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လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုုေတသန

သင္တန္းလက္စြဲ



မူ ပို င္ ခြ င့္ ©  ၂ ၀ ၁ ၈ ပါ လီ မ န္ စ င္ တ ာ ( က ေ န ဒါ) ႏွ င့္ ပ ည ာ အ လ င္း ပြ င့္ျ မ န္ မ ာ သု ေ တ သ န ေ ဖ ာ င္ေ ဒး ရွ င္း ( E M R e F)

ဤ ထု တ္ ေ ဝ မႈ ကို  ပါ လီ မ န္ စ င္ တ ာ  ( က ေ န ဒါ) ႏွ င့္္  ပ ည ာ အ လ င္း ပြ င့္ျ မ န္ မ ာ သု ေ တ သ န ေ ဖ ာ င္ ေ ဒး ရွ င္း  ( E M R e F)  ထံ မွ  ႀ ကိဳ တ င္ ခြ င့္ျ ပဳ ခ် က္ 

မ ပါ ဘဲ  ဤ စ ာ အု ပ္ ၏  မ ည္ သ ည့္ အ ပို င္း ကို မွ်   ျ ပ န္ လ ည္ ထု တ္ ေ ဝျ ခ င္း၊  ျ ပ န္ လ ည္ ရ ယူ အ သံုးျ ပဳ ႏို င္ သ ည့္ စ န စ္ အ တြ င္း  သိ မ္း ဆ ည္းျ ခ င္း၊ 

သို႔ မ ဟု တ္ မိ တၱဴ ကူး ယူျ ခ င္း၊ အ သံ သြ င္းျ ခ င္း ( သို႔) အျ ခ ား န ည္းျ ဖ စ္ ေ သ ာ အီ လ က္ ထ ေ ရ ာ န စ္၊ စ က္ ပ စၥ ည္း စ သ ည့္ မ ည္ သ ည့္ ပံု စံ၊ မ ည္ သ ည့္ 

န ည္း လ မ္း မ် ားျ ဖ င့္ မ ဆို ကူး ယူျ ဖ န္႔ ေ ဝျ ခ င္း မ် ား မျ ပဳ လု ပ္ ရ န္ အ သိ ေ ပး အ ပ ္ ပါ သ ည္ ။

ဤ စ ာ အု ပ္ တြ င္ ေ ဖ ာ္ျ ပ ထ ား ေ သ ာ အျ မ င္ မ် ား သ ည္ I D R C ( သို႔ မ ဟု တ္) I D R C စီ မံ အု ပ္ ခ်ဳ ပ္ ေ ရး ဘု တ္ အ ဖဲြ႕ မ် ား ၏ အျ မ င္ မ် ား ကို ကို ယ္ စ ား 

မျ ပဳ ေ ပ ။

ဤ စ ာ အု ပ္ ကို က ေ န ဒါ ႏို င္ ငံ ဆုိ င္ ရ ာ က မ ၻာ့ ေ ရး ရ ာ အ ဖဲြ႕ ( G A C) ႏွ င့္ အျ ပ ည္ျ ပ ည္ ဆို င္ ရ ာ ဖြံ႕ၿ ဖိဳ း ေ ရး သု ေ တ သ န စ င္ တ ာ (I D R C) 

တို႔ ထံ မွ ရ န္ ပံု ေ ငြ ေ ထ ာ က္ ပံ့ မႈျ ဖ င့္ စီ စ ဥ္ ေ ရး ဆဲြျ ခ င္းျ ဖ စ္ သ ည္ ။
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ဥေယ်ာဇဥ္

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ျပည့္စံုေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္အတြက္ ခိုင္လံုမႈရွိၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီႏုိင္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ တိုင္းျပည္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ဥပေဒ 
ျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏အခန္းက႑ ပို၍အေရးႀကီးလာေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအား သုေတသနေရးရာ အေထာက္အပံ့ 
မ်ားေပးရန္ အထူးလိုအပ္ေနၿပီး၊ အလြန္လည္းအေရးႀကီးေပသည္။

ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ) ႏွင့္ ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း (EMReF) တို႔မွ 'လႊတ္ 
ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း- ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္" စီမံခ်က္တြင္ ပူးတဲြ၍စီစဥ္ေရးဆဲြထား 
ေသာ  လႊတ္ေတာ္ေရးရာ သုေတသနသင္တန္းလက္စြဲစာအုပ္ကို စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအားမိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မႈကို ကြၽႏု္ပ္အေနျဖင့္ 
အလြန္ဝမ္းေျမာက္ပါသည္။

ယခုစာအုပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာလႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္သာမက EMReF ကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ 
မ်ားအား ေထာက္ကူေပးေနသည့္ ျမန္မာ့အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ပါ အဖိုးတန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပုိးေပးသည္။ ဤစာအုပ္ 
တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္ပံုအပါ 
အဝင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ သုေတသနေခါင္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လက္ေတြ႕က်အသံုးဝင္သည့္ အသိပညာမ်ားပါဝင္သည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို စီစဥ္ေရးသားေသာ ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ)ႏွင့္ ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း(EMReF)
တုိ႔အျပင္ ဤစီမံခ်က္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးေသာ ကေနဒါႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာတို႔အား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္း ဤဥေယ်ာဇဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

 စုိင္းလုံးဆုိင္
 ဥကၠ႒
 ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္



မာတိကာ

ဥေယ်ာဇဥ္

နိဒါန္း  ၆

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၇

ေက်းဇူးတင္လႊာ ၈

လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ တန္ဖိုး ၉

လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဆုိတာ ဘာလဲ ၉

လႊတ္ေတာ္ေရးရာ၏သုေတသနတန္ဖိုး ၁၅

သုေတသနနည္းနာ ၁၆

က်ားမေရးရာထိခိုက္မခံေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန ၂၃
 
က်ားမေရးရာထိခိုက္မခံေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဆိုတာ ဘာလဲ ၂၃

သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာတြင္  က်ား/မေရးရာထိခုိက္မခံမႈျပ (Gender-Sensitive) 
ဘာသာစကားမ်ားသုံးစြဲျခင္း ၂၆

သင္တန္းဖဲြ႕စည္းမႈပံုစံ ႏွင့္ သင္ၾကားမႈ ၂၈

နိဒါန္း  ၂၈

သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
(လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား-Needs Assessments) ၃၁

သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ေရးဆဲြျခင္း ၃၆

သင္တန္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း ၄၂



ေနာက္ဆက္တဲြ - နည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ၅၀

 (က) လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေလ့လာမႈမ်ား ၅၀

 (ခ) လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး နည္းကိရိယာမ်ား ၅၄

 (ဂ) သင္တန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းပံုစံ ၅၆

 (ဃ) အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ရရွိႏိုင္ေသာ သုေတသနရင္းျမစ္မ်ား ၅၈

 (င) က်ား/မေရးရာ ထိခိုက္မခံေသာသုေတသနဆုိင္ရာ ျမန္မာဘာသာရင္းျမစ္မ်ား ၆၅



6  လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန သင္တန္းလက္စြဲ

နိဒါန္း
၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွစတင္၍ ၂၀၁၈ ဇြန္လအထိ၊ ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ)သည္ ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း 
(EMReF)ႏွင့္တဲြဖက္၍ ကေနဒါႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ (GAC)ႏွင့္္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ (IDRC) 
တို႔ထံမွ ေထာက္ပ့ံရန္ပံုေငြျဖင့္ 'လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္" 
စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ဤစီမံခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္း 
နယ္ပယ္တြင္ က်ားမေရးရာထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈရွိေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ အေထာက္အထားတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ 
ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ သုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးကို အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံခ်က္တြင္ ယုတၱိက်က်ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာအပိုင္း သံုးပိုင္းပါဝင္သည္။ ပထမအပိုင္းသည္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား 
အတြက္ က်ား/မေရးရာထိခိုက္မခံေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
အေထာက္အပ့ံ ပံ့ပိုးေပးပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျချပဳ အႀကံေပးအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသန 
ေဖာင္ေဒးရွင္း (EMReF)၏ လက္ေတြ႕အသံုးက်အသိပညာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမင့္ေရးကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္သည္။ ဒုတိယ 
အပိုင္းတြင္မူ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးကို ဦးတည္ေသာ လက္ေတြ႕အစပ်ဳိး 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ)သည္ EMReF ႏွင့္ ပူးေပါင္းခ့ဲသည္။ တတိယအပုိင္းတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း သုေတသန အေထာက္အကူေပးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ 
ရည္ကို တိုင္းတာျခင္းအတြက္ နည္းနာေဗဒတစ္ခုေဖာ္ထုတ္စမ္းသပ္ရာတြင္ EMReF အား အေထာက္အကူမ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။

ဤသင္တန္းလက္စြဲစာအုပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏ အဓိကသေဘာတရားမ်ားအျပင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိလႊတ္ေတာ္
မ်ား၏ သုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးကို ဦးတည္ေသာစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ပံု၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံုႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ပံုတို႔ကို အေလးေပးေရးသားထားသည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို EMReF မွ သြင္းအားစုမ်ားျဖင့္ ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ) 
မွ စီစဥ္ေရးဆဲြခဲ့သည္။ ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ) သည္ ကမ ၻာအႏွံ႔ရွိလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွရခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ထည့္သြင္းအသံုးခ်ၿပီး၊ အဆိုပါအသိပညာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေန 
အထားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ကိုက္ညီမႈရွိေစေရး အေရးႀကီးအခန္းက႑မွ EMReF က ပါဝင္ခဲ့သည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ အခန္း (၃) ခန္းပါဝင္သည္။

အခန္း ၁ - လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ တန္ဖိုး
ဤအခန္းသည္ စာဖတ္ပရိသတ္အား လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနအေၾကာင္း အက်ဥ္းမိတ္ဆက္ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ 
သုေတသနျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပံုႏွင့္ သံုးသပ္စိတ္ျဖာေသာအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အသြင္ျဖင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပပံုတို႔ 
ပါဝင္သည္။

အခန္း ၂ - က်ားမေရးရာထိခိုက္မခံေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန
ဒုတိယအခန္းတြင္ က်ားမေရးရာထိခိုက္မခံေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနအေၾကာင္း စာဖတ္ပရိသတ္ နားလည္ႏိုင္ေစသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ က်ား/မေရးရာသရုပ္ခဲြေလ့လာမႈကို သံုးသပ္စိတ္ျဖာေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ေပါင္းစပ္ထည့္
သြင္းႏုိင္သည္ဆုိသည့္  ခိုင္လံုေသာသာဓကမ်ား ပါဝင္သည္။

အခန္း ၃ - လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနသင္တန္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈပံုစံႏွင့္ သင္ၾကားမႈ
သင္တန္းလက္စဲြစာအုပ္၏ ေနာက္ဆံုးအခန္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးကို အေလးေပးေသာ 
စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သင္တန္းမ်ားကိုစီစဥ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအဖဲြ႕အစည္းမ်ား
အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ ၎သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ 
ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးစြာရွင္းလင္းထားသည္။ ၎သည္ ရလဒ္မ်ားအား အကဲျဖတ္ပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ 
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖဲြ ႔အစည္းမ်ား

ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ)
ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ)သည္ ကေနဒါႏုိင္ငံႏွင့္ ကမ ၻာအႏွံ႔တြင္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအားေကာင္းေစေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ  
သက္တမ္းအၾကာဆံုး ဦးေဆာင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထဲမွတစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ ၅၀ သက္တမ္းျပည့္ၿပီး၊ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ 
ပါတီႏွင့္္မသက္ဆုိင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎၏သုေတသနရလဒ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၊ မဟာဗ်ဴဟာက်အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္း ႏွင့္ သင္တန္းပ႐ိုုဂရမ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ပါဝင္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ကူညီေပးသည့္အျပင္ ယင္းတို႔၏လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုင္းတာျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ 
အေရးႀကီးျပႆနာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ က်ားမေရးရာထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ပုံစံျဖင့္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးမွ သင္ယူေလ့လာ 
ႏုိင္ျခင္းတို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးသည္။ အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ စင္တာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္မ်ားက  ၎တုိ႔ကုိယ္စားျပဳသည့္ လူထုအား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ)သည္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ၏ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ရင္းႏွင့္ပင္ ႏုိင္ငံ၏သမိုင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ထူးျခားမႈမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာသည့္ အေထာက္အကူမ်ိဳးကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ) သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ 
တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ကူေပးေသာ စီမံခ်က္မ်ားစြာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ 
၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း (EMReF)
ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းေစရန္ 
ေထာက္ကူေပးရာတြင္ အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ပဓာဏမထားသည့္ သုေတသနအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ 
သည္။  EMReF သည္ (၂၀၁၀-၂၀၁၅) ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေလ့လာသုံးသပ္မႈ 
အေပၚ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါတြင္ MyPILAR ဝက္ဘ္ဆိုက္(www.mypilar.org)မွတစ္ဆင့္ တုိင္း (သို႔) ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ သတင္းစာေစာင္မ်ားကို ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးေနသည္။ EMReF သည္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနအပါအဝင္ နယ္ပယ္က႑ 
အစံုတြင္ တုိင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
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ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ)ႏွင့္ EMReF အဖဲြ႕မ်ား၏ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ပါလီမန္စင္တာမွ အႀကီးတန္းစီမံခ်က္ 
အရာရွိ John Karalis၊ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ စီမံကိန္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဒါ႐ိုက္တာ Ivo Balinov ၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဒါ႐ိုက္တာ Lola Giraldo ၊ 
အလုပ္သင္ Kaonga ႏွင့္ EMReF မွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚ ျမတ္သက္သစၥာ၊ ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာအႀကံေပး ေဒၚ ျမတ္သဲ 
သစၥာ၊ စီမံကိန္းညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး Thawng Za Pum၊ အႀကီးတန္းသုေတသီ ဦးေဇာ္မင္းဦးႏွင့္ အႀကီးတန္းသုေတသီ ေဒၚ ၿငိမ္းသီရိေဆြတို႔ 
၏ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

'လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း- ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္" စီမံခ်က္ေအာက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားစြာတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္း 
မ်ားအားလံုးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဤစာျဖင့္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဤစီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ေသာ ကေနဒါႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ (GAC) 
ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ (IDRC) တို႔အားလည္း ေလးေလးနက္နက္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပလိုပါသည္။
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လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုုေတသန၏ 

သေဘာသဘာဝႏွင့္တန္ဖိုုး

ဓာတ္ပုံ- ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သုေတသနသင္တန္းေပးစဥ္(စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇)။

သင္ၾကားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤသင္ခန္းစာကို ေလ့လာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါ 
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

  လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုုေတသနႏွင့္ ၎၏တန္ဖိုုးကို 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္ျခင္း။

  သုုေတသနနည္းနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ နားလည္ေစျခင္း။ 

  ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာထားေသာ  အစီရင္ခံစာ 
တည္ေဆာက္ပုုံကုိ နားလည္ေစျခင္း။

လႊတ္ေတာ္ေရးရာ သုေတသန
ဆုိတာ ဘာလဲ။ 

'သုေတသန"ဆုိသည့္ စကားရပ္သည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ 
ႏွင့္္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တို႔တြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပံုျခင္း 
မတူညီၾကေပ။  ပညာရပ္ဆုိင္ရာသုေတသနသည္ အသိပညာ 
ဗဟုသုတမ်ား တိုုးပြားေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နားလည္မႈ
တိုုးပြားေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္လ်က္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းအတြင္းရွိ အမွန္တရားႏွင့္ အေျခခံအက်ဆုုံးေသာဆက္ 
စပ္မႈကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ရန္အတြက္ စစ္မွန္သည့္ အေျခခံ 
သုေတသနအယူအဆအျဖစ္ ဖြင့္ဆုိသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ 
ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုအတြက္ သုေတသနကို သဘာဝအရိွ 
တရား/ျပင္ပေလာက၌ ပုုိမုုိအသံုးျပဳသည္။ ထုုိ႔အျပင္ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔တည္ရွိၿပီး အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကုိ ထုုတ္ယူသုံးစြဲ 
ကာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္သည့္ 
အသြင္ပံုုစံအျဖစ္ ဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သီးျခားျပႆနာရပ္မ်ား 
သို႔မဟုုတ္ အျငင္းပြားအျခင္းအရာမ်ားအား နားလည္ရန္လည္း 
ေကာင္း၊ အေျဖရွာရာတြင္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳၾကသည္။၁  

၁ Cuninghame, Keith၊ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္ဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 
(ဒုတိယအႀကိမ္ပံုနွိပ္မႈ) ၊ စာၾကည့္တိုက္အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစညး္မ်ားဆုိင္ရာ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္း၊ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၁။
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လႊတ္ေတာ္ဒီမိုုကေရစီစနစ္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ ျပည္သူ႔အသံကုိပီျပင္ေစသည့္အျပင္ ျပည္သူ႔အသံကုိ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား 
သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။ Inter Parliamentary Union လႊတ္ေတာ္မ်ားသမဂၢထုုတ္ Parliament and 
Democracy in the Twenty-First Century (၂၁ ရာစုု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဒီမိုုကေရစီ) စာေစာင္အရ လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြၽမ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တုိင္းလုပ္သည့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ကုိ သေဘာတူညီၾကသည္။ 

 á ဥပေဒျပဳျခင္း

 á အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ မူဝါဒႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း(ထိန္းေက်ာင္းျခင္း)

 á ႏုိင္ငံေတာ္ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဘတ္ဂ်က္တြင္ အသုံးစရိတ္ကုိ အတည္ျပဳျခင္း

 á ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအက်ဳိးစီပြားဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္း

 á ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ အတည္ျပဳျခင္း ၂  

ဤအေနအထားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းသည္ အခ်က္အလက္မွန္ေသာ၊ 
ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ၊ ဘက္မွ်ေသာ၊ ဥပေဒ ျပဳေရးဆုိင္ရာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ား ရရွိရန္လုိအပ္ၿပီး ျပႆနာ၏ဘက္ေပါင္းစုံကုိ တင္ျပ 
သညမ္ွာ ထငရ္ွားသည။္၃  ဥပမာ- သုေတသနဝန္ေဆာငမ္ႈလပုင္န္းမ်ားသည ္လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးတာဝနမ္်ားကိ ု
အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္လိုသည္။ ထိုသို႔ပံ့ပိုးရာတြင္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ 
အသိပညာမ်ားတိုးျမင့္ေစရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၌ေဆြးေႏြးေနသည့္ ဥပေဒပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အကဲျဖတ္ေပးရန္ႏွင့္  ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာေပးရန္လည္း လုိအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ အစုုိးရမွတင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပုိးေပးသည့္အျပင္ အဆုိျပဳထားသည့္ ဥပေဒ၏ ဆုိလုိရင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အျပန္
အလွန္သက္ေရာက္မႈအက်ဥ္းကုိလည္း ျပင္ဆင္ေပးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
အဆုိတင္သြင္းထာေသာဥပေဒပါ ျပႆနာရပ္မ်ား၏နက္နဲမႈကုိနားလည္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား 
တစ္ဦးခ်င္း လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ သီးျခားလွ်ဳိ႕ဝွက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။၄ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အျခားအဓိကက်ေသာ အခန္းက႑သည္ အစိုုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း၊ လႊတ္ 
ေတာ္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ အစုုိးရမွတာဝန္ခံမႈရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။၅ 

လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္း၌  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ဘတ္ဂ်က္၊ အစုိးရ၏ ရသုံးမွန္းေျခ၊  စီပြားေရးအေျခအေန
အရပ္အရပ္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။၆  ဤျပႆနာမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔႐ႈပ္ေထြးၿပီး အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ 
ပါဝင္သည္။ ထိုု႔အျပင္ မတူညီသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရွင္းလင္းရန္အတြက္ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အထူးကြၽမ္း 
က်င္ရန္ လုိအပ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲရမည့္တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္စြမ္းသည္ အသိပညာဗဟုသုတႂကြယ္ဝေသာ၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ၊ အခ်က္အလက္မွန္ကန္ေသာ၊ ဘက္မွ်ေသာ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ 
သုေတသနကုိ ရရွိသုံးစြဲႏုိင္ျခင္းအေပၚမူတည္သည္။၇ 

ဤဥပမာမ်ားကျပဆုိသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည့္ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွိျခင္း၏အေရးပါပုုံျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက 

၂  Cuninghame, Keith ၊ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္ဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (ဒုတိယအႀကိမ္ပံုနွိပ္မႈ) ၊ စာၾကည့္တိုက္အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အဖဲြ႕အစည္း၊ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉-၂၀။
၃ Cuninghame, Keith ၊ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္ဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (ဒုတိယအႀကိမ္ပံုနွိပ္မႈ)၊ စာၾကည့္တိုက္အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစညး္မ်ားဆုိင္ရာ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္း၊ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၁။
၄  Sonia L'Heureux ၊ 'စာၾကည့္တုိက္ သုေတသန - လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ထပ္ေပါင္းတန္ဖိုးမ်ား" ကေနဒါလႊတ္ေတာ္ဆန္းစစ္မႈ၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈။
၅ စာၾကည့္တုိက္အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း၊ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္ဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊၂၀၁၃ စာမ်က္ႏွာ ၁၁။
၆ Sonia L'Heureux ၊ 'စာၾကည့္တုိက္ သုေတသန - လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ထပ္ေပါင္းတန္ဖိုးမ်ား" ကေနဒါလႊတ္ေတာ္ဆန္းစစ္မႈ၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉။
၇ Susan Swift ၊ 'လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏တန္ဖိုးႏွင့္ နည္းနာေဗဒ - အြန္တိုရီယိုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ" စက္တင္ဘာ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ။
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သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈမရရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လုိအပ္သည့္ ဆက္စပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၎ 
တုိ႔ကုိယ္တုိင္ရွာေဖြရမည့္ အခက္အခဲျဖင့္  ရင္ဆုိင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။၈   

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အေထာက္အကူေပးရန္ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ 
စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားစြာကုိ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးရန္ေမွ်ာ္လင့္
သည့္၊ စဥ္းစားေတြးေတာခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ဝန္းက်င္တြင္ က်င္လည္ရသည္။ ဤအခင္းအက်င္းတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
အမတ္တစ္ဦးသည္ ေပးထားေသာေခါင္းစဥ္(အေၾကာင္းအရာ)အေပၚ ႐ုိးရွင္းတိုေတာင္းသည့္ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးရန္လုိသည္။ ထုိသုိ႔ 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ခိုုင္မာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလုိအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ က်ယ္ျပန႔္ 
႐ႈပ္ေထြးသည့္ ဥပေဒႏွင့္နည္းပညာျပႆနာရပ္မ်ားဆုိင္ရာ အက်ဥ္းရွင္းလင္းခ်က္မ်ားလည္းလုိသည္။ ၎ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သတင္းစကားတုိ႔ကုိ ပုုံဖ်က္ျခင္းမျပဳဘဲ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ပုံေဖာ္ေျပာဆုိရန္ျဖစ္သည္။

 ၈ စာၾကည့္တုိက္အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း၊ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္ဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၃ စာမ်က္ႏွာ ၁၁။
 ၉ Sonia L'Heureux၊ 'စာၾကည့္တုိက္သုေတသန - လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ထပ္ေပါင္းတန္ဖိုးမ်ား" ကေနဒါလႊတ္ေတာ္ဆန္းစစ္မႈ၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇။

ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ျပႆနာအတုိင္းအဆကုိ သိႏုိင္စြမ္း၊ အသိပညာ ဗဟုသုတ 
ၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ ၎တို႔၏ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ အေထာက္အကူျပဳမႈျဖင့္ 
မ်ားစြာတိုုးတက္လာသည္။ ပိုု၍တိတိက်က်ဆုိရလွ်င္္ ထိုုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ာအား မူဝါဒဆုိင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ေစ႐ုံသာမက ေပးထားသည့္ မူဝါဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အဓိကက်ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ထိုုသူတို႔၏အျမင္ကုိလည္း သိရွိႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အလုပ္မ်ားသည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနအကူအညီသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားအား ၎တုိ႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ကြၽမ္းက်င္ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစသည္။ ရလဒ္အေန 
ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိၿပီး ယုုံၾကည္ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လ်င္ 
ျမန္စြာရွာေဖြကူညီႏုိင္သည့္အျပင္ ရရွိလာသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈကုိလည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း 
ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။၉   

ထုိျမင္သာသည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအျပင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား သုေတသီမ်ားက ပံ့ပုိးႏုိင္သည့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားစြာလည္းရွိသည္။ 

 á လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ရည္စူးသည္-   ဤအခ်က္က သုေတသီမ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္ မည္သုိ႔အလုပ္လုပ္သည္ကုိ နားလည္ရမည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
မည္သို႔ျဖည့္ဆည္းရမည္ကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိလုိသည္။
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 á အစိုုးရအတြက္မဟုုတ္၊ လႊတ္ေတာ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ျခင္း- လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစိုုးရမ်ား တာဝန္ခံမႈရွိ 
လာေစရန္ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ား လုိအပ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား သတင္း အခ်က္အလက္ မေပးဟုု မဆုိလုိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ မူဝါဒဆုုိင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသာေပးေလ့ရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သုေတသန 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ လြတ္လပ္အမွီအခိုုကင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ 
ထိန္းညိႇခ်က္အေနျဖင့္ လုိအပ္သည္။ 

 á မတူညီသည့္အရင္းအျမစ္မ်ားေပါင္းစပ္မႈ- သုေတသီတစ္ဦးသည္ ယုုံၾကည္ရသည့္ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ အဓိကအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ ယူေဆာင္လာၿပီး လြယ္ကူ႐ွင္းလင္းႏုိင္သည့္ပုုံစံျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိစားလွယ္မ်ားကုိ တင္ျပသည္။ ထုိအက်ဥ္း ရွင္းလင္း 
တင္ျပခ်က္သည္ ဘက္မွ်ၿပီး အဂတိကင္းသည့္ တင္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အခ်က္ 
အလက္အျချပဳ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရး 
အသိအျမင္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္။

 á ျပည္သူ႔ေရးရာဝါဒအားလုုံး ၿခံဳငုံထည့္သြင္းပါ- လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြရရိွႏိုင္ေသာ  အစုံရ 
ေနရာ (one-stop shops) ကဲ့သုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည္။ အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈမွ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ ကြၽမ္းက်င္မႈ 
အျမင္ မ်ား သုိ႔မဟုတ္/ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားအား သုံးသပ္ထားသည့္ အကဲျဖတ္ခ်က္အေျချပဳအျမင္မ်ား ပံ့ပိုုးကူညီေပးရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ 

 á လုိအပ္ပါက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိသာ သီးျခားလွွ်ဳိ႕ဝွက္စြာတင္ျပျခင္း- လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုုက္မ်ားမွထုုတ္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ားစုုသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးအတြက္ လက္လွမ္းမီရရွိႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း  
အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြလုိေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ၎စုံစမ္းေနသည့္အခ်က္ 
အလက္မွာ ၎တုိ႔၏ႏုိင္ငံေရးအတိုုက္အခံမ်ား သိထားၿပီးေသာအခ်က္ျဖစ္မည္ကုိ မလုိခ်င္ေပ။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားလွယ္တစ္ဦးေတာင္းခံလာေသာ  ၎လုိခ်င္သည့္ သုေတသန (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢဳိလ္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သုေတသနမ်ား 
အတြက္  ဝန္ေဆာင္ေပးမႈအားလုုံးသည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ သတင္း 
ေပါက္ၾကားမည္ကုိ စိုုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူရန္ ယုုံၾကည္မႈရွိေစသည္။ 

 á စုုေပါင္းမွတ္တမ္း- လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုုက္မ်ားသည္ အသိပညာဗဟုသုတရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ ႐ုံးမွတ္တမ္းအစိတ္
အပိုုင္းမျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးအစိတ္အပိုုင္းမ်ားတည္ရွိရာျဖစ္သည္။ 

 á ဘက္လုိက္မႈ/အဂတိတရားကင္ျခင္း- လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဝန္ေဆာင္မႈသည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
အားလုံး၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလုုံးအတြက္ အညီအမွ် လက္လွမ္းမီရရွိေစရမည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမွရရွိေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဘက္လုိက္မႈကင္းၿပီး မွ်တမႈရွိသည္ဆုိသည့္အခ်က္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ယုုံၾကည္ရန္လုိသည္။၁၀

ဘက္လုိက္မႈရွိေသာသုေတသနႏွင့္  ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာသုေတသန
လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ ပံ့ပိုးေသာ သုေတသနတုိင္းသည္ ဘက္လုိက္မႈ/ပါတီစြဲကင္းသည္ဆုိသည့္အခ်က္ 
ကို ေသခ်ာမႈရိွေစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အလြန္အက်ဴ းေဖာ္ျပ၍ မရႏိုင္ပါ။ ဘက္လိုက္မႈရိွေသာ သုေတသနသည္ ႏိုင္္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ 
မ်ားကို အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစသည္။ ျပႆနာ၏ ဘက္တစ္ဘက္တည္းကသာ ရပ္တည္ေျပာဆိုသည့္အတြက္ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ားတြင္ မွ်တမႈ 
မရိွပါ။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ သုေတသနသည္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည္၊ အခ်က္အလက္အေပၚ အေျခခံသည္၊ ဘက္မွ် 
သည္၊ ျပႆနာ၏ ဘက္ေပါင္းစုံကုိတင္ျပသည္။ ၎သည္ ႐ႈျမင္ခ်က္တစ္ခုကုိ အျခား႐ႈျမင္ခ်က္တစ္ခုထက္ ပုိဦးစားေပးျခင္းမရွိပါ။ ၁၁ 

၁၀  Cuninghame, Keith၊ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္ဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (ဒုတိယအႀကိမ္ ပံုနွိပ္မႈ) ၊ စာၾကည့္တိုက္အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစညး္မ်ားဆုိင္ရာ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္း၊ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁-၂၂။
၁၁ Cuninghame, Keith၊ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္ဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (ဒုတိယအႀကိမ္ ပံုနွိပ္မႈ) ၊ စာၾကည့္တိုက္အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစညး္မ်ားဆုိင္ရာ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္း၊ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၁။
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ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ အခန္းက႑သည္ ဘက္လုိက္မႈကင္းသည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကုိ ပံ့ပုိး 
ကူညီေပးရမည္။ ၎ဆန္းစစ္ခ်က္သည္္ အစိုးရကုိေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ အတိုုက္အခံကုိေပးသည္ျဖစ္ေစ တူညီရမည္ျဖစ္ၿပီး  ျပႆနာရပ္ 
တုိင္းအတြက္ မတူညီေသာ ႐ႈျမင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးပါဝင္သည္။၁၂ ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ သုေတသနသည္ အစိုုးရႏွင့္အတိုက္အခံဘက္မွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အျငင္းပြားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ဘက္မ်ားအားလုံးကုိ နားလည္ေစရန္ကူညီရာတြင္ အေရးပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ၎သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား တူညီေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚအေျခခံသည့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ဆုုံးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေစသည္။ ၁၃

ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ အခန္းက႑သည္ ခုိင္မာၿပီးယုုံၾကည္ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ 
ၾကားခံေဆာင္ရြက္သူျဖစ္လာသည္။ ၎ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားအတြက္ အသိ 
ပညာေလာကကုိ အဆက္မျပတ္္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာေနၾကသည္။ ထိုုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ 
ေရးရာမူဝါဒဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၏ သဘာဝႏွင့္နယ္ပယ္အေပၚ သိျမင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လြယ္ကူစြာနားလည္ႏိုင္သည့္ စကားရပ္မ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပရသည္။၁၄ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိရွာေဖြရာတြင္ ကူညီသည့္အျပင္ 
ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈကုိ ေဖာ္ထုုတ္ရာတြင္ 
လည္း အကူအညီရသည္။ ထိုု႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္၏ လက္ရွိအလုပ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးရာတြင္လည္း အကူအညီျဖစ္သည္။၁၅ ကမ ၻာ 
တစ္ဝန္းရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ သုေတသီမ်ားကုိမွီခိုရသည္။၁၆ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ေန႔စဥ္အလုပ္မ်ားတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ေလ့လာစုံစမ္းမႈအဆင့္ဆင့္ကုိေဖာ္ေဆာင္မည့္ စနစ္တက် 
တည္ ေဆာက္ထားေသာ၊ လက္ခံထားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္အလုိ႔ငွာ သုေတသီမ်ားအေပၚ မွီခိုုရသည္။  ထုိ႔အျပင္ 
အစိုုးရသည္ မၾကာခဏေျပာင္းလဲေနၿပီး သုေတသနဝန္ထမ္းမ်ားကမူ မၾကာခဏေျပာင္းလဲရျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ သုေတသနအလုပ္ 
သည္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာမွတ္တမ္းႏွင့္ အေဆာက္အအုံႀကီးသဖြယ္  လုပ္ေဆာင္ပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည္။၁၇

၁၂  IPU၊ "လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား" ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃။
၁၃ Susan Swift၊ 'လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏ တန္ဖိုးႏွင့္နည္းနာေဗဒ - အြန္တိုရီယိုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ" စက္တင္ဘာ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရွင္းလင္း 
တင္ျပမႈ။
၁၄  Cuninghame, Keith၊ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္ဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (ဒုတိယအႀကိမ္ပံုနွိပ္မႈ) ၊ စာၾကည့္တိုက္အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစညး္မ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အဖဲြ႕အစည္း၊ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၁။
၁၅  Sonia L'Heureux၊ 'စာၾကည့္တုိက္ သုေတသန - လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ထပ္ေပါင္းတန္ဖိုးမ်ား" ကေနဒါလႊတ္ေတာ္ဆန္းစစ္မႈ၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇။
၁၆ IPU၊ 'လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား" ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃။
၁၇ Susan Swift၊ 'လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏ တန္ဖိုးႏွင့္နည္းနာေဗဒ - အြန္ေတရီယို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ" စက္တင္ဘာ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌  
'လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသႏၲရအစိုးရ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေျခအေန" စီမံခ်က္ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ။
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ဘက္လုိက္မႈရွိေသာ
သုေတသန  

ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ 
သုေတသန

ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည္

ဘက္မွ်သည္

ျပႆနာ၏ ဘက္ေပါင္းစုံကို 

တင္ျပသည္

ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ 

အေထာက္အကူျပဳသည္

ဘက္မွ်မႈ မရွိပါ

ျပႆနာ၏ ဘက္တစ္ဘက္

ကုိသာ တင္ျပသည္
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လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏ တန္ဖုိး

လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏တန္ဖုိးသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း လုပ္ေဆာင္ရျခင္းႏွင့္္ 
၎တုိ႔လုိအပ္ခ်က္အရ တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းရာတြင္ သုေတသီမ်ားသည္ လက္ရွိဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ေနာက္ခံအေျခအေနကုိလည္း သိထားရန္လုိအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၎ဥပေဒကို ေဆြးေႏြးျငင္းခုံရန္ စီစဥ္ထားခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သုေတသီမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ မူဝါဒျပႆနာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သိထားရန္လုိသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ တုံ႔ျပန္္ေပးသည့္္အေနအထားတစ္ခု 
တြင္ ရွိေနေစရန္အလုိ႔ငွာ သုေတသီမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသိပညာဗဟုုသုတေကာင္းစြာရွိရမည့္ 
အျပင္ ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေနရန္လုိသည္။ တစ္ၿပဳိင္တည္းတြင္္ လက္ရွိေနာက္ဆုုံးအေျခအေနမ်ား အခ်ိန္ 
ႏွင့္တေျပးညီ သိရွိေနေစရန္အတြက္ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းမ်ား လက္လွမ္းမီရရွိရန္လုိသည္။ ထုိ 
အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ အစိုုးရဌာနမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ think tank ေခၚ  မူဝါဒေရးရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ 
ရန္လိပ္စာမ်ား ပါဝင္သည္။ ၁၈

ျခားနားခ်က္အေနျဖင့္ သုေတသီ၏အလုပ္ျဖစ္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
ခ်င္းစီ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပန္ျခင္း ပါဝင္သည္။ တစ္ခါတရံတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္နယ္ပယ္သည္ အလြန္ 
က်ယ္ျပန္႔ႏုိင္ေျခရွိၿပီး မူဝါဒျပႆနာတစ္ခုအေပၚ သုေတသနမ်ား လုံေလာက္စြာ ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္္ သုေတသနေတြ႕ 
ရွိခ်က္မ်ားကုိ အတိုခ်ဳပ္အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားက အလြယ္တကူနားလည္ၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ၁၉

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသီမ်ား၏တန္ဖုိးသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈအရွိဆုံးေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိရွာေဖြၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ တင္ျပႏုိင္သည့္စြမ္းရည္ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ အတတ္ပညာမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ 
အစည္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ အမ်ဳိးအစားခြဲျခား သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္း၊ စူးစမ္းေလ့လာရွာေဖြႏုိင္ျခင္းတုိ႔ပါဝင္ၿပီး  ဆန္းစစ္ျခင္း၊ 
ေရးသားျခင္းႏွင့္ေပါင္းစပ္သုံးစြဲႏုိင္ျခင္းစသည့္ အတတ္ပညာမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ယင္းအတတ္ပညာမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပံ့ပုိးကူညီေပးရာေရာက္သည္။ ၂၀

ဓာတ္ပုံ- ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္းမ်ား ဥပေဒျပဳေရးရာသုေတသန လက္ေတြ႕အသုံးခ်ေလ့က်င့္ေနစဥ္။ (ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၈)

၁၈  Cuninghame, Keith၊ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္ဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (ဒုတိယအႀကိမ္ ပံုနွိပ္မႈ) ၊ စာၾကည့္တိုက္အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစညး္မ်ားဆုိင္ရာ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္း၊ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၃-၆၄။
၁၉  Ibid စာမ်က္ႏွာ ၆၄။
၂၀  Ibid စာမ်က္ႏွာ ၆၄။



16  လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန သင္တန္းလက္စြဲ

သုေတသနနည္းနာ

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းကုိ ေရးသားျပဳစုရာတြင္ မွတ္သားရမည့္အေရးႀကီးအခ်က္ (၃)ခ်က္ 
ရွိသည္။

 á သင္၏ အစီရင္ခံစာတည္ေဆာက္ပုံသည္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားႏုိင္သည္။

 á သီးျခားျပႆနာတစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေစရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔သိလုိသည့္ 
အခ်က္ကုိသာ ပံ့ပုိးကူညီရသည္။

 á ပထမဆုံးေသာအပိုုဒ္သည္ အေရးႀကီးဆုုံးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎သည္ အက်ဥ္းတင္ျပခ်က္မွ ေျပာျပလုိေသာ 
အေၾကာင္းအရာကုိ အၿမဲေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းမေရးသားခင္ အေရးပါေသာစဥ္းစားခ်က္တစ္ခုမွာ သင္၏ပရိသတ္အေၾကာင္း  အေလးအနက္ထား 
ေတြးေတာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ထိေရာက္သည့္ စာတမ္းအက်ဥ္းေရးသားရာတြင္ အေျခခံက်ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- 
သင္၏ပရိသတ္အေၾကာင္းေတြးပါ။ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ သူတုိ႔သိခ်င္တာ ဘာလဲ။ သူတုိ႔ ဘယ္အခ်ိန္လုိအပ္ 
သလဲ။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ဘယ္လုိတင္ျပသင့္သလဲ။၂၁ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သုေတသန 
စာတမ္းအက်ဥ္းေရးနည္း အဆင့္ ၆ ဆင့္ကုိလုိက္နာလ်က္ သင္၏သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းကုိ ေရးသားရန္ျပင္ဆင္ပါ။ 

သုေတသနစာတမ္းတုိအက်ဥ္းေရးနည္းကုိ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁။ ေမးခြန္းကုိ ရွင္းလင္းေအာင္လုပ္ျခင္း

၂။ သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

၃။ ထိေရာက္သည့္ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း

၄။ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ေဝဖန္အကဲျဖတ္ျခင္း 

၅။ သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္း ေရးသားျပဳစုျခင္း

၆။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း

၁။  ေမးခြန္းကုိ ရွင္းလင္းေအာင္လုပ္ျခင္း
သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းျပဳစုုရန္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပထမအဆင့္သည္ သင္အေျဖရွာလုိသည့္ေမးခြန္းကုိ ရွင္းလင္းေအာင္လုပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာသိေအာင္လုပ္သင့္သည္။ ထိုု႔အျပင္ သုေတသီ 
သည္ သုေတသနဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္မီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္ 
ရန္လုိသည္။ ေမးခြန္းကုိ ရွင္းလင္းစြာနားလည္ျခင္းမရွိဘဲ ေကာင္းမြန္သည့္ သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းတစ္ခုျပဳစု၍ မရႏုိင္ေပ။ 
လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသီမ်ား အသုံးျပဳေသာေမးခြန္းကုိ နားလည္ေအာင္  အကူအညီေပးႏုိင္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၂၁  Oliver Bennett, ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈ UK၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ -လႊတ္ေတာ္ေရးရာ သုေတသနစာၾကမ္းမ်ားေရးသားျခင္းဆုိင္ရာ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၅ စာမ်က္ႏွာ ၆။



17  လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏  သေဘာသဘာ ႏွင့္တန္ဖုိး

 á သုံးစြဲမည့္သူသည္ ဘယ္သူလဲ။ 

 á ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။

 á သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလက ဘာလဲ(ဘယ္ေတာ့လဲ)။ 

 á ျပႆနာအေၾကာင္း သင္သိထားၿပီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ ရွိေနၿပီးသားလား။  

 á သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈေတာင္းဆုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အဖြင့္ေမးခြန္း(ႀကိဳက္ရာေျဖဆုိႏုိင္သည့္ ေမးခြန္း/
အေျဖႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိေသာေမးခြန္း)မ်ား အၿမဲေမးျမန္းပါ။ ထုိသုိ႔ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ မိမိထင္ျမင္ယူဆသလုိ လုပ္ကုိင္ 
ျခင္းထက္ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၎တို႔ထံမွ ေကာက္ႏုတ္ရယူႏုိင္သည္။၂၂  

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထံမွ ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈတစ္ခု လက္ခံရရွိသည့္အခါတုိင္း ၎တုိ႔ကုိ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ ထုိေမးခြန္းမ်ားက 
၎တုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ ဘာလဲဆုိသည္ကုိ သင့္အား နားလည္ေစ၊ ယုုံၾကည္မႈရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ အေလးထား 
စဥ္းစားသင့္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အခ်ဳိ႕-

 á သတင္းအခ်က္အလက္၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳပါ။ ဥပမာ- အဓိကက်ေသာ နာမည္မ်ား၊ ေနရာမ်ား၊ 
စကားစုမ်ားကုိ မွတ္သားထားပါ။ 

 á ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အမွန္တကယ္စိတ္ဝင္စားသည့္အရာမွာ ဘာလဲဆုိသည္ကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ျဖစ္သည္။ 

 á သင္နားမလည္သည့္ေမးခြန္းကုိ သင္ထိေရာက္စြာ ေျဖဆုိႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ေမးခြန္းကုိနားမလည္လွ်င္ အဆုိပါကုိယ္ 
စားလွယ္ကုိေျပာပါ။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ၎၏ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာရွင္းျပပါလိမ့္မည္။ 

 á ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အား ႏႈတ္ျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပန္ေျပာျပပါ။ ဤအခ်က္သည္ ေမးျမန္းစုံစမ္းသည့္ 
အရာက ဘာလဲဆုိသည္ကုိ သင္တုိ႔နွစ္ဦးစလုုံးအား ေသခ်ာစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 á ေန႔စဥ္သတင္းမ်ား ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ 
အၿမဲတေစ ေမးျမန္းေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နံနက္ခင္းတုိင္းတြင္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကုိ နားေထာင္သင့္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ဖတ္သင့္သည္။

 á ေနာက္ဆုံးရက္ သတ္မွတ္ပါ။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္လြန္မွရလွ်င္ သုေတသနသည္ အသုံးမဝင္ 
ျဖစ္မည္။

 á လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူပါ။ 

� နာမည္

� ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာအျပည့္အစုုံ (ဖုုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္) 

� တင္ျပခ်က္ကုိ ၎တုိ႔လက္ခံရရွိလုိသည့္ နည္းလမ္း (အီးေမးလ္ သုိ႔႔မဟုုတ္ စာရြက္ျဖင့္)၂၃   

၂၂  Susan Swift၊ 'လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏ တန္ဖိုးႏွင့္နည္းနာေဗဒ - အြန္တိုရီယို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ" စက္တင္ဘာ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ။
၂၃  Oliver Bennett, ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈ UK ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ -လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစာၾကမ္းမ်ား ေရးသားျခင္းဆုိင္ရာ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၅ စာမ်က္ႏွာ ၁၀။
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 ၂။ သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
ေမးခြန္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေအာင္ေမးၿပီး ေခါင္းစဥ္ကုိ ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္သည့္အခါ သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းျပဳစုုရန္  
အၾကမ္းေဖာ္ျပခ်က္(outline)ေရးပါ။ စာတမ္းအက်ဥ္းတြင္ ေၾကာင္းက်ဳိးညီၫြတ္စြာ အစီအစဥ္တက်ျပဳစုုထားေသာ အၾကမ္းေရးသား 
ခ်က္သည္ မတူညီသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည့္ေနရာ၌ စတင္သည္။၂၄  ထိုုအၾကမ္းေရးသားခ်က္သည္ အေျဖရွာလုိသည့္ 
အဓိကေမးခြန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရမည့္ အဓိကက်ေသာယူဆခ်က္မ်ား သို႔မဟုုတ္ နည္းနာ 
ဆုိင္ရာေဝါဟာရမ်ားကုိ ဖြင့္ဆုိရာတြင္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျပဳသည္။၂၅ ေကာင္းမြန္သည့္ အၾကမ္းေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုသည္  
အေရးႀကီးေသာေမးခြန္းမ်ားအားလုံးႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္  အယူအဆသေဘာတရားမ်ားအားလုံးကုိ ၿခဳံငုံမိေစသည္။ 

၃။ ထိေရာက္ေသာရွာေဖြမႈ 
သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္း၏ အၾကမ္းေဖာ္ျပခ်က္ ေရးသားျပင္ဆင္သည့္အခါ သုေတသီသည္ လုိအပ္ 
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားကုိ 
စဥ္းစားရမည္။ စတင္စဥ္းစားႏိုင္မည့္ ေနရာအခ်ဳ ႕ိသည္ ဂူဂယ္လ္(Google)၊ ဝီကီပီးဒီးယား(Wikipedia)၊ 
သတင္းဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုုက္အတြင္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား (မိမိ 
ႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံ)၊ အစိုုးရ ဌာနမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားျဖစ္သည္။ 

အဂၤလန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ DFID UK က  သုေတသီမ်ားအသုံးျပဳသင့္သည့္ အေရးႀကီးအရင္းအျမစ္သုံးခုကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထား 
ေသာ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ရရွိႏုိင္သည့္ ''Myanmar Parliament: Guide to writing parliamentary briefings-  ျမန္မာ့ 
လႊတ္ေတာ္- လႊတ္ေတာ္တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းေရးနည္းလမ္းၫႊန္"" လက္စြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဇြန္လ ၂ဝ၁၅ တြင္ျပဳစုုခဲ့သည္။ 

ထိုလက္စြဲအရ ပထမရင္းျမစ္သည္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဝန္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ ဆက္သြယ္သည့္အခါ အလားတူေမးခြန္းမ်ား ေမးထားၿပီးသားလား သို႔မဟုတ္ စာၾကည့္တုိက္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ 
ေျဖဆိုေပးထားသလားဆုိသည္ကုိ စစ္ေဆးပါ။ ဤနည္းအားျဖင့္ သုေတသနထပ္မံလုပ္စရာမလုိဘဲ အခ်ိန္ကုိေခြၽတာႏုိင္သည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တူကိစၥမ်ားကုိ တစ္ခါတရံတြင္ စိတ္ဝင္စားတတ္ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

ပထမတစ္ခုမေအာင္ျမင္ပါက ဒုတိယအရင္းအျမစ္သည္ ဂူဂယ္လ္(Google)တြင္ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ားစုု 
သည္ ယခုအခါ အင္တာနက္္ေပၚတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ားမွ အြန္လုိင္း 
ေပၚတြင္ ထုုတ္ျပန္ထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအားလုုံးကုိ  ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သီးျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ သုေတသီမ်ားရွာေဖြေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွိႏုိင္သည့္ 
တတိယအရင္းအျမစ္အျဖစ္ စဥ္းစားပါ။ ထိုအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကုိ ဦးစြာၾကည့္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား အြန္လုိင္းတြင္မေတြ ့ရွိႏုိင္ပါက ၄င္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားထံသုိ႔ ့ ဖုုန္းဆက္ျခင္း သုိ႔မဟုုတ္ အီးေမးလ္ပို႔ဆက္သြယ္ျခင္း 
လုပ္ရန္  တု႔ံဆုိင္းမေနပါႏွင့္။ 

သု႔ိေသာ္လည္း ျပင္ပအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုႏွင့္ဆက္သြယ္သည့္အခါတုိင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ သတိျပဳမိရန္အေရးႀကီးသည္။ 

�	 သုေတသနျပဳစုခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္စုံ
တစ္ခုကုိမွ်   ထုတ္မေပးပါႏွင့္။ (အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္  လွ်ဳိ႕ဝွက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ)

၂၄  Oliver Bennett, ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈ UK ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ -လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစာၾကမ္းမ်ားေရးသားျခင္းဆုိင္ရာ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၅ စာမ်က္ႏွာ ၁၁။
၂၅  Susan Swift၊ 'လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏ တန္ဖိုးႏွင့္ နည္းနာေဗဒ - အြန္တိုရီယို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ" စက္တင္ဘာ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရွင္းလင္း 
တင္ျပမႈ
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� သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းသည္ ပါတီစြဲ/ဘက္လုိက္မႈကင္းရန္လုိေၾကာင္း ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ရွင္းျပပါ။ ထုိ႔အျပင္ ပံ့ပိုး 
ေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အက်ဥ္းတင္ျပခ်က္တြင္ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းတင္ျပ 
မည္ဟုုမဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာပါ။ 

� သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ စစ္မွန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္ကုိ ဆီေလ်ာ္ေသာ က်မ္းကုိးအၫႊန္း ထည့္ 
ေပးပါ။

၄။ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ေဝဖန္အကဲျဖတ္ျခင္း
သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္အားလုံးကုိ ရွာေဖြသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္တြင္ အရင္းအျမစ္တုိင္းကုိ 
ေဝဖန္အကဲျဖတ္ရန္လုိအပ္သည္။ သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းေရးသားျပဳစုရာတြင္ ရႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆုံးအရင္းအျမစ္ကုိသာ 
လွ်င္ အသုံးျပဳသင့္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ အကဲျဖတ္ႏုိင္သည္။ 

 á ယုံၾကည္ကုိးစားရမႈ  (စာေရးဆရာ၊ အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုုတ္ ထုုတ္ေဝသူ၏အမွတ္တံဆိပ္။ ထုိအရင္းအျမစ္သည္ အေၾကာင္း 
အရာတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ယုုံၾကည္ထိုက္ၿပီး ၾသဇာတိကၠမ ရွိသလား။ 

 á တိက်မႈ (အရင္းအျမစ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိက်မႈရွိၿပီး ေကာင္းစြာေရးသားေဖာ္ျပထားသလား။ စာေရးဆရာ၊ ထုုတ္ေဝ 
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၎တို႔၏ လိပ္စာအျပည့္အစုံကုိ ေရးမွတ္ေဖာ္ျပထားသလား။) 

 á ဓမၼဓိ႒ာန္္က်မႈ (အရင္းအျမစ္ကုိ ေကာင္းစြာကုိးကားထားသလား။ တစ္ခုေသာ ႐ႈေထာင့္အျမင္ကုိ အားေပးျခင္းလား သုိ႔မဟုုတ္ 
ဆုိလုိျခင္းလား။) 

လက္ရွိအေနအထား (သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယခုလက္ရွိေနာက္ဆုုံးရအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သလား။)၂၆  သတင္းအခ်က္ 
အလက္ရင္းျမစ္တစ္ခုစီ၏ တိက်မႈ၊ ယုုံၾကည္ထိုုက္မႈႏွင့္ လက္ရွိအေနအထား မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ရန္သည္ သုေတသီတစ္
ဦးခ်င္းစီေပၚတြင္တည္မွီသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုစီကုိ ဖတ္သည့္အခါ သုေတသီသည္ အသုံးဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအားလုုံးကုိ အက်ဥ္းျပဳစုုၿပီး က်မ္းကုိးအျပည့္အစုုံကုိ အၿမဲေသခ်ာစြာေရးမွတ္ရမည္။ အနာဂတ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရင္းျမစ္ကုိ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။၂၇

၅။ သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္း ေရးသားျပဳစုုျခင္း 
သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္း ေရးသားေသာအခါ ႐ိုးရွင္းတိက်စြာေရးသားရန္ အေရးႀကီးသည္။ 
ရွင္းလင္းစြာေရးသားျခင္းဆုိသည္မွာ

 á ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈရွိၿပီး လုိရင္းကုိေရးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ကုိနားလည္မႈမလြဲႏုိင္ေအာင္ 
လုပ္ရသည္။ 

 á စာေၾကာင္းကုိ တုိတုိေရးပါ။ ( စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းကုိ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု)

 á စာပုိဒ္တုိမ်ား ( စာပိုဒ္တစ္ခုကုိ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု)

 á လုိအပ္ၿပီး ရင္ႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈရွိေသာ စကားလုံးမ်ားကုိသာ သုံးပါ။ စာဖတ္ပရိသတ္ နားမလည္ 
ႏုိင္သည့္ ဗန္းစကားမ်ားအသုံးျပဳျခင္းကုိ ေရွာင္ရမည္။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာစကားလုုံးမ်ားကုိ 
သုံးစြဲရန္လုိအပ္ပါက ၎စကားလုုံးမ်ားကုိ ရွင္းျပပါ။ 

၂၆  Oliver Bennett, ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈ UK၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ -လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစာၾကမ္းမ်ားေရးသားျခင္းဆုိင္ရာ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၅ စာမ်က္ႏွာ ၁၆။
၂၇ Susan Swift၊ 'လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏ တန္ဖိုးႏွင့္ နည္းနာေဗဒ - အြန္တိုရီယို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ" စက္တင္ဘာ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ။
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သုေတသနဌာနမ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ အေရးအႀကီးဆုုံးဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုသည္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကုိ ေပါင္းစပ္ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏုိင္စြမ္း ျဖစ္ 
သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းသည္ ပိုတုိေလ ပိုုေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ဤအေကာင္းဆုုံးအေလ့အက်င့္မ်ားကုိ 
လုိက္နာပါက သုေတသီတစ္ဦးသည္ က်စ္လ်စ္္တုိေတာင္းသည့္ သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းကုိ ေရးသားႏုိင္သည္။

 အထပ္ထပ္အခါခါေရးျခင္းကုိ ေရွာင္ပါ။

 အခ်ဳိ႕အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ခ်န္ခဲ့ပါ။ သင္သိသမွ်ေသာ ျပႆနာႏွင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ 
မလုိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ အေၾကာင္းအရာတုိင္းသည္ အေရးပါမည္မဟုုတ္ေပ။ သင္၏ 
စာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ေနာက္ကြယ္မွရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သတိရပါ။  

 ေနာက္ဆက္တြဲကုိ အသုံးျပဳပါ။ သုေတသီတစ္ဦးထည့္သြင္းလုိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွိလွ်င္ ၎ကုိသုံးပါ။ ဤ 
အခ်က္သည္ စာတမ္းအက်ဥ္း ရွည္လြန္းျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္သည္။ ဥပမာ- အခ်က္အလက္စာရင္း၊ ကုိးကားစာရင္း၊ ျဖည့္စြက္
သတင္းအခ်က္အလက္စာရင္းမ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္သည္။ 

 ကုိးကားခ်က္မ်ားကုိ လုုံးဝလုိအပ္မွသာလွ်င္ အသုံးျပဳပါ။ အျခားမွတ္တမ္းမ်ားမွ အပုိင္းလုိက္ တိုုက္႐ိုက္ကူးယူသုံးစြဲျခင္းထက္ 
ကုိယ္ပုိင္ေဝါဟာရျဖင့္ နားလည္သလုိ အက်ဥ္းျပန္လည္ေရးသားျခင္းက ပုိမုိေကာင္းမြန္ေပသည္။ 

 ကုိးကားစာစုမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ားအားလုုံးအတြက္ က်မ္းကုိးမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာေပးသင့္သည္။ 

နားလည္ရန္လြယ္ကူၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈရွိသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ  ရွိျခင္းသည္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ 
ႏွင့္အတူ လုိက္ပါရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ ဥပမာတစ္ခုကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 á သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္း၏အစတြင္ သုေတသနေမးခြန္းကုိ ေျဖဆုိပါ။ ပထမအေနျဖင့္ သင္အေျဖရွာေနသည့္ ေမးခြန္းကို 
ေမးပါ။ ထို႔ေနာက္ စာတမ္းအက်ဥ္း၏အစပိုုင္းတြင္ ထိုုေမးခြန္းကုိ တိုက္႐ုိက္ေျဖဆုိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္သည္ ၎တုိ႔ 
ရွာေဖြလုိသည့္အရာမ်ားကုိ မေတြ႕ရွိေသးခင္ စာတမ္းကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ဖတ္ရန္မလုိေပ။  

 á အေရးႀကီးဆုံးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစပထမပုိင္းတြင္ေတြ႔ႏုိင္သည္။ စာဖတ္ပရိသတ္၏အာ႐ုံကို ဖမ္းစားႏုိင္ 
ေသာ  အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ စာပိုဒ္မ်ားပါဝင္သည့္  သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းကို စတင္ေရးသား 
ျပဳစုပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား နားလည္ရလြယ္ကူေသာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခားေဖာ္ျပရန္ 
အတြက္ ေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားကိုသုံးစြဲရန္ အေရးႀကီးသည္။  

 á သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပသည့္အခါ ျဖစ္စဥ္အလုိက္ အစီအစဥ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ပုုံစံကုိ အသုံးျပဳပါ။ စာဖတ္ 
ပရိသတ္သည္ အဓိကက်သည့္ သင္၏အေတြးလမ္းေၾကာင္းကုိ တစ္ခ်က္ၾကည့္႐ုံျဖင့္ ျမင္ႏုိင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 

စာသားမ်ားကုိ စာရင္းမ်ား၊ ဇယားမ်ား၊ ေဘာင္ခတ္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ပိုုင္းျခားေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ စာတမ္းအက်ဥ္းကုိလြယ္ကူၿပီး စာဖတ္ 
ခ်င္စရာေကာင္းေစရန္ျပဳလုပ္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းစြာပုုံစံထုုတ္/ ဒီဇိုုင္းေရးဆဲြထားေသာ ပုုံျပဇယားႏွင့္စာရင္ ဇယားမ်ား 
သည္ သင္၏စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအား စာမ်ားစြာဖတ္ရန္မလုိဘဲ ၾကည့္႐ုံျဖင့္ သင္ေျပာလုိသည့္အဓိကအခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာ 
နားလည္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အၿမဲအေရးပါသည္ကုိ သတိထားပါ။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ သင္ေျပာလုိသည့္အခ်က္ကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ၎ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ား သုံးစြဲ 
သင့္သည္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ သုေတသီတစ္ဦးသည္ ေရးသားခ်က္မ်ား၌ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း 
သုိ႔မဟုုတ္ ႏုိင္ငံေရးဘက္လုိက္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳသင့္ေပ။ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈအရ ဆုံးျဖတ္ေပးျခင္းမ်ားကုိလည္း ဘယ္ေသာ 
အခါမွ် ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳသင့္ေပ။ စာတမ္းအက်ဥ္း အစီရင္ခံစာတုိင္းသည္ ပါတီစြဲ/ဘက္လုိက္မႈကင္းသင့္သည္။ 
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 စိတ္ခံစားမႈမပါသည့္ စကားလုုံးမ်ားကုိသာ သုံးစြဲျခင္း- စာအေရးအသား၏ အတိမ္အနက္ေပၚတြင္   သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည့္ 
နာမဝိေသသနႏွင့္ ႀကိယာဝိေသသနမ်ားကုိ အထူးအာ႐ုံစုိက္ပါ။ 

 မွ်တမႈရွိပါ - စာတမ္းအက်ဥ္းတြင္ ယုုံၾကည္ထိုုက္သည့္ အျမင္အားလုုံးကုိ အၿမဲတင္ျပရန္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ပါ။ 

 ရရွိႏုိင္သည့္ မူလရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိသုံးစြဲပါ- ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာက 
ရသည္ဆုိသည္ႏွင့္ ထုိအရင္းအျမစ္ထဲတြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေအာင္ေဖာ္ျပပါ။ 

ေယဘုယ် ဥပေဒျပဳေရးရာသုေတသန အၾကမ္းေဖာ္ျပခ်က္ (OUTLINE)

ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း
သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာမႈ

ေနာက္ခံ/အေၾကာင္းအရာ

နိဒါန္း/ ေဖာ္ျပခ်က္

၆။ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း
သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းကုိေရးသားျပဳစုုၿပီးေနာက္ မန္ေနဂ်ာ သုိ႔မဟုုတ္ အႀကီးတန္းသုေတသီတစ္ဦးမွ အၿမဲတမ္းျပန္လည္ သုံးသပ္ 
သင့္သည္။ တည္းျဖတ္ျပဳျပင္ျခင္းသည္စာတမ္းအက်ဥ္းကုိ ပုိမုိရွင္းလင္း၊ တိက်၊ ထိေရာက္မႈကုိျဖစ္ေစသည္။ ထိုု႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးအရ 
'ၾကားေန"သည္ကုိ ေသခ်ာေစသည္။ 

UKAid က ေငြေၾကးပံ့ပုိးေသာစီမံကိန္းျဖင့္  အဂၤလန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ျပဳစုထုတ္ေဝေသာ Myanmar Parliament: Guide to 
writing parliamentary briefings ေခၚ  ''ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္-လႊတ္ေတာ္တင္ျပခ်က္ အက်ဥ္းေရးနည္းလမ္းၫႊန္"" လက္စြဲစာအုုပ္တြင္ 
စာတမ္းတင္ျပခ်က္အက်ဥ္းတစ္ခုကုိ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ စာစစ္ျခင္းလုပ္ရာတြင္ စစ္ေဆးရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ ျပဳစုုထားသည္။
 

ေယဘုယ်စစ္ေဆးခ်က္မ်ား

 á ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ရက္စြဲရွိသလား။

 á ပထမစာပိုဒ္သည္ စာတမ္းအက်ဥ္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသလား (သုိ႔မဟုုတ္) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ေမးျမန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာကုိလည္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသလား။ 

 á စာတမ္းအက်ဥ္းတြင္ အဓိကအခ်က္မ်ား၏အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ေဖာ္ျပမႈရွိသလား။ 

 á စာမ်က္ႏွာနံပါတ္မ်ား တပ္ထားသလား။ 



22  လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန သင္တန္းလက္စြဲ

 á  စာသားႏွင့္ စာလုံး(ေဖာင့္) အရြယ္အစားမွန္ကန္သလား။

 á စားလုံးေပါင္းသတ္ပုံ ထပ္မံစစ္ေဆးပါ။ အမည္မ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စကားရပ္မ်ားကုိလည္း ထပ္မံစစ္ေဆးပါ။

 á သဒၵါ၊ ပုုဒ္ျဖတ္၊ ပုုဒ္ရပ္ အားလုံးကုိ ထပ္မံစစ္ေဆးပါ။

 á အေထာက္အထားႏွင့္ က်မ္းကုိးဆုိင္ရာ ဝန္ခံခ်က္ (ေက်းဇူးတင္လႊာေရးျခင္း)

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပျခင္း

သင္၏စာတမ္းအက်ဥ္းတြင္ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံး ပါရွိရသည္။ 

 á စာပိုုဒ္အားလုုံးတြင္ အယူအဆတစ္ခုပါဝင္ၿပီး ယင္းအယူအဆသည္ ပထမဆံုးေသာစာေၾကာင္းတြင္ မိတ္ဆက္ထားသည္။ 
ေရးသားခ်က္သည္ စာပိုုဒ္တစ္ခုမွတစ္ခု၊ အပုိင္းတစ္ပုိင္းသုိ႔ ေခ်ာေမြ႕စြာ ကူးေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္မႈရွိပါသလား။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

 á သက္ဆုိင္သည့္ လႊတ္တာ္ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ပ့ံပုိးေပးသည္။ ဥပမာ-ေဆြးေႏြးျငင္းခုံခ်က္မ်ား၊ ေကာ္မတီ အစီရင္ 
ခံစာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား အစရွိသျဖင့္။ 

 á အစိုုးရမူဝါဒကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားပါ။ 

 á ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးဆုုံးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသာလွ်င္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ

 á တိုက္႐ိုက္ကိုးကားခ်က္မဟုတ္လွ်င္ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ၊ ဘက္လုိက္မႈရွိေသာစကားမ်ား မသုံးစြဲျခင္း။ 

 á အျမင္ရပ္တည္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေဖာ္ျပသည္။

 á ေကာင္းမြန္ခိုုင္မာသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိမွသာလွ်င္ ေကာက္ခ်က္ခ်ရသည္။



23  က်ား/မေရးရာထိခိုက္မခံေသာ   လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန

က်ား/မေရးရာ ထိခုိက္မခံေသာ 
လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန

သင္ၾကားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤသင္ခန္းစာကို ေလ့လာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါ 
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

  က်ား/မေရးရာထိခုိက္မခံေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ 
သုေတသနဆုိသည္ကုိ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိႏုိင္ျခင္း။ 

  သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာတြင္ က်ား/မေရးရာ 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအား မည္သုိ႔ ့ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရသည္ကုိ နားလည္ႏုိင္ျခင္း။

ဓာတ္ပုံ- ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သုေတသနသင္တန္းေပးစဥ္(စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇)။

က်ား/မေရးရာထိခုိက္မခံေသာ
လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန
ဆုိတာဘာလဲ။

က်ား/မေရးရာထိခုိက္မခံေသာ သုေတသနသည္ အမ်ဳိးသမီး၊ 
အမ်ဳိးသား၊ ေယာက္်ားေလး၊ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ ျပႆနာ 
၏ သက္ေရာက္မႈသည္ ျခားနားမႈရွိသလား။ မည္သို႔ျခားနားစြာ
သက္ေရာက္သလဲဆုိသည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ထိုု႔အျပင္ သုေတသနျပဳလုပ္ေနေသာ ျပႆနာ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚ မတူညီေသာ ထိုုအုုပ္စုုမ်ား၏ 
အျမင္ႏွင့္ယူဆခ်က္မ်ားအၾကားက ျခားနားခ်က္ကုိလည္း 
စစ္ေဆးသည္။

သုေတသနတြင္ က်ား/မေရးရာထိခုိက္မခံေသာ႐ႈေထာင့္ကုိ  
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ အေရးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ 
ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ 
အခန္းက႑မ်ား၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုုးမႈမ်ားႏွင့္ အာဏာမ်ားရွိၾက 
သည့္အျပင္ ျပႆနာတစ္ရပ္အေပၚတြင္လည္း မတူညီသည့္ 
႐ႈျမင္ပုုံမ်ားရွိႏိုုင္သည္။ ၎တုိ႔၏မတူညီေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား 



24  လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန သင္တန္းလက္စြဲ

ႏွင့္အျမင္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ေပးျခင္းျဖင့္ သုေတသီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပႆနာတစ္ရပ္၏ 
နက္နဲ႐ႈပ္္ေထြးမႈကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ေစႏုိင္သည့္ အျပင္ ၎တုိ႔၏ ဥပေဒျပဳမႈ၊ ကုိယ္စားျပဳမႈ၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဆုိင္ရာ အခန္းက႑/
တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။ 

ထိုု ့အျပင္ က်ား/မေရးရာ ထိခုိက္မခံေသာ သုေတသနသည္ အမ်ဳိးသမီး၊အမ်ဳိးသား၊ ေယာက္်ားေလး၊ မိန္းကေလး အမ်ဳိးအစားအတြင္း 
၌ လူမ်ဳိး၊ လူတန္းစား၊ အလုပ္အကုိင္စသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအေပၚအေျချပဳသည့္ မတူညီေသာ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ားစြာရွိႏုိင္သည္ကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။၂၈  

က်ား/မ႐ႈေထာင့္အျမင္ကုိ ထည့္သြင္းျခင္းသည္ သုေတသနနယ္ပယ္အတုိင္းအတာကုိ ေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္ေစပါ။ ထိုုအခ်က္သည္ 
ျပႆနာကုိ ျပည့္စုုံစြာပုုံေဖာ္ႏုိင္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ႐ႈျမင္ခ်က္ကုိသာ ျဖစ္ေစသည္။

သုေတသန ေမးခြန္းမ်ားကုိ ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ျခင္း
သုေတသနေမးခြန္းသတ္မွတ္သည့္အခါ က်ား/မေရးရာ႐ႈေထာင့္ထည့္သြင္းျခင္းမွာ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ မည္သုိ႔ 
ေကာက္ယူစုေဆာင္းမည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးပါသည္။
 
ဤအဆင့္တြင္ ေမးျမန္းႏုိင္ေသာ က်ား/မႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားပါဝင္သည္။ 

 á ျပႆနာသည္ မည္သူအေပၚ လက္ရွိသက္ေရာက္ေနသလဲ။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ ျခားနားစြာသက္ေရာက္မႈရွိ 
သလား။ ရွိလွ်င္  မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိသလဲ။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပႆနာကုိေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ 
ၿပီးၿပီလား။ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီလဲ။ ၎တုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းပုံတြင္ ျခားနားခ်က္မ်ားရွိသလား။ 

 á ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယခင္က မည္သည့္သုေတသနမ်ား လုပ္ထားၿပီးၿပီလဲ။ ထုိသုေတသနတြင္ က်ား/မ 
ေရးရာ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သလား။ 

 á ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ က်ား/မ-ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ မည္သည့္အခ်က္အလက္ေဒတာမ်ား ရရွိ 
ႏုိင္သလဲ။၂၉

၂၈  ဆြီဒင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ - နည္းဥပေဒသမ်ားႏွင့္အပိုင္းမ်ား၊ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ https://www.sida.se/contentassets/ 
3a820dbd152f4fca98bacde8a8101e15/gender-tool-analysis.pdf
၂၉ INSTRAW: က်ားမေရးရာသုေတသန - မည္သုို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ႏွင့္ဆုိင္ေသာလမ္းၫႊန္၊ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။  http://www.gendervh2020.cz/
files/gender-research-a-how-to-guide.pdf
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သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ား

ထိုလႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသီမ်ားသည္ မူလမဟုုတ္သည့္ တစ္ဆင့္ခံသုေတသန (secondary research)ကုိသာ အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ 
သည့္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားအား မွန္ကန္စြာသတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ သုေတသီမ်ား ၎တုိ႔အလုုပ္တြင္ က်ား/မ 
႐ႈေထာင့္ကုိ ထည့္သြင္းၾကည့္ရႈႏုိင္စြမ္းအတြက္ အေရးပါသည္။ က်ား/မ-ခြဲျခားေကာက္ယူထားသည့္ ေဒတာ/အခ်က္အလက္ရရွိႏုိင္မႈ 
သည္လည္း အထူးအသုံးဝင္သည္။ ဥပမာ- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈ (  ) %၊ အမ်ဳိးသားပါဝင္မႈ (  )%။ တစ္ခုေသာ 
ေရာဂါေၾကာင့္ ေရာဂါရ အမ်ဳိးသား (   ) %၊ ေရာဂါရ အမ်ဳိးသမီး (   ) %။ တစ္ခုေသာအသက္အရြယ္တြင္ ေက်ာင္းထြက္သည့္ မိန္းကေလး 
(    )%၊ ေက်ာင္းထြက္သည့္ ေယာက်္ားေလး (    )% အစရွိသျဖင့္။ 

လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသီမ်ား က်ား/မေရးရာထိခုိက္မခံေသာ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြသည့္အခါ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာႏုိ္င္သည့္ ျမန္မာဘာသာအရင္းအျမစ္စာရင္းကုိ (ေနာက္ဆက္တြဲ-င)တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 

က်ား/မေရးရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာအျမင္မ်ားအား သုေတသီမ်ားရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အဓိကက် 
သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာရင္းျမစ္အခ်ဳိ႕ကုိ (ေနာက္ဆက္တြဲ-ဃ)တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ထုိလက္စြဲတြင္ မွတ္သားထားသည့္အတုိင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသီမ်ား၏အခန္းက႑သည္ သုေတသီ၏ကုိယ္ပိုုင္အကဲျဖတ္ 
ခ်က္ႏွင့္ အဆုိျပဳထားေသာ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္အတူ ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖရွင္းရာတြင္ မတူညီသည့္အျမင္မ်ားကုိ 
ဘက္မွ်ၿပီး ပါတီစြဲကင္းသည့္ ႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာမႈမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။

အျခားေသာႏိုုင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မေရးရာကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာသည့္ think-tanks 
ေခၚ မူဝါဒေရးရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ားရွိၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ သုေတသန 
လုပ္ရာတြင္ က်ား-မ ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အသုံးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္သရုပ္ခြဲေလ့လာမႈရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ 
သည္။ ထိုအစိုုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား/လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကားတြင္ ျခားနားေသာအျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား ရွိႏုိင္ 
သည္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသီမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံသုိ႔  မွ်တစြာႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပရသည္။
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သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာတြင္ က်ား/မေရးရာထိခုိက္မခံမႈျပ 
(Gender-Sensitive)ဘာသာစကားမ်ားသုံးစြဲျခင္း

က်ား/မေရးရာထိခုိက္မခံမႈျပ ဘာသာစကားမ်ားသုံးစြဲျခင္းသည္ သုေတသနျပဳလုပ္ေနေသာအေၾကာင္းအရာ၏ က်ား/မေရးရာႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္႐ႈေထာင့္ကုိ မီးေမာင္းထိုုးျပရာတြင္ အေရးပါသည္။ ဘာသာစကားသည္ပင္လွ်င္္ ဘက္လုိက္မႈမကင္းပါ။ ဘာသာစကား 
သည္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားစြာတြင္ ပုရိသဝါဒႀကီးစိုုးသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ တန္ဖိုုးစံမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ႏုိင္သည္။ ေယဘုယ် စကားရပ္ 
မ်ားကုိ ေယဘုယ်အေျခအေနမ်ားအား တင္ျပရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ က်ား/မေရးရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စကားရပ္မ်ားကုိ 
အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားကုိ ျမင္သာေစရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ၃၀

 
ဥပမာ- လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိေျပာလုိလွ်င္အမ်ဳိးသား လယ္/ယာသမားအေၾကာင္းကို တိက်စြာ 
ေျပာလွ်င္ ပိုုေကာင္းသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑အေၾကာင္းကုိေျပာလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးလယ္သူမ
အေၾကာင္းေျပာရန္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်ဆန္သည့္ ''လယ္လုပ္သူ"" စကားရပ္ကုိသာသုံးစြဲလွ်င္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမ်ဳိးသား 
မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကားက သိသာထင္ရွားေသာ ျခားနားခ်က္မ်ားသည္ သုေတသနအစီရင္ခံစာတြင္ မျမင္ေတြ ့ႏုိင္ေပ။ ထို႔အျပင္ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ႏႊယ္္သည့္ ဘက္လုိက္မႈအေပၚတည္မွီလ်က္ စာဖတ္ပရိသတ္သည္ ေယဘုယ်ဆန္သည့္ စကားရပ္တစ္ခုသည္ အမ်ဳိးသား 
မ်ားကုိသာၫႊန္းသည္ သုိ႔မဟုုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိသာၫႊန္းသည္ဟုု ယူဆႏုိင္သည္။ ဥပမာ- ႏြားေက်ာင္းသားဆုိသည့္ စကားရပ္သည္ 
အမ်ဳိးသားမ်ားကုိသာ ၫႊန္းဆုိသည္ဟု စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားက အလုိအေလ်ာက္ဖြင့္ဆုိၾကမည္ ျဖစ္သည္။  

က်ား/မေရးရာ ထိခုိက္မခံေသာ သုေတသန ဥပမာမ်ား

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

သုေတသနျပဳရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားၾကားက ျခားနားခ်က္မ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၏ အေရးပါပုုံကုိ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပမာျဖင့္ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ သုေတသီမ်ားသည္ က်ား-ျဖစ္မႈအား တန္ဖုိးစံအေနျဖင့္အသုံးျပဳ၍ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ ေရာဂါ၏မတူညီေသာဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ဳိးသားမ်ားၾကားရွိ ဇီဝခႏၶာ 
ျဖစ္တည္ပုုံ ျခားနားမႈ၊ ေဆးဝါးမ်ားစမ္းသပ္ရာတြင္ ျခားနားခ်က္၃၁မ်ားစသည္တုိ႔ကုိ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။ ၁၉၈၅ ခုနွစ္တြင္ 
ကုသေရးဆုိင္ရာလက္ေတြ႕သုေတသနမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏က်န္းမာေရးကုိ ထိခိုက္ေစခဲ့ 
သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယခုအခါ က်ား/မေဟာ္ 
မုန္း(hormones)သည္ ေဆးဝါးမ်ား၏ထိေရာက္မႈအေပၚ လႊမ္းမိုုးႏုိင္စြမ္းရွိသည္ကုိ ကြၽန္ုုပ္တုိ႔သိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဓမၼတာ/ရာသီလာ 
ခ်ိန္၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေသြးဆုုံးခ်ိန္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ခႏၶာတြင္ ေဆးဝါးမ်ား၏တုံံ႔ျပန္ပုုံကုိ သက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ 
အျပင္ သေႏၶတားေဆးႏွင့္ ေဟာ္မုုန္းအစားထိုုးကုုထုုံးဆုိင္ရာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ေဆးဝါးဓာတ္ျပဳမႈကုိ ေျပာင္းလဲ 
ေစႏုိင္သည္။၃၂

ကမ ၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)သည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ဳိးသားၾကား ဇီဝခႏၶာျခားနားမႈ (က်ား/မျခားနားမႈ)ကုိ စတင္အာ႐ုံစိုုက္လာ 
သည့္အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ (ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အရ) က်ား/မပိုုင္းဆုုိင္ရာ႐ႈေထာင့္ကုိလည္း အေလးထားၾကည့္လာသည္။ 
ကမ ၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က က်ား/မျခားနားမႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအၾကား က်န္းမာေရးအဆင့္ႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈအခြင့္အလမ္းရရွိမႈတြင္ မမွ်တမႈကုိျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟုုဆုိသည္။ ဥပမာ-

၃၀ ICIMOD: က်ား/မေရးရာသုေတသနလမ္းၫႊန္။ ေအာက္ပါလင့္ခ္္တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္: https://www.icimod.org/resource/1290
၃၁ လူသားတို႔၏က်န္းမာေရးသုေတသနဆုိင္ရာ ဇီဝေဗဒကြာျခားခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရးသုေတသနဆုိင္ရာ 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကို ၾကည့္႐ႈၿပီး (http://www.womenshealthresearch.org) ေဆးဝါးကုသေရးအဖဲြ႕အစည္း၏အစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရးတြင္ ဇီဝေဗဒ ပါဝင္ 
သက္ဆုိင္ပံုကို ရွာေဖြျခင္း - လိင္အေရးႀကီးသလား၊ အစီရင္ခံစာတြင္ဖတ္ႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါလင့္မွ ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။  http://www.nap.edu/books/0309072816/html/
၃၂ အမ်ဳိးသမီးမ်ား က်န္းမာေရးသုေတသနဆိုင္ရာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း။ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ 
http://www.womenshealthresearch.org/site/PageServer?pagename=hs_facts_dat



27  က်ား/မေရးရာထိခိုက္မခံေသာ   လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန

 á အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးတည္း ေဆးခန္းကုိသြားျပခြင့္မျပဳသည့္ သူမေနထိုုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရွိ စည္းကမ္း 
စံႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ လုိအပ္ေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ မရရွိႏုိင္ပါ။

 á လူငယ္ကေလးတစ္ဦးသည္ မေတာ္တဆထိခိုုက္မႈတစ္ခုတြင္ ေသဆုုံးသြားခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ္ေသာ္ လူငယ္မ်ားသည္ 
ရဲဝင့္စြန္႔စားသူမ်ားျဖစ္သင့္သည္ဆုိသည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေနထိုုင္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 á ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အဆုုတ္ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ေသႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေသႏႈန္းထက္မ်ားသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာရပ္အျဖစ္ျမင္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္မူ မိန္းမ 
မဆန္ဟုယူဆေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၃၃ 

အလုပ္အကုိင္

အာရွေဒသတြင္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ က်ား/မေရးရာ ထိခုိက္မခံေသာ သုေတသန ဥပမာတစ္ခုမွာ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ္(ADB)၏ Women in Workforce (အလုပ္ခြင္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား) ၂၀၁၅ ခုနွစ္ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးၿပီး အေထာက္ 
အထားမ်ားက ျပဆုိသည္မွာ အာရွေဒသရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ လုပ္သားအင္အားတြင္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၇၀% 
ေလ်ာ့နည္းသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုျခားနားခ်က္ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ ၃% မွ ၈၀% ထိရွိသည္။ ဤကြာဟခ်က္သည္ စီပြားေရးဖံြ႕ျဖိဳးမႈ၊ 
ေမြးႏႈန္းေလ်ာ့က်မႈ၊  ပညာေရးျမင့္မားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။၃၄  ထိုအစီရင္ခံစာအရ အေရအတြက္အေျချပဳ 
သုေတသနကျပဆုိသည္မွာ အလုပ္ခြင္တြင္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္ႏႈန္းကုိျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ စီပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စီပြားေရးသက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ 
အတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ေကာင္းက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ နွစ္ခုစလုုံး 
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္သားအင္အားတြင္ ပါဝင္လာေစရန္အတြက္ မလုံေလာက္ေပ။ အစီရင္ခံစာတြင္ကုိးကားထားေသာ new 
simulation model ေခၚ  ပုုံစံတူဖန္တီးေလ့လာျခင္းနည္းသစ္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ရလဒ္က ဆုိလုိသည္မွာ- က်ား/မျခားနာမႈ ကြာဟခ်က္ကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုအတြင္း မွန္းဆထားေသာ အာရွစီပြားေရး၏ပ်မ္းမွ်တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြကုိ ၃ဝ% တိုးေစႏုိင္သည္။ 
စစ္တမ္းမ်ားအရ အလုပ္သမားေစ်းကြက္တြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္သည္၊ ကြၽမ္း 
က်င္မႈနည္းသည္ဟု အထင္ခံရသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဓိကတာဝန္သည္ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ျဖစ္သည္ဟုု သတ္ 
မွတ္ထားေသာ လူမႈစံႏႈန္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူမႈလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ လူမႈအဆင့္အတန္းအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ 
ထင္ရွားေသာ အဟန္႔အဟားျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ 
တင္ျပထားသည္။ 

 á လုပ္သားအင္အားထုုထံသုိ႔ ့အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏စြမ္းရည္မ်ား ပိုုမိုဆြဲေဆာင္လာႏုိင္ရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ားသည္ ျပဳသာျပင္သာရွိၿပီး 
အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားၾကားတြင္ အခ်ိန္ကုိမွ်တအက်ဳိးရွိစြာ ခြဲေဝေပးခြင့္ျပဳထားသည့္၊  ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြ 
ရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ အားေပးသင့္သည္။ 

 á အာရွေဒသရွိ အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီအမံမ်ားသည္ ၁) အမ်ဳိးသမီး လုပ္သား/အလုပ္သူမမ်ား လုုံၿခံဳမႈ 
ႏွင့္ ကာကြယ္မႈတိုုးျမႇင့္ရန္၊  ၂) အလုပ္ခြင္သုိ႔သြားရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ 
၃) အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပစၥည္းပိုုင္ဆုိင္ခြင့္မရွိသည့္ေနရာမ်ား၊ ေငြေခ်းယူႏုိင္မႈအကန္႔အသတ္ရွိသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးလုပ္
သားပါဝင္ႏႈန္းနိမ့္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ (ကုုန္စည္)ထုုတ္လုပ္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး ပုိမုိအာ႐ုံစုိက္ 
ရန္ျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေတာင္းဆုိလာရန္ႏွင့္ ပုိမုိအားေပးရန္္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
ကြၽမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာသင္တန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္သည့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

၃၃  ကမ ၻာက့်န္းမာေရးအဖဲြ႕အစည္း(WHO) - က်ားမေရးရာႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ေအာက္ပါလင့္္ခ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ http://www.who.int/gender/genderandhealth/
en/index.html
၃၄ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အမ်ဳိးသမီး- အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေျခမရွိသည့္ အလားအလာတစ္ခု။ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ 
https://www.adb.org/sites/default/files/.../women-workforce-unmet-potential.pdf



28  လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန သင္တန္းလက္စြဲ

သင္တန္းဖဲြ ႕စည္းမႈပံုစံႏွင့္ 

သင္ၾကားမႈ

ဓာတ္ပုံ- ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သုေတသနသင္တန္းေပးစဥ္(စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇)။

သင္ၾကားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤသင္ခန္းစာကို ေလ့လာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါ 
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

  သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

  သင္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတစ္ခုကို စီစဥ္ေရးဆဲြ 
ျခင္း၊

  သင္တန္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း။ 

နိဒါန္း

သင္တန္းတစ္ခုကို စီစဥ္ေရးဆဲြျခင္းမျပဳမီတြင္ စီမံခ်က္စက္ဝန္း၊ 
ယင္း၏ကဲြျပားေသာအဆင့္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္တစ္ခု၏ အဓိပၸာယ္ 
ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

စီမံခ်က္တြင္ အေသးစားစီမံခ်က္မ်ားမွ ႀကီးမား႐ႈပ္ေထြးေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားအထိ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားစြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ 
ျပန္႔ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ စီမံခ်က္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ 
ကြဲျပားမႈမ်ားစြာရွိႏုိင္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အလားအလာေကာင္းၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏုိင္ 
ရန္အတြက္မူ စီမံခ်က္တစ္ခုကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒသမ်ား 
ျဖင့္ လမ္းၫႊန္မႈျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္ -

 စီမံခ်က္တစ္ခု၏ စမွတ္သည္ အုပ္စုတစ္ခုခုအား 
သက္ေရာက္ေနေသာ ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္
တစ္ရပ္တည္ရွိမႈပင္ျဖစ္သည္။



29  သင္တန္းဖြဲ ႕စည္းပုံႏွင့္ သင္ၾကားမႈ

 ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ စီမံခ်က္လိုအပ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေစၿပီး၊ စီမံခ်က္က 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ပံ့ပိုးေပးေၾကာင္းကိုမူ စီမံခ်က္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ဥပမာအားျဖင့္ - ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း က်ား/မ 
ေရးရာ ထိခိုက္မခံေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနျပဳလုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္၏စြမ္းေဆာင္ရည္တြင္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ရွိ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ 
သုေတသနစြမ္းရည္ကိုျမႇင့္တင္ရန္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို စီစဥ္ေရးဆဲြခဲ့သည္။

 ေရရွည္တည္တံ့ေသာစီမံခ်က္တစ္ခုကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္၍ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေစ 
သည္။

 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုႏွင့့္္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖင့္ စီမံခ်က္တစ္ခု၏ 
သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈကို တိုးျမင့္ႏိုင္ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - စီမံခ်က္တစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္ UN မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ကမ ၻာလံုးဆုိင္ရာ အဓိက 
ပန္းတုိင္မ်ားစုေပါင္းထားေသာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတုိင္မ်ား (Sustainable Development Goals-SDGs)ႏွင့္ လိုက္ 
ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး၊ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမည္ျဖစ္သည္။

 စီမံခ်က္တစ္ခုသည္ အစမွအဆံုးထိ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

 စီမံခ်က္၏သက္ေရာက္မႈကုိခံရႏိုင္ေသာ လူပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ စီမံကိန္းဖဲြ႕စည္းပုံ၊ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းစသည့္အဆင့္မ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

 ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီမံခ်က္မ်ားသည္ က်ား/မေရးရာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈရွိသည္။

 သင္တန္းက႑မ်ားကို စီစဥ္ေရးဆဲြၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါတြင္ က်ား/မေရးရာ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ 
တန္းတူမညီမွ်မႈမ်ားကို စိစစ္ေလ့လာ၍ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔မျပဳလုပ္ပါက စီမံခ်က္မ်ား၏ 
ထိေရာက္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ၿပီး အဆိုးဆံုးအေနျဖင့္ အဆိုပါ က်ား/မေရးရာ မညီမွ်မႈမ်ားကို ပိုမို 
ဆိုးရြားေစသည္။ 

စီမံခ်က္တစ္ခုကို မည္သို႔စီစဥ္ေရးဆဲြမည္နည္း။
စီမံခ်က္တစ္ခုကို စီစဥ္ေရးဆဲြရာတြင္ မတူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္း
အမ်ားစုသည္ သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ရာ တြင္ သင္တန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈစက္ဝန္းကို အသံုးျပဳၾကသည္။

သင္တန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈစက္ဝန္းတြင္ စီမံခ်က္တုိင္းသည္ ျပႆနာကိုေဖာ္ထုတ္ေသာအခ်ိန္မွစတင္၍ ေျဖရွင္းသည္အထိ လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္လံုးကို လမ္းၫႊန္မႈေပးေသာ အတဲြလိုက္ရွိေသာအဆင့္မ်ားကို လိုက္နာၾကသည္။ အဆိုပါအတဲြလိုက္ရွိေသာအဆင့္မ်ားကို စီမံ 
ခ်က္စက္ဝန္းဟုေခၚသည္။ အဆင့္တုိင္းသည္ အေရးႀကီးၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔မသြားခင္ ယခင္အဆင့္ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝၿပီးေျမာက္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ စီမံခ်က္အားလံုးတြင္ အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္းသည္ စီမံခ်က္စက္ဝန္း၏စမွတ္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ ၎သည္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရမည့္ကိစၥမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈအားစိစစ္အတည္ျပဳပုံ စသည္
တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာစီမံခ်က္ဖဲြ႕စည္းပံုကို ပံ့ပိုးေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ အစီအစဥ္ေရးဆဲြသည့္အဆင့္သည္ အေရး 
ႀကီးဆံုးအဆင့္ပင္ျဖစ္သည္။   

၃၅  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္း, စီမံခ်က္ဖဲြ႕စည္းပံုလက္စြဲ၊ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ 12-14. ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရႏုိင္သည္။ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/instructionalmaterial/wcms_159819.pdf
၃၆  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္း, စီမံခ်က္ဖဲြ႕စည္းပံု လက္စြဲ၊ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ 16-17. ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရႏုိင္သည္။ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/instructionalmaterial/wcms_159819.pdf
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သင္တန္းက႑အပိုင္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္း
သင္တန္းက႑အပိုင္းမ်ားကို စီစဥ္ေရးဆဲြရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွရလာေသာ ရလဒ္မ်ားကိုအေျခခံ၍ သင္တန္း 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို အႀကံျပဳခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ 
ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပံုႏွင့္္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခုသည္ သင္တန္းစီမံကိန္း
တစ္ခုႏွင့္ဆုိင္ေသာ မည္သည္၊ မည္သူ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သုိ႔ႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား 
ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသလုိ ထိေရာက္မႈရွိေသာ သင္တန္းစီမံကိန္းတစ္ခု၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိေရာက္မႈရွိေသာ 
သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းသားမ်ားမွ သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္အသိပညာမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးခ်ပံုႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ ရွင္းလင္းသည့္အျမင္လည္း လိုအပ္ေပသည္။၃၇

သင္တန္းစက္ဝန္း
သင္ၾကားေရးလုိအပ္ခ်က္ကို 

ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

သင္တန္းအား အကဲျဖတ္ျခင္း သင္တန္း စီစဥ္ေရးဆဲြျခင္း

သင္တန္းေပးျခင္း

၃၇  ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေရးေအဂ်င္စီ၊ ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံခ်က္၊ 
သင္တန္းအစီအစဥ္လက္စြဲစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၊ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ရႏုိင္သည္။
https://www.jica.go.jp/project/cambodia/0601331/pdf/english/2_Training_01.pdf.



31  သင္တန္းဖြဲ ႕စည္းပုံႏွင့္ သင္ၾကားမႈ

သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
(လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား-Needs Assessments)

လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနသင္တန္းမ်ား၏ ဖဲြ႕စည္းပံု၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈတို႔သည္ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာ 
မႈတစ္ခုမွ စတင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုသည္ လႊတ္ေတာ္၏ 
သုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားဆိုင္ရာ လက္ရွိအဆင့္ႏွင့္ ေရာက္လိုေသာအဆင့္တို႔ၾကားရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ကြက္လပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးေသာ စနစ္က်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ လႊတ္ေတာ္ 
ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ၿပီးေျမာက္ေစသည္ -

 á သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း တိုးတက္ေစရန္အတြက္ သုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားတြင္ရွိ 
ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ယင္းတို႔ကိုေျဖရွင္္းရန္ ခိုင္မာေသာအဆင့္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း

 á (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနေသာ) လက္ရွိအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ဦးစားေပးျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ လႊတ္ေတာ္ 
ေရးရာသုေတသနေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ေရးဆဲြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္ေစရန္ ကူညီေပးျခင္း

 á လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္ကို ေရးဆဲြရာ/ပိုေကာင္းေစရာတြင္ ကူညီ 
ေပးျခင္းႏွင့္

 
 á လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကိုု 

တိုင္းတာျခင္းအတြက္ အေျခခံမ်ဥ္းတစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း

သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ သုေတသနဌာနတစ္ခုသည္ မည္သည့္သုေတသနရလဒ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္တန္ဖုိးရိွေၾကာင္း နားလည္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိထားသင့္ေပသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ - မည္သည္ 
ကအလုပ္ျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္၊ မည္သူ႔အတြက္ျဖစ္သည္စသည္တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း 
မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္သည့္ နည္း 
လမ္း မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - အခ်ဳိ႕ေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
မူဝါဒျပႆနာမ်ား၏ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီလိုေသာ္လည္း၊ အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏လႊတ္ေတာ္ေရးရာအလုပ္မ်ားကိုေထာက္ကူေပးသည့္ လိုတိုရွင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ရယူ 
လိုၾကေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ ရွိၿပီးသားသုေတသနဌာနမ်ား၏ လက္ရွိစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျဖင့္ မည္သည့္သုေတသနရလဒ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္ 
အလက္အမ်ဳိးအစား(မ်ား)ကို အလိုအပ္္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ေကာ္မတီမ်ားအား ပထမဆံုး 
အႀကိမ္အျဖစ္ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္္ပါက ေကာ္မတီမ်ား သူတို႔၏အလုပ္ကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ 
၎တို႔၏ အေရးႀကီးသုေတသနဦးစားေပးအရာမ်ား (ဥပေဒၾကမ္း၊ ဘ႑ာေရးႀကီးၾကပ္မႈတာဝန္၊ တာဝန္ယူမႈစသည္တို႔ကို) သိရန္ 
လိုအပ္ေပသည္။

လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခု မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ဟူေသာ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ေရးဆဲြထားသည့္ အစီအစဥ္ဟူ၍မရွိေပ။ 
သို႔ရာတြင္ အမ်ားအသံုးျပဳေသာ လိုအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အဆင့္ ၃ ဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လိုက္နာၾကသည္-

၁။ အဆင့္(၁)-အႀကဳိဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမတုိင္မီ (စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း)- ဤအဆင့္တြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုတစ္ခုႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ျခင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈဆုိင္ရာနည္းနာေဗဒႏွင့္ သတ္မွတ္ကာလတို႔ကို သတ္မွတ္ 
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ျခင္း၊ အလိုရွိေသာ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား/စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အတြက္ တိုင္းတာ၍ရေသာ ၫႊန္ကိန္းမ်ားကို 
သတ္မွတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ သုေတသနစြမ္းရည္ဆုိင္ရာ ဦးစားေပးအရာမ်ားကို
သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

၂။ အဆင့္(၂)- အဓိကဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ (အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာျခင္း) -  ဤအဆင့္တြင္ 'ျဖစ္သင့္ 
သည့္" အျမင္အေပၚ  ရွိလာမည့္အေနအထားကို ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ႏွင့္ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ရလဒ္မ်ား/စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 
ယင္းတို႔ကျဖစ္လာေစေသာ အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လစ္ဟာမႈမ်ား၏ ပမာဏကိုတုိင္းတာရန္ သုေတသန ဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားႏွင့္ရလဒ္မ်ား/ စြမ္းေဆာင္ရည္၏ လက္ရွိအေနအထား ('ျဖစ္ေနသည္")ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ 
ယူျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

၃။ အဆင့္(၃)- ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအလြန္ (ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း/ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း) - ဤအဆင့္သည္ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာသည့္အဆင့္မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္) အဆင့္သို႔ 
ကူးေျပာင္းေပးသည္။ ယင္းသည္ အေရးႀကီးေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည့္- မည္သည့္သုေတသနလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အေရးႀကီး 
ဆံုးနည္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ အဘယ္နည္း၊ မည္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သနည္း စသည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုေပးသည္။

လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ေဆာင္ရန္အခ်ိန္
လႊတ္ေတာ္၏အလုပ္သေဘာ၊ ေပါင္းစပ္ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုတို႔သည္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ထူးျခားေသာ လိုအပ္ခ်က္ 
တစ္ရပ္ ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ေယဘုယ်အေၾကာင္းတရား သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၏ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ား သို႔မဟုတ္ ဌာနမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းသံုးခုထဲမွ တစ္ခုျဖင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္၊ 
(၁) သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို တိုးတက္ေစေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားေေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ (ရင္းျမစ္မ်ားရႏိုင္ေသာအခါ) 
ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ (၂) လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ကိုယ္စားလွယ္သစ္မ်ားအား အလုပ္လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲ 
ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ ျပင္ပေျပာင္းလဲမႈမ်ား)အေပၚ  တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ သို႔မဟုတ္ (၃) လႊတ္ေတာ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 
ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္အပုိင္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဆာင္ရြက္ျခင္း 
တို႔ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕တြင္မူ ထိုစီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္ရလဒ္မ်ားတိုင္းတာျခင္းအတြက္ အေျခခံ 
မ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္သည့္ စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာတင္သည့္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္အစတြင္ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ လိုအပ္္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္မရွိေသာ္ 
လည္း၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားစြာသည္ အဆိုပါအဆင့္ႏွစ္ဆင့္ကို ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကိုု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ (ကိုယ္တုိင္ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈ) ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သလို၊ ေနာက္တစ္နည္းအေနျဖင့္ ျပင္ပကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား (ျပင္ပဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား)ႏွင့္လည္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိထားသင့္သည္။ လႊတ္ေတာ္၏သုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက္ အဆိုပါနည္း 
လမ္းမ်ားထဲမွ မည္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရမည္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမရွိေသာ္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရး 
ႀကီးဆံုးစံႏႈန္းမွာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကိုေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖဲြ႕ပင္ျဖစ္သည္။

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕
လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ေအာင္ျမင္ေစ 
ရန္မွာ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕ကို ေအာက္ပါကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရွိေသာ 
လူမ်ားျဖင့္ဖဲြ႕ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 á လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဆိုင္ရာ ခိုင္မာနက္နဲေသာ ဗဟုသုတႏွင့္အေတြ႕ 
အႀကံဳရွိျခင္း
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 á အခ်က္အလက္သိုမွီးထားၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေပါင္းစည္းမႈ ရွိျခင္း

 á ႏိုင္ငံ၊ ေလ့လာေနေသာလႊတ္ေတာ္၊ ထူးျခားေသာအလုပ္လုပ္ေဆာင္ပံုဓေလ့၊ ေလ့လာေနေသာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ပညာရွင္ 
ဆန္ေသာ ဆက္သြယ္မႈ/ ရင္းႏွီးမႈတို႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အသိပညာဗဟုသုတရွိျခင္း

 á လႊတ္ေတာ္စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား/ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစသည္တို႔ႏွင့္ အကြၽမ္း 
တဝင္ရွိမႈ

 á ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳရွိျခင္း

 á အရည္အေသြးဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အေတြ႕အႀကံဳရွိျခင္း (ဥပမာ- ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ဦးတည္ 
အုပ္စုဖဲြ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား)

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕တြင္ပါဝင္ႏုိင္သည့္ အဖဲြ႕ဝင္သာဓကမ်ားမွာ -

 á လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲႏွင့္ ယခင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား

 á ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား

 á အထူးသျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္္ေတာ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္
မ်ားႏွင့္သာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္လိုၾကသည့္အတြက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္-မွ-လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ရင္းႏွီးမႈဟူေသာအခ်က္၏ လႊမ္းမိုး 
မႈရွိပံုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့မတြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာႏွင့္္/သို႔မဟုတ္ 
ယခုတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အဖဲြ႕တြင္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုေအာင္ျမင္ျခင္းအေပၚ  အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုရွိႏိုင္သည္။

လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ အသံုးျပဳမည့္နည္းကိရိယာ (Tools)မ်ား
လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းၿပီးသည္ႏွင့္ ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းကို အစျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူစုေဆာင္းရာတြင္ မွတ္တမ္းဆန္းစစ္မႈမ်ား(desk reviews) 
အဓိကသတင္းေပးႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာအင္တာဗ်ဴးမ်ား/သီးသန္႔အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား/ႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႕ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားစသည့္ အသံုးမ်ားေသာနည္းလမ္းမ်ားရွိသည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ေနာက္ဆက္တဲြ (ခ) တြင္ 
ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။

၁။ မွတ္တမ္းဆန္းစစ္မႈမ်ား(Desk Reviews)- ပံုႏွိပ္စာ သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ (အင္တာနက္)ျဖင့္ ရႏိုင္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ 
မႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မ်ား၊ တည္ၿမဲအမိန္႔မ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာလႊတ္ေတာ္အက္ဥပေဒမ်ား အစရွိ 
သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
၏ ကနဦးအဆင့္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္သာမက လုပ္ငန္းစဥ္ကို စံသတ္မွတ္ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ၊ ျမန္ဆန္ 
ထိေရာက္မႈရွိေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

၂။ သီးသန္႔အစည္းအေဝးမ်ား/အဓိကသတင္းေပးသူႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာအင္တာဗ်ဴးမ်ား - အဓိကပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာ 
ဗ်ဴးမ်ား ေမးျမန္းၾကၿပီး အဆိုပါေမးျမန္းခံရသူမ်ားကို ၎တို႔၏ ကုိယ္ပုိင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏လႊတ္ေတာ္တြင္း လက္ရွိ 
အခန္းက႑ေပၚမူတည္၍ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕မွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ေရြးခ်ယ္ခံရေလ့ရွိေသာ အဓိကသတင္းေပးမ်ား 
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ဆုိင္ရာ သာဓကအခ်ဳိ႕မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သုေတသန ဝန္ေဆာင္မႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါသီးသန္႔ အစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
အဓိကပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားအေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 
သုေတသနရလဒ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အေၾကာင္းမ်ားစသည့္ ပို၍နက္နဲေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို စုေဆာင္း ရရွိသည္။

၃။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား/ ေမးခြန္းလႊာမ်ား - စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းတိုမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕အား ပံ့ပိုးေပးႏုိင္သည့္ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းဆုိင္ရာ အသံုးမ်ားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ 
က်ား/မေရးရာထိခိုက္မခံေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရန္အတြက္ စစ္တမ္းတစ္ခုကို စီစဥ္ေရးဆဲြႏုိင္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ ေကာက္ယူရရွိေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္တမ္း/ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားၾကားရွိ အေတြးမ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားဆိုင္ရာ စာရင္း 
ဇယားအႏွစ္ခ်ဳပ္အတိုတစ္ေစာင္အျဖစ္ ေပါင္းစည္းမည္ျဖစ္သည္။

၄။ ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႕ေဆြးေႏြးျခင္း - အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈဆုိင္ရာအျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ဦးတည္ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္တြင္ပါဝင္မည့္ ဂ႐ုတစိုက္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူအုပ္စုတစ္ခုအား အေတြ႕အႀကံဳရွိ အကဲျဖတ္သူ 
တစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ေမးျမန္းမႈပင္ျဖစ္သည္။ သုေတသနရလဒ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ အမ်ဳိးအစားတို႔ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ ပို၍အေသးစိတ္နက္နဲေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေကာက္ယူရာတြင္ ဤနည္းလမ္းမွ 
ကူညီႏိုင္သည္။

အရည္အေသြး ႏွင့္္ အေရအတြက္ျပ အခ်က္အလက္မ်ား
လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ၿပီးပါက လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ ဆန္းစစ္ေပါင္း 
စည္းထားရန္လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္အေရအတြက္ျပ အခ်က္အလက္မ်ားေပါင္းစပ္၍ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕တြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္ 
သည္။ ဤေနရာတြင္ အရည္အေသြးျပအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေရအတြက္ျပအခ်က္အလက္တုိ႔ၾကားရွိ ကဲြျပားျခားနားမႈကို ေမးလာႏိုင္ 
ဖြယ္ရွိသည္။ အရည္အေသြးျပအခ်က္အလက္ဆိုသည္မွာ အရည္အခ်င္္းႏွင့္ ဂုဏ္သတၱိေပၚတြင္ အေျခခံေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ 
ၿပီး အေရအတြက္ျပအခ်က္အလက္ဆုိသည္မွာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ တုိင္းတာ၍ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ 
ေအာက္ပါဇယားတြင္ အဆိုပါအခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိး၏ အက်ဳိး၊ အျပစ္မ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။

အရည္အေသြးျပ အေရအတြက္ျပ
ေကာင္းက်ဳိး

� ႏုိင္ငံေရးအေရးႀကီးေသာ လႊတ္ေတာ္နယ္ပယ္တြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။

� သိမ္ေမြ႕ေသာကဲြျပားခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည္။

� ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သက္ေသအေထာက္အထားျပ၍ ရေစသည္။

ေကာင္းက်ဳိး

� ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မ်ားစြာကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္သည္။

� ပုဂၢလဓိ႒ာန္က်ေသာ၊ အရည္အေသြးျပအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ 
ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ အခ်က္အလက္ျဖစ္သည္။

� ရလဒ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ ပိုမိုေသခ်ာေစသည္။

ဆုိးက်ဳိး

� ၾသဇာရွိသူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဘက္လိုက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

� တံု႔ျပန္ေျဖဆိုသူအေရအတြက္ ကန္႔သတ္မႈရွိသည္။

� ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္  အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူ 
ရန္ ခက္ခဲသည္။

ဆုိးက်ဳိး

� စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ တစ္ခုတည္းအေပၚ အားကုိး၍မရႏုိင္ေပ။

� ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္သာ လႊတ္ေတာ္မ်ားကိုေထာက္ကူ 
ရန္မွာ သိမ္ေမြ႕လြန္းၿပီး ႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွသည္။
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ဘက္မွ်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း

လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသက္ဆုိင္ရာအျမင္႐ႈေထာင့္အားလံုးထင္ဟပ္ေစရန္မွာ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ကိုထင္ဟပ္ေစေသာေလ့လာမ ျဖစ္ေစလိုသည့္ အဓိကအုပ္စုမ်ား၏ 'ပါဝင္မႈ"ကို ေလ့လာေရးအဖဲြ႕မွ သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ 
ျဖစ္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (အႏိုင္ရႏွင့္ ကန္႔ကြက္ ပါတီ/အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီး)ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား 
(အႀကီးတန္းႏွင့္ အငယ္တန္း)ႏွင့္ အနည္းစုျဖစ္ေသာအုပ္စုမ်ား၊ အမ်ားစုျဖစ္ေသာအုပ္စုမ်ားျဖစ္ေစ အုပ္စုအားလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ ညီညီမွ်မွ်ပါဝင္ေစရန္ ဘက္မွ်ေသာခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသင့္သည္။

လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား
 á အဓိကပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ား ၊အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနရလဒ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုက္႐ိုက္အသံုးျပဳ 

သူမ်ားျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ တန္ဖိုးႏွင့္လိုအပ္ပံုကို သိရွိထားပါ။ 
(လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုသည္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။  အဆင္သင့္လုပ္ေဆာင္ၿပီးကိစၥမ်ဳိး
မဟုတ္ေပ။)

 á လႊတ္ေတာ္အခ်ိန္ဇယားမ်ားသည္ မည္မွ်အလုပ္မ်ားေၾကာင္းႏွင့္ ရံဖန္ရံခါတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရေခၚယူေၾကာင္း
စိတ္တြင္မွတ္ထားၿပီး အေရးႀကီးျပႆနာမ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္း အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး သတင္းအခ်က္ 
အလက္စုေဆာင္းသည့္နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈမ်ားသည္ အဆိုပါအေရးႀကီးအခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ေပ။ ထို႔အျပင္ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအဆံုးတြင္ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ဦးစားေပးအရာမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ စနစ္ပိုင္း/ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ 
အခိုင္အမာအျမစ္တြယ္ေနေသာအရာမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေကာင္းဆန္႔က်င္ႏိုင္သည့္အခ်က္ကုိ သတိမူမိရန္အေရးႀကီးသည္။ 
မည္သို႔ဆိုေစကာမူ အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာအေခ်ာသတ္တြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပရန္ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ေရးရာေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ႏွင့္ေဆြးေႏြးသင့္ေပသည္။ 

 á လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာမႈျပဳခံရသည့္ အဓိကအုပ္စုမ်ား (ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား)ကို အသိအမွတ္ 
ျပဳ၍ နားလည္ေပးပါ။

 á သူတို႔ကိုယ္တုိင္အခ်က္အလက္စုေဆာင္းေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားမဟုတ္ဘဲ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 
၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္။

လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုၿပီးဆံုးပါက စီမံခ်က္အဖဲြ႕တြင္ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္၏ လက္ရွိႏွင့္ေရာက္လိုသည့္အေျခအေန
မ်ားအၾကား ကြက္လပ္မ်ား/ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုရွင္းလင္းေသာအျမင္တစ္ခုရရွိေစမည့္ လႊတ္ေတာ္၏ လက္ရွိအေျခအေန 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားရရွိလာ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၏ သင္တန္း 
လုိအပ္သည္ဟူေသာစိတ္ကူးသည္ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ကြက္လပ္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္ေပးသည့္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္/ 
မျဖစ္  လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈက ထပ္မံအတည္ျပဳေပးသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ား၏ သာဓကမ်ားကုိ 
ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္လည္း ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ 
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သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ေရးဆဲြျခင္း

သင္တန္းအစီအစဥ္သည္ ေအာက္ပါအေရးႀကီးတာဝန္ႏွစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ (၁) သင္တန္းကို လမ္းၫႊန္ျခင္းႏွင့္ အာ႐ုံစုိက္ 
ေစျခင္း၊ (၂) သင္တန္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္ ကူညီျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေျခရိွေသာ ျပႆနာ 
မ်ားႏွင့္ စီစဥ္ျခင္းအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည့္ နည္းကိရိယာတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္- 
သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခုသည္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ထားသည့္အရာမ်ားႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
လိုအပ္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေတြးမိေစသည္။ ၃၈ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ 
ပါဝင္သင့္သည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

 á သင္တန္းေခါင္းစဥ္

 á သင္တန္းနယ္ပယ္အတိုင္းအတာကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

 á ဦးတည္အုပ္စုသတ္မွတ္ျခင္း

 á အဓိကေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း

 á လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း

 á သင္တန္းကာလ

သင္တန္းေခါင္းစဥ္
သင္တန္း သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္တစ္ခုတြင္ ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုရွိသင့္သည္။

သင္တန္းနယ္ပယ္အတိုင္းအတာကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္း
သင္တန္းတစ္ခု၏အတုိင္းအတာသည္ သူ၏ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ေပးသည္။ သင္တန္းအတိုင္း 
အတာကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

နမူနာေမးခြန္း နမူနာအေျဖ

သင္တန္းကို ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သလဲ။
က်ား/မေရးရာထိခိုက္မခံေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနနယ္ပယ္တြင္ ရွမ္း 
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အသိပညာ 
အဆင့္ တိုးတက္ေစရန္။

သင္တန္း၏ပန္းတုိင္သည္ ဘာျဖစ္သင့္သနည္း။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန၏အေျခခံနည္းဥပေဒသမ်ားကို နားလည္ေစရန္

ဤသင္တန္းၿပီးေသာအခါ သင္တန္းသားမ်ား ဘာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သင့္ 
သနည္း။

သုေတသနစာတမ္းအက်ဥ္းတစ္ေစာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြရာတြင္ သုေတသနစည္းမ်ဥ္း 
မ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရန္ 

မည္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သင့္သနည္း။
အနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အလုပ္အေျခအေနမ်ား၊ ဆိုလိုသည္မွာ - လႊတ္ေတာ္ 
၏ သုေတသနဌာနတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

မည္သည့့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္ထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သင့္သနည္း။
အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ကို ၁ မွတ္ေပးၿပီး၊ အျမင့္ဆံုးအမွတ္ကို ၅ မွတ္ေပးေသာ ၁ မွ ၅ မွတ္ 
ရွိေသာ အတိုင္းအတာတြင္ ၎တို႔၏အဆင့္သည္ အဆင့္ ၁ မွ အဆင့္ ၂ သို႔ တိုးျမင့္ 
လာမည္ျဖစ္သည္။

၃၈  ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေရးေအဂ်င္စီ၊ ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကေမ ၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံခ်က္၊ သင္တန္းအစီအစဥ္ လက္စြဲ 
စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၊ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရႏုိင္သည္။
https://www.jica.go.jp/project/cambodia/0601331/pdf/english/2_Training_01.pdf



37  သင္တန္းဖြဲ ႕စည္းပုံႏွင့္ သင္ၾကားမႈ

သင္တန္းသားမ်ားသင္ယူမည့္အရာမ်ားကို တုိင္းတာရန္ ခိုင္မာေသာနည္းလမ္းတစ္ခုရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မွတ္ထားရန္လည္း 
အေရးႀကီးလွေပသည္။ ဤနည္းလမ္း၌ ေယဘုယ်စိတ္ကူးတစ္ခုကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားေသာ ခိုင္မာသည့္ပန္းတိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းပါဝင္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအား အလြန္အက်ဴးကတိျပဳျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေသာ မထင္မွတ္ေသာအႏၱရာယ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္အျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ 
ရွိသူမ်ားအၾကား ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားစီမံခန္႔ခဲြရာတြင္လည္း ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ က်ား/မေရးရာထိခိုက္မခံေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနလုပ္ေဆာင္ရန္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္လုိအပ္ 
ေနေသးေသာလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သည္ သင္တန္းက႑တစ္ခု၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဤသင္တန္း၏ ပန္းတိုင္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ (က) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ေရးရာ သုေတသန၏သေဘာ 
သဘာဝႏွင့္ ၎တို႔၏အလုပ္အတြက္အဖိုးတန္ပံုကို မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းရန္၊ (ခ) လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဆုိင္ရာ နည္းနာေဗဒ 
မ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးရန္ႏွင့္ (ဂ) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္/သို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လက္ေတြ႕သုေတသန အေျခခံကြၽမ္းက်င္မႈ 
မ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကူညီေပးရန္ဟူ၍ျဖစ္ေပမည္။ သင္တန္းက႑မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိတိုင္းတာရန္အတြက္ အဆိုပါ 
ပန္းတိုင္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။၃၉

သင္တန္းက႑အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေရးဆဲြရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း သတိရပါ။

� တိက်မႈရွိျခင္း - အဓိပၸာယ္မေရရာမေသခ်ာမျဖစ္ေစဘဲ ရွင္းလင္း၍ ဆိုလိုခ်က္ကို တိုတိုႏွင့္လိုရင္းထိမိေစျခင္း

� တိုင္းတာ၍ရျခင္း - ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ကို အဖဲြ႕အစည္းမွတိုင္းတာရာတြင္ကူညီေပးရန္ တိုင္းတာ၍ရေသာ 
ရွင္းလင္းသည့္ ပန္းတိုင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေရးဆဲြသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ သင္တန္းဆရာႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား 
အတြက္လည္း ၿပီးေျမာက္မႈရွိသည္ဟူေသာအသိတစ္ခုကို ခံစားရေစရန္လည္း ကူညီေပးသည္။

� လက္ေတြ႕က်  ၿပီးေျမာက္ရရွိႏုိင္ျခင္း - အကယ္၍အဖဲြ႕အစည္းမွ ပထမဆံုးသင္တန္းက႑ကို ေရးဆဲြေနပါက သတ္မွတ္ထား 
ေသာ (ပံုမွန္အားျဖင့္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ) အခ်ိန္အတြင္း အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕က်က် ၿပီးေျမာက္ႏိုင္မႈကို ထင္ဟပ္ေစ 
သင့္သည္။၄၀

ဦးတည္အုပ္စုသတ္မွတ္ျခင္း
ဦးတည္အုပ္စုဆိုသည္မွာ စီမံခ်က္မွ အက်ိဳးခံစားရေသာ အုပ္စုကိုဆိုလိုသည္။၄၁ သင္တန္းတစ္ခုကို စီစဥ္ေရးဆဲြရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
ထင္ဟပ္ေစရမည္ျဖစ္သည္ - (၁) သင္တန္းသားမ်ား၏ လက္ရွိအသိပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ား၊ (၂) ၎တို႔၏ အသိပညာႏွင့္ 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရွိ လိုအပ္ခ်က္ကြက္လပ္မ်ား၊ (၃) ရရွိရန္လိုအပ္ေသာ အသိပညာႏွင့္ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ (၄)  ယင္းအသိပညာႏွင့္္ ကြၽမ္း 
က်င္မႈမ်ားကို လက္ခံရရွိရန္လိုအပ္ေသာ လူအေရအတြက္၊ (၅) သင္တန္းကလက္ခံမည့္ သင္တန္းသားအေရအတြက္ႏွင့္ (၆) သင္တန္း 
ကိုျပင္ဆင္ရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ဘာသာစကားႏွင့္္ပထဝီဝင္အေျခအေနစသည့္ အထူးတလည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အရာမ်ား 
ရွိ/မရွိ တို႔ျဖစ္သည္။၄၂ အျမင့္ဆံုးအက်ိဳးခံစားရသူမ်ားမွာ  သင္တန္းမွ ေရရွည္အက်ိဳးေက်းဇူးရသူမ်ားပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။၄၃

၃၉  Balinov, Ivo and Lola Giraldo, 'လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သုေတသနသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း," လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန 
အေၾကာင္း ဆရာျဖစ္သင္တန္းတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္,ရန္ကုန္, ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ. 
၄၀  ရပ္ရြာလူထုနည္းကိရိယာအစု၊ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းဖဲြ႕စည္းပံုေရးဆဲြျခင္း, အခန္း ၁၂ -  သင္တန္းက႑တစ္ခုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရႏုိင္သည္ 
- https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/training-and-technical-assistance/design-training-session/main, ၂၀၁၈-ေမလ-၁၀ ရက္ေန႔။ 
၄၁ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖဲြ႕၊ စီမံခ်က္ဖဲြ႕စည္းပံုလက္စြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁- ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ရႏုိင္သည္။ : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- 
ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/instructionalmaterial/wcms_159819.pdf
၄၂ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကေမ ၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံခ်က္၊ သင္တန္းအစီအစဥ္လက္စြဲ 
စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၊ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ရႏုိင္သည္။ https://www.jica.go.jp/project/cambodia/0601331/pdf/english/2_Training_01.pdf. 
၄၃ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖဲြ႕၊ စီမံခ်က္ဖဲြ႕စည္းပံုလက္စြဲ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁- ေအာက္ပါလင္ခ္တြင္ ရႏုိင္သည္:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
emp/---emp_ent/---coop/documents/instructionalmaterial/wcms_159819.pdf



38  လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန သင္တန္းလက္စြဲ

 ဦးတည္အုပ္စု၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အုပ္စုအေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာသိျခင္းသည္ သင္တန္းက႑မ်ား၏ 
တိက်ေသာ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (သင္တန္းအတိုင္းအတာ)ကို ျပည့္မီေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - က်ား/မေရးရာထိခိုက္ 
မခံေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနအတြက္ သင္တန္းေရးဆဲြရာ၌္ သင္တန္းက႑မ်ားတြင္ပါဝင္သင့္ေသာ သင္တန္းသားမ်ားမွာ -

 လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း
 လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
  လႊတ္ေတာ္႐ုံးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္/ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကဲ့သုိ႔ စီမံအႀကီးအကဲ

 စီမံခ်က္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ၎တို႔ပါဝင္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈႏွစ္မ်ိဳးလံုး

 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 လႊတ္ေတာ္တြင္ကိုယ္စားျပဳေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလံုးပါဝင္ေစသည္။
 က်ား/မ ညီမွ်မႈရွိေစျခင္း- တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ားတြင္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။

 လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဝန္ထမ္း
 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သင္တန္းတက္ရန္ အၿမဲတမ္း အဆင္သင့္မျဖစ္ၾကေပ- လိုအပ္ပါ 

က သီးျခားစီ ခဲြထုတ္စီစဥ္ပါ။
 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ မတူညီေသာအခန္းက႑မ်ားရွိၾကသည္။
 က်ား/မ ညီမွ်မႈရွိရမည္။

 ျပင္ပတက္ေရာက္သူမ်ား
 သုေတသနႏွင့္ အကဲျဖတ္ေလ့လာရာတြင္ လႊတ္ေတာ္္အားကူညီပံ့ပိုးေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၄၄

သင္တန္းေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးပါဝင္ႏိုင္သည့္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာသင္တန္းသားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ကူညီႏုိင္ရန္ သင္တန္းစီစဥ္ 
ေရးဆဲြေရး တာဝန္ရွိေသာအဖဲြ႕အစည္းမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားရွိသည္။

 သင္တန္းက႑တစ္ခုအတြက္ ဦးတည္ပရိသတ္မွာ မည္သူနည္း။
 ဤေမးခြန္းကိုေျဖျခင္းအားျဖင့္ သင္တန္းႏွင့္/အတြက္ ဦးတည္သင့္သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာလူမ်ား သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စု 

တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ကူညီသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ က်ား/မေရးရာ ထိခိုက္မခံ 
ေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ရည္ရြယ္ေသာ သင္တန္းတစ္ခုအတြက္ 
ဦးတည္သင္တန္းသားအုပ္စုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ေပမည္။

 သင္တန္းသားမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
  ဤေမးခြန္းသည္ သင္တန္းသားမ်ား၏ ပညာေရးေနာက္ခံသာမက ၎တို႔၏ပညာရွင္ဆန္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ 

ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ပိုမိုအာ႐ုံစူးစိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းတစ္ခုကို စီစဥ္ေရးဆဲြေသာအခါ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ 
သင္တန္းသား၏ အလုပ္အေနအထား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတာဝန္အထူးသျဖင့္ ရာထူးအတြက္လိုအပ္ေသာ အသိပညာႏွင့္ 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သင္တန္းမွ/တြင္ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ၎တို႔၏လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ လိုခ်င္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သင္တန္းပုိ႔ခ်သူမွ 
ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားျပဳလုပ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သုေတသန၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္တုိ႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပံ့ပိုးမႈေပးရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။

၄၄ Balinov, Ivo and Lola Giraldo, 'လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သုေတသနသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆဲြျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း," PowerPoint ျဖင့္ 
ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္၊ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ။ 



39  သင္တန္းဖြဲ ႕စည္းပုံႏွင့္ သင္ၾကားမႈ

 သင္တန္းသားမ်ားသည္ သင္တန္းမတက္မီ မည္သည့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို လိုအပ္မည္နည္း။
 သင္တန္းသားမ်ားၾကားတြင္ အသိပညာကြာဟခ်က္မ်ားရွိသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ထားပါက၊ သင္တန္းမတက္ခင္ ႀကိဳတင္ဖတ္႐ႈ 

ထားရန္အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားအား စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ်ေဝျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္သည္။ ဤသို႔ျပဳျခင္း 
က သင္တန္းမစတင္မီ သင္တန္းသားမ်ားတြင္ တူညီေသာ ေနာက္ခံအသိပညာမ်ားရွိေစရန္ ကူညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။

 အခ်ဳိ႕ေသာ သင္တန္းသားမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ သင္တန္းမ်ားပိုမိုလိုအပ္ႏိုင္သလား။
 ဤေမးခြန္းသည္ သင္တန္းက႑တစ္ခုကိုစီစဥ္ေရးဆဲြရာတြင္ အႀကီးမားဆုံးစိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤသို႔ 

ေသာ အေျခအေနတြင္ သင္တန္းသားမ်ားအၾကား အသိပညာအဆင့္ကြာျခားမႈကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သင္တန္းက႑အခ်ဳိ႕ 
ကို ထည့္သြင္းစီစဥ္ထားသင့္သည္။၄၅

အဓိကေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း
အေရးႀကီးေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သင္တန္းတြင္ပါသင့္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အပိုင္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အခန္းမ်ားဟူ၍လည္းေခၚ ၾကသည္။၄၆

ေကာင္းမြန္ေသာမူဝါဒေရးရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္အတြက္ သုေတသနႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားမွ ပိုမိုလိုအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈတိုးျမင့္ရန္ လိုအပ္ 
ျခင္းအစရွိေသာ အခ်ဳိ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ သင္တန္းက႑မ်ားကို စီစဥ္ေရးဆဲြၾကသည္။ 
အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လစ္ဟာမႈမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အစတြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဖဲြ႕အစည္းမွ 
အဓိကေခါင္းစဥ္မ်ားနွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဆက္တည္းေဖာ္ထုတ္ေရးဆဲြစဥ္တြင္ စီမံခ်က္အေျခခံမ်ဥ္းကို သတ္မွတ္ရန္အတြက္ 
ေကာက္ယူခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက ကူညီေပးသည္။

အဓိိကေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းေထာက္ကူကိရိယာမ်ားျပင္ဆင္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ 
ေသာ မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားရွိသည္ -

 ရွိၿပီးသားပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း

 အဖဲြ႕အစည္းတြင္း/သတ္မွတ္ထားေသာ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 ေရာစပ္နည္းလမ္း (hybrid approach) ကို အသံုးျပဳျခင္း - အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းႏွစ္နည္းကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္း ၄၇

၄၅ ရပ္ရြာလူထု နည္းကိရိယာစု. မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆဲြျခင္း ႏွင့္္ အဖဲြ႕အစည္းဖဲြ႕စည္းပံု၊ အခန္း ၁၂ - သင္တန္းက႑တစ္ခု ျပင္ဆင္ျခင္း ၊ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရႏုိင္သည္။
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/training-and-technical-assistance/design-training-session/main, ၂၀၁၈ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔။   
၄၆ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကေမ ၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံခ်က္၊ သင္တန္းစီစဥ္ေရးဆဲြ 
ျခင္းအေၾကာင္းလက္စဲြစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၊ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရႏိုင္သည္။ https://www.jica.go.jp/project/cambodia/0601331/pdf/english/2_Training_01.pdf.
၄၇ ရပ္ရြာလူထု နည္းကိရိယာစု. မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္္ အဖဲြ႕အစည္းဖဲြ႕စည္းပံု၊ အခန္း ၁၂ - သင္တန္းက႑တစ္ခု ျပင္ဆင္ျခင္း ၊ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရႏုိင္သည္။
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/training-and-technical-assistance/design-training-session/main, ၂၀၁၈ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔။
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လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း

သင္တန္းအဆင့္အားလံုး (စီစဥ္ေရးဆဲြပံု၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း)အတြက္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ  
လူသားရင္းျမစ္မ်ား (စီမံခ်က္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားစသည္)ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား (ပစၥည္းကိရိယာ 
မ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစသည္)တို႔ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းကို ေအာက္ပါ 
ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခားႏိုင္သည္။၄၈

နမူနာေမးခြန္းမ်ား နမူနာအေျဖမ်ား

သင္တန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္အေဆာက္အဦမ်ားလိုအပ္ 
မည္နည္း။

လူ ၃၀ ခန္႔ဆန္႔ေသာ သင္တန္းခန္းမ

သင္တန္းရက္မ်ားတြင္ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားလိုအပ္မည္နည္း။
ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ ပ႐ုိဂ်က္တာမ်ား၊ ပိတ္ကား၊ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ စာေရး 
ကိရိယာမ်ား၊ မိုက္ခ႐ုိဖုန္း စသည္။ 

စီမံခ်က္အဖဲြ႕တြင္ မည္သည့္က႑မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္သနည္း။
စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၊ စီမံကိန္းအရာရွိ၊ စီမံကိန္းဘ႑ာေရးအရာရွိ၊ စီမံကိန္း႐ုံး 
ဝန္ထမ္းမ်ား

မည္သည့္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္သူ လိုအပ္မည္နည္း။
က်ား/မေရးရာထိခိုက္မခံေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ 
ပညာရွင္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတစ္ခုကုိ စီစဥ္ေရးဆဲြရာတြင္ သင္တန္းမ်ားကုိဖြင့္လွစ္သင္ၾကားရန္လုိအပ္သည့္ ဘ႑ာရင္းျမစ္ရႏုိင္မႈ၏ အေရးႀကီးပုံကုိလည္း 
လ်စ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ေပ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရန္ပံုေငြပ့ံပိုးေပးသူမ်ားမွေပးအပ္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ထိုသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သင္တန္းစီစဥ္ေရးဆဲြေနခ်ိန္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။

� သင္တန္းက႑(မ်ား)အတြက္ ေငြမည္မွ်သုံးစြဲ၍ရႏိုင္မည္နည္း။

� သင္တန္းက႑တစ္ခု သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ မည္မွ်ကုန္က်မည္နည္း။

� မည္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သနည္း။

� သင္တန္းက႑တစ္ခုသင္ၾကားရန္ အျခား/စရိတ္သက္သာေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားရႏိုင္သလား။

ေဖာ္ျပပါအေရးႀကီးေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ရႏိုင္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို အဖဲြ႕အစည္းမွ လ်င္ျမန္စြာ 
သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း 
ေၾကာင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ သူတို႔လိုခ်င္ေသာရလဒ္မ်ားရနုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အျခားေသာေရြးခ်ယ္မႈအခ်ဳိ႕ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ေပးထားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားအတြင္း ပိုမိုေသးငယ္ၿပီး စီမံခန္႔ခဲြရလြယ္ေသာသင္တန္းအျဖစ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို စုေပါင္းလိုက္ၿပီး ပိုမိုႀကီးမားေသာ သင္တန္းက႑တစ္ခုကို 
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္ အျခားေသာအဖဲဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။၄၉

၄၈ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံခ်က္၊ သင္တန္းစီစဥ္  
ေရးဆဲြျခင္းအေၾကာင္းလက္စဲြစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၊ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရႏိုင္သည္: https://www.jica.go.jp/project/cambodia/0601331/pdf/english/2_Training_ 
01.pdf.
၄၉  ရပ္ရြာလူထုနည္းကိရိယာစု၊ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္္ အဖဲြ႕အစည္းဖဲြ႕စည္းပံု၊ အခန္း ၁၂ - သင္တန္းက႑တစ္ခု ျပင္ဆင္ျခင္း။ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရႏုိင္သည္။ 
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/training-and-technical-assistance/design-training-session/main, ၂၀၁၈ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔။ 
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သင္တန္းကာလ

သင္တန္းကို အၾကိမ္မည္မွ် ႏွင့္ မည္မွ်အခ်ိန္ၾကာၾကာသင္ၾကားမည္ကို ရည္ညႊန္းသည္။ ျဖစ္္ရပ္မ်ားစြာတြင္ သင္တန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
တစ္ခုေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ရႏုိင္ေသာ ဘ႑ာအရင္းအျမစ္မ်ားက ဤအျခင္းအရာကို လႊမ္းမိုးေနသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ သင္တန္းအႀကိမ္ေရႏွင့့္္္ၾကာခ်ိန္ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ စီမံခ်က္္ဘတ္ဂ်က္ကို ေကာင္းေကာင္းသိထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ၅၀

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္တန္းသားလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း သင္တန္းမွေပးႏိုင္ေသာအႀကိမ္အေရအတြက္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိ 
သည္။ သို႔ေသာ္ သင္တန္းက႑တစ္ခုတြင္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ပံုကို ကူညီလမ္းညႊန္ေပးရန္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား 
ရွိသည္။ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ -

� သင္တန္းက႑သည္ မည္မွ်႐ႈပ္ေထြးသင့္သနည္း။

� အသိပညာ သို႔မဟုတ္ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူရန္ သင္တန္းသားမ်ားတြင္ အခ်ိန္မည္မွ်ရွိသနည္း။

� သင္တန္းသားမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သင္ၾကားေရးပံုစံမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

� သင္တန္းက႑ကို သင္တန္းသားမ်ားတက္ေရာက္ရန္ မည္သည္က ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းႏိုင္မည္နည္း။

အဆိုပါေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖမ်ားသည္ သင္တန္းတစ္ခုႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈရွိ 
သည္။ ဥပမာ - မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းရေသာ သင္တန္းက႑သည္ အေၾကာင္းအရာကိုသာ အာ႐ုံစိုက္သင္ၾကားေသာ ဦးတည္သင္တန္း 
တစ္ခုႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ ေပးထားေသာေခါင္းစဥ္ဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို တည္ေဆာက္ေပးသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္္ သင္တန္းသား 
မ်ားကို မိတ္ဆက္သင္ၾကားေပးရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ သင္ၾကားခ်ိန္ပိုၾကာႏိုင္သည္။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာ စီစဥ္ေရးဆဲြသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စုေဆာင္းျပင္ဆင္ခဲ့ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းအတြက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆဲြျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းက႑အတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္တစ္ခု 
အျဖစ္ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ပို၍အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ မာတိကာဖဲြ႕စည္းပံုကို ကူညီေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း 
တစ္ခုသည္ သက္ဆုိင္ရာသင္တန္းတစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ထားေသာပန္းတိုင္မ်ား ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ ၎တြင္ သင္တန္းဖဲြ႕စည္းပံုေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခု (လုိအပ္ေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ သင္တန္းက႑တစ္ခုခ်င္းစီ၏ၾကာခ်ိန္ 
စသည္ျဖင့္) သင္ၾကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္းႏွင့္တံု႔ျပန္မႈကိုလက္ခံရန္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္ေပသည္။ 
အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ဤစာရြက္စာတမ္းသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တာဝန္ယူမႈကို အေလးေပးသိသာေစရင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို လမ္းၫႊန္မႈေပးသည္။၅၁ သင္တန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတစ္ခုကုိ နမူနာအေနျဖင့္  ေနာက္ဆက္တဲြ(ဂ)ကို ၾကည့္ပါ။

၅၀ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကေမ ၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာစီမံခ်က္၊ သင္တန္းစီစဥ္ေရးဆဲြ 
ျခင္းအေၾကာင္းလက္စဲြစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၊ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရႏိုင္သည္။ 
https://www.jica.go.jp/project/cambodia/0601331/pdf/english/2_Training_01.pdf.
၅၁ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကေမ ၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံခ်က္၊ သင္တန္းစီစဥ္ေရးဆဲြ 
ျခင္းအေၾကာင္းလက္စဲြစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၊ ၁၉ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရႏိုင္သည္။ 
https://www.jica.go.jp/project/cambodia/0601331/pdf/english/2_Training_01.pdf. 
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သင္တန္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း

စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားမွ ၎တို႔ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ျပည့္မီသည္ကုိ 
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ပံ့ပိုးရာ၌ အေသးစိတ္ၿပီး လြတ္လပ္မႈရွိေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုျဖစ္ 
သည္။၅၂ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ အကဲျဖတ္ျခင္းကို 
ျခားနားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရံဖန္ရံခါ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား 
ထံမွ ျပင္ပအျမင္႐ႈေထာင့္ကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
စီစဥ္ပံု၊ နည္းလမ္းႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ၎မွ အေျဖရွာလိုသည့္ ေမးခြန္းအမ်ဳိးအစား 
ေပၚတြင္မူတည္၍ သိသိသာသာကြဲျပားသည္။ အကဲျဖတ္ျခင္းအမ်ိဳးအစားကဲြမ်ားတြင္ စီမံ 
ခ်က္၊ စီမံကိန္း၊ က႑အလိုက္၊ ဘာသာရပ္အလိုက္၊ မူဝါဒႏွင့္စီမံခန္႔ခဲြမႈ အကဲျဖတ္ျခင္း 
မ်ားပါဝင္သည္။ အျခားေသာ သက္ဆုိင္သည့္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ စာရင္းစစ္ျခင္း 
ႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ထိေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာရာတြင္ စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါ 
တို႔ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ ရည္ရြယ္သည္၅၃ -

၁။ ဆက္စပ္သက္ဆုိင္မႈ- စီမံခ်က္၏ရလဒ္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ အလံုးစံုရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အက်ဳိးခံစားရသူမ်ား၏ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵတို႔ႏွင့္ စီမံခ်က္မူဝါဒတို႔ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိကို ဆိုလိုသည္။

၂။ သက္ေရာက္မႈ- စီမံခ်က္၏ ဦးတည္ခ်က္ကုိေရာက္ရွိျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အလံုးစံုရည္မွန္းခ်က္(မ်ား) ေအာင္ျမင္မႈ 
အေပၚ ေျပာင္းလဲမႈရွိ/မရွိကို ဆိုလိုသည္။ ရည္ရြယ္ေသာ၊ မရည္ရြယ္ဘဲျဖစ္သြားေသာ သက္ေရာက္မႈႏွစ္မ်ဳိးလံုးကို ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္သည္။

၃။ ထိေရာက္မႈ - ရရိွလာေသာ ရလဒ္မ်ားသည္ စီမံခ်က္၏ဦးတည္ခ်က္သုိ႔ ေရာက္ရိွေအာင္ျမင္ေစရန္  မည္မွ်ေလာက္ထိ ေကာင္းစြာ 
အေထာက္အပံ့ေပးသည္ဆုိသည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္၊ ေဖာ္ျပသည္။

၄။ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ- ရလဒ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ- နည္းလမ္းမ်ားကို ရလဒ္မ်ား 
အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စရိတ္သက္သာမႈရွိ/မရွိ ျဖစ္သည္။

၅။ ေရရွည္တည္တံ့မႈ-  ျပင္ပေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ စီမံခ်က္မွရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား မည္သည့္အတိုင္း 
အတာအထိ ဆက္လက္တည္တံ့သည္ကို ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ အကဲျဖတ္ျခင္းကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းကို ေအာက္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ လမ္းၫႊန္ေပးသည္ ၅၄ -
  

� အသံုးဝင္မႈ - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေစရန္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ 
လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ၿပီး၊ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ စီစဥ္ထားရွိသည္။ 

� လြတ္လပ္မႈရွိျခင္း - သမာသမတ္က်ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေစရန္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာမႈႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ဘက္လိုက္မႈကင္းရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ေနာက္ခံစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ကင္းရွင္းရမည္ဟုဆိုလိုသည္။

၅၂ UNDP (၂၀၀၉) အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း လက္စြဲစာအုပ္
၅၃ စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္မ်ား၊ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန/ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းလမ္းၫႊန္၊ 
(၂၀၀၂) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီအဖဲြ႕အစည္း၊
၅၄ UNDP (2009) အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း လက္စြဲစာအုပ္
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�	 အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈ - အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ၊ အေသးစိတ္ေသာ၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ အကဲ 
ျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိၾကရမည္။ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္မႈသည္ အကဲျဖတ္သူမ်ား၏ ပညာရွင္ဆန္ေသာ အရည္အေသြး 
ႏွင့္ တိက်မႈရွိသာ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚတြင္ တည္မွီေနသည္။

� ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း - အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္မႈႏွင့္ အသံုးဝင္မႈတို႔သည္ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးထံ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
အဆင္သင့္ရရွိေစႏုိင္မႈျဖစ္သည့္ အကဲျဖတ္ျခင္း၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမႈအေပၚလည္း မွီခိုေနသည္။

စီမံကိန္းအကဲျဖတ္မႈ၏ အေရးႀကီးပံု
အကဲျဖတ္မႈမ်ားက မန္ေနဂ်ာမ်ားအား အသိအျမင္မ်ားေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေစၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်စီစဥ္ေရးဆဲြေစသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ အမွီအခိုကင္းေသာ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုသည္  သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ေရာ တာဝန္ယူမႈကိုျပသေပးေသာနည္း 
လမ္းတစ္ခုအျဖစ္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။၅၅

၁။ သင္ယူေလ့လာျခင္း - အမွီအခိုကင္းေသာ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုသည္ စီမံကိန္းမ်ား/စီမံခ်က္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ အားေကာင္း 
ခိုင္မာေစႏိုင္သည္၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ မည္သုိ႔အသံုးျပဳႏုိင္သည္ စသည္တုိ႔ကုိ သင္ယူေလ့လာရန္အတြက္ 
ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစႏိုင္သည္။

၁။ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ ယင္း၏အႏၲိမပန္းတိုင္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ကို မည္မွ်ေကာင္းေကာင္းျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေနေၾကာင္း

၂။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏အရည္အေသြးႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစရာတြင္ ယင္းတို႔ မည္မွ် 
အသံုးဝင္ေၾကာင္းႏွင့္

၃။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အရာရွိအဆင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံအေျချပဳ အရင္းအျမစ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားက 
အရည္အေသြးကို မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိေစေၾကာင္း

 ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီမံကိန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာအကဲျဖတ္မႈသည္ 'မည္သူ 
က မည္သည္ကိုသင္ယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္း" တိတိက်က် ရွင္းလင္းသင့္သည္။ ဤသည္က ေလ့က်င့္ခန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး၊ 
ပို၍တရားဝင္ျဖစ္ေစကာ အာရံုစိုက္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္မန္ေနဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ 
မူလပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာ အကဲျဖတ္သူမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈကိုေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္သင့္သည္။ ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံေပးသူမ်ား 
အတြက္လည္း မိမိတို႔ေထာက္ပ့ံေနေသာ စီမံကိန္းသည္ ရလဒ္မ်ားကို ျပည့္မီေနသည္ဟူေသာ အာမခံခ်က္မ်ား လိုအပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။

၂။ တာဝန္ယူမႈ - ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး ရလဒ္မ်ားကိုျပည့္မီရမည့္အခ်ိန္သည္လည္း 
တိုေတာင္းေသာေၾကာင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ရလဒ္မ်ားျပည့္မီေစရန္ ပို၍အာ႐ုံစိုက္လာၾကသည္။ ေထာက္ပံ့ေရးရင္းျမစ္မ်ား 
အထူးရွားပါးလာၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပို၍ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စစ္ေဆးမႈေအာက္ 
တြင္ က်ေရာက္ေနၾကသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔အသံုးျပဳေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ရလဒ္မ်ားရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျပသ 
ရန္အတြက္ အမွီအခိုကင္းေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားသည္ 
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ 'စီမံကိန္းသာ မရွိပါက မည္သုိ႔ျဖစ္မည္နည္း၊ စီမံကိန္းရပ္တန္႔သြားပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း" စသည့္ေမးခြန္းမ်ား 
ကို ေမးရမည့္တာဝန္ကိုေက်ာ္လြန္၍ အကဲျဖတ္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။

ထိေရာက္မႈရွိေသာ အကဲျဖတ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္မွာ လံုေလာက္ေသာ လူသားရင္းျမစ္ႏွင့္ ဘ႑ာရင္းျမစ္မ်ား၊ အကဲ 
ျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ျခင္း ႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ရလဒ္အေျချပဳဓေလ့၊ သင္ယူေလ့လာျခင္း၊ 
ေမးျမန္းစူးစမ္းျခင္း ႏွင့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။

၅၅ ကမ ၻာ့ဘဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ေရးအေဆာက္အဦ (DGF) နည္းပညာမွတ္စု (၂၀၀၃)
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စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ျခင္း အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ပံုုစံမ်ား

စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးအစားကဲြ မ်ားစြာရွိေနၿပီး ယင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ေဝါဟာရမ်ားစြာကိုလည္း အသံုးျပဳ 
ၾကသည္။ ၎တို႔မွာ - 

၁။ လုပ္ငန္းစဥ္အကဲျဖတ္ျခင္း - စီစဥ္ေရးဆဲြထားသည့္အတိုင္း စီမံခ်က္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းပံုစံကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရွိ/မရွိ၊ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ ဦးတည္လူဦးေရကို ထိေရာက္မႈရွိ/မရွိႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
အဓိကအဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္္ ေအာင္ျမင္ေစေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေၾကာင္းကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ ရလဒ္ အကဲျဖတ္ျခင္း - ရလဒ္ငယ္မ်ားတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚမႈ ရွိ/မရွိႏွင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚပါကလည္း 
မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိေျပာင္းလဲေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားအေပၚ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈရွိ/မရွိကို ဆံုးျဖတ္သည္။

၃။ စီမံခ်က္အကဲျဖတ္ျခင္း- ဤနည္းလမ္းသည္ အသံုးအမ်ားဆံုးအကဲျဖတ္နည္းျဖစ္သည္။ စီမံခ်က္အကဲျဖတ္ျခင္း၏ မူလ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တိုးတက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္၊ အစပ်ဳိးမႈတစ္ခုကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ 
အျခားေသာေနရာမ်ားရွိ တုပပံုတူပြားမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္မႈျပဳရန္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ျဖစ္ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက လိုအပ္၍သာ စီမံခ်က္အကဲျဖတ္ျခင္းကို မျဖစ္မေန 
လုပ္ေဆာင္ရေသာ္လည္း၊ တုပပံုတူပြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းမျပဳလုပ္မီတြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား၊ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔ 
တက္ေရာက္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကာလငါးႏွစ္ထက္ ပိုၾကာမည့္စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
စီမံကိန္းဌာနမ်ားအား ေလးေလးနက္နက္အႀကံျပဳလိုသည္။၅၆

၄။ ပန္းတိုင္အေျချပဳ အကဲျဖတ္ျခင္း - စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ပန္းတိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
ကို မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ျပည့္မီမႈရွိသည္ကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၅။ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း - စီမံခ်က္ႏွင့္ ရလဒ္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအျပင္ စီမံကိန္းဌာန၏ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား 
သည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ားအေပၚ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ျဖည့္ဆည္းမႈေပးစြမ္းရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ နယ္ပယ္ 
မ်ားရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ 
ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ တစ္ခုေသာစီမံခ်က္ သို႔မဟုတ္ အစပ်ိဳးမႈတစ္ခုကိုေက်ာ္လြန္၍ ထူးျခားမႈရွိေသာ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ 
တစ္ခုသို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ကို အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

၆။ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း - စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္တစ္ခုကဲ့သုိ႔ေသာ သက္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာ သို႔မဟုတ္ အပ်က္သေဘာ၊ ရည္ရြယ္္ထားေသာ သို႔မ 
ဟုတ္ မရည္ရြယ္ဘဲျဖစ္လာေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား 
သည္ ေနာက္ဆံုးသက္ေရာက္မႈ (ေရရွည္)ႏွင့္ ရလဒ္အဆင့္္၌ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား (အလယ္အလတ္အဆင့္)တို႔ကို 
ရည္ၫႊန္းသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့မ်ား အက်ဳိးရွိ/မရွိကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ 
တာဝန္ယူမႈဟူသည့္လုပ္ငန္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

၇။ ပူးတဲြအကဲျဖတ္ျခင္း - ကဲြျပားေသာမိတ္ဖက္မ်ားမွ အတူျပဳလုပ္ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္အကဲျဖတ္ျခင္းမဆို 
ပူးတဲြအကဲျဖတ္ျခင္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

၈။ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီအကဲျဖတ္ျခင္း - ကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ လက္ငင္းကြာျခားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအား 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေသာ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္မႈအေစာပိုင္းအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ကနဦးတုံ႔ျပန္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈတို႔သည္ လိုခ်င္ေသာရလဒ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ/မရွိ သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာ 

၅၆ UNDP (2009) အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း လက္စြဲစာအုပ္



45  သင္တန္းဖြဲ ႕စည္းပုံႏွင့္ သင္ၾကားမႈ

ျခင္းျပဳလုပ္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေပးရန္အတြက္ ယင္းတို႔ကို လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡအၿပီး အေျခ 
အေနမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားသည္။ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား မရွိျခင္း၊ (အဖဲြ႕အစည္းမွတ္တမ္း သိမ္းဆည္းသည့္စနစ္မရွိသည့္ 
အခါ) ဝန္ထမ္းအလုပ္ထြက္မႈေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ား 
ေၾကာင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲျခင္းစသည့္ ရွည္ၾကာေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ 
အဟန္႔အတားမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည့္ အၾကပ္အတည္းအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ယင္းတို႔ကိုအသံုးျပဳႏုိင္သည္။

  
၎တို႔လုပ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္အားျဖင့္လည္း အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္ အေရးႀကီးသည္။ ၅၇

� ေရွး႐ႈအကဲျဖတ္ျခင္း သည္ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားစသည့္ အစပ်ဳိးမႈမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈအသစ္မ်ား၏ 
အနာဂတ္အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ေရွး႐ႈေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းကို အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈ 
တစ္္ခု အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ လုပ္ေဆာင္သည္။

� ၾကားျဖတ္အကဲျဖတ္ျခင္း ကို အစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ၾကားကာလအခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ 
ေၾကာင့္ ပံုစံက်သည့္ သေဘာသဘာဝရွိသည္။

� ပံုစံတက်အကဲျဖတ္ျခင္း သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး၊ စီမံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအဆင့္မ်ား 
၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဆင့္မ်ား အေတာအတြင္း အမ်ားဆံုးလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

� အဆံုးသတ္ သို႔မဟုတ္ အဆံုး အကဲျဖတ္ျခင္း ကို စီမံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္မ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဆင့္ 
ၿပီးဆံုးခါနီးတြင္ လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ေပါင္း႐ုံးအကဲျဖတ္ျခင္းတစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္သည္။

� ေပါင္း႐ုံးအကဲျဖတ္ျခင္း သည္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရလဒ္မ်ားကို မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ရန္ အစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု၏အဆံုးတြင္ (သို႔မဟုတ္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈ၏ အဆင့္တစ္ခုတြင္) ျပဳလုပ္သည္။ 
ယင္းကို စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အသံုးဝင္မႈအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။

� ၿပီးဆံုးခ်ိန္အကဲျဖတ္ျခင္း သည္ အစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု ၿပီးေျမာက္သြားၿပီးေနာက္ျပဳလုပ္ေသာ ေပါင္း႐ုံးအကဲျဖတ္ျခင္း 
အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပလုပ္ေလ့ရွိ 
သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစပ်ဳိးစီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္သည္ ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မည္မွ်ေလာက္ထိ ေကာင္းစြာ 
ျပည့္မီေစသည္ကုိ ေလ့လာရန္၊ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္းကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ႏွင့္ 
အနာဂတ္တြင္ အလားတူအစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္မ်ားခ်ရန္ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္နည္းလမ္းမ်ား ၅၈

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူႏုိင္ၿပီး၊ ေကာက္ယူသည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါတို႔ျဖင့္သတ္မွတ္သည္- အကဲျဖတ္ 
ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္အေထာက္အထားမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအျဖစ္ 
ဘာသာျပန္ရာတြင္အသံုးျပဳမည့္ သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာမႈ၊ ေပးထားေသာအခ်ိန္ႏွင္္ အရင္းအျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားၾကား မည္သည့္အခ်က္ 
အလက္က အသံုးဝင္သည္ဟူေသာ အဆုံးအျဖတ္ကုိေပးသည္။ အကဲျဖတ္ျခင္းအမ်ားစုသည္ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္အေကာင္ 
အထည္္ေဖာ္သည့္ စက္ဝန္းအေတာအတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား (လုပ္ေဆာင္ 
မႈၫႊန္ကိန္းမ်ား)ေပၚတြင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈၫႊန္ကိန္းမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေနမ်ား (ရလဒ္မ်ား)၊ 
ထုတ္လုပ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ထြက္ကုန္)မ်ား 
ေပးရာတြင္ရွိေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ ႐ိုးရွင္း၍စိတ္ခ်ရေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ 
အဓိကအခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစားႏွစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။

၅၇  Ibid
၅၈ ေနာက္ဆက္တဲြ ၁ - အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အဓိကနည္းလမ္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္။
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၁။ မူရင္းအခ်က္အလက္မ်ား - မူရင္းအခ်က္အလက္တြင္ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ အစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ရရွိလာသည့္ 
လက္ဦးအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္း ၎တို႔ထံမွ အကဲျဖတ္သူမ်ားက တိုက္႐ိုက္ေလ့လာေသာ သို႔မဟုတ္ ေကာက္ယူေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည္။ ဤအခ်က္အလက္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ 
ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ စကားဝိုင္းဖဲြ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ တိုက္႐ိုက္ေလ့လာ 
မႈမ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္အထူးျပဳေလ့လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ အစီရင္ခံ၍ရရွိေသာ သို႔မဟုတ္ 
ေလ့လာထားေသာ တန္ဖိုးမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ သေဘာထားမ်ား၊ အျမင္မ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ား၊ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားႏွင့္ 
အသိပညာမ်ားပါဝင္သည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ ပိုမိုအေသးစိတ္ေသာ ရွာေဖြေလ့လာမႈကို ခြင့္ျပဳေပးၿပီး၊ (ရည္ရြယ္၍ 
ရလာေသာ၊ မရည္ရြယ္ဘဲရလာေသာ) ရလဒ္မ်ားႏွင့္ထြက္ကုန္မ်ားရွိ ေလ့လာ၍သိလာသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ 
အတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာအေျခအေနကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္အခ်က္မ်ားအား ပို၍နက္နဲစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစ 
ႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးသည္။

  
၂။ တစ္ဆင့္ခံအခ်က္အလက္မ်ား - ဤအရာသည္ တစ္ဆင့္ခံရင္းျမစ္တစ္ခုမွ ေကာက္ယူၿပီး စုစည္းထုတ္ေဝထားေသာ အခ်က္ 

အလက္ျဖစ္သည္။ တစ္ဆင့္ခံအခ်က္အလက္သည္ ပံုစံမ်ားစြာျဖင့္ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း အကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာဦးတည္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ တုိက္႐ိုက္သက္ဆုိင္မႈရွိေသာ စာရြက္စာတမ္းသက္ေသပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ ထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ရလဒ္မ်ား တိုင္းတာရာ 
တြင္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကိုဆန္းစစ္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတြင္ အေျခခံၫႊန္္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမရွိ 
သည့္အခါ စာရြက္စာတမ္းသက္ေသသည္ အထူးအသံုးဝင္သည္။ ေရြးခ်ယ္လိုသည့္ နည္းလမ္းမဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္္မ်ားကို အေျခခံအျဖစ္ျပန္လည္ဖန္တီးလိုေသာအခါ တစ္ဆင့္ခံအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ 
သည္။ တစ္ဆင့္ခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မူလနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံု 
ေစၿပီး၊ ျဖည့္စြက္ေပးေသာ္လည္း မူလရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစားမထိုးႏိုင္ေပ။

အကဲျဖတ္နည္္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း
အကဲျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အလံုးစံုမွာ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားထံမွ အသံုးအဝင္ဆံုး 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စရိတ္အသက္သာဆုံးႏွင့္ လက္ေတြ႕အက်ဆုံးနည္းျဖင့္ ရရိွရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့့္သည္ -

၁။ ထုတ္ကုန္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ လက္ရွိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္ရန္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို လိုအပ္္သနည္း။

၂။ အဆုိပါသတင္းအခ်က္အလက္ကို ဥပမာ - ေမးခြန္းမ်ား၊ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စရိတ္ 
သက္သာ၍ လက္ေတြ႕က်က် မည္မွ်ေကာက္ယူႏုိင္ၿပီး သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာႏိုင္သနည္း။

၃။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မည္မွ်မွန္ကန္တိက်မႈ ရွိႏုိင္မည္နည္း။ 

၄။ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကို ရႏုိင္ေစသလား။

၅။ ထပ္ေဆာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္ပါက မည္သည့္အပိုေဆာင္းနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သနည္း၊ အသံုး 
ျပဳႏုိင္သနည္း။

၆။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား (ဥပမာ - ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိပ္ပိုင္းစီမံခန္႔ခဲြေရး)အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရပံုေပၚသလား။

၇။ ရည္ရြယ္ရာပရိသတ္၏ သေဘာသဘာဝသည္ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ သေဘာထားကိုက္ညီမႈရွိႏိုင္သလား (ဥပမာ- 
၎တို႔သည္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ျဖည့္စြက္မည္လား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ 
သလား၊ ၎တို႔၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သင့္အားစစ္ေဆးခြင့္ျပဳႏုိင္သလား အစရွိသည္)
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၈။ ယခုအခါ နည္းလမ္းမ်ားကို မည္သူမွစီမံမည္နည္း သို႔မဟုတ္ ထိုအျခင္းအရာအတြက္ သင္တန္းလိုအပ္သလား။

၉။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာႏုိင္သနည္း။

အကဲျဖတ္သူသည္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ဥပမာ - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ေကာက္ယူရန္အတြက္ 
ေမးခြန္းစာေစာင္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားထံမွ ပိုမိုအေသးစိတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူရန္ အင္တာဗ်ဴး 
မ်ားျဖင့္ ေနာက္ဆက္တဲြေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကိစၥရပ္အထူးျပဳေလ့လာမႈမ်ားသည္ ထူးျခား 
ထင္ရွားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ဥပမာ  တစ္ခုေသာစီမံကိန္းမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရေသာ သို႔မ 
ဟုတ္ မရေသာလူမ်ားအေၾကာင္း။ ထို႔အျပင္ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားထံမွ စုေဆာင္းရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အကဲ 
ျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အဆင့္ေလးဆင့္ရွိရာ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္။

� တုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား (ခံစားခ်က္မ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈၾကာရွည္ခံေစရန္ သင့္ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အားနည္းေသာ 
ၫႊန္ကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။)

� သင္ယူေလ့လာျခင္း (သေဘာထားမ်ား၊ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အသိပညာကို တိုးျမင့္ေစသည္)

� ကြၽမ္းက်င္မႈအေျပာင္းအလဲ (အမူအက်င့္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္)

� ထိေရာက္မႈ (ေကာင္းမြန္လာေသာ အမူအက်င့္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတိုးတက္လာသည္)

မ်ားေသာအားျဖင့္ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခု ပို၍အေသးစိတ္လာေလေလ၊ ပို၍ထိေရာက္မႈရွိလာေလေလ ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ျခင္း
အခ်က္အလက္သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာမႈသည္ အကဲျဖတ္ေမးခြန္းမ်ားကိုတုံ႔ျပန္ၿပီး အကဲျဖတ္ျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကုိျပည့္မီေစသည့္ အသံုးဝင္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ယူရန္အတြက္ႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္္ ရလဒ္ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း 
ႏွင့္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျခင္း၊ အမ်ဳိးအစားခဲြျခင္း၊ ဇယားတြင္ထည့္သြင္းျခင္း၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔ 
ပါဝင္ေသာ စနစ္က်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် ေကာက္ႏုတ္ျခင္း၊ မွန္ကန္တိက် 
ေစျခင္း၊ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အသံုးျပဳ၍ရေသာပံုစံမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ဌာနမ်ားအျဖစ္ ဘာသာျပန္ျခင္း စသည္တို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသသာဓကျပည့္စံုေသာ အစုတစ္ခုမွ အခ်က္အလက္ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္သရုပ္ခဲြေလ့လာမႈသည္ အေရးႀကီးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သီးျခားခဲြထားျခင္း(စိစစ္မႈ) 
အားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ပုိမုိနားလည္မႈရရွိေစရန္ ရရွိသတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းျခင္း (ေပါင္းစပ္မႈ)အားျဖင့္ စံပံုစံမ်ားကိုသိရွိရန္ 
ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။ နည္းလမ္းမ်ားေရာ၍အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ တူညီေသာပံုစံကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ သက္ေသသာဓက တစ္ခုခ်င္းစီ 
အား သီးျခားစိစစ္ရန္ႏွင့္ ရင္းျမစ္အားလံုးကို ေပါင္းစည္းရန္ လိုအပ္သည္။
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ေကာက္ယူခဲ့ေသာအခ်က္အလက္အားလံုးကို သေဘာေပါက္ေစရန္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအားကူညီႏုိင္သည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခခံ အဆင့္ 
မ်ားရွိသည္။ ၎တို႔မွာ -

၁။ အကဲျဖတ္ျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အၿမဲစတင္ပါ။
 (ေမးခြန္းစာေစာင္မ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ) အခ်က္အလက္မ်ားကို သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာေသာအခါ 

တြင္ အကဲျဖတ္ျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္စတင္ပါ။ အခ်က္အလက္ကို စုစည္းရန္ႏွင့္ သ႐ုပ္ခဲြ 
ေလ့လာမႈကို အာ႐ုံစိုက္ရန္ ဤသည္က ကူညီမည္ျဖစ္သည္။

၂။ အေရအတြက္ျပ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံသ႐ုပ္ခဲြေလ့လာမႈ
 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဇယားတြင္ထည့္သြင္းျခင္း၊ ဥပမာ- အဆင့္သတ္မွတ္သည့္၊ အဆင့္ခဲြသည့္ ကိန္းဂဏန္း 

မ်ားေပါင္းထည့္ျခင္း၊ ေမးခြန္းတစ္ခ်င္းစီအတြက္ 'ဟုတ္သည္" ၊ 'မဟုတ္ပါ" မ်ားထည့္ျခင္း။
 အဆင့္မ်ားႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးတြက္ျခင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 

ဥပမာအားျဖင့္ - 'ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁ အတြက္ ပ်မ္းမွ်အဆင့္မွာ ၂.၄ ျဖစ္သည္"။ ဤသည္က ဥပမာအားျဖင့္ - တုံ႔ျပန္ေျဖဆိုသူ 
အေရအတြက္ မည္မွ်သည္ ၁၊ ၂ သို႔မဟုတ္ ၃ အဆင့္ရသည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းထက္ ပို၍အဓိပၸာယ္ရွိသည္။

၃။ အရည္အေသြးျပ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဆုိင္ရာ အေျခခံသ႐ုပ္ခဲြေလ့လာမႈ
 အခ်က္အလက္အားလံုးကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို တူညီေသာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ စုစည္းလိုက္ပါ။ ဥပမာ - အေလးထားစရာကိစၥမ်ား၊ အႀကံေပးခ်က္မ်ား၊ 

အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ဘံုအေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ စီမံကိန္းသြင္းအားစုမ်ား၊ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ထြက္ 
ကုန္မ်ား၊ ရလဒ္ၫႊန္ကိန္းမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

 အမ်ဳိးအစားမ်ား သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမည္တပ္ပါ၊ ဥပမာ - အေလးထားစရာကိစၥမ်ား၊ အႀကံေပးခ်က္မ်ား၊ 
အစရွိသျဖင့္။

 အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြင္းရွိ ပံုစံမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ရင္းႏွီးဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အား 
ထုတ္ပါ (ဥပမာ - ပ႐ိုဂရမ္သို႔ ညေနပိုင္းတြင္ တက္ေရာက္ေသာ လူအားလံုးတြင္ တူညီေသာအေလးထားစရာကိစၥရပ္မ်ားရွိ
သည္၊ လူအမ်ားစုသည္ တူညီေသာေနရာေဒသမွ လာၾကသည္၊ လူအမ်ားစုသည္ တူညီေသာ လစာသတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း 
ရွိၾကသည္၊ ပ႐ိုဂရမ္အေတာအတြင္း သင္တန္းသားမ်ားသည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သုိ႔႔မဟုတ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳ 
ခံစားၾကရသည္၊ အစရွိသျဖင့္။

 အနာဂတ္တြင္ ရည္ၫႊန္းကိုးကားအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာသည္အထိ သိမ္းဆည္းထားပါ။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား/ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား/ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ဘာသာျပန္ျခင္းသည္ အကဲျဖတ္ရလဒ္မ်ားအား အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေပးသည့္ လုပ္ 
ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္ျခင္းသည္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား မည္သည့္အဓိပၸာယ္ရွိေနသည္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး၊ စုေဆာင္းရရွိ 
လာသည့္ သာဓကမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ လက္ေတြ႕အသံုးခ်မႈကို အဓိပၸာယ္နားလည္ေအာင္ျပဳလုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ၎ 
သည္ အခ်က္မ်ား၊ အခိုင္အမာေျပာဆိုမႈမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ဆုိင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းမႈတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးသည္။ ထုိထက္ ပို၍အေရးႀကီးေသာလုပ္ေဆာင္္မႈမွာ ရလဒ္မ်ား 
အေၾကာင္း အဆုိပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေကာက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိေကာက္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ 
အနာဂတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုင္သည္။

ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း 
ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းဆုိ္သည္မွာ အကဲျဖတ္ရလဒ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းထားသည့္ေေေပၚမူတည္၍ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေကာက္ခ်က္မ်ားသည္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမဟုတ္ေပ။ ယင္းတို႔သည္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေဆာင္ေပး 
သည့္ ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရန္အသံုးျပဳသည့္ သ႐ုပ္ခဲြမႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ
အေျခခံ၍ သက္ေသ-သာဓကႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ရွင္းျပခ်က္ေပးႏုိင္သည့္အခါတြင္ ေကာက္ခ်က္မ်ားသည္ က်ဳိးေၾကာင္း 
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ညီၫြတ္ၿပီး အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈရွိသည္။ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္အခ်က္မ်ားမွာ-

� ရလဒ္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ရန္အတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ (ဥပမာ - စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ႏႈိင္းယွဥ္ 
အုပ္စု၊ အမ်ဳိးသားေရးဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ယခင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ)

� ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္တစ္နည္းျဖင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ၿပီး အဆိုပါရွင္းလင္းခ်က္မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ 
တန္ဖိုးေလ်ာ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ။

� ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳရန္အတြက္ အေျခခံတစ္ခု 
ေဖာ္ေဆာင္ပါ။

� ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား၊ အခ်ိန္ကာလမ်ား၊ လူမ်ား၊ အေနအထားမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတြင္း 
ကန္႔သတ္ထားပါ။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ အကဲျဖတ္မႈကို အသံုးျပဳသူမ်ားအား ဦးတည္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
အတြက္ အေထာက္အထားအေျချပဳေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚတြင္ အေျခခံသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္းသည္  ေကာက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ 
လာေစရန္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေတာင္းဆုိသည့္ အကဲ 
ျဖတ္ျခင္း၏ ထင္ရွားေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးဆဲြ 
ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ား၊ မူဝါဒ၊ ရန္ပံုေငြဆုိင္ရာဦးစားေပးမ်ား  အစရွိသည္ 
တုိ႔ကို ပိုမိိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ပယ္အတြင္း ခ်ိန္ဆျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ၎သည္ အထူးသျဖင့္  
အစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနတြင္ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားခ်မည့္ အဖဲြ႕အစည္းအေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနအေၾကာင္း  
စသည္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ရွိသည့္ အသိပညာလိုအပ္သည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
အား စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာတုံ႔ျပန္မႈ၏ တုိးတက္မႈကုိ  ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ေဖာ္ 
ထုတ္သင့္သည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး အဖဲြ႕အစည္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္/ရည္မွန္း 
ခ်က္ပန္းတုိင္အေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို ထင္ဟပ္ေနရမည္။ ထို႔အျပင္ အႀကံျပဳခ်က္ 
တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ယင္း၏ဦးတည္အုပ္စုကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ထုတ္သင့္ၿပီး၊ အႀကံျပဳသည့္ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

သင္ခန္းစာမ်ား
အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုမွ သင္ယူခဲ့ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ အျခားေသာအေျခအေနမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး အသံုးဝင္ေသာ 
အသိပညာအသစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ရလဒ္ႏွင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္ေစသည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ဒီဇုိင္း၊ ႀကိဳတင္ျပဳဆင္မႈစသည္တုိ႔တြင္ အားနည္းခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အားသာခ်က္မ်ားကုိ 
မီးေမာင္းထုိးျပသည္။  
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ေနာက္ဆက္တဲြမ်ား

နည္းကိရိယာမ်ား (Tools) ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား

(က) လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေလ့လာမႈမ်ား

ဘာကီနာဖာဆို

စီမံခ်က္အမည္ - ဘာကီနာဖာဆိုတြင္ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

အခ်ိန္ကာလ - ၂၀၁၆-၂၀၁၉ (ေဆာင္ရြက္ဆဲ)

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖဲြ႕ - ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ)

ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးသူ - ကမ ၻာ့ေရးရာကေနဒါအဖဲြ႕ (GAC)

အေၾကာင္းအရာ 
၂၀၁၄ အံုႂကြမႈမ်ားက အစုိးရျဖဳတ္ခ်မႈျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အကူးအေျပာင္းကာလအၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ 
ပြဲက လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား -
၁၂၇ ေယာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား ၎တို႔၏ကိုယ္စားျပဳေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး 
တာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေသာပံုစံျဖင့့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ကူညီေပးရန္အတြက္ 
ဦးတည္ရာႏွင့္ ႐ႈေထာင့့္္ မ်ိဳးစံုမွ အေထာက္အပံ့ေပးရန္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဆိုပါအခန္းက႑မ်ား ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္လည္းေကာင္း၊  က်ား/မ ၎ 
တို႔၏အလုပ္မ်ား၌ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေစရန္ နည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပံ့ပိုးေပးစဥ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ေန႔စဥ္ဘဝ 
ကိုု သက္ေရာက္ေနသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံေပးေဆြးေႏြးရာတြင္လည္းေကာင္း  က်ား/မေရးရာ႐ႈေထာင့္ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။

စီမံခ်က္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိပံ့ပိုးေပးေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား -

  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ေဆာင္
ရြက္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မ်ားစြာေသာ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝခဲ့သည္။ ဤျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္အတြက္ ဦးတည္ထားေသာ 
အေထာက္အပံ့ကို ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈစာေစာင္ ၁၁၀ ေစာင္ေရ မွ်ေဝခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္။
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  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ၄ ႏွစ္ၾကာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (၂၀၁၆-၂၀၂၀)ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား  
အားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိသည့္ ရလဒ္အေျချပဳနည္းလမ္းျဖင့္ ေရးဆဲြေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ စီမံခ်က္၏ ေထာက္ပ့ံေပးမႈျဖင့္ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ယခုအခါ ပိုမို၍ထိေရာက္ပြင့္လင္းေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရ 
မည့္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ ဦးတည္လိုသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းေသာ အျမင္တစ္ရပ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါအျမင္ 
တြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသန စြမ္းေဆာင္ရည္အားေကာင္းေစေရးလည္း ပါဝင္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာက်ဦးတည္ခ်က္ 'အဖြဲ႕အစည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို အားေကာင္းေစျခင္း"

ရလဒ္ 'လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ကူညီေပးေသာ 

သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္မႈသည္ ထိေရာက္မႈရွိေစျခင္း"

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း-

  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖဲြ႕စည္းပံုတြင္ သုေတသနကို ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ေဆာင္ေသာ ဌာနတစ္ခုဖဲြ႕စည္းရန္
  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္တုိးျမႇင့္ရန္
  မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ေမာ္ကြန္းတိုက္ကို လိုအပ္သည့္အရာမ်ားပံ့ပုိးကာ ျပန္လည္အားေကာင္းေစရန္ 

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္အား အသက္ဝင္ေစမည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂၀၁၇-၂၀၂၀) ႏွင့္ အထူးစီမံခ်က္မ်ား၏ စီစဥ္တင္ဆက္မႈမ်ားကို 
စီမံခ်က္၏အေထာက္အပံႈျဖင့္ ေရးဆဲြၿပီးျဖစ္သည္။ လက္ငင္းအက်ဳိးရလဒ္ ၁၆ ခု၊ ရလဒ္ ၄၅ ခု ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္လိုက္ေသာ ၁၈၂ 
မ်ဳိးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္္အတူ ဤရလဒ္အေျချပဳအစီအစဥ္သည္ ပံုစံတူႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ 
ညိႇႏႈိင္းမႈပုံစံျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အား ေထာက္ကူေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္မိတ္ဖက္ျပဳျခင္းအတြက္ ခိုင္မာ 
ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးဖန္တီးေပးသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ အလွဴရွင္အခ်ိဳ႕ထံမွ ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၅ သန္း နီးပါး 
ခန္႔ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ကတိကဝတ္မ်ားရရွိၿပီးျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမႇင့္ျခင္းကို အာ႐ုံစိုက္သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ရလဒ္မ်ား သုေတသနနယ္ပယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ တိုးျမင့္လာသည္။

ေမာ္ကြန္းတုိက္ စာအုပ္စုေဆာင္းမႈ 
မ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းသည္။

ေခတ္မီေသာ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခုကို 
ရရွိဖြင့္လွစ္သည္္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သုေတသနႏွင့္ အသိ 
ပညာစီမံခန္႔ခဲြမႈ လက္စြဲစာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေရးသားျပဳစု 
ျခင္း

စုေဆာင္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ထိန္း 
သိမ္း ရန္အတြက္ မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း

စာၾကည့္တိုက္အား စာရြက္စာတမ္း 
စီမံခန္႔ခဲြမႈေဆာ့ဖ္ဝဲလ္တစ္ခု ပံ့ပုိးေပး 
ျခင္း

သုေတသနႏွင့္ စာလံုးႀကီးေရးသားျခင္း  နည္းကိရိယာ 
မ်ား (Capitalization tools)ကို ရယူျခင္း

ေမာ္ကြန္းတိုက္ စာအုပ္စုေဆာင္းမႈ
မ်ားျပန္လည္ထိမ္းသိမ္းျခင္းအတြက္ 
စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

အထူးစီစဥ္ထားေသာ သတင္းစာႏွင့္ 
မဂၢဇင္း လစဥ္ေၾကးမ်ားကို စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္း 
ေပးျခင္း 

စာၾကည့္တိုက္အား ေခတ္မီေသာ  
ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုး 
ေပးျခင္း

သုေတသနလက္စြဲစာအုပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ျခင္း
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ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇဂိုဗီးနား

ယခုအထိသင္ယူခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ အားေကာင္းေသာ အတူတကြပါဝင္လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု မရွိ 
မျဖစ္ လိုအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္းကို ဦးစီးဦးေဆာင္မႈျပဳၿပီး ကိုယ္ပိုင္ 
ျဖစ္ေစရမည္။ စီမံခ်က္၏အခန္းက႑မွာ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို တြဲဖက္ကူညီရန္သာျဖစ္သည္။

စီမံခ်က္အမည္ - အေရွ႕ေတာင္ဥေရာပ လႊတ္ေတာ္ေရးရာစီမံကိန္း

အခ်ိန္ကာလ - ၂၀၀၄-၂၀၀၈

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖဲြ႕ - ပါလီမန္စင္တာ (ကေနဒါ)

ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးသူ - ကေနဒါႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႕ (CIDA)

လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အထူးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ဟာဇဂိုနီးဗား (BiH) ၏ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသုေတသနဌာန ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ေရးတြင္ 
အေထာက္အကူေပးမႈ

မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား -

(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုကူညီေပးရန္ သုေတသနစင္တာ (RC)တစ္ခု ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာႀကီးၾကပ္မႈတြင္ ပါဝင္ 
ေသာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားကို အကူအညီေပးရန္အတြက္ BiH လႊတ္ေတာ္၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္

(၂) လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားကို ကူညီရာတြင္ သုေတသနဌာနတစ္ခုဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုအေၾကာင္း လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အသိျမင့္မားေစရန္

စီမံခ်က္မွပံ့ပိုးေပးေသာ အေထာက္အပံ့ -

၁။ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုိအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ - လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သုေတသနစြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္းကို 
ျဖည့္ဆည္းရမည့္ အေရးႀကီးကြက္လပ္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ယူၾကသည္။

၂။ ေရးဆဲြခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 

၃။ သုေတသနစင္တာအတြက္ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္္႔အပ္ျခင္း - လႊတ္ေတာ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးကို လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ 
ပါဝင္ေစလ်က္ စီမံခ်က္မွ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ကနဦးတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ RC လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခ်က္မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ 
ၿပီး စီမံခ်က္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္တြင္ ေနာက္ထပ္ေထာက္ပံ့သူမွ လက္လႊဲတာဝန္ယူခဲ့သည္။ အဆံုးသတ္ပန္းတုိင္မွာ လႊတ္ေတာ္္ 
တြင္ သင့္ေလ်ာ္ရာဘ႑ာေရးရင္းျမစ္မ်ား ရရွိလာပါက လႊတ္ေတာ္မွ လက္လႊဲတာဝန္ယူေရးျဖစ္သည္။

၄။ သုေတသနစင္တာအတြက္ သင္တန္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး - သုေတသနနည္းစနစ္မ်ားဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ RC မွ ပ့ံပုိးေပးမည့္ အထူးတဲြဖက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
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၅။ ေရာစပ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပံုမွန္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ ခ်ိန္ညိႇမႈ

၆။ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ RC ၏လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း တုိးျမႇင့္ျခင္း-  လူထုၾကားနာမႈမ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေကာ္မတီ၏စဥ္းစားခ်ိန္ဆသည့္ အဆင့္တိုင္း၌ အေသးစိတ္ သုေတသနအေထာက္ 
အပံ့ေပးျခင္းတြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုး၏ ဥပေဒ/ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒေကာ္မတီမွ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာ္မတီၾကားနာမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ၈ ၿမိဳ႕အႏွံ႔ က်င္းပ 
ခဲ့သည္။ ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ အေခ်ာသတ္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းမ်ားေရးသားျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ေထာက္ခံအၾကံျပဳျခင္း၊ ႏႈင္ိးယွဥ္သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာမႈအပါအဝင္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အေသးစိတ္ 
စာတမ္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ သုေတသနစင္တာသည္ ေကာ္မတီမ်ားအား သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာမႈကိုအေျခခံေသာ ေထာက္ပံ့မႈ 
ေပးခဲ့သည္။

ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာအေၾကာင္းအရာ - က်ား/မေရးရာ
က်ား/မေရးရာအေပၚ မတူညီေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားကို မည္သို႔သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
သုေတသီမ်ားမွ သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ သုေတသနစင္တာ၏မန္ေနဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမွ စီမံကိန္းေရးဆဲြပံု၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပံုႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔အား လမ္းၫႊန္မႈေပးခဲ့သည္။

ရလဒ္မ်ား -
RC ႏွင့္ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေသာ ဝန္ထမ္းအရည္အေသြးႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာသင္တန္းအဆင့္မ်ားက ရလဒ္မ်ားကို 
ထုတ္ေပးေၾကာင္း သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတိုးတက္လာသည့္အေရအတြက္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ေကာင္းစြာလက္ခံေသာ သုေတသနအစီရင္ခံစာမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားက သက္ေသျပေနသည္။

သင္ယူခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

ခိုင္မာျမင္သာေသာရလဒ္မ်ားက လက္ခံမႈ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈကို ေသခ်ာေစျခင္း
ပါတီအားလံုးမွ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သုေတသနစင္တာကို ဖဲြ႕စည္းတည္ 

ေထာင္ၿပီး၊ သင့္ေလ်ာ္လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း 
ျမင္သာေသာရလဒ္မ်ားအျဖစ္ သိျမင္ၾကသည္။  

သုေတသနဌာနမ်ား၏အလုပ္အတြက္ အားေကာင္းေသာစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္မ်ား အေရး 
ႀကီးသည္ - ဖဲြ႕စည္းပံုအသစ္ စတင္တည္ေထာင္ရာတြင္ အားေကာင္းေသာစီမံခန္႔ခဲြမႈ 

စနစ္မ်ား လိုအပ္သည္။ အားေကာင္းေသာစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ RC တြင္ 
သုေတသီေကာင္းတစ္ေယာက္သာမက မန္ေနဂ်ာေကာင္းတစ္ေယာက္ပါျဖစ္ေသာ ေခါင္း 

ေဆာင္တစ္ဦး လိုအပ္သည္။
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(ခ) လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး နည္းကိရိယာမ်ား 
(Needs Assessment Tools)

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း (DESK REVIEWS)

ရွိၿပီးသားေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း။

ဥပမာမ်ား - လႊတ္ေတာ္ေရးရာအလုပ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္၊ ယခင္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုေထာက္ပံ့မႈေပးေသာ 
အျခား စီမံခ်က္မ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္၊ 
လႊတ္ေတာ္၏အလုပ္မ်ားဆုိင္ရာ သတင္းေဖာ္ျပမႈ အစရွိသည္။

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ သီးျခားအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႕ေဆြးေႏြးျခင္းစသည့္ အျခားနည္း 
ကိရိယာမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အရင္းအျမစ္အကန္႔အသတ္ကို အက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်ရာတြင္ ကူညီ 
ႏုိင္သည္။

သီးသန္႔အစည္းအေဝးမ်ား
လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ဆုိးက်ဳိးမ်ား

တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းေသာဆက္သြယ္မႈ- အျခားနည္း 
လမ္းမ်ားႏွင့္ ရရွိရန္ခက္ခဲေသာ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း။

 စီစဥ္ရန္ခက္ခဲႏိုင္သည္။

 အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု 
ရန္အတြက္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေမးခြန္းလႊာမ်ား
အခ်ိန္တိုအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မ်ားမ်ားထံမွ အျမင္သေဘာထားမ်ားရရွိႏုိင္ရန္ အေကာင္း 
ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

မွတ္သားထားရမည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ -

  ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမစတင္ခင္ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း (ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္အဆင့္)
  စစ္တမ္းသည္ အလြန္ရွည္ၾကာျခင္းမျဖစ္ရ
  စစ္တမ္းကိုလက္ခံေျဖဆိုသင့္သည့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး (ပါတီအားလံုး)ကို 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
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  စစ္တမ္းမ်ားျပည့္စံုမႈရွိေစရန္ လႊတ္ေတာ္၏ အခရာျဖစ္သူ(မ်ား)ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပါ
  လိုအပ္ပါက တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုလိုက္စုစည္းၿပီး စစ္တမ္းျပည့္စံုေအာင္ေျဖဆိုရန္ ေထာက္ကူေပးပါ
  ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေျဖဆိုမႈမ်ားကို ဇယားဆြဲ၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားတြင္ထည့္ပါ
  ရလဒ္မ်ားထည့္သြင္းပါ

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ဆုိးက်ဳိးမ်ား

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကုိ ေထာက္ကူေသာ အရည္အေသြးျပ 
အခ်က္အလက္မ်ား

တုံ႔ျပန္ေျဖဆိုမႈမ်ားအား ေနာက္ဆက္တဲြ ေမးျမန္းျခင္း 
မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္္အလမ္းမရွိျခင္း

တုံ႔ျပန္ေျဖဆိုသူမ်ားျပားျခင္း ေမးခြန္းအေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း

ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္မထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားထံ ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္း

ေျဖဆိုသူအားလံုး ေရာေထြးပါဝင္ေျဖဆိုရန္ ခက္ခဲမႈရွိ 
ႏိုင္ျခင္း

မည္သူေျဖဆိုသည္ကို မသိျခင္း

ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႕ေဆြးေႏြးျခင္း (FOCUS GROUPS)
တူညီေသာ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူအနည္းငယ္စုစည္း၍ အတူတကြအင္တာဗ်ဴ းျပဳလုပ္သည္။ (ဥပမာ - လႊတ္္ေတာ္ေရးရာ သုေတသနဝန္ထမ္း)

ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ဆုိးက်ဳိးမ်ား

ေတြးေခၚ ပုံတူညီေသာ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ 
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာ - အမ်ဳ းိသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား၊ သုေတသန ဝန္ထမ္း။

အခ်ဳိ႕ပါဝင္သူမ်ားမွာ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးမည္ 
မဟုတ္ေပ။

လ်င္ျမန္ထိေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္ အခြင့္အလမ္း 
နည္းပါးသည္။

ေရာေႏွာဖဲြ႕စည္းထားသည့္နည္းလမ္း (semi-structured approach)အတြက္ 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္- ေဆြးေႏြးမႈ/အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ေနာက္ဆက္တဲြေမးျမန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္ေသျပျခင္းတို႔အတြက္ ပို၍ခက္ခဲ 
သည္။

အရည္အေသြးျပ အခ်က္အလက္ ႏွင့္ အေရအတြက္ျပ အခ်က္အလက္

အရည္အေသြးျပ အေရအတြက္ျပ

ေကာင္းက်ဳိးမ်ား

� ႏုိင္ငံေရး အေရးႀကီးေသာ လႊတ္ေတာ္နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ 
သည္

� သိမ္ေမြ႕ေသာကြဲျပားမႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည္။

� ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေကာင္းက်ဳိးမ်ား

� ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မ်ားမ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

� ပုဂၢလဓိ႒ာန္က်ေသာ၊ အရည္အေသြးျပအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ 
ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ အခ်က္အလက္ျဖစ္သည္။

� ရလဒ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ ပိုမိုေသခ်ာေစသည္။

ဆိုးက်ိဳးမ်ား

� ၾသဇာရွိသူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဘက္လိုက္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

� တုံ႔ျပန္ေျဖဆိုသူအေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ 

ဆိုးက်ိဳးမ်ား

� စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ တစ္ခုတည္းအေပၚ အားကုိး၍မရႏုိင္ေပ။

� ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္သာ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို အေထာက္ 
အကူျပဳျခင္းမွာ သိမ္ေမြ႕လြန္းၿပီး ႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွသည္။
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(ဂ)  သင္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းပံုစံ

သင္တန္းအမည္: 

သင္တန္းအမ်ဳိးအစား   သင္တန္း     နမူနာေလ့လာျခင္း    အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြလုပ္ျခင္း    ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

သင္တန္းတာဝန္

သင္တန္း
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

သင္တန္းနည္းနာ

(သင္တန္း၏ေယဘုယ်အေၾကာင္းအရာ၊ သင္တန္းသင္ၾကားပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေဖာ္ျပခ်က္၊ ဥပမာ- တီဗီ႐ႈိးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽမ္း 
က်င္သူမ်ားႏွင့္ စကားရည္လုပြဲ သို႔မဟုတ္ အလွည့္က်စားပဲြဝိုင္းမ်ားပံုစံျဖင့္ က်င္းပျခင္း - အနာဂတ္တြင္ တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ အလား 
တူ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ဤပံုစံအတိုင္းလုပ္ႏုိင္ရန္ စာေၾကာင္း ၂-၃ ေၾကာင္းေျပာၾကားရန္)

သင္တန္းသား/သူမ်ား

(အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းသားမ်ား မည္မွ်ကြၽမ္းဝင္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္အတို (မရွိပါ၊ အေျခခံ၊ အဆင့္ျမင့္)ႏွင့္ 
သူတို႔၏ကြၽမ္းက်င္မႈ(မ်ား) အဆင့္(မ်ား)

သင့္ေလ်ာ္ေသာသင္တန္းသား/သူ အေရအတြက္:                        #

ဦးတည္သင္တန္းသားမ်ား

  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား     လႊတ္ေတာ္ရုံးဝန္ထမ္းမ်ား     စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
  အျခား  ________________________________________________

ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္

သင္တန္းကူ/နည္းျပ
(သင္တန္းေပးမည့္အဖဲြ႕ ႏွင့္္ ၎တို႔၏အခန္းက႑မ်ား၊ တာဝန္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္)

သင္ေထာက္ကူ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား သင္တန္းတြင္း လိုအပ္္ခ်က္က ဘာလဲ? သင္တန္းခန္းမကို မည္သို႔ေနရာခ်ထားမည္လဲ?

  Flip chart ေဒါက္ႏွင့္ စာရြက္မ်ား
  White board 
  ပေရာဂ်က္တာႏွင့္ ပိတ္ကား
  ကြန္ပ်ဴတာ
  စကားေျပာစင္
 ပရင္တာ သို႔မဟုတ္ မိတၱဴကူးစက္
 ဘာသာျပန္ (တစ္ၿပိဳင္တည္းျပန္ဆိုျခင္း/ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုျပန္

     ဆိုျခင္း) 
 ပရင့္ထုတ္ထားေသာစာရြက္မ်ား (အစီအစဥ္၊ လက္ကမ္း 

စာေစာင္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ရွင္း 
လင္း တင္ျပခ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္)

 စာရြက္၊ ေဘာပင္ စသည္
 အျခား  _________________________________

  စာသင္ခန္းပံုစံ 
  U ပံုသ႑ာန္
  စားပြဲဝုိင္းမ်ား
  စက္ဝိုင္းပံုသ႑ာန္
  အျခား  _______________________

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။
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ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။

သင္တန္းဖဲြ႕စည္းပံု

က႑မ်ား၊ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လ်ာထားသည့္အခ်ိန္၊ က႑အား မည္သူက နည္းျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္။ တစ္ရက္လွ်င္ ၁ နာရီခဲြၾကာသည့္ က႑ 
၄ ခုထက္ပို၍ သင္ၾကားမည္မဟုတ္ေပ။

က႑တိုင္းသည္ အသံုးျပဳမည့္နည္းနာေဗဒကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ ဥပမာ- 'သင္တန္းဆရာ၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ၿပီးေနာက္ အေမးအေျဖက႑ပါမည္"၊ 'လက္ေတြ႕ 
ေလ့က်င့္ခန္း"၊ 'အုပ္စုငယ္ဖဲြ႕ေဆြးေႏြးျခင္း"၊ 'စကားဝိုင္းထိုင္ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း ေနာက္တြင္ အေမးအေျဖက႑ပါရွိမည္"

ပထမေန႔

အပိုင္း (က႑) / သင္႐ိုး  ________________________________ ၾကာခ်ိန္ _____________

ရည္ရြယ္ခ်က္

နည္းနာေဗဒ

သင္တန္းအကူ/နည္းျပ

လိုအပ္သည့္ သင္ေထာက္ကူ 
ပစၥည္း

အပိုင္း (က႑) / သင္႐ိုး  ________________________________ ၾကာခ်ိန္ _____________

ရည္ရြယ္ခ်က္

နည္းနာေဗဒ

သင္တန္းအကူ/နည္းျပ

လိုအပ္သည့္ သင္ေထာက္ကူ 
ပစၥည္း

အပိုင္း (က႑) / သင္႐ိုး  ________________________________ ၾကာခ်ိန္ _____________

ရည္ရြယ္ခ်က္

နည္းနာေဗဒ

သင္တန္းအကူ/နည္းျပ

လိုအပ္သည့္ သင္ေထာက္ကူ 
ပစၥည္း

အပိုင္း (က႑) / သင္႐ိုး  ________________________________ ၾကာခ်ိန္ _____________

ရည္ရြယ္ခ်က္

နည္းနာေဗဒ

သင္တန္းအကူ/နည္းျပ

လိုအပ္သည့္ သင္ေထာက္ကူ 
ပစၥည္း

သင္တန္းစုစုေပါင္းၾကာခ်ိန္ _____________
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(ဃ) အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ သုေတသနရင္းျမစ္မ်ား

စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕အစည္း - FAOLEX: ျမန္မာ
http://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/en/?iso3=MMR 

(ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕အစည္း) စားနပ္ရိကၡာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္ 
မ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရာ အခ်က္အလက္ဘဏ္။ 

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕အစည္း - FAOSTAT:
http://www.fao.org/faostat/en/#home 

FAOSTAT သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၄၅ ႏိုင္ငံေက်ာ္ႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ေပးၿပီး ၁၉၆၁ မွ အနီးစပ္ဆံုးရႏိုင္သည့္ႏွစ္မ်ားအထိ FAO ေဒသလိုက္အုပ္စုမ်ားအားလံုး ပါဝင္သည္။
ျမန္မာ: http://www.fao.org/faostat/en/#country/28 

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕အစည္း - ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ား
http://www.fao.org/publications/en/ 

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕အစည္းတြင္ အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ား။

ႏိုင္ငံတကာစားနပ္ရိကၡာမူဝါဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္း - ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားႏွင့္ နည္းကိရိယာ (နည္းလမ္း)မ်ား
http://www.ifpri.org/publications 

ဤအဖဲြ႕အစည္းသည္ ကမ ၻာအႏွံ႔ရွိအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး တခါတရံတြင္ မူရင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း 
ႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္းၿပီး အသံုးျပဳ၍ရေသာပံုစံသို႔ေျပာင္းရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ရလာေသာ အခ်က္အလက္အစု 
မ်ားသည္ ေဒသ(အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု)၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ကမ ၻာအဆင့္တို႔တြင္ မ်ားျပားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပ့ံပိုးေပး 
သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ရႏိုင္သည္- ပံုျပအခ်က္အလက္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္ 
စစ္တမ္းမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းအဆင့္စစ္တမ္းမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ)၊ လူမႈစာရင္းအင္းဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္း 
မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာၫႊန္ကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကမ ၻာလံုးဆုိင္ရာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈၫႊန္ကိန္း (Global Hunger Index) 
လည္း ပါဝင္သည္။

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။
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ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား

အာရွတိုက္ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းေရးစင္တာ - ျမန္မာ
https://aric.adb.org/myanmar/overview 
 
အသားတင္ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ (GDP)ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ 

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF) - ျမန္မာ
http://www.imf.org/external/country/mmr/ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(IMF)၏ သတင္းမ်ား။

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္္ရာအဖြဲ႔အစည္း (OECD) စာၾကည့္တိုက္
http://www.oecd-ilibrary.org/# 

ECD အီလက္ထေရာနစ္စာၾကည့္တိုက္သည္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖဲြ႕အစည္း (OECD) ၏ အြန္လိုင္း 
စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္ၿပီး  စာအုပ္မ်ား၊ စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ စာရင္းအင္းမ်ားပါဝင္ကာ၊ OECD ၏ သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာမႈႏွင့္္ အခ်က္အလက္မ်ားသို႔ 
သြားရာ တံခါးျဖစ္သည္။ OECD အီလက္ထေရာနစ္စာၾကည့္တုိက္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစြမ္းအင္အဖဲြ႕ (IEA)၊ ႏ်ဴကလီးယား 
စြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ (NEA)၊ OECD ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈစီမံကိန္း 
(Programme for International Student Assessment - PISA) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဖိုရမ္ (ITF) မွ 
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည္။

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း (OECD)
http://www.oecd.org/ 

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္း (OECD)၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာ ကမ ၻာအႏွံ႔ရွိလူမ်ား၏ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးတို႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ မူဝါဒမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ  http://www.oecd.org/countries/myanmar/ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္သစ္ဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ရယူႏိုင္သည္။ 

ကမ ၻာ့ဘဏ္ - အခ်က္အလက္ဘဏ္
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

ကမ ၻာ့ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးၫႊန္ကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကမ ၻာ့ဘဏ္၏အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းရာေနရာသို႔ လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳ 
ျခင္း။ ကမ ၻာ့ဘဏ္၏ ကမ ၻာ့ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးၫႊန္ကိန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၈ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံအုပ္စုေပါင္း ၁၈ အုပ္စုတုိ႔အတြက္ 
၁၉၆၀ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အခ်ိန္အတြဲဆက္မ်ားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးၫႊန္ကိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္အား တိုက္႐ိုက္လက္လွမ္းမီသည္။

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။
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ပညာေရး

UNESCO ဘန္ေကာက္ - အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ပညာေရးဌာန
http://bangkok.unesco.org/ 

က်န္းမာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ ကုလသမၼဂၢအဖြဲ႕အစည္း (UNESCO) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၁၉၅ ဦးႏွင့္ 
လက္ေထာက္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦးပါဝင္သည္။ 
http://en.unesco.org/countries/myanmar

ျမန္မာဘာသာအပါအဝင္ ဘာသာအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈကို ေအာက္ပါႏိုင္ငံမွ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ရွာေဖြႏိုင္သည္။ 
http://bangkok.unesco.org/publications

စြမ္းအင္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ (IEA)
https://www.iea.org/ 

IEA သည္ ကမ ၻာ့စြမ္းအင္႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္၊ IEA စြမ္းအင္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခမဲ့ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈ ၇၀ ခန္႔ကို 
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည္။

ျမန္မာ  https://www.iea.org/countries/non-membercountries/myanmar/  

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈၫႊန္ကိန္း
http://epi.yale.edu/ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈၫႊန္ကိန္း (EPI) သည္ လူသားက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဟူေသာ နယ္ပယ္ႏွစ္ခုရွိ ဦးစားေပးအဆင့္ျမင့္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျပႆနာမ်ားအေပၚ  နုိင္ငံမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္ကို အဆင့္သတ္မွတ္ေပးသည္။

ေရအရင္းအျမစ္အခ်က္အလက္
http://waterdata.iwmi.org/ 

ေရအရင္းအျမစ္အခ်က္အလက္ (WaterDate) ဆိုသည္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေရစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႕အစည္း၏ ေမာ္ကြန္းတိုက္အတြင္း 
တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားအားလံုးအား တစ္ေနရာတည္းမွ လက္လွမ္းမီမႈကိုေပးေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ေရစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ ေပါင္းစည္းထားေသာ အြန္လိုင္းေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။
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က်န္းမာေရး
ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးစာၾကည့္တိုက္
http://www.globalhealthlibrary.net/php/index.php 

AIM (AFRO), LILACS (AMRO/PAHO), IMEMR (EMRO), IMSEAR (SEARO), WPRIM (WPRO) တို႔အပါအဝင္ ေဒသအလိုက္ 
ေဆးဝါးကုသမႈၫႊန္ကိန္းမ်ားဆုိင္ရာ စာေပတို႔ကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ WHO ၏ အခ်က္အလက္ဘဏ္ျဖစ္သည္။

ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ဖလွယ္ျခင္း (IMHE) 
http://ghdx.healthdata.org/ 

က်န္းမာေရးမက္ထရစ္အဖဲြ႕အစည္းမွ စစ္တမ္းမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား၊ အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္မွ အကဲျဖတ္မႈမ်ား။

ျမန္္မာအခ်က္အလက္ http://ghdx.healthdata.org/geography/myanmar 

WHO မွ ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ
http://www.who.int/gho/en/ 

ကမ ၻာအႏွံ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာမႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီေစမည့္ WHO 
၏ အြန္လိုင္းေနရာ။ အဆိုပါလင့္ခ္သည္ အေရးႀကီးက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာမႈ 
မ်ားသာမက အခ်က္အလက္ဘဏ္ကို တိုက္႐ိုက္လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏုိင္ေစသည္။

လူဦးေရစာရင္းေကာက္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးစစ္တမ္း (USAID)
http://dhsprogram.com/Data/ 

DHS သည္ ဖံြ႕ျဖိဳးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္လူဦးေရႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ တိက်သည့္ ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။

ျမန္မာအခ်က္အလက္ http://dhsprogram.com/Where-We-Work/Country-Main.cfm?ctry_id=64&c=Myanmar 
&Country=Myanmar&cn=&r=4 

ကမ ၻာ့ဘဏ္ - က်န္းမာေရး၊ အာဟာရႏွင့္ လူဦးေရျပစာရင္း
http://datatopics.worldbank.org/health/ 

ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ အတြက္ က်န္းမာေရးထူးျခားၫႊန္ကိန္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီရန္ စီမံစုေဆာင္းထားသည္။ 

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။
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ကမ ၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း (WHO)
http://www.who.int/en/

ျမန္မာ  http://www.who.int/countries/mmr/en/ 

ကမ ၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းရင္းျမစ္ (IRIS)
http://apps.who.int/iris/ 

ကမ ၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕အစည္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းရင္းျမစ္ (IRIS) သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက 
ထုတ္ေဝခ့ဲေသာ WHO ၏ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝခ့ဲေသာ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဆုိင္ရာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အခမ့ဲအသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး တရားဝင္ဘာသာစကားေပါင္း ေျခာက္မ်ဳ းိျဖင့္ရွာေဖြႏိုင္သည္။

သမိုင္းဝင္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
ကမ ၻာ႔ဒီဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္ - ျမန္မာ
https://www.wdl.org/en/search/?countries=MM 

ပညာေရး၊ သိပၸံပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္း (UNESCO)၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖင့္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ 
စာၾကည့္တုိက္မွ စုစည္းေပးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွသမိုင္းဝင္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွဒီဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္
http://sea.lib.niu.edu/ 

ေျမာက္ပိုင္း အစ္လီႏိုက္တကၠသိုလ္မွက်င္းပေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေသာ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္ေသာအေၾကာင္း 
အရာမ်ားစြာပါဝင္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္စုစည္းမႈ http://sea.lib.niu.edu/Burma  

ႏိုင္ငံတကာသုေတသန
ဗဟိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန (CIA) - ကမာၻ႔အခ်က္အလက္စာအုပ္
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 

ကမ ၻာ့အခ်က္အလက္စာအုပ္မွ သမိုင္း၊ လူ၊ အစိုးရ၊ စီးပြားေရး၊ ပထဝီ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကိစၥ 
မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကမ ၻာ့ႏိုင္ငံ ၂၆၇ ႏိုင္ငံအတြက္ စီမံစုေဆာင္းထားသည္။ 

ျမန္မာ  https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bm.html 

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။
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တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား
အာရွတိုက္လူမ်ဳိးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္အဖြဲ႕အစည္း (AsianLII)

ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမမ်ားမွ အာရွတိုက္လူမ်ဳိးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အမႈအခင္းမ်ားကို အခမဲ့ရယူႏိုင္ရန္ စီမံစုေဆာင္း 
ထားသည္။ 

ျမန္မာ  http://www.asianlii.org/resources/239.html 

ကမ ၻာ့ဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္ဌာန (WorldLII)

ျမန္မာ့ဥပေဒဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ http://www.worldlii.org/mm/ 

ျမန္မာ့တရား႐ုံးႏွင့္ အမႈအခင္းဥပေဒ http://www.worldlii.org/catalog/57123.html  

ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) - Refworld

ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ http://www.refworld.org/category,LEGAL,,,MMR,,,0.html 

ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ား။

*ထိုထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈသည္ ျပင္ပရင္းျမစ္မ်ားမွ ဖန္တီးမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိရွလြယ္ႏုိင္သည္။ 

အလုပ္သမား
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း - NATLEX
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p_lang=en&p_country=MMR 

အလုပ္သမားမ်ား၊ လူမႈဖူလံုမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
(အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္း) အခ်က္အလက္ဘဏ္

စာရင္းအင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္
ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ (MIMU)
http://www.themimu.info/ 

ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္ (MIMU) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။
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ခြဲေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။ အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအ၀န္းရွိ က႑အသီးသီး၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ထိ 
(ဥပမာ- ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စသည္) ရရွိႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သတင္းအခ်က္အလက္ဘဏ္အျဖစ္ ထိန္း 
သိမ္းထားရွိပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း၊ အစီအမံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းက႑မ်ား၌ UN၊ NGO၊ အလွဴရွင္ႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအား အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေျမပံုမ်ား၊ database မ်ားႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 

စာရင္းအင္းဆိုင္ရာယူနက္စကိုအဖြဲ႕အစည္း
http://uis.unesco.org/ 

စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ ယူနက္စကိုအဖဲြ႕အစည္း (UIS)သည္ ပညာေရး၊ သိပၸံပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္ႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္ရေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ ESCAP (အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္)

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ား
http://www.unescap.org/publications 

အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ (ESCAP) သည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ 
၏ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလက္႐ုံးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုတ္ေဝမႈမ်ားတြင္ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ စာရင္းအင္းႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ 
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ လူမႈေရးစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဂ်ာနယ္တို႔ ပါဝင္သည္။

ကမ ၻာ့ဘဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးၫႊန္ကိန္းမ်ား
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ရွိ စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအၫႊန္ကိန္းမ်ားစြာအား လက္လွမ္းမီေစသည္။ 
၁၉၆၀ မွ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြက္ ၇၀၀ ထက္မကေသာ ၫႊန္ကိန္းမ်ားစြာႏွင့္ အခ်ိန္အလိုက္အခ်က္အလက္ကိုလည္း ရရွိႏိုင္သည္။ 
ကမ ၻာ့စာရင္းအင္းမ်ားအျပင္ WDI သည္ မိုက္ကရိုေဆာ့ဖ္၊ အိတ္ဇဲလ္ႏွင့္ အျခားစာရင္းအင္းေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား 
အသံုးျပဳႏုိင္ေစသည့္ အခ်က္အလက္ထုတ္ယူသည့္ နည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးသည္။

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီရင္ခံစာ
http://hdr.undp.org/en/data 

ျမန္မာ  http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MMR

လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီရင္ခံစာရံုး (HDRO) ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာ လူသားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဆင့္ျမင့္ေရးျဖစ္သည္။ HDRO 
သည္ ကမ ၻာလံုးဆုိင္ရာ လူသားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေၾကာင္းအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စာရင္းအင္းမ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည္။

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။
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(င) က်ား/မေရးရာထိခိုက္မခံေသာသုေတသနဆုိင္ရာ 
ျမန္မာဘာသာရင္းျမစ္မ်ား

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ (EQMM)
http://equalitymyanmar.org/book/archives/category/reference

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ(EQMM)သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးသင္
တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ အားေကာင္းေသာ ကြန္ရက္တစ္ခုတည္ေဆာက္ကာ၊ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ကပ္လ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ား 
တစ္ေလွ်ာက္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွစ္မ်ိဳးလံုးႏွင့္ရႏိုင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ပညာေပးစာေစာင္မ်ား၊ အသံပိုင္း/႐ုပ္ျမင္နည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခား႐ုပ္သံစံုရင္းျမစ္မ်ားစြာကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကြန္ရက္ (GEN) 
( http://www.genmyanmar.org/research_and_publications

GEN ၏ ထုတ္ေဝမႈမ်ားတြင္ စာတမ္းတိုမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ႏွင့္ ဥပေဒဘာသာျပန္ဆုိမႈမ်ားမွ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုထိ 
ပါဝင္သည္။ GEN မွ ထုတ္ေဝေသာ 'ကန္႔လန္႔ကာကို လွစ္ဟၾကည့္ျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာအုပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ား/မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈအျမင္ျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအေလ့အက်င့္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသထားသည္။ ဤစာအုပ္မတိုင္မီတြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအတြင္း က်ား/မေရးရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) ျပႆနာအေပၚ အာ႐ုံစိုက္အေလးေပးေသာ '႐ိုက္ကြင္းေနာက္ကြင္းမွ 
ကိစၥရပ္မ်ား" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သုေတသနစာေစာင္အားထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး GBV ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္္ GBV အားတိုက္ထုတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုပါ 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားသည္။  အျခားပံုႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အဆိုပါပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို GEN ၏ သုေတသနႏွင့္ ထုတ္ေဝမႈမ်ား 
စာမ်က္ႏွာတြင္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရႏိုင္ေပသည္။

ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန (MIMU) 
http://www.themimu.info/ 

ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန (MIMU) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။ အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအဝန္းရွိ က႑အသီးသီး၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ထိ 
(ဥပမာ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စသည္) ရရွိႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သတင္းအခ်က္အလက္ဘဏ္အျဖစ္ 
ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစီအမံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းက႑မ်ား၌ UN၊ NGO၊ အလွဴရွင္ႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအား 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေျမပံုမ်ား၊ database မ်ားႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳ 
ႏိုင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (AGIPP) 
https://www.agipp.org/ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (AGIPP) သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈ ပိုုမိုု 
တိုးျမင့္လာေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား၌လည္း 
က်ား၊ မေရးရာ ႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကိုု ပါဝင္ႏိုုင္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း ရည္ရြယ္ထားပါသည္။  

ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း(EMReF)
https://emref.org/mm/publications/social-impact-assessments

ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း (EMReF) သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၏စြမ္းေဆာင္မႈ 
ႏွင့္ အဓိကက်ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပ့့ံပိုးျခင္းအား 
ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိႏိုးၾကားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၌ ၎၏ 
အခန္းက႑ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းသဖြယ္ျဖစ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲဖန္တီးလ်က္ရွိရာ ယင္းစနစ္၌ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၊ ေလ့လာသံုးသပ္ 
ျခင္းႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ လူမႈမီဒီယာႏွင့္ စာတိုေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ Applications မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာ အီလက္ထရြန္နစ္ 
ဆက္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လူထုထံသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းဟူ၍ လုပ္ငန္းသံုးရပ္ပါဝင္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ 
EMReF သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ က်ား-မ ေရးရာ၊ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ 
ေတာ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး၊ လူမႈေရးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအကဲျဖတ္တိုင္းတာမႈမ်ား စသည္တို႔ 
တြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

OXFAM
https://policy-practice.oxfam.org.uk publications/a-case-for-gender- responsive-budgeting-in-myanmar- 603484

Oxfam သည္ ၎၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ႏွင့္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးအေျချပဳနည္းလမ္း 
ကို အသံုးျပဳသည္။ လူသားအားလံုးသည္ သင့္ေလ်ာ္ရာအလုပ္ႏွင့္ ဝင္ေငြလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 
ကဲ့သို႔ေသာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လူတုိင္းတြင္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏ ေဘးမွလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိၿပီး လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဘဝမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သင့္ေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ 
ထားသည္။ ၎တို႔၏ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္အတြက္ OXFAM မွေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္း၊ စည္း႐ံုး 
လႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ သုေတသနအေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာ ေရြးခ်ယ္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (TAF) 
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/05/MM-Gender-Paper_MM.pdf

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (TAF) သည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းခိုင္မာေစျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး 
အခြင့္အေရးမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ 
ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာရွတုိက္ရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏုိင္ငံ၌ အေျခခ်လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ က်ား/မ တန္းတူ 
ညီမွ်မႈ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ေသာ သ႐ုပ္ခဲြေလ့လာမႈအပါအဝင္ အစီရင္ခံစာမ်ားစြာကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ 
ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။



67  ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား- နည္းကိရိယာမ်ား(Tools)ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား

Care Myanmar
http://www.caremyanmar.org/wp-content/uploads/2014/10/Gender-Analysis-Report-_Final.pdf

CARE သည္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ဴိးသမီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး၊ ေရ 
သန္႔ရွင္းေရး၊ HIV/AIDS ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
(စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အေလ့အက်င့္မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ေထာက္ပံ့ေရး အပါအဝင္) စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းလုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔အပါအဝင္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရးကို ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍လုပ္ကိုင္ခဲ့ 
သည္။ ၎၏ ဝက္ဆိုဒ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးလိင္အလုပ္သမားမ်ား၏ က်ား/မေရးရာ သ႐ုပ္ခဲြေလ့ 
လာမႈတစ္ခုအပါအဝင္ အစီရင္ခံစာမ်ားစြာအား ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏုိင္သည္။

ဖန္တီးအိမ္ (Creative Home)
https://www.phanteeeain-myanmar.org/publication/ 

ဖန္တီးအိမ္ (PTE) အဖြဲ႕ကို ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးသူ ပညာေပးျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၂၀၀၉ 
ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတို႔ကို အားေကာင္းေစျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားအၾကား က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဤစာတမ္းကို ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ ကေနဒါ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ၊ အိုတဝါ၊ ကေနဒါမွ ေထာက္ပ့ံေငြ 
အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။





ဤစာအုပ္ကို ကေနဒါႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကမ ၻာ့ေရးရာအဖဲြ႕ (GAC)ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ (IDRC) တို႔ထံမွ 
ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စီစဥ္ေရးဆဲြျခင္းျဖစ္သည္။




