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ြငငး်ဆိခုျက ်(Disclaimer) 

  

ယခုစာတမ်းသည် ဖနတီ်းအိမ်အဖ1ဲ၊ စွမ်းရည်ေ7ှ9ေဆာင်လူမ>ေရး

အသင်း?ှင့် အက်7ှင်ေအ့ဒ်ြမနမ်ာအဖ1ဲ တိD ပူးေပါင်းထားေသာ 

စုေပါင်းလုပ်ငနး်အဖ1ဲ (consortium) ကုိယ်စား The Bridge 

Research and Consultancy မှ သုေတသန ြပHလုပ်ထားြခင်း 

ြဖစ်သည်။ သုေတသန၏ ဦးတည်ချက်မှာ ြမနမ်ာ?ိင်ုငံတင်ွ အရပ်

ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများ ပုိမုိအားေကာင်းလာေစရန ်ရည်ရွယ်

လုပ်ေဆာင် ေနေသာ လက်7ိှေဆာင် ရွက်ဆဲ စီမံကိနး်အေပO 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရနသ်ာမက အစုိးရ၏ မူဝါဒေရးဆဲွြခင်း၊ 

အေကာင်အ ထည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်?ှင် ့ပတ်သက်၍ ေကာင်းမွနသ်ည့် 

ထိေတ1 ဆက်ဆံမ>များ ြပHလပ်ုသွားရန ်ြဖစ်ပါသည်။ "ြမနမ်ာ?ိင်ုငံ

တင်ွ  အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမRင့်တင်ေရး" 

ဟ ုအမည် ေပးထားသည့် ၄ ?ှစ်တာ စီမံကိနး်ကုိ ဥေရာပသမဂW(EU) 

မှ ရနပုံ်ေင ွပူးတွဲေထာက်ပ့ံေပးထားသည်။ ယခုစာတမ်းတင်ွ ပါဝင်

ေသာအေXကာင်းအရာများသည် သုေတသန၏ ေတ17ိှချက်များသာ

ြဖစ်Yပီး စုေပါင်းလပ်ုငနး်အဖ1ဲZတွင် ပါဝင်ေသာဖ1ဲဝင်များ၏ အြမင်ကုိ

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဥပေရာပသမဂW၏ အြမင်ကုိ

ေသာ်လည်းေကာင်း ထင်ဟပ်ြခင်း မ7ိှေXကာင်း သိ7ိှေစအပ်သည်။ 

နဒိါနး်   

ြမနမ်ာ?ိုင်ငံတွင် စ[်ဆက်မြပတ် တိးုတက်လာေသာ ဒီမုိကေရစီ

အေပO ေမ\ာ်လင့်ချက်များ?ှင့် ]^>ပ်ေထွးလှေသာ အဖ1ဲအစည်းဆုိင်ရာ 

ဖ1ံ_YဖိHးတိးုတက်ေရးများ အ7ိှနအ်ဟုနြ်ဖင့် ြဖစ်ေပOေြပာင်းလဲေန

ပါသည်။     ထုိအေြခအ ေနတင်ွ အစုိးရကုိတိက်ုတနွး်အေရးဆုိရာ၌ 

ထိေရာက်မ>7ိှေစရန ်အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများအတက်ွ အခွင့်

အလမ်းများ 7ိှသက့ဲသိD စိနေ်ခOမ>များလည်း ရင်ဆုိင်ေနရသည်။ ဤ

က့ဲသိD ေြပာင်းလဲမ>များ လျင်ြမနစွ်ာ ြဖစ်ေပOေနေသာ အေြခအေန

တင်ွ အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများအေနြဖင် ့အစုိးရကုိ ထိေတ1

ဆက်ဆံ ချ[်းကပ်ြခင်း?ှင့်တိုက်တွနး်ြခင်းများ လုပ်ေဆာင်ရာတွင်  

နည်းလမ်းတစ်ရပ်အေနြဖင့်အသုံးြပH?ိုင်ရန ်ရည်ရွယ် ၍ ဤ

သုေတသနစာတမ်းကုိ ဆနး်စစ်ေဖာ်ထုတ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

အဆုိပါ ချ[်းကပ်မ>နည်းလမ်းများ သည် အစုိးရအား ပွင့်လင်း

ြမင်သာYပီး တာဝနယူ်/ခံမ>7ိှေသာအုပ်ချHပ်ေရးကုိ ြမRင့်တင်?ိုင်ေရး

အတက်ွ အသုံး ြပH?ိင်ုေသာနည်းလမ်းများြဖစ်ပါသည်။ ထိDအြပင် 

အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းနယ်ပယ်တွင် လုပ်ကုိင်ေနသူ များ

အတွက် အXကံဉာဏ်ြဖစ်ေစမည့် နည်းလမ်းေကာင်းများကုိ 

ေဖာ်ထုတ်?ိုင်ရနလ်ည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ ယခုေဖာ်ြပမည့် 

သုေတသနစာတမ်းကုိ ေအာက်ပါ ေမးခွနး်သုံးခု အေပOအေြခခံ၍ 

ြပHလပ်ုခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

၁။ြမနမ်ာ?ိုင်ငံတွင် အမှနတ်ကယ် ပွင့်လင်းြမင်သာYပီး 

တာဝနခံ်မ>7ိှေသာ အပ်ုချHပ်မ>ြဖစ်ရန ်အရပ် ဘက်လမူ>

အဖ1ဲအစည်းများက အစုိးရကုိ (မည်သည့်ပုံစံြဖင့်) 

သတင်း အချက်အလက်များ ေပး၍ ထိေတ1ဆက်ဆံ

ရာတွင် မည်သိDေသာ ချ[်းကပ်မ>နည်းလမ်းများကုိ 

အသုံးြပHေနXကသနည်း။   

၂။အဆုိပါ ချ[်းကပ်မ>နည်းလမ်းများြဖင့် Yမိfနယ်အဆင့်၊ 

ြပည်နယ်?ှင့် တိင်ုးေဒသgကီးအဆင့်၊ ြပည် ေထာင်စု

အဆင့်တိDhတွင် ပွင့်လင်းြမင်သာYပီး တာဝနခံ်မ>7ိှေသာ 

အုပ်ချHပ်ေရးြဖစ်ေအာင် ြမRင့်တင် ရာ၌ အကျHိး

သက်ေရာက်မ> မည်မ\7ိှသနည်း။   

   I    ြမနမ်ာ?ိင်ုငံတင်ွ ေကာင်းမွနေ်သာအပ်ုချHပ်ေရးကုိ ြမRင်တ့င်?ိင်ုမည့် နည်းလမ်းေကာင်းများ စာတမ်းအကျဥ်းချHပ်
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၃။ေကာင်းမွနေ်သာ အပ်ုချHပ်ေရးစနစ်ြဖစ်ေအာင် ြမRင့်တင်

ရာတင်ွ အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများ အသုံးြပHေန

ေသာ ချ[်းကပ်မ>နည်းလမ်းများအတွက် နိယာမ

သေဘာတရားများမှာ အဘယ်နည်း။  

   

သုေတသနကုိြပHလပ်ုရာတင်ွ ထိေရာက်ေသာ အရည်အချင်းဆုိင်ရာ

သုေတသနနည်းစနစ်များကုိ အေြခခံ သည့်နည်းလမ်း (Qualitative 

method) ကုိအသုံးြပHခ့ဲသည်။ ထိDအတ ူအဓိကကျေသာမူရင်း 

အချက်အလက် များ?ှင့် တဆင့်ခံအချက်အလက်များကုိလည်း 

အသုံးြပHခ့ဲပါသည်။ တဆင့်ခံအချက်အလက်များဟ ုဆုိရာတွင် 

အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများက ြပHလပ်ုခ့ဲYပီးြဖစ်ေသာ ဆနး်စစ်

ချက် အစီရင်ခံစာများ၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ ဂျာနယ်များတင်ွ ေဖာ်ြပခ့ဲ

သည့် ေဆာင်းပါးများ၊ သတင်းေဆာင်းပါးများမှ ရယူခ့ဲြခင်းကုိ 

ရည်klနး်ပါသည်။ အဓိကကျေသာ မူရင်း အချက်အလက်များကုိ 

စုေဆာင်းရာ၌ အဓိက သတင်းအချက်အလက် ေပး?ိင်ုသူ (၂၄) ဦး

အားေတ1ဆုံ၍ အင်တာဗျnးြပHလပ်ုြခင်း?ှင့် ဦးတည်အပ်ုစုေဆွးေ?းွပဲွ 

(၁)gကိမ် ြပHလုပ်ြခင်းတိDoြဖင့် လုပ် ေဆာင်ခ့ဲသည်။ အင်တာဗျnး 

ြပHလုပ်မည့် အဓိကသတင်းအချက်အလက်ေပး?ိုင်သူများကုိ 

ေရွးချယ်ရာ၌ ဆင့်ကဲနည်းစနစ် (Snowball Method) ကုိအသုံးြပHခ့ဲ

သည်။ လက်7ိှ အင်တာဗျnးေြဖဆုိသူများ၏ အXကံ ြပHချက်များ

အေပOအေြခခံ၍ ေနာက်ထပ်အင်တာဗျnးမည့်သူကုိ ေရွးချယ်သည့်

ပုံစံြဖစ်ပါသည်။ ထုိနည်းစ နစ်ြဖင့် အင်တာဗျnးြပHလပ်ုခ့ဲသူများထဲ၌ 

အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများမှ အgကီးတနး်ဝနထ်မ်းများ၊ လlတ် 

ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ?ှင့် အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းပူးေပါင်း

အဖ1ဲများမှဦးေဆာင်သူများ ပါဝင်ခ့ဲသည်။ တဆင့်ခံအချက်အလက်

များမှတဆင့် ေလ့လာေတ17ိှချက်များအား အဓိကကျေသာမူရင်း

အချက်အလက် များ?ှင့် ယှ[်ထုိး ေလလ့ာခ့ဲရာ ြမနမ်ာ?ိင်ုငံ အရပ်

ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများ၏ ချ[်းကပ်မ> နည်းလမ်းများကုိ ေအာက်

ပါအတိင်ုး ေဖာ်ထုတ် ေတ17ိှခ့ဲသည်။  

ေဖာ်ထုတ်ေတ17ိှခ့ဲသည့် နည်းလမ်းများ?ှင့်ချ[်းကပ်မ>တိDမှာ 

Yပီးြပည့်စုံသည်ဟ ုမဆုိ?ိုင်ပါ။ ၂၀၂၀ ြပည့်?ှစ် ေနာက်ပုိင်း 

?ိုင်ငံတကာအဖ1ဲအစည်းများ၊ ေဒသခံNGOsများ၊ CBOs များ 

အသုံးြပH?ိင်ုမည့် မဟာဗျnဟာြ◌ဖစ်ေစရန ်ေနာက်ထပ်ေလလ့ာမ>များ 

လိအုပ်ေကာင်းလိအုပ်?ိင်ုပါသည်။ ယခုေလလ့ာမ>မှ ေဖာ်ထုတ် ေတ17ိှ

ခ့ဲေသာသေဘာတရားများသည် ြမနမ်ာ?ိုင်ငံ၌လုပ်ကုိင်ေနXကေသာ 

အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများက အစုိးရ?ှင့်ေဒသဆုိင်ရာ

အာဏာပုိင်များအား ထိေတ1ဆက်ဆံရာ၌ ပုိ၍မဟာဗျnဟာေြမာက်

စွာ ကူညီ?ိုင်ပါသည်။ ထိDအတ ူြမနမ်ာ?ိုင်ငံအတွင်း ပုိမုိပွင့်လင်း

ြမင်သာYပီး၊ တာဝနယူ်မ>၊ တာ၀နခံ်မ>7ိှေသာ အုပ်ချHပ်မ>စနစ် ြဖစ်

ေပOလာ?ိင်ုေရး အတက်ွလည်း အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစ?ိင်ုပါသည်။ 

အရပဘ်ကလ်မူ5အဖ7အဲစည်းမ;း၏ ချဥ်းကပမ်5

နည်းလမး်မ;း 

သက်ေသအေထာက်အထားများကုိ အေြခြပ0ေသာချဥ်းကပ်မ2။

။ မူဝါဒေရးဆဲွသူများ?ှင် ့အေကာင်အထည်ေဖာ်သူများသည် 

စနစ်တကျ?ှင့် ကrမ်းကျင်စွာြဖင့် အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများ

ေလလ့ာထားသည့် သက်ေသအေထာက်အထားများကုိအေြခခံေသာ 

အစီ ရင်ခံစာများ?ှင့် သုတသနစာတမ်းများတင်ြပြခင်းကုိ လက်ခံ?ိင်ု

ေXကာင်းေတ17ိှရသည်။ သက်ဆုိင်ရာ အေXကာင်းကိစsများ?ှင့်

ပတ်သက်ေသာ သက်ေသအေထာက်အထားများ7ိှြခင်းသည် အရပ်

ဘက်လမူ>အဖ1ဲ အစည်းများ၏အေနအထားကုိ အားေကာင်းခုိင်မာေစ

Yပီး တိုက်တွနး်အေရးဆုိမ>များြပHလုပ်ရာ၌လည်း ထိ ေရာက်Yပီး

ခုိင်မာမ>7ိှေစသည်။ အထူးသြဖင့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ

ေပးရာတင်ွ သက်ေသ အေထာက် အထားများကုိအေြခြပHေသာ သု

ေသတနများသည် အစုိးရ၊ အာဏာပုိင်များ?ှင့် ေရွးေကာက်ခံ

ကုိယ်စား လှယ်များအတက်ွ အသုံးဝင်ေသာလိအုပ်ချက်ြဖစ်သည်။ 

ထိDေXကာင့် ေဒသဆုိင်ရာအစုိးရ?ှင့် ေဒသခံ အာဏာပုိင် များသည် 

အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများ၏ တိုက်တွနး်အေရးဆုိမ>များကုိ 

အသိအမှတ်ြပH လက်ခံXကပါ သည်။  

စွမ်းေဆာင်ရညြ်မ9င့်တင်ေပးြခင်း<ှင့်နညး်ပညာဆုိင်ရာပ့ံပုိးြခင်း။

။ အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများ သည်  ြပည်တင်ွး?ှင် ့?ိင်ုငံတကာ

မှ ကrမ်းကျင်ပညာ7ှင်များ?ှင့်အတ ူ ရပ်ရွာလူထုအတွက် စွမ်း

ေဆာင်ရည် ြမRင့်တင်မ>လပ်ုေဆာင်ေပးြခင်း?ှင့် အစုိးရအားနည်းပညာ

ဆုိင်ရာပ့ံပုိးမ>များ ြပHလပ်ုေပးြခင်းသည် ထိေရာက် ေသာ ချဥ်းကပ်မ>

   I    ြမနမ်ာ?ိင်ုငံတင်ွ ေကာင်းမွနေ်သာအပ်ုချHပ်ေရးကုိ ြမRင်တ့င်?ိင်ုမည့် နည်းလမ်းေကာင်းများ စာတမ်းအကျဥ်းချHပ်
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နည်းလမ်းတစ်ရပ်ြဖစ်ေXကာင်းေတ17ိှရပါသည်။ အဘယ်ေXကာင့်ဆုိ

ေသာ် အစုိးရ?ှင့် ရပ်ရွာလထုူတိDအXကား  အေXကာင်းအရာ ကိစsရပ်

များ/ြပသနာများအေပO နားလည်သေဘာေပါက်မ>?ှင့်]^>ြမင် ပုံတိD

တူညီရန ်အလွနအ်ေရးgကီးေသာေXကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ နားလည်

သေဘာေပါက်မ>?ှင်]့^>ြမင်ပုံတိD မတူXက ေသာအခါ အစုိးရဘက်မှ 

အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများ?ှင် ့ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ> မြပHလပ်ု

လိုXကပါ။ အစုိးရအေနြဖင့်လည်း သူတိDသည် ရပ်ရွာလူထုအား

ထိခုိက်ေနေသာ အေXကာင်းကိစsရပ်များကုိ နားလည်မ>မ7ိှ 

ဟ၍ူအြမင်မခံလိေုXကာင်း ေတ1ရသည်။  

လက်တဲွပူးေပါင်း၍ တုိက်တွနး်အေရးဆုိေသာ ပလက်ေဖာင်းများ။

။ အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများ သည် မိမိတိD၏ ဦးတည်

ရည်ရွယ်ချက်များ ထိေရာက်ေအာင်ြမင်ေစမည့် အားေကာင်းေသာ

စုေပါင်း တိုက်တွနး်အေရးဆုိမ>များြဖစ်ေစရန ်ပလက်ေဖာင်းများ 

(သိD) ကွနရ်က်များ?ှင့်ချတ်ိဆက်ပူးေပါင်းလုပေဆာင်Xကသည်။ 

စုစည်းအသံများ ေပါင်းစပ်ထားသည့်ပလက်ေဖာင်းများ/ကွနရ်က်

များသည် အရပ်ဘက်လမူ>အ ဖ1ဲအစည်းများ၏ စုေပါင်းအသံကုိ ေဖO

ထုတ်ေပး?ိင်ုေသာေXကာင့် အစုိးရကအာ^ုံစုိက်နားေထာင်သည်။ ထိD

အြပင် ေဒသခံအရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများအေန?ှင့် 

သက်ဆုိင်ရာဝနg်ကီးဌာနတစ်ခုခု?ှင့် နားလည်မ>စာခrနလ်lာ  

လက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် ?ိင်ုငံတကာအနဂ်ျအိီမုျား (INGOs) ?ှင့် 

လက်တွဲလုပ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် အစုိးရဌာနဆုိင်ရာအရာ7ိှများ?ှင့် 

ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ ချတ်ိဆက်မ> အခွင့်အလမ်းများ ရ7ိှ?ိုင်ေစ

ပါသည်။  

ပုဂGိ0လ်ေရးအရ ခင်မင်ရင်း<ီှးမ2ကုိ အသုံးြပ0ြခင်း။ ။ (အစုိးရ 

သိDမဟတ်ု ဌာနဆုိင်ရာ အရာ7ိှများ?ှင့်) လပ်ုငနး် တာဝနအ်ရေတ1ဆုံ

ခွင့်ရန ်ခက်ခဲေသာအေြခအေနများတင်ွ အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်း

များအေန?ှင့်  လက်7ိှ ဆက်ဆံေရး (ပုဂWိHလ်ေရးအရ ခင်မင်ရင်း?ှးီမ>) 

ကုိအသုံးချ၍ အလွတ်သေဘာ ေတ1ဆုံေဆွးေ?းွြခင်းမှတဆင့် 

အလပ်ုသေဘာအရဆက်ဆံေရးတည်ေဆာက်ြခင်းများ လပ်ုေဆာင်

Xကသည်။ ထိDအြပင် မိမိေတ1ဆုံလိ ုေသာပုဂWိHလ်၏  ကုိယ်ေရးအရာ7ိှ

အားဆက်သွယ်၍လည်းေကာင်း၊ ၎င်းတိD?ှင့်အလပ်ုလပ်ုဖူးသည့် မိမိ

?ှင့် သိကrမ်းခင်မင်သူတစ်ဦးဦးမှတဆင့်  

ချတ်ိဆက်၍လည်းေကာင်း ဆက်ဆံေရးတည်ေဆာက်ြခင်းများကုိ 

လုပ် ေဆာင်Xကသည်။ ထုိသိD ပုဂWိHလ်ေရးအရ ခင်မင်ရင်း?ှးီမ>ကုိ 

အသုံးြပH၍ ဆက်ဆံေရး တည်ေဆာက်ြခင်း?ှင့် 7ိှရင်းစဲွခင်မင်ရင်း?ှးီ

မ>ကုိဆက်ထိနး်ထား?ိုင်ြခင်းတိDသည် တစ်ဦးချင်း၏အေတ1အXကံH

ေပOတင်ွ မူတည်သည့် နည်းတ၊ူ အရပ်ဘက်အဖ1ဲအစည်းများအေပO

ထား7ိှေသာ (အစုိးရအရာ7ိှ) တစ်ဦးချင်းစီ၏ သေဘာထားများ?ှင့် 

လည်း သက်ဆုိင်ပါသည်။ ထုိနည်းတ ူဒီမုိကေရစီြပHြပင်ေြပာင်းလဲမ>

များအေပO အစုိးရ?ှင့် ေဒသဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များ၏ လက်ခံ?ိင်ုမ> 

အတိင်ုးအတာ?ှင့်လည်း ဆက်?ယ်ွေနပါသည်။   

မီဒီယာ။။ အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများသည် သတင်းထုတ်ြပန်

ြခင်း၊ အီးေမးလ်ေပးပိDoြခင်း၊ သတင်းစာ 7ှင်းလင်းပဲွ ြပHလပ်ုြခင်း၊ 

အင်တာနက် လမူ>ကွနရ်က်မီဒီယာ?ှင် ့^ုပ်သံမီဒီယာ အစ7ိှသည်တိD

အား အသုံးြပH၍ အစုိးရ?ှင့် ေဒသဆုိင်ရာ အာဏာပုိင်များကုိ 

သက်ေရာက်လlမ်းမုိးမ>7ိှေစရနလ်ုပ်ေဆာင်ေလ့7ိှသည်။ ထိDအတ ူ

ရပ်ရွာလူထုကုိ အသိဗဟုသုတေပးရာ၌လည်း အဆုိပါ နည်း

လမ်းများကုိ အသုံးြပHXကသည်။ အစုိးရဌာနများက လမူ>ကွနရ်က်မီဒီ

ယာအသုံးြပHမ>ြမင့်မားလာသည်?ှင့်အမ\ Facebook က့ဲသိDေသာ လမူ>

ကွနရ်က်မီဒီယာများသည် အစုိးရအား သတင်းအချက်အလက် သိ7ိှ

ေစရန ်သက်ေရာက်လlမ်းမုိးမ>7ိှေစရန ်အသုံးများေသာနည်း

လမ်းများြဖစ်လာေXကာင်း ေတ17ိှရ သည်။  

<ုိင်ငံတကာယ<Kရားများကုိအသုံးြပ0၍ချဥ်းကပ်ြခင်း။ ။ CEDAW ?ှ

င် ့ICCPR က့ဲသိDေသာ ?ိင်ုငံတကာအဖ1ဲ အစည်းများထံသိD တိင်ုXကား

ချက်များေပးပိDoြခင်းသည် အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများက 

အစုိးရအေပO သက်ေရာက်လlမ်းမုိးမ>7ိှေစရန ်အသုံးြပHေသာနည်း

လမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ အဆုိပါနည်းလမ်းသည် အလုပ်ြဖစ် 

ေသာ်လည်း အစုိးရအားအ7ှက်ရေစYပီးမှ သက်ေရာက်မ>7ိှေစသည့် 

နည်းလမ်းြဖစ်ြခင်းေXကာင့်၊ အစုိးရအေန ြဖင့် အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲ

အစည်းများအေပO မေကာင်းြမင်စိတ်ြဖစ်ေစ?ိုင်ေXကာင်းကုိ 

ထည့်သွင်းစ[်းစားရန ်လိအုပ်ပါသည်။   

ပဲွစီစL်ြခင်း<ှင့် လူထုေဆွးေ<ွးပဲွများ ြပ0လုပ်ြခင်း။ ။ ြပည်သူလထုူ

ပါဝင်ေသာပဲွများ၊ ေဆွးေ?းွ ပဲွများစီစ[်ြခင်း?ှင့် အစုိးရအရာ7ိှများ၊ 

လlတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်များအား ဖိတ်Xကား၍ ချတ်ိဆက်မ>ရေစ

ရန ်ြပHလပ်ုေသာအစည်းအေဝး?ှင့် ေဆွးေ?းွပဲွများကုိ အရပ်ဘက်

လမူ>အဖ1ဲအစည်းများက မXကာခဏ ြပHလပ်ုေလ ့7ိှပါသည်။ ထုိပဲွ

   I    ြမနမ်ာ?ိင်ုငံတင်ွ ေကာင်းမွနေ်သာအပ်ုချHပ်ေရးကုိ ြမRင်တ့င်?ိင်ုမည့် နည်းလမ်းေကာင်းများ စာတမ်းအကျဥ်းချHပ်
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များသည် ?ှစ်ဘက်စလံးုအတွက် အကျHိးြဖစ်ထွနး်ေစပါသည်။ 

အစုိးရ?ှင့် ရပ်ရွာလူထုတိDပူးေပါင်း၍ ကမကထြပHလုပ်ေသာထုိပဲွ

များသည် အေXကာင်းအရာကိစsတစ်ခုခုအေပO၌ ရပ်ရွာလူထု၏ 

နစ်နာမ>?ှင့်စုိးရိမ်မ>တိDအား မူဝါဒေရးဆဲွသူများ?ှင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့်သူများထံ ေရာက်7ိှေအာင်ပိD ေဆာင်ေပး

?ိင်ုသည့် လမ်းေXကာင်းတခုအြဖစ် 7ိှေနေသာေXကာင့် ြဖစ်ပါသည်။     

အစုိးရာဌာနဆုိင်ရာများသိN ကုိယ်တုိင်သွားေရာက်ြခင်း။ ။ အရပ်

ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများမှ ကုိယ်စား လှယ်များသည် အစုိးရ ဌာန

ဆုိင်ရာများသိD ကုိယ်တိင်ုသွားေရာက်ြခင်းြဖင့် Yမိfနယ်အဆင့် ဌာန

ဆုိင်ရာများ?ှင့် ထိေတ1ဆက်ဆံရာ၌ သင့်ေလျာ်မ> 7ိှေစပါသည်။ 

အဆုိပါ ချဥ်းကပ်မ>ပုံစံသည် အရပ်ဘက် လူမ>အဖ1ဲအစည်းများ 

အေနြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ>7ိှေXကာင်း ြပသရန?ှ်င့် အစုိးရအရာ7ိှ

များ၏ ယုံXကည်မ>ကုိ ရယူရနအ်တက်ွ အသုံးဝင်သည်။ 

ြပညသ်Oစညး်PုံးလQံေဆာပဲွ်များ။ ။ အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်း

များသည် အစုိးရကုိ တိက်ုတနွး်?ှHိးေဆာ်ရန?ှ်င် ့ြပည်သvအသံပုိမုိြမRင့်

တင်?ိုင်ေစရနအ်တွက် ြပည်သv စည်း^ုံးလwံေဆာ်ပဲွများကုိလည်း 

အြခား နည်းလမ်းများြဖင် ့ေပါင်းစပ် အသုံးြပHXကပါသည်။ 

အရပဘ်ကလ်မူ5အဖ7အဲစည်းမ;း၏ ထေိရာက်

ေသာ တိကုတ်နွး် အေရးဆိမု5 နည်းလမး်မ;းကိ ု

လDမး်မိးုEိငုသ်ည့်အချကမ်;း 

ယုံRကညမ်2။ ။ ယုံXကည်မ>သည် အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများက 

အစုိးရ?ှင် ့ေဒသအာဏာပုိင်များအား ဖိအားေပးမ>ေလျာန့ည်းေသာ 

နည်းလမ်းြဖင့် ထိေတ1ဆက်ဆံရာတွင် လွယ်ကူ၍အေထာက်အကူ

ြဖစ်သည်ကုိ ေတ1ရသည်။ အထူးသြဖင် ့ယုံXကည်မ>ရ7ိှြခင်းသည် 

ပဋိပကyြဖစ်ပွားရာေဒသများ၌ လပ်ုကုိင်ေနေသာအရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲ

အ စည်းများ၏လုပ်ငနး်များ ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်

ရာတွင် အသုံးဝင်ေXကာင်းေတ1ရပါသည်။ ပဲွများတွင် 

အလွတ်သေဘာြဖစ်ေစ၊ တရားဝင်သေဘာြဖစ်ေစေတ1ဆုံXကြခင်း၊ 

အစုိးရဌာနဆုိင်ရာ^ုံးများသိD ကုိယ်တိုင်သွားေရာက်၍ လုပ်ငနး်

အစီအစ[်?ှင့် အေြခအေနများအားအသိေပးြခင်း စသည့်နည်း

လမ်းများ ြဖင့်လည်း အစုိးရတိD?ှင့် ယုံXကည်မ> တည်ေဆာက်ရာ၌ 

အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအစည်းများက အသုံးြပHေလ7ိှ့ပါသည်။   

<ိှမ့်ချြခင်း။ ။ မိမိကုိယ်ကုိ?ှမ့်ိချဆက်ဆံြခင်းသည် ြမနမ်ာ?ိင်ုငံတင်ွ 

အစုိးရအရာ7ိှများ၊ ေဒသခံအာဏာ ပုိင်များ?ှင် ့ထိေတ1ဆက်ဆံ

ချ[်းကပ်ရာတွင်ြဖစ်ေစ၊ တိုက်တွနး်အေရးဆုိရာတွင်ြဖစ်ေစ 

အသုံးဝင်ေသာ ပုဂWိHလ်ေရး အရည်အချင်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ အရပ်

ဘက် လမူ>အဖ1ဲအစည်းများအေနြဖင့် မိမိကုိယ်ကုိ ?ှမ့်ိချ၍ ဆက်ဆံ

တတ်ေအာင် ေလက့ျင့်ထားြခင်းသည် အစုိးရ?ှင့် ထိေတ1ဆက်ဆံ

ရာ၌ အဆင်ေြပ ေချာေမ1ေစေXကာင်း ေတ1ရသည်။  

တူညေီသာဘုံရပ်တညမ်2/တူညေီသာရပ်တညမ်2 ။ ။ ဘုံတူညီေသာ 

အကျHိးစီးပွားတရပ်ကုိ 7ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်းသည် အစုိးရ၊ ေဒသ?zရ

အာဏာပုိင်များ?ှင့် ထိေတ1ဆက်ဆံချနိတ်ွင် စိနေ်ခOမ>များကုိ 

ေလျာန့ည်းေအာင် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစပါသည်။  အသီးသီး

ေသာ အေXကာင်းချင်းရာကိစsများ၊ စီမံချက်များသည် အမျHိးမျHိး

ေသာ ပါဝင်ပတ် သက်ေနသူ အင်အားစုအားလံးု၏ လိအုပ်ချက်များ

?ှင် ့ကုိက်ညီေနပါက အေကာင်အထည်ေဖာ် လပ်ုေဆာင်ရာ တင်ွ 

အစုိးရ၊ ေဒသ?zရအာဏာပုိင်များ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ>?ှင့် 

သေဘာတူညီမ>ရ7ိှရန ်ပုိ၍လွယ်ကူပါသည်။ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းဆုိင်ရာကိစsရပ်များမှသည် ကျနး်မာေရး၊ 

ပညာေရး?ှင့် အမျHိးသမီးအခွင့်အ ေရးစသည့် အေXကာင်းအရာ

ေခါင်းစ[်များသည် အစုိးရ၊ ေဒသ?zရအာဏာပုိင်များ?ှင့် အြငင်းပွား

မ>မ7ိှဘဲ ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်?ိင်ုသည့် ကိစsရပ် များြဖစ်ပါသည်။  

လူတစ်ဦးချင်း၏ စPုိက်လကVဏာ။ ။ လူတဦးချင်းစီ၏ စ^ုိက်

လကyဏာမှာလည်း အစုိးရ၊ ေဒသ?zရ အာဏာပုိင်များ?ှင့် ဆက်ဆံ

ရာတွင် သတိြပHရမည့်အချက်တခုြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ရ

လယ်ွကူအဆင် ေြပေသာ အစုိးရ၊ ေဒသ?zရ အာဏာပုိင်များ?ှင့် ေတ1

ခွင့်ရလိမ့်မည်ဟ ုတရားေသမှတ်မထားသင့်ပါ။ ထုိအချက် သည် ကံ

တရား?ှင့် သာသက်ဆုိင်ပါလိမ့်မည်။ အစုိးရအဖ1ဲအစည်းများ 

အတင်ွး7ိှ ြပင်ပေလာက?ှင့် အထိေတ1 များသူတိDသည် အရပ်ဘက်

လမူ>အဖ1ဲအစည်းများ၏ အယူအဆ၊ စိတ်ကူးစိတ်သနး်?ှင့် သတင်း

အချက်အ လက်များအား ပုိ၍ လက်ခံ?ိင်ုစွမ်း 7ိှေXကာင်း ေတ1ရ

ပါသည်။   

   I    ြမနမ်ာ?ိင်ုငံတင်ွ ေကာင်းမွနေ်သာအပ်ုချHပ်ေရးကုိ ြမRင်တ့င်?ိင်ုမည့် နည်းလမ်းေကာင်းများ စာတမ်းအကျဥ်းချHပ်
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တိကုတ်နွး်အေရးဆိမု5Gပလပုရ်ာ၌ အရပဘ်ကလ်မူ5

အဖ7အဲစည်းမ;း၏ စနိေ်ခIမ5မ;း  

<ုိင်ငံေရးအခင်းအကျင်း။။ အစုိးရ?ှင့် ေဒသ?zရအာဏာပုိင်များ

ကုိ တိက်ုတနွး်အေရးဆုိရာတင်ွြဖစ်ေစ၊ ၎င်းတိD ?ှင့် ထိေတ1ဆက်ဆံ

ရာတွင်ြဖစ်ေစ လတ်တေလာြဖစ်ေပOေနသည့် ?ိုင်ငံေရး

အခင်းအကျင်းက သက်ေရာက် လlမ်းမုိးမ>7ိှေနသည်။ ?ိုင်ငံေရး

ရာထူး7ိှသူအချfိသည်၊ ဌာနဆုိင်ရာများ?ှင့် ထိေတ1ဆက်ဆံရန ်

တနွ့ ဆု်တ်မ>များကုိ ေတ1ရေလ ့7ိှသည်။ အထူးသြဖင့် ြပည်နယ်?ှင့် 

တိုင်းေဒသgကီးအဆင့် အေထွေထွအုပ်ချHပ်ေရး ဦးစီးဌာန (ေထွ

အပ်ု)မှ ဝနထ်မ်းများ?ှင့် လlတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များအXကားေတ1ရ

ြခင်းြဖစ်သည်။ အေထွေထွအုပ်ချHပ်ေရး ဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း 

များသည် နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ?ှင့် စည်းမျ[်း

စည်းကမ်းများကုိ ?ိုင်ငံ ေရးရာထူးရ7ိှထားသူများထက် 

ပုိ၍အသားကျေနYပီြဖစ်သည်။ ၎င်းတိDသည် အရပ်ဘက် လမူ>အဖ1ဲ

အစည်းများ?ှင့် ပူးေပါင်းရန ်သိDမဟုတ် ပူးေပါင်းမ>ကုိြငင်းဆန်

ရာတင်ွ အဆုိပါနည်းလမ်းများကုိ အသုံးြပHတတ်Xကပါသည်။ ထိD

အြပင် အေထွေထွအပ်ုချHပ်ေရးဦးစီးဌာနသည် အရပ်ဘက် လမူ>အဖ1ဲ

အစည်းများ (အထူးသြဖင့် ၎င်းတိDထံမှ အချက်အလက်ေတာင်းခံXက

ေသာ အရပ်ဘက်လမူ>အဖ1ဲအ စည်းများ) ?ှင့် ပူးေပါင်းရနြ်ငင်းဆန်

ရာ၌ (gကိHတင်သိ7ိှထားြခင်းမ7ိှေသာ) လျfိဝှက်ဥပေဒများ၊ (အမိန့  ်

klနX်ကားချက်များ) ကုိလည်းအေXကာင်းြပချက်အြဖစ်အသုံးြပH

တတ်Xကပါသည်။ အရပ်ဘက် အဖ1ဲအစည်း များက ြပHလပ်ုေသာပဲွ

များကုိ တက်ေရာက်ြခင်း မြပHရန ်အစုိးရ၀နထ်မ်းများအား တားြမစ်

ထားသည် ဆုိသည့် အေXကာင်းြပချက်ကုိလည်း ၎င်းတိDက အသုံးြပH

တတ်ေသးသည်။  

မှတ်ပုံတင်ြခင်းကိစX။။ အသင်းအဖ1ဲများမှတ်ပုံတင်ြခင်း

ဆုိင်ရာဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ြခင်း မလပ်ု ထားသြဖင့် အစုိးရ?ှင့် 

ေဒသ?zရ အာဏာပုိင်များအား တိက်ုတနွး် အေရးဆုိရာတင်ွ ြဖစ်ေစ၊ 

ထိေတ1ဆက်ဆံမ> ြပHလပ်ုရာတင်ွ ြဖစ်ေစ သိသာေသာ စိနေ်ခOမ>များ

ကုိ အရပ်ဘက် လူမ>အဖ1ဲအစည်းများ ရင်ဆုိင်ရေလ့7ိှသည်။ 

မှတ်ပုံတင်မ> မလုပ်ထားေသာေXကာင့် ေပOေပါက်လာသည့်

အကျHိးဆက်များထဲတင်ွ ပဲွများကျင်းပရန ်ခွင့်ြပHချက် ရယူရာတင်ွ 

စီမံချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ခွင့်ြပHချက်ရရန ်ခက်ခဲ

ြခင်း၊ အရပ်ဘက် လူမ>အဖ1ဲအစည်းများက ြပHလပ်ုသည့်ပဲွများသိD 

အစုိးရ?ှင့် ေဒသ?zရ အာဏာပုိင်များ တက်ေရာက်မ> မ7ိှြခင်း၊ မှတ်ပုံ

မတင်ထားသည့် အဖ1ဲများကတင်ြပလာသည့် ကိစsရပ်များကုိ အေရး

တယူထည့်သွင်း စ[်းစားခံရမ>မ7ိှြခင်း၊ မှတ်ပုံမတင်ထားေသာအဖ1ဲ

များ တစ်ခုခုြဖစ်ပါက အစုိးရအေနြဖင့် တာဝနယူ်ေပးမ> မ7ိှြခင်း 

စသည်တိDလည်း ပါဝင်ပါသည်။   

Yကိ0းနစီနစ်။။ လlတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်များ?ှင့် ထိေတ1

ဆက်ဆံရာ၌ gကိHးနစီနစ်က စိနေ်ခOမ>တစ်ရပ် ြဖစ်လာသည်။ ၎င်းတိD

?ှင့် ထိေတ1 ဆက်ဆံ?ိုင်သည့် လမ်းေXကာင်းများမှာလည်း 

အထက်ေအာက် အပ်ုချHပ်မ> အေပO မူတည်လာသည်။ လlတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်များ?ှင့် ထိေတ1 ဆက်ဆံ?ိုင်ရန ်သက်ဆုိင်ရာ 

လlတ်ေတာ် ဥက{|များထံ မှတဆင့် (ခွင့်ြပHချက်ရရန)် gကိHးစားရ

ြခင်းမှာ အေလအ့ထတစ်ခု ြဖစ်လာသည်။ အရပ်ဘက် လမူ>အဖ1ဲ

အစည်းများက ြပHလုပ်ေသာ (အထူးသြဖင့် ?ိုင်ငံေရးအရ 

အကဲဆတ်သည့်) အေXကာင်းချင်းရာ ကိစsများ၊ ပဲွများ၊ အလပ်ု^ုံ 

ေဆွးေ?းွပဲွများသိD ၎င်းတိD၏ လlတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်များ 

တက်ေရာက်ြခင်း?ှင့် ပတ်သက်၍ အချfိ ?ိင်ုငံေရး ပါတီများတင်ွ 

ကန့ သ်တ်မ>များ 7ိှေနသည်။ လlတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်များသည် 

ပါတီမှ ချမှတ်ထားေသာစည်းေဘာင်များကုိေကျာ်လွနေ်ြပာဆုိ

တတ်သည်ဟူေသာ အေြခအေနမှ ေပOေပါက် လာြခင်း  ြဖစ်

ပါသည်။  

တုိက်တွနး်အေရးဆုိြခင်းဆုိင်ရာပလက်ေဖာင်းများ၊ ဆုံးြဖတ်ချက်

ချ<ုိင်သည့အ်ဖ[ ဲအစညး်<ှင့် ပတ်သက်၍ ေဝဝါး မ2များ]ိှေန

ြခင်း။။ အစုိးရ?ှင့် ေဒသ?zရ အာဏာပုိင်များ?ှင် ့ဆက်

သွယ် ေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ မ7ှင်းမလင်း ြဖစ်ေနြခင်းကလည်း အရပ်

ဘက် လမူ> အဖ1ဲအစည်းများအတက်ွ စိနေ်ခOမ>တစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။ 

အထူးသြဖင့် Yမိfနယ် အဆင့်တင်ွ ထုိအေြခအေနကုိ XကံHရေလ7ိှ့

ပါသည်။ ပဲွများ ကျင်းပရနအ်တက်ွ မည်သိD ခွင့်ြပHချက် ရယူရမည်၊ 

မည်သvဆီမှ ရယူရမည်?ှင့် မည်သည့် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း အတိင်ုး 

လပ်ုေဆာင်ရမည် ဆုိြခင်းကုိ 7ှင်းလင်းစွာ သိ?ိင်ုရန ်ခက်ခဲပါသည်။  

အရပ်ဘက် လူမ2အဖ[ ဲအစညး်များအေပ^ အစုိးရ၏ သိြမင်

နားလညမ်2။။ အရပ်ဘက် လူမ>အဖ1ဲအစည်း 

   I    ြမနမ်ာ?ိင်ုငံတင်ွ ေကာင်းမွနေ်သာအပ်ုချHပ်ေရးကုိ ြမRင်တ့င်?ိင်ုမည့် နည်းလမ်းေကာင်းများ စာတမ်းအကျဥ်းချHပ်
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များသည် ၎င်းတိD၏လပ်ုငနး်များကုိ 7ှင်းြပရနg်ကိHးစားရင်းြဖင်သ့ာ 

အချနိကု်နေ်စေသာ ြပဿနာ7ှာသူများ အြဖစ် အချfိေသာအစုိးရ   

|ာနများက>̂ြမင်တတ်Xကသည်။ အြခားတဖက်တွင်လည်း 

“?ိုင်ငံြခားကrမ်းကျင် သူများ” ဟ ုတင်စားသည့် ?ိုင်ငံတကာမှ 

ပုဂWိHလ်များကုိသာ အစုိးရက မျက်?ှာသာေပး ဆက်ဆံသည်ဟလုည်း 

အရပ်ဘက် လမူ>အဖ1ဲအစည်းအချfိက ]^>ြမင်တတ်သည်။ ထိDအြပင် 

အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများသည် ၎င်းတိDအား အYမဲတမ်း

အတိက်ုအခံြပHေနသူများအြဖစ် အစုိးရ?ှင့်ေဒသ?zရ အာဏာပုိင်များ

က ြမင်တတ် Xကသည်။ ထိDေXကာင့်ပင် အစုိးရအရာ7ိှများသည် 

အရပ်ဘက် လမူ>အဖ1ဲအစည်းများ?ှင့် ထိေတ1ဆက်ဆံရန ်တနွ့ ဆု်တ်

Xကပါသည်။ အချfိေသာ အစုိးရ?ှင့်ေဒသ?zရဆုိင်ရာအာဏာပုိင်

များသည် အရပ်ဘက် လမူ>အဖ1ဲအ စည်းများအား စုိးရွ9ံမ>7ိှေနXကYပီး၊ 

အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများသည် အစုိးရအားအYမဲတေစ 

ဆန့ က်ျင်ြခင်း သိDမဟုတ် ြပစ်တင်မ>များသာ ြပHလုပ်ေနသည်ဟ ု

ယူဆXကပါသည်။  

အရပ်ဘက် လူမ2အဖ[ ဲအစညး်များအRကား အား_ပိ0င်မ2အေနအထား။

။အစုိးရ?ှင့် ေဒသ?zရအာဏာပုိင်များကုိ ထိေတ1 ဆက်ဆံ?ိုင်ရန ်

အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများအေနြဖင့် အခွင့်အလမ်း

ကျ[်းေြမာင်းေနသည်။ အလားတူပင် ေဒသခံအဖ1ဲများ၏အခနး်

က~?ှင့်အခွင့်အလမ်းများမှာလည်း ပုိ၍အားေကာင်းခုိင်မာသည့် 

?ိုင်ငံတကာအနဂ်ျအိီုများ (INGOs) ?ှင့် ြပည်တွင်းအနဂ်ျအိီုများ 

(NGOs) အXကားတွင်လည်း (တိုက်တွနး်အေရးဆုိြခင်း?ှင့် 

ပတ်သက်၍) ေမှးမိှနလ်ာသည်။ INGOs များ?ှင့် NGOs များက 

ြပHလပ်ုသည့် အစည်းအေဝးများ၊ ?ှစ်ဖ1ဲေပါင်း၍ ြဖစ်ေစ အဖ1ဲေပါင်းစုံ 

စုစည်း၍ြဖစ်ေစ ပူးေပါင်းထုတ်ေဝXကသည့် စာတမ်းများ၊ 

မဟာဗျnဟာချမှတ်သည့် စာတမ်းများတွင် ရပ်ရွာလူထုအေြခြပH

အဖ1ဲအစည်းများ (CBOs) များ?ှင့် အချfိေသာေဒသခံ NGOs 

များ၏ အXကံဉာဏ် ေပးမ> များကုိ အေရးတယူထည့်သွင်းစ[်းစားမ>

များ အားနည်းလာသည်။ CBOs များအေနြဖင့် အစည်းအေဝးများ၊ 

ဖုိရမ်များ?ှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေ?းွမ>များတွင် (ပါဝင်ေဆွးေ?းွခွင့်) 

အခွင့်အလမ်းများရ7ိှXကေသာ်လည်း ?ိင်ုငံ ေတာ်အဆင့် တိက်ုတနွး် 

အေရးဆုိမ>များတွင်မူ ၎င်းတိD၏ အသံများမှာ ပါဝင်ြခင်း မ7ိှ

သေလာက် အေြခအေန ြဖစ်ေနသည်။   

အေလအ့ထေကာငး်မ;း၏ ေJKကက်ယွမ် ှ

သေဘာတရားမ;း 

သတင်းအချက်အလက်သည ်အင်အား၊ သုေတသနအတွက် စွမ်း

ရည ်တညေ်ဆာက်ပါ။။ တိက်ုတနွး် အေရးဆုိမ>များ

ကုိ ေအာင်ြမင်စွာြပHလပ်ု?ိင်ုခ့ဲသည့် အရပ်ဘက် လူမ>အဖ1ဲအစည်း

များသည် အစုိးရ အရာ7ိှများ၊ လlတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်များ?ှင့် ထိ

ေတ1 ဆက်ဆံရာ၌ သတင်းအချက်အလက်ကုိ နည်းလမ်းတစ်ခု

အြဖစ် အသုံးြပHခ့ဲXကသည်ကုိ ေတ17ိှရပါသည်။ အစုိးရအရာ7ိှများ

?ှင့် လlတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတိD တင်ွ သုေတသန

ြပHလပ်ုရနအ်ချနိမ်7ိှ၍လည်းေကာင်း၊ စွမ်းေဆာင်ရည် လိအုပ်ချက်

ေXကာင့်လည်း ေကာင်း သက်ေသအေထာက်အထား အေြခြပH

သုေတသနများအား သေဘာကျသည်ကုိ ေတ17ိှရပါသည်။  

ြပဿနာများသာ မဟုတ်ဘဲ ေြဖ]ှင်းနညး်များကုိလညး် တင်ြပပါ။ 

။ အစုိးရ?ှင့် ေဒသ?zရ အာဏာပုိင် များအား ြပဿနာ

အေြမာက်အြမားကုိတင်ြပမည့်အစား ေြဖ7ှင်းနည်းများကုိတင်ြပရ

ပါမည်။ ထုိနည်းလမ်းကုိ အရပ်ဘက် လမူ>အဖ1ဲအစည်းအများအြပား

က အသုံးြပHေလ့7ိှYပီး ထိေရာက်မ>7ိှေသာအေလ့အထတစ်ခု ြဖစ်

ပါသည်။ အစုိးရ?ှင့် ေဒသ?zရအာဏာပုိင်များသည် အရပ်ဘက်လမူ>

အဖ1ဲအစည်းများက တင်ြပသည့် ြပဿနာကိစsရပ်များ?ှင့်

ပတ်သက်၍ နည်းပညာကrမ်းကျင်မ>များ 7ိှချင်မှ7ိှပါလိမ့်မည်။ ထိD

ေXကာင် ့အရပ်ဘက် လမူ>အဖ1ဲအစည်းများအေနြဖင့် ြပဿနာများကုိ

သာမကေြဖ7ှင်းနည်းများကုိတင်ြပရနလ်ည်း အေရးgကီးပါ သည်။  

အေြပာင်းအလဲများကုိမျက်ြခညမ်ြပတ်ပါေစ<ှင့်။။ 

ေဒသ?zရ?ှင့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်တွင် ြဖစ်ေပOသည့် 

သဘာ၀ေဘးအ?zရာယ်များအပါအဝင်  လူမ>ေရး၊ ?ိုင်ငံေရး?ှင့် 

စီးပွားေရးဆုိင်ရာ အေြပာင်းအလဲများကုိ မျက်ြခည်မြပတ် ေစာင့်

Xကည့်ြခင်းသည် ထိေရာက်ေသာ အေလအ့ထေကာင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ေကာင်းသည် ြဖစ်ေစ၊ ဆုိးသည်ြဖစ်ေစ အေြပာင်းအလဲများကုိသိ7ိှ

ထားပါက အစုိးရအားထိေတ1ဆက်ဆံြခင်း?ှင့် တိက်ုတနွး် အေရးဆုိ

မ>များတွင် အခွင့်အလမ်းများ ြဖစ်ေပOေစပါသည်။ ေကာင်းေသာ 

အေြပာင်းအလဲများသည် အစုိးရ?ှင့် ထိေတ1ဆက်ဆံမ>ကုိ ပုိမုိ

   I    ြမနမ်ာ?ိင်ုငံတင်ွ ေကာင်းမွနေ်သာအပ်ုချHပ်ေရးကုိ ြမRင်တ့င်?ိင်ုမည့် နည်းလမ်းေကာင်းများ စာတမ်းအကျဥ်းချHပ်
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လယ်ွကူေစYပီး၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ>လည်း ပုိေကာင်းေစပါသည်။ 

ေဘးအ?zရာယ် ဆုိင်ရာကိစsရပ်များ XကံHေတ1ချနိတ်င်ွ ?ိင်ုငံအေနြဖင့်

အကူအညီများ အပူတြပင်းလိုအပ်လာ?ိုင်ပါသည်။ ထုိအချနိမ်ျHိး

တွင် အရပ်ဘက် လူမ>အဖ1ဲအစည်းများ၏ အခနး်က~ကုိလည်း 

ချ9ဲထွင်လာ?ိင်ုပါသည်။  

ယုံRကညမ်2တညေ်ဆာက်ပါ။။ ယုံXကည်မ> တည်ေဆာက်ြခင်းသည် 

အစုိးရ၊ ေဒသ?zရ အာဏာပုိင်များ?ှင့် ပုိမုိထိေရာက်စွာဆက်ဆံ?ိင်ုရန ်

အေထာက်အကူြဖစ်ေစYပီး၊ အခရာကျေသာအစိတ်အပုိင်းလည်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ယုံXကည်မ>တည်ေဆာက်သည့်နည်းလမ်းများမှာ အရပ်

ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများ?ှင့် ၎င်းတိDထိေတ1ဆက်ဆံ ေနသည့် 

?ိင်ုငံေရးသမားများ၊ အစုိးရ အရာ7ိှများအေပO မူတည်၍ ကဲွြပားမ> 7ိှ

?ိင်ုပါသည်။  

ေ]ှbေနာက်ညပီါ၊ စိတ်]ှညပ်ါ၊ ဇဲွ]ိှပါ။။ ေအာင်ြမင်သည့် 

တိုက်တွနး်အေရးဆုိမ>များတွင် စိတ်7ှည်မ>?ှင့် ဇဲွ7ိှရန ်လိုအပ်

ပါသည်။ မိမိတိD အေရးဆုိတိုက်တွနး်ေနေသာ ကိစsရပ်?ှင့်

ပတ်သက်၍ အရပ်ဘက်လူမ>အ ဖ1ဲအစည်းများသည် တသမတ်

တည်းေ7ှ9ေနာက်ညီ၍ စိတ်7ှည်ဇဲွသနစွ်ာြဖင့် လပ်ုေဆာင်ရနလိ်အုပ်

သည်။  အဖ1ဲအစည်းတစ်ရပ်အေနြဖင့် တိကျေသာအာ^ုံစူးစုိက်မ> 

နယ်ပယ်များမ7ိှပါက (သိDမဟုတ်) လူgကိHက်များ သည့်

လမ်းေXကာင်းကုိ လိက်ုရနအ်ေXကာင်းချင်းရာကိစsများကုိ မXကာခဏ

ေြပာင်းေနပါက တိုက်တွနး် အေရး ဆုိရနg်ကိHးပမ်းမ>များမှာ 

များေသာအားြဖင့်ေအာင်ြမင်?ိင်ုမည်မဟတ်ုေပ။ ထိDေXကာင့် တိကျ

သည့် နယ်ပယ်တစ်ခု ထား7ိှြခင်း၊ အဆုိပါ နယ်ပယ်?ှင့် ပတ်သက်Yပီး 

တသမတ်တည်း gကိHးပမ်းြခင်း?ှင့် အြပည့်အ၀ စိတ်?ှစ် လပ်ုေဆာင်

ြခင်းများသည် အေရးgကီးပါသည်။  

အဖ[ ဲအစညး်<ှင့် ယဥ်ေကျးမ2ဆုိင်ရာ အကဲဆတ်မ2များကုိ သိ]ိှထား

ပါ။။ အရပ်ဘက် လမူ>အဖ1ဲအစည်းများသည် အစုိးရအရာ7ိှ

များထံ သွားေရာက်ေတ1ဆုံသည့်အခါ သက်ဆုိင်ရာဌာနများ၏ အဖ1ဲ

အစည်း?ှင့် ယ[်ေကျးမ>ဆုိင်ရာ အကဲဆတ်မ>များကုိ ထည့်သွင်း 

စ[်းစားထားသင့်ပါသည်။ သက်ဆုိင်ရာ ဌာန၏ သမုိင်းေXကာင်းများ၊ 

သွားေရာက် ေတ1ဆုံမည့်သူ၏ ြဖတ်သနး်မ>?ှင့် စ^ုိက်လကyဏာ အစ

7ိှသည်တိDကုိ အစည်းအေဝးမတိင်ုမီ ေလလ့ာြပင်ဆင်ထားရပါမည်။ 

သိDမှသာ အစုိးရ အရာ7ိှများ?ှင့် ထိေတ1 ဆက်ဆံရာတင်ွ ေအာင်ြမင်

?ိင်ုမည့်အခွင့်အလမ်းများ ပုိရလာမည်ြဖစ်သည်။ မိမိကုိယ်ကုိ?ှမ့်ိချ

ဆက်ဆံYပီး ေဖာ်ေရွယ[်ေကျး စွာ ေြပာဆုိြခင်းသည်လည်း အရပ်

ဘက် လမူ>အဖ1ဲအစည်းများအတက်ွ အေရးပါပါသည်။  

ပထမဆုံး ဝင်ေရာက်<ုိင်မည့န်ညး်လမ်းကုိ]ှာေဖွ_ပီး၊ ]ှင်းလင်းစွာ

ေြပာဆုိဆက်ဆံပါ။။ သက်ဆုိင်ရာ ဌာနများတင်ွ ြဖစ်ေစ၊ လlတ်ေတာ် 

ေကာ်မတီများတင်ွ ြဖစ်ေစ မည်သူ?ှင့် ထိေတ1 ဆက်ဆံရမည်ကုိ 

အရပ်ဘက် လူမ>အဖ1ဲအစည်းများအေနြဖင့်တိတိကျကျ သိ7ိှထား

ရနလိ်ုအပ်ပါသည်။ အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများ အေနြဖင့် 

သက်ဆုိင်ရာအရာ7ိှ?ှင့် ရင်း?ှးီကrမ်းဝင်မ>7ိှသူတဦးဦးထံမှ တဆင့်

ဆက်သွယ် ဝင်ေရာက်?ိင်ုမည့် လမ်းေXကာင်းကုိ 7ှာေဖွ?ိင်ုYပီး၊ မိမိ

တင်ြပမည့်သတင်းစကားကုိလည်း 7ှင်းလင်းမ>7ိှေစရန ်ြပင်ဆင်ထား 

ရပါမည်။ မိမိတိD ကျင်းပြပHလုပ်မည့်ပဲွသိD ဖိတ်Xကားမည်ဆုိပါက 

မည်သည့်ပဲွြဖစ်ေXကာင်း 7ှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပေပးသင့်Yပီး၊ ြဖစ်?ိုင်

မည်ဆုိပါကပဲွအစီအစ[်ကုိပါ ပူးတွဲတင်ြပေပးသင့်ပါသည်။ 

ထိDေနာက်တင်ွမှ တက်ေရာက်?ိင်ုမည့် အေြခအေန7ိှ၊ မ7ိှကုိ ထပ်မံ 

ဆက်သွယ်သင့်ပါသည်။  

တုိက်တွနး်အေရးဆုိသည့ ်အစညး်အေဝးများအတွက် ြပင်ဆင်ထား

ပါ။။ အစုိးရ အာဏာပုိင်များ?ှင့် မေတ1 ဆုံမီ အရပ်ဘက် လမူ>

အဖ1ဲအစည်းများအေနြဖင့် ေကာင်းမွနစွ်ာ gကိHတင် ြပင်ဆင်ထားသင့်

သည်။ ထိDသိD ြပင်ဆင်ရာတင်ွ ြပည်သူလထုူ၏လိအုပ်ချက်များ?ှင့်

စုိးရိမ်မ>များကုိ 7ှင်းလင်းစွာတင်ြပ?ိင်ုရနအ်တက်ွ ဥပေဒ ?ှင့်မူဝါဒ

ေရးရာကိစsရပ်များအား သုေတသနြပHလပ်ုထားြခင်းတိDလည်းပါဝင်

?ိင်ုသည်။ အရပ်ဘက်လမူ>အ ဖ1ဲအစည်းများအေနြဖင့် သုေတသန

ဆုိင်ရာေလ့လာ ေတ17ိှချက်များအား တင်ြပ ေြပာဆုိရာ၌ 

ြပည်သူလူထုက တင်ြပေသာ အေXကာင်းချင်းရာ ကိစsများ?ှင့် 

ချတ်ိဆက်ထားသင့်သည်။ အစုိးရအရာ7ိှများကုိ မည်သူက တင်ြပ

မည်၊ မည်သည်ကုိတင်ြပမည်၊ မည်သိDတင်ြပမည်ဆုိေသာ ကိစsရပ်

များ အတက်ွ အစည်းအေဝး မတိင်ုမီ အရပ်ဘက် လမူ>အဖ1ဲအစည်း

များ အေနြဖင့် မိမိတိD အဖ1ဲအတင်ွး အေXကအလည် ေဆွးေ?းွထား

သင့်ပါသည်။     

   I    ြမနမ်ာ?ိင်ုငံတင်ွ ေကာင်းမွနေ်သာအပ်ုချHပ်ေရးကုိ ြမRင်တ့င်?ိင်ုမည့် နည်းလမ်းေကာင်းများ စာတမ်းအကျဥ်းချHပ်
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နဂိံးု 

ြမနမ်ာ?ိင်ုငံ7ိှ အရပ်ဘက် လမူ>အဖ1ဲအစည်းများ၏ အေလအ့ထ?ှင့် 

ချ[်းကပ်မ>နည်းလမ်းများသည် ?ိုင်ငံေရး အခင်းအကျင်း?ှင့် 

အစုိးရ၏ မူဝါဒများအေပO မူတည်၍ ေြပာင်းလဲမ> 7ိှ?ိင်ုပါသည်။ 

သိDေသာ် ယခု ေလလ့ာမ>မှ ေဖာ်ထုတ်ေတ17ိှခ့ဲေသာ နည်းလမ်းများ၏ 

ေနာက်ခံသေဘာတရားခုိင်မာမ>မှာဆက်7ိှ?ိင်ုပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်

?ှစ်ေနာက်ပုိင်း ?ိင်ုငံတကာအဖ1ဲအစည်းများ၊ ေဒသခံ NGOs များ၊ 

CBOs များအသုံးြပH?ိင်ုမည့် မဟာ ဗျnဟာများကုိ အXကံြပH?ိင်ုရန ်

ေနာက်ထပ်ေလ့လာမ>များ လိုအပ်ေကာင်းလိုအပ်?ိုင်ပါသည်။ 

သိDေသာ် ယခုေလလ့ာမ>တင်ွ ေရးထားသက့ဲသိD တိက်ုတနွး်အေရးဆုိမ>

များ၏ေအာင်ြမင်မ>သည် မတညီူေသာ ချဥ်းကပ်မ> နည်းလမ်းများ၊ 

အေလ့အထများကုိ ေပါင်းစပ်အသုံးြပH?ိုင်မ> အေပOတွင်မူတည်

ေနသည်။ ယခုေလလ့ာမ>မှ ေဖာ်ထုတ်ေတ17ိှခ့ဲေသာနည်းလမ်းများ?ှင့်

ချ[်းကပ်မ>တိDမှာ Yပီးြပည့်စုံသည်ဟမုဆုိ?ိင်ုေသာ်လည်း ြမနမ်ာ?ိင်ုငံ 

၌ လုပ်ကုိင်ေနXကေသာ အရပ်ဘက်လူမ>အဖ1ဲအစည်းများအတွက် 

အစုိးရ?ှင့်ေဒသ?zရအာဏာပုိင်များအား ထိေတ1ဆက်ဆံရာ၌ ပုိ၍ 

မဟာဗျnဟာေြမာက်စွာ အသုံးြပH?ိင်ုရန ်ကူညီ?ိင်ုပါလိမ့်မည်။

   I    ြမနမ်ာ?ိင်ုငံတင်ွ ေကာင်းမွနေ်သာအပ်ုချHပ်ေရးကုိ ြမRင်တ့င်?ိင်ုမည့် နည်းလမ်းေကာင်းများ စာတမ်းအကျဥ်းချHပ်
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