
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆင့္နိမ့္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တူညီေသာအခ်က္တစ္ခုရွိတတ္သည္။ ယင္းမွာ ထိ 
ေရာက္သည့္ အေရးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆုလာဘ္မ်ားေပးရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၌ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြန္အားနည္း 
သည့္ ျပ႒ာန္ခ်က္မ်ားသာ ရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။  ဒီမိုကေရစီသည္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာယႏၱရားမ်ား အလုပ္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္ညီမွ်သည္ဟု 
ယူဆေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ထုိ႔ထက္မ်ားစြာ ပို၍႐ႈပ္ေထြးသည္။ အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔က ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
မည္ကဲ့သုိ႔ေပးသည္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားမည္ကဲ့သုိ႔ အလုပ္လုပ္သည္ဆိုသည္တုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
ထုိကဲ့သို႔ေသာ ယႏၱရားမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမွန္တကယ္တည္ရွိေလ့မရွိျခင္း၊  အလုပ္မျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ 
ျဖစ္တည္ခံယူမႈ (ဘာသာစကားဆိုင္ရာ၊ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ က်ား-မကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ)၊ 
လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ အသက္၊ ဝင္ေငြ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အာဏာ စသည့္အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

ဤလမ္းညႊန္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈယႏၱရားမ်ာကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး နည္းနာေဗဒတစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္၏ မူေဘာင္သည္ International IDEA က ယခင္ျပဳစု 
ထားသည့္ ႏိုင္ငံသားဦးေဆာင္သည့္မူေဘာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီေရခ်ိန္ ႏွင့္ ေဒသႏၱရဒီမုိကေရစီေရခ်ိန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
မူေဘာငတ္ို႔အေပၚ ေနာက္ဆံုးျဖည့္စြက္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ မႈ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား တာ၀န္ခံေစႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မယ့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႕ျပင္အဆိုပါ တာဝန္ခံမႈယႏၱရားမ်ာကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ ဆိုသည့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
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ISBN: 978-91-7671-073-9



5

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈ 

ကို International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International 

IDEA) က မ႑ဳိင္အျဖစ္ထားရွိခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လူသားတုိ႔၏ေန႔စဥ္ 

ဘဝမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစမည့္ အလားအလာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ 

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံယူကိုဆန္းစစ္ 

ေလ့လာရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားဦးေဆာင္သည့္မူေဘာင္တစ္ခုအား International IDEA က 

ျပဳစုခ့ဲသည္။ ဤမူေဘာင္သည္ International IDEA က ယခင္ျပဳစုထားသည့္ ႏုိင္ငံသား 

ဦးေဆာင္သည့္မူေဘာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေရခ်ိန္ႏွင့္ ေဒသႏၱရဒီမုိကေရစီ 

ေရခ်ိန္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ မူေဘာငတ္ို႔အေပၚ ေနာက္ဆံုး ျဖည့္စြက္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ဤမူေဘာင္မ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ေဒသခံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကဦးေဆာင္ၿပီး ေဒသခံ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပင္ ပိုင္ဆုိင္သည္။ 

ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစုိးရ 

တာဝန္ရွိသူမ်ား တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး 

နယ္ပယ္စုံတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ကို္င္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 

မူေဘာင္အသစ္ျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳရန္ International IDEA က ရည္ရြယ္သည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ တာဝန္ခံယူမႈယႏၱရားမ်ားအား ပိုမုိေကာင္း 

မြန္လာေစရန္ သို႔မဟုတ္ အသစ္မ်ားဖန္တီးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္

ရာအဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မူေဘာင္က 

ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ စုေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္မႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား၊ စြမ္းရည္မရွိျခင္းမ်ား၊ မွားယြင္းသည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အဂတိ 

လုိက္စားမႈႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အုပ္စုမ်ားအေပၚ စနစ္တက် 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား စသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးစံုအား ကုိင္တြယ္ႏုိင္သည္။
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ထြန္းသစ္စဒီမိုကေရစီႏွင့္ခိုင္မာသည့္ဒီမိုကေရစီႏွစ္ခုစလံုး၌ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈ (လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 

တာဝန္ခံမႈ) အားေကာင္းလာေစရန္ ဤလမ္းညႊန္က ရည္ရြယ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ 

အဓိကအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔အေပၚ အမ်ား 

၏ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားပုိင္ရွင္ျဖစ္မႈကုိ အေျခခံသည့္ 

က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိသည့္ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္ ရရွိႏိုင္ေစသည့့္ 

စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ပုံတစ္ခုကို International IDEA က ပံုေဖာ္ေပးထားသည္။ 

ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းသည္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ 

ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၎၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီးသည္။

Yves Leterme 

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
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 အမွာ   ၅

 အတိုေကာက္စကားလုံးမ်ား ၁၂

 မိတ္ဆက္  ၁၃

  ဤလမ္းညႊန္အေၾကာင္း ၁၄

  ဤလမ္းညႊန္သည္ မည္သူ႔အတြက္ျဖစ္သနည္း ၁၅

  လမ္းညႊန္တြင္ မည္သည္တို႔ပါဝင္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကိုမည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳမည္နည္း ၁၆

အခန္း ၁ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအယူအဆမ်ား ၁၉

 ၁.၁။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း ၂၀

 ၁.၂။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရာျခင္းတြင္  ၂၁

  မည္ကဲ့သို႔အလုပ္လုပ္သနည္း  

 ၁.၃။ မည္သည့္မူဝါဒအဆင့္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈႏွင့္  ၂၃ 

  ဆက္စပ္မႈရွိသနည္း  

 ၁.၄။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈ၏ အေျခခံမူမ်ားက မည္သည္အရာမ်ား ၂၈

  ျဖစ္သနည္း

အခန္း ၂ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမူေဘာင ္ ၃၅

 ၂.၁။ မူေဘာင္၏ ယုတၱိေဗဒ ၃၅

 ၂.၂။ မူေဘာင္၏နယ္ပယ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း ၃၆

 ၂.၃။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမူေဘာင္၏သြင္ျပင္လကၡဏာေတြမ်ား မည္သည့္ ၃၈

  အရာမ်ားျဖစ္သနည္း



8

အခန္း ၃ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေအင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ ၄၁

 လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား 
 ၃.၁။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ျခင္း ၄၁

  ၃.၁.၁။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ခ်မွတ္ပံု ၄၃

  ၃.၁.၂။ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု ၄၅

  ၃.၁.၃။ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အားေရးဆြဲပံု ၄၇

 ၃.၂။ အားျဖည့္ျခင္း ၅၃

  ၃.၂.၁။ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု ၅၃

  ၃.၂.၂။ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ပံု ၅၄

 ၃.၃။ ဦးတည္ရာလမ္းၾကာင္းေရးဆြဲျခင္း ၅၇

  ၃.၃.၁။ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ေရးဆြဲျခင္း ၅၇

  ၃.၃.၂။ ျပႆနာမ်ားအေပၚ ဦးတည္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပံု ၅၈

  ၃.၃.၃။ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားကို မည္သုိ႔ေျခရာခံမည္နည္း ၆၃

 ၃.၄။ အေျဖရွာျခင္း ၆၆

  ၃.၄.၁။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ေမးခြန္းလႊာ မည္သုိ႔ျပဳစုမည္နည္း ၆၆

  ၃.၄.၂။ အခ်က္အလက္မ်ားမည္သို႔ စုေဆာင္းမည္နည္း ၇၀

 ၃.၅။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း ၇၅

  ၃.၅.၁။ အခ်က္အလက္မ်ား ဘယ္လုိပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမလဲ ၇၅

  ၃.၅.၂။ ေကာက္ခ်က္မ်ား ဘယ္လုိဆြဲမလဲ ၇၆

  ၃.၅.၃။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုေဖာ္ထုတ္မလဲ ၇၇

 ၃.၆။ မွန္ကန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၈၀

  ၃.၆.၁။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ဘယ္လုိတင္ျပမလဲ ၈၀

  ၃.၆.၂။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ခိုင္လံုေအာင္ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ၈၁
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 ၃.၇။ ၾသဇာလြမ္းမုိးမႈရေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၈၆

  ၃.၇.၁။ ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ၈၇

  ၃.၇.၂။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာ ဘယ္လုိစတင္ျဖန္႔ခ်ိမလဲ  ၈၉

  ၃.၇.၃။ တာဝန္ခံမႈအား ျမႇင့္တင္ရာတြင္ မီဒီယာႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္  ၉၀

   ထိေတြ႕ ေဆာက္ရြက္သင့္သလဲ၊ ဘယ္လုိထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မလဲ   

 ၃.၈။ အေျပာင္းအလဲကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ၉၁

  ၃.၈.၁။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးေပးသည့္ေဆြးေႏြးပြဲ ဘယ္လုိ ၉၄

   က်င္းပမလဲ  

  ၃.၈.၂။ မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၉၅

 ၃.၉။ သင္ခန္းစာမ်ားယူျခင္း ၉၈

  ၃.၉.၁။ အဖြဲ႕အတြင္း အေသးစိတ္ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္း ၉၈

  ၃.၉.၂။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္  ၉၉

   သင္ယူျခင္း 

 မွတ္စုမ်ား  ၁၀၂

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 
 ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - အစီအစဥ္မည္ကဲ့သုိ႔ေရးဆြဲမည္နည္း။ ၁၀၅

 ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ - အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၁၀၆

 ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ - တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ၁၀၇

       နည္းလမ္းတစ္ခု 

 ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ - တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ၁၀၈

 ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ - ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္ ေမးခြန္းလႊာ ၁၁၀

 ေနာက္ဆက္တြဲ ၆ - ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား ခိုင္လံုေၾကာင္း  ၁၁၁

       မည္ကဲ့သို႔ အတည္ျပဳမည္နည္း  
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 ကိုးကားစာရင္းမ်ား ၁၁၂

 အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ၁၁၄

 International IDEA အေၾကာင္း ၁၁၇

     

ဇယားကြက္မ်ား  

 ဇယားကြက္ ၁ - တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ဥပမာမ်ား ၂၁

 ဇယားကြက္ ၂ - ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ ၂၂

 ဇယားကြက္ ၃ - တာဝန္ခံမႈကုိ ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ေနရာမ်ား ၂၃

 ဇယားကြက္ ၄ - လက္ေတြ႕ႀကီးၾကပ္မႈ ၂၇

 ဇယားကြက္ ၅ - အေကာင္းဆံုးအေနအထားရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အည ၂၉       

  တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြင္းရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ား 

 ဇယားကြက္ ၆ -  အေကာင္းဆံုးအေနအထားရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ  ၃၀

  တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြင္းရွိ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္

  ရွိသူမ်ား  

 ဇယားကြက္ ၇ - ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာမ်ား  ၃၁

  ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း  

 ဇယားကြက္ ၈ -  ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီတာဝန္ခံမႈအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ၃၇

 ဇယားကြက္ ၉ -  စိုးရိမ္ပူပန္မ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္မႈ ၄၅

 ဇယားကြက္ ၁ဝ - ေအာင္ျမင္သည့္ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ဥပမာတစ္ခု  ၅၁

  - Democratic Audit UK ႏွင့္ The Guardian   

 ဇယားကြက္ ၁၁ -  အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျခင္း ၅၆

 ဇယားကြက္ ၁၂ -  မာလာ၀ီႏုိင္ငံကုိ ၾကည့္႐ႈျခင္း - စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွ ျပႆနာမ်ား ၆၁

  ဆီသို႔

 ဇယားကြက္ ၁၃ -  ဆက္ဆံေရးမ်ား အေသးစိတ္ေရးဆြဲျခင္း ၆၃
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 ဇယားကြက္ ၁၄ -  ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ က်ား-မဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ိဳးအစား ၆၇

  ကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ ပိုမိုသတိျပဳၿပီးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 

  အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  

 ဇယားကြက္ ၁၅ - အႏုမာနအယူအဆမ်ားကုိ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအျဖစ္  ၇၇

  ေျပာင္းသြားေသာ အေကာင္းဆံုးပံုစံဥပမာတစ္ခု  

 ဇယားကြက္ ၁၆ -  မာလာဝီႏိုင္ငံရွိ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ခန္႔အပ္ ၉၂

  ထားသူ (Ombudsman) ၏ ႐ံုးခန္း၏လုပ္ငန္းႏွင့္ အညစ္အေၾကး

  အစိုင္အခဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

 ဇယားကြက္ ၁၇ -  မီဒီယာႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္  ၉၆

  ေအာင္ျမင္မႈ၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သနည္း  

 

ပံုမ်ား  

 ပံု ၁ - မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ ၂၆

 ပံု ၂ -  အေျခခံဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမူေဘာင္ ၃၉

 ပံု ၃ -  ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ၄၂

 ပံု ၄ -  အေထြေထြမွ သီးျခားတစ္ခုခ်င္းစီသို႔ ၄၄

 ပံု ၅ -  စိုးရိမ္ပူပန္မႈအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ၆၀

 ပံု ၆ -  တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ၆၅

 ပံု ၇ -  လမ္းညႊန္ေပးသည့္ေမးခြန္းမ်ား ၆၈

 ပံု ၈ -  ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ ၇၉
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CDD-Ghana ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဂါနာစင္တာ 

 (The Ghana Center for Democratic Development)

GES ဂါနာပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ (Ghana Education Service)

International IDEA ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း 

 (International Institute for Democracy and Electoral Assistance)
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ႏိုင္ငံသားမ်ားက ဒီမိုကေရစီကုိ ေထာက္ခံၾကျခင္းမွာ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းသည့္ 

ပန္းတိုင္ရွိျခင္း တစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ မိမိတုိ႔အတြက္ ပိုမိုအရည္အေသြးေကာင္း 

မြန္သည့္ လူမႈစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဘဝကုိ လည္း ရရွိရန္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေထာက္ခံၾကျခင္းျဖစ္ 

သည္။ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ အာရပ္လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုသိသာ 

ထင္ရွားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 

အေရးမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ လမ္းမမ်ားေပၚသုိ႔ စုေ၀းေရာက္ရွိလာၾကကာ အစိုးရမ်ား 

အား  ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ (‘ေပါင္မုန္႔၊ လြပ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူသားဂုဏ္သိကၡာ’ ကဲ့သုိ႔ေသာ 

ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကုိ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္)။ အစိုးရမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ 

မ်ား ထိေရာက္စြာေပးၿပီး မိမိတုိ႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးကာ လူ႔အခြင့္အေရး 

မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ မိမိတုိ႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 

အား ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရရန္ႏွင့္ ၎တို႔အားနားေထာင္ေပးရန္ ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾက 

ျခင္း ျဖစ္သည္။

မူလအားျဖင့္ လူမႈသက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္သည့္ အေျခအတင္ ေဆြး 

ေႏြးမႈတစ္ခုထဲသုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာကုိ ထပ္ 

ေပါင္းထည့္ျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံမႈ၏ အုိင္ဒီယာတစ္ခုအတြက္ ေလ့လာ 

စရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ယခုလမ္းညႊန္ကုိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အမ်ိဳ းသားညီလာခံ၊ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ အျမင့္ဆုံးအာဏာရွိသည့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားျပဳ သုိ႔မဟုတ္  ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႕ဲမ်ားစသည့္ အစုိးရကို 

ဖိအားမ်ားေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံသည့္အစိုးရမ်ားက အျခား 

အစိုးရမ်ားထက္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားသည္။ ဒီမို 

ကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ စစ္ေဆးထိန္းညႇိမႈရွိသည့္အခါ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ တာဝန္ခံမႈသည္ေမာင္းႏွစ္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း အဆင့္နိမ့္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တူညီေသာအခ်က္တစ္ခုရွိသည္။ ယင္းမွာ ထိ 

ေရာက္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆုလာဘ္မ်ားေပးရန္အတြက္ ၄င္း 
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တုိ႔၌ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြန္အားနည္းသည့္ ျပ႒ာန္ခ်က္မ်ားသာ ရွိ 

ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ဟု သုေတသနအရေတြ႕ရွိရသည္ (International IDEA ၂ဝ၁၃ က)။

ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမူေဘာင္သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ ၎တုိ႔ေရြးခ်ယ္တင္     

ေျမႇာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္အပါအဝင္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အစုိးရတုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ ဦးတည္ 

သည္။ စံအားျဖင့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ေယာက်္ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႔၏ လူ႔ 

အခြင့္အေရးမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာ 

တရားအရ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမူေဘာင္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈကုိ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေစေသာ  ခိုင္မာသည့္ေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ားအား ပူးတြဲစီစဥ္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆန္းစစ္လ့လာမႈ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခု 

အတြက္ လမ္းညႊန္ျဖစ္ရန္ မ်ားစြာရည္ရြယ္သည္။ 

ဤလမ္းညႊန္ရည္ရြယ္သည္မွာ ထြန္းသစ္စဒီမိုကေရစီႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ဒီမိုကေရစီ 

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ 

ခံမႈ (လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ဆိုလိုသည္) ကိုအားေကာင္း 

လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ အဓိကအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔အေပၚ အမ်ားစု၏ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္ေသာ 

ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ပုိင္ရွင္ျဖစ္မႈကုိအေျခခံသည့္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိ 

ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ နည္းနာတစ္ခုရရွိေစရန္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (International 

IDEA) က ေရးဆြဲထားသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု 

သည္  ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွ ရရွိသည့္ရလဒ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီးသည္။

ဤလမ္းညႊန္အေၾကာင္း

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ 

တာဝန္ခံမႈအား စစ္ေဆးရမည့္ ပမာဏကုိ အသုံးျပဳသူက ယခုလမ္းညြန္ျဖင့္ ဆန္းစစ္ႏုိင္ 

မည္ျဖစ္ၿပီး အသိပညာအေပၚအေျခခံၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ခုိင္မာသည့္

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

● ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ခန္႔ 

အပ္ျခင္းမဟုတ္သည့္ အရာရွိမ်ားအား တာဝန္ခံေစရန္ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသလား။
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● မျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသနည္း။

● ၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္နည္း။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈတြင္ တည္ရွိေနေသာ ဟာကြက္မ်ားကုိ ျဖည့္ 

ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတြင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 

ရန္ လမ္းညႊန္ကၾကံျပဳလုိၿပီး နည္းနာတစ္ရပ္ကုိ အဆုိျပဳသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္သည့္တာဝန္ခံယူမႈမရွိျခင္းကုိ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈျပင္ပတြင္ရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖင့္လည္း ရွင္းလင္း 

ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လမ္းညႊန္၏ အေရးပါလွသည့္ အသြင္အျပင္တစ္ရပ္မွာ 

ျပင္ပမွလာသည့္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံမႈစနစ္မ်ားအေပၚ မည္မွ်ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိသည္ကို 

စူးစမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား အေထာက္အကူေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤလမ္း 

ညႊန္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူအေနႏွင့္ အရည္အေသြးရွိသည့္ ဝန္ 

ေဆာင္မႈမ်ားမေပးရန္ ေရြးခ်ယ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ား 

အၾကားခြဲျခားသိရွိရန္ ကူညီိေပးသည္။ မျပဳလုပ္ရန္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းမွာ မွန္ 

ကန္သည့္အရာကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနရာမရွိျခင္းျဖစ္ႏိုင္ 

ၿပီး ေပးႏိုင္မႈမရွိျခင္းမွာ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္ပတ္သက္သည္။

ဤလမ္းညႊန္၏ ေနာက္ဆံုးမူႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းေလ့လာစရာမ်ားကုိ <http://

www.idea.int> တြင္ ၾကည့္႐ႈပါရန္။

ဤလမ္းညႊန္သည္ မည္သူ႔အတြက္ ျဖစ္သနည္း။

ဤလမ္းညႊန္သည္ မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ 

ရြက္ရာ၌ ဒီမိုကေရစီ႐ႈေထာင့္ တစ္ခုမွ တာဝန္ခံမႈအားနားလည္ျခင္းကို စိတ္ဝင္စားသည့္ 

မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္အတြက္မဆို အသံုးဝင္သည္။ ၎တုိ႔တြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ အစိုးရ 

သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ) 

အတြင္းရွိ အလားအလာရွိေသာ အသုံးျပဳသူမ်ားအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ လမ္းညႊန္အသုံးျပဳသူမ်ားတြင္ 

• ပညာရပ္ဆိုင္ရာသုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား၊

• စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ အျခားေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အသင္း 

အဖြဲ႕မ်ား၊

• ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ကုိယ္စားျပဳသည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊

• အစုိးရဌာနမ်ားအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုစံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔ထားေသာအရာရွိ႐ံုးမ်ား၊
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• အျမင့္ဆုံးအာဏာရွိ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊၁

• ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

• လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာေကာ္မတီမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊

• အစုိးရဌာနမ်ား (ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားရွိ)၊

• လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား 

ကဲ့သုိ႔ အျခားအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

• ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

• မီဒီယာတို႔ ပါဝင္သည္။

ထိုေဆာင္ရြက္သူမ်ားထဲမွအခ်ိဳ႕သည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုအားလုပ္ေဆာင္

ရာတြင္ ပူးတြဲဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဆိုသည္ကိုေျပာစရာမလိုအပ္ပါ။ ပူးတြဲ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ပိုမိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ 

ေစၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚ 

ေစသည္။ 

လမ္းညႊန္တြင္ မည္သည္တို႔ပါဝင္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ မည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳမည္နည္း။

အခန္း (၁) သည္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ 

အညီတာဝန္ခံမႈ၏ အယူအဆကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိအခန္းတြင္ အေလးထား ေဖာ္ျပ 

သည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါဝင္ေဆာင္   

ရြက္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွစ္ခုစလံုးကုိ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား 

အျဖစ္ထည့္သြင္းထားသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူဝါဒလုပ္ငန္း 

စဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအစီအစဥ္တြင္ အေၾကာင္းအရာအား မည္ကဲ့သို႔ထည့္သြင္းၿပီး 

မူဝါဒမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းကာ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္သည့္ အေနအထားအထိ 

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည္။ တာဝန္ခံမႈကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ သည့္စံႏႈန္း 

မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အခန္း (၂) သည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမူေဘာင္၏ နည္းနာပုိင္းဆုိင္ရာအယူအဆ၊ 

နယ္ပယ္ႏွင့္ သြင္ျပင္လကၡဏာတုိ႔အျပင္ အလားအလာရွိသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္

အုပ္စုမ်ိဳးစံုတို႔အား မည္ကဲ့သို႔အေထာက္အကူေပးႏုိင္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

အခန္း (၃) သည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမူေဘာင္အား မည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳရမည္ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္တုိ႔ကို ရွင္း 

ျပထားသည္။ ဖတ္႐ႈသူမ်ားအား လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္လမ္းညႊန္ေပးၿပီး လုပ္ငန္း 

အဆင့္မ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ေမာင္းႏွင္သူမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ စတင္ 
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ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ 

မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည္။ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ တာဝန္ခံယူမႈ 

ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသလို ဒီမိုကေရစီ 

စနစ္၏အေျခခံမူမ်ားအေပၚ အေျချပဳသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးစံမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး 

ယင္းသုိ႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည္။ 

ထို႔အျပင္ အခန္း (၃) သည္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ တာဝန္ခံမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ ၾသဇာ

လႊမ္းမိုးမႈရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႔ခိုင္လံုေၾကာင္းျပသ 

ရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအား 

ေမာင္းႏွင္သူမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဦးတည္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးမႈမွရရွိသည့္ 

ရလဒ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကံဉာဏ္ေပးသည္။ 

အဓိကအဆင့္မ်ား၌ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားအား နားလည္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ 

ရြက္ရမည့္ စာရင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ 

မ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ိဳးစံုတုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆန္းစစ္ 

ေလ့လာျခင္း၏ ခိုင္မာေသာျပႆနာမ်ားအား ပံုေဖာ္ေပးသည္။ သင္ယူသည့္ အခါတြင္ 

ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားကို တုိက္တြန္း 

ထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းစနစ္ႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား 

စမ္းသပ္ရန္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သလို အသံုးျပဳသြားရန္ျဖစ္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳမွသင္ယူရန္ 

ျဖစ္သည္။

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားေသာ္လည္း ဤလမ္းညႊန္

အားအသံုးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္္ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ 

ျပင္ႏုိင္ေျပာင္းႏုိင္သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ စီစဥ္ျခင္း၊ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာျခင္း၊ ျပန္ 

လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ 

သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
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က်ယ္ျပန္႔စြာေျပာရလွ်င္ ကမၻာေပၚရွိလူမ်ားအတြက္ ဒီမိုကေရစီ၏အဓိပၸာယ္ 

ဆုိသည္မွာ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်မႈတို႔

အေပၚထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အမ်ားစု၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိျခင္းျဖစ္သည္ (International IDEA 

၂ဝဝ၈၊ ၂ဝ-၂၁)။ ဒီမိုကေရစီသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား မိမိ၏ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားထံ ထိေရာက္ 

စြာ ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ မိမိတုိ႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ 

နည္းလမ္းမ်ားခ် ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု 

တြင္ တာဝန္ခံမႈယႏၱရားမ်ားကုိ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းျဖင့္ အမ်ား 

ျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားအားေပးေစၿပီး ထိုက့ဲသုိ႔ 

မေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါက အက်ိဳးဆက္မ်ား ခံစားေစရမည္ျဖစ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားကုိ 

တာဝန္ခံေစျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏အေျခခံမူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရာေရာက္မည္ 

ျဖစ္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး အရည္အေသြးပိုမိုျမင့္မားစြာ သို႔မဟုတ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရန္ အလားအလာ 

မ်ား ပိုမိုရွိေစသည္။ 

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈ 

ကို ဆန္းစစ္ရာ၌ ႏိုင္ငံသားမ်ား ဦးေဆာင္သည့္နည္းလမ္းဆုိသည္မွာ မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္ 

၏ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ကိုက္ညီျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ဆန္္းစစ္ရန္အတြက္ ထိုႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အေကာင္း 

ဆံုးအေနအထားတြင္ ရွိသည္ဆိုေသာခံယူခ်က္ကို အေျချပဳထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤခ်ဥ္း 

ကပ္ပံုတြင္ နည္းလမ္းမ်ားစြာေပါင္းစည္းထားေသာ္လည္း တစ္ခုတည္းေသာ ပန္းတုိင္ 

မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပင္ ျဖစ္သည္။ 
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၁.၁။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံယူမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကုိ တာဝန္ခံေစျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အသည္းႏွလုံး 

ပင္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈဆုိသည္မွာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေျဖ 

ရွင္းခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္လွ်င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ 

အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံမဟုတ္ေသာအရာရွိမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား 

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အက်ဳိးဆက္ခံစားေစရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈအယူအဆထဲတြင္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာဆုံး 

ျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတြင္ အမ်ားစုကထိန္းခ်ဳပ္သည္ မ႑ဳိင္က်ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္အေျခခံ

မႈအေပၚအေျခခံၿပီး တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၊ ေဒါင္လိုက္ သို႔မဟုတ္ အလ်ား 

လိုက္ သို႔မဟုတ္ ေစာင္းလုိက္ သို႔မဟုတ္ အျခားယႏၱယားပုံစံတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈႏွစ္ရပ္စလုံးပါ၀င္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈတြင္ 

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို

လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ပါဝင္ 

သည္။ အျခားေသာဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ အမ်ားျပည္သူ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ 

မ်ား၊ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးသတင္းေရးသားမႈ၊ ဥပေဒျပဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လူထု 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူမႈမ်ားပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ 

တာဝန္ခံမႈသည္ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ 

ရန္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းသက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး 

ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္အားထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားယႏၱရားမ်ားစသည့္ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ 

မည့္နည္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ တရား 

ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီမ်ားမွ ၾကားနာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးဆန္႔က်င္ဘက္မွ ေမးခြန္း 

မ်ားထုတ္ျခင္းႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (ombudsman) 

႐ံုး သို႔မဟုတ္ အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိ္င္စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား 

သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ တာဝန္ခံမႈဆုိ 

သည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ားတြင္သာရွိျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း တာဝန္ခံမႈသည္ပင္လွ်င္ 

ဒီမိုကေရစီျဖစ္ၿပီး  တာ၀န္ခံမႈရွိလွ်င္ အစုိးရ၏ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ 

လာရန္ အလားအလာရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈဆိုေသာ 

အသံုးအႏႈန္းကို သံုးျခင္းအားျဖင့္ ဤလမ္းညႊန္သည္ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ကန္႔သတ္မႈရွိကာ 

တစ္ခုတည္းသီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းထက္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီးအားလံုး အက်ံဳးဝင္ကာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ 

အယူအဆတစ္ခုအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။
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၁.၂။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈသည္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
 ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ မည္ကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္သနည္း။

အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎ 

တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္းေမးသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ တုံ႔ျပန္မႈျပဳလုပ္သည့္အခါ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈရွိသည္ဟုဆုိႏုိင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ်ား ယင္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

တာဝန္ခံမႈသည္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးအၾကား ဆက္ဆံေရး 

တစ္ခုျဖစ္ေပၚေစသည္ဆိုေသာ အေျခခံအယူအဆအေပၚ အေျခခံထားၿပီး  -

• တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား ဆုိသည္မွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အာဏာပိုင္ 

မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ မဟုတ္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

ပုဂၢလိကက႑ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတစ္ခုကုိ ေက်ပြန္ 

ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ မိမိတုိ႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းျပရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရွင္းခ်က္ထုတ္ရန္အျပင္ မိမိတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ 

အက်ိဳးဆက္မ်ား (အေကာင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုး) ကုိ ရင္ဆိုင္ရန္ အာဏာႏွင့္ တာဝန္ရွိၾက 

သည္။ 

• ေတာင္းဆုိပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ကိုယ္ 

စားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈ 

စစ္ေဆးရန္၊ ၎တို႔ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ႏွင့္ စီရင္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္အျပင္ လိုအပ္သည့္ 

အခါ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား တာဝန္ယူေစရန္အတြက္ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ 

ခြင့္အာဏာ အသီးသီးရွိၾကသည္။ ၂

  ဇယားကြက္ ၁ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ဥပမာမ်ား

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏အစိုးရ သို႔မဟုတ္ စည္ပင္ 

သာယာ႐ံုးတစ္ခု၊ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ 

ထားသူ (ombudsman) ၏ ႐ံုးတစ္ခု၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ခု၊ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္တုိင္၊ ပုဂၢလိကက႑မွကုမၸဏီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ 

ပုဂၢလိက႐ံုးမဆို သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

ေပးထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ 

မၾကာခဏဆိုသလို ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးအေပၚထက္ပို၍ က်ေရာက္တတ္သည္။
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အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ  ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားျဖစ္ 

သည္မွာ အရွင္းလင္းဆံုးဥပမာျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား အာဏာ

အပ္ႏွင္းသည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိတုိ႔ရရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

အတြက္ ေပးေခ်ၾကရသည္။ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏အျခားဥပမာမ်ားမွာ ဆန္႔ 

က်င္ဘက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားအၾကား အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းကို 

စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္တာဝန္ရွိသည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

လူထုမူဝါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ရန္တာဝန္ရွိသည့္ လႊတ္ 

ေတာ္ေကာ္မရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုေပးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေပၚ တာဝန္ 

ခံရမည့္ အခြင့္အာဏာရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား အစ 

ရွိသျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္သည္။

ဒီမိုကေရစီဆုိသည္မွာ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာယႏၱရားမ်ား အလုပ္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္ 

ညီမွ် သည္ဟု ယူဆေလ့ရွိၾကသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ထုိ႔ထက္မ်ားစြာ ပို၍႐ႈပ္ေထြးသည္။ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအင္အားစုမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အေနအထားအလိုက္အေျခအေနမ်ိဳးစံုတို႔

သည္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ေပးသည္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ား 

မည္ကဲ့သုိ႔အလုပ္လုပ္သည္ဆိုသည္တုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ 

ယႏၱရား မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တကယ္တည္ရွိေလ့မရွိဘဲ အလုပ္သေဘာအရသာ 

သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ (ဘာသာစကားဆိုင္ရာ၊ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး 

သို႔မဟုတ္ က်ား-မကိုယ္ပိုင္လကၡဏာတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ)၊ လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၃၊ အသက္၊ 

ဝင္ေငြ၊ မသန္မစြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ အာဏာစသည့္ အေျခခံမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း 

မ်ားသာရွိသည္။

  ဇယားကြက္ ၂  ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူအျဖစ္ လြႊတ္ေတာ္၏လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္

အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းက တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တစ္ခု၏

လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္ေနရာတို႔သည္ (ဥပမာအားျဖင့္) လႊတ္ေတာ္အတြင္းႏွင့္ လႊတ္ 

ေတာ္ၾကား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတုိ႔အၾကား ဟန္ခ်က္ညီမႈႏွင့္သက္ဝင္ 

လႈပ္ရွားမႈတို႔အေပၚမူတည္သည္။ အျခားအဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ အခ်က္ 

အလက္မ်ာကုိ ေကာ္မတီမ်ားက လက္လွမ္းမီရယူသုံးစြဲႏုိင္မႈ၊ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈႏွင့္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္ရိွျခင္း၊ ထို 

ေကာ္မတီမ်ားအား စစ္မွန္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကိုေဇာင္းေပးသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား 

မ်ားႏွင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိဖြဲ႕စည္းၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ အရာရွိ 

မ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ႏွင့္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။
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  ဇယားကြက္ ၃ တာဝန္ခံမႈကုိ ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ေနရာမ်ား

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ သူတုိ႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ႏွင့္ 

အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ တာဝန္ခံရွိေစေရး ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ ေနရာအမ်ားအျပား 

ရွိသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၊ ပါတီကိုယ္ စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ 

မႈ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၊ လမ္းမေပၚထြက္ဆႏၵျပျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ 

လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအစရွိသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ၎တို႔ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားသည္ 

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၏ အသံထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး လူထု 

သိရွိႏိုးၾကားမႈ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈရွိေစရန္တုိ႔အတြက္ ယႏၱရားမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ 

ပထမဆံုးအေနႏွင့္ ဤလမ္းညႊန္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူ

မ်ားအၾကားရွိသည့္ တာဝန္ခံယူမႈ ရွိျခင္းယႏၱရားမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ

မ်ားေပးျခင္းသို႔ ဦးတည္ေသာ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး အလုပ္လုပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို 

ဆုံးျဖတ္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ဒုတိယအေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တာဝန္ခံမႈ 

ယႏၱရားမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည္ျဖစ္သည္။  

၁.၃။ မည္သည့္မူဝါဒအဆင့္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ 
 ဆက္စပ္မႈ ရွိသနည္း။ 

ေရတြင္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေရဘံုပိုင္မွ သြယ္ထားေသာပိုက္လိုင္းမွ သန္႔ရွင္းၿပီး 

ေဘးကင္းသည့္ ေရရရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ား၊ လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ 

ပါဝင္ကာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီးေရြ႕လ်ားေနသည့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ပင္ျဖစ္ 

သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္စစ္ေဆးေရးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဌာနဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳး 

သားစီမံကိန္း၏ မ်က္ႏွာစံုညီျပန္လည္သံုးသပ္မႈႏွင့္ မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ခ်မွတ္ 

ထားသည့္ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္စည္း 

မ်ဥ္းခ်မွတ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ စည္း 

မ်ဥ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔သည္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

• လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း အဆင့္တြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္ 

မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္သည့္ 

အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 

ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားျဖစ္လာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ံုးမႈမ်ား၊ လူထုေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအစည္းအေဝးမ်ားအျပင္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑ရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ား 
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အၾကား အစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားအား ပံုေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ 

သည္။ အေကာင္းဆုံးအေနအထားမ်ားတြင္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းအား အစိုးရထိန္းညိႇ 

ေရးေအဂ်င္စီ၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (ombudsman) 

၏႐ံုး သို႔မဟုတ္ အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈ 

မ်ားႏွင့္ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အုပ္စုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တရားဝင္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 

သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အစီရင္ခံစာမ်ားက ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္ 

သည္။ ကိစၥရပ္မ်ားသည္  ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားမည္သုိ႔ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ ၎တို႔အား 

မည္သူက တြန္းအားေပးသည္ဆိုသည္တို႔သည္ အာဏာႏွင့္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈတို႔ႏွင့္သက္

ဆိုင္သည့္ အေျခခံက်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းဥပမာမ်ား -

- မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsman) ၏ ႐ံုး 

သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႕မ်ား၏က႑ သို႔မဟုတ္ ဝန္ 

ေဆာင္မႈတုိ႔အား တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း၊  ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား၊

- အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏မူဝါဒေၾကညာစာတမ္းအား ထုတ္ 

ျပန္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစည္း႐ံုးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊

- ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခ်ိန္အခါအလိုက္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ 

ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 

- ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲမႈအား ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ေပၚထြက္ 

လာသည့္ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေအာက္ရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း အေျခ 

အတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊

- အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဝဖန္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ အထူးအစီရင္ခံစာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အျခားမီဒီယာထုတ္လႊင့္မႈမ်ား၊

- လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အုပ္စုမ်ား၏ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊

- တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

- ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား၊

- အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိက 

က႑ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

- ႏိုင္ငံအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေဒသအဆင့္ရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာင္စီမ်ား 

အတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ၾကားနာမႈမ်ားႏွင့္

- အၾကမ္းမဖက္သည့္ လမ္းမေပၚဆႏၵျပမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ စားသံုးသူမ်ား၏သပိတ္ 

ေမွာက္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 
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• မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း အဆင့္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိသည့္႐ံုးမ်ားတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည္နည္းလမ္းက အလုပ္ျဖစ္မည္ကို ဆုံးျဖတ္မူဝါဒပိုင္းဆိုင္

ရာေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား ခ်ိန္ဆၿပီး စည္းမ်ဥ္းအျဖစ္ ေရးဆြဲသည္။ ၎တြင္ ႏိုင္ငံ 

ေရးပါတီမ်ိဳးစံုမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအၾကား အေပးအယူမ်ား ပါဝင္သည့္အျပင္ ပုဂၢလိက 

ကုမၸဏီမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒရလဒ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိ သည့္အျခားအုပ္စုမ်ား၏ တုိက္ 

တြန္းလႈံ႕ေဆာ္မႈလည္း ပါဝင္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ထိေရာက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးဦးစားေပးမႈႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစမ္်ားအား ခြဲေဝျခင္းတို႔အၾကား အေပးအယမူ်ားလည္းပါဝငသ္ည။္ 

အေကာင္းဆံုး အေနႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းျပဳလုပ္သည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံဉာဏ္မ်ားျဖင့္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကို ပံုေဖာ္သည္။ 

မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၏ဥပမာမ်ား -

- ႏိုင္ငံအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ 

ျပင္ဆင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မ်က္ႏွာစံုညီအေျခအတင္ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ မဲေပးမႈမ်ား၊

- အစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ား၊ 

- က႑အလိုက္ သီးျခားမူဝါဒမ်ားႏွင့္အေသးစိတ္ဦးစားေပးမႈမ်ားေရးဆြဲသည့္ အစုိးရ 

ဌာနမ်ား၊

- ႏိုင္ငံအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားထံေပးပို႔ၿပီး ၎တို႔ကပင္ 

အေသးစိတ္စစ္ေဆးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွတင္ျပသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။

-  တရားရံုး အမိန္႕ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္

- ဘံုရည္ရြယ္ခ်က္တူအုပ္စုမ်ားမွ အစိုးရႏွင့္ အျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ာအား ဖိအားေပးေတာင္းဆိုျခင္း။

• အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ဆုိသည္မွာ အစိုးရတစ္ခုအေနႏွင့္ ျပည္သူပုိင္ သို႔မဟုတ္ 

ပုဂၢလိကေအဂ်င္စီတစ္ခုအား မူဝါဒကုိ လုပ္ငန္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ 

သည့္အခါတြင္ ျဖစ္ေပၚသည္။ ဤအဆင့္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ခ်မွတ္ထားသည့္ အရင္းအျမစ္ 

မ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ဝန္ 

ေဆာင္မႈမ်ားအား အမ်ားျပည္သူထံေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမူဝါဒ

၏ဥပမာမ်ားအား ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

- ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အစိုးရ၏အဆင့္ဆင့္ၾကား ဘတ္ဂ်က္ 

လႊဲေျပာင္းျခင္း၊

- အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကကဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအၾကား ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာတူညီ 

ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား၊
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- အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္အဖိုးအခမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေကာက္ခံ 

ျခင္းစနစ္မ်ား၊

- ဝန္ေဆာင္မႈအေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအ

တြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ ျခင္း၊

- ေရ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ဓာတ္ေငြ႕ သို႔မဟုတ္ အစားအစာကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ား 

အတြက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးေရးစနစ္မ်ား၊

- ေဆးဝါး၊ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈအစရွိေသာ ကုန္ပစၥည္း 

မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစုိးရက ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရး၊

- ဆရာ/ဆရာမမ်ား ခန္႔အပ္ရန္တြက္ အရည္အေသြးအေျချပဳသည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳ

လုပ္ျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လစာေပးေရးစနစ္မ်ားကဲ့သို႔ 

ေသာ ဝန္ထမ္းစုေဆာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 

- စားသုံးသူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူအၾကံျပဳစနစ္မ်ား၊

- အရည္အေသြးရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆန္႔ 

က်င္ေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊

- ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အမ်ိဳး

သမီးမ်ားထံမွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ကိုင္တြယ္မႈ၊

- လယ္သမားမ်ားအသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုထံ အႀကံဉာဏ္မ်ား အခမဲ့ေပးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 

တိုးခ်ဲ႕ေရး အရာရွိတစ္ဦး။

ပံု ၁ - မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္

ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ 
အကဲျဖတ္ျခင္း၊

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

လု
ပ္င

န္း
အ

စီအ
စဥ္

ေရးဆြဲျခင္း

မူဝါဒခ်မွတ္
ျခင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
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ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ေၾကာင့္ လူထုအေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း 

သို႔ စိုးရိမ္မႈမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၏ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္စက္ 

ဝိုင္းကို တစ္ပတ္ပတ္မိေစသည္။ ပထမဆံုး 

အေနႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားသည္ ဦးစားေပးမႈမ်ားျဖစ္ 

လာသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ မူဝါဒမ်ားအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ မူဝါဒစက္ဝိုင္းအေပၚ ျပန္လည္သံုး 

သပ္မႈမ်ား၊ စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အကဲ 

ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ အခါေတြ႕ရွိခ်က္ 

မ်ား၊ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ထိန္းညိႇမႈ 

မ်ားအား ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္အစီအစဥ္ေရးဆြဲ 

သည့္အခါတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကုိ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ 

ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကို 

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕အစည္းကဲ့သို႔ေသာအာဏာ 

ပိုင္မ်ားအား အေပၚမွေအာက္ သို႔ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့ာလာျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ဝန္ 

ေဆာင္မႈအသံုးျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ 

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 

စိုးရိမ္မႈမ်ားအား စုေပါင္းၿပီး ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ 

ေအာက္မွအေပၚသုိ႔လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ႀကီးၾကပ္ျခင္းသည္အေပၚမွ ေအာက္သို႔သြား 

ျခင္းႏွင့္ ေအာက္မွအေပၚသို႔ သြားျခင္းတုိ႔အား 

ပူးတြဲ၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္အခါတြင္ 

အထိေရာက္ဆံုး ျဖစ္ပံုေပၚသည္။ ႀကီးၾကပ္ျခင္း 

ျဖင့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရ 

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕အ 

စည္းမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အစိုးရ သို႔ 

မဟုတ္ ပုဂၢလိကက႑ ဝန္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္း 

ေပးသူမ်ားအေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ျပန္လည္ 

တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း၊ စိုးရိမ္မႈအသစ္မ်ားအား ေဖာ္ 

ထုတ္ျခင္း၊ အနာဂတ္မူဝါဒမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ 

ျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ပိုမို 

ေကာင္းမြန္လာ ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ 

ရြက္ႏိုင္သည္။

အေကာင္းဆံုး အေနအထားမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈ၊ 

ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ားအ ေပၚ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေပးရန္အလို႔ငွာ ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာသြားသင့္သည္။ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ အစိုးရ   

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တစ္ခုကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရထိန္းညိႇေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ စံမ်ား၊ အေျခခံမူ 

မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာသေလာဆုိသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတြင္ 

အေရးပါလွသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ယင္းတုိ႔၌ 

ေနရာႏွင့္ စြမ္းရည္တို႔ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ 

  ဇယားကြက္ ၄ လက္ေတြ႕ႀကီးၾကပ္မႈ

လက္ေတြ႕တြင္ ႀကီးၾကပ္မႈသည္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပႆနာ 

မ်ားအား မည္မွ်ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္ကုိ  ဂါနာႏိုင္ငံရွိ ေရဆိုးစနစ္ျပႆနာကို ၾကည့္ 
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လွ်င္ သိႏိုင္သည္။ အမ်ားျပည္သူသံုး သန္႔စင္ခန္းမ်ားအား ရပ္ရြာလူထုက စီမံခန္႔ခြဲ 

ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ လက္ေတြ႕တြင္မူ 

ႏုိင္ငံေရးအရေထာက္ခံမႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း သု 

ေတသနတြင္ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ ေဒသခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ 

ေထာက္ခံသူမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားအားအသံုးျပဳၿပီး အမ်ား 

ျပည္သူသံုး သန္႔စင္ခန္းမ်ားအား လည္ပတ္ေစသည္။ ဤသန္႔စင္ခန္းမ်ား၏ အရွိ 

တရားသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ မ်ားျပားသည့္ဝင္ေငြမ်ားရရွိေစၿပီး ဗ်ဴ႐ို 

ကရက္တစ္စည္းကမ္းမ်ား မရွိျခင္းႏွင့္တြဲသည့္အခါ အစိုးရ၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ 

မ်ားရွိေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူသံုး သန္႔စင္ခန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာမလည္ပတ္ႏိုင္ 

ေတာ့ပါ။ ထို႔အျပင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်န္းမာ 

ေရးအရာရွိမ်ားအေနႏွင့္ ထိုအမ်ားျပည္သူသံုးသန္႔စင္ခန္းမ်ားအား ကြပ္ကဲေနသူမ်ား 

ကို အေရးယူႏိုင္သည့္အေနအထားမရိွေသာေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ားအား လိုက္လံ 

ၾကည့္႐ႈေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကပါ။ ေဒသခံႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားတြင္ အကာ 

အကြယ္မ်ား အလြန္အကၽြံရွိၾက ရရွိေနၾကသည္ (Ayee ႏွင့္ Crook ၂ဝဝ၃)။ 

၁.၄။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈ၏အေျခခံမူမ်ားက 
 မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္သနည္း။

ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈဆုိသည္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္တာဝန္ 

ရွိေသာ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက အာဏာပုိင္မ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ တာဝန္ရွိသူ 

မ်ား တာ၀န္ခံလာေအာင္ ေတာင္းဆိုပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ 

၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အေျခခံမူ ၃ ခုအေပၚ အေျချပဳ 

ထားသည္။ ထိုမူ ၃ ခုမွာ တာဝန္ခံေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းျခင္း၊ တုံ႔ျပန္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ၾကပ္မတ္ 

အေရးယူႏိုင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

ဤမူမ်ားျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားသည္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ားရွိေနသည္ 

ကိုေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံမႈဆက္ဆံေရးမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ 

ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္သည္။ ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား 

ခိုင္မာေသာ အျပန္အလွန္ထိေတြ႕မႈမ်ားတြင္ အေျခခံမူမ်ားအားရွာေဖြေတြ႕ရိွျခင္း ရွိ၊ မရွိ 

ကို အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

တာဝန္ခံေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း ဆုိသည္မွာ အစိုးရတစ္ခုက တာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူထံ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ က်ိဳး 
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ေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ျပဳလုပ္သည္ကို တိုင္းတာသည္။ တာဝန္ 

ခံေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း၏ထိေရာက္မႈမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအေန 

ႏွင့္ ၎တို႔၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ထုတ္သည္အေပၚမူတည္သလုိ အာ 

ဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

မည္မွ်အေနအထား၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္လိုလားမႈရွိသည္တို႔အေပၚလည္း မူတည္သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား (ခ႐ိုင္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္

ရာပံုေသနည္းမ်ား) သို႔မဟုတ္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ ျခင္းႏွင့္ထုတ္ 

ပယ္ျခင္းတို႔အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 

ထားေသာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမခံရေသာ အာဏာပိုင္မ်ား 

အေနႏွင့္ မည္သူ႔ကတာဝန္ခံၿပီး ေျဖရွင္းရမည္ကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ 

တုံ႔ျပန္မႈရွိျခင္း ဆုိသည္မွာ မူဝါဒတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ဥပေဒတစ္ခုအား အတည္မျပဳမီ 

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္အရာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္သူတို႔၏ ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ား၏အျမင္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးမူမ်ားအား ထင္ဟပ္ 

ရန္အတြက္ အစိုးရအရာရွိမ်ားအေနႏွင့္ ထိုသူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ 

ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္သက္သည္ (International IDEA ၂ဝဝ၈ -၂၄)။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ 

ႀကီးမားသည့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆက္လက္တုံ႔ျပန္မႈရွိေနေစရန္ အစိုးရမ်ား 

အတြက္  ႏိုင္ငံေရးမက္လံုးမ်ားသည္ ပါတီစနစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အျခား

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုးမ်ား၏သဘာဝႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ နည္းပညာ၊ လူ႔စြမ္း 

အား သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားရရွိႏိုင္ျခင္းက မက္လုံးမ်ားကိုလည္း ပံုေဖာ္ 

ေပးႏိုင္သည္။ တုံ႔ျပန္မႈရွိျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုသေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ 

မ်ား၊ ပုဂၢလိကအစည္းအေဝးမ်ား၊ ေထာက္ခံအားေပးေရး စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား သို႔မ 

ဟုတ္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား 

အၾကား အလြတ္သေဘာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ 

  ဇယားကြက္ ၅ အေကာင္းဆံုးအေနအထားရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ 

  ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြင္းရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ -

• မိမိတို႔၏စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကရမည့္အျပင္ ရွင္းလင္းျပႏိုင္ရ 

မည္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပႏိုင္ရမည္၊

• တုံ႔ျပန္မႈရွိၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အျမင္မ်ားႏွင့္မူဝါဒဦးစားေပးမႈမ်ားအား ထည့္သြင္း 

ေပါင္းစပ္ရမည္၊

• ၾကပ္မတ္အေရးယူ၍ရသည့္ ခိုင္လုံေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားအား ရင္ဆိုင္ရမည္။
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ၾကပ္မတ္အေရးယူႏုိင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ တာဝန္ရိွသူမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကရမည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

၎တို႔အေနႏွင့္ တုံ႔ျပန္သင့္သည့္ တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္မဟုတ္သည့္အက်ိဳး

ဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္။ ေကာင္းေသာ သို႔မဟုတ္ ဆိုးေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားအား 

ၾကပ္မတ္အေရးယူႏိုင္ျခင္းသည္ တာဝန္ခံမႈအားျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူ 

ျပဳႏိုင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ တရားဝင္ခ်မွတ္ႏိုင္ 

သည္ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕တြင္ အလြတ္သေဘာ လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္သည္။ ေတာင္း

ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူအခ်ိဳ႕သည္ ထိုအက်ိဳးဆက္မ်ားအား ၾကပ္မတ္အေရးယူႏိုင္ရန္ အာဏာ

အပ္ႏွင္းခံထားရႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားသည္ စီရင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ တရားေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အာဏာရွိ 

သကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ မူဝါဒမူေဘာင္တစ္ခုတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳ 

လုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ တရား႐ံုးတစ္ခုသည္  မမွန္ကန္သည့္ေရြးေကာက္ 

ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား ပယ္ဖ်က္ရန္အာဏာရွိသည္။ တရားဝင္ၾကပ္မတ္အေရးယူမႈ

အာဏာမ်ားမရွိေသာ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား (ႏိုင္ငံသားအုပ္စုမ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ 

အာဏာမရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားရွိ မေက်နပ္ခ်က္ 

မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (ombudsman) ၏ ႐ံုးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ) သည္္ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အာဏာမ်ားအပ္ႏွံထားသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လိုအပ္လိမ့္မည္။ ထိုၾကပ္မတ္ အေရးယူေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာသည္ အက်ိဳးဆက္မ်ားရွိႏိုင္ ေျခရွိ၊မရွိအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိ 

သည္။

  ဇယားကြက္ ၆ အေကာင္းဆံုးအေနအထားရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ 

  ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြင္းရွိ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ -

• တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

အား ရယူႏိုင္သည္၊

• တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္သည္၊

• မူဝါဒမ်ားတြင္ပါရွိသည့္အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္ရွိသည္၊

• တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား 

တာဝန္ယူေစႏိုင္သည္။ 

ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းတို႔သည္ ယင္းဒီမိုကေရစီအေျခခံမူ ၃ ရပ္ 

အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိသည္။ ပါဝင္ျခင္းထဲတြင္ အသင္း 

အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္၊ စုေဝးႏိုင္ခြင့္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
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မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ခြင့္ အစရွိေသာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ 

ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား သို႔မဟုတ္ အစိုးရေအဂ်င္စီတစ္

ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားရွိသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပြင့္လင္းၿပီး မွန္ကန္ 

တိက်ကာ လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

၎တို႔သည္ တာဝန္ခံမႈယႏၱရားမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္သည္ဆိုသည္တို႔

အား ထုိအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္သည့္အခါ ၎တို႔အား တန္းတူညီမွ်စြာအသံုးခ်ျခင္း 

ရွိ၊ မရွိ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ အုပ္စုအခ်ိဳ႕အေပၚ ေဘးဖယ္ထားျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားရွိ၊မရွိတို႔အေပၚ အာ႐ံုစိုက္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ 

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးမက္လံုးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားက လူဦးေရအား 

ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ ျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည့္အစိတ္အပိုင္း

မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ အေျဖမ်ားေတာင္းဆိုရန္အတြက္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ စြမ္းရည္ႏွင့္ေနရာရွိပါသလား။ အစိုးရအာဏာ 

ပိုင္မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအေပၚ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ားကဲ့သို႔ တုံ႔ံ႔ျပန္မႈေပးပါ 

သလား။ 

  ဇယားကြက္ ၇ -  ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာမ်ား ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ျခင္းအား 

  ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

'ဆရာမ်ား၏လစာမ်ားအတြက္ ၎၏ပညာေရးဘတ္ဂ်က္၏ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း

အားသံုးစြဲသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆရာမ်ား ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ပညာေရး 

အတြက္ အစိုးရ၏သံုးစြဲမႈတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ေလလြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈအျဖစ္သို႔ 

ဦးတည္ႏိုင္သည္။ ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ ဆရာမ်ားသည္ အတန္း မၾကာခဏပ်က္ကြက္ၾက 

ေၾကာင္းကို က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိၿပီးေနာက္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းပ်က္ 

ကြက္မႈပမာဏအား အေရအတြက္ အေျချပဳ၍တိုင္းတာရန္ႏွင့္ ဤၾကာျမင့္စြာျဖစ္  

ပြားေနသည့္ ျပႆနာအတြက္ ျဖစ္ပြားပံုအေလ့အထမ်ား၊ အလားအလာရွိသည့္ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအား ပိုမိုနီးကပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ဒီမုိကရက္ 

တစ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆုိင္ရာ ဂါနာစင္တာ (CDD-Ghana) သည္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။' 

'ေက်ာင္းတြင္ ဆရာမ်ားအၾကား ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈမ်ားကို ေလ့လာရန္  

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ CDD-Ghana သုေတသနအဖြဲ႕သည္ အစိုးရမူလတန္း 

ေက်ာင္း ၃ဝ သို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ စတင္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမဆံုးေလ့လာမႈတြင္ ဆရာမ်ားႏွင့္ 
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ေက်ာင္းမ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားႏွင့္ ဘဏ္ 
မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားအေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ ထိစပ္မႈအေၾကာင္းမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရအတြက္ႏွင့္အရည္အေသြး အေျချပဳသည့္အခ်က္အလက္မ်ား 
အား ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့လာမႈအနည္းဆံုးႏွစ္ခုတြင္ ခ႐ိုင္ပညာ 
ေရးဦးစီးဌာနမ်ားထံမွရရွိသည့္ တာဝန္က်အမည္စာရင္းတစ္ခုႏွင့္ယွဥ္၍ ဆရာမ်ား၏ 
ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈကို စိစစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ CDD-Ghana အဖြဲ႕ 
သည္ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ရွိ၊မရွိကုိ သိရွိရန္အတြက္ ဦးတည္ 
အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈ (focus-group discussions) မ်ားကုိ မိဘ-ဆရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ 
ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။'

'CDD-Ghana ၏ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ အနည္းဆုံးတစ္ခုတြင္ ဆရာမ်ား၏ ၄၇ 
ရာခိုင္ႏႈန္းက ေက်ာင္းပ်က္ကြက္သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ကာ၊ နမူနာေကာက္ယူသည့္ 
ဆရာ ၁၉၂ ဦးအတြက္ ပ်မ္းမွ်ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈႏႈန္းမွာ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ 
နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးစစ္ျခင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေဖာ္ျပေလ့ရွိသည့္ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ရ 
ျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ "အေဝးသင္ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရန္"  [ေသာ 
ၾကာေန႔မ်ားတြင္] ျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိတကၠသိုလ္မ်ားကျပဳလုပ္သည့္ သင္ၾကားေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအား မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားၿပီး ေနာက္တြင္ ေသာၾကာ 
ေန႔မ်ားမွစတင္ကာ စေနႏွင့္တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အစီအစဥ္မ်ားတက္ေရာက္ရန္အတြက္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ေဝးလံေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
တာဝန္က်ေသာဆရားမ်ားအေနႏွင့္ အခ်ိန္မီေရာက္ရန္အတြက္ အတန္းမွေစာစီးစြာ 
ထြက္ခြာရန္ လိုအပ္သည္။'

CDD-Ghana သည္ ဤျဖစ္ရပ္အား သတင္းစာဆရာမ်ားထံသုိ႔ ေပးပို႔ၿပီးေနာက္ 
စိတ္အားထက္သန္ သည့္တုံ႔ျပန္မႈ တစ္ခုလက္ခံရရွိခဲ့သည္။ သတင္းစာေျခာက္ေစာင္ 
တြင္ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေဆာင္းပါးမ်ားပါလာခဲ့သည္။ 
အတန္းႏွင့္သင္ၾကားေရးအခ်ိန္မ်ား တုိက္ေနျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ သင္တန္းခ်ိန္ 
ဇယားအား ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္  ဂါနာပညာေရးဌာန (GES) ၏ အေျခခံပညာေရး 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအပါအဝင္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအား CDD-Ghana က အႀကံျပဳခဲ့ 
သည္။ ထုိအႀကံျပဳခ်က္ေၾကာင့္ GES က အစီအစဥ္အား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ 
CDD-Ghana သည္ ထိုျပႆနာအားတင္ျပရာတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား  သတိထားမိရန္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အလား 

အလာရွိေသာ အေျဖကိုလည္း တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။  

ရင္းျမစ္ - Heck ႏွင့္ Tolmie ၂ဝ၁၂  ၂၂-၂၄ 
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ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ရည္ 

ရြယ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ဆန္း 

စစ္ေလ့လာမႈမူေဘာင္ကုိ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီမူမ်ားႏွင့္

မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကားရွိ ဆံုခ်က္အေပၚ အာ႐ံုစိုက္သည္။ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထံုးမ်ား 

အား ျပည့္ဝစြာက်င့္သံုးျခင္းရွိ၊မရွိကို  ေမးျမန္းသည္။ ယခုမူေဘာင္သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ 

ရြက္ ေဆာင္ရြက္မႈအား အေလးေပးသည့္နည္းနာေဗဒတစ္ခုျဖစ္ၿပီး  မူေဘာင္အားအသံုး 

ျပဳသူမ်ားအား တာဝန္ခံမႈ ေလ်ာ့က်သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီး 

ခြင့္ေပးထားသည္။ မူေဘာင္သည္ သုေတသန၊ ေဆာင္ရြက္သူမ်ိဳးစံုတို႔၏ မ်ားျပားေသာ 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ International IDEA ၏ ဒီမုိကေရစီေရခ်ိန္ႏွင့္ ေဒသႏၱရဒီမုိက 

ေရစီေရခ်ိန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကုိ အသံုးခ်ျခင္းတုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထား 

ျခင္းျဖစ္သည္ (International IDEA 2008 ႏွင့္ International IDEA 2013b)။

၂.၁။ မူေဘာင္၏ ယုတၱိေဗဒ

အကဲျဖတ္မူေဘာင္၏အဓိကယူဆခ်က္မွာ အစိုးရ၏အဆင့္မ်ိဳးစံုတြင္ ဝန္ေဆာင္

မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၌ တာဝန္ခံမႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအား တရားဝင္ 

ျဖစ္ေစၿပီးေတာင့္တင္း ခိုင္မာေစသည့္အျပင္ ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏အရည္အေသြး 

သည္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမင့္တက္လာေစကာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 

ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာ ေနထိုင္သူမ်ား၏ 

ဘဝမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးသည္ ပို၍ 

႐ႈပ္ေထြးမည္ျဖစ္ၿပီး အေနအထားမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ စီစဥ္ရန္ႏွင့္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအျပင္ 

ျပည္သူတို႔တြင္ပါ ေနရာ၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္မက္လံုးမ်ား ရွိခ်င္မွ ရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာလက္ေတြ႕အေနအထားအား စစ္ေဆးျခင္းသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး 
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လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္စရာအေၾကာင္း လုံး၀မျဖစ္ေစဘဲ ေမွ်ာ္မွန္း 

ခ်က္မ်ားကိုစီမံကုိင္တြယ္ကာ ဆန္္းစစ္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္မည္ 

ႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုမည္သုိ႔ အသုံးျပဳမည္ဆုိသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာ 

မ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစေရးသာျဖစ္ရမည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာျခင္းအားျဖင့္ မူေဘာင္ 

အသံုးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးရွိ ဝန္ေဆာင္မႈျပႆနာမ်ားအတြက္ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 

၎တို႔ကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးုယူေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ားအား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ တရားဝင္လုပ္ထံုး 

မ်ား သို႔မဟုတ္ အလြတ္သေဘာလုပ္ထံုးမ်ားကုိ အထက္တြင္ရည္ညႊန္းထားသည့္ မူ    

၃ ခုႏွင့္အညီ ဆန္းစစ္ရမည္ ျဖစ္သည္ (အခန္း ၁.၄ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ ဥပမာအားျဖင့္   

ကေလးမ်ား၏ပညာေရး ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးတြင္ လိင္ 

ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ေသာက္သံုးေရ 

ေပးေရးတုိ႔အာား မူဝါဒမ်ားအရဦးစားေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ရန္ပံုေငြမ်ား 

အား လြဲမွား၍ခြဲေဝခ်ထားျခင္း၊ အသုံးစရိတ္ကြင္းဆက္မ်ားတေလွ်ာက္ ယိုစီးမႈျဖစ္ပြား 

ျခင္းႏွင့္ မမွ်တသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ဝန္ 

ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာဝန္ခံယူမႈမရွိျခင္းျဖစ္ေစသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ 

ကေလးမ်ားသည္ အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ပညာေရးသာရရွိႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

သည္ ယင္း လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

လက္လွမ္းမီေကာင္းမွမီမည္ျဖစ္ကာ ေဘးကင္းသည့္ေသာက္သံုးေရလည္း ရရွိခ်င္မွရရွိ 

မည္ျဖစ္သည္။

၂.၂။ မူေဘာင္၏နယ္ပယ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား ဒီမိုကေရစီ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တာဝန္ခံေစႏိုင္မည့္အတိုင္းအတာကုိ ယခုမူေဘာင္က ပစ္မွတ္ထား 

သည္။ တာဝန္ခံမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို 

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားက အႀကံျပဳေပးႏိုင္သည္ ဆုိေသာအဓိပၸာယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္း 

တုိ႔၏သဘာဝ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မည္သုိ႔ပင္ရွိေစကာမူ ျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ 

နယ္ပယ္အား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆန္းစစ္ရန္ ယခုအထိ ဤလမ္းညႊန္တြင္ပါဝင္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ တုိက္႐ိုက္အသံုးျပဳႏိုင္သလုိ အေနအထားအလိုက္ ျပင္ဆင္ၿပီးလည္း 

အသံုးျပဳသြားႏိုင္သည္။ ပုံစံတက်လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍ၾကည့္ၿပီး ထိုဝန္ေဆာင္ 

မႈမ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔အလုပ္ျဖစ္သည္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတာင္း
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ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထို 

ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနရျခင္းတို႔ကို အာ႐ံုစိုက္ရန္သာ ပဓာနက်သည္။ 

ႏိုင္ငံေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ 

ငန္းစဥ္တို႔ကိုသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ား ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာရမည္မဟုတ္ဘဲ လူ႔ 

အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းအာဏာဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ တက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ားအေနႏွင့္ စုေပါင္းၿပီးထိေတြ႕လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္ ေနရာ 

ႏွင့္ လက္ရွိအေနအထားကိုရွင္းျပသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ 

ေသာ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 

ကြဲအက္ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို ပ်က္ျပားေစႏုိင္ 

ေၾကာင္း သုေတသနတြင္ေတြ႕ရွိသည္။ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မႈကို 

အေလးထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပုိင္လကၡဏာအေျချပဳသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားထက္ 

ကုိ ျပသႏုိင္သူမ်ားထက္ မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာအေလးထားျခင္းမရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ 

ေလာင္းမ်ားက အာဏာရေလ့ရွိသည္ (Wild et al. ၂ဝ၁၂)။

ထုိ႔အျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားသည္ က႑ 

မ်ားၾကားႏွင့္က႑မ်ားအႏွံ႔တြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုထပ္ေနမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္

မႈမ်ားရွိသည့္မူဝါဒမ်ား၊ အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္အစီ အစဥ္မ်ားအျပင္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြမရွိေသာ မဟာမူဝါဒမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနတတ္ 

သည္။ ထိုသို႔ေသာဥပမာ တစ္ခုအား ဇယားကြက္ ၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

  ဇယားကြက္ ၈ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီတာဝန္ခံမႈအတြက္ အတားအဆီးမ်ား

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္ေသာ ေရက႑ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

မႈအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ အစိုးရက အျပည့္အဝ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏွင့္

ပိုင္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိေသာ အစိုးရတစ္ပိုင္းအဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီ 

သို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီ အေရအတြက္မ်ားစြာထူေထာင္ခဲ့သည္။ အလ်ားလိုက္ ညိႇႏိႈင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အနည္းဆံုးဝန္ႀကီးဌာန ၁ဝ ခုပါဝင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဗဟိုအုပ္

ခ်ဳပ္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသည့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ 

ေပၚထြက္လာေစသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူ အေရအတြက္ 

ေဖာင္းပြလာျခင္းႏွင့္အတူ အလွဴရွင္ရန္ပံုေငြအေျမာက္အျမား စီးဝင္လာမႈတုိ႔ေၾကာင့္ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖစ္ေပၚႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ပံုစံရွိေသာအေနအထားမ်ားတြင္ 
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ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ ေသာက္သံုးေရမရရွိျခင္းအတြက္ ၄င္းတို႔၏ေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တာဝန္ခံယူေစရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိမည္ 

ျဖစ္သည္ (Rampa with Piñol Puig 2011)။ 

၂.၃။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမူေဘာင္၏သြင္ျပင္လကၡဏာေတြက 
 မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သနည္း။

မူေဘာင္သည္ ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဟာကြက္

မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ဦးတည္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၎တို႔အား မည္ကဲ့သုိ႔ေက်ာ္

လႊားႏိုင္မည္ဆိုသည့္အေပၚတြင္လည္း ဦးတည္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆီသို႔ဦးတည္

သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ဖန္တီးရန္အတြက္ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေဒသဆိုင္ရာပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ 

ေပၚေစသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာအခ်ိဳ႕အား ျပသရန္လိုအပ္သည္။ ပို၍တိတိက်က်ေျပာရ 

လွ်င္ မူေဘာင္အား ပံုေဖာ္ရာတြင္ -

• ဝန္ေဆာင္မႈ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား - တစ္စုံတရာေသာဝန္ေဆာင္မႈကိုသာ 

ဦးတည္သည့္အေလ်ာက္ ထိုသို႔ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ 

တာဝန္ခံမႈယႏၱရားမ်ား မည္ကဲ့သို႔ စြမ္းေဆာင္သနည္း။

• ျပႆနာအေျချပဳ - မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္၌ သတ္မွတ္ထားသည့္အပုိင္းမ်ားတြင္ ေလ့လာ 

ဆန္းစစ္ရန္ရည္မွန္းထားသည့္  တစ္စံုတစ္ရာေသာျပႆနာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္လို

အပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

• လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးေပးျခင္း - မူဝါဒကြင္းဆက္ 

တေလွ်ာက္ရွိ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားအား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အေျခခံ 

အေနႏွင့္စတင္ျပဳလုပ္ရမည့္ အလုပ္အားခ်မွတ္ၿပီး၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးသူမ်ား 

အေနႏွင့္ သူတို႔၏တာဝန္မ်ားမေက်ပြန္သည့္အခါ ျပဳျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား ေပး 

ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္၊

• အားလံုးပါဝင္ေစျခင္း - အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးပို႔ျခင္းတြင္ တာဝန္ ခံယူမႈရွိ 

ျခင္းအား ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာရာ၌ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ိဳးစံုႏွင့္ အျခားအက်ိဳးသက္ 

ေရာက္သူမ်ားအား ေပါင္းစည္းေပးရန္အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္။
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ပံု ၂ - ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အေျခခံမူေဘာင္

အေျခခံမူ
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အေျခခံမူေဘာင္

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

တာဝန္ခံေျဖရွင္း 
ေပးႏိုင္ျခင္း

[အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
တာ၀န]္ အတြက္ 
[တာဝန္ရွိသ]ူ က 
[ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသ]ူ 
အား မည္မွ်အထိ 
တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းေပး 
ႏုိင္မည္နည္း။

[မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း 
တာဝန]္ အတြက္ 
[တာဝန္ရွိသ]ူ က 
[ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ 
ရွိသ]ူ အား မည္မွ် 
အထိ တာဝန္ခံေျဖရွင္း 
ေပးႏုိင္မည္နည္း။

[အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ျခင္းတာဝန]္ အတြက္ 
[တာဝန္ရွိသ]ူ က [ေတာင္း 
ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသ]ူ အား မည္မွ် 
အထိ တာဝန္ခံေျဖရွင္းေပး 
ႏုိင္မည္နည္း။

တုံ႔ျပန္မႈရွိျခင္း

[အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
တာဝန]္ အတြက္ 
[တာဝန္ရွိသ]ူ က 
[ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသ]ူ 
အား မည္မွ်တုံ႔ျပန္မႈရွိ 
သနည္း။

[မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း 
တာဝန္] အတြက္ 
[တာဝန္ရွိသ]ူ က 
[ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ 
ရွိသ]ူ အား မည္မွ် 
တုံ႔ျပန္မႈရွိသနည္း။

[အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ျခင္းတာဝန]္ အတြက္ 
[တာဝန္ရွိသ]ူ က [ေတာင္း 
ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသ]ူ အား 
မည္မွ်တုံ႔ျပန္မႈ ရွိသနည္း။

ၾကပ္မတ္အေရး 
ယူႏိုင္ျခင္း

[အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
တာဝန]္ အတြက္ 
[ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိသ]ူ 
က [တာဝန္ရွိသ]ူ အား 
အက်ိဳးဆက္မ်ား အေပၚ 
မည္သည့္အတိုင္း 
အတာအထိ တာဝန္ယူ 
ေစႏိုင္ၿပီး ၾကပ္မတ္ 
အေရးယူႏိုင္မည္နည္း။

[မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း 
တာဝန]္ အတြက္ 
[ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ 
ရွိသ]ူ က [တာဝန္ရွိ 
သူ] အား အက်ိဳးဆက္ 
မ်ားအေပၚ မည္သည့္ 
အတိုင္းအတာအထိ 
တာဝန္ယူေစႏိုင္ၿပီး 
ၾကပ္မတ္ အေရးယူႏိုင္ 
မည္နည္း။

[အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ျခင္းတာဝန]္ အတြက္ 
[ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသ]ူ က 
[တာဝန္ရွိသ]ူ အား အက်ိဳး 
ဆက္မ်ားအေပၚ မည္သည့္ 
အတိုင္းအတာအထိ 
တာဝန္ယူေစႏိုင္ၿပီး 
ၾကပ္မတ္ အေရးယူႏိုင္ 
မည္နည္း။
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၃.၁။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ျခင္း

တရားမဝင္မဟုတ္ဘဲအေျခခ်ေနထိုင္ေနၾကေသာေနရာတစ္ခုရွိ လူထုအေျချပဳ

သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားအုပ္စု

တစ္ခုအား ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ စိတ္ကူးၾကည့္ၾကပါစို႔။ ၄င္းတုိ႔ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေျပာင္း 

အလဲမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ 

မ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ေထာက္ခံအားေပးႏိုင္သည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္း၏အနီး 

အနားတြင္ရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကို 

၄င္းတုိ႔အေနႏွင့္ ပို၍သိလိုၾကသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ျမဴနီစီပယ္အေထာက္အပံ့ဝန္ေဆာင္မႈ

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရပ္ရြာ၏တုံ႔ျပန္မႈအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား တုိး 

တက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ျမဴနီစီပယ္အရာရွိတစ္ဦးအား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္ကူးၾကည့္ၾကပါစို႔။ ထိုသုိ႔ေသာအုပ္စုမ်ားအား 'စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား' 

ဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။

စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၌ တရားမဝင္မဟုတ္ဘဲအေျခခ်ေနထိုင္မႈတြင္ အညစ္

အေၾကးအစိုင္အခဲစီမံခန္႔ခြဲမႈမရွိ ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးအရည္အေသြးနိမ့္ျခင္းကဲ့သုိ႔ 

ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မူမ်ားရွိသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဆက္သြယ္ 

ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏  စိုးရိမ္မႈအသံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အခြင့္   

အလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစလို 

ၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၄င္းတို႔၏ 

အသိပညာမ်ားမွရရွိျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုကိုတြန္းအားေပးရန္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ိဳးစံုတို႔အား လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းကို အေထာက္အကူေပးရန္အတြက္ 

ေကာင္းမြန္သည့္အေနအထားတစ္ခုတြင္ ရွိၾကသည္။ ဤလမ္းညႊန္သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 

တြန္းအားေပးသူမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ရည္ညႊန္းမည္ျဖစ္သည္။ 

စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ႏိုင္ငံအဆင့္ 
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ပံု ၃ - ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ ၉ ခုအျဖစ္ ပိုင္းျခားထားၿပီး ၎ထဲမွ 
တစ္ခုခ်င္းစီအား အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔ကို 
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ျပဳ လုပ္ထားသည့္အဆင့္မ်ားအျဖစ္ ထပ္မံပိုင္းျခားထားသည္။

'သင္ခန္းစာမ်ားယူျခင္း' အဆင့္အား အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားကြက္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပ 
မထားျခင္းမွာ ၎သည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ရလဒ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ၿပီးေနာက္ျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႕အတြင္း 
ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ျခင္း

• ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ခ်မွတ္မည္နည္း။
• ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကို မည္သုိ႔ဖြဲ႕စည္းမည္နည္း။
• အစီအစဥ္ႏွင့္ ဘက္ဂ်က္ကုိ မည္သို႔ေရးဆြဲမည္နည္း။

အားျဖည့္ျခင္း

• အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို မည္သုိ႔ဖြြဲ႕စည္းမည္နည္း။
• ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရေအာင္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းေရးဆြဲျခင္း

• မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္သို႔ပုံၾကမ္းေဖာ္မည္နည္း။
• ျပႆနာကို ပုိမုိထိေရာက္ေအာင္မည္သုိ႔ ဦးတည္မည္နည္း။
• တာ၀န္ခံမႈဆက္ဆံေရးကို မည္သုိ႔ေျခရာခံမည္နည္း။

အေျဖရွာျခင္း

• ေမးခြန္းမ်ားကို မည္သုိ႔ျပင္ဆင္မည္နည္း။
• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သုိ႔စုေဆာင္းမည္နည္း။

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားရွာ အသုံးျပဳျခင္း

• ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္ရလဒ္မ်ားကို မည္သုိ႔ ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာမည္နည္း။
• ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို မည္သုိ႔ဖမ္းဆုပ္ၿပီး ေကာက္ခ်က္ဆြဲမည္နည္း။ 
• အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမည္သုိ႔ ေဖာ္ထုတ္မည္နည္း။ 

မွန္ကန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို မည္သုိ႔တင္ျပမည္နည္း။
• ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို ခုိင္လုံေအာင္မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ထိေရာက္ေအာင္မည္သုိ႔ ေဆာက္ရြက္မည္နည္း။ 
• ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအစီရင္ခံစာစတင္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။
• တာ၀န္ခံမႈကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ မီဒီယာႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္၊ ဘယ္လုိထိေတြ႕မည္နည္း။

အေျပာင္းအလဲကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

• အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးေပးသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို မည္သုိ႔လုပ္မည္နည္း။ 
• မဟာမိတ္မ်ားဖန္တီးျခင္း။



43

အစိုးရတို႔မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 

ခံမဟုတ္သည့္အရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၏က႑မ်ိဳးစံုတို႔မွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ 

ႀကီးၾကပ္ေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ အစရွိသူတုိ႔ကဲ့သို႔ ေသာဝန္ေဆာင္မႈ 

ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ တြန္းအားေပးရန္အာဏာရွိသူမ်ားအ 

ၾကား မဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ပံ့ပိုးေပးရန္ ေကာင္းေသာအေနအထားတြင္ ရွိသင့္သည္။ ထို 

လႊမ္းမိုးမႈေပးႏိုင္ေသာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အႀကံေပးအဖြဲ႕၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 

အေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

အေျပာင္းအလဲသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ရလဒ္တစ္ခုတည္းမွသာ ျဖစ္ေပၚလာ 

မည္မဟုတ္ဘဲ စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ 

တို႔အၾကား အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ျဖင့္လည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပို႔ျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္မြမ္းမံမႈမ်ား 

ကုိမည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္မည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တူညီသည့္သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 

ေနရာႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အမ်ား 

ျပည္သူ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကက႑ဝန္ ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ အျခား အက်ိဳးသက္ေရာက္ 

သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈအား မလြဲမေသြတိုးတက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ 

၎သည္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုဖန္တီးေပးသည္။

၃.၁.၁။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ခ်မွတ္ပံု

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုခုု၏ေနာက္အဆင့္မွာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ျဖစ္ 

သည္။ ေျဖဆိုရမည့္ ပဓာနက်ေသာေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အဘယ္ေၾကာင့္ 

လိုအပ္သနည္းဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက မည္သူ႔ကို ရည္ရြယ္သနည္း။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ႏွင့္မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္မည္နည္း။ စတင္ေဆာင္ 

ရြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိုရန္အတြက္ ပဏာမအႀကံ 

ဉာဏ္ရယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ -

• လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အေရးတႀကီးဆုံးစိုးရိမ္မႈေတြက ဘာေတြလဲ။

• ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္ႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအားလုံးကိုစုေပါင္းၿပီး 

အသုံးျပဳရန္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္သူေတြက  အေကာင္းဆုံးအေနအထားတြင္ ရိွသနည္း။

• ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏တာဝန္မ်ားအား ပို၍ 

ေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီတာဝန္ခံမႈအေပၚ အကဲ 

ျဖတ္ျခင္းသည္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးႏိုင္မည္နည္း။

• အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားအား တာဝန္ခံယူေစရန္အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈက ေတာင္း 

ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႔ အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္နည္း။
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• ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ဆက္သြယ္ရာတြင္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားက 

အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ႏိုင္မည္နည္း။

• ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးရန္ မည္သည့္အခ်ိန္က 

အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။

ေယဘုယ်မွ သီးျခားတစ္ခုခ်င္းစီသို႔၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွ 
ျပႆနာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဆီသုိ႔

ယခုအခ်ိန္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၌ သူတို႔စုိးရိမ္သင့္သည့္အေၾကာင္းအရာ 

မ်ားႏွင့္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကုိ ေမာင္းႏွင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

အယူအဆတစ္ခု ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာသည္ ပို၍အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။ 

မည္သည့္အရာသည္ အလုပ္မျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္အရာ လိုအပ္ေနသနည္း။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိုသုိ႔ေသာစိုးရိမ္မႈမ်ားဆုိသည္မွာ တရားမဝင္မဟုတ္ဘဲအေျခခ် 

ေနထိုင္မႈတစ္ခု၌ ေသာက္သံုးေရမရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပမက်တက်ေနရာမ်ားတြင္ 

အညစ္အေၾကးအစိုင္အခဲမ်ား စုပံုေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရေထာက္ပံ့သည့္ေက်ာင္း

မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူဝန္ 

ေဆာင္မႈေပးပို႔ျခင္းတြင္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္တစ္ခုအား ရည္ညႊန္းသည္။

ပံု ၄ - ေယဘုယ်မွ သီးျခားတစ္ခုခ်င္းစီသုိ႔

စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

• ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ေမာင္ႏွင္သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈက ဘာလဲ။

ျပႆနာကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း

တာ၀န္ရွိသူကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း

ေတာင္ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း
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  ဇယားကြက္ ၉ စိုးရိမ္ပူပန္မ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္မႈ

စုိးရိမ္မႈဆုိသည္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအေပၚ 

အဆုိးျမင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္စြာအလုပ္လုပ္ေနသည္ဟုမျမင္ျခင္းကို ဆုိလိုၿပီး၊ 

ျပႆနာဆုိသည္မွာ စုိးရိမ္မႈ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ရိွေသာ ထိေတြ႕၍ရသည့္ သက္ေရာက္ 

မႈျဖစ္ေစ ေသာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။  ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ခုရွိ ရပ္ကြက္ 

တစ္ခုမွ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ဘံုပိုင္ေခါင္းမ်ားမွ အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ 

ေရမ်ားထြက္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ႏိုင္သည္။ ၎သည္ ၄င္းတို႔၏စိုးရိမ္မႈ 

ျဖစ္သည္။ ေရအရည္အေသြးညံ့ျခင္း၏ ဇာစ္ျမစ္ရွိ ျပႆနာမ်ားထဲတြင္ ပိုက္အားျပဳျပင္ 

ထိန္းသိမ္းမႈမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ၎အားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 

ကပင္ အစီအစဥ္မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘတ္ဂ်က္မရွိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ 

ျပႆနာမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈတြင္ - မည္သူကတာဝန္ရွိၿပီး မည္သူ႔အေပၚတာဝန္ရွိ 

သည္တို႔ေပၚ ဤေလ့က်င့္ခန္းက အာ႐ံုစိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၃.၁.၂။ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕  ဖြဲ႕စည္းပံု

စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏အခန္းက႑သည္ လုပ္ငန္းစဥ္အားခ်မွတ္ရန္ အဓိက 

က်ေသာ္လည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကုိ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤ 

အဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာအလုပ္အားလံုးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသြားမည္ 

ျဖစ္ၿပီး သုေတသနကုိေဆာင္ရြက္ကာ၊ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေရးကိုဦးတည္သည့္ လုပ္ 

ငန္းစဥ္အား ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးအေနအထားအေနႏွင့္ အဖြဲ႕ 

ထဲတြင္  သက္ေသျပလုိ႔ရ သည့္ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈမ်ား၊ သုေတသနလုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္မ်ား၊ 

ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္မႈရွိ 

သည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ ေအာင္ျမင္သည့္အဖြဲ႕တစ္ခုဆုိသည္မွာ မ်ားေသာ 

အားျဖင့္ မတူညီသည့္ပညာရပ္မ်ား၊ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားႏွင့္ က်ား/မဆ္ိုင္ရာ စသည္ 

တို႔မွလူမ်ား အားကို အတူတက်ေဆာင္က်ဥ္းလာႏုိင္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ 

သက္ဆုိင္ရာပညာရပ္နယ္ပယ္အလုိက္ ပါဝင္ၾကသည့္အဖြဲ႕

စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ပညာရပ္နယ္ပယ္အလုိက္ပါဝင္ၾကသည့္အဖြဲ႔တစ္

ခုအားဖြ႕ဲစည္းရန္ ရည္ရြယ္သင့္သည္။ အဖြ႕ဲသည္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုိအပ္သည့္ကၽြမ္း 

က်င္မႈမ်ားရွိထားသင့္ၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေထာက္ 

အကူျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ပံ့ပိုးေပးသြားႏိုင္မည္။ ပညာရပ္နယ္ပယ္တစ္ခုႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္သည့္အဖြဲ႔တစ္ခုသည္ ကြဲျပားေသာအျမင္မ်ားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အထိအခိုက္ 
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မခံသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းမ်ားအား ခ်န္လွပ္မထားခဲ့ေစရန္  

ျပည့္စံုက်ယ္ ျပန္႔သည့္အျမင္တစ္ခုကိုလည္း ေပးႏိုင္မည္။

အဖြဲ႕အတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား စီစဥ္ရန္နည္းလမ္း

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဖြဲ႕၏ဖြဲ႕စည္းမႈအား စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ကိုယ္

တိုင္တုိ႔က ဆံုးျဖတ္မႈေပးသင့္သည္။ အေကာင္းဆံုးအေနအထားမွာ ဆန္းစစ္ေလ့လာ 

ေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ လက္ဝယ္တြင္ရွိသည့္ ပစၥည္းႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ႏွစ္ခုစလံုး 

အား ထိေရာက္စြာႏွင့္ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ၄င္းတို႔၏ ေဆာင္ 

ရြက္မႈအားလံုးသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ဦးတည္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေစစရန္ ရည္ရြယ္ 

သင့္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္သုေတသနျပဳလုပ္ရန္တို႔အတြက္ တာဝန္၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုအေျချပဳ 

၍ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုခြဲေဝသင့္သည္။ နားလည္မႈလြဲျခင္းကို ေရွာင္ 

ရွားၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္မ်ား၏ စုေပါင္းညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ 

ရြက္မႈ အက်ိဳးရလဒ္ကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကပင္ 

ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္စီမံခန္႔ခြဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕ (အခန္း ၃.၂.၁ အား ၾကည့္ရန္) မ်ား 

အၾကားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးထားရွိရန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဖြဲ႕ 

အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ အဖြဲ႕အေနႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားဖလွယ္ရန္အတြက္ ပံုမွန္

အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေနရာထားရွိရမည္။ ထုိ႔အျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 

သတ္မွတ္ထားသည့္ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုစီတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ

အျခား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈထားရန္လိုအပ္ၿပီး အျခားပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ 

သူအားလံုးထံသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား အဆက္မျပတ္စီးဆင္းျခင္းကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း 

သည္ တူညီသည့္ဦးတည္ခ်က္မ်ားရရွိေစျခင္းကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ယူျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတေလွ်ာက္တြင္ စဥ္ဆက္ 

မျပပတ္သင္ယူျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ 

ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိရမည့္အျပင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာခြင့္ႏွင့္ လုိအပ္သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ မီးေမာင္းထိုးျပပိုင္ခြင့္တို႔ ေပးရမည္ျဖစ္ 

သည္။ အေကာင္းဆုံးအေနအထားမွာ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္တုိင္းတြင္ မည္သည့္အရာ 

မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး မည္သည့္အရာမ်ားသည္ ထပ္မံမြမ္းမံႏိုင္သည္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြး 
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ရန္အတြက္ အဖြဲ႕အတြင္း ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းပါဝင္သင့္ၿပီး၊ ထိုမွသာလွ်င္ 

ပူးေပါင္းသင္ယူမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာ 

မႈမွ မည္ကဲ့သို႔သင္ယူႏုိင္သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္မႈမ်ားအား အခန္း 

၃.၉ တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

၃.၁.၃။ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲပံု

အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္ၿပီးကုန္က်စရိတ္မ်ားႏိုင္သလို 

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာတုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း 

ထိကုဲသုိ့႔ပင္ျဖစသ္ည။္ ဆန္းစစ္ေလလ့ာမႈမျပဳလပုမ္ ီစတင္ေဆာငရ္ြကသ္မူ်ားႏငွ္ဆ့န္းစစ ္

ေလ့လာသူမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္မွတ္တိုင္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးနည္း ဗ်ဴဟာမ်ား၊ 

အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ဘတ္ဂ်က္တို႔ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းအစီ 

အစဥ္တစ္ခုကုိ သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ရရွိႏိုင္သည့္အရင္း 

အျမစ္၏ ပမာဏသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏နက္႐ိႈင္းမႈ အတုိင္းအတာအေပၚ သက္ 

ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုအား အေသးစိတ္ၾကည့္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ 

ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခကုန္က်စရိတ္လည္း ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္ -

• ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အတြင္း လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊

• ေလ့လာမႈ သို႔မဟုတ္ ကြင္းဆင္းခရီးမ်ား

• အစည္းအေဝးကုန္က်စရိတ္မ်ားအပါအဝင္ အႀကံေပးတိုင္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ 

• ဆက္သြယ္ေရးတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ရရွိႏိုင္သည့္လူသားႏွင့္ ပစၥည္းအရင္း 

အျမစ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ လုပ္ငန္းစဥ္အား စီစဥ္ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္း 

ျပည့္ဝေစရန္အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲမ်ားအား တည္ရိွေနၿပီးေသာ အသိပညာ 

မ်ားအေပၚတည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး၊ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းျပဳလုပ္ထားသည့္ သုေတ 

သန အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားမွထုတ္လုပ္ထားေသာစာရင္းအင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ 

တကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံအလိုက္အစီရင္ခံစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအသိ 

ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားက ျပဳလုပ္ထားသည့္ သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္း 

မ်ားပါဝင္သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရျခင္းမရွိေသးေသာအေၾကာင္း 

အရာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္သြား 

ရန္အတြက္ အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္သည္။ 
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ကုန္က်စရိတ္ တိုးေစသည့္အရာမ်ား

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ၎၏ဘတ္ဂ်က္အား အၿပီးသတ္ရန္အတြက္ စတင္ေဆာင္ 

ရြက္သူမ်ားႏွင့္ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တို႔သည္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ကုန္က်စရိတ္ကို 

တုိးေစႏိုင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 

ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအထဲတြင္ -

• ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည့္ အႀကံေပးမ်ားအေပၚ အလြန္အကၽြံမွီခိုျခင္း၊

• ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈႏွင့္စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား အႀကိမ္မ်ားစြာျပဳလုပ္ျခင္း၊

• ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အတြင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အႀကံေပး

အဖြဲ႕မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊

• အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈပံုစံအားလံုးတုိ႔ ပါဝင္သည္။

စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူ ႏွစ္ဘက္စလုံးအေနႏွင့္ ျပႆနာ 

မ်ားအား ေစာလ်င္စြာေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ လုိအပ္သလို ျပင္ဆင္သြားရန္ 

အတြက္ အေနအထားေကာင္းတြင္ ရွိၾကသည္။

ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့က်ေစသည့္အရာမ်ား

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ဘတ္ဂ်က္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ေတြ႕က်သည့္အႀကံ 

ဉာဏ္တစ္ခုရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အလားအလာေကာင္းသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေအာက္ 

ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  ရွိေနေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ႐ံုးအတြင္း ျပန္လည္ 

သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္ -

• ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအတြက္ တာဝန္မ်ားရွိေသာ အစိုးရဌာနမ်ား၊

• တကၠသိုလ္သုေတသနဌာနမ်ားႏွင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား၊

• ထိန္းညိႇေပးျခင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

• ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းအင္းေအဂ်င္စီမ်ား၊

• မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsman) ၏ ႐ံုးမ်ား၊

• အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

• အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

• ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးေဆာင္ရြက္မႈ

မ်ား၊

• လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈညႊန္းကိန္း (Human Development Index) ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံ 

တကာေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးယႏၱရားမ်ား၊
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• ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ေစာင့္ၾကည့္ 

ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွင့္ညီမွ်သည့္ လူသားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ 

အာဖရိကတရား႐ုံးႏွင့္ေကာ္မရွင္ ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသအတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေထြ 

ေထြသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

• ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အထူးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေအာက္ရွိ သီးျခားလြတ္ 

လပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္

• အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢအစည္းေဝးမ်ား 

တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ေၾကညာစာတမ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံတကာသေဘာ 

တူညီခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္အားဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ကနဦးစူးစမ္းမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္သြားသင့္သည္။ ပူးတြဲ ၁ တြင္ပါသည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္းသည္ လုပ္ငန္းအစီ

အစဥ္ႏွင့္အခ်ိန္ဇယားတစ္ခုအတြက္ အေျခခံဥပမာတစ္ခုေပးသည္။ 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းတြင္ အေရးႀကီးသည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ 

ဆက္သြယ္ေရးကုိ အာ႐ံုစိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ 

ေလ့လာမႈ၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ရန္လိုအပ္မည္။ ထိုအထဲတြင္ 

ပါဝင္ႏိုင္သည္မွာ -

• အႀကံေပးအဖြဲ႕၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံ အခ်က္အလက္မ်ား အဆက္မျပတ္ေပးပို႔ျခင္း၊

• သက္ဆုိင္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ဝန္ 

ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဝန္ထမ္းမ်ားအား ပံုမွန္အေသးစိတ္ 

ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊

• ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံုမွန္သတင္းလႊာမ်ား ထုတ္ေဝျခင္း၊

• အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ အေရးႀကီးပုဂၢဳိလ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္း၊

• သင့္ေတာ္လွ်င္ လူထုအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ တေျပးညီခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္

• ဘေလာ့မ်ား၊ Twitter ၊ Instagram ႏွင့္ အျခားမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားသည့္ လူမႈမီဒီယာေနရာမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ 

သစ္မ်ား တင္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

မူဝါဒၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈတို႔ ရွိေစရန္ 

အတြက္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ ပစ္မွတ္ထားသည့္ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေဆြးေႏြး

မႈမ်ားႏွင့္ဖလွယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ထိေတြ႕မႈရွိရန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားက ႀကိဳး 
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ပမ္းသင့္သည္။ အေျခအေနအရ ဆန္းစစ္ေလ့ 

လာသူမ်ားသည္ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ 

အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 

အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားအေနႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စတင္ကမ္း 

လွမ္းရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။ ထိုသုိ႔ 

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 

အညီ တာဝန္ခံမႈကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ 

အတြက္ အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားၿပီး လုပ္ႏိုင္ 

စြမ္းရည္ႏွင့္ ေနရာမ်ားရွိမွသာလွ်င္ အဓိပၸာယ္ 

ျပည့္ဝမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္အဖြဲ႕ 

အေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပို႔ျခင္းကို ပိုမိုေကာင္း 

မြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈ 

မ်ားႏွင့္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အုပ္စုမ်ား သို႔ 

မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရထိန္းညိႇေရးေအဂ်င္စီ 

မ်ား သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ စံုစမ္း 

တင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (ombudsman) ၏ 

႐ံုးတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည္။ 

ဆက္စပ္မႈရွိၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္ 

မႈမ်ားအေပၚ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားက သေဘာ 

တူညီခ်က္ရယူႏုိင္ၿပီး ထိုအထဲတြင္ အေသး 

စိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အၿပီးသတ္အစီရင္ 

ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး 

အခ်ိန္တြင္ ေဒသအဆင့္အမ်ားျပည္ သူအေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အသိပညာ 

ဖလွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ပူးတြဲ၍ျပဳလုပ္သြားႏုိင္သည္။ အၿပီးသတ္အစီ

ရင္ခံစာမ်ားပံုႏွိပ္ျခင္းကို အခ်ိန္ကိုက္ၿပီး အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ျပဳလုပ္ 

သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အဖြဲ႕သည္ မီဒီယာဌာနတစ္ခုႏွင့္လည္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္အေနႏွင့္ 

အတူတကြေဆာင္ရြက္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ၿပီး ဤေနရာတြင္လည္း ၎သည္ ျဖစ္ 

ႏိုင္႐ံုတစ္ခုတည္းကိုသာ စဥ္းစားရမည္မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ဘက္စလံုးအတြက္ သင့္ေတာ္ရ 

ဆုိရွယ္ဒီယာအသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ဆန္းစစ္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ား အေနႏွင့္ 

Twitter၊ Facebook ႏွင့္ Instagram တို႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ 

ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားကို ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ေရး 

မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနႏွင့္ အသံုး 

ျပဳရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည္ 

သီးျခား အသံုးျပဳပုံႏွင့္သီးျခားပရိသတ္ ကိုယ္စီရွိၾက 

သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားသည္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ 

ပရိသတ္မ်ားအား အသိပညာမ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္ 

မ်ား အဆက္မျပတ္ရရွိေစသည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာခ်န္

နယ္မ်ားသည္ပြဲမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းထုတ္ 

ျပန္ခ်က္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အသုံးဝင္သကဲ့သို႔ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ 

အား အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ 

မွတ္သားရန္အေရးႀကီးသည္မွာ ဆိုရွယ္မီဒီယာအား

အသုံးျပဳျခင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္ေစၿပီး သီးျခားေနရာ 

တစ္ခုအတြက္ အသိပညာလည္း လုိအပ္သည္။ 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ယခင္အေတြ႕အႀကံဳရွိလွ်င္ႏွင့္ 

ပရိသတ္ရွိလွ်င္တို႔အျပင္ ဆုိရွယ္မီဒီယာအား ပိုမုိ 

က်ယ္ျပန္႔သည့္ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု၏ 

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အေနႏွင့္အသံုးျပဳလွ်င္ ဆုိရွယ္ 

မီဒီယာအား အသုံးျပဳျခင္း၏တန္ဖိုးသည္ ပို၍ျမင့္ 

တက္လာမည္။
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မည္ျဖစ္သည္။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ယူဆခ်က္မ်ားထဲတြင္ မွတ္တိုင္အျဖစ္အပ်က္ 

မ်ားအား သီးျခားအစီရင္ခံျခင္းမွစၿပီး ေနာက္ဆံုးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အား သတင္းတင္ဆက္မႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါက ဆြဲထုတ္လုိ႔ရသည့္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား 

ပံုႏွိပ္ျခင္းအထိပါဝင္သည္ (အခန္း ၃.၇ အား ၾကည့္ရန္)။ 

  ဇယားကြက္ ၁ဝ ေအာင္ျမင္သည့္ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ ဥပမာတစ္ခု - Democratic Audit   

  UK ႏွင့္ The Guardian*

Democratic Audit UK ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Dr Stuart Wilks-Heeg 

အား ၎တုိ႔၏ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအေၾကာင္း ေမးသည့္အခါတြင္ - "ဆန္းစစ္ 

ေလ့လာမႈကုိ အြန္လိုင္းေပၚမွာ တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး 

ဝဘ္ဆုိဒ္မီဒီယာျဖစ္တဲ့ ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာရဲ႕ သီးသန္႔သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အေနနဲ႔ 

စတင္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းေဖာ္ျပမႈနဲ႔ အခ်ိန္ကိုက္ၿပီး အဓိကက်ေသာ 

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ ဘေလာ့ဂါမ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ပညာ 

ရပ္နယ္ပယ္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြထံ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၁ဝဝ အား ပံုႏွိပ္ၿပီး 

ေပးပို႔ခဲ့တဲ့အျပင္ အဲဒီအုပ္စုမ်ားေတြက ေနာက္ထပ္ပုဂၢိဳလ္ ၁ဝဝ ထံကိုလည္း PDF 

အီလက္ထရြန္းနစ္ေကာ္ပီမ်ားအေနနဲ႔ ေပးပုိ႔ခ့ဲပါတယ္။ ဒါအျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆန္း 

စစ္ေလ့လာမႈအေၾကာင္း ေရးသားဖုိ႔အတြက္ ထိပ္တန္းဘေလာ့မ်ားႏွင့္ ဘေလာ့ဂါ 

ေတြကုိ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့တဲ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုယ္တိုင္လည္း blog post ေတြကို 

ယူေကရဲ႕ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရး/မီဒီယာ ဝဘ္ဆုိဒ္အခ်ိဳ႕မွာေရးသားခဲ့ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ 

တဲ့ ဆုိရွယ္ဒီယာစည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္" (Dr Stuart 

Wilks-Heeg ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပြဲမွ 

ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္)။ 

ထုိဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ေဆာင္းပါးသည္ ဂါးဒီးယန္း 

ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ၂၄ နာရီအတြင္း လူဖတ္အမ်ားဆုံးေဆာင္းပါးျဖစ္သည့္အျပင္ Facebook 

(shared အႀကိမ္ေရ ၁,၄ဝဝ ရွိသည္) ႏွင့္ Twitter (၇၇၇ ႀကိမ္ tweet လုပ္ခံရသည္) 

တို႔ေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္မ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။ တိုင္းမမ္ဂၢဇင္းအပါအဝင္ အျခားမီဒီယာဌာန 

မ်ားကလည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈစတင္ျခင္းသတင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အေရးႀကီးဆံုး 

မွာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ ၎၏ပစ္မွတ္ပရိသတ္ထံ ေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယူေက၏ 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

* ‘How Democratic is the UK? The 2012 Audit’ အစီရင္ခံစာအား ၂ဝ၁၂ 

ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ Democratic Audit UK က ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 
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ထိုအစီရင္ခံစာသည္ International IDEA ၏ ဒီမုိကေရစီေရခ်ိန္ (SoD) ဆန္းစစ္ေလ့ 

လာမႈ မူေဘာင္အေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤလမ္းညႊန္တြင္ ပါဝင္သည့္ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ မူေဘာင္အတြက္လည္း SoD က လႈံ႔ေဆာ္အားေပးခဲ့သည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုမိုသိရွိရန္အတြက္၊ <http://www.idea.int> အား ၾကည့္ 

ပါ။

ရန္ပံုေငြရွာျခင္း

နည္းပညာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိက 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ 

ျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား စိတ္ဝင္စားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားအေနႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တိုင္က်ခံရန္မွာ အေကာင္းဆုံးအခင္း 

အက်င္းျဖစ္ေပမည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၏ေကာင္းေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ ၄င္းတုိ႔ကိုယ္

တိုင္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ 

ေထာက္ခံမႈပိုမိုရရွိႏိုင္ေျခ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 

လက္ေတြ႕တြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အသံုးျပဳရန္အလားအလာရွိသူမ်ားတြင္ 

အျခားေငြေၾကးဆိုင္ရာဦးစားေပးမႈမ်ား ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ၌ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ပါဝင္ႏိုင္ေသာ အုပ္စု 

မ်ားအေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္အား ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အလား 

အလာရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ ဥပမာအေနႏွင့္ -

• ဘက္ေပါင္းစံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ား၊

• ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီမ်ား၊

• အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

• ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကက႑ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

• သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsman) ၏ ႐ံုး 

သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီကဲ့သို႔ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း၏ တာဝန္မ်ား၏ 

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ ရန္ပံုေငြရွာ 

ရန္ လိုအပ္ေကာင္းမွ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္လွ်င္ စတင္ေဆာင္ရြက္သူ

မ်ားႏွင့္ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈအား ရွာေဖြသည့္အခါ 

တြင္ ႏိုင္ငံေရးဟန္ခ်က္ညီမႈကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အလားအလာရွိသည့္ ရန္ပံုေငြ 

ေထာက္ပံ့သူအခ်ဳိ႕သည္ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္မႈရွိ 
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ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတြင္ သူတို႔၏ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

ေမးစရာေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ မွတ္တုိင္မ်ား : ႀကဳိ္တင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 

• ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း

• ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း

• လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ အေသးစိတ္ေရးဆြဲျခင္း

၃.၂။ အားျဖည့္ျခင္း

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကုိဖြဲ႕စည္းပြဲ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးရန္ပံုေငြမ်ား ရရွိၿပီး 

သည့္အခါတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားနာက္ဆုတ္ၿပီး ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကုိ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား ေစမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

သည္ သူတုိ႔ခ်ည္းသက္သက္ မလုပ္သင့္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ဆန္းစစ္ 

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ စစ္မွန္ 

စြာေဆာင္ရြက္ကာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အာဏာႏွင့္လႊမ္းမုိးမႈရိွသည့္ အဓိကပုဂၢိဳ လ္ 

မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အႀကံေပးအဖြဲ႕အေန 

ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၎၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားေဆြးေႏြးရန္အတြက္ 

ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားထုိင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ပ့ံပုိးမႈေပးသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏုိင္သည္။ 

အႀကံေပးအဖြဲ႕သည္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပါထားရွိသည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 

တမိ္း ညြတမ္ႈမ်ား၏ အစစအ္မနွမ္်ဳိး ကြစဲုလံငမ္ႈကု ိစအံားျဖင္ ့ကုယိစ္ားျပဳေပးသင့္ေပသည။္ 

ဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ က်ား-မဆိုင္ရာ၊ အသက္၊ လူနည္းစု သို႔မဟုတ္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 

အေနအထား၊ လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ ၿမိဳ႕ျပ သို႔မဟုတ္ ေက်းလက္တြင္ေနထုိင္မႈ၊ လူတန္းစား၊ 

တိုင္းရင္းသား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအေျချပဳသည့္ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာႏွင့္ မသန္မစြမ္း 

မႈတို႔အေပၚမူတည္၍ ဝန္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းရာတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိျခင္းမွ ေဘးဖယ္ခံ 

ထားရသူမ်ား၏အျမင္မ်ား ပါဝင္ေစရမည္။ 

၃.၂.၁။ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု

အႀကံေပးအဖြဲ႕တြင္ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္ ၃ ခုကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 

တာဝန္ရွိၿပီး၊ ၎တို႔မွာ -

(၁) ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဖြဲ႕အား တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ (၂) 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ရလဒ္မ်ားအား ေျပာင္းလဲမႈကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားထံ ေပးပို႔ 
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ရန္ႏွင့္ (၃) လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ အႀကံဉာဏ္ေပးရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုတာဝန္ ၃ ခု တိုကုိ 

ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကုိ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ ၾသဇာ

လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသင့္သည္။ ၎တို႔သည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ 

မႈ၏ ရလဒ္မ်ားအား အသံုးျပဳရန္အလားအလာရွိသူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ပိုမို 

ေကာင္းမြန္လာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား တြန္းအားေပးႏုိင္သည့္ 

အာဏာရွိသူမ်ား ပါဝင္သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအား တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ 

အႀကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံး 

သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးတိမ္းညႊတ္မႈမ်ားထဲမွအဓိကအက်ဆုံးသူမ်ား စံအားျဖင့္ထင္ဟပ္ရ 

မည္။ ၄င္းတုိ႔ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ လႊမ္းမိုးမႈသည္ မွန္ကန္သည့္အဆင့္ႏွင့္မွန္ကန္သည့္အက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ အလားအလာပို၍ မ်ားသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ား၊ 

အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔အၾကားႏွင့္ အလားအလာရွိသည့္ရန္ ပံုေငြေပးသည့္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား 

အၾကား ေကာင္းေသာဆက္ဆံေရးရွိျခင္းသည္ အခ်ိန္ကိုက္တိုးတက္မႈျဖစ္ေစည္။ ဆန္း 

စစ္ေလ့လာမႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာႏွင့္ ႐ႈေထာင့္စံုလင္စြာျဖင့္ ဦးေဆာင္ 

သည္ကိုအာမခံရန္  ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအဆင့္မွထြက္ေပၚလာေသာရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္

သည့္ အလားအလာရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားစီစဥ္ရာတြင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕သည္ ဆန္း 

စစ္ေလ့လာေရးဖြဲ႕ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ပါဝင္သင့္သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွ ထြက္ေပၚလာ 

သည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အႀကံေပးအဖြဲ႕တြင္တာဝန္ရွိသည္။ အႀကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆန္း 

စစ္ေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕တို႔သည္ မိမိတုိ႔၏ဆက္ဆံေရးအား မည္ကဲ့သုိ႔တည္ေဆာက္မည္ 

ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အႀကံေပးအဖြဲ႕၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေန႔စဥ္ထမ္းေဆာင္ရသည့္ 

တာဝနဝ္တရၱားမ်ားေၾကာင္ ့ဆန္းစစ္ေလလ့ာေရးအဖြဲ႕အေနႏငွ္ ့အဖြဲ႕ဝငမ္်ားႏငွ့္ေဆြးေႏြး 

ရန္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည့္အခ်ိန္ကို မည္ကဲ့သို႔အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်မည္ကို 

သတ္မွတ္ရမည္။ ပူးတြဲ ၂ တြင္ပါသည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္းထဲတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 

ေရွ႕ဆက္သြားရန္အတြက္ ထိုမရွိမျဖစ္ျဖစ္သည့္ အုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား ေအာင္ျမင္သည့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုပံုေဖာ္ရန္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးထားသည္။

၃.၂.၂။ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ပံု

ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈအရွိဆုံးမွာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဝန္ 

ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၄င္္း၏အေနအထားမ်ားႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားအတြက္ 

ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈ
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တုိ႔သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ရလဒ္မ်ားက ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ 
ရွိႏိုင္ေျခကို ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔သည္ ၾသဇာ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခလမ္းေၾကာင္းအားလံုးကို စူးစမ္းသင့္သည္။ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ 
ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုမွာ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ေဝငွျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိစုံစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (ombudsman) 
၏ ႐ုံးမ်ား၊ အျမင္ဆ့ုံးအာဏာပုငိ ္စာရင္းစစအ္ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ 
ထိန္းညိႇေရးအာဏာပုိင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက က႑ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ား၏သက္ဆိုင္သည့္အုပ္စုမ်ား စသည္တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ အဓိက 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚ 
မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း အေပၚလႊမ္းမိုးမႈျပဳ 
လုပ္ႏိုင္သည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမဆိုသည္ အႀကံေပး 
အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈတို႔အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ 

အေထာက္အကူမ်ားျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္မႈ

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားအားအသံုးျပဳရန္ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ၿပီး အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ပို၍ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိလာေအာင္ 

ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ အျမင့္မားဆံုးထိေတြ႕မႈႏွင့္ ၾသဇာ 

လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရရွိရန္အတြက္ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အခ်ိန္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထား 

ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာအခ်ိန္မ်ားဆုိသည္မွာ အေထြေထြေရြး 

ေကာက္ပြဲ၊ တိုင္းျပည္မူဝါဒျပင္ဆင္သည့္အခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ ငါးႏွစ္အစီအစဥ္ၿပီးဆုံးခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ သု႔ိမဟုတ္ 

ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ထံ ႏိုင္ငံအလိုက္အစီရင္ခံ

စာတင္သြင္းခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ အလားတူေဒသဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခ်ိန္ - ဥပမာ 

အားျဖင့္ တုိင္းျပည္အတြင္း က်ား-မဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခ်ိန္တို႔ျဖစ္သည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေနရာမ်ားအား 

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားအား ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ 

ထားသည္ -

• ဝန္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ မူဝါဒအား အနာဂတ္ 

တြင္အကဲျဖတ္ၿပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ရွိပါသလား။ ျပႆနာကိုဆက္လက္ၿပီးအေျခ 

အတင္ေဆြးေႏြးေနပါသလား၊ ေရဒီယိုထုတ္လႊင့္မႈမ်ားအပါအဝင္ မီဒီယာ၏ အာ႐ံုစိုက္မႈ 

ဆက္လက္ ရရွိေနပါသလား။  
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• အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕၊ တာဝန္ရိွသည့္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ သုိ႔မဟုတ္ 

လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အုပ္စုမ်ားအေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ 

ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အဆက္မျပတ္တုိက္တြန္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ရိွပါသလား။ သုိ႔မဟုတ္ 

စတင္ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေနရာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အခက္အခဲ 

မ်ားစြာရွိေစမည့္ လံုးဝနီးပါးတိတ္ဆိတ္ေနသည့္အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါသလား။

• ႏုိင္ငံဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္က႑အစီအစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ 

မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ပိုမိုသီးျခားက်သည့္အစီအစဥ္တစ္ခုအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ 

ရွိပါသလား။ မၾကာေသးေသာအနာဂတ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပန္လည္ 

သံုးသပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္သည့္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ 

ရန္ရွိပါသလား။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsma) 

၏ ႐ံုး သုိ႔မဟုတ္ အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းတို႔က စီစဥ္ထားသည့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ရွိပါသလား။

• ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားထံ တုိင္းျပည္အလုိက္အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္ 

အေရးေကာင္စီ၏ အထူးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္ရွိ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္လူ႔အခြင့္အေရး

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာရန္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွင့္ညီမွ်သည့္ ထုိဝန္ေဆာင္ 

မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဒသအတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ 

ရွိပါသလား။

• လာမည့္ ၂ ႏွစ္တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု က်င္းပရန္ရွိပါသလား။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒပုိင္းဆုိ္င္ရာ လႈံ႕ေဆာ္တုိက္တြန္းျခင္းတုိ႔၏ 

အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္မႈသည္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား လက္ 

ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈကိုေဇာင္းေပးသည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္အတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆန္း 

စစ္ေလ့လာမႈတေလွ်ာက္တြင္ ထိေတြ႕ႏိုင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရရွိရန္အတြက္ အဖြဲ႕ 

အေနႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားထိန္းညိႇသြားရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုစတင္ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ 

ေနရာမ်ားအား အာ႐ံုစိုက္ျခင္းသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏သက္ေရာက္မႈအား မ်ားစြာ 

တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

  ဇယားကြက္ ၁၁ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျခင္း 

႐ႈေထာင့္အားလံုးကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားေစရန္အတြက္ အတိုခ်ဳပ္အေသးစိတ္ 

ရွင္းလင္းမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ၿပီး ခုိင္လုံေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳလုိသည္။ ဥပမာ 

အားျဖင့္ အဓိကမွတ္တိုင္မ်ားေရာက္ရိွၿပီးသည့္အခါတြင္ ျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ားၿပီးထူ
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ထဲသည့္သင္ယူမႈကိရိယာမ်ားအစား တုိက္႐ိုက္ဦးတည္ၿပီးသြားသည့္ စာသားမ်ားကို 

သာ အသုံးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဆိုသည့္အယူအဆအေပၚ ၎အားတည္ေဆာက္ထား 

ျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ မွတ္တိုင္မ်ား : အားျဖည့္ျခင္း

• အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း

• အသံုးျပဳသူမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဆန္းစစ္ေလ့လမႈရကုိအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္ 

အလက္မ်ားအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထည့္သြင္းျခင္း

၃.၃။ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းေရးဆြဲျခင္း

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဖြဲ႕ႏွင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔သည္ ၎တုိ႔၏သက္ဆိုင္ရာတာဝန္

ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အတူ ဤအဆင့္တြင္ နည္းနာေဗဒ၏နည္းပညာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား 

စတင္အသံုးျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ တာဝန္မွာ အဓိက 

ျပႆနာမ်ားအားေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မည္သူကတာဝန္ရွိ 

သည္ႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈရွိျခင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္တုိ႔အတြက္ 

မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ပုံၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ျဖစ္သည္။ 

၃.၃.၁။ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ေရးဆြဲျခင္း 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈ၏မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္အေသး 

စိတ္ေရးဆြဲရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တစ္ခုတြင္ 

မည္သူက မည္သည့္အရာကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ရမည္ကို သတ္မွတ္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ေမးခြန္းမ်ားအား ဂ႐ုတစိုက္ျဖင့္ ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္ -

• က႑၏ဦးစားေပးမႈမ်ားအားခ်မွတ္ရန္ မည္သူ႔တြင္အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ လႊမ္းမုိးမႈရိွသနည္း 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကုိ မည္သူကျပဳလုပ္သနည္း၊ သို႔မဟုတ္ 
ဘတ္ဂ်က္အား ခြဲေဝျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သနည္း။ 
(အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း)

• ဝန္ေဆာင္မႈ၏ထိန္းညိႇေရးမူေဘာင္အား မည္သူက ဆံုးျဖတ္သနည္း။ (မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း)
• ထိစုည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္းႏငွ္ ့ဘတ္ဂ်က္အားအသံုးျပဳျခင္းတို႔တြင ္

မည္သူက ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသနည္း။ (အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း)
• လုပ္ငန္းစဥ္အား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ႀကီးၾကပ္ရန္တို႔အတြက္ မည္သည့္ေအဂ်င္စီတြင္ 

အခြင့္အာဏာ ရွိသနည္း။
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အေသးစိတ္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ အစိုးရ၏ 

ဗဟိုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေအာက္ရွိ အဆင့္မ်ားအၾကား တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ခြဲျခား 

သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔၏ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ 

သူတုိ႔အေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအား အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္၊ ထိန္းညိႇရန္ႏွင့္ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ရန္တို႔အျပင္ ၄င္းတို႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

၄င္းတို႔တြင္ရွိသည့္အရင္းအျမစ္မ်ားအား သတ္မွတ္ရန္အတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။ 

မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အလႊာမ်ိဳးစံုပါဝင္ၿပီး အစိုးရ၏အဆင့္မ်ား၊ ႐ံုး 

မ်ား သို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ မတူညီသည့္ သီျခားတာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိၿပီး ၎ 

သည္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထပ္ေနႏိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ အစိုးရ၏အဆင့္မ်ိဳးစံုတုိ႔တြင္ ဝန္ေဆာင္ 

မႈအတြက္ရွိသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ိဳးစံုတို႔အား ေျမပံုေရးဆြဲရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

ထို႔အျပင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဖြဲ႕အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္တည္ရွိသည့္ တရား 

ဝင္ႏွင့္တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း နားလည္ရန္လိုအပ္သည္။ ဥပမာ 

အားျဖင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေအာက္ရွိအစိုးရမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း 

သို႔မဟုတ္ တင္ေျမႇာက္ထားျခင္း ဟုတ္၊မဟုတ္သည္ သူတို႔မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ဆို 

သည့္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ တာဝန္ခံယူရမည္ျဖစ္ 

သည္။ ထုိ႔အျပင္ နက္႐ိႈင္းစြာကိန္းေအာင္ေနသည့္ တရားဝင္မဟုတ္သည့္လုပ္ထံုးမ်ား 

ႏွင့္ အာဏာကြန္ရက္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပုံုကုိ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္အျပင္ 

တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ တရားဝင္တာဝန္ခံယူမႈရွိျခင္း ဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးအေပၚလည္း 

သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစဥ္အလာအရ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ 

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားဝင္အခန္းက႑မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ဖယ္ရွားခံ 

ထားရသည့္တိုင္ေအာင္ ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ အာဏာႏွင့္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားစြာ ရွိေနႏိုင္ 

သည္။ ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုမွာ သက္ဆိုင္သည့္အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ မူဝါဒ 

ေရးဆြဲသူမ်ားအား ဖိအားေပးျခင္းျဖင့္ မူဝါဒရလဒ္မ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေပးႏိုင္ 

သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ ထိုတရားဝင္မဟုတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပို႔မႈအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ ၎တို႔၏ ခိုင္မာေသာနည္းလမ္း 

မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

၃.၃.၂။ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ပံု 

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ 

ေရးဆြဲၿပီးသည့္အခါတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ျပႆနာမ်ားအား 

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္အေနအထားတစ္ခု ၄င္းတုိ႔ရရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမ်ားအား 
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ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏အတိုင္းအတာ၊ ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္သည့္ လုပ္ 

ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားသတ္မွတ္ၿပီး ေမးခြန္းလႊာမ်ားအား ျပဳစု 

ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေဇာင္းေပးသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရမည့္ အေနအထားသုိ႔ 

သြားရမည္ျဖစ္သည္။ 

ပထမဦးစြာ အဆင့္ ၃.၁.၁ အား သတိရရန္လိုအပ္ၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

အေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္အေသးစိတ္က်သည့္ စိုးရိမ္မႈ 

တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ တာဝန္ခံမႈကို ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားသည္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ဟန္႔တားသည့္အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ 

ဆက္ေနသည္။ ထုိအတားအဆီးမ်ားသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈက အာ႐ံုစိုက္မည့္ 

ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။

ဤအဆင့္တြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္မွာ - 

• ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာပုံၾကမ္းႏွင့္အညီ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပႆနာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ျပႆနာေနာက္ကြယ္ရွိ သာမန္အခ်ိတ္အဆက္မ်ားအား 

နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္ေရးဆြဲသည္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳမည္။ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ လ်စ္လ်ဴထားေသာ 

သို႔မဟုတ္ ညံ့ဖ်င္းစြာေဆာင္ရြက္ေသာ သို႔မဟုတ္ လံုးဝေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွေသာ မူဝါဒ 

လုပ္ငန္းစဥ္ရွိ တိက်ခုိင္မာေသာ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကုိ ထုိပုံၾကမ္းက ေဖာ္ထုတ္ 

ေပးမည္ျဖစ္သည္။

• ေကာင္းမြန္စြာသိရွိနားလည္သည့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္း ဆုိသည္ 

မွာ တို႔၏နားလည္မႈ ျပည့္ဝေစရန္အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားသည္  ၄င္းတို႔၏ကိုယ္ 

ပုိင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား အသုံးျပဳရန္လိုအပ္သက့ဲသုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ေကာင္း 

မြန္စြာသိရွိနားလည္သည့္ အျခားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုလည္း 

လိုအပ္သည္။ ေသာက္သံုးေရလက္လွမ္းမီျခင္း မရွိသည့္အေၾကာင္းရင္း သို႔မဟုတ္ 

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူနည္းစုအခ်ိဳ႕ ေကာင္းမြန္စြာမလိုက္ႏိုင္ျခင္းတို႔၏အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ကို ဥပမာယူ၍ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ ေရကြန္ရက္ 

အားတုိးခ်ဲ႕ျခင္းကို စီမံသည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေက်ာင္းတက္ 

ေရာက္မႈႏႈန္း ျမင့္ျခင္း ရွိ၊ မရွိတို႔ကို သိရွိႏိုင္မည္။ အျခားကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေနာက္ခံ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ကာ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေရေပးေ၀ေရး အေဆာက္ 

အအံုအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ဗဟုိမွေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားဆီသို႔ အခ်ိန္မီေပး 

ပို႔ျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ားစားသံုးသည့္ အာဟာရသည္ အသိပညာ 

ျဖစ္ထြန္းရန္ လိုအပ္ေသာ အနိမ့္ဆံုးအခ်ိဳးထက္နည္းေနျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ၄င္းတုိ႔ 

အေနႏွင့္ သိရွိႏိုင္သည္။ ထို႔သုိ႔ေသာ ျပႆနာအေပၚ အေသးစိတ္ သိရွိနားလည္ျခင္း 
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သည္ လုိအပ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ စတင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏စိုးရိမ္မႈ၏ ဇစ္ျမစ္တြင္ မည္ 

သည့္အရာမ်ားရွိသည္ကို ရွင္းလင္းစြာသေဘာေပါက္မွသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အားသက္ 

ေရာက္မႈရွိသည့္ ဆက္စပ္ေသာျပႆနာမ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ား အာ႐ံုစိုက္ 

ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

• မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ျပႆနာမ်ားအား ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ျခင္း ဆုိသည္မွာ 

ျပႆနာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ စနစ္တက်စုစည္းၿပီး ၎တုိ႔၏သက္ေရာက္ 

မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားက စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း 

လား၊ သို႔မဟုတ္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝျခင္းလား။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ သက္ 

ေရာက္မႈေတြက ဘာေတြျဖစ္သနည္း။ ျပႆနာမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားသည့္ မူဝါဒ ျဖစ္စဥ္၏ 

တိက်သည့္အဆင့္ဆီသုိ႔ ေနာက္ျပန္သြားျခင္းျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ထို 

ျပႆနာမ်ားအတြက္ မည္သည့္႐ံုးက တာဝန္ရိွသည္ဆိုသည္အား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ 

အျပင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သူ႔ထံသို႔ ရွင္းျပရမည္ႏွင့္ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 

အား ေလ်ာ္ကန္ေၾကာင္းျပရမည္ဆိုသည္တို႔ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။

ပံု ၅ - စိုးရိမ္ပူပန္မႈအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

စိုးရိမ္ပူပန္မႈအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ျပႆနာအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

• ၀န္ေဆာင္မႈ၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ စိုးရိမ္မႈအား ျဖစ္ေပၚေစသနည္း။

တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

• မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ျပႆနား(မ်ား) အတြက္ မည္သူ႔တြင္   
တာ၀န္ရွိသနည္း။

ေတာင္ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

• ျပႆနာမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သူတို႔ထံ တာ၀န္ခံယူရမည္နည္း။

ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ျပႆနာမ်ားသည္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိရမည္ျဖစ္သည္

မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ ျပႆနာမ်ားစြာေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေျခရိွေသာေၾကာင့္ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားက ဆီေလ်ာ္မႈအရွိဆံုးျပသနာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္မည္။ 

ျပႆနာတစ္ခုမွေပၚထြက္လာသည့္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးအခ်ိဳ႕ကုိ ဦးစားေပး 

အာ႐ံုစိုက္၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးအရည္
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အေသြးနိမ့္က်ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အလြန္ေယဘုယ်က်ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 

အတြက္ တာဝန္ခံယူမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားစြာလိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 

ကို ႐ႈပ္ေထြးေစႏုိင္သည္။ ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု 

ႏွစ္ခုအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ လမ္းတစ္ခုေပၚတြင္ရွိေသာ ဆိုင္းဘုတ္အေျခအေန

မေကာင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အလြန္႐ိုးရွင္းၿပီးသီးျခားျဖစ္သည့္ ျပႆနာမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း 

ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုး၏ လုိအပ္ 

ေသာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ထိုက္တန္ျခင္းရွိခ်င္မွရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

သက္ဆုိင္မႈရွိသည့္ျပႆနာမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ 

ေမးခြန္းမ်ားအား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ -

• ရရွိႏိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္လက္လွမ္းမီသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရွိပါသလား။ 

ထိုအခ်က္အလက္သည္ ျပႆနာႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိပါသလား။

• တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ ခိုင္မာမႈရွိပါသလား။

• ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ျပႆနာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္အား 

ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာရန္အတြက္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတို႔ ရွိပါသလား။

  ဇယားကြက္ ၁၂ မာလာ၀ီႏိုင္ငံကို ၾကည့္႐ႈျခင္း - စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွ ျပႆနာမ်ားဆီသို႔

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsman) ၏ 

႐ံုးကျပဳလုပ္သည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ လီေလာင္၀ီ အနီးပတ္ဝန္း 

က်င္ရွိ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ အညစ္အေၾကး အစိုင္အခဲႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

မညီညြတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္စုိးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုအား ေဖာ္ 

ထုတ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိေနထိုင္သူမ်ား စြန္႔ပစ္ေသာအညစ္အ ေၾကးအစိုင္အခဲ 

မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ မည္သည့္စနစ္မွမရွိပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ကြင္းဆက္ 

အား ေနာက္ေၾကာင္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ ထုိစိုးရိမ္ပူပန္မႈအား ေငြေၾကးအခက္အခဲ တစ္ခု 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္ကို အဖြဲ႕ကေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈအတြင္းရွိလိုအပ္

မႈမ်ားမွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိကာမိေစသည့္ တည္ၿငိမ္ၿပီးပံုမွန္ျဖစ္သည့္ ေငြပံ့ပိုးမႈ မရွိ 

ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအား သိရွိသည့္အခါ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 

သူမ်ား၊ တာဝန္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ သူတို႔အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အေနအထားမ်ားကို 

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (ombudsman) ၏႐ံုးက 

ပိုမိုနီးကပ္စြာၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာကိုသံုးသပ္ႏိုင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ 

သည့္ တာဝန္ခံယူမႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအား ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ျပႆနာကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုလံုးအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ 
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ရွိၿပီး ၎၏လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေဆာင္ရြက္မႈေဇာင္းေပးသည့္ အႀကံျပဳ 

ခ်က္မ်ားအား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေပးသည္ (International IDEA ႏွင့္ မာလာဝီရွိ 

Ombudsman ႐ံုး၊ ၂ဝ၁၄)။  

မတူညီသည့္ျပႆနာမ်ား၊ တာဝန္ခံမႈအတြက္ မတူညီသည့္မက္လံုးမ်ား

ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီတာဝန္ခံမႈသည္ အခ်ိဳ႕က႑မ်ား သို႔မဟုတ္  က႑ခြဲမ်ား 

တြင္ အျခားက႑မ်ားထက္ ပို၍ျမင့္မားသည့္အတိုင္းအတာျဖင့္ရွိႏုိင္သည္ကို ဆန္္းစစ္ 

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ သိသင့္သည္။ ျမင္သာၿပီး သိသာထင္ရွားစြာ ပစ္မွတ္ထားႏုိင္ 

သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး 

သမားမ်ားက ပို၍စိတ္ဝင္စားမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရးအရည္အေသြး 

ကဲ့သို႔ေသာ ထိေတြ႕၍မရသည့္အရာထက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ျခင္း 

သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ပိုမိုခိုင္မာၿပီးအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ရႏိုင္မည္ 

ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီတာဝန္ခံမႈအား က႑ခြဲမ်ားအေနႏွင့္ လိုလားစြာ 

လက္ခံႏိုင္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား လက္လွမ္းမီ 

ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ စုေပါင္း၍တြန္းအားေပးႏုိင္ရန္ကို စီစဥ္ႏိုင္ေရးတုိ႔ 

အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ ေနရာႏွင့္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ရွိျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္သည္။ 

မတူညီသည့္ျပႆနာမ်ားသည္ မတူညီသည့္မက္လံုးမ်ားႏွင့္အဟန္႔အတားမ်ား

အား မည္ကဲ့သုိ႔ဖန္တီးသည္ကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာသည့္အခါတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစိတ္ 

အပိုင္း ၃ ခုအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ပထမ တစ္ခုမွာ က႑တစ္ခုခ်င္းစီ၏ 

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ 

မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

အသံုးျပဳရန္၊  ၄င္းတုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား 

အေပၚ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားက တာဝန္ခံယူမႈ 

ရွိေစရန္အတြက္  မက္လံုးမ်ားႏွင့္အဟန္႔အတားမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိမည္ျဖစ္ 

သည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္ က႑တစ္ခုခ်င္းစီ၏ထူးျခားမႈမ်ားသည္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ 

အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအၾကား အာဏာဟန္ခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိ 

မည္ ျဖစ္သည္။ တတိယအေနႏွင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားအတြက္ တြန္းအားေပးရန္ 

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ စုေပါင္း၍ေဆာ္ၾသစည္း႐ံုးႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း 

မ်ားအား က႑တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လကၡဏာကသက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္ (Batley ႏွင့္ 

McLoughlin ၂ဝ၁၂)။
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၃.၃.၃။ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားကို မည္သုိ႔ေျခရာခံမည္နည္း။

မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္၏အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္  ဆက္စပ္မႈရိွသည့္ဝန္ေဆာင္မႈျပႆနာ 

မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 

ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္သြား 

ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ျပႆနာအတြက္ မည္သူကတာဝန္ရွိသည္ 

(တာဝန္ရွိသူ) ႏွင့္ မည္သူ႔အေပၚတာဝန္ခံယူရမည္ (ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူ) တို႔ကုိ ဆန္း 

စစ္ေလ့လာသူမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္သားထားရန္အေရးႀကီးသည္မွာ 

ျပႆနာမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူတစ္ဦးစီထက္ပိုႏုိင္ၿပီး အျခား

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈအား တရားဝင္မဟုတ္ဘဲ သက္ေရာက္မႈ 

ရွိႏိုင္သလို ျပႆနာ၏အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္ႏုိင္သည္။ 

အေျဖရွာရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါတြင္ ထုိလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏ အေန 

အထားအလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူအားလံုးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈျပႆနာ (မ်ား) အေပၚ လႊမ္းမိုး 

သည့္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားအားလံုးကို အာ႐ံုစိုက္ရန္လိုၿပီး ဆက္ဆံေရး 

တစ္ခုခ်င္းစီအား ဆန္းစစ္ေလ့လာသူက သီးျခားေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဦးတည္ 

ခ်က္မွာ မူဝါဒလုပ္ငန္းအဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သက္ေရာက္မႈအရွိဆံုး ဆက္ဆံေရးမ်ား 

ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ျပည့္စံုေစ့စပ္စြာျပဳလုပ္သည့္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားသည္ 

အသံုးဝင္ဆံုးသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေျခရွိသည္။

  ဇယားကြက္ ၁၃ ဆက္ဆံေရးမ်ား အေသးစိတ္ေရးဆြဲျခင္း

အဓိကလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအား 

အေသးစိတ္ေရးဆြဲရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ flipchart မ်ား သို႔မဟုတ္ သာမန္ကပ္ခြာ 

စာရြက္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပႆနာ (မ်ား) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူ 

မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ အေျခခံျဖစ္ေပမည္။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေသးစိတ္ေရးဆြဲရာတြင္ ပူးတြဲ ၃ ပါပံုအား ထုိလုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မည္ကဲ့သို႔ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကို ေဖာ္ျပရန္ 

အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

ဆက္ဆံေရးမ်ားအား ပံုစံခ်ဆြဲျခင္းျဖင့္ အသံုးဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

ရရွိႏိုင္ၿပီး အေနအထားအတြင္း ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးေစႏိုင္ၿပီး၊ ထိုအထဲ 

တြင္ -
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• ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚျခင္း

• ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးစံု အျပန္အလွန္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

• ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ မက္လံုးမ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း 

ျခင္း၊

• ဥပေဒမ်ားအား က်င့္သံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ မက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္

• လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ 

ႏုိင္သည္။

ထို႔ျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား ေထာက္ခံေသာ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ 

ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူအုပ္စုမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည့္အလားအလာအား မီးေမာင္းထိုးျပၿပီး 

၎တို႔၏ အာဏာႏွင့္ေနရာ မည္မွ်ရိွႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ အေၾကာင္း 

အရာတူလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေထာက္ 

အကူျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ သေဘာထားမ်ားေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ပိုမုိ 

အားေကာင္း ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သျဖင့္ ယင္းသုိ႔ေသာအဖြဲ႕မ်ဳိးသည္ အေရးႀကီး 

ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရးအႀကီးဆံုး 

မွာ ယင္းသုိ႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚႏိ္ုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး 

အရေသာ္လည္းေကာင္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ သုိ႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ အခြင့္ 

အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္အတြက္ စနစ္အတြင္းရွိ ျပႆနာ(မ်ား) ႏွင့္ ဇယားမ်ား 

ပတ္သက္ေသာ ဗဟုိခ်က္က်သည့္ တာဝန္ခံမႈဆက္ဆံေရးကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသူ

မ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

ထိုအဆင့္အားျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခါတြင္  ပံု ၆ တြင္ရွိသည့္ပံုစံကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ 

သူမ်ား အၿပီးသတ္ျပဳလုပ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပူးတြဲ ၄ တြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

တစ္ဖြဲ႕ အၿပီးသတ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပံုစံဥပမာတစ္ခု ေပးထားသည္။
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ပံု ၆ - တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

မူဝါဒအဆင့္

ဝန္ေဆာင္မႈ 
ျပႆနာ

တာဝန္ရွိသူမ်ား
ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ 

ရွိသူမ်ား
မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ 

လႊမ္းမိုးမႈ

ဝန္ေဆာင္မႈ၏ 

ဦးတည္ခ်က္မ်ား 

ေအာင္ျမင္ေရး 

အတြက္ အဟန္႔ 

အတာားမ်ား

ျပႆနာအတြက္ 
တာဝန္ရွိေသာ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ 

ရြက္သူမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အသံုးျပဳေနေသာ 
လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ 

ရြက္သူမ်ား၊ ေျပာင္း 
လဲမႈလိုလားသည့္ 

အုပ္စုမ်ာ

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ 

ရြက္သူ ဆက္ဆံ 

ေရးမ်ား - ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈအား 

မည္သူ ဆန္႔က်င္ 

သနည္း သို႔မဟုတ္ 

ေထာက္ခံသနည္း။ 

လႊမ္းမိုးမႈအမ်ား 

အျပား သို႔မဟုတ္ 

အနည္းအက်ဥ္း 

သာရွိေသာ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ 

ရြက္သူမ်ား 

အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္း

မူဝါဒ
ခ်မွတ္ျခင္း

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း

ဤပံုစံအားကုိ အဆင့္ ၃.၄ တြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ 
သူမ်ားက အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေမးခြန္းလႊာႏွင့္လုပ္ 
ငန္းစဥ္ (အေျဖမ်ားရယူျခင္း) ၏ လမ္းညႊန္အခ်က္ 
အလက္မ်ား ေကာက္ယူမႈကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပံုေဖာ္ျပ 
ႏုိင္ၿပီး ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုဆင့္တြင္ေကာက္ယူရရွိ 

သည့္ ျပည့္စုံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
သည္ အေရးႀကီးသည္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားႏွင့္ တာဝန္မႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္သည္။ 
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လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ မွတ္တုိင္မ်ား : ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းေရးဆြဲျခင္း

• ဆီေလ်ာ္မႈအရွိအဆုံး၀န္ေဆာင္မႈျပႆနာကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

• ၀န္ေဆာင္မႈျပႆနာအတြက္ လုပ္ေဆာင္သူ၏ တာ၀န္ခံမႈကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း-တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 

သူႏွင့္ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ရွိသူ

• တာ၀န္ခံမႈဆက္ဆံေရးကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

၃.၄။ အေျဖရွာျခင္း

ဆန္းစစ္ေလလ့ာေရးအဖြဲ႕သည္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ေရးဆြဲၿပီးေနာက ္

ျပႆနာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ကာ ထုိျပႆနာမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံယူမႈဆုိင္ရာဆက္

ဆံေရးမ်ားအား အေသးစိတ္ေရးဆြဲခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ တာဝန္ခံယူမႈဆိုင္

ရာဆက္ဆံေရးမ်ားအား အဖြဲ႕က ပိုင္ျခားစိတ္ျဖာရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်က္အလက္စု 

စည္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈျပႆနာမ်ားအတြက္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ 

ခံယူမႈရွိျခင္းအေပၚျပဳလုပ္သည့္ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈတို႔ကို ေမးခြန္းလႊာက လမ္းညႊန္ေပး 

သည္။ ေမးခြန္းလႊာသည္ တာဝန္ခံမႈ၏မူ ၃ ခု (တာဝန္ခံေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္မႈရွိ 

ျခင္းႏွင့္ ၾကပ္မတ္အေရးယူႏိုင္ျခင္း) ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳသည့္အေၾကာင္းရင္း ၂ ခု 

(ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း) တုိ႔အေပၚ အေျခခံထားၿပီး ၎၏ဖြဲ႕စည္းတည္ 

ေဆာက္ပံုသည္ မူဝါဒအဆင့္ ၃ ဆင့္ (အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း) အေပၚ အေျခခံထားသည္။

၃.၄.၁။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ေမးခြန္းလႊာ မည္သုိ႔ျပဳစုမည္နည္း။

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ဆန္းစစ္ေနသည့္ အေသးစိတ္က်ေသာ 

ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ေမးခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ 

သည္။ ေမးခြန္းလႊာသည္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္၊ အာ႐ံုစိုက္ရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း 

မႈကို ပစ္မွတ္ထားရန္တို႔အတြက္ လမ္းညႊန္တစ္ခုထက္ မပိုပါ။ ရရွိလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ား 

ကုိ ေျဖဆိုျခင္းျခင္းျဖင့္ ေလ့လာသုံးသပ္မႈအတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ စနစ္တက်တည္ 

ေဆာက္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

• ေမးခြန္းလႊာတြင္ လမ္းညႊန္ေမးခြန္း ၉ ခုပါဝင္သည္။ လမ္းညႊန္ေမးခြန္းတစ္ခုစီသည္ ဒီမို 

ကေရစီအေျခခံမူတစ္ခုႏွင့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္၏အဆင့္တစ္ခုတို႔အၾကားဆံုံခ်က္မွ ေပၚ 

ထြက္လာလာျခင္းျဖစ္သည္ (လမ္းညႊန္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြရန္အေၾကာင္းအရာမ်ား 

အား တင္ျပပံုအျပည့္အစံုအတြက္ ပံု ၇ တြင္ၾကည့္ရန္)။ 
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[မူဝါဒအဆင့္တာဝန]္ အတြက္ [တာဝန္ရွိသ]ူ သည္ [ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူ/မ်ား] 

အေပၚ မည္မွ် [အဓိကက်] သနည္း။

• ထို႔ေနာက္ လမ္းညႊန္ေမးခြန္းတစ္ခုစီအား ရွာေဖြမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ 

ေမးခြန္း ၄ စံု ခြဲရမည္။ ယင္းေမးခြန္းလႊားတစ္စုံခ်င္းစီသည္ လမ္းညႊန္ေမးခြန္းလႊာ၏အ

သားေပးထားသည္ အေၾကာင္းတရား တစ္ခုခ်င္းႏွင့္သက္ဆုိသည္။ 

စုံစမ္းရွာေဖြရမည့္ အရွိတရား၏ အေသးစိတ္က်ေသာမ်က္ႏွာစာမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ 

ခြဲထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားက ေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ေမးခြန္းလႊာတစ္ခုအား အေျခခံမွ 

သာလွ်င္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က တာဝန္ခံယူမႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအား အတိုင္း 

အတာျပည့္စံုစြာျဖင့္ ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုဆက္ဆံေရးမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစ 

ရန္ရည္ရြယ္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္က်သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူတို႔အထိ၊ အေတြး 

အေခၚအယူအဆမ်ားႏွင့္ အျခားအရာအားလံုးသည္ အေနအထားအေပၚမူတည္၍ ျပဳ 

လုပ္သြားရမည္ဆိုသည္မွာ ေျပာရန္မလိုအပ္ပါ။

ပူးတြဲ ၅ တြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကျပဳလုပ္ထားသည့္ ေမးခြန္းလႊာ 

တစ္ခု၏ဥပမာတစ္ခု ပါဝင္သည္။
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ပံု ၇ - လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ေမးခြန္းမ်ား

မူ
လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ေမးခြန္းမ်ား

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း
အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္း

တာဝန္ခံေျဖရွင္း 
ေပးႏိုင္ျခင္း

[အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
တာဝန]္ အတြက္[တာဝန ္
ရွိသ]ူ က [ေတာင္းဆိုပိုင ္
ခြင့္ရွိသ]ူ အားမည္မွ်အထိ 
တာဝန္ခံေျဖရွင္းေပးႏုိင္ 
မည္နည္း။

[မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း တာဝန္] 
အတြက္ [တာဝန္ရွိသူ] 
က [ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့ ္
ရွိသ]ူ အား မည္မွ်အထိ 
တာဝန္ခံေျဖရွင္းေပးႏုိင္ 
မည္နည္း။

[အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ျခင္းတာဝန]္ အတြက္ 
[တာဝန္ရွိသ]ူ က 
[ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသ]ူ 
အား မည္မွ်အထိ 
တာဝန္ခံေျဖရွင္းေပးႏုိင္ 
မည္နည္း။

တုံ႔ျပန္မႈရွိျခင္း

[အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
တာဝန]္ အတြက္ 
[တာဝန္ရွိသ]ူ က 
[ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသ]ူ 
အား မည္မွ်တုံ႔ျပန္မႈရွိ 
သနည္း။

[မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း တာဝန]္ 
အတြက္ [တာဝန္ရွိသ]ူ 
က [ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့ ္
ရွိသူ] အား မည္မွ်တုံ႔ျပန္မႈ 
ရွိသနည္း။

[အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ျခင္း တာဝန]္ အတြက္ 
[တာဝန္ရွိသ]ူ က 
[ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသ]ူ 
အား မည္မွ်တုံ႔ျပန္မႈရွိ 
သနည္း။

ၾကပ္မတ္အေရး 
ယူႏိုင္ျခင္း

[အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
တာဝန]္ အတြက္ 
[ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသ]ူ 
က [တာဝန္ရွိသ]ူ အား 
အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ 
မည္သည့္အတိုင္းအတာ 
အထိ တာဝန္ယူေစႏိုင္ 
ၿပီး ၾကပ္မတ္အေရးယူ 
ႏိုင္မည္နည္း။

[မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း တာဝန]္ 
အတြက္ [ေတာင္းဆိုပိုင ္
ခြင့္ရွိသ]ူ က [တာဝန ္
ရွိသ]ူ အား အက်ိဳးဆက္ 
မ်ားအေပၚ မည္သည့္ 
အတိုင္းအတာအထိ 
တာဝန္ယူေစႏိုင္ၿပီး ၾကပ္ 
မတ္အေရးယူ 
ႏိုင္မည္နည္း။

[အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ျခင္းတာဝန]္ အတြက္ 
[ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသ]ူ 
က [တာဝန္ရွိသ]ူ အား 
အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ 
မည္သည့္အတိုင္းအတာ 
အထိ တာဝန္ယူေစႏိုင္ၿပီး 
ၾကပ္မတ္အေရးယူႏိုင္ 
မည္နည္း။

ရွာေဖြရန္ အေၾကာင္းအရာမ်ား -
- ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပရန္ 
ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္ 
တာဝန္ရွိသူ၏ဆႏၵ၊ လုပ္ႏိုင္ 
စြမ္းရည္ႏွင့္ေနရာ။

- တာဝန္ရွိသူထံမွ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေမးျမန္း 

ရွာေဖြရန္ အေၾကာင္းအရာမ်ား -
- ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ိဳးစံုတို႔ 

၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ကိုင္ 
တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ အခါတြင္ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ မည္မွ် 
ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏုိင္သနည္း 
(ရရွိရ မည့္ဝန္ေဆာင္မႈမွခ်န္ 
လွပ္ခံထားရေသာ သူမ်ားပါဝင္ 

ရွာေဖြရန္ အေၾကာင္းအရာမ်ား -
- ေတာင္းဆို ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၊ 

မည္သည့္ လိင္၊ အသက္၊ လူမႈ 
ေရးအေျခအေနမွျဖစ္ေစ တာ 
ဝန္ရွိသူမ်ားအား ခိုင္လံုသည့္ 
အက်ိဳးဆက္မ်ား ရင္ဆိုင္ေစ 
သည္ (လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားမွ ဆုလာဘ္မ်ားအထိ)။
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  ရန္/ ေတာင္းဆိုရန္ ေတာင္းဆို 
ပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ ဆႏၵ၊ လုပ္ႏိုင္ 
စြမ္းရည္ႏွင့္ေနရာႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆို 
ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (ရရွိရ 
မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွ ခ်န္လွပ္ခံ 
ထားရေသာသူမ်ား၏ႏွစ္သက္ 
မႈမ်ားကို အထူးအာ႐ံုစိုက္ေပး 
ျခင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ လိင္တိမ္း 
ညြတ္မႈ၊ အသက္၊ လူမႈေရး 
အေျခအေန၊                ကုိးကြယ္ယံု 
ၾကည္မႈ၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ 
က်ား-မ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၊ 
လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ အစရွိသည္ 
တို႔အား အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ 
ဆံျခင္း)။

- ႀကီးၾကပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားျပဳလုပ္သည့္ ျပန္လည္သံုး 
သပ္မႈမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္မႈမ်ား 
သည္ မည္သည့္ အတိုင္းအ 
တာအထိ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္ 
အပါအဝင္ တာဝန္ခံေျဖရွင္း 
ေပးႏိုင္ျခင္း ယႏၱရားမ်ားသည္ 
မည္မွ်ရရိွႏုိင္သည္၊ လုံေလာက္ 
သည္၊ ပါဝင္သည္ႏွင့္ ထိ 
ေရာက္သည္။ 

- အေနအထားမ်ားသည္ တာ 
ဝန္ခံေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ျခင္းယႏၱ
ရားမ်ိဳးစံုတို႔အေပၚ မည္မွ် လႊမ္း 
မုိးမႈရိွမည္ဆုိတာျဖစ္ၿပီး အာဏာ 
သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံ 
ေရးမက္လုံးမ်ား/အဟန္႔အတား 
မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံု 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သမိုင္း အ 
ေမြအႏွစ္မ်ားအား ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

  သည္၊ ဥပမာ - လိင္တိမ္းညြတ္ 
မႈ၊ အသက္၊ လူမႈေရးအေျခအ 
ေန၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ မသန္ 
မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ က်ား-မ ကိုယ္ပိုင္ 
လကၡဏာ၊ လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ 
အစရွိသည္တို႔၏အေျခခံ၍ ခြဲ 
ျခားဆက္ဆံျခင္း)။

- ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ား၏
ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ထိေရာက္ 
စြာ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုး 
ႏုိင္သည့္ေတာင္းဆုိပိုင္ခြင့္ရွိသူ
မ်ား၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္ ထို 
က့ဲသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထုိေတာင္း 
ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။

- ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ 
ယႏၱရားမ်ားသည္ မည္မွ်ရရွိ 
ႏိုင္၊ လံုေလာက္၊  ပါဝင္ႏွင့္ ထိ 
ေရာက္သနည္း။

- အေနအထားမ်ားသည္ တုံ႔ျပန္ 
မႈရွိျခင္း ယႏၱရားမ်ိဳးစံုတို႔အေပၚ 
မည္မွ်လႊမ္းမိုးမႈ ရွိမည္ဆိုတာ 
ျဖစ္ၿပီး အာဏာသက္ဝင္ လႈပ္ 
ရွားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမက္လံုး 
မ်ား/ အဟန္႔အတားမ်ား၊ ဖြဲ႕ 
စည္းတည္ေဆာက္ ပံုအေျခအ 
ေနမ်ားႏွင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ 
မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ 
မည္ျဖစ္သည္။

- တာဝန္ရွိသူမ်ားအေပၚ ထိ 
ေရာက္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား 
(ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၊ အေရး 
ယူမႈမ်ား၊ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ား အစရွိ 
သည့္) ခ်မွတ္ေပးရန္အတြက္ 
ေတာင္းဆို ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ 
ဆႏၵ၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္ေနရာ 
ႏွင့္ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္း 
ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပါဝင္ 
သည္။

- ထုိအက်ိဳးဆက္မ်ားအား မည္ 
မွ်ရရွိႏိုင္သည္၊ ခန္႔မွန္းႏိုင္ 
သည္ႏွင့္ ထိေရာက္ႏိုင္သည္ 
တို႔အျပင္ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ လုပ္ 
ငန္းေဆာင္ရြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ၾကပ္မတ္အ 
ေရး ယူမႈဆိုင္ရာလုပ္ႏိုင္စြမ္း 
ရည္။

- အေနအထားမ်ားသည္ ၾကပ္ 
မတ္အေရးယူႏိုင္ ျခင္းယႏၱရား 
မ်ိဳးစံုတို႔အေပၚ မည္မွ်လႊမ္းမိုး 
မႈရွိ မည္ဆုိတာျဖစ္ၿပီး အာဏာ 
သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံ 
ေရးမက္လံုးမ်ား/ အဟန္႔အ 
တားမ်ား၊ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ 
ပံုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သမိုင္း 
အေမြအႏွစ္မ်ားအား ထည့္ 
သြင္း စဥ္းစားရ မည္ျဖစ္သည္။
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၃.၄.၂။ အခ်က္အလက္မ်ား မည္သုိ႔စုေဆာင္းမည္နည္း။

ၾကီးေလးသည့္လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခုျဖင့္ ဆက္လုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မွန္ 

ကန္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းနာေဗဒဆုိသည္မွာ မရွိသည္အေလ်ာက္ တုိင္ပင္ 

ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က်ပါဝင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ 

တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕လုိက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား၊ 

စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ သုံးသပ္ျခင္းမ်ား၊ စာသားမ်ားကိုေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းမ်ားစသည္ 

ျဖင့္ မိမိတို႔အဆင္ေျပဆုံးျဖစ္မည့္ နည္းနာမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳကာ ဆန္း 

စစ္ေလ့လာသူမ်ားက အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာမ်ား

အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေကာက္ယူႏိုင္သည့္အခ်က္အလက္ ၂ မ်ိဳးရွိၿပီး၊ ၎တို႔မွာ ပင္မ 

အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပင္မ မဟုတ္ေသာအခ်က္အလက္ည္။ ပင္မအခ်က္အလက္မ်ားမွာ 

အဖြဲ႕ကုိယ္တုိင္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ပင္မဟုတ္သည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အျခားသူမ်ားကေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး အဖြဲ႕က အသံုးျပဳေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ခိုင္လံုၿပီးသက္ဆိုင္မႈရွိေသာ ပင္မ မဟုတ္သည့္အခ်က္ 

အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳရာတြင္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္အသစ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ 

သို႔မဟုတ္ တည္ရွိၿပီးေသာ အခ်က္အလက္အားပြားရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည္။ ဆန္း 

စစ္ေလ့လာသူမ်ားအား အႀကံျပဳလုိသည္မွာ ပင္မ မဟုတ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား 

အျပည့္အဝ အသုံးခ်ၿပီးမွသာလွ်င္ ပင္မအခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းသင့္သည္။ 

အေၾကာင္းမွာ အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းျခင္းသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အရင္းအျမစ္ ကုန္ေစ 

သည္။ ပင္မအခ်က္အလက္အားအသံုးျပဳျခင္း၏ အားသာခ်က္မွာ ယင္းတို႔၏မူရင္းျဖစ္ 

ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးအေနအထားမွာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ 

လက္ရွိတည္ရွိေန ေသာရင္းျမစ္မ်ားအပါအဝင္ ရင္းျမစ္ႏွစ္ခုစလံုးအား ေပါင္း၍အသံုးျပဳ 

သင့္ၿပီး ၎အားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အေနအထားအေပၚမူတည္၍ အခ်က္အလက္မ်ားစြာအား အဆင္သင့္ ရရွိႏိုင္ 

မည္ျဖစ္သည္။ ရင္းျမစ္မ်ားကို ဥပမာျပရလွ်င္ -

• အစိတ္အပိုင္းလိုက္ခြဲထားေသာစာရင္းအင္းမ်ား၊

• ပညာရပ္နယ္ပယ္ဆိုင္ရာသုေတသန၊

• ထင္ျမင္ယူဆခ်က္စစ္တမ္းမ်ား၊

• အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ားမွထုတ္ေဝသည့္ တရားဝင္က႑အလိုက္အစီရင္ခံစာမ်ား၊

• သတင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာမ်ား၊
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• ေဒသခံအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ား၊

• အလုပ္သမားသမဂၢကဲ့သို႔ေသာ လြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထုတ္ေဝသည့္အစီရင္

ခံစာမ်ား၊

• သက္ဆိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံအလိုက္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ 

အေထြေထြသံုးသပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အလားတူေဒသတြင္းရင္းျမစ္မ်ား၊

• ႏိုင္ငံအလိုက္ အစီရင္ခံစာေရးသူမ်ားထံေပးပို႔သည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေနာက္

ခံအစီရင္ခံစာမ်ား၊

• WHO၊ UNESCO၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အေမရိကားႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္း၊ အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ 

သုိ႔မဟုတ္ အာဖရိကဆ္ိုင္ရာ ကုလသမဂၢစီးပြားေရးေကာ္မရွင္တုိ႔က့ဲသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ 

သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံအလိုက္အစီရင္ခံစာမ်ား ျဖစ္သည္။

အေရအတြက္ႏွင့္အရည္အေသြးအေျချပဳသည့္အခ်က္အလက္မ်ား

အေရအတြက္ႏွင့္အရည္အေသြး အေျချပဳသည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တစ္ခု 

ႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳသည္။ အေရအတြက္အေျချပဳသည့္အခ်က္အလက္ 

သည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားရွိ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာမ်ားအားေဖာ္ထုတ္ရန္ လူဦးေရအတြက္ ကုိယ္စားျပဳနမူနာ 

တစ္ခုေပးသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအခ်က္အလက္သည္ ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း 

ျဖစ္သည္။

အရည္အေသြးအေျချပဳသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား လူမ်ား၏အျမင္မ်ားႏွင့္

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအားေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳၿပီး ၎သည္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမးျမန္းျခင္းခံရသူ 

မ်ားအား မည္သည့္အရာမ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းေစခ်င္သည္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲေစခ်င္ 

သည္ႏွင့္ ထိုေျပာင္းလဲမႈအား မည္ကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္တို႔ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပြဲမ်ားတြင္ 

အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေမးျမန္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

မွန္ကန္သည့္တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမရွိ

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ နည္းနာေဗဒတစ္ခုခ်င္းစီအား သင့္ေတာ္သည့္ 

နည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကို ေပါင္းစပ္၍အသံုးျပဳလွ်င္ အတိုင္း 

အတာတစ္ခုအထိ အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးႏိုင္မည္။ ျပႆနာတစ္ခုကုိ သုေတသနလုပ္ရာ 

တြင္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေပါင္းစပ္ၿပီးသံုးျခင္းျဖင့္ နည္းနာေဗဒသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
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အျပန္အလွန္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုတိက်သည့္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ထြက္ 

ေပၚလာႏိုင္သည္။ နည္းနာေဗဒစ္ခုခ်င္းစီ၏ အကန္႔အသတ္မ်ားအား သိရွိျခင္းျဖင့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ဘက္လိုက္မႈမ်ားအား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထပ္သြားႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳႏုိင္မည့္ နည္းနာေဗဒမ်ား၏ 

ဥပမာမ်ားမွာ -

• တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းစနစ္တက်စီစဥ္ထားၿပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ သုိ႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းမွ 

ျပဳလုပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းပြမဲ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

တစ္ဦးခ်င္းအေသးစိတ္ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပြဲမ်ား၊

• အုပ္စုလုိက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

• ပါဝင္သူမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေလ့လာမႈမ်ား၊

• စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ 

• အေရအတြက္ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ေကာက္ယူမည္ဆိုသည္ကို အျမင္မ်ိဳးစံုရွိျခင္း 

သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ဤအဆင့္တြင္ အားလံုး၏သေဘာတူညီမႈရိွရန္ မလိုပါ။ 

အခ်က္အလက္မ်ားအားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ျခင္းတြင္ အျမင္ကြာျခားမႈမ်ားအား အစီရင္ခံစာ 

(မ်ား) တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

အစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား

အျမင္မ်ိဳးစံုမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ တာဝန္ခံမႈကိုရရွိရန္အတြက္ 

ဤမူေဘာင္သည္ အျမင္အား လံုးအားရယူေစသည့္နည္းလမ္းမ်ားအား အႀကံျပဳထား 

သည္။ အထူးသျဖင့္ ပစ္ပယ္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္ (ဇယားကြက္ 

၁၄ အားၾကည့္ရန္)။ ဤတြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲ 

ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲထားျခင္းမွာ အခ်က္အလက္အေပၚ လူတစ္ဦး၏နားလည္မႈကို 

ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အစိတ္အပိုင္းငယ္မ်ားအေနႏွင့္ 

ခြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ ခြဲထားျခင္းမရွိလွ်င္ ပစ္ပယ္ခံ 

ထားရေသာလူနည္းစုမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္အျမင္မ်ားအား သတိမမူမိျခင္းမ်ား 

ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခ်က္အလက္၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ကို အေျခ 

ျပဳ၍ ခြဲႏိုင္သည္ -
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• ဝင္ေငြ၊

• အသက္ (ကေလး၊ လူငယ္၊ လူႀကီးႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို)၊

• က်ား-မကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၊

• ေနရာ (ေက်းလက္/ၿမိဳ႕ျပ)၊

• လူနည္းစု သို႔မဟုတ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုဝင္၊

• လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၊

• လူမႈအဆင့္အတန္း၊ မသန္းမစြမ္းျဖစ္မႈ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္

• ကြာျခားမႈမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျခားအမ်ိဳးအစားမ်ား။

အခ်က္အလက္မ်ားအား အစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲထားျခင္းျဖင့္ ေဘးဖယ္ထားျခင္းႏွင့္

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းပံုစံမ်ားအားလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဘးဖယ္ 

ခံထားရေသာလူဦးေရမ်ားအား အစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲျခားထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

ျဖင့္သာေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔အစိတ္အပိုင္းမ်ား ခြဲျခားထားသည့္ပံုအေပၚမူတည္၍ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ တန္ဖိုးရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

  ဇယားကြက္ ၁၄ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအား က်ား-မဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ 

  ပိုမိုသတိျပဳၿပီး  ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• ပစ္မွတ္ထားသည့္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား -  စိုးရိမ္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္သည့္အဆင့္မွ 

စ၍ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္သည့္ အခ်ိန္အထိ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတေလွ်ာက္တြင္ ပစ္ပယ္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ားမွလူမ်ား၏ 

အသံအား ၾကားနာရန္လိုအပ္သည္။ 

• မ်ိဳးစံုပါဝင္သည့္ေပါင္းစည္းမႈ - ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕တုိ႔

သည္ က်ား-မဆိုင္ရာ ဟန္ခ်က္ညီမႈရိွရမည္ၿပီး လူမႈအုပ္စုမ်ိဳးစံု၏အက်ိဳးအျမတ္

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္သူမ်ား ပါဝင္ရမည္။

• နည္းစနစ္စံုလင္မႈ - အဖြဲ႕အေနႏွင့္ လူဦးေရတစ္ခုလံုးအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ 

အျမင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပြဲမ်ားျပဳ

လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္ 

အထားမရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တရားဝင္စာရင္းဇယားမ်ားထဲတြင္ 

ခ်န္လွပ္ခံထားရေသာ သူမ်ား၏အျမင္မ်ားကို စုစည္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

• ေဒသခံဘာသာစကားမ်ား - အဖြဲ႕ထဲတြင္ ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားအား ကၽြမ္း 

က်င္သူမ်ားကို ထည့္သြင္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ထိုဘာသာ 

စကားမ်ားျဖင့္ဘာသာျပန္၍ ျဖန္႔ေဝေပးရမည္ျဖစ္သည္။
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• အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ား - မသန္မစြမ္းသူမ်ားအား ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဆန္း 

စစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ျဖင့္သြားႏိုင္သည့္ အစည္း 

အေဝးက်င္းပသည့္ေနရာမ်ား၊ လက္ဟန္အေနအထားျဖင့္နား လည္ေစသည့္ 

ဆက္သြယ္မႈစနစ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ဘာသာျပန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား 

နည္းလမ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရမည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲျခင္း 

သည္ အေသးစိတ္အရိပ္အေယာင္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ 

သည့္နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ က႑မ်ိဳးစံုအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိ 

ေသာ ျပႆနာမ်ားအားေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအား အေထာက္ 

အကူေပးသည္။ အဖြဲ႕အေနႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္အသက္တို႔အားေက်ာ္လြန္၍ အခ်က္ 

အလက္မ်ားအား အစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲၿပီးအသံုးျပဳပါက အခ်က္အလက္မ်ားအား အစိတ္

အပုိင္းခြဲၿပီးအသုံးျပဳျခင္း၏အားနည္းခ်က္မ်ားကုိလည္း သိထားရန္လုိအပ္ၿပီး၊ အေၾကာင္း 

မွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိသည့္

မူဝါဒမ်ားႏွင့္အေလ့အထမ်ားကိုလည္း အားေပးေကာင္းအားေပးႏိုင္သည္။ 

အဖြဲ႕အေနႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳ 

သည့္အခါတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 

ၿပီး သိရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစု 

ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းမ်ားအား တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္ ထိုအမ်ိဳးအစားမ်ားအား 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲျခားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ဘာသာေရးမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး ထိုနည္းတူျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပတ္သက္သည့္လူမ်ားအေနႏွင့္လည္း 

ျပင္ပမွ ထိုအမ်ိဳးအစားခြဲထားသည့္အုပ္စုမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ကို သေဘာတူရန္ လိုအပ္ 

သည္။ အခ်ိဳ႕အေနအထားမ်ားတြင္ အုပ္စုမ်ားအားအမ်ိဳးအစားခြဲၿပီး ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ 

ထိုအုပ္စု၏လံုၿခံဳေရးကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား 

သို႔မဟုတ္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာသူမ်ား ပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား 

သည္ အမ်ိဳးအစားခြဲခံရျခင္းကိုမႏွစ္သက္ဘဲ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ေစျခင္း 

သည္လည္း သဘာဝက်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲ 

ျခင္းအား လူမ်ား၏လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို မထိခိုက္ေစသည့္အေနအထားမ်ား 

ေအာက္တြင္သာ အသံုးျပဳသင့္သည္။

အစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ရရွိႏုိင္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈေဇာင္းေပးသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ဒီဇိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

ရွိသည္။ ဤတြင္လည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ 
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အစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲရန္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိလို အပ္သည္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္တို႔ႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ လုိအပ္သည္။

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ မွတ္တုိင္းမ်ား : အေျဖရွာျခင္း

• ရွာေဖြရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

• ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပဳျပင္ထားသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈေမးခြန္းမ်ား ျပဳစုျခင္း

• အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း

၃.၅။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ခ်ဆြဲျခင္းသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ အေရး 

ႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၎သည္ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲအတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အေဆာက္ 

အအံုတစ္ခုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၎အားအသံုးျပဳ၍ ေမးခြန္းလႊာတြင္ပါသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအား 

ေျဖဆိုရန္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ တာဝန္ခံမႈကို ပိုမို 

ေကာင္းမြန္လာေစရန္အလားအလာျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္မဟာ 

ဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ကူးေျပာင္းမႈမ်ိဳးမဆို၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ရမည္။ 

၃.၅.၁။ အခ်က္အလက္မ်ားဘယ္ ဘယ္လုိပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမလဲ။

ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာျခင္းသည္ ဖန္တီးအားႏွင့္ေရွ႕သို႔ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္စြမ္းတုိ႔ လိုအပ္သည္။ 

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တစ္သမတ္တည္းရွိသည့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာနည္း

လမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ 

သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာတြင္ပါဝင္သည့္ေမးခြန္း ၉ ခုမွ 

ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္အားလံုးကို စံုလင္စြာပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္း 

ျဖင့္ မူဝါဒအဆင့္ တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္မူတစ္ခုခ်င္း စီမွရရွိေသာ  မတူညီသည့္အခ်က္အလက္ 

မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ အေနအထားႏွင့္အညီ သိရွိနားလည္မႈရရွိႏိုင္ မည္။ 

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားသည္ လူမ်ား 

မွ်ေ၀ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာၿပီး ေဖာ္ျပပါ 

က်ယ္ျပန္႔သည့္ေမးခြန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္ - မည္သည့္အရာသည္ အလုပ္ျဖစ္ 

သနည္းႏွင့္ မည္သည့္အရာသည္ အလုပ္မျဖစ္သနည္း။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ တာဝန္ခံမႈ 

ဆုိင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ 
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သနည္း။ ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မည္သူ႔ထံတြင္ တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ 

တရားဝင္မဟုတ္ေသာအာဏာမ်ား ရွိသနည္း။ ေျပာင္းလဲမႈကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ဟန္႔

တားရန္အတြက္ မည္သူက မည္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သနည္း။ အျခားေမးခြန္း 

မ်ားအပါအဝင္ ထိုေမးခြန္းမ်ားသည္ ထိုအေၾကာင္းအရာအေပၚ အေထြေထြပိုင္းျခား 

စိတ္ျဖာမႈျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားသည္ မူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒအဆင့္မ်ား ဆံုသည့္ေနရာမ်ား 

ေအာက္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္သည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား စနစ္တက်တည္ေဆာက္မႈတစ္ခုရွိၿပီးသည့္အခါတြင္ အဖြဲ႕ 

အေနႏွင့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ား မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ 

မ်ားအျပင္ မည္သည့္တာဝန္ခံယူမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ အလုပ္မလုပ္သည္ 

သို႔မဟုတ္ မရွိသည္တို႔ကို စတင္ရွာေဖြသင့္သည္။ စုစည္းထားသည့္အခ်က္အလက္ 

မ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးအေနအထားတြင္ အေရအတြက္အေျချပဳသည့္ အခ်က္အ 

လက္ႏွင့္ အရည္အေသြးအေျချပဳသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါဝင္ၿပီး ျဖစ္ 

ေလ့ရွိသည့္အစဥ္အလာမ်ားအား မီးေမာင္းထုိးျပႏိုင္သည့္အျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 

ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားေပးႏုိင္ၿပီး၊ ထိုအထဲတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အား အစကပင္ မည္သည့္ 

အေၾကာင္းေၾကာင့္ စတင္ျပဳလုပ္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ 

လည္း ပါႏိုင္သည္။ 

၃.၅.၂။ ေကာက္ခ်က္မ်ား ဘယ္လုိဆြဲမလဲ။

အခ်က္အလက္မ်ားအားပိုင္းျခင္းစိတ္ျဖာျခင္းသည္ ဉာဏ္စမ္း႐ုပ္ဆက္တစ္ခုအား 

ဆက္ျခင္းႏွင့္ တူသည္။ အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္ၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္ပံု

အစိတ္အပိုင္းေလးမ်ားအားၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕၏ေကာက္ခ်က္မ်ားခ်ႏုိင္သည္။ ေတြ႕ရွိ

ခ်က္မ်ာအားနားလည္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕အေနႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ေကာက္ခ်က္ဆြဲမႈကို အေထာက္ 

အကူျဖစ္ေစမည္။ 

ထို႔အျပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္အတြက္ 

မည္သည့္ဦးစားေပးမႈမ်ားသည္ အေရးအႀကီးဆံုးလိုအပ္ေနသနည္း၊ မည္သည့္ဦးတည္ 

ခ်က္မ်ားသည္ ရရွိရန္အတြက္ အနည္းႏွင့္အမ်ားစိန္ေခၚမႈ ရွိသနည္းႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္ 

မ်ားအား မည္သည့္အစိုးရအဆင့္ထံသို႔ ရည္ညႊန္းရမည္နည္းဆိုသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ 

ၿပီး နားလည္မႈရရွိရန္အတြက္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ သူတုိ႔၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ 

သည္။ ထုိေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား 

သည္ လက္ေတြ႕က်ၿပီးအခ်ိန္ကိုက္ကာ အေနအထားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည္ျဖစ္ 

သည္။
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၃.၅.၃။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ဘယ္လုိေဖာ္ထုတ္မလဲ။

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ အဖြဲ႕အေနႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ 

ေမးခြန္း ၉ ခုတို႔အား ေျဖဆိုႏိုင္သည့္အေနအထားတစ္ခု ဖန္တီးၿပီးျဖစ္ေနမည္။ ပိုင္းျခား

စိတ္ျဖာမႈမွထြက္ေပၚလာသည့္ပံုသည္ အဖြဲ႕အား ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ တာဝန္ခံမႈအား ပိုမို 

ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးဦးစားေပးမႈမ်ားအား နားလည္လာေစမည္ 

ျဖစ္သည္။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္အတြက္ 

အဖြဲ႕သည္ ပထမဆုံးအေနႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အႏုမာနအယူအဆေဖာ္ထုတ္ရ 

မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအႏုမာနအယူအဆမ်ားထဲမွအခ်ိဳ႕ကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေရြး 

ခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုအႏုမာနအယူအဆမ်ားအား အေကာင္းဆံုးအေနအထားအေနႏွင့္ အက်ိဳးႏွင့္

အေၾကာင္းပါဝင္သည့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ရမည္ (က ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ 

ျဖစ္ရသည္)။ ထိုအႏုမာနအယူအဆမ်ားသည္ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား 

အတြက္ လက္ခံႏိုင္ၿပီးျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား၏ပံုသ႑ာန္ကို ေဖာ္ေပးရမည္ 

(ပံု ၈ အားၾကည့္ရန္)။ ၄င္းတုိ႔သည္ လက္ေတြ႕က်ရန္လိုအပ္ၿပီး အခ်ိန္ကိုက္ၿပီးအေန 

အထားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အဆိုျပဳရမည္။ ထိုအရာမ်ားအား ရရွိႏိုင္ 

ရန္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အႏုမာနအယူအဆမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ား 

အား ေျဖဆိုႏုိင္ရမည္ -

• လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ အေနအထားမ်ားအား ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ မည္သည့္အခြင့္ 

အလမ္းမ်ား ရွိသနည္း။

• ေျပာင္းလဲမႈအားခုခံေနေသာ သို႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနေသာ သူမ်ားသည္ 

မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း။

• ေျပာင္းလဲမႈ၏ အလားအလာရိွေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ 

သနည္း။

  ဇယားကြက္ ၁၅ အႏုမာနအယူအဆမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းသြားေသာ အေကာင္းဆံုး

  ပံုစံဥပမာတစ္ခု

႐ိုတြန္တာ၏ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပင္နီ႐ုိင္ကာတြင္ မူလတန္းပညာေရးအား 

ဦးတည္သည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအား 

ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္ျပႆနာမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ မူလတန္းပညာ 

ေရးေက်ာင္းသား အမ်ားအျပား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ေနျခင္းႏွင့္ ဆရာမ်ား သင္

တန္းေပးသည့္အဆင့္နိမ့္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ေကာက္ယူထားသည့္ အခ်က္အလက္ 
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မ်ားအေပၚျပဳလုပ္သည့္ ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာမႈကျပသသည္မွာ ေဒသဆုိင္ရာပညာေရး 

အာဏာပုိင္မ်ား (တာဝန္ရွိသူမ်ား) အေနႏွင့္ ဆရာမ်ား၏သင္တန္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္း 

မြန္လာ ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မိဘမ်ားကအဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိၿပီး

ထို႐ံုးတြင္ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တရားဝင္တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိေသာ္လည္း 

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း မရွိပါ။

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အႏုမာနအယူအဆအခ်ိဳ႕ 

ကိုေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ထိုအထဲမွ ၃ ခုအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ ပညာေရးအရည္ 

အေသြးဆုိင္ရာအက္ဥပေဒကုိ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ 

အတြက္ လႊမ္းမိုးရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ သူတုိ႔၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ -

• ေဒသခံပညာေရးအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခါတြင္ ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ 

ႏိုင္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ခ်ေရးထားသည့္အေျဖလႊာမ်ား 

မိဘမ်ားေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ကို ပညာေရးအရည္အေသြးဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒက 

အာမခံၿပီး ထိုသို႔ေသာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပ 

ရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsman) ၏ ႐ံုးကတာဝန္ယူလွ်င္ ေဒသဆိုင္ရာပညာ 

ေရးအာဏာပိုင္မ်ားသည္ မိဘမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လားအလာ 

ပို၍မ်ားသည္။

• ပညာေရးအရည္အေသြးဆုိင္ရာအက္ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္သည့္ 

အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရေသာ ေဒသခံႏိုင္ငံေရး 

သမားမ်ားရင္ဆုိင္ရလွ်င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာအရာရွိမ်ားက အသုံး 

ျပဳသူမ်ား၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္မက္္လုံးမ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္ကာ ထုိ 

သုိ႔ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

• ပညာေရးအရည္အေသြးဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒအရကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ 

ကာလတြင္ မိဘမ်ား၏အသင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ပါက ဥပေဒသည္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ 

ပို၍ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ၿပီး ဆရာမ်ား၏အသိပညာႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားအား တိုး 

တက္လာေစသည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးအရည္အေသြးဆိုင္ရာအက္ဥပေဒအရကုိ အမ်ိဳးသားအဆင့္ျပန္လည္ 

သံုးသပ္မႈအားႀကီးၾကပ္သည့္ ေကာ္မတီက အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

လက္ခံခဲ့ၿပီး ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕အားလံုးက ထိုကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးရာတြင္ 

ခုိင္မာေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအျဖစ္ လက္ခံသည္။  
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အႏုမာနအယူအဆမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြင္းေဝငွ

ၿပီး ႏွံ႔စပ္စြာေဆြးေႏြးၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ထံ 

တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳထားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အလားအလာရွိ၊မရွိကို 

ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ထုိအုပ္စု၏ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ ဆိုလို 

သည္မွာ မည္သည့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕အက်ဆံုးအခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး 

စိန္ေခၚမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္သည္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးလက္ 

ေရြးစင္တြင္ မတူညီသည့္ အႏုမာနအယူအဆမ်ားပါဝင္ႏိုင္ၿပီး ထိုအထဲတြင္ တစ္ခုႏွင့္ 

တစ္ခု ကြဲျပားဆန္႔က်င္သည့္အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္ရန္အလား အလာအရွိဆံုး 

အေပၚ ဦးတည္ထားသည့္အရာမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ အႀကံေပးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ အႏုမာန 

အယူအဆ အုပ္စုတစ္စုအေပၚ သေဘာတူညီမႈရရွိျခင္းအေပၚ မူတည္သည္။ သေဘာ 

တူညီခ်က္မရႏုိင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ တင္ျပထားသည့္ အႏုမာနအယူ

အဆမ်ား၏အက်ိဳးဆက္မ်ားအား ရွင္းျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔သည္ ကြဲျပား 

ဆန္႔က်င္ေနသည့္အခါတြင္ ျဖစ္သည္။

ပံု ၈ - ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားဆီသုိ႔

အခ်က္

အလက္အား

ပိုင္းျခား

စိတ္ျဖာျခင္း

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ခ်က္ 
မ်ားအား ခ်မတ္ျခင္းႏွင့္ 
အႏုမာန အယူအဆအား 
အဆိုျပဳျခင္း

ေမးခြန္းလႊာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားမွရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
အား အဖြဲ႕ကစနစ္တက် 
တည္ေဆာက္ျခင္း

ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈအားအေျချပဳသည့္ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားစုစည္းၿပီး သံုးသပ္ 
ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ကာ အခ်က္အ 
လက္မ်ားအားခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အႏုမာန 
အယူအဆအား ဖန္တီးျခင္း

အႏုမာနအယူအဆမ်ားအား    
ေရြးခ်ယ္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေနႏွင့္ 
ကူးေျပာင္းျခင္း
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လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ မွတ္တုိင္မ်ား : ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း

• ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာမွရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေပါင္းၿပီး ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

• ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ဖမ္းဆုပ္ၿပီး ေကာက္ခ်က္မ်ားဆြဲျခင္း

• အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

၃.၆။ မွန္ကန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား တင္ျပျခင္းသည္ ႐ုိးရွင္းသည့္ကိစၥတစ္ခု

မဟုတ္သျဖင့္ ယင္းတို႔ကုိ အစီရင္ခံစာတစ္ခုျဖင့္သာ ကန္႔သတ္မထားသင့္ပါ။ အဖြဲ႕ 

အေနႏွင့္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအား တည္း 

ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ေျပာရန္ ရည္ရြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ နည္းစနစ္အားျဖင့္ 

အခ်က္အလက္အားလံုးအား မူၾကမ္းအတြက္ တည္းျဖတ္ေရးဆိုင္ရာျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား

အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ေျပာျခင္းဆိုသည္မွာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊ လုပ္ကိုင္ဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားအား 

ေျမပံုဆြဲျခင္း၊ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊ စီရင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ပိုင္းျခား 

စိတ္ျဖာမႈမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ ညီညြတ္သည့္ ပံုတစ္ပံု 

ေပၚထြက္လာရန္အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၃.၆.၁။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ဘယ္လုိတင္ျပမလဲ။

မူၾကမ္းကုိ ႐ိုးရွင္းစြာေရးသားထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အျပင္ပန္းလကၡဏာမ်ားအားေက်ာ္ 

လြနက္ာ ျပႆနာမ်ား၏ ေနာကက္ြယ္ရွ ိအေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ထိေတြ႕ရမည္ျဖစသ္ည။္ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား သေဘာ 

ထားကြဲလြဲသည့္အယူအဆမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အျမင္မ်ား စံုလင္ေရးအတြက္ 

ျဖည့္စြက္ႏုိင္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ 

သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ 

တိုေတာင္းသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္သြားရန္လိုအပ္သည္။ 

မွတ္သားရန္အေရးႀကီးသည္မွာ ရွည္လ်ားသည့္အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 

ပို၍တိက်ေသာပံုကို ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ၎အားႏွံ႔စပ္ေအာင္ ဖတ္သြားႏိုင္ေျခနည္း 

သည္။ တုိၿပီးက်စ္လ်စ္ကာ ပစ္မွတ္ထားသည့္အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ပရိသတ္၏ အာ႐ံု 

ကို ဖမ္းမိႏိုင္ေျခပို၍မ်ားေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအား ေရာင္ျပန္ 

ဟပ္ႏုိင္ျခင္းရိွေကာင္းမွရိွမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သီးျခားပရိသတ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ 
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ထားသည့္ တိုေတာင္းေသာ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအား ပို၍လက္ခံၾကေလ့ 

ရွိသည္။

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ိဳးစံုတို႔

ကိုလည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္တစ္ခုစီေရာက္ရွိသည့္အခါ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳစုျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေ၀ျခင္း၊  ေအာင္ျမင္မႈမွတ္

တုိင္မ်ားအားလုံးေရာက္ရွိသည့္အခါ ဆုိရွယ္မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အစဥ္အလာမီဒီယာဌာန 

မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အေသးစိတ္ 

ရွင္းလင္းခ်က္အားလံုးအား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္၏အဓိက 

ရလဒ္မွစ၍ ၎သည္ အာဏာပိုင္မ်ားအား သူတို႔၏တာဝန္မ်ားျဖည့္ဆည္းရာတြင္ 

မည္ကဲ့သို႔ပံ့ပိုးမည္ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားအား တာဝန္ခံယူေစရန္အတြက္ ျပည္သူ 

မ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔အခြင့္အာဏာေပးမည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

၃.၆.၂။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ခုိင္လုံေအာင္ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။

ခုိင္လံုေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ မူၾကမ္းအတြက္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈရရွိ

ရန္ပံုေဖာ္ထားေသာ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုျပန္လည္ 

တု႔ံျပန္မႈထဲတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံဉာဏ္အသစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈ 

တြင္ မစဥ္းစားမိေသာနည္းလမ္းမ်ား ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာရွင္းျပရန္ေတာင္းဆုိမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈအခ်ိဳ႕အား ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားပင္ ပါဝင္ႏုိင္ 

သည္။ ခိုင္လံုေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မတူညီသည့္အဆင့္ ၂ ဆင့္တြင္ ျဖစ္ပြားႏုိင္ 

သည္။ ပိုမိုနည္းပညာဆန္သည့္ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္တြင္ နည္းပညာတိက်မႈ၊ 

ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳ 

ခ်က္မ်ားေပးမည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာခိုင္လံုေၾကာင္း အတည္ျပဳမႈမွာမူ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား၊ မဟာမိတ္မ်ား၊ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၏ ဆန္းစစ္ 

ေလ့လာမႈ၏ ၾကားဝင္မႈမ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ အတည္ျပဳျခင္းအစည္းအေဝးမ်ားသည္ ေဝ

ဖန္ျခင္းမ်ားခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ၎သည္လည္း ေကာင္းေသာအႀကံဉာဏ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

နားလည္မႈလြဲျခင္းအားျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ သင့္ေတာ္သလုိကြဲျပားခြင့္ျပဳရန္တုိ႔အတြက္ အခြင့္ 

အေရးေပးလွ်င္ ၎တို႔သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူထုအေျခအတင္ 

ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ မိမိကိုယ္မိမိခုခံမႈမ်ား သိပ္လုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ 
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မွတ္သားထားရမည္မွာ ဤအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ဂုဏ္သိကၡာအား ကာကြယ္ 

ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ မလိုလားသည့္ 

သို႔မဟုတ္ ထိရွလြယ္သည့္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ထိုအခါတြင္ ၎တို႔ 

အေနႏွင့္ ပိုမိုသိမ္ေမြ႕သည့္ဘာသာစကားမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းၿပီးသံုးရန္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝ 

ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ေတာင္းဆိုခံရႏိုင္သည္။ ၎အားမွန္ကန္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာေျဖရွင္း 

နည္း မရွိေသာေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ 

တာဝန္ခံမႈအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သူမ်ားအေပၚ ၾသဖာလႊမ္းမိုးရန္ျဖစ္ 

သည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ မူလဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ယွဥ္၍ စဥ္းစားသြားရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏အေရးႀကီးေသာအေနအထားကို သိရွိ 

ထားရန္ လိုအပ္သည္။ မူၾကမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၏ 

အေျခခံမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား မဟုတ္ဘဲ အႏုမာနအယူ 

အဆမ်ားအားပံ့ပိုးေပးသည့္ သက္ေသအေျချပဳေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ အစီရင္ခံစာ၏တရားဝင္မႈႏွင့္အသံုးဝင္မႈတို႔အား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိက 

အစိတ္အပုိင္းမွာ သီးျခားအဓိကက်သည့္ဖုိရမ္မ်ားတြင္ ၎၏အတည္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ တရားဝင္မႈႏွင့္အသုံးဝင္မႈတို႔အားတည္ေဆာက္ 

ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာအား အတည္ 

ျပဳရန္ အႀကံျပဳပါသည္ -

• အႀကံေပးအဖြဲ႕၊

• ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ အဓိကအခ်က္အလက္ေပး 

သူမ်ား၊

• အစီရင္ခံစာအားအသံုးျပဳမည္ဟု တြက္ဆထားသူမ်ား၊ အဓိကအားျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာဏာရွိေသာသူမ်ား ပါဝင္ 

သည္။

အႀကံေပးအဖြဲ႕

ခုိင္မာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပထမဆံုးႏွင့္အဓိကအက်ဆံုး ရင္းျမစ္မွာ 

အႀကံေပးအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္လွ်ာက္ ၎တို႔၏အခန္းက႑အား အျခားကိစၥရပ္ 

မ်ားအျပင္ အဆက္မျပတ္အတည္ျပဳမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။ 

မူၾကမ္းအားျပင္ဆင္ၿပီး၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔အၾကား ခိုင္မာမႈ 

ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ရပ္မွန္အ

ခ်က္အလက္မ်ားအၾကား ညီညြတ္မႈရွိျခင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ပိုင္းျခား 



83

စိတ္ျဖာမႈမွလက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆီသို႔သြားရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴ ဟာမ်ား 

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈရရွိႏုိင္သည္။ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔သည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ရလဒ္ 

မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အားအသံုးျပဳပံု၊ သူတို႔၏ပံုပန္းသ႑ာန္၊ ပါဝင္မႈႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အစရွိ 

သည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိက်ျပတ္သားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္လိုသည္။ 

အေၾကာင္းမွာ -

• ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္လမ္းညႊန္ရန္၊

• ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ားအၾကား ႏိုးၾကားမႈျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ သူတုိ႔ 

၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္အား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊

• လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုအားပံုေဖာ္ရန္ ႏုိင္ငံေရး 

ေနရာတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးရန္၊

• က႑အလိုက္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအား မေ၀းလွ 

သည့္အနာဂတ္တြင္ ေရးဆြဲရန္အတြက္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္

• တာဝန္ခံမႈအေပၚ အားနည္းေစျခင္းႏွင့္အားျဖည့္ျခင္းတြင္ ၎တို႔၏အခန္းက႑ႏွင့္ ၎ 

တို႔၏အနာဂတ္ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ပမွလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္

အတြက္ အေျခခံခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈပုိင္ရွင္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပဓာနက် 

သည့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္တူ ခုိင္လုံေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အႀကဳိျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခါ 

တြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ခုိင္လုံေအာင္ေဆာင္ရြက္တြက္ ျပင္ဆင္မႈ 

မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က စတင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

အဓိကအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ား - ျဖစ္ရပ္မွန္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ  
အေလးေပးျခင္း

အဓိကအခ်က္အလက္ ေပးသူမ်ားသည္ ခုိင္မာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ 

ေနာက္ထပ္ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္၏ ရင္းျမစ္တစ္ခုခု 

သည္လည္း ခုိင္မႈရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး၏ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဆုိသည္မွာလည္း 

အေျခခံမူပင္ျဖစ္သည္။ အဓိအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ားက မိမိတုိ႔ေပးသည့္ အခ်က္ 

အလက္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္သည္ကုိ ျမင္လုိၾကသည့္အျပင္ ယင္းတို႔ကုိ 

မည္ကဲ့သို႔ႏွင့္ မည္သည့္ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ကြဲျပားသည္ကုိ သိခ်င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

အစီရင္ခံစာအား ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေနအထားမ်ိဳးစံုမွလူမ်ားထံမွရရွိသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ စုစည္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ကို သိထားရန္အေရးႀကီးသည္။ 
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အခ်က္အလက္အား ကုိယ္တုိင္ရယူထားသည္တိုင္ေအာင္ အျခားအခ်က္ အလက္မ်ား 

ႏွင့္ ယွဥ္ၿပီးျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ၿပီး ၎အား အဓိကအခ်က္ 

အလက္ေပးသူမ်ားကို ရွင္းျပရန္လိုအပ္မည္။ မတူညီသည့္ အျမင္မ်ားႏွင့္ဘံုအျမင္မ်ား

တင္ျပျခင္းျဖင့္ အားေကာင္းေစၿပီး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ား၊ ဒိုင္လူႀကီးအျဖစ္ေဆာင္ 

ရြက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား ျဖစ္ရပ္မွန္အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္ကဲ့ 

သို႔သံုးၿပီး တင္ဆက္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ အခြင့္အလမ္းရရွိ 

ေစသည္။

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေပါင္းစည္းမႈမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တုံျပန္မႈမ်ားလိုအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ခုိင္မာ 

ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အဓိကအခ်က္အလက္ 

ေပးသူမ်ားကို အားကိုးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ထုတ္ 

သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားရရွိသည့္အခါတြင္ အဓိကအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ား ပါဝင္ 

သည့္အဖြဲ႕သည္ ဥပမာအားျဖင့္ဆန္းစစ္ေလ့လာမ်ားႏွင့္အတူ ထိုကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြး 

ေႏြးႏိုင္သည္။ 

အစီရင္ခံစာအသံုးျပဳသူမ်ား - အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေလးေပးျခင္း

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈအား 

အေလးေပးသည့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္ၿပီး အဆုိျပဳခ်က္မ်ားအား လုပ္ငန္းေဆာင္

ရြက္မႈမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲမည့္ အစီရင္ခံစာအားအသံုးျပဳရန္ အလားအလာရွိသူမ်ားႏွင့္ 

အတူ ယင္း၏ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ခုိင္လုံမႈရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ခုိင္လုံ 

မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ဦးတည္ခ်က္မွာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ 

စမ္းသပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ ၄င္းတို႔၏အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အၾကံဥာဏ္မ်ားသည္ 

တာဝန္ခံယူမႈရွိ ျခင္းဆိုင္ရာမြမ္းမံမႈမ်ား၏ဒီဇိုင္းကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေျပာင္းလဲမႈကိုေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္စြမ္းရွိသူမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကုိ စမ္းသပ္သည့္အခါတြင္ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ ၾကားခံတစ္ခုဖန္တီးၿပီး အဓိကသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳ 

ခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူထံေရာက္ရွိကာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ စိတ္ 

ဝင္စားမႈႏွင့္ အရွိန္အဟုန္လည္း ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

အနည္းဆံုးအေနႏွင့္ အစီရင္ခံစာ၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား 

ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အခြင့္အလမ္းရရွိေရးအတြက္ အစီရင္ခံစာအသံုးျပဳမည့္သူမ်ားကုိ ခ်ဥ္း 

ကပ္ရန္အေရးႀကီးသည္။ သီးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အဆိုျပဳ 

ခ်က္မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ဖုိရမ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစည္းအေဝးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္ 

ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမဆိုအားတင္ျပ၍ ေဝငွၿပီး အေျခအတင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္ -
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• ႏိုင္ငံအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေအာက္ရွိလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ တက္ 

ေရာက္ႏုိင္သည့္ ေကာ္မတီၾကားနာမႈမ်ား၊

• ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အႀကံေပးမ်ား၊

• ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးမ်ားမ်ားကဲ့သုိ႔အေရးပါသူမ်ား၊

• မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsman) ၏ ႐ံုး၊ အမ်ိဳး 

သားလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္း 

သို႔မဟုတ္ အစိုးရစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕အစည္းတို႔ထံမွ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ 

ျပဳလုပ္သည့္ လူထုအေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

• အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ညိႇႏိႈင္းေဆြး 

ေႏြးပြဲမ်ား၊ 

• က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး စားသံုးသူ 

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားေပးသူမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူ/အသံုးျပဳ 

သူမ်ား၏ ျပည္သူပိုင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက က႑အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊

• အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊

• သုေတသန ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

• ေဒသခံအစိုးရအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

• ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ျပဇာတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ရွင္တိုမ်ားအား ယာယီပံုကားခ်ပ္မ်ားေပၚ 

တြင္ျပသၿပီး လူထုအေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ လမ္းေပၚေရြ႕လ်ားသြားလာ 

သည့္ဇာတ္ပြဲမ်ား၊

• ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာတို႔တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

• သတင္းစာေဆာင္းပါးရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘေလာ့ဂါမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္

မ်ားေဖာ္ထုတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ခုိင္လုံေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ား

ခုိင္လုံေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈကို မည္ကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္မည္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ား 

ႏွင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားက ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ 

အရာမ်ားအား အဓိကအတည္ျပဳမႈဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ သို႔မဟုတ္ ပို၍   

တိက်သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပသြားႏုိင္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ 

သူမ်ား၏ နည္းပညာဆိုင္ရာအတည္ျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာအတည္ျပဳျခင္းထက္ 

အၿမဲတမ္း ႀကဳိတင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ခုိင္လုံေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားထံမွ အတတ္ႏုိင္ဆံုးရရွိ 

ေအာင္ ၎တို႔အားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထားရမည္။ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္မွာ -
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• လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖင့္ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊

• အစည္းအေဝးမ်ားအား ၾကားဝင္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ပံ့ပိုး 

ေပးျခင္း၊

• သေဘာတူညီထားသည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ သီးျခားလမ္း 

ညႊန္ေမးခြန္းမ်ား၊

• ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ျပဳလုပ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္း 

ခ်က္မ်ားႏွင့္

• အစားအေသာက္မ်ားစီစဥ္ျခင္း၊ တတ္ႏိုင္သမွ်အက်ယ္ျပန္႔ဆံု ပါဝင္မႈရွိရန္အတြက္ 

ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ကိုက္မႈတို႔ ပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝးအတြက္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ပစ္ပယ္ထားရေသာအုပ္စုမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အစည္းအေဝး 

သို႔ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္ မူၾကမ္းအစီရင္ခံစာသည္ က်ား-မကြဲျပားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသက္ဝင္ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ထိရွလြယ္မႈတို႔အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာေရာက္မည္ ျဖစ္ 

သည္။

အတည္ျပဳမႈဆိုင္ရာအစည္းအေဝးမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ေဆာင္ 

ရြက္ရန္စာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၆ တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ မွတ္တိုင္မ်ား : မွန္ကန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

• ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိိ ခုိင္လုံေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၃.၇။ ၾသဇာလႊမ္္းမုိးမႈရေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား သို႔မဟုတ္ သံုးသပ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိ ခုိင္လုံမႈရွိေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အဓိကက်ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးလႈပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူ

မ်ားအၾကား ဝန္ေဆာင္မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိႏိုးၾကားမႈကို တည္ေဆာက္ 

ႏုိင္ရန္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သိရွိႏိုးၾကားမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးလိုအင္ဆႏၵ၊ လုပ္ႏိုင္ 

စြမ္းရည္ႏွင့္ ေနရာႏွင့္ ထုိမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈ အျဖစ္သို႔ 

တိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားရန္အတြက္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစသည့္ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ 

မ်ိဳးႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္သည္။
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ဝန္ေဆာင္မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈအားနည္းမႈမ်ားအေပၚ အမ်ား၏စိတ္ဝင္

စားမႈရွိေနၿပီးျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း (ဥပမာ - ဆိုးရြားသည့္အဂတိလုိက္စားမႈ သို႔မဟုတ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးညံ့ဖ်င္းမႈ) အမွန္တကယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ထိုျပႆနာမ်ားအား

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လက္ေတြ႕က်သည့္ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျခ 

အတင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္။ အေကာင္းဆံုးအေနအထားအေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့ 

လာမႈသည္ ထိုလက္ေတြ႕က်သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရ 

မည္ျဖစ္သည္။ 

၃.၇.၁။ ဆက္သြယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ ပိုမိုထက္ျမက္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။

သင့္ေတာ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ပရိသတ္ထံအဓိက 

သတင္းစကားမ်ား ေပးပို႔ႏုိင္သည့္ ေအာင္ျမင္ေသာဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုရွိ 

ျခင္းသည္ အေျခခံက်ေသာအခ်က္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာအေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ 

အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ရလဒ္မ်ားအား အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္စြမ္းေဆာင္မႈအရွိဆံုး နည္းလမ္း 

မ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ျဖန္႔ခ်ိမည္ကို စီစဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းထဲ

တြင္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အဓိကသတင္းစကားမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အေကာင္းဆံုး

အေနအထားႏွင့္ေရာက္ရွိမည့္ ပရိသတ္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးဆက္ 

သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္း 

ခ်က္မ်ားျဖန္႔ခ်ိမႈအျပင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ထိုအေၾကာင္းအရာအေပၚ အမ်ား 

ျပည္သူစိတ္ဝင္စားမႈေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို အာ႐ံုစိုက္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း 

စီစဥ္သင့္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာသည္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ 

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈတစ္ခုမွ်ႏွင့္ ကန္႔သတ္မထားသင့္ပါ။ ထုိမဟာဗ်ဴဟာထဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ 

စရာ နည္းလမ္းမ်ားစာရင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ရလဒ္အားလံုး၏ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ 

အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံမႈတို႔အားျမႇင့္တင္ရန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ တြန္းအားမ်ားအတြက္ 

အသင့္ေတာ္ဆံုးနည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ 

သို႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအား ပံုႏွိပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ထိုကဲ့သို႔ 

ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုအေပၚ မူတည္မည္ျဖစ္သည္။

အဓိကသတင္းစကားမ်ား၊ ပစ္မွတ္ထားသည့္ပရိသတ္မ်ား၊ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရ 

မည့္ အဓိကမီဒီယာမ်ား၊ ျဖန္႔ေဝရန္အလားအလာရွိသည့္ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္

မ်ားအား အခ်ိန္ကုိက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳႏိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး 

မဟာဗ်ဴဟာကၽြမ္းက်င္သူထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ားယူျခင္းသည္ အဖြဲ႕အတြက္ အက်ိဳးအ 

ျမတ္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
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ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား 

သည္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအားဆက္သြယ္ရန္အတြက္ သူတို႔၏စုေပါင္း 

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာမ်ားအားအေျချပဳၿပီး ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ 

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားမွာ -

• လူငယ္ဌာနမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ပါတီအႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႏႈတ္ 

အားျဖင့္တင္ျပမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံေကာင္စီမ်ားကျပဳလုပ္ 

သည့္ အလြတ္သေဘာၾကားနာမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊

• အစီရင္ခံစာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေဆာင္းပါးစီးရီးမ်ား၊

• အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာထုတ္ေဝမႈမ်ား၊

• အေၾကာင္းအရာအထူးျပဳသည့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ပါရွိသည့္ေဆာင္းပါးမ်ား၊

• အေနအထားတူ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္သည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္ဆုိင္ရာဂ်ာနယ္မ်ား

တြင္ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊

• အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးမႈဖိုရမ္မ်ားတြင္ပါရွိသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊

• ေခါင္းႀကီးပိုင္းစာမ်က္ႏွာပါ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္

• ေဆာင္းပါးရွင္မ်ား၊ ဘေလာ့ဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ 

စကားဝုိင္းတင္ဆက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္တင္ဆက္သူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အယူအဆေဖာ္ထုတ္ 

သူမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဝငွျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

သီးျခားထုတ္ေဝမႈမ်ားအတြက္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ မီဒီယာအာ႐ံုစိုက္မႈအတြက္ 'ငါးမွ်ားခ်ိတ္' ျဖစ္ၿပီး ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 

အား လူမ်ားသိေစသည့္ အက်ိဳးရွိေသာနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ မီဒီယာမ်ားသည္ ရွည္လ်ားသည့္အစီရင္ခံစာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ 

ၾကတက္ၾကေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားျပဳစုျခင္းသည့္ အလားအလာေကာင္းေသာ 

မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားသည္လည္း ခုိင္လုံေအာင္ေဆာင္ 

ရြက္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံရန္လိုအပ္သည္။  အဖြဲ႕၏လုပ္ငန္း 

မ်ား သို႔မဟုတ္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္သည့္ လူ 

အမ်ား  စိတ္ဝင္စားတတ္ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္လည္း မီဒီယာ၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို 

ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ႏိုင္မည္။ 
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၃.၇.၂။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာ ဘယ္လုိစတင္ျဖန္႔ခ်ိမလဲ။

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္အခါတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလႊမ္းၿခံဳသည့္ ေဒသမ်ားတြင္းႏွင့္ 

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္တြင္ အစီရင္ခံစာကုိ အမ်ားျပည္သူထံျဖန္႔ခ်ိရန္ စီစဥ္ျခင္းသည္ 

ေကာင္းေသာအေလ့အထျဖစ္သည္။ အထင္ကရ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ 

ေန႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းသည္ ေကာင္းသည့္အႀကံဉာဏ္ျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္စြာ စတင္ျဖန္႔ခ်ိမႈျဖင့္ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားျဖစ္ထြန္းေစကာ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

အား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အခ်က္အလက္ေပးသူမ်ား၊ အၾကံဥာဏ္ 

ေပးသူမ်ားအားလံုးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

အထူးအခမ္းအနားမ်ား

အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ျဖန္႔ခ်ိရန္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ 

သီးျခားပရိသတ္မ်ားအား ရည္ရြယ္သည့္ အထူးအခမ္းအနားမ်ား စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ ဘေလာ့ဂါမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ 

ပညာရပ္နယ္ပယ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအတြက္ 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အႀကံေပးအဖြဲ႕မွပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေဖာ္ 

ထုတ္သူမ်ားအား အကဲျဖတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဖိတ္ေခၚသင့္ၿပီး ၎သည္ အကဲျဖတ္ထား 

သည့္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္မည္။ 

အစဥ္အလာအားျဖင့္ မီဒီယာအေသးစိတ္ရွင္းလင္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းစာ 

ရွင္းလင္းပြဲမ်ားသည္ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည့္အခမ္းအနားျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အျခား 

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္မွာ -

• လူသူေလးစားမႈ အလြန္ရရွိထားသည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ေဟာေျပာမႈပါဝင္သည့္ ႐ုပ္ျမင္ 

သံၾကား သုိ႔မဟုတ္ ေရဒီယိုမွ တင္ဆက္မႈ၊

• လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအေျချပဳသည့္ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားက စီစဥ္သည့္ အေျခအတင္ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

• လူထုအစည္းအေဝးမ်ား သို႔မဟုတ္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

• ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အင္တာနက္ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္

ဆက္ၿပီး ႐ိုက္ကူးျခင္း သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးၿပီး  ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားေပၚ 

တြင္ တင္ျခင္း၊

• သက္ဆုိင္သူမ်ားထံ Twitter ျဖင့္ သတင္းစကားမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ 

• ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေနရာမ်ားထံ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ျပဇာတ္ 

မ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ရွင္တိုမ်ားအား ယာယီပံုကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ျပသၿပီး လူထုအေျခအ

တင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ လမ္းေပၚေရြ႕လ်ားသြားလာသည့္ဇာတ္ပြဲမ်ား။
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၃.၇.၃။ တာဝန္ခံမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရာတြင္ မီဒီယာႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ 
 သင့္လဲ၊ ဘယ္လုိထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မလဲ။ 

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားစြာရွိျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ဆိုင္သည့္အရင္းအျမစ္

မ်ားအား အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ အေကာင္းဆံုးအေနအထား 

မွာ မီဒီယာအေနႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အခြင့္အာဏာ 

ေပးသည့္အခါမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္ -

• အစုိးရမူဝါဒအေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏နားလည္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ 

မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပး ျခင္း၊

• မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျခအတင္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံ 

သားမ်ားအား ေနရာ ေပးျခင္း၊

• ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအစီအစဥ္မ်ားအား 

ပံုေဖာ္ေပးျခင္း၊

• အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း။

မီဒီယာသည္ ျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးအျမတ္ရွိေစရန္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္တို႔ 

အတြက္ အစိုးရ၏မူဝါဒမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ ေစာင့္ၾကည့္သူတစ္ဦး၏အခန္း 

က႑မွပါဝင္ႏုိင္သည္။ မီဒီယာသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိျပႆနာမ်ားအား လူထု 

အာ႐ံုစိုက္မႈရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရန္ 

တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ဖိအားေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏တုံ႔ျပန္မႈရွိျခင္းကိုထိန္း

သိမ္းရန္ ေဆာင္ရြက္သြား ႏုိင္သည္။ သတိရရန္အေရးႀကီးသည္မွာ မီဒီယာဌာနမ်ားသည္ 

ဘ႑ာေရးအက်ိဳးအျမတ္အေပၚ အမွီျပဳေနႏိုင္သလို အထူးအက်ိဳးအျမတ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ 

အင္အားႀကီးေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သြားေရာက္အမွီျပဳေနႏိုင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ အြန္လိုင္း သို႔မဟုတ္ လူမႈမီဒီယာတို႔အား လက္လွမ္းမမီမႈ 

ႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈနည္းပါးျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္မရွိျခင္းတို႔သည္ ျပည္သူမ်ား၏ 

မီဒီယာအသံုးျပဳမႈအေပၚ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေစၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

အၾကားတြင္ ျဖစ္သည္။

မီဒီယာသည္ သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ား၏ 

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပရန္ မဟာမိတ္မ်ားရရွိႏိုင္မည္မွာ ေသခ်ာ 

ေသာ္လည္း ၎တို႔အား သတင္းေရးသားရန္ ထိုက္တန္သည္ဟု အယ္ဒီတာမ်ားက 

သတ္မွတ္ရန္လုိသည္။ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိေတာင္းၿပီး တိက်သည့္ 

သတင္းထုတ္ျပန္မႈတစ္ခုအား ပံုႏွိပ္သတင္းမ်ား၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားမွတစ္ 

ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ အေသး 
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စိတ္ အခ်က္အလက္အားလံုးကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ ဖိအားေပးရန္မလိုပါ။ သတင္းထုတ္ျပန္ 

မႈထဲတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ျဖန္႔ခ်ိရန္ရည္ရြယ္သည့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမဆို နည္းတူပံုႏွိပ္ 

ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳမီ အဖြဲ႕အတြင္း ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ား၏ ကြင္းဆက္ကို ေျဖဆိုႏိုင္ရမည္ -

• မည္သည့္အရာသည္ မည္သူ႔အား မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္၌ မည္သည့္ 

အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားၿပီး အက်ိဳးဆက္ေတြက ဘာေတြလဲ။

• ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ 

အတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္းႏွင့္ မည္သူေတြက ထိုသို႔ေသာေျပာင္းလဲမႈအား 

လိုလားသည္ႏွင့္ မည္သူကမလိုလားသနည္း။

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ မွတ္တုိင္မ်ား : ၾသဇာလြမ္းမုိးမႈရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• အစီရင္ခံစာ၏ ရလဒ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာျဖန္႔ေ၀ရန္ ဆက္ဆံေရးမဟာဗ်ဴဟာကုိ သင့္ေတာ္သလုိ 

ခ်ိန္ညႇိျခင္း

• အစီရင္ခံစာ(မ်ား) စတင္ထုတ္ေ၀ျခင္း

• မီဒီယာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ

၃.၈။ အေျပာင္းအလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ ေရးသားထားသည့္အစီရင္ခံစာတစ္ခု ထုတ္လုပ္ျခင္း 

ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ သြားရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား 

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ အဆင့္ဆီအထိ 

သြားကာ လူမ်ားအား အာဏာႏွင့္မက္လံုးမ်ားျဖင့္ ထိုအဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ တြန္း 

အားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္သည္ အစီရင္ခံစာ(မ်ား)ကုိ အသံုးျပဳမည္ဟု ယူဆ 

ရသူမ်ားအေပၚအာ႐ံုစိုက္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေဇာင္းေပးကာ ဆန္းစစ္ 

ေလ့လာမႈ၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအရ ေရွ႕သို႔လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ 

ေဆာင္ရြက္ ရန္ႀကိဳးပမ္းသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဖန္တီးႀကံဆမႈရွိသည့္စဥ္း

စားျခင္းႏွင့္ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ မွတ္သားရမည္မွာ ေထာက္ခံအားေပးမႈအတြက္ 

အခ်ိန္အတိုင္းအတာသည္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ 
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ေျပာင္းလဲမႈအဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အေနႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္မ်ားအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုလား 

သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းကို အေျချပဳ႐ံု 

ႏွင့္ပင္ သူ႔အတုိင္းျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 

အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္သာမကဘဲ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 

ေဆာင္ရြက္မႈကုိျဖစ္ေပၚေစရန္ျဖစ္သည္။ တာဝန္ခံမႈျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္သည္ အေရးႀကီးသည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားျဖစ္ေစ၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ 

(Ombudsman) ၏ ႐ံုးမ်ားျဖစ္ေစ၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ဝန္ 

ေဆာင္မႈအသံုးျပဳ သူမ်ားျဖစ္ေစ၊ ျပႆနာအားေျဖရွင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအုပ္စု

မ်ိဳးစံုတို႔အၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီး 

သည္။ ႀကီးၾကပ္ျခင္းအား အေပၚမွေအာက္သို႔ႏွင့္ ေအာက္မွအေပၚသို႔ ႀကီးၾကပ္ျခင္း

မ်ားေပါင္းစပ္ၿပီးျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ပံုေပၚၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ စုစည္းျခင္းမ်ားတြင္ စုေပါင္းစိတ္ဝင္စားမႈအား 

ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္။

  ဇယားကြက္ ၁၆ မာလာ၀ီႏိုင္ငံရွိ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ 

  (Ombudsman) ၏ ႐ံုးခန္း၏လုပ္ငန္းႏွင့္ အညစ္အေၾကးအစိုင္အခဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလႏွင့္ႏိုဝင္ဘာလမ်ားအၾကားတြင္ မာလာ၀ီရွိ မေက်နပ္ခ်က္ 

မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsman) ၏ ႐ံုးသည္ မာဇူဇူး၊ လီ 

ေလာင္၀ီ၊ ဘလန္တီရီႏွင့္ ကဆန္ဂူစသည့္ ၿမိဳ႕မ်ား၏ေကာင္စီမ်ားအျပင္ လီေလာင္၀ီ 

ႏွင့္ ဘလန္တီရီ ခ႐ိုင္ေကာင္စီမ်ား၏ အညစ္အေၾကး အစိုင္အခဲစီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsman) ၏ ႐ံုး 

သည္ ၿမိဳ႕မ်ား၏ေကာင္စီအရာရွိမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳ 

သူမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ေဆာင္ 

ရြက္ခဲ့သည္။ အညစ္အေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္ 

အအံုမ်ား လံုေလာက္စြာမရွိျခင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ၄င္းတုိ႔၏အညစ္အေၾကးႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ျပင္ပအကူအညီကို ေကာင္စီကရယူခဲ့ျခင္း 
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မရွိသလို ခ်ေပးထားသည့္ အညစ္အေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ဘတ္ဂ်က္သည္ ပံုမွန္ 

မရွိေသာေၾကာင့္ ယာဥ္မ်ားမလံုေလာက္မႈ၊ ဝန္ထမ္းမလံုေလာက္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာေရးယႏၱရားမ်ား မလံုေလာက္မႈ အစရွိေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ 

အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရပ္ရြာႏွင့္လူ တစ္ဦးခ်င္းတို႔သည္ 

၄င္းတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းရန္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔၏အခန္းက႑ 

အေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာမသိရွိၾကပါ။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ 

ထားသူ (Ombudsman) ၏ ႐ံုးက မီးေမာင္းထိုးျပသည္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းမႈ 

မလံုေလာက္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးကုိယ္စားျပဳသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားရင္ဆိုင္ရျခင္းမရွိဘဲ (၂ဝဝ၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ အၾကားတြင္ ေကာင္စီလူႀကီး 

မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး တက္လာျခင္းမဟုတ္ပါ) ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ 

ထုိေကာင္စီလူႀကီးမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားအေပၚ 

လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ေနရာမရွိပါ။ အညစ္အေၾကးအစိုင္အခဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ မူဝါဒအစီ 

အစဥ္ထဲတြင္ အေရးပါျခင္းသိပ္မရိွသလုိ ေရြးေကာက္ပြရဲလဒ္မ်ားအေပၚလည္း လႊမ္းမုိး 

မႈမရွိပါ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မူမ်ား၏တာဝန္ခံေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ၾကပ္ 

မတ္အေရးယူ ႏုိင္ျခင္းတို႔မရွိေသာေၾကာင့္ ၎သည္ အညစ္အေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ 

တာဝန္ခံယူျခင္းတြင္ မေကာင္းသည့္သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsman) ႐ံုး 

သည္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕ အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေရဆိုးစနစ္မ်ား၊ ေဒသခံအသိုင္း 

အဝိုင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ထိုေနရာရွိေဒသဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား တက္ၾကြမႈရွိ 

ရန္လုိအပ္ေသာမက္လံုးမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အျပင္ အေရး 

ႀကီးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖည့္ဆည္းမႈျပဳလုပ္မေပးသည့္ ေကာင္စီမ်ားအား ဒဏ္ခတ္ 

ႏိုင္ရန္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လီေလာင္၀ီ၌က်င္းပခဲ့သည့္ 

ႏိုင္ငံအဆင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈတြင္ ထိုကိစၥရပ္အားလံုးကို ၿမိဳ႕ေကာင္စီမ်ား၊ အရပ္ 

ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းစြာ 

ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈတြင္ ေရဆိုးစနစ္၏ ႏိုင္ငံအဆင့္ဒါ႐ိုက္တာက 

လႊတ္ေတာ္ထံသို႔တင္ရန္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားေရဆိုးစနစ္ဥပေဒတြင္ အစိတ္အပိုင္း 

တစ္ခုအေနႏွင့္ထည့္သြင္းသြားရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ 

မာလာ၀ီ၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsman) 

ျဖစ္ေသာ တရားလႊတ္ေတာ္၏တရားေရးဝန္ႀကီး တူဂ်ီလိန္း ခ်ီဇူမီလာ၏အဆုိျပဳခ်က္ 

အရ မူေဘာင္သည္ ႐ံုး၏အခြင့္အာဏာအား တုိးခ်ဲ႕ေစသည္။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို 

စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsman) ၏႐ံုးႏွင့္ အျခားအာဏာပိုင္မ်ား 
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အၾကား ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားပြင့္ေစၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးပို႔ျခင္းအေပၚ 

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ (Ombudsman) ၏လႊမ္းမိုးႏိုင္ 

စြမ္းအား တိုးျမင့္ေစသည္။

၃.၈.၁။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးေပးသည့္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဘယ္လုိက်င္းပမလဲ။

ရွိေနဆဲအေနအထားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အသစ္ဖန္တီးထားေသာ အေနအထားတြင္ 

ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးေပးသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေျပာင္း 

လဲမႈရရွိရန္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီ ထားသည့္သတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ အတူတကြေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္အက်ိဳး သက္ 

ေရာက္သူမ်ားသည္ စစ္မွန္ၿပီးခိုင္မာသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈ 

အတြက္ အားလံုး၏သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားအား ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ 

ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္ေသာေဆြးေႏြးမႈကုိ ပါဝင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ပိုင္ဆိုင္ရ 

မည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ရန္ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရး 

အရထိရွလြယ္မႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 

ေဆာင္ရြက္မႈကိုအေလးေပးသည့္ ေဆြးေႏြးမႈထဲတြင္ ေျပာင္းလဲမႈေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိၿပီး လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္ေနရာရွိသူမ်ား ပါဝင္သင့္သည့္အျပင္ 

ဝန္ေဆာင္မႈတြင္စိတ္ဝင္စားမႈရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္သည္။ 

ေဆြးေႏြးမႈသည္ ဝန္ေဆာင္မႈျပႆနာမ်ားအား ေပါင္းစည္း၍ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 

အတြက္ မဟာမိတ္ျဖစ္ေပၚေစျခင္းကိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သလို ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈ 

ကို တြန္းအားေပးသူမ်ားအေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ထိေတြ႕ေနသည့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

အုပ္စု အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚရန္အႀကံျပဳၿပီး ထိုအထဲတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကိုယ္တိုင္ 

(အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက)၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား (ဥပမာ - ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္)၊ အစီ 

အစဥ္ခ်မွတ္သူမ်ား (ဥပမာ - သတင္းမီဒီယာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္သည့္အုပ္စု 

မ်ား၊ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ)၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၊ 

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) သို႔မဟုတ္ အျခားအလားအလာရွိသည့္ေတာင္းဆိုပိုင္

ခြင့္ရွိသူမ်ား (ဥပမာ - ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ား၊ အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ 

လူမႈလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္သည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ပါဝင္သည္။ ထိုအုပ္စုမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိ ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

၎သည္ ေရရွည္တည္တံ့မႈရရွိရန္အတြက္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္ (Kemp 

၂ဝ၁၃)။
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ေဆြးေႏြးမႈကို စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔တြင္ က်ား-မေရးရာ 

ကိစၥႏွင့္ အမ်ဳိးအစားစုံလင္မႈတို႔အား သတိထားသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္ဆုိ 

သည္မွာ ထည့္သြင္းေျပာစရာပင္မလုိေတာ့ေပ။ 

၃.၈.၂။ မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အဓိကက်သည္။ အစီရင္ခံစာထုတ္႐ုံမွ်ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 

ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ေပၚရန္ ခဲယဥ္းသည္။ ေျပာထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထပ္မံ၍ေျပာရန္ 

လိုအပ္သည္မွာ အသိပညာအေပၚအေျချပဳသည့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ေပၚထြန္း 

ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အႀကံေပး

အဖြဲ႕တို႔အေနႏွင့္ တစ္ဘက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား အဆက္ 

အသြယ္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ဆႏၵရွိသကဲ့သုိ႔ က်န္တစ္ဘက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ 

စနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လိုေစလိုသည့္ သံႏၷိဌာန္ရွိေသာ 

လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္လည္း ထိုသို႔ေသာဆႏၵမ်ိဳး 

ရွိသည္။ အေကာင္းဆံုးအေနအထားမွာ ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္၊ ပူးတြဲ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ ေနရာႏွင့္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအ 

ထဲတြင္ ထိုအရာမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားသည္ကို အာမခံႏိုင္ေစရန္အတြက္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း 

ျပႆနာမ်ားအား စုေပါင္းေျဖရွင္းရန္အတြက္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ရွိျခင္းသည္ အဓိကက် 

သည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းအေနႏွင့္ အကန္႔အသတ္တစ္ခုျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ 

ရြက္ႏိုင္သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအားအေျချပဳေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ 

ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈကိုအေလးေပးသည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ဆက္ 

ႏြယ္သည့္ တာဝန္ခံယူမႈဆက္ဆံေရးမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ 

ႏိုင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႕ႏိုင္သကဲ့သို႔ သြယ္ဝိုက္ၿပီးရရွိမည့္ 

အက်ိဳးဆက္မွာ ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး အရည္အေသြးပိုေကာင္းသည့္ အမ်ားျပည္သူဝန္ 

ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဇယားကြက္ ၁၇ သည္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဟာကြက္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျပရန္ႏွင့္ 

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခု၏အေျခခံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာင္းလဲ 

မႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးရန္တုိ႔အတြက္ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 

တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ရလဒ္မ်ားကို ျပသသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ 

ပိုမိုနီးကပ္လာျခင္းအျပင္ ၄င္းတို႔၏လူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ပို၍တုံ႔ျပန္မႈရွိ 

လာျခင္းအားျဖင့္ လူထုက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္လက္လမ္းမီမႈတို႔ကို 
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မာကာဆာ၏ ျမဴနီစီပယ္အစိုးရက အေျခခံက်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ 

  ဇယားကြက္ ၁၇ မီဒီယာႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ 

  ေအာင္ျမင္မႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သနည္း။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 

အဓိကအဂၤါရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္မႈအတြက္ က်န္းမာေရးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ

၏အျခားေနရာမ်ားစြာတို႔အား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသႏၱရအစုိးရအက္ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး 

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး 

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္တာဝန္မ်ားကုိ ခ႐ိုင္မ်ားႏွင့္ 

ျမဴနီစပယ္တို႔ ရရွိေစခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

လူထုအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံသားမ်ားထံ 

ေပးရန္အတြက္ ယင္းတုိ႔က တာဝန္ယူရသည္။

ေတာင္ပုိင္းဆူလာဝါဆီ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ မာကာဆာတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူ ၁.၄ 

သန္းရွိသည္။ ေဒသႏၱရအစုိးရ အက္ဥပေဒ စတင္က်င့္သံုးၿပီး ပထမႏွစ္မ်ားတြင္ 

ျမဴနီစီပယ္အစိုးရ၏မူဝါဒသည္ က်န္းမာေရးဌာနအေရအတြက္ တိုးျမင့္ေရးအေပၚ 

အာ႐ံုစိုက္ခဲ့သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အေထာက္အကူမ်ားရရွိႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား 

သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၏အေရးႀကီးပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုေလာက္သည့္ 

အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားရရွိထားၿပီးျဖစ္လွ်င္ သူတို႔အေနႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ား 

အား လက္လွမ္းမီႏုိင္မည္ဟု ၎က ယူဆခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤမူဝါဒသည္ ႏိုင္ငံသား

မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လံုေလာက္သည့္တု႔ံျပန္မႈ မေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ဆင္းရဲ 

ႏြမ္းပါးသူမ်ားအေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳရန္အတြက္ အခေၾကးေငြမ်ား ေပး 

ႏိုင္ျခင္းမရွိဆိုသည့္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း သတင္းမ်ား 

အား မာကာဆာရွိ အႀကီးဆံုးေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနျဖစ္သည့္ ေတာ့ပ္အက္ဖ္အမ္က 

စတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ ထိုအသံလႊင့္ဌာနက စတင္ထုတ္လႊင့္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ 

ေဒသအတြင္း ထုတ္ေဝသည့္သတင္းစာတစ္ေစာင္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး ျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံသားမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 

အတြက္ ေနရာမ်ားေပးခဲ့သလို ေဒသခံအစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၏ အေျဖမ်ားကိုလည္း 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးခဲ့သည္။ မီဒီယာသည္တက္ၾကြသည့္အခန္း က႑တစ္ခုမွ 
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စတင္ပါဝင္လာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေဒသခံ အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားသည္လည္း အလားတူ 

ကိစၥရပ္မ်ားအား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ဝန္ေဆာင္ 

မႈေပးျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအား တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီတားဆီးကာ

ကြယ္ျခင္းမ်ားတြင္ မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမႇင့္တင္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္ 

အလက္ဖုိရမ္က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုေရးသားေပးရန္ သို႔မဟုတ္ စကားဝိုင္းတင္ဆက္မႈမ်ား 

တြင္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း 

ပါဝင္ရန္ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားအ မီဒီယာက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိတုိ႔၏ 

အစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို သတင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးရန္ 

မီဒီယာအား အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားကဖိတ္ေခၚသည္။ မီဒီယာႏွင့္ အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားၾကား မဟာ 

မိတ္ဖြဲ႕မႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး တာဝန္ခံမႈယႏၱရားမ်ားအား အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ 

ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံအစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုက်င့္သံုးရန္ ႏိုင္ငံ 

သားမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေအာက္တြင္ေနထိုင္သူမ်ား၏ပူေဆြးမႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ 

ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္း မမီျခင္းႏွင့္မတတ္ႏိုင္ျခင္းစသည္တုိ႔ကိုလည္း သတင္း

စာမ်ားႏွင့္ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ 

မ်ားေၾကာင့္ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပၚေပါက္ 

လာသည္။ ထိုျပႆနာအား အစိုးရ၏ကိုင္တြယ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ား စတင္ 

ျမင့္တက္လာသည္။ လူထုဖိအားတိုးျမင့္လာေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အမိန္႔တစ္ခု 

ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းကိုမၾကည့္ဘဲ တရားဝင္ေနထိုင္သူ မည္သူ႔ကုိမဆို 

ေဆးကုသမႈ၊ ပံုမွန္ေဆးစစ္မႈမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အစရွိေသာ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားအား မွ်တစြာ လကလ္မွ္းမခီြင္ကုိ့ေပးသည ္

(Triwibowo ၂ဝ၁၂ မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္)။

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ မွတ္တုိင္မ်ား : အေျပာင္းအလဲကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

• အၾကံျပဳခ်င္မ်ားကို တကယ့္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးေပးသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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၃.၉။ သင္ခန္းစာမ်ားယူျခင္း 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈၿပီးဆံုးကာ ျဖန္႔ေဝၿပီး အေျခအတင္ေဆြးေႏြးၿပီးသည့္အခါတြင္ 

၎၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအျပင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ရလဒ္မ်ားအား အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ျပန္

လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္သင္ခန္းစာယူရန္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 

တေလွ်ာက္တြင္ အခ်ိဳ႕အရာမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခား 

အရာမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေလာက္အလုပ္ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္သည္ 

အဓိကအားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာသင္ယူျခင္းျဖစ္သည့္ တူညီေသာဦးတည္ 

ခ်က္ျဖင့္ အဖြဲ႕အေနႏွင့္အတူတကြမည္ကဲ့ သို႔လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္း 

ျဖစ္သည္။

၃.၉.၁။ အဖြဲ႕အတြင္း အေသးစိတ္ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္း

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခြဲေဝၿပီးသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အဖြဲ႕အတြင္း အေသးစိတ္ 

ျပန္လည္ရွင္းလင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ 

သူမ်ား၏အျမင္မ်ားကို စနစ္တက်စုစည္းရာ၌ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့

သို႔ေသာျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈရရွိျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း နည္းနာ 

ေဗဒကုိ ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ 

ျဖစ္ၿပီး ထုိအထဲတြင္ - လူသား အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ရန္ပံုေငြရွာျခင္း၊ သုေတသနနည္း 

စနစ္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္သြယ္ေရး၊ ပဋိပကၡကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ အျခား 

အဓိကက်ေသာ အဖြဲ႕အတြင္းကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည္။ 

မည္သည့္အရာသည္ အလုပ္ျဖစ္သနည္း၊ မည္သည့္အရာသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ 

ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သနည္းႏွင့္ အျခားဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားအား မိမိတို႔က 

မည္သည့္အရာမ်ား အႀကံေပးမည္နည္းဆိုသည္တို႔အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အဆင့္တစ္ခုစီႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္တစ္ခုစီကုိ အဆံုးသတ္ 

သည္။ ထိုတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားအေပၚ အေျချပဳျခင္းျဖင့္ 

အဖြဲ႕အေနႏွင့္ သူတုိ႔၏အဖြဲ႕အတြင္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား စုစည္းရန္ အခက္အခဲရွိမည္ 

မဟုတ္ပါ။

ေမးျမန္းႏိုင္သည့္လမ္းညႊန္ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕အား ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေပးထားသည္ -

• ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဖြဲ႕ႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း မည္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ

အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရရွိခဲ့သနည္း။

• မည္သည့္အရာမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္ျဖစ္သနည္း။
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• မည္သည့္အရာမ်ားအား အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သနည္း။

• ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အတြင္း အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးမ်ားခြဲေဝျခင္းသည္ 

မည္သည့္အေန အထားရွိခ့ဲသနည္း။

• အျပန္အလွန္အတူတကြသင္ယူႏိုင္ျခင္းအတြက္ အျခားဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ 

International IDEA တို႔ျဖင့္ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ား မွ်ေ၀ႏုိင္သနည္း။

အဖြဲ႕အတြင္း ျပန္လည္အေသးစိတ္ရွင္းလင္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ေတြ႕ရွိ 

ခ်က္မ်ားအေပၚ International IDEA က အလြန္စိတ္ဝင္စားသည္။ ၄င္းတုိ႔ထံမွ သင္ယူ 

ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ မ်ား၏အက်ိဳးအျမတ္ 

အတြက္ နည္းစနစ္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၃.၉.၂။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ သင္ယူျခင္း

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္အား အဆံုးမသတ္မီ ထိုလုပ္ငန္း၏ ထည့္သြင္းမႈ 

မ်ားႏွင့္ရလဒ္မ်ားအားေဖာ္ထုတ္ၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရန္ အႀကံျပဳလုိသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာ 

ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔အေနႏွင့္ မည္သည့္အရာကုိ အမွန္တကယ္ ရရွိႏိုင္ခဲ့ 

သနည္း။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီတာဝန္ခံမႈအား ပိုမိုေကာင္း 

မြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔လက္ခံၾက 

သနည္း။ ယင္းတို႔အား တိက်စြာေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ တိုးတက္မႈအားၾကည့္႐ႈ 

ရန္အတြက္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈအေပၚထပ္မံဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္း 

မ်ား ရွိႏိုင္ပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိအျခား က႑မ်ား/ အစိတ္အပိုင္းမ်ားထံသို႔ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအားတိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါသလား။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚလည္း International IDEA 

က အလြန္စိတ္ဝင္ စားသည္။

မိမိကိုယ္မိမိအကဲျဖတ္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုအေနႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု 

ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔က ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ၿပီး ၎သည္ 

ကုန္က်စရိတ္သိပ္မ်ားမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔အေနႏွင့္ သိသာထင္ရွားဆုံး

အေျပာင္းအလဲနည္းလမ္း၄ ကဲ့သို႔ေသာ အျခားအေထာက္အကူျပဳ နည္းလမ္းမ်ားကို 

လည္း အသံုးျပဳသြားႏိုင္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

၎သည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတေလွ်ာက္မွ ဆန္းစစ္ 

ေလ့လာသူမ်ားေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည့္ သိသာထင္ရွားဆံုး အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 

သည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားအားေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ 

ပို၍အာ႐ံုစိုက္သည္။ 
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ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ဤနည္းလမ္းအား အသံုးျပဳလုိလွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 

အဓိက အဆင့္မ်ားမွာ -

•  အစီရင္ခံသည့္ကာလအား သတ္မွတ္ျခင္း၊

• ဇာတ္လမ္းမ်ားစုစည္းၿပီး သိသာထင္ရွားဆံုးဇာတ္လမ္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

• ဇာတ္လမ္းမ်ားအား စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း၊

• ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ဇာတ္လမ္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးသက္ 

ေရာက္သူမ်ားအား ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္

• တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏လုပ္ငန္းစဥ္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ 

သည္။

ဤနည္းလမ္းတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ိဳးစံုတို႔ ဇာတ္လမ္းမ်ားေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 

၎တို႔ထဲမွ အေရးႀကီးဆံုး ဇာတ္လမ္းမ်ားအား စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ျခင္း ပါဝင္သည္။ 

ေကာင္းသည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး 

သည့္အခါတြင္ အတူတကြထိုင္ၿပီး ဇာတ္လမ္းမ်ားကို အသံထြက္ဖတ္ၿပီး သတင္းပို႔ထား

သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ ျဖစ္ 

သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာရရွိရန္အတြက္ 

မည္ကဲ့သုိ႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

ႏွင့္သင္ယူမႈမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ သူမ်ားႏွင့္ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ ရလဒ္မ်ားတစ္ခုတည္းအေပၚ အျပည့္အဝ အာ႐ံုစိုက္ 

ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားသည္ မ်ား 

ေသာအားျဖင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားအေနအထားျဖင့္ျဖစ္သည္ကို ဤနည္းလမ္းက ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားသည္။ မည္သည့္အရာအတြက္ မည္သူ႔တြင္တာဝန္ရွိသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ 

နည္း။ မည္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား ထြက္ေပၚလာသနည္း။

အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ ရလဒ္ကိုရိတ္သိမ္းျခင္းနည္းလမ္း 

ပါဝင္ၿပီး ၎သည္ ရလဒ္မ်ားပုံၾကမ္းဆြဲသည့္အေလ့အထမ်ားထဲမွ လက္ေတြ႕က်သည့္

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။၅ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ဒီမိုကေရစီ 

စနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈအေပၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သက္ဆုိင္ ပတ္သက္ 

သူမ်ားစြာပါဝင္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ သက္ေသအေထာက္ 

အထားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔တြင္ 

အသံုးျပဳႏိုင္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ အုပ္စု၊ ရပ္ရြာလူထု၊ 

အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတို႔၏ အမူအက်င့္မ်ား၊ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ အေလ့အထမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ 

ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုအေနႏွင့္ ရလဒ္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းအေပၚအေျခခံ၍ ဤစနစ္ 



101

ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားဆန္းစစ္ေလ့လာမႈနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ မတူညီသည္ 

မွာ ရလဒ္ကုိရိတ္သိမ္းျခင္းနည္းလမ္း သည္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ား 

သို႔မဟုတ္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားဆီသို႔သြားသည့္ တိုးတက္မႈအား တိုင္းတာျခင္း မဟုတ္ဘဲ 

ရရွိထားသည့္အေပၚမွ သက္ေသမ်ားစုစည္းၿပီး စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ 

ရြက္မႈသည္ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊မရွိႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ 

မည္ စသည့္အေၾကာင္ရားမ်ားသို႔ ေနာက္ျပန္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရလဒ္ကုိ

ရိတ္သိမ္းျခင္းနည္းလမ္းသည္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထက္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အဓိကအားျဖင့္ 

အာ႐ံုစိုက္သည့္အခါတြင္ ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတြင္ ရလဒ္ကိုရိတ္သိမ္းျခင္းနည္းလမ္းကုိ ထည့္သြင္းအသံုးျ

ပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္က မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ေသာ ေရွ႕ေျပးေလ့လာမႈ 

အရ “မတူကြဲျပားေသာအခင္းအက်င္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုိက္ 

ေလ်ာညီေထြေအာင္မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား

ကိုအေကာင္းဆုံးမည္သုိ႔စုေပါင္းေပးရန္ ေရြးခ်ယ္မည္နည္းကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိကက်သည့္ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ မရွိမျဖစ္သင္ခန္းစာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ 

ၿပီး သက္ေသအေထာက္ အထားစုေဆာင္းရာတြင္ ယင္းနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳႏုိင္သည္” 

ဟုဆုိသည္ (ကမၻာ့ဘဏ္ ၂ဝ၁၄)။

ဤေနရာတြင္လည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမူေဘာင္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထပ္

မံျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ

တာဝန္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ယူႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳး

မွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ International 

IDEA တုိ႔က အလြန္စိတ္ဝင္စားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဒီမိုကေရစီသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈအေပၚအေျချပဳၿပီး 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လူအမ်ားစုကထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ 

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အားလံုးပါဝင္မႈရွိသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္

တစ္ခုအားရရွိေစသည့္ နည္းနာေဗဒတစ္ခုကုိ ပံုစံေရးဆြဲရန္ International IDEA 

သည္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အားလံုးပါဝင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု 

သည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားနည္းတူ အေရးႀကီးသည္။

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ မွတ္တုိင္မ်ား : သင္ခန္းစာယူျခင္း 

• အဖြဲ႕တြင္း ျပန္လည္ရွင္းျပျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွရရွိသည့္သင္ခန္းစာမ်ား

• ေစာင့္ၾကည္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းမူူေဘာင္တစ္ရပ္ကို အသုံးျပဳျခင္း
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၁။ အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ အေျခခံအမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး ၎တို႔မွာ တရား႐ံုး 

ပံုစံႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ပံုစံတို႔ျဖစ္တုိ႔ျဖစ္ည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ထိုပံုစံမ်ား၏အမ်ိဳးအစားခြဲမ်ား

စြာရွိၿပီး ေရာထားသည့္ အမ်ိဳးအစား မ်ားလည္းရွိကာ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခခံကြာျခားမႈမ်ား 

ကုိ သိထားသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ပံုစံသည္ သမား႐ိုးက်တရား႐ံုးစာရ

င္းစစ္ပံုစံထက္စာလွ်င္ တရားဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ

ရွိျခင္းအေပၚအေျချပဳထားသည္။ တရား႐ံုးပံုစံသည္ သံုးစြဲမႈမ်ား၏ တရားဝင္မႈအေပၚ 

အာ႐ံုစိုက္ၿပီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ပံုစံသည္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္စာရင္းစစ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စာရင္း

စစ္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ိဳးစံုအား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ တီထြင္ႀကံဆမႈရွိသည္ကို သက္ေသျပခဲ့ၿပီး 

ျဖစ္သည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ပံုစံအား အဓိကအားျဖင့္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားတြင္က်င့္သံုး 

ေလ့ရွိၿပီး ထိုအထဲတြင္ ၾသစေတးလ်၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ ကာေရဘီယန္ 

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၊ ပစိဖိတ္၊ အေနာက္ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ 

အာဖရိကကုန္းတြင္းပုိင္းႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္သည္။ တရား႐ံုးပံုစံစနစ္တြင္ စာရင္းစစ္တရား႐ံုး 

သည္ တရားေရးဆုိင္ရာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာႏွစ္ခုစလံုးရွိသည္။ ၎သည္ 

အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိတ္အပိုင္းတို႔မွလြတ္လပ္ၿပီး တရားေရး၏ 

အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေရာမဥပေဒေအာက္ရွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

အထူးသျဖင့္အသံုးျပဳသည္။ ၎အား ဥေရာပရွိ လက္တင္ႏိုင္ငံမ်ား (ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ 

ေပၚတူဂီႏွင့္ စပိန္) အျပင္ တူရကီႏွင့္ လက္တင္အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားႏွင့္ 

ျပင္သစ္စကားေျပာေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ International 

Organizations of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)၊ <http://www.

intosai.org> ႏွင့္ International Standards of Supreme Audit Institutions 

(ISSAI)၊ <http://www. issai.org> တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

၂။ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူဆိုေသာ ေဝါဟာရတြင္ ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာရွိေသာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါဝင္သည္။ လူတိုင္းသည္ ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ 
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သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူဆိုေသာ ေဝါဟာရသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ 

ႏွင့္အညီတာဝန္ခံမႈသေဘာတရား၏ အယူအဆအား ပိုမိုစံုလင္စြာေဖာ္ျပသည္။

၃။ 'လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ' ဆိုသည္မွာ လိင္အမ်ိဳးအစားတူညီေသာသူႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ 

ဘက္လိင္ အမ်ိဳးအစားရွိသူအေပၚ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္း 

ဆိုင္ရာဆြဲေဆာင္မႈရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 'Gay'၊ 'lesbian'၊ 'bisexual' ႏွင့္  'straight' 

အစရွိသည္တို႔သည္ လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၏ဥပမာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄။ အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုရရွိရန္အတြက္ <http://mande.co.uk/special-issues/

most-significant-change -msc> တြင္ ၾကည့္႐ႈရန္။

၅။ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိရန္အတြက္ <http://www.outcomemapping.ca> တြင္ 

ၾကည့္႐ႈရန္။
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ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားအားၿခံဳငံုသပ္ခ်က္ကိုရရွိရန္အတြက္ ဤေဆာင္ရြက္ရန္ 

စာရင္းသည္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္ေရးဆြဲပံု

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အခ်ိန္ဇယား

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ 
မွတ္တိုင္မ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား တာဝန္ရွိမႈ ခန္႔မွန္းသည့္အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ 
ျပဳလုပ္ျခင္း

အားျဖည့္ျခင္း

ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္း 
ေရးဆြဲျခင္း

အေျဖရွာျခင္း

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳျခင္း

မွန္ကန္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အေျပာင္းအလဲကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

သင္ခန္းစာမ်ားယူျခင္း
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ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေအာင္ျမင္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းကို ပိုမို 

ေကာင္းမြန္လာေစရန္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အရန္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ စာရင္းတစ္ခုအား ဤေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာင္ျမင္သည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မႈကို ဘယ္လုိပုံေဖာ္မလဲ

အကဲျဖတ္ျခင္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္   
လာေစရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈ

+ +/- - 

ပူးတြဲညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေနရာ 
တစ္ခုအား ထူေထာင္ျခင္း

ထိေတြ႕မႈ၏စည္းေႏွာင္ထားေသာ 
ေဝါဟာရမ်ားအားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ျခင္း

ပူးတြဲေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ား
အား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ျခင္း

ပဋိပကၡကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း  
လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

အကဲျဖတ္ျခင္း/ေအာင္ျမင္မႈ 
ဇာတ္လမ္းမ်ား ေဝငွျခင္း
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အခ်က္အလက္ ကြာဟမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္စုစည္းမႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ရန္အတြက္ 
တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားအား ေျမပံုဆြဲရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအား အသံုး 
ျပဳႏိုင္သည္။ ဤစနစ္အားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ပံ့ပိုးေပးသလို 
လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ 
အျပင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားသည္ အင္အားအေကာင္းဆံုး ဆန္႔က်င္ဘက္ရွိလုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေဖာ္ 

ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အားေကာင္းစြာ
ဆန္႔က်င္ေနေသာ
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္
သူမ်ား

လႊမ္းမိုးမႈမ်ားစြာ 
ရွိေသာ လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

ဖလွယ္ျခင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အစရွိသည့္နီးစပ္ေသာဆက္ဆံေရးမ်ား

တရား၀င္မဟုတ္သည့္ သို႔မဟုတ္ 
အားနည္းသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား

တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
မဟာမိတ္မ်ား

တင္းမာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မတူညီသည့္ 
စိတ္၀င္စားမႈမ်ား

ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား

အားေကာင္းစြာ 
ေထာက္ပံ့ေနေသာ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ား

လႊမ္းမိုးမႈအနည္းငယ္ 
သာရွိေသာ လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

တာ၀န္ခံယူမႈရွိျခင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအားေျမပံုဆြဲျခင္း

ပံုမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

အေကာင္းဆံုးသင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ပံုေပၚတြင္ထားပါ။ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားမႈအရွိဆံုးသူမ်ားႏွင့္ စတင္ပါ။ 
ဂရပ္ဖစ္ပံုမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ယင္းတို႔ၾကားမွ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက <www.newtactics.org> ကိုၾကည့္ပါ။
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ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး ေရရရွိႏိုင္မႈကိုပံ့ပိုးေပးရန္ လံုေလာက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုအား ေထာက္ပံ့ျခင္း 

အေပၚအာ႐ံုစိုက္သည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ 

ျပႆနာအခ်ိဳ႕၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအျပင္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ 

ျခင္း၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္အဓိကအဆင့္ ၃ ဆင့္ 

တေလွ်ာက္တြင္ မဟာမိတ္မ်ိဳးစံုတို႔အား ေဖာ္ထုတ္သည္။

တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

မူဝါဒအဆင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ ျပႆနာ
တာဝန္ရွိ 
သူမ်ား

ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ 
ရွိသူမ်ား

မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ

ဦးတည္ခ်က္မ်ား 
ရရွိႏိုင္ျခင္းမွ 
ဝန္ေဆာင္မႈအား 
တားဆီးေနေသာ 
အဟန္႔အတား

ျပႆနာ 
အတြက္တာဝန္ 
ရွိေသာလုပ္ 
ကိုင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အသံုးျပဳေနေသာ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ား၊ ေျပာင္း 
လဲမႈအား စိတ္ဝင္ 
စားေသာအုပ္စုမ်ား

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ဆက္ဆံ 
ေရးမ်ား - ေျပာင္းလဲမႈ/ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားအား မည္သူက ဆန္႔က်င္သည္ 
သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့သည္။ မည္သူ႔တြင္ 
လႊမ္းမိုးမႈအဆင့္မ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ 
နည္းက်ဥ္းစြာ ရွိသနည္း။

အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္း

လူဦးေရ၏ ေရလိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားအေပၚ လက္ 
ေတြ႕မက်သည့္/ မညီ 
ညႊတ္သည့္ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈအေပၚ တည္ 
ေဆာက္ထားသည့္ 
ဥပေဒအသစ္အား 
မေရးဆြဲမီ ျပဳလုပ္သည့္ 
အမ်ားျပည္သူ အေျခ 
အတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား/ 
လႊတ္ေတာ္အတြင္း

ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား

ႏိုင္ငံသားမ်ား အဓိကႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခုသည္ 
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မီဒီယာအား ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားသည္။ ဥပေဒအသစ္တြင္ သူတုိ႔၏ 
ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ရန္ 
မီဒီယာတြင္ေနရာမရွိ။

ေရဥပေဒအသစ္ေပၚထြက္ရန္အတြက္ 
အားေကာင္းသည့္ႏိုင္ငံသားမ်ားလႈပ္ရွား
မႈ ရွိေန။
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တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

မူဝါဒအဆင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ ျပႆနာ
တာဝန္ရွိ 
သူမ်ား

ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ 
ရွိသူမ်ား

မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ

ဦးတည္ခ်က္မ်ား 
ရရွိႏိုင္ျခင္းမွ 
ဝန္ေဆာင္မႈအား 
တားဆီးေနေသာ 
အဟန္႔အတား

ျပႆနာ 
အတြက္တာဝန္ 
ရွိေသာလုပ္ 
ကိုင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အသံုးျပဳေနေသာ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ား၊ ေျပာင္း 
လဲမႈအား စိတ္ဝင္ 
စားေသာအုပ္စုမ်ား

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ဆက္ဆံ 
ေရးမ်ား - ေျပာင္းလဲမႈ/ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားအား မည္သူက ဆန္႔က်င္သည္ 
သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့သည္။ မည္သူ႔တြင္ 
လႊမ္းမိုးမႈအဆင့္မ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ 
နည္းက်ဥ္းစြာ ရွိသနည္း။

မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း ဥပေဒအားထိန္းညိႇသည့္ 
ရယူမႈသည္ဝန္ေဆာင္ 
မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုေဆာင္ 
ရြက္ရန္အတြက္ပုဂၢလိက 
ကုမၸဏီမ်ားအား မည္ 
သည့္အခ်ိန္တြင္ေရြး 
ခ်ယ္မည္ႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ရွင္းလင္းမႈမရွိ။

အုပ္ခ်ဳပ္ေန 
ေသာ ပါတီ

ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ပါတီမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ပါတီသည္ ဥပေဒအသစ္ 
တြင္ ႀကီးမားသည့္ရရွိစရာမ်ားရွိေသာျပင္ပ 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ခ်ိတ္ 
ဆက္မႈမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ေဒသဆိုင္ရာ 
အစိုးရအသင္း အဖြဲသည္ ေဒသခံရပ္ရြာ 
လူထုမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ဥပေဒအသစ္တြင္ပါဝင္ 
ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ခုိင္မာစြာေထာက္ခံ 
အားေပးသည္။

အေကာာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူျခင္း 
အား ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈမရိွသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေန ေသာႏုိင္ငံ 
ေရးပါတီအား အဓိက 
ပ့ံပုိးေပးသူမ်ားသာ 
ကန္ထ႐ုိက္မ်ား ရရိွၾက 
သည္။

ဝယ္ယူျဖည့္ 
တင္းေရး 
အာဏာပိုင္ 
မ်ား

အက်င့္ပ်က္ျခစား 
မႈဆန္႔က်င္ေရး 
ေကာ္မရွင္

ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေန 
သည့္ပါတီအား ေထာက္ပံ့ေနသူမ်ားကို 
ေပးသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 
ပါဝင္သည့္အလွဴရွင္မ်ားသည္ 
ထိုစနစ္အား ႏွစ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းမွာ 
၎သည္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ 
ဘက္ေပါင္းစံု အလွဴရွင္မ်ားသည္ အက်င့္ 
ပ်က္ျခစားမႈအား ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ 
ပြင့္လင္းသည့္ဝယ္ယူျဖည့္တင္းမႈအား 
လိုလားၾကသည္။
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၎သည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က စုစည္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျချပဳသည့္ ဆီေလ်ာ္ 

ေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေမးခြန္းလႊာျဖစ္သည္ (ပူးတြဲ ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္)။

မူ
လမ္းညႊန္ေမးခြန္းမ်ား

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

တာဝန္ခံေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း

ေရဥပေဒအသစ္ႏွင့္ပတ္ 
သက္ၿပီး လူထုအေျခအတင္ 
ေဆြးေႏြးပြအဲတြင္း မမွန္ကန္ 
သည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအသုံး 
ျပဳျခင္းအတြက္ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားကႏုိင္ငံသားမ်ား 
အား မည္မွ်အထိတာဝန္ခံ 
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္နည္း။

လႊတ္ေတာ္တြင္ မူဝါဒ 
မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္း 
စဥ္အတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ 
ပါတသီည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ပါတီမ်ားအား မည္မွ်အထိ 
တာဝန္ခံေျဖရွင္း ေပးႏုိင္ 
မည္နည္း။

ဝန္ေဆာင္မႈအား ရယူရန္အ 
တြက္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရး 
အာဏာပိုငသ္ည္ အက်င့္ 
ပ်က္ျခစားမႈဆန္႔က်င္ေရး 
ေကာ္မရွငအ္ား မည္မွ်အထိ 
တာဝန္ခံေျဖရွင္း 
ေပးႏုိင္မည္နည္း။

တုံ႔ျပန္မႈရွိျခင္း

ေရဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီးလူထုအေျခအတင္ 
ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း မမွန္ 
ကန္သည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား 
အသံုးျပဳျခင္းအတြကႏ္ိုင္ငံ 
ေရးပါတီမ်ားက ႏိုင္ငံသား 
မ်ားအား မည္မွ်တုံ႔ျပန္မႈရွိ 
သနည္း။

လႊတ္ေတာ္တြင္ မူဝါဒ 
မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္း 
စဥ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေန 
သည့္ပါတီ သည္ ဆန္႔က်င္ 
ဘက္ ပါတမီ်ားအား 
မည္မွ်တုံ႔ျပန္မႈ ရွိသနည္း။

ဝန္ေဆာင္မႈအား ရယူရန္အ 
တြက္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရး 
အာဏာပိုငသ္ည္ အက်င့္ 
ပ်က္ ျခစားမႈဆန္႔က်င္ေရး 
ေကာ္မရွင ္အား 
မည္မွ်တုံ႔ျပန္မႈရွိသနည္း။

ၾကပ္မတ္အေရးယူႏိုင္ျခင္း

ေရလိုအပ္မႈမ်ားအားမွား 
ယြင္းသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့ 
လာမႈအတြက္ ႏိုင္ငံသား 
မ်ားက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
အား အက်ိဳးဆက္မ်ား 
အေပၚ မည္သည့္အတိုင္း 
အတာအထိ တာဝန္ယူ 
ေစႏိုင္ၿပီး ၾကပ္မတ္အေရး 
ယူႏိုင္မည္နည္း။

လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားေရး 
မူေဘာင္အတြင္း ခ်ိဳ႕ယြင္း 
ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆန္႔က်င္ 
ဘက္ပါတီမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေနသည့္ပါတအီားအက်ိဳး 
ဆက္မ်ားအေပၚ မည္သည့္ 
အတိုင္းအတာအထိတာဝန္ 
ယူေစႏိုင္ၿပီးၾကပ္မတ္အေရး 
ယူႏိုင္မည္နည္း။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ပါတီ 
၏ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သူမ်ား 
အား ကန္ထ႐ိုက္မ်ားေပး 
ျခင္းတို႔အတြကအ္က်င့္ပ်က္ 
ျခစားမႈဆန္႔က်င္ေရးေကာ္ 
မရွင္က ဝယ္ယူျဖည့္တင္း 
ေရးအာဏာပိုငအ္ားအက်ိဳး 
ဆက္မ်ားအေပၚ မည္သည့္ 
အတိုင္းအတာအထိတာဝန္ 
ယူေစႏိုင္ၿပီးၾကပ္မတ္အေရး 
ယူႏိုင္မည္နည္း။
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ဤေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္းသည္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား 

အား ခိုင္လံုေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးသည္။

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား ခိုင္လံုေဆာင္ရြက္ပုံ

ဘယသ္လူ ဲ ဘာလဲ အတည္ျပဳျခငး္ နည္းလမ္းမ်ား

အႀကံေပးအဖြ႕ဲ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအၾကား 
ညီညြတ္မႈႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားအၾကား ညီညြတ္မႈ

ခ်ေရးသည့္/ေဆြးေႏြးသည့္ 
အစည္းအေဝးမ်ား

အဓကိအခ်ကအ္လက ္ 
ေပးသမူ်ား

တင္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း

ေဆြးေႏြးသည့္အစည္းအေဝးမ်ား

အစီရင္ခံစာအသံုးျပဳသူမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အစီရင္ခံစာအား 
အသုံးျပဳပုံ၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ သင့္ေတာ္မႈ

လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 
အေလးေပးသည္ ့ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ
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ဤလမ္းညႊန္အားျပဳစုရာတြင္ မိမိတို႔၏စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္မ်ိဳးစံုတို႔ျဖင့္ လူေပါင္း 

မ်ားစြာ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁ဝ တြင္ Anna Lekvall ႏွင့္ Jorge Valladares 

Molleda တို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွင့္ဤလမ္းညႊန္တြင္ပါဝင္သည့္ စနစ္အက်ဆံုးအေၾကာင္း 

အရာမ်ားအား စိတ္ကူးၿပီးပံုေဖာ္ေပးခဲ့သည္။ Bolivia၊ Indonesia၊ Lesotho ႏွင့္ Malawi 

တို႔တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ယခင္မူမ်ားအား Jorge က ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ သူသည္ ဤမူအား Helena Bjuremalm ႏွင့္ Alberto Fernández Gibaja 

တို႔ႏွင့္အတူ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

International IDEA မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ 

အခ်ိန္ကိုအသံုးျပဳၿပီး မူေဘာင္၏ အယူအဆမ်ားႏွင့္ မူၾကမ္း၏မူကြဲမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ 

ၾကသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္ သူတို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ဤလမ္းညႊန္၏ 

ပထမဆံုးမွတ္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ပံုၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ Stockholm တြင္ 

သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၾကကာ ၎ထဲတြင္ Wieger Bakker (University of Utrecht)၊ 

Mark Bovens (University of Utrecht)၊ Edna Co (University of the Philippines)၊ 

Noha El-Mikawy (United Nations Development Programme)၊ Michael 

Hammer (One World Trust)၊ Todd Landman (University of Essex)၊ Andres 

Mejia Acosta (Institute of Development Studies)၊ João Pereira (Civil Society 

Support Mechanism, Mozambique) ႏွင့္ Lisa von Trapp (World Bank Institute) 

တို႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

Anja Linder ႏွင့္ Renée Speijcken တို႔အား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယမူၾကမ္းျဖစ္ 

လာသည့္ မူေဘာင္အား အဓိကသံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည့္အတြက္ အထူး 

ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။
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International IDEA မွလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားသည္ အခ်ိန္မ်ိဳးစံု၌ ျဖည့္ဆည္းမႈ

မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အလြန္ေက်းဇူးတင္သူမ်ားထဲတြင္ 

Alicia del Aguila၊ Erik Asplund၊ Margot Gould၊ Paul Guerin၊ Louise Heegaard၊ 

Henry Ivarature ၊ Kristina Jelmin၊ Mélida Jiménez၊ Katarina Jörgensen၊ Shana 

Kaiser၊ Brechtje Kemp၊ Matshidiso Kgothatso Semela-Serote၊ Keboitse 

Machangana၊ Emily Perez၊ Leena Rikkila၊ Edward Shalala၊ Bjarte Tørå၊ 

Marcelo Villafani ႏွင့္ Lotta Westerberg တို႔ ပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Sam 

Jones  သည္ လမ္းညႊန္၏ယခုမူအတြက ္မ်ားစြာျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံမ်ိဳးစံုတို႔တြင္ ဤမူေဘာင္အားအသံုးျပဳ၍ ေရွ႕ေျပးဆန္းစစ္ 

ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားအား အထူး 

ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္ - Adhy Aman၊ Edwige Balutansky၊ Andrew Ellis၊ Alfonso 

Ferrufino၊ Carolina Floru၊ Nyla Grace Prieto၊ Margot Gould၊ Matshidiso 

Kgothatso Semela-Serote၊ Jean-Yves Kpalou၊ Mustaq Moorad ႏွင့္ Fernando 

Patzy။

ထိုေရွ႕ေျပးဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွ ရရွိသည့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ မူေဘာင္အား ထပ္မံ 

ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အဓိကက်ၿပီး အထူးသျဖင့္ Marcos Bustamante၊ Carlos 

Moncada ႏွင့္ José de la Fuente (Bolivia)၊ Badruun Gardi (Zorig Foundation, 

Mongolia)၊ Motlamelle Kapa၊ Oscar Gakuo Mwangi ႏွင့္ Mafa Sejanamane 

(National University of Lesotho)၊ Ikrar Nusa Bhakti ႏွင့္ Mbak Yanu (Center 

for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences) ႏွင့္ Khumbo Rudo 

Mwalwimba၊ Ellos Lodzeni၊ Vincent Kondowe ႏွင့္ Tujilane Chizumila (Office 

of the Ombudsman of Malawi) တို႔ထံမွရရွိသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားျဖစ္သည္။

International IDEA အေနႏွင့္ အမည္ေဖာ္ျပ၍မရသည့္ျပန္လည္သံုးသပ္သူမ်ား

ပါဝင္သည့္အုပ္စုအား အေစာပိုင္းမူမ်ားအား ျပင္ဆင္ထိန္းညိႇေပးရာတြင္ အေထာက္ 

အကူျပဳသည့္ ၎တို႔၏မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္လုိပါ 

သည္။ ထိုျပန္လည္သံုးသပ္သူမ်ားသည္ Natural Resources Governance Institute 

(ယခင္ Revenue Watch Institute)၊ UNICEF ၊ United Nations Development 

Programme၊  World Bank ႏွင့္ World Resources Institute တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။
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ထို႔အျပင္ ဤလမ္းညႊန္အား တည္းျဖတ္ၿပီး အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ေရးသားခဲ့ကာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြင္း စနစ္တက်အႀကံေပးခဲ့ၿပီး ပံုစံအားဒီဇိုင္းေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ 

ပံ့ပိုးေပးခဲ့မႈမ်ားအတြက္ Thomas Pritzl ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း တန္းတူအေရးႀကီးသည္မွာ International 

IDEA မွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး အရာရွိျဖစ္သူ Lisa Hagman အား မူၾကမ္းထုတ္လုပ္မႈတြင္ 

ေအာင္ျမင္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းအတြက္ႏွင့္ Jenefrieda Isberg အား ေဖာ္ထုတ္မႈ၊ ပံုႏွိပ္ 

မႈႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိမႈတို႔တေလွ်ာက္တြင္ သူမ၏တန္ဖိုးျဖတ္၍မရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဘ႑ာ 

ေရးပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။
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ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း 

(International IDEA) သည္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား အျပန္အလွန္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး 

ကမၻာတစ္ဝွမ္း ဒီမိုကေရစီအားအဓြန္႔ရွည္ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးေသာအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ 

သည္။

အဖြဲ႕အစည္း၏ဦးတည္မ်ားမွာ ခုိင္မာသည့္ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာက္ရိွ အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ ပိုမိုေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ထိေရာက္ကာ တရားဝင္ျဖစ္သည့္

ဒီမိုကေရစီတို႔အား ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။

International IDEA က ဘာလုပ္သလဲ။

အဖြဲ႕အစည္း၏အလုပ္အား ကမၻာ့အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္တုိ႔တြင္ 

ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေျပာင္းလဲမႈ၏တြန္းအားမ်ားအေနႏွင့္ အာ႐ံုစိုက္ 

သည္။

International IDEA သည္ အဓိကကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္အခ်ိဳ႕မွ ယွဥ္တြဲၿပီးထြက္ 

ေပၚလာသည့္အသိပညာမ်ား အားေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး ထိုအထဲတြင္ - ေရြးေကာက္ပြဲ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါဝင္မႈႏွင့္ကိုယ္

စားျပဳမႈ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စသည္တို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ က်ား-မ 

ေရးရာ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုၿခံဳမႈတို႔ ပါဝင္သည္။

International IDEA သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္လုပ္ကိုင္ 

ေနေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ေဒသအဆင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ဤအသိပညာ 

ကိုေပးၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ေျပာင္းလဲမႈကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား ပံ့ပိုး 

ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 
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၎၏အလုပ္မွတစ္ဆင့္ International IDEA က ရည္မွန္းသည္မွာ -

• ဒီမိုကေရစီ၏လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္၊ တရားဝင္မႈႏွင့္ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံမႈတို႔အား ျမႇင့္တင္ 

ေပးသည္။

• ပိုမိုပါဝင္မႈရွိျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈရွိသည့္ကိုယ္စားျပဳမႈ၊

• ပိုမိုထိေရာက္ၿပီးတရားဝင္သည့္ ဒီမိုကေရစီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ ျဖစ္သည္။

International IDEA က ဘယ္မွာ လုပ္ကိုင္သလဲ။

International IDEA သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ အဖြဲ႕ 

သည္ စေတာ့ဟုမ္း၊ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ၿပီး အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္၊ လက္တင္ 

အေမရိကႏွင့္ Caribbean ႏွင့္ အေနာက္အာရွႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိကေဒသမ်ားတြင္ ႐ံုး 

မ်ား ရွိပါသည္။



ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆင့္နိမ့္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တူညီေသာအခ်က္တစ္ခုရွိတတ္သည္။ ယင္းမွာ ထိ 
ေရာက္သည့္ အေရးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆုလာဘ္မ်ားေပးရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၌ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြန္အားနည္း 
သည့္ ျပ႒ာန္ခ်က္မ်ားသာ ရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။  ဒီမိုကေရစီသည္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာယႏၱရားမ်ား အလုပ္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္ညီမွ်သည္ဟု 
ယူဆေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ထုိ႔ထက္မ်ားစြာ ပို၍႐ႈပ္ေထြးသည္။ အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔က ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
မည္ကဲ့သုိ႔ေပးသည္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားမည္ကဲ့သုိ႔ အလုပ္လုပ္သည္ဆိုသည္တုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
ထုိကဲ့သို႔ေသာ ယႏၱရားမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမွန္တကယ္တည္ရွိေလ့မရွိျခင္း၊  အလုပ္မျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ 
ျဖစ္တည္ခံယူမႈ (ဘာသာစကားဆိုင္ရာ၊ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ က်ား-မကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ)၊ 
လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ အသက္၊ ဝင္ေငြ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အာဏာ စသည့္အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

ဤလမ္းညႊန္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈယႏၱရားမ်ာကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး နည္းနာေဗဒတစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္၏ မူေဘာင္သည္ International IDEA က ယခင္ျပဳစု 
ထားသည့္ ႏိုင္ငံသားဦးေဆာင္သည့္မူေဘာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီေရခ်ိန္ ႏွင့္ ေဒသႏၱရဒီမုိကေရစီေရခ်ိန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
မူေဘာငတ္ို႔အေပၚ ေနာက္ဆံုးျဖည့္စြက္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ မႈ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား တာ၀န္ခံေစႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မယ့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႕ျပင္အဆိုပါ တာဝန္ခံမႈယႏၱရားမ်ာကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ ဆိုသည့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
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