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နိိဒါါနိး�

ဤစာာတမ်းး�တု�ကုို� ပြု�ုစာ�ရပြု�င်းး�၏ နော�ာကိုး�ံအကြောနော�ကိုာင်းး�ရင်းး�မ်းာာ ၂၀၀၈ ဖ့ွဲ့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ံဥ�နောေ  

နှာင်းး် ၎င်းး�အကြောနောပြု��ဥံ�နောေအကြောရ ကိုျင်းး����န်ော�ာ နောရး�နောကိုာကိုး�့�မ်းျာ�ကိုု� လျျစားလျျ�ရှုု၍ ၂၀၂၁ ��နှာစား          

နောဖွဲ့နောဖွဲ့ားဝါါရီလျတ့င်းး ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်း၌ံ ပြုဖွဲ့စား�့ာ���န်ော�ာ စာစားအကြောာဏာာ�ုမ်းး�မ်းုနှာင်းး် စာစားတ�းကို နှု�င်းးင်းနံောတား

အကြောနောရ�နော�် အကြောနောပြု�အကြောနော�နော�ကိုည်းာပြု�င်းး� အကြောနော�ကိုာင်းး�အကြောရာပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ နှု�င်းးင်းတံကိုာအကြော�ု�ကိုးအကြောဝါ�း�ကို 

ဤစာစားအကြောာဏာာ�ုမ်းး�မ်းု�ည်းး  တရာ�ဝါင်းးမ်းုမ်းရာုဟု��တးမ်းာတး��်�ကိုပြီး�ီ� အကြောာဏာာ�ုမ်းး�မ်းု၏အကြောကိုျ ုု �ဆကိုး

အကြောနော�ပြုဖွဲ့င်း်း အကြောာ�နောကိုာင်းး��ည်း်း အကြော�ကိုမ်းး�မ်းဖွဲ့ကိုး အကြောာဏာာဖွဲ့ီဆ�းနောရ�နှာင်း်း ဆနှဒပြု�လျု�းရာာ�မ်းုမ်းျာ� 

နော�်ထွ့ကိုးလျာ��က်ိုာ ၂၀၂၀ ��နှာစား နှု�ဝါင်းးဘာာလျ နောရး�နောကိုာကိုး�့�တ့င်းး အကြောနှု�င်းးရရာု��န်ော�ာ လျှတးနောတား

ကိုု�ယ်းစာာ�လျာယ်းမ်းျာ�ကို ေီမ်းု�ကိုနောရစီာစာ�စား�ု�� ဦး�တည်းးနောလျာာကိုးလျာမ်းး�ရ�းရည်းးရးယ်း၍ �ကိုာ�ကိုာလျ

အကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�မ်းျာ�ကိုု� ဖွဲ့့��စာည်းး����်ကို�ည်းး။ စာစားတ�းကိုလျည်းး� ၎င်းး�တု��၏ အကြောာဏာာ�ုမ်းး�မ်းုအကြောလျ့�း 

အကြော��း�ျု�း�ည်းး်အကြောစာု��ရကိုု� ‘ယ်ာယ်ီအကြောစာု��ရ’ အကြောပြုဖွဲ့စား မ်း�ကိုာမ်းီကိုပြု��းလျည်းးနောပြု�ာင်းး�လျ����ံနှု�း����်ည်းး။  

အကြော�ကို�းအကြောတည်းး�ပြု�ဿ�ာကိုု� နောပြုဖွဲ့ရာင်းး�လျ့�းနောပြုမ်းာကိုးနှု�င်းးမ်းည််းး �ည်းး�လျမ်းး�တစားရ�းအကြောပြုဖွဲ့စား 

အကြော��ံ��ျနောလျရ်ာုနော�ာ �ကိုာ�ကိုာလျစီာမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းု အကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ�၏အကြောနောပြု��မံ်းူမ်းျာ�နှာင်း်း အကြောမ်းျ ုု �မ်းျ ုု �နော�ာ 

နောဆာင်းးရးကိုးကိုျင်း်း���ံမ်းုမ်းျာ�အကြော�ကိုးအကြော�ျ ုု �ကိုု� ဤစာာတမ်းး�တု�တ့င်းး တင်းးပြု�ထွာ��ည်းး။ နော�်နော�ါကိုးလျာ

နောလျရ်ာု�ည်းး် နောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ရ�းလျု�အကြော�းနော�ာ အကြောဓိုကိုပြု�ဿ�ာမ်းျာ�နှာင်း်း နှု�င်းးင်းတံကိုာအကြော�ု�ကိုးအကြောဝါ�း�ကို 

�ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး��်�ည်းး် အကြော��း�ကိုဏ္ဍ အကြောမ်းျ ုု �အကြောစာာ�မ်းျာ�အကြော�ါအကြောဝါင်းး �ကိုာ�ကိုာလျစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းု 

အကြောစာီအကြောမ်းံမ်းျာ�အကြောာ� ေီဇိုု�င်းး�နောရ�ဆ့�ပြု�င်းး�ကိုု� နှု�င်းးင်းတံကိုာတ့င်းးပြုဖွဲ့စား�့ာ���န်ော�ာ အကြောနောတ့�အကြောကြုံကိုုမံ်းျာ�နှာင်းး် 

နုှင်းး�ယ်ာဉ်းတင်းးပြု�ထွာ�ပြီး�ီ� ပြုမ်း�းမ်းာနုှ�င်းးငံ်းအကြောနောပြု�အကြောနော�နှာင်းး် အကြောထူွ��င်းး်နောလျျားမု်းရာ�ုည်းးဟု� �တးမ်းာတးနုှ�င်းးနော�ာ 

အကြောနောရ�ပြု�ဿ�ာရ�းမ်းျာ�ကိုု� အကြောနောလျ�နော��နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ��ါ�ည်းး။1 ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်း၏ံ နောရာ�ဆကိုးရမ်းည်း်း �ရီ�
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1 ဤအကြောစာီရင်းး�ံစာာကိုု� International IDEA နှာင်းး် ဧေင်းးဘာာဂ််းတကိုက�ု�လျးကို နှု�င်းးင်းနံောရ�ည်းိုနုှင်းး��နောဘာာတူည်းီ�ျကိုးမ်းျာ�ဆု�င်းးရာ
��နောတ��စာီမ်းကံိုု�း�မ်းာတစားဆင်းး် ပြုဖွဲ့�်းနောဝါထွာ��ည်း်း ထွ�တးနောဝါမ်းုမ်းျာ��ါ နောတ့�နော�်ဆ��ံပြုဖွဲ့တးမ်းုအကြောနော�် အကြောနောပြု��ပံြု�ုစာ�ထွာ�ပြီး�ီ� 
အကြောဆု��ါအကြောစာီရင်းး�ံစာာ�ါ အကြောဓိုကိုနောတ့�ရာု�ျကိုးမ်းျာ�နှာင်းး် ၎င်းး�အကြောတ့ကိုး အကြော���ံပြု�ု���်ည်းး် ��နောတ��စာာတမ်းး�မ်းျာ�ကိုု� ဤလျင်းး်�း
တ့င်းး �ကိုည်း်းရှုုနှု�င်းး�ည်းး - <https://www.politicalsettlements.org/key-findings/interim-transitions/> ။

စ်ာရေး��သူူအကြောရေး�ာာင်း�

Christine Bell �ည်းး လျကိုးနောထွာကိုးအကြောကြီးကိုီ�အကြောကို� 
(ကိုမ်းာာလျ��ံဆု�င်းးရာ တရာ�မ်းာတမ်းု)၊ အကြောီေင်းးဘာာရာ
တကိုက�ု�လျး၏   ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ�ါနောမ်းာကိုခ 
ပြုဖွဲ့စား�ါ�ည်းး။ နှု�င်းးင်းံနောရ�ဆု�င်းးရာည်းိုနှုင်းး�နောပြုဖွဲ့ရာင်းး��ျကိုး 
��နောတ��အကြောစာီအကြောစာဉ်း၏ ေါရှုု�ကိုးတာတစားဦး�လျည်းး�
ပြုဖွဲ့စားပြီး�ီ� ပြီး�ုတုလျာအကြောကိုယ်းေမ်းီနှာင်း်း အကြောီေင်းးဘာာ�်း Royal 
Society ၏ အကြော�င်းး�ဝါင်းးတစားဦး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ ကိုု�း�ဘာရစား
တကိုက�ု�လျး Selwyn နောကိုာလျု�းတ့င်းး ဥ�နောေ�ည်းာ
အကြောထွူ�ပြု�ုနောလျလ်ျာ��ပ်ြီး�ီ� (၁၉၈၈��နှာစား) Harkness 
Fellowship �ည်းာ�င်းးဆ�ပြုဖွဲ့င်း်း ဟုာ��တးတကိုက�ု�လျး 
Harvard Law School တ့င်းး တကိုးနောရာကိုး�င်းး�ကိုာ�ရာ 
၁၉၉ဝါ ပြု�ည်း်းနှာစားတ့င်းး ဥ�နောေမ်းဟုာဘာ့�� LL.M ရရာု���်ည်းး။ 
Belfast ရာု Queens University လျူ်အကြော�့င်း်းအကြောနောရ�ဌာာ�
တ့င်းး ေါရှုု�ကိုးတာအကြောပြုဖွဲ့စားနောဆာင်းးရးကိုး��ပ်ြီး�ီ� University of 
Ulster အကြောကိုူ�အကြောနောပြု�ာင်းး� တရာ�စာီရင်းးနောရ��ု�ံကံိုု� 
တည်းးနောထွာင်းး�ူတစားဦး�ပြုဖွဲ့စား�ါ �ည်းး။ Belfast �နောဘာာတူ
ည်းီ�ျကိုးအကြောရ တည်းးနောထွာင်းး��န်ော�ာ နောပြုမ်းာကိုးအကြောု�င်းးယ်ာလျ�း 
လူျ်အကြော�့င်းး်အကြောနောရ�နောကိုားမ်းရာင်းးကုို� တည်းးနောထွာင်းး�ူနှာင်းး် အကြောဖ့ွဲ့��ဝါင်းး 
ပြုဖွဲ့စားပြီး�ီ� တရာ�စာီရင်းးနောရ� စာီစာဉ်းနောဆာင်းးရးကိုးမ်းုနောကိုားမ်းတီ၏ 
ဥကိုကဌာ ပြုဖွဲ့စား�ါ�ည်းး။

MyConstitution အကြောရေး�ာာင်း� 

MyConstitution စာီမ်းကံိုု�း��ည်းး ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းရံာု 
ေီမ်းု�ကိုနောရစာီအကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�နှာင်း်း နောရရာည်းးတည်းးတံ်
နော�ာ ပြီးင်းုမ်းး��ျမ်းး�နောရ�၏ အကြောဓိုကိုအကြောစာုတးအကြော�ု�င်းး�တစားရ�း
အကြောပြုဖွဲ့စား ပြု�ည်းးတ့င်းး�၌ အကြော�ု�ည်းာပြု�ည်း်းဝါ�ည်း်း ဖွဲ့့��စာည်းး���ံ
အကြောနောပြု��ဥံ�နောေဆု�င်းးရာ ယ်ဉ်းနောကိုျ�မု်းတစားရ�း ပြုဖွဲ့စားထွ့�း�
နော�်နော�ါကိုးလျာနောရ�ကို�ု ဦး�တည်းးနောဆာင်းးရးကိုးလျျကိုးရာု
�ါ�ည်းး။ ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းရံာု အကြောကိုျ ုု �စာီ��့ာ��တး�ကိုး
ဆကိုးနှ့ယ်း�ူမ်းျာ�၏နောတာင်းး�ဆု��ျကိုးမ်းျာ�ကို�ုအကြောနောပြု��ကံိုာ 
အကြောနောပြု��ဥံ�နောေနောရ�ဆ့�နောရ�လျ��းင်း�း�မ်းျာ�တ့င်းး �ါဝါင်းး�ူမ်းျာ�
အကြောတ့ကိုး ကိုွမ်းး�ကိုျင်းး�ည်းာရာင်းးမ်းာ အကြောကြုံကိုနံော��ဝါ�းနောဆာင်းးမ်းု
မ်းျာ�ကို�ုလျည်းး�နော��အကြော�း�ါ�ည်းး။ ဤအကြောနောပြု��ဥံ�နောေဆု�င်းးရာ 
အကြောနှာစား�ျု�းစာာတမ်းး�တ့�အကြောာ� အကြောဆု��ါကြီးကိုုု��မ်းး�အကြောာ�ထွ�တးမ်းု
၏ အကြောစာုတးအကြော�ု�င်းး�တစားရ�းအကြောပြုဖွဲ့စား ထွ�တးနောဝါပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား

�ါ�ည်းး။

International IDEA အကြောရေး�ာာင်း� 

ေီမ်းု�ကိုနောရစာီနှာင်းး် နောရး�နောကိုာကိုး�့�ဆု�င်းးရာ အကြောကိုူအကြောည်းီနော��နောရ� 
နှု�င်းးင်းတံကိုာအကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး� (International IDEA) �ည်းး 
ကိုမ်းာာတစားလျှာ�တ့င်းး နောရရာည်းးတည်းးတံ်နော�ာ ေီမ်းု�ကိုနောရစာီ
စာ�စားနော�်ထွ့�း�နောရ�ကို�ု အကြောနောထွာကိုးအကြော�ံ်နော��ရ�း ရည်းး��း
နောဆာင်းးရးကိုးနော��ည်းး် အကြောစာု��ရမ်းျာ�အကြော�ကိုာ� �ျတုးဆကိုး
နောဆာင်းးရးကိုးနော�နော�ာ အကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�တစား��ပြုဖွဲ့စား�ါ�ည်းး။
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လျမ်းး�ကုို� နုှ�င်းးင်းတ့ံင်းး�မ်းာ �ကိုးဆု�င်းးရာ�ါဝါင်းး�တး�တး�ူမ်းျာ�အကြောာ�လျ��ံ၏ �နောဘာာတူညီ်းမု်းပြုဖွဲ့င််းး ဆ��ံပြုဖွဲ့တး နောလျာာကိုးလျာမ်းး�ရမ်းည်းးပြုဖွဲ့စား

�ည်းး်အကြောနောလျျာကိုး ဤစာာတမ်းး�တု�ကိုု�၎င်းး��ရီ�လျမ်းး�အကြောတ့ကိုး တု�ကိုးရှုု�ကိုးအကြောကြုံကိုနံော��မ်းုအကြောပြုဖွဲ့စား ရည်းးရးယ်းပြု�ုစာ�ထွာ�ပြု�င်းး�မ်းဟု�တးနော�။

နောဆ့�နောနှ့�ည်းိုနှုင်းး�မ်းုအကြောတ့ကိုး အကြောနောထွာကိုးအကြောကိုူနော��နှု�င်းးရ�း ရည်းးရးယ်းပြု�ုစာ�ထွာ�ပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စားကိုာ စာာတမ်းး�တု�၏အကြောဆ��ံတ့င်းး ဤရည်းး 

ရးယ်း�ျကိုးနှာင်းး်စာ�းလျျဉ်း�၍ နော�်ထွ့ကိုးလျာ�ည်းး် နောမ်း��့�း�အကြော�ျ ုု �ကိုု� နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ��ါ�ည်းး။ 

၁။ �ာာ�ာာလစ်ီမံအံကြော�ပ်းခုု�ပ်းမံု အကြောစ်ီအကြောမံမံံုာ�ဟူူသူည်းမံှာ အကြောဘာယ်းနိည်း�။

�ကိုာ�ကိုာလျစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းု အကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ�ဟုူ�ည်းးမ်းာာ လျူမ်းုဆု�င်းးရာ အကြော�ကို�းအကြောတည်းး�ပြု�ဿ�ာ �ု��မ်းဟု�တး အကြောာဏာာရာင်းး 

စာ�စားဆု�င်းးရာအကြောနောရ�ပြု�ဿ�ာ �ု��မ်းဟု�တး အကြောပြု�ာ�နော�ာ �ဋို�ကိုခ အကြောမ်းျ ုု �အကြောစာာ�ကို့�မ်းျာ�ကိုု� တ��ံပြု��းနောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ရ�းအကြောတ့ကိုး စာီမ်း�ံျမ်းာတး

နော�ာ ယ်ာယ်ီစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းု အကြောစာီအကြောမ်းံမ်းျာ��င်းးပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ ဤအကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ�တ့င်းး အကြောမ်းျာ�အကြောာ�ပြုဖွဲ့င်း်း အကြော�ျကိုး��ံ��ျကိုး�ါဝါင်းးနောလျရ်ာု

�ည်းး - (ကို) �ကိုာ�ကိုာလျတ့င်းး စီာမ်းအံကြော��း�ျု�းရ�း ဖ့ွဲ့��စာည်းး��ျမ်းာတးထွာ�နော�ာ လူျမု်းဆု�င်းးရာ တရာ�ဝါင်းးမု်းရာ�ုည််းး ယ်ာယီ်အကြောဖ့ွဲ့��အကြောစာည်းး�

တစား�� �ု��မ်းဟု�တး အကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�မ်းျာ�၊ (�) အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�ကိုု� အကြောဆ��ံ�တးနှု�င်းးရ�းအကြောတ့ကိုး အကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�မ်းျာ�နှာင်း်း 

ဖ့ွဲ့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ံဥ�နောေအကြောာ� �ျမ်းာတးပြု�ဋ္ဌာာ�း�ထူွနောထွာင်းးပြု�င်းး�ကုို�နောဆာင်းးရးကိုးနုှ�င်းးရ�းအကြောလုျ��င်းာာ ၎င်းး�အကြောဖ့ွဲ့��အကြောစာည်းး�မ်းျာ�ကို ထုွ�း�နောကိုျာင်းး�

ကို့�းကို�ရမ်းည်း်း ပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�နောရ� လျ��းင်း�း�စာဉ်းမ်းျာ� နှာင်းး် (ဂ်) အကြော�ျ�ုးကိုာလျ�တးမ်းာတး�ျကိုးမ်းျာ�ကိုု� ရာင်းး�လျင်းး�စာ့ာနောဖွဲ့ားပြု�ထွာ�

�ည်းး် အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�ကိုာလျတု���င်းး ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ 

နောပြုမ်းပြု�င်းးတ့င်းးပြုဖွဲ့စား�့ာ�နော��ည်းး် အကြောနောပြု�အကြောနော�မ်းျာ�၊ နှု�င်းးင်းကံိုု� စာီမ်းအံကြော��း�ျု�းလျု��ည်းး် မ်းတူည်းီနော�ာအကြောဖွဲ့့��မ်းျာ�၏ နှုင်းး�ရအကြောာဏာာ

အကြောနောပြု�အကြောနော� နှာင်းး်/�ု��မ်းဟု�တး အကြော�ကိုမ်းး�ဖွဲ့ကိုးမ်းုအကြော���ံပြု�ုပြု�င်းး�တု���ည်းး �ကိုာ�ကိုာလျအကြောစာု��ရ �ဏ္ဍာ�းအကြောနော�် ပြုမ်းင်း်းမ်းာ�စာ့ာလျှမ်းး�မ်းု��မ်းု

ရာုနော�ာနော�ကိုာင်း်း ��နံော��ည်းး�လျမ်းး�ဟုူ၍ မ်းရာုနော�။ �ု��ရာတ့င်းး �ကိုာ�ကိုာလျစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းု အကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ��ည်းး အကြောမ်းျာ�အကြောာ�ပြုဖွဲ့င်း်း 

�တးမ်းာတးပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�နောရ�လျ��းင်း�း�စာဉ်းမ်းျာ�အကြောာ�လျ��ံ �ု��မ်းဟု�တး အကြော�ျ ုု �ကိုု��ျမ်းာတးလျု�ကိုး�ာနောဆာင်းးရးကိုးနောလျရ်ာု�ပြုဖွဲ့င်း်း (�� ံ၁ 

ကုို��ကိုည််းး�ါ) အကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�မ်းျာ�အကြောာ� ေီဇုို�င်းး�နောရ�ဆ့�တည်းးနောထွာင်းးပြု�င်းး�နှာင်းး် နော�်နော�ါကိုးလျာတတး�ည််းး စုာ�းနော�်မု်းအကြောမ်းျ ုု �အကြောစာာ� 

မ်းျာ�အကြောာ� ��ံ���းနောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ပြု�င်းး�တု��နောဆာင်းးရးကိုးနှု�င်းးရ�းအကြောတ့ကိုး နှုင်းး�ယ်ာဉ်းနောလျလ်ျာပြု�င်းး��ည်းး အကြော���ံဝါင်းးနော�ာ�ည်းး�လျမ်းး�တစားရ�း

ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ 

ပ်� ံ၁ - အကြောာူ�အကြောရေးာပ်ာင်း�တစ်းခု�တွင်း ရေးပ််ရေးပ်ါားလာနိုိ�င်းသူည်း် နိုိ�င်းင်ရံေး��နိည်း�လမံး�အကြော� အကြောာပ်နိးအကြောလှနိးဆားနိုှယ်းရေးနိပြီးပ်ီ� မံတူည်ီ

ရေးသူာ ာပ်�ာပ်င်းရေးာပ်ာင်း�လဲရေး��လ�ပ်းင်နိး�စ်ဉ်းမံုာ�

ရင်းး�ပြုမ်းစား - Forster, R ၏ �ဋို�ကိုခအကြောလျ့�းနှာင်းး် ပြီး�ုုကို့�လျ့ယ်းအကြောနောပြု�အကြောနော�မ်းျာ�မ်းာ �ကိုာ�ကိုာလျစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းု အကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ�ကိုု� မ်းာီ
ပြုင်းမ်းး�ကိုာ ပြု��းလျည်းးနောရ�ဆ့�ထွာ��ည်းး (စာနောတာဟ်ု�မ်းး� - International IDEA ၊ ၂၀၂၀)၊ <https://doi.org/10.31752/
idea.2020.48> ။

လ�ခံြုံခု�ရံေး��လမံး�ရေး�ာာင်း�

နိုိ�င်းင်ရံေး��လမံး�ရေး�ာာင်း�

ဖွဲ့ွဲ�စ်ည်း�ပ်�အံကြောရေးာခုခုံဥပ်ရေးဒါ

ဆိ�င်း�ာလမံး�ရေး�ာာင်း�

ဘာဏ္ဍာာ�နိးပ်�ရံေးင်ွ

လမံး�ရေး�ာာင်း�

အကြောရေးာာင်း�ဆ�ံ�ရေးသူာလ�ပ်းင်နိး�စ်ဉ်းတိ��တားရေး�့�လုာ�မံု

အကြော�စားအကြော�တး
ရ�းစာ�နောရ�

ပြီးင်းုမ်းး��ျမ်းး�နောရ�
နောဆ့�နောနှ့�

ည်းိုနှုင်းး�မ်းုမ်းျာ�

ပြီးင်းုမ်းး��ျမ်းး�နောရ�
�နောဘာာ

တူည်းီ�ျကိုး

အကြော�့င်းး
ကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�

အကြောစာု��ရ

အကြော�့င်းး
ကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�

အကြောစာု��ရ
(နောရး�နောကိုာကိုး�့�မ်းျာ�) နောရး�နောကိုာကိုး�့�မ်းျာ�

လျူထွ�နှာင်းး်နောဆ့�နောနှ့�တု�င်းး�င်းးမ်းုမ်းျာ�

အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�အကြောတ့ကိုး ဘာဏ္ဍာနောင်း့
နောထွာကိုး�ံ်ပြု�င်းး� (နှာစားဖွဲ့့���ီ���း်/အကြောဖွဲ့့��နော�ါင်းး�စာ�)ံ

�ုတးဆု��ေဏား�တးမ်းု
မ်းျာ�ရှု��း�ုမ်းး�ပြု�င်းး�

ရှုု�းနောထွ့�နော�ာပြု��းလျည်းး
တည်းးနောဆာကိုးပြု�င်းး�

ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေဆု�င်းးရာနောဆ့�နောနှ့�ည်းိုနှုင်းး�မ်းုမ်းျာ�

လျူ�ာ��ျင်းး�စာာ�ာနောထွာကိုးထွာ�မ်းု အကြောနောထွာကိုးအကြော�ံ်

ပြု�ည်းးလျ��ံကိုွတး
ဆနှဒ�ံယ်ူ�့�

လျ�ခံြုံ�ုံနောရ�ကိုဏ္ဍ ပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�နောရ�

လျကိုး�ကိုးပြုဖွဲ့ုတး�ုမ်းး�ပြု�င်းး�၊ လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းးတ�း�ာ�အကြောပြုဖွဲ့စားမ်းာ
အကြော�ာ�နော��ပြု�င်းး�နှာင်းး် ပြု��းလျည်းးနော�ါင်းး�စာည်းး�ပြု�င်းး�
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၂။ ‘�ာာ�ာာလစီ်မံအံကြော�ပ်းခုု�ပ်းမုံအကြောစီ်အကြောမံ’ံ တွင်း အကြောစိ်���အကြောာဖွဲ့စ်းမံည်းသူူာရေးဆာင်း�့ားသူင်း်သူနိည်း�။ 

အကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့��ကိုု� မ်းည်းး�ု�� ဖွဲ့့��စာည်းး�မ်းည်းး၊ ယ်�င်းးအကြောာဏာာ�ု�င်းးမ်းျာ�နှာင်းး် အကြော�ာဂ်တးတ့င်းး အကြောာဏာာရရာုမ်းည်း်း�ူမ်းျာ�အကြော�ကိုး မ်းည်းး�ူ

တု��ကိုု� အကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့��တ့င်းး ထွည်းး်�့င်းး��ါဝါင်းးနောစာမ်းည်းးကိုု� နောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ရ�းမ်းာာ အကြောနောရ�ကြီးကိုီ�ဆ��ံပြုဖွဲ့စား�ည်းးဟု� ဆု�နှု�င်းး�ည်းး။ �ကိုာ�ကိုာလျ

အကြောစာု��ရမ်းျာ� ဖွဲ့့��စာည်းး�ရာတ့င်းး အကြောဓိုကိုအကြော���ံ�ျ�ည်း်း �ည်းး�လျမ်းး�မ်းျာ�ကိုု� နောအကြောာကိုးတ့င်းး ခြုံ�ုံင်း��ံ��ံ��း�ျကိုးအကြောပြုဖွဲ့စား နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ�ပြီး�ီ� 

ဤ�ည်းး�လျမ်းး�မ်းျာ�အကြောာ�လျ��ံ�ည်းး ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းအံကြောနောပြု�အကြောနော�နှာင်းး် �င်းး်နောလျျားကိုု�ကိုးည်းီမ်းုရာု�ည်းးဟု� ဆု�လျု�ရင်းး�မ်းဟု�တး�ါ -  

၁။ အကြောာဏာာရအကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�ဦး�နောဆာင်းး�ည်းး် အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�လျ��းင်း�း�စာဉ်းကိုု� လျု�ကိုး�ာစာီမ်း�ံ�်း�့�မ်းည်းးဟု� ကြီးကိုုုတင်းး

ကိုတုကိုဝါတးပြု�ုထွာ�နော�ာ ယ်�င်းးအကြောစာု��ရနောဟုာင်းး�အကြောဖွဲ့့��မ်းာ အကြော��း�ျု�း�ူမ်းျာ��ါဝါင်းး�ည်းး် အကြောိမံးရေးစ်ာင်း်အကြောစ်ိ���ဖွဲ့့��စာည်းး�

ပြု�င်းး�။ �ာဓိကိုပြုဖွဲ့စားရ�းမ်းာာ ၂၀၁၁ ��နှာစားတ့င်းး �မ်းမတ ဟုု�စား�ီ မ်းူဘာာရကိုးကိုု� လျူထွ�ဆနှဒပြု�မ်းုမ်းျာ�ပြုဖွဲ့င်း်း ဆ�်းကိုျင်းးပြီး�ီ�

နော�ာကိုး နော�်နော�ါကိုး��န်ော�ာ အီကြောဂ်ျစားနုှ�င်းးင်းမံ်းာအကြောကူို�အကြောနောပြု�ာင်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။   ဤ�ည်းး�လျမ်းး�တ့င်းး �ါဝါင်းး�ူမ်းျာ�မ်းာာ ၎င်းး�တု�� 

၏စာ့မ်းး�နောဆာင်းးရည်းးအကြောနော�် အကြောနောပြု��၍ံစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းရာတ့င်းး �ကိုာ�ကိုာလျ ‘တည်းးပြီးင်းုမ်းးမ်းု’ ရာုနောစာရ�း အကြောာမ်း��ံျကိုးနော��

နှု�င်းး�ည်းး် �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ ယ်�င်းး အကြော��း�ျု�း��စံာ�စားတ့င်းး တစားစာုတးတစား�ု�င်းး� �ါဝါင်းး�တး�ကိုး�� ်

ဖူွဲ့��ူပြုဖွဲ့စားနောစာကိုာမူ်း ယ်�င်းးအကြောာဏာာရာင်းးအကြောစုာ��ရနှာင််းး နှာ�ီနှှယ်းဆကိုးစာ�းမု်းမ်းရာနုောတာန်ော�ကိုာင်းး� ၎င်းး�တု��အကြောနော�ပြုဖွဲ့င််းး လျကိုးနောတ့� 

�ကိုးနော�ပြု�ရ�း လျု�အကြော�းနောလျရ်ာု�ည်းး။ အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�ပြီး�ီ�ဆ��ံကိုာ နောရး�နောကိုာကိုး�့�မ်းျာ�ကိုျင်းး��နှု�င်းး�ည်းးနှာင်းး်

တစားပြီး�ုုင်းး�ကိုး ၎င်းး�တု��အကြောနော�ပြုဖွဲ့င်းး် နှု�င်းးင်းနံောရ�နောလျာကိုမ်းာ ‘အကြော�ာ�ယ်ူ�ါမ်းည်းး’ ဟုူ၍ (အကြောပြီးမ်း�တနောစာ လျု�ကိုး�ာပြု�င်းး�မ်းရာု

နော�ားလျည်းး�) ကိုတုကိုဝါတးပြု�ုနောလျရ်ာု�ည်းး။ အကြောီဂ်ျစားနှု�င်းးင်းတံ့င်းး အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�အကြောာ� စာီမ်း�ံ�်း�့�ရာ၌ စာစားတ�း

ကိုု�ယ်းတု�င်းး အကြော��း�ကိုဏ္ဍတစား��ယ်ူ၍�ါဝါင်းး��ပ်ြီး�ီ� ဆူေ�းနှု�င်းးင်းတံ့င်းးမ်းူ စာစားဘာကိုး-အကြောရ�းဘာကိုး နောရာနောနှာာထွာ��ည်း်း 

အကြောစာု��ရပြုဖွဲ့င်း်းစာီမ်းံ��်း�့�ကိုာ အကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့��နော�ါင်းး�နောဆာင်းးအကြောပြုဖွဲ့စား အကြောရ�း�ာ�တစားဦး�ကိုု� ��်းအကြော�း��်�ည်းး။ ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်း ံ  

စာစားအကြောစာု��ရကို ၎င်းး�တု���ည်းး ‘ယ်ာယ်ီ’ အကြောစာု��ရပြုဖွဲ့စားနော�ကိုာင်းး� လျတးတနောလျာနော�ကိုည်းာ��န်ော�ားလျည်းး� အကြောပြု�ာ�ပြုဖွဲ့စားရ�း

မ်းျာ�နှာင်း်း ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းပံြုဖွဲ့စားရ�းတု��အကြော�ကိုာ� ကို့�ပြု�ာ��ျကိုးမ်းာာ အကြောပြု�ာ�ပြုဖွဲ့စားရ�းမ်းျာ�တ့င်းး ယ်�င်းးအကြောာဏာာရာင်းးအကြောစာု��ရကိုု� 

အကြောတုအကြောလျင်းး�ဖွဲ့ျကိုး�ုမ်းး�ပြီး�ီ� အကြောဓုိကိုအကြောာဏာာရာင်းးနော�ါင်းး�နောဆာင်းးကို ရာထူွ�စ့ာ� း်�ယ်းပြု�င်းး� (အကြောာဏာာစ့ာ� း်�ယ်းပြု�င်းး�) ပြုဖွဲ့င််းး 

ဤဖွဲ့ျကိုး�ုမ်းး�မ်းုကိုု� အကြောမ်းာတး�ည်းာပြု�ု�ည်းး။ အကြောုမ်းးနောစာာင်း်းအကြောစာု��ရမ်းျာ�အကြောနော�ပြုဖွဲ့င်း်း အကြောမ်းျာ�လျကိုး�ယံ်��ံကိုည်းးမ်းုနှာင်းး် 

တရာ�ဝါင်းးမ်းုကိုု�ရယ်ူလျု��ါကို အကြောရ�း�ာ�ေီမ်းု�ကိုနောရစာီစာ�စားကိုု� အကြောနောကိုာင်းးအကြောထွည်းးနောဖွဲ့ားရ�း ရာင်းး�လျင်းး�စာ့ာ ကိုတုကိုဝါတး

ပြု�ုပြီး�ီ� အကြောရ�းဘာကိုး�ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�နှာင်းး် တ့�ဖွဲ့ကိုးလျ��းကိုု�င်းးရ�း လျု�အကြော�း�ည်းး။

၂။ အကြောာဏာာရအကြောဖ့ွဲ့��အကြောစာည်းး�နှာင််းး အကြောတု�ကိုးအကြော� ံနုှ�င်းးင်းနံောရ��ါတီမ်းျာ� �ု��မ်းဟု�တး ���းကို�း�ူအကြောဖ့ွဲ့��မ်းျာ�အကြော�ကိုာ� အကြော�ပ်းခုု�ပ်းရေး�� 

နိုှင်း်/သူိ��မံဟူ�တး ဥပ်ရေးဒါာပ်�ရေး�� အကြောာဏာာမံုာ�ာိ� မံ�ရေးဝာုင််းသူ��ံသူည်း် အကြော�ပ်းခုု�ပ်းသူူမံုာ�အကြော�ာာ�သူရေးဘာာတူည်ီခုုား

�ယ်ူထားာ�ရေးသူာ နိုိ�င်းင်ရံေး��-စ်စ်းရေး�� အကြောာဏာာခုွဲရေးဝာုင််းသူ��ံာခုင်း�။ �ာဓိကိုပြုဖွဲ့စားရ�းမ်းာာ ၂၀၁၉ ��နှာစား၊ ဆူေ�းနှု�င်းးင်း ံ

�ု��မ်းဟု�တး ၂၀၀၈ ��နှာစား၊ ဇိုင်းးဘာာနောဘာ့နှု�င်းးင်း ံ�ု��မ်းဟု�တး ၂၀၁၁ ��နှာစား နှု�ဝါင်းးဘာာလျတ့င်းး ယ်ီမ်းင်းးနှု�င်းးင်း၌ံ အကြော�့င်းးကူို� 

နောပြု�ာင်းး�နောရ�လျ��းင်း�း�စာဉ်းအကြောတ့ကိုး အကြောနောကိုာင်းးအကြောထွည်းးနောဖွဲ့ားနောဆာင်းးရးကိုးနောရ�ယ်နှတရာ�ကိုု�လျကိုးမ်းာတးနောရ�ထွု�� အကြောတည်းး 

ပြု�ုပြီး�ီ�နော�ာကိုး နော�်နော�ါကိုးလျာ���်ည််းးအကြောကူို�အကြောနောပြု�ာင်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ ဤ�ည်းး�လျမ်းး�တ့င်းး အကြော�့င်းးကူို�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�အကြောာ� 

ဆကိုးလျကိုး၍ စာီမ်းံ��်း�့�နောရ�အကြောတ့ကိုး �ကိုာ�ကိုာလျအကြောစာု��ရကိုု�ယ်း၌အကြောာ� အကြောကိုျ ုု ��ကိုးဆု�င်းး�ူနော�ါင်းး�စာ� ံ နောဆ့�နောနှ့�မ်းု

အကြောဖွဲ့့��အကြောပြုဖွဲ့စား �တးမ်းာတးအကြော��ံ��ျ�ည်းး။ အကြောမ်းျာ�အကြောာ�ပြုဖွဲ့င်း်း ဤ�ည်းး�လျမ်းး�တ့င်းး စာစားဘာကိုးဆု�င်းးရာနှာင်းး် နှု�င်းးင်းနံောရ�ဆု�င်းးရာ

 အကြောဓိုကိုအကြောကိုျ ုု ��ကိုးဆု�င်းး�ူမ်းျာ�အကြောာ�လျ��ံကို အကြောနောလျာာန်ော��ည်းိုနှုင်းး�မ်းုပြု�ုပြု�င်းး� �ါဝါင်းး�ည်းး။ ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းတံ့င်းး ဤ�ု��

နော�ာအကြောစာီအကြောမ်းအံကြောာ� နောရ�ဆ့��ျမ်းာတးကိုျင်းး်���ံလျု��ည်း်းဆနှဒကိုု� လျကိုးရာုအကြောနောပြု�အကြောနော�တ့င်းး ပြုမ်းင်းးနောတ့�ရပြု�င်းး�မ်းရာုဘာ� ဤ

�ည်းး�လျမ်းး�ကုို�နောရး��ျယ်းကိုျင််းး���ံ���်ါကို  အကြောကိုျ ုု �ဆကိုး�ည်းး �ု�နော�ပြီးမ်း�ကိုျာ�နော�ပြီးမ်း�အကြောနောပြု�အကြောနော�ပြုဖွဲ့စားနော�ာ အကြောာဏာာ�့�နောဝါ 

ကိုျင်း်း��ံ��ည်း်းအကြောစာီအကြောမ်းံ�ု�� နော�ာကိုးနော�ကိုာင်းး�ပြု��းလျာည်းး်�့ာ�မ်းည်းးပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ စာစားအကြောာဏာာ�ုမ်းး�မ်းုမ်းတု�င်းးမ်းီကို�င်းး ထွု�

အကြောစာီအကြောမ်းကံိုု� နောရး�နောကိုာကိုး�မံ်းဟု�တးနော�ာကိုု�ယ်းစာာ�လျာယ်းမ်းျာ� လျှတးနောတားထွ�တ့င်းး မ်း�ါဝါင်းး�ည်းး် �ု�မ်းု�၍ ေီမ်းု�ကိုနောရစာီ

�ည်းး�ကိုျနော�ာ အကြောစာီအကြောမ်းတံစားရ�း�ု�� အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းးဟု� ရှုုပြုမ်းင်းး��်�ကိုပြီး�ီ�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ �ု��ရာတ့င်းး 

အကြောမ်းျ ုု ��ာ�ည်းီညွ့တးနောရ�အကြောစာု��ရ (NUG) ၏ စာီမ်းထံွာ�ရာုမ်းုမ်းျာ�နှာင်း်း အကြောဆု�ပြု�ု�ျကိုးမ်းျာ�တ့င်းး ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်း၏ံ အကြောရ�း

ဘာကိုးနှာင်းး် တု�င်းး�ရင်းး��ာ�အကြောကိုျ ုု ��ကိုးဆု�င်းး�ူမ်းျာ�အကြော�ကိုာ� အကြောာဏာာ�့�နောဝါကိုျင်း်း���ံမ်းု ထွည်း်း�့င်းး��ါဝါင်းး�ည်းး။ 

၃။ ယ်�င်းးအကြောစာု��ရကိုု� အကြောင်းးအကြောာ����ံပြုဖွဲ့ုတး�ျပြီး�ီ�နော�ာကိုး ယ်ာယ်ီရေးတားလှနိးရေး��အကြောစ်ိ��� တစားရ�း နော�်ထွ့�း�လျာပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား 

�ည်းး။ �ာဓိကိုပြုဖွဲ့စားရ�းမ်းာာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ��နှာစား လျစား�ျာ�နှု�င်းးင်းတံ့င်းး လျစား�ျာ� အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�နောကိုာင်းးစာီကို 
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မူ်းအကြောမ်းးမ်းာကိုေါဖီွဲ့၏ အကြောစုာ��ရကုို�ပြုဖွဲ့ုတး�ျပြီး�ီ� နောတားလျာ�းနောရ�ကုို� ဦး�စီာ�ဦး�ရးကိုးပြု�ု���ူ်မ်းျာ��ါဝါင်းးနော�ာ ယ်ာယီ်အကြောစုာ��ရပြုဖွဲ့င််းး 

အကြောစာာ�ထွု�����်ည်းး် ပြုဖွဲ့စားရ�းပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ ဤ�ု��နော�်ထွ့�း�လျာနော�ာအကြောစာု��ရ၏ ရည်းးရးယ်း�ျကိုး�ည်းး ယ်�င်းးအကြောနောပြု�အကြောနော�

ကိုု� လျ�ံ�လျ�ံ�လျျာ�လျျာ��ယ်းဖွဲ့ျကိုး၍ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ�စားကိုု� ပြု�ဋ္ဌာာ�း�ကိုျင်း်း���ံရ�းပြုဖွဲ့စား�ည်းး်အကြောနောလျျာကိုး စာစား

ဘာကိုးဆု�င်းးရာ �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�နှာင်းး် တ့�ဖွဲ့ကိုးလျ��းကိုု�င်းးရ�း �ု��မ်းဟု�တး အကြောာဏာာ�့�နောဝါကိုျင်း်း���ံရ�း လျု�အကြော�း

လျာ�ါကို နောရာာင်းးဖွဲ့ယ်းပြု�င်းး�မ်းပြု�ုနော�။ ရဖံွဲ့�းရ�ံါတ့င်းး ယ်�င်းးအကြောနောပြု�အကြောနော�နှာင်းး် အကြောနောပြု�အကြောနော��စားတု���ည်းး ယ်ာဉ်းတ့�တည်းး 

ရာုကိုာ အကြောာ�ပြီး�ုုင်းးလျျကိုးရာုနော�ာ ကိုာလျတစား��နော�်နော�ါကိုးလျာတတးပြီး�ီ� အကြောဆု��ါအကြောနောပြု�အကြောနော��ည်းး နောပြု�လျည်းးပြု�င်းး� 

�ု��မ်းဟု�တး �ယ်းနောပြုမ်းနောေ�တစား��တ့င်းး အကြောာ�ပြီး�ုုင်းးနော��ကိုနော�ာ အကြောစာု��ရမ်းျာ�နော�်ထွ့�း�လျာပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့င်း်း အကြောဆ��ံ�တးနောလျရ်ာု

�ည်းး (အကြော�ု�င်းး� ၂.၁ ကိုု� ရှုု�ါ)။ ဤအကြော�ျကိုး�ည်းး ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းမံ်းာ NUG ၏ စာီမ်းထံွာ�ရာုမ်းုမ်းျာ�နှာင်း်း အကြော�ည်းး�အကြောကိုျဉ်း� 

ဆီနောလျျား�ကိုးဆု�င်းးမ်းုရာု�ည်းး။ 

၄။ �နောဘာာတူည်းီ�ျကိုး တစားစာ�ံတစားရာမ်းရာု�ည်း်း အကြောနောပြု�အကြောနော�တ့င်းး�င်းး ပြု�င်းး�မ်းာအကြောင်းးအကြောာ�စာ�မ်းျာ�ကို အကြောင်းးအကြောာ����ံ၍ နောပြုဖွဲ့

ရာင်းး�ပြီး�ီ�နော�ာကိုးတ့င်းး နိို�င်းင်တံာာာစီ်မံခံုနိ်းခဲွုသူည်း် အကြောသွူင်းာူ�ရေးာပ်ာင်း�ရေး��အကြောစိ်���တစားရ�းကုို� ဖ့ွဲ့��စာည်းး� တည်းးနောထွာင်းး 

နှု�င်းး�ည်းး။ �ာဓိကိုပြုဖွဲ့စားရ�းမ်းာာ ၂၀၀၃ ��နှာစား၊ အကြောီရတးနှု�င်းးင်းံမ်းာ Coalition Provisional Authority (ယ်ာယ်ီညွ့�်း

နော�ါင်းး�အကြောာဏာာ�ု�င်းး) ဖွဲ့့��စာည်းး�ပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ ဤအကြော�ျကိုး�ည်းး ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းအံကြောနောပြု�အကြောနော�နှာင်းး် �င်းး်နောလျျားကိုု�ကိုးည်းီမ်းုမ်း

ရာဟုု� �တးမ်းာတးနုှ�င်းးနော�ားလျည်းး� �ကိုာ�ကိုာလျစီာမံ်းအကြော��း�ျု�းမု်း အကြောစီာအကြောမ်းမံ်းျာ�ကုို�အကြော���ံ�ျရ�း စာတ�တထ�ည်းး�လျမ်းး�အကြောပြုဖွဲ့စား 

နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ�ပြု�င်းး�မ်းာာ ဤ�ည်းး�လျမ်းး�တ့င်းး တရာ�မ်းာတမ်းုမ်းရာုနော�ာ ယ်�င်းးအကြောာဏာာ�ု�င်းးမ်းျာ�နှာင်းး် နောဆ့�နောနှ့�ည်းိုနှုင်းး�မ်းုကိုု� 

လျ�ံ�ဝါနောရာာင်းးလျှ�ရ�း ကြီးကိုုု��မ်းး�မ်းုအကြောပြုဖွဲ့စား ယ်�င်းးအကြောနောပြု�အကြောနော�အကြောာ� အကြောနောပြု�အကြောနော��စားတစား��ပြုဖွဲ့င်း်း အကြောစာာ�ထွု��ပြု�င်းး�ကိုု� 

နောဆာင်းးရးကိုးနောလျရ်ာုနော�ာနော�ကိုာင်း်း ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ 

၂.၁ �ာာ�ာာလ အကြောမံု�ိ�သူာ�ည်ီညွွတးရေး�� အကြော�ပ်းသူာ�အကြောစ်ိ���မံုာ�နိုှင််း အကြောာဏာာ�ှင်းအကြောစ်ိ���မံုာ�ာိ�နိုုင်း�ယ်ှဉ်းာခုင်း�

ဤစာာတမ်းး�တု�ကိုု� ပြု�ုစာ�နောရ��ာ��ည််းးအကြော�ျ�ုး၌ ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းတံ့င်းး တစားဦး�နှာင်းး်တစားဦး� တရာ�ဝါင်းးမ်းုကိုု� အကြော�ုအကြောမ်းာတးမ်းပြု�ု

�ည်းး် စာီမ်းံအကြော��း�ျု�းမ်းုအကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�မ်းျာ� အကြောာ�ပြီး�ုုင်းးနော�ပြု�င်းး�၊ ဦး�တည်းးရာ��း�တု�င်းးမ်းျာ� မ်းတူည်းီပြု�င်းး�နှာင်းး် အကြောနောလျာာန်ော��ည်းိုနှုင်းး�မ်းု

နောဆာင်းးရးကိုးရ�းဆနှဒမ်းရာုပြု�င်းး�တု��နော�ကိုာင်း်း ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းအံကြောနောပြု�အကြောနော��ည်းး အကြောထွကိုးတ့င်းးနောဖွဲ့ားပြု����်ည်းး် �ည်းး�လျမ်းး�မ်းျာ�/�ာဓိကို

မ်းျာ�နှာင်း်း ကိုု�ကိုးည်းီမ်းုမ်းရာုနော�ကိုာင်းး� ရာင်းး�ရာင်းး�လျင်းး�လျင်းး�နောတ့�ပြုမ်းင်းးနှု�င်းး�ည်းး။ အကြောထွကိုးတ့င်းးနောဖွဲ့ားပြု����်ည်းး်အကြောတု�င်းး� အကြောနောရး�မ်းျာ� ပြုမ်း�း 

ဆ�းစာ့ာပြုဖွဲ့စားနော�်နောပြု�ာင်းး�လျ�နော��ည်းး် အကြော�ျ ုု �နော�ာနှု�င်းးင်းံနောရ�အကြောနောပြု�အကြောနော�မ်းျာ�တ့င်းး နှု�င်းးင်းအံကြောနှာ�ံလျှမ်းး�ခြုံ�ုထံွု�း��ျု�းနှု�င်းးပြု�င်းး�မ်းရာုနော�ား 

လျည်းး� �ဋုိ�ကိုခနှာင်းး် အကြောနောရ�ပြု�ဿ�ာမ်းျာ�ပြုဖွဲ့စား�့ာ�နော�ဆ�ကိုာလျ၌�င်းး  အကြော�့င်းးကူို�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�တစားရ�းကုို� အကြောစာပြု�ုနော��ရ�းအကြောလုျ��င်းာာ 

အကြောရ�း�ာ�အကြောမ်းျာ�စာ��ါဝါင်းး�ည်းး် အကြောမ်းျ ုု ��ာ�ည်းီညွ့တးနောရ�အကြောစာု��ရမ်းျာ�ကိုု� အကြောပြီး�ီ��တးဖွဲ့့��စာည်းး����်ည်းး် ပြုဖွဲ့စားရ�းမ်းျာ�ရာု�ည်းး။ ဥ�မ်းာ

လျစား�ျာ�နှု�င်းးင်းတံ့င်းး ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေနော�ကိုည်းာစာာတမ်းး� (�ု��မ်းဟု�တး အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�အကြောတ့ကိုး ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ံ

ဥ�နောေ မ်းူ�ကိုမ်းး�) ကိုု� ထွု�စာဉ်းကို ကိုေါဖွဲ့ီအကြောစာု��ရကိုု� ���းကို�း�ူမ်းျာ�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး် အကြောမ်းျ ုု ��ာ�အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�နောကိုာင်းးစာီ (NTC) 

ကို နောရ�ဆ့�ပြု�ဋ္ဌာာ�း����်ည်းး။ ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းမံ်းာ ဖွဲ့ကိုးေရယ်းေီမ်းု�ကိုနောရစာီ �ဋိုည်းာဉ်းစာာတမ်းး�မ်းူ�ကိုမ်းး�နှာင်းး် အကြော�ည်းး�အကြောကိုျဉ်း�တူည်းီပြီး�ီ�     

လျစား�ျာ�ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ နော�ကိုည်းာစာာတမ်းး�တ့င်းး နှု�င်းးင်းနံောတားအကြောတ့ကိုး အကြောနောပြု��ံမ်းူအကြော�စားမ်းျာ�ကိုု� ပြု�ဋ္ဌာာ�း��တးမ်းာတးနော��

ထွာ�ပြီး�ီ� NTC ကိုု�လျည်းး� �ကိုာ�ကိုာလျအကြောစာု��ရအကြောပြုဖွဲ့စား (၂၀၁၁ လျစား�ျာ�) တာဝါ�းနော��အကြော�းထွာ��ည်းး။ ဤ နောပြုမ်းပြု�င်းးအကြောာဏာာရ

အကြောစာု��ရကိုု� ယ်ူအကြောကိုးစားနှာင်းး် ယ်ူနောကို2 အကြော�ါအကြောဝါင်းး နှု�င်းးင်းအံကြောမ်းျာ�စာ�ကို လျစား�ျာ�ပြု�ည်းး�ူမ်းျာ�အကြောာ� တရာ�ဝါင်းးကိုု�ယ်းစာာ�ပြု�ု�ည်းး် 

အကြောစာု��ရအကြောပြုဖွဲ့စား ကိုေါဖွဲ့ီအကြောစာု��ရ ပြု�ုတးမ်းကိုျမ်းီကို�င်းး လျကိုး�ံ��်�ကို�ပြုဖွဲ့င်း်း NTC �ည်းး နှု�င်းးင်းနံောတားအကြောာ� ထွုနောရာကိုးစာ့ာထွု�း��ျု�းစာီမ်းံ

နုှ�င်းးပြု�င်းး�မ်းရာမီု်းနှာင်းး် ဖ့ွဲ့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ံဥ�နောေ နော�ကိုည်းာစာာတမ်းး��ည်းး နောပြုမ်းပြု�င်းးအကြောာဏာာရအကြောစုာ��ရ၏ ဖ့ွဲ့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ံဥ�နောေအကြောပြု�င်းး 

၎င်းး�တု��၏ ရည်းးရးယ်း�ျကိုးထွ�တးပြု��းမ်းုအကြောပြုဖွဲ့စား �တးမ်းာတးနှု�င်းး�ည်းး်အကြောနောပြု�အကြောနော�ကို�င်းး အကြော�ုအကြောမ်းာတးပြု�ုလျကိုး�ံ��်�ကိုပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား    

�ည်းး။ ယ်�င်းး ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေနော�ရာတ့င်းး အကြောစာာ�ထွု��မ်းုပြု�ု���်ည်းး် လျစား�ျာ�နှု�င်းးင်းနံှာင်းး်မ်းတူည်းီ�ည်းးမ်းာာ ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းတံ့င်းး 

နောရး�နောကိုာကိုး�ံ နုှ�င်းးင်းနံောရ��မ်းာ�အကြောမ်းျာ�စာ�ပြုဖွဲ့င််းးဖ့ွဲ့��စာည်းး�ထွာ��ည််းး ပြု�ည်းးနောထွာင်းးစာ�လှျတးနောတားကုို�ယ်းစာာ�ပြု�ုနောကိုားမ်းတီ (CRPH) ကို 

၎င်းး�တု���ည်းး ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ံဥ�နောေနှာင်းး် ၂၀၂၀ နောရး�နောကိုာကိုး�့�မ်းျာ�တ့င်းး နောရး�နောကိုာကိုး�ံရပြီး�ီ� တာဝါ�းအကြော�းနှာင်းး��ရံမ်းု 

နှာစားမ်းျ ုု �စာလျ�ံ�အကြောရ ဆကိုးလျကိုး၍တရာ�ဝါင်းးနော�ကိုာင်းး� နောဖွဲ့ားပြု�နော�ကိုည်းာ��ပ်ြီး�ီ� �ထွမ်းဆ��ံနော�ကိုည်းာ�ျကိုးတ့င်းး ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်းး���ံ

အကြောနောပြု��ဥံ�နောေကိုု� ပြု��းလျည်းးရည်းးညွ့�း����်ည်းး။ ထွု��နော�ကိုာင်း်း CRPH နှာင်းး် ၎င်းး�ဖွဲ့့��စာည်းး����်ည်းး် NUG �ည်းး ယ်�င်းးအကြောနောပြု�အကြောနော�ကိုု�

2 ဤပြုဖွဲ့စားစာဉ်း၌ ယ်ူနောကိုနှု�င်းးင်း�ံည်းး ၁၉၈၀ ��နှာစားတ့င်းး ၎င်းး�တု��ထွ�တးပြု��းနော�ကိုည်းာ���်ည်းး် ‘အကြောစာု��ရမ်းျာ�ကိုု� အကြော�ုအကြောမ်းာတးမ်းပြု�ုနောတာဘ်ာ� နှု�င်းးင်းနံောတားမ်းျာ�ကိုု��ာ 
အကြော�ုအကြောမ်းာတးပြု�ုမ်းည်းး’ ဟုူ�ည်း်း �ယံ်ူ�ျကိုးနှာင်းး် နော�့ဖွဲ့ီ���်ည်းး (Warbrick ၂၀၁၂ ကိုု� �ကိုည်း်း�ါ)။ 
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ဆကိုးလျကိုးကိုျင်းး်��ံ�ပြု�င်းး�နှာင်းး် နောတားလျာ�းပြုင်းင်းး�ဆ�းပြု�င်းး�နှာစားမ်းျ ုု �စာလျ��ံကိုု� တစားပြီး�ုုင်းး�ကိုးတ့င်းးကိုု�ယ်းစာာ�ပြု�ုလျျကိုးရာု�ည်းး။ 

�ု��ရာတ့င်းး လျစား�ျာ�နှု�င်းးင်းကံို��်ု�� နှု�င်းးင်းတံကိုာကို အကြောင်းးအကြောာ����ံဝါင်းးနောရာကိုးနောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ပြု�င်းး�မ်းပြု�ု�ည်း်း အကြောနောပြု�အကြောနော�မ်းျာ�တ့င်းး 

အကြောနောရ�ပြု�ဿ�ာကြုံကိုုနံော�ရနော�ာ နှု�င်းးင်းမံ်းျာ��ည်းး ယ်�င်းးအကြောာဏာာ�ု�င်းးမ်းျာ�ကိုု� အကြောာဏာာတပြုဖွဲ့ည်းး�ပြုဖွဲ့ည်းး�လျကိုးလျှတးရ�ည်း်း အကြောနောပြု� 

အကြောနော��ု��တ့�း��ု��ရ�း ကြီးကုိုု��မ်းး�ရမ်းည်းးပြုဖွဲ့စားပြီး�ီ� နောဆ့�နောန့ှ�မု်းနှာင်းး် အကြောနောလျာာန်ော��ညုိ်းနုှင်းး�မု်း၌ ��စံာအံကြောမ်းျ ုု �မ်းျ ုု �တု��ကုို�အကြော���ံ�ျနော�ာ လျ��းင်း�း� 

စာဉ်းမ်းျာ�မ်းာတစားဆင်းး် နောဆာင်းးရးကိုးရ�းလျု�အကြော�း�ည်းး။ အကြောနောလျာာန်ော��ည်းိုနှုင်းး�မ်းုမ်းျာ��ည်းး စာစားတ�း၏နှု�င်းးင်းံနောရ�အကြောာဏာာလျကိုးလျှတး

ပြု�င်းး�အကြောာ� အကြောနောကိုာင်းး�ဆ��ံစာီမ်း�ံ�်း�့�နှု�င်းးနောစာရ�း ယ်ာယ်ီည်းိုနှုင်းး�မ်းုမ်းျာ�ပြုဖွဲ့စားနှု�င်းး�ကို��်ု�� အကြောာ�ပြီး�ုုင်းးလျျကိုးရာုနော�ာ အကြောာဏာာရအကြောဖွဲ့့��မ်းျာ�

အကြော�ကိုာ� �ု�၍ပြီးမ်း�နော�ာနှု�င်းးင်းနံောရ�အကြောစာီအကြောမ်းတံစား��၏ တစားစာုတးတစားနောေ�လျည်းး� ပြုဖွဲ့စားနှု�င်းး�ည်းး။ 

၂.၂ အကြောစ်ိ���မံုာ�ဖွဲ့ွဲ�စ်ည်း��ာတွင်း ာပ်ဿနိာကြုံာ�ရံေးတွ��နိုိ�င်းသူည်း် အကြောဓိိာနိယ်းပ်ယ်းမံုာ�

နောအကြောာကိုး�ါအကြောနောပြု�အကြောနော�မ်းျာ��ည်းး ပြု�ဿ�ာကြုံကိုုနံောတ့�ရနှု�င်းး�ည်းး် အကြောဓိုကို�ယ်း�ယ်းမ်းျာ�ပြုဖွဲ့စားနော�ကိုာင်းး� နှုင်းး�ယ်ာဉ်းနောလျလ်ျာမ်းု 

�ာဓိကိုမ်းျာ�တ့င်းး နောတ့�ရာုရ�ည်းး။ ဤအကြော�ျကိုးမ်းျာ�ကိုု� အကြော�ကိုမ်းး�ဖွဲ့ျင်းး��ာနောဆ့�နောနှ့�ထွာ�နော�ားလျည်းး� ဤစာာတမ်းး�တု�၌ ကိုု��ကိုာ�

အကြော��ံ�ပြု�ု��န်ော�ာ ကိုျမ်းး�ကိုု��စာာရင်းး�တ့င်းး နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ��ည်း်း စာာရးကိုးစာာတမ်းး�မ်းျာ�မ်းာ ���ံ��း�ျကိုးအကြောပြု�ည်း်းအကြောစာ�ကံိုု� အကြောနောပြု��၍ံ 

နောရ��ာ�ပြု�ုစာ�ထွာ�ပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ ဤပြု�ဿ�ာမ်းျာ�အကြော�ကိုးမ်းျာ�စ့ာာကုို� ဖွဲ့ကိုးေရယ်းေီမု်း�ကိုနောရစီာ �ဋုိည်းာဉ်းစာာတမ်းး��ည်းး ကြီးကုိုုတင်းး 

နောတ့�ဆ၍ နောပြုဖွဲ့ရာင်းး� နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ�ပြီး�ီ�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ �ု��ရာတ့င်းး ၎င်းး�တု��ကိုု� ဤစာာတမ်းး�တု�တ့င်းး နှုင်းး�ယ်ာဉ်းတင်းးပြု��ည်းး် အကြော�ျကိုးအကြောလျကိုး

မ်းျာ�အကြောပြုဖွဲ့စား နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ��ါ�ည်းး (အကြောနော��စာုတးအကြော�ျကိုးအကြောလျကိုးမ်းျာ�အကြောတ့ကိုး Forster 2020 ကိုု� ရှုု�ါ)။ 

�ာာ�ာာလအကြောစ်ိ���အကြောဖွဲ့ွဲ�ာိ� မံည်းသူူာရေးခုါင်း�ရေးဆာင်းမံည်းနိည်း� - မံည်းသူည််းစ်နိစ်းအကြောမံု�ိ�အကြောစ်ာ�ာိ�အကြောသူ��ံာပ်�မံည်းနိည်း� (သူမံမတ

စ်နိစ်း၊ ပ်ါလီမံနိးစ်နိစ်း သူိ��မံဟူ�တး အကြောာခုာ�)။ နိုိ�င်းင်ံ်ဦး�ရေးသူ�ာင်း�ာထားူ� သူိ��မံဟူ�တး �ာထားူ�မံုာ�တွင်း အကြောာဏာာခုွဲရေးဝာုင််းသူ��ံာခုင်း�ာိ� 

ထားည်း်သူွင်း�အကြောသူ�ံ�ခုုမံည်းရေးလာ။ 

နှု�င်းးင်းံနောရ�ယ်��ံကိုည်းး�ျကိုး အကြောမ်းျ ုု �မ်းျ ုု �ရာု�ကို�ူမ်းျာ�ကိုု�စာ�စာည်းး�၍ အကြောမ်းျ ုု ��ာ�ည်းီညွ့တးနောရ�နောဖွဲ့ားနောဆာင်းးရ�း ကြီးကိုုု��မ်းး����်ည်းး် 

အကြောစာီအကြောမ်းံမ်းျာ�တ့င်းး နှု�င်းးင်းံ်ဦး�နော�ာာင်းးအကြောပြုဖွဲ့စားတာဝါ�းယ်ူရ�း ��်းအကြော�းနောရး��ျယ်းနှု�င်းး�ည်းး် �ည်းး�လျမ်းး�အကြော�ျ ုု �ကိုု� နောအကြောာကိုးတ့င်းးနောဖွဲ့ားပြု�

ထွာ��ည်းး။ ဤ�ာဓိကိုမ်းျာ��ည်းး ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းအံကြောနောပြု�အကြောနော�နှာင်းး် ဆင်းးတူပြု�င်းး� �ု��မ်းဟု�တး �ကိုးဆု�င်းးပြု�င်းး� ရာု�ျင်းးမ်းာရာုမ်းည်းးပြုဖွဲ့စား

နော�ားလျည်းး� �ကိုာ�ကိုာလျစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းု၏ ပြုဖွဲ့စားနှု�င်းးနောပြု�အကြော�့င်းး�ဏ္ဍာ�း အကြောမ်းျ ုု �မ်းျ ုု �ရာုနော�ကိုာင်းး�နှာင်းး် ၎င်းး�တု���ည်းး အကြောကိုျ ုု ��ကိုး 

ဆု�င်းး�ူမ်းျာ�အကြောနော�် မ်းည်းး�ု��မ်းည်းး���ံကိုးနောရာကိုးမ်းုရာုနော�ကိုာင်းး� နောဖွဲ့ားပြု�ရ�းအကြောတ့ကိုးမ်းူ အကြော���ံဝါင်းးနော��ည်းး။ 

သူမံမတစ်နိစ်းမံုာ�

အကြောင်းးအကြောာ�အကြောနောတာင်းး်တင်းး�ဆ��ံအကြောဖ့ွဲ့��၏နော�ါင်းး�နောဆာင်းး�ည်းး �မ်းမတရာထူွ�တ့င်းးတာဝါ�းယူ်ပြီး�ီ� အကြောတု�ကိုးအကြော�အံကြောဖ့ွဲ့��နော�ါင်းး�နောဆာင်းး 

�ည်းး ေ�-�မ်းမတရာထွူ�တ့င်းး တာဝါ�းယ်ူ�ည်းး် အကြောာဏာာ�့�နောဝါကိုျင်း်း���ံမ်းု�ည်းး�လျမ်းး�အကြောပြုဖွဲ့စား ရဖံွဲ့�းရ�ံါအကြော���ံ�ျနောလျရ်ာု�ည်းး။ ဤ

အကြောစာီအကြောမ်းံ�ည်းး နောတာင်းးဆူေ�းနှု�င်းးင်း၌ံ ဆယ်းလျး�ာကိုီယ်ာနှာင်းး် ရီယ်ကိုးမ်း�ါတု��အကြော�ကိုာ� နောဆ့�နောနှ့��နောဘာာတူ��န်ော�ာ အကြောစာီအကြောမ်းံ

ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ အကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့��တ့င်းး ထွည်းး်�့င်းး��ါဝါင်းးနောစာရမ်းည်း်း အကြောဖွဲ့့��မ်းျာ� မ်းျာ�ပြု�ာ�နော��ါကို ��မံ်းာ�းအကြောာ�ပြုဖွဲ့င်း်း ေ�-�မ်းမတကိုု� တစားဦး�ထွကိုး

�ု�၍ ��်းအကြော�းနောလျရ်ာု�ည်းး။ ကို့�းဂ်ု�ေီမ်းု�ကိုရကိုးတစား�မ်းမတနှု�င်းးင်း၏ံ ၂၀၀၂ ��နှာစား �ရီတု�ရီ�ယ်ာ� �နောဘာာတူည်းီ�ျကိုးတ့င်းး အကြောဓိုကို

လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းးအကြောဖွဲ့့��တစားဖွဲ့့��လျာင်းး ေ�-�မ်းမတ တစားဦး�စာီပြုဖွဲ့င်း်း စာ�စာ�နော�ါင်းး� ေ�-�မ်းမတ နောလျ�ဦး�ကိုု� ��်းအကြော�းထွာ��ည်းး။

ဖွဲ့ကိုးေရယ်း�မ်းမတနှု�င်းးင်းံတ့င်းး �မ်းမတမ်းျာ�ကိုု� ကို့�ပြု�ာ��ည်း်းနောေ�မ်းျာ�မ်းာ အကြောလျာည်းး်ကိုျနောရး�နောကိုာကိုး��်းအကြော�း�ည်းး် စာ�စားကိုု� 

ကိုျင်း်း��ံ�နှု�င်းး�ည်းး။ ၁၉၉၉ ��နှာစား Accords d’Antananarivo in Comoros တ့င်းး �မ်းမတရာထွူ�အကြောတ့ကိုး အကြောဓိုကို ကိုွ�း�ကြီးကိုီ�   

���ံ��ကို ���ံနှာစားတစားကြီးကုိုမ်းးအကြောလျာည်းး်ကိုျတာဝါ�းထွမ်းး�နောဆာင်းးရ�း �တးမ်းာတးပြု�ဋ္ဌာာ�း�ထွာ��ည်းး။ အကြောပြု�ာ�တစားဘာကိုးတ့င်းး လျကိုးဘာန့ှ�း 

နှု�င်းးင်း၏ံ ဘာာ�ာနောရ�နောရာယ်ာကိုးနော�ာ အကြော��း�ျု�းနောရ�စာ�စားတ့င်းးမ်းူ အကြောဓိုကိုဘာာ�ာနောရ�ဂ်ု�ဏား�ကြီးကိုီ����ံ��ကိုု� �ဟုု�ပြု�ု၍ �မ်းမတ

အကြောပြုဖွဲ့စား မ်းာရှုု�နှု�ကိုး�ရစားယ်ာ�း၊ �ါလျီမ်း�းနောပြု�ာနောရ�ဆု��့င်း်းရာု�ူအကြောပြုဖွဲ့စား ရာီယ်ာမ်း့တးဆလျင်းး၊ ဝါ�းကြီးကိုီ��ျု�းအကြောပြုဖွဲ့စား ဆူ�ီမ်း့တးဆလျင်းးကို 

တာဝါ�းထွမ်းး�နောဆာင်းး�ည်းး။ 

တစ်းစ်ိတးတစ်းပ်ိ�င်း� သူမံမတစ်နိစ်းမံုာ�

အကြောင်းးအကြောာ�နောတာင်းး်တင်းး��ည်းး်အကြောဓိုကိုအကြောဖွဲ့့��ကို နှု�င်းးင်းံ်ဦး�နော�ာာင်းး (�မ်းမတ) ကိုု���်းအကြော�းပြီး�ီ� အကြောပြု�ာ�အကြောဖွဲ့့��မ်းျာ�ကို (အကြောမ်းျာ�အကြောာ� 

ပြုဖွဲ့င်း်း အကြောတု�ကိုးအကြော�ံအကြောဖွဲ့့��ကို) အကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့��နော�ါင်းး�နောဆာင်းး (ဝါ�းကြီးကိုီ��ျု�း) ကိုု� ��်းအကြော�း�ည်းး်စာ�စားပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ ထွု��နော�ကိုာင်း်း အကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့��



International IDEA Constitution Brief, October 2021 66

ကိုု� နှာစားဦး�နှာစားဖွဲ့ကိုး�နောဘာာတူည်းီမ်းုပြုဖွဲ့င်း်း ဖွဲ့့��စာည်းး�ပြု�င်းး� �ု��မ်းဟု�တး ကြီးကိုုုတင်းးနောဆ့�နောနှ့�ည်းိုနှုင်းး�ကိုာ �နောဘာာတူည်းီ�ျကိုးရယ်ူထွာ�

ပြီး�ီ� ဖွဲ့့��စာည်းး�ပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ ဤစာ�စားကိုု� အကြောာဖွဲ့ဂ်�း�စာစတ�းနှု�င်းးင်း၏ံ ၁၉၉၃ ��နှာစား အကြောစာစလျာမ်းာဘာေး �နောဘာာတူည်းီ�ျကိုးတ့င်းး  

နောတ့�နှု�င်းးပြီး�ီ� �ဟုု�အကြောာဖွဲ့ရုကို�မ်းမတနှု�င်းးင်း၏ံ ၂၀၁၃ ��နှာစား လျစားဘာရာ�ီ� �နောဘာာတူည်းီ�ျကိုးတ့င်းးလျည်းး� ဤကို��်ု�� အကြောလျာ�တူ

စာ�စားကိုု� ထွည်း်း�့င်းး�နောဆာင်းးရးကိုး��်�ည်းး။

နောဆာင်းးရးကိုးမ်းည််းး�ည်းး�လျမ်းး�မ်းျာ�ကိုု� အကြောနော��စာုတးအကြောတုအကြောကိုျ နောဆ့�နောနှ့��နောဘာာတူပြု�င်းး�နှာင်းး် လျကိုးနောတ့�ကိုျင််းး��ံ�ရာတ့င်းး

ထွုနောရာကိုးမ်းုရာုပြု�င်းး�တု��မ်းာာမ်းူ အကြောဖွဲ့့��မ်းျာ�၏အကြောာဏာာဟု�း�ျကိုးအကြောနော�် မ်းူတည်းး�ည်းး။ 

သူမံမတ သူိ��မံဟူ�တး အကြောလာ�တူ ရေးာာင်းစ်ီမံုာ�

ဤနောကိုာင်းးစာီမ်းျာ�ကိုု� �မ်းမတစာ�စားနှာင်းး် တစားစာုတးတစား�ု�င်းး��မ်းမတစာ�စား နှာစားမ်းျ ုု �စာလျ�ံ�တ့င်းး ဖွဲ့့��စာည်းး�အကြော���ံ�ျနှု�င်းး�ည်းး။ 

ဤ�ု�� ဖွဲ့့��စာည်းး�လျည်းး�တးရာတ့င်းး လျူ��ဂ်ုုုလျးမ်းျာ��ူ�နော�ါင်းး�၍ စာ�နော�ါင်းး�နှု�င်းးင်းံ်ဦး�နော�ာာင်းးအကြောပြုဖွဲ့စား နောဆာင်းးရးကိုးပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စားပြီး�ီ� ရဖံွဲ့�းရ�ံါ

၌ အကြော��း�ျု�းနောရ�မ်းဏ္ဍုုင်းးအကြောပြုဖွဲ့စားလျည်းး� တာဝါ�းယ်ူကိုု�င်းးတ့ယ်းကိုာ နော�ါင်းး�နောဆာင်းးတစားဦး�၊ ေ�-တာဝါ�းရာု�ူမ်းျာ�နှာင်း်း အကြောဖွဲ့့��ဝါင်းးမ်းျာ�ပြုဖွဲ့င်း်း

�ါဝါင်းးဖွဲ့့��စာည်းး�ထွာ��ည်းး။ အကြော��း�ျု�းနောရ�မ်းဏ္ဍုုင်းးအကြောနော�ပြုဖွဲ့င်းး် ဆ��ံပြုဖွဲ့တး�ျကိုး�ျမ်းာတးရာတ့င်းး အကြောမ်းျာ��နောဘာာတူ�ည်း်း ဆ��ံပြုဖွဲ့တး�ျကိုး

အကြောပြုဖွဲ့စား �ု�ာထွင်းးရာာ�မ်းုရာုနောစာရ�း �မ်းမတနောကိုာင်းးစာီ အကြောဖွဲ့့��ဝါင်းးအကြောနောရအကြောတ့ကိုးကိုု� �တးမ်းာတးဖွဲ့့��စာည်းး�ရ�ည်းး၊ �ု��ရာတ့င်းး အကြောဖွဲ့့��ဝါင်းး

ဦး�နောရမ်းည်းးမ်းာရာ�ုင််းး�ည်းးနှာင်းး် အကြောာဏာာကုို�မ်းည်းး�ု���့�နောဝါ�င််းး�ည်းးကုို�မူ်း အကြောပြုင်းင်းး��့ာ��ကိုဆ�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ အကြောမ်းျာ�အကြောာ�ပြုဖွဲ့င််းး နောကိုာင်းးစီာဝါင်းး

အကြောနောရအကြောတ့ကိုး�ည်းး ၃ ဦး�မ်းာ ၉ ဦး�အကြောထွု ရာုတတးနော�ားလျည်းး� ဤအကြော�ျကိုးအကြောတ့ကိုး အကြောနော�ကိုာင်းး�ရင်းး�ရာင်းး�ရာင်းး�လျင်းး�လျင်းး�မ်းရာုနော�။ 

• လစ်းဗျားုာ� (၂၀၁၅) - �မ်းမတနောကိုာင်းးစာီတ့င်းး အကြောဖွဲ့့��ဝါင်းးကိုု��ဦး��ါဝါင်းးပြီး�ီ� �ကိုးဆု�င်းးရာ�ည်းာရ�း ကိုွမ်းး�ကိုျင်းး�ူမ်းျာ� 

အကြော�ါအကြောဝါင်းး၊ အကြောဓိုကိုအကြောင်းးအကြောာ�စာ�ကြီးကိုီ�နှာစား��နှာင်းး် ဆကိုးနှှယ်းနော��ူမ်းျာ��ါဝါင်းး�ည်းး (လျစား�ျာ� ၂၀၁၅)။ ဤနောကိုာင်းးစာီ၏ 

တရာ�ဝါင်းးမ်းုအကြောနော�် နောမ်း��့�း�ထွ�တး�ံ��ရ်ပြီး�ီ� အကြောနောရာ��ု�င်းး�အကြောင်းးအကြောာ�စာ�မ်းာ အကြောဖွဲ့့��ဝါင်းးမ်းျာ��ည်းး လျ��းင်း�း�နောဆာင်းးရးကိုးရ�း 

လျာနောရာကိုးပြု�င်းး�မ်းရာု�ည်း်းနော�ာကိုး နောကိုာင်းးစာီမ်းာထွ�တး�ယ်း��်�ည်းး။ နောကိုာင်းးစာီကိုု� လျ��ံဝါဥဿ�ပံြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�ရ�း 

၂၀၁၈ ��နှာစား နှာစားကို��း�ု�င်းး�တ့င်းး ဆနှဒမ်း�မ်းပြု�ု��်�ကိုမ်းီအကြောထွု နောကိုာင်းးစာီ၏ ဖွဲ့့��စာည်းး����ံဏ္ဍာ�း�ည်းး ပြု�ဿ�ာကြုံကိုုနံောတ့�ရ

နောစာ�ည်း်း အကြောဓိုကိုအကြော�ျကိုးမ်းျာ�အကြော�ကိုး တစား��ပြုဖွဲ့စား��်�ည်းး (လျစား�ျာ� ၂၀၁၇)။

• မံာဒါါဂားစ်ာာ (၂၀၀၉) - တစားဖွဲ့့��တည်းး�မ်းာ တစားဖွဲ့ကိုး�တး အကြောစာု��ရဖွဲ့့��စာည်းး�ရ�း ကြီးကိုုု��မ်းး�မ်းုအကြောပြီး�ီ�တ့င်းး တရာ�ဝါင်းး 

�မ်းမတနောကိုာင်းးစာီမ်းဟု�တးနော�ားလျည်းး� �မ်းမတရာထွူ�အကြောပြု�င်းး ေ�-�မ်းမတနှာစားဦး�ကိုု��ါ ��်းအကြော�း��်ပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ ဤ

အကြောစာီအကြောမ်းကံိုု� အကြောနောကိုာင်းးအကြောထွည်းးနောဖွဲ့ား��်ပြု�င်းး� မ်းရာု�ါ။ 

မံည်းသူူာ မံည်းသူည််းအကြော�ပ်းခုု�ပ်းရေး��တာဝနိးမံုာ�ာိ� ယ်ူမံည်းနိည်း�၊ အကြောာု�ိ�သူားဆိ�င်းသူူမံုာ�အကြော�ာာ� အကြောာဏာာာိ�မံည်းသူိ�� ခုွဲရေးဝ

ာုင််းသူ�ံ�မံည်းနိည်း�၊ ရေး�ှ�မံတိ�� ရေးနိာားမံဆ�တးသူာ အကြောရေးာခုအကြောရေးနိမံုာ�ာိ� မံည်းသူိ��ရေးာဖွဲ့�ှင်း�မံည်းနိည်း�။

မ်းည်းး�ည်းး်အကြောစာု��ရ�ဏ္ဍာ�းကိုု� အကြော���ံ�ျ�ည်းးပြုဖွဲ့စားနောစာ �ကိုာ�ကိုာလျစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းုအကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ�၌ မ်းည်းး�ူကို မ်းည်းး�ည်းး် 

ဝါ�းကြီးကိုီ�ရာထွူ�မ်းျာ�တ့င်းး တာဝါ�းယ်ူမ်းည်းးနှာင်းး်စာ�းလျျဉ်း�၍ ည်းိုနှုင်းး�နောဆ့�နောနှ့�ရနောလျရ်ာု�ည်းး။ အကြောနော�ကိုာင်းး�ရင်းး�မ်းာာ အကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့���ည်းး 

အကြောဓုိကိုအကြောကိုျ ုု ��ကိုးဆု�င်းး�ူမ်းျာ�အကြောာ� ကုို�ယ်းစာာ�ပြု�ုပြု�င်းး� ရာ၊ု မ်းရာကုုို�ဆ��ံပြုဖွဲ့တးရာ၌ ဤအကြော�ျကိုး�ည်းး အကြောဓုိကိုကိုျကိုာ မ်းတူညီ်းနော�ာ 

လျူထွ�အကြော�ု�ကိုးအကြောဝါ�း�မ်းျာ�ကို အကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့���ည်းး တရာ�ဝါင်းးမ်းုရာု�ည်းးဟု�လျကိုး�ပံြု�င်းး�၊ မ်း�ပံြု�င်းး�အကြောနော�် အကြောကိုျ ုု ��ကိုးနောရာကိုးနှု�င်းး

နော�ာနော�ကိုာင််းးပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ နှု�င်းးင်းံနောရ�အကြောင်းးအကြောာ�စာ�အကြောမ်းျာ�အကြောပြု�ာ�ကိုု� အကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့��တ့င်းး�၌ ထွည်းး်�့င်းး��ါဝါင်းးနောစာလျု��ါကို �ူ�တ့�

ဆ�ံ�ပြုဖွဲ့တး�ျကိုး�ျမ်းာတးနောရ�အကြောတ့ကိုး လျ��းထွ��ံလျ��း�ည်းး�မ်းျာ�ကိုု� နောဆ့�နောနှ့��နောဘာာတူကိုာ �တးမ်းာတးထွာ�ရ�းနှာင်းး် ထွု��ု�� �ူ�တ့�

ဆ��ံပြုဖွဲ့တး�ျကိုး�ျမ်းာတးရာတ့င်းး နောရာ�မ်းတု��နော�ာကိုးမ်းဆ�တး�ာ အကြောနောပြု�အကြောနော�မ်းျာ�ကြုံကိုုနံောတ့�လျာရ�ါကို မ်းည်းး�ု��နောပြုဖွဲ့ရာင်းး�မ်းည်းးကုို�လျည်းး� 

ကြီးကုိုုတင်းးနောဆ့�နောနှ့��နောဘာာတူည်းီထွာ�ရ�း လျု�အကြော�း�ည်းး။  

အကြောသွူင်းာူ�ရေးာပ်ာင်း�ာခုင်း�ာာလအကြောတွင်း� ဥပ်ရေးဒါာပ်�ရေး��အကြောဖဲွွဲ့��ိှပ်ါသူလာ�နှိုင််း အကြောထူား�သူာဖွဲ့င်း် ရေး�့�ရေးာာားပဲွ်အကြောသူစ်းမံုာ� ာုင်း�ပ်�နိး 

လားင်င်း�မံာဖွဲ့စ်းနိုိ�င်းပ်ါာ မံည်းသူိ�� ဖွဲ့ွဲ�စ်ည်း�မံည်းနိည်း�

အကြော�ျ�ုးကို� း်�တး�ျကိုး အကြောလ့ျ�းတု�နောတာင်းး�နော�ာ အကြော�့င်းးကူို�နောပြု�ာင်းး�နောရ�စီာမံ်းအကြော��း�ျု�းမု်း အကြောစီာအကြောမ်းအံကြော�ျ ုု �တ့င်းး ဥ�နောေပြု�ုနောရ� 

ထွည်းး်�့င်းး�နောလျမ််းရာုနော�ားလျည်းး� အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး��ည်းး ကိုာလျတစား���ကိုာ အကြော�ျ�ုးယ်ူနောဆာင်းးရးကိုးရမ်းည်းးဟု� �တးမ်းာတး

ပြီး�ီ� ယ်�င်းးနောရး�နောကိုာကိုး�့�မ်းျာ�လျည်းး� ရာု���်ါကို အကြောဓိုကိုနောဆာင်းးရးကိုးရမ်းည်း်းအကြော�ျကိုးမ်းျာ�ကိုု� နောအကြောာကိုးတ့င်းးနောဖွဲ့ားပြု�ထွာ��ါ�ည်းး - 
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၁။ အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�ကိုာလျမ်းတု�င်းးမ်းီ တည်းးရာု��်နော�ာ ဥ�နောေပြု�ုနောရ�လျှတးနောတား�ည်းး ယ်�င်းးအကြောတု�င်းး�ပြုဖွဲ့စားနောစာ၊  

အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�ကိုာလျရာု ၎င်းး�၏အကြော��း�ကိုဏ္ဍနှာင်းး် အကြောကိုျ ုု ��ကိုးဆု�င်းး�ူနော�ါင်းး�စာ�ကံိုု� �ု�မ်းု�အကြောကိုျု�ံဝါင်းး�ါဝါင်းးနောစာ

ရ�းလျု�အကြော�း�ျကိုးအကြောာ�  ထွင်းးဟု�းနောဖွဲ့ားပြု�ရ�း ရည်းးရးယ်း�ျကိုးပြုဖွဲ့င်းး် အကြော�ည်းး�င်းယ်းပြု�င်းးဆင်းးမ်း့မ်းး�မ်း၍ံပြုဖွဲ့စားနောစာ ဆကိုးလျကိုး

တည်းးရာု�ည်းး (ဥ�မ်းာ ၂၀၀၈ ��နှာစား ဆု�မ်းာ�လျီ�ယ်ာ�နှု�င်းးင်း၊ံ ၁၉၉၄ ��နှာစား အကြော�းဂ်ု�လျာနှု�င်းးင်း)ံ။  

၂။ �ု�မ်းု�ကိုျယ်းပြု��်းနော�ာကို့�ပြု�ာ�စာ�လံျင်းးမ်းုကိုု�နောဆာင်းး�ကိုဉ်း�နော��နှု�င်းး�ည်းး် နောရး��ျယ်းနောရ�ယ်နှတရာ�ကိုု�အကြောနောပြု��၍ံ အကြော�့င်းးကိုူ� 

နောပြု�ာင်းး�နောရ�ဆု�င်းးရာ ဥ�နောေပြု�ုနောရ�အကြောဖွဲ့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စာည်းး���်းအကြော�း�ည်းး (ဥ�မ်းာ ၂၀၀၁ ��နှာစား အကြောာဖွဲ့ဂ်�း�စာစတ�းနှု�င်းးင်း)ံ။ 

၃။ နောရး�နောကိုာကိုးထွာ��ည်းး် အကြောပြု�ာ�နော�ာ အကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�တစားရ�းကိုု� ဥ�နောေပြု�ုနောရ�အကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�အကြောပြုဖွဲ့စား နောပြု�ာင်းး�လျ���်း 

အကြော�း�ည်းး၊ ဥ�မ်းာ နောရး�နောကိုာကိုးထွာ��ည်း်း ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေနောရ�ဆ့�နောရ�အကြောဖွဲ့့��ကိုု� ယ်ာယ်ီ ဥ�နောေပြု�ု လျှတး 

နောတားအကြောပြုဖွဲ့စား နောပြု�ာင်းး�လျ�တာဝါ�းနော��ပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး (၁၉၉၄ ��နှာစား နောဘာာစ်ား�ီ�ယ်ာ�နှု�င်းးင်း ံနှာင်းး် ဟုာဇိုီဂ်ု��ီ�ာနှု�င်းးင်း)ံ။

၄။ အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�ဆု�င်းးရာ ဥ�နောေပြု�ုနောရ�အကြောဖွဲ့့��ကိုု� နောရး�နောကိုာကိုးတင်းးနောပြုမ်းိာကိုး�ည်းး (၂၀၁၁ ��နှာစား လျစား�ျာ�

နှု�င်းးင်း)ံ။ 

အကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�အကြောလျု�ကိုး အကြောနောပြု�အကြောနော�နော�်မ်းူတည်းး၍ ဤ�ည်းး�လျမ်းး�မ်းျာ��ည်းး နောပြု�ာင်းး�လျ�ပြု�င်းး�နှာင်းး် နောရာနောနှာာပြု�င်းး�မ်းျာ� 

ရာုနှု�င်းး�ည်းး။ အကြောမ်းျာ�အကြောာ�ပြုဖွဲ့င်း်း �ကိုာ�ကိုာလျ နှု�င်းးင်းနံောရ�အကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�မ်းျာ��ည်းး အကြော�ျ�ုး�ကိုာလျာ�ည်းးနှာင်းး်အကြောမ်းာ နောပြု�ာင်းး�လျ�

လျာပြီး�ီ� အကြောာ�လျ��ံအကြောကိုျု�ံဝါင်းး�ါဝါင်းးမ်းုနှာင်းး် ကိုု�ယ်းစာာ�ပြု�ုမ်းုတု�� တု��တကိုးပြုမ်းင်း်းမ်းာ�လျာ�ည်းး။ 

�ာာ�ာာလ တ�ာ�စ်ီ�င်းရေး��နိုှင်း် လူ်အကြောခုွင််းအကြောရေး��မံုာ�အကြောာ� ထားိနိး�သူိမံး�ာာာွယ်းာခုင်း�

မ်းည်းး�ည်းး်အကြော�့င်းး်အကြောနောရ�မ်းျာ� �ျ ုု �နောဖွဲ့ာကိုး�ံနော�ရပြီး�ီ� �ကိုာ�ကိုာလျအကြောနောပြု�အကြောနော�တ့င်းး ဤအကြော�့င်းး်အကြောနောရ�မ်းျာ�အကြောာ� မ်းည်းး�ု�� 

ထွု�း��ုမ်းး�ကိုာကို့ယ်းနော��မ်းည်းး�ည်းး� - မ်းည်းး�ည်းး်တရာ�ရှု��ံနောတားမ်းျာ�ကို �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး၍ မ်းည်းး�ည်းး်အကြော�့င်းး်အကြောနောရ� မ်းူနောဘာာင်းး

မ်းျာ�နှာင်း်း တု�ကိုးဆု�င်းးဆ�ံ�ပြုဖွဲ့တးမ်းည်းး�ည်းး�။ �ဋို�ကိုခပြု��းလျည်းးပြုဖွဲ့စား�့ာ�နောစာနှု�င်းး�ည်းး် အကြော�ျ ုု �ပြု�ဿ�ာမ်းျာ�ကိုု� လျကိုးင်းင်းး�တု�ကိုးရှုု�ကိုး

ကိုု�င်းးတ့ယ်း၍ နောကိုျလျည်းး�ည်းးအကြောထွု နောပြုဖွဲ့ရာင်းး�နှု�င်းး�ါ�လျာ�၊ အကြော�့င်းး်အကြောနောရ�မ်းျာ�ကိုု� ထွု�း��ုမ်းး�ကိုာကို့ယ်းရ�း မ်းည်းး�ည်းး်အကြောင်းးစာတီ

ကိုျ��ရာင်းး�မ်းျာ�ကို မ်းည်းး�ု��နောဆာင်းးရးကိုးမ်းည်းး�ည်းး�။ ဤပြု�ဿ�ာမ်းျာ��ည်းး ယ်�င်းးအကြောနောပြု�အကြောနော�ကိုု� ကိုု�င်းးတ့ယ်းနောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ရ�း စာီစာဉ်း

�ျမ်းာတးထွာ��ည်း်း လျ��းင်း�း�စာဉ်းနှာင်းး် ဆကိုးစာ�းနော�နောလျရ်ာု�ည်းး (လျ့တးပြီးင်းုမ်းး��ျမ်းး��ာ�့င်းး်နှာင်းး် တရာ�မ်းာတမ်းုတု��ကိုု� နောအကြောာကိုးတ့င်းး 

နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ��ည်းး)။ 

အကြော�ာပ်းအကြောတည်း�ာပ်ဿနိာနိုှင််းဆားစ်ပ်းရေးနိသူည်း် အကြောာဖွဲ့စ်းအကြောပ်ုားမံုာ�အကြောတွား လွတးပြီးင်ိမံး�ခုုမံး�သူာခုွင််းနိုှင်း် တ�ာ�မံ�တမံု

အကြောထွူ��ပြုဖွဲ့င်း်း လျူထွ�ဆနှဒပြု�မ်းု �ု��မ်းဟု�တး နှု�င်းးင်းနံောရ�ရာထွူ�မ်းျာ� တာဝါ�းယ်ူနောဆာင်းးရးကိုးမ်းုတု��နော�ကိုာင်း်း မ်းတရာ�ဖွဲ့မ်းး�ဆီ��ျု�း

နောနှာာင်းး�ထံွာ�ရ�ူမ်းျာ�အကြောာ� ပြု��းလျည်းးလှျတးနော��ပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ အကြောာဏာာရာင်းးအကြောယူ်ဝါါေကုို� အကြောတု�ကိုးအကြော�အံကြောပြုဖွဲ့စား ဆ�်းကိုျင်းးမု်းပြု�ု၍ 

အကြောကိုျဉ်း��ျ �ံထွာ�ရ�ူမ်းျာ�ရာုမ်းည်းးပြုဖွဲ့စားပြီး�ီ� ၎င်းး�တု��အကြောာ� ‘��ံမ်းာ�းဘာဝါ’ ပြုဖွဲ့င််းး ပြု��းလျည်းးနော�ထွု�င်းးနှု�င်းးရ�းနှာင်းး် ေီမ်းု�ကိုနောရစာီ�ည်းး�ကိုျ 

အကြောပြု�ည်းး်အကြောဝါ�ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုးနုှ�င်းးရ�းအကြော�့င်းး်အကြောနောရ�ကုို� ကိုမ်းး�လျာမ်းး�ရ�း လုျ�အကြော�းမ်းည်းးပြုဖွဲ့စားနော�ာနော�ကိုာင််းး အကြော�့င်းးကူို�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�တ့င်းး

မ်း�ကိုာ�ဏာဆု��လျု��င်းး လျတးတနောလျာပြုဖွဲ့စား�ျကိုး��်�ည်းး်ကိုုစာစကိုု� ကိုု�င်းးတ့ယ်းနောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ရ�ည်းး။ ေီမ်းု�ကိုနောရစာီလျု�းရာာ�မ်းုမ်းျာ�ကိုု� 

ဦး�နောဆာင်းး�ူမ်းျာ��ည်းး အကြောကိုျဉ်း��ျ�ရံပြု�င်းး� �ု��မ်းဟု�တး ပြု�ည်းး��ု��တုမ်းး�နောရာာင်းးရပြု�င်းး� ပြုဖွဲ့စား�့ာ�နောလျရ်ာုနော�ာနော�ကိုာင်း်း ၎င်းး�တု��အကြောာ� 

ရှု��း�ု�င်းး�ဆု�င်းးရာနှာင်းး် ဥ�နောေနောရ�ရာနောဘာ�ကိုင်းး�လျ�ခံြုံ�ုံမ်းုရာုနောစာရ�း အကြောာမ်း��ံျကိုးနော��ရ�း လျု�အကြော�း�ည်းး။ �ု��ရာတ့င်းး �ဋို�ကိုခနော�ကိုာင်း်း 

လူျ်အကြော�့င််းးအကြောနောရ��ျ ုု �နောဖွဲ့ာကိုး�ရံ�ူမ်းျာ�ရာနုော�ပြီး�ီ� ၎င်းး�တု��၏မု်း�ာ�စာ�မ်းျာ�ကုို��တင်းး�အကြော�ျကိုးအကြောလျကိုးနှာင်းး် ပြု��းလျည်းးကို�စာာ�နော��မု်းတု�� 

နော��အကြော�းရ�းလျု�အကြော�းနော�ကိုာင်းး� လျကိုးနောတ့�အကြောရာုတရာ�ကိုု�လျည်းး� အကြော�ုအကြောမ်းာတးပြု�ုနောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ရ�း လျု�အကြော�းနော��ည်းး။ ဤပြု�ဿ�ာမ်းျာ�

ကိုု�နောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ရာတ့င်းး �ည်းး��ည်းာဆု�င်းးရာစာု�းနော�်မ်းုအကြောမ်းျာ�အကြောပြု�ာ�ကိုု� ကြုံကိုုံနောတ့�ရမ်းည်းးပြုဖွဲ့စား�ည်းး - ယ်နှတရာ�ကိုု� နောရ�ဆ့��ျမ်းာတးရာ 

တ့င်းး မ်းည်းး�ည်းး်ကိုာလျမ်းာ �ျ ုု �နောဖွဲ့ာကိုး�ံရမ်းုမ်းျာ�ကိုု�စာစားနောဆ�မ်းည်းး�ည်းး�၊ မ်းည်းး�ည်းး်�ျ ုု �နောဖွဲ့ာကိုး�ံရမ်းု အကြောမ်းျ ုု �အကြောစာာ�မ်းျာ�ကိုု� စာစားနောဆ�

မ်းည်းး�ည်းး�၊ စာစားနောဆ�မ်းုမ်းျာ�ကိုု� ရ�တ�းဖွဲ့့��၊ တရာ�စာီရင်းးနောရ� �ု��မ်းဟု�တး အကြောပြု�ာ�မ်းည်းး�ူမ်းျာ�ကို စာ�စံာမ်းး�နောဆာင်းးရးကိုးမ်းည်းး�ည်းး�၊ စာ�စံာမ်းး�

စာစားနောဆ�ရာတ့င်းး မ်းည်းး�ည်းး်အကြော�ျကိုးကိုု� ဦး�တည်းးစာစားနောဆ�မ်းည်းး�ည်းး� - တစားဦး�တစားနောယ်ာကိုး၏နောဆာင်းးရးကိုးမ်းု �ု��မ်းဟု�တး လျူမ်းု

ဆု�င်းးရာ ‘ဇိုာစားပြုမ်းစားမ်းျာ�’ �ု��မ်းဟု�တး နှာစား��စာလျ��ံ၊ ရာဇိုဝါတးဥ�နောေဆု�င်းးရာ လျ��းင်း�း�စာဉ်းမ်းျာ�နှာင်းး် မ်းည်းး�ု��ဆကိုးစာ�းမ်းည်းး�ည်းး�၊ 

မ်းည်းး�ု��နော�ာ အကြောကြုံကိုနံော��နောဆာင်းးရးကိုး�ျကိုးမ်းျာ� �ါဝါင်းးမ်းည်းး�ည်းး�၊ ပြု�ည်းး�ူလျူထွ�အကြောနော�ပြုဖွဲ့င်း်း �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုးကိုာ လျကိုးလျာမ်းး�မ်းီ

နှု�င်းးရ�း မ်းည်းး�ု��စာီစာဉ်းနောဆာင်းးရးကိုးမ်းည်းး�ည်းး�။ �ု��ရာတ့င်းး မ်းည်းး�ည်းး် အကြောဓိုကိုနောဆာင်းးရးကိုးမ်းုမ်းျာ�အကြောတ့ကိုး မ်းည်းး�ု��တာဝါ�း�ံမ်းည်းးကိုု�

နောဆ့�နောန့ှ�မ်းည််းး အကြောထူွ�နုှ�င်းးင်းနံောရ�အကြောပြုင်းင်းး�အကြော���ံည်းး ဤနောမ်း��့�း�တစား��စီာအကြောတ့ကိုး အကြောနောပြုဖွဲ့မ်းျာ�ကုို�နော�်နော�ါကိုးလျာနောစာမ်းည်းးပြုဖွဲ့စား�ည်းး။
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၃။ ဖွဲ့ွဲ�စ်ည်း�ပ်�အံကြောရေးာခုခုံဥပ်ရေးဒါဆိ�င်း�ာ ရေးနိာားခုံအကြောရေးာခုအကြောရေးနိနိုှင််း စ်ိနိးရေးခု်မံုမံုာ�

အကြောပြု�ာ� အကြောဓိုကိုပြု�ဿ�ာရ�းတစား��မ်းာာ တည်းးဆ�ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေနှာင်းး် ယ်�င်းးကိုျင်းး��ပြီး�ီ�စာီ���န်ော�ာ နောရး�နောကိုာကိုး�့�

မ်းျာ�နှာင်း်းဆကိုးစာ�းကိုာ �ကိုာ�ကိုာလျအကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့��ကိုု� မ်းည်းး�ု��အကြောနောကိုာင်းး�ဆ��ံဖွဲ့့��စာည်းး�မ်းည်းး�ည်းး�ဟုူ�ည်း်း နောမ်း��့�း��င်းးပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ 

အကြောဓိုကို နောရး��ျယ်းစာရာမ်းျာ�မ်းာာ (ကို) ဤ�ု��အကြောစာု��ရဖွဲ့့��စာည်းး�ရ�း လျ��းထွ��ံလျ��း�ည်းး�တစားစာ�တံစားရာ�ါရာု�ည်း်း  တည်းးဆ�ဖွဲ့့��စာည်းး���ံ

အကြောနောပြု��ဥံ�နောေ မ်းူနောဘာာင်းးအကြောတ့င်းး�နောဆာင်းးရးကိုးပြု�င်းး�၊ (�) �ကိုာ�ကိုာလျအကြောစုာ��ရဖွဲ့့��စာည်းး�ရ�း လျု�အကြော�းနော�ာဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ 

မ်း့မ်းး�မ်းပံြု�င်းးဆင်းးမ်းုကိုု� တရာ�ဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုးပြု�င်းး�၊ (ဂ်) ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေကိုု� ဥနော�ကိုခာပြု�ု၍ ‘အကြော�စားတစားဖွဲ့�းစာတင်းးပြု�င်းး�’ 

နှာင်းး် (ဃ) ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ မ်းူနောဘာာင်းးတ့င်းး�မ်းာပြုဖွဲ့စားနောစာ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေနှာင်း်း နှာီ�နှှယ်းမ်းုမ်းရာုဘာ�ပြုဖွဲ့စားနောစာ နောရ�ဆ့��ျမ်းာတး

�ည်းး်ဥ�နောေပြု�ဋ္ဌာာ�း��ျကိုး �ု��မ်းဟု�တး နောကိုာင်းးစာီ၏အကြော��း�ျု�းနောရ�အကြောမ်းု�်းစာာကို��်ု�� အကြောပြု�ာ�ဥ�နောေစာာရးကိုးစာာတမ်းး�တစား��ကိုု� အကြော���ံ 

�ျပြု�င်းး�တု�� ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ 

ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းတံ့င်းး မ်းည်းး�ည်းး် �ကိုာ�ကိုာလျအကြောစာု��ရ�စား နော�်နော�ါကိုးလျာ�ည်းးပြုဖွဲ့စားနောစာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေနှာင်းး် 

မ်းည်းး�ု��ဆကိုးနှှယ်းနော�မ်းည်းးပြုဖွဲ့စားနော�ကိုာင်းး� နောမ်း��့�း�အကြောမ်းျာ�အကြောပြု�ာ�နော�်ထ့ွကိုးလျာ��ပ်ြီး�ီ� ဖ့ွဲ့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ံဥ�နောေလုျ�ကိုး�ာကိုျင်းး်���ံမု်း 

�ည်းး တရာ�ဝါင်းးမ်းုနှာင်းး်ဆကိုးစာ�းနော��ည်းးဟု� �ာ�လျည်းးထွာ��ကို၍ ပြုဖွဲ့စားတ�းရာ�ည်းး။ �ု��ရာတ့င်းး ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေနှာင်းး် 

�ကိုာ�ကိုာလျအကြောစုာ��ရအကြော�ကိုာ� တည်းးရာနုော�ာဆကိုးနှှယ်းမု်း�ည်းး �ါဝါင်းး�ည်းး်အကြောဖ့ွဲ့��မ်းျာ�ကို အကြော�့င်းးကူို�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�ကုို�မ်းည်းး�ု��နောဆာင်းး 

ရးကိုးရ�း အကြောတုအကြောကိုျနောဆ့�နောနှ့��နောဘာာတူထွာ��ည်းးဟုူ�ည်း်း အကြော�ျကိုးအကြောနော�် မ်းူတည်းးနော��ည်းး။ လျကိုးရာုအကြော�ျ�ုးတ့င်းး NUG ကိုု� 

ဖ့ွဲ့��စာည်းး���န်ော�ာ CRPH �ည်းး အကြော�့င်းးကူို�နောပြု�ာင်းး�နောရ�ကိုာလျ၌ လူျထွ�ကုို�ကုို�ယ်းစာာ�ပြု�ု�ည်းး် နောရး�နောကိုာကိုး�ံတရာ�ဝါင်းးမု်းရာနုော�ကိုာင်းး�

ပြု��ရ�းအကြောတ့ကိုး ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေကိုု� တစားစာုတးတစား�ု�င်းး�မ်းာီ�ု�လျျကိုးရာုပြီး�ီ� တစားဘာကိုးတ့င်းးမ်းူ အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�

နောရ�ဆု�င်းးရာ စာီမ်းံအကြော��း�ျု�းမ်းုကိုု��ု�မ်းု�ကိုျယ်းပြု��်းနော�ာ �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုးမ်းုပြုဖွဲ့င်းး် တရာ�ဝါင်းးမ်းုရာု�ည်းး် စာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းုအကြောပြုဖွဲ့စား ��နံောဖွဲ့ားရ�း

နှာင်းး် စာစားအကြောာဏာာ�ုမ်းး�ပြီး�ီ�နော�ာကိုးတ့င်းး ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ�ါ ပြု�ဋ္ဌာာ�း��ျကိုးမ်းျာ�ကိုု� ဆကိုးလျကိုးကိုျင်းး်���ံရ�း မ်းပြုဖွဲ့စား

နှု�င်းးနော�ာနော�ကိုာင်း်း လျု�အကြော�း�ျကိုးအကြောရ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေအကြောပြု�င်းးဘာကိုးတ့င်းး အကြောတု�င်းး�အကြောတာတစား��အကြောထွု လျ��းင်း�း�နောဆာင်းး 

ရးကိုးနော��ည်းး။  ဖွဲ့့��စာည်းး��� ံအကြောနောပြု��ဥံ�နောေ ဆကိုးလျကိုးအကြော�ကိုးဝါင်းးနော�နော��နော�ကိုာင်းး� နောဖွဲ့ားပြု��ျကိုးမ်းျာ�ကိုု�ယ်း၌�ည်းး နှု�င်းးင်းနံောရ�

အကြောရ အကြောနောရ��ါ�ည်း်း�ည်းး�တူ �ကိုာ�ကိုာလျစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းု အကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ��ည်းး ဥ�နောေအကြောရ မ်းည်းး�ည်းး်အကြောနောပြု�အကြောနော�ရာုနော�ကိုာင်းး� 

နောဆ့�နောနှ့�ပြုင်းင်းး���မံ်းုပြု�ုပြု�င်းး��ည်းးလျည်းး� အကြောနောရ�ကြီးကိုီ�နော��ည်းး။ 

၄။ ထားည်း်သူွင်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��မံည််း အကြောာခုာ�အကြောရေး��ကြီးာီ�ာပ်ဿနိာမံုာ�

အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�ဆု�င်းးရာ အကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ�ကိုု� ေီဇိုု�င်းး�နောရ�ဆ့�ရာတ့င်းး နောအကြောာကိုး�ါစာု�းနော�်မ်းုမ်းျာ�ကိုု�လျည်းး� ကြုံကိုုံနောတ့�ရ

မ်းည်းး ပြုဖွဲ့စား�ည်းး - 

• ဒါီမံိ�ာရေး�စ်ီနိည်း�ာု ဖွဲ့ွဲ�စ်ည်း�ပ်�အံကြောရေးာခုခုံဥပ်ရေးဒါာိ� ရေး��ဆွဲာပ်�စ်�နိုိ�င်း�နိး ကြီးာိ��ပ်မံး�အကြောာ�ထား�တးမံုမံုာ�နိုှင်း် ပြီးင်ိမံး�ခုုမံး�ရေး��

လ�ပ်းင်နိး�စ်ဉ်းအကြော�ာာ� ရေးပ်ါင်း�ာူ�မုံတည်းရေးဆာားာခုင်း� - ေီမု်း�ကိုနောရစီာအကြော�့င်းးကူို�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�နှာင််းး �ဋုိ�ကိုခနောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ပြု�င်းး�

လျ��းင်း�း�စာဉ်းနှာစားမ်းျ ုု �စာလျ�ံ�ကိုု� နောဆာင်းးရးကိုးရ�းလျု�အကြော�း�ည်းး် အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�နှာစား�� တစားပြီး�ုုင်းး�ကိုးပြုဖွဲ့စား�့ာ�နော�

နော�ာအကြောနောပြု�အကြောနော�မ်းျာ�တ့င်းး ပြီးင်းုမ်းး��ျမ်းး�နောရ�လျ��းင်း�း�စာဉ်း၏ အကြော�ရာပြုဖွဲ့စားနော�ာ တု�င်းး�ရင်းး��ာ�-�ထွဝါီနောေ�ဆု�င်းးရာ 

ကိုုစာစရ�းမ်းျာ�အကြောာ� ေီမ်းု�ကိုနောရစာီ�ည်းး�နောဘာာင်းးအကြောတု�င်းး� �ု�မ်းု�လျု�ကိုး�ာကိုျင်းး်ကြုံကို�ံည်းး် အကြောစာု��ရအကြောပြုဖွဲ့စား အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�

ပြု�င်းး�နှာင်းး် မ်းည်းး�ု���ျတုးဆကိုးရမ်းည်းးကုို� အကြောနောလျ�နော��ကြုံကိုဆံရ�း လုျ�အကြော�း�ည်းး။ ဤ�ည်းးမ်းာာ ပြုမ်း�းမ်းာနုှ�င်းးငံ်းတ့င်းး ကြုံကိုုနံောတ့� 

နော�ရ�ည်းး် ပြု�ဿ�ာတစားရ�းပြုဖွဲ့စားနော�ားလျည်းး� ေီမ်းု�ကိုနောရစာီအကြောနောရ�နှာင်း်း �ဋို�ကိုခနောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ပြု�င်းး� နှာစားမ်းျ ုု �စာလျ�ံ�ကိုု� အကြောတူ 

တကို့ နော�ါင်းး�စာည်းး�နောဆာင်းးရးကိုး�ည်းး် အကြောနောပြု�ာင်းး�အကြောလျ�နောဖွဲ့ားနောဆာင်းးပြု�င်းး�အကြောတ့ကိုး မ်းတူကို့�ပြု�ာ�နော�ာ �ည်းး�လျမ်းး�မ်းျာ�

ကုို� အကြောပြု�ာ�နုှ�င်းးင်းမံ်းျာ�ကို စာမ်းး���းနောဆာင်းးရးကိုး��ပ်ြီး�ီ�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ ဆူေ�းနုှ�င်းးင်းတ့ံင်းး မ်း�ကိုာနော��မီ်းကိုအကြောစာပြု�ု��ပ်ြီး�ီ� လျကိုးရာု 

အကြော�ျ�ုး၌နောဆာင်းးရးကိုးဆ�ပြုဖွဲ့စားနော�ာ အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�လျ��းင်း�း�စာဉ်းတ့င်းး �နောဘာာတူည်းီ�ျကိုးမ်းျာ�ကိုု� နောဆ့�နောနှ့�

�ျမ်းာတးနှု�င်းး��်ကိုာ �ထွမ်းဦး�ဆ�ံ��နောဘာာတူည်းီ�ျကိုးမ်းာာ အကြောာ�ပြီး�ုုင်းးနော��ကို�ည််းး အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ� စာစားဘာကိုး

နောကိုာင်းးစာီနှာင်းး် လျ့တးလျ�းနောရ�နှာင်းး် အကြောနောပြု�ာင်းး�အကြောလျ�နော�ကိုည်းာနောဖွဲ့ားနောဆာင်းးနောရ�တ�းဖွဲ့့��မ်းျာ�ဟု� ကိုင်းး�့�း�တ�းထွာ��ည်း်း

ေီမု်း�ကိုနောရစီာလုျ�လျာ�နော�ာ အကြောတု�ကိုးအကြော�ည့ံွ�်းနော�ါင်းး�အကြောဖ့ွဲ့��တု�� နှာစားဦး�နှာစားဖွဲ့ကိုးအကြောာဏာာ�့�နောဝါကိုျင််းး���ံမ်းည်းး် (စာ�နော�ါင်းး�နုှ�င်းးင်းံ် 

ဦး�နော�ာာင်းးအကြောပြုဖွဲ့စား လျ��းင်း�း�နောဆာင်းးရးကိုးမ်းည်းးပြုဖွဲ့စားနော�ာ) အကြော�ျု�းအကြောပြု�ာအကြောာဏာာနောကိုာင်းးစီာ၊ အကြောာဏာာ�့�နောဝါကိုျင််းး���ံမ်းည််းး 
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ဝါ�းကြီးကိုီ�မ်းျာ�နောကိုာင်းးစာီနှာင်းး် အကြောာဏာာ�့�နောဝါကိုျင်း်း���ံမ်းည်း်း ဥ�နောေပြု�ုနောရ�နောကိုာင်းးစာီတု��ကိုု� ဖွဲ့့��စာည်းး�တည်းးနောထွာင်းးပြု�င်းး��င်းး 

ပြုဖွဲ့စား�ည်းး (၂၀၁၉ ��နှာစား ဆူေ�းနုှ�င်းးင်း)ံ။ ကိုာလျနောရး�နောလျျာလျာ�ည်းးနှာင်းး်အကြောမ်းာ ဤအကြောာဏာာ�့�နောဝါကိုျင််းး���ံနော�ာ �ကိုာ� 

ကိုာလျ အကြောစာု��ရ�စား�ည်းး နောေ�အကြောနောပြု�ပြု�ုတည်းးနောထွာင်းးထွာ�နော�ာ လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းးတ�းဖွဲ့့��မ်းျာ�၊ ပြု�ည်းး�ယ်းမ်းျာ�

အကြောတ့င်းး�မ်းာ နောေ��့�မ်းျာ�ရာု နှု�င်းးင်းနံောရ�အကြောင်းးအကြောာ�စာ�မ်းျာ�နှာင်း်း �နောဘာာတူည်းီ�ျကိုးမ်းျာ�ရယ်ူနှု�င်းး��်ကိုာ ၎င်းး�အကြောင်းးအကြောာ�စာ�မ်းျာ�

နှာင်းး် တ�းဖွဲ့့��မ်းျာ�ကုို� အကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့��အကြောတ့င်းး� ဝါင်းးနောရာကိုးတာဝါ�းယ်ူရ�း �ု��မ်းဟု�တး အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�အကြောစာု��ရနှာင်း်း 

�ူ�နော�ါင်းး�နောဆာင်းးရးကိုးရ�း ဖွဲ့ုတးနော�်ကိုမ်းး�လျာမ်းး���ပ်ြီး�ီ� ၎င်းး�တု��ကိုအကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�ကိုာလျဆု�င်းးရာ အကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�

မ်းျာ�နှာင််းး နောမ်းာားမ်းာ�း�ထွာ��ည််းးအကြော�ာဂ်တးအကြောစုာ��ရဖ့ွဲ့��စာည်းး��� ံအကြောစီာအကြောမ်းမံ်းျာ�တ့င်းး ဝါင်းးနောရာကိုးနော�ါင်းး�စာည်းး����်ည်းး။3 ဤ�ု�� 

နောဆာင်းးရးကိုးပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့င်း်း အကြော��း�ျု�း�ူအကြောာဏာာရာင်းးအကြောာ�ဖွဲ့ယ်းရာာ�ရ�း အကြောနောလျ�နော��နောဆာင်းးရးကိုး��်နော�ာ ကို�ဦး��နောဘာာ 

တူည်းီ�ျကိုး�ည်းး ကိုျယ်းပြု��်းလျာကိုာ မ်းုမ်းုတု��၏ဝါုနော��လျကိုခဏာာနှာင်း်း �ထွဝါီနောေ�အကြောကိုျ ုု �အကြောတ့ကိုး လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းး

�ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�နှာင်းး် နောဆ့�နောနှ့��ျမ်းာတးထွာ�နော�ာ �နောဘာာတူည်းီ�ျကိုးမ်းျာ�နှာင်းး်�ျတုးဆကိုးထွာ�နှု�င်းး��်�ည်းး။ 

• အကြောခုုနိိးာာလသူတးမံှတးာခုင်း� - အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး��ည်းး အကြော�ျ�ုးမ်းည်းးမ်းာ �ကိုာပြုမ်းင်း်း�င်းး်��ည်းး�၊ ယ်�င်းး နောရး� 

နောကိုာကိုး�့� ကိုျင်းး�����်ည်းး်အကြော�ျ�ုး၊ အကြော�ာဂ်တးနောရး�နောကိုာကိုး�့� ကိုျင်းး��မ်းည်း်းအကြော�ျ�ုးနှာင်းး် အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�တု�� 

မ်းည်းး�ု��နော�ာ ဆကိုးစာ�းမ်းုရာု�င်း်း��ည်းး�။ နောရး�နောကိုာကိုး�မံ်းဟု�တး�ည်းး်အကြောစာု��ရကိုု� ကိုာလျအကြောကို�်းအကြော�တးမ်းရာုဘာ� 

�ကိုာရာည်းးစာ့ာ အကြော��း�ျု�းနောစာပြု�င်းး�မ်းရာုဘာ� ပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�နောရ�လျ��းင်း�း�စာဉ်းမ်းျာ� နောဆာင်းးရးကိုးနှု�င်းးရ�းအကြောတ့ကိုး အကြော�ျ�ုး

ကိုာလျ မ်းည်းးမ်းာ�တးမ်းာတး�ါကို လျ�နံောလျာကိုးပြု�င်းး�ရာမု်းည်းး�ည်းး�။ အကြောမ်းျာ�အကြောာ�ပြုဖွဲ့င််းး ကိုာလျတု��တးမ်းာတး�ါကို အကြောနောပြု�ာင်းး� 

အကြောလျ�ဖွဲ့�းတီ�ရ�း အကြော�့င်းး်အကြောလျမ်းး�ရရာုနှု�င်းးနော�ားလျည်းး� �ည်းာရာင်းးအကြော�ည်းး�အကြောကိုျဉ်း�ကို�ာ မ်းူ�ကိုမ်းး�နောရ�ဆ့�ရ�း အကြော�ျ�ုး

လျ�နံောလျာကိုး�ပြုဖွဲ့င််းး ထုွ��ု��နောဆာင်းးရးကိုး�ါကို အကြောနောပြု�ာင်းး�အကြောလျ�အကြောတ့ကိုး အကြောနောပြု��အံကြော�တးပြုမ်းစား�ျနော���ည််းး လူျထွ�လုျ�းရာာ� 

မ်းုမ်းျာ�နှာင်း်း အကြော�ျတုးအကြောဆကိုးပြု�တးနောတာကိုးပြု�င်းး�ကိုု�လျည်းး� ကြုံကိုုံနောတ့�ရနှု�င်းး�ါ�ည်းး။  �ု��ရာတ့င်းး ကိုာလျရာည်းး�တးမ်းာတး

�ါကိုလျည်းး� ရရာုထွာ��ည်း်းအကြော�့င်းး်အကြောလျမ်းး� နော�ျာကိုးပြု�ယ်း�့ာ�နှု�င်းး�ည်းး်အကြောနှတရာယ်း ရာုပြု��း�ည်းး။ 

• အကြောသူွင်းာူ�ရေးာပ်ာင်း�ာခုင်း�အကြောတွား လူသူာ�အကြော�င်း�အကြောာမံစ်း - အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး� အကြောစာပြု�ု�ျ�ုးတ့င်းး အကြောမ်းျာ�အကြောာ�ပြုဖွဲ့င်း်း

အကြောဓိုကိုနော�ါင်းး�နောဆာင်းးမ်းျာ��ည်းး အကြောကိုျဉ်း��ျ�ရံပြု�င်းး� �ု��မ်းဟု�တး ပြု�ည်းး��ု��တုမ်းး�နောရာာင်းးရပြု�င်းး�တု��ကိုု� ကြုံကိုုံနောတ့�ရနောလျ်

ရာုပြီး�ီ� နော�ါင်းး�နောဆာင်းးမ်းု�ဏ္ဍာ�း�စားမ်းျာ� နော�်ထွ့ကိုးလျာ�ည်းး။ ဤ�ု��နော�်ထွ့ကိုးလျာ�ပြုဖွဲ့င်း်း အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�

ကိုု� မ်းည်းး�ု��စာီမ်း�ံ�်း�့�မ်းည်းး၊ နော�ါင်းး�နောဆာင်းးနောဟုာင်းး�မ်းျာ�နှာင်းး် နော�ါင်းး�နောဆာင်းး�စားမ်းျာ�အကြော�ကိုာ� နှာီ�နှှယ်းဆကိုးစာ�းမ်းုနှာင်းး် 

အကြောဓုိကိုကိုျနော�ာ နောရရာည်းးနုှ�င်းးင်းနံောရ�ဆ��ံပြုဖွဲ့တး�ျကိုးမ်းျာ�ကုို� �ျမ်းာတးနုှ�င်းး�ည်းး်ဩဇိုာအကြောာဏာာနှာင်းး် တရာ�ဝါင်းးမု်းကုို� မ်းည်းး�ူ 

ကို�ု�င်းးဆု�င်းး�ည်းးဟုူ�ည်းး် လျူ�ာ�အကြောရင်းး�အကြောပြုမ်းစားဆု�င်းးရာ ထွည်းး်�့င်းး�စာဉ်း�စာာ�စာရာမ်းျာ� နော�်နော�ါကိုးလျာ�ည်းး။ 

• အကြောသူွင်းာူ�ရေးာပ်ာင်း�ရေး��အကြောစ်ိ���လားထားား လ�ခံြုံခု�ရံေး��ာဏ္ဍာ အကြောသူွင်းာူ�ရေးာပ်ာင်း�ာခုင်း�နိုှင်း် စ်စ်းဘာား-အကြော�ပ်းဘာား 

ဆားဆရံေး��မံုာ� - အကြောစုာ��ရနှာင််းးစာ�းလျျဉ်း��ည်းး် နောမ်း��့�း�ပြု�ဿ�ာမ်းျာ�ကုို� နောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ပြီး�ီ��ည််းးတု�င်းး စာ�ံတးမ်းာတး�ျကိုးမ်းျာ�

နှာင်းး် �ု�မ်းု�ကိုု�ကိုးည်းီမ်းုရာု�ည်း်း စာစားတ�းနှာင်းး် ရ�တ�းဖွဲ့့��အကြောင်းးအကြောာ�၊ တာဝါ�းမ်းျာ�၊ ဖွဲ့့��စာည်းး���မံ်းျာ�နှာင်းး် ကို့�းကို�မ်းုတု�� နော�်နော�ါကိုး

လျာနောစာရ�း၊ ထွု��အကြောပြု�င်းး အကြောစာု��ရမ်းဟု�တးနော�ာ လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းး �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�နှာင်းး် ထွုနောတ့�ဆကိုးဆံရ�း

အကြောတ့ကိုး မ်းည်းး�ည်းး်လျ��းင်း�း�စာဉ်းနှာင်းး် အကြော�ျ�ုးဇိုယ်ာ��တးမ်းာတး�ျကိုးပြုဖွဲ့င်းး် နောဆာင်းးရးကိုးနုှ�င်းးမ်းည်းး�ည်းး�။ �ကိုာ�ကိုာလျတ့င်းး 

ရ�တ�းဖွဲ့့��နှာင်း်း စာစားတ�းတာဝါ�းမ်းျာ�ကိုု� မ်းည်းး�ု��နောဆာင်းးရးကိုးမ်းည်းး�ည်းး�။ လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းးတ�းဖွဲ့့��မ်းျာ�၏ ယ်�င်းးအကြောပြု�စား

ကိုျ��လျ့�းမ်းုမ်းျာ�နှာင်း်း တ�းဖွဲ့့��ဝါင်းးပြုဖွဲ့စားမ်းုတု��ကိုု� မ်းည်းး�ု��နောပြုဖွဲ့ရာင်းး�မ်းည်းး�ည်းး�။ လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းး/လျ�ခံြုံ�ုံနောရ� �ါဝါင်းးနောဆာင်းး 

ရးကိုး�ူမ်းျာ�ကိုု� လျ�ံခြုံ�ုံနောရ�ကိုဏ္ဍပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�ပြု�င်းး�တ့င်းး �ါဝါင်းးနောစာရ�းလျု�အကြော�း�ည်းး။ ဤ�ု��လျ��းနောဆာင်းးရ�း

အကြောတ့ကိုး အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�ကိုာလျတ့င်းး အကြောရ�းဘာကိုးနှာင်းး်စာစားဘာကိုး�ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�အကြော�ကိုာ� ဆကိုးဆံ

မ်းုမ်းျာ�အကြောာ� မ်းည်းး�ု��တည်းးနောဆာကိုးမ်းည်းးကိုု� နောစာစ်ာ�းစာ့ာကြုံကိုဆံရ�းလျု�အကြော�း�ည်းး။ ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းအံကြောတ့င်းး�ရာု လျကိုးရာုလျု�း 

ရာာ�နော�နော�ာ လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းး�ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�၏ အကြောနောပြု�အကြောနော��ည်းးရှုု�းနောထွ့��ည်းး။ လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းး �ါဝါင်းး

နောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�ဟု� ရည်းးညွှ�း�ရာတ့င်းး (“တ�းမ်းနောတား” ဟု� နော�်တ့င်းးနော�ာ) ပြုမ်း�းမ်းာစာစားတ�း၊ ရ�တ�းဖွဲ့့��နှာင်း်း 

နောထွာကိုးလျာမ်းး�နောရ�တ�းဖ့ွဲ့��၊ တု�င်းး�ရင်းး��ာ�လျကိုး�ကိုးကုို�င်းးအကြောဖ့ွဲ့��အကြောစာည်းး�မ်းျာ�အကြော�ါအကြောဝါင်းး လျကိုး�ကိုးကုို�င်းး၍အကြောတု�ကိုးအကြော�ံ

3 ဤထွ�းနောဆာင်းး��နောဘာာတူည်းီ�ျကိုးမ်းျာ�ကိုု� (စာ�စာ�နော�ါင်းး� နောပြု�ာကိုး�ျကိုး) ဆူေ�းပြီးင်းုမ်းး��ျမ်းး�နောရ��နောဘာာတူည်းီ�ျကိုး (�ု��မ်းဟု�တး ဂ်ျ�ဘာာ �နောဘာာတူည်းီ�ျကိုး၊ 
၂၀၂၀ ��နှာစား ဆူေ�းနှု�င်းးင်း)ံ တ့င်းး ထွည်းး်�့င်းး�နော�ါင်းး�စာည်းး���ပ်ြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ 
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နောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�၊ အကြော�စားထွ့ကိုးနော�်လျာနော�ာ ပြု�ည်းး�ူ်ကိုာကို့ယ်းနောရ�တ�းဖွဲ့့��မ်းျာ�အကြောပြု�င်းး အကြောပြု�ာ�အကြောဖွဲ့့��မ်းျာ�လျည်းး�

�ါဝါင်းး�ည်းး။ စာစားတ�းနှာင်းး် လျကိုး�ကိုးကုို�င်းး�ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�၏ တာဝါ�းမ်းျာ�ကုို�နောဆာင်းးရးကိုးနုှ�င်းးရ�း အကြောရ�း�ာ�

ရ�တ�းဖွဲ့့��အကြောာ� အကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�အကြောလျု�ကိုး မ်းည်းး�ု��နောလျက်ိုျင်း်းနော��မ်းည်းး�ည်းး�၊ စာစားတ�းကိုု� မ်းည်းးကို��်ု��အကြောင်းးအကြောာ�

နောလျာာ�်ျ၍ အကြောရ�း�ာ�အကြောစာု��ရ၏အကြော��း�ျု�းမ်းုနှာင်းး် လျှတးနောတား၏ထွု�း�နောကိုျာင်းး�ကို့�းကို�မ်းုနောအကြောာကိုး�ု�� �့တး�့င်းး�မ်းည်းး

�ည်းး�၊ နှု�င်းးင်းနံောတားအကြောာ� စာီမ်းအံကြော��း�ျု�းနှု�င်းးစာ့မ်းး�ကိုု�မ်းထွု�ု�ကိုးနောစာဘာ� �ု��မ်းဟု�တး လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းးအကြောတု�ကိုးအကြော�အံကြောဖွဲ့့��မ်းျာ�

အကြော�ကိုာ� အကြောကို့�အကြောပြီး��မ်းပြုဖွဲ့စားနောစာဘာ� လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းး�ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�ကိုု� လျ�ခံြုံ�ုံနောရ�ကိုဏ္ဍ ပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�

ပြု�င်းး�၊ လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းးတ�း�ာ�အကြောပြုဖွဲ့စားမ်းာ အကြော�ာ�ယ်ူ�့င်းး်နော��ပြု�င်းး�၊ လျကိုး�ကိုးပြုဖွဲ့ုတး�ုမ်းး�ပြု�င်းး�နှာင်းး် ပြု��းလျည်းးနော�ါင်းး� 

စာည်းး�ပြု�င်းး�လျ��းင်း�း�စာဉ်းမ်းျာ�မ်းာတစားဆင်းး် မ်းည်းး�ု��ပြု��းလျည်းးနော�ါင်းး�စာည်းး�နောစာမ်းည်းး�ည်းး� စာ�ည်းးတု���ည်းး အကြောနောရ�ကြီးကိုီ� 

နော�ာ ပြု�ဿ�ာမ်းျာ��င်းး ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ �ု��ရာတ့င်းး ဤပြု�ဿ�ာမ်းျာ�ကိုု� နောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ရ�းအကြောတ့ကိုး အကြော�ျ�ုးယ်ူရ�းလျု�အကြော�းပြီး�ီ� 

�ု�မု်း�ကိုျယ်းပြု�� း်နော�ာ ပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�နောရ�လျ��းင်း�း�စာဉ်းမ်းျာ� နောဆာင်းးရးကိုးလျျကိုးရာ�ုည်းး် အကြော�့င်းးကူို�နောပြု�ာင်းး�နောရ�ကိုာလျ 

အကြောတ့ကိုး လျ�ခံြုံ�ုံနောရ�အကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�တစားရ�းကိုု� �ျမ်းာတးတည်းးနောထွာင်းးရ�း အကြောနောရ�ကြီးကိုီ�နော��ည်းး။  

• ရေး�့�ရေးာာားပ်ွဲလ�ပ်းင်နိး�စ်ဉ်း - နောရး�နောကိုာကိုး�့�လျ��းင်း�း�စာဉ်းကိုု� မ်းည်းးကို��်ု��ပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�နှု�င်းး��ည်းး�။ အကြော�့င်းး

ကူို�နောပြု�ာင်းး�နောရ�အကြောစီာအကြောမံ်းမ်းျာ� တရာ�ဝါင်းးမု်းရာနုောစာရ�း နောရး�နောကိုာကိုး�့�မ်းျာ�လုျ�အကြော�း�ါ�လျာ�၊ လုျ�အကြော�း�ါကို မ်းည်းး�ု��နော�ာ 

နောရး�နောကိုာကိုး�့�မ်းျာ�ကိုု� ကိုျင်းး���င်းး်�ါ��ည်းး�။ နောရး�နောကိုာကိုး�့�ကိုု� မ်းည်းးကို��်ု����နံောဖွဲ့ားစာီစာဉ်း ကိုျင်းး��မ်းည်းး�ည်းး�  (မ်းည်းး

�ည်းး် �ည်းး��ည်းာအကြောနောထွာကိုးအကြောကိုူကိုု� လျု�အကြော�းမ်းည်းး�ည်းး�)။ �တးမ်းာတးထွာ��ည်းး် အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�ကိုာလျ

အကြောတ့ကိုး မ်းည်းး�ည်းး်နောရး�နောကိုာကိုး�့��ဏ္ဍာ�းမ်းျာ��ည်းး အကြော�င်းး်နောလျျားဆ�ံ�ပြုဖွဲ့စားမ်းည်းး�ည်းး�။ နောေ�အကြောလျု�ကိုး အကြောာဏာာ

�့�နောဝါနော��မ်းု မ်းည်းး�ည်းး်အကြောမ်းျ ုု �အကြောစာာ�မ်းျာ�ကိုု� ထွည်းး်�့င်းး�စာဉ်း�စာာ�မ်းည်းး�ည်းး�၊ နောရး�နောကိုာကိုး�့�စာ�စားကိုု� နောရး��ျယ်းရာ 

တ့င်းး အကြောဖွဲ့့��မ်းျာ�အကြောာ� ကိုု�ယ်းစာာ�ပြု�ုမ်းုရာုနောစာရ�း မ်းည်းး�ု��ထွည်းး်�့င်းး�စာဉ်း�စာာ�နောဆာင်းးရးကိုးမ်းည်းး�ည်းး�။ နောရး�နောကိုာကိုး�့�စာီမ်းံ

��်း�့�မ်းုအကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�ကိုု� မ်းည်းး�ူကိုဖွဲ့့��စာည်းး���်းအကြော�းမ်းည်းး�ည်းး�၊ ၎င်းး�အကြောဖွဲ့့���ည်းး �ီ�ပြု�ာ�လျ့တးလျ�းအကြောမ်းာီအကြော�ု�ကိုင်းး�စာ့ာ 

လျ��းင်း�း�နောဆာင်းးရးကိုးနှု�င်းးမ်းုရာုနောစာရ�း မ်းည်းးကို��်ု��စာီစာဉ်းထွာ�ရာုမ်းည်းး�ည်းး�။ ပြု�ည်းးလျ��ံကိုွတးဆနှဒ�ံယ်ူ�့�မ်းျာ� ကိုျင်းး��မ်းည်းး

ဆု��ါကိုလျည်းး� အကြောထွကိုး�ါနောမ်း��့�း�မ်းျာ�ကိုု��င်းး စာဉ်း�စာာ�ဆင်းးပြု�င်းးနှု�င်းး�ည်းး။  

• ဖွဲ့ွဲ�စ်ည်း�ပ်�အံကြောရေးာခုခုံဥပ်ရေးဒါ ာပ်�ာပ်င်းရေးာပ်ာင်း�လဲာခုင်း�၊ အကြောစ်ာ�ထားိ��ာပ်ဋ္ဌာာနိး�ာခုင်း� သူိ��မံဟူ�တး ရေး��ဆွဲခုုမံှတးာခုင်း� - �ည်းး 

ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေအကြောာ� အကြောပြီးမ်း�တမ်းး�ပြု�င်းးဆင်းး�ျကိုးပြုဖွဲ့စားပြီး�ီ� အကြောနောပြု�ာင်းး�အကြောလျ�နောဖွဲ့ားနောဆာင်းးနောရ� အကြောစာီအကြောစာဉ်းတ့င်းး 

�ါရာုကိုာ ဤ�ု��နောဆာင်းးရးကိုးရ�း မ်းည်းး�ည်းး်လျ��းထွ��ံလျ��း�ည်းး�နှာင်းး် နောဆ့�နောနှ့�တု�င်းး�င်းးပြု�င်းး�လျ��းင်း�း�စာဉ်းကိုု� အကြော���ံပြု�ု

မ်းည်းး�ည်းး�။ �ကိုာ�ကိုာလျအကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�မ်းျာ�နှာင်းး် ယ်�င်းးဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေတု��အကြော�ကိုာ� မ်းည်းး�ု��နော�ာ ဆကိုးစာ�း

နှာီ�နှှယ်းမ်းုရာု��ည်းး�၊ အကြော�ာဂ်တးတ့င်းး ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ ပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�နောရ�ကိုု� နောဆာင်းးရးကိုးမ်းည်းးဆု��ါကို 

မ်းည်းး�ု��နောဆာင်းးရးကိုးမ်းည်းး�ည်းး� (ယ်�င်းး ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေအကြောာ� ပြု�င်းးဆင်းးမ်း့မ်းး�မ်းမံ်းည်းးနောလျာ �ု��မ်းဟု�တး လျ��ံလျ��ံ 

လျျာ�လျျာ� အကြောစာာ�ထွု��ပြု�ဋ္ဌာာ�း�မ်းည်းးနောလျာ)။ 

• ဆင်း��ဲမံွဲရေးတမံု၊ လူသူာ�ခုုင်း�စ်ာနိာရေးထားာားထားာ�မံု အကြောာူအကြောည်ီနိုှင််း စ်ီ�ပ်ွာ�ရေး��ဖွဲ့ွ�ံပြီးဖွဲ့ိ��တိ��တားမံု - ဤ�ည်းးကိုု� 

မ်းည်းး�ု��စာီစာဉ်းနောဆာင်းးရးကိုးကိုာ ဘာဏ္ဍာနောင်း့နောထွာကိုး�ံ်မ်းည်းး�ည်းး�၊ ဝါ�းနောဆာင်းးမ်းုနော��ရာတ့င်းး မ်းည်းး�ူမ်းျာ��ါဝါင်းးနောဆာင်းး 

ရးကိုးကိုာ တာဝါ�း�မံ်းုရာုနောစာရ�းမ်းည်းး�ု��ကြီးကိုီ��ကို�းစာစားနောဆ�မ်းည်းး�ည်းး�။ (ကိုု��စား-၁၉ ဆု�င်းးရာ စာီမ်း�ံ�်း�့�ပြု�င်းး�အကြော�ါအကြောဝါင်းး) 

လျကိုးင်းင်းး� လျူ�ာ��ျင်းး�စာာ�ာနောထွာကိုးထွာ�မ်းု အကြောကိုူအကြောည်းီမ်းာအကြောစာပြု�ု၍ စာီ��့ာ�နောရ�တည်းးပြီးင်းုမ်းးနောစာပြု�င်းး�နှာင်းး် အကြော�့င်းး

ကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�အကြောစာု��ရအကြောတ့ကိုး ဘာဏ္ဍာနောင်း့နောထွာကိုး�ံ်ပြု�င်းး�တု���ာမ်းကို ပြု��းလျည်းးတည်းးနောဆာကိုးပြု�င်းး�ကို��်ု��နော�ာ 

နောရရာည်းးဖွဲ့့ံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကိုးမ်းုရည်းးမ်းာ�း��ျကိုးမ်းျာ�အကြောထွု တစားဆကိုးတည်းး�နောလျာာကိုးလျာမ်းး�နောဆာင်းးရးကိုးနှု�င်းးမ်းည်း်း ရာင်းး�လျင်းး�

နော�ာအကြောစာီအကြောစာဉ်းကိုု� မ်းည်းးကို��်ု�� နောရ�ဆ့��ျမ်းာတးနှု�င်းးမ်းည်းး�ည်းး�။ စာီ��့ာ�နောရ��ာလျ�းထွူရ�းအကြောတ့ကိုး မ်းည်းး�ည်းး်အကြော�ျ�ုး

တ့င်းး မ်းည်းးကို��်ု��ဘာဏ္ဍာနောင်း့နောထွာကိုး�ံ်နှု�င်းးမ်းည်းး�ည်းး�။ 

၅။ နိုိ�င်းင်တံာာ၏ စ်ိတးပ်ါဝင်းစ်ာ�မံုနိုှင်း် ပ်ါဝင်းရေးဆာင်း�့ားမံု

နှု�င်းးင်းတံကိုာအကြော�ု�ကိုးအကြောဝါ�း��ည်းး �နောဘာာထွာ�တစားနောပြု��ည်းီမ်းရာု�ကိုနော�ားလျည်းး� နှု�င်းးင်းမံ်းျာ�အကြောာ�လျ��ံ�ည်းး ကို�လျ�မ်းဂ်ု

၏ �ဋိုည်းာဉ်းစာာတမ်းး��ါ စာ�ံျ�ုးစာညံွှ�း�မ်းျာ�ကိုု� လျု�ကိုး�ာကိုျင်းး်���ံ�ကိုပြီး�ီ� (ကို) ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေနှာင်းး်အကြောည်းီ ကိုျင်းး��နော�ာ 

နောရး�နောကိုာကိုး�့�မ်းျာ��ည်းး အကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့��၏ �ကိုတုအကြောနောပြု��လံျု�အကြော�း�ျကိုးပြုဖွဲ့စား�ည်းးဟု� အကြော�ုအကြောမ်းာတးပြု�ုနော�ာ၊ (�) နှု�င်းးင်းနံောတား
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အကြောပြုဖွဲ့စား အကြော�ုအကြောမ်းာတးပြု�ုပြု�င်းး�ဟုူ�ည်း်း �နောဘာာတရာ��ည်းး ပြု�ည်းး�ူလျူထွ�ကို နောရး��ျယ်း�တးမ်းာတး�ည်းး် တရာ�ဝါင်းးမ်းုရာုနော�ာ 

ကိုု�ယ်းစာာ�လျာယ်းမ်းျာ�နှာင်းး် မ်းတူကို့�ပြု�ာ�နော�ကိုာင်းး�ကိုု� �ာ�လျည်းးလျကိုး�နံော�ာ၊ (ဂ်) အကြောပြုင်းင်းး��့ာ�မ်းုမ်းျာ�အကြောာ� ပြီးင်းုမ်းး��ျမ်းး�စာ့ာနောပြုဖွဲ့ရာင်းး�

ပြု�င်းး�ကိုု� အကြောာ�နော��နောထွာကိုး�နံော�ာ၊ (ဃ) �ဋို�ကိုခေဏားနှာင်းး် ဆင်းး�ရ�မ်း့�နောတမ်းုေဏား�င်းး် ပြု�ည်းး�ူမ်းျာ�၏ လျူမ်းု-စာီ��့ာ� ဖွဲ့့�ံပြီးဖွဲ့ုု�တု�� 

တကိုးမု်းကုို� နုှ�င်းးင်းတံကိုာ၏ဘာ�ရံည်းးမ်းာ�း��ျကိုး��း�တု�င်းးအကြောပြုဖွဲ့စား နောထွာကိုး�ံ်ကူိုညီ်းနော�ာစာ�စား၏ အကြောဖ့ွဲ့��ဝါင်းးမ်းျာ�ပြုဖွဲ့စား�ကို�ည်းး။ အကြောလ့ျ�း

ကို့�ပြု�ာ�နော�ာ နှု�င်းးင်းမံ်းျာ�နှာင်း်း အကြောပြု�ည်းးပြု�ည်းးဆု�င်းးရာ အကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�မ်းျာ�တ့င်းး ဤ အကြောနောပြု��ံမ်းူမ်းျာ�ကိုု� တတးနှု�င်းး�မ်းာအကြောတု�င်းး�အကြောတာ

အကြောထွု တစားနောပြု��ည်းီလျု�ကိုး�ာကိုျင်းး်��ံ��င်း်း�ည်းး။ ပြု�ည်းးတ့င်းး�မ်းာ ေီမ်းု�ကိုနောရစာီအကြောနောရ� �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�အကြောနော�ပြုဖွဲ့င်း်း အကြောစာု��ရ

အကြောပြုဖွဲ့စား ကိုု�ယ်းစာာ�ပြု�ုတရာ�ဝါင်းးမ်းုရာု�ည်းးဟု� �တးမ်းာတးရ�းအကြော�င်းး်နောလျျားဆ�ံ��ူမ်းျာ�နှာင်း်း ပြု�င်းး�မ်းာ �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ� �ျတုး 

ဆကိုးထွုနောတ့�နှု�င်းးနောစာမ်းည်း်း ရာင်းး�လျင်းး�နော�ာ နှု�င်းးင်းတံကိုာ�ျတုးဆကိုးနောဆာင်းးရးကိုးနောရ� မ်းဟုာ�ျ�ဟုာတစားရ�းကိုု� �ျမ်းာတးအကြောနောကိုာင်းး 

အကြောထွည်းးနောဖွဲ့ားရ�း အကြောလျ့�းအကြောမ်းင်းး�အကြောနောရ�ကြီးကိုီ��ည်းး။ 

ဖ့ွဲ့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ံဥ�နောေနှာင်းး်မ်းညီ်းည့ွတး�ည််းး နော�်နော�ါကိုးလျာနော�ာအကြောနောရ�ပြု�ဿ�ာကုို� နောကိုျားပြုဖွဲ့တးနုှ�င်းးရ�း အကြော�့င်းးကူို�နောပြု�ာင်းး�

ပြု�င်းး�ကိုု� နောထွာကိုး�ံ်ကိုူည်းီနော���င်း်းပြီး�ီ� နောအကြောာကိုး�ါအကြော�ျကိုးမ်းျာ�ကိုု� အကြောနောပြု�ပြု�ုစာဉ်း�စာာ�ရမ်းည်းးပြုဖွဲ့စား�ည်းး - 

• ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေနှာင်းး် ၎င်းး�ဥ�နောေအကြောရ ကိုျင်းး��နော�ာ နောရး�နောကိုာကိုး�့�မ်းျာ�အကြောနော�် အကြောနောပြု��၍ံ အကြောစာု��ရအကြောာ� 

အကြော�ုအကြောမ်းာတးပြု�ုရ�းနှာင်းး် နောစာာင်း်းနောရာာကိုးရ�း လျု�အကြော�းပြု�င်းး�၊

• စာစားတ�းကို ဖွဲ့့��စာည်းး�လျု�ကိုး�ည်းး် အကြောင်းးစာတီကိုျ�ရာင်းး�ကို��်ု��နော�ာ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေနှာင်းး်မ်းည်းီညွ့တးနော�ာ အကြောစာု��ရ

အကြောနောပြု�ာင်းး�အကြောလျ�ကိုု� လျကိုး�ံအကြောာ�နော��ပြု�င်းး�မ်းပြု�ုရ�း လျု�အကြော�းပြု�င်းး�၊

• နှု�င်းးင်းံနောတားအကြောဆင်းး်၊ နောေ�တ့င်းး�အကြောဆင်းး်နှာင်းး် နှု�င်းးင်းတံကိုာအကြောဆင်းး်တ့င်းး ပြီးင်းုမ်းး��ျမ်းး�နောရ�နောဖွဲ့ားနောဆာင်းးလျု��ည်းး်ဆနှဒနှာင်း်း 

အကြောပြုင်းင်းး��့ာ�မ်းုမ်းျာ�အကြောာ� ပြီးင်းုမ်းး��ျမ်းး�စာ့ာနောပြုဖွဲ့ရာင်းး�လျု��ည်း်းဆနှဒရာုရ�း လျု�အကြော�းပြု�င်းး�။  

နောယ်ဘာ�ယ်ျဆု�ရနော�ား နှု�င်းးင်းတံကိုာ �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ��ည်းး �ကိုာ�ကိုာလျ အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�မ်းျာ�ကိုု� နောအကြောာကိုး

�ါ�ည်းး�လျမ်းး�မ်းျာ�ပြုဖွဲ့င်း်း နောထွာကိုး�ံ်ကိုူည်းီနှု�င်းး�ည်းး (အကြောနော��စာုတးအကြော�ျကိုးအကြောလျကိုးမ်းျာ�အကြောတ့ကိုး Salmon ၂၀၂၀ ကိုု� �ကိုည်း်း�ါ) – 

• နိုိ�င်းင်ရံေး��အကြောရေးထားာားအကြောပ်ံ် - နှု�င်းးင်းနံောတားအကြောစာု��ရမ်းျာ�၏ အကြော�ျု�းအကြောပြု�ာအကြောာဏာာ�ု�င်းးစာု��မ်းုအကြောတ့ကိုး အကြောပြု�ည်းးပြု�ည်းးဆု�င်းးရာ

နှု�င်းးင်းနံောရ�၊ ဘာဏ္ဍာနောရ�နှာင်း်း ပြီးင်းုမ်းး��ျမ်းး�နောရ�ထွု�း��ုမ်းး�မ်းု စာ�စားဖွဲ့့��စာည်းး���မံ်းျာ�ကိုု�လျု�အကြော�း�ည်းး။ နှု�င်းးင်းတံကိုာ �ါဝါင်းး

နောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�အကြောနော�ပြုဖွဲ့င်း်း ေီမ်းု�ကိုနောရစာီကိုု�ပြု��းလျည်းးနောဖွဲ့ားနောဆာင်းးရ�း ကိုတုကိုဝါတးပြု�ု နောဆာင်းးရးကိုးနော�နော�ာ 

နောရး�နောကိုာကိုး�ံကိုု�ယ်းစာာ�လျာယ်းမ်းျာ� စာ�စားတကိုျလျ��းင်း�း�နောဆာင်းးရးကိုးနှု�င်းးနောစာရ�း မ်းည်းး�ု��နောထွာကိုး�ံ်ကိုူည်းီနော��နှု�င်းး

နော�ကိုာင်းး�ကိုု� ပြု��းလျည်းးစာဉ်း�စာာ��င်းး်�ည်းး။ နှု�င်းးင်းနံောရ�အကြောနောထွာကိုးအကြော�ံ်နော��အကြော�းရာတ့င်းး (လျစား�ျာ�နှု�င်းးင်းတံ့င်းး ပြုဖွဲ့စား�့ာ�

��်�ည်းး်အကြောတု�င်းး� နှု�င်းးင်းံအကြောာ�ထွု�း��ျု�းကို့�းကို�နှု�င်းးမ်းုမ်းရာု�ည်း်း အကြောနောပြု�အကြောနော�၌�င်းး ယ်ူအကြောကိုးစားနှာင်းး် ယ်ူနောကို၏ အကြောနောထွာကိုး

အကြော�ံ်ပြုဖွဲ့င်း်း နောဆာင်းးရးကိုး��်�ည်းး်) အကြောစာု��ရအကြောာ� အကြော�ုအကြောမ်းာတးပြု�ုပြု�င်းး�ကို��်ု�� တရာ�ဝါင်းး �တံမ်း�းဆကိုးဆံနောရ�လျမ်းး� 

နော�ကိုာင်းး�မ်းာ ကြီးကိုုု��မ်းး�မ်းုမ်းျာ��ါဝါင်းးနှု�င်းးပြီး�ီ� ထွု��အကြောပြု�င်းး အကြော�ကိုမ်းး�ဖွဲ့ကိုးမ်းုကိုု� နောရာာင်းးလျှ�ရ�းအကြောတ့ကိုး �ု�မ်းု�၍ အကြောလျ့တး�နောဘာာ

ဆ�း�ည်းး် လျ��းထွ��ံလျ��း�ည်းး�ယ်နှတရာ�မ်းျာ�မ်းာတစားဆင်းး် နုှ�င်းးင်းနံောရ�ဖံ့ွဲ့�ပြီးဖုွဲ့ု�မု်းအကြောတ့ကိုး အကြောနောထွာကိုးအကြော�ံ်နော��ပြု�င်းး�မ်းျ ုု �လျည်းး�

�ါဝါင်းးနှု�င်းး�ည်းး။

• နိည်း�ပ်ည်ာအကြောရေးထားာားအကြောပ်ံ် - အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ� လျ��းင်း�း�စာဉ်းမ်းျာ�တ့င်းး နှု�င်းးင်းတံကိုာ �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�

�ည်းး �ည်းး��ည်းာအကြောကြုံကိုဉံာာဏား၊ အကြော�ု�ည်းာနှာင်း်း နှုင်းး�ယ်ာဉ်းနှု�င်းး�ည်းး် အကြောနောတ့�အကြောကြုံကိုုမံ်းျာ�နော��အကြော�းနှု�င်းး�ည်းး။ ဤ

အကြောနောထွာကိုးအကြော�ံ်၏ ရည်းးရးယ်း�ျကိုးမ်းာာ နှု�င်းးင်းအံကြောဆင်းး်စာ�စားမ်းျာ�၊ အကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�မ်းျာ�နှာင်း်း ဝါ�းထွမ်းး�မ်းျာ�၏ စာ့မ်းး�

နောဆာင်းးရည်းးကိုု� ပြုမ်းိင်း်းတင်းးနော��ရ�းပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ �ု��ရာတ့င်းးလျ�ခံြုံ�ုံနောရ�ကိုဏ္ဍမ်းာ�ည်းး ဘာဏ္ဍာနောရ�စာီမ်း�ံ�်း�့�မ်းုအကြောထွု အကြောနောရ�

�ါနော�ာ�ယ်း�ယ်းမ်းျာ�တ့င်းး �ည်းး��ည်းာအကြောကြုံကိုဉံာာဏား၏ ရည်းးရးယ်း�ျကိုး�ည်းး �တးမ်းာတးထွာ�နော�ာ ဥ�နောေ �ု��မ်းဟု�တး

ဥ�နောေ�ကို�းမ်းတးနောရ� လုျ�အကြော�း�ျကိုးမ်းျာ� �ု��မ်းဟု�တး စာ�ံျ�ုးစာညှံွ�း�မ်းျာ�နှာင်းး် ကုို�ကိုးညီ်းမု်းရာနုောစာရ�းနောဆာင်းးရးကိုးပြု�င်းး�လျည်းး� 

ပြုဖွဲ့စားနှု�င်းး�ည်းး။ အကြော�ျ ုု �နော�ာအကြောနောပြု�အကြောနော�မ်းျာ�တ့င်းး အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ� အကြောစာု��ရမ်းျာ�ကိုု� နှု�င်းးင်းတံကိုာစာ�စားအကြောတ့င်းး�     

ထွုနောရာကိုးစာ့ာနော�ါင်းး�စာည်းး�နှု�င်းးနောစာရ�း - ဥ�မ်းာ နောင်း့နော�ကို�စာီ�ဆင်းး�နှု�င်းးရ�း၊ �ရီ��့ာ�လျာ�့င်း်းပြု�ုနှု�င်းးရ�း �ု��မ်းဟု�တး 

�့င်းး�ကို��းမ်းျာ� တင်းး�့င်းး��့င်းး်ပြု�ုနှု�င်းးရ�းအကြောတ့ကိုး �့င်းး်ပြု�ု�ျကိုးနော��ရ�းကိုု�ကိုးည်းီမ်းု ရာု၊မ်းရာု စာစားနောဆ�နောဆာင်းးရးကိုးမ်းုပြု�ုရ�း 

လျု�အကြော�းပြီး�ီ� ထွု��နော�ကိုာင်းး် ရဖံွဲ့�းရ�း�ါ၌ အကြောနောရ�ယ်ူ�ုတးဆု��မ်းုမ်းျာ��ျမ်းာတးထွာ�ပြု�င်းး�နှာင်းး် စာ�းလျျဉ်း��ည်းး် ရှုု�းနောထွ့�နော�ာ

နောမ်း��့�း�မ်းျာ��ည်းး �ကိုာ�ကိုာလျစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းုအကြောစာီအကြောမ်း ံပြု�ဌာာ�း�ပြီး�ီ��ျ�ုးတ့င်းး နော�်ထွ့ကိုးလျာနှု�င်းး�ည်းး။
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• ဘာဏ္ဍာာရေး�� အကြောရေးထားာားအကြောပ်ံ် - အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး� ပြုဖွဲ့စားစာဉ်းအကြောမ်းျာ�အကြောပြု�ာ�တ့င်းး ဘာဏ္ဍာနောရ�အကြောနောထွာကိုးအကြော�ံ် 

လျု�အကြော�းမ်းုကိုု�နောတ့�ရာုရပြီး�ီ� ဤအကြော�ျကိုး�ည်းး�င်းး နှု�င်းးင်းတံကိုာနောထွာကိုး�ံ်ကိုူည်းီမ်းု၏ အကြောဓိုကိုဦး�စာာ�နော���ျကိုးတစား��ပြုဖွဲ့စား 

�ည်းး။ ဤ�ု��နောထွာကိုး�ံ်ကိုူည်းီရာတ့င်းး �မ်းာဏာအကြောမ်းျာ�ဆ��ံ နောထွာကိုး�ံ်မ်းုကိုု� တရာ�ဝါင်းးဖွဲ့့ံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကိုးမ်းု အကြောနောထွာကိုး

အကြော�ံ် (ODA) အကြောပြုဖွဲ့စား နော�ါင်းး�စာဉ်းတ�းကိုာ ‘ဖွဲ့့�ံပြီးဖွဲ့ုု�ဆ�နှု�င်းးင်းမံ်းျာ�၏ စာီ��့ာ�နောရ�ဖွဲ့့�ံပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကိုးမ်းုနှာင်းး် လျူမ်းုဘာဝါဖွဲ့ူလျ�နံောရ�’ 

အကြောတ့ကိုး အကြောထွူ��ပြုဖွဲ့င်းး် ဦး�တည်းးနောထွာကိုး�ံ်ပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ �ု��ရာတ့င်းး အကြောနောရ�ယ်ူ�ုတးဆု��မ်းုမ်းျာ� �ျမ်းာတးပြု�င်းး�နှာင်းး် 

နှု�င်းးင်း�ံု�င်းး�စာစည်းး�မ်းျာ�အကြောာ�ထွု�း��ျု�းပြု�င်းး�စာ�ည်းး် အကြောနောရ�ပြု�ဿ�ာမ်းျာ�ကိုု� ကိုု�င်းးတ့ယ်းနောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ရ�းလျု�အကြော�းပြီး�ီ� နောဆာင်းး 

ရးကိုးရ�ည်းး်လျ��းင်း�း�စာဉ်းမ်းျာ�နော�ကိုာင််းး အကြော�့င်းးကူို�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�အကြောာ� လျကိုးင်းင်းး�နောထွာကိုး�ံ်ကူိုညီ်းရ�းမ်းာာမူ်း �ကိုး��တတး 

ပြီး�ီ� အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�ကိုာလျ၌ စာီမ်းအံကြော��း�ျု�းရ�းအကြောတ့ကိုး တရာ�ဝါင်းးမ်းုအကြောလျ�အံကြောနောလျာကိုးရာုနော�ာ အကြောစာု��ရတစားရ�း

ကိုု� ဖွဲ့့��စာည်းး��ျမ်းာတးထွာ��ည်း်း အကြောနောပြု�အကြောနော�မ်းျ ုု �၌�င်းး �ကိုး��မ်းည်းးပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ 

၆။ အကြောသူွင်းာူ�ရေးာပ်ာင်း�ာခုင်း� တည်းရေးဆာားရေး��အကြောတွား ရေး�့�ခုုယ်း�နိးနိည်း�လမံး�မံုာ�သူည်း 
ာမံနိးမံာနိုိ�င်းင်၏ံ လား�ှိ စ်�ဖွဲ့ွဲ�တည်း�ှိရေးနိပ်�မံံုာ�နိုှင်း် မံည်းသူိ��ဆားစ်ပ်းရေးနိသူနိည်း�။

နှု�င်းးင်းံတု�င်းး�ကို��်ု���င်းး ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်း၏ံ လျကိုးရာုအကြောနောပြု�အကြောနော��ည်းး တစားမ်းူထွူ�ပြု�ာ��ည်းး။ လျကိုးရာုအကြော�ျ�ုး၌ အကြောာ�ပြီး�ုုင်းးနော�နော�ာ

 �ကိုာ�ကိုာလျစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းု ယ်နှတရာ�နှာစားရ�းကိုု� ကြီးကိုုု��မ်းး��ျမ်းာတးပြီး�ီ�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။

စာစားတ�း�ည်းး ‘အကြောနောရ�နော�်အကြောနောပြု�အကြောနော�’ (အကြောစာဦး�၌ တစားနှာစားဟု��တးမ်းာတးထွာ�) နော�ကိုည်းာထွာ��ည်း်းကိုာလျတ့င်းး စာီမ်းံ

အကြော��း�ျု�းရ�းအကြောတ့ကိုး စာီမ်းံအကြော��း�ျု�းမ်းုအကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�မ်းျာ�ကိုု� ကိုု�ယ်းတု�င်းး��်းအကြော�းဖွဲ့့��စာည်းး�ကိုာ နှု�င်းးင်းနံောတားစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းနောရ�နောကိုာင်းးစာီ 

(SAC) ဟု� အကြောမ်းည်းးနော��ထွာ��ည်း်းနောကိုာင်းးစာီပြုဖွဲ့င်း်း ဦး�စာီ�အကြော��း�ျု�း�ည်းး။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေအကြောရ ၎င်းး�တု��ထွတံ့င်းး 

အကြောာဏာာစာု��စာဉ်း�မ်းာမ်းရာုနော� - ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ�ည်းး အကြော�ကိုးဝါင်းးနော�နော���ည်းးဟု� စာဉ်း�စာာ�မ်းည်းးဆု�လျာင်းးနောတာင်းးမ်းာ 

SAC ၏ အကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး��စားမ်းျာ��ည်းး ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေအကြောရတရာ�မ်းဝါင်းးဘာ� အကြောနောရ�နော�်အကြောနောပြု�အကြောနော�နော�ကိုည်းာပြု�င်းး��ည်းး 

�င်းး ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေကိုု� နောဖွဲ့ာကိုးဖွဲ့ျကိုးရာနောရာကိုး�ည်းး။ SAC �ည်းး နှု�င်းးင်းတံ့င်းး�မ်းာ နှု�င်းးင်းနံောရ�အကြောင်းးအကြောာ�စာ�မ်းျာ�အကြောာ�လျ��ံ

�ါဝါင်းး�ည်းး် အကြောကိုျ ုု ��ကိုးဆု�င်းး�ူ စာည်းး�နောဝါ�နောတ့�ဆ��့ံ�ကုို� စီာစာဉ်းကိုျင်းး��၍ �ကိုာ�ကိုာလျတရာ�ဝါင်းးမု်းကုို� ရယူ်ထွာ�ပြု�င်းး�လျည်းး� မ်းရာ ု

နော�။ SAC �ည်းး �ု�မ်းု�မ်းျာ�ပြု�ာ�ကိုျယ်းပြု��်းနော�ာ ကိုု�ယ်းစာာ�ပြု�ုအကြောဖွဲ့့��မ်းျာ� �ျတုးဆကိုး�ါဝါင်းးနှု�င်းး�ည်းး် အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�လျမ်းး�ပြု�

နောပြုမ်း��ကံိုု� �ျမ်းာတးနောရ�ဆ့�ထွာ�ပြု�င်းး�မ်းရာုဘာ� နှု�င်းးင်းနံောရ�၊ စာီ��့ာ�နောရ�နှာင်း်း လျူမ်းုနောရ�ဆု�င်းးရာအကြောနောရ�ကိုုစာစမ်းျာ� ခြုံ�ုံင်း��ံါဝါင်းး�ည်းး် ‘အကြောနောလျ� 

နော��နောဆာင်းးရးကိုးမ်းည်းး်’ အကြောဓိုကို�ယ်း�ယ်း���ံ��ကိုု��ာ �တးမ်းာတးထွာ�ပြီး�ီ� ၎င်းး�တု��တ့င်းးပြု�ည်းးနောထွာင်းးစာ�နောရး�နောကိုာကိုး�့�နောကိုားမ်းရာင်းး

ကိုု� ပြု��းလျည်းးဖွဲ့့��စာည်းး�ကိုာ စာည်းး�နောဝါ�နောတ့�ဆ�၍ံ နောရး�နောကိုာကိုး�့�မ်းျာ�ကိုု�ပြု��းလျည်းးစာစားနောဆ�ပြု�င်းး�၊ ကိုု��စား-၁၉ ကို�းနောရာဂ်ါအကြောတ့ကိုး

ကိုျ�း�မ်းာနောရ�နှာင်း်း စာီ��့ာ�နောရ�ဆု�င်းးရာအကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ� ထွာ�ရာုနောဆာင်းးရးကိုးပြု�င်းး�နှာင်းး် ဖွဲ့့�ံပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကိုးနောရ�ဆု�င်းးရာ အကြောစာု��ရရည်းးမ်းာ�း��ျကိုး

မ်းျာ� �ါဝါင်းး�ည်းး (ပြုမ်း�းမ်းာအ်ကြောလျင်းး� ၂၀၂၁)။ 

�ု��ရာတ့င်းး �တု�ျ�းရမ်းည်းးမ်းာာ စာစားတ�းကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေကိုု� ယ်�င်းးအကြောတု�င်းး�ဆကိုးလျကိုးတည်းးပြီးမ်း�ထွာ�ရာု

ပြီး�ီ� ထွု��နော�ကိုာင်း်း နောဖွဲ့နောဖွဲ့ားဝါါရီလျ ၁ ရကိုးနော�်မ်းတု�င်းးမ်းီ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ အကြောနောပြု�အကြောနော�အကြောတု�င်းး��င်းး ဆကိုးလျကိုးတည်းးရာု

နော��ည်းးဟု� ကိုျ ုု �နော�ကိုာင်းး�ဆီနောလျျားမ်းုမ်းရာုစာ့ာ �တးမ်းာတးထွာ��ည်းး။ နှု�င်းးင်းနံောတားအကြောနောရ�နော�်အကြောနောပြု�အကြောနော� နော�ကိုည်းာပြု�င်းး��ည်းး 

စာစားအကြောာဏာာ�ုမ်းး�ပြု�င်းး�မ်းဟု�တးဘာ� ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ�ါ ပြု�ဋ္ဌာာ�း��ျကိုးမ်းျာ�အကြောတု�င်းး� ကိုျင်း်း���ံပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းးဟု� ထွ�တးပြု��း

ထွာ��ည်းး။ ထွု�ထွ�တးပြု��းထွာ��ျကိုး�ည်းး နော�ကိုာင်းး�ကိုျ ုု �နောလျျားကို�းမ်းုမ်းရာုဟု� International IDEA နှာင်းး် အကြောပြု�ာ�နော�ာ �ည်းာရာင်းး

အကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�မ်းျာ�ကို ပြု�တးပြု�တး�ာ��ာ� ပြု��ပြီး�ီ�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ 

ပြု�ည်းးနောထွာင်းးစာ�လှျတးနောတားကုို�ယ်းစာာ�ပြု�ုနောကိုားမ်းတီ (CRPH) ကုို� ၂၀၂၁ ��နှာစား နောဖွဲ့နောဖွဲ့ားဝါါရီလျတ့င်းး ပြု�ည်းးနောထွာင်းးစာ�လှျတးနောတား

နောရး�နောကိုာကိုး�အံကြောမ်းတးမ်းျာ� ၈၀ ရာ�ု�င်းးနှု�း�၏ �နောဘာာတူည်းီ��်းအကြော�း�ျကိုးပြုဖွဲ့င်း်း ဖွဲ့့��စာည်းး���ပ်ြီး�ီ� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ

အကြောရ ၎င်းး�တု��၏ဩဇိုာအကြောာဏာာတည်းးရာု�ည်းးဟု� ညွှ�း�ဆု�နောဖွဲ့ားပြု�ကိုာ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေအကြောာ�လျု�ကိုး�ာကိုျင်းး်���ံနော�ာ စာ�စား

ကိုု� ပြု��းလျည်းးနောဖွဲ့ားနောဆာင်းးရ�း ရည်းးရးယ်း�ျကိုးထွာ�ရာုနော�ကိုာင်းး�နော�ကိုည်းာ���်ည်းး။ ထွု��နော�ာကိုး ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေကိုု� 

အကြောစာာ�ထွု��လျ�လျာယ်းရ�းလျု�အကြော�းနော�ကိုာင်းး� နော�ာကိုးဆကိုးတ့�နော�ကိုည်းာ��ပ်ြီး�ီ� အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ� ရည်းးမ်းာ�း��ျကိုး��း�တု�င်းး၊ �ကိုာ� 

ကိုာလျ အကြောစာု��ရအကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�အကြောပြုဖွဲ့စား တာဝါ�းယ်ူနောဆာင်းးရးကိုးမ်းည်း်း ယ်နှတရာ�တစားရ�းနှာင်းး် အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�အကြောတ့ကိုး ကိုျယ်း 

ပြု��်းနော�ာ ပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�နောရ�လျမ်းး�စာဉ်းကိုု��ျမ်းာတးရ�း ဆနှဒပြု�ဆ�်းကိုျင်းးလျု�းရာာ�မ်းုအကြောဖွဲ့့��မ်းျာ�၊ တု�င်းး�ရင်းး��ာ�လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းး
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အကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�မ်းျာ�နှာင်း်း မ်းဟုာမ်းုတးဖွဲ့့�����်ည်းး။ ဖွဲ့ကိုးေရယ်းေီမ်းု�ကိုနောရစာီ �ဋိုည်းာဉ်း  အကြောစာုတးအကြော�ု�င်းး� ၁ တ့င်းး အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�

အကြောတ့ကိုး အကြောဓိုကိုရည်းးမ်းာ�း��ျကိုးကြီးကိုီ�နောလျ���နှာင်း်း လျမ်းး�ညွှ�းအကြောနောပြု��မံ်းူမ်းျာ�၊ မ်းူဝါါေမ်းျာ�အကြောတ့ကိုး မ်းူနောဘာာင်းးတစားရ�းကိုု� ထွည်းး်�့င်းး� 

နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ��ည်းး။ ရည်းးမ်းာ�း��ျကိုးမ်းျာ�မ်းာာ နောအကြောာကိုး�ါအကြောတု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး - 

 ၁။ အကြောာဏာာရာင်းးစာ�စား �နော�ျာကိုးနောရ�၊

 ၂။ ၂၀၀၈ ��နှာစား ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ အကြောပြီး�ီ��တး ဖွဲ့ျကိုး�ုမ်းး�နောရ�၊

 ၃။ ဖွဲ့ကိုးေရယ်းေီမ်းု�ကိုနောရစာီပြု�ည်းးနောထွာင်းးစာ� တည်းးနောဆာကိုးနောရ�၊

 ၄။ ပြု�ည်းး�ူ်အကြောစာု��ရ နော�်ထ့ွ�း�နောရ�။ 

ဤရည်းးမ်းာ�း��ျကိုးမ်းျာ�အကြောာ�လျ��ံပြု�ည််းးမီ်းနုှ�င်းးရ�း ဖ့ွဲ့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ�စားတစားရ�း�ျမ်းာတးပြု�ဋ္ဌာာ�း�ရ�းလုျ�အကြော�းနော�လုျမ််းးမ်းည်းး။ 

ဖွဲ့ကိုးေရယ်းေီမ်းု�ကိုနောရစာီ �ဋိုည်းာဉ်း အကြောစာုတးအကြော�ု�င်းး� ၂ တ့င်းး �ကိုာ�ကိုာလျစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းုအကြောတ့ကိုး အကြောနော��စာုတးမ်းူနောဘာာင်းးကိုု� 

နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ��ည်းး။ �ကိုာ�ကိုာလျအကြောစာု��ရဖွဲ့့��စာည်းး���တံ့င်းး အကြောမ်းျ ုု ��ာ�ည်းီညွ့တးနောရ�အကြောစာု��ရ (NUG) ၊ ဥ�နောေပြု�ုနောရ�ကိုဏ္ဍအကြောတ့ကိုး 

ဆကိုးလျကိုးတာဝါ�းယ်ူနောဆာင်းးရးကိုးရ�း CRPH နှာင်းး် �ဋိုည်းာဉ်းတ့င်းး�ါရာုနော�ာ မ်းဟုာ�ျ�ဟုာလျ��းင်း�း�စာဉ်းမ်းျာ�ကိုု� တု�င်းး�င်းးည်းိုနှုင်းး�

နုှ�င်းးရ�း အကြောမ်းျ ုု ��ာ�ညီ်းည့ွတးနောရ�အကြောတု�င်းး�င်းး�ံနောကိုာင်းးစီာ (NUCC) တု���ါဝါင်းး�ည်းး။ တရာ�စီာရင်းးနောရ�နှာင််းး လျ�ခံြုံ�ုနံောရ�ကိုဏ္ဍကုို� နောဖွဲ့ားပြု� 

ထွာ�နော�ားပြုင်းာ� ၎င်းး�တု��၏ အကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�ဆု�င်းးရာ လျ��း�ု�င်းး�့င်းး်အကြောတု�င်းး�အကြောတာ�ည်းးမ်းူ ရာင်းး�လျင်းး�မ်းုမ်းရာုနော�။ ကိုျယ်းပြု��်းနော�ာ 

ကိုု�ယ်းစာာ�ပြု�ု�ါဝါင်းးမ်းုနှာင်းး် လျူထွ�၏နောထွာကိုး�ံတရာ�ဝါင်းးမ်းုတု��ရရာုနှု�င်းးနောစာရ�း �ကိုာ�ကိုာလျအကြောစာု��ရစာ�စားကိုု� ဖွဲ့�းတီ�တည်းးနောဆာကိုး

ထွာ�ပြီး�ီ� NUG ကို တရာ�မ်းဝါင်းးအကြောပြုဖွဲ့စား နော�ကိုည်းာထွာ��ည်း်း စာစားတ�း၏�ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုးမ်းုကိုု� ထွည်း်း�့င်းး�မ်းထွာ�နော�။ 

ကို့�ပြု�ာ�ပြု�ာ��ာ��ည်း်း အကြောဆု��ါ�ကိုာ�ကိုာလျအကြောာဏာာ�ု�င်းးနှာစားဖွဲ့့���ည်းး မ်းတူည်းီ�ည်း်းအကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�ဆု�င်းးရာ နောမ်းာား 

မ်းာ�း��ျကိုးမ်းျာ� (ဦး�တည်းးရာလျမ်းး�နော�ကိုာင်းး�နှာင််းး အကြောကိုျ ုု �ဆကိုးရလျေး) ကုို�ရည်းးရးယ်း�ကို�ည်းး။ စာစားတ�းအကြောနော�ပြုဖွဲ့င်းး် ၎င်းး�တု��၏ အကြောာဏာာ

အကြောဆင်းး်အကြောတ�း�နှာင်းး် အကြော�့င်းး်ထွူ�ကိုု� ဆကိုးလျကိုးထွု�း��ုမ်းး�ရ�းရည်းးရးယ်းထွာ�ပြီး�ီ� ေီမ်းု�ကိုနောရစာီ�ည်းး�ကိုျ တရာ�ဝါင်းးမ်းုရာုနော�ာ �ကိုာ� 

ကိုာလျအကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�မ်းျာ��ည်းးမ်းူ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေထွ�တ့င်းး�ါရာု�ည်းး် စာစားတ�းနှာင်းး် အကြောာဏာာ�့�နောဝါကိုျင်း်း���ံ နောရ�

�ည်းး�လျမ်းး�နောဟုာင်းး�ကိုု� အကြောပြီး�ီ�တု�င်းးစာ့�်း�ယ်းရ�း နောမ်းာားမ်းာ�း��ကို�ည်းး။  

၇။ �ာာ�ဝင်းရေးစ််စ်ပ်း�နိး အကြောခုုနိိးရေးလာ သူိ��မံဟူ�တး ဖွဲ့ွဲ�စ်ည်း�ပ်�အံကြောရေးာခုခုံဥပ်ရေးဒါသူစ်းထား ံ ဦး�တည်း�နိး 
အကြောခုုနိိးရေးလာ

၇.၁ �ာာ�ဝင်းရေးစ််စ်ပ်း�နိး အကြောခုုနိိးရေးလာ

အကြောနောရ�ပြု�ဿ�ာကြုံကိုုရံ�ည််းးအကြော�ျ�ုးမ်းျာ�တ့င်းး နုှ�င်းးင်းတံကိုာ�ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ��ည်းး အကြော�ကိုမ်းး�ဖွဲ့ကိုးမု်းပြုဖွဲ့စား�့ာ�နောစာ�ည််းး 

ဇိုာစားပြုမ်းစားမ်းျာ�ကိုု� နောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ရ�းလျု�အကြော�း�ည်းး် အကြော�ျ�ုးနှာင်းး်အကြောနောပြု�အကြောနော�ကိုု� ရယ်ူဖွဲ့�းတီ�ရ�းအကြောတ့ကိုး အကြောနောလျာာန်ော��ည်းိုနှုင်းး�မ်းုမ်းျာ� နော�် 

နော�ါကိုးလျာနောစာရ�း ဦး�စာာ�နော��နောဆာင်းးရးကိုးနောလျရ်ာု�ည်းး။ စာစားဘာကိုးဆု�င်းးရာနှာင်းး် အကြောာဏာာရာင်းးနော�ါင်းး�နောဆာင်းးမ်းျာ��ည်းး ေီမ်းု�ကိုနောရစာီ

�ည်းး�ကိုျနော�ာ အကြော�ာဂ်တးအကြောတ့ကိုး နောဆ့�နောနှ့�ည်းိုနှုင်းး�မ်းုပြု�ုရ�း လျု�အကြော�း�ည်းး် တရာ�ဝါင်းးမ်းုမ်းရာုနော�ားလျည်းး� စာစားတ�းဟုူ�ည်းးမ်းာာ 

အကြောင်းးအကြောာ�နောတာင်းး်တင်းး�နော�ာ အကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�တစား��ပြုဖွဲ့စားပြီး�ီ� အကြောစုာ��ရအကြောာဏာာကုို�စ့ာ� း်�ယ်း၍ အကြော�့င်းးကူို�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�ကုို� အကြောနောထွာကိုး

အကြော�ံ်ပြု�ုကိုူည်းီရ�း လျကိုး�ံလျာင်းးနော�ားနောတာင်းး နော�ျာကိုးကို့ယ်း�့ာ�မ်းည်းး် အကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�တစားရ�း မ်းဟု�တး�ည်းး်အကြောနောလျျာကိုး 

တစား�ျ�ုး�ျ�ုး၌ အကြော�ည်းး�ဆ��ံ၎င်းး�တု��တစား�ျ ုု �တစားဝါကိုးနှာင်းး် နောဆ့�နောန့ှ�ရ�းလုျ�အကြော�းနော�ကိုာင်းး�ကုို� �ာ�လျည်းးထွာ��ကို�ည်းး။ အကြောမ်းျာ�အကြောာ� 

ပြုဖွဲ့င်း်း နှု�င်းးင်းံမ်းျာ�တ့င်းး ဖွဲ့့��စာည်းး�ထွာ�နော�ာစာစားတ�းမ်းျာ�ရာုပြီး�ီ� ၎င်းး�တု��အကြောာ� စာီမ်း�ံ�်း�့�ပြု�င်းး�နှာင်းး် ပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�နောရ�နောဖွဲ့ားနောဆာင်းးပြု�င်းး�

တု��နောဆာင်းးရးကိုးရာတ့င်းး လျ�ခံြုံ�ုံနောရ�ကိုဏ္ဍတစား��လျ��ံကိုု� ပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�ရမ်းည်းးပြုဖွဲ့စားကိုာ ထွု��ု��ပြု�ုရ�း အကြော�ျ�ုးနှာင်းး် �ီ�ပြု�ာ�အကြော�့င်းး

ကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ��ည်းး�လျမ်းး�မ်းျာ�ကိုု� လျု�အကြော�းနော��ည်းး။ ထွု��အကြောပြု�င်းး နောတားလျာ�းနောရ�မ်းျာ� ကြီးကိုီ�ကြီးကိုီ�မ်းာ�မ်းာ�နောအကြောာင်းးပြုမ်းင်းး��်�ည်းး်ပြုဖွဲ့စားစာဉ်း

မ်းျာ��င်းးအကြော�ါအကြောဝါင်းး အကြော�ကိုမ်းး�ဖွဲ့ကိုးမ်းုနှာင်းး် မ်းတည်းးပြီးင်းုမ်းးမ်းုတု�� ရင်းးဆု�င်းးကြုံကိုုံနောတ့�ရ�ည်း်း ပြုဖွဲ့စားစာဉ်းအကြောနောပြုမ်းာကိုးအကြောမ်းျာ�တ့င်းး အကြော�့င်းးကိုူ� 

နောပြု�ာင်းး�နောရ� အကြောစာု��ရ�စားတစားရ�းကိုု� ဖွဲ့�းတီ�ဖွဲ့့��စာည်းး�ရာ၌ နှု�င်းးင်း၏ံအကြော�ာဂ်တးလျမ်းး�နော�ကိုာင်းး�နှာင်းး် စာ�းလျျဉ်း�၍ ပြု�ုပြု�င်းးနောပြု�ာင်းး�လျ�

ရ�းဆနှဒရာုနော�ကိုာင်းး� နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ��ည််းး စာစားတ�းအကြောင်းးအကြောာ�စာ�မ်းျာ�အကြော�ါအကြောဝါင်းး အကြောလျ့�းကို့�ပြု�ာ��ည်း်း �ဋို�ကိုခနော�ာကိုး�အံကြောနောပြု�အကြောနော�

မ်းျာ�မ်းာ လျာ�ကို�ူမ်းျာ�၏ ထွင်းးပြုမ်းင်းး�ျကိုးတစား�ျ ုု �ကိုု�လျည်းး� နောထွာကိုး�အံကြောာ�နော��မ်းု ရာုရမ်းည်းး။ 
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၇.၂ ဖွဲ့ွဲ�စ်ည်း�ပ်�အံကြောရေးာခုခုံဥပ်ရေးဒါသူစ်းအကြောတွား အကြောခုွင်း်အကြောလမံး�ရေးလာ

ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းပံြုဖွဲ့စားစာဉ်းတ့င်းး စာစားတ�း �ု��မ်းဟု�တး �ု�မ်းု�ကိုျယ်းပြု��်းနော�ာ ေီမ်းု�ကိုနောရစာီ�ည်းး�ကိုျ လျူထွ�လျု�းရာာ�မ်းုမ်းျာ�အကြောနော�ပြုဖွဲ့င်း်း 

ည်းိုနှုင်းး�နောဆ့�နောနှ့�မ်းုကိုု�လျကိုး�ံရ�း �ကိုး��မ်းည်းးပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ စာစားတ�းအကြောာဏာာ�ု�င်းးမ်းျာ�အကြောနော�ပြုဖွဲ့င်း်း ေီမ်းု�ကိုနောရစာီနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�နှာင်းး် 

နောဆ့�နောနှ့�နောပြု�ာဆု�ပြု�င်းး��ည်းး ၎င်းး�တု��ထွု�း��ုမ်းး�ပြု�င်းး�င်းာာ မ်းစာ့မ်းး��ာနော�ာ �ည်းး�လျမ်းး�မ်းျာ�ပြုဖွဲ့င်း်း အကြောာဏာာစာ့�်းလျှတးရရ�း �ုေါ�း�

�ျ ုု ��ကို��်ု��ပြုဖွဲ့စားမ်းည်းးကိုု� စာု��ရး�ံနှု�င်းးပြီး�ီ� ေီမ်းု�ကိုနောရစာီအကြောနောရ�လျု�းရာာ�မ်းုမ်းျာ�နှာင်းး် �ကိုာ�ကိုာလျအကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�မ်းျာ�ကိုလျည်းး� စာစား

အကြောစာု��ရနှာင်း်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ�ါ ယ်�င်းးအကြောနောလျာာန်ော��ည်းိုနှုင်းး�မ်းုမ်းျာ�ကိုု� ဖွဲ့ယ်းရာာ�အကြောစာာ�ထွု��လျု�ကိုာ ထွု��ု��နော�ာ 

စာစားတ�းကို �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ည််းး အကြောလျာ�တူညုိ်းနုှင်းး�မု်းမ်းျ ုု �ကုို� မ်းလျ��းနောဆာင်းးလုျ�နော�။ ပြုမ်း�းမ်းာနုှ�င်းးငံ်း�ည်းး က့ို�ပြု�ာ�စာ�လံျင်းးမု်း အကြောလ့ျ�း 

ပြုမ်းင်း်းမ်းာ�နော�ာနှု�င်းးင်းပံြုဖွဲ့စားပြီး�ီ� အကြော�ု�င်းး� ၄ တ့င်းး နောဖွဲ့ားပြု����်ည်းး်အကြောတု�င်းး� လျ့�း��်နော�ာနှာစားမ်းျာ�အကြောတ့င်းး� ေီမ်းု�ကိုနောရစာီအကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�

ပြု�င်းး�နှာင်းး် တု�င်းး�ရင်းး��ာ� လျကိုး�ကိုးကိုု�င်းးအကြောဖွဲ့့��အကြောစာည်းး�မ်းျာ�နှာင်းး် ပြီးင်းုမ်းး��ျမ်းး�နောရ�နောဖွဲ့ားနောဆာင်းးပြု�င်းး�လျ��းင်း�း�စာဉ်းတု��ကိုု� တစားပြီး�ုုင်းး�ကိုး

နောဆာင်းးရးကိုး��်ပြီး�ီ� နောဆာင်းးရးကိုး��်�ည်းး်�ည်းး�လျမ်းး�မ်းျာ�နော�ကိုာင်း်း စာစားတ�း၏ နှု�င်းးင်းနံောရ�အကြောာဏာာကိုု�ဆ�်းကိုျင်းး�ည်းး် အကြောဖွဲ့့��မ်းျာ� 

အကြော�ျင်းး��ျင်းး��င်းး ရဖံွဲ့�းရ�ံါ၌�နောဘာာထွာ�မ်းတု�ကိုးဆု�င်းးမ်းုမ်းျာ� ပြုမ်းင်း်းမ်းာ����်ကို�ည်းး။ လျကိုးရာုအကြောနောရ�ပြု�ဿ�ာ�ည်းး ဤအကြောမ်းျ ုု �မ်းျ ုု �

အကြောဖွဲ့�ဖံွဲ့�နံော�ာ �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�နှာင်းး် အကြောပြု�ာ�နော�ာလျူမ်းုအကြောဖွဲ့့��အကြောမ်းျာ�အကြောပြု�ာ�ကိုု� ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ နောရ�ဆ့��ျမ်းာတးနောရ�

လျ��းင်း�း�စာဉ်းအကြောာ� �ည်းး�လျမ်းး�အကြော�စားပြုဖွဲ့င်း်းနောဆာင်းးရးကိုးရ�းလျု�အကြော�းနော�ကိုာင်းး� ဘာ��ံနောဘာာတူည်းီ�ျကိုးရယ်ူနှု�င်းးနောစာရ�း နောဆာင်းးကိုျဉ်း�

နော���ည်းး။ အကြောနောရ�ကြီးကိုီ�နော�ာ နောမ်း��့�း�တစား��မ်းာာ ဤဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေကိုု� နောရ�ဆ့��ျမ်းာတးရ�းနှာင်းး် ပြု�ဋ္ဌာာ�း�ထွု�း��ုမ်းး�ရ�း၊ 

ဆကိုးစာ�းလျု�အကြော�းနော�ာ ကို့�ပြု�ာ�စာ�လံျင်းး�ည်းး်လျ��းင်း�း�စာဉ်းမ်းျာ�နှာင်းး် �ျတုးဆကိုးနောဆာင်းးရးကိုးမ်းုတု�� လျ��းနောဆာင်းးရ�းအကြောတ့ကိုး လျု�အကြော�း

�ည်းး်အကြောနောပြု�အကြောနော�ကိုု� မ်းည်းးကို��်ု��ရယ်ူဖွဲ့�းတီ�မ်းည်းး�ည်းး�ဟုူ�ည်းး ် နောမ်း��့�း��င်းးပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ အကြောနောပြု�ာင်းး�အကြောလျ�နောဖွဲ့ားနောဆာင်းးပြု�င်းး�နှာင်းး်

စာ�းလျျဉ်း�၍ ပြု�ည်းး�ူလျူထွ�လျကိုး�ထံွာ�နော�ာအကြောပြုမ်းင်းးနှာင်းး် �ျတုးဆကိုးနော��ည်းး် အကြောနောရ��ါနော�ာ �နောဘာာတရာ�အကြောပြုမ်းင်းးမ်းျာ�ကိုု� 

နောဖွဲ့ားပြု�နော��အကြော�းနှု�င်းးရ�းနှာင်းး် ပြီးင်းုမ်းး��ျမ်းး�နောရ�နှာင်းး် အကြောလျ��ံစာ��ံါဝါင်းးမ်းုရာုနော�ာတု��တကိုးမ်းုရရာုနောရ� နောမ်းာားမ်းာ�း��ျကိုးမ်းျာ�ကိုု� ပြု�ည်း်းမ်းီနောစာမ်းည်း်း  

အကြောနောကိုာင်းးအကြောထွည်းးနောဖွဲ့ားနောဆာင်းးရးကိုးနောရ� �ည်းး�လျမ်းး�မ်းျာ�ကိုု� ဖွဲ့�းတီ�နှု�င်းးရ�းအကြောတ့ကိုး ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေဆု�င်းးရာ လျ��းင်း�း� 

စာဉ်းအကြောာ� မ်းည်းးကို��်ု��နောထွာကိုး�ံ်ကိုူည်းီနှု�င်းးမ်းည်းး�ည်းး�။ 

၈။ အကြောရေးာပ်ာင်း�အကြောလဲရေးဖွဲ့ားရေးဆာင်းရေး�� အကြောစ်ီအကြောစ်ဉ်းရေး��ဆွဲခုုမံှတး�နိးအကြောတွား အကြောသူွင်းာူ�ရေးာပ်ာင်း�
ာခုင်း�ာိ�  အကြောခုွင်း်အကြောလမံး�အကြောာဖွဲ့စ်း ရှုုာမံင်းအကြောသူ�ံ�ခုုာခုင်း�

အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�ကိုာလျ စာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းုအကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ��ည်းး ဦး�တည်းးရာ��း�တု�င်းးမ်းဟု�တးဘာ� ��း�တု�င်းး�ု��နောရာကိုးရ�း 

နော�ါင်းး�ကိုူ�နော���ည်း်းလျမ်းး�အကြောပြုဖွဲ့စား �ုပြုမ်းင်းး�ာ�လျည်းးထွာ��ကို�ည်းး (Forster 2020)။ ဆု�လျု��ည်းးမ်းာာ အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�နောရ�

ကိုာလျ စာီမ်းံအကြော��း�ျု�းမ်းုအကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ��ည်းး ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေနောရ�ဆ့��ျမ်းာတးပြု�င်းး�၊ အကြောင်းးစာတီကိုျ��ရာင်းး�မ်းျာ� ဖွဲ့့��စာည်းး�တည်းး 

နောထွာင်းးပြု�င်းး�နှာင်းး် လျူမ်းုဆု�င်းးရာ ဖွဲ့့ံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကိုးမ်းုတု�� လျ��းကိုု�င်းးနောဆာင်းးရးကိုးနှု�င်းးနောစာရ�း �ျမ်းာတးထွာ�နော�ာ ယ်ာယ်ီစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းု 

အကြောစာီအကြောမ်းံမ်းျာ�ပြုဖွဲ့စားပြီး�ီ� ဤ�ု���ျမ်းာတးကိုျင်း်း���ံပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့င်း်း �ု�၍တည်းးပြီးမ်း�မ်းည်း်း ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေတစားရ�းပြုဖွဲ့င်းး် အကြောစာာ�ထွု��ပြု�င်းးဆင်းး

ပြု�ဌာာ�း�နှု�င်းးနောစာရ�း ပြုဖွဲ့စား�ါ�ည်းး။

�ု�မ်းု�ပြုမ်းင်းး�ာနောစာမ်းည်းး် �ာဓိကိုကိုု� နောဖွဲ့ားပြု�ရ�ါကို နောကိုျာကိုးနောတာင်းးတကိုး�ူမ်းျာ� နောတာင်းးတကိုးရာတ့င်းး အကြောဆင်းး်တစားဆင်းး်�ု��

 နောရာကိုးရာု�ျ�ုးတု�င်းး� လျ�ံခြုံ�ုံနောရ�ကြီးကိုုု�ကုို� နောကိုျာကိုးနောတာင်းးတ့င်းးတ�းဆင်းးရ�းအကြောတ့ကိုး အကြော���ံပြု�ု�ည်း်း ‘ကြီးကိုုု�ထွု�း�ကိုုရုယ်ာ’ ကို��်ု��

�င်းး ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။4 ဤကိုုရုယ်ာကိုု� အကြော���ံပြု�ုပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့င်း်း နောတာင်းးတကိုး�မ်းာ��ည်းး နောတာင်းးဆကိုးလျကိုးတကိုးရာ၌ မ်းည်းး�ု��နော�ာ

အကြောနောပြု�အကြောနော��င်းး ကြုံကိုုံနောတ့�နောစာကိုာမ်းူ �တးမ်းာတးထွာ��ည်းး်နော�ရာကိုု�နောကိုျားလျ့�း၍ နောအကြောာကိုး�ု��နောရာကိုးမ်း�့ာ�နောစာရ�း ထွု�း��ုမ်းး�

နော��နှု�င်းး�ည်းး။ အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�မ်းျာ�၏ အကြော�ာဂ်တး�ည်းး အကြောပြီးမ်း�တနောစာနောရရာမ်းုမ်းရာုဘာ� ကြီးကိုုု�ထွု�း�ကိုုရုယ်ာတ�းဆင်းးပြု�င်းး�

နောလျက်ိုျင်းး်��း�ကို��်ု�� ရှုုပြုမ်းင်းး�ာ�လျည်းးနှု�င်းး�ည်းး - လျကိုးရာုအကြော�ု�ကိုးအကြောတ�်းတ့င်းး အကြောလျု�အကြော�းဆ�ံ�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး် ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေ

အကြောနောပြု�ာင်းး�အကြောလျ�ဆု�င်းးရာ လုျ�အကြော�း�ျကိုးမ်းျာ�ကုို�အကြော�ု�င်းးအကြောမ်းာ�ျမ်းာတးပြု�င်းး�ပြုဖွဲ့င််းး နော�ာင်းးတ့င်းးဆကိုးလျကိုးမ့်းမ်းး�မ်း�ံျ��ထ့ွင်းးနုှ�င်းး�ည်းး် ဖ့ွဲ့��စာည်းး��� ံ

အကြောနောပြု��ဥံ�နောေနောရ�ဆ့�ပြု�င်းး�ကိုု� နောဆာင်းးရးကိုးနှု�င်းးမ်းည်းးပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ 

4 ဤ��နံောဖွဲ့ား�ု�င်းး�နှုင်းး�မ်းုကိုု� ဧေင်းးဘာာဂ််းတကိုက�ု�လျးတ့င်းး ကိုျင်းး�����်ည်းး် �ကိုာ�ကိုာလျစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းု အကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ�ဆု�င်းးရာ နောဆ့�နောနှ့�မ်းုမ်းျာ� စာတင်းးနောဆာင်းးရးကိုး
�ျ�ုး၌ ကို�လျ�မ်းဂ်ု ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေဆု�င်းးရာ အကြောဓိုကိုတာဝါ�းရာု�ူ ဆူမ်းစားဘာု�င်းးဆာရာကို ��ဂ်ုလျစာကိုာ�ဝါု�င်းး�တ့င်းး ���ံနှု�း���ပ်ြု�င်းး�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး။ 
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�ု��ရာတ့င်းး လျကိုးရာုအကြောနောပြု�အကြောနော�မ်းာာမူ်း �နောဘာာတူည်းီထွာ��ည်း်း အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�တစား���ာ ရာုပြု�င်းး�မ်းဟု�တးဘာ� 

အကြောာ�ပြီး�ုုင်းးနော�နော�ာ အကြော�့င်းးကိုူ�နောပြု�ာင်းး�ပြု�င်းး�မ်းျာ�နှာင်း်း အကြောစာု��ရမ်းျာ�အကြောဖွဲ့့��မ်းျာ�ပြုဖွဲ့င်းး် စာု�းနော�်မ်းုအကြောလျ့�းပြုမ်းင်း်းမ်းာ�ပြီး�ီ� တရာ�နော�ယ်ူဆ၍ 

မ်းရနှု�င်းးနော�။ ဤအကြောနောပြု�အကြောနော�တ့င်းး (လျူ်အကြော�့င်း်းအကြောနောရ�မ်းျာ� နောလျလ်ျာနောစာာင်းး်�ကိုည်း်းပြု�င်းး�၊  လျူ�ာ��ျင်းး�စာာ�ာနောထွာကိုးထွာ�မ်းုအကြောကိုူ 

အကြောည်းီမ်းျာ�နော��အကြော�းပြု�င်းး�၊ ထွင်းးရာစာု�င်းး� ဖွဲ့မ်းး�ဆီ�ထွု�း��ုမ်းး�ပြု�င်းး�မ်းျာ�နှာင်း်း ပြု�င်းး�ထွ�းနော�ာအကြော�ကိုမ်းး�ဖွဲ့ကိုးမ်းုမ်းျာ� ရ�းတ�်းရ�း နောတာင်းး�

ဆု�ပြု�င်းး�တု���ာမ်းကို) နှု�င်းးင်းတံကိုာ�နောဘာာတူည်းီမ်းုပြုဖွဲ့င်း်း ထွုနောရာကိုးစာ့ာထွ�တးပြု��းနောထွာကိုး�ံ်နှု�င်းး�ည်းးမ်းျာ�မ်းာာ -

၁။ ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းရံာု ပြု�ည်းး�ူမ်းျာ�၊ လျူမ်းျ ုု �စာ�မ်းျာ�အကြောနော�ပြုဖွဲ့င်း်း ၎င်းး�တု��၏ ဖွဲ့့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ဥံ�နောေဆု�င်းးရာ အကြော�ာဂ်တးအကြောနော�် 

နောတ့�ပြုမ်းင်းးကြုံကံိုဆမု်းမ်းျာ�နှာင််းး နောဆ့�နောန့ှ�မု်းမ်းျာ�ကုို�နောဆာင်းးရးကိုးနောစာပြု�င်းး�။ စာစားအကြောာဏာာ�ုမ်းး�မု်းကုို� တ�ံ�ပြု��း�ည််းး လျ��းနောဆာင်းး 

�ျကိုးတစား��အကြောနော�ပြုဖွဲ့င်း်း ဤအကြော�ျကိုးကိုု� နောဆာင်းးရးကိုးပြီး�ီ�ပြုဖွဲ့စား�ည်းး၊

၂။  ၂၀၂၀ နောရး�နောကိုာကိုး�့�မ်းျာ�၏ တရာ�ဝါင်းးမ်းုနှာင်းး် ေီမ်းု�ကိုနောရစာီ�ည်းး�ကိုျ အကြော��း�ျု�း�့င်းး်ရရာုထွာ�နော�ာ�ူမ်းျာ�ကိုု� နောလျ�စာာ�

မု်းရာပုြီး�ီ� ေီမု်း�ကိုနောရစီာ�ည်းး�ကိုျ�ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုးမု်းနှာင််းး ဖ့ွဲ့��စာည်းး���အံကြောနောပြု��ံဥ�နောေ�ည်းး�ကိုျ အကြောစုာ��ရ�ု�င်းး�ဆု�င်းးရာအကြောနောပြု�ာင်းး� 

အကြောလျ�မ်းျာ�ကိုု� နောလျ�စာာ�လျု�ကိုး�ာနော�ာ�ည်းး�လျမ်းး�မ်းျာ�ပြုဖွဲ့င်း်း ပြု�ည်းးတ့င်းး�မ်းာအကြောကိုျ ုု ��ကိုးဆု�င်းး�ူမ်းျာ�နှာင်းး် �င်းး်နောလျျားစာ့ာ

�ျတုးဆကိုးနောဆာင်းးရးကိုးပြု�င်းး�၊

၉။ ရေးဆွ�ရေးနိုွ��နိးအကြောတွား အကြောဓိိာရေးမံ�ခုွနိး�မံုာ�

ဤစာာတမ်းး�တု�ကိုု� စာဉ်း�စာာ�ဆင်းးပြု�င်းးနောဆ့�နောနှ့��ျကိုးမ်းျာ�အကြောာ� အကြောနောထွာကိုးအကြောကိုူပြု�ုနှု�င်းးရ�း ရည်းးရးယ်းပြု�ုစာ�ထွာ�ပြု�င်းး� ပြုဖွဲ့စား

�ည်းး်အကြောနောလျျာကိုး နောအကြောာကိုး�ါနောမ်း��့�း�မ်းျာ�ကိုု� ထွည်း်း�့င်းး�စာဉ်း�စာာ�နှု�င်းးရ�းအကြောတ့ကိုး အကြောကြုံကိုပံြု�ု နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ��ါ�ည်းး။ 

• ပြုမ်း�းမ်းာနုှ�င်းးင်း၏ံ အကြောနောပြု�အကြောနော��ည်းးအကြောပြု�ာ��ာဓိကိုမ်းျာ�နှာင််းး မ်းည်းး�ည်းး်တူညီ်းမု်းမ်းျာ�၊ က့ို�ပြု�ာ�မု်းမ်းျာ�ရာ�ု�ည်းး�။ မ်းည်းး�ု�� တူညီ်း၊ 

ကို့�ပြု�ာ�ပြီး�ီ� အကြောဆု��ါအကြော�ျကိုးမ်းျာ�နော�ကိုာင်း်း မ်းည်းး�ည်းး်နော�ာကိုးဆကိုးတ့�အကြောကိုျ ုု �ဆကိုးမ်းျာ� နော�်နော�ါကိုးလျာနှု�င်းး��ည်းး�။ 

• ဤရာင်းး�လျင်းး�တင်းးပြု��ျကိုးတ့င်းး နောဖွဲ့ားပြု�ထွာ��ည်း်း �ကိုာ�ကိုာလျစာီမ်းအံကြော��း�ျု�းမ်းု အကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ�နှာင်း်းစာ�းလျျဉ်း�နော�ာ အကြောနောရ�

ပြု�ဿ�ာမ်းျာ�ကိုု� နောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ရ�းအကြောတ့ကိုး ဖွဲ့ကိုးေရယ်းေီမ်းု�ကိုနောရစာီ �ဋိုည်းာဉ်းစာာတမ်းး��ါ အကြောဆု�ပြု�ု�ျကိုးမ်းျာ�နှာင်းး် ယ်�� ဆကိုး 

လျကိုးနောဆာင်းးရးကိုးနော�နော�ာလျ��းင်း�း�စာဉ်းမ်းျာ�တ့င်းး မ်းည်းး�ည်းး်အကြောတု�င်းး�အကြောတာအကြောထွု ထွည်းး်�့င်းး�ပြု�င်းးဆင်းးထွာ��ါ��ည်းး�။

• ‘စာင်းးပြီး�ုုင်းးအကြောစာု��ရမ်းျာ�’ ရာုနော�ပြီး�ီ� အကြော�ကိုမ်းး�ဖွဲ့ကိုးမ်းုမ်းျာ� တု���့ာ�လျာနော�ာ လျကိုးရာုအကြောနောပြု�အကြောနော�နှာင်းး် �တး�ကိုး၍ ပြုဖွဲ့စားနော�်လျာ

နှု�င်းး�ည်းး် အကြောနောပြု�အကြောနော�နောပြု�ာင်းး�လျ�မ်းုမ်းျာ�မ်းာာ အကြောဘာယ်း�ည်းး�။ 

• လျကိုးရာုအကြောနောပြု�အကြောနော�အကြောတ့ကိုး နှု�င်းးင်းတံကိုာ �ါဝါင်းးနောဆာင်းးရးကိုး�ူမ်းျာ�ကို လျ��းနောဆာင်းးနော��နှု�င်းး�ည်းး် လျကိုးနောတ့�ကိုျနော�ာ 

အကြောပြု�ု�နောဘာာနောဆာင်းးရးကိုး�ျကိုးမ်းျာ�မ်းာာ အကြောဘာယ်း�ည်းး�။ 

• လျကိုးရာုအကြောနောပြု�အကြောနော�၏ ပြု�င်းး�ထွ�းမ်းုကိုု� အကြော�ည်းး�အကြောကိုျဉ်း��င်းးပြုဖွဲ့စားနောစာ နောေ�မ်းုပြု�ုထွာ��ည်း်း �ည်းး�လျမ်းး�ပြုဖွဲ့င်း်း�င်းးပြုဖွဲ့စားနောစာ 

နောလျာာ�်ျနော��ရ�းအကြောတ့ကိုး အကြော���ံဝါင်းးနှု�င်းး�ည်းး် အကြောဓိုကို ယ်��ံကိုည်းးမ်းုတည်းးနောဆာကိုးနောရ� အကြောစာီအကြောမ်းမံ်းျာ� ရာု�ါ�လျာ�။

• အကြောထွကိုးတ့င်းးနောဖွဲ့ားပြု����်ည်းး် နှုင်းး�ယ်ာဉ်း�ျကိုးမ်းျာ�နှာင်းး် အကြောနောရ�ပြု�ဿ�ာမ်းျာ�အကြော�ကိုး မ်းည်းး�ည်းး်�ာဓိကိုကိုု� ‘�ု�မ်းု�အကြောနော��စာုတး

ကိုျစာ့ာ နောလျလ်ျာဆ�း�စာစား’�ါကို ပြုမ်း�းမ်းာနှု�င်းးင်းရံာု စာစားအကြောာဏာာ�ုမ်းး�မ်းု၏ နော�ာကိုးဆကိုးတ့� အကြောကိုျ ုု �ဆကိုးမ်းျာ�အကြောာ� အကြောလျ့�း

�ကိုး��နော�ာ အကြောနောပြု�အကြောနော�မ်းျာ�တ့င်းး နောပြုဖွဲ့ရာင်းး�ရ�း ဖွဲ့�းတီ�ကြီးကိုုု��မ်းး�အကြောာ�ထွ�တးမ်းုမ်းျာ�အကြောတ့ကိုး အကြောနောထွာကိုးအကြောကိုူ ပြုဖွဲ့စားနောစာ

မ်းည်းး�ည်းး�။ 
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