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Nathalie Ebead နှှင့််� Atsuko Hirakawa

ဤစာာစာဉ်�များ�ားနှှင့််� စာပ်�လျ�ဉ်�း၍

ဤ စာာတများ�းတု�များ�ားသည်� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံတွင့်� ဂျ�န်�ဒါါဆိုု�င့်�ရာာ 

အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�သာ များူဝါဒါနှှင့််� ဥပ် �ဒါများ�ား 

ဖွံ့ွံ�ဖြိုးဖွံ့ု�းတု�းတက်� �စာ �ရား ပ်ါဝင့်� �ဆိုာင့်�ရာွက်�ရာန်� 

စာုတ�အားားထက်�သန်�သူများ�ားအားတွက်� အား �တွးအား ��်သစာ� 

များ�ား  �ပ််ထွက်�နှု�င့်�ရာန်�နှှင့််�၊ နှု�င့်�င့်ံတက်ာအား�လျ်အားက်�င့််� 

�က်ာင့်�းများ�ားနှှင့််�စာပ်�လျ�ဉ်�းသည််� သတင့်�း 

အား��က်�အားလျက်�များ�ားရာယူူနှု�င့်�ရာန်� က်များာာတစာ�ဝန်�းများှ 

ဥပ်များာများ�ားက်ု� နှုင့်�းယူှဉ်� �လျ်လျာ�ဖွံ့ာ�မြပ်ထားသည််�   

၂၀၁၆ ��နှှစာ�ထ�တ� အားများ��ုးသများးးများ�ား သာတူည်းများှများုဆိုု�င့်�ရာာ 

ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား �မြ��ံဥပ် �ဒါ ဆိုန်�းစာစာ���က်�က်ုရာုယူာ  (CAWE 

tool) က်ု� နှု�င့်�င့်ံ၏ပ်က်တုအား �မြ�အား �န်နှှင့််� ဆိုက်�စာပ်�  

�ဖွံ့ာ�မြပ်ရာန်� ရာည်�ရာွယူ�သည်�။  

International IDEA အား��က်ာင့်�း

ဒါးများု�က် �ရာစားနှှင့််�  �ရာွး �က်ာက်�ပ်ွ�ဆိုု�င့်�ရာာ အားက်ူအားည်း �ပ်း �ရား 

နှု�င့်�င့်ံတက်ာအားဖွံ့ွ�� (International IDEA) သည်� 

က်များာာတစာ�လျးားတွင့်� �ရာရာှည်�တည်�တံ်�သာ ဒါးများု�က်�ရာစား 

စာန်စာ� �ပ််ထွန်�း�ရားက်ု� အား�ထာက်�အားပ်ံ်�ပ်းရာန်� 

ရာည်�သန်��ဆိုာင့်�ရာွက်��န်သည််� အားစာု�းရာများ�ားအား�က်ား 

��တု�ဆိုက်��ဆိုာင့်�ရာွက်��န်�သာ အားဖွံ့ွ��အားစာည်�း 

တစာ���မြဖွံ့စာ�ပ်ါသည်�။

အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း

ဤစာာတများ�းင့်ယူ�တွင့်� အားာဏာာသုများ�းဖြိုးပ်းး�န်ာက်�ပ်ု�င့်�း မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံ၏ ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံ 

ဥပ်�ဒါနှှင့််� ဒါးများု�က်�ရာစား မြပ်�မြပ်င့်��မြပ်ာင့်�းလျ��ရားအားတွက်� အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရှာု�ရား များဟာာဗျူ��ဟာာများ�ားက်ု� 

�လျ်လျာတင့်�မြပ်ထားပ်ါသည်�။ စာာတများ�းင့်ယူ�တွင့်� အားာဏာာသုများ�းဖြိုးပ်းး�န်ာက်�ပ်ု�င့်�း မြများန်�များာ်နှု�င့်�င့်ံ�ရား 

အား�င့်�းအားက်�င့်�းထ�များှ ဒါးများု�က်�ရာစား ဘက်��တာ�သားများ�ား၏ အား�န်�းက်ဏ္ဍနှှင့််� �တာင့်�းဆိုု�များုများ�ား အားပ်ါ 

အားဝင့်� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံရာှု ဂျ�န်�ဒါါ တန်�းတူည်းများှ�ရားနှှင့််� အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�ရားတု��နှှင့််� စာပ်�လျ�ဉ်�းသည််� 

စာုန်���်များုများ�ားက်ု� အားထူးမြပ်�တင့်�မြပ်ထားပ်ါသည်�။ ထု��အားမြပ်င့်� တရာားဝင့်�များုရှာု�သာ �က်ားမြဖွံ့တ�အားစာု�းရာ၏ 

အားဖွံ့ွ��အားစာည်�းယူနှတရာားများ�ား များည်�များှအားတု�င့်�းအားတာအားထု က်�ယူ�မြပ်န်�်စာ�ံလျင့်�များုရာှုဖြိုးပ်းး၊ များွများ�းများံဖြိုးပ်းးမြဖွံ့စာ��သာ 

ဖွံ့ယူ�ဒါရာယူ� ဒါးမုျား�က်�ရာစားပ်ဋုိည်ာဉ်�တွင့်� ဂျ�န်�ဒါါ�ရားရာာ၊ အားားလျ�းံပ်ါဝင့်�မုျားရုှာ�ရားတု��နှှင့််� ပ်တ�သက်�၍ များည်�သု�� 

�မြပ်ာ�က်ားထားသည်�က်ု� ဆိုန်�းစာစာ��လျ်လျာထားပ်ါသည်�။ ဤစာာတများ�းင့်ယူ�သည်� စာာစာဉ်� �လျးတွ� 

ထ�တ��ဝများု၏ တစာ�စာုတ�တစာ�ပ်ု�င့်�းမြဖွံ့စာ�ဖြိုးပ်းး က်�န်�သ�ံးပ်ု�င့်�းမြဖွံ့စာ�သည်�် စာာတများ�း အားများှတ� ၁ ဂျ�န်�ဒါါ တန်�းတူ 

ည်းများှများုအားတွက်� ထု�ရာာက်�စာွာစာည်�းရုံး�ံးလျုံ်�ဆိုာ��ရားလျများ�းညွှးန်� (A Guide to Being an Effective 

Advocate for Gender Equality)၊ အားများှတ� ၂ အားနှှစာ�သာရာပ်ု�င့်�း တန်�းတူည်းများှများုနှှင့််� အားများ�ားမြပ်ည်�သူ 

ဆိုု�င့်�ရာာ အားဖွံ့ွ��အားစာည်�းများ�ားတွင့်� အားများ��ုးသများးးများ�ား က်ု�ယူ�စာားမြပ်�ပ်ါဝင့်�များု (Substantive Equality and 

Women’s Representation in Public Institutions) ၊ အားများှတ� ၃ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံတွင့်� ဂျ�န်�ဒါါအား�မြ�မြပ်� 

အား�က်များ�းဖွံ့က်�များုက်ု� တားဆိုးးမြ�င့်�း (Preventing Gender-Based Violence in Myanmar) တု��က်ု� 

၂၀၂၁ ��နှှစာ� �ဖွံ့�ဖွံ့ာ�ဝါရား ၁ ရာက်��န်် အားာဏာာသုများ�းများုများတု�င့်�များးက် �ရားသား��်ပ်ါသည်�။ 

၁။	 မြ�န်း�ာနိုု�င်းင်ံတွွင်း	အာ�လုံး�ံ�ပ်ါဝင်း�ုရှိရေး�ု�ရှိရေး�နို�င််း	ဂျျန်းဒါါ	တွန်း�တွူညီီ���ရှိရေး�	

တွု��နို�င််း	ပ်တွးသကျးသညီ်း	စိုန်း�ချု်�ု�ျာ���ာ	အဘယ်းန်ညီး�။

မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံသည်� က်များာာ�ပ််တွင့်� တု�င့်�းရာင့်�းသားစာ�ံလျင့်�က်ွ�မြပ်ားများု အားမြများင့််�များားဆို�ံး�သာ 

နှု�င့်�င့်ံတစာ�နှု�င့်�င့်ံမြဖွံ့စာ�ဖြိုးပ်းး အားစာဉ်�အားလျာအားားမြဖွံ့င့််�လျည်�း �ရာှးရုံးု�းစာွ�၊ ဖွံ့ု�ဝါဒါအားား�က်ာင့်�းရုံး�ံသာများက် ကြီးက်းးစာဉ်� 
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င့်ယူ�လျု�က်� �လျးစာားသများုမြပ်�ရာ�သာ လျူ�အားဖွံ့ွ��အားစာည်�းတစာ�ရာပ်�မြဖွံ့စာ�သည်�။ သု��မြဖွံ့စာ�ပ်ါ၍ အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များု ရာှု�ရားနှှင့််� စာပ်�လျ�ဉ်�းသည််� 

�များး�ွန်�းများ�ားသည်� အား���ု��သာအား�ပ်�စာ�များ�ားအားတွက်� သက်��ရာာက်�များုမြပ်င့်�းထန်�ဖြိုးပ်းး ရုံးုပ်��ထွးလျှ�သာ စာုန်���်များုများ�ားလျည်�း 

မြဖွံ့စာ��န်တတ�ပ်ါသည်�။ အားများ��ုးသများးးများ�ား၊ လျူင့်ယူ�များ�ားနှှင့််� လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ားသည်� ပ်�ံများှန်�နှု�င့်�င့်ံ�ရား လျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�များ�ား၏ 

အားဓိုက်သက်��ရာာက်�များုနှှင့််� ဖွံ့ယူ��က်ဉ်�များုတု��က်ု� အားဓိုက်�ံစာား�က်ရာသူများ�ားမြဖွံ့စာ��က်ဖြိုးပ်းး ဆိုယူ�စာ�နှှစာ��� း�သာ စာစာ�အားာဏာာရာှင့်� 

အား�ပ်����ပ်��ရားသည်� အားဆိုု�ပ်ါမြပ်ဿန်ာက်ု� ပ်ု�၍ပ်င့်�ဆိုု�းဝါး�စာ��်ပ်ါသည်�။ ဤသည်�များှာ နှု�င့်�င့်ံသားမြဖွံ့စာ�ပ်ု�င့်��ွင့််�အား�ပ်် 

သက်��ရာာက်�များုရာှု�သာ �ွ�မြ�ားများုအားပ်ါအားဝင့်� �မြများာက်�မြများားစာွာ�သာ က်န်�်သတ�တားဆိုးးများုများ�ား��က်ာင့််�ပ်င့်�မြဖွံ့စာ�ဖြိုးပ်းး အားက်��ုးဆိုက်� 

အား�န်မြဖွံ့င့််� ၎င့်�းတု��၏ဘဝအား�ပ်် သက်��ရာာက်�များုရာှု�စာသည််� ဆို�ံးမြဖွံ့တ���က်�များ�ားက်ု� မြပ်�လျ�ပ်�ရာာတွင့်� ၎င့်�းတု��အား�န်မြဖွံ့င့််� များ�ားစာွာ 

�မြပ်ာ�ရားဆိုု��ွင့််� များရာှုမြ�င့်�း၊ သု��တည်�းများဟာ�တ� လျ�ံးဝပ်ါဝင့်��ွင့််�များရာှုမြ�င့်�းတု��က်ု� မြဖွံ့စာ��စာသည်�။

မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံ လျူဦးး�ရာ၏ ထက်�ဝက်��န်�်များှာ အားများ��ုးသများးးများ�ားမြဖွံ့စာ��က်�သာ�လျည်�း နှု�င့်�င့်ံ�ရားလျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�တွင့်� ၎င့်�းတု�� 

မြပ်ည််�မြပ်ည််�ဝဝနှှင့််� ထုထု�ရာာက်��ရာာက်� ပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�ဖွံ့ု��ရာန်�အားတွက်�များူ ဖွံ့ွ��စာည်�းများုပ်ု�င့်�း၊ လျ�ပ်�ထ�ံးလျ�ပ်�န်ည်�းပ်ု�င့်�းနှှင့််� တရာား 

ဥပ်�ဒါပု်�င့်�းတု��တွင့်� ကြီးက်းးစွာာ�သာအားတားအားဆိုးးများ�ား ရုှာ�န်�က်�သးသည်�။ မြများန်�များာ်လူျမုျားသဘာဝမှျားာ �ွ�မြ�ားမုျားစံာနုှန်�းများ�ားမြဖွံ့င့််� ပ်�က်�စားး 

လျ�က်�ရာှုဖြိုးပ်းး ဂျ�န်�ဒါါမြဖွံ့စာ�တည်�များုသည်� ရာပ်ု�င့်��ွင့််�က်ု�သ�ံးစာွ�ရာာတွင့်�နှှင့််� လျူတစာ��ယူာက်�၏အား�ွင့််�အား�ရားများ�ားက်ု� သတ�များှတ�ရာာတွင့်� 

အားဓိုက်အားဆို�ံးအားမြဖွံ့တ��ပ်းသည််� အား��က်ာင့်�းတရာားတစာ�ရာပ်� မြဖွံ့စာ��န်ဆို�မြဖွံ့စာ�သည်�။ များုဘသဖွံ့ွယူ� ���ပ်���ယူ�က်ွပ်�က်�တတ��သာ 

အားယူူအားဆိုနှှင့််� �ရာှးရုံးု�းစာွ�တန်�ဖွံ့ု�းများ�ား��က်ာင့််� အားများ��ုးသများးးများ�ားသည်� အားုများ�တွင့်�းအား�န်�းက်ဏ္ဍများ�ားတွင့်�သာ �န်ရာာရာတတ��က်ဖြိုးပ်းး 

အားများ�ားမြပ်ည်�သူနှှင့််� သက်�ဆိုု�င့်��သာအား�န်�းက်ဏ္ဍများ�ားတွင့်� ဖွံ့ယူ��က်ဉ်�မြ�င့်�း�ံ�က်ရာ�လျ်ရာှုသည်� (Parmar 2021a)။ သာဓိက် 

အားားမြဖွံ့င့််� ၂၀၂၀ ��နှှစာ� အား�ထွ�ထွ�ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�တွင့်� �ရာွး�က်ာက်��ံအားများ��ုးသများးးက်ု�ယူ�စာားလျှယူ� အား�ရာအားတွက်� (၁၆ ရာာ�ု�င့်� 

နှုန်�း) သည်� ၂၀၁၅ ��နှှစာ� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ� (၁၃ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�း) ထက်� ပ်ု�များု�တု�းတက်�လျာ��်�သာ�လျည်�း ဂျ�န်�ဒါါမြဖွံ့စာ�တည်�များုတန်�ဖွံ့ု�းက်ု� 

ပ်ု�င့်�းမြဖွံ့တ�သည််� ဖွံ့ု�ဝါဒါးတန်�ဖွံ့ု�းများ�ား၊ အားများ��ုးသများးးများ�ားပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များုက်ု� အားဆိုင့်��မြပ်���ာ�များွ��အားာင့်� �ဆိုာင့်�ရာွက်��ပ်းများည််� 

ဥပ်�ဒါနှှင့််�  လျ�ပ်�ထ�ံးလျ�ပ်�န်ည်�းပ်ု�င့်�း က်�င့််�ထ�ံးများ�ားက်င့်�းများ�်�န်မြ�င့်�း အားစာရာှုသည််� �ု�င့်�များာ�သာအားတားအားဆိုးးများ�ားများှာ ရာှု�န်ဆို� မြဖွံ့စာ�ပ်ါ 

သည်�။

ထု��အားမြပ်င့်� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံတွင့်� အားများ�န်�းတရာားအား�မြ�မြပ်� ရာာဇဝတ�များုဆိုု�င့်�ရာာ ဥပ်�ဒါမြပ်ဋ္ဌာာန်�း��က်�၊  LGBTQI(အားများ��ုးသများးး

လျုင့်�တူစာ�ံများက်�သူ၊ အားများ��ုးသားလျုင့်�တူစာ�ံများက်�သူ၊ လျုင့်�တူလျုင့်�က်ွ�စာ�ံများက်�သူ၊ လျုင့်��မြပ်ာင့်�း၊ န်ပ်�လျုင့်� နှှင့််� �က်ားလျုင့်�) များ�ား၏ ရာပ်ု�င့်� 

�ွင့််�များ�ားက်ု� က်ာကွ်ယူ��ပ်းများည််� ဥ�ဒါမြပ်ဋ္ဌာာန်�း��က်�တု�� များရာှုသည််�အားမြပ်င့်� လျုင့်��မြပ်ာင့်�းလျ�များုက်ု� အားသုအားများှတ�မြပ်�မြ�င့်�းလျည်�း များရာှု�ပ်။ 

မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံတွင့်� လျုင့်�တူဆိုက်�ဆိုံမြ�င့်�းက်ု� တရာားများဝင့်���က်ာင့်�း ၁၈၆၁ ��နှှစာ�က်တည်�းက် စာ၍ သတ�များှတ�ထား��်သည်�။ 

LGBTQI များ�ားနှှင့််� များသန်�စာွများ�းအားများ��ုးသများးးများ�ားသည်� �ွ�မြ�ားဆိုက်�ဆိုံများုကု်� နှှစာ�ဆိုတု�းမြများှင့််��ံစာား�က်ရာဖြိုးပ်းး ဖွံ့ယူ��က်ဉ်�များုက်ု�လျည်�း 

ထပ်�တု�း �ံစာား�က်ရာသည်�။ LGBTQI များ�ားအားား လျုင့်�ပ်ု�င့်�းဆိုု�င့်�ရာာထုပ်ါးများု၊ �နှှာက်�ယူှက်�များုနှှင့််� ည်ှင့်�းပ်န်�းနှှုပ်�စာက်�များုတု��များှာ မြဖွံ့စာ�ရုံးု�း 

မြဖွံ့စာ�စာဉ်�ကု်စာစသာမြဖွံ့စာ�ဖြိုးပ်းး ဖွံ့များ�းဆိုးး���ပ်��နှှာင့်�မုျားမြပ်�သည််�အား�ါ ပု်�၍အားမြဖွံ့စာ�များ�ားသည်�ကု်� �တွ�ရာသည်�။ လုျင့်��မြပ်ာင့်�းထားသူများ�ား ၎င့်�း 

တု��၏ ဂျ�န်�ဒါါ�ံယူူများုအားရာ ပ်ွင့််�လျင့်�းလျွတ�လျပ်�စာွာ ဝတ�စာား�န်ထု�င့်�ပ်ါက် မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံ တရာားစားရာင့်��ရား စာန်စာ�အားရာ �များှာင့်�ရာုပ်��ု�များု 

မြဖွံ့င့််� ဖွံ့များ�းဆိုးး�ံရာနှု�င့်�ပ်ါသည်� (RFSL 2021)။ 

လျူင့်ယူ�များ�ား (အားသက်� ၁၅-၃၅) သည်� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံ လျူဦးး�ရာ၏ ၃၃ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းရာှုဖြိုးပ်းး တစာ�နှု�င့်�လျ�ံးအားရာ ပ်�များ�းများှအားသက်� 

၂၇ နှှစာ�ရာှုသည်�။ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံရာှု လျူင့်ယူ�များ�ားသည်� သများု�င့်�းအားစာဉ်�အားလျာအားရာ�ရာာ ၂၀၂၁ ��နှှစာ� �ဖွံ့�ဖွံ့ာ�ဝါရား ၁ ရာက်��န်် စာစာ� 

အားာဏာာသုများ�းများုတွင့်�ပ်ါ ဖွံ့ုနှှုပ်�များုနှှင့််� အားာဏာာရာှင့်�စာန်စာ�က်ု�ဆိုန်�်က်�င့်�က်ာ ထုပ်�ဆို�ံးများှရာွပ်�ရာွပ်��ံ�ံံ ံတု�က်�ပ်ွ�ဝင့်�လျ�က်�ရာှု�က်�သာ�လျည်�း 

နှု�င့်�င့်ံ�ရားလျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�များ�ားနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ရားယူနှတရာားများ�ားတွင့်� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�မုျား အားလျွန်�တရာာန်ည်�းပ်ါးလျှပ်ါသည်�။ ဤသည်�များှာ လျူများု 

ဓိ�လျ်နှုန်�းစာံများ�ားနှှင့််� အားမြများင့်�များ�ား၊ နှု�င့်�င့်ံ�ရားအားသုအားမြများင့်� န်ည်�းပ်ါးများု၊ �င့်ွ��က်းနှှင့််� လျူများုစားးပ်ွား�ရား အားတားအားဆိုးးများ�ား၊ လျူင့်ယူ� 

များ�ား ပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များုက်ု� အားဆိုင့်��မြပ်���ာ�များွ��စာများည််� ဥပ်�ဒါနှှင့််� လျ�ပ်�ထ�ံးလျ�ပ်�န်ည်�းများ�ား များရာှုမြ�င့်�း အားစာရာှုသည််� �မြများာက်�မြများားစာွာ 

�သာ အားတားအားဆိုးးများ�ား��က်ာင့််� မြဖွံ့စာ�ပ်ါသည်�။ ၂၀၂၀ ��နှှစာ� အား�ထွ�ထွ�ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�တွင့်� လျူင့်ယူ� (အားသက်� ၃၅ နှှင့််� 

�အားာက်�) ၈ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းသာ လျးတ��တာ�အားများတ��န်ရာာ �ရာွး��ယူ�မြ�င့်�း �ံ��်�က်ရာသည်�။ 

မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံတွင့်� တု�င့်�းရာင့်�းသားမြဖွံ့စာ�များုသည်� ရုံးုပ်��ထွးဖြိုးပ်းး နှု�င့်�င့်ံ�ရားအားရာ အားက်�ဆိုတ��သာ က်ုစာစရာပ်�မြဖွံ့စာ�သည်�။ 

တု�င့်�းရာင့်�းသား ဇာတုသည်ာသည်� နှု�င့်�င့်ံသားမြဖွံ့စာ�များုနှှင့််� ��တု�ဆိုက်��န်ဖြိုးပ်းး အား�မြ��ံလျူ�အား�ွင့််�အား�ရားရာရာှုရာန်�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ရားလျ�ပ်�င့်န်�း 
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စာဉ်�တွင့်� ပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်��ွင့််�ရာ�စာရာန်� အားဓိုက်အားဆို�ံးအားမြဖွံ့တ��ပ်းသည််� အား��က်ာင့်�းတရာားလျည်�းမြဖွံ့စာ�သည်� (Parmar 2021c)။ 

ဗျူများာလျူများ��ုးများ�ားသည်� လျူဦးး�ရာတစာ�ရာပ်�လျ�ံးတွင့်� အားများ�ားဆို�ံးလျးများ�းခြုံ��ံပ်ါဝင့်��က်ဖြိုးပ်းး လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ားသည်� လျူဦးး�ရာ 

တစာ�ရာပ်�လျ�ံး၏ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�း ၃၀-၄၀ အားထု ပ်ါဝင့်��က်သည်� (မြများန်�များာ်စားးပ်ွား�ရားက်ဏ္ဍ တာဝန်�ယူူများုရာှု�ရား အား�ထာက်� အားက်ူမြပ်�ဌာာန်၊ 

၂၀၁၄)။၁ ဗျူများာများ�ားသည်� ဗျူဟာု�အားစာု�းရာအားဖွံ့ွ��တွင့်� အားဖြိုးများ�တ�စာ အားများ�ားဆို�ံးပ်ါဝင့်��က်ဖြိုးပ်းး တရာားဝင့်�နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အားဖွံ့ွ�� စာည်�းယူနှတရာား 

များ�ားတွင့်�လျည်�း အားများ�ားစာ�မြဖွံ့စာ��က်သည်�။ ဤသု�� ‘ဗျူများာဇာတ�သွင့်�း�ရား’ စားများံက်ုန်�းက်ု� န်ည်�းလျများ�းတက်� �ဆိုာင့်�ရာွက်���်သည်�က်ု� 

�တွ�မြများင့်���်�က်ရာသည််� လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ားအား�န်မြဖွံ့င့််� က်ု�ယူ�ပ်ု�င့်�အား�ပ်����ပ်��ွင့််�၊ သယူံဇာတအားရာင့်�းမြများစာ� အားက်န်�်အားသတ� 

နှှင့််� �ွ��ဝများု၊ �ွ�မြ�ားဆိုက်�ဆိုံများု၊ ဘာသာ�ရား၊ ဘာသာစာက်ားနှှင့််� ယူဉ်��က်�းများုဆိုု�င့်�ရာာဖွံ့ုနှှုပ်�များု အားစာရာှုသည််� နှု�င့်�င့်ံ�ရား ရာပ်ု�င့်��ွင့််�များ�ား 

နှှင့််�ပ်တ�သက်�၍ န်ာက်�ည်�းစာရာာများ�ား �ံစာား��်�က်ရာသည်� (Parmar 2021c)။ ဤသည်�များှာလျည်�း က်ု�ယူ�ပ်ု�င့်�လျွတ�လျပ်��ွင့််�၊ က်ု�ယူ�

ပ်ု�င့်�မြပ်ဋ္ဌာာန်�း�ွင့််�တု��အားတွက်� တု�က်�ပ်ွ�ဝင့်��န်�က်သည််� �မြများာက်�မြများားစာွာ�သာ တု�င့်�းရာင့်�းသားလျက်�န်က်�က်ု�င့်� အားဖွံ့ွ��အားစာည်�းများ�ား 

(EAOs) များ�ားနှှင့််� တပ်�များ�တာ�တု��အား�က်ား ဆိုယူ�စာ�နှှစာ��� း�သာ လျက်�န်က်�က်ု�င့်�ပ်ဋိုပ်က်ခများ�ားနှှင့််� �ွ�ထ�တ�၍များရာ�အားာင့်� ဆိုက်�စာပ်��န် 

ပ်ါသည်�။ ၁၉၈၂ ��နှှစာ� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံသား ဥပ်�ဒါပ်ါ ‘တု�င့်�းရာင့်�းသား ၁၃၅ များ��ုး’ စာာရာင့်�းတွင့်� များပ်ါဝင့်�သည််�၊ တု�င့်�းရာင့်�းသားအားရာ�ရာာ 

ဘာသာ�ရားအားရာပ်ါ လျူန်ည်�းစာ�မြဖွံ့စာ�သည််�ရုံးု�ဟာင့်�ဂျ�ာများ�ားသည်� နှု�င့်�င့်ံသားမြဖွံ့စာ��ွင့််� မြင့်င့်�းပ်ယူ��ံ�က်ရာသည််�အားတွက်� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ� 

တွင့်� များ��ပ်း�ွင့််�၊ ပ်ါဝင့်�ယူှဉ်�ဖြိုးပ်ု�င့်��ွင့််�များ�ားပ်ါ များရာရာှု�က်�တာ်ဘ� ၂၀၁၇ ��နှှစာ�တွင့်� လျူ�အား�ွင့််�အား�ရား အားကြီးက်းးအားက်�ယူ����ုး�ဖွံ့ာက်��ံရာ 

မြ�င့်�း၊ လူျများ��ုးတ�န်�းသတ�မြဖွံ့တ��ံရာမြ�င့်�းနှှင့််� လူျအားစာ�လုျ�က်�အားခြုံပ်�ံလုျ�က်� �ရ့ာ��မြပ်ာင့်�းရာမြ�င့်�းတု��ကု်�ပ်ါ �တွ�ကြုံက်�ံ�ံစာား���်က်ရာသည်�။ ၎င့်�း 

တု��အားား အားများ�ားန်ည်�းတူ နှု�င့်�င့်ံ�ရားလျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�တွင့်� မြပ်န်�လျည်�ပ်ါဝင့်��ွင့််�ရာရာှု�စာရာန်� များည်�သု���ဆိုာင့်�ရာွက်�ရာများည်�များှာလျည်�း မြများန်�များာ 

နှု�င့်�င့်ံတွင့်� အားလျွန်�တရာာအားက်�ဆိုတ��သာ �များး�ွန်�းအားမြဖွံ့စာ� ရာှု�န်ပ်ါ�သးသည်�။ 

၁၉၃၅ ��နှှစာ�တွင့်� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံသည်� အားာရာှတု�က်�တွင့်� အားများ��ုးသများးးများ�ား ပ်ထများဆို�ံးများ��ပ်း�ွင့််�ရာသည််� နှု�င့်�င့်ံများ�ားတွင့်� 

အားပ်ါအားဝင့်�မြဖွံ့စာ���်ဖြိုးပ်းး (Latt et al. 2017) ၁၉၉၅ ��နှှစာ�တွင့်� �ဘဂျ�င့်�း��က်ည်ာ��က်�နှှင့််� လျများ�းညွှးန်�များူ�ဘာင့်�က်ု� �ထာက်��ံမြ�င့်�း 

မြဖွံ့င့််�လျည်�း�က်ာင့်�း၊ ၁၉၉၇ ��နှှစာ�တွင့်� အားများ��ုးသများးးများ�ားအားား န်ည်�းများ��ုးစာ�ံမြဖွံ့င့််� �ွ�မြ�ားဆိုက်�ဆိုံများု ပ်�ပ်�ာက်��ရားဆိုု�င့်�ရာာ က်ွန်�ဗျူင့်�း 

ရာှင့်�း (CEDAW) က်ု� လျက်�များှတ��ရားထု�းမြ�င့်�းအားားမြဖွံ့င့််�လျည်�း�က်ာင့်�း မြပ်ည်�သူများ�ား နှု�င့်�င့်ံ�ရားလျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�တွင့်� အားမြပ်ည််�အားဝ၊ 

တန်�းတူည်းများှပ်ါဝင့်�များုက်ု� အားင့်�တု�က်�အားားတု�က်� �ဆိုာင့်�ရာွက်���်ပ်ါသည်�။ ထု��အားမြပ်င့်� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံသည်� ဖြိုးပ်းး��်�သာ ဆိုယူ�နှှစာ� 

အားတွင့်�း၌လျည်�း လျူ�အား�ွင့််�အား�ရား က်ာက်ွယူ��စာာင့််��ရာှာက်��ရားအားတွက်� များ�ားစာွာ�သာ က်တုက်ဝတ�များ�ားက်ု� မြပ်�လျ�ပ်���်ရာာ အားထူး 

သမြဖွံ့င့််� အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�ရား၊ စာ�ံလျင့်�က်ွ�မြပ်ားများုနှှင့််� ဂျ�န်�ဒါါတန်�းတူည်းများှ�ရားတု��အားတွက်� �မြများာက်�မြများားစာွာ�သာ နှု�င့်�င့်ံတက်ာ 

လျူ�အား�ွင့််�အား�ရား ပ်ဋိုည်ာဉ်�များ�ားတွင့်� လျက်�များှတ��ရားထု�းမြ�င့်�း၊၂ အားများ��ုးသားအားဆိုင့််� များူဝါဒါများ�ား�ဖွံ့ာ��ဆိုာင့်�မြ�င့်�းတု��က်ု� �ဆိုာင့်� 

ရာွက်���်ပ်ါသည်�။

၂၀၂၁ ��နှှစာ� အားာဏာာသုများ�းများုများတု�င့်�များးက် အားားတက်�ဖွံ့ွယူ�ရာာ အားစာု�းရာများူဝါဒါများ�ားရာှု��်�က်ပ်ါသည်�။ ၎င့်�းတု��အားန်က်�  ဂျ�န်�ဒါါ 

တန်�းတူည်းများှ�ရားနှှင့််� အားများ��ုးသများးးရာပ်ု�င့်��ွင့််�များ�ားက်ု� အား�ပ်����ပ်��ရားထုပ်�ဆို�ံးအားလျးာများ�ားတွင့်� မြများှင့််�တင့်�ရာန်�နှှင့််� မြများန်�များာ်လျူ�အားဖွံ့ွ��အားစာည်�း 

တစာ�ရာပ်�လျ�းံတွင့်�ရုှာ ဆို�းံမြဖွံ့တ���က်���မှျားတ�မုျားနှှင့််� ��ါင့်�း�ဆိုာင့်�မုျားအားစုာတ�အားပု်�င့်�းများ�ားတွင့်� အားများ��ုးသများးးများ�ား တန်�းတူပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရွာက်� 

�ွင့််�ရာရာှု�ရားက်ု� ရာည်�ရာွယူ�ထား�သာ အားများ��ုးသများးးများ�ား ဖွံ့ွံ�ဖြိုးဖွံ့ု�းတု�းတက်��ရားဆိုု�င့်�ရာာ အားများ��ုးသားအားဆိုင့််� များဟာာဗျူ��ဟာာစားများံက်ုန်�း 

(NSPAW) နှှင့််� ဖွံ့ွံ�ဖြိုးဖွံ့ု�း�ရားနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ရားလျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�တွင့်� လျူင့်ယူ�များ�ားပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များု၏ အား�ရားကြီးက်းးပ်�ံက်ု� ထပ်��လျာင့်�း 

အားတည်�မြပ်��ပ်းဖြိုးပ်းး မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံ လျူင့်ယူ�များ�ား၏ သက်�သာ���ာင့်����ုရားနှှင့််� ဖွံ့ွံ�ဖြိုးဖွံ့ု�း�ရားတု��က်ု� အားဆိုင့််�မြများှင့််�တင့်�များည််� အားစာု�းရာ၏ 

က်တုက်ဝတ�က်ု� ထင့်�ဟာပ်��စာသည််� အားများ��ုးသားအားဆိုင့််� လျူင့်ယူ�များူဝါဒါတု�� ပ်ါဝင့်�ပ်ါသည်�။ အားဆိုု�ပ်ါ က်တုက်ဝတ�များ�ားသည်� 

၁ ၁၉၇၄ ��နှှစာ�တွင့်� တု�င့်�း��န်စာ��� (တန်သာာရား၊ ရာန်�က်�န်�၊ ဧရာာဝတး၊ ပ်��ူး၊ များ�က်ွး၊ များနှတ�လျးနှှင့််� စာစာ�က်ု�င့်�း) နှှင့်�် မြပ်ည်�န်ယူ� ��န်စာ��� (��င့်�း၊ က်��င့်�၊ က်ယူား၊ က်ရာင့်�၊ 
များွန်�၊ ရာ�ု�င့်�နှှင့််� ရာှများ�းဟာူ၍ မြပ်ည်�န်ယူ�တစာ�����င့်�းစားများှ အားများ�ားစာ�များဟာ�တ�သည််�တု�င့်� အား�တာ�အားတန်� အား�ပ်�စာ�ကြီးက်းးများား�သာ လျူများ��ုးစာ�များ�ား၏ အားများည်�က်ု�စာွ�၍ န်ယူ��မြများ 
သတ�များှတ�) ပ်ု�င့်�းမြ�ား��်ပ်ါသည်�။

၂ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံသည်� နှု�င့်�င့်ံတက်ာ စားးပ်ွား�ရား၊ လျူများု�ရား၊ ယူဉ်��က်�းများုဆိုု�င့်�ရာာ အား�ွင့်�်အား�ရားစာာ���ပ်� (CESCR) က်ု� ၂၀၁၇ ��နှှစာ�တွင့်� လျည်�း�က်ာင့်�း၊ လျက်�န်က်� 
က်ု�င့်� ပ်ဋိုပ်က်ခအားတွင့်�း က်�လျးသူင့်ယူ�များ�ား ပ်ါဝင့်�ပ်တ�သက်�များုနှှင့်�် စာပ်�လျ�ဉ်�း၍ က်�လျးသူင့်ယူ�များ�ား၏ အား�ွင့်�်အား�ရားများ�ားဆိုု�င့်�ရာာ �န်ာက်�ဆိုက်�တွ� အား�မြ�မြပ် 
စာာ���ပ်� (CRC-OP-AC) က်ု� ၂၀၁၅ ��နှှစာ�တွင့်� လျည်�း�က်ာင့်�း၊ က်�လျးသူင့်ယူ�များ�ားအားား �ရာာင့်�း��မြ�င့်�း၊ မြပ်ည််�တန်�ဆိုာမြပ်�လျ�ပ်�မြ�င့်�း၊ ည်စာ�ည်များ�းရုံး�ပ်�ပ်�ံများ�ား 
ဆိုု�င့်�ရာာ �န်ာက်�ဆိုက်�တွ�စာာ���ပ်� (CRC-OP-SC) က်ု� ၂၀၁၂ ��နှှစာ�တွင့်� လျည်�း�က်ာင့်�း၊ များသန်�စာွများ�းသူများ�ား၏ အား�ွင့််�အား�ရားများ�ားဆိုု�င့်�ရာာ က်�လျသများဂျဂ 
သ�ဘာတူစာာ���ပ်� (CRPD) က်ု� ၂၀၁၁ ��နှှစာ�တွင့်� လျည်�း�က်ာင့်�း အားတည်�မြပ်�ပ်ါဝင့်���်ဖြိုးပ်းး မြဖွံ့စာ�သည်� (OHCHR n.d.)။
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စာာရွွက််ပေါ်�်မှာာာသာာရွာ�ပေါ်ေပြီး�း� လက််ဆုု�်လက််��ုင််ပြ�နို�ုင််စာရွာ မှာည််သာည်််ရွလဒ််က်�ုမှာာ မှာထွွက််ပေါ်�်ပေါ်စာခဲ့့်ပေါ်ခဲ့ေ။ အာာဏာာသာ�မှာ်�မှာုပြ�စာ်�ွာ� 

သာည်််အာခဲ့ါ ၎င််�မှာူဝါါဒ်မှာော�လည််� လက််ရွာ�အာပေါ်ပြခဲ့အာပေါ်ေတွွင်် ထွ�ပေါ်ရွာက််မှာုလည််�မှာရွာ�၊ က်�ုက််ည်းမှာုလည််� မှာရွာ�ပေါ်တွာ်ပေါ်�။ 

၂။ အာာဏာာသိိမ်းး�မ်းုနော�ာက်းပိုိ�င်းး� အာကြက်မ်းး�မ်းဖက်း အာာဏာာဖီဆ�းနော�� လှုုပိုး��ာ�မ်းုအာတွွင်းး�မ်း� အာမ်း��ိ� 

သိမ်းီ�မ်း�ာ�၊ လှုူင်းယ်းမ်း�ာ�နှ�င်း်း လှုူ�ည်းး�စု�တွိ�င်းး��င်းး�သိာ�မ်း�ာ�၏ အာခ�း�က်ဏ္ဍမ်း�ာ�နှ�င်း်း နောတွာင်းး�ဆိ�မ်းု 

မ်း�ာ�မ်း�ာ အာဘယ်း�ည်းး�။

၂၀၂၁ ခဲ့ုနိုာစာ် ပေါ်�ပေါ်�ာ်ဝါါရွးလ ၁ ရွက််ပေါ်ေ့တွွင်် ပြမှာေ်မှာာ်တွ�်မှာပေါ်တွာ်မှာာ �ွ့�စာည််��ု�အာပေါ်ပြခဲ့ခဲ့�ဥ�ပေါ်ဒ်နိုာင််် မှာည်းညွွတွ်ပေါ်သာာ 

စာစာ်အာာဏာာသာ�မှာ်�မှာုပြ�င််် နို�ုင််င်�ပေါ်တွာ်အာာဏာာက်�ု သာ�မှာ်���ုက််ခဲ့့်ရွာမှာာစာ၍ ဒ်းမှာ�ုက်ပေါ်ရွစားပေါ်တွာ်လာေ်ပေါ်ရွ�ပြ�စာ်�ွာ�ခဲ့့်ရွာ ပြ�ည််သာူမှာော�သာည်် 

လူထွုအာု�ကြွက်ဆုနိုဒပြ�မှာုမှာော�၊ အာကြက်မှာ်�မှာ�က််အာာဏာာ�းဆုေ်မှာု (CDM)နိုာင််် အာလု�်သာမှာာ� သာ��တွ်မှာော�မှာာတွစာ်ဆုင််် ထွကြွက်ဆုေ့်က်ေင််ခဲ့့် 

ကြက်ပြီး�း� ပြမှာေ်မှာာ်နို�ုင််င်�ပေါ်ရွ� အာခဲ့င််�အာက်ေင််�က်�ု အာပေါ်ပြ�ာင််�အာလ့ပြ�စာ်ပေါ်�်ပေါ်စာခဲ့့်သာည််။ ဤအာခဲ့ေက််သာည်် အာထွူ�သာပြ�င််် အာမှာေ ���သာမှား� 

မှာော�၊ လူင်ယ််မှာော�၊ လူေည််�စာုတွ�ုင််�ရွင််�သာာ�မှာော�နိုာင််် စာ�်လေဉ်း်�၍ အာာ�လု���ါဝါင််မှာုရွာ�ပေါ်ရွ�၊ စာု�လင််က်ွ့ပြ�ာ�မှာုနိုာင််် တွေ်�တွူည်းမှာှမှာု 

အာပေါ်ရွ�က်�စာစမှာော�အာပေါ်�် ကြီးက်း�မှာာ�ပေါ်သာာသာက််ပေါ်ရွာက််မှာုမှာော� ပြ�စာ်ပေါ်�်ပေါ်စာခဲ့့်�ါသာည််။ 

CDM သာည်် နို�ုင််င်�ပေါ်ရွ� က်င််�ရွာင််�ပြီး�း� အာပေါ်ပြခဲ့ခဲ့�လွတွ်လ�်ခဲ့ွင်််မှာော�အာပေါ်�်အာပေါ်ပြခဲ့ခဲ့�သာည််် �ါဝါင််မှာုအာပေါ်ပြခဲ့ခဲ့�က်ေယ််ပြ�ေ့်ပေါ်သာာ 

ဒ်းမှာ�ုက်ပေါ်ရွစားလု�်ရွာာ�မှာု ပြ�စာ်သာည််။ ၎င််�လု�်ရွာာ�မှာုတွွင်် အာရွ�်�က််အာ�ွ့�အာစာည််�မှာာ ပေါ်ဆုာင််ရွွက််သာူမှာော�၊ အာစာ�ု�ရွဝါေ်ထွမှာ်�မှာော�၊ 

တွက်ကသာ�ုလ်မှာော�၊ ပေါ်က်ောင််�သာာ�မှာော�အာပြ�င်် စာက််ရုံု�အာလု�်ရုံု�မှာော�နိုာင််် ပေါ်ကြက်�ေးသာတွ�ုတွွင််�မှာော� အာစာရွာ�သာည််် �ုဂ္ဂဂလ�က်လု�်င်ေ်� 

မှာော�လည််� �ါဝါင််ကြက်သာည််။ နို�ုင််င်�ပေါ်ရွ��ါတွးကြီးက်း�မှာော� သာ�ု�မှာဟုုတွ် အာ�ွ့�အာစာည််�ကြီးက်း�မှာော�မှာာ သား�ပြခဲ့ာ�လွတွ်လ�်စာွာ လု�်ရွာာ�သာည််် 

CDM လု�်ရွာာ�မှာုသာည်် အာင််အာာ�ကြီးက်း�ပေါ်သာာ နို�ုင််င်�ပေါ်ရွ�စာည််�ရုံု��လု�်ရွာာ�မှာုသာစာ်တွစာ်ရွ�်က်�ု က်�ုယ််စာာ�ပြ��ပြီး�း� အာထွူ�သာပြ�င််် လူင်ယ်် 

မှာော�က်�ု ဆုွ့ပေါ်ဆုာင်် စာည််�ရုံု��နို�ုင််စာွမှာ်�ရွာ�သာည်် (International IDEA 2021b) ။ 

ပြမှာေ်မှာာလူင်ယ််မှာော� (အာထွူ�သာပြ�င််် Generation Z) သာည်် နို�ုင််င်�အာဝါာမှာ်� လူထွုဆုနိုဒပြ�မှာုမှာော�က်�ု ဦး�ပေါ်ဆုာင််ခဲ့့်ကြက်ပြီး�း� 

သာက််ဆု�ုင််ရွာ အာစာုအာ�ွ့�အာသား�သား�အာတွွင််� ပေါ်ထွာက််ခဲ့�မှာုအာခဲ့�ုင််အာမှာာရွရွာ�ခဲ့့်ကြက်သာည််။ နို�ုင််င်�တွစာ်လးာ�မှာာ က်ေေ်�မှာာပေါ်ရွ�ဝါေ်ထွမှာ်�မှာော� 

နိုာင််် အာစာ�ု�ရွဝါေ်ထွမှာ်�မှာော�သာည်် တွစာ်မှာေ ���သာာ�လု��အာဆုင််် အာာဏာာ�းဆုေ်ပေါ်ရွ�လု�်ရွာာ�မှာုက်�ု ဦး�ပေါ်ဆုာင််ခဲ့့်ကြက်ရွာ ဒ်ါဇင််ခဲ့ေ းပေါ်သာာ 

အာစာ�ု�ရွပေါ်ဆု�ရုံု�မှာော�နိုာင််် အာစာ�ု�ရွယ်နိုတရွာ�မှာော�မှာာ ဝါေ်ထွမှာ်�မှာော�က် အာလု�်သာမှာာ�သာ��တွ်မှာော� ဆုင််နိုး့ခဲ့့်ကြက်သာည််။ CDM လု�်ရွာာ�မှာု 

သာည်် မှာကြုံက်��စာ�ူ� လူထွုပေါ်ထွာက််ခဲ့�မှာုရွရွာ�ခဲ့့်ပြီး�း� ၂၀၂၀ ခဲ့ုနိုာစာ် ပေါ်ရွွ�ပေါ်က်ာက််�ွ့ရွလဒ််မှာော�က်�ု အာသာ�အာမှာာတွ်ပြ��ပေါ်��ရွေ်နိုာင််် အာမှာေ ���သာာ� 

ဒ်းမှာ�ုက်ပေါ်ရွစား အာ�ွ့�ခဲ့ေ��် (NLD) ပေါ်ခဲ့ါင််�ပေါ်ဆုာင််မှာော�က်�ု လးတွ်ပေါ်��ရွေ် နို�ုင််င်�လု��က်ွတွ် ဆုနိုဒပြ�မှာုမှာော� ပြ�စာ်�ွာ�ခဲ့့်သာည််။ သာ��တွ်ပေါ်မှာာာက်် 

လူင်ယ််မှာော�သာည်် က်ေဦး�တွွင်် နို�ုင််င်�ပေါ်တွာ်၏ အာတွ�ုင််�င််ခဲ့��ုဂ္ဂဂ��လ် ပေါ်ဒ််ပေါ်အာာင််ဆုေ်�စာုကြက်ည််နိုာင််် အာပြခဲ့ာ�ပေါ်သာာ ပေါ်ရွွ�ပေါ်က်ာက််ခဲ့� 

က်�ုယ််စာာ�လာယ််မှာော�က်�ု လးတွ်ပေါ်��ရွေ် ဆုနိုဒပြ�ပေါ်တွာင််�ဆု�ုခဲ့့်ကြက်ရွာမှာာ တွပြ�ည််�ပြ�ည််�နိုာင််် ပေါ်ောက််��ုင််�တွွင်် ၎င််�တွ�ု�၏ ပေါ်တွာင််�ဆု�ု 

ခဲ့ေက််မှာော�သာည်် ၂၀၀၈ �ွ့�စာည််��ု�အာပေါ်ပြခဲ့ခဲ့�ဥ�ပေါ်ဒ် �ေက််သာ�မှာ်�ပေါ်ရွ�နိုာင််် �က််ဒ်ရွယ််ဒ်းမှာ�ုက်ပေါ်ရွစား ပြ�ည််ပေါ်ထွာင််စာုထွူပေါ်ထွာင််ပေါ်ရွ�တွ�ု�တွွင်် 

ပေါ်�ါင််�ဆုု�မှာ�လာသာည််။ ၎င််�တွ�ု�သာည်် အာာဏာာရွာင််စာေစာ်က်�ုဆုေ့်က်ေင််ပြီး�း� ဒ်းမှာ�ုက်ပေါ်ရွစား ပြ�ေ်လည််ထွွေ်�က်ာ�ပေါ်ရွ�က်�ု ပေါ်တွာင််�ဆု�ု 

ပေါ်ေကြက်သာည််ပြ�စာ်ရွာ ဤသာည််မှာာာ လွတွ်လ�်စာွာပေါ်ပြ�ာဆု�ု��ုင််ခဲ့ွင်််၊ သာွာ�လာ��ုင််ခဲ့ွင်််နိုာင််် အာနိုု�ည်ာနိုာင််် ယ်ဉ်း်ပေါ်က်ေ�မှာုတွ�ု�မှာာ တွစာ်ဆုင််် 

ထွုတွ်ပေါ်�ာ်ပြ�သာနို�ုင််ခဲ့ွင််် အာစာရွာ�ပေါ်သာာ အာပေါ်ပြခဲ့ခဲ့�လွတွ်လ�်ခဲ့ွင်််မှာော�နိုာင််် ဆုက််စာ�်လေက််ရွာ�သာည််။ ၎င််�တွ�ု� ပေါ်မှာှာ်မှာာေ်�ကြက်သာည််မှာာာ ��ု၍ 

သာာတွူည်းမှာှရွာ�ပေါ်သာာ လူ�အာ�ွ့�အာစာည််�တွစာ်ရွ�်ပြ�စာ်ပြီး�း� နို�ုင််င်�ပေါ်ရွ�ပေါ်ခဲ့ါင််�ပေါ်ဆုာင််မှာော�၏ အာသာ�အာမှာာတွ်ပြ��မှာု တွ�ု��ွာ�လာပေါ်စာပေါ်ရွ�နိုာင််် 

ကြက်ာ�ပြ�တွ်အာစာ�ု�ရွ၏ ယ်နိုတရွာ�မှာော� ဦး�ပေါ်ဆုာင််ပေါ်သာာ နို�ုင််င်�ပေါ်ရွ�လု�်င်ေ်�စာဉ်း်မှာော� အာ�ါအာဝါင်် နို�ုင််င်�ပေါ်ရွ�လု�်င်ေ်�စာဉ်း်မှာော�အာာ�လု�� 

တွ�ု�တွွင်် အာဓိ��ါါယ််ပြ�ည်််ဝါစွာာ �ါဝါင််နို�င်ု်မှာည်််ပေါ်ေရွာ က်ေယ််ပြ�ေ့်လာပေါ်စာပေါ်ရွ��င််ပြ�စ်ာသာည််။ အာာဏာာသာ�မ်ှာ�မုှာပေါ်ောက််��င်ု်�နိုာင််် နိုာစ်ာပေါ်�ါင််� 

ကြက်ာရွာည်် �ဋိ��က်ခမှာော�အာတွွင််� က်ေ��လွေ်ခဲ့့်ကြက်သာည််် ရွက််စာက််ကြက်မှာ်�ကြက်�တွ်မှာုမှာော�က်�ု က်�ုင််တွွယ််ပေါ်ပြ�ရွာင််�မှာည််် အာက်ူ�အာပေါ်ပြ�ာင််� 

က်ာလ တွရွာ�မှာှတွမှာုပေါ်�ာ်ပေါ်ဆုာင််ပေါ်ရွ� လု�်င်ေ်�စာဉ်း်တွစာ်ရွ�်နိုာင်််တွက်ွ တွာဝါေ်ခဲ့�မှာုရွာ�ပေါ်စာပေါ်ရွ�နိုာင််် ပြ�စာ်ဒ်ဏာ်က်င််�လွတွ်ခဲ့ွင််် အာစာဉ်း် 

အာလာက်�ု အာဆုု��သာတွ်ပေါ်ရွ�က်�ု�ါ ပေါ်ရွရွာည််ပေါ်မှာှာ်မှာာေ်�ခဲ့ေက််အာပေါ်ေပြ�င််် လူင်ယ််မှာော�မှာာပေါ်တွာင််�ဆု�ုလေက််ရွာ�ကြက်သာည််။ အာာဏာာသာ�မှာ်�မှာု 

ပေါ်ောက််��ုင််�က်ာလအာတွွင််� မှာူဝါါဒ်ဦး�စာာ�ပေါ်��က်�စာစရွ�်မှာော�နိုာင်််စာ�်လေဉ်း်�၍ ၎င််�တွ�ု�တွွင်် တွ�တွ�က်ေက်ေ ရွာ�မှာပေါ်ေပေါ်သာ�ပေါ်သာာ်လည််� 

�ည်ာပေါ်ရွ�စာေစာ် အာရွည််အာပေါ်သာွ�ပြမှာှင်််တွင််ပေါ်��ရွေ်၊ အာသာက််ပေါ်မှာွ�မှာုဆု�ုင််ရွာ သာင််တွေ်�မှာော�နိုာင််် အာလု�်အာက်�ုင််အာခဲ့ွင်််အာလမှာ်�မှာော� 



5International IDEA

တု�းပ်ွား�အားာင့်� မြပ်�လျ�ပ်��ပ်းရာန်�နှှင့််� များူဝါဒါ�ရားရာာလျးများ�းများု�းနှု�င့်�ဖွံ့ု��ရာာ နှု�င့်�င့်ံသားနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ရားထု�တွ�ဆိုက်�ဆိုံများုပ်ု�များု� ရာရာှု�စာရာန်� 

တု��က်ု�များူ အား�ရားဆိုု�လျ�က်�ရာှု�က်သည်�။

�ရာ့ဝါ�ရာာင့်�သံဃာာ�တာ�များ�ား က်ွန်�ယူက်�နှှင့််� NLD အားပ်ါအားဝင့်� အားဖွံ့ွ�� ၂၅ ဖွံ့ွ��များှ ပ်ါတးဝင့်�များ�ားမြဖွံ့င့််� ဖွံ့ွ��စာည်�းထားသည််� 

အား�ထွ�ထွ သပ်ုတ��က်ာ�များတးများ�ားနှှင့််� လျူများ��ုး�ပ်ါင့်�းစာ�ံ အား�ထွ�ထွသပု်တ��က်ာ�များတးတု��က်ု�လျည်�း အားတု�က်�အား�ံ လျုပ်�ရာှားများု 

အားတွင့်�းနှှင့််� ပ်�ဂျဂလျုက် က်ဏ္ဍအားတွင့်�းတွင့်� ပ်ူး�ပ်ါင့်�း�ဆိုာင့်�ရာွက်�များုရာ�စာရာန်� အားဓိုက်ရာည်�ရာွယူ�၍ ဖွံ့ွ��စာည်�း��်�က်သည်�။ လျူများ��ုး 

�ပ်ါင့်�းစာ�ံ အား�ထွ�ထွသပ်ုတ��က်ာ�များတးသည်� သက်�ဆိုု�င့်�သူများ�ားနှှင့််� အားစာ�အားဖွံ့ွ��များ�ားအားားလျ�ံး လျက်��ံထားသင့််�သည််� ရာည်�ရာွယူ� 

��က်�များ�ားက်ု� ထ�တ�မြပ်န်��ပ်း��်ဖြိုးပ်းး ၎င့်�းတု��များှာ နှု�င့်�င့်ံ�ရားအားက်�ဉ်�းသားအားားလျ�ံး လျးတ��ပ်းရာန်�၊ အားာဏာာရာှင့်�စာန်စာ�ဖွံ့�က်�သုများ�းရာန်�၊ 

၂၀၀၈ ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါက်ု� ဖွံ့�က်�သုများ�းရာန်�နှှင့််� တန်�းတူည်းများှများုနှှင့််� က်ု�ယူ�ပ်ု�င့်�မြပ်ဋ္ဌာာန်�း�ွင့််�တု��က်ု� အား�မြ��ံ�သာ ဖွံ့ယူ�ဒါရာယူ� 

ဒါးများု�က်ရာက်�တစာ� မြပ်ည်��ထာင့်�စာ�ထူ�ထာင့်�ရာန်�တု�� မြဖွံ့စာ��က်သည်� (Wah 2021)။

အားများ��ုးသများးးများ�ားသည်� ဆိုနှဒမြပ်သူအားားလျ�ံး၏ ၆၀ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�း�န်�်က်ု� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�ဖြိုးပ်းး CDM လျုပ်�ရာှားများုတွင့်�လျည်�း 

အား�ရားကြီးက်းး�သာ အား�န်�းက်ဏ္ဍများှ ပ်ါဝင့်��က်သည်�။ CDM လျုပ်�ရာှားများုက်ု� က်�န်�းများာ�ရားဝန်�ကြီးက်းးဌာာန်များှ ဝန်�ထများ�းများ�ား၊ မြပ်ည်�သူ� 

က်�န်�းများာ�ရား ဆိုရာာဝန်�များ�ားနှှင့််� အားများ��ုးသများးးအားများ�ားစာ�မြဖွံ့စာ�သည််� သူန်ာမြပ်�များ�ားများှစာတင့်���်�က်ရာာ အားစာု�းရာဝန်�ထများ�းများ�ား�က်ား 

က်�ယူ�မြပ်န်�်လျာ��်ဖြိုးပ်းး စာက်�ရုံး�ံအားလျ�ပ်�ရုံး�ံများ�ားနှှင့််� ပ်�ဂျဂလျုက် က်ဏ္ဍအားထုပ်ါ ပ်��ံနှှံ�လျာ��်သည်�။ အားထည်����ပ်� အားလျ�ပ်�သများများ�ားနှှင့််� 

သများဂျဂ��ါင့်�း�ဆိုာင့်�များ�ားများှာများူ ဆိုနှဒမြပ်များုများ�ားနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံသားများ�ား ဖွံ့ွ��စာည်�းထားသည််� မြပ်ည်�သူ�က်ာက်ွယူ��ရားတပ်�များ�ား (PDF) တွင့်� 

အားဓိုက် ��ါင့်�း�ဆိုာင့်�များုအား�န်�းက်ဏ္ဍများှ ပ်ါဝင့်��က်သည်�။ အားများ��ုးသများးးများ�ား၏ လျူ�အား�ွင့််�အား�ရားအားတွက်� က်ာက်ွယူ�တု�က်�ပ်ွ�ဝင့်��က် 

သူများ�ားနှှင့််� အားများ��ုးသများးးအားရာပ်�ဖွံ့က်�လျူများုအားဖွံ့ွ��အားစာည်�း (CSO) များ�ားများှလျည်�း ဒါးများု�က်�ရာစားအား�ပ်����ပ်��ရား မြပ်န်�လျည်�ထူ�ထာင့်�ရာန်� 

�တာင့်�းဆိုု��န်�က်ဖြိုးပ်းး စာစာ�အားာဏာာသုများ�းများုက်ု�ရုံးုတ���ရာန်� နှု�င့်�င့်ံတက်ာအားသု�င့်�းအားဝု�င့်�းအားား အား�ရားဆိုု�လျ�က်�ရာှု�က်သည်�။ အားများ��ုး 

သများးးများ�ား တက်�ကြွက်စာွာပ်ါဝင့်�လျုပ်�ရာှား�က်သည််�အား�ါ မြများန်�များာ်တပ်�များ�တာ�အား�န်မြဖွံ့င့််� အားများ��ုးသများးးများ�ားက်ု� �မြ�ာက်�လျှန်�်ရာန်� လျုင့်� 

အား�မြ�မြပ်� န်ည်�းဗျူ��ဟာာများ�ား အားသ�ံးမြပ်�လျာသည််�အားတွက်� များ�ားစာွာ�သာအားများ��ုးသများးးတက်�ကြွက်လျုပ်�ရာှားသူများ�ားများှာ ဖွံ့များ�းဆိုးး�ံ�က်ရာ 

သလျု�၊ တုများ�း�ရာှာင့်�ပ်�န်�း�အားာင့်�း�န်ရာမြ�င့်�းလျည်�း ရာှုလျာ�က်သည်�။ အားနှတရာာယူ�များ�ားလျာသည််�အား�လျ�ာက်� အားာဏာာရာှင့်�စာန်စာ� 

အားမြများစာ�မြပ်တ��ရားနှှင့််� ဂျ�န်�ဒါါ တ�ံ�မြပ်န်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များု အားား�က်ာင့်�း�သာ ဖွံ့ယူ�ဒါရာယူ� ဒါးများု�က်�ရာစားစာန်စာ� တည်��ဆိုာက်��ရားဟာူ�သာ 

ရာည်�ရာွယူ���က်�များ�ားမြဖွံ့င့််� အားများ��ုးသများးးများဟာာများုတ�အားဖွံ့ွ�� (WAC) မြများန်�များာက်�်သု���သာ အားများ��ုးသများးးက်ွန်�ယူက်�များ�ားက်ု� �က်ားက်ာလျ 

အားများ��ုးသားည်းညွှွတ��ရားအားတု�င့်�ပ်င့်��ံ�က်ာင့်�စား (NUCC) ထ�တွင့်� ဖွံ့ွ��စာည်�းလျာ��်�က်သည်�။ Sisters2Sisters ည်းအားများ��င့်�း 

�သွးစာည်�းည်းညွှွတ��ရား လျုပ်�ရာှားများုများှာလျည်�း မြများန်�များာ်စာစာ�တပ်�များှ အားများ��ုးသများးးတက်�ကြွက်လျုပ်�ရာှားသူများ�ားနှှင့််� ဆိုနှဒမြပ်သူများ�ားအား�ပ်် 

စာန်စာ�တက်� က်��းလျွန်�လျ�က်�ရာှုသည််� လျုင့်�ပ်ု�င့်�းဆိုု�င့်�ရာာ အားနှု�င့််�အားထက်�မြပ်�က်�င့််�များုများ�ားနှှင့််� ဖွံ့ုနှှုပ်�များုများ�ားက်ု� အားများ�ားသုမြများင့်�လျာ�စာရာန်� 

နှှင့််� တာဝန်��ံများုရာှုလျာ�စာရာန်� ရာည်�ရာွယူ���က်�မြဖွံ့င့််� များ�ားများ�က်ာများးက်ဖွံ့ွ��စာည်�း��်သည််� အားများ��ုးသများးးက်ွန်�ယူက်�တစာ���မြဖွံ့စာ�သည်�။ 

စာစာ�များှန်�ဖြိုးပ်းး အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�သာ ဖွံ့ယူ�ဒါရာယူ�မြပ်ည်��ထာင့်�စာ�တစာ�ရာပ်�က်ု� အားများ��ုးသများးးများ�ား �များှာ�များှန်�းလျ�က်�ရာှု�က်ဖြိုးပ်းး  

များ�မြဖွံ့ရာှင့်�းနှု�င့်��သး�သာ ပ်ဋိုပ်က်ခ၏အားရာင့်�းမြများစာ�များ�ားက်ု� က်ု�င့်�တွယူ��မြဖွံ့ရာှင့်�းစာရာာ န်ည်�းလျများ�းတစာ�ရာပ်�ဟာ� ယူူဆို�က်သည်�။ �က်ား

က်ာလျအားစာု�းရာအားဖွံ့ွ��အားစာည်�းယူနှတရာားများ�ား ဦးး�ဆိုာင့်��န်သည််� ဒါးများု�က်�ရာစားမြပ်�မြပ်င့်��မြပ်ာင့်�းလျ�များုနှှင့််� ဖြိုးင့်ုများ�း��များ�း�ရားလျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်� 

အားပ်ါအားဝင့်� နှု�င့်�င့်ံ�ရားလျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�များ�ားနှှင့််� ဆို�ံးမြဖွံ့တ���က်�များ�ားမြပ်�လျ�ပ်�ရာာတွင့်� �န်ရာာပ်ု�ဖွံ့ွင့််��ပ်းရာန်�လျည်�း အားများ��ုးသများးးများ�ားက် 

�တာင့်�းဆိုု�လျ�က်�ရာှု�က်သည်�။ အားများ��ုးသများးးများ�ားတွင့်� များူဝါဒါဆိုု�င့်�ရာာ ဦးးစာား�ပ်းက်ုစာစရာပ်�များ�ား တုတုက်�က်�ရာှု�က်ဖြိုးပ်းး ၎င့်�းတု��တွင့်� 

အားများ��ုးသများးးများ�ားအားား အားုများ�တွင့်�းက်ုစာစရာပ်�များ�ား၌သာ�န်ရာာ�ပ်းမြ�င့်�း၊ မြပ်ည်�သူ��ရားရာာလျ�ပ်�င့်န်�းများ�ားတွင့်� ဖွံ့ယူ��က်ဉ်�ထားမြ�င့်�းနှှင့််� 

ဖုွံ့နုှှပ်�ထားမြ�င့်�းတု��ကု်� ကု်�င့်�တွယူ��မြဖွံ့ရှာင့်�း�ပ်းရာန်�နှှင့််� လုျင့်�အား�မြ�မြပ်�အား�က်များ�းဖွံ့က်�မုျားများ�ား တု�က်�ဖွံ့�က်�ရာန်�တု�� ပ်ါဝင့်�ပ်ါသည်�။ အားဆုို�ပ်ါ 

ဦးးစာား�ပ်းက်ုစာစရာပ်�များ�ားက်ု� က်ု�င့်�တွယူ�ရာန်�အားတွက်� ဥပ်�ဒါသစာ�များ�ား၊ များူဝါဒါသစာ�များ�ားနှှင့််� ထု�ရာာက်�အားား�က်ာင့်�း�သာ ယူနှတရာား 

များ�ားက်ု� တည်��ထာင့်�မြပ်ဋ္ဌာာန်�း�ပ်းရာန်� အားများ��ုးသများးးများ�ားက် �တာင့်�းဆိုု�လျ�က်� ရာှု�က်ပ်ါသည်�။

များ�ားစာွာ�သာ LGBTQI များ�ားများှ အားာဏာာရာှင့်�ဆိုန်�်က်�င့်��ရား သက်�တံ�ရာာင့်�သ�က်ာတများ�ားမြဖွံ့င့််� �မြပ်ာင့်��မြပ်ာင့်�တင့်�းတင့်�း 

ဆိုနှဒမြပ်�က်�သာ�လျည်�း အားများ�ားစာ�များှာများူ လျ�ံခြုံ��ံ�ရားအားရာ ဒါးများု�က်�ရာစား�တာင့်�းဆိုု�ရာာတွင့်� လျူသတုများထားများု�အားာင့်� �န်�က်သည်�။ 

မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံ ရာ�တပ်�ဖွံ့ွ��သည်� LGBTQI များ�ားနှှင့််� ပ်တ�သက်�၍ နှုတ�အားား၊ လျုင့်�အားား၊ ရုံး�ပ်�အားားမြဖွံ့င့််� တရာားများ�်မြပ်�က်�င့််�တတ�သည််� 

ထ�ံးစာံရာှုပ်ါသည်�။ ရာ�သားနှှင့််� စာစာ�သားများ�ား မြပ်စာ�ဒါဏာ�က်င့်�းလျွတ��ွင့််�ရာ�န်သည််� အား�န်အားထားတွင့်� CDM ဆိုနှဒမြပ်သူများ�ား မြဖွံ့စာ��က် 
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သည့််� LGBTQI များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ထင့်�ရာ�စုို�င့်�း�များ�းဆီးးးခံံရာနုို�င့်��ဖြခံ အနေလွွေ�များ��း�ေပြီး�းး ကျူး��းလွွေ�သူများ��းနှိုင့််� ကျူး��းလွွေ�မုျားကုျူး� ��းကျူးင့်�း 

လွ�ံခြုံခံံံစိုွ� တိုု�င့်�ကြားကျူး�းရာေ�များှ�လွည့်�း အနေလွွေ�အနေများင့်�းခံကျူး�ခံဲလွ��ါသည့်�။ LGBTQI နိုု�င့်�င့်ံသ�းလွူင့်ယ်�များ� ုံ းဆီးကျူး�များှ� လွူေည့်�းစို� 

တိုု�င့်�းရာင့်�းသ�းများ��းနိုှင့််� ဖြ�ည့်�ေယ်���သများ��းများှဖြ�စို�ကြားကျူးပြီး�းး ထွေ�းသစို�စို LGBTQI လွု��ရာှ�းများုကျူးု� ရာေ�ကျူး�ေ�နိုှင့််� များနိုတ�လွးပြီးများုံ�ကြီးကျူးးး 

များ��းထကျူး� �ကျူး���လွွေ�ဖြ�ေ�်နိုှံ��အနေ�င့်� ကြီးကျူးုံး�များ�း�ဆီး�င့်�ရာွကျူး�လွ�ကျူး�ရာှုကြားကျူးသည့်�။ အနေ�ဏာ�သုများ�းပြီး�းးခံ�ေု�များှစို၍ ဖြများေ�များ�နိုု�င့်�င့်ံအနေဝှှများ�းရာှု 

LGBTQI များ��းစို�ရုံး�ံးများုရာှုလွ�ကြားကျူးပြီး�းး အနေကြားကျူးများ�းများ�ကျူး�အနေ�ဏာ��းဆီးေ��ရားလွု��ရာှ�းများုတိုွင့်� �းများု�ကျူး�ရာစိုး ရာရာှု�အနေ�င့်� အနေ�ရားဆီးု�လွ�ကြားကျူး 

သည့်� (Poore 2021)။

စိုစို�အနေ�ဏာ�ရာှင့်�စိုေစို�ကျူးု� တိုု�ကျူး��ွဲဝှင့်�ကြားကျူး�သ� နိုု�င့်�င့်ံနိုှင့််�အနေဝှှများ�း ဆီးနိုဒဖြ�များုများ��းသည့်� လွူများ� ုံ း��ါင့်�းစို�ံ (ဗများ�နိုှင့််� လွူေည့်�းစို� 

တိုု�င့်�းရာင့်�းသ�းများ��း)၊ ��သ���ါင့်�းစို�ံ (ဗ��ဓ��သ�၊ ခံရာစို�ယ်�ေ�၊ များွတို�ဆီးလွင့်�နိုှင့််� ဟိုနိုဒ�) ကျူးု� တိုစို�စိုုတို�တိုည့်�း တိုစို�ဝှများ�းတိုည့်�း 

ဖြ�စို�လွ��စိုခံဲ်သည့်�။ ယ်ခံင့်�အနေစိုု�းရာ လွကျူး�ထကျူး�တိုွင့်� များဲ��းခံွင့််�လွည့်�းများရာ၊ အနေသုအနေများှတို�ဖြ�ံဖြခံင့်�းလွည့်�းများခံံခံဲ်ရာ�သ� ရုံးု�ဟိင့်�ဂျာ�� 

များ��း အနေ�ါအနေဝှင့်� လွူေည့်�းစို�တိုု�င့်�းရာင့်�းသ�းများ��း/လွူများ� ုံ းစို�များ��းကျူးု�ယ်�တိုု�င့်�လွည့်�း အနေ�ဏာ�သုများ�းများုကျူးု�ကျူးေ�်ကျူးွကျူး�ပြီး�းး ဖြ�ည့်��ထ�င့်�စို�

လှွတို��တို��ကုျူး�ယ်�စို�းဖြ�ံ�ကျူး��များတိုး (CRPH) ကုျူး� �ထ�ကျူး�ခံံကြားကျူးသည့်�။ တိုစို�နုို�င့်�ငံ့်လွ�းံ �စို�ခံတို�တုို�ကျူး�ခုံ�ကျူး�မုျားရာ��စဲို�ရား သ���တူို 

စို�ခံ�ံ�� (NCA) ကျူးု� လွကျူး�များှတို��ရားထု�းထ�းကြားကျူး�သ� EAO ဆီးယ်��ွဲ�များှလွည့်�း တို��များ�တို��နိုှင့််� ည့်ိုနိုုင့်�း�ဆီးွး�နိုွးဖြခံင့်�း များဖြ�ံကြားကျူး 

�တို�်�ခံ�။ ၎င့်�း EAO များ��းများှ CDM နိုှင့််� ဖြ�ည့်�သူလွူထ�၏ ဆီးနိုဒဖြ�များုများ��းကျူးု� �ထ�ကျူး�ခံံ�ကြားကျူး�င့်�း၊ အနေရာ��သ�း �းများု�ကျူး�ရာစိုး 

အနေင့်�အနေ�းစို�များ��းသည့်�သ�လွှင့်� တိုရာ�းဝှင့်�အနေစိုု�းရာ ဖြ�စို��ကြားကျူး�င့်�း၊ တို��များ�တို��အနေ�း လွူ�အနေခံွင့််�အနေ�ရားခံ� ုံ း���ကျူး�ကျူး��းလွွေ�များုများ��းကျူးု� 

လွကျူး�င့်င့်�းရာ��တိုေ�်ရာေ�နိုှင့််� �များ�းဆီးးးထုေ�းသုများ�းခံံထ�းရာသူများ��း အနေ�းလွ�ံးကျူးု� ခြွခံင့်�းခံ�ကျူး�များရာှုဖြ�ေ�လွှတို���းရာေ� �တို�င့်�းဆီးု�ခံ�ကျူး�များ��း 

ကျူးု� ထ�တို�ဖြ�ေ��ကြားကျူးည့်�ခံဲ်ကြားကျူးသည့်�။

EAO များ��းနိုှင့််� တို��များ�တို��ကြားကျူး�းများှ ကျူး�လွရာှည့်�ကြားကျူး��ဋို�ကျူးခ၊ လွူအနေများ��းစို�ဖြ�စို��သ� ဗများ�လွူများ� ုံ းများ��းနိုှင့််� ယ်ခံင့်� NLD 

အနေစိုု�းရာအနေ��� အနေခံ� ုံ ��သ� လွူေည့်�းစို�တိုု�င့်�းရာင့်�းသ�းအနေ���စို�များ��း၏ များ�ကျူး�ေ��ခံ�ကျူး�များ��းကျူးု� စိုဉ်း�းစို�းကြားကျူးည့််�များည့်�ဆီးု��ါကျူး အနေ�ဏာ� 

သုများ�းများုသည့်� တိုု�င့်�းရာင့်�းသ�းအနေ���စို�များ��းကြားကျူး�း များတိုူည့်းများုများ��းကျူးု��ယ်�ရာှ�းပြီး�းး စိုည့်�းစိုည့်�းလွ�ံးလွ�ံးဖြ�င့််� ��ံရာေ�သူကျူးု�တိုု�ကျူး�ခံု�ကျူး�ရာေ� 

အနေခံွင့််��ရားတိုစို�ရာ���င့်� ဖြ�စို�သည့်�။ EAO များ��း အနေ�ါအနေဝှင့်� တိုု�င့်�းရာင့်�းသ�းအနေ���စို�များ��းကြားကျူး�း များဟိ�များုတို��ွဲ�စိုည့်�းများုအနေသစို����ထွေ�း

လွ�ပြီး�းး �းများု�ကျူး�ရာစိုးဖြ�ံဖြ�င့်��ဖြ��င့်�းလဲွများုနိုှင့််� နိုု�င့်�င့်ံ�တို��တိုည့်��ဆီး�ကျူး��ရားကျူးု� အနေ���စို���ါင့်�းစို�ံများှ ဖြ�ည့်�သူများ��းကျူး သ�တိုူည့်းများှဖြ�င့််� 

အနေ�းလွ�ံး�ါဝှင့်�များုရာှု�ရားကျူးု� ဗဟို�ခံ�ကျူး�ထ�း၍ ��ံရာည့်�များှေ�းခံ�ကျူး�ဖြ�စို��သ� �ယ်��ရာယ်� �းများု�ကျူး�ရာစိုးစိုေစို�ဆီးးသု�� �လွှ�ကျူး�လွှများ�းကြားကျူး 

ဖြခံင့်�းသည့်� ဖြများေ�များ�်နိုု�င့်�င့်ံ�ရား အနေခံင့်�းအနေကျူး�င့်�းအနေတိုွကျူး� အနေ�ရာွ�တိုစို�ခံ��င့်�ဖြ�စို�သည့်�။ 

၃။ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���ရှိရေး�၊ ဂျျန််ဒါါ တန််�တူညီီမှုှမှုုတ�း�နှ�င််် စပါ်လုံးျဉ်း်�၍ ဖယ််ဒါရှိရေးယ်် ဒါီမှု�းကရေ�ရှိရေးစီ 

ပါဋိ�ညီးဉ်း်တွင်် မှုညီ်သို့�း��ဖး်ပြပါထားး�ပါါသို့န်ညီ်�။

၂၀၂၁ ခံ�နိုှစို� ဧပြီး�းလွတိုွင့်� �ထများဆီး�ံးအနေကြီးကျူးုများ�အနေဖြ�စို� CRPH များှ ထ�တို�ဖြ�ေ�ခံဲ်သည့်�် �ယ်��ရာယ်� �းများု�ကျူး�ရာစိုး �ဋိုည့်�ဉ်း� 

(FDC) တိုွင့်� �းများု�ကျူး�ရာစိုးစိုေစို�ကျူး�င့််�သ�ံး�သ�၊ တိုေ�းတိုူည့်းများှ ရာ�ု�င့်�ခံွင့််�နိုှင့််� ကျူးု�ယ်��ု�င့်�ဖြ�ဋ္ဌာ�ေ�းခံွင့််�တိုု��ကျူးု�အနေ�များခံံ�သ� �ယ်��ရာယ်� 

�းမုျား�ကျူး�ရာစိုး ဖြ�ည့်��ထ�င့်�စို�တိုစို�ရာ��ကုျူး� ထူ�ထ�င့်�ရာေ�ဟူိ�သ� �ေ�းတုို�င့်�နှိုင့််� ရာည့်�ရွာယ်�ခံ�ကျူး�များ��းကုျူး�����ဖြ�ခ်ဲံ�ါသည့်� (FDC 2021)။ 

�ဋိုည့်�ဉ်း�တိုွင့်� �ယ်��ရာယ်��းများု�ကျူး�ရာစိုး ဖြ�ည့်��ထ�င့်�စို�အနေတိုွကျူး� �များှ��များှေ�းခံ�ကျူး�နိုှင့််� တိုေ��ု�းများ��း၊ လွများ�းညွှှေ�ခံ�ကျူး�များ��းနိုှင့််� အနေ�ကျူး�င့်� 

အနေထည့်������ရားလွ���င့်ေ�းစိုဉ်း� အနေဆီးင့််�များ��းဟိ�ဆီးု�ရာများည့််� နိုု�င့်�င့်ံ�ရားလွများ�းဖြ��ဖြများ��ံတိုစို�ရာ�� �ါရာှုသည့်�။ ထု��အနေဖြ�င့်� �ဋိုည့်�ဉ်း�တိုွင့်� 

�းများု�ကျူး�ရာစိုးရာ�ု�င့်�ခံွင့််�များ��း၊ ဂျာ�ေ��ါ တိုေ�းတိုူည့်းများှများုနိုှင့််� အနေ�ဖြခံခံံလွူသ�းရာ�ု�င့်�ခံွင့််�များ��း၊ တိုေ�းတိုူည့်းများှများုနိုှင့််� ကျူးု�ယ်��ု�င့်�ဖြ�ဋ္ဌာ�ေ�းခံွင့််�၊ 

စို���ါင့်�း�ခံါင့်�း�ဆီး�င့်�များု၊ စို�ံလွင့်�ကျူးွဲဖြ��းများု၊ လွူများုသဟိဇာ�တိုဖြ�စို�များု၊ �သွးစိုည့်�းည့်းညွှွတို��ရားနိုှင့််� ခံွဲဖြခံ�းဆီးကျူး�ဆီးံများုများရာှု�ရား၊ 

လွူေည့်�းစို�ရာ�ု�င့်�ခံွင့််�များ��း အနေကျူး�အနေကွျူးယ်���း�ရားတိုု��ကျူးု� �ယ်��ရာယ်��းများု�ကျူး�ရာစိုး ဖြ�ည့်��ထ�င့်�စို�၏ တိုေ��ု�းများ��းအနေဖြ�စို� သတို�များှတို� 

ပြီး�းး ကြားကျူး�းကျူး�လွအနေစိုု�းရာအနေ�ွဲ�အနေစိုည့်�းယ်နိုတရာ�းများှခံ�များှတို�သည့််� ဆီး�ံးဖြ�တို�ခံ�ကျူး�များ��းနိုှင့််� များူဝှါ�များ��းတိုွင့်� ထင့်�ဟိ���ေ�စိုရာေ�နိုှင့််� 

�ေ�င့်��ရားဆီးွဲများည့််� �ွဲ�စိုည့်�း��ံအနေ�ဖြခံခံံဥ��� များူ���င့်�တိုွင့်��ါဝှင့်��စိုရာေ� သတို�များှတို�ဖြ�ဋ္ဌာ�ေ�းထ�းသည့်�။

�ဋိုည့်�ဉ်း��ါ �များှ��များှေ�းခံ�ကျူး�ကျူးု� အနေ�ကျူး�င့်�အနေထည့်�����ရာ�တိုွင့်� သကျူး�ဆီးု�င့်�ရာ� လွူ��ဂျာုုံလွ�အနေ�ွဲ�အနေစိုည့်�းများ��း အနေ�းလွ�ံး၏ 

အနေခံေ�းကျူးဏ္ဍကုျူး�လွည့်�း �ဋုိည့်�ဉ်း�တွိုင့်� အနေသုအနေမှျားတို�ဖြ�ံထ�း�ါသည့်�။ �ရွား�ကျူး�ကျူး�ခံံ လှွတို��တို��ကုျူး�ယ်�စို�းလှွယ်�များ��း၊ နုို�င့်�ငံ့်�ရား 
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ပ်ါတးများ�ား၊ CDM၊ သပ်ုတ��က်ာ�များတးများ�ား၊ အားများ��ုးသများးးနှှင့််� လျူင့်ယူ�အားဖွံ့ွ��အားစာည်�းများ�ား အားပ်ါအားဝင့်� CSO များ�ားနှှင့််� EAO များ�ားပ်ါ 

အားတူတကွ် ပူ်း�ပ်ါင့်�းလျက်�တွ�ဖြိုးပ်းး စာ��ပ်ါင့်�းစွာများ�းအားားမြဖွံ့င့််� ပ်ဋုိည်ာဉ်�ပ်ါ�များှာ�မှျားန်�း��က်�ကု်� အား�က်ာင့်�အားထည်��ဖွံ့ာ��က်ရာန်� တု�က်�တွန်�း 

ထားပ်ါသည်� (FDC 2021) ။ 

၂၀၂၂ ��နှှစာ� ဇန်�န်ဝါရားလျ ၂၇ ရာက်��န််များှ ၂၉ ရာက်��န််အားထု က်�င့်�းပ်��်သည််� မြပ်ည်�သူ�ည်းလျာ�ံတွင့်� �ရာွး�က်ာက်��ံ 

လျးတ��တာ�က်ု�ယူ�စာားလျှယူ�များ�ား၊ တု�င့်�းရာင့်�းသား�တာ�လျှန်��ရားအားဖွံ့ွ��အားစာည်�းများ�ား (EROs)၊ အားရာပ်�ဘက်� အားဖွံ့ွ��အားစာည်�း�ပ်ါင့်�းစာ�ံ၊ 

နှု�င့်�င့်ံ�ရား ပ်ါတး�ပ်ါင့်�းစာ�ံနှှင့််� မြပ်ည်�န်ယူ�နှှင့််� တု�င့်�း�ဒါသကြီးက်းးအားဆိုင့််��က်ာ�များတးများ�ား အားပ်ါအားဝင့်� ဒါးများု�က်�ရာစားတု�က်�ပ်ွ� ပ်ါဝင့်�ဆိုင့်�နှး� 

�န်�က်သူများ�ားအားားလျ�ံး က်�ယူ�က်�ယူ�မြပ်န်�် မြပ်န်�် ပ်ါဝင့်�တက်��ရာာက်���်�က်ဖြိုးပ်းး များွများ�းများံတည်�းမြဖွံ့တ�ထားသည််� ပ်ဋိုည်ာဉ်�က်ု� အားတည်� 

မြပ်���်�က်ပ်ါသည်�။ များွများ�းများံတည်�းမြဖွံ့တ�ထားသည််� ပ်ဋိုည်ာဉ်�တွင့်� ဂျ�န်�ဒါါ တန်�းတူည်းများှများုနှှင့််� က်�လျးသူင့်ယူ�ရာပ်ု�င့်��ွင့််�များ�ား အားပ်ါ 

အားဝင့်� အား�မြ��ံလူျသားရာပ်ု�င့်��ွင့််�နှှင့််� လျူများု�ရားရာပ်ု�င့်��ွင့််�ဆိုု�င့်�ရာာ မြပ်ဋ္ဌာာန်�း��က်�များ�ားအားမြပ်င့်� လျူများ��ုး၊ ဘာသာ၊ လျုင့်�၊ များသန်�စာွများ�းများုနှှင့််� 

လုျင့်�တုများ�းညွွှတ�မုျားအားပ်ါအားဝင့်� များည်�သည််�အား��က်�ကု်�မှျားအား�မြ��ံ၍ �ွ�မြ�ားဆိုက်�ဆံိုမြ�င့်�းများမြပ်�ရာန်�လျည်�း တားမြများစာ�ထားသည်�။ လူျတု�င့်�း 

ပ်ည်ာသင့်��က်ားပ်ု�င့်��ွင့််�နှှင့််� တု�င့်�းရာင့်�းသား ဘာသာစာက်ားသ�ံး ပ်ည်ာသင့်��က်ား�ရား၊  ဘာသာစာက်ား၊ သများု�င့်�းအား�များွအားနှှစာ�၊ 

ဓိ�လျ်ထ�ံးတများ�းက်�င့််�ထ�ံးများ�ားနှှင့််� အားများ��ုးသား�ရား ဇာတုသရုံး�ပ်�က်ု� က်ာက်ွယူ�ထုန်�းသုများ�းပ်ု�င့်��ွင့််� အားစာရာှု�သာ စာ��ပ်ါင့်�းရာပ်ု�င့်��ွင့််� 

များ�ားက်ု�လျည်�း အားသုအားများှတ�မြပ်�ထားသည်�။ အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�ရားအားတွက်� လျူန်ည်�းစာ�အား�ွင့််�အား�ရား က်ာက်ွယူ�ထုန်�းသုများ�း�ရား 

�က်ာ�များရာှင့်�၊ အားများ��ုးသများးး ရာပ်ု�င့်��ွင့််�နှှင့််� ဂျ�န်�ဒါါ တန်�းတူည်းများှ�ရား�က်ာ�များရာှင့်�၊ များသန်�စာွများ�းသူများ�ားဆိုု�င့်�ရာာ �က်ာ�များရာှင့်�နှှင့််� လျူင့်ယူ� 

�က်ာ�များရာှင့်�တု�� အားပ်ါအားဝင့်� �က်ာ�များရာှင့်�များ�ားစာွာက်ု�ဖွံ့ွ��စာည်�းဖြိုးပ်းး တာဝန်�များ�ား�ပ်းအားပ်�ထားပ်ါသည်�။

များွများ�းများံတည်�းမြဖွံ့တ�ထား�သာ ပ်ဋိုည်ာဉ်�တွင့်� လျူန်ည်�းစာ� တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ားအားားလျ�ံး လျူများု-စားးပ်ွား�ရားနှှင့််� ယူဉ်��က်�းများု 

ဆိုု�င့်�ရာာ ရာပ်ု�င့်��ွင့််�များ�ားက်ု� တန်�းတူည်းများှ�ံစာား�က်ရာ�စာများည်�ဟာ� အားာများ�ံထားသည်�။ လျူန်ည်�းစာ� တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ားနှှင့််� အားများ��ုးသများးး 

များ�ားအားတွက်� တန်�းတူည်းများှ�ရား အားစားအားများံအား�န်မြဖွံ့င့််� အားထူးရာပ်ု�င့်��ွင့််�များ�ားက်ု� အား�လျး�ပ်း�ဖွံ့ာ�မြပ်ထားရာာ �န်ာင့်�လျာများည််� ဒါးများု� 

က်�ရာစားယူနှတရာားများ�ား၏ ဆို�ံးမြဖွံ့တ���က်�မြပ်�လျ�ပ်�သည််� အားစာုတ�အားပ်ု�င့်�း�ပ်ါင့်�းစာ�ံတု��တွင့်� အားများ��ုးသများးး ၃၀ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�း အား���ုးက်�ပ်ါဝင့်� 

�စာရာများည်�ဟာ�လျည်�း အားတုအားလျင့်�း�ဖွံ့ာ�မြပ်ထားသည်�။ လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ား နှု�င့်�င့်ံ�ရားအားရာ ပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�နှု�င့်��စာဖွံ့ု��ရာာ 

အား�ွင့််�အားလျများ�းများ�ား ပ်ု�များု�ဖွံ့ွင့််��ပ်းရာန်�ကု်� အားဓိုက်�ဖွံ့ာ�မြပ်ထားဖြိုးပ်းး အားဆိုု�ပ်ါ တန်�းတူည်းများှ�ရားအားစားအားများံက်ု� က်ဏ္ဍအားားလျ�ံးတွင့်� 

က်�င့််�သ�ံး�စာရာများည်�ဟာ�လျည်�း �ဖွံ့ာ�မြပ်ပ်ါရာှုသည်�။ တန်�းတူည်းများှ�ရားအားစားအားများံ လျ�ပ်�ထ�ံးလျ�ပ်�န်ည်�းများ�ား၏ အားဓိုပ်ါါယူ�ဖွံ့ွင့််�ဆိုု���က်�နှှင့််� 

အား�က်ာင့်�အားထည်��ဖွံ့ာ�များုပ်ု�င့်�း (လျးတ��တာ� အားများတ��န်ရာာ�ွ�တများ�း အားစာရာှုသည်�မြဖွံ့င့််�) များှာများူ လျက်�ရာှု ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါ 

�ရားဆိုွ��ရားလျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�တွင့်� ပ်ါဝင့်��န်�က်သည််� ဒါးများု�က်�ရာစား လျုပ်�ရာှား�ဆိုာင့်�ရာွက်�သူများ�ား�က်ားတွင့်� အား�သးစာုတ� ဆိုက်�လျက်� 

�ဆိုွး�နှွးရာင့်�း အား�မြ��ံဥပ်�ဒါဒါးဇု�င့်�းပ်�ံစာံ �ရာွး��ယူ�ရာာတွင့်� ��နု်�ဆို�က်ရာများည်�မြဖွံ့စာ�သည်�။

အားထက်�တွင့်� �ဖွံ့ာ�မြပ်��်သည််� များွများ�းများံတည်�းမြဖွံ့တ�ထား�သာ ပ်ဋိုည်ာဉ်�ပ်ါ ရာပ်ု�င့်��ွင့််�များ�ားက်ု� ပ်ု�များု�တုက်�သည််� ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံ 

အား�မြ��ံဥပ်�ဒါ မြပ်ဋ္ဌာာန်�း��က်�များ�ားအားမြဖွံ့စာ� အားသွင့်��မြပ်ာင့်�းရာန်�လျု�အားပ်�ပ်ါသည်�။ သု��များှသာ ပ်ဋိုည်ာဉ်�ပ်ါ နှု�င့်�င့်ံ�ရားလျများ�းမြပ်�မြများပ်�ံ၏ 

များူ�ဘာင့်�အားတွင့်�း အား�က်ာင့်�အားထည်��ဖွံ့ာ� �ဆိုာင့်�ရာွက်�က်�င့််�သ�ံးနှု�င့်�များည်�မြဖွံ့စာ�သည်�။ နှု�င့်�င့်ံ�ရား လျများ�းမြပ်�မြများပ်�ံအားရာ �က်ားက်ာလျ 

တွင့်� NUCC သည်� �က်ားမြဖွံ့တ�ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါ�ရားဆိုွ��ရား အားဖွံ့ွ��အားမြဖွံ့စာ� �ဆိုာင့်�ရာွက်�များည်�မြဖွံ့စာ�ဖြိုးပ်းး များွများ�းများံတည်�းမြဖွံ့တ�ထား 

�သာ ပ်ဋိုည်ာဉ်�က်ု� အား�မြ�တည်�၍ �က်ားက်ာလျ ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါက်ု� �ရားဆိုွ�များည်�မြဖွံ့စာ�သည်�။ အားန်ာဂျတ� အားသွင့်�က်ူး

�မြပ်ာင့်�း �ရားက်ာလျအားပ်ု�င့်�းအားမြ�ားတစာ���တွင့်� တု�င့်�းမြပ်�မြပ်ည်�မြပ်�လျးတ��တာ�နှှင့််� မြပ်ည်�လျ�ံးက်ံတ�ဆိုနှဒ�ံယူူပ်ွ�များှတစာ�ဆိုင့််� ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံ 

အား�မြ��ံဥပ်�ဒါတစာ�ရာပ်�က်ု� အားတည်�မြပ်�များည်�မြဖွံ့စာ�သည်�။ 
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၄။ ကြား�း��းလ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစိုးည်းး�ယန္တတရး�များ�း�ဖြဖွဲ့စိုးးကြား�သည်း်း အများ� း��သး�ည်းီညွ့တ်းရေးရ�အစိုးး��ရ 

(NUG)၊ ဖြ�ည်းးရေး�းင်းစိုး�လှတ်းရေးတ်းး�း�ယးစိုးး�ဖြ�� ရေး�းးများတ်ီ (CRPH) န္တှင််း အများ� း��သး�ည်းီညွ့တ်းရေးရ� 

အတ်း�င်း�င်းခံံရေး�းင်းစိုးီ (NUCC) တ်း��သည်းး ဘ�းစိုး�ံရေး�းင််းစိုး�ံများှ �ါဝင်းဖွဲ့့��စိုးည်းး�များု များည်းးများှအ�း 

အး�ရေး�းင်း��ါသနည်းး�။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေနှှင့််း မည်းီ��ာ စစးအခြောဏာာ�ိမး�မု�ည်းး ၂၀၀၈ �ံနှှစး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေကိုိံ ပုံျကိုးေပုံယ်း 

�့ာ��စပြီးပုံီ� အခြေ�ံ��ေပုံု၍မရနှိံင့်း��ာကိုး�အခြောင့်း ေဖွဲ့စး�့ာ��စ�ည်းး။ ေပုံည်းး�ူမျာ�၏ အခြေံ�ကြွကိုဆန့်း်ကိုျင့်းမုနှှင့််း တစးပြီးပုံိုင့်းန့်ကိုးတည်းး� 

မှာပုံင့်း ကြားကိုာ�ကိုာ� အခြေစိံ�ရအခြေဖွဲ့့��အခြေစည်းး�ယ်နှတရာ�မျာ��ည်းး�ည်းး� အခြောဏာာ�ိမး�မုကိုိံအခြေ�တံ�ည်း်းအခြေ�န့်ေဖွဲ့င့််း စစးမှန့်း��ာ ေီမိံ 

ကို�ရစီစန့်စး ေပုံန့်း�ည်းးထွ့န့်း�ကိုာ��ရ�ဟူူ��ာ ရည်းးမှန့်း��ျကိုးကိုိံ အခြေတိအခြေ�င့်း�ကိုိံင့်းစ့�ပြီးပုံီ� �ပုံ်ထွ့န့်း��ာ��်�ည်းး။ ၂၀၂၁ �ံနှှစး 

�ဖွဲ့�ဖွဲ့ားဝါါရီ� ၅ ရကိုး�န့််တ့င့်း ၂၀၂၀ အခြေ�ထွ့�ထွ့�ရ���ကိုာကိုးပုံ့�တ့င့်း အခြေနှိံင့်းရရှိ��်��ာ �ရ���ကိုာကိုး���ှတး�တား 

ကိုိံယ်းစာ��ှယ်း ၈၀ ရာ�ိံင့်းနှုန့်း�၏ တ��န့်ကိုး�ထွာကိုး��မုေဖွဲ့င့််း CRPH ကိုိံ ဖွဲ့့��စည်းး���်ကြားကို�ည်းး (Committee Representing 

Pyidaungsu Hluttaw n.d.)။ ေပုံည်းးန့်ယ်းနှှင့််း တိံင့်း��ေ�ကြီးကိုီ� �ှတး�တားကိုိံယ်းစာ�ေပုံု�ကိုားမတီမျာ�ကိုိံ�ည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး���် 

ကြားကို�ည်းး။ ၂၀၂၀ �ံနှှစး အခြေ�ထွ့�ထွ့�ရ���ကိုာကိုးပုံ့�တ့င့်း ေပုံည်းး�ူမှ �ရ���ကိုာကိုး���ှတး�တားကိုိံယ်းစာ��ှယ်းမျာ�အခြေ�ပုံ် ေီမိံ 

ကို�ရစီန့်ည်းး�ကိုျအခြေပုံးနှှင့်း�ထွာ��ည်း်း အခြေ�့င့််းအခြောဏာာကိုိံကိုျင့််း�ံ��ပြီးပုံီ� ဖွဲ့ယ်းေရယ်းေီမိံကို�ရစီ ပုံဋိိည်းာဉ်းနှှင့််းအခြေည်းီ ၂၀၂၁ �ံနှှစး 

ဧပြီးပုံီ� ၁၆ ရကိုး�န့််တ့င့်း ေီမိံကို�ရစီအခြေင့်းအခြော�စံမျာ� ညွ့န့်း်�ပုံါင့်း�အခြေ�န့်ေဖွဲ့င့််း အခြေမျ ို ��ာ�ည်းီညွ့တး�ရ�အခြေစိံ�ရ (NUG) ကိုိံ 

ကြားကိုာ�ကိုာ�အခြေစိံ�ရတစးရပုံးအခြေ�န့်ေဖွဲ့င့််း ဖွဲ့့��စည်းး���်ရာ တိံင့်း�ရင့်း��ာ�အခြေဖွဲ့့��အခြေစည်းး�မျာ�နှှင့််း အခြေရပုံးဘကိုးအခြေဖွဲ့့��အခြေစည်းး�မျာ�မှ �ကိုး 

ဆိံင့်းရာပုံံဂ္ဂိုုို�းမျာ� အခြေစိံ�ရအခြေဖွဲ့့��တ့င့်း ပုံါဝါင့်း��်ကြားကိုပုံါ�ည်းး။ ယ်�ံအခြေ�ါ CRPH တ့င့်း အခြေဖွဲ့့�ဝါင့်း ဦး��ရ ၂၀ ရှိပြီးပုံီ� အခြေမျ ို ��မီ� �ံ��ဦး� 

ပုံါဝါင့်း�ျကိုးရှိကိုာ တစးဦး�မှာ ဝါန့်းကြီးကိုီ�အခြေဖွဲ့့��ဝါင့်းေဖွဲ့စး�ည်းး။၃ CRPH အခြေဖွဲ့့��ဝါင့်း�ံ��ဦး�မှာ�ူင့်ယ်းမျာ� (အခြေ�ကိုး ၃၅ နှှစးနှှင့််း �အခြောကိုး) 

ေဖွဲ့စးကြားကိုပြီးပုံီ� င့်ါ�ဦး�မှာ ဗမာမဟူံတး��ာ တိံင့်း�ရင့်း��ာ��ူန့်ည်းး�စံထွ�မှ ေဖွဲ့စး�ည်းး။ မတူည်းီ��ာ မူဝါါေန့်ယ်းပုံယ်း အခြေ�ီ��ီ� 

အခြေတ့ကိုး �ကိုးရှိ CRPH တ့င့်း �ကိုားမတီရှစး�ံ ဖွဲ့့��စည်းး�ထွာ�ပုံါ�ည်းး။၄ 

NUG တ့င့်း အခြေမျ ို ��မီ�၊ �ူင့်ယ်းနှှင့််း ကို����ူင့်ယ်း�ရ�ရာ ဝါန့်းကြီးကိုီ�ဌာာန့် (MOWYCA) တစး�ံအခြေေပုံင့်း ေမန့်းမာ်�မိံင့်း� 

တ့င့်း ပုံထွမဆံ��ေဖွဲ့စး�ည်း်း �ူ�အခြေ�့င့််းအခြေ�ရ�ဆိံင့်းရာ ဝါန့်းကြီးကိုီ�ဌာာန့်တစး�ံ�ည်းး� ပုံါရှိ�ည်းး။ MOWYCA၊ နှိံင့်းင့်�ေ�ာ��ရ�ဝါန့်းကြီးကိုီ�ဌာာန့် 

နှှင့််း စီ�ပုံ့ာ��ရ�နှှင့််း ကိုူ��န့်း��ရာင့်း�ဝါယ်း�ရ�ဝါန့်းကြီးကိုီ�ဌာာန့်တိံ�တ့င့်း အခြေမျ ို ��မီ�မျာ�ကိုိံ ေပုံည်းး�ထွာင့်းစံဝါန့်းကြီးကိုီ�မျာ� �န့်း်အခြေပုံးေ�င့်း�၊ 

�ူ�အခြေ�့င့််းအခြေ�ရ�ဆိံင့်းရာဝါန့်းကြီးကိုီ�ဌာာန့်တ့င့်း ေမန့်းမာနှိံင့်းင့်�၏ ပုံထွမဦး�ဆံ����ာ LGBTQI ကိုိံယ်းစာ��ှယ်းတစးဦး�ကိုိံ �န့်း်အခြေပုံးေ�င့်း� 

အခြေစရှိ�ည်း်း ဝါန့်းကြီးကိုီ�ဌာာန့်မျာ�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုိံကြားကိုည်း်းပုံါကို အခြော��ံ��ပုံါဝါင့်းမုရှိ�ရ�နှှင့််း ဂ္ဂိုျန့်းေါတန့်း�တူည်းီမ��ရ�အခြေ�ပုံ် NUG အခြေစိံ�ရ 

မည်းးမ� အခြေ���အခြေန့်ကိုးထွာ��ဆာင့်းရ�ကိုး�ည်းးကိုိံ ေမင့်းနှိံင့်းပုံါ�ည်းး။ NUG �ည်းး ေံတိယ် �မမတ၊ ဝါန့်းကြီးကိုီ��ျုပုံးနှှင့််း ဖွဲ့ယ်းေရယ်း 

ေပုံည်းး�ထွာင့်းစံ�ရ�ရာဝါန့်းကြီးကိုီ�၊ �ယ်�ဇာာတနှှင့််း �ဘာဝါပုံတးဝါန့်း�ကိုျင့်းထွိန့်း��ိမး��ရ� ဝါန့်းကြီးကိုီ�ရာထွူ�မျာ�တ့င့်း �ူန့်ည်းး�စံ       

တိံင့်း�ရင့်း��ာ�ကိုိံယ်းစာ��ှယ်းမျာ�ကိုိံ �န့်း်အခြေပုံး�ပုံ�ထွာ�ပုံါ�ည်းး။ �မမတ၊ ယ်ာယ်ီ�မမတ၊ ဝါန့်းကြီးကိုီ��ျုပုံး၊ နှိံင့်းင့်��တား၏ 

အခြေတိံင့်းပုံင့်း��ပုံံဂ္ဂိုုို�းအခြေေပုံင့်း ဝါန့်းကြီးကိုီ�ဌာာန့် ၁၇ �ံ၏ ဝါန့်းကြီးကိုီ�နှှင့််း ေံတိယ်ဝါန့်းကြီးကိုီ�မျာ�ရာထွူ� ပုံါဝါင့်း��ာ NUG ၏ ထွိပုံးတန့်း� 

ရာထွူ� ၃၇ �ံအခြေန့်ကိုး ၉ �ံ (၂၄ ရာ�ိံင့်းနှုန့်း�) ကိုိံ အခြေမျ ို ��မီ�မျာ�မှ တာဝါန့်းယ်ူထွာ��ည်း်းအခြေတ့ကိုး ေမန့်းမာ်�မိံင့်း�တ့င့်း မှတးတမး� 

တင့်းရမည်း်း အခြေ�ျကိုးေဖွဲ့စးပုံါ�ည်းး (Myanmar, Republic of the Union of, National Unity Government ၊ n.d.)။ 

ပုံဋိိည်းာဉ်းပုံါ အခြော��ံ��ပုံါဝါင့်းမုရှိ�ရ�၊ တန့်း�တူည်းီမ��ရ� �မ�ားမှန့်း��ျကိုးမျာ�နှှင့််း စပုံး�ျဉ်း�၍မူ ရိုိံဟူင့်းဂ္ဂိုျာမျာ�အခြေ�ပုံ် 

ယ်�င့်းကို ကိုျ���့န့်း��်�ည်း်း မတရာ�မုမျာ�ကိုိံ NUG မှ အခြေ�ိအခြေမှတးေပုံု��်ပြီးပုံီ� ၂၀၁၆/၂၀၁၇ �ံနှှစး တပုံးမ�တားမှ ရ�ိံင့်းေပုံည်းးန့်ယ်း 

တ့င့်း ရိုိံဟူင့်းဂ္ဂိုျာအခြေစံအခြေဖွဲ့့��မျာ�အခြေ�ပုံ် ကိုျ���့န့်း��်�ည်း်း �ူ�အခြေ�့င့််းအခြေ�ရ��ျ ို ��ဖွဲ့ာကိုးမုမျာ�တ့င့်း ကိုာကို့ယ်းမ�ပုံ�နှိံင့်း��်�ည်း်း 

၃ CRPH ၏ တရာ�ဝါင့်း ဝါဘးဆိံေး စာမျကိုးနှှာမှ International IDEA ၏ MyConstitution programme ကိုိံယ်းတိံင့်း ရယ်ူစံ�ဆာင့်း�ထွာ���ာ (ထွံတး�ဝါ 
ေ�င့်း�မေပုံု�ည်း်း) �တင့်း�အခြေ�ျကိုးအခြေ�ကိုးမျာ� <https://crphmyanmar.org> ။

၄ �ကိုားမတီရှစး�ံမှာ ဥပုံ�ေ�ရ�ရာ�ကိုားမတီ၊ �ှတး�တားကိုိံယ်းစာ��ှယ်း စိစစး�ရ��ကိုားမတီ၊ ဘဏ္ဍာာ�ရ�ရာ�ကိုားမတီ၊  ေပုံည်းး�ူ��ရ�ရာ�ကိုားမတီ၊ 
ဖွဲ့ကိုးေရယ်း�ရ�ရာ�ကိုားမတီ၊ �ံ�ခြုံ�ု��ရ�နှှင့််း ကိုာကို့ယ်း�ရ�ဆိံင့်းရာ�ကိုားမတီ၊ နှိံင့်းင့်�တကိုာဆကိုးဆ��ရ��ကိုားမတီနှှင့််း �တင့်း�နှှင့််းေပုံန့်းကြားကိုာ��ရ�ဆိံင့်းရာ
�ကိုားမတီတိံ� ေဖွဲ့စးကြားကိုပုံါ�ည်းး။
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အားတွက်�လျည်�း လျူသုရာှင့်��က်ား�တာင့်�းပ်န်���်သည်�။ ၂၀၂၁ ��နှှစာ� ဇွန်�လျ ၃ ရာက်��န််တွင့်� NUG များှ များူဝါဒါ��က်ည်ာ��က်� 

တစာ��စာာင့်�ထ�တ�မြပ်န်�၍ ရုံးု�ဟာင့်�ဂျ�ာများ�ား၏ နှု�င့်�င့်ံသားရာပ်ု�င့်��ွင့််�က်ု� အားသုအားများှတ�မြပ်�ဖြိုးပ်းး ၎င့်�းတု��၏နှု�င့်�င့်ံသားမြဖွံ့စာ�များုက်ု� ပ်ယူ�ဖွံ့�က်� 

ထားသည််� ၁၉၈၂ ��နှှစာ� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံသားဥပ်�ဒါက်ု�လျည်�း ပ်ဋိုည်ာဉ်�ပ်ါ အားန်ာဂျတ� ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါဆိုု�င့်�ရာာ လျများ�းညွှးန်� 

အား�မြ��ံများူများ�ားနှှင့််�အားည်း ပ်ယူ�ဖွံ့�က်�သင့််���က်ာင့်�း �ဖွံ့ာ�မြပ်ထားသည်�။ ရာ�ု�င့်�မြပ်ည်�န်ယူ�များှ ရုံးု�ဟာင့်�ဂျ�ာများ�ားနှှင့််� ပ်တ�သက်�သည််� 

များူဝါဒါရာပ်�တည်���က်�တွင့်� “မြပ်ည်��ထာင့်�စာ�တွင့်��န်ထု�င့်�သူ … လျူများ��ုးတု�င့်�းသည်� လျူပ်�ဂျဂု�လျ�တစာ�ဦးး��င့်�းအားလျု�က်� �ံစာား�ွင့််�ရာှုသည််� 

တစာ�သးးပ်�ဂျဂလျ အား�ွင့််�အား�ရားများ�ားနှှင့််� လျူများ��ုးအားလျု�က်� �ံစာား�ွင့််�ရာှုသည််� စာ��ပ်ါင့်�းအား�ွင့််�အား�ရားများ�ားက်ု� အားမြပ်ည််�အားဝ�ံစာားပ်ု�င့်��ွင့််� 

ရာှုရာများည်�” ဟာ� အားထူးအား�လျး�ပ်း�ဖွံ့ာ�မြပ်ထားသည်� (NUG 2021a)။ ယူင့်�းများူဝါဒါအားရာ နှု�င့်�င့်ံသားဥပ်�ဒါသစာ�တွင့်� နှု�င့်�င့်ံသား 

မြဖွံ့စာ�များုသည်� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံတွင့်��များွးဖွံ့ွားမြ�င့်�း သု��များဟာ�တ� များည်�သည််��န်ရာာတွင့်�မြဖွံ့စာ��စာ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံသားများုဘများ�ားများှ �များွးဖွံ့ွားသူ 

မြဖွံ့စာ�မြ�င့်�းက်ု� အား�မြ��ံ�စာရာများည်�။ NUG သည်� �ွ�မြ�ားဆိုက်�ဆိုံများုများှန်�သများှက်ု� လျ�ံးဝလျက်��ံများည်�များဟာ�တ�ပ်� “ရုံးု�ဟာင့်�ဂျ�ာများ�ားနှှင့််� 

အားမြ�ားမြပ်ည်�သူတု��အား�ပ်် သများု�င့်�းတ�လျ�ာက်� က်��းလျွန်���်သည််� ရာာဇဝတ�များုများ�ားနှှင့််�ပ်တ�သက်�၍ အားမြပ်စာ�ရာှုသည််� စာစာ�တပ်�၏ 

တာဝန်��ံများုများ�ား�ဖွံ့ာ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�ရာန်�နှှင့််� တရာားများှတများုနှှင့််� ဆို�ံးရုံးုံးန်စာ�န်ာ��်ရာများုများ�ားအားတွက်� က်�စာားများုများ�ားက်ု� လျူတု�င့်�းရာရာှု�ံစာား 

နှု�င့်�ရာန်�အားတွက်� အားထူးလျ�ပ်��ဆိုာင့်�သွားများည်�မြဖွံ့စာ�သည်�” (NUG 2021a)။

၂၀၂၁ ��နှှစာ� ဩဂျ�တ�လျ ၂၀ ရာက်��န််တွင့်� ၂၀၀၂ ��နှှစာ�များှစာ၍ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံအားတွင့်�း က်��းလျွန်���်�သာ နှု�င့်�င့်ံတက်ာ 

ရာာဇဝတ�များုများ�ားအားားလျ�ံးနှှင့််� စာပ်�လျ�ဉ်�းဖြိုးပ်းး နှု�င့်�င့်ံတက်ာရာာဇဝတ���ံရုံး�ံး (ICC) ၏ စားရာင့်�ပ်ု�င့်��ွင့််�က်ု� သ�ဘာတူ��က်ာင့်�း လျက်��ံ 

လျးာက်ု� NUG က် တရာားဝင့်�တင့်�သွင့်�း��်သည်� (NUG 2021b)။ လျူများ��ုးတ�န်�းသတ�မြဖွံ့တ�များုပ်င့်� �မြများာက်�နှု�င့်�စာရာာရာှုသည််� ရုံးု�ဟာင့်�ဂျ�ာ 

များ�ား ဖွံ့ုနှှုပ်�သတ�မြဖွံ့တ�များုတွင့်� အားမြပ်ည်�မြပ်ည်�ဆိုု�င့်�ရာာတရာားရုံး�ံး (ICJ) ၏ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံအား�ပ််စာွ���က်�များ�ားက်ု� ���ံ���ပ်လျု�သည််� 

တပ်�များ�တာ�၏ လျးများ�းများု�းများုများက်င့်�း�သာ NLD အားစာု�းရာ၏ ယူ�င့်� ရာပ်�တည်���က်�နှှင့််� နှုင့်�းစာာပ်ါက် ဤလျ�ပ်�ရာပ်�များှာ များှတ��က်�ာက်� 

တင့်�ရာများည််�က်ုစာစပ်င့်� မြဖွံ့စာ�သည်�။ စာ�ံလျင့်�က်ွ�မြပ်ား�သာ မြပ်ည်�သူများ�ား၏ များတူမြ�ားန်ားများုများ�ားက်ု� အားသုအားများှတ�မြပ်�ဖြိုးပ်းး လျူစာ�ံတက်�စာ�ံပ်ါဝင့်� 

�သာ မြများန်�များာမြပ်ည်�ထူ�ထာင့်�ရာန်�နှှင့််� ရာ�ု�င့်�မြပ်ည်�န်ယူ�များှ အား�ပ်�စာ�အားားလျ�ံးနှှင့််�လျက်�တွ�ဖြိုးပ်းး မြပ်ည််�စာ�ံလျ�ံ�လျာက်��သာ များူဝါဒါများ�ားက်ု� 

အား�က်ာင့်�အားထည်��ဖွံ့ာ�ရာန်�အားတွက်� NUG ၏ သနှိုဋ္ဌာာန်��� �ဆိုာင့်�ရာွက်�များုများှာ NUG နှှင့််� ၎င့်�းက်ု�ယူ�စာားလျှယူ�များ�ား ထ�တ�မြပ်န်�သည််� 

��က်ည်ာ��က်�များ�ားထ�တွင့်� အားထင့်�အားရာှား�တွ�ရာပ်ါသည်� (NUG 2021c)။

NUCC တွင့်� လျးတ��တာ�က်ု�ယူ�စာားလျှယူ�များ�ား/CRPH၊ နှု�င့်�င့်ံ�ရားပ်ါတးများ�ား၊ EROများ�ား၊ CSOများ�ား၊ CDM သပ်ုတ� 

�က်ာ�များတးများ�ားနှှင့််� မြပ်ည်�န်ယူ�/ဖွံ့ယူ�ဒါရာယူ�ယူူန်စာ�အားလုျ�က်� အားတု�င့်�ပ်င့်��ံ�က်ာင့်�စားများ�ား အားစာရုှာသည်�မြဖွံ့င့််� အားဖွွံ့��ဝင့်�အားဖွွံ့��အားစာည်�း�ပ်ါင့်�း 

၃၃ ဖွံ့ွ��မြဖွံ့င့််� ဖွံ့ွ��စာည်�းထားပ်ါသည်�။ CSO နှှင့််� CDM က်ု�ယူ�စာားလျှယူ�များ�ားများှာ ဂျ�န်�ဒါါ တန်�းတူည်းများှ�ရားနှှင့််� အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�ရားက်ု� 

လျ�ပ်�က်ု�င့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�လျ�က်�ရာှု�က်ဖြိုးပ်းး ERO များ�ား၊ တု�င့်�းရာင့်�းသားပ်ါတးများ�ားနှှင့််� မြပ်ည်�န်ယူ�/ဖွံ့ယူ�ဒါရာယူ�ယူူန်စာ�အားလျု�က်� အားတု�င့်�ပ်င့်��ံ 

�က်ာင့်�စားများ�ားများှာများူ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံရာှု လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသား အားစာ�အားဖွံ့ွ��များ�ားက်ု� က်ု�ယူ�စာားမြပ်��ပ်း�က်ပ်ါသည်�။ ဒါးများု�က်�ရာစားအား�ရား 

တွင့်� အားဓိုက်က်�သူများ�ား ပ်ါဝင့်��စာ�ရားဟာူ�သာ ပ်ဋိုည်ာဉ်�ပ်ါ က်တုက်ဝတ�မြဖွံ့င့််� အားတုအားလျင့်�းဖွံ့ွ��စာည်�းထားသည််� တစာ���တည်�း 

�သာ �က်ားက်ာလျအားဖွံ့ွ��အားစာည်�းမြဖွံ့စာ�သည််�အား�လျ�ာက်� NUCC သည်� အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�ရားအားတွက်� ပ်ဓိာန်က်��သာ စာ�ဖွံ့ွ��များု 

လျည်�း မြဖွံ့စာ�ပ်ါသည်�။ NUG ၏ ဖွံ့ယူ�ဒါရာယူ� မြပ်ည်��ထာင့်�စာ��ရားရာာ ဝန်�ကြီးက်းးဌာာန်လျက်��အားာက်�တွင့်� ဖွံ့ွ��စာည်�းထားသည််� ဖွံ့က်�ဒါရာယူ� 

မြပ်ည်��ထာင့်�စာ� ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါ�ရားဆိုွ��ရားဆိုု�င့်�ရာာ �က်ာ�များရာှင့်�များှ�န်၍ လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသား�ပ်ါင့်�းစာ�ံ၊ အားများ��ုးသများးး 

CSO များ�ားနှှင့််� လျူင့်ယူ���ါင့်�း�ဆိုာင့်�များ�ား အားပ်ါအားဝင့်� အားများ�ားမြပ်ည်�သူနှှင့််� �ဆိုွး�နှွးည်ှုနှုင့်�းများုများ�ား က်�ယူ�က်�ယူ�မြပ်န်�် မြပ်န်�် မြပ်�လျ�ပ်� 

သွားရာန်�လျည်�း စားစာဉ်�လျ�က်�ရာှုပ်ါသည်�။  

၂၀၂၂ ��နှှစာ� ဇန်�န်ဝါရားလျ ၂၇ ရာက်�များှ ၂၉ ရာက်�အားထု အားွန်�လျု�င့်�းတွင့်� NUCC များှ ကြီးက်းးများှ�းဖြိုးပ်းး က်�င့်�းပ်မြပ်�လျ�ပ်�သည််� 

ပ်ထများအားကြီးက်ုများ� မြပ်ည်�သူ�ည်းလျာ�ံတွင့်� အားဖွံ့ွ��ဝင့်� ၅ ဦးးပ်ါ နှု�င့်�င့်ံ�ရားဦးး�ဆိုာင့်�အားဖွံ့ွ��က်ု� �ရာွး�က်ာက်�တင့်��မြများှာက်���်သည်�။ ၎င့်�း 

ဦးး�ဆိုာင့်�အားဖွံ့ွ��တွင့်� တစာ�ဦးးတည်�း�သာ အားများ��ုးသများးးလျည်�းမြဖွံ့စာ�၊ အားသက်�အားင့်ယူ�ဆို�ံးအားဖွံ့ွ��ဝင့်�လျည်�းမြဖွံ့စာ��သာ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံလျ�ံး 

ဆိုု�င့်�ရာာ အားလျ�ပ်�သများားသများဂျဂများ�ား အားဖွံ့ွ�����ပ်� (CTUM) ၏ လျက်��ထာက်� အား�ထွ�ထွအားတွင့်�း�ရားများုး���ပ်�လျည်�း ပ်ါဝင့်�ပ်ါသည်� 

(Connell 2022)။ မြပ်ည်�သူ�ည်းလျာ�ံသည်� အားများ��ုးသများးးအားဖွံ့ွ��များ�ား၊ လျူင့်ယူ�နှှင့််� လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ားအား�ရားက်ု� �ဆိုာင့်� 

ရာွက်�လျ�က်�ရာှု�က်သည််� CSO များ�ား အားပ်ါအားဝင့်� NUCC တွင့်� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�ပ်ါဝင့်�သည််� အားစာ�အားဖွံ့ွ��င့်ါးဖွံ့ွ�� အားတူတက်ွ အားလျ�ပ်�လျ�ပ်�က်ု�င့်� 

သည််� များ�က်�နှှာစာာတစာ���မြဖွံ့စာ�သည်� (ပ်�ံ ၁ တွင့်�ရုံးု)။ 
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ပုံံ� ၁။ ဖယ််ဒရယ်် ဒီမိုုံကရေ�ရစီီ ပုံဋိုညာာဉ်် ညာိုနှိုုင်း်���း��နှိုး�ရာတွးင်း် ပုံါဝင်း်ကြကရေသညာ်် အဖး��အစီညာ်�မို�ာ�

ရည််ညွှှန်း်�။ International IDEA, MyConstitution programme, 2022.

၅။ ဖး��စီညာ်�ပုံံ�အ�ေ���ဥပုံ�ဒနှိုှင်း်် ဒီမိုုံကရေ�ရစီီ ေပုံုေပုံင်း်�ေပုံာင်း်�လဲ��ရ�တွးင်း် အမို� ုု �သမိုီ�မို�ာ�၊ လဲူင်းယ်် 

မို�ာ�နှိုှင်း်် လဲူနညာ်�စီံ တွုံင်း်�ရင်း်�သာ�မို�ာ� ပုံါဝင်း်မိုု ေမိုင်း််မိုာ��စီ�ရ�အတွးကရေ် မိုဟာာဗျူ��ဟာာမို�ာ� 

ဘက််ပေါ�ါင်း်�စုံံ�ပြီး�း� တန်း်�တူည်းမျှသော�ပေါ�ာ နိုုံင်း်င်း�ပေါရ��ါဝင်း်ပေါ�ာင်း်ရွက််ခွွင်း််နိုှင်း်် ပေါရွ�ပေါက်ာက််�ွ� ပြု�ုပြု�င်း်ပေါပြု�ာင်း်�လဲ�ပေါရ�တုံ�နိုှင်း်် 

စုံ�်လဲျဉ်း်�၍ ကြားက်ာ�က်ာလဲအစုံုံ�ရယနိုတရာ�မျှသောျာ� ထည်််�ွင်း်�စုံဉ်း်�စုံာ�နိုုံင်း်စုံရာ မျှသောဟာာဗျူျ�ဟာာမျှသောျာ�က်ုံ ပေါန်းာက််�က််တွ� အ�ုံင်း်�မျှသောျာ� 

တွင်း် မျှသေား�ပေါမျှသောာင်း်�ထုံ�ပြု�ထာ��ါ�ည််။

၅.၁ အာ�လဲံ��ပုံါဝင်း်မိုုရှု�သာ နှိုုံင်း်င်း��ရ�ပုံါဝင်း်��ာင်း်ရွကရေ်�းင်း်် အာ��ကရောင်း်��စီ�ရ�

အာ�လဲံ��ပုံါဝင်း်မိုုရှု �သာ �တွး��ံ���း��နှိုး��ရ� စီကရော�ဝုံင်း်�မို�ာ� / လဲံပုံ်င်းန်�စီဉ််မို�ာ�နှိုှင်း်် အင်း်စီတွီကရေ���ရှင်း်� ဖး��စီညာ်�မိုု / လဲံပုံ်ထုံးံ�� 

လဲံပုံ်နညာ်�မို�ာ�မိုှတွစီ်�င်း်် နှိုုံင်း်င်း��ရ�ဘကရေ်စီံ�လဲှမို်�ခြုံ�ု�မိုုရှု�စီေ�င်း်�

ပြုမျှသောန်း်မျှသောာပြု�ည််၏ ဒီးမျှသောုံက်ပေါရစုံးပြု�ုပြု�င်း်ပေါပြု�ာင်း်�လဲ�ပေါရ��ည်် CRPH၊ NUG နိုှင်း်် NUCC တုံ� ဦး�ပေါ�ာင်း်�ည််် နိုုံင်း်င်း�ပေါရ� 

လဲံ�်င်းန်း်�စုံဉ်း်မျှသောျာ�တွင်း် အပြု�ည်််အဝ�ါဝင်း်ပေါ�ာင်း်ရွက််လဲျက််ရှုကြားက်�ည််် အံ�်စုံံအာ�လဲံ��အပြု�င်း် အထူ��ပြု�င်း်် အမျှသောျ ုု ��မျှသေား�၊ 

လဲူင်းယ်၊ လဲူန်းည််�စုံံ တုံင်း်�ရင်း်��ာ�မျှသောျာ�နိုှင်း်် �ွင်း််လဲင်း်�ပေါ�ာပေါတွ��ံ�ပေါ�ွ�ပေါနိုွ�မျှသောုမျှသောျာ�၊ နိုှး�ပေါနိုှာတုံင်း်�င်း်မျှသောုမျှသောျာ� ပြု�ုလဲံ�်ပေါရ�က်ုံ 

အပေါလဲ�ပေါ�� ပေါ�ာင်း်ရွက််�င်း််�ါ�ည််။ ဘက််ပေါ�ါင်း်�စုံံ� နိုုံင်း်င်း�ပေါရ��ါဝင်း်ပေါ�ာင်း်ရွက််မျှသောု�ည်် အပေါပြုခွခွ�က်ျပေါ�ာ နိုုံင်း်င်း�ပေါရ�နိုှင်း်် ဒီးမျှသောုံ 

က်ပေါရစုံးရ�ုံင်း်ခွွင်း်် ပြု�စုံ်ရုံံ�မျှသော��ာမျှသောက် တည််ပြီးင်းုမျှသော်ပေါအ�ခွျမျှသော်�ပေါ�ာ အ�ုံက််အဝန်း်�မျှသောျာ� ထူပေါထာင်း်ပေါရ�၊ မျှသောတူပြုခွာ�န်းာ�ပေါ�ာ အံ�်စုံံ 

မျှသောျာ�မျှသောှ �း�ပြုခွာ�စုံးပြု�စုံ်ပေါ�ာ လဲုံအ�်ခွျက််မျှသောျာ�က်ုံ ပြု�ည်််�ည််�ပေါ��နိုုံင်း်မျှသောည််် မျှသောူဝါဒီမျှသောျာ�ပေါ�်ထွန်း်�လဲာပေါစုံပေါရ�တုံ�အတွက်် အလဲွန်း် 

တရာ အပေါရ�ကြီးက်း��ါ�ည််။ အမျှသောျ ုု ��မျှသေား�မျှသောျာ�၊ လဲူင်းယ်မျှသောျာ�နိုှင်း်် လဲူန်းည််�စုံံတုံင်း်�ရင်း်��ာ�မျှသောျာ�အပေါန်းပြု�င်း်် လဲံ�်င်းန်း်�စုံဉ်း်အာ�လဲံ��တွင်း် 

ထုပေါတွ�ပေါ�ာင်း်ရွက််ကြားက်ရမျှသောည််ပြု�စုံ်ပြီး�း� �ဋိုည်ာဉ်း်အ�က််ဝင်း်ပေါစုံပေါရ�၊ ဒီးမျှသောုံက်ပေါရစုံး ပြု�ုပြု�င်း်ပေါပြု�ာင်း်�လဲ�ပေါရ�အတွက်် လဲမျှသော်�ပြု�ပေါပြုမျှသော�ံ� 

�တ်မျှသောှတ်ပေါ��ပြုခွင်း်�၊ �ွ��စုံည််��ံ�အပေါပြုခွခွ�ဥ�ပေါဒီ�စုံ်တစုံ်ရ�်ပေါရ��ွ�ပေါရ�၊ ဥ�ပေါဒီမျှသောျာ� ပြု�န်း်လဲည််�ံ����်ပေါရ�နိုှင်း်် မျှသောူဝါဒီမျှသောျာ� �ံ�ပေါ�ာ် 

ပေါရ�တုံ�တွင်း်လဲည််� ပေါပြု�ာပေါရ��ုံခွွင်း််ရှုရ�ါမျှသောည််။ ဤအတွက််ပေါကြားက်ာင်း််�င်း် အရ�်ဘက််လဲူ�အ�ွ��အစုံည််�နိုှင်း်် အခွွင်း််အလဲမျှသော်�န်းည််� 

အံ�်စုံံမျှသောျာ�၏ အ��မျှသောျာ�က်ုံ ကြားက်ာ�နိုုံင်း်ပေါစုံရန်း်နိုှင်း်် တစုံ်စုံံတစုံ်စုံံတည််�ပြု�စ်ုံလဲာပေါစုံရန်း် NUG အပေါန်းပြု�င်း်် NUCC နိုှင်း်် အန်းး�က်�် 

ကြကရော�ကရောလဲ အံပုံ်��ုပုံ်�ရ�

အမို� ုု �သာ�ညာီညွးတွ်�ရ�အစီုံ�ရ

ကြကရော�ကရောလဲ ဥပုံ�ဒေပုံုလဲှတွ်�တွာ် ကြကရော�ကရောလဲ တွရာ�စီီရင်း်�ရ�

�မျှသောမတ

နိုုံင်း်င်း�်ဦး�ပေါ��ာင်း်

�က််ဒီရယ်ပြု�ည််ပေါထာင်း်စုံံ လဲှတ်ပေါတာ်

ပြု�
ည်

်ပေါထ
ာင်း

်စုံံအ
�

င်း််
ပြု�

ည်
်န်းယ

်/တ
ုံင်း်�

အ
�

င်း််

NUG အ�ုအမျှသောှတ်ပြု�ု 

အရ�်ဘက်် တရာ�ရုံံ��မျှသောျာ�၊

 EROs မျှသောျာ�၏ 

တရာ�စုံးရင်း်ပေါရ�စုံန်းစုံ်

ပြု�ည််န်းယ်/�က််ဒီရယ်ယူန်းစုံ် လဲှတ်ပေါတာ်မျှသောျာ�

လဲုံအ�်�လဲုံ �ွ��စုံည််�မျှသောည််

ပြု�ည််န်းယ်/�က််ဒီရယ်ယူန်းစုံ် 

တရာ�စုံးရင်း်ပေါရ�

လဲုံအ�်�လဲုံ �ွ��စုံည််�မျှသောည််

ပြုမျှသောန်း်မျှသောာ 

ပြု�ည််�ူလဲူထံ

ပြု�ည််ပေါထာင်း်စုံံလဲှတ်ပေါတာ် 

က်ုံယ်စုံာ�ပြု�ုပေါက်ာ်မျှသောတး

အစုံုံ�ရအ�ွ��ဝန်း်ကြီးက်း�မျှသောျာ�

FDC၏ လဲမျှသော်�ပြု�ပေါပြုမျှသော�ံ�နိုှင်း််ရည််ရွယ်ခွျက််မျှသောျာ�က်ုံ ပြု�ည်််�ည််�ရန်း် NUCC 

မျှသောှပေါရ��ွ�ထာ��ည််် လဲံ�်င်းန်း်�အစုံးအစုံဉ်း်မျှသောျာ�က်ုံ အပေါက်ာင်း်အထည်် 

ပေါ�ာ်�ည််။

ဝန်း်ကြီးက်း�ခွျု�်�ည်် NUG ၏ အကြီးက်း�အက်�ပြု�စုံ်�ည််။  ပြု�ည််ပေါထာင်း်စုံံ 

ဝန်း်ကြီးက်း� ၁၆ ဦး� နိုှင်း်် ဒီံဝန်း်ကြီးက်း� ၁၆ ဦး�

ပေါအာက််လဲှတ်ပေါတာ်

ဥ�ပေါဒီပေါရ�ရာတာဝန်း်မျှသောျာ� ပေါ�ာင်း်ရွက််�ည််NUCC နိုှင်း်် �ူ�ပေါ�ါင်း်�ပေါ�ာင်း်ရွက််၍ ခွန်း််အ�်�ည််

ပေါ�ါင်း်�စုံ�်ည်ိုနိုုင်း်�ပေါရ�ပေါက်ာ်မျှသောတးမျှသောျာ� (JCCs)
NUG နိုှင်း်် NUCC အကြားက်ာ� မျှသောူဝါဒီည်ိုနိုုင်း်�ပေါ�ာင်း်ရွက််ပေါရ�က်ုံ ပေါ�ခွျာပေါစုံ�ည််။

�က််�ုံင်း်ရာ အပေါကြားက်ာင်း်�အရာအလဲုံက်် NUG ဝန်း်ကြီးက်း�မျှသောျာ�နိုှင်း်် NUCC 

အ�ွ��ဝင်း် အစုံံအ�ွ��မျှသောျာ�မျှသောှ အ�ွ��ဝင်း် ၂ ပေါယာက််စုံးပြု�င်း််  �ါဝင်း်�ွ��စုံည််�ထာ��ည််။

အထက််လဲှတ်ပေါတာ်

ပြု�ည််�ူ�ည်းလဲာခွ�
FDC၏ ဦး�တည််ခွျက််မျှသောျာ�နိုှင်း်် စုံ�လ်ဲျဉ်း်��ည််် အပေါပြုခွခွ�မျှသောူမျှသောျာ�၊ မျှသောူဝါဒီမျှသောျာ� 

နိုှင်း်် ဗျူျ�ဟာာမျှသောျာ�အာ� ပေါ�ွ�ပေါနိုွ�အတည််ပြု�ု�ည််။
၆ လဲတစုံ်ကြီးက်ုမျှသော် က်ျင်း်���ည််။

အမျှသောျ ုု ��ာ�ည်းညွှွတ်ပေါရ�အတုံင်း်�င်း်ခွ�ပေါက်ာင်း်စုံး
FDC ၏ ဦး�တည််ခွျက််မျှသောျာ�က်ုံ အပေါက်ာင်း်အထည််ပေါ�ာ်ရာ၌ ဗျူျ�ဟာာမျှသောျာ� 

နိုှင်း်် မျှသောူဝါဒီလဲမျှသော်�ညွှှန်း်ခွျက််မျှသောျာ�ပေါ���ည််။
CRPH၊ နိုုံင်း်င်း�ပေါရ��ါတးမျှသောျာ�၊ အရ�်ဘက််အ�ွ��အစုံည််�မျှသောျာ�၊ CDM 

အ�ွ��မျှသောျာ�၊ EROs မျှသောျာ�နိုှင်း်် ကြားက်ာ�က်ာလဲ ပြု�ည််န်းယ်ပေါက်ာ်မျှသောတးမျှသောျာ�ပြု�င်း်် 
�ွ��စုံည််�ထာ��ည််။

တာဝန်း်ခွ��ည်် တာဝန်း်ခွ��ည််

 ပေါရွ�ပေါက်
ာက်

်�
ည်

်

 လဲံ�်�ုံင်း်ခွွင်း််အ�်နိုှင်း်��ည််

ပြု�ည််န်းယ်/�က််ဒီရယ်ယူန်းစုံ် အစုံုံ�ရမျှသောျာ�

လဲုံအ�်�လဲုံ �ွ��စုံည််�မျှသောည််

နိုုံင်း်င်း�ပေါတာ်၏ 

အတုံင်း်�င်း်ခွ� �ံဂ္ဂိုုုုလဲ်

ဒီံ�မျှသောမတ ၂ ဦး�

ေမိုန်မိုာနှိုုံင်း်င်း� ကြကရော�ကရောလဲ အမို� ုု �သာ�ညာီညွးတွ်�ရ�အစီုံ�ရ
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လျက်�တွ�အားလျ�ပ်�လျ�ပ်�ရာပ်ါများည်�။ NUG နှှင့််� CRPH တု�� အား�န်မြဖွံ့င့််� လျူန်ည်�းစာ� တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ား၊ EAO များ�ား၏ ယူ�ံ�က်ည်�လျက်��ံများုနှှင့််� 

ပ်ူး�ပ်ါင့်�း�ဆိုာင့်�ရာွက်�များုတု��က်ု� ရာရာှု�အားာင့်� �ဆိုာင့်�ရာွက်�ရာပ်ါများည်�။ ဤအား��က်�သည်� �တာ�လျှန်��ရား�အားာင့်�မြများင့်��စာရာန်�နှှင့််� စာစာ� 

အားာဏာာသုများ�းများုက်ု����များုန်�းရာန်� အား�ရာာက်��သာက်ုစာစမြဖွံ့စာ�ပ်ါသည်�။

များူဝါဒါပ်ု�င့်�းဦးးစာား�ပ်းန်ယူ�ပ်ယူ�များ�ား လျက်��တွ�မြဖွံ့စာ�လျာ�စာ�ရားအားတွက်� သတ�များှတ���က်�များ�ားမြပ်�လျ�ပ်�ရာန်�၊ ပ်�ံ�ဖွံ့ာ�ရာန်� 

နှှင့််� စာည်�းရုံး�ံးရာန်�အားတွက်� ၂၀၂၀ ��နှှစာ� အား�ထွ�ထွ�ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�အားတွင့်�း အားား�က်ာင့်�းလျာသည််� အားများ��ုးသများးးအားစာ�အားဖွံ့ွ��များ�ား၊ 

CRPH နှှင့််� NUG အားပ်ါအားဝင့်� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံအားတွင့်�း ရာှုဖြိုးပ်းးသား အားများ��ုးသများးးအားစာ�အားဖွံ့ွ��များ�ားက်ု�အား�မြ��ံက်ာ အားများ��ုးသများးး များဟာာများုတ� 

အားဖွွံ့�� (WAC) မြများန်�များာက်�သု်���သာ အားများ��ုးသများးးကွ်န်�ယူက်�များ�ားမြဖွံ့င့််�ပူ်း�ပ်ါင့်�းဖြိုးပ်းး အားများ��ုးသများးး အားစာည်�းအားရုံး�းံ/�က်ာင့်�စားတစာ��� ထူ�ထာင့်� 

ဖွံ့ု��ရာာ စာဉ်�းစာားသင့််�ပ်ါသည်�။ အားမြ�ားနှု�င့်�င့်ံများ�ား၏ အား�တွ�အားကြုံက်�ံများ�ားအားရာ ဤသု���သာ စာ�ဖွံ့ွ��များုများ�ားရာှုမြ�င့်�းမြဖွံ့င့််� ပ်ါတးများ�ား�က်ား 

ပ်ူး�ပ်ါင့်�း�ဆိုာင့်�ရာွက်�နှု�င့်�ဖြိုးပ်းး အားမြ�ား�သာဂျ�န်�ဒါါတန်�းတူည်းများှ�ရား အား�ရားဆိုု�လျုပ်�ရာှားသူများ�ားနှှင့််� လျက်�တွ�လျ�ပ်�က်ု�င့်�နှု�င့်�မြ�င့်�းတု��

��က်ာင့််� လျးတ��တာ�က်ု� တစာ�စာ�ံတစာ�ရာာလျးများ�းများု�းနှု�င့်�သည်�က်ု� �တွ�ရာသည်�။ ဆိုားဗျူးးယူားနှု�င့်�င့်ံတွင့်� လျးတ��တာ�တွင့်�းရာှု ပ်ါတးများ�ား 

အားားလျ�ံးများှ အားများ��ုးသများးးအားများတ�များ�ားပ်ါဝင့်�သည််� အားများ��ုးသများးးလျးတ��တာ�က်ွန်�ယူက်�သည်� ဂျ�န်�ဒါါတ�ံ�မြပ်န်�များု အားား�က်ာင့်�း�သာ 

ဘတ�ဂျ�က်��ရားရာာ လျ�ပ်�ထ�ံးလျ�ပ်�န်ည်�းများ�ားဆိုု�င့်�ရာာ ဥပ်�ဒါက်ု�မြပ်ဋ္ဌာာန်�းရာန်�နှှင့််�၊ အားများ��ုးသများးးများ�ားနှှင့််� အားများ��ုးသားများ�ား�က်ား တန်�းတူ 

ည်းများှ�ရားနှှင့််� ပ်တ�သက်�၍ စာုတ��က်�န်ပ်�ဖွံ့ွယူ�ရာာများရာှု�သာ ဥပ်�ဒါတစာ�ရာပ်�က်ု� ပ်ယူ�ဖွံ့�က်�ရာန်� လျးတ��တာ�အားား �အားာင့်�မြများင့်�စာွာ 

စာည်�းရုံး�ံးနှု�င့်���်သည်� (UNDP 2016)။

အားလျားတူပ်င့်� CRPH နှှင့််� NUG တု�� အား�န်မြဖွံ့င့််�လျည်�း (၄၀ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းအားစာု�းရာနှှင့််� ၆၀ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�း လျူင့်ယူ� က်ု�ယူ�စာား 

လျှယူ�များ�ား ပ်ါဝင့်��သာ) လျူင့်ယူ��ရားရာာ�က်ာ�များတး (YAC) ၏ �ဆိုာင့်�ရွာက်���က်�အား�ပ််အား�မြ��ံ၍ တည်��ဆိုာက်�နှု�င့်�ပ်ါသည်�။ 

YAC က်ု� လျူင့်ယူ�များူဝါဒါ�ရားဆိုွ��ရားလျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�အားားမြဖွံ့င့််� ဖွံ့ွ��စာည်�း��်မြ�င့်�းမြဖွံ့စာ�ဖြိုးပ်းး ၂၀၁၈ ��နှှစာ�တွင့်� အားစာု�းရာအားသုအားများှတ�မြပ်��ံရာသည််� 

မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံ၏ ပ်ထများဦးးဆို�ံး�သာ လျူင့်ယူ�က်ု�ယူ�စာားမြပ်� အားဖွံ့ွ��အားစာည်�းတစာ�ရာပ်�မြဖွံ့စာ�သည်� (Search for Common Ground 

2018)။ �န်ာက်�ထပ်� သာဓိက်တစာ���များှာ သးရာုလျက်ာာ လျူင့်ယူ�လျးတ��တာ�မြဖွံ့စာ�ဖြိုးပ်းး (နှု�င့်�င့်ံအားဝှများ�းရာှု လျူင့်ယူ�အားဖွံ့ွ��အားစာည်�းများ�ားနှှင့််� 

အားသင့်�းများ�ားများှ အားဖွံ့ွ��ဝင့်��ပ်ါင့်�း ၅၀၀,၀၀၀ �က်�ာ�များှ �ရာွး�က်ာက်�တင့်��မြမှျားာက်�ထား�သာ) အားဖွံ့ွ��ဝင့်� ၃၃၅ ဦးး ပ်ါဝင့်�က်ာ တစာ�လျ 

နှှစာ�ကြီးက်ုများ� �တွ�ဆို�ံ�က်သည်�။ လျူင့်ယူ�ဝန်�ကြီးက်းး ၃၀ များှ အားများ��ုးသားအားဆိုင့််� ဝန်�ကြီးက်းးဌာာန်များ�ားတွင့်� ပ်ါဝင့်�လျ�က်�ရာှု�က်ဖြိုးပ်းး အားလျ�ပ်�လျ�ပ်� 

ရာန်� �န်ရာာရာ�က်သည်�။ လျူင့်ယူ�လျးတ��တာ�အားများတ�များ�ားသည်�လျည်�း အားများ��ုးသားလျးတ��တာ�ရာှု �က်ာ�များတးများ�ားတွင့်� ဝင့်��ရာာက်� 

လျ�ပ်�က်ု�င့်�နှု�င့်��က်သည်� (UNDP 2013)။ CRPH �က်ာ�များတးများ�ား၊ NUG ဝန်�ကြီးက်းးဌာာန်များ�ားနှှင့််� ပ်ူး�ပ်ါင့်�း�ဆိုာင့်�ရာွက်�ရာာတွင့်�လျည်�း 

ဒါးများု�က်�ရာစား မြပ်�မြပ်င့်��မြပ်ာင့်�းလျ��ရားတွင့်� လျူင့်ယူ�များ�ား၏အားသံက်ု� ထုထု�ရာာက်��ရာာက်�န်ားဝင့်��စာရာန်� အားလျားတူဖွံ့ွ��စာည်�းများုများ��ုးက်ု� 

စာဉ်�းစာားနှု�င့်�ပ်ါသည်�။

သများု�င့်�းအားစာဉ်�အားဆိုက်� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�များု အားားန်ည်�း��်�သာ လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ား (အားထူးသမြဖွံ့င့််� ရုံးု�ဟာင့်�ဂျ�ာများ�ား) 

၏ အားက်��ုးစားးပ်ွားက်ု� မြများှင့််�တင့်��ရားအားတွက်� အားကြုံက်ံ�ပ်းရာန်� တာဝန်�အားပ်�နှှင့်�းထားသည််� အားထူး�က်ာ�များရာှင့်�များ�ားဖွံ့ွ��စာည်�းရာန်�လျည်�း 

လျု�အားပ်�ပ်ါသည်�။ သာဓိက်အားားမြဖွံ့င့််� န်း�ပ်ါနှု�င့်�င့်ံ ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါအားရာ အားများ��ုးသားအားဆိုင့််� အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�စာ�ရား 

�က်ာ�များရာှင့်�နှှင့််� အားထူး�က်ာ�များရာှင့်�များ�ားက်ု�ဖွံ့ွ��စာည်�းဖြိုးပ်းး အားာဒါးဘာရာှး ဂျ�ာန်ာဂျ�တး၊ များာဒါးစား၊ သာရုံးူနှှင့််� ဒါ�လျတ� လျူများ��ုးများ�ား၊ များွတ�ဆိုလျင့်� 

များ�ားနှှင့််� အားများ��ုးသများးးများ�ား၏ အားက်��ုးစားးပ်ွားက်ု� က်ု�ယူ�စာားမြပ်��စာပ်ါသည်� (Parmar 2021c)။  

NUCC တွင့်� ဘက်��ပ်ါင့်�းစာ�ံ ပ်ါဝင့်�ဖွံ့ွ��စာည်�းများုနှှင့််� အားများ�ားသ�ဘာတူည်း��က်�မြဖွံ့င့််� ဆို�ံးမြဖွံ့တ���က်���များှတ�သည််� ပ်�ံစာံ 

ရာှုသည််�အားတွက်� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�များုအားားန်ည်�း�သာအား�ပ်�စာ�များ�ား၏ အားသံများ�ားက်ု� န်ားဝင့်��အားာင့်�မြပ်�လျ�ပ်�ရာန်� ကြီးက်ု�းပ်များ�းသင့််�သည်�။ 

သု���သာ�လျည်�း လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ားနှှင့််� အားမြ�ား�သာ အား�ွင့််�အားလျများ�းန်ည်�းအား�ပ်�စာ�များ�ား၏ အားက်��ုးစားးပ်ွားက်ု� မြများှင့််�တင့်� 

�ပ်းရာန်�များှာ အားင့်�စာတးက်��းရာှင့်�းဖွံ့ွ��စာည်�းများုနှှင့််� လျ�ပ်�ထ�ံးလျ�ပ်�န်ည်�းပ်ု�င့်�းတွင့်�လျည်�း အားားစာု�က်�ကြီးက်ု�းပ်များ�းရာန်� လျု�အားပ်�ပ်ါ�သးသည်�။ 

NUCC အား�န်မြဖွံ့င့််� ၎င့်�း၏�စာာင့််��က်ည််��လျ်လျာ�ရား ယူနှတရာားအားသ�ံးမြပ်�က်ာ လျ�ာထား��က်�များ�ားနှှင့််� အားညွှးန်�းက်ုန်�းများ�ား အားပ်ါ 

အားဝင့်� ရာှင့်�းလျင့်�းမြပ်တ�သား�သာ ရာလျဒါ�များ�ားက်ု� များူ�ဘာင့်���များှတ�၍ များွများ�းများံတည်�းမြဖွံ့တ�ထား�သာ ပ်ဋိုည်ာဉ်�ပ်ါ ဘက်��ပ်ါင့်�းစာ�ံများှ 

ပ်န်�းတု�င့်�များ�ားက်ု� ဆိုု�က်��ရာာက်��ရားအားတွက်� ကြီးက်ု�းပ်များ�းရာာတွင့်� NUG နှှင့််� CRPH က်ု� တာဝန်��ံများုရာှု�စာရာန်� �ဆိုာင့်�ရာွက်�သင့််�ပ်ါသည်�။ 

အားဆိုု�ပ်ါ ရာည်�ရာွယူ���က်�အားတွက်� �ဒါတာများ�ား�က်ာက်�ယူူမြ�င့်�း၊ သးးမြ�ားအား�ပ်�စာ��ွ�မြ�င့်�းတု��က်ု�လျည်�း တု�းမြများှင့််��ဆိုာင့်�ရာွက်�ရာပ်ါများည်�။ 
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ဥပ်�ဒါမြပ်��ရှိရေး��ဏ္ဍု�င်းအတွွကျး	အဓိုကျ	မြပ်င်းဆင်းချုျကျး�ျာ�

လျူတစာ�ဦးး��င့်�းစား၏ နှု�င့်�င့်ံ�ရားတွင့်� ပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�ပ်ု�င့်��ွင့််�နှှင့််� စာွများ�းရာည်�က်ု� အားဓိုက် အားဆို�ံးအားမြဖွံ့တ��ပ်းသည််� အားရာာ 

တစာ���များှာ နှု�င့်�င့်ံသားမြဖွံ့စာ�များုပ်င့်� မြဖွံ့စာ�သည်�။ သု��မြဖွံ့စာ�ပ်ါ၍ NUG များှ အား�လျးအားန်က်� �မြပ်ာ�က်ား��်သည််�အားတု�င့်�း ၁၉၈၂ ��နှှစာ� 

နှု�င့်�င့်ံသားဥပ်�ဒါနှှင့််� ၎င့်�းဥပ်�ဒါအားား က်�င့််�သ�ံးပ်�ံတု��က်ု� မြပ်န်�လျည်�သ�ံးသပ်�ရာန်�လျု�အားပ်�ပ်ါသည်�။ NUG အား�န်မြဖွံ့င့််� ၂၀၀၈ ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံ 

အား�မြ��ံဥပ်�ဒါတွင့်� ရာည်�ညွွှန်�း�ဖွံ့ာ�မြပ်ထားသည််� �ရှားဆိုန်�လွျန်�းဖြိုးပ်းး သက်��သမြပ်စာရာာလျည်�းများရုှာ�သာ ‘တု�င့်�းရာင့်�းသား ၁၃၅ များ��ုး’ 

စာာရာင့်�းက်ု� ပ်ယူ�ဖွံ့�က်�သင့််�ဖြိုးပ်းး မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံအားတွင့်�းရာှု အား�ပ်�စာ�အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်��ရားက်ု� အားာများ�ံ��က်��ပ်းနှု�င့်�များည််� နှု�င့်�င့်ံသားဥပ်�ဒါသစာ� 

တစာ�ရာပ်� �ပ််ထွက်�လျာ�စာ�ရားအားတွက်� �မြ�လျှများ�းများ�ားသတ�များှတ��ပ်းနုှ�င့်�ရာန်� အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�သာ နှှးး�နှှာတု�င့်�ပ်င့်�များုများ�ား 

မြပ်�လျ�ပ်�သင့််�ပ်ါသည်�။ ဤတွင့်� ဗျူများာများဟာ�တ��သာ လျူများ��ုးစာ�များ�ားအား�န်မြဖွံ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�ရား၊ စားးပ်ွား�ရားနှှင့််� လျူများု�ရားအားရာ အားာများ�ံ��က်� 

ပ်ု�များု�ရာရာှု�စာ�ရားအားတွက်� ၎င့်�းတု��၏ တု�င့်�းရာင့်�းသားဇာစာ�မြများစာ�က်ု� �မြပ်ာင့်�းလျ�ပ်စာ�ရာသည်�အားထု မြဖွံ့စာ��စာ��်�သာ သများု�င့်�းစာဉ်�ဆိုက်� 

“ဗျူများာဇာတ�သွင့်�းများု” က်ု�လျည်�း ထည််�သွင့်�းစာဉ်�းစာားသင့််�ပ်ါသည်�။ ရုံးု�ဟာင့်�ဂျ�ာများ�ား နှု�င့်�င့်ံသားမြဖွံ့စာ��ွင့််� အားမြပ်ည််�အားဝရာရာှု�စာ�ရားနှှင့်�် 

�ွ�မြ�ားဆိုက်�ဆိုံ�ံရာများု ပ်�ပ်�ာက်��ရားဟူာ�သာ ပ်�စာာာအားတွက်� အား�မြဖွံ့ရာှာရာန်�များှာ ထု�ု�က်�များုရာှု��်�သာ အားစာ�အားဖွံ့ွ��များ�ားအားားလျ�ံး (အားထူး 

သမြဖွံ့င့််� ရုံးု�ဟာင့်�ဂျ�ာများ�ားနှှင့််� ရာ�ု�င့်�အားစာ�အားဖွံ့ွ��များ�ား) က်ု� တု�င့်�ပ်င့်��ဆိုွး�နှွးများုမြပ်�လျ�ပ်�ရာာတွင့်� ပ်ါဝင့်��စာသင့််�ဖြိုးပ်းး နှု�င့်�င့်ံသား ဥပ်�ဒါသစာ� 

တစာ�ရာပ်� �ရားဆိုွ�ရာာတွင့်�လျည်�း ၎င့်�းတု��၏ ရာပ်�တည်���က်�များ�ားက်ု� ထင့်�ဟာပ်��စာသင့််�ပ်ါသည်�။

ယူ�ံ�က်ည်�က်ု�းစာား�လျာက်�ဖြိုးပ်းး အား�ပ်�စာ��ွ�ထား�သာ �ဒါတာများ�ားများရာှုမြ�င့်�းများှာလျည်�း မြများန်�များာ်နှု�င့်�င့်ံ�ရား ပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များု 

အားတွက်� ကြီးက်းးစာွာ�သာ စာုန်���်များုတစာ�ရာပ်�မြဖွံ့စာ�သည်�။ ဤသု���သာ �ဒါတာများ�ားများရာှုသည််�အားတွက်� အား�ွင့််�အားလျများ�းန်ည်�း အား�ပ်�စာ� 

များ�ား၏ ပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များုနှှင့််� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�များုက်ု� �မြ�ရာာ�ံ�စာာင့််��က်ည််�ရာန်� �က်����စာသည်�။ သု��မြဖွံ့စာ�ပ်ါ၍ CRPH နှှင့််� NUG တု�� 

အား�န်မြဖွံ့င့််� ဥပ်�ဒါများ�ား�က်ည််�ရုံးုစာစာ��ဆိုးရာာတွင့်�နှှင့််� မြပ်င့်�ဆိုင့်�ရာာတွင့်� အားစာု�းရာအားဖွံ့ွ��အားစာည်�းယူနှတရာားများ�ားက်ု� �ရာရာှည်�အားတွက်� 

ရာည်�ရာွယူ�၍ �ဒါတာများ�ား�က်ာက်��ံ�စာဖြိုးပ်းး ဂျ�န်�ဒါါ၊ အားသက်�အားရာွယူ�နှှင့််� တု�င့်�းရာင့်�းသားအား�ပ်�စာ�များ�ားအားလျု�က်� ပ်ု�င့်�းမြ�ားထားမြ�င့်�းမြဖွံ့င့််� 

နှု�င့်�င့်ံ�ရား ပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များုနှှင့််� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�များုတု��က်ု� ဆိုန်�းစာစာ��လျ်လျာနှု�င့်��စာဖြိုးပ်းး အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�ရားနှှင့််� တန်�းတူည်းများှ�ရား 

က်ု��ရာှ�ရုံးုသည််� အားစားအားများံများ�ားက်ု�လျည်�း ���ာ�များွ��အားာင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�လျာနှု�င့်��စာများည်� မြဖွံ့စာ�သည်�။ 

CDM/CSO	�ျာ�အ�န်မြဖင််း	ဦး�စိာ��ပ်�ကျုစိစရှိရေးပ်း�ျာ�	သတွး��တွးလုံးာနိုု�င်း�စိရှိရေးန်းနို�င််း	နိုု�င်းင်ံ�ရှိရေး�လုံး�ပ်းင်န်း�စိဉ်းး�ျာ�တွွင်း	ထားု�ရှိရေးာကျးစိွာ	

ပ်ါဝင်းနိုု�င်း�စိရှိရေးန်း	စိွ�း��ဆာင်းရှိရေးညီး	တွညီး�ဆာကျး�ပ်�မြချုင်း�

အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�သာ နှု�င့်�င့်ံ�ရားပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များု အားား�က်ာင့်�း�စာရာန်�အားတွက်� �န်ာက်�ထပ်� အား�ရားကြီးက်းး�သာ 

အားစာုတ�အားပ်ု�င့်�းတစာ�ရာပ်�များှာ အားရာပ်�ဘက်�လျူ�အားဖွံ့ွ��အားစာည်�းများှ လျုပ်�ရာှား�ဆိုာင့်�ရာွက်�သူများ�ား၏ စာွများ�း�ဆိုာင့်�ရာည်�က်ု� တည်��ဆိုာက်� 

�ပ်းမြ�င့်�းပ်င့်� မြဖွံ့စာ�ပ်ါသည်�။ စာစာ�အားာဏာာသုများ�းများု�န်ာက်�ပ်ု�င့်�း �ပ််ထွက်�လျာသည််� CDM လျုပ်�ရာှားများုတွင့်� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံအားဝှများ�းက်ု� 

က်ု�ယူ�စာားမြပ်�နှု�င့်��သာ အား�ပ်�စာ��ပ်ါင့်�းစာ�ံ ပ်ါဝင့်��က်ပ်ါသည်�။ အားများ��ုးသများးးများ�ားနှှင့််� လျူင့်ယူ�များ�ား အား�ံလျု�က်�က်�င့်�းလျု�က်� စာ�ရုံး�ံးပ်ါဝင့်�လျာ 

�က်ဖြိုးပ်းး လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားအားစာ�အားဖွံ့ွ��များ�ားများှလျည်�း စာည်�းလျ�ံးည်းညွှွတ�များု မြပ်သလျာ�က်သည်�။ ဤမြဖွံ့စာ�စာဉ်�သည်� သများု�င့်�းတွင့်� 

များကြုံက်�ံစာဖွံ့ူး ထူးက်�လျှသည််� လျူထ�လျုပ်�ရာှားများုများှ မြများန်�များာ်နှု�င့်�င့်ံ�ရား လျများ�း��က်ာင့်�းနှှင့််� မြဖွံ့စာ�စာဉ်�အား�ပ်် ဩဇာလျးများ�းများု�းများုက်ု� သရုံး�ပ်� 

မြပ်သလျ�က်�ရာှုသည်�။ သု���သာ�လျည်�း CDM သည်� စာန်စာ�တက်�ဖွံ့ွ��စာည်�းထား�သာ အားဖွံ့ွ��များဟာ�တ�သလျု� လျုပ်�ရာှားများုအား�န်မြဖွံ့င့််�လျည်�း 

��ါင့်�း�ဆိုာင့်� သတ�သတ�များှတ�များှတ�များရာှု�ပ်။ 

CDM လျုပ်�ရာှားများုဘက်�များှ က်ု�ယူ�စာားမြပ်�ပ်�ဂျဂု�လျ�များ�ားက်ု� NUCC တွင့်� တရာားဝင့်� န်ည်�းလျများ�းတက်� ပ်ါဝင့်��စာမြ�င့်�းအားားမြဖွံ့င့််� 

၎င့်�းတု��သည်� �န်ာင့်�လျာများည််� ဒါးမုျား�က်�ရာစားမြပ်�မြပ်င့်��မြပ်ာင့်�းလျ��ရားနှှင့််� သက်�ဆုို�င့်��သာ �ဆွိုး�နွှးပွ်�များ�ားနှှင့််� ဆို�းံမြဖွံ့တ���က်���မှျားတ�မြ�င့်�း 

က်ုစာစရာပ်�များ�ားတွင့်� ပ်ါဝင့်�လျာ�က်များည််� သ�ဘာမြဖွံ့စာ�သည်�။ များည်�သု��ပ်င့်�ဆိုု��စာ CDM တွင့်� အား�ပ်�စာ��ပ်ါင့်�းစာ�ံ က်ု�ယူ�စာားမြပ်�ပ်ါဝင့်�လျ�က်� 

ရာှုသည််�အားတွက်� CDM လျုပ်�ရာှားများုအား�န်မြဖွံ့င့််� ၎င့်�း၏ ဦးးစာား�ပ်းက်ုစာစရာပ်�များ�ားက်ု� သတ�များှတ�မြပ်ဋ္ဌာာန်�းနှု�င့်�ရာန်�သာများက် NUCC 

အားတွင့်�း CDM က်ု�ယူ�စာားမြပ်� ပ်ါဝင့်��န်�က်သူများ�ားအားတွက်� �တာင့်�းဆိုု���က်�များ�ား တင့်�မြပ်နှု�င့်�ရာန်�နှှင့််� ဒါးများု�က်�ရာစား မြပ်�မြပ်င့်��မြပ်ာင့်�းလျ� 

�ရားအားတွက်� လျများ�းမြပ်�မြများပ်�ံနှှင့််� ဖွံ့က်�ဒါရာယူ� ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါ �ရားဆိုွ��ရားက်ုစာစရာပ်�များ�ားအားပ်ါအားဝင့်� �ဆိုွး�နှွးပ်ွ�များ�ားတွင့်� 

ဩဇာသက်��ရာာက်�များုရာှု�စာရာန်� အား�ရားကြီးက်းးပ်ါသည်�။ မြပ်ည်�န်ယူ�နှှင့််� တု�င့်�း�ဒါသကြီးက်းးအားဆိုင့််� ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါ �ရားဆိုွ��ရား 

လျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�များ�ားတွင့်�လျည်�း အားလျားတူ စာ�ံလျင့်�က်ွ�မြပ်ားများုနှှင့််� ဘက်�စာ�ံပ်ါဝင့်�များုရာှု�စာရာပ်ါများည်�။
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International IDEA များှ CSO များ�ား၊ အားမြ�ား�သာ CDM က်ု�ယူ�စာားလျှယူ�များ�ားနှှင့််� မြပ်�လျ�ပ်���်သည််�အားင့်�တာဗျူ��းများ�ားအားရာ 

အားများ��ုးသများးးများ�ားအား�န်မြဖွံ့င့််� ဂျ�န်�ဒါါအား�မြ�မြပ်� အား�က်များ�းဖွံ့က်�များု ပ်�ပ်�ာက်��ရားအားတွက်� ဥပ်�ဒါများ�ားနှှင့််� များူဝါဒါများ�ား�ဖွံ့ာ��ဆိုာင့်��ရားနှှင့််� 

လျ�ပ်�ထ�ံးလျ�ပ်�န်ည်�း ယူနှတရာားများ�ားတည်��ဆိုာက်��ရား အားစာရာှု�သာ ဦးးစာား�ပ်းက်ဏ္ဍများ�ားက်ု� �ဖွံ့ာ�ထ�တ��မြပ်ာဆိုု���်�က်သည်�။ 

ထု��ထက်�က်�ယူ�မြပ်န်�်စာွာ �မြပ်ာဆိုု��က်သည်�များှာ အားများ��ုးသများးးများ�ား၏ ရာပ်ု�င့်��ွင့််�များ�ားနှှင့််� ဘက်�စာ�ံလျးများ�းခြုံ��ံ�သာ ဘာသာစာက်ား အားသ�ံး 

မြပ်�များုက်ု� အားာများ�ံ��က်��ပ်းနှု�င့်�ဖြိုးပ်းး ဂျ�န်�ဒါါ�ရားရာာ တ�ံ�မြပ်န်�များုအားား�က်ာင့်�း�သာ ဖွံ့က်�ဒါရာယူ�ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါ �ရားဆိုွ�မြပ်ဋ္ဌာာန်�း 

�ရားနှှင့််� အားများ��ုးသများးးများ�ားနှှင့််� အားများ��ုးသားများ�ား�က်ား အားနှှစာ�သာရာမြပ်ည််�ဝ�သာ တန်�းတူည်းများှများုက်ု� က်ာက်ွယူ�မြများှင့််�တင့်��ပ်းနှု�င့်�များည််� 

အားင့်�စာတးက်��းရာှင့်�းများ�ားနှှင့််� လျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�များ�ားက်ု� ဖွံ့န်�တးး�ရားမြဖွံ့စာ�သည်�။ လျူင့်ယူ�များ�ားက်များူ တရာားများှတများုနှှင့််� တန်�းတူည်းများှ�ရားက်ု� 

လျု�လျား�က်�သာ�လျည်�း ဦးးစာား�ပ်းကု်စာစရာပ်�များ�ားက်ု� က်ဏ္ဍအားလျု�က်�သတ�များှတ��ဖွံ့ာ�မြပ်ရာန်� လျု�အားပ်��န်�သးသည်�။ ထု��သု�� �ဖွံ့ာ�မြပ် 

နှု�င့်�များှသာလျှင့်� အားဆိုု�ပ်ါအား�ရားက်ုစာစရာပ်�များ�ားက်ု� �န်ာင့်�လျာများည််� ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါများူ�ဘာင့်�များ�ားတွင့်� ထည််�သွင့်�းနှု�င့်�များည်� 

မြဖွံ့စာ�သည်�။ လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ားများှာ ၎င့်�းတု��၏ စာ�ံလျင့်�က်ွ�မြပ်ားမုျားက်ု� အားသုအားများှတ�မြပ်��ပ်းရာန်�နှှင့််� မြပ်ည်�န်ယူ�နှှင့််� တု�င့်�း 

�ဒါသကြီးက်းးအားဆိုင့််�များ�ားတွင့်� နှု�င့်�င့်ံ�ရားအားရာက်ု�ယူ�ပ်ု�င့်�လျွတ�လျပ်��ွင့််� ပ်ု�များု�ရာရာှုလျု��က်သည်�။ ၎င့်�းတု��အား�န်မြဖွံ့င့််�လျည်�း များူဝါဒါဦးးစာား�ပ်း 

က်ုစာစရာပ်�များ�ားက်ု�သတ�များှတ�ဖြိုးပ်းး ရာှင့်�းလျင့်�းစာွာ�ဖွံ့ာ�မြပ်�က်ရာန်�အားမြပ်င့်� အားဆိုု�ပ်ါအား�မြ��ံများူအားသစာ�များ�ားက်ု� လျက်��တွ�အား�က်ာင့်�အားထည်� 

�ဖွံ့ာ�ရာန်� �ု�င့်�များာ�သာန်ည်�းလျများ�းများ�ားမြဖွံ့င့််� �ရားဆိုွ�တင့်�မြပ်ရာန်� လျု�သည်�။

နှု�င့်�င့်ံ�ရား အားင့်�စာတးက်��းရာှင့်�းများ�ား၊ လျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�များ�ားနှှင့််� ဆို�ံးမြဖွံ့တ���က်���များှတ�များုများ�ားတွင့်� ပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�နှု�င့်�ရာန်�နှှင့််� 

က်ု�ယူ�စာားမြပ်�နှု�င့်�ရာန်�အားတွက်� သက်�ဆိုု�င့်�ရာာအား�ပ်�စာ�များ�ားအားားလျ�ံးအား�န်မြဖွံ့င့််� ၎င့်�းတု��၏ရာပ်ု�င့်��ွင့််�များ�ားက်ု� သုန်ားလျည်�ရာများည််�အားမြပ်င့်� 

လျု�အားပ်��သာ အားသုပ်ည်ာနှှင့််� စာွများ�း�ဆိုာင့်�ရာည်�လျည်�း ရာှုထားရာန်�လျု�အားပ်�ပ်ါသည်�။ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံရာှု နှု�င့်�င့်ံသားနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ရား 

လျုပ်�ရာှားများုများ�ားတွင့်� လျူင့်ယူ�များ�ား၏ သများု�င့်�းစာဉ်�ဆိုက်� ပ်ါဝင့်�များု၊ လျတ�တ�လျာပ်ါဝင့်�များုများ�ားက်ု� �က်ည််�မြ�င့်�းမြဖွံ့င့််� အားများ�ားစာ�များှာ 

စာုတ�ဓိာတ��ရားရာာ လျုံ်�ဆိုာ��ပ်းရာန်�များလျု�ဘ� နှု�င့်�င့်ံ�ရားလျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�များ�ားတွင့်� ထု�ရာာက်�စာွာပ်ါဝင့်�နှု�င့်��ရားနှှင့််� ဆို�ံးမြဖွံ့တ���က်� 

မြပ်�လျ�ပ်�ရာာတွင့်� ဩဇာသက်��ရာာက်�မုျားရုှာ�စာ�ရားအားတွက်� �ထာက်�ပ်ံ်ကူ်ည်း�ပ်းရာန်�သာ လုျ�အားပ်�သည်�ကု်� �တွ�နုှ�င့်�ပ်ါသည်�။ လူျင့်ယူ� 

အားများ�ားစာ�များှာ ဆို�ံးမြဖွံ့တ���က်���များှတ�နှု�င့်�သူများ�ားနှှင့််� ထုထု�ရာာက်��ရာာက်� ��တု�ဆိုက်��ဆိုာင့်�ရာွက်�နှု�င့်�ရာန်�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ရားလျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်� 

များ�ားတွင့်� ၎င့်�းတု��၏ အားမြများင့်�ရုံးု�ထာင့််�က်ု� အား�ရားဆိုု�ရာန်�အားတွက်� စာွများ�း�ဆိုာင့်�ရာည်�နှှင့််� များုများုက်ု�ယူ�က်ု� ယူ�ံ�က်ည်�များု က်င့်�းများ�်�န်တတ�ပ်ါ 

သည်�။ ဤသည်�များှာ လျွတ�လျွတ�လျပ်�လျပ်� �ဝဖွံ့န်�ပ်ု�င့်�းမြ�ားဖြိုးပ်းး စာဉ်�းစာားတတ�သည််� စာွများ�းရာည်�က်ု� အားားများ�ပ်းသည််� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံ 

ပ်ည်ာ�ရား စာန်စာ���က်ာင့််�မြဖွံ့စာ�ပ်ါသည်� (Hald and Smith 2018)။ 

ဒါးများု�က်�ရာစား အား�မြ��ံစာည်�းများ�ဉ်�းများ�ားနှှင့််� က်�င့််�သ�ံးများုများ�ားနှှင့််� ပ်တ�သက်�၍ မြပ်ည်�သူလျူထ�၏ သုန်ားလျည်�များု၊ အားားလျ�ံး 

ပ်ါဝင့်�များုရာှု�သာ နှု�င့်�င့်ံ�ရားပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များုတု��က်ု� မြများှင့််�တင့်��ပ်းမြ�င့်�းသည်� နှု�င့်�င့်ံသားနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ရားစာွများ�းရာည်� မြများှင့််�တင့်��ပ်းမြ�င့်�း 

အားတွက်� ထု�ရာာက်��သာ ည်�းလျများ�းများ�ားမြဖွံ့စာ�နုှ�င့်�ပ်ါသည်�။ NUG ၏ ပ်ည်ာ�ရားဝန်�ကြီးက်းးဌာာန်အား�န်မြဖွံ့င့််� အားရာပ်�ဘက်�လူျအားဖွွံ့��အားစာည်�း 

များှ သက်�ဆိုု�င့်�သူများ�ားနှှင့််� ပ်ူး�ပ်ါင့်�း၍ (တု�င့်�းရာင့်�းသား အား�ပ်�စာ�အားားလျ�ံးမှျား က်�ားများ များ�ရာွး) လျူင့်ယူ���ါင့်�း�ဆိုာင့်�များ�ားအားတွက်� 

ရာည်�ရာွယူ��သာ �က်ားက်ာလျမြပ်ည်�သူ�န်းတု ပ်ည်ာ�ပ်းအားစားအားစာဉ်�တစာ�ရာပ်�က်ု� �ရားဆိုွ�အား�က်ာင့်�အားထည်��ဖွံ့ာ�နှု�င့်�ပ်ါသည်�။ ဤ 

န်ည်�းမြဖွံ့င့််� ဒါးများု�က်�ရာစားအား�မြ��ံများူများ�ားနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တည်��ဆိုာက်��ရားဆုို�င့်�ရာာ အားသုပ်ည်ာနှှင့််� က်ံများ�းက်�င့်�များုများ�ားက်ု� တု�းပ်ွား�စာ 

နှု�င့်�ဖြိုးပ်းး လျွတ�လျပ်�စာွာပ်ု�င့်�းမြ�ား�ဝဖွံ့န်�ဆိုင့်�မြ�င့်�နှု�င့်�စာွများ�းက်ု�လျည်�း တု�းပ်ွား�စာနှု�င့်�ပ်ါသည်�။ လျူင့်ယူ�များ�ားအား�န်မြဖွံ့င့််� ဒါစာ�ဂျ�စာ�တယူ� 

န်ည်�းပ်ည်ာအားသ�ံးမြပ်�များု အားား�က်ာင့်�းသည််�အားတွက်� အားာဏာာသုများ�းဖြိုးပ်းး�န်ာက်�ပ်ု�င့်�းအား�န်အားထားတွင့်� ၎င့်�းတု�� အား��င့်�း��င့်�း�က်ား 

အား�တွ�အားကြုံက်�ံများ�ားနှှင့််� အားမြများင့်�များ�ားများှ�ဝဖွံ့ု��ရာာအားတွက်� အားွန်�လျု�င့်�းနှှင့််� ဆိုု�ရာှယူ�များးဒါးယူာများ�ားက်ု�အားသ�ံးမြပ်�ရာန်� များဟာာဗျူ��ဟာာ�မြများာက်� 

စာဉ်�းစာား��က်�များ�ားတွင့်� ထည််�သွင့်�းစာဉ်�းစာားသင့််�ပ်ါသည်�။

�ရာရာှည်�တွင့်� ပ်ည်ာ�ရားဝန်�ကြီးက်းးဌာာန်အား�န်မြဖွံ့င့််� အားများ��ုးသားပ်ည်ာ�ရားသင့်�ရုံးု�းက်ု� မြပ်န်�လျည်�သ�ံးသပ်�မြ�င့်�း၊ မြပ်ည်�သူ�န်းတု 

အား�မြ��ံများ�ား ထည််�သွင့်�းမြ�င့်�း၊ ပ်ည်ာ�ရား က်န်ဦးးနှှစာ�များ�ားများှစာ၍ က်�လျးသူင့်ယူ�များ�ား၊ လျူင့်ယူ�များ�ားအား�န်မြဖွံ့င့််� �ဝဖွံ့န်�ပ်ု�င့်�းမြ�ား 

စာဉ်�းစာားတတ��စာရာန်� �လျ်က်�င့််��ပ်းနှု�င့်�များည််� သင့်��က်ားန်ည်�းသစာ�များ�ား များုတ�ဆိုက်�အားသ�ံးမြပ်�မြ�င့်�းတု��မြပ်�လျ�ပ်�ရာန်� စာဉ်�းစာားနှု�င့်�ပ်ါ 

သည်�။ ထု��အားမြပ်င့်� ပ်ည်ာ�ရားအားစားအားစာဉ်�များ�ားအားားလျ�ံး၌ အားသ�ံးမြပ်�ရာန်� �ရာွး��ယူ�ထားသည််� ဘာသာစာက်ားများ�ားသည်� လျူန်ည်�းစာ�

တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ားအားပ်ါအားဝင့်� အားားလျ�ံးအားတွက်� သတင့်�းအား��က်�အားလျက်� ရာယူူနှု�င့်��ရားအား�ပ်် အားာများ�ံ��က်�ရာှု�စာရာန်� ဂျရုံး�မြပ်�၍ 

စာစာ��ဆိုးသင့််�ပ်ါသည်�။
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၅.၂	�ရှိရေးွ��ကျာကျးပ်ွ�စိန်စိး	 မြပ်�မြပ်င်း�မြပ်ာင်း�လုံး�မြချုင်း�အာ�မြဖင််း	အာ�လုံး�ံ�ပ်ါဝင်း�ုရှိရေး�ု�သာ	�ရှိရေးွ��ကျာကျးပ်ွ�လုံး�ပ်းင်န်း�စိဉ်းး�ျာ�	
အာ��ကျာင်း��စိမြချုင်း�

CRPH နှှင့််� NUG တု��များှ �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�စာန်စာ� မြပ်�မြပ်င့်��မြပ်ာင့်�းလျ��ရားနှှင့််�စာပ်�လျ�ဉ်�း၍ �ဆိုွး�နှွးများုများ�ား များစာတင့်�ရာ�သး 

�သာ�လျည်�း နှု�င့်�င့်ံ�ရားပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရွာက်��ရားနှှင့််� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�လျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�များ�ားတွင့်� အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�စာ�ရားက်ုစာစရာပ်�များ�ားက်ု� 

စာတင့်�စာဉ်�းစာားရာန်�များှာ အားထူးပ်င့်�အား�ရားကြီးက်းးပ်ါသည်�။ အား��က်ာင့်�းများှာ ဖွံ့ယူ�ဒါရာယူ�ဒါးများု�က်�ရာစားစာန်စာ�အားတွက်� ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံ 

ဥပ်�ဒါသစာ�တွင့်� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�ဥပ်�ဒါ�ရားရာာ များူ�ဘာင့်�နှှင့််� စာပ်�လျ�ဉ်�းသည််�အားစာုတ�အားပ်ု�င့်�းများ�ားက်ု� သတ�များှတ�စာရာာ ရာှုလျာနှု�င့်�ပ်ါ 

သည်�။ မြပ်ည်��ထာင့်�စာ� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ��က်ာ�များရာှင့်� (UEC) များှ ၂၀၁၆ ��နှှစာ�တွင့်� အားလျားအားလျာ�က်ာင့်�း�သာ ဥပ်�ဒါ�ရားရာာ 

မြပ်�မြပ်င့်��မြပ်ာင့်�းလျ�များုတစာ�ရာပ်�က်ု� စာတင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်���်သည််�တု�င့်� ၂၀၁၅ ��နှှစာ�များှ စာစာ�အားာဏာာသုများ�း��နု်�အားထု �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ� 

ဥပ်�ဒါ�ရားရာာများူ�ဘာင့်�များှာ �မြပ်ာပ်�လျာက်��အားာင့်� �မြပ်ာင့်�းလျ���်မြ�င့်�းများရုှာ�ပ်။ များူ�ဘာင့်�တွင့်� အားများ��ုးသများးးများ�ား၊ လျူင့်ယူ�များ�ားနှှင့််� 

အားမြ�ား အား�ွင့််�အားလျများ�းန်ည်�းအား�ပ်�စာ�များ�ား၏ ပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များုနှှင့််� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�များုက်ု� တက်�ကြွက်စာွာမြများှင့််�တင့်��ပ်းသည််� အားစားအားများံ 

များ�ား က်င့်�းများ�်လျ�က်�ရာှုပ်ါသည်� (International IDEA 2021b)။ ယူ��အား�ါ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံသည်� ဖွံ့က်�ဒါရာယူ�ဒါးများု�က်�ရာစားစာန်စာ�သု�� 

က်ူး�မြပ်ာင့်�းရာန်� ရာည်�များှန်�း�လျှာက်�လှျများ�း�န်သည်�မြဖွံ့စာ�သည််�အားတွက်� ယူ�င့်�က်�င့််�သ�ံး��်သည််� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�ဥပ်�ဒါ�ရားရာာများူ

�ဘာင့်�နှှင့််� အားထူးသမြဖွံ့င့််� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�စာန်စာ�တု��က်ု� မြပ်န်�လျည်�သ�ံးသပ်�ရာန်� အား��နု်�တန်�ဖြိုးပ်းမြဖွံ့စာ�သလျု� အား�ရားလျည်�းကြီးက်းး�န်ဖြိုးပ်း 

မြဖွံ့စာ�ပ်ါသည်�။ �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�စာန်စာ� မြပ်�မြပ်င့်��မြပ်ာင့်�းလျ�မြ�င့်�းမြဖွံ့င့််� ဂျ�န်�ဒါါနှှင့််� အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုဆိုု�င့်�ရာာ တ�ံ�မြပ်န်�များုအားား�က်ာင့်�း�သာ 

ဥပ်�ဒါများ�ား၊ မူျားဝါဒါများ�ားနှှင့််� က်�င့််�ထ�းံများ�ားကု်�မြပ်ဋ္ဌာာန်�းက်�င့််�သ�းံလျာ�စာဖြိုးပ်းး၊ လျးတ��တာ�ကု်�ယူ�စာားလှျယူ��လျာင့်�းများ�ားနှှင့််� �ရွား�က်ာက်��ံ 

အားများတ�များ�ား ပ်ု�၍စာ�ံလျင့်�က်ွ�မြပ်ားများုရာှုလျာက်ာ အားများ��ုးသများးး၊ လျူင့်ယူ�နှှင့််� လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားဦးး�ရာတု�းပ်ွားလျာဖြိုးပ်းး မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံ

လူျဦးး�ရာတစာ�ရာပ်�လျ�းံကု်� ပု်�၍ကု်�ယူ�စာားမြပ်�မုျားရုှာလျာသည််�အားတွက်� �ု�င့်�များာအားား�က်ာင့်�း�သာ ဒါးမုျား�က်�ရာစားစာန်စာ�တစာ���ကု်� အား�ထာက်� 

အားပ်ံ် မြဖွံ့စာ��စာပ်ါသည်�။ �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ� စားများံအား�ပ်����ပ်��ရားအားတွင့်�းနှှင့််� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�နှှင့််� သက်�ဆိုု�င့်�သူများ�ား (ဥပ်များာ နှု�င့်�င့်ံ�ရား 

ပ်ါတးများ�ား၊ CSO များ�ားနှှင့််� များ�ဆိုနှဒရာှင့်�များ�ား) �က်ားတွင့်�လျည်�း ဂျ�န်�ဒါါ တန်�းတူည်းများှများုနှှင့််� ဘက်�စာ�ံလျးများ�းခြုံ��ံများု �ု�င့်�များာအားား�က်ာင့်�း 

�အားာင့်� �ဆိုာင့်�ရာွက်�နှု�င့်�များှသာ မြပ်ည်��ထာင့်�စာ�နှှင့််� မြပ်ည်�န်ယူ�/တု�င့်�း�ဒါသကြီးက်းးအားဆိုင့််�များ�ားတွင့်�ရာှု သက်�ဆိုု�င့်�ပ်ါဝင့်�သူများ�ားအားားလျ�ံး 

၏ မြပ်ည််�ဝထု�ရာာက်��သာ ပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များုက်ု� ရာရာှုနှု�င့်�များည်�မြဖွံ့စာ�ပ်ါသည်�။ ၂၀၀၈ ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါနှှင့််�အားည်း ဖွံ့ွ��စာည်�း 

ထား�သာ UEC က်ု� တပ်�များ�တာ��န်�်အားပ်�သည််� အားဖွံ့ွ��တစာ�ဖွံ့ွ��မြဖွံ့င့််� အားစာားထု�းလျု�က်�ဖြိုးပ်းး ၎င့်�းအားဖွံ့ွ��တွင့်�လျည်�း တရာားဝင့်�အား�ွင့််� 

အားာဏာာ�သာ�လျည်�း�က်ာင့်�း၊ ဒါးများု�က်�ရာစားန်ည်�းက်� တရာားဝင့်�များု�သာ�လျည်�း�က်ာင့်�း များရာှုသည််�အားတွက်� လျက်�ရာှု မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံ 

တွင့်� တရာားဝင့်��သာ �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�စားများံ�န်�်�ွ��ရားအားဖွံ့ွ�� (EMB) များရာှုဘ�မြဖွံ့စာ��န်ပ်ါသည်�။ သု��မြဖွံ့စာ�၍ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံတွင့်� ဒါးများု�က်�ရာစား 

စာန်စာ� မြပ်န်�လျည်�ထွန်�းက်ား�ရားက်ု� အား�ထာက်�အားက်ူမြဖွံ့စာ��စာရာန်�အားတွက်� အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုရာှု�ရား အား�မြ��ံများူများ�ားက်ု� က်ု�င့်�စာွ�ထား 

သည််� �က်ားမြဖွံ့တ� EMB တစာ��� လျု�အားပ်�လျ�က်� ရာှု�န်ပ်ါသည်� (International IDEA forthcoming 2022a)။

�ရှိရေးွ��ကျာကျးပ်ွ�	ဥပ်�ဒါ�ရှိရေး�ရှိရေးာ	�ူ�ဘာင်း

မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံ �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�ဥပ်�ဒါ�ရားရာာများူ�ဘာင့်�တွင့်� အားများ��ုးသများးးများ�ား၊ လျူင့်ယူ�များ�ားနှှင့််� လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသား 

အားစာရာှု�သာ အားမြ�ားအား�ပ်�စာ�များ�ား၏ ပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များုက်ု� တက်�ကြွက်စာွာမြများှင့််�တင့်��ပ်းသည််� အားစားအားများံများ�ားက်င့်�းများ�်လျ�က်�ရာှုပ်ါသည်�။ 

�ရာွး�က်ာက်��ံ က်ု�ယူ�စာားလျှယူ�များ�ား�က်ား အားများ��ုးသများးးနှှင့််� လျူင့်ယူ�က်ု�ယူ�စာားမြပ်�များု တု�းပ်ွား�စာရာန်� လျးတ��တာ�အားများတ��န်ရာာ      

�ွ�တများ�း�ပ်းသည််�က်ုစာစများ��ုးက်�်သု���သာ တန်�းတူည်းများှများုရာှု�စာ�ရား အားစားအားများံများ�ားလျည်�း များပ်ါဝင့်�ပ်ါ။ ၂၀၀၈ ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံ အား�မြ��ံဥပ်�ဒါ 

တွင့်� အားများည်��ံ သာတူည်းများှများု�လျာက်�သာ �ပ်းအားပ်�ထားဖြိုးပ်းး �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�ဥပ်�ဒါများ�ားများှာလျည်�း �ွ�မြ�ားဆိုက်�ဆိုံများုများရာှု�စာ�ရား 

က်ု�သာ ဦးးစာား�ပ်းကြီးက်းး�က်ပ်�များုမြပ်�ထားသည်�။ ထု��ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�ဥပ်�ဒါအားရာ နှု�င့်�င့်ံသားများ�ားအား�န်မြဖွံ့င့််� လျုင့်�နှှင့််� က်ု�းက်ွယူ� 

ယူ�ံ�က်ည်�များုအား�ပ်�စာ� များည်�သု��ပ်င့်�ရာှု�စာက်ာများူ များ��ပ်းမြ�င့်�း၊ �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�ဝင့်�မြ�င့်�းတု��က်ု� မြပ်�လျ�ပ်�နှု�င့်�ပ်ါသည်�။ သု���သာ�လျည်�း 

မြပ်ည်�န်ယူ�နှှင့််� တု�င့်�း�ဒါသကြီးက်းးအားဆိုင့််�များ�ားတွင့်� တု�င့်�းရာင့်�းသား�ရားရာာဝန်�ကြီးက်းးများ�ား �ရာွး�က်ာက်�မြ�င့်�းက်�်သု���သာ က်ုစာစရာပ်�များ�ား 

ရာှုသည်�်အားတွက်� ၂၀၀၈ ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါပ်ါ မြပ်ဋ္ဌာာန်�း��က်�အား���ု�က်ု� တန်�းတူည်းများှ�ရားအားစားအားများံအားမြဖွံ့စာ� ယူူဆို၍ ရာနှု�င့်� 

ပ်ါသည်� (International IDEA 2021)။

အားများ��ုးသများးးများ�ား၊ လျူင့်ယူ�များ�ားနှှင့််� လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ား နှု�င့်�င့်ံ�ရားလျ�ပ်�င့်န်�းတွင့်� ဝင့်��ရာာက်��ဆိုာင့်�ရာွက်�မြ�င့်�း 

နှှင့််� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�ဝင့်��ရာာက်�ယူှဉ်�ဖြိုးပ်ု�င့်�မြ�င့်�းတု��က်ု� ထု�ရာာက်�မြပ်ည််�ဝစာွာများမြပ်�လျ�ပ်�နှု�င့်��စာရာန်� တားဆိုးးထားသည််� အား�က်�အား�� 
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များ�ားက်ု� �က်ားက်ာလျ အားစာု�းရာအားဖွံ့ွ��အားစာည်�းယူနှတရာားများ�ားအား�န်မြဖွံ့င့််��ဖွံ့ာ�ထ�တ�ဖြိုးပ်းး မြပ်�မြပ်င့်��မြပ်ာင့်�းလျ�ရာများည််� က်ဏ္ဍများ�ားက်ု� ဦးးစာား 

�ပ်းသတ�များှတ�ရာပ်ါများည်�။ ၎င့်�းတု��အား�န်မြဖွံ့င့််� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�တရာားဥပ်�ဒါ�ရားရာာ များူ�ဘာင့်�က်ု�သ�ံးသပ်�ဖြိုးပ်းး အားများ��ုးသများးးများ�ား၊ 

လျူင့်ယူ�များ�ားနှှင့််� လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ား၏ နှု�င့်�င့်ံ�ရားပ်ါဝင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�များုနှှင့််� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�များု မြများင့််�များားလျာ�စာများည််� 

အား�မြပ်ာင့်�းအားလျ�များ�ား မြပ်�လျ�ပ်�သွားရာန်�အား�ရားဆိုု��က်ရာပ်ါများည်�။ ဤတွင့်� မြပ်ည်��ထာင့်�စာ�လျးတ��တာ�အားများတ��န်ရာာ ဝင့်��ရာာက်� 

အား�ရာွး�ံရာန်� အားရာည်�အား��င့်�း သတ�များှတ���က်�များ�ားက်ု� သ�ံးသပ်�မြ�င့်�း၊ က်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�း အားသက်�က်န်�်သတ���က်�က်ု� နှှုများ်��ပ်း 

မြ�င့်�း၊ နှု�င့်�င့်ံ�ရားဆုို�င့်�ရာာ ဘဏ္ဍာရာန်�ပ်�ံ�င့်ွ ကြီးက်းး�က်ပ်�များုများ�ားက်ု� ဆိုန်�းစာစာ�မြ�င့်�းနှှင့််� က်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�းအားမြဖွံ့စာ� အား�ရာွး�ံများည််� 

လျူင့်ယူ�/အားများ��ုးသများးး နှု�င့်�င့်ံ�ရားသများားများ�ားအားတွက်� များှတ�ပ်�ံတင့်���က်းက်ု� �လျှာ်�ပ်းမြ�င့်�းတု��က်ု� ထည််�သွင့်�းစာဉ်�းစာားနှု�င့်�ပ်ါသည်�။ 

ဩစာကြီးတးးယူား၊ က်ွန်�ဂျု� ဒါးများု�က်ရာက်�တစာ� သများမတနှု�င့်�င့်ံ၊ မြပ်င့်�သစာ�နှှင့််� က်င့်�ည်ာနှု�င့်�င့်ံတု�� အားပ်ါအားဝင့်� အား���ု��သာနှု�င့်�င့်ံများ�ားတွင့်� 

အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များု ပ်ု�များု�အားား�က်ာင့်�း�စာ�ရားအားတွက်� က်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�းများ�ား၏ အားသက်�က်န်�်သတ���က်�က်ု� �လျှာ်�ပ်ါ� 

�ပ်းထားပ်ါသည်� (ACE Project n.d.)။  အားယူ�လျ��ဘးန်းးယူား၊ မြပ်င့်�သစာ�၊ �ဂျ�ာ�ဂျ� းယူာ၊ �များာ�လျ�ဒါု�ဗျူာ သများမတနှု�င့်�င့်ံနှှင့််� ပ်န်ားများား 

အားပ်ါအားဝင့်� အားမြ�ား�သာနှု�င့်�င့်ံများ�ားများှာများူ အားများ��ုးသများးးများ�ားပ်ါဝင့်�များု မြများင့််�များား�စာရာန်�ရာည်�ရာွယူ���က်�မြဖွံ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�ရားပ်ါတးများ�ားအားတွက်� 

ဂျ�န်�ဒါါလျ�ာထား��က်�ပ်ါ မြပ်ည်�သူ�ရာန်�ပ်�ံ�င့်ွများ�ားက်ု� �ွ�တများ�း���ပ်းသည်� (ACE Project n.d.; Parmar 2021a)။ ယူ�င့်� ဥပ်�ဒါ 

များူ�ဘာင့်�အားရာ များ�ဆိုွယူ�ရာန်�ပ်�ံ�င့်ွတွင့်� ပ်�ဂျဂလျုက်ထည််�ဝင့်�လျှ�ဒါါန်�း�င့်ွများ�ားက်ု� က်န်�်သတ�ထားသည််�အားတွက်� အားများ��ုးသများးးများ�ားနှှင့််� 

လျူင့်ယူ�က်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�းများ�ားအားတွက်� ရာန်�ပ်�ံ�င့်ွရာရာှု�ရား၊ အားများ��ုးသားက်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�းများ�ား၊ လျူကြီးက်းး က်ု�ယူ�စာား 

လျှယူ��လျာင့်�းများ�ားနှှင့််� တန်�းတူယူှဉ်�ဖြိုးပ်ု�င့်�နှု�င့်��ရားတု��တွင့်� ပ်ု�၍အား�က်��တွ��စာသည်�။ သု��မြဖွံ့စာ�၍ မြပ်ည်�သူ�ဘဏ္ဍာရာန်�ပ်�ံ�င့်ွ �ွ�တများ�း 

စာန်စာ� က်�င့််�သ�ံးမြ�င့်�းမြဖွံ့င့််� အားများ��ုးသများးးနှှင့််� လျူင့်ယူ�များ�ားက်ု� သတ�များှတ�ထား�သာ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းအားတု�င့်�း က်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�းများ�ား၊ 

ပ်ါတးဝင့်�များ�ား၊ ��ါင့်�း�ဆိုာင့်�များ�ားအားမြဖွံ့စာ� လျက်��ံ�သာပ်ါတးများ�ားများှာ ရာန်�ပ်�ံ�င့်ွပ်ု�များု�ရာရာှုများည်�မြဖွံ့စာ��သာ��က်ာင့််�  နှု�င့်�င့်ံ�ရားပ်ါတးများ�ား 

အားတွက်� ဘဏ္ဍာ�ရားအားရာ စာုတ�ဝင့်�စာားစာရာာ မြဖွံ့စာ�လျာ�ပ်များည်�။  

�န်ာက်�ဆို�ံးတစာ���များှာ ပ်ါတးများ�ားများှ ဝင့်��ရာာက်�ယူှဉ်�ဖြိုးပ်ု�င့်��ပ်းရာများည််� အားများ��ုးသများးး/လျူင့်ယူ� က်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�းများ�ား၏ 

အားန်ုများ်�ဆို�ံး အား���ုးအားဆိုက်ု� သတ�များှတ��ပ်း�သာ အားများတ��န်ရာာ�ွ�တများ�း အားစာရာှုသည််� အားားလျ�ံးပ်ါဝင့်�များုအားား�က်ာင့်�း�စာ�ရားအားတွက်� 

ယူာယူးအားထူးစားများံ��က်�များ�ားက်ု� ပ်ဋိုည်ာဉ်�တွင့်�သတ�များှတ�ထားသည််� ၃၀ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းနှှင့််�အားည်း မြပ်ဋ္ဌာာန်�းက်�င့််�သ�ံးရာန်� မြဖွံ့စာ�ပ်ါသည်�။ 

ဆို�ံးမြဖွံ့တ���က်� ��များှတ�နှု�င့်�စာွများ�းရာှုသည််� အားဖွံ့ွ��များ�ားအားတွင့်�း ၃၀ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းဟာူ�သာ ပ်များာဏာက်ု� လျ�ံ�လျာက်��သာ အားန်ည်�းဆို�ံး 

အား�မြ��ံပ်များာဏာ (critical mass) ဟာ� �ယူဘ�ယူ� ယူူဆိုနှု�င့်�ပ်ါသည်�။ ဆိုု�လျု�သည်�များှာ အားများ��ုးသများးးက်ု�ယူ�စာားမြပ်�များု ဤပ်များာဏာ 

ရာှုများှသာလျှင့်� �ရာွး�က်ာက်��ံအားစာု�းရာရုံး�ံးတွင့်� များူဝါဒါနှှင့်�် ဥပ်�ဒါများ�ားဩဇာလျးများ�းများု�းများုမြပ်��ရား၊ ဂျ�န်�ဒါါတန်�းတူည်းများှ�ရားနှှင့််� အားများ��ုး 

သများးးများ�ား စာွများ�းရာည်�မြများှင့််�တင့်��ရား အားစားအားစာဥများ�ားက်ု� �ရာှ�တန်�းတင့်��ဆိုာင့်�ရာွက်�နှု�င့်��စာ�ရားနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ရားတွင့်�လျည်�း အားနှှစာ�သာရာ 

ပ်ု�င့်�းဆိုု�င့်�ရာာ �မြပ်ာင့်�းလျ�များုတု��က်ု� စာတင့်�မြဖွံ့စာ��ပ််�စာများည်�မြဖွံ့စာ�ပ်ါသည်� (OSCE/ODIHR 2014)။ သု���သာ�လျည်�း အားဆိုု�ပ်ါ �ွ�တများ�း 

ပ်များာဏာက်ု� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�စာန်စာ�နှှင့််� (‘�ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�စာန်စာ�’ က်ု� �န်ာက်�ပ်ု�င့်�းတွင့်�ရုံးု) အားံဝင့်�ဂျွင့်�က်�မြဖွံ့စာ��အားာင့်� များည်�သု��မြပ်�လျ�ပ်�ရာ 

များည်�ဆိုု�သည််�အား��က်�က်ု�များူ စာဉ်�းစာားရာန်�နှှင့််� တု�င့်�ပ်င့်��ဆိုွး�နှွးများု မြပ်�လျ�ပ်��က်ရာန်�လျု�ပ်ါ�သးသည်�။ က်များာာ�ပ််ရာှု တု�င့်�းမြပ်ည်�များ�ား၏ 

ထက်�ဝက်��က်�ာ�သည်� အားစုာ�းရာဖွွံ့��စာည်�းမုျားများ�ားတွင့်� အားများ��ုးသများးးကု်�ယူ�စာားမြပ်�ပ်ါဝင့်�မုျား မြများင့််�များားလျာ�စာရာန်� �ွ�တများ�းစာန်စာ�တများ��ုးများ��ုးကု်� 

က်�င့််�သ�ံးလျ�က်�ရာှု�က်ရာာ ဤသည်�များှာ CEDAW စာာ���ပ်�၊ က်�လျသများဂျဂ၏ စာဉ်�ဆိုက်�များမြပ်တ� ဖွံ့ွံ�ဖြိုးဖွံ့ု�းတု�းတက်��ရား ရာည်�များှန်�း��က်� 

ပ်န်�းတု�င့်�များ�ားနှှင့််�လျည်�း က်ု�က်�ည်းပ်ါသည်� (ACE Project n.d.; Parmar 2021a)။ ဥပ်များာ သးရာုလျက်ာာနှု�င့်�င့်ံ တရာားဝင့်� 

က်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�း�ွ�တများ�းစာန်စာ�အားရာ �ဒါသနှတရာအားာဏာာပ်ု�င့်�အားဖွံ့ွ��တစာ�����င့်�းစားတွင့်� အားဖွံ့ွ��ဝင့်�စာ�စာ��ပ်ါင့်�း၏ ၂၅ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�း 

ထက်�များန်ည်�း အားများ��ုးသများးးများ�ားမြဖွံ့စာ�ရာန်� လျု�အားပ်�သည်� (International IDEA 2022b)။ ဤအား��က်���က်ာင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ရား ပ်ါတးများ�ား 

အား�န်မြဖွံ့င့််� ၂၀၁၈ ��နှှစာ� �ဒါသနှတရာ �ရွား�က်ာက်�ပွ်�များ�ားတွင့်� အားများ��ုးသများးးများ�ားကု်� ကု်�ယူ�စာားလှျယူ��လျာင့်�းများ�ားအားမြဖွံ့စာ� ပု်�၍ယူှဉ်�ဖြိုးပ်ု�င့်� 

�စာရာန်� စာုတ�ဝင့်�စာားလျာ�က်ဖြိုးပ်းး �ရာွး�က်ာက်��ံအားများ��ုးသများးး အား���ုးအားဆိုများှာလျည်�း ၂ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းများှ�န်၍ ၂၃ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းအားထု 

တု�းပ်ွားလျာ��်သည်� (Gunasekera 2018)။ အားုနှဒုယူ၊ အားင့်�ဒါု�န်းးရာှား၊ န်း�ပ်ါ၊ တး�များာလျက်�စာ�တးနှှင့််� ဗျူာနှူအားာတူ တု��က်�သု်�� �ဒါသနှတရာ 

�ွ�တများ�းစာန်စာ� အားလျ�ပ်�မြဖွံ့စာ�သည််�နုှ�င့်�ငံ့်များ�ား သာဓိက်အား�န်မြဖွံ့င့််�ရုှာ�သာ�လျည်�း �ဒါသနှတရာ�ွ�တများ�းစာန်စာ�သည်� အားများ��ုးသများးး က်ု�ယူ�စာား 

မြပ်�များုက်ု� တု�းပ်ွား�စာလျုများ်�များည်�ဟာ�လျည်�း တစာ�ထစာ���ယူူဆို၍များရာ���။ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံရာှု နှု�င့်�င့်ံ�ရားပ်ါတး �မြများာက်�မြများားစာွာတု��မှျား ကု်�ယ်ူ� 

အားသုစုာတ�နှှင့််�ကု်�ယူ� ကု်�ယူ�စာားလှျယူ��လျာင့်�းစာန်စာ�ကု်� က်�င့််�သ�းံ���်က်�သာ�လျည်�း �ရွား�က်ာက်�ပွ်�ဥပ်�ဒါတွင့်� များက်�လျ�းံများ�ား�ပ်းထား 

မြ�င့်�း၊ အားတုအားလျင့်�းမြပ်ဋ္ဌာာန်�း�ပ်းမြ�င့်�းတု��မြဖွံ့င့််� တရာားဝင့်�န်ည်�းလျများ�းတက်�မြဖွံ့စာ��အားာင့်� �ဆိုာင့်�ရာွက်�သင့််�ပ်ါသည်�။ 
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�ရှိရေးွ��ကျာကျးပ်ွ�စိန်စိး

�ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�စာန်စာ� ဒါးဇု�င့်�းပ်�ံစာံသည်� နှု�င့်�င့်ံ�ရားဆို�ံးမြဖွံ့တ���က်�များ�ားမြပ်�လျ�ပ်�သည််� အားဖွံ့ွ��များ�ားတွင့်� အားများ��ုးသများးးများ�ား၊ 

လျူင့်ယူ�များ�ားနှှင့််� လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ား က်ု�ယူ�စာားမြပ်�ပ်ါဝင့်��ွင့််�ရာရာှု�ရားအားတွက်� အားထူးတလျည်� အား�ရားကြီးက်းးလျှပ်ါသည်�။ 

အားာဏာာသုများ�းသည််�အား��နု်�များှစာ၍ တပ်�များ�တာ�များှ�န်�်အားပ်�သည်�် ‘UEC’ သည်� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�စာန်စာ�က်ု� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�ဆိုု�င့်�ရာာ 

မြပ်�မြပ်င့်��မြပ်ာင့်�းလျ��ရားတွင့်� အားဓိုက်က်��သာ က်ုစာစရာပ်�တစာ���အားမြဖွံ့စာ� �ဆိုွး�နှွးလျာ��်ပ်ါသည်�။ ဤတွင့်� မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံတွင့်� အားစာဉ်� 

အားဆိုက်�က်�င့််�သ�ံး��်ဖြိုးပ်းး ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါဆိုု�င့်�ရာာ��ံရုံး�ံး၏ အားဆို�ံးအားမြဖွံ့တ�အားရာလျည်�း ၂၀၀၈ ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါနှှင့််� 

က်ု�က်�ည်းသည််� များ�များ�ားသူနှု�င့်�စာန်စာ� (FPTP) က်ု� အား���ုးက်� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�စာန်စာ� (PR) မြဖွံ့င့််� အားစာားထု�းက်�င့််�သ�ံးရာန်� ထည််�သွင့်�း 

�မြပ်ာဆိုု�လျာ��်သည်�။ တပ်�များ�တာ� �န်�်အားပ်�သည််� ‘UEC’ နှှင့််� တပ်�များ�တာ�နှှင့််� ဆိုက်�စာပ်�သည််� နှု�င့်�င့်ံ�ရားပ်ါတးင့်ယူ��ပ်ါင့်�းများ�ားစာွာက် 

�ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�စာန်စာ�က်ု� PR မြဖွံ့င့််� အားစာားထု�းက်�င့််�သ�ံးရာန်� �တာင့်�းဆိုု�လျ�က်�ရာှု�က်သည်�။ လျက်�ရာှုအား��နု်�ထုများူ ဒါးများု�က်�ရာစားလျုပ်�ရာှားများု 

တွင့်� ပ်ါဝင့်�လျ�က်�ရာှု�က်သူများ�ားနှှင့််� �က်ားက်ာလျအားစာု�းရာအားဖွံ့ွ��အားစာည်�းယူနှတရာားများ�ားဘက်�များှ ယူင့်�းက်ုစာစနှှင့််� စာပ်�လျ�ဉ်�း၍ တစာ�စာ�ံ 

တစာ�ရာာ�မြပ်ာ�က်ားမြ�င့်�း များရာှု�က်�သး�ပ်။ 

က်များာာနှှင့််�အားဝှများ�း�က်ည််�ပ်ါက် FPTP စာန်စာ�သည်� အားများ��ုးသများးးနှှင့််� လျူင့်ယူ�များ�ားအားစာရာှု�သာ အား�ပ်�စာ�များ�ားက်ု� န်စာ�န်ာ�စာနှု�င့်�ပ်ါ 

သည်�။ အား��က်ာင့်�းများှာ ပ်ါတးများ�ားသည်� များ�ဆိုနှဒရာှင့်�အားများ�ားစာ� စာုတ�ဝင့်�စာားများည််� က်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�းများ�ားက်ု�သာ �ရာွး��ယူ�နှု�င့်� 

စာရာာပ်ု�များ�ားသည််�အားတွက်� က်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�းအားမြဖွံ့စာ� အား�ရာွး��ယူ��ံရာများည််�သူများ�ားများှာ အားများ�ားအားားမြဖွံ့င့််� အားာဏာာရာှုဖြိုးပ်းး 

အားင့်�အားားကြီးက်းးသည််� အား�ပ်�စာ�များ�ားများှ မြဖွံ့စာ�တတ�ပ်ါသည်�။ မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံအား�န်မြဖွံ့င့််�ဆိုု�ရာ�သာ� အားဆိုု�ပ်ါအား�ပ်�စာ�များှာ အားသက်� ၃၀ �က်�ာ� 

ဗျူများာလျူများ��ုး အားများ��ုးသားများ�ားထ�များှ မြဖွံ့စာ�နှု�င့်�စာရာာရာှုပ်ါသည်� (Parmar 2021c)။ နှု�င့်�င့်ံ�ရားပ်ါတးများ�ားများှ စာုတ�ဆိုနှဒရာှုသည််�အား�ါ 

သု��များဟာ�တ� ဥပ်�ဒါ လျု�အားပ်���က်�အားရာ အားများ��ုးသများးးများ�ားနှှင့််� လျူင့်ယူ�များ�ားက်ု� က်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�များ�ားအားမြဖွံ့စာ� တင့်�သွင့်�းသည််�အား�ါ 

PR စာန်စာ�သည်� နုှင့်�းရာအားားမြဖွံ့င့််� အားများ��ုးသများးးနှှင့််� လူျင့်ယူ�ကု်�ယူ�စာားလှျယူ��လျာင့်�းများ�ားကု်� ပု်�မုျား�အား�ရားသာ�စာသည်�။ ပ်�များ�းများှအားားမြဖွံ့င့််� 

အား���ုးက်�စာန်စာ�များ�ားက်�င့််�သ�ံးသည််� တု�င့်�းမြပ်ည်�များ�ားတွင့်� လျးတ��တာ�တွင့်�း အားများ��ုးသများးးအား�ရာအားတွက်�သည်� ၂၇.၆ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�း 

အားထု ရာှုဖြိုးပ်းး များ�များ�ားများ�နှု�င့်�စာန်စာ�များ�ားက်�င့််�သ�ံးသည််� တု�င့်�းမြပ်ည်�များ�ားနှှင့််� နှုင့်�းစာာပ်ါက် ၎င့်�းတု��တွင့်� ၁၄.၄ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းသာ ရာှုသည်�က်ု� 

အား�ထာက်�အားထားမြဖွံ့င့််� �တွ�ရာှုရာပ်ါသည်� (ACE Project n.d.; Parmar 2021a)။ များည်�သု��ပ်င့်�မြဖွံ့စာ��စာ ဂျ�န်�ဒါါ �ွ�တများ�း၊ များ�ဆိုနှဒန်ယူ� 

အားရာွယူ�အားစာား၊ ပ်ါတး၏ အားနှု�င့်�ရာရာှုနှုန်�း (ပ်ါတးတစာ���၏ များ�ဆိုနှဒန်ယူ�တစာ�����င့်�းစားအားလျု�က်� �ရာွး�က်ာက်��ံရာသည််� က်ု�ယူ�စာားလျှယူ� 

�လျာင့်�း အား�ရာအားတွက်�) အားစာရာှုသည််� အားမြ�ား�သာ အား��က်ာင့်�းတရာားများ�ား �ပ်ါင့်�းဆို�ံများုသည်�လျည်�း အားများ��ုးသများးး က်ု�ယူ�စာား 

လျှယူ��လျာင့်�းများ�ား၏ �အားာင့်�မြများင့်�များုအား�ပ်် သက်��ရာာက်�များုရာှုသည်�က်ု� သတုမြပ်�ရာန်� လျု�အားပ်�ပ်ါသည်� (Laserud and Taphorn 

2007)။

မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံ၏ �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�စာန်စာ� ဖွံ့ွ��စာည်�းထားပ်�ံများှာ ရုံးုပ်��ထွးလျှသည်�မြဖွံ့စာ�၍ PR စာန်စာ�သည်� လျူန်ည်�းစာ� တု�င့်�းရာင့်�း 

သားပ်ါတးများ�ားများှ က်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�းများ�ားအားတွက်� တု�က်�ရုံးု�က်�အားက်��ုးများရာှု�စာနှု�င့်�ပ်ါ။ ၂၀၂၀ ��နှှစာ� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�တွင့်� 

အားထင့်�အားရာှား�တွ���်ရာဖြိုးပ်းး မြဖွံ့စာ�သည််�အားတု�င့်�း လျးတ��တာ�အားတွင့်�း အားများတ��န်ရာာရာရာှုရာန်� �ွ�တများ�းသတ�များှတ�ထားသည််� အားန်ုများ�်ဆို�ံး 

များ�အား�ရာအားတွက်�က်ု� ရာရာှုဖွံ့ု��ရာန်� လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားပ်ါတးများ�ားအားတွက်� �က်���ပ်ါလျုများ်�များည်�။ ဤအား��က်�က်ု� �ထာက်��သာ� 

မြများန်�များာနှု�င့်�င့်ံသည်� ဗျူဟာု����ပ်�က်ု�င့်�များု အားား�က်ာင့်�း�သာ�မြင့်ား လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားများ�ားနှှင့််� ဆိုက်�စာပ်��န်သည််� များ�ဆိုနှဒန်ယူ�များ�ား 

နှှင့််� ပ်တ�သက်�လျာပ်ါက် FPTP စာန်စာ�သည်� ပ်ု�၍ အားက်��ုးရာှုသည်�က်ု� �တွ�ရာသည်� (International IDEA 2021b)။ သု��မြဖွံ့စာ�ပ်ါ၍ 

အား�က်ာင့်�းဆို�ံး မြဖွံ့စာ�နှု�င့်����ရာှု�သာ စာန်စာ�တစာ���ရာရာှုရာန်� PR နှှင့််� FPTP စာန်စာ�များ�ား၏ အားားသာ��က်�၊ အားားန်ည်�း��က်�များ�ားက်ု� 

အား�သအား��ာ ��နု်�ဆိုရာန်� လျု�အားပ်�ပ်ါသည်�။ အား�ပ်�စာ��ပ်ါင့်�းစာ�ံအားတွက်� ဘက်�စာ�ံလျးများ�းခြုံ��ံများုရာှု�စာရာန်� အားစားအားများံများ�ား ထည််�သွင့်�းထား�သာ 

နှှစာ�များ��ုး�ရာာသည််� (အား�ရာာ)စာန်စာ�သည်�လျည်�း အား�က်ာင့်�းဆို�ံးမြဖွံ့စာ�နှု�င့်�စာရာာ ရာှုပ်ါသည်�။

အား�ရာာစာန်စာ� အားသ�ံးမြပ်�သည််� သာဓိက်အား�န်မြဖွံ့င့််� �များာင့်�ရား(Maori)အားစာ�အားဖွံ့ွ�� (ဌာာ�န်တု�င့်�းရာင့်�းသား လျူန်ည်�းစာ�) နှှင့််� 

အားများ��ုးသများးးများ�ား၊ ပ်စာုဖွံ့ုတ�က်ံန်�းသားများ�ားနှှင့််� အားာရာှသားများ�ား အားပ်ါအားဝင့်� သများု�င့်�းအားစာဉ်�အားဆိုက်� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�များု န်ည်�းပ်ါး��်�သာ 

အား�ပ်�စာ�များ�ားများှ က်ု�ယူ�စာားလျှယူ�များ�ား လျးတ��တာ�တွင့်� တု�းပ်ွားလျာ�စာ�ရားအားတွက်� န်ယူူးဇးလျန်�နှု�င့်�င့်ံတွင့်� ၁၉၉၀ မြပ်ည််�နှှစာ�များ�ား 

အား�စာာပ်ု�င့်�း၌ အား���ုးက်�စာန်စာ� က်ု�ယူ�စာားလျှယူ�များ�ား �ရာာ�နှှာအားသ�ံးမြပ်�သည််� (MMP) များ��ပ်းစာန်စာ�က်ု� က်�င့််�သ�ံး��်သည်�။ ထု� 

အား��နု်�များှစာ၍ �များာင့်�ရား(Maori) လျးတ��တာ�က်ု�ယူ�စာားလျှယူ�များ�ား၏ အား���ုးအားဆိုတု�းပ်ွားလျာ��်ရာာ FPTP စာန်စာ� အားသ�ံးမြပ်�၍ 
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လျးတ��တာ�ဖွံ့ွ��စာည်�းစာဉ်�က် ၇ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းရာှုရာာများှ ၂၀၁၆ ��နှှစာ�တွင့်� လျးတ��တာ� က်ု�ယူ�စာားလျှယူ�၏ ၁၆ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�း ရာှုလျာ��်သည်�။ 

အားများ��ုးသများးးလျးတ��တာ�က်ု�ယူ�စာားလျှယူ� အား�ရာအားတွက်�လျည်�း တု�းပ်ွားလျာ��်ဖြိုးပ်းး FPTP စာန်စာ� အားသ�ံးမြပ်�သည််� ၁၉၉၃ ��နှှစာ� 

�ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�တွင့်� ၂၁ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းရာှုရာာများှ MMP စာန်စာ�သ�ံး၍ အားဦးးဆို�ံးဖွံ့ွ��စာည်�းသည််� လျးတ��တာ�သ�ံးကြီးက်ုများ�တွင့်� ပ်�များ�းများှ ၂၉ 

ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းအားထု တု�းပ်ွားလျာ��်သည်� (ACE Project n.d.; Parmar 2021a)။ ထု��အားမြပ်င့်� ၁၉၉၃-၂၀၀၂ အားတွင့်�းတွင့်� 

ပ်စာုဖွံ့ုတ�က်ံန်�းသား လျးတ��တာ�က်ု�ယူ�စာားလျှယူ� အား���ုးအားဆို ၁ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းများှ ၃ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းနှှင့််� အားာရာှသား လျးတ��တာ� 

က်ု�ယူ�စာားလျှယူ� ၀ များှ ၂ ရာာ�ု�င့်�နှုန်�းအားထု တု�းပ်ွားလျာ��်သည်�။

�န်ာက်�ထပ်� မြပ်န်�လျည်�သ�ံးသပ်�ရာန်� လျု�အားပ်�သည််� န်ယူ�ပ်ယူ�တစာ�ရာပ်�များှာ လျက်�ရာှုအားသ�ံးမြပ်��န်သည််� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ� 

န်ယူ�န်ုများုတ�များ�ား ပ်ု�င့်�းမြ�ားသတ�များှတ�သည််� စာန်စာ�မြဖွံ့စာ�သည်�။ များ�ဆိုနှဒရာှင့်�များ�ားများှာ များ�ဆိုနှဒန်ယူ�အားလျု�က်� များည်းများများှ မြပ်န်�်နှှံ�တည်�ရာှု�န်�က် 

သည်�မြဖွံ့စာ�၍ လျးတ��တာ�များ�ားအားတွက်� �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�များ�ားတွင့်� အားလျွန်�အားများင့်�း အား���ုးအားစာားများည်းများှများုက်ု� မြဖွံ့စာ��ပ််�စာပ်ါသည်�။ 

ဤက်ုစာစရာပ်�သည်� က်ု�ယူ�စာားမြပ်� ဒါးများု�က်�ရာစားန်စာ�၏ ‘လျူတစာ�ဦးး၊ များ�တစာ�များ�’ အား�မြ��ံများူက်ု� ���ုး�ဖွံ့ာက်�ရာာက်�ဖြိုးပ်းး၊ များ��ပ်းရာာ၌ 

အားကြီးက်းးအားက်�ယူ� များည်းများှများုမြဖွံ့စာ��စာက်ာ၊ လျးတ��တာ�အားတွက်�များ�များ�ားက်ု� အားများတ��န်ရာာ မြပ်န်�လျည်�တွက်���က်�ရာာတွင့်�လျည်�း ရာလျဒါ� 

ပ်�က်�ယူွင့်�း�စာသည််�အားမြပ်င့်� ဘက်�များည်း�သာ �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�ရာလျဒါ�များ�ားက်ု� မြဖွံ့စာ��ပ််�စာသည်� (International IDEA 2021b)။

�ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�စာန်စာ�တစာ�ရာပ်�က်ု� �ရာွး��ယူ�အားသ�ံးမြပ်�ရာန်� စာဉ်�းစာားမြ�င့်�းသည်� များတူည်း�သာ အား�ပ်�စာ�များ�ားအား�ပ်် ကြီးက်းးစာွာ 

�သာသက်��ရာာက်�များု မြဖွံ့စာ��စာနှု�င့်�သည််�အားတွက်� သက်�ဆိုု�င့်�သူများ�ားအားားလျ�ံးနှှင့််� က်�ယူ�က်�ယူ�မြပ်န်�် မြပ်န်�် အားသု�ပ်း တု�င့်�ပ်င့်��ဆိုွး�နှွး 

မြ�င့်�း၊ စာန်စာ�၏ သက်��ရာာက်�များုအား�ပ်် မြပ်ည််�စာ�ံလျ�ံ�လျာက်�စာွာ စာုစာစာ��လျ်လျာမြ�င့်�းတု��က်ု� မြပ်�လျ�ပ်�ရာပ်ါများည်�။ �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ�စာန်စာ�များ�ား 

၏ အားားသာ��က်�၊ အားားန်ည်�း��က်�များ�ားက်ု�သ�ံးသပ်�မြ�င့်�း၊ ဆိုန်�းစာစာ�မြ�င့်�းတု�� မြပ်�လျ�ပ်��က်ရာန်�အားလျု��င့်ှာ �က်ားက်ာလျအားစာု�းရာအားဖွံ့ွ�� 

အားစာည်�းယူနှတရာားများ�ားအား�န်မြဖွံ့င့််� လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသားပ်ါတးများ�ား အားပ်ါအားဝင့်� နှု�င့်�င့်ံ�ရားပ်ါတးများ�ား၊ အားများ��ုးသများးးများ�ားနှှင့််� လျူင့်ယူ� 

အားဖွံ့ွ��အားစာည်�းများ�ား အားပ်ါအားဝင့်� CDM နှှင့််� အားမြ�ား�သာ အားရာပ်�ဘက်�လျူ�အားဖွံ့ွ��အားစာည်�းများှ လျုပ်�ရာှား�ဆိုာင့်�ရာွက်�သူများ�ား အားစာရာှုသည််� 

သက်�ဆိုု�င့်�သူများ�ားနှှင့််� တု�င့်�ပ်င့်��ဆိုွး�နှွးများုများ�ား မြပ်�လျ�ပ်�သင့််�ပ်ါသည်�။ လျူန်ည်�းစာ�တု�င့်�းရာင့်�းသား အားစာ�အားဖွံ့ွ��များ�ား၊ အားများ��ုးသများးးများ�ားနှှင့််� 

လျူင့်ယူ�များ�ား အားစာရာှုသည််� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�များုန်ည်�းပ်ါးသူများ�ား က်ု�ယူ�စာားလျှယူ��လျာင့်�းများ�ားအားမြဖွံ့စာ�ပ်ါဝင့်�များု မြများင့််�များား�စာများည််� စာန်စာ� 

တစာ��� မြဖွံ့စာ��ပ််လျာ�ရားအားတွက်� အား�မြပ်ာင့်�းအားလျ�များ�ား မြပ်�လျ�ပ်�ရာန်� စာဉ်�းစာားသင့််�ပ်ါသည်�။  သာတူည်းများှ များ��ပ်းပ်ု�င့်��ွင့််�ဟာူ�သာ 

အား�မြ��ံများူက်ု� �လျးစာားလျု�က်�န်ာ�သာအားားမြဖွံ့င့််� များ�ဆိုနှဒန်ယူ� န်ယူ�န်ုများုတ� သတ�များှတ��ရားဆိုု�င့်�ရာာ လျ�ပ်�ထ�ံးလျ�ပ်�န်ည်�းများ�ားက်ု�လျည်�း 

မြပ်န်�လျည်�စာဉ်�းစာားသင့််�ပ်ါသည်�။

�ရှိရေးွ��ကျာကျးပ်ွ�စိီ�ံအ�ပ်းချုျ�ပ်း�ရှိရေး�စိန်စိးဖွ��စိညီး�မြချုင်း�	

ဖွံ့ွ��စာည်�းပ်�ံအား�မြ��ံဥပ်�ဒါနှှင့််� များည်းညွှွတ��သာ အားာဏာာသုများ�းများုအားဖြိုးပ်းးတွင့်� မြများန်�များာ်တပ်�များ�တာ�သည်� UEC ဥက်ကဋ္ဌာနှှင့််� 

အားဖွံ့ွ��ဝင့်�များ�ားက်ု� ထုန်�းသုများ�းလျု�က်�ဖြိုးပ်းး ၎င့်�းဘာသာ တရာားများဝင့်� ‘UEC’ တစာ�ရာပ်�က်ု� အားဖွံ့ွ��ဝင့်�သစာ�များ�ားမြဖွံ့င့််� �န်�်အားပ်�ဖွံ့ွ��စာည်�း��်သည်�။ 

ပ်ဋိုည်ာဉ်�တွင့်� လျွတ�လျပ်��သာ �ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ��က်ာ�များရာှင့်�တစာ�ရာပ်�က်ု� ဖွံ့ွ��စာည်�း�ပ်းရာန်� မြပ်ဋ္ဌာာန်�းထားသည််�အားတု�င့်�း �က်ားက်ာလျ 

အားစာု�းရာအားဖွံ့ွ��အားစာည်�းယူနှတရာားများ�ားအား�န်မြဖွံ့င့််� �န်ာင့်�တွင့်� တရာားဝင့်��ရာွး�က်ာက်�ပ်ွ��က်ာ�များရာှင့်�တစာ�ရာပ်�တွင့်� ပ်ါဝင့်�များည််� အားဖွံ့ွ��ဝင့်� 

များ�ား �န်�်အားပ်��ရားနှှင့််� �က်ာ�များရာှင့်�ဖွံ့ွ��စာည်�း�ရားတု��အားတွက်� ဥပ်�ဒါများူ�ဘာင့်�တစာ�ရာပ်�စာဉ်�းစာားရာန်� လျု�အားပ်�ပ်ါသည်�။

EMB အားဖွံ့ွ��ဝင့်�များ�ားသည်� စာ�ံလျင့်�က်ွ�မြပ်ား�သာ နှု�င့်�င့်ံ်လျူဦးး�ရာက်ု� က်ု�ယူ�စာားမြပ်�များုရာှုဖြိုးပ်းး တု�င့်�းရာင့်�းသားပ်ါဝင့်�ဖွံ့ွ��စာည်�းများုနှှင့််� 

ဂျ�န်�ဒါါ အား���ုးများှတများုရာှု�စာ�ရားအားတွက်� အားဖွံ့ွ��ဝင့်�များ�ား �န်�်အားပ်�သည််� လျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�အား�န်နှှင့်�် အားာများ�ံ��က်�ရာှုသင့််�ပ်ါသည်�။ EMB 

ဝန်�ထများ�းများ�ား �ရာွး��ယူ��န်�်အားပ်��ရားများူဝါဒါက်ု�လျည်�း သ�ံးသပ်�ဖြိုးပ်းး က်ွ�မြပ်ားစာ�ံလျင့်�များုနှှင့််� ဘက်�စာ�ံလျးများ�းခြုံ��ံများု ရာှု�စာရာန်�အားတွက်� သင့််� 

�တာ�သလုျ� ဥပ်�ဒါများ�ားမြပ်င့်�ဆိုင့်�နုှ�င့်�ပ်ါသည်�။ အားဖွွံ့��ဝင့်�များ�ား �န်�်အားပ်�ရာာတွင့်�နှှင့််� ဝန်�ထများ�းများ�ား �ရွား��ယူ��န်�်ထားရာာတွင့်� ပွ်င့််�လျင့်�း 

မြများင့်�သာများု၊ အားရာည်�အား��င့်�း ဦးးစာား�ပ်းများု၊ သာတူည်းများှများုနှှင့််� (ဂျ�န်�ဒါါ၊ တု�င့်�းရာင့်�းသား၊ အားသက်� အားစာရာှု�သာ) ဘက်�စာ�ံလျးများ�းခြုံ��ံသည််� 

သတ�မှျားတ���က်�များ�ားအား�ပ်် အား�မြ��ံသင့််�ပ်ါသည်�။ အားလျားတူပ်င့်� မြပ်ည်�န်ယူ�နှှင့််� တု�င့်�း�ဒါသကြီးက်းး EMB များ�ား ဖွွံ့��စာည်�းရာာတွင့်�လျည်�း 

ပ်ဋိုည်ာဉ်�တွင့်� �များှာ�များှန်�းထားသည််� ဗျူဟာု����ပ်�က်ု�င့်�များု �မြဖွံ့�လျှာ်ထား�သာ ဖွံ့က်�ဒါရာယူ�စာန်စာ��ဘာင့်�အားတွင့်�း ရာှု�စာသင့််�ဖြိုးပ်းး 

တသများတ�တည်�း�သာ သတ�များှတ���က်�များ�ားက်ု� က်�င့််�သ�ံးသင့််�ပ်ါသည်�။
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အချို့့ ���သော�ာ တို��င်းး�ပြ�ည်းများ့ာ�တိုွင်းး EMB အဖွဲ့ွ��ဝင်းးများ့ာ� ချို့န့်း်အ�းရာာ၌ လွှှတိုးသောတိုား ဂျ့န့်းဒါါချို့ွ�တိုများး�စန့်စးကို�� အ����ပြ��ကြကို�ါ 

�ည်း။ �ာဓကိုအာ�ပြဖွဲ့င်း်း အာသောများ�န့်း�ယားာ�နို��င်းးင်း�တိုွင်းး သောရား�သောကိုာကိုး�ွ� ကို့င်း်းဝတိုးစည်း�များ့ဉ်းး�အရာ သောရား�သောကိုာကိုး�ွ� သောကိုားများရာှင်းး 

အဖွဲ့ွ��ဝင်းး ချို့�န့်စးဦး�အန့်ကိုး လွှ�င်းးအ��းစ�တိုစးစ�စးများှ ကို��ယားးစာ�လွှှယားး နိုှစးဦး�ထကိုးများန့်ည်း� ထည််း�ွင်းး�ဖွဲ့ွ��စည်း�ရာန့်း လွှ��အ�း�ည်း။

၅.၃ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���ရှိရေး�မှုူဝါဒမှု�း�နှ�င််် ကျ�င်််ထုံးး��မှု�း�ကျ�း အားးမှုခံ��ပါ�နှ�းင််မှုည့််် ဒီမှု�းကျ�ရှိရေးစီီ အားင််စီတီီကျ���ရှိရေး�င််�မှု�း�၏ 
စီွမှု်�ရှိရေးည့််ကျ�း မြှမှုှင်််တီင််�ပါ�မြှခံင််� 

ပြများန့်းများာနို��င်းးင်း�တိုွင်းး စစးအာဏာာ��များး�များု ပြဖွဲ့စး�ွာ�ပြီး�း�သောန့်ာကိုး���င်းး� ရှုု�းသောထွ�သော�ွလွှးလွှှသော�ာ စ�န့်းသောချို့်များုများ့ာ�ရာှ�သောန့်�ည််းတို��င်းး 

ကြကိုာ�ကိုာလွှ အစ���ရာအဖွဲ့ွ��အစည်း�ယားနိုတရာာ�များ့ာ�ပြဖွဲ့စးကြကို�ည််း NUG၊ CRPH နိုှင်း်း NUCC တို����ည်း ပြများန့်းများာနို��င်းးင်း�ရာှ� ကိုွ�ပြ�ာ�စ��လွှင်းး 

သော�ာ အ��းစ�သော�ါင်းး�စ���ါဝင်းးသောရာ�ကို�� တိုန့်းဖွဲ့���ထာ��ည််း များွများး�များ�တိုည်း�ပြဖွဲ့တိုးထာ�သော�ာ �ဋိ�ည်ာဉ်းးကို�� အတိုည်းပြ��သောထာကိုးချို့�ပြချို့င်းး�ပြဖွဲ့င်း်း 

ဒါးများ��ကိုသောရာစး ပြ��ပြ�င်းးသောပြ�ာင်းး�လွှ�များုများ့ာ�ပြ��လွှ��းရာန့်း အသောရာ�ကြီးကိုး�သော�ာသောပြချို့လွှှများး�များ့ာ� ပြ��လွှ��းလွှာချို့�်�ည်း။

 NUG �ည်း MOWYCA နိုှင်း်း လွှ့�အချို့ွင်း်းအသောရာ�ဆို��င်းးရာာ ဝန့်းကြီးကိုး�ဌာာန့်ကို�်����သော�ာ ဝန့်းကြီးကိုး�ဌာာန့်များ့ာ� �ဋိ��ကိုခ 

တိုွင်းး� လွှ�င်းး���င်းး�ဆို��င်းးရာာအကြကိုများး�ဖွဲ့ကိုးများုနိုှင်း်း အများ့ ����များး�များ့ာ�အသော�် အကြကိုများး�ဖွဲ့ကိုးများုများ့ာ� အဆို����တိုးသောစသောရာ�အတိုွကိုး စည်း�ရှု��� 

လွှု�်သောဆိုားများုများ့ာ�ပြ��လွှ��းပြချို့င်းး�အ�ါအဝင်းး ပြများန့်းများာနို��င်းးင်း�၏ စ��လွှင်းးကိုွ�ပြ�ာ�သော�ာပြ�ည်း�့များ့ာ�၏ ရာ���င်းးချို့ွင်း်းများ့ာ�ကို�� ပြများှင်း်းတိုင်းးသော��ရာန့်းနိုှင်း်း 

အကိုာအကိုွယားးသော��ရာန့်း အသောရာ�ဆို��လွှ��းကို��င်းးသောဆိုာင်းးရားကိုးလွှ့ကိုးရာှ��ါ�ည်း။ MOWYCA ၌ဆို��လွှှင်းး အများ့ ����များး�နိုှင်း်း ဂျ့န့်းဒါါသောရာ�ရာာ၊ 

လွှ့င်းယားးသောရာ�ရာာ ဦး�စး�ဌာာန့်များ့ာ�ထာ�ရာှ�ပြီး�း� အ��းစ�တိုစးစ�ချို့့င်းး�စးအတိုွကိုး များ့ဝါဒါဦး�စာ�သော��န့်ယားး�ယားးများ့ာ� �တိုးများှတိုးသောဆိုာင်းးရားကိုးရာန့်း 

တိုာဝန့်းအ�းနိုှင်းး�ထာ��ါ�ည်း။ ၎င်းး�တို����တိုးများှတိုးထာ��ည််း ဦး�စာ�သော��ကို�စစများ့ာ�ကို�� ကြကိုည််းပြချို့င်းး�ပြဖွဲ့င်း်း ၎င်းး�တို���အသောန့်ပြဖွဲ့င်း်း အာဏာာ 

��များး�များုများတို��င်းးများး ရာှ�နိုှင်း်းပြီး�း�အရာာများ့ာ�အသော�် အသောပြချို့ချို့�သောဆိုာင်းးရားကိုး�ည််းအသောန့်ပြဖွဲ့င်း်း NSPAW နိုှင်း်း လွှ့င်းယားးသောရာ�ရာာများ့ဝါဒါဆို��င်းးရာာ 

အများ့ ����ာ�အဆိုင်း်း များဟာာဗျူ့�ဟာာ စးများ�ချို့့ကိုး (၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၄) တို���ကို�� ပြ�န့်းလွှည်း������းသောရာ�နိုှင်း်း အသောကိုာင်းးအထည်းသောဖွဲ့ားသောရာ�တို���ကို�� 

သောဆိုာင်းးရားကိုးရာန့်း စဉ်းး�စာ�နို��င်းးစရာာရာှ��ါ�ည်း။ 

NUG ၏ လွှ��းသောဆိုာင်းးချို့့ကိုးများ့ာ�နိုှင်း်း�တိုး�ကိုး၍ အများ့ာ�ပြ�ည်း�့��ရာှ�ပြီး�း�ပြဖွဲ့စးသော�ာ �တိုင်းး�အချို့့ကိုးအလွှကိုးများ့ာ�နိုှင်းး် 

NUG ကို�� အကို့အည်းသော��လွှ့ကိုးရာှ��ည််း ပြ�ည်းတိုွင်းး�လွှု�းရာှာ�သောဆိုာင်းးရားကိုး�့များ့ာ�၏ အယား့အဆိုများ့ာ�အရာလွှည်း� NUG �ည်း ၎င်းး� 

၏ များ့ဝါဒါများ့ာ�၊ ကို့င်း်းထ���များ့ာ�အပြ�င်းး �ကိုးဆို��င်းး�့များ့ာ�နိုှင်း်းပြ��လွှ��း�ည််း သောဆိုွ�သောနိုွ�တို��င်းး�င်းးများုများ့ာ�တိုွင်းး�ါ အာ�လွှ����ါဝင်းးများုရာှ�သောစရာန့်း 

အစွများး�ကို�န့်း သောဆိုာင်းးရားကိုးလွှ့ကိုးရာှ��ည်းဟာ့သော�ာအချို့့ကိုးကို�� ညွှှန့်း�ဆို��လွှ့ကိုးရာှ��ါ�ည်း။ �ာဓကိုအာ�ပြဖွဲ့င်း်း NUG တိုွင်းး �ါဝင်းးလွှ့ကိုး 

ရာှ��ည််း ကိုွများး�ကို့င်းး�ည်ာရာှင်းးများ့ာ�ပြဖွဲ့င််းး ပြ��လွှ��းချို့�်�ည််း International IDEA ၏ အင်းးတိုာဗျူ့��အရာ ဝန့်းကြီးကိုး�ဌာာန့်များ့ာ�အတိုွကိုး 

ကို့င်း်းဝတိုးစည်း�ကိုများး�များ့ာ� ပြ��စ�ပြချို့င်းး�အ�ါအဝင်းး NUG ၏ �တိုင်းး�စကိုာ�နိုှင်း်း အ����အနိုုန့်း�များ့ာ�တိုွင်းး ဂျ့န့်းဒါါ ����များဟာ�တိုး လွှ့များ့ ���သောရာ� 

အရာ လွှ့န့်ည်း�စ�များ့ာ�၏ လွှ��အ�းချို့့ကိုးများ့ာ�နိုှင်း်း �့�င်းးများုများ့ာ�အသော�် အထ့�ဂျရှု�စ��ကိုး�ည််းအသောန့်ပြဖွဲ့င်း်း ပြ�ည်းတိုွင်းး� ဂျ့န့်းဒါါကိုွများး�ကို့င်းး 

�ည်ာရာှင်းးများ့ာ�ထ�များှ လွှ��လွှ��လွှာ�လွှာ�နိုှင်း်း န့်ည်း��ည်ာ���င်းး� အကို့အည်းသောတိုာင်းး�ချို့�ချို့�်�ည်းကို�� ��ရာ�ါ�ည်း။ ထ���အပြ�င်းး အဆို���ါ 

�ည်ာရာှင်းးများ့ာ�နိုှင်း်း ပြ��လွှ��းချို့�်�ည််း International IDEA ၏ အင်းးတိုာဗျူ့��အရာ အများ့ ����များး� အချို့ွင်း်းအသောရာ�ဆို��င်းးရာာ အဖွဲ့ွ��အစည်း� 

များ့ာ�များှ ကိုာလွှရာှည်းကြကိုာ အသောရာ�ဆို��ချို့�်ကြကိုရာ�ည််း အများ့ ����များး�များ့ာ�အာ� အကြကိုများး�ဖွဲ့ကိုးများုများှ တိုာ�ဆိုး�ကိုာကိုွယားးသောရာ� ဥ�သောဒါများ့ကြကိုများး� 

(PoVAW) ကို��လွှည်း� ������းများု ပြ��လွှ��းလွှ့ကိုးရာှ�သောန့်ပြီး�းပြဖွဲ့စး�ည်း။

NUG အဖွဲ့ွ��ဝင်းးများ့ာ�များှ သောပြ�ာကြကိုာ��ည်းများှာ အစ���ရာတိုစးရာ�းကို�� လွှည်း�တိုးသောစရာာတိုွင်းးနိုှင်း်း ဘကိုးစ��လွှှများး�ခြုံချို့��သော�ာ လွှများး�ပြ� 

သောပြများ���နိုှင်း်း ဒါးများ��ကိုသောရာစး ပြ��ပြ�င်းးသောပြ�ာင်းး�လွှ�သောရာ�ဆို��င်းးရာာ ဦး�စာ�သော��ကို�စစရာ�းများ့ာ�ကို�� �တိုးများှတိုးရာာတိုွင်းး ၎င်းး�တို���အသောန့်ပြဖွဲ့င်း်း ၎င်းး�တို���၏ 

စွများး�ရာည်းနိုှင်း်း ကိုွများး�ကို့င်းးများုများ့ာ�ကို��ပြများှင်း်းတိုင်းးရာန့်း လွှ��အ�းသောန့်�ည်းဟာ� ဆို���ည်း။ ဂျ့န့်းဒါါနိုှင်း်း ဘကိုးစ��လွှှများး�ခြုံချို့��များု (အာ�လွှ����ါဝင်းးများု) 

ဆို��င်းးရာာ တို���ပြ�န့်းများုအာ�သောကိုာင်းး�သော�ာ ဖွဲ့ကိုးဒါရာယားး ဒါးများ��ကိုသောရာစး ဖွဲ့ွ��စည်း����အသောပြချို့ချို့�ဥ�သောဒါတိုစးရာ�း ချို့့များှတိုးပြ�ဋ္ဌာာန့်း�သောရာ�ဟာ့�ည််း 

ရာည်းရားယားးချို့့ကိုး သော�ါကိုးသောပြများာကိုးသောရာ�အတိုွကိုး  NUCC၊ NUG နိုှင်း်း CRPH တို���အသောန့်ပြဖွဲ့င်း်း အရာ�းဘကိုး လွှ့�အဖွဲ့ွ��အစည်း�များှ �ကိုးဆို��င်းး�့ 

များ့ာ�၊ အထ့��ပြဖွဲ့င်း်း ဂျ့န့်းဒါါ တိုန့်း�တို့ည်းများှသောရာ�နိုှင်း်း အာ�လွှ����ါဝင်းးများုရာှ�သောရာ�တို���ကို�� ပြများှင်း်းတိုင်းးသောဆိုာင်းးရားကိုးသောန့်�ည််းအဖွဲ့ွ��များ့ာ�၏ အကို့ 

အည်းကို��ယား့၍ လွှ��အ�းသော�ာ အင်းးစတိုးကို့��ရာှင်းး�ဆို��င်းးရာာ၊ အဖွဲ့ွ��အစည်း�ဆို��င်းးရာာ စွများး�သောဆိုာင်းးရာည်းနိုှင်း်း ကိုဏ္ဍအလွှ��ကိုး ကိုွများး�ကို့င်းးများု 

တို���ကို�� တိုည်းသောဆိုာကိုးရာန့်းလွှ��အ�း�ည်း။ ထ���အပြ�င်းး နို��င်းးင်း�တိုကိုာ န့်ည်း��ည်ာ���င်းး� အကို့အည်းသော��နို��င်းး�့များ့ာ�ထ�များှ အကို့အည်း 

ရာယား့ပြချို့င်းး�ပြဖွဲ့င်း်းလွှည်း� အကို့ ���ပြဖွဲ့စးထွန့်း�နို��င်းး�ါ�ည်း။ 
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လုျ�အားပ်��သာ စွာများ�း�ဆိုာင့်�ရာည်�ပု်�င့်�းနှှင့််�ပ်တ�သက်�သည််� ဆိုန်�းစာစာ���က်�အားရာ ဘက်�စာ�လံျးများ�းခြုံ��ံ (အားားလျ�းံပ်ါဝင့်�မုျားရုှာ) �သာ 

ဒါးများု�က်�ရာစား မြပ်�မြပ်င့်��မြပ်ာင့်�းလျ��ရားအားတွက်� တု�င့်�ပ်င့်��ရားဆိုွ�ထား�သာ လျများ�းမြပ်�မြများပ်�ံတစာ���ထွက်��ပ််�စာဖွံ့ု��ရာာ လျက်�င့်င့်�းလျု�အားပ်� 

��က်�များ�ားက်ု� သုမြများင့်�များှတ�သားနှု�င့်�ရာန်�၊ အား�န်�းက်ဏ္ဍများ��ုးစာ�ံက်ု� စာုစာစာ��လျ်လျာနှု�င့်�ရာန်�နှှင့််� တာဝန်�များ�ား ပ်ု�င့်�းမြ�ားရာန်� လျ�ံ�လျာက်��သာ 

စာွများ�းရာည်�နှှင့််� က်ံများ�းက်�င့်�များုများ�ား အားား�က်ာင့်�းလျာ�စာ�ရားအားတွက်� စားများံက်ုန်�းတစာ�ရာပ်�က်ု� NUG အား�န်မြဖွံ့င့််� �ရားဆိုွ�သင့််�ပ်ါသည်�။ 

စွာများ�းရာည်�တည်��ဆိုာက်��ရားအားတွက်� လျ�ပ်�င့်န်�းစာဉ်�အားလုျ�က်� န်ယူ�ပ်ယူ�များ�ားသတ�မှျားတ�နုှ�င့်�ဖြိုးပ်းး အားထူးသမြဖွံ့င့််� အားများ��ုးသများးးနှှင့််� လူျင့်ယူ� 
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