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Doing Research in Myanmar
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မသက်ဆိုင်ေြကာင်းရှင်းလင်းချက်
ဤအစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် သေဘာထားအြမင်များသည် IDRC (သို) အုပ်ချပ်ေရးမှး များဘုတ်အဖွဲ၏
သေဘာထားများကို ကိုယ်စားြပြခင်းမဟုတ်ပါ။

ဤအစီရင်ခံစာကို Global Affairs Canada ှင့် ေအာ်တဝါ၊ ကေနဒါရှိ International Development Research
Centre ၏ ေထာက်ပံ့မအကူအညီ ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။
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သုေတသနလုပ်ြခင်း အစီအစ်

သုေတသန ကွာဟချက်များကို ေပါင်းကူးေပးြခင်းနှင့် ဖွြံ ဖိuးေရးမူဝါဒများကို
ေကာင်းမွန်ေအာင် ြပuလုပ်ြခင်း

ယေနတွင်၊ ဖွံဖိးပီးိုင်ငံအနည်းငယ်မှ လွလ
ဲ င် အစိုးရများှင့် အလှရှင်များတွင် လူမသိပံသုေတသန
အေြခအေနှင့်ပတ်သက်သည့် စနစ်ကျေသာ သတင်းအချက်အလက် အနည်းငယ်သာ ရှိကသည်။
ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မရရှိရန်အတွက် ကမာလံုးဆိုင်ရာ အစီအစ်
(global agenda)ကို အေကာင်အထည်ေဖရာတွင် သိပံပညာရှင်များသည် ဖွံဖိးမှင့် မူဝါဒဆိင
ု ရ
် ာ
စိန်ေခမများကို ေဝဖန်သုပ်ခွဲဆန်းစစ်ရန်၊ ထိုအတူ လုပ်ငန်းများှင့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို
ေဒသပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများအေပ အေြခခံပီး ေဆာင်ရွက်ရန် မြဖစ်မေန လိုအပ်သည်။
ထိုသိုေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက် သိပံပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းအား ေဒသတွင်းသုေတသနစွမ်းရည်များ
ပံ့ပိုးြဖည့်ဆည်းေပးဖို လိုအပ်သည်။
ထိုကွာဟချက်ကို မည်သိုေပါင်းကူးေပးရမည်ှင့် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများတွင် ထုတ်လုပ်သည့် သုေတသန
ပံုရိပ်ကို မည်သုိ ြမင့်တင်ေပးရမည်တိုကို နားလည်ရန် ေသာ့ချက်မှာ သုေတသနစနစ်အား အေသးစိတ်
သုပ်ခွဲေလ့လာြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုသို သုေတသနစနစ်များအား သုပ်ခွဲသံုးသပ်ြခင်းသည် မူဝါဒ
ေရးဆွဲချမှတ်သူများ၊ အလှရှင်များှင့် ပညာရှင်များအား “ေဒသခံသုေတသနများ ပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်၊
ထိုအတူ လူထုေဆွးေွးြငင်းခံုမ (public debate)ှင့် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲသည့် လူစွမ်းအား
အရင်းအြမစ် ဖွံဖိးေရးမူဝါဒများအတွက် ေဒသခံသေ
ု တသနများသည် အေရးကီးသည့်
သွင်းအားစုတစ်ရပ် ြဖစ်ေကာင်းကို အားလံုး လက်ခံယူဆလာကရန် (ဝါ) ေခတ်ေရစီးေကာင်း
(mainstream) တစ်ရပ်ြဖစ်လာရန် ဘာေတွ လုပ်ိုင်သနည်း”ဆိုသည့် ေမးခွနး် ကို ေြဖဆိုိုင်ရန်
ကူညီေပးသည်။
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လူမုသိပ္ပံသုေတသနစနစ်များကို အကဲြဖတ်ြခင်းနှင့် စံသတ်မှတ်ြခင်း

၂၀၁၄ တွင် စတင်ေဆာင်ရွက်သည့် “သုေတသနလုပ်ြခင်း” (Doing Research)အစီအစ်သည်
ကမာလံုးဆိုင်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကွန်ယက် (Global Development Network - GDN) ၏
အစြပေဆာင်ရွက်ချက် (initiative)တစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။ GDN ၏ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်မာှ ိုင်ငံ၏ လူမ စီးပွား
ဖွံ ဖိးတိးု တက်မက
 ုိ အေထာက်အကူြပရန်အတွက် အရည်အေသွးြမင့်ေသာ လူမသိပံသုေတသနများ

ထုတ်လုပ်မ၊ ြဖန်ြဖးမှင့် အသံုးချိုင်ိုင်မ စွမ်းရည်အေပ အမျိးသား သုေတသနစနစ်(national

research system1)၏ သွင်ြပင်လကဏာများသည် မည်သုိ အကျိးသက်ေရာက်သည်ကို စနစ်တကျ
အကဲြဖတ်ရန် ြဖစ်သည်။ ေရှေြပးစမ်းသပ်အဆင့် (၂၀၁၄-၂၀၁၇)ကို ြပင်သစ်င
ို ်ငံ ဖွံဖိး တိးု တက်ေရး

ေအဂျင်စီ (Agence Francaise de Developpement)၊ ဘီးှင့် မယ်လင်ဒါ ဂိတ်ေဖာင်ေဒးရှင်း (Bill &

Melinda Gates Foundation)၊ ြပင်သစ်ိုင်ငံြခားေရးှင့် ိုင်ငံတကာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ဝန်ကီးဌာန
(French Ministry of Foreign Affairs and International Development)ှင့် ဆွစ်ဖွံဖိးေရးှင့်
ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရး အဖွဲ (Swiss Agency for Development and Cooperation)တို၏

ေထာက်ပမ
့ံ ြ ဖင့် ိုင်ငံ ၁၃ ိုင်ငံတွင် ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ တွင် GDN သည် ေရှေြပးစမ်းသပ်

ေလ့လာမများ (pilot studies2)ကို ေပါင်းစည်းခဲ့ပီး ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများ3ရှိ လူမသိပံ သုေတသန
စနစ်များကို ေလ့လာရန် “သုေတသန အကဲြဖတ်မ ြပလုပ်ြခင်း” (Doing Research
Assessment)ဆိုသည့် စံြပနည်းစနစ် (standard methodology) တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ မှ
စတင်ကာ GDN သည် သုေတသနစနစ်များှင့်ပတ်သက်သည့် သက်ေသအေထာက်အထားများ

စုေဆာင်းရန်ဟူေသာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် (ပိင်ဆိုင်မစနစ်ြဖင့် ေရွးချယ်ထားေသာ) အမျိးသား
သုေတသနအဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်း၍ Doing Research Assessments ကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်လက်ရှိပါသည်။ ထိုအစီအစ်သည် ကမာ့ေတာင်ပိုင်းိုင်ငံများ၌ သုေတသနအေြခခံသည့်
ိင်းယှ်သံုးသပ်ိုင်ေသာ အေထာက်အထားအသစ်များကို အမျိးသားသုေတသနမူဝါဒများအတွက်
မူဝါဒေရးဆွဲချမှတ်သူများထံ ေပးအပ်တင်ြပရန် သီးသန်ရည်စူးသည့် သုေတသနအဖွဲအစည်းများ
ကွန်ယက်တစ်ခု ေပထွန်းလာေရးကို အေထာက်အကူြပရန်လည်း ရည်ရွယ်သည်။
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ဤစာတမ်းတွင် 'သုေတသနစနစ်' (research system) ှင့် 'လူမသိပသ
ံ ုေတသနစနစ်' (social science research

system) ဟူေသာ ေဝါဟာရှစလ
် းုံ ကို အြပန်အလှန် ဖလှယသ
် ံုးစွထ
ဲ ားပါသည်။
2

www.gdn.int/sites/default/files/GDN-2017-DR-pilotsynthesis.pdf
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www.gdn.int/sites/default/files/GDN%20-%20Theoretical%20Framework.pdf

4

သုေတသနလုပ်ြခင်း အမျိuးသား ဆံုမှတ်များ (Focal Points) - ေဒသတွငး်
'သုေတသနအေပါ်

သုေတသန' ကျွမး် ကျင်မ၏
ု ေတာင်ပိုင်း ကွနယ
် က်

GDN ှင့် ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းအားြဖင့် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများတွင်
သုေတသနမူဝါဒများ လုပ်ချင်လာေအာင် အားေပးရန်၊ သုေတသန အားသာချက်များ၏ အေနအထားှင့်
ဆက်စပ်ေနမတုိကုိ မှတ်တမ်းြပရန်၊ သုေတသနစွမ်းရည် ြမင့်တင်ေရး ကိးပမ်းမများကို ေထာက်ပံ့ရန်၊
ထိုအတူ မူဝါဒဆံုးြဖတ်ချက်များှင့် ေဒသတွင်း ဒီမိုကေရစီေဆွးေွးမများအတွက် အသံုးြပိုင်သည့်
သုေတသနအရည်အေသွးကို ြမင့်တင်ရန်လည်း အစီအစ်က ရည်ရွယ်သည်။ လူမသိပံသုေတသနသည်
လူအဖွဲအစည်းှင့် လူအြပအမူများကို ေဝဖန်ဆန်းစစ်ေပးသည်။ ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ စိန်ေခမများကို

ပိုပီးနားလည်လာမသည် ကိုယ့်ိုင်ငံှင့် ကမာလံုးဆိုင်ရာ ဖွံဖိးေရးအစီအစ်များ (agendas)ကို
အေကာင်အထည် ေဖရန်အတွက် အေြခခံကျသည်။ လူမသိပံသုေတသနသည် ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ
စိန်ေခမများကို ပိုပီးနားလည်သွားေအာင် ကူညီေပးသည်။ ိုင်ငံအလိုက် အစီရင်ခံစာများ၊ ိင်းယှ်

ေလ့လာထားသည့် ကမာလံုးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများှင့် အချက်အလက်များသည် သုေတသန၊
ဖွံဖိးမှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းများတွင် ပါဝင်လပ်ရှားသူများအား ၎င်းတို၏ မူဝါဒကို

ဦးတည်သည့် သုေတသနပတ်ဝန်းကျင်အေကာင်းှင့် ထိပ
ု တ်ဝန်းကျင်ကို တိုးတက် ေကာင်းမွန်ေအာင်
မည်သုိ လုပ်ိုင်ေကာင်း အသိေပးလိမ့်သည်။

သုေတသနအကဲြဖတ်မု ြပuလုပြ် ခင်း - သုေတသနစနစ်များကို နားလည်ရန်၊
စနစ်၏ ေြမပံုထုတ်ရန်နှင့် အကဲြဖတ်ရန်

“သုေတသန အကဲြဖတ်မြပလုပ်ြခင်း”၏ ထူးြခားသည့် လကဏာ (unique feature)4 တစ်ရပ်မှာ ၎င်း၏

နည်းစနစ် (methodology)သည် လူမသိပံဖွံဖိးေရးတွင် ရင်ဆိုင်ေနရသည့် စနစ်ဆိုင်ရာ
အတားအဆီးများှင့် အခွင့်အလမ်းများကို ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသံုးသပ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်မ၊ ြဖန်ြဖးမှင့်
အသံုးချမဆိုင်ရာ အချက်များှင့် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ကသူများအား တန်းတူအေလးထားမ (တူညေ
ီ သာ
အေရးပါမ) ေပးအပ်ြခင်း ြဖစ်သည်။ ထို methodology တွင် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ သိုမဟုတ် ေဒသရှိ
လူမသိပံသုေတသန စနစ်အေပ အကျိးသက်ေရာက်မ ရှိေစသည့် အေကာင်းအချက်များအား
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသုပ်ခွဲရန်အတွက် အဆင့်သံုးဆင့် ပါဝင်သည်။ ထိအ
ု ဆင့မ
် ျားသည် အသိပညာ
ဗဟုသုတများစွာှင့် အသိအြမင် ြမင့်တင်ေရး အားထုတမ
် မ
 ျာကို ေပေပါက်လာေစသည်။
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“သုေတသန အကဲြဖတ်မြပလုပ်ြခင်း”တစ်ရပ်အား အေကာင်အထည်ေဖရန်အတွက် အဆင့်များှင့်
လုပ်ငန်းများ

ေနာက်ခံအေြခအေနများသံုးသပ်မု
သူေတသနေဆာင်ရွက်သူများအြကား ဆက်စပ်မုေြမပံု
ေရးဆွဲြခင်း
သုေတသနလုပ်ြခင်း မူေဘာင်

ိုင်ငံအဆင့်တွင် အချက်အလက်အသစ်များ
ေကာက်ယြူ ခင်း
“သုေတသန အကဲြဖတ်မြပလုပ်ြခင်း”အား ထုတ်ေဝြခင်း
ိုင်ငံေတာ်အဆင့် ဆီမီနာှင့် ြဖန်ေဝြခင်း

သုေတသနလုပြ် ခင်း မူေဘာင် - အကဲြဖတ်မ၏
ု ဗဟိုချက်

သုေတသနလုပ်ြခင်း မူေဘာင်သည် နည်းလမ်းများ ေပါင်းစပ်ထားသည့် သုေတသန စစ်ေဆးတိုင်းတာမ
(mixed-method research module)တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ထိုမူေဘာင်သည် အမျိးသား
သုေတသနစနစ်ကို ေနာက်ခံအေြခအေနများအရ ိင်းယှ်ေလ့လာိုင်ေစသည်။ လူမေ
 ရးသိပ၏
ံ
ထုတ်လုပ်မ၊ ပျံှံမှင့် သံုးစွဲမကို ဆံုးြဖတ်သည့် အဓိကအချက်များကို ကည့်ိုင်ေစသည်။ ပံုမှန်အားြဖင့်
မူေဘာင်သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူများ သတိထားသင့်ေသာ ေထာင့်များ (aspects)ကို
ြမင်ိုင်ေစသည့် သိုမဟုတ် သုေတသနထုတ်လုပ်မ၊ ြဖန်ြဖးမ သိုမဟုတ် အသံုးြပခံရေစမတိုအတွက်
စွမ်းရည်တည်ေဆာက်မတွင် မဟာဗျဟာကျစွာ ရင်းှီးြမပ်မများ ြပလုပ်ိုင်ရန်အတွက် တိုင်းတာမ
စမှတ(် baseline)တစ်ရပ်ကို ရရှေ
ိ စသည့် မှန်ဘီလူးတစ်ခုအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေပးသည်။
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မူေဘာင်သည် ိုင်ငံအသီးသီးရှိ သုေတသနစနစ်များကို ိင်းယှ်ရန်ှင့် စံသတ်မတ
ှ (် benchmark)ရန်
အေြခခံနည်းစနစ် အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ပီး၊ န်းကိန်း (indicator) ၅၄ ခု ပါရှိသည်။
ထိုအန်းကိန်းများအား သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံတို၏ဆံုမှတ်များ (National Focal Points)မှ သတ်မှတ်သည့်
၎င်းတိုိုင်ငံ၏ ေနာက်ခအ
ံ ေြခအေနှငအ
့် ညီ ေရွးချယ်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုအြပင် ၎င်းတိုအား စီမံကိန်း
လမ်းန်ချက်များ (project guidelines)ှင့်အညီ ေရွးချယ်ထားပီး၊ ကိုယ့်တိုင်းြပည်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်
ကိုက်ညီေအာင်လည်း ညိိင်းြပင်ဆင်ကသည်။ ထိုေကာင့် ိုင်ငတ
ံ ိုင်းသည် တူညသ
ီ ည့် မူေဘာင်ှင့်
အေထွေထွလမ်းန်ချက်များကို လိုက်နာကသည်။ ဤသိုြဖင့် ိုင်ငံအသီးသီးက ြပစုလိုက်သည့်
သုေတသနအကဲြဖတ်မ ြပလုပ်ြခင်း (DRA)ကို ြပဌာန်းသတ်မှတ်ထားေသာ န်းကိန်းအစီရင်ခံစာများကို
ိင်ယှ်ေလ့လာလို ရေစသည်။ ိုင်ငအ
ံ လိုက် အစီရင်ခံစာများ(Country Reports)သည်လည်း
ီ ည့် ဖွဲစည်းပံုအတိုင်း ြပစုကြခင်းေကာင့် တစ်ခ
ု ှင့်တစ်ခု
ိုင်ငံအားလံုးအတွက် တူညသ
ိင်းယှ်ေလ့လာလို ရေစသည်။

၁။ ထုတ်လုပ်မ

သွင်းအားစုများ

၁.၁။ သုေတသန
သွင်းအားစုများ
၁.၂။ သုေတသန

လုပ်ေဆာင်ချက်များ

ယ်ေကျးမှင့်
ပံ့ပိုးကူညီသည့်
ဝန်ေဆာင်လုပ်ငန်းများ

ထွတ်ကုန်များ

ရလဒ်များ

၂။ ပျံှမ
ံ 

၃။ မူဝါဒ အသံုးချမ

၂.၁။

၃.၁။ မူဝါဒှင့် လိုက်ေလာ

ေဆာင်ရွက်ကသူများ

ညီေထွြဖစ်သည့်

ှင့် ကွန်ယက်များ

သုေတသန

၂.၂။ သုေတသန
ဆက်သယ
ွ မ
် 
အေလ့အကျင့်များ

၃.၂။ သုေတသနအေြခြပ
မူဝါဒေရးဆွဲချမှတ်ြခင်း

၁.၃။ သုေတသန

၂.၃။ သုေတသန

ထွတ်ကုန်များှင့်

ဆက်သယ
ွ မ
် 

သင်တန်းများ

ထွက်ကုန်များ

၁.၄။ အခွင့်အေရးများ

၂.၄။ သိပပ
ံ ညာအား

၃.၄။ ပိုေကာင်းသည့်

ှင့် ေရရှည်တည်တံ့

လူကိက်များေအာင်

မူဝါဒများအတွက်

ခိုင်မဲမ

ြပလုပ်ြခင်း

သုေတသန

၃.၃။ သုေတသနအေြခြပ
မူဝါဒ ကိရယ
ိ ာများ
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ေကျးဇူးတင်လာ
ြမန်မာိုင်ငံသည် တံခါးပိတ်လူေဘာင်မှ ပွင့်လင်းေသာ စီးပွားေရးသို ကူးေြပာင်းြခင်းကို ဆက်လက်
လုပ်ေဆာင်ေနပါသည်။ ထိုကူးေြပာင်းမ ေအာင်ြမင်ေရးအတွက် သုေတသနှင့် မူဝါဒကို
ချိတ်ဆက်ေပးြခင်းှင့် အေထာက်အထားအေြခခံသည့် မူဝါဒေရးဆွဲချမှတ်ြခင်းတိုသည်
အလွန်အေရးပါပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၌ “သုေတသန အကဲြဖတ်မ ြပလုပ်ြခင်း” (DRA)သည်
ြပည်သူေရးရာ မူဝါဒများ ေရးဆွဲြခင်း၊ အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့်
ကမာ့စီးပွားေရးှင့် ေပါင်းစည်းြခင်းတိုအတွက် အေြခခံြဖစ်ကသည့် သုေတသနှင့်
အေထာက်အထားများအား တိုင်းြပည်သည် မည်သိုအသံုးချေနသည်ကို ဆန်းစစ်ေလ့လာသည့်

မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ ေလ့လာမတစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။ ကမာလံုးဆိုင်ရာ think tank အသိုင်းအဝန်း၏
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေနှင့် ဤအေရးကီးေသာအလုပ်၌ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ိုင်သည့် အခွင့်အေရးအတွက်
က်ုပ်တို အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ သုေတသနေဂဟစနစ်သည် ဆင့်ကဲြဖစ်စ်
ေြပာင်းလဲမ၏ စတင်အေြခတည်စတွင်သာ ရှိေနေသးေသာေကာင့် သုေတသနလုပ်ငန်းစ်၏

ကွဲြပားေသာ ေထာင့်များြဖစ်ေသာ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ပျံှံြခင်းှင့် အသံုးချခံရြခင်းတိုကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်းှင့်

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရြခင်းသည် ခက်ခဲေသာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ လုပေ
် ဖကိင
ု ဖ
် တ် သုေတသီများ၊
အထူးသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် အသစ်ေပလာသည့် think tanks များမှ သုေတသီများ၏ ကူညီ
ေထာက်ပမ
့ံ  မရရှိပါက က်ုပ်တို ေအာင်ြမင်စွာ လုပ
် င
ုိ မ
် ည် မဟုတပ
် ါ။ ထိုစိန်ေခမကို ကိုင်တွယ်
ေြဖရှင်းရာတွင်၊ ိုင်ငံတကာ ဖွံဖိးေရး သုေတသနဌာန (ကေနဒါ) (International Development
Research Centre)ှင့် ကမာလံုးဆိုင်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကွန်ယက် (Global Development
Network)တိုမှ ေပးေသာ တန်ဖိုးရှိေသာလမ်းန်မှင့် ေထာက်ပက
့ံ ည
ူ မ
ီ မ
 ျားကို က်ပ
ု တ
် ုိ ရရှိခဲ့ပါသည်။
ထိုအတွက် IDRC ှင့် GDN တို၏ ေကျးဇူးအား က်ပ
ု တ
် ုိ အသိအမှတ်ြပပါသည်။
ဤ DRA သည် ိုင်ငံတကာ ြဖစ်ရပ်ေလ့လာမများ(case studies)အားလံုးတွင် အသံုးြပရန်အတွက် GDN
မှ သေဘာတူညီထားေသာ စံနည်းစနစ်(methodology)ကို အသံုးြပပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၌ ြမန်မာ့လူမ
စီးပွား ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအဖွဲ (CESD)သည် ြပည့်စံုသည့် စစ်တမ်း သံုးခုအား CESD မှ သုေတသီ ၁၂ ဦး
ှင့် ရန်ကုန်စးီ ပွားေရးတကသိုလ်ှင့် ရန်ကုန်ကွနပ
် ျတာတကသိုလ်တိုမှ အလုပသ
် င် ၁၅ ဦးတို
ပါဝင်သည့် သုေတသနအဖွဲြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သုေတသီတစ်ဦးချင်းစီှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင်
ေတွဆံုေမးြမန်းြခင်းခဲ့သည့် ထိုအဖွဲ၏ မေမာမပန်းိင
ု ် ကိးစားအားထုတမ
် သ
 ည် အကီးတန်း
သုေတသီများ ထပ်မံစစ်တမ်းေကာက်ယူရန်အတွက် များစွာ ကူညီေထာက်ပံမ ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ ထိုအြပင်

၎င်းတို၏ ကိးစားအားထုတ်မသည် အကီးတန်းသုေတသီများ သုေတသနလုပ်ငန်း စီမံခန်ခသ
ွဲ ူများှင့်
မူဝါဒချမှတ်သူများြဖင့် ေတွဆံက
ု ာ “အဓိကသတင်းေပးသူများှင့် အင်တာဗျး” (key informant
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interviews)တိုကို ြပလုပ်ိုင်ရန်အတွက်လည်း များစွာ အကူအညီြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။ အမျိးသား
အြကံေပးေကာ်မတီ (National Advisory Committee) လမ်းွန်မများှင့် သုေတသနစနစ်၏
ေပလစီများှင့် လုပ်ငန်းစ်များကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရန် ကူညီေပးခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံ အဆင့်ြမင့်
ပညာေရး အဖွဲအစည်းမျိးစံုမှ သုေတသနလုပ်ငန်း စီမံခန်ခွဲသူများသည် အချက်အလက်
ေကာက်ယူသည့် လုပ်ငန်းစ်ကို ထပ်မံအားြဖည့်ခဲ့ကပါသည်။ အထူးသြဖင့်၊ အကဲြဖတ်မသုေတသန
လုပ်ငန်းစ်တစ်ေလာက်လံုး CESD မှသုေတသနအဖွဲအား ပျိးေထာင်ပညာေပးခဲ့သည့် သစေတးလျ
အမျိးသားတကသိုလ်မှ Dr. Charlotte Galloway ှင့် ဆွီဒင်ိုင်ငံ အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာ ဖွံဖိးမ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေအဂျင်စီ (Swedish International Development Cooperation Agency)မှ
အကီးတန်းသုေတသနအြကံေပး Dr. Katri Pohjolainen အား ၂၀၂၀ ေမတွင် ြပလုပသ
် ည့်
ဤေလ့လာမ စတင်ြခင်း webinar တွင် တင်ြပခဲ့သည့် သူမ၏ တန်ဖိုးရှိေသာ သံုးသပ်ချက်များအတွက်
က်ုပ်တို အထူးေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း ေြပာလိုပါသည်။
က်ုပ်တိုသည် DRA အား ြမန်မာိုင်ငံတွင် ထိေရာက်သည့် ြပည်သူေရးရာမူဝါဒ ေရးဆွဲချမှတ်ရန်အတွက်
အားလံုးပါဝင်မရှိပီး ထုတ်လုပ်မေကာင်းသည့် သုေတသနစနစ်တစ်ရပ် တည်ေဆာက်ရန်အတွက်
ြမန်မာအစိုးရှင့် ဖွံဖိးေရး မိတ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ၏ စီစ်မင
ှ ့် ြပင်ဆင်မများ ြပလုပ်ရာတွင်
ကူညေ
ီ ပးမည့် စမှတ်တစ်မှတ်အြဖစ် ြမင်ပါသည်။ ဤေလ့လာမသည် ြမန်မာသုေတသီများကို
စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေပးရန်အတွက် ရှိေနသည့် (ိုင်ငတ
ံ ကာှင့် ြပည်တွင်း) အရင်းအြမစ်များအား
စုစည်းအသံုးချမကိစအတွက် ြပလုပသ
် ည့် မရှိအြဖစ်လိုအပ်ေသာ ေတွဆံုေဆွးေွးပွဲများအတွက်

ရည်န်းအမှတ်တစ်မှတ် ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု က်ုပ်တို ေမာ်လင့်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည့်
အြကံြပချက်များအား ေနာက်ပိုင်းရရှိလာသည့် ထိးု ထွင်းနားလည်မအသစ်များ၊ ပိုေကာင်းသည့်
အချက်အလက်များှင့် သစ်လွင်သည့အ
် ြမင်တိုအေပ အေြခခံပီး ပိုေကာင်းေအာင် မွမ်းမံ
ြပင်ဆင်ိုင်ေကာင်းကို က်ုပ်တို အသိအမှတ်ြပပါသည်။
အမျိးသား ပညာေရး မူဝါဒေကာ်မရှင် ဉကဌ၊ ပါေမာကချပ်များေကာ်မတီ ဉကဌှင့် ပညာေရးဝန်ကီး
ဌာန၏ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ်တိုကို ဆရာကီးတို၏ လမ်းန်မှင့်

န်ကားချက်များအတွက် က်ုပ်တို၏ စိတ်ရင်းမှန်ြဖင့် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ အထူးသြဖင့်၊ အမျိးသား
လူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင် အဖွဲဝင်၊ ေဒါက်တာ တင်ေမာင်ေမာင်သန်းအား ိုင်ငံတကာ မိတ်ဖတ်များှင့်
ညိိင်းေဆွးေွးမများကို ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်အတွက် က်ပ
ု တ
် ုိ ေကျးဇူးေကွး

တင်ေနေကာင်း ခံစားရပါသည်။ တန်ဖိုးရှိေသာ ထိုးထွင်းသိြမင်မှင့် အေတွအြကံများကို
မေဝေပးခဲ့ကေသာ အြခားအဆင့်ြမင့် အစိုးရအရာရှိများအား က်ုပ်တို အလွန်ေလးစား

တန်ဖိုးထားေကာင်းကိုလည်း ေဖာ်ြပလိုပါသည်။ ဆရာဆရာမကီးတို ေဝမေပးခဲ့ကသည့် ထိုးထွင်း
နားလည်မှင့် အေတွအြကံများေကာင့် က်ုပ်တို၏ ဆန်းစစ်ေလ့လာသံုးသပ်ချက်များသည် ပိမ
ု ုိ
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ြပည့်စံုခဲ့ပါသည်။ ထိုအြပင် အာရှေဖာင်ေဒးရှင်း (The Asia Foundation)၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမှင့်
စားနပ်ရိကာ ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွအဖွဲ (LIFT)၊ ဗိတိသေကာင်စီ (The British Council)၊ မစ်ချီဂန်
ြပည်နယ်တကသိုလ် (Michigan State University)၊ ိုင်ငံတကာ စားနပ်ရိကာ မူဝါဒ သုေတသနအဖွဲ
(International Food Policy Research Institute)ှင့် ကေနဒါ သံံုးမှ လုပ်ေဖကိုင်ဖတ်များှင့်
အြခားပညာရှင်တိုှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ိုင်မည့်၊ သင်ယူေလ့လာိုင်မည့်၊ အေတွအြကံများ
ဖလှယ်ိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို က်ပ
ု တ
် ုိ တန်ဖိုးထားပါသည်။ ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့်
ေြပာလိုသည်မှာ၊ CESD ၏ အကီးတန်း မူဝါဒေရးရာညိိင်းေရးမှးြဖစ်သူ ေဒငုဝါဝင်း၏
ေခါင်းေဆာင်မေအာက်တွင် ေဆာင်ရွက်ကသည့် သုေတသီတို၏ အလုပ်ကိးစားမှင့် ပညာရှင်
(ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်)ပီသမ တို မရှိပါက DRA စီမံကိန်းအား ကိုပ်တိုသည် ေအာင်ြမင်စွာ
ွ ် ေဖထုတ်တင်ြပထားသည့် လုပ်ငန်းစ်များကို
ေဆာင်ရွက်ိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဤ DRA ေလ့လာမတင
အဆင့်ြမင့်တင် ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဆက်စပ်ပါဝင်ေနသူ (stakeholders)အားလံုးှင့် အလုပ်လုပ်ရန်
က်ုပ်တို ေမာ်လင့်အားတက်ေနပါသည်။
ြမန်မာ သုေတသန အကဲြဖတ်မ ြပလုပ်ြခင်း အစီရင်ခံစာအား ေရးသားသူများမှာ
(အဂလိပ်အကရာစ်အလိုက်)
•

ဇူ စီယန် (အန်ဒါစ်) လီ (Zu Xian [Anders] Lee)

•

ဂျာနာ ူး ဂလက်တင် (Jana Rue Glutting)

•

ိုင်လင်းထက်

•

ငုဝါဝင်း

•

ငိမ်းချမ်းေအာင်

•

သိမ့်ဇာြခည်ဦး

•

ေဇာ်ဦး
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မာတိကာ
အတိုေကာက်များ
အှစ်ချပ်
အခန်း ၁၊ နိဒါန်း
ြမန်မာိုင်ငံ လူမူေရးသိပံသုေတသနလုပ်ငန်း
အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များှင့် ေလ့လာမူနယ်ပယ်ကနသ
် တ်ချက်
အခန်း ၂၊ ေနာက်ခံအေြခအေန သံုးသပ်ချက်
ြမန်မာ့ဖံွ ဖိးေရး ေနာက်ခံအေြခအေန
သုေတသနစနစ် ေယျဘူယျ တည်ရေ
ိှ နပံု
ဗိတိသကိုလိုနီကာလ (၁၈၆၆-၁၉၄၈)
ပါလီမန်ဒမ
ီ ုိကေရစီကာလ (၁၉၄၈-၁၉၆၂)
ဆိုရှယ်လစ်ေတာ်လှန်ေရးးကာလ (၁၉၆၂-၁၉၈၈)
တပ်မေတာ်အစိုးရကာလ (၁၉၈၈-၂၀၁၁)
ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကာလ (၂၀၁၁- လက်ရ)ှိ
လူမ-ူ ိုင်ငံေရး ေနာက်ခအ
ံ ေြခအေန
ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ လုပက
် ွငး် လုပက
် က
ွ ် - သီးြခားထွကေ
် နမူှင့် ပိတ်ဆိုခံရမူများ
လူမူအသိုင်းအဝန်းဆိုင်ရာ လုပ်ကွင်းလုပ်ကွက် - လွတ်လပ်အမီအခိုကင်းသည့် သုေတသန NGO
များ
လူသားချင်းစာနာမူဆိုင်ရာ လုပ်ကင်းလုပ်ကွက် - နာဂစ် မုန်တိုင်း
ဒီမိုကေရစီဆိုင်ရာ လု◌ုပ်ကွင်းလုပ်ကွက် - ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းများှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း
စီးပွားေရး ေနာက်ခံအေြခအေန
ြပည်တွင်း သုေတသနလုပ်ငန်း ေတာင်းဆိုမူများ ကီးမားလာမူ
အခန်း ၅၊ ိုင်ငံတကာ ေနာက်ခံအေြခအေန
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ိုင်ငံြခား တကသိုလ် သုေတသနများှင့် အဖွဲ အစည်းများ
ဖွံဖိးေရး အကူအညီ
အခန်း ၃၊ သက်ဆိုင်သူများကို စီစဉ်ေရးဆွဲြခင်း
နိဒါန်း
ြမန်မာိုင်ငံ လူမူေရးသိပံသုေတသနလုပ်ငန်း အဓိကျသူများ
အဆင့ြ် မင့ပ
် ညာ တကသိုလ်၊ ေကာလိပ်များ
အစိုးရှင့် အများြပည်သူ ေထာက်ပသ
ံ ည့် ေအဂျင်စီများ
ိုင်ငံတကာ အလူရှင်အဖွဲများ
ိုင်ငံတကာ NGO များှင့် ကမာ. မူဝါဒအြကံေပးသုေတသနအဖွဲများ
NGO များှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ - မူဝါဒအြကံြပစည်းံုးမူများ
သုေတသနအဖွဲများ - သတင်းဆိုင်ရာ အြပန်အလှန်ေဆွးေွးမူများှင့် ဆံးု ြဖတ်မမ
ူ ျား
ပုဂလက
ိ က
စီးပွားေရး အြကံေပးအဖွဲကီးများ
ဖွံဖိးေရး အြကံေပးအဖွဲများ
လွတ်လပ်အမီအခိုကင်းသည့် အြကံေပးအဖွမ
ဲ ျား
သုေတသနပံုစံ မဟာဗျဟာ
ေမးြမန်းရန် ရည်ရွယ်ထားသူများှင့် ေရွးချယ်မူဆိုင်ရာ သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ
စစ်တမ်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း
သုေတသီများ
သုေတသန စီမံသူများှင့် မူဝါဒအဝန်းအဝိင
ု း် ထဲမသ
ှ မ
ူ ျား
ချန်လှပ်ထားမူများှင့် အကန်အသတ်များ
ချန်လှပထ
် ားမူများ
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အကန်အသတ်များ
အခန်း ၄၊ သုေတသန ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း မူေဘာင် - ေတွ့ရှိချက်များနှင့် သံုးသပ်ချက်
ထုတ်လုပ်မများ
သုေတသန သွင်းအားစု
သုေတသန ယ်ေကျးမူှင့် ဝန်ေဆာင်မူများ
သုေတသန ထွက်ရှိလာမူများှင့် သင်တန်းများ
သုေတသနအခွင့်အလမ်းများှင့် ေရရှညတ
် ည်တ
့ံ ုိငမ
် ူ
သုေတသန စီးဆင်းမူ
အဓိကလုပ်ေဆာင်သူများှင့် ကွနယ
် က်များ
သုေတသန ဆက်သွယ်ြပန်ကားေရး အြပအမူများ
သုေတသန ဆက်သွယ်ြပန်ကားေရး ရလဒ်များ
သိပပ
ံ ညာ ေရပန်းစားလာမူ
သုေတသန အသံုးြပမူများ
မူဝါဒ အေလးေပး သုေတသနများ
သုေတသနအေြခြပ မူဝါဒချမှတ်မူများ
သုေတသနအေြခြပ မူဝါဒရလဒ်များ
အားေကာင်းသည့် မူဝါဒချမှတ်မူအတွက် သုေတသန အသံုးြပြခင်း
အခန်း (၅) နိဂံုး
ကိုးကားချက်များ
ေနာက်ဆက်တွဲ
ဇယားများ
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အတိုေကာက်များ
ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

CSO

Civil Society Organization

DACU

Development Assistance Coordination Unit

DFID

Department for International Development

DRA

Doing Research Assessment

GDN

Global Development Network

GERD

Gross Expenditure on Research and Development

HEI

Higher Education Institution

IDRC

International Development Research Centre and Global Affairs Canada

INGOs

International Non-governmental Organization

JICA

Japan International Cooperation Agency

LIFT

Livelihoods and Food Security Fund

MDI

Myanmar Development Institute

MISIS

Myanmar Institute of Strategic and International Studies

MMRD

Myanmar Marketing Research & Development

MOE

Ministry of Education

MOLIP

Ministry of Labour, Immigration and Population

MSDP

Myanmar Sustainable Development Plan

NESAC

National Economic and Social Advisory Council

NESP

National Education Strategic Plan

NGOs

Non-governmental Organizations

NIHED

National Institute for Higher Education Development

NLD

National League for Democracy

PWC

PricewaterhouseCoopers

SLORC

State Law and Order Restoration Council

TVET

Technical and Vocational Education Training

UIS

UNESCO Institute of Statistics
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အကျ်းချပ်
ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်
ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ

ိုင်ငံေရးအရ
ှင့်

ေြဖေလာ့မ

(political

အေထာက်အထား

liberalization)

အချက်အလက်

အေြခြပ

ှင့်

စီးပွားေရးအရ

မူဝါဒချမှတ်ြခင်းကို

စတင်ေဆာင်ရွက်လာသည်မှာ ဆယ်စုှစ်တစ်ခု နီးပါးရှိခဲ့ပီ ြဖစ်ေသာ်လည်း ိုင်ငံ၏ လူမသိပံသုေတသနစနစ်ှင့်
လုပ်ငန်းများတွင် အေြခခံလိုအပ်ချက်များရှိဆဲြဖစ်ပါသည်။ အြခားေသာ ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံ များတွင် ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထ
ရှိသည့်နည်းတူ

အမျိးသားဖွံဖိးတိုးတက်မရည်ရွယ်ချက်များှင့်

ိုင်ငံေတာ်မူဝါဒ

ဆိုင်ရာ

ရည်မှန်းချက်များကိုေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အစိုးရှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများက လူမေရးသိပံ၏ အေရးပါမကို
အသိအမှတ်ြပမ အားနည်းေနေသးသည်။ ဘာေရး အကန်အသတ်များှင့် ဖွံဖိးေရးအရ ဦးစားေပးရမည့်
အေကာင်းအရာများ၏

ေထွြပားမများက

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတွင်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လက်ရှိေသာ

ကေပးသည့်

သုေတသန

အဆိုပါအားနည်းချက်ကို

စာတမ်းများကို

သာ

ပိုမိုဆိုးဝါးေစပါသည်။

ိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်
ပိုမို

ြမန်မာိုင်င၏
ံ

အဖွဲအစည်းများက

အေလးထား

ပံ့ပိုး

လက်ခံစ်းစားကပီး

ြပည်တွင်းသုေတသနစနစ်တရပ် ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန် အာံုစိုက်မနည်းပါးေနပါသည် ။
ဤအစီရင်ခံစာသည်

ြမန်မာိုင်ငံရှိ

သုေတသနစနစ်ှင့်

ြဖစ်စ်များကို

ြခံငံုနားလည်သေဘာေပါက်ပီး

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များှင့် ြပြပင် ေြပာင်းလဲ မများကို လက်ေတွအေြခအေနများှင့် ဆက်စပ်စ်းစား
အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေစရန်
ကိန်းဂဏန်းအေြခြပနည်းလမ်း

အြကံြပထားပါ
ှင့်

သည်။

ဤစာတမ်း၏

ေကာင်းကျိးြဖစ်စ်အေြခြပနည်းလမ်း

ချည်းကပ်မ

တွင်

ှစ်ခုစလံုးြဖင့်

ေရာေှာေလ့လာထားပီး သုေတသီများ၊ သုေတသန စီမံခန်ခွဲ သူများ၊ မူဝါဒှင့် သက်ဆိုင်သူများကို ဦးတည်သည့်
ေမးခွန်းလာများမှတစ်ဆင့် အေထာက်အထား အချက်အလက်များကို စစ်တမ်းများ ေကာက်ယူစုေဆာင်းကာ
နယ်ပယ်သတ်မှတ်မ ှင့်စပ်လျ်းသည့် ေတွဆံုေမးြမန်းမများ (scoping interviews) ှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ
အေသးစိတ်ေတွဆံုေမးြမန်းမများ (in-depth interviews) တွင် ေကာင်းကျိးြဖစ်စ် အချက်အလက်များကို ထပ်မံ
ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။
ဤသုေတသနလုပ်ငန်းစ်များကို အကဲြဖတ်ြခင်း (Doing Research Assessment -DRA) နည်းလမ်းတွင် အပိုင်း
သံုးပိုင်း ပါဝင် ပါသည်။ ပထမအပိုင်းတွင် သုေတသနအဖွဲက ဆင့်ပွား အချက်အလက်များ (secondary data) ကို
အသံုးြပကာ ေနာက်ခံအေြခအေနများကို ြခံငံုသံုးသပ်ခဲ့ကပီး ြမန်မာ့ လူမသုေတသနစနစ်၏ အေြခအေနကို
နက်နက်နဲနဲ သိနားလည်ေစရန် အေရးပါသည့် သက်ဆိုင်သူများှင့် ေတွဆံုေမးြမန်းခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအပိုင်းတွင်
အေရးပါသည့်သက်ဆိုင်သူများ (key actors) ကို ေတွဆံုေဆွးေွးမများ မှ တဆင့် သုေတသနြဖစ်စ်များတွင်
ပါဝင်ပတ်သက်ေနသူများ၏ အေနအထားများကို ြခံငံုေလ့လာခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင် သက်ဆိုင်သူအုပ်စုအကားရှိ
ဆက်စပ်မ ှင့် အေရွ (dynamics) ကို ပိုမိုသိနားလည်ေစရန် ဆင့်ပွားအချက် အလက်များှင့် scoping interview
များမှ ရရှိလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သုေတသနအဖွဲက ထပ်မံအသံုးြပခဲ့ ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။
တတိယအပိုင်းတွင် ေခါင်းစ်ခွဲများ (sub-theme) မှတစ်ဆင့် အြခား ိုင်ငံများတွင်ြဖစ်ေပေနသည့် သုေတသန
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စနစ်များှင့် ိင်းယှ် ေလ့လာရန် စီစ်ထားသည့် ဘံုမူေဘာင်တစ်ခု ြဖစ်ေသာ DRA မူေဘာင် (GDN 2017)
အသံုးြပကာ

သုေတသန

ေလ့လာေတွရှိ

ချက်များကို

စစ်တမ်းေကာက်ယူကာ

ကိန်းဂဏန်များအား

ထုတ်တ်သံုးသပ်ပီး ေကာင်းကျိးဆက်စပ်မများကို ေလ့လာခဲ့ပါသည်။
အဓိကေတွ့ရှိချက်များ
အစိုးရ၏ ဦးစားေပးအေကာင်းအရာများစာရင်း ှင့် ဘတ်ဂျက်များတွင် လူမေရးသိပံအတွက် သုေတသန
ဦးစားေပးမ

ှင့်

ရန်ပံုေငွလျာထားချက်

နည်းပါးေနဆဲ

ြဖစ်ပါသည်။

၂၀၁၇

ခုှစ်တွင်

သုေတသနှင့်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ြပည်တွင်း အသံးု စရိတစ
် ုစေ
ု ပါင်းမှ ခွဲေ◌၀ ေပးမ (gross domestic expenditure on
research and development (GERD)) ကို ေလ့လာကည့်ပါက သိပံ၊နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာှင့်
သချာ (STEM) အတွက် ၃၂.၈% ၊ စိုက်ပျိးေရး သိပံ အတွက် ၃၂.၆%၊ ေဆးသိပံ အတွက် ၃၀% ခန်ှင့် သဘာဝသိပံ
အတွက်

၄.၂၂%

ှင့်

လူမေရးသိပံှင့်

လူသားချင်းစာနာမသုေတသနအတွက်

ဘတ်ဂျက်၏

ဝ.၃၈%

ခန်သံုးစွဲေနေကာင်း သိရှိရပါသည်။ အမျိးသားပညာေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၆ - ၂၀၂၁ ခုှစ်ပါ
သုေတသနှင့်ဖွံဖိးေရး

တိုးတက်မကိုအေလးေပးသည့်

မူဝါဒအရ

ထိုသိုခွဲေဝသတ်မှတ်မမှာ

အံ့သစရာမရှိလှေသာ်လည်း

ိင်းယှ်မအရ

STEM

ဘာသာရပ်များအတွက်

လူမသိပံဘာသာရပ်များအတွက်

ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝမမှာ ၁ ရာခိုင်န်းမပင် မရှိေသာေကာင့် လွန်စွာ နည်းပါးလက်ရှိပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံတွင်

အဆင့်ြမင့်ပညာေရးအဖွဲအစည်းများ

အဖွဲအစည်းများထံသို

သုေတသနရန်ပံုေငွကို

(HEIs)

ှင့်

အြခားေသာအစိုးရ

သုေတသန

တင်းကပ်သည့်

ဘာေရး

ပံ့ပိုးထားေသာ်လည်း

စည်းမျ်းများအတိုင်းသာ သံုးစွဲခွင့် ရှိေလရာ အဆိုပါစည်းမျ်းများ သည် သုေတသန စီမံကိန်းများ စီမံခန်ခွဲရာတွင်
ခက်ခေ
ဲ စပါသည်။ ထိုသိုြဖစ်ြခင်းက ေြပာင်းလဲေန သည့်အေြခအေနများ (သို) မူဝါဒ အေြပာင်းအလဲများှင့်
လျင်ြမန်စွာ

လိုက်ေလျာညီ

ေခါင်းစ်ေြပာင်းဘတ်ဂျက်သံုးစွဲကာ
ိုင်ငံတကာအလှရှင်များ၏

ေထွရှိေစရန်အလိုငှာ

ကာလရှည်သုေတသနြပိုင်မ

သုေတသနေဆာင်ရွက်ိုင်မကို

သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း

(သို)

ကန်သတ်ထား

ပီးစီးမအစီရင်ခံစာလိုအပ်ချက်များကလည်း

ပါသည်။
ြပည်တွင်း

စီမံခန်ခွဲသူများှင့် မူဝါဒ ချမှတ်သူများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အေပ ထပ်မံအဟန်အတား ြဖစ်ေစ ပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံတွင်

ယခုထက်တိုင်

မူဝါဒမရှေ
ိ သးသြဖင့်

အမျိးသားအဆင့်သုေတသနမူဝါဒမရှိပါ။

လက်ရှိေဆာင်ရွက်လက်ရှိေသာ

အဆင့်ြမင့်ပညာအဖွဲအစည်းများ

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး

တွင်ဗဟိုချပ်ကိုင်မေြဖေလျာ့ြခင်းကို

အမျိးသားအဆင့်သုေတသန
လုပ်ငန်းစ်တရပ်ြဖစ်သည့်

အေလးေပး

အေကာင်အထည်

ေဖာ်သည့်အခါ အဆိုပါအဖွဲအစည်းများ၏ သုေတသန စုဖွဲမ ှင့် စွမ်းရည်ကို ပိုမိုအားနည်းေစိုင်ပါသည်။
အထူးသြဖင့် လူမေရးသိပံှင့်စပ်လျ်းပီး သုေတသနစနစ် ြဖစ်တည်မကို ပိုမို အားနည်းေစိုင်ပါသည်။ ထိအ
ု ခါ
ကျယ်ြပန်သည့်

အဆင့်ြမင့်ပညာမူဝါဒေဘာင်များ

ေအာက်တွင်

လူမသိပံ◌္ပ

သုေတသစ

နစ်

ပိုမို

တိမ်ြမတ်သွားိုင်ပါသည်။
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ြမန်မာိုင်ငံရှိ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးအဖွဲအစည်းများမှ သုေတသီများသည် ‘အစိုးရဝန်ထမ်းများ’ ြဖစ်သည့်အား
ေလျာ်စွာ အစိုးရတကသိုလ်များ၏ စီမံခန်ခွဲေရး တာဝန်များ၊ ေကျာင်းသား/သူများအား ကီးကပ်ြခင်း (သို)
သင်ကားေရးတာဝန်များကို မကာခဏဆိုသလို တာဝန်များစွာြဖင့် ဝန်ပိေနကရပါသည်။ ရာထူးတိုးိုင်ြခင်းသည်
စီမံခန်ခွဲေရးတာဝန်များကို

ပိုမိုထမ်းေဆာင်ိုင်ြခင်းှင့်

ဆက်စပ်လက်ရှိရာ

သုေတသနစီမံကိန်းများ

ှင့်

သင်ကားေရးကိစများ အတွက်အချိန်မေပးိုင်ဘဲ ြဖစ်ေနတတ်သည်
ြမန်မာိုင်ငံတွင် သုေတသီများ၏ ၇၅% သည် အမျိးသမီးများြဖစ်ပါသည်။ ထိုအချက်သည် အိမ်ေထာင်စု တခုတွင်
အမျိးသားများကသာ

အဓိကဝင်ေငွ

ရှာေပးရသူများ

ြဖစ်ေလ့ရှိပီး

အမျိးသမီး

များကမူ

ဒုတိယလိုက်သူြဖစ်သည်ဟူသည့် မှားယွင်းသည့် အယူစွဲကိုလည်း ထင်ဟပ်ေဖာ်ြပပါသည်။ ထိုအယူအဆအရ
တကသိုလ်ဝန်ထမ်း

များ၏

လစာ

ပါးေနြခင်းေကာင့်

အဆင့်ြမင့်ပညာေရးကတွင်

အမျိးသားများ

အလုပ်လုပ်ကိုင်မကို နည်းပါးေစြခင်း ဟူသည့် ေကာက်ချက်ကုိ ြဖစ်ေပေစပါသည်။
အစိုးရသုေတသနအဖွဲအစည်းများ၊

အစိုးရအဆင့်ြမင့်ပညာအဖွဲအစည်းများ

(HEIs)

ှင့်

အြခားေသာ

သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာနများကားတွင် ညိိင်းေဆာင်ရွက်မ (သို) ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ နည်းပါးပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သုေတသနလုပ်ငန်းစ်ကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများက များေသာအားြဖင့် ‘ပိုင်ဆိုင’် ကပါသည်။
ေပါင်းစပ်ညိိင်းမ အားနည်းြခင်းေကာင့် ြပလုပ်ပီးသား သုေတသနများ ြပန်လည်ြပလုပ်ြခင်း၊ သုေတသနများကို
မလိုအပ်ဘဲ

ထပ်မံြပလုပ်ြခင်းကို

ြဖစ်ေပေစပီး

သုေတသီများအေနြဖင့်

ယံုကည်ရေလာက်သည့်

(သို)

ေနာက်ဆံုးရအချက်အလက် (up-to-date data) များကို ရရှိိုင်ရန် အတွက်လည်း ခက်ခဲပါသည်။.
ြမန်မာိုင်ငံတွင် တရားဝင်ချမှတ်ထားသည့် သုေတသီအချင်းချင်းသံုးသပ်ေပးသည့်ယ်ေကျးမ (peer review
culture) မရှိေသးပါ။ သုေတသနအရည်အေသွးှင့် စပ်လျ်းပီး အထူးတလည် ေဆွးေွးေြပာဆိုြခင်းလည်း
မရှိေသးပါ။

သုေတသနကို

တကသိုလ်များှင့်

ြပည်နယ်ှင့်

ကိုယ်ပိုင်သုေတသန
လိုအပ်ချက်အရ

အဓိက

ဂျာနယ်များ

အာံုစိုက်လုပ်ေဆာင်ေနသည့်

တိုင်းေဒသ

ကီးများရှိ

ထုတ်ေဝေလ့ရှိပါသည်။

ေဒသအတွငး် ထုတေ
် ဝသည့်

ြမန်မာိုင်ငံ၏

အဓိကမိကီးများရှိ

တကသိုလ်များတွင်သာ

တကသိုလ်အလိုက်

ယင်းတို

အတိုင်းအတာ

သည်

တကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီ၏

အားြဖင့်သာ

ေဆာင်ရွက်ေလ့ရှိပါသည်။

ပံုှိပ်ထုတ်ေဝမှင့် ဆရာ၊ဆရာမများ ရာထူး တိုးြခင်း ဆိုင်ရာ ဆံုးြဖတ်ချက်များ တွင် အရည်အေသွးထက် အေရ
အတွက်က

လမ်းမိုးေနပါသည်။

သုေတသီအချင်းချင်း

သံုးသပ်ေပးသည့်

ယ်ေကျးမမရှိသြဖင့်

စံသတ်မှတ်ချက်များသည် နိမ့်ကျေနဆဲြဖစ်ပါသည်။
မူဝါဒဆိုင်ရာေဆွးေွးမများတွင် လူကိက်များသည့်အေတွးအြမင်များက သုေတသန အေထာက်အထားများကို
လမ်းမိုး ေနတတ်ပါသည်။ ‘‘လူအများ စိတဝ
် င်စားသည့် မျက်ှာဖံုး ေခါင်းစ်များ (hot topics)’ ှင့် စပ်လျ်းပီး
ိုင်ငံေတာ်အဖွဲအစည်းများကလည်း တရားဝင်ြပန်ကား ဆက်သွယ်မများထက်စာလင် Facebook ကဲ့သိုေသာ
ဆက်သွယ်ေရး

စကများအေပ

ိုင်ငံေရးြငင်းခံုမများကို

ပိုမုိ

အလွတ်သေဘာ

ြဖစ်ထွန်းေစပီး

ြပန်ကားဆက်သွယ်မများ

အေကာင်းအရာ

အတွက်

အေထာက်အထားများ၏

မှီခိုေနြခင်းသည်
အေရးပါမကို
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အားနည်းေစပါသည်။ ထိုအခါ သုေတသီအများစုသည် မိမိတို၏ ေတွရှိချက်များကို လူမမီဒီယာများမှ တစ်ဆင့်
ေဆွးေွးတင်ြပရန် ခက်ခဲလာပါသည်။

ရလဒ်အားြဖင့် Facebook မှတစ်ဆင့် သုေတသန အေထာက်အထား

ြပန်ပွားိုင်မ သည် အကန်အသတ်ရှိပါသည်။
သုေတသီများ၊ အဖွဲအစည်းများှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများကားတွင် အလွတ်သေဘာချိတ်ဆက်မြဖင့်သာ လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်ေလ့ရှိပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင်

အြခားဖွံဖိးဆဲ

ိုင်ငံများ

ှင့်

မတူသည့်

အချက်တချက်မှာ

အေထာက်အထားအေြခြပသည့်မူဝါဒချမှတ်ြခင်းအတွက် သုေတသနအချက် အလက်များ ှင့် ေတွရှိချက်များ
ရှားပါးေနြခင်း

မဟုတ်ြခင်း

ြဖစ်သည်။

မူဝါဒချမှတ်သည့်

လုပ်ငန်းစ်

တွင်

အထက်မှေအာက်သိုစီးဆင်းမသေဘာသဘာ၀ (top-down nature) လွန်ကဲေနမ ေကာင့် သာ အဆိုပါ
အချက်အလက်ှင့် အေထာက်အထားများအေပ သံုးစွဲမ ှင့် လက်ခံအေရးယူမ များ ကန်သတ်ခံ ထားရြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ မူဝါဒ ချမှတ်သူများသည် အေထာက်အထားကို များေသာအားြဖင့် လျစ်လျ  ထား တတ်ပါသည်။
သုေတသီများ အေနြဖင့်လည်း အစိုးရက တာဝန်ေပးသည့် သုေတသနအလုပ်များကို အလွတ်သေဘာအရ
လုပ်ေဆာင်ရေလ့ရှိပီး မူဝါဒချမှတ်သူများှင့် အြပန်အလှန် ဆက်ဆံေရး ေကာင်းမွန်ေစရန် တည်ေဆာက်ြခင်း (သို)
ထိန်းသိမ်းြခင်းအတွက်ဟုသာ မှတ်ယူလုပ်ေဆာင်ကေလ့ ရှိပါသည်။ ထိုေကာင့် တိကျေသာ တာဝန်ေပးမ ှင့်
ေထာက်ပံ့မ သေဘာထားပံုစံ (notion of grants)

မရှိေသးသြဖင့် သုေတသနအများစုသည် ‘လူမသိသူမသိ

(under the radar)’ စာအုပ်စင် အလှြပကျမ်းများ သက်သက်သာ ရှိေနပါသည်။
အေြပာင်းအလဲေမာင်းတံများ
ြမန်မာိုင်ငံတွင်ြပလုပ်သည့် သုေတသနေဆာင်ရွက်ချက်များကို ကီးကပ်ေပးမည့်၊ အဆင်ေြပ ေချာေမွ ေစမည့်၊
ညိိင်းေပးမည့်၊

ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့်၊

မှတ်တမ်းတင်မည့်

တစ်ခုတည်ေထာင်ရန် လိုအပ်လက် ရှိပါသည်။

အမျိuးသားအဆင့်

သုေတသန

အမျိးသားအဆင့်သုေတသနစနစ်၏ အေရးကီးသည့် အဂါရပ်

အြဖစ် လူမေရးသိပံ သုေတသနစုဖွဲမကိုလည်း ထူေထာင်ရန် အေရးပါသည်။
သုေတသနအဖွဲအစည်းအသီးသီးှင့်
ခွင်ဆက်ဆံေရးကို

အစိုးရသုေတသနအဖွဲအစည်းများ

ထူေထာင်ေပးိုင်ပီး

အဖွဲ့အစည်း

သုေတသနအရည်အေသွးှင့်

အကား

အဆိုပါအဖွဲအစည်းသည်
ခိုင်မာသည့်

ကျင့်ဝတ်ှင့်

လုပ်ငန်း

စပ်လျ်းသည့်

အြပန်အလှန်ထိန်းေကျာင်းမများကိုလည်း ေကာင်းမွန်ေစ ပါသည်။
အဆင့်ြမင့်ပညာအဖွဲအစည်းများတွင် သုေတသနြပရာတွင် အားေကာင်းသည့်၊ အလုပ်တွင်သည့် သုေတသန
အကဲြဖတ်မုလုပ်ငန်းစဉ်

/

သုေတသီအချင်းချင်းသံုးသပ်သည့်စနစ်ကို ထူေထာင်ရန်

လိုအပ်လက်ရှိပါသည်။

သုေတသီအချင်းချင်းသံုးသပ်သည့်စနစ်သည် ထွန်းသစ်စ သုေတသန စနစ် အတွက် များစွာအကျိး ရှိေစပါမည်၊
တကသိုလ်များအတွင်း စာကည့်တိုက်များထူေထာင်ကာ သုေတသန စနစ် ဖွံဖိးမ ကို အားေပးြခင်းထက် ပိုမို
အကျိးရှိိုင်ေစမည်

ြဖစ်သလို

ကျယ်ြပန်ေသာ

အကျိးေကျးဇူးများကိုလည်း

ရရှိိုင်မည်

ြဖစ်သည်။

သုေတသနစာတမ်းများ၏ အရည်အေသွးကို တိုးတက်ေစြခင်းသည် မူဝါဒ ချမှတ်သူများှင့် အများြပည်သူတိုက
သုေတသနစာေစာင်များအေပ ယံုကည်လက်ခံမြမင့်တက်လာပီး ပိုမို ရည်န်း အသံုးြပလာမည်ြဖစ်ပါသည်။
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အဆင့်ြမင့်ပညာေရးအဖွဲအစည်းများြပြပင်ေြပာင်းလဲမလုပ်ငန်းစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် HEI များအတွက်
သုေတသနစွမ်းရည်၊

အေြခခံအေဆာက်အဦနှင့်

ဦးစားေပးလျာထားရန်

ရန်ပံုေငွတို့တွင်

အထူးလိုအပ်လက်ရှိပါသည်။

သိုမှသာ

ဘတ်ဂျက်နှင့်

ရင်းနှီးြမှuပ်နှံမုများကို

အေထာက်အထား

အချက်အလက်အေပ

အေြခြပသည့်မူဝါဒသုေတသနအတွက် ြမင့်တက်လာသည့် ေတာင်းဆိုမကို ြပည့်မီိုင်ေအာင် ြဖည့်စည်းိုင်မည်
ြဖစ်ပါသည်။

အေထာက်အထား

အချက်အလက်

ေတာင်းဆိုမြမင့်တက်လာသည်ှင့်အမ

အေပ

ကျ်းေြမာင်းစွာ

အေြခြပသည့်သုေတသန

ှင့်စပ်လျ်း

အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်

သည့်

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ

သုေတသနလုပ်ငန်းမျာမှသည် မူဝါဒချမှတ်မ၏ အေြခခံ လုပ်ငန်းစ်များ၊ ရလဒ်များှင့် သက်ေရာက်မများကို
ဆန်းစစ်ိုင်မည့် ပိုမိုကျယ်ြပန်ေသာ လူမေရး သိပံသုေတသနအြဖစ် ေြပာင်းလဲတိုးတက် လာိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
အဆိုပါ

ေတာင်းဆိုမများ

သည်

ဗဟိုအစိုးရစီမံကိန်းေရးဆွဲသူများထံမှသာမက

မူဝါဒှင့်သက်ဆိုင်သူ

များြဖစ်ကသည့် ေဒသဆိုင်ရာ အစိုးရများ၊ လတ်ေတာ်အမတ်များ၊ ိုင်ငံေရး ပါတီများ၊ ပုဂလိက က
အဖွဲအစည်းများှင့် ိုင်ငံတကာ အဖွဲအစည်းများ ထံမှလည်း တိုးတက်များြပားလာိုင်ရာ မူဝါဒေကာင်းများ
ေပထွန်းေရးအတွက် များစွာ အေထာက်အကူ ြပနိင်ပါသည်။
မူဝါဒချမှတ်သူများထံသို သက်ဆိုင်သည့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမ ှင့် အြကံဉာဏ်များကို အချိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ
ေပးိုင် ေစရန် ေဒသခံသုေတသီများအား စွမ်းရည်ြမှင့်ေပးရန် အထူး လိုအပ်လက်ရှိပါသည်။

မူဝါဒများကို

ေရွးချယ်မသည် ေြမြပင်အေြခအေနများှင့် များစွာ သက်ဆိုင် ပါသည်။ ြပည်ပမှပညာရှင်များ ေရးဆွဲသည့်
မူဝါဒအမျိးမျိးအနက် အဆီေလျာ်ဆံုး လက်ေတွေဆာင် ရွက်ိုင်မည့် မူဝါဒတရပ် ကို ေရွးချယ်ရန် အဆိုြပရာတွင်
ြပည်တွင်းသုေတသီများကသာ ဦးေဆာင် အြကံြပရန် အသင့်ေလျာ်ဆံုးြဖစ်ပါသည်။ ြဖစ်ိုင်လင်

ိုင်ငံေတာ်ှင့်

အစိုးရ အဖွဲ အစည်းများကိယ
ု ်စား မူဝါဒများကို ေရးဆွဲေပးေနသည့် ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ (သို) ိုင်ငံတကာ
ပညာရှင်များက ေဆာင်ရွက် သည့် သုေတသနများတွင် ြပည်တွင်း/ေဒသခံသုေတသီများကို မြဖစ်မေနပါဝင်ခွင့်
ရရှိေစရန် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ မူဝါဒတရပ်အြဖစ် သတ်မှတ်ေတာင်းဆိုသင့်ပါသည်။

ေဒသခံသုေတသီများှင့်

ိုင်ငံတကာ သုေတသီများ အြပန်အလှန် တေြပးညီ ေဆွးေွးအေြဖရှာြခင်းသည် မှန်ကန်ေသာေလ့လာ မ ပံုစံများ
ြဖစ်ထွန်းေစရန်

အားေပးံုသာမက

အနာဂတ်တွင်

အများြပည်သူှင့်

စပ်လျ်းသည့်မူဝါဒများ

ထိထိ

ေရာက်ေရာက်ချမှတ်ိုင်ေစရန်အတွက် ေဒသခံသုေတသီများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကိုပါ ေရရှည် တည်ေဆာက်ေပးရာ
ေရာက်ပါသည်။
အစိုးရသုေတသနအဖွဲအစည်းများ၊
အစိုးရဌာနများကား
သင့်ပါသည်။

အဆင့်ြမင့်ပညာေရးအဖွဲအစည်းများှင့်

ေပါင်းစပ်ညှိနိုင်းမုနှင့်
အစိုးရ

ဌာနများှင့်

အြခားေသာ

မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မုကို
သုေတသနအဖွဲအစည်းများကား

သက်ဆိုင်

တိုးြမှင့်ရန်

ေပါင်းစပ်

သည့်

ေဆာင်ရွက်

ညိိင်းြခင်းသည်

ယံုကည်ကိုးစားိုင်သည့် ေနာက်ဆံုးရအချက်အလက်များကို အချိန်ှင့် တေြပးညီ အသံုးချေဆာင်ရွက်ို◌်ငသြဖင့်
သုေတသနစနစ်များကို အားေကာင်းေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ သုေတသန လုပ်ငန်းစ်

ဒီဇိုင်း အတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ
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အစည်းများ၏ အြမင်များကို အစကတည်း က စုစည်း ရယူ ထားိုင်ပါကလည်း သုေတသနအေပအများက
အတည်ြပလက်ခံမှင့် သုေတသနအေပအေြခခံသည့် မူဝါဒေကာင်းများထွက်ရှိလာမကို တွန်းအားြဖစ်ိုင်သည်။
သုေတသနအတွက် နိုင်ငံေတာ်ဘတ်ဂျက်ကို တိုးြမှင့်လျာထားရန် သင့်ေတာ်ပါသည်။ ၊ ထိုြပင် ဘတ်ဂျက် သံုးစွဲမ ှင့်
ဘာေရးစည်းမျည်းအား လုပ်သာကိုင်သာရှိိုင်မ (flexibility) ကို တိုးြမင့်ေပးရန် အထူးလိုအပ်ေနပါသည်။
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏

ဘတ်ဂျက်သည်

၂၀၁၂/၁၃

ခုှစ်

ှင့်

၂၀၁၉/၂၀

ခုှစ်

ကာလများကားတွင်

သံုးဆနီးပါးြမင့်တက်ခဲ့ပီး အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနက ဝန်ကီးဌာန ဘတ်ဂျက် စုစုေပါင်း၏ ၁၅ - ၁၆ %
ရရှိခဲ့ပါသည်။ သုေတသန ြပလုပ်ရန်အတွက် ထပ်မံ ခွဲေဝချထားေပးမ များ ရှိေသာ်လည်း သုေတသန
စီမံကိန်းများသည်

ှစ်စ်

ဘတ်ဂျက်စ်းမျ်းများကို

လိုက်နာရန်

လိုအပ်သကဲ့သို

စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း

အတွက်လည်း စီမံကိန်းပီးဆံုးေကာင်း (စာတမ်း) သက်ေသ အေထာက်အထားများကို အချိန်မှီ ြပသရန်
လိုအပ်ေနပါသည်။ ထိုသို စည်းမျ်း တင်းကပ်စွာ ချမှတ်ထားြခင်းသည် ှစ်အတန်ကာအချိန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရမည့်
သုေတသန စီမံကိန်းများ ကို ေဖာ်ေဆာင်ရန် အခက်အခဲြဖစ်ေစပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံတွင် သုေတသနလုပ်ငန်းများအတွက် စီးဝင်လက်ရှိေသာ နိုင်ငံတကာရန်ပံုေငွကို ထိထိေရာက်ေရာက်
ညှိနိုင်း

ေဆာင်ရွက်၍

စီမံခန့်ခွဲသွားရန်

အထူးလိုအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံတကာ

အဖွဲအစည်းများ

ှင့်

အလှရှင်များကေပးသည့် နည်းပညာအေထာက်အပံ့များ၏ ရာခိုင်န်း အများစုသည် အစိုးရဌာနများအတွက်
မူဝါဒဆိုင်ရာအြကံြပချက်များကို (policy input)
ိုင်ငံတကာပညာရှင်များအတွက်
သက်ဆိုင်ရာ

ဉာဏ်ပူေဇာ်ခအြဖစ်

ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင့်

သုေတသနြပလုပ်ေပးမည့်၊ ဆန်းစစ် အြကံြပေပးမည့်
အတွက်

လျာထားသတ်မှတ်ေလ့ရှိပါသည်။

ိုင်ငံတကာပညာရှင်များကလည်း

ေဒသတွင်း

ထိုအခါ

အသိပညာှင့်

ေဒသခံသုေတသီများ၏ အြမင်များကို မကာခဏ လျစ်လျ ေလ့ရှိပါသည်။ ေနာက်ဆက်တွဲရလဒ်မှာ ိုင်ငံတကာ
အဖွဲအစည်းများ၏

သုေတသနများစွာသည်

ေနရာေဒသ

ေြမြပင်

အေြခအေနများှင့်

ဆီေလျာ်မမရှိဘဲ

လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ခက်ခဲမည့် လုပ်ငန်းစ် အြကံြပချက်များသာ ြဖစ်ေနရာ သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာနများအေနြဖင့်လည်း လက်ခံကျင့်သံုး အေကာင်အထည် ေဖာ်ရန်မြဖစ်ိုင်ေချ။
သုေတသနစနစ်တွင် အရည်အေသွး၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် သာတူညီမျှမုကို ြမှင့်တင်ရန် ိုင်ငံတကာ ရန်ပံုေငွ အေထာက်
အကူကို ပိုမို ရယူေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ယခုအခါ သုေတသစနစ်တွင် အေရးပါသည့် အစီအစ်များစွာကို
ြပည်ေထာင်စုအဆင့်

ရှိ

အဖွဲအစည်းများြဖစ်ေသာ

အမျိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မရှင်၊

ေကာ်မတီှင့် အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနတိုက ေဆာင်ရွက်ေနကေသာ်လည်း
သုေတသန

လုပ်ငန်းများ

ရန်ပံုေငွများသည်

ဖွံဖိးလာေရးအတွက်

ြပည်တွင်း

အဓိက

သုေတသနလုပ်ငန်းများ၊

အရင်းအြမစ်

ပါေမာကချပ်များ

ိုင်ငံတကာရန်ပံုေငွသည် ိုင်ငံ၏
ြဖစ်ေနပါသည်။

ြပည်တွင်းသုေတသီများ

ိုင်ငံတကာ

စွမ်းရည်ြမင့်တင်ြခင်း

လုပ်ငန်းများသာမက ြမန်မာိုင်ငံ၏ သုေတသနစနစ်ကီးတခုလံုး အရည် အေသွး၊ ကျင့်ဝတ်ှင့်သာတူညီမမကို
အားေကာင်းေစိုင်မည့်

ေဆွးေွးမများှင့်

ေထာက်ပံ့ေရးလုပ်ငန်းစ်များကို

လည်း

ထိေရာက်စွာ

ပံ့ပိုးေပးိုင်ပါသည်။

20

