးအစားမဖင့်တိုင်းတာသည်။ ဤတလ့လာြှု၏ တတွ့ရှိြျက်သည်

 အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား(HEIs)နှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားအကကား ြျတိ်ဆက်ြှု အားနည်းတနမြင်း

ကိုဆက်လက် မြသတနသည်။ ြညာရှင်ကဏ္ဍြှ သုတတသီြျား၏ ၃.၅ ရာြိုင်နှုန်းသည် ြူဝါဒအကကံတြး 
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အဖွဲ့၀င်ြျား မဖစ်သည်။ သို့တသာ်လည်း ြညာတရးကဏ္ဍြှ ြဟုတ်တသာ သုတတသီြျား၏ ၁၇ ရာြိုင်နှုန်း

ကသာ ြူဝါဒအကကံတြး အဖွဲ့၀င်ြျားမဖစ်ကကသည်။ ထို့အမြင် ြူဝါဒအကကံတြးအဖွဲ့ြျားတွင် ြါဝင်တနကက

သည့် ြညာတရးကဏ္ဍြှ ြဟုတ်တသာ သုတတသီြျားသည် အန်ဂျအီိုြျားနှင့် CSO ြျားြှ မဖစ်ကကသည်။ 

နိုင်ငံတကာအလှူရှင်ြျား၏ ြိုင်ြာသည့် ဆက်ဆံတရးနှင့် အတထာက်အြံ့ြျားတကကာင့် ထိုအဖွဲ့အစည်း

ြျားသည် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားနှင့် ြိုြိုြိုင်ြာသည့် တရားဝင်ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှု ရှိကကသည်။ 

 ြူဝါဒြျြှတ်မြင်းလုြ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် သုတတသီြျား၏ တရားဝင်ြါ၀င်ြှုသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်

စတင်ြါက အစဉ်အလာတစ်ရြ် (emerging trend)မဖစ်တသာ်လည်း အဓိကကျတသာ နိုင်ငံတတာ်အဆင့်

ဆုံးမဖတ်ြျက်ြျားနှင့်ြတ်သက်ဖြီး သုတတသီြျားနှင့် အလွတ်သတော တိုင်ြင်တဆွးတနွးြှုြျားသည်

တကာင်းစွာ အတမြကျတနြါဖြီ။ ဥြြာအားမဖင့် ၂၀၁၅ ြုနှစ်ြှစ၍ မြန်ြာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာ

 အလုြ်သြား စံနှုန်းြျားကို ြထြဆုံးအကကိြ်အမဖစ် နိုင်ငံတဝှြ်းရှိ စတင်ကျင့်သုံးသည့်အြါ၊ နိုင်ငံ

လုံးဆိုင်ရာ အနိြ့်ဆုံး လုြ်ြလစာ (national minimum wage) သတ်ြှတ်ရာတွင် သုတတသီြျားနှင့်

 အလွတ်သတော တိုင်ြင်တဆွးတနွးြှုြျား မြုလုြ်ြဲ့ြါသည်။ အစိုးရသည် ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင် အစိုးရ

ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ အလုြ်ရှင်ြျားနှင့် အလုြ်သြားြျားြါဝင်သည့် သုံးြွင့်ဆိုင် အနိြ့်ဆုံးလုြ်ြ

လစာတကာ်ြတီသစ်ကို ဖွဲ့စည်းသည့်အြါ တောဂတဗဒြညာရှင် (စီးြွားတရးြညာရှင်) (economists) 

ငါးဦးကိုလည်း တကာ်ြတီတွင် ြါဝင်ရန် ဖိတ်ကကားြဲ့ရာ ထိုငါးဦးတွင် သုံးဦးြှာ သုတတသန လုြ်ငန်း

ြျားစွာ လုြ်တနသည့် သုတတသီြျား မဖစ်ကကသည်။ တကာ်ြတီသည် အနိြ့်ဆုံးလုြ်ြလစာ သတ်ြှတ်

မြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြည်သည့်သုတတသနလုြ်ငန်းြှ လုြ်တဆာင်မြင်း ြရှိတသာ်လည်း သုတတသီ

ြျားသည် အလုြ်သြား၀န်ကကီးဌာန ြိုင်ဆိုင်သည့် အလုြ်သြားအင်အား စစ်တြ်း အြျက်အလက်

ြျားကို ကကည့်ရှု သုံးစွဲြွင့်ရရှိြဲ့ြါသည်။ ထို့အမြင် အနိြ့်ဆုံးလုြ်ြလစာအား နှစ်နှစ်တစ်ကကိြ် မြန်လည်

ညှိနှိုင်းတွက်ြျက်သည့်အြါ သက်ဆိုင်သည့် ြါဝင်ြတ်သက်ကကသူြျားအား အဖိုးတန်သွင်းအားစု  

(အကကံဉာဏ်)ြျား တြးနိုင်ကကြါသည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်ြတ်သက်သည့် စာအုြ်စာတြ်းြျားတွင် ြညာရြ်ဆိုင်ရာနှင့် ြညာရြ်ဆိုင်ရာ

ြဟုတ်တသာ စာအုြ်စာတြ်းတို့၏ အြျ ိုးကို တွက်ြျက်နိုင်တစသည့် သတင်းအြျက်အလက်ြျားြ

ရှိြါ။ ဖြီးြဲ့သည့်အြိုင်းတွင် တဆွးတနွးြဲ့သည့်အတိုင်း HEI ဂျာနယ်ြျားြှ ထုတ်တဝတသာ ြညာရြ်

ဆိုင်ရာစာတြြျားသည် ြညာတရနယ်နိြိတ်ကို တကျာ်လွန်မြင်း ြရှိကကြါ။ ြူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်သည့်

ဂျာနယ်ြျားအတွက် သုတတသနကို ြညာတရးကဏ္ဍြှ ြဟုတ်တသာသုတတသီြျားက အဓိကမြုလုြ် 

တရးသားကကြါသည်။ ထို့အမြင် ထိုသုတတသီတို့ တရးသားထုတ်တဝကကသည့် ဂျာနယ်အြျားစုကကီးသည်

အြျားအားမဖင့် ကိုယ်ြိုင်တငွမဖင့် ထုတ်တဝကကမြင်းမဖစ်သည်။ စိတ်၀င်စားြှု နည်းြါးမြင်းနှင့် စာဖတ်

ြရိသတ်နည်းြါးမြင်းတို့တကကာင့် ထိုဂျာနယ်ြျားသည် ြျားတသာအားမဖင့် မြတ်တတာင်း မြတ်တတာင်း

သာ ထွက်နိုင်သည် သို့ြဟုတ် သက်တြ်း တိုကကသည်။ ဥြြာအားမဖင့် မြန်ြာ့ ြဟာဗျူဟာနှင့် ြူဝါဒ

တလ့လာတရး အင်စတီကျူ (The Institute of Strategy and Policy - ISP)ြှ သုံးလတစ်ကကိြ်ထုတ်သည့်

ဂျာနယ်အား ၂၀၁၇ တွင် စတင် ထုတ်တဝြဲ့သည့်။ ထိုဂျာနယ်သည် နိုင်ငံတရး၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်၊ အရြ်

ေက် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူြှုတရားြျှတြှုဆိုင်ရာနယ်ြယ်တို့၏ အတရးကကီးသည့် အတကကာင်းအရာ
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ြျားကို အဓိကထား တရးသားသည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင် သုံးတစာင် ထုတ်တဝြဲ့တသာ်လည်း တနာက်ဆုံး

ထုတ်မဖစ်သည့် စတုတ္ထတွဲအား ၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇွန်လြှသာ ထုတ်နိုင်ြဲ့သည်။ အလားတူြင်၊ တောဂတဗဒ

ောသာရြ်နယ်ြယ်တွင် စိတ်ဝင်စားလာကကတအာင်နှင့် စိတ်ဝင်စားြှု တိုးြွားလာတအာင်၊ ထို့အတူ

ြက်ြရိုစီးြွားတရးဆိုင်ရာ စီြံြန့်ြွဲြှုနှင့်ြတ်သက်ဖြီး ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားကို လိုအြ်သည့် သတင်း

အြျက်အလက်တြးနိုင်တအာင် ကကိုးြြ်းသည့် ြည်သူြဆိုဖတ်ရှုနိုင်တသာ “အင်းလျား တောဂတဗဒ

ဂျာနယ်” (Inya Economics Journal)အား အင်းလျား တောဂတဗဒ (Inya Economics) အဖွဲ့အစည်းြှ

ကိုယ်ြိုင်တငွသုံးဖြီး အြှီအြိုကင်းစွာမဖင့် ထုတ်တဝမြင်းမဖစ်သည်။ အင်းလျား တောဂတဗဒြှ သုတတသီ

တစ်ဦးနှင့် စကားတမြာသည့်အြါ ဂျာနယ်ထုတ်တဝရာတွင် ရန်ြုံတငွ ရရှိတအာင် လုြ်ရမြင်းသည် 

အကကီးြျားဆုံး စိန်တြါ်ြှုတစ်ရြ်မဖစ်ဖြီး ြုဂ္ဂလိက အလှူရှင်ြျားထံြှ ရံြုံတငွြျားကို ရံဖန်ရံြါတတာင်းြံ

ရတကကာင်း သိရြါသည်။ ြညာရြ်စာတြြျားကို စိတ်ဝင်စားလာြါစမဖစ်မြင်းနှင့် ဂျာနယ်ြျားသည်

အြျားအားမဖင့် အကျ ိုးအမြတ်အတွက် ထုတ်တဝကကမြင်းြဟုတ်ေဲ ကိုယ်ြိုင်တငွမဖင့် ထုတ်တဝကက

မြင်းမဖစ်တသာတကကာင့် ထိုဂျာနယ်ြျားကို အဆက်ြမြတ်ထုတ်လုြ်မြင်းသည် ရြ်ဆိုင်းသွားတတာ့ြည့် 

အန္တရာယ်ရှိတနသည်။

 အလွတ်သတော ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ြှုကုိ တိုင်းတာသည့် တနာက်တစ်နည်းြှာ ြူဝါဒ

ြျြှတ်သူြျားနှင့် အမြန်အလှန်ဆက်ဆံြှု အကကိြ်အတရအတွက်မဖစ်သည်။ “ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားနှင့် 

အဆက်အသွယ် ြရှိြါ”ဆိုသည်ြှာ စစ်တြ်းတကာက်ယူြဲ့တသာ သုတတသီြျား အြျားဆုံးတြးကကသည့် 

အတမဖမဖစ်သည်။ (အတမဖစုစုတြါင်း၏ ၄၂ ရာြိုင်နှုန်းရှိြါသည်။) ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားနှင့် အမြန်အလှန် ထိ

တတွဆက်ဆံြှု ရှိတသာ သုတတသီြျား၏ ဆက်ဆံြှုြှာ ရံဖန်ရံြါ တတွဆုံြှုမဖစ်ြုံတြါ်ြါသည်။ ဤအြျက်

သည် သုတတသီြျား၏ သုတတသနအတွက် အြျနိ်တြးနိုင်ြှု အကန့်အသက် ရှိမြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်

ဆက်စြ်တနသည်။ စစ်တြ်းရလဒ်ြျား သုတတသီအြျားစုသည် သုတတသနအတွက် တစ်ြတ်လျှင် 

၂ ရက်ြှ ၃ ရက်အထိသာ အြျနိ်တြးနိုင်ကကမဖစ်သည်။ သုတတသီြျားနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားအကကား

အလုြ်သတော ဆက်ဆံတရးသည် အလွတ်သတော မဖစ်တသာ်လည်း ၎င်းတို့ ဆက်သွယ်ကကသည့် 

လြ်းတကကာင်းြှာ ြျားတသာအားမဖင့် တရားမဖစ်သည်။ အမြန်အလှန်တတွ့ဆုံြှုြျားသည် အစည်းအတဝး 

အစီအစဉ်ြျားမဖင့် တတွ့ဆုံကကမြင်းမဖစ်တကကာင်း သို့ြဟုတ် တရားဝင်စာတရးဖြီး သို့ြဟုတ် အီးတြးလ်ြို့

ဖြီး တတွ့ဆုံြွင့်တတာင်းမြင်းရတကကာင်း ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားနှင့် အမြန်အလှန်တတွ့ရှိဆက်ဆံဖူးကကသည့် 

သုတတသီအြျားစုသည် အတလးထားဖြီး တမြာကကသည်။

သုကေသနအကဖခဖပု မူဝါေများ
 ြူဝါဒဆိုင်ရာစာတြ်းြျားတွင် သုတတသနကိုးကားြျက်ြျား၏ အတရအတွက်ကို အလွယ်တကူ

ြရရှိနိုင်တသာ်လည်း တနာက်ဆုံးထုတ် ြူဝါဒစာတြ်းြျားတွင် အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEIs) 

နှင့် အမြားလွတ်လြ်တသာ သုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျားြှ မြုလုြ်သည့် သုတတသနအြျ ို့ကို ကိုးကား

ထားသည့် ဉြြာြျား ရှိြါသည်။ ထိုသုတတသနအဖွဲ့အစည်းြျား၏ သုတတသန တတွ့ရှိြျက်ြျားအား

ြူဝါဒဆုံးမဖတ်ြျက်ြျားအတွက် လိုအြ်သည့် အြျက်အလက်ြျား တြးအြ်ရန် အသုံးမြုကကြါသည်။  
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ဉြြာအားမဖင့်၊ စိုက်ြျ ိုးတရး၊ တြွးမြူတရးနှင့် ဆည်တမြာင်းဝန်ကကီးဌာန၏ စိုက်ြျ ိုးတရး ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှု

ြဟာဗျူဟာနှင့် ရင်းနှီးမြှုြ်နှံြှု အစီအစဉ် (၀န်ကကီးဌာန၏ အဓိက ြူဝါဒစာတြ်း)သည် နိုင်ငံတကာ

အဖွဲ့အစည်းတြါင်းစုံနှင့် တစ်ဦးြျင်းသုတတသီြျားြှ မြုလုြ်တသာ သုတတသနတလ့လာြှု ၁၅ ြုကို  

ကိုးကားထားသည်။ ငါးလုြ်ငန်းဦ စီးဌာန၏ အြျ ိုးသားအဆင့် ငါးတြွးမြူတရးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်

တရးစီြံကိန်းတွင် နိုင်ငံတကာနှင့် မြည်တွင်းသုတတသီြျား မြုလုြ်ကကသည့် သုတတသနတလ့လာြျက်

အြျ ို့ကိုလည်း ကိုးကား တဖာ်မြထားြါသည်။

 သို့တသာ်လည်း ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားသည် ြူဝါဒဆိုင်ရာ ြိန့်ြွန်းြျား သို့ြဟုတ် ၀န်ကကီးဌာန၏ 

သတင်းထုတ်မြန်ြျက်ြျားတွင် သုတတသန အတထာက်အထားြျားကို သတကဂတအမဖစ် အသုံးမြုမြင်း 

(symbolic use) ြရှိြါ။ ၂၀၁၄ ြုနှစ်ြှစ၍ ၀န်ကကီးဌာနတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ြူဝါဒ အတကာင်အထည်တဖာ်

ြှု၏ တိုးတက်ြှုနှင့် တအာင်မြင်ြှုြျားကို အကကီးတန်းအရာရှိကကီးြျားနှင့် မြည်သူလူထုကို အစီရင်ြံ

တင်မြဖို့ လိုအြ်ကကသည်။ ထိုသို့တင်မြမြင်းကို ြကကာြဏ ၀န်ကကီးြျား ကိုယ်တိုင် ဦးတဆာင်ြါသည်။

၎င်းတို့သည် ြူဝါဒရလဒ်ြျားနှင့်ြတ်သက်တသာ သတင်း အြျက်အလက်နှင့် စာရင်းဇယားြျားကို တဖါ်

မြကကတသာလည်း ထိုရလဒ်ြျားကိုအတည်မြုရန်အတွက် တတိယြါတီ သို့ြဟုတ် လွတ်လြ်တသာ 

သုတတသနအတထာက်အထားြျားကို တစ်ြါြျှ ြကိုးကားြဲ့ကကြါ။ စာရင်းစစ်ြျုြ်ရုံးသည် အစိုးရ၀န်

ကကီးဌာနအားလုံးအတွက် စီြံကိန်းအတကာင်အထည်တဖာ်ြှုနှင့် တိုးတက်ြှု အတမြအတနြျားကို ြုံြှန်

တစာင့်ကကည့်တလ့လာမြင်းနှင့် အကဲမဖတ်မြင်းကို မြုလုြ်သည်။ သို့တသာ် ယတန့အထိ ထိုရလဒ်ြျားအား 

လွတ်လြ်တသာ တတိယအဖွဲ့၏ သုံးသြ်စစ်တဆးြှုြျ ိုး ြရှိြဲ့ဖူးြါ။

မူဝါေကရးဆွဲချမှေ်မှုအား လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ကထာက်ပံ့ရန် သုကေသနကို
 အသုံးချဖခင်း
 သုတတသနစီြံကကီးကကြ်သူအြျားအမြားသည် ြကကာတသးြီနှစ်ြျားအတွင်း သုတတသန

အား အသုံးမြုြှု ြြာဏ တိုးတက်လာြဲ့သည်ဟူတသာ အမြင်ရှိကကသည်။ စစ်တြ်းအတမဖြျားအရ 

သုတတသနလုြ်ငန်း စီြံကကီးကကြ်သူြျား၏ တစ်ဝက်သည် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းြျား၏ သုတတသန

စာတြ်းြျားသည် ြူဝါဒဆိုင်ရာ ဆုံးမဖတ်ြျက်ြျားအား အသိတြးရန် အသုံးမြုမြင်းြံရသည်ဟု

ယုံကကည်ကကသည်။ ြညာတရး ဝန်ကကီးဌာန (MOE)ြှ သုတတသန ညီလာြံတစ်ြု ကျင်းြမြင်းသည် 

၎င်းတို့အား အထူးသမဖင့် စိတ်အားတက်ကကတစသည်။ အကကီးတန်းနှင့် အငယ်တန်း သုတတသီြျားသည်

စာတြ်းြျား တင်သွင်းနိုင်ဖြီး၊ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းြြည့် အြျ ိုးသားအဆင့် ညီလာြံသို့ ဖိတ်ကကားြံရ

ရန်အတွက် ယှဉ်ဖြိုင်နိုင်ကကြါသည်။ သို့တသာ် တရွးြျယ်မြင်း ြြံရသူြျားသည် ၎င်းတို့၏ တက္ကသိုလ်

ြျားတွင် ကျင်းြသည့် ညီလာြံြျား၌ သူတို့၏စာတြ်းြျားကို သုတတသီအြျင်းြျင်းနှင့် တကျာင်းသား

ြျားအား တင်မြနိုင်ကကြါသည်။ ထိုကဲ့သို့ စာတြ်းြျား တရးသားရန်နှင့် အြျင်းြျင်းအကကား တဝြျှနိုင်

သည့် အြွင့်အသစ်ြျားစွာတို့အား အြျားအားမဖင့် သုတတသနလုြ်ငန်းစီြံကကီးကကြ်သူြျားနှင့် ြူဝါဒ

ြျြှတ်သူြျားသည် အမြုသတောတဆာင်သည့် တိုးတက်ြှုတစ်ရြ်အမဖစ် အတူတကွရှုမြင်ကကြါသည်။

အဆင့်မြင့်ြညာ တကျာင်းြျား (HEIs)တွင် သုတတသနကို မြှင့်တင်ရန် နိုင်ငံတတာ်အတိုင်ြင်ြံြုဂ္ဂိုလ်
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၏ အားတြး တထာက်ြံြှုကိုလည်း ြူဝါဒြျြှတ်သူ ြျားစွာတို့က တကျးဇူးတင်တကကာင်း တမြာကကားြဲ့

သည်။ သို့တသာ်လည်း သုတတသနလုြ်ငန်း စီြံြန့်ြဲသူတစ်ဦးအတလးထားတမြာသလို ြူဝါဒြျြှတ်

သူြျား၏ ြူဝါဒလြ်းညွှန်ြျက်အြျားစုသည် အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEIs)ြှ သုတတသနြျား

၏ အတရးကကီးြှုကို အတလးတြးတဖာ်မြတသာ်လည်း သုတတသနသည် ြူဝါဒြျြှတ်ြှုကို ြုံတဖာ်ြည်ဟု

ဆိုလိုမြင်း ြဟုတ်တြ။

 သုတတသနလုြ်ငန်းစီြံြန့်ြွဲသူနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူ အြျားစုတို့ တထာက်မြကကသလို အထူးသမဖင့်

ယြင် လုြ်ြုံကိုင်ြုံြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သုတတသနအြှီအြိုကင်းြှုအဆင့်အတြါ် အမြင်ြျားြှာ မြင့်

ြားသည့် အဆင့်ြှ တကျနြ်စရာတကာင်းသည့်အဆင့်ဆိုဖြီး ကွဲမြားတနကကသည်။ သုတတသနစီြံြန့်ြွဲ

သူြျားနှင့် မြုလုြ်သည့် စစ်တြ်းရလဒ်ြျားအရ သုတတသနအား လွတ်လြ်စွာ တဆာင်ရွက်နိုင်မြင်း

ြှစ၍ သုတတသန ရလဒ်ြျားအား ြတရားစွက်ဖက်လွှြ်းြိုးြှု (undue influence)ြရှိေဲ လွတ်လြ်

စွာ တဆွးတနွးနိုင်မြင်းစသည့် ကိစ္စြျားနှင့်ဆိုင်သည့် အညွှန်းကိန်းအားလုံးအတွက် အလွန်အြင်း

အမြုသတောတဆာင်ကကသည်။ သို့တသာ် အတသးစိတ်တတွ့ဆုံတြးမြန်းြဲ့သည့် သုတတသီတစ်ဦးကြူ

ြကကာတသးြီနှစ်ြျားအတွင်း လူထုသည် အြျက်အလက်နှင့် အတထာက်အထားြျားကို ြစစ်တဆး

ေဲ သူတို့သတောကျသည့် နိုင်ငံတရးတြါင်းတဆာင်ြျား တမြာသြျှကို ယုံကကည်တတ်ကကမြင်းတကကာင့်

သုတတသနအတထာက်အထားြျား၏ တန်ဖိုးသည် လူကကိုက်ြျားတသာ နိုင်ငံတရးတြါင်းတဆာင်ြျား၏

ထင်မြင်ြျက်တအာက်တွင် တြှးြှိန်တလျာ့ြါးနိုင်တကကာင်း တထာက်မြသည်။ အြှန်တတာ့၊ မြန်ြာနိုင်ငံ

သည် ထင်မြင်ြျက်အတမြမြု ြူဝါဒြျြှတ်မြင်းနှင့် သက်တသအတထာက်အထား အတမြမြု ြူဝါဒြျြှတ်

မြင်းအကကား တမြာင်းလဲြှု မဖစ်တနြါသည်။ အံ့ဩစရာအြျက်ြှာ မြည်သူလူထုကကားတွင် လူကကိုက်

နည်းဖြီး နိုင်ငံမြားအစိုးရတစ်ြျ ို့၏ အမြင်တွင်သာ တရားဝင်ရုံ မဖစ်ြဲ့သည့် အရင်အစိုးရလက်ထက်

တွင် ြူဝါဒ ြျြှတ်သူြျားသည် မြုမြင်တမြာင်းလဲြှုြျားအား ၎င်းတို့ အတလးအနက် လုြ်တဆာင်တနကက

တကကာင်းကို မြည်သူလူထု လက်ြံယုံကကည်တစရန်အတွက် သုတတသီြျားနှင့် တဆွးတနွးတိုင်ြင်ရန်နှင့်

သုတတသန အတထာက်အထားြျား အသုံးမြုရန် အလွန်စိတ်ြါကကသည့် အြျက်မဖစ်၏။ စီးြွားတရး

နှင့်ြတ်သက်ဖြီး စိုးရိြ်တကကာင်း ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍက မြသကကတသာ်လည်း တရွးတကာက်ြွဲတွင် အမြတ်

အသက်အနိုင်ရဖြီး အစိုးရအသစ်တက်လာြဲ့၏။ ဤသို့မဖင့် အစိုးရသည် စီးြွားတရးတွင် မြဿနာြျား

ကကီးထားလာတနသည့် အတထာက်အထားြျားထက် မြည်သူ၏ ထင်မြင်ြျက်ကို ြိုြိုဂရုစိုက်သည့်ြုံ 

တြါ်တလသည်။

 ြညာရှင်ြျားစွာ (Sutcliffe & Court 2005; Du Toit 2012; Mendizabal 2014) တထာက်မြကက

သည့် အတိုင်း တကယ့်ကြ္ဘာတွင် ြူဝါဒြျြှတ်မြင်း၏ တမြာင်းလဲတနတသာ အားြျားတကကာင့် သုတတသန

၏ နိုင်ငံတရးတန်ဖိုးသည်လည်း အြျနိ်ကာလတစ်ြုအတွင်း ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်ရာတွင် တာဝန်ရှိသည့်

နိုင်ငံတရးအာဏာြိုင်အဖွဲ့(အစိုးရ)ကို လိုက်ဖြီး တမြာင်းလဲနိုင်သည်ကို ြအံ့ဩသင့်တြ။ ဆိုလိုသည်

ြှာသုတတသနသည် အရည်အတသွးမြင့်ြားဖြီး ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားအတွက် သက်ဆိုင်အသုံးဝင်သည့်

အမြင် မြည်သူနှင့်တဆွးတနွးတိုင်ြင်ြှုအတွက် ကျယ်မြန့်စွာ မဖန့်တဝထားသည့်တိုင် ထိုသုတတသနအား

ြူဝါဒ တရးဆွဲြျြှတ်ြှုတွင် အသုံးြျြံရြည်ဟု အာြြံနိုင်ြါ။ အတထာက်အထားကို အတမြြံသည့် ြူဝါဒ
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ြျြှတ်မြင်း၏ ြတည်ဖငိြ်သည့် အတမြအတနကို ဖွံ့ဖဖိုးဖြီး နိုင်ငံြျားတွင်လည်း တတွ့မြင်နိုင်သည်။

ဖွံ့ဖဖိုးဖြီး နိုင်ငံြျားတွင် ကိန်းဂဏန်းြျားနှင့် သတင်းအြျက်အလက်ြျားရရှိြှု လျင်မြန်စွာ မြင့်

တက်တနတသာ်လည်း ြူဝါဒြျြှတ်မြင်းတွင် သက်တသအတထာက်အထားအား ြကကာြဏ ြထည့်သွင်း

ြစဉ်းစားကကြါ။ ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်မြင်းကို အြျက်အလက်ြျား တထာက်ြံ့အသိတြးရန် အတထာက် 

အထားြျားကို အသုံးမြုမြင်းသည် တကာင်းြွန်တသာအစိုးရအတွက် အတမြြံလိုအြ်ြျက် တစ်ရြ်မဖစ်

ဖြီး ြါတီစွဲေက်လိုက်ြှု ြဟုတ်တသာ်လည်း သက်တသအတထာက်အထားြျားကို အသုံးမြုမြင်းသည်

 နိုင်ငံတရးဆန်နိုင်သည်။

 တမဖဆိုသူတစ်ဦးြှ တဝြျှတသာ အထူးသမဖင့် စိတ်ြူစရာ တလ့လာတတွ့ရှိြျက်တစ်ြုြှာ လူြှုြီဒီ

ယာြျား တြါ်တြါက်လာမြင်း မဖစ်သည်။ လုံးလုံးြှားယွင်းသည့် အထာက်အထားကို အမြားတစ်ေက်

ြှ အဓိြ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုမြင်းြျား (alternative interpretations) သည် လူအြျားအသုံးမြုကကသည့် လူြှု

ကွန်ယက်ြျားြှ တစ်ဆင့် ြကကုံစဖူးတသာနည်းြျားမဖင့် ြိုြိုကျယ်မြန့်အားတကာင်းလာကကသည်။ 

ထိုအတမြအတန၏ ရလဒ် အတနမဖင့်၊ အတည်ြမြုရတသးတသာ အြျက်အလက်ြျားနှင့် သတင်းြျား

စွာတို့အား မဖစ်ရြ်ြှန်ကို မြည့်စုံစွာ ြသိကကသည့် မြည့်သူ့အထင်အမြင်ြျားထံ စုခြုံတြးြို့မြင်းသည်

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အသက်ဝင်ြါစ သုတတသနယဉ်တကျးြှုအတွက် အကကီးြားဆုံးတသာ စိန်တြါ်ြှုတစ်ရြ်

မဖစ်၏။

ြုံ (၈) ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်ြှု၏ အားဖြိုင်ြှုြျား (Dynamics)

 

အြျက်အလက် အရင်းအမြစ်။ Sutcliffe & Court 2005

ထင်မြင်ြျက်ကို အတမြြံသည့် ြူဝါဒ

(Opinion-based Policy)

အတထာက်အထားကို အတမြြံသည့် ြူဝါဒ
(Evidence- based Policy)

အဖြဲကကီးြားတနသည့် အြျနိ်ဖိအား
(Increasing Pressure Time)
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 မြည်သူ့တြါင်းတဆာင်ြျားနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားသည် Facebook ကို ြိုြို သုံးလာကကဖြီး

အတမြအတန၏ အမဖစ်ြှန်ကို တဖါ်မြနိုင်သည့် အတထာက်အထားနှင့် သတင်း အြျက်အလက်ြျားကို 

ကကည့်ရှုြည့်အစား လူြှုြီဒီယာတွင် လူတမြာြျားတနသည်ြျားကိုသာ အတရးထား တုန့်မြန်တနကကသည်။ 

ြိုဆိုးရွားသည်ြှာ သုတတသီြျားသည် တိတိကျကျသုတတသနလုြ်ငန်စဉ်မဖင့် စနစ်တကျမြုလုြ်ထား

သည့်သုတတသနြှ ရရှိထားသည့် စိတ်ြျရသည့် အတထာက်အထားြျားကို တင်မြကကသည့်အြါ ထို

တတွ့ရှိြျက်ြျားသည် လူကကိုက်ြျားသည့် ထင်မြင်ြျက်ြျား သို့ြဟုတ် ထိုအြျနိ်ကာလတွင် ြျ ံ့နှံ့တန

သည့် နိုင်ငံတရးဆိုင်ရာ ဇာတ်လြ်းနှင့် ဆန့်ကျင်တနြါက ထိုသုတတသီြျားကို တနရာအနှံ့ြှ ဝိုင်းဖြီး

မြစ်တင်ရှုတ်ြျတတ်မြင်း မဖစ်၏။ ယြုအြါ သုတတသီြျားစွာတို့သည် ၎င်းတို့၏တတွ့ရှိြျက်ြျား

ကို လူြှုြီဒီယာြျားြှတဆင့် တင်မြ တဆွးတနွးမြင်းဖို့ စိတ်ြြါကကတတာ့ြါ။ ထို့တကကာင့် သုတတသန

အတထာက်အထားြျား တဖ့စ်ေွတ်ြ်ြှ တစ်ဆင့် မဖန့် မဖူးနိုင်သည့် အလားအလာသည် တလျာ့ကျသွား

သည်။ ဤအတမြအတနတို့တွင် အရည်အတသွးမြင့်ြားသည့် သုတတသနကို နိုင်ငံတရးသြားြျားနှင့် ြူ

ဝါဒြျြှတ်သူြျား ရယူအသုံးြျရန် အားတြးသည့် ထိတရာက်တသာ သုတတသနစနစ်တစ်ြုသည် အတဝး

ကကီးတွင် ရှိတနဆဲြင်မဖစ်၏။
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ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ေွဲ့နှင်းသေင်
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အခန်း(၅)
 နိဂုံး
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 မြန်ြာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၈ ြုနှစ် ကသဂုတ်လတွင် “မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တရရှည်တည်တံ့ြိုင်ဖြဲဖြီး 

ဟန်ြျက်ညီတသာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုစီြံကိန်း (MSDP) ၂၀၁၈-၃၀” ကို ြျြှတ်ြဲ့သည်။ ထိုစီြံကိန်းသည်

မြန်ြာနိုင်ငံအား ဖငိြ်းြျြ်း သာယာဝတမြာသည့် ဒီြိုကတရစီနိုင်ငံမဖစ်လာတစရန်အတွက် တကြ္ဘာလုံး

ဆိုင်ရာ တရရှည် တည်တံ့ြိုင်ဖြဲတသာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှု အစီအစဉ်နှင့်အညီ၊ ြဟာဗျူဟာ ၂၈ြုတအာက်

ရှိ လုြ်ငန်းအစီစဉ် ၂၅၁ ြုကို အတကာင်အထည်တဖာ်ြည့် ရည်ြှန်းြျက်ကကီးတသာ စီြံကိန်းတစ်ြု

မဖစ်သည်။ ထိုအဆိုမြုထားတသာ လုြ်ငန်းအစီအစဉ်ြျားကို အတကာင်အထည်တဖာ်ရန်နှင့် MSDP ၏

ရည်ြှန်းြျက်ြျား တအာင်မြင်ရန်အတွက် မြန်ြာနိုင်ငံသည် အဖြဲရင်ဆိုင်တနရသည့် အြျက်အလက်

နှင့် အသိြညာြျား ြလုံတလာက်ြှုမြဿနာကို တမဖရှင်းရန် လိုအြ်သည်။ ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျား

အား တင်မြအသိတြးရန် အတထာက်အထားြျားကို ထုတ်လုြ် မဖန့် မဖူးနိုင်ရန်အတွက် အြျ ိုးသား

သုတတသန စနစ်တစ်ရြ်လုံးအား မြုမြင်ြွြ်းြံရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုြ်နှံ့ြှု မြုလုြ်ရန်လိုအြ်သည်။

 သုတတသနကို အားတြးကူညီသည့် ြတ်ဝန်းကျင်တစ်ရြ်တည်တဆာက်တြးရန်အတွက်

မြန်ြာနိုင်ငံသည် ၎င်း၏ အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းကို အရင်းအမြစ်ြျားလုံတလာက်စွာ ြံ့ြိုးတြးမြင်း၊

အရည်အတသွးထိန်းြျုြ်ြှုကို မြှင့်တင်မြင်း၊ ြိုြိုကျယ်မြန့်စွာ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ရန် ြိတ်ဖက် အဖွဲ့

အဓိကအချက်များ
• အြှန်တကယ် အတကာင်အထည်တဖါ်နိုင်သည့်လုြ်ငန်းြျားကို ြူဝါဒတရးဆွဲြျြှတ်သူြျာ

တဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်လို အြ်သည့် အြျက်အလက်၊ အတထာက်အထားြျားကို ထုတ်လုြ်    

မဖန့် မဖူးနိုင်ရန် အြျ ိုးသားသုတတသနစနစ်တစ်ရြ်လုံးအား မြုမြင်ြွြ်းြံရန် လိုအြ်သည်။ 

• သုတတသနမြုသူြျားနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားအကကား ြိုြိုြိုင်ြာသည့် ြူးတြါင်းြှုြျားနှင့်

အတူအြျက်အလက်ြျားကို ြိုြိုအတမြြံတသာ ြူဝါဒြျြှတ်ြှုအတွက် မြန်ြာြညာရှင်ြျား၏ 

ကျွြ်းကျင်ြှုကို ြိုြို အသိအြှတ်မြု အသုံးြျလာတစရန်အတွက် သုတတသနစီြံကိန်းြျားအတြါ် 

မြန်ြာသုတတသီြျား၏ ြိုင်ဆိုင်ြှု(Local ownership)ကို အားတြးရန် လိုအြ်သည်။

• နိုင်ငံသားြျားနှင့် အစိုးရကကား အတရးကကီးတသာ ကွင်းဆက်ြျားအမဖစ် သုတတသီြျားကို တန်ဖိုး

ထားတသာ အသိြညာအတမြမြုလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရြ် တည်တဆာက်ရာတွင် သုတတသန၏ 

အတရးကကီးြှုကို အစိုးရြှ အသိအြှတ်မြုသင့်သည်။

• အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းအား (HEI) မြုမြင်တမြာင်းလဲြှု အစီအစဉ်(reform agenda)၏ 

ဦးစားတြးရည်ြှန်းြျက်တစ်ရြ်အမဖစ် သုတတသနစွြ်းရည်၊ အတမြြံအတဆာက်အအုံနှင့်

• HEI အတွက် ရန်ြုံတငွြျားကို တိုးြွားလာတစရန် ရင်းနှီးမြှုြ်နှံြှု မြုလုြ်သင့်သည်။ သို့ြှသာ

အဆင့်မြင့်ြညာတကျာင်းြျား (HEIs)သည် တိုးတိုးဖြီးလိုအြ်လာသည့် အတထာက်အထား 

အတမြမြု ြူဝါဒသုတတသနြျားကို မဖည့်ဆည်းတြးနိုင်ြည်မဖစ်သည်။
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အစည်းြျား တည် တဆာက်မြင်းနှင့် ြူဝါဒြျြှတ်ြှုတွင် သုတတသနအား ထိတရာက်စွာ အသုံးမြုမြင်း

တို့မဖင့် စွြ်းအားတိုးတက်လာတအာင် စတင်လုြ်တဆာင်သင့်သည်။ အဆင့်မြင့်ြညာ မြုမြင်တမြာင်းလဲ

ြှု၏ ြိုြိုကျယ်မြန့်သည့်ြူတောင်အတွင်း သုတတသနစနစ်၏ တိုးတက်ြှုကို တိုင်းတာရန်အတွက်

နိုင်ငံတကာြညာရှင်ြျားနှင့် ြုံြှန်ြူးတြါင်းမြင်းနှင့် သုတတသနစနစ်၏ တိုးတက်ြှုကိုတိုင်းတာရန်

တစ်ကြ္ဘာလုံး အသိအြှတ်မြုသည့်စံနှုန်းြျားကို ရယူအသုံးမြုမြင်းအားမဖင့် သုတတသနစွြ်းရည်ကို 

မြှင့်တင်ရန်လိုအြ်သည် (Chinlone 2018)။ သုတတသနမြုသူြျားနှင့် ြူဝါဒ ြျြှတ်သူြျားအကကား ြိုြို

ြိုင်ြာသည့် ြူးတြါင်းြှုြျားနှင့်အတူ အြျက်အလက်ြျားကို ြိုြိုအတမြြံတသာ ြူဝါဒြျြှတ်ြှုအတွက်

 မြန်ြာြညာရှင်ြျား၏ ကျွြ်းကျင်ြှုကို ြိုြို အသိအြှတ်မြု အသုံးြျလာတစရန် အတွက် သုတတသန

စီြံကိန်းြျားအတြါ် မြန်ြာသုတတသီြျား၏ ြိုင်ဆိုင်ြှု(Local ownership)ကို အားတြးရန် လိုအြ်

သည်။ ဤအစီရင်ြံစာ၏ အဓိကတင်မြြျက်ြျား(key messages)ကို တအာက်ြါအတိုင်း အကျဉ်းြျုြ် 

တဖာ်မြနိုင်သည်။

 အဆင့်ဖမင့်ပညာကကျာင်းများ (HEIs)သည် ေိုးေိုးငပီးလိုအပ်လာသည့် အကထာက်အထား
အကဖခဖပု မူဝါေသုကေသနများကို ဖြည့်ဆည်းကပးနိုင်သည်။ သက်တသအတထာက်အထား အတမြမြု

သုတတသနအား တတာင်းဆိုြှုသည် ကကီးြားလာဖြီး ြိုဖြီးကျဉ်းတမြာင်းစွာ အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထား

သည့် သိြ္ပံသုတတသနြှ ြူဝါဒြျြှတ်မြင်း၊ ရလဒ်ြျားနှင့် သက်တရာက်ြှုြျား၏ အတမြြံယန္တရားြျား

ကို အကဲမဖတ်သည့် ြိုြို ကျယ်မြန့်တသာ လူြှုသိြ္ပံသုတတသနသို့တမြာင်းလဲတနသည်။ သုတတသနြျား

အား တတာင်းဆိုကကသည်ြှာ ဗဟိုအစိုးရ စီြံကိန်းတရးဆွဲသူြျားတင်ြဟုတ်ေဲ မြည်နယ်/တိုင်းအစိုးရ

ြျား၊ လွတ်တတာ်အြတ်ြျား၊ နိုင်ငံတရးြါတီြျား၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအသင်းအဖွဲ့ြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့

အစည်းြျားကလည်း တတာင်းဆိုကကြါသည်။ အဆင့်မြင့်ြညာ တကျာင်းအား (HEI) မြုမြင် တမြာင်းလဲ

ြှု အစီအစဉ်(reform agenda)၏ ဦးစားတြး ရည်ြှန်းြျက်တစ်ရြ်အမဖစ် သုတတသနစွြ်းရည်၊ အတမြြံ

အတဆာက်အအုံနှင့် HEI အတွက် ရန်ြုံတငွြျား တိုးြွားလာရန်  မြန်ြာအစိုးရသည် ရင်းနှီးမြှုြ်နှံြှု 

မြုလုြ်ရန်လိုသည်။

 မူဝါေချမှေ်သူများအား ဆီကလျှာ်ငပီး အချနိ်ကိုက်ဖြစ်သည့် နည်းပညာအကူအညီများ ကပး
နိုင်အေွက် ကေသခံသုကေသီများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်ကပးနိုင်သည်။ ြူဝါဒတရွးြျယ်ြှုြျား မြုလုြ်မြင်း

သည် သီးမြား တနာက်ြံအတမြအတနြျားတြါ် တည်ြှီသည်။ မြည်ြြှ ကျွြ်းကျင်သူြျား တြးကကသည့် 

တရွးြျယ်စရာ ြတူညီသည့် ြူဝါဒြျားကို တရွးြျယ်ရန် အတကာင်းဆုံး အတနအထားတွင် ရှိကကသူြျားြှာ

 တဒသြံသုတတသီြျား မဖစ်ကကသည်။ မြန်ြာအစိုးရကိုယ်စား နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျား သို့ြဟုတ်

 နိုင်ငံမြားသားကျွြ်းကျင်သူြျား မြုလုြ်ကကသည့် သုတတသနလုြ်ငန်းြျားတွင် တဒသြံသုတတသီြျား

ကို ရသတလာက် ြူးတွဲတာဝန်တြးနိုင်ြါသည်။ တဒသဆိုင်ရာသုတတသနနှင့် အမြန်အလှန် ြူးတြါင်း

ြှုသည် ြူးတွဲတြါ်လစီတလ့လာြှုကို လှုံ့တဆာ်တြးရုံ သာြက အနာဂတ်တွင် မြည်သူ့တရးရာြူဝါဒြျား

(Public policies) ထိတရာက်စွာ တရးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် တဒသြံစွြ်းရည်ကိုလည်း တည်တဆာက်တြးြါ

လိြ့်ြည်။
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 သုကေသနလုပ်ရန်အေွက် ေေ်ဂျက်ေိုးဖမှင့်ရန်သာမက သုကေသနရန်ပုံကငွ ကထာက်ပံ့
မှုသည်လည်း အကဖခအကနကိုလိုက်ငပီး ကဖပာင်းလွယ်ဖပင်လွယ်ဖြစ်ြို့ အကရးကကီးသည်။ ြညာတရး၀န်

ကကီးဌာန၏ ေတ်ဂျက်သည် ၂၀၁၂-၁၃ နှင့် ၂၀၁၉/၂၀၁၀ အတွင်း သုံးဆ နီးြါးမြင့်တက်ြဲ့ဖြီး

အဆင့် မြင့်ြညာတရးဦးစီးဌာနသည်ြညာတရးေတ်ဂျက်တစ်ြုလုံး၏၁၅-၁၆ရာြိုင်နှုန်းရရှိြဲ့  

သည်။ သုတတသနလုြ်ရန် ေတ်ဂျက်တစ်ြျ ို့ ြွဲတဝတြးထားတသာ်လည်း သုတတသနစီြံကိန်းြျားသည်

နှစ်စဉ်ေတ်ဂျက် စည်းြျဉ်းြျားကို လိုက်နာရန်လိုအြ်ဖြီး၊ စာရင်းစစ်တဆးနိုင်ရန်အတွက် တငွတကကး

သုံးစွဲြှု အတထာက်အထားြျား တင်မြရန်လိုသည်။ ဤစည်းကြ်းြျက်ြျားသည် နှစ်ြျားစွာလုြ်ရ

သည့် သုတတသနစီြံကိန်းြျား မြုလုြ်ရန်အတွက် အြက်အြဲမဖစ်တစသည်။ ထို့အမြင် သုတတသန

လုြ်မြင်းတွင် စြ်းသြ်လုြ်ကိုင်ရြှုြျားနှင့် ြှားယွင်းြှုြျားစွာြါဝင်သည်။ အထူးသမဖင့် ရှုြ်တထွးတသာ 

ြူဝါဒလုြ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့်သက်ဆိုင်ြါက စြ်းသြ်လုြ်ကိုင်ရြှုနှင့် အြှားြျားစွာ ြိုြိုြါဝင်သည်။ 

 လက်ရှိ သုတတသနရန်ြုံတငွြြာဏကို တိုးမြှင့်တြးသင့်သလို ရန်ြုံတငွသုံးစွဲြှုကို ကန့်သတ်ထား

သည့် စည်းြျဉ်းြျားကိုလည်း တမဖတလျှာ့တြးသည်။

 သုကေသနဖပုလုပ်ဖခင်းအား အုပ်ချုပ်သည့်စနစ်ကို ေည်ကထာင်ရန်နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
များနှင့် ပုံစံေကျ ြွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သုတတသနမြုလုြ်ရန်အတွက်

 အတထာက်အကူ တြးတသာ ြတ်ဝန်းကျင်တစ်ရြ် အတသအြျာ ရှိလာတစသည့် (သုတတသနမြုလုြ်

မြင်းကို စီြံထိန်းတကကာင်းသည့်) အုြ်ြျုြ်ြှုစနစ်တစ်ြုကို တီထွင်ရန် အတလာတကကီး လိုအြ်တနသည်။ 

နိုင်ငံသားြျားနှင့် အစိုးရကကား အတရးကကီးတသာ ကွင်းဆက်ြျားအမဖစ် သုတတသီြျားကို တန်ဖိုးထား

တသာ အသိြညာအတမြမြု လူ့အဖွဲ့အစည်း (knowledge-based society)တစ်ရြ် တည်တဆာက်ရာတွင် 

သုတတသန၏ အတရးကကီးြှုကို အစိုးရြှ အသိအြှတ် ြမဖစ်ြတနမြုရြည်။  သုတတသနလုြ်ငန်းြျားနှင့် 

အဖွဲ့အစည်းြျားကို ကကီးကကြ်ရန် သင့်တတာ်တသာ ြူဝါဒြျား၊ တရရှည် တငွြတဒသာြင် စိုက်ထူမြင်းြျား 

(long-term endowments)နှင့် လုြ်ငန်းတဆာင်ရွက်ြှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းြျား (အင်စတီကျူးရှင်းြျား)  

(functional institutions) ဖန်တီးသင့်သည်။

 ဖမန်မာနိုင်ငံေွင် သုကေသနလုပ်ရန်အေွက် ကထာက်ပံ့သည့် နိုင်ငံေကာရန်ပုံကငွများကို ထိ
ကရာက်စွာ အသုံးချနိုင်ရန် အြွဲ့အစည်းများအြကား ညှိနှိုင်းကဆာင်ရွက်ြကရန် လိုအပ်သည်။နည်း

ြညာအကူအညီသည် အြျ ိုးသားဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုအတွက် နိုင်ငံတကာတထာက်ြံ့ကူညီြှု၏အဓိက

 အစိတ်အြိုင်းမဖစ်သည်။ အလှူရှင်ြျား၏ တထာက်ြံ့ကူညီြှုအြျားစုသည် နိုင်ငံတကာြှြညာရှင်ြျား

၏ မြန်ြာအစိုးရအတွက် လိုအြ်သည့် ြူဝါဒအကကံတြးြှုြျား (ြူဝါဒဆိုင်ရာသွင်းအားစုြျား) (policy 

inputs)ကို သုတတသန လုြ်မြင်း၊ အကဲမဖတ်မြင်းနှင့် အကကံတြးမြင်းတို့မဖစ်သည်။ ထို့တကကာင့် တဒသ

ဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့် သုတတသနြျားကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းြျားက ြကကာြဏ လျစ်လျူရှု

ထားသည်။ ထိုအကျ ိုးဆက်အတနမဖင့် မဖစ်ရြ်ြျားစွာတွင် သုတတသနြျားသည် တလ့လာတသာ

တနာက်ြံအတမြအတနနှင့် သင့်တလျှာ်ကိုက်ညီြှုြရှိေဲ ြဆီတလျှာ်သည့် လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ အကကံတြးြှုြျား

ကို မြုလုြ်ကကသည်။ တဒသြံသုတတသီြျားနှင့် နိုင်ငံတကာအကကံတြးြျားအကကား ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်

ြှုကို အားတြးသင့်သည်။ အစိုးရသည် အလှူရှင်ြျားအား တဒသတွင်းသုတတသနစနစ်ြျားတွင် ရင်းနှီး
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မြှုြ်နှံရန်နှင့် တဒသြံအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ၀န်တဆာင်ြှုတြးသူြျားအား ၎င်းတို့၏ စီြံကိန်းြျားတွင် 

ထည့်သွင်း အသုံးမြုဖို့ စဉ်းစားရန်လည်း တတာင်းဆိုနိုင်ြါသည်။

 နိုင်ငံေကာအားကပးကူညီမှုသည် သုကေသနစနစ်၏ အရည်အကသွး၊ ကျင့်ဝေ်နှင့် ေန်းေူညီမျှ
မှု အကဖခအကန (equity)ကို ဖမှင့်ေင်ကပးနိုင်သည်။ အြျ ိုးသားြညာတရးြူဝါဒတကာ်ြရှင်၊ ြါတြာက္ခြျုြ်

ြျား တကာ်ြတီနှင့် အဆင့်မြင့်ြညာဦးစီးဌာနတို့က့ဲသို့ အဓိကကျသည့်အဖွဲ့ြျားသည် အတရးကကီးသည့်

 တရှးဦးတဆာင်ရွက်ြျက(်initiatives)ြျားစွာကို ၀န်ကကီးဌာနအဆင့်တွင် တဆာင်ရွက်တနကကတသာ်လည်း

သုတတသနရန်ြုံတငွအတွက် အဓိကအရင်းအမြစ်ြှာ နိုင်ငံတကာ ရန်ြုံတငွြျားသာ ဆက်တနမဖစ် 

သည်။ ထိုရန်ြုံတငွြျားသည် သုတတသနအလုြ်ြျား လုြ်ြိုင်းနှင့် မြည်တွင်း သုတတသီြျားကို အြ်နှံ

သည့် သုတတသနအြျ ိုးအစားကို တိုးမြှင့်မြင်းတုိ့အမြင် အတြျအတင် တဆွးတနွးြွဲြျား (Debates)

နှင့်မြန်ြာ့သုတတသနအြင်းအကျင်း (landscape)တွင် အရည်အတသွး၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် တန်းတူညီြျှ

ြှုအတမြအတန (equity)ကို အားတကာင်းတစသည့် လုြ်ငန်းစဉ်ြျားကိုလည်း အားတြးတထာက်ြံနိုင် 

သည်။ သုတတသနြံ့ြိုးကူညီသည့် လုြ်ငန်းြျားနှင့် သုတတသနကျင့်ဝတ် စစ်တဆးတရးေုတ်ြျား၏

လုြ်ငန်းလည်ြတ်နိုင်ြှု စွြ်းရည်ကို အားမဖည့်တြးရန်၊ အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံြျားနှင့် ကြ္ဘာတစ်ဝှြ်းတွင်

သုတတသနလုြ်ငန်းြျားကို အဖွဲ့အစည်းြျား အဆင့် (အင်စတီကျူးရှင်း အဆင့်) (institutional level) 

တွင် ြည်သို့စီြံြန့်ြွဲကကသည်ကို တတွ့မြင် ထိတတွ့ြှု တိုးြွားလာရန်နှင့် သုတတသနနှင့် သင်ကကား

ြှုနှင့် သက်တြွးဝြ်းတကျာင်းြှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ြားတိုးတက်လာြှုတို့ အြါအဝင် ြညာတရး

ဆိုင်ရာေဝ၏ အမြားအစိတ်အြိုင်းြျားအကကား ြျတိ်ဆက်ြှုြျား အားတကာင်းလာတစရန်စသည့်

ရည်ရွယ်ြျက်ြျားမဖင့် တက္ကသိုလ်ြျားသို့ ရန်ြုံတငွြျား ြံ့ြိုးတြးမြင်းနှင့် တက္ကသိုလ်ြျားြှတစ်ဆင့် 

ရန်ြုံတငွြျားကို သုတတသန အလုြ်ြျားဆီသို့ ြို့တဆာင်တြးမြင်းြျား မဖစ်တြါ်လာတစသည်။ ဤအြျက်

သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သုတတသနစနစ် အားတကာင်းတအာင် ြည်သို့လုြ်ရနည်နှင့် ြတ်သက်သည့်

အတြျအတင် တဆွးတနွးြွဲြျား (debates)ြါဝင်ကကသည့် အြျ ိုးသားအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် သုတတသန

အား အသုံးမြုရန်အတွက်တငွတကကး စီြံြန့်ြွဲြှုစည်းြျဉ်းြျား ြျြှတ်သူြျားအကကား ညှိနှိုင်းတဆာင်ရွက်

ရန် လိုအြ်သည်။ သုတတသနနှင့် ြတ်သက်တသာ လုြ်ငန်းြျားအတွက် လက်ရှိ ရန်ြုံတငွြြာဏကို 

ကကည့်မြင်းအားမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် ၎င်း၏ဖွံ့ဖဖိုးတရး ြိတ်ဖက်ြျားအကကား တကာင်းစွာ တဆာင်ရွက်နိုင်

သည့် အတနအထားတွင် ရှိြါသည်။ 

       ----///----
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