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အန္နာ ဇိုဂိုလိ၀ုစ္ (Anna Zongollowicz) 

သီလ၀ါဘက္ေပါင္းစုံ ပါ၀င္ေသာအၾကံေပးညွိႏိႈ္င္းအဖြ႕ဲ MSAG ၏ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ 

ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ ္၂၀၁၆ 

သီလ၀ါ SEZ ဘက္ေပါင္းစံု ပါ၀င္ေသာ အၾကံေပးညိွႏႈိင္းအဖြဲ႔၏ အလံုးစံုပါ၀င္ေသာ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကိ ု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းတြင္ 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ (semi-structure interview) 

လူေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ပါ၀င္ပတ္သက္ဆက္စပ္္သူမ်ား (Stakeholders) ႏွင့္ ၄င္းတို႔ 

သက္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ား၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုလူေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းျခင္းမ်ားသည္ ၄၅ 

မိနစ္မွ မိနစ္ ၉၀ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။ 

၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြ႔ဲစည္းပံု ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက၍္ MSAG ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ 

လိုအပ္သည့္အတြက၄္င္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုံ အတြင္းတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔ အၾကား 

ဆက္ဆံေရးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈျပဳရာတြင္ လိုအပ္ေသာ 

ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္သည့္ ယႏၱရားတခုကုိရွာေဖြႏိိုင္ရန္၊ ပါ၀င္သူမ်ားေဖာ္ျပခဲ့ဲဲၾကသည့္အတိုင္း 

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကိုက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္တခုျဖစ္ပါသည္။  

အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား  

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆံ ု ေမးျမန္းခံသူအမ်ားစုမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခဲ့ေသာ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိ ုေရာင္ျပန္ဟပ္ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

-MSAG ဖန္တီးခဲ့ျခင္းသည္ လုိအပ္ၿပီး အခ်ိန္ကိကု္ျဖစ္သည္ဆိုျငားေသာ္လည္း ယင္းတြင္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားရွိေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးပါ၀င္ၾကသူမ်ားက တညီတညြတ္တည္း 

ေျပာၾကပါသည္။  

-ပါ၀င္ပတ္သက္ဆက္စပ္သူ(Stakeholder) အမ်ားစု တညီတညြတ္တည္းေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ MSAG၏ 

အေရးအႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းပိုင္းမွာ ေတြ႔ဆံုႏီွးေႏွာေျပာဆိုၾကသည့္အပိုင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ 

အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။  
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- MSAG သည ္ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအား MSAG မွတဆင့္ 

ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းရွာေဖြရန္ လံုေလာက္ေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္တခုမဟုတ္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ 

(ထ႔ိုျပင္ MSAG အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ ထိုအခ်က္အတြက္ျပဳလုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ဟု အမ်ားက 

လက္ခံသေဘာတူၾကပါသည္။) 

-MSAG တြင္ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားထမဲွ အခ်ဳိ႕၏ အခန္းက႑၊ ၄င္းတို႔၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက၍္ 

ေလးေလးနက္နက္ သံုးသပ္စရာမ်ား ရွိေနၾကၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ရပ္ရြာလူထု၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ 

၄င္းတို႔မည္သို႔မည္ပံု ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟူေသာ 

စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ျဖစ္ပါသည္။  

-MSAG အစည္းအေ၀းမ်ားသို႕ တက္ေရာက္ၾကေသာ ရပ္ရြာလူထုမွ လက္ရိွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 

ကုိယ္စာတက္ေရာက္ပါ၀င္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါ၀င္ပတ္သက္ဆက္စပ္သူ(Stakeholder) အမ်ားစုမွ 

၎တို႔၏ သံသယမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာေနၾကျခင္းမ်ိဳးရိွပါသည္။ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆို ေဆြးေႏြးရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု မယူဆၾကပါ။  

-အကယ္၍ MSAG အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ အစီအစဥ္ရိွသည္ဆိုပါက 

ထိုအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ သီလ၀ါတြင္သာျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။  

-MSAG တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ လတ္တေလာပ်က္ကြက္မႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

လကၡဏာ မဟုတ္၊ ၄င္းတို႔၏ ပါ၀င္မႈသည ္ အနာဂတ္ေတြ႔ဆံ ု ႏီီွးေႏွာျခင္းမ်ားအတြက္ 

အထူးအေရးႀကီးလွသည္။  

-ပါ၀င္သင့္သူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား MSAG တြင္ပါ၀င္ေနၾကသည္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း 

ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေနၾကေသာ ပုဂိၢဳလ္တဦးခ်င္းစီတြင္ အမွန္တကယ္ရိွရန္လုိအပ္ေသာ 

အရာမွာ ရပ္ရြာလူထု၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ၾကမည့္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ 

အခြင့္အာဏာႏွင့္ စိတ္ဆႏၵမ်ားျဖစ္ပါသည္။  

-သီလ၀ါတြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက၍္ မျပည့္စုံမႈမ်ားရိွေနၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးကုိ 

ဇုန္အတြင္းရိွ သက္ဆိုင္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္ရန္ 

ဆက္သြယ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါသည္။  
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ရည္ရြယ္ခ်က္ 

MSAG ကိ ု ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ခက္ခေဲသာ အခ်ိန္အခါ သမယတြင္ 

ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုးက လက္ခံသေဘာတူၾကပါသည္။ 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးပြသဲို႕ လမ္းဖြင့္ေပးေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ MSAG ကိ ု

ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ပါသည္။ ပါ၀င္ပတ္သက္ၾကသူတဦးခ်င္းစီ၏ အျမင္မ်ားက 

၄င္းတို႔ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာအဖြ႔ဲအစည္း၊ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ (သိုု႔မဟုတ္) အေနအထား 

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိ ု ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနၾကသည္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈက 

အခိုင္အမာ ေဖာ္ျပေနသည္မွာ ထိုပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကေသာသူမ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ သီလ၀ါ 

အထူးစီးပြာေရးဇံုကိ ု အတုယူသင့္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 

ဥပမာတခုအေနျဖင့္ ရိွေနေစခ်င္သည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မွသာ သီလ၀ါသည ္ အနာဂတ္ျမန္မာျပည္၏ 

အလားတူစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ ဥပမာတခုအေနျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္ 

ျဖစ္သည္။ MSAG သည္ ထုိုလမ္းေၾကာင္းအတုိင္းလွမ္းေနေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု 

ခံယူပါသည္။  

ယခင္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ဤေဒသအတြင္းတြင္ ယခုလက္ရွိတရားမွ်တေရးဆုိင္ရာ 

အပိုင္း၌လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည ္ အလြယ္တကူပင္ 

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလသဲြားၾကပါသည္။ ပုဂၢလိက အခန္းက႑အားျဖင့္ 

မည္သည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိ ု ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္၊ မည္သည့္အရာမ်ား 

အတြက္ဆုိလွ်င္ေတာ့ အစိုးရဥပေဒအတုိင္း ကိုင္တြယ္သင့္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို 

ခြခဲြျဲခားျခားသိျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္စဥ္တခု လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရ၏အခန္းက႑ 

ပိုင္းမ်ားကိ ုပုဂၢလိက က႑မွ လႊမ္းမိုးသြားျခင္းမ်ိဳးသည္ မသင့္ေလ်ာ္ပါေပ။  

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပုံ  

MSAG အဖြဲ႔၀င္မ်ားသေဘာတူထားၾကသည္မွာ ပါ၀င္သင့္သူအဖြဲ႔အစည္မ်ားအားလုံး အဖြဲ႔တြင္ 

ပါ၀င္ၾကသည္ဟ ု ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕၏အခန္းက႑ႏွင့္၊ အျခားသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း 

မ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံသယပြားစရာမ်ား ရိွေနပါသည္။  
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အကယ္၍ MSAG အေနျဖင့္ ၄င္း၏လက္ရွိမူပံုစံကိ ုဆက္လက္က်င့္သုံးသြားမည္ ဆိုပါက ရပ္ရြာလူထုမွ 

ေတာင္းဆိုေသာ တရားမွ်တမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိအပ္သည္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် 

ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏို္င္သူမ်ားထံသုိ႔ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သင့္သည္။  

ထိုဆုိခဲ့သည္အတိုင္းပင္ ယခုလက္ရိွရပ္ရြာလူထု၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကိ ု ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ ထိုရပ္ရြာလူထုကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ သူမ်ားသည္ ပါ၀င္ပတ္သက္ၾကသူမ်ား 

အားလံုးအတြက္ တရား၀င္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆိုရပါက MSAG တြင္ 

ရပ္ရြာလူထု၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈ မရိွျခင္းကို ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္ေသာ အခ်က္တခုတည္းအေနျဖင့္ အေၾကာင္းျပ၍ မရပါ။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တခုမွာ 

ရပ္ရြာလူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီးဆင္းလည္ပတ္မႈ၊ 

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏိိုင္စြမ္းရိွသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔သည္ 

အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ကြယ၀္ွက္ထားျခင္းမ်ိဳး 

မျပဳလုပ္ရပါ။ 

MSAG တြင္သိသာထင္ရွားေသာ ပ်က္ကြက္သူမွာ အုပ္စုတြင္ ၄င္း၏ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ သို႔မဟုတ္ 

အနာဂတ္ရပ္ရြာလူထုႏွင္ ့ ဆက္ဆံမႈမ်ားဆိုင္ရာ ယႏၱရားတြင္ ၄င္း၏ပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္ 

အေရးႀကီးသည္ဟု ခံယူထားၾကသည္ ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရျဖစ္ပါသည္။ 

ျဖစ္စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ 

လူေတြ႔ေမးျမန္းခံသူမ်ားအားလံုးသည္ MSAG ၏စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (TOR) ကိ ု

သတိျပဳမိၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔သည ္ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း လမ္းစဥ္ကိ ု

ေကာင္းစြာသိရၾွိကၿပီး၊ ၄င္းတို႔စိတ၀္င္စားေသာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ကုိ ထည့္သြင္းႏိုင္ၾကသည္ဟု 

ယူဆၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းမတိုင္မ ီ တပတ္ခန္႔ ႀကိဳတင၍္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မည့္ ရက္ကို 

သိရိွၾကသည္ျဖစ္ရာ ဤသည္မွာ လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာဟု မွတ္ယူၾကပါသည္။  

အစည္အေ၀းအခ်ိန္မ်ားအေတာအတြင္း အခ်ိန္လိုက္နာမႈ၊ အေလးထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ေ၀ဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ တို္က္ရိုက္ ဘာသာျပန္ေပးမႈ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည္ဟု 

ေျပာဆိုၾကၿပီး ဤသို႔ျဖင့္ အားလံုးအတြက ္ စကားေျပာခ်ိန္ ပိုမိုရရိွေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
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အေျခအေနမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အသင္း၀င္မ်ားသည္ အစည္းအေ၀းႀကီးတခုလုံးကို 

လက္၀ါးႀကီးအုပ္ယူထားၾကသည္ဟု ခံစားၾကရၿပီး၊ တင္ျပစရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ 

အခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ (ထိုသုိ႔ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္မႈ မရိွပါ။)  

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ MSAG အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ ေနရာသည ္ သင့္ေတာ္အဆင္ေျပမႈ 

မရိွေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္။ အကယ္၍ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ဆိုပါက 

အထူးစီးပြားေရးဇံုႏွင့္ နီးေသာေနရာ သိ႕ုမဟုတ္ ဇံုအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ 

အျမင့္မားဆံုးေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ရရိွႏိုင္ဖို႔ရန္ အလို႔ငွါ ထိခိုက္နစ္နာခံၾကရေသာ 

ရပ္ရြာမ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္ရန္ပို လိုလားပါသည္။  

အေျခအတင္ ျငင္းခုံျခင္းမ်ား၏ အဓိကအခ်က္မ်ား  

သီလ၀ါကိစၥတြင္ MSAG အတြင္း ျပသနာမ်ား မည္သို႔မည္ပံု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကသည္ 

အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္ႏွင့္ ေျဖရွင္းၾကသည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက၍္ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆုိင္ရာ မတူညီမႈမ်ား ရိွၾကပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ 

မည္သည္႔အရာက မွန္သည္၊မွားသည္ ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ မည္သည့္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 

မည္သည့္ပုဂၢလိက အခန္းက႑က လူမႈေရးႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားကုိ 

မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ တာ၀န္ယူၾကသည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚခံယူပံုခ်င္းလည္း 

ကြဲျပားၾကပါသည္။  

သီလ၀ါကိစၥတြင ္ ျပင္ပလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လုိက္နာျခင္း သို႔မဟုတ္ 

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳတိုင္းတာျခင္းျဖင့္ လံုေလာက္စြာ အေျဖရွာႏိုင္မည္ 

မဟုတ္သည္ ့ လူသားျဖစ္တည္မႈ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစိတ္အပိုင္း၊ အခန္းက႑မ်ားပါ၀င္ေနပါသည္။ 

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးျခင္း၊ ၀င္ေငြရရိွေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေခတ္မီတိုးတက္ေရးႏွင့္ 

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထြန္းကားျခင္း စသည္တို႔ကို တိုင္းထြာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္ 

အလက္မ်ားသည္ လူအမ်ားက သူတုိ႔၏ အေျခအေနမ်ားကို မည္သို႔ ထင္ျမင္ လက္ခံၾကသည္ 

ဆိသုည္ႏွင့္ သူတုိ႔ မည္သို႔ေနထုိင္ၾကသည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကု ိက်ြန္္ပ္တို႔အားမေျပာျပၾကပါ။  

လူတစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထု၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား 

ရိွေသာ္လည္း တရားမမွ်တမႈႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္တခုသည္ အခ်ိန္ကာလရွည္ၾကာႏိုင္၊ 
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စြၿဲမတဲည္ေနႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ပံ့ပိုးကူညီေပးမႈမ်ားကို စိတ္ပ်က္သြားေစႏိိိုင္သည္ျဖစ္ၿပီး၊ 

အထူးသျဖင့္ ထိကုူညီေပးသူမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အလုပ္မ်ားကို ု မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ 

ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ဟု ခံစားရေသာအခါတြင္ျဖစ္သည္။ လူမႈ-

စိတ္ပညာ ဆိုင္ရာကူညီမႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈတြင္ မရွိမျဖစ ္

အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ေထာက္ခံအၾကံေပးခ်က္မ်ား  

ဘက္စံုပါ၀င္ေသာအၾကံေပးညိွႏိႈင္းအဖြဲ႔ MSAG သည ္ သီလ၀ါကိစၥတြင္ လိုအပ္ၿပီး၊ 

ဆက္လက္လုိအပ္ဆဲျဖစ္ေသာ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း လမ္းစဥ္တခုကုိ သက္ဆိုင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္ 

အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားအားလံုးအား မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအဖြဲ႔သည္ 

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းကုိ စတင္အသံုးျပဳျခင္းတည္းဟူေသာ ပဏာမ ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္မီသြားခဲ့ပံု ရၿပီး 

ယင္းအစားေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ တရားဥပေဒႏွင့္ညီေသာ အဓိကလိုလား 

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိ ု ေျဖရွင္းႏုိိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ထားေသာ ယႏၱရားတစ္ခုႏွင့္ 

သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ အစားထုိးရန္ အခ်ိန္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။  

ဤသို႔ဆိုရာတြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ ထိုက့ဲသို႔ေသာ ယႏၱရားတခုသည္ စိုးရိမ္ေနေသာ 

ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္မႈမရိွပဲ သူတပါးေပၚမွီခိုရသည့္ အမွီအခို အေျခအေနတရပ္ 

ဖန္တီးျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစရပါ။ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး ခုိင္လံ ု တရား၀င္မႈရိွေသာ စံတခုကို 

ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားသည္ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္အတြင္း 

အက်ံဳး၀င္မႈရွိၿပီး မည္သည့္ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကမူ အာဏာပုိင္မ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ရန္ လုိအပ္သည္ 

ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကိ ုခြြဲခြဲျခားျခား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာလူထုသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာဖို႔ 

လိုအပၿ္ပီး၊ အထူူးသျဖင့္ ေဒသအတြင္းမ ွ  ဥပေဒမ်ား၏ အကာအကြယ္ေပးမႈႏွင့္ ျပႆနာ 

ေျဖရွင္းမႈသည္ လက္ရွိအေျခအေန၌ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ လူမႈစီးပြားႏွင့္ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တရားဥပေဒအတုိင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ 

စံႏႈန္းစံထားမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ကုမၸဏီမ်ားအားတို္က္တြန္းသင့္ပါသည္။  

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရသည္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား အေျဖရွာသည့္ 

ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္္ လုိအပ္ပါသည္။ ၄င္း၏လက္ရိွပါ၀င္ရန္ပ်က္ကြက္မႈသည္ ထိုကိစၥကိ ု
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စိုးရိ္မ္ေနေသာ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ရင္းစြျဲဖင့္ လုပ္ႏိုင္ေသာသူမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္လိုေသာ 

သူမ်ား၏ဆႏၵမ်ားကိ ု ကန္႔သတ္ရာ ေရာက္ရိွေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုပ်က္ကြက္မႈသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားအား မည္သူကတာ၀န္ယ ူ ေျဖရွင္းသင့္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ခြျဲခားသတ္မွတ္ရာတြင္ 

ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။  

ရပ္ရြာလူထုအား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေပးျခင္း- ဤေနရာတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အာ၀ဇ ၨန္းရႊင္ေသာ၊ 

မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွေသာ လူပုဂၢိဳလ္အနည္းငယ္အား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ အာဏာ 

ေပးေလ့ရိွသည္။ ရပ္ရြာလူထုအေပၚအေျခခံသည့္ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ 

ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကိုက္ညီရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အခြင့္အာဏာေပးျခင္းသည္ 

တလမ္းသြားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ထိုသုိ႔အခြင့္အာဏာေပးျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းက်မ်ိဳးမဟုတ္ေသာ အျပန္အလွန္ထိန္းညိွျခင္းကင္းမဲ့သည္႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပံုစံမ်ိဳး 

ၿပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဤသို႔ၿဖစ္လွ်င္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ယူေဆာင္လာေပးေသာ၊ ေ၀ငွေပးေသာ ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ  

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္း၀ွကထ္ားသူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွသြားေစႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ 

ထိခိုက္နစ္နာမႈအခံရဆံုးႏွင့္ လုိအပ္မႈအရိွဆံုး သူမ်ားႏွင့္ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ဆက္ဆရံန ္

တားဆီးပိတ္ပင္မႈပင္ျဖစ္ေစပါသည္။  

စီမံကိန္းမ်ားကုိ အစျပဳစမ္းသပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္အကူအညီေပးမႈမ်ားတြင္ 

ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္တခုလိုအပ္ပါသည္။ စီမံကိန္းတခုခ်င္းစီႏွင့္ ၀င္ေရာက္ကူညီေပးမႈ 

တခုစီတုိင္းသည ္ ထိခိုက္္နစ္နာရေသာ ရပ္ရြာလူထုအား ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကိ ု ေပးသည္။ ယင္းသည္ 

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားဆီသုိ႔လည္း ဦးေဆာင္သြား ေစႏို္င္ပါသည္။ 

ထိုအရာမ်ား ေမ်ွာ္လင့္သည့္အတိုင္း ျဖစ္မလာေသာအခါ ထိိခိုက္နာက်င္ၾကရသည္ ျဖစ္ၿပီး 

လူအမ်ားသည ္ စိတ္မပါ၊ ဥပကၡာျပဳလာၾကပါေတာ့သည္။ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ 

ၾသဇာအာဏာရွိေသာ သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန ္ ဆက္ဆံႏီွးေႏွာၾကရေသာအခါ မိမိကိုယ္ကို 

ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ ျဖစ္သည့္နည္းတူ ၄င္းတို႔ၾကားတြင္ အမ်ားျပည္သူ 

အတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိေသာ စိတ္ထားေမြးျမဴေရးကိ ုအားေပးရန္အေရးႀကီးသည္။ ယခုလက္ရွိ 

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ကုမၸဏီ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးပံုစံသည္ အမီွအခိုကင္းမဲ့မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင ္

ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းဟူေသာ အရာမ်ားအစား မီွခိုမႈႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္သို႔ သက္ေရာက္ရန္ 

သာေရွးရႈေနပါသည္။  
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ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာလိုအပ္ပါသည္။ MSAG သည္ ရပ္ရြာလူထုကို 

ဆက္လက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရာတြင္ အားနည္းမႈရိွသည့္အျပင္၊ သတင္းစကား 

ျဖန္႔ေ၀သည့္ကိစၥတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက ္ ခုိင္လံုတရား၀င္မႈရိွခ်င္မွ ရိွမည္ျဖစ္ေသာ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ မွီခိုေနပါသည္။ သတင္းစကားမ်ား မမွန္မကန္ျဖစ္မႈႏွင့္ 

ေကာလဟာလမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ 

ျဖန္႔ခ်ီေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ မသိရပါ။ ထုိ႔ျပင္ MSAG အေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း 

အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ား အားလံုး၏ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ 

ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္႔ အေနအထားမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းဆက္ခံမည့္ မည္သည့္ အသင္းအဖြ႕ဲ 

တခကုိမုဆို ထိ ုကြာဟခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏို္င္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားသင့္ပါ။ 

နိဂုံး  

အက်ိဳးရလာဒ္အေပၚ အေျခခံသည့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးသုိ႔ တက္လွမ္းျခင္း  

ဤMSAG သည ္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္အတြက္ အေျခအေနတခုကိ ုဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္ၾက 

သူမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာျဖင့္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ 

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ႏိုင္ေစရန္ အခြင့္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

မွတ္သားဖြယ္ရာေကာင္းသည္မွာ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ- ကုမၸဏီႏွင့္ရပ္ရြာလူထုၾကား၀င္ေရာက ္

ေစ့စပ္ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာဥပမာမ်ားအရ၊ ကုမၸဏီႏွင့္ရပ္ရြာ လူထုၾကား ၀င္ေရာက္ေစ့စပ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ 

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္စဥ္အစပိုင္းတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ဆုိင္ရာ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေျဖရွင္းျခင္း ပံုစံအစား 

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာပုံစံ အသြင္မ်ိဳး ပို၍ေဆာင္တတ္ပါသည္။ အဓိက ပါ၀င္သူမ်ားမွာ ျဖစ္စဥ္အစပိုင္း၌ 

မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ပ်က္ကြက္ၾကၿပီး၊ အစုိးရမွလည္း ဤျဖစ္စဥ္ကိ ု ေထာက္ခံသည္ (သိ႕ု) 

ဆန္႔က်င္သည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ိဳးမရိွေပ။ သီလ၀ါ၌ ဤအခ်က္ကုိ သက္ေသျပေနသည္။  

ကုမၸဏီႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အက်ိဳးစီးပြားျခင္းမတူေသာ 

မ်ားျပားလွစြာေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ရိွေနၾကေသာ ထို အေျခအေနမ်ိဳး၌ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရိွေစမည္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကိ ု အားေပးသင့္သည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္နည္း၏ 

အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူးတခုမွာ ပါ၀င္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ 

အခြင့္အေရးေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းသည္ သူတုိ႔၏စိတ္အားတက္ၾကြမႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး 

ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပါ၀င္သူမ်ားသည ္ သူတုိ႔၏ျပသနာမ်ားကိ ု အတူပူးေပါင္းကာ 
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ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္လာႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အားလံုးဘုံသေဘာတူသည့္ 

အက်ိဳးစီးပြားကုိ ရွာေဖြရန္ႏွင့္ တခါတရံမ်ားျပားလွစြာေသာ အေျဖမ်ားကိ ု ရွာေတြ႔ႏိုင္ေစရန္ 

အခြင့္အလမ္းတခုကိ ုေပးပါသည္။  

နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ေသာ ေစစ့ပ္ညိွႏိႈင္းျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေအာက္ပါ 

ျမင္လြယ္သည့္ တင္ျပမႈပံုစံသည္ ယခုလက္ရိွလမ္းစဥ္တြင္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အခန္းက႑ကိ ု

ေတြးဆႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။  

အာဏာႏွင့္ေမာင္းႏွင္ (ျပန္႔က်ျဲပန္႔ႏွံ႔)  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း (ပူးေပါင္းသြား)  
ရပ္တည္မႈ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေပၚအေျခခံ  အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေပၚအေျခခံ 
က်ြန္ပ္တို႔အေပၚ၊သူတုိ႔ အေပၚေတြးေတာျခင္း နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ 

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 
ႏိုင္-ရံႈး ႏိုင္-ႏိုင္ 
ဗ်ဴဟာႏွင့္လွည့္စားမႈ  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရိွျခင္း 
အျခားတေယာက္၏အားနည္းခ်က္ကုိ ရွာေဖြျခင္း အတူတကြအခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုဆုတ္ကိုင္ထားျခင္း အေျဖမ်ားကိ ုအတူတကြရွာေဖြျခင္း  

 

ဤျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအရ အမ်ိဳးမ်ိဳးၿခားနားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား အမ်ားေကာင္းက်ိဳး 

ျဖစ္ထြန္းေစလိုသည့္ ဆႏၵႏွင့္ အားလုံးအက်ိဳးအျမတ္ရရိွရန္အတြက ္ ေတာင့္တလုိလားအပ္ေသာ 

ကုမၸဏီႏွင့္လူထုအသိုင္းအ၀န္းတစ္ခု ဖန္တီးလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ား ရိွၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 

ဤစိတ္ဆႏၵကို ကုမၸဏီမ်ား၊ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ထိခိ္ုက္နစ္နာၾကရေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအၾကား 

အတူတကြညိွႏိႈ္င္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ဆက္ဆံေရးတရပ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 

အသိအမွတ္ျပဳ တိုက္တြန္းအားေပးသင့္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တခုအေနျဖင့္ 

မွတ္သားရမည္မွာ ထိုရပ္ရြာလူထု၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ(အေျခအေန)သည ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ 

ဖြြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရွိလာျခင္း၊ ထိုေဒသတ၀ိုက ္ လူဦးေရ တိုးပြားလာျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ 

ေျပာင္းလလဲာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ရပ္ရြာလူထု ဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္ ယႏၱရားကု ိ

ထုိေျပာင္းလျဲခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးတည့္  အဆင္ေျပႏိုင္စြမ္းရိွေစရန္ ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ 

ရိွေစသင့္ပါသည္။  

 


