
လူမႈလူ႔အဖဲြ႔အစည္းနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ျပည္သူ႔ေရးရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား Civil Society တုိးတက္ျဖစ္ထြန္း 

လာျခင္းသည္ ကမာၻတဝွမ္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ေျပာင္းလမဲႈ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္ 

ျဖစ္လာေပသည္။ 

 

လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း သဘာပတ္ဝန္းက်င္၊ ရုပ္ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနွင့္အတူ 

လူတဦးခ်င္းစီအရေသာ္၎၊ လူအုပ္စုအဖဲြ႔အစည္းအရေသာ္၎ တုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကုိ အလုိရွိလာၾကသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရိွေသာ စဥ္းစားေတြးေတာမႈ လုိအပ္လာေပသည္၊ သုိ႔မွသာ ဖံြ႔ၿဖိဳး 

တုိးတက္မႈ ရွာေဖြရာတြင္၎၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးတြင္၎ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 

၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္နွစ္မ်ားက အာရွအေရွ႕ပုိင္းနိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရး တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားက အဆုိပါနုိင္ငံမ်ားရွိ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစခ့ဲသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ဝင္ေငြ တုိးတက္လာေစခ့ဲသည္၊ 

လူေနမႈ အဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားလာေစခ့ဲသည္။ ျပည္သူမ်ား၏အျမင္ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကုိ ရႈျမင္ 

သုံးသပ္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္ ေျပာင္းလလဲာေစခဲ့သည္။  

 

၁၉၉၇ ခုနွစ္ အာရွ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းသည္ လူမႈေရးနွင့္ နုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

တခ်ဳိ႕ ျဖစ္ထြန္းလာခ့ဲသည္။ ေျပာင္းလလဲာေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားနွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခအေနတို႔အၾကား အံဝင္ခြင္က်မႈ မရွိ။ လုိက္ဖက္မညီ ျဖစ္လာေသာအေျခအေနက အာရွ ေငြေၾကး 

အက်ပ္အတည္းကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစခ့ဲသည္၊ 

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ Asian Value အာရွတန္ဖိုး။ Asia Miracle အာရွအ့ံမခန္း ဆိုသည့္အေၾကာင္းအရပ္မ်ား အတြက္ 

ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္၊ အာဏာကုိ စုစည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ တိုးတက္လာေသာ 

လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားနွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္ေတာ့ေပ။ Nepotism ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ေကာင္းစားေရးဝါဒ။ 

Cronyism မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ေစာင္မၾကည့္ရႈေရး ဝါဒ၊ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ၊ ဝင္ေငြမညီမွ်မႈ မ်ားျပား 

ေနျခင္းတို႔ကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ မရွိခ့ဲျခင္းတို႔က အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္၊  

 

အာရွေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ အာရွနုိင္ငံမ်ားအၾကား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 

လာခ့ဲသည္။ 

 

၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ပင္လယ္ပုိင္းေနရာမ်ားတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုံမ်ား ထူေထာင္ကာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မီတုိးတက္မႈကုိ ရွာေဖြရာတြင္ ဘက္စုံဟန္ခ်က္ညီ 

စနစ္ကို ဗဟုိျပဳခ့ဲသည္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၏ ၾသဇာအရွိန္အဝါ က်ယ္ျပန္႔လာမႈႏွင့္တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အစုိးရ၏ 

ၾသဇာအရွိန္သည္ ျပည္သူမ်ား၏လူမႈနယ္ပယ္ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ေလ်ာ့က်လာခ့ဲသည္။ ျပည္သူလူထုအတြင္း 

လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုမႈအသံ ျမင့္မားလာခ့ဲသည္။ ဤသည္ကုိ တရုတ္ 

ပညာရွင္တဦးက လူထုအသံမ်ား က်ယ္ေလာင္လာေနသည္။ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈအတြက္ လူထုေတာင္းဆုိသံမ်ား 

က်ယ္ေလာင္လာေနသည္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခ့ဲသည္။ ဤသည္က အာဏာကုိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

စနစ္အတြင္း ေျပာင္းလလဲာမႈ အေျခအေနတရပ္ ျဖစ္သည္၊ 

 

ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သည့္ အိႏၵိယနုိင္ငံတြင္ နုိင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမႈ၌ 

အားနည္းသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ထိေရာက္မႈ အားနည္းၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ 

အားျဖည့္နုိင္ျခင္းမရွိေပ။   



ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

 

စီးပြားေရးေလာကတြင္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ Global Market ကမာၻ႔ေဈးကြက္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ၿပီး 

နုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အရွိန္အဝါလည္း က်ယ္ျပန္႔လာခ့ဲသည္။ ကမာၻ႔ေဈးကြက္က နုိင္ငံမ်ား၏ 

ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ ကမာၻ႔ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္း ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈအပါအဝင္ စာရင္းလႊဲေျပာင္းမႈတုိ႔အၾကား 

အံမဝင္ခြင္မက်ျဖစ္လာၿပီး ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းကုိ ျဖစ္လာေစသည္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစခ့ဲသည္၊ 

 

အာရွေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထုိင္း၊ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔ အဆုိးဝါးဆုံးခံခ့ဲရေပသည္။ ဤသို႔ေသာ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားက ထုိနုိင္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ျဖစ္လာေစခ့ဲသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ 

လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း အစုိးရ၏ ပါဝင္စြက္ဖက္ လႊမ္းမုိးမႈကုိ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲျခင္းသည္ နုိင္ငံတြင္း 

တည္ရွိေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ယႏၱယားသည္ ေျပာင္းလဲေနေသာစီးပြားေရး၊ ေစ်းကြက္၊ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း 

တုိ႔နွင့္ အံဝင္ခြင္က်မႈ မရွိေတာ့ ဆုိသည့္အခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနသည္၊ ထုိမွ်မက လူထုကလည္း ေကာင္းမြန္ ျပည့္စုံမႈ 

မရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥအေပၚ အာရုံထားေစာင့္ၾကည့္လႈပ္ရွားလာၾကသည္၊ ဤသည္မွာ အျခားမဟုတ္ေပ။ 

အုပ္ခု်ပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လူအမ်ား အလြယ္တကူသိျမင္နားလည္လြယ္မႈ transparency/ အစုိးရ 

အာဏာပုိင္ အဆင့္ဆင့္နွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား. မိမိတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားကုိ တာဝန္ခံမႈ accountability တို႔သည္ 

ျပည္သူမ်ား အဓိက ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္၊ 

 

ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားထတဲြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႔နုိင္သည့္အရာမွာ အစုိးရ 

မ်ားသည္ တရားဥပေဒ၊ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ ရင္းနီွးျမုွပ္နွံမႈမ်ားကို ပုိမုိလြတ္လပ္စြာျပဳလုပ္၍ ကမာၻ႔စံႏႈန္းမ်ားနွင့္အညီ 

ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအထတဲြင္ အရွိန္အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈလုပ္လာသည့္ 

ကိစၥရပ္မွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး rule of law ပင္ျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ နုိင္ငံေရးသမား 

မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ နုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဝင္ေငြနွင့္ အသုံးစရိတ္၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွိႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈ 

အဆင့္ဆင့္ စသည္တုိ႔ကုိ ျပည္သူ႔ေရးရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခ့ဲသည္၊၊ 

 

လူေနမႈဘဝပုံစံ ေျပာင္းလတုိဲးတက္လာျခင္းက နုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း တခုနွင့္တခုအၾကား 

ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား မ်ားျပားလာေစခ့ဲသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး၊ AIDS၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ကူးသန္း 

ေရာင္းဝယ္မႈ၊ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထုိင္မႈ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အစုိးရတဖဲြ႔တည္းက ေျဖရွင္း၍ မရသည့္ 

ကိစၥမ်ား ျဖစ္လာသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္း ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ဤသည္က နုိင္ငံ 

အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေစခ့ဲသည္၊ 

 

ထုိသုိ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတခုကို အေရွ႕အာရွေဒသတြင္း အေျခအေန 

အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ဥပမာျပလုိေပသည္။  တရုတ္လူငယ္အမ်ားအျပားၾကားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း 

အတတ္ပညာရပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ လုပ္ကုိင္လာနုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည့္ အစုိးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္းျပဳသည္ထက္ မိမိ၏တတ္ကြၽမ္းသည့္ အရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္၍၊ ႀကိဳးစားမႈေပၚ မူတည္၍ ဝင္ေငြနွင့္ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ၾသဇာအရွိန္အဝါ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ႏုိင္ေသာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက တရုတ္လူငယ္မ်ားကုိ 

ပုိ၍ ဆဲြေဆာင္လ်က္ရိွသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရုတ္လူငယ္မ်ားသည္ တဦးခ်င္းအရည္အေသြး ထက္ျမက္ေရးအတြက္ 

ႀကိဳးစားလာေနၾကသည္။ 

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းက လူမႈေရးနွင့္ နိုင္ငံေရးတြင္ ၾသဇာတိကၠမ ႀကီးမား 

က်ယ္ျပန္လာသည္ကို တရုတ္တြင္ လက္ေတြ႔ၾကံဳေတြ႔လာေနရသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ 

မ်ားထဲတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ရွိေနၾကသည္၊ 

 



ေတာင္ကိုရီးယားတြင္လည္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ တရုတ္နုိင္ငံ၏အေျခအေနမ်ားနွင့္ ျခားနားခ်က္ 

သိပ္မရွိပဲ အေျပာင္းအလမဲ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစုိးရနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ႀကီးမ်ား (Chaebol) တုိ႔အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔လာေနသည္၊ ထူိအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ စဥ္းစား 

ေတြးေတာပုံနွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ေတာင္ကိုရီးယား လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းတြင္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ လႊမ္းမိုးေနေသာ အင္အားစု ၃ ခု ျဖစ္သည့္ 

နုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဗ်ဴရုိကရက္မ်ားနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတုိ႔နွင့္အတူ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားသည္ ၾသဇာတိကၠမရွိေသာ စတုတၳေျမာက္ အင္အားစုအျဖစ္ ေနရာရလာၿပီျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မကေသး 

ေတာင္ကိုရီးယား ျပည္သူ႔ေရးရာအဖဲြ႔တဖဲြ႔သည္ နုိင္ငံေရးသမားမ်ားထမွဲ၎၊ နိုင္ငံေရးေလာကအတြင္း ဝင္ေရာက္ 

လာေသာသူမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍၎ ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈကုိ တစုိက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ကာ ထုိသူသည္ 

လူထုအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးျပဳနုိင္မည့္သူ ဟုတ္မဟုတ္ဆုိသည္ကုိ လူထုသိေစရန္ ထုတ္ေဖာ္လ်က္ 

ရိွေနသည္။ ျပည္သူ႔အကုိ်းစီးပြားကို အမွန္တကယ္ ထမ္းေဆာင္နုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ေပၚထြက္လာေရး 

အတြက္ ျပည္သူ႔ေရးရာအဖဲြ႔တဖဲြ႔က ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။    

 

ဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္လည္း စက္တင္ဘာလလယ္တြင္ အစုိးရသစ္ေပၚထြက္လာခ့ဲၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယုကိအုိ 

ဟာတုိးယာမ၏ အစုိးရသည္ ေဒသႏာၱ ရအုပ္ခု်ပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပုိမုိေပးသည့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေျပာင္းလဲမႈကုိ က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ နုိင္ငံ၏ မူဝါဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဗ်ဴရုိ 

ကရက္မ်ားက လႊမ္းမိုးထားမႈကုိေလွ်ာ့ခ်၍ နုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အခန္းကုိ ပိုမုိခဲ်႕ထြင္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ေနသည္၊ 

 

ကမာၻ႔လူမႈနယ္ပယ္အတြင္းတြင္၎၊ ေဒသတြင္းတြင္၎ ဤသို႔ေသာေျပာင္းလဲလာမႈအေျခအေနမ်ားက မစၥတာ 

ဟာတုိးယာမ၏ အေရွ႕အာရွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ East Asia Community ကုိ ထူေထာင္ေရးအတြက္ 

ကနဦး ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား စတင္ေစသည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္လာသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ေျပာင္းလလဲာသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုသည္ ၄င္းတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားနွင့္ 

အေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေရးနွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရကုိ အလုံးစုံ တာဝန္ယူေစျခင္းအစား ၄င္းတို႔ကုိယ္တိုင္ 

လုပ္ေဆာင္လာသည့္ အေနအထားသုိ႔ ေျပာင္းလလဲာသည္။ ထုိသို႔လက္ေတြ႔က်က် ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ျပည္သူ႔ 

ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ပါဝင္ လႈပ္ရွားလာသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ နိုင္ငံေရးနည္းအရဆိုလွ်င္ ကိုယ္စားျပဳ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္ Representative Democracy ကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ က်င့္သံုျခင္းမို်း မဟုတ္ေတာ့ပဲ ကုိယ္တိုင္ ပါဝင္ 

လႈပ္ရွားသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ participatory ကုိ လက္ေတြ႔ထည့္သြင္း ေဖာ္ေဆာင္လာေနျခင္းျဖစ္သည္၊  

 

ထုိင္းနိုင္ငံတြင္လည္း ျပည္သူ႔ေရးရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဦးတည္၍ အစုိးရအဖဲြ႔ ဗ်ဴရုိ 

ကရက္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလာၾကသည္။ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္လုိက္ေသာသူ 

မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အစုိးရအဖဲြ႔ျဖစ္သျဖင့္ လူထု၏ သေဘာဆႏၵနွင့္အညီ ျဖစ္မျဖစ္ကို ျပည္သူ႔ေရးရာ 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈၾကသည္။ 

 

ျပင္သစ္ပညာရွင္တဦးက ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိသည္မွာ ေကာင္းမြန္သည့္ အစုိးရထက္ မ်ားစြာေသာ 

အဓိပၸာယ္ရိွသည္ဟု ဆိုသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈက လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား အင္အားေတာင့္တင္းေရးနွင့္ 

အာဏာကို ဗဟုိအစုိးရက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကုိင္ျခင္းထက္ ခြဲေဝျဖန္႔က်က္ေပးေရးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။  

  

ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အင္အားတခု 

ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းနွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 

ျဖစ္သည့္အတြက္ လူထု၏လုိအပ္ခ်က္၊ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ 



သိရွိၾကသည္။ လုိအပ္ခ်က္ကိ ု ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လည္း ႀကိဳးစားၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ မိမိတို႔ကြၽမ္းက်င္ရာ၊ 

စိတ္ပါဝင္စားရာ၊ အားသန္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈနွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတုိ႔က 

၄င္းတို႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးတက္ထိေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ 

ျမန္မာနုိင္ငံ နာေရးကူညီေထာက္ပ့ံမႈအသင္း၊ ဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ား 

ေပးေနသည့္ Japan Association for Refugees (JAR) ကဲ့သုိ႔ေသာ အသင္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတခုကို ေဇာက္ခ် 

လုပ္ကုိင္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတြင္ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိသက့ဲသို႔ အမ်ား၏ယုံၾကည္အားကုိးမႈ၊ ေလးစားမႈကို ရရိွ 

ၾကသည္၊ 

 

ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္မ်ားသည္ လူထုအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာဝန္မ်ားကုိ အဆုိပါျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက မွ်ေဝ ထမ္းေဆာင္သည့္ သေဘာ 

သက္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ အစုိးရသည္ နုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားကုိ ပုိမုိအားစုိက္ လုပ္ေဆာင္ 

နုိင္သည့္ အေျခအေနကိုရရွိေစသည္။ ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အစုိးရမ်ား 

သည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေသာဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။  ျပည္သူ႔ေရးရာ 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ ထိေရာက္ေသာ အင္အားစုမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္၊ 

 

ဤသည္က ေျပာင္းလလဲာသည့္ အယူအဆတခုပင္ ျဖစ္သည္၊ ထုိက့ဲသို႔ ေျပာင္းလဲလာေသာအေျခအေနကုိ 

ဟန္ေဂရီမွ ပညာရွင္တဦးက non-revolutionary political concept ေတာ္လွန္ေရးမဆန္ေသာ နုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ 

ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ထုိက့ဲသို႔ေသာအယူအဆက ဟန္ေဂရီနုိင္ငံအား ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ 

မတူကြဲျပားသည့္ အုပ္စုမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညွိႏိႈင္းေပးႏုိင္ခ့ဲသည္ဟု သုံးသပ္ထားသည္၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ 

ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ျပည္သူလူထုအား အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကုိ အေျချပဳေသာ 

ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာ 

အေထာက္အကူျပဳေပးခ့ဲသည္၊ ထုိက့ဲသို႔ အေထာက္အကူျပဳနုိင္ခဲ့ျခင္းမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း 

ျပည္သူ႔ေရးရာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသည္ အမ်ား၏ယုံၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈကုိ ရထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ 

 

အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအေျချပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ 

ေရးႏွင့္ ထုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အရ ျပည္သူလူထုအတြက္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေပးနုိင္ျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား 

အၾကား ကြာဟေနမႈမ်ားကို ေပါင္းကူးေပးသည့္ေနရာမွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ အစုိးရက 

ျပည္သူလူထုအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ာကုိ ျပည္သူ႔ေရးရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္၊ 

 

ဒီမုိကေရစီ ေတာင့္တင္း ခိုင္မာလာေစေရးအတြက္ဆုိလွ်င္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းရန္ လုိအပ္ 

ေပသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းခုိင္မာလွ်င္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း အက်ဳိး 

အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သလုိ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကုိလည္း ျပန္လွန္ 

စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစု (သုိ႔) အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေသာသူမ်ားအတြက္ 

ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ကုိယ္စားျပဳ လႈပ္ရွားၾကသည္၊ 

 

ယခင္တုန္းကဆုိလွ်င္ စာနယ္ဇင္း၊ မီဒီယာတုိ႔ကုိ အစုိးရ၏လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈေသာ 

သူမ်ား watchdog အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ထုိက့ဲသို႔ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈေသာေနရာသုိ႔ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိလာေနသည္။ ဥပမာ 

အားျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ကိစၥအေၾကာင္းတရပ္ကုိသာ အေလးထား အာရုံစုိက္၍ လႈပ္ရွားလာသည့္  

NGO မ်ား အထူးပင္ မ်ားျပားလာသည္ဟု သိရသည္။ ထုိအထဲတြင္ အထက္၌ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ နုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ 

နုိင္ငံေရးေလာကအတြင္း ဝင္ေရာက္လာေသာသူမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ ထုိသူမ်ားသည္ လူထုအတြက္ 



အမွန္တကယ္အကုိ်းျပုနုိင္မည္သူ ဟုတ္မဟုတ္၊ ယခင္က နာမည္ပ်က္ရွိခ့ဲျခင္း ရိွမရိွ၊ အက်င့္ပ်က္ေဖာက္ျပန္ 

ခဲ့မႈမ်ား ရွိမရွိ ဆုိသည္ကုိ ေလ့လာကာ လူထုသိေစရန္ ထုတ္ေဖာ္ၾကသည္၊ 

 

ပုိမိုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္မွာ ဟန္ေဂရီနိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံး 

အတြင္း NGO မ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မတီမ်ား ထားရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္က ျပည္သူ႔ေရးရာ 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား၊ ဥပေဒျပဳယႏၱယား တို႔တြင္ နီးကပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳေန 

သည္ဆုိသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္၊ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါေသာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြ အတည္ျပဳျခင္း။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္း 

မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိမရွိ ဆိုသည္ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရံုသာမက လိုအပ္ပါက မိမိတုိ႔၏ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ 

ကူညီပ့ံပုိးေပးနုိင္သည့္ အေနအထားပါရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 

 

ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတုိ႔ ကြၽမ္းက်င္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ 

ဝင္ေရာက္ျဖည့္ဆည္းလ်က္ ရိွသည့္အတြက္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလမဲႈႏႈန္း လ်င္ျမန္လ်က္ရွိသည့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ 

လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္စရာအေရးကိစၥမ်ားသည္လည္း တုိးတက္မ်ားျပားလာေနသည္။ ယခင္ 

အတိတ္ကာလက အစုိးရတရပ္အေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ အစုိးရမ်ား 

ထမ္းေဆာင္ရသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ လုံးဝ ျခားနားေနသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသည္လည္း 

မ်ားျပားလာေနသည္။ ထိုသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ၎တုိ႔ကြၽမ္းက်င္မႈအလုိက္ 

ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္လာေနသည့္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား 

ေလ်ာ့က်လာသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္တာဝန္မ်ား ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းသည္ ပုိမုိ 

အဓိက်ေသာ ပုိမုိအေရးပါေသာကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးေပး လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိ 

လာနုိင္သည္ဆုိသည့္ စဥ္းစားေတြးေတာမႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာေစခ့ဲသည္၊  

 

ထုိအယူအဆ သေဘာတရားမ်ားကုိ လက္ခံသည့္ အစုိးရမ်ားရွိသက့ဲသို႔ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္နွင့္ အာဏာမ်ား 

ယုတ္ေလ်ာ့သြားမည္ေလာ ဆိုသည့္ဘက္မွ ေတြးေတာသည့္ အစုိးရမ်ားလည္း ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ 

လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း အားၿပိဳင္လြန္ဆဲြမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနမည္မွာ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ 

အားၿပိဳင္လြန္ဆဲြမႈမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင့္ တိုးတက္ေရးတုိ႔ 

အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။  

 

အနာဂတ္ဆက္ဆံေရး 

မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာသည့္အတြက္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္း 

မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားသည္ တုိးတက္မ်ားျပားလာခ့ဲသည္။ တင္းမာေသာ 

ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိသက့ဲသုိ႔ ေျပျပစ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားလည္း ရိွသည္။ ဤသည္မွာ ေရွာင္လႊဲ၍ မရေသာ 

အေၾကာင္းကိစၥ ျဖစ္လာသည္၊ 

 

ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ အစဥ္အလာ မရွိသည့္နုိင္ငံမ်ားတြင္ အစုိးရသည္ 

တင္းမာစြာ ဆက္ဆံေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ- ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ အစုိးရက မိမိတုိ႔ 

အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ထိပါးလာနုိင္ေျခရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ သံသယထားရွိကာ တင္းမာစြာ ဆက္ဆံေလ့ 

ရွိသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ထုိင္း၊ တရုတ္စသည့္ နုိင္ငံမ်ား၌ 

အစုိးရက လူထု၏ ေန႔စဥ္ လူမႈဘဝတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လႊမ္းမိုးမႈ မ်ားျပားသည့္ အစဥ္အလာ ရွိခ့ဲေသာေၾကာင့္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူမ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္တိုင္ ျပည္သူ႔ေရးရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ 

လူထုအက်ဳိးအတြက္ မိမိတုိ႔ စြမ္းေဆာင္နုိင္သေလာက္ လုပ္မေပးနုိင္သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 



 

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္မူ အန္ဲဂီ်အုိမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ကိစၥမ်ားကုိ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္တိုင္ ထိုအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ 

ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သက္တမ္းတိုးေပးေရးကုိ အခိ်န္ဆဲြျခင္း၊ သြားလာမႈ ခက္ခဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

စသည္မ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ၎တုိ႔လက္ေအာက္ခံအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုၾကားထမွဲ လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္မ်ား တုိးတက္မႈရလာၿပီး လူအမ်ား၏အားေပးမႈ၊ အားကုိးအားထားျပဳမႈမ်ားကုိ အဆုိပါအဖဲြ႔မ်ားက ရရွိလာ 

ေသာအခါ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔နွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေနရာယူရန္၊ 

သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳရေလ့ရွိသည္။ 

 

ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုသည္ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းေသာ အဖဲြ႔မ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ ေငြေၾကး 

အရင္းအျမစ္အတြက္ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဖဲြ႔အစည္း၊ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ အားကုိးရသည္။ ထိုအေျခအေန 

မ်ဳိးေၾကာင့္ အစုိးရႏွင့္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပိုမုိ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံဖို႔ ျဖစ္လာရသည္၊ ထိုပုံစံျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း 

ေၾကာင့္ အစုိးရက ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ဖုိ႔ ျဖစ္လာႏုိင္စရာ ရိွသည္။ တနည္း 

ဆုိရေသာ္ အဆုိပါ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းတခုသည္ အစုိးရလက္ေအာက္ခံ သုိ႔မဟုတ္ ၾသဇာခံအဖဲြ႔အစည္း 

တခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳရန္ 

လုိအပ္ေပသည္၊ 

 

ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း က်ယ္ျပန္႔လာေနသည့္အတြက္ 

အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားျဖင့္ ပ့ံပုိးကူညီႏုိင္ျခင္းျဖင့္ 

ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကုိ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ေပၚထြန္းလာေစသည္၊ 

 

ျခားနားေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားက ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္မွာ 

မွန္ေသာ္လည္း ထုိအရာမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေစရန္ နွစ္ဘက္စလံုးက အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ ျပဳဖုိ႔ 

လုိသည္။ ဤသည္က ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ား အပါအဝင္ အစုိးရကပါ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔ 

အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရမည္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆ လုိအပ္သည္ကုိ 

ေဖာ္ျပေနသည္။ ထုိအယူအဆသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ထြန္းလာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ 

ႀကီးစြာ ျပဳေနသည္၊ 

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုသည္မွာ အခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူမ်ားက ခ်မွတ္က်င့္သံုး 

ျပဌာန္းျခင္းထက္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း၊ နုိင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအၾကား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ 

သတ္မွတ္နိုင္ေပသည္။ အထက္မွေအာက္သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ညႊန္ၾကား လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းထက္ ပူးေပါင္း 

ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သတ္မွတ္နိုင္ေပသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္နုိင္ရန္မွာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သည့္အေျခအေနရွိမွ၊ 

ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းခုိင္မာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္အေျခအေနရွိမွ ျဖစ္ေပမည္။ 

 

လက္ရွိကာလနွင့္ အနာဂတ္ကာလနုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈ Responsibility ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ  

Governance တို႔အတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေစရန္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳရမည္ ျဖစ္သက့ဲသို႔ က်င့္ဝတ္မ်ား Ethics  

ေကာင္းမြန္ရန္လည္း လိုအပ္သည္၊ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွ ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ 

ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အမွန္ပင္ ေျပာင္းလၿဲပီးခ့ဲသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အရုိးစဲြက်န္ရစ္ေနခဲ့ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ ႏုိင္ငံေရး 

အစဥ္အလာကုိ ေက်ာ္လႊားနုိင္ၿပီေလာ ဆုိသည့္ေမးခြန္းသည္ လက္ရွိကာလနွင့္ အနာဂတ္နုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ 

မ်ား ေျဖၾကားရမည့္ အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းတခုျဖစ္သည္၊ 

 

ထုိအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံး လုိအပ္ခ်က္မွာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိဦးတည္သည့္ ထိေရာက္ေသာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ရွာေဖြ 



သတ္မွတ္က်င့္သုံးေရးပင္ ျဖစ္သည္၊ ထုိ႔အျပင္ ေျပာင္းလလဲာေသာအေျခအေနမ်ားနွင့္အညီ ရႈျမင္သုံးသပ္မႈမ်ားက 

ေခတ္နွင့္အညီျဖစ္ရန္လည္း လုိအပ္သည္၊ 

 

ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းခိုင္မာေရးအတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား လုိအပ္သည္ဟု အထက္၌ 

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကလည္း ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း 

ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏အခန္းက႑မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ အစုိးရ၏ေပၚလစီမ်ားက လူထုအေပၚ အမွန္တကယ္ 

အက်ဳိးျပဳလာျခင္း ရွိမရိွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုိင္သည့္အဆင့္ ျဖစ္ေနရမည္။ ထုိ႔ျပင္ လူထုအက်ဳိးျပဳ အစုိးရေပၚလစီ 

အျဖစ္ ေျပာင္းလႏုိဲင္ေအာင္ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ရာတြင္ အားကုိးအားထားျပဳရသည့္ အဆင့္ထိ ျဖစ္ေနရေပလိမ့္မည္။  

တခိ်န္တည္းမွာပင္ အစုိးရႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာေနသည့္အတြက္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသက့ဲသုိ႔ 

အစုိးရ၏လက္ေအာက္ခံ၊ ၾသဇာခံ အဖဲြ႔အစည္းအျဖစ္သုိ႔ မေရာက္ရွိေစရန္ အထူးသတိထားရန္ လိုအပ္ေပသည္၊ 

 

ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းသုိ႔ အစုိးရ၏ ထုိးေဖာက္ခ်ယ္လွယ္မႈမ်ားမွ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေရးအတြက္ 

လုိအပ္ခ်က္တရပ္မွာ မိမိတို႔ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဦးတည္ လႈပ္ရွားေနေသာနယ္ပယ္၌ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ သင္ယူ 

တတ္ေျမာက္ထားေသာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပုိမုိ မ်ားျပားလာေရး ျဖစ္သည္၊ ထို႔အျပင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း စိတ္ဓာတ္ 

အယူအဆႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္မႈတုိ႔အၾကား မွ်တစြာ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ေရးသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 

ေတာင့္တင္း ခုိင္မာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္၊ 

 

အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအၾကား လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား အရည္အေသြး တုိးတက္ေရးသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 

ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရးကို အေထာက္အကူျပဳသက့ဲသို႔ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းကလည္း ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းခိုင္မာလာေစရန္ ပံ့ပုိးေပး 

ေနေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္၊ 

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ မွီခုိေနသည္ကုိ သေဘာေပါက္လက္ခံေရးသည္ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ 

ေရွ႕တန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အယူအဆတရပ္ ျဖစ္ေနေပသည္၊  

 

ေက်ာ္ေက်ာ္စုိး 

(ဂ်ပန္) 

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ၊ ၂ဝဝ၉ 
………………………………………………………………………… 


