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က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း) ေရးဆြဲျခင္း 
ဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာျဖစ္ၿပီး ၎အားျဖင့္ ရရွိလာႏုိင္ေသာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 
က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း (‘က်ား-မေရးရာအသားေပး 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းဟု သိၾကေသာ’ – GRB) အား 
‘မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ႏွင့္ 
က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အသံုးျပဳေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ျခင္း’၁  ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ပိုမိုတိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ က်ား-မေရးရာ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ရည္႐ြယ္ထားသည္မွာ  

 � အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အမ်ားႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
လက္လွမ္းမွီႏုိင္ေသာ အေနအထားစံႏႈန္းႏွင့္ အဆိုပါ 
လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈ (သို႔မဟုတ္ ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိမႈ) ၏ ၎တို႔ 
က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို နားလည္ႏုိင္ 
ရန္အတြက္ က်ား-မေရးရာအား ဂ႐ုျပဳထားေသာ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။

 � က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမည့္ 
ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးစရိတ္ဘ႑ာေငြ ရယူမႈကို ထိန္းညႇိျခင္း။ 

 � က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ 
ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ 
ေပးရန္ ေသခ်ာေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

က်ား-မေရးရာ မညီမွ်မႈသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ 
က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ထိခိုက္မႈ 
ရွိေစႏုိင္ပါသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္လည္း၂ 
အတားအဆီးျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္းသည္ က်ား-မေရးရာ မညီမွ်မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
ကူညီေပးျခင္းအားျဖင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား အကူအညီ 
ေပးႏုိင္သလို အခြန္ေတာ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုအက်ိဳး 
ျဖစ္ထြန္းမႈရွိစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေစပါသည္။ 
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၂.၁။ ႏုိင္ငံတကာ၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံႏႈန္း

Janet G. Stotsky အေနျဖင့္ လက္ရွိ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္း စာေပမ်ားထဲတြင္ အႀကံျပဳထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို၊ ႏိုင္ငံ 
ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အသံုးခ်ေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ တူညီေသာ 
က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကာ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ 
၁။  က်ား-မေရးရာ ျပႆနာမ်ား၊ အရင္းအျမစ္ ခြဲေဝေပးျခင္း၊ႏွင့္ 

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ မညီမွ်မႈမ်ား အေပၚ မူဝါဒမ်ားမွ 
မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ မူဝါဒဆန္းစစ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ပါ။

၂။  စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသူ 
မ်ားကို အကဲျဖတ္ပါ။ 

၃။  ကုန္က်မႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား 
အေရအတြက္ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အသံုးစရိတ္ ျဖစ္ပြားမႈပမာဏမ်ားကို အကဲျဖတ္ပါ။ 
အလားတူစြာ အခြန္ျဖစ္ပြားမႈပမာဏကို အကဲျဖတ္ပါ။ 

၄။  အသံုးျပဳေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္ 
ဝင္ေငြမရေသာ) လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဘက္ဂ်က္၏ 
သက္ေရာက္မႈကို စစ္ေဆးေလ့လာသည္။ 

၅။  ေရလတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားအေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရး 
ဆုိင္ရာေလ့လာမႈမူေဘာင္ႏွင့္ အလားအလာ ခန္႔မွန္းေျခ 
မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ ဆိုသည္ကို 
စစ္ေဆးေလ့လာပါ။

၆။  ရလဒ္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းရွင္းတမ္း 
သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ပါ။၃ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အထက္တြင္ အသားေပးေဖာ္ျပ 

ထားေသာ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆက္လက္လိုက္နာ 
ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ားသည္ 
ဘတ္ဂ်က္ ေရတိုရလဒ္ႏွင့္ ေရရွည္ရလဒ္၊ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ 
အသံုးျပဳမႈ အႀကိမ္ေရ အပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔ကာ အေသးစိတ ္
က်ေသာ အခ်က္အလက္ေပါင္းစုမ်ားအား လက္လွမ္းမီႏုိင္ျခင္း 
ရွိမရွိဆိုသည့္အေပၚ ႀကီးေလးစြာ သက္ေရာက္မႈရွိေနေၾကာင္း 
သတိခ်ပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂.၂။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ 

ေရးဆြဲျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကမာၻေပၚရွိ အေရအတြက္ ငါးဆယ္ထက္ 
မကေသာ GRB (က်ား-မေရးရာအား အေလးေပးေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အနည္းငယ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္”၄ ဟု Debbie Budlender မွ 
၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ႏိုင္ငံေပါင္း ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္မွ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရး 
ဆြဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပံုစံအခ်ိဳ႕ကို ႀကိဳးစားၾကည့္ခဲ့ၾက 
ေသာ္လည္း၊ Stotsky ၏ “က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
အားထုတ္မႈ အမ်ားစုမွာ ခရီးေပါက္ျခင္းမရွိ။”၅ ဟူေသာ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္အညီ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းမွာ ထူးထူးျခားျခား 
တိုးတက္လာျခင္းမရွိ (သို႔မဟုတ္ လံုးဝတိုးတက္လာျခင္းမရွိ) 
ခဲ့ပါ။ 

က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
မၾကာခဏဆိုသလို မူဝါဒဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးရျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈ မရွိရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ 
ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တူညီေသာ အေၾကာင္းအရင္း 
မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ
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 � ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ 
အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါက မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားမွ 
အဟန္႔အတားျပဳလုပ္ျခင္း။၆ 

 � လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြင္း ပါဝင္ေနေသာ သူမ်ားတြင္ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ 
အခြင့္အာဏာမရွိျခင္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ဥပမာအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ ၁) အမ်ားအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ 
အားလံုးအေနျဖင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွမဟုတ္ပဲ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာျခင္း။ ၂) အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွာ 
က်ား-မေရးရာဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျဖစ္ေနျခင္း။ ၃) 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ဘတ္ဂ်က္ကို 
လႊမ္းမိုးႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ အငယ္တန္းဝန္ထမ္းမ်ား 
ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။၇

 � က်ား-မေရးရာအား ဦးတည္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရး 
ဆြဲျခင္း၏ နည္းပညာပိုင္းက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ယံုၾကည္မႈမ်ား ကင္းမဲ့ျခင္း။၈

 � အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 
‘အမ်ိဳးသမီးမ်ား’ ႏွင့္ ‘က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ’အတြက္ 
အသံုးျပဳေနေသာ သီးသန္႔ဘတ္ဂ်က္လမ္းေၾကာင္း 
စုစုေပါင္း၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုခုကို 
ႀကိဳတင္ လ်ာထားရန္သာ အာ႐ုံစိုက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါသည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမရွိေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ က်ား-မေရးရာ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ပန္းတုိင္မ်ားကို လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ 
အတြက္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။၉

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (International 
Monetary Fund - IMF) ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း 
က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္မွာ 
အကယ္၍ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစလိုပါက 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္မွာ  ‘ဘ႑ာေငြသံုးစြဲေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားမွ ၎တို႔ တာဝန္ရွိေသာ နယ္ပယ္အတြင္း က်ေရာက္ 
လာေသာ က်ား-မေရးရာအေျချပဳ ပန္းတုိင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ 
ရာတြင္ႏွင့္ အဆိုပါ ပန္းတုိင္မ်ားကို ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ 
ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ကို ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုရာတြင္ ဦးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။’၁၀

 
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမွ ဆက္လက္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ က်ား-မ 
ေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင ္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ေနရာ၌ 
ရွိေနပါက အမ်ားအားျဖင့္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေလ့ ရွိေၾကာင္းပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံႏွင့္ ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံတို႔မွာ ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနကို ဦးေဆာင္မႈေနရာတြင္ ထားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ေအာက္ျမင္မႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲႏုိင္ငံ 
ႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။၁၁ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ က်ား-မေရးရာ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဇိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားကို သိရွိထားရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ 
‘က်ား-မေရးရာ’ကို ႐ုပ္လံုးေဖာ္ကာ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားထဲ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးမႈမရွိျဖစ္ေန
တတ္ျခင္းႏွင့္  သက္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းအေပၚ လႊမ္းမိုး 
ႏိုင္မႈ အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။၁၂ 

က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းဦးတည္ခ်က္မ်ားကို 
ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ ရလဒ္အေျချပဳ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (ေရရွည္ရလဒ္ႏွင့္ 
ေရတိုရလဒ္ကို တိုင္းတာျခင္းအား အသားေပးေသာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား) မွာ သမာရိုးက်ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
(အကူအညီမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အကူအညီေပးမႈမ်ားအတြက ္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တိုင္းတာျခင္းအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ေသာ 
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လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား) ထက္ မည္ကဲ့သို႔ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္းကို 
Stotsky မွ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါသည္။၁၃ ထိုအခ်က္မွာ သံသယ 
ရွိစရာမလိုေအာင္ မွန္ကန္မႈရွိေသာ္လည္း အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ 
ရလဒ္အေျချပဳ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အလွ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲရန ္
ႀကိဳးစားျခင္းအေပၚ သတိထားသင့္ပါသည္။ 

‘အေတြ႕ႀကံဳမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကရသည္မွာ ဆႏၵလြန္ကဲၿပီး 
ဆန္းသစ္လြန္းေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Public Finance 
Management - PFM) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံ 
မ်ားအတြင္းသို႔ အစားထိုးျခင္းမွာ အၿမဲေအာင္ျမင္မႈ ရေလ့ 
မရွိေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လုပ္ငန္း 
တာဝန္၏႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ ေဒသတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ မၾကာခဏ 
အကန္႔အသတ္ရွိေလ့ရွိျခင္း ႏွစ္ခုလံုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အမ်ား 
အားျဖင့္ လွ်င္ျမန္လြန္းစြာ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔လြန္းစြာ 
ေရွ႕ဆက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသအေျခအေနႏွင့္ 
ေလ်ာ္ညီစြာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအခ်က္ကို 
သိရွိထားျခင္း အားျဖင့္ က်ား-မေရးရာ အသားေပးေသာ 
ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိၿပီး 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။’၁၄

က်ား-မေရးရာ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းသည္ ဘက္ဂ်က္ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းပံုစံ အမ်ားစုကဲ့သို႔ ဘက္ဂ်က္တစ္ႀကိမ္ 
လည္ပတ္မႈအၿပီး ဘက္ဂ်က္က်င့္သံုးမႈအတြင္း အျပည့္အဝခိုင္ၿမဲ
မႈရွိသြားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဘက္ဂ်က္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ 
လည္ပတ္မႈအတြက္ သာမန္အားျဖင့္ ဖြဲ႕႔စည္းေလ့ရွိၾက 
ေသာေၾကာင့္ က်ား-မေရးရာ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းကို အားေပး 
ကူညီမည့္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းသည္ အစိုးရမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ထိုကဲ့သို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါသည္။၁၅

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ က်ား-မ 
ေရးရာဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပမာေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ 
ပါသည္။၁၆ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ 
ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (Public Finance Management - PFM) 
စနစ္အလြန္ကြဲျပားသည့္ ႏုိင္ငံတြင္ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္း 
မ်ားကို ကူးယူျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။ ထို႔အျပင္ 
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား နည္းပညာစြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္ 
ကြာျခားမႈမ်ားအပါအဝင္၊ အဆင့္ျမင့္ ဘတ္ဂ်က္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 
အေတြ႕အႀကံဳကြာျခားမႈမ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။  
အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
အားထုတ္မႈမ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစလိုပါက ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခ 
အေနကို ေသခ်ာစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မည္ကဲ့သို႔ အလုပ္ 
လုပ္ေနသည္၊ သက္ဆိုင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအၾကားရွိ နည္းပညာ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စည္း႐ုံးလႈ႔ံေဆာ္ရန ္
အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူ
မ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ထားသင့္ဆိုသည္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဦးတည္ 
သင့္သည္ဆိုသည္မ်ားတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ 



က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 5

၃.၁။ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒဆုိင္ရာ 
ကတိကဝတ္ျပဳမႈမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္(Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women - CEDAW) ႏွင့္ ကမာၻ႔ 
အမ်ိဳးသမီး ညီလာခံ (ေဘဂ်င္း) လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ 
(Beijing Platform for Action - BPA) ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ျဖစ္ၿပီး၊ CEDAW ႏွင့္ BPA တို႔ေအာက ္
တြင္ ၎၏ ကတိကဝတ္ျပဳခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး 
အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ၂၀၁၃ - ၂၀၂၂ (National Strategic Plan 
for the Advancement of Women - NSPAW) ကို 
ေရးဆြဲထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ‘က်ားမေရးရာ ဘက္ဂ်က္ေရး 
ဆြဲျခင္း’ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သီးျခားညႊန္းဆိုထားျခင္း မရွိ 
ေသာ္လည္း NSPAW၁၇ အတြင္းရွိ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ 
အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္ ၁၂ ခုလံုးအတြက္ 
စာ႐ြက္စာတမ္းထဲတြင္ ‘အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးအပါအဝင္ အစိုးရႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔႕အစည္းမ်ားမွ ဘက္ဂ်က္ခြဲေဝေပးျခင္း’ 
အတြက္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ NSPAW ထဲတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္ေရးႏွင့္ မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမ်ားတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည္ကို 
ထပ္တလဲလဲ အသားေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။၁၈ မည္သုိ႔ပင္ 
ဆိုေစကာမူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ NSPAW ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ အဆိုပါ စာ႐ြက္ 
စာတမ္းသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Social Welfare, Relief 

and Resettlement - MoSWRR) ျပင္ပရွိ အမွန္တကယ္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘက္ဂ်က္ခြဲေဝျခင္းမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ပါသည္။ 

ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတုိင္မ်ား 
(Sustainable Development Goals – SDGs) အား ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစ၍ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး၊ အဆိုပါ 
အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ (Government of Myanmar 
- GoM) အေနျဖင့္ SDGs မ်ားႏွင့္ ႀကိဳးစားကိုက္ညီမႈရွိရန္ 
လုပ္ေဆာင္လိုေသာ ၎၏ ဆႏၵအေပၚ အေလးေပး ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ 
ျခင္းအတြက္ အေတာ္မ်ားျပားေသာ ပန္းတုိင္/ပန္းတိုင္ခြဲမ်ားႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိေနပါသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ပန္းတိုင္ခြဲမ်ားစာရင္းအတြက္ ယခုစာ႐ြက္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ 
တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ။ 

ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ 
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း 
မ်ားျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၃၀ (Myanmar Sustainable 
Development Plan - MSDP) ‘(ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ - GoM) ၏ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္’ ကို ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။  အဆိုပါ 
စီမံကိန္းတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အားလံုးႏွင့္ 
ပတ္သက္ကာ ပါဝင္ေနၿပီး အမ်ိဳးသားညႊန္းကိန္းမူေဘာင္ 
(National Indicator Framework - NIF) အေသးစိတ္အားျဖင့္ 
အတူပါရွိပါလာမည္ ျဖစ္ပါၿပီး တုိးတက္မႈမ်ားကို တိုင္းတာရန ္
အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္း ၂၈၀ ခန္႔ရွိမည္ ျဖစ္သည္။၂၀  
MSDP ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္စီမံကိန္း ၂.၄.၇ ‘ဘက္ဂ်က္ 
အေနျဖင့္ က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္စြာပံုစံခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာ 
ေစရန္ အဆင့္တုိင္း၌ က်ား-မေရးရာ အသားေပးဘတ္ဂ်က္ေရး
ဆြဲျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း’၂၁ အား ညႊန္းကိန္း 
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၂.၄.၈ ‘က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားအား ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္အတြင္း လိုက္နာ 
က်င့္သံုးေသာ အစိုးရဦးစီးဌာနရာခိုင္ႏႈန္း’၂၂ ျဖင့္ တုိင္းတာသြားရ 
မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လိင္ခြဲျခားေကာက္ယူေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ဦးတည္ျခင္းမ်ားကို အထူးတလွယ္ ညႊန္းဆိုထားသည့္ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားစြာရွိၿပီး ၎တို႔ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ NIF ႏွင့္အတူပါဝင္ေသာ 
MSDP သည္ က်ား-မေရးရာကို ၎၏ စီမံခ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားထဲသို႔ ထည့္သြင္းရာ၌ ယခင္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ရေသာ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအစိုးရ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေန 
ပါသည္။၂၃  MSDP သည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အမွန္တကယ္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ မည္မွ် သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို 
ေျပာရန္ ေစာလြန္းေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးစီးဌာနအားလံုး 
သည္ ၎တို႔၏ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈအားလံုး 
အတြက္ MSDP ကို ကိုးကားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း 
သည္ အလားအလာေကာင္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

၃.၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ရွိ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ 
ျခင္းအား မိတ္ဆက္ေပးရာတြင္ အဓိကက်ေသာ 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

က်ား-မေရးရာဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈရွိေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ အတြင္းရွိ 
ေယဘုယ်က်ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ 
အခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားကို အပိုင္း ၃.၃ တြင္ 
တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 � ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘတ္ဂ်က္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေရတိုရလဒ္ 
မ်ားမွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ႏွင့္ ေရရွည္ရလဒ္မ်ားမွ ေကာက္ယူ 
ထားေသာ အနည္းငယ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားသို႔ 
လႊဲေျပာင္းေနရာခ်ထားေပးရန္သာ အဓိကအားျဖင့္ 
အာ႐ုံစိုက္ထားေလ့ရွိပါသည္။ ေရတိုရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ 
ရလဒ္မ်ားမွ ေကာက္ယူထားေသာ/ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္မႈမ်ားထဲသို႔ မၾကာခဏ ဆိုသလို ထည့္သြင္းမႈ 
မရွိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။

 � ဘတ္ဂ်က္လည္ပတ္မႈစက္ဝန္းအတြင္း ဦးစားေပး 
သတ္မွတ္မႈအား ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ တိုးတက္မႈမ်ား 
ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္တေလာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ 

အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသားေပးထားေသာ ဘက္ဂ်က္ 
အဆိုျပဳလႊာ ေခၚယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကိ ု
ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးပါ။ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ 
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဦးစားေပး 
ရမည့္အရာမ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးျပဳႏုိင္မည္ 
ဆိုသည္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ 
ထို႔အျပင္ စာရင္းစစ္ျခင္း သည္လည္း ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ရရွိလာမည့္ တန္ဖိုးအား ႀကီးႀကီးမားမား 
အေျဖထုတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပဲ အေျခခံအဆင့္အတြင္သာ ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အသိအမွတ္ျပဳရ 
မည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ အေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ဦးစားေပးရမည့္အရာမ်ားအတြက္ 
အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ 
ဦးစားေပးရမည့္အရာမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားမွ လႊဲေျပာင္းေနရာခ်ေပးရာတြင္ ယခင္ကထက္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္ကို အသိအမွတ္ 
ျပဳသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၊ 
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
အသိသာဆံုး တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။၂၄ 

 � သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဥပမာအားျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး 
ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးက႑မ်ားသို႔ 
ဘက္ဂ်က္ခြဲေဝေပးမႈ အင္မတန္နည္းပါးခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္ 
အသံုးစာရိတ္ႏွင့္ လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားဆီသို႔ 
ဘက္ဂ်က္ခြဲေဝေပးမႈ ပိုမိုျမင့္မားခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 
က႑မ်ားသို႔ ေငြေၾကးခြဲေဝေပးမႈ အလ်င္အျမန္ တိုးျမင့္လာ 
ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ခုႏွစ္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး 
ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးတို႔အတြက္ စုစုေပါင္း (အမ်ိဳးသားအဆင့္) 
ဘ႑ာေငြခြဲေဝေပးမႈမ်ားမွာ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ 
အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝေပးမႈ ေအာက္တြင္သာ ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။၂၅

 � ဘတ္ဂ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏႈန္းမွာလည္း 
နည္းပါးေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၃/၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ 
စတင္ကာ ထိပ္တန္းသံုးစြဲမႈအမ်ားဆံုး ဝန္ႀကီးဌာန ၁၀ 
ခုတြင္ တစ္ခုမွ် ၎တို႔၏ ႏွစ္စဥ္ ဘက္ဂ်က္ခြဲတမ္းအား 
၁၀၀% အျပည့္သံုးစြဲႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ တြင္ 
အဓိက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ၎တို႔အား 
ခြဲေဝေပးထားေသာ ဘက္ဂ်က္ထဲမွ အမ်ားဆံုး ၉၀% 
ကိုသာ သံုးစြဲႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ လတ္တေလာ ေတြ႕ရွိရေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၎တို႔ ခြဲတမ္းရေသာ ဘက္ဂ်က္၏ ၇၀% 
ကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပေနပါသည္။၂၆

 � ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသည္ 
‘ေအာက္မွအေပၚသို႔’ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေရးႏွင္ ့
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ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း စနစ္မ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္က်င့္ 
သံုးလာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ 
သက္ေရာက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္မွ 
ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းအပါအဝင္ အျခားေသာ 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္  ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းလက္ 
ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနသာ ျခြင္းခ်က္တစ္စိတ္ 
တစ္ေဒသအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုကိ ု
ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အနည္းငယ္မွ်သာ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ရွိထားပါသည္။ ထိုအစား 
‘ေအာက္မွအေပၚသို႔’ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအား ၿမိဳ႕ျပအဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ အမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္ 
ေခါင္းေဆာင္ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီးဆင္း 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္အျဖစ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ထင္ျမင္ယူဆထားၾကၿပီး ျပည္သူျပည္သားမ်ား ထိေတြ႕ 
ပါဝင္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုကို အနည္းငယ္မွ်သာ နားလည္
သေဘာေပါက္ျခင္းရွိထားပါသည္။ ျပည္သူျပည္သားမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္္မႈ 
မရွိျခင္း၏ တုိင္းတာခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ 
အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အႀကိမ္ေရမည္မွ် သို႔မဟုတ္ 
မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အမ်ားျပည္သူအစည္းအေဝး 
ပြဲမ်ားကို က်င္းပရမည္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ိဳး 
လံုးလံုးကင္းမဲ့ျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏုိင္ၿပီး၊ 
ရပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အေတာ္ 
မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူအစည္းအေဝးမ်ားမွာ ရွာပါးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ လံုးဝလုပ္ေဆာင္မႈမရွိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါသည္။၂၇ 
စစ္မွန္ေသာ ‘ေအာက္မွအေပၚသို႔’ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ 
ဘက္ေပါင္းစံု စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘက္ဂ်က္ေရး 
ဆြဲျခင္းတို႔ ကင္းမဲ့ေနေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္မႈ 
မ်ား ရွိေနပါသည္။၂၈ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ 
ထင္ထားသည့္အတုိင္း ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအမ်ား 
အျပားတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ ဘက္ဂ်က္မ်ားအေပၚ 
လႊမ္းမိုးႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးနည္းပါးေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 
အခြင့္အေရးလံုးဝမရွိေၾကာင္း ခံစားေနရသည့္ ရလဒ္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။၂၉ ႏုိင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားတြင္ 
မိိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ၿပီး၊ လတ္တေလာတြင္ ေတာင္ႀကီး 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ သည္ (Development Affairs 
Organization - DAO) သည္ ၎တို႔၏ ဘက္ဂ်က္ကို 
ပထမဆံုးထုတ္ျပန္ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ‘ေအာက္မွအထက္သို႔’  စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲမႈမ်ားႏွင့္ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈမ်ား အေပၚ 
အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ၿပီး၊ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈကို 
ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ထိုကိစၥမ်ားမွာ ကနဦးအစပ်ိဳးမႈအဆင့္တြင္ သာရွိေနေသးၿပီး 
ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ 
(အပိုင္း ၃.၃ ကိုၾကည့္ပါ။) 

 � ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္း။ ၁) 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Planning 
and Finance - MoPF) အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ 
‘အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား’ အတြက္အသံုးျပဳျခင္းမ ွ
တစ္ဆင့္ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိေသာ အက်ယ္ 
တဝင့္ သံုးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ တင္ျပျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း မျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသာ 
ရရွိေနပါသည္။ ၂) MoPF အေနျဖင့္ ၎၏ ဘတ္ဂ်က္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အနည္းငယ္ 
မွ်သာ ေဝမွ်ေပးပါသည္။၃၀

 � ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္းအပိုင္းမွ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ 
က်ား-မေရးရာနားလည္သေဘာေပါက္မႈအား ၎တို႔ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲသို႔ ထည့္သြင္းရန္ အသိပညာ 
နည္းပါးေနျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးျခင္းတို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားအေနျဖင့္ ‘က်ား-မေရးရာ’ အား 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ လံုးဝ 
သက္ဆုိင္မႈမရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားအယူအဆတစ္ခု အေနျဖင့္ 
ျမင္ထားၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအတြင္း လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန - MoSWRR အား 
‘က်ား-မေရးရာ’ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ထင္ျမင္ေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘က်ား-မေရးရာ’ ဟု 
အမည္ပါရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္း အား လူမႈဝန္ထမ္း 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
- MoSWRR ၏ တာဝန္အေနျဖင့္ ျမင္တတ္ၾကပါသည္။  
MoSWRR သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္၏ ၀.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ကိုသာရရွိၿပီး  အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈမရွိသေလာက္ နည္းပါးေသာ ဝန္ႀကီးဌာန 
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။၃၁ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန - MoSWRR အတြင္း 
‘က်ား-မေရးရာ’ အျမစ္တြယ္ေနမႈ အတုိင္းအတာမွာ အလြန္ 
ျပင္းထန္လွေသာေၾကာင့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ 
အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန - MoSWRR ႏွင့္သာ 
သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူေနသည္ဟု 
အျမင္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ‘က်ား-မေရးရာ’ 
ေခါင္းစဥ္ပါဝင္ေသာ မည္သည့္စီမံကိန္းကိုမဆို ေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု အႀကံျပဳလာသည္အထိ ျဖစ္ပါသည္။၃၂  
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ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သုေတသနမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို အစိုးရ ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္အေပၚ အာ႐ုံစိုက္ထားၿပီး၊ 
က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းသည္လည္း ထိုအေၾကာင္း 
အရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘက္ဂ်က္ေရးရာႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး အျခားေသာ အဓိက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမ်ား 
ပါဝင္ေနသည္ကို သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
၁။  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Ethnic 

Armed Oragnizations - EAOs) အေနျဖင့္ ၎တို႔ထိန္း 
ခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ အခြန္ေတာ္ ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ 
ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးပါေသာ အခန္းက႑ 
တြင္ ရွိေနပါသည္။ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ 
မ်ားသည္လည္း ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 
သိသာထင္ရွားေသာ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ား 
ရွိၾကပါသည္။

၂။  ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခြင္တြင္ 
ေဒသခံရပ္႐ြာမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရထံမွ ထည့္ဝင္မႈကို 
ရယူျခင္းမရွိပဲ၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ 
အနည္းငယ္ေသာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး သို႔မဟုတ္ 
ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈအခ်ိဳ႕အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကိုယ္တုိင္ စီမံခန္႔ခြဲကာ 
ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္းကို အင္မတန္ ေတြ႕ရမ်ား 
ေလ့ရွိပါသည္။ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ 
ေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ကြဲျပားၿပီး၊ တစ္ေနရာႏွင့္ 
တစ္ေနရာ တူညီေလ့မရွိၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ထုိအထဲတြင္ 
လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ေရစီးေျမာင္းမ်ား၊ ေရပိုက္လုိင္းမ်ား၊ 
အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ လမ္းမီး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား 
ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား/အႏၱရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
အတြက္ အာမခံမ်ား ပါဝင္ပါသည္။  ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းပမာဏမွာ အင္မတန္ႀကီးမားပါသည္။ 
ေတာင္ငူၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို အေသးစိတ္ 
ေလ့လာရာမွ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအား တရားဝင္အခြန္ေပးေဆာင္သည့္ႏႈန္း
ထက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ-
ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းဖက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ထံသို႔ ႏွစ္ဆမွ် ထည့္ဝင္ေလ့ရွိသည္ကို (လုပ္အားခမရေသာ 
လုပ္အားပမာဏမ်ားစြာလည္း ပါဝင္သည္) ျဖစ္ပါသည္။၃၄ 

အပိုင္း ၃.၁ တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္အတုိင္း NSPAW သည္ 
၎အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ဆယ္ႏွစ္တာ ကာလ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ
မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းတို႔အေပၚ အကန္႔ 
အသတ္မ်ားစြာရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုသာ 
ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Non-Governmental 
Oragnizations –NGOs) မ်ားႏွင့္ UN WOMEN တို႔မွ က်ား-
မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ယခုအခ်ိန္အထိ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သည္လည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ အခုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
က်ား-မေရးရာဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို 
မည္ကဲ့သို႔ ခ်ည္းကပ္ရမည္ကို ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ 
လိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအျခင္းအရာကို ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ 
အပိုင္း ၃.၃ ႏွင့္ ၄ တြင္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ 

၃.၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲမႈဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕က်သည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘတ္ဂ်က္စနစ္၏ သက္ဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာ 
မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအရ အပိုင္း ၂.၁ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 
က်ား-မေရးရာဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားအတြက္ ပံုစံခ်ထားေသာ 
စံႏႈန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ပါက သင့္ေလ်ာ္မႈ 
ရွိမည္မဟုတ္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မႈရွိေနပါသည္။ 
က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို 
ႏုိင္ငံ၏ ေဒသအေျခအေနႏွင့္လုိက္ၿပီး အံဝင္ခြင္က်စီမံထားရန္ႏွင့္ 
လြန္ကဲစြာ ရည္မွန္းခ်က္မႀကီးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအား    
အခြန္ဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုစြာ စိစစ္မႈလုပ္ 
ေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးႏွင့္ ဦးစီးဌာန 
အားလံုးမ်ားအား ေရရွည္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေရတိုရလဒ္မ်ားမ ွ
ရလဒ္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းသည္ လက္ေတြ႕မက်ပါ။ အပိုင္း ၃.၃ ၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္ရွိေသာ အပိုင္းမ်ားတြင္ လာမည့္ႏွစ္ 
အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္ေတြ႕ 
က်ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အဆိုျပဳရန္ 
ႀကိဳးစားထားပါသည္။ 

က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား (အပိုင္း၂.၂ကို ၾကည့္ပါ။) 
ထံမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သေဘာတူညီမႈရရွိထားရန္ အေရးႀကီး 
ပါသည္။ အစိုးရအဆင့္အထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ က်ား-မေရးရာ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ 
ေဆာင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနရာတြင္ ရွိထားရန္ လိုအပ္ၿပီး 
စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္းအား သေဘာတူ လက္ခံလာရန္အတြက္ 
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စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းႏုိင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
မရွိပါက မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္မ်ားအေပၚသိသာထင္ရွား 
ေသာ  အတုိင္းအတာအထိ လႊမ္းမိုးႏုိင္ေသာ အျခားအာဏာပိုင္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြင္းရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား က်ား-မေရးရာ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈကို ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စား 
ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးသို႔ ဦးတည္ကာ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ၿပီး 
အတူတကြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ၁) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ သီးျခားဘ႑ာေရး 
အသံုးျပဳေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၃၅ ၂) သီးျခား ျပည္နယ္/တုိင္း 
အစိုးရမ်ား ၃) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
သီျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၄) ၿမိဳ႕နယ္စီမံခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ သီးျခားေကာ္မတီမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင ္
ေနၾကေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊  ျပည္နယ္/တိုင္း အဆင့္မွ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားပါကလည္း 
အက်ိဳးအျမတ္အခ်ိဳ႕ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
ထိုကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရယူႏုိင္ပါက ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အျခားသူမ်ားလည္း ပါဝင္လာေစရန္ စည္း႐ုံးရာ၌လည္း အသံုး 
ျပဳႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံသတိျပဳရန္လိုအပ္သည္မွာ 
ႏုိင္ငံ၏ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 
ျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူအသံုးစာရိတ္ပံုစံအားလံုးကို MoPF 
(စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန) မွ တစ္ဆင့္ရယူႏုိင္ရန္ 
ႀကိဴးစားမည့္ အစား သက္ဆိုင္ရာ အမ်ားျပည္သူ အသံုးစရိတ္ 
နယ္ပယ္ တစ္ခုခု (ဥပမာ က်န္းမာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး အစရွိသျဖင့္) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခုအား တိုးတက္မႈရွိလာရန္ 
ေဆာင္႐ြက္ပါက ပိုမိုလြယ္ကူႏိုင္ပါသည္။၃၆  

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအားလံုးတြင္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံ
သားဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ စမွတ္ တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္၍ 
လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားလည္း ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္မႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရ 
ပါဝင္မႈနည္းပါးေသာ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္မႈမရွိေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားေခါင္းေဆာင္ေသာ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရး 
ဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အျခားေနရာမ်ားတြင္ စမ္းသပ္လုပ္ 
ေဆာင္ၾကည့္ပါက ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ပါ။ (အပိုင္း ၂.၂ ကို 
ၾကည့္ပါ။)

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအရာရွိမ်ားအား စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျပဳလုပ္
ရာတြင္ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
အလားအလာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္လိုအပ္သည္။ 
ထိုအရာမ်ားမွာ ၁)လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ မညီမွ်မႈမ်ားအား 

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊၂) စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအေပၚ အက်ိဳးရွိေစျခင္း၊ ၃) 
အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈမ်ားကို ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိေစျခင္း၊ 
၄) စီေဒါ (CEDAW)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲၿပီး 
ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP)ႏွင့္ ေရရွည္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား 
(SDGs) တို႔ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၎၏ ကတိ 
ျပဳခ်က္မ်ားအား ျပည့္မွီေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီ 
ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဘတ္ဂ်က္ ေရရွည္ရလဒ္ 
မ်ားႏွင့္ ေရတိုရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနပါက စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈအတြက္ 
အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးျပဳသင္ ့
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရးအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းမ်ားမွာ (ဥပမာ ဘတ္ဂ်က္၏ ခ်က္ျခင္းရလဒ္) 
အသက္ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ (ဥပမာ လတ္တေလာအခ်ိန္အထိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၿပီးဆံုးသည့္ 
အသက္႐ြယ္ပတ္ဝန္းက်င္) အထိ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလးဦးေရ ခန္႔မွန္းေခ်အားျဖင့္ ညီမွ်မႈရွိၿပီး၊ 
အသက္အ႐ြယ္ ၁၆-၁၉ ႏွစ္အတြင္း မိန္းကေလးမ်ား၏ 
ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းမွာ ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ 
ပိုမိုျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိကာ ကြဲျပားသြားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
မိန္းကေလးမ်ားမွာ ေယာက္်ားေလးမ်ားထက္ 
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တကၠသိုလ္အတန္းမ်ားသို႔ အပ္ႏွံမႈ ပိုမိုျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိပါသည္။၃၇ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ 
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔မွာ မိန္းကေလးမ်ား 
ျဖစ္ေနပါသည္။၃၈

၂။ စာေမးပြဲရလဒ္မ်ား (ဥပမာ ဘက္ဂ်က္ ေရရွည္ရလဒ္) မွာ 
က်ားမအရကြဲျပားမႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိန္းကေလး 
မ်ားမွာ ေယာက္်ားေလးမ်ားထက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း 
စာေမးပြဲတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကေလ့ရွိၿပီး၊ 
အမွတ္ကြာျခားမႈမ်ား လြန္းေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ 
အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ား (ဥပမာ 
ေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ) သို႔ ေယာက္်ားေလးမ်ား 
ဝင္ခြင့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ခြဲတမ္းကို သတ္မွတ္ထားေပးရပါသည္။ 

၃။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ား အႀကံျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ 
အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳ 
ႏိုင္မည္နည္း။ ဥပမာ အဆိုပါ ကြဲျပားမႈမ်ားကို မည္သည့္အရာ 
မ်ားက ျဖစ္ေပၚေစသည္ ဆုိသည္ႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ 
ေက်ာင္းရမွတ္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
တိုးတက္လာေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ကို 
နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားရန္ ျဖစ္သည္။၃၉

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမွ ေကာက္ယူထားၿပီးသားျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ 
မၾကာခင္ စတင္ေကာက္ယူမည့္ ခ်က္ျခင္းရလဒ္ သို႔မဟုတ္ 
ေရရွည္ရလဒ္တို႔၏ က်ား-မေရးရာခြဲျခားထားေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အခ်က္အလက္ ဥပမာမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ 
ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္း  (Civil Society Organization - CSO) မ်ား၏ 
ႏွစ္ပတ္လည္ စာရင္းအင္းႏွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေပး 
ထားၿပီး၊ ထို႔ထက္ပိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ 
က႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာရွင္မ်ားမွ သိရွိထားၾကမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ 
က႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ဦးစီးဌာနမ်ား၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ အရာရွိမ်ားအား ဦးတည္စည္း႐ုံး လႈံ႕ေဆာ္မႈ 
မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိ အေျခအေန 
မ်ိဳးတြင္ ဘ႑ာေငြအသံုးခ်ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္း 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘ႑ာေငြအသံုးခ်မႈမ်ား သက္ေရာက္မႈကို 
တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေစရန္ ခ်က္ျခင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ရလဒ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈမရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူစြာျဖင့္ 
ရွင္းျပေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ဥပမာ MoPF (စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန)၊ ႏုိင္ငံေတာ္
အဆင့္ဘ႑ာေငြအသံုးခ်ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္/တုိင္း 
အစိုးရမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ DAO (စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား) 

ကဲ့သို႔ေသာ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ က်ား-မေရးရာ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမွဳအား လက္ခံအသံုးျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိ 
လာပါက အဓိကအေၾကာင္းအရာ ေလးခ်က္အား တိုးတက္လာ 
ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 

၁။ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ခြဲေဝသင့္သနည္း။
ထိုအထဲတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ ၁) က်ား-မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး/မူဝါဒ ပန္းတုိင္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို 
သင့္ေလွ်ာ္သလို ခ်ိန္ဆျခင္း ၂) ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းထဲသို႔ မည္ကဲ့သို႔ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို 
ခြဲေဝေပးရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ 
လိုလားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး၊ ထိုကဲ့သို႔ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုေကာက္ယူျခင္း၄၀ ၃) ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေရရွည္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွိရင္းစြဲ 
က်ား-မေရးရာခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို  ဝန္ေဆာင္မႈျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
တုိးတက္လာေသာ/ ဘ႑ာေငြထပ္မံသံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေသာ 
အဓိကနယ္ပယ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳျခင္း 
၄) ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္မႈအတြင္းသို႔ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အခ်ိန္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ရွိရင္းစြဲအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းၿပီး၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထပ္မံေကာက္ယူျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
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၂။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေပးသင့္သနည္း။ 
ခ်က္ျခင္းရလဒ္မ်ား၊ ေရရွည္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
က်ား-မေရးရာ ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ ရွိရင္းစြဲ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအားျဖင့္ အစျပဳႏုိင္ၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထပ္မံေကာက္ယူကာ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ပါသည္။  ခ်က္ျခင္းရလဒ္ႏွင့္ ေရရွည္ရလဒ္မ်ားမွ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား မရွိႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ခ်က္ျခင္းရလဒ္ႏွင့္ 
ေရရွည္ရလဒ္မ်ား၏ လက္ခံရရွိမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိ 
ႏိုင္ေသာ က႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ 
အသံုးဝင္ႏုိင္ၿပီး  အဆိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးရာတြင္ အသံုးျပဳႏို္င ္
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ 
မည္ကဲ့သို႔ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ အက်ိဳးျဖစ္ 
ထြန္းမႈမ်ား ရွိသနည္း။ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
မည္ကဲ့သို႔ လြယ္ကူစြာ ရယူႏုိင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
မ်ားအတြက္ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ကြဲျပားမႈ ရွိႏုိင္ 
သနည္း။ 

၃။ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကို 
ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ရွိရင္းစြဲ မူဝါဒမ်ား။ အဆိုပါ မူဝါဒမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လံုေလာက္ေသာ ရန္ပံုေငြရွိေစရန ္
ေသခ်ာေစျခင္း။

၄။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 
ေဒသႏၱရအဆင့္၌ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာမ်ားရွိပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ၁) ျပည္နယ္/တုိင္း ႏုိင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ၂) က်း႐ြာ၊ 
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အဆင့္တို႔တြင္ အက်ိဳးရွိေသာ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၁) ႏွင့္ 
၂) အခ်က္ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ မည္သူမ်ားမွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မည္ 
(ဥပမာ က်ား-မေရးရာ၊ အသက္အ႐ြယ္၊ လူမႈစီးပြားေရး 
အေျခအေန) ကို  ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈ အရည္အေသြးမ်ိဳး ရရွိေနသည္ကို ၾကည့္႐ႈရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 
အႀကိမ္ေရမည္မွ် ေျပာဆိုႏိုင္ျပီး၊ ေဆြးေႏြးေနေသာ ေခါင္းစဥ္ 
အေပၚတြင္ မည္မွ် လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ရွိၿပီး လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္၊ 
၎တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိမရွိႏွင့္ အမွန္တကယ္ 
အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနျခင္း ရွိမရွိတို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။၄၁ ေဒသခံမ်ားပါဝင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ျပည္သူျပည္သားအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚေသာ အမ်ားျပည္သူ 
စည္းေဝးပြဲမ်ား (ဥပမာ တစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ခန္႔) ကို 
ပံုမွန္က်င္းပရန္လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးလွ်င္ 

ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခိုက္အတန္႔တြင္ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိေသးပါ။ ထိုအခ်က္သည္ 
ယခင္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဆံုးအႀကိမ ္
မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ‘ေအာက္မွ 
အေပၚသို႔’ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ မလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အဓိကက်ေသာ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။၄၂ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ 
မိတ္ဆက္က်င့္သံုးၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အသံုးခ်သင့္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါဝင္မႈအား 
ျမႇင့္တင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္း 
အစိုးရအားလံုးမွာေန၍ မိတ္ဆက္က်င့္သံုးေပးႏုိင္ပါသည္။ 
အဆိုပါ မူဝါဒမ်ားကို အစိုးရဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး အတြက္ 
အဓိပၸာယ္ရွိလာေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု 
အဆင့္၌ အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏကို 
အနည္းဆံုးမိတ္ဆက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုမွသာ 
ျမင့္မားေသာ အဆင့္မ်ား၌ မဟုတ္ပဲ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ 
ေက်း႐ြာအုပ္စုကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္မ်ား၌ စီမံကိန္း ဦးစားေပးမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ေဒသ 
အဆင့္မ်ားသို႔ ဘ႑ာေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမုိႀကီးမားစြာ ခ်ထား 
ေပးျခင္းမွ ဆက္လက္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
က်ား-မေရးရာဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
အဓိကဦးတည္ခ်က္ထားသင့္ပါသည္။  ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ေကာက္ယူျခင္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ပါက လက္ေတြ႕ 
က်လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
တုိင္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
မည္ကဲ့သို႔ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရန္ႏွင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရ အေနျဖင့္ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ႀကိဳးစားေျပာင္းလဲရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရွာင္လႊဲမရေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္ကိ ု
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ အကယ္၍ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အခန္းက႑ 
ရယူထားသည့္ EAO (တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား) မွ စိတ္ဝင္စားမႈရွိပါက က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၎တို႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ 
အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ႏိုင္မည္ကို ၎တို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႔ 
လုပ္ေဆာင္လွ်င္ အက်ိဳးရွိႏုိင္ပါသည္။ 
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ယခုစာ႐ြက္စာတမ္း၏ အပိုင္း ၁-၃ တြင္ က်ား-မေရးရာ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ႀကိဳးစား 
မိတ္ဆက္ေပးရမည္ဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး က်ား-မ 
ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ 
အေလးေပးေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကဲ့သို႔ပင္ က်ား-မေရးရာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္း 
ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမဟုတ္ပါ။ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးႏွင့္ 
ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာအဆင့္ တြင္ က်ား-မေရးရာအား 
အျခားျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ အေရးႀကီးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ 
ကြဲျပားမႈမ်ား/တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းမ်ားထက္ပိုၿပီး အသားေပး 
ျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္မရွိပါ။ ဥပမာ ဝင္ေငြ/ႂကြယ္ဝမႈ၊ အသက္ 
အ႐ြယ္၊ ဘာသာတရား၊ လူမ်ိဳး၊ နယ္/ၿမိဳ႕ျပ ပညာေရးအဆင့္ 
အတန္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ က်ား-မေရးရာႏွင့္အတူ အဆိုပါ 
က႑မ်ားအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ဘက္ဂ်က္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဦးစားေပးမႈမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရယူႏိုင္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအား ရရွိျခင္း၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈအေပၚ 
ေျပာင္းလဲမႈရွိျခင္းတို႔အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား 
ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ား-မေရးရာဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေနျဖင့္ အျခားေသာ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းႏွင့္ 
ကြဲျပားမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျပည့္အဝေပါင္းစပ္ 
လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။ 

အပိုင္း ၃.၂ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတုိင္း အမည္တြင္ 
က်ား-မေရးရာဆိုေသာ စကားလံုးပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း အထီးက်န္မႈ 
မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအတြင္း 
သက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္သာ ရွိေနႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္း 
မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ က်ား-မေရးရာဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ားျပည္သူအၾကား ေကာင္းမြန္စြာ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မရွိေသးပါ။ 

ေရရွည္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ က်ား-မေရးရာႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား ေျပာင္းလဲ 
လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ္လည္း၊ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ထိုအရာကို ေအာင္ျမင္ရယူ 
ႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 
က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းအား အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားအၾကားကြဲျပားမႈကိုသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ်ိဳး 
မဟုတ္ပဲ အျခားတန္းတူညီမွ်မရွိျခင္းႏွင့္ ကြဲျပားမႈပံုစံမ်ားကိုပါ 
ေပါင္းစပ္ျခင္းသည္ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစာေပမ်ားမွ ရရွိေသာ အယူအဆ 
ဆိုင္ရာႏွင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ထိုးထြင္းသိျမင္ျခင္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ‘အားလံုးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း’၊ 
‘အားလံုးပါဝင္ေစေသာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း’၊ ‘တန္းတူညီမွ်မႈ 
အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း’ သို႔မဟုတ္ ‘တုံ႔ျပန္မႈအား 
ေကာင္းေသာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း’တို႔ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္မ်ား 
ေအာက္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ညႊန္းဆို 
ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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 � ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအားလံုး အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲေသာသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားအပါအဝင္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏုိင္ျခင္း၊ ေျမအပါအဝင္ အျခား 
ပိုင္ဆုိင္မႈပံုစံမ်ားအေပၚ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ အေမြဆက္ခံရရွိမႈ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ 
နည္းပညာ အသစ္မ်ားႏွင့္ အေသးစားေငြေခ်းမႈအပါအဝင္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တန္းတူညီတ ူ
အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရန္ ေသခ်ာေစရမည္ (ပန္းတိုင္ ၁)။ 

 � ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈပံုစံအားလံုးကို အဆံုးသတ္ေစရမည္။ ထိုအထဲတြင္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ သေဘာတူညီထားေသာ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိေသာ ကေလးငယ္ဦးတည္ခ်က္ကို ရယူႏုိင္ျခင္းလည္း 
ပါဝင္ၿပီး အ႐ြယ္ေရာက္စမိန္းကေလးမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္/ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ အသက္ႀကီးေသာသူမ်ား၏ အာဟာရလိုအပ္ခ်က္ 
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းခ်က္လည္းတို႔လည္းပါဝင္ပါသည္။ (ပန္းတိုင္ ၂)

 � ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ စိတ္ခ်ရၿပီး တန္းတူညီမွ်စြာ ေျမယာရရွိႏုိင္ျခင္း၊ အျခား အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ထည့္ဝင္မႈမ်ား၊ အသိပညာမ်ား၊ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ႏွင့္ လယ္ယာေျမမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးနြယ္မ်ား၊ လယ္သမားမိသားစုမ်ား၊ တိရစာၦန္ေမြးျမဴသူမ်ားႏွင့္ တံငါသည္မ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္ထုတ္စြမ္း
အားႏွင့္ အေသးစား စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြကို ႏွစ္ဆျမႇင့္တင္ရန္။(ပန္းတိုင္ ၂)

 � ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း မိခင္ေသဆံုးႏႈန္းအခ်ိဳးကို အရွင္ေမြးဖြားမႈ ၁၀၀,၀၀၀ လွ်င္ ၇၀ ဦးေအာက္ကို 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္။ (ပန္းတိုင္ ၃)

 � ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ မိသားစုစီမံကိန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပညာေရး၊ မ်ိဳးဆက္ပြားမႈ က်န္းမာေရးကို 
အမ်ိဳးသားနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားထဲသို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္တို႔ အပါအဝင္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားမႈဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သူမဆို ရယူႏုိင္ေရး ေသခ်ာေစရန္။(ပန္းတိုင္ ၃) 

 � ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအားလံုး အရည္အေသြးမီေသာ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳပညာေရးမ်ားကို ရရွိႏုိင္ေစရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ သို႔မွသာ 
၎တို႔အေနျဖင့္ မူလတန္းပညာေရးအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ (ပန္းတိုင္ ၄) 

 � အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စက္ဝန္းမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးမႈ၊ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ အျခား အျမတ္ထုတ္မႈပံုစံမ်ားအပါအဝင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပယ္ရွားျခင္း။ (ပန္းတိုင္ ၅)

 � ႏိုင္ငံအတြင္း သင့္ေလ်ာ္သလို အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရးမူဝါဒမ်ား၊ႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ မိသားစုအတြင္း တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေဝမွ်ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ အခေၾကးေငြေပးရျခင္းမရွိသည့္ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္းအလုပ္ တာဝန္မ်ားကို တန္ဖိုးထားၿပီး သေဘာေပါက္လာေစရန္။(ပန္းတိုင္ ၅) 
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 � ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဘဝမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဆင့္တိုင္းရွိ ဦးေဆာင္မႈက႑မ်ား၌ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အျပည့္အဝႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
ရရွိေစရန္ ေသခ်ာေစရန္။ (ပန္းတိုင္ ၅) 

 � လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာညီလာခံ၏ အစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ကမာၻ႕အမ်ိဳးသမီးညီလာခံ (ေဘဂ်င္း) 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္၊ႏွင့္ ၎တို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ ညီလာခံမွ ရလဒ္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ သေဘာတူညီ 
ထားေသာ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားမႈဆိုင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားမႈဆိုင္ရာအခြင့္ေရးမ်ားကို မည္သူမဆိုရရွိေစရန္ 
ေသခ်ာေစသည္။ (ပန္းတိုင္ ၅)

 � အမ်ိဳးသားဥေပဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ေျမအပါအဝင္ အျခားပိုင္ဆုိင္မႈပံုစံမ်ားအေပၚ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေမြဆက္ခံမႈႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ကို ရယူႏိုင္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ားေပးႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္။  (ပန္းတိုင္ ၅)

 � အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ အင္အားျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ေသာ ဥေပေဒျပဳမႈမ်ားကို က်င့္သံုးၿပီး 
အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ (ပန္းတိုင္ ၅)

 � ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အေယာက္စီတုိင္းအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ ေသာက္သံုးေရမ်ားကိ ု
မည္သူမဆို မွ်တမႈရွိစြာ ရယူႏုိင္စြမ္းရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္။ (ပန္းတိုင္ ၆)

 � ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွိေနေသာသူမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အထူးအာ႐ုံစိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားပိုင္ေနရာတြင္ မစင္စြန္႔ျခင္းအား အဆံုးသတ္ေစၿပီး အားလံုးအတြက္ 
လံုေလာက္ၿပီး မွ်တမႈရွိေသာ မိလႅာစနစ္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ ရယူႏုိင္ေရး ေသခ်ာေစရန္။ (ပန္းတိုင္ ၆)

 � ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေခတ္သစ္စြမ္းအင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သူမဆိုရရွိႏုိင္ေစရန္ 
ေသခ်ာေစရန္။ (ပန္းတိုင္ ၇)

 � ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေျခအေနရွိသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ အထူးအာ႐ုံစိုက္ျခင္း၊ လမ္းခရီးလံုၿခံဳမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးကာ အမ်ားျပည္သူ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအား သိသိသာသာ တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္းအားျဖင့္ အားလံုးအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ၊ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ၊ 
ရယူရန္ လြယ္ကူေသာႏွင့္ ေရရွည္တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို ရယူႏုိင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 
(ပန္းတိုင္ ၁၄)

 � ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ 
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ၊ ပါဝင္ႏုိင္ေသာႏွင့္ ရယူရန္ လြယ္ကူေသာ၊ စိမ္းလန္း သည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားကို မည္သူမဆိ ု
ရယူႏုိင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္။(ပန္းတိုင္ ၁၄)

 � ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး ဝင္ေငြ၊ က်ား-မေရးရာ၊ အသက္အ႐ြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစု၊ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအေျခအေန၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေနအထားႏွင့္ အျခား ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအရ ခြဲျခား 
ေကာက္ယူထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္၊ အခ်ိန္မွန္ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတည္ရွိမႈကို သိသာစြာ တိုးျမႇင္ ့
ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲကၽြန္းငယ္ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ 
အေထာက္အကူမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္။ (ပန္းတိုင္ ၁၇)
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က်ား-မေရးရာသည္ က႑တိုင္းတြင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး က်ား-မေရးရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းကို အခ်ိဳ႕ေသာ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲျခင္းအမ်ားအျပားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၎ကို MSDP ၏မိတ္ဆက္တြင္ပါဝင္သည့္ 
အမ်ိဳးသား ညႊန္ကိန္းမူေဘာင္ (National Indicator Framework – NIF) တြင္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေရးသားထားသည္ - ‘မည္သူကမွ 
အလိုေလ်ာက္ အားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားခြဲျခားထားသည္ဟု ယူဆျခင္းမျပဳေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာတြင္ လိင္၊ 
အသက္ ႏွင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အားျဖင့္ ခြဲျခားထားေသာ ကိန္းကဏန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။’၄၃ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
မတ္လ ၁ ရက္ေန႔၌ ေနာက္ဆံုးထုတ္ေဝထားသည့္ NIF ၏ မူၾကမ္းတြင္ က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ အသင့္ 
ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္မည့္ MSDP ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္မႈကို တိုင္းတာရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေရးဆြဲထားသည္။ 
ခၽြင္းခ်က္တစ္ခုမွာ MSDP ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၂.၄.၆ ျဖစ္ေသာ ‘အဆင့္တိုင္းရွိ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး အားလံုးပါဝင္ေသာ လူထုပါဝင္မႈကို အားေပးရမည္’ ဟူသည့္ ျဖစ္စဥ္ကို တိုင္းတာရန္အတြက္ ညႊန္ကိန္း ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းမရွိပါ။၄၄ သို႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ တိုင္းတာရလြယ္ကူေသာ ညႊန္းကိန္းတစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အလြန္ခက္ခဲ 
သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

MSDP တြင္ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ားစုႏွင့္ ၎တို႔၏ ညႊန္းကိန္းမ်ားကို က်ား-မေရးရာ ရႈေထာင့္မွ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစား ႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ က်ား-မေရးရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းသည္ အျခားအရာမ်ားထက္ အခ်ိဳ႕အတြက္ 
ပို၍ထင္သာ ျမင္သာရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါတို႔သည္ က်ား-မေရးရာမွာ ပို၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာအမ်ားစုကို ေဖာ္ျပထားၿပီး က်ား-မ 
ခြဲျခား ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မူဝါဒ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
ဦးတည္မည္ဟူ၍ NIF မွ အထူးတလည္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။

 � ၁.၃.၄ - တစ္ႏွစ္အတြင္း ဥပေဒေရးရာအကူအညီရယူထားသူမ်ားအား လိင္ႏွင့္ အသက္ ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ 
လူအေရအတြက္

 � ၁.၃.၆ - တရားဥပေဒစနစ္မွတဆင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား-မေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ 
အခ်ိဳးအစား

 � ၁.၃.၁၀ - (က) ရည္ရြယ္၍ လူသတ္မႈမ်ား (ခ) မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ (ဂ) မုဒိန္းမႈ (ဃ) လူကုန္ကူးမႈ အတြက္ လူဦးေရ 
၁၀၀,၀၀၀ လွ်င္ က်ဴးလြန္မႈႏႈန္း

 � ၁.၄.၁ - အစိုးရအလုပ္မ်ားတြင္ အႀကီးတန္းရာထူးရယူထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

 � ၁.၄.၂ - လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး ရာခိုင္ႏႈန္း

 � ၁.၅.၁ - (က) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ခ) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေနရာရ ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး 
ရာခိုင္ႏႈန္း

 � ၁.၅.၂ - အမ်ိဳးသမီး ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ (က) စုစုေပါင္းအေရအတြက္ (ခ) ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးမ်ားအားလံုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း
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 � ၁.၅.၃ - ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးရာခိုင္ႏႈန္း

 � ၁.၅.၅ - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ားသည္ လိင္၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ လူဦးေရအုပ္စု အားလံုးပါဝင္ၿပီး 
အသားေပးထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သည္ဟု ယူဆေသာ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

 � ၂.၄.၈ - က်ား-မေရးရာ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲျခင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈကို မိမိတို႔၏ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲမႈတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
အစိုးရဌာနမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း

 � ၃.၁.၆ - စိုက္ပ်ိဳးေျမတြင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအား က်ား-မခြဲျခားထားေသာ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

 � ၃.၂.၄ - လိင္ ႏွင့္ အသက္အားျဖင့္ ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြ

 � ၃.၂.၅ - လိင္၊ အသက္ ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈအားျဖင့္ ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း

 � ၃.၂.၆ - လိင္ႏွင့္ အသက္အရြယ္အုပ္စု ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ ကေလးအလုပ္သမားျဖစ္ေနသည့္ အသက္ ၅ - ၁၇ 
ႏွစ္ၾကားရွိ ကေလးသူငယ္ အခ်ိဳးအစားႏွင့္ အေရအတြက္

 � ၃.၂.၇ - လိင္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ အခ်ိဳးအစား

 � ၃.၂.၈ - လိင္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ အသက္အႏၱရာယ္မျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ 
ႀကိမ္ႏႈန္း

 � ၃.၂.၉ - သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္ရရွိသည့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး ရာခိုင္ႏႈန္း၄၅ 

 � ၃.၂.၁၁ - လိင္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအေျခအေနျဖင့္ ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္းအတာျဖင္ ့
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္မႈတိုးတက္ျခင္း

 � ၃.၃.၄ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားရွိ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးရာခိုင္ႏႈန္း

 � ၃.၅.၅ - ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ လိင္ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ အေၾကြးယူထားသည့္ သို႔မဟုတ္ အေၾကြးစာရင္းရွိေနေသာ 
အေသးစားစက္ရုံ အခ်ိဳးအစား

 � ၃.၆.၅ - လိင္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ အမ်ားသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားကို 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

 � ၃.၆.၈ - လိင္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ လမ္းမတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈႏႈန္း

 � ၃.၇.၆ - လိင္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လွ်င္ မာစတာဘြဲ႔/ပါရဂူဘြဲ႕ ရရွိထားေသာ အခ်ိဳးအစား

 � ၄.၁.၁ - အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္း ရရွိထားေသာ လိင္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားေကာက္ယူထားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ 
အခ်ိဳးအစား

 � ၄.၁.၃ - (၁) ကမာၻ႕ႏိုင္ငံသားျဖစ္မငဆိုင္ရာ ပညာေရး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပညာေရးကို သင္ရိုးညႊန္းတန္းရွိ 
အဆင့္တိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ အတိုင္းအတာပမာဏ

 � ၄.၁.၄ - လိင္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ စနစ္တက်ျပဳလုပ္ထားေသာ သင္ယူမႈတြင္ ပါဝင္မႈႏႈန္း 
(မူလတန္းတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာအသက္မတိုင္မီ တစ္ႏွစ္အလို)

 � ၄.၁.၆ - (က) ၂ တန္း/ ၃တန္းတြင္တက္ေရာက္ေနေသာ (ခ) မူလတန္းေနာက္ဆံုးႏွစ္ တက္ေရာက္ေနေသာ ႏွင့္ (ဂ) အလယ္
တန္းေနာက္ဆံုးႏွစ္တက္ေရာက္ေနၿပီး (၁) စာဖတ္ျခင္း ႏွင့္ (၂) ဂဏန္းသခ်ာၤအတြက္အခ်က္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
အဆင့္တစ္ခုရရွိထားသည့္ လိင္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခ်ိဳးအစား 

 � ၄.၁.၁၀ - လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ အတြင္း ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး၊ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ လိင္အမ်ိဳးအစား 
ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ လူငယ္ ႏွင့္ လူႀကီး ပါဝင္မႈႏႈန္း 
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 � ၄.၁.၁၁ - (က) စာေရး၊စာဖတ္ျခင္း (ခ) ဂဏန္းသခ်ာၤကၽြမ္းက်င္မႈတြင္ အဆင့္တစ္ခုအထိ တတ္ေျမာက္ေသာ 
ေပးထားေသာလူဦးေရ၏ လိင္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားေကာက္ယူထားသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း

 � ၄.၂.၅ - အမ်ိဳးသမီး အသက္ ၁၅ မွ ၄၉ ႏွစ္အတြင္း သားဆက္ျခားမႈႏႈန္း (မည္သည့္နည္းလမ္းမဆို)

 � ၄.၂.၆ - (က) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊ (ခ) မီးဖြားၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈႏႈန္း

 � ၄.၂.၇ - က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းျဖင့္ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အခ်ိဳးအစား

 � ၄.၂.၈ - ကေလးေသဆံုးမႈႏႈန္း (၁) စုစုေပါင္း (၂) ကေလး၁၀၀၀ဦးလွ်င္ ဦးေရ (၃) အသက္၅ ႏွစ္ေအာက္ အသက္ရွင္လ်က္ 
ေမြးဖြားေသာ ကေလး ၁၀၀၀ ဦးလွ်င္ ဦးေရ (ဃ) အသက္ရွင္လ်က္ေမြး ဖြားေသာ ကေလး ၁၀၀,၀၀၀ ဦးလွ်င္ မိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္း

 � ၄.၂.၉ - ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္း (အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အၾကားရွိ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀၀ ဦးလွ်င္ 
ကေလးေမြးဖြားမႈ)

 � ၄.၃.၁ - (က) အသက္ ၁၅ ႏွစ္မတိုင္မီ (ခ) အသက္ ၁၈ ႏွစ္မတိုင္မီ တြင္ လက္ထပ္ၿပီးေသာ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ 
ပါဝင္ေနေသာ အသက္ ၂၀ - ၂၄ ႏွစ္ၾကားရွိ အမ်ိဳးသမီး အခိ်ဳးအစား

 � ၄.၃.၄ - လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လအတြင္းတြင္ လက္တြဲေဖာ္မွမဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးဦးမွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ လိင္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ 
ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ အခ်ိဳးအစား

 � ၄.၃.၇ - လူမႈေရး ေထာက္ပံ့ေငြရရွိသည့္ လူဦးေရ အေရအတြက္ႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (က) မသန္စြမ္းသူမ်ား (ခ) 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား (ဂ) ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား ႏွင့္ (ဃ) သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း

 � ၄.၄.၃ - (က) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား (ခ) ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ျဖစ္ပြားမႈ

 � ၄.၄.၄ - ေပါင္ခ်ိန္မျပည့္ေသာကေလးေမြးဖြားမႈ

 � ၄.၄.၅ - ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အရြယ္ (၁၅ - ၄၉ ႏွစ္) ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ 

 � ၄.၄.၆ - မိခင္ႏို႔ရည္တစ္မ်ိဳးသာတိုက္ေကၽြးခံရေသာ အသက္ ၆ လေအာက္ ကေလးငယ္ ရာခိုင္ႏႈန္း

 � ၄.၅.၁ - အလုပ္သမား ၁၀၀,၀၀၀ ဦးလွ်င္ (က) အသက္အႏၱရာယ္ရွိေသာ (ခ) အသက္အႏၱရာယ္ မရွိေသာ လုပ္ငန္းတြင္းဆိုင္ရာ 
ဒဏ္ရာရရွိမႈ ႀကိမ္ႏႈန္း၊ လိင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ အေျခအေန (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ)အလိုက္ 
ေကာက္ယူထားသည္။

 � ၄.၅.၁၀ - ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ဟု ေျပာဆိုသည့္ လိင္ႏွင့္ ေနရာ 
ခြဲျခားေကာက္ယူထားေသာ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ရာခိုင္ႏႈန္း

 � ၅.၂.၉ - ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အျခား တုန္႔ျပန္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေသာ 
လိင္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားေကာက္ယူထားသည့္ လယ္သမား အေရအတြက္ႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း

 � ၅.၃.၇ - (က) အေျခခံေသာက္သံုးေရ (ခ) ေယာက်္ားေလး ႏွင့္ မိန္းကေလး သီးျခားထားရွိေသာ အိမ္သာမ်ား (ဂ) 
အေျခခံလက္ေဆးႏိုင္သည့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား ထားရွိေသာ မူလတန္းေက်ာင္း အခ်ိဳးအစား

 � ၅.၅.၁ - ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ တရားဝင္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းကိုင္ေဆာင္ ထားေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိေသာ 
လူဦးေရ စုစုေပါင္း အခ်ိဳးအစား၊ လိင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေျမအမ်ိဳးအစား အလိုက္ ခြဲျခားေကာက္ယူထားသည္။
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