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International IDEA အရေး���င့်း� ........................................................................................ 	၁၀၇
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အတိုု�ကော�ာ�်နှှင့််် အ�ျဉ်း်�ချုံးျး��စ�ာ�လုံး���များျာ�

CPA	 Community	Protected	Areas/လူူမှုုအသိုု�က််အဝန်း်�က်		 	 	 	

	 က်ာက်ွယ််ထိုန်း်�သိုုမှု်�ထိာ�သိုည့်််	န်းယ််မြေ�မှုမှု�ာ�

EIA	 Environmental	Impact	Assessment/	သိုဘာာဝပတ််ဝန်း်�က်�င််	ထိုခိုု�က််မှုု		 	

	 ဆန်း်�စစ်ခို�က််

EMP	 Environmental	Management	Plan/	သိုဘာာဝပတ််ဝန်း်�က်�င််	စီမှုံခိုန်း််ခိုွ�မှုု	အစီအစဉ််

ERO	 Ethnic	Resistance	Organizations/	တ်ု�င််�ရင််�သိုာ�	မြေတ်ာ်လူှန်း်မြေရ�	အဖွဲ့ွ��အစည့််�မှု�ာ�

FDC	 Federal	Democracy	Charter/	ဖွဲ့က််ဒရယ််ဒီမှုု�က်မြေရစီပဋိုည့်ာဉ််

GDP	 Gross	domestic	product/	စ�စ�မြေပါင််�	�ပည့််တ်ွင််�ထိ�တ််လူ�ပ်မှုု

IEE	 Initial	Environmental	Examination/	သိုဘာာဝပတ််ဝန်း်�က်�င််က်န်းဦး�စစ်မြေဆ��ခိုင််�

IGI	 Interim	Governance	Institutions/	ကြားက်ာ�က်ာလူစီမှုံအ�ပ်ခို��ပ်မှုုအဖွဲ့ွ��အစည့််�မှု�ာ�

KNU	 Karen	National	Union/	က်ရင််အမှု��ု�သိုာ�အစည့််�အရုံး�ံ�

MOALI	 Ministry	of	Agriculture,	Livestock	and	Irrigation/	စု�က််ပ��ု�မြေရ�၊	မြေမှုွ��မှုူမြေရ�နှှင်််		

	 ဆည့််မြေ�မှုာင််�ဝန်း်ကြီးက်ီ�ဌာာန်း

MOEE	 Ministry	of	Electricity	and	Energy/	လူှပ်စစ်နှှင်််စွမှု်�အင််ဝန်း်ကြီးက်ီ�ဌာာန်း

MONREC	 Ministry	of	Natural	Resources	and	Environmental	Conservation/	သိုယံ်ဇာာတ်	

	 နှှင်််သိုဘာာဝပတ််ဝန်း်�က်�င််ထိုန်း်�သိုုမှု်�မြေရ�ဝန်း်ကြီးက်ီ�ဌာာန်း

MOPFI	 Ministry	of	Planning,	Finance	and	Industry/	စီမှုံက်ုန်း်�၊	ဘာဏ္ဍာာမြေရ�နှှင်််		 	

	 စက််မှုုဝန်း်ကြီးက်ီ�ဌာာန်း

MTE	 Myanmar	Timber	Enterprise/	�မှုန်း်မှုာ်သိုစ်လူ�ပ်င်န်း်�

NAB-NR	 National	Administration	Body—Natural	Resources/	�ပည့််မြေထိာင််စ�အဆင်််

	 သိုယ်ံဇာာတ်စီမှုံအ�ပ်ခို��ပ်မှုုအဖွဲ့ွ��

NCRMC	 National	Coastal	Resources	Management	Committee/	နှု�င််င်ံအဆင်််		 	

	 ပင််လူယ််က်မှု်�ရုံးု��တ်န်း်�	သိုယ်ံဇာာတ်	စီမှုံအ�ပ်ခို��ပ်လူ�ပ်က်ု�င််မှုု	ဗဟိုု�မြေက်ာ်မှုတ်ီ

NDC	 Nationally	Determined	Contributions/	နှု�င််င်ံအလူု�က််	ဆ�ံ��ဖွဲ့တ််သိုတ််မှုှတ််သိုည့်််			

	 မြေဆာင််ရွက််ပါဝင််မှုုမှု�ာ�

NUCC	 National	Unity	Consultative	Council/	အမှု��ု�သိုာ�ည့်ီညွွတ််မြေရ�အတ်ု�င််ပင််ခိုံမြေက်ာင််စီ

NUG	 National	Unity	Government/	အမှု��ု�သိုာ�ည့်ီညွွတ််မြေရ�အစု��ရ

SAC 	 State	Administration	Council/	နှု�င််င်ံမြေတ်ာ်စီမှုံအ�ပ်ခို��ပ်မှုုမြေက်ာင််စီ

SEE	 State-owned	Economic	Enterprise/	နှု�င််င်ံမြေတ်ာ်ပု�င််စီ�ပွာ�မြေရ�လူ�ပ်င်န်း်�မှု�ာ�

WWF	 World	Wildlife	Fund/	က်မှုာာလူ�ံ�ဆု�င််ရာ	သိုဘာာဝပတ််ဝန်း်�က်�င််	ရန်း်ပ�ံမြေင်ွအဖွဲ့ွ��
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မြ�န််�ာနုို�င််ငံ်သည်် သဘာာဝသယံံဇာာတ ပေါ�ါ��ားကြွ�ယ်ံဝ�ာ ��ာာပေါ�်တွင်် ဇီာဝ���ုးစုံ��ံ��ုး�ွ���ား 

��ားမြ�ားစုံ�လံင််ရာာ ပေါ�သတစ်ုံခု�မြ�စ်ုံသည််။  ထုို�သု�� သဘာာဝသယံံဇာာတ ပေါ�ါ��ားကြွ�ယ်ံဝစွုံာ �ု�င််ဆုို�င််မြခုင််း 

သည်် စုံီး�ွားပေါရား�ွံ�ဖြိုး�ု�း�ုနိုှင််် တု�င််းသူမြ�ည််သား��ား အထိုူးသမြ�င််် ပေါ��းလ�်ပေါ�သပေါန်မြ�ည််သူ��ား 

အတွ�် အသ�်ပေါ�ွးလ��်င်န််း��ားနှိုင််် ပေါ�ဟစုံန်စ်ုံဆုို�င််ရာာ ဝန််ပေါဆိုာင််�ု��ား မြ�ည်််ဆိုည််းပေါ�းမြခုင််းတု��တွင်် 

အလွန််အပေါရား�ါသည််။ ထုို��မြ�င်် မြ�န််�ာနုို�င််ငံ်သည်် ရာာသီဥတ�ပေါမြ�ာင််းလ��ု�ဏ််�ု� အဆုို�းရာ�ားဆို�းံ ကြုံ��ံပေါတွ� 

ခံုစုံားရာသည်််နုို�င််ငံ်��ားအန်�် အ�ါအဝင််မြ�စ်ုံသည်််န်ည််းတူ မြ�င််�အ�ူအညီ်��ါရုှာဘာ� ပေါဘား�ဏ်် ခံုနုို�င််စွုံ�်း 

�ု� မြ�ှင်််တင််ရာန််အတွ�် လု�အ�်သည်််အရာင််းအမြ�စ်ုံ��ားနှိုင််် စွုံ�်းပေါဆိုာင််ရာည််အခု��ု�တ�ဆ်ို�းံ နုို�င််ငံ်��ားတွင်် 

လည််း �ါဝင််လ��်ရာှုသည််။  

၂၀၂၁ ခု�နိုှစုံ် ပေါ�ပေါ�ာ်ဝါရာီလတွင်် မြ�န််�ာနိုု�င််င်ံ၏ စုံစုံ်ပေါခုါင််းပေါဆိုာင််�ု�င််း� အာဏ်ာသု�်း�ု 

���းလွန််�ာ မြ�န််�ာနိုု�င််င်ံ၏ အာဏ်ာရာှင််စုံန်စုံ်�ှ �ီ�ု��ပေါရာစုံီစုံန်စုံ်သု��၊ စုံစုံ်�ွ��ှ ဖြိုးင်ု�်းခု��်းပေါရားသု��၊ တံခုါး 

�ုတ်စုံီး�ွားပေါရားစုံန်စုံ်�ှ တံခုါး�ွင်််စုံီး�ွားပေါရားစုံန်စုံ်သု�� အ�န်််အသတ်မြ�င််် အသွင််�ူးပေါမြ�ာင််းသည်် ်

ဆိုယံ်စုံ�နိုှစုံ်�ု� အဆို�ံးသတ်ပေါစုံခု�်သည််။ အဆိုု��ါ အသွင််�ူးပေါမြ�ာင််းပေါရား ဆိုယံ်စုံ�နိုှစုံ်အတွင််း မြ�န််�ာနိုု�င််င်ံ 

သည်် စုံီး�ွားပေါရားနှိုင််် လူ�ုပေါရားဆိုု�င််ရာာ �ွံ�ဖြိုး�ု�းတု�းတ�်�ုနိုှင််် သဘာာဝ�တ်ဝန််း��င်် ထိုုန််းသု�်း�ာ�ွယံ် 

ပေါရားနိုှင််် ပေါရာရာှည််တည််တံ်ခုု�င််ဖြိုး���ုတု��အကြား�ား �ှန််�န််သည်််ဟန််ခု��်�ု� ထိုုန််းည်ှုပေါဆိုာင််ရာ��်နိုု�င််ရာန်် 

ကြိုး�ု�း��်းအားထို�တ်ခု�်သည််။

သဘာာဝသယံံဇာာတ��ားအား စီုံ�ံခုန်််ခွု�သည်််န်ည််းဟန််သည်် မြ�န််�ာနုို�င််ငံ်၏ သ�ု�င််းတပေါလာာ�် 

အဓုိ���သည်််အခုန််း�ဏ္ဍ�ှ အဖြိုး���ါဝင််ပေါန်ဖြိုး�ီး စီုံး�ွားပေါရား�ံွ�ဖြိုး�ု�းတု�းတ�်�ု�ု� ပေါရာရှာည််တည််တ်ံပေါအာင်် 

�ည််သု��စီုံ�ံခုန်််ခွု�ရာ�ည်် ဟူသည်််အခု��်သည်် မြ�န််�ာနုို�င််ငံ်၏ �ီ�ု��ပေါရာစီုံ အ�ူးအပေါမြ�ာင််းအတွ�် အဓုိ� 

��ပေါသာ��စုံာာတစ်ုံရာ�်မြ�စ်ုံသည််။ နုို�င််ငံ်၏ သဘာာဝသယံံဇာာတနှိုင််် စုံ�်လ�ဉ််းးသည််် �ုအား��ား�ု��ု�မြ�င်််တ�် 

လာ�ာ အထိုူးသမြ�င််် ဤသယံံဇာာတ��ားအပေါ�် အ�ှီသဟ�မြ��၍ အသ�်ပေါ�ွးပေါန်ထိုု�င််လ��်ရာှုသည််် 

ပေါ�သခုံလူ�ုအသု��်အဝန််း��ား ကြုံ��ံပေါတွ�ခုံစုံားရာပေါသာ ရာာသီဥတ�ပေါမြ�ာင််းလ��ု၏ အ���ုးသ�်ပေါရာာ�် 

�ု��ား �ု��ု�မြ�င််းထိုန််လာသည်််အပေါလ�ာ�် ဤပေါ�းခုွန််း��ားအတွ�် ဘာ�ံသပေါဘာာတူည်ီ�ု�ု� ရာရာှုနိုု�င််ရာန်် 

�ု�၍�င်် အပေါရား�ါလာ�ည််မြ�စုံ်သည််။ 
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ဖေ�ဖေ�်�ဝါါရီီလ အာ်ဏာ်သိိမ်း��မ်းုမ်းှအာစပြု�ုပြီး�ီ� ပြုမ်းန်�မ်း်ပြု�ည်�သိူမ်း�်�သိည်� ဆန္ဒဒဖေ�်�ထုုတ်�မ်းုမ်း�်�၊ 

‘ပြု�ည်�သူိ�ကာ်ကွာယ်�ဖေရီ�တ်���ွ��မ်း�်�’ (PDF မ်း�်�) နှ္ဒင့််� တုိ်င့်��ရီင့်��သိ်�ဖေတ် �်လှန်�ဖေရီ� အာ�ွ��အာစည်��မ်း�်� (ERO 

မ်း�်�) ဦး�ဖေဆ်င့်�သိည််� လကာ�န်ကာ�ကုိာင့်�ဖေတ် �်လှန်�ဖေရီ�ပြု�င့််� စစ�တ်��ကုိာဆန်�်ကာ�င့်�သိည််� ‘ဖေနွ္ဒဦး�ဖေတ် �်လှန်�ဖေရီ�’ 

ကုိာဆင့်�နဲ္ဒ�လ�ကာ�ရိှီသိည်�။ စစ�အာ်ဏာ်ရှီင့်�ကုိာ ဆန်�်ကာ�င့်�လ�ကာ�ရိှီသိည််� အာစုအာ�ွ��မ်း�်�နှ္ဒင့််� ၎င့်��တုိ်�၏�ကာ�ဒရီယ်� 

အာဆင့််� ကြားကာ်�ကာ်လ စီမံ်းအုာ��ချု�ု��မု်းအာ�ွ��အာစည်��မ်း�်� (IGI မ်း�်�) သိည်� ကြားကာ်�ကာ်လ �ွ��စည်���ုံအာဖေပြုချုချုံ 

ဥ�ဖေဒနှ္ဒင့််� အာန််ဂတ်��ကာ�ဒရီယ်�ဒီမုိ်းကာရီကာ�တ်စ� ပြု�ည်�ဖေထု်င့်�စုပြုမ်းန်�မ်း်နုိ္ဒင့်�ငံ့်အာတွ်ကာ� အာပြီး�ီ�သိတ်��ွ��စည်���ံု 

အာဖေပြုချုချုံဥ�ဖေဒန္ဒှစ�ရီ��စလုံ�ကာို ည်ိိန္ဒုင့်��ဖေရီ�ဆွ�ရီန်�အာတ်ွကာ� န္ဒိုင့်�င့်ံဖေရီ�မ်းူဖေ�်င့်�တ်စ�ရီ��ကုိာ ချု�မှ်းတ်�လ�ကာ� 

ရိှီသိည်�။ ဖေဒသိန္ဒတရီအာဆင့််�တွ်င့်� ဒီမုိ်းကာဖေရီစီန်ည်��ကာ� တ်ရီ်�ဝါင့်�ဖေသိ် IGI မ်း�်�နှ္ဒင့််� အာတ်ိုင့်��အာတ််အာစုံစုံ၊ 

�ုံစံအာမ်း� ို �မ်း� ို �န္ဒှီ�န္ဒွယ်�ဆကာ�စ��ဖေန်ဖေသိ် အာစုအာ�ွ��မ်း�်� သိို�မ်းဟုုတ်� စစ�အာ်ဏာ်ရီှင့်�မ်း�်�န္ဒှင့််� �ုံစံအာမ်း� ို �မ်း� ို � 

�တ်�သိကာ�ဖေန်သူိမ်း�်�ကာကာ စီမံ်းအုာ��ချု�ု��နုိ္ဒင့်�ရီန်�အာ်�ပြီး�ိုင့်�ပြုချုင့်�� သုိိ�မ်းဟုုတ်� စီမံ်းအုာ��ချု�ု��ပြုချုင့်��တုိ်�ကုိာ ဖေဆ်င့်� 

ရွီကာ�လ�ကာ�ရီှိကြားကာသိည်�။ 

ဤမ်းူဝါါဒစ်တ်မ်း��တ်ွင့်� ပြုမ်းန်�မ်း်န္ဒိုင့်�င့်ံ၏ သိ�်ဝါ�တ်�ဝါန်��ကာ�င့်�န္ဒှင့််� ရီ်သိီဥတ်ုဆိုင့်�ရီ်စီမ်းံ     

အုာ��ချု�ု��မု်းအာချုကာ�အာချု�မ်း�်�အာဖေကြားကာ်င့်��ကုိာ ခြုံချုုံငံု့်သံုိ�သိ��ထု်��ါသိည်�။ ထုို�ပြု�င့်� အာန််ဂတ်� �ွ��စည်���ံုအာဖေပြုချုခံျု 

ဥ�ဖေဒမ်းူဖေ�်င့်�မ်းှ သိ�်ဝါ�တ်�ဝါန်��ကာ�င့်�အာ်� ထုိန်��သိိမ်း��ဖေစ်င့််�ဖေရီှ်ကာ�ပြုချုင့်��၊ ဇီီဝါမ်း� ို �စုံမ်း� ို �ကာွ�မ်း�်� 

ထုိန်��သိိမ်း��ကာ်ကာွယ်�ပြုချုင့်��၊ တ်ရီ်�မ်းှတ်မ်းုကာို ရီယ်ူန္ဒိုင့်�ဖေစပြုချုင့်��န္ဒှင့််� ရီ်သိီဥတ်ုဖေပြု�်င့်��လ�မ်းုအာ်� ဖေပြု�ရီှင့်�� 

ပြုချုင့်��တ်ို�အာတ်ွကာ� မ်းည်�သိို�အာ်မ်းချုံချု�ကာ�ဖေ��န္ဒိုင့်�ဖေကြားကာ်င့်��ကာို န္ဒိုင့်�င့်ံတ်ကာ်တ်ွင့်� ကာ�င့််�သိုံ�လ�ကာ�ရီှိသိည််� 

အာဖေလ်အာထုဖေကာ်င့်��မ်း�်�၊ ပြု�စ�ရီ��န္ဒုင့်��ယ်ှဉ်�ဖေလ်လ်ချု�ကာ�မ်း�်�ပြု�င့််� ထုည််�သိွင့်��စဉ်��စ်��ွယ်�အာချု�ကာ�မ်း�်�

ကာိုတ်င့်�ပြု�ထု်�သိည်�။ ဖေန််ကာ�ဆုံ�တ်ွင့်� မ်းူဝါါဒအာရီ ဖေရီွ�ချု�ယ်�ဖေဆ်င့်�ရီွကာ�န္ဒိုင့်�သိည််�အာချု�ကာ�မ်း�်�န္ဒှင့််� အာကြံကာံ 

ပြု�ုချု�ကာ�မ်း�်�ကာို ဖေ�်�ပြု�ထု်��ါသိည်�။  



6

ကြား�����လွှာ စီမာ�အ�ပ််ချုံးးးပ််မာုအဖွဲ့ွဲ�အစည််�မား��အတွ�် အဓိိ� အကြံ��ပြုပ်းချုံးး�်မား�� -

• ပြမ်းန်းးမ်း့နု့ိုင်းငံ်�ညီး ပါါ���ဘော့�့တူွညီ�ခု�ကးနှိုင်�း ဇို�ဝမ်း��့�စံုမ်း��့�ကွ�ဆု့ွီင်း�့ ကွန်းးဗင်း��ှင်း�တွွင်း ဘော့ဖု း့ပြပါ 

ထု့��ညီး� အီးခု�ကးမ်း�့�အီးပါါအီးဝင်း �ှ့�င်း�စွ� နို့ုင်းင်ံတွက့ ကတွ့ကဝတွးမ်း�့�က့ု လ့်ုကးန်း့ 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးက့ ဤ ကတွ့ကဝတွးမ်း�့�က့ုဘော့ဖု့းဘော့ဆွီ့င်း�့တွွင်း ထု့န်းး�ညီှ့�မ်းညီ�း ဟုန်းးခု�ကးမ်း�့� 

က့ု ဆွီန်းး�စစးအီးက�ပြဖုတွး�င်�း�ညီး။ မ်းူဝါဒဆွီ့ုင်း�့ ဆွီုံ�ပြဖုတွးဘော့�း�ခု�ယ်းမ်းု�ညီး အီးမ်း��့�မ်း��့�အီးဘော့ထုွ 

ဘော့ထုွဘော့�့ ပြပါညီး�ူမ်း�့�၏ ဘော့န်းထု့ုင်းမ်းု�ဝအီးဘော့ပါ် အီးက��့��ကးဘော့�့ကးပါုံနိုှင်�း ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ� 

နို့ုင်းစွမ်းး� �ှ့၊ မ်း�ှ့တွ့ု�က့ု န်း့�လ်ညီးနို့ုင်း�န်းးအီးတွွကး ဘော့ပြမ်းမ်း�ကးနိုှ့�ွင်းပြပါင်းဆွီ့ုင်း�့ စ့တွးပြဖု့ဘော့လ်�လ့် 

ပြခုင်း�က့ု ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�င်�း�ညီး။

• မ်းူဝါဒဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�့တွွင်း အီးဘော့ထု့ကးအီးကူပြဖုစးဘော့စ�န်းးနိုှင်�း လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းအီးတွွကး �ဘော့�့တွူ 

ဘော့ထု့ကးပါံ�မ်းု��ှ့နို့ုင်း�န်းး ဤဆွီန်းး�စစးအီးက�ပြဖုတွးမ်းုမ်း�့�က့ု ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�့�ညီ�း န်းညီး�ဟုန်းး 

ပြဖုင်�း ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�င်�း�ညီး။ ဘော့ပြမ်းမ်း�ကးနိုှ့�ွင်းပြပါင်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�အီး့� ပါွင်�းလ်င်း� 

လ်ွတွးလ်ပါးစွ့ �ယ်ူနို့ုင်းပြခုင်း�အီးပါါအီးဝင်း �တွင်း�အီးခု�ကးအီးလ်ကး �ယ်ူနို့ုင်းပြခုင်း��ညီး အီးဘော့�� 

ကြီးက��ဘော့�့ ပါထုမ်းဘော့ပြခုလ်ှမ်းး�တွစး�ပါး ပြဖုစး�ညီး။ ထု့ုအီးဆွီင်�း ဘော့က�့းလ်ွန်းးပါါက ဂ်�န်းးဒါနိုှင်�း လ်ူမ်းု-

စ��ပွါ့�ဘော့�� ဘော့န်း့ကးခံုစံုအီးစုအီးဖွု��မ်း�့�အီး့�လံု်�မှ်း ပြပါညီး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း �တွင်း�အီးခု�ကးအီးလ်ကး 

မ်း�့�က့ု�့�ှ့က့ တွ့ုင်းပါင်းဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�မ်းု လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းနို့ုင်း�န်းးနိုှင်�း ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွး�့တွွင်း 

ပါါဝင်းနို့ုင်း�န်းးအီးတွွကး လ်မ်းး�ဘော့�က့င်း�မ်း�့� စ�စဉ်းခု�မ်းှတွးဘော့ပါ��န်းး အီးဘော့��ကြီးက���ညီး။ အီး့��ပါးစး 

ကွန်းးဗင်း��ှင်း� (Aarhus Convention) ၏ မ်းဏ္ဍာ့�င်း�ုံ��ပါးပြဖုစး�ညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း 

ဆွီ့ုင်း�့ �တွင်း�အီးခု�ကးအီးလ်ကး လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း��ယ်ူနို့ုင်းပြခုင်း�၊ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ 

ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွး�့တွွင်း အီးမ်း�့�ပြပါညီး�ူ ပါါဝင်းနို့ုင်းပြခုင်း�နိုှင်�း တွ�့�မ်းှတွမ်းု လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း� 

�ယ်ူနို့ုင်းပြခုင်း�တွ့ု�က့ု ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ကတွ့ကဝတွးမ်း�့�တွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�ပြခုင်း�ပြပါ��င်�း�ညီး။၁

၁ အီး့��ပါးစးကွန်းးဗင်း��ှင်း�ကု့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ ဒ�မု့်းကဘော့�စ�နှိုင်�း စပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း ဘော့�ှ�ဘော့ပြပါ�အီးဘော့��ပါါဘော့�့ နု့ိုင်းငံ်တွက့ 

�ဘော့�့တွူညီ�ခု�ကးမ်း�့�အီးန်းကး တွစးခုုအီးပြဖုစး�တွးမ်းှတွးထု့��ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါကွန်းးဗင်း��ှင်း��ညီး လ်ူတွ့ုင်း��ပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�ညီ�း 

က�န်းး�မ်း့ဘော့��နိုှင်�းညီ�ညွှွတွးဘော့�့ ပါတွးဝန်းး�က�င်းတွွင်းဘော့န်းထု့ုင်းပါ့ုင်းခုွင်�းက့ု အီးက့အီးကွယ်းဘော့ပါ�ထု့��ညီး။
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• ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ မြို့င့်မ်းး�ခု�မ်းး�ဘော့��နိုှင်�း တွစး�့�တွညီး�ဆွီကးနိုွယ်းဘော့န်းဘော့�့ �ယ်ံဇို့တွမ်း�့� ခုွ�ဘော့ဝဘော့�� 

နှိုင်�း စပါးလ်�ဉ်း��ညီ�းအီးခု�ကး�ညီးလ်ညီး� IGI မ်း�့�နှိုင်�း ပြမ်းန်းးမ်း့ပြပါညီး�ူမ်း�့�အီး�က့� က�ယ်းက�ယ်း 

ပြပါန်းး် ပြပါန်းး် ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�တွ့ုင်းပါင်း�င်�း�ညီ�း အီးဘော့�က့င်း�အီး�့ပါင်း ပြဖုစး�ညီး။ မြို့င့်မ်းး�ခု�မ်းး�ဘော့�� အီးခု့ုင်း 

အီးမ်း့တွညီးဘော့ဆွီ့ကးမြို့ပါ��ပါါက ဘော့ဒ�နိုတ�အီးဆွီင်�းတွွင်း ပုါဂု်လ့်ကလု်ပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာနှိုင်�း �ကးဘော့�့ကးခံု 

လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�အီး�က့� ထုပါးဆွီင်�းဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�မ်းုမ်း�့� ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်း�ညီး။

• ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ စ�မံ်းခုန်းး်ခွု�မု်းကု့ လ်ကးဘော့တွွ�လ်ညီးပါတွးဘော့ဆွီ့င်း�းကးနု့ိုင်း�န်းးအီးတွွကး 

IGI မ်း�့�နိုှင်�း ဘော့ဒ�နိုတ� စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုလ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်း�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်ပြခုင်း�၊ 

အီးက�ပြဖုတွးပြခုင်း�နှိုင်�း တွ�့�ဥပါဘော့ဒစု့�မု့်း�ဘော့��တု့ွ�ကု့ မ်းပါ�ကးမ်းကွကး ဂ်ရုှုပြပါ�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး အီးဘော့�� 

ကြီးက���ညီး။ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းဘော့�� �န်းးပါုံဘော့င်ွ �့ု�မ်းဟုုတွး �တွးဂ်�ကး 

ကု့ ထူုဘော့ထု့င်းခု�မှ်းတွးမြို့ပါ��မှ်း�့လ်ှင်း ထု့ု�ု့� လ်ကးဘော့တွွ�လ်ညီးပါတွးဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�ကု့ လု်ပါးဘော့ဆွီ့င်း 

နို့ုင်းမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။

• ပြပါန်းးလ်ညီးကုစ့�ပြပါင်းဆွီင်းမ်းုမ်း�့��ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းမ်းု 

နှိုင်�း စ��ပွါ့�ဘော့��ဖံွု�မြို့ဖ့ု��တု့ွ�တွကးမု်းဆု့ွီင်း�့လု်ပါးင်န်းး�မ်း�့�နှိုင်�း ဆွီန်းး်က�င်းဘော့န်းနု့ိုင်းဘော့�က့င်း� ဘော့ထု့ကးခု�င်�း 

မ်းှတွး�့�က့ အီးကူ�အီးဘော့ပြပါ့င်း�က့လ် ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့ လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းတွွင်း 

ဘော့ပြမ်းယ့်မ်း�့�အီး့� ဆံုွီ�ရံုှု�ခု����ညီ�း ပြပါညီး�ူမ်း�့�အီးတွကွး တွ�့�မ်းှတွမု်း ဘော့ဆွီ့င်း�ကဉ်း�ဘော့ပါ�နို့ုင်း�န်းး 

အီးတွွကး ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��င်�း�ညီး။

• မြို့မ်း့��ပြပါဘော့န်းပြပါညီး�ူမ်း�့�၏ ဘော့��ဒဏ်းခုံနို့ုင်းစွမ်းး�က့ု ပါ့ုမ်း့ုပြမ်းှင်�းတွင်း ဘော့က့င်း�မ်းွန်းးဘော့စ�န်းးအီးတွွကး 

အီးန်း့ဂ်တွး မြို့မ့်း��ပြပါဖံွု�မြို့ဖ့ု��တု့ွ�တွကးဘော့�� စ�မံ်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးမု်းမ်း�့�တွွင်း ဘော့အီး့ကးမှ်းအီးထုကး�ု့� တွင်းပြပါ 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ညီ�း ပြပါညီး�ူလ်ူထုုပါါဝင်းလ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းဘော့�့ န်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�့�က့ု တွစးမြို့မ်း့��လ်ုံ�စ့ 

စ�မ်းံက့န်းး�ခု�မ်းှတွးပြခုင်း�နိုှင်�း တွွ�ဖုကးအီး�ုံ�ပြပါ��န်းး လ့်ုအီးပါးမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ လ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးန်းယ်းဘော့ပြမ်း 

မ်း�့�၌ အ့ီးမ်းး�့နှိုင်�း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့�အီး့� စ�မံ်းခုန်းး်ခွု��န်းးအီးတွွကး ဘော့အီး့ကးမှ်းအီးထုကး�ု့� တွင်းပြပါ 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ညီ�း န်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�့�က့ု စမ်းး��ပါးက�င်�း�ုံ�ပြခုင်း� ပြပါ�နို့ုင်း�ညီး။ 

• အီး့�လံု်�အီးက��ံ�ဝင်းပါါဝင်းဘော့�့ ဆံုွီ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မှ်းတွးပြခုင်း�နှိုင်�း စ�မံ်းအုီးပါးခု��ပါးမု်း လု်ပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�့�၌ 

တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ူန်းညီး�စုမ်း�့�၊ လ်ူင်ယ်းမ်း�့�နိုှင်�း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�အီး့� ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ 

စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးဘော့�� နိုှင်�း/�့ု�မ်းဟုုတွး ယ်ခုင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု���ညီ�း မြို့င့်မ်းး�ခု�မ်းး�ဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�့�မ်းှ 

ဖုယ်းက�ဉ်းခု�န်းးလ်ှပါးပြခုင်း�ပြပါ�ခု���ညီ�း �မ်း့ုင်း�တွစးဘော့လ်ှ့ကး ပါုံဘော့�က့�က� ဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု��မ်းုမ်း�့� 

က့ု က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းး လ့်ုအီးပါးမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။

အသီစ်ကျေးပ််ထွ�်လွှာ�မာည််် ဖွဲ့ွဲ�စည််�ပ်��အကျေးပြုချုံးချုံး�ဥပ်ကျေးဒါဆိ�င််ရ� မားကျေး��င််အတွ�် အဓိိ� အကြံ�� 
ပြုပ်းချုံးး�်မား�� -

• ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ�တွညီးဘော့ဆွီ့ကးပြခုင်း�တွွင်း �ကးဆွီ့ုင်းပါါဝင်း�ူ 

မ်း�့��ညီး အီးနိုှစး�့�ပါ့ုင်း�နိုှင်�း လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�ပါ့ုင်း�ဆွီ့ုင်း�့ လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ ု

က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးဘော့ပါ�မ်းညီ�း၊ ဘော့ဂ်ဟုစန်းစးမ်း�့�အီး့� ထ့ုန်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း�ကု့ အီးဘော့လ်� 

ထု့�ဦး�စ့�ဘော့ပါ�မ်းညီ�း၊ �န်းး်�ှင်း�ဘော့��ကင်း�ဘော့�့ဘော့�့ကး�ုံ�ဘော့�က့ု အီး့မ်းခုံဘော့ပါ�မ်းညီ�း၊ ဘော့ပြမ်းယ့် 

နိုှင်�း ဘော့ပြမ်းဆွီ�လ်ှ့ညီစးညီမ်းး�ပြခုင်း�မ်း�ှ့ဘော့စ�န်းး က့ကွယ်းဘော့ပါ�မ်းညီ�း၊ ဘော့လ်ထုုညီစးညီမ်းး�မ်းု ဘော့လ်ှ့�ခု� 

ပြခုင်း�အီးတွွကး �ှင်း�လ်င်း�ပြပါတွး�့��ညီ�း �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးမ်း�့� ခု�မ်းှတွးဘော့ပါ�မ်းညီ�း၊ ��့ဝ�ယ်ံ 
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ဇို့တွက့ု ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�့မြို့ပါ�� တွ့ဝန်းးခုံမ်းု�ှ့ဘော့�့ န်းညီး�ဟုန်းးပြဖုင်�း ထု့န်းး�ကွပါး�ကပါးမ်းတွးမ်းညီ�း၊ 

ဘော့��ှညီးစဉ်းဆွီကးမ်းပြပါတွး ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးမ်းုက့ု ပြမ်းှင်�းတွင်းဘော့ပါ�မ်းညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ 

ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�ပြခုင်း� ပြပါ�နို့ုင်း�ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ညီး �့��ဥတွု 

ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မု်းကု့ တု့ွကးဖု�ကး�ညီ�း၊ အီးနှိုစး�့�ပု့ါင်း�နှိုင်�း လု်ပါးထံုု�လု်ပါးန်းညီး�ပု့ါင်း�ဆု့ွီင်း�့  ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းအီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့� ပြပါဋ္ဌာ့န်းး��တွးမ်းှတွးထု့��ှ့�န်းးလ့်ုအီးပါးဘော့�က့င်း� နို့ုင်းင်ံတွက့၏ 

�ဘော့�့တွူညီ�မ်းု တွ့ု�တွကးလ့်ပြခုင်း�က့ုထုင်းဟုပါးမ်းညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကး 

မ်း�့�က့ုထုညီ�း�ွင်း��န်းး ကြီးက့��ပါမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ 

• ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ှ့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ�တွညီးဘော့ဆွီ့ကး�ူမ်း�့��ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး� 

က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဿန်း့မ်း�့�အီး့�ဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းးအီးတွွကး မ်းညီး�ညီ�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�အီး့� 

တွ့ဝန်းးဘော့ပါ� �တွးမ်းှတွးမ်းညီးက့ုဆွီုံ�ပြဖုတွးက့ ၎င်း�တွ့ု�၏ ဥပါဘော့ဒဘော့���့နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ 

လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�၊ အီးပြခု့� အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�နိုှင်�း ကူ�လ်ူ�ဆွီကးဆွီံမ်းုမ်း�့�၊ ဝန်းးထုမ်းး�ခုန်းး်အီးပါး 

ဘော့��နှိုင်�း �ဏ္ဍာ့ဘော့ငွ်ဘော့ထု့ကးပံါ�ဘော့��အီးဆွီင်�းမ်း�့�နှိုင်�း အီးဆု့ွီပါါ အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�တွွင်း အီး့�လံု်� 

အီးက��ံ�ဝင်းပါါဝင်းမု်း၊ အီးမှ်း�အီးခု့ုကင်း� လွ်တွးလ်ပါးမု်းနှိုင်�း တွ့ဝန်းးခံုမု်းမ်းပါ�ကးမ်းကွကး �့ှဘော့စ�န်းးအီးတွွကး 

ထု့န်းး�ညီှ့ဘော့ပါ�မ်းညီ�း ယ်နိုတ�့�မ်း�့�က့ု ဒ�ဇို့ုင်း�ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ 

• ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ�စး မ်းူဘော့�့င်းခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့��ညီး ��့ဝ�ယ်ံ 

ဇို့တွ စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းု (ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းုနိုှင်�း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းု) နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုနိုှင်�း ဘော့ဒ� 

ဆွီ့ုင်း�့ အီးစ့ု��ယ်ူန်းစးမ်း�့�အီး�က့� လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�ခုွ�ဘော့ဝမ်းု၊ �ယ်ံဇို့တွ အီးင်ှ့�ခု�ပြခုင်း�နိုှင်�း 

င်ှ့��မ်းး�ခုမ်း�့�ခုွ�ဘော့ဝမ်းုနိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း�တွ့ု�က့ု မ်းပါ�ကး 

မ်းကွကး ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။

ဥပ်ကျေးဒါပြုပ်းပြုချုံးင််�၊ မားဝါဒါကျေးရ�ဆွဲချုံးးမာှတ်ပြုချုံးင််�နှှင််် စပ််လွှားဉ်း်�သီည််် ကြား�����လွှာစီမာ�အ�ပ််ချုံးးးပ််မာုအဖွဲ့ွဲ�
အစည််�မား��အတွ�် အဓိိ� အကြံ��ပြုပ်းချုံးး�်မား�� -

• �့��ဥတွု ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုနိုှင်�းပါတွး�ကး၍ ဥပါဘော့ဒပြပါ�ပြခုင်း�နိုှင်�း မ်းူဝါဒဆွီ့ုင်း�့ မ်းူဘော့�့င်းအီးတွွင်း� 

ဘော့ပါါင်း�စညီး��ွတွး�ွင်း�ပြခုင်း�နိုှင်�း အီးဓာ့ကအီးဘော့�က့င်း�အီး�့အီးပြဖုစး ပါုံဘော့ဖု့းတွင်းပြပါဘော့ဆွီ့င်း�းကး 

ပြခုင်း�။ 

• ဂ်�န်းးဒါနိုှင်�း အီး့�လ်ုံ�အီးက��ံ�ဝင်းပါါဝင်းမ်းုဆွီ့ုင်း�့ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�ခု�ကးမ်း�့�က့ု ဥပါဘော့ဒပြပါ�ပြခုင်း� 

နိုှင်�း မ်းူဝါဒဆွီ့ုင်း�့မ်းူဘော့�့င်းအီးတွွင်း� ဘော့ပါါင်း�စညီး��ွတွး�ွင်း�ပြခုင်း�။

• ဘော့ပြမ်းမ်း�ကးနိုှ့�ွင်းပြပါင်းဆွီ့ုင်း�့ စ�မ်းံက့န်းး�ဘော့��ဆွီွ�ပြခုင်း�နိုှင်�း ဘော့��အီးနိုတ�့ယ်း က�ဘော့�့ကးနို့ုင်းဘော့ပြခု 

ဘော့လ်ှ့�ခု�ပြခုင်း�အီးတွွကး ခု့ုင်းမ်း့ဘော့�့အီးုတွးပြမ်းစးအီးပြဖုစး အီး�ုံ�ပြပါ�နို့ုင်း�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ ဘော့ပြမ်းယ့်စ�မ်းံ 

ခုန်းး်ခုွ�မ်းုဆွီ့ုင်း�့ ဥပါဘော့ဒဘော့���့ မ်းူဘော့�့င်း�စးက့ု ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�ပြခုင်း�။ 

• ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�မ်း�့�တွညီး�ှ့�့ အီးဓာ့ကန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�က့ု ဥပါဘော့ဒအီး� အီးက့အီးကွယ်းဘော့ပါ�ထု့� 

ပြခုင်း�။ 

• စ့ုကးပါ��့�ဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ မ်းူဝါဒအီးတွွကး တွ့ဝန်းး�ှ့�ညီ�း �က့�က့လ် အီးင်းစတွ�က����ှင်း�တွစး�ပါး 

က့ု ထုူဘော့ထု့င်းပြခုင်း�။
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• ��့ဝ �ယ်ံဇို့တွဆွီ့ုင်း�့ နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းပါ့ုင်း စ��ပါွ့�ဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့� (SEE မ်း�့�) အီးတွွကး 

ဥပါဘော့ဒ�ပါးဝန်းး�အီး့� ပြပါန်းးလ်ညီးအီးက�ပြဖုတွးပြခုင်း�။ 

• ��့ဝ �ယ်ံဇို့တွဆွီ့ုင်း�့ ဖုကးဒ�ယ်းစန်းစးက့ု အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့း�န်းးအီးတွွကး မ်းဟု့ 

ဗ��ဟု့က� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ဆွီန်းး�စစးပြခုင်း�နိုှင်�း အီးပြခု့�န်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�့� အီးပါါအီးဝင်း 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့ခု့ုကးမ်းု ဆွီန်းး�စစးပြခုင်း� (EIA) လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းက့ု လ့်ုကးန်း့က�င်�း�ုံ�ပြခုင်း�။

• ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းစ�မံ်းခုန်းး်ခွု�မု်းကု့ ပု့ါမု့်းဘော့က့င်း�မွ်းန်းးဘော့အီး့င်းမွ်းမ်းး�မံ်း�န်းးနှိုင်�း ပြဖုစးနု့ိုင်းပါါက ဝင်းဘော့ငွ် 

��ှ့မ်းုက့ု ပြမ်းှင်�းတွင်း�န်းးအီးတွွကး လ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�၌ အီးဘော့��စ့� �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းပြခုင်း� 

လ်ုပါးင်န်းး�၊ အီးဘော့��စ့� ဘော့�န်းံစ့မ်းး�တွူ�ဘော့ဖု့းပြခုင်း�လ်ုပါးင်န်းး�နိုှင်�း ဘော့ဒ�ခုံမ်း�့�၏ ရှု့ု��့ဓာဘော့လ်�အီး� 

လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်း�ညီ�း တွူ�ဘော့ဖု့း�န်းး်စင်းပြခုင်း� လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�က့ု တွ�့�ဝင်းအီးပြဖုစး �တွးမ်းှတွးဘော့ပါ� 

ပြခုင်း�။ 
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သဘာာဝသယံံဇာာတ စီီမံံခန့်�်ခဲ�မံုအမံ�ားအယံဲင်း�းမံ�ားသည်� မြမံန့်�မံာနိုု�င်း�င်းံတဲင်း� ကာာလကြာကာာရှ�ည်� 

ကြုံကာံံတွေ့တဲ�ရှလ�ကာ�ရှ�ုသည််� မြ�ဿန့်ာတစီ�ရှ�� မြ�စီ�သည်�။ မြမံန့်�မံာနိုု�င်း�င်းံသည်� သဘာာဝသယံံဇာာတမံ�ား 

ယံု�ယံဲင်း�း��ကာ�စီီးမံု၏ တု�ကာ�ရိုု�ကာ�နို�င််း� သဲယံ�ဝု�ကာ�အကာ� ုံ းဆကာ�မံ�ားအမြ�င်း� မံု�းတွေ့ခါင်း�မံု၊ တွေ့ရှလှမံ�းမံု�းမံု၊ 

မြမံစီ�တွေ့ကြာကာာင်း�းမံ�ား တွေ့မြ�ာင်း�းလ�မံုနို�င်း်� ဇာီဝမံ� ုံ းစီ�ံမံ� ုံ းကာဲ�မံ�ား ��ကာ�စီီးဆ�ံးရိုုံးမံုကာ�်သု�� ရှာသီဥတ�တွေ့မြ�ာင်း�းလ�မံု၏ 

အကာ� ုံ းဆကာ�မံ�ားကုာ��ါ ကြုံကာံံတွေ့တဲ�ခံစီားတွေ့န့်ရှသည်�။ သဘာာဝသယံံဇာာတမံ�ားအား ရှယူံသ�းံစဲီ�မြခင်း�းနို�င််း�  ၎င်း�း 

တု��မံ�ရှရှ�သုည််� အကာ� ုံ းတွေ့ကာ�းဇူားမံ�ားအားခဲ�တွေ့ဝမြခင်း�းကုာ� သာတူညီ်မံှမြ�စီ�စဲီာနို�င််း� တွေ့ရှရှ�ည်�တည်�တ်ံစဲီာ အတွေ့ကာာင်း� 

အထည်�တွေ့�ာ�နိုု�င်း�မံည််�န့်ည်�းလမံ�းကာု� ဘာ�ံသတွေ့ဘာာတူည်ီခ�ကာ�ခ�မံ�တ�မြခင်း�းသည်� မြမံန့်�မံာနိုု�င်း�င်းံတဲင်း� နိုု�င်း�င်းံတွေ့ရှး 

အသဲင်း�ကူားတွေ့မြ�ာင်း�းမုံနို�င််း� တွေ့ရှရှ�ည်�တည်�တ်ံမံည််� ငြိငု်းမံ�းခ�မံ�းတွေ့ရှးကုာ� တွေ့အာင်း�မြမံင်း�စဲီာတွေ့�ာ�တွေ့ဆာင်း�နုို�င်း�ရှန့်�အတဲကာ� 

အဓိုကာတွေ့သာ်ခ�ကာ� မြ�စီ�တွေ့�မံည်�။  သာတူည်ီမံှရှ�ုမြခင်း�းနို�င်း်� လူမံုဆု�င်း�ရှာ တရှားမံှတမံုဟူူသည််� အဓိုကာ 

ကုာစီစရှ��ကုာ� တွေ့ကာ�ာ�လဲန့်�ကြာကာည််�ရုို�ါကာ မြမံန့်�မံာနုို�င်း�ငံ်းတဲင်း� လူသားတု��၏တွေ့ဆာင်း�ရွှကာ�မုံမံ�ားတွေ့ကြာကာာင််း� သဘာာဝ 

�တ�ဝန့်�းကာ�င်း�အတွေ့�� �ုအားဒဏ်��ုမြခင်း�းသည်� �ု�မုံ�မြမံင််း�တကာ�လာနုို�င်း�သည််� အလားအလာရှ�ငုြိ�ီး ရှာသီဥတ� 

တွေ့မြ�ာင်း�းလ�မံုတွေ့ကြာကာာင်း်� နိုု�င်း�င်းံအတွေ့န့်မြ�င််း� အခ� ုံ းအစီားမံမံှတစီဲာ ထုခု�ကာ�ခံစီားရှမံည်�ဟူူ၍လည်�း ခန့်�်မံ�န့်�း 

ထားသည်�။ အန့်ာဂတ� မံ� ုံ းဆကာ�သစီ�မံ�ားအတဲကာ� သာတူည်ီမံှ ရှ�င်း�သန့်�တွေ့န့်ထု�င်း�နိုု�င်း�သည််� စီံနိုုန့်�းတစီ�ရှ�� 

ကာု� တွေ့ဘားဆီးရှန့်�ကာာ ခ�မံ�တ�နိုု�င်း�ရှန့်�အတဲကာ� သဘာာဝသယံံဇာာတမံ�ားအား တွေ့ရှရှ�ည်�တည်�တံ်နိုု�င်း�တွေ့စီရှန့်� 

စီီမံံခန့်�်ခဲ�မြခင်း�းနို�င််း� ရှာသီဥတ�နို�င််း� လု�ကာ�တွေ့လ�ာညီ်တွေ့ထဲ တွေ့မြ�ာင်း�းလ�မြခင်း�းကုာ�တွေ့ဆာင်း�ရွှကာ�ရှန့်� မံမြ�စီ�မံတွေ့န့်လု�အ�� 

မံည်�မြ�စီ�သည်�။

၂၀၂၁ ခ�နို�စီ� တွေ့�တွေ့�ာ�ဝါရှီလမံ� အစီမြ�ံငြိ�ီး မြမံန့်�မံာနိုု�င်း�င်းံရှ�ု မြ�ည်�သူမံ�ားသည်� ဆနိုဒတွေ့�ာ�ထ�တ�မံု 

မံ�ား၊ ‘မြ�ည်�သူ�ကာာကာဲယံ�တွေ့ရှးတ���ဲ��မံ�ား’ (PDF မံ�ား) နို�င်း်� တု�င်း�းရှင်း�းသားတွေ့တာ�လ�န့်�တွေ့ရှး အ�ဲ��အစီည်�း 

မံ�ား (ERO မံ�ား) ဦးးတွေ့ဆာင်း�သည််� လကာ�န့်ကာ�ကုာ�င်း�တွေ့တာ�လ�န့်�တွေ့ရှးမြ�င််း� စီစီ�တ��အားဆန့်�်ကာ�င်း�သည််� ‘တွေ့နဲိုဦးး 

တွေ့တာ�လ�န့်�တွေ့ရှး’ ကာု� ဆင်း�နိုှ�လ�ကာ�ရှ�ုသည်�။ စီစီ�အာဏ်ာသုမံ�းမံုငြိ�ီးတွေ့န့်ာကာ� မြ�ည်�တွေ့ထာင်း�စီ�အဆင်း်�တဲင်း� 

ကြာကာားကာာလ စီီမံံအ���ခ�ံ��မံု အ�ဲ��အစီည်�းမံ�ား (IGI မံ�ား) ကာု� ခ�မံ�တ��ဲ��စီည်�းငြိ�ီးမြ�စီ�ကာာ ၎င်း�းတု��မံ�ာ - 

(ကာ) မြ�ည်�တွေ့ထာင်း�စီ�လှတ�တွေ့တာ�မံ� တရှားဝင်း�လှတ�တွေ့တာ�ကာု�ယံ�စီားလ�ယံ�မံ�ားကာု� ကာု�ယံ�စီားမြ�ံသည််�   

မြ�ည်�တွေ့ထာင်း�စီ�လှတ�တွေ့တာ�ကုာ�ယံ�စီားမြ�ံတွေ့ကာာ�မံတီ (CRPH)၊ (ခ) အမံ� ုံ းသားညီ်ညဲွတ�တွေ့ရှးအစုီ�းရှ (NUG)၊ 

နို�င်း်� (ဂ) အမံ� ုံ းသားည်ီညွဲတ�တွေ့ရှးအတု�င်း��င်း�ခံတွေ့ကာာင်း�စီီ (NUCC) တု��မြ�စီ�ကာာ ဤသု�� �ဲ��စီည်�းခ�မံ�တ�မြခင်း�း 
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ဘော့�က့င်�း စစးတွပါးကြီးက��စ့ု�မ်းုက့ု အီးဆွီုံ��တွးတွ့ုကးဖု�ကး�န်းး ကြီးက့��ပါမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးလ်�ကး�ှ့�ညီ�း ပါါဝင်း 

�ကးဆွီ့ုင်း�ူမ်း�့� အီးမ်း�့�အီးပြပါ့��ညီး စုစညီး�မ်း့�ွ့�က့ ဖုကးဒ�ယ်းဒ�မ်း့ုကဘော့�စ� ပါဋိ့ညီ့ဉ်းတွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါ 

ထု့��ညီ�းအီးတွ့ုင်း� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့ မ်းူဘော့�့င်း�စးတွစး�ပါးက့ု ဖုန်းးတွ��ခု�မ်းှတွးနို့ုင်းခု���ညီး။ 

ဘော့ဒ�နိုတ�အီးဆွီင်�းတွွင်း အီးုပါးခု��ပါးနို့ုင်း�န်းး ယ်ှဉ်းမြို့ပါ့�င်းလ်�ကး�ှ့�ကမြို့ပါ�� စစးတွပါးအီးဘော့န်းပြဖုင်�း နို့ုင်းင်ံပါ့ုင်းန်းကး၏ ၁၇ 

�့ခု့ုင်းနိုုန်းး�ဘော့က�့းခုန်းး်က့ု�့ အီးပြပါညီ�းအီးဝထု့န်းး�ခု��ပါးထု့�နို့ုင်း�ညီးဟုု ခုန်းး်မ်းှန်းး�ထု့�ဘော့�့းလ်ညီး� (Jones 

2022) NUG နိုှင်�း ဆွီကးစပါး ERO မ်း�့�မ်းှ့မ်းူ နို့ုင်းင်ံပါ့ုင်းန်းကး၏ထုကးဝကးခုန်းး်က့ု ထု့န်းး�ခု��ပါးထု့�နို့ုင်း�ညီး။

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ �့��ဥတွုနိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခုကးအီးခု�မ်း�့�က့ု က့ုင်းတွွယ်း 

ဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းးအီးတွွကး နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့း၏ တွ�့�ဝင်း ဒ�မ်း့ုက�ကးတွစး အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�နိုှင်�း ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့��ညီး အီးန်း့ဂ်တွး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်းူဘော့�့င်းနိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ 

ကြံကံဆွီဘော့ဖု့းထုုတွးပြခုင်း�၊ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ပြခုင်း�နှိုင်�း �့��ဥတွု ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုနိုှင်�း 

စပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း ဥပါဘော့ဒမ်းူ�ကမ်းး�မ်း�့� ဘော့��ဆွီွ�ပြခုင်း�နိုှင်�း မ်းူဝါဒမ်း�့�ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွးပြခုင်း�တွ့ု� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�့တွွင်း 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�၊ တွ့ုင်း��င်း��့�နိုှင်�း ဌာ့ဘော့န်းတွ့ုင်း��င်း��့�လ်ူမ်း��့�မ်း�့�၏ 

အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�၊ ဂ်�န်းးဒါ တွန်းး�တွူညီ�မ်းှမ်းု နိုှင်�း လ်ကး�ှ့နိုှင်�း အီးန်း့ဂ်တွး မ်း��့�ဆွီကးမ်း�့�၏ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ု 

ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�က့ လ်ုံဘော့လ့်ကးစွ့က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းး လ့်ုအီးပါးဘော့ပါမ်းညီး။ 

ဤ မ်းူဝါဒစ့တွမ်းး�တွွင်း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ှ့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းနိုှင်�း 

�ကးဆွီ့ုင်း�့ စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုနိုှင်�း မ်းူဝါဒဆွီ့ုင်း�့ အီးခုကးအီးခု�မ်း�့�က့ု ခြုံခု�ံင်ုံဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်း၊ ��့ဝ�ယံ်ဇို့တွစ�မံ်းခုန်းး်ခွု�မု်းနှိုင်�း �့��ဥတုွဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မု်းတု့ွ�နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ပြမ်းန်းးမ်း့နု့ိုင်းငံ် 

အီးဘော့န်းပြဖုင်�း လ်ကး�့ှကြံက�ံဘော့တွွ��လ်�ကး�့ှဘော့�့ အီးခုကးအီးခု�မ်း�့�ကု့ နု့ိုင်းငံ်ဘော့တွ း့၏ �က့�က့လ်ဒ�မု့်းက�ကးတွစး 

အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�နိုှင်�း မ်းူဝါဒဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း �့�ှ့ဘော့စ�န်းး ဤစ့တွမ်းး�က့ု �ညီး�းယ်း 

ပြပါ�စုထု့�ပြခုင်း� ပြဖုစး�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခုကးအီးခု�မ်း�့�က့ု ဘော့ပြဖု�ှင်း�နို့ုင်း�ညီ�း 

န်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�့�၊ နိုုင်း�ယ်ှဉ်းပြပါ�့ဓာကမ်း�့�နိုှင်�း ဘော့က့င်း�မ်းွန်းးဘော့�့ က�င်�း�ုံ�မ်းုအီးဘော့လ်�အီးထုမ်း�့�က့ုလ်ညီး� 

ဘော့ဖု့းပြပါထု့�က့ ၎င်း�တွ့ု�က့ု ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ဘော့န်း့ကးခုံအီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းနိုှင်�း လ့်ုကးဘော့လ်�့ညီ�ဘော့ထုွ မ်းွမ်းး�မ်းံ 

ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�နု့ိုင်း�ညီး။ အီးန်း့ဂ်တွး ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒမူ်းဘော့�့င်း�ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထ့ုန်းး��့မ်းး� 

က့ကွယ်းပြခုင်း�နိုှင်�း �့��ဥတွုဆွီ့ုင်း�့ တွ�့�မ်းှတွမ်းုအီးတွွကး မ်းညီး�့ု�မ်းညီးပါုံ အီး့မ်းခုံခု�ကးဘော့ပါ�နို့ုင်းမ်းညီး 

နိုှင်�း စပါးလ်�ဉ်း�၍ အီးဓာ့က ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��မ်းညီ�းအီးခု�ကးမ်း�့�အီးပြပါင်း ဘော့က့င်း�မ်းွန်းးဘော့�့ နို့ုင်းင်ံတွက့ 

က�င်�း�ုံ�မ်းုအီးဘော့လ်�အီးထုမ်း�့�က့ု အီး�ုံ�ပြပါ�၍ �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုက့ု မ်းညီး�့ု� က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း�နို့ုင်း 

မ်းညီးက့ု နိုုင်း�ယ်ှဉ်းပြဖုစး�ပါးဘော့လ်�လ့်ခု�ကးမ်း�့�၊ မ်းူဝါဒဆွီ့ုင်း�့ ဘော့�း�ခု�ယ်းစ�့မ်း�့�၊ အီးကြံကံပြပါ�ခု�ကးမ်း�့�နိုှင်�း 

ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းညီ�းက့စစ�ပါးမ်း�့�က့ု ဘော့�ှ�ဘော့န်း့ကးစ�စဉ်းခု�မ်းှတွး�့တွွင်း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း၊ 

�့��ဥတွု ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုနိုှင်�း ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုနိုှင်�း ဆွီကးစပါးဘော့န်းဘော့�့ ရှုုပါးဘော့ထုွ��ညီ�း 

ပြပါဿန်း့�ပါးမ်း�့�အီးပြပါင်း ၎င်း�တွ့ု�နိုှင်�း န်းကးရှုုင်း�စွ့ ဆွီကးနိုွယ်းဘော့န်း�ညီ�း လ်ူမ်းုဆွီ့ုင်း�့ �့တွူညီ�မ်းှမ်းုနိုှင်�း 

ဂ်�န်းးဒါ တွန်းး�တွူညီ�မ်းှမ်းုတွ့ု�က့ု �က့�က့လ်အီးခု�န့်းးအီးတွွင်း� ဘော့စ�စပါးစွ့ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�က့ 

ဒ�မ်း့ုက�ကးတွစး ဖုကးဒ�ယ်း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒက့ု ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�ညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံ အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ 

ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွးပြခုင်း� လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်း၏ ဘော့န်း့ကးဆွီုံ�အီးဆွီင်�းမ်း�့� ဘော့�့ကး�ှ့�ညီးအီးထု့ အီးခု�န့်းးဆွီွ�ပြခုင်း� မ်းပြပါ��န်းး 

အီးဘော့��ကြီးက���ညီး။ အီးကူ�အီးဘော့ပြပါ့င်း�က့လ်ဆွီ့ုင်း�့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒအီးတွွကး ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ညီ�း 

ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒ ဒ�ဇု့ိုင်း�ဘော့��ဆွွီ�မု်းဆု့ွီင်း�့ ဘော့�း�ခု�ယ်းဆံုွီ�ပြဖုတွးမု်းမ်း�့��ညီး ဖုကးဒ�ယ်းဒ�မု့်းက�ကးတွစး 
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေတွ့က်း အခြေသုံးံ��ေပုံုနိုုံင်းသုံးည်း်း ��း��ျယ်းစ�ာများျာ�အခြေတွ့က်း အခြေ��ာက်းအခြေက်ူ ေဖွဲ့စး 

�စများည်းး (သုံးုံ�များဟုံတွး က်န့်း်သုံးတွး�ျက်းေဖွဲ့စး�စများည်းး ေဖွဲ့စးသုံးည်းး)။ 

ပုံံ� ၁ - မြ�န််�ာနိုုံင််င်� ကြား�ာ��ာလအ���ု�သားာ�ညီီညွွတ််ရေး�� အစိုးုံ��

�င်း�ေများစး - International IDEA၊ MyConstitution Programme

ကြား�ာ��ာလစိုးီ��အံပုံ်ချု��ပုံ်�ုဆိုုံင််�ာ 
အ���ု�သားာ�ညီီညွွတ််ရေး��အစိုးုံ��

ကြား�ာ��ာလဥပုံရေးေမြပုံ�ရေး��

ဖ�ေ်�ယ််မြပုံညီ်ရေး�ာင််စိုးံလှတ််ရေးတ်ာ်
နံုိုင််င်�ရေးတ်ာ်၏ 

အတံု်င််ပုံင််ချု�ပံုံဂုု္ဂို�လ် သား�မတ်

နံုိုင်းင်��်�ါင်း���ာင်းအခြေေဖွဲ့စး
��ာင်း�းက်းသုံးည်းး။

မြပုံည်ီသ့ား�ညီီလာချု�
FDC ပုံန့်း�တံုွင်းများျာ�နှိုင််းစပုံးလျျဉ်းး�သုံးည််းး အခြေ�ေ���မူျားများျာ�၊ မူျားဝါါေများျာ�နှိုင််း 

များဟုာဗျူျ�ဟုာများျာ�ကံု် သံုံး��သုံးပုံးအခြေတွည်းးေပုံုသုံးည်းး။

၆ လျတွစးကြိကု်များးက်ျင်း�ပုံသုံးည်းး။

အ���ု�သားာ�ညီီညွွတ််ရေး��အတံု်င််ပုံင််ချု�ရေး�ာင််စီိုး
FDC တ့ွင်း �ျများျတွး�ာ�သုံးည််းး ပုံန့်း�တံုွင်းများျာ� အခြေ�က်ာင်းအခြေ�ည်းး�ဖွဲ့ား��� 
အခြေတ့ွက်း များဟုာဗျူျ�ဟုာများျာ�နှိုင််း မူျားဝါါေလျများး�ညှွှန့်း�ျက်းများျာ�ကံု် ပုံ�ပံု်ုံ�သုံးည်းး။

CRPH၊ နံုိုင်းင်����ပုံါတီွများျာ�၊ CSO များျာ�၊ CDM အခြေဖ့ွဲ့��များျာ�၊ ERO များျာ�၊ 
ကြားက်ာ�က်ာလျေပုံည်းးန့်ယ်း�က်ားများတီွများျာ�ေဖွဲ့င််း ဖ့ွဲ့��စည်းး��ာ�သုံးည်းး။

ဝန််ကြီး�ီ�ဌာာန်

NUCC က်�ျမှျားတွး�သုံးာ လံျပုံးင်န့်း�စီများ��ျက်းကံု် အခြေ�က်ာင်းအခြေ�ည်းး 
�ဖွဲ့ား၍ FDC ပုံါ �ည်းးမှျားန့်း��ျက်းများျာ�နှိုင််း လျများး�ေပုံ�ေများပံုံ�တံုွ�ကံု် 

ေဖွဲ့ည််းး�ည်းး���ာင်း�းက်းသုံးည်းး။

ဝါန့်းကြိကီ်��ျု ပုံးက် NUG အခြေစံု��အခြေဖ့ွဲ့�� ��ါင်း���ာင်းအခြေေဖွဲ့စး��ာင်း�းက်းသုံးည်းး။
ေပုံည်းး��ာင်းစံဝါန့်းကြိကီ်� ၁၆ ဦး�နှိုင််း ေံတုွယ်ဝါန့်းကြိကီ်� ၁၆ ဦး�

မြပုံည်ီရေး�ာင််စံိုးလှတ််ရေးတ်ာ် 
�ံုယ််စိုးာ�မြပုံ�ရေး�ာ်�တီ် (CRPH)

ဥပုံ�ေေပုံဋ္ဌာာန့်း����လံျပုံးင်န့်း�များျာ�ကံု် ��ာင်း�းက်းသုံးည်းး။

ေများန့်းများာ 
ေပုံည်းးသူုံးလူျ�ံ

�အခြောက်းလှျတွး�တွား အခြေ�က်းလှျတွး�တွား

NUG အခြေသုုံးအခြေမှျားတွးေပုံု 
အခြေ�ပုံးဘက်းတွ�ာ�ရံုံး��များျာ�

EROs များျာ�၏  
တွ�ာစီ�င်း���စန့်စးတွာဝါန့်း��သုံးည်းး

(NUCC နှိုင််း ညုိ်းနုိုင်း�) �န့််းအခြေပုံးသုံးည်းး။

(NUCC နှိုင််း ေပုံည်းးသူုံး�ညီ်းလျာ��မှျား 

��ာက်း��အခြေတွည်းးေပုံု�ျက်းတံုွ�ေဖွဲ့င််း) �န့််းအခြေပုံးသုံးည်းး။

ဤအခြေ�ျက်းအခြေလျက်းေပုံပုံံ�သုံးည်းး MyConstitution Programme များှ ����့�ေ�င်း�ေဖွဲ့စးပြီးပုံီ� International IDEA က် �န့်ား�ဝါနိုုံင်းင်�၊ ဖွဲ့င်းလျန့်းနိုုံင်းင်�၊ �့ီေင်းနိုုံင်းင်�နိုှင််း လျူဇင်းဘတွးနိုုံင်းင်� 
တွုံ�များှ  နိုုံင်းင်�ေ�ာ����ဝါန့်းကြိက်ီ�ဌာာန့်များျာ�၏ပုံ�်ပုံုံ�များုေဖွဲ့င််း အခြေ�က်ာင်းအခြေ�ည်းး�ဖွဲ့ား�ာ�ေ�င်း�ေဖွဲ့စးသုံးည်းး။ ပုံါဝါင်းသုံးည်း်းအခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေ�ာများျာ�သုံးည်းး အခြေလျှ��ှင်းများျာ�၏ �င်းေများင်း�ျက်းများျာ�က်ုံ
�သုံးားလျည်းး��က်ာင်း�၊ International IDEA (သုံးုံ�) ၎င်း�၏ ဘံတွးအခြေဖွဲ့့�� (သုံးုံ�) �က်ာင်းစီအခြေဖွဲ့့��ဝါင်းများျာ�၏ �င်းေများင်း�ျက်းများျာ�က်ုံ�သုံးားလျည်းး��က်ာင်း �င်းဟုပုံးေ�င်း�များ�ှုပုံါ။

တွာဝါန့်း��သုံးည်းး

တွာဝါန့်း��သုံးည်းး၂၀၂၀ ��း��က်ာက်းပ့ုံ�ကံု် 
အခြေ�ေ���သုံးည်းး။

မြပုံည်ီန်ယ််/ဖ�်ေ�ယ််ယ့်န်စ်ိုးအစံုိုး��အဖွ����ာ�

လံုျအခြေပုံးသုံးလံုျ ဖ့ွဲ့��စည်းး�သ့ုံးာ�များည်းး။

မြပုံည်ီန်ယ််/ဖ�်ေ�ယ််ယ့်န်စ်ိုးလှတ််ရေးတ်ာ်��ာ�

လံုျအခြေပုံးသုံးလံုျ ဖ့ွဲ့��စည်းး�သ့ုံးာ�များည်းး။

မြပုံည်ီန်ယ််/ဖ�်ေ�ယ််ယ့်န်စ်ိုး 
တ်�ာ�စီိုး�င််ရေး��

လံုျအခြေပုံးသုံးလံုျ ဖ့ွဲ့��စည်းး�သ့ုံးာ�များည်းး။

ေံတု်ယ် 
သား�မတ်နှိုစ်ိုးဦး�

မြပုံ
ညီ

ရေး�
ာင်

်စိုးံအ
ဆို

င်််
တ်

ုံင််�
ရေးေ

သား
ကြီး�

ီ�/
မြပုံ

ညီ
်န်ယ်

်အ
ဆို

င်််

မြ�န််�ာနိုုံင််င်� ကြား�ာ��ာလအ���ု�သားာ�ညီီညွွတ််ရေး�� အစိုးုံ��

ဤစာတွများး�တွ့င်း ေများန့်းများာနိုုံင်းင်�၏ လျက်း�ှု �န့်ာက်း��အခြေ�ေ�အခြေ�န့်နိုှင််း �ာသုံးီဥတွံ �ေပုံာင်း�လျ�များုက်ုံ 

�င်း�ံုင်း�ေဖွဲ့�ှင်း��ာတ့ွင်း ေီမံုျားက်��စီ၏ အခြေ���ပုံါပံုံ�ကံု်�ဖွဲ့ားေပုံ�ာ�က်ာ အခြောဏာာသုုံးများး�မုျားများတံုွင်းမီျားက် ေများန့်းများာ 

နိုုံင်းင်�အခြေ�န့်ေဖွဲ့င််း သုံး�ဘာတွူ�ာ�သုံးည််းး က်တွုက်ဝါတွးများျာ�နိုှင််း ေများန့်းများာနိုုံင်းင်�တွ့င်း သုံးဘာဝါပုံတွးဝါန့်း�က်ျင်း 

အခြေ� ���ှည်းးတွည်းးတွ��ံု်င်းပြီးများ�သုံးည််းး ဖ့ွဲ့��ပြီးဖုွဲ့ု�တံုွ�တွက်းမုျားကံု် များပုံျက်းများက့်က်း�ဖွဲ့ား��ာင်းနံုိုင်း�န့်းအခြေတ့ွက်း ����့� 

�ျများှတွး�ာ�သုံးည်း်း အခြေဓိုက်က်ျ�သုံးာ ေပုံဋ္ဌာာန့်း�ဥပုံ�ေများျာ�နိုှင််း များူဝါါေများျာ�အခြေ�ျ ုု �က်ုံ စာ�င်း�ေပုံုစံ�ဖွဲ့ားေပုံ�ာ� 

သုံးည်းး။ �ုံ��န့်ာက်း ေများန့်းများာနိုုံင်းင်�၏ သုံးဘာဝါပုံတွးဝါန့်း�က်ျင်း�ုံင်း�ာ အခြေ�ေ�အခြေ�န့်နိုှင််း ေဖွဲ့စးပုံျက်းများုပုံံ�စ�များျာ�က်ုံ 

အခြေ�ူ��ဖွဲ့ားေပုံ�ာ�က်ာ သုံးဘာဝါပုံတွးဝါန့်း�က်ျင်းနိုှင််း �ာသုံးီဥတွံ�ေပုံာင်း�လျ�များုနိုှင််း စပုံးလျျဉ်းး�၍ ေများန့်းများာနိုုံင်းင်� 

၏ ကြားက်ာ�က်ာလျ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ုံင်း�ာလျံပုံးင်န့်း�စဉ်းးနိုှင််း စီများ�အခြေံပုံး�ျုပုံးများု�ုံင်း�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များျာ� 

တွ့င်း အခြေဓိုက်�ည်း်းသုံး့င်း�စဉ်းး�စာ��များည်း်းအခြေ�ျက်းများျာ�က်ုံ �ှင်း�လျင်း��ဖွဲ့ားေပုံ�ာ�သုံးည်းး။ အခြေက်ူ�အခြေ�ေပုံာင်း� 

က်ာလျ�ံုင်း�ာ ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ံုင်း�ာလံျပုံးင်န့်း�စဉ်းးကံု် ��ာင်း�းက်းေ�င်း�နှိုင််း မူျားဝါါေ����့��ျမှျားတွး 

ေ�င်း�တွ့င်း IGI များျာ�အခြေ�န့်ေဖွဲ့င််း �ည်း်းသုံး့င်း�စဉ်းး�စာ��များည်း်း အခြေကြံက်�ေပုံု�ျက်းများျာ�ေဖွဲ့င််း ဤအခြေစီ�င်း��စာက်ုံ 

အခြေ�ံ��သုံးတွး�ာ�သုံးည်းး။

ေများန့်းများာနိုုံင်းင်��ှု သုံးဘာဝါပုံတွးဝါန့်း�က်ျင်း�ုံင်း�ာ အခြေ�က်းအခြေ��များျာ�က်ုံ စီများ��န့်း်�့�ေ�င်း�အခြေတွ့က်း 

အခြေပြီးပုံီ�သုံးတွး ပုံံ�စ��ျသုံးတွးများှတွးပြီးပုံီ�ေဖွဲ့စးသုံးည်း်း အခြေစီအခြေစဉ်းး သုံးုံ�များဟုံတွး များူ�ဘာင်းက်ုံ�ပုံ�အခြေပုံး�န့်း �ည်းး�းယ်း�ျက်း 

ေဖွဲ့င််း ဤများူဝါါေစာတွများး�က်ုံ ေပုံုစံ�ာ�ေ�င်း�များဟုံတွး�ပုံ။ လျက်း�ှုအခြေ�ျနု့်း၌ များုများုတွုံ���ှု�ာ��သုံးာ အခြေ�ျက်း 

ကြား�ာ��ာလတ်�ာ�စိုးီ�င််ရေး��
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အီးလ်ကးအီးမ်း�့�စုက့ု အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုအီးလ်ွန်းး အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းနိုှင်�း က့ုကးညီ�မ်းု�ှ့ဘော့စ�န်းး တွ့ုကးဆွီ့ုင်းခု�န့်းးညီှ့ပြခုင်း� 

မ်းပြပါ��ဘော့���� ၂၀၂၁ ခုုနိုှစး အီးဘော့စ့ပါ့ုင်း�က့လ်မ်းှအီးစပြပါ�၍ ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်ခု���ညီ�း အီးဘော့ပြပါ့င်း�အီးလ်�မ်း�့� 

အီး့�လ်ုံ�က့ုလ်ညီး� ထုင်းဟုပါးဘော့ဖု့းပြပါနို့ုင်းပြခုင်း�မ်း�ှ့ပါါ။ ထု့ု�ပြပါင်း နို့ုင်းင်ံတွက့၊ နို့ုင်းင်ံအီးဆွီင်�း၊ နိုှင်�း ဘော့ဒ�တွွင်း� 

အီးဆွီင်�း ဘော့န်း့ကးခုံအီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းမ်း�့��ညီး တွ့ု�တွကးဘော့ပြပါ့င်း�လ်�ဘော့န်းက့ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွးပြခုင်း�အီးဘော့ပါ် 

လ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းု�ှ့နို့ုင်း�ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းတွွင်း လ်ူ�့�-��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ဆွီကးဆွီံဘော့��မ်း�့�၌ တွညီး�ှ့ဘော့န်း 

�ညီ�း တွ�့�မ်းမ်းှတွမ်းုမ်း�့�က့ု က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းးအီးတွွကး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ စ�မ်းံ 

အီးုပါးခု��ပါးမ်းုက့ု အီးဘော့ပြခုခုံအီးုတွးပြမ်းစးမ်းှစ၍ ပြပါ�ပြပါင်းဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုမ်း�့�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး မ်းပြဖုစးမ်းဘော့န်းလ့်ုအီးပါးမ်းညီး 

ပြဖုစးဘော့ပါ�ညီး။  
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�့��ဥတုွဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မု်းနှိုင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထ့ုန်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း��ညီး ဒ�မု့်းကဘော့�စ� 

စန်းစးမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းး ခုကးခု��ညီ�းပြပါဿန်း့�ပါးမ်း�့� ပြဖုစး�ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါ က့စစ�ပါး 

မ်း�့��ညီး ‘��့ဝနိုှင်�း လ်ူ�့�တွ့ု�၏ စန်းစးမ်း�့�အီး�က့� တွညီး�ှ့ဘော့န်းက့ �ှင်း�န်းးမ်းုပါုံစံအီးဆွီင်�းအီး့�လ်ုံ� 

အီးဘော့ပါ် �ကးဘော့�့ကးမ်းု�ှ့ဘော့�့းလ်ညီး� မ်းညီး�့ု��ကးဘော့�့ကးမ်းညီးဟုူ�ညီးက့ုမ်းူ ကြီးက့�တွင်းမ်းှန်းး�ဆွီနို့ုင်းပြခုင်း� 

မ်း�ှ့ဘော့ပါ’  (Lindvall 2021)။ �့��ဥတွု ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုနိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း အီး�ညီးအီးဘော့�ွ�ဘော့လ်�့�က� 

ပြခုင်း�အီးခုကးအီးခု�မ်း�့�ကု့ ဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းးအီးတွွကး ဘော့��ှညီးပြဖုစးမြို့ပါ�� န်းယ်းန့်းမ့်းတွး�တွးမှ်းတွးခု�ကးမ်း�့�ကု့ ဘော့က� း့လွ်န်းး 

ဘော့�့ ဘော့ပြဖု�ှင်း�န်းညီး�မ်း�့�အီး့� အီး�ုံ�ခု��န်းးလ့်ုအီးပါးမြို့ပါ�� နို့ုင်းင်ံဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့��ညီး 

ဘော့�တွ့ုလ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�ပြဖုင်�း�့ ဆွီုံ�ပြဖုတွးဘော့လ်��ှ့ဘော့�့ဘော့�က့င်�း ဤအီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း�ညီး ဒ�မ်း့ုကဘော့�စ�စန်းစး 

မ်း�့� အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းးခုကးခု�ဘော့ပါ�ညီး။ �့��ဥတွုဆွီ့ုင်း�့ ဆွီ့ု�က��့�မ်း�့��ညီးလ်ညီး� ပါုံမ်းှန်းးအီး့�ပြဖုင်�း 

နို့ုင်းင်ံဘော့��ဩဇို့မ်း�ှ့�ညီ�း လ်ူမ်းု-စ��ပါွ့�ဘော့��အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း န်း့မ်း�းပါါ�ဘော့�့အီးစုအီးဖုွ��မ်း�့�က့ု အီးခု��့�အီးစ့�မ်းမ်းှ 

တွစွ့ ထု့ခု့ုကးန်းစးန်း့ဘော့စ�ညီး။ အီးလ့်�တွူပါင်း ၎င်း�ဆွီ့ု�က��့�မ်း�့��ညီး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၌ ဘော့�ှ�ယ်ခုင်းကပါင်း 

တွညီး�ှ့ဘော့န်းခု��မြို့ပါ�� န်းကးရှုုင်း�စွ့အီးပြမ်းစးတွွယ်းဘော့န်းဘော့�့းလ်ညီး� ထု့ု�့ု�ပြဖုစးဘော့န်းဘော့�က့င်း� အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�မ်းုမ်းခုံ 

��ညီ�း ဂ်�န်းးဒါတွန်းး�တူွညီ�မ်းှမု်းမ်း�့ှပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း လု့်ကးဘော့လ်�့ညီ�ဘော့ထွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�နု့ိုင်းစွမ်းး�အီးဘော့ပါ် ကန်းး်�တွး 

ခံုထု့��မြို့ပါ�� မ်းညီး�ညီ�းအီးလှ့်တွွင်းမ်းဆု့ွီ ဆံုွီ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�ပု့ါင်းခွုင်�းပု့ါမု့်းန်းညီး�ပါါ��ညီ�း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�အီးဘော့ပါ် 

အီးခု��့�အီးစ့�မ်းမ်းှတွစွ့ ဝန်းးပါ့ထု့ခု့ုကးဘော့စ�ညီး။ �့��ဥတွုနိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခုကး 

အီးခု�မ်း�့�က့ု ထု့ဘော့�့ကးစွ့က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း�လ့်ုပါါက တွ့ဝန်းးခုံမ်းု၊ �့တွူညီ�မ်းှ မ်းူဝါဒမ်း�့�၊ ခု့ုင်းမ်း့ဘော့�့ 

ဒ�မ်း့ုက�ကးတွစး အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�နိုှင်�း ပါွင်�းလ်င်း�လ်ွတွးလ်ပါးဘော့�့ အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး� 

ကွန်းး�ကးမ်း�့� မ်းညီး�့ု�ပါါဝင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်း�ညီးက့ု �ှင်း�လ်င်း�ပြပါတွး�့�စွ့ဘော့ဖု့းပြပါပါါ�ှ့�ညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့နိုှင်�း ဥပါဘော့ဒဘော့���့မ်းူဘော့�့င်းမ်း�့�က့ု လ့်ုအီးပါး�ညီး။

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ညီး �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုဒဏ်းက့ု အီးဆွီ့ု��း့�ဆွီုံ� ကြံက�ံဘော့တွွ�ခုံစ့���ညီ�း နို့ုင်းင်ံ 

မ်း�့�အီးန်းကး အီးပါါအီးဝင်းပြဖုစး�ညီ�းန်းညီး�တွူ ပြပါင်းပါအီးကူအီးညီ�မ်းပါါ�ှ့�� ဘော့��ဒဏ်းခုံနို့ုင်းစွမ်းး�က့ု ပြမ်းှင်�းတွင်း�န်းး 

အီးတွွကး လ့်ုအီးပါး�ညီ�းအီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့�နိုှင်�း စွမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�ညီး အီးခု��့�တွ��ဆွီုံ� နို့ုင်းင်ံမ်း�့�တွွင်းလ်ညီး� ပါါဝင်း 

လ်�ကး�ှ့�ညီး။ ၂၀၀၀ - ၂၀၁၉ ခုုနိုှစး က့လ်အီးတွွင်း� အီးလ်ွန်းးပြပါင်း�ထုန်းး�ညီ�း မ်း့ု�ဘော့လ်ဝ� ပြဖုစး�ပါးမ်း�့� 

ဘော့�က့င်�း ထု့ခု့ုကးမ်းုဒဏ်းက့ု အီးမ်း�့�ဆွီုံ�ခုံစ့�ခု����ညီ�းနို့ုင်းင်ံ�ညီး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံပြဖုစးမြို့ပါ�� အီးဓာ့ကအီးဘော့�က့င်း� 
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ရင်းး�မှာာ� ၂၀၀၈ ခုုနှာစ်းတွွင်းး ဖြ�စ်းပွားွ��ခု့�သည့်�း နာ�ဂစ်းဆိုုုင်းးကလုုနား�အား�� စ်စ်းအားစ်ုု�ရ၏ ကုုင်းးတွွယ်းဖြေဖြ�ရာင်းး�ပွားု� 

မှာာ��ယ်ွင်းး�မှာုဖြေ�က�င်း�း ဖြ�စ်းသည့်း (Eckstein, Kunzel and Schafer 2021)။ ရ�သီဥတွုဖြေဖြပွား�င်းး�လု့မှာုနှာင်း�း 

လုုုကးဖြေလုာ�ညီ့်ဖြေ�ွ ဖြေဖြပွား�င်းး�လ့ုရနားအားတွွကး ကမှာာ�တွဝနား�မှာာ ကူညီ့်ဖြေ��ကးပွား��မုှာမှာာ��ကုု ပုုွားမုုှာတုုွ�ဖြမှာင်း�းလုကးခု� 

ရရာုခု့�စ်ဉ်း ၂၀၂၁ ခုုနှာစ်းတွွင်းး (Atteridge et al. 2019) ဖြမှာနားမှာ�နှုုင်းးင်း�သည့်း ရ�သီဥတွုဖြေဖြပွား�င်းး�လု့မှာုဖြေ�က�င်း�း 

�ုခုုုကးလွုယ်းဖြခုင်းး�နှာင်း�း လုုုကးဖြေလုာ�ညီ့်ဖြေ�ွဖြေဖြပွား�င်းး�လ့ုရနား အားသင်း�းဖြ�စ်းဖြခုင်းး�အားလုုုကး စီ်စ်ဉ်း���သည့်�း ဇယ်�� 

တွွင်းး နုုှင်းးင်း�ဖြေပွားါင်းး� ၁၈၂ နုုှင်းးင်း� ပွားါဝင်းးသည့်�းအားနာကး အားဆိုင်း�း ၁၆၂ ခုာတုွးခ့ု�သည့်း (University of Notre Dame 

2021)။ ရ�သီဥတုွဖြေဖြပွား�င်းး�လ့ုမုှာနှာင်း�း လုုုကးဖြေလုာ�ညီ့်ဖြေ�ွ ဖြေဖြပွား�င်းး�လ့ုဖြခုင်းး�သည့်း အားခုာနုားက�လု�က�ဖြေည့်�င်းး� 

လု�သည့်းနှာင်း�းအားမှာှ ပွားုုမှာုု၍ ခုကးခု့လု�နှုုင်းးသည့်�း အားလု��အားလု�ရာုသည့်း။ သစ်းဖြေတွ�မှာာ��နှာင်း�း လုမှာုဖြေတွ�မှာာ�� 

က့�သုု� အားခုာ�ု�ဖြေသ� သဘာ�ဝသယ်�ဇ�တွမှာာ��အား�� က�ကွယ်းဖြေစ်�င်း�းဖြေရာ�ကးဖြခုင်းး�သည့်း ဖြေ�သခု�လူုမုှာအားသုုကး 

အားဝနား�မှာာ��၏ ဖြေဘာ��ဏ်းခု�နှုုင်းးရည့်းကုု တွုု�ဖြမှာင်း�းဖြေစ်ဖြေသ�းလုည့်း� ဤသယ်�ဇ�တွမှာာ��သည့်း ဖြေဖြပွား�င်းး�လု့လု� 

သည့်�း ရ�သီဥတွုဖြေ�က�င်း�း ပွားာကးသုဉ်း�နှုုင်းးသည့်�း အားနှတရ�ယ်းကုု ပွားုုမှာုုဆိုုု�ရ���စ်ွ� ရင်းးဆိုုုင်းးကြုံက��ဖြေတွွ�ရလုာကး 

ရာုသည့်း။ 

ဖြမှာနားမှာ�နုုှင်းးင်း�၏ ဂာနား�ါတွနား�တူွညီ့်မှာှမုှာဆုုိုင်းးရ� တုုွ�တွကးမုှာမှာာ�အားကနား်အားသတွးမှာာ��ရာသုည့်း။ ကမှာာ�� 

ကပွားးဖြေရ�ဂါ မှာဖြ�စ်းပွားွ��မှာီနှာင်း�း အား�ဏ်�သုမှား�မှာုမှာတွုုင်းးမှာီ ဆိုယ်းစ်ုနှာစ်းတွွင်းး အားရာုနားအားဟုုနားရရာုလု�ခု့�ဖြေသ�းလုည့်း� 

၂၀၁၉ ခုုနှာစ်းတွွင်းး ဖြမှာနားမှာ�နှုုင်းးင်း�သည့်း ကုလုသမှာဂဂ �ွ��ဖြိုး�ု��မှာု အားစ်ီအားစ်ဉ်း (UNDP) ၏ ဂာနား�ါ တွနား�တွူမှာည့်ီမှာှမှာု 

အားညွှှနား�ကုနား�၌ ပွားါရာုသည့်�း ၁၆၂ နှုုင်းးင်း�အားနာကး အားဆိုင်း�း ၁၁၈ သ� ခုာတုွးခု့�သည့်း။ အားဖြေရာ�အား�ရာနှာင်း�း ပွားစ်ု�ုတွး 

ဖြေ�သတွွင်းး ဂာနား�ါတွနား�တွူည့်ီမှာှမှာု �ုတွုယ်အားနာည့်း�ပွားါ�ဆိုု��နှုုင်းးင်း� (UNDP 2020 Figure 1) နှာင်း�း မှာ့ဖြေခုါင်းး 

ဖြေအား�ကးပွားုုင်းး�ဖြေ�သတွွင်းး တွနား�တွူည့်ီမှာှမှာု အားနာည့်း�ပွားါ�ဆိုု��နှုုင်းးင်း�အားဆိုင်း�းခုာတုွးခု့�သည့်း။ ဂာနား�ါတွနား�တွူ မှာည့်ီ 

မှာှမုှာသည့်း အားမှာာ�ု�သမီှာ�မှာာ��၏ သတွင်းး�အားခုာကးအားလုကးအား�� လုကးလုာမှား�မီှာရယူ်နုုှင်းးစွ်မှား� ဥပွားမှာ� စုု်ကးပွားာ�ု�ဖြေရ� 

နှာင်း�း င်းါ�လုုပွားးင်းနား�ကွင်းး�ဆိုင်းး�ဝနားဖြေဆို�င်းးမှာုမှာာ��က့�သုု�ဖြေသ�၊ စ်ုုကးပွားာ�ု�ဖြေရ� ကုနား�ုတွးစ်ွမှား�အား��အားတွွကး မှာရာု 

မှာဖြ�စ်းလုုုအားပွားးသည့်�း ဖြေရနှာင်း�း အားဖြခု��ဝနားဖြေဆို�င်းးမှာုမှာာ��၊ စ်ွနား်ဦး�တွီ�ွင်းးနှုုင်းးမှာုနှာင်း�း အားဖြေသ�စ်��နှာင်း�း အားလုတွးစ်�� 

စ်ီ�ပွားွ��ဖြေရ�လုုပွားးင်းနား�မှာာ��အား�� ဦး�ဖြေဆို�င်းးနှုုင်းးမှာုအားဖြပွားင်းး ဖြမှာနားမှာ�နှုုင်းးင်း�တွွင်းးဖြေဆို�င်းးရ�ကးဖြေနာသည့်�း အားဖြခု��ဖြေသ� 

ရ�သီဥတွုနှာင်း�း လုုုကးဖြေလုာ�ည့်ီဖြေ�ွဖြေဖြပွား�င်းး�လု့ဖြခုင်းး�၊  အားနှတရ�ယ်းဖြ�စ်းနှုုင်းးဖြေဖြခု ဖြေလုာ��ပွားါ�သကးသ�ဖြေစ်ဖြခုင်းး� 

နှာင်း�း �ွ��ဖြိုး�ု��တုုွ�တွကးဖြေရ�လုုပွားးင်းနား�စ်ဉ်းမှာာ��ကုု �ုဖြေရ�ကးစွ်�လုကးလုာမှား�မီှာရယူ်နုုှင်းးဖြခုင်းး� မှာရာဖုြေစ်ရနား ဟုနား်တွ�� 

���သည့်း။

ဖြမှာနားမှာ�နှုုင်းးင်း�သည့်း သဘာ�ဝသယ်�ဇ�တွ ဖြေပွားါမှာာ��ကြွကယ်းဝက� ကမှာာ�ဖြေပွား်တွွင်းး ဇီဝမှာာ�ု�စ်ု�မှာာ�ု�ကွ့ 

မှာာ�� မှာာ��ဖြပွား��စ်ု�လုင်းးရ� ဖြေ�သတွစ်းခုုဖြ�စ်းသည့်း။  သစ်း၊ ဖြေရနာ�နှာင်း�း သဘာ�ဝဓာ�တွးဖြေင်းွ�၊ ဖြေကာ�ကးစ်ုမှား�၊ 

အားလု��အားလု�ရာုသည့်�း ဖြေရအား��လုှပွားးစ်စ်း သုု�မှာဟုုတွး င်းါ�လုုပွားးင်းနား� အားစ်ရာုသည့်�း နှုုင်းးင်း�ပွားုုင်းး သဘာ�ဝသယ်� 

ဇ�တွမှာာ��သည့်း ဖြမှာနားမှာ�နှုုင်းးင်း�၏ စ်ီ�ပွားွ��ဖြေရ�အားတွွကး အားဓာုကအားဖြေရ�ပွားါသည့်�း အားခုနား�ကဏ္ဍမှာာပွားါဝင်းးသည့်း။ 

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုုနှာစ်းတွွင်းး သယ်�ဇ�တွ တူွ�ဖြေ��း�ုတွးလုုပွားးဖြေရ�လုုပွားးင်းနား�ကဏ္ဍသည့်း စု်စု်ဖြေပွားါင်းး� ဖြပွားည့်းတွွင်းး� 

�ုတွးလုုပွားးမှာု (GDP) ၏ ၄.၈ ရ�ခုုုင်းးနှုနား�ရာုခု့�ဖြိုးပွားီ� နှုုင်းးင်း�ဝင်းးဖြေင်းွ၏ ၅.၂ ရ�ခုုုင်းးနှုနား�ဖြ�စ်းက� စ်ုစ်ုဖြေပွားါင်းး� ဖြပွားည့်းပွား 

ပွားုု�ကုနား၏ ၃၅ ရ�ခုုုင်းးနှုနား�အား�ုရာုခု့�သည့်း။ ကမှာာ�တွဝနား�ရာု ပွားတွတဖြမှာ���ုတွးလုုပွားးမှာု၏ ၉၀ ရ�ခုုုင်းးနှုနား�ခုနား် 

နှာင်း�း ဖြေကာ�ကးစ်ုမှား��ုတွးလုုပွားးမှာုအားမှာာ��စ်ုမှာာ� ဖြမှာနားမှာ�နှုုင်းးင်း�၊ ပွားုု၍ တွုကာစ်ွ�ဆိုုုရလုှင်းး ကခုာင်းးဖြပွားည့်းနာယ်းမှာာ 

�ွကးရာုဖြခုင်းး�ဖြ�စ်းသည့်း (EITI n.d.)။ စ်ီ�ပွားွ��ဖြေရ�ဆိုုုင်းးရ� အားကာ�ု�အားဖြမှာတွးမှာာ�� ရရာုဖြေစ်ဖြခုင်းး�အားဖြပွားင်းး နှုုင်းးင်း�၏ 

သဘာ�ဝသယ်�ဇ�တွမှာာ��နှာင်း�း ဖြေဂဟုစ်နာစ်းမှာာ��သည့်း ဖြေ�သခု�လုူမှာုအားသုုကးအားဝနား�မှာာ��၏ ဘာဝဖြေနာ�ုုင်းး 

ရာင်းးသနားမှာုမှာာ��နှာင်း�း သကးဖြေမှာွ�ဝမှား�ဖြေကာ�င်းး�လုုပွားးင်းနား�မှာာ��နှာင်း�း အားနာီ�ကပွားးဆိုကးနှွယ်းဖြေနာသည့်း။ ဖြမှာစ်းဖြေခုာ�င်းး� 



16

မ်း�့�က့ု �ယ်းယ်ူပါ့ု�ဘော့ဆွီ့င်းဘော့��၊ ကုန်းး�ွယ်းဘော့��နိုှင်�း င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�အီးတွွကးအီး�ုံ�ပြပါ��ကမြို့ပါ�� (အီးထုူ��ပြဖုင်�း 

�စးမ်းဟုုတွး�ညီ�း �စးဘော့တွ့ထွုကးပါစစညီး�မ်း�့�ပြဖုစး�ညီ�း) ��့ဝ ဇို�ဝမ်း��့�စံုမ်း��့�ကွ�မ်း�့�မှ်း့မူ်း အီးစ့�အီးစ့၊ 

ဘော့လ့်င်းစ့၊ ခု့ုလံု်ဘော့န်းထု့ုင်း�့နှိုင်�း ဘော့ဆွီ�ဝါ�တု့ွ�ကု့ ဘော့ပါ�အီးပါး�ညီ�းအီးပြပါင်း ယ်ဉ်းဘော့က��မု်းနှိုင်�း စ့တွးဝ့ညီ့ဉ်းဘော့���့ 

အီးမ်းှတွးလ်ကခဏ့်အီးပြဖုစးလ်ညီး� ပါါဝင်း�ညီး။

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၌ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့��ညီး အီးမ်း�့�အီး့�ပြဖုင်�း တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ူန်းညီး�စု 

ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�အီးတွွင်း� တွညီး�့ှဘော့န်း�ညီး။ ��့ဝ�ယံ်ဇို့တွမ်း�့� ထုုတွးယူ်�ံု�စွ�ပြခုင်း��ညီး တု့ွင်း��င်း��့� 

ပါဋိ့ပါကခမ်း�့�နိုှင်�း ဘော့ခုတွးက့လ်အီးဆွီကးဆွီကး အီးန်း��ကပါးဆွီကးနိုွယ်းဘော့န်းခု��မြို့ပါ�� အီးခု��့�န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�၌ စစးပါွ� 

မ်း�့�ဆွီင်းနိုှ��န်းး အီးဘော့�က့င်း��င်း�ပြဖုစး�ညီ�းန်းညီး�တွူ ထု့ု�့ု� စစးပါွ�တွ့ုကးခု့ုကး�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီ�း �ဏ္ဍာ့ 

�န်းးပါုံဘော့င်ွက့ုလ်ညီး� ဤမ်းှပါင်း��ှ့�ညီး။ �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းပြခုင်း�၊ တွ�့�မ်းဝင်း �စးခုုတွးလ်ှ�ပြခုင်း�နိုှင်�း စ�မ်းံက့န်းး� 

ခု�မ်းှတွးထု့�ပြခုင်း� မ်း�ှ့�ညီ�း ဖုွံ�မြို့ဖု့��ဘော့��စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့� လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းလ်�ကး �ှ့ဘော့�က့င်း� အီးစ��င်းခုံစ့မ်း�့��ညီး 

ဆွီပါွ့�၍ မ်း�့�ပြပါ့�လ့်�ညီ�းအီးဘော့လ်�့ကး စစးတွပါးဘော့�က့င်�း ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်ခု���ညီ�း လ်ကး�ှ့ပါဋိ့ပါကခ�ညီး 

ဤပြဖုစးပါ�ကးမ်းုပါုံစံက့ု ပါ့ုမ်း့ုဆွီ့ု��း့�ဘော့စမ်းညီးဟုု ခုန်းး်မ်းှန်းး�ထု့��ညီး (Frontier Magazine 2022)။

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ IGI မ်း�့�က ၂၀၂၂ ခုုနိုှစး ဇိုန်းးန်းဝါ��လ်တွွင်း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထုုတွးပြပါန်းးခု���ညီ�း ဖုကးဒ�ယ်း 

ဒ�မ်း့ုကဘော့�စ�ပါဋိ့ညီ့ဉ်း (FDC) (ပြပါညီး�ူ�ညီ�လ့်ခုံ ၂၀၂၂) �ညီး �က့�က့လ်ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒနိုှင်�း 

အီးန်း့ဂ်တွး ဖုကးဒ�ယ်းဒ�မ်း့ုက�ကးတွစး ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံအီးတွွကး အီးမြို့ပါ���တွးဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံ 

ဥပါဘော့ဒကု့ ည့ှီနုိုင်း�ဘော့ဆွွီ�ဘော့နွို�ပြခုင်း�အီးတွွကး နု့ိုင်းငံ်ဘော့��မူ်းဘော့�့င်းတွစး�ပါးပြဖုစး�ညီး။ ၎င်း�ပါဋ့ိညီ့ဉ်းတွွင်း ပြမ်းန်းးမ်း့ 

နု့ိုင်းငံ်၏ အီးန်း့ဂ်တွးဖုကးဒ�ယ်းဖွု��စညီး�ပံုါ၊ နှိုင်�း တု့ွင်း��င်း��့�လူ်န်းညီး�စုမ်း�့�နှိုင်�း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�၏ အီးဘော့ပြခုခံု 

အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�နိုှင်�း စုဘော့ပါါင်း�အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�အီး့� က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးပြခုင်း�နိုှင်�း ဆွီကးစပါး�ညီ�း 

အီးဓာ့ကအီးဘော့ပြခုခုံမ်းူမ်း�့�က့ု ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်းဘော့န်း�ညီ�း 

ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�က့ုလ်ညီး� ဘော့ဖု့းပြပါထု့�မြို့ပါ�� ‘ပြပါညီးန်းယ်းအီးတွွင်း��ှ့ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�အီး့� စ�မ်းံ 

ခုန်းး်ခုွ��န်းး’ လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းအီး့ဏ့်က့ု ဖုကးဒ�ယ်းယ်ူန်းစးမ်း�့�ထုံ အီးပါးနိုှင်း�ထု့��ညီး (အီးပါ့ုဒး ၂၀)။ ပြမ်းန်းးမ်း့ 

နို့ုင်းင်ံ၏ IGI မ်း�့�၏ တွ့ဝန်းး�ညီး အီးန်း့ဂ်တွးဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ မ်းူဘော့�့င်း၊ အီးန်း့ဂ်တွးဥပါဘော့ဒပြပါဋ္ဌာ့န်းး� 

မ်းုမ်း�့�နိုှင်�း အီးစ့ု�� မ်းူဝါဒမ်း�့�တွွင်း ဤအီးဘော့ပြခုခုံမ်းူမ်း�့�က့ုထုညီ�း�ွင်း�ဘော့��ဆွီွ� အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့း�န်းး 

ပြဖုစး�ညီး။ 

အီးမ်း��့��့�ညီ�ညွှွတွးဘော့��အီးစ့ု�� ဝန်းးကြီးက��ခု��ပါးက ဦး�ဘော့ဆွီ့င်း�ညီ�း ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုအီးဆွီင်�း �ယ်ံ 

ဇို့တွ စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုအီးဖုွ�� (NAB-NR) တွစး�ပါးက့ု ဖုွ��စညီး�ခု�မ်းှတွးမြို့ပါ�� ပြဖုစး�ညီး။ ၎င်း�အီးဖုွ���ညီး FDC 

အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူမ်း�့�အီး့� အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့း ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�အီးတွွကး မ်းဟု့ဗ��ဟု့က� လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကး 

က့ု ဘော့ပါ�စွမ်းး��ညီး။ NUG �ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနိုှင်�း �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုနိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ 

တွ့ဝန်းး�ှ့�ညီ�း ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်းနိုှစးခုုက့ု ဖုွ��စညီး�ထု့�မြို့ပါ�� ၎င်း�တွ့ု�မ်းှ့ လ်ှပါးစစးနိုှင်�း စွမ်းး�အီးင်းဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်းနိုှင်�း 

�ယ်ံဇို့တွနိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းထု့န်းး��့မ်းး�ဘော့�� ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်းတွ့ု� ပြဖုစး�ညီး။ 

လ်ကး�ှ့အီးခု�န့်းး၌ �က့�က့လ် �ယ်ံဇို့တွ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းု မ်းူဘော့�့င်း (IRMF) တွစး�ပါးက့ု ပါညီ့�ှင်း 

မ်း�့�ပြဖုင်�းဖွု��စညီး�ထု့��ညီ�း အီးမှ်း�အီးခု့ုကင်း� ���ပြခု့�လွ်တွးလ်ပါး�ညီ�း ဘော့က း့မ်းတွ�၊ လှ်တွးဘော့တွ း့ကု့ယ်းစ့�လှ်ယ်း 

မ်း�့�၊ လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး� ဘော့ခုါင်း�ဘော့ဆွီ့င်းမ်း�့�နိုှင်�း အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�က မ်းူ�ကမ်းး�ဘော့��ဆွီွ� 

ပြပါင်းဆွီင်းလ်�ကး �ှ့�ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါမ်းူဘော့�့င်း၌ �စးဘော့တွ့ကဏ္ဍာနိုှင်�း ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�အီးပြပါင်း �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့း 

ထုုတွးလ်ုပါးဘော့�� လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာမ်း�့�အီးတွွကး အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူမ်း�့�က့ုဘော့ဖု့းပြပါထု့�မြို့ပါ�� လ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးန်းယ်းဘော့ပြမ်း 

မ်း�့��ှ့ အီး့ဏ့်ပါ့ုင်းမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း စ��ပါွ့�ပြဖုစး �စးထုုတွးလ်ုပါးဘော့��က့ု�ပါးန်း့�က့ �စးဘော့တွ့မ်း�့�က့ု 
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က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကး�န်းးအီးတွွကး ဖု့တွးမ်းနိုတကပြပါ� တွ့ုကးတွွန်းး�ထု့�မြို့ပါ�� ပြပါညီး�ူဗဟု့ုပြပါ� �ယ်ံဇို့တွ 

စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုအီးတွွကး အီးဘော့ပြခုခုံအီးုတွးပြမ်းစးမ်း�့�က့ု ခု�မ်းှတွးဘော့ပါ�ထု့��ညီး (NUG MONREC 2022)။
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ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�ခု့ုင်းမြို့မ်း�မြို့ပါ�� ဟုန်းးခု�ကးညီ�ဘော့�့ ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးမ်းု စ�မ်းံက့န်းး� 

(MSDP) တွွင်း ပြမ်းန်းးမ်း့နု့ိုင်းငံ်အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ကုလ်�မ်းဂု်၏ ဘော့��ှညီးတွညီးတံွ�ခု့ုင်းမြို့မ်း�ဘော့�့ဖံွု�မြို့ဖ့ု��ဘော့�� �ညီးမှ်းန်းး�ခု�ကး 

မ်း�့� (SDGs) ကု့ အီးထုဘော့ပြမ်း့ကးဘော့အီး့င်းပြမ်းင်းဘော့စ�န်းးဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းညီးဟုု ကတ့ွကဝတွးပြပါ�ထု့��ညီး။ ၎င်း� 

စ�မ်းံက့န်းး�တွွင်း ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�ခု့ုင်းမြို့မ်း�နို့ုင်းစွမ်းး�က့ု န်းယ်းပါယ်းဘော့ပါါင်း�စုံနိုှင်�း �ကးဆွီ့ုင်း�ညီ�းက့စစ�ပါးအီးပြဖုစး 

�တွးမှ်းတွးရုှုပြမ်းင်းထု့�မြို့ပါ�� ‘စ�မံ်းက့န်းး�အီး့� အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု း့ဘော့ဆွီ့င်း�့၌ လု်ပါးဘော့ဆွီ့င်း��ညီ�း အီးဂ်�ါ�ပါး 

မ်း�့�အီး့�လံု်�တွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီး’ ဟုု ဘော့ဖု း့ပြပါထု့��ညီး (Republic of the Union of 

Myanmar 2018)။ စစးအီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�က ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း ၎င်း�၏ SDG �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးမ်း�့�က့ု 

အီးထုဘော့ပြမ်း့ကး ဘော့အီး့င်းပြမ်းင်းဘော့စနို့ုင်းမ်းညီ�း အီးဘော့ပါါင်း�လ်ကခဏ့်လ့်��့မ်း�့� တွညီး�ှ့ခု��ဘော့�့းလ်ညီး� ပါုံ-၂ ပြဖုစး 

�ညီ�း SDG Dashboard တွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီ�းအီးတွ့ုင်း� အီးဘော့လ်�အီးန်းကးထု့�ဘော့ပြဖု�ှင်း��မ်းညီ�း အီးခုကး 

အီးခု�မ်း�့�က့ုလ်ညီး� ကြံက�ံဘော့တွွ�ခု���ဆွီ�ပြဖုစး�ညီး။  
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၁ - ဆင်းး�ရဲဲနွွမ်းး�ပါးး�မ်းုပါး�ပါးာ�က်း�ရဲ�

၇ - လူူတိုု�င်းး�လူက်းလူှမ်းး�မီ်းရဲရဲှုပြီးပါးီ� သန့်း်ရဲှင်းး��သ� 

စွွမ်းး�အင်းးရဲရဲှု�ရဲ�

၁၃ - ရဲ�သီဥတို� ထိုန့်း�သုမ်းး��ရဲ�ဆု�င်းးရဲ� 

လူ�ပါးးင်းန့်း�စွဉ်းမ်းာ�� ချာမ်းှတိုး�ဆ�င်းးရဲွက်း�ရဲ�

�အ�င်းးမြမ်းင်းးပြီးပါးီ�မြ�စွး�သ� SDG

�အ�င်းးမြမ်းင်းး�စွရဲန့်း ဆက်းလူက်းထိုန့်း�သုမ်းး� �ဆ�င်းးရဲွက်း�န့်ဆဲမြ�စွး�သ� SDG

အဓိုက်စွုန့်း�ချ်မ်းုမ်းာ��

က်ာဆင်းး��န့်သည်း

သုသ�ထိင်းးရဲှ���သ� စွုန့်း�ချ်မ်းုမ်းာ�� က်ာန့်းရဲှု�န့်�သ��သ� စွုန့်း�ချ်မ်းုမ်းာ��

အတိုန့်းအသင်း်း တိုု��တိုက်းမ်းုရဲှုသည်းရဲပါးးတိုန့်း်�န့်သည်း

အချာက်းအလူက်းမ်းရဲှု

အချာက်းအလူက်းမ်းရဲှု

၃ - �က်�င်းး�မွ်းန့်း�သ� က်ာန့်း�မ်း��ရဲ� 

�စွ�င်း်း�ရဲှ�က်းမ်းု ရဲရဲှု�ရဲ�

၉ - စွက်းမ်းုလူ�ပါးးင်းန့်း�၊ ဆန့်း�သစွးတိုီထိွင်းးမ်းုနွှင်း်း 

အ�မြချချံအ�ဆ�က်းအအ�ံ မြမ်းှင်း်းတိုင်းး�ရဲ�

၁၅ - �မြမ်း�ပါး်သက်းရဲှု�လူ�က် ထိုန့်း�သုမ်းး� 

�စွ�င်း်း�ရဲှ�က်း�ရဲ�

၅ - က်ာ��-မ်း တိုန့်း�တိုူည်ီမ်းှမ်းုရဲှု�ရဲ�

၁၁ - �ရဲရဲှည်းတိုည်းတိုံ်�သ� ပြီးမ်းု��မြပါး��သမ်းာ��နွှင်း်း 

�က်ာ�လူက်းလူူမ်းုအ�ွဲ�အစွည်း�မ်းာ�� ထိူ�ထိ�င်းး�ရဲ�

၁၇ - ရဲည်းမ်းှန့်း�ချာက်းမ်းာ��အ��လူ�ံ�အတိုွက်း 

မ်းုတိုး�က်းပါးူ��ပါးးင်းး��ဆ�င်းးရဲွက်း�ရဲ�

၂ - င်းတိုးမ်းွတိုး�ချးင်းး�ပါးး�မ်းုမ်းရဲှု�ရဲ�

၈ - သင်း်းတိုင်း်း�လူာ�က်းပါးတိုး�သ� 

အလူ�ပါးးအက်ု�င်းးနွှင်း်း စွီ�ပါးွ���ရဲ��ွံ�ပြီး�ု��မ်းုရဲရဲှု�ရဲ�

၁၄ - �ရဲ�အ�က်းသက်းရဲှု�လူ�က် ထိုန့်း�သုမ်းး� 

�စွ�င်း်း�ရဲှ�က်း�ရဲ�

၄ - အရဲည်းအချာင်းး�မြပါးည််းဝသော�သ� ပါးည်��ရဲ�ရဲရဲှု�ရဲ�

၁၀ - မ်းည်ီမ်းှမ်းုမ်းာ�� �လူာ�်န့်ည်း�သွ���စွ�ရဲ�

၁၆ - ပြီးင်းုမ်းး�ချာမ်းး��ရဲ�နွှင်း်း တိုရဲ��မ်းှတိုမ်းု 

တိုည်း�ဆ�က်း�ရဲ�

၆ - ၆ သန့်း်ရဲှင်းး��သ� �သ�က်းသ�ံ��ရဲနွှင်း်း 

မ်းုလူာ�စွန့်စွးရဲရဲှု�ရဲ�

၁၂ - တို�ဝသောန့်းသု�သ� စွ��သ�ံ�မ်းုပါး�ံစွံ 

မြ�စွး�ပါး်�စွ�ရဲ�

ရဲင်းး�မြမ်းစွး - Sachs, J. D., Kroll, C., Lafortune, G. and Woelm, F., Sustainable Development Report 2022: From Crisis to Sustainable 
Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond (Cambridge University Press, Cambridge, 2022), <https://doi.
org/10.1017/9781009210058  >

မ်းှတိုးချာက်း - ဤစွ�တိုမ်းး�က်ု� ၂၀၂၂ ချ�နွှစွးတိုွင်းး ထိ�တိုး�ဝသောမြချင်းး�မြ�စွး�သ�းလူည်း� အချာက်းအလူက်းမ်းာ��မ်းှ�မ်းူ စွစွးတိုမ်းး�အ�ဏာ�သုမ်းး�မ်းုမ်းတိုု�င်းးမ်းီ က်�လူ 
မ်းာ��က် �က်�က်းယူူထိ��မြချင်းး�မြ�စွးသည်း။ ဤလူမ်းး���က်�င်းး�မ်းာ��သည်း အ�ဏာ�သုမ်းး�မ်းုမ်းမြ�စွးပါးွ��မ်းီ အ��ထိ�တိုး�ဆ�င်းးရဲွက်းမ်းုမ်းာ��က်ု�သ� ထိင်းးဟပါးး�န့် 
ပါးးသည်း။ အ�ဏာ�သုမ်းး�မ်းု၏ မ်းည်းသည််းအက်ာ�ု�ဆက်းမ်းာ��က်ု�မ်းှ ထိည််းသွင်းး�စွဉ်း�စွ��ထိ��မြချင်းး� မ်းရဲှု�သ�ပါးး။

၂ သုပါးံံန့်ည်း�က်ာ ရှုု�ထိ�င်း်းမ်းှ �က်ည််းမြမ်းင်းးပါးးက် အ��လူ�ံ��သ� က်တိုုက်ဝသောတိုးမ်းာ��သည်း ချု�င်းးမ်း�မ်းုရဲှု�န့်သည်း မ်းဟ�တိုး�ပါး။ ဥပါးမ်း� 

ဆု�ရဲ�သ�း ချာက်းမြပါး�တိုးမြချင်းး�အတိုွက်း LPG အစွ�� က်�ဗွွန့်း�ု�င်းး�အ�က်းဆု�က်း အသ�ံ�မြပါး�ထိ�တိုးလူှတိုးမ်းုနွှင်းး် ည်စွးည်မ်းး��စွမ်းု ပါးု�မ်းု� 

�လူာ�်န့်ည်း��သ� အမြချ��န့်ည်း�ပါးည်�မ်းာ��ကု်� အသ��ံမြပါး�နုွ�င်းးသည်း။ ယူချင်းးအစုွ��ရဲသ�ာ�တူိုခ်ဲျသည််း နုွ�င်းးငံ်းတိုက်� က်တုိုက်ဝသောတိုး 

မ်းာ��က်ု� ယူချ�ထိက်းပါးု�မ်းု��က်�င်းး�မ်းွန့်း�စွရဲန့်း မ်းွမ်းး�မ်းံမြမ်းှင်း်းတိုင်းးနွု�င်းးသည်း။

ပုံံ� ၂ - မြ�န််�ာနိုုံင််င်� SDG လ�်�ကြော��ာင််���ာ�

မြမ်းန့်းမ်း�နွု�င်းးင်းံသည်း ၎င်းး�၏ နွု�င်းးင်းံအလူု�က်း ဆ�ံ�မြ�တိုးသတိုးမ်းှတိုးသည််း �ဆ�င်းးရဲွက်းပါးးဝသောင်းးမ်းုမ်းာ�� 

(NDC မ်းာ��) မ်းှတိုစွးဆင်း်း ရဲ�သီဥတို��မြပါး�င်းး�လူဲမ်းုက်ု� က်ု�င်းးတိုွယူး�မြ�ရဲှင်းး�မ်းည်းဟ� ပါးးရဲီသ�ာ�တိုူည်ီချာက်း 

အရဲ နွု�င်းးင်းံတိုက်�နွှင်း်း က်တိုုက်ဝသောတိုးမြပါး�ချဲ်ပြီးပါးီ� ၎င်းး� NDC မ်းာ��က်ု� စွစွးအ�ဏာ�သုမ်းး�မ်းုမ်းတိုု�င်းးမ်းီက် �ရဲ�ဆွဲ 

ချာမ်းှတိုးချဲ်�သ�းလူည်း� ၂၀၂၁ ချ�နွှစွး ဇူူလူု�င်းးလူမ်းှသ� ထိ�တိုးမြပါးန့်းချဲ်သည်း။ ထို��မြပါးင်းး အု�က်းချာ ီ(Aichi) ဇူီဝသောမ်းာ�ု�စွ�ံ 

မ်းာ�ု�က်ွဲဆု�င်းးရဲ� ရဲည်းမ်းှန့်း�ချာက်းမ်းာ��မ်းှတိုစွးဆင်း်း ဇူီဝသောမ်းာ�ု�စွ�ံမ်းာ�ု�က်ွဲဆု�င်းးရဲ� က်ွန့်းဗွင်းး�ရဲှင်းး�က်ု�လူည်း� သ�ာ� 

တိုူည်ီက်� ဇူီဝသောမ်းာ�ု�စွ�ံမ်းာ�ု�က်ွဲမ်းာ��အ�� ထိုန့်း�သုမ်းး�က်�က်ွယူးရဲန့်း က်တိုုက်ဝသောတိုးမြပါး�ချဲ်သည်း။ ဤသု�� ချာမ်းှတိုးရဲ 

သည််း ရဲည်းမ်းှန့်း�ချာက်းမ်းာ��အမြပါးင်းး နွု�င်းးင်းံအတိုွင်းး�၌ သယူံဇူ�တိုမ်းာ��အ�� အပြီးပါးု�င်းးအဆု�င်းး လူု�အပါးးချာက်းမ်းာ��က်ု� 

န့်��လူည်းရဲန့်း ကြိုးက်ု��ပါးမ်းး�ရဲ�၌ ဤက်တိုုက်ဝသောတိုးမ်းာ��သည်း အထိူ�ပါးင်းးအ�ရဲ�ပါးးသည်း။ နွု�င်းးင်းံ�တို�းက် စွီစွဉ်း 

ချာမ်းှတိုးသည််း အ�မြချချံအ�ဆ�က်းအအ�ံ တိုည်း�ဆ�က်းမ်းုသည်း စွီ�ပါးွ���ရဲ��ွံ�ပြီး�ု��မ်းုနွှင်း်း ဆက်းနွွယူး�န့်သည််း 

အ�လူာ�က်း အ�ဏာ�သုမ်းး�မ်းုမ်းတိုု�င်းးမ်းီ မြမ်းန့်းမ်း�နွု�င်းးင်းံအစွု��ရဲသည်း သယူံဇူ�တိုမ်းာ��အ�� မ်းည်းသု�� က်�က်ွယူး 

ထိုန့်း�သုမ်းး�မ်းည်းနွှင်း်းစွပါးးလူာဉ်း�၍ ဆ�ံ�မြ�တိုးရဲန့်းအတိုွက်း မ်းူဝသေား�မ်းာ��နွှင်း်း န့်ည်း�လူမ်းး�မ်းာ��က်ု� ချာမ်းှတိုးထိ��ရဲှုရဲန့်း 

ဦး�တိုည်းကြိုးက်ု��ပါးမ်းး��န့်ချဲ်သည်း။ ၂၀၃၀ မြပါးည််းနွှစွးအတိုွက်း အဓိုက် NDC မ်းာ��နွှင်း်း အု�က်းချာ ီရဲည်းမ်းှန့်း�ချာက်း 

မ်းာ��က်ု� ဇူယူ�� ၂.၁ တိုွင်းး အက်ာဉ်း�ချာ�ပါးး���းမြပါးထိ��သည်း။၂

https://doi.org/10.1017/9781009210058
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ဇူးယ်�� (၂.၁)  နှိ�င််င်�အလွှာိ��် ဆ���ပြုဖွဲ့တ်သီတ်မာှတ်သီည််် ကျေးဆ�င််ရွ�်ပ်ါဝင််မာုမား��နှှင််် အိ��်ချုံးး ီရည််မာှနိ်�ချုံးး�်မား��

လွှာ�ပ််င်နိ်��ဏ္ဍ အဓိိ� ရည််မာှနိ်�ဦး�တည််ချုံးး�်မား��

စွမာ်�အင်် ပံုါမှ်းန်းးလ်ညီးပါတွးဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းတွွင်း ဘော့က�့ကးမ်း��ဘော့�ွ�အီးဘော့ပါ် အီး့�ထု့�မှ်း�ခု့ုမု်းကု့ ၃၃ �့ခု့ုင်းနုိုန်းး� မ်းှ 

ဘော့လ်ှ့�ခု�က့ ပြပါန်းးပြပါညီ�းမြို့မ်း� စွမ်းး�အီးင်း�စး ၁၁ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး� (၂၀၀၀ မ်းဂ်ုါဝပါး) ��ှ့�န်းးအီးတွွကး �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးအီး့� 

၂၀၃၀ ပြပါညီ�းနိုှစးတွွင်း ပြပါညီ�းမ်း��န်းး။

စိ��်ပ်းးိ�ကျေးရ� စ့ုကးပါ��့�ဘော့ပြမ်းဘော့န်း�့မ်း�့�တွွင်း �စးပါင်းဖုုံ�လ်ှမ်းး�ထု့��ညီ�း�့ခု့ုင်းနိုုန်းး�က့ု ပြမ်းှင်�းတွင်းပြခုင်း�ပြဖုင်�း စ့ုကးပါ��့�ဘော့��၊ �စးဘော့တွ့ 

နိုှင်�း အီးပြခု့�ဘော့ပြမ်းအီး�ုံ�ခု�မ်းု ကဏ္ဍာ (AFOLU) မ်းှ ဖုန်းးလ်ုံအီး့မ်းးဓာ့တွးဘော့င်ွ�ထုုတွးလ်ှတွးမ်းုမ်း�့�က့ု ဘော့လ်ှ့�ခု��န်းး။

သီစ်ကျေးတ�နှှင််် ကျေးပြုမာအသီ���ချုံးးမာု ဘော့လ့်င်းစ့ထုင်း�ထုုတွးလ်ုပါးဘော့��အီးတွွကး အီး�ုံ�ပြပါ�မြို့ပါ�� အီးစ့ု��ကစ�မ်းံခုန်းး်ခုွ��ညီ�း �စးဘော့တွ့မ်း�့�ပြဖုစးဘော့�့ ထု့န်းး� 

�့မ်းး�က့ကွယ်းထု့��ညီ�း �စးဘော့တွ့နိုှင်�း ထု့န်းး��့မ်းး�ဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးထု့��ညီ�း အီးမ်း�့�ပြပါညီး�ူပါ့ုင်း �စးဘော့တွ့ 

မ်း�့�တွွင်း အီးက��ံ�ဝင်း�ညီ�း အီးက�ယ်းအီးဝန်းး� ဧ�့ယ့်က့ု ၂၀၃၀ ပြပါညီ�းနိုှစးတွွင်း နို့ုင်းင်ံပါ့ုင်းန်းကး စုစုဘော့ပါါင်း�၏ ၃၀ 

�့ခု့ုင်းနိုုန်းး� ဘော့�့ကး�ှ့�ညီးအီးထု့ ပြမ်းှင်�းတွင်း�န်းး (၂၀၂၁ ခုုနိုှစး ဇိုွန်းးလ်အီးထု့ အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�အီး� ၂၅.၆၁ �့ခု့ုင်း

နိုုန်းး��့ု�ဘော့�့ကး�ှ့မြို့ပါ��ပြဖုစး�ညီး)၊ နိုှင်�း က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�း န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�နိုှင်�း စန်းစးမ်း�့�က့ု ၂၀၃၀ 

ပြပါညီ�းနိုှစးတွွင်း နို့ုင်းင်ံပါ့ုင်းန်းကးစုစုဘော့ပါါင်း�၏ ၁၀ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�ဘော့�့ကး�ှ့�ညီးအီးထု့ ပြမှ်းင်�းတွင်း�န်းး (၂၀၂၁ ခုုနိုှစး ဇိုွန်းးလ် 

အီးထု့ အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�အီး� ၆.၀၈ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး��့ု� ဘော့�့ကး�ှ့မြို့ပါ��ပြဖုစး�ညီး)။ ဒုတွ့ယ်အီးခု�ကး�ညီး အီး့ုကးခု� � 

မ်းူဘော့�့င်းတွွင်းပါါ�ှ့�ညီ�း ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�ဆွီ့ုင်း�့ �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးတွစး�ပါးလ်ညီး� ပြဖုစး�ညီး။ 

ကျေးလွှာ�င််စ�အကျေးလွှာအလွှာွင််် 

နိည််�ပ်ါ�သီည််် မာီ�ဖွဲ့ိ�မား��

အီး့မ်းးဘော့ထု့င်းမ်း့�့�စုဘော့ပါါင်း� ၁ �န်းး�ဘော့က�့း အီး�ုံ�ပြပါ�ဘော့န်း�ညီ�း ရှု့ု��့အီးတွ့ုင်း� ဘော့လ့်င်းစ့ထုင်း��ုံ� မ်း��ဖု့ုမ်း�့�ပြဖုင်�း 

ခု�ကးပြပါ�တွးပြခုင်း�ဘော့န်း�့တွွင်း ဓာ့တွးဘော့င်ွ��ညီး�ုံ� မ်း��ဖု့ုမ်း�့�ပြဖုင်�း ခု�ကးပြပါ�တွးပြခုင်း�က့ု အီးစ့�ထု့ု��န်းး။

အင်ယ််စ�� လွှာှပ််စစ် 

ဓိ�တ်အ��လွှာိ�င််�မား��

ပါင်းမ်းဓာ့တွးအီး့�လ့်ုင်း�စန်းစးနိုှင်�း ခု�တ့ွးဆွီကးထု့�ပြခုင်း�မ်း�ှ့�ညီ�း ဘော့က��လ်ကးဘော့ဒ� လ်ှပါးစစးဓာ့တွးအီး့�ဘော့ပါ�ဘော့�� 

စ�မ်းံက့န်းး�မ်းှတွစးဆွီင်�း မ်းဟု့ဓာ့တွးအီး့�လ့်ုင်း�ပြပါင်းပါ ဘော့က��လ်ကးဘော့န်းပြပါညီး�ူ ၁၅ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး� (၀.၉ �န်းး� ဦး�ဘော့�) 

�ညီး ၂၀၃၀ ပြပါညီ�းနိုှစးတွွင်း ပြပါန်းးပြပါညီ�းမြို့မ်း� စွမ်းး�အီးင်း�င်း�ပြမ်းစးမ်း�့�က့ု လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း�နို့ုင်း�န်းး။

�င်း�ပြမ်းစး - ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့း အီးစ့ု��၊ နို့ုင်းင်ံအီးလ့်ုကး ဆွီုံ�ပြဖုတွး�တွးမ်းှတွး�ညီ�း ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပါါဝင်းမ်းုမ်း�့�၊ ၂၀၂၁ ခုုနိုှစး ဇိုူလ့်ုင်း။

မ်းှတွးခု�ကး - �င်း�ပြမ်းစးအီးပြဖုစး အီး�ုံ�ပြပါ�ထု့��ညီ�း စ့�းကးစ့တွမ်းး�က့ု အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� အီးစ့ု��က နိုှစးနိုှစး�က့ အီးခု�န့်းးယ်ူ၍ ဘော့��ဆွီွ�ပြပါ�စုခု��ပြခုင်း� 
ပြဖုစး�ညီး။ တွ�့�ဝင်း ထုုတွးပြပါန်းး�န်းးအီးတွွကး လ်ဘော့ပါါင်း�မ်း�့�စွ့အီးခု�န့်းး�က့ပြမ်းင်�းခု��မြို့ပါ�� စစးအီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုအီးမြို့ပါ��တွွင်း ထုုတွးပြပါန်းးနို့ုင်းခု���ညီး။ လ်ုပါးင်န်းး� 
ကဏ္ဍာဆွီ့ုင်း�့ ကွမ်းး�က�င်း�ူပါညီ့�ှင်းမ်း�့�က အီးဆွီ့ုပါါစ့�းကးစ့တွမ်းး��ညီး အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� အီးစ့ု��၏�ဘော့�့ထု့�မ်း�့�က့ု ထုင်းဟုပါးဘော့ဖု့းပြပါ 
�ညီးဟုု ရှုုပြမ်းင်း�ညီး။

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မု်းမ်းတု့ွင်းမ်း� ပြမ်းန်းးမ်း့နု့ိုင်းငံ်အီးစု့���ညီး ဒ�မု့်းကဘော့�စ� အီး�ွင်းကူ�ဘော့ပြပါ့င်း�မု်း ဆွီယ်းစုနှိုစး 

အီးတွွင်း� ယ်ခုုအီးခုါပါ�ကးပြပါယ်းမြို့ပါ��ပြဖုစး�ညီ�း ၂၀၀၈ ခုုနိုှစး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း ��့ဝ �ယ်ံ 

ဇို့တွမ်း�့� စ�မံ်းခုန်းး်ခွု�မု်းအီး့� ဗဟု့ုမှ်းခု��ပါးကု့င်း�န်းး ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�ပြဖုင်�း ဥပါဘော့ဒဘော့���့မူ်းဘော့�့င်းကု့ ပု့ါမု့်းခု့ုင်းမ်း့ 

ဘော့က့င်း�မွ်းန်းးဘော့စ�န်းးလု်ပါးဘော့ဆွီ့င်းက့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ စ�မံ်းခုန်းး်ခွု�မု်းကု့ ပု့ါမု့်းဘော့က့င်း�မွ်းန်းးဘော့အီး့င်း 

ပြမ်းှင်�းတွင်း�န်းး ကြီးက့��ပါမ်းး�ခု���ညီး (International IDEA 2022)။ ဆွီန်းး်က�င်းမု်းမ်း�့�နိုှင်�း ဘော့ဝဖုန်းးဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�မ်းုမ်း�့� 

�ှ့ဘော့�့းလ်ညီး� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးပြခုင်း�နိုှင်�း �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းု

က့စစ�ပါးမ်း�့��ညီး တွ�့�ဝင်းအီးစု့��၏မူ်းဝါဒတွွင်း အီးဓ့ာကက��ညီ�း တွစးစ့တွးတွစးပု့ါင်း�အီးပြဖုစးပါါဝင်းခု���ညီး။ 

ဤက့လ်အီးတွွင်း� ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�၊ �စးဘော့တွ့၊ စ့ုကးပါ��့�ဘော့��နိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းု 

န်းယ်းပါယ်းမ်း�့�တွွင်း ဥပါဘော့ဒမ်း�့�နိုှင်�း စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့� ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�့၌ ယ်ခုင်း အီးတွ့တွးက့လ်မ်း�့�ထုကး 

ပါ့ုမ်း့ုပါွင်�းလ်င်း�က့ ပြမ်းင်း�့မ်းု�ှ့ခု���ညီး။ ၂၀၁၉ ခုုနိုှစးတွွင်း တွ�့�ဝင်းအီးစ့ု���ညီး အီးမ်း��့��့�အီးဆွီင်�း 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ မ်းူဝါဒတွစး�ပါးနိုှင်�း ၂၀၁၈ - ၂၀၃၀ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ �့��ဥတွု ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းု 

ဆွီ့ုင်း�့ မ်းဟု့ဗ��ဟု့နိုှင်�း လ်ုပါးင်န်းး�အီးစ�အီးစဉ်းက့ု စတွင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု���ညီး။ ဤမ်းူဝါဒမ်း�့�က့ု ဘော့��ဆွီွ� 
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ခု�မှ်းတွး�့တွွင်း လူ်မု်းအီးဖွု��အီးစညီး�နှိုင်�း ထုကးထုကး�န်းး�န်းးဘော့ဆွွီ�ဘော့နွို�တု့ွင်းပါင်းမု်းမ်း�့� ပြပါ�ခု���ညီ�းအီးဘော့လ်�့ကး 

ထု့ုမ်းူဝါဒမ်း�့�အီး့� လ်ကးခုံနို့ုင်းမ်းုမ်းှ့ အီးလ်ွန်းး ပြမ်းင်�းတွကးလ့်ခု���ညီး။

ဘော့အီး့ကးတွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီ�း အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� ဥပါဘော့ဒဘော့���့ မ်းူဘော့�့င်းအီးဘော့ပါ် 

အီးဘော့ပြခုခုံ၍ ခု���ထုွင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�ပြဖုင်�း အီးပါါအီးဝင်း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ညီး ၎င်း��ဘော့�့တွူထု့��ညီ�း နို့ုင်းင်ံ 

တွက့ ကတွ့ကဝတွးမ်း�့�အီး့�ပြပါညီ�းမ်း�ဘော့စ�န်းး �့ု�မ်းဟုုတွး ပါ့ုမ်း့ုဘော့က့င်း�မ်းွန်းးဘော့စ�န်းးပါင်း မ်းညီး�့ု� မ်းပါ�ကး 

မ်းကွကး ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်းမ်းညီးက့ု အီးကူ�အီးဘော့ပြပါ့င်း�က့လ်အီးတွွင်း� ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ တွ�့�ဝင်းအီးစ့ု��အီးင်း

စတွ�က����ှင်း�မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။  
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၃.၁.  ကျေးရရှည််တည််တ�်သီည််် သီ��ဝသီယ်�ဇူး�တ စီမာ�ချုံးနိ််ချုံးွဲမာု

၃.၁.၁.  ကျေးပြုမာယ်�နှှင််် စိ��်ပ်းးိ�ကျေးရ�

၃.၁.၁.၁. အီးဓာ့က စ့န်းးဘော့ခု်မ်းုမ်း�့�နိုှင်�း အီးပြဖုစးအီးပါ�ကးပါုံစံမ်း�့�

ဘော့ပြမ်းယ့်�ညီး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ှ့ ပြပါညီး�ူမ်း�့�နိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းအီးတွွကး အီးဘော့��ပါါဘော့�့ 

အီးဘော့�က့င်း�အီး�့တွစး�ပါး ပြဖုစး�ညီး။ ဘော့ပြမ်းမ်း�ကးနိုှ့�ွင်းပြပါင်းဆွီ့ုင်း�့ စ�မ်းံက့န်းး�ဘော့��ဆွီွ�ပြခုင်း�နိုှင်�း ဘော့ပြမ်းယ့် 

အီး�ုံ�ပြပါ�မ်းုနိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ဘော့�း�ခု�ယ်းမ်းုမ်း�့� ခု�မ်းှတွးဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ညီ�း န်းညီး�ဟုန်းး�ညီး ��့ဝ�ယ်ံ 

ဇို့တွစ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုအီးတွွကး အီးခု�့က��ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ှ့ ဘော့ပြမ်းယ့်ပြပါဿန်း့�ညီး အီးထုူ�ပါင်းရှုုပါးဘော့ထုွ� 

�ညီး။ ၂၀၁၄ ခုုနိုှစး �န်းး�ဘော့ခုါင်းစ့�င်း�အီး� ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ှ့ ၅၁.၅ �န်းး�ဘော့�့ ပြပါညီး�ူမ်း�့�အီးန်းကး ၇၀ 

�့ခု့ုင်းနိုုန်းး��ညီး ဘော့က��လ်ကးဘော့ဒ�မ်း�့�တွွင်း အီးဘော့ပြခုခု�ဘော့န်းထု့ုင်းလ်�ကး �ှ့�က�ညီး။ ထု့ု�ဘော့�က့င်�း ပြမ်းန်းးမ်း့ 

ပြပါညီး�ူအီးမ်း�့�စု�ညီး �ကးဘော့မ်းွ�ဝမ်းး�ဘော့က�့င်း�လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးအီးတွွကး ဘော့ပြမ်းယ့်အီးဘော့ပါ် 

အီးမ်းှ��ဟု� ပြပါ���ညီး။ တွစးခု�န့်းးတွညီး�မ်းှ့ပါင်း ဘော့ပြမ်းယ့်အီး�ုံ�ပြပါ�မ်းုဆွီ့ုင်း�့ ဘော့�း�ခု�ယ်းမ်းုမ်း�့��ညီး ��့ဝ 

�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�နိုှင်�း အီးဆွီ့ုပါါ �ယ်ံဇို့တွမ်း�့�ထုံမ်းှ ပြပါညီး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ��ှ့နို့ုင်း�ညီ�း အီးက��့�အီးပြမ်းတွး 

မ်း�့�အီးဘော့ပါ် �့�့ထုင်း�ှ့�စွ့�ကးဘော့�့ကးမ်းု�ှ့�ညီး။ 

�ှင်း�လ်င်း�တွ့က�က့ �ဟုဇို့တွပြဖုစးဘော့�့ ဥပါဘော့ဒဘော့���့ မ်းူဘော့�့င်းခု�မ်းှတွးထု့�မ်းုမ်း�ှ့ပြခုင်း� 

�ညီး ��့ဝ ပါတွးဝန်းး�က�င်း၊ အီးထူု��ပြဖုင်�း �စးဘော့တွ့မ်း�့�ကု့ ထ့ုခု့ုကးဘော့စ�ညီး။ စု့ကးပါ��့�ဘော့ပြမ်းယ့်အီးပြဖုစး 

အီး�ုံ�ပြပါ��န်းးအီးတွွကး �စးဘော့တွ့မ်း�့�က့ု ခုုတွးလ်ှ�မ်းွမ်းး�မ်းံပြခုင်း��ညီး �စးဘော့တွ့ပြပါ�န်းး�တွ��မ်းု ပြဖုစးပါွ့�ဘော့စ 

�ညီ�း အီးဓာ့ကအီးဘော့�က့င်း�အီး�င်း� ပြဖုစး�ညီး  (Woods 2015)။ က့ုလ့်ုန်း�ဘော့ခုတွး၊ ဆွီ့ု�ှယ်းလ်စးဘော့ခုတွးနိုှင်�း 

စစးအီးစ့ု��အီးဆွီကးဆွီကး အီးုပါးခု��ပါးခု���ညီ�းဘော့ခုတွးအီးပြပါင်း ၂၀၁၁ ခုုနိုှစးမ်းှ အီးစပြပါ�၍ ဒ�မ်း့ုကဘော့�စ�စန်းစး�့ု� 

ပြဖုညီး�ညီင်း�စွ့ကူ�ဘော့ပြပါ့င်း��ညီ�း ဆွီယ်းစုနိုှစးအီးတွွင်း�၌ပါါ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထုုတွးပြပါန်းးခု���ညီ�း မ်းတွူကွ�ပြပါ့�ဘော့�့ 

ဥပါဘော့ဒဘော့ပါါင်း� ၅၀ ဘော့က�့းအီး့� စုဘော့ပါါင်း�စပါးဘော့ပါါင်း�အီး�ုံ�ပြပါ�၍ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ှ့ ဘော့ပြမ်းယ့်က့ု စညီး��ကပါး 

ထု့န်းး�ကွပါးလ်�ကး �ှ့�ညီး။ ဤဥပါဘော့ဒမ်း�့��ညီး �ဟုဇို့တွညီ�ညွှွတွးမု်းမ်း�ှ့�ညီ�းအီးပြပါင်း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကး 

မ်း�့�မ်းှ့ ကွ�လ်ွ�ဆွီန်းး်က�င်းဘော့န်း�ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းလ်ညီး� �ှ့�ညီး။ မြို့ဗ့တွ့�ှအီးစ့ု��က ခု�မ်းှတွးအီး�ုံ�ပြပါ�ခု���ညီ�း 
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ပု့ါင်းဆု့ွီင်းမု်းစ့ခု��ပါး မှ်းတွးပံုါတွင်း�ညီ�းစန်းစးကု့ ၁၉၆၀ ပြပါညီ�းနှိုစးမ်း�့�ကတွညီး�ကပါင်း ထ့ုန်းး��့မ်းး�ပြခုင်း� �ု့�မ်းဟုုတွး 

စန်းစးတွက� မ်းွမ်းး�မ်းံပြပါင်းဆွီင်းပြခုင်း�မ်း�ှ့ဘော့ပါ။ ဘော့ပြမ်းယ့်ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းု အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�အီး့� အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ��န်းး၊ 

အီးက့အီးကွယ်းဘော့ပါ��န်းးနှိုင်�း မှ်းတွးပံုါတွင်း�န်းးအီးတွွကး ခု�မှ်းတွးထု့��ညီ�း ဘော့ပြမ်းယ့်စ�မံ်းအုီးပါးခု��ပါးဘော့��စန်းစးမ်း�့� 

ဘော့��ဆွီွ�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့�ပြခုင်း�မ်း�ှ့ဘော့�့ န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�လ်ညီး� အီးမ်း�့�အီးပြပါ့��ှ့�ညီး (Oberndorf 2016)။ 

ပြပါညီး�ူမ်း�့��ညီး ဘော့ပြမ်းယ့်ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမု်း အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�အီး့� ဆွီုံ�ရှုုံ�နို့ုင်း�ညီ�း အီးလ့်�အီးလ့်ပြမ်းင်�းမ်း့�မြို့ပါ�� 

ဆွီယ်းစုနှိုစးမ်း�့�စွ့�က့ပါင်း ဘော့န်း�့ဘော့ဒ�အီးနံှို�အီးပြပါ့�၌ ဘော့ပြမ်းယ့်�့မ်းး�ယူ်မု်းမ်း�့� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးခု���ညီး (Land 

in Our Hands Network 2015)။ နို့ုင်းင်ံတွွင်း�၌ ပြပါညီးပါ�င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းုက့ု ခုွင်�းပြပါ�လ်ကးခုံမြို့ပါ���ညီ�းဘော့န်း့ကး 

ဘော့ပြမ်းယ့်အီးပါ့ုင်း�အီးပြခု့� အီးဘော့ပြမ်း့ကးအီးပြမ်း့�က့ု စ့ုကးပါ��့�ဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးအီးတွွကး 

ခုွ�ဘော့ဝဘော့ပါ�ခု���ညီး။ အီးကြီးက��စ့� စ့ုကးပါ��့�ဘော့��ဆွီ့ုင်း�့လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးအီးတွွကး ခုွ�ဘော့ဝဘော့ပါ��ညီ�း 

ဘော့ပြမ်းယ့်ပါမ်း့ဏ်�ညီး ၂၀၁၀-၂၀၁၃ ခုုနိုှစး က့လ်အီးတွွင်း� ၁၇၀ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး� ပြမ်းင်�းတွကး�ွ့�ခု��ဘော့�့းလ်ညီး� 

အီးဆု့ွီပါါပါမ်း့ဏ်၏ င်ါ�ပံုါတွစးပံုါတွွင်း�့ စု့ကးပါ��့�ဘော့��လု်ပါးင်န်းး�မ်း�့�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု���ညီး (Woods 2015)။ 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ဘော့ပြမ်းယ့်ဥပါဘော့ဒမ်း�့�နှိုင်�း တွ�့�ဝင်း�တွးမ်းှတွးထု့�ပြခုင်း� မ်းဟုုတွး�ညီ�း ဓာဘော့လ်� 

ထုုံ�တွမ်းး�မ်း�့�နိုှင်�း က�င်�း�ုံ�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့��ညီး ဘော့ပြမ်းယ့်ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းုနှိုင်�း ထု့န်းး�ကွပါးစ�မ်းံမ်းုန်းယ်းပါယ်း�ှ့ 

ဂ်�န်းးဒါ မ်းညီ�မ်းှမ်းုမ်း�့�က့ု ပါ့ုမ်း့ု�ှညီး�က့အီးပြမ်းစးတွွယ်းဘော့စမြို့ပါ�� �လ်ဒးအီးပြဖုစး စ့�န်းပါး�့ကခ့နိုှင်�း အီး့ဟု့�ဖုူလ်ုံမ်းု၊ 

၎င်း�တွ့ု�၏ အီး�ကးဘော့မ်းွ�ဝမ်းး�ဘော့က�့င်း�လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�နိုှင်�း လ့်ုကးဘော့လ်�့ညီ�ဘော့ထွု �ှင်း�န်းးဘော့ပြပါ့င်း�လ်�နို့ုင်းစွမ်းး�က့ု 

ထု့ခု့ုကးဘော့စ�ညီး။ ဘော့ပြမ်းယ့်က့ု �ယူ်ခုွင်�း၊ ထု့န်းး�ကွပါးစ�မ်းံခုွင်�းနိုှင်�း ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းခုွင်�းအီးခု့ုင်းအီးမ်း့ မ်း�ှ့ပြခုင်း��ညီး 

‘အီးမ်း��့��မ်း�� လ်ယ်းလ်ုပါး�့�မ်း�့�အီးတွွကး အီးဓာ့ကအီးတွ့�အီးဆွီ��မ်း�့�’ ပြဖုစးမြို့ပါ�� (ADB, UNDP, UNPF 

and UN Women 2016: 48) ‘အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�၏ ဘော့ပြမ်းယ့် �ယ်ူခုွင်�းနိုှင်�း ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းခုွင်�း�ညီး အီးလ်ွန်းးတွ�့ 

ပါင်း ခု့ုင်းမ်း့မ်းုမ်း�ှ့ဘော့ပါ’ (ADB, UNDP, UNPF and UN Women 2016: 49)။ ၂၀၁၃ ခုုနိုှစး၌ ထုုတွးပြပါန်းးခု�� 

�ညီ�း ဥပါဘော့ဒတွစး�ပါးမ်းှ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးပြဖုစး�ညီ�း ‘ဘော့ပြမ်းယ့်အီး့� အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�က တွန်းး�တွူညီ�မ်းှ အီးဘော့မ်းွ 

ဆွီကးခုံပါ့ုင်းခုွင်�း �့ု�မ်းဟုုတွး အီး�ုံ�ပြပါ�ခုွင်�းက့ု အီးတွ့အီးလ်င်း�အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�မ်းညီ�းအီးစ့� ဘော့ပြမ်းယ့်မ်းှတွးပါုံ 

တွင်း�့တွွင်း အ့ီးမ်းးဘော့ထု့င်းဦး�စ��၏အီးမ်းညီးပြဖုင်�း မှ်းတွးပံုါတွင်း�မ်းညီး’ ဟူု�ညီးကု့ဘော့ထု့ကးရုှု၍ အီး့ဏ့်�့မ်းး�မု်း 

မ်းတွ့ုင်းမ်း� ဥပါဘော့ဒဘော့���့မ်းူဘော့�့င်း၌ ဤအီးခု�ကးက့ုထုင်း�ှ့�စွ့ ပြမ်းင်းနို့ုင်း�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ဓာဘော့လ်�ထုုံ�တွမ်းး� 

ဥပါဘော့ဒမ်း�့��ညီး ‘အီးမ်း�့�အီး့�ပြဖုင်�း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�ကု့ ဘော့ပြမ်းယ့်အီး့� တွန်းး�တူွညီ�မ်းှ�ယူ်ပု့ါင်းခွုင်�း၊ �ု့�မ်းဟုုတွး 

ထု့န်းး�ကွပါးစ�မ်းံပါ့ုင်းခုွင်�း ဘော့ပါ�အီးပါးထု့�ပြခုင်း�မ်း�ှ့ဘော့ပါ။ ထု့ု�့ု�ဘော့�့ဥပါဘော့ဒ အီးမ်း�့�အီးပြပါ့��ညီး အီးမ်း��့��့� 

မ်း�့�က့ု စ��ပါွ့�ဘော့��ဆွီ့ုင်း�့နိုှင်�း အီး့မ်းးဘော့ထု့င်းမ်း့�့�စုဆွီ့ုင်း�့ က့စစ�ပါးမ်း�့�၌ ဆွီုံ�ပြဖုတွးပါ့ုင်းခုွင်�း ပါ့ုမ်း့ုပြမ်းင်�းမ်း့� 

စွ့ ဘော့ပါ�အီးပါးထု့�ဘော့�့ဘော့�က့င်�း ခုင်းပွါန်းး��ညီးမ်း�့� �ု့�မ်းဟုုတွး �့�ပြဖုစး�ူမ်း�့�က ပု့ါင်းဆု့ွီင်းမု်းမ်း�့�ကု့ အီးဘော့မွ်း 

ဆွီကးခုံပါ့ုင်းခုွင်�း ��ှ့�က�ညီး’ (ADB, UNDP, UNPF and UN Women 2016: 49)။ 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ စ့ုကးပါ��့�ဘော့��၊ င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�နိုှင်�း ဘော့မ်းွ�ပြမ်း�ဘော့��ကဏ္ဍာမ်း�့��ညီး နို့ုင်းင်ံ၏စ��ပါွ့�ဘော့�� 

ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးမ်းု၊ ဆွီင်း���မ်းွ�ဘော့တွမ်းုဘော့လ်ှ့�ခု�ပြခုင်း�နိုှင်�း စ့�န်းပါး�့ကခ့ဖုူလ်ုံမ်းုအီးတွွကး အီးဘော့��ပါါ�ညီး။ နို့ုင်းင်ံ 

GDP ၏ ၂၈ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�ခုန်းး်က့ု စ့ုကးပါ��့�ဘော့��ကဏ္ဍာမ်းှ��ှ့မြို့ပါ�� အီးလ်ုပါးအီးက့ုင်းခုန်းး်အီးပါးထု့��ှ့မ်းု စုစုဘော့ပါါင်း�၏ 

၆၁ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�နိုှင်�း ပြပါညီးပါပါ့ု�ကုန်းး ဝင်းဘော့င်ွစုစုဘော့ပါါင်း�၏ ၁၆ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�ခုန်းး်�ညီးလ်ညီး� စ့ုကးပါ��့�ဘော့�� 

ကဏ္ဍာမ်းှပါင်း ပြဖုစး�ညီး (MOALI 2015; MONREC 2017)။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ညီး ပြပါညီးပါ�့ု� အီး�့�တွင်း 

စ့�န်းပါး�့ကခ့  တွင်းပု့ါ�ဘော့�့င်း�ခု��ညီ�း နု့ိုင်းငံ်ပြဖုစးဘော့� း့လ်ညီး� ဘော့က��လ်ကးဘော့ဒ��ှ့ ဆွီင်း���နွိုမ်းး�ပါါ��ူမ်း�့�မှ်း့မူ်း 

စ့�န်းပါး�့ကခ့နိုှင်�း အီး့ဟု့�မ်းဖုူလ်ုံမ်းုက့ု ပြမ်းင်�းမ်း့�စွ့ကြံက�ံဘော့တွွ��င်းဆွီ့ုင်း�လ်�ကး �ှ့�ညီး (MOALI 2015)။ 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံအီးဘော့န်းပြဖုင်�း စ့ုကးပါ��့�ဘော့��ကဏ္ဍာမ်းှ��ှ့�ညီ�း ပြပါညီးပါပါ့ု�ကုန်းးဝင်းဘော့င်ွအီး့� ထု့ခု့ုကးပြခုင်း�မ်း�ှ့ဘော့စ�န်းး 
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ဂ်ရုှုထု့�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးက့ အီး့ဟု့�ပြပါညီ�းဝ�ညီ�း စ့�န်းပါး�့ကခ့ လု့်အီးပါးခု�ကး ပြမ်းင်�းတွကးလ့်မု်းကု့ ကု့င်းတွွယ်း 

ဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းး လု့်အီးပါးဘော့ပါမ်းညီး။  ဤအီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းဘော့�က့င်�း ��့ဝ�ယံ်ဇို့တွအီးဘော့ပါ် ဖ့ုအီး့�မ်း�့�ပြမ်းင်�းတွကး 

လ့်မ်းညီး ပြဖုစး�ညီး။

အီးပူါခု�န့်းးမ်း�့�ပြမ်းင်�းတွကးလ့်မု်းနှိုင်�း အီးခု�န့်းးအီးခုါမ်းဟုုတွး မု့်း��း့ �ွန်းး�မု်းအီးပြပါင်း မု့်း�ဘော့ခုါင်းမု်းနှိုင်�း ဘော့�လှ်မ်းး� 

မ်းုမ်း�့� မ်း�က့ခုဏ်ပြဖုစးဘော့လ်��ှ့�ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းတွ့ု�ဘော့ပါါင်း�ဆွီုံ�ညီ�းအီးခုါ �လ်ဒးအီးပြဖုစး ဘော့�တွ့ုက့လ် 

အီးတွွင်း� ���နိုှံမ်း�့�ပါ�ကးစ��ဆွီုံ�ရှုုံ�ပြခုင်း�နိုှင်�း ဘော့မ်းွ�ပြမ်း�ဘော့��တွ့�စာ့ န်းးမ်း�့� ဆွီုံ�ရှုုံ�ပြခုင်း�တွ့ု�ဘော့�က့င်�း စ့ုကးပါ��့�ဘော့�� 

ကုန်းးထုုတွးအီး့� ဘော့လ်� �့က�လ့်နု့ိုင်းမြို့ပါ�� ဘော့��ှညီးကုန်းးထုုတွးအီး့�လ်ညီး� က�ဆွီင်း�လ့်မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ လူ်�ူ 

အီးဘော့ပြခုခု�ဘော့န်းထု့ုင်းမြို့ပါ�� ကုန်းးထုုတွးစွမ်းး�အီး့��့ှဘော့�့ ပါင်းလ်ယ်းကမ်းး�ရု့ှု�တွန်းး�န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�အီးန်းကး အီးခု��့��ညီး 

အီးန်း့ဂ်တွးတွွင်း ဘော့�ဘော့အီး့ကး�ု့� လံု်�လံု်�လ်�့�လ်�့�န်းစးပြမ်း�ပါး�ွ့�နု့ိုင်းမြို့ပါ�� အီးခု��့�ဘော့ဒ�မ်း�့�မှ်း့မူ်း ဘော့ပြမ်းဘော့အီး့ကး 

ဘော့�စန်းစးအီးတွွင်း��့ု� ပါင်းလ်ယ်းဘော့�စ့မ်း�းဝင်းပြခုင်း�၊ ဘော့ပြမ်းဆွီ�လ်ှ့ဆွီ့�ဓာ့တွးလ်ွန်းးက�ပြခုင်း�နိုှင်�း ပါင်းလ်ယ်းကမ်းး�ရှု့ု� 

တွမ်းး�တွ့ုကးစ့�ပြခုင်း� ပြဖုစးစဉ်းမ်း�့�က့ု ကြံက�ံဘော့တွွ��နို့ုင်း�ညီး။ �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုနိုှင်�း အီးမ်း��့��့�မ်း�့� 

ဘော့�့�ဘော့ပြပါ့င်း�လ်ုပါး�့�အီးပြဖုစး လ်ုပါးက့ုင်းမ်းုတွ့ု�ဘော့�က့င်�း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့��ညီး စ့ုကးပါ��့�ဘော့��နိုှင်�း အီး့မ်းးဘော့ထု့င်း 

မ်း့�့�စု စ့�န်းပါး�့ကခ့ ဖုူလ်ုံမ်းုတွ့ု�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း အီးဓာ့ကအီးခုန်းး�ကဏ္ဍာမ်း�့�က့ု မ်းပြဖုစးမ်းဘော့န်းတွ့ဝန်းးယ်ူ 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကး��ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း�ု့�က�ဘော့�့ကးမြို့ပါ��ပြဖုစး�ညီး။ အီးန်း့ဂ်တွးတွွင်း ဘော့က��လ်ကးဘော့န်းအီးမ်း��့��မ်း�� 

မ်း�့��ညီး စ့ုကးပါ��့�ဘော့��ကဏ္ဍာ၌ �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုဆွီ့ုင်း�့ ဘော့��ဒဏ်းခုံနို့ုင်းစွမ်းး�က့ု တွညီးဘော့ဆွီ့ကး 

ပြမ်းှင်�းတွင်း�့တွွင်း မ်း�ှ့မ်းပြဖုစး�ညီ�း အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာမ်းှ ဆွီကးလ်ကးပါါဝင်းဘော့န်းမ်းညီး ပြဖုစးဘော့ပါ�ညီး (Horton et 

al. 2017)။  

ပ်�� ၃ - ပြုမာနိ်မာ�နှိ�င််င်�၏ အနိ�ဂုံးတ် ရ�သီီဥတ� - လွှာတ်တကျေးလွှာ� ချုံးနိ််မာှနိ်�ချုံးး�်မား��

ပါ�မ်းး�မ်းှအီးပါူခု�န့်းးမ်း�့� ပြမ်းင်�းတွကးလ့်ပြခုင်း�၊              

အီးပါူခု�န့်းးလ်ွန်းးက�ပြခုင်း�၊ ဆွီညီးဘော့�ဘော့�့ကးလ့်ုအီးပါးခု�ကး 

ပါ့ုမ်း့ုပြမ်းင်�းမ်း့�လ့်ပြခုင်း�

ပါင်းလ်ယ်းဘော့�မ်း�ကးနိုှ့ပြပါင်း 

ပြမ်းင်�းတွကးလ့်ပြခုင်း�

�င်း�ပြမ်းစး - Horton et al. (2017); MONREC (2017) မ်းှ အီးက�ဉ်း�ခု��ပါး ထုုတွးနိုုတွးထု့��ညီး

၃.၁.၁.၂. အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� အီးင်းစတွ�က����ှင်း�ဆွီ့ုင်း�့ စ�စဉ်းထု့��ှ့မ်းုမ်း�့�

စစးအီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� လ်ွန်းးခု��ဘော့�့ဆွီယ်းစုနိုှစးအီးတွွင်း� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးခု���ညီ�း ဘော့ပြမ်းယ့်မ်းူဝါဒ 

နိုှင်�း စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုဆွီ့ုင်း�့ အီးဘော့ပြပါ့င်း�အီးလ်�မ်း�့��ညီး ပါ့ုမ်း့ု�ှင်း�လ်င်း�တွ့က�က့ ပြပါညီး�ူလ်ူထုုက့ု ပါ့ုမ်း့ု 
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အီးဘော့ပြခုပြပါ��ညီ�း ဥပါဘော့ဒပြပါ�ဘော့��နှိုင်�း မူ်းဝါဒမူ်းဘော့�့င်းအီးပြဖုစး�ု့� ဦး�တွညီးဘော့ပြပါ့င်း�လ်�ပြခုင်း� မ်း�့ှခု��ဘော့ပါ။  ၂၀၁၂ ခုုနှိုစး 

တွွင်း ထုုတွးပြပါန်းးပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု���ညီ�း ဥပါဘော့ဒမ်း�့�ပြဖုစးဘော့�့ ဘော့ပြမ်းလ်ွတွး၊ ဘော့ပြမ်းလ်ပါးနိုှင်�း ဘော့ပြမ်းရှု့ုင်း�မ်း�့� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့�� 

ဥပါဘော့ဒ၊ နု့ိုင်းငံ်ပြခု့��င်း�နှို��ပြမှ်း�ပါးနံှိုမု်း ဥပါဘော့ဒနှိုင်�း လ်ယ်းယ့်ဘော့ပြမ်းဥပါဘော့ဒအီး့�လံု်�ကု့ �င်း�နှို��ပြမှ်း�ပါးနံှိုမု်းအီး့� ပြမှ်းင်�းတွင်း 

�န်းးနိုှင်�း အီးကြီးက��စ့�ဘော့ပြမ်းယ့်အီး�ုံ�ပြပါ�မ်းုက့ု အီး့�ဘော့ပါ�တွ့ုကးတွွန်းး��န်းး�ညီး�းယ်း၍ ဘော့��ဆွီွ�ထုုတွးပြပါန်းးခု��ပြခုင်း� 

ပြဖုစး�ညီး။ ဤဥပါဘော့ဒမ်း�့��ညီး တွစးနို့ုင်းတွစးပါ့ုင်း လ်ယ်းယ့်ဘော့ပြမ်းလ်ုပါးက့ုင်း�ူမ်း�့�၏ ဘော့ပြမ်းယ့်ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းု 

မ်း�့�ထုကး �င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံ�ူမ်း�့�၏ အီးက��့�အီးပြမ်းတွးက့ု ပါ့ုမ်း့ုဦး�စ့�ဘော့ပါ�ဘော့�့ဘော့�က့င်�း ဘော့ဝဖုန်းးမ်းုမ်း�့��ှ့ခု�� 

�ညီး။ ‘ဘော့ပြမ်းလ်ွတွး’ �့ု�မ်းဟုုတွး ‘ဘော့ပြမ်းလ်ပါး’ ဟုူ�ညီ�း အီးန်းကးဖုွင်�းဆွီ့ုခု�ကးမ်း�့��ညီး ထု့ခု့ုကးအီးလ်ွယ်းဆွီုံ� 

အုီးပါးစုဝင်းမ်း�့�၏ ဘော့ပြမ်းယ့်ပု့ါင်းဆု့ွီင်းခွုင်�းဘော့တွ့င်း�ခံုမု်းမ်း�့�အီးဘော့ပါ် �ကးဘော့�့ကးထ့ုခု့ုကးဘော့စခု���ညီး (Oberndorf 

2012)။ ဤဥပါဘော့ဒမ်း�့�အီး့� ၂၀၁၈ ခုုနိုှစး မ်းွမ်းး�မ်းံပြပါင်းဆွီင်းခု�ကးမ်း�့��ညီး ဓာဘော့လ်�ထုုံ�တွမ်းး�အီး� ဘော့ပြမ်းယ့် 

ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းုအီးဘော့ပါ် ခုွ�ပြခု့�ဆွီကးဆွီံမ်းုက့ု ပါ့ုမ်း့ုခု့ုင်းမ်း့ဘော့စ�န်းး အီး့�ပြဖုညီ�းဘော့ပါ�ခု���ညီး။ 

ပြပါညီး�ူလ်ူထုုနိုှင်�း ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�တွ့ုင်းပါင်းပြခုင်း� လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းက့ု က�ယ်းက�ယ်းပြပါန်းး် ပြပါန်းး် ဘော့ဆွီ့င်း�းကး 

မြို့ပါ���ညီ�းဘော့န်း့ကး ၂၀၁၆ ခုုနိုှစး ဇိုန်းးန်းဝါ��လ်တွွင်း လ်ှတွးဘော့တွ့း�ညီး အီးမ်း��့��့�ဘော့ပြမ်းအီး�ုံ�ခု�မ်းု မ်းူဝါဒ 

(NLUP) အီး�စးတွစး�ပါးကု့ အီးတွညီးပြပါ�ထုုတွးပြပါန်းးခု���ညီး။ အီးမ်း��့��့�ဒ�မု့်းကဘော့�စ�အီးဖွု��ခု��ပါးက ဦး�ဘော့ဆွီ့င်း 

�ညီ�း အီးစ့ု���ညီး NLUP က့ု အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့း�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ ၂၀၁၈ ခုုနိုှစးတွွင်း အီးမ်း��့��့� ဘော့ပြမ်း 

အီး�ုံ�ခု�မ်းုဘော့က့းမ်းတွ�တွစး�ပါးက့ု ဖုွ��စညီး�ခု���ညီး။ မ်းူဝါဒ�စး�ညီး �ှ့�င်း�စွ�ဥပါဘော့ဒမ်း�့�အီး�က့� �ဟု 

ဇို့တွညီ�ညွွှတွးမု်း ဘော့ဖု း့ဘော့ဆွီ့င်း�န်းးနှိုင်�း ဘော့ပြမ်းယ့်ဥပါဘော့ဒ�စးတွစး�ပါး ဘော့��ဆွွီ�ခု�မှ်းတွးပြခုင်း�အီးတွွကး လ်မ်းး�ညှွှန်းးမု်း 

ဘော့ပါ��န်းး ဦး�တွညီးကြီးက့��ပါမ်းး�ခု���ညီး။ �့ု��့တွွင်း ဓာဘော့လ်�ထုုံ�တွမ်းး�အီး� ဘော့ပြမ်းယ့်ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းု ပြပါဿန်း့�ပါးက့ုမ်းူ 

ဘော့ပြဖု�ှင်း�ဘော့ပါ�နို့ုင်းပြခုင်း� မ်း�ှ့ခု��ဘော့ပါ။ 

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� ဥပါဘော့ဒဘော့���့မ်းူဘော့�့င်းတွွင်း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းု တွ့ဝန်းးမ်း�့�က့ု ဗဟု့ုအီးဆွီင်�း 

နှိုင်�း ပြပါညီးန်းယ်း/တု့ွင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��အီးဆွီင်�းမ်း�့�၌ ရုှုပါးဘော့ထွု�ဘော့�့ တွညီးဘော့ဆွီ့ကးပံုါမ်း�့�ပြဖုင်�း ဖွု��စညီး�ထု့��ညီ�း 

အီးဘော့�အီးတွွကး အီးန်းညီး�ဆွီုံ� ၂၀ �ှ့�ညီ�း အီးစ့ု��ဌာ့န်းမ်း�့�အီး�က့� ခုွ�ဘော့ဝခု�မ်းှတွးဘော့ပါ�ထု့��ညီး (Nixon 

2018) –

• စ့ုကးပါ��့�ဘော့��၊ ဘော့မ်းွ�ပြမ်း�ဘော့��နိုှင်�း ဆွီညီးဘော့ပြမ်း့င်း�ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း (MOALI) �ညီး ဘော့ပြမ်းယ့်မ်းှတွးပါုံတွင်း 

စ့�င်း�နိုှင်�း ဘော့ပြမ်းစ့�င်း�ဘော့ပြမ်းပါုံမ်း�့� မ်းှတွးတွမ်းး�တွင်းထု့န်းး��့မ်းး�ပြခုင်း�က့ု ၎င်း�လ်ကးဘော့အီး့ကး�ှ့ 

လ်ယ်းယ့်ဘော့ပြမ်း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့��နိုှင်�း စ့�င်း�အီးင်း�ဦး�စ��ဌာ့န်း (DOALMS) မ်းှ မြို့မ်း့��န်းယ်းအီးဆွီင်�း ဌာ့န်းခုွ� 

မ်း�့�က့ု အီး�ုံ�ပြပါ�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး တွ့ဝန်းး�ှ့�ညီး။

• �ယ်ံဇို့တွနိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�ဘော့��ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း (MONREC) �ညီး 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းဘော့��၊ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�နိုှင်�း �စးဘော့တွ့ 

မ်း�့�အီးတွွကး တွ့ဝန်းး�ှ့�ညီး။

• �ဏ္ဍာ့ဘော့��၊ စ�မ်းံက့န်းး�နိုှင်�း �င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းုဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း လ်ကးဘော့အီး့ကး�ှ့ �င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းုနိုှင်�း 

ကုမ်းံဏ်�မ်း�့� ညွှှန်းး�က့�မ်းုဦး�စ��ဌာ့န်း�ညီး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ �င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းုဘော့က့းမ်း�ှင်း (MIC) ၏ 

လ်ုပါးင်န်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့�က့ု အီးကူအီးညီ�ဘော့ပါ�က့ နို့ုင်းင်ံပြခု့�ကုမ်းံဏ်�မ်း�့� ဘော့ပြမ်းယ့်င်ှ့��မ်းး�နို့ုင်း 

�န်းးအီးတွွကး ပါါမ်းစးမ်း�့�ခုွင်�းပြပါ�ဘော့ပါ��ညီး။

• အီး�ပါး�့�အီးစ့ု��၏ ထု့န်းး�ခု��ပါးမ်းုဘော့အီး့ကး�့ု� ၂၀၁၉ ခုုနိုှစး၌ လ်ှ�ဘော့ပြပါ့င်း�ဘော့ပါ�ပြခုင်း�မ်းတွ့ုင်းမ်း� 

စစးတွပါးက အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒအီး� ထု့န်းး�ခု��ပါးထု့�ခု���ညီ�း ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း�ုံ�ခုုအီးန်းကး တွစးခုုပြဖုစး 



26

�ညီ�း ပြပါညီးထု�ဘော့��ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း၏ တွစးစ့တွးတွစးပါ့ုင်း�ပြဖုစးခု��ဘော့�့ အီးဘော့ထုွဘော့ထုွအီးုပါးခု��ပါးဘော့�� 

ဦး�စ��ဌာ့န်း�ညီး လ်ကးဘော့တွွ�တွွင်း ဘော့က���း့အီးုပါးစုအီးဆွီင်�း ရှုုံ�ခုွ�မ်း�့�မ်းှတွစးဆွီင်�း ဘော့ပြမ်းယ့်ပြပါဿန်း့ 

�ပါးမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ �့�့ထုင်း�ှ့�စွ့ ထု့န်းး�ကွပါးစ�မ်းံနို့ုင်းစွမ်းး� �ှ့ခု���ညီး။ 

၂၀၀၈ ခုုနိုှစး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ၏ တွစးစ့တွးတွစးပါ့ုင်း�ဖုကးဒ�ယ်းဆွီန်းး�ညီ�း ပါုံစံအီး� 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနိုှင်�း �ကးဆွီ့ုင်း�ညီ�း အီးခု��့�ဘော့�့ မ်းူဝါဒန်းယ်းပါယ်းမ်း�့��ှ့ ဥပါဘော့ဒပြပါ�ဘော့�� အီး့ဏ့် 

က့ု ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�နိုှင်�း တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��မ်း�့�ထုံ�့ု� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒအီး� ဘော့ပါ�အီးပါးထု့�ပြခုင်း� 

�့ု�မ်းဟုုတွး ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုနိုှင်�း ပြပါညီးန်းယ်းနိုှင်�းတွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့အီးဆွီင်�းမ်း�့�အီး�က့� ခုွ�ဘော့ဝ 

ထု့�ပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီ�းအီးတွွကး စ�စဉ်းထု့��ှ့မ်းု အီးမ်း��့�မ်း��့�လ်ညီး� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်��ညီး။ 

ဘော့ပြမ်းယ့်အီးပြင်င်း�ပွါ့�မု်း ဘော့ပြဖု�ှင်း�ဘော့��ယ်နိုတ�့�မ်း�့��ညီးလ်ညီး� �ှင်း�လ်င်း�တ့ွက�မု်းမ်း�့ှ�� အီး့�ကု့� 

အီး့�ထု့�ပြပါ�နို့ုင်း�ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းမ်း�ှ့�ညီ�းအီးပြပါင်း ၂၀၁၂ ခုုနိုှစး မ်းတွ့ုင်းမ်း�အီးထု့ ၎င်း�တွ့ု�က့ု ခု�မ်းှတွးပြပါဋ္ဌာ့န်းး� 

ထု့�ပြခုင်း�လ်ညီး� မ်း�ှ့ဘော့ပါ။ ၂၀၁၂ ခုုနိုှစးတွွင်း ဘော့ပြမ်းလ်ွတွး၊ ဘော့ပြမ်းလ်ပါးနိုှင်�း ဘော့ပြမ်းရှု့ုင်း�မ်း�့� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့��ဥပါဘော့ဒနိုှင်�း 

လ်ယ်းယ့်ဘော့ပြမ်းဥပါဘော့ဒက့ု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း မ်းတွူညီ�ဘော့�့ အီးဖုွ��အီးစညီး�နိုှစး�ပါး ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်ခု���ညီး။ 

၂၀၀၈ ခုုနိုှစး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒနိုှင်�း ၎င်း�ဖုွ��စညီး��ညီ�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�၏ လ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းု 

န်းယ်းပါယ်းပြပါင်းပါ�့ု� က�ဘော့�့ကးဘော့န်းဘော့�့ အီးခု��့�န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�က့ု စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါး�ညီ�း က�င်းအီးမ်း��့��့� 

အီးစညီး�အီးရှုုံ� (KNU) �ညီး အီးဆွီ့ုပါါ က့လ်အီးပါ့ုင်း�အီးပြခု့�အီးတွွင်း� ၎င်း�စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးခု���ညီ�း န်းယ်းဘော့ပြမ်း 

ဘော့ဒ�မ်း�့�အီးတွွကး ၎င်း�က့ုယ်းပါ့ုင်း အီးဖုွ��အီးစညီး�တွစး�ပါးက့ု ဖုွ��စညီး�ထုူဘော့ထု့င်းခု���ညီး။ �့ု��့တွွင်း 

လ်ကးဘော့တွွ�၌မ်းူ စံခု�န့်းးစံညွှှန်းး�မ်း�့�နိုှင်�း လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့� �တွးမ်းှတွးထု့�မ်းု မ်း�ှ့ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း ပြပါညီး�ူမ်း�့� 

�ညီး ၎င်း�တွ့ု�၏ အီးပြင်င်း�ပါွ့�မ်းုမ်း�့�က့ု မ်း့မ်း့န်းညီး�ဟုန်းးပြဖုင်�း�့ ဘော့ပြဖု�ှင်း�ခု���က�ညီး (Moore, 2019)။

၂၀၁၆ - ၂၀၃၀ ပြမ်းန်းးမ်း့�့��ဥတွု ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုဆွီ့ုင်း�့ မ်းဟု့ဗ��ဟု့နိုှင်�း လ်ုပါးင်န်းး�အီးစ�အီးစဉ်း 

(MONREC 2017) �ညီး ၂၀၁၉ ခုုနိုှစး �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းု မ်းူဝါဒအီး့� အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့း�န်းး 

အီးတွွကး အီးဓာ့ကလ်မ်းး�ညွှှန်းးအီးပြဖုစး ယ်ခုုထုကးတွ့ုင်း ဆွီကးလ်ကးတွညီး�ှ့ဘော့န်းဆွီ�ပြဖုစး�ညီး။ ၎င်း�တွွင်း 

ကဏ္ဍာအီးလ့်ုကး �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးမ်း�့�နိုှင်�း တွုံ�ပြပါန်းးဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့�က့ု ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ စ့ုကးပါ��့�ဘော့��၊ 

င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�နိုှင်�း ဘော့မ်းွ�ပြမ်း�ဘော့��ကဏ္ဍာအီးတွွကး �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုဆွီ့ုင်း�့ လ်ုပါးင်န်းး�အီးစ�အီးစဉ်း�ညီး 

�့��ဥတွုဒဏ်း ခုံနို့ုင်း�ညီး�ှ့ဘော့�့ ကုန်းးထုုတွးစွမ်းး�အီး့�က့ု ပြမ်းှင်�းတွင်း�န်းးနိုှင်�း �ယ်ံဇို့တွပြပါ�န်းး�တွ��မ်းုနိုှင်�း 

က့ဗွန်းးထုုတွးလ်ှတွးမ်းုန်းညီး�ပါါ�ဘော့�့ က�င်�း�ုံ�မ်းုအီးဘော့လ်�အီးထုမ်း�့�က့ု မ်း့တွးဆွီကးဘော့ပါ�က့ စ့�န်းပါး�့ကခ့ 

ဖုူလ်ုံမ်းုနိုှင်�း �ကးဘော့မ်းွ�ဝမ်းး�ဘော့က�့င်း�လု်ပါးင်န်းး� မ်းဟု့ဗ��ဟု့မ်း�့�က့ု ဘော့ထု့ကးပါံ�ကူညီ�ဘော့ပါ��န်းးအီးတွွကး 

�့��ဥတွုအီး့� ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�မု်း�ှ့�ညီ�း တွုံ�ပြပါန်းးဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့�ကု့ပြမ်းှင်�းတွင်း�န်းး �ညီး�းယ်းဘော့��ဆွီွ� 

ထု့��ညီး။

၃.၁.၁.၃. အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုအီးလ်ွန်းး မ်းူဝါဒမ်း�့�နိုှင်�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�ဆွီ့ုင်း�့ စ�စဉ်းထု့��ှ့မ်းုမ်း�့�

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုပြဖုစးပါွ့�ခု�န့်းးမ်းှ အီးစပြပါ�၍ ကြံက�ံဘော့တွွ���ညီ�း ဘော့ပြမ်းယ့်စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းု အီးရှုုပါးအီးဘော့ထုွ� 

မ်း�့��ညီး အီးန်း့ဂ်တွး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ၊ ဥပါဘော့ဒဘော့���့နိုှင်�း မ်းူဝါဒဆွီ့ုင်း�့မ်းူဘော့�့င်းတွွင်း ၎င်း�နိုှင်�း 

စပါးလ်�ဉ်း�၍ �ှင်း�လ်င်း�ပြပါတွး�့�စွ့ အီးန်းကးဖုွင်�းဆွီ့ုဘော့ဖု့းပြပါထု့�ပြခုင်း� မ်း�ှ့ဘော့��ဘော့�က့င်း� ညွှှန်းးပြပါလ်�ကး�ှ့ 

�ညီး။ �့ု��့တွွင်း အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူမ်း�့�နိုှင်�း ဘော့�တွ့ု အီးစ�အီးမ်းံမ်း�့�မ်းှ့မ်းူ ခု�မ်းှတွးဘော့ပါ်ထုွကးလ့်မြို့ပါ�� ပြဖုစး�ညီး။ 

ဖုကးဒ�ယ်းဒ�မ်း့ုကဘော့�စ� ပါဋိ့ညီ့ဉ်းတွွင်း ‘ပြပါညီးန်းယ်းအီးတွွင်း��ှ့ ဘော့ပြမ်းနိုှင်း� ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ အီး�င်း�အီးပြမ်းစး 

မ်း�့� အီး့�လ်ုံ�၏ မ်းူ�င်း�ပါ့ုင်း�ှင်း�ညီး ပြပါညီးန်းယ်းအီးတွွင်း�ဘော့န်းထု့ုင်းဘော့�့ ပြပါညီးန်းယ်း�့�မ်း�့�ပြဖုစး�ညီး’ ဟုု 

ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး (ဖုကးဒ�ယ်း ဒ�မ်း့ုကဘော့�စ� ပါဋိ့ညီ့ဉ်း၊ အီးပါ့ုင်း� ၁၊ အီးပါ့ုဒး ၁၉)။
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�စးဘော့တွ့နိုှင်�း ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�ဆွီ့ုင်း�့ �က့�က့လ် �ယ်ံဇို့တွစ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးဘော့�� မ်းူဘော့�့င်း 

(IRMF) နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ (NUG MONREC 2022) ဘော့ပြမ်းယ့်�ညီး NUG MONREC အီးဘော့န်းပြဖုင်�း နိုှစးပါတွး 

တွစးကြီးက့မ်းး က�င်း�ပါ�ညီ�း အီးလ်ွတွး�ဘော့�့ အီးစညီး�အီးဘော့ဝ�မ်း�့�တွွင်း ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�တွ့ုင်းပါင်း�ညီ�း အီးဘော့�က့င်း� 

အီး�့တွစး�ပါးပြဖုစးမြို့ပါ�� �စးဘော့တွ့မ်း�့�နိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်း၍လ်ညီး� �ွယ်းဝ့ုကးဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�ပြခုင်း�ပြပါ��ညီး။ ယ်ခုု 

အီးခု�န့်းး၌ MONREC အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ခု�မ်းှတွးထု့��ညီ�း အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူမ်း�့�မ်းှ့ -

• ဘော့ပြမ်းယ့် စ�မံ်းအုီးပါးခု��ပါးမု်းကု့ ဗဟု့ုခု��ပါးကု့င်းမု်းဘော့ပြဖုဘော့လ်ှ �့၍ ဖုကးဒ�ယ်းယူ်န်းစးမ်း�့�ထံု�ု့� ဒ�မု့်းကဘော့�စ� 

န်းညီး�က� ခုွ�ဘော့ဝဘော့ပါ�အီးပါး�င်�း�ညီး။

• အီးန်း့ဂ်တွး ဘော့ပြမ်းယ့်စန်းစးမ်း�့�ခု�မ်းှတွး�့တွွင်း လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�က့ု ဗဟု့ုပြပါ�၍ ခု�မ်းှတွး�င်�း 

�ညီး။

• ဓာဘော့လ်�ထုုံ�တွမ်းး�အီး� ဘော့ပြမ်းယ့်ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းုက့ု မ်းပြဖုစးမ်းဘော့န်း အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�က့ ဘော့ပြမ်းယ့်အီး�ုံ�ခု�မ်းု 

ဆွီ့ုင်း�့ စ�မ်းံက့န်းး�ဘော့��ဆွီွ��့၌ ဘော့အီး့ကးမ်းှအီးထုကး�့ု� တွင်းပြပါဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ညီ�း လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းက့ု 

က�င်�း�ုံ��င်�း�ညီး။

�ကးဆွီ့ုင်းပါါဝင်း�ူ အီးမ်း�့�စုအီးဘော့န်းပြဖုင်�း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ဘော့ပြမ်းယ့်စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုစန်းစး လ်ုံ�လ်ုံ� 

လ်�့�လ်�့� အီး�ွင်းဘော့ပြပါ့င်း�လ်�ပြခုင်း�က့ု ဘော့တွွ�ပြမ်းင်းလ့်ု�က�ညီး။

• ဗဟု့ုခု��ပါးက့ုင်းမ်းု ဘော့ပြဖုဘော့လ်ှ့�ထု့��ညီ�း စန်းစးတွွင်းပါင်း ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�အီးတွွင်း� မ်းှ�တွင်း�ဘော့န်းထု့ုင်း 

�ညီ�း လ်ူန်းညီး�စုမ်း�့�၏ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�နိုှင်�း ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�အီး�က့� �ယ်ံဇို့တွမ်း�့� ခုွ�ဘော့ဝ 

ပြခုင်း�က���့ု� က့စစ�ပါးမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ဖုကးဒ�ယ်းအီးဆွီင်�းတွွင်း ဥပါဘော့ဒမ်း�့�ခု�မ်းှတွးထု့��ှ့�န်းး 

လ့်ုအီးပါးမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။

• လူ်�အီးခွုင်�းအီးဘော့��ဆု့ွီင်း�့ စံခု�န့်းးစံညှွှန်းး�မ်း�့�၊ ဂ်�န်းးဒါ စံ�တွးမှ်းတွးခု�ကးမ်း�့�နှိုင်�း ဌာ့ဘော့န်းတု့ွင်း��င်း��့� 

လူ်မ်း��့�မ်း�့�အီးပါါအီးဝင်း လူ်န်းညီး�စုမ်း�့�၏ အီးခွုင်�းအီးဘော့��မ်း�့�ကု့ အုီးတွးပြမ်းစးခု�အီးဘော့ပြခုခံုမူ်းမ်း�့�အီးပြဖုစး 

IRMF က့ုယ်း၌က မ်း��ဘော့မ်း့င်း�ထု့ု�ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး (NUG MoNREC 2022 အီးခုန်းး� ၂(ခု))။ 

ဘော့�တု့ွတွွင်း �စးဘော့တွ့နှိုင်�း ဇို�ဝမ်း��့�စံုမ်း��့�ကွ�ဆု့ွီင်း�့ IRMF နှိုင်�း မ်း�က့ဘော့��မ်း�က NUG MONREC၃  

နိုှင်�း အီးလ်ွတွး�ဘော့�့ ဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု���ညီ�း ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�တွ့ုင်းပါင်းမ်းုမ်း�့�အီး� ဓာဘော့လ်�ထုုံ�တွမ်းး�ဆွီ့ုင်း�့ ဘော့ပြမ်းယ့် 

အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�အီး့� မ်းှတွးတွမ်းး�တွင်း�န်းးနိုှင်�း အီးကြီးက��စ့��စးဘော့တွ့၊ �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းဘော့��နိုှင်�း စ့ုကးပါ��့�ဘော့�� 

လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�အီးတွွကး ဘော့ပြမ်းယ့်�့မ်းး�ယူ်မ်းု ပြဖုစးဘော့ပါ်လ့်နို့ုင်း�ညီ�း အီးလ့်�အီးလ့်မ်း�့�က့ု တွန်းးပြပါန်းးဘော့ပြဖု�ှင်း� 

�န်းး (NUG MONREC 2022 အီးခုန်းး� ၅)၊ နိုှင်�း လ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�၌ ဘော့ပြမ်းယ့်အီး�ုံ�ခု�မ်းု စ�မ်းံက့န်းး� 

ဘော့��ဆွီွ��့၌ ဘော့အီး့ကးမ်းှအီးထုကး�့ု� တွင်းပြပါဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ညီ�း န်းညီး�ဟုန်းးမ်း�့�က့ု အီး�ုံ�ပြပါ�နို့ုင်း�န်းးအီးတွွကး 

လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးဘော့ပါ��န်းး ဘော့�တွ့ုလ်ုပါးင်န်းး�အီးဆွီင်�းမ်း�့�က့ု ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးလ့်ုအီးပါးလ်�ကး�ှ့ဘော့�က့င်း� ဘော့ဖု့းပြပါ 

ဘော့န်း�ညီး (NUG MONREC 2022 အီးခုန်းး� ၇)။ 

၃ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ ဘော့ပြမ်းယ့်စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုအီးန်း့ဂ်တွးဆွီ့ုင်း�့ အီးွန်းးလ့်ုင်း�ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�ပါွ�၊ ၂၀၂၂ ခုုနိုှစး စကးတွင်း�့လ်၊ MONREC။



28

၃.၁.၂.	 သစ််တော�ာနှှင့်််	ဇီီဝမျိုး� း��စ်ံ�မျိုး� း��ကွဲဲ�

၃.၁.၂.၁. အဓိိက စိိန််ခေါ်�်မှုုမှု��းနှှင့််် အ�ဏာ�သိိမှု်းမှုုမှုတိုိ�င့််မှုီ အခေါ်ေ�အခေါ်န်

၂၀၀၀ ��နှှစိ်နှှင့််် ၂၀၁၅ ��နှှစိ်အကြားက�းတိုွင့်် ေမှုန််မှု�နှိ�င့််င့်ံ၏ သိစိ်ခေါ်တို�ဖုံး�ံးလှွှမှု်းန်ယ််ခေါ်ေမှု ဆုံး�ံးရှုံးုံး 

မှုုမှုှ� တိုစိ်ကမှုာ�လွှ�ံး၌ တိုတိုိယ်ခေါ်န်ရာ�သိိ��ခေါ်ရာ�က်ရာှိ�့်ပြီး�ီး တိုစိ်နှှစိ်လွှှင့်် ၅၄၆,၀၀၀ ဟက်တို� နှုန််းထား�း 

ေဖုံးင့််် သိစိ်ခေါ်တို�ေ�ုန််းတိုီးမှုုေဖုံးစိ်�ွ�း�့်က� အင့််ဒိုိ�န်ီးရာှ�းနှှင့််် ဘရာ�ဇီးီးနှိ�င့််င့်ံတိုိ��သိည််သိ�လွှှင့်် အဆုံးိ��ါ 

နှုန််းထား�းထားက် သိစိ်ခေါ်တို�ဆုံး�ံးရှုံးုံးမှုုနုှန််းေမှုင့်််မှု�း�့်ပြီး�ီး ဆုံး�ံးရှုံးုံး�့်ရာသိည််် သိစိ်ခေါ်တို�ဖုံး�ံးလွှှမှု်းန်ယ််ခေါ်ေမှုသိည်် 

စိ�စိ�ခေါ်�ါင့််း သိစိ်ခေါ်တို�အက�ယ််အဝန််း၏ ၁.၈ ရာ��ိ�င့််နှုန််းရာှိသိည်် (Krakstad et al. 2015)။ သိစိ်ခေါ်တို� 

ေ�ုန််းတိုီးမှုု ေဖုံးစိ်�ွ�းခေါ်စိသိည််် အဓိိက အခေါ်ကြားက�င့််းရာင့််းမှု��းမှုှ� ခေါ်ေမှုမှု�က်နှှ�သိွင့််ေ�င့််ဆုံးိ�င့််ရာ�စိီမှုံကိန််းခေါ်ရား

ဆုံးွ့မှုုမှုရာှိေ�င့််း၊ အထားက်တိုွင့်် ခေါ်ဖုံး�်ေ��့်သိည်််အတိုိ�င့််း သိဘ�ဝ�တို်ဝန််းက�င့််နှှင့််် က�ကွယ််ထားိန််းသိိမှု်းေ�င့််း 

ဆုံးိ�င့််ရာ�မှုူဝါဒိုမှု��းကိ� စိိ�က်�� ို းခေါ်ရား၊ သိတိုုု တိုူးခေါ်ဖုံး�်ခေါ်ရားနှှင့််် အခေါ်ေ��ံအခေါ်ဆုံး�က်အအ�ံ တိုည််ခေါ်ဆုံး�က်ခေါ်ရား 

ဆုံးိ�င့််ရာ�မှုူဝါဒိုမှု��းနှှင့််် ည်ိိနှုင့််းမှုွမှု်းမှုံမုှုမှုရာှိေ�င့််း၊ တိုရာ�းဥ�ခေါ်ဒိုစိိ�းမှုိ�းမှုု အ�းန်ည််းေ�င့််းနှှင့််် အဂတိုိလွှိ�က်စိ�း 

ေ�င့််းတိုိ�� ေဖုံးစိ်သိည်် (Rao et al. 2013; Forest Trends 2022)။ သိမှုိ�င့််းခေါ်ကြားက�င့််းအရာ သိစိ်ခေါ်တို�ကဏ္ဍ၌ 

လွှ�ဘ်ထားိ�းေ�င့််းသိည်် ယ်�င့််စိစိ်အစိိ�းရာမှု��း လွှက်ထားက်တိုွင့်် စိတိုင့််ခေါ်�်ခေါ်�ါက်လွှ��့်သိည််် တိုရာ�းမှုဝင့်် 

လွှ��်င့်န််းမှု��းနှှင့််် ဆုံးက်နွှယ််ခေါ်န်သိည််။ Forest Trends ၏ စိိတ်ိုေဖုံး�ခေါ်လ်ွှလွှ�မုှုမှု��းအရာ ထိား�သိိ�� လွှ�ဘ်ထိား�း၍ 

လွှ��်င့်န််းကိ�ခေါ်ဆုံး�င့််ရာွက်ေ�င့််းခေါ်ကြားက�င့််် ကြုံကုံခေါ်တိုွ��့်ရာသိည််် ဆုံး�ံးရှုံးုံးန်စိ်န်�မှုုသိည်် ၂၀၁၄-၂၀၁၇ ��နှှစိ်တိုွင့်် 

ကန််ခေါ်ဒို်လွှ� ၃.၅ ဘီလွှီယ်ံကိ��င့်် ခေါ်က��်လွှွန််နှိ�င့််သိည်် (Forest Trends 2022)။ 

ေမှုန််မှု�နှိ�င့််င့်ံ၏ သိစိ်ခေါ်တို�မှု��းသိည်် နှိ�င့််င့်ံအခေါ်န်ေဖုံးင့််် လွှက်�ံသိခေါ်ဘ�တိုူထား�းသိည််် သိဘ�ဝ 

�တို်ဝန််းက�င့််ဆုံးိ�င့််ရာ� နှိ�င့််င့်ံတိုက� ကတိုိကဝတို်မှု��းတိုွင့်် အဓိိကက�သိည််် အ�န််းကဏ္ဍမှုှ �ါဝင့််ခေါ်န် 

သိည််။ ဇီးယ်�း ၃.၁ တိုွင့်် ခေါ်ဖုံး�်ေ�ထား�းသိည်််အတိုိ�င့််း ေမှုန််မှု�နှိ�င့််င့်ံသိည်် နှိ�င့််င့်ံခေါ်တို�်နှှင့််် ေ�ည််သိူမှု��း 

အတိုွက် သိစိ်ရာင့််းေမှုစိ်ေဖုံးစိ်ခေါ်သိ� သိစိ်ခေါ်တို�ဖုံး�ံးလွှှမှု်းန်ယ််ခေါ်ေမှုကိ� ၂၀၃၀ ��နှှစိ်တိုွင့်် နှိ�င့််င့်ံ�ိ�င့််ခေါ်ေမှု၏ ၃၀ 

ရာ��ိ�င့််နှုန််းအထားိ ��့�ထားွင့််ရာန်် NDC မှု��းတိုွင့်် ထားည်််သိွင့််း၍ ကတိုိကဝတို်ေ�ုထား�းသိည်် (၂၀၂၁ ��နှှစိ် 

ဇီးွန််လွှတိုွင့်် ၂၅.၆၁ ရာ��ိ�င့််နှုန််းသိိ�� ခေါ်ရာ�က်ရာှိပြီး�ီးေဖုံးစိ်သိည််)။ ေမှုန််မှု�နှိ�င့််င့်ံရာှိ သိစိ်ခေါ်တို�မှု��းသိည််  က�ဗွွန််

ဒိုိ�င့််ခေါ်အ�က်ဆုံးိ�က်စိ��်ယ်ူနှိ�င့််စိွမှု်းေမှုင့်််မှု�းပြီး�ီး ထားိ�သိစိ်ခေါ်တို�မှု��း ေ�ုန််းတိုီးေ�င့််းက ဖုံးန််လွှ�ံအိမှု်ဓိ�တို်ခေါ်င့်ွ� 

မှု��း အမှု��းအေ��း ထား�တို်လွှှတို်ေ�င့််းကိ� ေဖုံးစိ်ခေါ်�်ခေါ်စိသိည််။ ဇီးီဝမှု� ို းစိ�ံမှု� ို းကွ့ဆုံးိ�င့််ရာ� ေမှုန််မှု�နှိ�င့််င့်ံမှုှ 

က�ကွယ််ထားိန််းသိိမှု်းထား�းသိည််် န်ယ််ခေါ်ေမှုမှု��း ကွန််ရာက်ကိ� ၂၀၃၀ ��နှှစိ်တိုွင့်် နှိ�င့််င့်ံ�ိ�င့််ခေါ်ေမှု၏ ၁၀ ရာ��ိ�င့်် 

နုှန််းအထိား��့�ထွားင့််ရာန်် ကတိိုကဝတ်ိုေ�ုထား�းသိည်် (၂၀၂၁ ��နှှစ်ိ ဇွီးန််လွှတွိုင့်် ၆.၀၈ ရာ��ိ�င့််နုှန််းသိိ�� ခေါ်ရာ�က်ရိှာ 

ပြီး�ီးေဖုံးစိ်သိည််)။ 

ေမှုန််မှု�နိှ�င့််ငံ့်တိုစ်ိဝန််းလွှ�းံနီ်း�ါးသိည်် ဇီီးဝမှု� ို းစိ�မံှု� ို းက့ွနှှင့််် ခေါ်န်ရာ�ခေါ်ဒိုသိတိုစ်ိ��တွိုင့််သိ� ခေါ်�ါက်ဖွုံး�း 

သိည််် ဇီးီဝမှု� ို းစိိတို်မှု��း ေမှုင့်််မှု�းစိွ�တိုည််ရာှိခေါ်န်နှိ�င့််ရာန်် အခေါ်ေ�အခေါ်န်မှု��းရာှိခေါ်န်သိည််် ကမှုာ�တိုဝန််းရာှိ ဇီးီဝ 

မှု� ို းစိ�ံမှု� ို းကွ့ဆုံးိ�င့််ရာ� အဓိိကန်ယ််ခေါ်ေမှု ၃၅ ��အန်က် တိုစိ်��ေဖုံးစိ်ခေါ်သိ� အင့််ဒိုိ�-ဘ�းမှု�း ဇီးီဝမှု� ို းစိ�ံမှု� ို းကွ့ 

ဆုံးိ�င့််ရာ� အဓိိကန်ယ််ခေါ်ေမှုအတိုွင့််း တိုည််ရာှိခေါ်န်သိည်် (Mittermeier 2004)။ အင့််ဒိုိ�-ဘ�းမှု�း အဓိိက 

န်ယ််ခေါ်ေမှုသိည်် အစိ�းထားိ�းနှိ�င့််စိွမှု်းမှုရာှိသိည််် ကမှုာ�တိုဝန််းရာှိ ထားိ�်ဆုံး�ံးအဓိိကန်ယ််ခေါ်ေမှု ၁၀ ��အတိုွင့််းနှှင့််် 

ထားိ�ိ�က်��က်စိီးမှုု အနှတရာ�ယ််ကိ�ကြုံကုံခေါ်တိုွ�ခေါ်န်ရာသိည််် ထားိ�်ဆုံး�ံးအဓိိကန်ယ််ခေါ်ေမှု ၅ ��အတိုွင့််း စိ�ရာင့််းဝင့်် 

သိည််။ ေမှုန််မှု�နှိ�င့််င့်ံအတိုွင့််း၌ နှှင့််းမှု��းအပြီးမှု့တိုမှု်းဖုံး�ံးလွှှမှု်းလွှ�က်ရာှိခေါ်သိ� ခေါ်တို�င့််တိုန််းမှု��းနှှင့််် ခေါ်ရာ�့ 

ခေါ်တို�င့််မှု��းမှုှစိ၍ က�ယ််ေ�န်််စိွ�တိုည််ရာှိခေါ်န်ခေါ်သိ� သိစိ်ခေါ်တို�မှု��း၊ အဓိိက ေမှုစိ်ကြီးကီးမှု��း၊ ကြီးကီးမှု�းက�ယ်် 

ဝန််းခေါ်သိ� ေမှုစိ်ဝှမ်ှုးခေါ်ဒိုသိ၊ ရာ�သိီဥတို� �ူေ�င့််းခေါ်ေ��က်ခေါ်သိွ�ခေါ်သိ� က�န််းေမှုင့်််ခေါ်ဒိုသိ၊ �င့််လွှယ််ကွန််းမှု��း 
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�ှ့�ညီ�း �ှညီးလ်�့�ဘော့�့ပါင်းလ်ယ်းကမ်းး�ရှု့ု�တွန်းး�၊  အီးဖု့ု�တွန်းးဘော့�့ ကမ်းး�ရှု့ု�တွန်းး�နိုှင်�း အီးဏ်ဏဝါမ်း��့�စ့တွးမ်း�့� 

က�ကးစ့��့ဘော့ဒ�မ်း�့�အီးထု့  ဘော့ဂ်ဟုစန်းစး အီးမ်း��့�မ်း��့�က့ု �့မ်းန်းးထုကးထုူ�က�စွ့ ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းထု့��ညီး။ 

၂၀၁၃ ခုုနိုှစးတွွင်း ဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု���ညီ�း ခုန်းး်မ်းှန်းး�ခု�ကးတွစး�ပါးအီး� ကမ်းာ့ တွဝန်းး�၌ မ်း��့��ုဉ်း�မ်းညီ�းအီးနိုတ�့ယ်း 

က့ု ကြံက�ံဘော့တွွ�ဘော့န်း��ညီ�း မ်း��့�စ့တွးဘော့ပါါင်း� ၂၃၃ ခုုက့ု အီးတွညီးပြပါ�နို့ုင်းခု��မြို့ပါ�� ၎င်း�တွ့ု�အီးန်းကး ၆၅ ခုုမ်းှ့ 

စ့ု��့မ်းးအီးဆွီင်�း�့ု� ဘော့�့ကး�ှ့ဘော့န်းမြို့ပါ�� ၃၇ ခုုမ်းှ့မ်းူ အီးထုူ�စ့ု��့မ်းး��ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းတွွင်း�ှ့�ညီး (Rao et al. 

2013)။ 

�စးဘော့တွ့ပြပါ�န်းး�တွ��ပြခုင်း�နှိုင်�း က�ကးစ့��့ဘော့ဒ�မ်း�့� ဆွီကးစပါးဆံုွီ�ရံုှု��ပြခုင်း�အီးပြပါင်း ပြမ်းန်းးမ်း့နု့ိုင်းငံ်၌ 

မ်း��့��ုဉ်း�မ်းညီ�း အီးနိုတ�့ယ်းက့ုကြံက�ံဘော့တွွ�ဘော့န်း��ညီ�း မ်း��့�စ့တွးမ်း�့��ညီး ဘော့တွ့ရှု့ုင်း�တွ့�စာ့ န်းးမ်း�့� တွ�့� 

မ်းဝင်း ဘော့�့င်း�ဝယ်းဘော့ဖု့ကးက့�ပြခုင်း�ခုံဘော့န်း��ညီ�း ဓာ့�စ့ခုံ�့�ဘော့က့င်းမ်း�့� ပြဖုစး�က�ညီး။ ကမ်းာ့ လ်ုံ� 

ဆွီ့ုင်း�့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း�န်းးပုါံဘော့င်ွအီးဖုွ�� (WWF) �ညီး ၂၀၂၁ ခုုနိုှစးတွွင်း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၌ Facebook 

ဘော့ပါ်တွွင်းဘော့�့င်း�ခု��န်းး ဘော့�က့းပြင့်ထု့��ညီ�း က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး��မ်းညီ�း ဘော့တွ့ရှု့ုင်း�တွ့�စာ့ န်းး မ်း��့�စ့တွး 

၁၇၃ ခုုက့ု အီးတွညီးပြပါ�ဘော့ဖု့းထုုတွးနို့ုင်းခု��မြို့ပါ�� ၎င်း�တွ့ု�အီးန်းကး ၅၄ ခုု�ညီး အီးပြပါညီးပြပါညီးဆွီ့ုင်း�့ ��့ဝ 

ထု့န်းး��့မ်းး�ဘော့��အီးဖုွ�� (IUCN)၏ မ်း��့��ုဉ်း�မ်းညီ�းအီးနိုတ�့ယ်းအီး့� အီးန်း�ဘော့�့င်းအီးဆွီင်�း ကြံက�ံဘော့တွွ�ဘော့န်း��ညီ�း 

မ်း��့�စ့တွးမ်း�့�စ့�င်း�တွွင်း အီးပါါအီးဝင်းပြဖုစး�ညီး (WWF 2021)။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း လ်ကး�ှ့အီးခု�န့်းး၌ 

�တွးမ်းှတွးထု့�ဘော့�့ က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�းန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့� ကွန်းး�ကး�ညီး ကမ်းာ့ လ်ုံ�ဆွီ့ုင်း�့ 

ပါ�မ်းး�မ်းှပါမ်း့ဏ်ပြဖုစးဘော့�့ ၁၄.၈ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�ဘော့အီး့ကး �့�့ထုင်း�ှ့�စွ့ဘော့လ်�့�န်းညီး�ဘော့န်း�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း 

�ဏ္ဍာ့�န်းးပါုံဘော့င်ွနိုှင်�း လ်ူ�စွမ်းး�အီး့�အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့� တွ့ု�ပြမ်းှင်�းဘော့ပါ�ပြခုင်း�မ်း�ှ့ပါါက ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ှ့ က့ကွယ်း 

ထု့န်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�း န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့��ညီး ‘စ့�းကးဘော့ပါ်တွွင်း�့�ှ့ဘော့�့ က့ကွယ်းဘော့တွ့မ်း�့�’ အီးပြဖုစး 

ထုကး ပါ့ုမ်းညီးမ်းဟုုတွးဘော့ပါ။ 

က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�း န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�က့ု ခု���ထုွင်းပြခုင်း�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့် 

မ်းညီ�း လ်ူမ်းုဆွီ့ုင်း�့အီးက��့�ဆွီကးမ်း�့�က့ု ဘော့လ်ှ့�ဘော့ပါါ�တွွကးဆွီပြခုင်း�မ်းပြပါ��င်�းဘော့ပါ။ ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�နိုှင်�း ဘော့ဂ်ဟု 

စန်းစးဆွီ့ုင်း�့ ဝန်းးဘော့ဆွီ့င်းမ်းုမ်း�့�ဘော့�က့င်�း ကမ်းာ့ တွဝန်းး�နိုှင်�း ဘော့ဒ�တွွင်း�အီးဆွီင်�း အီးက��့�ဘော့က��ဇိုူ�မ်း�့� ��ှ့ 

ခုံစ့�နို့ုင်းဘော့�က့င်း�က့ု ဘော့က့င်း�စွ့ အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�ထု့�ဘော့�့းလ်ညီး� န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့� က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး� 

ပြခုင်း�အီးတွွကး လ်�လ်ှယ်းဘော့ပါ�ဘော့ခု���ညီ�း ဘော့ပြမ်းယ့်ဆွီ့ုင်း�့အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့� ဆွီုံ�ရှုုံ�ပြခုင်း�က���့ု� အီးဖု့ု�အီးခု 

က့ုမ်းူ အီးမ်း�့�အီး့�ပြဖုင်�း ဘော့ဒ�ခုံပြပါညီး�ူမ်း�့�က ဘော့ပါ�ဆွီပါး�ဘော့လ်��ှ့�ညီး။ က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�း 

န်းယ်းဘော့ပြမ်း�စး �တွးမ်းှတွးပြခုင်း�၏ လ်ူမ်းုဆွီ့ုင်း�့အီးက��့�ဆွီကးမ်း�့�က့ု ဘော့စ�စပါးဘော့�ခု�့စွ့ ဆွီန်းး�စစးဘော့လ်�လ့် 

�င်�းမြို့ပါ�� ဓာဘော့လ်�ထုုံ�တွမ်းး�ဆွီ့ုင်း�့ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�အီးဘော့ပါ် ဘော့လ်�စ့��မ်းု�ှ့ဘော့စ�န်းးနိုှင်�း အီးပြပါညီ�းအီးဝပါါဝင်း

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်းပြခုင်း��ှ့ဘော့စ�န်းး�ညီး�းယ်း၍ ဒ�ဇို့ုင်း�ဘော့��ဆွီွ�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�င်�း�ညီး။ အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုအီးလ်ွန်းး၌ 

နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့း စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးဘော့��ဘော့က့င်းစ� (SAC) �ညီး ဘော့ဒ�ခုံလ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�နိုှင်�း မ်းညီး�့ု�မ်းှ 

ဘော့ဆွွီ�ဘော့နွို�တု့ွင်းပါင်းမု်းမ်းပြပါ��� က့ကွယ်းထ့ုန်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�း န်းယ်းဘော့ပြမ်း�စးမ်း�့�ကု့ တွ�့�ဥပါဘော့ဒမ်း���တွးမှ်းတွး 

နို့ုင်း�ညီ�း အီးလ့်�အီးလ့်�ှ့�ညီး။

ဂ်�န်းးဒါ တွန်းး�တွူညီ�မ်းှမ်းုမ်း�ှ့ပြခုင်း�မ်း�့��ညီးလ်ညီး� �စးဘော့တွ့ကဏ္ဍာတွွင်း အီးနိုတ�့ယ်းပြဖုစးနို့ုင်းဘော့ပြခု 

မ်း�့�က့ု ဖုန်းးတွ��လ်�ကး�ှ့�ညီး။ �စးလ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာတွွင်း ကြီးက��စ့ု�လ်ုပါးက့ုင်းဘော့န်း�ူမ်း�့�မ်းှ့ အီးမ်း�လ့်ုကးပြခုင်း�က့ု 

လ်ညီး�လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းဘော့�့ အီးမ်း��့��့�မ်း�့�ပြဖုစး�ညီး။ ‘ဤလ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာတွွင်း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့��ညီး 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း ဘော့ပါါမ်း�့�ကြွကယ်းဝ�ညီ�း ဝါ�နိုှင်�း ကြီးက့မ်းး၊ မ်းုမ်း�့�၊ အီးဘော့စ�အီးဆွီံမ်း�့�နိုှင်�း ဘော့ဆွီ��ကးဝင်းအီးပါင်း 

မ်း�့�က���့ု� �စးမ်းဟုုတွး�ညီ�း �စးဘော့တွ့ထုွကးပါစစညီး�မ်း�့�အီး့� �ှ့ဘော့ဖုွစုဘော့ဆွီ့င်း��ူမ်း�့�၊ �ကးခု��ပါး 
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ထုုတွးလ်ုပါး�ူမ်း�့�၊ နိုှင်�း အီး�ုံ�ပြပါ��ူမ်း�့�အီးပြဖုစး ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပါါဝင်း�က�ညီး’ (ADB, UNDP, UNPF and 

UN Women 2016: 54)။ �စးဘော့တွ့အီး�ညီးအီးဘော့�ွ� ဘော့လ်�့�က�ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း ဂ်�န်းးဒါမ်း�့�အီး့�လ်ုံ�အီးဘော့ပါ် 

ထု့ခု့ုကး�ကးဘော့�့ကးမ်းု�ှ့ဘော့�့းလ်ညီး� �စးလ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ၌ �င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းုမ်း�့��ညီး အီးမ်း��့��့�မ်း�့� 

အီးတွွကး အီးက��့�ဘော့က��ဇိုူ�မ်း�့� ဘော့ဆွီ့င်း�ကဉ်း�ဘော့ပါ�နို့ုင်း�ညီ�း အီးလ့်�အီးလ့် ပါ့ုမ်း့ုပြမ်းင်�းမ်း့�ဘော့�့းလ်ညီး� �စး 

မ်းဟုုတွး�ညီ�း �စးဘော့တွ့ထုွကးပါစစညီး�မ်း�့�အီးဘော့ပါ် အီးမ်းှ��ဟု�ပြပါ��ညီ�း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�၏ �ကးဘော့မ်းွ�ဝမ်းး� 

ဘော့က�့င်း�လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�က့ုမ်းူ ထု့ခု့ုကးဘော့စက့ အီးဘော့��ဘော့ပါ် အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းမ်း�့�နိုှင်�း ဘော့��ဒဏ်းကြံက�ံခု�န့်းးမ်း�့�တွွင်း 

အီးထူု�ပါင်းအီးဘော့��ပါါ�ညီ�း အ့ီးမ်းးဘော့ထု့င်းမ့်း�့�စု၏ စ့�န်းပါး�့ကခ့ ဖူုလံု်မု်းအီးတွွကး အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�၏ ပါါဝင်း 

အီး့�ပြဖုညီ�းဘော့ထု့ကးကူနို့ုင်းစွမ်းး�က့ုပါါ ထု့ခု့ုကးဘော့စနို့ုင်း�ညီ�း အီးလ့်�အီးလ့်�ှ့�ညီး။

၃.၁.၂.၂. အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� အီးင်းစတွ�က����ှင်း�ဆွီ့ုင်း�့ စ�စဉ်းထု့��ှ့မ်းုမ်း�့�

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�က ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ှ့ �စးဘော့တွ့မ်း�့�က့ု စ�မ်းံထု့န်းး��့မ်းး��န်းးမ်းှ့ MONREC 

၏ တွ့ဝန်းးပြဖုစးမြို့ပါ�� ၎င်း�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�ဘော့�့ �စးဘော့တွ့စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းု၊ ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�မ်း�့� 

ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း�၊ အီး�ညီးအီးဘော့�ွ�ဘော့လ်�့�က�ဘော့န်းဘော့�့ �စးဘော့တွ့မ်း�့�က့ု ပြပါန်းးလ်ညီးပြပါ�စု 

ပါ��့�ဘော့ထု့င်းပြခုင်း�၊ ဘော့�ဘော့ဝဘော့�လ်�ဘော့ဒ�မ်း�့� ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း�၊ အီးစုအီးဖုွ��ပါ့ုင်း�စးဘော့တွ့နိုှင်�း လ်မ်းု 

ဘော့တွ့မ်း�့� ထ့ုန်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း�ကု့ ဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု����ညီး။ ၁၉၉၅ ခုုနှိုစး အီးမ်း��့��့��စးဘော့တွ့မူ်းဝါဒ၌ 

�စးထုုတွးလ်ုပါးဘော့��အီးတွွကး အီး�ုံ�ပြပါ�နို့ုင်း�ညီ�း အီးမြို့မ်း�တွမ်းး��စးဘော့တွ့မ်း�့�၊ ပြပါညီး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း 

တွစးက့ုယ်းဘော့��ုံ�စွ��န်းးအီးတွွကး �တွးမ်းှတွးခု�ကးမ်း�့�နိုှင်�းအီးညီ� ခုုတွးလ်ှ�ပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�ညီ�း ဦး�စ့�ဘော့ပါ�အီးဆွီင်�း 

န်း့မ်း�း �စးမ်း�့��ှ့ဘော့�့ ပြပါညီး�ူ�က့ကွယ်းဘော့တွ့မ်း�့�၊ နိုှင်�း ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�ဆွီ့ုင်း�့ တွန်းးဖု့ု�ဘော့�က့င်�း မ်းပါ�ကး 

စ��ဘော့စ�န်းး ထု့န်းး��့မ်းး�ဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကး�င်�း�ညီ�း က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�း န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�ဟုူ၍ မ်းတွူ 

ညီ�ဘော့�့ �စးဘော့တွ့အီးမ်း��့�အီးစ့�မ်း�့�က့ု ၁၉၉၅ ခုုနိုှစး အီးမ်း��့��့� �စးဘော့တွ့မ်းူဝါဒတွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါထု့� 

�ညီး။

�စးဘော့တွ့လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ�ညီး စ��ပါွ့�ဘော့��အီး� တွန်းးဖု့ု�ပြမ်းင်�းမ်း့�မြို့ပါ�� အီးတွ့တွးက့လ်မ်း�့�၌ 

နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့း�ဏ္ဍာ့�့ု� စ��ဝင်းပြခုင်း�မ်း�့ှခု���ညီ�းအီးတွွကး အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�က ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံအီးစ့ု�� 

�ညီး �စးဘော့တွ့လု်ပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာကု့ ဘော့ခုတွးနှိုင်�းအီးညီ� မွ်းမ်းး�မံ်းဘော့ပြပါ့င်း�လ်��န်းးအီးတွွကး စူ�စူ�စု့ကးစု့ကး ကြီးက့��ပါမ်းး� 

အီး့�ထုုတွးခု���ညီး။ ဘော့က��လ်ကးဘော့န်းပြပါညီး�ူ ၆၀-၈၀ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�အီးတွွကး ထုင်း��ညီး အီးဓာ့က စွမ်းး�အီးင်း 

�င်း�ပြမ်းစးပြဖုစးမြို့ပါ�� ဘော့ဒ�ခံုလူ်မု်းအီး�ု့ကးအီးဝန်းး�မ်း�့�အီးတွွကး အီးဖု့ု�မ်းပြဖုတွးနု့ိုင်းပြဖုစးမြို့ပါ�� အီးစု့��အီးဘော့န်းပြဖုင်�း နု့ိုင်းငံ် 

အီးတွွင်း��့ှ ကမ်းာ့ တွဝန်းး�လူ်�့မ်း�့�ဘော့က� း့�က့��ညီ�း ��့ဝဇို�ဝမ်း��့�စံုမ်း��့�ကွ�မ်း�့�ကု့ ထ့ုန်းး��့မ်းး�က့ကွယ်း 

�န်းးနိုှင်�း နို့ုင်းင်ံတွက့ စံခု�န့်းးစံညွှှန်းး�မ်း�့�က့ုလ့်ုကးန်း့�န်းး �ညီး�းယ်းကြီးက့��ပါမ်းး�ခု���ညီး။ ၂၀၁၈ ခုုနိုှစးတွွင်း 

�စးဘော့တွ့ဥပါဘော့ဒ�စးက့ုပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု��က့ ဆွီကးစပါးန်းညီး�ဥပါဘော့ဒမ်း�့�က့ု ၂၀၁၉ ခုုနိုှစးတွွင်း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု���ညီ�း 

အီးဘော့လ်�့ကး �စးဘော့တွ့လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ၏ ဥပါဘော့ဒဘော့���့အီးခုင်း�အီးက�င်း��ညီး အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� 

နိုှစးမ်း�့�အီးတွွင်း� လ်�င်းပြမ်းန်းးစွ့ပါင်း ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�လ့်ခု���ညီး။

ပြမ်းန်းးမ်း �့�စးလု်ပါးင်န်းး� (MTE) �ညီး နု့ိုင်းငံ်ဘော့တွ း့ပု့ါင်းစ��ပွါ့�ဘော့��လု်ပါးင်န်းး� (SEE) ပြဖုစးမြို့ပါ�� �စးလု်ပါးင်န်းး� 

ဘော့�့င်း�ဝယ်းဘော့ဖု့ကးက့�ဘော့��တွွင်း အီးခု့ုင်းအီးမ်း့ဘော့န်း�့ယ်ူထု့�နို့ုင်း�ညီး။ MONREC လ်ကးဘော့အီး့ကးခုံ 

အီးဖုွ��အီးစညီး�ပြဖုစး�ညီ�းအီးဘော့လ်�့ကး MTE �ညီး �စးလ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာတွစးခုုလ်ုံ�အီးဘော့ပါ် ဩဇို့လ်ှမ်းး�မ်း့ု�နို့ုင်း 

�ညီး။ တွ�့�ဝင်း ဘော့ထု့ကးပါံ�ပြဖုညီ�းဆွီညီး�ကွင်း�ဆွီကးတွွင်း �စးက့ု ၎င်း�ထုံမ်းှ�့လ်ှင်း ဝယ်းယ်ူ��ှ့နို့ုင်း 

�ညီး။ MTE �ညီး �ဏ္ဍာ့�န်းးပါုံဘော့င်ွမ်း�့� အီးလ်ွ��ုံ�စ့�ပြပါ�ပြခုင်း�၊ �စးမ်း�့�က့ု ဘော့��ကွကးတွန်းးဖု့ု�ဘော့အီး့ကး 

ခု�နိုှ့မ်းးဘော့�့င်း�ခု�ပြခုင်း�နိုှင်�း တွ�့�မ်းဝင်း �စးမ်း�့�အီး့� ခုဝါခု�ပြခုင်း�တွ့ု�က့ု ပါုံမ်းှန်းးဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု���ညီ�း �မ်း့ုင်း� 
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မ်းှတွးတွမ်းး��ှ့ခု��ဖုူ��ညီး။ ၂၀၂၁ ခုုနိုှစး က့လ်၌ အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� အီးစ့ု���ညီး ဤအီးဂ်တွ့ 

လ့်ုကးစ့�မ်းု ဘော့န်း့ကးကွယ်း�ှ့ အီးဘော့�က့င်း��င်း�ခုံမ်း�့�အီးန်းကး အီးခု��့�က့ုဘော့ပြဖု�ှင်း�မြို့ပါ��ပြဖုစးက့ အီးဘော့ထုွဘော့ထုွ 

�ဏ္ဍာ့ဘော့ငွ်အီးတွွကး အီးလွ်န်းးအီးမ်းင်း�လု့်အီးပါးလ်�ကး�့ှ�ညီ�း ဝင်းဘော့ငွ်မ်း�့�ကု့ ပြဖုညီ�း�ွင်း�နု့ိုင်းခု���ညီး (Blundell 

2022)။ �့ု��့တွွင်း အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုအီးလ်ွန်းးတွွင်းမ်းူ တွ�့�မ်းဝင်းလ်ုပါးင်န်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့� ပြပါန်းးလ်ညီး 

ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်နို့ုင်းဘော့ပါ�ညီး။ အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�က MTE တွွင်း လ်ခုစ့�ဝန်းးထုမ်းး�ဘော့ပါါင်း� ၃၀,၀၀၀ 

�ှ့ခု���ညီး။ ဤလ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ၏ ရှုုပါးဘော့ထုွ�မ်းုဘော့�က့င်�း MOPFI အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ၎င်း�အီး့� ပြပါ�ပြပါင်းဘော့ပြပါ့င်း�လ်� 

ဖုွ��စညီး��န်းး အီးစ�အီးစဉ်းအီးတွွင်း�ထုညီ�း�ွင်း�မ်းညီ�း အီးထုူ�အီးဘော့��ပါါဘော့�့ SEE အီးပြဖုစး �တွးမ်းှတွးပြခုင်း� မ်း�ှ့ခု�� 

ဘော့ပါ။ �့ု��့တွွင်း အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�က MTE အီး့� ဘော့ခုတွးနိုှင်�းအီးညီ� မ်းွမ်းး�မ်းံဘော့ပြပါ့င်း�လ်�ပြခုင်း�က့ု မ်းပါ�ကး 

မ်းကွကး ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးအီးတွွကး ပါညီ့�ှင်းအီးကြံကံပြပါ�ခု�ကးက့ု MONREC အီးဘော့န်းပြဖုင်�း လ်ကးခုံ��ှ့ခု���ညီး။၄  

စစးအီး့ဏ့်�ှင်း၏ နို့ုင်းင်ံပြခု့�ဘော့င်ွ စ��ဆွီင်း���ှ့မ်းုအီး့� ထု့န်းး�ခု��ပါးကန်းး်�တွး�န်းးအီးတွွကး ဥဘော့�့ပါ�မ်းဂ်ုနိုှင်�း 

အီးဘော့မ်း�့ကန်းးပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုက စစးအီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမြို့ပါ��ဘော့န်း့ကးတွွင်း MTE က့ု ၎င်း�တွ့ု�၏ ပါ့တွးဆွီ့ု�အီးဘော့��ယ်ူ 

ထု့��ညီ�း အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�စ့�င်း��့ု� �ွတွး�ွင်း�ခု���က�ညီး။ 

ဘော့ဒ�ခံုပြပါညီး�ူအီးစုအီးဖွု��ပု့ါင်း �စးဘော့တွ့မ်း�့�အီးတွွကး ခု�မှ်းတွးထု့��ညီ�း ဥပါဘော့ဒဘော့���့မူ်းဘော့�့င်း 

ဘော့�က့င်�း ဘော့ဒ�ခုံ လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း �စးဘော့တွ့အီးတွွင်း��ှ့ အီးပါ့ုင်း�တွစးပါ့ုင်း�က့ု စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ� 

က့ �ယ်ံဇို့တွမ်း�့�ခုွ�ဘော့ဝအီး�ုံ�ပြပါ�ခုွင်�း ��ှ့နို့ုင်းဘော့�့းလ်ညီး� ၎င်း�မ်းှ့လ်ကးဘော့တွွ�က�င်�း�ုံ��န်းး အီးခုကးအီးခု� 

�ှ့ဘော့ပါ�ညီး။  ၂၀၁၉ ခုုနိုှစး ပြမ်းန်းးမ်း့��စးဘော့တွ့ န်းညီး�ဥပါဘော့ဒမ်း�့�နိုှင်�း ၂၀၁၉ ခုုနိုှစး အီးစုအီးဖုွ��ပါ့ုင်း�စးဘော့တွ့

လု်ပါးင်န်းး�ဆု့ွီင်း�့ ညှွှန်းး�က့�ခု�ကးမ်း�့�အီးဘော့ပါ် အီးဘော့ပြခုခံုထု့��ညီ�း ဥပါဘော့ဒဘော့���့မူ်းဘော့�့င်း�ညီး ဘော့ပြမ်းလ်ွတွး၊ 

ဘော့ပြမ်းလ်ပါးနိုှင်�း ဘော့ပြမ်းရှု့ုင်း�မ်း�့� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့��ဥပါဘော့ဒနိုှင်�း အီးဘော့�က့င်း�အီး�့မ်း�့�ထုပါးဘော့န်းက့ ဝင်းဘော့ငွ်��့ှနု့ိုင်းမြို့ပါ�� 

ဘော့��ဒဏ်းခုံနို့ုင်းစွမ်းး�က့ု ပြမ်းှင်�းတွင်းဘော့ပါ�နို့ုင်းမ်းညီ�း အီးစုအီးဖုွ��ပါ့ုင်း�စးဘော့တွ့လ်ုပါးင်န်းး�က့ု ခု�မ်းှတွးလ်ုပါးက့ုင်းနို့ုင်း�န်းး 

အီးတွွကး ဘော့ဒ�ခုံလ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း န်းညီး�ပါညီ့ဆွီ့ုင်း�့၊ စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုဆွီ့ုင်း�့နိုှင်�း 

�ဏ္ဍာ့ဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့�က့ု အီးဘော့ပြမ်း့ကးအီးပြမ်း့� လ့်ုအီးပါးမ်းညီးပြဖုစး�ညီး (International 

Finance Corporation 2018)။ 

၂၀၁၈ ခုုနိုှစး ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�နိုှင်�း က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�းန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့� ထု့န်းး��့မ်းး� 

ဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးပြခုင်း�ဥပါဘော့ဒတွွင်း ဘော့ဒ�ခံုလူ်မု်းအီး�ု့ကးအီးဝန်းး�မ်း�့�အီးတွွကး ပု့ါမု့်းအီးဘော့��ပါါ�ညီ�း အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာ 

တွစး�ပါးက့ု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီး။ ဤဥပါဘော့ဒတွွင်း လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�က က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�း 

န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့� (CPA မ်း�့�) က့ု က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�း န်းယ်းဘော့ပြမ်းအီးမ်း��့�အီးစ့�တွစး�ပါးအီးပြဖုစး 

အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�ထု့�မြို့ပါ�� အီးဆွီ့ုပါါန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�အီး့� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပြခုင်း�အီးတွွကး �စးဘော့တွ့ဦး�စ��ဌာ့န်းက 

‘န်းညီး�ပါညီ့ဆွီ့ုင်း�့ ညီှ့နိုုင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�နိုှင်�း ဘော့ထု့ကးပါံ�ကူညီ�မ်းုဘော့ပါ�ပြခုင်း�’ တွ့ု�က့ု ဘော့ဆွီ့င်း�းကးဘော့ပါ��န်းး 

ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ဘော့ဒ�ခံုလူ်မု်းအီး�ု့ကးအီးဝန်းး�မ်း�့�နှိုင်�း ပူါ�တွွ�စ�မံ်းခုန်းး်ခွု�ပြခုင်း�၊ ဘော့ဒ�ခံုလူ်မု်းအီး�ု့ကး 

အီးဝန်းး�မ်း�့�၏ လ်ူမ်းု-စ��ပါွ့�ဘော့�� ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးမ်းုအီးတွွကး �က့�ခုံမ်း�့� (buffer zone) �တွးမ်းှတွးပြခုင်း� 

တွ့ု�က့ုဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး ခုွင်�းပြပါ�ဘော့ပါ�နို့ုင်း�ညီ�း အီးခုွင်�းအီး့ဏ့်က့ုလ်ညီး� ဥပါဘော့ဒအီး� MONREC ထုံ�့ု� 

ဘော့ပါ�အီးပါးထု့��ညီး။ CPA အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူအီး့� ပါ့ုမ်း့ုဘော့က့င်း�မ်းွန်းးစွ့ အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့းက့ ဘော့ဒ�ခုံ 

လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�၏ ဆွီုံ�ပြဖုတွးလ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းပါ့ုင်းခုွင်�းက့ု ခု���ထုွင်းဘော့ပါ��န်းးလ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းနို့ုင်းဘော့�့းလ်ညီး� 

အီးဆွီ့ုပါါအီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း�ညီး အီးစဘော့က့င်း�ပါင်း ပြဖုစးဘော့ပါ�ညီး။ 

၄ Blessing, D., ‘Options to Restructure and Reform Myanmar Timber Enterprise’၊ ထုုတွးဘော့ဝထု့�ပြခုင်း� မ်း�့ှ၊ ၂၀၁၉၊ 

ဖုတွးရှုုလ့်ုပါါက ဘော့တွ့င်း�ခုံနို့ုင်း�ညီး။
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သံံလွွင််ငြိင်ိမ်း်�ချျမ်း်�ရေး��ဥယျာျ�ဉ်် (The Salween Peace Park) သံည်် CPA ၏ ဥပမ်း�တစ််ချုပင်် 

ဖြ�စ််သံည််။ သံံလွွင််ဖြမ်းစ််ဝကျွွန်း်�ရေးပ်ရေး�သံတွင်် ငြိင်ိမ်း်�ချျမ်း်�ရေး��ဥယျာျ�ဉ််�ွင်််လွှစ််ရေး�ကျွ�င််� ရေး�ကျွည်�ချျကျွ် 

သံည်် ကျွ�င််လွူမ်းျ�ိ�မ်းျ��၏ အဓိိကျွဦး�တည််ချျကျွ်ပန်း်�တိုင််မ်းျ��ဖြ�စ််သံည််် ငြိင်ိမ်း်�ချျမ်း်�ရေး��နှှင််် ကျွိုယျာ်ပိုင်် 

ဖြပဋ္ဌာ�န်း်�ချွင်််၊ ထိိချိုကျွ်ည်စ််ည်မ်း်�မ်းုကျွင််�ရေးသံ� သံဘာ�ဝပတ်ဝန်း်�ကျွျင််နှှင််် ယျာဉ််ရေးကျွျ�မ်းုဆိုိုင််�� ထိိန်း်�သံိမ်း်� 

�ှင််သံန််းမု်းတုိ�ကုိျွ ထိင််ဟပ်ရေး��်ဖြပလွျက်ျွ�ိှသံည််။ ယျာခုျထိက်ျွတုိင်် ကျွျန််း�ိှရေးန်းသံည််် ဇီီဝမ်းျ�ိ�စံု်မ်းျ�ိ�ကွျွ�ရေးပါမ်းျ�� 

ကြွကျွယျာ်ဝရေးသံ� ရေး�သံအမ်းျ��စ်ု�ှိ ရေး�သံချံလွူမ်းုအသံိုကျွ်အဝန်း်�မ်းျ��သံည်် သံစ််ရေးတ�နှှင််် သံစ််ရေးတ�တွင််� 

သံယျာံဇီ�တမ်းျ��နှှင််် အတူတကျွွ ယျာှဉ််တွ�ရေးန်းထိိုင််ချ�်ဖြချင််�ရေး�ကျွ�င််် အဖြချ��ရေးသံ�လွူမ်းု အသံိုကျွ်အဝန်း်�မ်းျ��၏ 

၎င််�တို�၏ သံယျာံဇီ�တမ်းျ��အ�� စ်ီမ်းံချန်း််ချွ�နှိုင််စ်ွမ်း်�ကျွို အသံိအမ်းှတ်ဖြပ�ဖြချင််�နှှင််် ဖြမ်းှင်််တင််ရေးပ�ဖြချင််�သံည်် 

လွူမ်းုအသံိုကျွ်အဝန်း်�ဦး�ရေးဆို�င််သံည််် ထိိန်း်�သံိမ်း်�ကျွ�ကျွွယျာ်ဖြချင််�ကျွို မ်းိတ်ဆိုကျွ်ရေးပ���တွင်် မ်းျ��စ်ွ� 

အရေးထိ�ကျွ်အကျွူဖြပ�နှိုင််သံည််် အလွ��အလွ��ှိသံည််။ 

၃.၁.၂.၃. အ�ဏာ�သံိမ်း်�မ်းုအလွွန်း် မ်းူဝါ�မ်းျ��နှှင််် အင််စ်တီကျွျ���ှင််�ဆိုိုင််�� စ်ီစ်ဉ််ထိ���ှိမ်းုမ်းျ��

အ�ဏာ�သံိမ်း်�မ်းုအလွွန်း် NUG MONREC ကျွ မ်းူဝါ�သံစ််ကျွို မ်းူ�ကျွမ်း်�ရေး��ဆိုွ�ဖြချင််�နှှင််် အန်း�ဂတ် 

ဥပရေး�ဖြပ�ဖြချင််�အတွကျွ် ပုံစ်ံချျဖြချင််�မ်းျ�� ရေးဆို�င််�ွကျွ်ရေးန်းစ်ဉ််တွင်် အ�ဏာ�သံိမ်း်�မ်းုမ်းတိုင််မ်းီ �ှိ�င််�စ်ွ�ဥပရေး� 

မ်းျ��နှှင််် မ်းူဝါ�မ်းျ��ကျွို ဆိုကျွ်လွကျွ်ကျွျင်််သံုံ�လွျကျွ်�ှိသံည််။ �ကျွ်��ယျာ် �ီမ်းိုကျွရေး�စ်ီ ပဋိိည်�ဉ််၊ အပိုင််� ၁၊

အပုိ�် ၂၀ တွင်် ‘ဖြပည််န်းယ်ျာအတွင််��ိှ သံဘာ�ဝသံယံျာဇီ�တ အ�င််�အဖြမ်းစ််မ်းျ�� စူ်�စ်မ််း��ှ�ရေး�ွဖြချင််�၊ တူ�ရေး��် 

ထုိတ်လုွပ်သံုံ�စွ်�ဖြချင််�၊ ရေး��င််�ဝယ်ျာရေး��က်ျွကျွ��ဖြချင််�၊ ထိိန််း�သိံမ််း�ကျွ�ကွျွယ်ျာဖြချင််� စ်သံည််တုိ�ကုိျွ ဖြပည််န်းယ်ျာကျွ 

လွွတ်လွပ်စ်ွ� စ်ီမ်းံချန်း််ချွ�ပိုင််ချွင်််�ှိသံည််’ ဟု ရေး��်ဖြပထိ��သံည််။

NUG MONREC ၏ �ွ��စ်ည််�ပုံသံည်် အ�ဏာ�သံိမ်း်�မ်းုမ်းတိုင််မ်းီ �ွ��စ်ည််�ပုံနှှင်််ဆိုင််တူကျွ� ဦး�စ်ီ� 

ဌာ�န်းမ်းျ��နှှင််် နှိုင််င်ံရေးတ�်ပိုင်် စ်ီ�ပွ��ရေး��လွုပ်င်န်း်�မ်းျ��ကျွို ယျာချင််နှှင်််တူည်ီစ်ွ� �ွ��စ်ည််�ထိ��ရေးသံ�်လွည််� 

သံတ�ုတူ�ရေး��်ဖြချင််�နှှင်််စ်ပ်လွျဉ််�၍ �ွ��စ်ည််�ထိ��သံည််် အ�ွ��အစ်ည််�အရေး�အတွကျွ်မ်းှ�မ်းူ ယျာချင််ထိကျွ် 

ပိုမ်းိုန်းည််�ပါ�သံည််။ NUG MONREC အတွကျွ် အမ်းှီအချိုကျွင််� သံီ�ဖြချ��လွွတ်လွပ်ရေးသံ� အကြံကျွံရေးပ�အ�ွ�� 

အဖြ�စ်် ထိမ်း်�ရေးဆို�င််�န်း်အတွကျွ် သံဘာ�ဝအ�င််�အဖြမ်းစ််ဆိုိုင််�� �ကျွ်��ယျာ်လွုပ်င်န်း်�အ�ွ�� (Resource 

Federalism Task Force) ကျွို �ွ��စ်ည််�ချ�်သံည််။ အဆိုိုပါအ�ွ��တွင်် တစ််သံီ�ပုဂဂလွပည်��ှင််မ်းျ��နှှင််် 

အ�ပ်ဘာကျွ်လွူမ်းုအ�ွ��အစ်ည််�မ်းျ��ဖြ�င််် ပါဝင််�ွ��စ်ည််�ထိ��ငြိပီ� ဝန်း်ကြီးကျွီ�ဌာ�န်း၏လွကျွ်ရေးအ�ကျွ်ချံ မ်းဟုတ် 

ရေးပ။ MONREC သံည်် သံဘာ�ဝအ�င််�အဖြမ်းစ််ဆိုိုင််�� �ကျွ်��ယျာ်စ်န်းစ်် သံရေးဘာ�တ���အရေး�ကျွ�င််� 

သံိဖြမ်းင််န်း��လွည််မ်းုနှှင််် သံရေးဘာ�တ���ပါ မ်းတူကျွွ�ဖြပ��ရေးသံ�ရှုုရေးထိ�င်််မ်းျ��အ�� န်း��လွည််မ်းုကျွို ဖြမ်းှင်််တင်် 

�န်း်အတွကျွ် သံဘာ�ဝအ�င််�အဖြမ်းစ််ဆိိုုင််�� �ကျွ်��ယျာ်စ်န်းစ််အရေး�ကျွ�င််� ထိကျွ်ထိကျွ်သံန်း်သံန်း် ရေးဆိုွ�ရေးနှွ� 

မ်းုမ်းျ�� ရေးဆို�င််�ွကျွ်�န်း် အ��ရေးပ�တိုကျွ်တွန်း်�လွျကျွ် �ှိသံည််။

NUG MONREC (2022) သံည်် ၂၀၂၁ ချုနှှစ််၊ ဇီူလွိုင််လွတွင်် ထိုတ်ရေးဝချ�်သံည််် ဖြမ်းန်း်မ်း�နှိုင််င်ံ�ှိ 

စ်စ််အစ်ို��မ်းျ��လွကျွ်ထိကျွ် သံဘာ�ဝသံယျာံဇီ�တမ်းျ�� ဖြပ�န်း်�တီ�မ်းု အရေးဖြချအရေးန်း တွင်် သံစ််ရေးတ�သံယျာံ 

ဇီ�တမ်းျ�� ဖြပ�န်း်�တီ�မ်းုနှှင််် ရေးဖြမ်းယျာ�ပဋိိပကျွခမ်းျ��အရေး�ကျွ�င််�ကျွို မ်းှတ်တမ်း်�တင််ငြိပီ�ဖြ�စ််သံည််။ NUG 

MONREC သံည်် သံစ််ရေးတ�နှှင််် ဇီီဝမ်းျ�ိ�စ်ုံမ်းျ�ိ�ကျွွ�ဆိုိုင််�� �ကျွ��ကျွ�လွသံယျာံဇီ�တ စ်ီမ်းံချန်း််ချွ�မ်းု မ်းူရေးဘာ�င်် 

ကျွိုလွည််� ချျမ်းှတ်ချ�်သံည််။ ‘လွူထိုဗဟိုဖြပ�’ သံဘာ�ဝသံယျာံဇီ�တ စ်ီမ်းံချန်း််ချွ�ဖြချင််� အရေးဖြချချံမ်းူကျွို လွိုကျွ်န်း� 

ကျွျင်််သံုံ�လွျကျွ်�ှိငြိပီ� ဖြပည််န်းယျာ်/ တိုင််�ရေး�သံကြီးကျွီ�/ငြိမ်းိ��န်းယျာ်အဆိုင်််တွင်် ဝန်း်ကြီးကျွီ�ဌာ�န်းသံည်် န်းည််�ပည်� 

ဆိုိုင််�� အကြံကျွံရေးပ�ဖြချင််�ကျွိုသံ�ရေးဆို�င််�ွကျွ်ကျွ� သံကျွ်ဆိုိုင််��အသံိုကျွ်အဝန်း်�မ်းျ��အရေးန်းဖြ�င််် သံဘာ�ဝ 

သံယျာံဇီ�တမ်းျ��ကျွို ၎င််�တို�အကျွျ�ိ�အဖြမ်းတ်��ှိနှိုင််မ်းည််် န်းည််�ဟန်း်ဖြ�င််် စ်ီမ်းံချန်း််ချွ�ပိုင််ချွင််် ရေးပ�အပ်မ်းည််ဖြ�စ်် 
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�ညီး။  ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ အီးလ်ယ်းပါ့ုင်း��ှ့ လ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�တွွင်း NUG MONREC �ညီး ဘော့ဒ�ခုံ 

လူ်မု်းအီး�ု့ကးအီးဝန်းး�မ်း�့�၊ လှ်တွးဘော့တွ း့အီးမ်းတွးမ်း�့�၊ နှိုင်�း ပါညီ့�ှင်းမ်း�့�ပြဖုင်�း ပါါဝင်းဖွု��စညီး�ထု့��ညီ�း မြို့မ့်း��န်းယ်း 

အီးဆွီင်�း �ယ်ံဇို့တွစ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုအီးဖုွ��မ်း�့�မ်းှတွစးဆွီင်�း မ်းူဝါဒမ်း�့�က့ု တွ့ုကးရှု့ုကး အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့း 

လ်�ကး�ှ့�ညီး။ အီးခု��့�ဘော့�့ တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ူန်းညီး�စု ဘော့ဒ�မ်း�့�တွွင်း ERO မ်း�့�၏ မ်းူဝါဒမ်း�့�နိုှင်�း 

စညီး�မ်း�ဉ်း�ဥပါဘော့ဒမ်း�့�က့ု လ့်ုကးန်း့က�င်�း�ုံ�လ်�ကး�ှ့က့ NUG MONREC အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ၎င်း�တွ့ု�နိုှင်�း ညီှ့နိုုင်း� 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးလ်�ကး �ှ့�ညီး။

မ်းူဘော့�့င်းတွွင်း စ��ပါွ့�ပြဖုစး �စးခုုတွးလ်ှ�ပြခုင်း�၊ နိုှင်�း လ်ှပါးစစးဘော့�ှ့�တွ့ုကးက့�့ယ့်မ်း�့� အီး�ုံ�ပြပါ�၍ 

တွ�့�မ်းဝင်း င်ါ�ဖုမ်းး�ပြခုင်း�အီးပါါအီးဝင်း ဘော့တွ့ရု့ှုင်း�တ့ွ�စာ့ န်းးမ်း�့� ဘော့�့င်း�ဝယ်းဘော့ဖု့ကးက့�ပြခုင်း�အီးပြပါင်း ဘော့ဒ�ခံု 

လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�၏ �ဘော့�့တွူခုွင်�းပြပါ�ခု�ကးမ်းပါါ�ှ့�� က့ကွယ်းထ့ုန်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�း န်းယ်းဘော့ပြမ်း 

�စးမ်း�့��တွးမှ်းတွးပြခုင်း�ကု့ တွ့�ပြမ်းစးပ့ါတွးပါင်းထု့��ညီး။ ဘော့ဒ�တွွင်း� �ု့�မ်းဟုုတွး အီးမ်း�့�ပြပါညီး�ူ အီး�ံု� 

ပြပါ��န်းး�ညီး�းယ်း၍ အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� ခုုတွးလ်ှ�ထု့��ညီ�း �စးမ်း�့�က့ု ဘော့�့င်း�ဝယ်းဘော့ဖု့ကးက့� 

ပြခုင်း�နိုှင်�း မ်းွမ်းး�မ်းံဘော့ပြပါ့င်း�လ်�ပြခုင်း�က့ု ခုွင်�းပြပါ�ထု့��ညီး။ တွစးန်းညီး�ဆွီ့ု�ဘော့�့း �စးဘော့တွ့နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ 

စ��ပါွ့�ပြဖုစး လ်ုပါးင်န်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုအီး့�လ်ုံ�က့ု မ်းူဘော့�့င်းတွွင်း တွ့�ပြမ်းစးပါ့တွးပါင်းထု့��ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း 

အီးခု��့�ဘော့�့ ERO မ်း�့� ယ်ခုင်းက ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွးထု့��ညီ�း ဥပါဘော့ဒမ်း�့�က့ုလ်ညီး� အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�ထု့�မြို့ပါ�� 

၎င်း�တွ့ု�အီးန်းကး KNU က ဘော့��ဆွီွ�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီ�း �စးဘော့တွ့ဥပါဘော့ဒ�ညီး အီးထုူ�ပါင်းစ့တွးဝင်းစ့�ဖုွယ်း 

ပြဖုစး�ညီး။

၃.၁.၃. သီတုးတး�ကျေးဖွဲ့�်ပြုချုံးင််�နှှင််် သီယ်�ဇူး�တ တး�ကျေးဖွဲ့�်ထ�တ်လွှာ�ပ််ကျေးရ� လွှာ�ပ််င်နိ်�မား��

၃.၁.၃.၁. အီးဓာ့က စ့န်းးဘော့ခု်မ်းုမ်း�့�နိုှင်�း အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း

တွ့ုင်း��င်း��့� လ်ူန်းညီး�စု အီးစုအီးဖုွ��မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ၎င်း�တွ့ု�၏န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့��ှ့ ��့ဝ�ယ်ံ 

ဇို့တွမ်း�့�က့ု ပါ့ုမ်း့ု၍ထု့န်းး�ခု��ပါးစ�မ်းံပါ့ုင်းခုွင်�း ��ှ့�န်းးနိုှင်�း အီးက��့�ဘော့က��ဇိုူ� ပါ့ုမ်း့ု��ှ့ခုံစ့�နို့ုင်း�န်းး လ့်ုလ့်�ခု�ကး 

�ညီး ပါဋိ့ပါကခပြဖုစးဘော့ပါ်ပြခုင်း�၏ အီးဓာ့ကအီးဘော့�က့င်း��င်း�မ်း�့�အီးန်းကး တွစးခုုအီးပါါအီးဝင်းပြဖုစး�က���့ု� 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့ အီးဘော့ပြပါ့င်း�အီးလ်�ပြပါ�လ်ုပါး�န်းး ဘော့တွ့င်း�ဆွီ့ုခု�ကးမ်း�့�၏ အီးဘော့�က့င်း�အီး�င်း� 

လ်ညီး�ပြဖုစး�ညီး။  အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းု မ်းတွ့ုင်းမ်း�က �ယ်ံဇို့တွ တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးဘော့�� လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ�ညီး 

အီးဆွီ့ုပြပါ�ထု့��ညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ပြပါ�ပြပါင်းဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းု၊ ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုအီးစ့ု��နိုှင်�း အီးစ့ု�� 

မ်းဟုုတွး�ညီ�း လ်ကးန်းကးကု့င်းအီးဖွု��အီးစညီး�မ်း�့�အီး�က့� မြို့င့်မ်းး�ခု�မ်းး�ဘော့��ဘော့ဆွွီ�ဘော့နွို�မု်းမ်း�့�နှိုင်�း ဘော့ဒ�အီးလု့်ကး 

ဝင်းဘော့င်ွ��ှ့ စ��ဆွီင်း�မ်းုမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ပါ့ုမ်း့ုပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�့မ်းု �ှ့�န်းးယ်ခုင်းထုကး ပါ့ုမ်း့ုဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး 

တွွန်းး�အီး့�ဘော့ပါ�ပြခုင်း�ဟုူ�ညီ�း  ဘော့ဆွီ့င်း�းကးဆွီ�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်း �ုံ�ခုုအီး�က့� ရှုုပါးဘော့ထုွ�ဘော့�့အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း�့ု� 

က�ဘော့�့ကးခု����ညီး။ တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါး�ညီ�း လ်ုပါးင်န်းး�ဘော့န်း�့အီးန်း��၌ အီးဘော့ပြခုခု�ဘော့န်းထု့ုင်း�ညီ�း ပြပါညီး�ူ 

မ်း�့��ညီး အီးမ်း�့�အီး့�ပြဖုင်�းပြဖုစးဘော့စ မ်းညီး�ညီ�းအီးခုါမ်းှပြဖုစးဘော့စ ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�တွ့ုင်းပါင်းပြခုင်း�၊ အီး�့ဘော့ပါ�ပြခုင်း� 

�ု့�မ်းဟုုတွး ပုါဂု်လ်ဆု့ွီင်း�့ �ု့�မ်းဟုုတွး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ ထ့ုခု့ုကးန်းစးန်း့မု်းအီးတွွကး ဘော့လ်� း့ဘော့�က� 

ဘော့ပါ�ပြခုင်း�တွ့ု�က့ု ��ှ့ခုံစ့��မ်းုမ်း�ှ့�ညီ�းအီးပြပါင်း ဘော့ဒ�ခုံပြပါညီး�ူမ်း�့��ညီး အီးဆွီ့ုပါါတွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးဘော့�� 

လ်ုပါးင်န်းး�မ်းှ မ်းညီး�ညီ�းအီးက��့�ဘော့က��ဇိုူ�က့ုမ်းှ မ်းခုံစ့���ညီ�းအီးတွွကး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ �ယ်ံဇို့တွ တွူ�ဘော့ဖု့း 

ထုုတွးလ်ုပါးဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့��ညီး အီးခုကးအီးခု�ပြပါဿန်း့မ်း�့� ကြံက�ံဘော့တွွ���ညီး။

�ယ်ံဇို့တွ တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့��ညီး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ စ��ပါွ့�ဘော့��အီးတွွကး 

အီးဓာ့ကအီးဘော့��ပါါ�ညီ�း အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာမ်းှ ပါါဝင်း�ညီး။ ဘော့�န်းံနိုှင်�း ��့ဝဓာ့တွးဘော့င်ွ� လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ�ညီး 
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ပြပါညီးပါတွ့ုကးရှု့ုကး�င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းုက့ု ဆွီွ�ဘော့ဆွီ့င်း�န်းးအီးတွွကး အီးဓာ့ကက��ညီ�းလ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ တွစး�ပါး 

ပြဖုစးမြို့ပါ�� ၁၉၈၉ ခုုနိုှစးတွွင်း ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးခု���ညီ�း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ နို့ုင်းင်ံဘော့��နိုှင်�း စ��ပါွ့�ဘော့�� အီး�ွင်းကူ�ဘော့ပြပါ့င်း�မ်းု 

မ်းှအီးစပြပါ�၍ ကန်းးဘော့ဒ်လ့် ၂၂.၈ ��လ်�ယ်ံဘော့က�့း��ှ့ခု��မြို့ပါ�� ပြဖုစး�ညီး။ ဥပါမ်း့ဆွီ့ု�ဘော့�့း �ဏ္ဍာ့ဘော့��နိုှစး 

၁၉/၂၀ တွွင်း ဓာ့တွးဘော့င်ွ�တွင်းပါ့ု�မ်းုမ်းှ ��ှ့ဘော့င်ွ�ညီး ကန်းးဘော့ဒ်လ့် ၃.၅ ��လ်�ယ်ံပြဖုစးမြို့ပါ�� နို့ုင်းင်ံပြခု့�ဘော့င်ွ ��ှ့ 

စ��ဆွီင်း�မ်းုအီးတွွကး အီးဘော့��ပါါ�ညီ�း �င်း�ပြမ်းစးတွစး�ပါးပြဖုစး�ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါနိုှစး�ှ့ �ဏ္ဍာ့ဘော့��ဝင်းဘော့င်ွ၏ ၃၀ 

�့ခု့ုင်းနိုုန်းး�ဘော့က�့း�ညီး ဘော့�န်းံနိုှင်�း ��့ဝဓာ့တွးဘော့င်ွ� တွင်းပါ့ု�မ်းုမ်းှ��ှ့�ညီ�း ဝင်းဘော့င်ွစုစုဘော့ပါါင်း� ပြဖုစး�ညီး 

(World Bank 2022)။ �တွ�ုတူွ�ဘော့ဖု း့ပြခုင်း�ကု့ ဘော့�နံ်းနှိုင်�း ��့ဝဓာ့တွးဘော့ငွ်�လု်ပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာတွွင်း ဘော့ဆွီ့င်း 

�းကး�ညီ�း အီးကြီးက��စ့�ထုုတွးလ်ုပါးဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�ထုကး ကုန်းးထုုတွးတွန်းးဖု့ု� ပါ့ုမ်း့ုန်းညီး�ပါါ��ညီ�း အီးဘော့��စ့� 

နိုှင်�း အီးလ်တွးစ့�ကုမ်းံဏ်�မ်း�့�က ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီ�းအီးတွွကး အီးဆွီ့ုပါါလ်ုပါးင်န်းး�မ်းှ ��ှ့�ညီ�း 

ဝင်းဘော့ငွ်�ညီး မ်း�့�စွ့ပု့ါမု့်းဘော့လ်� �့န်းညီး��ညီး။ က�ယ်းပြပါန်းး်စွ့ ပြဖုစးပွါ့�ဘော့န်း�ညီ�း အီးခွုန်းးဘော့�ှ့င်းပြခုင်း�နှိုင်�း ဘော့မှ်း့င်းခု့ု 

ကုန်းးကူ�ပြခုင်း�တွ့ု�ဘော့�က့င်�းလ်ညီး� �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းပြခုင်း�လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာမ်းှ ��ှ့နို့ုင်း�ညီ�း အီးစ့ု��ဝင်းဘော့င်ွက့ု 

ပါ့ုမ်း့ုထု့ခု့ုကးဘော့လ်�့�ပါါ�ဘော့စ�ညီး (Shortell 2019)။ 

ဘော့ပါါကးကွ�ပါစစညီး�မ်း�့� အီး�ုံ�ပြပါ��ညီ�း အီးင်ယ်းစ့� တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးဘော့�� လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့��ညီး 

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�က ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ အီးဓာ့က စ��ပါွ့�ဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�တွစး�ပါးအီးပြဖုစး တွညီး�ှ့ခု���ညီး။ 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ ဘော့ပြမ်း့ကးပါ့ုင်း��ှ့ ဘော့က�့ကးမ်း�ကး�တွန်း့ တွူ�ဘော့ဖု့း�ညီ�းလ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့� ����န်းး်၌ပါင်း အီးဘော့� 

အီးတွွကးအီး့�ပြဖုင်�း ၄၀၀,၀၀၀ ဘော့က� း့လ်ွန်းးဘော့�့ ပြပါညီး�ူမ်း�့��ညီး ‘ဘော့�မ်းဘော့ဆွီ�ဘော့က�့ကး �ှ့ဘော့ဖုွ�ူမ်း�့�’ 

အီးပြဖုစး လ်ုပါးက့ုင်းလ်�ကး�ှ့ဘော့�က့င်း� MONREC က ခုန်းး်မ်းှန်းး�ထု့��ညီး။ ဘော့ပါါကးကွ�ပါစစညီး�မ်း�့� အီး�ုံ� 

ပြပါ��ညီ�း အီးင်ယ်းစ့� တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�က့ု ထု့ဘော့�့ကးစွ့စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ��န်းး ကြီးက့��ပါမ်းး��့၌ 

အီးခုကးအီးခု�မ်း�့� ကြံက�ံဘော့တွွ���ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါ လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ�ညီး လ်ူမ်းုဆွီ့ုင်း�့နိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း 

ဆွီ့ုင်း�့ အီးကြီးက��စ့� စုဘော့ပါါင်း��ကးဘော့�့ကးထု့ခု့ုကးမ်းုမ်း�့�က့ု ပြဖုစးဘော့ပါ်ဘော့စ�ညီး။ ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုအီးဆွီင်�း 

ဥပါဘော့ဒပြပါ�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း အီးင်ယ်းစ့� �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�နိုှင်�း ဘော့ပါါကးကွ�ပါစစညီး�မ်း�့� အီး�ုံ�ပြပါ��ညီ�း 

ဘော့�န်းံတွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးပြခုင်း�က့ု ခုွင်�းပြပါ�နို့ုင်းဘော့�့းလ်ညီး� ထု့ု�့ု�စတွင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး ကြံက�ံဘော့တွွ��မ်းညီ�း 

အီးတွ့�အီးဆွီ��မ်း�့� အီးမ်း�့�အီးပြပါ့��ှ့က့ တွ�့�ဝင်းအီးပြဖုစး ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ညီ�း လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�မ်းှ့ 

လ်ညီး� မ်း�ှ့�ဘော့လ့်ကးန်းညီး�ပါါ�မြို့ပါ�� အီးဘော့�က့င်း�မ်းှ့ တွ�့�ဝင်းလ့်ုင်းစင်းထုုတွးဘော့ပါ�မ်းု မ်း�ှ့ပြခုင်း� (နိုှင်�း �ကး 

ဆွီ့ုင်း�့ လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�ှ့ပြခုင်း�) နိုှင်�း အီးနိုတ�့ယ်းမ်း�့�ဘော့�့ လ်ုပါးင်န်းး�ခုွင်းအီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းမ်း�့�၊ ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ စံခု�န့်းးစံညှွှန်းး�မ်း�့�မ်းခု့ုင်းမ်း့ပြခုင်း�၊ စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့�ကု့ �န်းး်စင်းပြခုင်း�မ်းပြပါ��� စွန်းး်ပါစး 

ပြခုင်း�၊ ထု့ခု့ုကးပါ�ကးစ��ဘော့စဘော့�့ ဓာ့တွုပါစစညီး�မ်း�့� အီး�ုံ�ပြပါ�ပြခုင်း�၊ နိုှင်�း တွ�့�မ်းဝင်း �စးခုုတွးလ်ှ�ပြခုင်း�နိုှင်�း 

အီးမ်း�လ့်ုကးပြခုင်း�က���့ု� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ လ့်ုကးန်း့ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုအီး့�န်းညီး�ပြခုင်း�အီးပြပါင်း ယ်ခုု 

ထုကးတွ့ုင်း က�ယ်းပြပါန်းး်စွ့ပြဖုစးပါွ့�လ်�ကး�ှ့�ညီ�း ကဘော့လ်�လ်ုပါး�့�ခု့ုင်း�ဘော့စမ်းုနိုှင်�း မ်းူ�ယ်စးဘော့ဆွီ�ဝါ� အီးလ်ွ� 

�ံု�မု်းအီးပါါအီးဝင်းပြဖုစး�ညီ�း ထ့ုခု့ုကးန်းစးန်း့ဘော့စဘော့�့ လူ်မု်းအီးက��့�ဆွီကးမ်း�့�ဘော့�က့င်�း ပြဖုစး�ညီး။ �ု့��့တွွင်း 

ဤလ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ�ညီး ပြပါညီးန်းယ်းနိုှင်�းတွ့ုင်း�အီးဆွီင်�း ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့စ�မံ်းထု့န်းး�ခု��ပါးမ်းု အီးလ်�င်းပြမ်းန်းးဆွီုံ� 

တွ့ု�တွကးဘော့က့င်း�မ်းွန်းးလ့်�ညီ�း န်းယ်းပါယ်းမ်း�့�အီးန်းကး အီးပါါအီးဝင်းပြဖုစးမြို့ပါ�� အီးထုူ��ပြဖုင်�း လ့်ုင်းစင်းမ်းှတွးပါုံ 

တွင်းပြခုင်း�နိုှင်�း ဝင်းဘော့င်ွဘော့က့ကးခုံပြခုင်း�တွ့ု�နိုှင်�း စပါးလ်�ဉ်း��ညီ�းက့စစမ်း�့�တွွင်း ပြဖုစး�ညီး (Nixon 2018)။ 

၃.၁.၃.၂. အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� အီးင်းစတွ�က����ှင်း�ဆွီ့ုင်း�့ စ�စဉ်းထု့��ှ့မ်းုမ်း�့�

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�က ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ �ယ်ံဇို့တွ တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးဘော့��လ်ုပါးင်န်းး� 

ကဏ္ဍာက့ု ၁၉၉၄ ခုုနိုှစး ပြမ်းန်းးမ်း့��တွ�ုတွွင်း� ဥပါဘော့ဒ၊ ၂၀၁၉ ခုုနိုှစး ပြမ်းန်းးမ်း �့ဘော့က�့ကးမ်း�ကး�တွန်း့ ဥပါဘော့ဒ 
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နိုှင်�း ၂၀၁၇ ခုုနိုှစး ဘော့�န်းံနိုှင်�း ဘော့�န်းံထုွကးပါစစညီး�ဆွီ့ုင်း�့ ဥပါဘော့ဒတွ့ု�ပြဖုင်�း အီးဓာ့က ကြီးက���ကပါးကွပါးက�ဘော့�့းလ်ညီး� 

တွစး���ပါုဂ်ုလ်အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ညီ�း တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးဘော့�� စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့�အီးတွွကးမ်းူ ပါုံမ်းှန်းး 

အီး့�ပြဖုင်�း စ့ခု��ပါးမ်း�့�ပြဖုင်�း ထု့န်းး�ကွပါးဘော့လ်��ှ့�ညီး။ ဝင်းဘော့င်ွခုွန်းး၊ စ့�င်း�စစးပြခုင်း�၊ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း 

ဆွီ့ုင်း�့ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုနိုှင်�း အီးက��့�အီးပြမ်းတွးခုွ�ဘော့ဝပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းု �တွးမ်းှတွးပြခုင်း�က���့ု� လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာပါါ ဆွီကးစပါး 

အီးဂ်�ါ�ပါးမ်း�့�က့ုလ်ညီး� အီးပြခု့�ဘော့�့ဥပါဘော့ဒမ်း�့�နိုှင်�း စညီး�မ်း�ဉ်း�စညီး�ကမ်းး�မ်း�့�ပြဖုင်�း ထု့န်းး�ကွပါးထု့��ညီး။ 

�ယ်ံဇို့တွ တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးဘော့�� လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာနိုှင်�း ဘော့က�့ကးမ်း�ကး�တွန်း့ ကဏ္ဍာခုွ�တွ့ု�က့ု အီးဓာ့က 

အီး့�ပြဖုင်�း MONREC ကပါင်း ပြမ်းန်းးမ်း့�ဘော့က�့ကးမ်း�ကး�တွန်း့နိုှင်�း ပါုလ်�လ်ုပါးင်န်းး�မ်းှတွစးဆွီင်�း ထု့န်းး�ကွပါး�ညီး။ 

ဘော့�နံ်းနှိုင်�း စွမ်းး�အီးင်းကဏ္ဍာကု့မူ်း လ်ှပါးစစးနှိုင်�းစွမ်းး�အီးင်း ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း (MOEE) က ကြီးက���ကပါးကွပါးက�က့ ၎င်း� 

ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း�ညီး ပြမ်းန်းးမ်း �့ဘော့�နံ်းနှိုင်�း��့ဝဓာ့တွးဘော့ငွ်�လု်ပါးင်န်းး� (MOGE)၊ ပြမ်းန်းးမ်း �့ ဘော့�နံ်းဓာ့တုွဘော့ဗဒလု်ပါးင်န်းး� 

(MPE)၊ ဘော့�နံ်းနှိုင်�း ��့ဝဓာ့တွးဘော့ငွ်�စ�မံ်းဘော့��ဦး�စ��ဌာ့န်းနှိုင်�း ဘော့�နံ်းထွုကးပါစစညီး� ကြီးက���ကပါးစစးဘော့ဆွီ�ဘော့��ဦး�စ�� 

ဌာ့န်း (PPRD) တွ့ု�က့ုလ်ညီး� ကွပါးက�စ�မ်းံ�ညီး။ အီးခုွန်းးဝင်းဘော့င်ွမ်း�့�က့ု MOPFI (EITI n.d.) က စုဘော့ဆွီ့င်း� 

ဘော့က့ကးခုံ�ညီး။ ၂၀၂၁ ခုုနိုှစး အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမြို့ပါ��ဘော့န်း့ကးတွွင်း ပြမ်းန်းးမ်း့� ဘော့က�့ကးမ်း�ကး�တွန်း့နိုှင်�း ပါုလ်� 

လ်ုပါးင်န်းး�က့ု အီးဘော့မ်း�့ကန်းးပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုနိုှင်�း ဥဘော့�့ပါ�မ်းဂ်ုက ပါ့တွးဆွီ့ု�အီးဘော့��ယ်ူခု���ညီး။ ၂၀၂၂ ခုုနိုှစး 

တွွင်း MOGE က့ု ပါ့တွးဆွီ့ု�အီးဘော့��ယ်ူထု့�ဘော့�့ အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�စ့�င်း�အီးတွွင်း��့ု� �ွတွး�ွင်း�ခု���ညီး။

ယ်ခုုအီးခုါ ပါ�ကးပြပါယ်း�ွ့�မြို့ပါ�ပြဖုစးဘော့�့ ၂၀၀၈ ခုုနှိုစး ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒအီး့� ၂၀၁၅ ခုုနှိုစး 

မ်းွမ်းး�မ်းံပြပါင်းဆွီင်းခု�ကး တွစး�ပါးတွွင်း ပြပါညီးန်းယ်းနိုှင်�းတွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့ အီးစ့ု��မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဘော့ပါါကးကွ� 

ပါစစညီး��ုံ� �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းပြခုင်း�အီးတွွကး လ့်ုင်းစင်းမ်း�့�ထုုတွးဘော့ပါ�ပြခုင်း�၊ လ့်ုင်းစင်းဘော့�က�မ်း�့� ဘော့က့ကးခုံပြခုင်း� 

နှိုင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ လ်မ်းး�ညှွှန်းးခု�ကးမ်း�့�အီး့� လု့်ကးန်း့ပြခုင်း� �့ှ၊ မ်း�့ှ ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းပြခုင်း�တု့ွ�ကု့ 

စတွင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး တွ့ဝန်းးဘော့ပါ�အီးပါးထု့��ညီး။ လ်ကးဘော့တွွ�တွွင်းမ်းူ ပြပါညီးန်းယ်းနိုှင်�းတွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့

အီးစု့��မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဤလု်ပါးင်န်းး�ကု့ ထ့ုဘော့�့ကးစွ့အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု း့ လု်ပါးဘော့ဆွီ့င်း�န်းး လု့်အီးပါး�ညီ�း 

စွမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�ညီး �ု့�မ်းဟုုတွး န်းညီး�လ်မ်းး�ကု့ တွတွးကွမ်းး�ပု့ါင်းဆု့ွီင်းပြခုင်း�မ်း�့ှ�ကဘော့ပါ (Bauer et al. 2018)။

၃.၁.၃.၃. အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုအီးလ်ွန်းး မ်းူဝါဒမ်း�့�နိုှင်�း �ှ့�င်း�စွ�အီးင်းစတွ�က����ှင်း�ဆွီ့ုင်း�့ စ�စဉ်းထု့��ှ့မ်းုမ်း�့�

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမြို့ပါ��ဘော့န်း့ကးတွွင်း MOEE �ညီး ကုန်းး�တွွင်း�ပြဖုစးဘော့စ ကမ်းး�လ်ွန်းးပြဖုစးဘော့စ ဘော့�န်းံနိုှင်�း 

��့ဝဓာ့တွးဘော့ငွ်� တူွ�ဘော့ဖု း့ထုုတွးယူ်ပြခုင်း�ကု့ ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�မ်း�့ှခု��ဘော့� း့လ်ညီး� စွမ်းး�အီးင်းကဏ္ဍာ�့ှ အီးစု့�� 

ဝန်းးထုမ်းး� အီးမ်း�့�အီးပြပါ့��ညီး အီး�ကမ်းး�မ်းဖုကး အီး့ဏ့်ဖု�ဆွီန်းးဘော့�� လ်ုပါး�ှ့�မ်းုတွွင်း ပါါဝင်းဘော့န်း�ညီ�းအီးတွွကး 

ကုန်းး�တွွင်း� ဘော့�န်းံထုုတွးလ်ုပါးမ်းု ဘော့လ်�့�က��ွ့�ခု���ညီး။ MOGE၊ MPE နိုှင်�း MPPE မ်းှ CDM ဝန်းးထုမ်းး�မ်း�့�က 

ဖုွ��စညီး�ထု့��ညီ�း �က့�က့လ် စွမ်းး�အီးင်းကွပါးက�ဘော့�� ဘော့က့းမ်းတွ��ညီး SAC ထုံ�့ု� ဝင်းဘော့င်ွစ��ဆွီင်း�မ်းုက့ု 

ပြဖုတွးဘော့တွ့ကး�န်းး၊ အီးခွုန်းးဘော့က့ကးခံုပြခုင်း�မှ်းတွစးဆွီင်�း ဘော့�နံ်းနှိုင်�း ��့ဝဓာ့တွးဘော့ငွ်�မှ်း��့ှဘော့ငွ်ကု့ ပြမှ်းင်�းတွင်း�န်းး 

နိုှင်�း လ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးန်းယ်းဘော့ပြမ်း၌ အီးဘော့��စ့� ဘော့�န်းံထုုတွးလ်ုပါးဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�က့ု စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ��န်းး ကြီးက့��ပါမ်းး�လ်�ကး 

�့ှ�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း အီးစု့��လ်ှပါးစစးကဏ္ဍာမှ်း CDM ဝန်းးထုမ်းး�မ်း�့�ကဖွု��စညီး�ထု့��ညီ�း �က့�က့လ် လ်ှပါးစစး 

ကွပါးက�ဘော့�� ဘော့က း့မ်းတွ��ညီး NDC နိုှင်�း က့ုကးညီ�ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး ဘော့န်းဘော့�့င်းပြခုညီး�ုံ�နိုှင်�း ဘော့လ်အီး့��ုံ� 

စွမ်းး�အီးင်း၊ ��့ဝဓာ့တွးဘော့င်ွ�နိုှင်�း ဘော့က�့ကးမ်း��ဘော့�ွ�တွ့ု� ပါါဝင်း�ညီ�း လ်ှပါးစစးမ်း����ှ့ဘော့�� မ်းဟု့စ�မ်းံက့န်းး�က့ု 

ခု�မ်းှတွးပြပါင်းဆွီင်းလ်�ကး�ှ့�ညီး။ အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� က့လ်မ်း�့�နိုှင်�း နိုုင်း�ယ်ှဉ်းပါါက �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့း 

ဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�နိုှင်�း စပါးလ်�ဉ်း�ဘော့�့ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပါ့ုင်းခုွင်�း�ညီး မ်း�့�စွ့ဘော့လ်�့�က��ွ့�ဘော့�့းလ်ညီး� MONREC 

အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ပြမ်းန်းးမ်း့�ဘော့က�့ကးမ်း�ကး�တွန်း့နိုှင်�း ပါုလ်�လ်ုပါးင်န်းး�နိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်းပါတွး�ကးမ်းု က�န်းး�ှ့ဘော့န်းဆွီ� ပြဖုစး 

�ညီး။ 
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ဖုကးဒ�ယ်း ဒ�မ်း့ုကဘော့�စ� ပါဋိ့ညီ့ဉ်း၊ အီးပါ့ုင်း� ၁၊ အီးခုန်းး� ၄၊ အီးပါ့ုဒး ၂၊ အီးပါ့ုဒးခုွ� ၂၀ မ်းှ ၂၃ တွွင်း 

ဤ�့ု�ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး - ‘ဖုကးဒ�ယ်းပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုတွွင်း �ယ်ံဇို့တွမ်းှ��ှ့ဘော့�့ �ဏ္ဍာ့ဘော့င်ွမ်း�့�က့ု  

�ကးဆု့ွီင်း�့ ပြပါညီးန်းယ်းက  စ�မံ်းခုန်းး်ခွု�ပု့ါင်းခွုင်�းနှိုင်�း အီးက��့�ခံုစ့�ပု့ါင်းခွုင်�း�့ှ�ညီး။ ��့ဝ�ယံ်ဇို့တွ အီး�င်း� 

အီးပြမ်းစးမ်း�့� ထုုတွးယ်ူ�ုံ�စွ��့တွွင်း �ကးဆွီ့ုင်း�့ဘော့ဒ�ခုံမ်း�့�၏ �ဘော့�့ဆွီနိုဒက့ု �ယ်ူ�မ်းညီ�းအီးပြပါင်း ထု့ု 

ဘော့ဒ�၏ ဖံွု�မြို့ဖ့ု��တု့ွ�တွကးမု်းကု့လ်ညီး� တု့ွကးရု့ှုကးအီးက��့�ပြပါ�မု်း�့ှ�မ်းညီး။ ��့ဝ�ယံ်ဇို့တွမ်း�့� ထုုတွးယူ် 

�ညီ�းအီးတွွကး ပြဖုစးဘော့ပါ်လ့်မ်းညီ�း လ်ူထုုနိုှင်း� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းအီးဘော့ပါ် �ကးဘော့�့ကး�ညီ�း ဆွီ့ု�က��့� 

မ်း�့�နိုှင်�း ပါ�ကးစ��ဆွီုံ�ရှုုံ��ွ့�ဘော့�့ ဘော့ဂ်ဟုစန်းစးက့ု ပြပါန်းးလ်ညီးကုစ့�ဘော့��အီးတွွကး ���ပြခု့�အီးခုွန်းးဘော့င်ွ 

ဘော့က့ကးခုံမြို့ပါ�� �န်းးပါုံဘော့င်ွအီးစ�အီးစဉ်းတွစး�ပါးက့ု ဘော့��ဆွီွ�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��မ်းညီး။’ 

အီးထုကးတွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါခု���ညီ�းအီးတွ့ုင်း� NUG MONREC �ညီး ပြမ်းန်းးမ်း့ပြပါညီး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း 

��့ဝ �ယ်ံဇို့တွဆွီ့ုင်း�့ ဖုကးဒ�ယ်းစန်းစးအီးဘော့�က့င်း� ဘော့လ်�လ့်မ်းုပြပါ��န်းးအီးတွွကး အီး့�ဘော့ပါ�တွ့ုကး 

တွွန်းး��န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ ထုကး�န်းးစွ့ ခု�တ့ွးဆွီကးဘော့ဆွီ့င်း�းကးလ်�ကး�ှ့�ညီး။ 

IRMF အီးခုန်းး� ၄ တွွင်း ‘�ယ်ံဇို့တွ တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ လ်ုပါးင်န်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့� 

ဘော့�က့င်�း ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်�ညီ�း ထု့ခု့ုကးပါ�ကးစ��မ်းုမ်း�့� �့ု�မ်းဟုုတွး ဆွီ့ု�က��့�မ်း�့�အီးတွွကး ပြပါန်းးလ်ညီးညီှ့နိုုင်း� 

�န်းး၊ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ��န်းးနိုှင်�း ဘော့လ်�့�ပါါ��ကး�့ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး MONREC NUG �ညီး �ကးဆွီ့ုင်း�့ ERO 

မ်း�့�နိုှင်�း ပါူ�ဘော့ပါါင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းညီး’ ဟုု ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ ဤတွွင်း IRMF က အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံ 

ခု�မ်းှတွးတွညီးဘော့ဆွီ့ကးပြခုင်း�နိုှင်�း ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ� က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ပြခုင်း�တွ့ု�အီး�က့� ဟုန်းးခု�ကးထု့န်းး�ညီှ့ 

�န်းးအီးတွွကး အီးက�ယ်းတွပြပါန်းး်အီး�ုံ�ပြပါ�လ်�ကး�ှ့မြို့ပါ�� ‘ဘော့လ်�့�ပါါ��ကး�့ဘော့စဘော့�� အီးဆွီင်�းလ့်ုကးန်းညီး�လ်မ်းး� 

(mitigation hierarchy)’ ဟုု အီးမ်းညီးတွွင်း�ညီ�းန်းညီး�လ်မ်းး�က့ု ညွှှန်းး�ဆွီ့ုဘော့ဖု့းပြပါထု့�ပြခုင်း� ပြဖုစး�ညီး 

(Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute 2022)။ ဤအီးခု�ကးက့ု 

�တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းဘော့�� လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာတွွင်း�့မ်းက အီးပြခု့�ကဏ္ဍာမ်း�့�တွွင်းလ်ညီး� လ့်ုကးန်း့က�င်�း�ုံ�နို့ုင်းမြို့ပါ�� 

ဘော့အီး့ကးပါါအီးခု�ကးမ်း�့�က���့ု� IRMF ၏ အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူမ်း�့�နိုှင်�းလ်ညီး� လ့်ုကးဘော့လ်�့ညီ�ဘော့ထုွ ပြဖုစးဘော့ပါ�ညီး -

• ဘော့�ှ့င်း�ကဉ်းပြခုင်း� - IRMF �ညီး �စးထုုတွးလ်ုပါးဘော့��နိုှင်�း �စးလ်ုပါးင်န်းး��စးမ်း�့� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး 

ပြခုင်း�က့ု ဘော့�ှ့င်း�ကဉ်း�န်းး ဘော့ဆွီ့းဩထု့��ညီး၊ �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာတွွင်းလ်ညီး� 

အီးကြီးက��စ့� �တွ�ုတွွင်း��စးမ်း�့� တွညီးဘော့ဆွီ့ကးပြခုင်း�က့ု ဘော့�ှ့င်း�ကဉ်း၍ ဤအီးဘော့ပြခုခုံမ်းူက့ု 

လ့်ုကးန်း့က�င်�း�ုံ�နို့ုင်း�ညီး။

• အီးတွတွးနု့ိုင်းဆံုွီ� ဘော့လ်ှ �့ခု�ပြခုင်း� - ‘ဘော့လ်� �့ပါါ��ကး�့ဘော့စဘော့�� အီးဆွီင်�းလု့်ကးန်းညီး�လ်မ်းး�’ ပါါ အီးဆွီင်�း 

တွစးဆွီင်�းပြဖုစးမြို့ပါ�� လ်ုပါးင်န်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း မ်းလ်ှ�မ်းဘော့�ှ့င်း�့�ညီ�း ထု့ခု့ုကးမ်းု 

မ်း�့�၏ �က့ပြမ်းင်�းခု�န့်းး �့ု�မ်းဟုုတွး ပြပါင်း�ထုန်းးမ်းုအီးတွ့ုင်း�အီးတွ့က့ု ဘော့လ်ှ့�ခု��န်းး တွ့ုကးတွွန်းး�ထု့� 

�ညီး။ လ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့��ှ့ �ှ့�င်း�စွ� တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းု 

မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း က�န်းး�မ်း့ဘော့��နိုှင်�း ဘော့��ကင်း�လ်ုံခြုံခု�ံဘော့��၊ ဆွီူညီံ�ံ၊ ဖုုန်းးမ်းုန်းး်နိုှင်�း လ်ုပါးင်န်းး�ခုွင်းတွွင်း� 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့ခု့ုကးမ်းုတ့ွု�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ အီးဘော့က့င်း�ဆွီုံ� က�င်�း�ုံ�မ်းုအီးဘော့လ်�အီးထု 

မ်း�့�က့ု လ့်ုကးန်း့ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး �ညီး�းယ်းခု�ကးထု့��ှ့�င်�း�ညီး။

• ပြပါန်းးလ်ညီးပါ��့�ဘော့ထု့င်းပြခုင်း�/ပြပါန်းးလ်ညီးပြပါင်းဆွီင်းပြခုင်း� - ဤအီးဆွီင်�း၏ �ညီး�းယ်းခု�ကးမ်းှ့ မ်းလ်ှ� 

မ်းဘော့�ှ့င်း�့ပြဖုစး�ညီ�း �့ု�မ်းဟုုတွး ဘော့လ်ှ့�ခု�ပြခုင်း�မ်းပြပါ�နို့ုင်း�ညီ�း ထု့ခု့ုကးမ်းုမ်း�့� ကြံက�ံဘော့တွွ��မြို့ပါ�� 

ဘော့န်း့ကး အီး�ညီးအီးဘော့�ွ�ဘော့လ်�့�က��ွ့�ဘော့�့ �့ု�မ်းဟုုတွး ပြပါ�န်းး�တွ���ွ့�ဘော့�့ ဘော့ဂ်ဟုစန်းစးမ်း�့� 

က့ု ပါ့ုမ်း့ုဘော့က့င်း�မ်းွန်းးလ့်ဘော့အီး့င်း မ်းွမ်းး�မ်းံပြမ်းှင်�းတွင်းဘော့ပါ��န်းး ပြဖုစး�ညီး။
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• ခုုနိုှ့မ်းးဘော့ပါ�ဘော့လ်�့းပြခုင်း� - ခုုနိုှ့မ်းးဘော့ပါ�ဘော့လ်�့းပြခုင်း�၏ �ညီး�းယ်းခု�ကး�ညီး ဘော့လ်�့�ပါါ��ကး�့ဘော့စဘော့�� 

အီးဆွီင်�းလ့်ုကးန်းညီး�လ်မ်းး�ပါါ အီးဘော့�ှ�လု်ပါးင်န်းး�အီးဆွီင်�း �ုံ�ခုုစလ်ုံ�က့ု အီးပြပါညီ�းအီးဝ အီးဘော့က့င်း 

အီးထုညီး ဘော့ဖု့းမြို့ပါ���ညီ�းဘော့န်း့ကး ထု့ခု့ုကးမ်းုဆွီ့ု�က��့� တွစးစုံတွ�့က�န်းး�ှ့ဘော့န်းပါါက ၎င်း�အီးတွွကး 

ဘော့လ်�့းဘော့�က�ဘော့ပါ��န်းး ပြဖုစး�ညီး။ ဤလ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းခု�ကးက့ု ဘော့န်း့ကးဆွီုံ�ဘော့�း�ခု�ယ်းစ�့ အီးစ�အီးမ်းံ 

အီးပြဖုစး�့ �တွးမ်းှတွးထု့��ှ့�င်�း�ညီး။

အီးထုကးတွွင်းဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီ�း အီးမြို့ပါ���တွးအီးဆွီင်�းနိုှစးခုု�ညီး �ဏ္ဍာ့�န်းးပါုံဘော့င်ွ ထု့��ှ့နို့ုင်းမ်းု 

အီးဘော့ပါ် မ်းှ�တွညီးဘော့န်း�ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနိုှင်�း ဘော့ဒ�ခုံပြပါညီး�ူမ်း�့�၏ အီးက��့� 

အီးတွွကး �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းဘော့��အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့� အီး�ုံ�ပြပါ��န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ ဘော့ဒ�နိုတ�အီးဆွီင်�း၌ �န်းးပါုံဘော့င်ွမ်း�့� 

ခု�မ်းှတွးထုူဘော့ထု့င်း�့တွွင်း အီးဘော့တွွ�အီးကြံက�ံ�ှ့မြို့ပါ�� ပြဖုစး�ညီး။ အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� �ှမ်းး�ပြပါညီးန်းယ်းတွွင်း 

ပြပါညီးန်းယ်းအီးစု့��က ဝန်းးကြီးက��ခု��ပါး၏ အီးမ့်းန်းး်ညှွှန်းး�က့�ခု�ကးပြဖုင်�း ‘ဆွီင်း���မွ်း�ဘော့တွမု်းဘော့လ်ှ �့ခု�ပြခုင်း�နှိုင်�း ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း�ဆွီ့ုင်း�့ �န်းးပါုံဘော့င်ွ’ က့ု ထုူဘော့ထု့င်းခု���ညီး။ ၎င်း�အီးမ်း့န်းး်ပါါ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး� 

ခု�ကးမ်း�့�အီး� �တွ�ုတွွင်း�မ်း�့��ညီး လု်ပါးင်န်းး�အီး�းယ်းအီးစ့�နှိုင်�း အီးမ်း��့�အီးစ့�အီးဘော့ပါ်အီးဘော့ပြခုခံုက့ ပံုါဘော့� 

�တွးမ်းှတွးနိုုန်းး�ထု့�က့ု ဘော့ပါ�ဘော့ဆွီ့င်း��ညီး။ ကခု�င်းပြပါညီးန်းယ်းတွွင်းလ်ညီး� ဖု့�ကန်းး်ဘော့ဒ��ှ့ �တွ�ုတွွင်း� 

တွစးခုု�့ု� လ်မ်းး�ဘော့ဖု့ကးလ်ုပါး�န်းးအီးတွွကး အီးဘော့ထု့ကးအီးကူဘော့ပါ�ခု���ညီ�း အီးလ့်�တွူ�န်းးပါုံဘော့င်ွတွစး�ပါးက့ု 

ခု�မ်းှတွး ထုူဘော့ထု့င်းခု���ညီး (Bauer et al. 2018)။ လ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�တွွင်း ထု့ု�့ု�ဘော့�့ �န်းးပါုံဘော့င်ွ 

မ်း�့�က့ု ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�့မ်းု�ှ့စွ့ပြဖုင်�း ခု�မ်းှတွးထုူဘော့ထု့င်းက့ ထု့ု�့ု�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�ပြဖုင်�း �န်းးပါုံဘော့င်ွမ်း�့�အီး့� 

အီး�ုံ�ပြပါ�မ်းညီ�းန်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�့�က့ု ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွး�့၌ ပြပါညီး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း န်း့�လ်ညီး�့�ှ့မြို့ပါ�� 

ပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်းနို့ုင်းမ်းညီး ပြဖုစး�ညီး။ 

NUG MOPFI �ညီး ၂၀၂၁ ခုုနိုှစး ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစု၏ အီးခုွန်းးအီးဘော့က့ကး ဥပါဘော့ဒက့ု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး� 

ထုုတွးပြပါန်းးခု���ညီး။ အီးခုန်းး� ၈ တွွင်း ဘော့က�့ကးမ်း�ကး�တွန်း့မ်း�့�အီးတွွကး အီးခုွန်းးက့ု ၅ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�အီးပြဖုစး 

�တွးမ်းှတွးထု့��ညီး။ အီးခုန်းး� ၉ တွွင်း ‘�ကးဆွီ့ုင်း�့ ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်းမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း အီးခုွန်းးနိုုန်းး�ထု့�မ်း�့�၊ 

ကင်း�လွ်တွးခွုင်�းမ်း�့�နှိုင်�း အီးခွုန်းးနုိုန်းး�ထု့�မ်း�့�ဘော့လ်ှ �့ခု�ဘော့ပါ�ပြခုင်း�တု့ွ�ကု့ တွညီးဆွီ�ဥပါဘော့ဒမ်း�့�နှိုင်�းအီးညီ� စ�မံ်းခုန်းး်ခွု� 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီး’ ဟုု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�က့ ‘�စးဘော့တွ့ထုွကး �ယ်ံဇို့တွပါစစညီး�မ်း�့�’၊ ‘�တွ�ုမ်း�့� တွူ�ဘော့ဖု့း 

ထုုတွးလ်ုပါးပြခုင်း�’၊ ‘င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�’ နိုှင်�း ‘ဘော့�န်းံနိုှင်�း ��့ဝဓာ့တွးဘော့င်ွ�’ တွ့ု�က့ု စ့�င်း��ွင်း�ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ 

ပြပါညီး�ူမ်း�့�နိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း၏ အီးက��့�အီးတွွကး ဤအီးခုွန်းးမ်း�့�မ်းှ ��ှ့�ညီ�း ဝင်းဘော့င်ွတွစးစ့တွး 

တွစးပါ့ုင်း�က့ု ခုွ�ဘော့ဝ�တွးမ်းှတွးပြခုင်း�ပါင်း ပြပါ�နို့ုင်းမြို့ပါ�ပြဖုစး�ညီး။ 

၃.၁.၄. ကျေးရနှှင််် င်ါ�လွှာ�ပ််င်နိ်�

၃.၁.၄.၁. အီးဓာ့က စ့န်းးဘော့ခု်မ်းုမ်း�့�နိုှင်�း အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း

ဘော့�အီး�ုံ�ပြပါ�မ်းု ပြမ်းင်�းတွကးလ့်ပြခုင်း�၏ အီးဓာ့ကအီးဘော့�က့င်း��င်း�မ်း�့�တွွင်း လ်ူဦး�ဘော့� မ်း�့�ပြပါ့� 

ထုူထုပါးလ့်မ်းုနိုှင်�း လ်ူမ်းု-စ��ပါွ့�ဘော့��ဆု့ွီင်း�့ ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးမ်းုအီးပြပါင်း မြို့မ်း့��ပြပါတွညီးဘော့ဆွီ့ကးမ်းု၊ စကးမ်းု 

လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့� တွညီးဘော့ဆွီ့ကးမ်းု၊ ဆွီညီးဘော့ပြမ်း့င်း��ွယ်းတွန်းး�မ်းုနိုှင်�း ဘော့�အီး့�လ်ှပါးစစး ထုုတွးလ်ုပါးမ်းုအီးပြပါင်း 

အီးပြခု့�အီးခု�ကးမ်း�့�လ်ညီး� ပါါဝင်း�ညီး။ ပြပါညီး�ူမ်း�့�အီး�က့� ဘော့��ကင်း�လ်ုံခြုံခု�ံဘော့�့ ဘော့�့ကး�ုံ�ဘော့� 

��ှ့မ်းု�ညီး ၂၀၁၀ - ၂၀၂၀ ခုုနိုှစး က့လ်အီးတွွင်း� ၄၃.၇ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�မ်းှ ၅၈.၈၃ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�အီးထု့ ပြမ်းင်�းတွကး 

လ့်ခု���ညီး (World Bank n.d.)။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ညီး စ့ုကးပါ��့�ဘော့�� န်းယ်းဘော့ပြမ်းဧ�့ယ့်က့ု ခု���ထုွင်း�န်းးနိုှင်�း 

စ့ုကးပါ��့�ဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�က့ု တွစးနိုှစးလ်ှင်း နိုှစး��� �့ု�မ်းဟုုတွး �ုံ����အီးထု့ တွ့ု�ခု���စ့ုကးပါ��့��န်းး မ်းူဝါဒခု�မ်းှတွး 
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ထားး�သည်် (IFC 2018)။ မြ�န််�းနိုု�င််င်ံရှိို စိုု�က််ပျိုး��ု�ရေးရှိ�လု�ပျိုး်င်န််� န်ယ််ရေးမြ�ဧရှိုယ်းသည်် ၁၉၆၉ ခု�နိုိစို်၌ 

၁၀၇,၆၇၀ စိုတု�ရှိန််�က်ီလုု��ီတုး ရှိိုခု့�ရှိး�ိ ၂၀၁၈ ခု�နိုိစို်တုွင်် ၁၂၈,၈၉၀ စိုတု�ရှိန််�က်ီလုု��ီတုး မြ�စို်လုးပြီးပျိုးီ� 

ပျိုး��်��ှအားး�မြ�င်�် တုစို်နိုိစို်လုှင်် ၀.၃၇ ရှိးခုု�င််နိုုန််� တုု��မြ�င်�်လုးခု့�သည်် (World Data Atlas 2022)။ 

ဤသု��အားး�မြ�င်�် မြ�စို်ရေးရှိနိုိင်�် ရေးမြ�ရေးအားးက််ရေးရှိ ရှိင််�မြ�စို်��း�ထားံ�ိ ရေးရှိထား�တု်ယူ်သ�ံ�စိုွ့မြခုင််� ပျိုးု��ု�မြ�င်�်တုက််လုး 

ခု့�ပြီးပျိုးီ� စိုု�က််ပျိုး��ု�ရေးရှိ�သ�ံ� ဓားတု�ပျိုးစိုစည််���း� စိုု��်ဝင််က်�န််ရှိိုမြခုင််�လုည််� တုု��မြ�င်�်လုးခု့�သည််။

ရေးရှိအားး�လုှပျိုး်စိုစို် ထား�တု်လု�ပျိုး်မြခုင််�ရေး�က်းင်�် နို�န််�နိုိင်�် အားးဟားရှိ��း�တုင််က်�န််ရှိိုက်း သဘားဝ 

ပျိုးတု်ဝန််�က်�င််ဆိုု�င််ရှိး မြ�စို်တုည််ဆိုက််စိုပျိုး်�ုနိုိင်�် မြ�စို်ရေး�က်းင််�သွင််မြပျိုးင််အားရေးပျိုး� သက််ရေးရှိးက််ရေးမြပျိုးးင််�လု့�ု 

��း� ပျိုးု��ု�မြ�စို်ရေးပျိုး�လုးရေးစို�ည်် မြ�စို်သည််။ ထားု��မြပျိုးင်် ရေးရှိ့�ရေးမြပျိုးးင််�က်�က််စိုး�သည်�် င်း���း�အားတုွက််လုည််� 

အားထားူ�ပျိုးင်် အားရေးနိုိးင်�်အားယ်ိက််မြ�စို်ရေးစိုပြီးပျိုးီ� အားက်��ု�ဆိုက််အားရေးန်မြ�င်�် ရေး�သခုံ��း�၏ င်း���်�လု�ပျိုး်င်န််�မြ�င်�် 

အားသက််ရေး�ွ�ဝ�်�ရေးက်�းင််��ုက်ု�လုည််� ထားုခုု�က််ရေးစို�ည်် မြ�စို်သည်် (င်း�သည်် ပျိုးရိုု�တုင််�ဓားတု် ရှိရှိိုနိုု�င််သည်�် 

အားဓာုက်ရှိင််�မြ�စို်တုစို်ခု� မြ�စို်သည််၊ ရေးအားးက််တုွင်် ရေး�း်မြပျိုးထားး�ခု�က််က်ု� �က်ည်�်ပျိုးး)။ လုှပျိုး်စိုစို်ဓားတု်အားး� 

ထား�တု်လု�ပျိုး်မြခုင််�နိုိင်�်စိုပျိုး်လု�ဉ်း်�၍ ခု��ိတု်ရေးဆိုးင််ရှိွက််သည်�် ရေးရှိွ�ခု�ယ်် ဆို�ံ�မြ�တု်ခု�က််��း�သည်် မြပျိုးည််သူ��း� 

နိုိင်�် သဘားဝပျိုးတု်ဝန််�က်�င််အားရေးပျိုး� တုစို်စို�တုစိုည််�တုည််� အားက်��ု�သက််ရေးရှိးက််�ည်် မြ�စို်သည််။ ဆိုည်် 

တုည််ရေးဆိုးက််မြခုင််�အားတွုက်် ရေးလု�း်ရေး�က်�ရေးပျိုး�မြခုင််�နိိုင်�စ်ိုပ်ျိုးလု�ဉ််း�၍ အားရေးတွု�ရှိ��း�ရေးသး က်�င်�သ်��ံ�ု အားရေးလု� 

အားထားတုွင်် ထားည်�်သွင််�စိုဉ်း်�စိုး�ရှိ�ည်�် ဂျ�န််�းဆိုု�င််ရှိး အားခု�က််��း�အားး� အားခုု�င််အား�း ရေးပျိုးးင််�စိုည််�ထားည်�်သွင််� 

ရေးဆိုးင််ရှိွက််မြခုင််� �ရှိိုသည်�်အားရေးလု�းက်် တုန််�တုူည်ီ�ှ�ု�ရှိိုရေးသး လု�ပျိုး်င်န််�စိုဉ်း်��း� မြ�စို်ရေးပျိုး�လုးက်း 

တုရှိး��ှတု�ု�ရှိိုသည်�် ရှိလု�်ဆိုု����း�က်ု� �ရှိည််ရှိွယ််ပျိုးးဘာ့ ရေးပျိုး�ရေးပျိုးးက််လုးရေးစိုနိုု�င််သည််။  

ပြီး�ု��မြပျိုးတုည််ရေးဆိုးက််မြခုင််�နိုိင်�် စိုက််�ုလု�ပျိုး်င်န််���း� တုည််ရေးဆိုးက််မြခုင််� နိုိစို်���ု�စိုလု�ံ�သည်် ရှိရှိို 

နိုု�င််ရေးသး ရေးမြ�ရေးအားးက််ရေးရှိနိုိင်�် ရေးမြ�ရေးပျိုး�ရေးရှိနိုိစို်���ု�စိုလု�ံ�က်ု� ယ်ခု�ထားက််ပျိုးု��ု�၍ ထား�တု်ယ်ူသ�ံ�စိုွ့�ည်် မြ�စို် 

သည််။ ဤသု�� သ�ံ�စိုွ့မြခုင််�ရေး�က်းင်�် ရေးရှိ၏အားရှိည််အားရေးသွ�က်ု� ထားုခုု�က််ရေးစိုနိုု�င််သည်�် အားလုး�အားလုးရှိိုသည်် 

(Royal Haskoning DHV 2014)။ �နိုတရေးလု�တုု�င််�၊ �ရေးက်ွ�တုု�င််�နိုိင်�် စိုစို်က်ု�င််�တုု�င််�ရေးအားးက််ပျိုးု�င််�ရှိို 

န်ယ််ရေးမြ�ရေး�သ��း� အား��း�အားမြပျိုးး� အားက်��ံ�ဝင််သည်�် အားလုယ််ပျိုးု�င််�ရေးမြခုးက််ရေးသွ�ရေး�သနိုိင်�် ရှိခုု�င််မြပျိုးည််န်ယ််၊ 

ရှိိ�်�မြပျိုးည််န်ယ််တုု��သည်် မြ�န််�းနိုု�င််င်ံအားတုွင််�၌ စိုး�န်ပျိုး်ရှိုက်ား��ူလု�ံ�ု၊ ရေးရှိအားရှိင််�အားမြ�စို် �ရေးလုးက််င်�ု၊ 

ရှိးသီဥတု��ဏ်် ထားုခုု�က််လုွယ််�ုနိုိင်�် သဘားဝသယ်ံဇားတုရှိိး�ပျိုးး��ု အားမြ�င်�်�း�ဆို�ံ�ရေး�သ��း� မြ�စို်သည််။ 

ရေးမြခုးက််ရေးသွ�ရေး�သတုွင််လုည််� �နိုတရေးလု�ပြီး�ု�� အားန်ီ�တုဝု�က််၌ ပြီး�ု��မြပျိုးတုည််ရေးဆိုးက််မြခုင််�က်ု� အားရှိိုန််အားဟာ�န်် 

မြ�င်�်စိုွး ရေးဆိုးင််ရှိွက််လု�က််ရှိိုသည််။

ရေးယ်ဘာ�ယ်�ဆိုု�ရှိရေးသး် မြ�န််�းနိုု�င််င်ံရိှို မြ�စို်ရေးခု�းင််���း�သည်် ရေးရှိခု��ုရေးဂျဟာစိုန်စို်��း�အားတုွက်် 

ရေးရှိအားရှိည််အားရေးသွ� ရေးက်းင််��ွန််ရေးသး်လုည််� မြ�စို်အား��း�အားမြပျိုးး�သည်် လုူသး�တုု��၏ လု�ပျိုး်င်န််�ရေးဆိုးင်် 

ရှိွက််�ု��း�နိုိင်�် �ွံ�ပြီး�ု��တုု��တုက််ရေးရှိ� ရေးဆိုးင််ရှိွက််�ု��း�ရေး�က်းင်�် �ုအားး��ဏ််��း� ပျိုးု��ု�ကြုံက်�ံရေးတုွ�ရှိလု�က်် 

ရှိိုပြီးပျိုးီ� အားဆိုု�ပျိုးးမြ�စို်��း�၏ အားရေးမြခုအားရေးန်နိုိင်�် က်�န််��းရေးထားးက််ပျိုးံ�နိုု�င််စိုွ�်��ိး ယ်ု�ယ်ွင််�ရေးန်လု�က််ရှိိုရေး�က်းင််� 

ရေးယ်ဘာ�ယ်� အားး�မြ�င်� ်သရေးဘားတူုရုိုမြ�င််ထားး��က်သည််။ အားး�ကု်��အားး�ထားး� မြပျိုး�နုို�င််သည်�ထ်ား�တ်ုမြပျိုးန််ထားး�ရေးသး 

သတုင််�အားခု�က််အားလုက််��း� �ရုိှိမြခုင််�၊ ရေးရှိအားရှိည််အားရေးသွ�ကု်� တုစ်ိုသ�တ်ုတုည််�ည်ီညွွတု်စိုွး စိုုတု်မြ�း 

ရေးလု�လုးခု�က််��း��ရှိိုမြခုင််� သု���ဟာ�တ်ု မြ�စို်ရေးခု�းင််���း�၏ အားရေးမြခုအားရေးန်��း�အားး� စိုစို်တု�်�ရေးက်းက််ယ်ူ�ု 

��း��ရှိိုမြခုင််�ရေး�က်းင်�် မြ�န််�းနိုု�င််င်ံတုွင်် မြ�စို်ရေးခု�းင််���း�၏ က်�န််��းရေးထားးက််ပျိုးံ�နိုု�င််စိုွ�်�က်ု� အားရေးရှိအားတုွက်် 

စိုံမြပျိုး�သ�ရေးတုသန်န်ည််�မြ�င်�် ရေး�း်မြပျိုးရှိန််�ိးခုက််ခု့ပြီးပျိုးီ� ရေး�သခုံရှိွးသူရှိွးသး���း�နိုိင်�် အားစိုု��ရှိအားရှိးရှိို��း� 

နိုိစို်ဘာက််စိုလု�ံ�က်ရေး�း်မြပျိုးခု့��က်သည်�် ၎င််�တုု��၏ စိုု��ရှို�်�ုမြ�စို်ရေးသး မြ�စို်ရေးခု�းင််���း�၏ က်�န််��းရေးထားးက််ပျိုးံ� 



39

နို့ုင်းစွမ်းး��ညီး ယ့်ုယ်ွင်း�ဘော့န်းလ်�ကး�ှ့ဘော့�က့င်း� ဘော့ဖု့းပြပါခု�ကးတွစး�ပါး�့ �ှ့�ညီး (IFC 2018)။ ဘော့�အီး�င်း� 

အီးပြမ်းစး ညီစးညီမ်းး�ပြခုင်း�၏ အီးဓာ့ကအီးဘော့�က့င်း��င်း�မ်း�့�မ်းှ့ မ်း့လ်ာ့ ၊ အီးမ်းုကး�ရှု့ုကးမ်း�့�နိုှင်�း �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့း

ဘော့��စကးမ်းုလ်ုပါးင်န်းး�နိုှင်�း စ့ုကးပါ��့�ဓာ့တွုဆွီ့ုင်း�့ စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့� ပြဖုစး�ညီး။ �န်းးကုန်းးမြို့မ်း့��၌ အီး့မ်းးဘော့ထု့င်း 

မ်း့�့�စုမ်း�့�ထုံ ပြဖုန်းး် ပြဖု��ဘော့ပါ��ညီ�း �ုံ�့ုင်းဘော့�၏ ၉၅ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး��ညီး Escherichia coli �့ု�မ်းဟုုတွး 

coliform bacteria မ်း�့�ပြဖုင်�း ညီစးညီမ်းး�ဘော့န်းဘော့�က့င်း� Hiroshi Sakai (2013) က ဘော့တွွ��ှ့ခု���ညီး။ 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ှ့ ပြပါညီး�ူမ်း�့�အီးတွွကး င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ�ညီး အီးလ်ုပါးအီးက့ုင်း၊ အီး�ကးဘော့မ်းွ� 

ဝမ်းး�ဘော့က�့င်း�ခု့ုင်းမ်း့မ်းုနိုှင်�း အီး့ဟု့�တွ့ု�က့ု ပြဖုညီ�းဆွီညီး�ဘော့ပါ��ညီး။ တွ�့�ဝင်း အီးစ��င်းခုံစ့မ်း�့�အီး� 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာတွွင်း ပြပါညီး�ူဘော့ပါါင်း� ၃.၂ �န်းး� �့ု�မ်းဟုုတွး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံလ်ူဦး�ဘော့�၏ ၆ 

�့ခု့ုင်းနိုုန်းး�က့ု အီးလ်ုပါးအီးက့ုင်း ဘော့ပါ�အီးပါးထု့�နို့ုင်း�ညီး (အီးခု�န့်းးပြပါညီ�းဝန်းးထုမ်းး� ၈၀၀,၀၀၀ နိုှင်�း အီးခု�န့်းးပါ့ုင်း� 

ဝန်းးထုမ်းး� ၂.၄ �န်းး�) (Tezzo et al. 2018)။ ပြပါညီးတွွင်း�လ်ူဦး�ဘော့�၏ ထုကးဝကးန်း��ပါါ�ခုန်းး်�ညီး ပါင်းလ်ယ်း 

ကမ်းး�ရှု့ု�တွန်းး�အီးန်း���ှ့ ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�နှိုင်�း ဘော့ဒ�မ်း�့�၌ ဘော့န်းထု့ုင်းလ်�ကး�ှ့�ညီ�းအီးခု�ကးက့ု ဘော့ထု့ကးရှုုပါါက 

အီးဏ်ဏဝါင်ါ�လ်ုပါးင်န်းး��ညီး အီးထုူ�အီးဘော့��ပါါ�ညီ�း �ကးဘော့မ်းွ�ဝမ်းး�ဘော့က�့င်း�လ်ုပါးင်န်းး�တွစး�ပါး ပြဖုစး�ညီး။ 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း တွ့�စာ့ န်းးမ်း�့�မ်းှ��ှ့�ညီ�း အီးစ့�အီးစ့မ်း�့�အီးန်းကး (အီး�့�၊ ဥ၊ နို့ု�ထုွကးပါစစညီး�နိုှင်�း င်ါ� 

အီး့�လ်ုံ�ပါါဝင်း�ညီး) ၅၀ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�ခုန်းး်�ညီးလ်ညီး� င်ါ�ပြဖုစးဘော့�့ဘော့�က့င်�း င်ါ��ညီးအီးဘော့��ပါါဆွီုံ�ဘော့�့ 

ပါရှု့ုတွင်း�ဓာ့တွး ပြဖုညီ�းတွင်း�ဘော့ပါ�နို့ုင်း�ညီ�း တွ့�စာ့ န်းး ပြဖုစးလ့်�ညီး (Belton et al. 2015)။

င်ါ�မ်း�့�က့ု အီးလ်ွန်းးအီးကွ ံဖုမ်းး�ဆွီ��ပြခုင်း��ညီး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ အီးဏ်ဏဝါင်ါ�မ်း��့�စ့တွးမ်း�့� အီးမ်း�့� 

အီးပြပါ့�ဘော့လ်�့�က�ပြခုင်း�၏ အီးဘော့�က့င်း�အီး�င်း�တွစး�ပါးပြဖုစးမြို့ပါ�� ၁၉၈၀ ပြပါညီ�းနိုှစးမ်းှစ၍ ၉၀ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�အီးထု့ 

ဘော့လ်�့�က��ွ့�ဘော့�က့င်း� အီးစ��င်းခုံစ့အီး� �့�ှ့��ညီး  (Krakstadt et al. 2015)။ လ်ွတွးလ်ပါးစွ့ 

ဖုမ်းး�ဆွီ��နို့ုင်းပြခုင်း�နိုှင်�း ‘အီးမြို့ပါ့�င်းအီးဆွီ့ုင်း ဖုမ်းး�ဆွီ��ပြခုင်း�’ တွ့ု��ညီး င်ါ��ယ်ံဇို့တွပြပါ�န်းး�တွ��ပြခုင်း�နိုှင်�း င်ါ�အီးလ်ွန်းး 

အီးကွဖံုမ်းး�ဆွီ��ပြခုင်း�တွ့ု� ပြဖုစးဘော့ပါ်ဘော့စ�ညီ�း အီးဓာ့ကအီးဘော့�က့င်း��င်း�မ်း�့� ပြဖုစး�ညီး။ ဘော့�ခု��့င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့� 

က�ဆွီင်း��ွ့��ပြခုင်း�တွွင်း လ်ွတွးလ်ပါးစွ့ဖုမ်းး�ဆွီ��နို့ုင်းပြခုင်း��ညီးလ်ညီး� အီးဘော့��ပါါ�ညီ�း အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာမ်းှ 

ပါါဝင်း�ညီး။ ဘော့�ခု��့န်းယ်းဘော့ပြမ်းဧ�့ယ့် အီးမ်း�့�အီးပြပါ့�တွွင်း တွင်းဒါစန်းစးမ်း�့�တွညီး�ှ့ဘော့�့းလ်ညီး� တွင်းဒါ 

ဘော့လ်ှ့ကးခုွင်�းမ်း�့�က့ု နိုှစးစဉ်းအီးလ့်ုကး ခုွ�ဘော့ဝခု�မ်းှတွးဘော့ပါ�ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုထုကး ထုုတွးယ်ူဖုမ်းး�ဆွီ�� 

ပြခုင်း�က့ု တွတွးနို့ုင်း�မ်းှ အီးပြမ်းင်�းမ်း့�ဆုွီံ�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး ဦး�တွညီးဘော့စ�ညီ�း မ်းကးလ်ုံ�မ်း�့� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့် 

�ညီး။ တွ�့�ဥပါဘော့ဒနိုှင်�း စညီး�မ်း�ဉ်း�စညီး�ကမ်းး�မ်း�့� စ့ု�မ်း့ု�ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး ထု့ဘော့�့ကးစွ့ အီးဘော့��ယ်ူ 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်းစွမ်းး� မ်း�ှ့ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�းလ်ညီး� ဤပြပါဿန်း့မ်းှ့ ပါ့ုမ်း့ုဆွီ့ု��း့�လ့်�ညီး။

�့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုဘော့�က့င်�း တွ့ုင်း�ပြပါညီး၏ ကမ်းး�ရှု့ု�တွန်းး�တွစးဘော့လ်ှ့ကး ဆွီ့ုင်းကလ်ုန်းး� 

မ်းုန်းးတွ့ုင်း�မ်း�့�နိုှင်�း အီးပါူပါ့ုင်း�မ်းုန်းးတွ့ုင်း�မ်း�့� က�ဘော့�့ကးပြခုင်း�၊ အီးဓာ့ကက��ညီ�း ပြမ်းစးဝှမ်းး�ဘော့ဒ�မ်း�့�တွွင်း 

ဘော့�လ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းုမ်း�့� ပြဖုစးဘော့ပါ်ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကးအီးုံမ်း�့�က့ု ထု့ခု့ုကးနို့ုင်း�ညီး။ ပြပါင်း�ထုန်းး 

ဘော့�့ ဘော့��အီးနိုတ�့ယ်းမ်း�့�ဘော့�က့င်�း �ကးဘော့�့ကးခုံင်ါ�ဖုမ်းး�လ်ုပါး�့�မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ၎င်း�တွ့ု�၏ အီးဓာ့က 

ဝင်းဘော့င်ွ�င်း�ပြမ်းစးက့ု ဆွီုံ�ရှုုံ��ွ့���ညီ�းအီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းမ်း��့� ကြံက�ံဘော့တွွ�နို့ုင်း�ညီး။ �မ်းုဒဒ�့ ပါူဘော့နိုွ�လ့်ပြခုင်း�နိုှင်�း 

လ်ူ�့�တွ့ု�၏ လ်ုပါးင်န်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့�ဘော့�က့င်�း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ အီးပါါအီးဝင်း ကမ်းာ့ တွဝန်းး��ှ့ င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး� 

မ်း�့�အီးဘော့ပါ် ထု့ခု့ုကး�ကးဘော့�့ကးမ်းုမ်း�့� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်မြို့ပါ��ပြဖုစး�ညီး။ အီးန်း့ဂ်တွးတွွင်း လ်မ်းုဘော့တွ့မ်း�့�၊ 

�နိုတ့ဘော့က�့ကးတွန်းး�မ်း�့�နိုှင်�း ပါင်းလ်ယ်းပြမ်းကး�ကမ်းး�ပြပါင်းမ်း�့�က���့ု� ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ကမ်းး�ရှု့ု�တွန်းး� ဘော့ဂ်ဟု 

စန်းစးမ်း�့�ကု့ဆံုွီ�ရံုှု��နု့ိုင်းမြို့ပါ�� င်ါ��ယံ်ဇို့တွမ်း�့� အီးဘော့ပြမ်း့ကးအီးပြမ်း့� ဆံုွီ�ရံုှု�ဘော့လ်� �့က�ပြခုင်း�နှိုင်�း ကမ်းး�ရု့ှု�တွန်းး� 
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ဒေ�သနေဒေေ လူူမှုုအသနေု�က််အဝေ်�မှု���အဒေေဖြ�င့််် ပိုု�မှုု�ဆိုးု��ရွား���ဒေသနေ� ဆိုးင့််�ရွားဲမှုဲဲဒေ�မှုုနှှင့််် ကြုံက်ံ�ဒေ�ဲ�ရွားဖြ�င့််��ု�� 

ဒေပို်ဒေပိုါက််လူ�နှု�င့််သနေည်် (MCCA/UN-Habitat 2017)။ 

၃.၁.၄.၂. အ�ဏာ�သနေုမှု်�မှုုမှု�ု�င့််မှုီနှှင့််် အ�ဏာ�သနေုမှု်�မှုုအလူဲေ် အင့််စ�ီက်���ရွားှင့််�ဆိုးု�င့််ရွား� စီစဉ််ထား��ရွားှု  

 မှုုမှု���

အ�ဏာ�သနေုမှု်�မှုု မှု�ု�င့််မှုီက် MONREC  MOALI နှှင့််် သနေယ််ယ်ူပိုု��ဒေဆိုး�င့််ဒေရွား�နှှင့််် ဆိုးက််သနေဲယ််ဒေရွား� 

ဝေ်ကြီးက်ီ�ဌာ�ေ (MOTC) �ု�� အ��လူ���သနေည်် ဒေရွားအရွားင့််�အဖြမှုစ် စီမှု��ေ််�ဲဲမှုုအ�ဲက်် ပိုူ��ဲဲ��ဝေ်ရွားှုပြီးပိုီ� 

ဒေရွားအရွားင့််�အဖြမှုစ်နှှင့််် ဒေရွားနှှင့်််စပို်လူ�ဉ််�ဒေသနေ� ဖြပိုဿေ�ရွားပို်မှု���အ�ဲက်် ဦး�စီ�ဌာ�ေမှု���နှှင့််် အစု��ရွားရုံး��� 

အမှု���အဖြပို��က် ��ဝေ်ယ်ူဒေဆိုး�င့််ရွား�က််�ဲ်သနေည််။ ဒေရွားအရွားင့််�အဖြမှုစ် စီမှု��ေ််�ဲဲမှုုအ�င့််�အက်�င့််�က်�ယ််၌ 

MONREC သနေည်် ဒေယ်ဘု�ယ်� သနေဘု�ဝပို�်ဝေ်�က်�င့််ဆိုးု�င့််ရွား�က်ုစစရွားပို်မှု���အ�ဲက်် ��ဝေ်ရွားှုသနေူဖြ�စ်ပြီးပိုီ� 

ထားု��ဒေ�က်�င့််် ဒေရွားဒေ�ဟစေစ်မှု���အ�ဲက််ပိုါ ��ဝေ်ရွားှုက်� MOALI သနေည်် ဆိုးည််ဒေဖြမှု�င့််�သနေဲယ််�ေ်�ဖြ�င့််�၊ 

ဆိုးည််မှု���နှှင့််် ဒေရွားဒေလူှ�င့််�မှု�မှု���ရွားှု ဒေရွား၏ အရွားည််အဒေသနေဲ�ထားုေ်�သနေုမှု်�ဖြ�င့််�နှှင့််် ဒေရွား�� ုံ နှှင့််် ပိုင့််လူယ်် 

က်မှု်�ရုံးု���ေ်� င့်ါ�လူ�ပို်င့်ေ်�နှှစ်မှု� ုံ �စလူ���က်ု� က်ဲပို်က်ဲဖြ�င့််�အ�ဲက်် ��ဝေ်ရွားှုက်� MOTC မှုှ�မှုူ ဖြမှုစ်ကြီးက်ီ� 

မှု���ရွားှု ဒေရွား၏အရွားည််အဒေသနေဲ�အ�ဲက်် ��ဝေ်ရွားှုဒေပိုသနေည််။ သနေု��ရွား��ဲင့်် အဆိုးု�ပိုါ အ�င့််�အက်�င့််�သနေည်် 

�စ်သနေမှု�်�ည််� ည်ီညွဲ�်စပို်ဟပ်ိုမှုုမှုရွားှုသနေည်််အဖြပိုင့်် ဒေဆိုး�င့််ရွား�က််ရွားမှုည်််��ဝေ်မှု���နှှင့််် ဆိုး���ဖြ��်��က်် 

��မှုှ�်ဖြ�င့််�နှှင့််် စပို်လူ�ဉ််�၍လူည််� ပိုဲင့်််လူင့််�ဖြမှုင့််သနေ�မှုုနှှင့််် ည်ိုနှုင့််�ဒေဆိုး�င့််ရွား�က််ဖြ�င့််��ု�� မှုပိုါရွားှုဒေပို။ အဖြ��� 

ဒေသနေ� သနေဘု�ဝသနေယ်�ဇာ��မှု���အ�� စီမှု��ေ််�ဲဲဖြ�င့််� ေည််��ူပိုင့်် အင့််စ�ီက်���ရွားှင့််�ဆိုးု�င့််ရွား� စီစဉ််ထား��ရွားှု 

မှုုမှု���က်ု� ဖြမှုင့်််မှု��စဲ� ဗဟု���ံပို်က်ု�င့််ထား��က်� ဒေရွားအရွားင့််�အဖြမှုစ်မှု���နှှင့်််စပို်လူ�ဉ််�၍ �ု�င့််�ရွားင့််�သနေ�� အစ� 

အ�ဲဲ�မှု���က် ရုံးု��ရွား�ဓလေ့ဒေလူ်အရွား ပိုု�င့််ဆိုးု�င့််ဒေ�က်�င့််�ဒေ��င့််�����က််မှု���က်ု� လူ�စ်လူ��ရုံးု�ဲ်သနေည််။ ၂၀၀၈ ��နှှစ် 

�ဲဲ�စည််�ပို��အဒေဖြ���ဥပိုဒေ��ဲင့်် အ�� ုံ �ဒေသနေ� ဒေဆိုး�င့််ရွား�က််ရွားေ်��ဝေ်မှု���နှှင့််် လူ�ပို်ပိုု�င့််�ဲင့်််မှု���က်ု� ဖြပိုည််ေယ်် 

မှု���နှှင့််် �ု�င့််�ဒေ�သနေကြီးက်ီ�မှု���ထား� လူဲဲဒေဖြပို�င့််�ဒေပို�အပို်�ဲ်သနေည််။ 

အမှု� ုံ �သနေ��အဆိုးင့််် ဒေရွားအရွားင့််�အဖြမှုစ် ဒေက်�်မှု�ီ (NWRC) က်ု� သနေမှုမ�ရုံး���က် ၂၀၁၃ ��နှှစ်�ဲင့်် 

�ဲဲ�စည််�ထားူဒေထား�င့််�ဲ်ပြီးပိုီ� ရွားည််ရွား�ယ််��က််မှုှ� ဒေရွားအရွားင့််�အဖြမှုစ်မှု���ထား�မှုှ ရွားရွားှုနှု�င့််သနေည််် အက်� ုံ �ဒေက်��ဇာူ�မှု���က်ု� 

အ��်နှု�င့််ဆိုး��� ဖြမှုင့်််မှု��ဒေစရွားေ် �ေ်��ူည်ီမှုှမှုု၊ ထားု�ု�က််ပို�က််စီ�ဖြ�င့််�က်င့််�မှုဲ်မှုု၊ ဒေရွားရွားှည််�ည််��်မှုုနှှင့််် 

အ��လူ���အက်�ံ��ဝင့််ပိုါဝင့််မှုု အဒေဖြ���မှုူမှု���နှှင့်််အည်ီ ဒေဆိုး�င့််ရွား�က််ရွားေ်ဖြ�စ်သနေည််။ အဖြ���ေယ််ပိုယ််မှု���နှှင့််် 

ဒေပိုါင့််�စည််�ထား��သနေည််် ဒေရွားစီမှု��ေ််�ဲဲမှုုစေစ်�စ်ရွားပို်၊ အမှု� ုံ �သနေ��အဆိုးင့််် ဒေရွားအရွားင့််�အဖြမှုစ်ဆိုးု�င့််ရွား� မှုူဝါ� 

�စ်ရွားပို်၊ ဒေရွားမှုူဝါ� လူမှု်�ညွဲေ်မှုူဒေဘု�င့််�စ်ရွားပို်နှှင့််် ဒေရွားအရွားင့််�အဖြမှုစ်ဆိုးု�င့််ရွား� ဥပိုဒေ��စ်ရွားပို်က်ု� ဒေရွား�ဆိုးဲဲ 

��မှုှ�်က်� အဒေက်�င့််အထားည််ဒေ��်ဒေဆိုး�င့််ရွား�က််ရွားေ် NWRC က်ု� ��ဝေ်ဒေပို�အပို်ထား��သနေည််။ ဖြမှုေ်မှု� 

နှု�င့််င့်�အ�ဲက်် အမှု� ုံ �သနေ��အဆိုးင့််် ဒေရွားအရွားင့််�အဖြမှုစ်ဆိုးု�င့််ရွား� မှုူဝါ��စ်ရွားပို်က်ု� NWRC က် ၂၀၁၄ ��နှှစ် 

�ဲင့်် အ�ည််ဖြပိုံ�ဲ်သနေည််။ အဆိုးု�ပိုါမှုူဝါ��ဲင့်် ဥပိုဒေ�မှု���နှှင့််် အင့််စ�ီက်���ရွားှင့််�မှု��� �ေ်�ီ���မှုှ�်ရွားေ် 

အ�ဲက်် မှုူဒေဘု�င့််နှှင့််် အမှု� ုံ �သနေ��အဆိုးင့််် ည်ီညွဲ�်စဲ�ဒေဆိုး�င့််ရွား�က််ရွားမှုည််် လူ�ပို်င့်ေ်�အစီအစဉ််က်ု� ဒေ��်ဖြပို 

ထား��က်� ၎င့််�က်ု� ဖြမှုေ်မှု�နှု�င့််င့်� အမှု� ုံ �သနေ��အဆိုးင့််် ဒေရွားမှုူဝါ�လူမှု်�ညွဲေ်မှုူဒေဘု�င့််�ဲင့်် ထားည်််သနေဲင့််� ဒေ��်ဖြပို 

ထား��သနေည်် (NWRC 2015)။ 

��-သနေမှုမ�က် ဥက်ကဋ္ဌအဖြ�စ် ��ဝေ်ယ်ူဒေဆိုး�င့််ရွား�က််ပြီးပိုီ� က်မှု်�ရုံးု���ေ်�ဒေ�သနေမှု���မှုှ ဝေ်ကြီးက်ီ���ံပို် 

မှု���၊ MONREC၊ MOALI နှှင့််် ဒေရွား�ပို်�ု��မှုှ က်ု�ယ််စ��လူှယ််မှု���ဖြ�င့််် အမှု� ုံ �သနေ��အဆိုးင့််် ပိုင့််လူယ်် 

က်မှု်�ရုံးု���ေ်�နှှင့််် အဏာဏဝါသနေယ်�ဇာ��မှု��� စီမှု�အ�ပို်��ံပို်လူ�ပို်က်ု�င့််ဒေရွား�ဒေက်�်မှု�ီက်ု� �ေ်�ီ��ဲဲ�စည််��ဲ် 

ဒေသနေ�်လူည််� ယ်��အ�ါ ပို�က််ဖြပိုယ််ပြီးပီို�ဖြ�စ်သနေည််။ MOALI ၏ င့်ါ�လူ�ပို်င့်ေ်�ဦး�စီ�ဌာ�ေသနေည်် င့်ါ�လူ�ပို်င့်ေ်� 
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စ�မံ်းခုန်းး်ခွု�မု်းအီးတွွကး အီးဓ့ာကစ�မံ်းခုန်းး်ခွု��ူနှိုင်�း �တွင်း�အီးခု�ကးအီးလ်ကး စုဘော့ဆွီ့င်း�ပြဖုန်းး်ပြဖု���ူအီးပြဖုစး တွ့ဝန်းး 

ယ်ူခု��ဘော့�့းလ်ညီး� အီးခု��့�ဘော့�့ က့စစ�ပါးမ်း�့�တွွင်း MONREC �့ု�မ်းဟုုတွး ဘော့�တွပါးနိုှင်�း တွ့ဝန်းးထုပါးဘော့န်း 

ပြခုင်း�မ်း�့� �ှ့ခု���ညီး။

င်ါ�လု်ပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာကု့ ပြမ်းန်းးမ်း �့ပါင်းလ်ယ်းင်ါ�လု်ပါးင်န်းး� ဥပါဘော့ဒ (၁၉၉၀)၊ ဘော့�ခု��့င်ါ�လု်ပါးင်န်းး� ဥပါဘော့ဒ 

(၁၉၉၁) နိုှင်�း င်ါ�ဘော့မ်းွ�ပြမ်း�ဘော့�� ဥပါဘော့ဒ (၁၉၈၉) တွ့ု�ပြဖုင်�း ကြီးက���ကပါးကွပါးက�ခု���ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ 

အီး� ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�နိုှင်�း တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��မ်း�့��ညီး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ ကမ်းး�လ်ွန်းးပါင်းလ်ယ်းပြပါင်း�ှ့ ပါင်းလ်ယ်းင်ါ� 

လု်ပါးင်န်းး�ကု့ စ�မံ်းခုန်းး်ခွု�ပု့ါင်းခွုင်�းမ်း�့ှဘော့ပါ။ ကမ်းး�တွွင်း��့ှ ပါင်းလ်ယ်းင်ါ�လု်ပါးင်န်းး�မ်း�့�နှိုင်�း ကုန်းး�တွွင်း��့ှင်ါ�လု်ပါးင်န်းး� 

မ်း�့� နိုှစးမ်း��့�စလ်ုံ�က့ု ဘော့�ခု��့င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး� ဥပါဘော့ဒ (၁၉၉၁) ပြဖုင်�း ကြီးက���ကပါးကွပါးက��ညီး။ ပါ�ကးပြပါယ်းမြို့ပါ�� 

ပြဖုစး�ညီ�း ၂၀၀၈ ခုုနိုှစး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း ပြပါညီးန်းယ်းနိုှင်�း တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��အီးစ့ု�� တွစးခုုခု�င်း�စ� 

အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဘော့�ခု��့င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�ဥပါဘော့ဒပြပါ�ပြခုင်း�က့ု က့ုယ်းတွ့ုင်းက့ုယ်းက�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပါ့ုင်းခုွင်�း ဘော့ပါ�အီးပါးထု့� 

�ညီး။ ဧ�့ဝတွ�တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက�� ဘော့�ခု��့င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး� ဥပါဘော့ဒ (၂၀၁၈) တွွင်း လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့� 

အီးဘော့န်းပြဖုင်�း အီး�့ုကးအီးဝန်းး�အီးဘော့ပြခုပြပါ� င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� ထုူဘော့ထု့င်းဖုွ��စညီး�ပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့ဘော့�က့င်း� 

အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�ထု့�မြို့ပါ�� �ခု့ုင်းပြပါညီးန်းယ်း ဘော့�ခု��့င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး� ဥပါဘော့ဒ (၂၀၁၄) တွွင်း င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�အီး့� လ်ူမ်းု 

အီး�့ုကးအီးဝန်းး�နိုှင်�းအီးတွူ ပါူ�တွွ�စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ��န်းးအီးတွွကး ဥပါဘော့ဒဘော့���့ အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူဘော့�့င်းက့ု ခု�မ်းှတွးဘော့ပါ�ထု့� 

�ညီး။

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုအီးလ်ွန်းးတွွင်း စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုဆွီ့ုင်း�့ စ�စဉ်းထု့��ှ့မ်းုမ်း�့�အီးဘော့ပါ် FDC ၏ အီးက��့� 

�ကးဘော့�့ကးမ်းုက့ု ဆွီကးလ်ကးဘော့စ့င်�း�ကညီ�း�မ်းညီး ပြဖုစး�ညီး။ ဘော့�နိုှင်�း င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�က့ု NUG မ်းူဘော့�့င်း 

တွွင်း ယ်ခုုတွ့ုင်း ထုညီ�း�ွင်း��ပြခုင်း�မ်း�့ှဘော့��ဘော့ပါ။ စ့ုကးပါ��့�ဘော့��၊ ဘော့မ်းွ�ပြမ်း�ဘော့��နိုှင်�း ဆွီညီးဘော့ပြမ်း့င်း�ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း 

မ်း�ှ့�ညီ�းအီးတွွကး င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုအီး့� ယ်ခုင်းက���့ု� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးအီးတွွကး အီးင်းစတွ� 

က����ှင်း�ဆွီ့ုင်း�့ လ်စးဟု့လ့်ုအီးပါးခု�ကး �ှ့ဘော့န်း�ညီး။  

၃.၂. ကျေးရရှည််စဉ်း်ဆ�်မာပြုပ်တ် ဖွဲ့ွ��ဖြိုးဖွဲ့ိး�တိ��တ�်မာု

၃.၂.၁. အကျေးပြုချုံးချုံး�အကျေးဆ��်အအ�� တည််ကျေးဆ��်ပြုချုံးင််�

၃.၂.၁.၁. အီးဓာ့က စ့န်းးဘော့ခု်မ်းုမ်း�့�နိုှင်�း အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း

၂၀၁၃ - ၂၀၁၉ ခုုနှိုစးက့လ်အီးတွွင်း� ပြမ်းန်းးမ်း့နု့ိုင်းငံ်၏ GDP �ညီး ၇ �့ခု့ုင်းနုိုန်းး�ဘော့က� း့ တု့ွ�တွကး 

လ့်ခု��ဘော့�့းလ်ညီး� �င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းု အီး�စးမ်း�့�ဘော့�က့င်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခုကးအီးခု�မ်း�့� 

ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်�ညီး။ ပြပါညီးပါ တွ့ုကးရှု့ုကး�င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းု (FDI) �ညီး စွမ်းး�အီးင်း၊ စ့ုကးပါ��့�ဘော့��၊ စကးမ်းု 

လ်ုပါးင်န်းး�နိုှင်�း �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာမ်း�့�တွွင်း �င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းုမ်း�့� ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�ပြဖုင်�း 

အီးဓာ့ကက��ညီ�း အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာမ်းှပါါဝင်းခု���ညီး။ �့ု��့တွွင်း စန်းစးတွက� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�နို့ုင်းပြခုင်း�မ်း�ှ့ပါါက ဤ 

အီးကြီးက��စ့��င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းု စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့��ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့နိုှင်�း လ်ူမ်းုဆွီ့ုင်း�့ ထု့ခု့ုကးမ်းု 

မ်း�့� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်ဘော့စနို့ုင်းဘော့ပြခုလ်ညီး� ပြမ်းင်�းမ်း့�ဘော့ပါ�ညီး။

တွရှုုတွးနို့ုင်းင်ံ၏ BRI ခုါ�ပါတွးလ်မ်းး�နိုှင်�း ခု�တ့ွးဆွီကးဘော့န်း�ညီ�း စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့�က့ု အီးထုူ��ပြဖုင်�း 

စ့တွးဝင်းစ့�မ်းု�ှ့�ကမြို့ပါ�� အီးဘော့�က့င်း�မှ်း့ အီးဆွီ့ုပါါစ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့�၏ လ်ုပါးင်န်းး�အီး�းယ်းအီးစ့�နိုှင်�း အီးလ့်� 

အီးလ့်တွ့ု�ဘော့�က့င်�းပါင်း ပြဖုစး�ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း BRI နိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်းဘော့န်း�ညီ�း အီးကြီးက��စ့�စ�မ်းံက့န်းး�နိုှစးခုု 

�ှ့က့ ၎င်း�တွ့ု�မ်းှ့ - (က) မ်းနိုတဘော့လ်�မြို့မ်း့��နိုှင်�း ပြမ်းန်းးမ်း့ပြပါညီးအီးလ်ယ်းပါ့ုင်း�က့ု ပြဖုတွး�န်းး�၍ တွရှုုတွးနို့ုင်းင်ံအီး့� 
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အီး့နိုဒ့ယ်နိုှင်�း �ဂ်�လ့်�ဘော့ဒ��ှးနို့ုင်းင်ံမ်း�့�ပြဖုင်�း ဆွီကး�ွယ်းထု့��ညီ�း အီးဘော့�ှ�-အီးဘော့န်း့ကး စကြီးကံလ်မ်းး�၊ နိုှင်�း (ခု) 

�န်းးကုန်းးက့ုပြဖုတွး�န်းး�၍ အီးဘော့�ှ�-အီးဘော့န်း့ကး စကြီးကံလ်မ်းး�အီး့� အီး့နိုဒ့ယ်�မ်းုဒဒ�့နိုှင်�း ဆွီကး�ွယ်းထု့��ညီ�း 

ဘော့ပြမ်း့ကး-ဘော့တွ့င်း စကြီးကံလ်မ်းး�တွ့ု�ပြဖုစး�ညီး။ �ခု့ုင်းပြပါညီးန်းယ်း၊ ဘော့က�့ကးပြဖု�မြို့မ်း့��န်းယ်းတွွင်းလ်ညီး� ကန်းး 

ဘော့ဒ်လ့် ၇.၃ ��လ်�ယ်ံ တွန်းးဘော့�က��ှ့ ဘော့�န်းကးဆွီ့ပါးကမ်းး�က့ုတွညီးဘော့ဆွီ့ကး�န်းး စ�မ်းံက့န်းး�ခု�မ်းှတွးထု့�မြို့ပါ�� 

၂၀၂၁ ခုုနိုှစးတွွင်း SAC က တွင်းဒါဘော့ခု်ပြခုင်း�ပြဖုင်�း အီးတွညီးပြပါ�ခု���ညီး။ ဤန်းယ်းဘော့ပြမ်းဘော့ဒ�မ်း�့�တွွင်း အီးဘော့ပြခု 

ခု�ဘော့န်းထု့ုင်း�ူ ၂၄ �န်းး��ှ့မြို့ပါ�� ပြမ်းစးအီးထုကးပါ့ုင်း�၌ အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံ တွညီးဘော့ဆွီ့ကးပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း 

နိုုန်းး�တွင်းမ်းု ပါ့ုမ်း့ုပြမ်းင်�းမ်း့�ပြခုင်း�၊ �စးဘော့တွ့ပြပါ�န်းး�တွ��ပြခုင်း�နိုှင်�း အီးပြခု့�ဘော့�့ဘော့ပြမ်းယ့်အီး�ုံ�ခု�မ်းု အီးဘော့ပြပါ့င်း� 

အီးလ်�မ်း�့�ဘော့�က့င်�း အီးဆွီ့ုပါါ အီးဘော့ပြခုခု�ဘော့န်းထု့ုင်း�ူမ်း�့�အီးဘော့ပါ် ထု့ခု့ုကးမ်းု�ှ့နို့ုင်းဘော့�က့င်း� ၂၀၁၈ ခုုနိုှစးတွွင်း 

WWF က ဘော့ဖု့းပြပါခု���ညီး (Helsingen 2017)။ လ်မ်းး�ဘော့ဖု့ကးလ်ုပါးပြခုင်း�ဘော့�က့င်�းပြဖုစးဘော့စ ဘော့ပြမ်းယ့်အီး�ုံ�ခု�မ်းု 

အီးဘော့ပြပါ့င်း�အီးလ်�ဘော့�က့င်�းပြဖုစးဘော့စ ဤန်းယ်းဘော့ပြမ်းဘော့ဒ�မ်း�့��ှ့ �စးဘော့တွ့မ်း�့� ဆွီုံ�ရှုုံ��ွ့��ပါါက ပြပါညီး�ူမ်း�့� 

နိုှင်�း အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံ တွညီးဘော့ဆွီ့ကး�န်းး �င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းုမ်း�့� နိုှစးမ်း��့�စလ်ုံ��ညီး ဘော့�လ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းု 

အီးနိုတ�့ယ်းက့ု အီးလ်ွန်းးတွ�့ ပါ့ုမ်း့ုပြပါင်း�ထုန်းးဆွီ့ု��း့�စွ့ �င်းဆွီ့ုင်း�မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။

၃.၂.၁.၂. အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�နိုှင်�း အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုအီးလ်ွန်းး အီးင်းစတွ�က����ှင်း�ဆွီ့ုင်း�့ စ�စဉ်းထု့��ှ့  

 မ်းုမ်း�့�

၂၀၁၈ ခုုနိုှစးတွွင်း စတွင်းခု���ညီ�း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�ခု့ုင်းမြို့မ်း�မြို့ပါ�� ဟုန်းးခု�ကးညီ�ဘော့�့ 

ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးမ်းု စ�မ်းံက့န်းး�၏ �ညီး�းယ်းခု�ကးမ်းှ့ ပြပါညီး�ူမ်း�့�က့ု ဆွီင်း���တွွင်း�မ်းှ ကယ်းထုုတွး�န်းးနိုှင်�း 

ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�နို့ုင်းဘော့�့ �ကးဘော့မ်းွ�ဝမ်းး�ဘော့က�့င်း� လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�၊ အီး့ဟု့�ဖုူလ်ုံမ်းု၊ လ်ှပါးစစးမ်း��နိုှင်�း 

ဆွီကး�ွယ်းဘော့��ဝန်းးဘော့ဆွီ့င်းမ်းုမ်း�့� လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း��ယ်ူနို့ုင်းမ်းု၊ လ့်ုအီးပါးခု�ကးအီး့�လ်ုံ�က့ု ပြဖုညီ�းဆွီညီး�ဘော့ပါ�နို့ုင်း 

�ညီ�း ပါညီ့ဘော့��နှိုင်�း က�န်းး�မ်း့ဘော့��ဆ့ွီုင်း�့ဝန်းးဘော့ဆွီ့င်းမ်းုမ်း�့�က့ု စ�စဉ်းဘော့ပါ�အီးပါး�န်းး ပြဖုစး�ညီး။ ပါုဂ်ုလ့်က 

လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးဘော့��နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးပါန်းး�တွ့ုင်း ၃ တွွင်း ဝန်းးဘော့ဆွီ့င်းမ်းုမ်း�့� 

စ�စဉ်းဘော့ပါ�အီးပါး�န်းးနိုှင်�း စ��ပါွ့�ဘော့��ဖုွံ�မြို့ဖ့ု��တွ့ု�တွကးမ်းုက့ု ဘော့ခု�့ဘော့မ်းွ�ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံ 

မ်း�့� တွညီးဘော့ဆွီ့ကးခု�မ်းှတွး�န်းး လ့်ုအီးပါးခု�ကးက့ု အီးတွညီးပြပါ� ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီ�းအီးပြပါင်း အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကး 

အီးအီးုံတွညီးဘော့ဆွီ့ကးခု�မ်းှတွးပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်မ်းညီ�း ဆွီ့ု�က��့�မ်း�့�က့ု က့ကွယ်းတွ့�ဆွီ���န်းး 

အီးလ့်ု�င်ှ့ ထု့ဘော့�့ကး�ညီ�း လ်ူမ်းုဆွီ့ုင်း�့နိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ဘော့��ဆွီ���န်းးက့ အီးစ�အီးမ်းံ 

မ်း�့�က့ုလ်ညီး� ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�န်းး ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။

ပါတွးဝန်းး�က�င်းထု့ခု့ုကးမ်းု ဆွီန်းး�စစးခု�ကး (EIA) �ညီး ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကး ခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း 

စ�မံ်းက့န်းး�အီး့� ခွုင်�းပြပါ�ခု�ကး ဘော့ပါ��င်�း၊ မ်းဘော့ပါ��င်�း ဆံုွီ�ပြဖုတွး�့၌ ဖံွု�မြို့ဖ့ု��ဘော့��စ�မံ်းက့န်းး�မ်း�့�ဘော့�က့င်�း ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကး 

လ့်နု့ိုင်း�ညီ�း အီးက��့�ဆွီကးမ်း�့�နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း �တွင်း�အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�ကု့ ��့ှနု့ိုင်းမ်းညီ�း ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ ဆံုွီ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မှ်းတွးပြခုင်း� အီးဘော့ထု့ကးအီးကူပြပါ�န်းညီး�န်း့တွစး�ပါးပြဖုစး�ညီး။  EIA ၏

�ညီး�းယ်းခု�ကးမ်းှ့ အီးဆွီ့ုပြပါ�ထု့��ညီ�း ဖုွံ�မြို့ဖု့��ဘော့��စ�မ်းံက့န်းး�ဘော့�က့င်�း ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်နို့ုင်းဘော့�့ ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့၊ လ်ူမ်းုဆွီ့ုင်း�့နိုှင်�း က�န်းး�မ်း့ဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ အီးက��့�ဆွီကးမ်း�့�က့ု ဘော့ဖု့းပြပါပြခုင်း�ပြဖုင်�း 

ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့��ညီး ၎င်း�တွ့ု�၏ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�့�ဘော့�က့င်�း ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်နို့ုင်း�ညီ�း 

ဘော့န်း့ကးဆွီကးတွွ��လ်ဒးမ်း�့�က့ု �့�ှ့နို့ုင်းက့ ထု့ု�ဘော့�က့င်�းပါင်း တွ့ဝန်းးခုံမ်းုပါ့ုမ်း့ု�ှ့ဘော့စ�န်းး ပြဖုစး�ညီး။ ဘော့ဆွီ့င်း 

�းကးနို့ုင်း�ညီ�း အီးပြခု့�ဘော့�့ ဘော့�း�ခု�ယ်းစ�့မ်း�့�၊ လ်ုပါးင်န်းး�ဘော့န်း�့မ်း�့� �့ု�မ်းဟုုတွး လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�့�က့ု 

ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်နို့ုင်းဘော့�့ ထု့ခု့ုကးမ်းုမ်း�့�က့ု ဘော့�ှ့င်း�ကဉ်း�န်းး၊ ဘော့လ်ှ့�ခု��န်းး 

�့ု�မ်းဟုုတွး ဘော့လ်�့�ပါါ��ကး�့ဘော့စ�န်းး ဦး�တွညီးကြီးက့��ပါမ်းး�က့ လ့်ုအီးပါးဘော့�့ �တွင်း�အီးခု�ကးအီးလ်ကး 
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မ်း�့�က့ု �့�ှ့န်း့�လ်ညီးမြို့ပါ�� ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�့�ညီ�း ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွးပြခုင်း�က့ု ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်းဘော့စ�န်းး 

အီးတွွကး အီးဘော့ထု့ကးအီးကူဘော့ပါ��န်းး �ညီး�းယ်းပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီး။

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� ၂၀၁၅ ခုုနိုှစးတွွင်း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ အီးစ့ု���ညီး EIA လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး� 

တွစး�ပါးက့ု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထုုတွးပြပါန်းးခု���ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါ လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�တွွင်း စ�မ်းံက့န်းး�အီး့� အီးဆွီ့ုပြပါ�တွင်းပြပါ�ူ 

မ်း�့��ညီး စ�မ်းံက့န်းး�အီး�းယ်းအီးစ့�ဘော့ပါ်မ်းူတွညီး၍ စ�မ်းံက့န်းး�န်းယ်းပါယ်းအီးတွ့ုင်း�အီးတွ့ �တွးမ်းှတွး�ညီ�း 

အီးဆွီင်�း၌ ပြပါညီး�ူလူ်ထုုနိုှင်�း ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�တွ့ုင်းပါင်း�ညီ�း လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းက့ုဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးနိုှင်�း EIA အီးစ��င်းခုံစ့ 

ဘော့���့�ပြပါ�စု�ညီ�းအီးခု�န့်းးတွွင်းလ်ညီး� အီးလ့်�တွူပါင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး ပြပါဋ္ဌာ့န်းး��တွးမ်းှတွးထု့��ညီး။ 

ဤလ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး��ညီး ဘော့ဒ�တွွင်း��ှ့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ဥပါဘော့ဒပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�နိုှင်�း 

က့ုကးညီ�မ်းု�ှ့မြို့ပါ�� နို့ုင်းင်ံတွက့ က�င်�း�ုံ�မ်းုအီးဘော့လ်�အီးထုဘော့က့င်း� စံခု�န့်းးစံညွှှန်းး�မ်း�့�က့ုလ်ညီး� ဘော့ယ်�ုယ်� 

အီး့�ပြဖုင်�း ပြပါညီ�းမ်း��ညီး (Schulte and Baird 2018)။ EIA လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းတွစးဘော့လ်ှ့ကး ပြပါညီး�ူလ်ူထုုအီး့� 

အီးပြပါညီ�းအီးဝ အီး�့ဘော့ပါ�ထုုတွးပြပါန်းး�န်းး လ့်ုအီးပါးခု�ကးက့ုလ်ညီး� ၂၀၁၇ ခုုနိုှစးတွွင်း ဘော့��ဆွီွ�ခု���ညီ�း ပြမ်းန်းးမ်း့ 

နို့ုင်းင်ံ၏ EIA လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�့�၌ ပြပါညီး�ူလ်ူထုု ပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်းဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့� မ်းူ�ကမ်းး� 

တွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�ဘော့ဖု့းပြပါထု့�ဘော့�့းလ်ညီး� အီးပြပါညီ�းအီးဝအီးတွညီးပြပါ��တွးမ်းှတွးခု��ပြခုင်း� မ်း�ှ့ဘော့ပါ။ 

ဘော့�န်းံနိုှင်�း ��့ဝဓာ့တွးဘော့င်ွ�အီးတွွကး လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ လ်မ်းး�ညွှှန်းးမ်း�့�၊ ဘော့�အီး့�လ်ှပါးစစး EIA 

နိုှင်�း �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းဘော့�� EIA/IEE/EMP လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့�က့ု နို့ုင်းင်ံတွက့ အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�၏ အီးကူ 

အီးညီ�ပြဖုင်�း ဘော့���့�ပြပါ�စုခု���ညီး။ ပါတွးဝန်းး�က�င်းထု့န်းး��့မ်းး�ဘော့��ဦး�စ��ဌာ့န်းက့ု ၂၀၁၂ ခုုနိုှစးတွွင်း MONREC 

လ်ကးဘော့အီး့ကးခံု ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးဘော့��နှိုင်�း ကြီးက���ကပါးထ့ုန်းး�ကွပါးဘော့�� ဌာ့န်းခွု� 

အီးပြဖုစး စတွင်းဖုွ��စညီး�ခု���ညီး။ NUG MONREC ဖုွ��စညီး�ပါုံအီး� ပါတွးဝန်းး�က�င်းထု့န်းး��့မ်းး�ဘော့�� ဦး�စ��ဌာ့န်း 

�ညီး ပြပါညီးန်းယ်း/တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��တု့ွင်း�၌ ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီ�းတွ့ဝန်းးမ်း�့��ှ့ဘော့�့ ဌာ့န်းကြီးက�� တွစးခုုပြဖုစး 

က့ �ညီး�းယ်းခု�ကးမ်းှ့လ်ကး�ှ့ပြဖုစးပါွ့�ဘော့န်း�ညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ထု့ခု့ုကးပါ�ကးစ��မ်းုမ်း�့� 

နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ အီးဘော့��စ့တွး�တွင်း�အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�က့ု �ှ့ဘော့ဖုွစုဘော့ဆွီ့င်း��န်းး ပြဖုစးနို့ုင်းဖုွယ်း�ှ့�ညီး။ 

EIA ဦး�စ��ဌာ့န်းတွွင်း ဝန်းးထုမ်းး�အီးင်းအီး့� မ်းဘော့လ့်ကးင်ှပြခုင်း�နိုှင်�း စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့�၏ တွုံ�ပြပါန်းးဘော့ဆွီ့င်း 

�းကးမ်းုမ်း�့�ဘော့နိုှ့င်�းဘော့နိုှ�ပြခုင်း�တွ့ု�ဘော့�က့င်�း EIA စစးဘော့ဆွီ��ုံ��ပါးပြခုင်း�နိုှင်�း အီးတွညီးပြပါ�ပြခုင်း�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်း�ညီး 

EIA လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး� (၂၀၁၅) တွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီးထုကး မ်း�့�စွ့အီးခု�န့်းးပါ့ုမ်း့ု�က့ပြမ်းင်�းခု���ညီး။ 

၂၀၁၉ ခုုနိုှစး ဘော့ဖုဘော့ဖု့းဝါ��လ်တွွင်း အီးစ��င်းခုံစ့ဘော့ပါါင်း� ၂,၉၄၇ ဘော့စ့င်းက့ု လ်ကးခုံ��ှ့ခု���ညီး။ အီးစ��င်းခုံစ့ 

မ်း�့�အီး့�လံု်�န်း��ပါါ� (၈၉ �့ခု့ုင်းနုိုန်းး�) ကု့ အီးဘော့�က့င်း�ပြပါန်းးခု��ဘော့� း့လ်ညီး� အီးန်းညီး�အီးက�ဉ်း� (၇.၆ �့ခု့ုင်းနုိုန်းး�) 

က့ု�့လ်ှင်း အီးတွညီးပြပါ�နို့ုင်းခု���ညီး။ ဘော့�့ကး�ှ့လ့်�ညီ�း အီးစ��င်းခုံစ့မ်း�့� အီး့�လ်ုံ�၏ ၇၂.၂ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး� 

�ညီး �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာနိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်းဘော့န်း�ညီး (World Bank 2019a)။ ထုုတွးပြပါန်းးခု�� 

�ညီ�း EIA အီးဘော့�အီးတွွကးမ်းှ့ မ်း�ှ့�ဘော့လ့်ကးပါင်းန်းညီး�ပါါ�ဘော့ပါ�ညီး။ မ်းညီး�ညီ�း �င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းုမ်း�့��ညီး 

EIA မ်း�့� ဘော့ဆွီ့င်း�းကးလ်�ကး�ှ့�ညီးကု့ �ကးဆွီ့ုင်းပါါဝင်း�ူမ်း�့�က ဘော့တွွ�ပြမ်းင်းက့ တွ့ု�တွကးဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုက့ု 

ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်၍ အီးစ��င်းခုံစ့မ်း�့� လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း��ယ်ူနို့ုင်းမ်းညီ�း အီးွန်းးလ့်ုင်း�ဘော့ဒတွ့ဘော့��စး မ်း�ှ့�ညီ�း 

အီးတွွကး လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းအီးဘော့ပါ် ခု့ုင်းမ်း့ယ်ုံ�ကညီးနို့ုင်းမ်းု ဘော့လ်�့�က�ခု����ညီး (Myanmar Centre for 

Responsible Business, 2020)။ EIA လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး��ညီး အီး�စးပြဖုစးက့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း 

ဆု့ွီင်း�့နှိုင်�း လူ်မု်းဆု့ွီင်း�့ဆွီန်းး�စစးခု�ကးမ်း�့� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးအီးတွွကး လု့်အီးပါး�ညီ�းကွမ်းး�က�င်းမု်းကု့လ်ညီး� 

ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းပြခုင်း� မ်း�ှ့�ကဘော့��ဘော့ပါ။ 
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အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံ တွညီးဘော့ဆွီ့ကးပြခုင်း�တွွင်း ဂ်�န်းးဒါဆွီ့ုင်း�့ အီးဂ်�ါ�ပါးမ်း�့�က့ု ထုညီ�း�ွင်း� 

ပြခုင်း�မ်း�ှ့�� EIA လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�တွွင်းလ်ညီး� အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့� အီးက��ံ�ဝင်းပါါဝင်းမ်းုအီးတွွကး အီး့�စ့ုကး 

ဘော့ဖု့းဘော့ဆွီ့င်းပြခုင်း� မ်း�ှ့ဘော့ပါ။ ဂ်�န်းးဒါရှုုဘော့ထု့င်�းမ်းှ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�မ်းုမ်း�ှ့�ညီ�း အီးခု�ကးအီးလ်ကးဘော့က့ကးယ်ူ 

စုဘော့ဆွီ့င်း�ပြခုင်း�နှိုင်�း ဂ်�န်းးဒါအီးဘော့ပြခုပြပါ� အီး�ကမ်းး�ဖုကးမု်းအီးပါါအီးဝင်း ဖံွု�မြို့ဖ့ု��တု့ွ�တွကးမု်းမ်း�့�ကု့ ဂ်�န်းးဒါရုှုဘော့ထု့င်�းမှ်း 

ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�ထု့�ပြခုင်း�တွ့ု�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�ဘော့�့ အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�မ်း�ှ့ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း အီးဘော့ထု့ကး 

အီးထု့�အီးဘော့ပြခုပြပါ� မ်းူဝါဒခု�မ်းှတွးပြခုင်း�နိုှင်�း တွ�့�မ်းှတွမ်းုမ်း�ှ့ပြခုင်း�မ်း�့�အီး့� အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�ပြခုင်း�တွ့ု�က့ု 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး အီးခုကးကြံက�ံလ်�ကး�ှ့�ညီး  (Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process 

n.d.; Minoletti 2017)။ ခြုံခု�ံင်ုံဘော့ဖု့းပြပါ�ဘော့�့း ၂၀၁၁ ခုုနိုှစးမ်းှအီးစပြပါ�၍ မ်းူဝါဒခု�မ်းှတွးပြခုင်း�နိုှင်�း �တွးဂ်�ကး 

ဘော့��ဆွီွ�ပြခုင်း�တွ့ု�တွွင်း ‘ဥပါမ်း့အီး့�ပြဖုင်�း က�န်းး�မ်း့ဘော့��နိုှင်�း ပါညီ့ဘော့��အီးတွွကး �ဏ္ဍာ့ခုွ�ဘော့ဝခု�မ်းှတွးဘော့ပါ�မ်းုက့ု 

တွ့ု�ပြမ်းှင်�းပြခုင်း�၊ နိုှင်�း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�အီးဘော့ပါ် အီး�ကမ်းး�ဖုကးမ်းုအီး့� ကြီးက့�တွင်းတွ့�ဆွီ��က့ကွယ်းဘော့�� ဥပါဘော့ဒ 

မ်းူ�ကမ်းး�ဘော့��ဆွီွ�ပြခုင်း�က���့ု� ဘော့ပြမ်းစမ်းး�ခု�မ်းး�ပါ��့� ဘော့ပြခုလ်ှမ်းး�မ်း�့�က့ု စတွင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု���ညီး။ �့ု��့တွွင်း 

မ်းူဝါဒခု�မ်းှတွးပြခုင်း�နိုှင်�း �တွးဂ်�ကးဘော့��ဆွီွ�ပြခုင်း��ညီး ယ်ခုုထုကးတွ့ုင်း အီးမ်း�့�အီး့�ပြဖုင်�း ဂ်�န်းးဒါဆွီ့ုင်း�့ ထုညီ�း

�ွင်း�စဉ်း�စ့�မ်းုမ်း�ှ့�ညီ�းလ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းအီးပြဖုစး က�န်းး�ှ့ဘော့န်းဆွီ�ပြဖုစးက့ အီးမ်း��့��့�မ်း�့�၏ လ့်ုအီးပါးခု�ကးမ်း�့� 

နိုှင်�း ဆွီနိုဒမ်း�့�က့ု အီးထုူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��ဘော့ပါ�လ်�ကးပါင်း �ှ့�ညီး’ (Minoletti 2017:1)။

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� ၂၀၁၉ ခုုနိုှစးတွွင်း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံအီးစ့ု���ညီး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ဘော့��ှညီး 

တွညီးတွံ�ခု့ုင်းမြို့မ်း�မြို့ပါ�� ဟုန်းးခု�ကးညီ�ဘော့�့ ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးမ်းုစ�မ်းံက့န်းး� (MSDP) နိုှင်�းအီးမြို့ပါ့�င်း စ�မ်းံက့န်းး��ဏ်း 

တွစး�ပါးက့ု ထုူဘော့ထု့င်းခု���ညီး။ စ�မ်းံက့န်းး��ဏ်း�ညီး အီးစ့ု��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း MSDP 

�ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးပါန်းး�တွ့ုင်းမ်း�့�နိုှင်�း မ်းဟု့ဗ��ဟု့က� လ်ုပါးင်န်းး�အီးစ�အီးစဉ်းမ်း�့�က့ု အီးထုဘော့ပြမ်း့ကးဘော့အီး့င်းပြမ်းင်း 

ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့း�န်းး စ�စဉ်းထု့��ညီ�း ကန်းးဘော့ဒ်လ့် ၁ �န်းး�ဘော့က�့း တွန်းးဘော့�က��ှ့ 

ဘော့�့ စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့�အီး့� စုစညီး�ဘော့ဖု့းပြပါထု့�က့ အီးမ်း�့�ပြပါညီး�ူဝင်းဘော့�့ကး�ကညီ�းရှုုနို့ုင်း�ညီ�း ဘော့ဒတွ့ 

ဘော့��စးပြဖုစး�ညီး။ စ�မ်းံက့န်းး��ဏ်းတွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါပါါဝင်း�ညီ�း စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့�က့ု အီးမ်း��့��့�အီးဆွီင်�း စ��ပါွ့� 

ဘော့���့ဘော့က့းမ်းတွ�၊ စ�မ်းံက့န်းး�ဦး�စ��ဌာ့န်း၊ စ�မ်းံက့န်းး�စ့စစးဘော့��နိုှင်�းတွ့ု�တွကးမ်းုအီးစ��င်းခုံဘော့�� ဦး�စ��ဌာ့န်းနိုှင်�း  

ပြမ်းန်းးမ်း့ဖုွံ�မြို့ဖု့��မ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�တွ့ု�မ်းှ အီးဘော့��ပါါဘော့�့ဝန်းးကြီးက��မ်း�့�နိုှင်�း အီး�့�ှ့မ်း�့�က အီးထုူ�စစးဘော့ဆွီ�စ့စစး 

က့ ဦး�စ့�ဘော့ပါ�အီးဆွီင်�း�တွးမ်းှတွးထု့��ညီး (World Bank 2022)။ စ�မ်းံက့န်းး��ဏ်း၏ �ညီး�းယ်းခု�ကး 

မ်းှ့ အီးကြီးက��စ့�အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံ စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�နိုှင်�း စ�မ်းံက့န်းး�ခု�မ်းှတွးပြခုင်း�တွ့ု� 

လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်း�့တွွင်း ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�့မ်းုက့ု ပြမ်းှင်�းတွင်း�န်းးပြဖုစး�ညီး။ စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့�က့ု စစးဘော့ဆွီ�စ့စစး�့၌ 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့နိုှင်�း လ်ူမ်းုဆွီ့ုင်း�့ စံနိုုန်းး�မ်း�့�နိုှင်�း တွ့ုကးဆွီ့ုင်းစစးဘော့ဆွီ�ပြခုင်း�အီး့� စတွင်း 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးနိုှင်�း အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံ စ�မ်းံက့န်းး�ခု�မ်းှတွး�့တွွင်း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းက့ု 

တွစ့ုကးမ်းတွးမ်းတွး ထုညီ�း�ွင်း�အီးဘော့��ဘော့ပါ�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးအီးတွွကး ဖုွံ�မြို့ဖု့��ဘော့��မ်း့တွးဖုကး အီးမ်း�့�အီးပြပါ့�ထုံမ်းှ 

အီး့�ဘော့ပါ�ဘော့ထု့ကးခုံမ်းုက့ု ၂၀၂၀ ခုုနိုှစးတွွင်း စ�မ်းံက့န်းး� ဦး�စ��ဌာ့န်းအီးဘော့န်းပြဖုင်�း ��ှ့ခု���ညီး။ MSDP၊ EIA 

လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�နိုှင်�း စ�မ်းံက့န်းး��ဏ်းတွ့ု��ညီး အီးလ့်�အီးလ့်�ှ့ဘော့�့းလ်ညီး� စ��ပါွ့�ဘော့�� ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကး 

မ်းုနိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့နိုှင်�း လ်ူမ်းုဆွီ့ုင်း�့ အီးက��့�ဆွီကးမ်း�့�အီး�က့� ဟုန်းးခု�ကးညီ�မ်းုက့ ု

မ်းညီးက���ု့� ထ့ုန်းး��့မ်းး�မ်းညီးအီး့� �ှင်း�လ်င်း�စွ့ဘော့ဖု း့ပြပါမု်းမ်း�့ှဘော့�့ဘော့�က့င်�း ဆွီန်းး်က�င်းဘော့ဝဖုန်းးမု်း အီးမ်း�့�အီးပြပါ့� 

က့ုလ်ညီး� ကြံက�ံဘော့တွွ�ခု����ညီး။

အီးထုကးတွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါခု���ညီ�းအီးတွ့ုင်း� အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုအီးလ်ွန်းးတွွင်း IRMF �ညီး ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့ခု့ုကးမ်းု ဆွီ့ုင်း�့ အီးခု�ကးအီးလ်ကး ဘော့က့ကးယ်ူစုဘော့ဆွီ့င်း�ပြခုင်း�နိုှင်�း ဘော့ဆွီ့င်း�းကးဘော့ပါ�နို့ုင်းမ်းညီ�း 

ပြပါန်းးလ်ညီးကုစ့�ဘော့ပါ�ပြခုင်း�တွ့ု�က့ု ထု့ဘော့�့ကးစွ့ လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းနို့ုင်းဘော့စမ်းညီ�း ဘော့အီး့ကးမ်းှအီးထုကး�့ု� တွင်းပြပါ 
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ဆော�ာင််ရွွက််သည့််် နည့််�ဟန်ဖြ�စ််ဆောသာ သဘာာဝပတ််ဝန်�က်ျင််�ု�င််ရွာ ဆောစ်ာင်််ကြက်ည့်််ဆော�်�ာဖြ�င််�က်ု� 

အ�ု�င််အမာာ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မာည့််် အ�င်််မာျာ�က်ု� အ�ု�ဖြပုတ်င််ဖြပထားာ�သည့်် - ‘သဘာာဝ သယံံဇာာတ်မာျာ� 

အာ� အထားုန်�အက်ွပ်မာ့်ထား�တ််��ပ်ဖြ�င််�၊ စ်း�ပွာ�ဖြ�စ််နိုှင််် စ်က််မာု��ပ်င်န်��ု�င််ရွာစ်က််ရုံ�ံမာျာ� တ်ု���ျ့�ဖြ�င််�၊ 

�ယံ်ယံာဆောဖြမာ�ျ့�ထားွင််ဖြ�င််�၊ အကြီးက်း�စ်ာ�အဆောဖြ��ံအဆော�ာက််အအ�ံတ်ည့််ဆော�ာက််ဖြ�င််�နိုှင််် တ်း�ဆော�ာ ်

ထား�တ််��ပ်ဆောရွ� စ်းမာံက်ုန်�မာျာ�ဆောကြက်ာင််် ဆောပ်ဆောပါက််�ာသည့််် သု��မာဟ�တ်် ဆောပ်ဆောပါက််�ာနိုု�င််ဆောဖြ�ရုှွသည့််် 

သဘာာဝပတ််ဝန်�က်ျင််�ု�င််ရွာနှိုင််် �းမုာ�ု�င််ရွာထုား�ု�က််ပျက််စ်း�မုာမာျာ�ကု်� စု်စ်စ််ဖြ�င််�၊ ဆောစ်ာင်််ကြက်ည့်််ဆော�်�ာ 

ဖြ�င််�နိုှင််် ဖြပန်�ည့််က်�စ်ာ�ဖြ�င််�တ်ု�� ဆော�ာင််ရွွက််ရွန်အတ်ွက်် NUG MONREC သည့်် နိုု�င််င်ံတ်က်ာ 

စ်ံ�ျနု်စ်ံညွှှန်�မာျာ�နိုှင်််အည့်း ဆော�သ�ံ�းမာုအသု�က််အဝန်�မာျာ�၊ သက််�ု�င််ရွာ ပါဝင််သက််�ု�င််သးမာျာ�နိုှင််် 

ကြက်ာ�က်ာ� �းထား�ဗဟု�ဖြပု သယံံဇာာတ်စ်းမာံ�န််�ွ့မာု�ု�င််ရွာ အစ်းအမာံမာျာ�အတ်ွက်် ပး�ဆောပါင််�ဆော�ာင််ရွွက်် 

ရွမာည့်် (အ�န်� ၅)’။ 

၃.၂.၂.	 မြို့�့��ပြ�တည််ဆော�ာက််�ုနှှင့်််	ဆော�ထုုည်စ််ည်�်�ပြ�င့််�

၃.၂.၂.၁. အဓိုက် စ်ုန်ဆော�်မာုမာျာ�နိုှင််် အာဏာာသုမာ်�မာုမာတ်ု�င််မား အဆောဖြ�အဆောန

ဖြမာန်မာာနိုု�င််င်ံက်ု� အာရွှဆော�သရွှု မြို့မာုု�ဖြပအသွင််ဆောဖြပာင််��့မာု အနည့််�ပါ���ံ� နိုု�င််င်ံမာျာ�အနက်် 

အပါအဝင််အဖြ�စ်် ပ�ံမာှန်အာ�ဖြ�င်််ရုံုဖြမာင််ကြက်မြို့ပး� နိုု�င််င်ံ�းဦး�ဆောရွ၏ ၃၀ ရွာ�ု�င််နိုုန်�သည့််သာ�ှင်် မြို့မာုု�ဖြပ 

ဆော�သမာျာ�တ်ွင်် အဆောဖြ��ျဆောနထားု�င််�ျက််ရွှုသည့်် (Republic of the Union of Myanmar 2015)။ 

ရွန်က်�န်မြို့မာုု�ဆောန �းဦး�ဆောရွသည့်် ၅.၂ သန်� ဖြ�စ််သည့််ဟ� �န််မာှန်�ထားာ�မြို့ပး� (Republic of the Union of 

Myanmar 2015) ၎င််�ပမာာဏာသည့်် နိုု�င််င်ံအတ်ွင််�ရွှု မြို့မာုု�ဖြပဆောန�းထား� စ်�စ်�ဆောပါင််�၏ ၃၅ ရွာ�ု�င််နိုုန်� ရွှု 

သည့််။ သု��ရွာတ်ွင်် ဂျျပန် အဖြပည့််ဖြပည့််�ု�င််ရွာ ပး�ဆောပါင််�ဆော�ာင််ရွွက််ဆောရွ�ဆောအဂျျင််စ်း (JICA and YCDC 

2014) က် ရွန်က်�န်မြို့မုာု�ဖြပဆော�သအတွ်င််�ရုှွ တ်ရွာ�မာဝင််ဆောနရွာမာျာ�တွ်င်် က်ျ��ဆောက်ျာ်ဆောနထုား�င််သး ၆.၄၈ သန်� 

ထားပ်မာံရွှုဆောသ�သည့််ဟ� �န််မာှန်�ဆော�ာ်ဖြပက်ာ ထားု�သု���ု�ပါက် ရွန်က်�န်မြို့မာုု�ဖြပဆော�သ၌ ဆောနထားု�င််သည့််် �းဦး�ဆောရွ 

သည့်် တ်ု�င််�ဖြပည့််�းဦး�ဆောရွ စ်�စ်�ဆောပါင််�၏ ၄၈ ရွာ�ု�င််နိုုန်�အထားု ဆောရွာက််ရှွုသွာ�မြို့ပး ဖြ�စ််သည့််။ တ်ရွာ�ဝင်် 

မာဟ�တ််ဆောသာ်�ည့််� ရွန်က်�န်မြို့မာုု�ဆောတ်ာ်ဟ� သတ််မာှတ််ထားာ�သည့််် မြို့မာုု�ဖြပဆော�သအတ်ွင််�၌ ရွန်က်�န်မြို့မာုု�နိုှင််် 

ပတ််ပတ််�ည့်် ဆောဖြ�ာက််မြို့မာုု�နယံ်ဖြ�စ််ဆောသာ �ှည့််�က်း�၊ သန်�ျင််၊ ဆောက်ျာက််တ်န်�၊ တ်ွံဆောတ်�၊ ထားန်�တ်ပင်် 

နိုှင််် ဆောမာှာ်ဘားမြို့မာုု�နယံ်မာျာ� အက်ျုံ�ဝင််သည့်် (JICA and YCDC 2014, quoted in Sabrié 2019)။ 

ရွန်က်�န်မြို့မာုု�ဆောတ်ာ်၏ �းဦး�ဆောရွတ်ု��တ်က််မာုနိုုန်�မာှာ ၂၀၁၈ ��နိုှစ််တ်ွင်် ၂.၆ ရွာ�ု�င််နိုုန်� ဖြ�စ််သည့်််အဆော�ျာက်် 

၂၀၄၀ ��နိုှစ််တ်ွင်် ဆောရွ့�ဆောဖြပာင််�ဆောနထားု�င််သးမာျာ�နိုှင််် မြို့မာုု�ဖြပဆော�သအတ်ွင််� က်ဆော��ဆောမာွ��ွာ�ဖြ�င််� နိုှစ််မာျ ုု �စ်��ံ� 

ဆောကြက်ာင််် ဆော�သအတ်ွင််� အဆောဖြ��ျဆောနထားု�င််သးဆောပါင််� ၅.၂ သန်� ထားပ်မာံတ်ု���ာမာည့််ဟ� �န််မာှန်�ထားာ�သည့်် 

(Sabrié 2019)။ ထားု��ဖြပင်် �က််ရွှုအ�ျနု်၌ ဆောက်ျ��က််ဆော�သမာျာ�တ်ွင်် ဆောနထားု�င််ဆောနသည့််် ဖြပည့််သးမာျာ� 

အနက်် ၇.၁ သန်�သည့်် ၂၀၅၀ ဖြပည့်််နိုှစ််တ်ွင်် မြို့မာုု�ဖြပဆော�သမာျာ�သု�� ဆောရွ့�ဆောဖြပာင််�ဆောနထားု�င််မြို့ပး� ဖြ�စ််မာည့််ဟး၍ 

�ည့််� �န််မာှန်�ထားာ�သည့်် (World Bank 2019b)။

ပးဆောနွို�ဆောသာရွာသးဥတ်�တွ်င်် မုာ��ဆော�ါင််ဖြ�င််�၊ ပင််�ယ်ံက်မ်ာ�ရုုံ��တ်န်� ဆောရွ�ှမ်ာ�မုာ��ဖြ�င််�၊ က်�န်�တွ်င််� 

ဆောရွ�ှမ်ာ�မုာ��မုာမာျာ�နှိုင််် အပးပု�င််�မာ�န်တု်�င််�မာျာ�က့််သု�� တ်ဖြ�ည့််�ဖြ�ည့််�ဖြ�စ််ဆောစ် အ�ျင််အဖြမာန်ဖြ�စ််ဆောစ် ဖြ�စ််ဆောပ် 

က်ျဆောရွာက််တ်တ််သည့််် ဆောဘာ�အနိုတရွာယံ်မာျာ� ကြုံက်ုံဆောတ်ွ�နိုု�င််ဆောဖြ�သည့်် ပု�မာု�၍ဖြမာင်််မာာ��ာက်ာ ထားု�သု��ဖြမာင်််မာာ� 

�ာဖြ�င််�ဆောကြက်ာင််် ဖြမာန်မာာနိုု�င််င်ံ၏ မြို့မာုု�ဖြပတ်ည့််ဆော�ာက််မာုက်ု� ထားု�ု�က််ဆောစ်နိုု�င််သည့််။ ပင််�ယံ်က်မာ်�ရုံု��တ်န်� 

ဆော�သမာျာ�နိုှင််် ဖြမာစ််ဝက်ွန်�ဆောပ်ဆော�သတ်ွင်် တ်ည့််ရွှုဆောနသည့််် မြို့မာုု�ဖြပအ�ျက််အ�ျာ ဆောနရွာမာျာ�သည့်် 

�ု�င််က်��န်�မာ�န်တ်ု�င််�မာျာ�၊ ဆောရွ�ှမာ်�မာု��မာု၊ ပင််�ယံ်ဆောရွမာျက််နိုှာဖြပင်် ဖြမာင်််တ်က််မာုနိုှင််် ဆောရွအရွင််�အဖြမာစ်် 
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မ်းလ်ုံဘော့လ့်ကးမ်းုတွ့ု�က့ု ယ်ခုုပါင်း ကြံက�ံဘော့တွွ�ဘော့န်း�မြို့ပါ�ပြဖုစး�ညီး။ ပါင်းလ်ယ်းဘော့�မ်း�ကးနိုှ့ပြပါင်း ပြမ်းင်�းတွကးလ့်မ်းု 

ဘော့�က့င်�း  �့ုကဘော့လ်�မြို့မ်း့��က���့ု� ဘော့ပြမ်းန်း့မ်း�းပါ့ုင်း�တွွင်းတွညီး�ှ့�ညီ�း ပါင်းလ်ယ်းကမ်းး�ရှု့ု�တွန်းး� မြို့မ်း့��မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း 

၎င်း�တွ့ု�၏ အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံက့ု အီးလ်ုံ�စုံပြပါန်းးလ်ညီးဒ�ဇို့ုင်း�ဆွီွ� ပြပါင်းဆွီင်းပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး တွစးစ့တွး 

တွစးပါ့ုင်း� ဘော့န်း�့ဘော့ပြပါ့င်း�ဘော့�့�အီးဘော့ပြခုခု�ပြခုင်း�က့ုပါင်း ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးလ့်ုအီးပါးန့ိုုင်း�ညီး (MONREC 2017)။ 

ကုန်းး�တွွင်း�ဘော့ဒ��ှ့ မြို့မ်း့��မ်း�့�နိုှင်�း မြို့မ်း့��ကြီးက��မ်း�့��ညီး ပြမ်းစးဘော့�နိုှင်�း ရှုုတွးခု�ညီး�ဘော့�လ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းုမ်း�့�၊ မ်း့ု�ဘော့ခုါင်းမ်းု 

မ်း�့�နိုှင်�း အီးပါူလ်ုင်း�မ်း�့�က���့ု� အီးနိုတ�့ယ်းပြပါင်း�ထုန်းး�ညီ�း ဘော့��အီးနိုတ�့ယ်းမ်း�့�က့ု ကြံက�ံဘော့တွွ�ခုံစ့��က� 

�ညီး (MCCA/UN-Habitat 2017)။

ပါင်းလ်ယ်းဘော့�မ်း�ကးနိုှ့ပြပါင်း ပြမ်းင်�းတွကးလ့်မ်းုဘော့�က့င်�း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း လ်ူဘော့ပါါင်း�မ်း�့�စွ့�ညီး 

ဘော့ပြမ်းန်း့မ်း�းပါ့ုင်း�တွွင်း တွညီး�ှ့�ညီ�း ပါင်းလ်ယ်းကမ်းး�ရှု့ု�တွန်းး�မြို့မ်း့��မ်း�့�မ်းှ မြို့မ်း့��ကြီးက��ပြပါကြီးက��မ်း�့�ထုံ�့ု� ဘော့�့�ဘော့ပြပါ့င်း� 

ဘော့န်းထု့ုင်းပြခုင်း�က့ုလ်ညီး� ကြံက�ံဘော့တွွ��ဖုွယ်း �ှ့�ညီး။  ၂၀၀၈ ခုုနိုှစးတွွင်း ပြဖုစးပါွ့�ခု��မြို့ပါ�� လ်ူဘော့ပါါင်း� ၂.၄ �န်းး�က့ု 

ထု့ခု့ုကးဘော့စခု���ညီ�း ဆွီ့ုင်းကလ်ုန်းး� န်း့ဂ်စးက���့ု� ပြပါင်း�ထုန်းးဘော့�့ ဘော့��အီးနိုတ�့ယ်းမ်း�့��ညီး �ကးဘော့မ်းွ� 

ဝမ်းး�ဘော့က�့င်း�လ်ုပါးင်န်းး�နိုှင်�း ဝင်းဘော့င်ွ��ှ့နို့ုင်း�ညီ�း အီးခုွင်�းအီးလ်မ်းး�မ်း�့�ဆွီုံ�ရှုုံ�ပြခုင်း� အီးပါါအီးဝင်း ဘော့��ှညီး�က့ 

ပြမ်းင်�းမြို့ပါ�� ထ့ုခု့ုကးမု်းပြပါင်း�ထုန်းး�ညီ�း လူ်မု်း-စ��ပွါ့�ဆု့ွီင်း�့ အီးက��့�ဆွီကးမ်း�့�ကု့ပြဖုစးဘော့ပါ်ဘော့စခု���ညီး။ ဘော့�့�ဘော့ပြပါ့င်း� 

ဘော့န်းထု့ုင်းမ်းုနိုုန်းး� ပြမ်းင်�းမ်း့�ပြခုင်း��ညီး မြို့မ်း့��မ်း�့�နိုှင်�း မြို့မ်း့��ကြီးက��မ်း�့�၏ အီးနိုတ�့ယ်းပြဖုစးနို့ုင်းဘော့ပြခု အီးပြမ်းင်�းမ်း့�ဆွီုံ� ဇိုုန်းး 

ဘော့ဒ�မ်း�့�၌ တွ�့�မ်းဝင်း က���ဘော့က�့းအီးဘော့ပြခုခု�ဘော့န်းထု့ုင်းမ်းုမ်း�့�က့ု ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်ဘော့စတွတွးမြို့ပါ�� ဘော့�လ်ှမ်းး� 

မ်း့ု�မ်းုက���့ု� �့��ဥတွုနိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်း�ညီ�း ဘော့��အီးနိုတ�့ယ်းမ်း�့�အီး့� ကြံက�ံဘော့တွွ���ညီ�း လ်ူဦး�ဘော့� အီးဘော့� 

အီးတွွကးက့ု တွ့ု�ပြမ်းင်�းဘော့စ�ညီး။ 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံအီးတွွင်း��ှ့ မြို့မ်း့��ပြပါဘော့ဒ�မ်း�့� ထု့ခု့ုကးလ်ွယ်းမ်းု၏ ဇို့စးပြမ်းစး�ညီး မြို့မ်း့��ပြပါစ�မ်းံက့န်းး� 

ခု�မ်းှတွးမ်းု လ်ုံဘော့လ့်ကးစွ့မ်းဘော့က့င်း�မွ်းန်းးပြခုင်း�၊ ဘော့ဆွီ့ကးလ်ုပါးဘော့��န်းညီး�စန်းစးမ်း�့� မ်းဘော့က့င်း�မ်းွန်းးပြခုင်း�နိုှင်�း 

ဘော့�နိုုတွးဘော့ပြမ်း့င်း�စန်းစး၊ ဘော့�ဘော့ပါ�ဘော့ဝဘော့��စန်းစးနိုှင်�း ဘော့�ဆွီ့ု�စွန်းး်စန်းစးက���့ု� အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံမ်း�့� 

အီး�ညီးအီးဘော့�ွ� န်း့မ်း�းပါါ�ပြခုင်း�၊ နို့ုင်းင်ံတွဝန်းး�၌ အီးဘော့ပြခုခုံ ဝန်းးဘော့ဆွီ့င်းမ်းုမ်း�့� ကဏ္ဍာ ဘော့က့င်း�စွ့ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးမ်းု 

မ်း�ှ့ပြခုင်း�နိုှင်�း ဘော့ဒ�နိုတ�အီးဆွီင်�း၌ ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်းစွမ်းး�အီးကန်းး်အီး�တွး�ှ့ပြခုင်း�တွ့ု� ပြဖုစး�ညီး။ လ့်ုကးဘော့လ်�့ 

ညီ�ဘော့ထုွ မ်းွမ်းး�မ်းံဘော့ပြပါ့င်း�လ်�ပြခုင်း�မ်း�ှ့ပါါက �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုဘော့�က့င်�း ပြဖုစးပါွ့�လ့်မ်းညီ�း ��့ဝဘော့�� 

အီးနိုတ�့ယ်းမ်း�့��ညီး မြို့မ်း့��ပြပါအီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံနိုှင်�း ဝန်းးဘော့ဆွီ့င်းမ်းုမ်း�့�အီးဘော့ပါ် ဆွီ့ု��း့�စွ့ ထု့ခု့ုကးဘော့စ 

မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုဘော့�က့င်�း ဘော့���ှ့နို့ုင်းမ်းုဘော့လ်�့�ပါါ�လ့်မ်းညီ�း အီးန်း့ဂ်တွးတွွင်း လ်ူဦး�ဘော့� 

တွ့ု�တွကးလ့်မ်းုဘော့�က့င်�း ဘော့�နိုှင်�းလ်ှပါးစစးဓာ့တွးအီး့�လ့်ုအီးပါးခု�ကး ပါ့ုမ်း့ုပြမ်းင်�းတွကးလ့်�ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း၌ 

အီးလ်ုံအီးဘော့လ့်ကး ပြဖုန်းး် ပြဖု��ဘော့ပါ�ဘော့ဝနို့ုင်း�န်းးမ်းှ့ အီးဓာ့ကကြံက�ံဘော့တွွ��မ်းညီ�း အီးခုကးအီးခု�မ်း�့� ပြဖုစးလ့်ဘော့ပါမ်းညီး။  

တွစးခု�န့်းးတွညီး�မှ်း့ပါင်း အီးလ်�င်းအီးပြမ်းန်းး ပြဖုစးဘော့ပါ်က�ဘော့�့ကးတွတွး�ညီ�း ဘော့��အီးနိုတ�့ယ်းမ်း�့��ညီး အီးဘော့ပြခုခံု 

အီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံနိုှင်�း ဝန်းးဘော့ဆွီ့င်းမ်းုမ်း�့�က့ု ထု့ခု့ုကးဘော့စမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း ဘော့လ်ထုုညီစးညီမ်းး�မ်းု ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်ပြခုင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�့၌ အီးခုကးအီးခု� 

�ှ့�ညီး။ ဥပါမ်း့ ဘော့ဖု့းပြပါ�ဘော့�့း ဘော့လ်ထုုက့ုအီးခု�န့်းးနိုှင်�းတွဘော့ပြပါ�ညီ� ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်နို့ုင်း�ညီ�း ဘော့လ်ထုု 

ညီစးညီမ်းး�မ်းု တွ့ုင်း�တွ့�ညီ�းက့�့ယ့် (Air Visual app) �ညီး �န်းးကုန်းးတွွင်းတွစးခုု�့�ှ့က့ ၎င်း� 

ထုကး ပါ့ုမ်း့ုဘော့��င်ယ်း�ညီ�း HAZE scanner မ်း�့�နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံအီးတွွင်း� က�န်းးဘော့ဒ�မ်း�့��ှ့ ဘော့လ်ထုုညီစးညီမ်းး� 

မ်းုက့ု တွ့ုင်း�တွ့�ညီး။ Yi et al (2018) က �န်းးကုန်းး�ှ့ မြို့မ်း့��န်းယ်းခုုန်းစးခုုတွွင်း ဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု���ညီ�း 

ဆွီန်းး�စစးခု�ကးအီး� ဓာ့တွးမ်းုန်းးင်ယ်းမ်း�့� (particulate matter, PM2.5) ဘော့တွွ��ှ့နိုုန်းး��ညီး ပါုံမ်းှန်းးအီး့�ပြဖုင်�း 

န်းံန်းကးခုင်း�နိုှင်�း ညီဘော့န်းခုင်း�အီးခု�န့်းးတွွင်း အီးပြမ်းင်�းမ်း့�ဆွီုံ�ပြဖုစး�ညီးဟုု ဘော့တွွ��ှ့ခု���ညီး။ စကးမ်းုလ်ုပါးင်န်းး�ဘော့ဒ� 
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ပြဖုစး�ညီ�း လု်င်း�့ယ့်မြို့မ့်း��န်းယ်းတွွင်း PM2.5 �့ပါး�ညီး�ဆွီ�ညီး နံ်းန်းကးခုင်း�တွွင်း (164 ± 52 micrograms 

per cubic meter of air (μg/m3 )) နိုှင်�း ညီဘော့န်းခုင်း�အီးခု�န့်းးတွွင်း (100 ± 35 μg/m3 ) �ှ့မြို့ပါ�� ပြမ်းင်�းမ်း့�က့ 

လ်ူဘော့န်းဘော့ဒ�ပြဖုစး�ညီ�း တွ့ဘော့မ်းွမြို့မ်း့��န်းယ်းတွွင်းမ်းူ အီးဆွီ့ုပါါ�့ပါး�ညီး�ဆွီ�ညီး န်းံန်းကးခုင်း�တွွင်း 130 ± 102 

μg/m3 �က့�နိုှင်�း ညီဘော့န်းခုင်း�တွွင်း 69 ± 27 μg/m3 �က့��ှ့ဘော့�က့င်း�ဘော့တွွ��ှ့ခု����ညီး (Yi et al. 2018)။

လ်ကး�့ှအီးခု�န့်းး၌ WHO က �တွးမှ်းတွးထု့��ညီ�း ၂၄ န်း့��ပါတွးလံု်�အီးတွွကး PM2.5 ပါ�မ်းး�မ်းှစံ�တွးမှ်းတွးခု�ကး 

မှ်း့ 15 μg/m3 ပြဖုစးဘော့�့ဘော့�က့င်�း �န်းးကုန်းးဘော့ဒ��့ှ မြို့မ့်း��န်းယ်းမ်း�့�တွွင်း တု့ွင်း�တွ့��့ှခု�ကးမ်း�့��ညီး ‘ဘော့��ကင်း� 

လ်ုံခြုံခု�ံဘော့�့’ စံ�တွးမ်းှတွးခု�ကးက့ုမ်း�့�စွ့ပါင်း ဘော့က�့းလ်ွန်းးလ်�ကး�ှ့�ညီး။ 

တွ�့�မ်းဝင်း က���ဘော့က�့းအီး့မ်းး�့မ်း�့�၊ မြို့ပါ့�ပါ�ကးလ်ွယ်း အီး့မ်းး�့မ်း�့��ညီး �့��ဥတွုဒဏ်းက့ု 

အီးထုူ�ခုံ�မ်းညီး ပြဖုစး�ညီး။ လ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�၌ အီးဘော့ပြခုခု�ဘော့န်းထု့ုင်းမ်းုမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ လ်ကး�ှ့ 

အီးခု�န့်းးတွွင်း ��ှ့နို့ုင်း�ညီ�း�တွင်း�အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�မ်းှ့ အီးကန်းး်အီး�တွး�ှ့ဘော့�့းလ်ညီး� ဘော့��ှညီးတွွင်း 

တွ�့�မ်းဝင်း က���ဘော့က�့းအီး့မ်းး�့�စးမ်း�့� ဘော့ပါ်ထုွကးလ့်နို့ုင်းမြို့ပါ�� ပြပါညီးတွွင်း�ဘော့န်း�ပါးစွန်းး်ခုွ့တွ့မ်းး�ဘော့�ှ့င်း�ူ

မ်း�့�က့ုလ်ကးခုံထု့��ညီ�း မြို့မ်း့��မ်း�့�တွွင်းပါ့ုင်းဆွီ့ုင်း�ညီ�း အီးကန်းး်အီး�တွးပြဖုင်�း�့�ှ့ဘော့�့ အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့� 

အီးဘော့ပါ် ဘော့တွ့င်း�ခုံလ့်ုအီးပါးမ်းုမ်း�့� ပါ့ုမ်း့ုပြမ်းင်�းမ်း့�လ့်မ်းညီး ပြဖုစး�ညီး။ ပြပါညီး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဘော့��ကင်း�လ်ုံခြုံခု�ံ 

ဘော့�့အီး့မ်းး�့က့ု �ယ်ူနို့ုင်း�န်းးအီးတွွကး ဘော့င်ွဘော့�က�လ်ုံဘော့လ့်ကးမ်းုမ်း�ှ့ပြခုင်း�မ်း��့� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်နို့ုင်း�ညီး။

၃.၂.၂.၂. အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�နိုှင်�း အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုအီးလ်ွန်းး အီးင်းစတွ�က����ှင်း�ဆွီ့ုင်း�့ စ�စဉ်းထု့��ှ့  

 မ်းုမ်း�့�

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�က ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ�ညီး မြို့မ်း့��ပြပါတွညီးဘော့ဆွီ့ကးမ်းု၏ အီးဘော့စ့ပါ့ုင်း�အီးဆွီင်�း 

မ်း�့�တွွင်း�့ှဘော့န်းက့ မူ်းဝါဒနှိုင်�း ဥပါဘော့ဒပြပါ�ဘော့�� မူ်းဘော့�့င်း�စးမ်း�့�တွွင်း �့��ဥတုွဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မု်းကု့ ဘော့ပါါင်း�စညီး� 

ထုညီ�း�ွင်း��န်းး�ညီး�းယ်း၍ ကြီးက့��ပါမ်းး�လ်�ကး�ှ့�ညီး။ ဤ�့ု�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးအီးတွွကး ပါထုမ်းဆွီုံ� ကြီးက့��ပါမ်းး� 

အီး့�ထုုတွးမ်းုက့ု ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ အီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံဆွီ့ုင်း�့ စံခု�န့်းးစံညွှှန်းး� လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့�အီး့� ပြပါင်းဆွီင်း 

တွညီး�ပြဖုတွးပြခုင်း�ပြဖုင်�း စတွင်းခု��မြို့ပါ�� ၂၀၁၆ ခုုနိုှစးတွွင်း မ်းွမ်းး�မ်းံပြပါင်းဆွီင်းခု���ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါ စံခု�န့်းးစံညွှှန်းး� 

လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့�တွွင်း ဘော့��ကင်း�လ်ုံခြုံခု�ံဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ အီးစ�အီးမ်းံမ်း�့�နိုှင်�း စံ�တွးမ်းှတွးခု�ကးမ်း�့�၊ ဘော့�� 

အီးနိုတ�့ယ်းဒဏ်းက့ု ခုံနို့ုင်း�ညီး�ှ့�ညီ�းပါစစညီး�မ်း�့� အီး�ုံ�ပြပါ�ပြခုင်း�ဆွီ့ုင်း�့ စညီး�မ်း�ဉ်း�မ်း�့�၊ အီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံ 

ဒ�ဇို့ုင်း�နိုှင်�း ဘော့ဆွီ့ကးလ်ုပါးဘော့��န်းညီး�စန်းစးမ်း�့�အီးပါါအီးဝင်း နို့ုင်းင်ံတွဝန်းး��ှ့ အီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံနိုှင်�း ဘော့ဆွီ့ကးလ်ုပါး 

ဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ လ်ုပါးင်န်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမု်းမ်း�့�က့ု ကြီးက���ကပါးကွပါးက��ညီ�း လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့� ထုညီ�း�ွင်း� 

ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ အီးဘော့��ကြီးက���ညီးမ်းှ့ မ်းွမ်းး�မ်းံပြပါင်းဆွီင်းထု့��ညီ�း စံခု�န့်းးစံညွှှန်းး� လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့�တွွင်း 

စွမ်းး�အီးင်းအီးဘော့လ်အီးလ်ွင်�း မ်း�ှ့ဘော့��နိုှင်�း ဘော့�အီး�ုံ�ပြပါ�ပြခုင်း�၊ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းက့ု ထု့ခု့ုကးဘော့စမ်းုမ်း�ှ့�ညီ�း 

အီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း ���ပြခု့�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့� ပါါဝင်း�ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါ စံခု�န့်းးစံညွှှန်းး� 

လ်မ်းး�ညှွှန်းးခု�ကးကု့ အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု း့ပြခုင်း�ပြဖုင်�း နု့ိုင်းငံ်ဘော့တွ း့က ခု�မှ်းတွးထု့��ညီ�း ဖုန်းးလံု်အ့ီးမ်းးဓာ့တွးဘော့ငွ်� 

ထုုတွးလ်ှတွးမ်းုဘော့လ်ှ့�ခု�ပြခုင်း� �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးမ်း�့�က့ု ပြပါညီ�းမ်း�နို့ုင်းဘော့စ�န်းးအီးတွွကး အီးဘော့ထု့ကးအီးကူ ပြဖုစးနို့ုင်း 

�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ဘော့ဆွီ့ကးလ်ုပါးဘော့�� ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း�ညီး အီးမ်း��့��့� မြို့မ်း့��ပြပါမ်းူဝါဒက့ု မ်းူ�ကမ်းး�ဘော့��ဆွီွ�ဘော့န်းခု��ပြခုင်း� 

ပြဖုစးမြို့ပါ�� မြို့မ်း့��ပြပါဘော့ဒ�မ်း�့�၌ �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုက့ု အီးဆွီ့ုပါါမ်းူဝါဒပြဖုင်�း က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း�နို့ုင်းမ်းညီး ပြဖုစး 

�ညီး။ 

အီးမ်း��့��့� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း အီး�ညီးအီးဘော့�ွ�ဆွီ့ုင်း�့ (ဓာ့တွးဘော့င်ွ�ထုုတွးလ်ှတွးမ်းုမ်း�့�) 

လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့�က့ု ၂၀၁၅ ခုုနိုှစး ဒ�ဇိုင်း�့လ်တွွင်း စတွင်းအီးတွညီးပြပါ�က�င်�း�ုံ�ခု���ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါ 

လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့�တွွင်း အီးမ်း��့�မ်း��့�ဘော့�့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�၌ ဓာ့တွးဘော့င်ွ� 
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ထုုတ််လွှှတ််မှုုမှု��း၊ အသံံညစ််ညမှု်းမှုု၊ ဖုုန််မှုုန်််နှှင့််် ရေ� အစ်�ှ�သံည်် စ်ွန်််ထုုတ််အညစ််အရေ�းးမှု��းနှှင့််် 

ဓာ�တ််ရေင့်ွ�ထုုတ််လွှှတ််မှုုမှု��းအပြ�င့်် ဖုွံ�ဖြိုးဖု��းတ်�ုးတ်း်မှုု စ်ီမှုံး�န််းမှု��းမှုှ စ်ွန်််ထုုတ််ရေ�ဆိုး�ုးနှှင့််် စ်ွန်််�စ်် 

�စ်စည်းမှု��းး�ု�ါ  စ်ည်း�း�်းွ�်းဲပြ�င့််းအတ်ွး် စ်ွမှု်းရေဆိုး�င့််�ည်အဆိုးင့်််မှု��းနှှင့််် အတ်�ုင့််းအတ်�း�ု 

ရေဖု�်ပြ�ထု�းသံည်။ အဆိုး��ုါ လွှမ်ှုးညှွှန််��း်မှု��းး� ုနှ�င်ု့်ငံ့်တ်း� ဘဏ္ဍာ�ရေ�းရေး�်��ရုေ�း�ှင့််း၏ သံဘ�ဝ 

�တ််ဝန််းး�င့််ဆိုး�ုင့််�� း�န််းမှု�ရေ�းနှှင့််် ရေဘးးင့််းလွှုံခြုံ��ံရေ�း လွှမှု်းညွှှန််��း်မှု��း (Schulte and 

Baird 2018) အရေ�� အရေပြ��ံ၍ ရေ�းဆိုးွဲ��မှုှတ််ထု�းသံည်။ ၂၀၁၈ �ုနှှစ်် �န််းုန််ဖြိုးမှု���ရေတ်�်စ်ည်�င့်် 

သံ�ယာ�ရေ�းဥ�ရေေ၊ နှှင့််် ၂၀၁၈ - ၂၀၃၀ ပြမှုန််မှု�နှ�ုင့််င့်ံ အမှု� ��းသံ�းအဆိုးင့််် စ်ွန်််�စ််�စ်စည်း စ်ီမှုံ�န်််�ွဲမှုု 

မှုဟာ�ဗျူ��ဟာ�နှှင့််် မှုဟာ�စ်ီမှုံး�န််းတ်�ု�သံည် အပြ��းအရေ�း�ါသံည်် ဥ�ရေေပြ�ဋ္ဌာ�န််း��း်မှု��း ပြဖုစ််သံည်။ 

သံ�ု���တွ်င့်် ဤကြီးးီး�း�်းွ�်းဲမုှုမှု��းး� ု��င်ု့်မှု�သံည်် တ်��းဥ�ရေေစ်�းုမှု�းုရေ�းပြဖုင့််် အပြ�ည််အဝ ရေထု�း်းူ 

ရေ�းနှ�င်ု့်ပြ�င့််းမှု�ှ�ဘဲ အရေပြ��ံအရေဆိုး�း်အအံု လံုွှရေလွှ�း်မုှုမှု�ှ�ပြ�င့််းနှှင့််် လွှ�း်ုန်�ရေဆိုး�င့််�ွး်မုှု အ�းန်ည်း 

ပြ�င့််းတ်�ု�း�ု �ူးတ်ွဲ၍ကြုံး�ံရေတ်ွ��လွှ�း်�ှ�သံည်။

အရေ�ှ�ရေတ်�င့််အ��ှရေေသံတ်ွင့်် နှ�ုင့််င့်ံလွှုံးဆိုး�ုင့််�� ရေလွှထုုအ�ည်အရေသံွး စ်ံ�� �န််စ်ံညွှှန််းမှု��းး�ု 

သံတ််မှှုတ််ပြ�င့််းမှုပြ���ရေသံးသံည်် နှ�င်ု့်ငံ့်အန်ည်းင့်ယ်ာသံ�း�န််�ှ�သံည််အန်း် ပြမှုန််မှု�နှ�င်ု့်ငံ့်သံည် တ်စ််နှ�င်ု့်ငံ့် 

အ�ါအဝင့််ပြဖုစ််သံည်။  ၂၀၁၅ �ုနှှစ််တ်ွင့်် UN သံဘ�ဝ�တ််ဝန််းး�င့််စ်ီမှုံး�န််းး ရေဆိုး�င့််�ွး်�ဲ်သံည်် 

ရေလွှထုု အ�ည်အရေသံွးဆိုး�ုင့််��မှုူဝါေမှု��းစ်စ််တ်မှု်းတ်ွင့်် ပြမှုန််မှု�နှ�ုင့််င့်ံ၌ နှ�ုင့််င့်ံလွှုံးဆိုး�ုင့််�� ရေလွှထုုအ�ည် 

အရေသွံး မူှုဝါေ��မှှုတ််ထု�းပြ�င့််းမှု�ှ�ရေသံ�်လွှည်း ရေလွှထုုအ�ည်အရေသွံးစီ်မံှု�န်််�ဲွပြ�င့််းအ�း ��မုှု�ရုေး�င့််းမွှုန်် 

ရေအ�င့်် မှုွမှု်းမှုံပြမှုှင့်််တ်င့််ပြ�င့််းး�ု ပြမှုန််မှု�လွှု�်င့်န််းအစ်ီအစ်ဉ်် ၂၁ �ါ စ်ီမှုံး�န််းန်ယာ်�ယာ်ရေလွှး�ုတ်ွင့်် 

ထုည််သံွင့််းထု�းရေ�း�င့််း ရေတွ်��ှ��သံည်။ �န််းုန််ဖြိုးမှု���၌ စီ်း�ွ�းရေ�းလုွှ�်င့်န််းမှု��း တ်ည်ရေထု�င့််ပြ�င့််းမှုပြ��မီှု 

ညစ််ညမ်ှုးမုှုထု�န််း����်ရေ�းအစ်ီအမှုံး�ု မှု��း်မှုးွး်ပြ��စ်ုတ်င့််ပြ��န်် သံတ််မှုှတ််ထု�းရေသံ�်လွှည်း ဤ 

သံတ််မှှုတ််��း်သံည် �န််းုန််ဖြိုးမှု���တွ်င့််းအတွ်း်သံ�အး��ံးဝင့််သံည်။ ယာ�ဉ််မှု��း၏ ဓာ�တ််ရေငွ့်�ထုုတ််လှွှတ်် 

မှုုနှှင့််် စ်�်လွှ�ဉ််း၍ မှုည်သံ�ု�မှုှးန်််သံတ််ထု�းပြ�င့််းမှု�ှ�ဘဲ အဆိုးင့်််န်�မှု််ရေအ�း်တ်�န််း ရေလွှ�င့််စ်�ဆိုးီမှု��းး�ု 

အသံုံးပြ��မုှုမှု��းပြ��းသံည််အရေလွှ��း် ဓာ�တ််ရေငွ့်�ထုုတ််လှွှတ််မုှုလွှည်း ပြမှုင့်််တ်း်လွှ�သံည်။ ၂၀၀၀ �ုနှှစ်် 

မှုတ်�ုင့််မှုီ ထုုတ််လွှု�်�ဲ်သံည််း�းမှု��း တ်င့််သံွင့််းပြ�င့််းး�ုမှုူ တ်�းပြမှုစ််��တ််�င့််ဖြိုး�ီး ပြဖုစ််သံည်။

အ�ဏာ�သံ�မှု်းမှုုအလွှွန်် ဖြိုးမှု���ပြ�ဆိုး�ုင့််�� ပြ�ဿန်���်မှု��းး�ု NUG း ဖုွဲ�စ်ည်းထု�းသံည်် 

ဝန််ကြီးးီးဌာ�န်မှု��း၏ လွှး်�ှ�တ်�ဝန််မှု��းတ်ွင့််ပြဖုစ််ရေစ် FDC တ်ွင့််ပြဖုစ််ရေစ် ထုင့််ဟာ�်ထုည််သံွင့််းရေဖု�်ပြ�ပြ�င့််း 

မှု�ှ�ရေသံးရေ�။

၃.၂.၃.	 စွွန့်�်ပစွ�ပစွစည်း��များ���	ပြပန့်�လည်း�အသုံးး��ပြပုသုံးည်း်�	စွး�ပွ��ရေး��စွန့်စွ�နှှင့််�	စွွန့်�်ပစွ�ပစွစည်း��

၃.၂.၃.၁. အဓာ�း အ�း်အ�ဲမှု��းနှှင့််် အ�ဏာ�သံ�မှု်းမှုုမှုတ်�ုင့််မှုီ အရေပြ�အရေန်

စ်ွန်််�စ််�စ်စည်း စ်ီမှုံ�န်််�ွဲမှုုး�ု ထု�ရေ��း်စ်ွ� ရေဆိုး�င့််�ွး်နှ�ုင့််ပြ�င့််းမှု�ှ��ါး ရေ�ဟာစ်န်စ််အရေ�� 

ဖု�အ�းး�ရေ��း်သံည်် အနှတ��ယာ်ပြဖုစ််နှ�ုင့််ရေပြ�၊ း�န််းမှု�ရေ�းဆိုး�ုင့််�� ပြ�ဿန်�မှု��း၊ ရေ�နှှင့််် ရေလွှထုု 

ညစ််ညမှု်းပြ�င့််း၊ နှှင့််် းုလွှသံမှု�ဂ စ်ဉ််ဆိုးး်မှုပြ�တ်် ဖုွံ�ဖြိုးဖု��းတ်�ုးတ်း်ရေ�း �ည်မှုှန််း��း်�န််းတ်�ုင့််မှု��းး�ု 

အထုရေပြမှု�း်ရေအ�င့််ပြမှုင့််ရေစ်�န်် ရေဆိုး�င့််�ွး်��၌ ကြုံး�ံရေတ်ွ�နှ�ုင့််သံည်် အပြ��းပြ�ဿန်���်မှု��းအ�း 

ကြုံး�ံရေတ်ွ��နှ�ုင့််ရေပြ� ��ုမှု�ုပြမှုင့်််မှု�းလွှ�နှ�ုင့််သံည်။ ပြမှုန််မှု�နှ�ုင့််င့်ံတ်ွင့်် ဖြိုးမှု���ပြ�တ်ည်ရေဆိုး�း်မှုုး�ု အလွှ�င့််အပြမှုန်် 

ရေဆိုး�င့််�ွး်ပြ�င့််းရေ�း�င့််် �လွှေ်အပြဖုစ်် တ်��းမှုဝင့်် း��းရေး��်ရေန်ထု�ုင့််မှုုမှု��း၊ သံယာ်ယာူ��ု�ရေဆိုး�င့််ရေ�းနှှင့််် 

ညစ််ညမှု်းမှုုတ်�ု�နှှင့််် ဆိုးး်နှွယာ်ရေန်သံည်် ပြ�ဿန်���်မှု��းရေ��ရေ�ါး်လွှ�ဖြိုး�ီး အ�င့််းအပြမှုစ််မှု��း အသံုံးပြ�� 
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မ်းုနိုှင်�း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုက့ု ဘော့က့င်း�စွ့ကြီးက���ကပါးကွပါးက�နို့ုင်းမ်းု မ်း�ှ့ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း ဤပြပါဿန်း့�ပါး 

မ်း�့�အီး့�လ်ုံ��ညီး ပါ့ုမ်း့ုဆွီ့ု��း့�ပြပါင်း�ထုန်းးလ့်�ညီး။ �န်းးကုန်းးမြို့မ်း့��တွွင်း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး� တွန်းးခု�န့်းးဘော့ပါါင်း� 

၄,၀၀၀ ဘော့က�့း ဘော့န်း်စဉ်းထုွကး�ှ့မြို့ပါ�� ၎င်း�ပါမ်း့ဏ်၏ ၁၃ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး��ညီး ပါလ်ပါးစတွစးအီးမ်းုကးမ်း�့� ပြဖုစး 

�ညီးဟုု ခုန်းး်မ်းှန်းး�ထု့��ညီး (Switch Asia 2020)။

ထု့ု�ပြပါင်း စစးအီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�က ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ စကးမ်းုလ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာ�ညီး တွ့ု�တွကး 

လ်�ကး�ှ့မြို့ပါ�� GDP တွွင်း ဝင်းဘော့င်ွအီးမ်း�့�ဆွီုံ� �ှ့ဘော့ဖုွဘော့ပါ�နို့ုင်း�ညီ�းကဏ္ဍာ ပြဖုစးခု���ညီး။ �့ု��့တွွင်း ဤစကးမ်းု 

လ်ုပါးင်န်းး�အီးမ်း�့�စု�ညီး ‘ယ်ူဘော့ဆွီ့င်း-ထုုတွးလ်ုပါး-စွန်းး်ပါစး’ ဟုူ�ညီ�း �ဘော့�့တွ�့�က့ု ဆွီကးလ်ကး 

က�င်�း�ုံ�လ်�ကး�ှ့မြို့ပါ�� စွန်းး်ပါစးပါစစညီး� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုအီးတွွကး အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံ လ်ုံဘော့လ့်ကးမ်းုလ်ညီး� 

မ်း�ှ့ဘော့ပါ။ အီးထုညီးလ်ုပါးင်န်းး�၊ စ့��ုံ��ူဆွီ့ုင်း�့ ကုန်းးပါစစညီး�လ်ုပါးင်န်းး�၊ �ံလ်ုပါးင်န်းး�နိုှင်�း အီးစ့�အီးစ့လ်ုပါးင်န်းး� 

တွ့ု��ညီး စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�ထုွကး�ှ့မ်းု အီးပြမ်းင်�းမ်း့�ဆွီုံ�လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာဘော့လ်�ခုုပြဖုစးမြို့ပါ�� ခုန်းး်မ်းှန်းး�ဘော့ပြခုအီး့�ပြဖုင်�း 

တွစးလ်လ်ှင်း တွန်းးဘော့ပါါင်း� ၈,၀၀၀ ထုွကး�ှ့က့ ၎င်း�အီးန်းကး တွန်းးဘော့ပါါင်း� ၃,၀၀၀ ခုန်းး်က့ု ပြပါန်းးလ်ညီးအီး�ုံ� 

ပြပါ�မြို့ပါ�� ၅,၀၀၀ က့ု ဘော့ပြမ်းက�င်း�တွူ�၍ စွန်းး်ပါစး�ညီး (Prevent Plastics 2021)။ စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့�အီး့� 

မ်း��ရှုု�ပြခုင်း�က့ု အီးမ်း�့�စုကဆွီကးလ်ကးက�င်�း�ုံ�လ်�ကး�ှ့မြို့ပါ�� စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့�အီး့� အီးမ်း��့�အီးစ့� ခုွ�ပြခု့�မ်းု 

က့ုလ်ညီး� ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�မ်း�ှ့�ဘော့လ့်ကးပါင်း ပြဖုစး�ညီး။ စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့�အီး့� အီးမ်း��့�အီးစ့� ခုွ�ပြခု့� 

�န်းးအီးတွွကး တွ�့�ဝင်းမ်းဟုုတွး�ညီ�း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�ဆွီ့ုင်း�့ လ်ုပါး�့�မ်း�့�အီးဘော့ပါ် အီး့�ထု့�ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း 

လ်ညီး� လ်ုပါး�့�မ်း�့�၏ က�န်းး�မ်း့ဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ အီးနိုတ�့ယ်းမ်း�့�၊ လ်ုပါးင်န်းး�ကွမ်းး�က�င်း ထု့ဘော့�့ကးမ်းု မ်း�ှ့ 

ပြခုင်း�၊ နိုှင်�း ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�နို့ုင်းစွမ်းး�မ်း�ှ့�ညီ�း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး� အီးမ်း��့�အီးစ့�ခုွ�ပြခု့�ပြခုင်း�ဆွီ့ုင်း�့ က�င်�း�ုံ�မ်းု 

အီးဘော့လ်�အီးထုမ်း�့� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်နို့ုင်း�ညီး။ 

ဒ�မ်း့ုကဘော့�စ�နိုှင်�း မြို့င့်မ်းး�ခု�မ်းး�ဘော့��က့ု ပြပါန်းးလ်ညီးတွညီးဘော့ဆွီ့ကးမြို့ပါ��ပါါက ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ စ��ပါွ့�ဘော့�� 

�ညီး ဘော့န်း့ကးတွစးကြီးက့မ်းး အီးလ်�င်းအီးပြမ်းန်းးဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးလ့်မ်းညီးဟုု ဘော့မ်းှ့းမ်းှန်းး�ခု�ကးထု့�၍ နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့း 

အီးဘော့န်းပြဖုင်�း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့�အီး့� ပြပါန်းးလ်ညီးအီး�ုံ�ပြပါ��ညီ�း က�င်�း�ုံ�မ်းုအီးဘော့လ်�အီးထုမ်း�့�က့ု လ့်ုကးန်း့ 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးအီးတွွကး အီးတွညီးပြပါ��တွးမ်းှတွး�န်းး အီးဘော့��ကြီးက��ဘော့ပါ�ညီး။ စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့�အီး့� ပြပါန်းး 

လ်ညီးအီး�ုံ�ပြပါ��ညီ�း စ��ပါွ့�ဘော့��စန်းစးက့ု အီးန်းကးဖုွင်�းဆွီ့ုခု�ကးတွစးခုုတွညီး�ပြဖုင်�း ဘော့ဖု့းပြပါဖုွင်�းဆွီ့ုထု့�ပြခုင်း� 

မ်း�ှ့ဘော့�့းလ်ညီး� ဤန်းညီး�လ်မ်းး�က့ု အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့�အီး့� ထုပါးဘော့က�့�လ်ညီးပါတွး�ညီ�း စန်းစးအီးတွွင်း�၌ 

ထု့န်းး��့မ်းး�ထု့��ှ့�န်းး ဦး�တွညီးဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�ဟုူ၍ ဘော့ဖု့းပြပါနို့ုင်း�ညီး။ �ုဘော့တွ�န်း ဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု�ကး 

မ်း�့�အီး� စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့�အီး့� ပြပါန်းးလ်ညီးအီး�ံု�ပြပါ��ညီ�း စ��ပွါ့�ဘော့��စန်းစးန်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�့�ကု့ အီးဘော့က့င်း 

အီးထုညီးဘော့ဖု့းပြခုင်း��ညီး ဘော့��ှညီးတွွင်း ကုမ်းံဏ်�မ်း�့�အီးတွွကး ပါ့ုမ်း့ုမ်း�့�ပြပါ့��ညီ�း အီးက��့�အီးပြမ်းတွးမ်း�့�က့ု 

ဘော့ဆွီ့င်း�ကဉ်း�ဘော့ပါ�နို့ုင်းဘော့�က့င်း� ဘော့တွွ��ှ့��ညီး။ စွမ်းး�အီးင်းအီး�ုံ�ပြပါ��့၌ အီးဘော့လ်အီးလ်ွင်�း ပါ့ုမ်း့ုန်းညီး�ပါါ�ပြခုင်း�၊ 

အီးလ့်�အီးလ့်�ှ့�ညီ�း ဘော့��ကွကး�စးမ်း�့�နိုှင်�း တွစးခုါမ်းှအီး�ုံ�မ်းပြပါ��ဘော့���ညီ�း ကုန်းး�ကမ်းး�ပါစစညီး�မ်း�့� 

ထုညီ�း�ွင်း�အီး�ုံ�ပြပါ�မ်းုက့ု ဘော့လ်ှ့�ခု�ပြခုင်း�တွ့ု�၏ �လ်ဒးအီးပြဖုစး ဤအီးက��့�အီးပြမ်းတွးမ်း�့� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့် 

နို့ုင်းမြို့ပါ�� ၎င်း�တွ့ု�အီး့�လ်ုံ��ညီး SDG မ်း�့� အီးထုဘော့ပြမ်း့ကးဘော့အီး့င်းပြမ်းင်းဘော့စပြခုင်း�အီးဘော့ပါ် �ကးဘော့�့ကးမ်းု 

�ှ့�ညီး။

လ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့��ှ့ လ်ကး�ှ့အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းမ်းှ့ ပြပါညီးတွွင်း� ဘော့န်း�ပါးစွန်းး်ခုွ့တွ့မ်းး�ဘော့�ှ့င်း�ူ 

မ်း�့� အီးလ်ွန်းးအီးမ်းင်း� မ်း�့�ပြပါ့�လ့်ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း ၎င်း�တွ့ု�အီး့� လ်ကးခုံထု့��ညီ�း မြို့မ်း့��မ်း�့�တွွင်း စွန်းး်ပါစး 

အီးမ်းုကးမ်း�့� ဘော့�တွ့ုနိုှင်�း ဘော့�လ်တွးက့လ်အီးတွွင်း� အီးလ်ွန်းးအီးမ်းင်း� မ်း�့�ပြပါ့�လ့်နို့ုင်း�ညီး။ 



50

၃.၂.၃.၂. အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�နိုှင်�း အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုအီးလ်ွန်းး အီးင်းစတွ�က����ှင်း�ဆွီ့ုင်း�့ စ�စဉ်းထု့��ှ့  

 မ်းုမ်း�့�

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း�ကပါင်း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုအီး့� ကြီးက���ကပါး 

ကွပါးက��န်းးအီးတွွကး ဥပါဘော့ဒမ်း�့�နိုှင်�း မ်းူဝါဒမ်း�့�အီးမ်း�့�အီးပြပါ့�က့ု ခု�မ်းှတွးပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့�မြို့ပါ�� ပြဖုစးက့ (AIT 

RRC:AP n.d.) ယ်င်း�တွ့ု�အီးန်းကး ထုင်း�ှ့��ညီးမ်း�့�မ်းှ့ -

• စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့� စွန်းး်ပါစး�န်းးအီးတွွကး စန်းစးအီးတွွင်း�၌ တွစးပါါတွညီး�ထုညီ�း�ွင်း��တွးမ်းှတွး 

�န်းးနိုှင်�း လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�အီးဘော့ပြခုပြပါ� R �ုံ�လ်ုံ� (reduce, reuse, recycle) အီးတွွကး 

အီးဘော့ထု့ကးအီးကူပြဖုစးဘော့စ�န်းး �ညီး�းယ်းဘော့��ဆွီွ�ခု���ညီ�း မြို့မ်း့��ဘော့တွ့းစညီးပါင်း�့ယ့်ဘော့�� ဥပါဘော့ဒ 

(�န်းးကုန်းးမြို့မ်း့��တွွင်း ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၈၊ မ်းနိုတဘော့လ်�မြို့မ်း့��တွွင်း ၂၀၁၆)။

• စွန်းး်ပါစးပါစစညီး� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုနိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ MONREC က ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီ�း အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာ 

မ်း�့�နှိုင်�း တွ့ဝန်းးဝတွ�ူ့�မ်း�့�ကု့ဘော့ဖု း့ပြပါထု့��ညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထ့ုန်းး��့မ်းး�က့ကွယ်း 

ဘော့�� ဥပါဘော့ဒ (ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုလ်ှတွးဘော့တွ့း ဥပါဘော့ဒအီးမ်းှတွး ၉/၂၀၁၂)။ 

• ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ အီးမ်း��့��့�အီးဆွီင်�း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းု မ်းဟု့ဗ��ဟု့နိုှင်�း မ်းဟု့စ�မ်းံက့န်းး�  

(၂၀၁၈ - ၂၀၃၀)။ 

• ပြမ်း�န်း�စ�ပါါယ်းအီးဆွီင်�းတွွင်း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့�က့ု �ဘော့လ့်ကးအီးတွွင်း� �့မ်းး�ဆွီညီး�ပြခုင်း�၊ အီးမ်း�့� 

ပြပါညီး�ူ�ုံ� အီးမ်းုကးစွန်းး်ပါစး�့ဘော့န်း�့တွွင်း �့မ်းး�ဆွီညီး�ပြခုင်း�၊ အီး့မ်းးတွ့ုင်း�့ဘော့�့ကး လ့်ုကးလ်ံ 

�့မ်းး�ဆွီညီး�ပြခုင်း�၊ လ်မ်းး��န်းး်�ှင်း�ဘော့�� ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�နိုှင်�း �တွးမ်းှတွးအီးတွ့ုင်း�အီးတွ့အီးတွွင်း� 

�့ �့မ်းး�ဆွီညီး�ပြခုင်း�တွ့ု�နိုှင်�း စပါးလ်�ဉ်း�၍ စံ�တွးမ်းှတွးထု့��ညီ�း က�င်�း�ုံ�မ်းုအီးဘော့လ်�အီးထုမ်း�့�။

�ု့��့တွွင်း တွ�့�ဥပါဘော့ဒစု့�မု့်း�ဘော့��ကု့ အီးခု့ုင်းအီးမ်း့အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု း့ပြခုင်း�မ်း�့ှ�� လု့်ကးန်း့ 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုလ်ညီး� အီး့�န်းညီး��ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုနိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း အီး�ညီးအီးဘော့�ွ�ဆွီ့ုင်း�့ စံခု�န့်းးစံညွှှန်းး�မ်း�့� ခု�မ်းှတွးထု့�ပြခုင်း� မ်း�ှ့�ညီ�းအီးတွွကး 

စကးမ်းုလ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�၌ ဤဥပါဘော့ဒမ်း�့� အီး�ကးဝင်းစ့ု�မ်း့ု�ဘော့စ�န်းး ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�့တွွင်း အီးခုကးအီးခု�မ်း�့�က့ု 

ပါ့ုမ်း့ု၍ ကြံက�ံဘော့တွွ���ညီး။

အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုအီးလ်ွန်းးတွွင်း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပြခုင်း�နိုှင်�း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့�အီး့� ပြပါန်းး 

လ်ညီးအီး�ုံ�ပြပါ��ညီ�း စ��ပါွ့�ဘော့��စန်းစးတွ့ု��ညီး လ်ကး�ှ့ အီးကူ�အီးဘော့ပြပါ့င်း�က့လ်၌ ဦး�စ့�ဘော့ပါ��မ်းညီ�း 

က့စစ�ပါး မ်းဟုုတွးဘော့�့းလ်ညီး� အီးကူ�အီးဘော့ပြပါ့င်း�က့လ်ဆွီ့ုင်း�့ တွုံ�ပြပါန်းးဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�၏ တွစးစ့တွး 

တွစးပါ့ုင်း�အီးပြဖုစး ပါါဝင်းနို့ုင်း�ညီ�းန်းညီး�တွူ အီးန်း့ဂ်တွး ဥပါဘော့ဒပြပါ�ပြခုင်း�တွွင်းလ်ညီး� ထုညီ�း�ွင်း�ပါါဝင်း�င်�း 

�ညီး။
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ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့��ညီး �့��ဥတွု ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုက့ု က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းးအီးတွွကး 

တွညီးမြို့င့်မ်းးခု့ုင်းမ်း့�ညီ�းမ်းူဘော့�့င်းက့ု ခု�မ်းှတွးဘော့ပါ�နို့ုင်းမြို့ပါ�� အီး့��့ခု�ကးအီးက��့�ဘော့က��ဇိုူ� အီးဘော့ပြမ်း့ကးအီးမ်း�့� 

က့ုလ်ညီး� ဘော့ပါ�အီးပါးနို့ုင်း�ညီး။ ၎င်း�တွ့ု��ညီး ���ပြခု့�တွညီး�ှ့ခု့ုင်းမ်း့ဘော့�့နိုှင်�း လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�အီးတွ့ုင်း� 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးဘော့�့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ု အီး့မ်းခုံပြခုင်း�၊ နို့ုင်းင်ံဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ 

ဆွီကးဆံွီဘော့ဆွီ့င်း�းကးပံုါကု့ ပံုါဘော့ဖု း့ပြခုင်း�၊ ဘော့��ှညီးတွညီးတံွ�ခု့ုင်းမြို့မ်း�နု့ိုင်း�ညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း၏ ပါင်းကု့ယ်း 

တွန်းးဖု့ု�က့ု က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးပြခုင်း�၊ လ်ူမ်းု-နို့ုင်းင်ံဘော့�� ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�ပါွ�မ်း�့�၌ ပါါဝင်းနို့ုင်း�န်းးအီးတွွကး အီးခုွင်�း 

အီးလ်မ်းး�မ်း�့� ဘော့ပါ�အီးပါးပြခုင်း�တွ့ု�က့ု ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်း�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ဒ�ဇို့ုင်း�က့ု 

ဆွီန်းး��စးမ်းွမ်းး�မ်းံပြခုင်း�ပြဖုင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း�နိုှင်�း အီးန်း့ဂ်တွးမ်း��့�ဆွီကး 

မ်း�့�၏ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�အီး�က့� ဘော့ပါါင်း�ကူ�ခု�တ့ွးဆွီကးဘော့ပါ��န်းး အီးဘော့��ပါါ�ညီ�းအီးခုန်းး�ကဏ္ဍာမ်းှလ်ညီး� 

ပါါဝင်းနို့ုင်း�ညီး။ အီးထုူ�အီးဘော့��ပါါ�ညီးမ်းှ့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒပြဖုင်�း က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးမ်းုဘော့ပါ� 

�့၌ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းအီး့� ဘော့��ှညီးထ့ုန်းး��့မ်းး�က့ကွယ်း�န်းးအီးတွွကး ဦး�စ့�ဘော့ပါ�မြို့ပါ�� ဘော့�း�ဘော့က့ကးပွါ� 

စကးဝန်းး�မ်း�့�နိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်းဘော့န်း�ညီ�း ဘော့�တွ့ုနို့ုင်းင်ံဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��န်းးအီးခု�ကးမ်း�့�က့ု 

လ်�စးလ်��ရှုု�ညီး။

ဖုွ��စညီး�ပါုံ က�စးလ်�စးက့ လ်ုပါးင်န်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုထု့ဘော့�့ကးမြို့ပါ�� ဆွီန်းး��စးမ်းု�ှ့ဘော့�့ အီးင်းစတွ� 

က����ှင်း�မ်း�့��ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�အီး့� ပြမ်းှင်�းတွင်းပြခုင်း�၊ က့ကွယ်း 

ဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးပြခုင်း�၊ ဘော့စ့င်�း�ကညီ�း ဘော့လ်�လ့်ပြခုင်း�နိုှင်�း မ်းှန်းးကန်းး�င်�းဘော့လ်�့းဘော့�က့င်း� �ကးဘော့�ထုူပြခုင်း�တွ့ု�ပြဖုင်�း 

အီးဓာ့ကက��ညီ�း အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာမ်းှပါါဝင်းနို့ုင်း�ညီး။ တွ�့�ရှုုံ�မ်း�့�၊ ဥပါဘော့ဒပြပါ�ဘော့��အီးဖုွ��မ်း�့�၊ အီးစ့ု��ဌာ့န်းမ်း�့� 

အီးဘော့ပါ် မ်းဘော့က�န်းပါးခု�ကးမ်း�့�အီး့� စုံစမ်းး�တွင်းပြပါဘော့�� အီး�့�ှ့မ်း�့�နိုှင်�း အီးပြခု့�အီးစ့ု��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� 

က���့ု� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒအီး� ထုူဘော့ထု့င်းထု့��ညီ�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့��ညီး ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဿန်း့�ပါးမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း ဥပါဘော့ဒပြပါ�ဘော့��နိုှင်�း မ်းူဝါဒခု�မ်းှတွးဘော့��လ်ုပါးင်န်းး� 

စဉ်း�ှ့ အီးဆွီင်�းအီးမ်း��့�မ်း��့�တွွင်း �က့�ဝင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့� လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းခုွင်�းပြပါ��ညီး။

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့��ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းဘော့��အီးတွွကး 

အီးဘော့ပြခုခုံအီးုတွးပြမ်းစး မ်းူဘော့�့င်းက့ုခု�မ်းှတွးဘော့ပါ�ဘော့�့းလ်ညီး� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း အီး�ညီးအီးဘော့�ွ�ဘော့လ်�့�က� 
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ခြ�င်းး�နှှင်း်း ရာာသီီဥတုုပြောခြ�ာင်းး�လဲဲမှုု၏ ဆိုးးု�ကျိုးး း��ဆိုးကျိုးးမှုးာ�၏စိးန်းပြော�်မှုုကျိုးးု ရာင်းးဆိုးးုင်းးပြောခြေရာှင်းး�ရာန်းအတုွကျိုးး 

ဥ�ပြောေခြ��ခြ�င်းး�နှှင်း်း အစိးု�ရာမှုူဝါါေ�းမှုှတုးခြ�င်းး�အခြ�င်းး ပြောလဲ်ကျိုးးင်း်းသီင်းးကြားကျိုးာ�ပြော��ခြ�င်းး�၊ ကျိုးွမှုး�ကျိုးးင်းးမှုုရာှးခြ�င်းး�  

နှှင်း်း သီး�ံ�န်ည်းး�ကျိုးး ဗဟုုသီုတုမှုးာ�အာ� လဲကျိုးးလဲှမှုး�မှုီရာယူူနှးုင်းးခြ�င်းး�တုးု�ခြေင်း်း မှု�းကျိုးးမှုကျိုးွကျိုးး ခြေည်း်းစိွကျိုးး 

ပြော�ာကျိုးးကျိုးူပြော��ရာန်း လဲးုအ�းသီည်းး။ အ�းုင်းး� ၃ တုွင်းး ပြောေားခြ��ဲ်သီည်း်းအတုးုင်းး� ခြမှုန်းမှုာနှးုင်းးင်း�သီည်းး ရာာသီီဥတုု 

ပြောခြ�ာင်းး�လဲဲမှုု၏ ဆိုးးု�ကျိုးး း��မှုးာ�ကျိုးးု အဆိုးးု�ရာ�ာ�ဆိုးု�� ကြုံကျိုး��ပြောတုွ���စိာ�ရာသီည်း်း နှးုင်းးင်း�မှုးာ�အန်ကျိုးး အ�ါအဝါင်းး 

ခြေစိးကျိုးာ နှးုင်းးင်း�၏ သီဘာာဝါ�တုးဝါန်း�ကျိုးးင်းးသီည်းး အနှတရာာယူးအပြောခြ�အပြောန်သီးု� ကျိုးးပြောရာာကျိုးးလဲးကျိုးးရာှးသီည်းး။ 

ေကျိုးးေရာယူး ေီမှုးုကျိုးပြောရာစိီ�ဋိးည်းာဉ်း (FDC) တုွင်းး ပြောေားခြ��ာ�သီည်း်း အာဏာာသီးမှုး�မှုုအလဲွန်း ေွဲ�စိည်းး��ု� 

အပြောခြ���ဥ�ပြောေဆိုးးငု်းးရာာ လုဲ�းင်းန်း�စိဉ်းအရာ ခြမှုန်းမှုာနှးငု်းးင်း�၏ ကြားကျိုးာ�ကျိုးာလဲအစိး�ုရာ အင်းးစိတီုကျိုးး��ရှာင်းး�မှုးာ� ခြေစိး 

သီည််းး အမှုး း��သီာ�ညီ်းညွွတုးပြောရာ�အစိး�ုရာ၊ ခြ�ည်းးပြော�ာင်းးစုိလှဲတုးပြောတုား ကျိုးးယုူးစိာ�ခြ��ပြောကျိုးားမှုတီုနှှင််းး အမှုး း��သီာ� 

ည်းီညွွတုးပြောရာ� အတုးုင်းး�င်းး��ပြောကျိုးာင်းးစိီတုးု�အပြောန်ခြေင်း်း သီဘာာဝါ�တုးဝါန်း�ကျိုးးင်းးဆိုးးုင်းးရာာ အ�ွင်း်းအပြောရာ�မှုးာ�နှှင်း်း 

သီဘာာဝါသီယူ�ဇာာတုစိီမှု��န်း်�ွဲမှုုတုးု�ကျိုးးု (ခြ�ည်းးပြော�ာင်းးစိုအဆိုးင်း်းနှှင်း်း ခြ�ည်းးန်ယူးအဆိုးင်း်း နှှစိးမှုး း��စိလဲု��ရာှး) 

အန်ာဂတုး ေွဲ�စိည်းး��ု�အပြောခြ���ဥ�ပြောေမှုးာ�တုွင်းး �းပြောရာာကျိုးးစိွာ �ည်း်းသီွင်းး�ခြ�ဋ္ဌာာန်း�ခြ�င်းး�နှှင်း်း ဥ�ပြောေခြ��ခြ�င်းး� 

နှှင်း်း မှုူဝါါေ�းမှုှတုးခြ�င်းး�မှုးာ�တုွင်းး မှု�းကျိုးးမှုကျိုးွကျိုးး�ည်း်းသီွင်းး�ပြောဆိုးာင်းးရာ�ကျိုးးခြ�င်းး�ရာှးပြောစိရာန်း တုစိးမှုူ�ူ�ကျိုးဲသီည်း်း 

အ�ွင်း်းအလဲမှုး�ကျိုးးု ပြော��အ�း�ာ�သီည်းး။ �းု�ခြ�င်းး သီဘာာဝါ�တုးဝါန်း�ကျိုးးင်းးဆိုးးုင်းးရာာ ကြီးကျိုးီ�ကြားကျိုး�းကျိုးွ�းကျိုးဲခြ�င်းး�၊ 

စိီမှု��န်း်�ွဲခြ�င်းး�နှှင်း်း ဥ�ပြောေစိးု�မှုးု�ပြောစိခြ�င်းး�အတုွကျိုးး �းပြောရာာကျိုးးသီည်း်း နှးုင်းးင်း�အဆိုးင်း်း အေွဲ�အစိည်းး�မှုးာ�ကျိုးးု 

�ူပြော�ာင်းး�းမှုှတုးရာန်း အ�ွင်း်းအလဲမှုး�ကျိုးးုလဲည်းး� ပြော��အ�း�ာ�သီည်းး။

သီးု�ရာာတွုင်းး သီဘာာဝါ�တုးဝါန်း�ကျိုးးင်းးနှှင််းး သီယူ�ဇာာတုမှုးာ�အပြောကြားကျိုးာင်းး� ပြောဆွိုး�ပြောနွှ�မုှုမှုးာ�ကျိုးး ုနှးငု်းးင်း�၏ 

စိီ��ွာ�ပြောရာ�ပြောမှုားေယူးနှှင်း်း ခြ�န်းခြ�ည်း်းမြဲမှုဲမှုဟုုတုးသီည်း်း သီယူ�ဇာာတုမှုးာ�အာ� ပြောရာရာှည်းးစိီမှု��န်း်�ွဲမှုုအတုွကျိုးး 

ပြောဆိုးွ�ပြောနှွ�မှုုမှုးာ�နှှင်း်း သီီ�ခြ�ာ�စိီ �ွဲခြ�ာ�ရှုုခြမှုင်းးပြောဆိုးာင်းးရာ�ကျိုးး၍ မှုရာနှးုင်းးပြော�။ သီဘာာဝါသီယူ�ဇာာတုဆိုးးုင်းးရာာ 

ေကျိုးးေရာယူးစိန်စိးကျိုးးု�းမှုှတုးရာာတုွင်းး သီဘာာဝါ�တုးဝါန်း�ကျိုးးင်းး �းန်း�သီးမှုး�ကျိုးာကျိုးွယူးပြောရာ�၏ အန်းမှု်းဆိုးု��စိ�နှုန်း� 

မှုးာ�ကျိုးးု ကျိုးးင်း်းသီု��လဲးုကျိုးးန်ာမှုုရာှးသီည်း်း အပြောခြ���မှုူမှုးာ�၊ ဥ�ပြောေမှုးာ�၊ စိည်းး�မှုးဉ်း�စိည်းး�ကျိုးမှုး�မှုးာ�နှှင်း်းအည်းီ 

ပြောဆိုးာင်းးရာ�ကျိုးးရာန်းလဲးုအ�းမြဲ�ီ� ရာာသီီဥတုုပြောခြ�ာင်းး�လဲဲမှုုကျိုးးု တုွန်း�လဲှန်းတုးုကျိုးးေးကျိုးးရာန်းနှှင်း်း သီဘာာဝါ�တုးဝါန်း� 

ကျိုးးင်းး အရာည်းးအပြောသီွ�ပြောလဲးာ်ကျိုးးခြ�င်းး�ကျိုးးု ကျိုးာကျိုးွယူးတုာ�ဆိုးီ�ရာန်းအတုွကျိုးး ည်းိးနှုင်းး��ူ�ပြော�ါင်းး�၍ ပြောဆိုးာင်းးရာ�ကျိုးး 

ရာန်း လဲးုအ�းသီည်းး။ 

၄.၁.	 ဖက််ဒရယ််ဒီမုို�က်�ရစီီပဋုိညာာဉ််	-	သဘာာဝပတ််ဝန််း�က်ျင််/ရာသီဥတ်�		 	

	 ��ပာင််�လဲဲမုိုနှှင်််	စီပ်လဲျဉ််�သညာ််	စီ��ပါင််�အခွွင်််အ�ရ�မိုျာ�

ခြမှုန်းမှုာနှးုင်းးင်း�၏ ကြားကျိုးာ�ကျိုးာလဲ အစိးု�ရာ အင်းးစိတုကီျိုးး��ရာငှ်းး�မှုးာ�ကျိုး ကျိုးးင််းးသုီ��လဲးုကျိုးးန်ာလဲးကျိုးးရှားပြောသီာ 

FDC သီည်းး အသီွင်းးကျိုးူ�ပြောခြ�ာင်းး�ပြောရာ�ကျိုးာလဲ ေွဲ�စိည်းး��ု�အပြောခြ���ဥ�ပြောေနှှင်း်း အမြဲ�ီ�သီတုး ေွဲ�စိည်းး��ု�အပြောခြ��� 

ဥ�ပြောေကျိုးးု ပြောရာ�ဆိုးွဲ�းမှုှတုးရာန်းအတုွကျိုးး လဲမှုး�ခြ�ပြောခြမှု�ု�ခြေစိးကျိုးာ ၎င်းး�တုွင်းး အပြောခြ���မှုူမှုးာ� (အစိးတုးအ�းုင်းး� ၁) 

နှှင်း်း ကြားကျိုးာ�ကျိုးာလဲ စိီမှု�အု�း�း��းမှုုဆိုးးုင်းးရာာအစိီအစိဉ်းမှုးာ�နှှင်း်းစိ�းလဲးဉ်း�၍ ပြောေားခြ��းကျိုးး (အစိးတုးအ�းုင်းး� ၂) 

တုးု� �ါဝါင်းးသီည်းး။

FDC တုွင်းး ခြ�ည်းးသီူမှုးာ�အာ�လဲု�� ��စိာ��းုင်းး�ွင်း်းရာှးသီည်း်း စိုပြော�ါင်းး�အ�ွင်း်းအပြောရာ�မှုးာ�နှှင်း်း �ုဂဂလဲ 

အ�ွင်း်းအပြောရာ�မှုးာ� အ�ါအဝါင်းး လဲူ�အ�ွင်း်းအပြောရာ�ကျိုးးု ဘာကျိုးးစို�ပြော�ာင်း်းစို�မှုှပြောေားခြ��ာ�မြဲ�ီ� နှးုင်းးင်း�သီာ�အ�ွင်း်း 

အပြောရာ�မှုးာ�ကျိုးးလုဲည်းး� �ည််းးသွီင်းး��ာ�သီည်းး။ FDC (အ�းငု်းး� ၁) ၏ အ�းေုး ၅၄ တွုင်းး သီဘာာဝါ�တုးဝါန်း�ကျိုးးင်းး 

ဆိုးးုင်းးရာာ အ�ွင်း်းအပြောရာ�မှုးာ�ကျိုးးု မှုီ�ပြောမှုာင်းး��းု�ပြောေားခြ��ာ�ကျိုးာ အ�ူ�သီခြေင်း်း နှးုင်းးင်း�သီာ�မှုးာ� အာ�လဲု��အပြောန် 
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ပြဖုင်�း က�န်းး�မ်း့ဘော့��နှိုင်�းညီ�ညွှွတွး�ညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းက့ု ��ှ့ပါ့ုင်းခုွင်�းက့ု ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ အီးထုူ� 

�ပြဖုင်�း ဌာ့ဘော့န်းတွ့ုင်း��င်း��့� လ်ူမ်း��့�မ်း�့�၏ �ပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�အီးဘော့�က့င်း�က့ုဘော့ဖု့းပြပါထု့�မြို့ပါ�� ဘော့အီး့ကးပါါ 

အီးတွ့ုင်း� ပါါ�ှ့�ညီး - ‘လ်ူန်းညီး�စု ဌာ့ဘော့န်းတွ့ုင်း��င်း��့�တွ့ု�၏ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�ဘော့စ့င်း� 

ဘော့�ှ့ကးခုွင်း�နိုှင်း� ၎င်း�တွ့ု�အီးဘော့ပြခုခု�ဘော့န်းထ့ုုင်း�့ဘော့ဒ�အီးတွွင်း� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့ခု့ုကးမ်းုက့ု ပြဖုစးဘော့စ 

နို့ုင်း�ညီး� ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့� အီးလ်ွန်းးအီးကွ ံထုုတွးယ်ူ�ုံ�စွ�ပြခုင်း�အီးဘော့ပါ် ကန်းး်�တွးထု့န်းး�ခု��ပါးခုွင်း��ှ့

ပြခုင်း�က့ု ဖုကးဒ�ယ်းပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုနိုှင်�း �ကးဆွီ့ုင်း�့ ပြပါညီးန်းယ်းအီးစ့ု��မ်း�့�ကလ်ညီး� အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�� 

မ်းညီး’။ �့ု��့တွွင်း ဤ ���ပြခု့� အီးခုွင်�းအီးဘော့��ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်း�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ��ှ့ပါ့ုင်း�ညီ�း အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�၏ 

န်းယ်းပါယ်းအီးတွ့ုင်း�အီးတွ့နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ အီးဘော့��စ့တွးအီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့� မ်းပါါ�ှ့�� ���ပြခု့�လ်ွတွးလ်ပါး 

�ညီ�း က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးဘော့�� ယ်နိုတ�့�မ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ (တွ�့�လ်ှတွးဘော့တွ့းခု��ပါး �့ု�မ်းဟုုတွး 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့ တွ�့�ရှုုံ�က���့ု� အီးဆွီင်�းပြမ်းင်�း တွ�့�စ��င်းဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ အီးဖုွ��အီးစညီး�ထုံ�့ု� 

တွ့ုကးရှု့ုကး အီးယ်ူခုံဝင်းခုွင်�း�ှ့နို့ုင်းပြခုင်း�) အီးဘော့��စ့တွးအီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့� ထုပါးတွ့ု��့�ှ့�ပြခုင်း� မ်း�ှ့ပါါက 

ပါဋ့ိညီ့ဉ်းတွွင်း လူ်�အီးခွုင်�းအီးဘော့��နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ဘော့ယ်�ုယ်�ဆွီန်းးစွ့ �ံု�နုိုန်းး�ဘော့ဖု း့ပြပါထု့�ပြခုင်း�အီးဘော့ပါ် အီးန်းကး 

ဖုွင်�းဆွီ့ု�့တွွင်း အီးကန်းး်အီး�တွး�ှ့မ်းညီး ပြဖုစး�ညီး။ 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း�နိုှင်�း ��့ဝ �ယ်ံဇို့တွမ်း�့� ခုွ�ဘော့ဝပြခုင်း�တွ့ု� 

နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုနှိုင်�း ပြပါညီးန်းယ်း/တု့ွင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��မ်း�့�အီး�က့�အီး့ဏ့်ခွု�ဘော့ဝပြခုင်း� �ု့�မ်းဟုုတွး 

လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�ခုွ�ဘော့ဝပြခုင်း�က့ု �တွးမ်းှတွး�့တွွင်း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ တွ�့�ဝင်း ဒ�မ်း့ုကဘော့�စ�အီးဘော့�� လ်ုပါး�ှ့�

ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�ပြခုင်း�၊ ည့ှီနုိုင်း�ဘော့ဆွွီ�ဘော့နွို�ပြခုင်း�နှိုင်�း ဆွီကးလ်ကး၍အီးဘော့က့င်း 

အီးထုညီးဘော့ဖု့းပြခုင်း�တွ့ု� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးလ့်ုအီးပါး�ညီ�း ဖုကးဒ�ယ်းစန်းစးနိုှင်�း ဗဟု့ုခု��ပါးက့ုင်းမ်းု ဘော့လ်ှ့�ခု�ပြခုင်း� 

ဆွီ့ုင်း�့ အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူမ်း�့�က့ုလ်ညီး� FDC တွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ ‘ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုအီးဖုွ��ဝင်း ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�နိုှင်း� 

ယ်င်း�ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�အီးတွွင်း��ှ့ ပြပါညီး�ူတွ့ု��ညီး အီးခု��ပါးအီးပြခု့အီး့ဏ့်၏ မ်းူ�င်း�ပါ့ုင်း�ှင်းမ်း�့� ပြဖုစး�ညီး’ 

ဟုု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�က့ အီးန်း့ဂ်တွးဖုကးဒ�ယ်းပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း ပါါဝင်းမ်းညီ�း ဖုကးဒ�ယ်းယ်ူန်းစးမ်း�့�၏ လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�း 

�ဘော့�့��့ဝက့ု FDC တွွင်း အီးန်းကးဖုွင်�းဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ �့ု��့တွွင်း ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့ ဖုကးဒ�ယ်း 

ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုအီးဖုွ��ဝင်း ပြပါညီးန်းယ်း(ယ်ူန်းစး)မ်း�့�၏ အီးဘော့�အီးတွွကးနိုှင်�း ၎င်း�တွ့ု�က့ုဖုွင်�းဆွီ့ု�တွးမ်းှတွး�့၌ 

အီး�ုံ�ပြပါ�မ်းညီ�း စံနိုုန်းး�မ်း�့�က့ုပြဖုစးဘော့စ ယ်ူန်းစးအီး�စးမ်း�့� �တွးမ်းှတွးပြခုင်း�က့ုခုွင်�းပြပါ�ပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း� ပြပါ�မ်းညီး၊ မ်းပြပါ�မ်းညီးက့ုပြဖုစးဘော့စ ပါဋိ့ညီ့ဉ်း၌ဘော့ဖု့းပြပါထု့�ပြခုင်း� မ်း�ှ့ဘော့ပါ။ ထု့ု�ဘော့�က့င်�းပါင်း 

ပြဖုညီ�းဆွီညီး�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးအီးလု့်�ငှ့် ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�က အီးတ့ွအီးလ်င်း�တွ့ဝန်းးဘော့ပါ�အီးပါးထု့��ညီ�း ဘော့ဆွီ့င်း 

�းကးခု�ကးမ်း�့�က့ု�့လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်း�ညီ�း ဗဟု့ုနို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းတွစး�ပါးပါါ�ှ့�ညီ�း အီးခု��ပါးအီးပြခု့အီး့ဏ့်ပါ့ုင်း 

ဖုကးဒ�ယ်းယ်ူန်းစးမ်း�့� ဘော့ပါါင်း�စညီး�မ်းု �့ု�မ်းဟုုတွး (စုဘော့ပါါင်း�) ဖုွ��စညီး�မ်းုအီးပြဖုစး �တွးမ်းှတွး�မ်းညီး ပြဖုစး�ညီး။ 

�့ု��့တွွင်း အီးဘော့��ကြီးက���ညီးမ်းှ့ ဤ ပြပါညီး�ူမ်း�့�နိုှင်�း ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�မ်းှ့ မ်းညီး�ူမ်း�့�ပြဖုစး�ညီးဟုူ�ညီ�း 

အီးခု�ကးက့ု ဖုွင်�းဆွီ့ု�တွးမ်းှတွး�န်းး လ့်ုအီးပါးဆွီ�ပြဖုစးမြို့ပါ�� ၎င်း��ညီးအီးန်း့ဂ်တွးတွွင်း ညီှ့နိုုင်း�ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�တွ့ုင်းပါင်း 

ပြခုင်း�ပြပါ��န်းးလ့်ုအီးပါးနို့ုင်း�ညီ�း ပြပါဿန်း့�ပါးတွစးခုု ပြဖုစး�ညီး။ 

အီးဘော့��ကြီးက���ညီးမှ်း့ ပါဋ့ိညီ့ဉ်းအီး� (ဥပါဘော့ဒပြပါ�ဘော့��၊ တွ�့�စ��င်းဘော့��နှိုင်�း အုီးပါးခု��ပါးဘော့��) အီး့ဏ့် 

မ်း�့�အီး့�လ်ုံ�က့ု ဗဟု့ု (ဖုကးဒ�ယ်း) အီးစ့ု��နိုှင်�း ပြပါညီးန်းယ်း (ဖုကးဒ�ယ်းအီးဖုွ��ဝင်းယ်ူန်းစး) အီးစ့ု��မ်း�့� 

အီး�က့� ခုွ�ဘော့ဝက�င်�း�ုံ�မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ ဗဟု့ုအီးဆွီင်�းနိုှင်�း ဖုကးဒ�ယ်းယ်ူန်းစးအီးဆွီင်�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့� 

အီး�က့� တွ့ဝန်းးဝတွ�ူ့�မ်း�့� ခုွ�ဘော့ဝဘော့ပါ�အီးပါး�့တွွင်း မ်းူဝါဒဆွီ့ုင်း�့ပြပါဿန်း့�ပါးက့ု အီးဘော့က့င်း�ဆွီုံ�     

က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း�နို့ုင်းစွမ်းး��ှ့�ညီ�း ပြပါညီး�ူလ်ူထုုနိုှင်�းအီးန်း��ကပါးဆွီုံ� အီးစ့ု��ထုံ�့ု� လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းအီး့ဏ့် 
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ဘော့ပါ�အီးပါး�ညီ�း အီး့ဏ့်ခုွ�ဘော့ဝပြခုင်း� အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူအီးဘော့ပါ် အီးဓာ့ကအီး့�ပြဖုင်�း အီးဘော့ပြခုခုံဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းညီး ပြဖုစး 

�ညီး (FDC၊ အီးပါ့ုင်း� ၁၊ အီးခုန်းး� ၄၊ အီးပါ့ုဒး ၃၊ အီးပါ့ုဒးခုွ� ၆)။ ထု့ု�ပြပါင်း ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�နိုှင်�း တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက�� 

မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ၎င်း�တွ့ု�က့ုယ်းပါ့ုင်း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�က့ု ဘော့��ဆွီွ�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�နို့ုင်း�ညီ�း လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�း 

အီး့ဏ့်�ှ့ဘော့�က့င်း� FDC တွွင်း အီးထုူ�အီးဘော့လ်�ဘော့ပါ� ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး (FDC၊ အီးပါ့ုင်း� ၁၊ အီးခုန်းး� ၄၊ အီးပါ့ုဒး 

၃၊ အီးပါ့ုဒးခုွ� ၁၂)။  

အီးန်း့ဂ်တွး အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ FDC တွွင်း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ 

အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�အီး့� ခု့ုင်းမ်း့ဘော့စပြခုင်း�နိုှင်�း က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးပြခုင်း�တွ့ု�နိုှင်�း ဆွီ�ဘော့လ်�့း�ကးဆွီ့ုင်းမ်းု 

�့ှနု့ိုင်း�ညီ�း အီးမှ်း�အီးခု့ုကင်း� ���ပြခု့�လွ်တွးလ်ပါးဘော့�့ ဘော့က း့မ်း�ှင်းအီးမ်း�့�အီးပြပါ့�ကု့ ဘော့ဖု း့ပြပါထု့�ဘော့� း့လ်ညီး� 

၎င်း�တွ့ု�၏ လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�နိုှင်�း အီးခု�င်း�ခု�င်း�ဆွီကးဆွီံဘော့ဆွီ့င်း�းကးဘော့��မ်း�့�က့ုမ်းူ မ်းပါ�ကးမ်းကွကး ခု���ထုွင်း 

�တွးမ်းှတွး�န်းး လ့်ုအီးပါးဘော့န်းဘော့���ညီး။ ဤဘော့က့းမ်း�ှင်းမ်း�့�တွွင်း လ်ူန်းညီး�စုအီးခုွင်�းအီးဘော့�� က့ကွယ်းဘော့စ့င်�း

ဘော့�ှ့ကးပြမ်းှင်�းတွင်းဘော့��ဘော့က့းမ်း�ှင်း၊ ခုွ�ပြခု့�မ်းုပါဘော့ပါ�့ကးဘော့��နိုှင်�း လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��ဘော့က့းမ်း�ှင်း၊ ဘော့တွ့င်း�ူ 

လ်ယ်း�မ်း့�နိုှင်�း ဘော့ပြမ်းယ့်အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�ဆွီ့ုင်း�့ ဘော့က့းမ်း�ှင်းတွ့ု�ပါါဝင်း�ညီး။ ဤဘော့က့းမ်း�ှင်းမ်း�့�က့ု 

ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုအီးဆွီင်�း နိုှင်�း/�့ု�မ်းဟုုတွး ပြပါညီးန်းယ်းနိုှင်�းတွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��အီးဆွီင်�းတွွင်း ဖုွ��စညီး�နို့ုင်း�ညီး။

ဘော့ပြမ်းယ့်နိုှင်�း ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ FDC တွွင်း ဘော့ပြမ်းယ့်နိုှင်�း ��့ဝ�ယ်ံ 

ဇို့တွမ်း�့�က့ု ပြပါညီးန်းယ်းအီးတွွင်း�၌ မ်းှ�တွင်း�ဘော့န်းထု့ုင်း�ညီ�း ပြပါညီး�ူမ်း�့�ကပါ့ုင်းဆွီ့ုင်း�ညီးဟုု ဘော့ဖု့းပြပါထု့� 

�ညီး။  အီးတွ့အီးက�ဆွီ့ု�ဘော့�့း ပြပါညီးန်းယ်းတွစးခုုခု�င်း�စ��ညီး ‘ပြပါညီးန်းယ်းအီးတွွင်း��ှ့ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ 

အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့� စူ�စမ်းး��ှ့ဘော့ဖုွပြခုင်း�၊ တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါး�ုံ�စွ�ပြခုင်း�၊ ဘော့�့င်း�ဝယ်းဘော့ဖု့ကးက့�ပြခုင်း�၊ 

ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း� စ�ညီးတွ့ု�က့ု လ်ွတွးလ်ပါးစွ့စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့မြို့ပါ��’ ထု့ု�ပြပါင်း �ယ်ံဇို့တွမ်းှ 

��ှ့ဘော့�့ �ဏ္ဍာ့ဘော့င်ွမ်း�့�က့ု  �ကးဆွီ့ုင်း�့ပြပါညီးန်းယ်းက  စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပါ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�း အီးက��့�ခုံစ့�ပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့က့ 

‘��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့� ထုုတွးယ်ူ�ုံ�စွ��့တွွင်း �ကးဆွီ့ုင်း�့ ဘော့ဒ�ခုံမ်း�့�၏ �ဘော့�့ 

ဆွီနိုဒက့ု �ယ်ူ�မ်းညီး’ ပြဖုစး�ညီး (FDC၊ အီးပါ့ုင်း� ၁၊ အီးခုန်းး� ၄၊ အီးပါ့ုဒး ၃၊ အီးပါ့ုဒးခုွ� ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃)။ ထု့ု�ပြပါင်း 

��့ဝ�ယ်ံဇို့တွတွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�နိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး� 

က�င်းအီးဘော့ပါ် ထု့ခု့ုကးန်းစးန်း့ဘော့စမ်းုမ်း�့�က့ု တွန်းးပြပါန်းးကုစ့�ဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းးအီးတွွကး အီးခုွန်းးအီးဘော့က့ကးမ်း�့�နိုှင်�း 

�န်းးပါုံဘော့င်ွစ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့� ဖုွ��စညီး�တွညီးဘော့ထု့င်းက့ အီး�ုံ�ပြပါ��င်�းဘော့�က့င်း�က့ုလ်ညီး� ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ 

ဤပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့��ညီး �က့�က့လ်အီးစ့ု��အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�၊ အီးထုူ��ပြဖုင်�း NUG နိုှင်�း ဘော့န်း့င်း 

တွွင်း က့ုယ်းတွ့ုင်းဖုွ��စညီး�မ်းညီ�း အီးန်း့ဂ်တွး ပြပါညီးန်းယ်း/တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက�� အီးစ့ု��မ်း�့�အီးတွွကး မ်းူဝါဒဆွီ့ုင်း�့ 

ဆွီကးနိုွယ်းမ်းုမ်း�့� �ှ့�ညီး။

၄.၂. အနိ�ဂုံးတ် ဖွဲ့ွဲ�စည််�ပ်��အကျေးပြုချုံးချုံး�ဥပ်ကျေးဒါတွင်် သီ��ဝပ်တ်ဝနိ်��းင််ဆိ�င််ရ� 

 အချုံးွင်််အကျေးရ�မား��နှှင််် သီ��ဝသီယ်�ဇူး�တ စီမာ�ချုံးနိ််ချုံးွဲမာု�ိ� ထည်််သီွင််�

 ပြုပ်ဋ္ဌာ�နိ်�ပြုချုံးင််�အတွ�် စဉ်း်�စ��ရမာည််် အချုံးး�်မား��

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�တွွင်း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းမ်းု 

အီးဘော့�က့င်း� ထုညီ�း�ွင်း�ပြခုင်း�က့ု အီးဘော့လ်�ဘော့ပါ��ညီ�း လ်ုပါး�ှ့�မ်းု�ညီး အီး�ှ့န်းးအီးဟုုန်းးတွစးခုု�့ု� ဘော့�့ကး�ှ့ 

လ့်မြို့ပါ� ပြဖုစး�ညီး။ လ်ကး�ှ့အီးခု�န့်းး၌ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�တွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီ�း 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�တွွင်း အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�နှိုင်�း တွ့ဝန်းးမ်း�့�၊ ��့ဝ�ယ်ံ 
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ဇို့တွ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုနိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်း�ညီ�း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�နိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ကြီးက���ကပါး 

ကွပါးက�ပြခုင်း�၊ စ�မ်းံခုွ�ပြခုင်း�နိုှင်�း ဥပါဘော့ဒစ့ု�မ်း့ု�ဘော့စပြခုင်း�တွ့ု� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးအီးတွွကး ခု�မ်းှတွးဖုွ��စညီး�ထု့��ညီ�း 

အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့� �့ု�မ်းဟုုတွး အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�နိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်း�ညီ�း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့� ပါါဝင်း�ညီး။ 

အီး�စးဘော့��ဆွီွ�မ်းွမ်းး�မ်းံထု့��ညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�တွွင်းမ်းူ ပါ့ုမ်း့ုထု့ဘော့�့ကးခု့ုင်းမ်း့�ညီ�း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး� 

ခု�ကးမ်း�့� ပါါ�ှ့ဘော့လ်��ှ့က့ အီးခု��့� (ခုန်းး်မ်းှန်းး�ဘော့ပြခုအီး့�ပြဖုင်�း ကမ်းာ့ တွဝန်းး�၌ ၁၁ ခုု) ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ 

မ်း�့�တွွင်း နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးဘော့န်းပြဖုင်�း �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုက့ု တွွန်းး�လ်ှန်းးတွ့ုကးဖု�ကး�န်းး တွ့ဝန်းး�ှ့ဘော့�က့င်း� 

အီးတွ့အီးလ်င်း� ထုညီ�း�ွင်း�ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ 

ဤအီးပါ့ုင်း�တွွင်း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�၅၌ လ်ကး�ှ့အီးခု�န့်းးတွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့� 

က့ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ အီး�ွင်းကူ�ဘော့ပြပါ့င်း�ဘော့��က့လ်နိုှင်�း အီးမြို့ပါ���တွးဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့� ဘော့��ဆွီွ� 

ခု�မ်းှတွးပြခုင်း� လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�့�အီးတွွကး အီး�ုံ�တွညီ�းမ်းညီ�း အီးဘော့�က့င်း�အီး�့မ်း�့�က့ု ဘော့ပါ�အီးပါးနို့ုင်းမြို့ပါ�� ဤ 

ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�နိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်းဘော့န်း�ညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့ ဒ�ဇို့ုင်း�နိုှင်�းလ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းဆွီ့ုင်း�့ 

ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��န်းးအီးခု�ကးမ်း�့�က့ု စ့တွးပြဖု့ဘော့လ်�လ့်�န်းး အီးဘော့ထု့ကးအီးကူဘော့ပါ�နို့ုင်း�ညီ�း ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့နိုှင်�း ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွစ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�၏ အီးမ်း��့�အီးစ့�မ်း�့� 

က့ု စစးတွမ်းး�ဘော့က့ကးဘော့လ်�လ့်ထု့��ညီး။ 

၄.၂.၁. ဖွဲ့ွဲ�စည််�ပ်��အကျေးပြုချုံးချုံး�ဥပ်ကျေးဒါပ်ါ သီ��ဝပ်တ်ဝနိ်��းင််ဆိ�င််ရ� ပြုပ်ဋ္ဌာ�နိ်�ချုံးး�်မား��အ��   
 ခြုံချုံးး�င်��ကျေးဖွဲ့�်ပြုပ်ချုံးး�်

၄.၂.၁.၁. ���ပြခု့�တွညီး�ှ့ခု့ုင်းမ်း့ဘော့�့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�

၂၀၂၂ ခုုနိုှစး နို့ုဝင်း�့လ်အီးထု့ အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�အီး� ကမ်းာ့ တွဝန်းး��ှ့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံ 

ဥပါဘော့ဒ ၁၀၀ ဘော့က�့းတွွင်း က�န်းး�မ်း့ဘော့��နိုှင်�းညီ�ညွှွတွးဘော့�့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းအီး့� ��ှ့ပါ့ုင်းခုွင်�းအီးတွွကး 

ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�က့ု အီးတွ့အီးလ်င်း� ထုညီ�း�ွင်း�ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ ဤအီးခု�ကးက့ု FDC တွွင်းလ်ညီး� 

ထုင်းဟုပါးထုညီ�း�ွင်း�ထု့�မြို့ပါ�� ‘ဖုကးဒ�ယ်းပြပါညီးဘော့ထု့င်းစု နို့ုင်းင်ံ�့�တွ့ုင်း��ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း 

ထု့ခု့ုကးပါ�ကးစ��မ်းုဘော့�က့င်း� ကြံက�ံဘော့တွွ�ခုံစ့��မ်းညီး� အီးတွ့ဒုကခမ်း�့�မ်းှ ကင်း�လ်ွတွးဘော့စ�မ်းညီး�အီးပြပါင်း ��့ဝ 

တွ�့�နိုှင်း�က့ုကးညီ�၍ က�န်းး�မ်း့ဘော့��နှိုင်း� ညီ�ညွှွတွး�ညီး� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းက့ု��ှ့�န်းး အီးခုွင်း�အီးဘော့�� 

�ှ့�ညီး’ ဟုု ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ က�န်းး�မ်း့ဘော့��နိုှင်�းညီ�ညွှွတွးဘော့�့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းအီး့� ��ှ့ပါ့ုင်းခုွင်�း 

ဟုုဆွီ့ု�့တွွင်း �န်းး်�ှင်း�ဘော့�့ ဘော့လ်၊ �န်းး်�ှင်း�ဘော့�့ ဘော့�၊ က�န်းး�မ်း့ဘော့��နိုှင်�းညီ�ညွှွတွးဘော့�့ အီးစ့�အီးစ့၊ 

�ကးဝင်းစုံလ်င်းဘော့�့ ဘော့ဂ်ဟုစန်းစးမ်း�့�နိုှင်�း အီးလ်ုပါးလ်ုပါးက့ုင်း�န်းးနိုှင်�း ဘော့န်းထု့ုင်း�ှင်း�န်းး�န်းးအီးတွွကး အီးဆွီ့ပါး 

အီးဘော့တွ့ကးကင်း�စင်းဘော့�့ အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းမ်း�့���ှ့ပါ့ုင်းခုွင်�းဟုု ဘော့ယ်�ုယ်�အီး့�ပြဖုင်�း အီးန်းကးဖုွင်�းဆွီ့ုနို့ုင်း�ညီး။ 

ဤအီးခွုင်�းအီးဘော့��ကု့ စုဘော့ပါါင်း�အီးခွုင်�းအီးဘော့��ပြဖုစးဘော့စ ပုါဂု်လ်အီးခွုင်�းအီးဘော့�� ပြဖုစးဘော့စအီးပြဖုစး �တွးမှ်းတွးနု့ိုင်း�ညီး။ 

ဥပါမ်း့ဆွီ့ု�ဘော့�့း �့ုလ်�ဗ��ယ့်�နို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ၏ အီးပါ့ုဒး ၃၃ တွွင်း ‘နို့ုင်းင်ံ�့�တွ့ုင်း��ညီး 

က�န်းး�မ်း့ဘော့��နိုှင်�း ညီ�ညွှွတွး�ညီ�း၊ က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�း၊ ဟုန်းးခု�ကးညီ�ဘော့က့င်း�မ်းွန်းး�ညီ�း 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းက့ု ��ှ့ပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�ညီး။ ဤအီးခုွင်�းအီးဘော့��က့ု လ်ကး�ှ့နိုှင်�း အီးန်း့ဂ်တွး မ်း��့�ဆွီကး 

ပြပါညီး�ူမ်း�့�မ်းှ တွစး���ပါုဂ်ုလ် လ်ူပါုဂ်ု့�လ်းမ်း�့�နိုှင်�း အီးစုအီးဖုွ��မ်း�့�က က�င်�း�ုံ�ပါ့ုင်းခုွင်�း �ှ့ဘော့စ�မ်းညီ�းအီးပြပါင်း 

၅ ဘော့အီး့ကးပါါအီးပါ့ုင်း�တွွင်း Sharon Pia Hickey က ဘော့ဆွီ့င်း�းကးထု့�မြို့ပါ�� မ်း�က့မ်း�ထုုတွးဘော့ဝမ်းညီ�း �ုဘော့တွ�န်းက့ု အီး�ုံ�ပြပါ�ထု့� 

�ညီး။ ဤအီးပါ့ုင်း�တွွင်း �ညီးညွှှန်းး�ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�၊ အီးပါ့ုဒးမ်း�့�နိုှင်�း အီးပါ့ုဒးခုွ�မ်း�့�အီး့�လ်ုံ�က့ု 

Constitute ဝကး�းဆွီ့ုကး < https://www.constituteproject.org > တွွင်း �ှ့�ညီ�း �ှ့ဘော့ဖုွနို့ုင်းဘော့�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�စ့�့� 

မ်း�့�တွွင်း �ှ့ဘော့ဖုွဖုတွးရှုုနို့ုင်း�ညီး။
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အီးပြခု့�ဘော့�့ အီး�ကး�ှ့�ညီ�း အီး�့မ်း�့�လ်ညီး� ပါုံမ်းှန်းးအီးတွ့ုင်း� ဖုွံ�မြို့ဖု့��နို့ုင်းဘော့စ�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ ဤအီးခုွင်�းအီးဘော့�� 

က့ု က�င်�း�ုံ�ပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့ဘော့စ�မ်းညီး’ ဟုု ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ 

က�န်းး�မ်း့ဘော့��နိုှင်�းညီ�ညွှွတွးဘော့�့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ��ှ့ပါ့ုင်းခုွင်�းက့ု ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ 

တွွင်း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့�ပြခုင်း�မ်း�ှ့�ညီ�း နို့ုင်းင်ံမ်း�့�တွွင်း အီး�ကး�ှင်း�န်းးပါ့ုင်းခုွင်�း၊ က�န်းး�မ်း့စွ့ ဘော့န်းထု့ုင်းပါ့ုင်းခုွင်�း 

�ု့�မ်းဟုုတွး ဂု်ဏ်း�့ကခ့ �့ှစွ့ ဘော့န်းထု့ုင်းပု့ါင်းခွုင်�းက���ု့� အီးပြခု့�အီးဘော့��ပါါ�ညီ�း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�ကု့ က�န်းး�မ်း့ဘော့�� 

နိုှင်�း ညီ�ညွှွတွးမြို့ပါ�� �န်းး်�ှင်း�ဘော့�့၊ ဘော့��ကင်း�လ်ုံခြုံခု�ံဘော့�့၊ ဘော့ဂ်ဟုစန်းစး ဟုန်းးခု�ကးညီ�ဘော့က့င်း�မ်းွန်းးဘော့�့ 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းတွွင်း ဘော့န်းထု့ုင်းပါ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�း အီးန်းကးခု�င်း�ထုပါးဘော့န်း�ညီး �့ု�မ်းဟုုတွး ၎င်း�တွွင်း ပါါဝင်းဘော့န်း 

�ညီးဟုု တွ�့�ဘော့��ကဏ္ဍာက အီးန်းကးဖုွင်�းဆွီ့ု�ညီး။ ဤ အီးခုွင်�းအီးဘော့��အီး့� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ၌ 

ထုညီ�း�ွင်း�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ပြခုင်း�က့ု က�ယ်းပြပါန်းး်စွ့ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း��ညီး �န်းး်�ှင်း�မြို့ပါ�� က�န်းး�မ်း့ဘော့��နိုှင်�းညီ�ညွှွတွး 

�ညီ�း ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�ခု့ုင်းမြို့မ်း�နို့ုင်းဘော့�့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ��ှ့ပါ့ုင်းခုွင်�း�ညီး လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��တွစး�ပါး 

ပြဖုစးဘော့�က့င်း� နို့ုင်းင်ံတွက့အီး�့ုကးအီးဝန်းး�က အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း ပါ့ုမ်း့ု၍ခု့ုင်းမ်း့လ့်က့ ထု့ု�့ု� 

အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�ပြခုင်း�က့ု ပါထုမ်းဆွီုံ�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း UN လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ ဘော့က့င်းစ�က ၂၀၂၁ ခုုနိုှစး 

ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးအီးမ်းှတွး 48/13 တွွင်း ဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု��မြို့ပါ�� ထု့ု�ဘော့န်း့ကး ၂၀၂၂ ခုုနိုှစး ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးအီးမ်းှတွး 

A/76/L.75 တွွင်း UN အီးဘော့ထုွဘော့ထုွညီ�လ့်ခုံက ဆွီကးလ်ကး၍အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�ခု���ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ၎င်း� 

အီးခုွင်�းအီးဘော့��က့ု ASEAN လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��ဘော့�ကညီ့စ့တွမ်းး�၏ အီးပါ့ုဒး ၂၈ တွွင်းလ်ညီး� ထုညီ�း�ွင်း� 

ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။

အီးခု��့�နို့ုင်းင်ံမ်း�့�၊ အီးထုူ��ပြဖုင်�း လ်ကးတွင်းအီးဘော့မ်း�့ကဘော့ဒ��ှ့ အီးခု��့�နို့ုင်းင်ံမ်း�့�တွွင်း ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်း �ညီး ပါင်းက့ုယ်း အီးခုငွ်�းအီးဘော့��မ်း�့�ကု့ ပု့ါင်းဆု့ွီင်းဘော့�က့င်း� ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခုဥံပါဘော့ဒအီး�ပြဖုစးဘော့စ 

ဥပါဘော့ဒပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�အီး�ပြဖုစးဘော့စ အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�ထု့��ညီး။ ဤ�့ု�ဆွီန်းး��စးမ်းုတွွင်း ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းက့ု လ်ူ�့�တွ့ု�၏ လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းမ်းုမ်း�့�ဘော့�က့င်�း ဘော့လ်�့�န်းညီး�ကုန်းးဆွီုံ��ွ့�မ်းညီ�း �ယ်ံဇို့တွ 

မ်း�့�စုစညီး��့အီးပြဖုစးမ်းရှုုပြမ်းင်း�� ဘော့လ်�စ့�က့ က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးမ်းုဘော့ပါ��မ်းညီ�း ပါင်းက့ုယ်းအီးခုွင်�း 

အီးဘော့��မ်း�့�ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်း�ညီ�း ဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့ပါုဂ်ု့�လ်းတွစး�ပါးအီးပြဖုစး ရှုုပြမ်းင်း�တွးမ်းှတွး�ညီး။ ဤ ဘော့ဂ်ဟုစန်းစး 

ဗဟု့ုပြပါ� ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�ဘော့�က့င်�း ဆွီနိုဒ�ှ့�ညီ�း လ်ူပါုဂ်ု့�လ်းမ်း�့�၊ အီးစုအီးဖုွ��မ်း�့�၊ အီးစ့ု��မ်းဟုုတွး�ညီ�း 

အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� �့ု�မ်းဟုုတွး အီးစ့ု��ဌာ့န်းမ်း�့�အီးဘော့ပါ် မ်းဘော့က�န်းပါးခု�ကးမ်း�့�အီး့� စုံစမ်းး�တွင်းပြပါဘော့�� 

အီး�့�ှ့မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း၏ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ု က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကး�န်းး 

အီးတွွကး တွ�့�ရှုုံ�တွွင်းဘော့လ်ှ့ကးထု့�ပါ့ုင်းခုွင်�းက့ုလ်ညီး� ဖုန်းးတွ��ဘော့ပါ�နို့ုင်း�ညီး။

ဘော့ပြမ်းယ့်အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့��ညီး �ကးဘော့မ်းွ�ဝမ်းး�ဘော့က�့င်း� လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�အီးတွွကး ဘော့ပြမ်းယ့်အီးဘော့ပါ် 

အီးမ်းှ��ဟု�ပြပါ�ဘော့န်းနို့ုင်း�ညီ�း ဌာ့ဘော့န်းတွ့ုင်း��င်း��့�နိုှင်�း ဘော့ဒ�ခုံလ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�အီးတွွကး အီးဓာ့က 

ပြပါဿန်း့�ပါးတွစးခုု ပြဖုစး�ညီး။ အီးခု��့� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�၊ အီးထုူ��ပြဖုင်�း လ်ကးတွင်းအီးဘော့မ်း�့က 

ဘော့ဒ��ှ့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�တွွင်း ဌာ့ဘော့န်းတွ့ုင်း��င်း��့� လ်ူမ်း��့�မ်း�့�အီးတွွကး ပါ့ုင်းန်းကးဘော့ဒ� 

မ်း�့�နိုှင်�း ဘော့ပြမ်းယ့် စုဘော့ပါါင်း�ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းခုွင်�းက့ု က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးဘော့ပါ�ထု့�မြို့ပါ�� ဤဘော့ပြမ်းယ့်မ်း�့�က့ု 

အီး�ုံ�ပြပါ�၍ တွညီးဘော့ဆွီ့ကးဖုွံ�မြို့ဖု့��ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး အီး�ုံ�ပြပါ�ခုွင်�းက့ုလ်ညီး� ဘော့ပါ�အီးပါးထု့��ညီး။ ဤ�့ု� 

ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ဘော့ပါ�အီးပါးပြခုင်း��ညီး ယ်ဉ်းဘော့က��မ်းုက�င်�း�ုံ�ပါ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�း ��့ဝ�ယံ်ဇို့တွမ်း�့� �ယ်ူပါ့ုင်းခုွင်�းတွ့ု�နိုှင်�း 

လ်ညီး� ဆွီကးနိုွယ်းဘော့န်း�ညီး။
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၄.၂.၁.၂. လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�အီးတွ့ုင်း� ဘော့ဆွီ့င်း�းကးဘော့�့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့� 

အီးန်းညီး�ဆွီုံ�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း နို့ုင်းင်ံ ၃၆ နို့ုင်းင်ံတွွင်း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဿန်း့�ပါးမ်း�့� 

အီးတွွကး လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�အီးတွ့ုင်း� ဘော့ဆွီ့င်း�းကးဘော့�့အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ု ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ၌ 

ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�မြို့ပါ��ပြဖုစး�ညီး။ ဤတွွင်း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနိုှင်�း �ကးဆွီ့ုင်းဘော့�့က့စစ�ပါးမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ 

�တွင်း�အီးခု�ကးအီးလ်ကး �ယ်ူပါ့ုင်းခုွင်�း၊ ပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်း ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပါ့ုင်းခုွင်�း၊ ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�တွ့ုင်းပါင်းမ်းု ဘော့ဆွီ့င်း 

�းကးပါ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�း တွ�့�မ်းှတွမ်းု �ယ်ူပါ့ုင်းခုွင်�းတွ့ု�ပါါဝင်းမြို့ပါ�� ၎င်း�တွ့ု�က့ု အီး့��ပါးစး ကွန်းးဗင်း��ှင်း�တွွင်းလ်ညီး� 

ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။

ဇူးယ်�� (၄.၁) ဖွဲ့ွဲ�စည််�ပ်��အကျေးပြုချုံးချုံး�ဥပ်ကျေးဒါမား��ပ်ါ လွှာ�ပ််ထ���လွှာ�ပ််နိည််�အတိ�င််� ကျေးဆ�င််ရွ�်ကျေးသီ� သီ��ဝပ်တ်ဝနိ်��းင််ဆိ�င််ရ� အချုံးွင််် 

အကျေးရ�မား��၏ သီ�ဓိ�မား��

သီတင််�အချုံးး�်အလွှာ�်

ရယ်းပ်ိ�င််ချုံးွင်််

ဇိုမ်းး��ယ့်နို့ုင်းင်ံ၊ ၁၉၉၁ 

ခုုနိုှစး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံ 

ဥပါဘော့ဒ အီးပါ့ုဒး ၂၅၅(ဍ)

ဇိုမ်းး��ယ့်နို့ုင်းင်ံ၏ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနိုှင်�း ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းု 

နိုှင်�း ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးထုုတွးလ်ုပါးမ်းုတွ့ု� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�့တွွင်း ဘော့အီး့ကးပါါအီးဘော့ပြခုခုံမ်းူမ်း�့�က့ု 

လ့်ုကးန်း့က�င်�း�ုံ��မ်းညီး - … ပြပါညီး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းအီး့� 

ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း�၊ က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးပြခုင်း�နိုှင်�း မ်းွမ်းး�မ်းံထု့န်းး��့မ်းး�ပြခုင်း�တွ့ု� 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်း�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ �တွင်း�အီးခု�ကး 

အီးလ်ကးမ်း�့� �ယ်ူပါ့ုင်းခုွင်�း။

ပ်း�ကျေးပ်ါင််�ပ်ါဝင်် 

ကျေးဆ�င််ရွ�်ပ်ိ�င််ချုံးွင်််

အီး���ယ့်ု�ပါ��ယ့်�နို့ုင်းင်ံ၊ 

၁၉၉၄ ခုုနိုှစး ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ အီးပါ့ုဒး ၉၂(၃)

ပြပါညီး�ူမ်း�့��ညီး ၎င်း�တွ့ု�အီးဘော့ပါ် တွ့ုကးရှု့ုကးအီးက��့��ကးဘော့�့ကးမ်းု�ှ့�ညီ�း ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ မ်းူဝါဒမ်း�့�နိုှင်�း စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့�ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွးပြခုင်း�နိုှင်�း အီးဘော့က့င်း 

အီးထုညီးဘော့ဖု့း ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�တွွင်း အီးပြပါညီ�းအီးဝဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�တွ့ုင်းပါင်းမ်းု ပြပါ�ပါ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�း 

က့ုယ်းပါ့ုင်းအီးပြမ်းင်း�ဘော့�့ထု့�မ်း�့� ဘော့ဖု့းပြပါပါ့ုင်းခုွင်�း �ှ့�ညီး။ 

ကျေးဆွ�ကျေးနှွ�တိ�င််ပ်င််မာုတွင်် 

ပ်ါဝင််ပ်ိ�င််ချုံးွင်််

�့ုလ်�ဗ��ယ့်�နို့ုင်းင်ံ၊ ၂၀၀၉ 

ခုုနိုှစး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံ 

ဥပါဘော့ဒ အီးပါ့ုဒး ၃၀(၂)(၁၅)

တွ့ုင်း�ပြပါညီးမ်း�့�နိုှင်�း ဘော့က��လ်ကးဘော့ဒ�ခုံ ဌာ့ဘော့န်းတွ့ုင်း��င်း��့� လ်ူမ်း��့�မ်း�့��ညီး 

‘ဥပါဘော့ဒပြပါ�ဘော့�� �့ု�မ်းဟုုတွး စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးဘော့�� အီးစ�အီးမ်းံမ်း�့��ညီး ၎င်း�တွ့ု�အီးဘော့ပါ် 

�ကးဘော့�့ကးမ်းု�ှ့မ်းညီး ပြဖုစးဘော့�က့င်း� ကြီးက့�တွင်းမ်းှန်းး�ဆွီ�့�ှ့နို့ုင်း�ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း 

တွ့ုင်း�၌ �င်�းဘော့လ်�့း�ညီ�း လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�မ်း�့�ပြဖုင်�း ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�တွ့ုင်းပါင်းမ်းု ပြပါ�ပါ့ုင်းခုွင်�း၊ 

[၎င်း�တွ့ု�၏] ပါ့ုင်းန်းကးန်းယ်းဘော့ပြမ်း အီးတွွင်း��ှ့ ပြပါန်းးပြပါညီ�းမြို့မ်း�မ်းဟုုတွး�ညီး� ��့ဝ 

�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�အီး့� တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါး �ုံ�စွ�ပြခုင်း�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ လ်ုပါးင်န်းး� 

မ်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်း� နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့း၏ မ်းပါ�ကးမ်းကွကး ကြီးက့�တွင်းဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�တွ့ုင်းပါင်းပြခုင်း�က့ု 

��ှ့ပါ့ုင်းခုွင်�းတွ့ု� ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမြို့ပါ�� နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးဘော့န်းပြဖုင်�း ၎င်း�အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ု �ဘော့�့ 

တွူညီ�မြို့ပါ�� အီးရှု့ု�ခုံဆွီနိုဒပြဖုင်�း ဘော့လ်�စ့�လ့်ုကးန်း့က့ အီး့မ်းခုံခု�ကးဘော့ပါ��မ်းညီး’။

တရ��မာှတမာု 

လွှာ�်လွှာှမာ်�မာီရယ်းပ်ိ�င််ချုံးွင်််

ကင်းညီ့နို့ုင်းင်ံ၊ ၂၀၁၀ ခုုနိုှစး 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ 

အီးပါ့ုဒး ၇၀(၁)

လ်ူပါုဂ်ု့�လ်းတွစးဦး��ညီး �န်းး်�ှင်း�မြို့ပါ�� က�န်းး�မ်း့ဘော့��နိုှင်�း ညီ�ညွှွတွးဘော့�့ ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်း ��ှ့ပါ့ုင်းခုွင်�းက့ု ပြင်င်း�ပါယ်းခုံ�ပြခုင်း�၊ ခု��့�ဘော့ဖု့ကးခုံ�ပြခုင်း�၊ �့ု�မ်းဟုုတွး 

မြို့ခု့မ်းး�ဘော့ပြခု့ကးခုံ�ပြခုင်း�က့ု ယ်ခုင်းကပြဖုစးဘော့စ ယ်ခုုပြဖုစးဘော့စ ကြံက�ံဘော့တွွ��ပါါက၊ �့ု�မ်းဟုုတွး 

ကြံက�ံဘော့တွွ��နို့ုင်း�ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း�ှ့ပါါက ၎င်း�လ်ူပါုဂ်ု့�လ်း�ညီး အီးဆွီ့ုပါါ က့စစ�ပါးနိုှင်�း 

စပါးလ်�ဉ်း�၍ ��ှ့နို့ုင်း�ညီ�း အီးပြခု့�ဘော့�့ဥပါဘော့ဒဘော့���့ ပြပါန်းးလ်ညီးကုစ့�မ်းုမ်း�့�က့ု 

ခုံစ့�ပါ့ုင်းခုွင်�း �ှ့�ညီ�းအီးပြပါင်း ဘော့လ်�့းဘော့�က���ှ့�န်းးအီးတွွကးလ်ညီး� တွ�့�ရှုုံ�တွွင်း 

ဘော့လ်ှ့ကးထု့�နို့ုင်း�ညီး။
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တရား�းမျှှတ�ာ� 

စီီမျှံအုုပ််ချုု�ပ််မျှုဆိုုုင််ရား� 

အု�ရားးယူူ�ဆို�င််ရားွက််မျှု 

ရားရားိုပ်ုုင််ချုွင်််

တော�ာင််အာာဖရိိကနိုိ�င််င်ံ၊ 

၁၉၉၆ ခု�နိုှစ်် ဖ့��စ်ည်း်�ပုံ�ံ 

အာတောေခုခုံဥပုံတောေ အာပုံိ�ေ် ၃၃

နိုိ�င််င်ံသားာ��ိ�င််�သားည်း် �ရိာ�ဥပုံတောေနိုှင််် ည်းီညွ့�်တောသားာ၊ ကး�ိ�တော�ကာင််�သားင်််�င််် 

ဆီီတော�းာ်တောသားာ၊ ��ပုံ်ထုံး�ံ���ပုံ်နည်း်�အာရိ �ရိာ�မျှှ�တောသားာ စ်ီမျှံအာ�ပုံ်ခုး�ပုံ်မျှုဆီိ�င််ရိာ 

အာတောရိ�ယူူတောဆီာင််ရိွက်မျှုကိ� ရိရိှိပုံိ�င််ခု့င််် ရိှိသားည်း်။ ဤအာခု့င်််အာတောရိ�မျှးာ� အာသားက်ဝင်် 

တောစ်ရိန်အာ�ိ��င်ှာ နိုိ�င််င်ံတော�ာ်အာဆီင််် ဥပုံတောေေပုံ�ေခုင််�ကိ� မျှပုံးက်မျှက့က် တောဆီာင််ရိွက်ရိန် 

�ိ�အာပ်ုံပြီးပီုံ� �ရိာ�ရုံး��ံတော�ာ်ကေဖစ််တောစ်၊ သိား��မျှဟု��် အာတောေခုအာတောနအာရိ သားင်််တော�းာ်ကိ�က်ညီ်း 

ပုံါက အာမျှှီအာခုိ�ကင််� သားီ�ေခုာ��့�်�ပုံ်ပြီးပုံီ� ဘက်�ိ�က်မျှုကင််�တောသားာ ခု�ံရုံး�ံ��စ််ရိပုံ် 

ကေဖစ််တောစ် စ်ီမျှံအာ�ပုံ်ခုး�ပုံ်မျှုဆီိ�င််ရိာ အာတောရိ�ယူူတောဆီာင််ရိွက်မျှုကိ� ေပုံန်�ှန်သား�ံ�သားပုံ်နိုိ�င််ရိန် 

မျှပုံးက်မျှက့က် ထုံးည်း််သား့င််�ေပုံဋ္ဌာာန်�ရိမျှည်း်။ 

ရိင််�ေမျှစ်် - Constitute။ ကမျှာာ�ဝန်�ရိှိ ဖ့��စ်ည်း်�ပုံ�ံအာတောေခုခုံဥပုံတောေမျှးာ�ကိ� ရိှာတောဖ့၊ ဖ�်ရုံးု၊ နိုုင််�ယူှဉ််ရိန်၊  <https://www.constituteproject.
org/?lang=en> ၊ ၂၀၂၂ ခု�နိုှစ်် နိုိ�ဝင််ဘာ ၂၂ ရိက်တောန့�့င်် ရိယူူသားည်း်။

မျှှ�်ခုးက် - ထုံး��်နို��်တောဖာ်ေပုံထုံးာ�သားည််း် ဖ့��စ်ည်း်�ပုံ�ံအာတောေခုခုံဥပုံတောေဆီိ�င််ရိာ ေပုံဋ္ဌာာန်�ခုးက်မျှးာ�အာာ���ံ�ကိ� Constitute ဝက်ဘ်ဆီိ�က်ရိှိ သားက်ဆီိ�င််ရိာ 
ဖ့��စ်ည်း်�ပုံ�ံအာတောေခုခုံဥပုံတောေမျှးာ�မျှှ ေပုံဋ္ဌာာန်�စ်ာသားာ�မျှးာ��့င်် ရိှာတောဖ့ဖ�်ရုံးုနိုိ�င််သားည်း်။

ဤအာခု့င်််အာတောရိ�မျှးာ�တော�ကာင််် အာစ်ိ��ရိသားည်း် ပုံ့င်််�င််�ေမျှင််သားာမျှုရိှိရိန်�ိ�အာပုံ်ပြီးပုံီ� နိုိ�င််င်ံသားာ�မျှးာ� 

အာတောနေဖင််် သားဘာဝပုံ�်ဝန်�ကးင််ဆီိ�င််ရိာ အာစ်ီအာစ်ဉ််မျှးာ�၊ မျှူဝါေမျှးာ�၊ ဥပုံတောေမျှးာ�နိုှင််် စ်ီမျှံကိန်�မျှးာ�နိုှင််် 

စ်ပုံ်�းဉ််�၍ ဆီ�ံ�ေဖ�်ခုးက်ခုးမျှှ�်ရိာ၌ အာဓိိပုံါါယူ်တော��နက်ေပုံည်း််ဝသားည်််း အာခုန်�ကဏ္ဍမျှှ ပုံါဝင််ပုံိ�င််ခု့င််် 

ရိှိကာ ဆီက်�က်၍�ည်း်� စ်ီမျှံခုန့်ခု့�ေခုင််�နိုှင််် ဥပုံတောေစ်ိ��မျှိ��တောစ်ေခုင််�ကဏ္ဍမျှးာ��့င််ပုံါ ၎င််��ိ��အာတောနေဖင််် 

ထုံးက်သားန်စ့်ာ ပုံါဝင််�ာတောစ်ရိန်အာ�့က် အာာ�တောပုံ�ေမျှှင်််�င််နိုိ�င််သားည်း်။ �ရိာ�မျှှ�တောသားာ စ်ီမျှံအာ�ပုံ်ခုး�ပုံ်မျှု 

ဆီိ�င််ရိာ��ပုံ်တောဆီာင််ခုးက် တောဆီာင််ရိွက်ပုံိ�င််ခု့င်််သားည်း် စ်ီမျှံခုန့်ခု့�ေခုင််�ဆီိ�င််ရိာ ထုံးပုံ်တောဆီာင််�အာ�ာာ�စ််ရိပုံ် 

ကိ�တောပုံ�အာပုံ်ပြီးပုံီ� သားဘာဝပုံ�်ဝန်�ကးင််နိုှင််် စ်ပုံ်�းဉ််�၍ နိုိ�င််င်ံတော�ာ်၏ဆီ�ံ�ေဖ�်ခုးက်သားည်း် ဥပုံတောေနိုှင််် 

မျှည်းီညွ့�်ပုံါက သားိ��မျှဟု��် ��ပုံ်ထုံး�ံ���ပုံ်နည်း်�အာရိ �ရိာ�မျှှ�မျှုမျှရိှိပုံါက (ဥပုံမျှာ ပုံ�်ဝန်�ကးင်် 

ထုံးိခုိ�က်မျှုဆီန်�စ်စ််ခုးက်သားည်း် ��ံတော�ာက်မျှုမျှရိှိဟု�ယူိ��စ့်ပုံ်ေခုင််�) နိုိ�င််င်ံသားာ�မျှးာ�အာတောနေဖင််် တောစ်ာေက�က် 

ကန့်က့က်ပုံိ�င််ခု့င်််  ရိှိသားည်း်။ 

FDC �့င်် ‘သားဘာဝသားယူံဇာာ� အာရိင််�အာေမျှစ််မျှးာ� ထုံး��်ယူူသား�ံ�စ့်�ရိာ�့င်် သားက်ဆီိ�င််ရိာ 

တောေသားခုံမျှးာ�၏ သားတောဘာဆီနိုဒကိ�ရိယူူရိမျှည်း်’ ဟု� အာာမျှခုံ တောဖာ်ေပုံထုံးာ�ေခုင််�တော�ကာင််် ��ပုံ်ထုံး�ံ���ပုံ်နည်း်� 

အာ�ိ�င််� တောဆီာင််ရွိက်သားည်း်် သားဘာဝပုံ�်ဝန်�ကးင််ဆီိ�င််ရိာ အာခု့င်််အာတောရိ�မျှးာ�ကိ� အာခုိ�င််အာမျှာ ခုးမျှှ�် 

တောပုံ�အာပုံ်ရိန် ရိည်း်ရိွယူ်ထုံးာ�ဟုန်ရိှိသားည်း်။ တောဆီ့�တောနို့��ိ�င််ပုံင််မျှုမျှးာ� တောဆီာင််ရိွက်ရိန်အာစ်ာ� သားတောဘာ�ူ 

ခု့င်််ေပုံ�ခုးက်ကိ�ရိယူူရိန် �ိ�အာပုံ်သားည််းဟု� သား�်မျှှ�်ထုံးာ�ေခုင််�သားည်း် သားက်တောရိာက်ခုံ�ူမျှုအာသားိ�က်အာဝန်� 

မျှးာ�အာတောနေဖင််် ၎င််��ိ��မျှှီ�င််�တောနထိုံး�င််သားည်း်် ပုံိ�င််နက်နယူ်တောေမျှမျှးာ�အာ�့င််�၌ �ည်း်ရိှိသားည်း်် သားဘာဝ 

သားယူံဇာာ�မျှးာ�ကိ� ထုံး��်��ပုံ်�ူ�တောဖာ်၍ အာသား�ံ�ခုးရိန်အာ�့က် ခု့င်််ေပုံ�ေခုင််� ရိှိ၊ မျှရိှိ ဆီ�ံ�ေဖ�်ခုးက်ကိ� 

ခုးမျှှ�်ပုံိ�င််ခု့င်််ရိှိပြီးပုံီ� မျှိမျှိ�ိ��က�ိ�က်နာရိမျှည်း်ဟု� သား့ယူ်ဝိ�က်ဆီိ��ိ�ရိင််� ေဖစ််သားည်း်။ နိုိ�င််င်ံတော�ာ်အာတောနေဖင််် 

(အာမျှး�ိ�သားမျှီ�မျှးာ�နိုှင််် �ူင်ယူ်မျှးာ�အာပုံါအာဝင််) သားက်တောရိာက်ခုံ သားက်ဆီိ�င််ပုံါဝင််သားူမျှးာ�ကိ� ထုံးိတောရိာက် 

တောကာင််�မျှ့န်ပြီးပုံီ� ပုံ့င်််�င််�ေမျှင််သားာသားည်း်် ဆီ�ံ�ေဖ�်ခုးက်ခုးမျှှ�်ေခုင််� ��ပုံ်င်န်�စ်ဉ််၌ အာကး�ံ�ဝင််ပုံါဝင််တောစ် 

သားည်း်် သားတောဘာ�ူခု့င်််ေပုံ�ခုးက်တော�ာင််�ခုံေခုင််� ��ပုံ်င်န်�စ်ဉ််�စ််ရိပုံ်ကိ� မျှပုံးက်မျှက့က် စ်ီစ်ဉ််တောဆီာင််ရိွက် 

ရိန် �ိ�အာပုံ်မျှည်း်ေဖစ််သားည်း်။

FDC �့င်် ဆီက်�က်၍ ေပုံည်း်တောထုံးာင််စ်�နိုှင််် ေပုံည်း်နယူ် အာစ်ိ��ရိမျှးာ�သားည််း ‘�ူနည်း်�စ်� ဌာာတောန 

�ိ�င််�ရိင််�သားာ��ိ��၏ သားဘာဝပုံ�်ဝန်�ကးင်် ထုံးိန်�သားိမျှ်�တောစ်ာင်််တောရိှာက်ခု့င်််နိုှင််် ၎င််��ိ��အာတောေခုခုးတောနထုံးိ�င််ရိာ 
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ဘော့ဒ�အီးတွွင်း� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့ခု့ုကးမ်းုက့ု ပြဖုစးဘော့စနို့ုင်း�ညီး� ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့� အီးလ်ွန်းး 

အီးကွ ံထုုတွးယ်ူ�ုံ�စွ�ပြခုင်း�အီးဘော့ပါ် ကန်းး်�တွးထု့န်းး�ခု��ပါးခုွင်း��ှ့ပြခုင်း�က့ု ဖုကးဒ�ယ်းပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုနိုှင်�း �ကး 

ဆွီ့ုင်း�့ ပြပါညီးန်းယ်းအီးစ့ု��မ်း�့�ကလ်ညီး� အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ��န်းး’ ဝတွ�ူ့��ှ့�ညီးဟုု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီး။ 

‘အီးလ်ွန်းးအီးကွ’ံ တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးပြခုင်း� ဟုူ�ညီးက့ု မ်းညီးက���့ု� အီးန်းကးဖုွင်�းဆွီ့ုမ်းညီးနိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ 

ပြပါဿန်း့�ှ့�ညီးမ်းှအီးပါ ဤဘော့ဖု့းပြပါခု�ကး�ညီး ဌာ့ဘော့န်းတွ့ုင်း��င်း��့� အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ု အီးခု့ုင်းအီးမ်း့ 

ဘော့ဖု့းပြပါခု�ကးတွစး�ပါးပါင်း ပြဖုစး�ညီး။ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့� အီးလ်ွန်းးအီးကွ ံတွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးပြခုင်း�က့ု 

ထု့န်းး�ခု��ပါးပါ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�း ကန်းး်�တွးပါ့ုင်းခုွင်�းအီးပါါအီးဝင်း ဌာ့ဘော့န်းတွ့ုင်း��င်း��့� ဘော့ပြမ်းယ့်အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�အီး့� 

ဤက���့ု�အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�က့ အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့းဘော့ဆွီ့င်း�န်းးအီးတွွကး န်းယ်းပါယ်းအီးတွ့ုင်း�အီးတွ့နိုှင်�း 

အီးန်းကးဖုွင်�းဆွီ့ုခု�ကးတွ့ု�အီးပြပါင်း ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်နို့ုင်း�ညီ�း အီးပြင်င်း�ပါွ့�မ်းုမ်း�့�အီး့� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုနိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ 

ပါ့ုမ်း့ုအီးဘော့��စ့တွး �ှင်း�လ်င်း�ဘော့ဖု့းပြပါခု�ကးက့ု လ့်ုအီးပါးမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ 

၄.၂.၁.၃. နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းက ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ တွ့ဝန်းးဝတွ�ူ့�မ်း�့�

နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းက ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ တွ့ဝန်းးဝတွ�ူ့�မ်း�့�က့ု 

ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့  ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�တွွင်း ဥပါမ်း့အီး့�ပြဖုင်�း ညီစးညီမ်းး�မ်းု 

က့ု ထု့န်းး�ခု��ပါးပြခုင်း�၊ အီးဆွီ့ပါးအီးဘော့တွ့ကးပြဖုစးဘော့စ�ညီ�း စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�မ်း�့� တွင်း�ွင်း�ပြခုင်း�က့ု တွ့�ပြမ်းစး 

ပါ့တွးပါင်းပြခုင်း�၊ ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�မ်း�့�က့ု ဘော့��ဆွီ���န်းးက့ပြခုင်း�၊ ��့ဝကြီးက့��ဝ့ုင်း�မ်း�့�နိုှင်�း ဥယ်�့ဉ်းမ်း�့� 

ဖုန်းးတွ��ထုူဘော့ထု့င်းပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး ထု့န်းး��့မ်းး�မ်းွမ်းး�မ်းံပြခုင်း�၊ ဘော့က��လ်ကးဘော့ဒ�မ်း�့�၌ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း 

ဆု့ွီင်း�့အီး�ညီးအီးဘော့�ွ�ကု့ ပြမှ်းင်�းတွင်းပြခုင်း�နှိုင်�း အီးခွုန်းးအီးဘော့က့ကးမူ်းဝါဒ�ညီး ဖံွု�မြို့ဖ့ု��တု့ွ�တွကးမု်းကု့ ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းအီး့� ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းမ်းုနိုှင်�း လ့်ုကးဘော့လ်�့ညီ�ဘော့ထုွ�ှ့ဘော့စ�န်းး ထု့န်းး�ညီှ့ပြခုင်း�က���့ု� အီးခု�ကး 

မ်း�့� ပါါဝင်းနို့ုင်း�ညီး။

ပြမ်းန်းးမ်း့နု့ိုင်းငံ်�့ှ ပြပါညီး�ူမ်း�့��ညီး �့��ဥတုွဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မု်း၏ အီးက��့�ဆွီကးကု့ ဘော့က့င်း�စွ့ �့�့ှ 

န်း့�လ်ညီးထု့��ကမြို့ပါ�� ဘော့�လ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းညီးက့ု အီးထုူ��ပြဖုင်�း စ့ု��့မ်းး�က�ညီး (Seah et al. 2021)။ ထု့ု�ပြပါင်း 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ ဘော့က��လ်ကးဘော့ဒ�၌ အီးဘော့ပြခုခု�ဘော့န်းထု့ုင်း�ညီ�း လ်ူဦး�ဘော့�၏ ၇၀ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး� �့ု�မ်းဟုုတွး ထု့ုထုကး 

မ်း�့�ပြပါ့��ညီ�း ပါမ်း့ဏ်�ညီး �စးဘော့တွ့အီးဘော့ပါ် မ်း�့�စွ့အီးမ်းှ��ဟု�ပြပါ�ဘော့န်း�က�မြို့ပါ�� ဆွီင်း���နိုွမ်းး�ပါါ��ူ 

မ်း�့�က ပါ့ုမ်း့ု၍ ထု့ု�့ု�အီးမ်းှ��ဟု�ပြပါ��က��ညီး။ ဘော့က��လ်ကးဘော့န်း အီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့��ညီး ထုင်း�၊ ဝါ�နိုှင်�း 

ကြီးက့မ်းး၊ ဘော့မ်းွ�ပြမ်း�ထု့��ညီ�း တွ့�စာ့ န်းးမ်း�့�အီးတွွကး အီးစ့၊ အီးဘော့လ်�က�ဘော့ပါါကး�ညီ�း �စး���မ်း�့�၊ ဘော့တွ့ရှု့ုင်း� 

တွ့�စာ့ န်းး�့�နိုှင်�း ဘော့ဆွီ��ကးဝင်းအီးပါင်းမ်း�့�အီးတွွကး �စးဘော့တွ့မ်း�့�အီးဘော့ပါ် အီးမ်းှ��ဟု�ပြပါ��က��ညီး 

(OpenDevelopment Myanmar 2020)။ �့��ဥတွုနိုှင်�း လ့်ုကးဘော့လ်�့ညီ�ဘော့ထုွ ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�ပြခုင်း�က့ု 

ဘော့ထု့ကးပါံ�ကူညီ�ပြခုင်း�နိုှင်�း �စးဘော့တွ့မ်း�့�အီး့� က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ပြခုင်း��ညီး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ ပြပါညီး�ူမ်း�့� 

အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ခု�ကးခု�င်း�လ်ကးင်င်း� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီ�း လ်ုပါးင်န်းး�နိုှစး�ပါးပြဖုစး�ညီး။ နို့ုင်းင်ံ၏ စ��ပါွ့�ဘော့���ညီး 

�င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းုမ်း�့�က့ု ပါ့ုမ်း့ုဆွီွ�ဘော့ဆွီ့င်းလ့်နို့ုင်း�ညီ�း က့လ်�့ု�ဘော့�့ကး�ှ့ပါါက ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း 

ဆွီ့ုင်း�့ က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�မ်းု�ှ့ဘော့�က့င်း� အီး့မ်းခုံခု�ကးဘော့ပါ�နို့ုင်း�န်းး အီးဘော့��ကြီးက��မ်းညီး ပြဖုစးဘော့ပါ�ညီး။

�့��ဥတွု ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုက့ု နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းက ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ 

တွ့ဝန်းးဝတွ�ူ့�မ်း�့�နိုှင်�း �ညီးညွှှန်းး�ခု�တ့ွးဆွီကးဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့� ပါ့ုမ်း့ု 

မ်း�့�ပြပါ့�လ့်မြို့ပါ� ပြဖုစး�ညီး။ ဤအီးဘော့�က့င်း�နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးဘော့��ဆွွီ�ခု�မှ်းတွး�့တွွင်း အီး�ဘော့ကွဘော့ဒါ 

နို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ�ညီး ခု့ုင်းမ်း့ဘော့က့င်း�မ်းွန်းးမ်းု အီး�ှ့ဆွီုံ�ပြဖုစးက့ - ‘နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့း�ညီး ဖုန်းးလ်ုံ 

အီး့မ်းးဓာ့တွးဘော့င်ွ� ထုုတွးလ်ှတွးမ်းုမ်း�့�၊ �စးဘော့တွ့ပြပါ�န်းး�တွ��ပြခုင်း�၊ နိုှင်�း ဘော့လ်ထုုညီစးညီမ်းး�ပြခုင်း�က့ု ထု့န်းး�ခု��ပါး 
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ကန်းး်�တွးပြခုင်း�ပြဖုင်�း �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုက့ု ဘော့လ်�့�ပါါ��ကး�့ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး န်းယ်းပါယ်းဘော့ပါါင်း�စုံ 

ပြဖုန်းး်က�ကးပါါဝင်းက့ လ်ုံဘော့လ့်ကးမ်းု�ှ့�ညီ�း အီးစ�အီးမ်းံမ်း�့�က့ု ခု�မ်းှတွးအီးတွညီးပြပါ��မ်းညီး၊ နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့း�ညီး 

�စးဘော့တွ့မ်း�့�နှိုင်�း ပါန်းး�မ်းန်းး�စးပါင်းမ်း�့�အီး့�  က့ကွယ်းထ့ုန်းး��့မ်းး��န်းး အီးစ�အီးမံ်းမ်း�့�ကု့ ခု�မှ်းတွးလု်ပါးဘော့ဆွီ့င်း 

�မ်းညီး၊ နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့း�ညီး အီးနိုတ�့ယ်းအီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း�့ု� က�ဘော့�့ကးဘော့န်းဘော့�့ ပြပါညီး�ူမ်း�့�က့ု က့ကွယ်း 

ဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကး�မ်းညီး’ (အီးပါ့ုဒး ၄၁၄) ဟုု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။

အီးခု��့�ဘော့�့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�တွွင်း နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးဘော့န်းပြဖုင်�း ပြပါန်းးပြပါညီ�းမြို့မ်း�စွမ်းး�အီးင်း 

�င်း�ပြမ်းစးမ်း�့�အီး့� ကြံကံဆွီဘော့ဖု့းထုုတွး�န်းး �့ု�မ်းဟုုတွး ကုန်းးက�စ�့တွး�င်�းတွင်�းမြို့ပါ�� အီး့�က့ု�အီး့�ထု့�ပြပါ� 

နို့ုင်း�ညီ�း စွမ်းး�အီးင်း�င်း�ပြမ်းစးက့ု မ်းပါ�ကးမ်းကွကးစ�စဉ်းဘော့ပါ�အီးပါး�န်းး တွ့ဝန်းးနိုှင်း�အီးပါးပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီး။ 

ဥပါမ်း့ဆွီ့ု�ဘော့�့း န်း�ဘော့ပါါနို့ုင်းင်ံ၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း - ‘နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့း�ညီး ပြပါန်းးပြပါညီ�းမြို့မ်း� စွမ်းး�အီးင်း 

ကု့ကြံကံဆွီဘော့ဖု း့ထုုတွး၍ ထုုတွးလု်ပါး�န်းးမူ်းဝါဒကု့ ခု�မှ်းတွးက�င်�း�ံု�က့ ကုန်းးက�စ�့တွးန်းညီး�ပါါ�မြို့ပါ�� လွ်ယ်းလ်င်�း 

တွကူ��ှ့နို့ုင်းက့ အီး့�က့ု�အီး့�ထု့�ပြပါ�နို့ုင်း�ညီ�း စွမ်းး�အီးင်း�င်း�ပြမ်းစးက့ု မ်းပါ�ကးမ်းကွကး စ�စဉ်းဘော့ပါ�အီးပါး�ညီ�း 

န်းညီး�တွူ နို့ုင်းင်ံ�့�မ်း�့�၏ အီးဘော့ပြခုခုံလ့်ုအီးပါးခု�ကးမ်း�့�က့ု ပြပါညီ�းမ်း�နို့ုင်းဘော့စ�န်းးအီးတွွကး ၎င်း��င်း�ပြမ်းစးအီး့� 

�င်�းဘော့လ်�့းဘော့က့င်း�မ်းွန်းးစွ့ အီး�ုံ�ပြပါ��မ်းညီး’ (အီးပါ့ုဒး ၅၁(ဆွီ)(၃)) ဟုု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ ဥပါဘော့ဒတွွင်းပါါ�့ှ�ညီ�း အီးဘော့ပြခုခံုမူ်းမ်း�့�အီး့� အီး�ံု�ပြပါ�၍ ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�က့ု �ှင်း�လ်င်း�ဘော့ဖု့းပြပါပြခုင်း�နိုှင်�း ဘော့က�့ဘော့ထု့ကးဘော့န်း့ကးခုံဘော့ပါ�ပြခုင်း� 

ပြပါ�နို့ုင်း�ညီး။ ဥပါမ်း့ဆွီ့ု�ဘော့�့း ခု� �လ်�နို့ုင်းင်ံတွွင်း အီးဆွီ့ုပြပါ�တွင်းပြပါထု့��ညီ�း ၂၀၂၂ ခုုနိုှစး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံ 

ဥပါဘော့ဒ၌ (ဘော့န်း့င်းတွွင်း ပါယ်းခု�ခုံ��ညီး) ‘��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး 

�့တွွင်း အီးန်းညီး�ဆွီုံ�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း လ့်ုကးန်း့က�င်�း�ုံ��မ်းညီ�း အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူမ်း�့�မ်းှ့ ဘော့ခုတွးမ်း�တွ့ု�တွကးမ်းု�ှ့ပြခုင်း�၊ 

ကြီးက့�တွင်းကြံကံဆွီ၍ ဘော့��ဆွီ���န်းးက့ပြခုင်း�၊ ကြီးက့�တွင်းက့ကွယ်းတွ့�ဆွီ��ပြခုင်း�၊ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း 

ဆွီ့ုင်း�့ တွ�့�မ်းှတွမ်းု၊ ပြပါညီး�ူမ်း��့�ဆွီကး အီးဆွီကးဆွီကးအီး�က့� စညီး�လ်ုံ�ညီ�ညွှွတွးပြခုင်း�၊ တွ့ဝန်းးယ်ူမ်းု 

�ှ့ပြခုင်း�နိုှင်�း တွ�့�မ်းှတွဘော့�့ �့��ဥတွုဆွီ့ုင်း�့ အီးဘော့��ယ်ူဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�တွ့ု�ပြဖုစး�ညီး’ (အီးပါ့ုဒး ၁၂၈) 

ဟုု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။

၄.၂.၁.၄. ��့ဝ �ယ်ံဇို့တွ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ အီးမ်း�့�အီးပြပါ့�တွွင်း ဘော့�အီး�င်း�အီးပြမ်းစး �ယ်ံဇို့တွမ်း�့�မ်းှ အီးစပြပါ�၍ 

ဘော့ပြမ်းယ့်၊ တွ့�စာ့ န်းး၊ ပါန်းး�မ်းန်းး�စးပါင်းမ်း�့�၊ �တွ�ုမ်း�့�နိုှင်�း �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းပြခုင်း�၊ ဘော့ပြမ်းဆွီ�လ်ှ့/ဘော့ပြမ်းဘော့အီး့ကး 

ဘော့ပြမ်းဆွီ�လ်ှ့၊ ဘော့လ်နိုှင်�း စွမ်းး�အီးင်းအီးထု့ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�နိုှင်�းပါတွး�ကး၍ ထုညီ�း�ွင်း�ဘော့ဖု့းပြပါထု့��က 

�ညီး။ ဘော့ယ်�ုယ်�အီး့�ပြဖုင်�း ဤ�့ု�ဘော့ဖု့းပြပါ�့တွွင်း ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�အီး့� ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�း 

စပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�၊ နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးဘော့န်းပြဖုင်�း ၎င်း�တွ့ု�က့ု ထုုတွးယ်ူ�ုံ�စွ�ပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�၊ တွူ�ဘော့ဖု့း 

ထုုတွးယ်ူခုွင်�းပြပါ�ပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး ကန်းး်�တွးပြခုင်း�နိုှင်�း အီးဆွီ့ုပါါ �ယ်ံဇို့တွမ်း�့�က့ု စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ��န်းး၊ က့ကွယ်း 

ထု့န်းး��့မ်းး��န်းးနိုှင်�း ပြပါန်းးလ်ညီးပါ��့�ဘော့ထု့င်း�န်းး ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီ�း တွ့ဝန်းးဝတွ�ူ့�မ်း�့�က့ု ထုညီ�း�ွင်း� 

ဘော့ဖု့းပြပါ�ညီး။  ထု့ု�ပြပါင်း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့��ညီး ��့ဝ �ယ်ံဇို့တွမ်း�့�အီး့� အီး�ုံ�ပြပါ�ပြခုင်း�မ်းှ 

��ှ့လ့်�ညီ�း ဝင်းဘော့င်ွမ်း�့�က့ု မ်းညီး�ူမ်း�့�က ��ှ့ပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�ညီးဟုူဘော့�့ အီးခု�ကးက့ုလ်ညီး� ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�နို့ုင်း 

�ညီး။

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ အီးဘော့ပြမ်း့ကးအီးပြမ်း့�တွွင်း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနိုှင်�း �ကးဆွီ့ုင်းမြို့ပါ�� 

အီးတွ့အီးက� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီ�း ပါုံဘော့�ခု�မ်းှတွးဘော့�့ ကတွ့ကဝတွးမ်း�့�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီး။ 
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ဥပါမ်း့ဆွီ့ု�ဘော့�့း �ူတွန်းးနို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးဘော့န်းပြဖုင်�း ‘နို့ုင်းင်ံအီးတွွင်း��ှ့ 

��့ဝ �ယံ်ဇို့တွမ်း�့�အီး့� ထ့ုန်းး��့မ်းး�က့ကွယ်း�န်းးနှိုင်�း ဘော့ဂ်ဟုစန်းစး အီး�ညီးအီးဘော့�ွ�ဘော့လ်� �့က�ပြခုင်း�ကု့ 

က့ကွယ်းတွ့�ဆွီ���န်းးအီးတွွကး �ူတွန်းးနို့ုင်းင်ံပါ့ုင်း န်းယ်းဘော့ပြမ်းအီးက�ယ်းအီးဝန်းး� စုစုဘော့ပါါင်း�၏ ၆၀ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး� 

က့ု �စးဘော့တွ့ဖုုံ�လ်ှမ်းး�န်းယ်းဘော့ပြမ်းအီးပြဖုစး အီးမြို့မ်း�တွမ်းး�ထု့��ှ့�န်းး မ်းပါ�ကးမ်းကွကးဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီး’ (အီးပါ့ုဒး 

၅(၃)) ဟုု တွ့ဝန်းးနိုှင်း�အီးပါးပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့ ပါုံဘော့�ခု�မ်းှတွးဘော့�့ 

ကတွ့ကဝတွးမ်း�့��ညီး အီးစ့ု�� �့ု�မ်းဟုုတွး အီးပြခု့�ဘော့�့ လ်ုပါး�ှ့�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဘော့ဆွီ့င်း 

�းကးပု့ါင်းခွုင်�း�့ှ�ညီ�း �ု့�မ်းဟုုတွး ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးလု့်အီးပါး�ညီ�း လု်ပါးဘော့ဆွီ့င်းခု�ကးအီးတု့ွင်း�အီးတွ့ကု့ ဘော့ဖု း့ပြပါ 

က့ အီးန်းကးဖုွင်�းဆွီ့ုပြခုင်း�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း အီးပြင်င်း�ပါွ့�မ်းုမ်း�့�အီး့�ဘော့လ်ှ �့ခု��န်းး �ညီး�းယ်း�ညီး (Levy 

2022)။ ၂၀၂၁ ခုုနိုှစး ဇိုွန်းးလ်ထု့ အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�အီး� ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း န်းယ်းဘော့ပြမ်းအီးက�ယ်းအီးဝန်းး� 

စုစုဘော့ပါါင်း�၏ ၂၆ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး��ညီး �စးဘော့တွ့ဖုုံ�လ်ှမ်းး�န်းယ်းဘော့ပြမ်းပြဖုစးက့ နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းက ခု�မ်းှတွးထု့��ညီ�း 

NDC မ်း�့�အီး� ၂၀၃၀ ပြပါညီ�းနိုှစးတွွင်း နို့ုင်းင်ံပါ့ုင်းန်းယ်းဘော့ပြမ်းအီးက�ယ်းအီးဝန်းး� စုစုဘော့ပါါင်း�၏ ၃၀ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�က့ု 

�စးဘော့တွ့ဖုုံ�လ်ှမ်းး�ဘော့စ�န်းး �ညီး�းယ်းထု့�မြို့ပါ�� ဤက���့ု� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကး အီးမ်း��့� 

အီးစ့�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး��န်းး ကြံကံဆွီနို့ုင်း�ညီး။

��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုတွွင်း ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းခုွင်�း�ညီး အီးဓာ့က ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��မ်းညီ�း 

အီးခု�ကးပြဖုစးမြို့ပါ�� ဗဟု့ုခု��ပါးက့ုင်းမ်းု ဘော့ပြဖုဘော့လ်ှ့�ထု့�ဘော့�့ ဖုကးဒ�ယ်းစန်းစးမ်း�့�တွွင်း ပါ့ု၍ပါင်းရှုုပါးဘော့ထုွ�လ့် 

�ညီး။ ဘော့ယ်�ုယ်�အီး့�ပြဖုင်�း �ှ့�င်း�စွ� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�တွွင်း ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းခုွင်�းက့ု 

‘ပြပါညီး�ူမ်း�့�’ ဟုု �ဘော့က�တွပြပါ�ခု�ကး၊ ဗဟု့ုအီးဆွီင်�း အီးစ့ု�� �့ု�မ်းဟုုတွး ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့အီးစ့ု��မ်း�့� ဟုူ�ညီ�း 

အီးဖွု��အီးစညီး��ံု��ပါးအီးန်းကး တွစး�ပါးထံုအီးပါးနှိုင်း�ထု့��ညီး။ ပါထုမ်းအီးမ်း��့�အီးစ့�နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ဖွု��စညီး�ပံုါ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ အီးဘော့ပြမ်း့ကးအီးပြမ်း့�တွွင်း ဘော့ပြမ်းယ့်နိုှင်�း ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�က့ု နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းက ပြပါညီး�ူ 

မ်း�့�၏ အီးက��့�အီးတွွကး�ညီးစူ�က့ ထု့န်းး��့မ်းး�ဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးဘော့ပါ�ထု့�ပြခုင်း� ပြဖုစးဘော့�က့င်း�က့ုလ်ညီး� 

ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ဘော့ဖု း့ပြပါထု့��ညီး။ ဥပါမ်း့ဘော့ဖု း့ပြပါ�ဘော့� း့ ယူ်ဂ်န်းးဒါနု့ိုင်းငံ် ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒတွွင်း ‘နု့ိုင်းငံ်ဘော့တွ း့ 

�ညီး ဘော့ပြမ်းယ့်၊ ဘော့�အီး�င်း�အီးပြမ်းစး၊ စ့မ်း�းဘော့ပြမ်းမ်း�့�၊ �တွ�ုမ်း�့�၊ ဘော့�န်းံ၊ နိုှင်�း ပါန်းး�မ်းန်းး�စးပါင်းမ်း�့� အီးပါါအီးဝင်း 

အီးဘော့��ပါါဘော့�့ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�က့ု ယ်ူဂ်န်းးဒါပြပါညီး�ူမ်း�့�က့ုယ်းစ့� ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်း 

ဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကး�မ်းညီး’ (အီးပု့ါဒး ၁၃) ဟုု ဘော့ဖု း့ပြပါထု့��ညီး။ ဘော့တွ့င်းဆွီဒူန်းးနု့ိုင်းငံ် ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခုဥံပါဘော့ဒတွငွ်း 

‘ဘော့�န်းံနိုှင်�း ��့ဝဓာ့တွးဘော့င်ွ�က့ု ဘော့တွ့င်းဆွီူဒန်းးနို့ုင်းင်ံ�့�မ်း�့�က ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းခုွင်�း�ှ့မြို့ပါ�� ပြပါညီး�ူမ်း�့�၏ 

အီးက��့�အီးတွွကး ပြပါညီး�ူမ်း�့�က့ုယ်းစ့� နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးစ့ု��က တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးယ်ူ၍ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ��မ်းညီး’ 

(အီးပါ့ုဒး ၁၇၃(၁)) ဟုု ပြပါဋိ့န်းး�ထု့��ညီး။ 

��့ဇို��နို့ုင်းင်ံက���့ု� အီးခု��့�ဘော့�့ နို့ုင်းင်ံမ်း�့�တွွင်း ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�အီး့� ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းခုွင်�းက့ု 

ဗဟု့ုအီးဆွီင်�း အီးစု့��ထံု နှိုင်း�အီးပါးထု့��ညီး (အီးပု့ါဒး ၂၀)။ ဤထုကးပု့ါ၍ အီးဘော့တွွ��န်းညီး��ညီးမှ်း့ ဖွု��စညီး�ပံုါ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�တွွင်း အီးခု��့�ဘော့�့ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�အီး့� အီးပြပါညီ�းအီးဝပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�း စ�မ်းံ 

ခုန်းး်ခုွ�ခုွင်�းက့ု ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့ယ်ူန်းစးမ်း�့�ထုံ နိုှင်း�အီးပါးထု့�ပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီး (ဥပါမ်း့ဆွီ့ု�ဘော့�့း ကဘော့န်းဒါနို့ုင်းင်ံ 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ အီးပါ့ုဒး ၁၀၉)။ �့ု��့တွွင်း ကဘော့န်းဒါနို့ုင်းင်ံ �့ဓာက၌ ဗဟု့ုလ်ှတွးဘော့တွ့း�ညီး 

�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�အီး့� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုနိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း ဥပါဘော့ဒမ်း�့�က့ု အီးတွညီးပြပါ�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ပါ့ုင်းခုွင်�း �ှ့ဆွီ�ပြဖုစး 

မြို့ပါ�� ဗဟု့ုနို့ုင်းင်ံဘော့တွ့း ဥပါဘော့ဒ�ညီး ၎င်း�နိုှင်�းကွ�လ်ွ�ဆွီန်းး်က�င်းမ်းု�ှ့�ညီ�း  ပြပါညီးန်းယ်းဥပါဘော့ဒမ်း�့�အီးဘော့ပါ် လ်ှမ်းး�

မ်း့ု�ပါယ်းဖု�ကးပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�ညီး (အီးပါ့ုဒး ၉၂(က)(၃))။ FDC တွွင်း ‘ပြပါညီးန်းယ်းအီးတွွင်း��ှ့ ဘော့ပြမ်းနိုှင်း� ��့ဝ 

�ယံ်ဇို့တွ အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့�အီး့�လံု်�၏ မူ်း�င်း�ပု့ါင်း�ှင်း�ညီး ပြပါညီးန်းယ်းအီးတွွင်း�ဘော့န်းထု့ုင်းဘော့�့ ပြပါညီးန်းယ်း 
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�့�မ်း�့�ပြဖုစး�ညီး။ ပြပါညီးန်းယ်းအီးတွွင်း��ှ့ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့� စူ�စမ်းး��ှ့ဘော့ဖုွပြခုင်း�၊ 

တွူ�ဘော့ဖု့း ထုုတွးလ်ုပါး�ုံ�စွ�ပြခုင်း�၊ ဘော့�့င်း�ဝယ်းဘော့ဖု့ကးက့�ပြခုင်း�၊ ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းပြခုင်း� စ�ညီးတွ့ု�က့ု 

ပြပါညီးန်းယ်းက လ်ွတွးလ်ပါးစွ့စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပါ့ုင်းခုွင်�း �ှ့�ညီး’ ဟုု ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ စ�မ်းံ 

ခုန်းး်ခုွ�မ်းုနိုှင်�း ဖုကးဒ�ယ်းပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုနိုှင်�း ဖုကးဒ�ယ်းယ်ူန်းစး ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�အီး�က့� �ဏ္ဍာ့ဘော့င်ွခုွ�ဘော့ဝပြခုင်း� 

နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��မ်းညီ�းအီးခု�ကးမ်း�့�က့ု ဘော့အီး့ကးတွွင်းဆွီကးလ်ကးဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�ထု့��ညီး။

��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့� တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးပြခုင်း�နိုှင်�း အီး�ုံ�ပြပါ�ပြခုင်း��ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး� 

က�င်းက့ု မ်းလ်ှ�မ်းဘော့�ှ့င်း�့ ထု့ခု့ုကးပါ�ကးစ��ဘော့စ�ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း ဘော့က�့ကးစ့မ်းး�က့ု အီးထု့န်းး�အီးကွပါးမ်း�� 

တွူ�ဘော့ဖု့းပြခုင်း� (Tin Htet Paing 2020)၊ ယ်ခုုအီးခုါ ဘော့ပြမ်း�ှ့��တွ�ုမ်း�့�က့ု အီးထု့န်းး�အီးကွပါးမ်း�� တွူ�ဘော့ဖု့းပြခုင်း� 

(Global Witness 2022) ဘော့�က့င်�း �လ်ဒးအီးပြဖုစး �စးဘော့တွ့ပြပါ�န်းး�တွ��ပြခုင်း�၊ ဘော့�ထုုညီစးညီမ်းး�ပြခုင်း�နိုှင်�း 

ထု့ခု့ုကးမ်းုမ်း�့�ပြပါ့�ဘော့�့ ဘော့ပြမ်းမြို့ပါ့�မ်းုမ်း�့�ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်က့ အီးထုူ��ပြဖုင်�း ကခု�င်းပြပါညီးန်းယ်းတွွင်း ကြံက�ံဘော့တွွ� 

ဘော့န်း�ပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ အီးကြီးက��မ်း့�ဆွီုံ� ဘော့�က�န်း�တွွင်း��ညီး လ်ကးပါံဘော့တွ့င်း�တွွင်း တွညီး�ှ့ 

က့ ၎င်း�က့ု တွ�့�ဝင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးလု်ပါးက့ုင်းဘော့န်းပြခုင်း�ပြဖုစးမြို့ပါ�� အီးဆွီ့ုပါါစ�မ်းံက့န်းး�၌ ��့ဝ ပါတွးဝန်းး�က�င်း 

ဆု့ွီင်း�့ ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်မု်း မ်း�့ှပြခုင်း�နှိုင်�း ဘော့ဒ�ခံုလူ်မု်းအီး�ု့ကးအီးဝန်းး�မ်း�့�နှိုင်�း ဘော့ဆွွီ�ဘော့နွို�မု်းကု့ ဘော့က့င်း�မွ်းန်းး 

ထု့ဘော့�့ကးစွ့လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းမ်းု မ်း�ှ့ပြခုင်း�တွ့ု�ဘော့�က့င်�း ဘော့ဝဖုန်းးမ်းုအီးဘော့ပြမ်း့ကးအီးပြမ်း့�က့ု ကြံက�ံဘော့တွွ�ခု����ညီး (Yi 

et al. 2022)။ လ်ကး�ှ့အီးခု�န့်းး၌ FDC �ညီး ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့� တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း 

လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�နိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းအီးဘော့ပါ် ထု့ခု့ုကးမ်းုမ်း�့�နိုှင်�း ဘော့ဂ်ဟုစန်းစးမ်း�့� ထု့ခု့ုကး 

ပါ�ကးစ��မ်းုမ်း�့�က့ု ပြပါန်းးလ်ညီးကုစ့�ဘော့ပါ��န်းးအီးတွွကး အီးထုူ�အီးခုွန်းးအီးဘော့က့ကးမ်း�့�နိုှင်�း �န်းးပါုံဘော့င်ွက့ု အီး�ုံ� 

ပြပါ��န်းး �ညီးမ်းှန်းး�ထု့��ညီး။ အီးဘော့��စ့တွးပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့� ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွးပြခုင်း�အီးတွွကး အီးခု�ကးအီးလ်ကး 

မ်း�့� ��့ှနု့ိုင်း�န်းးအီးလု့်�ငှ့် �ယံ်ဇို့တွတူွ�ဘော့ဖု း့ထုုတွးလု်ပါးဘော့��လု်ပါးင်န်းး�မ်း�့�ကု့ အီးကြီးက��အီးက�ယ်း ဘော့ဆွီ့င်း�းကး 

လ်�ကး�့ှဘော့�့ အီးပြခု့�နု့ိုင်းငံ်မ်း�့�၏ ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒမ်း�့�တွွင်း ဘော့ဖု း့ပြပါထု့��ညီ�း က�င်�း�ံု�မု်းအီးဘော့လ်� 

အီးထုမ်း�့�က့ု ဘော့လ်�လ့်�ုံ��ပါးနို့ုင်း�ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ အီးဘော့ပြမ်း့ကးအီးပြမ်း့�တွွင်း ‘ညီစးညီမ်းး� 

ဘော့စ�ူက ဘော့လ်�့းဘော့�က�ဘော့ပါ���ညီ�း’ အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူက့ု အီးတွ့အီးလ်င်း�အီးခု့ုင်းအီးမ်း့ ထုညီ�း�ွင်း�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့�မြို့ပါ�� 

ထု့ု�ဘော့�က့င်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆ့ွီုင်း�့ ထု့ခု့ုကးန်းစးန်း့မ်းုအီးတွွကး တွ့ဝန်းး�ှ့�ူမ်းှ့ �ယ်ံဇို့တွမ်း�့� 

အီး့� တွူ�ဘော့ဖု့းအီး�ုံ�ပြပါ�မြို့ပါ�� ညီစးညီမ်းး�မ်းုဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးဘော့စ�န်းး လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်း�ူမ်း�့� ပြဖုစး�ညီး။ ညီစးညီမ်းး�မ်းု 

ဆွီ့ုင်း�့ ကုန်းးက�စ�့တွးမ်း�့�အီး့� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပြခုင်း�နိုှင်�း ညီစးညီမ်းး�မ်းုဒဏ်းက့ု ကြံက�ံဘော့တွွ�ခုံစ့���ညီ�း န်းစးန်း့�ူ 

မ်း�့�အီး့� ဘော့လ်�့းဘော့�က�ဘော့ပါ�ပြခုင်း�အီးထ့ု ဤအီးဘော့ပြခုခုံမ်းူက့ု ခု���ထုွင်းက�င်�း�ုံ�နို့ုင်း�ညီး။ ဥပါမ်း့ဆွီ့ု�ဘော့�့း 

ဗ�ယ်ကးန်းမ်းးနို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း ‘��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆ့ွီုင်း�့ ညီစးညီမ်းး�မ်းု ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကး 

ဘော့စ�ညီ�း၊ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့� ကုန်းးခုမ်းး�ယ်ုတွးဘော့လ်�့�ဘော့စ�ညီ�း၊ ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�မ်း�့� ဘော့လ်�့�က�ဘော့စ 

�ညီ�း အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�နိုှင်�း လ်ူပါုဂ်ု့�လ်းမ်း�့�က့ု တွင်း�က�ပါးစွ့က့ုင်းတွွယ်းစစးဘော့ဆွီ�က့ ထု့ခု့ုကးပါ�ကးစ��မ်းု 

မ်း�့�အီးတွွကး မ်းပါ�ကးမ်းကွကး ပြပါန်းးလ်ညီးကုစ့�ဘော့ပါ��န်းးနိုှင်�း ဘော့လ်�့းဘော့�က�ဘော့ပါ�ဘော့ဆွီ့င်း�န်းး တွ့ဝန်းး�ှ့ဘော့စ� 

မ်းညီး’ (အီးပါ့ုဒး ၆၃(၃)) ဟုု ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ န်း�ဘော့ပါါနို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒတွွင်း ‘��့ဝပါတွးဝန်းး� 

က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ညီစးညီမ်းး�မ်းုနိုှင်�း အီး�ညီးအီးဘော့�ွ� ဘော့လ်�့�က�ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း ဆွီ့ု�က��့�ခုံစ့���ညီ�း န်းစးန်း့�ူ 

�ညီး ထု့ု�့ု�ညီစးညီမ်းး�မ်းု ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးဘော့စ�ူက ဥပါဘော့ဒနိုှင်�းအီးညီ�ဘော့ပါ�ဘော့လ်�့း�ညီ�း ဘော့လ်�့းဘော့�က�က့ု �ယ်ူ 

ခုံစ့�ပါ့ုင်းခုွင်�း �ှ့ဘော့စ�မ်းညီး’ (အီးပါ့ုဒး ၃၀(၂)) ဟုု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီး။ 

ဘော့န်း့ကးဆွီုံ�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းတွွင်း ပါါဝင်း�ညီ�း ယ်ူန်းစးမ်း�့�အီး့�လ်ုံ�၌ ဘော့��ှညီးစဉ်းဆွီကး 

မ်းပြပါတွး ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးမ်းုက့ုဘော့ဖု့းဘော့ဆွီ့င်း�န်းး လ့်ုအီးပါးခု�ကးအီးဘော့�က့င်း�က့ု ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�မ်းှ 
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တွဆွီင်�း အီးက�ယ်းတွပြပါန်းး်ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�နု့ိုင်း�ညီး။ ဥပါမ်း့ဆု့ွီ�ဘော့� း့ �ယ်း(လ်း)ဂ်� �ယံ်နု့ိုင်းငံ် ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒ 

တွွင်း ‘ဖုကးဒ�ယ်းနို့ုင်းင်ံဘော့တွ့း၊ လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�နိုှင်�း ဘော့ဒ�မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ၎င်း�တွ့ု�အီး������ 

က့ုယ်းပါ့ုင်းက�င်�း�ုံ�ခုွင်�း�ှ့ဘော့�့ လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�က့ု က�င်�း�ုံ��့၌ ပြပါညီး�ူမ်း��့�ဆွီကး အီးဆွီကးဆွီကးအီး�က့� 

စညီး�လ်ုံ�ညီ�ညွှွတွးမ်းု �ှ့ဘော့စ�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�က့ လ်ူမ်းုဘော့��၊ စ��ပါွ့�ဘော့��နိုှင်�း ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ န်းယ်းပါယ်းမ်း�့�တွွင်း ဘော့��ှညီးစဉ်းဆွီကးမ်းပြပါတွး ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးနို့ုင်း�န်းး �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကး 

မ်း�့�က့ု �ညီးစူ�အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့း�မ်းညီး’ (အီးပါ့ုဒး ၇ခု) ဟုု ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ 

၄.၂.၂. သီ��ဝပ်တ်ဝနိ်��းင််ဆိ�င််ရ� ကြီး�ီ�ကြား�ပ််�ွပ််�ဲပြုချုံးင််�၊ စီမာ�ချုံးနိ််ချုံးွဲပြုချုံးင််�၊ ဥပ်ကျေးဒါစိ��မာိ��  
 ကျေးစပြုချုံးင််�နှှင််် ဆ�်နှွယ််ဖြိုးပ်ီ� ဖွဲ့ွဲ�စည််�ပ်��အကျေးပြုချုံးချုံး�ဥပ်ကျေးဒါအရ ချုံးးမာှတ်ထ��ကျေးသီ�   
 အင််စတီ�း��ရှင််�မား��နှှင််် အဖွဲ့ွဲ�အစည််�မား��အ�� ခြုံချုံးး�င်��ကျေးဖွဲ့�်ပြုပ်ချုံးး�်

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့��ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ဥပါဘော့ဒမ်း�့�၊ မ်းူဝါဒမ်း�့�၊ 

အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�နိုှင်�း တွ့ဝန်းးမ်း�့�က့ု အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့း�န်းး၊ အီး�ကးဝင်းလ့်ုကးန်း့ဘော့စ�န်းး နိုှင်�း/

�့ု�မ်းဟုုတွး ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်�န်းး တွ့ဝန်းး�ှ့�ညီ�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�နိုှင်�း အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�က့ု 

ခု�မ်းှတွးဖုွ��စညီး�က့ ကြီးက���ကပါးကွပါးက�နို့ုင်း�ညီး။ 

၄.၂.၂.၁. ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ တွ�့�ရှုုံ�မ်း�့�နိုှင်�း ခုုံရှုုံ�မ်း�့�

ကမ်းာ့ တွဝန်းး�၌ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒအီး� ခု�မ်းှတွးထု့��ညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ 

တွ�့�ရှုုံ�မ်း�့�နိုှင်�း ခုုံရှုုံ�မ်း�့� ပါုံ�ဏ္ဍာ့န်းးအီး�ွင်း အီးမ်း��့�မ်း��့�ပြဖုင်�း တွညီး�ှ့ဘော့န်း�ညီး။ ခုန်းး်မ်းှန်းး�ဘော့ပြခုအီး့�ပြဖုင်�း 

ထု့ု�့ု�ဘော့�့ တွ�့�ရှုုံ�နိုှင်�း ခုုံရှုုံ�မ်း�့� ၁,၅၀၀ ခုန်းး် �ှ့�ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒအီး� ခု�မ်းှတွးထု့��ညီ�း 

အီးဘော့�အီးတွွကးမ်းှ့ မ်း�ှ့�ဘော့လ့်ကး န်းညီး�ပါါ�ဘော့�့းလ်ညီး� ကင်းညီ့နိုှင်�း �့ုလ်��ဗ��ယ့်�က���့ု� အီးခု��့�နို့ုင်းင်ံ 

မ်း�့��ညီး ဤအီးဖွု��အီးစညီး�မ်း�့�ကု့ ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒဆု့ွီင်း�့ အီးဆွီင်�း�ု့� ပြမှ်းင်�းတွင်းဘော့ပါ�မြို့ပါ��ပြဖုစး�ညီး။ 

အီးထုူ�တွ�့�ရှုုံ�မ်း�့��ညီး ဘော့ယ်�ုယ်�အီး့�ပြဖုင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆ့ွီုင်း�့ က့စစ�ပါးမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း� 

က့ ပါ့ုမ်း့ုလ်�င်းပြမ်းန်းးစွ့ တွုံ�ပြပါန်းးဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်းဘော့�့းလ်ညီး� ယ်င်း�က���့ု� ဘော့အီး့င်းပြမ်းင်းစွ့ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်း�န်းး 

မ်းှ့မ်းူ �ကးဆွီ့ုင်းဆွီ�ဘော့လ်�့း�ညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ဥပါဘော့ဒမ်း�့� နိုှင်�း/�့ု�မ်းဟုုတွး ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�က့ု ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွးထု့��န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ �ကးစုံဘော့ထု့င်�းစုံ 

လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းက့ု��ှ့ပါါက ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ တွ�့�ရှုုံ�မ်း�့�နိုှင်�း ခုုံရှုုံ�မ်း�့��ညီး ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ထု့ခု့ုကးပါ�ကးစ��မ်းုမ်း�့�က့ု က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း�ပြခုင်း�၊ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ု ��ှ့ခုံစ့�

ပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�င်�းဘော့�က့င်း� �ကးဘော့�ထုူပြခုင်း�နိုှင်�း တွ�့�မ်းှတွမ်းုက့ု လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း��ယ်ူနို့ုင်းမ်းုအီး့� ပြမ်းှင်�းတွင်းပြခုင်း� 

တွ့ု�က့ု ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�့၌ မ်း�ှ့မ်းပြဖုစးအီးဘော့��ပါါ�ညီ�း အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာမ်းှ ပါါဝင်းနို့ုင်း�ညီး။၆ 

၆ ဘော့အီး့င်းပြမ်းင်းမ်းုအီး��ှ့ဆွီုံ� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ တွ�့�ရှုုံ�မ်း�့�နိုှင်�း ခုုံရှုုံ�မ်း�့�တွွင်းဘော့တွွ���ညီ�း လ်ကခဏ့် ၁၂ ခု�ကးက့ု 

ဘော့လ်�လ့်ခု�ကးတွစး�ပါးတွွင်း ဘော့ဖု့းထုုတွးဘော့တွွ��ှ့ခု���ညီး။ ဘော့ဖု့းထုုတွးဘော့တွွ��ှ့ခု����ညီ�း လ်ကခဏ့် ၁၂ ခု�ကးမ်းှ့ - (၁) အီးဆွီင်�း 

အီးတွန်းး�နိုှင်�း လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�း (အီးဆွီင်�းအီးတွန်းး� န်း့မ်း�း�ညီးပြဖုစးဘော့စ ပြမ်းင်�း�ညီးပြဖုစးဘော့စ အီးလ်ွန်းးအီးဘော့��မ်းပါါဘော့�့းလ်ညီး� ဘော့အီး့င်းပြမ်းင်းမ်းု� 

�ှ့ဘော့�့ တွ�့�ရှုုံ�ဘော့တွ့းမ်း�့��ညီး ၎င်း�တွ့ု�မ်းှ့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးပြင်င်း�ပါွ့�မ်းုမ်း�့�က့ု ဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းးအီးတွွကး 

�င်�းဘော့လ်�့းဘော့က့င်း�မ်းွန်းးဘော့�့ ဘော့န်း�့ပြဖုစး�ညီးဟုု အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�ခုံ�မြို့ပါ�� ပါ့ုမ်း့ု၍�ကးစုံဘော့ထု့င်�းစုံ ဆွီုံ�ပြဖုတွးဘော့ဆွီ့င်း�းကးပါ့ုင်းခုွင်�း 

�ှ့�ညီး)၊ (၂) အီးစ့ု��အီးဘော့ပါ် အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း� ���ပြခု့�လ်ွတွးလ်ပါးမြို့ပါ�� �ကးလ့်ုကးမ်းုကင်း�ပြခုင်း�၊ (၃) �ကးစုံဘော့ထု့င်�းစုံပြဖုစးမြို့ပါ�� 

ဗဟု့ုမ်းှစ�မ်းံကွပါးက�ဘော့�့ စ��င်းပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့ပြခုင်း�၊ (၄) ဗဟုု�ုတွပြပါညီ�းစုံမြို့ပါ�� �က့�န်း့စစးဘော့ဆွီ��န်းးလ့်ုအီးပါး�ညီ�း စွမ်းး��ညီး�ှ့ဘော့�့ 

တွ�့��ူကြီးက��မ်း�့�/အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�့��ှ့ပြခုင်း�၊ (၅) တွ�့�မ်းဆွီ့ုင်း�့နိုှင်�း စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုဆွီ့ုင်း�့ ပြပါန်းးလ်ညီးကုစ့�မ်းုမ်း�့� ဘော့ပါ�အီးပါးပြခုင်း�၊ 

နိုှင်�း အီးပြင်င်း�ပါွ့�မ်းုဘော့ပြဖု�ှင်း�ပြခုင်း� န်းညီး�လ်မ်းး�စုံ�ှ့ပြခုင်း�၊ (၆) �့ပါံံဆွီ့ုင်း�့နိုှင်�း န်းညီး�ပါညီ့ဆွီ့ုင်း�့ ကွမ်းး�က�င်းမ်းုက့ု လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း� 

�ယ်ူနို့ုင်းဘော့စပြခုင်း� (ဘော့အီး့င်းပြမ်းင်းမ်းု��ှ့ဘော့�့ ECT အီးမ်း�့�စု�ညီး န်းညီး�ပါညီ့ကွမ်းး�က�င်း�ူမ်း�့�က့ု အီးဖုွ��တွွင်း�၌ ခုန်းး်အီးပါးထု့�
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၄.၂.၂.၂. ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးထုူ�ဘော့�ှ�ဘော့န်းမ်း�့�

အီးခု��့�နို့ုင်းင်ံမ်း�့�တွွင်း တွ�့�ရှုုံ�မ်း�့�နိုှင်�း ခုုံရှုုံ�မ်း�့�အီးပြပါင်း နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးဆွီင်�းနိုှင်�း တွစးခုါတွ�ံ၌ 

ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့အီးဆွီင်�းတွွင်း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးထုူ�ဘော့�ှ�ဘော့န်းမ်း�့�က့ု ခုန်းး်အီးပါးထု့��ှ့�ညီး။ 

ဤဘော့�ှ�ဘော့န်းမ်း�့�ကု့ အီးစု့��ဘော့�ှ�ဘော့န်းရံုှု�တွွင်းပြဖုစးဘော့စ ���ပြခု့���့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ပြပါစးမု်းမ်း�့� ယူ်န်းစး 

အီးပြဖုစးပြဖုစးဘော့စ ဘော့န်း�့ခု�ထု့�နု့ိုင်း�ညီး။ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ အီးထူု�ဘော့�ှ�ဘော့န်းမ်း�့��ညီး ဘော့ယ်�ုယ်� 

အီး့�ပြဖုင်း� ပြပါညီး�ူပ့ါုင်းနိုှင်�း ပါုဂ်ုလ့်ကလု်ပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာမ်း�့�မ်းှ အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�က ဘော့�ထုု �့ု�မ်းဟုုတွး ဘော့လ်ထုု 

ညီစးညီမ်းး�ပြခုင်း�၊ ဘော့��အီးနိုတ�့ယ်း�ှ့ဘော့�့ စွန်းး်ပါစးပါစစညီး�၊ အီးနိုတ�့ယ်း�ှ့ဘော့�့ အီး�့ဝတွ�ုမ်း�့�၊ ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ထု့ခု့ုကးမ်းုပြဖုစး�ပါးမ်း�့� �့ု�မ်းဟုုတွး က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ထု့��ညီ�း န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့� 

နိုှင်�း ဆွီကးစပါးနိုှ��နိုွယ်းက့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ဥပါဘော့ဒအီး့�ခု��့�ဘော့ဖု့ကးမ်းုမ်း�့�အီးတွွကး တွ�့� 

စွ�ဆွီ့ုပါ့ုင်းခုွင်�း �ှ့�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ဤဘော့�ှ�ဘော့န်းမ်း�့��ညီး ပြပါစးမ်းုမ်း�့�က့ု စုံစမ်းး�စစးဘော့ဆွီ�ပြခုင်း�၊ ဘော့လ်ှ့ကးလ်�ခု�ကး 

အီးတွွကး ည့ှီနုိုင်း�ဘော့ဆွွီ�ဘော့နွို�မု်းမ်း�့�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�၊ နှိုင်�း အီးပြခု့�ဘော့�့ အီးပြင်င်း�ပွါ့�မု်းဘော့ပြဖု�ှင်း�ပြခုင်း� န်းညီး�လ်မ်းး� 

မ်း�့�တွွင်း ပါါဝင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�တွ့ု�က့ုလ်ညီး� လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းနို့ုင်း�ညီး။

��့ဇို��နို့ုင်းင်ံတွွင်း ဘော့ဂ်ဟုစန်းစး ဟုန်းးခု�ကးညီ�ဘော့က့င်း�မ်းွန်းးဘော့�့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းက့ု ��ှ့ 

ပါ့ုင်းခုွင်�းအီးပါါအီးဝင်း ဖုွ��စညီး�ပါုံ အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�အီး့� ခု��့�ဘော့ဖု့ကးမ်းုမ်း�့�က့ု ဘော့စ့င်�း 

�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်၍ က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းးအီးတွွကး ၁၉၈၈ ခုုနိုှစး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒအီး� လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�း 

ဘော့ပါ�အီးပါးထု့��ညီ�း Ministerio Publico က နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းက ခု�မ်းှတွးထု့��ညီ�း လ်ှမ်းး�မ်း့ု��ကးဘော့�့ကးမ်းု 

က�ယ်းပြပါန်းး်ဘော့�့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ဥပါဘော့ဒမ်း�့�က့ု အီး�ကးဝင်းစ့ု�မ်း့ု�ဘော့စ�ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း အီးစ့ု��ဘော့�ှ�ဘော့န်းအီးဘော့န်းပြဖုင်�း အီးပြခု့�အီး�့မ်း�့�အီးပြပါင်း ‘ပြပါညီး�ူပါ့ုင်းနိုှင်�း လ်ူမ်းုဆွီ့ုင်း�့ 

ပါစစညီး�မ်း�့�၊ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနိုှင်�း အီးပြခု့�ဘော့�့ စုဘော့ပါါင်း�အီးက��့�အီးပြမ်းတွးမ်း�့�က့ု က့ကွယ်း�န်းး 

အီးတွွကး အီး�ကမ်းး�မ်းဖုကး စုံစမ်းး�စစးဘော့ဆွီ�ပြခုင်း�နိုှင်�း တွ�့�မ်းမ်းုစွ�ဆွီ့ုပြခုင်း�တွ့ု�ကု့ ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး’ နိုှင်�း ‘ဌာ့ဘော့န်း 

တွ့ုင်း��င်း��့� လ်ူမ်း��့�ဝင်းမ်း�့�၏ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ု တွ�့�စ��င်းဘော့��အီး� အီးက့အီးကွယ်းဘော့ပါ��န်းး’ 

(အီးပါ့ုဒး ၁၂၉ (၃)၊ (၅)) တွ့ဝန်းး�ှ့ဘော့�က့င်း� နိုှင်း�အီးပါးပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီး။ Ministerio Publico �ညီး 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒပြဖုင်�း အီးက့အီးကွယ်းဘော့ပါ�ထု့��ညီ�း အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း� ���ပြခု့�လ်ွတွးလ်ပါးစွ့ 

တွ့ဝန်းးထုမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်းပါ့ုင်းခုွင်�းက့ု (အီးပါ့ုဒး ၁၂၇) ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမြို့ပါ�� ��့ဇို��နို့ုင်းင်ံ�ှ့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ 

အီးမ်းုပြဖုစးစဉ်းမ်း�့�တွွင်း တွကးကြွကစွ့ပါါဝင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးလ်�ကး �ှ့�ညီး။ 

၄.၂.၂.၃. အီးမှ်း�အီးခု့ုကင်း� ���ပြခု့�လွ်တွးလ်ပါးဘော့�့ ကြီးက���ကပါးကွပါးက�ဘော့��နှိုင်�း စ�မံ်းခုန်း်းခွု�ဘော့��အီးဖွု��အီးစညီး�မ်း�့�

စတွကးက��ဥပါဘော့ဒ �့ု�မ်းဟုုတွး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒပြဖုင်�း ဖုွ��စညီး�ခု�မ်းှတွးနို့ုင်း�ညီ�း အီးမ်းှ�အီးခု့ု 

ကင်း� ���ပြခု့�လ်ွတွးလ်ပါးဘော့�့ ကြီးက���ကပါးကွပါးက�ဘော့��နိုှင်�း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့��အီးဖုွ��အီးစညီး� အီးမ်း��့�အီးစ့�မ်း�့� 

အီးမ်း�့�အီးပြပါ့� �ှ့�ညီး။ ဘော့ယ်�ုယ်�အီး့�ပြဖုင်�း ဤအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�က့ု ���ပြခု့�ပြပါဿန်း့တွစး�ပါးအီး့� 

 �ှ့က့ ပြပါင်းပါပါညီ့�ှင်းမ်း�့�၏ �ကးလ့်ုကးဘော့�့ ထုွကးဆွီ့ုခု�ကးမ်း�့�က့ု ဘော့လ်ှ့�ခု��န်းးအီးတွွကး လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�မ်း�့� ဘော့��ဆွီွ� 

ခု�မ်းှတွးထု့��ညီး)၊ (၇) တွ�့�မ်းှတွမ်းု လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း��ယ်ူနို့ုင်းပြခုင်း�က့ု ဘော့ခု�့ဘော့မ်းွ�ဘော့စပြခုင်း� (ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�့�နိုှင်�း က�င်�း�ုံ� 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုနိုှင်�း လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�မ်း�့� နိုှစးမ်း��့�စလ်ုံ�မ်းှတွဆွီင်�း)၊ (၈) တွ�့�မ်းှတွမြို့ပါ�� လ်�င်းပြမ်းန်းးက့ကုန်းးက�စ�့တွးမ်းပြမ်းင်�းမ်း့� 

ဘော့�့ ဘော့ပြဖု�ှင်း�န်းညီး�မ်း�့�ပြဖုင်�း အီးပြင်င်း�ပွါ့�မု်းမ်း�့�ကု့ ဘော့ပြဖု�ှင်း�ပြခုင်း�၊ (၉) ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ ပြပါဿန်း့မ်း�့�ကု့ တံုွ�ပြပါန်းး 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းု�ှ့ပြခုင်း�၊ (၁၀) ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ စ��င်းဆွီုံ�ပြဖုတွးပါ့ုင်းခုွင်�း ဘော့ဖု့းဘော့ဆွီ့င်းပြခုင်း� (ကွ�ပြပါ့��ညီ�း ဥပါဘော့ဒ ပါ့ုင်း 

န်းကးမ်းှ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ဥပါဘော့ဒမ်း�့�က့ု ဘော့ပါါင်း�စညီး�အီး�ုံ�ပြပါ�ပြခုင်း� အီးပါါအီးဝင်း)၊ (၁၁) ဘော့က�့ဘော့ထု့ကးဘော့န်း့ကးခုံ 

ပြပါ�ဘော့ပါ�ထု့��ညီ�း �ှင်း�လ်င်း�ပြပါတွး�့�ဘော့�့ က�င်�းဝတွးခုံယ်ူခု�ကးနိုှင်�း မ်းစး�ှင်း �ှ့ပြခုင်း�၊ (၁၂) ဘော့ပြပါ့င်း�လ်ွယ်းပြပါင်းလ်ွယ်းပြဖုစးက့ 

ဆွီန်းး��စးတွ�ထုွင်းမ်းု  �ှ့ပြခုင်း� (Preston 2014)။



65

ဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းး �့ု�မ်းဟုုတွး ���ပြခု့� လ့်ုအီးပါးခု�ကးတွစး�ပါးအီး့� ပြပါညီ�းမ်း��န်းး ဖုွ��စညီး�ခု�မ်းှတွးပြခုင်း� ပြဖုစး�ညီးနိုှင်�း 

အီးညီ� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း မ်းညီး�ညီ�းပြပါဿန်း့မ်း�့� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့် 

နို့ုင်းဘော့ပြခု�ှ့�ညီးက့ု မ်းပါ�ကးမ်းကွကးစ့စစး�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ ဘော့ပြမ်းယ့်နိုှင်�း ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းု၏ 

စ��ပါွ့�ဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ အီးဂ်�ါ�ပါးမ်း�့�အီးတွွကး အီးဘော့ထု့ကးအီးကူပြဖုစးဘော့စ�န်းး ဘော့က့းမ်း�ှင်းမ်း�့�က့ု ဖုွ��စညီး�ခု�မ်းှတွး 

နို့ုင်း�ညီး။ လ်ယ်းလ်ုပါး�့�နိုှင်�း ဘော့ပြမ်းယ့်အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�ဆွီ့ုင်း�့ ဘော့က့းမ်း�ှင်းက့ု ဖုွ��စညီး�ခု�မ်းှတွး�န်းး 

�ညီး�းယ်းခု�ကး�ှ့ဘော့�က့င်း� FDC တွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။

ဘော့ပြမ်းယ့် ဘော့က့းမ်း�ှင်းမ်း�့��ညီး ဘော့ပြမ်းယ့်က့ု ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�နို့ုင်းစွ့ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ��န်းးနိုှင်�း ပြပါညီး�ူ 

ပါ့ုင်းဘော့ပြမ်းအီး့� ဘော့�့င်း�ခု�ပြခုင်း�နိုှင်�း င်ှ့��မ်းး�ပြခုင်း�တွ့ု� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�့၌ ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်နို့ုင်း�ညီ�း အီးဂ်တွ့လ့်ုကး 

စ့�မ်းုက့ု တွ့�ဆွီ��က့ကွယ်း�န်းးအီးတွွကး အီးဘော့ထု့ကးအီးကူပြပါ�နို့ုင်း�ညီး (Bulmer 2019)။  ���့လ်က�့ 

နို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း ပြပါညီးန်းယ်းဘော့က့င်းစ�မ်း�့�အီး့�လ်ုံ�မ်းှ က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းမ်း�့�ပြဖုင်�း ပါါဝင်း 

ဖွု��စညီး�ထု့��ညီ�း နု့ိုင်းငံ်ဘော့တွ း့အီးဆွီင်�း ဘော့ပြမ်းယ့်ဘော့က း့မ်း�ှင်းတွစး�ပါးကု့ ဖွု��စညီး�ခု�မှ်းတွးထု့��ညီး (ဘော့န်း့ကး 

ဆွီကးတွွ� ၂(၃)(၃.၁))။ န်းညီး�ပါညီ့ဆွီ့ုင်း�့ အီးတွွင်း�ဝန်းးတွစးဦး�က န်းယ်းပါယ်းဘော့ပါါင်း�စုံ ဆွီကးစပါးပါါဝင်း�ညီ�း 

ကွမ်းး�က�င်းမ်းုပြဖုင်�း အီးကူအီးညီ�ဘော့ပါ�က့ ‘��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုနိုှင်�း �ကးဆွီ့ုင်း�ညီ�း ရှုုပါးပါ့ုင်း� 

ဆု့ွီင်း�့နှိုင်�း လူ်မု်းစ��ပွါ့�ဆု့ွီင်း�့အီးဂ်�ါ�ပါးမ်း�့�ကု့ အီးက�ပြဖုတွးမ်းညီး’ ပြဖုစး�ညီး (ဘော့န်း့ကးဆွီကးတွွ� ၂(၃)(၃.၂))။

ကင်းညီ့နို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ အီးပါ့ုဒး ၆၇(၂) တွွင်း နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးဆွီင်�း ဘော့ပြမ်းယ့်ဘော့က့းမ်း�ှင်း 

အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့ဘော့�့ လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�က့ု ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး -

• ပြပါညီး�ူပါ့ုင်းဘော့ပြမ်းက့ု နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းနိုှင်�း ဘော့က့င်းတွ� (county) အီးစ့ု��မ်း�့�က့ုယ်းစ့� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပြခုင်း�၊

• နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးဆွီင်�း ဘော့ပြမ်းယ့်မ်းူဝါဒတွစး�ပါးက့ု နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးစ့ု��ထုံ အီးကြံကံပြပါ�တွင်းပြပါပြခုင်း�၊

• ကင်းညီ့နို့ုင်းင်ံတွဝန်းး�၌ ဘော့ပြမ်းယ့်ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းု မ်းှတွးပါုံတွင်းပြခုင်း�အီးတွွကး �ကးစုံဘော့ထု့င်�းစုံ အီးစ� 

အီးစဉ်းတွစး�ပါး ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွးဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုနိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးစ့ု��အီး့� အီးကြံကံဘော့ပါ� 

ပြခုင်း�၊

• ဘော့ပြမ်းယ့်နှိုင်�း ��့ဝ�ယံ်ဇို့တွမ်း�့� အီး�ံု�ပြပါ�ပြခုင်း�နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း �ုဘော့တွ�န်းဘော့ဆွီ့င်း�းကး 

�န်းး၊ နိုှင်�း �င်�းဘော့လ်�့း�့ အီး့ဏ့်ပါ့ုင်းမ်း�့�ထုံ�့ု� အီးကြံကံပြပါ�ခု�ကးမ်း�့�တွင်းပြပါ�န်းး၊

• လ်ကး�ှ့ပြဖုစးပါွ့�ဘော့န်း�ညီ�း �့ု�မ်းဟုုတွး �မ်း့ုင်း�ဝင်းဘော့ပြမ်းယ့်ဆွီ့ုင်း�့ တွ�့�မ်းမ်းှတွမ်းုမ်း�့�နိုှင်�းစပါး

လ်�ဉ်း��ညီ�း စုံစမ်းး�စစးဘော့ဆွီ�မ်းုမ်း�့�က့ု က့ုယ်းပါ့ုင်းဆွီနိုဒအီးဘော့လ်�့ကးပြဖုစးဘော့စ တွ့ုင်း�က့�မ်းုဘော့�က့င်�း 

ပြဖုစးဘော့စ စတွင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းး၊ နိုှင်�း �င်�းဘော့လ်�့းစွ့ ပြပါန်းးလ်ညီးကုစ့�ဘော့ပါ��န်းးအီးတွွကး အီးကြံကံပြပါ� 

ခု�ကးမ်း�့� တွင်းပြပါ�န်းး၊

• ဘော့ပြမ်းယ့်ပါဋ့ိပါကခမ်း�့�တွွင်း ရု့ှု��့အီး� အီး�ံု�ပြပါ��ညီ�း အီးပြင်င်း�ပွါ့�မု်းဘော့ပြဖု�ှင်း�ပြခုင်း�ဆု့ွီင်း�့ ယ်နိုတ�့� 

မ်း�့� အီး�ုံ�ခု�ပြခုင်း�က့ု အီး့�ဘော့ပါ�ပြမ်းှင်�းတွင်း�န်းး၊

• ဥပါဘော့ဒအီး� �တွးမ်းှတွးထု့��ညီ�း မ်းညီး�ညီ�းန်းယ်းဘော့ပြမ်းတွွင်းပြဖုစးဘော့စ ဘော့ပြမ်းယ့်ခုွန်းးနိုှင်�း ဘော့ပြပါ့င်း�ဘော့�့� 

ပြခုင်း�မ်းပြပါ�နို့ုင်း�ညီ�း ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းုပါစစညီး�မ်း�့�အီးတွွကး အီး့မ်းခုံမ်း�့�က့ု စ့စစး�န်းး၊ နိုှင်�း

• နို့ုင်းင်ံတွဝန်းး�၌ ဘော့ပြမ်းယ့်အီး�ုံ�ပြပါ�မ်းု စ�မ်းံက့န်းး�ခု�မ်းှတွးပြခုင်း�က့ု ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်မြို့ပါ�� ထု့န်းး� 

ဘော့က�့င်း� ကွပါးက��န်းး။
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ဘော့က့းမ်း�ှင်းမ်း�့��ညီး ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�အီး့� က့ကွယ်းထု့န်းး��့မ်းး�ပြခုင်း�၊ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပြခုင်း� 

�့ု�မ်းဟုုတွး ကြီးက���ကပါးကွပါးက�ပြခုင်း�တွ့ု� ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးအီးတွွကးလ်ညီး� အီးဘော့ထု့ကးအီးကူပြပါ�နို့ုင်း�ညီး။ 

ဥပါမ်း့ဆွီ့ု�ဘော့�့း ဘော့တွ့င်းဆွီူဒန်းးနို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း အီးုပါးခု��ပါးဘော့��မ်းဏ္ဍာ့�င်းနိုှင်�း ဥပါဘော့ဒပြပါ� 

ဘော့��မ်းဏ္ဍာ့�င်းထုံ�့ု� အီးစ��င်းခုံ တွင်းပြပါ��ညီ�း နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးဆွီင်�း ဘော့�န်းံနိုှင်�း ��့ဝဓာ့တွးဘော့င်ွ� ဘော့က့းမ်း�ှင်းက့ု 

ဖုွ��စညီး�ခု�မ်းှတွးထု့��ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါ ဘော့က့းမ်း�ှင်းတွွင်း �ကးဆွီ့ုင်း�့ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်းမ်း�့�နိုှင်�း အီးင်းစတွ� 

က����ှင်း�မ်း�့�၊ �မ်းမတွက ခုန်းး်အီးပါး�ညီ�း ဘော့�န်းံတွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါး�ညီ�း ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�မ်းှ က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်း 

မ်း�့�ပြဖုင်�း ပါါဝင်းဖုွ��စညီး�ထု့��ညီး (အီးပါ့ုဒး ၁၇၄)။ ထု့ု�ပြပါင်း ဘော့တွ့င်းဆွီူဒန်းးနို့ုင်းင်ံတွွင်း ‘နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးစ့ု�� 

အီးဆွီင်�း၌ ဘော့က့ကးခုံ��ှ့�ညီ�း �ဏ္ဍာ့ဘော့င်ွမ်း�့�က့ု ပြပါညီးန်းယ်းနိုှင်�း ဘော့ဒ�နိုတ�အီးစ့ု��မ်း�့�ထုံ�့ု� ခုွ�ဘော့ဝဘော့ပါ�အီးပါး 

ပြခုင်း�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�့မ်းုနိုှင်�း တွ�့�မ်းှတွမ်းု�ှ့ဘော့စ�န်းး’ အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း� ���ပြခု့�လ်ွတွးလ်ပါး 

�ညီ�း �ဏ္ဍာ့ဘော့��နိုှင်�း �န်းးပါုံဘော့င်ွခုွ�ဘော့ဝဘော့ပါ�အီးပါးပြခုင်း�နိုှင်�း ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်ပြခုင်း� ဘော့က့းမ်း�ှင်းက့ုလ်ညီး� 

ဖုွ��စညီး�ခု�မ်းှတွးထု့��ညီး (အီးပါ့ုဒး ၁၈၁(၁))။

နု့ိုင်းငံ်ဘော့တွ း့အီးဆွီင်�း လူ်�အီးခွုင်�းအီးဘော့��ဆု့ွီင်း�့ အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့� (NHRI မ်း�့�) �ညီး ဖွု��စညီး�ပံုါ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒအီး� ခု�မ်းှတွးထု့��ညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့� အီးပါါအီးဝင်း 

လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ု ပြမ်းှင်�းတွင်း�န်းးနိုှင်�း က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကး�့၌ အီးဘော့��ပါါ�ညီ�း အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာမ်းှ 

ပါါဝင်းနို့ုင်း�ညီး။ NHRI မ်း�့�၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံနိုှင်�း လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့��ညီး ကမ်းာ့ တွဝန်းး�၌ အီးမ်း��့�မ်း��့�အီးဖုုံဖုုံ 

ကွ�ပြပါ့�ဘော့�့းလ်ညီး� ပါါ��အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူမ်း�့�အီး� ၎င်း�တွ့ု��ညီး လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ု ပြမ်းှင်�းတွင်းဘော့ပါ��န်းးနိုှင်�း 

က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးဘော့ပါ��န်းး တွ့ဝန်းး�ှ့�ညီး။ FDC �ညီး အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း� ���ပြခု့�လ်ွတွးလ်ပါးဘော့�့ 

လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��နိုှင်�း ခုွ�ပြခု့�ဆွီကးဆွီံမ်းု ဆွီန်းး်က�င်းတွ့ုကးဖု�ကးဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ ဘော့က့းမ်း�ှင်းတွစး�ပါးက့ု ဖုွ��စညီး� 

ခု�မ်းှတွး�န်းး ထုညီ�း�ွင်း�ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး (အီးပါ့ုင်း� ၁၊ အီးခုန်းး� ၃)။

အီးခု��့�ဘော့�့ NHRI မ်း�့��ညီး �ယ်ံဇို့တွ တွူ�ဘော့ဖု့းထုုတွးလ်ုပါးဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�၌ �ကးဆွီ့ုင်း 

ပါါဝင်း�ူမ်း�့�အီး�က့� ဘော့ပါါင်း�ကူ�ခု�တ့ွးဆွီကးဘော့ပါ��န်းးနိုှင်�း လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ု က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကး 

�န်းးအီးတွွကး အီးစ့ု��၏ ��့ဝ ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးဘော့�� ကြီးက့��ပါမ်းး�အီး့�ထုုတွး 

မု်းမ်း�့�ကု့ ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်၍ အီးက�ပြဖုတွး�န်းး ဆွီန်းး��စး�ညီ�းမူ်းဝါဒမ်း�့�ကု့ ဘော့��ဆွွီ�ခု�မှ်းတွးထု့��ညီး။ 

ဥပါမ်း့ဆွီ့ု�ဘော့�့း အီး့ဂ်�င်းတွ��န်း့�နို့ုင်းင်ံ NHRI �ညီး ဘော့��ှညီးစဉ်းဆွီကးမ်းပြပါတွး ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးဘော့�� 

�ညီးမှ်းန်းး�ခု�ကးပါန်းး�တု့ွင်းမ်း�့�အီး့� နု့ိုင်းငံ်ဘော့တွ း့ကအီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု း့�့တွွင်း ကြံက�ံဘော့တွွ���ညီ�း လ်စးဟု့ 

လု့်အီးပါးခု�ကးမ်း�့�နှိုင်�း အီးခုကးအီးခု�မ်း�့�ကု့ ဘော့ဖု း့ထုုတွးအီးတွညီးပြပါ��န်းးအီးတွွကး ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်ဘော့��နှိုင်�း 

အီးက�ပြဖုတွးဘော့�� အီးစ�အီးစဉ်းတွစး�ပါးက့ု လ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�၏ ပါါဝင်းအီး့�ပြဖုညီ�းမ်းုပြဖုင်�း ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွးထု့� 

�ညီး။ အီးပြခု့�အီးစ�အီးစဉ်းတွစး�ပါးတွွင်းမ်းူ ပါုဂ်ုလ့်ကလ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာတွွင်း လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ အီးလ်ွ� 

�ုံ�စ့�မ်းုမ်း�့� က���လ်ွန်းးပြခုင်း�က့ု တွ့�ဆွီ��က့ကွယ်း�န်းးအီးတွွကး �တွ�ုတွူ�ဘော့ဖု့းဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�ကဏ္ဍာမ်းှ 

�ကးဆွီ့ုင်းပါါဝင်း�ူမ်း�့��ညီး စ��ပါွ့�ဘော့��နိုှင်�း လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ ကုလ်�မ်းဂ်ု လ်မ်းး�ညွှှန်းးအီးဘော့ပြခုခုံမ်းူ 

မ်း�့�က့ု က�င်�း�ုံ�လ့်ုကးန်း့�န်းး အီးကြံကံပြပါ�ထု့��ညီး (GANHRI n.d.)။

အီးခု��့�ဘော့�့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�တွွင်း လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ စုံစမ်းး�စစးဘော့ဆွီ�ဘော့�� 

အီးဘော့ထုွဘော့ထုွအီး�့�ှ့ရှုုံ�က့ု ဖုွ��စညီး�ခု�မှ်းတွးက့ ၎င်း�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်းဘော့န်း 

ဘော့�့ ပြပါဿန်း့�ပါးမ်း�့�က့ု က့ုင်းတွွယ်း�န်းးတွ့ဝန်းး�ှ့�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ စုံစမ်းး� 

စစးဘော့ဆွီ�ဘော့�� အီး�့�ှ့မ်း�့�၊ ‘��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းက့ု က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကး�ူမ်း�့�’ �့ု�မ်းဟုုတွး 

အီးန်း့ဂ်တွးမ်း��့�ဆွီကးမ်း�့�အီးတွွကး စစးဘော့ဆွီ�ဘော့��အီး�့�ှ့မ်း�့�က့ု ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း ထုညီ�း�ွင်း� 
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ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီ�း နု့ိုင်းငံ်မ်း�့�လ်ညီး��့ှမြို့ပါ�� ၎င်း�တု့ွ��ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနှိုင်�း စပါးလ်�ဉ်း�၍ အုီးပါးခု��ပါးဘော့�� 

မ်းဏ္ဍာ့�င်း၏ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွးပြခုင်း�မ်း�့�က့ု ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်ပြခုင်း�နှိုင်�း က�န်းး�မ်း့ဘော့��နိုှင်�း ညီ�ညွှွတွး 

ဘော့�့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ��ှ့ပါ့ုင်းခုွင်�း�ညီး ပါုဂ်ုလ်အီးခုွင်�းအီးဘော့�� �့ု�မ်းဟုုတွး လ်ူမ်းုအီး�့ုကးအီးဝန်းး�၏ 

စုဘော့ပါါင်း�အီးခုွင်�းအီးဘော့��ပြဖုစး�ညီး ဟုူ�ညီးက့ု �ကးဘော့�ထုူ�့တွွင်း အီးဓာ့ကက��ညီ�း အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာမ်းှ 

ပါါဝင်းနို့ုင်း�ညီး။ ဥပါမ်း့ဆွီ့ု�ဘော့�့း ဩစကြီးတွ��ယ့်�နို့ုင်းင်ံတွွင်း ဖုကးဒ�ယ်းပြပါညီးန်းယ်း က့ု�ပြပါညီးန်းယ်း၌ 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ စံုစမ်းး�စစးဘော့ဆွီ�ဘော့��အီး�့�့ှမ်း�့�ကု့ ခုန်းး်အီးပါးထု့�မြို့ပါ�� ၎င်း�တု့ွ��ညီး ပြပါညီးန်းယ်း 

စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးဘော့�� အီး့ဏ့်ပါ့ုင်းမ်း�့�က့ု ဘော့စ့ဒကတွကး တွ့ုင်း�က့�ပါ့ုင်းခုွင်�း �ှ့�ညီး။ 

၄.၂.၃. အဓိိ� ထည်််သီွင််�စဉ်း်�စ��ရမာည်််အချုံးး�်မား��

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ�ခု�မှ်းတွး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး� 

က့ကွယ်းပြခုင်း�ဆု့ွီင်း�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�ကု့ ဒ�ဇု့ိုင်း�ဘော့��ဆွွီ��့၌ အီးဓ့ာကအီး့�ပြဖုင်�း ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��မ်းညီ�း 

အီးခု�ကးမ်း�့�က့ု ဤအီးပါ့ုင်း�တွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ အီး့�လ်ုံ�အီးက��ံ�ဝင်းပါါဝင်းမ်းု�ှ့ဘော့�့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံ 

ဥပါဘော့ဒ ပြဖုစးဘော့စ�န်းးအီးတွွကး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့��ညီး ထု့ု�့ု� ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး 

�ညီ�း လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်း၌ အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�နိုှင်�း ဖုယ်း�ကဉ်းခု�န်းးလ်ှပါးခုံအီးစုအီးဖုွ��မ်း�့� ဘော့က့င်း�မ်းွန်းးလ်ုံဘော့လ့်ကးစွ့ 

က့ုယ်းစ့�ပြပါ�တွကးဘော့�့ကးနို့ုင်းက့ ၎င်း�တွ့ု�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဝင်းဘော့�့ကးဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ� ဆွီုံ�ပြဖုတွးပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�ညီးဟုု 

ယ်ခုင်းကတွညီး�က �တွးမ်းှတွးထု့��ညီ�း န်းယ်းပါယ်းမ်း�့�က့ု ဘော့က�့းလ်ွန်းး၍ ပါါဝင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်းဘော့စ�န်းး 

အီးတွွကး စွမ်းး��ညီးပြမှ်းင်�းတွင်းဘော့ပါ��န်းး မ်းပါ�ကးမ်းကွကး ဂ်ရုှုပြပါ�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း အီးခွုင်�းအီးဘော့��မ်း�့�ကု့ 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့� ဖုွ��စညီး�ခု�မ်းှတွး 

�့တွွင်း ဥပါဘော့ဒပြပါ�ပြခုင်း�အီးစ့� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒက့ု အီး�ုံ�ပြပါ�ပြခုင်း�ဘော့�က့င်�း ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်နို့ုင်း 

�ညီ�း အီးက��့�အီးပြပါစးမ်း�့�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�၍ ခု�န့်းးဆွီဆွီုံ�ပြဖုတွး�န်းးလ်ညီး� အီးဘော့��ကြီးက���ညီး။ အီးခုွင်�း 

အီးဘော့��မ်း�့�ကု့ မ်းပါ�ကးမ်းကွကး က�င်�း�ံု�ပု့ါင်းခွုင်�း�့ှဘော့စ�န်းး အီးဘော့ထု့ကးအီးကူဘော့ပါ��ညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း 

ဆု့ွီင်း�့ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�ကု့ ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒတွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�ဘော့ဖု း့ပြပါ�န်းးနှိုင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း 

က့ကွယ်းဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးဘော့�� အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့� ဖုွ��စညီး�ခု�မ်းှတွး�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ �ဘော့က�တွဆွီန်းး�ညီ�း 

အီးဘော့�က့င်း��င်း�မ်း�့�အီးပြပါင်း လ်ကးဘော့တွွ�အီး�ုံ�ဝင်းနို့ုင်း�ညီ�း အီးဘော့�က့င်း��င်း�မ်း�့�လ်ညီး� �ှ့ဘော့ပါ�ညီး။

အီးထုကးတွွင်း ဘော့ဖု း့ပြပါခု���ညီ�းအီးတု့ွင်း� ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒတွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ပြခုင်း�၏ 

အီးဓာ့က အီးက��့�ဘော့က��ဇိုူ�တွစး�ပါးမ်းှ့ ထု့ု�့ု�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�ပြဖုင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ဘော့��ှညီး 

စ�မ်းံက့န်းး�ခု�မ်းှတွးပြခုင်း�နိုှင်�း ကတွ့ကဝတွးမ်း�့�က့ု နို့ုင်းင်ံ၏ အီးန်း့ဂ်တွးဘော့မ်းှ့းမ်းှန်းး�ခု�ကးတွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�နို့ုင်းမြို့ပါ�� 

မ်းူဝါဒမ်း�့�ခု�မ်းှတွး�့၌ ဘော့�တွ့ု�ကညီ�း�ညီ�း နို့ုင်းင်ံဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�မ်းုမ်း�့�မ်းှ ကင်း�လ်ွတွးဘော့စ 

�ညီး။ အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�က့ု ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ဖုွ��စညီး�ပြခုင်း��ညီး ၎င်း�တွ့ု�၏ 

လု်ပါးပု့ါင်းခွုင်�းအီး့ဏ့်၊ အီးမှ်း�အီးခု့ုကင်း� ���ပြခု့�လွ်တွးလ်ပါးမု်းနှိုင်�း �ကးတွမ်းး�တု့ွ�ကု့ ပု့ါမု့်းခု့ုင်းမ်း့ဘော့စဘော့� း့လ်ညီး� 

ကြံက�ံဘော့တွွ��နို့ုင်း�ညီ�း အီးနိုတ�့ယ်းမ်း�့�လ်ညီး��ှ့�ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒအီး� ခု�မ်းှတွးဖုွ��စညီး�ပြခုင်း� 

�ညီး အီးဆွီ့ုပါါအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�၏ အီးဆွီင်�းအီးတွန်းး�က့ု ခု့ုင်းမ်း့ဘော့စနို့ုင်းဘော့�့းလ်ညီး� ဥပါဘော့ဒပြပါ�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း 

ခု�မ်းှတွးဖုွ��စညီး�ထု့��ညီ�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့��ညီး လ့်ုကးဘော့လ်�့ညီ�ဘော့ထုွ ပြပါင်းဆွီင်းဘော့ပြပါ့င်း�လ်��န်းး 

ပါ့ုမ်း့ုလ်ွယ်းကူနို့ုင်း�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း လ်ုံဘော့လ့်ကး�ညီ�း အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့�နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံဘော့��ဆွီနိုဒမ်း�ှ့ပါါက ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒအီး� ခု�မ်းှတွးဖုွ��စညီး�ထု့��ညီ�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့��ညီး လ်ုပါးင်န်းး�လ်ညီးပါတွး 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်းမု်းမ်း�့ှ�� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�ကု့ အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု း့ပြခုင်း� 

မ်း�ှ့�ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းမ်း��့��့ု� က�ဘော့�့ကးနို့ုင်း�ညီး။
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၄.၂.၃.၁. ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆု့ွီင်း�့ အီးခွုင်�းအီးဘော့��မ်း�့�နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�အီးတွွကး  

 ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့ ဒ�ဇို့ုင်း�

အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�က့ု ကြံကံဆွီဘော့��ဆွီွ� ခု�မ်းှတွး�့တွွင်း 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့��ညီး စံတွန်းးဖု့ု�မ်း�့�က့ု ထု့န်းး��့မ်းး�လ့်ုကးန်း့က့ အီးဆွီ့ုပါါ 

အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�က့ု မ်းညီး�ူကက�င်�း�ုံ�ပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�ညီး၊ ၎င်း�တွ့ု��ညီး ပါုဂ်ုလ် နိုှင်�း/�့ု�မ်းဟုုတွး စုဘော့ပါါင်း� 

အီးခုွင်�းအီးဘော့�� အီးမ်း��့�အီးစ့�ပြဖုစး�ညီး၊ ၎င်း�တွ့ု�က့ု တွ�့�ဘော့��ကဏ္ဍာမ်းှ အီး�ကးဝင်းစ့ု�မ်း့ု�နို့ုင်းဘော့စပြခုင်း� �ှ့၊ 

မ်း�ှ့နိုှင်�း အီးကယ်း၍�ှ့ပါါက နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းက့ု�့ စွ�ဆွီ့ုပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�ညီးဘော့လ့် �့ု�မ်းဟုုတွး ပါုဂ်ုလ့်က အီးဖုွ��မ်း�့� 

က့ုလ်ညီး� စွ�ဆွီ့ုပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�ညီးဘော့လ့် အီးစ�ှ့�ညီ�းအီးခု�ကးမ်း�့�က့ု မ်းပါ�ကးမ်းကွကးထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��န်းး 

လု့်အီးပါးဘော့ပါ�ညီး။ တွ�့�မ်းှတွမု်းအီး့� လ်ကးလှ်မ်းး�မ်း��ယူ်နု့ိုင်းပြခုင်း�နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒ 

ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့��ညီး (အီးမ်း�့�ပြပါညီး�ူနိုှင်�း�ကးဆွီ့ုင်း�ညီ�း အီးက��့�အီးပြမ်းတွးအီးတွွကး တွ�့�စွ�ဆွီ့ု 

ပြခုင်း� အီးပါါအီးဝင်း) ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ က့စစ�ပါးမ်း�့�အီးတွွကး အီးက�ယ်းတွပြပါန်းး် တွ�့�စွ�ဆွီ့ု 

ပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�ညီ�း စညီး�မ်း�ဉ်း�မ်း�့�နိုှင်�း တွ�့�စွ�ဆွီ့ု�ူမ်း�့�အီးတွွကး ဥပါဘော့ဒဘော့���့ ကုန်းးက�စ�့တွးမ်း�့�က့ု 

ဘော့လ်ှ့�ခု�ကန်းး်�တွး�န်းး အီးစ�အီးမ်းံမ်း�့�ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�န်းး ဆွီုံ�ပြဖုတွးနို့ုင်း�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ၎င်း�တွ့ု�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း 

လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��နိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့၊ လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��နိုှင်�း �့��ဥတွု ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုဆွီ့ုင်း�့ 

နိုှင်�း ဌာ့ဘော့န်းတွ့ုင်း��င်း��့� လ်ူမ်း��့�မ်း�့�၏ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�ဆွီ့ုင်း�့ UN အီးထုူ�အီးစ��င်းခုံစ့ တွင်း�ွင်း��ူ 

မ်း�့�၏ လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့�က���့ု� နို့ုင်းင်ံတွက့လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�က့ ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒပြဖုင်�း ပြပါဋ္ဌာ့န်းး��တွးမ်းှတွးထု့��ညီ�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�အီး့� 

ခု��့�ဘော့ဖု့ကးမ်းုမ်း�့�အီးတွွကး မ်းညီး�ညီ�းဥပါဘော့ဒဘော့���့ ပြပါန်းးလ်ညီးကုစ့�မ်းုနိုှင်�း ဘော့လ်�့းဘော့�က� အီးမ်း��့�အီးစ့�မ်း�့� 

�ညီး �င်�းဘော့လ်�့းနို့ုင်းဘော့�က့င်း�က့ုလ်ညီး� ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�နို့ုင်း�ညီး။ 

ဥပါမ်း့ဆွီ့ု�ဘော့�့း ကင်းညီ့နို့ုင်းင်ံ၏ ၂၀၁၀ ခုုနိုှစး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့�� 

က�င်�း�ုံ�မ်းုအီး့� ပြင်င်း�ဆွီ့ုခုံ�ပါါက၊ အီးခုွင်�းအီးဘော့�� ခု��့�ဘော့ဖု့ကးခုံ�ပါါက �့ု�မ်းဟုုတွး မြို့ခု့မ်းး�ဘော့ပြခု့ကးခုံ�ပါါက 

လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��အီးတွွကး အီးက�ယ်းတွပြပါန်းး် တွ�့�စွ�ဆွီ့ုနို့ုင်း�ညီ�း စညီး�မ်း�ဉ်း�က့ု ခု�မ်းှတွးထု့�က့ (အီးပါ့ုဒး 

၂၂(၁)) ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့� အီး�ကးဝင်းစ့ု�မ်း့ု�ဘော့စဘော့��အီးတွွကး တွ�့�စွ�ဆွီ့ု 

ပု့ါင်းခွုင်�း�့ှဘော့�က့င်း� အီးတ့ွအီးလ်င်း�ထုညီ�း�ွင်း�ဘော့ဖု း့ပြပါ�ညီး (အီးပု့ါဒး ၇၀(၁))။ တွ�့�စွ�ဆု့ွီ�ူ�ညီး ကု့ယ်းပု့ါင်း 

ဆွီနိုဒပြဖုင်�း လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်း�ညီ�း တွစး���ပါုဂ်ုလ်ပါုဂ်ု့�လ်း၊ အီးပြခု့��ူတွစးဦး�က့ု က့ုယ်းစ့�ပြပါ�လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်း�ညီ�း 

တွစး���ပါုဂ်ုလ် ပါုဂ်ု့�လ်း၊ အီးစုအီးဖုွ�� �့ု�မ်းဟုုတွး လ်ူတွန်းး�စ့�တွစး�ပါးက့ု က့ုယ်းစ့�ပြပါ�လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်း�ညီ�း 

တွစး���ပါုဂ်ုလ် ပါုဂ်ု့�လ်း၊ �့ု�မ်းဟုုတွး အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�့�က့ု က့ုယ်းစ့�ပြပါ�လု်ပါးဘော့ဆွီ့င်း�ညီ�း အီးဖုွ��အီးစညီး� 

စ�ညီးပြဖုင်�း ပြဖုစးနို့ုင်း�ညီး (အီးပါ့ုဒး ၂၂(၂))။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ�ညီး တွ�့�ရှုုံ�ဘော့တွ့း၌ အီးဘော့��ယ်ူ 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့�အီးတွွကး လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�ဆွီ့ုင်း�့ �တွးမ်းှတွးလ့်ုအီးပါးခု�ကးမ်း�့�က့ု ဘော့လ်ှ့�ခု�ဘော့ပါ�မြို့ပါ�� 

‘တွ�့�ဝင်းမ်းဟုုတွး�ညီ�း စ့�းကးစ့တွမ်းး�မ်း�့�’ ပြဖုင်�းပါင်း စတွင်းအီးဘော့��ယ်ူဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်းက့ ‘��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ တွ�့�မ်းှတွမ်းု�ှ့ဘော့စ�န်းး ထု့န်းး�ကွပါးဘော့ဆွီ့င်း�းကး�့၌ တွ�့�ရှုုံ�ဘော့တွ့း�ညီး လ်ုပါးထုုံ� 

လ်ုပါးန်းညီး�ဆွီ့ုင်း�့ �တွးမ်းှတွးလ့်ုအီးပါးခု�ကးမ်း�့�ပြဖုင်�း ကန်းး်�တွးခု��ပါးပြခုယ်းခုံ�ပြခုင်း� မ်း�ှ့ဘော့စ�’ ဟုု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး� 

ထု့��ညီး (အီးပါ့ုဒး ၂၂(၃))။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ�ညီး တွ�့�ရှုုံ�ဘော့တွ့းမ်း�့�က့ု ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းအီး့� ထု့ခု့ုကးဘော့စ�ညီ�း ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့�က့ု ကြီးက့�တွင်းတွ့�ဆွီ���န်းး �့ု�မ်းဟုုတွး တွ့�ပြမ်းစး 

ပါ့တွးပါင်း�န်းး၊ အီးစ့ု��အီး�့�ှ့မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း အီးဘော့��ယ်ူဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းု�ှ့ဘော့စ�န်းးနိုှင်�း ဘော့လ်�့းဘော့�က� ဘော့ပါ�ဘော့ဆွီ့င်း 

ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး အီးမ်း့န်းး်စ့မ်း�့�ထုုတွးပြပါန်းးဘော့�ကညီ့ပါ့ုင်းခုွင်�း ဘော့ပါ�အီးပါးထု့��ညီး (အီးပါ့ုဒး ၇၀(၂))။
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၄.၂.၃.၂. အီးင်းစတွ�က����ှင်း�ဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�အီးတွွကး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့ဒ�ဇို့ုင်း�

ကြီးက���ကပါးကွပါးက�ပြခုင်း�၊ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပြခုင်း�နိုှင်�း အီး�ကးဝင်းစ့ု�မ်း့ု�ဘော့စပြခုင်း� လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�က့ု ဘော့ဆွီ့င်း 

�းကးမ်းညီ�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�အီး့� ဒ�ဇို့ုင်း�ဘော့��ဆွီွ��့၌ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�ူ 

မ်း�့��ညီး အီးင်းစတွ�က����ှင်း�၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံ၊ တွ့ဝန်းးနိုှင်�း လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�၊ (�င်�းဘော့လ်�့းဘော့�့ အီး�ညီး 

အီးခု�င်း�ပြပါညီ�းမ်း�မု်း �့ှဘော့စ�န်းး၊ နှိုင်�း ပွါင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�့မြို့ပါ�� အီး့�လံု်�အီးက��ံ�ဝင်းပါါဝင်းဘော့�့ ဘော့�း�ခု�ယ်းမု်း/ခုန်းး်အီးပါးမု်း 

လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းက့ု က�င်�း�ုံ�မ်းု�ှ့ဘော့စ�န်းး ဂ်ရှုုထု့�စ�စဉ်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း� အီးပါါအီးဝင်း) အီးင်းစတွ�က����ှင်း� 

အီးတွွကး ဝန်းးထုမ်းး�မ်း�့�ခုန်းး်အီးပါးပြခုင်း�၊ တွ့ဝန်းးထုမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�မ်းညီ�း �ကးတွမ်းး�နိုှင်�း အီးမြို့မ်း�တွမ်းး�ဝန်းးထုမ်းး� 

အီးပြဖုစး ခုန်းး်အီးပါးပြခုင်း�၊ ဝန်းးထုမ်းး�အီးင်းအီး့� လ်ုံဘော့လ့်ကးစွ့ခုန်းး်အီးပါးပြခုင်း�၊ မ်း့မ်း့၏တွ့ဝန်းးမ်း�့�က့ု ဘော့က့င်း�မ်းွန်းး 

လ်ုံဘော့လ့်ကးစွ့ထုမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်းနို့ုင်း�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီ�းကွမ်းး�က�င်းမ်းုစွမ်းး��ညီးကု့ �ယ်ူနို့ုင်းပြခုင်း�နိုှင်�း တွ့ဝန်းးခုံမ်းု 

နိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်းဘော့�့က့စစ�ပါးမ်း�့�က့ု မ်းပါ�ကးမ်းကွကး ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့��ညီး အီးင်းစတွ�က����ှင်း�၏ လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�က့ု ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ စ့�့�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�တွွင်း �့ု�မ်းဟုုတွး ဥပါဘော့ဒပြပါ��့၌ မ်းညီးမ်းှအီးတွ့ုင်း�အီးတွ့အီးထု့ 

ထုညီ�း�ွင်း�ဘော့ဖု း့ပြပါမ်းညီးနှိုင်�း ဤအီးဖွု��အီးစညီး�မ်း�့�နှိုင်�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ၎င်း�တု့ွ�၏ လု်ပါးင်န်းး� 

တွ့ဝန်းးမ်း�့�က့ု ထုမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�့၌ အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း� ���ပြခု့�လ်ွတွးလ်ပါးစွ့ ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်းဘော့စ�န်းး စ�စဉ်း 

ဘော့ပါ��န်းးအီးတွွကး ဘော့��ဆွီ���န်းးက့ အီးစ�အီးမ်းံမ်း�့�က့ု မ်းပါ�ကးမ်းကွကး ဆွီုံ�ပြဖုတွးဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွးဘော့ပါ��န်းး 

လ့်ုအီးပါး�ညီး။ ဖုကးဒ�ယ်းစန်းစးမ်း�့�တွွင်း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့��ညီး အီးခု��့� 

ဘော့�့ အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�က့ု နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးဆွီင်�း၌�့ ဖုွ��စညီး�ထု့��ှ့မ်းညီး �့ု�မ်းဟုုတွး ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့ 

အီးဆွီင်�းတွွင်းလ်ညီး� ဖုွ��စညီး�ထု့��ှ့မ်းညီးက့ု ဆွီုံ�ပြဖုတွး�တွးမ်းှတွး�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ 

၄.၂.၃.၃. �ယ်ံဇို့တွ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့� ဘော့ဖု့းထုုတွးဘော့��ဆွီွ�ပြခုင်း�နိုှင်�း တွ့က��ညီးညွှှန်းး� 

 ဘော့ဖု့းပြပါပြခုင်း�

ဘော့ယ်�ုယ်�အီး့�ပြဖုင်�း တွစးပြပါညီးဘော့ထု့င်းနု့ိုင်းငံ်မ်း�့�၏ ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒမ်း�့�ထုကး ဖုကးဒ�ယ်း 

နို့ုင်းင်ံမ်း�့�၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�တွွင်း ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�အီး့�ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းု၊ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုနိုှင်�း 

ဝင်းဘော့င်ွ��ှ့မ်းုတွ့ု�နိုှင်�း စပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း �တွင်း�အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�က့ု ပါ့ုမ်း့ုစုံလ်င်းစွ့ဘော့ဖု့းပြပါထု့�ဘော့လ်��ှ့ 

�ညီး။ FDC တွွင်း ပြပါညီးန်းယ်းတွစးခုုစ��ှ့ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�အီး့� ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းခုွင်�းက့ု ပြပါညီးန်းယ်းအီးတွွင်း� 

မ်းှ�တွင်း�ဘော့န်းထု့ုင်း�ူမ်း�့�ထုံ ဘော့ပါ�အီးပါးထု့�မြို့ပါ�� အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း� ���ပြခု့�လ်ွတွးလ်ပါးစွ့ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပါ့ုင်းခုွင်�းက့ု 

ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့ယ်ူန်းစးမ်း�့�ထုံ�့ု� ဘော့ပါ�အီးပါးထု့�ဘော့�့းလ်ညီး� �ဏ္ဍာ့ဘော့��တွညီးမြို့င့်မ်းးမ်းု၊ စ��ပါွ့�ဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ 

စညီး�လ်ုံ�မ်းု၊ နိုှင်�း ပါ့ုင်းန်းကးန်းယ်းဘော့ပြမ်းဆ့ွီုင်း�့ တွန်းး�တွူညီ�မ်းှမ်းုပြမ်းှင်�းတွင်းပြခုင်း�က့ု မ်းပါ�ကးမ်းကွကး ဘော့ဆွီ့င်း�းကး 

နို့ုင်း�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ ဗဟု့ုအီးစ့ု��ထုံတွွင်း ၎င်း�၏လ်ုပါးင်န်းး�တွ့ဝန်းးမ်း�့� ထုမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�န်းးအီးတွွကး လ့်ုအီးပါး�ညီ�း 

အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့�က့ု ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းဘော့စ�န်းးနိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ နို့ုင်းင်ံတွက့ �ဘော့�့တွူညီ�ခု�ကး 

မ်း�့�အီး့� ထု့န်းး��့မ်းး�လ့်ုကးန်း့�မ်းညီ�း ဗဟု့ုအီးစ့ု��မ်း�့�၏တွ့ဝန်းးက့ု ဘော့ထု့ကးခု�င်�း၍ မ်းညီး�ညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ�ခု�မ်းှတွးပြခုင်း� လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းတွွင်းမ်းဆွီ့ု အီးထုကးတွွင်းဘော့ဖု့းပြပါခု���ညီ�း က့စစ�ပါးမ်း�့�က့ု 

အီးထုူ�ဂ်ရှုုပြပါ�၍ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��န်းးလ့်ုအီးပါး�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ဗဟု့ုအီးစ့ု��မ်း�့��ညီး ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ 

မ်း�့�အီး့� မ်းညီး�့ု�ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းမ်းညီး၊ အီးဆွီ့ုပါါ �ယ်ံဇို့တွမ်း�့�ပြပါ�န်းး�တွ��မ်းုက့ု မ်းညီး�့ု�စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ� 

မ်းညီး၊ နှိုင်�း ��့ဝ�ယံ်ဇို့တွအီး့� အီးဆွီင်�းတွစးဘော့ပြပါ�ညီ� ပု့ါင်းဆု့ွီင်းမု်း �ု့�မ်းဟုုတွး စ�မံ်းခုန်းး်ခွု�မု်းဆု့ွီင်း�့ အီးပြင်င်း� 

ပွါ့�မု်းမ်း�့�ကု့ ဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းးအီးတွွကး ယ်နိုတ�့�မ်း�့�ကု့ခု�မှ်းတွးထု့��့ှဘော့ပါ��န်းးလ်ညီး� မ်းပါ�ကးမ်းကွကးထုညီ�း�ွင်း� 

စဉ်း�စ့��မ်းညီး ပြဖုစး�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့��ညီး ပါဋိ့ပါကခပြဖုစးဘော့ပါ်ဘော့စ�ညီ�း အီးဘော့�က့င်း� 
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�င်း�ခုံတွစး�ပါး ပြဖုစးနို့ုင်းက့ အီးထုူ��ပြဖုင်�း အီးဆွီ့ုပါါ �ယ်ံဇို့တွမ်း�့��ညီး အီးခု��့�ဘော့�့ န်းယ်းဘော့ပြမ်းဘော့ဒ� 

မ်း�့�တွွင်း မ်း�့�ပြပါ့��့ပါး�ညီး�စွ့ တွညီး�ှ့ဘော့န်း�ညီ�း �့ု�မ်းဟုုတွး တွ့ုင်း��င်း��့�အီးစုအီးဖုွ��မ်း�့�နိုှင်�း န်းယ်းဘော့ပြမ်း 

ထုပါးဘော့န်း�ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းတွွင်း ပြဖုစး�ညီး။

ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းုဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�ကု့ �ယ်ံဇို့တွမ်း�့�အီး့� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပါ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�း ဝင်းဘော့င်ွမ်း�့� 

လ်ကးခုံ��ှ့ပါ့ုင်းခုွင်�းက့ု မ်းညီး�ညီ�းအီးဖွု��အီးစညီး�မ်း�့�ထုံ နိုှင်း�အီးပါးထု့��ညီးဟုူ�ညီ�း အီးခု�ကးက့ု �ှင်း�လ်င်း� 

ဘော့ဖု့းပြပါ�ညီ�း ဥပါဘော့ဒပြပါ�ပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�ပြဖုင်�း ပြဖုညီ�းစွကး 

ဘော့ထု့ကးကူဘော့ပါ��န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�တွွင်း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုဆွီ့ုင်း�့လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းက့ု 

ဘော့ပါ�အီးပါး�့၌ ပါုံမ်းှန်းးအီး့�ပြဖုင်�း - (က) ဗဟု့ုအီးစ့ု��ထုံ�့ု��့ ����န်းး်ဘော့ပါ�အီးပါးပြခုင်း�၊ (ခု) ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့ 

အီးစု့��မ်း�့�ထံု�ု့��့ ����န်းး်ဘော့ပါ�အီးပါးပြခုင်း�၊ (ဂ်) ဗဟု့ုအီးဆွီင်�းနှိုင်�း ဘော့ဒ�ဆု့ွီင်း�့အီးစု့��မ်း�့�ထံု�ု့� ပူါ�တွွ� 

ဘော့ပါ�အီးပါးပြခုင်း�၊ �ု့�မ်းဟုုတွး (ဃ) ဗဟု့ုအီးဆွီင်�းနှိုင်�း ဘော့ဒ�ဆု့ွီင်း�့အီးစု့��မ်း�့�က ခွု�ဘော့ဝက�င်�း�ံု�ပြခုင်း�ဟူု�ညီ�း 

န်းညီး�လ်မ်းး�ဘော့လ်��ပါးအီးန်းကး တွစးန်းညီး�က့ုအီး�ုံ�ပြပါ��ညီး။ FDC တွွင်း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပါ့ုင်းခုွင်�းက့ု  ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့ 

အီးစ့ု��မ်း�့�ထုံ�့ု��့ ����န်းး်ဘော့ပါ�အီးပါး�ညီး၊ �့ု��့တွွင်း တွ့ဝန်းးထုပါးပြခုင်း�နိုှင်�း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုဆွီ့ုင်း�့ 

အီးပြင်င်း�ပါွ့�မ်းုမ်း�့� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်နို့ုင်းဘော့�့ဘော့�က့င်�း ကြီးက့�တွင်း၍မ်းှန်းး�ဆွီပြပါင်းဆွီင်းထု့��န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ 

��့ဝ �ယ်ံဇို့တွမ်း�့� စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ��့၌ ဗဟု့ုအီးစ့ု�� ခု�တ့ွးဆွီကးပါါဝင်းပြခုင်း��ညီး ဘော့က့င်း�က��့�မ်း�့� 

�ှ့�ညီး။ ပါထုမ်းအီးခု�ကးအီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဘော့�ှ�ဘော့န်း့ကးညီ�ညွှွတွးဘော့�့ နို့ုင်းင်ံဘော့တွ့းအီးဆွီင်�း မ်းူဝါဒတွစး�ပါး�ညီး 

��့ဝ �ယ်ံဇို့တွမ်း�့� အီး�ုံ�ပြပါ�ပြခုင်း�ဆွီ့ုင်း�့ ဘော့��ှညီးစ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့� ကွ�ပြပါ့�ကွ့ပြခု့�ပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး 

အီးခု�င်း�ခု�င်း� ဆွီန်းး်က�င်းကွ�လ်ွ�ပြခုင်း�တု့ွ� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်နို့ုင်း�ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းက့ု ဘော့�ှ့င်းလ်ှ�ဘော့စနို့ုင်းက့ 

ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့ ယ်ူန်းစးမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း စ့ခု��ပါးမ်း�့�ခု��ပါးဆွီ့ုနို့ုင်းဘော့��အီးတွွကး မြို့ပါ့�င်းဆွီ့ုင်း�့၌ အီး�့စ���ဘော့စ�န်းး 

အီးလ့်ု�င်ှ့ ၎င်း�တွ့ု�၏လ်ုပါး�့�ဆွီ့ုင်း�့ �့ု�မ်းဟုုတွး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ စံခု�န့်းးစံညွှှန်းး�မ်း�့�က့ု 

ဘော့လ်ှ �့ခု��ညီ�း ‘ယှ်ဉ်းမြို့ပ့ါ�င်းမု်းပြမ်းင်�းမ်း့�လ့်ပြခုင်း�’ ကု့ ဘော့�ှ့င်းလှ်�ဘော့စနု့ိုင်း�ညီး။ ဒုတ့ွယ်အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဗဟု့ုနု့ိုင်းငံ်ဘော့တွ း့ 

�ညီး အီးကြီးက��စ့�စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့�က့ု စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�၍ ညီှ့နိုုင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�န်းးနိုှင်�း ရှုုပါးဘော့ထုွ�ဘော့�့စ့ခု��ပါးမ်း�့�က့ု 

ညီှ့နိုုင်း�ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�ဘော့��ဆွီွ��န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီ�းကွမ်းး�က�င်းမ်းုစွမ်းး��ညီးနိုှင်�း န်းညီး�ပါညီ့စွမ်းး��ညီးတွ့ု�က့ု ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်း 

နို့ုင်း�ညီး။ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုဘော့ဆွီ့င်း�းကးပါ့ုင်းခုွင်�းအီး့� ဗဟု့ုအီးစ့ု��ထုံ�့ု� နိုှင်း�အီးပါးထု့��ညီ�း အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းတွွင်း 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ၌ ဗဟု့ုအီးစ့ု��အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ညီှ့နိုုင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�နိုှင်�း ပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်း ဘော့ဆွီ့င်း 

�းကးပြခုင်း��ှ့ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး အီး့မ်းခုံခု�ကးဘော့ပါ��န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့အီးစ့ု��မ်း�့�နိုှင်�း ဘော့ဒ�ခုံ လ်ူမ်းု 

အီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�နိုှင်�း ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�တွ့ုင်းပါင်းပြခုင်း�ပြပါ��န်းး တွ့ဝန်းး�ှ့ဘော့�က့င်း� �တွးမ်းှတွးပြပါဋ္ဌာ့န်းး�နို့ုင်း�ညီး 

(ဥပါမ်း့ န်း�က့�့ဂ်ွ့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ၊ အီးပါ့ုဒး ၁၈၁)။ 

တွင်း�မ်း့မ်းုမ်း�့�နိုှင်�း ပါဋိ့ပါကခပြဖုစးနို့ုင်းဘော့ပြခု အီးလ့်�အီးလ့်က့ု ဘော့လ်�့�ပါါ��ကး�့ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး 

��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�မ်းှ ��ှ့�ညီ�းဝင်းဘော့င်ွအီး့� မ်းညီး�့ု�ခုွ�ဘော့ဝမ်းညီးက့ု မ်းပါ�ကးမ်းကွကး ပြပါဋ္ဌာ့န်းး��တွးမ်းှတွး 

ထု့��န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ မ်းညီး�့ု�ခုွ�ဘော့ဝမ်းညီးက့ု �တွးမ်းှတွး�့၌ ဘော့န်း့ကးခုံအီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းအီးဘော့ပါ် မ်းူတွညီး၍ 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီးပြဖုစးမြို့ပါ�� အီးခု��့�ဘော့�့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�တွွင်း ဘော့က့ကးခုံပြခုင်း�၊ ခုွ�ဘော့ဝပြခုင်း�နိုှင်�း 

စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပြခုင်း�က���့ု� မ်းတွူကွ�ပြပါ့��ညီ�း အီးဂ်�ါ�ပါးမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�စ့�့�တွွင်း ထုညီ�း�ွင်း� 

ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ ဝင်းဘော့င်ွခုွ�ဘော့ဝမ်းု �တွးမ်းှတွး�ညီ�း န်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�့�က့ု ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း 

ထုညီ�း�ွင်း�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း �ှင်း�လ်င်း�မ်းု�ှ့ဘော့စ�န်းး ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်းဘော့�့းလ်ညီး� �ယ်ံဇို့တွ အီး�စးမ်း�့� 

က့ု �ှ့ဘော့ဖုွဘော့တွွ��ှ့ပါါက �့ု�မ်းဟုုတွး ဘော့ဒ�ဆွီ့ုင်း�့ယ်ူန်းစးမ်း�့�၏ အီးဘော့�အီးတွွကး အီးဘော့ပြပါ့င်း�အီးလ်��ှ့ပါါက 

ပြပါဿန်း့ပြဖုစးနို့ုင်း�ညီး။ 
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��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�မ်းှ ��ှ့�ညီ�း အီးခု��့�ဘော့�့ဝင်းဘော့င်ွအီးမ်း��့�အီးစ့�မ်း�့��ညီး ထု့ခု့ုကးဆွီုံ�

ရံုှု�လွ်ယ်းနု့ိုင်းဘော့�့ဘော့�က့င်�း ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒအီးခု��့�တွွင်း �ဏ္ဍာ့�န်းးပံုါဘော့ငွ်မ်း�့�အီး့� တွညီးမြို့င့်မ်းးဘော့စ�န်းး 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�နိုှင်�း စုဘော့ဆွီ့င်း�ထု့��န်းး လ့်ုအီးပါးပြခုင်း�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ ဥပါမ်း့ဆွီ့ု�ဘော့�့း 

ဘော့တွ့င်းဆွီူဒန်းးနို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း ဗဟု့ုအီးစ့ု��၏ အီး�့�တွင်းဘော့�န်းံဝင်းဘော့င်ွမ်း�့�အီးတွွကး 

ဘော့�န်းံဝင်းဘော့င်ွ တွညီးမြို့င့်မ်းးဘော့စဘော့�� ဘော့င်ွစ့�င်း�တွစးခုုက့ု ဖုွင်�းလ်ှစးထု့�မြို့ပါ�� ထု့ု�ပြပါင်း အီး�့�တွင်းဘော့�န်းံဝင်းဘော့င်ွမ်းှ 

၎င်း�၏ဘော့ဝစုက့ုအီး�ုံ�ပြပါ�၍ အီးန်း့ဂ်တွးမ်း��့�ဆွီကး �န်းးပါုံဘော့င်ွတွစး�ပါးက့ုလ်ညီး� ခု�မ်းှတွးထု့��ညီး (အီးပါ့ုဒး 

၁၇၈)။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့��ညီး ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�့မ်းုက့ု ပြမ်းှင်�းတွင်း�န်းးနိုှင်�း အီးပြင်င်း�ပါွ့�မ်းုမ်း�့� 

ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးနို့ုင်းဘော့ပြခုက့ု အီးတွတွးနို့ုင်းဆွီုံ� ဘော့လ်ှ့�ခု��န်းးအီးတွွကး စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့�� အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� (ဥပါမ်း့ 

ဘော့က့းမ်း�ှင်းမ်း�့�)၊ လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�မ်း�့� (ဥပါမ်း့ ပြပါင်းပါ စ့�င်း�စစးပြခုင်း�) နိုှင်�း စညီး�မ်း�ဉ်း�စညီး�ကမ်းး�မ်း�့� 

(ဥပါမ်း့ အီးခု��့� စ့�းကးစ့တွမ်းး�မ်း�့�အီး့� အီးမ်း�့�ပြပါညီး�ူ �ယ်ူဖုတွးရှုုနို့ုင်းဘော့စ�န်းး ထုုတွးပြပါန်းးဘော့ပါ�ပြခုင်း�) က့ု 

ခု�မ်းှတွးဖုွ��စညီး� ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�နို့ုင်း�ညီး (Choudhry and Stacey 2015)။ 

၄.၃ ရ�သီီဥတ�ကျေးပြုပ်�င််�လွှာဲမာု�ိ� �ိ�င််တွယ််ကျေးပြုဖွဲ့ရှင််�နှိ�င််ရနိ်အလွှာိ��င်ှ�  နှိ�င််င်�်  

 စွမာ်�ကျေးဆ�င််ရည််နှှင််် အစိ��ရဖွဲ့ွဲ�စည််�တည််ကျေးဆ��်ပ်��စနိစ်တိ��  ချုံးိ�င််မာ�  

 အ��ကျေး��င််�ကျေးစကျေးရ�အတွ�် ထည်််သီွင််�စဉ်း်�စ��ရမာည််် အချုံးး�်မား��

�့��ဥတုွဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မု်းကု့ ကု့င်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း��့တွွင်းနှိုင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းကု့ ထ့ုန်းး��့မ်းး� 

က့ကွယ်း�့တွွင်း နို့ုင်းင်ံ၏ အီးစ့ု��ဖုွ��စညီး�တွညီးဘော့ဆွီ့ကးပါုံစန်းစးမ်း�့�နိုှင်�း စပါးလ်�ဉ်း�၍ ဘော့ပြပါ့င်း�လ်ွယ်း 

ပြပါင်းလွ်ယ်း�့ှက့ �ကးစံုလှ်မ်းး�ခြုံခု�ံပါါဝင်းဘော့စမြို့ပါ�� ည့ှီနုိုင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး��ညီ�း ခု�ဉ်း�ကပါးန်းညီး�တွစး�ပါး ဘော့��ဆွွီ� 

�န်းးအီးပြပါင်း စ��ပါွ့�ဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�၊ အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�၊ တွတွး�့ပါညီ့�ှင်းအီးဖုွ��မ်း�့�၊ ပြပါညီး�ူ 

လ်ူထုု အီးစ�ှ့�ညီ�း ပြပါင်းပါလ်ုပါး�ှ့�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ူမ်း�့�နိုှင်�းအီးတွူ ပါူ�ဘော့ပါါင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�၊ ၎င်း�တွ့ု�က့ု 

ကမ်းး�လ်င်�းဘော့ထု့ကးကူပြခုင်း�တွ့ု� ပြပါ�လ်ုပါး�န်းးလ့်ုအီးပါးပါါ�ညီး။ �့��ဥတွုန်းညီး�ဗ��ဟု့ ဘော့��ဆွီွ��န်းးနိုှင်�း 

ဦး�စ့�ဘော့ပါ�လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�၊ အီးင်းစတွ�က����ှင်း�အီးတွွင်း� ဦး�ဘော့ဆွီ့င်းမ်းုမ်း�့�၊ လ်ုံဘော့လ့်ကးဘော့�့ လ်ူ�့�နိုှင်�း 

�ဏ္ဍာ့ဘော့�� အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့�က့ု စ�စဉ်း�တွးမ်းှတွး�န်းး၊ �့ပါံံပါညီ့ ဗဟုု�ုတွနိုှင်�းကွမ်းး�က�င်းမ်းုမ်း�့�က့ု 

လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း��့�ှ့ဘော့စ�န်းးတွ့ု�အီးတွွကး အီးင်းစတွ�က����ှင်း�ဆွီ့ုင်း�့ အီးစ�အီးမ်းံမ်း�့�အီးပါါအီးဝင်း �့��ဥတွု၊ 

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းတွ့ု�နိုှင်�း စပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း မ်းူဝါဒမ်း�့�က့ု အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့းခု�မ်းှတွး�့၌ ‘�့�� 

ဥတွုနိုှင်�းအီးထုူ��ကးဆွီ့ုင်းဘော့�့’ အီးန်း့မ်း�းဆွီုံ�စွမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�ညီးအီးဆွီင်�းက့ု လ့်ုအီးပါးလ့်မ်း�းမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။

အီးဘော့က့င်း�ဆံုွီ�အီးခု�ကးမှ်း့ ပြမ်းန်းးမ်း့နု့ိုင်းငံ် �က့�က့လ်အီးစု့��အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�က ၎င်း�တု့ွ� 

အီးဘော့န်းပြဖုင်�း လ်ကးခံုနု့ိုင်းဖွုယ်း�့ှ�ညီ�း �့��ဥတုွဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မု်းကု့င်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း�ဘော့��နှိုင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း 

ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းဘော့�� ကတွ့ကဝတွးမ်း�့�၊ အီးဘော့��ယ်ူဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုနှိုင်�း ဦး�စ့�ဘော့ပါ�လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�က့ု 

�က့�က့လ်ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒ၏ လု်ပါးင်န်းး�စဉ်းမူ်းဘော့�့င်းအီးတွွင်း�မှ်းပါင်း �တွးမှ်းတွးမြို့ပါ��ဘော့န်း့ကး NUG 

(အီးမ်း��့��့�ညီ�ညွှွတွးဘော့��အီးစ့ု��) လ်ှပါးစစးနိုှင်�းစွမ်းး�အီးင်းဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း၊ NUG စ�မ်းံက့န်းး�၊ �ဏ္ဍာ့ဘော့��နိုှင်�း 

�င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းု ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း၊ NUG  �ယ်ံဇို့တွနိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�ဘော့��ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း 

အီးစ�ှ့ဘော့�့ �ှ့နိုှင်�းမြို့ပါ�� အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�နိုှင်�း ဘော့န်း့င်းဖုွ��စညီး�မ်းညီ�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�အီးတွွကး 

လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�က့ု �ှင်း�လ်င်း�ပြပါတွး�့�စွ့ခု�မ်းှတွးမြို့ပါ�� စွမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�ညီးဆွီန်းး�စစးမ်းုမ်း�့� ပြပါ�လ်ုပါးလ့်မ်း�းမ်းညီး 

ပြဖုစး�ညီး။ ဘော့လ်�့�ပါါ��ကး�့ဘော့��အီးစ�အီးမ်းံမ်း�့�က့ု စွမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�ညီးပြမ်းှင်�းတွင်းဘော့�� ပါဏ့်မ်းလ်ုပါးင်န်းး� 

မ်း�့�နိုှင်�း ဘော့ပါါင်း�စပါးလ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းပြခုင်း�၊ �ှ့နိုှင်�းမြို့ပါ�� စွမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�ညီးမ်း�့�ကု့ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�ပြခုင်း�နိုှင်�း 
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လ်ကး�ှ့အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုပြဖုစးစဉ်း ဘော့န်း့ကးပါ့ုင်း�အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း၌ �တွးမ်းှတွးခု�န့်းးတွစးခုုအီးတွွင်း� ပြပါညီ�းမ်း�နို့ုင်းမ်းညီ�း 

စွမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�ညီးအီးဆွီင်�းနိုှင်�း က့ုကးညီ�ဘော့�့ အီးန်း့ဂ်တွးအီးဘော့��ယ်ူဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့�က့ု ဘော့�း�ခု�ယ်းပြခုင်း�တွ့ု� 

ပါါဝင်း�ညီ�း တွစးဆွီင်�းမြို့ပါ��တွစးဆွီင်�းခု�ဉ်း�ကပါးန်းညီး�ပြဖုင်�း ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�င်�းပါါ�ညီး။

အီးင်းစတွ�က����ှင်း�၏ စွမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�ညီး ခု့ုင်းမ်း့အီး့�ဘော့က့င်း�ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး လ်ူတွစးဦး�ခု�င်း�စ�၊ 

အီးဖုွ��အီးစညီး�နိုှင်�း ပါ့ုမ်း့ုက�ယ်းပြပါန်းး်ဘော့�့ အီးင်းစတွ�က����ှင်း�တွ့ု�က့ု အီးဘော့လ်�ထု့�ပါံ�ပါ့ု��မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။      

၎င်း�မ်းှ့ လ်ူတွစးဦး�ခု�င်း�စ�အီးဆွီင်�းတွွင်း အီး�ညီးအီးခု�င်း�ပြပါညီ�းမ်း�ဘော့�့ ပါုဂ်ု့�လ်းမ်း�့�အီးတွွကး �င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံပြခုင်း�၊ 

�ဏ္ဍာ့ဘော့��အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့� �ယ်ူပြခုင်း�နိုှင်�း ထု့ဘော့�့ကးစွ့စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ပြခုင်း�တွ့ု�က့ု ဆွီ့ုလ့်ု�ညီး။ အီးင်းစတွ� 

က����ှင်း�အီးဆွီင်�းတွွင်း လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�့�နိုှင်�း မ်းဟု့ဗ��ဟု့က� ဦး�စ့�ဘော့ပါ�လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�က့ု �ှင်း�လ်င်း�ပြပါတွး 

�့�စွ့ခု�မ်းှတွးပြခုင်း�၊ လ်ူ�့�နိုှင်�း�ဏ္ဍာ့ဘော့�� အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့�က့ု အီးလ်ုံအီးဘော့လ့်ကး ဘော့ပါ�အီးပါးပြမ်းှ�ပါးနိုှံပြခုင်း� 

တွ့ု�က့ု ဆွီ့ုလ့်ု�ညီး။ အီးင်းစတွ�က����ှင်း�အီးဆွီင်�းတွွင်း နို့ုင်းင်ံ� အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�နိုှင်�း အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� 

အီးဘော့န်းပြဖုင်�း အီးဆွီင်�းတူွပြခုင်း�ဘော့�့၊ အီးထုကးဘော့အီး့ကးအီးဆွီင်�းမ်း�့�နှိုင်�းပါါ ည့ှီနုိုင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�၊ ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစု 

အီးဆွီင်�း၊ တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��/ပြပါညီးန်းယ်းအီးဆွီင်�း၊ ဘော့ဒ�နိုတ�အီးဆွီင်�းမ်း�့�နိုှင်�း ပါူ�ဘော့ပါါင်း�လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းပြခုင်း�၊ အီး�ပါး 

�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�၊ ပါုဂ်ုလ့်ကဏ္ဍာ၊ ပြပါညီး�ူလ်ူထုုတွ့ု�ထုံ ကမ်းး�လ်င်�းဘော့ထု့ကးကူပြခုင်း�တွ့ု� ပြပါ�လ်ုပါး�န်းး 

လ့်ုအီးပါးပါါ�ညီး။

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ လ်ကး�ှ့ �က့�က့လ်အီးစ့ု��အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�အီးတွွင်း� FDC အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူ 

မ်း�့� အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ပါ်ဘော့��အီးတွွကး မ်းဟု့ဗ��ဟု့က� လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့�ဘော့ပါ��န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ NUG 

ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုဝန်းးကြီးက��ခု��ပါးဦး�စ��ဘော့�့ ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုအီးဆွီင်�း �ယ်ံဇို့တွစ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုအီးဖုွ�� (NAB-

NR) က့ု ဖုွ��စညီး�တွညီးဘော့ထု့င်းထု့�ပါါ�ညီး။ NUG ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနိုှင်�းစွမ်းး�အီးင်း ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း၊ 

NUG ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့��ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်းတွ့ု�က ဌာ့န်းအီးခု�င်း�ခု�င်း� ညီှ့နိုုင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမြို့ပါ�� 

ပြပါညီး�ူလ်ူထုုအီး့� အီး�့ပါညီ့ပြမ်းှင်�းတွင်းဘော့ပါ�ပြခုင်း�၊ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းဘော့��နိုှင်�း 

�့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုတွ့ု�အီးတွွကး ပါညီ့ဘော့ပါ�ပြခုင်း�နိုှင်�း ဝန်းးထုမ်းး�မ်း�့�အီး့� စွမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�ညီးပြမ်းှင်�းတွင်းဘော့ပါ�

ပြခုင်း�တွ့ု�က့ု အီး ဘော့လ်�ထု့�လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းလ်�ကး�ှ့�ညီ�း န်းညီး�ပါညီ့ဆွီ့ုင်း�့ အီးထုူ�လ်ုပါးင်န်းး�အီးဖုွ��မ်း�့�က့ု 

ဖွု��စညီး�ထု့�မြို့ပါ��ပြဖုစး�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ကွမ်းး�က�င်းပါညီ့�ှင်းမ်း�့�၊ အီး�ပါး�ကးလူ်မု်းအီးဖွု��အီးစညီး�နှိုင်�း ပုါဂု်လ့်က 

ကဏ္ဍာ အီးတု့ွင်းပါင်းခံုမ်း�့�ပါါဝင်း�ညီ�း အီးမှ်း�အီးခု့ုကင်း�ဘော့�့ �ယံ်ဇို့တွဆု့ွီင်း�့ ဖုကးဒ�ယ်းစန်းစးဘော့က း့မ်းတွ� 

၏ ဦး�ဘော့ဆွီ့င်းမ်းုပြဖုင်�း အီးန်း့ဂ်တွးအီးတွွကး ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့��မ်းူဝါဒ မ်းူ�ကမ်းး�က့ုလ်ညီး� 

ဘော့��ဆွီွ�လ်�ကး�ှ့ပါါ�ညီး။

�က့�က့လ်အီးစု့��အီးဘော့န်းပြဖုင်�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�၏ အီးန်း့ဂ်တွးနှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ �့��ဥတုွ 

ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုဘော့�က့င်�း ပြဖုစးဘော့ပါ်လ့်နို့ုင်း�ညီ�း အီးက��့�ဆွီကးအီးမ်း��့�မ်း��့�အီးတွွကး ဆွီန်းး��စးတွ�ထုွင်း၊ 

ဘော့ပြပါ့င်း�လွ်ယ်းပြပါင်းလွ်ယ်း�့ှမြို့ပါ�� �ကးစံုလှ်မ်းး�ခြုံခု�ံထု့�ဘော့�့ မ်းဟု့ဗ��ဟု့မ်း�့�ကု့လု့်အီးပါးဘော့�က့င်း� ထုညီ�း�ွင်း� 

စဉ်း�စ့��ပါါမ်းညီး။ ဥပါမ်း့အီး့�ပြဖုင်�း ��့ဇို��နို့ုင်းင်ံ ပြပါညီး�ူ�ဘော့���့ဝန်းးကြီးက��ဌာ့န်း (Ministério Público) 

�ညီး တွ�့�မ်းမ်းုနှိုင်�း ပြပါစးမ်းုဆွီ့ုင်း�့ အီးစ့ု��ဘော့�ှ�ဘော့န်းရှုုံ�အီးဖုွ��ဟုူ�ညီ�း ပါုံမ်းှန်းးအီးခုန်းး�ကဏ္ဍာအီးပြပါင်း ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်း ညီစးညီမ်းး�ဘော့စ�ူမ်း�့�အီး့� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းက့ု အီးနိုတ�့ယ်းပြပါ�ပြခုင်း�မ်းှ တွ့�ဆွီ�� (�့ု�) 

ဘော့လ်ှ့�ခု��န်းး �ဘော့�့တွူညီှ့နိုုင်း�နို့ုင်းမ်းညီ�း တွ�့�ဥပါဘော့ဒပြပါင်းပါအီး့ဏ့်မ်း�့��ှ့�ညီ�းအီးတွွကး အီးခုွင်�းအီးဘော့�� 

မ်း�့�က့ု ထု့ဘော့�့ကးပြမ်းန်းးဆွီန်းးစွ့ တွ�့�ဝင်းပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ပြခုင်း�နိုှင်�း တွ�့�ဥပါဘော့ဒစန်းစးက့ု ဝန်းးမ်းပါ့ဘော့စ�� ပါဋိ့ပါကခ 

ဘော့ပြဖု�ှင်း�ပြခုင်း�တွ့ု� ပြပါ�လ်ုပါးနို့ုင်း�ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါရှုုံ�အီးဖုွ��အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ကွမ်းး�က�င်းပါညီ့�ှင်းမ်း�့�၊ နို့ုင်းင်ံ�အီးင်းစတွ� 

က����ှင်း�က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းမ်း�့�၊ အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�နိုှင်�းအီးတူွ ပြပါညီး�ူလ်ူထုု �က့�န်း့ပါွ� 
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မ်း�့�က့ု က�င်း�ပါနို့ုင်းဘော့လ်�့ လ်ူထုုပါါဝင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းု၊ အီး့�လ်ုံ�အီးက��ံ�ဝင်းမ်းုနိုှင်�း တွ�့�ဝင်းပြဖုစးမ်းုတွ့ု�က့ု 

ပြမ်းှင်�းတွင်းဘော့ပါ��ညီး။ အီးန်း့ဂ်တွးမ်း��့�ဆွီကးမ်း�့�အီးတွွကး ဟုန်းးဘော့ဂ်��စုံစမ်းး�စစးဘော့ဆွီ�ဘော့��ဌာ့န်း (Hungarian 

Ombudsman for Future Generations) �ညီး အီးန်း့ဂ်တွးမ်း��့�ဆွီကးမ်း�့�အီးတွွကး အီးနိုတ�့ယ်းပြဖုစးလ့် 

နို့ုင်း�ညီ�း ဥပါဘော့ဒမ်း�့�က့ု ပါယ်းဖု�ကး�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ အီးဘော့ပြခုခုံအီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�ဆွီ့ုင်း�့ ဘော့က့းမ်း�ှင်းရှုုံ� 

(Commissioner for Fundamental Rights) မ်းှတွစးဆွီင်�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ တွ�့�ရှုုံ� 

(Constitutional Court) ထုံ ခု�ဉ်း�ကပါးနို့ုင်းမြို့ပါ�� ထု့ု�့ု�ပြပါ�လ်ုပါးပြခုင်း�ဘော့�က့င်�းပါင်း မ်း�က့ဘော့��မ်း�က 

ဟုန်းးဘော့ဂ်��နို့ုင်းင်ံ၏ �စးဘော့တွ့စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့��ဥပါဘော့ဒ�ှ့ အီးဓာ့ကကဏ္ဍာမ်း�့�က့ု ပါ�ကးပြပါယ်းနို့ုင်းဘော့စခု��ပါါ�ညီး။ 

(Hickey 2022)

၄.၄ အနိ�ဂုံးတ်အစိ��ရဖွဲ့ွဲ�စည််�ပ်��စနိစ်မား��၌ အ��လွှာ���အ�းး��ဝင််   

 �ိ�ယ််စ��ပြုပ်းပ်ါဝင််ကျေးရ�အတွ�် ထည်််သီွင််�စဉ်း်�စ��ရမာည်််အချုံးး�်မား��

အီး့�လ်ုံ�အီးက��ံ�ဝင်းဘော့�့ အီးစ့ု��ဖုွ��စညီး�တွညီးဘော့ဆွီ့ကးပါုံစန်းစးမ်း�့�က့ု စဉ်းဆွီကးမ်းပြပါတွးဖုွံ�မြို့ဖု့�� 

တွ့ု�တွကးဘော့��၏ အီးဘော့ပြခုခုံအီးစ့တွးအီးပါ့ုင်း�အီးပြဖုစး လ်ကးခုံထု့��က�ညီး။ SDG အီးမ်းှတွး (၁၆) ပြဖုစး�ညီ�း 

မြို့င့်မ်းး�ခု�မ်းး�ဘော့��၊ တွ�့�ဥပါဘော့ဒစ့ု�မ်း့ု�ဘော့��နိုှင်�း ဖုွ��စညီး�ပါုံ ခု့ုင်းမ်း့အီး့�ဘော့က့င်း�လ့်ဘော့��တွွင်း ပါါဝင်း�ညီ�း 

�ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကး (၁၆.၇.၁) �ညီး နို့ုင်းင်ံအီးဆွီင်�းနိုှင်�း ဘော့ဒ�နိုတ�အီးဆွီင်�း အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့��ှ့ တွုံ�ပြပါန်းးဘော့ဆွီ့င်း�းကး 

ဘော့�့၊ အီး့�လ်ုံ�အီးက��ံ�ဝင်းဘော့�့၊ လ်ူထုုပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်းဘော့�့၊ က့ုယ်းစ့�ပြပါ�ပါါဝင်းဘော့�့ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကး 

ခု�မ်းှတွးမ်းုမ်း�့�က့ု တွ့ုင်း�တွ့ဘော့ပါ�ပါါ�ညီး (UN n.d.a)။ �့ု�ပြဖုစး၍ ၎င်း��ညီး ဥပါဘော့ဒပြပါ�အီး့ဏ့်ပါ့ုင်းအီးဖုွ��၊ 

ပြပါညီး�ူ�ဝန်းးထုမ်းး�နိုှင်�း တွ�့�စ��င်းဘော့��အီး့ဏ့်ပါ့ုင်းအီးဖုွ��တွ့ု�၌ အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�နိုှင်�း တွ့ုင်း��င်း��့� လ်ူ 

န်းညီး�စုတွ့ု� ��ှ့ထု့�ဘော့�့ �့ထုူ�ဘော့န်း�့အီးခု��့�က့ု နို့ုင်းင်ံ၏ လ်ူဦး�ဘော့�အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း ဖုွ��စညီး�တွညီးဘော့ဆွီ့ကး 

ပါုံအီးခု��့�နိုှင်�း ယ်ှဉ်း၍ တွ့ုင်း�တွ့ဘော့ပါ��ညီး။

အီးန်း့ဂ်တွးအီးစ့ု��ဖုွ��စညီး�တွညီးဘော့ဆွီ့ကးပါုံစန်းစးမ်း�့�၌ ကွ�ပြပါ့�စုံလ်င်းဘော့�့ �ဘော့�့ထု့�အီး�ံ 

အီး့�လ်ုံ�က့ု စန်းစးတွက� ထုညီ�း�ွင်း�ပြခုင်း��ညီး စဉ်းဆွီကးမ်းပြပါတွး ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးဘော့��အီးစ�အီးစဉ်းမ်း�့�က့ု 

တွ့ု�တွကးမ်းု�ှ့ဘော့စ�ညီ�းအီးပြပါင်း FDC ၏ ပါင်းမ်းစံတွန်းးဖု့ု�တွစးခုုလ်ညီး� ပြဖုစးဘော့ပါ�ညီး - ‘လ်ှတွးဘော့တွ့း 

က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းမ်း�့�၊ နို့ုင်းင်ံဘော့��ပါါတွ�မ်း�့�၊ CDM မ်း�့�၊ ဆွီနိုဒထုုတွးဘော့ဖု့းဘော့��ဘော့က့းမ်းတွ�မ်း�့�၊ အီး�ပါး�ကး 

လ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�၊ အီးမ်း��့��မ်း��နိုှင်�းလ်ူင်ယ်းအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�၊ EAO မ်း�့� [တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ကးန်းကး

က့ုင်းအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�] အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ပါဋိ့ညီ့ဉ်းစ့ခု��ပါးပါါ ဘော့မ်းှ့းမ်းှန်းး�ခု�ကးက့ု စုဘော့ပါါင်း�အီးဘော့က့င်းအီးထုညီး 

ဘော့ဖု့း�န်းး ပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကး�က�ညီး’ (Ebead and Hirakawa 2022: 3)။

အီးန်း့ဂ်တွး ဖုကးဒ�ယ်းဒ�မ်း့ုက�ကးတွစး ပြပါညီးဘော့ထု့င်းစုပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ ဘော့တွ့း၏ အီး�ွင်းကူ�ဘော့ပြပါ့င်း� 

ဘော့��က့လ် ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒနိုှင်�း အီးမြို့မ်း�တွမ်းး�ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွ့ု�တွွင်း အီး့�လ်ုံ�အီးက��ံ�ဝင်း 

ဘော့�့ စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုစန်းစးပြဖုစးဘော့စမ်းညီ�း ယ်နိုတ�့�မ်း�့�အီး့� ဘော့ပါါင်း�စပါးထုညီ�း�ွင်း�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း ��့ဝ�ယ်ံ 

ဇို့တွမ်း�့�နိုှင်�း စပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း ပါဋိ့ပါကခပြဖုစးနို့ုင်းဘော့ပြခုက့ု မ်းညီး�့ု�ဘော့လ်ှ့�ခု�မြို့ပါ�� �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုက့ု 

တွ့ုကးဖု�ကးမ်းညီ�း ဆွီန်းး��စးဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုမ်း�့�အီး့� မ်းညီး�့ု�တွ့ု�ပြမ်းှင်�းဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းညီး ပြဖုစးဘော့�က့င်း�တွ့ု�က့ု 

ဤအီးပါ့ုင်း�၌ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့� ဘော့ဖု့းပြပါထု့�ပါါ�ညီး။ အီးစ့ု��၏ကတွ့ကဝတွးမ်း�့�၊ မ်းူဝါဒမ်း�့�နိုှင်�း 

�ဘော့�့တွူစ့ခု��ပါးမ်း�့�တွွင်း တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ူန်းညီး�စုမ်း�့�/ဘော့ဒ�ခုံမ်း�့�၊ လ်ူင်ယ်းမ်း�့�နိုှင်�း အီးမ်း��့��မ်း�� 

မ်း�့�၏ ဘော့ခုါင်း�ဘော့ဆွီ့င်းမ်းုနိုှင်�း ၎င်း�တ့ွု�၏ ဦး�စ့�ဘော့ပါ�မ်းုမ်း�့� ထုင်းဟုပါးပါါဝင်း�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ 

ပြပါညီးတွွင်း�နိုှင်�း အီးပြပါညီးပြပါညီးဆွီ့ုင်း�့ �့��ဥတွုအီးဘော့�� ညီှ့နိုုင်း�လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းဘော့��အီးဖုွ��မ်း�့�၌ ၎င်း�တွ့ု�၏ 
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က့ုယ်းစ့�ပြပါ�ပါါဝင်းမ်းုက့ု ပြမ်းှင်�းတွင်းဘော့ပါ��န်းးလ်ညီး�အီးဘော့��ကြီးက��ပါါ�ညီး (Chiu 2021; UN Women 2022)။ 

အီးခု��့�အီးစ့�မ်းမ်းှတွစွ့ပါင်း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့��ညီး �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မု်းဘော့�က့င်�း ဘော့�တွ့ု၌ထု့ခု့ုကးလ်ွယ်း 

မြို့ပါ�� ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုဒဏ်းက့ု ခုံစ့��က့ င်ယ်း�းယ်း�ူမ်း�့�ကလ်ညီး� အီးလ့်�တွူပါင်း ဘော့��ှညီး၌ထု့ခု့ုကးလ်ွယ်း 

ဘော့�့ဘော့�က့င်�း ယ်င်း�အီးခု�ကး�ညီး အီးဓာ့ကက�ပါါ�ညီး (United Nations Office of the Secretary-

General’s Envoy on Youth n.d.)။

၄.၄.၁ အ��လွှာ���အ�းး��ဝင်် �ိ�ယ််စ��ပြုပ်းပ်ါဝင််ကျေးရ��ိ� ပြုမာှင်််တင််ကျေးပ်�မာည််် ယ်နှတရ��မား��

နို့ုင်းင်ံအီး့�လ်ုံ�န်း��ပါါ�၌ ဆွီင်း���မ်းွ�ဘော့တွမ်းု အီးဆွီုံ��တွးဘော့��၊ မ်းညီ�မ်းှမ်းုမ်း�့�နိုှင်�း ဖုွ��စညီး�တွညီး 

ဘော့ဆွီ့ကးပါုံစန်းစးအီးတွွင်း��ှ့ ဖု့နိုှ့ပါးမ်းုတွ့ု�က့ု တွ့ုကးဖု�ကးဘော့��နိုှင်�း �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုက့ု က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း� 

ဘော့�� အီး့�ထုုတွးမ်းုမ်း�့�၏ တွစးစ့တွးတွစးပါ့ုင်း�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း SDG �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကး (၁၆.၇.၁) က့ု ပြပါညီ�းမ်း�ဘော့စမ်းညီ�း 

ဖု့နိုှ့ပါးခုံ�ဝမ်းှလ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးဘော့��မ်းူဝါဒမ်း�့�၊ အီးစ�အီးစဉ်းမ်း�့�နိုှင်�း တွ�့�ဥပါဘော့ဒယ်နိုတ�့�မ်း�့�က့ု အီးဘော့က့င်း 

အီးထုညီးဘော့ဖု့း�န်းး လ့်ုအီးပါးလ့်မ်း�းမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ FDC တွွင်း �့တွူညီ�မ်းှပြဖုစးမု်း၊ အီး့�လ်ုံ�အီးက��ံ�ဝင်းမ်းုတွ့ု�နိုှင်�း 

�ကးဆွီ့ုင်း�ညီ�း ခု့ုင်းမ်း့ဘော့�့အီးဘော့ပြခုခံုမ်းူမ်း�့�ပါါ�ှ့မြို့ပါ�� ကဏ္ဍာအီး့�လ်ုံ�၌ ဖု့နိုှ့ပါးခုံ�ဝမ်းှလ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးဘော့��ပါံ�

ပါ့ု�မ်းုဆွီ့ုင်း�့မ်းူဝါဒမ်း�့�က့ု ဘော့��ဆွီွ��တွးမ်းှတွးထု့��ညီး။ အီးထုူ��ပြဖုင်�း FDC တွွင်း နို့ုင်းင်ံမ်း�့�အီးတွွင်း��ှ့ 

အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�၊ တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ူန်းညီး�စုမ်း�့�နိုှင်�း လ်ူန်းညီး�စုအီးတွွင်း��ှ့ လ်ူန်းညီး�စုမ်း�့�အီး့� နို့ုင်းင်ံဘော့�� 

တွွင်း ပါါဝင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးလ့်ဘော့စ�န်းး ဖု့နိုှ့ပါးခုံ�ဝမ်းှလ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးဘော့��ပါံ�ပါ့ု�မု်းက့ု ကြီးက့�တွင်းထုညီ�း�ွင်း�ထု့� 

ပါါ�ညီး (Bisarya 2020)။ ထု့ု�ပြပါင်း FDC ၌ ‘စွမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�ညီးန်းညီး�’�ူမ်း�့�နိုှင်�း ‘ဓာဘော့လ်�ထုုံ�တွမ်းး�မ်း�့�ဘော့�က့င်�း 

ဖုယ်း�ကဉ်းခုံထု့��’�ူမ်း�့�က���့ု� အီးပြခု့�ဘော့�့ အီးုပါးစုမ်း�့�အီးတွွကး ဖု့နိုှ့ပါးခုံ�ဝမ်းှလ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးဘော့��ပါံ�ပါ့ု�

မ်းုမ်း�့�ဘော့ပါ��န်းး ကတွ့ပြပါ�ထု့�ပါါ�ညီး။

၄.၄.၁.၁ ဥပါဘော့ဒပြပါ�ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�

ခွု�တွမ်းး�မ်း�့��ညီး ဖုယ်း�ကဉ်းခံုအုီးပါးစုမ်း�့�နှိုင်�း အီးပြခု့�အုီးပါးစုမ်း�့�၏ ကု့ယ်းစ့�ပြပါ�ပါါဝင်းမု်း ပြမ်းင်�းတွကး 

လ့်ဘော့��အီးတွွကး ထ့ုဘော့�့ကးမု်း�့ှ�ညီ�း ယ်နိုတ�့�တွစးမ်း��့�ပြဖုစး�ညီး။ ၎င်း�တွွင်း ပံုါစံမ်း�့�စွ့�့ှနု့ိုင်းမြို့ပါ�� ဖွု��စညီး�ပံုါ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ��ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း မ်းညီး�ညီ�းခုွ�တွမ်းး�အီးမ်း��့�အီးစ့�မ်း�့�၌ �ညီး�းယ်းထု့��ညီ�း 

�ကးဘော့�့ကးမ်းုမ်း�့�အီးပြပါင်း မ်းကးလ်ုံ�မ်း�့�၊ အီးဘော့��ယ်ူပါ့တွးဆွီ့ု�မ်းုမ်း�့�နိုှင်�း စညီး�မ်း�ဉ်း��ကပါးမ်းတွးဘော့ပါ�မ်းညီ�း 

ဥပါဘော့ဒပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ဘော့�� ယ်နိုတ�့�မ်း�့�ပါါ�ှ့နို့ုင်းဘော့�က့င်း�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��င်�း�ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံ 

ဥပါဘော့ဒ ဘော့��ဆွီွ��ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဘော့�း�ခု�ယ်းထု့�ဘော့�့ခုွ�တွမ်းး�စန်းစးက့ု နို့ုင်းင်ံ၏ဘော့�း�ဘော့က့ကးပါွ�စန်းစးနိုှင်�း 

လ့်ုကးဖုကးညီ��ညီ�း စန်းစးပြဖုစးဘော့စ�န်းးလ့်ုအီးပါး�ညီး (�့ု�) လ်ကး�ှ့ဘော့�း�ဘော့က့ကးပါွ�ပါုံစံက လ်ူန်းညီး�စုနိုှင်�း 

ဖုယ်း�ကဉ်းခုံအီးုပါးစုမ်း�့�အီးတွွကး ထု့ခု့ုကးန်းစးန်း့ဘော့စ�ညီးဆွီ့ုလ်ှင်း အီးဆွီ့ုပါါဘော့�း�ဘော့က့ကးပါွ�စန်းစးက့ု ပြပါ�ပြပါင်း 

ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုမ်း�့�ပြပါ�လ်ုပါး�န်းး ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��မ်းညီး (Ebead and Hirakawa 2022: 10-11)။

အီးဆွီ့ုပြပါ�မ်းု/ခုန်းး်အီးပါးမ်းုဆွီ့ုင်း�့ ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့� (�့ု�) ကြီးက့�တွင်းခု�န်းးလ်ှပါးထု့�ဘော့�့ ဘော့န်း�့မ်း�့�က့ု 

အီး�ုံ�ပြပါ�မ်းုဘော့�က့င်�း ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့��ညီး အီးစ့ု��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� နိုှင်�း/�့ု�မ်းဟုုတွး ဥပါ ဘော့ဒပြပါ�အီး့ဏ့်ပါ့ုင်း 

အီးဖုွ��မ်း�့�နိုှင်�း အီးပါးစပါးမ်းု�ှ့နို့ုင်း�ညီး။ အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�နိုှင်�း လ်ူင်ယ်းမ်း�့�၏ �ဘော့�့ဆွီနိုဒအီးဘော့လ်�့ကးဖုွ��စညီး� 

လု်ပါးကု့င်း�ညီ�း နု့ိုင်းငံ်ဘော့��ပါါတွ�ခွု�တွမ်းး�မ်း�့��ညီး နု့ိုင်းငံ်ဘော့��ဘော့လ့်က၌ ၎င်း�တု့ွ�၏ နု့ိုင်းငံ်ဘော့��အီး�ကု့ယ်းစ့�ပြပါ� 

မ်းုက့ု ပါ့ုမ်း့ုက�ယ်းပြပါန်းး်ဘော့စမ်းညီ�း အီးပြခု့�န်းညီး�လ်မ်းး�တွစးခုုပြဖုစး�ညီး။ နို့ုင်းင်ံဘော့��ပါါတွ�မ်း�့�က ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�က့ု 

ဆွီုံ�ပြဖုတွးခုွင်�း�မ်းညီ�းအီးစ့� ၎င်း�တွ့ု�အီး့� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့� နိုှင်�း/�့ု�မ်းဟုုတွး ဘော့�း�ဘော့က့ကးပါွ� 

ဥပါဘော့ဒတွွင်း ပါ့ုမ်း့ုထုညီ�း�ွင်း�လ့်�ကပါါ�ညီး။
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ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံလ်ူဦး�ဘော့�၏ ၅၂ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�မ်းှ့ အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့� ပြဖုစး�ကဘော့�့ဘော့�က့င်�း နို့ုင်းင်ံ� 

အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�၌ ၎င်း�တွ့ု�၏ အီးဓာ့ပါံ့ယ်း�ှ့ဘော့�့ ပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်းမ်းု�ညီး ‘လ်ူဦး�ဘော့�အီးဘော့န်းအီးထု့� 

အီး� လ့်ုအီးပါးခု�ကးပြဖုစးရှုုံမ်းှမ်းက ဒ�မ်း့ုကဘော့�စ�အီးတွွကး မ်း�ှ့မ်းပြဖုစးဘော့�့အီး�့ပြဖုစး�ညီး’ ဟုုဆွီ့ု�က�ညီး 

(Van Mil 2022: 1)။ နို့ုင်းင်ံဘော့ပါါင်း�မ်း�့�စွ့က���့ု�ပါင်း ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံလ်ှတွးဘော့တွ့းအီးတွွင်း� အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�၏ 

က့ုယ်းစ့�ပြပါ�ပါါဝင်းမ်းု�ညီး ၂၀၁၀ ခုုနိုှစးမ်း�့�၏ အီးဘော့စ့ပါ့ုင်း�၌ ၆ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး��ှ့�့မ်းှ ၂၀၂၀ ဘော့�း�ဘော့က့ကးပါွ� 

မ်း�့�တွွင်း ၁၆ �့ခု့ုင်းနုိုန်းး�ခုန်းး်�့ှ�ညီးအီးထ့ု တွပြဖုညီး�ပြဖုညီး�ပြမ်းင်�းတွကးလ့်ခု���ညီး (Von Kameke 2022)။ 

ဤ�ု့�အီး့�ပြဖုင်�း တု့ွ�တွကးမု်းပါမ်း့ဏ်ကု့ဘော့တွွ��ဘော့� း့လ်ညီး� ပြမ်းန်းးမ်း့နု့ိုင်းငံ်လူ်ဦး�ဘော့�အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းကု့ ထုင်းဟုပါး 

နို့ုင်း�န်းးမ်း�့�စွ့လ့်ုဘော့န်းပါါဘော့���ညီး။ ယ်ခုင်းက ဖုယ်း�ကဉ်းခုံအီးုပါးစုမ်း�့�က့ု စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုနိုှင်�း အီးစ့ု�� 

ဘော့လ့်ကတွ့ု�မ်းှ ခု�န်းးလ်ှပါးခု���က�ညီးမ်း�့�အီး့� ပြပါ�ပြပါင်းဘော့ပါ�မ်းညီ�း တွ�့�ဥပါဘော့ဒယ်နိုတ�့�မ်း�့�နိုှင်�း မ်းူဝါဒမ်း�့�က့ု 

ခုွ�ပြခု့�ဆွီကးဆွီံမ်းုဟုု မ်း�တွးမ်းှတွး�ညီ�းအီးပြပါင်း FDC ၌ ဘော့ဖု့းပြပါပါါ�ှ့ဘော့�့ ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဘော့န်း့င်း 

တွစးခု�န့်းးခု�မ်းှတွးမ်းညီ�း ဖု့နိုှ့ပါးခုံ�ဝမ်းှလ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးဘော့��ပါံ�ပါ့ု�မ်းုဆွီ့ုင်း�့ မ်းူဝါဒမ်း�့�က့ု နို့ုင်းင်ံ�့�မ်း�့�အီး�က့� 

တွန်းး�တွူညီ�မ်းှမ်းု�ှ့ဘော့စဘော့�� အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူပြဖုင်�း ကန်းး်�တွးလ့်မ်း�းမ်းညီးမ်းဟုုတွးဟုူ၍ ခုံယ်ူထု့��ညီး။ အီးမ်း��့��မ်း�� 

မ်း�့�၏ က့ုယ်းစ့�ပြပါ�ပါါဝင်းမ်းု၌ ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�၏ အီးဘော့��ပါါပါုံက့ု FDC တွွင်း အီးထုင်းအီး�ှ့� ဘော့တွွ�နို့ုင်း�ညီး။ 

ဇိုယ့်� (၄.၁) တွွင်း အီးမ်း��့��မ်း��လ်ှတွးဘော့တွ့းက့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းဦး�ဘော့� အီးမ်း�့�အီးပြပါ့��ှ့�ညီ�း ဒ�မ်း့ုက�ကးတွစး 

နို့ုင်းင်ံမ်း�့�၌ ခုွ�တွမ်းး�ပါုံစံအီးခု��့�က့ု မ်းညီး�့ု�အီး�ုံ�ပြပါ�ဘော့�က့င်း� ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။

ယ်ူဂ်န်းးဒါနို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒက���့ု� ဆွီန်းး��စးမ်းု�ှ့�ညီ�း အီးပြခု့�အီးဘော့လ်�အီးထုမ်း�့�၌ 

မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်းတွစးခုုခု�င်း�စ� (�့ု�) တွစးဦး�ထုကးပါ့ုဘော့�့ က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းက့ု ဘော့�း�ဘော့က့ကးတွင်းဘော့ပြမ်းှ့ကးမ်းညီ�း 

လ်ှတွးဘော့တွ့းမ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်းတွစးခုုခု�င်း�စ�တွွင်း အီးမ်း��့��မ်း��က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းတွစးဦး� ပါါဝင်းမ်းညီးပြဖုစးဘော့�က့င်း� 

အီး့မ်းခုံခု�ကး ဘော့ပါ�ထု့�နို့ုင်းခု���ညီး (ပါုဒးမ်း ၇၈ (၁)(ခု))။ FDC တွွင်း အီးန်း့ဂ်တွးဒ�မ်း့ုက�ကးတွစး အီးင်းစတွ� 

က����ှင်း�မ်း�့��့ှ ‘မ်းတူွညီ�ဘော့�့ ဆံုွီ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မှ်းတွးဘော့�� ယ်နိုတ�့�အီးဆွီင်�းမ်း�့�၌ အီးမ်း��့��မ်း�� ၃၀ �့ခု့ုင်းနုိုန်းး� 

အီးန်းညီး�ဆွီုံ�အီး့�ပြဖုင်�း ပါါဝင်း�ညီ�းခုွ�တွမ်းး�စန်းစးက့ု က�င်�း�ုံ��မ်းညီး’ ဟုု အီး့မ်းခုံပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီး။ အီးမ်း��့� 

�မ်း��မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးမ်းုစန်းစးအီးတွွင်း� လ်ှမ်းး�မ်း့ု�ပါါဝင်းနို့ုင်းဘော့စ�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ ‘အီးဘော့��ပါါဘော့�့ 

အီးမ်း��့��မ်း��ဦး�ဘော့�’ ပြပါညီ�းမ်း�ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး ထု့ု�့ု��ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကး ဘော့��ဆွီွ�ထု့�ပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီး။ �့ု�ဘော့�့း 

အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့� တွ�့�ဝင်းပြဖုစးမြို့ပါ�� အီးဘော့ပြခုခု့ုင်းဘော့�့ တွန်းး�တူွညီ�မ်းှမု်း��့ှဘော့��နှိုင်�း စပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း ထ့ုဘော့�့ကးမု်း 

က့ု စ့စစးဆွီုံ�ပြဖုတွး�့တွွင်း ခုွ�တွမ်းး�စ�စဉ်းမ်းုပါုံစံက အီးဘော့��ပါါ�ညီ�း အီးဓာ့ကအီးဘော့�က့င်း�အီးခု�ကးတွစးခုုပြဖုစး 

�ညီး (UN စ��ပါွ့�ဘော့��နိုှင်�း လ်ူမ်းုဘော့��ဘော့က့င်းစ� ၂၀၂၁ ခုုနိုှစး)။ ထု့ု�ပြပါင်း စညီး�ကမ်းး�လ့်ုကးန်း့မ်းုမ်း�ှ့ပြခုင်း�

ဘော့�က့င်�း ပြဖုစးဘော့ပါ်လ့်နို့ုင်း�ညီ�း အီးက��့�ဆွီကးမ်း�့�က့ု �ှင်း�လ်င်း�စွ့ဘော့ဖု့းပြပါထု့�မြို့ပါ�� ဘော့က့င်း�မ်းွန်းးစွ့ စ�စဉ်း 

ဘော့��ဆွီွ�ထု့��ညီ�း ခုွ�တွမ်းး��ညီးပါင်း နို့ုင်းင်ံဘော့��ဘော့ခုါင်း�ဘော့ဆွီ့င်းမ်း�့�၏ စ့တွးဓာ့တွးပြပါင်း�ပြပါမ်းုမ်းပါါ�ှ့�� (�့ု�) 

အီးန်း့ဂ်တွးအီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�တွွင်း ပါါဝင်းလ်ုပါးက့ုင်းနို့ုင်းမ်းညီ�း စွမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�ညီးဘော့�့းလ်ညီး�ဘော့က့င်း�၊ 

အီးခုွင်�းအီးလ်မ်းး�ဘော့�့းလ်ညီး�ဘော့က့င်း� �ှ့�က�ညီ�းအီးဘော့��ပါါဘော့�့ အီးမ်း��့��မ်း��ဦး�ဘော့�မ်းပြပါညီ�းမ်း��� ဘော့အီး့င်းပြမ်းင်း 

မ်းညီးဟုု အီး့မ်းခုံနို့ုင်းပြခုင်း�မ်း�ှ့ပါါ။

ကင်းညီ့နို့ုင်းင်ံ၏ ၂၀၁၀ ခုုနိုှစး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း ဂ်�န်းးဒါအီး့�လ်ုံ�အီးက��ံ�ဝင်းမြို့ပါ�� 

တွ့ု�တွကးမ်းု�ှ့ဘော့�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�စွ့က့ု အီးဘော့လ်�ဘော့ပါ�ထု့န်းး��့မ်းး�ထု့�ပါါ�ညီး။ ပါုဒးမ်း ၂၇ (၈) အီး� 

‘ဘော့�း�ဘော့က့ကးတွင်းဘော့ပြမ်းှ့ကးဘော့�� (�့ု�) ခုန်းး်အီးပါးဘော့��အီးဖုွ��အီးစညီး�၌ အီးဖုွ��ဝင်းအီးဘော့�အီးတွွကး �ုံ�ပါုံနိုှစးပါုံက့ု 

ဘော့က�့းလ်ွန်းး၍ ဂ်�န်းးဒါတွူ�ူမ်း�့�မ်းထု့��ှ့�’ ဟုု�တွးမ်းှတွးထု့��ညီး။ ဆွီ့ုလ့်ု�ညီးမ်းှ့ နို့ုင်းင်ံ�အီးဖုွ��အီးစညီး� 
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မ်း�့�၊ ဘော့က့င်းတွ�လှ်တွးဘော့တွ း့မ်း�့�နှိုင်�း အီးမု်းဘော့ဆွီ့င်းဘော့က း့မ်းတွ�မ်း�့�၏ အီးန်းညီး�ဆံုွီ��ံု�ပံုါတွစးပံုါ၌ အီးမ်း��့��့� 

မ်း�့က့ုပြဖုစးဘော့စ၊ အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�က့ုပြဖုစးဘော့စ ထုညီ�း�ွင်း�ဖုွ��စညီး��င်�းမြို့ပါ�� ၎င်း�တွ့ု��ညီး �ုံ�ပါုံနိုှစးပါုံထုကး 

မ်းဘော့က�့းဘော့စ�ဟုူ၍ ပြဖုစး�ညီး။ ဆွီကးလ်ကး၍ ယ်င်း�ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း အီးဆွီ့ုပါါ�တွးမ်းှတွးခု�ကး 

အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ပါ်ဘော့စ�န်းးအီးတွွကး နို့ုင်းင်ံက့ု ဖု့နိုှ့ပါးခုံ�ဝမ်းှလ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးဘော့��ပါံ�ပါ့ု�မ်းု အီးစ�အီးစဉ်းမ်း�့� 

နိုှင်�း မ်းူဝါဒမ်း�့�အီးပါါအီးဝင်း ဥပါဘော့ဒပြပါ�ဘော့��နိုှင်�း အီးပြခု့�အီးဘော့��ယ်ူဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့�ပြပါ�လ်ုပါး�န်းး လ်မ်းး�ညွှှန်းး 

ထု့��ညီး။ ၂၀၁၇ ခုုနိုှစး၌ ကင်းညီ့နို့ုင်းင်ံ၏ အီးမ်း��့��့�လ်ှတွးဘော့တွ့းတွွင်း အီးမ်း��့��မ်း�� ၂၁ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�နိုှင်�း 

၎င်း�၏ အီးထုကးလ်ှတွးဘော့တွ့း၌ အီးမ်း��့��မ်း�� ၃၁ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�တွ့ု�ပြဖုင်�း ပါါဝင်းဖုွ��စညီး�ခု���ညီး။ ယ်င်း� 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ၏ ပါုဒးမ်း ၂၆၇ (၇) တွွင်း စညီး�ကမ်းး�လ့်ုကးန်း့မ်းု မ်း�ှ့ပါါက လ်ှတွးဘော့တွ့းဖု�ကး�့မ်းး� 

�ညီးအီးထ့ု အီးဘော့��ယူ်ဒဏ်းခုတွး�ွ့�မ်းညီးပြဖုစးဘော့�က့င်း� �ှင်း�လ်င်း�စွ့ဘော့ဖု း့ပြပါထု့��ညီး။ တွ�့�ရံုှု�ပြပါဋ္ဌာ့န်းး� 

ခု�ကးမ်း�့�ကလ်ညီး� လ်ှတွးဘော့တွ့းအီး့� အီးဆွီ့ုပါါဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ၌ အီးဘော့��စ့တွးဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီ�း 

အီးဘော့��ယ်ူဒဏ်းခုတွးမ်းုအီး့� အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့း�န်းး �တွ့ဘော့ပါ�ခု�ကးက့ုလ့်ုကးန်း့�န်းး ညွှှန်းး�က့�မ်းုမ်း�့� 

ဆွီကးတု့ွကးပြပါ�လု်ပါးခု���ညီး။ �ု့�ပြဖုစး၍ ခု့ုင်းမ်း့အီး့�ဘော့က့င်း�ဘော့�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့��့ှလ်င်�းကစ့� လ်ကးဘော့တွွ� 

တွွင်းမူ်း ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒဆု့ွီင်း�့ အီး့မ်းခံုခု�ကးမ်း�့�အီး့� အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု း့မု်းမ်း�့ှပြခုင်း�၊ နု့ိုင်းငံ်ဘော့�� 

ရှုုံ�မ်း�့�တွွင်း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့� ဝင်းဘော့�့ကးလ်ုပါးက့ုင်းနို့ုင်းမ်းုက့ု ဟုန်းး်တွ့�ဘော့န်း�ညီ�း ယ်ဉ်းဘော့က��မ်းုစံနိုုန်းး�မ်း�့�နိုှင်�း 

မြို့ခု့မ်းး�ဘော့ပြခု့ကးမ်းုနိုှင်�း ဘော့�း�ဘော့က့ကးပါွ�ဆ့ွီုင်း�့ အီး�ကမ်းး�ဖုကးမ်းုမ်း�့�က့ု ဘော့�က့ကး�းံ�မ်းုတွ့ု�ဘော့�က့င်�း အီးမ်း��့��မ်း�� 

မ်း�့��ညီး ကင်းညီ့နု့ိုင်းငံ်ဘော့��၌ အီးဓ့ာကမ်းဟုုတွးဘော့�့ဘော့န်း�့မ်း�့�တွွင်း �့ှဘော့န်းဆွီ�ပြဖုစး�ညီး (Hickey 2021)။

ဇူးယ်�� (၄.၂) အမားးိ�သီမာီ�ဦး�ကျေးရအမား��အပြုပ်��ပ်ါဝင််ကျေးသီ� လွှာာတ်ကျေးတ�်နှှင််် ချုံးွဲတမာ်�မား��ရှိသီည််် ဒါီမာိ��ရ�်တစ်နှိ�င််င်�မား��

နှိ�င််င်�
ကျေးရွ�ကျေး���်ပ်ွဲ

စနိစ်
ချုံးွဲတမာ်� အမားးိ�အစ��

တစ်ရပ််တည််�ရှိကျေးသီ� လွှာာတ်ကျေးတ�် 

(သီိ��) ကျေးအ��်လွှာာတ်ကျေးတ�်
အထ�်လွှာာတ်ကျေးတ�်

�ိ�ယ််စ��လွှာှယ််

ကျေးနိရ�မား��
#မာ %မာ

�ိ�ယ််စ��လွှာှယ််

ကျေးနိရ�မား��
#မာ %မာ

ရဝမာ်ဒါါ List PR

����န်းး်�တွးမ်းှတွးထု့��ညီ�း 

က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းဘော့န်း�့မ်း�့� 

(30%)

80 49 61.3 26 9 34.6

မာ�ကဆီ�ိ� MMPR
ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့�ဘော့�့ 

က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းခုွ�တွမ်းး� (50%)
500 250 50.0 128 63 49.2

နိယ်း�ဇူးီလွှာနိ် MMPR
ဆွီနိုဒအီးဘော့လ်�့ကး�တွးမ်းှတွး 

ထု့��ညီ�း ပါါတွ�ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�
120 59 49.2 - - -

အိ��်စ်လွှာနိ် List PR
ဆွီနိုဒအီးဘော့လ်�့ကး �တွးမ်းှတွး 

ထု့��ညီ�း ပါါတွ�ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�
63 30 47.6 - - -

�ိ�စတ�ရီ�� List PR
ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့�ဘော့�့ 

က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်း ခုွ�တွမ်းး� (50%)
57 27 47.4 - - -

ကျေးတ�င််အ�ဖွဲ့ရိ� List PR
ဆွီနိုဒအီးဘော့လ်�့ကး �တွးမ်းှတွး 

ထု့��ညီ�း ပါါတွ�ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�
400 186 46.5 54 20 37.0

�ိ�လွှာီဗီီယ်� MMPR

ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့�ဘော့�့ 

က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းဘော့လ့်င်း� 

ခုွ�တွမ်းး� (50%)

130 60 46.2 36 20 55.6
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နိုု�င််င်ံ
ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲဲ�

စနစ်
ခွဲဲ�တမ်း်� အမ်း��ု�အစာ�

တစ်�ပွဲ်တည်း်���ုရွေး�ာ လွှှတ်ရွေးတာ် 

(�ု��) ရွေးအာ�်လွှှတ်ရွေးတာ်
အထ�်လွှှတ်ရွေးတာ်

�ု�ယ််စာ�လွှ�ယ််

ရွေးန�ာမ်း�ာ�
#မ်း %မ်း

�ု�ယ််စာ�လွှ�ယ််

ရွေးန�ာမ်း�ာ�
#မ်း %မ်း

ဆွီဲ�ဒင်် List PR
ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် သတ််မှှတ်် 

ထား��သည့််် ပါါတ်ီခွဲဲ�တ်မှ်�မှာ��
349 161 46.1 - - -

ရွေးနာ်ရွေး�� List PR
ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် သတ််မှှတ်် 

ထား��သည့််် ပါါတ်ီခွဲဲ�တ်မှ်�မှာ��
169 76 45.0 - - -

အာဂျ�င််တ��နာ� List PR

ပြပါဋ္ဌာ�န်း်�ထား���သ� 

က်ု�ယ််စား���ှယ််���င်း်� 

ခွဲဲ�တ်မှ်� (50%)

257 115 44.8 72 31 43.1

ရင်း်�ပြမှစား ်- အလျောပြပါည့််ပြပါည့််ဆု�င်း်ရ��ှတ််�တ်�်မှာ��သမှဂ္ဂဂ၊ ‘အလျောမှာ�ု�သ���ှတ််�တ်�်မှာ��ရှု အလျောမှာ�ု�သမှီ�မှာ��၏ �စားဉ််အလျောဆင်း််သတ််မှှတ််ခွဲာက််၊ ၂၀၂၂ ခွဲ�န္ဒှစား် 
ဇူူ�ု�င်း်� ၁ ရက််�န်း့ အလျောဆင်း််သတ််မှှတ််ခွဲာက််’ <https://data.ipu.org/women-ranking?month=7&year=2022l> ၂၀၂၂ ခွဲ�န္ဒှစား် န္ဒု�ဝင်း်ဘာ�� ၂၂ 
ရက််တ်ဲင်း် ဝင်း်�ရ�က််ကြက်ည့်််ရှုုခွဲ�်သည့််၊ International IDEA၊ အလျောပြပါည့််ပြပါည့််ဆု�င်း်ရ��ှတ််�တ်�်မှာ��သမှဂ္ဂဂန္ဒှင်း်် စား�တ်�်ဟု�မှ်�တ်က်ကသု��်၊ ဂ္ဂာန်း်ဒါါခွဲဲ�တ်မှ်� 
�ဒါတ်��ဘာ်စား်၊ <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas> ၊ ၂၀၂၂ ခွဲ�န္ဒှစား် ဩဂ္ဂ�တ််� ၈ ရက််တ်ဲင်း် ရယ်ူခွဲ�်သည့််။

လွှူင်ယ််မ်း�ာ�

က်မှာ�တ်စား်ဝန်း်�ရှု စားီမှံအလျော�ပါ်ခွဲာ�ပါ်မှုစားန်းစား်မှာ��တ်ဲင်း် င်းယ််ရွယ််သူမှာ��၏ က်ု�ယ််စား��ပြပါ�ပါါဝင်း်မှုမှှ� 

န်းည့််�ပါါ�သည့််။ ၂၀၁၆ ခွဲ�န္ဒှစား်မှှစား၍ က်မှာ�တ်စား်ဝန်း်�ရှု �ှတ််�တ်�်က်ု�ယ််စား���ှယ်် ၂ ရ�ခွဲု�င်း်န္ဒုန်း်��အလျော�က်် 

သည့်် အလျောသက်် ၃၀ �အလျော�က််ပြ�စ်ားကြက်ပြီးပီါ� (အလျောပြပါည့််ပြပါည့််ဆု�င််းရ��ှတ််�တ်�်မှာ��သမှဂ္ဂဂ ၂၀၁၆၊ ဇူယ်�� (၃)) 

အလျောစုား��ရအလျော�ဲ��ဝင််းမှာ��အလျောပြ�စ်ားဆု��ှင််း ထုား�ထားက််ပါင််းန်းည့််��သ�သည့််။ ပြမှန််းမှ�နု္ဒ�င််းငံ်း၏ �ူဦး��ရ ၃၃ ရ�ခုွဲ�င််းနု္ဒန််း� 

သည့်် အလျောသက်် ၁၅ န္ဒှစား်န္ဒှင်း်် ၃၅ န္ဒှစား်အလျောကြက်�� ရှုကြက်�သ�်�ည့််� ၂၀၂၀ ခွဲ�န္ဒှစား် အလျော�ထားဲ�ထားဲ�ရွ��က်�က််ပါဲ�မှာ��၌ 

�ူင်းယ််က်ု�ယ််စား���ှယ််���င်း်�မှာ��သည့်် က်ု�ယ််စား���ှယ််�န်းရ�မှာ��၏ ၈ ရ�ခွဲု�င်း်န္ဒုန်း်�က်ု�သ� အလျောန္ဒု�င်း်ရရှု 

ခွဲ�်ပါါသည့်် (Ebead and Hirakawa 2022)။

င်းယ််ရွယ််သူမှာ��၏ အလျောန်း�ဂ္ဂတ််အလျော�ပါ� သက််�ရ�က််မှုရှုသည့််် အလျောစားီအလျောစားဉ််မှာ�� �ရ�ဆဲ�ရ�န္ဒှင်း်် 

ဆ�ံ�ပြ�တ််ခွဲာက််မှာ�� ခွဲာမှှတ််ရ�တ်ု��တ်ဲင်း် ၎င်း်�တ်ု��၏ ပြပါဿန်း�မှာ��န္ဒှင်း်် ဦး�စား���ပါ�က်ုစားစမှာ��က်ု� ထားည့်််သဲင်း်� 

သ�ံ�သပါ်�စားရန်း်အလျော�ု��င်းှ� စားီမှံအလျော�ပါ်ခွဲာ�ပါ်�ရ�န္ဒှင်း်် မှူဝါဒါခွဲာမှှတ််�ရ�တ်ု��၌ �ူင်းယ််မှာ��အလျော�� အလျောဓိုပါာ�ယ််ရှုရှု 

ပူါ��ပါါင််း�ပါါဝင််း�စားပြခွဲင််း�သည့်် အလျောဓုိက်�သ�်ခွဲာက််ပြ�စ်ားသည့််။ ယ်င််း�သည့်် ရ�သီဥတ်��ပြပါ�င််း���မုှကု်� ရင််းဆု�င််း 

�ပြ�ရှင်း်�ရ�တ်ဲင်း် အလျောထားူ�အလျော�ရ�ပါါသည့််။ စားစား်တ်မှ်��က်�က််ယ်ူကြက်ည့်််သည့်််အလျောခွဲါ င်းယ််ရွယ််သူမှာ��သည့်် 

ရ�သီဥတ်��ပြပါ�င်း်���မှုန္ဒှင်း်် သဘာ�ဝပါတ််ဝန်း်�က်ာင်း်ပါာက််စားီ�မှုတ်ု��က်ု� အလျော�ရ�ကြီးက်ီ�ဆ�ံ� က်မှာ���ံ�ဆု�င်း်ရ� 

အလျောဓိုက်ပြပါဿန်း�အလျောပြ�စား် တ်ည့်ီတ်ညွဲတ််တ်ည့််� အလျောဆင်း််သတ််မှှတ််ကြက်ပါါသည့်် (EcoWatch 2017)။ 

ရ�သီဥတ်��ပြပါ�င်း်���မှုဒါဏ််က်ု� အလျောဆု��ရွ��ဆ�ံ� ခွဲံစား��ကြက်ရမှည့်််သူမှာ��မှှ� ၎င်း်�တ်ု��မှာ�ု�ဆက််န္ဒှင်း်် �န်း�င်း် 

မှာ�ု�ဆက််မှာ��ပြ�စ်ားသည့်််အလျောတဲ်က်် ၎င််း�သည့််အ်ံလျောဩစားရ�မှဟု�တ််ပါါ။ သု���သ�်�ည့််� သဘာ�ဝပါတ််ဝန််း�က်ာင််း 

ပါာက််စားီ�မှုန္ဒှင်း်် သဘာ�ဝသယ်ံဇူ�တ် စားီမှံခွဲန်း့်ခွဲဲ�မှုတ်ု��က်ု� �ပြ�ရှင်း်��ပါ�သည့််် မှူဝါဒါမှာ��န္ဒှင်း်် ဥပါ�ဒါမှာ��တ်ဲင်း် 

�ယ်ဘာ�ယ်ာအလျော��ပြ�င်း်် င်းယ််ရွယ််သူမှာ��က်ု� ပါတ််သက််ဆက််န္ဒဲယ််သူမှာ��အလျောပြ�စား် သတ််မှှတ််ဆက််ဆံပြခွဲင်း်� 

မှရှုပါါ။

https://data.ipu.org/women-ranking?month=7&year=2022l
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas


78

စ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးဘော့��၌ လ်ူင်ယ်းမ်း�့�က့ု အီးဓာ့ပါံ့ယ်း�ှ့�ှ့ ပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်းဘော့စ�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ နို့ုင်းင်ံအီးခု��့� 

တွွင်း လ်ူင်ယ်းမ်း�့�အီးတွွကး ဥပါဘော့ဒထုုတွးပြပါန်းးထု့��ညီ�း က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းဘော့လ့်င်း�ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့� (�့ု�) 

လ်ှတွးဘော့တွ့းအီးတွွင်း� ကြီးက့�တွင်း�တွးမ်းှတွးထု့��ညီ�း ဘော့န်း�့မ်း�့��ှ့�ညီး (Hickey 2022)။ ဥပါမ်း့အီး့�ပြဖုင်�း  

ယ်ူဂ်န်းးဒါနို့ုင်းင်ံ ဘော့�း�ဘော့က့ကးပါွ�ဥပါဘော့ဒ၌ အီး�ကး ၃၀ နိုှစးဘော့အီး့ကး ပါုဂ်ု့�လ်းမ်း�့�အီးတွွကး က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်း 

ဘော့န်း�့င်ါ�ဘော့န်း�့ ကြီးက့�တွင်း�တွးမှ်းတွးထု့�မြို့ပါ�� ၎င်း�တု့ွ�အီးန်းကးမှ်းတွစးဘော့န်း�့�ညီး အီးမ်း��့��မ်း��တွစးဦး�အီးတွွကး 

ပြဖုစး�ညီး။ ထု့ု�ဘော့�က့င်�း ယ်င်း��ညီး လ်ှတွးဘော့တွ့းအီးတွွင်း� လ်ူင်ယ်းက့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းမ်း�့� ပါါဝင်းဘော့စ�မ်းညီးဟုု 

ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့�ဘော့�့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ၏ ပါုဒးမ်း ၇၈ (၁)(ဂ်) နိုှင်�းက့ုကးညီ��ညီး။ အီးခု��့�ဘော့�့    

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�တွွင်း ဥပါ ဘော့ဒပြပါ�လ်ှတွးဘော့တွ့းအီးမ်းတွးမ်း�့�က့ုယ်းတွ့ုင်းက �တွး 

မှ်းတွးထု့��ညီ�း လူ်င်ယ်းအုီးပါးစုအီးတွွင်း� ပါါဝင်းပြခုင်း�မ်း�့ှနု့ိုင်းဘော့� း့လ်ညီး� နု့ိုင်းငံ်ဘော့���မ်း့�မ်း�့�ကု့ လှ်တွးဘော့တွ း့ 

၌ လ်ူင်ယ်းအီးဘော့��က့စစမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ဘော့ဆွီ့းဩစညီး�ရှုုံ�ဘော့ပါ��န်းး ဘော့တွ့င်း�ဆွီ့ုထု့��ညီး။ ဥပါမ်း့အီး့� 

ပြဖုင်�း ကင်းညီ့နို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွွင်း နို့ုင်းင်ံဘော့��ပါါတွ�မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ‘အီးထုူ�အီးက��့�စ��ပါွ့� 

မ်း�့�’ က့ု က့ုယ်းစ့�ပြပါ��န်းးအီးတွွကး အီးမ်း��့��့�လ်ှတွးဘော့တွ့း�ှ့ ၎င်း�တွ့ု�၏ က့ုယ်းစ့�ပြပါ�ပါါဝင်းမ်းုပါမ်း့ဏ် 

နှိုင်�းယှ်ဉ်း၍ လူ်င်ယ်းမ်း�့�နှိုင်�း မ်း�န်းးစွမ်းး�မ်း�့�က���ု့�ဘော့�့ အီးဖွု��ဝင်း ၁၂ ဦး� �တွးမှ်းတွးနု့ိုင်း�ညီး (ပုါဒးမ်း ၉၇ (၁) 

(ဂ်))။ �ဝမ်းးဒါနို့ုင်းင်ံတွွင်း အီးမ်း��့��့�လ်ူင်ယ်းဘော့က့င်းစ�က လ်ှတွးဘော့တွ့းအီးဖုွ��ဝင်းနိုှစးဦး�က့ု ဘော့�း�ခု�ယ်းဘော့ပါ� 

�ညီး (International IDEA n.d)။

တိ�င််�ရင််�သီ��လွှားနိည််�စ�မား��

နို့ုင်းင်ံ�့�ပြဖုစးမ်းုနိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်းဘော့န်း�ညီ�း တွ့ုင်း��င်း��့�ပြဖုစးမ်းုဝ့ဘော့���ညီး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း 

နို့ုင်းင်ံဘော့��အီး� ထု့�ှလ်ွယ်း�ညီ�း အီးဘော့��က့စစပြဖုစး�ညီး (Ebead and Hirakawa 2022)။ ထု့ု�ဘော့�က့င်�း 

တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ူန်းညီး�စု ဖု့နိုှ့ပါးခုံ�ဝမ်းှလ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးဘော့��ပါံ�ပါ့ု��န်းးအီးတွွကး အီးင်းစတွ�က����ှင်း�ဆွီ့ုင်း�့ 

အီးစ�အီးမ်းံမ်း�့� ဘော့��ဆွီွ�ဘော့��၊ အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့းဘော့��တွ့ု�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ အီးဓာ့ကထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�ဖုွ

ယ်းအီးခု�ကးမ်းှ့ ခုွ�တွမ်းး�အီးဘော့��က့စစမ်း�့�အီးတွွကး တွ့ုင်း��င်း��့�ပြဖုစးမ်းုဝ့ဘော့��က့ု မ်းညီး�့ု�ဘော့�ခု�့ဘော့အီး့င်း 

စစးဘော့ဆွီ�မ်းညီးပါင်းပြဖုစး�ညီး။ ခုွ�ပြခု့�ဘော့ဖု့းထုုတွးဘော့�� လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့�က့ု တွစးခုါတွစး�ံ၌ ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒအီးတွွင်း� ဘော့ဖု့းပြပါဘော့လ်��ှ့ဘော့�့းလ်ညီး� ဥပါဘော့ဒပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးတွွင်းမ်းူ ပါ့ု၍မ်း�က့ခုဏ် ဘော့ဖု့းပြပါ 

ဘော့လ်� �ှ့ပါါ�ညီး။၇ ရှု့ုဟုင်းဂ်�့မ်း�့�ကု့ ‘နို့ုင်းင်ံဘော့��ဘော့လ့်က၌ မ်းညီး�့ု�ထုညီ�း�ွင်း�ပါါဝင်းဘော့စ�င်�းဘော့�က့င်း� 

ဘော့မ်း�ခုွန်းး��ညီး ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံအီးတွွကး ထု့�ှအီးလ်ွယ်းဆွီုံ� အီးဘော့��က့စစမ်း�့�အီးန်းကးမ်းှတွစးခုုအီးပြဖုစး က�န်းး�ှ့ဘော့န်း 

�ညီး’ (Ebead and Hirakawa 2022: 4)။

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံလ်ူဦး�ဘော့�၏ ၃၀-၄၀ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�မ်းှ့ တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ူန်းညီး�စုမ်း�့� ပြဖုစး�ကဘော့�့း 

လ်ညီး� ၎င်း�တု့ွ�တွွင်း ‘ကု့ယ်းတု့ွင်းစ�မံ်းအုီးပါးခု��ပါးခွုင်�း၊ အီး�င်း�အီးပြမ်းစးဘော့ဝစုအီးကန်းး်အီး�တွး�့ှပြခုင်း�၊ ခွု�ပြခု့�ဆွီကးဆံွီ 

ခုံ�ပြခုင်း�၊ က့ု�ကွယ်းယ်ုံ�ကညီးမ်းု၊ �့�့စက့�နိုှင်�း ယ်ဉ်းဘော့က��မ်းုတွ့ု�ဖု့နိုှ့ပါးခုံ�ပြခုင်း� အီးစ�ှ့�ညီ�း နို့ုင်းင်ံဘော့�� 

အီးခုွင်�းအီးလ်မ်းး�မ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�ဘော့�့ မ်းဘော့က�န်းပါးခု�ကးမ်း�့��ညီး’ အီးခု�န့်းး�က့ပြမ်းင်�းစွ့ တွညီး�ှ့ခု��မြို့ပါ�ပြဖုစး 

�ညီး (Ebead and Hirakawa 2022: 4)။ ဤ�့ု�ပြဖုင်�း အီးခု��့�ဘော့�့ တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ကးန်းကးက့ုင်း 

အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� (EAOs) က က့ုယ်းပါ့ုင်းပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခုွင်း�နိုှင်�း က့ုယ်းပါ့ုင်းအီးုပါးခု��ပါးခုွင်�းတွ့ု�ဘော့ပါ��န်းး ဘော့တွ့င်း�ဆွီ့ုခု�� 

�ကမြို့ပါ�� ဆွီယ်းစုနိုှစးမ်း�့�စွ့�က့ဘော့အီး့င်း စစးတွပါးနိုှင်�း ပါဋိ့ပါကခပြဖုစးခု���က�ညီး။ �့ု�ဘော့�့းလ်ညီး� အီး့ဏ့် 

�့မ်းး�မ်းုဘော့�က့င်�း တွ့ုင်း��င်း��့�အီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�နိုှင်�း EAO မ်း�့�အီး�က့� မ်းဟု့မ်း့တွးဖုွ��မ်းုအီး�စးမ်း�့� 

၇ ဥပါမ်း့အီး့�ပြဖုင်�း ဘော့ဒ�ခုံမ်း�့�နိုှင်�း တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ူန်းညီး�စုမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း ဥပါဘော့ဒပြပါ�ဘော့��နိုှင်�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ 

ဆွီ့ုင်း�့ ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�၊ Morros (2021) က့ုရှုု။
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အပြ�င်် ‘ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစီနစီ်သို့ု�� ပြ�ုပြ�င််�ပြ�ာင််�လဲဲ�ေ�နှှင််် နှု�င််င်ံတည််��ာင််�ေ�တု��အတွကရေ် အ�း�အ�ေ� �ါသို့ည််် အဆိုု��ါ ကရေွဲပြ�ာ�စီ�ံလဲင််�သို့ာ 

အ��်စီ�အာ�လဲ�ံ�၏ အကရေးုံ�ဝင််မိုု၊ တန်�တးည်ီမိုှမိုုတု��ပြ�င််် ပြမိုန်မိုာနှု�င််င်ံ၏ နှု�င််င်ံ�ေ�အခင််�အကရေးင််� စီံ��ံစီံကရေု��ပြ�ာင််�လဲဲမိုည််် �ကရေ်ဒီေယ််ဒီီမိုု� 

ကရေ�ေစီီစီနစီ်ကရေု� �န်တီ�ေန်’ ဟူး�သို့ာ ဘုံ�ံေည််မိုှန်�ခးကရေ်တု�� ��်��ါကရေ်ခဲ်သို့ည်် (Ebead and Hirakawa 2022: 4)။ ဇယ်ာ� (၄.၂) ၌အမိုး ုု �

သို့ာ�ဥ��ဒီပြ�ဋ္ဌာာန်�မိုု��ံစီံမိုးာ�အတွင််� တု�င််�ေင််�သို့ာ�လဲးနည််�စီ�မိုးာ� (နှှင်််အပြခာ�သို့းမိုးာ�) အတွကရေ်ပြ�စီ်�သို့ာ ခွဲတမို်�အမိုး ုု �မိုး ုု �၏ သို့ာဓကရေ 

မိုးာ�ကရေု� အကြကရေမို်��းင််���ာ်ပြ��ာ�သို့ည််။

ဇယားး� (၄.၃)  အားရှှတိုု�က််ရှှု နိုု�င််င်ံအာဆင်််ဥပဒေ�ေပြပဒေဋ္ဌားန်း်�မှုုဆု�င််ရှး တိုု�င််�ရှင််�သားး�ခွဲဲ�တိုမှု်�မှု�း�

နိုု�င််င်ံ
�ရှး��က်းက််ပဒေဲ�

စန်းစ်
ခွဲဲ�တိုမှု်�အာမှု��ု�အာစး� အာ�ပဒေ်စ�မှု�း�

က်းက်ဲယား်ထားး��သားး 

ခွဲဲ�တိုမှု်�/�န်းရှးမှု�း�

ခွဲဲ�တိုမှု်�/ကြိုက်ု�တိုင်် 

ခွဲ�န်း်လှှပဒေ်ထားး�မှုု %

အာုနိုိုယား FPTP

သို့ီ�သို့န််သို့တ်မိုှတ်�ာ� 

သို့ည််် ကရေု�ယ််စီာ�လဲှယ်် 

�နောမိုးာ�(အ�း� 

မိုဲဆိုနှဒ နယ််မိုးာ�)

ဇယ်ာ�ပြ�င်််��ာ်ပြ��ာ�သို့ည််် 

လဲးတန်�စီာ�မိုးာ�နှှင််် 

လဲးမိုး ုု �စီ�မိုးာ�

131 of 545 24

ပဒေါက်စစတိုန်း်
FPTP + List 

PR

သို့ီ�သို့န််သို့တ်မိုှတ်�ာ� 

သို့ည််် ကရေု�ယ််စီာ�လဲှယ်် 

�နောမိုးာ� (�ါတီ 

စီာေင််�)

မိုွတ်ဆိုလဲင််မိုဟူ�တ်သို့းမိုးာ� 

(ဘုံာသို့ာ�ေ� လဲးနည််�စီ�မိုးာ�)
10 of 342 2.9

စက်ားပဒေူ FPTP + PBV

ပြ�ဋ္ဌာာန်��ာ��သို့ာ 

ကရေု�ယ််စီာ�လဲှယ်် 

�လဲာင််�ခွဲတမို်� 

မို�လဲ�လဲးမိုး ုု �၊ အုနှဒုယ်လဲးမိုး ုု � 

(သို့ု��) အပြခာ� လဲးနည််�စီ�မိုးာ�
17 of 93 18.3

ထားု�င််ဝမှု် FPTP + SNTV

သို့ီ�သို့န််သို့တ်မိုှတ်�ာ� 

သို့ည််် ကရေု�ယ််စီာ�လဲှယ်် 

�နောမိုးာ� (နှု�င််င်ံအနှှံ� 

မိုဲဆိုနှဒနယ််မိုးာ�)

ဌာာ�နတု�င််�ေင််�သို့ာ� 

အ��်စီ�မိုးာ�
6 of 113 5.3

ဗီီယားက််န်းမှု်
FPTP 

(နှှစီ်�ကရေးာ်)

ပြ�ဋ္ဌာာန်��ာ��သို့ာ 

ကရေု�ယ််စီာ�လဲှယ်် 

�လဲာင််�ခွဲတမို်�

တု�င််�ေင််�သို့ာ� လဲးနည််�စီ�မိုးာ� 90 of 500 13-18

ဖိုလှစ်ပဒေု�င််
FPTP + Party 

List

သို့ီ�သို့န််သို့တ်မိုှတ်�ာ� 

သို့ည််် ကရေု�ယ််စီာ�လဲှယ်် 

�နောမိုးာ� (�ါတီ 

စီာေင််�)

အလဲ��်သို့မိုာ�၊ �တာင််သို့း 

လဲယ််သို့မိုာ�၊ မြို့မိုုု�ပြ�လဲးဆိုင််�ေဲ 

မိုးာ�၊ ဌာာ�နတု�င််�ေင််�သို့ာ�နှှင််် 

အမိုး ုု �သို့မိုီ�မိုးာ� (နှှင််် အပြခာ� 

စီုတ်ဝင််စီာ��သို့ာ �ါတီမိုးာ�)

59 of 297 20

န်းီ�ပဒေါ
FPTP + List 

PR

ပြ�ဋ္ဌာာန်��ာ��သို့ာ 

ကရေု�ယ််စီာ�လဲှယ််ခွဲတမို်�

Dalit၊ Adivasi၊ Janajati၊ 

Khas Arya၊ Madhesi၊ 

Tharu နှှင််် Muslim မိုးာ� 

(အမိုး ုု �သို့မိုီ�နှှင််် မိုသို့န်စီွမို်� 

ဦး��ေ ၅၀%)

275 of 275

*မိုှတ်ခးကရေ် - နီ��ါနှု�င််င်ံေှု 

ကရေု�ယ််စီာ�လဲှယ််�နော 

၂၇၅ �နောသို့ည်် 

တု�င််�ေင််�သို့ာ�ပြ�စီ်မိုုအ��် 

အ�ပြခခံ၍ ပြ�န််�ဝ�ာ� 

ပြခင််�ပြ�စီ်သို့ည််။

ေင််�ပြမိုစီ ်- Tan, N. and Preece, C., ‘Ethnic Quotas, Political Representation and Equity in Asia Pacific’, Representation, 58/3 
(2022), pp. 347–371, <https://doi.org/10.1080/00344893.2021.1989712> , table 1.

https://doi.org/10.1080/00344893.2021.1989712
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အီးခု��့�နု့ိုင်းငံ်မ်း�့�ကလ်ညီး� အုီးပါးခု��ပါးဘော့��မ်းဏ့္ဍာ�င်းတွွင်းပါါဝင်း�ညီ�း တု့ွင်း��င်း��့�လူ်န်းညီး�စုမ်း�့� 

အီး့� ခွု�တွမ်းး�ခု�ဘော့ပါ�ပြခုင်း�ကု့ အီးစပြပါ�မ့်းတွးဆွီကးထု့��က�ညီး။ ဥပါမ်း့အီး့�ပြဖုင်�း စက�့ ပူါနု့ိုင်းငံ် ဖွု��စညီး�ပံုါ 

အီးဘော့ပြခုခံုဥပါဘော့ဒတွွင်း ယ်င်း��့ထူု�၌ တွ့ုင်း��င်း��့�အီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့� အီးလ်ှညီ�းက�ဘော့န်း�့��ှ့ဘော့စ�န်းး 

အီးလု့်�ငှ့် အုီးပါးခု��ပါးဘော့��မ်းဏ့္ဍာ�င်းအီးတွွကး ‘���ပြခု့�ဘော့�း�ဘော့က့ကးပွါ�’ တွစးခုု ပြပါ�လု်ပါးခွုင်�းဘော့ပါ�ထု့��ညီး (ပုါဒးမ်း 

၁၉ခု)။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ၌ �တွးမ်းှတွးဘော့ပါ�ထု့�ဘော့�့ အီး�့ုကးအီးဝန်းး��ုံ��ပါးမ်းှ့ တွရှုုတွးလ်ူမ်း��့�၊ 

မ်းဘော့လ်�လူ်မ်း��့�နှိုင်�း ‘အ့ီးနိုဒယ့်လူ်မ်း��့� (�ု့�) အီးပြခု့�လူ်န်းညီး�စုအီး�ု့ကးအီးဝန်းး�မ်း�့�’ ပြဖုစး�က�ညီး။ အီး�ု့ကးအီးဝန်းး� 

မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ဥကကဋ္ဌာ�့ထုူ� ၌ �ကးတွမ်းး�င်ါ�နိုှစးနိုှင်�းအီးထုကး ဆွီကးတွ့ုကးဆွီ့ု�လ့်ု ဘော့န်း�့�ထု့�ခု��ပြခုင်း� 

မ်း�ှ့ပါါက ယ်င်း��့ထုူ�က့ု အီးဆွီ့ုပါါအီး�့ုကးအီးဝန်းး��ုံ��ပါးအီးန်းကးမ်းှ တွစး�ပါးအီးတွွကး ဖုယ်းခု�န်းးထု့��ညီး။

၄.၄.၁.၂ ပြပါညီး�ူ�ဝန်းးထုမ်းး�၊ တွ�့�စ��င်းဘော့��နိုှင်�း စတွုတွမု်းဏ္ဍာ့�င်းအီးင်းစတွ�က����ှင်း� ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�

အီးခု��့�ဘော့�့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�၌ ပြပါညီး�ူ�ဝန်းးထုမ်းး��ညီး ဘော့ဒ�တွွင်း�အီးဆွီင်�းနိုှင်�း 

နု့ိုင်းငံ်အီးဆွီင်�း ကွ�ပြပါ့�စံုလ်င်းမု်းပံုါစံမ်း�့�နှိုင်�း ဂ်�န်းးဒါကွ�ပြပါ့�စံုလ်င်းမု်းပံုါစံမ်း�့�ကု့ ထုင်းဟုပါး�င်�းဘော့�က့င်း� ဘော့ဖု း့ပြပါ 

ထု့��ညီး။ �ုဘော့တွ�န်းမ်း�့�အီး� ယ်င်း�ပြပါညီး�ူ�ဝန်းးထုမ်းး�မ်း�့�က နု့ိုင်းငံ်တွစးနု့ိုင်းငံ်၏ လူ်ဦး�ဘော့�အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်း 

ဖုွ��စညီး�တွညီးဘော့ဆွီ့ကးပါုံက့ု က့ုယ်းစ့�ပြပါ�ပါါက ပြပါညီး�ူ�ဝန်းးထုမ်းး�မ်း�့�၏ တွ�့�ဝင်းပြဖုစးမ်းုဆွီ့ုင်း�့ အီးယ်ူ 

အီးဆွီမ်း�့�က့ု တွ့ု�ပြမ်းှင်�းဘော့ပါ�ဘော့�က့င်း�နိုှင်�း အီးမ်း�့�ပြပါညီး�ူဆွီ့ုင်း�့ အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�အီးဘော့ပါ် ယ်ုံ�ကညီးမ်းု 

တွ့ု�က့ု ပြမ်းင်�းတွကးဘော့စဘော့�က့င်း� �့��ညီး (Neves 2020)။ အီး့နိုဒ့ယ်နို့ုင်းင်ံနိုှင်�း န်း�ဘော့ပါါနို့ုင်းင်ံတွ့ု�က���့ု� နို့ုင်းင်ံ 

အီးခု��့�တွွင်း ပြပါညီး�ူ�ဝန်းးထုမ်းး�နိုှင်�း စစးတွပါးအီးတွွင်း��ှ့ တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ူန်းညီး�စုမ်း�့�အီးတွွကး ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့� 

ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့��ညီး။ အီးပြခု့�နို့ုင်းင်ံမ်း�့�တွွင်းမ်းူ ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့� ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ထု့�ပြခုင်း�မ်း�ှ့ဘော့�့းလ်ညီး� ယ်င်း�အီးစ့�  

တွ�့�စ��င်းဘော့��မ်းဏ္ဍာ့�င်းအီးတွွင်း� ခုန်းး်အီးပါးမ်းုမ်း�့�၌ တွ့ုင်း��င်း��့�ကွ�ပြပါ့�စုံလ်င်းမ်းု အီးပါါအီးဝင်း ကွ�ပြပါ့� 

စုံလ်င်းမ်းုက့ု ‘ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�’�န်းး �တွးမ်းှတွးထု့��ညီး (ဘော့တွ့င်းအီး့ဖု�့က၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံ 

ဥပါဘော့ဒ၊ ပါုဒးမ်း ၁၇၁ (၂))။ ပြပါညီး�ူ�ဝန်းးထုမ်းး�နိုှင်�း အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�ဘော့�့ အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� ဘော့�း�ခု�ယ်း�့တွွင်း 

အီး�ုံ�ပြပါ��ညီ�း စံ�တွးမ်းှတွးခု�ကးမ်း�့�က ဂ်�န်းးဒါခုွ�ပြခု့�ပြခုင်း�မ်း�ှ့�ဖုွယ်း ထုင်း�ဘော့�့းလ်ညီး� လ်ူမ်းုအီးဖုွ�� 

အီးစညီး�အီးတွွင်း� �ှ့နိုှင်�းထု့�မြို့ပါ��ပြဖုစးဘော့�့ ခုွ�ပြခု့�ဆွီကးဆွီံမ်းုနိုှင်�း မ်းညီ�မ်းှမ်းုမ်း�့�က အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�နိုှင်�း ဖုယ်း 

�ကဉ်းခုံအီးုပါးစုမ်း�့�က့ု အီးခုွင်�းမ်း�့ပြဖုစးဘော့စခု���ညီး။

န်း�ဘော့ပါါနို့ုင်းင်ံ�့ဓာကဘော့�က့င်�း ပြပါညီး�ူ�ဝန်းးထုမ်းး�ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�က့ု စ�စဉ်း�တွးမ်းှတွး�့တွွင်းနိုှင်�း 

အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့း�့တွ့ု�တွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�စ�့မ်း�့� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးခု���ညီး။ န်း�ဘော့ပါါနို့ုင်းင်ံ၏ 

၂၀၀၇ ခုုနိုှစး �က့�က့လ် ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ�ညီး နို့ုင်းင်ံ�မ်းူဝါဒ၌ စ��ပါွ့�ဘော့��နိုှင်�း လ်ူမ်းုဘော့��အီး� 

အီးခုွင်�းမ်း�့ဘော့�့ လ်ူထုုမ်း�့�အီးတွွကး ကြီးက့�တွင်းခု�န်းးလ်ှပါးထု့�မ်းုမ်း�့�က့ု အီးဘော့လ်�ဘော့ပါ�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု���ညီး 

(ပါုဒးမ်း ၃၅(၁၀))။ ၂၀၀၇ ခုုနိုှစးတွွင်း ပြပါင်းဆွီင်းခု���ညီ�း ပြပါညီး�ူ�ဝန်းးထုမ်းး�အီးကးဥပါဘော့ဒတွွင်း အီးမ်း��့��မ်း�� 

မ်း�့�နိုှင်�း တွ့ုင်း��င်း��့�အီးုပါးစုမ်း�့�အီးပါါအီးဝင်း နို့ုင်းင်ံ၏လ်ူဦး�ဘော့�အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းဖုွ��စညီး�ပါုံက့ု ထုင်းဟုပါး�ညီ�း 

ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�အီးဘော့�က့င်း� မ်း့တွးဆွီကးဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီး။ မ်းူလ်အီးစက ပြပါညီး�ူ�ဝန်းးထုမ်းး� က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်း 

ဘော့န်း�့ ၄၅ �့ခု့ုင်းနုိုန်းး�ကု့ ကြီးက့�တွင်းခု�န်းးလှ်ပါးထု့�ခု���ညီး။ ထု့ုအီးထု�တွွင်း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့� (၃၃ �့ခု့ုင်းနုိုန်းး�)၊ 

ဘော့ဒ�ခုံအီးုပါးစုမ်း�့� (၂၇ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�)၊ Madhesis လ်ူမ်း��့� (၂၂ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�)၊ Dalits (၉ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�)၊ 

မ်း�န်းးစွမ်းး�ပါုဂ်ု့�လ်းမ်း�့� (၅ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�) နိုှင်�း ‘ဘော့န်း့ကးက�က�န်းးဘော့န်းဘော့�့ န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�’ ၌ ဘော့န်းထု့ုင်း�ူမ်း�့�  

(၄ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�) တွ့ု�ပါါဝင်း�ညီး။ ယ်င်း�ဘော့န်း့ကး မ်းွတွးစလ်င်းလ်ူမ်း��့�မ်း�့�အီးတွွကးပါါ ထုညီ�း�ွင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု�� 

�ညီး။ စ့တွးပြဖု့ဘော့လ်�လ့်ခု�ကးအီး� ပြပါညီး�ူ�ဝန်းးထုမ်းး�မ်း�့�တွွင်း လ်ူန်းညီး�စုဦး�ဘော့�အီးခု��့� ပြမ်းင်�းတွကးလ့် 

ဘော့�့းလ်ညီး� ၎င်း�တွ့ု��ညီး အီးပြခု့�ဘော့�့ ဖုွ��စညီး�တွညီးဘော့ဆွီ့ကးပါုံဆွီ့ုင်း�့ ခုွ�ပြခု့�ဆွီကးဆွီံမ်းုပါုံစံမ်း�့�က့ု 
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ဘော့ပြပါလ်ညီးဘော့စခု��ပြခုင်း�မ်း�ှ့ဘော့�က့င်း� �့��ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း အီးဆွီ့ုပါါဖုယ်း�ကဉ်းခုံအီးုပါးစုမ်း�့�မ်းှ ‘ပါညီ့တွတွး 

လ်ူခု�မ်းး��့မ်း�့�’ �ညီး ယ်င်း�ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�မ်းှ အီးက��့�အီးပြမ်းတွး��ှ့ခု��မြို့ပါ�� ပြပါညီး�ူ�ဝန်းးထုမ်းး�အီး့� က့ုယ်းစ့�ပြပါ� 

�ညီ�းအီးပြမ်းင်းမ်း�့�နှိုင်�း �ဝအီးဘော့တွွ�အီးကြံက�ံမ်း�့�၏ ကွ�ပြပါ့�စံုလ်င်းမု်းကု့ ဘော့လ်� �့က�ဘော့စခု���ညီး။ ကု့ယ်းစ့�လှ်ယ်း 

ဘော့လ့်င်း�မ်း�့�အီး့� တွစးကြီးက့မ်းးလ်ှင်း ကဏ္ဍာတွစးခုုထုကးပါ့ု၍ ယ်ှဉ်းမြို့ပါ့�င်းဘော့စပြခုင်း�က့ု ပါ့တွးပါင်းထု့��ညီ�း 

အီးတွွကး ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�တွွင်း အီးပြပါန်းးအီးလ်ှန်းးဆွီကးနိုွယ်းခု�တ့ွးဆွီကးမ်းု�ှ့ဘော့�့ ဝ့ဘော့��မ်း�့�က့ု ထုညီ�းတွွကး 

ထု့�ပြခုင်း�မ်း�ှ့ပါါ (Jamil and Baniamin 2020)။ လ်ကး�ှ့အီးခု�န့်းးတွွင်း ခုွ�တွမ်းး�စန်းစးက့ု ပြပါင်းဆွီင်းပြခုင်း�နိုှင်�း 

စပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း နို့ုင်းင်ံဘော့��အီးပြင်င်း�ပါွ့�မ်းု ပြဖုစးဘော့ပါ်လ်�ကး�ှ့�ညီး။ အီးခု��့�က ခုွ�တွမ်းး��တွးမ်းှတွးပြခုင်း��ညီး 

တွစးကြီးက့မ်းးတွညီး�ပြဖုင်�း လ်ုံဘော့လ့်ကး�င်�းဘော့�က့င်း� အီးကြံကံပြပါ��ကဘော့�့းလ်ညီး� အီးပြခု့��ူမ်း�့�ကမ်းူ လ်ူမ်းုဘော့�� 

�တွးမ်းှတွးခု�ကးအီးဆွီင်�းဆွီင်�း�ှ့ အီးဆွီင်�းပါ့ုပြမ်းင်�းဘော့�့ လ်ူတွန်းး�စ့�မ်း�့�အီးပါါအီးဝင်း လ်ူမ်းုစ��ပါွ့�ဘော့��အီး� 

အီးခုွင်�းမ်း�့ဘော့�့ က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းဘော့လ့်င်း�မ်း�့� လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း�ပါါဝင်းနို့ုင်း�န်းးအီးတွွကး စံ�တွးမ်းှတွးခု�ကး 

မ်း�့�က့ု ဘော့ပြပါ့င်း�လ်��န်းး အီး့�ဘော့ပါ��က�ညီး။

၄.၄.၁.၃ က့ုယ်းစ့�ပြပါ�ပါါဝင်းဘော့��နိုှင်�း ညီှ့နိုုင်း�တွ့ုင်းပါင်းဘော့�� အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�

အီးခု��့�ဘော့�့ နို့ုင်းင်ံမ်း�့�တွွင်း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�၊ လ်ူင်ယ်းမ်း�့�နိုှင်�း တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ူန်းညီး�စုမ်း�့�ထုံမ်းှ 

�ွယ်းဝ့ုကးပါံ�ပါ့ု�မ်းုမ်း�့� ��ှ့ဘော့စ�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ လ်ှတွးဘော့တွ့းက့ုယ်းစ့�ပြပါ�ပါါဝင်းမု်းအီးပြပါင်း က့ုယ်းစ့�ပြပါ�ပါါဝင်းဘော့��၊ 

အီးကြံကံဘော့ပါ�ဘော့��နိုှင်�း ညီှ့နိုုင်း�တွ့ုင်းပါင်းဘော့�� အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�က့ု အီး�ုံ�ပြပါ��က�ညီး။ ယ်င်း��ညီး က့ုယ်းစ့�

ပြပါ�ပါါဝင်းမု်းနှိုင်�းမ်းတူွကွ�ပြပါ့�ဘော့�့ (�ု့�) ကု့ယ်းစ့�ပြပါ�ပါါဝင်းမု်းနှိုင်�းလု့်ကးဖုကးဘော့�့ ပံုါစံပြဖုစးနု့ိုင်းပါါ�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း 

ဤအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� (အီးထုူ��ပြဖုင်�း ညီှ့နိုုင်း�တွ့ုင်းပါင်းဘော့�� အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�) ၏ ပါုံစံကွ�အီးခု��့��ညီး 

ပါါတွ�နို့ုင်းင်ံဘော့��မ်း�့�ပြဖုစးပြခုင်း�မ်းှ ပါ့ုမ်း့ုက့ကွယ်းဘော့ပါ�ဘော့လ်��ှ့�ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပုါံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ၌ အီးဆွီ့ုပါါအီးဖုွ�� 

အီးစညီး�မ်း�့�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�ပါါဝင်းဘော့စပြခုင်း��ညီး အီးဖုွ��အီးစညီး�၏ အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းနိုှင်�း အီးဓာွန်းး်�ှညီးမု်းတွ့ု�အီးတွွကး 

အီးက့အီးကွယ်းပြဖုစးနို့ုင်းဘော့�့းလ်ညီး� ဥပါဘော့ဒပြပါ�အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့��ညီး အီးဘော့ပြပါ့င်း�အီးလ်�ပြဖုစး�န်းးအီးတွွကး 

ဘော့ပြပါ့င်း�လ်ွယ်းပြပါင်းလ်ွယ်းပြဖုစးနို့ုင်းစွမ်းး� ပါ့ုမ်း�့��ညီး။

အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�၏ ညီှ့နိုုင်း�တွ့ုင်းပါင်းဘော့��ဘော့က့င်းစ�မ်း�့�က့ု ကွန်းးဂ့်ု�မ်းမတွနို့ုင်းင်ံနိုှင်�း ဇိုင်း�့ဘော့�ွ 

နို့ုင်းင်ံတွ့ု�၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�တွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�ဖုွ��စညီး�ထု့��ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� 

�ညီး ဘော့ယ်�ုယ်�အီး့�ပြဖုင်�း စဉ်းဆွီကးမ်းပြပါတွး ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးဘော့��အီးပါါအီးဝင်း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�အီးဘော့ပါ် 

�ကးဘော့�့ကးမ်းု�ှ့နို့ုင်း�ညီ�း အီးဘော့��က့စစမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ အီးစ့ု��က့ု အီးကြံကံဘော့ပါ��န်းးတွ့ဝန်းး�ှ့�ညီး။ 

ခု�ကးဒးနို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ (ပါုဒးမ်း ၁၆၄-၆၅) ၌ ညီှ့နိုုင်း�တွ့ုင်းပါင်းဘော့��ညီ�လ့်ခုံအီးဖုွ��၊ က့ုယ်းပါ့ုင်း 

အီးုပါးခု��ပါးခုွင်�း� န်းယ်းဘော့ပြမ်းအီးစုအီးဖုွ��မ်း�့�ဆွီ့ုင်း�့ အီးဆွီင်�းပြမ်းင်�းဘော့က့င်းစ�နိုှင်�း အီးစဉ်းအီးလ့်အီးတွ့ုင်း�ဦး�ဘော့ဆွီ့င်းမ်းု 

ဆွီ့ုင်း�့ အီးဆွီင်�းပြမ်းင်�းဘော့က့င်းစ�တွ့ု�က့ု ဖုွ��စညီး�ထု့��ညီး။ ယ်င်း�အီးဖုွ��အီးစညီး�က ‘ဗဟု့ုခု��ပါးက့ုင်းမ်းုဘော့လ်ှ့�ခု�

ဘော့��မ်းူဝါဒ၊ န်းယ်းန်းမ်း့တွးအီးစ�အီးစဉ်းဘော့��ဆွီွ�ဘော့��၊ အီးစဉ်းအီးလ့်အီးတွ့ုင်း� ဘော့ခုါင်း�ဘော့ဆွီ့င်းမ်းုဆွီ့ုင်း�့ ဘော့မ်း�ခုွန်းး�မ်း�့� 

နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ခု့ုင်းလ်ုံမ်းု�ှ့ဘော့�့ ၎င်း�၏ ထုင်းပြမ်းင်းခု�ကးမ်း�့�က့ု တွင်းပြပါ�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း ၎င်း��ညီး တွ�့� 

စ��င်းပါ့ုင်းခုွင်�းန်းယ်းဘော့ပြမ်းနိုှင်�း မ်း�ကးဆွီ့ုင်းဘော့�့ အီးပြင်င်း�ပါွ့�မ်းုဘော့ပြဖု�ှင်း�ပြခုင်း�မ်း�့�က့ုလ်ညီး� ပါါဝင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကး 

�ညီး’ (ခု�ကးဒးနို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ပါုဒးမ်း ၁၆၅)။ အီးစ့ု�� နိုှင်�း/�့ု�မ်းဟုုတွး ပါုဂ်ုလ့်ကကဏ္ဍာ 

ထုံဘော့မ်းှ့ကးတွွင်း လ်ူင်ယ်းမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ က့ုယ်းစ့�ပြပါ�ဘော့��နိုှင်�း အီးကြံကံဘော့ပါ�ဘော့��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�အီးပြဖုစး 

တွ့ဝန်းးထုမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်း�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ အီးခု��့�ဘော့�့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒမ်း�့�၌ နို့ုင်းင်ံလ်ုံ�ဆွီ့ုင်း�့ လ်ူင်ယ်း 

ဘော့က့င်းစ�မ်း�့�က့ု ဖုွ��စညီး�ထု့��ညီး (အီးယ်းလ်းဂ်� �����ယ့်�နို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပုါံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ပါုဒးမ်း ၂၂၄ နိုှင်�း 

ဘော့မ်း့းရှု့ုက့ုနို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒ ပါုဒးမ်း ၁၇၀) က့ုရှုု)။
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ကော်�်�မရှှင်�မ�်းတွွင်� ပိုု�မု�ခိုု�င်�မ်ကော်�် လု�ပို�ပိုု�င်�ခိုွင််�မ�်းရှှုကော်လု်ရှှုပြီးပိုးး အဆိုု�ပိုါလု�ပို�ပိုု�င်�ခိုွင််�မ�်း 

အန�� မူဝါါဒရေးကော်ရှးဆိုွ�မုနှှင််� ဥပိုကော်ဒရေးပြုပိုုဆိုန�းစစ�မုနှှင််� ကြီး�းးကြ�ပို�မုဆိုု�င်�ရှ် အခိုန�း�ဏ္ဍမ�်း ပိုါဝါင်�နှု�င်��ည်�။ 

၎င်�းတွု��အ်း ခိုန�်အပို�မု�ည်�လုည်�း ကော်�ဘု���အ်းပြု�င််� နှု�င်�င်ံကော်ရှးပိုု�ဆိုန�ပိုါ�ည်�။ နးကော်ပိုါနှု�င်�င်ံရှှု စးရှင်�စ� 

အမ� ုု းမ� ုု းတွွင်� ရုံး�ံးမ�်းတွည်�ကော်�်င်�ရှန�အတွွ�� အမ� ုု း�မးးမ�်း၏ နှု�င်�င်ံလု�ံးဆိုု�င်�ရှ် ကော်�်�မရှှင်��ု� 

�ွ��စည်�းပို�ံအကော်ပြုခိုခိုံဥပိုကော်ဒရေးအ်းပြု�င််� လု�ပို�ပိုု�င်�ခိုွင််�အ်ဏာ်ကော်ပိုး�်း�ည်� (ပို�ဒရေး�မ ၂၄၅)။ ၎င်�း၏ တွ်ဝါန� 

အခို� ုု �မှ် အစု�းရှ� အကော်�်င်�အ�ည်�ကော်�်�ကော်ပိုးမည််� အမ� ုု း�မးးမ�်း၏ ��န�းမ်ကော်ပို�်�ရှှင်�မုအတွွ�� 

မူဝါါဒရေးမ�်းနှှင််� အစးအစဉ်�မ�်း�ု� ကော်ရှးဆိုွ�ပြုခိုင်�း၊ ဂျ�န�ဒရေးါတွန�းတွူည်းမှမုနှှင််�စပို�လု�ဉ်�း၍ ��ကော်တွ�နမ�်း 

ကော်ဆို်င်�ရှွ��ပြုခိုင်�းနှှင််� ���ဆိုု�င်�ရှ်အ်ဏာ်ပိုု�င်�မ�်း�ံ အကြံ�ံပြုပိုုခို���မ�်းကော်ပိုးပြုခိုင်�း၊ နှု�င်�င်ံတွ�် 

ဘုကော်ဘု်တွူစ်ခို�ုပို�အ�ွ��ဝါင်�မ�်း�ံ အစု�းရှ၏ တွင်�ပြုပိုခို���မ�်း�ု� ကော်စ်င််�ကြ�ည််�ကော်လု်လု်ပြုခိုင်�းနှှင််� အမ� ုု း 

�မးးမ�်း၏ အခိုွင််�အကော်ရှးဆို�ံးရုံးုံးမုမ�်းအတွွ�� တွရှ်းရုံး�ံးအ�န်းခိုံစ်မ�်း�ု� အတွည်�ပြုပိုုကော်ပိုးပြုခိုင်�း 

တွု��ပိုါဝါင်��ည်�။ ဂျု�င်��်န်နှု�င်�င်ံ �ွ��စည်�းပို�ံအကော်ပြုခိုခိုံဥပိုကော်ဒရေးတွွင်� ၎င်�း၏ တွု�င်�းရှင်�း�်းဆို��ဆိုံကော်ရှး 

ကော်�်�မရှှင်�အတွွ�� ခိုု�င်�မ်ကော်�် လု�ပို�ပိုု�င်�ခိုွင််��ု� ကော်ပိုးအပို��်း�ည်�။ အဆိုု�ပိုါကော်�်�မရှှင်��ည်� လုူ� 

အခိုွင််�အကော်ရှးပြုမှင််�တွင်�ကော်ရှး၊ ပိုည််ကော်ရှးနှှင််� ကော်လု်��င််��င်�ကြ�်းကော်ရှးအစးအစဉ်�မ�်း ပိုု��ခို�ပြုခိုင်�း၊ ဥပိုကော်ဒရေး 

ပြုပိုဋ္ဌာ်န�းမုမ�်း�ု� ကော်စ်င််�ကြ�ည််�ကော်လု်လု်ပြုခိုင်�းနှှင််� ည်ှုနှုင်�းတွု�င်�ပိုင်�မုမ�်းအကော်ကြ�်င်�း အစးရှင်�ခိုံပြုခိုင်�းတွု���ု� 

ကော်ဆို်င်�ရှွ��ပိုါ�ည်� (ပို�ဒရေး�မ ၂၁၂ဃ (�)-(ဘု))။ ကော်�်�မရှှင်�၏ အ�ွ��ဝါင်�ပြု�စ�ရှန� အမ� ုု း�မးးမ�်း၊ 

လုူင်��မ�်း၊ အလု�ပို��မ်းစည်�းရုံး�ံးလုုပို�ရှှ်းမု၊ ဘု်�်ကော်ရှးအ�ွ��အစည်�းမ�်းနှှင််� ပို�ဂျဂလုု��ဏ္ဍတွု���ု� 

�ု���စ်းပြုပိုု�ည််� ပို�ဂျဂုုလု�မ�်းအ်းလု�်�်းပြီးပိုးး အမ� ုု း�်းလုှတွ�ကော်တွ်�၏ ဆိုနှဒမ� ��ံးပို�ံနှှစ�ပို�ံပြု�င််� 

အတွည်�ပြုပိုုပိုါ�ည်�။ မ�ကော်ပိုးခိုွင််�မရှှု�ည််� အ�ွ��ဝါင်�ကော်လုးဦးး�ု�ကော်ရှွးခို���ပြီးပိုးး တွစ�ဦးးခို�င်�းစး�ု� �ွ��စည်�းပို�ံ 

အကော်ပြုခိုခိုံဥပိုကော်ဒရေးတွွင်� �ွ��စည်�း�်း�ည််� ကော်ဒရေး�ခိုံပြုပိုည်��ူမ�်းကော်�်�မရှှင်�၊ အမ� ုု း�မးးမ�်းနှှင််� ဂျ�န�ဒရေးါ 

တွန�းတွူည်းမှမုကော်�်�မရှှင်�၊ �ကော်လုး�ူင်��အခိုွင််�အကော်ရှးကော်�်�မရှှင်�နှှင််� လုူ�အခိုွင််�အကော်ရှးကော်�်�မရှှင်� 

တွု��� ကော်ရှွးခို���ပိုါ�ည်�။ ဂျု�င်��်န်နှု�င်�င်ံ �ွ��စည်�းပို�ံအကော်ပြုခိုခိုံဥပိုကော်ဒရေးတွွင်� �ကော်လုး�ူင်��အခိုွင််�အကော်ရှး

ကော်�်�မရှှင်�အတွွ�� ����ပြုပိုန�်စ�ံလုင်��ည််� လု�ပို�ပိုု�င်�ခိုွင််��ု� ပြုပိုဋ္ဌာ်န�းကော်ပိုး�်း�ည်�။ �င်�းလု�ပို�ပိုု�င်�ခိုွင််� 

တွွင်� ‘�ကော်လုး�ူင်��အခွိုင််�အကော်ရှးမ�်း�ု� ပြုမှင််�တွင်�ရှန�အတွွ�� အ�ွ��အစည်�းမ�်း၊ [အစု�းရှနှှင််�ပို�ဂျဂလုု�] 

အ�ွ��မ�်းနှှင််� အင်�စတွး���းရှှင်�းမ�်း၏ မူဝါါဒရေးမ�်း၊ လု�ပို���ံးလု�ပို�နည်�းမ�်း၊ အကော်လု်အ�မ�်း’ နှှင််� 

စပို�လု�ဉ်�း၍ ကော်စ်င််�ကြ�ည််�ကော်လု်လု်ပြုခိုင်�း၊ အ��ပြု�တွ�ပြုခိုင်�း၊ အကြံ�ံပြုပိုုပြုခိုင်�းမ�်း ပိုါဝါင်��ည်� (ပို�ဒရေး�မ ၂၁၂�

(စ))။ �ု��ပြုပိုင်� ကော်�်�မရှှင်��ည်� �ကော်လုး�ူင်��မ�်း၏ အခိုွင််�အကော်ရှးမ�်းနှှင််����ဆိုု�င်�ကော်�် တွု�င်�ကြ�်း 

ခို���မ�်း�ု� စ�ံစမ�းစစ�ကော်ဆိုးပြီးပိုးး ကော်ပြုပိုလုည်�ကော်အ်င်�ကော်ပြု�ရှှင်�းကော်ပိုးနှု�င်�ပိုါ�ည်�။ ပိုု�လုန�နှု�င်�င်ံ၏ �ွ��စည်�းပို�ံ 

အကော်ပြုခိုခိုံဥပိုကော်ဒရေး��်�ု��ကော်�် အပြုခို်း�ွ��စည်�းပို�ံအကော်ပြုခိုခိုံဥပိုကော်ဒရေးမ�်းတွွင်� �ကော်လုးင်��မ�်း/လုူင်��မ�်း 

ဆုို�င်�ရှ် စ�စံမ�းစစ�ကော်ဆိုးကော်ရှးအရှ်ရုှှရုံး�းံ (�ု��) ကော်� �်မရှှင်�အ�ွ��ဝါင်�ရုံး�းံ�ု� �ွ��စည်�းတွည်�ကော်�်င်�ကော်ပိုး�်း�ည်� 

(ပို�ဒရေး�မ ၂၁၂�(ခို))။ အဆိုု�ပိုါအ�ွ��အစည်�းမ�်း၏ အမှးအခိုု��င်�းစွ် လုည်�ပိုတွ�နှု�င်�စွမ�း၊ ရှန�ပို�ံကော်င်ွ၊ 

ဝါန��မ�းခိုန�်အပို�မု၊ ရှည်�မှန�းခို���မ�်း၊ အကြံ�ံပြုပိုုခို���မ�်းနှှင််�စပို�လု�ဉ်�း၍ နှု�င်�င်ံကော်ရှးအရှ �ကော်ဘု်ကော်ပိုါ�� 

လုွ��မုတွု���ည်� ၎င်�းတွု��အ်းလု�ံး၏ �ုကော်ရှ်��မုအကော်ပို� ���ကော်ရှ်��မုရှှုပိုါ�ည်�။

၄.၄.၂	 အဓိိက	ထည့််�သွွင်း��စဉ်း��စ��ရန်�အချျက�များျ��

 ဤအပိုု�င်�း၌ အန်ဂျတွ� စးမံအ�ပို�ခို�ုပို�ကော်ရှး �ွ��စည်�းပို�ံမ�်းအတွွင်�း အ်းလု�ံးအ��ုံးဝါင်�နှု�င်�မုနှှင််� 

�ု���စ်းပြုပိုုပိုါဝါင်�မုတွု���ု�ပြုမှင််�တွင်�ရှန� �နှတရှ်းမ�်းစးစဉ်�ကော်ရှးဆိုွ�မည််� �ွ��စည်�းပို�ံအကော်ပြုခိုခိုံဥပိုကော်ဒရေး ကော်ရှးဆိုွ� 

�ူမ�်းအတွွ�� အဓို� �ည််��ွင်�းစဉ်�းစ်း�ွ��အခို���မ�်း�ု� အကြ�မ�း��င်�းကော်�်�ပြုပို�်းပိုါ�ည်�။ 
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�့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုနိုှင်�း ထု့ဘော့�့ကးမ်းုမ်း�ှ့ဘော့�့ �ယ်ံဇို့တွစ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုတွ့ု�၏ ဆွီ့ု�က��့�မ်း�့��ညီး 

အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�နိုှင်�း ဖုယ်း�ကဉ်းခုံအီးုပါးစုမ်း�့�အီးဘော့ပါ် အီးခု��့�မ်းမ်းှတွစွ့ �ကးဘော့�့ကးဘော့န်းဘော့�့ဘော့�က့င်�း 

အီးဆွီ့ုပါါအီးခု�ကး�ညီး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းဘော့�� အီးခုင်း�အီးက�င်း�တွွင်း အီးဘော့��ပါါ 

�ညီး။ 

ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�က့ု �တွးမ်းှတွး�့၌ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဘော့��ဆွီွ��ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း မ်းညီး�ညီ�း 

�့ထုူ�မ်း�့�၊ အီးဖုွ��မ်း�့�၊ အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�၊ အီးစ့ု��အီးဆွီင်�းမ်း�့�က ယ်င်း�ခုွ�တွမ်းး�က့ု ��ှ့�င်�းဘော့�က့င်း� 

အီးပြပါင်း မ်းညီး�ညီ�းခွု�တွမ်းး�အီးမ်း��့�အီးစ့�(မ်း�့�)က အီးပါးစပါးမု်း�့ှဘော့�က့င်း�တု့ွ�ကု့ ဆံုွီ�ပြဖုတွး�န်းးလု့်အီးပါးပါါ�ညီး။ 

အီးထုကးတွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါခု���ညီ�းအီးတွ့ုင်း� အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�နိုှင်�း ဖုယ်း�ကဉ်းခုံအီးုပါးစုမ်း�့�က့ု ပါ့ုမ်း့ုဘော့�း�ဘော့က့ကး 

တွင်းဘော့ပြမ်းှ့ကးမ်းညီးဟုူ�ညီ�း �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးမ်း�့�နိုှင်�း ဘော့�း�ခု�ယ်းထု့�ဘော့�့ ခုွ�တွမ်းး�တွ့ု�က့ု က့ုကးညီ�မ်းု�ှ့ဘော့စ�န်းး 

အီးတွွကး ဘော့�း�ဘော့က့ကးပါွ�စန်းစးက့ု စစးဘော့ဆွီ��ပါါမ်းညီး။ အီးပြခု့�ဘော့�့ အီးဓာ့ကက��ညီ�း ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�့�မ်းှ့ 

အီးဆု့ွီပါါခွု�တွမ်းး�မ်း�့�ကု့ ယ့်ယ်�အီးထူု�စ�မံ်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု�ကးနှိုင်�း အီးမြို့မ်း�တွမ်းး�စ�မံ်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု�ကးတု့ွ�အီးန်းကး 

မ်းညီး�ညီ�းအီး�့ပြဖုစးဘော့စမ်းညီး၊ စညီး�ကမ်းး�လ့်ုကးန်း့မ်းုမ်း�ှ့ပါါက အီးဘော့��ယ်ူဒဏ်းခုတွးမ်းုမ်း�့� ပြပါ�လ်ုပါးမ်းညီး 

ဟုုတွး မ်းဟုုတွး၊ အီးဆွီ့ုပါါဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း��့�ခု�မ်းှတွး�့၌ ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�အီး့� ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ဥပါဘော့ဒနိုှင်�း ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒတွ့ု�အီးန်းကး မ်းညီး�ညီ�းဥပါဘော့ဒက့ု အီးဘော့လ်�ဘော့ပါ��တွးမ်းှတွးပါါက �င်�းဘော့လ်�့းမ်းညီးတွ့ု�နိုှင်�း 

စပါးလ်�ဉ်း�၍ ပြဖုစး�ညီး။

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဘော့��ဆွီွ��ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း အီးမ်းှတွးအီး�့�ပြဖုစးမြို့ပါ�� စစးမ်းှန်းး�ညီ�း က့ုယ်း

စ့�ပြပါ�ပါါဝင်းဘော့��နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ဂ်�န်းးဒါနိုှင်�းတွ့ုင်း��င်း��့�ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့� နိုှင်�း/�့ု�မ်းဟုုတွး ဂ်�န်းးဒါနိုှင်�းလ်ူင်ယ်းခုွ�

တွမ်းး�မ်း�့�က���့ု� အီးစုံလ့်ုကး (�့ု�) အီးတွွ�လ့်ုကးပြဖုစးဘော့�့ ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�၏ �ကးဘော့�့ကးမ်းုမ်း�့�က့ုလ်ညီး� 

ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့��ပါါမ်းညီး။ �ုဘော့တွ�န်းပြပါ�ခု�ကးအီး� အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�နိုှင်�း တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ူန်းညီး�စု 

မ်း�့�က့ု�ညီးမ်းှန်းး�၍ အီးထုူ�ကြီးက့�တွင်းခု�န်းးလ်ှပါးထု့��ညီ�း ဥပါဘော့ဒပြပါ�က့ုယ်းစ့�လ်ှယ်းဘော့န်း�့ အီးဘော့�အီးတွွကး 

အီးန်းညီး�င်ယ်းအီးတွွကး  အီးတွွ�လ့်ုကးပြဖုစးဘော့�့ တွ့ုင်း��င်း��့�နိုှင်�းဂ်�န်းးဒါခုွ�တွမ်းး�မ်း�့��ညီး တွ့ုင်း��င်း��ူ 

အီးမ်း��့��မ်း�� လ်ူန်းညီး�စုမ်း�့�အီး့� ပါ့ုပါ့ု�့�့ က့ုယ်းစ့�ပြပါ�ပါါဝင်းဘော့စနို့ုင်းဘော့�က့င်း� �့��ညီး။ အီးဘော့�က့င်း� 

မှ်း့မူ်း ၎င်း�တု့ွ�၏အီးပြပါန်းးအီးလှ်န်းးဆွီကးနွိုယ်းခု�တ့ွးဆွီကးမု်း�့ှဘော့�့ ဝ့ဘော့��က ဥပါဘော့ဒ�တွးမှ်းတွးခု�ကးမ်း�့�နှိုင်�း 

အီးထုူ�က့ုကးညီ�ဘော့န်းဘော့�့ဘော့�က့င်�းပြဖုစး�ညီး။ ကြီးက့�တွင်းခု�န်းးလ်ှပါးထု့��ညီ�း အီးစုံလ့်ုကးပြဖုစးဘော့�့ ဂ်�န်းးဒါနိုှင်�း 

လ်ူင်ယ်းခုွ�တွမ်းး�ဘော့န်း�့မ်း�့�၌ အီးမ်း��့��မ်း��င်ယ်းမ်း�့�က အီးခုွင်�းမ်း�့ပြခုင်း� ပြဖုစးနို့ုင်း�ညီး။ �့ု�ဘော့�့း ����န်းး် 

ခုွ�တွမ်းး� (�့ု�) အီးုပါးစုခုွ�ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့�က မ်းတွူကွ�ပြပါ့�ဘော့�့ အီးုပါးစုမ်း�့�အီး�က့� ဟုန်းးခု�ကးညီ� �ဟုဇို့တွ 

ပြဖုစးဘော့စနို့ုင်းပါါ�ညီး (Hughes 2018)။ တွ့ုင်း��င်း��့�ပြဖုစးမ်းုဆွီ့ုင်း�့ ခုွ�တွမ်းး�မ်း�့� (�့ု�) က့ုယ်းစ့�ပြပါ� 

အီးဖုွ��မ်း�့�က့ု စ�စဉ်း�တွးမ်းှတွး�့တွွင်း ကြီးက့�တွင်းဘော့�း�ထုုတွးဘော့��ပြပါဿန်း့မ်း�့�က့ု ဘော့ပြပါလ်ညီးဘော့အီး့င်း ဘော့ပြဖု�ှင်း� 

�ပါါမ်းညီး။

ဖုယ်း�ကဉ်းခုံအီးုပါးစုမ်း�့� ထု့ထု့ဘော့�့ကးဘော့�့ကး ပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်းလ့်ဘော့��မ်းှ့ အီးထုူ�စ�စဉ်းဘော့��ဆွီွ� 

ထု့��ညီ�း ယ်နိုတ�့�မ်း�့��ကး�ကးပြဖုင်�း မ်းလ်ုံဘော့လ့်ကးပါါ။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၌ ဂ်�န်းးဒါမ်းညီ�မ်းှမ်းု�ညီး ဂ်�န်းးဒါ 

စံနုိုန်းး�မ်း�့�နှိုင်�း အီးဆွီင်�း�တွးမှ်းတွးခု�ကးမ်း�့�၊ မူ်းဝါဒမ်း�့�နှိုင်�းစညီး�ကမ်းး�ခု�ကးမ်း�့�၊ အီးင်းစတွ�က����ှင်း�ဆု့ွီင်း�့ 

စန်းစးမ်း�့�အီးပါါအီးဝင်း အီးဆွီင်�းအီး့�လ်ုံ�တွွင်း လ်ညီးပါတွးဘော့န်း�ညီ�း အီးလ်ွတွး�ဘော့�့နိုှင်�း တွ�့�ဝင်း�ှ့နိုှင်�းမြို့ပါ��

ဖုွ��စညီး�တွညီးဘော့ဆွီ့ကးပါုံမ်း�့�၏ ဘော့ပါါင်း�စပါးမ်းုဘော့�က့င်�း ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်�ပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီး။ �့ု�ပြဖုစး၍ ပြမ်းန်းးမ်း့ 

နို့ုင်းင်ံတွွင်း ဥပါမ်း့အီး့�ပြဖုင်�း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�၏ ပြပါ�စုဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးဘော့�� တွ့ဝန်းးမ်း�့� (�့ု�) ဘော့�း�ဘော့က့ကးခုံ 

�န်းး �န်းးပါုံဘော့င်ွမ်း�ှ့ပြခုင်း�တွ့ု�က ၎င်း�တွ့ု�၏နို့ုင်းင်ံဘော့��၌ ပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်းမ်းုအီးတွွကး အီးတွ့�အီးဆွီ��မ်းပြဖုစးဘော့စ�န်းး 
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လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အတွ့င်းး�ရှိိ� ခွဲ့�ခြားခွဲ��ဆက်းဆံမှုုက်�� ထင်းးထင်းးရှိိ��ရှိိ�� က်��င်းးတွ့ယ်းဖြေခြားဖွဲ့ရှိိင်းး�ရှိပါါမှုည်းး။ အခြားခွဲ�� 

ဖြေ�� နို��င်းးင်းံအဆင်း်း အင်းးစတွီက်း��ရှိိင်းး�မှုး��နိုိင်း်းစပါးလူးဉ်းး�၍လူည်းး� နို��င်းးင်းံမှုး���ည်းး တွ���တွက်းမှုုအတွ့က်း 

အတွ��အဆီ�မှုး��က်�� ကြိုက်��တွင်းးက်��င်းးတွ့ယ်း ဖြေခြားဖွဲ့ရှိိင်းး�ထ��ရှိပါါမှုည်းး။ ဥပါမှု�အ��ခြားဖွဲ့င်း်း ခြားပါင်းး�စးနို��င်းးင်းံတွ့င်းး 

ခြားပါည်းး�ူ�ဝန်းထမှုး� ၆၀ ရှိ�ခွဲ��င်းးနိုုန်း��ည်းး အမှုး ����မှုီ�မှုး��ခြားဖွဲ့စးဖြေ��းလူည်းး� အကြိုက်ီ�တွန်း�စီမှုံခွဲန်း်ခွဲ့�ဖြေရှိ� 

ရှိ�ထူ�ဖြေန်ရှိ�မှုး��၌မှုူ အမှုး ����မှုီ� ၂၄ ရှိ�ခွဲ��င်းးနိုုန်း��� ရှိိ��ည်းး။ ခြားပါဋ္ဌာ�န်း�ထ��ဖြေ�� ဂျးန်းဒါါခွဲ့�တွမှုး�အရှိ 

၂၀၁၈ မှုတွ��င်းးမှုီ အကြိုက်ီ�တွန်း�ခြားပါည်းး�ူ�ဝန်းထမှုး�မှုး��၏ ၄၀ ရှိ�ခွဲ��င်းးနိုုန်း�၌ အမှုး ����မှုီ�မှုး��က်�� ခွဲန်း်အပါးထ�� 

ရှိန်း လူ��အပါး�ည်းး။ (ယ်င်းး�ရှိ�ခွဲ��င်းးနိုုန်း��ည်းး ၂၀၁၃ ခွဲ�နိုိစးမှုိစ၍ ၂၀ ရှိ�ခွဲ��င်းးနိုုန်း�မှုိ တွခြားဖွဲ့ည်းး�ခြားဖွဲ့ည်းး� ခြားမှုင်း်းတွက်း 

လူ�ခြားခွဲင်းး�ခြားဖွဲ့စး�ည်းး။) အမှုး ����မှုီ�မှုး��၊ လူူင်းယ်းမှုး��နိုိင်း်း တွ��င်းး�ရှိင်းး����လူူန်ည်းး�စ�မှုး��၏ နို��င်းးင်းံဖြေရှိ�၌ 

ပူါ�ဖြေပါါင်းး�ပါါဝင်းးမုှုက်�� ခြားမှှုင််းးတွင်းး၍ ပါ��မှု��ထ�ဖြေရှိ�က်းမုှုရှိ�ိဖြေအ�င်းး ခြားပါ�လူ�ပါးနို��င်းးပါါက် ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပါ�ံအဖြေခြားခွဲခွဲဥံပါဖြေဒါဖြေရှိ�ဆ�့ 

�ူမှုး��နိုိင်း်း ဥပါဖြေဒါခြားပါ�လူှတွးဖြေတွ�းအမှုတွးမှုး��အဖြေန်ခြားဖွဲ့င်း်း �ဘာ�ဝပါတွးဝန်း�က်းင်းး ထ�န်း���မှုး�က်�က့်ယ်းဖြေရှိ� 

နိုိင်း်း ရှိ��ီဥတွ�ဖြေခြားပါ�င်းး�လူ�မှုုခြားပါဿန်�မှုး��က်�� ထ�ဖြေရှိ�က်းစ့�က်��င်းးတွ့ယ်းဖြေခြားဖွဲ့ရှိိင်းး�နို��င်းးမှုည်းးခြားဖွဲ့စး�ည်းး။

၄.၅	 တရား�းမျှှတမျှုရား�����	ရား��ီဥတုဆို�ုင််ရား�	အ�ွင််ကူးးး����င််းမျှု

	 ��စ််�စ်�ရားး	ထည့်််�ွင််းစ်ဉ်း်းစ်�းရားန််အချျကူး်မျှျ�းနှ�င်််	

	 ရား��ီဥတုဆို�ုင််ရား�	တရား�းမျှမျှှတမျှုကူး�ု	အ�ရားးယူး	�ဆို�င််ရားွကူး်�ချင််း

တွရှိ��မှုှတွမှုုရှိိ�ဖြေ�� အ�့င်းးက်ူ�ဖြေခြားပါ�င်းး�ဖြေရှိ�မှုူဖြေဘာ�င်းးဆ���ည်းးမှုိ� ‘�က်းဆ��င်းး�ူအ��လူ�ံ� 

အတွ့က်း တွတွးနို��င်းး�မှုှ မှုှတွမှုုရှိိ�ပြီးပါီ� အက်း�ံ�ဝင်းးဖြေစလူးက်း �ဘာ�ဝပါတွးဝန်း�က်းင်းးအတွ့က်း အက်း ���ခြားပါ� 

ဖြေ�� စီ�ပါ့��ဖြေရှိ�ခြားဖွဲ့စးဖြေစပြီးပါီ� �င်း်းတွင်း်းဖြေလူး�က်းပါတွး�ည်း်း အလူ�ပါးအက်��င်းးအခွဲ့င်း်းအလူမှုး�မှုး��က်�� ဖွဲ့န်းတွီ� 

ဖြေပါ�က်� မှုည်းး�ူတွစးဦး�တွစးဖြေယ်�က်းမှုှ က်းန်းရှိစးခွဲ�်ခြားခွဲင်းး�မှုရှိိ�ဖြေစရှိန်း ဖြေဆ�င်းးရှိွက်းဖြေပါ��ည်းး’ (ILO 2015; 

ILO n.d)။ ဆ��လူ���ည်းးမှုိ� နို��င်းးင်းံမှုး��အဖြေန်ခြားဖွဲ့င်း်း က်�ဗွ့န်းန်ည်းး�ပါါ�လူ�ပြီးပါီ� ရှိ��ီဥတွ�အဖြေပါ� �က်းဖြေရှိ�က်းမှုု 

က်င်းး�ဖြေ�� စီ�ပါ့��ဖြေရှိ�နိုိင်း်း လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�တွ���အခြားဖွဲ့စး���� တွခြားဖွဲ့ည်းး�ခြားဖွဲ့ည်းး� လူ��အပါး�လူ��ဖြေခြားပါ�င်းး�လူ�ရှိ� 

တွ့င်းး ခြားပါည်းး�ူလူူထ� (����) နို��င်းးင်းံ���မှုး�� ကြုံက်�ံဖြေတွ့�ရှိ�ည်း်း အခွဲ့င်း်းအလူမှုး�မှုး��နိုိင်း်း စ�န်းဖြေခွဲ�မှုုမှုး��က်�� 

ဖြေမှုှ�းမှုိန်း�၍ ကြိုက်��တွင်းးခြားပါင်းးဆင်းးခြားခွဲင်းး�ခြားဖွဲ့စး�ည်းး။ ဤအပါ��င်းး�၌ ခြားမှုန်းမှု�်စီ�ပါ့��ဖြေရှိ�က်�� က်�ဗွ့န်းန်ည်းး�ပါါ�ဖြေ�� 

စီ�ပါ့��ဖြေရှိ�အခြားဖွဲ့စး အဖြေရှိ�တွကြိုက်ီ� အ�့င်းး�က်ူ�ဖြေခြားပါ�င်းး�ရှိ�၌ တွရှိ��မှုှတွမှုုရှိိ�ဖြေ�� ရှိ��ီဥတွ�ဆ��င်းးရှိ� 

အ�့င်းးက်ူ�ဖြေခြားပါ�င်းး�မှုုအတွ့က်း မှုည်းး����လူ�ပါးဖြေဆ�င်းးပြီးပါီ� ရှိ��ီဥတွ�ဆ��င်းးရှိ� တွရှိ��မှုမှုှတွမှုုအ�� မှုည်းး���� 

အဖြေရှိ�ယ်ူဖြေဆ�င်းးရှိွက်းမှုည်းးတွ���နိုိင်း်းစပါးလူးဉ်းး�၍ ထည်း်း�့င်းး�စဉ်းး�စ��ဖွဲ့့ယ်းအခွဲးက်းမှုး��က်�� အကြက်မှုး�ဖွဲ့းင်းး� 

ဖြေဖွဲ့�းခြားပါထ��ပါါ�ည်းး။

၄.၅.၁	 �ရား����ှ�ကူး်ကြုံကူးံ��တွ�ရားမျှည့်််	အချွင်််အ�မျှ်းမျှျ�းနှ�င်််	စ်�န််�ချ်မျှုမျှျ�း

တွရှိ��မှုှတွမှုုရှိိ�ဖြေ�� အ�့င်းးက်ူ�ဖြေခြားပါ�င်းး�မှုု �ဖြေဘာ�တွရှိ���ည်းး အလူ�ပါး�မှု��စည်းး�ရုံး�ံ� 

လူုပါးရှိိ��မှုုမှုး��၊ �ဘာ�ဝပါတွးဝန်း�က်းင်းးဆ��င်းးရှိ� အဖွဲ့့��အစည်းး�မှုး��၏ ဆက်းစပါးမှုုဖြေကြက်�င်း်း ၁၉၇၀ ခွဲ�နိုိစး 

မှုး��တွ့င်းး စတွင်းးဖြေပါ�ဖြေပါါက်းခွဲ�်ပါါ�ည်းး။ ထ��အခွဲး �န်းမှုိစ၍ အဓိ�က် �မှု��င်းး�မှုိတွးတွ��င်းးမှုး��တွ့င်းး ILO ၏ 

၁၉၉၉ ခွဲ�နိုိစး �င်း်းတွင်း်းဖြေလူး�က်းပါတွးဖြေ�� အလူ�ပါးမှုူဖြေဘာ�င်းး၊ ၂၀၁၅ ခွဲ�နိုိစး ပါ�ရှိစးပြီးမှု��� ရှိ��ီဥတွ�ဆ��င်းးရှိ� 

�ဖြေဘာ�တွူည်းီခွဲးက်းနိုိင်း်း ILO ၏ ၂၀၁၅ ခွဲ�နိုိစး တွရှိ��မှုှတွမှုုရှိိ�ဖြေ�� အ�့င်းးက်ူ�ဖြေခြားပါ�င်းး�ဖြေရှိ�အတွ့က်း 

လူမှုး�ညွှှန်းခွဲးက်းမှုး�� ပါါဝင်းးခွဲ�်�ည်းး။ တွရှိ��မှုှတွမှုုရှိိ�ဖြေ�� အ�့င်းးက်ူ�ဖြေခြားပါ�င်းး�ဖြေရှိ�အစီအစဉ်းး�ည်းး ၂၀၂၁

 ခွဲ�နိိုစး၌ က်းင်းး�ပါခြားပါ�လူ�ပါးခွဲ�်�ည််းး COP 26 တွင့်းး ပါ��မှု�� ထင်းးရှိ�ိ�လူ�ခွဲ�်ပြီးပီါ� ၎င်းး�က်�� စ့မှုး�အင်းးနိိုင််းးဘာဏ္ဍာ�ဖြေရှိ�ဆ��င်းးရှိ� 
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သဘော�ာ�တူူစာ�ချုု�ပ််နှှင့််် ပ်ဏာ�မလုုပ််င့်န်း်�အချုု ���တူွင့်် ထည့်််သဘောွင့််����င့််ရွွက််�စာချု့်ပ်ါသဘောည့််။ တူရွ��မှတူမု 

ရွှ��သဘော� အသဘောွင့််က်ူ���ပ်�င့််��ရွ�က်�ု အ�ရွ�ယူူ���င့််ရွွက််သဘောည့််် ပ်ထမဦး��ု��နှ�ုင့််င့်�က်�ု COP 26 တူွင့်် 

ထုတူ်�ပ်န်း်��က်ည့်�ချု့်သဘောည့်် (Sego 2022)။ ရွ�သဘောီဥတူု��ုင့််ရွ� တူရွ��မှတူမုသဘောည့်် ရွ�သဘောီဥတူု��ပ်�င့််�လု့မု 

အ�ပ်� တုူ���ပ်န််း���င့််ရွွက််ချုုက််မု��က် ၎င့််�၏���ုက်ု ���မု��က်� ုအမု���ု��ချု�စာ��ရွနှ�င်ု့်��ချုရှွ�သဘောည့််် လူုမု�� 

အ�� ပ်�ုမ�ုဖယူ်�က်ဉ််နှ�ုင့််��ချုရွှ���က်�င့််� သဘောတူ��ပ်�လုုက်် တူရွ��မှတူမုရွှ��သဘော� အသဘောွင့််က်ူ���ပ်�င့််�မု 

သဘော�ာ�တူရွ��က်�ု ပ်�ုမ�ု�ပ်ည့်််စာု��စာပ်ါသဘောည့််။

ရွ�သဘောီဥတူု��ပ်�င့််�လု့မုနှှင့််် ရွင့််��ုင့််ကြုံက်���တူွ�ရွသဘောည့်််အချုါ အသဘောွင့််က်ူ���ပ်�င့််�မုက်�ု မလုွ့မ�သဘောွ 

�တူွ�ရွမည့််�ဖစာ်�သဘော�်လုည့််� တူရွ��မှတူမုရွှ��သဘော� အသဘောွင့််�က်ူ���ပ်�င့််�မုက်�ုမူ ထ�ုသဘော�ု��တူွ�ရွမည့််မဟုုတူ် 

�ပ်။ အလုုပ််အက်�ုင့််�ု��ရှုံးု��မုနှှင့််် လုူမု�ရွ�မတူည့််ငြိင့်�မ်မုတူ�ု� �ပ်��ပ်ါက််လု�နှ�ုင့််သဘောည့််် လုူမုစာီ�ပ်ွ���ရွ�အ

က်ု ����က််မု��အတူွက်် အလုု�အ�လု�က်် ကြိုက်��တူင့််�ပ်င့််�င့််ထ��မုမရွှ��ချုင့််�က် စာီ�ပ်ွ���ရွ�နှှင့်််နှ�ုင့််င့်��ရွ� 

��ုင့််ရွ� အကြိုက်ီ�စာ��စာ�န်း်�ချု�မုမု��က်�ု �ဖစာ်�ပ်��စာနှ�ုင့််ပ်ါသဘောည့််။ သဘော�ု��သဘော�် �က်�င့််�မွန်း်စာွ� စာီမ�ချုန်း််ချုွ့ထ�� 

ပ်ါက် ‘သဘောာ�ဝပ်တူ်ဝန်း်�က်ုင့််နှှင့််် လုူမု�ရွ�တူ�ု�အရွ �ရွရွှည့််တူည့််တူ�်�သဘော� စာီ�ပ်ွ���ရွ�မု��အ�ဖစာ်သဘော�ု� 

အသဘောွင့််က်ူ���ပ်�င့််�မုမု��သဘောည့်် အလုုပ််အက်�ုင့််ဖန်း်တူီ��ရွ�၊ အလုုပ််အက်�ုင့််�မှင့်််တူင့််�ရွ�၊ လုူမု�ရွ�တူရွ�� 

မှတူမုနှှင့််် �င့််�ရွ့မွ့�တူမုတူ�ုက််ဖုက််�ရွ�တူ�ု�က်�ု အချု�ုင့််အမ����င့််�က်ဉ််��ပ်�နှ�ုင့််သဘောည့််’ (Atteridge 

and Strambo 2020: 6)။ ထ�ု��ပ်င့်် ‘စာွမ်�အင့််နှှင့််် သဘောယူ�ဇာ�တူမု��က်�ု ပ်�ုမ�ု�ချုေတူ�အသဘောု��ချုုနှ�ုင့််မည့််် 

အ�လု်အထမု��က်�ု မ�တူ်�က််�ချုင့််�၊ ည့်စာ်ည့်မ်��စာမုက်�ု �ရွှ�င့််�က်ဉ််�ချုင့််�၊ သဘောာ�ဝသဘောယူ�ဇာ�တူမု��က်�ု 

�ရွရွှည့််တူည့််တူ�်စာွ� စာီမ�ချုန်း််ချုွ့�ချုင့််�’အစာရွှ�သဘော�ဖင့််် ‘သဘောာ�ဝပ်တူ်ဝန်း်�က်ုင့််အတူွက်် အက်ု ����ပ်��သဘော�’ 

အလုုပ််အက်�ုင့််မု��ဖန်း်တူီ��ချုင့််�သဘောည့်် အလုုပ််အက်�ုင့််နှှင့််် ရွင့််�နှှီ��မှ�ပ််နှှ�မု��ုင့််ရွ� အချုွင့်််အလုမ်�သဘောစာ် 

အက်ု ����က််မု��က်�ု ရွရွှ��စာမည့််် �န်း်�သဘောစာ်တူီထွင့််မုနှှင့််် ဒဏာ်ချု�နှ�ုင့််မုတူ�ု�က်�ု ���င့််�က်ဉ််��ပ်�ပ်ါသဘောည့်် 

(ILO 2015)။

၄.၅.၂	 အဓိိက	ထည့််�သွွင်း��စဉ်း��စ��ရန်�အချျက�များျ��

တူရွ��မှတူ�သဘော�အသဘောွင့််က်ူ���ပ်�င့််�မု၏ က်ုယူ်�ပ်န်း််စာု�လုင့််�သဘော� အ��ချုချု�မူမု��က်�ု အသဘောု��ချုု 

ရွ�တူွင့်် �မန်း်မ�နှ�ုင့််င့်�သဘောည့်် စာ�န်း်�ချု�မုအမု ���မု ���နှှင့််် ရွင့််��ုင့််ကြုံက်���တူွ�ရွမည့််�ဖစာ်သဘောည့််။ တူရွ��မှတူ�သဘော�

အသဘောွင့််က်ူ���ပ်�င့််�မုသဘောည့်် နှ�ုင့််င့်�အ�င့််် စာီ�ပ်ွ���ရွ�နှှင့််် �ဒသဘောတူွင့််�အ�င့််် စာီ�ပ်ွ���ရွ�တူ�ု�၏ ဖွ့�စာည့််� 

တူည့််���က််ပ်ု� အ��ပ်�င့််�အလု့မု��က်�ု �ဖစာ်�ပ်��စာနှ�ုင့််သဘောည့််။ ၎င့််�သဘောည့်် သဘောာ�ဝသဘောယူ�ဇာ�တူ 

က်ုန်း်ချုန်း်�မုမရွှ��စာ�ရွ� အ��ချုချု�အသဘောွင့််က်ူ���ပ်�င့််�မု၌ သဘောာ�ဝသဘောယူ�ဇာ�တူထုတူ်ယူူမု၊ ဝင့််�င့်ွတူ�ု�နှှင့််် 

စာပ််လုုဉ််��သဘော� အသဘောွင့််က်ူ���ပ်�င့််�မု��ုင့််ရွ� အနှတရွ�ယူ်�ဖစာ်နှ�ုင့််��ချုအ�ပ်င့်် န်းယူ်��မပ်�ုင့််န်းက်် သဘော�တူူည့်ီမှ 

�ဖစာ်မုနှှင့််် �ရွရွှည့််ဖွ��ငြိဖ���တူ�ု�တူက််မုတူ�ု�အ�က်�� တူင့််�မ�မု�ဖစာ်နှ�ုင့််��ချုမု��က်�ု မုချုု�ပ်��ပ်ါက််�စာနှ�ုင့််ပ်ါ 

သဘောည့််။ အ�ရွ�ကြိုက်ီ��ု��မှ� တူရွ��မှတူ�သဘော� အသဘောွင့််က်ူ���ပ်�င့််�မု��ုသဘောည့််မှ�  နှ�ုင့််င့်�တူစာ်နှ�ုင့််င့်�အ�န်း�ဖင့််် 

ရွ�သဘောီဥတူု��ုင့််ရွ�တူရွ��မှတူမုက်�ု �ဖ�်ညွှှန်း်�သဘောည့််် အက်ု ���စာီ�ပ်ွ��ယူှဉ််ငြိပ်��င့််မုမု��နှှင့််် �ပ်ဿန်း�မု�� 

အ�က်�� ဟုန်း်ချုုက််ည့်ီ�စာရွန်း် ကြိုက်���ပ်မ်�ရွမည့််ဟုု ��ုလု�ု�ချုင့််��ဖစာ်သဘောည့််။  ထ�ု���က်�င့််် နှ�ုင့််င့်�အ�န်း�ဖင့််် 

စာဉ််�က််မ�ပ်တူ် ဖွ��ငြိဖ���တူ�ု�တူက််မုနှှင့််် စာီ�ပ်ွ���ရွ�ဖွ��ငြိဖ���မု၊ လုက််ရွှ�နှှင့်််အန်း�ဂတူ်မု ����က််မု��၏ အချုွင့််် 

အ�ရွ�မု��၊ လုူ�အချုွင့်််အ�ရွ�မု��နှှင့််် စာီ�ပ်ွ���ရွ�ဖွ��ငြိဖ���တူ�ု�တူက််မု၊ သဘောာ�ဝပ်တူ်ဝန်း်�က်ုင့််�ရွ�ရွ�မူဝါဒ 

နှှင့််် ပ်ဋိ�ပ်က်ခ�ဖစ်ာနှ�င်ု့်��ချုရှွ�သဘောည့်််  မ�ရှုံး��ုဖလု���မအသုဘော���ပ်�မုမု����င်ု့်ရွ� အငြိပ်��င့််အ���ုပ်�ချုုက််မု��က်� ုစာစ်ာ��� 

အက့်�ဖတူ်ရွန်း်အတူွက်် ချု�ုင့််မ�မုရွှ�ငြိပ်ီ� အ��လုု��အက်ု���ဝင့််�သဘော� မူဝါဒမု��နှှင့််် အင့််စာတူီက်ု��ရွှင့််�အတူွင့််� 

ရွှ� အစာီအမ�မု�� လု�ုအပ််ပ်ါသဘောည့််။
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တွ�့�ရံုှု�မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း အီးဆု့ွီပါါအီးဘော့��က့စစမ်း�့�အီးတွွကး လံု်�ဘော့ထွု�ကြီးက့��ပါမ်းး�ဘော့န်း�မြို့ပါ�ပြဖုစး�ညီး။ 

က့ုလ်ံ��ယ့်နို့ုင်းင်ံ၌ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့� ထုုတွးယ်ူပြခုင်း�အီးဘော့ပါ် အီးဘော့ပြခုတွညီး�ညီ�း က့ုလ်ံ��ယ့် 

ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးမ်းုစံပါုံစံက့ု ဥပါဘော့ဒ�့ပါံံပါညီ့က ဘော့စ့ဒကတွကးခု��ပါါ�ညီး။ ၂၀၁၅ ခုုနိုှစးမ်းှစ၍ ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့တွ�့�ရှုုံ��ညီး မ်းဘော့�ခု�့မ်းဘော့��့ပြဖုစးပါါက ��့ဝက့ုဦး�စ့�ဘော့ပါ�ပါါ (in dubio 

pro natura) ဟုူ�ညီ�း အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူက့ု တွညီ�တွညွှွတွးတွညီး� က�င်�း�ုံ��မ်းညီးဟုု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု��ပါါ�ညီး 

(Maya-Aguirre 2018)။ ဘော့တွ့င်းအီး့ဖု�့က�ှ့ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့တွ�့�ရှုုံ��ညီး ��့ဝ

ပါတွးဝန်းး�က�င်းထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းမ်းုနိုှင်�း လ်ူမ်းုစ��ပါွ့�ဘော့�� ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးမ်းုတွ့ု��ညီး က့ုင်း�ကွန်းး�မ်းှ� 

ကွန်းး�က့ုင်း�မ်းှ� တွညီး�ှ့ဘော့န်း�ညီ�းအီးတွွကး အီးစ့ု��အီးဘော့န်းပြဖုင်�း တွစးခုု၏ အီးက��့�က့ုပါ�ကးပြပါ့�ဘော့စလ်�ကး က�န်းး 

တွစးခုုက့ု ဆွီကးလ်ကးဘော့ဆွီ့င်း�းကးပြခုင်း�မ်းှ ဘော့�ှ့င်း�ကဉ်း�မ်းညီးဟုု ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု���ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံ 

ဥပါဘော့ဒတွွင်း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းအီးဘော့��က့စစမ်း�့�အီးတွွကး စဉ်းဆွီကးမ်းပြပါတွး ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးဘော့�� 

အီးဘော့ပြခုခုံမ်းူနိုှင်�း စပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း လ်ူမ်းုစ��ပါွ့�ဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�ခု�ကးမ်း�့�က ဟုန်းးခု�ကးညီ� 

ဘော့အီး့င်း ထု့န်းး�ဘော့ပါ�မ်းညီးက့ု ကြီးက့�တွင်း�့ပြမ်းင်းထု့�ဘော့�က့င်း� ယ်င်း�တွ�့�ရှုုံ�က ထုပါးဘော့ဆွီ့င်း��ှင်း�ပြပါခု���ညီး 

(Fuel Retailers Association of Southern Africa v. Director-General: Environmental 

Management, Department of Agriculture, Conservation and Environment, Mpumalanga 

Provinces 2007)။ အီး�ဘော့ကွဘော့ဒါနို့ုင်းင်ံ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘော့ပြခုခုံဥပါဘော့ဒဆွီ့ုင်း�့တွ�့�ရှုုံ� ပြပါဋ္ဌာ့န်းး�ခု�ကးမ်း�့�၌ 

�ယ်ံဇို့တွထုုတွးယ်ူဘော့�� စ�မ်းံက့န်းး�မ်း�့�ဘော့��ဆွီွ��့တွွင်း စညီး�ကမ်းး�တွင်း�က�ပါး�ညီ�း �တွးမ်းှတွးခု�ကး 

မ်းူဘော့�့င်းတွစး�ပါးက့ု ခု�မ်းှတွးထု့�ပါါ�ညီး။ ယ်င်း�မ်းူ ဘော့�့င်းမ်းှ့ ၎င်း�တွ့ု�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းညီ�း လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်းခု�ကး 

မ်း�့�က လ်ုပါးင်န်းး�လ်ညီးပါတွး�န်းး ဘော့မ်းှ့းမ်းှန်းး�ထု့��ညီ�း န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�၌ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ 

အီးနိုတ�့ယ်းမ်း�့� ပြဖုစးဘော့ပါ်ဘော့စမ်းညီးမ်းဟုုတွးဘော့�က့င်း� �ရှုုပါးဘော့ဖု့းပြပါ��န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ ပြပါညီး�ူလ်ူထုု၊ ဘော့ဒ�ခုံ 

အီး�့ုကးအီးဝန်းး�မ်း�့�နိုှင်�းကြီးက့�တွင်း၍ လ်ွတွးလ်ပါးစွ့ ညီှ့နိုုင်း�တွ့ုင်းပါင်း�န်းးလ့်ုအီးပါးပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီး (Herbert, 

Smith, Freehills 2022)။ အီးထုကးတွွင်း ဘော့ဖု့းပြပါခု���ညီ�းအီးတွ့ုင်း� နို့ုင်းင်ံအီးဆွီင်�း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�နိုှင်�း 

ယ်နိုတ�့�မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�နိုှင်�း အီးပြခု့�ဖုယ်း�ကဉ်းခုံအီးုပါးစုမ်း�့�အီးဘော့ပါ် �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်� 

မ်းု၏ ပြခု့�န်း့�လ်ွန်းး�ဘော့�့ �ကးဘော့�့ကးမ်းုမ်း�့�အီးတွွကးလ်ညီး� စ့န်း့စ့တွးထု့� တွုံ�ပြပါန်းးဘော့ဆွီ့င်း�းကးဘော့ပါ�� 

မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။
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ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၌ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းက့ု ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်း�န်းးနိုှင်�း �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်� 

မ်းုက့ု က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ �င်�းပြမ်းတွး၊ မ်းှတွမ်းု�ှ့မြို့ပါ�� ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�ဘော့�့ လ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး� 

အီးတွွင်း� ဘော့န်းထု့ုင်းလ့်ု�ညီ�း ပြပါညီး�ူလူ်ထုု၏ စ့တွးဆွီနိုဒနိုှင်�းအီးညီ� �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးကြီးက��စွ့ပြဖုင်�း အီးပြပါညီးပြပါညီး 

ဆွီ့ုင်း�့ ကတွ့ကဝတွးမ်း�့�ပြပါ�ခု��မြို့ပါ��ပြဖုစး�ညီး။  ထု့ဘော့�့ကးဘော့�့ မ်းူဝါဒခု�မ်းှတွးမ်းုဟုူ�ညီး �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကး 

မ်း�့� ခု�တ့ွးဆွီကးမ်းု�ှ့ပြခုင်း�နိုှင်�း ကွ�ပြပါ့�စုံလ်င်းပြခုင်း�တွ့ု�က့ု ဟုန်းးခု�ကးညီ�ဘော့အီး့င်း ပြပါ�လ်ုပါးပြခုင်း�ပါင်းပြဖုစး�ညီး။ 

�င်�းတွင်�းမ်းှတွ�ညီ�း ဟုန်းးခု�ကးညီ�မ်းု�ှ့ပြခုင်း��ညီး �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးအီးဘော့ပြမ်း့ကးအီးပြမ်း့�က့ု ပါ့ုမ်း့ုန်း��ကပါးမ်းု�ှ့လ့် 

ဘော့စမ်းညီ�း စုဘော့ပါါင်း�ညီှ့နိုုင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုဆွီ့ုင်း�့ အီးက��့��လ်ဒးမ်း�့� ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်ဘော့စ�န်းး လ်မ်းး�ဖုွင်�းဘော့ပါ� 

နို့ုင်းပါါ�ညီး။

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၌ SDG �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးမ်း�့� ပြဖုစးဘော့ပြမ်း့ကးဘော့အီး့င်း ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�့တွွင်း အီးတွ့ု� 

အီးဘော့လ်�့� အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းမ်း�့�ပြဖုင်�း ညီှ့နိုုင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ၃၀ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး� 

�ညီး �စးဘော့တွ့မ်း�့�ပြဖုစးဘော့�� �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးနိုှင်�း ၎င်း�၏ ဘော့ပြမ်းယ့် ၁၀ �့ခု့ုင်းနိုုန်းး�က့ု ထု့ဘော့�့ကးစွ့ 

‘ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်း’ ပြခုင်း��ညီး စ��ပါွ့�ဘော့��ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးမ်းု၊ စ့ုကးပါ��့�ထုုတွးလ်ုပါးမ်းု၊ အီးဘော့ပြခုခုံ 

အီးဘော့ဆွီ့ကးအီးအီးုံနိုှင်�း �ဏ္ဍာ့ဘော့��အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�့� ဟုန်းးခု�ကးညီ��ညီ�း�လ်ဒးမ်း�့� ��ှ့ဘော့စလ့်မ်း�းမ်းညီး။ 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၌ စွမ်းး�အီးင်းလ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း���ှ့မ်းုက့ု တွ့ု�ပြမ်းှင်�းမ်းညီးဆွီ့ုပါါက စွမ်းး�အီးင်းပါံ�ပါ့ု�မ်းုနိုှင်�း ဘော့�စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းု 

ဆွီ့ုင်း�့ဘော့�း�ခု�ယ်းမ်းုမ်း�့� ပြပါ�လ်ုပါး�မ်းညီးဟုုဆွီ့ုလ့်ုမြို့ပါ�� ယ်င်း�မ်းှဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးလ့်�ညီ�း အီးဘော့ပြခုခုံအီးဘော့ဆွီ့ကး 

အီးအီးုံဆွီ့ုင်း�့ အီးက��့�ဆွီကး�ညီး ဘော့ဒ�ခုံပြပါညီး�ူမ်း�့�နိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းအီးဘော့ပါ် �ကးဘော့�့ကးမ်းု 

�ှ့ပါါလ့်မ်း�းမ်းညီး။

SDG Synergies (n.d.) �ညီး မ်းူဝါဒန်းယ်းပါယ်းအီးစုမ်း�့�နိုှင်�း �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးက မ်းညီး�့ု�အီးပြပါန်းး 

အီးလ်ှန်းးအီးက��့�ပြပါ�ဘော့�က့င်း� န်း့�လ်ညီး�ဘော့�့ဘော့ပါါကးဘော့စမ်းညီ�း အီးခုမ်း��လ်ကးဘော့တွွ� အီး�ုံ�ပြပါ�နို့ုင်းဘော့�့       

အီးွန်းးလ့်ုင်း�န်းညီး�က့�့ယ့်တွစးခုုပြဖုစး�ညီး။ စဘော့တွ့�ဟုုမ်းး� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ အီးဖုွ��အီးစညီး� 

(Stockholm Environment Institute) �ှ့ �ုဘော့တွ�န်းပါညီ့�ှင်းမ်း�့�က အီးစ့ု��မ်း�့� ဘော့��ှညီးတွညီးခု့ုင်းမြို့မ်း� 

ဘော့�့ ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးဘော့��ပါန်းး�တွ့ုင်းမ်း�့�က့ု အီးဘော့က့င်းအီးထုညီးဘော့ဖု့း�့တွွင်း ပါံ�ပါ့ု�ဘော့ထု့ကးကူ�န်းး 

�ညီး�းယ်း၍ က့ုယ်းပါ့ုင်းဘော့��ဆွီွ�ခု���ညီ�း SDG Synergies �ညီး ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�နို့ုင်းမ်းုန်းယ်းပါယ်းအီးတွွကး
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ဘော့�့ န်းယ်းပါယ်းပြပါင်းပါအီးတွွကးပါါ အီးလ်ွန်းးအီး�ုံ�ဝင်း�ညီး။ နို့ုင်းင်ံအီးဆွီင်�း ဘော့�နိုှင်�းစွမ်းး�အီးင်းဆွီ့ုင်း�့ �ုံ��ပါး 

ဘော့လ်�လ့်ခု�ကးမ်း�့��ညီး ဘော့��ှညီးမ်းူဝါဒဘော့�း�ခု�ယ်းမ်းုမ်း�့� တွ့ု�တွကးလ့်ဘော့စ�န်းးအီးတွွကးလ်ညီး� အီးဘော့ထု့ကး 

အီးကူပြပါ�နို့ုင်းပါါ�ညီး။ လ်ွတွးလ်ပါးဘော့�့ ကွမ်းး�က�င်းပါညီ့�ှင်းမ်း�့�က ဘော့�အီးက�ပြဖုတွးမ်းု၊ စ�မ်းံက့န်းး�ဘော့��ဆွီွ� 

မ်းုနိုှင်�း ဓာ့တွးဘော့င်ွ�ထုုတွးလ်ှတွးမ်းုဘော့လ်ှ �့ခု�ဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ စ့တွးပြဖု့ဘော့လ်�လ့်�ညီ�း ပါလ်ကးဘော့ဖု့င်း� (Water 

Evaluation and Planning and Low Emissions Analysis Platform) စံပါုံစံမ်း�့�က့ု ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၌ 

မ်း့တွးဆွီကးဘော့ပါ�ခု��မြို့ပါ�� ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံအီးတွွကး ခုွ�ပြခုမ်းး�စ့တွး ပြဖု့ဘော့လ်�လ့်မ်းုက့ုလ်ညီး� ပြပါ�လ်ုပါးခု��မြို့ပါ��ပြဖုစး�ညီး။

ဤမ်းူဝါဒဘော့��ဆွီွ�ဘော့��အီးစ�အီးစဉ်း �ုံ��ပါးဘော့လ်�လ့်ပြခုင်း�က့ု ဘော့ပြမ်းမ်း�ကးနိုှ့�ွင်းပြပါင်းဆွီ့ုင်း�့ အီးစ� 

အီးစဉ်းဘော့��ဆွီွ�ဘော့�� စ့တွးပြဖု့ဘော့လ်�လ့်ခု�ကးနိုှင်�း တွွ�ဖုကးဘော့ဆွီ့င်း�းကး�င်�းပါါ�ညီး။  ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�ဆွီ့ုင်း�့ 

ကုလ်�မ်းဂု်�ဘော့�့တူွစ့ခု��ပါး အီးတွွင်း�ဝန်းးရံုှု�က ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနှိုင်�းတွကွ လူ်�့�မ်း�့�အီးတွွကး 

၎င်း�၏ မ်း�ှ့မ်းပြဖုစး ပါံ�ပါ့ု�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု�ကးမ်း�့�က့ု ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းဘော့��နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ၂၀၃၀ ခုုနိုှစး 

တွွင်း ကမ်းာ့ တွစးဝန်းး�၌ လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့�ဘော့ပါ��န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ ပါထုမ်းဆွီုံ�အီးကြီးက့မ်းး ကမ်းာ့ လ်ုံ�ဆွီ့ုင်း�့ ဇို�ဝ 

မ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ� မ်းူဘော့�့င်း�စးမ်းူ�ကမ်းး�က့ု ထုုတွးပြပါန်းးခု��ပါါ�ညီး။ ၎င်း�၏ ဦး�ဆွီုံ��ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးမ်းှ့ ‘ကမ်းာ့  

တွစးဝန်းး��ှ့ ကုန်းး�ဘော့ပြမ်းနိုှင်�းပါင်းလ်ယ်းဧ�့ယ့် အီး့�လ်ုံ�က့ု ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ�အီး့�လ်ုံ� အီးက��ံ�ဝင်း�ညီ�း ဘော့ပြမ်း 

မ်း�ကးနိုှ့�ွင်းပြပါင်း အီးစ�အီးစဉ်းဘော့��ဆွီွ��့တွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�မြို့ပါ�� ကုန်းး�ဘော့ပြမ်းနိုှင်�း ပါင်းလ်ယ်းအီး�ုံ�ပြပါ�မ်းု 

ဆွီ့ုင်း�့ အီးဘော့ပြပါ့င်း�အီးလ်�မ်း�့�က့ုဘော့ပြဖု�ှင်း�က့ �ှ့နိုှင်�းမြို့ပါ�� ဘော့ပြခု�့လ်ကး�့မ်းပါ�ကး�ှ့ဘော့�့ န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�နိုှင်�း 

ဘော့တွ့ရှု့ုင်း�န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�က့ု ထု့န်းး��့မ်းး��န်းး’ ပြဖုစး�ညီး။ IGI မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ကမ်းာ့ လ်ုံ�ဆွီ့ုင်း�့ ဇို�ဝမ်း��့�စုံ

မ်း��့�ကွ�မ်းူဘော့�့င်း�စးက့ုအီးတွညီးပြပါ�မြို့ပါ�� �ကးစုံဘော့ပြမ်းမ်း�ကးနိုှ့�ွင်းပြပါင်းအီးစ�အီးစဉ်း ဘော့��ဆွီွ�ပြခုင်း�က့ု စတွင်း 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�င်�း�ညီး။ ဥပါမ်း့အီး့�ပြဖုင်�း ကမ်းာ့ တွစးဝန်းး�၌ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�ဘော့စ့င်�း

ဘော့�ှ့ကးမ်းုဆွီ့ုင်း�့ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�့�က့ု ခု�တ့ွးဆွီကး�ရှုုပါးဘော့ဖု့းပြပါ��န်းး ဒ�ဇို့ုင်း�ဘော့��ဆွီွ�ထု့��ညီ�း လ်ွတွး 

လ်ပါးစွ့ ဝင်းဘော့�့ကးဘော့လ်�လ့်နို့ုင်းဘော့�့ ဘော့ပြမ်းမ်း�ကးနိုှ့�ွင်းပြပါင်းအီးစ�အီးစဉ်း ဘော့��ဆွီွ�ဘော့�� ပါလ်ကးဘော့ဖု့င်း�ပြဖုစး 

�ညီ�း Marxan န်းညီး�က့�့ယ့် (Nature Conservancy 2022) က အီးဆွီ့ုပါါ လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းအီးတွွကး 

အီးဘော့ထု့ကးအီးကူပြပါ�နို့ုင်းပါါ�ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်း့�တွင်း�အီးခု�ကးအီးလ်ကးစ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုယ်ူန်းစး (MIMU) ဘော့ပါ်တွယ်း 

(portal) နိုှင်�း ၂၀၂၂ ခုုနိုှစးကုန်းးပါ့ုင်း�တွွင်း ဝင်းဘော့�့ကးဘော့လ်�လ့်နို့ုင်းဘော့တွ့�မ်းညီ�း Myanmar Ziwa Zone 

တွ့ု�တွွင်းလ်ညီး� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနိုှင်�း ဆွီကးနိုွယ်း�ညီ�း ဘော့ပြမ်းမ်း�ကးနိုှ့�ွင်းပြပါင်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခု�ကးအီးလ်ကး 

အီးစုမ်း�့�စွ့ �ှ့ပါါ�ညီး။ One Map Myanmar Initiative �ညီး ၎င်း�၏ အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�က့ု 

အီးမ်း�့�ပြပါညီး�ူ�့ု� ထုုတွးပြပါန်းးပြခုင်း�မ်း�ှ့ဘော့��ဘော့�့းလ်ညီး� ထုုတွးပြပါန်းးမ်းုမ်း�့�ပြပါ�လ်ုပါး�န်းး စဉ်း�စ့��ုံ��ပါး 

လ်�ကး�ှ့�ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါအီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�နိုှင်�း ဘော့ဒ�တွွင်း�ဘော့လ်�လ့်ဘော့တွွ��ှ့ခု�ကးမ်း�့��ညီး ပါွင်�းလ်င်း� 

ပြမ်းင်း�့မ်းုက့ု ဘော့ဆွီ့င်း�ကဉ်း��့နိုှင်�း လ်ူအီးမ်း�့�အီးတွွကး စွမ်းး��ညီးပြမ်းှင်�းတွင်းဘော့ပါ��့တွ့ု�တွွင်း အီးခု�့က�နို့ုင်းပါါ 

�ညီး။

ဤစ့တွးပြဖု့ဘော့လ်�လ့်မ်းုမ်း�့�က့ု ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ညီ�းအီးခုါ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွးဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်း၌ 

ပြမ်းန်းးမ်း့ပြပါညီး�ူလ်ူထုုက့ု လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းဘော့ပါ�မြို့ပါ�� ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�့မ်းု�ှ့စွ့ ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�င်�းပါါ�ညီး။ ဤ 

လ်ုပါးင်န်းး�တွွင်း ပါညီ့�ပါးပါ့ုင်း�ဆွီ့ုင်း�့ ရှုုဘော့ထု့င်�းမ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍အီးပြပါင်း ဟုန်းးခု�ကးညီ�ဘော့စ�န်းး ညီှ့နိုုင်း� 

ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ညီ�းအီးခုါမ်း�့�၌ စ့န်းးဘော့ခု်မ်းုမ်း�့�ကြံက�ံဘော့တွွ���က���့ု� အီးဘော့��ကြီးက��အီးခု�ကးအီးဘော့န်းပြဖုင်�း ပြမ်းန်းးမ်း့ 

ပြပါညီး�ူလ်ူထုုက အီးဆွီ့ုပါါလ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းက့ု ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းဘော့�က့င်း� ဘော့�ခု�့ဘော့စမ်းညီ�း မ်းှန်းးကန်းးဘော့�့ ယ်နိုတ�့�မ်း�့� 

က့ု �ှ့ဘော့ဖုွ�့တွွင်းလ်ညီး� စ့န်းးဘော့ခု်မ်းုကြံက�ံဘော့တွွ��ပါါ�ညီး။ ဘော့ပြမ်းမ်း�ကးနိုှ့�ွင်းပြပါင်းဆွီ့ုင်း�့ အီးခု�ကးအီးလ်ကး 

မ်း�့�က့ု လ်ွတွးလ်ပါးစွ့ ဝင်းဘော့�့ကး�ကညီ�းရှုုနို့ုင်းပြခုင်း��ညီး အီးဘော့��ကြီးက���ညီ�း ပါထုမ်းအီးဆွီင်�းပြဖုစး�ညီး။ 



89

ထ့ို့��ပြ�င်် လူူထို့�က့ို�အသ့ိပေး���ပြီး�း� ည့ိှိနုှိုင််�တ့ို�င််�င််န့ှို�င််မည််ှိလူမ်���ကိုာင််�မ�ာ� ဖန််တိုး�ရန််နှှိုင််် ဆုံး���ပြဖတ်ိုချ�က်ို 

ချ�မှတို်ရာတိုွင်် �ူ���ါင််��ါဝင််��ရန်် အ�ရ�ကြီးကိုး�သိပေးညှိ်။ ��သိပေးချ�လူူထို့� သိပေးဘာာဝ�တို်ဝန််�ကို�င်် ��ာင််် 

�ကိုညှိ််�လူ်လူာသိပေးူမ�ာ� တိုပြဖညှိ်�ပြဖည်ှိ�ချ�င််� �ကိုာကို်ယူူထို့ာ�သိပေးညှိ်် သိပေးဘာာဝ�တို်ဝန််�ကို�င််နှိုှင််် ပြ�ညှိ်သိပေးူ� 

ကို�န််�မာ�ရ�ဆုံး့�င််ရာ အချ�ကို်အလူကို်မ�ာ�ကို ပြ�ညှိ်သိပေးူလူူထို့�၏ လူ့�အ�်ချ�ကို်မ�ာ�နှိုှင််် �တိုာင််�ဆုံး့�ချ�ကို် 

မ�ာ�ကို့� မှတိုမုရှ့ရှ့ ကို့�ယူ်�ာ�ပြ�ု��ရာတိုွင်် အ�ရ��ါသိပေးညှိ်် န်ညှိ်�ကို့ရ့ယူာမ�ာ�ပြဖ�်�ကိုသိပေးညှိ်။ ပြမန််မာ 

နှို့�င််င်� သိပေးဘာာဝသိပေးယူ�ဇာာတို �းမ�ချန်််ချွ�မုနှိုှင်််��်လူ�ဉ်း်�၍ ချ�မှတို်ထို့ာ�သိပေးညှိ်် ကိုတို့ကိုဝတို်မ�ာ�တိုွင််ပြဖ�်��၊ 

ပြမန််မာန့ှို�င််င်�၏ အန်ာဂတ်ို�းမ�အ��်ချ�ု�်မုအတွိုက်ို အ�ပြချချ�မူမ�ာ� ပြ�င််ဆုံးင််�ရ�ဆွုံး�ရာတွိုင််ပြဖ�်�� ပြ�ည်ှိသူိပေး 

မ�ာ�၏ ဆုံးနှိုဒသိပေး�ဘာာထို့ာ�ကို့� ကြီးကို့ုတိုင််ရယူူ�ရ� အ�ပြချချ�မူသိပေးညှိ် အဓိ့ကိုအချ�ကို် ပြဖ�်သိပေးင်််�ါသိပေးညှိ်။  

Aarhus သိပေး�ဘာာတိုူ�ာချ�ု�်၏ မဏ္ဍို့ုင််သိပေး���ရ�်ပြဖ�်သိပေးညှိ်် သိပေးဘာာဝ�တို်ဝန််�ကို�င််ဆုံး့�င််ရာ အချ�ကို်အလူကို် 

မ�ာ�ကို့� လူကို်လူှမ်�မးရရှ့�ရ�၊ သိပေးဘာာဝ�တို်ဝန််�ကို�င််နှိုှင်််��်လူ�ဉ်း်�၍ ဆုံး���ပြဖတို်ချ�ကို်ချ�မှတို်ရာတိုွင်် 

ပြ�ညှိ်သိပေးူလူူထို့� �ါဝင််မုရှ့���ရ�နှိုှင််် �ထို့မအ�ပြချချ�မူနှိုှ�်ရ�်ကို့� �လူ��ာ�လူ့�ကို်န်ာပြချင််�မရှ့�ါကို တိုရာ� 

မှတိုမုအတိုွကို် �ဆုံးာင််ရွကို်�ရ�တ့ို��ကို့� ပြမန််မာနှို့�င််င်�၏ ကိုတို့ကိုဝတို်မ�ာ�တိုွင်် ထို့ညှိ််သိပေးွင််�ချ�မှတို်နှို့�င်် 

သိပေးညှိ်။

အရင််�အပြမ�်မှ�ဝမုနှိုှင််် ��်လူ�ဉ်း်�သိပေးညှိ်် �မ�ချွန််�သိပေးညှိ် IGI မ�ာ�နှိုှင််် ပြမန််မာပြ�ညှိ်သိပေးူလူူထို့� 

အ�ကိုာ� ကို�ယူ်ပြ�န်််�ွာ ညှိိ့နှိုုင််�တို့�င််�င််ရာတိုွင်် တို�်�ထို့ာင်််တို�်�န်ရာမှ �ါဝင််သိပေးင်််သိပေးညှိ်။ ဖကို်�ရယူ် 

�းမ့�ကို�ရ�း �ဋိ့ညှိာဉ်း်သိပေးညှိ် �့�မ့�ကြီးကိုး�ကို�ယူ်�သိပေးာ ဗဟို့�ချ�ု�်ကို့�င််မု�လူှာ်ချ��ရ�ဆုံးးသိပေး့�� ဦး�တိုညှိ်သိပေးညှိ်် 

လူု�်ရှာ�မုတို�်ချ�ပြဖ�်�ါသိပေးညှိ်။ သိပေးဘာာဝသိပေးယူ�ဇာာတိုဆုံး့�င််ရာ ဖကို်�ရယ်ူ�န်�်၌ ပြ�ဿန်ာအာ�လူ���နှိုှင််် 

အ�ဝင််ချွင််ကို�ပြဖ�်သိပေးညှိ်် �ပြဖရှင််�န်ညှိ်�ဟိုူ၍ မရှ့�ါ။ �လူ်လူာ�ဖာ်ထို့�တို်ပြချင််�၊ လူ့�င််�င််ချ����ပြချင််�၊ သိပေးကို် 

�ရာကို်မု�းမ�ချန်််ချွ�ပြချင််�၊ အချွန််�ညှိ်��ကို�်ပြချင််�၊ SEE မ�ာ�၏ အချန််�ကိုဏ္ဍိုနှိုှင််် ဝင််�င်ွပြ�န််လူညှိ်ချွ��ဝ 

ပြချင််�ဟိုူသိပေးညှိ်် အဆုံးင်််တို�်ဆုံးင်််ချ�င််��း၌ ဗဟို့�ချ�ု�်ကို့�င််မု�လူှာ်ချ�ပြချင််� အန်ညှိ်�နှိုှင်််အမ�ာ��ါဝင််သိပေးညှိ်် 

မ�ာ��ွာပြချာ�န်ာ��သိပေးာ န်ညှိ်�လူမ်�အမ� ့ု �မ� ့ု �ပြဖင််် �းမ�ချန်််ချွ�မု ပြ�ုလူ��်နှို့�င််�ါသိပေးညှိ်။ သိပေးဘာာဝသိပေးယူ�ဇာာတို 

ဆုံး့�င််ရာ �ဋိ့ညှိာဉ်း်�ာတိုမ်� (Natural Resource Governance Institute 2018) သိပေးညှိ် ပြမန််မာနှို့�င််င်�တိုွင်် 

ရင််ဆုံး့�င််ကြုံကိုု��တိုွ��န်ရသိပေးညှိ်် �့န််�ချ်မုအချ� ့ု �ကို့� �လူ်လူာ�ဖာ်ထို့�တို်နှို့�င််မညှိ်် မူ�ဘာာင််တို�်ရ�်ကို့� ��်�့�� 

���သိပေးညှိ်။ ၎င််��ာတိုမ်�တိုွင်် လူ��်င်န််�အတိုွင််�ရှ့�ကိုာင််�ကို� ့ု �မ�ာ�ကို့� မ�ာ�နှို့�င််သိပေးမှမ�ာ��အာင်် မညှိ်သိပေး့�� 

ပြမိင်််တိုင််မညှိ်၊ အနှိုတရာယူ်ပြဖ�်နှို့�င််�ပြချမ�ာ�ကို့� မညှိ်သိပေး့���လူ�ာ်�ါ�သိပေးကို်သိပေးာ��မညှိ်တို့��နှိုှင််် ��်လူ�ဉ်း်�၍ 

အကြုံကို�ဉာာဏ််မ�ာ� ����ါသိပေးညှိ်။ ၎င််��ာတိုမ်�ကို ပြမန််မာနှို့�င််င်�၏ အ�့��ရ၊ ပြ�ညှိ်သိပေးူလူူထို့�၊ ကို�မပဏ်းမ�ာ� 

အပြ�င်် နှို့�င််င်�တိုကိုာအသိပေး့�ကို်အဝန််�တို့��အ�န်ပြဖင််် နှို့�င််င်�အတိုွင််� �့�မ့��ကိုာင််�မွန််�သိပေးာ အရင််�အပြမ�်မ�ာ� 

�းမ�အ��်ချ�ု�်မု�န်�် �ဖာ်�ဆုံးာင််�ရ�လူမ်���ကိုာင််�ကို့� �ဖာ်ထို့�တို်ရာတိုွင်် အ�ထို့ာကို်အကိုူပြ�ုနှို့�င််�ါ 

သိပေးညှိ်။ ထို့့��ပြ�င်် IGI မ�ာ�အ�န်ပြဖင််် သိပေးဘာာဝ�တို်ဝန််�ကို�င််ဆုံး့�င််ရာ �းမ�အ��်ချ�ု�်မုနှိုှင််် �ရ�ပြမအာ� 

ကို့�ယူ်တို့�င်် ထို့့န််�ချ�ု�်�းမ�ချွင်််ရရှ့ရန်် တို့�င််�ရင််�သိပေးာ�မ�ာ�၏ �တိုာင််�ဆုံး့�ချ�ကို်မ�ာ�အ�ကိုာ� ဆုံးကို်နှိုွယူ်မု 

အပြ�င်် တို့�င််�ရင််�သိပေးာ�မ�ာ�၏ သိပေးဘာာဝ�တို်ဝန််�ကို�င်် �းမ�ချန်််ချွ�မု�����မ�ာ�နှိုှင််် သိပေးဘာာဝ�တို်ဝန််�ကို�င်် 

ဆုံး့�င််ရာ �ညှိ်�ကိုမ်�ချ�ကို်မ�ာ�ကို့��ါ ထို့ညှိ််သိပေးွင််��ဉ်း်��ာ�ရန်် လူ့�အ�်မညှိ်ပြဖ�်သိပေးညှိ်။

ပြမန််မာနှို့�င််င်� IGI မ�ာ�အ�န်ပြဖင််် �ပြမယူာမ�ာ�ကို့� ဆုံး���ရှုံးု��ချ�်ရ�သိပေးာသိပေးူမ�ာ�အတိုွကို် တိုရာ�မှတိုမု 

ရရှ့��မညှိ်် အန်ာဂတို် ကိုတို့ကိုဝတ်ိုမ�ာ�ကို့� ထို့ညှိ််သိပေးွင််��ဉ်း်��ာ�နှို့�င််သိပေးညှိ်။ ယူင််�ပြ�ဿန်ာ၏ အ�ရ��ါ 

မုကို့� န်ာ�လူညှိ်သိပေး�ဘာာ��ါကို်��ကိုာင််� အချ�ကို်ပြ�သိပေးညှိ််အ�န်ပြဖင််် တိုရာ�မှတိုမုရရှ့�ရ� အ�ပြချချ�မူ 

မ�ာ�ကို့� ယူ�န််�င်် အ�ကိုမ်�ဖ�င််��ရ�ဆုံးွ�နှို့�င််သိပေးညှိ်။ �လူ�ာ်��ကို����မုမ�ာ�နှိုှင််် တိုရာ�မှတိုမုတို့��သိပေးညှိ် 
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��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းဘော့��နိုှင်�း အီးမြို့ပါ့�င်းတွညီး�ှ့ဘော့န်းမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ အီးန်း့ဂ်တွး 

ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ လ့်ုအီးပါးခု�ကးမ်း�့�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�လ်�ကး ယ်ခုင်း 

လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��ခု��့�ဘော့ဖု့ကးခု��မ်းုမ်း�့�က့ု က့ုင်းတွွယ်းဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းး ကြီးက့��ပါမ်းး��ညီ�း အီး�ွင်းကူ�ဘော့ပြပါ့င်း�က့လ် 

တွ�့�မ်းှတွမ်းုမ်းူဘော့�့င်း�ညီး စမ်းှတွးဘော့က့င်း�တွစးခုု ပြဖုစးပါါလ့်မ်း�းမ်းညီး။ ထု့ုအီးခုါ၌ အီးစ့ု��နိုှင်�း အီး�ပါး�ကး 

လ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်းှ လ်ုပါး�ှ့�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�ူမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း အီးမ်းှန်းးတွ�့�ပြဖုစးဘော့စဘော့��နိုှင်�း ပြပါန်းးလ်ညီး 

�င်း�က့�ဘော့စ�ဘော့��ဘော့က့းမ်း�ှင်းမ်း�့�၊ လ်ုပါးင်န်းး�တွ့ဝန်းးမ်း�့�က့ု စ�စဉ်း�တွးမ်းှတွးပြခုင်း�နိုှင်�း လ့်ုအီးပါးခု�ကးမ်း�့�က့ု 

ဘော့ပြဖု�ှင်း��န်းးအီးတွွကး ဘော့လ်�့းကန်းးဘော့�့ ဘော့လ်�့းဘော့�က�ဘော့ပါ�မ်းု မ်းူဝါဒမ်း�့�က့ုဘော့��ဆွီွ�ပြခုင်း�တွ့ု� အီးပါါအီးဝင်း 

လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းအီးတွွင်း� အီးပြပါညီ�းအီးဝ�င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းုပြပါ��န်းး လ့်ုအီးပါးပါါမ်းညီး။ ပါဋိ့ပါကခ၊ လ်ုံခြုံခု�ံမ်းုနိုှင်�း ဖုွံ�မြို့ဖု့�� 

တွ့ု�တွကးမ်းုအီးဘော့�က့င်း� အီးဘော့လ်�ဘော့ပါ�ပြပါ�စုထု့��ညီ�း ၂၀၁၁ ခုုနိုှစး ကမ်းာ့ လ်ုံ�ဆွီ့ုင်း�့ ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးဘော့�� 

အီးစ��င်းခုံစ့�ညီး ဤအီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းအီးတွွကး အီး�ုံ�ဝင်းဘော့�့ က့ု�က့�ခု�ကးစ့တွမ်းး�တွစးခုု ပြဖုစးနို့ုင်းပါါ 

�ညီး။ ကဘော့မ်းာ့ ဒ��ယ့်�နိုှင်�း ဘော့တွ့င်းအီး့ဖု�့ကတွ့ု�က���့ု� နို့ုင်းင်ံမ်း�့�၏ အီး�ွင်းကူ�ဘော့ပြပါ့င်း�ဘော့��က့လ် 

တွ�့�မ်းှတွမ်းုဆွီ့ုင်း�့ အီးပြမ်းင်းရှုုဘော့ထု့င်�းမ်း�့�နိုှင်�း ထု့ု�ထုွင်း�အီးပြမ်းင်းမ်း�့��ညီးလ်ညီး� အီးဘော့ထု့ကးအီးကူ 

ပြဖုစးမ်းညီ�း လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�့�က့ု ဘော့ပါ�နို့ုင်းပါါ�ညီး။

��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုက့ု လ်ကးဘော့တွွ�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�့တွွင်း IGI မ်း�့�အီးတွွကး 

ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်ပြခုင်း�၊ အီးက�ပြဖုတွးပြခုင်း�၊ တွ�့�ဥပါဘော့ဒစ့ု�မ်း့ု�မ်းု�ှ့ဘော့စပြခုင်း�တွ့ု��ညီး အီးဘော့��ကြီးက��ပါါလ့်မ်း�း 

မ်းညီး။ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�ဘော့စ့င်�းဘော့�ှ့ကးဘော့�� �န်းးပါုံဘော့င်ွ (�့ု�) �တွးဂ်�ကး �တွးမ်းှတွးမြို့ပါ�� 

မ်းှ�့ ထု့ု�့ု�လ်ကးဘော့တွွ�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးနို့ုင်းပါါ�ညီး။ လ်ူထုုပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်းမြို့ပါ�� ဘော့အီး့ကးဘော့ပြခုမ်းှအီးထုကး�့ု� 

အီးဆွီင်�းဆွီင်�းဘော့ဆွီ့င်း�းကးဘော့�့ န်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�့�၌ အီးန်း့ဂ်တွးမြို့မ်း့��ပြပါဖုွံ�မြို့ဖု့��တ့ွု�တွကးမ်းု�ညီးလ်ညီး� အီးပြမ်းစး 

တွွယ်းပါါဝင်း�င်�းပါါ�ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါန်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�့��ညီး �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုအီးတွွကး ကြီးက့�တွင်း 

ပြပါင်းဆွီင်း�့တွွင်းနိုှင်�း ၎င်း�နိုှင်�းလ့်ုကးဘော့လ်�့ညီ�ဘော့ထုွပြဖုစးဘော့စ�့တွွင်း အီးဓာ့ကက��ညီး။ လ်ကး�ှ့အီးခု�န့်းး၌ 

လ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�တွွင်း တွညီး�ှ့ဘော့န်းဘော့�့ မြို့မ်း့��ကြီးက��မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း အီးဆွီ့ုပါါန်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�့�က့ု 

တွကးကြွကစွ့ အီး�ုံ�ခု�နို့ုင်းပါါ�ညီး။ လ်ူထုုပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်းဘော့�့၊ ဂ်�န်းးဒါနိုှင်�း လ်ူမ်းုဆွီ့ုင်း�့ အီး့�လ်ုံ�အီးက��ံ� 

ဝင်းဘော့�့ အီးစ�အီးစဉ်းဘော့��ဆွီွ�ဘော့�� န်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�့��ညီး ပါ့ု၍ဘော့န်းဘော့ပါ�့းဖုွယ်းဘော့က့င်း�ဘော့�့၊ အီး့�လ်ုံ�အီးက��ံ� 

ဝင်းဘော့�့၊ မ်းှတွဘော့�့ မြို့မ့်း��ပြပါဖံွု�မြို့ဖ့ု��တု့ွ�တွကးမု်းအီးတွွကး အီးခု�့က�မြို့ပါ�� ဘော့��ှညီးတွညီးတံွ�ဘော့�့ မြို့မ့်း��ပြပါဘော့ဒ� 

မ်း�့�နိုှင်�း ဘော့က��လ်ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� ထုူဘော့ထု့င်းဘော့��ဟုူ�ညီး� SDG အီးမ်းှတွး (၁၁) �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကး 

မ်း�့�နိုှင်�းလ်ညီး� က့ုကးညီ�ပါါ�ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါပါလ်ကးဘော့ဖု့င်း�မ်း�့�အီးဘော့�က့င်း�က့ု �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုနိုှင်�း

စပါးလ်�ဉ်း�၍ အီးန်း့ဂ်တွးတွွင်းပြဖုစးဘော့ပါ်လ့်နို့ုင်းဘော့�့ ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုမ်း�့�နိုှင်�း ခု�တ့ွးဆွီကးဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ��န်းး အီးဘော့�� 

ကြီးက��ပါါလ့်မ်း�းမ်းညီး။

အီးစ�အီးစဉ်းဘော့��ဆွီွ�ဘော့�� န်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�့�၌ ဂ်�န်းးဒါ�ဟုဇို့တွပြဖုစး၊ လ်ူမ်းုဘော့��အီး� အီး့�လ်ုံ�အီးက��ံ� 

ဝင်း၊ လ်ူထုုပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်းလ်�ကး ဘော့ပြမ်းပါုံခု�တ့ွးဆွီကးဘော့��ဆွီွ�မ်းု (Livengood and Kunte 2012)၊ လ်ူထုု 

ပါူ�ဘော့ပါါင်း�ပါါဝင်းဘော့�့ �တွးဂ်�ကးဘော့��ဆွီွ�မ်းု (Cabannes 2015)၊ ဦး�တွညီးအီးုပါးစု ဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�ပါွ�မ်း�့�နိုှင်�း 

ဘော့ဒ�ခုံပြပါညီး�ူမ်း�့�အီးပြပါင်း အီးစ့ု��အီး�့�ှ့မ်း�့�ပါါဝင်းဘော့�့ ဘော့ဒ�ခုံဘော့က့းမ်းတွ�မ်း�့�က့ု ပါါဝင်းဘော့စ�င်�း�ညီး 

(Sheikh and Rao 2007)။ လ်ွတွးဘော့ပြမ်း့ကးန်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုနိုှင်�း လ့်ုကး 

ဘော့လ်�့ညီ�ဘော့ထုွပြဖုစးဘော့စ�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီ�း အီးဘော့ပြပါ့င်း�အီးလ်�မ်း�့�အီးဘော့�က့င်း� န်း့�လ်ညီး�ဘော့�့ဘော့ပါါကး�န်းး 

အီးလ့်ု�င်ှ့ အီးဆွီ့ုပါါခု�ဉ်း�ကပါးန်းညီး�မ်း�့�က့ု အီးဘော့ပြခုတွညီး၍ ဘော့ဒ�တွွင်း�လ့်ုကးဘော့လ်�့ညီ�ဘော့ထုွ ပြဖုစးဘော့စဘော့�� 

အီးစ�အီးစဉ်းမ်း�့�က့ု ခု�မ်းှတွးနို့ုင်းပါါ�ညီး။ ပါခုုကက�နိုှင်�း လ်ပါွတွူ့ က���့ု� ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံအီးတွွင်း��ှ့ မြို့မ်း့��င်ယ်း 
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ကလေး�း�များ���တွွင်် ရပ််ရာ�းူထုုကလေးုုယ််တွုုင်် များုများုတွုု�၏ ထုုခိုုုကလေး်းွယ််များုများ���ကလေးုု များုများုတွုု�ကလေးုုယ််တွုုင်် ဆန်း်�စစ် 

��� ဆန်း်�စစ်ခို�ကလေး်များ���ကလေးုု ပြုပ်ုးုပ််ခို့�ပြီးပ်း�ပြု�စ်ကလေး� အပြုခို���န်းရ�များ���တွွင််းည်း်� ထုုုအတွုုင််� တွုပ်ပြုပ်ု 

းုပ််နိုုုင််ပ်ါ�ည်း် (UN-Habitat 2017)။

းွတွ်�ပြုများ�ကလေး်န်းယ််�ပြုများများ���၌ းူအများ��� ပြုပ်န်း်းည်း်�န်းရ�ခို�း�ကြကလေး�ည်း်နိုှင်�်အများှ �ရရှည်း် 

အ�ဆ�ကလေး်အအု��စ်များ���ကလေးုု တွည်း်�ဆ�ကလေး်နိုုုင််�ပြုခိုရှုပ်ါ�ည်း်။ အဆုုပ်ါ အ�ဆ�ကလေး်အအု�များ���ကလေးု ု

�ဆ�က်လေးးုပ််ရ�၌ အများ� ုု ����အ�ဆ�က်လေးအအု�ဆုုင််ရ� စည််း�များ�ဉ််း�များ���တွွင််ပြုပ်ဋ္ဌာ�န််း�ထု���ည်း� ်ရ��းဥတုွ 

ဒဏ််ခို�နိုုုင််�ရ� းများ်�ညွှှန်း်ခို�ကလေး်များ���ကုလေးု းုုကလေး်န်း��င်�်ပ်ါ�ည်း်။ အ�ဆ�ကလေး်အအု��ဆ�ကလေး်းုပ််ရ�တွွင်် 

းုုအပ််ခို�ကလေး်များ���ကလေးုု ပြု�ည်း�်ဆည်း်��ပ်�နိုုုင််�ည်း�် �ပြု�ရှင််�န်းည်း်�တွစ်ရပ််အ�န်းပြု�င်�် စု�ပ်ါင််�ခို�ဉ်း်�ကလေးပ််န်းည်း်� 

များ���ကလေးုုအ�ု��ခို�ခို့�ကြကလေးပ်ါ�ည်း်။ ယ်င််�ခို�ဉ်း်�ကလေးပ််န်းည်း်�များ���၌ �င်ွစုအ�ွ့�များ����ွ့�စည်း်�ပြုခိုင််�များှစ၍ တွန်း်�ုု�န်းည်း်� 

အုများ်ရ��ဆ�ကလေး်းုပ််ရန်း် စု�ပ်ါင််�၍ �ပြုများယ်�ဝယ််ယ်ူပြုခိုင််� (�ုု�) င်ှ��ရများ်�ပြုခိုင််�အထုု ပ်ါဝင််�ည်း်။

�းထုုည်းစ်ည်းများ်�များုကလေးုု �ပြု�ရှင််�ရန်း်အးုု�င်ှ� းုုအပ််�ည်း�်ရန်း်ပ်ု��င်ွကလေးုု အ�ု��ပြုပ်ု၍ �းထုု 

အရည်း်အ��ွ� စ�ခို�နု်း်စ�ညွှှန်း်�များ���အ�ကြကလေး�င််� များုတွ်ဆကလေး်�ပ်�ပြီးပ်း� �းထုုည်းစ်ည်းများ်�များု �စ�င်�်ကြကလေးည်း�် 

�း�း��ရ� ဌာ�န်းများ���ကလေးုု တွည်း်�ထု�င််�င်�်�ည်း်။ �များ�်�တွ�်ယ်�ဉ်း်များ���များှ ဓာ�တွ်�င်ွ�ထုုတွ်းှတွ်များုစ�ခို�နု်း် 

စ�ညွှှန်း်�များ��� (ဥပ်များ� ယ်ူရိုုု ၄ နိုှင်�်အထုကလေး်) ကလေးုုးည်း်� အ�ု��ခို��င်�်ပြီးပ်း� အပြုခို����� အ�ရှ��တွ�င်် 

အ�ရှနိုုုင််င်�များ���နိုှင်�် တွ�ပြုပ်�ည်းးပြု�စ်�ည်း�် �း�င််စ�ဆးအတွွင််� ဆ�း��ပ်ါဝင််နိုုန်း်�ကလေးန်း််�တွ်ခို�ကလေး်

များ���ကလေးုု များုတွ်ဆကလေး်�ပ်��င်�်ပ်ါ�ည်း်။ (၎င််��ည်း် းကလေး်ရှုအခို�နု်း်တွွင််  ၂၀၀၀ ppm ပြု�စ်ပြီးပ်း� အ�ရှ��တွ�င်် 

အ�ရှနိုုုင််င်�အများ���စုတွွင်် ၁၀-၅၀ ppm အကြကလေး��ရှုရများည်း်ဟုု ကလေးန်း််�တွ်ထု���ည်း်) (Slater et al. 

2022)။ ပြုများန်း်များ�နိုုုင််င်�အ�န်းပြု�င်�် ၎င််�နိုှင်�် ရင််�ပ်ါင််တွန်း်�းုုကလေး်နိုုုင််ရန်း် ထုည်း�်�ွင််�စဉ်း်�စ��နိုုုင််ပ်ါ�ည်း်။

ဒးများုုကလေး�ရစးကလေး���� �ွ့�စည်း်�ပ်ု�အ�ပြုခိုခို�ဥပ်�ဒပ်ု�စ�ကလေးုု �ရ�ဆွ့ပြုခိုင််��ည်း် �ရရှည်း်းုပ််င်န်း်�စဉ်း် 

များ� ုု �ပြု�စ်ပြီးပ်း�  အ�ပြုခိုခို�ကလေး���� ဥပ်�ဒ၊ းူများု�ရ�နိုှင်�် နိုုုင််င်��ရ� ပြုပ်ဋ္ဌာ�န်း်�ခို�ကလေး်ပြု�စ်�ည်း�် �ွ့�စည်း်�ပ်ု�အ�ပြုခိုခို� 

ဥပ်�ဒ�ည်း် အဓာုကလေးကလေး���� အခိုန်း်�ကလေးဏ္ဍများှပ်ါဝင််�ည်း်။ ပြုများန်း်များ�နိုုုင််င်�ရှု IGI များ���အ�န်းပြု�င်�် �ွ့�စည်း်�ပ်ု� 

အ�ပြုခိုခို�ဥပ်�ဒ�ရ�ဆွ့�ရ� းုပ််င်န်း်�စဉ်း်ပ်ု�စ�ကလေးုု ဂရိုုတွစုုကလေး်ထုည်း�်�ွင််� စဉ်း်�စ��ရများည်း်ပြု�စ်�ည်း်။ အထုူ� 

�ပြု�င်�် ည်းိုနိုုင််��ရ�၊ များူကြကလေးများ်��ရ�ဆွ့�ရ�၊ အ�ကလေး�င််အထုည်း်���်�ရ�းုပ််င်န်း်�များ���တွွင်် အ��းု��အကလေး�ု�� 

ဝင််ပ်ါဝင််�စပြုခိုင််�ပြု�စ်�ည်း်။ အများ���ပြုပ်ည်း်�ူနိုှင်�် ည်းိုနိုုင််�တွုုင််ပ်င််ပြီးပ်း� ၎င််�တွုု�၏ ��ာ�ဆနိုဒတွုု�အ�ပ်� 

ကလေး�ယ််ကလေး�ယ််ပြုပ်န်း််ပြုပ်န်း်် အ�ပြုခိုတွည်း်�ဆ�င််ရာကလေး်ပြုခိုင််�ကလေး အ�ွင််ကလေးူ��ပြုပ်�င််�ကလေး�း အပြီးများ့တွများ်� �ွ့�စည်း်�ပ်ု� 

အ�ပြုခိုခို�ဥပ်�ဒ၏ တွရ��ဝင််ပြု�စ်များုအတွွကလေး် အ�ထု�ကလေး်အပ်��ပြုပ်ုပြီးပ်း� အထုူ��ပြု�င်�် ယ်င််��ွ့�စည်း်�ပ်ု�အ�ပြုခိုခို� 

ဥပ်�ဒတွွင်် ပြုပ်ုပြုပ်င််�ပြုပ်�င််�း့များုဆုုင််ရ� �တွ်များှတွ်ခို�ကလေး်များ���ပ်ါဝင််ပ်ါကလေး အး��အး��ကလေး�င််�၍ တွည်း် 

ပြီးင်ုများ်��� ရးဒ်ထုွကလေး်�ပ်�နိုုုင််�ပြုခိုကလေးုု ပြုများိင်�်တွင််�ပ်�ပ်ါးုများ�်များည်း်။

အကြံ�ံပြု�ုချျ�်များျ�း

အ�ပြုချချံဥ��ေများူ���င််

ဖွဲ့့��စည်း်း�ံံအ�ပြုချချံဥ��ေ�ါ အနှှစ်သာ�ရ�ုံင််းနှှင််် လုံ�်ထုံးံံးလုံ�်နည်း်း�ုံင််းဆိုုံင််ရ� သာ��ဝ 

�တ််ဝန်း�ျင််ဆံုိုင််ရ�လူု�အခ့ျင်််အ�ရး ပြု�ဋ္ဌာ�န်းချျ�်များျ�း�ံု ထုံးည်််းသ့ာင််းစဉ််းးစ�း�ါ - ပြုများန််းများ�နုုိုင််င်� IGI များ��� 

အ�န်းပြု�င်�် များည်း်�ည်း�် �ွ့�စည်း်�ပ်ု�အ�ပြုခိုခို�ဥပ်�ဒပြုပ်ဋ္ဌာ�န်း်�ခို�ကလေး်များ���ကလေး အနိုှစ်��ရပ်ုုင််�နိုှင်�် းုပ််ထုု��းုပ်် 

န်းည်း်�ပ်ုုင််�ဆုုင််ရ� �ာ�ဝပ်တွ်ဝန်း်�ကလေး�င််ဆုုင််ရ�းူ�အခိုွင်�်အ�ရ�များ���ကလေးုု ကလေး�ကလေးွယ််ပြုခိုင််�၊ �ာ�ဝ 
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ပတ််ဝန်း်�ကျျင််ကျု� အကျာအကျွယ််ပေးပ�ခြ�င််�၊ သဘာာဝသယ်ံဇာာတ်များျာ�အတ်ွကျ် စည်း်�များျဉ်း်�ကြကျပ်များတ််ခြ�င််� 

နှှင််် စဉ်း်ဆကျ်များခြပတ်် ဖွံ့ွံ�ဖြိုးဖွံ့ု��တ်ု��တ်ကျ်များုအာ�ခြများှင်််တ်င််ခြ�င််�တ်ု�� ခြပ�လု�ပ်ပေးပ�များည်း်နှှင်််စပ်လုျဉ်း်�၍ ထည်း််သွင််� 

စဉ်း်�စာ�ရပါများည်း်။ လု့�အ�ွင်််အပေးရ�များျာ�နှှင်််စပ်လုျဉ်း်�၍များ့ ခြများန်း်များာနှု�င််င်ံ IGI များျာ�အပေးန်းခြဖွံ့င််် ဖွံ့ွ��စည်း်�ပ�ံ 

အပေးခြ��ံဥပပေးေအတွ်င််�ခြပဋ္ဌာာန််း�ထာ�ပေးသာ များည််းသည်််းအ�ွင်််အပေးရ�များျာ�ကျ အထ့�သခြဖွံ့င််် အများျ�ု�သများး�များျာ�၊ 

ပေးေသ�ံလု့ထ�၊ ပေးေသနှတရအသု�ကျ်အဝန်း်�များျာ�နှှင််် လု့န်းည်း်�စ�အတ်ွင််�ရှု လု့န်းည်း်�စ�များျာ�အတ်ွကျ် FDC တ်ွင်် 

ပေးဖွံ့ာ်ခြပထာ�သည်း်် အပေးခြ��ံများ့များျာ�ကျု� ခြဖွံ့ည်း််ဆည်း်�ပေးပ�ပေးကြကျာင််� ထည်း််သွင််�စဉ်း်�စာ�ရပါများည်း်။ သတ်င််� 

အ�ျက်ျအလုက်ျများျာ�ကုျ� လုက်ျလှုမ်ျား�များးသုရုှ�ွင်််၊ ပ့�ပေးပါင််�ပါဝင််�ွင််် (နှှင််် ညုှ်းနုှင််�တု်�င််ပင််�ွင်််) နှှင််် သဘာာဝ 

ပတ််ဝန်း်�ကျျင််အပေးရ�ကျုစစများျာ�တ်ွင်် တ်ရာ�များှတ်များုရရှု�ွင််် အစရှုသည်း်် လု�ပ်ထ�ံ�လု�ပ်န်းည်း်�ပု�င််�ဆု�င််ရာ 

သဘာာဝပတ််ဝန််း�ကျျင််အ�ွင်််အပေးရ�များျာ�ကုျ� ဖွွံ့��စည််း�ပ�အံပေးခြ��ံဥပပေးေအတွ်င််� ခြပဋ္ဌာာန််း�ခြ�င််�သည််း သဘာာဝ 

ပတ််ဝန််း�ကျျင််ဆု�င််ရာ ေးမုျား�ကျပေးရစးများဏု္ဍို�င််များျာ�ကုျ�ပါ ဖွွံ့��စည််း�ပ�အံပေးခြ��ံဥပပေးေအတွ်င််�ပါဝင််ပေးစဖြိုးပး� ပွင်််လုင််� 

ခြများင််သာများုနှှင််် တ်ရာ�များှတ်များုတ်ု��ကျု� ခြများှင်််တ်င််ပေးပ�များည်း်ခြဖွံ့စ်သည်း်။

ဖွံ့ွ��စည်း်�ပ�ံအပေးခြ��ံဥပပေးေတ်ွင်် ပါဝင််သည်း်် အင််စတ်းကျျ��ရှင််�များျာ�သည်း် ၎င််�တ်ု��၏ ကြီးကျး�ကြကျပ်များု၊ 

စည်း်�များျဉ်း်�ကြကျပ်များတ််များု၊ တ်ရာ�ဝင််ခြပဋ္ဌာာန်း်�များုနှှင််် စးရင််ဆ�ံ�ခြဖွံ့တ််များုဆု�င််ရာ အ�န်း်�ကျဏ္ဍိုများျာ�များှတ်စ်ဆင််် 

ခြများန်း်များာနှု�င််င်ံအာ� သဘာာဝပတ််ဝန်း်�ကျျင်် ထုန်း်�သုများ်�ကျာကျွယ််ပေးရ�နှှင်််သကျ်ဆု�င််သည်း်် ၎င််�၏ နှု�င််င်ံ 

တ်ွင််�နှှင််် အခြပည်း်ခြပည်း်ဆု�င််ရာပန်း်�တု်�င််များျာ�နှှင််် ကျတ်ုကျဝတ််များျာ�ကျု� ခြပည်း််များးပေးစရန်း် အကျ့အည်းးပေးပ�ရာ 

တ်ွင်် အဓိုကျအ�န်း်�ကျဏ္ဍိုများှ ပါဝင််သည်း်။ ခြများန်း်များာနှု�င််င်ံ IGI များျာ�အပေးန်းခြဖွံ့င််် သဘာာဝပတ််ဝန်း်�ကျျင်် စးများံ 

�န်း််�ွ�များု၊ ၎င််�တ်ု��၏ဥပပေးေပေးရ�ရာနှှင််် နှု�င််င်ံပေးရ�လု�ပ်ပု�င််�ွင်််များျာ�၊ အခြ�ာ�အင််စတ်းကျျ��ရှင််�များျာ�နှှင််် အခြပန်း် 

အလုှန်း် �ျတု််ဆကျ်များုများျာ�နှှင်််စပ်လုျဉ်း်�၍ ပေးခြဖွံ့ရှင််�ရန်း်အတ်ွကျ် များည်း်သည်း််အင််စတ်းကျျ��ရှင််�များျာ�အာ� 

ဖွံ့ွ��စည်း်�တ်ည်း်ပေးထာင််များည်း်ကျု� ဆ�ံ�ခြဖွံ့တ််များည်း်ခြဖွံ့စ်ဖြိုးပး� ဝန်း်ထများ်��န်း််အပ်များု၊ ရန်း်ပ�ံပေးင်ွပေးထာကျ်ပံ်များုအခြပင်် 

အာ�လု�ံ�အကျျ�ံ�ဝင််များု၊ အများှးအ�ု�ကျင််�များု၊ တ်ာဝန်း်�ံများုတ်ု��ရှုပေးစများည်း်် ယ်နှတရာ�များျာ�နှှင်််စပ်လုျဉ်း်�၍လုည်း်� 

ဆ�ံ�ခြဖွံ့တ််�ျကျ်�ျရပါများည်း်။ ခြများန်း်များာနှု�င််င်ံ IGI များျာ�သည်း် သဘာာဝသယ်ံဇာာတ်များျာ�နှှင််် သကျ်ဆု�င််ပေးသာ 

အဖြိုးပု�င််အဆု�ခြပ��ျကျ်များျာ�ကျု� ကြီးကျု�တ်င််ပေးများှာ်များှန်း်�ထာ�ဖြိုးပး� ယ်င််�အဆု�ခြပ��ျကျ်များျာ�အာ� စစ်ပေးဆ�အကျ� 

ခြဖွံ့တ််ရန်း် နှှင်််/သု��များဟု�တ်် ည်းှုနှုင််�များုခြပ�လု�ပ်ပေးပ�ရန်း်အတ်ွကျ် �ု�င််များာပေးသာ အင််စတ်းကျျ��ရှင််�များျာ�နှှင််် 

ရှင််�လုင််�ပေးသာ လု�ပ်င်န်း်�စဉ်း်များျာ�ကျု� သတ််များှတ််ထာ�သင်််သည်း်။

သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုု�င််ရာာ စီီမံံအု�ပ််ချုု�ပ််မံုကိုု� ကိုု�င််တွယံ်ဖြေ�ေရာှင််�ရာာ၌ (တု�င််�ဖြေ�သကြီးကိုီ�/

�ပ်ည််နယံ်အုဆိုင််် ေွ��စီည််�ပ်�ံအုဖြေ�ချုချုံဥပ်ဖြေ�မံုာ� အုပ်ါအုဝင််) �ပ်ည််နယံ်မံုာ�နှှင််် ဗဟိုု�အုဆိုင်််တု��အုကြားကိုာ� 

အု�ပ်န်အုလှှန်ချုုတ်ုဆိုက်ိုမုံရုှာရာန် ထည်််သွင််�စီဉ််း�စီာ�ပ်ါ - ခြများန််းများာနုှ�င််ငံ် IGI များျာ�အပေးန်းခြဖွံ့င််် သဘာာဝသယံ်ဇာာတ် 

စးမံျားအ�ပ်�ျ�ပ်ခြ�င််�၊ (ပု�င််ဆု�င််မုျား၊ စးမံျား�န်း််�ွ�မုျား၊ ဘာဏ္ဍိုာပေးငွ်�ွ�ပေးဝသတ််မှျားတ််မုျား) သဘာာဝပတ််ဝန််း�ကျျင််ထုန််း�သုမ်ျား� 

ကျာကျွယ််ခြ�င််�တ်ု��ကျု� ပေးဆာင််ရွကျ်ရာ၌ တ်ု�င််�ပေးေသကြီးကျး�/ခြပည်း်န်းယ််အဆင််် အဖွံ့ွ��အစည်း်�များျာ�နှှင််် ဗဟုု� 

အဆင်််တ်ု��အကြကျာ� အခြပန်း်အလုှန်း်�ျတု််ဆကျ်များုရှုရန်း် ထည်း််သွင််�စဉ်း်�စာ�ရများည်း်။ ထု��ခြပင်် ရာသးဥတ်� 

ပေးခြပာင််�လု�များုကျု�တ်ု�ကျ်ဖွံ့ျကျ်ဖြိုးပး� သဘာာဝပတ််ဝန်း်�ကျျင််ပျကျ်စး�များုကျု� ကြီးကျု�တ်င််ကျာကျွယ််များည်း်် ပ့�ပေးပါင််� 

အာ�ထ�တ််များုများျာ�နှှင််် သဘာာဝပတ််ဝန်း်�ကျျင်် ထုန်း်�သုများ်�ကျာကျွယ််ပေးရ�အတ်ွကျ် အန်းုများ််ဆ�ံ�စံ�ျနု်း်စံညွှှန်း်�

များျာ�အာ� သတ််များှတ််ပေးပ�များည်း်် အပေးခြ��ံများ့များျာ�၊ ဥပပေးေများျာ�၊ စည်း်�များျဉ်း်�များျာ�ခြဖွံ့င််် သဘာာဝသယ်ံဇာာတ် 

ဆု�င််ရာ ဖွံ့ကျ်ေရယ််စန်းစ်ကျု� ရု�ပ်လု�ံ�ပေးဖွံ့ာ်ရပါများည်း်။ သး�ခြ�ာ��ွ�ပေးဝသည်း်် တ်ာဝန်း်များျာ�၊ များှပေးဝ�ံယ့်သည်း်် 

တ်ာဝန်း်များျာ�နှှင််် ဘာ�ံတ်ာဝန်း်များျာ�ကျု� ရှင််�လုင််�စွာ သတ််များှတ််ရများည်း်ခြဖွံ့စ်ပါသည်း်။
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ဥပ်ကျေးဒါပြုပ်ဋ္ဌာ�နိ်�ပြုချုံးင််�နှှင််် မားဝါဒါကျေးရ�ဆွဲပြုချုံးင််�

ဥပ်ကျေးဒါပြုပ်ဋ္ဌာ�နိ်�မာုနှှင်််မားဝါဒါဆိ�င််ရ� မားကျေး��င််အတွင််� ရ�သီီဥတ�ကျေးပြုပ်�င််�လဲွှာမာု�ိ� ထည်််သီွင််� 

ကျေးပ်ါင််�စပ််ကျေးရ�ဆွဲပ်ါ - အီးန်း့ဂ်တွးပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ မ်းူဝါဒအီး့�လ်ုံ�တွွင်း �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မု်းက့ု ထုညီ�း 

�ွင်း�ဘော့ပါါင်း�စပါး ဘော့��ဆွီွ��င်�းပါါ�ညီး။ အီး့ဏ့်�့မ်းး�မ်းုမ်းတွ့ုင်းခုင်းက ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ၏ ဘော့မ်းှ့းမ်းှန်းး�ခု�ကးမ်းှ့ 

ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�၊ စညီးပါင်းဝဘော့ပြပါ့မြို့ပါ�� အီး့�လ်ုံ�အီးက��ံ�ဝင်း�ညီ�း �့��ဥတွုဒဏ်းခုံနို့ုင်းစွမ်းး��ှ့ဘော့�့၊ 

က့ဗွန်းးန်းညီး�ပါါ�ဘော့�့ လ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�က့ုဖုန်းးတွ��၍ လ်ကး�ှ့နိုှင်�း အီးန်း့ဂ်တွးမ်း��့�ဆွီကးမ်း�့�၏ က�န်းး�မ်း့ 

ဘော့ပါ�့း�့င်းမ်းုအီးတွွကး ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�မ်းှ အီးက��့�အီးပြမ်းတွးမ်း�့�က့ု �့တွူညီ�မ်းှ လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း���ှ့ 

ဘော့စ�န်းးပြဖုစး�ညီး။ ဤဘော့မ်းှ့းမ်းှန်းး�ခု�ကးက့ု ဘော့န်း့င်းတွစးခု�န့်းး ကဏ္ဍာအီး့�လ်ုံ�၌ ဥပါဘော့ဒပြပါဋ္ဌာ့န်းး�မ်းု ပြပါ�လ်ုပါး�့ 

တွွင်း အီးဘော့လ်�ထု့�ထု့န်းး��့မ်းး��င်�းပါါ�ညီး။

ဥပ်ကျေးဒါပြုပ်ဋ္ဌာ�နိ်�မာုနှှင်််မားဝါဒါဆိ�င််ရ� မားကျေး��င််အတွင််� ဂုံးးနိ်ဒါါနှှင််် အ��လွှာ���အ�းး��ဝင််မာုတိ���ိ� 

ထည်််သီွင််�ကျေးရ�ဆွဲပ်ါ - ဂ်�န်းးဒါနိုှင်�းလ်ူမ်းုဘော့�� �့တွူညီ�မ်းှမ်းုဆွီ့ုင်း�့ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�ခု�ကးမ်း�့�က 

တွ�့�မ်းှတွဘော့�့ အီး�ွင်းကူ�ဘော့ပြပါ့င်း�မ်းုပြဖုစးဘော့စမြို့ပါ�� �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုနိုှင်�း လ့်ုကးဘော့လ်�့ညီ�ဘော့ထုွ 

ပြဖုစးဘော့စ�့တွွင်း အီးခု�့က�မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ အီးဓာ့ပါံ့ယ်းပြပါညီ�းဝဘော့�့ ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုပြဖုစးဘော့စ�န်းးအီးလ့်ု�င်ှ့ 

အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�့�က့ု �့��ဥတွုဆွီ့ုင်း�့ ဥပါဘော့ဒပြပါဋ္ဌာ့န်းး�မ်းုမ်းှ အီးက��့�ခုံစ့��ူမ်း�့�အီးပြဖုစး�့ ရှုုပြမ်းင်းပြခုင်း� 

မ်းပြပါ��� ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွး�ူမ်း�့�အီးပြဖုစး ရှုုပြမ်းင်း�င်�းပါါ�ညီး။ စ့ုကးပါ��့�ဘော့��မ်းှ�ညီး င်ါ�လ်ုပါးင်န်းး�၊ 

�စးဘော့တွ့လ်ုပါးင်န်းး�၊ �တွ�ူတွွင်း�လ်ုပါးင်န်းး�နိုှင်�း က�န်းး�မ်း့ဘော့��အီးထု့ပြဖုစးဘော့�့ စ့�င်း�ဇိုယ့်�ပါါ န်းယ်းပါယ်း 

အီး့�လ်ုံ�၌ ဘော့လ်ထုုအီး�ညီးအီးဘော့�ွ�ဆွီ့ုင်း�့ အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�အီးပါါအီးဝင်း လ့်င်းခုွ�ပြခု့�ဘော့ဖု့းပြပါထု့�ဘော့�့ 

အီးခု�ကးအီးလ်ကးဘော့က့ကးယ်ူမ်းုနိုှင်�း စ့တွးပြဖု့ဘော့လ်�လ့်မ်းုတွ့ု� ပြပါ�လ်ုပါးထု့�ပြခုင်း�မ်း�ှ့ဘော့ပါ။ ဘော့န်း့င်းတွစးခု�န့်းးတွွင်း 

နို့ုင်းင်ံလ်ုံ�ဆွီ့ုင်း�့ စ့�င်း�ဇိုယ့်�စန်းစးမ်း�့�၌ ဂ်�န်းးဒါမ်း�ကးကွယ်းပြပါ�ပြခုင်း� မ်းပြပါ��င်�းဘော့တွ့��� ၎င်း�တွ့ု�က့ု 

ဂ်�န်းးဒါအီး့�လ်ုံ� အီးက��ံ�ဝင်း�ညီ�း စန်းစးမ်း�့� ပြဖုစးဘော့စ�င်�းပါါ�ညီး။

ကျေးပြုမာယ်�စီမာ�ချုံးနိ််ချုံးွဲမာုနှှင်််စပ််လွှားဉ်း်�သီည််် ဥပ်ကျေးဒါမားကျေး��င််သီစ်တစ်ရပ််�ိ� ထည်််သီွင််�စဉ်း်�စ��  

ပ်ါ - ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ IGI မ်း�့�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့��၌ အီးခု�့က��ညီ�း ဘော့ပြမ်းယ့် 

စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုအီးတွွကး လ်ုံ�ဝအီး�စးပြဖုစး�ညီ�း မ်းူဘော့�့င်းတွစး�ပါးက့ုဘော့��ဆွွီ��န်းး စတွင်းစဉ်း�စ့��ပါါမ်းညီး။ 

ဘော့ပြမ်းယ့်ဥပါဘော့ဒမ်းူဘော့�့င်း၌ ထုင်း�ှ့�မြို့ပါ�� အီးဘော့ပြခုခုံက��ညီ�း ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�မ်းုတွစးခုုမ်းှ့ အီး့မ်းးဘော့ထု့င်းစု၏ 

ဘော့ပြမ်းယ့်မ်းှတွးပါုံတွင်းမ်းုက့ု အီး့မ်းးဘော့ထု့င်းဦး�စ��မ်းှ ပါူ�တွွ�ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းုအီးပြဖုစး ဘော့�့�ဘော့ပြပါ့င်း��န်းးဘော့�့းလ်ညီး�ဘော့က့င်း�၊ 

မ်းညီး�ညီ�းဂ်�န်းးဒါပြဖုစးဘော့စက့မ်းူ လ်ူပါုဂ်ု့�လ်းတွစးဦး�ဦး�၏ ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းုအီးပြဖုစး�ု့� ဘော့�့�ဘော့ပြပါ့င်း��န်းးဘော့�့းလ်ညီး�

ဘော့က့င်း�ပြဖုစး�ညီး။ အီးဓာ့ကဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ��မ်းညီ�းအီးခု�ကးမ်းှ့ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းဘော့�� 

အီးတွွကး အီး�့ုကးအီးဝန်းး�၏ အီးခုွင်�းအီးဘော့��မ်း�့�/ဓာဘော့လ်�ထုုံ�တွမ်းး�ဆွီ့ုင်း�့ ဘော့ပြမ်းယ့်လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�

၍ နို့ုင်းင်ံအီးဆွီင်�း �က့�ဝင်းဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုဆွီ့ုင်း�့ ကန်းး်�တွးခု�ကးမ်း�့�နိုှင်�း ၎င်း�၏ အီးပြပါန်းးအီးလ်ှန်းး�ဘော့�့ 

တွ�့�တွ့ု�ပါင်း ပြဖုစးလ့်မ်း�းမ်းညီး။ အီး့မ်းးန်း��ခု�င်း�နို့ုင်းင်ံမ်း�့�၏ အီးဘော့တွွ�အီးကြံက�ံမ်း�့�မ်းှတွစးဆွီင်�း ဗဟုု�ုတွမ်း�့� ��ှ့ 

မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါနို့ုင်းင်ံမ်း�့��ညီး �စးထုုတွးလ်ုပါးမ်းုအီးမ်း�့�ဆွီုံ�ပြဖုစးဘော့စဘော့��အီးတွွကး ဘော့ဆွီ့င်း�းကး 

�ညီ�း ဗဟု့ုခု��ပါးက့ုင်းမ်းုပြမ်းင်�းမ်း့�ဘော့�့ �စးဘော့တွ့စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုမ်းှ ဇို�ဝမ်း��့�စုံမ်း��့�ကွ� ထု့န်းး��့မ်းး�က့ကွယ်းဘော့�� 

က့ု ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စ့�ဘော့�့ ဘော့အီး့ကးဘော့ပြခုမ်းှအီးထုကး�့ု�တွင်းပြပါက့ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ��ညီ�း စန်းစးမ်း�့�အီးပြဖုစး 

ဘော့ပြပါ့င်း�လ်�ခု���ကမြို့ပါ��ပြဖုစး�ညီး။ န်း�ဘော့ပါါနို့ုင်းင်ံ၏ ၁၉၉၃ ခုုနိုှစး �စးဘော့တွ့အီးကးဥပါဘော့ဒနိုှင်�း အီး့နိုဒ့ယ်နို့ုင်းင်ံ၏ 

၂၀၀၆ ခုုနိုှစး �စးဘော့တွ့အီးခုွင်�းအီးဘော့��ဆွီ့ုင်း�့အီးကးဥပါဘော့ဒတွ့ု�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း အီးဘော့တွွ�အီးကြံက�ံမ်း�့�က 

အီးဆွီ့ုပါါ အီး�ွင်းကူ�ဘော့ပြပါ့င်း�မ်းုမ်း�့�မ်းှ့ ရှုုပါးဘော့ထုွ�န်းကးန်း�ဘော့�က့င်း� ပြပါ�ဘော့န်း�ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံတွွင်း �ပါး�း့ 
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ပိုု�င််သစ််တော�ာနှှင််် ရပို်ရာာလူူထု� ထုုန်း်�သုမ်း်�ကာာကာွယ််တောရ� န်းယ််တော�မ်းမ်း�ာ�ကာု� သစ််တော�ာစ်ီမ်းံခန်း််ခွ�တောရ�နှှင််် 

ထုုန်း်�သုမ်း်�တောစ်ာင််် တောရှာကာ်တောရ��ု��၌ ရပို်ရာာလူူထု�ကာု� ပိုူ�တောပိုါင််�ပိုါဝင််တောစ်မ်းည့််် အကောတောကာာင််�ဆုံး�ံ�န်းည့််�ကာုရုယ်ာ 

မ်း�ာ�အကော��စ်် မ်းှ�်ယ်ူကြကာသည့််။ သု��တောသာ် လူကာ်တော�ွ��ွင််မ်းူ ၎င််��ု��မ်းှ အကောကာ��ု�ရလူဒ််မ်း�ာ� တောပို်တောပိုါကာ်မ်းု မ်းရှု 

တောသ�သည့်််အကော�ပိုင်် ၎င််��ု��ကာု� အကောတောကာာင််အကောထုည့််တော�ာ်ရန်း် တောနှှ�တောကာွ�ဝန်း်ကာ�ယ််လူ�ကာ်ရှုသည့််။ �မ်းန်း်မ်းာ 

နှု�င််င်ံ IGI မ်း�ာ�အကောတောန်း��င််် သံလူွင််ငြိင်ုမ်း်�ခ�မ်း်�တောရ�ဥယ်�ာဉ်် (Salween Peace Park) ကာ�်သု�� လူကာ်တော�ွ� 

တောဆုံးာင််ရာကာ်မ်းုအကောတော�ခအကောတောန်းကာု� တောလူ်လူာတော�ာ်ထု��်�ခင််�နှှင််် �မ်းန်း်မ်းာနှု�င််င်ံအကောခင််�အကောကာ�င််��ွင်် ��စ််လူာနှု�င်် 

သည့််မ်း�ာ�အကော�ွကာ် ၎င််��ု��ကာု� အကောတော�ခခံအကော��စ်် အကောသ�ံ��ပို��ခင််��ု��ကာု� �ပို�လူ�ပို်သင်််သည့််။

အဓိိကဇီီဝမျိုး��ိ�စုံံ�မျိုး��ိ�ကဲ�နယ််မြေ�မျိုးမျိုး���ကိံ ဥပဒေမြေေအရ က�ကဲယ််ရပဒေ်တည််ခွဲင့််် ရရ�ိမြေစုံရန်   

မြေ��င့််ရွက်ပဒေါ - �မ်းန်း်မ်းာနှု�င််င်ံ၌ တော�မ်းမ်း�ကာ်နှှာသွင််�ပိုင်် အကောစ်ီအကောစ်ဉ််တောရ�ဆုံးွ�တောရ� အကောာ�ထု��်မ်းုမ်း�ာ�၊ သဘာာဝ 

ပို�်ဝန်း်�ကာ�င်် ထုုန်း်�သုမ်း်�ကာာကာွယ််တောရ� ပိုန်း်��ု�င််မ်း�ာ�နှှင်််စ်ပို်လူ�ဉ််�၍ IGI မ်း�ာ�သည့်် အကောဓိုကာ ဇီီဝမ်း��ု�ကာွ� 

န်းယ််တော�မ်းမ်း�ာ� (KBAs) ကာု� ဥပိုတောဒ်အကောရ ကာာကာွယ််ရပို်�ည့််ခွင်််ရရှုတောစ်ရန်း် ထုည့်််သွင််�စ်ဉ််�စ်ာ�သင်််သည့််။ 

KBA မ်း�ာ�သည့်် စ်ံသ�်မ်းှ�်ခ�ကာ်မ်း�ာ�ကာု�အကောသ�ံ��ပို�၍ သ�်မ်းှ�်ထုာ�သည့််် ဇီီဝမ်း��ု�စ်�ံမ်း��ု�ကာွ�မ်း�ာ�အကော�ွကာ် 

ကာမ်းာာလူ�ံ�ဆုံးု�င််ရာ အကောတောရ�ကြီးကာီ�တောန်းရာမ်း�ာ���စ််ကြကာသည့််။ ၎င််��ု��သည့်် ကာမ်းာာ�စ််ဝန်း်�ရှု ဇီီဝမ်း��ု�စ်�ံမ်း��ု�ကာွ�

ထုုန်း်�သုမ်း်�တောစ်ာင်််တောရှာကာ်တောရ�အကော�ွကာ် အကောတောရ�အကောပိုါဆုံး�ံ���စ််တောသာ တောန်းရာမ်း�ာ�ကာု� ကာု�ယ််စ်ာ��ပို�သည့််။ 

�မ်းန်း်မ်းာနှု�င််င်ံ�ွင်် KBA ၁၃၂ တောန်းရာရှုတောသာ်လူည့််� ၎င််��ု��သည့်် �ရာ�ဝင််သ�်မ်းှ�်ထုာ�သည့််် ထုုန်း်�

သုမ်း်�ကာာကာွယ််တောရ�န်းယ််တော�မ်းမ်း�ာ�အကော��စ်် ထုပို်�ူ��စ််တောန်း�ခင််�မ်းှအကောပို �ရာ�ဝင်် တော�မ်းယ်ာလူ�ပို်ပိုု�င််ခွင်််ပို�ံစ်ံ 

အကော��စ်် ဥပိုတောဒ်အကောရရပို်�ည့််ခွင်််မ်းရှုပိုါ။ KBA ၁၃၂ တောန်းရာအကောန်းကာ် ၃၅ တောန်းရာမ်းှာရှုနှှင်််ငြိပိုီ� ထုုန်း်�သုမ်း်� 

ကာာကာွယ််တောရ�န်းယ််တော�မ်းမ်း�ာ���စ််ကြကာငြိပိုီ� တောန်းာကာ်ထုပို် ၈ တောန်းရာကာု� ထုုန်း်�သုမ်း်�ကာာကာွယ််တောရ�န်းယ််တော�မ်းမ်း�ာ�

အကော��စ်် ထုပို်တောဆုံးာင််�အကောဆုံးု��ပို�ထုာ�တောသာ်လူည့််� အကောမ်း�ာ�စ်�သည့်် �ရာ�ဝင််မ်းဟု��်ပိုါ။ လူကာ်ရှုအကောခ�နု်း်၌ 

နှု�င််င်ံ၏ ၁၇ ရာခု�င််နှုန်း်�မ်းှာ KBA မ်း�ာ���စ််ကြကာသည့််။ KBA မ်း�ာ�၏ တောလူ�ပို�ံသ�ံ�ပို�ံသည့်် တော�မ်းာကာ်ပိုု�င််�နှှင််် 

ငြိမ်းု�်ကာွန်း်�စ်�ပိုါဝင််သည့််် �န်းသာာရီ�ု�င််��ု���ွင်် �ည့််ရှုသည့််။ KBA မ်း�ာ�သည့်် ထုုန်း်�သုမ်း်�တောစ်ာင််် 

တောရှာကာ်မ်းုကာု� �ု��ခ���ရန်း်အကော�ွကာ် တောကာာင််�မ်းွန်း်သည့််် သုပိုံံန်းည့််�ကာ�အကောတော�ခခံအကောတောကြကာာင််�ရင််��စ််ရပို်��စ်် 

သည့််။

စံိုံက်ပဒေ��ိ�မြေရ�မူျိုးဝါေအတဲက် တ�ဝန်ရ�သိည််် ကြားက��က�လအင့််စုံတီက���ရ�င့််�တစ်ုံရပ်ဒေကံိ ဖဲွဲ့��စုံည််�ပဒေါ 

- FDC �ွင်် လူယ််သမ်းာ�နှှင််် တော�မ်းယ်ာအကောခွင်််အကောတောရ�မ်း�ာ�ဆုံးု�င််ရာ တောကာာ်မ်းရှင််အကော�ွ��ကာု� �ွ��စ်ည့််�မ်းည့််��စ်် 

တောကြကာာင််� တော�ာ်�ပိုထုာ�သည့််။ အကောသွင််ကူာ�တော�ပိုာင််�ကာာလူ၌ လူယ််သမ်းာ�မ်း�ာ�၏ သတောဘာာထုာ�အကောသံမ်း�ာ�ကုာ� 

ထုင််ဟုပို်ငြိပိုီ� လူကာ်ရှု��စ််တောပို်တောန်းသည့််် တော�မ်းယ်ာအကောတောရ� �င်င််�ခ�ံတောဆုံးွ�တောနှွ�မ်းုမ်း�ာ��ွင်် အကောစ်ာ�အကောစ်ာ�ူလူ�ံမ်းု 

နှှင််် အကောာဟုာရဆုုံး�င််ရာတောမ်း�ခွန််း�မ်း�ာ�ကုာ� တောပိုါင််�စ်ပ်ိုစ်ဉ််�စ်ာ�တောစ်ရန််း စု်�က်ာပို��ု�တောရ�မူ်းဝါဒ်အကော�ွက်ာ �ာဝန််းရုှသည့််် 

အကော�ွ���စ််�ွ��လုူ�အကောပ်ိုပိုါသည့််။ င်ါ�မ်း�ာ�သည့်် လူူအကောမ်း�ာ�အကောသာ�ဓိာ�်စ်ာ�သ��ံရာ�ွင်် ကြီးကီာ�မ်းာ�သည့််် အကောခန််း� 

ကာဏ္ဍမ်းှ ကာု�ယ််စ်ာ��ပို�ပိုါဝင််သည့်််အကော�ွကာ် အကောဆုံးု�ပိုါ�င်င််�ခ�ံတောဆုံးွ�တောနှွ�မ်းုမ်း�ာ��ွင်် တောရ နှှင််် လူကာ်ရှုင်ါ�လူ�ပို်င်န်း်� 

စ်ီမ်းံခန်း််ခွ�မ်းု�ု��အကောတောကြကာာင််�ကာု�လူည့််� ထုည့်််သွင််�တောဆုံးွ�တောနှွ�သင်််သည့််။

ယ်ခင််ကာ တောရ၊ တောရအကောရင််�အကော�မ်းစ််မ်း�ာ�နှှင်််စ်ပို်လူ�ဉ််�၍ �ု�င််�တောဒ်သကြီးကာီ�/�ပိုည့််န်းယ််အကောခ�င််�ခ�င််� 

အကော�င်င််�ပိုွာ�မ်းုမ်း�ာ�၊ �ု�င််�တောဒ်သကြီးကာီ�/�ပိုည့််န်းယ််�စ််ခ�အကော�ွင််� အကော�င်င််�ပိုွာ�မ်းုမ်း�ာ�နှှင််် ကာဏ္ဍတောပိုါင််�စ်�ံ 

အကော�င်င််�ပိုွာ�မ်းုမ်း�ာ�သည့်် ဆုံးကာ်ဆုံးံတောရ�မ်း�ာ�ကာု� �င််�မ်းာတောစ်ငြိပိုီ� တောရအကောတောကာာင််�ဆုံး�ံ�အကောသ�ံ�ခ�နှု�င််မ်းုအကော�ွကာ် 

အကောဟုန်း််အကော�ာ���စ််တောစ်ခ�်ပိုါသည့််။ NUG အကောတောန်း��င််် ဌာာန်း�ွင််� တောရနှှင်််င်ါ�လူ�ပို်င်န်း်�အကောတောကြကာာင််� တောဆုံးွ�တောနှွ� 

မ်းုမ်း�ာ� �ပို�လူ�ပို်နှု�င််တောစ်ရန်း် ပိုလူကာ်တော�ာင််�မ်း�ာ�ကာု� အကောတောစ်ာပိုု�င််�ကာ�ည့််�ကာ ပိုံ်ပိုု��တောပို�သင်််ပိုါသည့််။ ၂၀၁၉
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-၂၀၂၀ ပြပါညီ�းနှိုစးတွွင်း ဖွု��စညီး�ခု���ညီ�း ခု�င်း�တွွင်း�ပြမ်းစးဝှမ်းး�အီးဖွု��အီးစညီး� (Chindwin RBO) က���ု့� ပြမ်းစးဝှမ်းး� 

စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� ဖုွ��စညီး�ပြခုင်း��ညီး အီးဘော့လ်�အီးထုဘော့က့င်း�တွစးခုု ပြဖုစး�ညီး။ Chindwin 

RBO �ညီး နို့ုင်းင်ံ၏ ပါထုမ်းဆွီုံ� RBO ပြဖုစး�ညီး။ အီးစ့ု��နိုှင်�း အီးစ့ု��မ်းဟုုတွးဘော့�့ လ်ုပါး�ှ့�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး 

�ူမ်း�့�ဘော့�့ ဘော့ဒ�ခုံပြပါညီး�ူလ်ူထုုမ်း�့�ပါါ ပါါဝင်း�ညီ�း က�ယ်းပြပါန်းး်ဘော့�့ မ်း့တွးဆွီကးဖုွ��မ်းုပြပါ �့ဓာကပြဖုစး 

�ညီ�း ၎င်း�က့ု စစးက့ုင်း�တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��အီးစ့ု��၏ �န်းးပါုံဘော့င်ွပြဖုင်�း ဖုွ��စညီး�ထု့�ပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီး။ RBO မ်း�့� 

�ညီး �တွးမ်းှတွးပြမ်းစးဝှမ်းး�တွစးခုုနိုှင်�း�ကးဆွီ့ုင်း�ညီ�း အီးဘော့�က့င်း�အီး�့မ်း�့�က့ု အီးလ်ုံ�စုံ�့�ှ့မြို့ပါ�� ဘော့�၊ 

အီးစ့�အီးစ့နိုှင်�း စွမ်းး�အီးင်း��ှ့ဘော့�� ဘော့မ်း�ခုွန်းး�မ်း�့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ အီး�့အီးပြမ်းင်းအီးဘော့ပြခုပြပါ�၊ လ်ူထုုပါူ�ဘော့ပါါင်း� 

ပါါဝင်းဘော့�့ ပြင်င်း�ခုုံဘော့ဆွီွ�ဘော့နိုွ�မ်းုမ်း�့�အီးတွွကး လ့်ုအီးပါး�ညီ�း န်းညီး�ပါညီ့အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�က့ု ပါံ�ပါ့ု� 

ဘော့ပါ�နို့ုင်း�ညီး။

သီ��ဝသီယ်�ဇူး�တမား��နှှင်််စပ််လွှားဉ်း်�ကျေးသီ� SEE မား��၏ ဥပ်ကျေးဒါရပ််ဝနိ်��ိ� ပြုပ်နိ်လွှာည််အ�ဲ 

ပြုဖွဲ့တ်ပ်ါ - NUG MONREC �ညီး SEE မ်း�့�၏ ��့ဝ�ယ်ံဇို့တွမ်း�့�ဆွီ့ုင်း�့ အီးန်း့ဂ်တွးအီးဘော့��၊ 

ယ်င်း�အီးဖုွ��မ်း�့�၌ �ှ့�င်�း�ညီ�း အီး�ွင်းကူ�ဘော့ပြပါ့င်း�မ်းုဆွီ့ုင်း�့ ဥပါဘော့ဒ�ပါးဝန်းး�တွ့ု� နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ NUG 

MOPFI နိုှင်�းအီးတွူ ဆွီင်းပြခုင်း�ုံ��ပါး�င်�းပါါ�ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်း့��စးလ်ုပါးင်န်းး�အီးဘော့န်းပြဖုင်�း စဉ်းဆွီကးမ်းပြပါတွး 

�င်း�နိုှ��ပြမ်းှ�ပါးနိုှံမ်းုမ်း�့� လ့်ုအီးပါး�ညီ�း၎င်း�၏စကးရှုုံမ်း�့�၊ �ယ်းယ်ူပါ့ု�ဘော့ဆွီ့င်းဘော့��ဌာ့န်းခုွ�မ်း�့�အီး့� အီးမ်း�့�နိုှင်�း

ဆွီကးလ်ကးယ်ှဉ်းမြို့ပါ့�င်းနို့ုင်းဘော့စ�န်းး �ညီး�းယ်းထု့��ညီ�း လ်မ်းး�ဘော့�က့င်း�အီးတွ့ုင်း� ပါုဂ်ုလ့်ကပါ့ုင်းပြပါ�ဘော့��ဘော့ဆွီ့င်း 

�းကး�င်�းပါါ�ညီး။ တွစးခု�န့်းးတွညီး�မ်းှ့ပါင်း အီးစ့ု��ပါ့ုင်းပါစစညီး� (�စးလ်ုံ�မ်း�့�) ဘော့�့င်း�ခု�ပြခုင်း�က���့ု� ပါင်းက့ု 

အီး့�ပြဖုင်�း အီးစ့ု��နိုှင်�း�ကးဆွီ့ုင်း�ညီ�း ပါစစညီး�မ်း�့�က့ု စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုနိုှင်�း �စးဘော့တွ့ဘော့ဂ်ဟုစန်းစးမ်း�့�က့ု စ�မ်းံ 

ခုန်းး်ခုွ�မ်းုတွ့ု�ဘော့�က့င်�း လ်ုပါးင်န်းး�၏ က�န်းးအီးစ့တွးအီးပါ့ုင်း�မ်း�့�က့ု အီးစ့ု��ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းုအီးဘော့န်းပြဖုင်�း ထု့န်းး��့မ်းး�ထု့� 

�င်�းပါါ�ညီး။

EIA လွှာ�ပ််င်နိ်�စဉ်း်သီည်် သီ��ဝသီယ်�ဇူး�တဆိ�င််ရ� ဖွဲ့�်ဒါရယ််စနိစ်�ိ� နိည််�လွှာမာ်�သီ���မားးိ�ပြုဖွဲ့င််် 

အကျေး��င််အထည််ကျေးဖွဲ့�်နှိ�င််မာည််် အချုံးွင်််အလွှာမာ်�တစ်ရပ််ပြုဖွဲ့စ်နှိ�င််ပ်ါသီည်် -

• EIA လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�့�တွွင်းပါါဝင်း�ညီ�း တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��/ပြပါညီးန်းယ်း အီးင်းစတွ�က����ှင်း�မ်း�့�၏ 

အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာက့ု တွ�့�ဝင်း�တွးမ်းှတွးပြခုင်း�။ EIA လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�မ်း�့�တွွင်း တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��/

ပြပါညီးန်းယ်းဆွီ့ုင်း�့ ညီှ့နိုုင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုမ်း�့�အီးတွွကး �တွးမ်းှတွးခု�ကးမ်း�့� ပါါဝင်းမြို့ပါ��ပြဖုစးဘော့�့း 

လ်ညီး� တွ့ဝန်းးဝတွ�ူ့�မ်း�့�မ်းှ့မ်းူ �ှင်း�လ်င်း�မ်းုမ်း�ှ့ပါါ။ ဥပါမ်း့အီး့�ပြဖုင်�း တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��နိုှင်�း 

ပြပါညီးန်းယ်းအီးစ့ု��၏ ဘော့ထု့ကးခုံမ်းု�ညီး အီး�င်း�အီးပြမ်းစးထုုတွးယ်ူဘော့��စ�မ်းံက့န်းး�အီးတွွကး တွ�့� 

ဝင်းခွုင်�းပြပါ�ခု�ကး��့ှဘော့စမ်းညီ�း တွ�့�ဝင်း�တွးမှ်းတွးခု�ကးမ်း��့�ပြဖုစးနု့ိုင်းပါါ�ညီး။ �ု့�ဘော့� း့ စညီး�ကမ်းး� 

ခု�ကးမ်း�့�က့ု �ှင်း�လ်င်း�စွ့ခု�မ်းှတွးထု့�ပြခုင်း�မ်း�ှ့ပါါက ၎င်း��ညီး ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွးဘော့�� 

လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�့�၌ မ်းဆွီုတွး�့မ်းတွ့ု��့အီးဘော့ပြခုအီးဘော့န်းမ်း�့�က့ု ပြဖုစးဘော့ပါ်ဘော့စနို့ုင်းပါါ�ညီး။

• လ်ကး�ှ့အီးခု�န့်းး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းအီးဘော့�� ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်�့တွွင်း ��့ဝ 

ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်ဘော့�� အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�့�က့ု တွ့က�မြို့ပါ�� ဘော့က့င်း� 

မ်းွန်းးစွ့ ဘော့ဖု့းပြပါထု့��ညီ�း အီးခု�ကးအီးလ်ကးဘော့ဒတွ့ဘော့��စးပြဖုင်�း ထုုတွးပြပါန်းးပြခုင်း�ပြဖုင်�း ၎င်း�အီး့� 

ခု့ုင်းမ်း့အီး့�ဘော့က့င်း�ဘော့စနို့ုင်းပါါ�ညီး။ ဤလ်ုပါးင်န်းး�စဉ်း�ညီး ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်နို့ုင်းစွမ်းး�က့ု 

ထု့ထု့ဘော့�့ကးဘော့�့ကး ခု့ုင်းမ်း့အီး့�ဘော့က့င်း�ဘော့စမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ NUG MONREC အီးဘော့န်းပြဖုင်�း 

အီးဆွီ့ုပါါဘော့ဒတွ့ဘော့��စး ဖုွ��စညီး�တွညီးဘော့ဆွီ့ကးပါုံက့ု ဘော့��ဆွီွ��န်းးတွ့ဝန်းးယ်ူနို့ုင်းပါါ�ညီး။
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• ဘော့��ှညီး၌ တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��/ပြပါညီးန်းယ်းအီးဆွီင်�း၌ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ �ကးဘော့�့ကးမ်းု 

က့ု ဘော့စ့င်�း�ကညီ�းဘော့လ်�လ့်�့တွွင်း ဥပါဘော့ဒစ့ု�မ်း့ု�ဘော့��အီးခုွင်�းအီး့ဏ့်မ်း�့�နိုှင်�း ပါူ�တွွ�လ်ုပါးဘော့ဆွီ့င်း�န်းး 

လ့်ုအီးပါးနို့ုင်း�ညီး။ ၎င်း�က တွ့ုင်း�ဘော့ဒ�ကြီးက��/ပြပါညီးန်းယ်းအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�၏ အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာက့ု 

မ်းုခု� ခု့ုင်းမ်း့အီး့�ဘော့က့င်း�ဘော့စမ်းညီးပြဖုစးဘော့�့းလ်ညီး� ကြီးက���ကပါးဘော့��လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�မ်း�့�မ်း�ှ့

ပါါက က့ုယ်းက��့��ှ့�ညီ�း အီးပြပါ�အီးမ်းူမ်း�့�က့ု ဘော့ပါ်ဘော့ပါါကးဘော့စနို့ုင်းပါါ�ညီး။ �့ု�ပြဖုစး၍ ဘော့လ်�့းကန်းး 

ဘော့�့ အီးပြပါန်းးအီးလ်ှန်းးထု့န်းး�ညီှ့ဘော့��လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�့�က့ုလ်ညီး� ထုညီ�း�ွင်း�ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�င်�းပါါ�ညီး။

အကျေးသီ�စ��သီတးုတွင််�တး�ကျေးဖွဲ့�်မာု၊ အကျေးသီ�စ��ကျေးရနိ�စိမာ်�တး�ကျေးဖွဲ့�်မာုနှှင််် ကျေးဒါသီတွင််�ရိုးိ��ရ� 

နိည််�ပြုဖွဲ့င််် ကျေးရနိ�သီနိ််စင််သီည််် လွှာ�ပ််င်နိ်�တိ���ိ� တရ��ဝင််ပြုဖွဲ့စ်ကျေးအ�င်် ကျေးဆ�င််ရွ�်ပ်ါ - ဤကြီးက့��ပါမ်းး�မ်းု�ညီး 

လ်ူမ်းုဘော့��နိုှင်�း ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆ့ွီုင်း�့ ဘော့က့င်း�က��့�မ်း�့�က့ု�့ ပါ့ုမ်း�့�ဘော့စ�ညီးမ်းဟုုတွး�� အီးခုွန်းး 

ဘော့က့ကးခုံမ်းုက့ုလ်ညီး� ပြမ်းင်�းတွကးဘော့စပါါ�ညီး။ ဖု့လ်စးပါ့ုင်းနို့ုင်းင်ံ South Cotabato ပြပါညီးန်းယ်းအီးစ့ု���ညီး 

ဘော့ဒ�တွွင်း�အီးဆွီင်�း၌ အီးဘော့��စ့��တွူ�တွူ�ဘော့ဖု့းမ်းုက့ု တွ�့�ဝင်းပြဖုစးဘော့အီး့င်း ဘော့ဆွီ့င်း�းကး�့တွွင်း 

အီးဘော့တွွ�အီးကြံက�ံဘော့က့င်း� ��ှ့ခု��ပါါ�ညီး။ အီးဘော့��စ့��တွ�ူတွူ�ဘော့ဖု့း�ူမ်း�့�အီး့� ဘော့ဖု့းထုုတွး�တွးမ်းှတွးဘော့�� 

စန်းစးက့ု စန်းစးတွက� ဖုန်းးတွ��ဘော့ပါ�ဘော့�့ �င်းတွန်းး�အီးစ�အီးစဉ်းနိုှင်�း မ်း့တွးဆွီကးဘော့ပါ�ခု���ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါဘော့ဖု့း 

ထုုတွး�တွးမှ်းတွးဘော့��စန်းစး�ညီး ခွုင်�းပြပါ�မု်းစန်းစးကု့ ကွန်းးပါ��တွ့အီးတွွင်း� ထုညီ�း�ွင်း�ပြခုင်း�ပြဖုင်�းလ်ညီး� အီးခွုန်းး 

ဘော့က့ကးခုံမ်းုက့ု ပြမ်းင်�းတွကးဘော့စခု��ပါါ�ညီး။ ယ်င်း�စန်းစးဘော့�က့င်�း ကဘော့လ်�လ်ုပါး�့�ဦး�ဘော့�က့ုလ်ညီး� ဘော့လ်ှ့�ခု� 

နို့ုင်းခု��မြို့ပါ�� မ်း့က����ကင်း�စင်း�ညီ�း န်းညီး�စန်းစးမ်း�့�ပါ့ုမ်း့ုအီး�ုံ�ပြပါ�မ်းုနိုှင်�း �တွ�ူတွူ�ဘော့ဖု့းမြို့ပါ��ဘော့န်း့ကး ပြပါန်းးလ်ညီး 

ကုစ့�ဘော့��အီးစ�အီးစဉ်းမ်း�့�မ်းှတွဆွီင်�း ပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ စံခု�န့်းးစံညွှှန်းး�မ်း�့�လ်ညီး� တွ့ု�တွကးလ့်ခု�� 

�ညီး။ (Nixon 2018)။ တွ့ုင်း��င်း��့�လ်ကးန်းကးက့ုင်းဘော့တွ့းလ်ှန်းး ဘော့��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့��ညီး ၎င်း�တွ့ု�၏ 

န်းယ်းဘော့ပြမ်းမ်း�့�၌ အီးဘော့��စ့��တွ�ူတွူ�ဘော့ဖု့းမ်းုက့ု ပြပါင်းပါအီးကူအီးညီ�ပြဖုင်�း တွ�့�ဝင်းပြဖုစးဘော့အီး့င်း ဘော့ဆွီ့င်း�းကး 

နို့ုင်းမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။

လွှာွတ်ကျေးပြုမာ��်နိယ််ကျေးပြုမာမား��တွင်် ချုံးးမာှတ်ထ��သီည််် စွနိ််ပ်စ်အမာု�်စီမာ�ချုံးနိ််ချုံးွဲကျေးရ� စည််��မာ်� 

ချုံးး�်မား���ိ� ဥပ်ကျေးဒါပြုပ်ဋ္ဌာ�နိ်�ချုံးး�်တွင်် ရှင််�လွှာင််�စွ�ထည်််သီွင််�ကျေးဖွဲ့�်ပြုပ်သီင်််သီည် ် - ဤ�ညီးမ်းှ့ 
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စ့ဘော့စ့င်းအီးတွွကး အီးယ်းဒ�တွ့ခု��ပါးအီးဘော့န်းပြဖုင်�း တွ့ဝန်းးထုမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်းခု���ညီး။ �ူမ်း�ညီး က့ုလ်ံ��ယ့် 

ဥပါဘော့ဒဘော့က�့င်း�မ်းှ LL.M. �ွ��က့ု ��ှ့ခု��မြို့ပါ�� ထု့ုဘော့က�့င်း�၌ က့ုလ်ံ��ယ့်နို့ုင်းင်ံ လ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော့��ဆွီ့ုင်း�့ 

ဥပါဘော့ဒ�ုံ��ပါးခု�ကးစ့ဘော့စ့င်း၏ အီးယ်းဒ�တွ့အီးပြဖုစးဘော့ဆွီ့င်း�းကးခု���ညီး။ �ူမ်း�ညီး New York Bar ၏

 အီးဖုွ��ဝင်းတွစးဦး�လ်ညီး�ပြဖုစး�ညီး။

Elodie Maria-Sube �ညီး �န်းးဘော့က့ကးမြို့မ်း့��အီးဘော့ပြခုစ့ုကး ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းဆွီ့ုင်း�့ 

ဘော့�့ဂ်ဘော့ဗဒပါညီ့�ှင်း တွစးဦး�ပြဖုစး�ညီး။ �ူမ်း�ညီး �့��ဥတွုဆွီ့ုင်း�့ �ဏ္ဍာ့ဘော့��၊ �့��ဥတွုဘော့ပြပါ့င်း�

လ်�မ်းု၏အီးက��့�ဆွီကးမ်း�့� ဘော့လ်�့�ပါါ��ကး�့ဘော့��၊ ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�ဘော့�့ ထုုတွးလ်ုပါးဘော့��အီးပါါအီးဝင်း   

၎င်း�တွ့ု�နိုှင်�းဆွီ့ုင်း�့ အီးဘော့�က့င်း�အီး�့အီးမ်း��့�မ်း��့�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ စ့တွးပြဖု့ဘော့လ်�လ့်ပြခုင်း�၊ မ်းူဝါဒဘော့���့ 

အီးကြံကံဘော့ပါ�ပြခုင်း�တွ့ု�က့ု ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပါါ�ညီး။ ယ်င်း�မ်းတွ့ုင်းမ်း�က �ူမ်း�ညီး EU၊ UN-Habitat နိုှင်�း �န်းးကုန်းး 

မြို့မ်း့���ှ့ ပြမ်းန်းးမ်း့နို့ုင်းင်ံ �ကးစုံဖုွံ�မြို့ဖု့��တ့ွု�တွကးဘော့��အီးဖုွ��အီးစညီး�တွ့ု�တွွင်း ၂၀၁၆ ခုုနိုှစးမ်းှ ၂၀၂၁ ခုုနိုှစးအီးထု့ 

အီးလ်ုပါးလ်ုပါးခု���ညီး။ ယ်ခုင်းက အီး့နိုဒ့ယ်နို့ုင်းင်ံနိုှင်�း ကဘော့မ်းာ့ ဒ��ယ့်�နို့ုင်းင်ံတွ့ု��ှ့ နို့ုင်းင်ံတွက့ အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့� 

တွွင်းလ်ညီး� ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်းနိုှင်�း�ကးဆွီ့ုင်းဘော့�့ တွ့ဝန်းးမ်း�့�က့ု ထုမ်းး�ဘော့ဆွီ့င်းခု���ညီး။ �ူမ်း�ညီး 

လ်န်းးဒန်းးတွကက�့ုလ်းမ်းှ ��့ဝပါတွးဝန်းး�က�င်း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့���့�့�ပါးပြဖုင်�း MSc �ွ��၊ Copenhagen 

မြို့မ်း့�� စ��ပါွ့�ဘော့��ဘော့က�့င်း�မ်းှ စ��ပါွ့�ဘော့��နိုှင်�းဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးဘော့�� �့�့�ပါးပြဖုင်�း MSc �ွ��၊ ပါ��စးမြို့မ်း့�� HEC 

စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့��ဘော့က�့င်း�မ်းှ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော့�� �့�့�ပါးပြဖုင်�း MSc �ွ��တွ့ု�က့ု ��ှ့ထု့��ညီး။



ဒါီမာိ�� ကျေးရစီနှှင်််  ကျေးရွ� ကျေး���်ပ်ွဲဆိ�င််ရ� အ�းအည်ီ ကျေးပ်� ကျေးရ� 
နှိ�င််င်�တ��အဖွဲ့ွဲ� (International IDEA) အ ကျေးကြား��င််�

ဒ�မ်း့ုက ဘော့�စ�နိုှင်�း  ဘော့�း� ဘော့က့ကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�့ အီးကူအီးညီ� ဘော့ပါ� ဘော့�� နို့ုင်းင်ံတွက့ အီးဖုွ�� (International 

Institute for Democracy and Electoral Assistance) (International IDEA) �ညီး လ်ူ�့� 

အီး့�လ်ုံ�၏  ဘော့မ်းှ့းမှ်းန်းး�ခု�ကးလ်ညီး�ပြဖုစး၊  ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ� ဘော့�့ဖုွံ�မြို့ဖု့��မ်းုက့ုလ်ညီး�  ဘော့ဆွီ့င်း�ကဉ်း� ဘော့ပါ�နို့ုင်း 

�ညီ�း ဒ�မ်း့ုက ဘော့�စ�စန်းစး ကမ်းာ့ တွစးလ်ှ့�တွွင်း တွ့ု�တွကးထုွန်းး�က့� ဘော့��က့ု လ်ုပါးင်န်းး�တွ့ဝန်းးအီးပြဖုစး 

ခုံယ်ူလ်�ကး အီးစ့ု��မ်း�့�အီး�က့� ခု�တ့ွးဆွီကး ဘော့ဆွီ့င်း�းကး ဘော့န်း ဘော့�့ အီးဖုွ��အီးစညီး� (intergovernmental 

organization) တွစးခုုပြဖုစးပါါ�ညီး။ ဒ�မ်း့ုက ဘော့�စ�နို့ုင်းင်ံ ဘော့��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�နိုှင်�း စန်းစးမ်း�့�၊ လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်း 

မ်း�့�က့ု အီးဆွီင်�းအီး့�လ်ုံ�တွွင်း တွညီး ဘော့ဆွီ့ကး ဘော့��၊ အီး့� ဘော့က့င်း� ဘော့စ ဘော့��နှိုင်�း ထ့ုန်းး��့မ်းး� ဘော့စ့င်�း ဘော့�ှ့ကး ဘော့�� 

ပံါ�ပု့ါ�မု်း ဘော့ပါ�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း လု်ပါးင်န်းး� ဘော့ဆွီ့င်း�းကးပါါ�ညီး။ အီးဖွု��၏ဘော့မ်းှ း့မှ်းန်းး�ခု�ကးမှ်း့ ဒ�မု့်းက ဘော့�စ�လု်ပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�့�၊    

ဒ�မ်း့ုက ဘော့�စ�န်းညီး�က�လ်ုပါး ဘော့ဆွီ့င်း�ူမ်း�့�နိုှင်�း အီးဖုွ��အီးစညီး� စန်းစးမ်း�့��ညီး အီးမ်း�့�ပါါဝင်းမု်းနှိုင်�း တွ့ဝန်းးယူ် 

တွ့ဝန်းးခံုမု်း�့ှလ်�ကး  ဘော့��ှညီးတွညီးတံွ� ဟုန်းးခု�ကးညီ� ဘော့�့ဖံွု�မြို့ဖ့ု��မု်းကု့ အီး့�လံု်���့ှခံုစ့�နု့ိုင်း�ညီ�း ကမ်းာ့ ကြီးက�� 

ပြဖုစးလ့် ဘော့စ ဘော့�� ပြဖုစးပါါ�ညီး။

အဖွဲ့ွဲ�၏ လွှာ�ပ််င်နိ်�

အီးဖုွ��အီး ဘော့န်းပြဖုင်�း အီးဓာ့ကန်းယ်းပါယ်း�ုံ��ပါးတွွင်း �ကး ဘော့�့ကးမ်းု�ှ့ ဘော့စ�န်းး အီးဓ့ာကထု့�လ်�ကး လု်ပါးင်န်းး� 

မ်း�့�လု်ပါး ဘော့ဆွီ့င်းပါါ�ညီး။ ယ်င်း�တု့ွ�မှ်း့  ဘော့�း� ဘော့က့ကးပွါ�လု်ပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�့�၊ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီး ဘော့ပြခုခုံဥပါ ဘော့ဒ တွညီး  

ဘော့ဆွီ့ကး ဘော့�� လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�့�နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံ ဘော့��ပါါဝင်း ဘော့ဆွီ့င်း�းကးမ်းုနိုှင်�းက့ုယ်းစ့�ပြပါ�မ်းုတွ့ု� ပြဖုစးပါါ�ညီး။ 

အီးမ်း��့��့� အီးမ်း��့��မ်း��အီးခုန်းး�ကဏ္ဍာနှိုင်�း အီးမ်း�့�ပါါဝင်းမု်း၊ ပါဋ့ိပါကခပြဖုစးနု့ိုင်း ဘော့ပြခုကု့ စ့န်း့န်း့�လ်ညီး ပြခုင်း�နိုှင်�း 

 ဘော့��ှညီးတွညီးတွံ�ဟုန်းးခု�ကးညီ� ဘော့�့ ဖုွံ�မြို့ဖု့��မ်းုတွ့ု�က့ု လ်ုပါးင်န်းး�န်းယ်းပါယ်းအီး့�လ်ုံ�တွွင်း အီးဓာ့ကလ်ုပါးင်န်းး� 

မ်း�့�အီးပြဖုစး ထုညီ�း�ွင်း�လ်ုပါး ဘော့ဆွီ့င်းပါါ�ညီး။

International IDEA �ညီး ကမ်းာ့ တွစးဝန်းး�နိုှင်�း  ဘော့ဒ�တွစးဝန်းး� ဒ�မ်း့ုက ဘော့�စ�လ့်��့မ်း�့�က့ု 

ဆွီန်းး�စစးခု�ကးမ်း�့� ပြပါ�စု ဘော့ပါ�ပါါ�ညီး။ ဒ�မ်း့ုက ဘော့�စ� လ်ုပါးန်းညီး� လ်ုပါးဟုန်းးက�င်�းစဉ်းမ်း�့�ဆွီ့ုင်း�့ နိုုင်း�ယ်ှဉ်း  

ဘော့လ်�လ့် �့မ်းှတွးဖုွယ်း�့မ်း�့� ပြပါ�စုထုုတွး ဘော့ဝပါါ�ညီး။ ဒ�မ်း့ုက ဘော့�စ� လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�့�တွွင်း ပါါဝင်း ဘော့ဆွီ့င်း 

�းကး ဘော့န်း�ူမ်း�့�အီးတွွကး ပြပါ�ပြပါင်း ဘော့ပြပါ့င်း�လ်� ဘော့��ဆု့ွီင်း�့ န်းညီး�ပါညီ့အီးကူအီးညီ�နှိုင်�း စွမ်းး� ဘော့ဆွီ့င်း�ညီး 

တွညီး ဘော့ဆွီ့ကး ဘော့�� စ�စဉ်း ဘော့ဆွီ့င်း�းကး ဘော့ပါ�ပါါ�ညီး။ ဒ�မ်း့ုက ဘော့�စ�စန်းစးနိုှင်�း ဒ�မ်း့ုက ဘော့�စ� တွညီး ဘော့ဆွီ့ကး ဘော့�� 

ဆွီ့ုင်း�့ အီးမ်း�့�ပြပါညီး�ူ  ဘော့ဆွီွ� ဘော့နိုွ�ဖုလ်ှယ်း ဘော့��နိုှင်�း �ကးဆွီ့ုင်း�ညီ�း က့စစ�ပါးမ်း�့�အီးတွွကး  ဘော့ဆွီွ� ဘော့နိုွ�ပါွ�မ်း�့� 

စ�စဉ်းက�င်း�ပါ ဘော့ပါ�ပါါ�ညီး။

လွှာ�ပ််င်နိ်� ကျေးဆ�င််ရွ�်ရ� နိယ်် ကျေးပြုမာ ကျေးဒါသီမား��

အီးဖုွ��၏ ရှုုံ�ခု��ပါး�ညီး ဆွီွ�ဒင်းနို့ုင်းင်ံ စ ဘော့တွ့�ဟုုမ်းး�မြို့မ်း့��တွွင်း တွညီး�ှ့ပါါ�ညီး။  ဘော့ဒ�အီးဆွီင်�းနိုှင်�း နို့ုင်းင်ံ 

အီးဆွီင်�းရှုုံ�မ်း�့�က့ု အီး့ဖု�့က၊ အီး့�ှပါစ့ဖု့တွး၊ ဥ ဘော့�့ပါ၊ လ်ကးတွင်းအီး ဘော့မ်း�့ကနိုှင်�း ကယ်း�စး��ယ်မ်းး 

 ဘော့ဒ�မ်း�့�တွွင်း ဖုွင်�းလ်ှစးထု့��ှ့ပါါ�ညီး။ International IDEA �ညီး ကုလ်�မ်းဂ်ုတွွင်း အီးမြို့မ်း�တွမ်းး�  

ဘော့လ်�လ့်�ူပြဖုစးမြို့ပါ�� ဥ ဘော့�့ပါ�မ်းဂ်ု (အီး��ယ်ူ) အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�့�၏ တွ�့�ဝင်းအီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�မ်းုက့ု ခုံယ်ူ 

��ှ့ပါါ�ညီး။

<https://www.idea.int/>



မြ�န််�ာနိုု�င််င်ံသည်် သဘာာဝသယံံဇာာတ ပေါ�ါ��ားကြွ�ယံ်ဝ�ာ ��ာာပေါ�်တွင်် ဇာီဝ���ုးစုံ�ံ���ုး�ွ���ား ��ားမြ�ားစုံ�ံလင််ရာာ 
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