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ဤအစီရီင််ခံံစီာအတွကွ်် ရက််ရောရာစီာွ အက်အူညီရီော�းခံ့�ကြက်သူ ူတွစီ်ဦးးစီတီွစီ်ရော�ာက််စီတီွ�ုင််းနှှင်�်၊ အထူးးူသူဖြ�င််� 
အခံိနု််ရော�းရောတွ�ွဆုံံ�က်ာ အရောတွ�ွအကြုံက်ံ�များိား ရော�များှရော�းခံ့�ကြက်�ါရောသူာ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းနှှင်�် 
ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရအ�ွ့��င်် ��ဂ္ဂိုု�ုလူ့်များိားက်ု� ရောက်ိးဇူးးူတွင််ရှုရောကြက်ာင််း စီာရောရးသူနူှှင်�် 
သူ�ရောတွသူန်အ�ွ့�များ ှရောဖြ�ာကြက်ားလူ့ု��ါသူညီ်။ ဤအစီရီင််ခံံစီာအတွကွ်် လူ့နွ််စီွာများ ှအ��ုးထူး�ုက််တွန််လူ့ှရောသူာ 
အရောတွ�ွအကြုံက်ံ�နှငှ်�် အရောတွးွအဖြများင််များိား ရော�းခံ့�သူညီ�် အာရရှော�ာင််ရော�းရငှ််း Governance team က်ု�လူ့ညီ်း 
အထူးးူရောက်ိးဇူးးူတွင််ရှုရောကြက်ာင််း ရောဖြ�ာကြက်ားလူ့ု��ါသူညီ်။ 

ကြီးက်းီကြက်�်များနုှှင်�် စီဉ််ဆုံက််များဖြ�တွ် အက်အူညီရီော�းခံ့�သူညီ် Matthew Arnold၊ Diana Fernandez နှငှ်�် 
Nicola Nixon တွု��အားလူ့ညီ်းရောက်ာင််း၊ ဖြများန််များာနှု�င််င်ံ ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားနှငှ်�် စီ�်လူ့ိဉ််း၍ 
တွန််��ုးရှုလူ့ရှောသူာ အရောတွးွအဖြများင််များိား များှရော�ရော�းခံ့�သူညီ�် Richard Batcheler အားလူ့ညီ်းရောက်ာင််း 
အထူးးူရောက်ိးဇူးးူတွင််ရှုရောကြက်ာင််း ရောဖြ�ာကြက်ားလူ့ု��ါသူညီ်။ 

စီစုီစီ်ရောလူ့�လူ့ာများ ု(သူ�ု�) အရောကြက်ာင််းအရာ�ု�င််းတွငွ်် အများာှးအ�ငွ််း�ါရှု�ါက် စီာရောရးသူမူျားိားနှှင်�်သူာ 
သူက််ဆုံ�ုင််�ါသူညီ်။
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အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�ဖြိုး�းီ ခံ�ုင််များာအားရောက်ာင််းရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များသုူညီ် ခြုံခံံ�င်ံ�များ၊ု တွာ�န််ခံံများုရှုရောသူာ 
အစီ�ုးရအ��်ခံိ��်ရောရးအတွကွ်် အဓိကု်န်ညီ်းလူ့များ်း ဖြ�စီ်သူညီ်။ သူု��ရောသူာ်လူ့ညီ်း နှ�ုင််င်ံရောရး အက်းူအရောဖြ�ာင််း 

က်ာလူ့များိားအတွငွ််း အရ�်ဘက်် လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု စီတွင််ရန််နှှင်�် အားရောက်ာင််းရောအာင််ဖြ��လူ့��်ရော�းရန််အတွကွ်် 
များဟာာဗျူိ�ဟာာရောဖြများာက်် လူ့များ်းစီများိား ရော�ာ်ရောဆုံာင််ရန််များာှ အဖြိုးများ့တွရောစီ ရငှ််းလူ့င််းလူ့�ွ်က်လူူ့သှူညီ် များဟာ�တွ်ရော�။ ဇူးာတွ်ရောက်ာင််သူစီ်များိား 
အ�ွ့�အစီညီ်း �နှတရားသူစီ်များိားအရောန်ဖြ�င်�် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားက်�ု န်�းလူ့ညီ်ရန််နှှင်�် 
�င််များလူ့��်င်န််းတွာ�န််များိားက်�ု ရောဆုံာင််ရကွ််ရန်် ကြီးက်�ုး�များ်းလူ့ာသူညီ�် အခံိနု််တွွင်် အရ�်ဘက်် လူ့ထူူး��းူရော�ါင််း�ါ�င််များတုွငွ်် �ခံင်် 
အာဏာာရှုသူမူျားိားက်�ု တွရား�င််ရောစီရန်် ဖြ��လူ့��်ရော�းများဖုြခံင််း၊ ထူး�ု်��ုင််းများ ှဦးးရောဆုံာင််များကု်�ု ခံံရဖြခံင််း၊ ရော�်ထူးနွ််းစီ �နှတရားများိားက်�ု 
�န််��ုရောစီဖြခံင််း၊ သူု��တွညီ်းများဟာ�တွ် အရောဖြ�ာင််းအလူ့့ ဖြ��လူ့��်ရာ၌ များရောအာင််ဖြများင််ဖြခံင််းရောကြက်ာင်�် န်ဂ္ဂို�ု စီတုွ်ဓိါတွ်တွက််ကြွက်ရွောန်ရောသူာ 
ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�က်�ု စီတုွ်�ိက််အားရောလူ့ိာ�ရောစီဖြခံင််းဟာရူောသူာ အနှတရာ�်များိားဖြ�င်�် ကြုံက်ံ�ရောတွ�ွလူ့ာနှ�ုင််သူညီ်။ အရ�်ဘက်် 
လူ့ထူူး��းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု အက်အူညီရီော�းရာ၌ အဓိကု်က်ိရောသူာ �ထူးများရောဖြခံလူ့မှျား်းများာှ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိား၊ 
၎င််းတွု�� ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိား ဖြ��လူ့��်�ံ�နှှင်�် အဆုံံ�းသူတွ်တွငွ်် များညီ်သူ�ူအား တွာ�န််ခံံရ�ံ�တွ�ု�က်�ု အခံိနု််နှှင်�်တွရောဖြ�းညီ ီရောက်ိညီက််စီာွ 
န်�းလူ့ညီ်ထူးားရန်် ဖြ�စီ်သူညီ်။

ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံတွငွ်် ၂၀၁၀ ခံ�နှစှီ် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိား ထူးရူောထူးာင််ခံိနု််များှစီ၍  ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််း အဆုံင်�် 
ဇူးာတွ်ရောက်ာင််သူစီ်များိား ရော�်ထူးကွ််လူ့ာခံ့� �ါသူညီ်။ �ရောန်�အခံိနု််၌များ ူဖြ�ညီ်န်�်နှှင်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားများာှ ဆုံထူးက််ထူးများ်း�ု�း 
အရောရး�ါလူ့ာခံ့�ရာ၊ ၎င််းတွု��၏ လူ့��်ရညီ်က်ု�င််ရညီ်က်ု� တွ�ုးဖြများှင်�်ဖြ�သူလူ့ာနှ�ုင််ခံ့�ရုံံ�သူာများက် က်ိ�်ဖြ�န်�်လူ့ာရောသူာ အခံန််းက်ဏ္ဍများိားနှငှ်�် 
တွာ�န််များိားက်�ု ထူးများ်းရောဆုံာင််လူ့ိက််ရှုကြက်�ါသူညီ်။ ဤအစီရီင််ခံံစီာတွငွ်် ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ၏ ရောဖြ�ာင််းလူ့့လူ့ိက််ရှရုောသူာ အစီ�ုးရ 
အ��်ခံိ��်ရောရး န်�်��်များိားသူညီ် အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�ရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များအုရော�် များညီ်သူု��သူက််ရောရာက််လူ့ိက်် 
ရှုသူညီ်က်�ု အထူးးူအရောသူးစီတုွ် ရောလူ့�လူ့ာထူးား�ါသူညီ်။ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ၏ု ဦးးရောဆုံာင််များ�ု�ုင််းနှှင်�် လူ့ိင််ဖြများန်် 
အားရောက်ာင််းရောစီရန်် ဖြ��လူ့��်သူညီ�်အ��ုင််းတွငွ်် ဦးးစီးီဦးးရကွ််ဖြ��ရောန်သူညီ�် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းနှှင်�် ရောဖြ�ာင််းလူ့့လူ့ာရောသူာ 
�တွ်�န််းက်ိင််တွငွ်် တွံ��ဖြ�န််ရာ၌ ၎င််းအရောန်နှငှ်�် လူ့�ုက််�ါရောဖြ�ာင််းလူ့့ဖြိုး�းီ ဆုံန််းသူစီ်တွထီူးငွ််လူ့ာ�ံ�တွ�ု�က်�ု ဤစီာတွများ်းတွငွ်် အထူးးူဖြ�� 
ရောလူ့�လူ့ာထူးား�ါသူညီ်။ 

ဤအစီရီင််ခံံစီာက်ု� ဖြိုးများ�ု�န်�်င်ါးခံ�ရှု အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းနှှင်�် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအဆုံင်�် အစီ�ုးရ��ုင််း ��ဂ္ဂိုု�ုလူ့် 
များိားအား လူ့�ူရောတွ�ွရောများးဖြများန််းများမုျားိား၊ အာရရှော�ာင််ရော�းရငှ််းများ ှဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ က်�ုးခံ�တွငွ်် အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ် 
ရောဆုံာင််ရကွ််သူညီ�် Myamar Strategic Support Program (MSSP) နှငှ်�် Open Budget Initiative (OBI) စီမီျားံက်နု််း တွ�ု�များှ 
ရရှုရောသူာ အရောတွ�ွအကြုံက်ံ�များိားအရော�် အရောဖြခံခံံထူးား�ါသူညီ်။

ဤစီာတွများ်းအတွကွ်် ဘဏ္ဍာရောင်ကွ်�ု အရောထူးာက််အထူးားနှငှ်�် ရော�တွာများိားအသူံ�းဖြ��၍ အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�ရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များုကူ်�ု အက်အူညီီရော�းရန်် ကြီးက်�ုး�များ်းလူ့ိက််ရှသုူညီ�် Strengthening Civic Engagementin Myanmar Program 
များတှွစီ်ဆုံင်�် Rockefeller Foundation များ ှရက််ရောရာစီာွ ရောထူးာက််�ံ�ရော�းခံ့��ါသူညီ်။ ဤစီာတွများ်းသူညီ် ဖြများန််များာနှု�င််င်ံ ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအဆုံင်�် ထူးရုောရာက််ရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များဆုုံ�ုင််ရာ အားထူး�တွ်ကြီးက်�ုး�များ်းများမုျားိား၏ �ဇီူး�ုင််း�ံ�စီံနှှင်�် 
အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်များ�ု�ုင််းက်�ု တွင််ဖြ�ရာ၌ လူ့က််ရောတွ�ွလူ့��်က်�ုင််လူ့ိက််ရှသုူမူျားိားနှှင်�် အလူ့ှ�ရငှ််များိားအတွကွ်် လူ့က််ရောတွ�ွ 
အက်�ုးအက်ားတွစီ်ရ�် ဖြ�စီ်ရောစီလူ့မုျား�်များညီ်ဟာ� က်ွနှ်��်တွ�ု� အရောန်ဖြ�င်�် ရောများှာ်လူ့င်�်�ါသူညီ်။

အစီရီင််ခံံစီာ�ါ ထူးင််ဖြများင််�ဆူုံခံိက််များိားသူညီ် စီာရောရးသူမူျားိား၏ အာရောဘာ်သူာဖြ�စီ်ဖြိုး�းီ အာရရှော�ာင််ရော�းရငှ််း သူု��များဟာ�တွ် Rockefeller 
Foundation နှငှ်�် သူက််ဆုံ�ုင််ဖြခံင််းများရှ�ုါ။ 

Dr. Matthew B. Arnold
ဌာာတေနကိုုုယ််စ်ာ�လှယှ််

အာရရှော�ာင််ရော�းရငှ််း၊ ဖြများန််များာ
ရန််က်�န််၊ ရော�ရော�ာ်�ါရ ီ၂၀၂၀



4



5

တေကိုး�ဇိုး��င်း်လှာာ	 	 ၂
အ�ာှစ်ာ	 	 	 ၃

��ု်ဆိုကို်	 	 	 ၆
ရညီ်ရ�ွ်ခံိက််  ၇
အဓိကု် �ငွ်�်ဆုံ�ုခံိက််များိားနှငှ်�် သူ�ရောတွသူန် န်�်��် ၇
သူ�ရောတွသူန်န်ညီ်းလူ့များ်း ၈
အစီရီင််ခံံစီာ  ၈

		အပ်ုုင်း်�	၁ 

အရပ််ဘကို်လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�	ု ၉
 ၁.၁. အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များဆုုံ�ုသူညီ်များာှ အဘ�်န်ညီ်း။ အဘ��်ရောကြက်ာင်�် အရောရးကြီးက်းီ�ါသူန်ညီ်း? ၉
 ၁.၂. တွာ�န််ခံံများ ုများရူောဘာင််များိားနှငှ်�် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ု ၁�

 	အ�န်�	၂	

အရပ််ဘကို်လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�	ုနှငှ်း််	မြ�န်�ာနှုုင်း်င်းံရှ	ုမြပ်ည််နယ််နှှင်း််	�ုုင်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီ	အစ်ုု�ရ	 ၁၄
 ၂.၁. ဖြများန််များာနှု�င််င်ံရှု အစီ�ုးရအ��်ခံိ��်ရောရး အ�န််းအ�ု�င််း ၁၄
  ၂.၁.၁. အဓိကု် အင််စီတွကီ်ိ�းရငှ််းများိား နှှင်�် �ါ�င််သူ ူအင််အားစီ�များိား ၁၄
  ၂.၁.၂. ဖြများန််များာနှု�င််င်ံ များ�ူါ� စီက််�န််း ၂၀
 ၂.၂. ဖြများန််များာနှု�င််င်ံရှု အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ု ၂၄

 	အ�န်�	၃	

မြပ်ည််နယ််/�ုငု်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီ�းာ�၏	အရပ််ဘကို်ပ်ါဝင်း်�	ုအာ�တေကိုာင်း်�တေစ်တေရ�	အ�င့်း််အလှ�်��းာ�	 ၃၄

တေနာကို်ဆိုကို်��့	၁။	မြ�န်�ာနှုငု်း်င်းံ၏	တေရရညှ််�ည််�ံ�်ုုင်း်မြဲ��မြဲပ်�ီ	ဟန်�းကို်ည်တီေသုာ	ဖွဲ့့ံ�မြဲဖွဲ့�ု��ုု��ကို်�	ုစ်�ီံကိုနု်�၊	�ဟာဗျူး�ဟာ	၁.၅	 ၄၁

အ�န်�ဆိုံု���ှ်စ်	ု	 	 ၄၂



6

အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�ဖြိုး�းီ ဘက််ရော�ါင််းစီံ�လူ့င််ရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များတုွငွ်် ဖြများန််များာ��မီျား�ုက်ရောရစီ ီအ�ု်များက််များိားက်ု� 

အားရော�း ထူးနု််းသူုများ်းရန််၊ စီးီ�ာွးရောရး �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််များကု်�ု ရောရရညှီ် 
တွညီ်တွံ�ရောစီရန််နှှင်�် ဖြိုးင်မုျား်းခံိများ်းရောရးက်ု� အဓိနွ်�်ရညှီ်ရောစီရန်် အလူ့ားအလူ့ာ 
ရောက်ာင််းရှ�ုါသူညီ်။ ဆုံ�်စီ�နှစှီ်များိားစီာွကြက်ာဖြများင်�်ခံ့�သူညီ�် စီစီ်အ��်ခံိ��် 
ရောရးရောကြက်ာင်�် ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရောတွာ်နှငှ်�် ဖြ�ညီ်သူမူျားိားကြက်ားတွငွ််ရှုရောသူာ 
လူ့မူျား�ုဋိညုီာဉ််များာှ ဆုံ�ုးရာွးစီာွ ထူးခုံ�ုက််�ိက််စီးီခံ့�ရရောသူာ်လူ့ညီ်း �မီျား�ုက်ရောရစီ ီ
အသူငွ််က်းူရောဖြ�ာင််းရောရးရောကြက်ာင်�် တွာ�န််ခံံများု၊ ဘက််စီံ�ရောထူးာင်�်စီံ�ဖြ�စီ်များနုှှင်�် 
တွညီ်ဖြိုးင်မုျား်များ ု��ုများ�ုအားရောက်ာင််းရောသူာ လူ့မူျား�ုဋိညုီာဉ််တွစီ်ရ�်က်�ု ဖြ�န််လူ့ညီ် 
ညီှနုှုုင််းရန်် နှ�ုင််င်ံရောတွာ်အတွကွ်် အခံငွ်�်အလူ့များ်းတွစီ်ရ�် ထူးကွ််ရော�်လူ့ာ 
ခံ့�သူညီ်။ 

ဤအခံိက််သူညီ် လူ့က််ရှ ုအက်းူအရောဖြ�ာင််းက်ာလူ့၏ �င််များ လူ့က်ခဏာာရ�် 
များိားများာှ အထူးးူ�င်် က်ု�က််ညီလီူ့သှူညီ်။ �ထူးများတွစီ်ခံ�များာှ ၂၀၀၈ �ွ့�စီညီ်း�ံ� 
အရောဖြခံခံံဥ�ရော�ရောကြက်ာင်�် တွ�ုင််းဖြ�ညီ်အတွငွ််း နှ�ုင််င်ံရောရး တွင််းများာများ ု
အများိားစီ�က်�ု ဆုံက််လူ့က်် ဖြ�စီ်ရော�်ရောစီသူညီ�်တွ�ုင်် �င််းအရောဖြခံခံံဥ�ရော� 
ရောကြက်ာင်�် ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ အစီ�ုးရအ��်ခံိ��်ရောရးစီန်စီ်၏ �နှတရားနှငှ်�် လူ့က်ခဏာာ 
ရ�် အသူစီ်များိားရော�်ထူးကွ််လူ့ာရောစီသူညီ�် အက်ိ�ုးသူက််ရောရာက််များ ုဖြ�စီ်ရော�်
ရောစီခံ့�သူညီ်။၁ ��တွ�ုတွစီ်ခံ�များာှ စီစီ်အ��်ခံိ��်ရောရးများ ှအရ�်သူား တွ�ု�င််း 
အ��်ခံိ��်ရောရးသူု�� က်းူရောဖြ�ာင််းများဖုြ�စီ်ဖြိုး�းီ အထူးးူသူဖြ�င်�် ရောရးွရောက်ာက််�ွ့ များိားနှငှ်�် 
ရောရးွရောက်ာက််ခံံ က်ု��်စီားလူ့�ှ်များိားက်ု� များတုွ်ဆုံက်် အသူံ�းဖြ��လူ့ာဖြခံင််း
ရောကြက်ာင်�် ရောအာက််ရောဖြခံ�ု�င််း ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�ထူးံသူ�ု� တွာ�န််ခံံများုများိား ရှုလူ့ာရောစီ
ရန်် တွွန််းအားဖြ�စီ်ရောစီခံ့�သူညီ်။ တွတွ�ုတွစီ်ခံ�များာှ နှ�ုင််င်ံရောရးနှငှ်�် ဥ�ရော�
ရောရးရာ ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များဖုြ�စီ်ဖြိုး�းီ �င််းရောကြက်ာင်�် အစီဉ််အလူ့ာ အားဖြ�င်�် 
�တုွ်ဆုံ�ု�ရောန်ဖြိုး�းီ သူတွကုြီးက်းီစီာွဖြ�င်�် ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ဖြခံင််းခံံရောန်ရသူညီ�် ဖြ�ညီ်သူ�ူ
ရ�်�န််းသူညီ်လူ့ညီ်း က်ိ�်ဖြ�န်�်လူ့ာခံ့�သူညီ်။ �င််းအရောဖြခံ အရောန်များိား 
ရော�ါင််းစီံ�က်ာ ဖြများန််များာဖြ�ညီ်သူမူျားိား၊ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း နှှင်�် အစီ�ုးရ
တွ�ု�ကြက်ား အရ�်ဘက််လူ့ထူူး��းူရော�ါင််း�ါ�င််များဆုုံ�ုင််ရာ အခံငွ်�်အလူ့များ်းများိား 
ဖြ�စီ်ထူးနွ််းရော�်ရော�ါက််လူ့ာခံ့�သူညီ်။ သူရုံ��်ရော�ာ်ဖြ�ရ�ါများ ူသူအီ�ုရအီားဖြ�င်�် 
အစီ�ုးရရောအာက််�ု�င််း အလူ့ာာများိားရှုလူ့ာရောသူာအခံါ ��ုများ�ုအားရောက်ာင််းရောသူာ 
တွာ�န််ခံံများုနှှင်�် တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််များတုွ�ု�ရောကြက်ာင်�် အစီ�ုးရအ��်ခံိ��်ရောရးက်ု� 
��ုများ�ုရောက်ာင််းများနွ််ရောစီရန်် အလူ့ားအလူ့ာရှုလူ့ာသူညီ်။၂ ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ ဗျူဟာု�
ခံိ��်က်�ုင််များ ုရောလူ့ှာ�ခံိရောရး ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များမုျားိား၏ ရောက်ာင််းများနွ််ရောသူာ 
အက်ိ�ုးသူက််ရောရာက််များမုျားိားက်�ု အာများများခံံနှ�ုင််သူညီ�် အရောလူ့ိာက်် ဖြ�ညီ်န်�်
နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားများာှ အလူ့နွ််တွရာများ ှအရောရးကြီးက်းီလူ့ဖှြိုး�းီ 
အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�ရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း �ါ�င််များအုတွွက်် 
ထူးးူဖြခံားသူညီ�် တွံခံါးရော�ါက််များိား ဖြ�စီ်လူ့ာသူညီ်။ သူု��ရောသူာ်လူ့ညီ်း 
ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ ရောအာက််ရောဖြခံအဆုံင်�်အစီ�ုးရ��ုင််းများ ှဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်
သူမူျားိားနှှင်�် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း �ါ�င််များ၏ု ဖြ�စီ်ရော�်
တွ�ုးတွက််လူ့ိက််ရှရုောသူာ သူရောဘာသူဘာ�နှငှ်�် �တွ်သူက််၍ များိားစီာွသူရုှု
ခံငွ်�်များရရောသူးရောခံိ။

ခံ�ုင််များာအားရောက်ာင််းရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များရုရှုရန်် 
ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�တွငွ်် အသူ�ုညီာနှှင်�် �ံ�ကြက်ညီ်များရုှုရများညီ် ဖြ�စီ်သူညီ်။ 
ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားတွငွ်် အစီ�အ�ွ့�လူ့�ုက်် 
ရောသူာ်လူ့ညီ်းရောက်ာင််း တွစီ်ဦးးခံိင််းတွစီ်ရော�ာက််ခံိင််းအရောန်ဖြ�င်�် 

လူ့ညီ်းရောက်ာင််း ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််သူညီ်� အသူ�ုညီာနှှင်�် ဤသူ�ု� 
ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််းရောကြက်ာင်�် အက်ိ�ုးဖြ�စီ်ထူးနွ််းများညီ်ဟာူရောသူာ �ံ�ကြက်ညီ်ခံိက်် 
တွ�ု�က်�ု ဆုံ�ုလူ့�ု�ါသူညီ်။ ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံသူားများိား၏ အသူ�ုညီာနှငှ်�် 
တွန််��ုးထူးားများမုျားိားနှှင််� �တွ်သူက််၍ �ထူးများဦးးဆုံံ�းရောသူာ နှ�ုင််င်ံအ�မှျား်း 
စီစီ်တွများ်းရောက်ာက််�မူျားတုွစီ်ရ�်က်ု� ၂၀၁၄ ခံ�နှစှီ်တွငွ်် အာရရှော�ာင််ရော�းရငှ််းများ ှ
ဖြ��လူ့��်ခံ့��ါသူညီ်။ ၃ ဤတွငွ်် အစီု�းရအဆုံင်�်ရော�ါင််းစီံ�ရှု �ွ့�စီညီ်းများမုျားိားနှငှ်�် 
လူ့��်င်န််းရောဆုံာင််ရကွ််များမုျားိား၊ ၎င််းအစီု�းရအဆုံင်�်ရော�ါင််းစီံ�နှှင်�် �းူရော�ါင််း 
ရောဆုံာင််ရကွ််ရန်် အခံငွ်�်အလူ့များ်းများိားနှငှ်�် �တွ်သူက််၍ အများိားဖြ�ညီ်သူ၏ူ 
အသူ�ုညီာများာှ န်ညီ်း�ါးရောန်ဖြိုး�းီ၊ �ီများ�ုက်ရောရစီ ီလူ့ူ�အ�ွ့�အစီညီ်းတွစီ်ရ�် 
အတွွက်် အရောရး�ါလူ့သှူညီ�် အရောဖြခံခံံစီညီ်းများိဉ််းများိားနှငှ်�် က်ိင်�်ထူးံ�းများိားနှငှ်�် 
�တွ်သူက််သူညီ�် န်�းလူ့ညီ်များုများာှလူ့ညီ်း န်ညီ်း�ါးလူ့ိက််ရှသုူညီ်က်�ု 
ရောတွ�ွရသူညီ်။ လူ့မူျားရုောရး �ံ�ကြက်ညီ်များမုျားာှလူ့ညီ်း န်မုျား�်�ါးလူ့ိက််ရှဖုြိုး�းီ နှ�ုင််င်ံရောရး 
သူရောဘာထူးားက်ွ့လူ့ွ့များမုျားိားများာှလူ့ညီ်း အစီနွ််းတွစီ်�က််စီ၌ီ ရှုရောန်သူညီ်က်�ု 
ရောတွ�ွရသူညီ်။ စီစီ်တွများ်းအရ က်ိားများအခံန််းက်ဏ္ဍနှငှ်�်ဆုံ�ုင််သူညီ�် 
စီတုွ်သူရောဘာထူးားများိား၌ �ု��ါ� ကြီးက်းီစီ�ုးများုဖြများင်�်များားဖြခံင််းက်ု� ရောတွ�ွရသူညီ်။ 
က်ိားများတွန််းတွ ူများညီမီျားှများမုျားိား၊ ခံွ့ဖြခံားများမုျားိားများာှ တွ�ုး�ာွးလူ့ိက််ရှကု်ာ 
အများိ�ုးသူများးီများိားက်�ု နှှုများ�်ခံိထူးားဖြိုး�းီ နှ�ုင််င်ံရောရးက်စုီစများိား၌ �ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ်် 
ရန်် အခံွင်�်အလူ့များ်း အန်ညီ်းင်�်ရောသူာ ရော�းထူးားသူညီ်က်ု� ရောတွ�ွရသူညီ်။၄  
ဖြများန််များာဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�နှငှ်�် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းများာှ နှ�ုင််င်ံရောရး 
စီန်စီ်များိားအရော�် စီတုွ်�ါ�င််စီားများနုှှင်�် �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ု
ဖြများင်�်များားလူ့ိက််ရှသုူညီ်။ ထူးု��အဖြ�င်် ��ဂ္ဂိုုလူ့ကု်နှှင်�် အစီ�ုးရ အာဏာာ��ုင််များိားက်ု� 
�ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများ ု��ုများ�ုရှုရောစီရန်် ရောတွာင််းဆုံု�လူ့ိက််ရှဖုြိုး�းီ ၎င််းတွ�ု�၏ 
လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားနှငှ်�် အ�ု်များက််များိားက်ု� ထူး�တွ်ရော�ာ်ရောဖြ�ာကြက်ားလူ့ိက််ရှသုူညီ်
က်�ုလူ့ညီ်း ရောတွ�ွရသူညီ်။ ရ�်ရာွ အစီ�အ�ွ့�များိားအရောန်ဖြ�င်�် �န််ရောဆုံာင််များနုှှင်�် 
များ�ူါ� အဆုံ�ုဖြ��သူညီ�်အ��ုင််းတွငွ်် အစီ�ုးရနှငှ်�် ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််များကု်�ု 
စီတွင််လူ့ိက််ရှသုူညီ်။ သူ�ု�ရောသူာ်လူ့ညီ်း အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း 
�ါ�င််များမုျားာှများ ူအများိားအားဖြ�င်�် အဖြင်င််း�ာွး��ွ်ရာ နှ�ုင််င်ံရောတွာ်-လူ့�ူအ�ွ့� 
အစီညီ်း ဆုံက််ဆုံံရောရးများိား ထူးကွ််ရော�်ရောစီသူညီ�် �ဋိ�ုက်ခဖြ�စီ်ရောစီနှု�င်် 
ရောလူ့ာက််သူညီ�် ထူး�ု်သူးီ��ုင််းများ ှရောများာင််းနှငှ််ရောသူာ လူ့��်င်န််းစီဉ်် 
ဖြ�စီ်လူ့ာနှ�ုင််သူညီ်။ နှ�ုင််င်ံသူားများိား၊ အထူးးူသူဖြ�င်�် အများိ�ုးသူများးီများိားနှငှ်�် 
အဖြခံားရောသူာ အ�စီ်��်ခံံ အ��်စီ�များိားအတွကွ််များ ူအန်ညီ်းင်�်များှရောသူာ 
နှ�ုင််င်ံရောရးရောဖြ�ာရောရးဆုံု�ခံငွ်�်က်�ုသူာ ရရှရုောန်ရောသူးသူညီ်။ ရလူ့�်အားဖြ�င််� 
�ရောန်�အခံိနု််တွွင်် လူ့က််ရှ ုဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များမုျားိားသူညီ် စီစီ်များနှ််ဖြိုး�းီ 
ဘက််ရော�ါင််းစီံ�ရောသူာ �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််များနုှှင်�် ဖြိုးင်မုျား်းခံိများ်းရောရးတွု��က်�ု 
ရော�းစီမွျား်းနှ�ုင််�ါများညီ်ရောလူ့ာဟာ၍ူ လူ့အူများိား သူံသူ�ဖြ�စီ်လူ့ိက််ရှသုူညီ်။
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စီာတွများ်း၏ ရညီ်ရ�ွ်ခံိက််များာှ ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံအတွငွ််း ၂၀၁၀ ခံ�နှစှီ်များ ှ
စီတွင််ရောသူာ အစီု�းရအ��်ခံိ��်ရောရး �ွ့�စီညီ်းများမုျားိားအတွငွ််း ဖြ�စီ်ရော�် 
ရောဖြ�ာင််းလူ့့လူ့ာသူညီ်များိားနှငှ်�် အရ�်ဘက်် လူ့ထူူး��းူရော�ါင််း �ါ�င််များဆုုံ�ုင််ရာ 
ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိားနှငှ်�် စီ�်လူ့ိဉ််း၍ အက်ိဉ််းခံိ��် ရော�ာ်ဖြ�ခံိက််တွစီ်ရ�် 
ရော�းရန်် ဖြ�စီ်�ါသူညီ်။ စီာတွများ်းတွငွ်် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ 
အဆုံင်�်က်�ု အသူားရော�းထူးားဖြိုး�းီ အဓိကု် အင််အားစီ�များိားနှငှ််�တွက် ွ
ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််ဖြ��လူ့��်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားတွငွ်် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအဆုံင်�် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ု
ဖြ��လူ့��်ရန််အတွကွ်် ရော�်ထူးနွ််းလူ့ိက််ရှုရောသူာ အခံငွ်�်အလူ့များ်းများိားက်ု� 
များးီရောများာင််းထူး�ုးဖြ�ထူးား�ါသူညီ်။ ဤသူု��ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််းအားဖြ�င်�် 
လူ့က််ရှဖုြ��လူ့��်လူ့ိက််ရှရုောသူာ �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များဆုုံ�ုင််ရာ 
အားထူး�တွ်များမုျားိားက်�ု တွကု်ိများနှ််က်န််စီွာ တွင််ဖြ�နှ�ုင််ရန််နှငှ််� အရောတွ�ွအကြုံက်ံ� 
အရောဖြခံဖြ�� ရောဆုံးွရောနှးွများမုျားိားက်�ု ဖြများှင်�်တွင််ရော�းနှ�ုင််ရန်် ဤစီာတွများ်းအရောန်ဖြ�င်�် 
ရောများှာ်လူ့င်�်�ါသူညီ်။ စီာတွများ်း၏ အဓိကု် ရညီ်ရ�ွ်သူညီ�် �ရတုွ်သူတွ်များာှ 
အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း ဖြ�စီ်ရောသူာ်လူ့ညီ်း လူ့က််ရှု အရောဖြ�ာင််းအလူ့့ 
များိားက်�ု က်ညူီရီန်် စီတုွ်အားထူးက််သူန််သူညီ�် �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရး 
များတုွ်�က််များိား၊ အထူးးူသူဖြ�င်�် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး��းူရော�ါင််း�ါ�င််များတုွငွ်် 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များနုှှင်�် ဘက််စီံ��ါ�င််များ ု��ုရောသူာ ခံိဉ််းက်�်န်ညီ်းက်ု� 
�ံ�များနှ််ဖြ�စီ်ရောစီများညီ�် ��ုများ�ု၍ က်ိ�ုးရောကြက်ာင််းညီညီွတွွ်ဖြိုး�းီ ခံန်�်များှန််းရလူ့�ွ်က်မူျားညီ�် 
လူ့��်ထူးံ�းလူ့��်န်ညီ်းများိားက်ု� အစီ�ုးရတွာ�န််ခံံများနုှှင်�် တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််များ ု
တွ�ု�က်�ု ��ုများ�ုရရှုရောစီများညီ�် န်ညီ်းလူ့များ်းများိားအဖြ�စီ်ဖြ�င်�် ထူးရူောထူးာင််ရော�းရန်် 
စီတုွ်�ါ�င််သူမူျားိားအတွကွ်် လူ့များ်းစီ ဖြ�စီ်နှု�င််�ါသူညီ်။

အဓိကုို	ဖွဲ့င့်း််ဆိုုု�းကို်�းာ�နှငှ်း််	သုတုေ�သုန	နယ််ပ်ယ််

အရပ််ဘကို်လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်� ုဟာသူူညီ် အာဏာာ��ုင််များိားများ ှ
ဖြ��လူ့��်သူညီ�် ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိားတွငွ်် ဖြ�ညီ်သူတူွစီ်ရ�်လူ့ံ�းအတွကွ်် 
သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိား များှရော�ရန််၊ ရောဆုံးွရောနှးွများတုွငွ်် �ါ�င််နှ�ုင််ရန််နှငှ်�် 
ထူးင််ဖြများင််ခံိက််များိား ရော�းနှု�င််ရန်် ရညီ်ရ�ွ်၍ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်သူမူျားိားက်�ု 
ဩဇူးာသူက််ရောရာက််နှု�င််ရောစီရန်် ရောသူာ်လူ့ညီ်းရောက်ာင််း ဘံ�ရညီ်များနှ််းခံိက်် 
�န််းတွ�ုင််များိားသူု�� ၅	ရောရာက််ရှရုန််အတွကွ််လူ့ညီ်းရောက်ာင််း ကြီးက်�ုး�များ်းသူညီ�် 
ဖြ�ညီ်သူတူွစီ်ဦးးခံိင််း သူု�� အစီ�အ�ွ့�လူ့�ုက်် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဥ်များိားဟာ� 
�ဆူုံနှ�ုင််�ါသူညီ်။

အရောရးကြီးက်းီရောသူာ အခံိက််များာှ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များတုွငွ်် 
များိက််နှှ�စီာများိားစီာွရှုဖြိုး�းီ အင််အားစီ�များိ�ုးစီံ�များ ှဖြ��လူ့��်ရောဆုံာင််ရကွ််သူညီ�် 
အများိ�ုးအစီား စီံ�လူ့င််က်ိ�်ဖြ�န်�်လူ့စှီာွရောသူာ လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားစီာွ 
�ါ�င််သူညီ်။ စီာတွများ်းတွငွ်် ဤသူု��ရောသူာ များိက််နှှ�စီာတွစီ်ခံ�ဖြ�စီ်သူညီ�် 
�ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််ရှုရောသူာ အရ�်ဘက််အ�ွ့�အစီညီ်းများ ှဦးးစီးီဦးးရကွ််ဖြ��သူညီ�် 
အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု အထူးးူဖြ��ရောလူ့�လူ့ာထူးား�ါသူညီ်။ 
အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအတွကွ်် ��ုများ�ု၍ ခြုံခံံ�င်ံ�များရုောသူာ အဓိ�ုါါ�် 
�ငွ်�်ဆုံ�ုခံိက််တွစီ်ခံ�က်�ု �၍ူ စီာတွများ်းတွငွ်် အရ�်ဘက််လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းက်�ု 
များသုူားစီ�၊ ရော�းက်ကွ််နှှင်�် နှ�ုင််င်ံရောတွာ်ကြက်ား လူ့ညီ်�တွ်ရောဆုံာင််ရကွ််ရောန်သူညီ�် 
တွစီ်ဦးးတွစီ်ရော�ာက်် သူု�� အစီ�အ�ွ့� အင််အားစီ� အဖြ�စီ် �ငွ်�်ဆုံ�ုသူတွ်များှတွ် 
ထူးား�ါသူညီ်။ ၆ အရ�်ဘက််လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းက်�ု ဦးးစီားရော�းရသူညီ�် 
အရောကြက်ာင််းရင််းတွငွ်် နှှစီ်��ုင််းရှု�ါသူညီ်။ �ထူးများတွစီ်�ု�င််းများာှ အက်းူ 
အရောဖြ�ာင််းက်ာလူ့အတွငွ််း ဖြ�စီ်ရော�်ရောဖြ�ာင််းလူ့့လူ့ိက််ရှရုောသူာ ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရှ ု
ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�-နှ�ုင််င်ံရောတွာ် အဖြ�န််အလူ့နှ််ဆုံက််ဆုံံရောရးနှငှ်�် စီ�်လူ့ိဉ််းသူညီ�် 

၂

နှစှီ်�က််အင််အားစီ�များိား၊ ဆုံ�ုလူ့�ုသူညီ်များာှ အာဏာာ��ုင််များိား 
(ဖြ�ညီ�်ဆုံညီ်းသူညီ�်ဘက််) နှငှ်�် ဩဇူးာလူ့ာများ်းများ�ုးရန်် ကြီးက်ု�း�များ်းသူညီ�် 
အ��်စီ�များိား (ရောတွာင််းဆုံု�သူညီ�်ဘက််) တွငွ်် တွစီ်�က််နှငှ်�် တွစီ်�က်် 
ခံိတုွ်ဆုံက််ရန်် လူ့�ုလူ့ားခံိက််၊ ရောန်ရာနှငှ်�် စီွများ်းရောဆုံာင််ရညီ်တွု�� 
ရှုကြက်သူညီ်။ ဥ�များာ။ 
ကို။ ဖြ�ညီ�်ဆုံညီ်းသူညီ�်ဘက််တွငွ်် များ�ူါ�ခံိများတှွ်ရောရးနှငှ်�် အရောက်ာင်် 

အထူးညီ်ရော�ာ်ရောရးက်ု� ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််ရောသူာ အင််စီတွကီ်ိ�း 
ရငှ််းများိား၊ ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိားနှငှ်�် စီန်စီ်များိား။ နှ�ုင််င်ံသူားများိား၏ 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များနုှှင်�် ရောက်ာင််းများနွ််ရောသူာ ဆုံက််ဆုံံရောရးများိားက်ု� 
အားရော�းရောသူာ တွရား�င်် လူ့��်င်န််းစီဉ််များိား။ အဆုံ�ု�ါ လူ့��်င်န််း 
စီဉ််များိားကြက်ားများ ှရောက်ာင််းများနွ််ရောသူာ ဆုံက််သူ�ွ်များ။ု တွာ�န််ခံံများု 
��ုများ�ုအားရောက်ာင််းရောစီလူ့ု�ရောသူာ စီတုွ်ဆုံနှဒနှှင်�် အင််စီတွကီ်ိ�း 
ရငှ််းများိားအတွကွ်် ထူး�ုသူ�ု�တွာ�န််ခံံများုရှုရောစီရန်် တွနွ််းအားများိား

�။ ရောတွာင််းဆုံ�ုသူညီ�်ဘက််တွငွ််များ ူလူ့ူများရုောရး�ံ�ကြက်ညီ်များ၊ု 
�းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််ရောရး အခံငွ်�်အလူ့များ်းများိားဆုံ�ုင််ရာ 
အသူ�ုညီာနှှင်�် အများိားအားဖြ�င်�် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း 
ထူးံများ ှအသူ�ုညီာနှှင်�် အခံွင်�်အလူ့များ်းဆုံ�ုင််ရာ �ါ�င််ရောဆုံးွရောနှးွသူ ူ
အရောန်ဖြ�င်�် အက်အူညီီရော�းများတုွ�ု�က်�ု လူ့�ုအ�်�ါသူညီ်။

၁

ရ�်ရာွအစီ�အ�ွ့�များိားက်�ု စီ�ရော�းစီညီ်းရုံံ�းခံွင်�်၊ ရောဖြ�ာရောရးဆုံု�ခံငွ်�်ရရောစီဖြိုး�းီ 
သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိား လူ့တွွ်လူ့�်စီာွ များှရော�ခံငွ်�်၊ 
ရ�ခူံငွ်�်ရှုရောသူာ၊ ခံ�ုင််များာဖြိုး�းီ အများိားဖြ�ညီ်သူသူူ�ု� တွာ�န််ခံံနှု�င််သူညီ�် 
အင််စီတွီက်ိ�းရငှ််းများိားက်ု� အားရော�းရောသူာ၊ လူ့ံ�ခြုံခံံ�ဖြိုး�းီ 
�ငွ်�်လူ့င််းများရုှုရောသူာ လူ့��်င်န််းရောဆုံာင််ရကွ််သူညီ�် �တွ်�န််းက်ိင်် 
တွစီ်ရ�်။ ဤတွငွ်် ဥ�များာအားဖြ�င်�် ရောအာက််�ါတွ�ု� �ါ�င််သူညီ်
ကို။ အက်အူညီရီော�းနှ�ုင််များညီ�် ဥ�ရော�နှှင်�် ကြီးက်းီကြက်�်ရောရး 

များရူောဘာင််(များိား) 
�။  ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့ရောရးနှငှ်�် တွ�ုးတွက််ရောသူာ အရောဖြ�ာင််းအလူ့့ 

တွ�ု�နှှင်�် က်ိ�်ဖြ�န်�်စီာွ က်�ုက််ညီမီျားညီ�် နှ�ုင််င်ံရောရး �တွ်�န််းက်ိင််
ဂ။	 �ီများ�ုက်ရောရစီ ီစီန်စီ်များိားနှှင်�် �ွ့�စီညီ်းများမုျားိား 

ပ်ထု�

ဒီု�ုယ်

အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ၏ု သူရောဘာသူဘာ�၊ 
န်�်��်နှှင်�် ထူးရုောရာက််များတုွ�ု�များှာ အရောဖြခံအရောန်က်ု�လူ့�ုက််၍ 
က်ာွဖြခံားဖြိုး�းီ ရောအာက််�ါ အရောဖြခံခံံက်ဏ္ဍနှစှီ်ရ�်များ ှ
အရောကြက်ာင််းတွရားများိားရော�် များှခီံ�ုရောန်�ါသူညီ်။
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ရတွတွ်သူများှရောသူာ သူ�ရောတွသူန်ရောကြက်ာင်�် ဖြ�စီ်�ါသူညီ်။ ��တွ�ု 
တွစီ်��ုင််းများာှများ ူနှ�ုင််င်ံရောရး အက်းူအရောဖြ�ာင််းက်ာလူ့များိား၏ ကြက်ားက်ာလူ့နှငှ်�် 
ရောန်�က််��ုင််းတွငွ်် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု ခံိ့�ထူးငွ််ဖြခံင််းနှငှ်�် 
ထူးနု််းသူုများ်းဖြခံင််းနှစှီ်များိ�ုးလူ့ံ�းအတွကွ်် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအရောန်ဖြ�င်�် 
�ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််စီရာ အခံန််းက်ဏ္ဍက်ု� အသူုအများတှွ်ဖြ��ထူးားသူညီ�် 
က်များာာလူ့ံ�းဆုံ�ုင််ရာ အရောထူးာက််အထူးားများိားများာှလူ့ညီ်း တွု�း�ာွး၍လူ့ာဖြခံင််း 
ရောကြက်ာင်�် ဖြ�စီ်�ါသူညီ်။ အရ�်ဘက််လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းက်�ု အဖြ�� 
သူရောဘာရောဆုံာင််သူညီ�် �စီစညီ်းတွစီ်ခံ�အဖြ�စီ် အများိားအားဖြ�င်�် ရုံဖုြများင််ရောလူ့� 
ရှုကြက်ရောသူာ်လူ့ညီ်း အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း အင််အားစီ�များိား 
အားလူ့ံ�းတွငွ်် တွညူီရီောသူာ အရောတွးွအရောခံ်များိား၊ ဘံ�အက်ိ�ုးစီးီ�ာွးများိား 
ရှုကြက်သူညီ်များဟာ�တွ်�ါ။ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း အ��်စီ�များိားက် 
ခံွ့ဖြခံားဆုံက််ဆုံံများကု်�ု ��ုများ�ုဖြ�စီ်�ာွးရောစီဖြိုး�းီ များညီမီျားှများကု်�ု ဆုံက််လူ့က််ဖြ�စီ်�ာွး 
ရောစီဖြခံင််း သူု��များဟာ�တွ် နှ�ုင််င်ံရောရး အက်ိ�ုးအဖြများတွ်ရာှရော�ဖွြခံင််းတွ�ု� လူ့ညီ်း 
ရှု�ါသူညီ်။ ဤစီာတွများ်းတွငွ်် အသူအုများတှွ်ဖြ��ထူးားသူညီ�်အတွ�ုင််း 
�င််းအရောန်နှှင်�် အဆုံ�ု�ါ လူ့��်ရ�်များိားက်ု� ဆုံန််းစီစီ်ရောလူ့�လူ့ာရန်် 
အတွွက််ရောသူာ်လူ့ညီ်းရောက်ာင််း၊ ဖြများန််များာနှု�င််င်ံရှု အာဏာာလူ့က််��်ရှု 
သူမူျားိားနှှင်�် အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�ဖြိုး�းီ ရုံရုောထူးာင်�်စီံ�လူ့င််ရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ုဖြ��လူ့��်ရန််အတွကွ်် အရ�်ဘက််လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းသူညီ် 
သူာလူ့ိင်် တွစီ်ခံ�တွညီ်းရောသူာ သူု��များဟာ�တွ် လူ့�ုလူ့ားအ�်ရောသူာ ကြက်ားခံံ 
ဖြ�စီ်သူညီ်ဟာ� အကြုံက်ံဖြ��ရန််အတွကွ််လူ့ညီ်းရောက်ာင််း ရညီ်ရ�ွ်ဖြခံင််းများရှ�ုါ။ 
စီာတွများ်းတွငွ်် ဖြ�ည်ီန်�်နှှင်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရတွငွ်် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ုဖြ��လူ့��်ဖြခံင််းက်ု� ဦးးစီားရော�း တွင််ဖြ�သူာွး�ါများညီ်။

သုတုေ�သုနနည််�လှ�်�

ဤအစီရီင််ခံံစီာက်ု� အာရှရော�ာင််ရော�းရငှ််းများ ှများိားများကြက်ာများ ီဖြ��လူ့��်ခံ့�သူညီ�် 
ဗျူဟာ�ုခံိ��်က်�ုင််များရုောလူ့ှာ�ခံိရောရး၊ ဖြ�ညီ်သူ�ူဘဏ္ဍာစီမီျားံခံန်�်ခံွ့များနုှှင်�် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရအ��်ခံိ��်ရောရးဆုံု�င််ရာ သူ�ရောတွသူန်များိားအရော�် 
အရောဖြခံခံံထူးား�ါသူညီ်။ ထူးု��အဖြ�င််လူ့ညီ်း အစီု�းရအ��်ခံိ��်ရောရးနှငှ်�် 
အရ�်ဘက််လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းတွ�ု�နှှင်�် စီ�်လူ့ိဉ််း၍ ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံသူးီသူန်�်အဖြ�င်် 
က်များာာလူ့ံ�းဆုံ�ုင််ရာအရောဖြခံအရောန်နှငှ်�် ��ုများ�ုသူက််ဆုံ�ုင််သူညီ�် ရတွတွ်သူများှရောသူာ 
အရောထူးာက််အထူးားများိားက်ု� စီ�ရောဆုံာင််းရောလူ့�လူ့ာ သူံ�းသူ�်သူညီ�် 
သူ�ရောတွသူန်တွစီ်ရ�် ဖြ��လူ့��်က်ာ ဤအစီရီင််ခံံစီာအတွကွ်် 
အားဖြ�ညီ�်ရော�းထူးား�ါသူညီ်။ ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ က်�ုးခံ�ရှု 

အာရရှော�ာင််ရော�းရငှ််း၏ အစီ�ုးရအ��်ခံိ��်ရောရးဆုံ�ုင််ရာ အစီအီစီဉ််နှှင်�် ရန််က်�န်် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ၊ က်ခံိင််ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွန်သူာာရီတွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီတွ�ု�ရှု 
အစီ�ုးရနှငှ်�် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းတွ�ု�က်�ု လူ့ရူောတွ�ွရောများးဖြများန််းများမုျားိားနှှင်�် 
�တွ်သူက််သူညီ�် ရုံံ�းတွငွ််း များတှွ်တွများ်းဖြ��စီ�များအုရော�်တွငွ််လူ့ညီ်း 
ဤစီာတွများ်းက်�ု အရောဖြခံခံံထူးား�ါသူညီ်။  

အစ်ရီင်း်�ံစ်ာ

ဤစီာတွများ်းက်�ု အဓိကု် အ��ုင််းသူံ�း��ုင််းဖြ�င်�် �ွ့�စီညီ်းထူးား�ါသူညီ်။
အ��ုင််း (၁) တွငွ်် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းနှှင်�် အစီ�ုးရများိားကြက်ားများ ှ
အရ�်ဘက်် လူ့ထူူး��းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု န်�းလူ့ညီ်ရန််နှှင်�် ဆုံန််းစီစီ်ရန်် 
သူရောဘာတွရားရောရးရာ များရူောဘာင််တွစီ်ရ�်ခံိများတှွ်ရော�းထူးား�ါသူညီ်။ 
၎င််းတွငွ်် အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�ဖြိုး�းီ ဘက််ရော�ါင််းစီံ�လူ့င််ရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု ဖြ�စီ်ရောစီများညီ�် အဓိကု် အရညီ်အရောသူးွများိားက်�ုလူ့ညီ်း 
အသူားရော�း တွင််ဖြ�ထူးား�ါသူညီ်။ ဖြများန််များာနှု�င််င်ံဆုံ�ုင််ရာ အထူးးူဖြ�� 
တွင််ဖြ�ခံိက််များိား �ါ�င််သူညီ�် ရောန်�က််လူ့ာများညီ�် အခံန််းများိားတွွင်် 
�င််းများရူောဘာင််သူညီ် �ွ့�စီညီ်း�ံ� လူ့များ်းညွာန််ခံိက််တွစီ်ရ�်အရောန်ဖြ�င်�် 
ရောဆုံာင််ရကွ််သူာွးများညီ် ဖြ�စီ်�ါသူညီ်။ 

အ��ုင််း (၂ ) တွငွ်် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အဆုံင်�်ရှု အဓိကု် 
အင််အားစီ�များိား၊ အင််စီတွကီ်ိ�းရငှ််းများိားနှှင်�် လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားနှှင်�် 
�တွ်သူက််သူညီ�် အက်ိဉ််းခံိ��် ရော�ာ်ဖြ�ခံိက််တွစီ်ရ�် �ါ�င််�ါသူညီ်။ ဤသူု�� 
ရော�ာ်ဖြ�ရာ၌ ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီနှှင််� ရော�သူနှတရအဆုံင်�်တွ�ု�ရှု 
အဓိကု်က်ိရောသူာ အစီု�းရနှငှ်�် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း အင််အားစီ� 
များိားက်�ု များတုွ်ဆုံက််တွင််ဖြ�ဖြခံင််း၊ အစီု�းရ၏ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်ရောရး 
လူ့��်င်န််းစီဉ််များိား�ါ အဓိကု် လူ့��်င်န််းရောဆုံာင််တွာများိားက်ု� အက်ိဉ််းခံိ��် 
တွင််ဖြ�ဖြခံင််းနှငှ်�် ဖြ�စီ်ရော�်ရောဖြ�ာင််းလူ့့လူ့ိက််ရှရုောသူာ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့� 
အစီညီ်းများ ှရောဆုံာင််ရကွ််သူညီ�် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ုဖြ��လူ့��် 
�ံ�က်�ု အက်ိဉ််းခံိ��်တွင််ဖြ�ဖြခံင််းတွု�� �ါ�င််�ါသူညီ်။

အ��ုင််း(၃) တွငွ်် လူ့က််ရှရုောဆုံာင််ရကွ််ရောန်များမုျားိားအရ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု ��ုများ�ုအားရောက်ာင််းရောအာင်် ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််စီရာ ဖြ�စီ်ထူးနွ််း 
ရော�်ရော�ါက််လူ့ာရောသူာ အခံငွ်�်အလူ့များ်းများိားက်ု� များးီရောများာင််း ထူးု�းဖြ�ဖြခံင််းဖြ�င်�် 
အစီရီင််ခံံစီာက်ု� န်ုဂ္ဂိုံ�းခံိ��်ထူးား�ါသူညီ်။
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၁.၁။	အရပ််ဘကို်လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�ဆုိုုုသုည််�ာှ	အဘယ််နည််�။	

အဘယ်််တေ�ကိုာင်း််	အတေရ�ကြီးကို�ီပ်ါသုနည််�။

ဤစီာတွများ်းတွငွ်် “အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ”ု ဟာသူူညီ် 
ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်သူမူျားိားက်�ု ဩဇူးာလူ့ာများ်းများ�ုးရန််နှငှ်�် အများိားဖြ�ညီ်သူနူှှင်�် 
သူက််ဆုံ�ုင််ရောသူာ က်စုီစရ�်များိားတွငွ်် အရောရး�ရူောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််ရန်် အလူ့�ု�င်ှာ 
ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�အရောန်ဖြ�င်�် တွစီ်ဦးးခံိင််းတွစီ်ရော�ာက််ခံိင််းရောသူာ် 
လူ့ညီ်းရောက်ာင််း၊ အစီ�အ�ွ့�လူ့�ုက််ရောသူာ်လူ့ညီ်းရောက်ာင််း ဖြ��လူ့��်သူညီ�် 
ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််ဟာ� န်�းလူ့ညီ်ထူးား�ါသူညီ်။ ဤသူု��ရောသူာ ရောဆုံာင််ရကွ်် 
ခံိက််များိ�ုးက်�ု တွ�ုက််ရုံ�ုက်် သူ�ု�များဟာ�တွ် သူွ�်��ုက််ရောသူာန်ညီ်းဖြ�င်�် ဖြ��လူ့��် 
နှ�ုင််�ါသူညီ်။ လူ့ရူော�ါင််းစီံ� အ�ွ့�ရော�ါင််းစီံ� �ါ�င််ရောသူာ အ�ွ့�အစီညီ်း 
�နှတရားများိားနှငှ်�် စီးီ�ာွးရောရးလူ့��်င်န််းများိားက့်�သူ�ု� အင််အားကြီးက်းီ 
ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိားက်ု� ဩဇူးာလူ့ာများ်းများ�ုးရာတွငွ််လူ့ညီ်း အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််�ါသူညီ်။ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း 
�ါ�င််များ ုအဖြခံားတွစီ်�က််တွငွ််များ ူသူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိား များှရော�ရန််၊ 
ရောဆုံးွရောနှးွများတုွွင်် �ါ�င််ရန််နှငှ်�် ဖြ�ညီ်သူတူွစီ်ရ�်လူ့ံ�းထူးံများ ှထူးင််ဖြများင််ခံိက််များိား 
ဖြ�န််လူ့ညီ် ရောတွာင််းခံံနှု�င််ရန််တွ�ု�အတွွက်် အာဏာာ��ုင််များိား၏ အားစီု�က်် 
ထူး�တွ်များမုျားိားလူ့ညီ်း �ါ�င််�ါသူညီ်။  ရောဖြများာက််ဖြများားစီာွရောသူာ နှ�ုင််င်ံတွက်ာ 
အရောဖြခံအရောန်များိားထူး့တွငွ်် များ�ူါ�နှငှ်�် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်သူမူျားိားနှှင်�်အတွူ 
�းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််ရာ၌ နှ�ုင််င်ံသူားများိားနှငှ်�် နှ�ုင််င်ံသူားဖြ�စီ်များတုွငွ်် 
အရောလူ့းအန်က််ထူးားကြက်သူညီ်က်ု� သူတွဖုြ��သူင်�်သူညီ်။ သူ�ု�ရောသူာ်လူ့ညီ်း 
ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံတွငွ်် “သူာများန််ဖြ�ညီ်သူ”ူ ဟာရူောသူာ ရော�ါဟာာရက်ု� နှ�ုင််င်ံရောရး 
ဇူးာတွ်သူငွ််းများ ုများိားစီာွများဖြ��ထူးားဘ့၊ ထူးလုူ့�ွ်ရလှူ့�ွ်များနု်ညီ်း�ါးဖြိုး�းီ 
��ု၍လူ့ညီ်း ခြုံခံံ�င်ံ�နှ�ုင််စီမွျား်းရှုသူညီ်က်�ု ရောတွ�ွရသူညီ်။

အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များသုူညီ် အခံိနု််တွ�ုတွ�ုနှငှ်�် န်�်��် 
တွကု်ိများရုှုနှ�ုင််သူက့်�သူ�ု� အခံိနု််က်ာလူ့ တွာရှညီ်ဖြိုး�းီ က်ိ�်ဖြ�န်�်ရောသူာ 
အရောဖြ�ာင််းအလူ့့တွစီ်ရ�်က်ု�လူ့ညီ်း ဦးးတွညီ်နှ�ုင််သူညီ်။ �န််းတွ�ုင််များိား 
များာှလူ့ညီ်း အခံိနု််က်ာလူ့က်�ုလူ့�ုက််၍ တွစီ်စီထူးက််တွစီ်စီ ရောဖြ�ာင််းလူ့့လူ့ာ 
နှ�ုင််သူညီ်။ လူ့�ူ�ဂ္ဂိုု�ုလူ့်များိားနှငှ်�် အ��်စီ�များိားအရောန်ဖြ�င်�် ဖြများင်�်များားရောသူာ နှ�ုင််င်ံရောရး 
လူ့များ်းစီဉ််များိားဖြ�င်�် အရောဖြ�ာင််းအလူ့့ဖြ��လူ့��်ရန်် ကြီးက်�ုးစီားစီရာများလူ့ု�လူ့ရှော�။ 
အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ၏ု အခံိ�ု�ရောသူာ �ံ�သူဏာာာန််များိားများာှ 
��ု၍�င်် လူ့မူျားသုူရောဘာရောဆုံာင််ဖြိုး�းီ၊ ရော�သူနှတရ �န််ရောဆုံာင််များမုျားိား ဖြ��လူ့��် 
ရော�းဖြခံင််း၊ ရောစီတွန်���န််ထူးများ်းအဖြ�စီ် ရောဆုံာင််ရကွ််ရော�းဖြခံင််း၊ သူု��များဟာ�တွ် 
အလူ့�ှရောင်ထွူးညီ�်�င််ဖြခံင််း အစီရှသုူညီ�် လူ့�ု်ရာှးများမုျားိား �ါ�င််သူညီ်။

များညီ်သူု���င််ဖြ�စီ်ရောစီ အခံိ�ု�ရောသူာ �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ု�ံ�စီံများိားများာှများ ူ

အတွအုလူ့င််း နှ�ုင််င်ံရောရးဆုံန််ဖြိုး�းီ အစီ�ုးရ �ွ့�စီညီ်းများမုျားိား၊ အင််စီတွကီ်ိ�း 
ရငှ််းများိား၊ သူု��များဟာ�တွ် အင််အားစီ�များိားနှငှ်�် တွ�ုက််ရုံ�ုက်် ခံိတုွ်ဆုံက််ရန်် 
ကြီးက်ု�း�များ်းသူညီ�် ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိား �ါ�င််လူ့ာသူညီ်။ ဤတွငွ်် 
အ�ွ့�အစီညီ်း သူု��များဟာ�တွ် ရောက်ာ်များတွတီွစီ်ရ�်တွငွ်် အ�ွ့��င််အဖြ�စီ် 
�ါ�င််ဖြခံင််း၊ အစီု�းရ၏ လူ့�ု်ရာှးများမုျားိားက်�ု ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ဖြခံင််း၊ သူ�ု�များဟာ�တွ် 
��ုများ�ုဖြ�င််းထူးန််ရောသူာ အရောဖြခံအရောန်များိား၌ ရောနှ�ှင််��ကှ််ရောသူာ သူ�ု�တွညီ်း 
များဟာ�တွ် ထူး�ု်တွ�ုက််ရင််ဆုံု�င််ရောသူာ ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိား�င်် �ါ�င်် 
လူ့ာနှ�ုင််သူညီ်။ အဆုံ�ု�ါ ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိားသူညီ် များညီ်များှ�င်် 
ဖြ�င််းထူးန််ရောစီက်ာများ ူ“အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ”ု ဟာသူူညီ် 
အကြက်များ်းများ�က််န်ညီ်းဖြ�စီ်သူညီ်ဟာ� ရော�ဘ��ိ န်�းလူ့ညီ်ထူးားရများညီ်။

အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များသုူညီ် များတွညူီရီောသူာ အဆုံင်�်များိ�ုးစီံ�တွငွ်် 
ဖြ�စီ်ရော�်နှု�င််သူညီ်။ ရ�်ရာွအဆုံင်�်တွငွ်် နှ�ုင််င်ံသူား အသူ�ုညီာနှငှ်�် �ညီာ 
ရော�းများမုျားိား သူ�ု�များဟာ�တွ် ရော�သူဆုံ�ုင််ရာ အာဏာာ��ုင််များိားနှှင်�်အတွူ 
(တွရား�င််နှငှ်�် အလူ့ွတွ်သူရောဘာ) �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များတုွ�ု�က်�ု အဓိကု် 
ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််စီရာရှသုူညီ်။ တွစီ်နှ�ုင််င်ံလူ့ံ�း အဆုံင်�်တွွင််များ ူ(ဥ�များာ) 
အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များတုွငွ်် ဥ�ရော�များိား၊ များ�ူါ�များိား 
ရောရးဆုံွ့ဖြခံင််းဆုံ�ုင််ရာ လူ့��်င်န််းများိား၌ နှှီးရောနှ�ှ�လူ့�ှ်ဖြခံင််းနှငှ်�် ထူးင််ဖြများင််ခံိက်် 
ရော�းဖြခံင််းတွု�� �ါ�င််နှ�ုင််�ါသူညီ်။ အဆုံ�ု�ါ ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိား၏ 
သူရောဘာသူဘာ�၊ န်�်��်နှငှ်�် ရညီ်ရ�ွ်ခံိက််တွု��များှာများ ူရော�သူနှတရ 
လူ့�ုအ�်ခံိက််များိား၊ နှ�ုင််င်ံရောတွာ်-လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း ဆုံက််ဆုံံရောရးသူများု�င််း၊ 
စီးီ�ာွးရောရး �တွ်�န််းက်ိင််တွု��အဖြ�င်် ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�နှငှ်�် အရ�်ဘက်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း၏ သူရောဘာသူဘာ�နှငှ်�် စီွများ်းရောဆုံာင််ရညီ်များိားက်ု� လူ့�ုက််၍
က်ွ့ဖြ�ားနှ�ုင််သူညီ်။ ၇	တွစီ်န်ညီ်းအားဖြ�င်�် ရော�ာ်ဖြ��ါ အခံိက််အလူ့က်် 
များိားသူညီ် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ၏ု ရော�ဘ��ိ လူ့က်ခဏာာ 
ရ�်များိားဖြ�စီ်သူညီ�်တွ�ုင်် ၎င််းအာရုံံ� စီ�ုက််ရာ န်�်��်နှငှ်�် သူက််ဆုံ�ုင််ရာ 
လူ့�ု်ရာှးများမုျားိားများာှများ ူအရောဖြခံအရောန်နှငှ်�် များိားစီာွသူက််ဆုံ�ုင််သူညီ်။

အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များတုွငွ်် ဖြ�ညီ်သူမူျားိားအတွကွ်် “၎င််းတွု�� 
တွန််��ုးထူးားသူညီ�် �န််းတွ�ုင််များိား၊ စီတုွ်က်းူများိားက်�ု ရောရာက််ရှရုောစီရန််နှှင်�် 
တွရားများများှတွများနုှှင်�် ရောတွ�ွကြုံက်ံ�ရ�ါက် ဖြ�န််လူ့ညီ်က်�စီားနှ�ုင််ရန််” ၈ န်ညီ်းလူ့များ်း 
များိားစီာွက်�ု ရော�းအ�်ထူးား�ါသူညီ်။  �င််းများာှ အများိားဖြ�ညီ်သူကူ်�ု အသူ�ုညီာ
တွ�ုး�ာွးရောအာင်် ဖြ��လူ့��်ဖြခံင််း၊ ဖြ�ညီ်သူမူျားိား၏ လူ့ု�အ�်ခံိက််များိားနှငှ်�် အဖြများင််
ရုံရုောထူးာင်�်များိားက်�ု န်�းလူ့ညီ်ဖြခံင််းနှငှ်�် ရော�ာ်ဖြ�ဖြခံင််းတွု��အတွွက်် အရောရးကြီးက်းီ
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ရောသူာ �နှတရားတွစီ်ခံ�ဖြ�စီ်သူညီ်။ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း �ါ�င််များကု်�ု 
ထူးရုောရာက််စီာွ ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််များညီ်ဆုံ�ု�ါက် အစီ�ုးရများိားနှငှ်�် (��ဂ္ဂိုုလူ့ကု် 
က်ဏ္ဍများ ှရောက်ာ်�ု�ရောရးရငှ််းများိား အစီရှသုူညီ�်) အဖြခံားရောသူာ အာဏာာလူ့က််
��်ရှုသူမူျားိားက်�ု တွာ�န််ခံံလူ့ာရောအာင်် ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််�ါသူညီ်။ 

အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များသုူညီ် �မီျား�ုက်ရောရစီ ီအက်းူအရောဖြ�ာင််း 
က်ာလူ့များိားတွငွ်် အဖြ��သူရောဘာရောဆုံာင််ရောသူာ တွနွ််းအားတွစီ်ရ�် 
ဖြ�စီ်သူညီ�်အဖြ�င်် ရောလူ့ာရောလူ့ာလူ့တွ်လူ့တွ် သူ�ရောတွသူန်များိားအရ 
ဘက််ရော�ါင််းစီံ�လူ့င််ရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များရုှု�ါက် 
နှ�ုင််င်ံရောတွာ်-လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း ဆုံက််ဆုံံရောရးများိား တွု�းတွက််ရောက်ာင််းများနွ်် 
လူ့ာသူညီ�်အရောလူ့ိာက်် အဆုံ�ု�ါ အက်းူအရောဖြ�ာင််းများိားသူညီ်လူ့ညီ်း �ု�များ�ု 
ဟာန််ခံိက််ညီမီျားရုှုသူညီ်က်�ု ရောတွ�ွရှုရသူညီ်။ ၉ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း 
�ါ�င််များဖုြ��ဖြခံင််းဖြ�င်�် ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး� �ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််များကု်�ု ဖြများှင်�်တွင််ရန်် 
ရညီ်ရ�ွ်သူညီ�် ကြီးက်�ုး�များ်းများမုျားိားတွငွ််လူ့ညီ်း ရညီ်များနှ််းခံိက်် ရော�ါက််ရောဖြများာက်် 
ရောအာင််ဖြများင််နှု�င််စီရာ အခံငွ်�်အလူ့များ်းတွ�ုး�ာွးလူ့ာသူညီ်။ အဆုံ�ု�ါ �းူရော�ါင််း 
ရောဆုံာင််ရကွ််များသုူညီ် �ငွ်�်လူ့င််းများရုှုဖြိုး�းီ ခံွ့ဖြခံားဆုံက််ဆုံံဖြခံင််းလူ့ညီ်း များရှသုူညီ�် 

အဖြ�င်် ဖြ�ညီ်သူမူျားိားအရောန်ဖြ�င်�်လူ့ညီ်း များရောကြက်ာက််များရွံ� ရောဖြ�ာဆုံ�ုရောဆုံးွရောနှးွ 
ရ့�ါက် လူ့�ူ�ဂ္ဂိုု�ုလူ့်တွစီ်ဦးးခံိင််းအဆုံင်�် ရော�ိာ်ရငှ််ခံိများ်းရောဖြများ�များနုှှင်�် ဘ�ရောန်ထူး�ုင််များ ု
အရညီ်အရောသူးွလူ့ညီ်း တွု�းတွက််လူ့ာများညီ် ဖြ�စီ်သူညီ်။၁၀  

စီဉ််ဆုံက််များဖြ�တွ်�ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််များ ုအက်ိ�ုးရလူ့�်များိားက်ု� ဖြ�ညီ�်များရီောစီရောရး 
အတွွက်် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များသုူညီ် �င််များအခံန််းက်ဏ္ဍက်ု� 
စီဉ််ဆုံက််များဖြ�တွ်�ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််များ ု�န််းတွ�ုင််များိား (SDGs) တွငွ်် အသူ ု
အများတှွ်ဖြ��ထူးား�ါသူညီ်။ SDG (၁၆) ရောရရညှီ်ဟာန််ခံိက််ညီရီောသူာ �ွံ�ဖြိုး��ုး 
တွ�ုးတွက််များအုတွွက်် ဖြိုးင်မုျား်းခံိများ်းဖြိုး�းီ လူ့စူီံ�တွက််စီံ��ါ�င််ရောသူာ လူ့�ူအ�ွ့� 
အစီညီ်းများိား၊ လူ့တူွ�ုင််း တွရားများှတွများ ုရရှရုောရးနှငှ်�် အဆုံင်�်အားလူ့ံ�းအတွကွ်် 
ထူးရုောရာက််ရောသူာ၊ တွာ�န််ခံံများရုှုရောသူာ၊ ဘက််စီံ��ါ�င််ရောသူာ အ�ွ့�အစီညီ်း 
�နှတရားများိားနှငှ်�်၊ SDG (၁၇) ရောရရညှီ်ဟာန််ခံိက််ညီရီောသူာ �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််များ ု
အတွွက်် တွစီ်က်များာာလူ့ံ�းနှှင်�် များတုွ်�က််အဖြ�စီ်ရောဆုံာင််ရကွ််ရောရးဟာရူောသူာ 
SDG နှစှီ်ခံ�လူ့ံ�း ဆုံ�ုက််ရောရာက််ဖြ�ညီ�်များရီောရးအတွကွ်် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များမုျားာှ က်နု််းညွာန််းတွစီ်ခံ�ဖြ�စီ်သူညီ်။

အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ၏ု ရလူ့�်တွစီ်ခံ�ဖြ�စီ်ရောသူာ 
လူ့က််ဆုံ��်လူ့က််က်ု�င်် ဖြ�နှ�ုင််သူညီ�် အရောဖြ�ာင််းအလူ့့ ရရှရုန်် 

အတွွက်် ရောတွာင််းဆုံု�သူညီ�်ဘက််များ ှတွာ�န််ခံံများု (အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့� 
အစီညီ်းနှငှ်�် ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�ထူးံများ)ှ နှှင်�် ဖြ�ညီ�်ဆုံညီ်းသူညီ�်ဘက််များ ှတွာ�န််ခံံများု 
(အစီ�ုးရနှငှ်�် အဖြခံား အာဏာာလူ့က််��်ရှသုူထူူးံများ)ှ ဟာရူောသူာ တွာ�န််ခံံများ ု
နှစှီ်များိ�ုးနှစှီ်စီား လူ့�ုအ�်�ါသူညီ်။ ဖြ�ညီ�်ဆုံညီ်းသူညီ�်ဘက််တွငွ်် အစီ�ုးရများ ှ
သူက််ဆုံ�ုင််ရာ သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိားက်ု� ရရှုရောစီရန််နှငှ်�် လူ့က််လူ့မှျား်း 
များရီောစီရန်် အာများခံံနှ�ုင််ဖြခံင််း၊ အစီ�ုးရ��ုင််း အင််အားစီ�များိားများ ှသူက််ဆုံ�ုင််သူ ူ
များိားထူးံ ခံိဉ််းက်�်ဖြိုး�းီ စီံ�လူ့င််က်ိ�်ဖြ�န်�်လူ့ရှောသူာ အဖြများင််များိားက်ု� လူ့က််ခံံ 
ဖြခံင််းတွု�� ဖြ��လူ့��်များ ှအသူင်�်ရောတွာ်ဆုံံ�းရောသူာ အရောဖြခံအရောန်များိားက်ု� ရရှုလူ့ာများညီ် 
ဖြ�စီ်သူညီ်။ တွစီ်ခံိနု််တွညီ်းများာှ�င်် ရောတွာင််းဆုံု�သူညီ�်ဘက််တွငွ််လူ့ညီ်း 
စီံ�လူ့င််များိားဖြ�ားလူ့ရှောသူာ အင််အားစီ�များိားသူညီ် အစီု�းရများ ှရော�းအ�်လူ့ာရောသူာ 
သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိားနှငှ်�် ခံိတုွ်ဆုံက််ဖြိုး�းီ ၎င််းတွု�� လူ့က််လူ့ှများ်းများီရာ 
လူ့များ်းရောကြက်ာင််းများိားတွငွ်် �ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််းဖြ�င်�် ၎င််းတွု�� လူ့�ုအ�်ခံိက်် 
များိားက်�ု တွင််ဖြ�က်ာ အစီု�းရ၏ က်တွကု်�တွ်များိားက်ု� တွာ�န််ခံံရောအာင်် 
ဖြ��လူ့��်လူ့ာနှ�ုင််များညီ်။ ထူးု��အဖြ�င််လူ့ညီ်း ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�၏ အရောရး� ူ
ရောဆုံာင််ရကွ််များသုူညီ် ရောရးွရောက်ာက််�ွ့များိား၊ နှ�ုင််င်ံရောရး �ါတွမီျားိား၊ လူ့တွွ် 
လူ့�်ရောသူာ သူတွင််းများ�ီ�ီာ၊ တွရားစီရီင််ရောရးစီန်စီ်များိား၊ လူ့ာတွ်ရောတွာ် 
များိားနှငှ်�် အဖြခံား �နှတရားများိားများတှွစီ်ဆုံင်�် ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း 
�ါ�င််များဖုြ��နှ�ုင််စီရာ အရောဖြခံအရောန်များိား၊ စီမွျား်းရညီ်များိား၊ အစီု�းရဘက််များ ှ
လူ့��်ထူးံ�းလူ့��်န်ညီ်းများိားနှှင်�် က်�ုက််ညီရီန်် လူ့�ုအ�်သူညီ်။၁၁  များညီ်သူညီ�် 
အခံင််းအက်ိင််းတွငွ်် အဆုံ�ု�ါ အရောန်အထူးားများိားသူု�� ရောရာက််ရှုရန််များာှ 
လူ့နွ််စီွာ ခံက််ခံ့ဖြိုး�းီ စီမွျား်းရောဆုံာင််ရညီ်�ု�င််း စီနု််ရောခံ်များမုျားိား ရှုသူညီ�်အရောလူ့ိာက်် 
နှ�ုင််င်ံရောရး အတွားအဆုံးီများိားက်�ု များိားနှ�ုင််သူများှ များိားစီာွ ညီှနုှုုင််းရောဖြ�ရငှ််းရန်် 
လူ့�ုအ�်သူညီ်။ 

တွညူီရီောသူာ တွာ�န််ခံံများုက်�ု ရောစီာစီးီစီာွ များတုွ်ဆုံက််က်ိင်�်သူံ�းများသုူညီ�်အခံါ 
အရောဖြခံအရောန်များိားက်ု� က်ာက်�ွ်တွားဆုံးီရန််အတွကွ်် ကြက်ား�င်် 

ရောဆုံာင််ရကွ််များမုျားိား တွစီ်ခံ�ဖြိုး�းီတွစီ်ခံ� ဖြ��လူ့��်ရန််အတွကွ်် လူ့နွ််စီွာ 
အရောရးကြီးက်းီသူညီ်က်�ု သူတွဖုြ��ရများညီ်။ တွစီ်န်ညီ်းဆုံု�ရ�ါများ ူတွာ�န််ခံံများု 
တွ�ုးဖြများှင်�်ရန်် လူ့�ုအ�်သူညီ�် ရောတွာင််းဆုံ�ုခံိက််များိားက်ု� များတုွ်ဆုံက်် က်ိင်�်သူံ�းခံ 
ဖြ�င််းများဖြ��များ ီအစီ�ုးရအရောန်ဖြ�င်�် အန်ုများ�်ဆုံံ�း သူတွ်များှတွ်ထူးားသူညီ�် 
စီမွျား်းရောဆုံာင််ရညီ် အဆုံင်�်တွစီ်ခံ� ရှုထူးားရန်် လူ့�ုအ�်သူညီ်။ အများိားဖြ�ညီ်သူ ူ
လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားက်ု� ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််း၊ ထူးရုောရာက််စီာွ တွံ��ဖြ�န်် 
ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််းက်ု� အားရော�းက်ညူီရီန််နှှင်�် �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ၏ု ရောဘး 
အနှတရာ�်က်�ု က်ာက်�ွ်တွားဆုံးီရန််အတွကွ်် တွညီ်ဖြိုးင်မုျား်ရောသူာ လူ့��်င်န််း 
စီဉ််များိားနှှင်�် တွာ�န််ထူးများ်းရောဆုံာင််များ�ု�ုင််း ရငှ််းလူ့င််းများတုွ�ု� လူ့�ုအ�်ရောသူာ 
အက်းူအရောဖြ�ာင််းက်ာလူ့ အစီု�းရများိား�ါ�င််သူညီ�် အခံင််းအက်ိင််းများိား 
တွငွ််နှှင်�် ရော�်ထူးနွ််းစီ အ�ွ့�အစီညီ်းများိားအတွကွ်် ဤအခံိက််များာှ များဖြ�စီ်များရောန် 
အရောရးကြီးက်းီလူ့ာ�ါသူညီ်။

တေ�ာင်း်�ဆိုုသုုည်််ဘကို်	�ာဝန်�ံ�ကုိုုု	
�ုုင်း်�ာအာ�တေကိုာင်း်�တေစ်မြ�င်း်�

က်ိ�်ဖြ�န်�်စီာွ�ငွ်�်ဆုံ�ုသူတွ်များှတွ်ထူးားရောသူာ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း၁၂ 
အရောန်ဖြ�င်�် အစီ�ုးရနှငှ်�် သူာများန်် ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�ကြက်ား ရောဆုံးွရောနှးွသူမူျားိား 
အဖြ�စီ်ဖြ�င်�် လူ့နွ််စီွာအရောရးကြီးက်းီရောသူာ အခံန််းက်ဏ္ဍတွစီ်ခံ�က်�ု 
ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််စီရာရှ�ုါသူညီ်။ ဤဆုံက််ဆုံံရောရးများာှ အများိ�ုးစီံ�က်ွ့ဖြ�ားဖြိုး�းီ ရုံ�ု်
ရောထူးးွရောသူာ်လူ့ညီ်းတွာ�န််ခံံများနုှှင်�် �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများကု်�ု ဖြများှင်�်တွင််ရော�းဖြခံင််း၊ 
ရော�သူနှတရ ဖြ�ညီ်သူမူျားိား၊ အများိားအားဖြ�င််� အ�စီ်��်ခံံ အ��်စီ�များိား၏ 
လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားက်ု� ရော�်လူ့ငွ််ထူးင််ရာှးရောစီဖြခံင််း၊ နှု�င််င်ံရောတွာ်၏ လူ့��်င်န််း 
ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိား အန်က််များ ှအစီ�ုးရ �န််ရောဆုံာင််များ ုရော�းအ�်ရောရးနှငှ်�် 
�ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရးတွု��တွွင်် စီမွျား်းရောဆုံာင််ရညီ် လူ့ု�အ�်သူညီ�်ရောန်ရာများိား၌ 
လူ့�ုအ�်သူညီ်က်ု� ဖြ�ညီ�်စီကွ််ရော�းဖြခံင််း (များိားရောသူာအားဖြ�င်�် အားဖြ�ညီ�် 
ရော�းဖြခံင််း) �မီျား�ုက်ရောရစီအီရောရး ဖြများှင်�်တွင််ရော�းဖြခံင််း၊ သူာတွညူီမီျားှနှငှ်�် 

၁.၂။	�ာဝန်�ံ�	ု�းတေဘာင်း်�းာ�နှငှ်း််	အရပ််ဘကို်လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�ု
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အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအရောန်ဖြ�င်�် သူက််ဆုံ�ုင််ရာ အရောထူးာက်် 
အထူးားများိား အသူံ�းဖြ��ဖြခံင််းဖြ�င်�်သူာများက် အ�စီ်��်ခံံနှငှ်�် ဆုံ�ုးက်ိ�ုး 
ခံံစီားရ နှ�ုင််��ွ်ရှုရောသူာ လူ့မူျားိား၏ အသူံများိားက်ု� များတှွ်တွများ်းတွင််ဖြခံင််း၊ 
များးီရောများာင််း ထူး�ုးဖြ�ဖြခံင််းတွု��ဖြ�င်�်�ါ ရော�သူနှတရအဆုံင်�် ဖြ�ဿန်�ရ�်များိားနှငှ်�် 
လူ့�ုအ�်ခံိက်် များိားက်ု� ရော�ာ်ထူး�တွ်ဖြခံင််း၊ ရော�ါင််းစီ�်ဖြခံင််း၊ ဆုံက််သူ�ွ်ခံ 
ဖြ�င််းတွ�ု�က်�ု ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််ရ�ါများညီ်။ 
ဤသူ�ု� ရောဆုံာင််ရကွ််ရာ၌ ရောအာက််�ါတွု�� �ါ�င််�ါသူညီ်။
l အဓိကု် ဖြ�ဿန်�ရ�်များိားနှငှ်�် လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားက်�ု ရော�ာ်ထူး�တွ်ရန်် 

သူက််ဆုံ�ုင််ရာ ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိားကြက်ား ညီှနုှုုင််းရောဆုံာင််ရကွ်် 
ရော�းဖြခံင််း

l �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််ရများညီ�် က်စုီစရ�်များိားက်�ု ဦးးစီားရော�းဖြခံင််းနှငှ်�် 
ရောရးွခံိ�်ဖြခံင််း

l များ့ဆုံနှဒရငှ််များိား၏ အသူံများိား၊ သူက််ဆုံု�င််ရာ ရော�တွာ/အရောထူးာက်် 
အထူးားတွ�ု�က်�ု စီ�ရောဆုံာင််းဖြခံင််းနှငှ်�် ရော�ါင််းစီညီ်းဖြခံင််း၊ ဆုံက််သူ�ွ် 
ရောရး�ု�င််း ဖြ�ဿန်�များိားအတွကွ်် ဗျူိ�ဟာာများိား အရောက်ာင််အထူးညီ် 
ရော�ာ်ဖြခံင််း။ 

l အရောထူးာက််အထူးားများိား ထူး�တွ်လူ့��်ရော�းဖြခံင််း (များတှွ်တွများ်းစီ� 
ရောဆုံာင််းများ၊ု သူ�ရောတွသူန် စီာတွများ်း၊ များ�ူါ� အက်ိဉ််းခံိ��် စီသူညီ်) 

သု�င်း်�အ�းကို်အလှကို်နှငှ်း််	လှုုအပ််�းကို်�းာ�ကိုု	ု
ထု�ု်တေဖွဲ့ာ်တေမြပ်ာ�ကိုာ�မြ�င်း်�

အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းသူညီ် အစီ�ုးရ၏ လူ့��်က်�ုင််ရောဆုံာင််ရကွ််များကု်�ု 
ထူးရုောရာက််စီာွ ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ဖြခံင််း၊ ဆုံန််းစီစီ်ရောလူ့�လူ့ာဖြခံင််းတွု�� 
ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််ရများညီ်။ ဤသူု�� ဆုံ�ုရာတွငွ််
l အစီ�ုးရ၏ များ�ူါ� အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်များကု်�ု ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ရန်် 

စီန်စီ်က်ိရောသူာ ခံိဉ််းက်�်များတုွစီ်ရ�် သူတွ်များတှွ်ထူးားရှုဖြခံင််း
l �ံ�များနှ််ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ရောလူ့�လူ့ာရောရး လူ့��်င်န််းများိား ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််း
l ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ရောလူ့�လူ့ာရောရး လူ့��်င်န််းများိားများ ှရောက်ာက််�ရူရှုသူညီ�် 

ရော�တွာများိားက်ု� ဆုံန််းစီစီ်ရောလူ့�လူ့ာဖြခံင််း

တေစ်ာင်း််�ကိုည်််မြ�င်း်�နှငှ်း််	အကို�မြဖွဲ့�်မြ�င်း်�

အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းသူညီ် အစီ�ုးရ၏ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် 
လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားတွငွ်် တွက််ကြွက်စွီာွ �းူရော�ါင််း�ါ�င််နှု�င်် ရောရးအတွကွ်် အခံငွ်�် အလူ့များ်းများိား၊ 
စီမွျား်းရောဆုံာင််ရညီ်များိား ရှသုူင်�်သူညီ်။ ဤတွငွ်် ရောအာက််�ါတွ�ု� �ါ�င််သူညီ်။ 
l အစီ�ုးရနှှင်�် တွ�ုက််ရုံ�ုက်် �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရွက််နှ�ုင််ရောရးအတွကွ်် တွံခံါးရော�ါက််များိား 

ရာှရော�ဖွြခံင််း။ 
l အစီ�ုးရနှှင်�် ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််ခံငွ်�်ရများညီ�် အခံွင်�်အလူ့များ်းများိားတွငွ်် �ါ�င််ဖြခံင််း။  
l အစီ�ုးရအတွွက်် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်ရောရး စီဉ််းစီားများ�ု�ုင််းတွငွ်် ထူးညီ�်�င််များ ုဖြ��ဖြခံင််း
l အစီ�ုးရ��ုင််းများ ှဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူမူျားိားအတွကွ်် အများိားသူငူ်ါ ထူးင််ဖြများင်် 

ခံိက််များိားရော�းရန်် သူု�� လူ့များ်းရောကြက်ာင််းရော�းနှု�င််ရန်် တွံခံါးရော�ါက််များိား ရာှရော�ဖွြခံင််း

အမြပ်�သုတေဘာတေဆိုာင်း်တေသုာ	ပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�ု

အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�ဖြိုး�းီ ထူးရုောရာက််များရုှုရောသူာ �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များကု်�ု �ံ�စီံခံိများတှွ်ရန််နှငှ်�် 
ရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ရန်် အလူ့ု��င်ှာ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအရောန်ဖြ�င်�် အစီ�ုးရ၏ 
အခံန််းက်ဏ္ဍနှငှ်�် လူ့��်င်န််းတွာ�န််၊ အစီ�ုးရ ဦးးစီားရော�းက်စုီစရ�်များိားနှငှ်�် က်တွကု်�တွ်များိား၊ 
ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််နှှင်�် အဆုံံ�းသူတွ် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိား အစီရှသုူညီ�် 
အရောဖြခံခံံက်ိရောသူာ သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိားက်ု� ရ�နူှ�ုင််စီမွျား်းနှှင်�် န်�လူ့ညီ်နှ�ုင််စီမွျား်း ရှုရ�ါများညီ်။ 
ထူး�ု�အဖြ�င်် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့� အစီညီ်းအရောန်ဖြ�င်�် အဆုံ�ု�ါ သူတွင််းအခံိက်် အလူ့က််များိားက်ု� 
ဖြ�ညီ်သူတူွစီ်ရ�်လူ့ံ�း လူ့က််လူ့မှျား်းများီရောစီများညီ�် န်ညီ်းလူ့များ်းတွစီ်ရ�်ဖြ�င်�် ဖြ�န်�်ဖြ��း ရော�းရသူညီ�် 
အရောရးကြီးက်းီရောသူာ လူ့��်င်န််းစီဉ််က်�ုလူ့ညီ်း တွာ�န််� ူရောဆုံာင််ရကွ််ရ�ါများညီ်။ အဆုံု��ါ လူ့��်င်န််းက်�ု 
ရောဆုံာင််ရကွ််ရာ၌ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအတွကွ်် အရောရးကြီးက်းီရောသူာ တွာ�န််များိားများာှ။ 
l လူ့��်င်န််းစီဉ််များိား၊ များ�ူါ�များိားနှငှ်�် သူက််ဆုံ�ုင််သူညီ�် အရောဖြခံခံံက်ိရောသူာ သူတွင််းအခံိက်် 

အလူ့က််များိားက်ု� သူရောဘာရော�ါက်် န်�းလူ့ညီ်ဖြခံင််း
l ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််ဖြ��လူ့��်ဖြခံင််း၊ အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ဖြခံင််း လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားများ ှဖြ�ညီ်သူ ူ

လူ့ထူူး�နှငှ်�် သူက််ဆုံ�ုင််ရာ အရောရးကြီးက်းီ လူ့�ူ�ဂ္ဂိုု�ုလူ့် အ�ွ့�အစီညီ်းများိား၏ အခံန််းက်ဏ္ဍ
l သူက််ဆုံ�ုင််ရာ ရော�တွာနှငှ်�် သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိားက်ု� ဆုံန််းစီစီ်ဖြခံင််းနှှင်�် စီစုီစီ် 

ရောလူ့�လူ့ာဖြခံင််း
l ဖြ�ညီ်သူူလူ့ထူူး� နှငှ်�် (သူ�ု� ) �စီ်များှတွ်ထူးားသူညီ�် သူက််ဆုံ�ုင််သူမူျားိားက်�ု အရောဖြခံခံံသူတွင််း 

အခံိက််အလူ့က််များိား၊ များ�ူါ�ခံိများှတွ်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််အတွွင််းရှု ၎င််းတွု��၏ ရ��ုင််ခံငွ်�်များိား၊ 
တွာ�န််များိားနှငှ်�် အခံန််းက်ဏ္ဍတွ�ု�က်�ု သူရောဘာရော�ါက်် န်�းလူ့ညီ်ရောအာင်် က်ညူီဖီြခံင််း (online 
နှငှ်�် offline လူ့များ်းရောကြက်ာင််းများိားနှငှ်�် လူ့��်ထူးံ�းလူ့��်န်ညီ်းများိားများတှွစီ်ဆုံင်�် ဤက်စုီစက်�ု 
ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််)

အသုပု်ည်ာမြ�ှင်း််�င်း်မြ�င်း်�

ပ်ံ	ု(၁) အရပ််ဘကို်	အဖွဲ့့��အစ်ည််��းာ�၏	အဓိကုိုလှပု််င်းန်��ာဝန်�းာ�	

အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်းများိားသူညီ် များတွညူီရီောသူာ လူ့အူများိ�ုးအစီားများိား၏ လူ့ု�အ�်ခံိက််များိားက်ု� ရော�ာ်ထူး�တွ်တွင််ဖြ�ဖြခံင််း၊ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် 
လူ့��်င်န််းစီဉ််တွွင်် ခံ�ုင််များာစီာွ �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််း၊ ဤက်စုီစနှှင်�်စီ�်လူ့ိဉ််း၍ အစီ�ုးရအရောန်ဖြ�င်�် များညီ်သူ�ု� ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ိက််ရှသုူညီ်က်�ု 
ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ဖြခံင််းနှငှ်�်၊ များညီ်များှရောက်ာင််းများနွ််စီွာ ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ိက််ရှသုူညီ်က်�ု ဆုံန််းစီစီ်ဖြခံင််းတွ�ု�က်�ု ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််စီမွျား်းရှုသူမူျားိားဖြ�စီ်သူညီ�် အားရောလူ့ိာ်စီာွ 
အာရရှော�ာင််ရော�းရငှ််း များ ှ ၎င််းတွ�ု�၏ အဓိကု်က်ိရောသူာ လူ့��်င်န််းတွာ�န််များိားက်�ု ရောအာက််�ါအတွ�ုင််း ရော�ာ်ထူး�တွ်တွင််ဖြ� ထူးား�ါသူညီ်။
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ဘက််ရော�ါင််းစီံ� �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််များရုရှုရောအာင်် ဖြ��လူ့��်ရော�းဖြခံင််း စီသူညီ် 
တွ�ု�တွွင်် အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်း များိားသူညီ် အဓိကု် အင််အားစီ�များိား 
ဖြ�စီ်လူ့ာရောန်သူညီ်။၁၃ 

အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု ��ုများ�ု၍ ဘက််ရော�ါင််းစီံ�ရောသူာ၊ 
တွံ��ဖြ�န််များုအားရောက်ာင််းရောသူာ၊ တွာ�န််ခံံများရုှုရောသူာ အစီ�ုးရအ��်ခံိ��် 
ရောရးအတွကွ်် အရောထူးာက််အက်ဖူြ��ရောစီလူ့ု�သူညီ်ဆုံ�ု�ါက် အရ�်�က်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအရောန်ဖြ�င်�် ဖြိုး�းီဖြ�ညီ�်စီံ�ရောအာင်် ဖြ��လူ့��်ထူးားရများညီ�် အဓိကု် 
လူ့��်င်န််းတွာ�န််များိား ရှုသူညီ်။ 

ဤသူညီ်က်�ု အဆုံင်�်လူ့�ုက်် တွကု်ိစီာွ ��ုင််းဖြ�တွ်ရန်် များလူ့�ွ်က်ရူောသူာ်လူ့ညီ်း 
ဘံ�တွညူီရီောသူာ အခံိက််များိားက်ု�များ ူရောတွ�ွရှုရ�ါသူညီ်။ �င််းအဆုံင်�်များိားက်�ု �ံ� 
(၁)တွငွ်် သူရောဘာတွရားရောရးရာ�ံ�စီံဖြ�င်�် ရော�ာ်ဖြ�ထူးားဖြိုး�းီ လူ့�ူ�ဂ္ဂိုု�ုလူ့် 
တွစီ်ဦးးခံိင််းစီအီလူ့�ုက်် လူ့�ုအ�်ခံိက််အတွကွ််လူ့ညီ်းရောက်ာင််း၊ သူု��များဟာ�တွ် 
အစီ�အ�ွ့�လူ့�ုက်် အရောန်ဖြ�င်�်များ ူအရ�်ဘက််လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအရောန်ဖြ�င်�် 
က်�ု�်စီားဖြ��နှ�ုင််များညီ�်န်�်��် အတွကွ်် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််နှငှ်�် များ�ူါ� 
ဖြ��လူ့��်ဖြခံင််းရုံရုောထူးာင်�်များရှောန်၍ ၎င််းတွု��က်�ု�်တွ�ုင််နှှင်�် အစီ�ုးရ၏ 
အခံန််းက်ဏ္ဍများိား၊ တွာ�န််များိားက်�ု သူနု်�းလူ့ညီ်ရောစီရန်် 
တွင််ဖြ�ထူးား�ါသူညီ်။

�ံ� (၁) အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်းများိား၏ အဓိကု်လူ့��်င်န််းတွာ�န််များိား 
အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်းများိားသူညီ် များတွညူီရီောသူာ လူ့အူများိ�ုးအစီားများိား၏ 
လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားက်ု� ရော�ာ်ထူး�တွ်တွင််ဖြ�ဖြခံင််း၊ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် 
လူ့��်င်န််းစီဉ််တွွင်် ခံ�ုင််များာစီာွ �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််း၊ ဤက်စုီစနှှင်�် 
စီ�်လူ့ိဉ််း၍ အစီု�းရအရောန်ဖြ�င်�် များညီ်သူ�ု� ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ိက််ရှသုူညီ်က်�ု 
ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ဖြခံင််းနှငှ်�်၊ များညီ်များှရောက်ာင််းများနွ််စီွာ ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ိက််ရှသုူညီ်က်�ု 
ဆုံန််းစီစီ်ဖြခံင််းတွု��က်�ု ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််စီမွျား်းရှုသူမူျားိားဖြ�စီ်သူညီ�် အားရောလူ့ိာ်စီာွ 
အာရရှော�ာင််ရော�းရငှ််းများ ှ ၎င််းတွ�ု�၏ အဓိကု်က်ိရောသူာ လူ့��်င်န််းတွာ�န်် 
များိားက်�ု ရောအာက််�ါအတွ�ုင််း ရော�ာ်ထူး�တွ်တွင််ဖြ� ထူးား�ါသူညီ်။

အဓိပု်ါါယ််မြပ်ည်််ဝတေသုာ	အရပ််ဘကို်လှးထု	ု
ပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�၏ု	အဓိကုို	အရည််အတေသု�့�းာ�

အဆုံ�ု�ါ တွာ�န််များိားက်�ု ထူးထုူးရုောရာက််ရောရာက််နှငှ်�် ရောက်ိ�နွ််စီွာရောဆုံာင််ရကွ််
နှ�ုင််ရန််အတွကွ်် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းနှှင်�် အစီ�ုးရတွ�ု�တွွင်် 
သူက််ဆုံ�ုင််ရာ က်ွများ်းက်ိင််များမုျားိား ရှုရန််လူ့�ုအ�်သူညီ်။ အဆုံ�ု�ါ 
က်ွများ်းက်ိင််များမုျားိားသူညီ် နှ�ုင််င်ံအလူ့�ုက််၊ န်�်��်အလူ့�ုက်် 
က်ာွဖြခံားနှ�ုင််စီရာရှရုောသူာ်လူ့ညီ်း ဖြများန််များာနှု�င််င်ံအရောန်အထူးားအတွကွ််များ ူ
စီမွျား်းရညီ်င်ါးများိ�ုးရှုရန်် လူ့�ုအ�်ရောကြက်ာင််းရောတွ�ွရှုထူးား�ါသူညီ်။ ၎င််းတွ�ု�များှာ 
အခံန််းက်ဏ္ဍနှှင်�် တွာ�န််များိားက်�ု သူရောဘာရော�ါက််န်�းလူ့ညီ်ဖြခံင််း၊ 
ရော�တွာနှငှ်�် သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိားက်ု� အသူံ�းခံိနှ�ုင််သူညီ�် စီမွျား်းရညီ်၊ 
သူက််ဆုံ�ုင််ရာ ဘာသူာရ�်အလူ့ု�က်် န်ညီ်း�ညီာ�ု�င််း က်ွများ်းက်ိင််များမုျားိား၊ 
အထူးက််ရောအာက််နှငှ်�် ရောဘးဘ�်ညီာ ညီှနုှုငု််းရောဆုံာင််ရကွ််များနုှှင်�် 
သူက််ဆုံ�ုင််သူမူျားိားနှငှ်�် �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််များတုွ�ု� ဖြ�စီ်ကြက်�ါသူညီ်။

န်ုဂ္ဂိုံ�းခံိ��်အားဖြ�င်�် �ံ� ၁ တွငွ်် သူရုံ��်ဖြ�ထူးားသူညီ�်အတွ�ုင််း ရော�ာ်ဖြ��ါ အဓိကု် 
စီမွျား်းရညီ်တွစီ်ခံ�ခံိင််းစီသီူညီ် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအတွကွ်် 
များဖြ�စီ်များရောန် လူ့ု�အ�်ရောသူာ အစီတုွ်အ��ုင််းများိားဖြ�စီ်ကြက်ဖြိုး�းီ၊ 
အဖြ�န််အလူ့နှ််အားဖြ�င်�်လူ့ညီ်း အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု 
အားရောက်ာင််းရောစီ�ါသူညီ်။ ဥ�များာ အသူ�ုညီာ ဖြများှင်�်တွင််ဖြခံင််းဆုံ�ုင််ရာ 
လူ့��်င်န််းများိားတွငွ်် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအရောန်ဖြ�င်�် အခံန််းက်ဏ္ဍနှှင်�် 
တွာ�န််များိားက်�ု သူရောဘာရော�ါက်် န်�းလူ့ညီ်များ၊ု န်ညီ်း�ညီာ��ုင််း 
က်ွများ်းက်ိင််များမုျားိား၊ ရော�တွာနှှင်�် သူတွင််းအခံိက််အလူ့က်် ရရှနုှ�ုင််များတုွ�ု� 
ရှုရများညီ�်အဖြ�င်် (ရောန်�က််ဆုံံ�းအရောန်ဖြ�င်�်) သူက််ဆုံ�ုင််သူမူျားိားနှငှ်�် 
�းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များုက်�ု ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််ရ�ါများညီ်။ အဖြခံားတွစီ်�က််တွငွ််များ ူ
ခံ�ုင််များာအားရောက်ာင််းရောသူာ �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ုဖြ��လူ့��်ရန်် ရော�ာ်ဖြ��ါ 
စီမွျား်းရညီ်များိားအားလူ့ံ�း လူ့�ုအ�်ဖြိုး�းီ၊ ၎င််းတွု�� ရော�ါင််းစီညီ်းများသှူာလူ့ှင်် 
သူနု်�းလူ့ညီ်များ ုန်က််ရုံုုင််းရောသူာ၊ သူက််ရောသူ အရောထူးာက််အထူးားနှငှ်�် 
ရော�သူနှတရအဆုံင်�် အရှုတွရားက်�ု အရောဖြခံခံံရောသူာ သူက််ဆုံု�င််ရာ 
ဇူးာတွ်ရောက်ာင််အလူ့�ုက်် �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ုလူ့��်င်န််းစီဉ််များိား 
ရော�်ရော�ါက််လူ့ာများညီ် ဖြ�စီ်�ါသူညီ်။
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အစ်ုု�ရ အရပ််ဘကို်	လှး�အဖွဲ့�့�အစ်ည််�အရည််အတေသု�့

လူ့�ုအ�်ရောသူာ စီံ�လူ့င််များိားဖြ�ားလူ့သှူညီ�် ရော�တွာနှှင်�် 
သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိားက်ု� အရင််းဖြများစီ် 
ရော�ါင််းစီံ�များရှောန်၍ ရော�ာ်ထူး�တွ်ဖြခံင််း၊ 
စီ�ရောဆုံာင််းဖြခံင််းနှငှ်�် �ံ�များနှ်် များှရော�ဖြခံင််း

အစီ�ုးရက်�ု တွာ�န််ခံံရောအာင်် ဖြ��လူ့��်ရန်် 
များညီ်သူညီ�် ရော�တွာနှငှ်�် သူတွင််းအခံိက်် 
အလူ့က််များိား လူ့ု�အ�်သူညီ်က်�ု န်�းလူ့ညီ်ရများညီ်။ 
သူက််ဆုံ�ုင််ရာ ရော�တွာနှငှ်�် သူတွင််း အခံိက်် 
အလူ့က််များိားအရောကြက်ာင််း ဗျူဟာ�သူ�တွရှုဖြိုး�းီ 
ရ�နူှ�ုင််စီမွျား်း ရှုရများညီ်။

အစီ�ုးရအ�ွ့��ါ �န််ကြီးက်ီးများိားနှငှ်�် အရာရှုများိား 
အရောန်ဖြ�င်�် လူ့ိင််ဖြများန််ထူးရုောရာက််ရောသူာ ဆုံံ�းဖြ�တွ် 
ခံိက်် ခံိများတှွ်ရာ၌ အဆုံင််ရောဖြ�ရောခံိာရောများ�ွရောစီရန်် 
အတွွက်် သူက််ဆုံ�ုင််ရာ (ဥ�များာ ဖြ�ညီ်သူ�ူဘဏ္ဍာ 
စီမီျားံခံန်�်ခံွ့များနုှှင်�် ရော�တွာ စီစုီစီ်ရောလူ့�လူ့ာများတုွ�ု�များှ) 
န်ညီ်း�ညီာ က်ွများ်းက်ိင််များမုျားိား ရှုဖြခံင််း။

အရောဖြခံခံံက်ိရောသူာ သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိား 
(ဥ�များာ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် ရော�တွာများိား) က်ု� န်�းလူ့ညီ် 
ဖြိုး�းီ က်ိန််အဖြခံားရောသူာ နှ�ုင််င်ံသူားများိား၏ အသူ ု
�ညီာက်�ု�ါ ဖြများှင်�်တွင််ရော�းဖြခံင််း

များဟာာဗျူိ�ဟာာရောဖြများာက််နှငှ်�် များ�ူါ�ဆုံ�ုင််ရာ �န််းတွ�ုင်် 
များိားက်�ု ဆုံ�ုက််ရောရာက််ရန််အတွကွ်် ဌာာန်ရော�ါင််းစီံ�၊ 
အ��်ခံိ��်ရောရး အဆုံင်�်ရော�ါင််းစီံ� အ�ါအ�င်် 
အစီ�ုးရအ�ွ့�တွွင််းများ ှ�န််ကြီးက်းီများိားနှငှ်�် အရာရှု 
များိားသူညီ် ထူးရုောရာက််စီာွ ဆုံ�်သူွ�်များ၊ု  
ညီှနုှုုင််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ုတွ�ု�က်�ု ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််ဖြခံင််း

က်ဏ္ဍရော�ါင််းစီံ�ရှု အဖြခံားရောသူာ အရ�်ဘက်် 
အ�ွ့�အစီညီ်း အင််အားစီ�များိားနှငှ်�်/သူာများက် 
အဆုံင်�်ရော�ါင််းစီံ�/အလူ့ာာရော�ါင််းစီံ� (ရောက်ိးရာွ/
ရောက်ိးရာွအ��်စီ� များသှူညီ် ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ� 
အဆုံင်�်များိားထူး)ု ညီှနုှုုင််းရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််း နှငှ်�်/သူ�ု� 
များတုွ်�ွ့� လူ့��်က်�ုင််နှ�ုင််ဖြခံင််း

သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််က်ု� လူ့�ုအ�်သူရောလူ့ာက်် 
အရောသူးစီတုွ် ရော�ာ်ဖြ�၍ သူက််ဆုံု�င််ရာ အ�ွ့� 
အစီညီ်းနှငှ်�် လူ့ရူော�ါင််းစီံ�ကြက်ား ဖြ�န်�်ရော�ရော�းဖြိုး�းီ၊ 
အရောရးကြီးက်းီသူညီ�် အစီ�ုးရ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိားတွု�� 
၎င််းတွု��က်�ု အလူ့ညှီ�်က်ိ �ါ�င််ရောစီဖြခံင််း (အစီု�းရ 
ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိားတွငွ်် ၎င််းတွ�ု�၏ အဖြများင််များိား 
ထူးင််ဟာ�်ရောန်ရောစီဖြခံင််း) 

များ့ဆုံနှဒရငှ််များိား / များတုွ်ရောဆုံမွျားိား / အက်ိ�ုးခံံစီားရ 
သူမူျားိားနှှင်�် ခံိတုွ်ဆုံက််က်ာ ၎င််းတွ�ု�၏ စီက်ားသူံ 
များိားက်�ု စီ�ရောဆုံာင််းဖြိုး�းီ က်�ု�်စီားလူ့ှ�်အရောန်ဖြ�င်�် 
(အစီ�ုးရ အင််အားစီ�များိား အ�ါအ�င််) 
သူက််ဆုံ�ုင််သူမူျားိားထူးံ ရော�း�ု��ဖြခံင််း 

အစီ�ုးရအ�ွ့��ါ �န််ကြီးက်ီးများိားနှငှ်�် အရာရှုများိားသူညီ် 
၎င််းတွု�� က်�ု�်တွ�ုင််နှှင်�် အဖြခံားသူမူျားိား၏ 
အခံန််းက်ဏ္ဍနှငှ်�် တွာ�န််များိားက်�ု သူရောဘာရော�ါက်် 
န်�းလူ့ညီ်ဖြခံင််း

အစီ�ုးရက်�ု တွာ�န််ခံံရောအာင်် ဖြ��လူ့��်ရာ၌ 
နှ�ုင််င်ံသူားအတွကွ်် အခံန််းက်ဏ္ဍတွစီ်ခံ�ရှုသူညီ်က်�ု 
န်�းလူ့ညီ်ဖြခံင််း။ (အစီု�းရ အင််အားစီ�များိား 
အ�ါအ�င််) သူက််ဆုံ�ုင််သူမူျားိားများ ှ
ဖြ�ညီ်သူမူျားိားအတွကွ်် တွာ�န််�ူထူးားရသူညီ်� 
က်စုီစရ�်များိားက်ု� န်�းလူ့ညီ်ဖြခံင််း။

ပ်ံ	ု(၂) အရပ််ဘကို်ပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�	ုအာ�တေကိုာင်း်�တေစ်တေရ�အ�က့ို်	ပ်င်း်�အရည််အတေသု�့�းာ�
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၂.၁။	မြ�န်�ာနှုငု်း်င်းံရှ	ုအစ်ုု�ရအပု််�း�ပ််တေရ�	အဝန်�အဝုငု်း်�

အစီ�ုးရအ��်ခံိ��်ရောရး၏ အရောဖြခံခံံက်ိရောသူာ �ွ့�စီညီ်းများကု်�ု ၂၀၀၈ 
�ွ့�စီညီ်း�ံ� အရောဖြခံခံံဥ�ရော�ဖြ�င်�် ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များမုျားိား ဖြ��လူ့��် 

လူ့�ုက််ရောသူာအခံါ အစီု�းရ၏ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ်် 
များိားတွငွ်် ရော�သူနှတရ ဖြ�ညီ်သူမူျားိား၏ အက်ိ�ုးစီးီ�ာွးအတွွက်် က်�ု�်စီားဖြ�� 
နှ�ုင််စီရာ အခံငွ်�်အလူ့များ်း သူစီ်များိား ရော�်ရော�ါက််လူ့ာခံ့�သူညီ်။ အဆုံ�ု�ါ 
ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များမုျားိားတွငွ်် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ််� တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိား၊ 
လူ့ာတွ်ရောတွာ်များိားနှှင်�် ရ�်က်ကွ််နှှင်�် ရောက်ိးရာွအ��်စီ�အဆုံင်�်များိားများ ှ
ရောရးွရောက်ာက််ခံံ က်ု��်စီားလူ့�ှ် များိား အစီရှသုူညီ�် ဗျူဟာ�ုခံိ��်က်�ုင််များ ု
ရောလူ့ှာ�ခံိထူးားရောသူာ ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရ�ွ့�စီညီ်းများမုျားိား 
များတုွ်ဆုံက်် က်ိင်�်သူံ�းများလုူ့ညီ်း �ါ�င််လူ့ာ�ါသူညီ်။ အ�အူဆုံအားဖြ�င်�် 
ဗျူဟာ�ုခံိ��်က်�ုင််များရုောလူ့ှာ�ခံိရောရး ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များမုျားိားရောကြက်ာင်�် အစီ�ုးရ၏ 
ရော�သူနှတရအဆုံင်�်များိားသူ�ု� အာဏာာနှှင်�် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်��ုင််ခံွင်�်များိားက်�ု 
အရောဖြများာက််အဖြများား ခံွ့ရော�ရော�းအ�်ရန်် လူ့�ွ်က်လူူ့ာသူညီ�်အတွွက်် ��ု၍ 
ဩဇူးာလူ့ာများ်းများု�းများ ုကြီးက်းီများားရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ု
အတွွက်် အခံငွ်�် အလူ့များ်းများိား �ု�များ�ု�ငွ်�်လူ့င််းလူ့ာရောစီသူညီ်။ 

ရောဖြ�ာင််းလူ့့လူ့ိက််ရှရုောသူာ များ�ူါ�၊ လူ့��်င်န််းစီဉ််နှှင်�် က်ိင်�်ထူးံ�းတွ�ု�သူညီ် 

အင််အားစီ�ရော�ါင််းစီံ�၊ အင််စီတွကီ်ိ�းရငှ််း ရော�ါင််းစီံ�၏ လူ့��်င်န််းတွာ�န််များိားက်�ု 
ရုံ�ု်ရောထူးးွရောစီသူညီ�်အတွကွ်် အရ�်ဘက်် ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိားအရောန်ဖြ�င်�် 
လူ့က််ရှတုွငွ််များ ူစီနု််ရောခံ်များနုှှင််� ရင််ဆုံ�ုင််ရောန်ရသူညီ်။ သူာဓိက်အားဖြ�င်�် 
ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ�နှငှ်�် ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားကြက်ားနှငှ်�်၊ 
ဌာာန်��ုင််းဆုံ�ုင််ရာ အ��်စီ�များိားကြက်ား တွာ�န််များိား ရောရာထူး�်လူ့ိက််ရှသုူညီ�် 
အတွွက်် တွစီ်ခံ�တွညီ်းရောသူာ �န််ရောဆုံာင််များ ုအများိ�ုးအစီားက်�ုသူာ 
ရော�းအ�်နှ�ုင််သူညီ်။ ထူးု�အခံါ ဖြ�ညီ်သူမူျားိားအတွကွ်် အစီ�ုးရအဆုံင်�်ရော�ါင််းစီံ�ရှု 
သူက််ဆုံ�ုင််ရာ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်သူမူျားိားက်�ု ရာှရော�ရွန််နှငှ်�် ထူးရုောရာက််စီာွ 
�းူရော�ါင််းရောဆုံာင််နှု�င််ရန်် အခံွင်�်အလူ့များ်း န်ညီ်း�ါးလူ့ာခံ့�သူညီ်။ ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရအ��်ခံိ��်ရောရး၏ ရောဖြ�ာင််းလူ့့ခံိက််ရှရုောသူာ 
အ�န််းအ��ုင််းက်�ု အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များသုူညီ် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအဆုံင်�်၌ များညီ်သူ�ု� ဖြ�စီ်ရော�်ရောဖြ�ာင််းလူ့့လူ့ိက််ရှသုူညီ်ဟာူ
ရောသူာ အခံိက််နှှင်�် ခံိတုွ်ဆုံက််က်ာ ဤအ��ုင််းတွငွ်် က်ိ�်ဖြ�န်�်လူ့ိက်် 
ရှုရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များအုတွွက်် အခံငွ်�်အလူ့များ်းများိားက်ု� 
များးီရောများာင််းထူး�ုးဖြ�ထူးားဖြိုး�းီ၊ လူ့က််ရှု များရူောဘာင််၊ ရောဆုံာင််ရကွ််�ံ�များိားနှှင်�် 
တွနွ််းအားများိားက်�ု အရောဖြခံခံံ၍ အက်န်�်အသူတွ် ဖြ�စီ်ရောစီရောသူာအရာ 
များိားက်�ုလူ့ညီ်း သူတွဖုြ��များရုောစီရန်် တွင််ဖြ�ထူးား�ါသူညီ်။

ရောအာက််ရော�ာ်ဖြ��ါ ရောခံါင််းစီဉ််ခံွ့တွငွ်် အဓိကု် ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ�လူ့က််ရောအာက််ခံံ 
�နှတရားများိားနှငှ်�် အ��်ခံိ��်ရောရး အဆုံင်�်အသူးီသူးီတွငွ်် ၎င််းတွ�ု� ရောဆုံာင််ရကွ်် 
ရသူညီ�် လူ့��်င်န််းတွာ�န််တွ�ု�က်�ု အက်ိဉ််းခံိ��်၍ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များနုှှင်�် များညီ်သူ�ု� ဆုံက််စီ�်လူ့ိက််ရှသုူညီ်က်�ု�ါ ထူးညီ�်သူငွ််း 
ရော�ာ်ဖြ�ထူးား�ါသူညီ်။

၂.၁.၁။	အဓိကုို	အင်း်စ်�ကီိုး��ရငှ်း်��းာ�	နှငှ်း််	
အင်း်အာ�စ်�ုးာ� 

ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံတွငွ်် ဖြ�ညီ်န်�်ခံ�န်စီ်ခံ�၊ တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ ခံ�န်စီ်ခံ�၊ ခံရုံ�ုင်် ၇၄ 
ခံရုံ�ုင််၊ ဖြိုးများ�ု�န်�် ၃၃၀ �ါ�င််သူညီ�် အဆုံင်�်ဆုံင်�်ရှုရောသူာ န်�်ရောဖြများအလူ့ု�က်် 

��ုင််းဖြခံားထူးားသူညီ�် အ��်ခံိ��်ရောရးစီန်စီ်က်ု� က်ိင်�်သူံ�း�ါသူညီ်။ 
ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�်ရောအာက််တွငွ်် ရောက်ိးလူ့က််ရော�သူ ရ�်က်ကွ််များိားနှှင်�် 
ရောက်ိးလူ့က််ရော�သူများ ှရောက်ိးရာွအ��်စီ�များိား ရှု�ါသူညီ်။ ၂၀၀၈ �ွ့�စီညီ်း�ံ� 
အရောဖြခံခံံဥ�ရော�ဖြ�င်�် ဗျူဟာ�ုခံိ��်က်�ုင််များ ုရောဖြ�ရောလူ့ှာ�သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််က်�ု 
ဇူးာတွ်ရောက်ာင််သူစီ်၊ �နှတရားသူစီ်များိားဖြ�င်�် များတုွ်ဆုံက််က်ိင်�်သူံ�းရာ၌ 
အထူးးူဖြခံားဆုံံ�းများာှ ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအဆုံင်�်တွငွ်် သူးီဖြခံား 
အစီ�ုးရအဆုံင်�်တွစီ်ရ�် �န််တွးီလူ့�ုက််ဖြခံင််း ဖြ�စီ်�ါသူညီ်။ ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အဆုံင်�်ရောအာက်် �နှတရားများိားအတွကွ်် ဥ�ရော� ဖြ�ဋ္ဌာာန််း 
ခံိက်် များရှသုူညီ�်အတွွက်် အစီ�ုးရတွငွ်် ‘တွတွ�ုအလူ့ာာ’ များရှသုူညီ�် 
သူရောဘာဖြ�စီ်သူညီ်။ သူု��ဖြ�စီ်၍ များရှမုျားဖြ�စီ် လူ့ု�အ�်ရောသူာ အ��်ခံိ��်ရောရး 
အ��်ခံိ��်ရောရး လူ့��်င်န််းများိားနှငှ်�် အစီ�ုးရ�န််ရောဆုံာင််များမုျားိားက်�ု ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�် 
ဦးးစီးီဌာာန်များိားများှသူာ ဖြ��လူ့��်ရော�းရောန်ရလူ့င်�်က်စီား ဖြ�ညီ်န်�်/
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တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားသူညီ်သူာ က်ု��်စီားဖြ�� အစီု�းရအရောန်ဖြ�င်�် 
အန်ီးစီ�်ဆုံံ�းအဆုံင်�် ဖြ�စီ်လူ့ာခံ့�သူညီ်။

မြပ်ည််တေထုာင်း်စ်အုဆိုင်း််နှငှ်း််	မြပ်ည််နယ််/�ုငု်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီအဆိုင်း််	�ာဝန်�းာ�
၂၀၀၈ �ွ့�စီညီ်း�ံ� အရောဖြခံခံံဥ�ရော��ါ ဇူး�ား ၁ နှငှ်�် ၂ တွ�ု�တွွင်် 
ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ�နှငှ်�် ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားကြက်ား 

ဖြ�ညီ်န်�် / တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီအစီ�ုးရများိားသူညီ် 
ဦးး စီားရော�းလူ့��်င်န််းများိားဖြ�ညီ�်ဆုံညီ်းရန်် 
ဌာာန်များိားက်�ုညွာန််ကြက်ားသူညီ်

ဖြ�ညီ်န်�် / တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားအရောန်ဖြ�င်�်
ကိုးပ််	၁၂,၂၇၄,၆၄၇	သုန်� သူံ�းစီွ့ခံ့�သူညီ်
(အရောများရကု်န််ရော�်လူ့ာ ၈.၄ ဘလီူ့�ီံ) 
(၂၀၁၂-၁၃ များ ှ၂၀၁၇-၁၈ ထူး)ု

မြပ်ည််နယ််/�ုငု်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီ
အစ်ုု�ရအပု််�း�ပ််တေရ�အာဏာာ

မြပ်ည််နယ််/�ုငု်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီ
အစ်ုု�ရဘ�်ဂးကို်

ဦး�စ်ာ�တေပ်��းာ�

ရောရရော�းရော�ရောရးလူ့များ်း တွံတွား အများိားဖြ�ညီ်သူ ူ
သူ�်��ူ�ု�ရောဆုံာင််ရောရး

စီက််များုစီ�ုက််�ိ�ုးရောရးလူ့ှ�်စီစီ် �တွ်�န််းက်ိင်် 
ထူးနု််းသူုများ်းရောရး

	တေဒီသုဖွဲ့့ံ�မြဲဖွဲ့ု��တေရ�
အတေမြ��ံအတေဆိုာကို်အအံ�ုးာ��င့်း်	ရင်း်�နှှ�ီမြ�ှ�ပ််နှှံမြ�င်း်�မြဖွဲ့င်း််	တေဒီသုဖွဲ့့ံ�မြဲဖွဲ့ု��တေရ�အာ�	အတေထုာကို်အကိုးမြပ်�မြ�င်း်�

�ရာ�ဥပ်တေဒီစ်ုု��ုု�တေရ�ကိုု	ုမြ�ှင်း််�င်း်မြ�င်း်�

ရောဖြများ�ာ
အခံငွ်�်အရောရးများိား 

ဖြများှင်�်တွင််ဖြခံင််း

များှတွရောသူာ ရော�သူနှတရ 
အ��်ခံိ��်ရောရး

သူန်�်ရှင််းရောသူာ 
အစီ�ုးရ 

ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် 
�ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများု

�ငွ်�်လူ့င််းရောသူာ 
��်�မူျား ု

လူ့��်င်န််းစီဉ််

ပ်ံ	ု(၃)	မြပ်ည််နယ််/�ုုင်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီအစ်ုု�ရ�းာ�ကို	�ည််သုည်််အရာ�းာ�ကိုု	ုလှပု််တေဆိုာင်း်သုနည််�

ဥ�ရော�ဖြ��ရောရးနှငှ်�် အ��်ခံိ��်ရောရး တွာ�န််များိားက်ု� ��ုင််းဖြခံားရော�းထူးားသူညီ်။ 
၂၀၀၈ �ွ့�စီညီ်း�ံ� အရောဖြခံခံံဥ�ရော��ါ ဇူး�ား ၂ အရ ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််း 
ရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားတွငွ်် ဥ�ရော�ဖြ��ရောရးနှငှ်�် က်ဏ္ဍရစှီ်ခံ�စီာ �န််ရောဆုံာင််များ ု
များိား ရော�းရန်် အခံငွ်�်အာဏာာရှုသူညီ်။ သူတွဖုြ��ရများညီ်များာှ ဇူး�ား ၂ တွငွ်် 
က်ဏ္ဍတွစီ်ခံ�ခံိင််းစီအီတွွက်် သူက််ဆုံ�ုင််ရာ တွာ�န််များိားက်ု� စီာရင််းဖြ��စီ� 
ထူးားရောသူာ်လူ့ညီ်း အများိားစီ�က်�ု ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ�နှငှ်�် များှရော�ရောန်ရဖြိုး�းီ 
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တွာ�န််��ုင််းဖြခံားများကု်�ုလူ့ညီ်း တွကု်ိရောသူာ �ငွ်�်ဆုံ�ုခံိက််များရှရုော�။ 
တွာ�န််အများိားများာှ ထူး�်များံ၍ �ငွ်�်ဆုံ�ုရငှ််းလူ့င််းများ ုဖြ��ရန််လူ့ညီ်းရောက်ာင််း၊ 
“ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ�က် ဖြ�ဋ္ဌာာန််းသူညီ�် ဥ�ရော�နှငှ်�်အညီ”ီ ရောဆုံာင််ရကွ််ရန်် 
ရောသူာ်လူ့ညီ်းရောက်ာင််း လူ့ု�အ�်လူ့ိက််ရှသုူညီ်။ ဤသူ�ု� ရှင််းလူ့င််းများ ုများရှုရောသူာ 
က်စုီစရ�်များိားသူညီ် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားအတွကွ်် 
က်�ု�်��ုင်် အစီအီစီဥ်များိား သူတွ်များတှွ်ဖြ��လူ့��်ရန်် အခံငွ်�်အရောရးတွစီ်ရ�် 
ဖြ�စီ်လူ့ာနှ�ုင််ရောသူာ်လူ့ညီ်း လူ့က််ရောတွ�ွတွွင််များ ူဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ 
အစီ�ုးရအများိားစီ�သူညီ် လူ့တွွ်လူ့�်စီာွ ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််းဖြ��များညီ�်အစီား 
ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ� အစီ�ုးရများ ှဦးးရောဆုံာင််များ ုရော�းရန််သူာ ရောစီာင်�်ရောများှာ်လူ့ာ 
ကြက်သူညီ်။ �င််းရောကြက်ာင်�် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််ရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိား၏ 
လူ့��်င်န််းရောဆုံာင််ရကွ််များကု်�ု သူာများက် တွဆုံက််တွညီ်း၌ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များအုရော�် များညီ်သူု�� အက်ိ�ုးသူက််ရောရာက််�ံ�က်�ု အခံန််း ၃ တွငွ်် 
အရောသူးစီတုွ် ရော�ာ်ဖြ�ထူးား�ါသူညီ်။

မြပ်ည််နယ််နှငှ်း််	�ုုင်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီ
ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ တွစီ်ခံ�ခံိင််းစီတီွွင်် �န််ကြီးက်းီခံိ��်တွစီ်ဦးးနှငှ်�် 
အစီ�ုးရအ�ွ့�တွ�ု�က် ဦးးရောဆုံာင််ရောသူာ အ��်ခံိ��်ရောရး များဏ္ဍ�ုင်် တွစီ်ရ�်ရှသုူညီ်။ 
�န််ကြီးက်းီခံိ��်က်ု� ဗျူဟာ�ုများ ှခံန်�်အ�်တွာ�န််ရော�းဖြိုး�းီ သူများမတွထူးံ အစီရီင််ခံံ 
ရသူညီ်။ �န််ကြီးက်းီခံိ��်များ ှ�န််ကြီးက်းီအ�ွ့�က်�ု ခံန်�်အ�်တွာ�န််ရော�းဖြိုး�းီ ဖြ�ညီ်န်�်/
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ လူ့ာတွ်ရောတွာ်များိားများ ှအတွညီ်ဖြ��သူညီ်။ အစီဉ််အဆုံက်် 
အားဖြ�င်�် �န််ကြီးက်းီခံိ��်သူညီ် �န််ကြီးက်းီအ�ွ့��င််များိားက်ု� ရောရးွရောက်ာက််ခံံ 
ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ လူ့ာတွ်ရောတွာ် အများတွ်များိားအန်က််များ ှရောရးွခံိ�် 

ရောလူ့�ရှုခံ့�ရောသူာ်လူ့ညီ်း �ခီံိ��် အစီု�းရလူ့က််ထူးက််တွငွ််များ ူအများတွ်များဟာ�တွ်ဘ့ 
ခံန်�်အ�်ဖြခံင််းခံံရသူ ူအရောရအတွကွ်် တွ�ုး�ာွးလူ့ာခံ့�သူညီ်။ ဤသူု�� ခံန်�်အ�် 
တွာ�န််ရော�းများသုူညီ် ရောရးွရောက်ာက််ခံံ က်ု��်စီားလူ့ှ�်များိားထူးက်် �ု�၍ 
အရညီ်အခံိင််းဖြများင်�်များားသူကူ်�ု ရောရးွခံိ�်ခံန်�်အ�်လူ့ာနှု�င််စီရာရှရုောသူာ်လူ့ညီ်း 
�န််ကြီးက်းီအ�ွ့�၏ �ီများ�ုက်ရောရစီဆီုံန််များု သူ�ု�များဟာ�တွ် တွာ�န််ခံံများုက်�ု ထူးခုံ�ုက််လူ့ာ 
နှ�ုင််ရောစီသူညီ်ဟာ� ဆုံ�ုနှ�ုင််သူညီ်။ 

ဤသူ�ု� ��ူန််စီရာရှုသူညီ�်တွ�ုင်် ရောအာက််ရောဖြခံသူု�� အာဏာာခံွ့ရော�ရောရး 
စီညီ်းများိဉ််းအရ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််ဖြ��လူ့��်သူမူျားိားသူညီ် ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�နှငှ်�် ��ုများ�ု 
န်ီးစီ�်များရုှုရောလူ့ရောလူ့၊ ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�အရောန်ဖြ�င်�် အာဏာာလူ့က််��် 
ရှုသူမူျားိားက်�ု များ့တွင််းနှ�ုင််ရောလူ့ရောလူ့ဖြ�စီ်သူညီ်�အတွွက်် ဤအစီ�ုးရအဆုံင်�်က်�ု 
များတုွ်ဆုံက််က်ိင်�်သူံ�းလူ့�ုက််ဖြခံင််းသူညီ် ဖြများန််များာနှု�င််င်ံတွငွ်် �မီျား�ုက်ရောရစီ ီ
အစီ�ုးရစီန်စီ် လူ့ညီ်�တွ်က်ိင်�်သူံ�းများအုတွွက်် လူ့နွ််စီွာ အရောရး�ါသူညီ်။ 
ဖြ�ညီ်န်�်နှှင်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််များိားနှငှ်�် အစီ�ုးရအရင််းဖြများစီ် 
များိားက်�ု များညီ်သူ�ု� ခံွ့ရော�ရော�းများညီ်ဟာရူောသူာ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်ဖြခံင််းများိား၌ 
ဤအခံိက််များာှ အထူးးူ�င်် ဆုံရီောလူ့ိာ်များ ုရှုသူညီ်။ 

ဥ�ရော�ဖြ��ရောရး များဏ္ဍ�ုင််များာှများ ူရောရးွရောက်ာက််ခံံ က်ု��်စီားလူ့ှ�် (၇၅) 
ရာခံ�ုင််နှုန််းနှှင်�် တွ�်များရောတွာ်သူား က်ု��်စီားလူ့�ှ် (၂၅) ရာခံ�ုင််နှုန််း 
�ါ�င််သူညီ�် လူ့ာတွ်ရောတွာ်တွစီ်ရ�် �ါရှသုူညီ�်အတွွက်် ဖြ�ညီ်သူ�ူက်�ု�်စီားဖြ��များ ု
ရုံရုောထူးာင်�်တွငွ်် ��ု၍ ခံ�ုင််များာများရုှုသူညီ်။ ဖြိုးများ�ု�န်�်တွစီ်ခံ�စီတီွ�ုင််းများ ှက်�ု�် 
စီားလူ့�ှ် နှစှီ်ဦးး ရောရးွရောက်ာက််ခံငွ်�် ရှုသူညီ�်အဖြ�င်် က်ု��်စီားဖြ��များတုွွင်် 

ပ်ံ	ု(၄)	မြပ်ည််နယ််နှငှ်း််�ုုင်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီ	အပု််�း�ပ််တေရ�၏	ဖွဲ့့��စ်ည််�ပ်ံု

မြပ်ည််နယ််/�ုငု်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီ	အစ်ုု�ရ

၀န်ကြီးကို�ီ�း�ပ််
� �န််ကြီးက်းီခံိ��်များခှံန်�်အ�်သူညီ်

� ဖြ�ညီ်န်�်/တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ လူ့ာတွ်ရောတွာ်က် 
အတွညီ်ဖြ��သူညီ်

�ုုင်း်�ရင်း်�သုာ�တေရ�ရာဝန်ကြီးကို�ီ�းာ�
�လူ့ာတွ်ရောတွာ်ရောရးွရောက်ာက််�ွ့တွငွ််

“လူ့မူျားိ�ုးစီ�က်�ု�်စီားလူ့�ှ်” အဖြ�စီ် 
ရောရးွရောက်ာက်် တွင််ရောဖြများှာက််ဖြခံင််းခံံရသူညီ်

လှံခုြုံ�ံ�တေရ�နှငှ်း််နယ််စ်ပ််တေရ�ရာဝန်ကြီးကို�ီ
�တွာ�န််ထူးများ်းရောဆုံာင််ဆုံ့ က်ာက်�ွ်ရောရး 
အရာရှု

�က်ာက်�ွ်ရောရးဦးးစီးီခံိ��်က်ခံန်�်အ�်သူညီ်

� ဖြ�ညီ်န်�်/တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ 
လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်အတွညီ်ဖြ��သူညီ်

ကိုုုယ််ပ်ုုင်း်အပု််�း�ပ််�င့်း််ရတေဒီသု�းာ�၏	
ဥကိုကဌာ
�ဦးးစီးီအ�ွ့��င််များိားက်ရောရးွခံိ�်သူညီ်

�သူများမတွနှငှ်�် �န််ကြီးက်ီးခံိ��်များအှတွညီ်ဖြ��သူညီ်

အစ်ုု�ရအဖွဲ့့��အ�င့်း်�တေရ���ှ�

�သူများမတွနှှင်�် �န််ကြီးက်ီးခံိ��်က် 

ခံန်�်အ�်သူညီ်

စ်ာရင်း်�စ်စ််�း�ပ််

�သူများမတွနှငှ်�် �န််ကြီးက်ီးခံိ��်က် 

ခံန်�်အ�်သူညီ်

� ဖြ�ည်ီန်�်/တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ 

လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်အတွညီ်ဖြ��သူညီ်

၀န်ကြီးကို�ီ�း�ပ််
ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီလူ့ာတွ်ရောတွာ်အများတွ်များိားများရှောရးွခံိ�်သူညီ်
သူများမတွက်ခံန်�်အ�်သူညီ်
ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီလူ့ာတွ်ရောတွာ်က်အတွညီ်ဖြ��သူညီ်

တေရ�ှတေန�း�ပ််

�သူများမတွနှငှ်�် �န််ကြီးက်ီးခံိ��်က် 

ခံန်�်အ�်သူညီ်

� ဖြ�ညီ်န်�်/တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ 

လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်အတွညီ်ဖြ��သူညီ်
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လူ့ာများ်းခြုံခံံ�များရုှုရောစီရန်် ရောန်�က််ထူး�် အခံငွ်�်အလူ့များ်းတွစီ်ခံ�ရှုသူညီ်။ ၎င််းများာှ 
များမုျားု၏ တွ�ုင််းရင််းသူား ဖြ�ညီ်န်�်များဟာ�တွ်ရောသူာ ဖြ�ညီ်န်�် သူု��များဟာ�တွ် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီတွငွ်် လူ့ဦူးးရောရ ၀.၁ ရာခံု�င််နှုန််းရောက်ိာ်ရှရုောသူာ တွ�ုင််းရင််း 
သူားများိားသူညီ်  ရောန်�က််ထူး�် က်ု��်စီားလူ့�ှ်တွစီ်ဦးး ရောရးွရောက်ာက််ခံငွ််� ရှု
သူညီ်။ ၁၄၊	၁၅

အထူးးူသူဖြ�င်�် ရောရးွရောက်ာက််ခံံ ရော�သူနှတရ အစီု�းရ တွတွ�ုအလူ့ာာ 
များရှုသူညီ�်အခံ�ုက်် ဤက့်�သူ�ု� ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အဆုံင်�် 
ရောရးွရောက်ာက််ခံံ က်ု��်စီားလူ့�ှ်များိား များတုွ်ဆုံက််က်ိင်�်သူံ�းလူ့�ုက််ဖြခံင််းဖြ�င်�်၊ 
ရော�သူနှတရ များ့ဆုံနှဒရငှ််များိားက်ု� တွာ�န််ခံံရသူညီ�် ရော�သူနှတရအဆုံင်�် 
က်�ု�်စီားလူ့�ှ်ရောလူ့ာင််းများိားက်ု� များတုွ်ဆုံက်် က်ိင်�်သူံ�းသူညီ�်န်ညီ်းဖြ�င်�် 
�မီျား�ုက်ရောရစီနီ်ညီ်းက်ိ ဗျူဟာု�ခံိ��်က်�ုင််များ ုရောလူ့ှာ�ခံိရောရးက်ု� ရောရ�ှဆုံက်် 
ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််ရန််အတွကွ်် အဓိကု် က်ိရောသူာ အခံန််းက်ဏ္ဍတွငွ်် 
ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ာနှ�ုင််စီရာရှသုူညီ်။

အထူးးူသူဖြ�င်�် ၎င််းတွု��ရောကြက်ာင်�် “စီံ�လူ့င််က်ွ့ဖြ�ားဖြိုး�းီ ရုံု�်ရောထူးးွရောသူာ 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းများိားတွငွ်် ဗျူဟာ�ုခံိ��်က်�ုင််များ ုရောလူ့ှာ�ခံိရန်် သူအီ�ုရအီရ အက်ိ�ု�း 
ရောက်ိးဇူးးူ ဖြ�စီ်ထူးနွ််းများညီ�် ရောန်ရာ၌ တွ�ုင််းရင််းသူားနှငှ်�် ရော�သူနှတရအဆုံင်�်များ ှ
ရောများှာ်များနှ််းစီုတွ်က်းူထူးားသူညီ်များိားက်ု� က်�ု�်စီားဖြ��ရန်် အခံငွ်�်အလူ့များ်း”၁၆ 
တွစီ်ရ�် ရော�်ထူးကွ််လူ့ာရောစီသူညီ်။  ဤအခံိက််သူညီ် က်ု��်စီားလူ့�ှ် 
ရောလူ့ာင််းများိားက်ု� ရော�သူနှတရ ရ�်ရာွအစီ�အ�ွ့�များိားများ ှရောရးွခံိ�်လူ့မုျား�်များညီ် 

ဟာရူောသူာ ခံန်�်များှန််း�ူဆုံခံိက််ရော�်တွငွ်် များတူွညီ်ရောန်သူညီ်။

တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ သူ�ု�များဟာ�တွ် ဖြ�ညီ်န်�်လူ့ာတွ်ရောတွာ်ဆုံ�ုင််ရာ ဥ�ရော�၁၇  က့်�သူ�ု�
ရောသူာ ဥ�ရော�များရူောဘာင်် အရောဖြ�ာင််းအလူ့့များိားရောကြက်ာင်�် ဖြ�ညီ်သူ ူများိား
အရောန်ဖြ�င်�် လူ့ာတွ်ရောတွာ် က်�ု�်စီားလူ့ှ�်များိားများတှွစီ်ဆုံင်�် အစီ�ုးရက်�ု 
ရောများးခံနွ််းထူး�တွ်ရန််၊ လူ့ာတွ်ရောတွာ်ကြက်ားန်�များမုျားိားတွငွ်် တွက််ရောရာက််ရန်် 
ဖြ�ဋ္ဌာာန််းခံိက််များိား �ါ�င််လူ့ာသူညီ�် အရောလူ့ိာက်် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များ၏ု ရောဘာင််များာှ ��ု၍�င်် က်ိ�်ဖြ�န်�်လူ့ာခံ့�သူညီ်။ 
ဖြ�ညီ်သူမူျားိားအရောန်ဖြ�င်�် လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်�ု�်စီားလူ့ှ�်များိားနှှင်�် 
က်�ု�်စီားလူ့�ှ်ရုံံ�းများိားတွငွ်် အဆုံ�ုဖြ��လူ့ာာများိား တွ�ုက််ရုံ�ုက််တွင််သူငွ််း 
လူ့ာနှ�ုင််သူညီ�်အတွကွ်် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိား ခံိများတှွ်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််များိား 
တွငွ်် ဖြများင်�်တွက််လူ့ာသူညီ�် ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ုအတွကွ်် 
လူ့များ်း�ငွ်�်ရော�းထူးားများမုျားိား ရှုလူ့ာသူညီ်။

မြဲ��ု�နယ််
ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရှု ဖြိုးများ�ု�န်�်ရော�ါင််း ၃၃၀ သူညီ် အစီု�းရအ��်ခံိ��်ရောရးနှငှ်�် 
�န််ရောဆုံာင််များတုွ�ု�၏ အရောဖြခံခံံအ�တွ်ဖြများစီ်က်ု� ထူးရူောထူးာင််ရော�းထူးားသူညီ်။၁၈  
တွတွု�အလူ့ာာ ရောရးွရောက်ာက််ခံံ အစီု�းရ များရှရုောသူာ်လူ့ညီ်း �ခီံိ��်နှငှ်�် 
ဖြ�ညီ်ခံ�ုင််ဖြိုး��ုး အစီ�ုးရ နှစှီ်ရ�်လူ့ံ�းသူညီ် ရော�သူနှတရ အစီု�းရအ��်ခံိ��်ရောရး 
စီန်စီ်များိားက်�ု အားရောက်ာင််းရောစီရန်် ကြီးက်�ုး�များ်းများမုျားိား ဖြ��လူ့��်ခံ့�ကြက်ဖြိုး�းီ 
ရော�သူနှတရ အ��်ခံိ��်ရောရးက်ု� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များနုှှင်�် တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််များ ု

မြပ်ည််နယ််/�ုငု်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီ	လှာ�်တေ�ာ်

မြပ်ည််နယ််/�ုငု်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီ	၁၄	�လုှံ�ု�	ှ
က်�ု�်စီားလူ့�ှ် ၈၇၉ ဦးး
 ရောရးွရောက်ာက််ခံံက်ု��်စီားလူ့�ှ် ၆၅၉ ဦးး 
  �တွစီ်ဖြိုးများ�ု�န်�်လူ့ှင်် က်ု��်စီားလူ့�ှ် ၂	ဦးး 
  �လူ့မူျားိ�ုးစီ�တွစီ်စီ�လူ့ှင်် က်ု��်စီားလူ့�ှ် ၁ ဦးး 
 တွ�်များရောတွာ်များ ှခံန်�်အ�်ရောသူာ က်�ု�်စီားလူ့�ှ်	၂၂၀ ဦးး

ကို�းင်း်	
(၅၃ ဦးး)

�န့်	
(၃၁ ဦးး)

ကိုရင်း်	
(၂၃ ဦးး)

�နသုာာရ	ီ
(၂၈ ဦးး)

ရ�ှ်�
(၁၃၇ ဦးး)

စ်စ််ကိုုငု်း်�	
(၁၀၁ ဦးး)

�နှတတေလှ�	
(၇၆ ဦးး)

တေကိုာ်���ီးာ�/	အဖွဲ့�့��းာ�	
� ဖြ�ညီ်န်�်/တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်�ု�်စီားလူ့�ှ် (သူု��) 
လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်�ု�်စီားလူ့�ှ် များဟာ�တွ်သူမူျားိားထူး့များ ှရောရးွခံိ�်သူညီ်
� ဖြ�ညီ်န်�်/တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ လူ့ာတွ်ရောတွာ်က် ရောရးွခံိ�်သူညီ်

လှာ�်တေ�ာ်	ဥကိုကဌာ	
နှငှ်�် လူ့ာတွ်ရောတွာ် ��တွ�ုဥက်ကဌာ

� ဖြ�ညီ်န်�်/တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်�ု�်စီားလူ့�ှ်ထူး့များ ှ
ရောရးွခံိ�်ခံန်�်အ�်သူညီ်။

ရ�ုုင်း်
(၄၇ ဦးး)

�းင်း်�	
(၂၄ ဦးး)

ကိုယ်ာ�	
(၂၀ ဦးး)

ရန်ကိုနု်	
(၁၂၃ ဦးး)

ပ်��း�	
(၇၆ ဦးး)

�တေကို�့	
(၆၈ ဦးး)

ဧရာဝ�ီ
(၇၂ ဦးး)

ပ်ံ	ု(၅)	မြပ်ည််နယ််နှငှ်း််�ုုင်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီ	လှာ�်တေ�ာ်ဖွဲ့�့�စ်ည််�ပ်ံု
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��ုများ�ုအားရောက်ာင််းရောစီရန်် ရောဆုံာင််ရကွ််ခံ့�ကြက်သူညီ်။ ဤသူု�� ရောဆုံာင််ရကွ််ရာ၌ 
ရောက်ာ်များတွမီျားိားနှငှ်�် ရန််�ံ�ရောင်မွျားိားက်�ု ရော�သူနှတရ အဆုံင်�်တွငွ်် စီတွင်် 
ထူးရူောထူးာင််ရော�းဖြခံင််း၊ ရ�်က်ကွ််နှှင်�် ရောက်ိးရာွအ��်စီ� အ��်ခံိ��်ရောရးက်ု� ဖြ��ဖြ�င််
ရောဖြ�ာင််းလူ့့ဖြခံင််းတွု��က်�ု အဓိကု် ဖြ��လူ့��်ခံ့�ကြက်သူညီ်။ ၁၉

က်ဏ္ဍအလူ့�ုက်် �န််ကြီးက်းီဌာာန်များိားတွွင်် သူက််ဆုံ�ုင််ရာ ဦးးစီးီဌာာန်ရုံံ�းခံန််း 
များိားနှငှ်�် အရာရှုများိားက်�ု ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�်တွငွ်် ထူးားရှုဖြိုး�းီ ၎င််းတွ�ု�များှ အများိား 
ဖြ�ညီ်သူ�ူန််ရောဆုံာင််များကု်�ု ဖြ��လူ့��်ကြက်သူညီ်။ ဦးးစီးီဌာာန်အများိားစီ�များာှ 
သူရောဘာသူဘာ�အားဖြ�င်�် က်ဏ္ဍဆုံ�ုင််ရာများိား ဖြ�စီ်ကြက်ဖြိုး�းီ ဇူး�ား ၁ နှှင်�် ၂ 
တွ�ု�က်�ု လူ့�ုက််၍ ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ�နှငှ်�် ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ အဆုံင်�်ရှု 
သူက််ဆုံ�ုင််ရာ �န််ကြီးက်းီဌာာန်များိားက်�ု အစီရီင််ခံံကြက်ရသူညီ်�အတွွက်် အများိား 
အားဖြ�င်�် “စီ�ရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််းများိ�ုး များရှရုောတွာ�ဘ့ တွသူးီတွသူန်�်စီီ ဖြ�စီ်
သူာွးကြက်သူညီ်။” ၂၀

အတေထုတ့ေထုအ့ုပ််�း�ပ််တေရ�ဦး�စ်�ီဌာာန	(GAD)၊	စ်ည််ပ်င်း်သုာယ်ာတေရ�	
အဖွဲ့�့�အစ်ည််��းာ�	(DAO)၊	တေကိုး�လှကို်တေဒီသု	ဖွဲ့့ံ�မြဲဖွဲ့�ု��ုု��ကို်တေရ�	
ဦး�စ်�ီဌာာန	(DRD)နှငှ်း််	စ်ီ�ံကိုနု်�တေရ�ဆို့�တေရ�	ဦး�စ်�ီဌာာနဟးတေသုာ	ဦး�စ်�ီဌာာန	
တေလှ���ုာှ�း		ကိုဏ္ဍ�စ််�ထုုကို်�ကို	ကိုုငု်း်�ယ့််�င့်း််ရှုသုည််။	အဆိုုုပ်ါ	
ဦး�စ်�ီဌာာန�းာ��င့်း်	“ကိုးယ််မြပ်န််တေသုာ	လှပု််င်းန်�	�ာဝန်�းာ�နှှင်း််	
လှည််ပ်�်တေဆိုာင်း်ရကွို်��ုးာ�	ရှု�ကိုမြဲပ်�ီ	(အ�း�ု�ကိုဏ္ဍ�းာ��င့်း်	
ဦး�စ်�ီဌာာန�စ််�ုနှှင်း််�စ််�ု	�းည်လီှးကို်ရှု)	နှုငု်း်င်းံတေ�ာ်	အစ်ု�ုရနှငှ်း််	မြပ်ည််သုး	
လှးထုအု�ကိုာ�	�ကိုာ��ံအမြဖွဲ့စ််	တေဆိုာင်း်ရကွို်လှးကို်ရှ�ုကိုသုည််။”	၂၁  

GAD သူညီ် ရော�သူနှတရ အ��်ခံိ��်ရောရး ရောက်ိာရုံု�းက်�ု �ွ့�စီညီ်းရော�းသူညီ်။ 
အဖြခံားအစီ�ုးရဌာာန်များိားကြက်ား ညီှနုှုုင််းရောဆုံာင််ရကွ််ရော�းရသူညီ�် 
အရောရးကြီးက်းီလူ့ှရောသူာ အခံန််းက်ဏ္ဍအဖြ�င်် “တွရားဥ�ရော�စီု�းများ�ုးရောရး 
အသူက််�င််ရောစီရောရး၊ ရ�်ရာွဖြိုးင်မုျား်းခံိများ်းရောရးနှငှ်�် ရောအးခံိများ်းသူာ�ာရောရး၊ 
အစီ�ုးရများ�ူါ�များိား အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ် ရောဆုံာင််ရကွ််ရောရး၊ ရောက်ာင််းများနွ်် 
ရောသူာ အစီု�းရအ��်ခံိ��်များ ုထူးူရောထူးာင််ရောရးနှငှ်�် ဖြ�ညီ်သူ ူဗျူဟာ�ုဖြ�� ရော�သူနှတရ 
�ွံ�ဖြိုး��ုးရောရး လူ့��်င်န််း ရောဆုံာင််ရကွ််ရောရး” ၂၂ တွ�ု�က်�ုလူ့ညီ်း GAD များ ှတွာ�န််
�ထူူးားရသူညီ်။  GAD ရုံံ�းများိားသူညီ် �ိများ်းများှ ဖြများန််များာနှု�င််င်ံသူား များိားစီာွ
အတွွက်် နှ�ုင််င်ံရောတွာ်နှငှ်�် ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််ရန်် အရောဖြခံခံံက်ိဖြိုး�းီ အရောရး
�ါရောသူာ ရောန်ရာဖြ�စီ်သူညီ်။ ၂၃ ဖြိုးများ�ု�န်�်အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး (GAD အရာရှတုွစီ်
ဦးး) သူညီ် ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�်တွငွ်် အရောရး�ါဆုံံ�းရောသူာ အစီု�းရအရာရှု 
ဖြ�စီ်သူညီ်။ ဖြိုးများ�ု�န်�်အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိားက်�ု သူံ�းနှစှီ် တွစီ်ကြီးက်မုျား် ရောဖြ�ာင််းလူ့့
ခံန်�်အ�်သူညီ်။ ၂၄  ဖြိုးများ�ု�န်�်အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးရာထူးးူက်�ု ထူးများ်းရောဆုံာင််စီဉ််
အတွငွ််း ၂၅  ၎င််းတွ�ု�အရောန်ဖြ�င်�် ဖြိုးများ�ု�န်�်ရောက်ာ်များတွ ီအများိားစီ�၏ အကြီးက်းီအက့်
အဖြ�စီ်ရောဆုံာင််ရကွ််ရဖြိုး�းီ ရ�်က်ကွ််များိားနှငှ်�် ရောက်ိးရာွအ��်စီ� များိားက်�ု ညီှနုှုုင််း
ရောဆုံာင််ရကွ််ရောစီဖြခံင််း၊ ကြီးက်းီကြက်�်ဖြခံင််းတွု��အဖြ�င်် ၎င််းဖြိုးများ�ု�န်�် အတွငွ််း 
ဖြ�စီ်�ာွးသူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားအားလူ့ံ�းအတွကွ်် ခံငွ်�်ဖြ��များနု်�် က်�ုလူ့ညီ်း 
ဖြ��လူ့��်ရော�းရသူညီ်။ 

အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်းများိားအရောန်ဖြ�င်�် ၎င််းတွ�ု� အ�ွ့�အစီညီ်းအတွကွ်် 
များတှွ်�ံ�တွင််လူ့�ုရောသူာအခံါ GAD များတှွဆုံင်�် ရောဆုံာင််ရကွ််ရဖြိုး�းီ၊ များတှွ်�ံ�တွင််ဖြိုး�းီ
ရောန်�က််တွငွ််လူ့ညီ်း လူ့စီဉ််နှငှ်�် နှှစီ်နှစှီ်တွစီ်ကြီးက်မုျား် အစီရီင််ခံံစီာများိားက်ု� 
အရောသူးစီတုွ် ဘဏ္ဍာရောရး အစီရီင််ခံံစီာများိား၊ လူ့��်င်န််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ု
များတှွ်တွများ်းများိားနှငှ်�်တွက် ွဖြိုးများ�ု�န်�်အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးထူးံ တွင််သူငွ််းရသူညီ်။၂၆  
အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်းများိားအရောန်ဖြ�င်�် တွံခံါး�တုွ် အလူ့��်ရုံံ�ရောဆုံးွရောနှးွ�ွ့ 
များသှူညီ် အများိားဖြ�ညီ်သူတူွက််ရောရာက််ရောသူာ အခံများ်းအန်�းများိားအထူး ုအများိား
စီ�ရောသူာ လူ့�ု်ရာှးများမုျားိား ဖြ��လူ့��်ရန််အတွကွ်် ဖြိုးများ�ု�န်�်အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးထူးံများ ှ

ခံငွ်�်ဖြ��များနု်�် ရောတွာင််းခံံရသူညီ်။ လူ့�ု်ရာှးများ ုအများိ�ုးအစီားနှှင်�် ရောဆုံးွရောနှးွများညီ�် 
အရောကြက်ာင််းအရာများိားရော�် များတူွညီ်၍ ခံွင်�်ဖြ��များနု်�် ရောစီာင်�်ဆုံ�ုင််းရသူညီ�် အခံိနု််
က်ာလူ့များာှ က်ာွဖြခံားသူညီ်။

စီညီ်�င််သူာ�ာရောရးအ�ွ့�အစီညီ်းများိား သူညီ် ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ 
စီညီ်�င််သူာ�ာရောရး ဦးးစီးီဌာာန်များိား (DDAs) ၏ လူ့က််ရောအာက််တွငွ်် 
ရှုကြက်သူညီ်။ DDA များိားသူညီ် ဖြများန််များာနှု�င််င်ံတွငွ်် ဗျူဟာ�ုခံိ��်က်�ုင််များ ု
အဖြ�ညီ�်အ� ရောလူ့ှာ�ခံိဖြခံင််း ခံံရရောသူာ အ�ွ့�အစီညီ်းများိား ဖြ�စီ်ကြက်ဖြိုး�းီ 
ဖြ�ညီ်န်�်များိား/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီများိားသူ�ု�သူာ တွာ�န််ခံံကြက်ရသူညီ်။ 
၎င််းအဓိ�ုါါ�်များာှ စီညီ်�င််အ�ွ့�များိားအရောန်ဖြ�င်�် ရောင်ရွောကြက်းရောက်ာက််ခံံဖြခံင််းနှငှ်�် 
သူံ�းစီွ့ဖြခံင််း၊ များ�ူါ�ရောရးဆုံွ့ဖြခံင််း၊ လူ့သူူားအရင််းဖြများစီ်စီမီျားံခံန်�်ခံွ့များနုှှင်�် 
�စီစညီ်း��်�ရူောရးတွု��နှှင်�် စီ�်လူ့ိဉ််း၍ ထူးနု််းခံိ��်များ ုအဖြ�ညီ�်အ� ရရှု ထူးား
ကြက်သူညီ်။ ၂၇  DAO များိားများာှ ဖြိုးများ�ု�ဖြ�ရော�သူ ရ�်က်ကွ််များိားရှု၂၈ ဖြများ�န်စီီီ��် 
�န််ရောဆုံာင််များအုတွွက်် တွာ�န််�ကူြက်ရာတွငွ်် ဖြိုးများ�ု�ဖြ�ရောရရရှရုောရး၊ များလုူ့ာာ၊ 
အများုုက််သူမုျား်းဖြခံင််း၊ လူ့များ်းနှငှ်�်တွံတွားများှစီ၍ လူ့များ်းများးီတွ�်ဆုံင််ဖြခံင််းနှငှ်�် 
ရောရရောဖြများာင််းက်စုီစအထူး ုအက်ိံ�း�င််သူညီ်။ ၎င််းတွု��အရောန်ဖြ�င်�် ရော�သူနှတရ 
စီးီ�ာွးရောရး အ��်ခံိ��်များ�ု�ုင််းက်�ုလူ့ညီ်း ကြီးက်းီကြက်�်ရော�းရဖြိုး�းီ ရော�သူနှတရ 
စီးီ�ာွးရောရး လူ့��်င်န််းများိားသူ�ု� လူ့�ုင််စီင််များိားနှငှ်�် �ါများစီ်များိား ခံိရော�းဖြခံင််း၊ 
အခံွန််အခံများိား ရောက်ာက််ခံံဖြခံင််းအဖြ�င်် ရော�သူအလူ့ု�က်် ကြီးက်�ု��ု��ာဉ််များိားနှှင်�် 
လူ့များ်းအသူံ�းဖြ��ခံရောက်ာက််ခံံဖြခံင််း က့်�သူ�ု�ရောသူာ �န််ရောဆုံာင််များမုျားိားက်�ု 
ရောဆုံာင််ရကွ််ခံငွ်�်က်�ု ရောလူ့လူ့ံတွင််ဖြခံင််းတွု��က်�ုလူ့ညီ်း ဖြ��လူ့��်ရော�းရသူညီ်။၂၉  
ဖြိုးများ�ု�န်�်စီညီ်�င််သူာ�ာရောရး ရောက်ာ်များတွမီျားိား (TDAC) များတှွစီ်ဆုံင်�် 
ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�က်�ု က်�ု�်စီားဖြ��သူညီ�် အရောရးကြီးက်းီသူညီ�် များိက််နှ�ှစီာ 
တွစီ်ခံ�လူ့ညီ်း DAO များိားတွငွ်် �ါရှု�ါသူညီ်။ TDAC သူညီ် DAO များိားနှငှ်�် 
�းူရော�ါင််းက်ာ အများိားဖြ�ညီ်သူတူွ�ု�၏ ဦးးစီားရော�းက်စုီစရ�်များိားက်ု� ထူးင််ဟာ�်များ ု
ရှုရောစီရောရးနှငှ်�် စီီများံက်နု််း အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ရာ၌ ရောအာင််ဖြများင််ရောသူာ 
အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်များ ုဖြ�စီ်ရောစီရောရးဟာရူောသူာ ရညီ်ရ�ွ်ခံိက််နှစှီ်ခံ�ဖြ�င်�် 
လူ့��်က်�ုင််ရောဆုံာင််ရကွ််သူညီ်။၃၀

ရောက်ိးလူ့က််ရော�သူ �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရး (DRD) ဦးးစီးီဌာာန်များှာများ ူ
စီ�ုက််�ိ�ုးရောရး၊ ရောများးွဖြများ�ရောရးနှငှ်�် ဆုံညီ်ရောဖြများာင််းဦးးစီးီဌာာန် (MoALI)  
လူ့က််ရောအာက််တွငွ််ရှုသူညီ်။ DRD သူညီ် ‘လူ့ထူူး�ဗျူဟာ�ုဖြ�� ခံိဉ််းက်�်န်ညီ်း’ 
များတှွစီ်ဆုံင်�် ရောက်ိးလူ့က််ရော�သူ �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရးအတွကွ်် 
ရောဆုံာင််ရကွ််ရော�းရန်် တွာ�န််ရှသုူညီ်သူာများက် သူန်�်ရငှ််းရောသူာ 
ရောသူာက််သူံ�းရောရ ရရှရုောရး၊ က်ိန််းများာသူန်�်ရငှ််းရောရး၊ အမုျား်ရာ၊ များးီရရှရုောရး၊ 
ရောက်ိးလူ့က််ရောန် အမုျား်ရောထူးာင််စီ�များိားအတွကွ်် ရောခံိးရောင်ရွရှုရောရးများသှူညီ် 
ဆုံင််းရ့နှွများ်း�ါးများ ုရောလူ့ှာ�ခံိရောရးက်စုီစများိားအထူး�ုါ�င််ရောသူာ 
�ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရးဆုံု�င််ရာ အဓိကု် လူ့��်င်န််းစီဉ်် ၁၂ ရ�်က်ု�လူ့ညီ်း တွာ�န််
ရော�းအ�်ထူးားဖြခံင််း ခံံရသူညီ်။ ၃၁ ဖြိုးများ�ု�န်�်များိားတွငွ်် လူ့��်က်�ုင််ရောဆုံာင််ရကွ််
ခံိက််ရှုကြက်သူညီ�် အဖြခံား လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားနှငှ်�် နှုုင််း�ဉှ််ကြက်ညီ�်�ါက် 
ထူးင််ရာှးသူညီ�်အခံိက််များာှ DRD လူ့က််ရောအာက််ရှု စီမီျားံက်နု််း ရောရးဆုံွ့ရောရး 
လူ့��်င်န််းစီဉ််တွငွ်် ရ�်ရာွ�းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ု�များာဏာ များိားစီာွ �ါ�င််
ဖြခံင််းဖြ�စီ်သူညီ်။ ၃၂

DRD အရောန်ဖြ�င်�် ဖြများစီမုျား်းရောရာင်် စီမီျားံက်နု််း (ဖြများစီမုျား်းရောရာင်် ရောက်ိးလူ့က််ရော�သူ 
�ွံ�ဖြိုး��ုးရောရး စီမီျားံက်နု််းဟာ၍ူလူ့ညီ်း လူ့သူူမုျားိား) က်�ု အရောက်ာင််အထူးညီ် 
ရော�ာ်ရော�းရန််လူ့ညီ်း တွာ�န််�ထူူးားသူညီ်။ �င််းစီမီျားံက်နု််းအရ 
လူ့ညီ်�တွ်ရန််�ံ�ရောင်မွျားိားက်�ု ရောက်ိးလူ့က််ရော�သူအဆုံင်�်တွွင်် ထူးရူောထူးာင်် 
ရော�းထူးားဖြိုး�းီ ရော�သူနှတရ စီမီျားံခံန်�်ခံွ့ရောရး ရောက်ာ်များတွမီျားိားများ ှစီမီျားံခံန်�်ခံွ့ကြက်သူညီ်။ 
ရန််�ံ�ရောင်မွျား ှရ�်ရာွတွွင််း ရောန်ထူး�ုင််သူမူျားိားက်�ု စီနွ်�်ဦးးတွီထူးငွ်် လူ့��်င်န််းများိား 
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ရောဆုံာင််ရကွ််ရန်် အခံန််းက်ဏ္ဍများိား အသူးီသူးီ ခံွ့ရော�ရော�းထူးားဖြိုး�းီ 
ရောခံိးရောင်မွျားိားများ ှဖြ�န််လူ့ညီ်ရရှသုူညီ်များိားက်�ု ရ�်ရာွအတွွက်် ဖြ�န််လူ့ညီ် ရင််းနှှီး
ဖြများှ��်နှှံသူညီ်။၃၃ DRD သူညီ် လူ့ထူူး�အရောဖြခံဖြ���ွံ�ဖြိုး��ုးရောရး အများိ�ုးသူားစီမီျားံက်နု််း 
(NCDDP)၊ ရောက်ိးရာွ�ွံ�ဖြိုး��ုးရောရးစီမီျားံခံိက်် ရောရးဆုံွ့ဖြခံင််းစီမီျားံက်နု််း (VDP)၊ 
ရောက်ိးလူ့က်် အသူက််ရောများးွ�များ်းရောက်ိာင််းနှငှ်�် �င််ရောင်ဖွြများှင်�်တွင််ရောရး စီမီျားံက်နု််း 
(ERLIP)၃၄ ဟာရူောသူာ အဓိကု် �ွံ�ဖြိုး��ုး တွ�ုးတွက််ရောရး စီမီျားံက်နု််းကြီးက်းီ သူံ�းရ�်က်ု� 
ကြီးက်းီကြက်�်လူ့ိက််ရှဖုြိုး�းီ �င််းတွစီ်ခံ�ခံိင််းစီသီူညီ် စီမီျားံက်နု််းရောရးဆုံွ့ရောရး 
လူ့��်င်န််းစီဉ််၌ ရ�်ရာွ�းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု ဦးးစီားရော�းသူညီ်။  သူတွဖုြ��စီရာ 
ရောက်ာင််းသူညီ်များာှ ၂၀၁၉ ခံ�နှစှီ် အရောစီာ��ုင််းတွငွ်် ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ� 
လူ့ာတွ်ရောတွာ်သူု�� တွင််သူငွ််းရောသူာ ရောက်ိးလူ့က််ရော�သူ �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရး 

ဥ�ရော�ကြက်များ်း၃၅ တွငွ်် ရောက်ိးလူ့က််ရော�သူ �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရး လူ့��်င်န််းများိား
၌ ရ�်ရာွလူ့ူထူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််ရောရးက်ု� ဖြများှင်�်တွင််ရောဆုံာင််ရကွ််ရန်် 
အတွအုလူ့င််း ရော�ာ်ဖြ�ထူးားဖြိုး�းီ ဤသူညီ်များာှ ၎င််းများကူြက်များ်း၏ �င််များ
ရညီ်များနှ််းခံိက််များိားဖြ�စီ်ရောကြက်ာင််းနှငှ်�် ရောက်ိးလူ့က််ဖြ�ညီ်သူမူျားိား၏ တွာ�န််
များိားနှငှ်�် အခံန််းက်ဏ္ဍ များိားက်�ု�ါ အရောသူးစီတုွ်ရော�ာ်ဖြ�ထူးားသူညီ်။

ဖြိုးများ�ု�န်�် စီမီျားံက်နု််း ရောရးဆုံွ့ရောရး ဦးးစီးီဌာာန်များိား သူညီ် GAD နှငှ်�် အတွ ူ
�းူရော�ါင််းလူ့��်က်�ုင််လူ့ိက််ရှရုာ “ရောအာက််ရောဖြခံများ ှအထူးက််သူ�ု� စီီများံက်နု််း 
ရောရးဆုံွ့ရောရး လူ့��်င်န််းစီဉ််” တွငွ်် အရောရးကြီးက်းီရောသူာ အခံန််းက်ဏ္ဍတွစီ်ရ�်များ ှ
�ါ�င််ဖြိုး�းီ အစီရီင််ခံံစီာများိား ရော�ာ်ထူး�တွ်ဖြခံင််း၊ ရောရးသူားဖြခံင််း၊ ဆုံန််းစီစီ်ဖြခံင််း 
နှငှ်�် ဦးးစီားရော�းဖြခံင််း လူ့��်င်န််းတွ�ု� ရောဆုံာင််ရကွ််ရန်် တွာ�န််ရှုသူညီ်။ 
ထူးးူဖြခံားသူညီ်များာှ စီီများံက်နု််းရောရးဆုံွ့ရောရး ဦးးစီးီဌာာန်သူညီ် ဌာာန်စီံ��ါ�င််သူညီ�် 
ဖြိုးများ�ု�န်�်စီမီျားံက်နု််း ရောရးဆုံွ့ရောရးနှငှ်�် အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ရောရး ရောက်ာ်များတွ ီ
များိား (TPIC) နှငှ်�် အစီညီ်းအရော�း�ွ့များိား ညီှနုှုုင််းဖြ��လူ့��်ရာ၌ ဖြိုးများ�ု�န်�် 
အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများ ှဥက်ကဋ္ဌာအဖြ�စီ် ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြိုး�းီ သူက််ဆုံ�ုင််ရာ ဌာာန်များိား၊ 
လူ့ာတွ်ရောတွာ် အများတွ်များိား သူာများက် ရ�်ရာွ က်�ု�်စီားလူ့ှ�်များိား�ါ 
အလူ့ိဉ််းသူင်�်သူလူ့�ု တွက််ရောရာက််ရောလူ့�ရှုကြက်သူညီ်။

မြဲ��ု�မြပ်	ရပ််ကိုက့ို်�းာ�/	တေကိုး�ရာွအုပ််စ်ု�းာ�
ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရှု ဖြိုးများ�ု�န်�်များိားတွငွ်် ရောက်ိးရာွအ��်စီ�ရော�ါင််း ၁၃,၆၂၀ �ါ�င််ဖြိုး�းီ 
ရောက်ိးလူ့က််ရော�သူများိားနှငှ်�် ဖြိုးများ�ု�ဖြ�ရော�သူများ ှရ�်က်ကွ််ရော�ါင််း ၃,၁၃၃ က်ု� 
လူ့ာများ်းခြုံခံံ�ထူးားသူညီ်။ အန်မုျား�်ဆုံံ�း အဆုံင်�်တွငွ်် ရောက်ိးရာွများိားက်�ု စီ��ွ့�၍ 
ရောက်ိးရာွအ��်စီ�များိားအဖြ�စီ်လူ့ညီ်းရောက်ာင််း၊ အမုျား်ရောထူးာင််စီ�များိားက်�ု စီ��ွ့�၍ 
ဖြိုးများ�ု�ဖြ�ရော�သူ ရ�်က်ကွ််များိား အဖြ�စီ်လူ့ညီ်ရောက်ာင််း အ��်ခံိ��်ရောရး၏ 
အန်ုများ�်ဆုံံ�းအဆုံင်�် (ဖြိုးများ�ု�န်�်လူ့က််ရောအာက််ခံံ) က်ု� �ွ့�စီညီ်းသူညီ်။ 

ထူးးူဖြခံားခံိက််များာှ ၂၀၁၂ ခံ�နှစှီ်တွငွ်် �ထူးများဆုံံ�းအကြီးက်မုျား်အဖြ�စီ် ဖြ�ဋ္ဌာာန််းရောသူာ  
ရ�်က်ကွ်် သူ�ု�များဟာ�တွ် ရောက်ိးရာွအ��်စီ� အ��်ခံိ��်ရောရး ဥ�ရော� ၃၆တွငွ်် ရ�် 
က်ကွ််နှှင်�် ရောက်ိးရာွအ��်စီ� အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိား (ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရး 
များ�ှးများိား) က်�ု ရောရးွခံိ�်ရန်် ရောရးွရောက်ာက််�ွ့များိားက်�ု (တွစီ်ဆုံင်�်ခံံ ဖြ��လူ့��်ရ
သူညီ�်တွ�ုင််) များတုွ်ဆုံက််က်ိင်�်သူံ�းလူ့ာခံ့�သူညီ်။ �ခံင််က်များ ူအဆုံ�ု�ါ ရာထူးးူ
များိားက်�ု GAD ရှ ုဖြိုးများ�ု�န်�်အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများ ှတွ�ုက််ရုံ�ုက််ခံန်�်အ�် တွာ�န််ရော�း
ခံ့�ဖြခံင််း ဖြ�စီ်သူညီ်။ ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိားသူညီ် GAD က်ု� တွ�ုက်် 
ရုံ�ုက််အစီရီင််ခံံရသူညီ�်တွ�ုင်် အစီ�ုးရ�န််ထူးများ်းအဖြ�စီ် အသူအုများတှွ် များဖြ��ဘ့ 
အစီ�ုးရက်�ု�်စီားလူ့ှ�်တွစီ်��ုင််း၊ ဖြ�ညီ်သူ�ူက်�ု�်စီားလူ့�ှ်တွစီ်��ုင််း အဖြ�စီ်
သူာ တွကု်ိရောသူခံိာဖြခံင််းများရှုသူညီ� ်အခံန််းက်ဏ္ဍကု်�သူာရောဆုံာင််ရွက််ရသူည်ီ။၃၇ 

ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး ရောရးွခံိ�်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််က်�ု အမုျား်ရောထူးာင််စီ� 
အဆုံင်�်တွငွ်် စီတွင််ဖြိုး�းီ အမုျား်ရောထူးာင််စီ� တွစီ်ခံ�ခံိင််းစီမီျားရှောန်၍ ဆုံ�်အမုျား်များ�ှး 
တွစီ်ဦးးက်�ု ရောရးွရောက်ာက််ဖြခံင််း သူု��များဟာ�တွ် အများညီ်စီာရင််း တွင််သူငွ််းဖြခံင််း 
ဖြ��လူ့��်ရော�းရသူညီ်။ �င််းရောန်�က်် ဆုံ�်အမုျား်များ�ှးများိားများ ှရာအမုျား်များ�ှး 
တွစီ်ဦးးက်�ု ရောရးွရောက်ာက််က်ာ ၎င််းများတှွစီ်�န်် ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး  
က်�ု ရောရးွရောက်ာက််တွင််ရောဖြများှာက််ရသူညီ်။၃၈ ရောရးွရောက်ာက််�ွ့က်�ု ဖြိုးများ�ု�န်�် 
အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများ ှခံန်�်အ�်သူညီ�် ရ�်များရု�်� င်ါးဦးး�ါ�င််ရောသူာ ရောက်ာ်များတွမီျား ှ
ကြီးက်းီကြက်�်သူညီ်။ ၃၉ ၎င််းအဓိ�ုါါ�်များာှ ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး 
ရောရးွရောက်ာက််�ွ့များိားသူညီ် GAD ၏ ဩဇူးာ ရောအာက််တွငွ််ရှုဖြိုး�းီ ဖြ�ညီ်ရောထူးာင်် 
စီ� ရောရးွရောက်ာက််�ွ့ရောက်ာ်များရငှ်် (UEC) ၏ ရောအာက််တွငွ််များရှရုော�။ ၄၀ ရ�်/
ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး၏ င်ါးနှှစီ်တွာ ရာထူးးူသူက််တွများ်းများာှ သူများမတွနှှင်�် တွ
ရောဖြ�းညီဖီြ�စီ်ဖြိုး�းီ အများိားဆုံံ�း သူံ�းကြီးက်မုျား်အထူး ုဖြ�န််လူ့ညီ် ရောရးွရောက်ာက််ခံံ�ု�င််ခံငွ်�် 
ရှုသူညီ်။၄၁  

ရာအ�ု်��ှ��းာ�	က် 
ရောရးွရောက်ာက််တွင််ရောဖြများှာက််သူညီ်

ဆိုယ််အ�ု်��ှ��းာ�ကို/	ထု��	ှ	
ရောရးွရောက်ာက််တွင််ရောဖြများှာက််သူညီ်

ပ်ံ	ု(၆)		ရပ််/တေကိုး�	အပု််�း�ပ််တေရ���ှ��းာ�	
တေရ�ွတေကိုာကို်မြ�င်း်�	မြဖွဲ့စ််စ်ဉ််

အ�ု်တေထုာင်း်စ်	ု၁၀၀

ရပ််/တေကိုး�	အပု််�း�ပ််တေရ���ှ�
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လူ့က််ရောတွ�ွတွွင််များ ူများတှွ်တွများ်းတွင််ထူးားသူညီ�် ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး 
ရောရးွရောက်ာက််�ွ့များိားအရ ရောရးွရောက်ာက််�ွ့ က်ာလူ့များိားအတွငွ််း တွ�ုက််ရုံ�ုက်် 
�ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််များ ုန်ညီ်း�ါးဖြိုး�းီ ရော�သူခံံ ဖြ�ညီ်သူမူျားိား၏ ထူးက််�က််များှ�င်် 
�ါ�င််ဖြခံင််း များရှဟုာ� �ခံ� သူ�ရောတွသူန် ခံန်�်များှန််းခံိက််အရ သူရုသူညီ်။၄၂  
အဖြခံားရောသူာ သူ�ရောတွသူန်အရများ ူရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိား၏ 
လူ့မူျား-ုစီးီ�ာွးရောရး အဆုံင်�်အတွန််းများှာ တွစီ်ဦးးထူးက်် တွစီ်ဦးး များိားစီာွ 
အရောဖြ�ာင််းအလူ့့ များရှလုူ့ှရောကြက်ာင််းရောတွ�ွရသူညီ်။ ၂၀၁၂ ခံ�နှစှီ် ဥ�ရော�အရ 
ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး အရောန်ဖြ�င်�် “စီား�တွ်ရောန်ရောရး �လူူ့ံ�များရုှုသူဖူြ�စီ်” 
ရများညီ်ဟာ� ရော�ာ်ဖြ�ထူးားသူညီ�်အတွကွ်် ဤအခံိက််များာှ န်�းလူ့ညီ်၍ 
ရနှ�ုင််စီရာရှရုောသူာ်လူ့ညီ်း �င််ရောရာက််အရောရးွခံိ�်ခံံရန််အတွကွ်် စီးီ�ာွးရောရး 
အတွားအဆုံီးတွစီ်ရ�် ကြက်ားခံံလူ့ိက််ရှသုူညီ်။ ၄၃ ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရး
များ�ှးများိား၏ �ညီာရောရးအဆုံင်�်အတွန််း ရောဖြ�ာင််းလူ့့များ ုရှုသူညီ်က်�ုများ ူသူ�ရောတွ 
သူန်များှ ရောတွ�ွရှုခံ့��ါသူညီ်။ �ခံင််က် ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိား 
အားလူ့ံ�းများာှ တွက်ကသူ�ုလူ့် ဘွ့�ရများိား ဖြ�စီ်သူညီ်ဟာ� ရောတွ�ွရှုရရောသူာ်လူ့ညီ်း 
ရောရးွရောက်ာက််�ွ့ ရောန်�က််��ုင််းတွငွ််များ ူ၎င််းတွု��၏ စီ��ွ့�များတုွငွ်် ��ု၍ စီံ�လူ့င််က်ွ့ဖြ�ား
များ ုရှုလူ့ာသူညီ်က်�ု ရောတွ�ွရသူညီ်။ ၄၄ 

ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိားသူညီ် အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးနှငှ်�် က်�ု�်စီားလူ့�ှ် 
အခံန််းက်ဏ္ဍနှစှီ်ရ�်လူ့ံ�းက်�ု ထူးများ်းရောဆုံာင််ရသူညီ်။ ၎င််းတွု��အရောန်ဖြ�င်�် 
တွရားဥ�ရော�စီု�းများ�ုးရောရးနှငှ်�် တွညီ်ဖြိုးင်မုျား်ရောအးခံိများ်းရောရးက်ု� ထူးနု််းသူုများ်းရန််၊ 
စီမီျားံက်နု််းများိား အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ် ရောဆုံာင််ရကွ််များကု်�ု ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ရန််၊ 
ဆုံင််းရ့များွ့ရောတွများ ုရောလူ့ှာ�ခံိရောရးတွငွ်် အက်အူညီရီော�းရန််၊ ရောဖြများခံနွ််ရောတွာ်များိား 
ရောက်ာက််ခံံရန််၊ �ာွးရောသူစီာရင််း ကြက်ညီ�်ရုံစုီစီ်ရောဆုံးရန််၊ စီာရင််းအင််း 
က်နု််းဂ္ဂိုဏာန််များိား များတှွ်တွများ်းတွင််ရာ၌ GAD အရာရှုများိားက်�ု အက်အူညီ ီ
ရော�းရန််တွု��က်�ု ဦးးရောဆုံာင််ဖြ��လူ့��်ရော�းရသူညီ်သူာများက် ဖြိုးများ�ု�န်�်အ��်ခံိ��်ရောရး
များ�ှး သူ�ု�များဟာ�တွ် အစီ�ုးရဌာာန်များိားများ ှဥ�ရော�နှငှ်�်အညီ ီရော�းအ�်လူ့ာရောသူာ 
တွာ�န််များိားက်�ု�ါ ထူးများ်းရောဆုံာင််ရသူညီ်။ ၄၅ တွစီ်ခံိနု််တွညီ်း၌�င်် ၎င််း
တွ�ု�သူညီ် ရ�်ရာွလူ့�ုအ�်ခံိက််များိားက်ု� အထူးက််ရှ ုဖြိုးများ�ု�န်�်အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး
များိား၊ လူ့ာတွ်ရောတွာ် အများတွ်များိား၊ ဦးးစီးီဌာာန်များိားနှှင််� �န််ကြီးက်းီဌာာန်များိားထူးံ 
တွင််ဖြ�ရန််အတွကွ်် အဓိကု် ကြက်ားခံံ အဖြ�စီ်လူ့ညီ်း ရောဆုံာင််ရကွ််ရသူညီ်။  
ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််များိား အတွငွ််း ရောက်ိးရာွ 
လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားက်ု� အထူးက််��ုင််း အာဏာာ��ုင််များိားထူးံ တွင််ဖြ�ရန််နှငှ်�် 

ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�်တွငွ်် လူ့ကူ်�ု�်တွ�ုင်် ရ�်ရာွက်�ု�်စီားဖြ��၍ သူာွးရောရာက််ရန််
တွ�ု�အတွွက်် ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိားက်�ုသူာ �ံ�များနှ််အားဖြ�င်�် တွင််ဖြ�
ရောတွာင််းဆုံ�ုရောလူ့� ရှုကြက်သူညီ်။ ၄၆ 

၂.၁.၂။	မြ�န်�ာနှုငု်း်င်းံ	�းဝါဒီ	စ်ကို်ဝန်�

အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များဆုုံ�ုင််ရာ အားထူး�တွ်ကြီးက်�ုး�များ်းများမုျားိား၏ 
ထူးင််ရာှးရောသူာ လူ့များ်းရောကြက်ာင််းသူညီ် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်သူမူျားိား၊ 
များိားရောသူာအားဖြ�င်�် အစီ�ုးရ၏ က်တွကု်�တွ်များိားနှငှ်�် ရောဆုံာင််ရကွ််များမုျားိားက်�ု 
(နှငှ်�် ရောဆုံာင််ရကွ််များမုျားိား ဖြ��လူ့��်စီဉ််အတွွင််း၌) သူတွဖုြ��ဖြခံင််း၊ ဩဇူးာ 
လူ့ာများ်းများု�းဖြခံင််းနှှင်�် ရောဖြခံရာခံံဖြခံင််းတွု��တွွင်် ဗျူဟာ�ုဖြ��သူညီ်က်ု� ရောတွ�ွရသူညီ်။ 
ရောအာက််တွငွ်် အရောသူးစီတုွ် ရော�ာ်ဖြ�ထူးားသူညီ�် များ�ူါ� စီက််�န််းက်�ု 
ရောဖြများ�ံ�ဖြ��ရန််၊ ရငှ််းလူ့င််းရန််နှငှ်�် အဆုံံ�းသူတွ်တွငွ်် အစီု�းရက်�ု ဩဇူးာ 
လူ့ာများ်းများု�းရန်် အသူံ�း�င််ရောသူာ န်ညီ်းလူ့များ်း က်ရု�ုာတွစီ်ခံ�အရောန်နှငှ်�် 
အသူံ�းဖြ��နှ�ုင််�ါသူညီ်။ လူ့က််ရောတွ�ွအရောဖြခံအရောန်သူညီ် တွသူများတွ်တွညီ်း 
များရှုဘ့ ရငှ််းလူ့င််း ဖြ�တွ်သူားများလုူ့ညီ်း များရှသုူညီ�်အတွကွ်် ��ုများ�ုရုံ�ု်ရောထူးးွ 
နှ�ုင််ရောသူာ်လူ့ညီ်း အဆုံင်�်တွစီ်ခံ�ခံိင််းစီတီွငွ်် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်ဖြခံင််း၏ 
ဆုံံ�များတှွ်ရော�ါင််းစီံ�က်�ု တွင််ဖြ�ထူးားရော�းဖြိုး�းီ၊ လူ့က််ရှ ု�ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််များမုျားိားနှငှ်�် 
အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�ရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များအုတွွက်် 
များဟာာဗျူိ�ဟာာက်ိရောသူာ တွံခံါးရော�ါက််များိားက်ု� ဆုံန််းစီစီ်ရန်် များရူောဘာင််တွစီ်ရ�် 
ထူးညီ�်သူငွ််းရော�းထူးား�ါသူညီ်။ 

သူအီ�ုရအီားဖြ�င်�် များ�ူါ� ခံိများှတွ်ရောရး လူ့��်င်န််းစီဉ််တွစီ်ရ�်သူညီ် (�ံ� ၇ တွငွ်် 
သူရုံ��်ဖြ�ထူးားသူညီ�်အတွ�ုင််း) ခံ�ုင််များာရောသူာ သူက််ရောသူသူာဓိက်များိားအရော�် 
အရောဖြခံခံံဖြိုး�းီ၊ အစီ�ုးရအ�ွ့�တွွင််းများ ှရာထူးးူတွန််းတွူသူမူျားိား၊ န်ညီ်း�ညီာ��ုင််း 
က်ွများ်းက်ိင််သူမူျားိားနှှင်�်အတွူ ရောဆုံးွရောနှးွများမုျားိားဖြ��လူ့��်က်ာ ဆုံန််းစီစီ် 
ထူးားသူညီ�် ဦးးစီားရော�း က်စုီစရ�်များိားက်ု� ရော�ာ်ထူး�တွ်ဖြခံင််းဖြ�င်�် စီတွင််သူညီ်။ 
ဦးးစီားရော�း က်စုီစရ�်များိားက်ု� ရော�ာ်ထူး�တွ်ဖြိုး�းီသူညီ�်ရောန်�က််တွငွ်် အစီ�ုးရ 
အရောန်ဖြ�င်�် လူ့က််��်ရှရုောသူာ ဖြ�ဿန်�ရ�်က်ု� ရောဖြ�ရငှ််းရန််အတွကွ်် 
ခံိဉ််းက်�်များုရော�ါင််းစီံ�က်�ု ရော�းသူညီ�် န်ညီ်း�ညီာဆုံ�ုင််ရာ အဆုံ�ုဖြ��ခံိက််များိားက်ု� 

တေကိုာကို်နှ�ု်�းကို်	ကို
�းဝါဒီနှှင်း််	�းဝါဒီ	�း�ှ�်မြ�င်း်�ကိုု	ုအဓိပု်ါါယ််	ဖွဲ့င့်း််ဆိုုုမြ�င်း်�

�းဝါဒီဟာူသူညီ် ရော�ဘ��ိအားဖြ�င်�် ဖြ�ညီ်သူ�ူ ဖြ�ဿန်�များိားနှငှ်�် စီ�်လူ့ိဉ််း၍ အစီ�ုးရအရာရှုများိားအရောန်ဖြ�င်�် ရညီ်ရ�ွ်ခံိက််ရှရုှုဖြ�င်�် ဖြ��လူ့��်ရန်် သူ�ု� 
များဖြ��လူ့��်ရန်် ရောရးွခံိ�်ရောသူာ အရာဖြ�စီ်သူညီ်။ ဖြ�ညီ်သူ�ူ ဖြ�ဿန်�များိားများာှ ဖြ�ညီ်သူတူွစီ်ရ�်လူ့ံ�းအရောန်ဖြ�င်�် လူ့က််သူင်�်စီရာများရှဟုာ� �ဆူုံထူးားရောသူာ 
အရောဖြခံအရောန်များိား ဖြ�စီ်ကြက်ဖြိုး�းီ ကြက်ား�င််ရောဖြ�ရငှ််းများကု်�ု လူ့�ုအ�်လူ့ိက််ရှသုူညီ်။ “ဖြ�ညီ်သူ�ူ များူ�ါ�” ဆုံ�ုင််ရာ အဓိ�ုါါ�် �ငွ်�်ဆုံ�ုခံိက်် အများိ�ုးများိ�ုးအန်က်် 
�ညီာရငှ််များိား ရော�ဘ��ိအားဖြ�င်�် သူရောဘာတွထူူးားရောသူာ အခံိက််များာှ ဖြ�ညီ်သူ�ူ များူ�ါ�များိားသူညီ် တွစီံ�တွခံ�ရောသူာ 
အရောရး�ရူောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိားက်ု� ဖြ��လူ့��်ရန်် သူု�� များဖြ��လူ့��်ရန်် ဟာရူောသူာ အစီု�းရ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိား၏ ရလူ့�်အဖြ�စီ် ထူးကွ််ရော�်လူ့ာဖြခံင််း 
ဖြ�စီ်သူညီ်။ 

�းဝါဒီ	�း�ှ�်မြ�င်း်�များာှများ ူအရောဖြခံခံံက်ိရောသူာ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိား၊ က်တွကု်�တွ်များိား၊ အစီု�းအရာရှုများိား ဖြ��လူ့��်သူညီ�် အရောရး�ရူောဆုံာင််ရကွ််များမုျားိားက်�ု 
ရော�ါင််းစီညီ်းထူးားဖြခံင််း ဖြ�စီ်သူညီ်။ ဤသူု��ရောသူာ ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိား၊ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိား၊ လူ့��်င်န််းစီဉ််များိား၊ သူ�ု� အစီီအစီဉ််များိားသူညီ် 
ဖြ�ညီ်သူမူျားိားသူ�ု� အက်ိ�ုးသူက််ရောရာက််ရောစီရောသူာ အရင််းဖြများစီ်များိား စီးီဆုံင််းများကု်�ု လူ့များ်းရောကြက်ာင််းရော�းသူညီ်။ ဤထူးက််�ု�၍ ရော�ဘ��ိဆုံန််စီာွ ဆုံ�ုရ�ါများ ူ
များ�ူါ� ခံိများတှွ်ဖြခံင််းသူညီ် အထူးးူသူဖြ�င်�် နှ�ုင််င်ံရောရးတွငွ်် များ�ူါ�များိား �ံ�ရော�ာ်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််ဟာ� န်�းလူ့ညီ်၍ ရနှ�ုင််�ါသူညီ်။
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ပ်ံ	ု(၇)		�းဝါဒီ�း�ှ�်မြ�င်း်�	လှပု််င်းန်�စ်ဉ်် ရောရးဆုံွ့သူညီ်။ ဤအဆုံင်�်တွွင်် အစီ�ုးရများိားသူညီ် ဖြ�ညီ်သူမူျားိား�ါ�င််သူညီ�် 
က်ိ�်ဖြ�န်�်ရောသူာ �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များကု်�ု ဖြ�ညီ်သူ�ူကြက်ားန်��ွ့များိား 
က့်�သူ�ု�ရောသူာ လူ့��်ထူးံ�းလူ့��်န်ညီ်းများိားဖြ�င်�် ဖြ��လူ့��်တွတွ်ကြက်ဖြိုး�းီ၊ အဆုံ�ု�ါ 
န်ညီ်းလူ့များ်းများိားသူညီ် ၎င််းတွု�� ဘ�က်�ု သူက််ရောရာက််ရောစီများညီ�် ဆုံံ�းဖြ�တွ် 
များိားတွငွ်် ဖြ�ညီ်သူမူျားိားအရောန်ဖြ�င်�် ကြီးက်းီစီာွရောသူာ အစီတုွ်အ��ုင််းတွစီ်ရ�် 
အရောန်ဖြ�င်�် �ါ�င််ခံငွ်�် ရရှရုောစီသူညီ်။ လူ့ာတွ်ရောတွာ် စီန်စီ်များိားတွငွ််များ ူ
များ�ူါ�ရောရးရာ အဆုံ�ုဖြ��ခံိက််များိားက်ု� ထူး�ုထူးက််က်ိ�်ဖြ�န်�်စီာွ ဖြ��လူ့��်ရောလူ့�ရှုဖြိုး�းီ 
လူ့ာတွ်ရောတွာ်၌ ရောဆုံးွရောနှးွရန်် တွင််သူငွ််းတွတွ်ကြက်သူညီ်။ ဤသူု��ရောသူာ 
အရောဖြခံအရောန်များိားတွငွ်် ရောရးွရောက်ာက််ခံံ က်ု��်စီားလူ့ှ�် များိားသူညီ် အဆုံု�ဖြ��
ခံိက််က်�ု စီဉ််းစီားရောဆုံးွရောနှးွဖြိုး�းီ၊ ဖြ�င််ဆုံင််ခံိက််များိား ထူးညီ�်သူွင််းရန်် အဆုံ�ုဖြ��
က်ာ အက်�်၍ လူ့ံ�ရောလူ့ာက််ရောသူာ ရောထူးာက််ခံံများ ုရရှ�ုါက် ဥ�ရော�တွစီ်ရ�်
အဖြ�စီ် ဖြ�ဋ္ဌာာန််းနှ�ုင််သူညီ်။ များ�ူါ� စီက််�န််း၏ စီတွ�တွထ အဆုံင်�်များာှများ ူများ�ူါ�က်�ု
 အများနှ််တွက်�် အရောက်ာင််အထူးညီ် ရော�ာ်ဖြခံင််းနှငှ်�် ဆုံက််စီ�်လူ့ိက််ရှသုူညီ်။ 
အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်သူညီ�် အဆုံင်�်တွငွ်် ဦးးစီးီဌာာန်များိား၊ �န််ကြီးက်းီများိားနှငှ်�် 
လူ့ာတွ်ရောတွာ် က်�ု�်စီားလူ့�ှ် များိားများ ှအရညီ်အရောသူးွနှှင်�် ထူးရုောရာက််များကု်�ု 
သူတွကုြီးက်းီစီာွဖြ�င်�် ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�် တွတွ်ကြက်သူညီ်။ များ�ူါ� ခံိများှတွ်ဖြခံင််း 
စီက််�န််း၏ ရောန်�က််ဆုံံ�းအဆုံင်�် ဖြ�စီ်ရောသူာ အက့်ဖြ�တွ်ဖြခံင််း၌များ ူများ�ူါ�၏ 
�ဇီူး�ုင််း�ံ�စီံ၊ �န််ရောဆုံာင််များနုှှင်�် �ိများ်းများှ သူက််ရောရာက််များတုွ�ု�အရော�် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် 
ဆုံန််းစီစီ်ခံိက််တွစီ်ရ�် �ါ�င််�ါသူညီ်။

ပ်ံ	ု(၈)	မြ�န်�ာနှုုင်း်င်းံရှ	ု�းဝါဒီ�း�ှ�်မြ�င်း်�	အဆိုင်း််�းာ�
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များ�ူါ�အတွွက်် က်ိ�်ဖြ�န်�်ရောသူာ �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ုဖြ��လူ့��်ရန်် 
ကြီးက်ု�းစီားနှ�ုင််ဖြိုး�းီ ဖြ�ညီ်သူ�ူကြက်ားန်��ွ့များိား ဖြ��လူ့��်သူညီ�်အခံါ ဖြ�ညီ်သူမူျားိား 
အရောန်ဖြ�င်�် အဆုံ�ုဖြ��ထူးားသူညီ�် များ�ူါ�ရောရးရာ ရောဖြ�ရငှ််းခံိက််နှှင်�် စီ�်လူ့ိဉ််း၍ 
ထူးင််ဖြများင််ခံိက််များိား၊ နှစှီ်သူက််လူ့�ုလူ့ားများမုျားိားက်�ု ရော�းခံငွ်�်ရှုလူ့ာသူညီ်။ ဖြ�ညီ်
သူ�ူကြက်ားန်��ွ့များိားဖြ��လူ့��်ဖြခံင််းရောကြက်ာင်�် ကြက်ားန်��ွ့အတွွင််းများ ှထူးင််ဖြများင််ခံိက်် 
များိားအားလူ့ံ�းသူညီ် အဆုံံ�းသူတွ် များူ�ါ�တွွင်် �ါ�င််လူ့ာလူ့မုျား�်များညီ်ဟာ� 
အာများများခံံနှ�ုင််�ါ။ ဖြ�ညီ်သူ�ူကြက်ားန်��ွ့များိားများာှ က်�န််က်ိစီရတုွ်များိားဖြိုး�းီ 
အခံိနု််လူ့ညီ်းကြက်ာဖြများင်�်သူညီ�်အတွကွ်် တွခံါတွရံ၌ အစီု�းရများိားအရောန်ဖြ�င်�် 
�စီ်များတှွ်ထူးားသူညီ�် သူက််ဆုံ�ုင််သူမူျားိား၊ န်ညီ်း�ညီာ�ု�င််း က်ွများ်းက်ိင််သူမူျားိား၊ 
သူ�ု�များဟာ�တွ် က်�ု�်စီားလူ့ှ�်များိားဖြ�င်�်သူာ ရောရးွခံိ�်ကြက်ားန်�များမုျားိားက်�ုသူာ 
ဖြ��လူ့��်ရောလူ့�ရှုသူညီ်။

သူရုံ��်ရော�ာ်ဖြ�ရ�ါများ ူ�ညီာရောရး �န််ကြီးက်းီဌာာန်အရောန်ဖြ�င်�် �ညီာရောရး 
များ�ူါ�အသူစီ်တွစီ်ရ�်က်ု� ဖြ�င််ဆုံင််ဖြခံင််း သူု��များဟာ�တွ် ရောရးဆုံွ့ဖြခံင််းတွု�� ဖြ��လူ့��် 
သူညီ�်အခံါ �ညီာရောရး က်ွများ်းက်ိင််သူမူျားိား၊ ဆုံရာများိား၊ ရောက်ိာင််းအ��်ခံိ��် 
ရောရးများ�ှးများိား၊ များုဘများိားက်�ုသူာ �စီ်များတှွ်ထူးား ရောဆုံးွရောနှးွများမုျားိား �ံ�စီံခံိ 
ဖြ��လူ့��်လူ့ာနှ�ုင််သူညီ်။ အစီု�းရအများိားစီ�သူညီ် �န််ကြီးက်းီဌာာန်များိားအတွွင််း 
သူ�ု�များဟာ�တွ် လူ့ာတွ်ရောတွာ်အတွငွ််း များ�ူါ�ဆုံ�ုင််ရာ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိားက်ု� 
သူံ�းသူ�်ရန််အတွကွ်် ��ု၍ သူများရုံု�းက်ိဆုံန််ရောသူာ အစီု�းရ လူ့��်င်န််းစီဉ််များိား 
အတွ�ုင််းသူာ အန်မုျား�်ဆုံံ�းထူးား ရောဆုံာင််ရကွ််တွတွ်ကြက်သူညီ်။ အဆုံံ�းသူတွ် 
အားဖြ�င်�်များ ူများူ�ါ�များိားက်�ု သူများမတွနှငှ်�် အစီ�ုးရအ�ွ့� �န််ကြီးက်းီများိားက့်�သူ�ု�ရောသူာ 
ထူး�ု်��ုင််းအဆုံင်�် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူမူျားိားများ ှရောရးဆုံွ့ဖြိုး�းီ၊ ရုံံ�းတွငွ််း 
��ုင််းတွငွ်် �ဇီူး�ုင််း�ံ�စီံခံိဖြိုး�းီ သူရောဘာတွညူီခီံိက်် ရရှဖုြိုး�းီသူညီ်နှငှ်�် အများိား 
ဖြ�ညီ်သူသူူ�ု� အသူုရော�းသူညီ်။

ဇိုယ်ာ�	(၁)	�းဝါ�း�ှ�်မြ�င်း်�	မြဖွဲ့စ််စ်ဉ််

�းဝါဒီစ်ကို်ဝန်� �းဝါဒီ�း�ှ�်မြ�င်း်�၏	
သုတေဘာသုဘာဝ

အရပ််ဘကို်လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�	ုရည််�နှ်��းကို်	 အရပ််ဘကို်လှးထု	ု
ပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�	ု
နည််�လှ�်�ကိုရုယု်ာ၏	
သုာဓိကို�းာ�

အစ်အီစ်ဉ််တေရ�ဆို့�မြ�င်း်� ဦးးစီားရော�း က်စုီစ ရောရးွခံိ�်ဖြခံင််း ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူမူျားိားထူးံ ရော�သူနှတရ 
လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားနှငှ််� ဦးးစီားရော�း က်စုီစရ�်များိား 
ထူး�တွ်ရော�ာ်ရောဖြ�ာဆုံု�ဖြခံင််း

စီစီ်တွများ်းများိား၊ အရညီ်အရောသူးွ 
ရောလူ့�လူ့ာခံိက််များိား

ပ်ံတုေဖွဲ့ာ်မြ�င်း်� သူက််ဆုံ�ုင််ရာ ဖြ�ဿန်�ရ�်က်ု� 
တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််ရန်် များ�ူါ� 
အဆုံ�ုဖြ��ခံိက််များိား / များကူ်ွ့ 
ရောရးွခံိ�်စီရာများိားက်ု� �ံ�ရော�ာ်ဖြခံင််း 

များ�ူါ� အဆုံ�ုဖြ��ခံိက််များိားနှငှ်�် စီ�်လူ့ိဉ််း၍ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် 
ဖြ��လူ့��်သူမူျားိားသူ�ု� အကြုံက်ံဖြ��ခံိက််များိား နှငှ်�် / သူ�ု� 
သူက််ရောသူများိား တွင််သူငွ််းဖြခံင််း

ဖြ�ညီ်သူ�ူကြက်ားန်��ွ့များိား

မြပ်ဋ္ဌာာန်�မြ�င်း်� များ�ူါ�အဆုံ�ုဖြ��ခံိက််က်ု� စီဉ််းစီား 
ရောဆုံးွရောနှးွဖြခံင််းနှငှ််� ဥ�ရော� 
ဖြ�ဋ္ဌာာန််းဖြခံင််း

လူ့ာတွ်ရောတွာ်တွွင််း များ�ူါ�ဆုံ�ုင််ရာ တွ�ုင််�င်် ရောဆုံးွရောနှးွများမုျားိားသူ�ု� 
အကြုံက်ံဖြ��ခံိက််များိား နှငှ်�်/သူ�ု� သူက််ရောသူများိား ရော�းဖြခံင််း

လူ့ာတွ်ရောတွာ် ကြက်ားန်�းများမုျားိား

အတေကိုာင်း်အထုည််	
တေဖွဲ့ာ်မြ�င်း်�

�စီစညီ်းများိားနှငှ်�် �န််ရောဆုံာင််များမုျားိား 
ရော�းအ�်ဖြခံင််း သူု�� လူ့��်ထူးံ�း 
လူ့��်န်ညီ်းများိား �န််တွးီဖြခံင််း

အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်များ၏ု ထူးရုောရာက််များနုှှင်�် 
အရညီ်အရောသူးွက်�ု ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ဖြခံင််း

ရ�်ရာွအများှတွ် ရော�းက်�်များိား၊ 
ဖြ�ညီ်သူ�ူ အသူံ�းစီရတုွ် 
ရောဖြခံရာရောက်ာက်် စီစီ်တွများ်းများိား

အကို�မြဖွဲ့�်မြ�င်း်� �ဇီူး�ုင််း�ံ�စီံနှငှ်�် 
အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်များတုွ�ု�၏ 
အရညီ်အရောသူးွ အ�ါအ�င်် များ�ူါ� 
သူက််ရောရာက််များကု်�ု ဆုံန််းစီစီ်ဖြခံင််း

ရညီ်ရ�ွ်ရောသူာ၊ များရညီ်ရ�ွ်ရောသူာ၊ ရောက်ာင််းများနွ််ရောသူာ၊ 
ဆုံ�ုး�ါးရောသူာ အက်ိ�ုးဆုံက််များိား အ�ါအ�င်် များ�ူါ�၏ 
�ဇီူး�ုင််း�ံ�စီံနှှင်�် အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ် ရောဆုံာင််ရကွ််များသုူညီ် 
ရ�်ရာွအစီ�အ�ွ့�များိားအရော�် များညီ်သူု�� သူက််ရောရာက််များ ု
ရှုသူညီ်က်�ု အက့်ဖြ�တွ်ဖြခံင််း။ ရောန်�င််တွငွ်် �ဇီူး�ုင််း�ံ�စီံ နှှင်�် / သူ�ု� 
ရောဆုံာင််ရကွ််များ ု��ုများ�ုရောက်ာင််းများနွ််ရောစီရန်် အကြုံက်ံဖြ��ခံိက််များိား 
ထူးညီ�်သူငွ််းနှ�ုင််သူညီ်။

လူ့မူျားစုီာရင််းစီစီ် (Social 
Audits)

များ�ူါ�ခံိများတှွ်ရောရး လူ့��်င်န််းစီဉ််အတွွင််း အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း 
�ါ�င််များ၏ု �များာဏာများာှ အာရုံံ�ထူးားသူညီ�် အရောကြက်ာင််းအရာ၊ များ�ူါ�၏ 
သူရောဘာသူဘာ�နှှင်�် အစီ�ုးရက်�ု တွနွ််းအားဖြ�စီ်ရောစီသူညီ�်အရာများိားရော�်
များတူွညီ်၍ က်ာွဖြခံား�ါသူညီ်။ �ံ� ၈ တွငွ်် များ�ူါ� ခံိများတှွ်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ်် 
အတွငွ််း ဖြ�စီ်ရော�်နှု�င််ရောသူာ �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ုအဆုံင်�်များိ�ုးစီံ�က်�ု သူရုံ��် 
ရော�ာ်ဖြ�ထူးား�ါသူညီ်။ ဥ�များာ အစီု�းရများိားအရောန်ဖြ�င်�် တွစီံ�တွခံ�ရောသူာ 
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ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံတွငွ်် ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် ရော�ာ်ရောဆုံာင််�ံ�နှှင်�် �တွ်သူက််၍ �ု�များ�ုသူရုှုလူ့�ု�ါက် Batcheler, Richard. 
ရောအာက််ရောဖြခံများအှထူးက််သူု�� စီမီျားံက်နု််းရောရးဆုံွ့တွင််ဖြ�ဖြခံင််းနှငှ်�် အထူးက််များ ှရောအာက််ရောဖြခံသူု�� စီမီျားံက်နု််း 
ရောရးဆုံွ့ဖြခံင််းတွ�ု�၏ ဆုံံ�ခံိက််။ အာရရှော�ာင််ရော�းရငှ််း၊ ၂၀၁၉။ တွငွ်် ကြက်ညီ�်�ါ။

တေကိုာကို်နှု�်�းကို်	�
စ်�ီံကိုနု်�နှှင်း််	ဘ�်ဂးကို်တေရ�ဆို့�တေရ�	လှပု််င်းန်�စ်ဉ််	–	မြ�န်�ာနှုုင်း်င်းံရှ	ုအစ်ုု�ရ	ဆိုံ�ုမြဖွဲ့�်�းကို်	မြပ်�လှပု််မြ�င်း်�နှငှ်း််	အရပ််ဘကို်လှးထု	ု
ပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�၏ု	သုာဓိကို�စ််ရပ််

ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််သူညီ် အစီု�းရများ ှဖြ��လူ့��်ရောဆုံာင််ရကွ််သူညီ�် အရောရးကြီးက်းီဆုံံ�းရောသူာ များ�ူါ� ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိားနှငှ်�် အဓိကု် လူ့��်င်န််းတွာ�န််များိားအန်က်် တွစီ်ခံ� 
ဖြ�စီ်သူညီ်။ နှစှီ်စီဉ််နှှစီ်တွ�ုင််း အစီု�းရများိားအရောန်ဖြ�င်�် ရောင်ရွောကြက်း ရောက်ာက််ခံံရန််နှငှ်�် များညီ်သူညီ�်ရောန်ရာတွငွ်် သူံ�းစီွ့ရန်် အစီအီများံ ရောရးဆုံွ့ရသူညီ်။ နှစှီ်အလူ့�ုက်် 
ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််သူညီ် အစီု�းရ၏ ဦးးစီားရော�း က်စုီစရ�်များိားက်ု� န်�းလူ့ညီ်ရန်် အရောရးကြီးက်းီရောသူာ လူ့များ်းညွာန််ခံိက်် တွစီ်ရ�်ဖြ�စီ်ဖြိုး�းီ၊ အများိားဖြ�ညီ်သူသူူ�ု� အသူုရော�း 
လူ့�ုက််သူညီ�် အခံါတွွင်် အစီ�ုးရက်�ု တွာ�န််ခံံရောအာင်် ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််သူညီ�် အရောရးကြီးက်းီဆုံံ�းရောသူာ န်ညီ်းလူ့များ်းက်ရု�ုာများိားအန်က်် တွစီ်ခံ� ဖြ�စီ်လူ့ာခံ့�သူညီ်။ 
ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံတွငွ်် ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ�နှငှ်�် ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရနှစှီ်များိ�ုးလူ့ံ�းများ ှ၎င််းတွ�ု�၏ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််များိားက်ု� နှှစီ်စီဉ်် ရောရးဆုံွ့ဖြခံင််း၊ များှရော�ဖြခံင််းတွု�� 
ဖြ��လူ့��်ရော�းကြက်သူညီ်။

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

မူၾကမ္းတင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

အစိုးရမ်ားက အဆိုျပဳ မူၾကမ္းမ်ားကို 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ 

ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  

JAN
FEB

MAR

APR

MAY

JUN
JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

ဧၿပီလမွ ေမလအတြင္း
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ရသံုး 

မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ 
စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာနတို႔က 

လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ျပင္ဆင္ထားသည့္ 
မူၾကမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 

လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပပါသည္။ 

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

ဇူလိုင္လမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက 
လုိအပ္သည့္ ျပင္ဆင္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး အတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ပါသည္။ 

စက္တင္ဘာလ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက လာမည့္ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ 
ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ 
စီမံကိန္းကို ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ 
လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ ေမလမွ ဇြန္လအတြင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားက 
တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳမူၾကမ္းမ်ားကို 
ျပည္လည္သံုးသပ္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳ 
ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ 
ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပပါသည္။ 

စီမံကိန္းႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းတို႔ကို 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

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

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း  

ျပကၡဒိန္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ

ဘတ္ဂ်က္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ 

အစ

ဘ႑ာႏွစီ္ ဘ႑ာႏွစီ္ 
အစီအစီ
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အနှစှီ်ခံိ��်အားဖြ�င်�် များ�ူါ�စီက််�န််းတွငွ်် အက်ိ�်အားဖြ�င်�် အဆုံင်�်င်ါးဆုံင်�် 
�ါ�င််�ွ့�စီညီ်းထူးားသူညီ်ဟာ� �ဆူုံနှ�ုင််ဖြိုး�းီ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း 
�ါ�င််များ၏ု သူရောဘာသူဘာ�နှငှ်�် အာရုံံ�ထူးားသူညီ�်အ��ုင််းများာှ အဆုံင်�်တွစီ်ခံ� 
ခံိင််းစီအီလူ့�ုက်် က်ာွဖြခံားနှ�ုင််�ါသူညီ်။ ဇူး�ား (၁) တွငွ်် များ�ူါ� စီက််�န််း၏ 
များတွညူီီရောသူာ အဆုံင်�်ရော�ါင််းစီံ�က်�ု ရော�ာ်ဖြ�ထူးားဖြိုး�းီ၊ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များ၏ု ရညီ်များနှ််းခံိက််နှငှ်�် ရောန်�က််ဆုံက််တွွ့ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ုရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိား၏ �ဇီူး�ုင််း�ံ�စီံက်�ု အဆုံင်�်တွစီ်ခံ� 
ခံိင််းစီအီလူ့�ုက်် များညီ်သူု�� က်�ုက််ညီရီောအာင်် ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််သူညီ်က်ု� သူရုံ��်ဖြ� 
ထူးား�ါသူညီ်။ 

များ�ူါ�စီက််�န််းနှှင်�် ဆုံင််တွူစီာွ�င်် ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််ရော�ာ်ရောဆုံာင််ဖြခံင််းနှငှ်�် 
အသူံ�းဖြ��ဖြခံင််းက်ု�လူ့ညီ်း �ိများ်းများှအားဖြ�င်�် ဖြ�က်ခ�နု်် ရောရးဆုံွ့ထူးားသူညီ�် 
အတွ�ုင််း အဆုံင်�်င်ါးဆုံင်�်ဖြ�င်�် အကြက်များ်း�ိင််း ရောဆုံာင််ရကွ််ရောလူ့�ရှုသူညီ်။ 
�င််းလူ့��်င်န််းစီဉ််က်�ု ဦးးစီားရော�း က်စုီစများိားနှှင်�် စီီများံက်နု််း အဆုံ�ုဖြ��ခံိက််များိား 
ရော�ာ်ရောဆုံာင််သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််ဖြ�င်�် စီတွင််သူညီ်။ သူညီ�်ရောန်�က််တွငွ်် 
၎င််းတွု��အားလူ့ံ�းက်�ု ရော�ါင််းစီ�က်ာ ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ�နှငှ်�် ဖြ�ညီ်န်�်/
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အဆုံင်�်များိားများ ှစီမီျားံက်နု််းရောရးဆုံွ့ရောရးနှငှ်�် ရသူံ�းများနှ််းရောဖြခံ 
ရောင်စွီာရင််း ဦးးစီးီဌာာန်များိားများ ှသူံ�းသူ�်စီစီ်ရောဆုံးသူညီ်။ ထူးု��ရောန်�က်် ရသူံ�း 

များနှ််းရောဖြခံရောင်စွီာရင််း ဦးးစီးီဌာာန်များှ အဆုံ�ုဖြ��လူ့ာာအကြက်များ်း (ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် အကြီးက်�ု 
ထူး�တွ်ဖြ�န််ခံိက််) က်ု� ရောရးဆုံွ့ဖြိုး�းီ ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ လူ့ာတွ်ရောတွာ်သူ�ု� 
သူံ�းသူ�်စီစီ်ရောဆုံးရော�းရန်် တွင််သူငွ််းသူညီ်။ တွခံါတွရံ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််အကြီးက်�ု 
ထူး�တွ်ဖြ�န််ခံိက််အတွကွ်် ထူးင််ဖြများင််ခံိက််များိား ရောတွာင််းခံံရန်် အရ�်ဘက်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း သူ�ု�များဟာ�တွ် ဖြ�ညီ်သူတူွစီ်ရ�်လူ့ံ�းသူ�ု�လူ့ညီ်း များှရော� 
တွတွ်သူညီ်။ ဘဏ္ဍာရောင် ွအရအသူံ�းဆုံ�ုင််ရာ ဥ�ရော� (လူ့ာများညီ�် ဘဏ္ဍာနှှစီ် 
အတွွက်် ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် လူ့ိာထူးားခံိက််) က်ု� လူ့ာတွ်ရောတွာ်တွငွ်် ရောဆုံးွရောနှးွဖြိုး�းီ 
ထူး�တွ်ဖြ�န််သူညီ်။ အတွညီ်ဖြ�� ဖြ�ဋ္ဌာာန််းဖြိုး�းီသူညီ်နှှင်�် အဆုံ�ု�ါ ဥ�ရော�က်ု� 
�န််ကြီးက်းီဌာာန်များိားနှှင်�် သူက််ဆုံ�ုင််ရာ ဦးးစီးီဌာာန်များိားသူ�ု� များှရော�ဖြိုး�းီ ၎င််းတွ�ု�များှ 
ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်များကု်�ု စီတွင််သူညီ်။ ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံတွငွ်် 
ဘဏ္ဍာရောင် ွအရအသူံ�းဆုံ�ုင််ရာ ဥ�ရော�က်ု� နှှစီ်စီဉ်် စီက််တွင််ဘာလူ့အတွငွ််း 
ထူး�တွ်ဖြ�န််သူညီ်။ အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်သူညီ်� လူ့��်င်န််းစီဉ််က်ာလူ့ 
အတွငွ််း အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းနှှင်�် ဖြ�ညီ်သူမူျားိားများ ှရောင်ရွောကြက်း 
သူံ�းစီွ့များုက်�ု ကြီးက်းီကြက်�်ဖြခံင််း၊ ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ဖြခံင််းတွု�� ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််သူညီ်။ 
ဘဏ္ဍာနှစှီ် က်�န််ဆုံံ�းသူညီ�်အခံါ စီာရင််းစီစီ်ခံိ��်များ ှဘတွ်ဂ္ဂိုိက််၏ 
�ဇီူး�ုင််းခံိများတှွ်�ံ� အရညီ်အရောသူးွနှှင်�် ထူးရုောရာက််များ ုသူရောဘာသူဘာ�က်ု� 
စီစီ်ရောဆုံးသူညီ်။ 

လှ�့်	လူ့�်ရောရး ရဖြိုး�းီခံိနု််များစှီ၍ နှ�ုင််င်ံရောရးစီန်စီ်များိ�ုးစီံ�သူညီ် 
အရ�်ဘက်် န်�်��် ရောက်ာက််ရောကြက်ာင််းနှငှ်�် အရ�်ဘက်် 

လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိား၏ သူရောဘာသူဘာ�တွု��က်�ု အခံိနု်် 
က်ာလူ့ အ��ုင််းအဖြခံား အလူ့�ုက်် သူက််ရောရာက််�ံ�ရော�ာ်ရော�းခံ့�သူညီ်။ ဥ�များာ 
၁၉၄၈ ရောန်�က််�ု�င််း လူ့တွွ်လူ့�်ရောရးရဖြိုး�းီ �ထူးများ ဆုံ�်နှစှီ်အတွငွ််း 
ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ၏ ရော�်ထူးနွ််းစီ �ါလူ့မီျားန်် �မီျား�ုက်ရောရစီစီီန်စီ်ရောအာက််တွငွ်် 
အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်းများိား၊ အထူးးူသူဖြ�င်�် ဘာသူာရောရး အ�ွ့�အစီညီ်း 
များိားများာှ အားရော�းက်ညူီဖီြခံင််း ခံံခံ့�ရဖြိုး�းီ တွ�ုးတွက်် ထူးနွ််းက်ားများ ုရှုခံ့�သူညီ်။၄၇  
�င််းရောန်�က်် နှစှီ်အန်ညီ်းင်�်အကြက်ာ ၁၉၆၂ ခံ�နှစှီ်တွငွ်် တွ�်များရောတွာ်များ ှ
အာဏာာသူုများ်းများ ုဖြ�စီ်�ာွးရောသူာအခံါ CSO များိားက်ု� ဖြိုး��ုလူ့့ရောစီခံ့�ဖြိုး�းီ 
အသူင််းအ�င််း �ွ့�စီညီ်းခံွင်�်၊ စီီတွန််းလူ့ညှီ�်လူ့ညီ်ခံငွ်�်တွ�ု�က်�ု ဖြ�င််းထူးန််စီာွ 
ခံိ��်ဖြခံ�်ခံ့�သူညီ်။ တွဆုံက််တွညီ်းများာှ�င်် အရ�်ဘက်် န်�်��်တွငွ်် 
လူ့ညီ်း အစီု�းရဦးးရောဆုံာင််သူညီ်� အစီ�ုးရများဟာ�တွ်ရောသူာ အ�ွ့�အစီညီ်း 
(government-sanctioned non-governmental organizations or 
‘GONGOs’) ရော�ါင််းစီံ�များ ှရောန်ရာ�လူူ့ာခံ့�သူညီ်။ 

၁၉၆၂ ခံ�နှစှီ်ရောန်�က််��ုင််းများစှီ၍ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအတွကွ်် 
�ွံ�ဖြိုး��ုးစီရာ နှ�ုင််င်ံရောရး န်�်��် အန်ညီ်းင်�်သူာ ရှရုောတွာ�သူညီ်။ 
အရောဖြ�ာင််းအလူ့့လူ့များ်းစီများာှ (၈) ရောလူ့းလူ့ံ�း အရောရးအခံင််းဟာ� ရောခံ်သူညီ�် 
များရောအာင််ဖြများင််ရောသူာ ၁၉၈၈ ခံ�နှစှီ် နှ�ုင််င်ံလူ့ံ�းက်ွတွ် �မီျား�ုက်ရောရစီရီောတွာင််းဆုံ�ု 
ဆုံနှဒဖြ�များမုျားိားဖြ�စီ်ရော�်ခံ့�ဖြိုး�းီ �င််းရောန်�က််တွငွ်် အစီ�ုးရများ ှတွ�ုး၍ �နုှှု�်များမုျားိား 
ဖြ��လူ့��်ခံ့�သူညီ်။ ၁၉၉၄ ခံ�နှစှီ် တွ�်များရောတွာ်အစီု�းရနှငှ်�် က်ခံိင််လူ့တွွ် 
ရောဖြများာက််ရောရး တွ�်များရောတွာ် (KIA) တွု��ကြက်ား ဖြ��လူ့��်သူညီ�် အ�စီ်အခံတွ် 
ရ�်စီ့ရောရးသူညီ် က်ခံိင််ဖြ�ညီ်န်�်တွငွ််း အနှစှီ်သူံ�းဆုံ�်ရောက်ိာ် ဖြ�စီ်�ာွး 
လူ့ိက််ရှသုူညီ�် �ဋိ�ုက်ခက်�ု အဆုံံ�းသူတွ်ရောစီခံ့�ဖြိုး�းီ၊ ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ ဖြ�ညီ်သူ�ူ 
ရ�်�န််းတွငွ်် စီန်စီ်တွက်ိ စီ�ရော�ါင််းလူ့�ု်ရာှးများအုတွွက်် တွနွ််းအားဖြ�စီ် 

ရောစီခံ့�သူညီ်။ ၂၀၀၈ ခံ�နှစှီ် န်�ဂ္ဂိုစီ် ဆုံ�ုင််က်လူ့�န််း များ�န််တွ�ုင််းရောကြက်ာင်�် 
အကြီးက်းီအက်ိ�် �ိက််စီးီများမုျားိား ဖြ�စီ်�ာွးဖြိုး�းီရောန်�က်် ရောထူးာက််�ံ�က်ညူီရီောရး 
အ�ွ့�အစီညီ်းများိားအား နှ�ုင််င်ံအတွငွ််း လူ့တွွ်လူ့�်စီာွ လူ့��်က်�ုင််ရောဆုံာင်် 
ရကွ််ခံငွ်�်ရော�းရန်် အစီ�ုးရအရော�် နှု�င််င်ံတွက်ာ၏ �အုားရော�းများမုျားာှ 
ရောအာင််ဖြများင််ခံ့�ရာ ရလူ့�်အဖြ�စီ် အရ�်ဘက််အ�ွ့�အစီညီ်း �များာဏာများိားစီာွ 
နှငှ်�် အများိ�ုးအစီားစီံ�လူ့င််စီာွ ရော�်ထူးကွ််လူ့ာခံ့�သူညီ်။  

အစီ�ုးရတွငွ််း အရောဖြ�ာင််းအလူ့့နှငှ်�် �ီများ�ုက်ရောရစီ ီဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့ရောရး 
လူ့��်င်န််းစီဉ််တွ�ု�သူညီ် ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရှု အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း၏ 
တွညီ်ရောဆုံာက််�ံ�၊ လူ့ု�်ရာှးများနုှှင်�် အသူံ�းဖြ��သူညီ�် န်ညီ်းလူ့များ်းတွ�ု�အရော�် 
ထူး�်များံ၍ သူက််ရောရာက််များ ုဖြ�စီ်ရော�်ရောစီခံ့�သူညီ်။ ဤတွငွ်် �းူရော�ါင််း 
ရောဆုံာင််ရကွ််များ ုဖြ��လူ့��်ရန်် ရောန်ရာသူစီ်များိား ရော�်ထူးနွ််းလူ့ာခံ့�ရောသူာ်လူ့ညီ်း 
�င််းအရောဖြ�ာင််းအလူ့့သူညီ် တွသူများတွ်တွညီ်း များဟာ�တွ်သူက့်�သူ�ု� အဖြိုးများ့တွရောစီ 
အဖြ��သူရောဘာ များရောဆုံာင််ရောခံိ။ ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရ 
များိားနှငှ်�် လူ့ာတွ်ရောတွာ်များိားက်ု� များတုွ်ဆုံက်် က်ိင်�်သူံ�းလူ့�ုက််ဖြခံင််းဖြ�င်�် 
ဖြ�ညီ်န်�်နှှင်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အဆုံင်�်တွငွ်် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ုတွ�ုးတွက််ဖြ�စီ်ထူးနွ််းရောစီရန်် လူ့များ်း�ငွ်�်လူ့ာခံ့�ဖြခံင််းများာှ 
အထူးးူစီတုွ်�င််စီား��ွ် ရောက်ာင််းလူ့သှူညီ်။ ဆုံက််လူ့က်် ရော�ာ်ဖြ�များညီ�် 
အ��ုင််းတွငွ်် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အဆုံင်�် အရ�်ဘက်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအရောကြက်ာင််းက်ု� အက်ိဉ််းခံိ��် များတုွ်ဆုံက််တွင််ဖြ�ဖြခံင််း၊ 
အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအရောန်ဖြ�င်�် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း 
�ါ�င််များအုတွွက်် ရောန်ရာသူစီ်များိားက်ု� များညီ်သူု�� �န််တွီး�ံ�နှှင်�် တွံ��ဖြ�န်် 
ရောဆုံာင််ရကွ််�ံ�က်�ု ရော�ာ်ဖြ�ဖြခံင််း၊ လူ့က််ရှု ဖြ�ညီ်န်�်နှှင်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ 
အစီ�ုးရ အ��်ခံိ��်ရောရး၏ လူ့က််ရှု အ�န််းအ��ုင််း အရောန်အထူးားအရ 
ဖြ�စီ်ရော�်လူ့ိက််ရှရုောသူာ က်န်�်သူတွ်ခံိက််များိားက်ု� ရော�ာ်ဖြ�ဖြခံင််းတွု�� ဖြ��လူ့��် 
သူာွး�ါသူညီ်။

၂.၂။	မြ�န်�ာနှုုင်း်င်းံရှ	ုအရပ််ဘကို်လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�	ု
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မြ�န်�ာနှုုင်း်င်းံ	မြပ်ည််နယ််နှငှ်း််	�ုုင်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီအဆိုင်း််	အရပ််ဘကို်	
လှး�အဖွဲ့�့�အစ်ည််�ကိုုု	ဖွဲ့င့်း််ဆိုုုတေလှလ်ှာမြ�င်း်�
“အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း” နှှင်�် �တွ်သူက််၍ ဖြများန််များာဘာသူာ စီက်ား
တွငွ်် တွစီ်ခံ�တွညီ်းရောသူာ အဓိ�ုါါ�်�ငွ်�်ဆုံ�ုခံိက်် များရှသုူညီ�်အဖြ�င်၄်၈ အရ�်
ဘက််အ�ွ့�အစီညီ်းနှငှ်�် �တွ်သူက််၍ အရောန်�က််တွု�င််းများ ှန်�းလူ့ညီ် ထူးား�ံ�
များိားများာှလူ့ညီ်း ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ အရောန်အထူးားနှငှ်�် များိားစီာွအက်ိံ�း များ�င််လူ့ှ
ရောသူာ်လူ့ညီ်း ဖြများန််များာနှု�င််င်ံတွငွ်် “အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း” များာှ သူများ�ုင််း
နှငှ်�်ခံိ၍ီ အဖြများစီ်တွ�ွ်ခံ့�သူညီ်။ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းက်�ု လူ့မူျားိားစီ�
ရော�ါင််း�ါ�င််သူညီ�် အရာတွစီ်ခံ�ဟာ� ရုံဖုြများင််ဖြိုး�းီ ရ�်ရာွအရောဖြခံဖြ�� အ�ွ့�အစီညီ်း
များိား၊ ရောက်ိးရာွအ�ွ့�အစီညီ်းများိား၊ သူဘာ��တွ်�န််းက်ိင်် ဆုံု�င််ရာ အ�ွ့�များိား
၊ အများိ�ုးသူများးီ အခံငွ်�်အရောရး အ�ွ့�များိား၊ လူ့�်သူများား အစီညီ်းအရုံံ�းများိား၊ 
ဘာသူာရောရးအရောဖြခံခံံ အ�ွ့�အစီညီ်းများိား၊ အလူ့��်သူများား သူများဂ္ဂိုုများိား၊ 
သူများ�ါ�များ အသူင််းများိား၊ �ညီာရငှ််အသူင််းများိား၊ က်�န််သူညီ် ကြီးက်းီများိား
အသူင််း၊ သူးီဖြခံားလူ့တွွ်လူ့�်ရောသူာ သူ�ရောတွသူန် သူ�ုါံများိားနှှင်�် 
အက်ိ�ုးအဖြများတွ်အတွကွ်် များရညီ်ရ�ွ်ရောသူာ များ�ီ�ီာများိား အစီရှရုောသူာ 
အများိ�ုးအစီားစီံ�လူ့င််လူ့ရှောသူာ အ�ွ့�အစီညီ်းများိားက်ု� ဖြ�ညီ်သူမူျားိား က်�ု�်တွ�ုင်် 
�ါ�င််၍ တွရား�င််ရောသူာ်လူ့ညီ်းရောက်ာင််း၊ အလူ့တွွ်သူရောဘာရောသူာ် 
လူ့ညီ်းရောက်ာင််း �ွ့�စီညီ်းကြက်သူညီ်။ ဖြများန််များာနှု�င််င်ံတွငွ်် အရ�်ဘက်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းက်�ု အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်းများိား (CSOs) အဖြ�စီ် 
ထူး�်တွကူ်ိ ရောဖြ�ာဆုံု�သူံ�းစီွ့လူ့ိက််ရှုကြက်ရာ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း၏ 
စီံ�လူ့င််က်ွ့ဖြ�ားများကု်�ု ��်ထူး�တွ်များသုူလူ့�ု ဖြ�စီ်ရောစီသူညီ်။ ထူးု��အဖြ�င်် 
ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရှ ုCSO များိားတွငွ်် သူာများန််ထူးက််��ု၍ က်ိဉ််းရောဖြများာင််းရောသူာ 
အဓိ�ုါါ�် �ငွ်�်ဆုံ�ုခံိက််ရှုရောသူာအခံါ အများိားအားဖြ�င်�် သူ�ံဇူးာတွ 
တွးူရော�ာ်သူညီ�် လူ့��်င်န််းများိား �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများရုှုရောရး၊ ရောဖြများ�ာ 
အခံငွ်�်အရောရး၊ လူ့�ူအခံငွ်�်အရောရး၊ သူ�ု�များဟာ�တွ် က်ိားများတွန််းတွညူီမီျားှရောရး 
အစီရှုသူညီ�် နှ�ုင််င်ံရောရးဆုံန််ရောသူာ န်�်��်များိားတွငွ်် လူ့��်က်�ုင််သူညီ�် 
အ�ွ့�အစီညီ်းများိားနှှင်�်သူာ တွွ့�က််လူ့��်က်�ုင််ကြက်ရောတွာ�သူညီ်။ �ံ�များနှ််အားဖြ�င်�် 
များတွကူ်ွ့ဖြ�ားရောသူာ CSO များဟာ�တွ်ရောသူာ အ�ွ့�အစီညီ်းများိားအဖြ�စီ် 
�ဆူုံကြက်သူညီ�် အလူ့�ှ�ါန် အသူင််းများိား၊ �န််ရောဆုံာင််များ ုအရောဖြခံခံံ သူ�ု� 
ဘာသူာရောရး သူု�� �ဉ််ရောက်ိးများဆုုံ�ုင််ရာ အ�ွ့�အစီညီ်းများိားသူညီ်လူ့ညီ်း 
ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း န်�်��်၏ အရောရးကြီးက်းီရောသူာ 
လူ့က်ခဏာာရ�်များိားအဖြ�စီ် က်ိန််ရှရုောန်ရောသူးဖြိုး�းီ �င််းတွု��က်�ု ရောအာက််တွငွ်် 
အရောသူးစီတုွ် ရော�ာ်ဖြ�ထူးား�ါသူညီ်။

ဘာသူာရောရးအ�ွ့�အစီညီ်းများိားနှငှ်�် �ဉ််ရောက်ိးများ ုအ�ွ့�အစီညီ်းများိား သူညီ် 
ဥ�များာအားဖြ�င်�် များသုူားစီ�နှငှ်�် နှ�ုင််င်ံရောတွာ် တွညီ်ရောဆုံာက််များဖုြ�င််� လူ့မူျားရုောရး 
�ွ့�စီညီ်းများအုတွွက်် အရောရးကြီးက်းီရောသူာ က်ရု�ုာများိား အဖြ�စီ်ဖြ�င်�် ဖြများန််များာ 
နှ�ုင််င်ံတွငွ်် ရောတွာင်�်တွင််းခံ�ုင််များာစီာွဖြ�င်�် အစီဉ််အဆုံက်် တွညီ်ရှုလူ့ာခံ့�ကြက် 
သူညီ်။ ၄၉ က်�ုလူ့�ုန်ရီောခံတွ် များတွ�ုင််များကီ်တွညီ်းက်�င်် ဗျူ��ဓဘာသူာများိား သူာ
များက် ခံရစီ်�ာန််၊ ဟာနုှဒ�၊ များတွွ်ဆုံလူ့င်် အ�ွ့�အစီညီ်းများိား�ါ ဘာသူာရော�ါင််းစီံ�
 �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များဖုြ�င်�် သူာရောရးန်�ရောရးနှငှ်�် �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရးတွု��
တွငွ်် �ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််ခံ့�ကြက်သူညီ်။ ၅၀ အဆုံ�ု�ါ အ��်စီ�များိားသူညီ် 
လူ့တွွ်လူ့�်ရောရး ရဖြိုး�းီစီ များတွညီ်ဖြိုးင်မုျား်သူညီ�် က်ာလူ့အတွငွ််း လူ့အူများိားနှငှ်�် 
အရောရးက်စုီစ ရော�ါင််းများိားစီာွတွွင်် �ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ်် လူ့ိက််ရှသုူညီ�် အ�ွ့�
အစီညီ်းများိား အတွကွ်် အက်ာအက်�ွ်နှငှ်�် အက်အူညီ ီတွ�ု�က်�ု ရော�းအ�်ခံ့�
ကြက်သူညီ်။ သူာဓိက် အားဖြ�င်�် က်ခံိင််ဖြ�ညီ်န်�်တွငွ်် လူ့�ူရောတွ�ွရောများးဖြများန််းခံ့�ရ
ရောသူာ �ရောန်�ရောခံတွ် ဂ္ဂိုု�ဏာ်းဂ္ဂိုဏာများခံွ့ဖြခံားသူညီ�် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း 
အင််အားစီ�များိား၏ ဇူးာစီ်ဖြများစီ်က်ု� ရောဖြခံရာခံံကြက်ညီ�်�ါက် ဘာသူာရောရး 
အ�ွ့�အစီညီ်း �နှတရားများိား၏ ရောထူးာက််�ံ�က်ညူီမီျားဖုြ�င်�် လူ့��်က်�ုင််ရောဆုံာင်် 
ရကွ််ခံ့�ကြက်ဖြိုး�းီ၊ အရောကြက်ာင််းများာှ ၎င််းသူညီ် “နှု�င််င်ံရောရး” လူ့�ု်ရာှးများမုျားိား 

အားလူ့ံ�းက်�ု �တုွ်�င််ထူးားရောသူာ အစီု�းရများိား လူ့က််ရောအာက််တွငွ်် 
ဆုံက််လူ့က််ရငှ််သူန််ခံွင်�်ရရောရးအတွကွ်် များဖြ�စီ်များရောန် အရောရးကြီးက်းီရောသူာ 
လူ့��်န်ညီ်းလူ့��်ဟာန်် ဖြ�စီ်ရောသူာရောကြက်ာင်�် ဖြ�စီ်သူညီ်။ ၅၁ �ရောန်�ခံတွ်၌�င််လူ့ှင်် 
ဘာသူာရောရး အ�ွ့�အစီညီ်းများိား သူ�ု�များဟာ�တွ် ဘာသူာရောရး ရောခံါင််းရောဆုံာင််များိား 
ဦးးစီးီဦးးရကွ််ဖြ��ဖြိုး�းီ လူ့ငူ်�် ရောစီတွန်���န််ထူးများ်းများိား �ါ�င််က်ညူီကီြက်ရောသူာ 
ရော�သူနှတရ �ွံ�ဖြိုး��ုးရောရးနှငှ်�် ရ�်ရာွနှှင်�် �တွ်သူက််သူညီ�် လူ့��်င်န််းများိားသူညီ် 
ရောန်�င််လူ့ာများညီ�် အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်း ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိားအတွကွ်် 
တွံခံါးရော�ါက််များိား ဖြ�စီ်ကြက်သူညီ်။

စီာရော�နှငှ်�် �ဉ််ရောက်ိးများ ုအသူင််းများိား။ က်ခံိင််ဖြ�ညီ်န်�်က့်�သူ�ု�ရောသူာ 
ဖြ�ညီ်န်�်များိားတွငွ်် စီာရော�နှငှ်�် �ဉ််ရောက်ိးများ ုအသူင််း (CLA) များိားသူညီ် 
ရ�်ရာွနှငှ်�် ရော�သူဆုံ�ုင််ရာ �န််ကြီးက်းီဌာာန်များိား၊ လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်�ု�်စီားလူ့�ှ် 
များိားကြက်ား အရောရးကြီးက်းီရောသူာ ကြက်ားလူ့မူျားိားအဖြ�စီ် ရောဆုံာင််ရကွ််ရော�း 
ကြက်သူညီ်။ ဥ�များာ ဤသူ�ရောတွသူန်၏ အစီတုွ်အ��ုင််း တွစီ်ရ�်အရောန်ဖြ�င်�် 
လူ့ရူောတွ�ွရောများးဖြများန််းများ ုဖြ��လူ့��်ခံ့�သူညီ�် ဖြိုးများ�ု�န်�်တွစီ်ခံ�၌ CLA သူညီ် 
လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိားနှှင်�် �န််ကြီးက်းီဌာာန်ဆုံ�ုင််ရာ လူ့ာရောရာက်် 
လူ့ညီ်�တွ်များမုျားိားက်�ု ဧညီ�်ခံံရောရး၊ ရော�သူနှတရအဆုံင်�် အာဏာာ��ုင််များိား၊ 
လူ့ာတွ်ရောတွာ်အများတွ်များိားနှငှ်�် �န််ကြီးက်းီများိားသူ�ု� ရော�သူနှတရ လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားနှငှ်�် 
�တွ်သူက််၍ ကြက်ား�င််ဆုံက််သူ�ွ်ရော�းဖြခံင််းတွု��၌ အဓိုက်က်ိရောသူာ 
အခံန််းက်ဏ္ဍများ ှရောဆုံာင််ရကွ််ကြက်သူညီ်က်ု� ရောတွ�ွရသူညီ်။ သူက််ဆုံု�င််ရာ 
ရ�်ရာွအစီ�အ�ွ့�များိားထူး့တွငွ်် CLA များိားသူညီ် စီင််ဖြိုး��ုင်် တွရားစီရီင််ရောရး၊ 
အဖြင်င််း�ာွးများ ုရောဖြ�ရငှ််းရောရးများသှူညီ် တွ�ုင််းရင််းသူား ဘာသူာစီက်ား 
သူင််ကြက်ားရောရး က့်�သူ�ု�ရောသူာ ရော�သူနှတရ �ွံ�ဖြိုး�ု�းရောရး စီမီျားံက်နု််းများိား၊ �န််ရောဆုံာင်် 
များမုျားိားအတွကွ်် ကြက်�်များတွ်ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််း၊ ရန််�ံ�ရောင် ွရောက်ာက််ခံံဖြခံင််း 
အစီရှုသူညီ�် ရောဖြများာက််ဖြများားစီာွရောသူာ လူ့��်င်န််းတွာ�န််များိားက်�ု ရောဆုံာင််ရကွ်် 
ရော�းကြက်သူညီ်။ ၅၂  

လူ့တွွ်လူ့�်ရောရးရဖြိုး�းီ ရောန်�က််��ုင််းတွငွ်် သူာရောရးန်�ရောရး အသူင််းများိား 
(“ဖြိုးများ�ု�န်�်အသူင််းများိား”) ဟာ�ရောခံ်ရောသူာ “က်ု��်ထူးကူ်�ု�်ထူး အသူင််းအ�ွ့�
များိား” က်ု� ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�်တွငွ်် ၅၃ ထူးရူောထူးာင်် လူ့ာကြက်ရာ ဗျူ��ဓဘာသူာ လူ့ူများု
က်ညူီရီောရး အ�အူဆုံများိားရှုသူညီ�် “�ရဟာတုွ” အ�ွ့�များိားလူ့ညီ်း အ�ါအ�င််
 ဖြ�စီ်သူညီ်။ �ရောန်�အခံိနု််အထူးု အဆုံ�ု�ါ အ�ွ့�များိားသူညီ် အခံများ့� န်�ရောရး
က်ညူီမီျား၊ု လူ့ူန်�တွင််�ာဉ်် �န််ရောဆုံာင််များ ုများှသူညီ် ရော�သူနှတရ အရောဖြခံခံံ
အရောဆုံာက််အအံ� စီမီျားံက်နု််းများိားက်�ု ရောထူးာက််�ံ�က်ညူီဖီြခံင််းအထူး ု
ရောဖြများာက််ဖြများားလူ့စှီာွရောသူာ များရှမုျားဖြ�စီ် လူ့ု�အ�်သူညီ�် �န််ရောဆုံာင််များမုျားိား 
ရော�းအ�်ရင််း အထူးင််အရာှး ရ�်တွညီ်လူ့ိက််ရှုကြက်သူညီ်။ ၅၄ အများိား
အားဖြ�င်�် အဆုံ�ု�ါ ရော�သူနှတရ �န််ရောဆုံာင််များ ုရော�းအ�်သူညီ�် အ�ွ့�အစီညီ်းများိား
က်�ု နှ�ုင််င်ံရောရးနှငှ်�် ထူးင််ရာှးစီာွ များ�တွ်သူက််သူညီ�် သူရောဘာသူဘာ�ရောကြက်ာင်�်
လူ့ညီ်းရောက်ာင််း၊ တွညီ်ရှရုာ န်�်န်ုများတုွ်ရော�သူ က်ိဉ််းရောဖြများာင််းရောသူာရောကြက်ာင်�် 
လူ့ညီ်းရောက်ာင််း ‘အရ�်ဘက်် လူ့အူ�ွ့�အစီညီ်း’ နှငှ်�် သူးီဖြခံားစီ ီရုံုဖြများင််တွတွ်
ကြက်သူညီ်။ CSO များိားနှငှ်�် လူ့ရူောတွ�ွရောများးဖြများန််းများမုျားိား ဖြ��လူ့��်ရာ၌ ရောဖြ�ကြက်ား
သူမူျားိားက် အဆုံ�ု�ါ အ�ွ့�များိားသူညီ် လူ့ထူူး�က်�ု က်�ု�်စီားများဖြ��ဟာ�ရောသူာ 
အရောကြက်ာင််းဖြ�ခံိက််ဖြ�င်�် များတွညူီရီောသူာ အ�ွ့�အစီညီ်းဖြ�စီ်သူညီ်ဟာ� ရောဖြ�ာ
ကြက်ားခံ့�ကြက်သူညီ်။ သူု��ရောစီက်ာများ ူအဆုံ�ု�ါ အ�ွ့�များိားသူညီ် နှ�ုင််င်ံရောရး 
ရညီ်များနှ််းခံိက််ရှုရောသူာ သူမူျားိားအတွကွ်် လူ့��်က်�ုင််ရောဆုံာင််ရကွ််ရန်် ရောန်ရာ
များိားက်�ု �န််တွီးရော�း ရောန်သူညီ�် အရောန်အထူးားတွငွ််ရှုသူညီ်။ ၅၅ ရော�သူနှတရ
အဆုံင်�် လူ့ူများရုောရး �န််ရောဆုံာင််များ ုရော�းအ�်သူညီ�် အ�ွ့�အစီညီ်းများိားသူညီ် 
အမုျား်န်ီးန်�းခံိင််း များိားနှငှ်�် ရ�်ရာွရောန်ဖြ�ညီ်သူမူျားိားအကြက်ား အသူအုများတှွ်ဖြ��များ ု
ရ�နူှ�ုင််သူညီ်� ကြက်ားခံံတွစီ်ရ�် ဖြ�စီ်သူညီ�်အရောလူ့ိာက်် အစီဉ််အလူ့ာ 
ရောခံါင််းရောဆုံာင််ရောန်ရာ နှငှ်�် များိားများကြက်ာများကီ်များ ှရော�်ထူးနွ််းလူ့ာရောသူာ 
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က်�ု�်စီားလူ့�ှ် ရောခံါင််းရောဆုံာင််ရောန်ရာများိားသူု�� တွက််လူ့ှများ်းရန်် ကြီးက်�ုတွင််
လူ့�ုအ�်ခံိက်် ဖြ�စီ်လူ့ာသူညီ်။
 
ရော�သူနှတရအဆုံင်�် စီးီ�ာွးရောရးအသူင််းအ�ွ့�များိား သူညီ်လူ့ညီ်း ရောန်�က််ထူး�် 
အရောရးကြီးက်းီရောသူာ ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�် အရ�်ဘက်် အ��်စီ�ဖြ�စီ်သူညီ်။ အဆုံု��ါ “
စီးီ�ာွးရောရး လူ့��်င်န််းရငှ််များိား” ၅၆  သူညီ် ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�် အရာရှုများိားနှငှ်�် 
န်ီးက်�်ရောသူာ ဆုံက််ဆုံံရောရးများိား တွညီ်ရောဆုံာက််ထူးားကြက်ဖြိုး�းီ၊ ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�် 
အစီ�ုးရ အစီညီ်းအရော�းများိားသူု�� ရ�်ရာွက်�ု�်စီားဖြ�� �တုွ်ကြက်ားဖြခံင််း 
ခံံကြက်ရသူညီ်။ ရ�်ရာွအတွွင််း၌ ၎င််းတွု��က်�ု ရောစီတွန်� သူ�ဓါတွရား 
ထူးက််သူန််ရောသူာ အများိားအက်ိ�ုး သူ�်�ု�းသူမူျားိားအဖြ�စီ် �ဆူုံထူးားကြက်ရာ
ရော�သူနှတရ �ွံ�ဖြိုး��ုးရောရး လူ့��်င်န််းများိားနှငှ်�် အများိားဖြ�ညီ်သူအူတွွက်် 
အလူ့�ှအတွန််းများိား ဖြ��လူ့��်ဖြခံင််းများ ှအဆုံ�ု�ါ �ံ�ရ�ု် ထူးကွ််ရော�်လူ့ာသူညီ်။ ၅၇ 

“ရ�်များရု�်�” များိားသူညီ်လူ့ညီ်း ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အဆုံင်�်တွွင်် 
အသူုအများတှွ်ဖြ��ရသူညီ�် အင််အားစီ�များိား ဖြ�စီ်ကြက်သူညီ်။ ရ�်များရု�်� 
ရောရးွခံိ�်သူညီ�် ရောန်ရာတွငွ်် သူသုူာထူးင််ရာှးရောသူာ စီံသူတွ်များတှွ်ခံိက််က်�ု 
ဖြ�ဆုံ�ုရန်် ခံက််ခံ့ရောသူာ်လူ့ညီ်း ၎င််းတွု��အထူး့တွွင်် ရောအာင််ဖြများင််ရောသူာ ရော�သူနှတရ 
စီးီ�ာွးရောရး လူ့��်င်န််းရငှ််များိား၊ ရောက်ိာင််းဆုံရာရောဟာာင််းများိား၊ သူု�� GAD 
အရာရှုရောဟာာင််းများိား �ါ�င််တွတွ်ကြက်သူညီ်။ ၎င််းတွု��၏ ရောန်ရာများာှ 
က်ိ�်ဖြ�န်�်လူ့နွ််းလူ့ဖှြိုး�းီ ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရအ��်ခံိ��် 
ရောရး၏ အဆုံင်�်အားလူ့ံ�းတွငွ်် လူ့ညီ်�တွ်ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြိုး�းီ ထူးင််ရာှးသူညီ�် 
ရောန်ရာတွငွ််က်�ု �ူထူးားကြက်သူညီ်။ ၎င််းတွု��က်�ု အစီ�ုးရဌာာန်များိားများ ှ
ရောရးွရောက်ာက််ခံံများဟာ�တွ်ရောသူာ ရ�်ရာွက်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိားအဖြ�စီ် �ဆူုံ 
ထူးားကြက်ရာ ဤအခံိက််က်ု�လူ့ညီ်း ဖြိုးများ�ု�န်�် ရောက်ာ်များတွမီျားိားနှငှ်�် ရ�်/ရောက်ိး 
အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး ရောရးွရောက်ာက််�ွ့များိား ကြီးက်းီကြက်�်ရောရးတွငွ်် �ါ�င််ဖြခံင််း တွု��က် 
သူက််ရောသူခံံလူ့ိက််ရှသုူညီ်။ ၅၈ ရ�်များရု�်�များိားသူညီ် ရော�သူနှတရ အရောဖြခံခံံ 
အရောဆုံာက််အအံ� စီမီျားံက်နု််းများိားက်�ု စီမီျားံခံန်�်ခံွ့သူညီ�်ရောန်ရာတွငွ်် 
ဦးးစီးီဦးးရကွ််ဖြ��ကြက်ရာ ရ�်ရာွ၏ ထူးညီ�်�င််က်ညူီမီျားမုျားိားက်�ု ရောများာင််းနှငှ်် 
နှ�ုင််များညီ�် အရာများိားက်ု� ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ဖြခံင််း၊ ၎င််းတွု�� သူတွ်များှတွ်ထူးားသူညီ�် 
စီမီျားံက်နု််းများိားက်�ု အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ရာ၌ လူ့ငူ်�်အသူင််းအ�ွ့�များိားက်�ု 
ကြီးက်းီကြက်�်ဖြခံင််းတွု��က်�ု အများိားအားဖြ�င်�် ရောဆုံာင််ရကွ််ရောလူ့�ရှုကြက်သူညီ်။ ၅၉ 

ရ�်များရု�်�၊ အမုျား်ရောထူးာင််ဦးးစီးီ၊ ရ�်ရာွတွငွ််းများ ှဆုံရာရောတွာ်က့်�သူ�ု�ရောသူာ 
ဘာသူာရောရး ရောခံါင််းရောဆုံာင််များိား အစီရှသုူညီ�် အစီဉ််အလူ့ာ ရော�သူနှတရ 
ရောခံါင််းရောဆုံာင််များ�ုံ�စီံများိားသူညီ် ထူးင််ရာှးရောသူာ အင််အားစီ�များိား 
ဖြ�စီ်လူ့ိက််ရှဖုြိုး�းီ က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိား၊ ကြက်ားလူ့မူျားိား၊ စီမီျားံခံန်�်ခံွ့သူမူျားိား 
အစီရှုသူညီ�် အခံန််းက်ဏ္ဍများိားက်�ု ရ�ကူ်ာ လူ့ူများရုောရးနှငှ်�် �ွံ�ဖြိုး��ုးရောရး 
လူ့�ု်ရာှးများမုျားိားက်�ု ဦးးရောဆုံာင််လူ့ိက််ရှုကြက်သူညီ်။ အများိားအားဖြ�င်�် 
ရောတွွ�ရရောလူ့�ရှုသူညီ်များာှ အများိားရောလူ့းစီားဖြခံင််း ခံံရဖြိုး�းီ အစီ�ုးရအ��်ခံိ��်ရောရး 
လူ့��်င်န််းတွငွ်် �ါ�င််�းူသူ ူအများိ�ုးသူားတွစီ်ဦးး၊ သူု��များဟာ�တွ် ရောက်ိာင််းဆုံရာ 
ရောဟာာင််းတွစီ်ရော�ာက််သူညီ် ရောခံါင််းရောဆုံာင််ရောန်ရာနှငှ်�် က်�ု�်စီားလူ့�ှ် 
အခံန််းက်ဏ္ဍ ရောဖြများာက််ဖြများားစီာွက်�ု တွဖြိုး��ုင််န်က််လူ့ညီ်း �ထူူးားရောလူ့�ရှုဖြခံင််း 
ဖြ�စီ်သူညီ်။ ၎င််းတွု��က်�ု အစီ�ုးရဌာာန်များိားများ ှအများနှ််တွက်�် ရ�်ရာွ 
က်�ု�်စီားဖြ��သူမူျားိားအဖြ�စီ် �ဆူုံထူးားကြက်ရာ ဤအခံိက််က်ု�လူ့ညီ်း 
ဖြိုးများ�ု�န်�် ရောက်ာ်များတွမီျားိားနှငှ်�် ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး ရောရးွရောက်ာက်် �ွ့
များိား ကြီးက်းီကြက်�်ရောရးတွငွ်် �ါ�င််ဖြခံင််းတွု��က် သူက််ရောသူခံံလူ့ိက််ရှသုူညီ်။ ၆ဝ 

လူ့ငူ်�်များိား၏ �ါ�င််လူ့�ု်ရာှးများ ုသူညီ် ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ ရောခံတွ်သူစီ် သူများု�င််းတွငွ်် 
အရောရးကြီးက်းီရောသူာ အခံန််းက်ဏ္ဍများ ှ�ါ�င််သူညီ်။ (၂၀၁၄ ခံ�နှစှီ် သူန််းရောခံါင်် 
စီာရင််းအရ) ၆၁  နှ�ုင််င်ံရောတွာ်များ ှသူတွ်များတှွ်သူညီ�် ကြက်ားအသူက််သူညီ် ၂၇ 

နှစှီ် ဖြ�စီ်သူညီ�်အတွွက်် ဖြများန််များာလူ့ငူ်�်ထူး�များာှ အထူးင််က်ရ အင််အား
တွစီ်ရ�် ဖြ�စီ်လူ့ိက််ရှသုူညီ်။ လူ့ငူ်�် ဦးးရောဆုံာင််သူညီ�် အသူင််းအ�ွ့�များိား၆၂ 
များာှလူ့ညီ်း အထူးင််အရာှးရှုဖြိုး�းီ ဖြိုးင်မုျား်းခံိများ်းရောရး တွညီ်ရောဆုံာက််ရောရး၊ လူ့မူျားု
သူဟာဇူးာတွ ဖြ�စီ်ရောရး၊ ဘာသူာရော�ါင််းစီံ� လူ့�ု်ရာှးများ၊ု နှ�ုင််င်ံသူားနှငှ်�် နှ�ုင််င်ံရောရး 
အခံငွ်�်အရောရးများိား တွု�းတွက််ရရှရုောရးနှငှ်�် ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ လူ့ငူ်�်ဗျူဟာု�ဖြ�� 
များ�ူါ�ခံိများှတွ်ရောရးတွု��တွွင်် အဓိကု် ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ိက််ရှကုြက်သူညီ်။ 
အရောရးကြီးက်းီသူညီ�်အခံိက််များာှ လူ့ူင်�်အ�ွ့�များိားသူညီ် တွ�ုင််းရင််းသူားနှငှ်�် 
ဘာသူာရောရး န်�်စီညီ်းများိားက်ု� ဖြ�တွ်ရောက်ိာ်၍ ရော�သူနှတရ၊ ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ/ဖြ�ညီ်န်�် အဆုံင်�်အလူ့�ုက်် က်နွ််�က််များိား (ဥ�များာ 
က်ရင််လူ့ငူ်�်က်နွ််�က််၊ က်ရင််န်ဖီြ�ညီ်လူ့ငူ်�်များိားသူများဂ္ဂိုု၊ သူှများ်းလူ့ငူ်�် 
က်နွ််�က််) နှှင်�် အများိ�ုးသူားအဆုံင်�် (အများိ�ုးသူား လူ့ငူ်�် က်နွ််ဂ္ဂိုရက််နှငှ်�် 
ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံလူ့ံ�းဆုံ�ုင််ရာ တွ�ုင််းရင််းသူားလူ့ငူ်�်များိား များဟာာများတုွ် 
အစီရှုသူဖြ�င်�်)  က်နွ််�က််များိားဖြ�င်�် တွက််ကြက်စီာွ လူ့��်က်�ုင််ရောဆုံာင််ရကွ်် 
လူ့ိက််ရှုကြက်သူညီ်။ ၆၃

ဖြိုးများ�ု�န်�်နှှင်�် ဖြိုးများ�ု�န်�်လူ့က််ရောအာက််ခံံ အဆုံင်�်များိားတွငွ်် လူ့ငူ်�်များိားသူညီ် 
အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ရောဆုံာင််ရောရး လူ့က််ရုံံ�းများိားအဖြ�စီ်ဖြ�င်�် ရ�်ရာွ ဖြ�ညီ်
သူမူျားိား ရောခံါင််းရောဆုံာင််ဖြိုး�းီ ရ�်များရု�်�များိား၊ ဘာသူာရောရး ရောခံါင််းရောဆုံာင််
များိား၆၄ အစီရှုသူညီ�် ရော�သူနှတရ ရောခံါင််ရောဆုံာင််များိား ကြီးက်းီကြက်�်ရောသူာ ရော�သူနှတရ 
�ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရး စီမီျားံက်နု််းများိားတွငွ်် �င််ရောရာက််လူ့��်က်�ုင််ရော�းကြက်သူညီ်။  
ဆုံ�ုရ�ှ်များ�ီ�ီာသူညီ် စီညီ်ရုံံ�း လူ့ံု�ရောဆုံာ်ရောရးနှငှ်�် ရောလူ့�လူ့ာရောရး န်ညီ်း
လူ့များ်းများိား အဖြ�စီ် လူ့ငူ်�်များိား ဘ�တွငွ်် ထူးင််ရာှးရောသူာ အ��ုင််းများ ှ�ါ�င််
လူ့ိက််ရှဖုြိုး�းီ၊ အနွ််လူ့�ုင််းတွငွ်် ရောတွ�ွရသူများှ သူတွင််းများိားက်ု� လူ့ူင်�်များိား
အရောန်ဖြ�င်�် သူံသူ� ရှကုြက်ဟာန်် တွသူူညီ�်အခံိက််က်�ု ရောထူးာက််ရောသူာ် 
သူတွင််းတွ�များိား၊ ရောက်ာလူ့ဟာာလူ့များိား ဖြ�န်�်နှှံ�လူ့ိက််ရှုသူညီ�် အနှတရာ�်က်�ု 
ဖြ�ဆုံ�ုရောန်သူညီ်။ ၆၅ လူ့ငူ်�်များိားသူညီ် အရာရာက်ု� စီတုွ်�ါ�င််စီားများမုျားရှု 
ဟာရူောသူာ အများိား�ဆူုံခံိက််များိားနှှင်�် ဆုံန်�်က်ိင််စီာွ�င်် များိားများကြက်ာများ ီလူ့ူင်�်
သူ�ရောတွသူမီျားိား ဦးးရောဆုံာင််၍ ရန််က်�န််နှှင်�် လူ့ားရုံုုးတွ�ု�တွွင်် လူ့ရူော�ါင််း ၅၅၃ 
ဦးးက်�ု လူ့ရူောတွ�ွရောများးဖြများန််းခံ့�ရာ ထူးက််�က််န်းီ�ါးများှရောသူာ လူ့ငူ်�်များိားသူညီ် 
လူ့ငူ်�် (သူု�� ) အဖြခံား အ�ွ့�အစီညီ်းတွစီ်ခံ�ခံ�တွငွ်် �ါ�င််လူ့��်က်�ုင််လူ့ိက််ရှု
သူညီ်က်�ု ရောတွ�ွရှုရသူညီ်။ ၆၆  �င််းအစီရီင််ခံံစီာတွငွ်် များးီရောများာင််းထူးု�းဖြ�ထူးား
သူညီ်� �းူရော�ါင််းရောဆုံာင်် ရကွ််များအုတွွက်် အတွားအဆုံးီများိားများာှများ ူရောင်ရွောကြက်း
အက်ိ�်အတွညီ်း၊ လူ့�ု်ရာှးရောဆုံာင််ရကွ််များဖုြ��ရန်် ခံိ��်ဖြခံ�်များမုျားိား၊ 
အလူ့��်အက်�ုင််များရရှမုျား၊ု များုဘများိားနှှင်�် အာဏာာ��ုင််များိားဘက််များ ှများ�ံ�ကြက်ညီ်
များသုူညီ် အ�ွ့�အစီညီ်း �နှတရားများိားထူး့တွငွ််�ါ ထူးင််ဟာ�်လူ့ိက််ရှဖုြခံင််းတွု�� 
ဖြ�စီ်ကြက်သူညီ်။ ၆၇ 

မြ�န်�ာနှုုင်း်င်းံ	အရပ််ဘကို်လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�၏ု	
လှကို်ရှ	ုပ်ံစု်ံ�းာ�	
ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရှု အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ၏ု သူရောဘာသူဘာ� 
သူညီ် အတွ�ုက််အခံံဆုံန််ဖြိုး�းီ အဖြင်င််း�ာွး�ွ�်ရှုသူညီ်ဟာ� ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံတွငွ်် 
အများိား�ဆူုံကြက်ရောသူာ်လူ့ညီ်း လူ့က််ရောတွ�ွတွွင််များ ူအရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့� 
အစီညီ်း အင််အားစီ�များိားသူညီ် ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရောတွာ် အစီု�းရနှငှ်�် ခံိတုွ်ဆုံက်် 
ရောဆုံာင််ရကွ််ရာ၌ အရောဖြခံအရောန်ရော�် များတူွညီ်၍ ခံိဉ််းက်�်န်ညီ်းရော�ါင််းစီံ�နှှင်�် 
လူ့က််ရောတွ�ွက်ိဖြိုး�းီ ထူးရုောရာက််များရုှုသူညီ�် န်ညီ်းဗျူိ�ဟာာများိားက်ု� 
ရောရးွခံိ�်အသူံ�းဖြ��ကြက်သူညီ်က်ု� ရောတွ�ွရသူညီ်။ 

ရောအာက််တွငွ်် သူရုံ��်ဖြ�ထူးားသူညီ်များာှ ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရောတွာ် အစီု�းရနှငှ််� 
အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များဖုြ��ရောရးအတွကွ်် က်ိ�်ဖြ�န်�်ရောသူာ 
လူ့များ်းစီနှှစီ်ခံ� ဖြ�စီ်ကြက်သူညီ်။ သူတွဖုြ��ရန််များာှ ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ�နှငှ်�် ဖြ�ညီ်န်�်/
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တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားနှငှ်�် ဆုံက််ဆုံံသူညီ�် အဆုံင်�် ၄ နှငှ်�် ၃ တွငွ်် 
�မီျား�ုက်ရောရစီနီ်ညီ်းက်ိ ရောရးွရောက်ာက််တွင််ရောဖြများာက််ထူးားသူညီ�် အရ�်သူား 
အစီ�ုးရ�ါ�င််သူညီ်။ အဆုံင်�် ၂ နှှင်�် ၁ တွငွ််များ ူဖြိုးများ�ု�န်�်နှှင်�် ဖြိုးများ�ု�န်�် 
လူ့က််ရောအာက််ခံံ အဆုံင်�်တွ�ု�နှှင်�် ဆုံက််ဆုံံရာ၌ အစီ�ုးရ တွညီ်ရောဆုံာက််�ံ�များာှ 
၂၀၀၈ ခံ�နှစှီ် �ွ့�စီညီ်း�ံ�အရ အရောဖြ�ာင််းအလူ့့ များရှရုော�။ ဤအဆုံင်�်ရှု 
အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များသုူညီ် ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ� �န််ကြီးက်းီဌာာန်များိား 
လူ့က််ရောအာက််ခံံ ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�် ဦးးစီးီဌာာန်များိားနှှင်�်သူာ အဓိကု် 
ဖြ��လူ့��်ရဖြခံင််း ဖြ�စီ်သူညီ်။ NLD အစီု�းရလူ့က််ထူးက်် ထူးင််ရာှးရောသူာ 
အရောရ�ွတွစီ်ခံ�များာှ ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�်၌ လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိား၏ 
လူ့�ု်ရာှးများကု်�ု ��ု၍ ဖြများင််ရောတွ�ွလူ့ာရဖြခံင််းဖြ�စီ်သူညီ်။ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့� 
အစီညီ်းသူညီ် ဖြများန််များာဖြ�ညီ်သူမူျားိားနှှင်�် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််ဖြ��လူ့��် သူမူျားိားကြက်ား 
�းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များုက်�ု အဆုံင််ရောဖြ�ရောခံိာရောများ�ွရောစီရောရးနှငှ်�် ဦးးရောဆုံာင်် 
ဦးးရကွ််ဖြ��ရောရး အခံန််းက်ဏ္ဍက်ု� အဆုံင်�်တွစီ်ခံ�ခံိင််းစီ၌ီ ထူးင််ရာှးစီာွ 
လူ့��်က်�ုင််ရောဆုံာင််ရကွ််သူညီ်။ 

များိားများကြက်ာများ ီအရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းသူညီ် အ��်ခံိ��်ရောရး �ွ့�စီညီ်း 
တွညီ်ရောဆုံာက််များအုတွငွ််းများ ှဖြ�စီ်�ာွးလူ့ိက််ရှရုောသူာ အရောဖြ�ာင််းအလူ့့များိားက်ု� 
အလူ့�ုက််သူင်�် တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််ရန်် ကြီးက်�ုးစီားရင််း၊ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု ��ုများ�ုခြုံခံံ�င်ံ�များရုောစီရန််နှှင်�် အများိားဖြ�ညီ်သူ ူ�ါ�င််များ ု��ုများ�ု 
ရရှုရန််အလူ့�ု�င်ှာ ရောန်ရာခံိ့�ထူးငွ််ရောရးအတွကွ်် အားသူနွ််ခံွန််စီ�ုက်် စီမွျား်း 
ရောဆုံာင််လူ့ိက််ရှသုူညီ်။ ရောအာက််တွငွ်် အထူးးူတွင််ဖြ�ထူးားသူညီ်များာှ 
ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအဆုံင်�်ရှု အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း 
�ါ�င််များ၏ု အဓိကု်က်ိရောသူာ လူ့များ်းရောကြက်ာင််း �ံ�သူဏာာာန််များိား ဖြ�စီ်ကြက်သူညီ်။ 

အရပ််ဘကို်	လှး�အဖွဲ့�့�အစ်ည််�	ပ်ံစု်ံတေပ်ါင်း်�စ်ံ�ုာှ	သုသုုာထုင်း်ရာှ�စ်ာ့	
တေပ််ထုက့ို်လှာမြဲပ်�ီ၊	အသုံကိုးယ််တေလှာင်း်�နုှငှ်း််	ဩဇိုာလှာ�်��ုု��	ု
အာ�တေကိုာင်း်�သုည််။	လူ့က််ရှ ုအက်းူအရောဖြ�ာင််းနှငှ်�် အရ�်ဘက်် အ�န််း 
အ��ုင််း စီတွင််က်ိ�်ဖြ�န်�်လူ့ာဖြခံင််းရောကြက်ာင်�် ဇူးာတွ်ရောက်ာင်် အသူစီ်များိားနှငှ်�် 
�ခံင်် အထူးင််အရာှးများရ�်တွညီ်ရောသူာ ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိား�ါ ဖြ�ညီ်သူ�ူ 
ရောရ�ှရောများာှက်် ရော�်ထူးကွ််လူ့ာရောစီခံ့�သူညီ်။ ဤတွငွ်် နှ�ုင််င်ံရောရး အက်ိဉ််းသူား 
ရောဟာာင််းများိား၊ ရောက်ိာင််းဆုံရာများိား၊ ရောက်ိာင််းသူားများိား အဖြ�င်် သူးီဖြခံား 
အ�ွ့�အစီညီ်းများိားအဖြ�စီ် ��န််းက်�ွ်ရောန်ကြက်ရောသူာ သူများု�င််းတွငွ်် ထူးင််ရာှး 
ခံ့��းူသူညီ�် အ�ွ့�များိားများ�ှါ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းဆုံ�ုင််ရာ အ��်စီ�များိား 
အဖြ�စီ် �ွ့�စီညီ်းလူ့ာကြက်ဖြခံင််း�ါ �ါ�င််သူညီ် (လူ့က််ရောတွ�ွတွွင်် ဤများှ 
များက်ရောခံိ)။ ဘက််စီံ��ါ�င််များ ု��ုများ�ုအားရောက်ာင််းရောစီရန်် ရောတွာင််းဆုံု�ခံိက်် 
များိားအရ တွစီ်ခံိနု််တွညီ်းများာှ�င်် အ�စီ်��်ခံံ လူ့အူ��်စီ�များိား၏ 
အခံငွ်�်အရောရးနှငှ်�် အသူံတွ�ု�က်�ု အားရောက်ာင််းလူ့ာရောစီရန်် အဓိကု် 
ရညီ်ရ�ွ်သူညီ�် အ��်စီ�များိားသူညီ်လူ့ညီ်း အရောရးကြီးက်းီရောသူာ အခံန််းက်ဏ္ဍများ ှ
�ါ�င််လူ့ာခံ့�ကြက်ဖြ�န််သူညီ်။ �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများ ုတွ�ုးတွက််လူ့ာဖြခံင််း၊ 
န်ညီ်း�ညီာသူစီ်များိား သူံ�းစီွ့လူ့ာနှ�ုင််ဖြခံင််းတွု��ရောကြက်ာင်�် အသုစ််တေပ််ထုက့ို်လှာ	
သုး�းာ��ာှ	ပ်င့်း််လှင်း်�	တေဒီ�ာနှငှ်း််	အစ်ုု�ရ	�း�ု်ဆိုကို်တေဆိုာင်း်ရကွို်�	ု
�ုု်�ှ�စ််ဆိုင်း််	�ာဝန်�ံ�ုနှှင်း််	မြပ်ည််သုးလှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်��ုုု်ကိုုု	
မြ�ှင်း််�င်း်တေပ်�လှးကို်ရှသုုည်််	အရပ််ဘကို်	နည််�ပ်ည်ာ	အဖွဲ့့��အစ်ည််��းာ�	
မြဖွဲ့စ််�ကိုသုည််။	အဆုံ�ု�ါ အ�ွ့�များိားသူညီ် သူတွင််းများ�ီ�ီာ၊ အရ�်ဘက်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းတွ�ု�နှှင်�် အန်ီးက်�် အလူ့��်လူ့��်ရောလူ့�ရှုဖြိုး�းီ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ုအားရောက်ာင််းရောစီရောရးအတွကွ်် အရောရးကြီးက်းီရောသူာ 
လူ့များ်းရောကြက်ာင််းများိားအဖြ�စီ်လူ့ညီ်း ရောဆုံာင််ရကွ််ရော�းကြက်�ါသူညီ်။ 
�င််းအ�ွ့�များိားတွငွ်် ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများကု်�ု ဖြများှင်�်တွင််ရော�းရောသူာ 
အာန်နှဒ� ရော�တွာ ၆၈ က့်�သူ�ု�ရောသူာ အ�ွ့�များိားနှှင်�် ဥ�ရော�ဖြ��ရောရးဆုံ�ုင််ရာ က်စုီစ
ရ�်များိားက်ု� ကြက်ညီ�်ရုံရုောလူ့�လူ့ာနှ�ုင််သူညီ�် ဖြများန််များာ��ဉ္စစများ များဏ္ဍ�ုင််အ�ွ့�၏ 

�ငွ်�်လူ့င််းလူ့ာတွ်ရောတွာ် �လူ့တွ်ရော�ာင််း ၆၉ က့်�သူ�ု�ရောသူာ အ�ွ့�များိား �ါ�င််ကြက်
�ါသူညီ်။ 

၂၀၁၁ ခံ�နှစှီ်အလူ့နွ်် နှု�င််င်ံရောရးနှငှ်�် စီးီ�ာွးရောရး ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များ ု
လူ့��်င်န််းစီဉ််သူညီ် သုတုေ�သုန	အဖွဲ့�့�အစ်ည််�သုစ််�းာ�နှငှ်း််	အကြံကိုံတေပ်�အဖွဲ့့��	
(think	tank)	�းာ�	တေပ််ထုက့ို်လှာတေစ်ရန်	�န့်�အာ�	မြဖွဲ့စ််တေစ်��မ်ြဲပ်�ီ	
၎င်း်�အဖွဲ့့��အစ်ည််�အ�းာ�စ်�ုာှ	မြပ်�မြပ်င်း်တေမြပ်ာင်း်�လှ�တေရ�	အစ်အီစ်ဉ််တေပ်ါင်း်�စ်ံကုိုုု	
အတေကိုာင်း်အထုည််တေဖွဲ့ာ်တေရ�၌	သု�င်း်�အ�းကို်အလှကို်တေပ်�ရန်၊	လှာ�်��ုု��	ု
မြပ်�လှပု််ရန်နှငှ်း််	တေလှလ်ှာတေစ်ာင်း််�ကိုည်််ရန်	အ�ုအလှင်း်�	ရည််ရယွ််�းကို်မြဖွဲ့င်း််	
ဖွဲ့�့�စ်ည််�ထုးတေထုာင်း်လှာ���်ကိုမြ�င်း်�	မြဖွဲ့စ််သုည််။ သူ�ရောတွသူန် အရောဖြခံခံံ 
သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််နှငှ်�် အသူ�ုညီာများိား အသူံ�းဖြ��က်ာ အစီု�းရ များ�ူါ� 
ခံိများတှွ်ရောရးတွငွ်် သူက််ရောရာက််များ ုရှုရောစီရန်် အာရုံံ�ထူးား ရောဆုံာင််ရကွ််ရောသူာ 
အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း၏ ဤများိက််နှ�ှစီာသူညီ် ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံအတွကွ်် 
အသူစီ်အဆုံန််း ဖြ�စီ်ဖြိုး�းီ �ခံင််နှှစီ်အန်ညီ်းင်�်အတွငွ််း၌ အများိ�ုးစီံ�ရောသူာ 
အ�ွ့�အစီညီ်းများိားသူညီ် “ဖြ�ဿန်�တွစီ်ခံ�နှငှ်�် �တွ်သူက််ရောသူာ သူတွင််း 
အခံိက််အလူ့က််များိားစီာွဖြ�င်�် ၎င််းတွု�� လူ့�ုလူ့ားရောသူာ ရောဖြ�ရငှ််းများမုျားိားက်�ု 
ရော�ာ်ဖြ�လူ့ိက်် များ�ူါ�ရောရးဆုံွ့ဖြခံင််းအတွကွ်် က်ညူီီ�ံ���ုးများမုျားိား ��ုများ�ုဖြ��လူ့��် လူ့ာ
သူညီ်။” ၇၀ အဆုံ�ု�ါ အ�ွ့�များိား ရော�ါင််းစီညီ်းလူ့ု�က််ဖြခံင််းဖြ�င်�် “�ညီာရ�်�န််း” 
တွစီ်ခံ� သူ�ု�များဟာ�တွ် ရော�်ထူးနွ််းစီ “အသူ�ုညီာက်ဏ္ဍ” တွစီ်ခံ� သူ��ွ် 
ရော�်ထူးနွ််းလူ့ာသူညီ်။ ၎င််းတွု��အန်က်် အခံိ�ု�များာှ အစီ�ုးရနှငှ်�် န်ီးစီ�်များ ုရှုဖြိုး�းီ 
GoNGO များိားဖြ�င်�်�င်် နှုုင််း�ဉှ််၍ ရနှ�ုင််ရောသူာ်လူ့ညီ်း အခံိ�ု�များာှများ ူ
တွက်ကသူ�ုလူ့်များိားထူး့၌သူာ အရောဖြခံစီု�က််အဖြ�စီ်လူ့ညီ်းရောက်ာင််း၊ �ု�များ�ုလူ့တွွ် 
လူ့�်စီာွဖြ�င်�်လူ့ညီ်းရောက်ာင််း ရ�်တွညီ်လူ့ိက််ရှကုြက်သူညီ်။ အရောရးကြီးက်းီ 
ရောသူာအခံိက််များာှ ၎င််းတွု��၏ ဩဇူးာလူ့ာများ်းများ�ုးများ ုတွ�ုးတွက််လူ့ာသူညီ�် 
သူရောဘာများာှ အစီ�ုးရအ�ွ့�အတွွင််း အခံိက််အလူ့က််အရောဖြခံဖြ�� 
စီစုီစီ်ရောလူ့�လူ့ာများနုှှင်�် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်များုက်�ု ��ု၍ အာသူသီူရှုလူ့ာသူညီ�် 
သူရောဘာက်ု� ညွာန််းဆုံ�ုသူညီ်။

တေဒီသုနှတရ	သု�င်း်��ဒီီယီ်ာ	၇၁	�းာ�သုည််လှည််�	အ�းာ�မြပ်ည််သုးကိုုု	
အသုပု်ည်ာ	မြ�ှင်း််�င်း်တေရ�၊	တေဒီသုနှတရ	အစ်ုု�ရထုံ	လှုုအပ််�းကို်�းာ�	အသုတုေပ်�
မြ�င်း်�၊	အစ်ု�ုရ�းဝါဒီ�းာ�နှငှ်း််	ဝန်တေဆိုာင်း်�ု�းာ�ကိုုု	တေစ်ာင်း််�ကိုည်််တေလှလ်ှာမြ�င်း်�
နှငှ်း််	အကို�မြဖွဲ့�်မြ�င်း်��ုု်	မြပ်�လှပု််ရာ၌	ထုင်း်ရာှ�တေသုာ	အ�န်�ကိုဏ္ဍ�စ််ရပ််
�	ှပ်ါဝင်း်စ်မြပ်�လှာမြဲပ်မီြဖွဲ့စ််သုည််။ လူ့တွွ်လူ့�်ရောသူာ ရော�သူနှတရ သူတွင််းများ�ီ�ီာ 
အ�ွ့�များိားသူညီ် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိား အ�ါအ�င်် 
စီာ�တွ်�ရတုွ်သူတွ်တွ�ုး�ာွးလူ့ိက််ရှဖုြိုး�းီ ဆုံ�ုရ�ှ်များ�ီ�ီာ အသူံ�းဖြ��များကု်�ု
လူ့ညီ်း အားရောက်ာင််းရောစီလူ့ိက််ရှသုူညီ်။ တွစီ်ခံိနု််တွညီ်းများာှ�င်် အဆုံ�ု�ါ 
အ�ွ့�အများိားစီ�သူညီ် �ခံင်် အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်းများိားအဖြ�စီ်ဖြ�င််� 
နှ�ုင််င်ံလူ့ံ�းဆုံ�ုင််ရာ သူတွင််းများ�ီ�ီာတွငွ်် အရောသူးစီတုွ် များရော�ာ်ဖြ�နှု�င််သူညီ�် 
ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ သူတွင််းများိား၊ နှ�ုင််င်ံလူ့ံ�းဆုံ�ုင််ရာ သူတွင််းများ�ီ�ီာ 
န်�းများလူ့ညီ်သူညီ�် က်စုီစများိားက်�ု ဖြ�ညီ�်စီကွ််ရော�းသူညီ�်အရောန်ဖြ�င်�် ရော�်ထူးကွ်် 
လူ့ာကြက်ဖြခံင််းဖြ�စီ်သူညီ်။ သူ�ရောတွသူန်အတွကွ်် လူ့ရူောတွ�ွရောများးဖြများန််းခံ့�သူ ူ
များိားသူညီ် ရော�သူခံံ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း (ဥ�များာ Humanity’s 
Institute တွငွ်် အရောဖြခံစီု�က််ရောသူာ Kachin Times) များ ှအရောရး�ါရောသူာ 
အသူင််း�င််များိားနှငှ်�် န်ီးက်�်ရောသူာ ဆုံက််ဆုံံရောရးရှကုြက်ဖြိုး�းီ ၎င််းတွ�ု�၏ 
လူ့��်င်န််းရောဆုံာင််ရကွ််များသုူညီ် အဖြ�န််အလူ့နှ်် ရော�းများက်ညူီမီျား ုရှုကြက်သူညီ်ဟာ� 
ထူးင််ဖြများင််�ဆူုံကြက်သူညီ်။ ၇၂

အလှ�့်သုတေဘာနှှင်း််	နည််�လှ�်��ကိုး	တေပ်ါင်း်�စ်ည််��သုုည််	အရပ််ဘကို်	
လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�	ုမြပ်�လှပု််နှုုင်း်ရန်	အတေရ�ကြီးကို�ီတေသုာ	အရာ�းာ�	
မြဖွဲ့စ််�ကိုသုည််။	အရပ််ဘကို်	လှး�အဖွဲ့�့�အစ်ည််�	အလှ�့်သုတေဘာ	
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ပ်ံ	ု၉	မြ�န်�ာနှုုင်း်င်းံရှ	ုအရပ််ဘကို်	လှးထုပု်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�	ုအဆိုင်း််�းာ�

မြပ်ည််တေထုာင်း်စ်	ုအစ်ုု�ရ	
အစီ�ုးရနှငှ်�်လူ့ာတွ်ရောတွာ်၊ 
�န််ကြီးက်းီဌာာန်များိား

မြပ်ည််နယ််/�ုငု်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီ	၁၄	�၏ု	
အစ်ုု�ရ�းာ�
အစ်ုု�ရနှငှ်း််လှာ�်တေ�ာ်

၄

မြဲ��ု�နယ််တေပ်ါင်း်�	၃၃၀	
ဦးးစီးီဌာာန်များိားနှှင်�် သူက််ဆုံ�ုင််ရာ 
�းူရော�ါင််းရောက်ာ်များတွမီျားိား

ရပ််ကိုက့ို်နှငှ်း််	တေကိုး�ရာွအုပ််စ်ုတေပ်ါင်း်�	
၁၇,၀၀၀
အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိားနှငှ်�် 
အရောထူးာက််အက်ဖူြ�� ရောက်ာ်များတွမီျားိား

တေကိုး�ရာွတေပ်ါင်း်�	၆၅,၀၀၀	တေကိုးာ်

မြ�န်�ာမြပ်ည််သုး
(လူ့ဦူးးရောရ ၅၂ သူန််း)

မြ�န်�ာနှုုင်း်င်းံ၏	တေရ�ွတေကိုာကို်�ံ	အရပ််သုာ�အစ်ုု�ရ	အဆိုင်း််	၂	ဆိုင်း််

အရပ််ဘကို်
အဖွဲ့�့�အစ်ည််��းာ�၏	
�း�ု်ဆိုကို်ပ်ံပ််ုု��	ု	

ဦး�စ်�ီဌာာန�းာ�နှှင်း််	မြပ်ည််တေထုာင်း်စ်	ုဝန်ကြီးကို�ီဌာာန�းာ��ှ�စ််ဆိုင်း််အတေမြ��ံ	
တေဒီသုနှတရ	အပု််�း�ပ််တေရ�

ဆိုကို်ဆိုံ�ု�းာ�နှငှ်း််	�း�ု်ဆိုကို်��ုးာ�၏	အတေရ�ပ်ါ�ကုိုုု	၎င်း်��ုု်၏	
ဇိုီဝစ်ကို်ဝန်�အလှုကုို်	စ်ဉ််ဆိုကို်�မြပ်�်	ညွှာန်�ဆိုုုရသုည််။	ဥ�များာ 
ထူးား��်ရှ ုလူ့�်သူများား အသူင််းအ�ွ့�များိားက်�ု ရော�သူခံံ ‘၈၈ များိ�ုးဆုံက််’ 
က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိားများ ှအ�ွ့�အစီညီ်း �ွံ�ဖြိုး��ုးရောရး အကြုံက်ံဉာာဏာ်များိား၊ 
နှ�ုင််င်ံလူ့ံ�းဆုံ�ုင််ရာ အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်း ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိား 
က်နွ််�က််နှှင်�် ခံိတုွ်ဆုံက််ရော�းများမုျားိားဖြ�င်�် က်ညူီ�ီွ့�စီညီ်းရော�းခံ့�ကြက်ဖြခံင််း 
ဖြ�စီ်သူညီ်။ ရလူ့�်အားဖြ�င်�် များသုူားစီ�များိားများ ှအသူ�ုညီာ တွ�ုး�ာွးရောစီရန်် 
အသူင််းအ�ွ့�တွစီ်ခံ�အတွွက်် အများညီ်စီာရင််းတွင််သူငွ််းဖြခံင််း၊ ထူးရူောထူးာင်် 
ဖြခံင််း၊ အစီု�းရ၊ ��ဂ္ဂိုုလူ့ကု် က်�များါဏာမီျားိားဖြ�င်�် ညီှနုှုုင််းဖြခံင််း၊ ၎င််းတွု��၏ 
လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားက်ု� ရော�သူနှတရနှငှ်�် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ ရောဖြများ�ာ 
အခံငွ်�်အရောရး ရောက်ာ်များတွမီျားိား၌ က်ု��်စီားဖြ��ရောစီဖြခံင််းတွု��က်�ု ဖြ��လူ့��် 
လူ့ာနှ�ုင််သူညီ်။ထူး�ု�အဖြ�င်် တွရား�င်် က်နွ််�က််များိား �ွ့�စီညီ်း ဖြခံင််းဖြ�င်�် 
အများိ�ုးသူားအဆုံင်�် နှှင်�် ရော�သူနှတရအဆုံင်�် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း၏ 
ညီှနုှုုင််းများ ုဖြ��လူ့��်နှ�ုင််စီမွျား်းက်�ု တွ�ုး�ာွးရောစီဖြိုး�းီ၊ အစီ�ုးရ တွညီ်ရောဆုံာက််များမုျားိား/ 
ရောက်ာ်များတွမီျားိား အတွငွ််း တွရား�င်် က်ု��်စီားဖြ��များအုတွွက်် လူ့��်ထူးံ�း 
လူ့��်န်ညီ်းများိား ထူးရူောထူးာင််ရာ၌ �ု�၍ ရောအာင််ဖြများင််နှု�င််စီရာရှသုူညီ်။ ၇၃ 
အဆုံ�ု�ါ အရောကြက်ာင််းရင််း၏ တွစီတုွ်တွရော�သူများာှ အစီ�ုးရအရောန်ဖြ�င်�် အဆုံ�ု�ါ 

ရာထူးးူရောန်ရာများိားက်ု� ��ုများ�ု၍ “က်�ု�်စီားဖြ��များ”ု ရှုသူညီ်ဟာ� ဖြများင််ရောသူာရောကြက်ာင်�် 
ဖြ�စီ်သူညီ်။ ရောတွ�ွဆုံံ�ရောများးဖြများန််းခံ့�သူညီ�် အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်း 
ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိားသူညီ် များိားရောသူာအားဖြ�င်�် အရောရးက်စုီစရော�ါင််းစီံ�၊ 
ရညီ်များနှ််းခံိက််ရော�ါင််းစီံ�ဖြ�င်�် လူ့�ု်ရာှးရောန်ကြက်သူညီ�် တွရား�င််နှငှ်�် အလူ့ွတွ် 
သူရောဘာ �ွ့�စီညီ်းထူးားသူညီ�် အ�ွ့�ရော�ါင််းစီံ�တွငွ်် တွစီ်န်ညီ်း န်ညီ်းဖြ�င်�် 
�ါ�င််လူ့ိက််ရှုကြက်သူညီ်။ 

က်ဏ္ဍရော�ါင််းစီံ�တွွင်် အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်းများ ှဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိားသူညီ် 
ခံ�ုင််များာအားရောက်ာင််းဖြိုး�းီ အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�ရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု ဖြများှင်�်တွင်် ရော�းနှ�ုင််ရန်် အလူ့�ု�င်ှာ တွ�ုးတွက််လူ့ာရောသူာ 
အရောဖြခံအရောန်များိားနှငှ်�် အခံွင်�် အလူ့များ်းများိားက်ု� တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််း၊ 
ဦးးရောဆုံာင််ဦးးရကွ််ဖြ��ဖြခံင််း၊ အရောရးဆုံု�ဖြခံင််းတွု��က်�ု ဖြ��လူ့��်လူ့ိက်် 
ရှုကြက်�ါသူညီ်။ ပ်ထု�အ�န်��င့်း်	��ု်ဆိုကို်တေဖွဲ့ာ်မြပ်��သ်ုည်််	အရပ််ဘကို်	
လှး�အဖွဲ့�့�အစ်ည််�၏	လှပု််င်းန်��ာဝန်	�းာ�ကိုု	ုအတေမြ��ံပ်ါကို	အရပ််ဘကို်	
အဖွဲ့�့�အစ်ည််�	အင်း်အာ�စ်�ုးာ�၏	တေဆိုာင်း်ရကွို်�းကို်�းာ�ကိုု	ုလှပု််င်းန်��ာဝန်	
နယ််ပ်ယ််တေလှ��လုှံု�၌	တေ��့ရပ်ါသုည််။	

၃

၂

၁
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အသုပု်ည်ာမြ�ှင်း််�င်း်မြ�င်း်�	

ရောတွာင််ကြီးက်းီဖြိုးများ�ု�၌ လူ့ူထူး�အသူ�ုညီာရော�း အစီအီစီဉ်် တွစီ်ခံ� ဖြ��လူ့��်
ရောန်သူညီ်က်�ု ရောတွ�ွရစီဉ်် 

သု�င်း်�အ�းကို်အလှကို်နှငှ်း််	လှုုအပ််�းကို်�းာ�ကိုု	ု
ထု�ု်တေဖွဲ့ာ်တေမြပ်ာ�ကိုာ�မြ�င်း်�	

အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်း အင််အားစီ�များိားအရောန်ဖြ�င်�် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားနှငှ်�် ၎င််းတွ�ု�ကြက်ား ဖြ�ညီ်သူ�ူလူ့�ုအ�်ခံိက််က်�ု 
တွံ��ဖြ�န််များုရှုများညီ�် များ�ူါ�များိား (ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််များိား 
သူ�ု� က်ဏ္ဍအရောဖြခံခံံ ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များမုျားိား) �ံ�ရော�ာ်ရာ၌ သူက််ဆုံု�င််ရာ 
အခံန််းက်ဏ္ဍများိားက်�ု သူနု်�းလူ့ညီ်များ ုရှုရများညီ်ဟာရူောသူာ တွာ�န််နှငှ်�် 
�တွ်သူက််၍ အသူ�ုညီာ တွ�ုးတွက််လူ့ိက််ရှသုူညီ်။ 

အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်းများိားများရှောန်၍ ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�အား ၎င််းတွု��၏ 
အစီ�ုးရက်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိားထူးံများရှောန်၍ များညီ်သူညီ�်အရာက်�ု ရောများှာ်လူ့င်�်၍ 
ရနှ�ုင််သူညီ်က်ု� သူရောဘာရော�ါက််န်�းလူ့ညီ်ရန်် လူ့ု�အ�်ရောသူာ အသူ�ုညီာက်�ု 
ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�အား ရော�းလူ့ိက််ရှသုူညီ်။ အဆုံ�ု�ါ အ��်စီ�များိားများရှောန်၍ 
လူ့�ူအခံငွ်�်အရောရးနှငှ်�် ၎င််း၏ အရောဖြခံခံံ စီညီ်းများိဉ််းများိား၊ တွာ�န််ခံံများ ု
က့်�သူ�ု�ရောသူာ �ီများ�ုက်ရောရစီနီှှင်�် �ီများ�ုက်ရက််တွစီ် စီညီ်းများိဉ််းများိား၊ များ့ဆုံနှဒရငှ်် 
�ညီာရော�း၊ ရောဖြများ�ာအခံငွ်�်အရောရး၊ အများိ�ုးသူများးီ အခံငွ်�်အရောရး၊ က်ရောလူ့း 

သူငူ်�် အခံွင်�်အရောရးနှငှ်�် များးူ�စီ်ရောဆုံးအစီရှသုူညီ�် အရောကြက်ာင််းအရာ 
အလူ့�ုက်် သူင််တွန််းများိားလူ့ညီ်း ရော�းလူ့ိက််ရှသုူညီ်။ 

ဤသူ�ု� အရောကြက်ာင််း အရာအလူ့ု�က်် ဦးးစီားရော�း အသူ�ုညီာဖြများှင်�်တွင််ရောရး 
လူ့��်င်န််းများိားသူညီ် ၂၀၁၁ ခံ�နှစှီ်ရောန်�က််��ုင််း �ခံင်် �တုွ်�င််တွားဆုံးီ 
ခံ့�ရောသူာ စီက်ားလူ့ံ�းများိား၊ အထူးးူသူဖြ�င်�် လူ့�ူအခံွင်�်အရောရးနှငှ်�် ဆုံက််စီ�်သူညီ�် 
အရောကြက်ာင််းအရာများိား အရော�် ထူးနု််းခံိ��်များ ုရောဖြ�ရောလူ့ှာ�လူ့�ုက််သူညီ်များ ှ
စီတွင််၍ က်ိ�်ဖြ�န်�်လူ့ာ ခံ့�သူညီ်။ အဆုံ�ု�ါ ရောဆုံာင််ရကွ််များမုျားိားက်�ု 
ရ�်ရာွအဆုံင်�် သူင််တွန််းရော�းများ ုများိားနှှင်�် အသူ�ုညီာရော�းများ ုလူ့��်င်န််းများိား 
အဖြ�စီ် ရောဆုံာင််ရကွ််ခံ့�ကြက်ဖြိုး�းီ ရော�သူခံံ သူင််တွန််းဆုံရာများိား သူု�� 
လူ့ငူ်�်ရောခံါင််းရောဆုံာင််များိား �န််တွးီရောရး အတွကွ်် ရညီ်ရ�ွ်ဖြ��လူ့��်သူညီ�် 
ရော�သူနှတ ရောခံါင််းရောဆုံာင််များ ုအစီအီစီဉ်် များိားဖြ�င်�် ဆုံက််လူ့က််အားဖြ�ညီ�် 
ရော�းခံ့�ကြက်သူညီ်။ �ခံ�အခံါ ၎င််းတွ�ု�က်�ု အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်း၏ �င််များ 
လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားအဖြ�စီ် ရုံဖုြများင်် နှ�ုင််သူညီ်။ များိားများကြက်ာရောသူးများကီ် အခံိ�ု�ရောသူာ 
အ�ွ့�များိားသူညီ် အစီု�းရ��ုင််းများ ှဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိားက်ု� အဓိကု် က်စုီစရ�် 
များိားနှငှ်�် အစီ�ုးရလူ့��်င်န််းတွာ�န်် များိားနှငှ်�် �တွ်သူက််၍ အသူ�ုညီာ 
ရော�းသူညီ�် လူ့��်င်န််းများိားတွငွ်် ဦးးရောဆုံာင််�ါ�င််ဖြခံင််းဖြ�င်�် တွ�ုက််ရုံ�ုက််ရောဆုံာင်် 
ရကွ််ရော�းရန်် �တုွ်ရောခံ်လူ့ာ ခံ့�ကြက်သူညီ်။ အဆုံု��ါ ရောဆုံာင််ရကွ််များမုျားိားသူညီ် 
ဆုံက််ဆုံံရောရး တွညီ် ရောဆုံာက််များနုှှင်�် ရ�်ရာွဖြ�ညီ်သူမူျားိားအား �န််ရောဆုံာင််များ ု
ရော�းသူမူျားိားထူးံ အရောကြက်ာင််းကြက်ားရန််နှငှ်�် ဆုံက််သူ�ွ်ရန်် အရောရး�ါသူညီ�် 
�ဏာာများရောဖြခံလူ့မှျား်းများိား ဖြ�စီ်လူ့ာခံ့�သူညီ်။ ဤအခံိက််က်ု� က်ိားများအရောဖြခံဖြ�� 
အကြက်များ်း�က််များနုှှင်�် က်ရောလူ့းသူငူ်�် အခံွင်�်အရောရးတွ�ု�နှှင်�် စီ�်ဆုံ�ုင််သူညီ�် 
က်စုီစရ�်များိားတွငွ်် အဓိကု် ရောတွ�ွဖြများင််ရရောလူ့�ရှုဖြိုး�းီ �င််းက်စုီစရ�်များိား 
ဖြ�စီ်�ာွး�ါက် သူင််တွန််းဆုံရာများိားသူညီ် အရင််ဦးးဆုံံ�း တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ်် 
ရောလူ့�ရှုသူမူျားိား ဖြ�စီ်ကြက်သူညီ်။

ဖြ�ညီ်သူမူျားိား၏ လူ့�ုအ�်ခံိက််က်�ု အာဏာာ��ုင််များိားများ ှဖြ�ညီ�်ဆုံညီ်းရော�း 
နှ�ုင််ရန််အတွကွ်် အရောရးကြီးက်းီသူညီ်များာှ အဆုံ�ု�ါ လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားက်ု� 
ရောက်ာင််းစီာွ ထူး�တွ်ရော�ာ်ရောဖြ�ာဆုံု�ဖြခံင််းဖြ�င်�် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူမူျားိား 
အတွအုက်ိ န်�းလူ့ညီ်ဖြိုး�းီ ရော�သူနှတရ လူ့ု�အ�်ခံိက််များိားက်ု� ဦးးစီားရော�းနှ�ုင််ရန််၊ 
လူ့�ုအ�်ခံိက််နှှင်�် လူ့�ုလူ့ားခံိက််များိားက်ု� ခံွ့ဖြခံားနှ�ုင််ရန််၊ များ�ူါ�ဆုံ�ုင််ရာ 
ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိားဖြ�င်�် တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််ရော�းနှ�ုင််ရောစီ�ု��ရာ ဖြ�စီ်သူညီ်။ 
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အရ�်ဘက်် အ�ွ့� အစီညီ်းအရောန်ဖြ�င်�် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ 
အဆုံင်�်တွငွ်် တွာ�န််ခံံများနုှှင််� တွရားများှတွရောရး �ု�များ�ုအားရောက်ာင််းလူ့ာရောစီရန်် 
န်ညီ်းလူ့များ်း များိားအဖြ�စီ် သူက််ရောသူသူာဓိက်များိား ထူး�တွ်ရော�ာ်သူညီ�်ရောန်ရာ၌ 
��ုများ�ု ထူးုရောရာက််စီာွ ဖြ�လူ့��်တွတွ်လူ့ာသူညီ�် အရ�ု်အရောရာင််များိား ရောတွ�ွရ 
သူညီ်။ ဤတွငွ်် �ွံ�ဖြိုး��ုးရောရး စီမီျားံက်နု််းများိားနှှင်�် အစီ�ုးရ များ�ူါ�များိား၏၇၄ သူဘာ
��တွ်�န််းက်ိင််၊ စီးီ�ာွးရောရးနှငှ်�် လူ့မူျားရုောရး သူက််ရောရာက််များမုျားိားက်�ု ဆုံန််းစီစီ် 
ဖြခံင််း ၊ ခံံစီားခံငွ်�်န်ညီ်း�ါးဖြိုး�းီ အ�စီ်��်ခံံထူးားရရောသူာ အစီ�အ�ွ့�များိား၏ 
လူ့�ုအ�်ခံိက််နှှင်�် လူ့�ုလူ့ားခံိက််များိားက်ု� များးီရောများာင််း ထူးု�းဖြ�ဖြခံင််း၊ လူ့�ူအခံွင်�် 
အရောရးနှငှ်�် စီာခံိ��်�ါ အခံိက််အလူ့က်် ရော�ာက််�ိက််များမုျားိားက်�ု များတှွ်တွများ်း 
တွင််ဖြခံင််းတွု��လူ့ညီ်း �ါ�င််�ါသူညီ်။ ဤရောန်ရာတွငွ်် လူ့��်င်န််းစီဉ််သူညီ် 
ရလူ့�်နှှင်�် တွန််းတွူ အရောရးကြီးက်းီလူ့ာ �ါသူညီ်။ အဆုံ�ု�ါ အရ�်ဘက်် အ�ွ့�
အစီညီ်းများိားသူညီ် ရ�်ရာွ အစီ�အ�ွ့� များိားနှှင်�် န်ီးက်�်ရောသူာ ဆုံက််ဆုံံများ ုများိား 

တွညီ်ရောဆုံာက််ထူးားဖြိုး�းီ၊ ဖြ�ဿန်� ရ�်ရော�ါင််းစီံ�နှှင်�် �တွ်သူက််၍ သူတွင််း
အခံိက််အလူ့က််များိားနှငှ်�် အက် ူအညီမီျားိား ရောတွာင််းခံံရောလူ့�ရှုက်ာ၊ တွခံါတွရံ
တွငွ်် က်�ု�်စီားလူ့ှ�် ရောန်ရာ များလှူ့ညီ်း ရောဆုံာင််ရကွ််ရော�းရောလူ့�ရှုကြက် သူညီ်။ 
ရ�်ရာွအသူု�ညီာရော�းသူညီ�် လူ့��်င်န််းများိားနှငှ်�်အတွူ သူ�ရောတွသူန် လူ့��်င်န််း
များိားက်�ုလူ့ညီ်း အများိားအားဖြ�င််� ရောဆုံာင််ရကွ််တွတွ်ကြက်ဖြိုး�းီ၇၅ ၎င််းတွု��၏ 
လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားက်ု� ရော�ာ်ဖြ�နှု�င််ရန်် ရော�သူအလူ့ု�က်် စီမွျား်းရောဆုံာင််ရညီ်က်ု� 
တွညီ်ရောဆုံာက််ရောလူ့�ရှု ကြက်သူညီ်။ ၎င််းတွု��၏ ဩဇူးာလူ့ာများ်းများ�ုးများ ုများာှလူ့ညီ်း 
အစီ�ုးရတွစီ်များိ�ုးတွညီ်း အရော�်သူာများဟာ�တွ်ဘ့ အဖြခံားရောသူာ များ�ူါ� ရော�ာ်
ရောဆုံာင််ရောရးနှငှ်�် အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ရောရး အစီအီများံများိား အရော�် ဩဇူးာရှု
ရောသူာ အ��်စီ�များိား (ဥ�များာ လူ့သူူားခံိင််းစီာန်� ရောထူးာက်် ထူးားရောရး 
အက်အူညီီရော�းလူ့ိက််ရှသုူမူျားိား) ရော�်တွငွ််လူ့ညီ်း ရှသုူညီ်။ အခံိ�ု�ရောသူာ 
အ��်စီ�များိားများာှများ ူအစီညီ်းအရော�းများိား ဖြ��လူ့��်ဖြခံင််း၊ လူ့ာတွ်ရောတွာ် 

တေကိုာကို်နှု�်�းကို်	၃	
ရပ််ရာွလှုုအပ််�းကို်�းာ�ကိုု	ု�ရာ�ဝင်း်တေအာင်း်	မြပ်�မြ�င်း်�နှငှ်း််	အစ်ုု�ရ၏	�ံု်မြပ်န်တေဆိုာင်း်ရကွို်�ကုိုုု	အာ�တေကိုာင်း်�တေစ်မြ�င်း်�

၂၀၁၈ ခံ�နှစှီ် ရန််က်�န််အရောဖြခံစီ�ုက်် CSO တွစီ်ခံ� ဖြ�စီ်သူညီ�် Women of the World (WfW) များရှောန်၍ ရ�်က်ကွ််အတွွင််း အနှတရာ�်ရှသုူညီ်ဟာ� 
�ဆူုံသူညီ�်အရာများိားက်ု� �ထူး�အီများတှွ်သူားအလူ့�ုက်် ရောဖြများ�ံ�ဖြ��လူ့��်ရန်် ရန််က်�န််၊ ရမှျား်းနှှင်�် က်ရင််တွ�ု�ရှု ဖြိုးများ�ု�န်�်သူံ�းခံ�တွငွ်် ရ�်က်ကွ််လူ့ံ�ခြုံခံံ�ရောရး 
စီစုီစီ်များ ုရောဖြခံာက််ခံ�က်�ု �ဇီူး�ုင််းခံိ၍ ရ�်က်ကွ််တွငွ််းရောန်ထူး�ုင််သူမူျားိား၊ ရ�်က်ကွ်် အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိားတွွ့�က််၍ ဖြ��လူ့��်ခံ့�ကြက်သူညီ်။
လူ့ံ�ခြုံခံံ�ရောရး စီစုီစီ်များ ုလူ့��်င်န််းစီဉ််သူညီ် ရောဖြများ�ံ�ဖြ�� ရလူ့�်နှငှ်�် ထူး�်တွ ူအရောရးကြီးက်းီသူညီ်။ WfW အသူံ�းဖြ��သူညီ�်န်ညီ်းလူ့များ်းတွငွ်် ရ�်ရာွတွွင််း 
ရောန်ထူး�ုင််သူမူျားိား များမုျားရုောန်ထူး�ုင််ရာရ�်က်ကွ််အတွွင််းများ ှ�ထူး� ီအများှတွ်အသူားဖြ�� ရော�တွာများိားက်ု� ရောက်ာက််�စူီ�ရောဆုံာင််းတွတွ်ရောစီရန်် 
ရောလူ့�က်ိင်�်သူင််ကြက်ားရော�းဖြခံင််း၊ �ထူး�အီများတှွ်သူား ရော�တွာရော�် များတူွညီ်၍ ရောဖြများ�ံ�များိား ရောရးဆုံွ့ဖြခံင််းနှငှ်�် အဆုံ�ု�ါ ရ�်က်ကွ််လူ့ံ�ခြုံခံံ�ရောရး 
သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််ဆုံု�င််ရာ �ံ�ရ�ု်က်�ု အသူံ�းဖြ��၍ ရ�်ရာွဦးးစီားရော�း က်စုီစရ�်များိားက်ု� သူတွ်များတှွ်ဖြခံင််း၊ အဆုံ�ု�ါ သူတွင််းအခံိက််အလူ့က်် 
များိားက်�ု ရ�်က်ကွ််နှငှ်�် ဖြိုးများ�ု�န်�် အာဏာာ��ုင််များိားသူု�� ရော�း�ု��ဖြခံင််းတွ�ု� �ါ�င််သူညီ်။ စီစုီစီ်သူမူျားိားများ ှရော�ာ်ထူး�တွ်ရော�းသူညီ�် လူ့ံ�ခြုံခံံ�ရောရး က်စုီစအများိားစီ�များ ှ
အထူးးူအဆုံန််းများဟာ�တွ်လူ့ှရောခံိ။ ရောရလူ့ာများ်းသူညီ�် ရောန်ရာများိား၊ များးီများရှုသူညီ�် လူ့များ်းများိား၊ �ာဉ််တွ�ုက််များ ုအဖြ�စီ်များိားသူညီ�် ရောန်ရာများိားတွု��များှာ 
ရ�်က်ကွ််တွငွ််း ရောန်ထူး�ုင််သူမူျားိားများ ှအများိားအားဖြ�င်�် သူရုှုဖြိုး�းီ ဖြ�စီ်ကြက်ရောသူာ်လူ့ညီ်း ရ�်က်ကွ်် သူ�ု� ဖြိုးများု��န်�်အာဏာာ��ုင််များိားက်များ ူသူတွမုျားဖြ��များဘု့ 
ရှုတွတွ်သူညီ်။ လူ့ံ�ခြုံခံံ�ရောရး က်စုီစရ�်များိားအဖြ�စီ် အများိားလူ့က််ခံံထူးားသူညီ်များိားက်ု� ရောဖြများ�ံ�များိားဖြ�င်�် ဖြ�သူဖြခံင််းအားဖြ�င်�် ရ�်ရာွတွွင််းများှီတွင််းရောန်ထူး�ုင််
ကြက်သူမူျားိားအရောန်ဖြ�င်�် ၎င််းတွု��၏ စီတုွ်�ူ�င််များမုျားိားက်�ု ခံ�ုင််များာ အားရောက်ာင််းဖြိုး�းီ န်ညီ်းလူ့များ်းတွက်ိရှသုူညီ�် �ံ�စီံဖြ�င်�် အာဏာာ��ုင်် များိားထူးံ 
တွင််ဖြ�လူ့ာရောသူာအခံါ ၎င််းတွု��အရောန်ဖြ�င်�် ရ�်ရာွလူ့ံ�ခြုံခံံ�ရောရး လူ့ု�အ�်ခံိက််များိား၏ တွရား�င််များကု်�ု �ထူးများဆုံံ�းအကြီးက်မုျား်အဖြ�စီ် 

လူ့က််ခံံလူ့ာကြက်သူညီ်။

WfW အရောန်ဖြ�င်�် ရောဖြများ�ံ�များိားက်�ု အရင််းဖြ��ဖြိုး�းီ ခံ�ုင််များာရောသူာ 
ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််များ၊ု �ံ�ကြက်ညီ်များနုှှင်�် တွစီ်ဘက််နှငှ်�် တွစီ်ဘက်် 
လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားနှငှ်�် အက်န်�်အသူတွ်များိားအရော�် န်�းလူ့ညီ်များတုွ�ု�က်�ု 
တွညီ်ရောဆုံာက််နှ�ုင််ခံ့�ရာ ရ�်ရာွတွွင််း ရောန်ထူး�ုင််သူမူျားိားနှှင်�် ဖြိုးများ�ု�န်�် 
အာဏာာ��ုင််များိားကြက်ား စီန်စီ်က်ိရောသူာ ရောဆုံးွရောနှးွများမုျားိားက်�ု 
ရောခံိာရောများ�ွစီာွ ဖြ��လူ့��်ရော�းနှ�ုင််ခံ့�သူညီ်။ လူ့ုငု််သူာ�ာရှု ရ�်က်ကွ်် 
တွစီ်ခံ�တွငွ်် ရောဖြများ�ံ�များိားနှငှ်�် စီ�်လူ့ိဉ််းသူညီ�် ရောဆုံးွရောနှးွ�ွ့၌ �ံ�များနှ်် 
ရောရလူ့ာများ်းများ�ုးရောန်က်ိ ဧရ�ုာတွစီ်ခံ�သူညီ် ဖြများ�န်စီီ�ီ�် အာဏာာ��ုင်် 
များိားထူးံများ ှအများုုက််သူမုျား်းသူညီ�် �န််ရောဆုံာင််များ ုများရရှသုူညီ�် 
ဧရ�ုာဖြ�စီ်ရောကြက်ာင််း ရော�ာ်ထူး�တွ်ခံ့�ကြက်သူညီ်။ ရောဆုံးွရောနှးွ�ွ့များိားနှှင်�် 
ရောဖြများ�ံ�ဖြ�� သူက််ရောသူတွု��အရ ရော�သူခံံ အာဏာာ��ုင််များိားများလှူ့ညီ်း 
�န််ရောဆုံာင််များမုျားိား များရှသုူညီ�်အခံိက််က်�ု အသူအုများတှွ်ဖြ��သူညီ�် 
အရောန်ဖြ�င်�် လူ့�ုအ�်ခံိက််က်ု� တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််ရော�းရန်် 
သူရောဘာတွခူံ့�ကြက်ဖြိုး�းီ ရ�်က်ကွ််တွစီ်ခံ�လူ့ံ�းသူ�ု� �န််ရောဆုံာင််များမုျားိား 
တွ�ုးခံိ့�ဖြ��လူ့��်ရော�းခံ့�ကြက်သူညီ်။ ရ�်ရာွသူားများိား ရ�်က်ကွ််လူ့ံ�ခြုံခံံ�ရောရး စီစီ်တွများ်း ရောတွ�ွရှု

ခံိက််များိားက်�ု ထူး�တွ်ရော�ာ်ရောန်သူညီ်က်�ု ရောတွွ�ရစီဉ်် 
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အစီညီ်းအရော�းကြက်ားန်�များမုျားိားတွငွ်် တွက််ရောရာက််ဖြခံင််း၊ ဆုံက််ဆုံံများ ု
ဖြ��လူ့��်ဖြခံင််းတွု��၌ ��ုများ�ုလူ့�ွ်က်စူီာွ ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ာနှ�ုင််ကြက်သူညီ်က်ု� 
ရောထူးာက််ရုံရုောသူာ် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ လူ့ာတွ်ရောတွာ်များိား၏ 
အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းနှှင်�် ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ာလူ့�ုစီတုွ်က်�ု 
တွ�ုး�ာွးရောအာင်် ဖြ��လူ့��်လူ့ာနှ�ုင််ကြက်သူညီ်က်ု� ဖြများင််ရောတွ�ွရသူညီ်။၇၆ 

ရော�သူခံံ ဖြ�ညီ်သူမူျားိားနှှင်�် ဌာာန်ဆုံု�င််ရာ အရာရှမုျားိားကြက်ားတွငွ်် အရ�်ဘက်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအတွကွ်် ကြက်ားခံံအဖြ�စီ် ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််စီရာ 
ထူးင််ရာှးရောသူာ ရောန်ရာတွစီ်ခံ�များာှ ရောအာက််ရောဖြခံများ ှအထူးက််သူ�ု� စီမီျားံက်နု််း 
ရောရးဆုံွ့ဖြခံင််း ဖြ�စီ်ဖြိုး�းီ �င််းတွငွ်် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း၏ 
လူ့�ု်ရာှးများမုျားာှ လူ့ံ�း�များရှုသူညီ်က်�ု ရောတွ�ွရသူညီ်။ များိားများကြက်ာများ ီ
ဖြ��လူ့��်ခံ့�သူညီ�် ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံအတွငွ််းရှု ဖြိုးများ�ု�န်�် ၁၀ ဖြိုးများ�ု�န်�်လူ့ာများ်းခြုံခံံ�သူညီ�် 
သူ�ရောတွသူန်အရ CSO များိားနှငှ်�် ဌာာန်ဆုံု�င််ရာ အရာရှမုျားိားကြက်ား 
ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််များ ုလူ့ံ�း�များရှုဖြခံင််း၊ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းများ ှ
အဆုံ�ုဖြ��လူ့ာာများိား ရောရးသူားဖြခံင််း၊ တွင််သူငွ််းဖြခံင််းတွု�� ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််စီရာ 
လူ့��်ထူးံ�းလူ့��်န်ညီ်း များရှဖုြခံင််းတွု��က်�ု ရောတွ�ွရှုရသူညီ်။ ၇၇

အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု ရုံ�တွ်ခံိဉ််း�ငွ်�်လူ့င််းရောစီခံ့�သူညီ�် ၂၀၁၁ 
ခံ�နှစှီ်အလူ့နွ်် ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များမုျားိားက်�ု အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း 
ဘက််များ ှများရောက်ိန်�်များ၊ု အဖြ�စီ်တွင််များ၊ု စီတုွ်အလူ့�ုများက်ိများတုွ�ု�ဖြ�င်�် �ံ�ရော�ာ်ဖြိုး�းီ 
အစီ�ုးရဘက််များမှျား ူက်ာက်�ွ်ရောဖြ�ာဆုံု�များမုျားိား ဖြ��လူ့��်ခံ့�သူညီ်။ ခံ�ုင််များာရောသူာ 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ုဖြ��လူ့��်ရန်် ရောန်ရာများိားများာှလူ့ညီ်း လူ့နွ််စီွာ န်ညီ်း�ါး 
ခံ့�သူညီ်။ သူု��ရောသူာ်လူ့ညီ်း လူ့က််ရှတုွငွ််များ ူနှ�ုင််င်ံအ�မှျား်း ရောဖြ�ာဆုံု�ရောန်ကြက်သူညီ�် 
လူ့များ်းရောကြက်ာင််းများိားနှငှ်�် ရောသူ�ွလီူ့ိက်် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအဆုံင်�် 
အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအရောန်ဖြ�င်�်များ ူဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ 
လူ့ာတွ်ရောတွာ်များိား၊ အစီု�းရ ဌာာန်များိားသူ�ု� တွစီ်ဦးးခံိင််း အစီညီ်းအရော�းများိား၊ 
လူ့ာတွ်ရောတွာ် အစီညီ်းအရော�းက်ိင််း�စီဉ််အတွငွ််း တွရား�င်် ထူးရုောတွ�ွ 
ရောဆုံာင််ရကွ််များမုျားိားဖြ�င်�် ဆုံက််ဆုံံဖြခံင််း၊ ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််းတွ�ု� 
ဖြ��လူ့��်ရာ၌ များိားစီာွ လူ့ွ�်က်လူူ့ိက််ရှသုူညီ်က်�ု အသူအုများတှွ်ဖြ�� 
လူ့ာကြက်သူညီ်။ ဤသူု�� လူ့များ်းရောကြက်ာင််း ရော�်ရော�ါက််လူ့ာရဖြခံင််းများာှ 

အမြပ်�သုတေဘာတေဆိုာင်း်တေသုာ	ပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�ု

အရောကြက်ာင််းတွရားများိား ရော�ါင််းစီံ�ဖြခံင််းရောကြက်ာင်�် ဖြ�စီ်ဖြိုး�းီ ၎င််းတွ�ု�တွွင်် 
ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�်၌ လူ့ာတွ်ရောတွာ် က်�ု�်စီားလူ့ှ�်များိား ရော�သူနှတရအဆုံင်�် 
ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််ဖြ��လူ့��်ရောရး၊ �ိန််ရောဖြ�ရောရးတွု��၌ �ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််းဖြ�င်�် 
က်�ု�်ထူးင််ဖြ�လူ့ာဖြခံင််း၊ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်ရောရး၌ လူ့ာတွ်ရောတွာ် 
က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိား၏ ဩဇူးာ က်ိ�်ဖြ�န်�်လူ့ာဖြခံင််း၊ လူ့ာတွ်ရောတွာ်နှှင်�် 
တွရား�င်် ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််စီရာ အခံငွ်�်အလူ့များ်းများိား ရော�်ထူးနွ််း 
လူ့ာဖြခံင််းတွု�� �ါ�င််သူညီ်။ သူု��ရောသူာ်လူ့ညီ်း အဆုံ�ု�ါ ထူးရုောတွ�ွရောဆုံာင််ရကွ််များု
များိား၏ ရလူ့�်များိားက်ု�များ ူဆုံန််းစီစီ်ရောလူ့�လူ့ာရဦးးများညီ် ဖြ�စီ်သူညီ်။ 

ထူးင််ရာှးဖြိုး�းီ နှ�ုင််င်ံအ�မှျား်းလူ့ံ�း အာရုံံ�စီ�ုက်် ရောဆုံာင််ရကွ််ရောသူာ (အထူးးူသူဖြ�င်�် 
ရန််က်�န််အရောဖြခံစီ�ုက််) အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း များိားသူညီ် 
သူက််ဆုံ�ုင််ရာ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်သူမူျားိားက်�ု ဗျူိ�ဟာာက်ိက်ိ 
ရော�ာ်ထူး�တွ်နှ�ုင််ကြက်ရောစီရန််နှငှ်�် ဖြ�ညီ်သူ�ူ လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားက်ု� ထူးရုောရာက််စီာွ 
တွင််ဖြ�နှ�ုင််ကြက်ရောစီရန််အလူ့ု��င်ှာ ရော�သူနှတရအ�ွ့�များိား၏ အရောရးဆုံု�နှ�ုင််များ ု
စီမွျား်းရညီ်များိား တွညီ်ရောဆုံာက််ရောရးက်ု� တွက််ကြွက်စွီာွ ရောဆုံာင််ရကွ််ရော�းလူ့ာ 
ကြက်သူညီ်။ ဤရောထူးာက််�ံ�က်ညူီမီျားသုူညီ် ထူးံ�းစီံအရ ရောန်�က််ဆုံက််တွွ့ 
အရောန်ဖြ�င်�် ရန််�ံ�ရောင် ွရော�းအ�်ဖြခံင််း၊ အန်းီက်�်သူင််ကြက်ားများဖုြ��ဖြခံင််း၊ 
များတုွ်�က််တွညီ်ရောဆုံာက််ဖြခံင််း၊ အရောရးဆုံု�များနုှှင်�် သူ�ရောတွသူန်ဆုံ�ုင််ရာ န်ညီ်း
�ညီာ စီမွျား်းရညီ် တွညီ်ရောဆုံာက််ရော�းဖြခံင််းတွု�� စီ�ရော�ါင််း�ါ�င််�ါသူညီ်။ ၇၈  

တွစီ်ခံိနု််တွညီ်းများာှ�င်် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အဆုံင်�် အရ�်ဘက်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိားများာှလူ့ညီ်း လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်�ု�်စီား 
လူ့�ှ်များိား၊ ဖြိုးများ�ု�န်�်အရာရှုများိား၊ (ဥ�များာ က်ခံိင််ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် ဖြများစီ်ကြီးက်းီန်�း 
�ညီာရောရးဦးးစီးီဌာာန် �ညီာရောရး ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််များိားနှငှ်�် စီ�်လူ့ိဉ််း၍ 
လူ့��်က်�ုင််ရောန်သူညီ�် Humanity’s Institute) စီညီ်�င််အ�ွ့�များိား (ဥ�များာ 
ထူးား��်တွငွ်် ရောလူ့ာက်အလူ့င််း၊ စီစီ်က်ု�င််းတွငွ်် �ံ�ကြက်ညီ်ရာ၊ ��သူမုျား်တွငွ်် 
Ayeyarwaddy Transparency and Accountability Association) 
နှငှ်�် ခံိတုွ်ဆုံက််များကု်�ု တွ�ုးဖြများှင်�်ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ာကြက်သူညီ်။ တွန်သူာာရ ီ
က့်�သူ�ု�ရောသူာ တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီနှှင်�် ဖြ�ညီ်န်�်များိားတွငွ်် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ �နူ်စီ် (SNU) များိား က့်�သူ�ု�ရောသူာ တွရား�င်် 
�နှတရားများိားက်ု� ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ တွငွ််းထူးကွ်် သူ�ံဇူးာတွတွးူရော�ာ်ထူး�တွ် 
လူ့��်သူညီ်� လူ့��်င်န််းများိား �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများရုော�ာ်ရောဆုံာင််ရောရး (MEITI) 
ရောအာက််တွငွ်် �ွ့�စီညီ်းလူ့�ုက််ဖြခံင််းဖြ�င်�် �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ုဖြ��နှ�ုင််စီရာ 
ရောန်ရာများိား ထူး�်တွု�းရရှလုူ့ာသူညီ်။ အဆုံ�ု�ါ SNU များိားက်ု� အစီ�ုးရ၊ 
��ဂ္ဂိုုလူ့ကု် က်ဏ္ဍနှငှ်�် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းများိားများ ှက်�ု�်စီားလူ့�ှ် 
များိားဖြ�င်�် �ွ့�စီညီ်းထူးားသူညီ�် သူက််ဆုံ�ုင််သူမူျားိားစီာွ �ါ�င််သူညီ�် အ�ွ့� (MSG) 
များ ှရောစီာင်�်ကြက်ညီ�် လူ့ိက််ရှသုူညီ်။ သူု��ရောသူာ်လူ့ညီ်း ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် အက်န်�် 
အသူတွ်များိားရှုဖြခံင််း၊ ဩဇူးာရောညီာင််းရောသူာ ��ဂ္ဂိုုလူ့ကု် က်ဏ္ဍများ ှက်�ု�်စီား 
လူ့�ှ်များိား �ါ�င်် ရောဆုံာင််ရကွ််များ ုန်ညီ်း�ါးဖြခံင််းတွ�ု�ရောကြက်ာင်�် တွန်သူာာရရီှု 
MEITI SNU လူ့��်င်န််း အစီအီစီဉ််များှာများ ူက်န်�်သူတွ်များုများိား ရှုရောန်သူညီ်။ ၇၉ 
အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းနှှင်�် အစီ�ုးရတွ�ု�များှ ဖြ��လူ့��်သူညီ�် �းူရော�ါင််း
ရောဆုံာင််ရကွ််ရောရး �နှတရားများိား၏ သူာဓိက်များိားလူ့ညီ်း ရော�်ထူးကွ်် လူ့ိက််ရှု
သူညီ်။ ဥ�များာ တွန်သူာာရတီွငွ်် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့� အစီညီ်းသူညီ် 
ဖြိုးများ�ု�န်�်လူ့က်် ရောအာက််ခံံအဆုံင်�်နှှင်�် ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�် တွ�ု�တွွင်် များရောက်ိန်�်
ခံိက်် တွ�ုင််ကြက်ားရောရး �နှတရားတွစီ်ရ�်က်ု� ရောအာင််ဖြများင််စီာွ စီတွင််နှ�ုင််ခံ့�ဖြိုး�းီ 
သူတွု�တွငွ််း ဦးးစီးီဌာာန်သူ�ု� တွ�ုင််ကြက်ားများမုျားိား ရော�း�ု��ရာ၌ အတွ�ုင််းအတွာတွစီ်
ခံ�ထူး ုရောအာင််ဖြများင််များ ုရရှရုောန်ဖြိုး� ီဖြ�စီ်သူညီ်။ ၈၀
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စီညီ်�င််သူာ�ာရောရး 
အ�ွ့�၏ ဘဏ္ဍာ�င််ရောင်ွ
များိားအား ရော�ာ်ဖြ�ထူးား

သူညီ�် ဆုံ�ုင််းဘ�တွ်များိားက်�ု 
ရောတွွ�ရစီဉ်် 

တေကိုာကို်နှု�်�းကို်	၄
အရပ််ဘကို်	လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�တေဆိုာင်း်ရကွို်�တုေ�ကိုာင်း််	ပ်င့်း််လှင်း်�မြ�င်း်သုာ�	ုပ်ုု�ုုရရှတုေစ်မြ�င်း်�

ရော�သူနှတရ အစီု�းရအ�ွ့�အစီညီ်းများိား၏ လူ့��်င်န််းတွာ�န််များိားဆုံ�ုင််ရာ သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိား �ု�များ�ုရရှုလူ့ာသူညီ�်အခံါ Ayeyarwaddy 
Accountability and Transparency Association (AATA) များရှောန်၍ အဆုံင်�်ရော�းက်�် စီမီျားံက်နု််းက်�ု ၂၀၁၈ ခံ�နှစှီ်တွငွ်် 
စီတွင််ဖြ��လူ့��်လူ့ာခံ့�သူညီ်။ အဆုံ�ု�ါ စီမီျားံက်နု််းသူညီ် ဖြများ�န်စီီ�ီ�် အာဏာာ��ုင််များိား တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််များနု်င်�် �န််ရောဆုံာင််များ ုအရညီ်အရောသူးွအရော�် 
ရ�်ရာွရောန် ဖြ�ညီ်သူမူျားိား၏ ထူးင််ဖြများင််ခံိက််နှငှ်�် �တွ်သူက််၍ သူာများက် ရောရးွရောက်ာက််�ွ့များိားနှငှ်�် ဘဏ္ဍာရောရး �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများမုျားိားဆုံ�ုင််ရာ 
သူနု်�းလူ့ညီ်များ ုအဆုံင်�်များိားက်�ု�ါ ဆုံန််းစီစီ်ရောလူ့�လူ့ာရန်် �ံ�စီံရောရးဆုံွ့ထူးားဖြခံင််း ဖြ�စီ်သူညီ်။ ဖြိုးများ�ု�န်�်ရောဖြခံာက််ခံ�တွငွ်် စီီများံက်နု််းက်�ု 
အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ဖြိုး�းီရောန်�က်် AATA များရှောန်၍ ရောတွ�ွရှုခံိက််များိားက်ု� ဖြိုးများ�ု�န်�်နှှင်�် ရော�သူနှတရ အရာရှမုျားိားက်�ု အသူရုော�းဖြိုး�းီ အစီ�ုးရအရောန်ဖြ�င်�် 
အဆုံ�ု�ါ အများတှွ်များိားအရော�် တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််စီရာ လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားက်�ု အစီညီ်းအရော�းအတွငွ််း ရောဆုံးွရောနှးွခံ့�ကြက်သူညီ်။ ဥ�များာ လူ့ိာထူးားနှငှ်�် 
ရောဆုံာင််ရကွ််ဆုံ့ အစီ�ုးရ စီမီျားံက်နု််းများိား၊ အများုုက််သူမုျား်းသူညီ�် လူ့များ်းရောကြက်ာင််းများိား၊ အစီု�းရ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််များိား စီသူညီ်တွု��က်�ု ရ�်ရာွများ ှများသူရုှုရဟာ� အဓိကု် 
ရောတွ�ွရှုခံိက််များိားများ ှညွာန််းဆုံ�ုထူးားသူညီ်။ ဤသူညီ်က်ု� တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််သူညီ�်အရောန်ဖြ�င်�် အဓိကု် ရောလူ့�လူ့ာခံ့�သူညီ် ဖြိုးများ�ု�န်�်ရောဖြခံာက််ခံ�တွငွ်် 
စီညီ်�င််အ�ွ့�များရှောန်၍ ၎င််းတွု��၏ နှစှီ်စီဉ််သူံ�းသူ�်ခံိက််၊ အသူံ�းစီရတုွ်များိားနှငှ်�် အများုသူမုျား်းသူညီ�် အခံိနု််ဇူး�ားများိား အရောသူးစီတုွ် ရော�ာ်ဖြ�ထူးားသူညီ�် 
ဗျူနီှ�ုင််းဆုံ�ုင််းဘ�တွ် ၉၀ က်�ု စီ�ုက််ထူးရူော�းခံ့�သူညီ်။ ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််များနုှငှ်�် အဆုံင်�်ရော�းက်�်�ါ ရောတွ�ွရှုခံိက််များိားအရော�် ရောက်ိန်�်သူာွးသူညီ�် 
ဧရာ�တွတီွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအဆုံင်�် ညွာန််ကြက်ားရောရးများ�ှးများရှောန်၍ အဆုံင်�်ရော�းက်�်များိား ရော�းအ�်ဖြခံင််းက်ု� ဧရာ�တွတီွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ တွစီ်ခံ�လူ့ံ�းရှု 
ဖြိုးများ�ု�န်�်အားလူ့ံ�းတွငွ်် ရောန်�င််နှှစီ်များစှီ၍ ဖြ��လူ့��်ရော�းရန်် အကြုံက်ံဖြ��လူ့ာခံ့�သူညီ်။ ထူးု��အဖြ�င််လူ့ညီ်း စီညီ်�င််ရောရးွရောက်ာက််�ွ့ဆုံ�ုင််ရာ 
ရော�တွာများိားသူညီ်လူ့ညီ်း ATAA ၏ ဥ�ရော�ရောရးရာ ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များ ုလူ့��်င်န််းတွငွ်် အရောထူးာက််အက်ဖူြ�စီ်ရောစီခံ့�သူညီ်။ 
ဤရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််သူညီ် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များဆုုံ�ုင််ရာ ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိားက်ု� ရောများာင််းနှငှ််ရာ၌ သူက််ရောသူများိားက်ု� 
အရောဖြခံခံံအဖြ�စီ် ဆုံန််းသူစီ်စီာွ အသူံ�းဖြ��နှ�ုင််ဖြိုး�းီ၊ အစီ�ုးရ၏ ဆုံန််းစီစီ်များဖုြ��လူ့��်ခံံနှ�ုင််ဖြခံင််းနှငှ်�် တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််ရာ၌ 
လူ့က််ရောတွ�ွရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််စီရာ ရောဖြခံလူ့မှျား်းများိားက်ု� ဖြ��လူ့��်လူ့�ုစီတုွ်က်�ုလူ့ညီ်း အထူးင််အရာှး ဖြ�သူနှ�ုင််ခံ့�သူညီ်။

တေစ်ာင်း််�ကိုည်််မြ�င်း်�နှငှ်း််	အကို�မြဖွဲ့�်မြ�င်း်�	

အစီ�ုးရများိားအရောန်ဖြ�င်�် ၎င််းတွ�ု� က်တွဖုြ��ထူးားသူညီ�် စီမုျားံက်နု််းများိားနှငှ်�် 
များ�ူါ�များိားက်�ု အများနှ််တွက်�် အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ရောစီရောရးနှငှ်�် ၎င််းတွ�ု�၏ 
ရင််းနှှီးဖြများှ��်နှှံ�များုများိား၏ အရညီ်အရောသူးွနှှင်�် အက်ိ�ုးသူက််ရောရာက််များကု်�ု 
ဆုံန််းစီစီ်ရန််များာှ ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရှု အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအတွကွ်် 
အတွန််င်�် ထူးးူဆုံန််းရောသူာ သူရောဘာတွရားတွစီ်ရ�် ဖြ�စီ်ရောန်�ါသူညီ်။ 
အဆုံ�ု�ါ ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ဖြခံင််း သူု�� အက့်ဖြ�တွ်ဖြခံင််း လူ့��်င်န််းများ ှထူးကွ််ရော�် လူ့ာ
သူညီ�် သူက််ရောသူများိားက်ု� အရောဖြခံခံံ၍ အစီု�းရက်�ု တွာ�န််ခံံရောအာင်် ဖြ��လူ့��်
သူညီ�် အရောတွ�ွအကြုံက်ံ�များာှလူ့ညီ်း န်ညီ်း�ါးရောသူးသူညီ်။ သူု��ရောသူာ်လူ့ညီ်း 
များိားများကြက်ာများ ီရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိားအန်က်် သူတွဖုြ��စီရာရောက်ာင််းသူညီ်
များိားများာှ အစီ�ုးရ �န််ရောဆုံာင််များ ုအရညီ်အရောသူးွနှှင်�် လူ့က််လူ့မှျား်းများီများ၊ု 
ရောရးွရောက်ာက််ခံံ အရာရှမုျားိား၏ စီမွျား်းရောဆုံာင််ရညီ်တွု��က်�ု ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်
ရောလူ့�လူ့ာရန်် ရညီ်ရ�ွ်သူညီ�် (ဥ�များာ သူင်�်ဖြများတွ်သူမူျားိား၏ ဖြိုးင်မုျား်းခံိများ်းရောရး 
လူ့များ်းစီဉ််အ�ွ့� နှှင်�် �ညီာအလူ့င််း�ငွ်�် ဖြများန််များာသူ�ရောတွသူန် ရော�ာင််ရော�းရငှ််းများ ှ
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ဖြ��လူ့��်ရောသူာ) ၈၁  လူ့��်င်န််းများိားနှှင်�် အစီ�ုးရဘတွ်ဂ္ဂိုိက််များိားက်�ု စီစုီစီ်
ရောလူ့�လူ့ာသူညီ�် (ဥ�များာ အာန်နှဒ� ရော�တွာများ ှဖြ��လူ့��်သူညီ�်) ရောဆုံာင််ရကွ််
ခံိက််များိား ဖြ�စီ်ကြက်သူညီ်။ အခံိ�ု�ရောသူာ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််ရော�တွာများိားတွငွ်် 
�ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများ ုတွ�ုးတွက််လူ့ာသူညီ�်အတွွက်် အရ�်ဘက်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းများိားများာှ အစီ�ုးရ �န််ရောဆုံာင််များ ုရော�းအ�်ဖြခံင််းနှငှ်�် ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် 
အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ဖြခံင််းတွု��က်�ု ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ရောလူ့�လူ့ာများ ု

တေကိုာကို်နှု�်�းကို်	၅
အတေကိုာင်း်အထုည််တေဖွဲ့ာ်�	ုအရည််အတေသု�့ကိုု	ုဆိုန်�စ်စ််မြ�င်း်�	

၂၀၁၈ ခံ�နှစှီ်တွငွ်် အာန်နှဒ� ရော�တွာအ�ွ့�များ ှ�့ခံးူတွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းနှှင်�် တွွ့�က််၍ ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ၏ �ထူးများဆုံံ�းရောသူာ 
ဖြ�ညီ်သူ�ူအသူံ�းစီရတုွ် ရောဖြခံရာရောက်ာက်် စီစီ်တွများ်း (PETS) တွစီ်ခံ� ဖြ��လူ့��်ခံ့�သူညီ်။ အာန်နှဒ�သူညီ် ရန််က်�န်် အရောဖြခံစီ�ုက်် အရ�်ဘက်် န်ညီ်း�ညီာ 
အ�ွ့�အစီညီ်းတွစီ်ခံ�ဖြ�စီ်ဖြိုး�းီ တွရား�င်် �ငွ်�်ရော�းထူးားရောသူာ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််ရော�တွာများိားက်ု� �့ခံးူတွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီရှု ဖြိုးများ�ု�န်�် ၂၄ ခံ�လူ့ံ�းရှု အရ�်ဘက်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းသူ�ု� များှရော�ဖြခံင််းဖြ�င်�် အဆုံ�ု�ါ လူ့��်င်န််းစီဉ််က်�ု စီတွင််လူ့�ုက််သူညီ်။ အတွတူွက်�ွင်် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းများ ှ
�ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််ရော�းသူမူျားိားများ ှရောရရှရုောရးသူညီ် အဓိကု် ဦးးစီားရော�း က်စုီစရ�် ဖြ�စီ်ရောကြက်ာင််း ရော�ာ်ထူး�တွ်ခံ့�ကြက်သူညီ်။ ရောရရော�းရော�ရောရး 
လူ့��်င်န််းများိားက်�ု စီမီျားံခံန်�်ခံွ့ရောန်သူညီ်များာှ ရောက်ိးလူ့က််ရော�သူ �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရး ဦးးစီးီဌာာန် (DRD) ဖြ�စီ်သူညီ�် အားရောလူ့ိာ်စီာွ အရ�်ဘက်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းများ ှရောသူးင်�်ရောသူာ အ�ွ့�တွစီ်�ွ့�သူညီ် DRD သူု�� အဆုံ�ုဖြ�� စီမီျားံက်နု််းတွစီ်ရ�် ရော�း�ု��ခံ့�ရာ ခံိက််ဖြခံင််းဆုံု�သူလူ့�ု�င်် DRD များလှူ့ညီ်း 
လူ့ိာထူးားခံိက််�ါ စီမီျားံက်နု််းများိားများ ှအရောသူးစီတုွ် စီမီျားံက်နု််းအဆုံင်�် ရော�တွာများိားက်ု� အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းသူ�ု� ဖြ�န််လူ့ညီ် ရော�း�ု��လူ့ာခံ့�သူညီ်။ 
၎င််းသူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိားက်ု� လူ့က််ခံံရရှသုူညီ�်အခံါ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအတွကွ်် လူ့ိာထူးားခံိက််�ါ ရောရတွငွ််းများိား 
တွးူရော�ာ်ရောရးအတွကွ်် အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်သူညီ�် အဆုံင်�်နှှင်�် ရောရအရင််းဖြများစီ် ရရှနု်ုင််ရောဖြခံ၊ ရောရအရင််းဖြများစီ်၏ ရောသူာက််သူံ�း၍ ရနှ�ုင််ရောဖြခံနှငှ်�် 
ရ�်ရာွတွွင််းရောန်ထူး�ုင််သူမူျားိားများ ှရောင်ရွောကြက်းထူးညီ�်�င််နှ�ုင််သူညီ�်အဆုံင်�်တွ�ု� က်�ု �ါ အဆုံံ�းအဖြ�တွ် ရော�းလူ့ာနှု�င််ခံ့�သူညီ်။ ဖြိုးများ�ု�န်�်တွစီ်ခံ�ခံိင််းစီမီျား ှ
ရော�တွာရောက်ာက််�ဖူြခံင််းက်ု� အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းများ ှဦးးရောဆုံာင််ဖြ��လူ့��်ခံ့�သူညီ်။ ရောန်�က််ဆုံံ�းတွငွ်် ရောတွ�ွရှုခံိက််များိားက်ု� �့ခံးူတွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ 
စီ�ုက််�ိ�ုးရောရးနှငှ်�် ဆုံညီ်ရောဖြများာင််း�န််ကြီးက်းီ၊ �့ခံးူ DRD အကြီးက်းီအက့်၊ DRD များ ှဖြိုးများ�ု�န်�်အရာရှုများိားနှငှ်�် အရ�်ဘက်် အ�ွ့�အစီညီ်းတွ�ု�က်�ု 
များှရော�ရော�းခံ့�သူညီ်။ ရလူ့�်အရောန်ဖြ�င်�် အစီ�ုးရများရှောန်၍ အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ရောဆုံာင််ရောရး လူ့��်င်န််းစီဉ််အတွငွ််း အရညီ်အရောသူးွ ထူးနု််းခံိ��်ရန်် 
ရုံံ�းတွငွ််း လူ့��်ထူးံ�းလူ့��်န်ညီ်း အဆုံင်�်ဆုံင်�်က်�ု သူံ�းသူ�်ရန််နှငှ်�် ဖြများှင်�်တွင််ရန်် သူရောဘာတွခူံ့�သူညီ်။ 

ဖြ��လူ့ာနှ�ုင််ကြက်သူညီ်။ ဤတွငွ်် �့ခံူတွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအတွွင််း အာန်နှဒ� 
ရော�တွာအ�ွ့�များ ှဖြ��လူ့��်သူညီ�် �ထူးများဆုံံ�းရောသူာ ဖြ�ညီ်သူ�ူအသူံ�းစီရတုွ် ရောဖြခံရာ
ရောက်ာက်် စီစီ်တွများ်း (PETS)နှငှ်�် တွန်သူာာရီ၈၂ နှငှ်�် စီစီ်က်�ုင််းတွ�ုင််း ရော�သူကြီးက်းီ
တွ�ု�တွွင်် ဖြ��လူ့��်သူညီ�် စီညီ်�င််အ�ွ့��န််ရောဆုံာင််များမုျားိားက်�ု စီာရင််းစီစီ်ဖြခံင််းတွု��
လူ့ညီ်း အ�ါအ�င်် ဖြ�စီ်သူညီ်။
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၂၀၁၀ ခံ�နှှစီ်များ ှစီတွင််၍ ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိား၊ 
လူ့ာတွ်ရောတွာ် က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိားနှငှ်�် ရော�သူခံံ အာဏာာ��ုင််များိားသူညီ် 

သူက််ဆုံ�ုင််ရာ အခံန််းက်ဏ္ဍနှှင်�် တွာ�န််များိားနှှင်�် က်�ုက််ညီရီောသူာ �ွံ�ဖြိုး��ုးများ ု
ရှုလူ့ာကြက်ဖြိုး�းီ၊ စီမွျား်းရောဆုံာင််ရညီ် တွု�း�ာွးလူ့ာများကု်�ု ဖြ�သူလူ့ာနှ�ုင််ဖြိုး�းီ သူက်် 
ဆုံ�ုင််သူမူျားိားနှှင်�် ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််များကု်�ု (တွရား�င််ရောရာ အလူ့တွွ် 
သူရောဘာဖြ�င်�်�ါ) တွ�ုးဖြများှင်�်ရန်် ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိားက်ု� စီတွင််လူ့ာခံ့�သူညီ်။ 
ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအဆုံင်�်ရှု အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�ရောသူာ အရ�်ဘက်် 
လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု လူ့များ်း�ငွ်�်ရော�းနှ�ုင််၊ က်န်�်သူတွ်နှ�ုင််ရောသူာ လူ့က််ရှ ု
�ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််များမုျားိား၏ အလူ့ားအလူ့ာက်�ု အသူအုများတှွ်ဖြ��သူညီ�်အရောန်ဖြ�င်�် 
ရောအာက််�ါ အ��ုင််းတွငွ်် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များအုတွွက်် 
ရော�်ထူးကွ််လူ့ာသူညီ�် အခံငွ်�်အလူ့များ်းများိားက်ု� အက်ိဉ််းခံိ��်တွင််ဖြ�ထူးားဖြိုး�းီ၊ 
လူ့က််ရှ ုအက်န်�်အသူတွ်များိားက်�ုလူ့ညီ်း ရော�ာ်ဖြ�ထူးား�ါသူညီ်။ 
 
၁။	အ�းာ�မြပ်ည််သုးရပ််ဝန်��င့်း်	သု�င်း်�အ�းကို်အလှကို်�းာ�	တေဒီ�ာ�းာ�	
�ုု�ပ်ာ့�လှာမြ�င်း်�တေ�ကိုာင်း််	အရပ််ဘကို်လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�ဆုိုုုင်း်ရာ	
တေဆိုာင်း်ရကွို်�းကို်�းာ�အ�က့ို်	သု�င်း်�တေပ်�ပ်ုု်နှုငု်း်မြ�င်း်�နှငှ်း််	
အာ�တေကိုာင်း်�တေအာင်း်	မြပ်�လှပု််နှုုင်း်မြ�င်း်�

၂၀၁၄ ခံ�နှစှီ်များ ှစီတွင််၍ ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရောတွာ် အစီု�းရသူညီ် �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာ 
များနုှှင်�် �တွ်သူက််၍ နှ�ုင််င်ံတွက်ာသူု�� ရော�းထူးားသူညီ�် က်တွကု်�တွ်များိားက်ု� 
အရှုန််ဖြများှင်�်ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ာခံ့�ရာ တွွင််းထူးကွ်် သူ�ံဇူးာတွ တွးူရော�ာ် 
ထူး�တွ်လူ့��်သူညီ်� လူ့��်င်န််းများိား �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများရုော�ာ်ရောဆုံာင််ရောရး 
(EITI)၈၃  က့်�သူ�ု�ရောသူာ အရာများိားက်ု� လူ့က််များတှွ်ရောရးထူးု�းဖြခံင််း၊ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် 
�ငွ်�်လူ့င််း ဖြများင််သူာများ ုညွာန််းက်နု််း ၈၄ ရများတှွ်များိား တွ�ုးတွက််ရောစီရန်် အရောရး�ါ
သူညီ�် လူ့��်ရောဆုံာင််ခံိက််များိားတွငွ်် ရင််းနှှီးဖြများှ��်နှှံဖြခံင််းတွ�ု�က်�ု ဖြ��လူ့��်လူ့ာကြက်
သူညီ်။ တွခံိနု််တွညီ်းများာှ�င်် အစီ�ုးရသူညီ် ၎င််း၏ ရညီ်များနှ််းခံိက််များိားနှငှ်�် 
စီမီျားံက်နု််းများိားက်�ု ရငှ််းလူ့င််းစီာွ ထူး�တွ်ရော�ာ်ရောကြက်ညီာလူ့ာသူညီ�်အတွွက်် 
အဓိ�ုါါ�် ဖြ�ညီ�်�ရောသူာ အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များဖုြ��လူ့��်ရန်် 
အခံငွ်�်အလူ့များ်းများိား ရော�းလူ့ာခံ့�သူညီ်။ အစီ�ုးရ ဦးးစီားရော�း လူ့��်င်န််းများိားက်ု� 
သူရုှုခံွင်�်ရဖြခံင််းသူညီ် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းနှှင်�် ဖြ�ညီ်သူမူျားိားအတွကွ်် 
အစီ�ုးရ၏ က်တွကု်�တွ်များိားက်ု� ဆုံန််းစီစီ်၍ ရလူ့ာနှ�ုင််ရောစီသူညီ�်အတွကွ်် 

ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�နှငှ်�် ဥ�ရော�ဖြ��ရောရးဘက််များ ှအစီ�ုးရ ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််များိား 
များညီ်များှ ထူးရုောရာက််များရုှုသူညီ်က်�ု ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ရောလူ့�လူ့ာ၍ ရလူ့ာရောစီသူညီ်။
ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရောတွာ် အစီု�းရသူညီ် ဤလူ့များ်းရောကြက်ာင််းဦးးတွညီ်ရာအတွု�င််း 
ထူးင််ရာှးစီာွ ရောလူ့ှာက််လူ့မှျား်းလူ့ိက််ရှဖုြိုး�းီ ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ� အစီ�ုးရ၏ အခံိက်် 
၁၂ ခံိက််�ါ�င််ရောသူာ စီးီ�ာွးရောရး များ�ူါ�နှငှ်�် စီးီ�ာွးရောရးနှငှ်�် လူ့မူျားရုောရး ဖြ��ဖြ�င််
ရောဖြ�ာင််းလူ့့များ ုများရူောဘာင်် ၈၅ တွ�ု�ဖြ�င်�် စီတွင််ခံ့�သူညီ်။ များိားများကြက်ာများကီ် ဆုံ�ုလူ့ှင်် 
ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံ၏ ရောရရညှီ်တွညီ်တွံ�ခံ�ုင််ဖြိုးများ့ဖြိုး�းီ ဟာန််ခံိက််ညီရီောသူာ �ွံ�ဖြိုး��ုး
တွ�ုးတွက််များ ုစီမီျားံက်နု််း (MSDP) တွငွ်် အစီ�ုးရ၏ လူ့က််ရှ ုရောများှာ်များနှ််း ခံိက််က်�ု 
များဏ္ဍ�ုင််င်ါးရ�်ဖြ�င်�် ရော�ါင််းစီညီ်းတွင််ဖြ�ထူးားဖြိုး�းီ၊ �င််းရောများှာ် များနှ််းခံိက်် 
ရောအာင််ဖြများင််ရောစီရောရးအတွကွ်် တွ�ုးတွက််များ ုတွ�ုင််းတွာရောရး အညွာန််းက်နု််း များူ
ရောဘာင်် တွစီ်ရ�်က်ု��ါ ထူးညီ�်သူငွ််းရော�း ထူးားသူညီ်။ MSDP သူညီ် NLD 
အစီ�ုးရများ ှခံိများတှွ်သူညီ�် များ�ူါ�ဆုံ�ုင််ရာ ဦးးစီားရော�းလူ့��်င်န််းများိား အန်က်် 
အရောရးကြီးက်းီဆုံံ�းရောသူာ ထူး�တွ်ဖြ�န််ခံိက််ဖြ�စီ်သူညီ်။

ဖြ�ညီ်န်�်နှှင်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားများလှူ့ညီ်း �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများ ု
တွ�ုးတွက််ရောစီရောရးအတွကွ်် ရောဖြခံလူ့မှျား်းက်ိ့က်ိ့ဖြ�င်�် ခံိတီွက််လူ့ိက််ရှကုြက်သူညီ်။ 
ဥ�များာ ဘဏ္ဍာနှစှီ် ၂၀၁၈-၁၉ ခံ�နှစှီ်တွငွ်် တွရား�င်် ခံငွ်�်ဖြ��ထူးားသူညီ�် 
ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််ဆုံ�ုင််ရာ သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိားက်ု� အများိားဖြ�ညီ်သူ ူ
��ုများ�ုလူ့က််လူ့မှျား်းများီရောစီရန်် ကြီးက်�ုး�များ်းသူညီ�်အရောန်ဖြ�င်�် ဖြ�ညီ်န်�်နှှင်�် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ တွစီ်ဆုံ��်ရောလူ့းခံ�လူ့ံ�းတွငွ်် Citizen’s Budget များိား 
ထူး�တွ်ရော�ခံ့�ကြက်သူညီ်။ ထူး�ု�အဖြ�င်် ရမှျား်း၊ တွန်သူာာရနီှငှ်�် �့ခံးူတွ�ု�များှာ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််
အကြီးက်�ုထူး�တွ်ဖြ�န််ခံိက််များိား ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််သူညီ�် �ထူးများဦးးဆုံံ�းရောသူာ ဖြ�ညီ်န်�်
နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိား ဖြ�စီ်လူ့ာကြက်သူညီ်။ ၈၆ ထူး�ု�အဖြ�င်် 
Citizen’s Budget အ�ါအ�င်် အဖြခံားဘတွ်ဂ္ဂိုိက််ရော�တွာများိား ထူးကွ််
ရော�်လူ့ာဖြခံင််းရောကြက်ာင်�် အရောတွးွသူစီ်များိား ထူးကွ််ရော�်လူ့ာနှ�ုင််စီရာ ရှု
ရောသူာ်လူ့ညီ်း အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းနှှင်�် အဖြခံား အများိားဖြ�ညီ်သူနူှငှ်�် 
ဆုံ�ုင််သူညီ်� အ�ွ့�အစီညီ်းများိားအရောန်ဖြ�င်�် အဆုံ�ု�ါ အခံိက််အလူ့က််များိားက်ု� 
အသူံ�းဖြ��ဖြိုး�းီ အစီ�ုးရများိားက်ု� တွာ�န််ခံံရောစီရန်် သူု�� ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််ရောရးဆုံွ့သူညီ�် 
လူ့��်င်န််းစီဉ််က်�ု ဩဇူးာလူ့ာများ်းများ�ုးနှ�ုင််ရန်် အသူံ�းဖြ��ဖြခံင််း များရှုကြက်ရောသူးရောခံိ။ 
ဤသူ�ု� ဖြ�စီ်ရဖြခံင််းများာှ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််ရော�တွာများိားက်ု� များညီ်သူ�ု�အသူံ�းဖြ��ရ 
များညီ်ဟာရူောသူာ န်ညီ်း�ညီာဆုံ�ုင််ရာ စီမွျား်းရညီ်များရှဖုြခံင််းနှငှ်�် တွစီတုွ်တွရော�သူ 
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သူက််ဆုံ�ုင််ရောသူာ်လူ့ညီ်း အများိားဖြ�ညီ်သူသူူ�ု� �ွင်�်ရော�းသူညီ�် 
ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််ရော�တွာများာှ ဖြိုး�းီဖြ�ညီ�်စီံ�များ ုများရှုဖြခံင််းရောကြက်ာင်�်လူ့ညီ်း ဖြ�စီ်သူညီ်။

ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�် ဦးးစီးီဌာာန်များိားသူညီ်လူ့ညီ်း ၎င််းတွု��၏ စီမီျားံခံိက််များိားနှငှ်�် 
ရောန်�င််လူ့ာများညီ�် စီမီျားံက်နု််းများိားက်�ု အများိားဖြ�ညီ်သူသူူ�ု� ထူး�တွ်ဖြ�န််ရောကြက်ညီာ 
ခံိက််များိား၊ ဆုံ�ုရ�ှ်များ�ီ�ီာ၊ �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာရောရး ဘ�တွ်များိား 
အစီရှုသူညီ်တွ�ု�များတှွစီ်ဆုံင်�် အသူရုော�းများမုျားိား စီတွင််ဖြ��လူ့��်လူ့ာကြက်သူညီ်။ 
၂၀၁၈ ခံ�နှစှီ်တွငွ်် ရောတွာင််ကြီးက်းီဖြိုးများ�ု� စီညီ်�င််သူာ�ာရောရးအ�ွ့�များ ှဖြများ�န်စီီီ��် 
Citizen’s Budget ၈၇ က်�ု ထူး�တွ်ရော�ခံ့�ရာ �င််းရောန်�က်် ဘဏ္ဍာနှစှီ် ၂၀၁၉
-၂၀၂၀ ခံ�နှစှီ်တွငွ်် များံ�ရာွ စီညီ်�င််အ�ွ့�များှ�ါ အလူ့ားတွ ူဖြ��လူ့��်လူ့ာခံ့�သူညီ်။

�ငွ်�်လူ့င််းလူ့ာတွ်ရောတွာ် platform က့်�သူ�ု�ရောသူာ လူ့များ်းရောကြက်ာင််းများိားသူညီ် 
လူ့ညီ်း လူ့ာတွ်ရောတွာ် က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိား၏ စီမွျား်းရောဆုံာင််ရညီ်နှငှ််� 
စီ�်လူ့ိဉ််း၍ �ခံင််များရရှခုံ့��းူသူညီ�် သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိားက်ု� 
ရော�းအ�်လူ့ာနှ�ုင််ခံ့�သူညီ�်အတွွက်် ဖြ�ညီ်သူ၊ူ အရ�်ဘက််အ��်စီ�များိားနှငှ်�် 
သူတွင််းများ�ီ�ီာတွ�ု�အတွွက်် လူ့ာတွ်ရောတွာ် က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိား၏ 
စီမွျား်းရောဆုံာင််ခံိက််နှငှ်�် ဥ�ရော�ရောရးရာ တွု�းတွက််များမုျားိားက်�ု ရောဖြခံရာ 
ရောက်ာက််လူ့ာနှ�ုင််ခံ့�သူညီ်။ အစီ�ုးရ ဦးးစီားရော�း လူ့��်င်န််းများိားနှငှ်�် ဆုံံ�းဖြ�တွ် 
ခံိက််များိားအရော�် ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး� ��ုများ�ု၍ သူရုှုခံငွ်�် ရလူ့ာခံ့� သူညီ�်အဖြ�င်် 
ရောဆုံာင််ရကွ််ဆုံ့ သူ�ရောတွသူန်များလှူ့ညီ်း အစီု�းရ၏ �ွ့�စီညီ်းများ ုများိားနှငှ်�် 
လူ့��်င်န််းစီဉ််က်�ု ��ုများ�ုရောက်ာင််းများနွ််စီွာ န်�းလူ့ညီ်ရောစီ သူညီ�်အတွကွ်် 
ရညီ်ရ�ွ်ထူးားသူညီ�် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ုလူ့��်င်န််းများိား 
က်�ုလူ့ညီ်း ဖြ��လူ့��်လူ့ာနှ�ုင််ရောစီခံ့�သူညီ်။

၂။	မြပ်ည််သုးလှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်ရန်	အတေရ�ကြီးကို�ီပ်ံကုိုုု	အစ်ုု�ရ�	ှ
လှးသုရုငှ်း်�ကိုာ�	အသုအု��ှ်မြပ်�သုည််	်သုာဓိကို�းာ�	တေပ််ထုက့ို်လှာမြ�င်း်�

ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််နှငှ်�် စီီများံက်နု််း ရောရးဆုံွ့ရောရး လူ့��်င်န််းစီဉ််တွွင်် �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ု
လူ့�ုအ�်သူညီ်က်ု� ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံရောတွာ် အစီု�းရများ ှအသူအုများတှွ်ဖြ��လူ့ာရောစီသူညီ�် 
ရောန်ရာတွစီ်ခံ� ထူးကွ််ရော�်လူ့ာခံ့�သူညီ်။ MSDP ၏ ဗျူိ�ဟာာအများတှွ်စီဉ်် ၂.၄.၆ 
တွငွ်် “အဆုံင်�်တွ�ုင််းတွငွ်် ဘဏ္ဍာရောရး လူ့��်င်န််းစီဉ််၌ ဖြ�ညီ်သူတူွ�ု�၏ �ါ�င််များ ု
�များာဏာ ��ုများ�ုကြီးက်းီထူးာွးလူ့ာရောရးနှငှ်�် အားလူ့ံ�း ��ုများ�ု�ါ�င််နှ�ုင််ရောရးက်ု� 
တွနွ််းအားရော�းရန််” ရော�ာ်ဖြ�ထူးားသူညီ်။ ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ 
အစီ�ုးရများိား ထူး�တွ်ရော�သူညီ�် Citizen’s Budget စီာရောစီာင််များိားတွငွ််လူ့ညီ်း 
ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််စီက််�န််းတွငွ်် ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ုအရောရးကြီးက်းီ 
သူညီ်က်�ု အသူအုများတှွ်ဖြ��ထူးားဖြိုး�းီ၊ ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�နှငှ်�် ခံိတုွ်ဆုံက်် 
ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််များညီ�် လူ့များ်းစီများိား �ု�များ�ုများိားဖြ�ားလူ့ာရောစီရန်် ရောဆုံာင််ရကွ်် 
လူ့ိက််ရှသုူညီ်များိားက်ု�လူ့ညီ်း ရော�ာ်ဖြ�ထူးားသူညီ်။ ၂၀၁၉ ခံ�နှစှီ်တွငွ်် 
�့ခံးူတွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများ ှရောန်�က််ထူး�် ရောဖြခံတွစီ်လူ့မှျား်းတွ�ုးရောဆုံာင််ရကွ််
သူညီ�်အရောန်ဖြ�င်�် ရော�သူခံံ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းက်�ု ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် 
အကြီးက်�ုထူး�တွ်ဖြ�န််ခံိက််နှငှ်�် �တွ်သူက််၍ လူ့ာရောရာက််ရောလူ့�လူ့ာရန်် �တုွ် 
ရောခံ်ဖြိုး�းီ ထူးင််ဖြများင််ခံိက််များိားက်ု� လူ့ာတွ်ရောတွာ်အများတွ်များိားနှငှ်�် �့ခံးူတွ�ုင််း 
ရော�သူကြီးက်းီ စီမီျားံက်နု််းနှှင်�် ဘဏ္ဍာရောရး �န််ကြီးက်းီဌာာန်များှ က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိားသူု�� 
တွ�ုက််ရုံ�ုက််ဖြ��လူ့��်ရောစီခံ့�သူညီ်။ ထူး�တွ်ဖြ�န််ရောကြက်ညီာခံိက််များိားသူညီ် 
လူ့က််ရောတွ�ွရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက််အဖြ�စီ်သူု�� အလူ့�ုအရောလူ့ိာက်် က်းူရောဖြ�ာင််း 
များလူ့ာရောသူာ်လူ့ညီ်း အတွတုွ်နှှင်�် နှုုင််းစီာ�ါက် ထူးင််ရာှးရောသူာ အရောရ�ွတွစီ်ခံ� 
ဖြ�စီ်လူ့ာသူညီ်က်ု� ရောတွ�ွရဖြိုး�းီ အစီ�ုးရအရောန်ဖြ�င််� ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�နှငှ်�် 
အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း၏ အဖြ��သူရောဘာရောဆုံာင််ရောသူာ စီစီ်ရောဆုံးများကု်�ု 
��ု၍ လူ့က််ခံံများ ုရှုလူ့ာသူညီ်။
 

၃။	မြပ်ည််နယ််/�ုငု်း်�တေဒီသုကြီးကို�ီ	အစ်ုု�ရ�းာ�သုည််	၎င်း်��ုု်၏	
အ�န်�ကိုဏ္ဍ�းာ�ကိုု	ု�း��ထု့င်း်လှာသုည်််အ�့ကို်	အဓိပု်ါါယ််မြပ်ည်််ဝမြဲပ်�ီ	
ကိုးယ််မြပ်န််တေသုာ	အရပ််ဘကို်လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�အု�့ကို်	တေနရာ�းာ�	
ပ်ုု�ုုထုက့ို်တေပ််လှာသုည််။

၂၀၁၅ ခံ�နှှစီ် �ွ့�စီညီ်း�ံ� အရောဖြခံခံံဥ�ရော� ဖြ�င််ဆုံင််ခံိက််များိားသူညီ် 
ရောဖြများ�ာစီမီျားံခံန်�်ခံွ့များ၊ု သူတွု�အရောသူးစီားလူ့��်င်န််း၊ သူဘာ��တွ်�န််းက်ိင်် 
ထူးနု််းသူုများ်းရောရး၊ ရောရအရင််းဖြများစီ်များိား �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရးတွု��အဖြ�င်် 
က်ရောလူ့းသူငူ်�်များိား၊ အများိ�ုးသူများးီများိား၊ သူက််ကြီးက်းီရ�ွ်အ�ုများိားနှှင်�် 
များသူန််များစီွများ်းသူမူျားိားက်�ု ရောစီာင်�်ရောရာှက််ရောရးတွု��နှှင်�် သူက််ဆုံ�ုင််သူညီ�် 
ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီများိား၏ အာဏာာများိားက်ု� တွ�ုးခံိ့�ရော�းလူ့ု�က််သူညီ်။ 
အဆုံ�ု�ါ ရောဖြ�ာင််းလူ့့များမုျားိားတွငွ်် အရောဖြခံခံံ�ညီာရောရး၊ ရောဆုံးရုံံ�ရောဆုံးခံန််းများိားနှငှ်�် 
သူက််ဆုံ�ုင််သူညီ�် အာဏာာများိား�ါ အက်န်�်အသူတွ်နှှင်�် ခံငွ်�်ဖြ��ရော�း 
ထူးားသူညီ�်အတွွက်် �ခံင်် ဇူး�ား ၁ အရ ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ� အစီ�ုးရ၏ 
စီရီင််�ု�င််ခံွင်�်တွငွ််သူာ ရှုရောသူာ န်�်��်တွစီ်ရ�်တွငွ်် ဖြ�ညီ်န်�်/
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီများိားက်�ု �ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််ခံငွ်�် ရော�းအ�်လူ့ု�က််ဖြခံင််း 
ဖြ�စီ်သူညီ်။ ၎င််းတွု��ရောကြက်ာင်�် ဇူး�ား ၂ တွငွ်် အများတှွ်စီဉ််ထူး�ုး ရော�ာ်ဖြ�ထူးား 
ခံိက််များိားအရ ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�အတွွက်် အလူ့နွ််တွရာ အရောရးကြီးက်းီလူ့သှူညီ�် 
တွာ�န််များိားက်�ု တွ�ုး၍ ရရှလုူ့ာခံ့�သူညီ�်အဖြ�င်် ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�နှငှ်�် ၎င််းတွ�ု�နှှင်�် 
��ုများ�ုန်ီးက်�်များရုှုရောသူာ အစီ�ုးရအ��်ခံိ��်ရောရး �နှတရားများိားကြက်ား �းူရော�ါင််း 
�ါ�င််များ ုဖြ��လူ့��်ရန်် ရောန်ရာသူစီ်များိားက်ု� �ွင်�်လူ့ှစီ်ရော�းလူ့ု�က်် နှ�ုင််ခံ့�သူညီ်။ 
သူ�ု�ရောသူာ်လူ့ညီ်း ဇူး�ား ၂ တွငွ်် သူတွ်များတှွ်များရော�းထူးားသူညီ�် က်ဏ္ဍများိားအရ 
အဆုံ�ု�ါ န်�်��်တွစီ်ခံ�ခံိင််းစီအီတွွက်် “ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ�များ ှဖြ�ဋ္ဌာာန််းသူညီ်� 
ဥ�ရော�နှှင်�်အညီ”ီ ရောဆုံာင််ရကွ််ရများညီ်ဟာ� �ါရှုသူညီ�်အတွကွ်် ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ� 
ဥ�ရော�ဖြ�ဋ္ဌာာန််းခံိက််များရှသုူညီ�်အခံါ အဆုံု��ါ အလူ့ားအလူ့ာ ရှုရောသူာ တွာ�န််
သူစီ်များိားသူညီ် ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ� အဆုံင်�်တွွင််သူာ ရှုဖြိုးများ့ရှရုောန်သူညီ်။ ၈၈ 

လူ့က််ရောတွ�ွတွွင််များ ူဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီနှှင်�် ရော�သူခံံ 
အာဏာာ��ုင််များိားသူညီ် ရော�သူနှတရ �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရးနှငှ်�် တွရားဥ�ရော� 
စီ�ုးများ�ုးရောရးတွု��က်�ု ဦးးရောဆုံာင််သူညီ�်ရောန်ရာတွငွ်် ၎င််းတွ�ု�၏ အခံန််းက်ဏ္ဍက်�ု 
ခံိ့�ထူးငွ််လူ့ာကြက်သူညီ်။ ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ နှှင်�် ရော�သူနှတရ အစီ�ုးရ 
ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိားသူညီ် ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များကု်�ု များတုွ်ဆုံက််ရော�းရန််နှငှ်�် 
၎င််းတွု��၏ ဦးးစီားရော�းလူ့��်င်န််းများိားအရောကြက်ာင််းက်ု� ဆုံက််သူ�ွ်တွင််ဖြ�နှ�ုင််ရန်် 
ရောဖြခံလူ့မှျား်းဖြ�င််လူ့ာကြက်သူညီ်။ ထူးု��အဖြ�င််လူ့ညီ်း ဖြိုးများ�ု�ဖြ�ရော�သူများ ှရ�်က်ကွ််များိား 
သူာများက် ရောက်ိးလူ့က််ရော�သူရှု ရောက်ိးရာွအ��်စီ�များိားနှငှ်�် ရောက်ိးရာွများိားသူ�ု��ါ 
�ံ�များနှ်် က်ွင််းဆုံင််း ရောလူ့�လူ့ာဖြခံင််းဖြ�င်�် ဖြိုးများ�ု�န်�်များိားတွငွ်် ��ု၍ လူ့ရူော�ာင််ဖြ� 
လူ့ာကြက်သူညီ်။ ဥ�များာ အခံိ�ု�ရောသူာ ဖြ�ညီ်န်�်များိား/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီများိားတွငွ်် 
MOPF �န််ကြီးက်းီများိားသူညီ် ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် စီက််�န််းအစီတွငွ်် က်ငွ််းဆုံင််း 
ရောလူ့�လူ့ာများမုျားိား ဖြ��လူ့��်ကြက်ဖြိုး�းီ ၎င််းများာှ �န််ကြီးက်းီခံိ��်များိားရောန်�က််များ ှလူ့�ုက််�ါ 
ရော�းရသူညီ�် သူာများန်် �န််ကြီးက်းီဌာာန်ဆုံ�ုင််ရာ လူ့ာရောရာက််လူ့ညီ်�တွ်များနုှှင်�် 
သူးီဖြခံားစီဖီြ�စီ်သူညီ်။၈၉  ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�်တွငွ််များ ူအဆုံ�ု�ါ လူ့ာရောရာက်် 
လူ့ညီ်�တွ်များမုျားိားက်�ု ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိား၏ အက်အူညီဖီြ�င်�် 
ဖြိုးများ�ု�န်�်အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများ ှစီီစီဉ််ရဖြိုး�းီ ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိားများ ှ
ရော�သူခံံ ဖြ�ညီ်သူမူျားိားက်�ု �တုွ်ကြက်ားဖြိုး�းီ အစီ�ုးရများ�ူါ�များိား၊ ရောဆုံာင််ရကွ််ခံိက်် 
များိားနှငှ်�် စီ�်လူ့ိဉ််း၍ လူ့က််ရှရုောဆုံာင််ရကွ််ရောန်သူညီ်များိားက်ု� န်�းရောထူးာင်် 
ရောစီဖြခံင််း၊ ရော�သူခံံတွု��၏ လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားက်ု� ကြက်ားန်�နှ�ုင််များညီ�် 
ရောဆုံးွရောနှးွများမုျားိား ဖြ��လူ့��်ရော�းဖြခံင််းတွု��ဖြ�င်�် က်ညူီ�ီံ���ုးရော�းရသူညီ်။ 
သူ�ု�ရောသူာ်လူ့ညီ်း ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�် အများိားဖြ�ညီ်သူနူ့်� ရောတွွ�ဆုံံ��ွ့များိား၊ 
အများိားဖြ�ညီ်သူ ူကြက်ားန်�များမုျားိားနှငှ်�် က်ငွ််းဆုံင််း ရောလူ့�လူ့ာများမုျားိားသူညီ် 
ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီအလူ့�ုက််၊ ဖြိုးများ�ု�န်�်အလူ့�ုက််နှှင်�် �န််ကြီးက်းီဌာာန် 



36

တေကိုာကို်နှ�ု်�းကို်	၆	
မြ�န်�ာနှုုင်း်င်းံတေ�ာ်	အစ်ု�ုရ�	ှမြပ်�လှပု််သုည်််	အစ်ုု�ရ	ပ်င့်း််လှင်း်��ရုှုတေရ�	ကို�ကုိုဝ�်�းာ�

ပ်င့်း်လ်ှင်း်�တေသုာ	အစ်ု�ုရအဖွဲ့့��ဝင်း်။ အစီ�ုးရများိားသူညီ် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းနှှင်�် အတွ ူခံ�ုင််များာရောသူာ အဆုံင်�်များိား၊ က်တွကု်�တွ်များိား �ါ�င််သူညီ�် 
နှစှီ်နှစှီ်စီာ လူ့��်င်န််းစီမီျားံခံိက််များိားက်ု� စီံ�လူ့င််များိားဖြ�ားလူ့စှီာွရောသူာ က်စုီစရ�်များိားအတွကွ်် �န််တွးီခံ့�သူညီ်။ အဆုံ�ု�ါ �ံ�စီံတွငွ်် အရ�်ဘက်် 
အ�ွ့�အစီညီ်းများိား သူု��များဟာ�တွ် နှ�ုင််င်ံသူားများိား၏ တွု�က််ရုံ�ုက်် ခံိတုွ်ဆုံက််ရောဆုံာင််ရကွ််များတုွ�ု�က်�ု အစီ�ုးရများိားအား �ံ�သူငွ််းရာတွငွ််နှငှ်�် ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ရာတွငွ်် 
ရောန်ရာတွစီ်ခံ� ရရောစီရန်် အာများခံံရော�းထူးားသူညီ်။
https://www.opengovpartnership.org/about/approach/

ဘ�်ဂးကို်	ပ်င့်း််လှင်း်�မြ�င်း်သုာ�	ုစ်စ််��်�	(OBS)။ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိားက်ု� အများိားဖြ�ညီ်သူ ူလူ့က််လူ့မှျား်းများီရောစီရောရးနှငှ်�် 
တွာ�န််ခံံများုရှုရောသူာ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််စီန်စီ်များိား က်ိင်�်သူံ�းလူ့ာရောစီရောရးအတွကွ်် အားရော�းရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ိက််ရှသုူညီ�် က်များာာလူ့ံ�းဆုံ�ုင််ရာ သူ�ရောတွသူန်နှှင်�် 
အရောရးဆုံ�ုများဆုုံ�ုင််ရာ အစီအီစီဉ််တွစီ်ရ�်ဖြ�စီ်ဖြိုး�းီ အဖြ�ညီ်ဖြ�ညီ်ဆုံု�င််ရာ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််များတုွ်�က်် အ�ွ့�အစီညီ်း (IBP) ၏ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများ ု
အညွာန််းက်နု််း တွစီုတွ်တွရော�သူ ဖြ�စီ်သူညီ်။ OBS က်ု� ၂၀၀၆ ခံ�နှစှီ်တွငွ်် စီတွင််ခံ့�ဖြိုး�းီ (၁) �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများ ု(၂) ထူးနု််းရောက်ိာင််းများနုှှင်�် (၃) 
ဖြ�ညီ်သူ�ူါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််များ ုဟာရူောသူာ ဖြ�ညီ်သူ�ူဘတွ်ဂ္ဂိုိက််တွာ�န််ခံံများ၏ု များဏ္ဍ�ုင််သူံ�းရ�်က်ု� သူးီဖြခံားလူ့တွွ်လူ့�်စီာွ နှုုင််း�ဉှ််သူညီ�် က်များာာ� 
တွစီ်ခံ�တွညီ်းရောသူာ ဆုံန််းစီစီ်ရောလူ့�လူ့ာခံိက်် ဖြ�စီ်သူညီ်။ 

ဘ�်ဂးကို်ပ်င့်း််လှင်း်�မြ�င်း်သုာ�အုညွှာန်�ကိုနု်�	(OBI)။ OBS ၏ အစီတုွ်အ��ုင််းဖြ�စီ်ဖြိုး�းီ ဗျူဟာ�ုအစီ�ုးရဘတွ်ဂ္ဂိုိက်် �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများနုှငှ်�် �တွ်သူက််လူ့ှင်် 
က်များာာရော�်တွငွ်် တွစီ်ခံ�တွညီ်းရောသူာ သူးီဖြခံားလူ့တွွ်လူ့�်သူညီ်� နှုုင််း�ဉှ််တွ�ုင််းတွာခံိက််ဖြ�စီ်သူညီ်။ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််�ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများအုညွာန််းက်နု််းသူညီ် 
၎င််းတွ�ုင််းတွာသူညီ�် တွ�ုင််းဖြ�ညီ်များိားက်ု� အများတှွ် ၀ များ ှ၁၀၀ အထူးုရော�းသူညီ်။ �င််းအများတှွ်က်�ု IBP များ ှအညွာန််းက်နု််းတွညီ်ရောဆုံာက််ရာ၌ အသူံ�းဖြ��ဖြိုး�းီ 
၎င််းရောလူ့�လူ့ာသူညီ�် တွ�ုင််းဖြ�ညီ်များိားက်ု� အဆုံင်�် သူတွ်များှတွ်သူညီ်။
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/

�င့်း်�ထုက့ို်	သုယ်ံဇိုာ�	�း�တေဖွဲ့ာ်ထု�ု်လှပု််သုည််	်လှပု််င်းန်��းာ�	ပ်င့်း််လှင်း်�မြ�င်း်သုာ�တုေဖွဲ့ာ်တေဆိုာင်း်တေရ�	(EITI)။	သူ�ံဇူးာတွ တွးူရော�ာ်များလုူ့��်င်န််းများိား 
(ရောရန်ံ၊ သူဘာ�ဓိါတွ်ရောင်�ွနှှင်�် တွွင််းထူးကွ်် အရင််းဖြများစီ်များိား) တွငွ်် �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာဖြိုး�းီ တွာ�န််ခံံများုရှုရောသူာ စီမီျားံခံန်�်ခံွ့များ ုအားရောက်ာင််းရောစီရောရးအတွကွ်် 
အာရုံံ�ထူးား လူ့��်ရောဆုံာင််သူညီ�် က်များာာလူ့ံ�းဆုံ�ုင််ရာ လူ့��်င်န််းစီဉ််တွစီ်ရ�် ဖြ�စီ်သူညီ်။ တွးူရော�ာ်များတှွ်၊ �င််ရောင်ရွရှုများ၊ု ဖြ�ညီ်သူလူူ့ထူူး�အတွွက်် 
ရောများှာ်များနှ််းထူးားသူညီ�် အက်ိ�ုးရောက်ိးဇူးးူများိား အစီရှသုူညီ�် သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိား �ငွ်�်ရော�းဖြခံင််းဖြ�င်�် အစီ�ုးရနှငှ်�် ��ဂ္ဂိုုလူ့ကု် က်ဏ္ဍများိားတွငွ်် 
�ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများနုှငှ်�် တွာ�န််ခံံများု ဖြများင်�်များားလူ့ာရောစီရောရးအတွကွ်် အားရော�းက်ညူီရီန်် က်များာာလူ့ံ�းဆုံ�ုင််ရာ စီံနှုန််းတွစီ်ရ�်က်�ု �င််းလူ့��်င်န််းစီဉ််တွွင်် 
သူတွ်များတှွ်ရော�းထူးားသူညီ်။ 
https://eiti.org/homepage

အလူ့�ုက်် များိားစီာွ က်ွ့ဖြ�ားများရုှုဖြိုး�းီ �းူရော�ါင််း�ါ�င််များအုဆုံင်�်၊ လူ့အူ��်စီ�များိ�ုးစီံ� 
�ါ�င််များနုှှင်�် လူ့ာရောရာက််လူ့ညီ်�တွ်သူညီ�် အရာရှုများိားများ ှအများိားဖြ�ညီ်သူ၏ူ 
လူ့�ုအ�်ခံိက််များိားက်ု� များညီ်များှအရောရးတွ�ရူှုသူညီ်ဟာရူောသူာ က်စုီစများိားနှငှ်�် 
�တွ်သူက််၍များ ူဆုံက််လူ့က််ရောလူ့�လူ့ာရန်် လူ့�ုအ�်လူ့ိက််ရှရုောသူးသူညီ်။ 
များိားများကြက်ာများကီ် ဖြ��လူ့��်ခံ့�သူညီ�် သူ�ရောတွသူန်တွစီ်ခံ�အရ အာဏာာ��ုင်် 
များိားများရှောန်၍ ရောက်ိးရာွအ��်ခံိ��်ရောရးလူ့��်င်န််းက်�ု အဆုံင်�်ဖြများှင်�်တွင််ရောရးနှငှ်�် 
�စီစညီ်း��်�ရူောရး လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားတွငွ်် ��ုများ�ု၍�ွင်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများ ု
ရှုရောစီရောရးတွု��အတွွက်် ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ာကြက်ဖြိုး�းီ၊ အဂ္ဂိုတွလုူ့�ုက််စီားများနုှှင်�် 
ခံရုံ�ုန်စီီန်စီ် ရောလူ့ိာ��ါးရောစီရောရးတွု��အတွွက််လူ့ညီ်း  တွု�က််တွနွ််းနှုးုရောဆုံာ် လူ့ိက််
ရှုကြက်ရောကြက်ာင််း သူာဓိက်များိား ရောတွ�ွရသူညီ်။ ၉၀ ရောဖြများ�ာအဖြင်င််း�ာွးများ ုများိား
နှငှ်�် ရောဖြများသူမုျား်းများမုျားိားနှငှ်�် �တွ်သူက််၍ အဆုံံ�းအဖြ�တွ်ရော�းရာတွငွ််လူ့ညီ်း 
ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိားများ ှဆုံထူးက််ထူးများ်း�ု�း �ါ�င်် 
ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ာကြက်သူညီ်။ ၉၁ 

အစီ�ုးရရောအာက််�ု�င််းအလူ့ာာများိားများ ှရောက်ာက််ခံံခံငွ်�်ရှုသူညီ�် အခံနွ််�င််ရောင် ွ
အခံိ�ုးအဆုံနှငှ်�် အရင််းဖြများစီ်များိားက်ု� ခံွ့ရော�ရန်် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိား ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််
စီမွျား်းတွ�ု�သူညီ် အစီ�ုးရအလူ့ာာအသူီးသူးီတွငွ်် ဗျူဟာ�ုခံိ��်က်�ုင််များ ုအရောဖြခံအရောန်

များညီ်သူု�� ရှုရောကြက်ာင််း ဖြ�ဆုံ�ုသူညီ�် ရညီ်ညွာန််းခံိက််ဖြ�စီ်သူညီ်။ ဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံတွငွ််
 ဖြ�ညီ်န်�်နှှင်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအစီ�ုးရများိားသူညီ် ၂၀၁၀ ခံ�နှစှီ်များစှီတွင််၍ 
နှ�ုင််င်ံဘတွ်ဂ္ဂိုိက််၏ ကြီးက်းီစီာွရောသူာ �များာဏာတွစီ်ရ�်က်ု� ရရှလုူ့ာကြက်သူညီ်။ 
ဖြ�ညီ်န်�်နှှင်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအဆုံင်�် ဇူးာတွ်ရောက်ာင်် များိားအရောန်နှငှ်�်လူ့ညီ်း 
ဖြ�ညီ်န်�်နှှင်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီအဆုံင်�်ရှု အရင််းဖြများစီ်များိားက်ု� က်ဏ္ဍအသူးီသူးီ
တွငွ်် များညီ်သူု��ခံွ့ရော�ရများညီ်ဟာရူောသူာ က်စုီစ၌ ��ုများ�ု၍ ရောဖြ�ာရောရးဆုံု�ခံငွ်�် ရရှလုူ့ာဖြိုး�ီ
ဖြ�စီ်သူညီ်။ ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််များိား၏ �များာဏာများာှ 
�ိများ်းများှခံန်�်များှန််းရောဖြခံအားဖြ�င်�် အစီ�ုးရအသူံ�းစီရတုွ် စီ�စီ�ရော�ါင််း၏ ၁၂ 
ရာခံ�ုင််နှုန််းများှရှုသူညီ်။ ၉၂  သူ�ု�ရောသူာ် များကြက်ာရောသူးများ ီဖြ��လူ့��်ခံ့�သူညီ�် သူာများန််
နှငှ်�် ရောင်လွူ့ံ�းရောင်ရွင််း အသူံ�းစီရတုွ်က်�ု ခံွ့ဖြခံားဖြိုး�းီ စီစုီစီ်ထူးားသူညီ�် ရောလူ့�လူ့ာ
ခံိက််အရ ဖြိုးများ�ု�န်�်တွစီ်ခံ� အတွငွ််း ခံွ့တွများ်းခံိရော�းသူညီ�် ရောင်လွူ့ံ�းရောင်ရွင််း 
အသူံ�းစီရတုွ်အားလူ့ံ�း၏ ၈၈ ရာခံု�င််နှုန််းအထူးုက်�ု ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူ
ကြီးက်းီ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််ထူး့များ ှဘဏ္ဍာရောင် ွရောထူးာက််�ံ�ရော�းရရောကြက်ာင််း 
ရောတွ�ွရှု ရသူညီ်။ ၉၃ အဆုံ�ု�ါ ရာခံ�ုင််နှုန််းသူညီ် ဖြိုးများ�ု�န်�်အလူ့�ုက်် က်ာွဖြခံားများ ု
ရှုရောသူာ်လူ့ညီ်း (�င််းရောလူ့�လူ့ာခံိက််အရ�င်် ၃၃ ရာခံု�င််နှုန််းအထူးု 
န်ုများ�်�ါးသူညီ်လူ့ညီ်းရှု) ဤအခံိက််သူညီ် ဖြ�ညီ်န်�်/တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရ
များိားသူညီ် လူ့များ်း၊ တွံတွားနှငှ်�် လူ့ှ�်စီစီ်ဓိါတွ်အား လူ့ု�င််းများိား ရောဆုံာက််လူ့��်

https://www.opengovpartnership.org/about/approach/
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/
https://eiti.org/homepage
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ဖြခံင််းက့်�သူ�ု�ရောသူာ အဓိကု်က်ိသူညီ�် အရောရးက်စုီစ များိားတွငွ်် အရောရးကြီးက်းီရောသူာ 
အခံန််းက်ဏ္ဍများ ှ�ါ�င််လူ့ိက််ရှရုောကြက်ာင််း ထူးင််ရာှးစီာွ ရော�ာ်ဖြ�
လူ့ိက််ရှသုူညီ်။၉၄ 

၄။	လှာ�်တေ�ာ်ကိုုုယ််စ်ာ�လှယှ််�းာ�သုည််လှည််�	မြဲ��ု�နယ််အဆိုင်း််�င့်း်	
�ကို်ကြွကိုမ့ြဲပ်�ီ	လှာ�်��ုု��ရုှုသုည်််	အ�န်�ကိုဏ္ဍ�စ််ရပ််ကိုု	ုဦး�တေဆိုာင်း်	
လှးကို်ရှု�ကိုသုည်််အမြပ်င်း်	မြပ်ည််သုးလှးထုကုိုုုလှည််�	အဓိကုို	လှပု််င်းန်�	
�ာဝန်�စ််ရပ််အတေနမြဖွဲ့င်း််	ကိုုုယ််စ်ာ�မြပ်�လှးကို်ရှ�ုကိုရာ	အရပ််ဘကို်လှးထု	ု
ပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်�	ု�ုု�ပ်ာ့�လှာတေစ်ရန်	အ�င့်း််အလှ�်��းာ�ပ်င်း်	မြဖွဲ့စ််သုည််	

ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိားဖြ�င်�် 
ဖြ��လူ့��်သူညီ�် သူ�ရောတွသူန်အရ ဖြ�ညီ်သူကူ်�ု က်�ု�်စီားဖြ��ရန််၊ အစီု�းရက်�ု 
ထူးနု််းရောက်ိာင််းရန််နှငှ်�် ဥ�ရော�ဖြ��ရန်် ဟာသူူညီ�် လူ့ာတွ်ရောတွာ်၏ လူ့��်င်န််း 
တွာ�န်် သူံ�းရ�်အန်က်် လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်�ု�်စီားလူ့�ှ် အများိားစီ�သူညီ် 
သူက််ဆုံ�ုင််ရာ များ့ဆုံနှဒန်�်များိားအား က်ု��်စီားဖြ��ဖြခံင််းက်ု� ၎င််းတွု��၏ �င််များ
အခံန််းက်ဏ္ဍအဖြ�စီ် �ဆူုံထူးားကြက်သူညီ်က်ု� ရောတွ�ွရသူညီ်။ ၉၅ NLD အစီု�းရ 
လူ့က််ရောအာက််တွငွ်် ရောတွ�ွရသူညီ�် သူသုူာထူးင််ရာှးရောသူာ အရောရ�ွ တွစီ်ခံ�များာှ 
လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိားသူညီ် ရော�သူနှတရအဆုံင်�်များိား၌ အခံိနု််��ုရော�း
လူ့ာကြက်ဖြိုး�းီ၊ ဖြိုးများ�ု�န်�် စီီများံက်နု််းရောရးဆုံွ့ရောရးနှငှ်�် အရောက်ာင်် အထူးညီ်ရော�ာ်ရောရး 
ရောက်ာ်များတွ ီ(TPIC) က့်�သူ�ု�ရောသူာ NLD အစီု�းရ၏ ရောများှာ်များနှ််းခံိက််အတွ�ုင််း 
ရောအာက််ရောဖြခံများအှထူးက််သူ�ု� စီမီျားံက်နု််းရောရးဆုံွ့ဖြခံင််းက်ု� အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်
ရန်် �ွ့�စီညီ်းထူးားသူညီ�် ရောက်ာ်များတွမီျားိားတွငွ််လူ့ညီ်း �ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််များ ု��ုများ�ု
ဖြ��လူ့��်လူ့ာကြက်သူညီ်။ ထူးု��အဖြ�င််လူ့ညီ်း လူ့ာတွ်ရောတွာ်က်�ု�်စီားလူ့�ှ်
များိားသူညီ် ရောဖြများ�ာအဖြင်င််း�ာွးများမုျားိားက်�ု ရောဖြ�ရငှ််းရော�းဖြခံင််း၊ ရ�်/ရောက်ိး 
အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိားက်�ု တွာ�န််ခံံရောအာင်် ဖြ��လူ့��်ဖြခံင််းတွု��၌ အခံိနု််များိားစီာွ
ရော�း၍ ရောဆုံာင််ရကွ််လူ့ိက််ရှသုူညီ်က်�ုလူ့ညီ်း ရောတွ�ွရသူညီ်။ ၉၆ သူ�ု�တွ�ုင်် 
လူ့ာတွ်ရောတွာ်များိားအတွကွ်် ဖြ�ညီ်သူနူှှင်�် ဆုံက််ဆုံံရောရး တွ�ုးတွက််ရောက်ာင််းများနွ််
ရောအာင်် ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််စီရာက်ိန််ရောသူးသူညီ်က်ု� ရောတွ�ွရသူညီ်။ ၂၀၁၈ ခံ�
နှစှီ်တွငွ်် များနှတရောလူ့း တွု�င််းရော�သူကြီးက်းီ လူ့ာတွ်ရောတွာ် သူညီ် �က််ဘ်ဆုံု��်တွစီ်ခံ� 
လူ့ာင်�်တွင််သူညီ�် �ထူးများဦးးဆုံံ�းနှငှ်�် တွစီ်ခံ� တွညီ်းရောသူာ  ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် တွ�ုင််း
ရော�သူကြီးက်းီ ဥ�ရော�ဖြ��ရောရး �နှတရား ဖြ�စီ်လူ့ာခံ့�သူညီ်။ အန်ညီ်းင်�်များှရောသူာ 
လူ့ာတွ်ရောတွာ် က်�ု�်စီားလူ့�ှ် များိားသူာလူ့ှင်် အဖြခံားရောသူာ ဆုံက််သူ�ွ်ရောရး 
န်ညီ်းဗျူိ�ဟာာများိား ရှုကြက်ဖြိုး�းီ အခံိ�ု�သူာလူ့ှင်် ရော��ဘ�တွ်စီာများိက််နှ�ှ ထူးားရှုကြက်
သူညီ်။ ၉၇ 

၅။	မြဲ��ု�နယ််အဆိုင်း််�င့်း်	ဖွဲ့�့�စ်ည််��ည််တေဆိုာကို်�ပု်ုုင်း်�	မြပ်�မြပ်င်း်	
တေမြပ်ာင်း်�လှ�တေရ�	�ရှသုုည်််	အတေမြ�အတေန�င့်း်	ခြွ�င့်း်��းကို်အတေနမြဖွဲ့င်း််	
စ်ည််ပ်င်း်အဖွဲ့့���းာ�သုည််	မြဲ��ု�မြပ်တေဒီသု	ရပ််ကိုက့ို်�းာ�၌		ထုတုေရာကို်�	ုရှုတေသုာ	
အရပ််ဘကို်လှးထု	ုပ်း�တေပ်ါင်း်�ပ်ါဝင်း်နှုငု်း်�ည်််		အ�င့်း််အလှ�်��စ််ရပ််ကိုု	ု
ဖွဲ့န်��ီတေပ်�လှာသုည််။ 

ရော�ဘ��ိအားဖြ�င်�် ခံ�ုင််များာအားရောက်ာင််းဖြိုး�းီ ��ုများ�ုက်�ု�်စီားဖြ��များရုှုရောသူာ 
ရော�သူနှတရ အစီု�းရများိားသူညီ် အစီု�းရနှငှ်�် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းကြက်ား 
အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�ရောသူာ �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များတုွ�ုး�ာွးရောစီရန်် အားရော�း 
တွတွ်ကြက်သူညီ်က်ု� ရောတွ�ွရှုရသူညီ်။ �န််ရောဆုံာင််များရုော�းသူညီ�် ရ�်ရာွ 
အစီ�အ�ွ့�များိားနှှင်�် အန်ီးက်�်ဆုံံ�းတွငွ််ရှုကြက်သူညီ�် ရောရ�ှတွန််းများှ �န််ရောဆုံာင််များ ု
ရော�းသူမူျားိားနှငှ်�် အစီ�ုးရ ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိား အဖြ�စီ်ဖြ�င်�် ရော�သူနှတရ အစီ�ုးရ 
များိားသူညီ် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များအုတွွက်် အရောက်ာင််းဆုံံ�း 
ရောသူာ အလူ့ားအလူ့ာက်ု� ရောဆုံာင််ကြက်ဉ််းလူ့ာနှ�ုင််စီရာရှသုူညီ်။ 
သူ�ု�ရောသူာ်လူ့ညီ်း ဤသူညီ်များာှ ၎င််းတွ�ု�၏ ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််သူညီ�် 

အာဏာာများိားနှငှ်�် ရော�သူနှတရ ရ�်ရာွအစီ�အ�ွ့�များိားများ ှ
တွင််ဖြ�လူ့ာသူညီ်များိားအရော�် ရောဖြ�ာင််းလူ့့များမုျားိား ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််ဖြခံင််းများရှမုျားရှုဆုံ�ု
ရောသူာအခံိက််ရော�် များတူွညီ်သူညီ်။ တွစီ်ခံိနု််တွညီ်းများာှ�င်် ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ အစီ�ုးရများိား သူု��များဟာ�တွ် ရော�သူနှတရ အစီု�းရအရာရှုများိားက်�ု 
ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််စီမွျား်း များရှဟုာ� ထူးင််ဖြများင််�ဆူုံကြက်�ါက် အရ�်ဘက်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအရောန်နှှင်�် ၎င််းတွ�ု�နှှင်�် �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များညီ�်အစီား 
အစီ�ုးရအထူးက််�ု�င််း အဆုံင်�်များိားဖြ�င်�် အခံငွ်�်သူာသူလူ့�ု အလူ့��်လူ့��်ရန််သူာ 
ရောရးွခံိ�်ကြက်ရော�လူ့မုျား�်များညီ်။ အဆုံ�ု�ါ အရောကြက်ာင််းဖြ�ခံိက််များိားရောကြက်ာင်�် 
အစီ�ုးရ၏ ရောရးွရောက်ာက််ခံံ တွတွ�ု အလူ့ာာသူညီ် အစီ�ုးရနှငှ်�် ဖြ�ညီ်သူကူြက်ား 
အဓိကု်က်ိရောသူာ များိက််နှ�ှစီာတွစီ်ခံ�အရောန်ဖြ�င်�် ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််ဖြိုး�းီ 
�င််းအလူ့ာာတွွင်် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များဆုုံ�ုင််ရာ 
စီမွျား်းရောဆုံာင််ခံိက််များိားများာှ အရောဖြ�ာင််းအလူ့့ရော�် သူက််ရောရာက််များ ုအရှုနှ�ုင််ဆုံံ�း 
ဖြ�စီ်သူညီ်။ 

လူ့က််ရှ ုဖြများန််များာနှ�ုင််င်ံတွငွ်် ဖြိုးများ�ု�န်�်အ��်ခံိ��်ရောရးဆုံု�င််ရာ �ွ့�စီညီ်းများ�ု�ုင််း 
ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များ ုများရှုသူညီ�်အတွွက်် အစီ�ုးရ၏ 
တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််စီမွျား်းအရော�် အတွားအဆုံးီဖြ�စီ်ရောစီဖြိုး�းီ 
ရောတွာင််းဆုံ�ုသူညီ�်ဘက််နှှင်�် ဖြ�ညီ�်ဆုံညီ်းသူညီ�်ဘက်် တွာ�န််ခံံများ ုအတွကွ်် 
တွနွ််းအားများိားက်�ု အားရော�ိာ�သူာွးရောစီသူညီ်။ သူု��ရောသူာ်လူ့ညီ်း USDP နှငှ်�် 
NLD အစီု�းရနှစှီ်ရ�်လူ့ံ�းသူညီ် ရော�သူနှတရ ရောက်ာ်များတွမီျားိားနှှင်�် ရန််�ံ�ရောင်မွျားိား 
များတုွ်ဆုံက််အသူံ�းဖြ��ဖြခံင််း၊ တွခံါတွရံ ဤသူု��ရောသူာ တွနွ််းအားရော�းများမုျားိား 
အတွငွ််းများရှောန်၍ ရ�်ရာွအတွွက်် �နှတရားများိား �ွ့�စီညီ်းရော�းဖြခံင််းတွု��ဖြ�င်�် 
ဗျူဟာ�ုခံိ��်က်�ုင််များ ုရောလူ့ှာ�ခံိရောရး များ�ူါ�က်�ု ဆုံက််လူ့က််ရောဆုံာင််ရကွ််ခံ့�ကြက်သူညီ်။

USDP အစီု�းရ၏ “ဖြ�ညီ်သူဗူျူဟာ�ုဖြ�� �ွံ�ဖြိုး�ု�းတွ�ုးတွက််များ”ု ဟာရူောသူာ 
ဗျူဟာ�ုခံိ��်က်�ုင််များ ုရောလူ့ှာ�ခံိရောရး များ�ူါ�တွွင်် အ��်ခံိ��်ရောရး�ု�င််း 
ဖြ��ဖြ�င််ရောဖြ�ာင််းလူ့့များ ု(၂၀၁၂ ခံ�နှစှီ် ရ�်က်ကွ်် သူု��များဟာ�တွ် ရောက်ိးရာွအ��်စီ� 
အ��်ခံိ��်ရောရး ဥ�ရော�) နှငှ်�် ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�် ရောက်ာ်များတွမီျားိား �ွ့�စီညီ်းရော�းဖြခံင််း
တွ�ု� �ါ�င််�ါသူညီ်။ ရောရ�ှခံန််းတွွင်် အရောသူးစီတုွ် ရော�ာ်ဖြ�ခံ့�သူညီ�်အတွ�ုင််း ရ�်/
ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး ဥ�ရော� အရ ရောရးွရောက်ာက််�ွ့များိား က်ိင််း�ဖြ��လူ့��်
လူ့ာခံ့�သူညီ�်အတွွက်် ရ�်ရာွရောန်ဖြ�ညီ်သူမူျားိားများ ှရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး
များိားအား ��ုများ�ု၍ တွံ��ဖြ�န််ရောဆုံာင််များရုှုရန်် များိားစီာွ ရောများှာ်လူ့င်�်လူ့ာကြက်သူညီ်။၉၈  
တွခံိနု််တွညီ်းများာှ�င်် ရ�်ရာွရောန်ဖြ�ညီ်သူမူျားိားသူညီ် ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရး
များ�ှးများိား၏ အခံန််းက်ဏ္ဍက်�ု သူနု်�းလူ့ညီ်များုများရှုဖြခံင််း၊ သူ�ု�များဟာ�တွ် ရောရးှ�ခံင်် 
အတွ�ုင််း ဥ�ရော�နှငှ်�် ရ�်ရာွတွညီ်ဖြိုးင်မုျား်ရောရးက်ု� ထူးနု််းသူုများ်းရောရး၊ အ��်ခံိ��်ရောရး 
လူ့��်င်န််းများိား ရောဆုံာင််ရကွ််ရောရးတွု��က်�ုသူာ ဖြ��လူ့��်လူ့မုျား�်များညီ်ဟာ� ထူးင််ဖြများင််
�ဆူုံထူးားကြက်ဖြခံင််းက်ု�သူာ သူ�ရောတွသူန်အရ ရောတွ�ွရှုရသူညီ်။ ၉၉ ထူး�ု�အဖြ�င်် 
ရ�်က်ကွ်် နှငှ်�် ရောက်ိးရာွအ��်စီ� အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး ရောရးွရောက်ာက််�ွ့များိားသူညီ် 
သူတွင််းအခံိက််အလူ့က်် ရ�နူှ�ုင််များ ုများရှုဖြခံင််း၊ သူတွင််းများ�ီ�ီာ၊ နှ�ုင််င်ံရောရး 
�ါတွီများိားနှငှ်�် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းတွ�ု�များှ စီတုွ်�ါ�င််စီားများနုှှင်�် �ါ�င််
ရောဆုံာင််ရကွ််များ ုများရှုဖြခံင််းတွု��ရောကြက်ာင်�် ၎င််းရောရးွရောက်ာက််�ွ့များိားက်�ု သူံ�းသူ�်ရာ၌ 
အက်န်�်အသူတွ်များိား ရှုသူညီ်က်�ု ရောတွ�ွရသူညီ်။ ၁၀၀ သူ�ု�ဖြ�စီ်�ါ၍ အဆုံ�ု�ါ 
က်ိ�်ဖြ�န်�်လူ့ာရောသူာ အခံန််းက်ဏ္ဍသူညီ် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််
များ ု��ုများ�ုရရှုရောစီရန်် အခံွင်�်အလူ့များ်းတွစီ်ရ�် ရော�းလူ့ာရောသူာ်လူ့ညီ်း ရလူ့�်များိား
က်�ုများ ူရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ရန်် လူ့�ုရောသူးသူညီ်။ ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိားအား 
၎င််းတွု��၏ က်ိ�်ဖြ�န်�်လူ့ာရောသူာ အခံန််းက်ဏ္ဍနှငှ်�် စီ�်လူ့ိဉ််း၍ 
ရင််းနှှီးဖြများှ��်နှှံများမုျားိား၊ ရောလူ့�က်ိင်�်သူင််ကြက်ားများမုျားိား ဖြ��လူ့��်ဖြခံင််းများရှရုောသူးသူညီ�် 
အတွွက်် ဤအခံိက််များာှ �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ုဖြ��လူ့��်နှ�ုင််စီရာ ရောန်ရာ
တွစီ်ခံ� ဖြ�စီ်လူ့ာသူညီ်။ ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိားက်�ု �ံ���ုးက်ညူီဖီြခံင််း
ဖြ�င်�် သူက််ဆုံ�ုင််သူမူျားိား �းူရော�ါင််း�ါ�င််များကု်�ု ခံိ့�ထူးငွ််ဖြခံင််း၊ ရ�်/ရောက်ိး 
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အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှး စီမွျား်းရောဆုံာင််ရညီ်များိားက်ု� အားရောက်ာင််းရောစီဖြခံင််း၊ ရ�်/ရောက်ိး 
အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိား၏ အခံန််းက်ဏ္ဍများိား၊ တွာ�န််များိားနှငှ်�် ရောရးွရောက်ာက််�ွ့
များိားက်�ု ရ�်ရာွရောန်ဖြ�ညီ်သူမူျားိား သူနု်�းလူ့ညီ်ရောအာင်် ဖြ��လူ့��်ဖြခံင််းအဖြ�င်် 
အရောရးကြီးက်းီရောသူာက်စုီစများာှ က်ိားများတွန််းတွညူီမီျားှများ ုရှုရောစီရန််နှှင်�် လူ့စူီံ�တွက််စီံ� 
�ါ�င််များ ုရှုရောစီရန်် လူ့ု�အ�်ခံိက််က်�ု သူသုူာထူးင််ရာှးရောစီဖြခံင််းတွု��က်�ု 
ရောဆုံာင််ရကွ််ရာ၌ အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်းအရောန်ဖြ�င်�် အရောရးကြီးက်းီရောသူာ 
အခံန််းက်ဏ္ဍများ ှလူ့ု�်ရာှးနှ�ုင််�ါသူညီ်။ ၁၀၁ 

�ခံင်် ရော�သူနှတရအဆုံင်�် ရောက်ာ်များတွမီျားိားသူညီ် လူ့မူျား-ုစီးီ�ာွး �ွံ�ဖြိုး��ုး 
တွ�ုးတွက််ရောရး စီမီျားံက်နု််းရောရးဆုံွ့များမုျားိားတွငွ်် အရ�်သူား က်ု��်စီားဖြ��များ ု�ါ�င််
ရောအာင်် ဖြ��လူ့��်ရော�းရန််က်စုီစ အ�ါအ�င်် အစီု�းရဌာာန်များိားနှငှ်�် ရော�သူခံံ ဖြ�ညီ်
သူမူျားိားကြက်ား ညီှနုှုုင််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ု��ုများ�ုရှုရောအာင်် ရောဆုံာင််ရကွ််ရော�းရန်် 
အခံငွ်�်အာဏာာ ရှုကြက်�ါသူညီ်။ ရ�်ရာွရောခံါင််းရောဆုံာင််များိားအဖြ�င်် အရ�်ဘက်် 
လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း၊ စီးီ�ာွးရောရးနှငှ်�် က်ွများ်းက်ိင််�ညီာရငှ်် အသူင််းအ�ွ့�များိားများ ှ
က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိားက်ု� �ါ�င််ရောစီဖြခံင််းဖြ�င်�် အများိားဖြ�ညီ်သူ ူ�းူရော�ါင််း �ါ�င််
များကု်�ု ဖြများှင်�်တွင််ရော�းရန််လူ့ညီ်း အဆုံု��ါ ရောက်ာ်များတွမီျားိားစီာွတွ�ု�များှ ရောဆုံာင််ရကွ််
ခံ့�ကြက်�ါသူညီ်။ ၁၀၂ သူ�ု�ရောသူာ်လူ့ညီ်း အများိားဖြ�ညီ်သူ ူ�ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််များကု်�ု 
ဖြများှင်�်တွင််ရော�းရာ၌များ ူ၎င််းတွ�ု�၏ အက်ိ�ုးသူက််ရောရာက််များမုျားာှ တွစီ်ခံ�နှငှ်�် တွစီ်ခံ� 
က်ာွဖြခံားကြက်�ါသူညီ်။ ဥ�များာအားဖြ�င်�် �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရး အရောထူးာက်် 
အက်ဖူြ�� ရောက်ာ်များတွမီျားိားနှငှ်�် ဖြိုးများ�ု�န်�်စီညီ်�င််သူာ�ာရောရး ရောက်ာ်များတွမီျားိား
တွငွ်် ရောရးွရောက်ာက််�ွ့ က်ိင််း�ဖြ��လူ့��်ရော�းရသူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််�ါရှု
ရောသူာ်လူ့ညီ်း လူ့က််ရောတွ�ွတွွင််များ ူ�င််း ရောရးွရောက်ာက််�ွ့များိားများာှ �ငွ်�်လူ့င််း
ဖြများင််သူာများ ုများရှုသူညီ�်အဖြ�င်် ရော�သူနှတရ လူ့ု�အ�်ခံိက််များိားက်ု� အဓိ�ုါါ�်ဖြ�ညီ�်�
စီာွဖြ�င်�် ခြုံခံံ�င်ံ� က်�ု�်စီားဖြ��နှ�ုင််ရောစီရန််အတွကွ်် ရ�်ရာွဖြ�ညီ်သူမူျားိားနှငှ်�် 
တွ�ုင််�င်် ရောဆုံးွရောနှးွသူညီ�် တွရား�င်် လူ့��်ထူးံ�းလူ့��်န်ညီ်းများိားလူ့ညီ်း များ�ါရှု
ရော�။၁၀၃ NLD အစီ�ုးရသူညီ်လူ့ညီ်း ရော�သူခံံ ဖြ�ည်ီသူမူျားိား၏ �ါ�င််များနုှှင်�် 
တွာ�န််ခံံများုတွ�ု�က်�ု အားရောက်ာင််းလူ့ာရောစီရန်် ရော�သူနှတရအဆုံင်�် ရောက်ာ်များတွီ
များိားက်�ု �င််များ �နှတရားများိား အဖြ�စီ် ဦးးစီားရော�းအသူံ�းဖြ��သူညီ�် အလူ့ားတွ ူ
ခံိဉ််းက်�်န်ညီ်းက်�ုသူာ ဆုံက််လူ့က််အသူံ�းဖြ��ခံ့�သူညီ်။ ၂၀၁၅ ခံ�နှစှီ် 
ရောရးွရောက်ာက််�ွ့များိားအဖြိုး�းီ NLD အစီု�းရများရှောန်၍ ရော�သူနှတရအဆုံင်�်ရှု 
ရောက်ာ်များတွမီျားိား၏ �ွ့�စီညီ်းတွညီ်ရောဆုံာက််များ�ု�ုင််းက်�ု ဖြ�င််ဆုံင််များ ုရောဖြများာက််ဖြများား
စီာွ ဖြ��လူ့��်ခံ့�သူညီ်။ �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုးတွက််ရောရး အရောထူးာက််အက်ဖူြ�� ရောက်ာ်များတွီ
က်�ု �ိက််သူမုျား်းဖြိုး�းီ ဖြိုးများ�ု�န်�် စီမီျားံက်နု််းရောရးဆုံွ့ရောရးနှငှ်�် အရောက်ာင််အထူးညီ် 
ရော�ာ်ရောရး ရောက်ာ်များတွ ီ(TPIC) က်ု� များတုွ်ဆုံက််အသူံ�းဖြ��လူ့ာရာ၌ ဖြိုးများ�ု�န်�်
စီညီ်�င််သူာ�ာရောရး ရောက်ာ်များတွကီ်�ုများ ူဆုံက််လူ့က််ထူးားရှခုံ့�သူညီ်။ 
ထူး�်ရောလူ့ာင််းရောဖြ�ာဆုံု�ရ�ါများ ူNLD အစီ�ုးရ လူ့က််ထူးက်် ရောဆုံာင််ရကွ််များတုွငွ်် 
ထူးင််ရာှးရောသူာ အရောရ�ွများာှ ရော�သူနှတရအဆုံင်�်တွငွ်် လူ့ာတွ်ရောတွာ် 
က်�ု�်စီားလူ့�ှ်များိား၏ �ါ�င််ရောဆုံာင််ရကွ််များသုူညီ် အထူးးူသူဖြ�င်�် TPIC 
က့်�သူ�ု�ရောသူာ ရော�သူနှတရအဆုံင်�် ရောက်ာ်များတွမီျားိားတွငွ်် တွ�ုး�ာွးလူ့ာခံ့�ဖြခံင််း 
ဖြ�စီ်သူညီ်။ ၁၀၄  

ရော�သူနှတရ �ွံ�ဖြိုး��ုးရောရး ရန််�ံ�ရောင်မွျားိားများာှများ ူအရောဖြခံခံံအရောဆုံာက််အအံ� 
တွ�ုးတွက််ရောရး၊ ဆုံင််းရ့များွ့ရောတွများကု်�ု က်�ုင််တွ�ွ်ရောဖြ�ရငှ််းရောရးနှငှ်�် ရော�သူနှတရ 
�ွံ�ဖြိုး��ုးရောရး စီမီျားံက်နု််းများိားတွငွ်် ရော�သူခံံ ဖြ�ညီ်သူတူွ�ု�၏ �ါ�င််သူက််ဆုံ�ုင််များကု်�ု 
ဖြများင်�်များားရောစီရောရးတွု��အတွွက်် အစီ�ုးရနှစှီ်ရ�်လူ့ံ�းများရှောန်၍ ကြီးက်�ုး�များ်းသူညီ�် 
��တွ�ု အစီအီစီဉ််ဖြ�စီ်သူညီ်။ အဆုံ�ု�ါ ရန််�ံ�ရောင်အွများိားစီ�က်�ု စီ�ုက််�ိ�ုးရောရး၊ 
ရောများးွဖြများ�ရောရးနှငှ်�် ဆုံညီ်ရောဖြများာင််း �န််ကြီးက်းီဌာာန် (MOALI)  များှ
ကြီးက်းီကြက်�်သူညီ်။၁၀၅ ရော�သူနှတရ �ွံ�ဖြိုး��ုးရောရး ရန််�ံ�ရောင်မွျားိားက်�ု ဖြိုးများ�ု�န်�်နှှင်�် 
ရ�်/ရောက်ိး �ွံ�ဖြိုး��ုးတွ�ုး တွက််ရောရး အရောထူးာက််အက်ဖူြ�� ရောက်ာ်များတွမီျားိားဖြ�င်�် 
ရော�ါင််းစီ�် ရော�းလူ့ု�က််ရောသူာအခံါ ရော�သူနှတရ အရောဖြခံခံံအရောဆုံာက််အအံ� 

စီမီျားံက်နု််းများိား ရောရးွခံိ�်ဖြခံင််းနှငှ်�် အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ဖြခံင််းဆုံု�င််ရာ 
ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််များိားတွငွ်် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� �းူရော�ါင််း�ါ�င််များ ုဖြများင်�်တွက််လူ့ာ
ရောစီများညီ�် အခံွင်�်အလူ့များ်းများိား ရော�်ထူးကွ််လူ့ာသူညီ်။ ရော�သူနှတရ စီမီျားံခံန်�်ခံွ့များ ု
ရောက်ာ်များတွမီျားိား (ဥ�များာ ရောဖြများ�ာစီမီျားံခံန်�်ခံွ့ရောရး ရောက်ာ်များတွ)ီ တွငွ်် ဥက်ကဋ္ဌာ
အဖြ�စီ် ရောဆုံာင််ရကွ််ရသူညီ�် ရ�်/ရောက်ိး အ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများိား၏ အခံန််း
က်ဏ္ဍ၊ ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�်တွငွ်် လူ့ာတွ်ရောတွာ် က်�ု�်စီားလူ့ှ�်များိား ��ု၍ ဖြများင််
ရောတွ�ွလူ့ာရဖြခံင််းတွု��ရောကြက်ာင်�် ၎င််းတွု��သူညီ် �းူရော�ါင််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ုဖြ��လူ့��်
ရန်် အရောရးကြီးက်းီရောသူာ ဇူးာတွ်ရောက်ာင််များိား ဖြ�စီ်လူ့ာကြက်သူညီ်။ 

စီညီ်�င််အ�ွ့�အစီညီ်းများိားများာှများ ူအဖြခံားရောသူာ ရော�သူနှတရအဆုံင်�် 
ဦးးစီးီဌာာန်များိားနှှင်�် ဆုံန်�်က်ိင််စီာွ�င်် ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််နှငှ်�် များ�ူါ�ခံိများတှွ်ဖြခံင််းက်ု� 
လူ့တွွ်လူ့�်စီာွ ရောဆုံာင််ရကွ််နှ�ုင််ဖြိုး�းီ က်�ု�်��ုင်် အခံနွ််�င််ရောင် ွရောက်ာက််ခံံဖြခံင််း၊ 
က်�ု�်��ုင််ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််များိား ရောရးဆုံွ့ဖြခံင််းတွ�ု�က်�ုလူ့ညီ်း ဖြ��လူ့��်နှ�ုင််သူညီ်။ ၎
င််းတွ�ု�သူညီ် ဖြိုးများ�ု�န်�်စီညီ်�င််သူာ�ာရောရး ရောက်ာ်များတွ ီ(TDAC) များတှွစီ်ဆုံင်�် 
ရောရးွရောက်ာက််ခံံ ��ဂ္ဂိုု�ုလူ့်များိား၏ ကြီးက်းီကြက်�်များကု်�ု ခံံရသူညီ် တွစီ်ခံ�တွညီ်းရောသူာ 
ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�် ဇူးာတွ်ရောက်ာင််လူ့ညီ်း ဖြ�စီ်သူညီ်။ TDAC က်ု�  
ဖြ�ညီ်သူအူ�ွ့��င်် ရောလူ့းဦးး၊ အစီု�းရ�န််ထူးများ်း သူံ�းဦးးတွ�ု�ဖြ�င်�် �ွ့�စီညီ်းထူးားဖြိုး�းီ 
“အများိားဖြ�ညီ်သူ၏ူ ဦးးစီားရော�းက်စုီစရ�်များိားက်ု� ထူးင််ဟာ�်ရောစီရန််နှငှ်�် 
စီမီျားံက်နု််း အရောက်ာင််အထူးညီ်ရော�ာ်ရာ၌ ရောအာင််ဖြများင််များရုှုရောစီရန််” ဟာရူောသူာ 
ရညီ်ရ�ွ်ခံိက််နှှစီ်ခံ�ဖြ�င်�် ရောဆုံာင််ရကွ််သူညီ်။ ၁၀၆  TDAC ၏ ဩဇူးာလူ့ာများ်းများ�ုး
များမုျားာှ ဖြိုးများ�ု�န်�်အလူ့�ုက်် က်ာွဖြခံားများရုှုရောသူာ်လူ့ညီ်း TDAC များိားက်ု� 
“ရောရးွရောက်ာက််ခံံ ဖြများ�န်စီီီ��် ရောက်ာင််စီ ီက်န်ဦးး �ံ�စီံတွစီ်ရ�်အရောန်ဖြ�င်�် ရုံဖုြများင််
နှ�ုင််” ၁၀၇  ဖြိုး�းီ ရောက်ာင််းများနွ််ရောသူာ လူ့��်င်န််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ုသူာဓိက်များိား 
ရော�်ထူးကွ််လူ့ာသူညီ်က်ု�လူ့ညီ်း များတှွ်တွများ်းတွင်် ရောတွ�ွရှုရသူညီ်။ ၂၀၁၉ 
ခံ�နှစှီ် အရောစီာ��ုင််းတွငွ်် ရောတွာင််ကြီးက်းီ စီညီ်�င််အ�ွ့�သူညီ် ၎င််း က်ု��်��ုင်် 
ဖြများ�န်စီီီ��် Citizen’s Budget စီာရောစီာင််က်ု� ရောရးဆုံွ့ထူး�တွ်ရော�ဖြခံင််း၊ 
စီညီ်�င််�န််ရောဆုံာင််များမုျားိားနှှင်�် စီ�်လူ့ိဉ််း၍ အများိားဖြ�ညီ်သူ ူ��ုများ�ုန်�းလူ့ညီ် 
လူ့ာရောစီရန်် ရညီ်ရ�ွ်၍ သူတွင််းအခံိက််အလူ့က်် ဌာာန်တွစီ်ခံ�က်�ု 
ထူးရူောထူးာင််�ငွ်�်လူ့ှစီ်ဖြခံင််းတွု��ဖြ�င်�် �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများနုှငှ်�် အရ�်ဘက််လူ့ထူူး� 
�းူရော�ါင််း�ါ�င််များတုွ�ု�က်�ု ဖြများှင်�်တွင််ရန်် ကြီးက်�ုး�များ်းများမုျားိား 
ဖြ��လူ့��်ခံ့�သူညီ်။

န်ုဂ္ဂိုံ�းဆုံ�ုရရောသူာ် GAD သူညီ် အရ�်ဘက်် လူ့�ူအ�ွ့�အစီညီ်း အရောဖြခံအရောန်နှငှ်�် 
လူ့�ု်ရာှးများမုျားိားက်�ု ရောစီာင်�်ကြက်ညီ�်ရသူညီ�် ဦးးရောဆုံာင်် စီမီျားံခံန်�်ခံွ့ရောရး 
အ�ွ့�အစီညီ်း ဖြ�စီ်ရောန်ရောသူးသူညီ်။ GAD သူညီ် ရော�သူနှတရ၊ ဖြ�ညီ်န်�်နှငှ်�် 
တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီနှှင်�် အများိ�ုးသူားအဆုံင်�် အသူင််းအ�ွ့�များိားအတွကွ်် 
များတှွ်�ံ�တွင််သူညီ�် လူ့��်င်န််းက်�ု တွာ�န််�ူရဖြိုး�းီ အများိားဖြ�ညီ်သူဆူုံ�ုင််ရာ 
အခံများ်းအန်�းများိားအတွွက်် ခံငွ်�်ဖြ��များနု်�်များိားက်�ု ကြီးက်းီကြက်�်ရော�းရသူညီ်။ 
များတှွ်�ံ�တွင််ဖြိုး�းီရောသူာ အရ�်ဘက််အ�ွ့�အစီညီ်းများိားအရောန်ဖြ�င်�် 
အလူ့�ှရငှ််စီာရင််း အ�ါအ�င်် လူ့��်င်န််းအစီအီစီဉ််နှှင်�် ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််များိားက်ု� 
GAD များ ှသူံ�းသူ�်စီစီ်ရောဆုံးနှ�ုင််ရန်် တွစီ်နှစှီ် နှှစီ်ကြီးက်မုျား် တွင််ဖြ�ရော�းရသူညီ်။ 
ဖြ�ညီ်သူမူျားိားအတွကွ်် လူ့�ွ်က်သူူက််သူာများ ုရှုရောစီရန်် 
တွစီတုွ်တွ��ုင််းရညီ်ရ�ွ်၍ GAD သူညီ် ဌာာန်ရော�ါင််းစီံ�၊ 
ရောက်ာ်များတွရီော�ါင််းစီံ�ကြက်ား ညီှနုှုုင််းရောဆုံာင််ရကွ််များ ု��ုများ�ုရောက်ာင််းများနွ််လူ့ာရောစီရန်် 
ရောဖြခံလူ့မှျား်းသူစီ်များိားက်ု� ဖြ��လူ့��်လူ့ိက််ရှသုူညီ်။ ဥ�များာ GAD ၏ ဖြ�ညီ်သူ ူ
�န််ရောဆုံာင််များရုုံံ�း များိား၏ ရောရ�ွလူ့ိား�န််ရောဆုံာင််များရုော�းဖြခံင််း  
အသူစီ်ရော�်ထူးကွ််လူ့ာရောသူာ �နှတရားတွစီ်ခံ�ဖြ�စီ်ဖြိုး�းီ �င််းများတှွစီ်ဆုံင်�် 
အစီ�ုးရသူညီ် ဖြများန််များာနှု�င််င်ံ၏ လူ့ဦူးးရောရ အများိားစီ� �ါရှုရာ ရောက်ိးလူ့က််ရောန် 
လူ့ဦူးးရောရနှငှ်�် ထူးရုောတွ�ွဖြိုး�းီ �န််ရောဆုံာင််များမုျားိား ဖြ��လူ့��်ရော�းသူညီ်။ သူာဓိက် 
ဖြ�ရရောသူာ် ဤသူု�� ရောဆုံာင််ရကွ််ဖြခံင််းဖြ�င်�် အစီ�ုးရအရောန်ဖြ�င်�် အဓိကု်က်ိရောသူာ 
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ဖြိုးများ�ု�န်�်အဆုံင်�် အာဏာာ��ုင််များိားနှငှ်�် ဖြ�ညီ်သူမူျားိား ရောတွာင််ကြီးက်းီဖြိုးများ�ု� 
ဖြများ�န်စီီ�ီ�် Citizen’s Budget များတုွ်ဆုံက််�ွ့သူု�� တွက််ရောရာက််ကြက်စီဉ််

ရောတွာင််ကြီးက်းီ ဖြိုးများ�ု�န်�် အရောထူးရွောထူး ွအ��်ခံိ��်ရောရးများ�ှးများ ှဖြများ�န်စီီ�ီ�် 
Citizen’s Budget က်�ု �တွ်ရုံရုောန်စီဉ််

အများိားဖြ�ညီ်သူ ူ�န််ရောဆုံာင််များမုျားိား (အလူ့��်သူများား၊ လူ့�ူင််များ ုကြီးက်းီကြက်�်ရောရး
နှငှ်�် ဖြ�ညီ်သူ�ူအင််အား�န််ကြီးက်းီဌာာန်များှ စီာရကွ််စီာတွများ်းများိား သူု��များဟာ�တွ် 
လူ့မူျား�ုန််ထူးများ်းဦးးစီးီဌာာန်များှ အက်အူညီမီျားိား ရရှရုောစီဖြခံင််း) က်ု� က်ခံိင်် 
ဖြ�ညီ်န်�်အတွငွ််းရှု ရော�းလူ့ံရောခံါင််သူရီောသူာ ရော�သူများိားသူု�� တွစီ်လူ့လူ့ှင်် နှှစီ်
ကြီးက်မုျား်ထူး ုရော�းအ�်လူ့ာနှ�ုင််ခံ့�သူညီ်။ ၁၀၈ 
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�ဏ္ဍ�ုင်း်	၁။	မြဲင်း�ု်��း�်�တေရ�နှငှ်း််	�ည််မြဲင်း�ု်�ု

ပ်န်��ုုင်း်	၁။	မြဲင်း�ု်��း�်�တေရ�၊	အ�း�ု�သုာ�	မြပ်န်လှည််သုင်း််မြ��်တေရ�၊	လှံခုြုံ�ံ�တေရ�နှငှ်း််	တေကိုာင်း်��န့်တေသုာ	အပု််�း�ပ််�ု

�ဟာဗျူး�ဟာ	
၁.၅

မြပ်ည််သုးအာ�လှံ�ု	အစ်ုု�ရနှငှ်း်	်ဆိုကို်သုယ့််	လှပု််ကိုုုင်း်နှုုင်း်စ်�့်�ကိုုု	�ုု�မြ�ှင်း််မြ�င်း်�	

လှပု််င်းန်�စ်ဉ်် �ဟာဗျူး�ဟာ	ရလှဒီ်�းာ�

၁.၅.၁ များ�ူါ�ခံိများတှွ်သူညီ�်အဆုံင်�်တွ�ုင််းတွငွ်် ဖြ�ညီ်သူ�ူါ�င််များနုှှင်�် ဖြ�ညီ်သူ�ူအကြုံက်ံဉာာဏာ် 
ရောဆုံးွရောနှးွရောတွာင််းခံံဖြခံင််း လူ့��်င်န််းစီဉ််များိား အားရောက်ာင််းခံု�င််များာရောစီရန််

ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက််ခံိများတှွ်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််တွွင်် 
��ုများ�ု၍ အားလူ့ံ�း �ါ�င််လူ့ာဖြခံင််း၊ 
�ါ�င််�တွ်သူက််ဖြခံင််းနှငှ်�် က်�ု�်စီားဖြ��လူ့ာဖြခံင််း

၁.၅.၂ အစီ�ုးရဌာာန်များိား၏ ဆုံက််သူ�ွ်များ ုစီမွျား်းရောဆုံာင််ရညီ် ခံု�င််များာရောစီဖြခံင််းဖြ�င်�် 
��ုများ�ုထူးရုောရာက််သူညီ�် များ�ူါ� ရောဆုံးွရောနှးွများနုှှင်�် တွံ��ဖြ�န််များုက်�ု ရ�သူူညီ�် စီန်စီ် 
ရော�်ရော�ါက််လူ့ာရောစီရန််

အစီ�ုးရ၏ လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားတွငွ်် 
�ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများ၊ု ကြီးက်�ုတွင််များနှ််းဆုံနှု�င််များနုှှင်�် 
တွာ�န််ခံံများု ဖြများင်�်များားလူ့ာဖြခံင််း

၁.၅.၃ နှ�ုင််င်ံသူားများိားအတွကွ်် သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််အား သူရုှု��ုင််ခံငွ်�်က်�ု 
တွ�ုးတွက််ရောက်ာင််းများနွ််ရောစီရန််နှငှ်�် ဥ�ရော�အရ ဖြ�စီ်ရောစီဖြိုး�းီ၊ အစီ�ုးရ၏ ဘတွ်ဂ္ဂိုိက််၊ 
ဥ�ရော�များိား၊ များဟာာဗျူိ�ဟာာ စီမီျားံက်နု််းများိား၊ များ�ူါ�များိား၊ စီာရင််းအင််းများိားနှငှ်�် အဖြခံား 
အရောရးကြီးက်းီသူညီ�် သူတွင််းအခံိက််အလူ့က််များိားက်ု� ��ုများ�ုက်ိ�်ဖြ�န်�်စီာွ သူရုှုနှ�ုင််ရောစီရောရး 
ရောဆုံာင််ရကွ််ရန််

အစီ�ုးရ၏ လူ့��်င်န််းစီဉ််များိားတွငွ်် 
�ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာများ၊ု ကြီးက်�ုတွင််များနှ််းဆုံနှု�င််များနုှှင်�် 
တွာ�န််ခံံများု ဖြများင်�်များားလူ့ာဖြခံင််း

၁.၅.၄ အစီ�ုးရ၏ အဆုံင်�်တွ�ုင််းတွငွ်် �ါ�င််�တွ်သူက််သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််အရော�် အရောဖြခံခံံ၍ 
အားလူ့ံ�း�ါ�င််ရောသူာ စီမီျားံက်နု််း ရောရးဆုံွ့သူညီ�် အရောလူ့�အထူးက်�ု ခံ�ုင််များာရောစီရန််

ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််တွွင်် 
��ုများ�ု၍ အားလူ့ံ�း�ါ�င််လူ့ာဖြခံင််း၊ 
�ါ�င််�တွ်သူက််ဖြခံင််းနှငှ်�် က်�ု�်စီားဖြ��လူ့ာဖြခံင််း

၁.၅.၅ လူ့တူွစီ်ဦးးခံိင််းစီနီှှင်�် အ��်စီ�များိား၏ လူ့တွွ်လူ့�်စီာွ ထူး�တွ်ရော�ာ်ခံငွ်�်က်�ု ဥ�ရော�ဖြ�င်�် 
က်ာက်�ွ်ရော�းဖြခံင််းဖြ�င်�် အဆုံင်�်တွ�ုင််းတွငွ်် �ဉ််ရောက်ိးများနုှှင်�် ဘာသူာစီက်ားများိ�ုးစီံ� 
ထူးနွ််က်ားများုက်�ု ဥ�ရော�ဖြ��၍ ဖြများှင်�်တွင််ရန််

ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််တွွင်် 
��ုများ�ု၍ အားလူ့ံ�း�ါ�င််လူ့ာဖြခံင််း၊ 
�ါ�င််�တွ်သူက််ဖြခံင််းနှငှ်�် က်�ု�်စီားဖြ��လူ့ာဖြခံင််း

၁.၅.၆ ဖြ�ညီ်ရောထူးာင််စီ�နှငှ်�် တွ�ုင််းရော�သူကြီးက်းီ/ဖြ�ညီ်န်�် အဆုံင်�်များိားတွငွ်် အစီ�ုးရ �စီစညီ်း 
��်�မူျားအုတွွက်် စီံသူတွ်များတှွ်ထူးားဖြိုး�းီ �ငွ်�်လူ့င််းဖြများင််သူာသူညီ�် ရော�းဖြိုး��ုင်် 
တွင််�ါစီန်စီ်ဖြ�င်�် ရောဆုံာင််ရကွ််ရန်် 

ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််တွွင်် 
��ုများ�ု၍ အားလူ့ံ�း�ါ�င််လူ့ာဖြခံင််း၊ 
�ါ�င််�တွ်သူက််ဖြခံင််းနှငှ်�် က်�ု�်စီားဖြ��လူ့ာဖြခံင််း 

၁.၅.၇ အဆုံင်�်တွ�ုင််းနှငှ်�် က်ဏ္ဍတွ�ုင််းတွငွ်် �ွံ�ဖြိုး��ုးများ ုများဟာာဗျူိ�ဟာာနှငှ်�် များ�ူါ�များိား၏ 
ဗျူဟာ�ုခံိက််၌ ညီမီျားှများ၊ု အားလူ့ံ�း�ါ�င််များနုှှင်�် က်ိား-များ တွန််းတွရူညီ်တွ ူရှုရောရးက်ု� 
ထူးညီ�်သူငွ််း လူ့��်ရောဆုံာင််ရန််

ဆုံံ�းဖြ�တွ်ခံိက်် ခံိများတှွ်သူညီ�် လူ့��်င်န််းစီဉ််တွွင်် 
��ုများ�ု၍ အားလူ့ံ�း�ါ�င််လူ့ာဖြခံင််း၊ 
�ါ�င််�တွ်သူက််ဖြခံင််းနှငှ်�် က်�ု�်စီားဖြ��လူ့ာဖြခံင််း 
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