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တကျးဇူးတင်လွှာ

ဤစစ်တမ်း အောင်မမင်စွာ အောင်ရွက်နိုင်အရး အေါင်းအောင်မှုအေးေဲ့ကကသည့် လွှတ် 
အတာ်နှစ်ရေ်မှ ဥက္ကဋ္ဌများ မြစ်ကကအသာ မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ် နာယကနှင့် 
မေည်သူ့လွှတ်အတာ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီေွန်မမတ်နှင့် ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမန်းဝင်း 
ေိုင်သန်းတို့ေား များစွာ အကျးဇူးတင်ရှိေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်များ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရးေိုင်ရာ အေါင်းစေ်ညှိနှိုင်းအရးေြွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ 
ဦးေွန်းေွန်းဟိန် နှင့် ေြွဲ့ဝင်များေားလုံး၊ လွှတ်အတာ်အကာ်မရှင်ေြွဲ့ဝင်များ မြစ် 
ကကအသာ ဦးတင်အောင်ေျ ိုနှင့် အေါ်အေးအေးမူ တို့ကိုလည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် 
လမ်းညွှန်မေသအေးေဲ့မှုများေတွက် လှိုက်လှဲစွာ အကျးဇူးတင်ရှိေါသည်။ 

ေို့ေမေင် စစ်တမ်းေတွက် ေစီေစဉ်အရးေွဲစဉ်နှင့် အောင်ရွက်စဉ်ကာလများ 
ေတွင်း ေေျနိ်အေး၍ ကူညီေံ့ေိုးေဲ့မှုများ၊ ေကကံဉာဏ်များေတွက် မေည်အောင်စု 
လွှတ်အတာ်ရုံး ညွှန်ကကားအရးမှူးေျုေ် ဦးအကျာ်စိုး၊ ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်ရုံး ညွှန်ကကား 
အရးမှူးေျုေ် ဦးလွင်ဦးနှင့် မေည်သူ့လွှတ်အတာ်ရုံးညွှန်ကကားအရးမှူးေျုေ် ဦးတင်ဝင်း 
အောင်တို့ေေါေဝင် လွှတ်အတာ်ရုံးသုံးရုံးမှ ေကကီးတမ်းေရာရှိကကီးများကိုလည်း 
ေလွန်ေင် အကျးဇူးတင်ရှိေါသည်။ ေိုမျှသာမက မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ်ရုံး 
ေုတိယ ညွှန်ကကားအရးမှူးေျုေ် ဦးအဇာ်ဟိန်း၊ ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်ရုံး ေုတိယညွှန် 
ကကားအရးမှူးေျုေ် အေါ်သီတာေွန်း၊ မေည်သူ့လွှတ်အတာ်ရုံး ေုတိယညွှန်ကကားအရးမှူး 
ေျုေ် အေါ်နန့်အေးအေးကကည်တို့ကိုလည်း စဉ်ေက်မမေတ် ေံ့ေိုးကူညီမှုများ အေးေဲ့ကက 
မေင်းေတွက် အကျးဇူးတင်ရှိေါသည်။  

ဤေစီရင်ေံစာမူကကမ်းကို ြတ်ရှု၍ စဉ်းစားသုံးသေ်ကာ ေမေုသအောအောင်အသာ 
မှတ်ေျက်များအေးေဲ့ကကသည့် ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ် အေါ်စူဇန်နာ 
လှလှစိုးနှင့် ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်ရုံး ေုတိယညွှန်ကကားအရးမှူးေျုေ် အေါ်သီတာေွန်း 
တို့ကို ေေူးေင် အကျးဇူးတင်ရှိေါသည်။  

စစ်တမ်းေေင့်ေားလုံးတွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်းလုေ်ငန်းေြွဲ့ဝင် 
လွှတ်အတာ်ဝန်ေမ်းများက ေစစေရာရာ ကူညီေံ့ေိုးအေးေဲ့ကကေါသည်။ ၎င်းတို့၏ 
ကူညီေံ့ေိုးမှုများ မေါရှိေဲနှင့် ဤစစ်တမ်းကို အောင်မမင်စွာ အောင်ရွက်ရန် မြစ်နိုင် 
မည် မဟုတ်ေါ။ 

ေားလုံးေဲတွင် ေေူးအကျးဇူးတင်ရမည့်သူများမှာ မေည်သူ့လွှတ်အတာ်နှင့် ေမျ ိုး 
သားလွှတ်အတာ်မှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေင် မြစ်ေါသည်။ စစ်တမ်း 
အကာက်ယူစဉ်ေတွင်း ေေျနိ်အေးကာ ေသိေညာဗဟုသုတများကို မျှအဝအေးေဲ့ကက 
ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လိုလားေက်သန်စွာ ေါဝင်ကူညီအေးေဲ့ 
မှုများအကကာင့် ေုတိယေကကိမ် လွှတ်အတာ်သက်တမ်းေတွင်း လွှတ်အတာ်၏ စွမ်း 
အောင်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ေဲ့ဖေီ မြစ်ေါသည်။ 

အနာက်ေုံးေအနမြင့် ဤစစ်တမ်းေတွက် ဦးအောင်လမ်းညွှန်အေးေဲ့ကကအသာ 
ေြွဲ့အေါင်းအောင်များ မြစ်ကကသည့် Ms. Meg Munn နှင့် Ms. Mary C. Murphy၊ 
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မှုများ မေုလုေ်နိုင်အောင်၊ စစ်တမ်းအမးေွန်းလွှာကို မေုစု၍ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များ မြည့်စွက်နိုင်အောင် ေံ့ေိုးကူညီအေးေဲ့ကကအသာ စစ်တမ်းေြွဲ့ဝင်များနှင့်  UNDP/ 
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အတိုတကာက်စကားလုံးြျား
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  ေုတိယညွှန်ကကားအရးမှူးေျုေ်

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations
  ကုလသမဂ္ဂစားနေ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ေျ ိုးအရးေြွဲ့

IPU  Inter-Parliamentary Union 
  နိုင်ငံတကာေါလီမန်များေြွဲ့

ICT  Information and Communications Technologies 
  သတင်းေေျက်ေလက်နှင့် ေက်သွယ်အရးနည်းေညာ

IDEA  International Democracy and Electoral Assistance 

MP  Member of Parliament 
  လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်

UNDP  United Nations Development Programme 
  ကုလသမဂ္ဂြွံ့ဖြိုးမှုေစီေစဉ်

ToR  Terms of Reference 
  တာဝန်နှင့်လုေ်ေိုင်ေွင့်များ
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အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ် 
ဤေစီရင်ေံစာတွင် ေုတိယေကကိမ်မမန်မာလွှတ်အတာ်ရှိ မေည်အောင်စုေေင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေေန်းကဏ္ဍ၊ 
လုေ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ကျင့်သုံးအောင်ရွက်မှုများေအကကာင်း သက်အသေအောက်ေေား ေအမေေံသည့် အတွ့ရှိေျက်များကို တင်မေ 
ေားေါသည်။ ဤေစီရင်ေံစာမှာ (က) ၂၀၁၈ ေုနှစ်၊ ေီဇင်ောလေတွင်းက လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၆၃ ဦး (အရွးအကာက်ေံ 
ကိုယ်စားလှယ် ၁၃%) နှင့် မေုလုေ်ေဲ့အသာ အတွ့ေုံအမးမမန်းမှုများ၊ ဦးတည်ေုေ်စုအေွးအနွးမေင်း (FGDs) များ နှင့်  (ေ) ၂၀၁၉ ေုနှစ်၊ 
ဇွန်လတွင် မေုလုေ်ေဲ့အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၃၉၄ ဦး (အရွးအကာက်ေံကိုယ်စားလှယ် ၇၉%1) ေံ အမးေွန်းလွှာများအေးေို့၍ 
စစ်တမ်းအကာက်ယူမေင်းများ၏ ရလေ်ေင် မြစ်ေါသည်။ ေစီရင်ေံစာ၏ ရည်ရွယ်ေျက်မှာ မေည်အောင်စုေေင့် လွှတ်အတာ်များ၏ 
မဟာဗျူဟာ ဦးတည်ေျက်နှင့် ေြွဲ့ေစည်းေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရးလုေ်ငန်းစဉ်များေျမှတ်ရာတွင် လွှတ်အတာ်အေါင်းအောင်ေိုင်းမှ 
ေသုံးမေုနိုင်မည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေံမှ ေေျက်ေလက်၊ ေအောက်ေေားများကို တင်မေအေးရန် မြစ်ေါသည်။ 
ဤေေျက်ေလက်များကို ေသုံးမေုမေင်းမြင့် လွှတ်အတာ်ရုံးေြွဲ့များသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လိုေေ်ေျက်များကို 
မြည့်ေည်း ေံ့ေိုးအေးနိုင်မည့် ဝန်အောင်မှုများ၊ သတင်းေေျက်ေလက်များနှင့် ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရးတို့ေတွက် 
မေင်ေင်အေးမေင်း၊ အေါင်းစေ်ညှိနှိုင်းအေးမေင်း၊ အရွးေျယ်အောင်ရွက်အေးမေင်းတို့တွင် ေအောက်ေကူရနိုင်ေါသည်။ ဤေစီရင်ေံစာတွင် 
၂၀၁၅ ေုနှစ်၌ ကုလသမဂ္ဂြွံ့ဖြိုးမှုေစီေစဉ် (UNDP) နှင့် နိုင်ငံတကာေါလီမန်များေြွဲ့ (IPU) မှ အကာက်ယူေဲ့အသာ ေေမ 
ေကကိမ်လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်းမှ ေေျက်ေလက်များကိုလည်း ေည့်သွင်းအြာ်မေေားေါသည်။ ေေမေကကိမ်နှင့် 
ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေေန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ မည်သို့ တိုးတက်အမောင်းလဲလာသည်ကို သက်အသ 
ေအောက်ေေားေအနမြင့် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်ေတွက် မြစ်ေါသည်။

1 စစ်တမ်းအမးေွန်းလွှာမှာ ကိုယ်စားလှယ်ေားလုံးေတွက် မြစ်ေါသည်။ မေန်လည်ရရှိသည့် အမြကကားလွှာများတွင် မည်သူမည်ဝါ၏ အမြကကားလွှာဟူ၍ ေွဲမေား 
သတ်မှတ်နိုင်မေင်းမရှိအသာ်လည်း တေ်မအတာ်သားလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမြကကားလွှာများ မေါဝင်အကကာင်း ေွဲမေားသိရှိနိုင်ေါသည်။ 

၂၀၁၉ ေုနှစ်၊ အြအြာ်ဝါရီလတွင် မေုလုေ်အသာ ေုတိယေကကိမ်အမမာက်လွှတ်အတာ်များ၏ နှစ်ေတ်လည်ေေမ်း 
ေနားသို့ နိုင်ငံအတာ်သမ္မတ၊ ေုတိယသမ္မတ၊ နိုင်ငံအတာ်ေတိုင်ေင်ေံေုဂ္ဂိုလ် နှင့် လွှတ်အတာ်ဥက္ကဋ္ဌတို့ တက် 
အရာက်လာစဉ်

ဓာတ်ေုံ (၁)

ေရင်းေမမစ် - ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်
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မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ်၏ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုေ်ငန်းတာဝန်များကို အကျပေန်စွာ ေမ်း 
အောင်မှုတို့သည် မမန်မာနိုင်ငံတွင် ေိအရာက်မှုရှိအသာ ေီမိုကအရစီစနစ် တည်အောက်အရးကို ေအောက်ေကူမေုလျက်ရှိေါသည်။ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များတွင် ေီမိုကအရစီစနစ် ေိုင်မာေားအကာင်းအရး၊ ေမျ ိုးသားမေန်လည်သင့်မမတ်အရးတို့တွင် ေါဝင်ကူညီ 
လိုစိတ်နှင့် မဲေန္ဒနယ်အမမမှ မေည်သူများ၏ ေအရးကိစ္စများကို အမြရှင်းအေးလိုစိတ်တို့ မေင်းမေမှုေား ၎င်းတို့၏ အမောစကားများ 
ေရ သိရှိရေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေများေမေားက ဥေအေမေုအရးေား ၎င်းတို့၏ ေအရးကကီးေုံးတာဝန်ေမြစ် 
သတ်မှတ်ကကအသာ်လည်း ၎င်းတို့သည် ကိုယ်စားမေုအရးတာဝန်ကုိ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရးနှင့် ဥေအေမေုအရးတို့ေက် ေိုမို 
ေိအရာက်စွာ ေမ်းအောင်နိုင်သည်ဟု ေံစားကကရေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ၎င်းတို့တွင် ဥေအေေိုင်ရာ ေအတွ့ 
ေကကုံနှင့် ေသိေညာများမရှိလျှင် ဥေအေမေုအရးတာဝန်ကို ေမ်းအောင်ရာ၌ ေေက်ေေဲရှိသည်ဟု ယူေကကေါသည်။ သို့အသာ် 
နိုင်ငံတကာေအတွ့ေကကုံများေရ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေအနမြင့် ၎င်းတို့အကာ်မတီများမှ ကိုင်တွယ်ရသည့် သက်ေိုင်ရာ 
မူဝါေနယ်ေယ်တွင် ေေူးမေုကျွမ်းကျင်အောင် မေုလုေ်မေင်းမြင့် ဥေအေေိုင်ရာ ေေင့်မမင့်ေညာများ နားလည်တတ်ကျွမ်းမှုရှိရန် 
မလိုေေ်ေဲ ဥေအေမေုအရးနှင့် အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရးတို့တွင် အကာင်းစွာ စွမ်းအောင်နိုင်အကကာင်း အတွ့ရှိရေါသည်။ ေီမိုကအရစီစနစ် 
တစ်ေု၏ မဏ္ဍိုင်များကကား တစ်ေုနှင့်တစ်ေု မြည့်စွက်အောက်မအေးအနမှုများကို ေိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နားလည်သိရှိမေင်းကလည်း 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေေန်းကဏ္ဍများေားလုံးကို ေမ်းအောင်နိုင်ရန် ေအောက်ေကူမေုမည် မြစ်ေါသည်။ 

ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်သည် ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်မှ ေျအေးေဲ့အသာ ေုတ်မမစ်နှင့် စွမ်းအောင်အောင်မမင်မှုများအေါ်တွင် 
ေအမေမေုကာ လွှတ်အတာ်လုေ်ငန်းစဉ်များနှင့် ကျင့်သုံးမှုများသည်လည်း ေေင့်ေင့် အမောင်းလဲတိုးတက်လာေဲ့ေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ေစည်းေအဝးတွင် အမးမမန်းအသာ အမးေွန်းများ (ေေူးသမြင့် မဲေန္ဒနယ်အမမမှ မေဿနာများကို အမြရှင်းအေးရန် အမးမမန်း အသာ 
အမးေွန်းများ)၏ရလေ်များေအေါ် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေမေုသအောအောင်အသာ ေမမင်များ ရှိကကေါသည်။ သို့အသာ် 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် များ ေဓိက အမးမမန်းအသာအမးေွန်းများသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၏ မူဝါေေေိုမေုေျက်များေတွက် 
ေစိုးရ၏ ေံ့ေိုးကူညီမှုရရှိအရး သို့မဟုတ် မဲေန္ဒရှင်နယ်အမမမှ လိုေေ်ေျက်တစ်ေုကို မြည့်ေည်းနိုင်အရးေတွက် မြစ်ေါသည်။ ယင်း 
သည် မေည်အောင်စုေေင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ ေမျ ိုးသား မူဝါေများနှင့် ေစိုးရ၏ လုေ်အောင်ေျက်တို့ကို အစာင့် 
ကကည့်ေိန်းညှိနိုင်သည့် လုေ်ေိုင်ေွင့်များေားလုံးကို ေမေည့်ေဝ ေသုံးမမေုရာ အရာက်ေါသည်။ ေို့မေင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များသည် တစ်ေါတစ်ရံ လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် ေစိုးရမှ အမြကကားအသာ ေအမြများကို စိတ်အကျနေ်မှု မရှိသည်များလည်း 
ရှိေါသည်။ ေေျ ို ့အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် ယေုေက်ေို၍ သက်ဝင်လှုေ်ရှား တက်ကက 
အသာ မငင်းေုံအေွးအနွးမှုများ ရှိရန် လိုေေ်သည်ဟု ေိုေါသည်။

ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်တွင် အကာ်မတီများသည် ေို၍ တက်ကကလာကကဖေီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မဲေန္ဒနယ်အမမ 
ေလုေ်များကို ေုံမှန်အောင်ရွက်မှုများ ေိုမိုများမေားလာေါသည်။ ကကားနာမှုများ မေုလုေ်မေင်း၊ ကွင်းေင်းအလ့လာမေင်း၊ ဝန်ကကီးဌာန 
များနှင့် ေက်သွယ်အောင်ရွက်မေင်း စသည်တို့တွင် ေိုမိုေိအရာက်စွာ အောင်ရွက်လာနိုင်မှုများအကကာင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
တွင် လက်ေုေ်လက်ကိုင်မေနိုင်အသာ ရလေ်များနှင့် အောင်မမင်မှုများ ရှိအနကကေါသည်။ သို့အသာ် မေဿနာများကို တင်မေလာမှသာ 
တုံ့မေန်အောင်ရွက်ကကသည့် အရးရာအကာ်မတ2ီ ေေျ ို ့ ရှိအနေဲမြစ်ဖေီး ၎င်းတို့၏ လုေ်ေိုင်ေွင့်များကို ေမေည့်ေဝ ေသုံးမေုနိုင်မေင်းမရှိေဲ 
တိုင်ကကားစာများနှင့် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ နစ်နာေုံးရှုံးမှုများကို တုံ့မေန်အမြရှင်းအေးမေင်းများကိုသာ ေဓိကေား လုေ်အောင်အန 
ကကေါသည်။ သို့အသာ် ေေျ ို ့အကာ်မတီများမှာမူ အကာ်မတီအလ့လာစိစစ်မှုဟု အေါ်သည့် လုေ်ငန်းစဉ်မြင့် ၎င်းတို့ Term of reference 
(ToR) ေတွင်းရှိ ကိစ္စရေ်များကို ေအသးစိတ်အလ့လာမှုများ မေုလုေ်အနကကေါသည်။ လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် အကာ်မတီမှ 
ေစီရင်ေံစာများ တင်မေမေင်းသည် စနစ်တကျ မမြစ်အသးေါ။ အကာ်မတီများသည် နှစ်ေတ်လည် ေစီရင်ေံစာများကို အရးသားမေုစု 
ကကေါသည်။ သို့အသာ် အကာ်မတီေများေမေားသည် မူဝါေေိုင်ရာ ကိစ္စရေ်များေအေါ် အလ့လာစိစစ်မှုများေား ေစီရင်ေံတင်မေမေင်း 
မရှိကကအသးေါ။ အရးရာအကာ်မတီများေားလုံးကကား ေအတွ့ေကကုံြလှယ်မှုများ မေုလုေ်သင့်ေါသည်။ သို့မှသာ ေိအရာက်အသာ 
လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာ ကျင့်သုံးလုေ်အောင်မှုများကို အလ့လာသင်ယူကာ ေံယူကျင့်သုံးနိုင်ကကမည်မြစ်ေါသည်။ အကာ်မတီ၏ Terms of 
Reference ကို မေင်ေင်မေင်းများလည်း မြစ်လာနိုင်ေါသည်။ 

2 မေည်သူ့လွှတ်အတာ်နှင့် ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ် နှစ်ေုစလုံးတွင် ေဖမဲတမ်းအကာ်မတီ အလးေု ရှိေါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဥေအေကကမ်း အကာ်မတီ၊ မေည်သူ့အငွစာရင်း 
အကာ်မတီ၊ လွှတ်အတာ်ေေွင့်ေအရးအကာ်မတီနှင့် ေစိုးရ၏ ောမေံေျက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ေံေျက်များ စိစစ်အရး အကာ်မတီတို့ မြစ်ေါသည်။ ေိုလွှတ်အတာ် 
များတွင် စီးေွားအရး၊ တိုင်းရင်းသားအရးရာ၊ ေဏ္ဍာအရး၊ လူမှုအရး၊ နိုင်ငံမေားအရးနှင့် နိုင်ငံေတွက် ေအရးကကီးသည့် ေမေားအသာကိစ္စရေ်များကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်းရန် 
အရးရာအကာ်မတီများကိုလည်း ြွဲ့စည်း ေားေါသည်။ အရးရာ အကာ်မတီများကို ငါးနှစ်သက်တမ်းရှိသည့် လွှတ်အတာ်တစ်ေု၏ သက်တမ်းေစတွင် ြွဲ့စည်းဖေီး သက်တမ်း 
တစ်အလျှာက်လုံး တာဝန်ေမ်းအောင်ေါသည်။ ေို့မေင် သီးမေားကိစ္စရေ်များေတွက် ေေျနိ်ကာလေကန့်ေသတ်မြင့် ြွဲ့စည်းအသာ အရးရာအကာ်မတီများလည်း ရှိေါ 
သည်။ ဥေမာ ြွဲ့စည်းေုံေအမေေံဥေအေ (၂၀၁၈) မေင်ေင်အရး ေူးအေါင်းအကာ်မတီမြစ်ဖေီး ၂၀၁၉ ေုနှစ်၊ အြအြါ်ဝါရီလတွင် ြွဲ့စည်းေဲ့ေါသည်။ 
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အေသန္တရေေင့်တွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မေည်သူများ၏ လိုေေ်ေျက်များနှင့် မဲေန္ဒရှင်တစ်ဦးေျင်းစီ၏ တင်မေမှု 
များကို ေားကကိုးမာန်တက် တုံ့မေန်အမြရှင်းအေးအနကကေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေားသည် မေဿနာများကို 
၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အမြရှင်းကကေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲေန္ဒနယ်အမမမေဿနာများကို အမြရှင်းရန် ကကိုးေမ်းသည့် 
နည်းလမ်းများ၊ ဖမို့နယ် စီမံကိန်းအရးေွဲအရး လုေ်ငန်းစဉ်ေေါေဝင် ဖမို့နယ်ေုေ်ေျုေ်အရးလုေ်ငန်းစဉ်များတွင် ေါဝင်အောင်ရွက်သည့် 
ေတိုင်းေတာများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူကကေဲ ၎င်းတို့နှင့် ၎င်းတို့ဖမို့နယ်ရှိ ဖမို့နယ်ေုေ်ေျုေ်အရးမှူး၊ ဖမို့နယ်မှ ေမေားေစိုးရ 
ေရာရှိများနှင့် ေက်ေံအရးေအေါ် မူတည်၍ ကွဲမေားမေားနားေါသည်။ မေည်အောင်စုေေင့်တွင် လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ 
လုေ်ေိုင်ေွင့်များကို ေသုံးမေု၍ ေိုမိုအကာင်းမွန်အသာ ကဏ္ဍေလိုက်မူဝါေများနှင့် ဥေအေေိုင်ရာမူဝါေများမှ တစ်ေင့် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူ 
များကို ကိုယ်စားမေုရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ လိုေေ်ေျက်များကို ကိုင်တွယ်အောင်ရွက်အေးရန် ကကိုးေမ်းသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
ေအရေတွက်မှာ နည်းေါးအနအသးအသာ်လည်း တမြည်းမြည်း တိုးေွားလာလျက် ရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေအနမြင့ ်
လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးနှင့် အကာ်မတီများတွင် ေအရးကကီးအသာ စနစ်တစ်ေုလုံးနှင့် သက်ေိုင်သည့် နိုင်ငံေေင့်မေဿနာများကို 
သတ်မှတ်အြာ်ေုတ်၍ ကိုင်တွယ်အမြရှင်းမေင်းမြင့် ၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများေတွက် ေိုမိုအကာင်းမွန်အသာရလေ်များကို 
အောင်ကကဉ်းအေးနိုင်ကကေါသည်။ ေိုသို့ အောင်ရွက်နိုင်အစရန်ေတွက် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များတွင် အေသန္တရေစိုးရများနှင့် 
အသာ်လည်းအကာင်း၊ ေီမိုကအရစီစနစ်၏ ေမေားမဏ္ဍိုင်များနှင့်အသာ်လည်းအကာင်း ေက်စေ်အနသည့် ၎င်းတို့၏ ေေန်းကဏ္ဍများ၊ 
မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ လိုေေ်ေျက်များကို ကိုယ်စားမေုနိုင်မည့်၊ တွန်းေားအေး အေွးအနွးတင်မေနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှင်းရှင်း 
လင်းလင်း နားလည်သိရှိြို့ လိုေေ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝး၊ အကာ်မတီေိုင်ရာ လုေ်ေုံးလုေ်နည်းများနှင့် ကျင့်သုံးမှု 
များတွင် ေအမောင်းေလဲများ မေုလုေ်ေားဖေီးမြစ်ေါသည်။ ေိုေအမောင်းေလဲများသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် 
၎င်းတို့မဲေန္ဒရှင်များ၏ လိုေေ်ေျက်များနှင့်စေ်လျဉ်းအသာ မူဝါေနှင့် ဥေအေများ အရးေွဲရာတွင် သက်အသေအောက်ေေား ေအမေေံ 
အသာ တင်မေေျက်များကို တိုးတက်ေကကံမေု အေွးအနွးနိုင်ရန် ေအောက်ေကူမေုေါသည်။ 

မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ်ဝင်းေတွင်းရှိ အကာ်မတီေအောင်များ ဓာတ်ေုံ (၂)

ေရင်းေမမစ် - ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်
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လွှတ်အတာ်မေက္ခေိန်ကို စတင်ေသုံးမေုလာမေင်းအကကာင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားမေုအရးတာဝန်များကို 
ေိုမိုေိအရာက်စွာ ေစီေစဉ်အရးေွဲအောင်ရွက်နိုင်လာေါသည်။ သို့အသာ် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် လက်အတွ့လုေ်ငန်း 
အောင်ရွက်မှုများတွင် စိန်အေါ်မှုများရှိအနေဲမြစ်ေါသည်။ မဲေန္ဒနယ်အမမနှင့်စေ်လျဉ်းအသာ ယုံကကည်ကိုးစားနိုင်သည့် ေေျက်ေလက် 
များ ရရှိနိုင်မှု မရှိမေင်းသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေားေတွက် ေေက်ေေဲ မြစ်အနေါသည်။ အနာက်ေုံးရ သတင်း 
ေေျက်ေလက်များ ေအသးစိတ်မရရှိေဲနှင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေအနမြင့် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများေားလုံး၏ လိုေေ်ေျက် 
များကို ေတိေကျအြာ်ေုတ်သိရှိနိုင်ရန်နှင့် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ ေကျ ိုးစီးေွားကို ကိုယ်စားမေုနိုင်ရန် ေက်ေဲသည်ဟု ေိုကကေါ 
သည်။ မေည်သူများသည် ေီမိုကအရစီစနစ်ေတွင်းရှိ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေေန်းကဏ္ဍနှင့် လုေ်ငန်းတာဝန်များ၊ ေမေား 
အသာ မဏ္ဍိုင်များ၏ ေေန်းကဏ္ဍနှင့်လုေ်ငန်းတာဝန်များကို သိရှိနားလည်မှု မရှိမေင်းကလည်း ေေက်ေေဲတစ်ေုမြစ်အကကာင်း 
ကိုယ်စားလှယ်များက မှတ်ေျက်မေုကကေါသည်။ လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာဥေအေများတွင် မဲေန္ဒနယ်အမမလုေ်ငန်းများေတွက် စရိတ်များ 
အောက်ေံ့အေးမေင်းနှင့် စေ်လျဉ်း၍ မေဋ္ဌာန်းေားေျက်များေါရှိအသာ်မငားလည်း လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မဲေန္ဒနယ်အမမသို့ 
သွားအရာက်ရန်နှင့် မဲေန္ဒနယ်အမမေတွင်း လှည့်လည်သွားလာရန် ေရီးစရိတ်များေတွက် ေေက်ေေဲများ ရှိအကကာင်းလည်း အမောမေ 
ကကေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ၎င်းတို့၏တာဝန်များကို ေိအရာက်စွာေမ်းအောင်ရန် ေမျ ိုးမျ ိုးအသာေရင်းေမမစ်များမှ ေိုမို 
မေည့်စုံ၍ ေအသးစိတ်အသာ သတင်းေေျက်ေလက်များ လိုေေ်အကကာင်းလည်း အမောကကေါသည်။ ေိုလိုေေ်ေျက်ကို လုေ်ေုံး 
လုေ်နည်း ေိုင်းေိုင်ရာ ေန်းသစ်တီေွင်မှုများ၊ သတင်းေေျက်ေလက်နှင့် ေက်သွယ်အရး နည်းေညာ (ICT) ြွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် 
အောင်ရွက်မေင်း၊ သုအတသနဝန်အောင်မှုနှင့် အကာ်မတီဝန်ေမ်းများမှ ေိုမိုမေည့်စုံအကာင်းမွန်သည့် ေအကကာင်းေရာေလိုက် 
စာတမ်းတိုများ တိုးမမှင့်မေုစုအေးမေင်း၊ လွှတ်အတာ်၏ ေစိုးရနှင့် အသာ်လည်းအကာင်း၊ ေစိုးရ မဟုတ်အသာ ေြွဲ့ေစည်းများနှင့်အသာ် 
လည်းအကာင်း ေက်သွယ်ေူးအေါင်းအောင်ရွက်မှုများ ေိုမိုေားအကာင်းအောင်မေုလုေ်မေင်း နည်းလမ်းများမြင့် မြည့်ေည်း အောင်ရွက် 
အေးသင့်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်သည် ၂၀၁၁ ေုနှစ်ကမှသာ နိုင်ငံေတွက် မေုမေင်အမောင်းလဲမှုများ လုေ်အောင်ေဲ့မေင်းမြစ်သည့်ေတွက် 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့၏ လုေ်ငန်းတာဝန်များေားလုံးကို ေမေည့်ေဝ နားလည်သိရှိရန်နှင့် ေိုတာဝန်များ 
ေမ်းအောင်ရန်ေတွက် လိုေေ်အသာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို သင်ယူေည်းေူးနိုင်ရန် ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရး ေံ့ေိုး 
ကူညီမှုများကို ေက်လက်လိုေေ်အနဦးမည်မြစ်သလို လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း ေေိုေါ ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုး 
တိုးတက်အရးေစီေစဉ်များ ကျင်းေသင့်သည့် ေေျနိ်နှင့် ၎င်းတို့ောသာ သီးမေားအလ့လာသင်ယူနိုင်ရန် ေအရးကကီးေုံကိုလည်း တညီ 
တညွတ်တည်း အမောကကားေဲ့ကကေါသည်။ 

အန့စဉ် အနေိုင်စားအသာက်အရးေတွက် စီစဉ်ရမေင်းအကကာင့် ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်များကို ေမ်းအောင်ရာတွင် ေေက်ေေဲများ 
ကကုံအတွ့ကကရသည်ဟု ေိုေါသည်။ ၎င်းတို့က တည်းေိုအနေိုင်အရးနှင့် ေိမ်ရာကိစ္စများေတွက် စိတ်ေူေန်ရမေင်း နှင့် အနေိုင်မှုစရိတ်နှင့် 
သွားလာမှုကုန်ကျစရိတ်များ ေေက်ေေဲရှိအနအကကာင်းကိုလည်း ေုတ်အြာ်အမောကကားကကေါသည်။ ေိုေေျက်များသည် ကိုယ်စားလှယ် 
များ၏ မိသားစုေဝနှင့် စီေွားအရးကိစ္စရေ်များေအေါ် ကကီးစွာအသာ သက်အရာက်မှုရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေအန 
မြင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေမြစ် ၎င်းတို့၏ေေန်းကဏ္ဍကို ေက်လက်ေမ်းရွက်နိုင်မည့်၊ ေေူးမေုကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိလာ 
အောင် အလ့လာေည်းေူးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ရရှိအစရန် ေေက်ေါကိစ္စရေ်များကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ 
ရှာအြွအေးရန် ေအရးကကီးမည် မြစ်ေါသည်။ 

၂၀၁၉ ေုနှစ်၊ နိုဝင်ောလ ၂၁ ရက်အန့တွင် လွှတ်အတာ်များ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရးေိုင်ရာ အေါင်းစေ်ညှိနှိုင်းအောင်ရွက်အရးေြွဲ့က မမန်မာ 
လွှတ်အတာ်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၂ ကို လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေားလုံးေံ တင်မေေဲ့ေါသည်။ စစ်တမ်းအမးေွန်းလွှာ 
ကို အမြေိုအေးအသာ၊ အတွ့ေုံအမးမမန်းေဲ့အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေကကံမေုေျက်များအေါ်တွင် ေအမေေံမေုစုေားသည့် 
ဤေစီရင်ေံစာတွင် ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ၎င်းတို့၏တာဝန်များ ေမ်းအောင်နိုင်အောင် 
ေံ့ေိုးအေးရန်နှင့် ေိုသို့ ေံ့ေိုးအေးမေင်းမြင့် မမန်မာနိုင်ငံ၏ ေီမိုကအရစီစနစ် ေိုင်မာရင့်သန်လာအစအရး လုေ်ငန်းစဉ်ကို ေိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ 
ေအလးအေးအောင်ရွက်နိုင်အစရန် မမန်မာလွှတ်အတာ်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွင် အောက်ေါလုေ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားအေးအောင်ရွက် 
ရန် ေကကံမေုေါသည် - 
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တရှ့လုပ်ငန်းစဉ်ြျား မြန်ြာလွှတ်တတာ်ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၂ - ဦးစားတပးလုပ်ငန်းြျား

တရးရာတကာ်ြတီြျား၏ ကျင့်သုံးြှုြျားအား 
တညီတညွတ်တည်းမြစ်တစမခင်း 

၁-၅။ ဘတ်ဂျက်စိစစ်မခင်းနှင့် တစာင့်ကကည့်ထိန်းညှိမခင်း လုပ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် 
လွှတ်တတာ်က ပိုြိုထိတရာက်စွာ တဆာင်ရွက်နိုင်တရးအတွက် စီြံတဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၁-၆။ ဥပတဒကကြ်းြတရးဆွဲြီ တိုင်ပင်တဆွးတနွးမခင်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဥပတဒကကြ်း 
တင်သွင်းတရး တဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဥပတဒမပုဖပီးတနာက် မပန်လည် 
ဆန်းစစ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို ထိတရာက်စွာ တဆာင်ရွက်နိုင်တရးအတွက် 
စီြံတဆာင်ရွက်ရန်၊

၂-၄။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားသည် ြဲဆန္ဒရှင်မပည်သူြျား၏ အခက်အခဲ၊ 
လိုအပ်ချက်၊ လိုလားချက်ြျားကို အချနိ်ြီ သိရှိ တဆာင်ရွက်နိုင်တရးအတွက် 
တကာင်းြွန်သည့် အစီအြံြျားထားရှိ တဆာင်ရွက်ရန်၊

လွှတ်တတာ်၏ လုပ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် လုပ်ငန်း 
လည်ပတ်ြှုြျားအတွက် လွှတ်တတာ် ကိုယ်စား 
လှယ်ြျားက အကကံဉာဏ်ြျား တပးအပ်နိုင်ြည့် 
အစီအြံြျား ထားရှိတဆာင်ရွက်မခင်း၊

၁-၂။ လွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးတဆာင်ရွက်တနြှုြျားနှင့် ဥပတဒမပုတရး လုပ်ငန်း 
စဉ်ြျားကို ထိတရာက်အားတကာင်းလာတစရန် မပန်လည်သုံးသပ်ဖပီး ပိုြို 
တကာင်းြွန်တသာ ဥပတဒ၊ နည်းဥပတဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့် ပံ့ပိုးြှုြျား 
ချြှတ်ကျင့်သုံးတရး စီြံတဆာင်ရွက်ရန်၊

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအတွက် 
အသုံးဝင်ြည့် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးြှု 
အစီအစဉ်ြျားကို တရွးချယ်ကာ လွှတ်တတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်ြျား အဆင်တမပြည့် 
အချနိ်ြျားတွင် လိုအပ်သလို မပင်ဆင်ညှိနှိုင်း 
တဆာင်ရွက်တပးမခင်း

၂-၂။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ ြူလတာဝန်ြျားကို ပိုြို ထိတရာက်ြှု 
ရှိတစရန်နှင့် မပည်သူြျားကို ဦးတဆာင်ြှုတပးနိုင်ရန်အတွက် 
အတထာက်အကူတပးမခင်းကို တိုးမြှင့် တဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၂-၅။ ဥပတဒမပုမခင်း၊ တစာင့်ကကည့်ထိန်းညှိမခင်း၊ ကိုယ်စားမပုမခင်းြျားနှင့် ပတ်သက် 
ဖပီး နိုင်ငံတကာလွှတ်တတာ်ြျားြှ အတကာင်းဆုံး အတလ့အကျင့်ြျားကို ပိုြို 
တလ့လာနိုင်တရးအတွက် စီြံတဆာင်ရွက်ရန်၊

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ တနထိုင်ြှု 
အတမခအတနြျား တိုးတက်တကာင်းြွန် 
လာတစရန် တဆာင်ရွက်တပးမခင်း 

၂-၉။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ြျားကို ထိတရာက်စွာ တဆာင်ရွက်နိုင်တရး 
အတွက် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် အတဆာင်အတယာင်ဆိုင်ရာဥပတဒကို 
တရးဆွဲမပဋ္ဌာန်းနိုင်တရး တဆာင်ရွက်ရန်၊

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအတွက် 
သတင်းအအချက်အလက် ဝန်တဆာင်ြှုြျား 
တိုးတက်တကာင်းြွန်လာတအာင် 
တဆာင်ရွက်တပးမခင်း၊ 

၃-၇။ လွှတ်တတာ်ဝန်ထြ်းြျား၏ သုတတသနဝန်တဆာင်ြှုနှင့် သတင်းအချက်အလက် 
စီြံခန့်ခွဲြှု နည်းပညာအရည်အတသွး မြှင့်တင်တရးအစီအစဉ်ြျား စီစဉ် 
တဆာင်ရွက်သွားရန်၊

ပညာရပ်နယ်ပယ်အလိုက် တလ့လာနိုင်တစရန် 
ကူညီပံ့ပိုးြှုတပးမခင်းနှင့် ြိြိဘာသာ တလ့လာ 
သင်ယူနိုင်တအာင် စီစဉ်တဆာင်ရွက်တပးမခင်း၊ 

၃-၆။ လွှတ်တတာ်ဝန်ထြ်းြျား၏ စွြ်းတဆာင်ရည်မြှင့်တင်တပးရန် ပညာရပ်နယ်ပယ် 
အလိုက် မပည်တွင်းမပည်ပ ပညာရှင်ြျား၊ အြွဲ့အစည်းြျားမြင့် အရည်အတသွး 
မြှင့်တင်သည့် အစီအစဉ်ြျားကို ထိတရာက်စွာစီြံတဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၄-၈။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် ဝန်ထြ်းြျား၏ စွြ်းတဆာင်ရည် 
မြှင့်တင်တပးရာတွင် လွှတ်တတာ်သင်ကကားတရး ဗဟိုဌာနက ထိတရာက်စွာ 
တဆာင်ရွက်နိုင်တရးအတွက် လွှတ်တတာ်သင်ကကားတရးဗဟိုဌာန 
ြွံ့ဖြိုးတရးဗျူဟာတစ်ရပ် တရးဆွဲအတကာင်အထည်တြာ်ရန် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ အခန်း 
ကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ြျားကို အြျားမပည်သူ 
သိရှိတစရန် လွှတ်တတာ်ြှ လူထုနှင့် 
ထိတတွ့ဆက်သွယ်ပညာတပးြှုြျား ပိုြို 
အားတကာင်းတအာင် တဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

၄-၁။ လွှတ်တတာ်နှင့် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်း 
တာဝန်ြျားကို မပည်သူြျား ပိုြိုသိရှိလာတစတရးအတွက် လွှတ်တတာ် သတင်း 
အချက်အလက်ြျားကို ကျယ်မပန့်စွာ မြန့်တဝနိုင်တရးနှင့် မပည်သူ့အသံကို 
ပိုြိုနားတထာင်နိုင်တစရန် မပည်သူ့ဆက်ဆံတရး လုပ်ငန်းြျားကို တိုးချဲ့ 
တဆာင်ရွက်ရန်၊

ဒီြိုကတရစီစနစ်တစ်ခု၏ အာဏာခွဲတဝကျင့်သုံး 
မခင်းကို နက်နက်နဲနဲ နားလည်သိရှိတအာင် 
တဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

၄-၇။ လွှတ်တတာ်အချင်းချင်းတသာ်လည်းတကာင်း၊ လွှတ်တတာ် မပင်ပအြွဲ့အစည်း 
ြျားနှင့်တသာ်လည်းတကာင်း၊ အမခားပါဝင် ပတ်သက်သူြျားနှင့် တသာ် 
လည်းတကာင်း ကျယ်မပန့်စွာ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ြှုြျား ပါဝင်သည့် 
လွှတ်တတာ်ဆက်သွယ်တရးစနစ် ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖပီး တရရှည်တည်တံ့တစတရး 
အတွက် ဆက်သွယ်တရး ဗျူဟာတစ်ရပ်ကို တရးဆွဲအတကာင်အထည်တြာ်ရန်၊
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၁။ နိဒါန်း
ေီမိုကအရစီေသွင်ကူးအမောင်းမှုတိုင်းတွင် ေြွဲ့ေစည်းသစ်များ 
ကို တည်အောင်ရုံသာမက အတွးအေါ်ေုံများ အမောင်းလဲ၍ ကျင့်သုံး 
မှု ေသစ်များကိုေါ ေိုင်မာအောင် လုေ်အောင်ရန် လိုေေ်ေါသည်။ 
ေမေားလွှတ်အတာ်များနှင့်မတူေဲ မမန်မာလွှတ်အတာ်ရှိ ကိုယ်စား 
လှယ်များသည် ေီမိုကအရစီစနစ်များနှင့် စေ်လျဉ်းသည့် ေအတွ့ 
ေကကုံများ နည်းေါးဖေီး ရည်ညွှန်းေသုံးမေုနိုင်မည့် institutional 
memory ဟုအေါ်သည့် လွှတ်အတာ်တွင်း ေစဉ်ေေက်လက်ေင့် 
ကမ်းလာအသာ ေအတွ့ေကကုံဗဟုသုတများလည်း နည်းေါးအန 
ေါသည်။ သို့အသာ် ယေုေေါလွှတ်အတာ်တွင်းတွင် ေို institu-
tional memory ကို တစ်စေက်တစ်စ စုအောင်းလာနိုင်ဖေီ 
မြစ်ဖေီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များတွင် မမန်မာ့လူအောင် 
ေြွဲ့ေစည်းေတွင်းရှိ မိမိတို့၏လွှတ်အတာ်နှင့် လွှတ်အတာ်၏ 
ေေန်းကဏ္ဍကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကကားစိတ်များ မြစ်အေါ်လာအောင် 
လည်း ေအောက်ေကူမေုေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်များသည် ဥေအေမေုအရး၊ အစာင့်ကကည့်ေိန်းအကျာင်း 
အရးနှင့် ကိုယ်စားမေုအရးေေါေဝင် ေအရးကကီးအသာ လုေ်ငန်း 
တာဝန်ေေျ ို ့ကို ေမ်းအောင်ရေါသည်။ ေေိုေါ လုေ်ငန်းတာဝန် 
များသည် ေြွဲ့ေစည်း၏ တရားဝင်နှင့် ေလွတ်သအော 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှတစ်ေင့် နိုင်ငံအရးေမူေကျင့်များ 
ကိုလည်း ေုံအြာ်အေးေါသည်။ ေြွဲ့ေစည်းတစ်ေု၏ေအစာေိုင်း 
ကာလတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကျင့်သုံးမှုများ စတင် 
ေအမေတည် ြွံ့ဖြိုးလာဖေီးအနာက် ေမမစ်တွယ်ေိုင်မာလာကာ 
ကကာရှည်တည်တံ့ေိုင်ဖမဲအနမည့် ယဉ်အကျးမှုလက္ခဏာများ အေါ် 
ေွန်းလာအစဖေီး လုေ်ငန်းအောင်ရွက်ေုံနည်းလမ်းများကိုလည်း 
မေဋ္ဌာန်းအေးေါသည်။ ေါလီမန်ေီမိုကအရစီစနစ်၏ လှိုင်းတံေိုးများ 
ကကား ရုန်းကန်လှုေ်ရှားကကရအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များနှင့် လွှတ်အတာ်ေြဲွ့ေစည်းတစ်ရေ်လံုးသည် သင်ယူအလ့လာ 
မှုများကို ေစဉ်ေဖမဲ မေုလုေ်အနြို့ လိုေါသည်။ ေိုလွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ လိုေေ်သည့် ကူညီေံ့ေိုးမှုများနှင့် ေိုေံ့ေိုးမှု 
များကို အေးေေ်အနသည့် ေတိုင်းေတာတို့ကို အလ့လာသိရှိနိုင် 
သည့် နည်းလမ်းတစ်ေုမှာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် 
၎င်းတို့၏ ေေန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို မည်သို့ ေမ်းအောင် 
အနကကအကကာင်း ေုံမှန် ေန်းစစ်အလ့လာအနမေင်းေင် မြစ်ေါသည်။ 

ေုတိယေကကိမ် မမန်မာလွှတ်အတာ်သည် ၂၀၁၆ ေုနှစ် အြအြါ် 
ဝါရီလတွင် စတင်ေဲ့ဖေီး ၂၀၂၁ အြအြါ်ဝါရီလတွင် သက်တမ်း 
ကုန်ေုံးမည်မြစ်သည်။ ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်သည် ေေမ 
ေကကိမ်လွှတ်အတာ်၏ စွမ်းအောင်အောင်မမင်ေဲ့မှုများေအေါ် 
ေအမေမေုကာ လွှတ်အတာ်ေြွဲ့ေစည်း၏ လုေ်ငန်းလည်ေတ် 
အောင်ရွက်မှုနှင့် လွှတ်အတာ်လုေ်ငန်းစဉ်များ၊ ကျင့်သုံးမှုများ 
သည်လည်း ေေင့်ေင့် အမောင်းလဲတိုးတက်လျက်ရှိအနသည် 
မှာ ေင်ရှားေါသည်။ ဥေမာ အကာ်မတီများသည် ေို၍တက်ကက 
လာဖေီး မဲေန္ဒနယ်အမမေိုင်ရာ လုေ်ငန်းများကိုလည်း ေုံမှန် 
လုေ်အောင်လာကကေါသည်။ ဤသည်ကိုကကည့်လျှင် လွှတ်အတာ် 

ေြွဲ့ေစည်းသည် လိုက်အလျာညီအေွ လိုက်ေါအမောင်းလဲနိုင် 
စွမ်းရှိအကကာင်း လက်အတွ့မေသအနမေင်းမြစ်ဖေီး လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များက ၎င်းတို့၏ လုေ်ငန်းများကို ကျင့်သုံးအောင်ရွက် 
ေုံ ေအလ့ေေများကို လိုေေ်သလို ေိန်းညှိ မေင်ေင်အောင်ရွက် 
နိုင်ေဲ့ေုံများကိုလည်း အတွ့မမင်ရေါသည်။ ေို့မေင် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေီမိုကအရစီကျင့်စဉ်များကို ေျ ိုးအောင် 
ကျင့်သုံးရာတွင် ေတားေေီးများနှင့် ေေက်ေေဲများကကုံအတွ့ 
ေဲ့ရသည့် သက်အသသာဓက ေေျ ို ့ကိုလည်း အတွ့ရေါသည်။ 
မေည်သူ့အရးရာ မူဝါေများ ေားအကာင်းအစအရးနှင့် ေိုမိုေရည် 
ေအသွးမမင့်မားအသာ ဥေအေများမေုနိုင်အရးေတွက် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များက လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးများကို ေိုမို 
ေိအရာက်မှုရှိအောင် မည်သို့ကျင်းေနိုင်မည်၊ လွှတ်အတာ်အကာ် 
မတီများ၏ လုေ်ငန်းများကို လွယ်ကူေိအရာက်ဖေီး စနစ်တကျ 
မြစ်အစရန် မည်သို့ လုေ်အောင်နိုင်မည်ဟူသည့် ေကကံဉာဏ် 
များကို အေးေဲ့ကကေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေများ 
ေမေား ရင်ေိုင်ကကရသည့် စိန်အေါ်မှုများေဲတွင် လွှတ်အတာ် 
လုေ်ငန်းများနှင့် မဲေန္ဒနယ်အမမေိုင်ရာ လုေ်ငန်းများကို ဟန်ေျက် 
ညီအောင် ေိန်းညှိရမေင်းနှင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 
ေမြစ် တာဝန်ေမ်းအောင်ရမေင်းအကကာင့် ေုဂ္ဂိုလ်အရးနှင့်မိသားစု 
ေဝေအေါ် သက်အရာက်မှုတို့ ေါဝင်ေါသည်။ 

ကျွန်ြတို့နိုင်ငံြှာ လွှတ်တတာ်ဟာ ဒီြိုကတရစီကို 
မပုစုပျ ိုးတထာင်တပးတနတဲ့ ပျ ိုးခင်းတစ်ခုလို့ 
ရှုမြင်သင့်ပါတယ် 

အေါ်အောင်ေန်းစုကကည် 

ဤေစီရင်ေံစာ၏ ရည်ရွယ်ေျက်မှာ ေုတိယေကကိမ် မမန်မာ 
လွှတ်အတာ်ရှိ မမန်မာနိုင်ငံေီမိုကအရစီစနစ်ေတွင်းမှ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေေန်းကဏ္ဍ၊ တာဝန်များနှင့် ကျင့်သုံးမှု 
များကို နားလည်သိရှိနိုင်မည့် သက်အသေအောက်ေေားများ 
ရရှိအစမေင်းမြင့် လွှတ်အတာ်များေတွက် မဟာဗျူဟာ ဦးတည် 
ေျက်နှင့် ေြွဲ့ေစည်းေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုေ်ငန်းစဉ်များ 
ကို ေားအကာင်းအောင် လုေ်အောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ေါသည်။ 
အတွ့ရှိေျက်များသည် လွှတ်အတာ်ရုံးေြွဲ့ေတွက်လည်း ေြဲွ့ 
ေစည်းေုိင်ရာစွမ်းရည် မမင့်မားတုိးတက်အစအရး၊ ဝန်အောင်မှု 
များ၊ ေံ့ေိုးကူညီမှုများနှင့် ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု 
ေေွင့်ေလမ်းများကို ေံ့ေိုးအောင်ရွက်အေးနိုင်အရးေတွက် ဦး 
တည်အောင်ရွက်ရမည့် လမ်းအကကာင်းကို ရရှိအစနိုင်ေါသည်။ 
မမန်မာလွှတ်အတာ်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၉-၂၀၂၂ ၏ ရည် 
ရွယ်ေျက် များသည် သင့်အလျာ်ညီညွတ်မှုရှိအကကာင်း ေတည်မေု 
အေးနိုင်ေဲ့ဖေီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုေ်ငန်းစွမ်း 
အောင်ရည်များ တိုးတက်အစအရးေတွက် ဦးစားအေးအောင်ရွက် 
ရမည့် လုေ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ရာတွင်လည်း ေအောက်ေကူ 
မေုနိုင်ေါသည်။ 
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ဤစစ်တမ်းသည် ၂၀၁၅ ေုနှစ်က ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်တွင် 
အောင်ရွက်ေဲ့အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ စစ်တမ်း၏ 
အနာက်ေက်တွဲမြစ်ေါသည်။ ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်စတင် 
ေျနိ်မှ ေစမေု၍ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် လွှတ် 
အတာ်ေိုင်ရာလုေ်ငန်းများ မိတ်ေက်တင်မေအေွးအနွးမေင်းနှင့် 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် စဉ်ေက်မမေတ် အောင် 
ရွက်အေးလာေဲ့အသာ ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုေစီ 
ေစဉ်များကို ေေမေကကိမ်စစ်တမ်းမှ အတွ့ရှိေျက်များကိေုအမေေံ 
၍ ေီဇိုင်း အရးေွဲေဲ့ေါသည်။ စဉ်ေက်မမေတ် မြစ်အစအရးေတွက် 
ေုတိယေကကိမ်စစ်တမ်းကိုလည်း ေေမေကကိမ်က စစ်တမ်းေြွဲ့ 
အေါင်းအောင်နှစ်ဦးမြစ်အသာ (UNDP/IPU လွှတ်အတာ် ေား 
အကာင်းေိုင်မာအရးေစီေစဉ်မှ) မစ္စမက်မန်းနှင့် မစ္စအမရီမာြီ 
တို့က ဦးအောင်၍ တူညီအသာ စစ်တမ်းေြွဲ့ဝင်များကိုသာ 
ေသုံးမေုကာ အောင်ရွက်ေဲ့ေါသည်။ 

စစ်တမ်းေြွဲ့ကို လွှတ်အတာ်များ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရးေိုင်ရာ 
အေါင်းစေ်ညှိနှိုင်းအောင်ရွက်အရးေြွဲ့က လမ်းညွှန်မှုအေးေဲ့ဖေီး 
စစ်တမ်းအကာက်ယူမည့် နယ်ေယ်၊ ေသုံးမေုမည့် နည်းစနစ်နှင့် 
အမးေွန်းများကို ေတည်မေုအေးေဲ့ေါသည်။ စစ်တမ်းေြွဲ့သည် 
၂၀၁၈ ေုနှစ် ေီဇင်ောလေတွင်း ကိုးရက်ကကာ စစ်တမ်းအကာက် 
ယူရာတွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အေါင်း ၆၃ ဦး3 ကို တစ်ဦး 
ေျင်း စီအသာ်လည်းအကာင်း၊ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် အလးဦး 
ေေိေါဝင်သည့် ေြွဲ့များေမြစ်လည်းအကာင်း အတွ့ေုံအမးမမန်း 
ေဲ့ေါသည်။ အမးေွန်းလွှာမြင့် စစ်တမ်းအကာက်ယူမှုကို ၂၀၁၉ ေုနှစ်၊ 
ဇွန်လတွင် နှစ်ေတ်ကကာ ေေျနိ်ယူ၍ မေည်သူ့လွှတ်အတာ်နှင့် 
ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်အကာ်မတီဌာနများမှ တေင့် အမးေွန်းလွှာ 
များ အေးေို့၍ အကာက်ယူေဲ့ေါသည်။ အမးေွန်းလွှာကို စုစုအေါင်း 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၃၆၀4(၇၂%)က အမြေိုအေးေဲ့ေါသည်။ 

စစ်တမ်းအကာက်ယူ မှု ေေိုင်းနှစ်ေိုင်းစလုံးတွင် လွှတ်အတာ်ရုံး 
သုံးရုံးမှ ဝန်ေမ်းများေါဝင်အသာ Working Group က ကူညီ 
ေံ့ေိုးအေးေဲ့ေါသည်။ စစ်တမ်းများကို စဉ်ေက်မမေတ်အကာက်ယူ 
သွားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ လွှတ်အတာ်ရုံးများက လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေနာဂတ်လိုေေ်ေျက်များကို သိရှိရန် 
စစ်တမ်းအကာက်ယူမေင်း၊ ေေျက်ေလက်များကို အလ့လာေန်း 
စစ်မေင်းနှင့် ေစီရင်ေံမေင်းများတို့ အောင်ရွက်ရာတွင် ကူညီေံ့ေိုး 
အေးရန် Working Group ကို ြွဲ့စည်း၍ အလ့ကျင့် သင်ကကားအေး 
မေင်းမြစ်ေါသည်။ 

စစ်တမ်းတွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေံမှ ရရှိအသာ 
ေေျက်ေလက်များမြင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 
ေအတွ့ေကကုံများကို ေအသးစိတ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ေဲ့သလို 
ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်မှ ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်သို့ေေင့် 
ေင့် အမောင်းလဲတိုးတက်လာေုံကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်နိုင်ေဲ့ေါ 
သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လွှတ်အတာ်ေများေမေားတွင် ေီမို 
ကအရစီ ဥေအေမေုေြွဲ့များေတွက် သတ်မှတ်ေားအသာစံနှုန်း 
(benchmark)များနှင့်နှိုင်းယှဉ်၍ တိုးတက်မှုများကို အလ့လာ 
ေန်းစစ်မေင်းမြင့် လွှတ်အတာ်အေါင်းအောင်များေအနမြင့် 
ေအမောင်းေလဲကို ဦးအောင်ေားအေးရန်နှင့် မဟာဗျူဟာ 
စီမံကိန်းတွင် ဦးစားအေးလုေ်ငန်းများေမြစ် ေည့်သွင်းအောင် 
ရွက်ရမည့်ေအရးကကီးအသာ ကိစ္စရေ်များကိုလည်း အြာ်ေုတ် 
သိရှိနိုင်ရန် ေအောက်ေကူ မြစ်အစေါသည်။5 ေို့ေတွက် 
အကကာင့် ဤေစီရင်ေံစာတွင် နိုင်ငံတကာ ေသိေမှတ်မေု 
ေီမိုကအရစီနည်းကျ ေရည်ေေျင်း သတ်မှတ်ေျက်များနှင့်ေတူ 
လွှတ်အတာ်များနှင့် စေ်လျဉ်းအသာ စံနှုန်းများနှင့် သတ်မှတ်ေျက် 
များကို ေည့်သွင်းရည်ညွှန်း ကိုးကားေားေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေေမေကကိမ်နှင့် ေုတိယေကကိမ် 
လွှတ်အတာ်များေတွင်း ရရှိလာသည့် တိုးတက်အမောင်းလဲလာ 
မှုများကို ေအကာင်းေုံး ေသုံးေျ၍ ၎င်းတို့၏ လုေ်ငန်းတာဝန် 
များကို ေမ်းအောင်အနေုံကို နိုင်ငံတကာ ရှုအောင့်မှ နှိုင်းယှဉ် 
တင်မေေားဖေီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် ေမေား 
အရွးေျယ် ေသုံးမေုနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း အြာ်မေအေး 
ေားေါသည်။ 

၂။ စစ်တြ်းတကာက်ယူတသာ နည်းစနစ်

3 ကိုယ်စားလှယ် ၄၁ ဦးသည် မေည်သူ့လွှတ်အတာ်မှမြစ်ဖေီး ေိုေေဲမှ ၉ ဦးမှာ ေမျ ိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်များ မြစ်ေါသည်။ ကိုယ်စားလှယ် ၂၂ ဦး မှာ ေမျ ိုးသား 
လွှတ်အတာ်မှ မြစ်ဖေီး ေိုေေဲမှ ၇ ဦးမှာ ေမျ ိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်များ မြစ်ေါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်များေား အရွးေျယ်ရာတွင် နိုင်ငံအရးေါတီများေားလုံးနှင့် 
မမန်မာနိုင်ငံရှိ အေသများေားလုံးကို ကိုယ်စားမေုနိုင်အစရန် JCC နှင့် တိုင်ေင်အေွးအနွးကာ ၎င်း၏လမ်းညွှန်မှု၊ ေတည်မေုမှုများ ရယူကာ အရွးေျယ်ေဲ့ေါသည်။ 
ေသက်ေရွယ်ေုေ်စုများ ေားလုံးမှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေါဝင်အစရန်လည်း ဂရုမေုအရွးေျယ်ေဲ့ေါသည်။ စစ်တမ်းအကာက်ယူေဲ့အသာ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 
ေညာေရည်ေေျင်းများနှင့် ေေင့်များသည်လည်း စုံလင်ဖေီး အနာက်ေံ ေမျ ိုးမျ ိုး ရှိကကသည့် ေညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ ေါဝင်ေါသည်။ 
4 ေမျ ိုးသမီးလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၄၆ ဦးနှင့် ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၃၁၄ ဦး အမြကကားေါသည်။
5 Hubli, S. (၂၀၁၀) “ေီမိုကအရစီလွှတ်အတာ်များေတွက် အလ့လာေန်းစစ်မှု မူအောင်” ၊ ေီမိုကအရစီလွှတ်အတာ်များေတွက် စံနှုန်းသတ်မှတ်မေင်းနှင့် မိမိောသာ 
အလ့လာေန်းစစ်မေင်းေိုင်ရာ နိုင်ငံတကာညီလာေံတွင် မြန့်အဝေဲ့အသာစာတမ်း၊ ေဲရစ် နှင့် Hubli, S (၂၀၀၉) “ေီမိုကအရစီလွှတ်အတာ်များေတွက် စံသတ်မှတ်ေျက်များ 
နှင့် စံနှုန်းများ”၊ (ေိအရာက်အသာ အရွးအကာက်ေွဲကူညီေံ့ေိုးမှုေိုင်ရာေူးအေါင်းေစည်းေအဝး၊ National Democratic Institute တွင် တင်မေေဲ့အသာ ရှင်းလင်းတင်မေေျက်)၊ 
Accra

ကိုယ်စားလှယ်များကို စစ်တမ်းေြွဲ့က
လူေျင်းအတွ့ေုံအမးမမန်းအနစဉ်

ဓာတ်ေုံ (၃)

ေရင်းေမမစ် - UNDP
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၃-၁။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ 
တနာက်ခံြျား 

ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်ရှိ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
သည် ေညာရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများေေါေဝင် အနာက်ေံ 
ေမျ ိုးမျ ိုးရှိကကသူများ မြစ်ေါသည်။ ေေျ ို ့လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များသည် ယေင်က နိုင်ငံအရး တက်ကကလှုေ်ရှားသူများ 
မြစ်ေါသည်။ ဤသည်မှာ ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်နှင့် ကွာမေား 
ေျက်မြစ်ေါသည်။ ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်တွင် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေားသည် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းအလာကမှ မြစ် 
ကကသည့်ေတွက် ၎င်းတို့သည် ေစိုးရ၏လုေ်ငန်းအောင်ရွက် 
ေုံများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုနှင့် ေအတွ့ေကကုံများရှိကကေါသည်။
 
ယေင်က ရရှိေဲ့သည့် ေအတွ့ေကကုံများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ 
သည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေမြစ် တာဝန်ေမ်းအောင် 
ရာတွင် ေအောက်ေကူမေုအကကာင်း လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များက ေိုေါသည်။ ဥေအေေိုင်ရာေအတွ့ေကကုံများသည် ေလွန် 
ေင် ေအောက်ေကူမေုသည်ဟု ယူေကကသလို ဥေအေေညာရှင် 
တစ်ဦးေမြစ် ဥေအေများကို လက်အတွ့ကျင့်သုံးမေင်းနှင့် 
ေဓိေ္ပါယ်ြွင့်ေိုမေင်းသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 
ေမြစ် ဥေအေမေုအရးတာဝန်ကို ေမ်းအောင်ရမေင်းနှင့် များစွာ 
ကွာမေားမှုရှိအကကာင်း အမောေိုကကသည်ကိုလည်း အတွ့ရေါသည်။ 

ေေျ ို ့ကဏ္ဍများတွင် ေအတွ့ေကကုံများ ရှိေဲ့အသာ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များသည် အကာ်မတီေြွဲ့ဝင်များေမြစ် ေမ်း 
အောင်ရအသာလုေ်ငန်းများတွင် ၎င်းတို့၏ ေသိေညာ ဗဟုသုတ 
နှင့် ေအတွ့ေကကုံများကို ေကျ ိုးရှိစွာ ေသုံးေျနိုင်သည့် ေေွင့် 
ေလမ်းများ ရှိအကကာင်း မျှအဝအမောမေကကေါသည်။ 

အကျာင်းေရာလုေ်ေဲ့တဲ့ေအတွ့ေကကုံရှိအတာ့ 
ေညာအရးကဏ္ဍမှာ ောေအမောင်းေလဲအတွ 
လုေ်ြို့လိုတယ်ေိုတာ ကျွန်အတာ် သိတယ်။ 
ေဲေါက ကျွန်အတာ့်ရဲ့ အကာ်မတီေလုေ်အတွမှာ 
ေအောက်ေကူမြစ်ေါတယ်။

ေညာအရးအနာက်ေံရှိအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက 
စာသင်ေဲ့သည့် ေအတွ့ေကကုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများသည် လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေေျင်းေျင်းကကားတွင်အသာ်လည်းအကာင်း၊ 
မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများနှင့အ်သာ်လည်းအကာင်း ေိအရာက်စွာေက် 
သွယ်နိုင်ရန် ေအောက်ေကူမေုသည်ဟု ေိုေါသည်။

စာသင်ေဲ့တဲ့ေအတွ့ေကကုံက နိုင်ငံအရးလုေ်တဲ့ 
ေေါမှာလည်း ေအောက်ေကူမြစ်ေါတယ်။ 
ေရာတစ်အယာက်ေအနနဲ့ [အကျာင်းသားအတွ] နဲ့ 
ေက်ေံရတယ်၊ အေွးအနွးရတယ်၊ သူတို့ အမးတဲ့ 
အမးေွန်းအတွကို အမြအေးရေါတယ်။

ေမျ ိုးမျ ိုးအသာ ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ ေအတွ့ေကကုံများသည် 
မမန်မာနိုင်ငံရှိ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် ေလွန် 
ေြိုးတန်အကကာင်း သိသာေင်ရှားလှေါသည်။ ေိုမျှသာမက 
နိုင်ငံတကာေအတွ့ေကကုံများေရ ဥေအေအရးရာနှင့် စေ်လျဉ်း 
သည့် သို့မဟုတ် သက်ေိုင်ရာကဏ္ဍနှင့် စေ်လျဉ်းသည့်ေအတွ့ 
ေကကုံများ မရှိမေင်းသည် မူဝါေနယ်ေယ်တစ်ရေ်တွင် ေေူးမေု 
ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိလာအရးေတွက် ေဟန့်ေတားတစ်ေု 
မမြစ်နိုင်အကကာင်း အတွ့ရှိရေါသည်။ လွှတ်အတာ် အကာ်မတီများ၏ 
လုေ်ငန်းေစီေစဉ်များ အရးေွဲအောင်ရွက်မေင်း၊ သက်အသ 
ေအောက်ေေားများ စုအောင်းမေင်း၊ ကျွမ်းကျင်ေညာရှင်များ 
၏ ေကကံဉာဏ်များနှင့် ေစီရင်ေံတင်မေမှုများကို ရယူမေင်း၊ 
စသည့် ကျင့်သုံးအောင်ရွက်မှုများမှတစ်ေင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များသည် မူဝါေေိုင်ရာ ေေင့်မမင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ 
ကို ရရှိလာနိုင်ေါသည်။ 

၃-၂။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမြစ်
လာတစရန် တစ့တဆာ်တပးခဲ့တသာ အရာ 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး မြစ်လာအစသည့် အစ့အော် 
မှုများမှာ ေမျ ိုးမျ ိုးကွဲမေားအသာ်လည်း တူညီသည့်ေေျက်မှာ 
မေင်းမေအသာ အစ့အော်မှုများ ရှိအနမေင်းမြစ်ေါသည်။ ၎င်းတို့၏ 
ဖမို့နယ်၊ တိုင်းအေသကကီး သို့မဟုတ် မေည်နယ်၏ လိုေေ်ေျက် 
များကို မြည့်ေည်းအေးလိုမှုနှင့် ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အောင် 
ရွက်လိုမှုများ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေားတွင် ရှိ 
အနေါသည်။ တိုင်းရင်းသားမေည်နယ်များမှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များသည် လွှတ်အတာ်တွင် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများ 
၏ ေကျ ိုးစီးေွားကို မမှင့်တင်နိုင်အောင် ကကိုးေမ်းအောင်ရွက် 
မေင်းမြင့် ၎င်းတို့၏ ရေ်ရွာလူမှုေသိုင်းေဝိုင်းကို ေလုေ်ေအကျွး 
မေုလိုအကကာင်း အမောမေကကေါသည်။ ေို့မေင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များက မေည်သူများ၏ ေဝတိုးတက်အရးတွင် ဖငိမ်းေျမ်း
အရးနှင့်ေမျ ိုးသားမေန်လည်သင့်မမတ်အရးသည် ေဓိက ကျအသာ 
နည်းလမ်းတစ်ေုဟု ရှုမမင်အကကာင်းကိုလည်း အမောမေေါသည်။
 

၃။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး မြစ်လာပုံ
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ကိုယ့်ဖမို့၊ ကိုယ့်မေည်နယ် ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရး 
ေတွက် တစ်တေ်တစ်ေား ေါဝင်ေျင်တယ်။ 
ေီမိုကအရစီေစိုးရ တက်လာရင် ေီရည်မှန်းေျက်ကို 
မေည့်ဝအောင် ေိုဖေီးလုေ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကကည်တဲ့ 
ေတွက် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်အယာက် 
မြစ်လာတာေါ။

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ မြစ်လာအစရန် အနာက်ေေ် 
အစ့အော်မှုတစ်ေုမှာ ေီမိုကအရစီစနစ် ေိုင်မာေားအကာင်းတည် 
ဖငိမ်အရး ကကိုးေမ်းအောင်ရွက်မေင်းမြင့် မမန်မာနိုင်ငံ၏ ေကူး 
ေအမောင်းတွင် ေါဝင်ကူညီလိုသည့် စိတ်ေန္ဒမြစ်ေါသည်။ ေို 
စိတ်ေန္ဒတွင် ၂၀၀၈ ေုနှစ် ြွဲ့စည်းေုံေအမေေံဥေအေကို မေင်ေင် 
လိုမှုလည်း ေါဝင်ေါသည်။

ကျွန်အတာ့်ေမမင်မှာ ကျွန်အတာ်တို့နိုင်ငံဟာ 
အမောင်းလဲအနဖေီ၊ ေါအေမဲ့ ေန်းတိုင်မြစ်တဲ့ ေီမိုကအရစီ 
တန်ြိုးအတွ၊ လူ့ေေွင့်ေအရးေိုင်ရာ တန်ြိုးအတွ 
ကို မရရှိအသးေူး၊ ေါအကကာင့် နိုင်ငံအရးကို စလုေ်ေဲ့ 
တာေါ။ နိုင်ငံအရးသမား တစ်အယာက်ေအနနဲ့ 
ေါဝင်ကူညီေျင်လို့ေါ။

ေညာအရး၊ ကျန်းမာအရး၊ သယ်ယူေို့အောင်အရး သို့မဟုတ် 
ကျားမတန်းတူညီမျှအရးကဲ့သို့ ကိစ္စရေ်တစ်ေုကို ကိုယ်တွယ် 
အမြရှင်းလိုသည့် ေန္ဒရှိအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေေျ ို ့ 
ကိုလည်း အတွ့ရေါသည်။

ေရာဝန်တစ်အယာက်ေအနနဲ့ ကျန်းမာအရး 
အစာင့်အရှာက်မှုအတွ အေးေဲ့ေါတယ်။ ေါအေမဲ့ 
ေဲေါေက်ေိုဖေီး မေည်သူအတွရဲ့ ကျန်းမာအရးေတွက် 
လုေ်အေးေျင်ေါတယ်။ ေိုဖေီးေအရးကကီးတာက 
မေည်သူအတွကို ကျန်းမာအရးနဲ့ ေတ်သက်တဲ့ 
သတင်းစကားအတွ မြန့်အဝအေးေျင်တယ်။ 

ေမျ ိုးသမီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက မမန်မာနိုင်ငံတွင် 
ကျားမတန်းတူညီမျှအရးနှင့် ေမျ ိုးသမီးများ စွမ်းအောင်ရည် 
မမှင့်တင်အရးတို့ေတွက် အောင်ရွက်လိုအသာအကကာင့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ မြစ်လာအကကာင်း အမောမေကကေါသည်။ 

ကျွန်မ အရွးအကာက်ေွဲဝင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ် 
အလာင်းတစ်ဦးေအနနဲ့ ေအရွးေျယ်ေံရြို့ ေါတီမှာ 
အလျှာက်လွှာတင်ေဲ့ေါတယ်။ ောအကကာင့်လဲေိုအတာ့ 
ကျွန်မေအနနဲ့ မူဝါေေျမှတ်အရးနဲ့ ဥေအေမေုအရး 
အတွမှာ ေါဝင်ေျင်တယ်။ နိုင်ငံမှာ အကာင်းမွန်တဲ့ 
ေုေ်ေျုေ်အရးလုေ်ငန်းစဉ် ရရှိအောင်၊ နိုင်ငံအရး 
ကဏ္ဍမှာလည်း ေမျ ိုးသမီးအတွကို စွမ်းအောင်ရည် 
မမှင့်တင်အေးနိုင်အောင် ေါဝင်ကူညီေျင်တယ်။ 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက မေည်သူများ၏ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များေအေါ်တွင် ေားရှိအသာ အမျှာ်လင့်ေျက်များ 

မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ် ေအောက်ေဦများ ဓာတ်ေုံ (၄)

ေရင်းေမမစ် - ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်
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သည် မမင့်မားလွန်းဖေီး လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များေအနမြင့် 
အမျှာ်လင့်ေျက်များေားလုံးကို မြည့်ေည်းအေးနိုင်မေင်း မရှိဟု 
ေိုေါသည်။ ေေမေကကိမ် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် စစ်တမ်း 
တွင် ဤေံစားေျက်သည် သိသာေင်ရှားမှု မရှိလှသည့်ေတွက် 
ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်ေအေါ် မေည်သူများ ေားရှိသည့် အမျှာ် 
လင့်ေျက်များသည် ေိုမိုမမင့်မားသည်ဟု ယူေအကာင်း ယူေနိုင် 
မည်မြစ်ေါသည်။

၃-၃။ လွှတ်တတာ်သို့ ပထြဆုံးအကကိြ် 
တရာက်ရိှချန်ိတွင် မြစ်တပါ်တသာခံစားချက်ြျား

ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်၏ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေသစ် 
များက လွှတ်အတာ်ေအောက်ေဦများ၏ ေမ်းနားကကီးကျယ်မှု 
ကို ရင်သေ်ရှုအမာမြစ်ရအကကာင်း အမောမေကကဖေီး ေေျ ို ့က ‘ကမ္ဘာ 
သစ်တစ်ေု’ သို့ အရာက်ရှိလာသကဲ့သို့ ေံစားရသည်ဟု ေိုေါသည်။ 
သို့အသာ် နှိုင်းစာလျှင် ေိုကဲ့သို့အသာေံစားမှုများမြစ်အေါ်သည်ဟု 
အမြကကားမှုသည် ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ 
စစ်တမ်းေက် ေိုမိုနည်းေါးဖေီး ေေျ ို ့ကေိုလျှင် လွှတ်အတာ် 
ေအောက်ေဦများသည် လက်အတွ့မကျ သို့မဟုတ် ရည်ရွယ် 
ေျက်နှင့် ေမေည့်ေဝ ကိုက်ညီေီအလျာ်မှုမရှိဟု ရှုမမင်အကကာင်း 
အမောေါသည်။ 
 

Wizard of Oz ေဲကို ဝင်လိုက်ရသလိုေဲ။ ေေမေုံး 
ေံစားေျက်က ေအောက်ေဦအတွက ေရမ်း 
ကကီးမားတယ်၊ အနရာအတွလည်း ေကျယ်ကကီး 
ရှိတယ်၊ ေါအေမဲ့ ေများစုက ေသုံးမဝင်ေူး။ 
ေအမေေံေအောက်ေေုံေအနနဲ့ အမောရရင် 
လွှတ်အတာ်မှာ ေိုဖေီးေသုံးတည့်မယ့်အနရာအတွ 
လိုေေ်ေါတယ်။

၃-၄။ လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ် တစ်ဦး၏ 
လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်းတသာ 
သတဘာထားအမြင်ြျား

ဥေအေမေုအရးတာဝန်သည် ၎င်းတို့ ေဓိကေားအသာ ေင်မတာဝန် 
မြစ်အကကာင်း အမောကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေအရ 
ေတွက်မှာ ေတန်ေင် များမေားေါသည်။ ဤေေျက်သည် နိုင်ငံ 
တကာ၌ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေင်မလုေ်ငန်းတာဝန် 
ေမြစ် နားလည်သအောေားမှုနှင့်လည်း ကိုက်ညီမှုရှိေါသည်။

ဥေအေအတွကို လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွ 
အလ့လာြို့ လိုတယ်၊ နားလည်ြို့ လိုတယ်။ 
ဥေအေသစ်အတွကို မေုဖေီး ဥေအေအဟာင်းအတွကို 
အေတ်နဲ့ လိုက်အလျာညီအေွမြစ်အောင် မေင်ေင် 
ရမယ်။ ေသုံးမမေုသင့်အတာ့တဲ့ ဥေအေတေျ ို ့ 
ကိုလည်း ြျက်သိမ်းေစ်ရမှာမြစ်ေါတယ်။

မမန်မာနိုင်ငံတွင် ေစဉ်ေေက် ‘ဥေအေများ’ကို ေေိုးမမင်အသာ 
ရှုအောင့်မှ ရှုမမင်လာသည်မြစ်ရာ ေိုေအမေေအနကလည်း 
ဥေအေနှင့် ၎င်းတို့၏ လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာ တာဝန်များေအေါ် 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရှုမမင်ေုံေအေါ်တွင်လည်း 
သက်အရာက်မှု ရှိေါသည်။

မေည်သူအတွက ဥေအေေိုတာ သူတို့ကို ကာကွယ် 
အစာင့်အရှာက်ြို့ ရှိအနတာလို့ မယူေကကေူး။ ‘ဥေအေ’ 
ေိုတဲ့ ေသံကကားတာနဲ့ အကကာက်အနကကတယ်။ 
ေါအကကာင့် ဥေအေအတွကို ြျက်သိမ်းြို့၊ မေင်ေင်ြို့၊ 
အမောင်းလဲြို့အတွ ေများကကီး လိုေေ်ေါတယ်။
 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကကားတွင် ဥေအေမေုမေင်းနှင့် 
စေ်လျဉ်း၍ ေို၍ ေမေုသအောအောင်အသာ ေုံရိေ်တစ်ေု မြစ် 
တည်လာအနေါသည်။ သို့အသာ် ဥေအေမေုမေင်းတွင် မည်သည်တို့ 
ေါဝင်ေတ်သက်မှုရှိသည်ဟူအသာ သအောတရားကို နားလည် 
သိရှိေားမှုမှာ ကျဉ်းအမမာင်းအနေါအသးသည်။ ဥေအေမေုမေင်း၏ 
ဥေအေေိုင်းေိုင်ရာ ေေိုင်းကဏ္ဍကိုသာ ေဓိကဦးတည်ဖေီး 
လွှတ်အတာ်သို့ တင်သွင်းလာအသာ ဥေအေများ၏ အနာက်ကွယ် 
ရှိ မူဝါေေိုင်ရာများ သို့မဟုတ် တူညီအသာ ကိစ္စရေ်များေတွက် 
မူဝါေ ေူးအေါင်းေျမှတ်မှု (joined-up policy development) 
ကို နားလည်သိရှိမှု နည်းေါးအနေါသည်။ တစ်ေါတစ်ရံ ဥေအေကို 
မေင်ေင်မေင်းေက် ေစိုးရ၏ မူဝါေနှင့် ဥေအေေအကာင်ေေည် 
အြာ်မှုတို့ကို အစာင့်ကကည့်ေိန်းအကျာင်းမေင်းမြင့် မူဝါေ ရလေ် 
တစ်ေု အမောင်းလဲမှု ရရှိအောင် ေလွယ်တကူ အောင်ရွက်နိုင် 
သည်များ ရှိေါသည်။  

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေီမိုကအရစီစနစ်၏ ေမေား 
မဏ္ဍိုင်များနှင့် ေမေန်ေလှန်ေိန်းအကျာင်းရမည့် ၎င်းတို့၏ 
ေေန်း ကဏ္ဍသည် ေအရးေါအကကာင်းကိုလည်း မကကာေဏ 
အြာ်မေအမောေိုကကေါသည်။
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ေစိုးရရဲ့ ေတ်ဂျက်သုံးစွဲမှုအတွကို ကျွန်မတို့က 
ေမေန်ေလှန်ေိန်းအကျာင်းြို့ ေရမ်း ေအရးကကီး 
ေါတယ်။ ောအကကာင့်လဲေိုအတာ့ ေစိုးရရဲ့ 
ြွံ့ဖြိုးအရးေတွက် ေတ်ဂျက်သုံးစွဲမှုအတွဟာ 
ေစဉ်ေေက် ေိအရာက်မှု မရှိေဲ့ေါေူး။ 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် တစ်အယာက်ေအနနဲ့ 
ဥေအေမေုအရးတစ်ေုတည်းကိုေဲ သိလို့ မလုံ 
အလာက်ေါေူး။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
တစ်အယာက်ဟာ တမေား ကဏ္ဍေများေမေား 
ကိုလည်း အလ့လာေားြို့ လိုေါတယ်။ ေါမှ 
ေစိုးရရဲ့ တမေားမဏ္ဍိုင်အတွကို ေမေန်ေလှန် 
ေိန်းအကျာင်းအေးနိုင်မှာေါ။ 

ေမေန်ေလှန်ေိန်းအကျာင်းမှုသအောတရားကို ေများေမေား 
အမောကကားကကအသာ်လည်း လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေေျ ို ့ 
သည် အစာင့်ကကည့် ေိန်းညှိမှုနှင့် တာဝန်ေံမှုတို့ကို မည်သို့လုေ် 
အောင်နိုင်မည်ေိုသည်ကို ေတိေကျ မသိရှိကကေါ။ လွှတ်အတာ် 
ေစည်းေအဝးများနှင့် အကာ်မတီများရှိ ေစိုးရနှင့် လွှတ်အတာ် 
ကကား ေက်ေံအရးကိုကကည့်လျှင် ေစဉ်ေလာကျင့်သုံးအနသည့် 
အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမှုနှင့်   စိစစ်အလ့လာမှုေသွင် ေုံသဏ္ဍာန် 
များကို ေမေည့်ေဝ အြာ်အောင်နိုင်မေင်း မရှိအသးအကကာင်းအတွ့ 
ရှိရမည်မြစ်သည်။ ေို့မေင် အနာက်ေိုင်းတွင် ေက်လက် အေွးအနွး 
တင်မေမည့် အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမှု နည်းလမ်းတစ်ေုမြစ်သည့ ်
လွှတ်အတာ်အကာ်မတီလုေ်ငန်းများတွင်လည်း လွှမ်းခေုံလုေ် 
အောင်သည့် ေတိုင်းေတာမှာ များအသာေားမြင့် နည်းေါးအန 
အသးသည်ကို အတွ့ရေါသည်။  

နိုင်ငံတွင် ရှိအနသည့် နိုင်ငံအရးေေင်းေကျင်းကလည်း လွှတ် 
အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရးတာဝန်ကို 
ေမေည့်ေဝ ေမ်းအောင်နိုင်စွမ်းေအေါ် ေကန့်ေသတ်မြစ် 
အကာင်း မြစ်အစနိုင်ေါသည်။ ေရေ်သားေစိုးရကို အောက်ေံေံ့ေိုး 
အသာ လွှတ်အတာ်တွင် ေများစုမြစ်သည့် NLD ကိုယ်စားလှယ် 
များသည် ေစိုးရေား အမးေွန်းများ အမးမမန်းမေင်း သို့မဟုတ် 
အဝြန်မေင်းတို့ကို လွန်ကဲစွာ မေုလုေ်မိမေင်း မရှိအစရန် သတိေား 
အနကကေါသည်။
  

ကျွန်အတာ် ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်းအတွနဲ့ ေက်စေ် 
အမးေွန်းအတွ အမးြူးေါတယ်။ ဝန်ကကီးအတွ 
ရင်ေိုင်အနရတဲ့ စိန်အေါ်မှုအတွကို ကျွန်အတာ်တို့ 

သိတယ်။ ေတ်ဂျက်ေေက်ေေဲအတွ ရှိတယ်။ 
ေါအကကာင့် ကျွန်အတာ်တို့ သတိေားတယ်။ ေစိုးရကို 
ေေက်အတွ့အစမယ့် အမးေွန်းအတွ မအမးေူး။

မေည်သူများ၊ ေါဝင်ေတ်သက်သူများနှင့် တိုင်ေင်အေွးအနွးမေင်း 
များမှတစ်ေင့် သက်အသေအောက်ေေားများ စနစ်တကျ 
စုအောင်းမေင်း (များအသာေားမြင့် အကာ်မတီများတွင် လုေ် 
အောင်) သည် ေိုမိုအကာင်းမွန်သည့် မူဝါေနှင့် ဥေအေများ ရှိလာ 
အစရန် ေအောက်ေကူမေုနိုင်အကကာင်း သတိမေုရန် ေအရးကကီး 
ေါသည်။ သက်အသေအောက်ေေားများ ရယူစုအောင်းမေင်း 
သည် ေစိုးရကို ၎င်း၏ ရည်မှန်းေျက်များ မေည့်အမမာက်အစရန် 
ကူညီအေးနိုင်သည်သာမက ေစိုးရနှင့် လွှတ်အတာ်တို့ေအေါ် 
ေများမေည်သူ၏ ယုံကကည်လက်ေံမှု မမင့်မားလာအစနိုင်ေါသည်။ 

မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများကို ကိုယ်စားမေုအရးတာဝန်သည် ေကျ ိုး 
ရလေ် ေများေုံး ေွက်အေါ်အောင် ေမ်းအောင်နိုင်သည့် 
တာဝန်တစ်ရေ်ေမြစ် အြာ်မေအမောေိုအသာ လွှတ်အတာ် ကိုယ်စား 
လှယ် ေများေမေား ရှိေါသည်။ ဥေအေမေုအရးနှင့် အစာင့်ကကည့် 
ေိန်းညှိအရးတို့ကို ကိုယ်စားမေုအရးေက် ေိုမိုေအရးေါသည့် 
တာဝန်များေမြစ်ဟု ရှုမမင်ကကအသာ်လည်း လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ် ေများေမေားက ကိုယ်စားမေုအရးတာဝန်သည် ၎င်းတို့ 
ေြို့ လုေ်ရကျ ိုးေနေ်ေုံး၊ စိတ်အကျနေ်မှု ေများေုံး ရရှိသည့် 
လုေ်ငန်းတာဝန်မြစ်အကကာင်း အမောမေကကေါသည်။
  

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွဟာ မေည်သူအတွရဲ့ 
ေအရးကိစ္စအတွ၊ မေဿနာအတွကို လွှတ်အတာ်မှာ 
တင်မေြို့ တာဝန် ရှိေါတယ်။ ေဲေီေမေင် 
ကိုယ်စားမေုအရးတာဝန်ကို ေမ်းအောင်ရင်း 
လွှတ်အတာ်ကအနတစ်ေင့် အေသန္တရြွံ့ဖြိုးအရးမှာ 
လည်း ေါဝင်ကူညီရမှာ မြစ်ေါတယ်။

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒရှင်မေည်သူ 
များေံမှ ရရှိအသာ ေေျက်ေလက်များေား လွှတ်အတာ်ရှိ 
၎င်းတို့၏ ဥေအေမေုအရးနှင့် အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရးတာဝန်များ 
ေမ်းအောင်ရာတွင် ေည့်သွင်းေသုံးေျနိုင်အောင် ကူညီေံ့ေိုး 
အေးမည်ေိုလျှင် နိုင်ငံတွက် ေအရးေါသည့် ကိစ္စရေ်များေအေါ် ေိုမို 
ေိအရာက်၍ အရရှည်တည်တံ့အသာ ေကျ ိုးသက်အရာက်မှုများ 
ရရှိအစရန် ေအောက်ေကူမေုနိုင်ဖေီး ေီမိုကအရစီစနစ်ကကီးတစ်
လုံးကိုလည်း ေိုမို ေိုင်မာေားအကာင်းအစမည်မြစ်သည်။ 
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လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာ ကျင့်သုံးအောင်ရွက်မှုများနှင့် လုေ်ေုံး 
လုေ်နည်းများသည် လွှတ်အတာ်ေြွဲ့ေစည်းများ၏ လုေ်ငန်း 
လည်ေတ်အောင်ရွက်မှုတွင် ေေရာကျေါသည်။ ယင်းတို့သည် 
ေြွဲ့ေစည်း၏ လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှုကို မေဋ္ဌာန်းအေးေားအသာ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမြစ်ဖေီး ရှုေ်အေွးလွန်းလှေါသည်။ လွှတ် 
အတာ်များေားလုံးတွင် လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေသစ်များ 
သည် ေြွဲ့ေစည်း၏ လုေ်နည်းလုေ်ဟန် ေစီေမံများကို နား 
လည်သိရှိ ကျွမ်းကျင်အောင် လုံးေန်းကကရေါသည်။

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေားသည် လွှတ်အတာ်လုေ်
ေုံးလုေ်နည်းများနှင့် လုေ်ငန်းစဉ်များကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အစရန် 
ေဓိက နည်းလမ်းေမြစ် လွှတ်အတာ်ဥေအေ၊ နည်းဥေအေ၊ စည်း 
မျဉ်းစည်းကမ်းများကို မိမိတို့ြာသာ အလ့လာေဲ့ကကေါသည်။ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ေေမအန့မှစ၍ သူ၏စားေွဲ 
အေါ်တွင် စာေုေ်များနှင့် လွှတ်အတာ် ေစည်းေအဝးမှတ်တမ်း 
များ ေေုံလိုက်ရှိအနဖေီး လွှတ်အတာ်စနစ်ေအကကာင်း နားလည် 
သိရှိလိုတိုင်း ေိုစာေုေ်ေုံကကီးကို ရည်ညွှန်းကိုးကားရေုံကို အမောမေ 
ေါသည်။ နိုင်ငံအရးေါတီများကလည်း ြတ်စရာ မှတ်စရာများ 
ေံ့ေိုးအေးမေင်း၊ စာအမးေွဲများ စစ်အေးမေင်းတို့ အောင်ရွက်အေးဖေီး 
လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လွှတ်အတာ်နှင့် စေ်လျဉ်းသည် 
ကျွမ်းကျင်မှုများကို မမှင့်တင်အေးရန် ကကိုးေမ်းေါသည်။ ေေမ 
ေကကိမ်လွှတ်အတာ် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေံမှ အမးမမန်း  
အလ့လာေည်းေူးမေင်းသည်လည်း ေအရးကကီးအသာ သတင်း 
ေေျက်ေလက် ေရင်းမမစ်တစ်ေု မြစ်ေါသည်။ သို့အသာ် ေများ 
ေားမြင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေလုေ်လုေ်ရင်း 
သင်ယူေဲ့ကကမေင်း မြစ်ေါသည်။ 

ကျွန်အတာ်တို့ စာြတ်ေါတယ်။ ေစေိုင်းမှာအတာ့ 
သီေိုရီေဲ သိတယ်။ ေေို ေယ်လိုတင်ရမယ်၊ 
ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်း ေိုတာ ောလဲ၊ ကကယ်ေွင့်မမေ 
အမးေွန်းေိုတာ ောလဲ၊ စတဲ့ လက်အတွ့ 
ကျွမ်းကျင်မှုအတွ မရှိေဲ့ေူး။ လွှတ်အတာ်ေဲ အရာက်ဖေီး 
တစ်နှစ်အလာက်ကကာအတာ့မှ လုေ်ေုံးလုေ်နည်းအတွ၊ 
လုေ်ငန်းစဉ်အတွနဲ့ေတ်သက်တဲ့ သီေိုရီအတွကို 
ေယ်လို လက်အတွ့ကျင့်သုံးရမယ်ေိုတာ စဖေီး 
သအောအေါက်လာတာ။ 

ေအမောင်းေလဲကို အြာ်အောင်အေးရန် အမျှာ်လင့်ေျက်မြင့် 
အရာက်ရှိလာေဲ့အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေေျ ို ့သည်
ေင်ေားသအလာက် မလွယ်ကူအကကာင်း အတွ့ရှိေဲ့သည်ဟု 
ေိုကကေါသည်။ ေကျ ိုးသက်အရာက်မှုတစ်ေု ရရှိအောင် လုေ် 
အောင်မှုသည် အမျှာ်လင့်ေားသည်ေက် ေို၍ ေေျနိ်ကကာ 

၄။ လွှတ်တတာ်၏ ကျင့်သုံးြှုြျားနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား

အနဖေီး ေအမောင်းေလဲများ မမန်မမန်ေန်ေန် မြစ်အေါ်အောင် 
အောင်ရွက်နိုင်အရးတွင် လွှတ်အတာ်၏ လုေ်ေုံးလုေ်နည်းနှင့် 
ဥေအေမေုအရး လုေ်ငန်းစဉ်များက ေကန့်ေသတ် မြစ်အစအကကာင်း 
၎င်းတို့က ေိုေါသည်။ ေိုကဲ့သို့အသာ ေံစားမှုများကို ေအတွ့ 
ေကကုံနုနယ်အသးသည့် ေအစာေိုင်းကာလများတွင် အတွ့ရအလ့ 
ရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးေမြစ် တာဝန် 
ေမ်းအောင်ရန် လိုေေ်အသာ ေအသးစိတ်ဗဟုသုတများ မမေည့် 
စုံအသးမေင်းနှင့် မေဿနာရေ်တစ်ေုကို ေွဲမေမ်းစိတ်မြာ ေန်းစစ် 
ေအမြရှာမေင်း လုေ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု မရှိအသး 
မေင်းတို့က ေိုေံစားေျက်များကို မြစ်အေါ်အစအကကာင်းကို နား 
လည် စာနာအေးနိုင်ေါသည်။

လူငယ်တစ်အယာက်ေအနနဲ့ အကာင်းမွန်တဲ့ 
အမောင်းလဲအတွနဲ့ မေုမေင်အမောင်းလဲမှုအတွ 
မမန်မမန်ေန်ေန် မြစ်လာအောင် ေါဝင်ကူညီအေး 
နိုင်မယ်လို့ ေင်ေဲ့တယ်။ ေါအေမဲ့ လွှတ်အတာ်ကို 
အရာက်လာအတာ့ လုေ်ေုံးလုေ်နည်းအတွ၊ 
လုေ်ငန်းေေင့်အတွက ေရမ်းများတာကို 
အတွ့ရတဲ့ေေါ ေအမောင်းေလဲအတွ 
မမန်မမန်ေန်ေန် မြစ်မလာနိုင်ေူးေိုတာကို 
သအောအေါက်လာေါတယ်။ 

လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာ ကျင့်သုံးအောင်ရွက်မှုများနှင့် လုေ်ေုံးလုေ် 
နည်းများကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာမှုအကကာင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များသည် လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာနည်းလမ်း ေအောက် 
ေကူေမျ ိုးမျ ိုး၏ ေရည်ေအသွး၊ ေသုံးဝင်မှုနှင့် ေိအရာက်မှု 
တို့ကို နားလည်သိမမင်နိုင်စွမ်းရှိလာေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များက ေေျ ို ့အသာ လုေ်ေုံးလုေ်နည်းများသည် တင်း 
ကကေ်လွန်းသည်ဟု အမောမေကကဖေီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များေအနမြင့် လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာ ကျင့်သုံးအောင်ရွက်မှုများနှင့် 
လုေ်ေုံးလုေ်နည်းများကို မေန်လည်သုံးသေ်သည့် လုေ်ငန်းစဉ် 
တစ်ေု ေားရှိေသုံးမေုနိုင်အရးေတွက် တစ်ြက်တစ်လမ်း ေါဝင် 
ကူညီအေးရန် လိုလားကကအကကာင်း အတွ့ရှိေါသည်။ 
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နုိင်ငံတကာကျင့်သံုးြှုနှင့် 
ချန်ိထုိးကကည့်မခင်း 
နိုင်ငံေများေမေားတွင် လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာ လုေ်ေုံးလုေ် 
နည်းများကို ဥေအေတွင် ေအသးစိတ်မေဋ္ဌာန်းေားနိုင် 
အသာ်လည်း လွှတ်အတာ်၏ ကျင့်သုံးမှုများသည်ကိုယ်စား 
လှယ်များနှင့် လွှတ်အတာ်စနစ်၏ ေသစ်အေါ်ေွက်လာ 
အသာ လိုေေ်ေျက်များကို တုံ့မေန်မြည့်ေည်းရန်ေတွက် 
ေေျနိ်နှင့်ေမျှ အမောင်းလဲနိုင်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်အေါင်း 
အောင်ေိုင်းေား လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးနှင့် အကာ်မတီ 
များ၏ လုေ်ငန်း အောင်ရွက်ေုံ နည်းလမ်းများနှင့်စေ်လျဉ်း၍ 
ကိုယ်စားလှယ်များေံမှ ေကကံမေုေျက်များအေါ် ေအမေေံကာ 
အမောင်းလဲနိုင်သည့် ကိုယ်ေိုင်ေုံးမြတ်ေိုင်ေွင့် များစွာအေး 
ေေ်ေားေါသည်။ IPU က “အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမေင်း 
ေေါေဝင် လွှတ်အတာ်၏ ေင်မလုေ်ငန်းများကို အနှာင့်အနှး 
မေင်းမရှိ အောင်ရွက်နိုင်ရန်ေတွက် လွှတ်အတာ်ကျင့်သုံးမှု 
များနှင့် နည်းဥေအေများသည် ေစဉ်ေဖမဲ ေီအလျာ်ကိုက် 
ညီမှု ရှိအနရမည်မြစ်ရာ ၎င်းတို့ေား ေုံမှန်သုံးသေ်အလ့လာ 
အနရန်” ေအရးကကီးေုံဟု ေအလးအေး တင်မေေားေါသည်။ 
(IPU နှင့် UNDP (၂၀၁၇)၊ IPU ကမ္ဘာလုံး ေိုင်ရာ လွှတ်အတာ် 
ေစီရင်ေံစာ - လွှတ်အတာ်မှ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမေင်း - 
လွှတ်အတာ်၏ ေစိုးရကို တာဝန်ေံမှုရှိအောင် အောင်ရွက် 
နိုင်သည့် ေေွင့်ောဏာ၊ စာမျက်နှာ ၂၂)။ 

နုိင်ငံတကာကျင့်သံုးြှုနှင့် 
ချန်ိထုိးကကည့်မခင်း 
လွှတ်အတာ်များတွင် ေများမေည်သူေတွက် ေအရးကကီး 
အသာ ကိစ္စတစ်ေုကို အေွးအနွးရန် ေအရးကကီးေေို တင်သွင်း 
နိုင်သည့် မေဋ္ဌာန်းေျက်များ ရှိေါသည်။ ဥေမာတစ်ေုေအနမြင့် 
တင်မေရမည်ေိုလျှင် ကအနေါလွှတ်အတာ်တွင်မြစ်ေါသည်။ 
“Standing Order 52 တွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
တစ်ဦးသည် ေအရးတကကီးစဉ်းစားသုံးသေ်ရန် လိုသည့် 
ကိစ္စတစ်ေုကို အေွးအနွးရန်ေေိုေား လွှတ်အတာ်သို့ 
တင်သွင်းနိုင်သည်။ ေိုေေိုကို လက်ေံေတည်မေုေါက 
လွှတ်အတာ်တွင် ေမမန်ေုံး အေွးအနွးရမည်။ ၂၀၁၄ ေုနှစ် 
ေတွင်းတွင် ေအရးကကီးေေို ငါးေုကို လွှတ်အတာ်တွင် 
အေွးအနွးေဲ့ေါသည်။ Standing Order 53.1 တွင် 
လွှတ်အတာ်သည် ေုံးမြတ်ေျက်တစ်စုံတစ်ရာ ေျမှတ်ရန် 
မလိုသည့် ‘take note’ debate ဟုအေါ်အသာလွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များမှ ကိစ္စရေ်တစ်ေုေအေါ် ၎င်းတို့၏ေမမင် 
များကို ေုတ်အြာ်တင်မေနိုင်သည့် အေွးအနွးမှုများကိုမေုလုေ် 
နိုင်သည်။ ေို ‘Take note’ debate များတွင် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များေအနမြင့် ေစိုးရမှ မူဝါေတစ်ေုမေျမှတ် 
မီ ၎င်းတို့၏ေမမင်များကို ေသိအေးနိုင်အသာအကကာင့်ေစိုးရ 
မူဝါေေျမှတ်မှုတွင် ေါဝင်အောင်ရွက်နိုင်သည့် ေေွင့်ေအရး 
ကို ရရှိေါသည်။” (IPU နှင့် UNDP (၂၀၁၇)၊ IPU ကမ္ဘာ 
လုံး ေိုင်ရာ လွှတ်အတာ်ေစီရင်ေံစာ - လွှတ်အတာ်မှ အစာင့် 
ကကည့်ေိန်းညှိမေင်း - လွှတ်အတာ်၏ေစိုးရကိုတာဝန်ေံမှရှိ 
အောင်အောင်ရွက်နိုင်သည့်ေေွင့်ောဏာ၊စာမျက်နှာ၅၈)။ 

၄-၁။ လွှတ်တတာ်အစည်းအတဝး 
တက်တရာက်မခင်း

လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝး တက်အရာက်၍ ေါဝင်အေွးအနွးမေင်း 
သည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် ေဓိကကျအသာ 
လုေ်ငန်းတာဝန်တစ်ေု မြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
ေများစုတွင် လွှတ်အတာ် ေစည်းေအဝး၌ ေါဝင်တက်အရာက် 
မေင်းနှင့် စေ်လျဉ်း၍ ေမေုသအောအောင်အသာ ေမမင်များ 
ရှိကကေါသည်။ ေေူးသမြင့် လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးများ 
ေတွင်း မိမိတို့မဲေန္ဒနယ်အမမမှကိစ္စရေ်များကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်း 
အေးနိုင်မေင်းေအေါ် လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များက ေားရ 
အကျနေ်ကကေါသည်။ သို့အသာ် ေေျ ို ့လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များက လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် ယေုေက်ေို၍ တက်ကက 
လှုေ်ရှားဖေီး သက်ဝင်မှုရှိအသာ ေတ်ဝန်းကျင်မျ ိုးကို လိုလား 
အကကာင်း အမောေါသည်။  
 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွေအနနဲ့ ေရာရာကို 
လွတ်လွတ်လေ်လေ်၊ ေွင့်ေွင့်လင်းလင်း 
အေွးအနွးနိုင်တဲ့ လွှတ်အတာ်မျ ိုးကို လိုေျင်ေါ 
တယ်။ ေါမှသာ ေီမိုကအရစီရင့်သန်တဲ့ နိုင်ငံအတွ 
က လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွလို 

မေည်သူအတွေတွက် ေိေိအရာက်အရာက် 
အောင်ရွက်အေးနိုင်မှာေါ။’

ဂျေန်၊ ကိုရီးယားနဲ့ ေိန္ဒိယမှာေိုရင် လွှတ်အတာ် 
ေဲမှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွ မငင်းေုံရန် 
မြစ်အနကကတယ်။ ေီမှာ ကျွန်အတာ်တို့ ေဲေီလို 
လုေ်လို့မရေူး။ အဝြန်လို့မရေူး။ မငင်းေုံလို့မရေူး။ 
ရန်မြစ်လို့မရေူး။ 

လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
၏ အေွးအနွးမှုများသည် များအသာေားမြင့် မဲေန္ဒနယ်အမမ 
ေိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် ေရင်းေမမစ်လိုေေ်ေျက်များ မြစ်အနသည် 
ဟု ၎င်းတို့က ေိုေါသည်။ ေိုေတွက်အကကာင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များေားလုံးနှင့် သက်ေိုင်အနသည့်၊ စိတ်ဝင်စားသည့် 
နိုင်ငံေတွက် ေအရးကကီးအသာ ကိစ္စရေ်များကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်း 
ရန် အေွးအနွးေအမြရှာကကသည့် လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးများ 
တွင် အတွ့ရအလ့ရှိအသာ သက်ဝင်လှုေ်ရှား တက်ကကစွာ မငင်းေုံ 
အေွးအနွးမှုမျ ိုးကို ေအတွ့ရနည်းသွားအစေါသည်။ 
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နုိင်ငံတကာကျင့်သံုးြှုနှင့် 
ချန်ိထုိးကကည့်မခင်း 
ေစည်းေအဝးေအမမာက်ရန် တက်အရာက်ရမည့်ဦးအရကို 
သတ်မှတ်အေးမေင်းမြင့် ကိုယ်စားလှယ်များသည် လွှတ် 
အတာ်ေစည်းေအဝးများကို အရွးေျယ်တက်အရာက်ေွင့်ရဖေီး 
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေစည်းေအဝးတက်အရာက်မှုသည် 
၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စိတ်ေါဝင်စားမှုတို့အေါ်တွင် 
ေအမေေံသည့်ေတွက် ေိုမိုတက်ကကလှုေ်ရှားဖေီး သက်ဝင်မှု 
ရှိအသာ အေွးအနွးမှုမျ ိုးကို မြစ်အေါ်အစေါသည်။ ေို့ေမေင် 
အကာ်မတီေလုေ်နှင့် မဲေန္ဒနယ်အမမေလုေ်များကို ေိုမို 
ေိအရာက်စွာ အောင်ရွက်နိုင်သည့် ေေွင့်ေလမ်းကိုလည်း 
ရရှိအစေါသည်။ ေအမရိကန်ေေက်လွှတ်အတာ်တွင် 
ေစည်းေအဝး ေအမမာက်ရန် လိုေေ်အသာ ေအရေတွက် 
မှာ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၅၀ ရာေိုင်နှုန်းနှင့် အနာက်ေေ် 
တစ်ဦး (ေေက်လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ် ၅၁ ဦး) 
မြစ်ေါသည်။ ကသစအကတးလျအောက်လွှတ်အတာ်တွင် သတ် 

မမန်မာလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လွှတ်အတာ်ေစည်း 
ေအဝးတိုင်းကို တက်အရာက်ကကရသည်ဟု ၎င်းတို့က အမောမေ 
ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် အေွးအနွးအနသည့် 
ေအကကာင်းေရာသည် မိမိနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ေိုင်မေင်းမရှိ 
လျှင်၊ မိမိေအနမြင့် ဝင်အရာက်အေွးအနွးရန်မရှိလျှင် လွှတ်အတာ် 
ေစည်းေအဝးကို မေျက်မကွက် တက်အရာက်ရမှုသည် ေေျနိ် 
ကို ေိအရာက်ေကျ ိုးရှိစွာ ေသုံးမေုသည်ဟု မေိုနိုင်အကကာင်း 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေေျ ို ့က ယူေေါသည်။ ေိုယူေ 
ေျက်များကို ကကည့်လျှင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် 
လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတစ်ေု ေအမမာက်ရန်ေတွက် တက် 
အရာက်ရန် လိုေေ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ဦးအရကို သတ်မှတ်ေား 
သည့် ဥေအေေား မရင်းနှီးအသးဟု ေိုနိုင်ေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကမူ ေစည်းေအဝး စတင်ေျနိ်တွင် 
ေစည်းေအဝး ေအမမာက်ရန် ၅၀ ရာေိုင်နှုန်း တက်အရာက် 
ရမည်ဟု သတ်မှတ်အေးဖေီး အနာက်ေိုင်းတွင် ၃၀ ရာေိုင်နှုန်းသို့ 
အလျှာ့ေျ အေးသင့်သည်ဟု ေကကံမေုေါသည်။ သို့မှသာ လွှတ် အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များေအနမြင့် ေမေားလုေ်အောင်ရန်ရှိသည့် 
ေလုေ်များ၊ တက်အရာက်ရန်ရှိသည့် အေွးအနွးေွဲများ၊ ေစည်း 
ေအဝးများေတွက် ေေျနိ်ကို ေကျ ိုးရှိစွာ ေသုံးေျနိုင်မည် 
မြစ်သည်ဟု ေိုေါသည်။ 

လက်ရှိမှာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွ 
ေားလုံး လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးကို မမြစ်မအန 
တက်ရေါတယ်။ ေစည်းေအဝးမှာ မဲအေးြို့ မလို 
ရင်အတာင် တက်ရေါတယ် … ေဲေါ ေေျနိ်မြုန်း 
တာေဲလို့ ေံစားရေါတယ်။ လွှတ်အတာ်ရဲ့ စွမ်းအောင် 
ရည်ကိုလည်း ကျေင်းအစတယ်လို့ ယူေေါသည်။

  

မှတ်ေားအသာ ေအရေတွက်မှာ ေို၍ေင်နည်းဖေီး ကိုယ်စား 
လှယ် ၂၀ ရာ ေိုင်နှုန်း တက်အရာက်လျှင် ေေအမမာက် 
ေါသည်။ ေိန္ဒိယတွင်မူ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၁၀ ရာေိုင် 
နှုန်းသာ တက်အရာက်ရန် လိုေါသည်။ 

၄-၂။ တြးခွန်းြျားနှင့် အဆိုြျားကို 
အသုံးချမခင်း 

အမးေွန်းများ အမးမမန်းမေင်းသည် ေစိုးရကို တာဝန်ေံမှုရှိအောင် 
အောင်ရွက်ရန်နှင့် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများကို ကိုယ်စားမေုရန် 
ေဓိကျအသာ နည်းလမ်းတစ်ေု မြစ်ဖေီး ေိုကျင့်သုံးမှုေတွက် 
လွှတ်အတာ်က ေိအရာက်စွာ ကူညီေံ့ေိုးအေးေါသည်။ ကိုယ်စား 
လှယ်များသည် ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်း (ေစိုးရေြွဲ့က လွှတ်အတာ် 
ေစည်းေအဝးတွင် နှုတ်မြင့်လာအရာက် အမြေိုရသည့် အမးေွန်း) 
နှင့် ကကယ်ေွင့်မမေအမးေွန်း (ေစိုးရေြွဲ့က စာမြင့် အမြကကား 
ရသည့်အမးေွန်း) များ အမးမမန်းနိုင်ေါသည်။ 

ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စစ်တမ်းအမးေွန်းလွှာ အမြကကားမှုများေရ 
ကိုယ်စားလှယ် ၈၆ ရာေိုင်နှုန်းက ကကယ်ေွင့်မမေ အမးေွန်းများ 
အမးမမန်းေဲ့ကကေါသည်။ ကိုယ်စားလှယ် ၇၂ ရာေိုင်နှုန်းက 
ကကယ်ေွင့်မမေအမးေွန်း ေများေုံးေေု (၂၀) ၊ ၂၅ ရာေိုင်နှုန်းက 
ကကယ်ေွင့်မမေ အမးေွန်း (၂၀ မှ ၁၀၀) ေကကား၊ ၃ ရာေိုင်နှုန်းက 
ကကယ်ေွင့်မမေအမးေွန်း (၁၀၀) အကျာ် အမးမမန်းေဲ့ကကေါသည်။ 
မဲေန္ဒရှင်များ၏ ေကျ ိုးစီးေွားေတွက် ေရင်းေမမစ်များ 
အတာင်းေိုအေးရန် ကကယ်ေွင့်မမေအမးေွန်းများကို ေဓိကေားမြင့် 
ေသုံးမေုကကေါသည်။ ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ ရာေိုင်နှုန်းက ၎င်း 
တို့၏ အမးေွန်းေများစုမှာ ေရင်းေမမစ်များ အတာင်းေိုအေး 
မေင်းမြစ်အကကာင်း အမြေိုကကေါသည်။ ၎င်းတို့၏ အမးေွန်းေများစု 
မှာ “နိုင်ငံေတွက်ေအရးကကီးအသာ နိုင်ငံ့ေအရးကိစ္စရေ်များ” 
မြစ်အကကာင်း အမြကကားသည့် ကိုယ်စားလှယ် ၆.၅ ရာေိုင်နှုန်း 
ရှိေါသည်။ 

ကိုယ်စားလှယ် ၈၄ ရာေိုင်နှုန်းက ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်းများ 
အမးမမန်းေဲ့ကကေါသည်။ ကိုယ်စားလှယ် ၆၈ ရာေိုင်နှုန်းက ကကယ် 
ေွင့်မေအမးေွန်း (၁ မှ ၁၀) ေကကား၊ ၂၂ ရာေိုင်နှုန်းက (၁၀ မှ ၂၀) 
ေကကား၊ ၁၀ ရာေိငုန်ှုန်းက (၂၀) နငှ့ေ်ေက ်အမးမမန်းေဲက့ကေါသည။် 
ကိုယ်စားလှယ် ၅၁ ရာေိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒရှင်များ၏ 
ေကျ ိုးစီးေွားေတွက် ေရင်းေမမစ်များအတာင်းေိုသည့် ကကယ် 
ေွင့်မေအမးေွန်းများ အမးမမန်းေဲ့ကကေါသည်။ ၂၁ ရာေိုင်နှုန်းက 
၎င်းတို့၏အမးေွန်းေများစုမှာ “နိုင်ငံေတွက်ေအရးကကီးအသာ 
နိုင်ငံ့ေအရးကိစ္စရေ်များ” မြစ်အကကာင်း အမြကကားကကေါသည်။

ေေိုများမှာ ေို၍ရှုေ်အေွးဖေီး သုအတသနနှင့် ကျွမ်းကျင်ေညာရှင် 
များ၏ ေကကံဉာဏ်များ လိုေေ်သည့်ေတွက် ေေိုတင်သွင်း 
ြူးသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေအရေတွက်မှာ ေို၍ 
နည်းေါသည်။ ကိုယ်စားလှယ် ၂၄ ရာေိုင်နှုန်းက ေေိုများ 
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ေမျ ိုးသား၊ ေမျ ိုးသမီးေလိုက် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် ေါဝင် 
အေွးအနွးအောင်ရွက်မှု မေေုံ 

ေုံ ၁ 

လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် ေါဝင်အေွးအနွးရန်
ေမည်စာရင်းအေးြူးအသာ ကိုယ်စားလှယ်များ%

ေေိုတင်သွင်းြူးအသာ ကိုယ်စားလှယ်များ%

ကကယ်ေွင့်မမေအမးေွန်း အမးြူးအသာ 
ကိုယ်စားလှယ်များ%

ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်း အမးြူးအသာ 
ကိုယ်စားလှယ်များ%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

77%
89%

23%

85%

87%

36%

84%

88%

ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယမ်ျား ေမျ ိုးသမီးလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယမ်ျား

ကကယ်ေွင့်မမေအမးေွန်း အမးမမန်းမှုေအမေေအန (ကိုယ်စားလှယ် ရာေိုင်နှုန်း)

ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်း အမးမမန်းမှုေအမေေအန (ကိုယ်စားလှယ် ရာေိုင်နှုန်း)

ေုံ ၂ 

ေုံ ၃ 

68%

22%

ကကယ်ေွင့်မမေအမးေွန်း ၂၀ အောက် 
အမးြူးအသာ ကိုယ်စားလှယ်များ%

ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်း ၁ မှ ၁၀ ေတွင်း 
အမးြူးအသာ ကိုယ်စားလှယ်များ%

ကကယ်ေွင့်မမေအမးေွန်း ၂၀ မှ ၁၀၀ ေတွင်း 
အမးြူးအသာ ကိုယ်စားလှယ်များ%

ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်း ၁၀ မှ ၂၀ ေတွင်း 
အမးြူးအသာ ကိုယ်စားလှယ်များ%

ကကယ်ေွင့်မမေအမးေွန်း ၁၀၀ ေေက် 
အမးြူးအသာ ကိုယ်စားလှယ်များ%

ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်း ၂၀ ေေက် 
အမးြူးအသာ ကိုယ်စားလှယ်များ%

72%

25%

3%

10%
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တင်သွင်းေဲ့ကကဖေီး ၎င်းတို့ေဲမှ ၅၉%ရာေိုင်နှုန်းမှာ ေေိုတစ်ေု 
တည်းသာ တင်သွင်းြူးသူများ မြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်တွင် 
တစ်စေက်တစ်စ ေအမေေိုင်လာသည့် ကျင့်သုံးမှုတစ်ေုမှာ 
အကာ်မတီများမှ ေေိုများ တင်သွင်းမေင်းမြစ်ဖေီး များအသာေား 
မြင့် ေိုေေိုများသည် နိုင်ငံေတွက်ေအရးကကီးအသာ ေအရး 
ကိစ္စရေ်များ မြစ်ေါသည်။ (ေိုေေိုများတွင် ေများေုံးအေွးအနွး 
အသာ ေအကကာင်းေရာသည် နိုင်ငံေအရးကိစ္စများ မြစ်အကကာင်း 
ကိုယ်စားလှယ် ၇၄ ရာေိုင်နှုန်းက ေိုေါသည်)။ ကိုယ်စားလှယ် 
များ၏ ၂၂ ရာေိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့သည် လွှတ်အတာ် ေစည်းေအဝး 
တွင် အေွးအနွးရန် ေမည်စာရင်းအေးြူးသည်ဟု ေိုေါသည်။  

အမးေွန်းလွှာမြင့် အကာက်ေံရရှိအသာ ေေျက်ေလက်များေရ 
ကကယ်ေွင့်မေနှင့် ကကယ်ေွင့်မမေအမးေွန်းများကို အမးမမန်းြူးသည့် 
ေမျ ိုးသား လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ေမျ ိုးသမီး 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေေျ ိုးေစားမှာ ေေ်တူနီးေါး 
တူညီအကကာင်း အတွ့ရေါသည်။ သို့အသာ် ေေို တင်သွင်းအသာ၊ 
လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် အေွးအနွးေွင့်ရရန် ေမည်စာရင်း 
အေးြူးအသာ ေမျ ိုးသမီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေေျ ိုးေစား 
မှာ ေနည်းငယ် ေိုမိုမမင့်မားေါသည်။ 

အမးေွန်းများေား မဲေန္ဒနယ်အမမေိုင်ရာ ကိစ္စများေတွက် 
အမးမမန်းသည့် အမးေွန်းနှင့် နိုင်ငံ့ေအရး သို့မဟုတ် မူဝါေေိုင်ရာ 

ကိစ္စများေတွက် အမးမမန်းသည့် အမးေွန်းဟူ၍ ေွဲမေားနိုင်ေါသည်။ 
အယေုယျေားမြင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အမးမမန်း 
သည့် အမးေွန်းတိုင်းသည် ေစိုးရေား အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိရန် 
ေတွက်သာ မြစ်ရန်မလိုေဲ နိုင်ငံေေင့် ေစိုးရမူဝါေနှင့် 
အောင်ရွက်ေျက်များေအကကာင်း အမးမမန်းရန်လည်း ေစဉ်ေဖမဲ 
မလိုေေ်ေါ။ အမးေွန်းများသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
တစ်ဦးမှ ေေိုမေုသည့် မူဝါေကို ေစိုးရမှ အောက်ေံေံ့ေိုးရန် 
သို့မဟုတ် မဲေန္ဒနယ်အမမမှ လိုေေ်ေျက်တစ်ေုကို မြည့်ေည်း 
အေးရန် တိုက်တွန်းသည့် အမးေွန်းများလည်း မြစ်နိုင်ေါသည်။ 
ေို့အကကာင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေားသည် အမး 
ေွန်းများကို ေသုံးမေုကာ မဲေန္ဒနယ်အမမေတွက် ေရင်းေမမစ် 
များေအကကာင်း အမးမမန်းမေင်း၊ အတာင်းေိုမေင်းများကို မေုလုေ် 
ကကဖေီး လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးေား ဤနည်းမြင့် ေသုံးမေု 
နိုင်မှုေအေါ် အကျနေ်ေားရမှုရှိကကအကကာင်း အတွ့ရေါသည်။ ဥေမာ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် အကျာင်းများ အောက်လုေ် 
အေးရန်၊ ေရာ/ ေရာမများ တိုးမမှင့်ေန့်ေေ်အေးရန်၊ လမ်းများ 
ေေင့်မမှင့်တင်အေးရန်၊ ကျန်းမာအရးဌာနများနှင့် ဝန်ေမ်းများ 
တိုးေျဲ့ ေံ့ေိုးအေးရန် ေအသးစိတ်ေေျက်ေလက်များ တင်မေ၍ 
အတာင်းေိုကကဖေီး ေိုအတာင်းေိုမှု ေများေမေားကို ေစိုးရမှ 
မြည့်ေည်းအေးေဲ့ေါသည်။   

ေုတိယေကကိမ်အမမာက်လွှတ်အတာ်သက်တမ်းေစ ၂၀၁၆ ေုနှစ် အြအြာ်ဝါရီလတွင် မေုလုေ်အသာ နိုင်ငံအတာ် 
သမ္မတနှင့် ေုတိယသမ္မတများ၏ ကျမ်းသစ္စာကျနိ်ေိုေွဲေေမ်းေနား 

ဓာတ်ေုံ (၅)

ေရင်းေမမစ် - ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်
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အောင်မမင်မှုက ေများကကီးေါ။ ကျွန်အတာ် 
မူကကိုအကျာင်း အတာင်းတယ်။ ရေဲ့တယ်။ အေးရုံ 
တိုးေျဲ့ြို့ေတွက် စိုက်ေျ ိုးအရးဌာနကို အမမကွက် 
ေျအေးြို့ အတာင်းတယ်။ ရေဲ့ေါတယ်။  

ကိုယ်အမးတဲ့ အမးေွန်းအတွ အောင်မမင်ြို့ ေလား 
ေလာ ေယ်အလာက်ရှိလဲေိုတာ စဉ်းစားြို့လိုတာ 
အေါ့။ ေတ်ဂျက် ေများကကီးလိုမယ့်ဟာ တစ်ေုေုကို 
အတာင်းရင် သူတို့လည်း လုေ်မအေးနိုင်ေူးအလ။ 
ဖေီးအတာ့ ေေျနိ်ေေါလည်း ကကည့်ရအသးတယ်။ 
ကျွန်အတာ့်ရဲ့ မဲေန္ဒနယ်အမမမှာ အေးရုံတစ်ရုံ 
ေေင့်မမှင့်တင်ြို့နဲ့ အေးရုံဝန်ေမ်းေိမ်ရာ အောက်ြို့ 
အတာင်းတာ ဝန်ကကီးက ေွင့်မေုေဲ့တယ်။ ကျွန်အတာ်က 
ေအမေေအန၊ ေေျနိ်ေေါနဲ့ လိုေေ်မယ့် ေတ်ဂျက်ကို 
ကကည့်ဖေီး အမးေွန်းအမးေဲ့လို့ ရေဲ့တာေါ။ 

မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ လိုေေ်ေျက်များကို မြည့်ေည်းနိုင်ရန် 
ေဓိက ဦးတည်အမးမမန်းသည့် အမးေွန်းများမှ ေွက်အေါ်လာအသာ 
ရလေ်များေအေါ် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက စိတ်အကျနေ် 
မှု ရှိကကအသာ်လည်း ယင်းကိုသာ ေဓိက ေအလးေားအနမည် 
ေိုလျှင် မေည်အောင်စုေေင့်ရှိ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
၏ ေစိုးရမူဝါေနှင့် အောင်ရွက်ေျက်များေအေါ် အစာင့်ကကည့် 
ေိန်းညှိနိုင်သည့် ေေွင့်ောဏာ ေမျ ိုးမျ ိုးကို ေမေည့်ေဝ ေသုံး 
ေျနိုင်မည် မဟုတ်ေါ။ 

မဲေန္ဒနယ်အမမမှ ေအရးကိစ္စများ၊ မေဿနာများကို ေသုံးမေု 
ကာ နိုင်ငံေတွက် ေအရးေါသည့် ကိစ္စရေ်များေတွက် အမးမမန်း 

ေဲ့သည့် အမးေွန်းေေျ ို ့ ရှိသည်ကိုလည်း အတွ့ရေါသည်။ ေိုေေဲ 
တွင် ေမျ ိုးသမီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက မမန်မာနိုင်ငံ 
တစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ေမျ ိုးသမီးများေအေါ် သက်အရာက်မှုရှိအသာ ကိစ္စ 
များေအကကာင်း အမးမမန်းမေင်းများ ေါဝင်ေါသည်။သို့အသာ် ယင်း 
သည် ေသုံးများသည့် နည်းလမ်းတစ်ေုအတာ့ မဟုတ်အသးေါ။

အနာက်ေေ်အမးေဲ့တဲ့ အမးေွန်းတစ်ေုကအတာ့ 
သက်ငယ်မုေိမ်းကိစ္စေါ … ေဲေီအမးေွန်းကို ကျွန်မ 
အမးဖေီးတဲ့အနာက်မှာ မေည်အောင်စုတရားလွှတ်အတာ်
ေျုေ်ရုံးက သက်ငယ်မုေိမ်းမှုတိုင်းမှာ ကျူးလွန်သူကို 
[တစ်သက်တစ်ကျွန်း] မေစ်ေဏ်ေျြို့ တစ်နိုင်လုံးက 
တရားရုံးအတွကို ညွှန်ကကားေျက် ေုတ်ေဲ့ေါတယ်။ 

တစ်နိုင်ငံလုံးေတွက် အမးတဲ့ အမးေွန်းတစ်ေု 
အောင်မမင်ေဲ့တာရှိေါတယ်။ ေဲေါကအတာ့ အေသေံ 
မေည်သူေစုေြွဲ့ေိုင် သစ်အတာလုေ်ငန်းေအကကာင်း 
မြစ်ဖေီး ဝန်ကကီးဌာနက ေဲေီကိစ္စကို ကိုင်တွယ် 
အမြရှင်းအေးအနေါတယ်။       

လွှတ်အတာ်ေများစုတွင် အမးေွန်းများတွင် မည်သည့်ေအကကာင်း 
ေရာများကို အမးမမန်းနိုင်မည် (များအသာေားမြင့် ေက်စေ် 
ေီအလျာ်မှုရှိသည့် အမးေွန်းများ မြစ်ရမည်ဟု အြာ်မေအလ့ရှိကက 
သည်)၊ အမးေွန်းများကို မည်သို့ အမးမမန်းရမည် ဟူသည့် စည်း 
မျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်မေဋ္ဌာန်းေားဖေီး တင်မေလာအသာ 
အမးေွန်းများသည် ေိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ညီညွတ်မေင်း 
ရှ/ိမရှ ိလွှတအ်တာဥ်က္ကဋ္ဌက ေုံးမြတေ်ါသည။် လွှတအ်တာဥ်က္ကဋ္ဌ၏ 
ေေန်းကဏ္ဍသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ေစိုးရ 
ကကား ေမေန်ေလှန် အဝြန်အောက်မေအေွးအနွးနိုင်မည့် ေေွင့် 

ကကယ်ေွင့်မမေအမးေွန်းများတွင် ေအမးေများေုံး ေအကကာင်းေရာများ (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များ၏ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်)

ေုံ ၄

တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်သက်ေိုင်သည့်
ေအရးကကီးအသာ ကိစ္စရေ်များ

မဲေန္ဒနယ်၏ ေအမေေအန၊ မေဿနာ၊ ေေက်ေေဲ၊
ကိစ္စရေ်များ ေအကကာင်း ေသိအေးမေင်း

မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ လိုေေ်ေျက်များေတွက်
အတာင်းေိုမေင်း။ (ဥေမာ - အကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ အေးရုံ)

6.5%

14.7%

74.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%



22

ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်းများတွင် ေအမးေများေုံး ေအကကာင်းေရာများ (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များ၏ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်)

ေုံ ၅ 

တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်သက်ေိုင်သည့်
ေအရးကကီးအသာ ကိစ္စရေ်များ

မဲေန္ဒနယ်၏ ေအမေေအန၊ မေဿနာ၊ ေေက်ေေဲ၊
ကိစ္စရေ်များ ေအကကာင်း ေသိအေးမေင်း

မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ လိုေေ်ေျက်များေတွက်
အတာင်းေိုမေင်း။ (ဥေမာ - အကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ အေးရုံ)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

20.7%

20.1%

53.1%

6 (IPU နှင့် UNDP (၂၀၁၇)၊ IPU ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ လွှတ်အတာ်ေစီရင်ေံစာ - လွှတ်အတာ်မှ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမေင်း - လွှတ်အတာ် ၏ ေစိုးရကို တာဝန်ေံမှုရှိအောင် 
အောင်ရွက်နိုင်သည့် ေေွင့်ောဏာ၊ မေင်သစ်။ www.ipu.org/oversight. စာမျက်နှာ ၅၉

ေလမ်းကို ြန်တီးအေးရန် မြစ်ေါသည်။ ယင်းသည် နိုင်ငံအရး 
လုေ်ငန်းစဉ်ကကီး တစ်ေုလုံး၏ ေီမိုကအရစီသွင်မေင်လက္ခဏာကို 
ေိုမိုေီမေင်အစမည်မြစ်ေါသည်။6 လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် 
အမးမမန်းေွင့်မေုမည့် အမးေွန်းများသည် လွှတ်အတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၏ 
ေုံးမြတ်ေျက်အေါ်တွင်သာ မူတည်အကကာင်း လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များက အမောမေေါသည်။ လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ် 
ေေျ ို ့က ၎င်းတို့၏ ေါတီတွင်လည်း အမးေွန်းများကို စိစစ်သည့် 
လုေ်ငန်းစဉ်တစ်ေု ရှိအကကာင်း အမောမေေါသည်။ ေိုစိစစ်မှုလုေ်ငန်း 
စဉ်ေရ တစ်ေါတစ်ရံ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေေျ ို ့ 
အမးေွန်းများသည် အရှ့ေက်အေွးအနွးေွင့်ရမည် မဟုတ်အကကာင်း 
သိရှိအသာအကကာင့် အမးမမန်းမေင်း မမေုအတာ့အကကာင်း အမောမေ 

ေါသည်။ လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များသည် အမးေွန်းများ 
သို့မဟုတ် ေေိုများ မေုစုရာတွင် ေကကံဉာဏ်များအေးနိုင်သည့် 
လွှတ်အတာ် ရုံးဝန်ေမ်းများ၏ေေန်းကဏ္ဍကို ေည့်သွင်း အမော 
ကကားမေင်း မရှိကကအကကာင်း အယေုယျေားမြင့် အတွ့ရှိရေါသည်။

ဥေအေကကမ်းများနှင့် ေေိုများကို အေွးအနွးမေင်းမမေုမီ မေင်ေင် 
ေျနိ် ေလုံေအလာက် မရရှိမေင်းေအေါ် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
ေေျ ို ့က စိတ်အကျနေ်မေင်း မရှိကကေါ။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များေား နှစ်ရက်သာ ကကိုတင်ေသိအေးသည့် ေအလ့ေေသည် 
ေရည်ေအသွးမမင့်မားသည့် အေွးအနွးမှုများ မေုလုေ်နိုင်ရန် 
လုံအလာက်အသာ ေေျနိ်မဟုတ်ဟု ယူေကကေါသည်။ ေို့မေင် 

မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ်ဝင်းေတွင်းရှိ ေအောက်ေဦများဓာတ်ေုံ (၆)

ေရင်းေမမစ် - ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်
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လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက အမးမမန်း ေွင့်မေုသည့် အမးေွန်း 
များ၏ ေအရေတွက်နှင့် ကကိမ်နှုန်းေအေါ် ကန့်သတ်ေျက်များ 
မေားရှိရန်လည်း လိုလားကကေါသည်။ ေို့မေင် လွှတ်အတာ် ကိုယ် 
စားလှယ်များကို အေွးအနွး ေွင့်မေုအသာ ေေျနိ်ေား ငါးမိနစ်မှ 
သုံးမိနစ်သို့ အလျှာ့ေျေားဖေီး ေိုေေျနိ်နှင့် စေ်လျဉ်း၍လည်း 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်ေူေန်မှုများ 
ကို ေုတ်အြာ်အမောကကားကကေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးမှာေိုရင် 
ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်း ငါးေုေဲ အမးေွင့်မေုေါတယ်။ 
ကကယ်ေွင့်မမေအမးေွန်းကအတာ့ ေကန့်ေသတ်မရှိ 
အမးနိုင်ေါတယ်။ လွှတ်အတာ်ရဲ့ေေျနိ်ေတွက် 
ကန့်သတ်ေျက်ေားရမယ်ေိုတာကိုအတာ့ 
နားလည်ေါတယ်။ ေါအေမဲ့ ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်းအတွ 
ေီေက်ေိုဖေီး အမးေွင့်ရမယ်ေိုရင် ေိုအကာင်းေါတယ်။

မေည်သူ့လွှတ်အတာ်တွင် business paper ေား သုံးရက်သာ 
ကကိုတင်ေုတ်အေးသည့်ေတွက် ေက်စေ်အမးေွန်းများကို မေင် 
ေင်ရန် ေေျနိ်ေလွန်နည်းအကကာင်း လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
ေေျ ို ့က ညည်းညူကကေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
သည် သက်ေိုင်သည့် ေေျက်ေလက်များကို သုအတသန 
မေည့်မေည့်စုံစုံ မလုေ်နိုင်ေဲ အမးေွန်းများကို တင်မေအနရေါသည်။ 
မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ်တွင်မူ business paper ေား တစ် 
ေတ်ကကို၍ ေုတ်အေးသည့်ေတွက် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များက သအောကျကကေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 

က အမးေွန်းများကို ေအသးစိတ်အြာ်မေမေင်း မမေုသည့်တိုင် အေွး 
အနွးမည့် ေအကကာင်းေရာများကို အြာ်မေအေးကာ အစာစီးစွာ 
ကကိုတင်ေသိအေးေားမည်ေိုလျှင် ေိုအကာင်းမည်ဟု ေကကံမေု 
ကကေါသည်။

၄-၃။ အစိုးရထံြှ တုံ့မပန်တမြကကားြှုြျား  

အယေုယျေားမြင့် ေစိုးရ၏အမြကကားမှုများကို ကိုယ်စားလှယ် 
များက ေမေုသအောေမမင်မြင့် ရှုမမင်ကကေါသည်။ ကိုယ်စား 
လှယ် ၅၃ ရာေိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ ကကယ်ေွင့်မမေ အမးေွန်းများ 
ေတွက် အမြကကားမှုများကို အကျနေ်ကကဖေီး ၎င်းတို့၏ ကကယ်ေွင့် 
မေအမးေွန်းများေတွက် အမြကကားမှုများကို အကျနေ်ကကအသာ 
ကိုယ်စားလှယ် ၅၂ ရာေိုင်နှုန်း ရှိေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေေျ ို ့က ၎င်းတို့အမးမမန်းအသာ အမး 
ေွန်းများကို ေစိုးရမှ မေန်လည်အမြကကားအေးသည့် ေအမြများ၏ 
ေရည်ေအသွးကို အဝြန်အောက်မေကကေါသည်။ ေအသးစိတ် 
အမးမမန်းအသာ အမးေွန်းများေား အမြကကားမှုများသည် အယေုယျ 
ေန်ဖေီး ရှင်းလင်းမှုမရှိမေင်း၊ ဝန်ကကီးများက အမြကကားအသာေအမြ 
များသည် မေည့်စုံလုံအလာက်မှု မရှိမေင်းများ မြစ်အနသည့်ေတွက် 
တာဝန်ေံမှုနည်းေါးအနသည်ဟု ရှုမမင်ကကေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဝန်ကကီးေား ၎င်းတို့အမးေားအသာ 
အမးေွန်းများေတွက် ေက်စေ်အမးေွန်းများ ေက်လက်အမးမမန်း 
နိုင်စွမ်း ေကန့်ေသတ်ရှိသည့်ေတွက် ယင်းသည် လွှတ်အတာ် 
၏စွမ်းအောင်ရည်ကို ေိေိုက်အစသည်ဟု ေေျ ို ့လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များက ရှုမမင်ေါသည်။ 
 

စိတ်အကျနေ်အလာက်ြွယ် အမြရှင်းအေးေဲ့သည်ဟု လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက အမောကကားအသာ 
ကကယ်ေွင့်မေနှင့် ကကယ်ေွင့်မမေ အမးေွန်းများ ရာေိုင်နှုန်း 
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စိတ်အကျနေ်အလာက်ြွယ် အမြရှင်းအေးေဲ့သည့် ကကယ်ေွင့်မေ အမးေွန်းများ (အမြကကားအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ % မြင့်)

စိတ်အကျနေ်အလာက်ြွယ် အမြရှင်းအေးေဲ့သည့် ကကယ်ေွင့်မမေ အမးေွန်းများ (အမြကကားအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ % မြင့်)
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တစ်ေါတစ်အလ ဝန်ကကီးအတွနဲ့၊ ဌာနေိုင်ရာအတွရဲ့ 
အဝဝါးတဲ့ ေအမြအတွကို စိတ်အကျနေ်မှု မရှိေါေူး။ 
ရှင်းလင်းတဲ့ ေအမြအတွနဲ့ မဲေန္ဒရှင်မေည်သူအတွ
ရဲ့လိုေေ်ေျက်အတွကို အမြရှင်းမြည့်ေည်းအေးမယ့် 
နည်းလမ်းအတွ လိုေျင်ေါတယ်၊ သိေျင်ေါတယ်။

လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးေဖေီးမှာ ဝန်ကကီးအတွကို 
တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်ေျဉ်းကေ်ေျင်ေါတယ်။ 
ငါးမိနစ်မက အမောစရာအတွ ရှိေါတယ်။ အမမမေင်က 
ေအမေေအနမှန်အတွကို ဝန်ကကီးအတွကို ရှင်းမေြို့ 
လိုေါတယ်။ 

တမေားနိုင်ငံကလွှတ်အတာ်အတွမှာ တစ်ေုေုအမော 
ေျင်ရင် လက်အောင်ဖေီး အေွးအနွးလို့ရေါတယ်။ 
ေဲေါမျ ိုး ေီမှာမရေါေူး။ 

သို့အသာ် ဝန်ကကီးများသည် လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးသို့ ေိုမို 
လာအရာက်ကကဖေီး ေိအရာက်စွာ ေါဝင်အေွးအနွးတင်မေမှုများ 
ရှိလာသည်ကို အတွ့ရသည့်ေတွက် ေစိုးရနှင့်လွှတ်အတာ်ကကား 
ေိုမိုေမေုသအောအောင်အသာ ေက်ေံအရးေီသို့ တမြည်းမြည်း 
ဦးတည်အနသည်ဟု ယူေနိုင်ြွယ်ရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်၏ 
လုေ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ေမေန် 
ေလှန်ေိန်းအကျာင်းရန် တာဝန်တို့ကို သိရှိမှုမမင့်မားလာအောင် 

နုိင်ငံတကာကျင့်သံုးြှုနှင့် 
ချန်ိထုိးကကည့်မခင်း 
IPU ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ လွှတ်အတာ်ေစီရင်ေံစာ (၂၀၁၇) တွင် 
"ေစိုးရသည် လွှတ်အတာ်၏ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမှုတွင် 
ေူးအေါင်းေါဝင်အေးရန် ေအရးကကီးသည်။ ဥေမာ လွှတ်အတာ် 
မှ အတာင်းေံအသာ ေေျက်ေလက်များ ေံ့ေိုးအေးမေင်း၊ 
လွှတ်အတာ်မှ ေကကံမေုေျက်များကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားအေး 
မေင်းတို့ မြစ်သည်"ဟု အြာ်မေေါရှိသည်။ ောဏာေွဲအဝေုေ် 
ေျုေ်မေင်းဟူသည် ေမေန်ေလှန်စစ်အေး ေိန်းအကျာင်းမှု 
များ လုံအလာက်စွာ မေုလုေ်နိုင်အစရန် ရည်ရွယ်ေါသည်။ 
ေမေန်ေလှန်ေိန်းအကျာင်းမေင်း ေိုသည်မှာ ေစိုးရ၏ 
လုေ်အောင်ေျက်များကို အဝြန်မေင်းဟူ၍ နားလည်သိရှိ 
ေားရမည် မဟုတ်ေါ။ ယင်းသည် ေရည်ေအသွးအကာင်း 
မွန်အသာ ဥေအေနှင့် မူဝါေေိုင်ရာရလေ်များ အေါ်ေွက်လာ 
အစနိုင်သည့် နိုင်ငံအရးစနစ်တစ်ေု၏ မဏ္ဍိုင်များကကား 
ေမေုသအောအောင်အသာ ေူးအေါင်းအောင်ရွက်မှုများရရှိ 
အရးေတွက် ေအမေေံတစ်ေုေမြစ် ရည်ရွယ်မေင်းမြစ်သည်။ 
(IPU နှင့် UNDP (၂၀၁၇)၊ IPU ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ လွှတ် 
အတာ်ေစီရင်ေံစာ - လွှတ်အတာ်မှ အစာင့်ကကည့် ေိန်းညှိမေင်း 
- လွှတ်အတာ်၏ ေစိုးရကို တာဝန်ေံမှုရှိအောင် အောင်ရွက် 
နိုင်သည့် ေေွင့်ောဏာ၊ စာမျက်နှာ ၂၂)။ 

အောင်ရွက်အေးမေင်းနှင့် သတင်းေေျက်ေလက်များ တိုးမမှင့် 
မြန့်အဝအေးမေင်းမြင့်ေစိုးရကို လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးများ၊ 
အကာ်မတီများနှင့် ေိုမိုေိအရာက်စွာ ေက်သွယ်ညှိနှိုင်း အောင် 
ရွက်လာအောင် ကူညီ ေံ့ေိုးအေးနိုင်မည်မြစ်ေါသည်။

လွှတ်အတာ်အကာ်မတီက FAO ေြွဲ့၏ ေအရာဂျက်ရှိရာအနရာသို့ သွားအရာက်၍ ေစိုးရဝန်ေမ်းများ၊ အေသေံ 
အတာင်သူများ၊ FAO မှတာဝန်ရှိသူများနှင့် အတွ့ေုံစဉ်

ဓာတ်ေုံ (၇)

ေရင်းေမမစ် -  ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်၊ စိုက်ေျ ိုးအရး၊ အမွးမမူအရးနှင့် အရလုေ်ငန်း ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရး အကာ်မတီ၏ စိုက်ေျ ိုးအရးဓာတုဓာတ်ကကင်းများ၏ အေးေွက် 
ေိုးကျ ိုးများကို အလျာ့ေျအရး အလ့လာစိစစ်မှု (Inquiry) ေစီရင်ေံစာ
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ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လွှတ်အတာ်ေများေမေားတွင် ‘လွှတ်အတာ် 
လုေ်ငန်းများ၏ ကကီးမားအသာ ေစိတ်ေေိုင်းေား ယေုေေါ 
လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးမှာေက် အကာ်မတီများတွင် အောင် 
ရွက်အနမေင်း မြစ်သည်။’ 7 ဥေအေမေုအရးနှင့် အစာင့်ကကည့် ေိန်းညှိ 
အရးလုေ်ငန်းစဉ်ကို ေအသးစိတ်လုေ်အောင်နိုင်သည့် အနရာမှာ 
အကာ်မတီများတွင် မြစ်ေါသည်။ 

ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့၏ အကာ်မတီေေန်းကဏ္ဍနှင့် 
ေတ်သက်၍ တက်ကကစွာအောင်ရွက်ကကေါသည်။ စစ်တမ်း အမြ 
ကကားသူကိုယ်စားလှယ်များေဲမှ ၉၄ ရာေိုင်နှုန်းမှာ ေနည်းေုံး 
အကာ်မတီတစ်ေု၏ ေြွဲ့ဝင်များ မြစ်ကကေါသည်။ ၃၁  ရာေိုင် 
နှုန်းမှာ အကာ်မတီနှစ်ေုနှင့် ေေက် ေြွဲ့ဝင်များမြစ်ကကဖေီး 
၂၄ ရာေိုင်နှုန်းမှာ မေည်သူ့လွှတ်အတာ် သို့မဟုတ် ေမျ ိုးသား 
လွှတ်အတာ်၏ ေဖမဲတမ်းအကာ်မတီအလးေုေဲမှ တစ်ေု၏ ေြွဲ့ဝင် 

၅။ တကာ်ြတီြျား 
များမြစ်ကကေါသည်။8 ကိုယ်စားလှယ်ေများစုမှာ တစ်ေတ်လျှင် 
အကာ်မတီေစည်းေအဝးနှစ်ေု တက်အရာက်ကကရဖေီး တစ်ေတ် 
လျှင် အကာ်မတီေတွက် အလးနာရီေွဲေန့်  ေေျနိ်အေးကကေါသည်။ 

ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်တွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
သည် အကာ်မတီများ၌ ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်တုန်းက ေအတွ့ 
ရနည်းသည့် နည်းလမ်းများမြင့် ေါဝင်အောင်ရွက်လာကကသည် 
ကို အတွ့ရေါသည်။ ေို့အကကာင့် ရှုေ်အေွးနက်နဲအသာ လွှတ်အတာ် 
အကာ်မတီစနစ်တစ်ေု၏ လုေ်ငန်းလည်ေတ်အောင်ရွက်ေုံကို နား 
လည် သိရှိလာကကအကကာင်း အေါ်လွင်ေင်ရှားေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များက ၎င်းတို့သည် အကာ်မတီေလုေ်များမှ တစ် 
ေင့် လွှတ်အတာ်စနစ်ေတွက် ေအကာင်းေုံး ေါဝင်ကူညီအေး 
နိုင်သည်ဟု ယူေကကဖေီး ဖေီးအမမာက် အောင်မမင်မှုရရှိသည့် ေံစား 
ေျက်ကိုလည်း အကာ်မတီများတွင်သာ ရရှိသည်ဟု ေိုေါသည်။  

7 H. Yamamoto, (၂၀၀၇) လွှတ်အတာ်၏ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရးေတွက် နည်းလမ်းေအောက်ေကူများ - နိုင်ငံေေင့် လွှတ်အတာ် ၈၈ ေုေား နှိုင်းယှဉ် 
အလ့လာေျက် (Tools for parliamentary oversight: A comparative study of 88 national parliaments) (ဂျနီီဗာ)၊ http://archive.ipu.org/PDF/publications/
oversight08-e.pdf. စာမျက်နှာ ၁၅ 
8 ြွဲ့စည်းေုံေအမေေံဥေအေေရ ြွဲ့စည်းရအသာ ေဖမဲတမ်းအကာ်မတီ အလးေုရှိေါသည်။ ဥေအေကကမ်းအကာ်မတီ၊ လွှတ်အတာ်ေေွင့်ေအရး အကာ်မတီ၊ မေည်သူ့အငွစာရင်း 
အကာ်မတီနှင့် ေစိုးရ၏ ောမေံေျက်များ၊ ကတိကဝတ်များနှင့် တာဝန်ေံေျက်များ စိစစ်အရးအကာ်မတီ တို့မြစ်ေါသည်။ 

ေုံ ၇

အကာ်မတီ တစ်ေုတွင် ေါဝင်အသာ ကိုယ်စားလှယ်များ

အကာ်မတီ နှစ်ေု နှင့် ေေက်တွင် ေါဝင်အသာ ကိုယ်စားလှယ်များ

69%

31%

ေုံ ၈

ေဖမဲတမ်း အကာ်မတီ (၄)ေုတွင် ေါဝင်အသာ 
ကိုယ်စားလှယ်များ

ေဖမဲတမ်း အကာ်မတီ (၄)ေုတွင် မေါဝင်အသာ 
ကိုယ်စားလှယ်များ

26%

74%

အကာ်မတီတွင် (တစ်ေု သို့မဟုတ် တစ်ေုေက်ေိုအသာ အကာ်မတီများတွင်) ေါဝင်အနအသာ 
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေေျ ိုး

ေဖမဲတမ်း အကာ်မတီ (၄)ေုတွင် ေါဝင်အသာ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေေျ ိုး
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အကာ်မတီေလုေ်အတွကို လုေ်ရတာ အေျာ်တယ်။ 
လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးက ကျွန်အတာ့်ေတွက် 
ကကီးကျယ်ေမ်းနားလွန်းအနတယ်။ အကာ်မတီအတွ 
မှာေို ေိုဖေီး လွတ်လွတ်လေ်လေ်  အေွးအနွးနိုင်တယ်။ 

သို့အသာ် အယေုယျေားမြင့် အရးရာအကာ်မတီေများစုသည် 
၎င်းတို့၏ ေေွင့်ောဏာကို ေမေည့်ေဝေသုံးေျ၍ လုေ်အောင် 
မေင်းများ မရှိအသးအကကာင်း လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 
အမောစကားများေရ သိရှိရေါသည်။ ေိုအကာ်မတီများသည် 
မူဝါေနယ်ေယ် တစ်ေုေတွက် သီးမေားြွဲ့စည်းေားအသာ အကာ် 
မတီများနှင့် သက်ေိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနများ၏ လုေ်အောင်မှု 
များကို အစာင့်ကကည့်အလ့လာရန် တာဝန်ယူေားအသာ အကာ်မတီ 
များ မြစ်ေါသည်။ ေိုအကာ်မတီေများစုတွင် လူေုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး 
ေျင်းစီမှ အေးေို့အသာ တိုင်ကကားစာများကို အမြရှင်းမေင်း၊ အရတို 
လုေ်ငန်းစဉ်များသာ ေျမှတ်ေားမေင်းတို့ကို အတွ့ရေါသည်။ 
တိုင်ကကားစာများကိုသာ ောရုံစိုက်အနမေင်းမြင့် ေိုအကာ်မတီ 
များသည် မူဝါေေိုင်းေိုင်ရာနှင့် စနစ်ေိုင်းေိုင်ရာကိစ္စများကို 
ကိုင်တွယ်အမြရှင်းရန် လုေ်အောင်နိုင်မည်မဟုတ်ေါ။ ေိုသို့ အသာ 
ကိစ္စများကိုသာ ကိုင်တွယ်အမြရှင်းမည် ေိုေါက ေိုမိုကကီးကျယ် 
ေမ်းနားသည့် အောင်မမင်မှုဇာတ်လမ်းများ အေါ်ေွက်လာနိုင်ေါ 
သည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် အကာ်မတီများ ရင် 
ေိုင်အနရသည့် ေကန့်ေသတ်များကို ေအလးေားအမောမေ 
ကကဖေီး လွှတ်အတာ်ကို အမာင်းနှင်အေးအနသည့် ေင်ဂျင်စက်များ 
နှင့် ေလားသဏ္ဍာန်တူအသာ အကာ်မတီများ၏ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက် 
အရးကို ဦးစားအေးတစ်ရေ်ေမြစ် အောင်ရွက်လိုစိတ်များ ေက် 
သန်အနကကေါသည်။ 

ကျွန်အတာ်/ကျွန်မတို့ အကာ်မတီေအနနဲ့ ကိုယ်ေိုင် 
ေုံးမြတ်လုေ်ကိုင်ေွင့်နဲ့ လွတ်လေ်ေွင့်အတွ 
ေီ့ ေက်ေိုဖေီး ရသင့်ေါတယ်။ 

အကာ်မတီ Terms of Reference (ToR) မှာ 
ေားနည်းေျက်အတွရှိေါတယ်။ တာဝန်ဝတ္တရား 
အတွကို တိတိကျကျ မေဋ္ဌာန်းအေးေားမေင်း
မရှိေါေူး။ 

၅-၁။ တကာ်ြတီြျား၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
ြျားနှင့် ချြှတ်ထားတသာ လုပ်ငန်းစဉ်ြျား

အကာ်မတီများ၏ မေဿနာများကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်းေုံနှင့် 
အေွးအနွးသုံးသေ်ေုံများသည် အကာ်မတီတစ်ေုနှင့်တစ်ေု များစွာ 
ကွာမေားမှု ရှိေါသည်။ အကာ်မတီများတွင် လုေ်ငန်းေစီေစဉ်များ 
ကို အရးေွဲရာ၌ အကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌမှ ဦးအောင်အရးေွဲမေင်းများ 
ရှိသလို အကာ်မတီဝင်များေားလုံး၏ သအောတူညီေျက်ကို 

ရယူအရးေွဲမေင်းများလည်း ရှိေါသည်။ စစ်တမ်းအမြကကားသူ 
ကိုယ်စားလှယ်များေဲတွင် ၎င်းတို့၏အကာ်မတီ၌ တစ်နှစ်တာ 
ေတွက် အရးေွဲေားအသာ လုေ်ငန်းေစီေစဉ်ရှိအကကာင်း အမြ 
ကကားသူ ၅၁ ရာေိုင်နှုန်း၊ (၆) လတာ သို့မဟုတ် (၃) လတာ ေစီ 
ေစဉ်ရှိအကကာင်း အမြကကားသူ ၃၁ ရာေိုင်နှုန်း၊ တစ်လတာ ေစီ 
ေစဉ်ရှိအကကာင်း အမြကကားသူ ၃၂ ရာေိုင်နှုန်းနှင့် တစ်ေတ်တာ 
ေစီေစဉ် ရှိအကကာင်း အမြကကားသူ ၃၅ ရာေိုင်နှုန်း ရှိေါသည်။  

အကာ်မတီများတွင် အကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏ ဦးအောင်မှု ေေန်းကဏ္ဍ 
သည် ေလွန်ေင် ေအရးေါေါသည်။ အကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏ မေုမူေုံ 
များနှင့် လုေ်အောင်ေျက်များသည် အကာ်မတီေအေါ် (အကာင်း 
ကျ ိုး နှင့် ေိုးကျ ိုး) သက်အရာက်မှု ရှိအစသည်ဟု လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်ေေျ ို ့က ယူေေါသည်။ ေက်မမက်၍ ေက်လိုက် 
မေင်းကင်းအသာ အကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးသည် ကိုယ်ေိုင်ေုံးမြတ် 
ေွင့်ကို ေိအရာက်စွာ ေသုံးေျနိုင်ေါသည်။ သို့အသာ် ေေျ ို ့အသာ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက အကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌများကို အေး 
ေေ်ေားအသာ ကကီးမားသည့် ေေွင့်ောဏာနှင့် စေ်လျဉ်း၍ 
သံသယရှိအကကာင်း ေုတ်အြာ်အမောမေကကေါသည်။ ေေျ ို ့အကာ် 
မတီ ဥက္ကဋ္ဌများသည် လွှမ်းမိုးေျုေ်ကိုင်မှုရှိဖေီး တစ်ေါတစ်ရံ 
တားမမစ် ေိတ်ေင်မေင်းများကိုေင် မေုလုေ်သည့် ေအောက်ေေား 
ေေျ ို ့ ရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ‘ဥက္ကဋ္ဌက 
ေစည်း ေအဝးေစီေစဉ်ကို သူေဲ ေုံးမြတ်ဖေီး ေစည်းေအဝးမှာ 
လည်း သူေဲအမောတယ်’ဟု ေိုေါသည်။ ေေျ ို ့အသာလွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် ယင်းသည် စိတ်အကျနေ်ြွယ်မရှိေဲ 
‘အကာ်မတီအတွမှာ အကာ်မတီေြွဲ့ဝင်အတွရဲ့ ေသံကို နားအောင် 
ဖေီး လုေ်ငန်းအတွကို အောင်ရွက်အနကကတာ မဟုတ်ေူး’ ဟု ေို 
ေါသည်။

အကာ်မတီများတွင် ကျင့်သုံးမှုေများေုံး ေအလ့ေေနှစ်ေုမှာ 
မေည်သူများ၏ တိုင်ကကားစာများကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်းမေင်း 
(စစ်တမ်းအမြေိုသူများ၏ ၃၈ ရာေိုင်နှုန်းက ယင်းသည် အကာ် 
မတီများတွင် ေများေုံး ကိုင်တွယ်အောင်ရွက်သည့်ကိစ္စဟု 
ေိုေါသည်) နှင့် အကာ်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုေ်ေိုင်ေွင့် (Terms 
of reference) နှင့် သက်ေိုင်သည့် ဥေအေကကမ်းများကို 
စိစစ်သုံးသေ်မေင်း (၃၄ ရာေိုင်နှုန်း) မြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၆၃ ရာေိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ အကာ်မတီ 
များသည် မေဿနာရေ်များကို ေအသးစိတ်အလ့လာ၍ သက်အသ 
ေအောက်ေေားများကို စုအောင်းကကသည်ဟု ေိုေါသည်။ 
သို့အသာ် ယင်းသည် အကာ်မတီ၏ ေများေုံး လုေ်အောင်သည့် 
လုေ်ငန်းဟု အမြကကားသူမှာ ၁၉ ရာေိုင်နှုန်းသာ ရှိသည့်ေတွက် 
အကာ်မတီများသည် တိုင်ကကားစာ တစ်ေုေျင်းစီကို သုံးသေ် 
အေွးအနွးမေင်းနှင့် ဥေအေကကမ်းများကို စိစစ်မေင်းေတွက် ေေျနိ် 
ေများစုကို သုံးစွဲသည်ဟု ယူေရေါသည်။ အတွ့ေုံအမးမမန်းမှု 
များတွင်လည်း ဤေေျက်ကို အတွ့ရှိေဲ့ေါသည်။ အတွ့ေုံအမးမမန်း 
မှုများတွင်အကာ်မတီ များသည် မေည်သူများေံမှ တိုင်ကကား 
စာများေားတုံ့မေန် အမြရှင်းမေင်းကိုသာ ေဓိက လုေ်အောင်သည် 
ဟုေိုသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေား ရှိေါသည်။ 
တိုင်ကကားစာများကို တုံ့မေန်အမြရှင်းအေးရန် ကကိုးေမ်းသည့် 
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ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ် စိုက်ေျ ိုးအရး၊ အမွးမမူအရးနှင့် အရလုေ်ငန်း ြွံ့ဖြိုးတိုးတက် အရးအကာ်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် 
ေြွဲ့ဝင်များ မေင်ဦးလွင်ဖမို့နယ်ရှိ အေသေံအတာင်သူများနှင့် အတွ့ေုံအနစဉ်

ဓာတ်ေုံ (၈)

ေရင်းေမမစ် -  ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်၊ စိုက်ေျ ိုးအရး၊ အမွးမမူအရးနှင့် အရလုေ်ငန်း ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရး အကာ်မတီ၏ စိုက်ေျ ိုးအရးဓာတုဓာတ်ကကင်းများ၏ အေးေွက် 
ေိုးကျ ိုးများကို အလျာ့ေျအရး အလ့လာစိစစ်မှု (Inquiry) ေစီရင်ေံစာ

ေအနမြင့် အကာ်မတီေစည်းေအဝးများတွင် တိုင်ကကားစာများ 
ေအကကာင်း အေွးအနွးဖေီး (များအသာေားမြင့် မဲေန္ဒနယ်အမမ 
ေေင့်ရှိ) ကိစ္စရေ်များကို တင်မေအေွးအနွးမေင်းများ မေုလုေ်ကကေါ 
သည်။ 

ကျွန်မက ေမျ ိုးသမီးနဲ့ ကအလးသူငယ် ေေွင့် 
ေအရးေိုင်ရာ အကာ်မတီကေါ။ ကျွန်မတို့ 
အကာ်မတီက ဗုေ္ဓဟူးအန့တိုင်း လွှတ်အတာ်ေစည်း 
ေအဝးဖေီးတဲ့ေေျနိ် ေစည်းေအဝး ေိုင်ေါတယ်။ 
အကာ်မတီကို အေးေို့လာတဲ့ ေမျ ိုးသမီးနဲ့ ကအလး 
သူငယ်ေိုင်ရာ ေေွင့်ေအရးအတွနဲ့ ေတ်သက်တဲ့ 
တိုင်ကကားစာအတွကို အေွးအနွးေါတယ်။ တိုင်ကကားစာ 
တစ်အစာင် လက်ေံရရှိရင် အကာ်မတီဝန်ေမ်းအတွက 
အကာ်မတီဝင်အတွ အလ့လာြို့ မိတ္တူတစ်အစာင်စီ 
ကကိုတင်ဖေီး အဝအေးေားေါတယ်။

ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်မှာ တရားစီရင်အရးနဲ့ 
ဥေအေအရးရာအကာ်မတီမှာ တာဝန်အေးေံရေါတယ်။ 
အကျာင်းေရာ လုေ်ေဲ့တာေိုအတာ့ တရားစီရင်အရးနဲ့ 
ဥေအေအရးရာ ကိစ္စအတွကို သိေ်မရင်းနှီးေါေူး။ 
ေါအေမဲ့ အကာ်မတီကို ကူညီနိုင်ြို့ ေတတ်နိုင်ေုံး 
ကကိုးစားေါတယ်။ အကာ်မတီမှာအတာ့ လုေ်ငန်း 
ေစီေစဉ် အရးေွဲေားတာ မရှိအသးေါေူး။ 
တိုင်ကကားစာအတွကို အကာ်မတီဝင်တစ်ဦးေျင်းစီကို 
ေွဲအဝတာဝန်အေးဖေီး အကာ်မတီဝင်အတွက 
အလ့လာစိစစ်ဖေီးရင် အတွ့ရှိေျက်အတွကို 
အကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌေံ ေစီရင်ေံတင်မေရေါတယ်။
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အကာ်မတီလုေ်ငန်းများတွင် ကျင့်သုံးမှုေများေုံး ေအလ့ေေများ (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ် ကိုယ်စား 
လှယ်များ၏ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်) 

ေုံ ၉

အကာ်မတီနှင့်သက်ေိုင်အသာ ကိစ္စရေ်တစ်ေုကို စနစ်တကျ
ေေျက်ေလက်သက်အသေအောက်များ စုအောင်း၍

ေေျနိ်ယူကာ ေအသးစိတ်အလ့လာစိစစ်မေင်း (Committee Inquiry)

နိုင်ငံအတာ်ေတ်ဂျက်ေား အလ့လာသုံးသေ်ေန်းစစ်မေင်း

အကာ်မတီ၏ လုေ်ေိုင်ေွင့်၊ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် သက်ေိုင်အသာ
ဥေအေကကမ်းများေား အလ့လာသုံးသေ်ေန်းစစ်မေင်း

ေမေားအကာ်မတီများမှ လွဲအမောင်းအေးေို့လာအသာ
တိုင်ကကားစာများေား အမြရှင်းအောင်ရွက်မေင်း။

မေည်သူများ၏ တိုင်ကကားစာများေား အမြရှင်းအောင်ရွက်မေင်း
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နုိင်ငံတကာကျင့်သံုးြှုနှင့် 
ချန်ိထုိးကကည့်မခင်း 
IPU က ‘လွှတ်အတာ်၏ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရးကိုအောင် 
ရွက်အနအသာ အကာ်မတီများသည် ေစိုးရနှင့် ေမေားသက် 
ေိုင်သူများေံမှ ေေိုမေုအသာ ေအကကာင်းေရာများကို 
စဉ်းစားသုံးသေ်ရန် လွတ်လေ်စွာ ေုံးမြတ်အရွးေျယ်နိုင် 
သည့် တစ်ေျနိ်တည်းတွင် အကာ်မတီတွင်းတွင်သာသီးသန့် 
မြစ်အစ၊ ေများမေည်သူအရှ့အမှာက်တွင်မြစ်အစ ၎င်းတို့၏ 
လုေ်ငန်းစဉ်များကို လွတ်လေ်စွာ ေုံးမြတ်ေျမှတ်ေွင့်ရှိမေင်း 
သည် အကာင်းမွန်အသာ ကျင့်သုံးမှု မြစ်သည်’ ဟု ေိုေါ 
သည်။ ယင်းသည် အကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ေြွဲ့ဝင်များကကား 
အကာ်မတီ၏ လုေ်ငန်းစဉ်ေျမှတ်မေင်းေိုင်ရာ လုေ်ေိုင်ေွင့် 
ေား မျှအဝသုံးစွဲရန် ေေိုမေုေားမေင်းမြစ်ဖေီး လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေိုသို့သာ စုအေါင်းလုေ်အောင် 
နိုင်စွမ်းရှိမည်ေိုလျှင် ရရှိလာမည့် ေကျ ိုးအကျးဇူးများ 
မှာလည်း ကကီးမားအကကာင်း သက်အသေအောက်ေေား 
များ ရှိေါသည်။ ဤနည်းမြင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များ၏ အကာ်မတီလုေ်ငန်းများေား မိမိ၏ ကိုယ်ေိုင်လုေ် 
ငန်းများေမြစ် ေံယူလုေ်အောင်မှု ေိုမို ကကီးမားစွာ ရရှိနိုင်ဖေီး 
စနစ်ေိုင်းေိုင်ရာ မေဿနာများနှင့် နိုင်ငံနှင့် သက်ေိုင်အသာ 
မေဿနာများေား ေိုမို တုံ့မေန်အောင်ရွက်အေးနိုင်ေါသည်။ 
(IPU နှင့် UNDP (၂၀၁၇)၊ IPU ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ လွှတ် 
အတာ်ေစီရင်ေံစာ - လွှတ်အတာ်မှအစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမေင်း 
- လွှတ်အတာ်၏ေစိုးရကို တာဝန်ေံမှုရှိအောင် အောင်ရွက် 
နိုင်သည့် ေေွင့်ောဏာ၊ စာမျက်နှာ ၂၂)။

အကာ်မတီများသည် လူတစ်ဦးေျင်းစီမှ တိုင်ကကားစာများကို 
ောရုံစိုက်အနမေင်းမြင့် အကာ်မတီမှ တာဝန်ယူရန် အေးေေ်ေား 
သည့် မူဝါေနယ်ေယ်တစ်ရေ်လုံးကို အလ့လာသုံးသေ်မေင်းမေုနိုင် 
မည်မဟုတ်ေါ။ ေို့မေင် ေစိုးရကို တာဝန်ေံအစမေင်း၊ ဥေအေကကမ်း 
များနှင့် ဥေအေများ၏ ေကျ ိုးသက်အရာက်မှုကို အစာင့်ကကည့် 
ေိန်းညှိမေင်းများ လုေ်ငန်းများကိုလည်း ေဟန့်ေတားမြစ်အစ 
ေါသည်။ တိုင်ကကားစာများ လွှတ်အတာ်သို့ အရာက်ရှိလာမေင်း 
သည် လွှတ်အတာ်ေအေါ် ေီမိုကအရစီေြွဲ့ေစည်းတစ်ရေ်ေမြစ် 
လူေု၏ ယုံကကည်ကိုးစားမှုကို မေသအနသည်ဟု ယူေနိုင် 
အသာ်လည်း တစ်ြက်မှကကည့်လျှင် နိုင်ငံေေင့်နှင့် တိုင်းအေသ 
ကကီး/မေည်နယ်ေေင့်များတွင် မေည်သူများေတွက်တိုင်ကကား 
စာများကို အမြရှင်းအေးမည့် ေမေားအရွးေျယ်စရာတိုင်ကကားမှု 
လုေ်ငန်းစဉ်များမရှိမေင်းကိုလည်း မေသအနေါသည်။ မည်သည့် 
ကိစ္စများသည် မေည်အောင်စုေေင့် အကာ်မတီများ ေအနမြင့် 
ေအသးစိတ် အလ့လာစိစစ်ရမည့် စနစ်တစ်ေုလုံးနှင့် ေိုင်အသာ 
ကိစ္စရေ်များ မြစ်အကကာင်း အြာ်ေုတ်သိရှိနိုင်ရန်ေတွက် 
မေည်သူတို့၏ တိုင်ကကားစာများေိုင်ရာ အကာ်မတီမှ မြစ်အစ 
ကကီးကကေ်၍ တိုင်ကကားစာများကို အေါင်းစုအလ့လာဖေီး သုံးသေ် 
ေကဲမြတ်အေးသည့်စနစ်ကို ေားရှိေသုံးမေုနိုင်ေါသည်။ နိုင်ငံ 
တကာတွင် လွှတ်အတာ် ေများေမေား၌ ေသနားေံစာ အကာ်မတီ 
များ ရှိကကဖေီး ေိုအကာ်မတီများက တိုင်ကကားစာများေားလုံးကို 
ကိုင်တွယ်စိစစ်၍ လွှတ်အတာ်ေအနမြင့် နိုင်ငံေတွက် ေအရး 
ေါအသာ ကိစ္စရေ်များကို ေအကာင်းေုံး အမြရှင်းအေးနိုင်မည့် 
နည်းလမ်းကို လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် ေကကံမေုတင်မေ 
ေါသည်။ အလ့လာစိစစ်မေင်းနှင့် ေစီရင်ေံတင်မေမေင်းများ မေုလုေ် 
အေးရန်ေတွက် သက်ေိုင်ရာေအကကာင်းေရာ နယ်ေယ်ေလိုက် 
အကာ်မတီများသို့ လွှဲအမောင်းညွှန်းေို့အေးမေင်းများကိုလည်း လုေ် 
အောင်ေါသည်။
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နုိင်ငံတကာကျင့်သံုးြှုနှင့် 
ချန်ိထုိးကကည့်မခင်း 
အယေုယျေားမြင့် အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရးနှင့် တာဝန်ေံ 
မှုတို့ေတွက် လွှတ်အတာ်၏ ေေိအရာက်ေုံးအသာ နည်း 
လမ်း ေအောက်ေကူမှာ လွှတ်အတာ်အကာ်မတီများမြစ် 
သည်ဟု ယူေကကဖေီး ေေူးသမြင့် မူဝါေနယ်ေယ်တစ်ေု 
စီကို ကိုင်တွယ်ရန်ေတွက် သီးမေားြွဲ့စည်းေားအသာ 
အရးရာ အကာ်မတီများသည် ေေိအရာက်ေုံးမြစ်ေါသည်။ 
IPU က လွှတ်အတာ်အကာ်မတီများ၏ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိ 
အရးတာဝန်ေတွက် သမားရိုးကျေမ်းအောင်အလ့ရှိအသာ 
ေေန်းကဏ္ဍနှင့်စေ်လျဉ်း၍ ဤသို့ေိုေားေါသည် - 
‘လွှတ်အတာ်အကာ်မတီများသည် သက်ေိုင်ရာမူဝါေ နယ် 
ေယ် တစ်ေုကို တစ်စိုက်မတ်မတ် ဦးတည်ေျဉ်းကေ်နိုင် 
မေင်းအကကာင့် အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရးကို စနစ်တကျအောင် 
ရွက်အရးတွင် ေါဝင်ကူညီအေးနိုင်ေါသည်။’ နိုင်ငံအရးအေါင်း 
အောင်များ၏ ေားအေးေံ့ေိုးမှုနှင့် ေဏ္ဍာအငွေရင်းေမမစ် 
များ ရှိေါက အကာ်မတီတစ်ေုတွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များသည် မူဝါေ ေေိုမေုလွှာတစ်ေု သို့မဟုတ် 
ေစိုးရ၏ အောင်ရွက်ေျက်တစ်ေုကို ေအသးစိတ်အလ့လာ 
စိစစ်နိုင်ေါသည်။ (များအသာေားမြင့် ေစီရင်ေံစာများ 
အရးသားမေုစုမေင်းမှ တစ်ေင့်) တုံ့မေန်မှုများနှင့် ေကကံမေု 
ေျက်များအေးမေင်းမြင့် အကာ်မတီများသည် လွှတ်အတာ်၏  
ေုံးမြတ်ေျက်များနှင့် လုေ်ငန်းရလေ်များတွင် တန်ြိုးများ 
ကို ေေ်ေင့်တိုးရရှိအစေါသည်။ 

များအသာေားမြင့် နိုင်ငံသားများ၏ တိုင်ကကားစာများကို 
ကိုင်တွယ်အမြရှင်းသည့် လုေ်ငန်းစဉ်ေား ဗဟိုမှ စီမံ 
အောင်ရွက်အလ့ရှိေါသည်။ ဥေမာ ဂျာမနီတွင် ေန်ကကားလွှာ 
များ အကာ်မတီသည် ေန်ကကားေျက်များနှင့် တိုင်ကကားေျက် 
များကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်းရန် သီးမေားြွဲ့စည်းေားအသာ 
အကာ်မတီမြစ်သည်။ ေိုအကာ်မတီသည် ေမေားအကာ်မတီ 
များေံမှ သအောေားမှတ်ေျက်များကို အတာင်းေံအကာင်း 
အတာင်းေံနိုင်ေါသည်။ သို့အသာ် ‘ေန်ကကားလွှာများသည် 
ေိုအကာ်မတီများ အေွးအနွးအနသည့် ေအကကာင်းေရာနှင့် 
ေက်စေ်မှုရှိမှသာလျှင်’ အတာင်းေံမေင်းမြစ်ေါသည်။ နိုင်ငံ 
သားများ၏ တိုင်ကကားစာ ေများေမေားသည် ေုေ်ေျုေ်အရး 
ေိုင်းေိုင်ရာ ကိစ္စများကို စုံစမ်းအမးမမန်း မေင်းသာ မြစ်သမြင့် 
ေမေားလွှတ်အတာ်အကာ်မတီများသို့ လွှဲအမောင်းအေးေို့မေင်း 
ေက် Office of the Ombudsman (မမန်မာနိုင်ငံတွင် 
မရှိေါ) သို့ လွှဲအမောင်းအေးေို့ေါသည်။ တိုင်ကကားစာများကို 
ဤနည်းမြင့် ေျဉ်းကေ်ကိုင်တွယ်မေင်းမြင့် လွှတ်အတာ် 
အကာ်မတီများသည် မူဝါေေိုင်ရာ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမှုနှင့် 
နိုင်ငံအရးတာဝန်ေံမှုတို့ေတွက် တိကျမေတ်သားစွာ ေက်စုံ 
ကိုင်တွယ်အောင်ရွက်ေွင့်ရကကေါသည်။ (IPU နှင့် UNDP 
(၂၀၁၇)၊ IPU ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ လွှတ်အတာ်ေစီရင်ေံစာ - 
လွှတ်အတာ်မှ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမေင်း - လွှတ်အတာ်၏ 
ေစိုးရကို တာဝန်ေံမှု ရှိအောင် အောင်ရွက်နိုင်သည့် ေေွင့် 
ောဏာ၊ စာမျက်နှာ ၅၁) 

မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ်ဝင်းေတွင်း၌ အကာ်မတီေစည်းေအဝးတစ်ရေ် မေုလုေ်ကျင်းေအနစဉ် 

ေရင်းေမမစ် - ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်

ဓာတ်ေုံ (၉)
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၅-၂။ တကာ်ြတီလုပ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် 
ကျင့်သုံးြှုြျား 

အကာ်မတီေများေမေားသည် အကာင်းမွန်အသာ ကျင့်သုံးအောင် 
ရွက်ေျက်များမြင့် ေအမောင်းေလဲများကို ေအကာင်ေေည်အြာ် 
အောင်ရွက်နိုင်ေဲ့ကကသည့် ေအောက်ေေားများကိုလွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များေံမှ ကကားသိေဲ့ရေါသည်။ လူ့ေေွင့်ေအရး 
ေိုင်ရာ အကာ်မတီသည် ကွင်းေင်းအလ့လာမေင်း၊ ေစီရင်ေံစာ 
အရးသားတင်မေမေင်း၊ ဝန်ကကီးဌာနများနှင့် ေက်သွယ်အောင် 
ရွက် မေင်းများမှ တစ်ေင့် ေကျဉ်းသားများ၏ ေေွင့်ေအရးများ 
တိုးတက်ရရှိအောင် အောင်မမင်စွာ အောင်ရွက်အေးနိုင်ေဲ့သည့် 
မှတ်တမ်းများ ရှိေါသည်။ ေစိုးရ၏ ောမေံေျက်များ၊ ကတိများ 
နှင့် တာဝန်ေံေျက်များ စိစစ်အရး အကာ်မတီေြွဲ့ဝင်များက ၎င်းတို့ 
၏ ေစိုးရ ကတိကဝတ်များကို အစာင့်ကကည့်အလ့လာသည့် 
လုေ်ငန်းများေအေါ် ေားရအကျနေ်မှု ရှိအကကာင်း အမောမေကကေါ 
သည်။ သယံဇာတနှင့် သောဝေတ်ဝန်းကျင် ေိန်းသိမ်းအရး 
ေိုင်ရာ အကာ်မတီမှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း 
အကျာက်မျက်ဥေအေကို မေင်ေင်ရန် ေေိုတစ်ေု တင်သွင်းရာ 
တွင် အောင်မမင်မှုရရှိေဲ့ေုံကို တင်မေေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်၏ ြွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ြက်များသည် အကာ်မတီေမျ ိုးမျ ိုး 
ေား ၎င်းတို့၏လုေ်ငန်းများကို ေိုမို စနစ်တကျ အောင်ရွက်နိုင် 
အရးေတွက် ေံ့ေိုးကူညီအေးလျက်ရိှရာ ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ် 
စိုက်ေျ ိုးအရး၊ အမွးမမူအရးနှင့် အရလုေ်ငန်းြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရး 
အကာ်မတီသည်လည်း စိုက်ေျ ိုးအရးလုေ်ငန်းသုံး ဓာတုဓာတ် 
ကကင်းများ၏သက်အရာက်မှု အလျှာ့ေျအရးေိုင်ရာ ေက်စုံအလ့လာ 
စိစစ်မှု တစ်ေုကို အောင်ရွက်အနေါသည်။9 အကာ်မတီများသည် 
အကာ်မတီအလ့လာစိစစ်မှုဟု အေါ်သည့် လုေ်ငန်းစဉ်မှတစ်ေင့် 
သက်အသေအောက်ေေားများကို စုအောင်းမေင်း၊ ေွဲမေမ်း 
စိတ်မြာ စိစစ်မေင်း၊ လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးသို့ ေစီရင်ေံ 
တင်မေမေင်းတို့ကို မေုလုေ်၍ ေိုင်မာသည့် ရလေ်များ ရရှိအောင် 
လုေ်အောင်နိုင်ကကသည့် သာဓကများ ရှိအနဖေီ မြစ်ေါသည်။ 
အနာက်တစ်ေင့်ေအနမြင့် ေိုအလ့လာစိစစ်မှုများ၏ သအော 
သောဝနှင့် ေရည်ေအသွးကို မေသအေးနိုင်သည့် သက်အသ 
ေအောက်ေေားများကို ေေ်မံစုအောင်းရန် လိုေေ်ေါလိမ့် 
မည်။ ေေမေုံးေအနမြင့် အကာ်မတီေစီရင်ေံစာများကို အလ့လာ 
၍ ေိုေစီရင်ေံစာများသည် သက်အသေအောက်ေေားကို 
ေအမေေံမေင်း၊ ေအသးစိတ် ေန်းစစ်အလ့လာေားမေင်း ရှိ/
မရှိ၊ ေအမေေမမစ်ရှိသည့် သုံးသေ်ေျက်များ၊ ေကကံမေုေျက်များ 
ေွက်အေါ်လာမေင်း ရှိ/မရှိ ေန်းစစ်နိုင်ေါသည်။ ေုတိယေအနမြင့် 
အကာ်မတီများ၏ အတွ့ရှိေျက်များကို လွှတ်အတာ် ေစည်းေအဝး 
တွင် အေွးအနွးမေင်း ရှိ/မရှိ၊ တတိယေအနမြင့် အကာ်မတီများ၏ 

ေကကံမေုေျက်များေအေါ် ေစိုးရ၏ ေအကာင်ေေည်အြာ်မှုကို 
လွှတ်အတာ်က မည်သို့ေက်လက်အစာင့်ကကည့်အောင်ရွက်သည်
ေိုသည်တို့ကို အလ့လာေန်းစစ်ကကည့်နိုင်ေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်အရးရာ အကာ်မတီများ၏ ကျင့်သုံးလုေ်အောင်ေုံများ 
သည် တစ်ေုနှင့် တစ်ေု သိသိသာသာ ကွဲမေားမေားနားေါသည်။ 
ေေျ ို ့အကာ်မတီများသည် မူဝါေနယ်ေယ်တစ်ရေ်တွင် တက်ကက 
စွာ ေါဝင်အောင်ရွက်ကကဖေီး ေဲေဲဝင်ဝင် စူးစမ်း၍ စိစစ်အလ့လာမှု 
များ ေိုမို မေုလုေ်ကကေါသလို အကာ်မတီတွင်း အေွးအနွးမှုများတွင် 
ေွဲမေမ်းစိတ်မြာ စိစစ်အေွးအနွးသည့်နည်းလမ်းကို ေသုံးမေုကက 
ေါသည်။ သို့အသာ် ေေျ ို ့အကာ်မတီများကမူ တက်ကကမှုေား 
နည်းဖေီး ကကိုတင်အမျှာ်မှန်းအောင်ရွက်မေင်း နည်းေါးကာ တိုင် 
ကကားစာများနှင့် မဲေန္ဒနယ်အမမမှ နစ်နာေုံးရှုံးမှုများေတွက် 
တုံ့မေန်အောင်ရွက်အေးမေင်းကိုသာ ေဓိကေားလုေ်အောင်အန 
ကကေါသည်။ ေိုေတွက်အကကာင့် အရးရာအကာ်မတီေများေမေား 
သည် ၎င်းတို့၏ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအေးရမည့် ေေန်းကဏ္ဍကို 
ေမေည့်ေဝေမ်းအောင်ရန် ေျက်ကွက်အနကကေါသည်။ အကာ် 
မတီများကကား ကျင့်သုံးမှုများ တစ်အမေးညီ မြစ်အစရန်ေတွက် 
အရးရာအကာ်မတီများေေျင်းေျင်း အကာင်းမွန်အသာ ေအတွ့ 
ေကကုံများကို မျှအဝအေးသင့်ေါသည်။ သို့မှသာ ေိအရာက်အသာ 
ကျင့်သုံးမှုများကို အလ့လာသင်ယူနိုင်ဖေီး မိမိတို့၏ အကာ်မတီ 
များတွင်လည်း ကျင့်သုံးနိုင်မည်မြစ်သလို တာဝန်နှင့် လုေ် 
ေိုင်ေွင့် (Terms of reference)ကုိ လိုေေ်သလို မေင်ေင်နိုင် 
မည် မြစ်သည်။ကိစ္စရေ်တစ်ေုကို ေအသးစိတ် အလ့လာစိစစ်၍ 
ရရှိအသာ သက်အသေအောက်ေေားများေအေါ် ေအမေေံကာ 
ေစီရင်ေံစာ အရးသားတင်မေမေင်းက့ဲသို့ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိရာ 
တွင် ေသုံးမေုအသာ လုေ်ေုံးလုေ်နည်းများကို အရးရာအကာ်မတီ 
များနှင့် သက်ေိုင်သည့် နယ်ေယ်ေတွင်းရှိ ဥေအေကကမ်းများ ကို 
စိစစ်သုံးသေ်ရာတွင်လည်း ေသုံးမေုနိုင်ေါသည်။ ေိုသို့အသာ 
ေအမောင်းေလဲများကို မေုလုေ်မေင်းေားမြင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များ၏ ဥေအေမေုအရးနှင့် အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရး 
တာဝန်များ ေိုမိုေား အကာင်းလာမည်မြစ်ဖေီး ေကျ ိုးသက်ေိုင် 
သူများနှင့် ညှိနှိုင်း အေွးအနွးအောင်ရွက်မှုများလည်း ေိုမိုတိုး 
တက်အကာင်းမွန်လာကာ လွှတ်အတာ်တစ်ရေ်လုံး၏ ေိအရာက် 
မှုလည်း မမင့်မားလာမည်မြစ်ေါသည်။  

ကကားနာြှုြျား မပုလုပ်မခင်းနှင့် သက်တသြျားအား တခါ်ယူမခင်း 
- အကာ်မတီေများေမေားသည် ဝန်ကကီးဌာနများမှ ေရာရှိ 
များေား တံေါးေိတ်ကကားနာမှုများသို့ တက်အရာက်ရန်ေုံမှန် 
ြိတ်ကကားအလ့ရှိေါသည်။ များအသာေားမြင့် ေစည်းေအဝး 
တက်အရာက်သူများမှာ ေကကီးတန်းေရာရှိများ (ညွှန်ကကားအရး 
မှူးေျုေ် သို့မဟုတ် ေဖမဲတမ်းေတွင်းဝန်) မြစ်ကကဖေီး ဝန်ကကီး 

9 ေကကံမေုစာများကို လက်ေံမေင်း၊ ေကျ ိုးသက်ေိုင်သူများနှင့် ကကားနာေွဲများ ကျင်းေမေင်းနှင့် မူဝါေေိုင်ရာ ေကကံမေုေျက်များ ေါဝင်သည့် ေစီရင်ေံစာမေုစုရန် 
ေစီေစဉ်အရးေွဲေားမေင်းတို့ေေါေဝင် နိုင်ငံတကာေအကာင်းေုံးကျင့်သုံးမှုေအလ့ေေများနှင့်ေညီ အောင်ရွက်မေင်းမြစ်ေါသည်။
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များနှင့် ေုတိယဝန်ကကီးများက တက်အရာက်ေဲေါသည်။ စစ်တမ်း 
အမြေိုသူများ၏ ၉၂ ရာေိုင်နှုန်းက ဝန်ကကီးဌာန/ဦးစီးဌာန 
ဝန်ေမ်းများသည် အကာ်မတီေစည်းေအဝးများကို တက် 
အရာက်ကကသည်ဟု ေိုေါသည်။ သို့အသာ် ဝန်ကကီးများ တက် 
အရာက်သည်ဟု အမြေိုသူမှာ ၁၉ ရာေိုင်နှုန်းသာရှိေါသည်။ လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက အကာ်မတီေစည်းေအဝးများသို့ 
ဝန်ကကီးများ တက်အရာက်မှုမရှိမေင်းေအေါ် ေနည်းငယ် စိတ် 
ေျက်အကကာင်း အြာ်မေကကေါသည်။ အကာ်မတီများေအနမြင့် 
ဝန်ကကီးများကို အမးေွန်းများ တိုက်ရိုက်အမးမမန်းမေင်း မမေုနိုင်လျှင် 
ေစိုးရကို တာဝန်ေံမှုရှိအောင် အောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမှာ များစွာ 
ေကန့်ေသတ်ရှိသွားေါသည်။ အကာ်မတီများသည် အကာ်မတီ 
အရှ့အမှာက်သို့ လာအရာက်ရန်နှင့် အမးေွန်းများ အမြကကားအေးရန် 
သက်အသများကို အေါ်ယူနိုင်စွမ်း (မမြစ်မအန လာအရာက်ရန် 
ေင့်အေါ်နိုင်စွမ်း) နည်းေါးမေင်းကိုလည်း များစွာ စိတ်အကျနေ်မှု 
မရှိအကကာင်း လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေေျ ို ့က အမောေါသည်။

နုိင်ငံတကာကျင့်သံုးြှုနှင့် 
ချန်ိထုိးကကည့်မခင်း 
ေိုလီးဗီးယားတွင် လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာ နည်းဥေအေများ၌ 
အကာ်မတီတိုင်းသည် ေေတ်စဉ်ကျင်းေသည့် ေစည်း 
ေအဝးများေဲမှ တစ်ေုတွင် လူေုကကားနာေွဲ မေုလုေ်ရ 
မည်ဟု မေဋ္ဌာန်းေားေါသည်။ ဥေအေကကမ်းတစ်ေုသည် 

ပါဝင်ပတ်သက်သူြျား၊ မပည်သူြျားနှင့် ဆက်သွယ်တဆွးတနွး
ညှိနှိုင်းတဆာင်ရွက်မခင်း - အကာ်မတီများသည် အကာ်မတီ 
လုေ်ငန်းများေတွက် ေစီေစဉ်များ၊ ေေျနိ်ဇယားများ အရးေွဲ 
မေင်း၊ ေါဝင်ေတ်သက်သူများနှင့် ေက်သွယ်အေွးအနွးနိုင်ရန် 
စီစဉ်မေင်းများကို နည်းလမ်းေမျ ိုးမျ ိုးမြင့် အောင်ရွက်သည်ကို 
အတွ့ရဖေီး ေေျ ို ့အကာ်မတီများသည် ေါဝင်ေတ်သက်သူများ၊ 
နိုင်ငံသားများနှင့် အတွ့ေုံအေွးအနွးမှုများ တက်ကကစွာမေုလုေ် 
လျက်ရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၆၄ ရာေိုင် 
နှုန်းက ေရေ်ေက်လူမှုေြွဲ့ေစည်းများသည် ေစည်းေအဝး 
များကို တက်အရာက်ကကသည်ဟု အမောမေေါသည်။ နိုင်ငံတကာ 
ေြွဲ့ေစည်းများ (၆၃%) နှင့် နိုင်ငံမေားကိုယ်စားလှယ်ေြွဲ့ 

မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ်တွင် အကာ်မတီေစည်းေအဝးတစ်ရေ် မေုလုေ်အနစဉ်ဓာတ်ေုံ (၁၀)

ေရင်းေမမစ် - UNDP

‘ေအရးအေါ်စိစစ်သုံးသေ်ရန်လိုသည်’ သို့မဟုတ် ‘ေလွန် 
ေမင်းေအရးကကီးသည်’ ဟု မယူေလျှင်ေင် အကာ်မတီ 
သည် ေနည်းေုံး လူေုကကားနာေွဲတစ်ေုေား ေနည်းေုံး 
တစ်နာရီ ကျင်းေကာ ေကကံမေုေျက်များ၊ သအောေား 
များကို ရယူရန် တာဝန်ရှိသည်။ အကာ်မတီရုံးေြွဲ့များ 
ကလည်း လူေုကကားနာေွဲ ေစီေစဉ်များကို လွှတ်အတာ် 
ဝက်ေိုက်နှင့် ရုေ်မမင်သံကကားတို့တွင် အကကညာေသိအေးရန် 
တာဝန်ရှိေါသည်။ (IPU နှင့် UNDP (၂၀၁၂)၊ ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ 
ေစီရင်ေံစာ၊ အမောင်းလဲလာအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားမေု 
အရးတာဝန်၏ သောဝ၊  စာမျက်နှာ ၃၄) 
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များ (၄၂%)ကလည်း အကာ်မတီေစည်းေအဝးများကို မကကာ 
ေဏ တက်အရာက်ကကေါသည်။ ေုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ကိုယ်စား 
လှယ်များနှင့် အတွ့ေုံသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ 
၄၉ ရာေိုင်နှုန်းရှိဖေီး စီးေွားအရးလုေ်ငန်း ေသင်းေြွဲ့များကို 
ြိတ်ကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ ၄၀ ရာေိုင် 
နှုန်းေန့် ရှိေါသည်။ ဥေမာ ရင်းနှီးမမှေ်နှံမှုနှင့် စက်မှုလက်မှု 
ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရးအကာ်မတီသည် ေက်သွယ်အရးကုမ္ပဏီများ 
နှင့် အတွ့ေုံအေွးအနွးမှုများ မေုလုေ်ေါသည်။ ေဏ်များနှင့် 
အငွအကကးေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရးအကာ်မတီသည် နိုင်ငံမေား 
အငွလဲနှုန်း၊ အငွအကကးအေးကွက်နှင့် ေတ်ဂျက်များေအကကာင်း 
အေွးအနွးရန် ကျွမ်းကျင်ေညာရှင်များနှင့်အတွ့ေုံေါသည်။ လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ၎င်း၏အကာ်မတီမှ ေလုေ်သမား 
ဝန်ကကီးဌာန၊ ေလုေ်သမားများသမဂ္ဂ၊ ေလုေ်ရှင်များသမဂ္ဂနှင့် 
ငါးလုေ်ငန်းရှင်များ ေသင်းတို့ကို ြိတ်ကကားကာ ကျင်းေေဲ့အသာ 
ေစည်းေအဝးတစ်ေုေအကကာင်း အမောမေေဲ့ေါသည်။ ေမေား 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း အကာ်မတီများနှင့် 
ကျွမ်းကျင်ေညာရှင်များကကား ေက်သွယ်အေွးအနွးမှုများ ယေု 
ေက်ေို၍ လုေ်အောင်လို စိတ်ရှိအကကာင်း ေုတ်အြာ်အမောကကား 
ကကေါသည်။ သို့အသာ် မည်သို့လုေ်အောင်ရမည်ေိုသည်ကို 
အသေျာမသိကကေါ။ အယေုယျေားမြင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များသည် ၎င်းတို့သအောမြင့် အကာ်မတီများသို့ ကျွမ်းကျင် 
ေညာရှင်များကို ြိတ်ကကားေွင့်မရှိေါ။ ယင်းသည် ေက်ေဲနက်နဲ 

အသာမူဝါေများနှင့် ေစိုးရ၏ အောင်ရွက်ေျက်များကို စိစစ်နိုင် 
သည့် စွမ်းေားကို ေကန့်ေသတ်မြစ်အစအကကာင်း လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်ေေျ ို ့က အမောမေေါသည်။  

အကာ်မတီအတွကို ေြွဲ့ေစည်းအတွနဲ့ လွတ်လေ်စွာ 
အတွ့ေွင့်မေုမေားေါေူး။ မေည်တွင်းေြွဲ့ေစည်း 
အတွနဲ့အရာ၊ နိုင်ငံတကာ ေြွဲ့ေစည်းအတွနဲ့ေါ 
လွတ်လွတ်လေ်လေ် အတွ့ေုံေွင့် ရေျင်ေါတယ်။

အကာ်မတီေေျ ို ့က လူေုနှင့် ေက်သွယ်အေွးအနွးမှုများရှိသည် 
ဟု အမောကကအသာ်လည်း ယင်းသည် အလ့လာမှုတစ်ေု သို့မဟုတ် မူ
ဝါေအလ့လာသုံးသေ်မှုလုေ်ငန်းစဉ်၏ ေစိတ်ေေိုင်းတစ်ေုေအန 
မြင့် အတွ့ေုံမေင်းလား ေိုသည်မှာ ရှင်းလင်းစွာ မသိရေါ။ အကာ် 
မတီတစ်ေုက ၎င်းတို့အကာ်မတီ၏လုေ်ငန်းများကို သတင်းစာ 
ေဲတွင် ေည့်သွင်းအြာ်မေြူးသည်ဟု အမောေါသည်။ 

ကွင်းဆင်းတလ့လာြှုြျား - အကာ်မတီများသည် လွှတ်အတာ် 
ေမေင်ေက်သို့ေွက်ကာ ကွင်းေင်းအလ့လာမှုများကို ေိုမိုမေု 
လုေ်လာကကဖေီး စစ်တမ်းအမြေိုသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များ၏ ၆၅ ရာေိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ အကာ်မတီသည် ကွင်း 
ေင်းစစ်အေးမှုများ မေုလုေ်ေဲ့ကကသည်ဟု ေိုေါသည်။ ကွင်း 

ေစိုးရ၏ ောမေံေျက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ေံေျက်များစိစစ်အရးအကာ်မတီမှ ကွင်းေင်းအလ့လာအနေုံများဓာတ်ေုံ (၁၁)

ေရင်းေမမစ် - ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်
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အကာ်မတီေစည်းေအဝးများသို့ တက်အရာက်ကကအသာ ေါဝင်ေတ်သက်သူများ (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်) 

ေုံ ၁၀

ေင်းစစ်အေးမှုများကို ေကကိမ်မည်မျှ မေုလုေ်မည် ေိုသည်ကို 
လွှတ်အတာ်ဥက္ကဋ္ဌက ေုံးမြတ်ဖေီး အယေုယျေားမြင့် သက်ေိုင် 
ရာဝန်ကကီးဌာန၏ ေံ့ေိုးမှု သို့မဟုတ် ေွင့်မေုေျက် လိုေေ်ေါ 
သည်။ လွှတ်အတာ်ဥက္ကဋ္ဌက အကာ်မတီကို ကွင်းေင်းစစ်အေး 
ေွင့်မေုေဲ့အသာ်လည်း ေိုကွင်းေင်းစစ်အေးမှုကို တရားဝင် 
ေရီးစဉ်ေမြစ် မသတ်မှတ်ေဲ ေလွတ်သအော သွားအရာက် 
သည့် ေရီးစဉ်တစ်ေုေမြစ်သာ သတ်မှတ်ေဲ့အကကာင်း လွှတ်အတာ် 
ကိယုစ်ားလယှ ်တစဦ်းက အမောမေေါသည။် ကငွ်းေင်းသွားအရာက ်
မှုများတွင် ေဓိကကျအသာ မေဿနာတစ်ေုမှာ ကုန်ကျစရိတ် 
မြစ်ေါသည်။ အကာ်မတီများတွင် ေရီးစရိတ်ေတွက် ေတ်ဂျက် 
မရှိအသာအကကာင့် ကွင်းေင်းစစ်အေးမှုများ မေုလုေ်နိုင်စွမ်းမှာ 
ေကန့်ေသတ်မြစ်အနအကကာင်း လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
က အောက်မေကကေါသည်။ 

ကွင်းေင်းစစ်အေးမှုများကို အောင်ရွက်ရာတွင် ေုံမှန်ေားမြင့် 
ရည်ရွယ်ေျက်နှစ်မျ ိုး ရှိေါသည်။ တစ်မျ ိုးမှာ ေစိုးရသည် 
၎င်း၏ ကတိကဝတ်များကို မည်သည့်ေတိုင်းေတာေေိ 
ေအကာင်ေေည်အြာ်အနအကကာင်း စစ်အေးရန် ကွင်းေင်းမေင်း 
မြစ်ဖေီး အနာက်တစ်မျ ိုးမှာ တိုင်ေင်အေွးအနွးမှုများ မေုလုေ်ရန်၊ 
သက်အသေအောက်ေေားများ စုအောင်းရန် ကွင်းေင်းမေင်း 

နိုင်ငံမေားမှ ကိုယ်စားလှယ်ေြွဲ့များ
(ေစိုးရ သို့မဟုတ် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားမေု)

နိုင်ငံတကာမှ ေစိုးရမဟုတ်အသာေြွဲ့ေစည်းများ (ဥေမာ -
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂေြွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ေဏ်နှင့် နိုင်ငံတကာ NGO များ)

သံတမန်များ

မေည်တွင်းမှ ေရေ်ြက်ေြွဲ့ေစည်းများ (CSOs)

ေါအမာက္ခများ၊ ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ 
ကျွမ်းကျင်ေညာရှင်များ

မေည်သူများ

အတာင်သူလယ်သမားများ

ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများ

ဝန်ကကီးဌာန (သို့) ဦးစီးဌာနများမှ ေစိုးရဝန်ေမ်းများ 
(ညွန်ကကားအရးမှူးေျုေ်ေေါေဝင်)

ဝန်ကကီးများ

မမန်မာနိုင်ငံလုံးေိုင်ရာ ေလုေ်သမားသမဂ္ဂများ 
ေြွဲ့ေျုေ်မှ တာဝန်ရှိသူများ

စီးေွားအရးနှင့်သက်ေိုင်အသာ ေြွဲ့ေစည်းများ
(ဥေမာ UMFCCI)
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မြစ်ေါသည်။ ဥေမာ နိုင်ငံသားများ၏ မူလေေွင့်ေအရးေိုင်ရာ 
အကာ်မတီသည် ရမည်းသင်း ေကျဉ်းအောင်သို့ သွားအရာက် 
အလ့လာေဲ့ေါသည်။ အကာ်မတီဝင်များသည် ေကျဉ်းအောင် တွင်း 
ေေွင့်ေအရးေျ ိုးအြာက်မှုများကို အလ့လာေဲ့ဖေီး ေိုမေဿနာကို 
လွှတ်အတာ်တွင် ကိုင်တွယ်အမြရှင်းအေးရန် ကကိုးေမ်းေဲ့ေါသည်။ 
တိုင်းရင်းသားအရးရာ အကာ်မတီသည် အနရေ်စွန့်ေွာအရှေ့အမောင်း 
သူများ စေန်း ၂၁ ေုသို့ သွားအရာက်ေဲ့သလို တိုင်းရင်းသား 
လူနည်းစုေုေ်စုများ၊ ေြွဲ့ေစည်းများကိုလည်း လွှတ်အတာ်တွင် 
လက်ေံအတွ့ေုံေဲ့ေါသည်။ 

အစီရင်ခံတင်မပမခင်း - လွှတ်အတာ်အကာ်မတီများသည် များ 
အသာေားမြင့် လွှတ်အတာ် သို့မဟုတ် ေစိုးရသို့ အေးေေ်အသာ 
ေကကံမေုေျက်များေေါေဝင် ၎င်းတို့ အလ့လာေဲ့သည့် ကိစ္စရေ် 
များကို လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် နှုတ်မြင့်မြစ်အစ၊ ေစီ 
ရင်ေံစာများ အရးသား၍မြစ်အစ တင်မေအလ့ ရှိေါသည်။ အကာ်မတီ 
ေစီရင်ေံစာများကို လွှတ်အတာ်သို့ တင်မေအသာ်လည်း အကာ်မတီ 
များကကားတွင် ေစီရင်ေံစာများကို ေေျနိ်ဇယားအရးေွဲ၍ 
အရးသားတင်မေမှုများမှာ တစ်အမေးညီ မရှိေဲ ကွဲမေားမေားနားအန 
ေါသည်။ ဝန်ေမ်းများ၏ ေစီရင်ေံစာများ မေုစုေုတ်မေန်အေး 
နိုင်မှုစွမ်းရည်သည်လည်း ေဟန့်ေတားတစ်ေုမြစ်နိုင်ေါသည်။ 
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အကာ်မတီေစီရင်ေံမေင်းေိုင်ရာ ကျင့်သုံးမှုများဇယား ၁

အစဉ်အဖြဲ
(တမြကကားသည့် 

လွှတ်တတာ် ကိုယ် 
စားလှယ် % မြင့်) 

အြျားအားမြင့်
(တမြကကားသည့် 

လွှတ်တတာ် ကိုယ် 
စားလှယ် % မြင့်) 

ရံြန်ရံခါြျှသာ
(တမြကကားသည့် 

လွှတ်တတာ် ကိုယ် 
စားလှယ် % မြင့်) 

ြည်သည့်အခါြျှ
(တမြကကားသည့် 

လွှတ်တတာ် ကိုယ် 
စားလှယ် % မြင့်) 

လူကကီးြင်း၏တကာ်ြတီသည် တစ်နှစ်တာ 
အစီရင်ခံစာြျားအမပင် တကာ်ြတီ၏ လက်ရှိ 
လုပ်တဆာင်တနတသာ ကိစ္စရပ်ြျားအား အစီ 
ရင်ခံစာ တရးသားပါသလား။

၇၁% ၉% ၅% ၁၄%

တကာ်ြတီအစီရင်ခံစာြျားအား လွှတ်တတာ် 
အစည်းအတဝးတွင် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
ြျားအားလုံးသို့ ြတ်ကကားတင်မပပါသလား။

၄၀% ၁၆% ၁၅% ၂၉%

လွှတ်တတာ်အစည်းအတဝးတွင် တပးပို့ 
တင်မပတသာ တကာ်ြတီအစီရင်ခံစာကို 
လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား 
ဝိုင်းဝန်းတဆွးတနွးကကပါသလား။ 

၆၂% ၁၃% ၁၂% ၁၃%

တကာ်ြတီအစီရင်ခံစာြျားအား on-
line ြှ ထုတ်မပန်ပါသလား။ သို့ြဟုတ် 
အြျားမပည်သူ လွယ်လင့်တကူ သိရှိနိုင်ရန် 
တဆာင်ရွက်ထားပါသလား။ 

၅၂% ၂၀% ၁၁% ၁၈%

တကာ်ြတီအစီရင်ခံစာြျားတွင် အစိုးရအတွက် 
အကကံမပုချက်ြျား ပါဝင်ပါသလား။ 

၁၂% ၆% ၁၅% ၆၇%

အစိုးရအတနမြင့် တကာ်ြတီအစီရင်ခံစာြျား 
အတပါ် မပန်လည်တုန့်မပန်ြှု ရှိပါသလား။ 
(တကာ်ြတီသို့ လူကိုယ်တိုင်လာ၍တသာ် 
လည်းတကာင်း(သို့)စာမြင့်တသာ်လည်းတကာင်း) 

၃၇% ၂၇% ၁၅% ၂၁%

အစီရင်ခံစာတရးသားရာတွင် တကာ်ြတီ 
ဝန်ထြ်းြျားက ကူညီပံ့ပိုးတပးပါသလား။ 

၁၄% ၁၇% ၂၁% ၄၇%

အကာ်မတီဝန်ေမ်းများသည် ေစီရင်ေံစာများကို အရးသားမေုစု 
ေဲ့သည် သို့မဟုတ် မည်သည့်ေေါမျှ အရးသားမေုစုေဲ့မေင်းမရှိဟု 
အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ ၆၈ ရာေိုင် 
နှုန်းရှိေါသည်။ သို့အသာ် အကာ်မတီဝန်ေမ်းများသည် အကာ်မတီ 
များေတွက် သုအတသနေိုင်ရာ ေံ့ေိုးကူညီမှုေေျ ို ့ကို အေးေဲ့ 
အကကာင်း လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၉၀ ရာေိုင်နှုန်းက အမောမေ 
ေါသည်။ 

အကာ်မတီများေားလုံးသည် တစ်နှစ်တစ်ကကိမ် လွှတ်အတာ်သို့ 
ေစီရင်ေံရေါသည်။ သို့အသာ် အကာ်မတီတိုင်းတွင် တစ်နှစ်တာ 
ေတွက် နှစ်စဉ်လုေ်ငန်းေစီေစဉ်များ မရှိကကေါ။ ေမျ ိုးသား 
လွှတ်အတာ်တွင် အကာ်မတီများသည် လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝး 
သို့ ေစီရင်ေံေါသည်။ မေည်သူ့လွှတ်အတာ်တွင် အကာ်မတီ 

ေစီရင်ေံစာများကို ဥေအေကကမ်းအကာ်မတီမှ စိစစ်၍ လွှတ် 
အတာ်ေစည်းေအဝးသို့ တင်မေမေင်းများ ရှိအကာင်းမှရှိမည် 
မြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၄၀ ရာေိုင်နှုန်းက 
၎င်းတို့အကာ်မတီ၏ ေစီရင်ေံစာများကို လွှတ်အတာ်ေစည်း 
ေအဝးတွင် ေစဉ်ေဖမဲ တင်မေသည်ဟု ေိုဖေီး ၂၉ ရာေိုင်နှုန်း 
ကမူ မည်သည့်ေေါမျှ တင်မေမေင်းမရှိေဲ့ဟု ေိုေါသည်။သို့အသာ် 
ေစီရင်ေံစာများတွင် ေစိုးရေတွက် ေကကံမေုေျက်များ မေု 
ေားမေင်းမရှိဟု အမြကကားသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ 
၆၇ ရာေိုင်နှုန်း ရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက 
‘လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးမှာ အကာ်မတီ ေစီရင်ေံစာများကို 
အေွးအနွးရန်ေေျနိ် ေလုံေအလာက် မရှိအကကာင်း’ ကိုလည်း 
အမောမေေါသည်။ အကာ်မတီများေား ၎င်းတို့ ကိုင်တွယ်အမြရှင်း 
အနသည့်ကိစ္စများကို လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးသို့ တင်မေေွင့်မေု 
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ပထြအကကိြ်လွှတ်တတာ်နှင့်ြတူ တမပာင်းလဲလာြှုကုိ တလ့လာမခင်း 
ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်မှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို စစ်တမ်းအကာက်ယူေဲ့စဉ်က လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များက အကာ်မတီများရှိ လွတ်လေ်ေွင့်လင်းစွာ အေွးအနွးနိုင်မှု၊ ေွင့်လင်းမမင်သာရှိမှုေတိုင်းေတာေအေါ် စိတ်အကျနေ်မှု 
မရှိအကကာင်း ေုတ်အြာ်အမောမေကကေါသည်။  စစ်တမ်းတွင် အကာ်မတီများသည် နိုင်ငံသားများနှင့် ေိအတွ့ေက်သွယ်မှု 
မရှိအကကာင်း၊ အကာ်မတီလုေ်ငန်းများတွင် ေအောက်ေကူရရှိအစရန် ေရေ်ေက်လူမှုေြွဲ့ေစည်း၊ မူဝါေေိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် 
သူများ၊ ေါဝင်ေတ် သက်သူများကို ြိတ်ကကားမေင်းများ မရှိအကကာင်းအတွ့ရေါသည်။ ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်တွင် အကာ်မတီ 
စနစ်သည် ေို၍ေွင့်လင်းလာဖေီး ေေျ ို ့အကာ်မတီများသည် ေါဝင်ေတ်သက်သူများနှင့် ေလွန်တက်ကကစွာ ေက်သွယ်ညှိနှိုင်း 
အောင်ရွက်အနကကေါသည်။ ေေမေကကိမ်စစ်တမ်းတွင်လည်း အကာ်မတီများ၏ အေွးအနွးသုံးသေ်မှုများနှင့် ေစီရင်ေံစာ 
များကို ေများမေည်သူ သိရှိရန် ေုတ်မေန်မေင်းမရှိဟု သိရေါသည်။ ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်တွင် ဤေေိုင်းနှင့် စေ်လျဉ်း၍ 
တိုးတက်မှုများရှိဖေီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် များ၏ ၇၂ ရာေိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့အကာ်မတီ၏ ေစီရင်ေံများကို ေများမေည်သူ 
အလ့လာြတ်ရှုေွင့်ရအောင် ေစဉ်ေဖမဲ သို့မဟုတ် ေများေားမြင့် မေုလုေ်အေးသည်ဟု ေိုေါသည်။ 

မေင်းနှင့် တင်မေဖေီး အနာက်တွင် ဝိုင်းဝန်းအေွးအနွးေွင့်အေးမေင်း 
သည်လည်း လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးများတွင် ေိုမိုသက်ဝင် 
လှုေ်ရှား တက်ကကသည့် အေွးအနွးမှုများကို မြစ်အေါ်အစမည့် 

နည်းလမ်းတစ်ေုမြစ်ဖေီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေအန
မြင့်လည်း ေမျ ိုးသားမူဝါေကိစ္စများေား ေွင့်လင်းစွာ အေွးအနွး 
နိုင်သည့် ေေွင့်ေလမ်းကို ရရှိနိုင်မည် မြစ်ေါသည်။ 
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၆။ ြဲဆန္ဒနယ်တမြဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းြျား  

ေလယ်တန်း အကျာင်းေမြစ် ေေင့်မမှင့်တင်နိုင်မေင်း 
မရှိေဲ့တာ ၂၅ နှစ် ကကာေါတယ်။ ေေု ကျွန်အတာ်က 
ေညာအရးဝန်ကကီးဌာနကို ဖမို့နယ်က ေေျက်ေလက် 
အတွနဲ့ေတူ စာအရးဖေီး အတာင်းေိုေဲ့တဲ့ေေါမှာ 
ေလယ်တန်းအကျာင်းေမြစ်နဲ့ ေေင့်မမှင့်တင်နိုင်ေဲ့ 
ေါတယ်။

စစ်တမ်းတွင် ေါဝင်အမြေိုေဲ့ကကသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များ၏ ၆၀ ရာေိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ ေေျနိ်ေက်ဝက်အကျာ်ကို 
မဲေန္ဒနယ်အမမေိုင်ရာလုေ်ငန်းများေတွက် ေသုံးမေုအကကာင်း 
အမောမေသည့်ေတွက် ေိုလုေ်ငန်းများေအေါ် ေအလးေား 
အောင်ရွက်ကကအကကာင်း သိသာေင်ရှားအနေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
မေက္ခေိန် ေုတ်အဝနိုင်မေင်းကို လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက 
ဝမ်းသာေားရ ကကိုေိုေဲ့ကကေါသည်။ လွှတ်အတာ်မေက္ခေိန်အကကာင့် 
လွှတအ်တာ ်ကိယုစ်ားလယှမ်ျားသည ်လွှတအ်တာန်ားေျနိေ်တကွ ်
ေစီေစဉ်များကို အရးေွဲနိုင်ကကဖေီ မြစ်ေါသည်။ ေေျ ို ့မဲေန္ဒနယ် 
အမမများသည် ေလွန်ကကီးမားဖေီး ရွာအေါင်းရာေျရီှိသည့်ေတွက် 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေြို့ မဲေန္ဒရှင် မေည်သူများ 
နှင့်အတွ့ေုံနိုင်ရန် ကကိုတင်ေစီေစဉ်အရးေွဲေားနိုင်အရးသည် 
ေလွန်တရာ ေအရးကကီးေါသည်။ သို့အသာ် အဝးလံအေါင်ြျား 
အေသများမှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေေျ ို ့ေတွက် လွှတ် 
အတာ် နားေျနိ် တိုအတာင်းလွန်းမေင်းအကကာင့် ေေင်မအမေမှုများ 
ရှိအနေဲ မြစ်ေါသည်။ 

မဲေန္ဒနယ်အမမေိုင်ရာ တာဝန်များေတွက် ေသုံးမေုအသာ ေေျနိ်ေေျ ိုးေစား (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်) 
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မမန်မာနိုင်ငံမှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် မဲေန္ဒ 
နယ်အမမေိုင်ရာ လုေ်ငန်းများသည် ေလွန်ေအရးေါအသာ 
လုေ်ငန်းများ မြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
သည် ၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒနယ်အမမများတွင်အရာ၊ မဲေန္ဒနယ်အမမများ 
ေတွက်ေါ ေလွန်ေင် ကကိုးစားလုေ်အောင်ကကဖေီး  ယင်းသည် 
၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားမေုအရးတာဝန်တွင် ေဓိကကျအသာ ေစိတ် 
ေေိုင်းတစ်ေုေမြစ်လည်း ရှုမမင်ကကေါသည်။ လွှတ်အတာ် ကိုယ် 
စားလှယ် ေများေမေားေား လွှတ်အတာ် တွင်းသို့ ဝင်အရာက် 
လာရန် အစ့အော်အေးေဲ့သည့် ေဓိက ေအကကာင်းမှာ ၎င်းတို့၏ 
မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများကို ကိုယ်စားမေုရန်နှင့် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူ 
များ၏ ေဝ ေိုမိုတိုးတက်အောင် လုေ်အောင်အေးရန်မြစ်ေါ 
သည်။ ဤရည်ရွယ်ေျက်ကို မေည့်အမမာက်အောင် စွမ်းအောင် 
နိုင်မေင်းသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေြို့ ေေူးေင် 
အကျနေ်ေားရြွယ်ရာ မြစ်ေါသည်။  

လွှတ်အတာ်မှာ ေစိုးရဌာနေိုင်ရာအတွနဲ့ 
ေက်သွယ်ဖေီး ေညာအရး၊ ကျန်းမာအရး၊ လမ်း၊ 
တံတား၊ အသာက်အရနဲ့ လျှေ်စစ်၊ စတာအတွေတွက် 
အမောင်းလဲတိုးတက်မှုအတွ ရရှိအောင် အောင်ရွက် 
ေါတယ် - ေုေျနိ်ေေိ အကျာင်းအေါင်း ၂၀ ေသစ် 
အောက်လုေ်ဖေီးသွားေါဖေီ။ 

ကျွန်အတာ့်မဲေန္ဒနယ်က သတ်မှတ်ေျက်အတွနဲ့ 
မကိုက်ညီလို့ တွဲြက်ေလယ်တန်းအကျာင်းတစ်ေုကို 
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လွှတအ်တာက်ိယုစ်ားလယှ ်များသည ်၎င်းတို၏့ ေေျနိေ်များစကုိ ု
မဲေန္ဒနယ်အမမများတွင် ကုန်ေုံးကကဖေီး အကျးရွာ/ရေ်ကွက် 
ေမျ ိုးမျ ိုးရှိ မေည်သူများနှင့် အတွ့ေုံေါသည်။ အမြေိုသူများ၏ 
၅၆ ရာေိုင်နှုန်းက ယင်းေတွက် ေေျနိ်ကို ေများေုံး ေသုံး 
မေုအကကာင်း အမောမေေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ 
ရာေိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့၏ ေေျနိ်ေများစုကို မဲေန္ဒနယ်အမမ 
ေတွင်း ေရီးသွားလာမေင်းများေတွက် ေသုံးမေုကကေါသည်။ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၉၆ ရာေိုင်နှုန်းသည် အကျးရွာ/  
ရေ်ကွက်များသို့ သွားအရာက်ကကဖေီး ၆၈ ရာေိုင်နှုန်းကမူ ရုံး 
တစ်ရုံး သို့မဟုတ် အနရာတစ်အနရာတွင် မဲေန္ဒရှင်များကို ြိတ် 
ကကား၍ အတွ့ေုံေါသည်။ မေည်သူများနှင့် အတွ့ေုံမေင်းေမေင် 
၈၈ ရာေိုင်နှုန်းအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက မဲေန္ဒ 
နယ်အမမများသို့ သွားအရာက်စဉ်ေတွင်း အေသေံောဏာေိုင်များ 
နှင့်လည်း အတွ့ေုံအကကာင်း အမောမေေါသည်။ သို့အသာ် ေရေ်ေက် 
လူမှုေြွဲ့ေစည်းများနှင့် အတွ့ေုံသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်ရာေိုင်နှုန်းမှာ ေိုမို နည်းေါးေါသည် (၅၆ ရာေိုင်နှုန်း)။

ပထြအကကိြ်လွှတ်တတာ်နှင့်ြတူ 
တမပာင်းလဲလာြှုကုိ တလ့လာမခင်း 

ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်တွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များက လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေြို့ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တာဝန်များေားလုံးကို ကျွမ်း 
ကျင်စွာ ေမ်းအောင်ရန် လက်အတွ့တွင် မမြစ်နိုင်အကကာင်း၊ 
ဥေအေမေုအရးတာဝန်ကို ေဓိကေား ေမ်းအောင်အသာ 
ေေါ ေမေားတာဝန်များ၊ ေေူးသမြင့် ကိုယ်စားမေုအရး 
တာဝန်ေား ေမ်းအောင်နိုင်စွမ်းေအေါ် များစွာ ေိေိုက် 
အကကာင်း အမောမေကကေါသည်။ အနမေည်အတာ်တွင် ေေျနိ် 
များစွာ ကုန်ေုံးရသည့်ေတွက် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
ေများ ေမေားမှာ မဲေန္ဒရှင် မေည်သူများနှင့် ေိအရာက်စွာ 
ေက်သွယ်ရန်နှင့် မဲေန္ဒနယ်အမမများတွင် လုေ်ငန်းများ 
အောင်ရွက်ရန် ေက်ေဲအစဖေီး ေေျ ို ့လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များေတွက်မူ လုံးဝနီးေါး မမြစ်နိုင်သည့် ေအမေ 
ေအနသို့ အရာက်ရှိေဲ့ေါသည်။ သို့အသာ် လွှတ်အတာ်မေက္ခေိန် 
ရှိလာအသာေေါ ေိုမေဿနာ မရှိအတာ့ေါ။ လွှတ်အတာ် 
မေက္ခေိန်သည် လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များေား ကိုယ် 
စားမေုအရးတာဝန်ကို ေမ်းအောင်နိုင်အောင် ေဓိကေံ့ေိုး 
ကူညီအေးသည့် ေန်းသစ်တီေွင်မှုတစ်ေုေင် မြစ်ေါသည်။  

အယေုယျေားမြင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်း 
တို့၏ မဲေန္ဒနယ်အမမမှ ကိစ္စများကို တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ် အမြ 
ရှင်းရန်အသာ်လည်းအကာင်း၊ မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ်တွင် 
ေမ်းအောင်အနအသာ ၎င်းတို့၏ တာဝန်များမှတစ်ေင့် မဲေန္ဒ 
ရှင်မေည်သူများ၏ ေိုမိုကျယ်မေန့်အသာ ကဏ္ဍေသီးသီးမှ လိုေေ် 
ေျက်များ၊ ဥေအေေိုင်ရာ လိုေေ်ေျက်များကို ကိုယ်စားမေုနိုင် 
ရန်အသာ်လည်းအကာင်း အောင်ရွက်ကကေါသည်။

ေရင်းေမမစ် - ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ တနသသာရီတိုင်းအေသကကီးတွင် ကွင်းေင်းကကည့်ရှုအနစဉ်ဓာတ်ေုံ (၁၂)
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၆-၁။ ြဲဆန္ဒနယ်တမြြှ ကိစ္စြျားကို တိုက်ရိုက် 
ကိုင်တွယ်တမြရှင်းမခင်း  

စစ်တမ်းအကာက်ယူေဲ့အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများ 
ေမေားက များအသာေားမြင့် ၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒရှင် မေည်သူများ 
မှ တင်မေလာအသာ ကိစ္စများကို အမြရှင်းအေးရန် တိုက်ရိုက် 
ေအရးယူအောင်ရွက်အလ့ရှိအကကာင်း အမောမေကကဖေီး ၎င်းတို့သည် 
မေဿနာ တစ်ေုေျင်းစီကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်းရန် ောရုံစိုက်၍ 
မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများေံမှ အတာင်းေံလာမှသာ တုံ့မေန်အောင် 
ရွက်ကကေါသည်။

ေေုေေိအတာ့ လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးမှာ 
ကျွန်အတာ် အမးေွန်း မအမးြူးအသးေါေူး။ 
ကျွန်အတာ့်ရဲ့ မဲေန္ဒနယ်အမမက ြွံ့ဖြိုးမှုေိုင်ရာ 
မေဿနာအတွကို အမြရှင်းြို့ မေည်နယ်ေစိုးရနဲ့ 
တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်အေွးအနွးေါတယ်။ ေီမေဿနာ 
အတွကို အေသန္တရေေင့်မှာေဲ ကျွန်အတာ် အမြရှင်း 
နိုင်တဲ့ေတွက် လွှတ်အတာ်ကို ယူလာစရာ 
မလိုေါေူး။       

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လူေုအတွ့ေုံေွဲများ 
သို့မဟုတ် ေစည်းေအဝးများကို မဲေန္ဒနယ်အမမများတွင် မကကာ 
ေဏ ကျင်းေအေးဖေီး ေိုေွဲများတွင် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ 
မေဿနာများ၊ နစ်နာေုံးရှုံးမှုများေတွက် ေေျက်ေလက်များကို 
စုအောင်းေါသည်။ ေို့အနာက် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
သည် တိုင်ကကားမှုများ/ ေေက်ေေဲများကို ေျက်ေျင်းတုံ့မေန် 
အမြရှင်းအေးရန် ကကိုးေမ်းေါသည်။ မေည်နယ်ေစိုးရ သို့မဟုတ် 
ဝန်ကကီးဌာနများမှ ေစိုးရေရာရှိများနှင့် ေက်သွယ်ညှိနှိုင်း 
မေင်း၊ လွှတ်အတာ်တွင် မဲေန္ဒနယ်အမမနှင့် စေ်လျဉ်းသည့် အမးေွန်း 
များကို အမးမမန်းမေင်းများေေါေဝင် နည်းဗျူဟာေမျ ိုးမျ ိုးကို 
ေသုံးမေု၍ အမြရှင်းကကမေင်းမြစ်သည်။ မဲေန္ဒနယ်အမမများတွင် 
အမမယာကိစ္စများကို ကကီးမားအသာ မေဿနာများေမြစ် အတွ့ရ 
ေါသည်။ 

လိုေေ်ရင် ကျွန်မက ဝန်ကကီးအတွေီကို 
မဲေန္ဒရှင်အတွအရှ့မှာေဲ ေျက်ေျင်းြုန်းေက်ေါတယ်။ 
ေစိုးရေရာရှိအတွက မေဿနာကို သူတို့ 
အမြရှင်းအေးနိုင်ရန် ေျက်ေျင်းအမြရှင်းအေးေါတယ်။

မေည်သူအတွနဲ့ တစ်ရေ်ကွက်ဖေီးတစ်ရေ်ကွက် 
အတွ့ေုံေါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မေဿနာအတွကို 
အမြရှင်းနိုင်အောင် ေစိုးရဌာနအတွနဲ့ 
အေါင်းစေ်ညှိနှိုင်းအေးေါတယ်။ 

ကိစ္စေအတာ်များများက အမမမေင်မှာေဲ အမြရှင်းအေး 
နိုင်တဲ့ေတွက် ကကယ်ေွင့်မေ အမးေွန်းအတွကို 
မအမးမြစ်ေါေူး။  လိုေေ်ရင် ဝန်ကကီးအတွနဲ့အရာ၊ 
ဝန်ကကီးေျုေ်နဲ့အရာ အတွ့ေါတယ်။

တစ်ေါတစ်အလ ဝန်ကကီးဌာနကို တိုက်ရိုက် စာအရး 
ေါတယ်။ တစ်ေါတစ်အလအတာ့ လွှတ်အတာ်မှာ 
အမးေွန်းအမးေါတယ်။

ရံြန်ရံေါတွင် မေည်သူများ၏ လိုေေ်ေျက်များကို ကိုင်တွယ် 
အမြရှင်းရန်ေတွက် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အောင် 
ရွက်ေျက်များသည် ေစိုးရ၏ ေမေားအသာ မဏ္ဍိုင်များ 
သို့မဟုတ် အေသေံောဏာေိုင်များနှင့် ေို၍ သက်ေိုင်အသာ ေုံး 
မြတ်ေျက်များ၊ အောင်ရွက်ေျက်များ မြစ်အနတတ်ေါသည်။ 
 

ကျန်းမာအရးမအကာင်းတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းေေျ ို ့ကို 
သူတို့အမောင်းအရှေ့တာဝန်ေမ်းအောင်လိုတဲ့ 
အနရာအေသကို သွားအရာက်နိုင်အောင် ကျွန်အတာ် 
ကူညီအေးေဲ့ေါတယ်။

ေေျ ို ့လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက အမမမေင်အေါ်ရှိမေဿနာ 
များကို တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်အမြရှင်းနိုင်ရန်ေတွက် ေစိုးရ 
ေရာရှိများေား ၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒနယ်အမမများသို့ အေါ်အောင် 
သွားကကေါသည်။ မေဿနာအမြရှင်းရာတွင် ေြွဲ့ေစည်းအေါင်း 
စုံ၊ ေေင့်စုံေါဝင်၍ ေျဉ်းကေ်အောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းကို 
ေသုံးမေုမေင်းေား ကျယ်ကျယ်မေန့်မေန့် မအတွ့ရအသာ်လည်း 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မဲေန္ဒနယ်အမမမှ ကိစ္စ 
များကို အေသန္တရေေင့်တွင် ကိုင်တွယ်အမြရှင်းနိုင်မည့်၊ မေည် 
နယ်/တိုင်းအေသကကီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖမို့နယ် 
ောဏာေိုင်များနှင့် ေူးအေါင်းအောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်း 
ေမျ ိုးမျ ိုးကို တမြည်းမြည်းေျင်း လုေ်အောင်လာသည့်လက္ခဏာ 
များကို အတွ့ရှိရေါသည်။ ေေျ ို ့ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
က ၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒနယ်အမမတွင် ကကုံအတွ့အနရသည့်ကိစ္စများ 
နှင့် မေဿနာများကို အမြရှင်းရန်ေတွက် နှစ်စဉ်စီမံကိန်းအရးေွဲ 
မှု လုေ်ငန်းစဉ်တွင် ေါဝင်အောင်ရွက်မေင်း ေေါေဝင် ဖမို့နယ် 
ောဏာေိုင်များနှင့် ေနီးကေ်ေူးအေါင်းအောင်ရွက်ကကအကကာင်း 
အမောမေေါသည်။ ဖမို့နယ်ောဏာေိုင်များက ေူးအေါင်းအောင်ရွက် 
မှု မရှိမေင်းများကို အမောမေကကသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များလည်း ရှိေါသည်။ 

မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ အမျှာ်လင့်ေျက်များကို စီမံေန့်ေွဲရန် 
ေက်ေက်ေဲေဲ ကကိုးေမ်းရအကကာင်း အမောမေသည့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေား ရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များေအနမြင့် ၎င်းတို့၏ တာဝန်များေားလုံးကို 
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ေိအရာက်စွာ ေမ်းအောင်နိုင်အရးေတွက် မေည်သူများတွင် 
လွှတ်အတာ်ေအကကာင်းနှင့် ောဏာေွဲအဝေုေ်ေျုေ်မေင်းေအကကာင်း 
ေိုမိုနားလည်သိရှိလာြို့ လိုေေ်သည်ဟု လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များက ေိုေါသည်။ လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက 
မဲေန္ဒနယ်အမမမှ ကိစ္စေများေမေားသည် ဥေအေအမောင်းလဲရန် 
အတာင်းေိုမေင်းများ မဟုတ်ေဲ သာမန် စုံစမ်းအမးမမန်းမှုနှင့် 
တိုင်ကကားမှုများသာ မြစ်သည်ဟု ေိုေါသည်။
 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွမှာ စိန်အေါ်မှုအတွ ေများကကီး 
ရှိေါတယ်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွေိုတာ တိုက်ရိုက် 
ဝန်အောင်မှုအေးအနတဲ့သူအတွ မဟုတ်ေါေူး။ ေစိုးရနဲ့ မေည်သူ 
ကကားက အေါင်းကူးအတွသာ မြစ်ေါတယ်။ ေါအေမဲ့ မေည်သူအတွက 
လက်ရှိ မြစ်အေါ်အမောင်းလဲအနတဲ့ နိုင်ငံအရး ေေင်းေကျင်းကို 
သိေ်ဖေီး နားမလည်ကကေါေူး။ သူတို့က ေရာရာေတွက် လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွေအေါ် ေားကိုးလွန်းကကတယ်။သူတို့ 
မှာ ောကိစ္စေဲ ကကုံကကုံ ေဲေါ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွရဲ့ 
တာဝန်ေဲလို့ ယူေဖေီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွကို 
အဝြန်ေမေစ်တင်ကကေါတယ်။ မေည်သူအတွက လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်အတွနဲ့ေစိုးရရဲ့ ေေန်းကဏ္ဍနဲ့ တာဝန်အတွကို 
နားမလည်တာဟာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွေတွက် 
ေက်ေဲအစေါတယ်။ မြစ်နိုင်ရင် မေည်သူအတွကို လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်အတွသာမက ေစိုးရရဲ့ တမေားမဏ္ဍိုင်အတွရဲ့လုေ်ေိုင် 
ေွင့်နဲ့ တာဝန်အတွေအကကာင်း၊ နိုင်ငံသားအတွရဲ့ တာဝန်အတွ 
ေအကကာင်း ေညာအေးသင့်ေါတယ်။ ောဏာေွဲအဝေုေ်ေျုေ်မေင်း 
ေအကကာင်း ေိုသိလာအောင် လုေ်အေးသင့်ေါတယ်။ ေဲေါေိုရင် 
ေများကကီး ေအောက်ေကူ မြစ်ေါလိမ့်မယ်။

ဤသည်မှာ အတွ့ကကုံရအလ့ရှိအသာ ေအမေေအနတစ်ေု မြစ်ဖေီး 
ြွံ့ဖြိုးေဲနိုင်ငံများနှင့် ေသွင်ကူးအမောင်းအနအသာ နိုင်ငံများမှ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေားသည် မေည်သူများ၏ 
အမျှာ်လင့်ေျက်နှင့်စေ်လျဉ်းအသာ ေလားတူမေဿနာကို ကကုံ 
အတွ့ကကရေါသည်။

၆-၂။ လွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ြျားြှ တစ် 
ဆင့် ြဲဆန္ဒရှင်မပည်သူြျား၏ လိုအပ်ချက် 
ြျားကို ကိုယ်စားမပုတဆာင်ရွက်တပးမခင်း

မေည်အောင်စုေေင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေစိုးရ 
မူဝါေများကို အစာင့်ကကည့်ေိန်းအကျာင်းမေင်းမြင့် ၎င်းတို့၏ 
မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများေအေါ် သက်အရာက်မှုရှိဖေီး နိုင်ငံေတွက် 
လည်း ေအရးကကီးသည့် စနစ်ေိုင်းေိုင်ရာ မေဿနာများကို 
ကိုင်တွယ်အမြရှင်းနိုင်အောင် ကူညီအေးရန် ေအရးကကီးေုံကို 
အမောမေကကေါသည်။ သို့အသာ် မဲေန္ဒနယ်အမမေိုင်ရာလုေ်ငန်းများ 
နှင့် လွှတ်အတာ်၏ ကိုယ်စားမေုအရး တာဝန်တို့ေား ေျတိ်ေက် 
အောင်ရွက်နိုင်အကကာင်း လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်း သတိ 
မေုမိမေင်းမရှိေဲ မဲေန္ဒနယ်အမမေလုေ်များနှင့် လွှတ်အတာ်ေလုေ် 

များကကား ေျတိ်ေက်မှုများ သို့မဟုတ် ကွဲမေားမှုများကို တိတိ 
ကျကျ အမောမေနိုင်အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ 
ေနည်းစုသာ ရှိေါသည်။

ကျွန်မ အမးေွန်းမအမးေါေူး။ အောက်လွှတ်အတာ် 
(မေည်သူ့လွှတ်အတာ်) က လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
အတွနဲ့ တိုင်းအေသကကီး လွှတ်အတာ်က လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ် အတွကိုေဲ အမးေွန်းအေးအမးေား 
ေါတယ်။ ေဲေါက ဥေအေရဲ့ ေားနည်းေျက် 
အကကာင့်ေါေဲ။ မေည်အောင်စုေေင့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်အတွနဲ့ တိုင်းအေသကကီးေေင့် 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွရဲ့ လုေ်ငန်း 
တာဝန်အတွက ေတူတူေဲ။ အမမမေင်မှာကျအတာ့ 
overlapping မြစ်အနတယ်။ ကျွန်မေအနနဲ့ 
မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ်ေလုေ်နဲ့ အကာ်မတီ 
ေလုေ်အတွကို ေိုဖေီးောရုံစိုက်သင့်တယ်လို့ 
ေင်တယ်။ ကျွန်မ ေရာရာတိုင်းကို လိုက်မလုေ် 
နိုင်ေူး။ ကျွန်မက အစာင့်ကကည့် ေိန်းညှိတာကို 
လုေ်ေျင်တယ်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
ေများစုက ေဲေါကို မလုေ်ကကေူး။ 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေအနမြင့် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ 
ေံမှ တင်မေလာအသာ ကိစ္စရေ်များကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်းရာ 
တွင် ေသုံးေများေုံးနည်းလမ်းမှာ ေရိုင် သို့မဟုတ် ဖမို့နယ် 
ောဏာေိုင်များနှင့် တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်အောင်ရွက်မေင်း မြစ် 
ေါသည်။ (လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၉၁ ရာေိုင်နှုန်းက 
ဤနည်းစနစ်ကို ေသုံးမေုကကဖေီး ဤသည်မှာ ေသုံးေများေုံး 
နည်းစနစ်မြစ်အကကာင်း အမောကကားသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
မှာ ၃၄ ရာေိုင်နှုန်း ရှိေါသည်)။ ေိုကိစ္စရေ်များကို ကိုင်တွယ် 
အမြရှင်းရန်ေတွက် တိုင်းအေသကကီးနှင့် မေည်နယ် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များကို တာဝန် လွှဲအမောင်းအေးသည့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များမှ ၅၃ ရာေိုင်နှုန်း ရှိဖေီး ၅၄ ရာေိုင်နှုန်းကမူ 
၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ေုံးမြတ်ေျက်များကို တိုက်ရိုက်ေျမှတ်ဖေီး 
အေသေံောဏာေိုင်များနှင့် ေက်သွယ်အောင်ရွက်သည်ဟု 
ေိုေါသည်။ တိုင်းအေသကကီး/မေည်နယ် ေစိုးရ (လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၇၅ ရာေိုင်နှုန်း) နှင့် မေည်ောင်စုေေင့် 
ဝန်ကကီးဌာနများ (၇၅ ရာေိုင်နှုန်း) တိုက်ရိုက်တွန်းေားအေး 
ေကကံမေုအေွးအနွးမေင်း နည်းစနစ်ကိုလည်း ေသုံးများေါသည်။

မဲေန္ဒနယ်အမမများ၏ကိစ္စများကို အမြရှင်းရန် လွှတ်အတာ်သို့ 
ယူအောင်လာရအသာ ေေါများတွင် လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ် 
များသည် လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် အမးေွန်းအမးမေင်းကို 
ေလွန်တက်ကကစွာ လုေ်အောင်ကကေါသည် (လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များ၏ ၈၁ ရာေိုင်နှုန်းက ဤနည်းစနစ်ကို ေသုံးမေု 
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မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများမှ တင်မေလာအသာ ကိစ္စရေ်များေတွက် အနာက်ေက်တွဲေက်လက်လုေ်အောင်ရန် 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေသုံးေများေုံး နည်းလမ်းများ  (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များ %)

ေုံ ၁၂

8

9

8

34

35

မိမိောသာ ေုံးမြတ်ေျက်ေျမှတ်ဖေီး သက်ေိုင်ရာ 
အေသန္တရေစိုးရများနှင့် ေက်သွယ်အောင်ရွက်မေင်း

မေည်အောင်စုေေင့် ဝန်ကကီးဌာနများနှင့် ေက်သွယ် 
အောင်ရွက်မေင်း၊ လှုံအော်တိုက်တွန်းမေင်း

ဖမို့နယ် သို့မဟုတ် ေရိုင် ောဏာေိုင်များနှင့် 
ေက်သွယ်အောင်ရွက်မေင်း

တိုင်းအေသကကီး သို့မဟုတ် မေည်နယ် ေစိုးရနှင့် ေက်သွယ် 
အောင်ရွက်မေင်း၊ လှုံအော်တိုက်တွန်းမေင်း

လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် အမးေွန်းများအမးမမန်းမေင်း

0% 5% 25%10% 30%15% 35%20% 40%

ကကဖေီး ဤနည်းစနစ်ကို ေသုံးေများေုံးေမြစ် အမောသည့် 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်မှာ ၃၅ ရာေိုင်နှုန်း ရှိသည်)။ ယင်း 
သည် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ ကိစ္စများကို အောင်ရွက်ရာတွင် 
ေသုံးေများေုံး နည်းစနစ်မြစ်အကကာင်း အမြကကားသူ ေမျ ိုးသား 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေေျ ိုးေစားေနည်းငယ် ေိုမိုမမင့်မား 
ေါသည် (၃၆ ရာေိုင်နှုန်းရှိဖေီး ေမျ ိုးသမီးများတွင် ၂၄ ရာေိုင် 
နှုန်းသာရှိမေင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်)။ လွှတ်အတာ် ကိုယ်စား 
လှယ်များ၏ ၄၇ ရာေိုင်နှုန်းသည် မဲေန္ဒရှင်များ၏ ကိစ္စများကို 
၎င်းတို့၏ အကာ်မတီများတွင် တင်မေအေွးအနွး အောင်ရွက်ဖေီး 
၅၀ ရာေိုင်နှုန်းမှာမူ ေမေားအကာ်မတီများသို့ ေက်သွယ် စုံစမ်း 
အမးမမန်းေါသည်။ 

မဲေန္ဒနယ်အမမလုေ်ငန်းများကို အောင်မမင်အောင် အောင်ရွက် 
နိုင်အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေုံမှန်ေားမြင့် 
မဲေန္ဒနယ်အမမ၏ ေိုမိုကျယ်မေန့်အသာ ြွံ့ဖြိုးအရးကိစ္စနှင့် ကဏ္ဍ 
ေသီးသီး၏ကိစ္စရေ်များတွင် တိုးတက်မှုများ ရရှိအောင် အောင် 
ရွက်နိုင်ရန် ောရုံစိုက်အလ့ရှိကကဖေီး လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝး 
များနှင့် အကာ်မတီများတွင် စနစ်တစ်ေုလုံးနှင့်ေိုင်အသာ ကိစ္စ 
များကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်းသည့် နည်းလမ်းမြင့် အောင်ရွက်အလ့ 
ရှိကကေါသည်။ ဤနည်းမြင့် လွှတ်အတာ်သည် ေမျ ိုးသားေကျ ိုး 
စီးေွားေတွက်ကိုသာမက လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ 
မဲေန္ဒနယ်အမမမှ သီးမေား လိုေေ်ေျက်များနှင့် ေကျ ိုးစီးေွားများ 
ေတွက်ေါ တစ်ဖေိုင်နက်တည်း အောင်ရွက်အေးနိုင်သည့် အနရာ 
တစ်ေု မြစ်လာအစေါသည်။

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် မြစ်ေါစက ကျွန်အတာ့် 
ဖမို့နယ်က မေဿနာတစ်ေုနဲ့ ေတ်သက်ဖေီး 
အမးေွန်းတစ်ေု အမးေဲ့ေါ တယ်။ ေဲေီမေဿနာက 

တမေားအနရာအတွမှာလည်း မြစ်အနတဲ့မေဿနာေါ။ 
ေဲေါက ေစိုးရကအန အမမငှားစာေျုေ်အတွနဲ့ 
အမမဂရန်အတွ ေုတ်အေးတဲ့ ကိစ္စေါ။

မဲေန္ဒနယ်အမမက ကိစ္စအတွက ေအသးေြွဲ 
ကိစ္စအတွေါ။ မေည်အောင်စုေေင့်ေတွက်အတာ့ 
ေားလုံးကို ခေုံဖေီး ကကည့်ြို့ လိုေေ်ေါတယ်။

မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ လိုေေ်ေျက်များကို ဤနည်းမြင့် ကိုယ် 
စားမေုနိုင်ြို့ေိုလျှင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မဲေန္ဒ 
နယ်အမမရှိ မေည်သူများ၏ ေကျ ိုးစီးေွားနှင့်စေ်လျဉ်းသည့် 
ကျယ်မေန့်အသာ ေအရးကိစ္စများကို သတ်မှတ်အြာ်ေုတ်ကာ 
ဦးစားအေးေစီေစဉ် ေျမှတ်နိုင်စွမ်း ရှိသင့်ေါသည်။ ေို့အနာက် 
မိမိ၏မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ ေကျ ိုးမြစ်ေွန်းအစမည့် မူဝါေရည် 
မှန်းေျက်များ မေည့်မီအရးေတွက် များအသာေားမြင့် တူညီအသာ 
မူဝါေရည်မှန်းေျက်များရှိသည့် ေမေားလွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များနှင့် ေူးအေါင်းကာ မိမိတို့၏လွှတ်အတာ်တွင် ေမ်း 
အောင်ရအသာ လုေ်ငန်းများကို ေကျ ိုးရှိရှိ ေသုံးမေု၍ မဟာ 
ဗျူဟာကျကျ အောင်ရွက်နိုင်ေါသည်။ ယင်းသည် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ေမ်းအောင်ရသည့် မဲေန္ဒနယ်အမမေိုင် 
ရာနှင့် လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာ တာဝန်များကကား ဟန်ေျက်ညီအစရန် 
ကကိုတင်အမျှာ်မှန်း၍ မဟာဗျူဟာကျစွာ ေျဉ်းကေ်အောင်ရွက် 
သည့် နည်းလမ်းတစ်ေု မြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
ေေျ ို ့က ၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများေတွက် ေအရးကကီး 
သည် မူဝါေေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရး အောင်ရွက်ရာတွင် ကကုံ 
အတွ့ရသည့် ေေက်ေေဲေေျ ို ့နှင့် ေားမလို ေားမရ မြစ်ရမှုများ 
ကိုလည်း အမောမေကကေါသည်။ 
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ေေိုင်းနှစ်ေိုင်း ရှိေါတယ်။ [အေသန္တရ] 
ြွံ့ဖြိုးအရးကိစ္စအတွနဲ့ ေတ်သက်ရင် ေများစုကို 
အကျနေ်မှုရှိေါတယ်။ ေါအေမဲ့ အမမသိမ်းမှု၊ 
မူးယစ်အေးဝါး၊ တရားဥေအေစိုးမိုးအရး၊ 
ေလုေ်ေကိုင်ေေွင့်ေလမ်းအတွ မရှိတာ၊ 
တရားမဝင် အရှေ့အမောင်း အနေိုင်မှုအတွနဲ့ 
ေတ်သက်လာရင်အတာ့ ရိုးရှင်းတဲ့ ေအမြအတွ 
မရှိေူး။ ကိုယ်လုေ်နိုင်တာလည်း ောမှသိေ်မရှိေူး။ 
ေဲေါအကကာင့် ေဲေီလိုကိစ္စအတွနဲ့ ကကုံရတိုင်း 
မအကျမနေ်၊ ေားမလိုေားမရ မြစ်ရေါတယ်။
 

နုိင်ငံတကာကျင့်သံုးြှုနှင့် 
ချန်ိထုိးကကည့်မခင်း 
ကမ္ဘာ့အနရာေနှံ့ေမေားတွင် နိုင်ငံအရးသမားများသည် 
၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ များသေက် များလာ 
သည့် အမျှာ်လင့်ေျက်များကို မြည့်ေည်းအေးနိုင်ရန် ရုန်းကန် 
ကကိုးစားအနရ ဟန်တူေါသည် … အမျှာ်လင့်ေျက်များသည် 
၎င်းတို့၏ မြည့်ေည်းအေးနိုင်စွမ်းေက် အကျာ်လွန်အနဖေီး 
ယင်းသည် ၎င်းတို့ေား လွှတ်အတာ် လုေ်ငန်းတာဝန်များကို 
ေမ်းအောင်နိုင်မေင်း မရှိအောင် ေတားေေီးမြစ်အစသည့် 
ေအကကာင်းတစ်ေု မြစ်နိုင်ေါသည်။

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မေဿနာတစ်ေုေက် 
မကကို တစ်ဖေိုင်တည်း အမြရှင်းအေးနိုင်မည့်နည်းလမ်းေား 
ရှာအြွနိုင်အောင်၊ မဲေန္ဒနယ်အမမတွင် ရရှိလာသည့် ေသိ 
ေညာဗဟုသုတများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများကို လွှတ်အတာ်လုေ် 
ငန်းစဉ်တွင် ေသုံးမေုနိုင်အောင် အောက်ေါနည်းလမ်းများ 
မြင့် အောင်ရွက်ရန် လိုေေ်ေါသည် … က) မေဿနာများ 
ေား တစ်ေုေျင်းစီ ကိုင်တွယ်အမြရှင်းမေင်းေက် တူညီသည့် 
မေဿနာများေတွက် မူဝါေေိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို ရှာ 
အြွနိုင်ရန် ကကိုးေမ်းမေင်း၊ ေ) လူတစ်ဦးတစ်အယာက်ေျင်းစီ 
ေတွက်ေက် မဲေန္ဒနယ်အမမရှိ လူေများေမေားေတွက် 
ေကျ ိုးရှိအစမည့် တုံ့မေန်အောင်ရွက်မှုများကို ရှာအြွလုေ် 
အောင်မေင်း၊ နှင့် ဂ) မဲေန္ဒနယ်အမမမှ ရရှိအသာ ေသိေညာ 
ဗဟုသုတများေား လွှတ်အတာ်နှင့် မူဝါေလုေ်ငန်းစဉ်တွင် 
များစွာ ေိုမိုစနစ်ကျအသာ နည်းလမ်းများမြင့် ေသုံးမေု 
အောင်ရွက်နိုင်ရန်နည်းလမ်းများ ရှာအြွမေင်း …  [ဥေမာ] 

• မက္ကစီကိုတွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် 
မဲေန္ဒနယ်အမမရှိ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးသို့ စိုးရိမ်ေူေန်အန 
သည့် မိေင်တစ်ဦးလာအရာက်ေဲ့သည့်ေအကကာင်း အမောမေ 
ေါသည်။ေိုမိေင်သည် ေါရမီရှင် ကအလးတစ်ဦး၏ကိစ္စ 
ကိ ုတငမ်ေေကေူည ီအတာင်းေေံဲေ့ါသည။် ေိ ုလွှတအ်တာ ်

ကိယု်စားလှယ်သည ်ေငက်ိေုရညေ်အသွး မမင့်မားအသာ 
ကအလးများေား ေသက်ေရွယ်ေုေ်စုေက် ၎င်းတို့ 
၏ေရည်ေအသွးအေါ် ေအမေေံကာေတန်းများ တင်အေး 
သည့် ေညာအရးမူဝါေ ေအမောင်းေလဲများေတွက် 
တွန်းေားအေး အေွးအနွးမှုများမေုလုေ်ေဲ့ေါသည်။ 

• ေိုင်းလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကလိင်တူေျစ်
သူနှင့် လိင်အမောင်း ေမျ ိုးသားငယ်များေား စစ်တေ်ေဲ 
တွင် နှိေ်စက်ေံရမှုများမှ ကာကွယ်အေးရန် သူမ လုေ် 
အောင်ေဲ့ေုံများကို အမောမေေါသည်။ သူမသည် ေို လူငယ် 
များ စစ်တေ်တွင် တာဝန်ေမ်းအောင်နိုင်အောင် ဥေအေ 
ကို မေင်ေင်နိုင်ရန် လုေ်အောင်အေးနိုင်ေဲ့ေါသည်။ 

• သူမ၏ မဲေန္ဒနယ်အမမတွင် မိေင်အသေုံးနှုန်း မမင့်မား 
အနသည့် ေင်ေိုနီးရှား လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
တစ်ဦးသည် ကျန်းမာအရး ေရာရှိများ၊ လွှတ်အတာ်မှ 
လုေ်အြာ်ကိုင်ြက်များနှင့် ေူးအေါင်းကာ နိုင်ငံေေင့် 
မိေင်ကုသအစာင့်အရှာက်အရး ေစီေစဉ် တစ်ရေ် 
အေါ်အေါက်လာအောင် အောင်ရွက် နိုင်ေဲ့ေါသည်။   

• ေမေား လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက မေည်သူများ 
ေံမှ မူဝါေေိုင်ရာ ဦးစား အေးကိစ္စများ၊ ဥေအေေသစ်များ 
မေဋ္ဌာန်းရန်ေတွက် ၎င်းတို့၏ ေအတွးေမမင်များကို သိရှိ 
ေွင့်ရရန် မဲေန္ဒနယ်အမမများတွင် ေစည်းေအဝးများ 
ေုံမှန်ကျင်းေကကသည့် ေအကကာင်းအမောမေေါသည် ... 
ဂတ်ေွန်မှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်[တစ်ဦး] က 
ေိုသို့အသာ ေစည်းေအဝးတစ်ေုတွင် ေလယ်တန်း 
ေညာအရးေား မိန်းကအလးများ ေိုမိုသင်ကကားနိုင်ဖေီး 
၎င်းတို့၏ ေလုေ်ေကိုင်ေေွင့်ေလမ်းများ တိုးတက် 
လာအောင် လုေ်အောင်အေးမည့် ဥေအေတစ်ရေ်ကို 
ေေိုမေုရန်အတာင်းေိုေံရေုံကို အမောမေေါသည်။ 

(IPU နှင့်  UNDP (၂၀၁၂)၊ ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ ေစီရင်ေံစာ၊ 
အမောင်းလဲလာအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားမေုအရးတာဝန်၏ 
သောဝ၊  စာမျက်နှာ ၅၉)

မဲေန္ဒနယ်အမမနှင့်စေ်လျဉ်း၍ ယုံကကည်ကိုးစားနိုင်သည့် ေေျက် 
ေလက်များ ရရှိနိုင်မှုသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေများ 
ေမေားေတွက် ေေက်ေေဲတစ်ေု မြစ်ေါသည်။ အနာက်ေုံးရ 
ေအသးစိတ်ေေျက်ေလက်များ မရှိမေင်းအကကာင့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များသည် မဲေန္ဒရှင် မေည်သူများ၏ ေကျ ိုး 
စီးေွားကို တိတိကျကျ ကိုယ်စားမေုနိုင်ရန် ေေက်ေေဲရှိအကကာင်း 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေိုေါသည်။ 

မဲေန္ဒနယ်အမမနှင့်စေ်လျဉ်း၍ ယုံကကည်ကိုးစားနိုင်အသာ ေေျက် 
ေလက်များ ရရှိအရးသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများ 
ေမေားေတွက် ေေက်ေေဲ မြစ်အနေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များသည် ေေျက်ေလက်များ ရရှိရန် ဖမို့နယ်ောဏာ 
ေိုင်များေအေါ် များစွာေားေားကကေါသည်။ ၉၆ ရာေိုင်နှုန်းအသာ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေေျက်ေလက်များကို 
ဖမို့နယ်ောဏာေိုင်များေံမှ ရရှိဖေီး အေသန္တရေေင့်ရှိ ေမေား 
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အနရာများမှ ေေျက်ေလက်များကို ေသုံးမေုေဲ့ကကေါသည်။ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၅၄ ရာေိုင်နှုန်းသည် ေေျက် 
ေလက်များကို လွှတ်အတာ် သုအတသန ဝန်အောင်မှုများမှ 
ရရှိကကေါသည်။ မဲေန္ဒနယ်အမမေိုင်ရာ ေေျက်ေလက်များ 
(constituency profiles) ကို စတင်မေုစုအနမေင်းကဲ့သို့ တိုးတက်မှု 
များရှိအနသည့်တိုင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ၎င်းတို့၏ 
တာဝန်များကို ေမ်းအောင်နိုင်ရန်ေတွက် ၎င်းတို့ေအနမြင့် 
ေိုမိုတိကျမှန်ကန်သည့် သုအတသန ဝန်အောင်မှုများကို ေေျနိ်မီ 
ရရှရိန ်လိေုေအ်ကကာင်း မကကာေဏ ေတုအ်ြာအ်မောေိကုကေါသည။် 
အနာက်ေုံးရ ေအသးစိတ်သတင်းေေျက်ေလက်များ မရရှိ 
အသာေေါများတွင် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ ေကျ ိုးစီးေွားကို 
တိကျစွာကိုယ်စားမေုအောင်ရွက်အေးနိုင်အရးမှာ ေက်ေဲလျက် ရိှ 
အကကာင်း လွှတ်အတာ်ကုိယ်စားလှယ်များက အမောမေေါသည်။ 

၆-၃။ ြဲဆန္ဒရှင်မပည်သူြျားနှင့် ထိတတွ့ 
ဆက်သွယ်ရာတွင် လွှတ်တတာ် ကိုယ်စား 
လှယ်ြျားအသုံးမပုသည့် ကျင့်သုံးြှုြျား  

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် များသည် ၎င်းတို့ မဲေန္ဒရှင်မေည်သူ 
များ၏ လိုေေ်ေျက်များကို သိရှိနိုင်အောင် အောင်ရွက်သည့် 
နည်းလမ်းေမျ ိုးမျ ိုးကို အမောမေကကေါသည်။ ြုန်းမြင့် တိုက်ရိုက် 
ေက်သွယ်မေင်းကို ေသုံးမေုသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်မှာ 
၉၄ ရာေိုင်နှုန်း ရှိေါသည်။ ေို့မေင် လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ် 
များသည် ေါတီကိုယ်စားလှယ်များ (စစ်တမ်း အမြကကားသူ လွှတ် 

10 အေသန္တရေေင့် အရွးအကာက်တင်အမမှာက်ေံ ကိုယ်စားလှယ်များ - ရေ်ကွက်/အကျးရွာေုေ်စု ေုေ်ေျုေ်အရးမှူးများ၊ ရာေိမ်မှူးများ 

အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၈၉ ရာေိုင်နှုန်း)၊ အရွးအကာက်ေံ 
အေသန္တရေေင့် ကိုယ်စားလှယ်များ10 (၈၃%) နှင့်လည်း 
ေုံမှန် ေျတိ်ေက်အောင်ရွက်ကကေါသည်။ မေည်သူများနှင့်ေျတိ် 
ေက်ရန် ေရေ်ေက်လူမှုေြွဲ့ေစည်းများ (၅၀%) နှင့် လူမှု 
မီေီယာများ (၄၇%) ကို ေသုံးမေုအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ် ရာေိုင်နှုန်းမှာ ေိုမို နည်းေါးေါသည်။

ေေျ ို ့အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့ မဲေန္ဒ 
နယ်အမမများ၏ လိုေေ်ေျက်များနှင့် ေကျ ိုးစီးေွားကို ကိုယ် 
စားမေုနိုင်ရန်ေတွက် ေေင့်မမင့်နည်းစနစ်များကို ေသုံးမေုကက 
ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက မဲေန္ဒနယ်အမမ 
နှင့် ေက်သွယ်အောင်ရွက်ရန်ေတွက် ေစီေစဉ်များ အရးေွဲ 
ေားဖေီး မဲေန္ဒနယ်အမမတစ်ေုသို့ သွားအရာက်စဉ် ကိစ္စတစ်ေု 
ေျင်းစီေတွက် ရရှိအသာ သတင်းေေျက်ေလက်များကို မှတ် 
တမ်းတင်ေားရှိေုံကို အမောမေေါသည်။ ေမေားလွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ် တစ်ဦးကလည်း သူ၏ မဲေန္ဒနယ်အမမေတွက် ငါးနှစ် 
စာ ေစီေစဉ်ကို အရးေွဲေားဖေီး အနာက်ေေ် လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်တစ်ဦးက သူ၏ မဲေန္ဒနယ်အမမတွင် ‘ြွံ့ဖြိုးတိုးတက် 
အရးလုေ်ငန်းများ စတင်အောင်ရွက်နိုင်ရန် လူေုစစ်တမ်းများ 
နှင့် ေကဲမြတ်အလ့လာမှုများ’ ကို ေသုံးမေုအကကာင်း အမောမေ 
ေါသည်။ ေေျက်ေလက်များကို စုအောင်းဖေီး ေိုေေျက် 
ေလက်များေား မဲေန္ဒနယ်အမမ၏ လိုေေ်ေျက်များကို အစာင့် 
ကကည့်အလ့လာရန်နှင့် ေရင်းေမမစ်များ ရရှိရန် မဟာဗျူဟာ 
ကျကျ ေသုံးေျေုံကို အောက်ေါဥေမာတွင် အတွ့ရှိရေါသည်။ 
     

မဲေန္ဒနယ်အမမေအကကာင်း ေေျက်ေလက်များ သို့မဟုတ် စာရင်းေင်းများကို လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များ ရယူသည့် နည်းလမ်းများ (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်) 

ေုံ ၁၃

4

38

43

96

32

37

54

မဲေန္ဒနယ်ရဲ့ ေေျက်ေလက်၊
စာရင်းေင်းများကို ရယူနိုင်မေင်းမရှိေါ

ေရေ်ြက်ေြွဲ့ေစည်းများေံမှ သို့မဟုတ် NGO များေံမှ

တိုင်းအေသကကီးနှင့် မေည်နယ် ေစိုးရေံမှ

မိမိကိုယ်တိုင် ေင်တာနက်တွင် ရှာအြွမေင်း

ဝန်ကကီးဌာနများ (သို့) ေစိုးရဌာနများေံမှ

ဖမို့နယ်ဌာနေိုင်ရာများေံမှ

လွှတ်အတာ်သုအတသန ဝန်အောင်မှုမှ

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ လိုေေ်ေျက်များကို လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ သိရှိအောင် လုေ်အောင်သည့် 
နည်းလမ်းများ (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်) 

ေုံ ၁၄

ေိုရှယ်မီေီယာများမှတေင့် ေက်သွယ်မေင်း

ရေ်ရွာအေသေတွင်းရှိ ေရေ်ြက်
ေြွဲ့ေစည်းများမှတေင့် ေက်သွယ်မေင်း

တိုင်းအေသကကီး သို့မဟုတ် မေည်နယ် 
ကိုယ်စားလှယ်များမှတေင့် ေက်သွယ်မေင်း

မေည်သူများနှင့်အတွ့ေုံနိုင်ရန်ေတွက် မိမိမဲေန္ဒနယ်၏ 
ေေျက်ေလက်များကို ေသုံးမေုမေင်း

မေည်သူများေံမှ တိုင်ကကားစာနှင့်
ကိစ္စရေ်များေား စာမြင့်ရရှိမေင်း

ေါတီဝင်များမှတေင့် ေက်သွယ်မေင်း

မဲေန္ဒနယ်မေည်သူများမှ ြုန်းမြင့်ေက်သွယ်မေင်း

မေည်သူများေား မိမိ၏ေိမ်တွင် အတွ့ေုံမေင်း

မဲေန္ဒနယ်ေနှံ့ သွားအရာက်မေင်း

မေည်သူများေား မိမိ၏ရုံးေန်းတွင် အတွ့ေုံမေင်း

ရေ်ကွက်အကျးရွာေတွင်းရှိ အရွးအကာက်ေံ တာဝန်ရှိေုဂ္ဂိုလ်များ 
မှတေင့် ေက်သွယ်မေင်း (ရေ်ကွက်/အကျးရွာ

ေုေ်ေျုေ်အရးမှူးများ၊ ရာေိမ်အေါင်းများ၊ ေယ်ေိမ်အေါင်းများ စသည်)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

47

50

83

89

94

70

73

80

92

65

62

ကျွန်မ ောလုေ်သင့်တယ်ေိုတာ သိအောင် 
ကျွန်မရဲ့ မဲေန္ဒနယ်အမမမှာ စစ်တမ်းတစ်ေု 
အကာက်ေဲ့ေါတယ်။ တမေား ေမျ ိုးသမီး 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် နှစ်အယာက်နဲ့ 
ေူးအေါင်းဖေီး လုေ်တာေါ။ ကျွန်မက အမးေွန်းလွှာကို 
မေုစုအေးဖေီး ေဲေီအမးေွန်းလွှာနဲ့ေဲ ကျွန်မတို့ရဲ့ 
မဲေန္ဒနယ်အတွမှာ စစ်တမ်းအကာက်ေါတယ်။ 
ကျွန်မတို့က အစတနာ့ ဝန်ေမ်းလုေ်ေားအေးအတွရဲ့ 
ေကူေညီကို ယူေဲ့ေါတယ်။ ေေျက်ေလက်အတွ 
ေယ်လိုစုအောင်းရမယ်ေိုတာ ကျွန်မက 
သူတို့ကို အလ့ကျင့်အေးေါတယ်။ စစ်တမ်းက 
အတွ့ရှိေျက်အတွကို ဖမို့နယ်ေစည်းေအဝးမှာ ကျွန်မ 
တင်မေေါတယ်။ ေဲေီစစ်တမ်းက နိုင်ငံအရးနဲ့ လူမှု 
စီးေွားေိုင်ရာ စစ်တမ်းေါ။ Women Political 
Action က ကူညီေံ့ေိုးအေးေဲ့တာေါ။  

သို့အသာ် ဤသို့ မဲေန္ဒနယ်အမမရှိ လိုေေ်ေျက်များနှင့် မေဿနာ 
များကို ကကိုတင်သိရှိအမြရှင်းအေးနိုင်ရန် အောင်ရွက်မေင်းမျ ိုးေား 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေနည်းစုကသာ လုေ်အောင်သည်ကို 
အတွ့ရှိရေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့ 
၏ မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများနှင့် အတွ့ေုံစဉ်တွင် မဲေန္ဒနယ်အမမရှိ 
မေဿနာေအရေတွက်နှင့် ေမျ ိုးေစားများေအကကာင်း သတင်း 
ေေျက်ေလက်များကို စနစ်တကျ စုအောင်းအကာက်ယူကက 
သည့် ေအောက်ေေားမှာ ေလွန်နည်းေါးေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များသည် အနာက်ေုံးရ ေေျက်ေလက်များကို 
ေအသးစိတ်မှတ်တမ်းေားရှိမေင်းကိုလည်း နည်းစနစ်တကျ 
လုေ်အောင်ကကဟန် မတူေါ။ ေေျက်ေလက်များမရှိသည့် 
မေဿနာသည် ေအရးကကီးအသာ မေဿနာတစ်ေု မြစ်ေါသည်။ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒနယ်အမမ 
ေအကကာင်းနှင့် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ လိုေေ်ေျက်များ 
ေအကကာင်း တိကျမှန်ကန်သည့် ေအမေေံသတင်းေေျက်ေလက် 
များ လုံအလာက်စွာမရှိေါက မဲေန္ဒနယ်အမမမှ အတာင်းေိုမှုများ 
(နှင့် မေည်သူများမှ ေားရှိသည့် အမျှာ်လင့်ေျက်များ) ကို မြည့် 
ေည်းအေးနိုင်ရန် ေက်လက်ရုန်းကန်အနရဦးမည် မြစ်ေါသည်။ 
ေဓိကကျသည့် ဤစိန်အေါ်မှုကို အမြရှင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ေုမှာ  
သတင်းေေျက်ေလက်များကို ေိုမို လက်လှမ်းမီရရှိအောင်၊ ICT 
ေအောက်ေေံ့များ ေိုမိုရရှိနိုင်အောင် အောင်ရွက်အေးမေင်း မြစ် 
ေါသည်။ 
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၆-၄။ ြဲဆန္ဒနယ်တမြနှင့် ထိတတွ့ဆက်သွယ် 
နိုင်ရန် လိုအပ်တသာ အရင်းအမြစ်ြျား 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေြို့ ၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒနယ်အမမ 
ေိုင်ရာ ေလုေ်များကို ေိအရာက်စွာ စွမ်းအောင်နိုင်ရန် ၎င်း 
တို့၏ ေန္ဒနယ်အမမတွင် ေရင်းေမမစ်များ (ဝန်ေမ်း၊ ရုံးေန်း၊ 
ေရီးသွားလာအရးနှင့် ေက်သွယ်အရးနည်းေညာ) ကို လက်လှမ်း 
မရီရှနိိငုမ်ှုသည ်ေအရးကကီးအသာ ေေန်းကဏ္ဍမ ှေါဝငအ်နေါသည။် 
မဲေန္ဒနယ်အမမေလုေ်များေတွက် စရိတ်များနှင့်စေ်လျဉ်း၍ 
လွှတ်အတာ်ဥေအေတွင် မေဋ္ဌာန်းေျက်များ ရှိအသာ်လည်း လက် 
အတွ့တွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒ 
နယ်အမမသို့ သွားအရာက်ရန်နှင့် မဲေန္ဒနယ်အမမေတွင်း လှည့် 
လည်သွားလာရန် ေရီးစရိတ်များေတွက် ေေက်ေေဲများ ရှိအန 
ေဲမြစ်ေါသည်။ အဝးလံအေါင်ြျားအေသများနှင့် ကကီးမားအသာ 
မဲေန္ဒနယ်အမမများမှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် 
ေေူးေင် ေက်ေဲေါသည်။ အနမေည်အတာ်မှ မဲေန္ဒနယ်အမမများသို့ 
သုံးနာရီေတွင်း သွားအရာက်နိုင်သည်ဟု ေိုသူမှာ စစ်တမ်းတွင် 
ေါဝင်အမြကကားအေးသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၆ 
ရာေိုင်နှုန်းသာ ရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 
၃၃ ရာေိုင်နှုန်းသည် အနမေည်အတာ်မှ မဲေန္ဒနယ်အမမသို့ သွား 
အရာက် ရန်ေတွက် ၆ နာရီမှ ၁၂ နာရီကကား ေေျနိ်ယူရဖေီး ၂၅ 
ရာေိုင်နှုန်းသည် တစ်ရက်အကျာ် ေေျနိ်ယူရေါသည်။  လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ် များသည် မဲေန္ဒနယ်အမမများေတွင်း သွားလာ 
ရာ၌ ကား (၄၆%) နှင့် အမာ်အတာ် ေိုင်ကယ် (၄၂%) ကို ေများ 
ေုံး ေသုံးမေုေါသည်။    

မဲေန္ဒနယ်အမမကို မေန်ရင် ရွာအတွကို တတ်နိုင်သမျှ 
အရာက်အောင်သွားေါတယ်။ ရွာအေါင်းက ၇၀ရှိတယ်။ 
တစ်ရွာက တစ်ရွာကို လမ်းအလျှာက်သွားရန် 
တစ်ရက်ကကာတယ်။ အမာ်အတာ်ေိုင်ကယ်နဲ့ သွားလို့ 
ရအေမဲ့ ကျေ် ၁၀၀,၀၀၀ အလာက် ကုန်ကျတယ်။

ေမျ ိုးသမီးလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက မဲေန္ဒနယ်အမမ 
လုေ်ငန်းများကို လက်အတွ့အောင်ရွက်ရာတွင် ကကုံအတွ့ရအသာ 
ေေက်ေေဲများကို အမောမေေါသည်။ 

ေမျ ိုးသမီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွေတွက် 
ေိုဖေီးေက်ေဲေါတယ်။ အငွအကကးေေက်ေေဲအတွရှိသလို 
ေေျနိ်ေေက်ေေဲလည်း ရှိေါတယ်။ လွှတ်အတာ် 
ေစည်းေအဝးကာလမှာ စအန၊ တနဂသအနွေိုရင် 
ရန်ကုန်ကို ညေက် ေတ်စ်ကားနဲ့မေန်ဖေီး ကားအေါ် 
မှာ ေိေ်ေါတယ်။ မနက် ရန်ကုန်ကို အရာက်ရင် 
ကျွန်မရဲ့ မဲေန္ဒနယ်ကို သွားေါတယ်။ တနဂသအနွအန့ 
ညအနကျအတာ့ ရန်ကုန်မေန်ဖေီး အနမေည်အတာ်ကို 
ေရီးေက်ရေါတယ်။ အနမေည်အတာ်ကို မနက် 
အလးနာရီ မေန်အရာက်ဖေီး လွှတ်အတာ် ေက်တက် 
ရေါတယ်။ ေရမ်းကို ေင်ေန်းေါတယ်။

ေရင်းေမမစ် - ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်

 မေည်သူများ လွှတ်အတာ်အလ့လာအရးေရီး လာအရာက်အလ့လာကကစဉ် ဓာတ်ေုံ (၁၃)
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အနမေည်အတာ်နှင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲေန္ဒနယ်အမမများကကား ေရီးသွားလာရန် ကကာေျနိ် 
(အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်) 

ေုံ ၁၅

၃-၆ နာရီ

၁၂-၂၄ နာရီ

၂ ရက်ေေက်

၃ နာရီအောက်

၆-၁၂ နာရီ

၁-၂ ရက်

23%

33%

13%

14%

6%1%

တေျ ို ့ရွာအတွကို သွားြို့ သုံးညနဲ့ အလးရက်ကက 
ေါတယ်။ အလှနဲ့ ငါးနာရီအလာက် သွားရေါတယ်။ 
ကျွန်မရဲ့ ေေျနိ်ေများစုကို မိသားစုေက် ကျွန်မရဲ့ 
မဲေန္ဒရှင်မေည်သူအတွနဲ့ေတူ ကုန်ေုံးေါတယ်။

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့တွင်ရှိအသာ ေရင်း 
ေမမစ်များေား ေန်းသစ်တီေွင်မှုရှိစွာမြင့် ေိေိအရာက်အရာက် 
သုံးစွဲကကေါသည်။ ေေျ ို ့ေမျ ိုးသမီးလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်
များက ၎င်းတို့မဲေန္ဒနယ်အမမရှိ ေမျ ိုးသမီးလုေ်ေားအေးများ၊ 
ေမျ ိုးသမီးေြဲွ့များနှင့် ေူးအေါင်းအောင်ရွက်ေံုကုိ အမောမေေါသည်။ 

ကိုယ်စားလှယ်များ မဲေန္ဒနယ်များသို့ သွားအရာက်အနစဉ်  ဓာတ်ေုံ (၁၄)

ေရင်းေမမစ် - UNDP
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ကျွန်မတို့က အစတနာ့ဝန်ေမ်းလုေ်ေားအေးအတွရဲ့ 
ေကူေညီကို ယူေဲ့ေါတယ်။ ေေျက်ေလက်အတွ 
ေယ်လို စုအောင်းရမယ်ေိုတာ ကျွန်မက သူတို့ကို 
အလ့ကျင့်အေးေါတယ်။ စစ်တမ်းက အတွ့ရှိေျက် 
အတွကို ဖမို့နယ်ေစည်း ေအဝးမှာ ကျွန်မ တင်မေ 
ေါတယ်။ ေဲေီစစ်တမ်းက နိုင်ငံအရးနဲ့ လူမှုစီးေွား 
ေိုင်ရာ စစ်တမ်းေါ။ Women Political Action က 
ကူညီေံ့ေိုးအေးေဲ့တာေါ။  

မေည်သူများနှင့် ေက်သွယ်အသာေေါတွင် ၉၃ ရာေိုင်နှုန်းအသာ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် များသည် ၎င်းတို့၏ မဲေန္ဒရှင်များ 
ေံမှ ြုန်းများကို တိုက်ရိုက်လက်ေံအမြကကားကကဖေီး မဲေန္ဒရှင် 
မေည်သူများနှင့် ေက်သွယ်မှုများ လွယ်ကူအေျာအမွ့အစရန် 
ကကိုတင်စီစဉ် အောင်ရွက်သူလည်း ေများေမေား ရှိေါသည်။ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၅၄ ရာေိုင်နှုန်းသည် 
အြ့စ်ေွေ် နှင့် Viber ကဲ့သို့အသာ လူမှုမီေီယာများကိုလည်း 
ေသုံးမေု ကကဖေီး ယင်းတို့သည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
ေြို့ ေအရးေေါေုံး ေက်သွယ်အရးနည်းလမ်းနှစ်ေု မြစ်ေါ 
သည်။ သို့အသာ် မဲေန္ဒနယ်အမမများသည် ေင်တာနက်ကို 
မေတ်အတာင်းမေတ်အတာင်းသာ ရရှိသည့်၊ တစ်ေါတစ်ရံ လုံးဝ မရ 
ရှိနိုင်သည့် ေလွန်အဝးလံအသာ အေသများ သို့မဟုတ် ေဋိေက္ခ 
အေသများ မြစ်အနသည့် လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များေြို့  ေို 
ေက်သွယ် အရးေုံစံများသည် ေသုံးမေုရန် ေက်ေဲအလ့ရှိေါသည်။ 
မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများေား အနာက်ေုံး သတင်းေေျက်ေလက် 
များကို ေသိအေးရန်ေတွက် သတင်းလွှာများ မေုစုရိုက်နှိေ် 
သည်ဟု ေိုအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေအရေတွက် 
(၆%) မှာ ေလွန်ေင် နည်းေါးေါသည်။ လွှတ်အတာ် ကိုယ်စား 
လှယ်များသည် မဲေန္ဒနယ်အမမရုံး သို့မဟုတ် ဖမို့နယ်ရုံးများ 
(၇၅%) နှင့် အကျးရွာများ (၉၀%) တွင် မျက်နှာေျင်းေိုင် အတွ့ေုံ 
အေွးအနွးမှုများကိုများစွာ ေားေားကကေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်၏ ၇၈ ရာေိုင်နှုန်းသည် မေည်သူလူေုက အရွး 
အကာက်တင်အမမှာက်ေားအသာ အေသန္တရေေင့် ကိုယ်စားလှယ် 
များတစ်ေင့် ေက်သွယ်ကကေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များ၏ ၈ ရာေိုင်နှုန်းတွင်သာ ကိုယ်ေိုင်ရုံးများ ရှိကကဖေီး ၈၇ 
ရာေိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ ေါတီရုံးများကို ေသုံးမေု၍ မဲေန္ဒရှင် 
များနှင့် အတွ့ေုံေါသည်။ လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၁၈ 
ရာေိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ ေိမ်ကို ရုံးေန်းတစ်ေုေမြစ် ေသုံးမေု 
ေါသည်။   

လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝး ေယ်ေေျနိ်ဖေီးမယ်ေိုတာ 
သိရင် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူအတွကို ေယ်ေေျနိ် 
အတွ့ေုံနိုင်မယ် ေိုတာ လူမှုမီေီယာကအနတစ်ေင့် 
ေသိအေးေားေါတယ်။ မေည်သူအတွ၊ ေြွဲ့ေစည်း 

အတွက ေေျနိ်မအရွး ြိတ်ကကားနိုင်အောင်လည်း 
စီစဉ်အေးေားေါတယ်။ တစ်ေျ ို ့က messenger၊ 
ေီးအမးလ်၊ ြုန်းနဲ့ ေက်သွယ်ကကေါတယ်။ တစ်ေျ ို ့ 
ေါတီကအနတစ်ေင့် ေက်သွယ်ကကေါတယ်။’

ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ လုေ်အောင်ေျက်အတွကို မေည်သူ 
အတွကို ေသိအေးြို့ လက်ကမ်းစာအစာင်အတွတစ်လ 
တစ်ကကိမ် ေုတ်ဖေီး ရွာအတွမှာ မြန့်အဝအေးေါတယ်။ 
လက်ကမ်းစာအစာင်အတွကို [တိုင်းရင်းသား 
လူနည်းစု] ောသာစကားအတွနဲ့ ေုတ်အဝတာေါ။ 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေားသည် ၎င်းတို့ အနမေည် 
အတာ်တွင် ရှိအနစဉ်ေတွင်း မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများနှင့် ေေက် 
ေသွယ်မမေတ်အစရန်နှင့် မဲေန္ဒနယ်အမမေိုင်ရာ တာဝန်များကို 
ေမ်းအောင်ရန်ေတွက် အစတနာ့ဝန်ေမ်းများကို မှီေိုေားေား 
ကကေါသည်။ စစ်တမ်းအမြကကားသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များ၏ ၈၇ ရာေိုင်နှုန်းက ေါတီမှ အစတနာ့ဝန်ေမ်းများကို 
ေသုံးမေုဖေီး ၆၆ ရာေိုင်နှုန်း က ရေ်ရွာမှ အစတနာ့ဝန်ေမ်းများကို 
ေသုံးမေုေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိသား 
စုဝင်များ (၄၆%) နှင့် မိတ်အေွ သူငယ်ေျင်းများ (၆၀%) ကို 
လည်း မှီေိုေားေားကကေါသည်။ သို့အသာ် အစတနာ့ဝန်ေမ်း 
ကူညီအေးအနကကမေင်း မြစ်သည့်ေတွက် ေိုသူများကို ၎င်းတို့ 
စိတ်တိုင်းကျ လုေ်အစေျင်သည့် ေတိုင်းေတာေေိ လုေ်ေိုင်း၍ 
မရအကကာင်းကိုလည်း လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက သိရှိ 
ေားေါသည။် ေိုအ့ကကာင့ ်လွှတ်အတာ်ကိယု်စားလှယ်များေတွက ်
ကိုယ်စားလှယ်ရုံးေန်း ငှားရမ်းနိုင်ရန်၊ ဝန်ေမ်းေန့်ေားနိုင်ရန် 
ေရင်းေမမစ်များ ေွဲအဝေျေားအေးရန် အတာင်းေိုမှုများ ရှိအန မေင်း 
မြစ်ေါသည်။ လစာအေး၍ ေန့်ေားအသာ ေါတီဝန်ေမ်းများကို 
ေသုံးမေုသည်ဟု အမြေိုအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်မှာ 
၁၈ ရာေိုင်နှုန်းသာ ရှိေါသည်။ 

မဲေန္ဒနယ်အမမမှာ တစ်အယာက်အယာက်ရှိအနမှ 
ေဲေီမှာ ောအတွမြစ်အနတယ်ေိုတာ သူတို့က 
သတင်းေို့အေးနိုင်မယ်၊ သူတို့နဲ့ ေက်သွယ်ဖေီး 
လိုေေ်တဲ့ ညွှန်ကကားေျက်အတွအေးတာ၊ မေဿနာအတွ 
အမြရှင်းအေးတာ လုေ်နိုင်မှာ မြစ်ေါတယ်။
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၆-၅။ မပည်သူလူထုအား အသိပညာတပးမခင်း  

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက လွှတ်အတာ်၏ လုေ်ငန်းနှင့် 
လွှတ်အတာ်၏ တန်ြိုးကို မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၊ နိုင်ငံသားများ 
သိရှိအောင် ေိုမိုေိအရာက်စွာ ေက်သွယ်ေသိအေးရန် လိုေေ် 
သည်ဟု ေအလးအေးအမောကကားကကေါသည်။ နိုင်ငံသားများ၏ 
ေီမိုကအရစီစနစ်နှင့် မမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ နိုင်ငံအရးေအမေေအန 
တို့ကို နားလည်သအောအေါက်မှု ေတိုင်းေတာေအေါ် လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေအတာ်အလး စိုးရိမ်ေူေန်မေင်း ရှိအန 
ကကေါသည်။ နိုင်ငံသားများေအနမြင့် မည်မျှေေျနိ်ေတိုင်းေတာ 
ေတွင်း မည်သည်ကို ဖေီးအမမာက်အောင်မမင်အောင် လုေ်အောင် 
နိုင်မည်ေိုသည်ကို မှန်ကန်စွာ သိမမင်နိုင်အောင် ကူညီအေးမေင်း 
သည် နုနယ်လှအသးသည့် ေီမိုကအရစီစနစ်ကို ေက်လက် 
ကကီးေွား ရင့်သန်လာအောင် ကာကွယ်အစာင့်အရှာက်အေးရန် 
ေတွက် ေအရးကကီးသည့် နည်းလမ်းတစ်ေုေင်မြစ်သည်ဟု ေံစား 
နားလည်ေားကကေါသည်။ ‘မေည်သူများက လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များ ောမျှမလုေ်ဟု ေင်မမင်ယူေမည်’ကို လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များက စိုးရိမ်ကကအကကာင်း အမောကကားဖေီး ‘လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လူမမင်ကွင်းတွင် ရှိရန် လိုေေ် 
အကကာင်း’ကိုလည်း သိရှိကကေါသည်။ ရုေ်မမင်သံကကားတွင် လွှတ် 

မဲေန္ဒနယ်အမမေိုင်ရာ တာဝန်များကို ေမ်းအောင်ရာတွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ကူညီေံ့ေိုးမှုများ 
လက်ေံရရှိသည့် နည်းလမ်းများ (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ရာေိုင်နှုန်းမြင့်)  

ေုံ ၁၆

အတာ်လိုင်းကို ကကည့်ရှုသူေအရေတွက် ေလွန်နည်းသည့် 
ေတွက် မေည်သူများသည် ဥေအေမေုေြွဲ့ေစည်းများ၏ လုေ်ငန်း 
အောင်ရွက်ေုံေအကကာင်း နားလည်သိရှိမှု နည်းေါးသည်ဟုေို 
ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ေား မီေီယာမှ အစာင့်ကကည့်အလ့လာမှုလည်း 
နည်းေါးသည်ဟု အမောမေကကေါသည်။ ယင်းသည် လွှတ်အတာ် 
ေြွဲ့ေစည်းေအေါ် မေည်သူေများ လက်ေံယုံကကည်မှုေား 
သက်အရာက်မှုရှိသည်ဟု လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေေျ ို ့က 
ရှုမမင်ေါသည်။

ဤသည်မှာ မမန်မာလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသာ ကကုံအတွ့ 
ရသည့် ကိစ္စမဟုတ်ေါ။ ‘လွှတ်အတာ်ေားလုံးနီးေါးသည် ၎င်း 
တို့၏ လုေ်အောင်ေျက်များကို မေည်သူများ ေိုမိုနားလည်သိရှိ 
လာအောင် လုေ်အောင်ရန် လိုေေ်အကကာင်းကို သိရှိကကဖေီး … 
လွှတ်အတာ်ေများေမေားသည် ေိုေတွက် ေအမောင်းေလဲ 
များကို မေုလုေ်ရန်ေင် ကကိုးေမ်းအနကကေါသည်။’12 ေို့မေင် 
လွှတ်အတာ်သည် ေများမေည်သူကို ေက်သွယ်ေညာအေးရန် 
ေတွက် မဟာဗျူဟာကျအသာ ေျဉ်းကေ်အောင်ရွက်မှုနည်း 
လမ်းနှင့် လက်အတွ့ကျအသာ နည်းလမ်းများကို ေျမှတ်ကျင့်သုံး 
ရာတွင် ေအရးကကီးသည့် ေေန်းကဏ္ဍမှ ေါဝင်ကူညီအေးနိုင်ေါ 
သည်။ လွှတ်အတာ်သင်ကကားအရးဗဟုိဌာနသည် မေည်သူများေား 

ရေ်ကွက်၊ အကျးရွာေတွင်းရှိ 
အရွးအကာက်ေံများ

မိမိ၏ ေသိမိတ်အေွ သူငယ်ေျင်း

မိမိ၏ မိသားစု

ရေ်ရွာေတွင်းမှ အစတနာ့ဝန်ေမ်းများ

ေါတီမှ အစတနာ့ဝန်ေမ်းများ

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှ 
လစာအေးေားအသာ ဝန်ေမ်း

လစာအေးေန့်ေေ်ေားအသာ ေါတီဝန်ေမ်း

0% 20%10% 40%30% 60%50% 80% 90%70% 100%
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12 IPU ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ ေစီရင်ေံစာ၊ ၂၀၁၂၊ အမောင်းလဲလာအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားမေုအရးတာဝန်၏ သောဝ၊  စာမျက်နှာ ၂၃၊ အောက်ေါဝက်ေိုက်တွင် 
ရနိုင်ေါသည် - http://archive.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-e.pdf
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ရှမ်းမေည်နယ်၊ ရွာငံအေသမှ အေသေံများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ အတွ့ေုံအနစဉ်ဓာတ်ေုံ (၁၅)

ေညာအေးမေင်းနှင့် လွှတ်အတာ်ေအကကာင်း ေသိေညာများ မမှင့် 
တင်အေးမေင်းတို့ေတွက် ေအရးေါအသာ တာဝန်ေံဌာန တစ်ေု 
ေမြစ် အောင်ရွက်နိုင်ေါသည်။ ICT ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုေ် 
အောင်မေင်း၊ တိုးတက်အကာင်းမွန်အောင် မေုလုေ်ေားအသာ 
ဝက်ေိုက်နှင့် လူမှုမီေီယာများကို ေိုမိုေိအရာက်စွာ ေသုံးမေု 

မေင်းများမှ တစ်ေင့် လွှတ်အတာ်ေအကကာင်း ေိုမို သိရှိအောင် 
လုေ်အောင်အေးမေင်းသည် လွှတ်အတာ်တွင် ေါဝင်အောင်ရွက်အန 
သူများေြို့ မေည်သူများကို ယေုေက်ေို၍ ေိအတွ့ေက်သွယ် 
ေညာအေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ေု မြစ်ေါသည်။

ေရင်းေမမစ် - UNDP
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၇။ လွှတ်တတာ်ရုံးြျား၏ ဝန်တဆာင်ြှုြျား   

လွှတ်အတာ်ရုံးေြွဲ့များသည် လွှတ်အတာ်၏ လုေ်ငန်းများ လည် 
ေတ်အောင်ရွက်မှု တိုးတက်အကာင်းမွန်အစရန်၊ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အကာ်မတီများ၏ လုေ်ငန်းများေတွက် 
ေအောက်ေေံ့မြစ်အစရန်၊ ေေင့်ေင့် လက်ေင့်ကမ်းသွားရ 
မည့် လွှတ်အတာ်၏ ေအတွ့ေကကုံ၊ ဗဟုသုတများ(institutional 
memory) ကို စုအောင်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ် အောင်ရွက်အနမေင်း 
မြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ရရှိနိုင်သည့် 
ဝန်အောင်မှုများသည် ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်ကေက် ေို၍ 
များမေား လာေါသည်။ သို့အသာ် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
က ဝန်အောင်များကို ေိုမိုေားအကာင်းအောင် လုေ်အောင်ြို့ 
လိုေေ်အကကာင်း၊ သို့မှသာ ဥေအေမေုသူများသည် ၎င်းတို့၏ 
တာဝန်များကို ေိအရာက်စွာ ေမ်းအောင်နိုင်အရးေတွက် 
လုံအလာက်အသာ သတင်းေေျက်ေလက်များ ရရှိနိုင်မည် မြစ် 
အကကာင်း တညီတညာတည်း အမောကကေါသည်။

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေသုံးေများေုံး ဝန်အောင်မှု 
များမှာ သုအတသနေံ့ေိုးမှု (လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 
၇၀%)၊ စာကကည့်တိုက် (၅၁%)နှင့် သုအတသနနှင့် စာတမ်းတိုမေုစု 
အေးမေင်းများေေါေဝင် အကာ်မတီေိုင်ရာ ေံ့ေိုးမှုများ (၅၁%) 
မြစ်ေါသည်။ ICT ေကူေညီများ (၃၂%)၊ အမးေွန်းများ 
သို့မဟုတ် ေေိုများကို မေုစုရာတွင် ေံ့ေိုးကူညီမေင်းများ(၂၈%) 
နှင့် မီေီယာနှင့် ေျတိ်ေက်အောင်ရွက်မေင်း သို့မဟုတ် ေက် 
သွယ်အရးေိုင်ရာ ေကူေညီများ (၁၇%) ကို လက်ေံ ရရှိအသာ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ အမြေိုသူများ၏ သုံးေုံ တစ် 
ေုံအောက်သာ ရှိေါသည်။ ေိုမိုတိုးတက်အကာင်းမွန်အောင် 
အောင်ရွက်အေးရန် လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ေလိုလား 
ေုံး ဦးစားအေး ဝန်အောင်မှုများမှာ သုအတသနေိုင်ရာ ေံ့ေိုးမှုများ 
(ဤသည်ကို အြာ်မေအမောေိုအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
၇၁%)၊ လွှတ်အတာ် ေစည်းေအဝးေိုင်ရာ ေံ့ေိုးမှုများ (၅၁%) နှင့် 
ICT ေံ့ေိုးမှုများ (၄၇%) မြစ်ေါသည်။ 

လွှတ်အတာ် Intranet လက်အတွ့ေသုံးမေုမေင်းသင်တန်းတွင် လွှတ်အတာ် ICT ဝန်ေမ်းများက ကိုယ်စားလှယ် 
များကို ရှင်းလင်းမေသအနစဉ်

ဓာတ်ေုံ (၁၆)

ေရင်းေမမစ် - UNDP
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လွှတ်အတာ်ရုံးများမှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ရရှိသည့်ဝန်အောင်မှုများ (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်) 

ေုံ ၁၇

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဦးစားအေးေမြစ် တိုးတက်အကာင်းမွန်လာအစရန် ေလိုလားေုံးအသာ 
လွှတ်အတာ်ရုံးများမှ ဝန်အောင်မှုများ (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်)  

ေုံ ၁၈

နိုင်ငံတကာနှင့်ေိအတွ့ေက်ေံရန် သို့မဟုတ် နိုင်ငံမေား 
သို့သွားအရာက် လည်ေတ်ရန်ကူညီေံ့ေိုးမေင်း

မီေီယာ/ေက်သွယ်အရး ေကူေညီ

စာကကည့်တိုက်၏ ကူညီေံ့ေိုးမှု

လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးေတွက် ကူညီေံ့ေိုးမှု (ဥေမာ - အမးေွန်း
အမးမမန်းရန်/ ေေိုတင်သွင်းရန် မေုစုအရးသားရာတွင် ကူညီေံ့ေိုးမေင်း)

လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာ လုေ်ေုံးလုေ်နည်းများနှင့်
ေတ်သက်သည့် ေကကံဉာဏ်များ

အကာ်မတီဝန်ေမ်းများေံမှ စီမံအရးရာေအောက်ေေံ့

အကာ်မတီဝန်ေမ်းများအရးသားအသာ သုအတသနစာတမ်း
သို့မဟုတ် အကာ်မတီစာတမ်းတို

သုအတသန ကူညီေံ့ေိုးမှု

ကွန်ေျူတာကျွမ်းကျင်စွာ ေသုံးမေုနိုင်ရန် ကူညီေံ့ေိုးမှု

နိုင်ငံတကာနှင့်ေိအတွ့ေက်ေံရန် သို့မဟုတ် နိုင်ငံမေား 
သို့သွားအရာက် လည်ေတ်ရန်ကူညီေံ့ေိုးမေင်း

မီေီယာ/ေက်သွယ်အရး ေကူေညီ

စာကကည့်တိုက်၏ ကူညီေံ့ေိုးမှု

လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးေတွက် ကူညီေံ့ေိုးမှု (ဥေမာ - အမးေွန်း
အမးမမန်းရန်/ ေေိုတင်သွင်းရန် မေုစုအရးသားရာတွင် ကူညီေံ့ေိုးမေင်း)

လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာ လုေ်ေုံးလုေ်နည်းများနှင့်
ေတ်သက်သည့် ေကကံဉာဏ်များ

အကာ်မတီဝန်ေမ်းများေံမှ စီမံအရးရာေအောက်ေေံ့

အကာ်မတီဝန်ေမ်းများအရးသားအသာ သုအတသနစာတမ်း
သို့မဟုတ် အကာ်မတီစာတမ်းတို

သုအတသန ကူညီေံ့ေိုးမှု

ကွန်ေျူတာကျွမ်းကျင်စွာ ေသုံးမေုနိုင်ရန် ကူညီေံ့ေိုးမှု
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သုတတသနဝန်တဆာင်ြှု - သုအတသနဌာနသည် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ ေများေုံး အြာ်မေအမောေိုကကသည့် လွှတ် 
အတာ်ဝန်အောင်မှုတစ်ေု မြစ်ေါသည်။ သုအတသန ဝန်အောင်မှု 
များသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် ေအောက် 
ေကူမြစ်ဖေီး ေေမေကကိမ် လွှတ်အတာ်တုန်းကေက် ေိုမိုများ 
မေားလာဖေီး တိုးတက်အကာင်းမွန်လာသည်ဟု ေသိေမှတ်မေုမှု 
များ ရှိေါသည်။
 

ေဿမေကကိမ်အမမာက် လွှတ်အတာ်ေုံမှန် 
ေစည်းေအဝးမှာ [သုအတသနဌာန] က 
ေိုဖေီး ေားေုတ်လာတယ်လို့ ေင်ေါတယ်။ 
သတင်းလွှာအတွကို ေိုေုတ်အေးလာတယ်။ 
အမးေွန်းအတွ၊ ေေိုအတွ မေင်ေင်ြို့ေတွက် 
သုအတသနဌာနကို ေားကိုးေျင်ေါတယ်။

လိုေေ်တဲ့ေေျက်ေလက်အတွကို အတာင်း 
နိုင်ေါတယ်။ သုအတသနဝန်အောင်မှုက 
အကာင်းေါတယ်။ ေသုံးမေုမြစ်ေါတယ်။ 

သုအတသနဝန်အောင်မှုများ၏ ေေျ ို ့ေေိုင်းများတွင် ေားနည်း 
ေျက်များ ရှိအနသည်ကိုလည်း အတွ့ရှိရေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များက သတင်းေေျက်ေလက်များ ရရှိနိုင်မှု 
အနှာင့်အနှးမေင်းနှင့် ေေျက်ေလက်များ၏ ေရည်ေအသွးနှင့် 
စေ်လျဉ်းအသာ မေဿနာများကို အမောမေကကေါသည်။ သုအတသန 
ဌာနသည် လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အတာင်းေံအသာ 
ေေျက်ေလက်များကို ေံ့ေိုးအေးမေင်းေမေင် လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များ ောရုံစိုက်သင့်သည့် သတင်းေေျက်ေလက်များ 
ကို အတာင်းေိုေားမေင်း မရှိသည့်တိုင် ကကိုတင်ရှာအြွ စုအောင်း 
ကာ အေးေေ်မေင်းများလည်း မေုသင့်သည်ဟုေိုအသာ လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေေျ ို ့လည်း ရှိေါသည်။  

သုအတသနဌာနက အတာင်းတဲ့ ေေျက်ေလက်အတွ 
အေးတဲ့အနရာမှာ နည်းနည်းအနှးအနေါတယ်။ေေု 
အတာင် ေေျက်ေလက်ေေျ ို ့ကို အတာင်းေားေါ 
အသးတယ်။ ၁၀ ရက် ရှိသွားဖေီ။ ေေုေိ မရအသးေူး။

သုအတသနဝန်အောင်မှုမှာ ေေျနိ်ကအတာ့ ေေင် 
အမေေါတယ်။ ေါအေမဲ့ ေအကကာင်းေရာမှာ မေဿနာ 
ရှိတယ်။ ကျွန်အတာ် လိုတာလည်း မြစ်အကာင်း 
မြစ်ေါလိမ့်မယ်။ ကျွန်အတာ် ောလိုေျင်တယ်ေို 
တာကို အသေျာမအမောေဲ့မိတာလည်း မြစ်နိုင်ေါတယ်။

သုအတသနဝန်အောင်မှုကအန အနာက်ေုံးရ 
ေေျက်ေလက်အတွ၊ သတင်းအတွကို လိုေျင်ေါတယ်။ 
(အတာင်းတာကို အစာင့်မအနေဲ) သတင်းအတွ၊ 
ေေျက်ေလက်အတွ၊ ေနှစ်ေျုေ်ရှင်းလင်းေျက်အတွကို 
ေံ့ေိုးအေးသင့်ေါတယ်။ 

သုအတသနဌာနသည် ေေျက်ေလက်များကို လက်လှမ်းမီ 
ရရှိရန်နှင့် စုံစမ်းအမးမမန်းမှုများကို အမြကကားအေးနိုင်ရန် ေေက် 
ေေဲများ ရှိအကကာင်း၊ ဝန်ကကီးဌာနများနှင့် ေမေား ေစိုးရရုံးများမှ 
ေေျက်ေလက်များကို အတာင်းေံနိုင်သည့် ေအနေေားမရှိ 
အကကာင်းကို လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက နားလည်သိရှိ 
ေားေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက အမောမေသည် 
မှာ ‘သုအတသနဌာနက အမောေါတယ်။ သူတို့ ဝန်ကကီး ဌာနအတွက 
ေေျက်ေလက်အတွ လှမ်းအတာင်းအတာ့ ဌာနအတွက သူတို့မှာ 
ေဲေီလိုေေျက်ေလက်အတွကို အေးေိုင်ေွင့် မရှိေူးလို့ မေန်အမော 
တယ်တဲ့’ ဟူ၍ မြစ်ေါသည်။ သုအတသနဌာနဝန်ေမ်းများ 
ကို ေမေားေစိုးရေြွဲ့ေစည်းများ၊ သတင်းရင်းမမစ်များနှင့် 
ေက်သွယ်ရာတွင် လုေ်ေိုင်ေွင့် တိုးမမှင့်အေးေေ်ေားမေင်းမြင့် 
သတင်းေေျက်ေလက်များေံ့ေိုးအေးမှုနှုန်းနှင့် ေရည်ေအသွးကို 
တိုးတက်အစနိုင်မည်ဟု ယူေရေါသည်။

တကာ်ြတီရုံးြျား - အကာ်မတီဝန်ေမ်းများေံမှ သတင်းေေျက် 
ေလက်များနှင့် ေကျဉ်းေျုေ်ရှင်းလင်းေျက် စာတမ်းတိုများကို 
ရရှိသည်ဟုအမောအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေအရေတွက် 
မှာ ေနည်းငယ်မျှသာရှိဖေီး စစ်တမ်းအမြေိုသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များ၏ ၄၆ ရာေိုင်နှုန်းက ဤေေိုင်းတွင် ဝန်အောင် 
မှုများကို ေိုမိုတိုးတက်အကာင်းမွန်အောင် လုေ်အေးအစလိုအကကာင်း 
အမောေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေား အစာင့်ကကည့် 
ေိန်းညှိအရးလုေ်ငန်း တာဝန်များကို ေမ်းအောင်နိုင်အောင် 
ကူညီေံ့ေိုးရာတွင် အကာ်မတီဝန်ေမ်းများသည် ေဓိကကျအသာ 
ေေန်းကဏ္ဍတွင် ေါဝင်အနေါသည်။ အကာ်မတီဝန်ေမ်းများ 
တွင် ရှိရန်လိုေေ်သည့် ေအရးကကီးအသာ ကျွမ်းကျင်မှုများတွင် 
အောက်ေါတို့ ေါဝင်ေါသည် - “ကျားမအရးရာရှုအောင့်မှ ေေါ 
ေဝင် သက်အသေအောက်ေေား၊ ေေျက်ေလက်များေား 
စုစည်းအေါင်းစေ် တင်မေနိုင်စွမ်း၊ အကာ်မတီေကကံမေုေျက်နှင့် 
ေစီရင်ေံစာ မူကကမ်းများကို မေုစုအေးနိုင်စွမ်း၊ ဝန်ေမ်းများသည် 
လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များေား မည်သို့ ေက်ေံရမည်၊ 
လုေ်ေုံးလုေ်နည်းများကို မည်သို့ ကျင့်သုံးရမည်ေိုသည်တို့ကို 
လည်း အလ့လာရန် လိုေေ်ေါသည်။12”

အကာ်မတီစနစ်တစ်ေု ေိအရာက်စွာ လည်ေတ်နိုင်အစရန်ေတွက် 
အလ့ကျင့်သင်တန်းအေးေားအသာ အကာ်မတီ ေအောက်ေကူမေု 
ကျွမ်းကျင်ဝန်ေမ်းများသည် ေလွန်ေအရးေါသည်ဟု ယူေကက 
ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက အကာ်မတီများေား 
ဝန်ေမ်းေင်ေား၊ စွမ်းရည်မမှင့်တင်မှုနှင့် ေတ်ဂျက်ေိုင်းတွင် 

12 (IPU နှင့် UNDP (၂၀၁၇)၊ IPU ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ လွှတ်အတာ်ေစီရင်ေံစာ - လွှတ်အတာ်မှ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမေင်း - လွှတ်အတာ် ၏ ေစိုးရကို တာဝန်ေံမှုရှိအောင် 
အောင်ရွက်နိုင်သည့် ေေွင့်ောဏာ၊ မေင်သစ်။ www.ipu.org/oversight. စာမျက်နှာ ၃၂
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ယေုေက်ေို၍ ေံ့ေိုးကူညီအေးရန် လိုလားကကေါသည်။ ေို့မေင် 
အကာ်မတီများတွင် ကွင်းေင်းစစ်အေးမှုနှင့် သုအတသနများ 
မေုလုေ်ရာတွင် ေသုံးမေုနိုင်အသာ ကိုယ်ေိုင်ေတ်ဂျက်များ ရှိရန် 
ကိုလည်း များစွာလိုလားကကေါသည်။ စစ်တမ်းတွင် ေါဝင်အမြေို 
အေးသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၄၆ ရာေိုင်နှုန်းက 
အကာ်မတီဝန်ေမ်းများေံမှ စီမံအရးရာ ေအောက်ေကူမေု 
ဝန်အောင်မှုများကို ေိုအကာင်းအောင် အောင်ရွက်အေးအစလို 
အကကာင်း အမောကကားေါသည်။ 
  

လွှတ်အတာ်အကာ်မတီအတွေအနနဲ့ သုအတသန 
အတွ၊ အလ့လာစိစစ်မှုအတွ၊ ေစိုးရနဲ့ ေက်သွယ် 
အောင်ရွက်မှုအတွ ေုေက်ေိုဖေီး ေများကကီးလုေ်ြို့ 
လိုေါတယ်။ အကာ်မတီအတွေအနနဲ့ ငါးနှစ်တာ 
သက်တမ်း ကုန်ေုံးတဲ့ေေျနိ်မှာ သိသာေင်ရှားတဲ့ 
ရလေ်တေျ ို ့ မေနိုင်ြို့ သင့်ေါတယ်။ 

လွှတ်တတာ်အစည်းအတဝးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီြှု - လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များက အမးေွန်းများ အမးမမန်းမေင်းနှင့် ေေိုများ 
တင်သွင်းမေင်းတို့ေား လက်အတွ့အောင်ရွက်အသာေေါ ေေက် 
ေေဲေေျ ို ့ရှိအကကာင်း အောက်မေဖေီး အမးေွန်းများ၊ ေေိုများကို 
မေင်ေင်အရးသားရာတွင် လုေ်ေုံးလုေ်နည်းေိုင်းေိုင်ရာနှင့် အရး 
သားမှုေိုင်းေိုင်ရာ ေကူေညီများကို မည်သည့်အနရာမှ ရယူ 
နိုင်မည်ေိုသည်ကို မသိရှိအကကာင်းလည်း အမောကကေါသည်။ 
ဤသည်ကို ကကည့်လျှင် လွှတ်အတာ်ရုံး၏ ေငယ်တန်းဝန်ေမ်း 
များေေင့်တွင် လုေ်ေုံးလုေ်နည်းေိုင်ရာ ေံ့ေိုးကူညီမှုများကို 
အေးေေ်နိုင်မေင်း မရှိအသးအကကာင်း သိနိုင်ေါသည်။ ေို့မေင် လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လုေ်ေုံးလုေ်နည်းေိုင်ရာကိစ္စ 
များေတွက် ေေါေဝင် လွှတ်အတာ်ဝန်ေမ်းများေံမှ ၎င်းတို့ 
ရယူနိုင်သည့် ဝန်အောင်မှုများေားလုံးကို သိရှိကကဟန် မတူေါ။  
လွှတ်အတာ်ကုိယ်စားလှယ်များေြ့ုိ ေုတိယဦးစားအေးမှုေမမင့်မား 
ေံုး ဝန်အောင်မှုမှာ လွှတ်အတာ် ေစည်းေအဝးေုိင်ရာေအောက် 
ေကူမေုေံ့ေိုးမှုများမြစ်ေါသည်။ ယင်းကို ဦးစားအေးေမြစ်အြာ်မေ 
အမောေိုသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်မှာ ၁၈ ရာေိုင်နှုန်း မြစ်ေါ 
သည်။ လွှတ်အတာ်လုေ်ေုံးလုေ်နည်းများနှင့် စေ်လျဉ်းအသာ 
ေကကံဉာဏ်များေံ့ေိုးမေင်းကို ဦးစားအေးအောင်ရွက်အေးအစလို 
အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်မှာ ၁၁ ရာေိုင်နှုန်းမြစ်ေါသည်။  

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်တရးနည်းပညာ ဝန် 
တဆာင်ြှုြျား - ယအန့ နည်းေညာတိုးတက်အနသည့် အေတ်ေေါ 
တွင် သတင်းေေျက်ေလက်နှင့် ေက်သွယ်အရးနည်းေညာ 
(ICT) သည် ေီမိုကအရစီစနစ်နှင့် ေီမိုကအရစီ ေြွဲ့ေစည်းများ 
ေားအကာင်းအရးတွင် ေအရးကကီးအသာေေန်းကဏ္ဍမှေါဝင်လာ 
ေါသည်။13 ေိုနည်းေညာများသည် လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာသတင်း 
ေေျက်ေလက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို စီမံေန့်ေွဲမေင်း 
နှင့် မြန့်အဝမေင်းတို့ေား ေိုမိုေိအရာက်စွာ အောင်ရွက်နိုင်ရန် 

ေအောက်ေကူမေုေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
ေတွက်လည်း မိမိြာသာအလ့လာ သင်ယူမှုများ မေုနိုင်အောင် 
ကူညီအေးနိုင်ေါသည်။ အကာ်မတီများနှင့် ေါဝင်ေတ်သက်သူများ 
ကကား ေက်သွယ်အရးများကို တိုးတက်အကာင်းမွန်အစေါသည်။ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများနှင့် 
ေိအတွ့ေက်သွယ်မှုများကို ေို၍ ေားအကာင်းအစေါသည်။  
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုေ်ငန်းများကို ေိုမိုေိ 
အရာက်မမန်ေန် ေကျ ိုးရှိအစရန် ကူညီအေးနိုင်သလို လွှတ်အတာ် 
ေား ေများမေည်သူက ေိုမို သိရှိောရုံစိုက်လာအောင်လည်း 
လုေ်အောင်အေးနိုင်ေါသည်။ မမန်မာလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များေတွက် ICT နည်းေညာများကို လက်လှမ်းမီ ေသုံးမေု 
နိုင်အရးတွင် ေတားေေီးေေျ ို ့ ရှိအနေါသည်။ တင်မေကကအသာ 
မေဿနာ၊ ေေက်ေေဲများတွင် ရည်ရွယ်ေျက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် 
စနစ်များကို ေီဇိုင်းအရးေွဲမေင်း၊ ဝန်ေမ်းများနှင့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် သင်တန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု လို 
ေေ်ေျက်များရှိမေင်း၊ လုံခေုံအရး၊ ယုံကကည်ေားေားနိုင်မှုနှင့် ရရှိ 
နိုင်မှုေိုင်ရာ မေဿနာများေါဝင်ေါသည်။ စစ်တမ်းေါဝင်အမြေိုသူ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၄၇ ရာေိုင်နှုန်းက ICT ဝန် 
အောင်မှုများကုိ ေုိအကာင်းအောင် အောင်ရွက်အေးအစလုိအကကာင်း 
အမောကကေါသည်။ ဤသည်မှာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
၏ ၁၄ ရာေိုင်နှုန်းေတွက် ေိေ်ေုံးဦးစားအေးမြစ်ေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်ေအောက်ေဦေတွင်းတွင် wifi ကို ေသုံးမေုနိုင်ေါ 
သည်။ သို့အသာ် ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်တုန်းကကဲ့သို့ 
မဟုတ်ေဲ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့အနေိုင် 
အသာ ဧည့်ရိေ်သာတွင် ေေမဲ့ေသုံးမေုနိုင်အသာ wifi ကို မရရှိ 
အတာ့ေါ။ ေိုေတွက် လတ်တအလာ ေကျ ိုးသက်အရာက်မှုမှာ 
ကကီးမားေါသည်။ မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများနှင့် ေက်သွယ်ရန် 
ေေက်ေေဲမြစ်မေင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင် အလ့လာသင်ယူနိုင်သည့် 
ေေွင့်ေလမ်းများ အလျာ့နည်းသွားမေင်းနှင့် လွှတ်အတာ် ကိုယ် 
စားလှယ်များေအနမြင့် ညအနေင်းများတွင် တာဝန်များ ေမ်း 
အောင်နိုင်သည့် ေတိုင်းေတာ နည်းေါးသွားမေင်းတို့ကို မြစ် 
အေါ်အစေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေအနမြင့် ၎င်းတို့ 
၏ တာဝန် ဝတ္တရားများကို ေမ်းအောင်ရာတွင် ၎င်းတို့တည်းေို 
အနေိုင်အသာ ဧည့်ရိေ်သာတွင် ICT ေအမေေံေအောက်ေေုံ 
များ ေိုမိုအကာင်းမွန်မေည့်စုံအရးသည် ေအရးကကီးအကကာင်း စစ် 
တမ်းအမြကကားအေးသူ လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၆၁ 
ရာေိုင်နှုန်းက ေိုေါသည်။
   

Wifi က လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွရဲ့ 
ေသက်ေဲ။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်လုေ်ငန်းအတွ 
ေိအရာက်မှု ရှိြို့ wifi ကို ေသုံးမေုနိုင်ြို့ လိုေါတယ်။ 
ဧည့်ရိေ်သာမှာ သုံးြို့ လိုအေမဲ့ မရေါေူး။ British 
Council က ေွန်လိုင်းသင်တန်းအတွ ရှိေါတယ်။ 
ေါအေမဲ့ wifi ရမှ အလ့လာလို့ရမှာအလ။ 

13 IPU (၂၀၁၈) ကမ္ဘာ့ေီလက်ေအရာနစ်လွှတ်အတာ်ေစီရင်ေံစာ၊ ၂၀၁၈ ကိုကကည့်ေါရန်။ အောက်ေါဝက်ေိုက်တွင် ရရှိနိုင်ေါသည် -  https://www.ipu.org/
resources/publications/reports/2018-1/world-e-parliament-report-2018. 
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၈။ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ြှု  

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် များေားလုံးသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များေမြစ် စတင်တာဝန်ေမ်းအောင်ေဲ့ေျနိ်မှစ၍ 
ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရးေိုင်ရာ ေစီေစဉ်နှင့် 
သင်တန်း ေများေမေားတွင် ေါဝင်တက်အရာက် အလ့လာေဲ့ကက 
ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် တစ်အယာက်မြစ်လာရ 
မေင်းသည်ေင်လျှင် ေညာအလ့လာေည်းေူးနိုင်သည့် ေအတွ့ 
ေကကုံတစ်ေုမြစ်ဖေီး ေိအရာက်အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
တစ်ဦး မြစ်လာအစမည့် ေဓိကအလ့လာ သင်ယူမှုနည်းလမ်း 
တစ်ေုမှာ ေမေားသူ၏လုေ်ေုံကိုင်ေုံများကို အစာင့်ကကည့်အလ့လာ 
မေင်းနှင့် လက်အတွ့လုေ်ကကည့်မေင်းေင် မြစ်အကကာင်း လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ် ေေျ ို ့က သတိမေုသိရှိေားကကေါသည်။ သို့အသာ် 
ေိအရာက်အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ မြစ်လာအစရန် 
ကူညီေံ့ေိုးအေးရာတွင် မဟာဗျူဟာကျအသာ၊ လက်အတွ့ေသုံး 
ေျနိုင်အသာ ေံ့ေိုးကူညီမှုများ လိုေေ်အကကာင်းကို မမန်မာလွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေံမှလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိ 
ေဲ့ရေါသည်။ ေေူးသတိမေုမိသည့်ေေျက်မှာ လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များသည် အလ့လာသင်ယူရန် ေက်သန်ကကဖေီး လက်ရှိ 
လွှတ်အတာ်၏ ေအစာေိုင်းေေင့်များတွင် အလ့လာသင်ယူနိုင် 

မည့် ေေွင့်ေလမ်းများရှိလျှင် ရယူလိုစိတ်များလည်း ရှိကကရာ 
များအသာေားမြင့် မိမိကိုယ်တိုင် အလ့လာသင်ယူမှုများ မေုလုေ် 
ကကေါသည်။ ေေျနိ်ကာလအရွ့လျားလာသည်နှင့်ေမျှ လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေလုေ်များလာကကဖေီး ေအမေေအန 
မအေးအတာ့သမြင့် ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးမှုေစီေစဉ်များ 
တွင် ေါဝင်ရန် ေက်ေဲလာေါသည်။ 

၈-၁။ လွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းြျား 
ြိတ်ဆက်တင်မပတဆွးတနွးမခင်း 

ေုတိယေကကိမ် မေန်လည်အရွးအကာက်တင်အမမှာက်ေံရအသာ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာလုေ် 
ငန်းများေား မိတ်ေက်တင်မေအေွးအနွးသည့် ေစီေစဉ်များကို 
များစွာ တန်ြိုးရှိအကကာင်း အမောကကားကကဖေီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များေတွက် ကူညီေံ့ေိုးမှုေမျ ိုးမျ ိုးကို ဝမ်းေန်းတသာ ကကို 
ေိုကကကာ ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်သက်တမ်းတွင် ေိုကဲ့သို့ 
အသာ ေေွင့်ေလမ်းများ မရရှိေဲ့အကကာင်း အမောမေကကေါသည်။
  

မဲေန္ဒနယ်နှင့် ေိအတွ့ေက်ေံမေင်းနှင့် ကိုယ်စားမေုမေင်းေိုင်ရာ စွမ်းရည်မမှင့်အရးေစီေစဉ်တစ်ရေ်တွင် 
ကိုယ်စားလှယ်များ ေါဝင်တက်အရာက်အနစဉ်

ဓာတ်ေုံ (၁၇)

ေရင်းေမမစ် - UNDP



54

ပထြအကကိြ်လွှတ်တတာ်နှင့်ြတူ 
တမပာင်းလဲလာြှုကုိ တလ့လာမခင်း 
ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များေား အလ့ 
လာသည့် စစ်တမ်းတွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
သည် ၎င်းတို့၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများမှာ ေေယ်နည်း၊ 
ေိုတာဝန်ဝတ္တရားများကို အကျေွန်အောင် ေအကာင်းေုံး 
မည်သို့ ေမ်းအောင်ရမည်နည်းေိုသည်ကို ေတိေကျနား 
လည်သိရှိမေင်း မရှိေဲ့အကကာင်း အတွ့ရေါသည်။ ၎င်းတို့သည် 
လွှတ်အတာ်ေြွဲ့ေစည်းတွင် ေါဝင်အောင်ရွက်ရန်အကာင်း 
စွာ ေေင့်သင့်မမြစ်ေဲ့ဟု ေိုကကေါသည်။ ေုတိယေကကိမ် 
လွှတ်အတာ်မှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကမူ ၎င်းတို့ 
သည် ေစေိုင်းတွင် မိမိတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ေမ်း 
အောင်ရန် လိုေေ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုများ မရှိေဲ့သည့်တိုင် 
လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာလုေ်ငန်းများ မိတ်ေက် ရှင်းလင်းသည့် 
ေစီေစဉ်အကကာင့် မိမိတို့၏ေေန်းကဏ္ဍများကို ေစကနဦး 
ကတည်းက နားလည်သိရှိ ေွင့်ရေဲ့ကကသည်ဟုေိုေါသည်။ 
ေေမေကကိမ် စစ်တမ်းကနှင့်ကွာမေားသည့် အတွ့ရှိေျက်မှာ 
ောလုေ်၍ောကိုင်ရမှန်း အသေျာအရရာစွာ မသိသည့်ေအမေ 
ေအနမျ ိုး ကကုံအတွ့ေဲ့ရသည်ဟု အမောသူတစ်ဦးမျှမရှိေဲ့မေင်း 
ေင် မြစ်ေါသည်။ ေို့အကကာင့် လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာလုေ်ငန်းများ 

လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာ လုေ်ငန်းအတွကို မိတ်ေက် 
ရှင်းလင်းတဲ့ သုံးရက်ကကာ ေစီေစဉ်တစ်ေု 
တက်အရာက်ေဲ့ရတာကို မှတ်မိေါတယ်။ 
နိုင်ငံတကာက လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွက 
သူတို့ရဲ့ ေအတွ့ေကကုံအတွကို မျှအဝအေးကကတာ 
ေရမ်းအကာင်းေါတယ်။ ေါအေမဲ့ ေီနိုင်ငံက 
ေအတွ့ေကကုံအတွကိုလည်း သင်ယူြို့ လိုေါတယ်။ 
မှတ်မိသအလာက် ေဲေီေစီေစဉ်မှာ ေေမေကကိမ် 
သက်တမ်းတုန်းက လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
တစ်အယာက်က လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
တစ်အယာက်ရဲ့ေဝ၊ မဲေန္ဒနယ်အမမလုေ်ငန်းအတွ၊ 
လွှတ်အတာ်လုေ်ငန်းအတွနဲ့ေတ်သက်တဲ့ ေအတွ့ 
ေကကုံအတွကို မျှအဝသွားေါတယ်။ ေဲေီလို 
ကိုယ့်နိုင်ငံက ေအတွ့ေကကုံအတွကို ေီေက်ေိုဖေီး 
အလ့လာသင်ယူေျင်ေါအသးတယ်။ နိုင်ငံတကာ 
ေအတွ့ေကကုံအတွေဲမှာ ေေူးသမြင့် ေါကစ္စတန်က 
လွှတ်အတာ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ ေအမရိကန်မေည်အောင်စုနဲ့ 
ကအနေါ က လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်အတွရဲ့  
ေအတွ့ေကကုံအတွကို သအောကျေါတယ်။

၈-၂။ တာဝန်ြျားကို ထြ်းတဆာင်ရန် 
လိုအပ်တသာ ကျွြ်းကျင်ြှုြျား

လွှတ်အတာ်ေိုင်ရာ ေင်မလုေ်ငန်းတာဝန်များကို နားလည်သိရှိ 
ရန်နှင့် ေမ်းအောင်နိုင်ရန်ေတွက် ေံ့ေိုးကူညီမှုများ ေက်လက် 
အေးေေ်ရန် လိုေေ်အနေဲမြစ်အကကာင်း လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များက ေိုေါသည်။ စစ်တမ်းအမြေိုသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များ၏ ၄၉ ရာေိုင်နှုန်းက ဥေအေမေုမေင်း၊ မဲေန္ဒရှင် 
မေည်သူများကို ကိုယ်စားမေုမေင်းနှင့် ေုေ်ေျုေ်အရးမဏ္ဍိုင်ကို 
အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမေင်း တာဝန်များကို ေမ်းအောင်နိုင်ရန် လို 
ေေ်သည့် ေသိေညာ ဗဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိအရး 
သည် စဉ်ေက်မမေတ် အောင်ရွက်အနရမည့် ေညာရေ်ေိုင်း/ လုေ်
ငန်းေိုင်းေိုင်ရာြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ေားရှိရမည့် ေအရးေကကီး 
ေုံး ဦးတည်ေျက် မြစ်သည်ဟု ေိုေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များေြို့ ကူညီေံ့ေိုးမှု ေများေုံး လိုေေ်အနသည်ဟု 
ေံစားရအသာ လုေ်ငန်းနယ်ေယ်မှာ ဥေအေမေုအရး မြစ်ေါသည် 
(လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၅၁ ရာေိုင်နှုန်းက ယင်းသည် 
၎င်းတို့၏ ဦးစားအေးမြစ်အကကာင်း အမောေါသည်)။

ဥေအေမေုမေင်းသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေြို့ စိန်အေါ် 
မှုများ ေများေုံးကကုံအတွ့ရသည့် ေေိုင်းကဏ္ဍတစ်ေုမြစ်ဟန် 
တူေါသည်။ ေေူးသမြင့် ဥေအေေညာရေ်ေိုင်ရာေအတွ့ေကကုံ 
များမရှိသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် ေို၍ 
ေက်ေဲေုံရေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လွှတ် 
အတာ်တွင် ေအတွ့ေကကုံများ ရလာသည်နှင့်ေမျှဥေအေမေုမေင်း 
ကို ေိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာကကသည်ကို သတိမေုမိသည့်တိုင် 
ေိအရာက်ကျွမ်းကျင်သည့် ဥေအေမေုသူတစ်ဦးမြစ်လာရန် လို 
ေေ်သည့် ေသိေညာဗဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများမှာ ေား 
နည်းအနအသးသည်ဟု လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေများေမေား 
က ေံစားအနရေဲ မြစ်ေါသည်။ ေေင့်မမင့်ဥေအေသင်တန်းများ 
စဉ်ေက်မမေတ် ကျင်းေအေးမေင်းကုိ အောက်ေံေားအေးအသာ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေအရေတွက်မှာ ေအတာ်ေင် များ 
မေားေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဥေအေေိုင်ရာ 
ေအမေေံ ေသိေညာများကို အလ့လာေည်းေူးရုံမျှမက ဥေအေ 
ကကမ်းများ အရးေွဲမေင်း၊ မေင်ေင်မေင်းနှင့် စိစစ်မေင်းေိုင်ရာ 
ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိလာသည်ေေိ အလ့လာသင်ယူရန်လည်း 
စိတ်ေားေက်သန်ကကေါသည်။

မိတ်ေက်အေးမှုသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
ေမြစ် ေေန်းကဏ္ဍေသစ်နှင့် ေတ်ဝန်းကျင်ေသစ်တွင် 
လိုက်အလျာညီအေွမြစ်အစရန် ညှိနှိုင်းရသည့် ေအစာေိုင်း 
အန့ရက များသည် ေေင်အမေအေျာအမွ့ေဲ့သည်ဟု ယူေနိုင် 
ြွယ် ရှိေါသည်။
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ေေု ေအတွ့ေကကုံ နှစ်နှစ် ရှိလာဖေီေိုအတာ့ 
ကိုယ် ောလိုေေ်တယ်ေိုတာ ကိုယ် သိလာေါဖေီ။ 
တစ်ဦးေျင်း ေနီးကေ် ကကီးကကေ်သင်ကကားအေးတာကို 
လိုေျင်ေါတယ်။ ဥေအေနှစ်ေုကို အရးေွဲေျင်ေါတယ် 
- ေရဟိတဥေအေနဲ့ ေမျ ိုးသား ‘အရ’ ဥေအေအတွေါ။ 
ေဲေီဥေအေအတွကို အရးေွဲနိုင်ြို့ေတွက် ေကူေညီ 
လိုေါတယ်။ ဥေအေမူကကမ်းနဲ့ မေင်ေင်ေျက်အတွကို 
ေစိုးရကေဲ လုေ်ေါတယ်။ ေဲေီလို မမြစ်သင့်ေါေူး။ 

ဥေအေကကမ်းအတွနဲ့ မေင်ေင်ေျက်အတွေအကကာင်း 
အေွးအနွးြို့ ေအတာ်အလးေက်ေဲအနေါတယ်။ 
လွှတ်အတာ်ကအန လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
အတွေတွက် ဥေအေေိုင်ရာ သင်တန်းအတွ 
ေိုဖေီးအေးသင့်ေါတယ်။ ေါမှ ဥေအေေအကကာင်း 
အေွးအနွးမှုအတွမှာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်း 
ေိေိအရာက်အရာက် ေါဝင်အေွးအနွးနိုင်မှာေါ။

ေလိုေျင်ေုံး ကူညီေံ့ေိုးမှုကအတာ့ ဥေအေေိုင်ရာ 
ေအမေေံေသိေညာအတွေါေဲ။ ေါမှ လူေုနဲ့ ေိအတွ့ 
ေက်သွယ်တဲ့ေေါ ဥေအေအတွေအကကာင်း 
ရှင်းမေနိုင်မှာေါ။

ဥေအေကကမ်းများေား မေင်ေင်မေင်းနှင့် စိစစ်အလ့လာမေင်းများ 
ေတွက် ဥေအေေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ ေေင့်မမင့်ကျွမ်းကျင်မှု 
များ ရှိရန် မလိုေေ်အကကာင်းကို သတိမေုရန် ေအရးကကီးေါသည်။ 
ေမေားလွှတ်အတာ်များတွင် ဥေအေကကမ်းများကို စိစစ်အလ့လာ 
နိုင်ရန်ေတွက် ေအရးကကီးသည်မှာ မူဝါေေိုင်ရာ ေသိေညာ 
ဗဟုသုတများသာ မြစ်ဖေီး ဥေအေေညာရေ်ေိုင်ရာ ေသိေညာ 
များသည် ဥေအေမေုအရးလုေ်ငန်းစဉ်တွင် ေါဝင်အောင်ရွက်ရာ၌ 
များစွာ ေအောက်ေကူမမေုအကကာင်း အတွ့ရေါသည်။  

လွှတ်အတာ်များေားလုံးတွင် ေစိုးရ၏ ေတ်ဂျက်ကို အလ့လာ 
စိစစ်မေင်းသည် ေိေ်ေုံးမှ ဦးစားအေးလုေ်ငန်းတစ်ေုမြစ်ဖေီး 
ေတ်ဂျက်ကို ေေူးမေုအလ့လာအသာ အကာ်မတီများက ေို 
လုေ်ငန်းတာဝန်ကို ေေူးေအလးအေး ေမ်းအောင်ကကသလိုနှင့် 
အရးရာအကာ်မတီများကလည်း ၎င်းတို့၏ လုေ်ငန်းေစိတ်ေေိုင်း 
တစ်ေုေမြစ် ေမ်းအောင်ကကေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များက ၎င်းတို့သည် ေတ်ဂျက်များ အလ့လာစိစစ်မေင်း၊ 
ေဏ္ဍာအရးကိစ္စများကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်းမေင်းတို့တွင် ေသိ 
ေညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ လုံအလာက်စွာ မရှိအသးဟု ရှုမမင်ကက 
ေါသည်။  
 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွေအနနဲ့ 
ေတ်ဂျက်အတွကို အလ့လာစိစစ်ရတဲ့ေတွက် 
ေတ်ဂျက်နဲ့ ေဏ္ဍာအရးေိုင်ရာ သင်တန်းအတွ 
လိုေေ်မယ်လို့ ေင်ေါတယ်။

ေညာရေ်ေိုင်း/လုေ်ငန်းေိုင်းေိုင်ရာ ြွံဖြိုးမှုေတွက် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဦးစားအေးများ 
(အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်) 

ေုံ ၁၉

အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမေင်း
(ဥေမာ - အကာ်မတီမှတေင့် ေိအရာက်စွာ 
ေိအတွ့အောင်ရွက်မေင်း၊ လွှတ်အတာ် 
ေစည်းေအဝးတွင် အမးေွန်းများအမးမမန်းမေင်း၊ 
နိုင်ငံအတာ်ေတ်ဂျက်ကို နားလည်သအောအေါက်၍ 
စိစစ်သုံးသေ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်)

ကိုယ်စားမေုမေင်း
(ဥေမာ - မဲေန္ဒရှင်များနှင့် ေက်သွယ် 
အောင်ရွက်မေင်း၊ မဲေန္ဒနယ်သို့ သွားအရာက်ရန် 
စီစဉ်မေင်း၊ မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ ကိစ္စရေ်များကို 
အောင်ရွက်အေးမေင်း)

ဥေအေမေုမေင်း
(ဥေမာ - ဥေအေေား နားလည်သအောအေါက်မေင်း၊ 
ဥေအေကကမ်းများေား စိစစ်သုံးသေ်မေင်း၊ 
ဥေအေကကမ်းအရးေွဲမေင်း၊ ေတ်ဂျက်သုံးသေ်မေင်း)

51%

34%

15%
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လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွရဲ့ ေဓိကတာဝန် 
အတွေဲမှာ တစ်ေုက ေတ်ဂျက်သုံးစွဲမှုအတွကို 
အစာင့်ကကည့်ကကေ်မတ်ရတာ မြစ်တဲ့ေတွက် 
ေဲေါနဲ့စေ်လျဉ်းတဲ့ နည်းေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာအတွကို 
အလ့လာနိုင်ြို့ ေံ့ေိုးကူညီမှုအတွ ေိုဖေီးလိုေေ်ေါတယ်။ 

ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကို စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့် မဲေန္ဒနယ်အမမမှ ေေျက် 
ေလက်များ အကာက်ယူစုအောင်းမှုေိုင်ရာ သင်တန်းများ အေး
မည်ေိုလျှင်လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ကကိုေိုအကကာင်း 
ေတိေလင်း ေိုေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်လုေ်ငန်းတာဝန်များနှင့် သက်ေိုင်အသာ ကျွမ်းကျင်မှု 
များအနာက်တွင် ဦးစားအေးမှုေမမင့်မားေုံး ကျွမ်းကျင်မှုများမှာ 
တွန်းေားအေးအေွးအနွးနိုင်မှု (advocacy) စွမ်းရည်နှင့် လူေများ 
အရှ့ စကားအမောေိုနိုင်မှု စွမ်းရည် (လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ် 
များ၏ ၃၀% နှင့် ၁၇% က ေေမဦးစားအေးေမြစ် ေသီးသီး 
အြာ်မေကကေါသည်) တို့မြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များ ေများေုံး အတာင်းေိုအသာ ကျွမ်းကျင်မှုမှာ ေဂသလိေ် 
ောသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုမြစ်ဖေီး (၆၉%) ICT ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် 
သုအတသနလုေ်ငန်းများ အောင်ရွက်ရန် လိုေေ်သည့် ကျွမ်းကျင် 
မှု များသည်လည်း တတ်အမမာက်ကျွမ်းကျင်လိုအကကာင်း ေအမော 
များသည့်ေရာများ မြစ်ေါသည် (လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ် 
များ၏ ၁၂ ရာေိုင်နှုန်း နှင့် ၁၀ ရာေိုင်နှုန်းက ေေမ ဦးစားအေး 
ေမြစ် ေသီးသီး အြာ်မေကကေါသည်)။

ောသာစကားကျွမ်းကျင်မှုများသည်လည်း ေအရးကကီးအကကာင်း 
အမောေိုမှုမှာ မကကာေဏ ကကားသိရမေင်း မြစ်ေါသည်။ ေဂသလိေ် 
ောသာစကားကို အမောေိုနိုင်မေင်းသည် ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ 
ြွံ့ဖြိုးမှုေစီေစဉ်များနှင့် နိုင်ငံတကာေအတွ့ေကကုံများကို 
နှိုင်းယှဉ်အလ့လာနိုင်မှုများ (ေရင်းေမမစ်ေများစုမှာ ေဂသလိေ် 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဦးစားအေး ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်)

ေုံ ၂၀

ပထြအကကိြ်လွှတ်တတာ်နှင့်ြတူ 
တမပာင်းလဲလာြှုကုိ တလ့လာမခင်း 
ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်မှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
ေတွက် ေတ်ဂျက်နှင့် ေစိုးရေသုံးစရိတ်များေိုင်ရာ 
သင်တန်းများ လိုေေ်ေျက်သည် ယေုအလာက် မကကီးမား 
ေဲ့ေါ။ လွှတ်အတာ်စနစ် ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်ေမျှ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေစိုးရ၏ ေသုံးစရိတ် 
များကို အစာင့်ကကည့်ေိန်းအကျာင်းရသည့် ၎င်းတို့၏ ေေန်း 
ကဏ္ဍကို ေိုမိုနားလည်သိရှိလာကကေါသည်။ ေတ်ဂျက်များ 
နှင့် ေစိုးရအငွစာရင်းများကို နားလည်သိရှိရန်နှင့် အစာင့် 
ကကည့်ကကေ်မတ်ရန်ေတွက် ကျွမ်းကျင်ေညာရှင်များ၏ 
ေကကံဉာဏ်များ နှင့်/သို့မဟုတ် ဌာနတစ်ေုေားရှိမေင်းမြင့် 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေားနှင့် အကာ်မတီ 
များ၏ လိုေေ်ေျက်များကို မြည့်ေည်း ဝန်အောင်အေးနိုင် 
မည်မြစ်သည်။  

စည်းရုံးလှုံ့အော်မှုစွမ်းရည်

သုအတသနစွမ်းရည်

လူေများအရှ့ စကားအမောစွမ်းရည်

မိန့်ေွန်း/ေမှာစကား အရးသားမေင်း

စာေအရးေသား ကျွမ်းကျင်မှု

ေမေားအသာောသာစကား ကျွမ်းကျင်မှု

ေဂသလိေ်ောသာစကားကျွမ်းကျင်မှု

Social media ကို ေိအရာက်စွာ ေသုံးမေုမေင်း

Microsoft office ေသုံးမေုမေင်း

ေအေွအေွ ကွန်မေူတာကျွမ်းကျင်မှု
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ောသာမြင့်သာ ရရှိနိုင်)ကို ေိုမိုမေုလုေ်နိုင်ရန်နှင့် ေမေား နိုင်ငံ 
မှ လွှတ်အတာ်များ၏ လုေ်ငန်းအောင်ရွက်ေုံများကို သွားအရာက် 
အလ့လာနိုင်မည့် နိုင်ငံတကာ အလ့လာအရးေရီးစဉ်များ သွား 
အရာက်နိုင်ရန် လိုေေ်သည့် ေရည်ေေျင်းတစ်ေုဟု ရှုမမင်ကက 
ေါသည်။ တိုင်းရင်းသား လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေေျ ို ့သည် 
မမန်မာောသာစကားကို ကျွမ်းကျင်အရလည်စွာ အမောေိုရန် 
ယုံကကည်ေျက် နည်းေါးအနမေင်းက ၎င်းတို့ေတွက် ေေက်ေေဲ 
မြစ်အစဖေီး ၎င်းတို့၏ ေါဝင်အောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကို ေိေိုက်အစနိုင် 
ေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝး 
များတွင်၊ အကာ်မတီများတွင် ေါဝင်အေွးအနွးရန်နှင့် မဲေန္ဒ 
နယ်အမမတွင် လုေ်ငန်းများ လုေ်အောင်ရာ၌ ေအောက်ေကူ 
မြစ်အစရန် လူေများအရှ့ စကားအမောေိုမှု စွမ်းရည်သည်လည်း 
ေအရးကကီးအကကာင်း အမောကကေါသည်။ လူများနှင့် ေိအရာက်စွာ 
အမောေိုေက်သွယ်နိုင်စွမ်းသည် လွှတ်အတာ်နှင့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များကို လူေုအောက်ေံမှု ရရှိအစရန်နှင့် လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်အတာ်၏ လုေ်ငန်းများကို 
ေများလက်ေံမှု ရရှိအစရန် ေအရးကကီးအကကာင်း လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များက သိရှိကကေါသည်။   

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေေန်းကဏ္ဍနှင့်စေ်လျဉ်း၍ 
နိစ္စဓူဝ အောင်ရွက်ရန်လိုေေ်သည့် လုေ်ငန်းေေျ ို ့တွင် ေေက် 
ေေဲများ ကကုံအတွ့ရသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေနည်း 
ငယ်လည်း ရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက 
ရုံးစာတစ်အစာင်ကို မည်သို့ အရးသားရမည်ေိုသည် ကို မသိရှိ 
အကကာင်း ဤသို့ အမောမေေါသည် -

ရုံးစာအရးတယ်ေိုတာက ေရမ်းေက်ေဲတဲ့ကိစ္စ 
မဟုတ်ေါေူး။ ေါအေမဲ့ ကျွန်အတာ် ေရင်က တစ်ေါမှ 
မလုေ်ြူးေူးအလ။  

၈-၃။ ြူဝါဒနှင့် အတကကာင်းကိစ္စရပ်ြျားတပါ် 
အတမခခံတသာ ပံ့ပိုးကူညီြှု

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေားေား နိုင်ငံအရးသမား 
များ မြစ်လာအစရန် အစ့အော်အသာေအကကာင်းတစ်ေုမှာ ၎င်း 
တို့သည် ေေျ ို ့အသာ မူဝါေနယ်ေယ်များတွင် ေအမောင်းေလဲ 
တစ်ေု မြစ်အေါ်အစရန် ကကိုးေမ်းေားေုတ်လိုမှု မြစ်ေါသည်။ 
ဥေမာ ၎င်းတို့သည် ေညာအရးစနစ် မေုမေင်အမောင်းလဲအရး၊ 
ကျန်းမာအရးစနစ် တိုးတက်အကာင်းမွန်အရး၊ ေဋိေက္ခ ကိစ္စရေ် 
များကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်းမေင်း၊ အရှေ့အမောင်းသွားလာမှု မေဿနာ 
ကို အမြရှင်းမေင်း၊ စသည်တို့ေတွက် အောင်ရွက်အေးလိုကက 

ေါသည်။ ဤသည်မှာ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း အတွ့ရများသည့် 
ေေျက် မြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ဥေအေ 
ကကမ်းများနှင့် အကာ်မတီတွင်း သုံးသေ်အေွးအနွးမှုများတွင် 
ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာများကို ေိုမို ေိအရာက်စွာ ေါဝင်အေွးအနွး 
နိုင်အရးေတွက် မူဝါေနယ်ေယ်နှင့် ေအကကာင်းကိစ္စရေ်များေအေါ် 
ေအမေေံသည့် ေေင့်မမင့်သင်တန်းများအေးရန် လိုေေ်အကကာင်း 
အမောကကားကကေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွဟာ နယ်ေယ် 
တစ်ရေ်မှာ ကျွမ်းကျင်အောင် လုေ်သင့်တယ်။ 
သက်ေိုင်ရာ ောသာရေ်/စိတ်ဝင်စားတဲ့ ေညာရေ် 
နယ်ေယ် ေါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ေယ်အေါ်
မူတည်ဖေီးအတာ့လည်း တာဝန်အေးသင့်တယ် … 
တေျ ို ့ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွေတွက် 
သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ နယ်ေယ်အတွနဲ့ တာဝန် ေမ်း 
အောင်အနရတဲ့ အကာ်မတီအတွက မကိုက်ညီေူး 
မြစ်အနတယ်။ 

အကာ်မတီေလုေ်အတွနဲ့ ေက်စေ်တဲ့ ေအကကာင်း 
ေရာေတွက် အေွးအနွးြလှယ်ေွဲနဲ့ debate တေျ ို ့ကို 
တက်အရာက် မြစ်ေါတယ်။ ေဲေီေစီေစဉ်အတွက 
ေအောက်ေကူမြစ်ေါတယ်။

‘ေိုဖေီးေိအရာက်မှုရှိြို့ေတွက် လွှတ်အတာ် ကိုယ်စား 
လှယ်အတွမှာ ကိုယ့်အကာ်မတီနဲ့ ေက်စေ်အနတဲ့ 
နိုင်ငံတကာဥေအေ အတွေအကကာင်း သိရှိသင့်ေါတယ်။ 
သက်ေိုင်ရာအကာ်မတီအတွေတွက် သင့်အလျာ်တဲ့ 
ေအကကာင်းေရာောသာရေ်နဲ့ သက်ေိုင်တဲ့ 
ေသိေညာဗဟုသုတအတွကို မျှအဝအေးနိုင်မယ်ေိုရင် 
ေအောက်ေကူမြစ်ေါလိမ့်မည်။

လွှတ်အတာ်ကုိယ်စားလှယ်အတွေအနနဲ့ စဉ်ေက် 
မမေတ်ြံွ့ဖြိုးတုိးတက်အရးေန်းတုိင်အတွ၊ လူ့ေေွင့် 
ေအရးဥေအေနဲ့ ေိမ်နီးေျင်းနုိင်ငံအတွက ဥေအေအတွ 
ေေါေဝင် နုိင်ငံတကာဥေအေအတွကုိ သိြ့ုိလုိေါတယ်။ 

ဤကဲ့သို့အသာ သင်တန်းများ၊ ကူညီေံ့ေိုးမှုမျ ိုးကို ေစိုးရေရာရှိ 
များက အေးနိုင်ဖေီး (ေိုသို့အောင်ရွက်အေးမှု ေေျ ို ့လည်း ရှိေါ 
သည်) မေည်တွင်းမေည်ေကျွမ်းကျင်ေညာရှင်များ (ေေူးသမြင့် 
မမန်မာနိုင်ငံ၏ ေအမေေအနကို နားလည်သိရှိသူများ) အေါင်း 
စေ်ကာ ေံ့ေိုးအေးနိုင်လျှင် ေအကာင်းေုံးမြစ်သည်ဟု လွှတ်အတာ် 
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ကိုယ်စားလှယ်များက ေိုေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များက မမန်မာနိုင်ငံ၏ ေမေားနိုင်ငံများနှင့်မတူ တမူေူးမေား 
အသာ ေအမေေအနများကို သတိမေု နားလည်ကာ သင့်အလျာ် သည့် 
နည်းလမ်းများမြင့် လက်ေံရရှိအသာ သတင်းေေျက်ေလက် 
များကိုလည်း များစွာတန်ြိုးေားကကေါသည်။ ေိုေကူေညီမျ ိုး 
ေား စိတ်ဝင်စားအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် 
အေွးအနွးြလှယ်ေွဲေုံစံမြင့် အေးေေ်နိုင်သလို အကာ်မတီတစ်ေု 
ေျင်းစီကို အရွးေျယ်ကာ ေိုမို မဟာဗျူဟာကျသည့် နည်းလမ်းမြင့် 
တိုက်ရိုက်ေံ့ေိုး အေးနိုင်ေါသည်။ နှစ်စဉ် စီမံကိန်းများ အရးေွဲ 
ေားအသာ အကာ်မတီများတွင် ေိုစီမံကိန်းများအေါ် မူတည်ကာ 
အကာ်မတီ၏ ဦးစားအေးကိစ္စရေ်များနှင့် ေနာဂတ်တွင် လုေ် 
အောင်ရန်ရည်ရွယ်ေားအသာ လုေ်ငန်းစဉ်များကို ေအောက် 
ေေံ့မြစ်အစမည့် မူဝါေေိုင်ရာေံ့ေိုးမှုများကို အေးေေ်နိုင်မည် မြစ် 
ေါသည်။ 

သို့အသာ် အကာ်မတီများသည် မိမိတို့အကာ်မတီက ကိုင်တွယ်ရ 
သည့် ကိစ္စရေ်များကို ေအသးစိတ် အလ့လာစိစစ်မှုများ မေုလုေ် 
မည်ေိုေါက လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေအနမြင့် သက် 
ေိုင်ရာ မူဝါေနယ်ေယ်တွင် ကျွမ်းကျင်လာအောင် လုေ်ရင်းကိုင် 
ရင်း သင်ယူနိုင်ဖေီး ေစိုးရ၊ ေါဝင်ေတ်သက်သူများနှင့် ေက်သွယ် 
ညှိနှိုင်းအေွးအနွးရင်း သင်ယူနိုင်မည်မြစ်သလို အကာ်မတီသို့ 
အေးေို့လာအသာ ေကကံမေုစာများ၊ တင်မေစာများ၊ ကကားနာမှုများ 
မှတစ်ေင့် စုအောင်းရရှိအသာ သက်အသေအောက်ေေားများ 
မှလည်း ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိလာနိုင်ေါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် 
လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေများေမေားသည် အကာ်မတီ 
အလ့လာစိစစ်မှု လုေ်ငန်းစဉ်ကို ေသုံးမေုကာ နည်းေညာေိုင်း 
ေိုင်ရာ၊ မူဝါေေိုင်းေိုင်ရာ ေသိေညာ ဗဟုသုတများစွာကို 
စုအောင်းကကဖေီး ေိုေသိေညာများက ၎င်းတို့၏ ဥေအေမေုအရး၊ 
ကိုယ်စားမေုအရးနှင့် အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရးတာဝန်များကို 
ေမ်းအောင်ရာတွင် ေအောက်ေကူမေုေါသည်။

၈-၄။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာြွံ့ဖြိုးတိုးတက်တရး 
အကူအညီြျားကို ပံ့ပိုးတပးမခင်း  

ေအကာင်းေုံးသင်ယူအလ့လာနိုင်မည့် နည်းလမ်းများနှင့် စေ် 
လျဉ်း၍ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များတွင် ေကကိုက်ေမျ ိုးမျ ိုး 
ကွဲမေားကကေါသည်။ လွှတ်အတာ်သက်တမ်း ဤေေင့်တွင် လူ 
ေများ ေါဝင်တက်အရာက်သည့် ေလုေ်ရုံအေွးအနွးေွဲများေက် 
တစ်ဦးေျင်း ေနီးကေ်သင်ကကားအေးမေင်း၊ drop-in ေစီေစဉ် 
များနှင့် သင်တန်းသားေအရေတွက် ေနည်းငယ်မြင့် master-
class များ ေို့ေျအေးမေင်းကို ေိုမိုနှစ်သက်ကကသည်ကို အတွ့ရ 
ေါသည်။ စစ်တမ်းအမြေိုသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 
၆၅ ရာေိုင်နှုန်းက သင်တန်းသား ေနည်းငယ်မျှမြင့် ေို့ေျအသာ 
သင်တန်းများကို ေို၍ နှစ်သက်ကကေါသည်။  

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက မိမိောသာ အလ့လာသင်ယူမှု 
ေိုင်ရာ လိုေေ်ေျက်များေအကကာင်းကိုလည်း အမောေိုကကေါ 
သည်။ ေိုေတွက် စာေုေ်များ၊ ရည်ညွှန်းကိုးကားနိုင်သည့် 
ေရင်းေမမစ်များ လိုေေ်သည်ဟု ေိုေါသည်။ ြွံ့ဖြိုးမှုမိတ် 
ြက်များ၊ ဥေမာ International IDEA ကဲ့သို့အသာ မိတ်ြက် 
ေြွဲ့ေစည်းများေံမှ စာေုေ်များနှင့် ရည်ညွှန်းကိုးကားနိုင်အသာ 
ေအောက်ေကူများသည် ေသုံးတည့်အကကာင်းလည်း 
အမောမေကကေါသည်။ သို့အသာ် ြွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ြက်များနှင့် ေမေား 
ရင်းမမစ်များေံမှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ရရှိနိုင်သည့် 
ေအောက်ေကူေစ္စည်း၊ စာေုေ်စာတမ်းေမျ ိုးမျ ိုးကို ၎င်းတို့ 
ေအနမြင့် အကာင်းစွာမသိရှိသည့် ေအမေေအနများလည်းရှိနိုင် 
ေါသည်။ ဤအနရာတွင် လွှတ်အတာ်သင်ကကားအရးဗဟိုဌာန၏ 
ေေန်းကဏ္ဍသည် ေအရးေါလာေါသည်။ သင်ကကားအရးဗဟို 
ဌာနေအနမြင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် ၎င်းတို့ 
ောသာ အလ့လာသင်ယူရာတွင် ေအောက်ေကူမေုနိုင်သည့် 
မည်သည့် စာေုေ်စာတမ်းများ၊ ေရင်းေမမစ်များ ရရှိနိုင်အကကာင်း 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ သိရှိအောင် ေက်သွယ်ေသိ 
အေး၍ ေံ့ေိုးအေးနိုင်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် 
ေလွန်ေလုေ်များကကသမြင့် ေွန်လိုင်းသင်တန်းများ ေံ့ေိုးအေး 
နိုင်မည်ေိုလျှင် ရသမျှေေျနိ်တွင် မိမိတို့ောသာ အလ့လာ 
သင်ယူနိုင်မည်ဟုလည်း အမောေိုမှုများရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မိမိောသာအလ့လာသင်ယူမှုနှင့် ေညာ 
ရေ်ေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရးတွင် ၎င်းတို့အနေိုင်အသာ ဧည့် 
ရိေ်သာတွင် ေေါေဝင် wifi ကို လက်လှမ်းမီ ေသုံးမေုနိုင်အရး 
သည် ေအရးကကီးအသာ ေဟန့်ေတားတစ်ေုမြစ်သည်ဟု ေိုကက 
ေါသည်။ 
 

ေွန်လိုင်းေဂသလိေ်စာသင်တန်းလိုမျ ိုး 
ေွန်လိုင်းသင်တန်းအတွကို ေိုကကိုက်တယ်။ 
ေရာနဲ့ တစ်ရက်အလာက် သင်ဖေီးရင် 
အနာက်ေိုင်း ေေျနိ်အေးနိုင်ရင် အေးနိုင်သလို 
ကိုယ့်ောသာ အလ့လာသွားလို့ရေါတယ်။ ေဲေါက 
ေေိအရာက်ေုံးလို့ ေင်ေါတယ်။

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ 
ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရး ေံ့ေိုးမှုများအေးရာတွင် ေေျနိ်အရွးေျယ်မှု 
သည် ေအရးကကီးေါသည်။ လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးများကို 
မေျက်မကွက်တက်အရာက်ရဖေီး အကာ်မတီလုေ်ငန်းတာဝန်များ 
လည်း ရှိအနရာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေြို့ အန့ေက် 
တွင် သင်တန်းများ တက်အရာက်ရန် ေေျနိ်ရရှိမှု နည်းေါးေါ 
သည်။ လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝး ကျင်းေအနစဉ် ကာလေတွင်း 
ေမေားအသာ တာဝန်များကို ေို၍ဦးစားအေးရမည် မြစ်အသာ 
အကကာင့် သင်တန်းများ တက်အရာက်နိုင်သည့်ေေျနိ် နည်းေါး 
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သည်ဟု လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေိုေါသည်။ လွှတ် 
အတာ်လုေ်ငန်းတာဝန်များမှ ေားလေ်သည့် ညအနေိုင်းေေျနိ် 
များတွင် သင်တန်းများနှင့် ေညာရေ်ေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးအရးေကူ 
ေညီများ အေးသင့်သည်ဟု လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက 
ေကကံမေုေါသည်။ သို့အသာ် ညအနေိုင်းတွင် ေကကိုေေို့ယာဉ်များ 
မရရှိနိုင်မှုနှင့် ညစာေတွက် ေေင်မအမေမှု ေေက်ေေဲများ 
အကကာင့် ညအနေိုင်းများတွင် လွှတ်အတာ်မှ မမေန်ေဲ အနေဲ့ြို့မှာ 
လည်း မလွယ်ကူမေန်ေါ။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၇၀ 
ရာေိုင်နှုန်းက သင်တန်းများေတွက် ေအကာင်းေုံးေေျနိ်နှင့် 
အနရာမှာ လွှတ်အတာ်ေမေင်ေက် ညအန ၄ နာရီ အနာက်ေိုင်း 
မြစ်အကကာင်း အမောေါသည်။ စအန၊ တနဂသအနွများက ေအကာင်း 
ေုံးဟု အမောသူမှာ ၃၈ ရာေိုင်နှုန်း ရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်ေတွင်း 
တွင် အန့လယ် ၁ နာရီမှ ၄ နာရီ ေတွင်း သင်တန်းတက်နိုင် 

အကကာင်း အမောအသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် မှာ ၃၁ ရာေိုင် 
နှုန်း ရှိေါသည်။    

National Democratic Institute မှ ေံ့ေိုးအသာ ေကူေညီ 
များသည် ေသုံးဝင်အကကာင်း လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက 
တညီတညွတ်တည်း ေိုေါသည်။ ေိုေြွဲ့ေစည်းမှ အေးေေ် 
အသာ ေံ့ေိုးကူညီမှုများသည် ေရည်ေအသွးမမင့်မားဖေီး ၎င်းတို့၏ 
ရုံးေန်းများတွင်လည်း wifi ကို ေသုံးမေုနိုင်ေါသည်။ ေို့မေင် 
ေကကိုေေို့နှင့် စားအရးအသာက်အရးကိုလည်း တာဝန်ယူသည့် 
ေတွက် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ညအနေိုင်းများ 
တွင် ၎င်းတို့ အေးေေ်အသာ ဝန်အောင်မှုနှင့် ေအောက်ေေံ့များ 
ကို ေေက်ေေဲမရှိ ရယူသုံးစွဲနိုင်ကကေါသည်။ 
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၉။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအမြစ် 
တာဝန်ထြ်းတဆာင်ရသည့် ဘဝ

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမြစ်ရမေင်းသည် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေဝေအေါ် သက်အရာက်မှုများေရ 
စိတ်အကျနေ်ြွယ် အကာင်းသလို စိန်အေါ်မှုများလည်း ရှိအနေါ 
သည်။ တိုင်းမေည်နှင့်လူမျ ိုးေတွက် ေလုေ်ေအကျွးမေုရမေင်း 
သည် ေလွန်တရာဂုဏ်ယူြွယ်အကာင်းဖေီး တာဝန်ကကီးအလးလှ 
မေင်းနှင့်ေတူ တစ်ြက်တွင် ေုဂ္ဂိုလ်အရးနှင့် မိသားစုေဝတွင် 
အေးေေ်ေနစ်နာေံရမှုများလည်း ရှိအနေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးေမြစ် တာဝန်ေမ်းအောင်နိုင်ရန်ေတွက် 
ေားအေးေံ့ေိုးကကအသာ မိသားစုများသည် ေတိုင်းေတာတစ်ေု 
ေေိ ေင်ေန်းေင်းရဲေံကကရဖေီး ေနစ်နာေံ စွန့်လွှတ်ရမှုများ 
ရှိေါသည်။ သို့အသာ် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေား 
သည် ၎င်းတို့ မိသားစုများ၏ ေနစ်နာေံ အေးေေ်မှုများေတွက် 
စိတ်မအကာင်းမြစ်ကကရဖေီး မိမိတို့ မိသားစုေတွက် ေေျနိ်မအေး 
နိုင်မေင်း၊ ေံ့ေိုးအေးနိုင်မှု မရှိမေင်းများေတွက် ဝမ်းနည်းအကကကွဲ 
ကကရေါသည်။ 

ကျွန်အတာ့်ေမျ ိုးသမီးက ကျွန်အတာ့်ကို ေရမ်းေံ့ေိုး 
ေားအေးေါတယ်။ ေဲေီေတွက် သူ့ကို ကျွန်အတာ် 
ေရမ်းအကျးဇူးတင်တယ်။

ကျွန်အတာ့်ေတွက် တိုင်းမေည်က ေေမဦးစားအေးေါ။ 
မိသားစုက ေုတိယေါ။

ကျွန်အတာ့်မိသားစုက ကျွန်အတာ် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ် လုေ်တာကို လုံးဝသအောမတူေါေူး။ 
သူတို့ကို ကျွန်အတာ်ေားေဲ့ရတာကိုး။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ် မလုေ်ေင်တုန်းကအတာ့ 
ကျွန်အတာ်က အရှ့အနေိုအတာ့ ဝင်အငွလည်း 
ေိုအကာင်းတယ်။ ေေုအတာ့ မိသားစုကို သိေ်ဖေီး 
မအောက်ေံ့နိုင်အတာ့ေူး။

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် ေကကီးမားေုံးအသာ 
အေးေေ်ရမှုမှာ သားသမီးများနှင့်စေ်လျဉ်းသည့် အေးေေ်ရမှု 
မြစ်ေါသည်။ ေေျ ို ့ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်း 
တို့၏ မိသားစုနှင့် သားသမီးများကို အနမေည်အတာ်သို့ အေါ်လာ 
ေျင်အသာ်လည်း လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးနားေျနိ်တွင် ဧည့်ရိေ် 
သာရှိ ေေန်းများကို ေသုံးမေုေွင့်မရှိသည့်ေတွက် ေေက်ေေဲ 
အတွ့ရေါသည်။ သားသမီးများနှင့် ၎င်းတို့၏ ေညာအရးေအေါ် 
တွင် သက်အရာက်မှု ရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 

ရင်ေိုင်ရသည့် စိန်အေါ်မှုများကို ေမျ ိုးသမီးလွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များက ေို၍ မေင်းေန်စွာ ေံစားရနိုင်ေါသည်။ ေမျ ိုးသမီး 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ‘ေမျ ိုးသမီးတစ်အယာက် 
နိုင်ငံအရးလုေ်ဖေီေိုရင် ေဲေီေမျ ိုးသမီး ကိုယ်တိုင်တင်မကေူး 
သူ့ရဲ့သားသမီးအတွေါ ေဝမှာ အေးေေ်ရတာေါ။’ 

ေလုေ်နဲ့ မိသားစုေဝကို ေျနိ်ေိုးရတဲ့ေေါတိုင်း 
ေလုေ်ကို ဦးစားအေးေဲ့ေါတယ်။ ကျွန်မ အရွးအကာက် 
ေွဲဝင်တဲ့ ေေျနိ်တုန်းက ကိုယ်ဝန်ကကီးနဲ့ေါ … 
လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝး မတက်အရာက်နိုင်ေဲ 
ေျက်ကွက်ေဲ့တာ တစ်ကကိမ်တည်း ရှိြူးေါတယ်။ 
ေဲေါကလည်း သားအလးေတွက်အကကာင့်ေါ။

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေားလုံးသည် ေါတီစုံမှ မိတ်အေွ 
သူငယ်ေျင်းများစွာ ရှိကကသည်ကို အတွ့ရေါသည်။ ေမျ ိုးသမီး 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ၎င်းတို့သည် တစ်ဦးကို တစ်ဦး 
ေံ့ေိုးကူညီကကသည်ဟု ေိုေါသည်။ ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ စစ်တမ်းတွင်လည်း ဤေတိုင်း အတွ့ရှိေဲ့ရ 
ေါသည်။ 

ေမျ ိုးသမီး လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွေီက 
စိတ်ဓာတ်အရးရာ ေားအေးမှုအတွ ရေါတယ်။ သူတို့က 
အနွးအေွးဖေီး ေင်မင်စရာအကာင်းတယ်။ သူတို့က 
နားလည်မှု ေိုရှိတဲ့ေတွက် ေလုေ်တွဲလုေ်ရတာ၊ 
ေူးအေါင်းအောင်ရွက်ရတာ ေေင်အမေတယ်။

ေိုကဲ့သို့အသာ ရင်းနှီးေင်မင်မှုမျ ိုးသည် ေုဂ္ဂိုလ်အရးေေင့်တွင် 
သာမက ေါတီများနှင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကကား နား 
လည်မှု ရရှိအရးေတွက်ေါ ေအရးကကီးေါသည်။ ဤနားလည်မှု 
သည် နိုင်ငံတည်ဖငိမ်အရးနှင့် အရရှည်တည်တံ့အသာ ဖငိမ်းေျမ်း 
အရး၊ ေမျ ိုးသားမေန်လည်သင့်မမတ်အရးတို့ေတွက် ေအရးကကီးေါ 
သည်။ ေိုေင်မင်ရင်းနှီးမှုသည် အေါင်းစည်းညီညွတ်မှု ရှိအသာ 
လွှတ်အတာ်များကို တည်အောက်နိုင်ရန် ေအောက်ေကူမေုဖေီး 
အေါင်းစည်းညီညွတ်မှုရှိအသာ လွှတ်အတာ်များသည် စိန်အေါ်မှု 
ကကီးမားအသာ နိုင်ငံ့ေအရးကိစ္စများကို ေမေုသအောအောင်၍ 
တစ်ဦးေအေါ်တစ်ဦး အလးစားမှုရှိစွာမြင့် ကိုင်တွယ်အမြရှင်းအေး 
နိုင်ေါသည်။
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တစ်နိုင်ငံလုံးက တိုင်းရင်းသားညီေစ်ကိုအမာင် 
နှမအတွနဲ့ ကျွန်အတာ်တို့ ေီမှာ ေုံအတွ့ေွင့်ရတယ်၊ 
သူတို့ရဲ့ ယဉ်အကျးမှု၊ ဓအလ့ေုံးစံအတွနဲ့ သူတို့ရဲ့ 
မေဿနာအတွ၊ ေံစားေျက်အတွကိုလည်း အလ့လာ 
သိရှိေွင့် ရေါတယ်။

ေါတီေမျ ိုးမျ ိုးက မိတ်အေွအတွ ရှိတဲ့ေတွက် 
ကျွန်အတာ်တို့ ေစိုးရေအေါ် သူတို့ရဲ့ေမမင်အတွကို 
သိေွင့်ရေါတယ်။ 

ေရမ်းအကာင်းတဲ့ေေျက်က လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်အတွဟာ တစ်အယာက်နဲ့ 
တစ်အယာက် ေေင်အသးတာမျ ိုး မရှိေါေူး။ 
ေမေန်ေလှန် အလးစားမှု ရှိကကေါတယ်။ 

၉-၁။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ 
လစဉ်ချးီမြှင့်တငွနှင့် အတဆာင်အတယာင်ြျား

မမန်မာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်တစ်ဦးေမြစ် တာဝန်ေမ်းအောင်မေင်းအကကာင့် အငွအရး 
အကကးအရးေိုင်ရာ ေကျ ိုးစီးေွား များများစားစား မရရှိကကေါ။ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေများေမေားသည် ၎င်းတို့ မိသားစု 
များ၏ လိုေေ်ေျက်များကို ေိုမို မေည့်စုံစွာ မြည့်ေည်းအေးနိုင် 
ေဲ့သည့် ၎င်းတို့၏ မူလေလုေ်ေကိုင်များကို စွန့်လွှတ်ေဲ့ကကရေါ 
သည်။ ေိုမျှသာမက လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေြို့ 
မဲေန္ဒနယ်အမမေိုင်ရာ ေလုေ်များကို လုေ်အောင်ရာတွင် မိမိ 
တို့၏ ကိုယ်ေိုင်အငွအကကးေစ္စည်းများကို သုံးစွဲရန် လိုေေ်ေါသည်။ 
အနမေည်အတာ်နှင့် သိေ်မအဝးအသာ အနရာတွင် အနေိုင်အသာ 
သို့မဟုတ် အနမေည်အတာ်နှင့် သိေ်မအဝးအသာ မဲေန္ဒနယ်အမမမှ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေေျ ို ့သည် ေေျနိ်ေိုင်း ေလုေ်များကို 
ေက်လုေ်ကကရေါသည်။ 

ကျွန်အတာ် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် မမြစ်ေင် 
တုန်းက အကျာင်းေရာေါ၊ လူလတ်တန်းစား 
မိသားစုက လာတာေါ။ ကျွန်အတာ့်မိသားစုကို 
ကျွန်အတာ် မေံ့ေိုးနိုင်ေါေူး။ ကျွန်အတာ့်သမီးက 
နိုင်ငံမေားမှာ ေလုေ်လုေ်ဖေီး မိသားစုကို 
ေံ့ေိုးအေးအနတာေါ။ 

မိသားစုကို ေံ့ေိုးြို့ စီးေွားအရးေလုေ်ကို 
မလုေ်နိုင်တဲ့ေတွက် ကျွန်အတာ်တို့ ဇနီးအတွက သိေ် 

မအကျနေ်ကကေါေူး။ ကျွန်အတာ်တို့က လွှတ်အတာ် 
မှာေဲ ေေျနိ်ေများေုံး ကုန်လွန်ရေါတယ်။ 

ကျွန်အတာ့်ေအနနဲ့ ေေိုဝင်အငွမရှိေဲ နိုင်ငံအရးသမား 
တစ်အယာက်ေအနနဲ့ အရရှည်မရေ်တည်နိုင်ေါေူး။ 

စစ်တမ်းေေျက်ေလက်များေရ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များသည် လစာတိုးအေးရန်ေက် ၎င်းတို့၏ တာဝန်များကို 
ေမ်းအောင်ရာတွင် ကုန်ကျသည့် စရိတ်များ ယေုေက်ေို၍ 
ကာမိအေမိအစမည့် အောက်ေံ့အကကးများကိုသာ အမျှာ်လင့် 
အကကာင်း အမောကကေါသည်။ ေိုသို့ အောက်ေံ့အကကးများ၊ အန့တွက် 
စရိတ်များသာ ရမည်ေိုလျှင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 
သည် မဲေန္ဒနယ်အမမသို့ ေရီးသွားလာရန်ေတွက် မိမိေိတ်ေဲမှ 
စိုက်ေုတ်ကုန်ကျရန် မလိုေဲ သွားလာနိုင်မည်မြစ်သည်။  

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရရှိသည့် လစဉ်ေျးီမမှင့် 
အငွမြင့် မိမိောသာ ေိမ်ငှားအနရန် မတတ်နိုင်ကကေါ။ ေို့အကကာင့် 
လွှတ်အတာ်မှ စီစဉ်အေးသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
ေားလုံး စုအနရအသာ ဧည့်ရိေ်သာတွင် အနေိုင်ရေါသည်။ လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းေတွက် ေေန်းငယ်တစ်ေန်းစီ ရရှိ 
ကကဖေီး လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝး ကျင်းေအနစဉ်ကာလတွင် 
ေိုေေန်းငယ်အလးသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 
ေိမ်ေင်မြစ်ေါသည်။ ေိုေေန်းအလးများသည် အသးငယ်သမြင့် 
မိသားစုနှင့် ေတူအနရန် မမြစ်နိုင်အသာအကကာင့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်ေများစုသည် တစ်ဦးတည်း အနေိုင်ကကရေါ 
သည်။ အလျှာ်ြွေ်မေင်း၊ ေျက်မေုတ်မေင်းနှင့် သန့်ရှင်းအရးေတွက် 
လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ရရှိနိုင်သည့် အောက်ေံ့ေစ္စည်း 
ဝန်အောင်မှုများမှာလည်း ေေင်မအမေလှေါ။ စစ်တမ်းအမြေိုသူ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၅၆ ရာေိုင်နှုန်းက ေိမ်ရာ 
ေအနေေား ေိုမိုအကာင်းမွန် ေေင်အမေလျှင် ၎င်းတို့၏လုေ်ငန်း 
တာဝန်များကို ေမ်းအောင်ရန် ေအောက်ေကူမြစ်မည်ဟု ေို 
ဖေီး အနအရးေိုင်အရးကို ေေမဦးစားအေးေမြစ် သတ်မှတ်သည့် 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ ၁၂ ရာေိုင်နှုန်း ရှိေါသည်။ 

ကျွန်အတာ်တို့ အနရတဲ့ အနရာက ကျဉ်းေါတယ်။ 
သီးသီးသန့်သန့်လည်း မရှိေါေူး။ ကျွန်အတာ်တို့မှာ 
ကိုယ်ေိုင်ရုံးေန်း မရှိေူး၊ ကိုယ်ေိုင်ဝန်ေမ်းမရှိေူး။ 
ေျက်မေုတ်တာ၊ အလျှာ်ြွေ်တာလည်း ကိုယ်တိုင်ေဲ 
လုေ်ရေါတယ်။ ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ ေဝက တမေား 
နိုင်ငံက လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွရဲ့ေဝနဲ့ 
အတာ့ ကွာမယ်ေင်ေါတယ်။ ကျွန်အတာ်လွှတ်အတာ် 
မှာ ရှိအနတဲ့ေေျနိ်အတွမှာ မဲေန္ဒနယ်အမမက 
မေဿနာအတွကို ြုန်းနဲ့ အမြရှင်းအေးရေါတယ်။ 
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ကျွန်အတာ်ေေုအနတဲ့ ေေန်းက ေရမ်းကျဉ်းတယ်။ 
ေေန်းကို ဓာတ်ေုံရိုက်ဖေီး ကျွန်အတာ့်တူေီကို 
ေို့လိုက်အတာ့ သူက ကျွန်အတာ့်ကို “ဦးအလး နွား 
တင်းကုေ်မှာ အနအနတာလား” လို့ ကျွန်အတာ့်ကို 
အမးတယ်။  

အနမေည်အတာ်တွင် မိမိတို့ောသာ သွားလာရန် သယ်ယူေို့အောင် 
စရိတ် မတတ်နိုင်အသာ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များလည်း 
ရှိေါသည်။ လွှတ်အတာ်မှ အန့စဉ် ေကကိုေေို့ စီစဉ်အေးေားေါ 
သည်။ သို့အသာ် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေိုေကကို 
ေေို့ ေစီေစဉ်ကို ေားကိုးကာ သွားလာရသည့်ေတွက် ေေျ ို ့ 
လုေ်ငန်းကိစ္စများကို လွတ်လွတ်လေ်လေ် အောင်ရွက်နိုင်ရန် 
ေေက်ေေဲရှိေါသည်။  

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် အငွအရးအကကးအရး ေေက် 
ေေဲများကို အမြရှင်းရန် ေက်ေဲလာအသာေေါ သို့မဟုတ် ေနစ် 
နာေံရမှုများသည် မိသားစုေဝေအေါ် ကကီးမားအသာ သက် 
အရာက်မှုများရှိအကကာင်း အတွ့ရှိလာရအသာေေါတွင် အရွးအကာက် 
ေွဲ၌ ဝင်အရာက်ယှဉ်ဖေိုင်လိုစိတ်များ အလျာ့နည်းလာဖေီး လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေများေမေားသည် အနာက်သက်တမ်းတွင် 
ေက်လက် တာဝန်ေမ်းအောင်အတာ့မေင်း မရှိသည်များ 
မြစ်လာနိုင်အကကာင်းကို သတိမေုရန် ေအရးကကီးေါသည်။ ေီမို 
ကအရစီစနစ်သည် ကာလရှည်ကကာ တာဝန်ေမ်းအောင်အသာ 
နိုင်ငံအရးသမားများ၏ ဦးအောင်မှုမြင့် ေမမစ်တွယ်ေိုင်မာလာ 
အလ့ရှိသမြင့်  လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေအမောင်းေလဲများမေား 
မေင်းသည် ေီမိုကအရစီေမမစ်တွယ်မှုကို ေဟန့်ေတားမြစ်အစ 
နိုင်အသာအကကာင့် လွှတ်အတာ်ေြွဲ့ေစည်းေတွက်လည်း နစ်နာ 
နိုင်ေါသည်။ ေအရးကကီးသည့်ေေျက်မှာ လွှတ်အတာ်ေအတွ့ 
ေကကုံနှင့် လွှတ်အတာ်တွင်း ေေင့်ေင့် လက်ေင့်ကမ်းလာအသာ 
ေသိေညာနှင့် ကျင့်သုံးမှုများကို သိရှိမှုနည်းေါးအသာ လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေသစ် ေများေမေားေတွက် လွှတ်အတာ် 
ေိုင်ရာလုေ်ငန်းများ မိတ်ေက်တင်မေအေွးအနွးအေးရမေင်းနှင့် 
သင်တန်းများ ကျင်းေအေးရမေင်းများ မေုလုေ်အေးရမည်ေိုေါက 
လွှတ်အတာ်နှင့်ေီမိုကအရစီစနစ်ေတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ 
လည်း ကကီးမားနိုင်ေါသည်။  

ပထြအကကိြ်လွှတ်တတာ်နှင့်ြတူ 
တမပာင်းလဲလာြှုကုိ တလ့လာမခင်း 
ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်၏ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်စစ် 
တမ်းတွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်အယာက်ေမြစ် 
တာဝန်ေမ်းအောင်ရမေင်းက အငွအရးအကကးအရးေအမေေအန 
ေအေါ်သက်အရာက်မှုရှိအကကာင်း အမောေိုအသာ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်ေအရေတွက်မှာ ေနည်းငယ်သာ ရှိေါ 
သည်။ ေုတိယေကကိမ်စစ်တမ်းတွင်မူ အငွအရးအကကးအရး 
ေအမေေအနေား မေဿနာတစ်ရေ်ေမြစ် တင်မေအသာ 
လွှတအ်တာက်ိယုစ်ားလယှ ်ေအရေတကွမ်ှာ များစွာေိမုိမုျား 
မေားအနေါသည်။ ယင်းသို့မြစ်ရမေင်း ေအကကာင်းရင်းသည် 
ေေမေကကိမ်နှင့် ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်များရှိ လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အနာက်ေံေအမေေအနများ ကွာ 
မေားမေင်းအကကာင့် မြစ်အကာင်းမြစ်နိုင်ေါသည်။ 

မည်သည်ကို ေလိုေေ်ေုံးဟု ေံစားရေါသနည်းဟု အမးမမန်း 
အသာေေါ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေများေုံး အမြကကား 
ေျက်မှာ မဲေန္ဒနယ်အမမေိုင်ရာ ေံ့ေိုးမှုများ မြစ်ေါသည်။ မဲေန္ဒ 
နယ်အမမတွင် ေအောက်ေကူမေုဝန်ေမ်းများရှိအရးသည် ေေမ 
ဦးစားအေး မြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၇၅ 
ရာေိုင်နှုန်းက ဤသည်ကို လိုေေ်အကကာင်းေိုဖေီး ေေမဦးစား 
အေးဟုေိုသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၃၂ ရာေိုင်နှုန်း ရှိေါ 
သည်။ ေရီးသွားလာအရးေတွက် ရန်ေုံအငွ လိုေေ်ေျက်သည် 
ေုတိယလိုက်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၇၂ 
ရာေိုင်နှုန်းက ဤသည်ကို လိုေေ်အကကာင်းေိုဖေီး ေေမဦးစား 
အေးဟုေိုသူ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၃၁ ရာေိုင်နှုန်း ရေါ 
သည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေက်ဝက်အကျာ်က 
အနေိုင်သည့် အနရာရှိ ICT ေအောက်ေကူများ တိုးတက် 
အကာင်းမွန်အရး (၆၁%)နှင့် အနအရးေိုင်အရး ေအမေေအန ေိုမို 
အကာင်းမွန်အရး (၅၆%) တို့သည် ေအရးကကီးအကကာင်းအမောကက 
ေါသည်။ ေမျ ိုးသမီးလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက မဲေန္ဒ 
နယ်အမမရှိ ေအောက်ေကူမေု ဝန်ေမ်းများကို ေို၍ဦးစားအေး 
ေုံရေါသည်။ ယင်းကို ေိေ်ေုံးဦးစားအေးေမြစ် အြာ်မေသူ ေမျ ိုး 
သားလွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၃၁ ရာေိုင်နှုန်းသာ 
ရှိအသာ်လည်း ေမျ ိုးသမီးလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှာမူ 
၄၃ ရာေိုင်နှုန်း ရှိေါသည်။ မဲေန္ဒနယ်အမမများသို့ ေသွားေမေန် 
နှင့် မဲေန္ဒနယ်အမမေတွင်း သွားလာမှုများေတွက် စရိတ်များကို 
ေမျ ိုးသား လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေို၍ ဦးစားအေးကက 
ေါသည်။ ေမျ ိုးသား လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ် ၃၃ ရာေိုင်နှုန်းက 
ယင်းကို ေိေ်ေုံး ဦးစားအေးေမြစ် သတ်မှတ်အသာ်လည်း ေိုသို့ 
သတ်မှတ်သည့် ေမျ ိုးသမီးလွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်မှာ ၂၃ 
ရာေိုင်နှုန်းသာ ရှိေါသည်။
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လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို လုေ်ငန်းတာဝန်များ ေမ်းအောင်ရာတွင် ေအောက်ေေံ့မြစ်အစမည့် 
ေအမောင်းေလဲများ (အမြကကားသည့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ရာေိုင်နှုန်းမြင့်) 

ေုံ ၂၁

အနမေည်အတာ်တွင်အနေိုင်ရမည့် ေိမ်ရာများကို 
မမင့်တင်အေးရန်

ကိုယ်စားလှယ်များအနေိုင်အသာ ရိေ်သာများတွင် ICT 
ေအမေေံေောက်ေဦများ မမင့်တင်အေးရန်

မဲေန္ဒနယ်သို့သွားရန် သို့မဟုတ် မဲေန္ဒနယ်ေတွင်း 
သွားလာရန် ေရီးစရိတ်

မဲေန္ဒနယ်ရှိ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးေန်း

မဲေန္ဒနယ်တွင် ကူညီေံ့ေိုးအေးမည့် ဝန်ေမ်း

လွှတ်အတာ်ဝင်းေတွင်း၌ရှိအသာ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးေန်း

အနမေည်အတာ်တွင် ကူညီေံ့ေိုးအေးမည့် ဝန်ေမ်း
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နိဂုံး

မမန်မာနိုင်ငံတွင် ေီမိုကအရစီေြွဲ့ေစည်းများ တည်အောက်အရး 
နှင့် ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရး လုေ်ငန်းစဉ်သည် ေက်လက်ေရှိန်ရ 
လျက် ရှိေါသည်။ ယေုစစ်တမ်းတွင် မမန်မာနိုင်ငံရှိ ေီမိုကအရစီ 
ရင့်သန်အရးတွင် ေေ်တလဲလဲ ကကုံအတွ့ရသည့် ကိစ္စရေ်ေေျ ို ့ကို 
အတွ့ရှိရေါသည်။ ယေုလွှတ်အတာ်နှင့် ယေင်လွှတ်အတာ်ကကား 
လွှတ်အတာ်လုေ်ငန်းများ လည်ေတ်အောင်ရွက်ေုံနှင့်စေ်လျဉ်း၍ 
ကွာမေားေျက်ေေျ ို ့ ရှိသည်ကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မမင် 
အတွ့ရေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ‘အရှ့ေရီး 
ေက်အလ၊ ေိုဖေီးေက်ေဲရှုေ်အေွးတဲ့ ေအမေေအနအတွကို အတွ့လာ 
ရအလေဲ’  ဟု အမောကကားေဲ့မှုက လက်ရှိေအနေေားကို ညွှန်မေ 
လျက်ရှိေါသည်။ 

ေုတိယေကကိမ် လွှတ်အတာ်သက်တမ်းတွင် ေိုမိုတက်ကကအသာ 
အကာ်မတီများ ရှိလာမေင်းနှင့် မဲေန္ဒနယ်အမမနှင့် ေုံမှန်ေက်သွယ် 
အောင်ရွက်မှုများ ေိုများလာမေင်းတို့မှတစ်ေင့် ေအရးကကီးအသာ 
တိုးတက်မှုေေျ ို ့ကို ရရှိအနဖေီမြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်လုေ်ငန်း 
များ နိစ္စဓူဝ စီမံေန့်ေွဲမှုများတွင် တိုက်ရိုက် ေါဝင်အောင်ရွက် 
နိုင်သည့် ေေွင့်ေလမ်းများ ရရှိလာမေင်းကိုလည်း လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များက ကကိုေိုကကဖေီး လွှတ်အတာ်နှင့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုေ်အောင်ေျက်များကို မမန်မာမေည်သူ 
များ ေိုမိုသိရှိလာအောင် အောင်ရွက်လိုစိတ်များလည်း ေက် 
သန်အနကကေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် အန 
ေိုင်လုေ်ကိုင်ရသည့် ေအမေေအနများနှင့် စေ်လျဉ်း၍ ေေက် 
ေေဲများ ရှိအနကကသည့်တိုင် လွှတ်အတာ်နှင့် ေီမိုကအရစီစနစ် 
ေတွက် ေက်ေက်သန်သန် နှစ်မမှုေ်ကကိုးေမ်းလိုစိတ်များရှိအန 
ကကေဲ မြစ်ေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ၎င်းတို့၏ ဥေအေမေုအရး၊ 
အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရးနှင့် ကိုယ်စားမေုအရးတာဝန်များကို 
ေမေည့်ေဝေမ်းအောင်နိုင်အရးတွင် ေဟန့်ေတားများ မြစ်အစ 
သည့် လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးနှင့် အကာ်မတီများ ေိုင်ရာ 
လေုေ်ုံးလေုန်ည်းများနငှ့ ်ကျင့သ်ုံးမှုများေအကကာင်း အမောမေကကေါ 
သည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုေ်ငန်းတာဝန်များကို 
မေည်သူလူေုက ေဲေဲဝင်ဝင် နားလည်သိရှိမှု မရှိမေင်းသည် 
လည်း လွှတ်အတာ်ေတွက် စိန်အေါ်မှုတစ်ေု မြစ်ေါသည်။ ေို့မေင် 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့ ေမ်းအောင်အနရ 
သည့် တာဝန်များ၏ ေေိုင်းကဏ္ဍများေားလုံးနှင့် စေ်လျဉ်း၍ 
ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လွှတ်အတာ်ရုံးဝန် 
အောင်မှုများေေါေဝင် ရင်းမမစ်ေမျ ိုးမျ ိုးမှ ေိုမိုအကာင်းမွန်အသာ 
သတင်းေေျက်ေလက် ေံ့ေိုးဝန်အောင်မှုများကို ေက်လက်အေး 
ေေ်ရန် လိုေေ်လျက် ရှိေါသည်။ 

ောဏာေွဲအဝကျင့်သုံးမေင်းကို ေအကာင်းေုံးအြာ်အောင်မေင်း၊ 
ကျင့်သုံးမှုနှင့် လုေ်ငန်းေသစ်များ ေျမှတ်အောင်ရွက်မေင်း၊ 

ေသားကျအနအသာ အတွးအေါ်ေုံများ အမောင်းလဲမေင်းနှင့် နိုင်ငံအရး 
စံေသစ်များ ေျမှတ်မေင်း လုေ်ငန်းစဉ်သည် အရရှည် ကကိုးေမ်း 
အောင်ရွက်သွားရမည့် ေရာတစ်ေု မြစ်ေါသည်။ ယအန့ေေျနိ် 
ေေိ အတွ့ရှိရသည့် မမန်မာလွှတ်အတာ်မှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များ၏ လိုက်အလျာညီအေွ အမောင်းလဲ လုေ်အောင်နိုင်စွမ်း 
နှင့် မမန်မာနိုင်ငံ၏ ေီမိုကအရစီစနစ် ေားအကာင်း ေိုင်မာလာအရး 
အလ့လာသင်ယူလိုစိတ်သာမက ေါဝင်ကူညီ ေံ့ေိုးလိုစိတ်များရှိအန 
သည် ေျးီကျူးအလးစားြွယ် မြစ်ေါသည်။ ၎င်းတို့၏ ေားေုတ် 
ကကိုးေမ်းမှု၊ သစ္စာအစာင့်သိမှုနှင့် ေနစ်နာေံမှုများမြင့် ယအန့နှင့် 
ေနာဂတ်လွှတ်အတာ်ကို တည်အောက်အနမေင်း မြစ်ေါသည်။ 

တတွ့ရှိချက်ြျားနှင့် တရှ့လုပ်ငန်းစဉ်ြျား 

ေြွဲ့ေစည်း၏ စွမ်းအောင်ရည်မမှင့်တင်ရန်၊ လွှတ်အတာ်ကိုယ် 
စားလှယ်များေတွက် ဝန်အောင်မှုများ၊ ေံ့ေိုးကူညီမှုများနှင့် 
ေညာရေ်ေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရး ေစီေစဉ်များ ေိုမိုတိုးတက် 
အကာင်းမနွလ်ာအစရန ်လွှတအ်တာေ်ေုေ်ျုေအ်ရးေိငု်းက နည်းလမ်း 
များ ရှာအြွရာတွင် ဤစစ်တမ်းမှ အလ့လာအတွ့ရှိေျက်များက 
ေအောက်ေကူ မေုနိုင်မည်မြစ်ေါသည်။ ေက်လက်အောင်ရွက် 
သွားရမည့် အရှ့လုေ်ငန်းစဉ်များကို ေကကံမေုရာတွင် မမန်မာ 
လွှတ်အတာ်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၉-၂၀၂၂ တွင် ေါရှိသည့် 
ရည်ရွယ်ေျက်များ၊ လုေ်အောင်ေျက်များနှင့် ေက်စေ်၍ ေကကံ 
မေုေားေါသည်။ ေုတိယလွှတ်အတာ်၏ ကျန်ရှိအသာ သက်တမ်း 
ေတွင်း ေေိုေါ ေကကံမေုေျက်များေတိုင်း လုေ်အောင်သွားမည် 
ေိုလျှင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ၎င်းတို့၏ ေီမို 
ကအရစီနှင့် စေ်လျဉ်းအသာ တာဝန်နှင့် လုေ်ေိုင်ေွင့်များကို ေိုမို 
ေိအရာက်စွာ ေမ်းအောင် ကျင့်သုံးနိုင်အောင် ေံ့ေိုးအေးနိုင်မည် 
မြစ်သည့်ေတွက် ေီမိုကအရစီကူးအမောင်းမှုကို ေိုမိုေားအကာင်း 
အစရန် ေအောက်ေကူ မေုနိုင်ေါသည်။ 

မြန်ြာလွှတ်တတာ် ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း 

၂၀၁၉-၂၀၂၂ ၏ ရည်ြှန်းချက် (၁) -

လွှတ်တတာ်အစည်းအတဝးြျားနှင့် တကာ်ြတီြျား၏ 

အကျ ိုးသက်တရာက်ြှု မြှင့်တင်မခင်း 

၁။ တရးရာတကာ်ြတီြျား၏ ကျင့်သုံးြှုြျား တညီတညွတ်တည်း 
မြစ်တစမခင်း။ အကာ်မတီများသည် လွှတ်အတာ်ေြွဲ့ေစည်း 
များ၏ ေင်ဂျင်စက်ေန်းများေင် မြစ်ေါသည်။ အကာ်မတီ 
များသည် ဥေအေမေုအရးနှင့် အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရးတာဝန် 
နှစ်ရေ်စလုံးကို ေမ်းအောင်ကကေါသည်။ အရးရာအကာ်မတီ 
များသည် နိုင်ငံေေင့် ေအရးကကီးကိစ္စရေ်များကို ကကိုတင် 
အမျှာ်အတွးသိရှိဖေီး စနစ်တကျအြာ်ေုတ်၍ ေအောက် 
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ေေား၊ ေေျက်ေလက်များ စုစည်းရန်ေတွက် မေည်သူများ၊ 
ေါဝင် ေတ်သက်သူများနှင့် ေိအတွ့ညှိနှိုင်းအေွးအနွးမှုများ 
မေုလုေ်မေင်းမြင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေားလုံး၏ 
ဥေအေမေုအရးနှင့် ေမေန်ေလှန်ေိန်းအကျာင်းအရးလုေ်ငန်း
များတွင် ေအောက်ေကူမြစ်အစေါလိမ့်မည်။ မူဝါေများကို 
သုံးသေ်မေင်း၊ ဥေအေကကမ်းများ စိစစ်မေင်းနှင့် ဥေအေမေု 
ဖေီးအနာက် စိစစ်မေင်းတို့ အောင်ရွက်ရာတွင် အလ့လာစိစစ် 
သုံးသေ်မှုလုေ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ေင့် အောင်ရွက်မေင်းမြင့် 
စနစ်တကျ မြစ်အစနိုင်ေါသည်။ စနစ်တကျ အောင်ရွက်သည့် 
နည်းလမ်းသည် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေား ေိုမို 
ေားအကာင်းအသာ မေည်သူ့အရးရာ မူဝါေများနှင့် ဥေအေများ 
အရးေွဲမေင်းနှင့် ေဓိက ေမျ ိုးသားဦးစားအေး ကိစ္စရေ်များနှင့် 
စေ်လျဉ်း၍ မေည်သူများ၏ ေသံကို အောင်ယူလာမေင်း 
တို့တွင် ေိုမိုေိအရာက်စွာ ေါဝင်ကူညီအေးနိုင်စွမ်းရှိအစမည် 
မြစ်ေါသည်။ ေို့ေမေင် ဤသို့စနစ်တကျ အောင်ရွက်သည့် 
နည်းလမ်းသည် အကာ်မတီများ၊ လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝး 
နှင့် ေိုမိုကျယ်မေန့်အသာ လွှတ်အတာ်စနစ်ကကီးတစ်ေုလုံး၏ 
ေိအရာက်မှုကိုလည်း မမှင့်တင်အေးနိုင်မည်မြစ်ေါသည်။

 ေအသးစိတ်အလ့လာစိစစ်ရမည့် ကိစ္စရေ်များကို အြာ်ေုတ် 
သိရှိနိုင်အရးတွင် ေအရးကကီးအသာ အမေလှမ်းတစ်ရေ်မှာ တိုင် 
ကကားစာများ စီမံေန့်ေွဲေုံကို မေုမေင်အမောင်းလဲရန် မြစ်ေါသည်။ 
သို့မှသာ အကာ်မတီတစ်ေုသည် ၎င်း၏ terms of reference 
နှင့် စေ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံေေင့် ေအရးကကီးအသာ ကိစ္စများကို 
စနစ်တကျ အြာ်ေုတ်နိုင်မည်မြစ်သည်။ တိုင်ကကားစာများ 
ေားလုံးကို အေါင်းစုအလ့လာသည့် စနစ်တစ်ေု (မေည်သူ့ 
တိုင်ကကားစာများ အကာ်မတီမှ ကကီးကကေ်အေးနိုင်) ကို ေသုံး 
မေု၍ မေည်အောင်စုေေင့်လွှတ်အတာ်များ၏ အကာ်မတီ 
များမှ မည်သည့် စနစ်ေိုင်းေိုင်ရာ မေဿနာများကို ေအသး 
စိတ် အလ့လာစိစစ်သင့်အကကာင်း အလ့လာေကဲမြတ်နိုင်ေါ 
သည်။ 

 
၂။ လွှတ်တတာ်၏ ကျင့်သုံးြှုြျားနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား၊ 

လွှတ်တတာ်လုပ်ငန်းြျား စီြံခန့်ခွဲြှုတို့ကို မပင်ဆင်တမပာင်း 
လဲရာတွင် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားြှ ပါဝင်ကူညီတပး 
နိုင်ြည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျား ထားရှိတဆာင်ရွက်မခင်း၊ - 
လွှတ်အတာ်လုေ်ငန်းများ ေိအရာက် လျှင်မမန်စွာလည်ေတ် 
နိုင်အရးတွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက စိတ်ဝင် 
တစားရှိအသာ လွှတ်အတာ်များတွင် လွှတ်အတာ်လုေ်ငန်းများ 
လည်ေတ်မှုသည် ေအေျာအမွ့ေုံးေင် မြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
လုေ်ငန်းများကို လည်ေတ်အောင်ရွက်ရန်နှင့် လွှတ်အတာ် 
ေစည်းေအဝး ေစီေစဉ်များ အရးေွဲရန်ေတွက် ေားလုံး 
ေါဝင်နိုင်မှု ေိုမိုရရှိအစမည့် လုေ်ငန်းစဉ်များ ေားရှိမည်ေို 
ေါက လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လွှတ်အတာ် 
လုေ်ငန်းများကို စီမံေန့်ေွဲရာတွင် ေို၍ ေဲေဲဝင်ဝင်ေါဝင် 
အောင်ရွက်အေးနိုင်ကကမည်မြစ်သည်။ ေိုေတွက် လက်ရှိ 
အကာ်မတီများ၏ လုေ်ေိုင်ေွင့်နှင့် တာဝန်များ၊ လွှတ်အတာ် 
ေစည်းေအဝးေစီေစဉ်များကို ေျမှတ်သည့် ေအလ့ေေ 

များနှင့် ေမေားအသာ လွှတ်အတာ်တွင်း လုေ်ငန်းစဉ်များကို 
သင့်အလျာ်သလို မေင်ေင်အမောင်းလဲအေးမေင်းမြင့် အောင်ရွက် 
နိုင်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်လုေ်ေုံးလုေ်နည်းေိုင်ရာ နည်း 
ဥေအေများကိုလည်း မေင်ေင်မေင်း၊ ေိုအကာင်းအောင် အရးေွဲ 
မေင်းတို့ မေုလုေ်နိုင်ေါသည်။ 

မြန်ြာလွှတ်တတာ် ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း  

၂၀၁၉-၂၀၂၂ ၏ ရည်ြှန်းချက် (၂) - 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ၎င်းတို့ 

တာဝန်ြျားကို ထြ်းတဆာင်ရန်အတွက် 

အရည်အတသွး စွြ်းရည်မြှင့်တင်မခင်း

၃။  လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအတွက် အသုံးဝင်ြည့်ပညာ 
ရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးြှုအစီအစဉ်ြျားကို တရွးချယ်ကာ 
လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား အဆင်တမပြည့် အချနိ်ြျား 
တွင် လိုအပ်သလို မပင်ဆင်ညှိနှိုင်း တဆာင်ရွက်တပးမခင်း၊ 
မမန်မာနိုင်ငံတွင် ေီမိုကအရစီကူးအမောင်းမှု မြစ်အေါ်တိုးတက် 
လျက်ရှိအနဖေီး တစ်ြက်တွင် လွှတ်အတာ်သည် သက်တမ်း 
ေားမြင့် ေတန်ငယ်နုနယ်အနအသးသည့်ေတွက် လွှတ် 
အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေီမိုကအရစီစနစ်၏ လှိုင်းတံ 
ေိုးများနှင့် အတာင်းေိုေျက်များကို ေလိုက်သင့် အကျာ်လွှား 
မြည့်ေည်းနိုင်စွမ်းရှိအစရန် ေညာရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ ေံ့ေိုးကူညီမှု 
များကို ေက်လက်ရရှိရန် လိုေေ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့၏တာဝန်များကို ေမ်း 
အောင်ရန် လိုေေ်သည့်စွမ်းရည်များေား မမင့်တက်လာ 
အောင် ကကိုးေမ်းအနသည့် ေားအလျာ်စွာ ၎င်းတို့ေား ေညာ 
ရေ်ေိုင်းေိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရး ေံ့ေိုးကူညီမှုများကို 
ေအလးေားအေးေေ်သွားြို့ လိုေေ်ေါသည်။ အောက်အြာ်မေ 
ေါ ေသိေညာနှင့် ေတတ်ေညာလိုေေ်ေျက်များကို မြည့် 
ေည်းအေးမည်ေိုေါက ကကီးမားကျယ်မေန့်သည့် ေကျ ိုး 
သက်အရာက်မှုများကို ရရှိအစမည်ဟု လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များက ေိုေါ သည် - 

• ဥေအေစနစ်ေအကကာင်းနှင့် ဥေအေမေုအရးလုေ်ငန်းစဉ်တွင် 
ေါဝင်အောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို နားလည် 
သိရှိမေင်း၊ 

• အကာ်မတီအလ့လာစိစစ်မှု လုေ်ငန်းစဉ်၏ ေေင့်တိုင်း 
တွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေါဝင်အောင်ရွက် 
မှု၊ 

• မဲေန္ဒနယ်အမမသို့ သွားအရာက်မည့် ေရီးစဉ်များေတွက် 
ေစီေစဉ်အရးေွဲမေင်းနှင့် မှတ်တမ်းများ ေိန်းသိမ်းေား 
ရှိမေင်း၊ 
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၄။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ တနထိုင်ြှုအတမခအတနြျား 
တိုးတက်တကာင်းြွန်လာတစရန် တဆာင်ရွက်တပးမခင်း - 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တာဝန်များကို ေမ်း 
အောင်ရာတွင် ေအောက်ေကူမေုနိုင်မည့် ေံ့ေိုးမှုနှစ်ေုမှာ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အနေိုင်အသာ ဧည့်ရိေ်သာ 
တွင် ေေမဲ့ေသုံးမေုနိုင်အသာ wifi ကို မေန်လည် ရရှိအောင် 
မေုလုေ်အေးမေင်းနှင့် မဲေန္ဒနယ်အမမနှင့် ေရီးသွားလာစရိတ် 
များ ေုတ်အေးမေင်းတို့မြစ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ် ေအောင်ေအယာင်ေိုင်ရာ ဥေအေသစ်တစ်ရေ်ကို အရး 
ေွဲမေင်းမြင့် ေေက်ေါ ေံ့ေိုးမှုများနှင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များ၏ အနေိုင်မှု ေအမေေအနများ တိုးတက်အကာင်း 
မွန်လာအစမည့် ေအမောင်းေလဲများကို မေုလုေ်နိုင်မည် 
မြစ်ေါသည်။ တိုးတက်လာမှုများက လွှတ်အတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်များေား ၎င်းတို့၏ ေေန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို 
ေက်လက်ေမ်းအောင်ေျင်လာအောင်၊ ေေူးမေု ကျွမ်းကျင် 
မှုများရရှိရန် အလ့လာေည်းေူးလိုစိတ်များ ေက်သန်လာ 
အောင် အစ့အော်အေးနိုင်မည် မြစ်ေါသည်။ 

မြန်ြာလွှတ်တတာ် ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း

 ၂၀၁၉-၂၀၂၂  ၏ ရည်ြှန်းချက် (၃) -

လွှတ်တတာ်ဝန်ထြ်းြျားနှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်တဆာင်ြှု 

ြျား အရည်အတသွးကို မြှင့်တင်မခင်း

၅။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအတွက် သတင်းအချက် 
အလက် ဝန်တဆာင်ြှုြျား တိုးတက်တကာင်းြွန်လာတအာင် 
တဆာင်ရွက်တပးမခင်း၊ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် 
ယုံကကည်ကိုးစားနိုင်အသာ၊ မှန်ကန်တိကျအသာ ေေျက် 
ေလက်များနှင့် သုအတသနေိုင်ရာ ေံ့ေိုးမှုများကို လက် 
လှမ်းမီ ရရှိမည်ေိုေါက လွှတ်အတာ်၏ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိ 
မှု၊ ဥေအေမေုမေင်းနှင့် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများနှင့် ေက်သွယ် 
အောင်ရွက်မှု ေရည်ေအသွးများ တိုးတက်လာမည်မြစ်ေါ 
သည်။ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ICT၊ သုအတသန 
နှင့် အကာ်မတီစာတမ်းတိုများ ေေါေဝင် ကဏ္ဍစုံမှ၊ လွှတ် 
အတာ်ဌာနများေားလုံးမှ ေိုမိုေရည်ေအသွးမေည့်ဝအသာ 
သတင်းေေျက်ေလက်များ လိုေေ်ေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
လုေ်ငန်းများနှင့် စေ်လျဉ်းသည့် ေေျက်ေလက်များကို 
ကကိုတင်မြန့်အဝအေးရန်ေတွက် ေိုမိုအကာင်းမွန်အောင် 
လုေ်အောင်ေားသည့်လုေ်ငန်းစဉ်များ (business paper 
ေေါေဝင်) ကို ေက်လက်အောင်ရွက်သွားသင့်ဖေီး ေိုမိုေား 
အကာင်းလာအောင်လည်း လုေ်အောင်သင့်ေါသည်။ အမးေွန်း 
များနှင့် ေေိုများ၏ စာသားေမေည့်ေစုံကို ေုံနှိေ်မြန့်အဝ 
အေးရန် မမြစ်နိုင်လျှင် အမးေွန်းများနှင့် ေေိုများ၏ 
ေအကကာင်းေရာများကို အြာ်မေအေးမေင်းမြင့် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များကို လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးတွင် အေွး 
အနွးမည့်ေအကကာင်းေရာများေား ေသိအေးနိုင်ေါသည်။

၆။ လွှတ်တတာ်သင်ကကားတရးဗဟိုဌာနြှတစ်ဆင့် ပညာရပ်နယ် 
ပယ်အလိုက် တလ့လာနိုင်တစရန် ကူညီပံ့ပိုးြှုတပးမခင်းနှင့် 
ြိြိြာသာတလ့လာသင်ယူနိုင်တအာင် စီစဉ်တဆာင်ရွက်တပး 
မခင်း၊ လွှတ်အတာ်သင်ကကားအရးဗဟိုဌာနသည် လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များေတွက် ၎င်းတို့ောသာ အလ့လာသင်ယူ 
နိုင်မှု ေိုမိုရရှိအောင် အောင်ရွက်အေးသင့်ဖေီး စာကကည့်တိုက် 
များနှင့် ေူးအေါင်း၍ မိမိောသာ အလ့လာသင်ယူရန် လိုေေ် 
အသာ ေအောက်ေကူေစ္စည်းများကုိ ေံ့ေိုးအေးသင့်ေါသည်။ 
လွှတ်အတာ်သင်ကကားအရးဗဟိုဌာနနှင့် ြွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ြက် 
များကကား အေါင်းစေ်ညှိနှိုင်းမှုများ ေိုမို ေားအကာင်းလာေါ 
က လွှတ်အတာ်ေစည်းေအဝးနှင့် အကာ်မတီ၌ လွှတ်အတာ် 
ကိယုစ်ားလယှမ်ျား  ကိယုတ်ယွအ်မြရငှ်းအနသည့ ်ကစိ္စရေမ်ျား၊ 
ေအကကာင်းေရာများေတွက် ေါဝင်ေတ်သက်သူ ေမျ ိုးမျ ိုး 
(ေစိုးရ၊ ေရေ်ေက်လူမှုေြွဲ့ေစည်းနှင့် နိုင်ငံတကာ 
ေသိုင်းေဝိုင်း)မှ လွှတ်အတာ် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ေက် 
သွယ် အောင်ရွက်လာအစရန်လည်း ေားအေးနိုင်ေါသည်။ 
လွှတ်အတာ်စာကကည့်တိုက်သည် မိမိောသာ သင်ယူအလ့လာ 
နိုင်သည့် ေအောက်ေကူေစ္စည်းများကို စုအောင်းအေးနိုင် 
ဖေီး ေိုေအောက်ေကူေစ္စည်းများကို လွှတ်အတာ် intranet 
မှတစ်ေင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေံ ေသိအေး 
အကကာ်မငာ၍ မြန့်အဝအေးနိုင်ေါသည်။ 

မြန်ြာလွှတ်တတာ် ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း 

၂၀၁၉-၂၀၂၂  ၏ ရည်ြှန်းချက် (၄) -

ဆက်သွယ်တရး၊ နည်းပညာနှင့် 

ပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်ြှုြျားကို   မြှင့်တင်မခင်း

၇။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ အခန်းကဏ္ဍြျားနှင့် လုပ် 
ငန်းတာဝန်ြျားအတကကာင်း ပညာတပးရန်အတွက် လွှတ် 
တတာ်၏ လူထုနှင့် ထိတတွ့ဆက်သွယ်ပညာတပးြှုြျား ပိုြို 
အားတကာင်းတအာင် တဆာင်ရွက်မခင်း၊ မည်သည့်နိုင်ငံမှ 
ေီမိုကအရစီကူးအမောင်းမှုတွင်မေို ေါဝင်ေတ်သက်သူများ၊ 
အောက်ေံေားအေးသူများနှင့် မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများကို ဦး 
တည်၍ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုေ်ငန်းများကို 
ေသိေညာအေးမေင်းသည် လွှတ်အတာ်ေြွဲ့ေစည်းေအေါ် 
ေများ၏ လက်ေံယုံကကည်မှု တိုးေွားလာအစရန် ေအောက် 
ေကူမေုနိုင်ေါသည်။ ေိုေတွက် လူေုနှင့် ေိအတွ့ေက် 
သွယ်ေညာအေးမှုများတွင် လွှတ်အတာ်တစ်ရေ်လုံးမှ မဟာ 
ဗျူဟာကျ ေျဉ်းကေ်အောင်ရွက်မှုလိုေေ်ဖေီး လွှတ်အတာ်နှင့် 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေေန်းကဏ္ဍများနှင့် လုေ် 
ငန်းတာဝန်များေအကကာင်းကို မေည်သူများ သိရှိမှုမမင့်မား 
လာအစရန် မေည်သူ့ေက်ေံအရး/ လွှတ်အတာ်ေညာအေး 
ဝန်အောင်မှုများကို တိုးမမှင့်မေုလုေ်သွားရန် လိုေေ်ေါသည်။ 
ေေိုေါေညာအေးမှုများတွင် လူငယ်များေတွက် ေသက် 
ေရွယ်နှင့် သင့်အလျာ်သည့် လွှတ်အတာ်စနစ်ေအကကာင်း 
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သတင်းေေျက်ေလက်များကို အေတ်နှင့်ေညီ မေုစုေား 
အသာ မေည်သူ့နီတိသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများေဲ ေည့်သွင်းသင် 
ကကားအေးနိုင်ေါသည်။ 

၈။ ဒီြိုကတရစီစနစ်တစ်ခု၏ အာဏာခွဲတဝကျင့်သုံးမခင်းကို 
နက်နက်နဲနဲ နားလည်သိရှိလာတအာင် တဆာင်ရွက်မခင်း၊ 
နိုင်ငံအရးစနစ်တစ်ေု၏ မဏ္ဍိုင်ေသီးသီးကကား ေမေုသအော 
အောင်အသာ ေူးအေါင်းအောင်ရွက်မှုသည် တာဝန်ေံမှုရှိအစ 
အရးနှင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုေ်ငန်းတာဝန် 
ေမ်းအောင်မှုများ ေိအရာက် ေားအကာင်းအစအရးေတွက် 
ေဓိကကျအသာ နည်းလမ်းတစ်ေု မြစ်ေါသည်။ ေိုေတွက် 
မေုလုေ်နိုင်သည့် ေအမောင်းေလဲေေျ ို ့တွင် အကာ်မတီများ 
မှ ေစိုးရ၊ ေါဝင်ေတ်သက်သူများနှင့် ေက်သွယ်အေွးအနွး 
မှုများ ေုံမှန်လုေ်ရိုးလုေ်စဉ်များေမြစ် ေိုမိုမေုလုေ်နိုင်အစအရး 

ေတွက် အကာ်မတီများ၏ ကျင့်သုံးအောင်ရွက်မှု ေအလ့ 
ေေများကို ေိုမိုေိအရာက်မှု ရှိလာအောင် မေုမေင်အမောင်း 
လဲမေင်းနှင့် လွှတ်အတာ်ေညာအေး ဝန်အောင်မှုများကို ေား 
အကာင်းအောင်မေုလုေ်မေင်းတို့ ေါဝင်မည် မြစ်ေါသည်။ ေို 
ေအမောင်းေလမဲျားကိ ုလေုအ်ောငမ်ေင်းမြင့ ်ေစိုးရနငှ့ေ်ကျ ိုး 
သက်ေိုင်သူများ၊ ေါဝင်ေတ်သက်သူများသည် လွှတ်အတာ် 
ေစည်းေအဝးနှင့်အသာ်လည်းအကာင်း၊ အကာ်မတီများနှင့် 
အသာ်လည်းအကာင်း ေိုမိုေိအရာက်စွာ ေက်သွယ်ညှိနှိုင်း 
အောင်ရွက်နိုင်အစမည်မြစ်ဖေီး ေီမိုကအရစီေုေ်ေျုေ်အရးစနစ် 
တစ်ေုေတွင်း ေနိုင်ရေါတီနှင့် ေတိုက်ေေံေါတီ နှစ်ေုစလုံး 
မှ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိ 
အရးတာဝန်ကို ေမ်းအောင်ရသည့် ေေန်းကဏ္ဍေား ေိုမို 
နားလည်သိရှိအစမည်မြစ်ေါသည်။ 

 

တရှ့လုပ်ငန်းစဉ်ြျား မြန်ြာလွှတ်တတာ်ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၂ - ဦးစားတပးလုပ်ငန်းြျား

တရးရာတကာ်ြတီြျား၏ ကျင့်သုံးြှုြျားအား 
တညီတညွတ်တည်းမြစ်တစမခင်း 

၁-၅။ ဘတ်ဂျက်စိစစ်မခင်းနှင့် တစာင့်ကကည့်ထိန်းညှိမခင်း လုပ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် 
လွှတ်တတာ်က ပိုြိုထိတရာက်စွာ တဆာင်ရွက်နိုင်တရးအတွက် စီြံတဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၁-၆။ ဥပတဒကကြ်းြတရးဆွဲြီ တိုင်ပင်တဆွးတနွးမခင်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဥပတဒကကြ်း 
တင်သွင်းတရး တဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဥပတဒမပုဖပီးတနာက် မပန်လည် 
ဆန်းစစ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို ထိတရာက်စွာ တဆာင်ရွက်နိုင်တရးအတွက် 
စီြံတဆာင်ရွက်ရန်၊

၂-၄။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားသည် ြဲဆန္ဒရှင်မပည်သူြျား၏ အခက်အခဲ၊ 
လိုအပ်ချက်၊ လိုလားချက်ြျားကို အချနိ်ြီ သိရှိ တဆာင်ရွက်နိုင်တရးအတွက် 
တကာင်းြွန်သည့် အစီအြံြျားထားရှိ တဆာင်ရွက်ရန်၊

လွှတ်တတာ်၏ လုပ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် လုပ်ငန်း 
လည်ပတ်ြှုြျားအတွက် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စား 
လှယ်ြျားက အကကံဉာဏ်ြျား တပးအပ်နိုင်ြည့် 
အစီအြံြျား ထားရှိတဆာင်ရွက်မခင်း၊

၁-၂။ လွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးတဆာင်ရွက်တနြှုြျားနှင့် ဥပတဒမပုတရး လုပ်ငန်း 
စဉ်ြျားကို ထိတရာက်အားတကာင်းလာတစရန် မပန်လည်သုံးသပ်ဖပီး ပိုြို 
တကာင်းြွန်တသာ ဥပတဒ၊ နည်းဥပတဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့် ပံ့ပိုးြှုြျား 
ချြှတ်ကျင့်သုံးတရး စီြံတဆာင်ရွက်ရန်၊

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအတွက် 
အသုံးဝင်ြည့် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ြွံ့ဖြိုးြှု 
အစီအစဉ်ြျားကို တရွးချယ်ကာ လွှတ်တတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်ြျား အဆင်တမပြည့် 
အချနိ်ြျားတွင် လိုအပ်သလို မပင်ဆင်ညှိနှိုင်း 
တဆာင်ရွက်တပးမခင်း

၂-၂။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ ြူလတာဝန်ြျားကို ပိုြို ထိတရာက်ြှု 
ရှိတစရန်နှင့် မပည်သူြျားကို ဦးတဆာင်ြှုတပးနိုင်ရန်အတွက် အတထာက်အကူ 
တပးမခင်းကို တိုးမြှင့်တဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၂-၅။ ဥပတဒမပုမခင်း၊ တစာင့်ကကည့်ထိန်းညှိမခင်း၊ ကိုယ်စားမပုမခင်းြျားနှင့် ပတ်သက် 
ဖပီး နိုင်ငံတကာလွှတ်တတာ်ြျားြှ အတကာင်းဆုံး အတလ့အကျင့်ြျားကို ပိုြို 
တလ့လာနိုင်တရးအတွက် စီြံတဆာင်ရွက်ရန်၊

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ တနထိုင်ြှု 
အတမခအတနြျား တိုးတက်တကာင်းြွန် 
လာတစရန် တဆာင်ရွက်တပးမခင်း 

၂-၉။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ြျားကို ထိတရာက်စွာ တဆာင်ရွက်နိုင်တရး 
အတွက် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် အတဆာင်အတယာင်ဆိုင်ရာဥပတဒကို 
တရးဆွဲမပဋ္ဌာန်းနိုင်တရး တဆာင်ရွက်ရန်၊

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအတွက် 
သတင်းအအချက်အလက် ဝန်တဆာင်ြှုြျား 
တိုးတက်တကာင်းြွန်လာတအာင် 
တဆာင်ရွက်တပးမခင်း၊ 

၃-၇။ လွှတ်တတာ်ဝန်ထြ်းြျား၏ သုတတသနဝန်တဆာင်ြှုနှင့် သတင်းအချက်အလက် 
စီြံခန့်ခွဲြှု နည်းပညာအရည်အတသွး မြှင့်တင်တရးအစီအစဉ်ြျား စီစဉ် 
တဆာင်ရွက်သွားရန်၊
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တရှ့လုပ်ငန်းစဉ်ြျား မြန်ြာလွှတ်တတာ်ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၂ - ဦးစားတပးလုပ်ငန်းြျား

ပညာရပ်နယ်ပယ်အလိုက် တလ့လာနိုင်တစရန် 
ကူညီပံ့ပိုးြှုတပးမခင်းနှင့် ြိြိဘာသာ တလ့လာ 
သင်ယူနိုင်တအာင် စီစဉ်တဆာင်ရွက်တပးမခင်း၊ 

၃-၆။ လွှတ်တတာ်ဝန်ထြ်းြျား၏ စွြ်းတဆာင်ရည်မြှင့်တင်တပးရန် ပညာရပ်နယ်ပယ် 
အလိုက် မပည်တွင်းမပည်ပ ပညာရှင်ြျား၊ အြွဲ့အစည်းြျားမြင့် အရည်အတသွး 
မြှင့်တင်သည့် အစီအစဉ်ြျားကို ထိတရာက်စွာစီြံတဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၄-၈။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် ဝန်ထြ်းြျား၏ စွြ်းတဆာင်ရည် 
မြှင့်တင်တပးရာတွင် လွှတ်တတာ်သင်ကကားတရး ဗဟိုဌာနက ထိတရာက်စွာ 
တဆာင်ရွက်နိုင်တရးအတွက် လွှတ်တတာ်သင်ကကားတရးဗဟိုဌာန 
ြွံ့ဖြိုးတရးဗျူဟာတစ်ရပ် တရးဆွဲအတကာင်အထည်တြာ်ရန် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ အခန်း 
ကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ြျားကို အြျားမပည်သူ 
သိရှိတစရန် လွှတ်တတာ်ြှ လူထုနှင့် 
ထိတတွ့ဆက်သွယ်ပညာတပးြှုြျား ပိုြို 
အားတကာင်းတအာင် တဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

၄-၁။ လွှတ်တတာ်နှင့် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်း 
တာဝန်ြျားကို မပည်သူြျား ပိုြိုသိရှိလာတစတရးအတွက် လွှတ်တတာ် သတင်း 
အချက်အလက်ြျားကို ကျယ်မပန့်စွာ မြန့်တဝနိုင်တရးနှင့် မပည်သူ့အသံကို 
ပိုြိုနားတထာင်နိုင်တစရန် မပည်သူ့ဆက်ဆံတရး လုပ်ငန်းြျားကို တိုးချဲ့ 
တဆာင်ရွက်ရန်၊

ဒီြိုကတရစီစနစ်တစ်ခု၏ အာဏာခွဲတဝကျင့်သုံး 
မခင်းကို နက်နက်နဲနဲ နားလည်သိရှိတအာင် 
တဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

၄-၇။ လွှတ်တတာ်အချင်းချင်းတသာ်လည်းတကာင်း၊ လွှတ်တတာ် မပင်ပအြွဲ့အစည်း 
ြျားနှင့်တသာ်လည်းတကာင်း၊ အမခားပါဝင် ပတ်သက်သူြျားနှင့် တသာ် 
လည်းတကာင်း ကျယ်မပန့်စွာ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ြှုြျား ပါဝင်သည့် 
လွှတ်တတာ်ဆက်သွယ်တရးစနစ် ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖပီး တရရှည်တည်တံ့တစတရး 
အတွက် ဆက်သွယ်တရး ဗျူဟာတစ်ရပ်ကို တရးဆွဲအတကာင်အထည်တြာ်ရန်၊
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ကျြ်းကိုးစာရင်း 

Hluttaw Brochure Working Group. (2017) The Republic of the Union of Myanmar Hluttaw Brochure. (မမန်မာ့လွှတ်အတာ်၊ 
Hanns Seidel Foundation နှင့် German Bundestag and Bundesrat တို့မှ ေံ့ေိုးကူညီေါသည်)။ 

Hubli, S. (၂၀၁၀) ေီမိုကအရစီလွှတ်အတာ်များေတွက် ေန်းစစ်အလ့လာမှု မူအောင် - အလ့လာေန်းစစ်မှုများအသာ ေအကကာင်းေရာများ 
(Assessment Framework for Democratic Parliaments: Common Themes) ၊ ေီမိုကအရစီလွှတ်အတာ်များေတွက် စံေမှတ်များ 
သတ်မှတ်မေင်းနှင့် မိမိြာသာ ေန်းစစ်မေင်းေိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ညီလာေံ (the International Conference on Benchmarking and 
Self-Assessment for Democratic Parliaments) တွင် ြတ်ကကားအသာ စာတမ်း၊ ေဲရစ်၊  

Hubli, S. (၂၀၀၉) ေီမိုကအရစီလွှတ်အတာ်များေတွင် စံေျနိ်စံနှုန်းများနှင့် စံေမှတ်များ (Standards and Benchmarks for 
Democratic Parliaments) ၊ ေက်ေရာတွင် ကျင်းေအသာ ေိအရာက်သည့် အရွးအကာက်ေွဲေိုင်ရာ ေကူေညီများ ေူးတွဲေစည်းေအဝး 
(Joint Meeting on Effective Electoral Assistance)၊ National Democratic Institute တွင် တင်မေအေွးအနွးေျက်၊ ေက္ကရာ၊

IPU (၂၀၁၈) ကမ္ဘာ့ ေီလက်ေအရာနစ်လွှတ်အတာ်ေစီရင်ေံစာ၊ ၂၀၁၈ (World e-Parliament Report 2018) https://www.ipu.
org/resources/publications/reports/2018-1/world-e-parliament-report-2018 တွင် ရရှိနိုင်ေါသည်။

IPU နှင့် UNDP (၂၀၁၇)၊ ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ လွှတ်အတာ်ေစီရင်ေံစာ - လွှတ်အတာ်မှ အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိမေင်း - လွှတ်အတာ် ၏ 
ေစိုးရကို တာဝန်ေံမှုရှိအောင် အောင်ရွက်နိုင်သည့် ေေွင့်ောဏာ၊ (Global Parliamentary Report 2017 - Parliamentary 
oversight: Parliament’s power to hold government to account)၊ မေင်သစ် - https://www.ipu.org/resources/
publications/reports/2017-10/global-parliamentary-report-2017-parliamentary-oversight-parliaments-power-
hold-government-account တွင် ရရှိနိုင်ေါသည်။

IPU နှင့် UNDP (၂၀၁၂)၊ ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ လွှတ်အတာ်ေစီရင်ေံစာ - အမောင်းလဲလာအသာ လွှတ်အတာ်၏ ကိုယ်စားမေုမှု သောဝ 
(Global Parliamentary Report: The Changing Nature of Parliamentary Representation)၊ ေိန်းမတ်၊  http://archive.ipu.
org/pdf/publications/gpr2012-full-e.pdf တွင် ရရှိနိုင်ေါသည်။

Yamamoto, H. (၂၀၀၇) လွှတ်အတာ်အစာင့်ကကည့်ေိန်းညှိအရးေတွက် နည်းလမ်းေအောက်ေကူများ - နိုင်ငံေေင့် လွှတ်အတာ် ၈၈ 
ေုေား နှိုင်းယှဉ်အလ့လာေျက် (Tools for parliamentary oversight: A comparative study of 88 national parliaments)၊ 
ေွစ်ဇာလန်၊ archive.ipu.org/PDF/publications/oversight08-e.pdf တွင် ရရှိနိုင်ေါသည်။

https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/library/democratic_governance/survery-of-myanmar-
members-of-parliament--reflections-from-the-f.html
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တနာက်ဆက်တွဲ (၁)

ပါတီြျား မပည်သူ့လွှတ်တတာ် အြျ ိုးသားလွှတ်တတာ်

အြျ ိုးသားဒီြိုကတရစီအြွဲ့ချုပ် (NLD) 253 134

မပည်တထာင်စုကကံ့ခိုင်တရးနှင့်ြွံ့ဖြိုးတရးပါတီ (USDP) 29 12

တပ်ြတတာ်သားကိုယ်စားလှယ် 110 56

ရှြ်းတိုင်းရင်းသားြျား ဒီြိုကတရစီအြွဲ့ချုပ် (SNDP) 14 3

ရခိုင်အြျ ိုးသားပါတီ (ANP) 13 10

ပအိုဝ်းအြျ ိုးသားအြွဲ့ချုပ် (PNO) 3 1

တတအာင်း (ပတလာင်) အြျ ိုးသားပါတီ (TNP) 3 2

လီဆူအြျ ိုးသားြွံ့ဖြိုးတိုးတက်တရးပါတီ 2 0

ဇိုြီးဒီြိုကတရစီအြွဲ့ချုပ် 2 2

ကချင်မပည်နယ်ဒီြိုကတရစီပါတီ 1 0

ကိုးကန့်ဒီြိုကတရစီနှင့်ညီညွတ်တရးပါတီ 1 0

“ဝ” ဒီြိုကရက်တစ်ပါတီ 1 0

အြျ ိုးသားညီညွတ်တသာဒီြိုကရက်တစ်ပါတီ 1 0

ြွန်အြျ ိုးသားပါတီ 0 1

တစ်သီးပုဂ္ဂလ 1 2

လစ်လပ် 6 0

စုစုတပါင်း 440 224

မြန်ြာလွှတ်တတာ်၏ အြျ ိုးသြီးကိုယ်စားလှယ်ြျား 

ေမျ ိုးသမီးကိုယ်စားလှယ် ရာေိုင်နှုန်းသည် ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်သက်တမ်းတွင် ၄.၃% မြစ်ဖေီး ေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ် 
သက်တမ်းတွင် ၁၁.၁၁% သို့ တိုးတက်လာေါသည်။ လက်ရှိေုတိယေကကိမ်လွှတ်အတာ်သက်တမ်းတွင် ေမျ ိုးသမီးကိုယ်စားလှယ် 
ဦးအရ (၇၅) ဦးရှိေါသည်။ မေည်သူ့လွှတ်အတာ်တွင် (၄၈) ဦးနှင့် ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်တွင် (၂၇) ဦးမြစ်ေါသည်။ IPU ၏ လွှတ်အတာ်တွင် 
ေမျ ိုးသမီးေါဝင်မှု ေေင့်သတ်မှတ်ေျက်တွင် မမန်မာနိုင်ငံသည် ေေင့် (၁၆၀) မြစ်ေါသည်။ 

ဒုတိယအကကိြ်လွှတ်တတာ်တွင် ပါတီြျားအလိုက် ကိုယ်စားလှယ်ြျားပါဝင်ြှု 
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ဒုတိယအကကိြ်လွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ြျား

၂၀၀၈ ေုနှစ် ြွဲ့စည်းေုံေအမေေံဥေအေေရ မေည်အောင်စု 
ေေင့်နှင့် တိုင်းအေသကကီး/မေည်နယ်ေေင့် နှစ်ေင့်စလုံးတွင် 
လွှတ်အတာ်များကို ြွဲ့စည်းတည်အောင်ေဲ့ဖေီး ေိုလွှတ်အတာ် 
များ၏ ေေမေကကိမ်လွှတ်အတာ်သက်တမ်းသည် ၂၀၁၁ ေုနှစ် 
တွင် စတင်ေဲ့ေါသည်။ မေည်အောင်စုေေင့်တွင် လွှတ်အတာ် 
သုံးရေ် ရှိေါသည်။ မေည်သူ့လွှတ်အတာ်တွင် ကိုယ်စားလှယ် ၄၄၀ 
ဦး ရှိဖေီး ကိုယ်စားလှယ် ၃၃၀ ဦးမှာ ဖမို့နယ်များမှ အရွးအကာက်
တင်အမမှာက်မေင်းမြစ်ဖေီး ၁၁၀ ဦးမှာ ကာကွယ်အရးဦးစီးေျုေ်မှ 
ေန့်ေေ်အသာ တေ်မအတာ်သားကိုယ်စားလှယ်များ မြစ်ေါသည်။ 
ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်တွင် မေည်နယ်နှင့် တိုင်းအေသကကီး ၁၄ 
ေု မှ ၁၂ ဦးစီေညီေမျှ ေသီးသီးအရွးအကာက်တင်အမမှာက်အေး 
လိုက်သည့် ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးနှင့် ကာကွယ်အရးဦးစီးေျုေ်မှ 
ေန့်ေေ်သည့် တေ်မအတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ၅၆ ဦး ရှိေါသည်။14  
မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ်ကိုမူ ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ်နှင့် မေည် 
သူ့လွှတ်အတာ် နှစ်ရေ်စလုံးမှ ကိုယ်စားလှယ် ၆၆၄ ဦး စလုံး နှင့် 
ေါဝင်ြွဲ့စည်းေားေါသည်။  

လွှတ်အတာ်၏သက်တမ်းသည် မေည်သူ့လွှတ်အတာ်၏ ေေမ 
ေကကိမ် ေုံမှန်ေစည်းေအဝး စတင်ေျနိ်မှ ငါးနှစ်တာကာလ 
ကကာမမင့်ေါသည်။ ၂၀၁၅ ေုနှစ် နိုဝင်ောလတွင် ကျင်းေေဲ့အသာ 
ေါတီစုံ ေအေွအေွအရွးအကာက်ေွဲများေဖေီး ၂၀၁၆ ေုနှစ် 
အြအြါ်ဝါရီလတွင် ေစိုးရေအမောင်းေလဲ မြစ်ေဲ့ဖေီး မေည်အောင် 
စုနှင့် တိုင်းအေသကကီး/မေည်နယ် ေေင့်များရှိ လွှတ်အတာ် 
များသည်လည်း ေအမောင်းေလဲ မြစ်ေဲ့ေါသည်။ ဤသို့ လွှတ် 
အတာ်တစ်ရေ်မှ ေမေားလွှတ်အတာ်တစ်ရေ်သို့ ကူးအမောင်းမေင်း 
သည် ၅၆ နှစ်တာကာလေတွင်း ေေမေုံးေကကိမ် မြစ်အေါ်မေင်း 
မြစ်ေါသည်။ မေည်အောင်စု ေေင့်နှင့် တိုင်းအေသကကီး/မေည် 
နယ်ေေင့် နှစ်ေင့်စလုံးတွင် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ် များ၏ 
၉၀% ေန့်သည် ေသစ်အရွးအကာက် တင်အမမှာက်ေံရသူများ 
မြစ်ေါသည်။ 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် နိုင်ငံအတာ်နှင့် မေည်သူ 
များ၏ ေကျ ိုးစီးေွားနှင့် သက်ေိုင်အသာကိစ္စရေ်များ၊ ေစိုးရ 
ေြွဲ့ေစည်းများနှင့် သက်ေိုင်အသာ ကိစ္စရေ်များ သို့မဟုတ် 
လွှတ်အတာ်ဥက္ကဋ္ဌမှ ေွင့်မေုအသာ ေမေားကိစ္စများကို လွှတ်အတာ် 

ေစည်းေအဝးတွင် ေေိုတင်သွင်းနိုင်ေါသည်။ လွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေစိုးရ၏ လုေ်အောင်ေျက်များ၊ 
မဲေန္ဒရှင်မေည်သူများ၏ လိုေေ်ေျက်များကို ကိုင်တွယ်အမြရှင်း 
သည့် ကိစ္စများနှင့်စေ်လျဉ်း၍ အမးေွန်းများ အမးမမန်းနိုင်ေါသည်။ 
လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဝန်ကကီးဌာနများမှ တာဝန် 
ရှိသူများ ကိုယ်တိုင်လာအရာက်၍ နှုတ်မြင့် အမြကကားအေးရ 
သည့် ကကယ်ေွင့်မေအမးေွန်းများကို အမးမမန်းနိုင်သလို ဝန်ကကီး 
ဌာနများမှ စာမြင့် အရးသားအမြကကားနိုင်သည့် ကကယ်ေွင့်မမေ 
အမးေွန်းများကိုလည်း အမးမမန်းနိုင်ေါသည်။  

ဥေအေကကမ်းများကို မေည်သူ့လွှတ်အတာ်သို့မြစ်အစ၊ ေမျ ိုးသား 
လွှတ်အတာ်သို့မြစ်အစ ဦးစွာတင်သွင်းေါသည်။ ေိုလွှတ်အတာ် 
နှစ်ရေ်ကကား သအောကွဲလွဲမှုရှိအသာ ဥေအေကကမ်းကို မေည် 
အောင်စုလွှတအ်တာ်သို ့ေကလ်က်တငသ်ငွ်း၍ သုံးသေအ်ေွးအနွး 
ေတည်မေုေါသည်။ မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ်သည် မေည် 
အောင်စု ေစိုးရမှ တင်သွင်းအသာ မေည်အောင်စု ေတ်ဂျက်ကို 
စိစစ်၍ ေိုေတ်ဂျက်ကို လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေများစု၏ 
သအောတူညီမှုမြင့် ေတည်မေုမေင်း၊ ေယ်ေျမေင်း သို့မဟုတ် 
အလျှာ့ေျမေင်း တို့ကို မေုလုေ်ေါသည်။ 

မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ်တွင် ေူးအေါင်းအကာ်မတီသုံးရေ် ရှိေါ 
သည်။ ဥေအေကကမ်းေူးအေါင်းအကာ်မတီ၊ မေည်အောင်စုလွှတ်အတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်အရးအကာ်မတီနှင့် မေည်သူ့အငွစာရင်း 
ေူးအေါင်းအကာ်မတီတို့ မြစ်ေါသည်။ မေည်သူ့လွှတ်အတာ်နှင့် 
ေမျ ိုးသားလွှတ်အတာ် နှစ်ရေ်စလုံးတွင် ြွဲ့စည်းေုံ ေအမေေံ 
ဥေအေေရ ြွဲ့စည်းေားအသာ ‘ေဖမဲတမ်းအကာ်မတီ’ အလးေု 
(ဥေအေကကမ်းအကာ်မတီ၊ မေည်သူ့အငွစာရင်းအကာ်မတီ၊ လွှတ် 
အတာ်ေေွင့်ေအရး အကာ်မတီနှင့် ေစိုးရ၏ ောမေံေျက်များ၊ 
ကတိများနှင့် တာဝန်ေံေျက်များ စိစစ်အရးအကာ်မတီ) ရှိေါ 
သည်။ ေို့မေင် ဥေအေမေုအရး၊ ေုေ်ေျုေ်အရး၊ တိုင်းရင်းသားအရးရာ 
ကိစ္စများ၊ စီးေွားအရး၊ ေဏ္ဍာအရး၊ လူမှုအရးကိစ္စများ၊ နိုင်ငံမေား 
အရးနှင့် ေမေားကိစ္စများေတွက် အရးရာအကာ်မတီများကို ေေျနိ် 
ကာလသတ်မှတ်၍ ြွဲ့စည်းနိုင်ေါသည် (လွှတ်အတာ်နှစ်ရေ်စလုံး 
တွင် ေဓိကမူဝါေ နယ်ေယ်များေတွက် ြွဲ့စည်းေားအသာ အရး 
ရာအကာ်မတီများ ရှိေါသည်)။ 

14 တေ်မအတာ်သားကိုယ်စားလှယ်များကို ကာကွယ်အရးဦးစီးေျုေ်က သက်ေိုင်ရာ ဥေအေများနှင့်ေညီ ေန့်ေေ်ေါသည်။
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