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ဤအစီီရင််ခံံစာာအတွွက်် ရက််ရော�ာစွာာ� အကူူအညီီပေး�းခဲ့့ကြ� �သူူ တစ််ဦးးစီီတစ််ယော�ာက််စီတို
ီ ု�င်းး�နှှင့််�၊ အထူးး�သဖြ�င့့်�
အချိိ�န််ပေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ကာာ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း� ဝေ�မျှှပေး�းခဲ့့ကြ� �ပါါသော�ာ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််�
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင်် ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� စာာရေး�းသူူနှှင့််�
သုုတေ�သနအဖွဲ့့��မှှ ပြော��ာကြား�း�လိုု�ပါါသည််။ ဤအစီီရင််ခံံစာာအတွွက်် လွွန််စွာာ�မှှ အဖိုးး��ထို�က်
ု ်တန််လှှသော�ာ
အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�နှှင့််� အတွေး�း�အမြ�င််များ�း� ပေး�းခဲ့့သည့််�
�
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� Governance team ကိုုလည်းး�
�
အထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ပြော��ာကြား�း�လိုု�ပါါသည််။
ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုနှ
ု ှင့််� စဉ််ဆက််မပြ�တ်် အကူူအညီီပေး�းခဲ့့သည်
�
် Matthew Arnold၊ Diana Fernandez နှှင့််�
Nicola Nixon တို့့��အားး�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ပြ�ည််နယ််/တိုုင်းး�ဒေ
� �သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍
တန််ဖိုးး��ရှိိ�လှသော�
ှ
ာ အတွေး�း�အမြ�င််များ�း� မျှှဝေ�ပေး�းခဲ့့သည့််�
�
Richard Batcheler အားး�လည်းး�ကော�ာင်းး�
အထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ပြော��ာကြား�း�လိုု�ပါါသည််။
စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု (သို့့��) အကြော��ာင်းး�အရာာပိုု�င်းး�တွွင်် အမှား��းအယွွင်းး�ပါါရှိိ�ပါါက စာာရေး�းသူူများ�း�နှှင့််�သာာ
သက််ဆို�င်
ု ်ပါါသည််။
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ဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝပြီး�း� ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုသည်
ု
် ခြုံ�ံ�ငုံံမှု
� ၊ု တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�သော�ာ
အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအတွွက်် အဓိိကနည်းး�လမ်းး� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�း အကူးး�အပြော��ာင်းး�
ကာာလများ�း�အတွွင်းး� အရပ််ဘက်် လူူထုု ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု စတင််ရန််နှှင့််� အားး�ကော�ာင်းး�အော�ာင််ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရန််အတွွက််
မဟာာဗျူူ�ဟာာမြော��ာက်် လမ်းး�စများ�း� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််မှာာ� အမြဲ�ဲတစေ� ရှှင်းး�လင်းး�လွယ်
ွ ်ကူလှ
ူ ှသည်် မဟုုတ််ပေ�။ ဇာာတ််ကော�ာင််သစ််များ�း�
အဖွဲ့့��အစည်းး� ယန္တတရား�းသစ််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု� နား�းလည််ရန််နှှင့််�
ပင််မလုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာသည့််� အချိိ�န််တွွင်် အရပ််ဘက်် လူူထုုပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုတွ
ု ွင်် ယခင််
အာာဏာာရှိိ�သူူများ�း�ကိုု� တရား�းဝင််စေ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�းမိိခြ�င်းး�၊ ထိိပ််ပိုင်းး�မှ
�ု ှ ဦးးဆော�ာင််မှုကို
ု �ု ခံံရခြ�င်းး�၊ ပေါ်�်ထွွန်းး�စ ယန္တတရား�းများ�း�ကိုု�
ဝန််ပိုု�စေ�ခြ�င်းး�၊ သို့့��တည်းး�မဟုုတ်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲ ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌ မအော�ာင််မြ�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� နဂိုု� စိိတ််ဓါါတ််တက််ကြွ�နေ�သော�
ွ
ာ
ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုကို�ု စိိတ််ပျျက််အားး�လျော့�့�စေ�ခြ�င်းး�ဟူ
�
သော�
ူ
ာ အန္တတရာာယ််များ�း�ဖြ�င့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�လာာနိုု�င််သည််။ အရပ််ဘက််
လူူထုုပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု အကူူအညီီပေး�းရာာ၌ အဓိိကကျျသော�ာ ပထမခြေ�ေလှှမ်းး�မှာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သည့််� ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�၊
၎င်းး�တို့့�� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ပြု�ုလုုပ််ပုံံနှ
� ှင့််� အဆုံးး��သတ််တွင်
ွ ် မည််သူ့့�အားး� တာာဝန််ခံံရပုံံတို့့
� �ကိုု� အချိိ�န််နှှင့််�တပြေး��းညီီ ကျေ�ေညက််စွာာ�
နား�းလည််ထားး�ရန်် ဖြ�စ််သည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ၂၀၁၀ ခုုနှှစ်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း� ထူူထော�ာင််ချိိ�န််မှစ
ှ ၍ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� အဆင့််�
ဇာာတ််ကော�ာင််သစ််များ�း� ပေါ်�်ထွွက််လာာခဲ့့� ပါါသည််။ ယနေ့�့အချိိ�န််၌မူူ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�မှာာ� ဆထက််ထမ်းး�ပိုးး��
အရေး�းပါါလာာခဲ့့ရာ
� ာ၊ ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ရည််ကို�င်
ု ်ရည််ကို�ု တိုးး��မြှ�ှင့််�ပြ�သလာာနိုု�င််ခဲ့့ရုံ
� ံသာ
� ာမက ကျျယ််ပြ�န့််�လာာသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း�နှှင့််�
တာာဝန််များ�း�ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြော��ာင်းး�လဲဲလျျက််ရှိိ�သော�ာ အစိုးး��ရ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း နယ််ပယ််များ�း�သည်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝသော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုအ
ု ပေါ်�် မည််သို့့�သက််ရော�ာက််လျျက််
ရှိိ�သည််ကို�ု အထူးး�အသေး�းစိိတ်် လေ့�့လာာထားး�ပါါသည််။ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု၏
ု ဦးးဆော�ာင််မှုပို
ု �င်းး�
ု နှှင့််� လျျင််မြ�န််
အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််သည့််�အပိုု�င်းး�တွွင်် ဦးးစီးး�ဦးးရွွက််ပြု�ုနေ�သည့််� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တွင်
ွ ် တုံ့့��ပြ�န််ရာာ၌ ၎င်းး�အနေ�နှှင့််� လိုု�က််ပါါပြော��ာင်းး�လဲဲပြီး�း� ဆန်းး�သစ််တီထွ
ီ င်
ွ ်လာာပုံံတို့့
� �ကိုု� ဤစာာတမ်းး�တွွင်် အထူးး�ပြု�ု
လေ့�့လာာထားး�ပါါသည််။
ဤအစီီရင််ခံံစာာကိုု� မြို့�့��နယ််ငါးး�ခုုရှိိ� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� အစိုးး��ရပိုုင်းး�
� ပုုဂ္ဂိုု��လ််
များ�း�အားး� လူ့့�တွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�၊ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ကိုးး��ခုုတွွင်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သည့််� Myamar Strategic Support Program (MSSP) နှှင့််� Open Budget Initiative (OBI) စီီမံံကိိန်းး� တို့့��မှှ
ရရှိိ�သော�ာ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံထားး�ပါါသည််။
ဤစာာတမ်းး�အတွွက်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေကိုု� အထော�ာက််အထားး�နှှင့််� ဒေ�တာာများ�း�အသုံးး��ပြု�ု၍ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝသော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုူူ�ကို�ု အကူူအညီီပေး�းရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လျျက််ရှိိ�သည့််� Strengthening Civic Engagementin Myanmar Program
မှှတစ််ဆင့််� Rockefeller Foundation မှှ ရက််ရော�ာစွာာ� ထော�ာက််ပံ့့ပေး
� �းခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ဤစာာတမ်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� ထိိရော�ာက််သော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ အားး�ထုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ�း�၏ ဒီီဇိုင်းး�ပုံ
ု� စံ
ံ� ံနှှင့််�
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုပို�ုင်းး�ကို�ု တင််ပြ�ရာာ၌ လက််တွေ့�့�လုုပ််ကို�င်
ု ်လျျက််ရှိိ�သူူများ�း�နှှင့််� အလှူူ�ရှှင််များ�း�အတွွက်် လက််တွေ့�့�
အကိုးး��အကားး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််စေ�လိိမ့််�မည််ဟုု ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� အနေ�ဖြ�င့််� မျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။
အစီီရင််ခံံစာာပါါ ထင််မြ�င််ယူဆချျ
ူ
က််များ�း�သည်် စာာရေး�းသူူများ�း�၏ အာာဘော်�်�သာာဖြ�စ််ပြီး�း� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� သို့့��မဟုုတ်် Rockefeller
Foundation နှှင့််� သက််ဆို�င်
ု ်ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

Dr. Matthew B. Arnold
ဌာာနေ�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ မြ�န််မာာ
ရန််ကုုန််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၂၀၂၀

4

5

ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာ�ာ
အမှာာ�စာာ

၂
၃

မိိတ််ဆက််

၆

ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််		

အဓိိက ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််များ�း�နှှင့််� သုုတေ�သန နယ််ပယ််
သုုတေ�သနနည်းး�လမ်းး�	
အစီီရင််ခံံစာာ		

၇

၇
၈
၈

  အပိုု�င်းး� ၁

အရပ််ဘက််လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု

၁.၁. အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုဆို
ု သည်
ု�
်မှာာ� အဘယ််နည်းး�။ အဘယ့််�ကြော��ာင့််� အရေး�းကြီး�း�ပါါသနည်းး�?
၁.၂. တာာဝန််ခံံမှုု မူူဘော�ာင််များ�း�နှှင့််� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု

၉

၉

၁ဝ

အခန်းး� ၂

အရပ််ဘက််လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု နှှင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တို�င်း
ု း�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရ

၁၄

		

၁၄

၂.၁. မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အဝန်းး�အဝိုု�င်းး�	

		

၂.၁.၁. အဓိိက အင််စတီကျူးး
ီ ��ရှှင်းး�များ�း� နှှင့််� ပါါဝင််သူူ အင််အားး�စုုများ�း�	
၂.၁.၂. မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ မူူဝါါဒ စက််ဝန်းး�	

၂.၂. မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု

၁၄

၂၀

၂၄

အခန်းး� ၃

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၏ အရပ််ဘက််ပါါဝင််မှု အားး
ု
�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�း အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�

၃၄

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ၁။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခို�င်
ု ်မြဲ�ဲပြီး�း� ဟန််ချျက််ညီသော�
ီ
ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှု စီ
ု ီမံံကိိန်းး�၊ မဟာာဗျူူ�ဟာာ ၁.၅

၄၁

အခန်းး�ဆုံးး��မှှတ််စုု

၄၂
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အ

ဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝပြီး�း� ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံလ
� င််သော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုတွ
ု ွင်် မြ�န််မာ့့ဒီ
� မို
ီ �ကရေ�
ု
စီီ အိိပ််မက််များ�း�ကိုု�
အားး�ပေး�း ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််၊ စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုကို
ု �ု ရေ�ရှှည််
တည််တံ့့စေ�
� ရန််နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းကိုု� အဓွွန့််�ရှှည််စေ�ရန်် အလားး�အလာာ
ကော�ာင်းး�ရှိိ�ပါါသည််။ ဆယ််စုုနှှစ််များ�း�စွာာ�ကြာ�ာမြ�င့််�ခဲ့့�သည့််� စစ််အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� ပြ�ည််သူများ
ူ �း�ကြား�း�တွွင််ရှိိ�သော�ာ
လူူမှုုပဋိိညာာဉ််မှာာ� ဆိုးး��ရွား��းစွာာ� ထိိခိုု�က််ပျျက််စီးး�ခဲ့့�ရသော်�်�လည်းး� ဒီီမို�ကရေ�
ု
စီီ
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကြော��ာင့််� တာာဝန််ခံံမှုု၊ ဘက််စုံံထော�
�
ာင့််�စုံံဖြ� �စ််မှုနှ
ု ှင့််�
တည််ငြိ�ိမ််မှုု ပိုုမို
� �အားး�ကော�
ု
ာင်းး�သော�ာ လူူမှုုပဋိိညာာဉ််တစ််ရပ််ကို�ု ပြ�န််လည််
ညှိိ�နှိုု�င်းး�ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွက်် အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ရပ်် ထွွက််ပေါ်�်လာာ
ခဲ့့�သည််။

ဤအချျက််သည်် လက််ရှိိ� အကူးး�အပြော��ာင်းး�ကာာလ၏ ပင််မ လက္ခခဏာာရပ််
များ�း�မှာာ� အထူးး�ပင်် ကိုုက်
� ်ညီလှ
ီ ှသည််။ ပထမတစ််ခုုမှာာ� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကြော��ာင့််� တိုုင်းး�ပြ
� �ည််အတွွင်းး� နိုု�င််ငံံရေး�း တင်းး�မာာမှုု
အများ�း�စုုကိုု� ဆက််လက်် ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့််�တိုု�င်် ယင်းး�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််၏ ယန္တတရား�းနှှင့််� လက္ခခဏာာ
ရပ်် အသစ််များ�း�ပေါ်�်ထွွက််လာာစေ�သည့််� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်
စေ�ခဲ့့�သည််။၁ ဒုုတိိယတစ််ခုုမှာာ� စစ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှှ အရပ််သားး� တပိုု�င်းး�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းသို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုဖြ�စ််ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� များ�း�နှှင့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�ကိုု� မိိတ််ဆက်် အသုံးး��ပြု�ုလာာခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� အော�ာက််ခြေ�ေပိုင်းး�
�ု ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုထံံသို့့� တာာဝန််ခံံမှုုများ�း� ရှိိ�လာာစေ�
ရန်် တွွန်းး�အားး�ဖြ�စ််စေ�ခဲ့သည်
့�
်။ တတိိယတစ််ခုုမှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� ဥပဒေ�
ရေး�းရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�ကြော��ာင့််� အစဉ််အလာာ အားး�ဖြ�င့််�
ပိိတ််ဆို့့�နေ�ပြီး�း� သတိိကြီး�း�စွာာ�ဖြ�င့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ခံံနေ�ရသည့််� ပြ�ည််သူ့့�
ရပ််ဝန်းး�သည််လည်းး� ကျျယ််ပြ�န့််�လာာခဲ့့သည်
�
်။ ယင်းး�အခြေ�ေ အနေ�များ�း�
ပေါ�ါင်းး�စုံံကာ
� ာ မြ�န််မာာပြ�ည််သူများ
ူ �း�၊ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� နှှင့််� အစိုးး��ရ
တို့့��ကြား�း� အရပ််ဘက််လူထုုပူးး�ပေါ
ူ
�ါင်းး�ပါါဝင််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�
ဖြ�စ််ထွန်းး�ပေါ်
ွ �်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့သည်
�
်။ သရုုပ််ဖော်�်�ပြ�ရပါါမူူ သီီအိုု�ရီီအားး�ဖြ�င့််�
အစိုးး��ရအော�ာက််ပို�င်းး�
ု အလွှာာ�များ�း�ရှိိ�လာာသော�ာအခါါ ပိုု�မို�ုအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ
တာာဝန််ခံံမှုုနှှင့််� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုတို့့
ု �ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု�
ပိုု�မို�ကော�
ု
ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် အလားး�အလာာရှိိ�လာာသည််။၂ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဗဟိုု�
ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှုု လျှော့�့��ချျရေး�း ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�၏ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုများ
ု �း�ကိုု� အာာမမခံံနိုု�င််သည့််� အလျော�ာ�က်် ပြ�ည််နယ််
နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�မှာာ� အလွွန််တရာာမှှ အရေး�းကြီး�း�လှပြီးှ �း�
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝသော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ပါါဝင််မှုအ
ု တွွက််
ထူးး�ခြား�း�သည့််� တံံခါးး�ပေါ�ါက််များ�း� ဖြ�စ််လာာသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အော�ာက််ခြေ�ေအဆင့််�အစိုးး��ရပိုုင်းး�မှ
� ှ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််
သူူများ�း�နှှင့််� ပြု�ုလုုပ််သည့််� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ပါါဝင််မှု၏
ု ဖြ�စ််ပေါ်�်
တိုးး��တက််လျျက််ရှိိ�သော�ာ သဘော�ာသဘာာဝနှှင့််� ပတ််သက််၍ များ�း�စွာာ�သိိရှိိ�
ခွွင့််�မရသေး�းချေ�ေ။
ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုရ
ု ရှိိ�ရန််
ပြ�ည််သူလူ
ူ ထုု
ူ တွွင်် အသိိပညာာနှှင့််� ယုံံကြ� �ည််မှုရှိိ�
ု ရမည်် ဖြ�စ််သည််။
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�တွွင်် အစုုအဖွဲ့့��လိုု�က််
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� တစ််ဦးးချျင်းး�တစ််ယော�ာက််ချျင်းး�အနေ�ဖြ�င့််�

လည်းး�ကော�ာင်းး� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုင်
ု� ်သည့့်� အသိိပညာာနှှင့််� ဤသို့့��
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွန်းး�မည်
ွ
်ဟူူသော�ာ ယုံံကြ� �ည််ချျက််
တို့့��ကိုု� ဆိုုလို
� �ပါ
ု ါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသားး�များ�း�၏ အသိိပညာာနှှင့််�
တန််ဖိုးး��ထားး�မှုများ
ု �း�နှှင့့်� ပတ််သက််၍ ပထမဦးးဆုံးး��သော�ာ နိုု�င််ငံံအဝှှမ်းး�
စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူမှု
ူ တစ်
ု
်ရပ််ကို�ု ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ
� ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုများ�း�နှှင့််�
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ၃ ဤတွွင်် အစိုးး��ရအဆင့််�ပေါ�ါင်းး�စုံံရှိိ�
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ
ု �း�၊ ၎င်းး�အစိုးး��ရအဆင့််�ပေါ�ါင်းး�စုံံနှ
� ှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ အများ�း�ပြ�ည််သူ၏
ူ
အသိိပညာာမှာာ� နည်းး�ပါးး�နေ�ပြီး�း�၊ ဒီီမို�ကရေ�
ု
စီီ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််
အတွွက်် အရေး�းပါါလှှသည့််� အခြေ�ေခံံစည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�နှှင့််� ကျျင့််�ထုံးး��များ�း�နှှင့််�
ပတ််သက််သည့််� နား�းလည််မှုမှာာ�လည်းး�
ု
နည်းး�ပါးး�လျျက််ရှိိ�သည််ကို�ု
တွေ့�့�ရသည််။ လူူမှုုရေး�း ယုံံကြ� �ည််မှုမှာာ�လည်းး�
ု
နိိမ့််�ပါးး�လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�း
သဘော�ာထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ�း�မှာာ�လည်းး� အစွွန်းး�တစ််ဖက််စီ၌
ီ ရှိိ�နေ�သည််ကို�ု
တွေ့�့�ရသည််။ စစ််တမ်းး�အရ ကျားး��မအခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််�ဆိုု�င််သည့််�
စိိတ််သဘော�ာထားး�များ�း�၌ ဖိုုဝါ
� ါဒ ကြီး�း�စိုးး��မှုမြ�င့််�မား�
ု
းခြ�င်းး�ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
ကျားး��မတန်းး�တူူ မညီီမျှှမှုုများ�း�၊ ခွဲဲ�ခြား�း�မှုုများ�း�မှာာ� တိုးး��ပွား��းလျျက််ရှိိ�ကာာ
အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�ကိုု� နှိိ�မ့််�ချျထားး�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းကိိစ္စစများ�း�၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး� အနည်းး�ငယ််သော�ာ ပေး�းထားး�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။၄
မြ�န််မာာပြ�ည််သူလူ
ူ ထုု
ူ နှှင့််� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�း
စနစ််များ�း�အပေါ်�် စိိတ််ပါါဝင််စား�းမှုုနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု
မြ�င့််�မား�းလျျက််ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပုုဂ္ဂဂလိိကနှှင့််� အစိုးး��ရ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�ကိုု�
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ပိုု�မို�ရှိိ�စေ�
ု
ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုုလျျ
� က််ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့််� အိိပ််မက််များ�း�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာကြား�း�လျျက််ရှိိ�သည််
ကိုု�လည်းး� တွေ့�့�ရသည််။ ရပ််ရွာာ� အစုုအဖွဲ့့��များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုနှ
ု ှင့််�
မူူဝါါဒ အဆိုုပြု� �ုသည့််�အပိုု�င်းး�တွွင်် အစိုးး��ရနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကို
ု �ု
စတင််လျျက််ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ပါါဝင််မှုမှာာ�မူ
ု
ူ အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�-လူ့့�အဖွဲ့့��
အစည်းး� ဆက််ဆံံရေး�းများ�း� ထွွက််ပေါ်�်စေ�သည့််� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််စေ�နို�င်
ု ်
လော�ာက််သည့််� ထိိပ််သီးး�ပိုင်းး�မှ
�ု ှ မော�ာင်းး�နှှင််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�နှှင့််�
အခြား�း�သော�ာ အပစ််ပယ််ခံံ အုုပ််စုုများ�း�အတွွက််မူူ အနည်းး�ငယ််မျှှသော�ာ
နိုု�င််ငံံရေး�းပြော��ာရေး�းဆိုုခွ
� ွင့််�ကိုသာ
�ု ာ ရရှိိ�နေ�သေး�းသည််။ ရလဒ််အားး�ဖြ�င့့်�
ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင်် လက််ရှိိ� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�သည်် စစ််မှန်
ှ ်ပြီး�း�
ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံသော�
�
ာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုနှ
ု ှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတို့့��ကိုု�
ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ပါါမည််လော�ာဟူူ၍ လူူအများ�း� သံံသယဖြ�စ််လျျက််ရှိိ�သည််။
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ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််
စာာတမ်းး�၏ ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး� ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််မှှ
စတင််သော�ာ အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုများ�း�အတွွင်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်
ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသည််များ�း�နှှင့််� အရပ််ဘက်် လူူထုုပူးး�ပေါ�ါင်းး� ပါါဝင််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် ဖော်�်�ပြ�ချျက််တစ််ရပ််
ပေး�းရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ စာာတမ်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
အဆင့််�ကိုု� အသားး�ပေး�းထားး�ပြီး�း� အဓိိက အင််အားး�စုုများ�း�နှှင့့်�တကွွ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ပြု�ုလုုပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု
ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် ပေါ်�်ထွွန်းး�လျျက််ရှိိ�သော�ာ အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�ကိုု�
မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�
လက််ရှိိ�ပြု�ုလုုပ််လျျက််ရှိိ�သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုဆို
ု ု�င််ရာာ
အားး�ထုုတ််မှုများ
ု �း�ကိုု� တိိကျျမှှန််ကန််စွာာ� တင််ပြ�နိုု�င််ရန််နှင့့်
ှ � အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�
အခြေ�ေပြု�ု ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််ရန်် ဤစာာတမ်းး�အနေ�ဖြ�င့််�
မျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။ စာာတမ်းး�၏ အဓိိက ရည််ရွယ်
ွ ်သည့််� ပရိိတ််သတ််မှာာ�
အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� လက််ရှိိ� အပြော��ာင်းး�အလဲဲ
များ�း�ကိုု� ကူူညီရ
ီ န်် စိိတ််အားး�ထက််သန််သည့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း
မိိတ််ဖက််များ�း�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� အရပ််ဘက််လူထုုပူးး�ပေါ
ူ
�ါင်းး�ပါါဝင််မှုတွ
ု ွင််
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုနှ
ု ှင့််� ဘက််စုံံပါ
� ါဝင််မှုု ပိုုသော�
�
ာ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�ကို�ု
ပုံံမှ
� န်
ှ ်ဖြ�စ််စေ�မည့််� ပိုုမို
� �၍
ု ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ညီီညွတ်
ွ ်ပြီး�း� ခန့််�မှှန်းး�ရလွွယ််ကူမည့််�
ူ
လုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး�များ�း�ကိုု� အစိုးး��ရတာာဝန််ခံံမှုနှ
ု ှင့််� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု
တို့့��ကိုု� ပိုု�မို�ရ
ု ရှိိ�စေ�မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း�အဖြ�စ််ဖြ�င့််� ထူူထော�ာင််ပေး�းရန််
စိိတ််ပါါဝင််သူများ
ူ �း�အတွွက်် လမ်းး�စ ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပါါသည််။

အဓိိက ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််များ�း�နှှင့််� သုုတေ�သန နယ််ပယ််
အရပ််ဘက််လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု ဟူူသည်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း�မှှ
ပြု�ုလုုပ််သည့််� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�တွွင်် ပြ�ည််သူတစ်
ူ
်ရပ််လုံးး�� အတွွက််
သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� မျှှဝေ�ရန််၊ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုတွွင်် ပါါဝင််နို�င်
ု ်ရန််နှင့််�
ှ
ထင််မြ�င််ချျက််များ�း� ပေး�းနိုု�င််ရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူများ
ူ �း�ကိုု�
ဩဇာာသက််ရော�ာက််နို�င်
ု ်စေ�ရန်် သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဘုံံရ
� ည််မှန်းး�ချျ
ှ
က််
ပန်းး�တိုု�င််များ�း�သို့့�� ၅ ရော�ာက််ရှိိ�ရန််အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး� ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််�
ပြ�ည််သူတစ်
ူ
်ဦးးချျင်းး� သို့့�� အစုုအဖွဲ့့��လိုု�က်် ပြု�ုလုုပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဥ််များ�း�ဟုု
ယူူဆနိုု�င််ပါါသည််။
အရေး�းကြီး�း�သော�ာ အချျက််မှာာ� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုတွ
ု ွင််
မျျက််နှာာ�စာာများ�း�စွာာ�ရှိိ�ပြီး�း� အင််အားး�စုုမျိုး�း��စုံံမှ
� ှ ပြု�ုလုုပ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သည့််�
အမျိုး�း��အစား�း စုံံလ
� င််ကျျယ််ပြ�န့််�လှှစွာာ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�စွာာ�
ပါါဝင််သည််။ စာာတမ်းး�တွွင်် ဤသို့့��သော�ာ မျျက််နှာာ�စာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည့််�
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရှိိ�သော�ာ အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ ဦးးစီးး�ဦးးရွွက််ပြု�ုသည့််�
အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု အထူးး�ပြု�ုလေ့�့လာာထားး�ပါါသည််။
အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက်် ပိုု�မို�၍
ု ခြုံ�ံ�ငုံံမိိသော�
�
ာ အဓိိပ္ပါါ�ယ််
ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််တစ််ခုုကို�ု ယူူ၍ စာာတမ်းး�တွွင်် အရပ််ဘက််လူ့�့ အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု�
မိိသားး�စုု၊ ဈေး�းကွွက််နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�ကြား�း� လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နေ�သည့််�
တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက်် သို့့�� အစုုအဖွဲ့့�� အင််အားး�စုု အဖြ�စ်် ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််
ထားး�ပါါသည််။ ၆ အရပ််ဘက််လူ့�့ အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းရသည့််�
အကြော��ာင်းး�ရင်းး�တွွင်် နှှစ််ပို�င်းး�ရှိိ�ပါ
ု
ါသည််။ ပထမတစ််ပို�င်းး�မှာာ�
ု
အကူးး�
အပြော��ာင်းး�ကာာလအတွွင်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်ပြော��ာင်းး�လဲဲလျျက််ရှိိ�သော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�
ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုု-နိုု�င််ငံံတော်�်� အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံရေး�းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််�

အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု၏
ု သဘော�ာသဘာာဝ၊
နယ််ပယ််နှင့််�
ှ ထိိရော�ာက််မှုတို့့
ု �မှာာ� အခြေ�ေအနေ�ကိုုလို
� �က်
ု ်၍
ကွာာ�ခြား�း�ပြီး�း� အော�ာက််ပါါ အခြေ�ေခံံကဏ္ဍနှှစ််ရပ််မှှ
အကြော��ာင်းး�တရား�းများ�း�ပေါ်�် မှီီ�ခိုု�နေ�ပါါသည််။
၁

ပထမ

ရပ််ရွာာ�အစုုအဖွဲ့့��များ�း�ကိုု� စုုဝေး�းစည်းး�ရုံးး��ခွွင့််�၊ ပြော��ာရေး�းဆိုု�ခွင့််�
ွ ရစေ�ပြီး�း�
သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� လွွတ််လပ််စွာာ� မျှှဝေ�ခွွင့််�၊
ရယူူခွွင့််�ရှိိ�သော�ာ၊ ခိုု�င််မာာပြီး�း� အများ�း�ပြ�ည််သူသို့့
ူ � တာာဝန််ခံံနိုု�င််သည့််�
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ�း�ကိုု� အားး�ပေး�းသော�ာ၊ လုံံခြုံ� �ံ�ပြီး�း�
ပွွင့််�လင်းး�မှုရှိိ�သော�
ု
ာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သည့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််
တစ််ရပ််။ ဤတွွင်် ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အော�ာက််ပါါတို့့�� ပါါဝင််သည််
က။ အကူူအညီီပေး�းနိုု�င််မည့််� ဥပဒေ�နှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း
မူူဘော�ာင််(များ�း�)
ခ။ 	ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့််� တိုးး��တက််သော�ာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲ
တို့့��နှှင့််� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ကိုု�က််ညီမည့််�
ီ
နိုု�င််ငံံရေး�း ပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ဂ။ 	ဒီီမို�ကရေ�
ု
စီီ စနစ််များ�း�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုများ�း�

၂

ဒုတိယ

နှှစ််ဖက််အင််အားး�စုုများ�း�၊ ဆိုု�လို�သည်
ု
်မှာာ� အာာဏာာပိုု�င််များ�း�
(ဖြ�ည့််�ဆည်းး�သည့််�ဘက််) နှှင့််� ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််�
အုုပ််စုုများ�း� (တော�ာင်းး�ဆိုု�သည့််�ဘက််) တွွင်် တစ််ဖက််နှင့််�
ှ တစ််ဖက််
ချိိ�တ််ဆက််ရန်် လိုုလားး�ချျ
�
က််၊ နေ�ရာာနှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််တို့့�
ရှိိ�ကြ�သည််။ ဥပမာာ။
က။ ဖြ�ည့််�ဆည်းး�သည့််�ဘက််တွင်
ွ ် မူူဝါါဒချျမှှတ််ရေး�းနှှင့််� အကော�ာင််
အထည််ဖော်�်�ရေး�းကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််သော�ာ အင််စတီကျူးး
ီ ��
ရှှင်းး�များ�း�၊ ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�နှှင့််� စနစ််များ�း�။ နိုုင်
� ်ငံံသားး�များ�း�၏
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုနှ
ု ှင့််� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�ကိုု�
အားး�ပေး�းသော�ာ တရား�းဝင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�။ အဆိုု�ပါါ လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ�း�ကြား�း�မှှ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ဆက််သွယ်
ွ ်မှု။ု တာာဝန််ခံံမှုု
ပိုု�မို�အားး�ကော�
ု
ာင်းး�စေ�လိုုသော�
�
ာ စိိတ််ဆန္ဒဒနှှင့််� အင််စတီကျူးး
ီ ��
ရှှင်းး�များ�း�အတွွက်် ထိုု�သို့့�တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�စေ�ရန်် တွွန်းး�အားး�များ�း�
ခ။	တော�ာင်းး�ဆိုုသည့််�
�
ဘက််တွင်
ွ ်မူူ လူူမှုရေး�
ု းယုံံကြ� �ည််မှု၊ု
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရေး�း အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�ဆိုု�င််ရာာ
အသိိပညာာနှှင့််� အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�
ထံံမှှ အသိိပညာာနှှင့််� အခွွင့််�အလမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််ဆွေး�း�နွေး�း�သူူ
အနေ�ဖြ�င့််� အကူူအညီီပေး�းမှုုတို့့�ကိုု� လိုု�အပ််ပါါသည််။
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ရတတ််သမျှှသော�ာ သုုတေ�သနကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒုုတိိယ
တစ််ပို�ုင်းး�မှာာ�မူူ နိုု�င််ငံံရေး�း အကူးး�အပြော��ာင်းး�ကာာလများ�း�၏ ကြား�း�ကာာလနှှင့််�
နော�ာက််ပို�င်းး�
ု တွွင်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး�နှှင့််�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��အတွွက်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ဖြ�င့််�
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််စရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််�
ကမ္ဘာာ�လုံးး�ဆို
� ု�င််ရာာ အထော�ာက််အထားး�များ�း�မှာာ�လည်းး� တိုးး��ပွား��း၍လာာခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အရပ််ဘက််လူ့�့ အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� အပြု�ု
သဘော�ာဆော�ာင််သည့််� ပစ္စစည်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� ရှုုမြ�င််လေ့�့
ရှိိ�ကြ�သော်�်�လည်းး� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� အင််အားး�စုုများ�း�
အားး�လုံးး��တွွင်် တူူညီသော�
ီ
ာ အတွေး�း�အခေါ်�်များ�း�၊ ဘုံံအ
� ကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ�း�
ရှိိ�ကြ�သည််မဟုုတ််ပါါ။ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� အုုပ််စုုများ�း�က
ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုကို
ု �ု ပိုုမို
� �ဖြု �စ််ပွား��းစေ�ပြီး�း� မညီီမျှှမှုုကို�ု ဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��း
စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�း အကျိုးး���အမြ�တ််ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�တို့့�� လည်းး�
ရှိိ�ပါါသည််။ ဤစာာတမ်းး�တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�
ယင်းး�အနေ�နှှင့််� အဆိုု�ပါါ လုုပ််ရပ််များ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရန််
အတွွက််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အာာဏာာလက််ဝယ််ရှိိ�
သူူများ�း�နှှင့််� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝပြီး�း� ရှုုထော�ာင့််�စုံံလ
� င််သော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် အရပ််ဘက််လူ့�့ အဖွဲ့့��အစည်းး�သည််
သာာလျျင်် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် လိုု�လားး�အပ််သော�ာ ကြား�း�ခံံ
ဖြ�စ််သည််ဟုု အကြံ�ံပြု�ုရန််အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး� ရည််ရွယ်
ွ ်ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။
စာာတမ်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရတွွင်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ကို�ု ဦးးစား�းပေး�း တင််ပြ�သွားး��ပါါမည််။

သုုတေ�သနနည်းး�လမ်းး�
ဤအစီီရင််ခံံစာာကိုု� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ များ�း�မကြာ�ာမီီ ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််�
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှုလျှော့�့�
ု
ချျရေး�
�
း၊ ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုနှ
ု ှင့််� ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနများ�း�အပေါ်�်
အခြေ�ေခံံထားး�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င််လည်းး� အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််�
အရပ််ဘက််လူ့�့ အဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသီးး�သန့််�အပြ�င််
ကမ္ဘာာ�လုံးး�ဆို
� ု�င််ရာာအခြေ�ေအနေ�နှှင့််� ပိုုမို
� �ုသက််ဆို�င်
ု ်သည့််� ရတတ််သမျှှသော�ာ
အထော�ာက််အထားး�များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�လေ့�့လာာ သုံးး��သပ််သည့််�
သုုတေ�သနတစ််ရပ်် ပြု�ုလုုပ််ကာာ ဤအစီီရင််ခံံစာာအတွွက််
အားး�ဖြ�ည့််�ပေး�းထားး�ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ကိုးး��ခုုရှိိ�

အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််နှှင့််� ရန််ကုုန််
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�၊ ကချျင််ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တို့့�ရှိိ�
အစိုးး��ရနှှင့််� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��ကိုု� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�နှှင့််�
ပတ််သက််သည့််� ရုံးး��တွွင်းး� မှှတ််တမ်းး�ပြု�ုစုုမှုုအပေါ်�်တွွင််လည်းး�
ဤစာာတမ်းး�ကိုု� အခြေ�ေခံံထားး�ပါါသည််။

အစီီရင််ခံံစာာ
ဤစာာတမ်းး�ကိုု� အဓိိက အပိုု�င်းး�သုံးး�ပို
� �င်းး�
ု ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပါါသည််။
အပိုု�င်းး� (၁) တွွင်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� အစိုးး��ရများ�း�ကြား�း�မှှ
အရပ််ဘက်် လူူထုုပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု နား�းလည််ရန််နှှင့််� ဆန်းး�စစ််ရန််
သဘော�ာတရား�းရေး�းရာာ မူူဘော�ာင််တစ််ရပ််ချျမှတ်
ှ ်ပေး�းထားး�ပါါသည််။
၎င်းး�တွွင်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝပြီး�း� ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံလ
� င််သော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု ဖြ�စ််စေ�မည့််� အဓိိက အရည််အသွေး�း�များ�း�ကိုုလည်းး�
�
အသားး�ပေး�း တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဆို�င်
ု ်ရာာ အထူးး�ပြု�ု
တင််ပြ�ချျက််များ�း� ပါါဝင််သည့််� နော�ာက််လာာမည့််� အခန်းး�များ�း�တွွင််
ယင်းး�မူူဘော�ာင််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််တစ််ရပ််အနေ�ဖြ�င့််�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သွားး��မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
အပိုု�င်းး� (၂ ) တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အဆင့််�ရှိိ� အဓိိက
အင််အားး�စုုများ�း�၊ အင််စတီကျူးး
ီ ��ရှှင်းး�များ�း�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�နှှင့််�
ပတ််သက််သည့််� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် ဖော်�်�ပြ�ချျက််တစ််ရပ်် ပါါဝင််ပါါသည််။ ဤသို့့��
ဖော်�်�ပြ�ရာာ၌ ပြ�ည််နယ််/တိုုင်းး�ဒေ
� �သကြီး�း�နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအဆင့််�တို့့��ရှိိ�
အဓိိကကျျသော�ာ အစိုးး��ရနှှင့််� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� အင််အားး�စုု
များ�း�ကိုု� မိိတ််ဆက််တင််ပြ�ခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ပါါ အဓိိက လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ�း�ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
တင််ပြ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်ပြော��ာင်းး�လဲဲလျျက််ရှိိ�သော�ာ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��
အစည်းး�မှှ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သည့််� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု ပြု�ုလုုပ််
ပုံံကို
� �ု အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််တင််ပြ�ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။
အပိုု�င်းး�(၃) တွွင်် လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နေ�မှုများ
ု �း�အရ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု ပိုုမို
� �အားး�ကော�
ု
ာင်းး�အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စရာာ ဖြ�စ််ထွန်းး�
ွ
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး� ထိုးး��ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
အစီီရင််ခံံစာာကိုု� နိိဂုံးး��ချုု�ပ််ထားး�ပါါသည််။
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၁.၁။ အရပ််ဘက််လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုဆို
ု ု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
အဘယ့််�ကြော��ာင့််� အရေး�းကြီး�း�ပါါသနည်းး�။
ဤစာာတမ်းး�တွွင်် “အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု”ု ဟူူသည််
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူများ
ူ �း�ကိုု� ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��ရန််နှင့််�
ှ အများ�း�ပြ�ည််သူနှ
ူ ှင့််�
သက််ဆို�င်
ု ်သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�တွွင်် အရေး�းယူူဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််ရန်် အလို့့��ငှာာ�
ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုအနေ�ဖြ�င့််� တစ််ဦးးချျင်းး�တစ််ယော�ာက််ချျင်းး�သော်�်�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အစုုအဖွဲ့့��လိုု�က််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြု�ုလုုပ််သည့််�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််ဟုု နား�းလည််ထားး�ပါါသည််။ ဤသို့့��သော�ာ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
ချျက််မျိုး�း��ကိုု� တိုု�က််ရို�က်
ု ် သို့့��မဟုုတ်် သွွယ််ဝို�က်
ု ်သော�ာနည်းး�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််
နိုု�င််ပါါသည််။ လူူပေါ�ါင်းး�စုံံ� အဖွဲ့့��ပေါ�ါင်းး�စုံံ� ပါါဝင််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
ယန္တတရား�းများ�း�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကဲ့့သို့့
� � အင််အားး�ကြီး�း�
ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�ကိုု� ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��ရာာတွွင််လည်းး� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ပါါဝင််မှုု အခြား�း�တစ််ဖက််တွင်
ွ ်မူူ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� မျှှဝေ�ရန််၊
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုတွွင်် ပါါဝင််ရန််နှင့််�
ှ ပြ�ည််သူတစ်
ူ
်ရပ််လုံးး�ထံ
� ံမှှ ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�
ပြ�န််လည်် တော�ာင်းး�ခံံနို�င်
ု ်ရန််တို့့�အတွွက်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း�၏ အားး�စိုု�က််
ထုုတ််မှုများ
ု �း�လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာ
အခြေ�ေအနေ�များ�း�ထဲဲတွွင်် မူူဝါါဒနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူများ
ူ �း�နှှင့််�အတူူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရာာ၌ နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုတွ
ု ွင််
အလေး�းအနက််ထားး�ကြ�သည််ကို�ု သတိိပြု�ုသင့််�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် “သာာမန််ပြ�ည််သူ”ူ ဟူူသော�ာ ဝေါ�ါဟာာရကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�း
ဇာာတ််သွွင်းး�မှုု များ�း�စွာာ�မပြု�ုထားး�ဘဲဲ၊ ထိိလွွယ််ရှလွ
ှ ယ်
ွ ်မှုုနည်းး�ပါးး�ပြီး�း�
ပိုု�၍လည်းး� ခြုံ�ံ�ငုံံနို
� ု�င််စွမ်းး�ရှိိ�သည်
ွ
်ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။
အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုသည်
ု
် အချိိ�န််တိုတို
ု� ု�နှှင့််� နယ််ပယ််
တိိကျျမှုုရှိိ�နိုု�င််သကဲ့သို့့
့� � အချိိ�န််ကာာလ တာာရှှည််ပြီး�း� ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ
အပြော��ာင်းး�အလဲဲတစ််ရပ််ကို�လည်းး�
ု
ဦးးတည််နို�င်
ု ်သည််။ ပန်းး�တိုု�င််များ�း�
မှာာ�လည်းး� အချိိ�န််ကာာလကိုု�လို�က်
ု ်၍ တစ််စထက််တစ််စ ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာ
နိုု�င််သည််။ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�နှှင့််� အုုပ််စုုများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� မြ�င့််�မား�းသော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း
လမ်းး�စဉ််များ�း�ဖြ�င့််� အပြော��ာင်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််ရန်် ကြိုး�း��စား�းစရာာမလိုု�လှှပေ�။
အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု၏
ု အချို့့���သော�ာ ပုံံသဏ္ဌာ
�
ာ�န််များ�း�မှာာ�
ပိုု�၍ပင်် လူူမှုုသဘော�ာဆော�ာင််ပြီး�း�၊ ဒေ�သန္တတရ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ပြု�ုလုုပ််
ပေး�းခြ�င်းး�၊ စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ််
အလှူူ�ငွေ�ေထည့််�ဝင််ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့််� လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း� ပါါဝင််သည််။
မည််သို့့�ပင််ဖြ�စ််စေ� အချို့့���သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု ပုံံ�စံံများ�း�မှာာ�မူူ

အတိိအလင်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းဆန််ပြီး�း� အစိုးး��ရ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုများ�း�၊ အင််စတီကျူးး
ီ ��
ရှှင်းး�များ�း�၊ သို့့��မဟုုတ်် အင််အားး�စုုများ�း�နှှင့််� တိုု�က််ရို�က်
ု ် ချိိ�တ််ဆက််ရန််
ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း� ပါါဝင််လာာသည််။ ဤတွွင််
အဖွဲ့့��အစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကော်�်�မတီီတစ််ရပ််တွင်
ွ ် အဖွဲ့့��ဝင််အဖြ�စ််
ပါါဝင််ခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရ၏ လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ််
ပိုု�မို�ပြု �င်းး�ထန််သော�ာ အခြေ�ေအနေ�များ�း�၌ နှော�ာ�င့့်�ယှက်
ှ ်သော�ာ သို့့��တည်းး�
မဟုုတ်် ထိိပ််တို�က်
ု ်ရင််ဆို�င်
ု ်သော�ာ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�ပင်် ပါါဝင််
လာာနိုု�င််သည််။ အဆိုု�ပါါ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�သည်် မည််မျှှပင််
ပြ�င်းး�ထန််စေ�ကာာမူူ “အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု”ု ဟူူသည််
အကြ�မ်းး�မဖက််နည်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု ယေ�ဘုုယျျ နား�းလည််ထားး�ရမည််။
အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုသည်
ု
် မတူူညီသော�
ီ
ာ အဆင့််�မျိုး�း��စုံံတွ
� ွင််
ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််သည််။ ရပ််ရွာာ�အဆင့််�တွွင်် နိုု�င််ငံံသားး� အသိိပညာာနှှင့််� ပညာာ
ပေး�းမှုုများ�း� သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�နှှင့််�အတူူ
(တရား�းဝင််နှင့််�
ှ အလွွတ််သဘော�ာ) ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုတို့့
ု �ကိုု� အဓိိက
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််စရာာရှိိ�သည််။ တစ််နို�င်
ု ်ငံံလုံးး�� အဆင့််�တွွင််မူူ (ဥပမာာ)
အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုတွ
ု ွင်် ဥပဒေ�များ�း�၊ မူူဝါါဒများ�း�
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၌ နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ထင််မြ�င််ချျက််
ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််နိုု�င််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�၏
သဘော�ာသဘာာဝ၊ နယ််ပယ််နှင့််�
ှ ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််တို့့�မှာာ�မူူ ဒေ�သန္တတရ
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�-လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� ဆက််ဆံံရေး�းသမိုုင်းး�
� ၊
စီးး�ပွား��းရေး�း ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တို့့�အပြ�င်် ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုနှှင့််� အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ သဘော�ာသဘာာဝနှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ�း�ကိုု� လိုု�က််၍
ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််သည််။ ၇ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ပါါ အချျက််အလက််
များ�း�သည်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု၏
ု ယေ�ဘုုယျျ လက္ခခဏာာ
ရပ််များ�း�ဖြ�စ််သည့််�တိုု�င်် ၎င်းး�အာာရုံံ� စိုု�က််ရာာ နယ််ပယ််နှင့််�
ှ သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ
လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�မှာာ�မူူ အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� များ�း�စွာာ�သက််ဆို�င်
ု ်သည််။
အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုတွ
ု ွင်် ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အတွွက်် “၎င်းး�တို့့��
တန််ဖိုးး��ထားး�သည့််� ပန်းး�တိုု�င််များ�း�၊ စိိတ််ကူးး�များ�း�ကိုု� ရော�ာက််ရှိိ�စေ�ရန််နှှင့််�
တရား�းမမျှှတမှုုနှှင့််� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရပါါက ပြ�န််လည််ကုုစား�းနိုု�င််ရန််” ၈ နည်းး�လမ်းး�
များ�း�စွာာ�ကိုု� ပေး�းအပ််ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� အများ�း�ပြ�ည််သူကို
ူ �ု အသိိပညာာ
တိုးး��ပွား��းအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််သူများ
ူ �း�၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့််� အမြ�င််
ရှုုထော�ာင့််�များ�း�ကိုု� နား�းလည််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် အရေး�းကြီး�း�
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သော�ာ ယန္တတရား�းတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ပါါဝင််မှုကို
ု �ု
ထိိရော�ာက််စွာာ� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််မည််ဆိုပါ
�ု ါက အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််� (ပုုဂ္ဂဂလိိက
ကဏ္ဍမှှ ကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှင်းး�များ�း� အစရှိိ�သည့််�) အခြား�း�သော�ာ အာာဏာာလက််
ဝယ််ရှိိ�သူူများ�း�ကိုု� တာာဝန််ခံံလာာအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။
အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုသည်
ု
် ဒီီမို�ုကရေ�စီီ အကူးး�အပြော��ာင်းး�
ကာာလများ�း�တွွင်် အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ တွွန်းး�အားး�တစ််ရပ််
ဖြ�စ််သည့််�အပြ�င်် လော�ာလော�ာလတ််လတ်် သုုတေ�သနများ�း�အရ
ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံလ
� င််သော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုရှိိ�ပါ
ု ါက
နိုု�င််ငံံတော်�်�-လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� ဆက််ဆံံရေး�းများ�း� တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််
လာာသည့််�အလျော�ာ�က်် အဆိုု�ပါါ အကူးး�အပြော��ာင်းး�များ�း�သည််လည်းး� ပိုု�မို�ု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဟန််ချျက််ညီမှု
ီ ုရှိိ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ၉ အရပ််ဘက််လူထုု
ပါါဝင််မှုပြုု �ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကို
ု �ု မြှ�ှင့််�တင််ရန််
ရည််ရွယ်
ွ ်သည့််� ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ�း�တွွင််လည်းး� ရည််မှန်းး�ချျ
ှ
က်် ပေါ�ါက််မြော��ာက််
အော�ာင််မြ�င််နို�င်
ု ်စရာာ အခွွင့််�အလမ်းး�တိုးး��ပွား��းလာာသည််။ အဆိုုပါ
� ါ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုသည်
ု
် ပွွင့််�လင်းး�မှုရှိိ�ပြီး
ု �း� ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံခြ�င်းး�လည်းး� မရှိိ�သည့််�

အပြ�င်် ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အနေ�ဖြ�င့််�လည်းး� မကြော��ာက််မရွံ့့�� ပြော��ာဆိုုဆွေး�း�နွေး�း�
�
ရဲဲပါါက လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�အဆင့််� ပျော်�်��ရွှှင််ချျမ်းး�မြေ့�့မှု
� နှ
ု ှင့််� ဘဝနေ�ထိုု�င််မှုု
အရည််အသွေး�း�လည်းး� တိုးး��တက််လာာမည်် ဖြ�စ််သည််။၁၀
စဉ််ဆက််မပြ�တ််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုု အကျိုးး���ရလဒ််များ�း�ကိုု� ပြ�ည့််�မီီစေ�ရေး�း
အတွွက်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုသည်
ု
် ပင််မအခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�
စဉ််ဆက််မပြ�တ််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုု ပန်းး�တိုု�င််များ�း� (SDGs) တွွင်် အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ SDG (၁၆) ရေ�ရှှည််ဟန််ချျက််ညီသော�
ီ
ာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �
တိုးး��တက််မှုအ
ု တွွက်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ပြီး�း� လူူစုံံ�တက််စုံံ�ပါါဝင််သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ�း�၊ လူူတိုု�င်းး� တရား�းမျှှတမှုု ရရှိိ�ရေး�းနှှင့််� အဆင့််�အားး�လုံးး��အတွွက််
ထိိရော�ာက််သော�ာ၊ တာာဝန််ခံံမှုရှိိ�သော�
ု
ာ၊ ဘက််စုံံပါ
� ါဝင််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
ယန္တတရား�းများ�း�နှှင့််�၊ SDG (၁၇) ရေ�ရှှည််ဟန််ချျက််ညီသော�
ီ
ာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုု
အတွွက်် တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး�� နှှင့််� မိိတ််ဖက််အဖြ�စ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရေး�းဟူူသော�ာ
SDG နှှစ််ခုုလုံးး�� ဆိုု�က််ရော�ာက််ပြ�ည့််�မီီရေး�းအတွွက်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုမှာာ�
ု ကိိန်းး�ညွှှန်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

၁.၂။ တာာဝန််ခံံမှု မူူဘော�
ု
ာင််များ�း�နှှင့််� အရပ််ဘက််လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု

အ

ရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု၏
ု ရလဒ််တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ
လက််ဆုုပ််လက််ကို�င်
ု ် ပြ�နိုု�င််သည့််� အပြော��ာင်းး�အလဲဲ ရရှိိ�ရန််
အတွွက်် တော�ာင်းး�ဆိုုသည့််�
�
ဘက််မှှ တာာဝန််ခံံမှုု (အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��
အစည်းး�နှှင့််� ပြ�ည််သူလူ
ူ ထုုထံ
ူ
ံမှ)ှ နှှင့််� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�သည့််�ဘက််မှှ တာာဝန််ခံံမှုု
(အစိုးး��ရနှှင့််� အခြား�း� အာာဏာာလက််ဝယ််ရှိိ�သူူထံံမှ)ှ ဟူူသော�ာ တာာဝန််ခံံမှုု
နှှစ််မျိုး�း��နှှစ််စား�း လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဖြ�ည့််�ဆည်းး�သည့််�ဘက််တွင်
ွ ် အစိုးး��ရမှှ
သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရရှိိ�စေ�ရန််နှင့််�
ှ လက််လှမ်းး�
ှ
မီီစေ�ရန်် အာာမခံံနို�င်
ု ်ခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရပိုုင်းး�
� အင််အားး�စုုများ�း�မှှ သက််ဆို�င်
ု ်သူူ
များ�း�ထံံ ချျဉ်းး�ကပ််ပြီး�း� စုံံလ
� င််ကျျယ််ပြ�န့််�လှှသော�ာ အမြ�င််များ�း�ကိုု� လက််ခံံ
ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််မှှ အသင့််�တော်�်�ဆုံးး��သော�ာ အခြေ�ေအနေ�များ�း�ကိုု� ရရှိိ�လာာမည််
ဖြ�စ််သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် တော�ာင်းး�ဆိုု�သည့််�ဘက််တွင်
ွ ်လည်းး�
စုံံ�လင််များ�း�ပြား�း�လှှသော�ာ အင််အားး�စုုများ�း�သည်် အစိုးး��ရမှှ ပေး�းအပ််လာာသော�ာ
သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့�� လက််လှှမ်းး�မီရာ
ီ ာ
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း�တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�� လိုု�အပ််ချျက််
များ�း�ကိုု� တင််ပြ�ကာာ အစိုးး��ရ၏ ကတိိကဝတ််များ�း�ကိုု� တာာဝန််ခံံအော�ာင််
ပြု�ုလုုပ််လာာနိုု�င််မည််။ ထို့့��အပြ�င််လည်းး� ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုု၏ အရေး�းယူူ
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုသည်
ု
် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�၊ နိုု�င််ငံံရေး�း ပါါတီီများ�း�၊ လွွတ််
လပ််သော�ာ သတင်းး�မီီဒီီယာာ၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််များ�း�၊ လွှှတ််တော်�်�
များ�း�နှှင့််� အခြား�း� ယန္တတရား�းများ�း�မှှတစ််ဆင့််� ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုု ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ပါါဝင််မှုပြုု �ုနိုု�င််စရာာ အခြေ�ေအနေ�များ�း�၊ စွွမ်းး�ရည််များ�း�၊ အစိုးး��ရဘက််မှှ
လုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး�များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီရ
ီ န်် လိုု�အပ််သည််။၁၁ မည််သည့််�
အခင်းး�အကျျင်းး�တွွင်် အဆိုု�ပါါ အနေ�အထားး�များ�း�သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�ရန််မှာာ�
လွွန််စွာာ� ခက််ခဲဲပြီး�း� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ပိုင်းး�
�ု စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း� ရှိိ�သည့််�အလျော�ာ�က််
နိုု�င််ငံံရေး�း အတားး�အဆီးး�များ�း�ကိုု� များ�း�နိုု�င််သမျှှ များ�း�စွာာ� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဖြေ�ေရှင်းး�
ှ ရန််
လိုု�အပ််သည််။
တူူညီီသော�ာ တာာဝန််ခံံမှုကို
ု �ု စော�ာစီးး�စွာာ� မိိတ််ဆက််ကျျင့််�သုံးး��မိိသည့််�အခါါ
အခြေ�ေအနေ�များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရန််အတွွက်် ကြား�း�ဝင််

ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ
ု �း� တစ််ခုုပြီး�း�တစ််ခုု ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် လွွန််စွာာ�
အရေး�းကြီး�း�သည််ကို�ု သတိိပြု�ုရမည််။ တစ််နည်းး�ဆို�ရ
ု ပါါမူူ တာာဝန််ခံံမှုု
တိုးး��မြှ�ှင့််�ရန်် လိုု�အပ််သည့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ�း�ကိုု� မိိတ််ဆက်် ကျျင့််�သုံးး��ခ
ြ�င်းး�မပြု�ုမီီ အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� အနိိမ့််�ဆုံးး�� သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် အဆင့််�တစ််ခုု ရှိိ�ထားး�ရန်် လိုု�အပ််သည််။ အများ�း�ပြ�ည််သူူ
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�၊ ထိိရော�ာက််စွာာ� တုံ့့��ပြ�န််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�ကို�ု အားး�ပေး�းကူူညီရ
ီ န််နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု၏
ု ဘေး�း
အန္တတရာာယ််ကို�ု ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရန််အတွွက်် တည််ငြိ�ိမ််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ�း�နှှင့််� တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််မှုပို
ု �င်းး�
ု ရှှင်းး�လင်းး�မှုတို့့
ု � လိုု�အပ််သော�ာ
အကူးး�အပြော��ာင်းး�ကာာလ အစိုးး��ရများ�း�ပါါဝင််သည့််� အခင်းး�အကျျင်းး�များ�း�
တွွင််နှှင့််� ပေါ်�်ထွွန်းး�စ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အတွွက်် ဤအချျက််မှာာ� မဖြ�စ််မနေ�
အရေး�းကြီး�း�လာာပါါသည််။

တော�ာင်းး�ဆိုု�သည့််�ဘက်် တာာဝန််ခံံမှုကို
ု � ု
ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�
ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှတ်
ှ ်ထားး�သော�ာ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၁၂
အနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရနှှင့််� သာာမန်် ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�သူူများ�း�
အဖြ�စ််ဖြ�င့််� လွွန််စွာာ�အရေး�းကြီး�း�သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််ခုုကို�ု
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််စရာာရှိိ�ပါါသည််။ ဤဆက််ဆံံရေး�းမှာာ� အမျိုး�း��စုံံ�ကွဲဲ�ပြား�း�ပြီး�း� ရှုုပ််
ထွေး�း�သော်�်�လည်းး�တာာဝန််ခံံမှုနှ
ု ှင့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုကို�ု မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊
ဒေ�သန္တတရ ပြ�ည််သူများ
ူ �း�၊ အများ�း�အားး�ဖြ�င့့်� အပစ််ပယ််ခံံ အုုပ််စုုများ�း�၏
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ပေါ်�်လွွင််ထင််ရှား��းစေ�ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ လုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း� အနက််မှှ အစိုးး��ရ ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းအပ််ရေး�းနှှင့််�
ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�းတို့့��တွွင်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် လိုု�အပ််သည့််�နေ�ရာာများ�း�၌
လိုု�အပ််သည််ကို�ု ဖြ�ည့််�စွွက််ပေး�းခြ�င်းး� (များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� အားး�ဖြ�ည့််�
ပေး�းခြ�င်းး�) ဒီီမို�ကရေ�
ု
စီီအရေး�း မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊ သာာတူူညီမျှ
ီ ှနှှင့််�
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ပုံံ� (၁) အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၏ အဓိိကလုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�
အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သည်် မတူူညီသော�
ီ
ာ လူူအမျိုး�း��အစား�းများ�း�၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််တင််ပြ�ခြ�င်းး�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ခိုု�င််မာာစွာာ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�၊ ဤကိိစ္စစနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� မည််သို့့� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လျျက််ရှိိ�သည််ကို�ု
စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�နှှင့််�၊ မည််မျှှကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လျျက််ရှိိ�သည််ကို�ု ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�တို့့�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စွမ်းး�ရှိိ�
ွ သူူများ�း�ဖြ�စ််သည့််� အားး�လျော်�်��စွာာ�
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� မှှ ၎င်းး�တို့့��၏ အဓိိကကျျသော�ာ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�ကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုုင်းး�
� ဖော်�်�ထုုတ််တင််ပြ� ထားး�ပါါသည််။
အသိိပညာာမြှ�ှင့်�တင်
်
်ခြ�င်းး�
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝပြီး�း� ထိိရော�ာက််မှုရှိိ�သော�
ု
ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကို
ု �ု ပုံံစံ
� ံချျမှတ်
ှ ်ရန််နှှင့််�
ကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် အလို့့��ငှာာ� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏
အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််၊ အစိုးး��ရ ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််များ�း�နှှင့််� ကတိိကဝတ််များ�း�၊
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� အဆုံးး��သတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� အစရှိိ�သည့််�
အခြေ�ေခံံကျျသော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရယူူနိုု�င််စွမ်းး�
ွ နှှင့််� နာာလည််နိုု�င််စွမ်းး�
ွ ရှိိ�ရပါါမည််။
ထို့့��အပြ�င်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့�� အစည်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါ သတင်းး�အချျက်် အလက််များ�း�ကိုု�
ပြ�ည််သူတစ်
ူ
်ရပ််လုံးး�� လက််လှမ်းး�မီ
ှ ီစေ�မည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�င့််� ဖြ�န့််�ဖြူး�း� ပေး�းရသည့််�
အရေး�းကြီး�း�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကို�လည်းး�
ု
တာာဝန််ယူူ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရပါါမည််။ အဆိုု�ပါါ လုုပ််ငန်းး�ကို�ု
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရာာ၌ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာ တာာဝန််များ�း�မှာာ�။
l	လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�၊ မူူဝါါဒများ�း�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� အခြေ�ေခံံကျျသော�ာ သတင်းး�အချျက််
အလက််များ�း�ကိုု� သဘော�ာပေါ�ါက်် နား�းလည််ခြ�င်းး�
l	ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�မှှ ပြ�ည််သူူ
လူူထုုနှှင့််� သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ အရေး�းကြီး�း� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ
l	သက််ဆိုု�င််ရာာ

ဒေ�တာာနှှင့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�နှှင့််� စိိစစ််
လေ့�့လာာခြ�င်းး�
l	ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုု နှှင့််� (သို့့�� ) ပစ််မှှတ််ထားး�သည့််� သက််ဆို�င်
ု ်သူများ
ူ �း�ကိုု� အခြေ�ေခံံသတင်းး�
အချျက််အလက််များ�း�၊ မူူဝါါဒချျမှှတ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး�ရှိိ� ၎င်းး�တို့့��၏ ရပိုု�င််ခွင့််�
ွ များ�း�၊
တာာဝန််များ�း�နှှင့််� အခန်းး�ကဏ္ဍတို့့��ကိုု� သဘော�ာပေါ�ါက်် နား�းလည််အော�ာင်် ကူူညီခြ�င်းး�
ီ
(online
နှှင့််� offline လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း�နှှင့််� လုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး�များ�း�မှှတစ််ဆင့််� ဤကိိစ္စစကို�ု
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််)

စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ခြ် �င်းး�နှှင့်� ် အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�
အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ကို�င်
ု ်ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကို
ု �ု
ထိိရော�ာက််စွာာ� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�၊ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�တို့့��
ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ရမည််။ ဤသို့့�� ဆိုုရာ
� ာတွွင််
l
အစိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုကို�ု စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန််
စနစ််ကျျသော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််မှုတစ်
ု
်ရပ်် သတ််မှတ်
ှ ်ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�
l	ပုံံမှ
� န်
ှ ်စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�
l	စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ကော�ာက််ယူရ
ူ ရှိိ�သည့််�
ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

သတင်းး�အချျက််အလက််နှင့်
ှ ်� လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� 
ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာကြား�း�ခြ�င်းး�
အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ဖြ�င့််� သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ အထော�ာက််
အထားး�များ�း� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််�သာာမက အပစ််ပယ််ခံံနှင့််�
ှ ဆိုးး��ကျိုးး���
ခံံစား�းရ နိုု�င််ဖွယ်
ွ ်ရှိိ�သော�ာ လူူများ�း�၏ အသံံများ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ခြ�င်းး�၊
မီးး�မော�ာင်းး� ထိုးး��ပြ�ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််�ပါါ ဒေ�သန္တတရအဆင့််� ပြ�ဿနာာရပ််များ�း�နှှင့််�
လိုု�အပ််ချျက်် များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�၊ ပေါ�ါင်းး�စပ််ခြ�င်းး�၊ ဆက််သွယ်
ွ ်ခ
ြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ရပါါမည််။
ဤသို့့�� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရာာ၌ အော�ာက််ပါါတို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။
l
အဓိိက ပြ�ဿနာာရပ််များ�း�နှှင့််� လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််
သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�ကြား�း� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
ပေး�းခြ�င်းး�
l	ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရမည့််� ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််�
ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�
l	မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ ်များ�း�၏

l

အသံံများ�း�၊ သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဒေ�တာာ/အထော�ာက််
အထားး�တို့့��ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�၊ ဆက််သွယ်
ွ ်
ရေး�းပိုု�င်းး� ပြ�ဿနာာများ�း�အတွွက်် ဗျူူ�ဟာာများ�း� အကော�ာင််အထည််
ဖော်�်�ခြ�င်းး�။
အထော�ာက််အထားး�များ�း� ထုုတ််လုုပ််ပေး�းခြ�င်းး� (မှှတ််တမ်းး�စုု
ဆော�ာင်းး�မှုု၊ သုုတေ�သန စာာတမ်းး�၊ မူူဝါါဒ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် စသည််)

အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု
အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် အစိုးး��ရ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�တွွင်် တက််ကြွ�စွာာ�
ွ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််နို�င်
ု ် ရေး�းအတွွက်် အခွွင့််� အလမ်းး�များ�း�၊
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ�း� ရှိိ�သင့််�သည််။ ဤတွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့�� ပါါဝင််သည််။
l
အစိုးး��ရနှှင့််� တိုု�က််ရို�က်
ု ် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် တံံခါးး�ပေါ�ါက််များ�း�
ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�။
l
အစိုးး��ရနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခွင့််�
ွ ရမည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�တွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး�။
l
အစိုးး��ရအတွွက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််ရေး�း စဉ်းး�စား�းမှုုပို�င်းး�
ု တွွင်် ထည့််�ဝင််မှုု ပြု�ုခြ�င်းး�
l
အစိုးး��ရပိုု�င်းး�မှှ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သူများ
ူ �း�အတွွက်် အများ�း�သူူငါါ ထင််မြ�င််
ချျက််များ�း�ပေး�းရန်် သို့့�� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပေး�းနိုု�င််ရန်် တံံခါးး�ပေါ�ါက််များ�း� ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�
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ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုရ
ု ရှိိ�အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခြ�င်းး� စသည််
တို့့��တွွင်် အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး� များ�း�သည်် အဓိိက အင််အားး�စုုများ�း�
ဖြ�စ််လာာနေ�သည််။၁၃

အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့်�်ဝသော�ာ အရပ််ဘက််လူူထုု

အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု ပိုုမို
� �၍
ု ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံသော�
�
ာ၊
တုံ့့��ပြ�န််မှုုအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ၊ တာာဝန််ခံံမှုရှိိ�သော�
ု
ာ အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းအတွွက်် အထော�ာက််အကူူပြု�ုစေ�လိုု�သည််ဆို�ပါ
ု ါက အရပ််ဖက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ဖြ�င့််� ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ထားး�ရမည့််� အဓိိက
လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း� ရှိိ�သည််။

အဆိုုပါ
� ါ တာာဝန််များ�း�ကိုု� ထိိထိိရော�ာက််ရော�ာက််နှင့််�
ှ ကျေ�ေပွွန််စွာာ�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
နိုု�င််ရန််အတွွက်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� အစိုးး��ရတို့့��တွွင််
သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုများ
ု �း� ရှိိ�ရန််လို�အ
ု ပ််သည််။ အဆိုုပါ
� ါ
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုများ
ု �း�သည်် နိုု�င််ငံံအလိုု�က််၊ နယ််ပယ််အလိုု�က််
ကွာာ�ခြား�း�နိုု�င််စရာာရှိိ�သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအနေ�အထားး�အတွွက််မူူ
စွွမ်းး�ရည််ငါးး�မျိုး�း��ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ထားး�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ�
အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� တာာဝန််များ�း�ကိုု� သဘော�ာပေါ�ါက််နား�းလည််ခြ�င်းး�၊
ဒေ�တာာနှှင့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျနိုု�င််သည့််� စွွမ်းး�ရည််၊
သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဘာာသာာရပ််အလိုု�က်် နည်းး�ပညာာပိုုင်းး�
� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုများ
ု �း�၊
အထက််အော�ာက််နှင့််�
ှ ဘေး�းဘယ််ညာာ ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုနှ
ု ှင့််�
သက််ဆို�င်
ု ်သူများ
ူ �း�နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််မှုတို့့
ု � ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။

ဤသည််ကို�ု အဆင့််�လိုု�က်် တိိကျျစွာာ� ပိုု�င်းး�ဖြ�တ််ရန်် မလွွယ််ကူသော်�်�လည်းး�
ူ
ဘုံံ�တူူညီီသော�ာ အချျက််များ�း�ကိုု�မူူ တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ယင်းး�အဆင့််�များ�း�ကိုု� ပုံံ�
(၁)တွွင်် သဘော�ာတရား�းရေး�းရာာပုံံစံ
� ံဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� လူူပုုဂ္ဂိုု�� လ််
တစ််ဦးးချျင်းး�စီီအလိုု�က်် လိုု�အပ််ချျက််အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သို့့��မဟုုတ််
အစုုအဖွဲ့့��လိုု�က်် အနေ�ဖြ�င့််�မူူ အရပ််ဘက််လူ့�့ အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ဖြ�င့််�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််မည့််�နယ််ပယ်် အတွွက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််နှင့််�
ှ မူူဝါါဒ
ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ရှုထော�
ု
ာင့််�မှှနေ�၍ ၎င်းး�တို့့��ကိုယ်
ု� ်တို�င်
ု ်နှှင့််� အစိုးး��ရ၏
အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း�၊ တာာဝန််များ�း�ကိုု� သိိနား�းလည််စေ�ရန််
တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
ပုံံ� (၁) အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၏ အဓိိကလုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�
အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သည်် မတူူညီသော�
ီ
ာ လူူအမျိုး�း��အစား�းများ�း�၏
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််တင််ပြ�ခြ�င်းး�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ခိုု�င််မာာစွာာ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�၊ ဤကိိစ္စစနှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� မည််သို့့� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လျျက််ရှိိ�သည််ကို�ု
စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�နှှင့််�၊ မည််မျှှကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လျျက််ရှိိ�သည််ကို�ု
ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�တို့့�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စွမ်းး�ရှိိ�
ွ သူူများ�း�ဖြ�စ််သည့််� အားး�လျော်�်��စွာာ�
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ ၎င်းး�တို့့��၏ အဓိိကကျျသော�ာ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််
များ�း�ကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဖော်�်�ထုုတ််တင််ပြ� ထားး�ပါါသည််။

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု၏
ု အဓိိက အရည််အသွေး�း�များ�း�

နိိဂုံးး��ချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််� ပုံံ� ၁ တွွင်် သရုုပ််ပြ�ထားး�သည့််�အတိုုင်းး�
� ဖော်�်�ပြ�ပါါ အဓိိက
စွွမ်းး�ရည််တစ််ခုုချျင်းး�စီီသည်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက််
မဖြ�စ််မနေ� လိုု�အပ််သော�ာ အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း�၊
အပြ�န််အလှှန််အားး�ဖြ�င့််�လည်းး� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု
အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ပါါသည််။ ဥပမာာ အသိိပညာာ မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�ဆို�င်
ု ်ရာာ
လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််�
တာာဝန််များ�း�ကိုု� သဘော�ာပေါ�ါက်် နား�းလည််မှု၊ု နည်းး�ပညာာပိုုင်းး�
�
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုများ
ု �း�၊ ဒေ�တာာနှှင့််� သတင်းး�အချျက််အလက်် ရရှိိ�နိုု�င််မှုတို့့
ု �
ရှိိ�ရမည့််�အပြ�င်် (နော�ာက််ဆုံးး�� အနေ�ဖြ�င့််�) သက််ဆို�င်
ု ်သူများ
ူ �း�နှှင့််�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကို
ု �ု ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ရပါါမည််။ အခြား�း�တစ််ဖက််တွင်
ွ ်မူူ
ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန်် ဖော်�်�ပြ�ပါါ
စွွမ်းး�ရည််များ�း�အားး�လုံးး�� လိုု�အပ််ပြီး�း�၊ ၎င်းး�တို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှှသာာလျှှင််
သိိနား�းလည််မှုု နက််ရှို�င်းး�သော�
ု
ာ၊ သက််သေ� အထော�ာက််အထားး�နှှင့််�
ဒေ�သန္တတရအဆင့််� အရှိိ�တရား�းကိုု� အခြေ�ေခံံသော�ာ သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ
ဇာာတ််ကော�ာင််အလိုု�က်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ပုံံ� (၂) အရပ််ဘက််ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု အားး
ု
�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�းအတွွက်် ပင််မအရည််အသွေး�း�များ�း�

အရည််အသွေး�း�

အစိုးး��ရ

အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�

အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ပါါ ဝန််ကြီး�း�များ�း�နှှင့််� အရာာရှိိ�များ�း�သည််
၎င်းး�တို့့�� ကိုုယ်
� ်တို�င်
ု ်နှှင့််� အခြား�း�သူူများ�း�၏
အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� တာာဝန််များ�း�ကိုု� သဘော�ာပေါ�ါက််
နား�းလည််ခြ�င်းး�

အစိုးး��ရကိုု� တာာဝန််ခံံအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌
နိုု�င််ငံံသားး�အတွွက်် အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််ခုုရှိိ�သည််ကို�ု
နား�းလည််ခြ�င်းး�။ (အစိုးး��ရ အင််အားး�စုုများ�း�
အပါါအဝင််) သက််ဆို�င်
ု ်သူများ
ူ �း�မှှ
ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အတွွက်် တာာဝန််ယူူထားး�ရသည့့်�
ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� နား�းလည််ခြ�င်းး�။

လိုု�အပ််သော�ာ စုံံလ
� င််များ�း�ပြား�း�လှှသည့််� ဒေ�တာာနှှင့််�
သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အရင်းး�မြ�စ််
ပေါ�ါင်းး�စုံံမှ
� ှနေ�၍ ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�၊
စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပုံံမှ
� န်
ှ ် မျှှဝေ�ခြ�င်းး�

အစိုးး��ရကိုု� တာာဝန််ခံံအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ရန််
မည််သည့််� ဒေ�တာာနှှင့််� သတင်းး�အချျက််
အလက််များ�း� လိုု�အပ််သည််ကို�ု နား�းလည််ရမည််။
သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဒေ�တာာနှှင့််� သတင်းး� အချျက််
အလက််များ�း�အကြော��ာင်းး� ဗဟုုသုုတရှိိ�ပြီး�း�
ရယူူနိုု�င််စွမ်းး�
ွ ရှိိ�ရမည််။

အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ပါါ ဝန််ကြီး�း�များ�း�နှှင့််� အရာာရှိိ�များ�း�
အနေ�ဖြ�င့််� လျျင််မြ�န််ထိိရော�ာက််သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််
ချျက်် ချျမှှတ််ရာာ၌ အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရန််
အတွွက်် သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ (ဥပမာာ ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာ
စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုနှ
ု ှင့််� ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုတို့့�မှှ)
နည်းး�ပညာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုများ
ု �း� ရှိိ�ခြ�င်းး�။

အခြေ�ေခံံကျျသော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�
(ဥပမာာ ဘတ််ဂျျက်် ဒေ�တာာများ�း�) ကိုု� နား�းလည််
ပြီး�း� ကျျန််အခြား�း�သော�ာ နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�၏ အသိိ
ပညာာကိုုပါ
� ါ မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�

မဟာာဗျူူ�ဟာာမြော��ာက််နှင့််�
ှ မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ပန်းး�တိုု�င််
များ�း�ကိုု� ဆိုု�က််ရော�ာက််ရန််အတွွက်် ဌာာနပေါ�ါင်းး�စုံံ၊�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အဆင့််�ပေါ�ါင်းး�စုံံ� အပါါအဝင််
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်းး�မှှ ဝန််ကြီး�း�များ�း�နှှင့််� အရာာရှိိ�
များ�း�သည်် ထိိရော�ာက််စွာာ� ဆယ််သွွယ််မှု၊ု
ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ခြ�င်းး�

ကဏ္ဍပေါ�ါင်းး�စုံံရှိိ�
� အခြား�း�သော�ာ အရပ််ဘက််
အဖွဲ့့��အစည်းး� အင််အားး�စုုများ�း�နှှင့််�/သာာမက
အဆင့််�ပေါ�ါင်းး�စုံံ/� အလွှာာ�ပေါ�ါင်းး�စုံံ� (ကျေး�း�ရွာာ�/
ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု မှှသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့််�များ�း�ထိိ) ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး� နှှင့််�/သို့့��
မိိတ််ဖွဲ့့�� လုုပ််ကို�င်
ု ်နိုု�င််ခြ�င်းး�

သတင်းး�အချျက််အလက််ကို�ု လိုု�အပ််သလော�ာက််
အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�၍ သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ အဖွဲ့့��
အစည်းး�နှှင့််� လူူပေါ�ါင်းး�စုံံကြား�း�
�
ဖြ�န့််�ဝေ�ပေး�းပြီး�း�၊
အရေး�းကြီး�း�သည့််� အစိုးး��ရ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�တို့့��
၎င်းး�တို့့��ကိုု� အလှှည့််�ကျျ ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး� (အစိုးး��ရ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ အမြ�င််များ�း�
ထင််ဟပ််နေ�စေ�ခြ�င်းး�)

မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ ်များ�း� / မိိတ််ဆွေ�ေများ�း� / အကျိုးး���ခံံစား�းရ
သူူများ�း�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ စကားး�သံံ
များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ပြီး�း� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််အနေ�ဖြ�င့််�
(အစိုးး��ရ အင််အားး�စုုများ�း� အပါါအဝင််)
သက််ဆို�င်
ု ်သူများ
ူ �း�ထံံ ပေး�းပို့့��ခြ�င်းး�
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စိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ အခြေ�ေခံံကျျသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုကို�ု ၂၀၀၈
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဖြ�င့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််
လိုု�က််သော�ာအခါါ အစိုးး��ရ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ�း�တွွင်် ဒေ�သန္တတရ ပြ�ည််သူများ
ူ �း�၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
နိုု�င််စရာာ အခွွင့််�အလမ်းး� သစ််များ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့သည်
�
်။ အဆိုု�ပါါ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှင့့်
ှ � တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊
လွှှတ််တော်�်�များ�း�နှှင့််� ရပ််ကွက်
ွ ်နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုအဆင့််�များ�း�မှှ
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် များ�း� အစရှိိ�သည့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှုု
လျှော့�့��ချျထားး�သော�ာ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�မှုုများ�း�
မိိတ််ဆက်် ကျျင့််�သုံးး��မှုုလည်းး� ပါါဝင််လာာပါါသည််။ အယူူအဆအားး�ဖြ�င့််�
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှုလျှော့�့�
ု
ချျရေး�
�
း ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရ၏
ဒေ�သန္တတရအဆင့််�များ�း�သို့့�� အာာဏာာနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ပို�င်
ု ်ခွွင့််�များ�း�ကိုု�
အမြော��ာက််အမြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းအပ််ရန်် လွွယ််ကူလာ
ူ ာသည့််�အတွွက်် ပိုု�၍
ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��မှုု ကြီး�း�မား�းသော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု
အတွွက်် အခွွင့််� အလမ်းး�များ�း� ပိုု�မို�ုပွွင့််�လင်းး�လာာစေ�သည််။
ပြော��ာင်းး�လဲဲလျျက််ရှိိ�သော�ာ မူူဝါါဒ၊ လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� ကျျင့််�ထုံးး��တို့့�သည််

အင််အားး�စုုပေါ�ါင်းး�စုံံ၊� အင််စတီကျူးး
ီ ��ရှှင်းး� ပေါ�ါင်းး�စုံံ၏
� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�ကိုု�
ရှုုပ််ထွေး�း�စေ�သည့််�အတွွက်် အရပ််ဘက်် ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�
လက််ရှိိ�တွွင််မူူ စိိန််ခေါ်�်မှုုနှှင့့်� ရင််ဆို�င်
ု ်နေ�ရသည််။ သာာဓကအားး�ဖြ�င့််�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�ကြား�း�နှှင့််�၊
ဌာာနပိုုင်းး�ဆို
�
�င်
ု ်ရာာ အုုပ််စုုများ�း�ကြား�း� တာာဝန််များ�း� ရော�ာထပ််လျျက််ရှိိ�သည့််�
အတွွက်် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု အမျိုး�း��အစား�းကိုုသာ
� ာ
ပေး�းအပ််နို�င်
ု ်သည််။ ထိုု�အခါါ ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အတွွက်် အစိုးး��ရအဆင့််�ပေါ�ါင်းး�စုံံရှိိ�
�
သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူများ
ူ �း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန််နှှင့််� ထိိရော�ာက််စွာာ�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််နို�င်
ု ်ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး� နည်းး�ပါးး�လာာခဲ့့သည်
�
်။ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ ပြော��ာင်းး�လဲဲချျက််ရှိိ�သော�ာ
အဝန်းး�အဝိုုင်းး�ကို
�
�ု အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုသည်
ု
် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�၌ မည််သို့့� ဖြ�စ််ပေါ်�်ပြော��ာင်းး�လဲဲလျျက််ရှိိ�သည််ဟူူ
သော�ာ အချျက််နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ကာာ ဤအပိုု�င်းး�တွွင်် ကျျယ််ပြ�န့််�လျျက််
ရှိိ�သော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုအ
ု တွွက်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�ကိုု�
မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�ပြီး�း�၊ လက််ရှိိ� မူူဘော�ာင််၊ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပုံံများ
� �း�နှှင့််�
တွွန်းး�အားး�များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံ၍ အကန့််�အသတ်် ဖြ�စ််စေ�သော�ာအရာာ
များ�း�ကိုုလည်းး�
�
သတိိပြု�ုမိိစေ�ရန်် တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။

၂.၁။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အဝန်းး�အဝိုု�င်းး�
အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ ခေါ�ါင်းး�စဉ််ခွဲဲ�တွွင်် အဓိိက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလက််အော�ာက််ခံံ
ယန္တတရား�းများ�း�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အဆင့််�အသီးး�သီးး�တွွင်် ၎င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
ရသည့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််တို့့�ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််၍ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုနှ
ု ှင့််� မည််သို့့� ဆက််စပ််လျျက််ရှိိ�သည််ကိုပါ
�ု ါ ထည့််�သွွင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

၂.၁.၁။ အဓိိက အင််စတီကျူး
ီ း��ရှှင်းး�များ�း� နှှင့််� 
အင််အားး�စုုများ�း�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ပြ�ည််နယ််ခုုနစ််ခုု၊ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ခုုနစ််ခုု၊ ခရိုု�င်် ၇၄
ခရိုု�င််၊ မြို့�့��နယ်် ၃၃၀ ပါါဝင််သည့််� အဆင့််�ဆင့််�ရှိိ�သော�ာ နယ််မြေ�ေအလိုု�က််

ပိုု�င်းး�ခြား�း�ထားး�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််ကို�ု ကျျင့််�သုံးး��ပါါသည််။
မြို့�့��နယ််အဆင့််�အော�ာက််တွင်
ွ ် ကျေး�း�လက််ဒေ�သ ရပ််ကွက်
ွ ်များ�း�နှှင့််�
ကျေး�း�လက််ဒေ�သမှှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း� ရှိိ�ပါါသည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဖြ�င့််� ဗဟိုုချုု
� �ပ််ကို�င်
ု ်မှုု ဖြေ�ေလျှော့�့��သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကို�ု
ဇာာတ််ကော�ာင််သစ််၊ ယန္တတရား�းသစ််များ�း�ဖြ�င့််� မိိတ််ဆက််ကျျင့််�သုံးး�ရာ
� ာ၌
အထူးး�ခြား�း�ဆုံးး��မှာာ� ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�တွွင်် သီးး�ခြား�း�
အစိုးး��ရအဆင့််�တစ််ရပ်် ဖန််တီးး�လို�က်
ု ်ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အဆင့််�အော�ာက်် ယန္တတရား�းများ�း�အတွွက်် ဥပဒေ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက်် မရှိိ�သည့််�အတွွက်် အစိုးး��ရတွွင်် ‘တတိိယအလွှာာ�’ မရှိိ�သည့််�
သဘော�ာဖြ�စ််သည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ မရှိိ�မဖြ�စ်် လိုု�အပ််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ကိုု� မြို့�့��နယ််အဆင့််�
ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�မှှသာာ ပြု�ုလုုပ််ပေး�းနေ�ရလင့််�ကစား�း ပြ�ည််နယ််/
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တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�သည််သာာ ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ု အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််�
အနီးး�စပ််ဆုံးး�� အဆင့််� ဖြ�စ််လာာခဲ့့သည်
�
်။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုအ
ု ဆင့််�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� တာာဝန််များ�း�
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ ဇယားး� ၁ နှှင့််� ၂ တို့့��တွွင််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�ကြား�း�

ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�းနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း တာာဝန််များ�း�ကိုု� ပိုုင်းး�ခြား�း�ပေး
�
�းထားး�သည််။
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ ဇယားး� ၂ အရ ပြ�ည််နယ််/တိုုင်းး�
�
ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�တွွင်် ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�းနှှင့််� ကဏ္ဍရှှစ််ခုုစာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ�း� ပေး�းရန်် အခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�သည််။ သတိိပြု�ုရမည််မှာာ� ဇယားး� ၂ တွွင််
ကဏ္ဍတစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွက်် သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ တာာဝန််များ�း�ကိုု� စာာရင်းး�ပြု�ုစုု
ထားး�သော်�်�လည်းး� အများ�း�စုုကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� မျှှဝေ�နေ�ရပြီး�း�

ပုံံ� (၃) ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရများ�း�က မည််သည့်�အ
် ရာာများ�း�ကိုု� လုပ်
ု ်ဆော�ာင််သနည်းး�

ဦးးစား�းပေး�းများ�း�
ဒေ�သဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�များ�း�တွွင်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�သဖွံ့��့ ဖြိုး�း��ရေး�းအားး� အထော�ာက််အကူူပြု�ုခြ�င်းး�

လမ်းး�

တံံတားး�

အများ�း�ပြ�ည််သူူ
သယ််ယူပို့့
ူ �ဆော�ာင််ရေး�း

လျှှပ််စစ််

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း

စက််မှုု

ရေ�ပေး�းဝေ�ရေး�း

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်ခြ�င်းး�

သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ
အစိုးး��ရ

မျှှတသော�ာ ဒေ�သန္တတရ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

မြေ�ေယာာ
အခွွင့််�အရေး�းများ�း�
မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�

ပြ�ည််နယ်် / တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရများ�း�သည််
ဦးး စား�းပေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန််
ဌာာနများ�း�ကိုု�ညွှှန််ကြား�း�သည််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာ

ပွွင့််�လင်းး�သော�ာ
ဝယ််ယူမှု
ူ ု
လုုပ််ငန်းး�စဉ််

ဘတ််ဂျျက််
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

ပြ�ည််နယ်် / တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

ကျျပ်် ၁၂,၂၇၄,၆၄၇ သန်းး� သုံးး��စွဲဲ�ခဲ့့�သည််
(အမေ�ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၈.၄ ဘီီလီီယံံ)
(၂၀၁၂-၁၃ မှှ ၂၀၁၇-၁၈ ထိိ)

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
အစိုးး��ရဘတ််ဂျျက််
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တာာဝန််ပိုင်းး�ခြား�း�မှု
ု�
ကို
ု �လည်းး�
ု
တိိကျျသော�ာ ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််မရှိိ�ပေ�။
တာာဝန််အများ�း�မှာာ� ထပ််မံံ၍ ဖွွင့််�ဆိုု�ရှှင်းး�လင်းး�မှုု ပြု�ုရန််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
“ပြ�ည််ထော�ာင််စုုက ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််� ဥပဒေ�နှှင့််�အညီီ” ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန််
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� လိုု�အပ််လျျက််ရှိိ�သည််။ ဤသို့့�� ရှှင်းး�လင်းး�မှုု မရှိိ�သော�ာ
ကိိစ္စစရပ််များ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�အတွွက််
ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ် အစီီအစဥ််များ�း� သတ််မှတ်
ှ ်ပြု�ုလုုပ််ရန်် အခွွင့််�အရေး�းတစ််ရပ််
ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင််မူူ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
အစိုးး��ရအများ�း�စုုသည်် လွွတ််လပ််စွာာ� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�ပြု�ုမည့််�အစား�း
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရမှှ ဦးးဆော�ာင််မှုု ပေး�းရန််သာာ စော�ာင့််�မျှော်�်��လာာ
ကြ�သည််။ ယင်းး�ကြော��ာင့််� ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င််ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၏
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကို
ု �ု သာာမက တဆက််တည်းး�၌ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုအ
ု ပေါ်�် မည််သို့့� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််ပုံကို
ံ� �ု အခန်းး� ၃ တွွင််
အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
ပြ�ည််နယ််နှှင့်� တို
် ု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တစ််ခုုချျင်းး�စီီတွွင်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််တစ််ဦးးနှှင့််�
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တို့့��က ဦးးဆော�ာင််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း မဏ္ဍိုု�င်် တစ််ရပ််ရှိိ�သည််။
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ကို�ု ဗဟိုု�မှှ ခန့််�အပ််တာာဝန််ပေး�းပြီး�း� သမ္မမတထံံ အစီီရင််ခံံ
ရသည််။ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််မှှ ဝန််ကြီး�း�အဖွဲ့့��ကိုု� ခန့််�အပ််တာာဝန််ပေး�းပြီး�း� ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�များ�း�မှှ အတည််ပြု�ုသည််။ အစဉ််အဆက််
အားး�ဖြ�င့််� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််သည်် ဝန််ကြီး�း�အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်� အမတ််များ�း�အနက််မှှ ရွေး�း�ချျယ််

လေ့�့ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ဒီီချုု�ပ်် အစိုးး��ရလက််ထက််တွင်
ွ ်မူူ အမတ််မဟုုတ််ဘဲဲ
ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�ခံံရသူူ အရေ�အတွွက်် တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�သည််။ ဤသို့့�� ခန့််�အပ််
တာာဝန််ပေး�းမှုုသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ�း�ထက်် ပိုု�၍
အရည််အချျင်းး�မြ�င့််�မား�းသူူကို�ု ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�အပ််လာာနိုု�င််စရာာရှိိ�သော်�်�လည်းး�
ဝန််ကြီး�း�အဖွဲ့့��၏ ဒီီမို�ကရေ�
ု
စီီဆန််မှုု သို့့��မဟုုတ်် တာာဝန််ခံံမှုုကို�ု ထိိခိုု�က််လာာ
နိုု�င််စေ�သည််ဟုု ဆိုုနို
� ု�င််သည််။
ဤသို့့�� ပူူပန််စရာာရှိိ�သည့််�တိုု�င်် အော�ာက််ခြေ�ေသို့့� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ရေး�း
စည်းး�မျျဉ်းး�အရ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ပြု�ုလုုပ််သူများ
ူ �း�သည်် ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုနှှင့််� ပိုုမို
� �ု
နီးး�စပ််မှုရှိိ�လေ�လေ�
ု
၊ ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုအနေ�ဖြ�င့််� အာာဏာာလက််ဝယ််
ရှိိ�သူူများ�း�ကိုု� မဲဲတင်းး�နိုု�င််လေ�လေ�ဖြ�စ််သည့့်အ
� တွွက်် ဤအစိုးး��ရအဆင့််�ကိုု�
မိိတ််ဆက််ကျျင့််�သုံးး��လို�က်
ု ်ခြ�င်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ဒီီမို�ကရေ�
ု
စီီ
အစိုးး��ရစနစ်် လည််ပတ််ကျျင့််�သုံးး�မှု
� အ
ု တွွက်် လွွန််စွာာ� အရေး�းပါါသည််။
ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဘတ််ဂျျက််များ�း�နှှင့််� အစိုးး��ရအရင်းး�မြ�စ််
များ�း�ကိုု� မည််သို့့� ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းမည််ဟူသော�
ူ
ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�များ�း�၌
ဤအချျက််မှာာ� အထူးး�ပင်် ဆီီလျော်�်��မှုု ရှိိ�သည််။
ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း မဏ္ဍိုု�င််မှာာ�မူူ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ်် (၇၅)
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့််� တပ််မတော်�်�သားး� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ်် (၂၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
ပါါဝင််သည့််� လွှှတ််တော်�်�တစ််ရပ်် ပါါရှိိ�သည့််�အတွွက်် ပြ�ည််သူ့့�ကို�ယ်
ု ်စား�းပြု�ုမှုု
ရှုုထော�ာင့််�တွွင်် ပိုု�၍ ခိုု�င််မာာမှုုရှိိ�သည််။ မြို့�့��နယ််တစ််ခုုစီီတိုု�င်းး�မှှ ကိုုယ်
� ်
စား�းလှှယ်် နှှစ််ဦးး ရွေး�း�ကော�ာက််ခွင့််�
ွ ရှိိ�သည့််�အပြ�င်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတွွင််

ပုံံ� (၄) ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ �တို
် ု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရ
၀န််ကြီး�း�ချုု�ပ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�လွှှတ််တော်�်�အမတ််များ�း�မှှရွေး�း�ချျယ််သည််
သမ္မမတကခန့််�အပ််သည််
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�လွှှတ််တော်�်�ကအတည််ပြု�ုသည််

၀န််ကြီး�း�ချုု�ပ််


ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််မှခန့််�
ှ အပ််သည််

 ပြ�ည််နယ််/တိုုင်းး�ဒေ
� �သကြီး�း�

အတည််ပြု�ုသည််

လွှှတ််တော်�်�က

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�များ�း�
 လွှှတ််တော်�်�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင််

“လူူမျိုး�း��စုုကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််” အဖြ�စ််
ရွေး�း�ကော�ာက်် တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�ခံံရသည််

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့်�်နယ််စပ််ရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�
 တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ဆဲဲ ကာာကွွယ််ရေး�း
အရာာရှိိ�
 ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််ကခန့််�အပ််သည််
 ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
လွှှတ််တော်�်�ကအတည််ပြု�ုသည််

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုပ်
ု ်ချုု�ပ််ခွွင့်�်ရဒေ�သများ�း�၏
ဥက္ကကဌ
 ဦးးစီးး�အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�ကရွေး�း�ချျယ််သည််
 သမ္မမတနှှင့််�

ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််မှအ
ှ တည််ပြု�ုသည််

ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််
 သမ္မမတနှှင့််�

စာာရင်းး�စစ််ချုု�ပ််
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််က

 သမ္မမတနှှင့််�

ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််က

ခန့််�အပ််သည််

ခန့််�အပ််သည််

 ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

 ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

လွှှတ််တော်�်�ကအတည််ပြု�ုသည််

လွှှတ််တော်�်�ကအတည််ပြု�ုသည််

အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��း
 သမ္မမတနှှင့််�

ခန့််�အပ််သည််

ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််က
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ပုံံ� (၅) ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ �တို
် ု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ၁၄ ခုုလုံးး��မှှ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၈၇၉ ဦးး
	ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုယ်
�ု ်စား�းလှှယ်် ၆၅၉ ဦးး
 တစ််မြို့�့��နယ််လျှှင်် ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ်် ၂ ဦးး
		
 လူူမျိုး�း��စုုတစ််စုုလျှှင်် ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ်် ၁ ဦးး
		
	တပ််မတော်�်�မှှ ခန့််�အပ််သော�ာ ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ်် ၂၂၀ ဦးး

လွှှတ််တော်�်� ဥက္ကကဌ 
နှှင့််� လွှှတ််တော်�်� ဒုုတိိယဥက္ကကဌ
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ်
ု ်စား�းလှှယ််ထဲဲမှှ
ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�အပ််သည််။



ကော်�်�မတီီများ�း�/ အဖွဲ့့��များ�း�
 ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ်
ု ်စား�းလှှယ်် (သို့့��)
လွှှတ််တော်�်�ကိုယ်
�ု ်စား�းလှှယ်် မဟုုတ််သူများ
ူ �း�ထဲဲမှှ ရွေး�း�ချျယ််သည််
 ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�က ရွေး�း�ချျယ််သည််

ကချျင််
(၅၃ ဦးး)

ကယားး�
(၂၀ ဦးး)

ကရင််
(၂၃ ဦးး)

ချျင်းး�
(၂၄ ဦးး)

မွွန််
(၃၁ ဦးး)

ရခိုု�င််
(၄၇ ဦးး)

ရှှမ်းး�
(၁၃၇ ဦးး)

ရန််ကုုန််
(၁၂၃ ဦးး)

မန္တတလေး�း 
(၇၆ ဦးး)

ပဲဲခူးး�
(၇၆ ဦးး)

စစ််ကို�င်း
ု း�
(၁၀၁ ဦးး)

မကွေး�း�
(၆၈ ဦးး)

တနင်္သာာ�ရီီ
(၂၈ ဦးး)

ဧရာာဝတီီ
(၇၂ ဦးး)

လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုရှိိ�စေ�ရန်် နော�ာက််ထပ်် အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ခုုရှိိ�သည််။ ၎င်းး�မှာာ�
မိိမိိ၏ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပြ�ည််နယ််မဟုုတ််သော�ာ ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ််
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တွွင်် လူူဦးးရေ� ၀.၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကျော်�်��ရှိိ�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�များ�း�သည်် နော�ာက််ထပ်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးး ရွေး�း�ကော�ာက််ခွင့့်
ွ � ရှိိ�
သည််။ ၁၄၊ ၁၅
အထူးး�သဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရ တတိိယအလွှာာ�
မရှိိ�သည့််�အခိုု�က်် ဤကဲ့့သို့့
� � ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အဆင့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း� မိိတ််ဆက််ကျျင့််�သုံးး�လို
� �က်
ု ်ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�၊
ဒေ�သန္တတရ မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ ်များ�း�ကိုု� တာာဝန််ခံံရသည့််� ဒေ�သန္တတရအဆင့််�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� မိိတ််ဆက်် ကျျင့််�သုံးး��သည့််�နည်းး�ဖြ�င့််�
ဒီီမို�ကရေ�
ု
စီီနည်းး�ကျျ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှုု လျှော့�့��ချျရေး�းကိုု� ရှေ့�့�ဆက််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််ရန််အတွွက်် အဓိိက ကျျသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍတွွင််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လာာနိုု�င််စရာာရှိိ�သည််။
အထူးး�သဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� “စုံံလ
� င််ကွဲဲ�ပြား�း�ပြီး�း� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�တွွင်် ဗဟိုုချုု
� �ပ််ကို�င်
ု ်မှုု လျှော့�့��ချျရန်် သီီအိုရီ
ု� အ
ီ ရ အကျိုုးး����
ကျေး�း�ဇူးး� ဖြ�စ််ထွန်းး�မည့််�
ွ
နေ�ရာာ၌ တိုုင်းး�
� ရင်းး�သားး�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရအဆင့််�မှှ
မျှော်�်��မှှန်းး�စိိတ််ကူးး�ထားး�သည််များ�း�ကိုု� ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�”၁၆
တစ််ရပ်် ပေါ်�်ထွွက််လာာစေ�သည််။ ဤအချျက််သည်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
လော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� ဒေ�သန္တတရ ရပ််ရွာာ�အစုုအဖွဲ့့��များ�း�မှှ ရွေး�း�ချျယ််လိိမ့််�မည််

ဟူူသော�ာ ခန့််�မှှန်းး�ယူူဆချျက််ပေါ်�်တွွင်် မူူတည််နေ�သည််။
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�ဆို�င်
ု ်ရာာ ဥပဒေ�၁၇ ကဲ့့�သို့့�
သော�ာ ဥပဒေ�မူူဘော�ာင်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကြော��ာင့််� ပြ�ည််သူူ များ�း�
အနေ�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ�း�မှှတစ််ဆင့််� အစိုးး��ရကိုု�
မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ရန််၊ လွှှတ််တော်�်�ကြား�း�နာာမှုများ
ု �း�တွွင်် တက််ရော�ာက််ရန််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ�း� ပါါဝင််လာာသည့််� အလျော�ာ�က်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု၏
ု ဘော�ာင််မှာာ� ပိုု�၍ပင်် ကျျယ််ပြ�န့််�လာာခဲ့့သည်
�
်။
ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အနေ�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ်
ု ်စား�းလှှယ််များ�း�နှှင့််�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ရုံးး��များ�း�တွွင်် အဆိုုပြု� �ုလွှာာ�များ�း� တိုု�က််ရို�က်
ု ်တင််သွင်းး�
ွ
လာာနိုု�င််သည့််�အတွွက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�
တွွင်် မြ�င့််�တက််လာာသည့််� ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုု ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု အတွွက််
လမ်းး�ဖွွင့််�ပေး�းထားး�မှုုများ�း� ရှိိ�လာာသည််။
မြို့��့ �နယ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မြို့�့��နယ််ပေါ�ါင်းး� ၃၃၀ သည်် အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််�
ဝန််ဆော�ာင််မှုတို့့
ု �၏ အခြေ�ေခံံအုုတ််မြ�စ််ကို�ု ထူူထော�ာင််ပေး�းထားး�သည််။၁၈
တတိိယအလွှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ အစိုးး��ရ မရှိိ�သော်�်�လည်းး� ဒီီချုု�ပ််နှှင့််�
ပြ�ည််ခို�င်
ု ်ဖြိုး��း � အစိုးး��ရ နှှစ််ရပ််လုံးး�သည်
�
် ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
စနစ််များ�း�ကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့ကြ� �ပြီး�း�
ဒေ�သန္တတရ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုနှ
ု ှင့််� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု
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ပိုု�မို�အားး�ကော�
ု
ာင်းး�စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခဲ့့ကြ� �သည််။ ဤသို့့�� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရာာ၌
ကော်�်�မတီီများ�း�နှှင့််� ရန််ပုံံငွေ�ေ
� များ�း�ကိုု� ဒေ�သန္တတရ အဆင့််�တွွင်် စတင််
ထူူထော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�၊ ရပ််ကွက်
ွ ်နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု� ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� အဓိိက ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့ကြ� �သည််။ ၁၉
ကဏ္ဍအလိုု�က်် ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�တွွင်် သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဦးးစီးး�ဌာာနရုံးး��ခန်းး�
များ�း�နှှင့််� အရာာရှိိ�များ�း�ကိုု� မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွွင်် ထားး�ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��မှှ အများ�း�
ပြ�ည််သူဝ
ူ န််ဆော�ာင််မှုကို
ု �ု ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ ဦးးစီးး�ဌာာနအများ�း�စုုမှာာ�
သဘော�ာသဘာာဝအားး�ဖြ�င့််� ကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာများ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� ဇယားး� ၁ နှှင့််� ၂
တို့့��ကိုု� လိုု�က််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အဆင့််�ရှိိ�
သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�ကိုု� အစီီရင််ခံံကြ�ရသည့့်�အတွွက်် အများ�း�
အားး�ဖြ�င့််� “စုုပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�မျိုး�း�� မရှိိ�တော့�့�ဘဲဲ တသီးး�တသန့််�စီီ ဖြ�စ််
သွားး��ကြ�သည််။” ၂၀
အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန (GAD)၊ စည််ပင််သာာယာာရေး�း 
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� (DAO)၊ ကျေး�း�လက််ဒေ�သ ဖွံ့��့ ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း 
ဦးးစီးး�ဌာာန (DRD)နှှင့်� စီ
် ီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနဟူူသော�ာ ဦးးစီးး�ဌာာန
လေး�းခုုမှာာ�မူူ  ကဏ္ဍတစ််ခုထက်
ု
်မက ကိုု�င််တွွယ််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ အဆိုု�ပါါ
ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�တွွင်် “ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ လုုပ််ငန်းး� တာာဝန််များ�း�နှှင့််� 
လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ�း
ု � ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� (အချို့့���ကဏ္ဍများ�း�တွွင််
ဦးးစီးး�ဌာာနတစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခု တူူညီ
ု
ီလျျက််ရှိိ�) နိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရနှှင့်� ပြ�
် ည််သူူ 
၂၁
လူူထုုအကြား�း� ကြား�း�ခံံအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။”
GAD သည်် ဒေ�သန္တတရ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ကျော�ာ�ရိုးး��ကို�ု ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းသည််။
အခြား�း�အစိုးး��ရဌာာနများ�း�ကြား�း� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းရသည့််�
အရေး�းကြီး�း�လှှသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍအပြ�င်် “တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ရေး�း
အသက််ဝင််စေ�ရေး�း၊ ရပ််ရွာာ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� အေး�းချျမ်းး�သာာယာာရေး�း၊
အစိုးး��ရမူူဝါါဒများ�း� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရေး�း၊ ကော�ာင်းး�မွွန််
သော�ာ အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််မှုု ထူူထော�ာင််ရေး�းနှှင့််� ပြ�ည််သူူ ဗဟိုုပြု� �ု ဒေ�သန္တတရ
ု�
GAD မှှ တာာဝန််
ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း လုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရေး�း” ၂၂ တို့့��ကိုလည်းး�
ယူူထားး�ရသည််။ GAD ရုံးး��များ�း�သည်် ပျျမ်းး�မျှှ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသားး� များ�း�စွာာ�
အတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန်် အခြေ�ေခံံကျျပြီး�း� အရေး�း
ပါါသော�ာ နေ�ရာာဖြ�စ််သည််။ ၂၃ မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�� (GAD အရာာရှိိ�တစ််
ဦးး) သည်် မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွွင်် အရေး�းပါါဆုံးး��သော�ာ အစိုးး��ရအရာာရှိိ�
ဖြ�စ််သည််။ မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�ကိုု� သုံးး��နှှစ်် တစ််ကြိ�ိမ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခန့််�အပ််သည််။ ၂၄ မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ရာာထူးး�ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််စဉ််
အတွွင်းး� ၂၅ ၎င်းး�တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� မြို့�့��နယ််ကော်�်�မတီီ အများ�း�စုု၏ အကြီး�း�အကဲဲ
အဖြ�စ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရပြီး�း� ရပ််ကွက်
ွ ်များ�း�နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု များ�း�ကိုု� ညှိိ�နှိုု�င်းး�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်စေ�ခြ�င်းး�၊ ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�တို့့�အပြ�င်် ၎င်းး�မြို့�့��နယ်် အတွွင်းး�
ဖြ�စ််ပွား��းသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�အားး�လုံးး��အတွွက်် ခွွင့််�ပြု�ုမိိန့််� ကိုုလည်းး�
�
ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရသည််။
အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�� အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက််
မှှတ််ပုံံတ
� င််လို�သော�
ု
ာအခါါ GAD မှှတဆင့််� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရပြီး�း�၊ မှှတ််ပုံံ�တင််ပြီး�း�
နော�ာက််တွင်
ွ ်လည်းး� လစဉ််နှင့််�
ှ နှှစ််နှှစ််တစ််ကြိ�ိမ်် အစီီရင််ခံံစာာများ�း�ကိုု�
အသေး�းစိိတ်် ဘဏ္ဍာာရေး�း အစီီရင််ခံံစာာများ�း�၊ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု
မှှတ််တမ်းး�များ�း�နှှင့််�တကွွ မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ထံံ တင််သွင်းး�
ွ ရသည််။၂၆
အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� တံံခါးး�ပိိတ်် အလုုပ််ရုံံဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�
�
မှှသည်် အများ�း�ပြ�ည််သူတ
ူ က််ရော�ာက််သော�ာ အခမ်းး�အနား�းများ�း�အထိိ အများ�း�
စုုသော�ာ လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ထံံမှှ

ခွွင့််�ပြု�ုမိိန့််� တော�ာင်းး�ခံံရသည််။ လှုုပ််ရှား��းမှုု အမျိုး�း��အစား�းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�မည့််�
အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ပေါ်�် မူူတည််၍ ခွွင့််�ပြု�ုမိိန့််� စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ရသည့််� အချိိ�န််
ကာာလမှာာ� ကွာာ�ခြား�း�သည််။

စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုုင်းး�ဒေ
� �သကြီး�း�
စည််ပင််သာာယာာရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း� (DDAs) ၏ လက််အော�ာက််တွင်
ွ ်
ရှိိ�ကြ�သည််။ DDA များ�း�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ဗဟိုုချုု
� �ပ််ကို�င်
ု ်မှုု
အပြ�ည့််�အဝ လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� ခံံရသော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း�
ပြ�ည််နယ််များ�း�/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�သို့့��သာာ တာာဝန််ခံံကြ�ရသည််။
၎င်းး�အဓိိပ္ပါါ�ယ််မှာာ� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ငွေ�ေကြေး��းကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�နှှင့််�
သုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ မူူဝါါဒရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ လူူသားး�အရင်းး�မြ�စ််စီမံ
ီ ံခန့််�ခွဲဲ�မှုနှ
ု ှင့််�
ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူရေး�
ူ းတို့့��နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု အပြ�ည့််�အဝ ရရှိိ� ထားး�
ွ ်များ�း�ရှိိ�၂၈ မြူ�ူနီီစီီပယ််
ကြ�သည််။ ၂၇ DAO များ�း�မှာာ� မြို့�့��ပြ�ဒေ�သ ရပ််ကွက်
ဝန််ဆော�ာင််မှုအ
ု တွွက်် တာာဝန််ယူကြူ �ရာာတွွင်် မြို့�့��ပြ�ရေ�ရရှိိ�ရေး�း၊ မိိလ္လာာ�၊
အမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ လမ်းး�နှှင့််�တံံတားး�မှှစ၍ လမ်းး�မီးး�တပ််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််�
ရေ�မြော��ာင်းး�ကိိစ္စစအထိိ အကျုံးး���ဝင််သည််။ ၎င်းး�တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရ
စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုပို
ု �င်းး�ကို
ု
လည်းး�
�ု
ကြီး�း�ကြ�ပ််ပေး�းရပြီး�း� ဒေ�သန္တတရ
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့�� လိုု�င််စင််များ�း�နှှင့််� ပါါမစ််များ�း� ချျပေး�းခြ�င်းး�၊
အခွွန််အခများ�း� ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�အပြ�င်် ဒေ�သအလိုု�က်် ကြို�ု�ပို့့��ယာာဉ််များ�း�နှှင့််�
လမ်းး�အသုံးး��ပြု�ုခကော�ာက််ခံံခြ�င်းး� ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ကိုု�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခွင့််�ကို
ွ
�ု လေ�လံံတင််ခြ�င်းး�တို့့�ကိုလည်းး�
ု�
ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရသည််။၂၉
မြို့�့��နယ််စည််ပင််သာာယာာရေး�း ကော်�်�မတီီများ�း� (TDAC) မှှတစ််ဆင့််�
ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုကို�ု ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုသည့််� အရေး�းကြီး�း�သည့််� မျျက််နှာာ�စာာ
တစ််ခုုလည်းး� DAO များ�း�တွွင်် ပါါရှိိ�ပါါသည််။ TDAC သည်် DAO များ�း�နှှင့််�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကာာ အများ�း�ပြ�ည််သူတို့့
ူ �၏ ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� ထင််ဟပ််မှုု
ရှိိ�စေ�ရေး�းနှှင့််� စီီမံံကိိန်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ အော�ာင််မြ�င််သော�ာ
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု ဖြ�စ််စေ�ရေး�းဟူူသော�ာ ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််နှှစ််ခုုဖြ�င့််�
၃၀
လုုပ််ကို�င်
ု ်ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သည််။
ကျေး�း�လက််ဒေ�သ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း (DRD) ဦးးစီးး�ဌာာနမှာာ�မူူ
စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ မွေး�း�မြူ�ူရေး�းနှှင့််� ဆည််မြော��ာင်းး�ဦးးစီးး�ဌာာန (MoALI)
လက််အော�ာက််တွင်
ွ ်ရှိိ�သည််။ DRD သည်် ‘လူူထုုဗဟိုပြု�ု �ု ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�’
မှှတစ််ဆင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည််သာာမက သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ
သော�ာက််သုံးး�ရေ�
�
ရရှိိ�ရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာသန့််�ရှှင်းး�ရေး�း၊ အိိမ််ရာာ၊ မီးး�ရရှိိ�ရေး�း၊
ကျေး�း�လက််နေ� အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း�အတွွက်် ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ရေး�းမှှသည််
ဆင်းး�ရဲဲနွွမ်းး�ပါးး�မှုု လျှော့�့��ချျရေး�းကိိစ္စစများ�း�အထိိပါါဝင််သော�ာ
ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဓိိက လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ၁၂ ရပ််ကိုလည်းး�
�ု
တာာဝန််
ု ်ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
ပေး�းအပ််ထားး�ခြ�င်းး� ခံံရသည််။ ၃၁ မြို့�့��နယ််များ�း�တွွင်် လုုပ််ကို�င်
ချျက််ရှိိ�ကြ�သည့််� အခြား�း� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှဉ်
ှ ်ကြ�ည့််�ပါါက
ထင််ရှား��းသည့််�အချျက််မှာာ� DRD လက််အော�ာက််ရှိိ� စီီမံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ရပ််ရွာာ�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပမာာဏ များ�း�စွာာ� ပါါဝင််
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ၃၂
DRD အနေ�ဖြ�င့််� မြ�စိိမ်းး�ရော�ာင်် စီီမံံကိိန်းး� (မြ�စိိမ်းး�ရော�ာင်် ကျေး�း�လက််ဒေ�သ
ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�ဟူ၍
ူ လည်းး� လူူသိိများ�း�) ကိုု� အကော�ာင််အထည််
ဖော်�်�ပေး�းရန််လည်းး� တာာဝန််ယူထားး�သည်
ူ
်။ ယင်းး�စီီမံံကိိန်းး�အရ
လည််ပတ််ရန််ပုံငွေ�ေ
ံ� များ�း�ကိုု� ကျေး�း�လက််ဒေ�သအဆင့််�တွွင်် ထူူထော�ာင််
ပေး�းထားး�ပြီး�း� ဒေ�သန္တတရ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း ကော်�်�မတီီများ�း�မှှ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ကြ�သည််။
ရန််ပုံံငွေ�ေမှ
�
ှ ရပ််ရွာာ�တွွင်းး� နေ�ထိုု�င််သူများ
ူ �း�ကိုု� စွွန့််�ဦးးတီီထွင်
ွ ် လုုပ််ငန်းး�များ�း�
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ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန်် အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း� အသီးး�သီးး� ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းထားး�ပြီး�း�
ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�မှှ ပြ�န််လည််ရရှိိ�သည််များ�း�ကိုု� ရပ််ရွာာ�အတွွက်် ပြ�န််လည်် ရင်းး�နှီးး��
မြှု�ု�ပ််နှံံ�သည််။၃၃ DRD သည်် လူူထုုအခြေ�ေပြု�ုဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း အမျိုး�း��သားး�စီီမံံကိိန်းး�
(NCDDP)၊ ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းစီီမံံချျက်် ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�စီီမံံကိိန်းး� (VDP)၊
ကျေး�း�လက်် အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�နှှင့််� ဝင််ငွေ�ေမြှ�ှင့််�တင််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�
(ERLIP)၃၄ ဟူူသော�ာ အဓိိက ဖွံ့့��ဖြိုး��း � တိုးး��တက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�ကြီး�း� သုံးး��ရပ််ကို�ု
ကြီး�း�ကြ�ပ််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ယင်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီသည်် စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််၌ ရပ််ရွာာ�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု ဦးးစား�းပေး�းသည််။ သတိိပြု�ုစရာာ
ကော�ာင်းး�သည််မှာာ� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် အစော�ာပိုုင်းး�
� တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
လွှှတ််တော်�်�သို့့� တင််သွွင်းး�သော�ာ ကျေး�း�လက််ဒေ�သ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း

ပုံံ� (၆)  ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ�း�
ရွေး�း�ကော�ာက််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််

ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��း
ရာာအိိမ််မှူး��းများ�း� က
ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည််
ဆယ််အိိမ််မှူး��းများ�း�က/ ထဲဲမှှ  
ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည််

အိိမ််ထော�ာင််စုု ၁၀၀

ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�၃၅ တွွင်် ကျေး�း�လက််ဒေ�သ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�
၌ ရပ််ရွာာ�လူူထုု ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ရေး�းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန််
အတိိအလင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� ဤသည််မှာာ� ၎င်းး�မူူကြ�မ်းး�၏ ပင််မ
ရည််မှန်းး�ချျ
ှ
က််များ�း�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�နှှင့််� ကျေး�း�လက််ပြ�ည််သူများ
ူ �း�၏ တာာဝန််
များ�း�နှှင့််� အခန်းး�ကဏ္ဍ များ�း�ကိုု�ပါါ အသေး�းစိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

မြို့�့��နယ်် စီီမံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း� သည်် GAD နှှင့််� အတူူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ကို�င်
ု ်လျျက််ရှိိ�ရာာ “အော�ာက််ခြေ�ေမှှ အထက််သို့့� စီီမံံကိိန်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််” တွွင်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််ရပ််မှှ
ပါါဝင််ပြီး�း� အစီီရင််ခံံစာာများ�း� ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�၊ ရေး�းသားး�ခြ�င်းး�၊ ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�
နှှင့််� ဦးးစား�းပေး�းခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�တို့့� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည််။
ထူးး�ခြား�း�သည််မှာာ� စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနသည်် ဌာာနစုံံ�ပါါဝင််သည့််�
မြို့�့��နယ််စီီမံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းနှှင့််� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း ကော်�်�မတီီ
များ�း� (TPIC) နှှင့််� အစည်းး�အဝေး�းပွဲဲ�များ�း� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌ မြို့�့��နယ််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��မှှ ဥက္ကကဋ္ဌအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပြီး�း� သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဌာာနများ�း�၊
လွှှတ််တော်�်� အမတ််များ�း� သာာမက ရပ််ရွာာ� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ�း�ပါါ
အလျျဉ်းး�သင့််�သလိုု� တက််ရော�ာက််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။
မြို့��့ �ပြ�ရပ််ကွွက််များ�း�/ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�တွွင်် ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုပေါ�ါင်းး� ၁၃,၆၂၀ ပါါဝင််ပြီး�း�
ကျေး�း�လက််ဒေ�သများ�း�နှှင့််� မြို့�့��ပြ�ဒေ�သမှှ ရပ််ကွက်
ွ ်ပေါ�ါင်းး� ၃,၁၃၃ ကိုု�
လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�ထားး�သည််။ အနိိမ့််�ဆုံးး�� အဆင့််�တွွင်် ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�ကိုု� စုုဖွဲ့့��၍
ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း�ကိုု� စုုဖွဲ့့��၍
မြို့�့��ပြ�ဒေ�သ ရပ််ကွက်
ွ ်များ�း� အဖြ�စ််လည််ကော�ာင်းး� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏
အနိိမ့််�ဆုံးး��အဆင့််� (မြို့�့��နယ််လက််အော�ာက််ခံံ) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�သည််။
ထူးး�ခြား�း�ချျက််မှာာ� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ််အဖြ�စ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သော�ာ
ရပ််ကွက်
ွ ် သို့့��မဟုုတ်် ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဥပဒေ� ၃၆တွွင်် ရပ််
ကွွက််နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း� (ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
မှူးး��များ�း�) ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�ကိုု� (တစ််ဆင့််�ခံံ ပြု�ုလုုပ််ရ
သည့််�တိုု�င််) မိိတ််ဆက််ကျျင့််�သုံးး�လာ
� ာခဲ့့�သည််။ ယခင််ကမူူ အဆိုု�ပါါ ရာာထူးး�
များ�း�ကိုု� GAD ရှိိ� မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��မှှ တိုု�က််ရို�က်
ု ်ခန့််�အပ်် တာာဝန််ပေး�း
ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�သည်် GAD ကိုု� တိုု�က််
ရိုု�က််အစီီရင််ခံံရသည့််�တိုု�င်် အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ်် မပြု�ုဘဲဲ
အစိုးး��ရကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််တစ််ပိုင်းး�
�ု ၊ ပြ�ည််သူ့့�ကို�ယ်
ု ်စား�းလှှယ််တစ််ပို�င်းး�
ု အဖြ�စ််
သာာ တိိကျျသေ�ချာ�ာခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍကိုုသာ
� ာဆော�ာင််ရွက်
ွ ရ
် သည််။၃၇
ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�� ရွေး�း�ချျယ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကို�ု အိိမ််ထော�ာင််စုု
အဆင့််�တွွင်် စတင််ပြီး�း� အိိမ််ထော�ာင််စုု တစ််ခုုချျင်းး�စီီမှနေ�
ှ ၍ ဆယ််အိိမ််မှူးး��
တစ််ဦးးကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အမည််စာာရင်းး� တင််သွင်းး�ခြ�င်းး�
ွ
ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရသည််။ ယင်းး�နော�ာက်် ဆယ််အိိမ််မှူးး��များ�း�မှှ ရာာအိိမ််မှူးး��
တစ််ဦးးကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ကာာ ၎င်းး�မှှတစ််ဖန်် ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��
ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရသည််။၃၈ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကို�ု မြို့�့��နယ််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��မှှ ခန့််�အပ််သည့််� ရပ််မိိရပ််ဖ ငါးး�ဦးးပါါဝင််သော�ာ ကော်�်�မတီီမှှ
ကြီး�း�ကြ�ပ််သည််။ ၃၉ ၎င်းး�အဓိိပ္ပါါ�ယ််မှာာ� ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�သည်် GAD ၏ ဩဇာာ အော�ာက််တွင်
ွ ်ရှိိ�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််
စုု ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှင်
ှ ် (UEC) ၏ အော�ာက််တွင်
ွ ်မရှိိ�ပေ�။ ၄၀ ရပ််/
ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��၏ ငါးး�နှှစ််တာာ ရာာထူးး�သက််တမ်းး�မှာာ� သမ္မမတနှှင့််� တ
ပြေး��းညီီဖြ�စ််ပြီး�း� အများ�း�ဆုံးး�� သုံးး��ကြိ�ိမ််အထိိ ပြ�န််လည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံပို�င်
ု ်ခွင့််�
ွ
၄၁
ရှိိ�သည််။
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ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် က
မူူဝါါဒနှှင့်� မူူဝါ
် ါဒ ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ်် ဖွွင့်�်ဆို�ခြု �င်းး�
မူူဝါါဒဟူူသည်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူ့့� ပြ�ဿနာာများ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််ရှိိ�ရှိိ�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ရန်် သို့့��
မပြု�ုလုုပ််ရန်် ရွေး�း�ချျယ််သော�ာ အရာာဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််သူ့့� ပြ�ဿနာာများ�း�မှာာ� ပြ�ည််သူတစ်
ူ
်ရပ််လုံးး�� အနေ�ဖြ�င့််� လက််သင့််�စရာာမရှိိ�ဟုု ယူူဆထားး�သော�ာ
အခြေ�ေအနေ�များ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� ကြား�း�ဝင််ဖြေ�ေရှင်းး�မှု
ှ ကို
ု �ု လိုု�အပ််လျျက််ရှိိ�သည််။ “ပြ�ည််သူ့့� မူူဝါါဒ” ဆိုု�င််ရာာ အဓိိပ္ပါါ�ယ်် ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက်် အမျိုး�း��မျိုး�း��အနက််
ပညာာရှှင််များ�း� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� သဘော�ာတူူထားး�သော�ာ အချျက််မှာာ� ပြ�ည််သူ့့� မူူဝါါဒများ�း�သည်် တစုံံတခုုသော�
�
ာ
အရေး�းယူူဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ရန်် သို့့�� မပြု�ုလုုပ််ရန်် ဟူူသော�ာ အစိုးး��ရ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�၏ ရလဒ််အဖြ�စ်် ထွွက််ပေါ်�်လာာခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။
မူူဝါါဒ ချျမှှတ််ခြ�င်းး�မှာာ�မူူ အခြေ�ေခံံကျျသော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�၊ ကတိိကဝတ််များ�း�၊ အစိုးး��အရာာရှိိ�များ�း� ပြု�ုလုုပ််သည့််� အရေး�းယူူဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ
ု �း�ကိုု�
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဤသို့့��သော�ာ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�၊ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�၊ သို့့�� အစီီအစဉ််များ�း�သည််
ပြ�ည််သူများ
ူ �း�သို့့�� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််စေ�သော�ာ အရင်းး�မြ�စ််များ�း� စီးး�ဆင်းး�မှုုကို�ု လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပေး�းသည််။ ဤထက််ပို�၍
ု ယေ�ဘုုယျျဆန််စွာာ� ဆိုု�ရပါါမူူ
မူူဝါါဒ ချျမှှတ််ခြ�င်းး�သည်် အထူးး�သဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် မူူဝါါဒများ�း� ပုံံဖော်
� �်�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဟုု နား�းလည််၍ ရနိုု�င််ပါါသည််။

လက််တွေ့�့�တွွင််မူူ မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�သည့််� ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�အရ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကာာလများ�း�အတွွင်းး� တိုု�က််ရို�က်
ု ်
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု နည်းး�ပါးး�ပြီး�း� ဒေ�သခံံ ပြ�ည််သူများ
ူ �း�၏ ထက််ဝက််မျှှပင််
ပါါဝင််ခြ�င်းး� မရှိိ�ဟုု ယခုု သုုတေ�သန ခန့််�မှှန်းး�ချျက််အရ သိိရသည််။၄၂
အခြား�း�သော�ာ သုုတေ�သနအရမူူ ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�၏
လူူမှု-ု စီးး�ပွား��းရေး�း အဆင့််�အတန်းး�မှာာ� တစ််ဦးးထက်် တစ််ဦးး များ�း�စွာာ�
အပြော��ာင်းး�အလဲဲ မရှိိ�လှှကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရသည််။ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် ဥပဒေ�အရ
ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�� အနေ�ဖြ�င့််� “စား�းဝတ််နေ�ရေး�း ဖူူလုံံ�မှုုရှိိ�သူူဖြ�စ််”
ရမည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတွွက်် ဤအချျက််မှာာ� နား�းလည််၍
ရနိုု�င််စရာာရှိိ�သော်�်�လည်းး� ဝင််ရော�ာက််အရွေး�း�ချျယ််ခံံရန််အတွွက်် စီးး�ပွား��းရေး�း
အတားး�အဆီးး�တစ််ရပ်် ကြား�း�ခံံလျျက််ရှိိ�သည််။ ၄၃ ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
မှူးး��များ�း�၏ ပညာာရေး�းအဆင့််�အတန်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ရှိိ�သည််ကိုမူ
�ု ူ သုုတေ�
သနမှှ တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ ယခင််က ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�
အားး�လုံးး��မှာာ� တက္ကကသိုလ်
�ု ် ဘွဲ့့��ရများ�း� ဖြ�စ််သည််ဟုု တွေ့�့�ရှိိ�ရသော်�်�လည်းး�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� နော�ာက််ပိုင်းး�
�ု တွွင််မူူ ၎င်းး�တို့့��၏ စုုဖွဲ့့��မှုုတွွင်် ပိုု�၍ စုံံလ
� င််ကွဲဲ�ပြား�း�
၄၄
မှုု ရှိိ�လာာသည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။
ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�သည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��နှှင့််� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််
အခန်းး�ကဏ္ဍနှှစ််ရပ််လုံးး�ကို
� �ု ထမ်းး�ဆော�ာင််ရသည််။ ၎င်းး�တို့့��အနေ�ဖြ�င့််�
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ရေး�းနှှင့််� တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�ရေး�းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််၊
စီီမံံကိိန်းး�များ�း� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကို
ု �ု စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန််၊
ဆင်းး�ရဲဲမွဲဲ�တေ�မှုု လျှော့�့��ချျရေး�းတွွင်် အကူူအညီီပေး�းရန််၊ မြေ�ေခွွန််တော်�်�များ�း�
ကော�ာက််ခံံရန််၊ ဖွား��းသေ�စာာရင်းး� ကြ�ည့််�ရှုစစ်
ု ်ဆေး�းရန််၊ စာာရင်းး�အင်းး�
ကိိန်းး�ဂဏန််များ�း� မှှတ််တမ်းး�တင််ရာာ၌ GAD အရာာရှိိ�များ�း�ကိုု� အကူူအညီီ
ပေး�းရန််တို့့�ကိုု� ဦးးဆော�ာင််ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရသည််သာာမက မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
မှူးး�� သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရဌာာနများ�း�မှှ ဥပဒေ�နှှင့််�အညီီ ပေး�းအပ််လာာသော�ာ
တာာဝန််များ�း�ကိုု�ပါါ ထမ်းး�ဆော�ာင််ရသည််။ ၄၅ တစ််ချိိ�န််တည်းး�၌ပင်် ၎င်းး�
တို့့��သည်် ရပ််ရွာာ�လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� အထက််ရှိိ� မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��
များ�း�၊ လွှှတ််တော်�်� အမတ််များ�း�၊ ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�နှှင့့်� ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�ထံံ
တင််ပြ�ရန််အတွွက်် အဓိိက ကြား�း�ခံံ အဖြ�စ််လည်းး� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရသည််။
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း� အတွွင်းး� ကျေး�း�ရွာာ�
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� အထက််ပိုင်းး�
�ု အာာဏာာပိုု�င််များ�း�ထံံ တင််ပြ�ရန််နှင့််�
ှ

မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွွင်် လူူကို�ယ်
ု ်တို�င်
ု ် ရပ််ရွာာ�ကိုယ်
�ု ်စား�းပြု�ု၍ သွားး��ရော�ာက််ရန််
တို့့��အတွွက်် ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�ကိုုသာ
� ာ ပုံံမှ
� န်
ှ ်အားး�ဖြ�င့််� တင််ပြ�
တော�ာင်းး�ဆိုုလေ့�့
�
ရှိိ�ကြ�သည််။ ၄၆

၂.၁.၂။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ မူူဝါါဒ စက််ဝန်းး�
အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ အားး�ထုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ�း�၏
ထင််ရှား��းသော�ာ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�သည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူများ
ူ �း�၊
များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏ ကတိိကဝတ််များ�း�နှှင့််� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ
ု �း�ကိုု�
(နှှင့််� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ
ု �း� ပြု�ုလုုပ််စဉ််အတွွင်းး�၌) သတိိပြု�ုခြ�င်းး�၊ ဩဇာာ
လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� ခြေ�ေရာာခံံခြ�င်းး�တို့့�တွွင်် ဗဟိုု�ပြု�ုသည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။
အော�ာက််တွင်
ွ ် အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� မူူဝါါဒ စက််ဝန်းး�ကို�ု
မြေ�ေပုံံပြု� �ုရန််၊ ရှှင်းး�လင်းး�ရန််နှင့််�
ှ အဆုံးး��သတ််တွင်
ွ ် အစိုးး��ရကိုု� ဩဇာာ
လွှှမ်းး�မိုးး��ရန်် အသုံးး��ဝင််သော�ာ နည်းး�လမ်းး� ကိိရိိယာာတစ််ခုုအနေ�နှှင့််�
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ လက််တွေ့�့�အခြေ�ေအနေ�သည်် တသမတ််တည်းး�
မရှိိ�ဘဲဲ ရှှင်းး�လင်းး� ပြ�တ််သားး�မှုလည်းး�
ု
မရှိိ�သည့််�အတွွက်် ပိုု�မို�ရှု
ု ုပ််ထွေး�း�
နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အဆင့််�တစ််ခုုချျင်းး�စီီတွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၏
ဆုံံ�မှတ်
ှ ်ပေါ�ါင်းး�စုံံကို
� �ု တင််ပြ�ထားး�ပေး�းပြီး�း�၊ လက််ရှိိ� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုများ
ု �း�နှှင့််�
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝသော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုအ
ု တွွက််
မဟာာဗျူူ�ဟာာကျျသော�ာ တံံခါးး�ပေါ�ါက််များ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််ရန်် မူူဘော�ာင််တစ််ရပ််
ထည့််�သွွင်းး�ပေး�းထားး�ပါါသည််။
သီီအိုု�ရီီအားး�ဖြ�င့််� မူူဝါါဒ ချျမှှတ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််သည်် (ပုံံ� ၇ တွွင််
သရုုပ််ပြ�ထားး�သည့််�အတိုုင်းး�
� ) ခိုု�င််မာာသော�ာ သက််သေ�သာာဓကများ�း�အပေါ်�်
အခြေ�ေခံံပြီး�း�၊ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်းး�မှှ ရာာထူးး�တန်းး�တူူသူများ
ူ �း�၊ နည်းး�ပညာာပိုုင်းး�
�
ကျွွမ်းး�ကျျင််သူများ
ူ �း�နှှင့််�အတူူ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�ပြု�ုလုုပ််ကာာ ဆန်းး�စစ််
ထားး�သည့််� ဦးးစား�းပေး�း ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စတင််သည််။
ဦးးစား�းပေး�း ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ပြီး�း�သည့််�နော�ာက််တွင်
ွ ် အစိုးး��ရ
အနေ�ဖြ�င့််� လက််ဝယ််ရှိိ�သော�ာ ပြ�ဿနာာရပ််ကို�ု ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက််
ချျဉ်းး�ကပ််မှုပေါ
ု �ါင်းး�စုံံကို
� �ု ပေး�းသည့််� နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ�း�ကိုု�
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ပုံံ� (၇)  မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််

ရေး�းဆွဲဲ�သည််။ ဤအဆင့််�တွွင်် အစိုးး��ရများ�း�သည်် ပြ�ည််သူများ
ူ �း�ပါါဝင််သည့််�
ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကို
ု �ု ပြ�ည််သူ့့�ကြား�း�နာာပွဲဲ�များ�း�
ကဲ့့�သို့့�သော�ာ လုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််တတ််ကြ�ပြီး�း�၊ အဆိုု�ပါါ
နည်းး�လမ်းး�များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�� ဘဝကိုု� သက််ရော�ာက််စေ�မည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််
များ�း�တွွင်် ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အနေ�ဖြ�င့််� ကြီး�း�စွာာ�သော�ာ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ရပ််
အနေ�ဖြ�င့််� ပါါဝင််ခွင့််�
ွ ရရှိိ�စေ�သည််။ လွှှတ််တော်�်� စနစ််များ�း�တွွင််မူူ
မူူဝါါဒရေး�းရာာ အဆိုုပြု� �ုချျက််များ�း�ကိုု� ထိုု�ထက််ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ပြု�ုလုုပ််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း�
လွှှတ််တော်�်�၌ ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် တင််သွင်းး�တတ်
ွ
်ကြ�သည််။ ဤသို့့��သော�ာ
အခြေ�ေအနေ�များ�း�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ်် များ�း�သည်် အဆိုုပြု� �ု
ချျက််ကို�ု စဉ်းး�စား�းဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး�း�၊ ပြ�င််ဆင််ချျက််များ�း� ထည့််�သွွင်းး�ရန်် အဆိုု�ပြု�ု
ကာာ အကယ််၍ လုံံလော�
�
ာက််သော�ာ ထော�ာက််ခံံမှုု ရရှိိ�ပါါက ဥပဒေ�တစ််ရပ််
အဖြ�စ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််သည််။ မူူဝါါဒ စက််ဝန်းး�၏ စတုုတ္ထထ အဆင့််�မှာာ�မူူ မူူဝါါဒကိုု�
အမှှန််တကယ်် အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််စပ််လျျက််ရှိိ�သည််။
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�သည့််� အဆင့််�တွွင်် ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�၊ ဝန််ကြီး�း�များ�း�နှှင့််�
လွှှတ််တော်�်� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ်် များ�း�မှှ အရည််အသွေး�း�နှှင့််� ထိိရော�ာက််မှုကို
ု �ု
သတိိကြီး�း�စွာာ�ဖြ�င့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််� တတ််ကြ�သည််။ မူူဝါါဒ ချျမှှတ််ခြ�င်းး�
စက််ဝန်းး�၏ နော�ာက််ဆုံးး�� အဆင့််� ဖြ�စ််သော�ာ အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�၌မူူ မူူဝါါဒ၏
ဒီီဇိုင်းး�ပုံ
ု� စံ
ံ� ံ၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုနှ
ု ှင့််� ပျျမ်းး�မျှှ သက််ရော�ာက််မှုတို့့
ု �အပေါ်�် ပြု�ုလုုပ််သည့််�
ဆန်းး�စစ််ချျက််တစ််ရပ်် ပါါဝင််ပါါသည််။

ပုံံ� (၈) မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး� အဆင့််�များ�း�
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မူူဝါါဒချျမှှတ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ပါါဝင််မှု၏
ု ပမာာဏမှာာ� အာာရုံံ�ထားး�သည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာ၊ မူူဝါါဒ၏
သဘော�ာသဘာာဝနှှင့််� အစိုးး��ရကိုု� တွွန်းး�အားး�ဖြ�စ််စေ�သည့််�အရာာများ�း�ပေါ်�်
မူူတည််၍ ကွာာ�ခြား�း�ပါါသည််။ ပုံံ� ၈ တွွင်် မူူဝါါဒ ချျမှှတ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
အတွွင်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု အဆင့််�မျိုး�း��စုံံကို
� �ု သရုုပ််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဥပမာာ အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� တစုံံတခုုသော�
�
ာ

ဇယားး� (၁) မူူဝါါချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််

မူူဝါါဒအတွွက်် ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန််
ကြိုး�း��စား�းနိုု�င််ပြီး�း� ပြ�ည််သူ့့�ကြား�း�နာာပွဲဲ�များ�း� ပြု�ုလုုပ််သည့််�အခါါ ပြ�ည််သူများ
ူ �း�
အနေ�ဖြ�င့််� အဆိုုပြု� �ုထားး�သည့််� မူူဝါါဒရေး�းရာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍
ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�၊ နှှစ််သက််လိုလားး�မှု
�ု
များ
ု �း�ကိုု� ပေး�းခွွင့််�ရှိိ�လာာသည််။ ပြ�ည််
သူ့့�ကြား�း�နာာပွဲဲ�များ�း�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ကြား�း�နာာပွဲဲ�အတွွင်းး�မှှ ထင််မြ�င််ချျက််
များ�း�အားး�လုံးး��သည်် အဆုံးး��သတ်် မူူဝါါဒတွွင်် ပါါဝင််လာာလိိမ့််�မည််ဟုု
အာာမမခံံနိုု�င််ပါါ။ ပြ�ည််သူ့့�ကြား�း�နာာပွဲဲ�များ�း�မှာာ� ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�ပြီး�း�
အချိိ�န််လည်းး�ကြာ�ာမြ�င့််�သည့််�အတွွက်် တခါါတရံံ၌ အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််�
ပစ််မှတ်
ှ ်ထားး�သည့််� သက််ဆို�င်
ု ်သူများ
ူ �း�၊ နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး� ကျွွမ်းး�ကျျင််သူများ
ူ �း�၊
သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�ဖြ�င့််�သာာ ရွေး�း�ချျယ််ကြား�း�နာာမှုများ
ု �း�ကိုုသာ
� ာ
ပြု�ုလုုပ််လေ့�့ရှိိ�သည််။
သရုုပ််ဖော်�်�ပြ�ရပါါမူူ ပညာာရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာနအနေ�ဖြ�င့််� ပညာာရေး�း
မူူဝါါဒအသစ််တစ််ရပ််ကို�ု ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််
သည့််�အခါါ ပညာာရေး�း ကျွွမ်းး�ကျျင််သူများ
ူ �း�၊ ဆရာာများ�း�၊ ကျော�ာ�င်းး�အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းမှူးး��များ�း�၊ မိိဘများ�း�ကိုုသာ
� ာ ပစ််မှတ်
ှ ်ထားး� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း� ပုံံစံ
� ံချျ
ပြု�ုလုုပ််လာာနိုု�င််သည််။ အစိုးး��ရအများ�း�စုုသည်် ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�အတွွင်းး�
သို့့��မဟုုတ်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�ကိုု�
သုံးး��သပ််ရန််အတွွက်် ပိုု�၍ သမရိုးး��ကျျဆန််သော�ာ အစိုးး��ရ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�
အတိုုင်းး�သာ
�
ာ အနိိမ့််�ဆုံးး��ထားး� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်တတ််ကြ�သည််။ အဆုံးး��သတ််
အားး�ဖြ�င့််�မူူ မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� သမ္မမတနှှင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့�� ဝန််ကြီး�း�များ�း�ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ
ထိိပ််ပိုင်းး�
�ု အဆင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သူများ
ူ �း�မှှ ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း�၊ ရုံးး��တွွင်းး�
ပိုု�င်းး�တွွင်် ဒီီဇိုုင်းး�ပုံ
� စံ
ံ� ံချျပြီး�း� သဘော�ာတူူညီချျ
ီ က်် ရရှိိ�ပြီး�း�သည််နှင့််�
ှ အများ�း�
ပြ�ည််သူသို့့
ူ � အသိိပေး�းသည််။

မူူဝါါဒစက််ဝန်းး�

မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး�၏
သဘော�ာသဘာာဝ

အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� ဦးးစား�းပေး�း ကိိစ္စစ ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�

အရပ််ဘက််လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု ရည််မှန်းး
ှ �ချျက််

အရပ််ဘက််လူူထုု
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု
နည်းး�လမ်းး�ကိိရိိယာာ၏
သာာဓကများ�း�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သူများ
ူ �း�ထံံ ဒေ�သန္တတရ

စစ််တမ်းး�များ�း�၊ အရည််အသွေး�း�

လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့့်� ဦးးစား�းပေး�း ကိိစ္စစရပ််များ�း�
ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုုခြ�င်းး�
�

ပုံံ�ဖော်�်�ခြ�င်းး�

သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ပြ�ဿနာာရပ််ကို�ု

မူူဝါါဒ အဆိုုပြု� �ုချျက််များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််

အဆိုုပြု� �ုချျက််များ�း� / မူူကွဲဲ�

သက််သေ�များ�း� တင််သွင်းး�ခြ�င်းး�
ွ

မူူဝါါဒအဆိုုပြု� �ုချျက််ကို�ု စဉ်းး�စား�း

လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ တိုု�င််ပင်် ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�သို့့�� လွှှတ််တော်�်� ကြား�း�နား�းမှုုများ�း�

တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန်် မူူဝါါဒ

ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ�း�ကိုု� ပုံံဖော်
� �်�ခြ�င်းး�

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�

ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ဥပဒေ�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�

အကော�ာင််အထည််
ဖော်�်�ခြ�င်းး�

ပစ္စစည်းး�များ�း�နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�

ပြု�ုလုုပ််သူများ
ူ �း�သို့့�� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း� နှှင့််� / သို့့��

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု၏ ထိိရော�ာက််မှုနှ
ု ှင့််�

အရည််အသွေး�း�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�

ဒီီဇိုင်းး�ပုံ
ု� ံစံ
� ံနှှင့််�

ရည််ရွယ်
ွ ်သော�ာ၊ မရည််ရွယ်
ွ ်သော�ာ၊ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ၊

အရည််အသွေး�း� အပါါအဝင်် မူူဝါါဒ

ဒီီဇိုင်းး�ပုံ
ု� စံ
ံ� ံနှှင့််� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုသည်
ု
်

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုတို့့�၏

သက််ရော�ာက််မှုကို
ု �ု ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�

ပြ�ည််သူ့့�ကြား�း�နာာပွဲဲ�များ�း�

အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း� နှှင့််�/သို့့�� သက််သေ�များ�း� ပေး�းခြ�င်းး�

ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� သို့့�� လုုပ််ထုံးး��

လုုပ််နည်းး�များ�း� ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�

အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�

လေ့�့လာာချျက််များ�း�

ဆိုးး��ဝါးး�သော�ာ အကျိုးး���ဆက််များ�း� အပါါအဝင်် မူူဝါါဒ၏
ရပ််ရွာာ�အစုုအဖွဲ့့��များ�း�အပေါ်�် မည််သို့့� သက််ရော�ာက််မှုု

ရှိိ�သည််ကို�ု အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�။ နော�ာင််တွင်
ွ ် ဒီီဇိုင်းး�ပုံ
ု� စံ
ံ� ံ နှှင့််� / သို့့��
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပိုုမို
� �ကော�
ု
ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�
ထည့််�သွွင်းး�နိုု�င််သည််။

ရပ််ရွာာ�အမှှတ်် ပေး�းကဒ််များ�း�၊
ပြ�ည််သူ့့� အသုံးး��စရိိတ််

ခြေ�ေရာာကော�ာက်် စစ််တမ်းး�များ�း�
လူူမှုုစာာရင်းး�စစ်် (Social
Audits)
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ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ခ
စီီမံံကိိန်းး�နှှင့််� ဘတ််ဂျျက််ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း လုပ်
ု ်ငန်းး�စဉ်် – မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုပ်
ု ်ခြ�င်းး�နှှင့်� ် အရပ််ဘက််လူူထုု
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု၏
ု  သာာဓကတစ််ရပ််
ဘတ််ဂျျက််သည်် အစိုးး��ရမှှ ပြု�ုလုုပ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သည့််� အရေး�းကြီး�း�ဆုံးး�သော�
�
ာ မူူဝါါဒ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�နှှင့််� အဓိိက လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�အနက်် တစ််ခုု
ဖြ�စ််သည််။ နှှစ််စဉ််နှှစ််တို�င်းး�
ု အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ငွေ�ေကြေး��း ကော�ာက််ခံံရန််နှင့််�
ှ မည််သည့််�နေ�ရာာတွွင်် သုံးး��စွဲဲ�ရန်် အစီီအမံံ ရေး�းဆွဲဲ�ရသည််။ နှှစ််အလိုု�က််
ဘတ််ဂျျက််သည်် အစိုးး��ရ၏ ဦးးစား�းပေး�း ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� နား�းလည််ရန်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာ လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း�၊ အများ�း�ပြ�ည််သူသို့့
ူ � အသိိပေး�း
လိုု�က််သည့််� အခါါတွွင်် အစိုးး��ရကိုု� တာာဝန််ခံံအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့််� အရေး�းကြီး�း�ဆုံးး�သော�
�
ာ နည်းး�လမ်းး�ကိိရိိယာာများ�း�အနက်် တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာခဲ့့သည်
�
်။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရနှှစ််မျိုး�း��လုံးး��မှှ ၎င်းး�တို့့��၏ ဘတ််ဂျျက််များ�း�ကိုု� နှှစ််စဉ်် ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ မျှှဝေ�ခြ�င်းး�တို့့��
ပြု�ုလုုပ််ပေး�းကြ�သည််။
ဘတ္ဂ်က္
လုပ္ငန္းစဥ္
အစ

ဇန္နဝါရီလမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း

မတ္လ

တင္ျပလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း
ဦးစီးဌာနတို႔က ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ညႇိႏိႈင္း
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရထံ
မူၾကမ္းတင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္
စီမံကိန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျဖင့္
ေအာက္ေျခအဆင့္မွ တင္ျပ၍
ေရးဆြဲပါသည္။

JAN

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ

DEC

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ

အစိုးရမ်ားက အဆိုျပဳ မူၾကမ္းမ်ားကို
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္
ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

FEB

MAR

NOV

ဘ႑ာႏွစ္

အစ

OCT

APR
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း

SEP

စက္တင္ဘာလ

ဧၿပီလမွ ေမလအတြင္း

ျပကၡဒိန္

AUG

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက လာမည့္

MAY

JUN
JUL

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ရသံုး
မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္
စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာနတို႔က
လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ျပင္ဆင္ထားသည့္
မူၾကမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္
ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပပါသည္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္
ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္
စီမံကိန္းကို ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ
လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။

ေမလမွ ဇြန္လအတြင္း

ဇူလိုင္လမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း

ဇြန္လမွ ဇူလိုင္လအတြင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက

ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားကို
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံသို႔
ျပန္လည္ မေပးပို႔ခင္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊
ညွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း တို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

လုိအပ္သည့္ ျပင္ဆင္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ၿပီး အတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ပါသည္။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ဘတ််ဂျျက်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ပုံနှ
ံ� ှင့််� ပတ််သက််၍ ပိုု�မို�သိိရှိိ�လို
ု
ပါ
�ု ါက Batcheler, Richard.

အော�ာက််ခြေ�ေမှှအထက််သို့့� စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�တင််ပြ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အထက််မှှ အော�ာက််ခြေ�ေသို့့� စီီမံံကိိန်းး�

ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�တို့့��၏ ဆုံံ�ချျက််။ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ ၂၀၁၉။ တွွင်် ကြ�ည့််�ပါါ။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားက
တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳမူၾကမ္းမ်ားကို
ျပည္လည္သံုးသပ္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳ
ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္
ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပပါသည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းတို႔ကို
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

24

အနှှစ််ချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််� မူူဝါါဒစက််ဝန်းး�တွွင်် အကျျယ််အားး�ဖြ�င့််� အဆင့််�ငါးး�ဆင့််�
ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််ဟုု ယူူဆနိုု�င််ပြီး�း� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ပါါဝင််မှု၏
ု သဘော�ာသဘာာဝနှှင့််� အာာရုံံ�ထားး�သည့််�အပိုုင်းး�မှာာ�
�
အဆင့််�တစ််ခုု
ချျင်းး�စီီအလိုု�က်် ကွာာ�ခြား�း�နိုု�င််ပါါသည််။ ဇယားး� (၁) တွွင်် မူူဝါါဒ စက််ဝန်းး�၏
မတူူညီီသော�ာ အဆင့််�ပေါ�ါင်းး�စုံံကို
� �ု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�၊ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု၏
ု ရည််မှန်းး�ချျ
ှ
က််နှင့််�
ှ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�၏ ဒီီဇိုင်းး�ပုံ
ု� စံ
ံ� ံကို�ု အဆင့််�တစ််ခုု
ချျင်းး�စီီအလိုု�က်် မည််သို့့� ကိုု�က််ညီအော�
ီ
ာင်် ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််ကို�ု သရုုပ််ပြ�
ထားး�ပါါသည််။
မူူဝါါဒစက််ဝန်းး�နှှင့််� ဆင််တူူစွာာ�ပင်် ဘတ််ဂျျက််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််�
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုုလည်းး�
�
ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� ပြ�က္ခခဒိိန်် ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့််�
အတိုုင်းး�
� အဆင့််�ငါးး�ဆင့််�ဖြ�င့််� အကြ�မ်းး�ဖျျင်းး� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လေ့�့ရှိိ�သည််။
ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကို�ု ဦးးစား�းပေး�း ကိိစ္စစများ�း�နှှင့််� စီီမံံကိိန်းး� အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ�း�
ဖော်�်�ဆော�ာင််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�င့််� စတင််သည််။ သည့််�နော�ာက််တွင်
ွ ်
၎င်းး�တို့့��အားး�လုံးး��ကို�ု ပေါ�ါင်းး�စုုကာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အဆင့််�များ�း�မှှ စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းနှှင့််� ရသုံးး��မှှန်းး�ခြေ�ေ
ငွေ�ေစာာရင်းး� ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�မှှ သုံးး��သပ််စစ််ဆေး�းသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ရသုံးး��

မှှန်းး�ခြေ�ေငွေ�ေစာာရင်းး� ဦးးစီးး�ဌာာနမှှ အဆိုုပြု� �ုလွှာာ�အကြ�မ်းး� (ဘတ််ဂျျက်် အကြို�ု�
ထုုတ််ပြ�န််ချျက််) ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််/တိုုင်းး�ဒေ
� �သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�သို့့�
သုံးး��သပ််စစ််ဆေး�းပေး�းရန်် တင််သွင်းး�သည်
ွ
်။ တခါါတရံံ ဘတ််ဂျျက််အကြို�ု�
ထုုတ််ပြ�န််ချျက််အတွွက်် ထင််မြ�င််ချျက််များ�း� တော�ာင်းး�ခံံရန်် အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူတစ်
ူ
်ရပ််လုံးး�သို့့
� �လည်းး� မျှှဝေ�
တတ််သည််။ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ အရအသုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ� (လာာမည့််� ဘဏ္ဍာာနှှစ််
အတွွက်် ဘတ််ဂျျက်် လျာာ�ထားး�ချျက််) ကိုု� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး�း�
ထုုတ််ပြ�န််သည််။ အတည််ပြု�ု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�သည််နှှင့််� အဆိုု�ပါါ ဥပဒေ�ကိုု�
ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�နှှင့််� သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�သို့့�� မျှှဝေ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��မှှ
ဘတ််ဂျျက်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုကို�ု စတင််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ်
ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ အရအသုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ကိုု� နှှစ််စဉ်် စက််တင််ဘာာလအတွွင်းး�
ထုုတ််ပြ�န််သည််။ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�သည့့်� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကာာလ
အတွွင်းး� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ပြ�ည််သူများ
ူ �း�မှှ ငွေ�ေကြေး��း
သုံးး��စွဲဲ�မှုုကို�ု ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�၊ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�တို့့� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။
ဘဏ္ဍာာနှှစ်် ကုုန််ဆုံးး�သည့််�
�
အခါါ စာာရင်းး�စစ််ချုု�ပ််မှှ ဘတ််ဂျျက််၏
ဒီီဇိုင်းး�ချျမှ
ု�
တ်
ှ ်ပုံံ� အရည််အသွေး�း�နှှင့််� ထိိရော�ာက််မှုု သဘော�ာသဘာာဝကိုု�
စစ််ဆေး�းသည််။

၂.၂။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အရပ််ဘက််လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု
ရေး�း ရပြီး�း�ချိိ�န််မှှစ၍ နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််မျိုး�း��စုံံ�သည််
လွွတ််လပ််
အရပ််ဘက်် နယ််ပယ်် ကော�ာက််ကြော��ာင်းး�နှှင့််� အရပ််ဘက််

လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�၏ သဘော�ာသဘာာဝတို့့��ကိုု� အချိိ�န််
ကာာလ အပိုုင်းး�
� အခြား�း� အလိုု�က်် သက််ရော�ာက််ပုံဖော်
ံ� �်�ပေး�းခဲ့့သည်
�
်။ ဥပမာာ
၁၉၄၈ နော�ာက််ပို�င်းး�
ု လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း� ပထမ ဆယ််နှစ်
ှ ်အတွွင်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပေါ်�်ထွွန်းး�စ ပါါလီီမန်် ဒီီမို�ကရေ�
ု
စီီစနစ််အော�ာက််တွင်
ွ ်
အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ဘာာသာာရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ�း�မှာာ� အားး�ပေး�းကူူညီခြ�င်းး�
ီ
ခံံခဲ့့ရ
� ပြီး�း� တိုးး��တက်် ထွွန်းး�ကားး�မှုု ရှိိ�ခဲ့့သည်
�
်။၄၇
ယင်းး�နော�ာက်် နှှစ််အနည်းး�ငယ််အကြာ�ာ ၁၉၆၂ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် တပ််မတော်�်�မှှ
အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာအခါါ CSO များ�း�ကိုု� ပြို��ု လဲဲစေ�ခဲ့့ပြီး� �း�
အသင်းး�အပင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ခွွင့််�၊ စီီတန်းး�လှှည့််�လည််ခွင့််�တို့့
ွ
�ကိုု� ပြ�င်းး�ထန််စွာာ�
ချုု�ပ််ခြ�ယ််ခဲ့သည်
့�
်။ တဆက််တည်းး�မှာာ�ပင်် အရပ််ဘက်် နယ််ပယ််တွင်
ွ ်
လည်းး� အစိုးး��ရဦးးဆော�ာင််သည့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
(government-sanctioned non-governmental organizations or
‘GONGOs’) ပေါ�ါင်းး�စုံံမှ
� ှ နေ�ရာာယူူလာာခဲ့့�သည််။

၁၉၆၂ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုင်းး�မှ
�ု စ
ှ ၍ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက််
ဖွံ့့��ဖြိုး��း �စရာာ နိုု�င််ငံံရေး�း နယ််ပယ်် အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�တော့�့�သည််။
အပြော��ာင်းး�အလဲဲလမ်းး�စမှာာ� (၈) လေး�းလုံးး�� အရေး�းအခင်းး�ဟုု ခေါ်�်သည့််�
မအော�ာင််မြ�င််သော�ာ ၁၉၈၈ ခုုနှှစ်် နိုု�င််ငံံလုံးး�ကျွ
� ွတ်် ဒီီမို�ကရေ�
ု
စီီတော�ာင်းး�ဆိုု�
ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ�း�ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့ပြီး� �း� ယင်းး�နော�ာက််တွင်
ွ ် အစိုးး��ရမှှ တိုးး��၍ ဖိိနှိိ�ပ််မှုများ
ု �း�
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့သည်
�
်။ ၁၉၉၄ ခုုနှှစ်် တပ််မတော်�်�အစိုးး��ရနှှင့််� ကချျင််လွတ်
ွ ်
မြော��ာက််ရေး�း တပ််မတော်�်� (KIA) တို့့��ကြား�း� ပြု�ုလုုပ််သည့််� အပစ််အခတ််
ရပ််စဲဲရေး�းသည်် ကချျင််ပြ�ည််နယ််တွင်းး�
ွ အနှှစ််သုံးး�ဆယ်
�
်ကျော်�်�� ဖြ�စ််ပွား��း
လျျက််ရှိိ�သည့််� ပဋိိပက္ခခကို�ု အဆုံးး��သတ််စေ�ခဲ့ပြီး့� �း�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ပြ�ည််သူ့့�
ရပ််ဝန်းး�တွွင်် စနစ််တကျျ စုုပေါ�ါင်းး�လှုုပ််ရှား��းမှုုအတွွက်် တွွန်းး�အားး�ဖြ�စ််

စေ�ခဲ့့�သည််။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် နာာဂစ်် ဆိုု�င််ကလုုန်းး� မုုန််တိုင်းး�ကြော��
ု�
ာင့််�
အကြီး�း�အကျျယ်် ပျျက််စီးး�မှုများ
ု �း� ဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း�နော�ာက်် ထော�ာက််ပံ့့ကူ
� ညီ
ူ ရေး�
ီ း
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အားး� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� လွွတ််လပ််စွာာ� လုုပ််ကို�င်
ု ်ဆော�ာင််
ရွွက််ခွင့််�ပေး
ွ �းရန်် အစိုးး��ရအပေါ်�် နိုု�င််ငံံတကာာ၏ ဖိိအားး�ပေး�းမှုုမှာာ�
အော�ာင််မြ�င််ခဲ့့ရာ
� ာ ရလဒ််အဖြ�စ်် အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး� ပမာာဏများ�း�စွာာ�
နှှင့််� အမျိုး�း��အစား�းစုံံလ
� င််စွာာ� ပေါ်�်ထွွက််လာာခဲ့့သည်
�
်။
အစိုးး��ရတွွင်းး� အပြော��ာင်းး�အလဲဲနှှင့််� ဒီီမို�ကရေ�
ု
စီီ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တို့့�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏
တည််ဆော�ာက််ပုံ၊ံ� လှုုပ််ရှား��းမှုုနှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုသည့််� နည်းး�လမ်းး�တို့့��အပေါ်�်
ထပ််မံံ၍ သက််ရော�ာက််မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့သည်
�
်။ ဤတွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန်် နေ�ရာာသစ််များ�း� ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
ယင်းး�အပြော��ာင်းး�အလဲဲသည်် တသမတ််တည်းး� မဟုုတ််သကဲ့့သို့့
� � အမြဲ�ဲတစေ�
အပြု�ုသဘော�ာ မဆော�ာင််ချေ�ေ။ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရ
များ�း�နှှင့််� လွှှတ််တော်�်�များ�း�ကိုု� မိိတ််ဆက်် ကျျင့််�သုံးး��လို�က်
ု ်ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အဆင့််�တွွင်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု တိုးး��တက််ဖြ�စ််ထွန်းး�စေ�
ွ
ရန်် လမ်းး�ပွွင့််�လာာခဲ့့�ခြ�င်းး�မှာာ�
အထူးး�စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ်် ကော�ာင်းး�လှှသည််။ ဆက််လက်် ဖော်�်�ပြ�မည့််�
အပိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အဆင့််� အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အကြော��ာင်းး�ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် မိိတ််ဆက််တင််ပြ�ခြ�င်းး�၊
အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ပါါဝင််မှုအ
ု တွွက်် နေ�ရာာသစ််များ�း�ကိုု� မည််သို့့� ဖန််တီးး�ပုံံနှ
� ှင့််� တုံ့့��ပြ�န််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပုံံကို
� �ု ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�၊ လက််ရှိိ� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
အစိုးး��ရ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ လက််ရှိိ� အဝန်းး�အဝိုုင်းး�
� အနေ�အထားး�အရ
ဖြ�စ််ပေါ်�်လျျက််ရှိိ�သော�ာ ကန့််�သတ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််
သွားး��ပါါသည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ ်� တို�င်း
ု း�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� ဖွွင့်�်ဆိုု�လေ့�့လာာခြ�င်းး�

“အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�” နှှင့််� ပတ််သက််၍ မြ�န််မာာဘာာသာာ စကားး�
တွွင်် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွင့််�ဆို
ွ
ု�ချျက်် မရှိိ�သည့််�အပြ�င််၄၈ အရပ််
ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ပတ််သက််၍ အနော�ာက််တို�င်းး�မှ
ု ှ နား�းလည်် ထားး�ပုံံ�
များ�း�မှာာ�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အနေ�အထားး�နှှင့််� များ�း�စွာာ�အကျုံးး��� မဝင််လှှ
သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် “အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�” မှာာ� သမိုု�င်းး�
နှှင့််�ချီီ�၍ အမြ�စ််တွယ်
ွ ်ခဲ့့�သည််။ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� လူူများ�း�စုု
ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််သည့််� အရာာတစ််ခုုဟုု ရှုုမြ�င််ပြီး�း� ရပ််ရွာာ�အခြေ�ေပြု�ု အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ�း�၊ ကျေး�း�ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��များ�း�
၊ အမျိုး�း��သမီးး� အခွွင့််�အရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�၊ လယ််သမား�း အစည်းး�အရုံးး��များ�း�၊
ဘာာသာာရေး�းအခြေ�ေခံံ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ အလုုပ််သမား�း သမဂ္ဂဂများ�း�၊
သမဝါါယမ အသင်းး�များ�း�၊ ပညာာရှှင််အသင်းး�များ�း�၊ ကုုန််သည်် ကြီး�း�များ�း�
အသင်းး�၊ သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ သုုတေ�သန သိိပ္ပံံ�များ�း�နှှင့််�
အကျိုးး���အမြ�တ််အတွွက်် မရည််ရွယ်
ွ ်သော�ာ မီီဒီီယာာများ�း� အစရှိိ�သော�ာ
အမျိုး�း��အစား�းစုံံ�လင််လှသော�
ှ
ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ကိုု� ပြ�ည််သူများ
ူ �း� ကိုု�ယ််တို�င်
ု ်
ပါါဝင််၍ တရား�းဝင််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အလွွတ််သဘော�ာသော်�်�
လည်းး�ကော�ာင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ကြ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� (CSOs) အဖြ�စ််
ထပ််တူူကျျ ပြော��ာဆိုု�သုံးး�စွဲဲ�လျျ
�
က််ရှိိ�ကြ�ရာာ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏
စုံံလ
� င််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကို�ု ဖယ််ထုုတ််မိိသလို�ု ဖြ�စ််စေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� CSO များ�း�တွွင်် သာာမန််ထက််ပို�၍
ု ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�သော�ာ
အဓိိပ္ပါါ�ယ်် ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််ရှိိ�သော�ာအခါါ အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� သယံံဇာာတ
တူးး�ဖော်�်�သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ရေး�း၊ မြေ�ေယာာ
အခွွင့််�အရေး�း၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း၊ သို့့��မဟုုတ်် ကျားး��မတန်းး�တူူညီမျှ
ီ ှရေး�း
အစရှိိ�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆန််သော�ာ နယ််ပယ််များ�း�တွွင်် လုုပ််ကို�င်
ု ်သည့််�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�နှှင့််�သာာ တွဲဲ�ဖက််လုုပ််ကိုင်
�ု ်ကြ�တော့�့သည်
�
်။ ပုံံမှ
� န်
ှ ်အားး�ဖြ�င့််�
မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ CSO မဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အဖြ�စ််
ယူူဆကြ�သည့််� အလှူူ�ဒါါန အသင်းး�များ�း�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုု အခြေ�ေခံံ သို့့��
ဘာာသာာရေး�း သို့့�� ယဉ််ကျေး�း�မှုဆို
ု ု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သည််လည်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� နယ််ပယ််၏ အရေး�းကြီး�း�သော�ာ
လက္ခခဏာာရပ််များ�း�အဖြ�စ်် ကျျန််ရှိိ�နေ�သေး�းပြီး�း� ယင်းး�တို့့��ကိုု� အော�ာက််တွင်
ွ ်
အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ဘာာသာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� သည််
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� မိိသားး�စုုနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်� တည််ဆော�ာက််မှုပြု �င််ပ လူူမှုရေး�
ု း
ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုအတွွက်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာ ကိိရိိယာာများ�း� အဖြ�စ််ဖြ�င့််� မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် တော�ာင့််�တင်းး�ခိုု�င််မာာစွာာ�ဖြ�င့််� အစဉ််အဆက်် တည််ရှိိ�လာာခဲ့့�ကြ�
၄၉
ု ခေ�တ်
ီ
် မတိုုင်
� ်မီကတည်းး�ကပ
ီ
င်် ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာများ�း� သာာ
သည််။ ကိုု�လို�နီ
မက ခရစ််ယာာန််၊ ဟိိန္ဒူူ�၊ မွွတ််ဆလင်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ပါါ ဘာာသာာပေါ�ါင်းး�စုံံ�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုဖြု �င့််� သာာရေး�းနာာရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�းတို့့��
� ါ အုုပ််စုုများ�း�သည််
တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခဲ့့ကြ� �သည််။ ၅၀ အဆိုုပါ
လွွတ််လပ််ရေး�း ရပြီး�း�စ မတည််ငြိ�ိမ််သည့််� ကာာလအတွွင်းး� လူူအများ�း�နှှင့််�
အရေး�းကိိစ္စစ ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ် လျျက််ရှိိ�သည့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ�း� အတွွက်် အကာာအကွွယ််နှင့််�
ှ အကူူအညီီ တို့့��ကိုု� ပေး�းအပ််ခဲ့့�
ကြ�သည််။ သာာဓက အားး�ဖြ�င့််� ကချျင််ပြ�ည််နယ််တွင်
ွ ် လူ့့�တွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့ရ
�
သော�ာ ယနေ့�့ခေ�တ်် ဂိုု�ဏ်းး�ဂဏမခွဲဲ�ခြား�း�သည့််� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�
အင််အားး�စုုများ�း�၏ ဇာာစ််မြ�စ််ကို�ု ခြေ�ေရာာခံံကြ�ည့််�ပါါက ဘာာသာာရေး�း
အဖွဲ့့��အစည်းး� ယန္တတရား�းများ�း�၏ ထော�ာက််ပံ့့ကူ
� ညီ
ူ မှု
ီ ဖြု �င့််� လုုပ််ကို�င်
ု ်ဆော�ာင််
ရွွက််ခဲ့့ကြ� �ပြီး�း�၊ အကြော��ာင်းး�မှာာ� ၎င်းး�သည်် “နိုု�င််ငံံရေး�း” လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�

အားး�လုံးး��ကို�ု ပိိတ််ပင််ထားး�သော�ာ အစိုးး��ရများ�း� လက််အော�ာက််တွင်
ွ ်
ဆက််လက််ရှင်
ှ ်သန််ခွွင့််�ရရေး�းအတွွက်် မဖြ�စ််မနေ� အရေး�းကြီး�း�သော�ာ
လုုပ််နည်းး�လုုပ််ဟန်် ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ၅၁ ယနေ့�့ခတ််၌ပင််လျှှင််
ဘာာသာာရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� သို့့��မဟုုတ်် ဘာာသာာရေး�း ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�
ဦးးစီးး�ဦးးရွွက််ပြု�ုပြီး�း� လူူငယ်် စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ�း� ပါါဝင််ကူညီ
ူ ကြီ �သော�ာ
ဒေ�သန္တတရ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းနှှင့််� ရပ််ရွာာ�နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််
နော�ာင််လာာမည့််� အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး� ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�အတွွက််
တံံခါးး�ပေါ�ါက််များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။

စာာပေ�နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အသင်းး�များ�း�။ ကချျင််ပြ�ည််နယ််ကဲ့သို့့
့� �သော�ာ
ပြ�ည််နယ််များ�း�တွွင်် စာာပေ�နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အသင်းး� (CLA) များ�း�သည််
ရပ််ရွာာ�နှှင့််� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�၊ လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ်
ု ်စား�းလှှယ််
များ�း�ကြား�း� အရေး�းကြီး�း�သော�ာ ကြား�း�လူူများ�း�အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�း
ကြ�သည််။ ဥပမာာ ဤသုုတေ�သန၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ရပ််အနေ�ဖြ�င့််�
လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�မှုု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� မြို့�့��နယ််တစ််ခုု၌ CLA သည််
လွှှတ််တော်�်�ကိုယ်
�ု ်စား�းလှှယ််များ�း�နှှင့််� ဝန််ကြီး�း�ဌာာနဆိုု�င််ရာာ လာာရော�ာက််
လည််ပတ််မှုများ
ု �း�ကိုု� ဧည့််�ခံံရေး�း၊ ဒေ�သန္တတရအဆင့််� အာာဏာာပိုု�င််များ�း�၊
လွှှတ််တော်�်�အမတ််များ�း�နှှင့််� ဝန််ကြီး�း�များ�း�သို့့�� ဒေ�သန္တတရ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့််�
ပတ််သက််၍ ကြား�း�ဝင််ဆက််သွယ်
ွ ်ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��၌ အဓိိကကျျသော�ာ
အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ကြ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။ သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ
ရပ််ရွာာ�အစုုအဖွဲ့့��များ�း�ထဲဲတွွင်် CLA များ�း�သည်် စင််ပြို��ု င်် တရား�းစီီရင််ရေး�း၊
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းမှှသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�
သင််ကြား�း�ရေး�း ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ ဒေ�သန္တတရ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၊ ဝန််ဆော�ာင််
မှုုများ�း�အတွွက်် ကြ�ပ််မတ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�၊ ရန််ပုံငွေ�ေ
ံ� ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�
အစရှိိ�သည့််� မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
၅၂
ပေး�းကြ�သည််။
လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း� နော�ာက််ပိုင်းး�
�ု တွွင်် သာာရေး�းနာာရေး�း အသင်းး�များ�း�
(“မြို့�့��နယ််အသင်းး�များ�း�”) ဟုုခေါ်�်သော�ာ “ကိုုယ်
� ်ထူကို
ူ �ယ်
ု ်ထ အသင်းး�အဖွဲ့့��
၅၃
များ�း�” ကိုု� မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွွင်် ထူူထော�ာင်် လာာကြ�ရာာ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ လူူမှုု
ကူူညီရေး�
ီ း အယူူအဆများ�း�ရှိိ�သည့််� “ပရဟိိတ” အဖွဲ့့��များ�း�လည်းး� အပါါအဝင််
ဖြ�စ််သည််။ ယနေ့�့အချိိ�န််အထိိ အဆိုုပါ
� ါ အဖွဲ့့��များ�း�သည်် အခမဲ့့� နာာရေး�း
ကူူညီမှု
ီ ၊ု လူူနာာတင််ယာာဉ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု မှှသည်် ဒေ�သန္တတရ အခြေ�ေခံံ
အဆော�ာက််အအုံံ� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့ကူ
� ညီ
ူ ခြ�င်းး�
ီ
အထိိ
မြော��ာက််မြား�း�လှစွာာ�သော�
ှ
ာ မရှိိ�မဖြ�စ်် လိုု�အပ််သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�
၅၄
ပေး�းအပ််ရင်းး� အထင််အရှား��း ရပ််တည််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။ အများ�း�
အားး�ဖြ�င့််� အဆိုုပါ
� ါ ဒေ�သန္တတရ ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းအပ််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�
ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� ထင််ရှား��းစွာာ� မပတ််သက််သည့််� သဘော�ာသဘာာဝကြော��ာင့််�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တည််ရှိိ�ရာာ နယ််နိိမိိတ််ဒေ�သ ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�သော�ာကြော��ာင့််�
လည်းး�ကော�ာင်းး� ‘အရပ််ဘက်် လူူအဖွဲ့့��အစည်းး�’ နှှင့််� သီးး�ခြား�း�စီီ ရှုုမြ�င််တတ််
ကြ�သည််။ CSO များ�း�နှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌ ဖြေ�ေကြား�း�
သူူများ�း�က အဆိုုပါ
� ါ အဖွဲ့့��များ�း�သည်် လူူထုုကို�ု ကိုုယ်
� ်စား�းမပြု�ုဟုုသော�ာ
အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့််� မတူူညီသော�
ီ
ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု ပြော��ာ
ကြား�း�ခဲ့့ကြ� �သည််။ သို့့��စေ�ကာာမူူ အဆိုု�ပါါ အဖွဲ့့��များ�း�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�း
ရည််မှန်းး�ချျ
ှ
က််ရှိိ�သော�ာ သူူများ�း�အတွွက်် လုုပ််ကို�င်
ု ်ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန်် နေ�ရာာ
များ�း�ကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�း နေ�သည့််� အနေ�အထားး�တွွင််ရှိိ�သည််။ ၅၅ ဒေ�သန္တတရ
အဆင့််� လူူမှုရေး�
ု း ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းအပ််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သည််
အိိမ််နီးး�နား�းချျင်းး� များ�း�နှှင့််� ရပ််ရွာာ�နေ�ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အကြား�း� အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု
ရယူူနိုု�င််သည့့်� ကြား�း�ခံံတစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည့််�အလျော�ာ�က်် အစဉ််အလာာ
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််နေ�ရာာ နှှင့််� များ�း�မကြာ�ာမီီကမှှ ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာသော�ာ
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ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််နေ�ရာာများ�း�သို့့�� တက််လှှမ်းး�ရန်် ကြို�ု�တင််
လိုု�အပ််ချျက်် ဖြ�စ််လာာသည််။

ဒေ�သန္တတရအဆင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအသင်းး�အဖွဲ့့��များ�း� သည််လည်းး� နော�ာက််ထပ််
အရေး�းကြီး�း�သော�ာ မြို့�့��နယ််အဆင့််� အရပ််ဘက်် အုုပ််စုုဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ “
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ရှင်
ှ ်များ�း�” ၅၆ သည်် မြို့�့��နယ််အဆင့််� အရာာရှိိ�များ�း�နှှင့််�
နီးး�ကပ််သော�ာ ဆက််ဆံံရေး�းများ�း� တည််ဆော�ာက််ထားး�ကြ�ပြီး�း�၊ မြို့�့��နယ််အဆင့််�
အစိုးး��ရ အစည်းး�အဝေး�းများ�း�သို့့�� ရပ််ရွာာ�ကိုယ်
�ု ်စား�းပြု�ု ဖိိတ််ကြား�း�ခြ�င်းး�
ခံံကြ�ရသည််။ ရပ််ရွာာ�အတွွင်းး�၌ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� စေ�တနာာ သဒ္ဓါါ�တရား�း
ထက််သန််သော�ာ အများ�း�အကျိုးး��� သယ််ပိုးး��သူူများ�း�အဖြ�စ်် ယူူဆထားး�ကြ�ရာာ
ဒေ�သန္တတရ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူအ
ူ တွွက််
အလှူူ�အတန်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�မှှ အဆိုုပါ
� ါ ပုံံ�ရိိပ်် ထွွက််ပေါ်�်လာာသည််။ ၅၇
“ရပ််မိိရပ််ဖ” များ�း�သည််လည်းး� ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အဆင့််�တွွင််
အသိိအမှှတ််ပြု�ုရသည့််� အင််အားး�စုုများ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။ ရပ််မိိရပ််ဖ
ရွေး�း�ချျယ််သည့််� နေ�ရာာတွွင်် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ စံံသတ််မှတ်
ှ ်ချျက််ကို�ု
ပြ�ဆိုု�ရန်် ခက််ခဲဲသော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��အထဲဲတွွင်် အော�ာင််မြ�င််သော�ာ ဒေ�သန္တတရ
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ရှင်
ှ ်များ�း�၊ ကျော�ာ�င်းး�ဆရာာဟော�ာင်းး�များ�း�၊ သို့့�� GAD
အရာာရှိိ�ဟော�ာင်းး�များ�း� ပါါဝင််တတ််ကြ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ နေ�ရာာမှာာ�
ကျျယ််ပြ�န့််�လွွန်းး�လှှပြီး�း� ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�း၏ အဆင့််�အားး�လုံးး��တွွင်် လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပြီး�း� ထင််ရှား��းသည့််�
နေ�ရာာတွွင််ကို�ု ယူူထားး�ကြ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� အစိုးး��ရဌာာနများ�း�မှှ
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံမဟုုတ််သော�ာ ရပ််ရွာာ�ကို�ယ်
ု ်စား�းလှှယ််များ�း�အဖြ�စ်် ယူူဆ
ထားး�ကြ�ရာာ ဤအချျက််ကိုလည်းး�
�ု
မြို့�့��နယ်် ကော်�်�မတီီများ�း�နှှင့််� ရပ််/ကျေး�း�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း� ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းတွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး� တို့့��က
သက််သေ�ခံံလျျက််ရှိိ�သည််။ ၅၈ ရပ််မိိရပ််ဖများ�း�သည်် ဒေ�သန္တတရ အခြေ�ေခံံ
အဆော�ာက််အအုံံ� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�သည့််�နေ�ရာာတွွင််
ဦးးစီးး�ဦးးရွွက််ပြု�ုကြ�ရာာ ရပ််ရွာာ�၏ ထည့််�ဝင််ကူညီ
ူ မှု
ီ များ
ု �း�ကိုု� မော�ာင်းး�နှှင််
နိုု�င််မည့််� အရာာများ�း�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�တို့့�� သတ််မှတ်
ှ ်ထားး�သည့််�
စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ လူူငယ််အသင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�ကိုု�
ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�တို့့�ကိုု� အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ၅၉
ရပ််မိိရပ််ဖ၊ အိိမ််ထော�ာင််ဦးးစီးး�၊ ရပ််ရွာာ�တွွင်းး�မှှ ဆရာာတော်�်�ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ
ဘာာသာာရေး�း ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း� အစရှိိ�သည့််� အစဉ််အလာာ ဒေ�သန္တတရ
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုပုံ
ု ံ�စံံများ�း�သည်် ထင််ရှား��းသော�ာ အင််အားး�စုုများ�း�
ဖြ�စ််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ�း�၊ ကြား�း�လူူများ�း�၊ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�သူူများ�း�
အစရှိိ�သည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း�ကိုု� ရယူူကာာ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း
လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�ကိုု� ဦးးဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။ အများ�း�အားး�ဖြ�င့််�
တွေ့�့�ရလေ့�့ရှိိ�သည််မှာာ� အများ�း�လေး�းစား�းခြ�င်းး� ခံံရပြီး�း� အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�တွွင်် ပါါဝင််ဖူးး�သူူ အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးး၊ သို့့��မဟုုတ်် ကျော�ာ�င်းး�ဆရာာ
ဟော�ာင်းး�တစ််ယော�ာက််သည်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််နေ�ရာာနှှင့််� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််
အခန်းး�ကဏ္ဍ မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�ကို�ု တပြို�ု�င််နက််လည်းး� ယူူထားး�လေ့�့ရှိိ�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� အစိုးး��ရဌာာနများ�း�မှှ အမှှန််တကယ်် ရပ််ရွာာ�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသူူများ�း�အဖြ�စ်် ယူူဆထားး�ကြ�ရာာ ဤအချျက််ကိုလည်းး�
�ု
မြို့�့��နယ်် ကော်�်�မတီီများ�း�နှှင့််� ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�� ရွေး�း�ကော�ာက်် ပွဲဲ�
များ�း� ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းတွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး�တို့့�က သက််သေ�ခံံလျျက််ရှိိ�သည််။ ၆ဝ

လူူငယ််များ�း�၏ ပါါဝင််လှုပ်
ု ်ရှား��းမှုု သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ခေ�တ််သစ်် သမိုုင်းး�
� တွွင််
အရေး�းကြီး�း�သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််သည််။ (၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် သန်းး�ခေါ�ါင််
ှ ်သည့််� ကြား�း�အသက််သည်် ၂၇
စာာရင်းး�အရ) ၆၁ နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ သတ််မှတ်

နှှစ်် ဖြ�စ််သည့််�အတွွက်် မြ�န််မာာလူူငယ််ထုုမှာာ� အထင််ကရ အင််အားး�
တစ််ရပ်် ဖြ�စ််လျျက််ရှိိ�သည််။ လူူငယ်် ဦးးဆော�ာင််သည့််� အသင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�၆၂
မှာာ�လည်းး� အထင််အရှား��းရှိိ�ပြီး�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း တည််ဆော�ာက််ရေး�း၊ လူူမှုု
သဟဇာာတ ဖြ�စ််ရေး�း၊ ဘာာသာာပေါ�ါင်းး�စုံံ� လှုုပ််ရှား��းမှုု၊ နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း
အခွွင့််�အရေး�းများ�း� တိုးး��တက််ရရှိိ�ရေး�းနှှင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လူူငယ််ဗဟိုပြု�ု �ု
မူူဝါါဒချျမှှတ််ရေး�းတို့့��တွွင်် အဓိိက ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။
အရေး�းကြီး�း�သည့််�အချျက််မှာာ� လူူငယ််အဖွဲ့့��များ�း�သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််�
ဘာာသာာရေး�း နယ််စည်းး�များ�း�ကိုု� ဖြ�တ််ကျော်�်��၍ ဒေ�သန္တတရ၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�/ပြ�ည််နယ်် အဆင့််�အလိုု�က်် ကွွန််ယက််များ�း� (ဥပမာာ
ကရင််လူငယ်
ူ
်ကွန်
ွ ်ယက််၊ ကရင််နီပြီ �ည််လူငယ်
ူ
်များ�း�သမဂ္ဂဂ၊ သျှှမ်းး�လူူငယ််
ကွွန််ယက််) နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� (အမျိုး�း��သားး� လူူငယ်် ကွွန််ဂရက််နှင့််�
ှ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလုံးး�ဆို
� ု�င််ရာာ တိုုင်းး�
� ရင်းး�သားး�လူူငယ််များ�း� မဟာာမိိတ််
အစရှိိ�သဖြ�င့််�) ကွွန််ယက််များ�း�ဖြ�င့််� တက််ကြ�စွာာ� လုုပ််ကို�င်
ု ်ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
၆၃
လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။
မြို့�့��နယ််နှှင့််� မြို့�့��နယ််လက််အော�ာက််ခံံ အဆင့််�များ�း�တွွင်် လူူငယ််များ�း�သည််
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း လက််ရုံးး�� များ�း�အဖြ�စ််ဖြ�င့််� ရပ််ရွာာ� ပြ�ည််
သူူများ�း� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပြီး�း� ရပ််မိိရပ််ဖများ�း�၊ ဘာာသာာရေး�း ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
များ�း�၆၄ အစရှိိ�သည့််� ဒေ�သန္တတရ ခေါ�ါင််ဆော�ာင််များ�း� ကြီး�း�ကြ�ပ််သော�ာ ဒေ�သန္တတရ
ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််လုုပ််ကို�င်
ု ်ပေး�းကြ�သည််။
ဆိုုရှ
� ှယ််မီဒီ
ီ ီယာာသည်် စည််ရုံးး�� လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းနှှင့််� လေ့�့လာာရေး�း နည်းး�
လမ်းး�များ�း� အဖြ�စ်် လူူငယ််များ�း� ဘဝတွွင်် ထင််ရှား��းသော�ာ အပိုုင်းး�မှ
� ှ ပါါဝင််
လျျက််ရှိိ�ပြီး�း�၊ အွွန််လိုု�င်းး�တွွင်် တွေ့�့�ရသမျှှ သတင်းး�များ�း�ကိုု� လူူငယ််များ�း�
အနေ�ဖြ�င့််� သံံသယ ရှိိ�ကြ�ဟန်် တူူသည့််�အချျက််ကို�ု ထော�ာက််သော်�်�
သတင်းး�တုုများ�း�၊ ကော�ာလဟာာလများ�း� ပြ�န့််�နှံ့့��လျျက််ရှိိ�သည့််� အန္တတရာာယ််ကို�ု
ပြ�ဆိုု�နေ�သည််။ ၆၅ လူူငယ််များ�း�သည်် အရာာရာာကိုု� စိိတ််ပါါဝင််စား�းမှုုမရှိိ�
ဟူူသော�ာ အများ�း�ယူူဆချျက််များ�း�နှှင့််� ဆန့််�ကျျင််စွာာ�ပင်် များ�း�မကြာ�ာမီီ လူူငယ််
သုုတေ�သီီများ�း� ဦးးဆော�ာင််၍ ရန််ကုုန််နှှင့််� လားး�ရှိုးး��တို့့��တွွင်် လူူပေါ�ါင်းး� ၅၅၃
ဦးးကိုု� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့ရာ
� ာ ထက််ဝက််နီးး�ပါးး�မျှှသော�ာ လူူငယ််များ�း�သည််
လူူငယ်် (သို့့�� ) အခြား�း� အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုခုုတွွင်် ပါါဝင််လုုပ််ကို�င်
ု ်လျျက််ရှိိ�
သည််ကို�ု တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ၆၆ ယင်းး�အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�
သည့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် ရွွက််မှုအ
ု တွွက်် အတားး�အဆီးး�များ�း�မှာာ�မူူ ငွေ�ေကြေး��း
အကျျပ််အတည်းး�၊ လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုပြုု �ုရန်် ချုု�ပ််ခြ�ယ််မှုများ
ု �း�၊
အလုုပ််အကိုု�င််မရရှိိ�မှုု၊ မိိဘများ�း�နှှင့််� အာာဏာာပိုု�င််များ�း�ဘက််မှှ မယုံံကြ� �ည််
မှုုသည်် အဖွဲ့့��အစည်းး� ယန္တတရား�းများ�း�ထဲဲတွွင််ပါါ ထင််ဟပ််လျျက််ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�
ဖြ�စ််ကြ�သည််။ ၆၇

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အရပ််ဘက််လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု၏
ု
လက််ရှိိ� ပုံံ�စံံများ�း�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု၏
ု သဘော�ာသဘာာဝ
သည်် အတိုု�က််အခံံဆန််ပြီး�း� အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရှိိ�သည််ဟုု မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ်
အများ�း�ယူူဆကြ�သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင််မူူ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��
အစည်းး� အင််အားး�စုုများ�း�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရာာ၌ အခြေ�ေအနေ�ပေါ်�် မူူတည််၍ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�ပေါ�ါင်းး�စုံံနှ
� ှင့််�
လက််တွေ့�့�ကျျပြီး�း� ထိိရော�ာက််မှုရှိိ�သည့််�
ု
နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ�း�ကိုု�
ရွေး�း�ချျယ််အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။
အော�ာက််တွင်
ွ ် သရုုပ််ပြ�ထားး�သည််မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရနှှင့့်�
အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုပြုု �ုရေး�းအတွွက်် ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ
လမ်းး�စနှှစ််ခုု ဖြ�စ််ကြ�သည််။ သတိိပြု�ုရန််မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/
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တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််� ဆက််ဆံံသည့််� အဆင့််� ၄ နှှင့််� ၃ တွွင််
ဒီီမို�ကရေ�
ု
စီီနည်းး�ကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြော��ာက််ထားး�သည့််� အရပ််သားး�
အစိုးး��ရပါါဝင််သည််။ အဆင့််� ၂ နှှင့််� ၁ တွွင််မူူ မြို့�့��နယ််နှှင့််� မြို့�့��နယ််
လက််အော�ာက််ခံံ အဆင့််�တို့့��နှှင့််� ဆက််ဆံံရာာ၌ အစိုးး��ရ တည််ဆော�ာက််ပုံမှာာ�
ံ�
၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ရ အပြော��ာင်းး�အလဲဲ မရှိိ�ပေ�။ ဤအဆင့််�ရှိိ�
အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုသည်
ု
် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�
လက််အော�ာက််ခံံ မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�နှှင့််�သာာ အဓိိက
ပြု�ုလုုပ််ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ NLD အစိုးး��ရလက််ထက်် ထင််ရှား��းသော�ာ
အရွေ့�့�တစ််ခုုမှာာ� မြို့�့��နယ််အဆင့််�၌ လွှှတ််တော်�်�ကိုယ်
�ု ်စား�းလှှယ််များ�း�၏
လှုုပ််ရှား��းမှုုကို�ု ပိုု�၍ မြ�င််တွေ့�့�လာာရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��
အစည်းး�သည်် မြ�န််မာာပြ�ည််သူများ
ူ �း�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ပြု�ုလုုပ်် သူူများ�း�ကြား�း�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုုကို�ု အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရေး�းနှှင့််� ဦးးဆော�ာင််
ဦးးရွွက််ပြု�ုရေး�း အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အဆင့််�တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၌ ထင််ရှား��းစွာာ�
လုုပ််ကို�င်
ု ်ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သည််။
များ�း�မကြာ�ာမီီ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဖွဲ့့��စည်းး�
တည််ဆော�ာက််မှုအ
ု တွွင်းး�မှှ ဖြ�စ််ပွား��းလျျက််ရှိိ�သော�ာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု�
အလိုု�က််သင့််� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��စား�းရင်းး�၊ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု ပိုုမို
� �ခြုံု �ံ�ငုံံမိိစေ�
�
ရန််နှှင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူ ပါါဝင််မှုု ပိုုမို
� �ု
ရရှိိ�ရန််အလို့့��ငှာာ� နေ�ရာာချဲ့့��ထွွင််ရေး�းအတွွက်် အားး�သွွန််ခွွန််စိုု�က်် စွွမ်းး�
ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည််။ အော�ာက််တွင်
ွ ် အထူးး�တင််ပြ�ထားး�သည််မှာာ�
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�ရှိိ� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ပါါဝင််မှု၏
ု အဓိိကကျျသော�ာ လမ်းး�ကြော��ာင်းး� ပုံံသဏ္ဌာ
�
ာ�န််များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။
အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� ပုံံ�စံံပေါ�ါင်းး�စုံံ�မှာာ� သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ� 
ပေါ်�်ထွွက််လာာပြီး�း�၊ အသံံကျျယ််လော�ာင််မှုနှ
ု ှင့််� ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��မှုု
အားး�ကော�ာင်းး�သည််။ လက််ရှိိ� အကူးး�အပြော��ာင်းး�နှှင့််� အရပ််ဘက်် အဝန်းး�
အဝိုု�င်းး� စတင််ကျျယ််ပြ�န့််�လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဇာာတ််ကော�ာင်် အသစ််များ�း�နှှင့််�
ယခင်် အထင််အရှား��းမရပ််တည််သော�ာ ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�ပါါ ပြ�ည််သူ့့�
ရှေ့�့�မှော�ာ�က်် ပေါ်�်ထွွက််လာာစေ�ခဲ့့သည်
�
်။ ဤတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�း အကျျဉ်းး�သားး�
ဟော�ာင်းး�များ�း�၊ ကျော�ာ�င်းး�ဆရာာများ�း�၊ ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း� အပြ�င်် သီးး�ခြား�း�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အဖြ�စ်် ပုုန်းး�ကွွယ််နေ�ကြ�သော�ာ သမိုုင်းး�
� တွွင်် ထင််ရှား��း
ခဲ့့�ဖူးး�သည့််� အဖွဲ့့��များ�း�မှှပါါ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အုုပ််စုုများ�း�
အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�လာာကြ�ခြ�င်းး�ပါါ ပါါဝင််သည်် (လက််တွေ့�့�တွွင်် ဤမျှှ
မကချေ�ေ)။ ဘက််စုံပါ
ံ� ါဝင််မှုု ပိုုမို
� �အားး�ကော�
ု
ာင်းး�စေ�ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််
များ�း�အရ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် အပစ််ပယ််ခံံ လူူအုုပ််စုုများ�း�၏
အခွွင့််�အရေး�းနှှင့််� အသံံတို့့�ကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�ရန်် အဓိိက
ရည််ရွယ်
ွ ်သည့််� အုုပ််စုုများ�း�သည််လည်းး� အရေး�းကြီး�း�သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ
ပါါဝင််လာာခဲ့့ကြ� �ပြ�န််သည််။ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု တိုးး��တက််လာာခြ�င်းး�၊
နည်းး�ပညာာသစ််များ�း� သုံးး��စွဲဲ�လာာနိုု�င််ခြ�င်းး�တို့့�ကြော��ာင့််� အသစ််ပေါ်�်ထွွက််လာာ
သူူများ�း�မှာာ� ပွွင့််�လင်းး� ဒေ�တာာနှှင့််� အစိုးး��ရ ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု
တို့့��မှှတစ််ဆင့််� တာာဝန််ခံံမှုုနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုတို့့��
ု ကိုု� 
မြှ�ှင့်�တင်
်
်ပေး�းလျျက််ရှိိ�သည့်� ် အရပ််ဘက်် နည်းး�ပညာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�
ဖြ�စ််ကြ�သည််။ အဆိုုပါ
� ါ အဖွဲ့့��များ�း�သည်် သတင်းး�မီီဒီီယာာ၊ အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��နှှင့််� အနီးး�ကပ်် အလုုပ််လုုပ််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�းအတွွက်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာ
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း�အဖြ�စ််လည်းး� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းကြ�ပါါသည််။
ယင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�တွွင်် ဘတ််ဂျျက်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုကို�ု မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းသော�ာ
အာာနန္ဒာာ� ဒေ�တာာ ၆၈ ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အဖွဲ့့��များ�း�နှှင့််� ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစ
ရပ််များ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုလေ့�့လာ
ု
ာနိုု�င််သည့််� မြ�န််မာ့့ပ
� ဉ္စစမ မဏ္ဍိုု�င််အဖွဲ့့��၏

ပွွင့််�လင်းး�လွှှတ််တော်�်� ပလတ််ဖော�ာင်းး� ၆၉ ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အဖွဲ့့��များ�း� ပါါဝင််ကြ�
ပါါသည််။
၂၀၁၁ ခုုနှှစ််အလွွန်် နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် သုုတေ�သန အဖွဲ့့��အစည်းး�သစ််များ�း�နှှင့််� အကြံ�ံပေး�းအဖွဲ့့��
(think tank) များ�း� ပေါ်�်ထွွက််လာာစေ�ရန်် တွွန်းး�အားး� ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�ပြီး�း�
၎င်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�အများ�း�စုုမှာာ� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််ပေါ�ါင်းး�စုံံကို
� � ု
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း၌ သတင်းး�အချျက််အလက််ပေး�းရန််၊ လွှှမ်းး�မိုးး��မှုု
ပြု�ုလုုပ််ရန််နှင့်
ှ ်� လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့်�်ရန်် အတိိအလင်းး� ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််ဖြ�င့်� ်
ဖွဲ့့��စည်းး�ထူူထော�ာင််လာာခဲ့့�ကြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ သုုတေ�သန အခြေ�ေခံံ
သတင်းး�အချျက််အလက််နှင့််�
ှ အသိိပညာာများ�း� အသုံးး��ပြု�ုကာာ အစိုးး��ရ မူူဝါါဒ
ချျမှှတ််ရေး�းတွွင်် သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�စေ�ရန်် အာာရုံံထားး�
�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သော�ာ
အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ ဤမျျက််နှာာ�စာာသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက််
အသစ််အဆန်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� ယခင််နှှစ််အနည်းး�ငယ််အတွွင်းး�၌ အမျိုး�း��စုံံ�သော�ာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သည်် “ပြ�ဿနာာတစ််ခုုနှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ သတင်းး�
အချျက််အလက််များ�း�စွာာ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�� လိုုလားး�သော�
�
ာ ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုများ
ု �း�ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�လျျက်် မူူဝါါဒရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အတွွက်် ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုများ
ု �း� ပိုုမို
� �ပြုု �ုလုုပ်် လာာ
� ါ အဖွဲ့့��များ�း� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�လိုု�က််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� “ပညာာရပ််ဝန်းး�”
သည််။” ၇၀ အဆိုုပါ
တစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် ပေါ်�်ထွွန်းး�စ “အသိိပညာာကဏ္ဍ” တစ််ခုု သဖွွယ််
ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာသည််။ ၎င်းး�တို့့��အနက်် အချို့့���မှာာ� အစိုးး��ရနှှင့််� နီးး�စပ််မှုု ရှိိ�ပြီး�း�
GoNGO များ�း�ဖြ�င့််�ပင်် နှိုု�င်းး�ယှဉ်
ှ ်၍ ရနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အချို့့���မှာာ�မူူ
တက္ကကသို�လ်
ု ်များ�း�ထဲဲ၌သာာ အခြေ�ေစိုု�က််အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပိုု�မို�ုလွွတ််
လပ််စွာာ�ဖြ�င့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� ရပ််တည််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။ အရေး�းကြီး�း�
သော�ာအချျက််မှာာ� ၎င်းး�တို့့��၏ ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��မှုု တိုးး��တက််လာာသည့််�
သဘော�ာမှာာ� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အတွွင်းး� အချျက််အလက််အခြေ�ေပြု�ု
စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််မှုကို
ု �ု ပိုု�၍ အာာသီီသရှိိ�လာာသည့််�
သဘော�ာကိုု� ညွှှန်းး�ဆိုုသည်
�
်။
ဒေ�သန္တတရ သတင်းး�မီီဒီယာ
ီ ာ ၇၁ များ�း�သည််လည်းး� အများ�း�ပြ�ည််သူူကိုု� 
အသိိပညာာ မြှ�ှင့်�တင်
်
်ရေး�း၊ ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရထံံ လိုု�အပ််ချျက််များ�း� အသိိပေး�း
ခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရမူူဝါါဒများ�း�နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့်�လေ့�့လာ
်
ာခြ�င်းး�
နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌ ထင််ရှား��းသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််ရပ််
မှှ ပါါဝင််စပြု�ုလာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ လွွတ််လပ််သော�ာ ဒေ�သန္တတရ သတင်းး�မီီဒီီယာာ
အဖွဲ့့��များ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း� အပါါအဝင််
စာာဖတ််ပရိိတ််သတ််တိုးး��ပွား��းလျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ဆိုုရှ
� ှယ််မီီဒီီယာာ အသုံးး��ပြု�ုမှုုကို�ု
လည်းး� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�လျျက််ရှိိ�သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် အဆိုု�ပါါ
အဖွဲ့့��အများ�း�စုုသည်် ယခင်် အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အဖြ�စ််ဖြ�င့့်�
နိုု�င််ငံံလုံးး�ဆို
� ု�င််ရာာ သတင်းး�မီီဒီီယာာတွွင်် အသေး�းစိိတ်် မဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည့််�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� သတင်းး�များ�း�၊ နိုု�င််ငံံလုံးး�ဆို
� ု�င််ရာာ သတင်းး�မီီဒီီယာာ
နား�းမလည််သည့််� ကိိစ္စစများ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�စွွက််ပေး�းသည့််�အနေ�ဖြ�င့််� ပေါ်�်ထွွက််
လာာကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ သုုတေ�သနအတွွက်် လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့သူ
� ူ
များ�း�သည်် ဒေ�သခံံ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� (ဥပမာာ Humanity’s
Institute တွွင်် အခြေ�ေစိုု�က််သော�ာ Kachin Times) မှှ အရေး�းပါါသော�ာ
အသင်းး�ဝင််များ�း�နှှင့််� နီးး�ကပ််သော�ာ ဆက််ဆံံရေး�းရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုသည်
ု
် အပြ�န််အလှှန်် ဖေး�းမကူူညီမှု
ီ ု ရှိိ�ကြ�သည််ဟုု
၇၂
ထင််မြ�င််ယူဆ
ူ ကြ�သည််။
အလွွတ််သဘော�ာနှှင့််� နည်းး�လမ်းး�တကျျ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုသည်် အရပ််ဘက််
လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု ပြု�ုလု
ု
ပ်
ု ်နို�င်
ု ်ရန်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာ အရာာများ�း�
ဖြ�စ််ကြ�သည််။ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� အလွွတ််သဘော�ာ
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ဆက််ဆံံမှုုများ�း�နှှင့်� ချိိ�တ်
်
်ဆက််မှုများ�း
ု �၏ အရေး�းပါါမှုုကို� ု ၎င်းး�တို့့��၏
ဇီီဝစက််ဝန်းး�အလိုု�က်် စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ညွှှန်းး�ဆိုု�ရသည််။ ဥပမာာ
ထားး�ဝယ််ရှိိ� လယ််သမား�း အသင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�ကိုု� ဒေ�သခံံ ‘၈၈ မျိုး�း��ဆက််’
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�မှှ အဖွဲ့့��အစည်းး� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း အကြံ�ံဉာာဏ််များ�း�၊
နိုု�င််ငံံလုံးး�ဆို
� ု�င််ရာာ အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး� ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�
ကွွန််ယက််နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ပေး�းမှုုများ�း�ဖြ�င့််� ကူူညီီဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းခဲ့့ကြ� �ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ ရလဒ််အားး�ဖြ�င့််� မိိသားး�စုုများ�း�မှှ အသိိပညာာ တိုးး��ပွား��းစေ�ရန််
အသင်းး�အဖွဲ့့��တစ််ခုုအတွွက်် အမည််စာာရင်းး�တင််သွင်းး�ခြ�င်းး�
ွ
၊ ထူူထော�ာင််
ခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရ၊ ပုုဂ္ဂဂလိိက ကုုမ္ပပဏီီများ�း�ဖြ�င့််� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�တို့့��၏
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဒေ�သန္တတရနှှင့််� ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� မြေ�ေယာာ
အခွွင့််�အရေး�း ကော်�်�မတီီများ�း�၌ ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုစေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််
လာာနိုု�င််သည််။ထို့့��အပြ�င်် တရား�းဝင်် ကွွန််ယက််များ�း� ဖွဲ့့��စည်းး� ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� နှှင့််� ဒေ�သန္တတရအဆင့််� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏
ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုု ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စွမ်းး�ကို
ွ
�ု တိုးး��ပွား��းစေ�ပြီး�း�၊ အစိုးး��ရ တည််ဆော�ာက််မှုများ
ု �း�/
ကော်�်�မတီီများ�း� အတွွင်းး� တရား�းဝင်် ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုမှုုအတွွက်် လုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်းး�များ�း� ထူူထော�ာင််ရာာ၌ ပိုု�၍ အော�ာင််မြ�င််နို�င်
ု ်စရာာရှိိ�သည််။ ၇၃
အဆိုုပါ
� ါ အကြော��ာင်းး�ရင်းး�၏ တစိိတ််တဒေ�သမှာာ� အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါ

ရာာထူးး�နေ�ရာာများ�း�ကိုု� ပိုုမို
� �၍
ု “ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုမှုု” ရှိိ�သည််ဟုု မြ�င််သော�ာကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််သည််။ တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့သည့််�
�
အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�
ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�သည်် များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� အရေး�းကိိစ္စစပေါ�ါင်းး�စုံံ၊�
ရည််မှန်းး�ချျ
ှ
က််ပေါ�ါင်းး�စုံံဖြ� �င့််� လှုုပ််ရှား��းနေ�ကြ�သည့််� တရား�းဝင််နှင့််�
ှ အလွွတ််
သဘော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� အဖွဲ့့��ပေါ�ါင်းး�စုံံတွ
� ွင်် တစ််နည်းး� နည်းး�ဖြ�င့််�
ပါါဝင််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။
ကဏ္ဍပေါ�ါင်းး�စုံံတွ
� ွင်် အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�သည််
ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�ပြီး�း� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝသော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု မြှ�ှင့််�တင်် ပေး�းနိုု�င််ရန်် အလို့့��ငှာာ� တိုးး��တက််လာာသော�ာ
အခြေ�ေအနေ�များ�း�နှှင့််� အခွွင့််� အလမ်းး�များ�း�ကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�၊
ဦးးဆော�ာင််ဦးးရွွက််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ အရေး�းဆိုုခြ�င်းး�တို့့
�
�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််လျျက််
ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ ပထမအခန်းး�တွွင်် မိိတ််ဆက််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန်် များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံပါါက အရပ််ဘက််
အဖွဲ့့��အစည်းး� အင််အားး�စုုများ�း�၏ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�ကိုု� လုပ်
ု ်ငန်းး�တာာဝန််
နယ််ပယ််လေး�းခုလုံးး�
ု �၌ တွေ့�့�ရပါါသည််။

ပုံံ� ၉ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အရပ််ဘက်် လူူထုုပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု အဆင့််�များ�း�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ အရပ််သားး�အစိုးး��ရ အဆင့််� ၂ ဆင့််�

၄

၃

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရ
အစိုးး��ရနှှင့််�လွှှတ််တော်�်�၊
ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ၁၄ ခုု၏
အစိုးး��ရများ�း�
အစိုးး��ရနှှင့််�လွှှတ််တော်�်�

ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�မှှတစ််ဆင့်�်အခြေ�ေခံံ
ဒေ�သန္တတရ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

၂

မြို့��့ �နယ််ပေါ�ါင်းး� ၃၃၀
ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�နှှင့််� သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကော်�်�မတီီများ�း�

၁

ရပ််ကွွက််နှင့်
ှ ်� ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုပေါ�ါင်းး�
၁၇,၀၀၀
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�နှှင့််�
အထော�ာက််အကူူပြု�ု ကော်�်�မတီီများ�း�

ကျေး�း�ရွာာ�ပေါ�ါင်းး� ၆၅,၀၀၀ ကျော်�်��

အရပ််ဘက််
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၏
ချိိ�တ််ဆက််ပံ့့�ပိုးး��မှုု  

မြ�န််မာာပြ�ည််သူူ
(လူူဦးးရေ� ၅၂ သန်းး�)
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သူူငယ်် အခွွင့််�အရေး�းနှှင့််� မူးး�ယစ််ဆေး�းအစရှိိ�သည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာ
အလိုု�က်် သင််တန်းး�များ�း�လည်းး� ပေး�းလျျက််ရှိိ�သည််။

အသိိပညာာမြှ�ှင့်�တင်
်
်ခြ�င်းး�
အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး� အင််အားး�စုုများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��ကြား�း� ပြ�ည််သူ့့�လို�အ
ု ပ််ချျက််ကို�ု
တုံ့့��ပြ�န််မှုုရှိိ�မည့််� မူူဝါါဒများ�း� (ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဘတ််ဂျျက််များ�း�
သို့့�� ကဏ္ဍအခြေ�ေခံံ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�) ပုံံဖော်
� �်�ရာာ၌ သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ
အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း�ကိုု� သိိနား�းလည််မှုု ရှိိ�ရမည််ဟူသော�
ူ
ာ တာာဝန််နှှင့််�
ပတ််သက််၍ အသိိပညာာ တိုးး��တက််လျျက််ရှိိ�သည််။
အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�မှှနေ�၍ ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုအားး� ၎င်းး�တို့့��၏
အစိုးး��ရကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ�း�ထံံမှနေ�
ှ ၍ မည််သည့််�အရာာကိုု� မျှော်�်��လင့််�၍
ရနိုု�င််သည််ကို�ု သဘော�ာပေါ�ါက််နား�းလည််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ အသိိပညာာကိုု�
ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုအားး� ပေး�းလျျက််ရှိိ�သည််။ အဆိုု�ပါါ အုုပ််စုုများ�း�မှှနေ�၍
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းနှှင့််� ၎င်းး�၏ အခြေ�ေခံံ စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�၊ တာာဝန််ခံံမှုု
ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ ဒီီမို�ုကရေ�စီီနှှင့််� ဒီီမို�ုကရက််တစ်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�၊ မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ ်
ပညာာပေး�း၊ မြေ�ေယာာအခွွင့််�အရေး�း၊ အမျိုး�း��သမီးး� အခွွင့််�အရေး�း၊ ကလေး�း

ဤသို့့�� အကြော��ာင်းး� အရာာအလိုု�က်် ဦးးစား�းပေး�း အသိိပညာာမြှ�ှင့််�တင််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုင်းး�
�ု ယခင်် ပိိတ််ပင််တားး�ဆီးး�
ခဲ့့�သော�ာ စကားး�လုံးး��များ�း�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းနှှင့််� ဆက််စပ််သည့််�
အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း� အပေါ်�် ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု ဖြေ�ေလျှော့�့��လို�က်
ု ်သည််မှှ
စတင််၍ ကျျယ််ပြ�န့််�လာာ ခဲ့့သည်
�
်။ အဆိုု�ပါါ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ
ု �း�ကိုု�
ရပ််ရွာာ�အဆင့််� သင််တန်းး�ပေး�းမှုု များ�း�နှှင့််� အသိိပညာာပေး�းမှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခဲ့့ကြ� �ပြီး�း� ဒေ�သခံံ သင််တန်းး�ဆရာာများ�း� သို့့��
လူူငယ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း� ဖန််တီးး�ရေး�း အတွွက်် ရည််ရွယ်
ွ ်ပြု�ုလုုပ််သည့််�
ဒေ�သန္တတ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု အစီီအစဉ်် များ�း�ဖြ�င့််� ဆက််လက််အားး�ဖြ�ည့််�
ပေး�းခဲ့့ကြ� �သည််။ ယခုုအခါါ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ ပင််မ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င်် နိုု�င််သည််။ များ�း�မကြာ�ာသေး�းမီီက အချို့့���သော�ာ
အဖွဲ့့��များ�း�သည်် အစိုးး��ရပိုုင်းး�မှ
� ှ ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�ကိုု� အဓိိက ကိိစ္စစရပ််
များ�း�နှှင့််� အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး�တာာဝန်် များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ အသိိပညာာ
ပေး�းသည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် ဦးးဆော�ာင််ပါါဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� တိုု�က််ရို�က်
ု ်ဆော�ာင််
ရွွက််ပေး�းရန်် ဖိိတ််ခေါ်�်လာာ ခဲ့့ကြ� �သည််။ အဆိုု�ပါါ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ
ု �း�သည််
ဆက််ဆံံရေး�း တည်် ဆော�ာက််မှုနှ
ု ှင့််� ရပ််ရွာာ�ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ပေး�းသူူများ�း�ထံံ အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ရန််နှင့််�
ှ ဆက််သွယ်
ွ ်ရန်် အရေး�းပါါသည့််�
ပဏာာမခြေ�ေလှှမ်းး�များ�း� ဖြ�စ််လာာခဲ့့သည်
�
်။ ဤအချျက််ကို�ု ကျားး��မအခြေ�ေပြု�ု
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုနှ
ု ှင့််� ကလေး�းသူူငယ်် အခွွင့််�အရေး�းတို့့��နှှင့််� စပ််ဆို�င်
ု ်သည့််�
ကိိစ္စစရပ််များ�း�တွွင်် အဓိိက တွေ့�့�မြ�င််ရလေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ယင်းး�ကိိစ္စစရပ််များ�း�
ဖြ�စ််ပွား��းပါါက သင််တန်းး�ဆရာာများ�း�သည်် အရင််ဦးးဆုံးး�� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
လေ့�့ရှိိ�သူူများ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။

သတင်းး�အချျက််အလက််နှင့်
ှ ်� လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� 
ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာကြား�း�ခြ�င်းး�

တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��၌ လူူထုုအသိိပညာာပေး�း အစီီအစဉ်် တစ််ခုု ပြု�ုလုုပ််
နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရစဉ််

ပြ�ည််သူများ
ူ �း�၏ လိုု�အပ််ချျက််ကို�ု အာာဏာာပိုု�င််များ�း�မှှ ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�း
နိုု�င််ရန််အတွွက်် အရေး�းကြီး�း�သည််မှာာ� အဆိုုပါ
� ါ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု�
ကော�ာင်းး�စွာာ� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုုခြ�င်းး�
�
ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သူများ
ူ �း�
အတိိအကျျ နား�းလည််ပြီး�း� ဒေ�သန္တတရ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းနိုု�င််ရန််၊
လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််� လိုုလားး�ချျ
�
က််များ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား�း�နိုု�င််ရန််၊ မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းနိုု�င််စေ�ဖို့့�ရာာ ဖြ�စ််သည််။

30

အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့�� အစည်းး�အနေ�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
အဆင့််�တွွင်် တာာဝန််ခံံမှုနှ
ု ှင့့်� တရား�းမျှှတရေး�း ပိုု�မို�အားး�ကော�
ု
ာင်းး�လာာစေ�ရန််
နည်းး�လမ်းး� များ�း�အဖြ�စ်် သက််သေ�သာာဓကများ�း� ထုုတ််ဖော်�်�သည့််�နေ�ရာာ၌
ပိုု�မို�ု ထိိရော�ာက််စွာာ� ပြ�လုုပ််တတ််လာာသည့််� အရိိပ််အရော�ာင််များ�း� တွေ့�့�ရ
သည််။ ဤတွွင်် ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�နှှင့််� အစိုးး��ရ မူူဝါါဒများ�း�၏၇၄ သဘာာ
ဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�း သက််ရော�ာက််မှုများ
ု �း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််
ခြ�င်းး� ၊ ခံံစား�းခွွင့််�နည်းး�ပါးး�ပြီး�း� အပစ််ပယ််ခံံထားး�ရသော�ာ အစုုအဖွဲ့့��များ�း�၏
လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််� လိုုလားး�ချျ
�
က််များ�း�ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး� ထိုးး��ပြ�ခြ�င်းး�၊ လူ့့�အခွွင့််�
အရေး�းနှှင့််� စာာချုု�ပ််ပါါ အချျက််အလက်် ဖော�ာက််ဖျျက််မှုများ
ု �း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�
တင််ခြ�င်းး�တို့့�လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည််
ရလဒ််နှင့််�
ှ တန်းး�တူူ အရေး�းကြီး�း�လာာ ပါါသည််။ အဆိုုပါ
� ါ အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ�း�သည်် ရပ််ရွာာ� အစုုအဖွဲ့့�� များ�း�နှှင့််� နီးး�ကပ််သော�ာ ဆက််ဆံံမှုု များ�း�

တည််ဆော�ာက််ထားး�ပြီး�း�၊ ပြ�ဿနာာ ရပ််ပေါ�ါင်းး�စုံံနှ
� ှင့််� ပတ််သက််၍ သတင်းး�
အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််� အကူူ အညီီများ�း� တော�ာင်းး�ခံံလေ့�့ရှိိ�ကာာ၊ တခါါတရံံ
တွွင်် ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ်် နေ�ရာာ မှှလည်းး� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းလေ့�့ရှိိ�ကြ� သည််။
ရပ််ရွာာ�အသိိပညာာပေး�းသည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််�အတူူ သုုတေ�သန လုုပ််ငန်းး�
များ�း�ကိုုလည်းး�
�
အများ�း�အားး�ဖြ�င့့်� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်တတ််ကြ�ပြီး�း�၇၅ ၎င်းး�တို့့��၏
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ရန်် ဒေ�သအလိုု�က်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကို�ု
တည််ဆော�ာက််လေ့�့ရှိိ� ကြ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��မှုု မှာာ�လည်းး�
အစိုးး��ရတစ််မျိုး�း��တည်းး� အပေါ်�်သာာမဟုုတ််ဘဲဲ အခြား�း�သော�ာ မူူဝါါဒ ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရေး�းနှှင့််� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း အစီီအမံံများ�း� အပေါ်�် ဩဇာာရှိိ�
သော�ာ အုုပ််စုုများ�း� (ဥပမာာ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ ထော�ာက်် ထားး�ရေး�း
အကူူအညီီပေး�းလျျက််ရှိိ�သူူများ�း�) ပေါ်�်တွွင််လည်းး� ရှိိ�သည််။ အချို့့���သော�ာ
အုုပ််စုုများ�း�မှာာ�မူူ အစည်းး�အဝေး�းများ�း� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ လွှှတ််တော်�်�

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၃
ရပ််ရွာာ�လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� တရား�းဝင််အော�ာင်် ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အစိုးး��ရ၏ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကို
ု � အားး
ု
�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�
၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ရန််ကုုန််အခြေ�ေစိုု�က်် CSO တစ််ခုု ဖြ�စ််သည့််� Women of the World (WfW) မှှနေ�၍ ရပ််ကွက်
ွ ်အတွွင်းး� အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည််ဟုု
ယူူဆသည့််�အရာာများ�း�ကိုု� ပထဝီီအမှှတ််သားး�အလိုု�က်် မြေ�ေပုံံပြု� �ုလုုပ််ရန်် ရန််ကုုန််၊ ရှှမ်းး�နှှင့််� ကရင််တို့့�ရှိိ� မြို့�့��နယ််သုံးး�ခုု
� တွွင်် ရပ််ကွက်
ွ ်လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း
စိိစစ််မှုု ခြော��ာက််ခုုကို�ု ဒီီဇိုင်းး�ချျ
ု�
၍ ရပ််ကွက်
ွ ်တွင်းး�နေ�ထို
ွ
�င်
ု ်သူများ
ူ �း�၊ ရပ််ကွက်
ွ ် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�တွဲဲ�ဖက််၍ ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့ကြ� �သည််။
လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း စိိစစ််မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် မြေ�ေပုံံပြု� �ု ရလဒ််နှင့််�
ှ ထပ််တူူ အရေး�းကြီး�း�သည််။ WfW အသုံးး��ပြု�ုသည့််�နည်းး�လမ်းး�တွွင်် ရပ််ရွာာ�တွွင်းး�
နေ�ထိုု�င််သူများ
ူ �း� မိိမိိနေ�ထိုု�င််ရာာရပ််ကွက်
ွ ်အတွွင်းး�မှှ ပထဝီီ အမှှတ််အသားး�ပြု�ု ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ကော�ာက််ယူစုုဆော�
ူ
ာင်းး�တတ််စေ�ရန််
လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ပထဝီီအမှှတ််သားး� ဒေ�တာာပေါ်�် မူူတည််၍ မြေ�ေပုံံများ
� �း� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အဆိုု�ပါါ ရပ််ကွက်
ွ ်လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း
သတင်းး�အချျက််အလက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ပုံံရိိပ်
� ်ကို�ု အသုံးး��ပြု�ု၍ ရပ််ရွာာ�ဦးးစား�းပေး�း ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� သတ််မှတ်
ှ ်ခြ�င်းး�၊ အဆိုုပါ
� ါ သတင်းး�အချျက််အလက််
များ�း�ကိုု� ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ မြို့�့��နယ်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သို့့�� ပေး�းပို့့��ခြ�င်းး�တို့့� ပါါဝင််သည််။ စိိစစ််သူများ
ူ �း�မှှ ဖော်�်�ထုုတ််ပေး�းသည့််� လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း ကိိစ္စစအများ�း�စုုမှှ
အထူးး�အဆန်းး�မဟုုတ််လှှချေ�ေ။ ရေ�လွှှမ်းး�သည့််� နေ�ရာာများ�း�၊ မီးး�မရှိိ�သည့််� လမ်းး�များ�း�၊ ယာာဉ််တို�က်
ု ်မှုု အဖြ�စ််များ�း�သည့််� နေ�ရာာများ�း�တို့့��မှာာ�
ရပ််ကွက်
ွ ်တွင်းး�
ွ နေ�ထိုု�င််သူများ
ူ �း�မှှ အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� သိိရှိိ�ပြီး�း� ဖြ�စ််ကြ�သော်�်�လည်းး� ရပ််ကွက်
ွ ် သို့့�� မြို့�့��နယ််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�ကမူူ သတိိမပြု�ုမိိဘဲဲ
ရှိိ�တတ််သည််။ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း ကိိစ္စစရပ််များ�း�အဖြ�စ်် အများ�း�လက််ခံံထားး�သည််များ�း�ကိုု� မြေ�ေပုံံများ
� �း�ဖြ�င့််� ပြ�သခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ရပ််ရွာာ�တွွင်းး�မှီီ�တင်းး�နေ�ထို�င်
ု ်
ကြ�သူူများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ စိိတ််ပူူပင််မှုများ
ု �း�ကိုု� ခိုု�င််မာာ အားး�ကော�ာင်းး�ပြီး�း� နည်းး�လမ်းး�တကျျရှိိ�သည့််� ပုံံ�စံံဖြ�င့််� အာာဏာာပိုု�င်် များ�း�ထံံ
တင််ပြ�လာာသော�ာအခါါ ၎င်းး�တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� ရပ််ရွာာ�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း လိုု�အပ််ချျက််များ�း�၏ တရား�းဝင််မှုကို
ု �ု ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ််အဖြ�စ််
လက််ခံံလာာကြ�သည််။
WfW အနေ�ဖြ�င့််� မြေ�ေပုံံများ
� �း�ကိုု� အရင်းး�ပြု�ုပြီး�း� ခိုု�င််မာာသော�ာ
ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှု၊ု ယုံံကြ� �ည််မှုနှ
ု ှင့််� တစ််ဘက််နှင့််�
ှ တစ််ဘက််
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့််� အကန့််�အသတ််များ�း�အပေါ်�် နား�းလည််မှုတို့့
ု �ကိုု�
တည််ဆော�ာက််နို�င်
ု ်ခဲ့့ရာ
� ာ ရပ််ရွာာ�တွွင်းး� နေ�ထိုု�င််သူများ
ူ �း�နှှင့််� မြို့�့��နယ််
အာာဏာာပိုု�င််များ�း�ကြား�း� စနစ််ကျျသော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�ကိုု�
ချော�ာ�မွေ့�့�စွာာ� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့သည်
�
်။ လှိုု�င််သာာယာာရှိိ� ရပ််ကွက်
ွ ်
တစ််ခုုတွွင်် မြေ�ေပုံံများ
� �း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�၌ ပုံံမှ
� န်
ှ ်
ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��နေ�ကျျ ဧရိိယာာတစ််ခုုသည်် မြူ�ူနီီစီပယ်
ီ
် အာာဏာာပိုု�င််
များ�း�ထံံမှှ အမှိုု�က််သိိမ်းး�သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု မရရှိိ�သည့််�
ဧရိိယာာဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ထုုတ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း�နှှင့််�
မြေ�ေပုံံပြု� �ု သက််သေ�တို့့�အရ ဒေ�သခံံ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�မှှလည်းး�
ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� မရှိိ�သည့််�အချျက််ကို�ု အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့််�
အနေ�ဖြ�င့််� လိုု�အပ််ချျက််ကို�ု တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းရန််
သဘော�ာတူူခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ရပ််ကွက်
ွ ်တစ််ခုုလုံးး�သို့့
� � ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�
တိုးး��ချဲ့့��ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခဲ့့ကြ� �သည််။

ရပ််ရွာာ�သားး�များ�း� ရပ််ကွွက််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း စစ််တမ်းး� တွေ့�့�ရှိိ�
ချျက််များ�း�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရစဉ််
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အစည်းး�အဝေး�းကြား�း�နာာမှုုများ�း�တွွင်် တက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ဆက််ဆံံမှုု
ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့�၌ ပိုုမို
� �လွ
ု ယ်
ွ ်ကူစွာာ�
ူ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လာာနိုု�င််ကြ�သည််ကို�ု
ထော�ာက််ရှုသော်�်�
ု
ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�များ�း�၏
အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လာာလိုုစိိတ်
�
်ကို�ု
တိုးး��ပွား��းအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််လာာနိုု�င််ကြ�သည််ကို�ု မြ�င််တွေ့�့�ရသည််။၇၆
ဒေ�သခံံ ပြ�ည််သူများ
ူ �း�နှှင့််� ဌာာနဆိုု�င််ရာာ အရာာရှိိ�များ�း�ကြား�း�တွွင်် အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက်် ကြား�း�ခံံအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််စရာာ
ထင််ရှား��းသော�ာ နေ�ရာာတစ််ခုုမှာာ� အော�ာက််ခြေ�ေမှှ အထက််သို့့� စီီမံံကိိန်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�တွွင်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏
လှုုပ််ရှား��းမှုုမှာာ� လုံးး��ဝမရှိိ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။ များ�း�မကြာ�ာမီီ
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့သည့််�
�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ်် ၁၀ မြို့�့��နယ််လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�သည့််�
သုုတေ�သနအရ CSO များ�း�နှှင့််� ဌာာနဆိုု�င််ရာာ အရာာရှိိ�များ�း�ကြား�း�
ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု လုံးး��ဝမရှိိ�ခြ�င်းး�၊ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ
အဆိုုပြု� �ုလွှာာ�များ�း� ရေး�းသားး�ခြ�င်းး�၊ တင််သွင်းး�ခြ�င်းး�တို့့
ွ
� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စရာာ
၇၇
လုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး� မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။

အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု
အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု ရုုတ််ချျဉ်းး�ပွင့််�လင်းး�စေ�ခဲ့
ွ
့သည့််�
�
၂၀၁၁
ခုုနှှစ််အလွွန်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကိုု� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�
ဘက််မှှ မကျေ�ေနပ််မှု၊ု အပြ�စ််တင််မှု၊ု စိိတ််အလိုု�မကျျမှုတို့့
ု �ဖြ�င့််� ပုံံဖော်
� �်�ပြီး�း�
အစိုးး��ရဘက််မှမူ
ှ ူ ကာာကွွယ််ပြော��ာဆိုု�မှုများ
ု �း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့သည်
�
်။ ခိုု�င််မာာသော�ာ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန်် နေ�ရာာများ�း�မှာာ�လည်းး� လွွန််စွာာ� နည်းး�ပါးး�
ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� လက််ရှိိ�တွွင််မူူ နိုု�င််ငံံအဝှှမ်းး� ပြော��ာဆိုု�နေ�ကြ�သည့််�
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း�နှှင့််� သွေ�ေဖီီလျျက်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�
အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ဖြ�င့််�မူူ ပြ�ည််နယ််/တိုုင်းး�ဒေ
� �သကြီး�း�
လွှှတ််တော်�်�များ�း�၊ အစိုးး��ရ ဌာာနများ�း�သို့့�� တစ််ဦးးချျင်းး� အစည်းး�အဝေး�းများ�း�၊
လွှှတ််တော်�်� အစည်းး�အဝေး�းကျျင်းး�ပစဉ််အတွွင်းး� တရား�းဝင်် ထိိတွေ့�့�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ
ု �း�ဖြ�င့််� ဆက််ဆံံခြ�င်းး�၊ ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�တို့့�
ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌ များ�း�စွာာ� လွွယ််ကူလျျ
ူ က််ရှိိ�သည််ကို�ု အသိိအမှှတ််ပြု�ု
လာာကြ�သည််။ ဤသို့့�� လမ်းး�ကြော��ာင်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရခြ�င်းး�မှာာ�

အကြော��ာင်းး�တရား�းများ�း� ပေါ�ါင်းး�စုံံခြ�င်းး�ကြော��
�
ာင့််� ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��တွွင််
မြို့�့��နယ််အဆင့််�၌ လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း� ဒေ�သန္တတရအဆင့််�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ပြု�ုလုုပ််ရေး�း၊ ဖျျန််ဖြေ�ေရေး�းတို့့��၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ကိုု�ယ််ထင််ပြ�လာာခြ�င်းး�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််ရေး�း၌ လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�၏ ဩဇာာ ကျျယ််ပြ�န့််�လာာခြ�င်းး�၊ လွှှတ််တော်�်�နှှင့််�
တရား�းဝင်် ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုင်
ု� ်စရာာ အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� ပေါ်�်ထွွန်းး�
လာာခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အဆိုုပါ
� ါ ထိိတွေ့�့�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု
များ�း�၏ ရလဒ််များ�း�ကိုုမူ
� ူ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရဦးးမည်် ဖြ�စ််သည််။
ထင််ရှား��းပြီး�း� နိုု�င််ငံံအဝှှမ်းး�လုံးး�� အာာရုံံ�စို�က်
ု ် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သော�ာ (အထူးး�သဖြ�င့််�
ရန််ကုုန််အခြေ�ေစိုု�က််) အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� များ�း�သည််
သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သူများ
ူ �း�ကိုု� ဗျူူ�ဟာာကျျကျျ
ဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််ကြ�စေ�ရန််နှင့််�
ှ ပြ�ည််သူ့့� လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ထိိရော�ာက််စွာာ�
တင််ပြ�နိုု�င််ကြ�စေ�ရန််အလို့့��ငှာာ� ဒေ�သန္တတရအဖွဲ့့��များ�း�၏ အရေး�းဆိုုနို
� ု�င််မှုု
စွွမ်းး�ရည််များ�း� တည််ဆော�ာက််ရေး�းကိုု� တက််ကြွ�စွာာ�
ွ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းလာာ
ကြ�သည််။ ဤထော�ာက််ပံ့့ကူ
� ညီ
ူ မှု
ီ ုသည်် ထုံးး��စံံအရ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�
အနေ�ဖြ�င့််� ရန််ပုံံငွေ�ေ
� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊ အနီးး�ကပ််သင််ကြား�း�မှုပြုု �ုခြ�င်းး�၊
မိိတ််ဖက််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ အရေး�းဆိုု�မှုနှ
ု ှင့််� သုုတေ�သနဆိုု�င််ရာာ နည်းး�
ပညာာ စွွမ်းး�ရည်် တည််ဆော�ာက််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� စုုပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ပါါသည််။ ၇၈
တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အဆင့််� အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�မှာာ�လည်းး� လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ်
ု ်စား�း
လှှယ််များ�း�၊ မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း�၊ (ဥပမာာ ကချျင််ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ မြ�စ််ကြီး�း�နား�း
ပညာာရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန ပညာာရေး�း ဘတ််ဂျျက််များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍
လုုပ််ကို�င်
ု ်နေ�သည့််� Humanity’s Institute) စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း� (ဥပမာာ
ထားး�ဝယ််တွင်
ွ ် လော�ာကအလင်းး�၊ စစ််ကိုင်းး�
�ု တွွင်် ယုံံကြ� �ည််ရာာ၊ ပုုသိိမ််တွင်
ွ ်
Ayeyarwaddy Transparency and Accountability Association)
နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််မှုကို
ု �ု တိုးး��မြှ�ှင့််�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လာာကြ�သည််။ တနင်္သာာ�ရီီ
ကဲ့့�သို့့�သော�ာ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််များ�း�တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုုင်းး�ဒေ
� �သကြီး�း� ယူူနစ်် (SNU) များ�း� ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ တရား�းဝင််
ယန္တတရား�းများ�း�ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ တွွင်းး�ထွက်
ွ ် သယံံဇာာတတူးး�ဖော်�်�ထုုတ််
လုုပ််သည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း (MEITI)
အော�ာက််တွင်
ွ ် ဖွဲ့့��စည်းး�လိုု�က််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပြု�ုနိုု�င််စရာာ
နေ�ရာာများ�း� ထပ််တိုးး��ရရှိိ�လာာသည််။ အဆိုု�ပါါ SNU များ�း�ကိုု� အစိုးး��ရ၊
ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍနှှင့််� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
များ�း�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� သက််ဆို�င်
ု ်သူများ
ူ �း�စွာာ� ပါါဝင််သည့််� အဖွဲ့့�� (MSG)
မှှ စော�ာင့််�ကြ�ည့််� လျျက််ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဘတ််ဂျျက်် အကန့််�
အသတ််များ�း�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ဩဇာာညော�ာင်းး�သော�ာ ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍမှှ ကိုုယ်
� ်စား�း
လှှယ််များ�း� ပါါဝင်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� တနင်္သာာ�ရီီရှိိ�
MEITI SNU လုုပ််ငန်းး� အစီီအစဉ််မှာာ�မူူ ကန့််�သတ််မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�သည််။ ၇၉
အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� အစိုးး��ရတို့့��မှှ ပြု�ုလုုပ််သည့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရေး�း ယန္တတရား�းများ�း�၏ သာာဓကများ�း�လည်းး� ပေါ်�်ထွွက်် လျျက််ရှိိ�
သည််။ ဥပမာာ တနင်္သာာ�ရီတွ
ီ ွင်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့�� အစည်းး�သည််
မြို့�့��နယ််လက်် အော�ာက််ခံံအဆင့််�နှှင့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််� တို့့��တွွင်် မကျေ�ေနပ််
ချျက်် တိုု�င််ကြား�း�ရေး�း ယန္တတရား�းတစ််ရပ််ကို�ု အော�ာင််မြ�င််စွာာ� စတင််နိုု�င််ခဲ့့ပြီး� �း�
သတ္တုု�တွွင်းး� ဦးးစီးး�ဌာာနသို့့�� တိုု�င််ကြား�း�မှုများ
ု �း� ပေး�းပို့့��ရာာ၌ အတိုု�င်းး�အတာာတစ််
ခုုထိိ အော�ာင််မြ�င််မှုု ရရှိိ�နေ�ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။ ၈၀
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ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၄
အရပ််ဘက်် လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကြော
ု ��ာင့််� ပွွင့်�လ
် င်းး�မြ�င််သာာမှုု ပို�မို
ု ု�ရရှိိ�စေ�ခြ�င်းး�
ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�ဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ပိုု�မို�ရ
ု ရှိိ�လာာသည့််�အခါါ Ayeyarwaddy
Accountability and Transparency Association (AATA) မှှနေ�၍ အဆင့််�ပေး�းကဒ်် စီီမံံကိိန်းး�ကို�ု ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ်
စတင််ပြု�ုလုုပ််လာာခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါ စီီမံံကိိန်းး�သည်် မြူ�ူနီီစီပယ်
ီ
် အာာဏာာပိုု�င််များ�း� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုနင့််�
ု ဝန််ဆော�ာင််မှုု အရည််အသွေး�း�အပေါ်�်
ရပ််ရွာာ�နေ� ပြ�ည််သူများ
ူ �း�၏ ထင််မြ�င််ချျက််နှင့််�
ှ ပတ််သက််၍ သာာမက ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�း ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုများ�း�ဆိုု�င််ရာာ
သိိနား�းလည််မှုု အဆင့််�များ�း�ကိုု�ပါါ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရန်် ပုံံစံ
� ံရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ မြို့�့��နယ််ခြော��ာက််ခုုတွွင်် စီီမံံကိိန်းး�ကို�ု
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ပြီး�း�နော�ာက်် AATA မှှနေ�၍ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� မြို့�့��နယ််နှှင့််� ဒေ�သန္တတရ အရာာရှိိ�များ�း�ကိုု� အသိိပေး�းပြီး�း� အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််�
အဆိုုပါ
� ါ အမှှတ််များ�း�အပေါ်�် တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််စရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု� အစည်းး�အဝေး�းအတွွင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ဥပမာာ လျာာ�ထားး�နှှင့််�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ဆဲဲ အစိုးး��ရ စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၊ အမှိုု�က််သိိမ်းး�သည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း�၊ အစိုးး��ရ ဘတ််ဂျျက််များ�း� စသည််တို့့�ကိုု� ရပ််ရွာာ�မှှ မသိိရှိိ�ရဟုု အဓိိက
တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�မှှ ညွှှန်းး�ဆိုုထားး�သည်
�
်။ ဤသည််ကို�ု တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သည့််�အနေ�ဖြ�င့််� အဓိိက လေ့�့လာာခဲ့့�သည်် မြို့�့��နယ််ခြော��ာက််ခုုတွွင််
စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှနေ�၍ ၎င်းး�တို့့��၏ နှှစ််စဉ််သုံးး�သပ်
�
်ချျက််၊ အသုံးး��စရိိတ််များ�း�နှှင့််� အမှုုသိိမ်းး�သည့််� အချိိ�န််ဇယားး�များ�း� အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
ဗီီနိုင်းး�ဆို
ု�
�င်းး�ဘုုတ်
ု
် ၉၀ ကိုု� စိုု�က််ထူပေး
ူ �းခဲ့့သည်
�
်။ ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုနှ
ု င့််�
ှ အဆင့််�ပေး�းကဒ််ပါါ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််သွားး��သည့််�
ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူးး��မှှနေ�၍ အဆင့််�ပေး�းကဒ််များ�း� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ကို�ု ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တစ််ခုုလုံးး�ရှိိ�
�
မြို့�့��နယ််အားး�လုံးး��တွွင်် နော�ာင််နှှစ််မှှစ၍ ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရန်် အကြံ�ံပြု�ုလာာခဲ့့သည်
�
်။ ထို့့��အပြ�င််လည်းး� စည််ပင််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ
ဒေ�တာာများ�း�သည််လည်းး� ATAA ၏ ဥပဒေ�ရေး�းရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု လုုပ််ငန်းး�တွွင်် အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ခဲ့သည်
့�
်။
ဤဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််သည်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�ကိုု� မော�ာင်းး�နှှင််ရာာ၌ သက််သေ�များ�း�ကိုု�
အခြေ�ေခံံအဖြ�စ်် ဆန်းး�သစ််စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပြီး�း�၊ အစိုးး��ရ၏ ဆန်းး�စစ််မှုပြုု �ုလုုပ််ခံံနိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရာာ၌
လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််စရာာ ခြေ�ေလှှမ်းး�များ�း�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််လို�စိိတ်
ု
်ကို�ုလည်းး� အထင််အရှား��း ပြ�သနိုု�င််ခဲ့့သည်
�
်။

စည််ပင််သာာယာာရေး�း
အဖွဲ့့��၏ ဘဏ္ဍာာဝင််ငွေ�ေ
များ�း�အားး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သည့််� ဆိုု�င်းး�ဘုုတ််များ�း�ကိုု�
တွေ့�့�ရစဉ််

စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ခြ် �င်းး�နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�
အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�� ကတိိပြု�ုထားး�သည့််� စိိမံံကိိန်းး�များ�း�နှှင့််�
မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� အမှှန််တကယ်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�စေ�ရေး�းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံ့့��မှုုများ�း�၏ အရည််အသွေး�း�နှှင့််� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုကို
ု �ု
ဆန်းး�စစ််ရန််မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက််
အတန််ငယ်် ထူးး�ဆန်းး�သော�ာ သဘော�ာတရား�းတစ််ရပ်် ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။
အဆိုုပါ
� ါ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး� သို့့�� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�မှှ ထွွက််ပေါ်�် လာာ
သည့််� သက််သေ�များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံ၍ အစိုးး��ရကိုု� တာာဝန််ခံံအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််
သည့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�မှာာ�လည်းး� နည်းး�ပါးး�သေး�းသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
များ�း�မကြာ�ာမီီ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�အနက်် သတိိပြု�ုစရာာကော�ာင်းး�သည််
များ�း�မှာာ� အစိုးး��ရ ဝန််ဆော�ာင််မှုု အရည််အသွေး�း�နှှင့််� လက််လှမ်းး�မီ
ှ ီမှု၊ု
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ အရာာရှိိ�များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််တို့့�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�
လေ့�့လာာရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်သည့််� (ဥပမာာ သင့််�မြ�တ််သူများ
ူ �း�၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
လမ်းး�စဉ််အဖွဲ့့�� နှှင့််� ပညာာအလင်းး�ပွွင့််� မြ�န််မာာသုုတေ�သန ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ
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ပြု�ုလုုပ််သော�ာ) ၈၁ လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� အစိုးး��ရဘတ််ဂျျက််များ�း�ကိုု� စိိစစ််
လေ့�့လာာသည့််� (ဥပမာာ အာာနန္ဒာာ� ဒေ�တာာမှှ ပြု�ုလုုပ််သည့််�) ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
ချျက််များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။ အချို့့���သော�ာ ဘတ််ဂျျက််ဒေ�တာာများ�း�တွွင််
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု တိုးး��တက််လာာသည့််�အတွွက်် အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�မှာာ� အစိုးး��ရ ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဘတ််ဂျျက််
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာမှုု

ပြု�ုလာာနိုု�င််ကြ�သည််။ ဤတွွင်် ပဲဲခူူတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အတွွင်းး� အာာနန္ဒာာ�
ဒေ�တာာအဖွဲ့့��မှှ ပြု�ုလုုပ််သည့််� ပထမဆုံးး��သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�အသုံးး��စရိိတ်် ခြေ�ေရာာ
�ု
�င်းး�
ု ဒေ�သကြီး�း�
ကော�ာက်် စစ််တမ်းး� (PETS)နှှင့််� တနင်္သာာ�ရီီ၈၂ နှှင့််� စစ််ကိုင်းး�တို
တို့့��တွွင်် ပြု�ုလုုပ််သည့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ကိုု� စာာရင်းး�စစ််ခြ�င်းး�တို့့�
လည်းး� အပါါအဝင်် ဖြ�စ််သည််။

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၅
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု အရည််အသွေး�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�
၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် အာာနန္ဒာာ� ဒေ�တာာအဖွဲ့့��မှှ ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� တွဲဲ�ဖက််၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပထမဆုံးး��သော�ာ
ပြ�ည််သူ့့�အသုံးး��စရိိတ်် ခြေ�ေရာာကော�ာက်် စစ််တမ်းး� (PETS) တစ််ခုု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့သည်
�
်။ အာာနန္ဒာာ�သည်် ရန််ကုုန်် အခြေ�ေစိုု�က်် အရပ််ဘက်် နည်းး�ပညာာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� တရား�းဝင်် ဖွွင့််�ပေး�းထားး�သော�ာ ဘတ််ဂျျက််ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ပဲဲခူးး�တိုုင်းး�ဒေ
� �သကြီး�း�ရှိိ� မြို့�့��နယ်် ၂၄ ခုုလုံးး��ရှိိ� အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�သို့့�� မျှှဝေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကို�ု စတင််လို�က်
ု ်သည််။ အတူူတကွွပင်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းသူူများ�း�မှှ ရေ�ရှိိ�ရေး�းသည်် အဓိိက ဦးးစား�းပေး�း ကိိစ္စစရပ်် ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ထုုတ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ရေ�ပေး�းဝေ�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နေ�သည််မှာာ� ကျေး�း�လက််ဒေ�သ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန (DRD) ဖြ�စ််သည့််� အားး�လျော်�်��စွာာ� အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ သေး�းငယ််သော�ာ အဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့��သည်် DRD သို့့�� အဆိုု�ပြု�ု စီီမံံကိိန်းး�တစ််ရပ်် ပေး�းပို့့��ခဲ့့ရာ
� ာ ချျက််ခြ�င်းး�ဆို�သလို
ု
�ပ
ု င်် DRD မှှလည်းး�
လျာာ�ထားး�ချျက််ပါါ စီီမံံကိိန်းး�များ�း�မှှ အသေး�းစိိတ်် စီီမံံကိိန်းး�အဆင့််� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�သို့့�� ပြ�န််လည်် ပေး�းပို့့��လာာခဲ့့�သည််။
၎င်းး�သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� လက််ခံံရရှိိ�သည့််�အခါါ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက်် လျာာ�ထားး�ချျက််ပါါ ရေ�တွွင်းး�များ�း�
တူးး�ဖော်�်�ရေး�းအတွွက်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�သည့််� အဆင့််�နှှင့််� ရေ�အရင်းး�မြ�စ်် ရရှိိ�နိိင််ခြေ�ေ၊ ရေ�အရင်းး�မြ�စ််၏ သော�ာက််သုံးး�� ၍ ရနိုု�င််ခြေ�ေနှှင့််�
ရပ််ရွာာ�တွွင်းး�နေ�ထို�င်
ု ်သူများ
ူ �း�မှှ ငွေ�ေကြေး��းထည့််�ဝင််နို�င်
ု ်သည့််�အဆင့််�တို့့�� ကိုု� ပါါ အဆုံးး��အဖြ�တ်် ပေး�းလာာနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ မြို့�့��နယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီမှှ
ဒေ�တာာကော�ာက််ယူခြ�င်းး�ကို
ူ
�ု အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ ဦးးဆော�ာင််ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ဆုံးး�� တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနှှင့််� ဆည််မြော��ာင်းး�ဝန််ကြီး�း�၊ ပဲဲခူးး� DRD အကြီး�း�အကဲဲ၊ DRD မှှ မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း�နှှင့််� အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��ကိုု�
မျှှဝေ�ပေး�းခဲ့့သည်
�
်။ ရလဒ််အနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရမှှနေ�၍ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး� အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရန််
ရုံးး��တွွင်းး� လုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး� အဆင့််�ဆင့််�ကိုု� သုံးး��သပ််ရန််နှင့််�
ှ မြှ�ှင့််�တင််ရန်် သဘော�ာတူူခဲ့့�သည််။
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၀၁၀ ခုုနှှစ််မှှ စတင််၍ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊
လွှှတ််တော်�်� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ�း�နှှင့််� ဒေ�သခံံ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည််
သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� တာာဝန််များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီသော�
ီ
ာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု
ရှိိ�လာာကြ�ပြီး�း�၊ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် တိုးး��ပွား��းလာာမှုုကို�ု ပြ�သလာာနိုု�င််ပြီး�း� သက််
ဆိုု�င််သူများ
ူ �း�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကို
ု �ု (တရား�းဝင််ရော�ာ အလွွတ််
သဘော�ာဖြ�င့််�ပါါ) တိုးး��မြှ�ှင့််�ရန်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�ကိုု� စတင််လာာခဲ့့သည်
�
်။
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�ရှိိ� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝသော�ာ အရပ််ဘက််
လူူထုု ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု လမ်းး�ဖွွင့််�ပေး�းနိုု�င််၊ ကန့််�သတ််နိုု�င််သော�ာ လက််ရှိိ�
ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုများ
ု �း�၏ အလားး�အလာာကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့််�အနေ�ဖြ�င့််�
အော�ာက််ပါါ အပိုုင်းး�
� တွွင်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုအ
ု တွွက််
ပေါ်�်ထွွက််လာာသည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််တင််ပြ�ထားး�ပြီး�း�၊
လက််ရှိိ� အကန့််�အသတ််များ�း�ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
၁။ အများ�း�ပြ�ည််သူူရပ််ဝန်းး�တွွင်် သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ဒေ�တာာများ�း�
တိုးး��ပွား��းလာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အရပ််ဘက််လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�အတွွက်် သတင်းး�ပေး�းပို့့��နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� 
အားး�ကော�ာင်းး�အော�ာင်် ပြု�ုလုပ်
ု ်နို�င်
ု ်ခြ�င်းး�

၂၀၁၄ ခုုနှှစ််မှှ စတင််၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရသည်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာ
မှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံတကာာသို့့�� ပေး�းထားး�သည့််� ကတိိကဝတ််များ�း�ကိုု�
အရှိိ�န််မြှ�ှင့််�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လာာခဲ့့ရာ
� ာ တွွင်းး�ထွက်
ွ ် သယံံဇာာတ တူးး�ဖော်�်�
ထုုတ််လုုပ််သည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း
ှ ်ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�၊ ဘတ််ဂျျက််
(EITI)၈၃ ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အရာာများ�း�ကိုု� လက််မှတ်
ပွွင့််�လင်းး� မြ�င််သာာမှုု ညွှှန်းး�ကိိန်းး� ၈၄ ရမှှတ််များ�း� တိုးး��တက််စေ�ရန်် အရေး�းပါါ
သည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�တွွင်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ခြ�င်းး�တို့့�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််လာာကြ�
သည််။ တချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် အစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�၏ ရည််မှန်းး�ချျ
ှ
က််များ�း�နှှင့််�
စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ထုုတ််ဖော်�်�ကြေ��ညာာလာာသည့််�အတွွက််
အဓိိပ္ပါါ�ယ်် ပြ�ည့််�ဝသော�ာ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုပြုု �ုလုုပ််ရန််
အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� ပေး�းလာာခဲ့့သည်
�
်။ အစိုးး��ရ ဦးးစား�းပေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�
သိိရှိိ�ခွွင့််�ရခြ�င်းး�သည်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အတွွက််
အစိုးး��ရ၏ ကတိိကဝတ််များ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််၍ ရလာာနိုု�င််စေ�သည့််�အတွွက််

ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုနှှင့််� ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�းဘက််မှှ အစိုးး��ရ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း�
မည််မျှှ ထိိရော�ာက််မှုရှိိ�သည်
ု
်ကို�ု စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာ၍ ရလာာစေ�သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရသည်် ဤလမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဦးးတည််ရာာအတိုု�င်းး�
ထင််ရှား��းစွာာ� လျှော�ာ�က််လှမ်းး�လျျ
ှ
က််ရှိိ�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရ၏ အချျက််
၁၂ ချျက််ပါါဝင််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း မူူဝါါဒနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�း ပြု�ုပြ�င််
�
်။ များ�း�မကြာ�ာမီီက ဆိုု�လျှှင််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု မူူဘော�ာင်် ၈၅ တို့့��ဖြ�င့််� စတင််ခဲ့့သည်
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့ခို
� ု�င််မြဲ�ဲပြီး�း� ဟန််ချျက််ညီသော�
ီ
ာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �
တိုးး��တက််မှုု စီီမံံကိိန်းး� (MSDP) တွွင်် အစိုးး��ရ၏ လက််ရှိိ� မျှော်�်��မှှန်းး� ချျက််ကို�ု
မဏ္ဍိုု�င််ငါးး�ရပ််ဖြ�င့််� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�တင််ပြ�ထားး�ပြီး�း�၊ ယင်းး�မျှော်�်�� မှှန်းး�ချျက််
အော�ာင််မြ�င််စေ�ရေး�းအတွွက်် တိုးး��တက််မှုု တိုုင်းး�တာ
�
ာရေး�း အညွှှန်းး�ကိိန်းး� မူူ
ဘော�ာင်် တစ််ရပ််ကိုပါ
�ု ါ ထည့််�သွွင်းး�ပေး�း ထားး�သည််။ MSDP သည်် NLD
အစိုးး��ရမှှ ချျမှှတ််သည့််� မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� အနက််
အရေး�းကြီး�း�ဆုံးး��သော�ာ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််ဖြ�စ််သည််။
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�မှှလည်းး� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
တိုးး��တက််စေ�ရေး�းအတွွက်် ခြေ�ေလှှမ်းး�ကျဲဲ�ကျဲဲ�ဖြ�င့််� ချီီ�တက််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။
ဥပမာာ ဘဏ္ဍာာနှှစ်် ၂၀၁၈-၁၉ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် တရား�းဝင်် ခွွင့််�ပြု�ုထားး�သည့််�
ဘတ််ဂျျက််ဆို�င်
ု ်ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူူ
ပိုု�မို�လ
ု က််လှမ်းး�မီ
ှ စေ�
ီ ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််�အနေ�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တစ််ဆယ့််�လေး�းခုုလုံးး��တွွင်် Citizen’s Budget များ�း�
ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့ကြ� �သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ရှှမ်းး�၊ တနင်္သာာ�ရီီနှှင့််� ပဲဲခူးး�တို့့��မှာာ� ဘတ််ဂျျက််
အကြို�ု�ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ�း� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့််� ပထမဦးးဆုံးး��သော�ာ ပြ�ည််နယ််
နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း� ဖြ�စ််လာာကြ�သည််။ ၈၆ ထို့့��အပြ�င််
Citizen’s Budget အပါါအဝင်် အခြား�း�ဘတ််ဂျျက််ဒေ�တာာများ�း� ထွွက််
ပေါ်�်လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အတွေး�း�သစ််များ�း� ထွွက််ပေါ်�်လာာနိုု�င််စရာာ ရှိိ�
သော်�်�လည်းး� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� အခြား�း� အများ�း�ပြ�ည််သူနှ
ူ င့််�
ှ
ဆိုု�င််သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�ကိုု� တာာဝန််ခံံစေ�ရန်် သို့့�� ဘတ််ဂျျက််ရေး�းဆွဲဲ�သည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကို�ု ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ရန်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� မရှိိ�ကြ�သေး�းချေ�ေ။
ဤသို့့�� ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� ဘတ််ဂျျက််ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� မည််သို့့�အသုံးး��ပြု�ုရ
မည််ဟူသော�
ူ
ာ နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ စွွမ်းး�ရည််မရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� တစိိတ််တဒေ�သ
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သက််ဆို�င်
ု ်သော်�်�လည်းး� အများ�း�ပြ�ည််သူသို့့
ူ � ဖွွင့််�ပေး�းသည့််�
ဘတ််ဂျျက််ဒေ�တာာမှာာ� ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံမှု
� ု မရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�လည်းး� ဖြ�စ််သည််။
မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�သည််လည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ စီီမံံချျက််များ�း�နှှင့််�
နော�ာင််လာာမည့််� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူသို့့
ူ � ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာ
ချျက််များ�း�၊ ဆိုုရှ
� ှယ််မီီဒီီယာာ၊ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာရေး�း ဘုုတ််များ�း�
အစရှိိ�သည််တို့့�မှှတစ််ဆင့််� အသိိပေး�းမှုုများ�း� စတင််ပြု�ုလုုပ််လာာကြ�သည််။
၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့�� စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��မှှ မြူ�ူနီီစီီပယ််
� ာ ယင်းး�နော�ာက်် ဘဏ္ဍာာနှှစ်် ၂၀၁၉
Citizen’s Budget ၈၇ ကိုု� ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့ရာ
-၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် မုံံရွာာ�
� စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှပါါ အလားး�တူူ ပြု�ုလုုပ််လာာခဲ့့�သည််။
ပွွင့််�လင်းး�လွှှတ််တော်�်� platform ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း�သည််
လည်းး� လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််နှင့့်
ှ �
စပ််လျျဉ်းး�၍ ယခင််မရရှိိ�ခဲ့့ဖူးး�သည့််�
�
သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
ပေး�းအပ််လာာနိုု�င််ခဲ့့သည့််�
�
အတွွက်် ပြ�ည််သူ၊ူ အရပ််ဘက််အုုပ််စုုများ�း�နှှင့််�
သတင်းး�မီီဒီီယာာတို့့��အတွွက်် လွှှတ််တော်�်� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ�း�၏
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ချျက််နှင့််�
ှ ဥပဒေ�ရေး�းရာာ တိုးး��တက််မှုများ
ု �း�ကိုု� ခြေ�ေရာာ
ကော�ာက််လာာနိုု�င််ခဲ့့သည်
�
်။ အစိုးး��ရ ဦးးစား�းပေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််
ချျက််များ�း�အပေါ်�် ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုု ပိုု�မို�၍
ု သိိရှိိ�ခွွင့််� ရလာာခဲ့့� သည့််�အပြ�င််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ဆဲဲ သုုတေ�သနမှှလည်းး� အစိုးး��ရ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုု များ�း�နှှင့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကို�ု ပိုုမို
� �ကော�
ု
ာင်းး�မွွန််စွာာ� နား�းလည််စေ� သည့််�အတွွက််
ရည််ရွယ်
ွ ်ထားး�သည့််� အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�
ကိုု�လည်းး� ပြု�ုလုုပ််လာာနိုု�င််စေ�ခဲ့့သည်
�
်။
၂။ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ရန်် အရေး�းကြီး�း�ပုံံကို
� ု� အစိုးး��ရမှှ
လူူသိိရှှင််ကြား�း� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့့်� သာာဓကများ�း� ပေါ်�်ထွွက််လာာခြ�င်းး�
ဘတ််ဂျျက််နှင့််�
ှ စီီမံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု
လိုု�အပ််သည််ကို�ု မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရမှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုလာာစေ�သည့််�
နေ�ရာာတစ််ခုု ထွွက််ပေါ်�်လာာခဲ့့သည်
�
်။ MSDP ၏ ဗျူူ�ဟာာအမှှတ််စဉ်် ၂.၄.၆
တွွင်် “အဆင့််�တိုုင်းး�
� တွွင်် ဘဏ္ဍာာရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််၌ ပြ�ည််သူတို့့
ူ �၏ ပါါဝင််မှုု
ပမာာဏ ပိုုမို
� �ကြီးု �း�ထွားး��လာာရေး�းနှှင့််� အားး�လုံးး�� ပိုု�မို�ုပါါဝင််နိုု�င််ရေး�းကိုု�
တွွန်းး�အားး�ပေး�းရန််” ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
အစိုးး��ရများ�း� ထုုတ််ဝေ�သည့််� Citizen’s Budget စာာစော�ာင််များ�း�တွွင််လည်းး�
ဘတ််ဂျျက််စက််ဝန်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုု ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု အရေး�းကြီး�း�
သည််ကို�ု အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပြီး�း�၊ ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််မည့််� လမ်းး�စများ�း� ပိုုမို
� �များ
ု �း�ပြား�း�လာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
လျျက််ရှိိ�သည််များ�း�ကိုုလည်းး�
�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ်
ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရမှှ နော�ာက််ထပ်် ခြေ�ေတစ််လှမ်းး�တိုးး
ှ
��ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
သည့််�အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သခံံ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� ဘတ််ဂျျက််
အကြို�ု�ထုုတ််ပြ�န််ချျက််နှင့််�
ှ ပတ််သက််၍ လာာရော�ာက််လေ့�့လာာရန်် ဖိိတ််
ခေါ်�်ပြီး�း� ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�ကိုု� လွှှတ််တော်�်�အမတ််များ�း�နှှင့််� ပဲဲခူးး�တိုုင်းး�
�
ဒေ�သကြီး�း� စီီမံံကိိန်းး�နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာနမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�သို့့��
တိုု�က််ရို�က်
ု ်ပြု�ုလုုပ််စေ�ခဲ့့သည်
�
်။ ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာချျက််များ�း�သည််
လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််အဖြ�စ််သို့့� အလိုု�အလျော�ာ�က်် ကူးး�ပြော��ာင်းး�
မလာာသော်�်�လည်းး� အတိိတ််နှှင့််� နှိုု�င်းး�စာာပါါက ထင််ရှား��းသော�ာ အရွေ့�့�တစ််ခုု
ဖြ�စ််လာာသည််ကို�ု တွေ့�့�ရပြီး�း� အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုနှှင့််�
အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ စစ််ဆေး�းမှုုကို�ု
ပိုု�၍ လက််ခံံမှုု ရှိိ�လာာသည််။

၃။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏
အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း�ကိုု� ချဲ့့��ထွွင််လာာသည့််�အတွွက်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့်�ဝ
် ပြီး�း�
ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ အရပ််ဘက််လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုအ
ု တွွက်် နေ�ရာာများ�း�
ပိုု�မိုု�ထွွက််ပေါ်�်လာာသည််။
၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င််ဆင််ချျက််များ�း�သည််
မြေ�ေယာာစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှု၊ု သတ္တုု�အသေး�းစား�းလုုပ််ငန်းး�၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း၊ ရေ�အရင်းး�မြ�စ််များ�း� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�းတို့့��အပြ�င််
ကလေး�းသူူငယ််များ�း�၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�၊ သက််ကြီး�း�ရွယ်
ွ ်အို�များ
ု �း�နှှင့််�
မသန််မစွမ်းး�
ွ သူူများ�း�ကိုု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းတို့့��နှှင့််� သက််ဆို�င်
ု ်သည့််�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၏ အာာဏာာများ�း�ကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ပေး�းလိုု�က််သည််။
အဆိုုပါ
� ါ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�တွွင်် အခြေ�ေခံံပညာာရေး�း၊ ဆေး�းရုံံဆေး�
�
းခန်းး�များ�း�နှှင့််�
သက််ဆို�င်
ု ်သည့််� အာာဏာာများ�း�ပါါ အကန့််�အသတ််နှှင့််� ခွွင့််�ပြု�ုပေး�း
ထားး�သည့််�အတွွက်် ယခင်် ဇယားး� ၁ အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရ၏
စီီရင််ပို�င်
ု ်ခွွင့််�တွွင််သာာ ရှိိ�သော�ာ နယ််ပယ််တစ််ရပ််တွင်
ွ ် ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�ကိုု� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခွင့််�
ွ ပေး�းအပ််လို�က်
ု ်ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� ဇယားး� ၂ တွွင်် အမှှတ််စဉ််ထိုးး�� ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ချျက််များ�း�အရ ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုအတွွက်် အလွွန််တရာာ အရေး�းကြီး�း�လှသည့််�
ှ
တာာဝန််များ�း�ကိုု� တိုးး��၍ ရရှိိ�လာာခဲ့့�သည့််�အပြ�င်် ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��နှှင့််�
ပိုု�မို�ုနီးး�ကပ််မှုရှိိ�သော�
ု
ာ အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ယန္တတရား�းများ�း�ကြား�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ပါါဝင််မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန်် နေ�ရာာသစ််များ�း�ကိုု� ဖွွင့််�လှှစ််ပေး�းလိုု�က်် နိုု�င််ခဲ့့�သည််။
သို့့��သော်�်�လည်းး� ဇယားး� ၂ တွွင်် သတ််မှတ်
ှ ်မပေး�းထားး�သည့််� ကဏ္ဍများ�း�အရ
အဆိုုပါ
� ါ နယ််ပယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွက်် “ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမှှ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့့်�
ဥပဒေ�နှှင့််�အညီီ” ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရမည််ဟုု ပါါရှိိ�သည့််�အတွွက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ဥပဒေ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််မရှိိ�သည့််�အခါါ အဆိုုပါ
� ါ အလားး�အလာာ ရှိိ�သော�ာ တာာဝန််
သစ််များ�း�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််�တွွင််သာာ ရှိိ�မြဲ�ဲရှိိ�နေ�သည််။ ၈၈
လက််တွေ့�့�တွွင််မူူ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့််� ဒေ�သခံံ
အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ဒေ�သန္တတရ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့််� တရား�းဥပဒေ�
စိုးး��မိုးး��ရေး�းတို့့��ကိုု� ဦးးဆော�ာင််သည့််�နေ�ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�
ချဲ့့��ထွွင််လာာကြ�သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုုင်းး�ဒေ
� �သကြီး�း� နှှင့််� ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရ
ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း�သည်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကို�ု မိိတ််ဆက််ပေး�းရန််နှင့််�
ှ
၎င်းး�တို့့��၏ ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အကြော��ာင်းး�ကိုု� ဆက််သွွယ််တင််ပြ�နိုု�င််ရန််
ခြေ�ေလှှမ်းး�ပြ�င််လာာကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င််လည်းး� မြို့�့��ပြ�ဒေ�သမှှ ရပ််ကွက်
ွ ်များ�း�
သာာမက ကျေး�း�လက််ဒေ�သရှိိ� ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�သို့့��ပါါ
ပုံံ�မှန်
ှ ် ကွွင်းး�ဆင်းး� လေ့�့လာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မြို့�့��နယ််များ�း�တွွင်် ပိုု�၍ လူူယော�ာင််ပြ�
လာာကြ�သည််။ ဥပမာာ အချို့့���သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ�း�/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�တွွင််
MOPF ဝန််ကြီး�း�များ�း�သည်် ဘတ််ဂျျက်် စက််ဝန်းး�အစတွွင်် ကွွင်းး�ဆင်းး�
လေ့�့လာာမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�မှာာ� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ�း�နော�ာက််မှှ လိုု�က််ပါါ
ပေး�းရသည့််� သာာမန်် ဝန််ကြီး�း�ဌာာနဆိုု�င််ရာာ လာာရော�ာက််လည််ပတ််မှုနှ
ု ှင့််�
သီးး�ခြား�း�စီီဖြ�စ််သည််။၈၉ မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွွင််မူူ အဆိုု�ပါါ လာာရော�ာက််
လည််ပတ််မှုများ
ု �း�ကိုု� ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�၏ အကူူအညီီဖြ�င့််�
မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��မှှ စီီစဉ််ရပြီး�း� ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�မှှ
ဒေ�သခံံ ပြ�ည််သူများ
ူ �း�ကိုု� ဖိိတ််ကြား�း�ပြီး�း� အစိုးး��ရမူူဝါါဒများ�း�၊ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််
များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နေ�သည််များ�း�ကိုု� နား�းထော�ာင််
စေ�ခြ�င်းး�၊ ဒေ�သခံံတို့့�၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ကြား�း�နာာနိုု�င််မည့််�
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််� ကူူညီပံ့့
ီ ပိုးး
� ��ပေး�းရသည််။
သို့့��သော်�်�လည်းး� မြို့�့��နယ််အဆင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူနဲ့
ူ ့� တွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ�း�၊
အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုုများ�း�နှှင့််� ကွွင်းး�ဆင်းး� လေ့�့လာာမှုုများ�း�သည််
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အလိုု�က််၊ မြို့�့��နယ််အလိုု�က််နှင့််�
ှ ဝန််ကြီး�း�ဌာာန
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ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၆
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရမှှ ပြု�ုလုပ်
ု ်သည့်� ် အစိုးး��ရ ပွွင့််�လင်းး�မှုုရှိိ�ရေး�း ကတိိကဝတ််များ�း�
ပွွင့့်�လင်းး�သော�ာ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််။ အစိုးး��ရများ�း�သည်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� အတူူ ခိုု�င််မာာသော�ာ အဆင့််�များ�း�၊ ကတိိကဝတ််များ�း� ပါါဝင််သည့််�
နှှစ််နှစ်
ှ ်စာာ လုုပ််ငန်းး�စီီမံံချျက််များ�း�ကိုု� စုံံ�လင််များ�း�ပြား�း�လှှစွာာ�သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�အတွွက်် ဖန််တီးး�ခဲ့့သည်
�
်။ အဆိုု�ပါါ ပုံံစံ
� ံတွင်
ွ ် အရပ််ဘက််
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�၏ တိုု�က််ရို�က်
ု ် ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုတို့့
ု �ကိုု� အစိုးး��ရများ�း�အားး� ပုံံသွ
� င်းး�ရာ
ွ ာတွွင််နှင့််�
ှ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရာာတွွင််
နေ�ရာာတစ််ခုု ရစေ�ရန်် အာာမခံံပေး�းထားး�သည််။
https://www.opengovpartnership.org/about/approach/
ဘတ််ဂျျက်် ပွွင့်�လ
် င်းး�မြ�င််သာာမှုု စစ််တမ်းး� (OBS)။ ဘတ််ဂျျက််သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူူ လက််လှမ်းး�မီ
ှ စေ�ရေး�
ီ
းနှှင့််�
တာာဝန််ခံံမှုရှိိ�သော�
ု
ာ ဘတ််ဂျျက််စနစ််များ�း� ကျျင့််�သုံးး��လာာစေ�ရေး�းအတွွက်် အားး�ပေး�းဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လျျက််ရှိိ�သည့််� ကမ္ဘာာ�လုံးး�ဆို
� ု�င််ရာာ သုုတေ�သနနှှင့််�
အရေး�းဆိုုမှု
� ုဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဘတ််ဂျျက််မိိတ််ဖက်် အဖွဲ့့��အစည်းး� (IBP) ၏ ဘတ််ဂျျက်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
အညွှှန်းး�ကိိန်းး� တစိိတ််တဒေ�သ ဖြ�စ််သည််။ OBS ကိုု� ၂၀၀၆ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် စတင််ခဲ့့ပြီး� �း� (၁) ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု (၂) ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုနှှင့််� (၃)
ပြ�ည််သူပါ
ူ ါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ဟူူသော�ာ ပြ�ည််သူ့့�ဘတ််ဂျျက််တာာဝန််ခံံမှု၏
ု မဏ္ဍိုု�င််သုံးး�� ရပ််ကို�ု သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််စွာာ� နှိုု�င်းး�ယှဉ်
ှ ်သည့််� ကမ္ဘာ့့��
တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာချျက်် ဖြ�စ််သည််။
ဘတ််ဂျျက််ပွွင့်�လ
် င်းး�မြ�င််သာာမှုုအညွှှန်းး�ကိိန်းး� (OBI)။ OBS ၏ အစိိတ််အပိုုင်းး�
� ဖြ�စ််ပြီး�း� ဗဟိုု�အစိုးး��ရဘတ််ဂျျက်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုနှင့််�
ှ ပတ််သက််လျှှင််
ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သည့့်� နှိုု�င်းး�ယှဉ်
ှ ်တိုု�င်းး�တာာချျက််ဖြ�စ််သည််။ ဘတ််ဂျျက််ပွင့််�လင်းး�မြ�
ွ
င််သာာမှုုအညွှှန်းး�ကိိန်းး�သည််
၎င်းး�တိုုင်းး�တာ
�
ာသည့််� တိုုင်းး�ပြ
� �ည််များ�း�ကိုု� အမှှတ်် ၀ မှှ ၁၀၀ အထိိပေး�းသည််။ ယင်းး�အမှှတ််ကို�ု IBP မှှ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�တည််ဆော�ာက််ရာာ၌ အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း�
၎င်းး�လေ့�့လာာသည့််� တိုုင်းး�ပြ
� �ည််များ�း�ကိုု� အဆင့််� သတ််မှှတ််သည််။
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/
တွွင်းး�ထွွက်် သယံံဇာာတ တူးး�ဖော်�်�ထုုတ််လုပ်
ု ်သည့့်� လုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း (EITI)။ သယံံဇာာတ တူးး�ဖော်�်�မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း�
(ရေ�နံံ၊ သဘာာဝဓါါတ််ငွေ့�့�နှှင့််� တွွင်းး�ထွက်
ွ ် အရင်းး�မြ�စ််များ�း�) တွွင်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာပြီး�း� တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�သော�ာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�းအတွွက််
အာာရုံံ�ထားး� လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� ကမ္ဘာာ�လုံးး�ဆို
� ု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည််။ တူးး�ဖော်�်�မှှတ််၊ ဝင််ငွေ�ေရရှိိ�မှုု၊ ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုအတွွက််
မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� အစရှိိ�သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ဖွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍများ�း�တွွင််
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုနှင့််�
ှ တာာဝန််ခံံမှုု မြ�င့််�မား�းလာာစေ�ရေး�းအတွွက်် အားး�ပေး�းကူူညီရ
ီ န်် ကမ္ဘာာ�လုံးး�ဆို
� ု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�တစ််ရပ််ကို�ု ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််
သတ််မှှတ််ပေး�းထားး�သည််။
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အလိုု�က်် များ�း�စွာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�ပြီး�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုအ
ု ဆင့််�၊ လူူအုုပ််စုုမျိုး�း��စုံံ�
ပါါဝင််မှုနှ
ု ှင့််� လာာရော�ာက််လည််ပတ််သည့််� အရာာရှိိ�များ�း�မှှ အများ�း�ပြ�ည််သူ၏
ူ
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� မည််မျှှအရေး�းတယူူရှိိ�သည််ဟူသော�
ူ
ာ ကိိစ္စစများ�း�နှှင့််�
ပတ််သက််၍မူူ ဆက််လက််လေ့�့လာာရန်် လိုု�အပ််လျျက််ရှိိ�သေး�းသည််။
များ�း�မကြာ�ာမီီက ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� သုုတေ�သနတစ််ခုုအရ အာာဏာာပိုု�င််
များ�း�မှှနေ�၍ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကို�ု အဆင့််�မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းနှှင့််�
ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူရေး�
ူ း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�တွွင်် ပိုုမို
� �၍
ု ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
ရှိိ�စေ�ရေး�းတို့့��အတွွက်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လာာကြ�ပြီး�း�၊ အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုနှှင့််�
ခရိုု�နီီစနစ်် လျော့�့��ပါးး�စေ�ရေး�းတို့့��အတွွက််လည်းး� တိုု�က််တွန်းး�နှိုးး��ဆော်�်�
ွ
လျျက််
ရှိိ�ကြ�ကြော��ာင်းး� သာာဓကများ�း� တွေ့�့�ရသည််။ ၉၀ မြေ�ေယာာအငြ�င်းး�ပွား��းမှုု များ�း�
နှှင့််� မြေ�ေသိိမ်းး�မှုုများ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ အဆုံးး��အဖြ�တ််ပေး�းရာာတွွင််လည်းး�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�မှှ ဆထက််ထမ်းး�ပိုးး�� ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လာာကြ�သည််။ ၉၁
အစိုးး��ရအော�ာက််ပို�င်းး�
ု အလွှာာ�များ�း�မှှ ကော�ာက််ခံံခွင့််�ရှိိ�သည့််�
ွ
အခွွန််ဝင််ငွေ�ေ
အချိုး�း��အဆနှှင့််� အရင်းး�မြ�စ််များ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််
စွွမ်းး�တို့့�သည်် အစိုးး��ရအလွှာာ�အသီးး�သီးး�တွွင်် ဗဟိုုချုု
� �ပ််ကို�င်
ု ်မှုု အခြေ�ေအနေ�

မည််သို့့� ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ပြ�ဆိုု�သည့််� ရည််ညွှှန်းး�ချျက််ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ်
ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရများ�း�သည်် ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််မှှစတင််၍
နိုု�င််ငံံဘတ််ဂျျက််၏ ကြီး�း�စွာာ�သော�ာ ပမာာဏတစ််ရပ််ကို�ု ရရှိိ�လာာကြ�သည််။
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� ဇာာတ််ကော�ာင်် များ�း�အနေ�နှှင့််�လည်းး�
ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�ရှိိ� အရင်းး�မြ�စ််များ�း�ကိုု� ကဏ္ဍအသီးး�သီးး�
တွွင်် မည််သို့့�ခွဲဲ�ဝေ�ရမည််ဟူသော�
ူ
ာ ကိိစ္စစ၌ ပိုု�မို�၍
ု ပြော��ာရေး�းဆိုု�ခွင့််�
ွ ရရှိိ�လာာပြီ�ီ
ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဘတ််ဂျျက််များ�း�၏ ပမာာဏမှာာ�
ပျျမ်းး�မျှှခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေအားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရအသုံးး��စရိိတ်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၁၂
�
သာာမန််
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မျှှရှိိ�သည််။ ၉၂ သို့့��သော်�်� မကြာ�ာသေး�းမီီ ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့သည့််�
နှှင့််� ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� အသုံးး��စရိိတ််ကို�ု ခွဲဲ�ခြား�း�ပြီး�း� စိိစစ််ထားး�သည့််� လေ့�့လာာ
ချျက််အရ မြို့�့��နယ််တစ််ခုု အတွွင်းး� ခွဲဲ�တမ်းး�ချျပေး�းသည့််� ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး�
အသုံးး��စရိိတ််အားး�လုံးး�� ၏ ၈၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိကိုု� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ
ကြီး�း� ဘတ််ဂျျက််ထဲဲမှှ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ထော�ာက််ပံ့့ပေး
� �းရကြော��ာင်းး�
� ါ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် မြို့�့��နယ််အလိုု�က်် ကွာာ�ခြား�း�မှုု
တွေ့�့�ရှိိ� ရသည််။ ၉၃ အဆိုုပါ
ရှိိ�သော်�်�လည်းး� (ယင်းး�လေ့�့လာာချျက််အရပင်် ၃၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိ
နိိမ့််�ပါးး�သည််လည်းး�ရှိိ�) ဤအချျက််သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုုင်းး�ဒေ
� �သကြီး�း� အစိုးး��ရ
များ�း�သည်် လမ်းး�၊ တံံတားး�နှှင့််� လျှှပ််စစ််ဓါါတ််အားး� လိုု�င်းး�များ�း� ဆော�ာက််လုုပ််
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ခြ�င်းး�ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ အဓိိကကျျသည့််� အရေး�းကိိစ္စစ များ�း�တွွင်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာ
အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််လျျက််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ထင််ရှား��းစွာာ� ဖော်�်�ပြ�
လျျက််ရှိိ�သည််။၉၄
၄။ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�သည််လည်းး� မြို့��့ �နယ််အဆင့််�တွွင််
တက််ကြွ�ွပြီး�း� လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�သည့်� ် အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််ရပ််ကို� ဦးးဆော�
ု
ာင််
လျျက််ရှိိ�ကြ�သည့်�အ
် ပြ�င်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု�လည်းး� အဓိိက လုုပ််ငန်းး�
တာာဝန််တစ််ရပ််အနေ�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုလျျက််ရှိိ�ကြ�ရာာ အရပ််ဘက််လူူထုု
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှု တိုးး�
ု �ပွား��းလာာစေ�ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�ပင်် ဖြ�စ််သည််
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ်
ု ်စား�းလှှယ််များ�း�ဖြ�င့််�
ပြု�ုလုုပ််သည့််� သုုတေ�သနအရ ပြ�ည််သူကို
ူ �ု ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုရန််၊ အစိုးး��ရကိုု�
ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရန််နှင့််�
ှ ဥပဒေ�ပြု�ုရန်် ဟူူသည့််� လွှှတ််တော်�်�၏ လုုပ််ငန်းး�
တာာဝန်် သုံးး��ရပ််အနက်် လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ်
ု ်စား�းလှှယ်် အများ�း�စုုသည််
သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�အားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ပင််မ
အခန်းး�ကဏ္ဍအဖြ�စ်် ယူူဆထားး�ကြ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။ ၉၅ NLD အစိုးး��ရ
လက််အော�ာက််တွင်
ွ ် တွေ့�့�ရသည့််� သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ အရွေ့�့� တစ််ခုုမှာာ�
လွှှတ််တော်�်�ကိုယ်
�ု ်စား�းလှှယ််များ�း�သည်် ဒေ�သန္တတရအဆင့််�များ�း�၌ အချိိ�န််ပိုပေး
ု� �း
လာာကြ�ပြီး�း�၊ မြို့�့��နယ်် စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းနှှင့််� အကော�ာင်် အထည််ဖော်�်�ရေး�း
ကော်�်�မတီီ (TPIC) ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ NLD အစိုးး��ရ၏ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််အတိုု�င်းး�
အော�ာက််ခြေ�ေမှအ
ှ ထက််သို့့� စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�
ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ကော်�်�မတီီများ�း�တွွင််လည်းး� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပိုု�မို�ု
ပြု�ုလုုပ််လာာကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င််လည်းး� လွှှတ််တော်�်�ကိုယ်
�ု ်စား�းလှှယ််
များ�း�သည်် မြေ�ေယာာအငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ရပ််/ကျေး�း�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�ကိုု� တာာဝန််ခံံအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့�၌ အချိိ�န််များ�း�စွာာ�
ပေး�း၍ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လျျက််ရှိိ�သည််ကို�လည်းး�
ု
တွေ့�့�ရသည််။ ၉၆ သို့့��တိုု�င််
လွှှတ််တော်�်�များ�း�အတွွက်် ပြ�ည််သူနှ
ူ ှင့််� ဆက််ဆံံရေး�း တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််
အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််စရာာကျျန််သေး�းသည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။ ၂၀၁၈ ခုု
နှှစ််တွင်
ွ ် မန္တတလေး�း တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်� သည်် ဝက််ဘ််ဆိုဒ်
�ု ်တစ််ခုု
လွှှင့််�တင််သည့််� ပထမဦးးဆုံးး��နှှင့််� တစ််ခုု တည်းး�သော�ာ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး�း� ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း ယန္တတရား�း ဖြ�စ််လာာခဲ့့သည်
�
်။ အနည်းး�ငယ််မျှှသော�ာ
လွှှတ််တော်�်� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ်် များ�း�သာာလျှှင်် အခြား�း�သော�ာ ဆက််သွယ်
ွ ်ရေး�း
နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ�း� ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� အချို့့���သာာလျှှင်် ဖေ့�့ဘုုတ််စာာမျျက််နှာာ� ထားး�ရှိိ�ကြ�
သည််။ ၉၇
၅။ မြို့��့ �နယ််အဆင့််�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််မှုပို
ု ု�င်းး� ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း မရှိိ�သည့််� အခြေ�ေအနေ�တွွင်် ခြွ�င်း
ွ း�ချျက််အနေ�ဖြ�င့််� 
စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�သည်် မြို့��့ �ပြ�ဒေ�သ ရပ််ကွွက််များ�း�၌  ထိိရော�ာက််မှု ရှိိ�သော�
ု
ာ
အရပ််ဘက််လူူထုု ပူး�း ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််နို�င်
ု ်မည့်�  
် အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ရပ််ကို� ု
ဖန််တီးး�ပေး�းလာာသည််။
ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�ပြီး�း� ပိုု�မို�ုကို�ယ်
ု ်စား�းပြု�ုမှုုရှိိ�သော�ာ
ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရများ�း�သည်် အစိုးး��ရနှှင့််� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကြား�း�
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝသော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုတိုးး
ု ��ပွား��းစေ�ရန်် အားး�ပေး�း
တတ််ကြ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းသည့််� ရပ််ရွာာ�
အစုုအဖွဲ့့��များ�း�နှှင့််� အနီးး�ကပ််ဆုံးး�� တွွင််ရှိိ�ကြ�သည့််� ရှေ့�့�တန်းး�မှှ ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ပေး�းသူူများ�း�နှှင့််� အစိုးး��ရ ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း� အဖြ�စ််ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရ
များ�း�သည်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုအ
ု တွွက်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး��
သော�ာ အလားး�အလာာကိုု� ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�လာာနိုု�င််စရာာရှိိ�သည််။
သို့့��သော်�်�လည်းး� ဤသည််မှာာ� ၎င်းး�တို့့��၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့််�

အာာဏာာများ�း�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရ ရပ််ရွာာ�အစုုအဖွဲ့့��များ�း�မှှ
တင််ပြ�လာာသည််များ�း�အပေါ်�် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�မရှိိ�ဆိုု�
သော�ာအချျက််ပေါ်�် မူူတည််သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုုင်းး�ဒေ
� �သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း� သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�ကိုု�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စွမ်းး�
ွ မရှိိ�ဟုု ထင််မြ�င််ယူဆ
ူ ကြ�ပါါက အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မည့််�အစား�း
အစိုးး��ရအထက််ပို�င်းး�
ု အဆင့််�များ�း�ဖြ�င့််� အခွွင့််�သာာသလိုု� အလုုပ််လုုပ််ရန််သာာ
ရွေး�း�ချျယ််ကြ�ပေ�လိိမ့််�မည််။ အဆိုု�ပါါ အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််များ�း�ကြော��ာင့််�
အစိုးး��ရ၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ တတိိယ အလွှာာ�သည်် အစိုးး��ရနှှင့််� ပြ�ည််သူကြား�း�
ူ
အဓိိကကျျသော�ာ မျျက််နှာာ�စာာတစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််ပြီး�း�
ယင်းး�အလွှာာ�တွွင်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ချျက််များ�း�မှာာ� အပြော��ာင်းး�အလဲဲပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုု အရှိိ�နိုု�င််ဆုံးး��
ဖြ�စ််သည််။
လက််ရှိိ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပို�င်းး�
ု
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု မရှိိ�သည့််�အတွွက်် အစိုးး��ရ၏
တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််စွမ်းး�
ွ အပေါ်�် အတားး�အဆီးး�ဖြ�စ််စေ�ပြီး�း�
တော�ာင်းး�ဆိုုသည့််�
�
ဘက််နှှင့််� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�သည့််�ဘက်် တာာဝန််ခံံမှုု အတွွက််
တွွန်းး�အားး�များ�း�ကိုု� အားး�ပျော့�့��သွားး��စေ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� USDP နှှင့််�
NLD အစိုးး��ရနှှစ််ရပ််လုံးး�သည်
�
် ဒေ�သန္တတရ ကော်�်�မတီီများ�း�နှှင့််� ရန််ပုံံငွေ�ေ
� များ�း�
မိိတ််ဆက််အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ တခါါတရံံ ဤသို့့��သော�ာ တွွန်းး�အားး�ပေး�းမှုုများ�း�
အတွွင်းး�မှနေ�
ှ ၍ ရပ််ရွာာ�အတွွက်် ယန္တတရား�းများ�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််�
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှုု လျှော့�့��ချျရေး�း မူူဝါါဒကိုု� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခဲ့့ကြ� �သည််။
USDP အစိုးး��ရ၏ “ပြ�ည််သူဗဟို
ူ
�ပြုု �ု ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှု”ု ဟူူသော�ာ
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှုု လျှော့�့��ချျရေး�း မူူဝါါဒတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုုင်းး�
�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု (၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် ရပ််ကွက်
ွ ် သို့့��မဟုုတ်် ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဥပဒေ�) နှှင့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််� ကော်�်�မတီီများ�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းခြ�င်းး�
တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။ ရှေ့�့�ခန်းး�တွွင်် အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့သည့််�
�
အတိုု�င်းး� ရပ််/
ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�� ဥပဒေ� အရ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း� ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််
လာာခဲ့့�သည့််�အတွွက်် ရပ််ရွာာ�နေ�ပြ�ည််သူများ
ူ �း�မှှ ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��
များ�း�အားး� ပိုုမို
� �၍
ု တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််မှုရှိိ�
ု ရန်် များ�း�စွာာ� မျှော်�်��လင့််�လာာကြ�သည််။၉၈
တချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ရပ််ရွာာ�နေ�ပြ�ည််သူများ
ူ �း�သည်် ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
မှူးး��များ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� သိိနား�းလည််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ရှေး�း�ယခင််
အတိုုင်းး�
� ဥပဒေ�နှှင့််� ရပ််ရွာာ�တည််ငြိ�ိမ််ရေး�းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရေး�းတို့့��ကိုသာ
ု� ာ ပြု�ုလုုပ််လိိမ့််�မည််ဟုု ထင််မြ�င််
ယူူဆထားး�ကြ�ခြ�င်းး�ကိုသာ
�ု ာ သုုတေ�သနအရ တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ၉၉ ထို့့��အပြ�င််
ရပ််ကွက်
ွ ် နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�သည််
သတင်းး�အချျက််အလက်် ရယူူနိုု�င််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�၊ သတင်းး�မီီဒီီယာာ၊ နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီများ�း�နှှင့််� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��မှှ စိိတ််ပါါဝင််စား�းမှုုနှှင့််� ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� ၎င်းး�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�ကိုု� သုံးး��သပ််ရာာ၌
အကန့််�အသတ််များ�း� ရှိိ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။ ၁၀၀ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ အဆိုု�ပါါ
ကျျယ််ပြ�န့််�လာာသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍသည်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််
မှုု ပိုု�မို�ရ
ု ရှိိ�စေ�ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ရပ်် ပေး�းလာာသော်�်�လည်းး� ရလဒ််များ�း�
ကိုု�မူူ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန်် လိုု�သေး�းသည််။ ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�အားး�
၎င်းး�တို့့��၏ ကျျယ််ပြ�န့််�လာာသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုများ
ု �း�၊ လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�မှုများ
ု �း� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�မရှိိ�သေး�းသည့််�
အတွွက်် ဤအချျက််မှာာ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စရာာ နေ�ရာာ
တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာသည််။ ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ကူညီ
ူ ခြ�င်းး�
ီ
ဖြ�င့််� သက််ဆို�င်
ု ်သူများ
ူ �း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုကို
ု �ု ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး�၊ ရပ််/ကျေး�း�
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အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ�း�ကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�၊ ရပ််/ကျေး�း�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း�၊ တာာဝန််များ�း�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ�း�ကိုု� ရပ််ရွာာ�နေ�ပြ�ည််သူများ
ူ �း� သိိနား�းလည််အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�အပြ�င််
အရေး�းကြီး�း�သော�ာကိိစ္စစမှာာ� ကျားး��မတန်းး�တူူညီမျှ
ီ ှမှုု ရှိိ�စေ�ရန််နှှင့််� လူူစုံံ�တက််စုံံ�
ပါါဝင််မှုု ရှိိ�စေ�ရန်် လိုု�အပ််ချျက််ကို�ု သိိသာာထင််ရှား��းစေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရာာ၌ အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အရေး�းကြီး�း�သော�ာ
အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ လှုုပ််ရှား��းနိုု�င််ပါါသည််။ ၁၀၁
ယခင်် ဒေ�သန္တတရအဆင့််� ကော်�်�မတီီများ�း�သည်် လူူမှု-ု စီးး�ပွား��း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �
တိုးး��တက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�မှုုများ�း�တွွင်် အရပ််သားး� ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုမှုု ပါါဝင််
အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရန််ကိိစ္စစ အပါါအဝင်် အစိုးး��ရဌာာနများ�း�နှှင့််� ဒေ�သခံံ ပြ�ည််
သူူများ�း�ကြား�း� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပိုု�မို�ုရှိိ�အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းရန််
အခွွင့််�အာာဏာာ ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ ရပ််ရွာာ�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�အပြ�င်် အရပ််ဘက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင်် အသင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�မှှ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�ကိုု� ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ပါါဝင််
မှုုကို�ု မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််လည်းး� အဆိုုပါ
� ါ ကော်�်�မတီီများ�း�စွာာ�တို့့��မှှ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
ွ ်မှုကို
ု �ု
ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ၁၀၂ သို့့��သော်�်�လည်းး� အများ�း�ပြ�ည််သူူ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရာာ၌မူူ ၎င်းး�တို့့��၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုမှာာ�
ု တစ််ခုုနှှင့််� တစ််ခုု
ကွာာ�ခြား�း�ကြ�ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း အထော�ာက််
အကူူပြု�ု ကော်�်�မတီီများ�း�နှှင့််� မြို့�့��နယ််စည််ပင််သာာယာာရေး�း ကော်�်�မတီီများ�း�
တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််ပေး�းရသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ပါါရှိိ�
သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင််မူူ ယင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�မှာာ� ပွွင့််�လင်းး�
မြ�င််သာာမှုု မရှိိ�သည့််�အပြ�င်် ဒေ�သန္တတရ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝ
စွာာ�ဖြ�င့််� ခြုံ�ံ�ငုံံ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် ရပ််ရွာာ�ပြ�ည််သူများ
ူ �း�နှှင့််�
တိုု�င််ပင်် ဆွေး�း�နွေး�း�သည့််� တရား�းဝင်် လုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး�များ�း�လည်းး� မပါါရှိိ�
ူ �း�၏ ပါါဝင််မှုနှ
ု ှင့််�
ပေ�။၁၀၃ NLD အစိုးး��ရသည််လည်းး� ဒေ�သခံံ ပြ�ည််သူများ
တာာဝန််ခံံမှုုတို့့�ကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�ရန်် ဒေ�သန္တတရအဆင့််� ကော်�်�မတီီ
များ�း�ကိုု� ပင််မ ယန္တတရား�းများ�း� အဖြ�စ်် ဦးးစား�းပေး�းအသုံးး��ပြု�ုသည့််� အလားး�တူူ
ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�ကိုသာ
�ု ာ ဆက််လက််အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့သည်
�
်။ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�အပြီး�း� NLD အစိုးး��ရမှှနေ�၍ ဒေ�သန္တတရအဆင့််�ရှိိ�
ကော်�်�မတီီများ�း�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််မှုပို
ု �င်းး�ကို
ု
�ု ပြ�င််ဆင််မှုု မြော��ာက််မြား�း�
စွာာ� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့သည်
�
်။ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း အထော�ာက််အကူူပြု�ု ကော်�်�မတီီ
ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ပြီး�း� မြို့�့��နယ်် စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းနှှင့််� အကော�ာင််အထည််
ဖော်�်�ရေး�း ကော်�်�မတီီ (TPIC) ကိုု� မိိတ််ဆက််အသုံးး��ပြု�ုလာာရာာ၌ မြို့�့��နယ််
စည််ပင််သာာယာာရေး�း ကော်�်�မတီီကို�မူ
ု ူ ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
ထပ််လော�ာင်းး�ပြော��ာဆိုု�ရပါါမူူ NLD အစိုးး��ရ လက််ထက်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုတွ
ု ွင််
ထင််ရှား��းသော�ာ အရွေ့�့�မှာာ� ဒေ�သန္တတရအဆင့််�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုသည်
ု
် အထူးး�သဖြ�င့််� TPIC
ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ ဒေ�သန္တတရအဆင့််� ကော်�်�မတီီများ�း�တွွင်် တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ ၁၀၄
ဒေ�သန္တတရ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း ရန််ပုံငွေ�ေ
ံ� များ�း�မှာာ�မူူ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
တိုးး��တက််ရေး�း၊ ဆင်းး�ရဲဲမွဲဲ�တေ�မှုုကို�ု ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ဖြေ�ေရှင်းး�ရေး�
ှ
းနှှင့််� ဒေ�သန္တတရ
ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�တွွင်် ဒေ�သခံံ ပြ�ည််သူတို့့
ူ �၏ ပါါဝင််သက််ဆို�င်
ု ်မှုကို
ု �ု
မြ�င့််�မား�းစေ�ရေး�းတို့့��အတွွက်် အစိုးး��ရနှှစ််ရပ််လုံးး�မှ
� ှနေ�၍ ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််�
ဒုုတိိယ အစီီအစဉ််ဖြ�စ််သည််။ အဆိုုပါ
� ါ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအများ�း�စုုကိုု� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊
မွေး�း�မြူ�ူရေး�းနှှင့််� ဆည််မြော��ာင်းး� ဝန််ကြီး�း�ဌာာန (MOALI) မှှ
ကြီး�း�ကြ�ပ််သည််။၁၀၅ ဒေ�သန္တတရ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ�း�ကိုု� မြို့�့��နယ််နှှင့််�
ရပ််/ကျေး�း� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး�� တက််ရေး�း အထော�ာက််အကူူပြု�ု ကော်�်�မတီီများ�း�ဖြ�င့််�
ပေါ�ါင်းး�စပ်် ပေး�းလိုု�က််သော�ာအခါါ ဒေ�သန္တတရ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

စီီမံံကိိန်းး�များ�း� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�တွွင်် အရပ််ဘက််လူထုု
ူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု မြ�င့််�တက််လာာ
စေ�မည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� ပေါ်�်ထွွက််လာာသည််။ ဒေ�သန္တတရ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု
ကော်�်�မတီီများ�း� (ဥပမာာ မြေ�ေယာာစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း ကော်�်�မတီီ) တွွင်် ဥက္ကကဋ္ဌ
အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရသည့််� ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍ၊ မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွွင်် လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း� ပိုု�၍ မြ�င််
တွေ့�့�လာာရခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပြု�ုလုုပ််
ရန်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာ ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း� ဖြ�စ််လာာကြ�သည််။
စည််ပင််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�မှာာ�မူူ အခြား�း�သော�ာ ဒေ�သန္တတရအဆင့််�
ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�နှှင့််� ဆန့််�ကျျင််စွာာ�ပင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််နှင့််�
ှ မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး�ကို�ု
လွွတ််လပ််စွာာ� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််ပြီး�း� ကိုုယ်
� ်ပို�င်
ု ် အခွွန််ဝင််ငွေ�ေ ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�၊
ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်ဘတ််ဂျျက််များ�း� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုလည်းး�
ု�
ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။ ၎
င်းး�တို့့��သည်် မြို့�့��နယ််စည််ပင််သာာယာာရေး�း ကော်�်�မတီီ (TDAC) မှှတစ််ဆင့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုကို
ု �ု ခံံရသည်် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ
မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဇာာတ််ကော�ာင််လည်းး� ဖြ�စ််သည််။ TDAC ကိုု�
ပြ�ည််သူအ
ူ ဖွဲ့့��ဝင်် လေး�းဦးး၊ အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး� သုံးး��ဦးးတို့့��ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပြီး�း�
“အများ�း�ပြ�ည််သူ၏
ူ ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� ထင််ဟပ််စေ�ရန််နှင့််�
ှ
စီီမံံကိိန်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ အော�ာင််မြ�င််မှုရှိိ�စေ�
ု
ရန််” ဟူူသော�ာ
ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််နှှစ််ခုုဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သည််။ ၁၀၆ TDAC ၏ ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��
မှုုမှာာ� မြို့�့��နယ််အလိုု�က်် ကွာာ�ခြား�း�မှုုရှိိ�သော်�်�လည်းး� TDAC များ�း�ကိုု�
“ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ မြူ�ူနီီစီီပယ်် ကော�ာင််စီီ ကနဦးး ပုံံစံ
� ံတစ််ရပ််အနေ�ဖြ�င့််� ရှုုမြ�င််
ွ ်မှုု သာာဓကများ�း�
နိုု�င််” ၁၀၇ ပြီး�း� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ပေါ်�်ထွွက််လာာသည််ကို�လည်းး�
ု
မှှတ််တမ်းး�တင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ၂၀၁၉
ခုုနှှစ်် အစော�ာပိုုင်းး�
� တွွင်် တော�ာင််ကြီး�း� စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် ၎င်းး� ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်
မြူ�ူနီီစီီပယ်် Citizen’s Budget စာာစော�ာင််ကို�ု ရေး�းဆွဲဲ�ထုုတ််ဝေ�ခြ�င်းး�၊
စည််ပင််ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အများ�း�ပြ�ည််သူူ ပိုု�မို�နား
ု �းလည််
လာာစေ�ရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်၍ သတင်းး�အချျက််အလက်် ဌာာနတစ််ခုုကို�ု
ထူူထော�ာင််ဖွင့််�လှ
ွ
ှစ််ခြ�င်းး�တို့့�ဖြ�င့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုနှင့််�
ှ အရပ််ဘက််လူထုု
ူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုတို့့
ု �ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ�း�
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့သည်
�
်။
နိိဂုံးး��ဆိုု�ရသော်�်� GAD သည်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� အခြေ�ေအနေ�နှှင့််�
လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရသည့််� ဦးးဆော�ာင်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း
အဖွဲ့့��အစည်းး� ဖြ�စ််နေ�သေး�းသည််။ GAD သည်် ဒေ�သန္တတရ၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� အသင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�အတွွက််
မှှတ််ပုံံ�တင််သည့််� လုုပ််ငန်းး�ကို�ု တာာဝန််ယူူရပြီး�း� အများ�း�ပြ�ည််သူဆို
ူ ု�င််ရာာ
အခမ်းး�အနား�းများ�း�အတွွက်် ခွွင့််�ပြု�ုမိိန့််�များ�း�ကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််ပေး�းရသည််။
မှှတ််ပုံံ�တင််ပြီး�း�သော�ာ အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�
အလှူူ�ရှှင််စာာရင်းး� အပါါအဝင်် လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််နှှင့််� ဘတ််ဂျျက််များ�း�ကိုု�
GAD မှှ သုံးး��သပ််စစ််ဆေး�းနိုု�င််ရန်် တစ််နှစ်
ှ ် နှှစ််ကြိ�ိမ်် တင််ပြ�ပေး�းရသည််။
ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အတွွက်် လွွယ််ကူသ
ူ က််သာာမှုု ရှိိ�စေ�ရန််
တစိိတ််တပို�ုင်းး�ရည််ရွယ်
ွ ်၍ GAD သည်် ဌာာနပေါ�ါင်းး�စုံံ၊�
ကော်�်�မတီီပေါ�ါင်းး�စုံံကြား�း�
�
ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပိုု�မို�ကော�
ု
ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ရန််
ခြေ�ေလှှမ်းး�သစ််များ�း�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််လျျက််ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ GAD ၏ ပြ�ည််သူူ
ဝန််ဆော�ာင််မှုရုံးး
ု �� များ�း�၏ ရွေ့�့�လျားး��ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းခြ�င်းး�
အသစ််ပေါ်�်ထွွက််လာာသော�ာ ယန္တတရား�းတစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�မှှတစ််ဆင့််�
အစိုးး��ရသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လူူဦးးရေ� အများ�း�စုု ပါါရှိိ�ရာာ ကျေး�း�လက််နေ�
လူူဦးးရေ�နှှင့််� ထိိတွေ့�့�ပြီး�း� ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းသည််။ သာာဓက
ပြ�ရသော်�်� ဤသို့့�� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� အဓိိကကျျသော�ာ
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အများ�း�ပြ�ည််သူူ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� (အလုုပ််သမား�း၊ လူူဝင််မှုု ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း
နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�အင််အားး�ဝန််ကြီး�း�ဌာာနမှှ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� သို့့��မဟုုတ််
လူူမှုုဝန််ထမ်းး�ဦးးစီးး�ဌာာနမှှ အကူူအညီီများ�း� ရရှိိ�စေ�ခြ�င်းး�) ကိုု� ကချျင််
ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� ဝေး�းလံံခေါ�ါင််သီသော�
ီ
ာ ဒေ�သများ�း�သို့့�� တစ််လလျှှင်် နှှစ််
ကြိ�ိမ််ထိိ ပေး�းအပ််လာာနိုု�င််ခဲ့့သည်
�
်။ ၁၀၈

မြို့�့��နယ််အဆင့််� အာာဏာာပိုု�င််များ�း�နှှင့််� ပြ�ည််သူူများ�း� တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��
မြူ�ူနီီစီီပယ်် Citizen’s Budget မိိတ််ဆက််ပွဲဲ�သို့့� တက််ရော�ာက််ကြ�စဉ််

တော�ာင််ကြီး�း� မြို့�့��နယ်် အထွေ�ေထွေ�ေ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��မှှ မြူ�ူနီီစီပယ်
ီ
်
Citizen’s Budget ကိုု� ဖတ််ရှုနေ�စ
ု
ဉ််

40

41

မဏ္ဍိုု�င်် ၁။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� တည််ငြိ�ိမ််မှုု
ပန်းး�တိုု�င်် ၁။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၊ အမျိုး�း��သားး� ပြ�န််လည််သင့်�မြ် �တ််ရေး�း၊ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းနှှင့််� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုု

မဟာာဗျူူ�ဟာာ
၁.၅

ပြ�ည််သူူအားး�လုံးး�� အစိုးး��ရနှှင့့်� ဆက််သွွယ်် လုပ်
ု ်ကို�င်
ု ်နိုု�င််စွွမ်းး�ကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့်�ခြ် �င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််

မဟာာဗျူူ�ဟာာ ရလဒ််များ�း�

၁.၅.၁

မူူဝါါဒချျမှှတ််သည့််�အဆင့််�တိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူပါ
ူ ါဝင််မှုနှ
ု ှင့််� ပြ�ည််သူ့့�အကြံ�ံဉာာဏ််
ဆွေး�း�နွေး�း�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း� အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာစေ�ရန််

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှတ်
ှ ်သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််
ပိုု�မို�၍
ု အားး�လုံးး�� ပါါဝင််လာာခြ�င်းး�၊
ပါါဝင််ပတ််သက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုလာာခြ�င်းး�

၁.၅.၂

အစိုးး��ရဌာာနများ�း�၏ ဆက််သွယ်
ွ ်မှုု စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ခိုုင်
� ်မာာစေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ပိုု�မို�ထိိ
ု ရော�ာက််သည့််� မူူဝါါဒ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုနှှင့််� တုံ့့��ပြ�န််မှုုကို�ု ရယူူသည့််� စနစ််
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�ရန််

အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�တွွင််
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု၊ ကြို�ု�တင််မှန်းး�ဆနို
ှ
ု�င််မှုနှ
ု ှင့််�
တာာဝန််ခံံမှုု မြ�င့််�မား�းလာာခြ�င်းး�

၁.၅.၃

နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�အတွွက်် သတင်းး�အချျက််အလက််အားး� သိိရှိိ�ပိုု�င််ခွင့််�ကို
ွ
�ု
အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�တွွင််
တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန််နှင့််�
ှ ဥပဒေ�အရ ဖြ�စ််စေ�ပြီး�း�၊ အစိုးး��ရ၏ ဘတ််ဂျျက််၊
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု၊ ကြို�ု�တင််မှန်းး�ဆနို
ှ
ု�င််မှုနှ
ု ှင့််�
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လူူတစ််ဦးးချျင်းး�စီီနှှင့််� အုုပ််စုုများ�း�၏ လွွတ််လပ််စွာာ� ထုုတ််ဖော်�်�ခွွင့််�ကို�ု ဥပဒေ�ဖြ�င့််�
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42

၁။	ဆုုမွွန််သဇင််အော�ာင််နှင့််�
ှ မက််သရူးး�အာာနိုးး��၊ ‘အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�။ မြ�န််မာာအစိုးး��ရအဖွဲ့့��၏ မူူဝါါဒချျမှှတ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််’
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ ၃။ https://asiafoundation.org/publication/managing-change-executive-policymaking-in-myanmar/
၂။
Jean-Paul Faguet, (၂၀၁၁) Decentralization and governance. Economic Organization and Public Policy Discussion Papers,
EOPP ၀၂၇။ London School of Economics and Political Science၊ လန််ဒန််၊ UK၊ စာာ၂၄
၂၀၁၄-ခုုနှှစ််၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ။ ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�၏ အသိိပညာာနှှင့််� တန််ဖိုးး��ထားး�မှုုများ�း� (ရန််ကုုန််/
၃။
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�) http://asiafoundation.org/resources/pdfs/MyanmarSurvey20141.pdf. ဤစစ််တမ်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ၁၄ ခုုမှှ ဖြေ�ေကြား�း�သူူပေါ�ါင်းး� ၃,၀၀၀ ကျော်�်��နှှင့််� မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င်် လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း� ပါါဝင််သည််။
၄။
ibid.
၅။
Jeff Thindwa et al., “Enabling Enviornments for Civic Engagement in PRSP Countries,” Social Development Notes, no.82
(March 2003), World Bank, http://documents.worldbank.org/curated/en/301441468762908841/pdf/279920PAPER0sdn82.pdf
၆။
Charles Petrie and Ashley South, ‘Development of Civil Society in Myanmar’, in: Gravers, Mikael, and Ytzen, Flemming (eds),
Burma/Myanmar – Where Now?, Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies Press. 2014. 86.
၇။
ibid
၈။
Aline Rocha Menocal What is Political voice, why does it matter, and how can it bring about change’ A Development
Progress Discussion paper. ODI မေ�လ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinionfiles/8950.pdf
၉။
Shaazka M. Beyerle, Curtailing Corruption: People Power for Accountability and Justice, Ch 1: Corruption, People, Power.
Lynne Rienner Publishers, ၂၀၁၄.
၁၀။ Amartya Sen, Development as freedom (Oxford: Oxford University Press, 1999)
၁၁။ Sanjay Pradhan, ‘Improving Governance in Developing Countries,’ [Powerpoint] ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၊ ၂၀၁၆။ http://www1.worldbank.
org/publicsector/anticorrupt/feb06course/SanjayPradhan.ppt
၁၂။	မိိတ််ဆက််အပိုု�င်းး�တွွင်် တင််ပြ�ခဲ့့သည့််�
�
အတိုု�င်းး� ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� မိိသားး�စုု၊ ဈေး�းကွွက််နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�ကြား�း�တွွင််
လည််ပတ််လှုပ်
ု ်ရှား��းသော�ာ လူူတစ််ဦးးချျင်းး� သို့့�� စုုပေါ�ါင်းး� အင််အားး�စုုများ�း�အဖြ�စ်် အဓိိပ္ပါါ�ယ်် ဖွွင့််�ဆိုု�သည််။
၁၃။ Tom Kramer, Civil Society Gaining Ground’, Transnational Institute. ၂၀၁၁၊ ၁၄။ David Steinberg ‘Void in Myanmar: Civil
Society in Myanmar, Transnational Institute, ၁၉၉၉၊ ၂။
၁၄။ Richard Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊ (ရန််ကုုန််၊ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ ၂၀၁၈)၊ ၁၉။
၁၅။	တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အုုပ််စုုတစ််စုုသည်် ၎င်းး�တို့့��နှှင့််� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုဝင်် လူူဦးးရေ� များ�း�ပြား�း�လွွန်းး�လှသည့််�
ှ
ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုုင်းး�
�
ဒေ�သကြီး�း�တစ််ခုုတွွင်် နေ�ထိုု�င််ပါါက သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာ ဝန််ကြီး�း�များ�း� ထားး�ရှိိ�ပေး�းရသည််။ ဥပမာာ ရန််ကုုန််တိုင်းး�ဒေ
ု� �သကြီး�း�တွွင််
ကရင််လူဦး
ူ းရေ�သည်် ရန််ကုုန််တိုင်းး�ဒေ
ု� �သကြီး�း�လူဦး
ူ းရေ�၏ ၀.၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကျော်�်�� ရှိိ�ပါါက ကရင််တို�င်းး�
ု ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာ ဝန််ကြီး�း�တစ််ဦးးဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုပေး�းရသည််။ တချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ကရင််ပြ�ည််နယ််၌ ပြ�ည််နယ််ဗမာာလူူဦးးရေ� > ၀.၁ ရာာခိုု�င််နှုန်းး�ကို
ု
�ု ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� ဗမာာတိုုင်းး�
� ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာ
ဝန််ကြီး�း�တစ််ဦးးရှိိ�သည််။
၁၆။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊ ၃၇။
၁၇။	တိုုင်းး�ဒေ
� �သကြီး�း� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�ဆို�င်
ု ်ရာာ ဥပဒေ� အမှှတ်် ၂၂/၂၀၁၃ ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အေး�းချျမ်းး�သာာယာာရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း
ကော�ာင််စီဥ
ီ ပဒေ� အမှှတ်် ၁၆/၂၀၁၀ ကိုု� ပယ််ဖျျက််လို�က်
ု ်သည််။ [မြ�န််မာာဘာာသာာ]
၁၈။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊ ၅၈။
၁၉။ Ibid.
၂၀။ Ibid.
၂၁။ Ibid.
၂၂။ San Yamin Aung, ‘An Inside Look at Changes at the Formerly Military-Run GAD,’ The Irrawaddy, ဇွွန်် ၁၃၊ ၂၀၁၉။ https://www.
irrawaddy.com/in-person/interview/an-insiders-view-of-changes-at-the-formerly-military-run-gad.html
၂၃။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊ ၅၈။
၂၄။ Susanne Kempel and Aung Thu Nyein, Local Governance Dynamics in South East Myanmar: An Assessment for Swiss
Agency for Development and Cooperation (SDC), (Yangon: Swiss Agency fro Development, 2014), 16, https://themimu.info/
sites/themimu.info/files/documents/Report_Local_Governance_Dynamics_in_SE_Kempel_SDC_Aug2014.pdf
၂၅။ ဤအစီီရင််ခံံစာာ ရေး�းသားး�စဉ််အတွွင်းး� မြို့�့��နယ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�� ၃၃၀ အနက်် တစ််ဦးးမှှအပ ကျျန််အားး�လုံးး�� အမျိုး�း��သားး�များ�း�သာာဖြ�စ််ကြ�သည််။

43

အရပ််ဘက််လူ့�့ အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ချျက််။
ရန််ကုုန််၊ မန္တတလေး�း နှှင့််� နေ�ပြ�ည််တော်�်� တို့့��၏ စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံမှာာ�
� အခြား�း�နှှင့််� တူူညီခြ�င်းး�
ီ
မရှိိ�ပါါ။ ရန််ကုုန်် နှှင့််�
မန္တတလေး�းတို့့��၏ စည််ပင််သာာယာာရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� မန္တတလေး�းစည််ပင််သာာယာာရေး�း ကော်�်�မတီီ (MCDC) နှှင့််� ရန််ကုုန််စည််ပင််သာာယာာရေး�း
ကော်�်�မတီီ (YCDC) တို့့��က စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ပြီး�း� ရန််ကုုန််တွွင်် မြို့�့��နယ်် ၃၃ ခုုနှှင့််� မန္တတလေး�းတွွင်် မြို့�့��နယ်် ၇ ခုုတို့့��ကိုု� စုုစည်းး�၍ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ပါါသည််။
နေ�ပြ�ည််တော်�်�တွွင််မူူ အဖွဲ့့��ဝင်် ၁၀ ဦးးပါါသည့််� နေ�ပြ�ည််တော်�်�ကော�ာင််စီမှ
ီ ှ စည််ပင််သာာယာာရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ပါါသည််။
၂၈။ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း� ပေါ်�်ထွွက််လာာပြီး�း� စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�၏ စီီရင််ပို�င်
ု ်ခွင့််�သည်
ွ
် မြို့�့��နယ််များ�း�
အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��ပြ�ဧရိိယာာများ�း� (ဥပမာာ- မြို့�့��ပြ� ရပ််ကွက်
ွ ်များ�း�) ကိုုသာ
� ာ အဓိိကထားး�ပါါသည််။
၂၉။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊ ၄၉။
၃၀။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊ ၄၄။
၃၁။	ကျေး�း�လက််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန”၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု သမ္မမတ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်�၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ မွေး�း�မြူ�ူရေး�း နှှင့််� ဆည််မြော��ာင်းး�ဝန််ကြီး�း�ဌာာန ဝက််ဘ််ဆို�ဒ်
ု ်
https://www.moali.gov.mm/en/department-of-rural-development မှှ အော�ာက််တိုဘာ
�ု ာ ၂၄၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် ရယူူထားး�သည််။
၃၂။ Richard Batcheler၊ ‘အော�ာက််ခြေ�ေမှအ
ှ ထက််သို့့� စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�တင််ပြ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အထက််မှအော�
ှ
ာက််ခြေ�ေသို့့� စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� တို့့��၏ ဆုံံ�ချျက််’၊
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ ၂၀၁၉၊ ၂၂။
၃၃။ Robertson, B., Joelene, C., and Dunn, L. 2015. Local Development Funds in Myanmar: An Initial Review. Subnational
Government in Myanmar Discussion Paper No. 9. Yangon: MDRI CESD, Action Aid, and The Asia Foundation. https://
asiafoundation.org/wp-content/uploads/2015/10/Local-Development-Funds-in-Myanmar_ENG.pdf.
၃၄။ Richard Batcheler၊ အော�ာက််ခြေ�ေမှအ
ှ ထက််သို့့� စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�တင််ပြ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အထက််မှအော�
ှ
ာက််ခြေ�ေသို့့� စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� တို့့��၏ ဆုံံ�ချျက််။
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ ၂၀၁၉၊ ၂၂။
၃၅။	ကျေး�း�လက််ဒေ�သဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း ဥပဒေ�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််လွှှတ််တော်�်� ဥပဒေ�အမှှတ်် ၃၉၊ ၂၀၁၉။ https://www.president-office.gov.
mm/?q=hluttaw/law/2020/01/02/id-16074
၃၆။	ယင်းး�နော�ာက််ပို�င်းး�
ု ဥပဒေ�ကိုု� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလနှှင့််� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် ဒီီဇင််ဘာာလတို့့��တွွင်် နှှစ််ကြိ�ိမ်် ပြ�င််ဆင််ခဲ့သည်
့�
်။ ပြ�င််ဆင််ချျက််များ�း�မှာာ�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကို�ု အဓိိက ဦးးတည််သည််။
၃၇။ Susanne Kempel and Aung Tun, ‘Myanmar Ward and Village Tract Administrator Elections 2016: An overview of the role,
the laws and the procedures,’ Norwegian People Aid, မြ�န််မာာ၊ ၂၀၁၆။ https://themimu.info/sites/themimu.info/files/
documents/Report_Ward_Village_Tract_Administrator_Elections_2016_NPA_Jan2016.pdf
၃၈။	ရာာအိိမ််မှူးး��တစ််ဦးးသာာ ရှိိ�ပါါက ၎င်းး�သည်် အလိုု�အလျော�ာ�က်် ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ဖြ�စ််သွားး��သည််။ ပဋိိပက္ခခ ဖြ�စ််ပွား��းရာာ ဒေ�သတွွင််
လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအရနှှင့််� ပစ််မှတ်
ှ ်ထားး�ခြ�င်းး�ခံံရသည့််�ဘေး�းကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းရန်် သင့််�တော်�်�သည့််� ဆယ််ဦးးမှူးး�� သို့့�� ရာာအိိမ််မှူးး��တစ််ဦးးမှှသာာ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ရာာထူးး� ယူူလို�က်
ု ်သည််ကို�လည်းး�
ု
ပုံံမှ
� န်
ှ ်ဆိုုသလို
�
�ု တွေ့�့�ရသည််။
၃၉။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊ ၂၅။
၄၀။ Susanne Kempel, ‘Myanmar’s forgotten local elections,’ The Myanmar Times. ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁၆ https://www.
mmtimes.com/opinion/19009-myanmar-s-forgotten-local-elections.html
၄၁။ ရပ််ကွက်
ွ ် သို့့��မဟုုတ်် ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဥပဒေ� ၂၀၁၂ အခန်းး� ၄။
၄၂။ The State of Local Governance: Trends in Myanmar; A Synthesis of people’s perspectives across all States and Region.
(Yangon: United Nations Development Programme, 2015) https://www.mm.undp.org/content/dam/myanmar/docs/
Publications/PovRedu/Local%20Governance%20Mapping/UNDP_MM%20State%20of%20Local%20Governance%20-%20
Synthesis%20Report.pdf
၄၃။ ibid.
၄၄။ Susanne Kempel and Aung Tun, “Myanmar Ward and Village Tract Administrator Elections 2016, An Overview of the role,
the laws and the procedures,” Norwegian People Aid, ဇန််န၀ါါရီီ ၃၁၊ ၂၀၁၆၊ ၁၁။
၄၅။ “Grassroots Democracy: Analysis of the Ward or Village Tract Administration Law, ”Action Committee for Democracy
Development and Progressive Voice, https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2018/05/20180410_ACDD_
Grassroots_Democracy_-_Print-ready.pdf
၄၆။ Kempel and Tun “Myanmar Ward and Village”, 7.
၄၇။ Ibid.
ွ ် civil society ကိုု� အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ဟုုသာာ ရည််ညွှှန်းး�ခေါ်�်ဝေါ်�်ပြီး�း� ၎င်းး�သည််
၄၈။ Kramer, Civil Society Gaining Ground မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
civil society organization များ�း� အတွွက်် ဘာာသာာပြ�န််ဆိုချျ
�ု က််နှင့််�
ှ လွွန််စွာာ�နီးး�စပ််တူညီ
ူ ီသည််။ ဤသည််မှာာ� civil society ကိုု� CSO များ�း�နှှင့််�
ဝေါ�ါဟာာရဖလှှယ််အသုံးး��ပြု�ုရခြ�င်းး�အတွွက်် ဖြ�စ််တန််ရာာသော�ာ ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်် ဖြ�စ််သည််။
၄၉။ Kramer, Civil Society Gaining Ground, 7
၅၀။ Kramer, Civil Society Gaining Ground
၅၁။	မြ�စ််ကြီး�း�နား�းရှိိ� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ချျက််။ စက််တင််ဘာာ ၂၀၁၉။
၂၆။
၂၇။

44

	ပူူတာာအိုု�နှှင့််� ထားး�ဝယ််တို့့�ရှိိ� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ချျက််များ�း�။ သြ�ဂုုတ်် ၂၀၁၉။
Kramer, Civil Society Gaining Ground, 7
	တနင်္သာာ�ရီီနှင့််�
ှ ရန််ကုုန််တို့့�တွွင်် လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�။ ဇူူလို�င်
ု ် - သြ�ဂုုတ်် ၂၀၁၉။
ရန််ကုုန််ရှိိ� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ချျက်် (အာာနန္ဒာာ�)။ သြ�ဂုုတ်် ၂၀၁၉။
Gerard McCarthy, ‘Democratic Deservingness and Self-Reliance in Contemporary Myanmar,’ Sojourn: Journal of Social
ု ် ၂၀၁၉)၊ ၃၂၇-၃၆၅။
Issues in Southeast Asia, အတွဲဲ� ၃၄၊ အမှှတ်် ၂ (ဇူူလို�င်
၅၇။ Ibid.
၅၈။ Susanne Kempel, ‘Myanmar’s forgotten local elections,’ The Myanmar Times. ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁၆။ https://www.
mmtimes.com/opinion/19009-myanmar-s-forgotten-local-elections.html
၅၉။	တနင်္သာာ�ရီီရှိိ� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ချျက််။ သြ�ဂုုတ်် ၂၀၁၉။
၆၀။ Susanne Kempel, ‘Myanmar’s forgotten local elections,’ The Myanmar Times.
၆၁။	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� လူူငယ််ရေး�းရာာ မူူဝါါဒ (ဒီီဇင််ဘာာ ၂၀၁၇) တွွင်် အသက်် ၁၆-၃၅ ကိုု� လူူငယ််ဟုု တရား�းဝင််
သတ််မှှတ််ပေး�းထားး�သည််။
၆၂။ Irena Grizelj, ‘Youth Space of Dialogue and Mediation in Myanmar,’ Berghof Foundation. ၂၀၁၇၊ ၆။
၆၃။ Irena Grizelj, ‘Youth Led Participatory Research on Social Cohesion in Urban Areas,’ Search for Common Ground, Myanmar.
၂၀၁၈၊ ၆။ Grizelj ၂၀၁၇။ ၁၀။ ကချျင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� လူူငယ််အဖွဲ့့��များ�း�နှှင့််� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဩဂုုတ််-စက််တင််ဘာာလများ�း�အတွွင်းး� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ချျက််။
၆၄။	တနင်္သာာ�ရီီနှင့််�
ှ ရန််ကုုန််ရှိိ� အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ချျက််များ�း�။ ဇူူလို�င်
ု ် - သြ�ဂုုတ်် ၂၀၁၉။
၆၅။ Morten Nygaard Christensen, ‘Survey Next Generation’, ဗြိ�ိတိိသျှှကော�ာင််စီ၊ီ မြ�န််မာာ။ ၂၀၁၉။
၆၆။ Grizelj, Youth Led Participatory Research, 4
၆၇။ Grizelj, Youth Led Participatory Research, 4; Christensen, Survey Next Generation,16.
၆၈။ Myanmar Budget Dashboard,” The Ananda, https://mmbudgets.info/#/
၆၉။ ပွွင့််�လင်းး�လွှှတ််တော်�်�၊ မြ�န််မာ့့ပ
� ဉ္စစမဏ္ဍိုု�င််အဖွဲ့့��။ http://www.openhluttaw.info/my_MM/
၇၀။	စုုမွွန််သဇင််အော�ာင်် နှှင့််� မက််သရူးး�အာာနိုးး��၊ အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ ၄၀။
၇၁။	ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တို့့��တွွင်် အခြေ�ေစိုု�က််ပြီး�း� ဒေ�သဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ဒေ�သအရေး�းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််တင််ပြ�လျှှက်် ရှိိ�သည့််� မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�ကိုု�
ဆိုုလို
� �ုပြီး�း� ရုုပ််သံံ၊ ပုံံနှိိ�ပ်
� ်၊ တီီဗီီ နှှင့််� ရေ�ဒီီယို�အ
ု သံံလွှှင့််� စသည့််� ပုံံစံ
� ံမျိုး�း��စုံံဖြ� �င့််� မီီဒီီယာာများ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။
၇၂။	ကချျင််ပြ�ည််နယ်် အရပ််ဘက််လူ့�့ အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ချျက််။ သြ�ဂုုတ်် ၂၀၁၉။
၇၃။	ကချျင််နှင့််�
ှ တနင်္သာာ�ရီီတို့့�ရှိိ� အရပ််ဘက််လူ့�့ အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ချျက််များ�း�။ သြ�ဂုုတ်် ၂၀၁၉။
၇၄။	တာာကပေါ�ါ၊ ထားး�ဝယ််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအဖွဲ့့��၊ ထားး�ဝယ််သုုတေ�သနအသင်းး�၊ Humanity Institute တို့့��မှှ ပြု�ုလုုပ််သော�ာ သုုတေ�သနကိုု� ဥပမာာအနေ�နှှင့််�ရှု။ု
ကရင််လူ့�့ အခွွင့််�အရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�မှှ ထုုတ််ဝေ�သည့််� အပတ််စဉ်် စိိစစ််လေ့�့လာာချျက််။
၇၅။	ကရင််လူ့�့ အခွွင့််�အရေး�းအဖွဲ့့��များ�း� (အပတ််စဉ််စိိစစ််လေ့�့လာာချျက််)၊
၇၆။	ကရင််လူ့�့ အခွွင့််�အရေး�းအဖွဲ့့��များ�း� (အပတ််စဉ််စိိစစ််လေ့�့လာာချျက််)၊ KDNG၊ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှု၏
ု သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆို�င်
ု ်ရာာ သက််ရော�ာက််မှုု
(ထားး�ဝယ််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအဖွဲ့့��၊ Humanity Institute၊ တာာကပေါ�ါ လူူငယ််ကွန်
ွ ်ယက််)
၇၇။ Richard Batcheler၊ အော�ာက််ခြေ�ေမှအ
ှ ထက််သို့့� စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�တင််ပြ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အထက််မှအော�
ှ
ာက််ခြေ�ေသို့့�
စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� တို့့��၏ ဆုံံချျ
� က််၊ ၃၁။
၇၈။	ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််အဖွဲ့့��၊ Equality Myanmar ၊ ပေါ�ါင်းး�ကူးး�တို့့��ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�မှာာ� ထင််ရှား��းသော�ာ သာာဓကများ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။
၇၉။	ထားး�ဝယ််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းအဖွဲ့့��နှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ချျက််၊ ဩဂုုတ််လ ၂၀၁၉။
၈၀။ ibid.
၈၁။ ဥပမာာကိုု� - မြ�တ််သဲဲသစ္စာာ�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�၊ ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�များ�း� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် လေ့�့လာာသုံးး��သပ််မှုု အစီီရင််ခံံစာာ (၂၀၁၀
-၂၀၁၅)၊ (ရန််ကုုန််၊ ပညာာလင်းး�ပွွင့််�မြ�န််မာာ သုုတေ�သနဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ ၂၀၁၇) တွွင််ရှု။ု
၈၂။ “Municipal Accountability, Governance and Inclusive Communities (MAGIC) Project in Tanintharyi Region and Chin State
program,” VNG International, accessed November 2. 2019, https://www.vng-international.nl/wp-content/uploads/2018/10/
MAGIC_pager_20181017.pdf
၈၃။ “Overview,” Myanmar Extractives Industries and Transparency Initiative, accessed October 10, 2019, https://eiti.org/
myanmar
၈၄။ “Open Budget Survey 2017, Myanmar,” International Budget Partnership, accessed August 5, 2019, https://www.
internationalbudget.org/wp-content/uploads/myanmar-open-budget-survey-2017-summary.pdf
၈၅။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်�၊ ‘စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုရေး�
ု းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက်် အခြေ�ေခံံမူဘော�
ူ
ာင််။ အမျိုး�း��သားး�ဘက််စုံံ� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း
စီီမံံကိိန်းး� နှှစ််ရှည်
ှ ်ရည််မှန်းး�ချျ
ှ
က််များ�း�အတွွက်် (၂ဝ၁၂-၁၅) ခုုနှှစ််အထိိ မူူဝါါဒရေး�းရာာ ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစများ�း�’ ၂၀၁၂။
၈၆။ အသေး�းစိိတ်် သိိရှိိ�လိုု�ပါါက။ Roger Shotton ၊ Brief on Budget Analysis ၊ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ ဒီီဇင််ဘာာ ၂၀၁၉ တွွင််ရှု။ု
၈၇။ Taunggyi Citizen’s Budget, 2018.
၅၂။
၅၃။
၅၄။
၅၅။
၅၆။
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၈၈။	ပြ�ည််ထော�ာင််စုု သမ္မမတ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ပြ�င််ဆင််သည့််� ဥပဒေ�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု လွှှတ််တော်�်� ဥပဒေ�အမှှတ်် ၄၅/၂၀၁၅
၈၉။ ဥပမာာ တနင်္သာာ�ရီတွ
ီ ွင်် စီီမံံ/ဘဏ္ဍာာဝန််ကြီး�း�သည်် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ််ဂျျက်် အစီီအစဉ််သတ််မှတ်
ှ ်သည့််� ကာာလအတွွင်းး� မြို့�့��နယ်် ၁၀ မြို့�့��နယ််သို့့�
ကွွင်းး�ဆင်းး�လေ့�့လာာခဲ့့�သည််။
၉၀။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�။
၉၁။ ibid.
၉၂။	ကမ္ဘာာ�ဘဏ််၏ ခန့််�မှှန်းး�ချျက််များ�း� အပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေခံံသည််။
�
’ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� ၂၀၁၉။
၉၃။ Roger Shotton, ‘ဒေ�သန္တတရ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ထော�ာက််ပံ့့ခြ�င်းး�
၉၄။	ကွာာ�ဟချျက််မှာာ� များ�း�ပြား�း�လွွန်းး�လှသော�
ှ
ာ သာာမန််အသုံးး��စရိိတ််ပမာာဏ (ဥပမာာ လစာာများ�း�၊ ဝန််ထမ်းး�အိိမ််ရာာ၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�စရိိတ််) နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ဘတ််ဂျျက််မှှ ထော�ာက််ပံ့့ရ
� သည့််� တပ််မတော်�်� အသုံးး��စရိိတ််တို့့�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နို�င်
ု ်သည််။
၉၅။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊ ၁၅၉။
၉၆။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊ ၁၈၄။
၉၇။	မန္တတလေး�း လွှှတ််တော်�်� ဝက််ဘ််ဆို�ဒ်
ု ် (မြ�န််မာာဘာာသာာ)။ http://mandalayregionhluttaw.gov.mm/
၉၈။ Kempel နှှင့််� အော�ာင််ထွန်းး�
ွ ၂၀၁၆။
၉၉။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊ ၁၆၈။
၁၀၀။ Kempel နှှင့််� အော�ာင််ထွန်းး�
ွ ၂၀၁၆။ “Myanmar Ward and Village.”
၁၀၁။ Kempel နှှင့််� အော�ာင််ထွန်းး�
ွ ၂၀၁၆။ “Myanmar Ward and Village.” ၁၄။
၁၀၂။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�။
၁၀၃။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�။
၁၀၄။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊ ၄၅။
၁၀၅။ McCarthy ၂၀၁၉။
၁၀၆။ Batcheler၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၊ ၅၉။
၁၀၇။ Ibid.
၁၀၈။	ကချျင််ပြ�ည််နယ်် ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရနှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ချျက််၊ ဩဂုုတ််လ ၂၀၁၉။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) သည္ အက်ဳိးအျမတ္ မယူသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္ အာရွေဒသေန ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုၾကာ ကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ေဒသတြင္း
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းေစ
ေရး၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔ေစေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ယခုသုေတစာတမ္းကို ရယူလိုပါက country.myanmar.general@asiafoundation.org သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အၾကံျပဳသေဘာထား
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါသည္။

