သစ်တ

ောတရေးရော မူဝါဒ၊ ကုန်သယ
ွ တ
် ရေးနှင် ဘဏ္ဍောတရေးဆင
ု ရ
် ော တ ှ တ
ှေ့ ဆောင်မှု

အစီရင်ခံစော တေတေော်ဝါရီ ၂၀၂၀

ေယ်ဒရယ် ပြည်တ

ောင်စုစနစ်နင
ှ ် ပမန်မောနင
ု င
် ံ ှ

တပမယောနှင ် သဘောဝသယံဇော
ဌောတန

ဆင
ု ရ
် ော

င
ု ေး် ရင်ေးသောေး မ ောေး၏ အခွငအ
် တရေးမ ောေး-

ကတနဒါ၊ အီသယ
ီ ေးု ြီ ေးယောေးနှင ် ဘရောေးဇီေးနင
ု င
် ံ
ပေစ်ရြ် မ ောေးကု တလလောပခင်ေးမ ောေး
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မှ
ု

တက ေးဇူေး

င်လော

စ ားရ ားသူ

အရေဖြငေ့့် ဤသုရေသေအ ား ရဆ င့် ွ က့် ေ့်နင
ှ ေ့့် ရလေ့လ ဆေ့်ားစစ့်မှုအ ား

ေင့်ဖြ ေ့် အခွငအ
ေ့့် ရ ားရြားသညေ့့်အေွက့်
ရ

အြွွဲ့၊ အစီ င့်ခံစ ဖြစ့်ရဖမ က့်ရ ားအေွက့် ရငွရ ကား
ေ့်ြရ
ံု ငွအြွွဲ့ (

က့်ြရ
ံေ့ ြားရသ ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား ြူားရြေါင့်ား

ွ ကမ
့် ှုဆုင
ြိ ့်

ရေ ရ
့် ေရအဂျင့်စီ (

ေြိအ
ု ေ့ ား ရကျားဇူားဥြက

နှငေ့့်
၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

နှငေ့့် ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မအ
ှု ေွက့် ြူားရြေါင့်ားရဆ င့်

ကျွနြ
့်ု ့်ေ၏
ြို ေ့

ဤအစီ င့်ခစ
ံ သည့်

အြွွဲ့ မှ

ရစေေ ဖြငေ့့်

ြြိုငြီား

အ ကံဖြ မှုမျ ားရ က ငေ့့်

ရလေ့လ ဆေ့်ားစစ့်မှုအ ား

ရလေ့လ သံုားသြ့်သမ
ူ ျ ား၏

ဤအစီ င့်ခစ
ံ ေွင့်
င့်ဟြ့်ငြီား

ြြိုမြို

အ ားရက င့်ားရစခြ
ေ့ ေါသည့်။
နှငေ့့်

ေြိုားေက့်

ရက င့်ားမွေလ
့် ခြ
ေ့ ေါသည့်။

အဖြင့်အဆင့်နင
ှ ေ့့် ြံုစခ
ံ ျ ဖခင့်ား ရဆ င့် ွ က့်ရြားြေါရသ
အရေွားအဖမင့်မျ ားကြိုသ

င့်ား၊

စသညေ့့် ဖြင့်ြမှ ရလေ့လ သံုားသြ့်သမ
ူ ျ ားကြိုလည့်ား ရကျားဇူားေင့် ရှြိငြီား

ြံြ
ီ မ
ှု ျ ားက
ေ့ ြိုားကူညမ

ရကျားဇူားေင့်ြေါသည့်။

ေင့်ရြ
ှြိ ေါသည့်။ ဆလြိင
ု ား့် ကျံ ားလျေ့်ရ

ေြိ၏
ု ေ့
အစီ င့်ခစ
ံ

နှငေ့့်
ရြ ့်ဖြ

ားရသ

ေြိအ
ု ေ့ ားလည့်ား
အဖမင့်မျ ားသည့်

၏

င့်ဖမင့်ယဆ
ူ ချက့်နင
ှ ေ့့် သက့်ဆုင
ြိ မ
့် ှု လံုားေမရှြ
ြိ ေါ။

ဒီဇြိုငား့်

ရ

စ ရ ားသူ၏

က့်ြသ
ံေ့ ူမျ ားနှငေ့့်

ဖြင့်ြမှ

အတ ကောင်ေးအရောမ ောေး
အစီ င့်ခံစ အကျဉားချ ြ့်

၅

၁။ ေြိဒေါေ့်ား

၁၈

၂။ ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ံ

၂၂

၂.၁ ရေ က့်ခံ သမြိင
ု ား့် ရ က င့်ား

၂၂

၂.၂ ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒ

၂၄

၂.၃ ဥြရဒမျ ားနှင ေ့့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ အခွငအ
့် ွငက
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် ြြိုငခ
ေ့့် ြို အသြိမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား၌
ေ

ားစီ င့်ရ ား၏ အခေ့်ားကဏ္ဍ

၂၈

၂.၄ ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိင
ု ား့် ရဒသကကီားအဆင ေ့့် ဥြရဒရ ား

ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ား၊ မူေေါဒနှင ေ့့် လုြ့်

ားံု လုြ့်ေည့်ား

၂.၅ ြဋြိဉ ဉ စ ချ ြ့်မျ ား

၂၉
၃၀

၂.၆ ြူားေွ ရဖမယ အသံုားချမှုဆုင
ြိ ့်

သရ

ေူညီချက့်မျ ား

၂.၇ ရြေါငား့် စြ့် ချဉားကမ့်ားမှု -

ဖြည့်ေယ့်

၃၁
၃၄

၂.၈ အကျဉားချ ြ့်နင
ှ ေ့့် ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် န
ံ င
ှ ေ့့် ဆက့်နယ
ွ မ
့် ှု

၃၆

၃။ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ား နြိင
ု င
့် ံ

၃၉

၃.၁ ရေ က့်ခံ သမြိင
ု ား့် ရ က င့်ား

၃၉

၃.၂ ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒ

၄၀

၃.၃ ဥြရဒနှင ေ့့် မူေေါဒမျ ား၌ ဌ ေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ အခွငအ
ု ခ
့် ွငက
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် ြြိင
ေ့့် ြို
အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား

၄၂

၃.၄ ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိင
ု ား့် ရဒသကကီားအဆင ေ့့် ဥြရဒရ ား
၄။

ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ား၊ မူေေါဒနှင ေ့့် လုြ့်

ားံု လုြ့်ေည့်ား

ဇီားနြိင
ု င
့် ံ

၄၃
၄၅

၄.၁ ရေ က့်ခံ သမြိင
ု ား့် ရ က င့်ား

၄၅

၄.၂ ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒ

၄၆

၄.၃ ဥြရဒ၊ မူေေါဒနှင ေ့့် ဌ ေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ အခွငအ
ု ခ
့် ွငက
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် ြြိင
ေ့့် ြို
အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား၌ ေ
၄.၄ ရဒသဆြိုင ့်

ားစီ င့်ရ ား၏ အခေ့်ားကဏ္ဍ

ဥြရဒရ ား

၄၇

ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ားနှင ေ့့် အရလေ့အ

မျ ား

၅၁

၅။ ယင့်ားအရေွွဲ့အ ကံ မျ ားသည့် ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် အ
ံ ရဖခအရေေွင ့် ေူညီရသ အခက့်အခ၊ စြိေရ
့် ခေါ်မှုမျ ားနှင ေ့့်
မည့်သုြိ ဆက့်
စြ့်သေည့်ား။
ေ့

၅၃

ြံုမျ ား
ြံု ၁ - ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ လူဦားရ
ြံု ၂ - င ြိေသ
ြိ ျှ ကြိုလမ့်
ြံု ၃ -

ခြိင
ု န
့် ေ
ှု ား့်

ယ
ီ နှင ေ့့် ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ြဋြိဉ ဉ စ ချ ြ့် ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားမှု အရဖခအရေ

မုေသ
့် ုံ သစ့်ရေ ကကီား

၂၃
၃၀
၃၃

ြံု ၄ -

ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ားရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်

ားသညေ့့် ရေ

ရဒသမျ ား

၃၄

ြံု ၅ - အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ားရှြိ ရဒသမျ ားနှင ေ့့် ဇံုမျ ား
ြံု ၆ -

ဇီားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ မျ ား ေည့်ရှြိ

ြံု ၇ - ဖြည့်ရ

၄၁
နှင ေ့့် ေြိားု ချွဲ့ရေ

မျ ား

င့်စုနင
ှ ့်ေ့ ဖြည့်ေယ့် အစြိုား ေြို အေွ
က့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားနှင ့်ေ့
ေ့

ဆက့်ဆမ
ံ ှု ဆြိုင ့်

ရ ွ ားချယ့်စ

ြံု ၈ -

င့်ဆက့်ရေ

ုားြိ စဉရ

၄၆
ရ
ြိ ေွွဲ့

ေည့်ားလမ့်ားမျ ား

၆၀

င
ြို လ
့် ရသ ေယ့်ရဖမနှင ေ့့် ယင့်ားေယ့်ရဖမနှင ေ့့် သက့်ဆင
ုြိ ရ
့် သ ဆံုားဖြေ့်ချမှေ့်ဖခင့်ား

အခွငအ
ှ ့် ေ့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားအ ား ခွငဖေ့့် ြ ရြားသညေ့့် ရဖမယ သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားဆြိုင ့်
ေ့့် ဏ သေ့်မေ
ရ ွ ားချယ့်စ

ေည့်ားလမ့်ားမျ ား

၆၃

အ

တ
ု ကောက် စောလံေးု မ ောေး
နှစ့်စဉ

ေ
ု ့်လုြ့်နင
ြို သ
့် ညေ့့် ြမ ဏ
ဖြည့်ေယ့် ရက င့်စီ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား လက့်ေက့်ကြိုင ့် အြွွဲ့အစည့်ားမျ ား
ေွငား့်

က
ွ ့် သယံဇ ေ ေူားရြ ့်

ေ
ု ့်လုြ့်ရ ားလုြ့်ငေ့်ားမျ ား ြွငလ
ေ့့် င့်ားဖမင့်သ မှု

ရြ ့်ရဆ င့်ရ ား
ရဂဟစေစ့်အရဖခဖြ စီမံခေခ
့် ေ့ မှု
ွ
အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ ရေ ့်လှေရ
့် ားဆြိုင ့်
လွေ့်လြ့်ရသ သရ
သစ့်ရေ ရ ား

ဒီမက
ြို
က့်ေစ့် ေြ့်ဦား

ားအဖမင့် ယူဖခင့်ား

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု ရက င့်စီ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားနှင ့်ေ့ ရဒသခံမျ ား

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် သည့်ေ့ ေယ့်ရဖမမျ ား

ကချင့် လွေ့်လြ့်ရ ား အြွွဲ့
က င့်ေီ အမျြိ ားသ ား ေြိုားေက့်ရ ား ြေါေီ
က ငအ
ေ့့် မျြိ ားသ ား အစည့်ားအရံုား
ေနြိင
ု င
့် လ
ံ ားံု ြစ့်ခေ့်ေြိုက့်ခက
ြို ့်မှု ြ့်စရ ားဆြိင
ု ့်

သရ

ေူစ ချ ြ့်

မွေဖ့် ြည့်သစ့် ြေါေီ
ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ား၏ ေယ့်ရဖမနှင ေ့့် သ

ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆုင
ြိ ့်

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုအေွက့် မူေေါဒ
ဖြည့်ရ

င့်စု ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား ရဆွားရနွားမှု လုြ့်ငေ့်ားရက ့်မေီ

မူလ ရေ

င
ြို သ
့် ူမျ ား၏ ရဖမ

သစ့်ြင့် စြိုက့်ြျြိ ားမှု ခွငဖေ့့် ြ မြိေ ့် လြိ
့် င့်
ေ့ ုငစ

အစီရင်ခံစော အက ဉေးခ ျုြ်
ဤအစီ င့်ခံစ သည့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စုစေစ့်ကြို ကျငသ
ေ့့် ုားံ ရသ အစြိားု မျ ား ရှြိငြီား ဖြညေ့့်စံုကကယ့်ေရသ

ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စု အသြိုကအ
့် ေြိုငား့် မျ ားနှင ေ့့် အုြ့်စုမျ ားလည့်ားရှြိ
ဇီား
ဓရလေ့

စသညေ့့်

နြိင
ု င
့် ံ

ားံု ေမ့်ား ဆြိုင ့်

အ ရံုစြိုကမ
့် ှုမှ

သံုားနြိင
ု င
့် ၌
ံ

ခွငဖေ့့် ြ

ားငြီား

အသြိအမှေ့်ဖြ

အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို ရလေ့လ

/နြိေ
ု င့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ အခေ့်ားကဏ္ဍ ြလှယ့်ရ ားစီမခ
ံ ျက့်၏

ားစီ င့်

ားံု ၊ ဖြေ့်

အေည့်ဖြ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားနှင ေ့့်

ေွင ့် ကျင့်ားြခရ
ေ့ သ

ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ

ဟြိခ
ု ျက့် ဖြစ့်ရသ ရ က င ေ့့် ဖြစ့်သည့်။

ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံဥြရဒမျ ားေွင ့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို မည့်သုြိ ေ့ အသြိမှေ့်ဖြ
ေ

ားရသ

ားြေါသည့်။ ဤအစီ င့်ခံစ အကျဉားချ ြ့်၏ အဓြိက

ကရေဒေါ နြိင
ု င
့် ဖံ ြစ့်ငြီား ၂၀၁၉ ရအ က့်ေြို

ည့် ွ ယ့်ချက့်မှ

ကရေဒေါ၊ အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ားနှင ေ့့်

င့်စု နှင ေ့့် ဖြည့်ေယ့် အဆငမ
ေ့့် ျ ား၌

ားသည့်၊

ြို အသြိ အမှေ့်ဖြ မှုမျ ားကြို

ားံု မျ ား၊ ဥြရဒနှင ေ့့် စည့်ားမျဉားမျ ားနှင ေ့့် ရဖမယ အသံုားချမှု စီမခ
ံ ျက့်ေေွ
ြို ေ့ င ့် မည့်သုြိ ေ့

ားသည့်

ေြိကြိ
ု ေ့ ု

ယင့်ားအရဖခအရေမျ ားကြို

ရလေ့လ

ရလေ့လ

ေ့်ဖြစ့်သည့်။

ေ့်ဖြစ့်ငြီား

၂၁

ဤရလေ့လ မှုအကျဉားချ ြ့်၏
စုြင့်လံု

ည့် ွ ယ့်ချက့်မှ

ငငြိမား့် ချမ့်ားရ ားဖြစ့်စဉေွင ့်

အြွွဲ့အစည့်ားမျ ား အရေဖြင ေ့့် ရြေါ်ရြေါက့်လ မညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

ြေါေင့်ရသ

င့်စုစေစ့်ေင
ွ ့် ရဖမယ ၊ သ

ေ

သယံဇ ေမျ ားနှင ေ့့် အ ဏ ခွရေမှုမျ ားနှငြ
ေ့့် ေ့်သက့်ငြီား အရဖြရှ ရေရသ ရ က င ေ့့် ယင့်ားအရဖခအရေမျ ားမှ
ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ံ အရေအ

ားအေွက့် အသံားု ေင့်နင
ြို ရ
့် သ သင့်ခေ့်ားစ မျ ားကြို မီားရမ င့်ား

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ့် စက့်ေင့်

လမှ စ၍ ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၏
ံ အမျြိ ားသ ားအဆငေ့့် ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ားဖြစ့်စဉသည့် သ

သယံဇ ေဆြိုင့်

ညေ့သ
့် င
ွ ား့် ခေ့သည့် (

ေူညီမှု လက့်မေ
ှ ့်ရ ား

အ င့်ားအဖမစ့် ဆြိုင့်
ဆက့်လက့်

ေ
ြိ ား့်

ားြို

ေ

၂၀၁၉)။ ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ေ
ံ ွင့် နှစြ
့် က့် အြစ့်အခေ့် ြ့်စရ ား

ားရသ အြွွဲ့ ၁၉ ြွွဲ့

မှ အြွွဲ့ ၅ြွွဲ့ သ လျှင့် သ

ကြိစစ ြ့်မျ ားကြို ေင့်ဖြ ကငြီား ဟြိုချ ြ့်ကြိုငရ
့် သ ဖြည့်ရ
ား စဉေွင ့် အြစ့်အခေ့် ြ့်စရ ား သရ

လက့်ေက့်ကြိုငအ
့် ြွအ
ွဲ့ စည့်ားမျ ား (
သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား
ဆက့်လက့်ခွငဖေ့့် ြ

ားြေါသည့်။

စီမံအြ
ု ့်ချ ြ့်မှုနင
ှ ဆ
ွ ့်ရသ ဖြဿေ မျ ားနှငြ
ေ့့် က့်နယ
ေ့့် ေ့်သက့်ငြီား ရဆွားရနွားရဖြ ဆြိုမှု

အေည့်ားအကျဉား သ
သရ

ားြို ဖြ

ေ သယံဇ ေ

င့်စု အစြိုား ၏

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှုကြို

ေူညီမမ
ှု ျ ားသည့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား

အ ား ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ စီမအ
ံ ုြ့်ချ ြ့်မှု ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလရ ား

က့်

ေ
ု ယ
့် ူသုားံ စွဖခင့်ားနှငေ့့် ေင့်ရငွ ရှြိရအ င့် ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု

ားသည့်။ ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၏
ံ လက့်ရှြိ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် သည့် ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိင
ု ား့် ရဒသကကီားမျ ားကြို

အ ဏ အေည့်ားငယ့်သ ရြား

ားငြီား ေေြိယအလ

စီမအ
ံ ုြ့်ချ ြ့်မှုနင
ှ ေ့့် ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေဖ့် ခင့်ား (ဥြမ -

ေြိုငား့် င့်ားသ ား စီမအ
ံ ြ
ု ့်ချ ြ့်မှု) မျ ားကြို မည့်သုြိ အသြိ
အမှေ့်ဖြ
ေ့

ားသည့် ကြို ဤစေစ့်ေွင့် လံားု ေ ဖြဌ ေ့်ား

ားဖခင့်ား

မရှြ
ြိ ေါ။

ကတနဒါ
၁၈၀၀ နှစ့်မျ ားနှင ေ့့် ၁၉၀၀ အရစ ြြိုငား့် နှစ့်မျ ားေွင ့် သရ
ခေ့ရသ ရ က င ေ့့် င ြိေသ
ြိ ျှ
လက့်မှေ့်ရ ား

က့်သုြိ ေ့ ဦားေည့်

ု င့်မနှင ေ့့် ကရေဒေါ အစြိားု မျ ားသည့် ကရေဒေါ ရဒသခံမျ ားနှင ေ့့် ြဋြိဉ ဉ စ ချ ြ့်မျ ား

ားြို ခေ့ ကသည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့် င ြိေြိသျှ ကြိလ
ု မ့်

အခေါမျှ လက့်မှေ့်ရ ား

ေူညီချက့်မျ ားသည့် အရေ က့်

ားြို ခေ့ဖခင့်ား မရှြိခေ့ြေါ။

ယ
ီ
ေယ့်ရဖမအမျ ားစုေွင ့် စ ချ ြ့်မျ ား မည့်သညေ့့်

ေ
ြို ယ့်ရဖမမျ ားကြို ရဒသခံ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျ ား

ားုြိ စဉရ

င့်ဆက့်

ရေ

င
ြို ့် လ ရသ

ေယ့်ရဖမမျ ားအဖြစ့် အသြိအမှေ့် ဖြ

ားရသ ရ က င ့်ေ့ ဖြစ့်သည့်။ ကရေဒေါ အစြိားု ၏

မူေေါဒမျ ားနှင ့်ေ့ ဥြရဒမျ ားသည့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စုမျ ား၏ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့
ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားဖခင့်ား

မရှသ
ြိ ညေ့့်

အရလေ့အ

ကြို

ြံမ
ု ှေဟ
့် ု

ယူဆသွ ားရစငြီား

ေမျ ားကြို

ရဒသခံမျ ားအေွက့်

ရကျ င့်ားမျ ား ၊ ယဉရကျားမှုနင
ှ ေ့့် ြွလမ့်ား သ

င့်အမျြိ ားမျြိ ား ေြိကြိ
ု ေ့ ု ြြိေ့်ြင့်ဖခင့်ားမျ ားမှေဆင ေ့့် အင့်အ ားကကီားရသ

အသြိုက့်အေြိုငား့် ၏

ားံု စံ

ယဉရကျားမှု

ားံု ေမ့်ားအစဉအလ အ

ဓရလေ့

မျ ားကြို

၎င့်ားေြိအ
ု ေ့ ား

လြိုက့်ေ

ေ့်

ြြိအ ားရြားခသ
ေ့ ည့်။

စီမံ အုြ့်ချ ြ့်မှု ြံုစံမျ ားနှင ေ့့် ယဉ ရကျားမှုမျ ားသည့် ဥြရဒနှင ေ့့် ဆေက
့် ေ့ ျင့်ရေငြီား

ရြေါင့်ားစည့်ားဖခင့်ား၏ အဓြိက မူေေါဒမှ ၁၈၇၆ ခုနစ
ှ ့် အြိနယ
ြိဒ အက့်ဥြရဒ ဖြစ့်ငြီား ယင့်ားဥြရဒသည့် ေြိုငား့် ဖြည့်၏
ရေ

အနှအဖြ
ံ ေ့
ားေွင ့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စမ
ု ျ ားနှင ေ့့် ယရေကရေဒေါ
အ က ား ဆက့်ဆရ
ံ ားအရြေါ်
ေ့

အဓြိကအ ားဖြင ေ့့်

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်

လမ့်ားမြိားု

က လေ ရှညဖ့် ြစ့်ရေရသ

ားဆဖြစ့်သည့်။

အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ားကြို

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

ရဖြရှငား့် ေ့်

မျြိ ားနွယ့်စု

နှစ့်ရြေါင့်ားမျ ားစွ က

မျ ားနှင ေ့့်
အစြိုား ၏

မစွမ့်ားရဆ င့်နင
ြို မ
့် ှုနင
ှ ေ့့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စမ
ု ျ ားနှင ေ့့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား အြွွဲ့အစည့်ားမျ ားအ က ား
င့် က ားရစရ
ေ့ ား

အေွက့်

ရေ င့်ားဆြိမ
ု ှု

ြြိုမြို

အ ားရက င့်ားလ ဖခင့်ားေြိသည့်
ု ေ့

အရဖြ င့်ားအလေ ြ့်ကြို

ဖြစ့်ရြေါ်ရစခေ့ြေါသည့်။ ၁၉၈၂ ခုနစ
ှ ့် ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံအက့်ဥြရဒသည့် အခေ့်ား ၃၅ ေွင ့် ရြ ့်ဖြ
ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

မျြိ ားနွယ့်စုမျ ား၏

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

အသြိမှေ့်ဖြ ခေ့ငြီား

ရှြိနင
ှ ငေ့့် ြီားသ ား

ေြိုငား့် င့်ားသ ားအခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့်

အေည့်ဖြ ရြားခေ့

သည့်။

အသြိအမှေ့်ဖြ မှုက ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ား ၎င့်ားေြို ေ့
ေယ့်ရဖမမျ ားေွင ့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ြြိင
ု ခ
့် ွင ေ့့် အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

ရေ င့်ားဆြိုမမ
ှု ျ ားအေွက့် ဥြရဒရ ား

ြွွဲ့စည့်ားြံု
ုားြိ စဉရ

ားရသ
စ ချ ြ့်ြေါ

အရဖခခံဥြရဒဆြိုင ့်

င့်ဆက့် ရေ

င
ြို လ
့် ခေ့ရသ

ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ား ေ့် ၎င့်ားေြို၏ ရေ က့်ဆက့်ေွ

အရဖခခံစေစ့်ကြို ေည့်ရဆ က့်ရြားလြိုကသ
့် ည့်။

၁၉၉၂ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် ရဒသခံ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား အစြိုား မျ ားအ ား ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ကြိယ
ု ့်ြြိုငအ
့် မြိေအ
့် ေ့ ဏ သက့်ရ
ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံဥြရဒအ

က့်မှု၊

ြယ့်ဒ ယ့်နင
ှ ေ့့် ရဒသဆြိုင ့်

အဆင ေ့့် အစြိုား မျ ားမှ လံားု ေကင့်ားလွေင့် ြီား ကြိုယ့်ြင
ြို ့်

ဖြဌ ေ့်ားခွငေ
ြို ေ့ ု ခွငဖေ့့် ြ ရြားမညေ့့် ချ ားလ့်လရေ
ြို ေ့
င့်ား သရ
ေ့့် ကြိ

ေူညီချက့်နင
ှ အ
ေ့့် ညီ ရရှ ွဲ့ဆက့် ေ့် ည့် ွ ယ့်ချက့်ရှြိခေ့

ရသ လ
့် ည့်ား

သ
ြို ရ

ေူညခ
ီ ျက့်သည့် လူ

မျ ားမှ ေြိုင ့် က ားရသ ေ
ဥြရဒ အခေ့်ား ၃၅ ေွင ့် ရြ ့်ဖြ
ေ

ဆ
ု နဒခံယူြေွ
ွ င ့် ရှု ားံ ေြိမေ့့်ခသ
ေ့ ည့်။ ၁၉၈၀ နှစ့်မျ ားကေည့်ားက

ားရံုား ဖြစ့်စဉမျ ားအရြေါ် အရဖခခံငြီား ၁၉၈၂ ခုနစ
ှ ့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ အက့်
ားရသ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား၏ အေြိုငား့် အေ ကြို အဆံုားအဖြေ့်ရြား ေ့်မှ

ားရံုား မျ ားရြေါ်ေင
ွ ့် မူေည့်ခေ့သည့်။ ၂၀၀၄ နှင ေ့့် ၂၀၀၅ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ ေ

ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ့်ေ့ င ြိေြိသျှ ကြိလ
ု မ့်

ယ
ီ
(သစ့်ရေ ရ ား

ေေ့်ကကီား) (

နှင ေ့့် ကရေဒေါ (ကရေဒေါ အရမွအနှစ့်ဆုင
ြိ ့်

ေေ့်ကကီား) ေြိြေါေင့်
ု ေ့
သညေ့့် ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားေြို၏
ေ့

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား အရြေါ် သက့်ရ

က့်မရ
ှု ှြိရသ ဆံားု ဖြေ့်ချက့်မျ ားအရြေါ်

ေ ေေ့်ကြို

အေည့်ဖြ ရြားလြိုက့်ရသ

ရ ကည ရြားခသ
ေ့ ည့်။

ဤေ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို လုြ့်
ဖြ လုြ့် ေ့်

ဖြည့်ေယ့်)၊

ယ
ီ
(စီမံကြိေား့် အကဖြေ့် ဆေ့်ားစစ့်မှု ဒေါရု က
ြိ ့်ေ )နှင ေ့့်

နှင ေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိလ
ု မ့်

ရေ က့်ဆုားံ ေွင ့်

ားရံုားချ ြ့်က

ားရံုား

စီ င့်

ားံု လုြ့်ေည့်ားအ

ားံု မျ ားသည့်

မျ ားနှင ေ့့် ရဆွားရနွား ေ့်

ဆံုားဖြေ့်ချက့်
ေြိုငား့် င့်ားသ ား

သံုားခုေွကြို

အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့

ေ
ု ့်ဖြေ့်
စ ချ ြ့်ြေါ

အက အကွယ့်ရြားမှုမျ ားကြို စေင့်ေည့်ရဆ က့်ခေ့ငြီား ရဆွားရနွားမှု

ု င့်မ၏ ေ ေေ့်အေွက့် အရဖခခံသရ

ေ

ားကြို ေ ားလည့်လယ
ွ ့်ရအ င့် ရှငား့် လင့်ားရြားခငေ့ ြီား

အရက င့်အ

ည့်ရြ ့်ရဆ င့် ွ က့်မအ
ှု ေွက့် ရယ

သံုားခုေွ၏ အ

င့်က

ုယျ မူရ

ဖြစ့်စဉမှ

င့် ေစ့်ခု ချမှေ့်ရြားခသ
ေ့ ည့်။ ဆံုားဖြေ့်ချက့်

၏ ေညီေညွေ့် ေည့်ားရသ ဆံုားဖြေ့်ချက့်ဖြစ့်ငြီား

ဆံုားဖြေ့်ချက့်ေင
ွ ့် နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့် ေ

ားရံုားချ ြ့်က

စေစ့်မျ ားေွင)့် အရေဖြင ေ့့် ဖြစ့်နင
ြို ရ
့် ဖခရှြိရသ

(ရဒသအဆငန
ှ ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ
ေ့့် င

ု င့်မ

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် စေင့်ရြ ့်ရဆ င့်ရေရသ

စ ချ ြ့်ြေါ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို ဆြိုား ွ ားစွ သက့်ရ

ြို
င့်စု

ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏

က့်နင
ြို ရ
့် သ လုြ့် ြ့်မျြိ ား ဖြ လုြ့်

ေ့် ည့် ွ ယသ
့် ညေ့့်အခေါ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယစ
့် ုမျ ားနှင ေ့့် ေြိင
ု ြ
့် င့်ရဆွားရနွား ေ့် ေ ေေ့်ရှြိသည့်။
ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို သေ့်မေ
ှ ့် ေ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားစွ ရြေါ်ရြေါက့်လ ငြီား ယင့်ားလုြ့်
ငေ့်ားစဉမျ ားေွင ့်
ဌ ရေ

ားုြိ စဉရ

င့်ဆက့် ရေ

ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့

စ ချ ြ့်ဆုင
ြိ ့်

ြိုငလ
့် ရသ

အခွငအ
ေ့့် ဏ အ ား

ရဖမယ မျ ားအရြေါ် ဆံားု ဖြေ့်ြြိုငခ
့် ွငရ
ေ့့် ှြိသူမျ ားအဖြစ့်

အသြိအမှေ့်ဖြ မှုေင
ွ ့်

ရဆွားရနွားညန
ြိ င
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားမှုမျ ားကြို င ြိေသ
ြိ ျှ ကြိုလမ့်

လုြ့်ရဆ င့်ရေဆဖြစ့်ငြီား

စု

နှစ့်ရြေါင့်ား

ကွဖြ ားမှု

အမျြိ ားမျြိ ားရှြိရေသည့်။

ယ
ီ ေွင ့်

မျ ားနှင ေ့့်

အ ား

ေ
ု ့်မှုမျ ားဖြစ့်သညေ့့်အဖြင့်

က ရှည့်စွ

လက့်ေစ့်ဆုြ့်စ သ လျှင ့် အဆင ေ့့် ၅နှင ေ့့် ရေ က့်ဆားုံ အဆင ေ့့် ငြီားရဖမ က့်ဖခင့်ားသြို ေ့ ရ
ကြိုယ့်ြြိုင ့် ရဖမယ မျ ားကြို စီမံ အုြ့်ချ ြ့်နင
ြို ့် ေ့်

လူမျြိ ား ေြို ေ့ ၏ နှစ့်ရြေါငား့် ၁၁၃ နှစ့် အ ား

ငြီားသညေ့့်ရေ က့် ၂၀၀၀ ခုနစ
ှ ့် ေွင ့် အကျြိ ားသက့်ရ
စ ချ ြ့်သည့်

က့်ရှြိ ကသည့်။ မြိမြိ

က့်မှု ရှြိလ ရသ ကြိုလမ့်

လူမျြိ ားေြိ၏
ု ေ့
ရေ က့်ဆားုံ သရ

ယ
ီ ၏ ြ

ေ
ု ့်မှုမျ ား

မ ရခေ့်သစ့်

ေူညီချက့် ဖြစ့်သည့်။

မျ ားနှင ေ့့်

ဖြည့်ေယ့်ေအ
ြို ေ့ က ား အစြိားု အချင့်ားချင့်ား ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားမှုမျ ား အြေါအေင့် ြူားေွ ရဖမယ အသံုားချမှုဆုင
ြိ ့်
သရ

ေူညီမှုမျ ားနှင ေ့့် ဥြရဒရ ား

အမြိေရ
့် ေ့ ကည ချက့်မျ ားကြို ဆက့်လက့် ကကြိ ားြမ့်ား ရဆ င့် ွ က့်ခေ့ ကသည့်။

ဤသြို ေ့ ရဆ င့် ွ က့်ခေ့သည့်မှ ၁၂နှစ့် ရကျ ့်လ ငြီဖြစ့်ငြီား ဟေ့်ေ ၆.၄ သေ့်ားရကျ ့် ရဖမယ နှင ေ့့် သစ့်ရေ
အသံုားချမှု (ဧက ၁၅.၉ သေ့်ား)ကြို ဖြေ့်လည့် သံုားသြ့်နင
ြို ခ
့် ေ့သညေ့့် သမြိုငား့် ေင့်
သစ့်ရေ ကကီားဆြိုင ့်

သရ

ေူညီချက့်မျ ားကြို

အငြီားသေ့်နင
ြို ခ
့် သ
ေ့ ည့်။ ကမ့်ားရြိုားေေ့်ား
အရဖခဖြ

ရခေါင့်ားရဆ င့်မှုကြို

အခြိုငအ
့် မ

ရဆွားရနွားညြိနင
ြိှု ား့် မှုဆင
ုြိ ့်
ြြိုငခ
့် င
ွ မ
ေ့့် ျ ားကြို မ

ေြိ၏
ု ေ့

စီားြွ ားရ ား

ြံုစံအသစ့်ကြို

ရဖြ ဆြိုခေ့သည့်။

စုရြေါင့်ားစွမ့်ား ည့်သည့်
ခ
ြိ ြိုက့်

ရြေါ်ရြေါက့်လ ရစခငေ့ ြီား

၂၀၁၆

ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့်

ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား မဟ မြိေ့် ြူားရြေါင့်ားမှု ဖြစ့်သညေ့့်

ရရှ ွဲ့ရဆ င့်မသ
ှု ည့်
ရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ား

မုေ့်သုံ

ရဒသဆြိုင ့်

ားုြိ စဉရ

င့်ဆက့် ေယ့်ရဖမမျ ားေွင ့်

ြေ့်ေီားေည့်ရဆ က့်

င ြိေြိသျှ
ရဒသခံ

ကြိုလမ့်

ယ
ီ

ေွင ့်
ေယ့်ရဖမနှင ေ့့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့

ဥြရဒရအ က့်ေွင ့် ရဖမယ

ေ
ြိ ား့် သြိမား့်
အစြိားု ၏

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့်

အသံားု ချမှု ရမျှ ့်မှေား့် ချက့်ကြို

သေ့်မှေ့် ေ့် ၎င့်ားေြိအ
ု ေ့ ား ခွငဖေ့့် ြ ရြားခေ့သည့်။
ဖြည့်ေယ့် ရက င့်စီသည့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်
ကျွေား့် စုမျ ားရြေါ် ရှြိ ၎င့်ားေြို ေ့
အခွင ့်ေ့ အရ ားမျ ားနှင ့်ေ့
မဟ

ုားြိ စဉရ

င့်ဆက့် ရေ

ြြိုငခ
့် ွငအ
့်ေ့ ဖြစ့် အခြိုငအ
့် မ

င
ြို လ
့် ရသ ေယ့်ရဖမအ ား ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့
ရဖြ ဆြို ေ့် နှစ့်ရြေါင့်ား ၄၀ ရကျ ့် က

စေစ့်ကျငြီား

ျျူဟ ရဖမ က့် ချဉားကြ့်မှု ေည့်ားလမ့်ားမျ ားကြို လုြ့်ရဆ င့်ခေ့သည့်။ ေ ားဆီားြြိေဆ
့် မှု
ုြိ ေ့ မျ ား၊ ဥြရဒအ

အရ ားယူ ရဆ င့် ွ က့်ချက့် မျ ား၊ ရဆွားရနွားညြိနင
ြိှု ား့်
ဖြည့်ရ

ယ
ီ
ကမ့်ားရြိုားေေ့်ား အေီားအေ ားေွငရ
့် ှြိရသ

င့်စု အစြိားု နှင ေ့့် ေွြက့် စီမံခေခ
့် ေ့ ွဖခင့်ားဆြိင
ု ့်

ားရသ
လုြ့်

ရဖမယ အသံားု ချမှု အစီအစဉမျ ား၊ ြယ့်ဒ ယ့်
ားံု လုြ့်ေည့်ား၊ စ ချ ြ့်ဆင
ုြိ ့်

ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားမှုမျ ား၊

သစ့်ရေ ရ ား

လုြ့်ြင
ြို ခ
့် င
ွ ့်ေ့

ရှြိ ရအ င့် ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ား၊

လုြ့်ရဆ င့်မှုေြို ေ့

အြေါအေင့်

ေည့်ားလမ့်ားမျ ားစွ

စွမ့်ားရဆ င့်နင
ြို ခ
့် ေ့ဖခင့်ား ဖြစ့်သည့်။

ရြေါင့်ားစြ့်ငြီား
ဖြည့်ေယ့်၏

ြြိင
ု ခ
့် ွငန
ှ ေ့့် အခွငအ
ေ့့် င
ေ့့် ရ ားမျ ားဆြိုင ့်

လူမျြိ ားေြိနှ
ု ေ့ င ေ့့်

ြွွဲ့စည့်ားြံု

ေခု က သညေ့့်အခေါ
င့်က

ဖြစ့်သည့်။

အရဖခခံဥြရဒသည့်

ဆက့်နယ
ွ ့်မှုကြို

အ ား အ ဏ အဖြညေ့အ
့် ေ အြ့်နင
ှ ား့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့်

အချြိေက
့် ြိုက့်

ရဒသခံ

ဖြဿေ မျ ားကြို ရဖြလည့်ရအ င့် ရဖြရှငား့် ေ့်နင
ှ ေ့့်

၎င့်ားေြို ေ့ ရဖမယ မျ ားအ က ား

ရသချ ရစရ ားအေွက့်

အချြိေက
့် လ

ဖြည့်ေယ့်၏ ဖြစ့်စဉသည့် ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ေ
ံ ွင ့် အ

၂၀၀၃ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် လက့်ခံကျငသ
ေ့့် ုားံ ခသ
ေ့ ညေ့့်
ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့

မဆုေ့်မေစ့် ကကြိ ားြမ့်ားမှု၊

သက့်ြေ့်

ဆက့်ရှြိရေရစ ေ့်

ားသည့်။ ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့

အမျြိ ားသ ားဥယျ ဉအ ား ေွြက့်စမ
ီ ံခေခ
့် ေ့ ွမှုေအေွ
ြို ေ့
က့်

သည့်

ေင့်ားေင့်ား ရဖြ ဆြိုလ ငြီား လုြ့်ကြိုင ့် ရဆ င့် ွ က့်လ သည့်မှ ၂၅နှစ့် ရှြိငြီဖြစ့်ရသ ေွြက့် စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုဆုင
ြိ ့်
သရ

ေူညီချက့်မျ ားနှင ့်ေ့ လုြ့်

ားံု လုြ့်ေည့်ားမျ ားအ ား လက့်မှေ့်ရ ား

ားြို ခသ
ှ ့်ေွင ့်
ေ့ ည့်။ ၂၀၀၅ ခုနစ

ကျွေား့် စုမျ ား၏ အ ားမ ေ့် ဦားရမ လ
ေ့ ဖခင့်ား
ဦားရဆ င့်ခေ့ငြီား ယင့်ားဆနဒဖြမှုသည့် သစ့်ရေ ရ ား

ဟု သြိ ကရသ

က

ဆနဒဖြမှုမျ ားကြို

ဖြဿေ မျ ားရှြိရသ ကျွေား့် စုမျ ားရှြိ

လူမျြိ ားမျ ားနှင ေ့့်

လူမျြိ ား မဟုေ့်သမ
ူ ျ ားအ ားလံားု ကြို လှုံွဲ့ရဆ ့်ရြားခေ့ငြီား အရမွအနှစ့်ဖြစ့်ရသ သစ့်ရေ မျ ားဖြ ေ့်ားေီားဖခင့်ားမှ
က ကွယ့် ေ့် သစ့်

ေ
ု ့်လုြ့်မှု ကုမပဏန
ီ င
ှ ေ့့် ဖြည့်ေယ့်ေကြိ
ြို ေ့ ု ကေသ
့် ေ့ ေ့်ေ ားဖမစ့်က

ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် င ြိေသ
ြိ ျှ ကြိလ
ု မ့်

(သစ့်ရေ ရ ား

ယ
ီ

ေေ့်ကကီား) ရှြိ ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ံ ဆံုားဖြေ့်ချက့်ဆုင
ြိ ့်

ားရံုားချ ြ့်) နှင ့်ေ့ ရဆွားရနွား ေ့် ဖြည့်ေယ့်၌ ေ ေေ့်ရှြိသည့်ဟု သက့်ရ

ေ

ေခုက ဖြဌ ေ့်ားလြိုက့်သညေ့့် အရေအ
ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် အရက င့်ား

ားကြို ဖြစ့်ရြေါ်ရစခေ့သည့်။ ဤသည့်က င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

က့်သုြိ ေ့ ဦားေည့်ရသ

ားကြို ရြေါ်

ဖြည့်ေယ့်သည့် လက့်ရှြိေွင ့်
မျ ားကြို

အမျ ား စုကြိုလည့်ား
သစ့်ရေ

ရ
ူ

င့်ခငေ့ ြီား

ဖြည့်ေယ့်သ ားမျ ားဖြစ့် ကသည့်။

ြို

သ
ြို ရ
မှေ့်

ယင့်ားကုမပဏ၏
ီ
ကုမပဏသ
ီ ည့်

ယဉရကျားမှုအရမွအနှစ့်မျ ားကြို က ကွယ့်
အစြိုား က

ရှြိ သစ့်

ားသည့်။ အကကီားဆံုား သစ့်ရေ ရ ား

ကုမပဏက
ီ ြို

မဟ

အေည့်ဖြ ရြားလြိုက့်ရသ

ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့်

ဖြစ့်စဉမှ ေဆင ေ့့် ြြိုမြို အလုြ့်ဖြစ့်ရသ

လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငက
ေ့့် ြို
အစု

ရဆ င့် ွ က့်ချက့်
ရှြိ

ားက

ရှယယ
့်
ေင့်မျ ားမှ

ဖြည့်ေယ့်၏

သ

ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်နင
ှ ေ့့်

ေူညီချက့် သည့် ၂၀၁၀ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် ရဒသဆြိင
ု ့်

ဥြရဒရ ား

ရဖမယ အသံားု ချမှုနင
ှ ေ့့်

ားသည့်။ ၂၀၁၁ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့်

ေ
ု လ
့် ုြ့်မှုဆင
ုြိ ့်

ေ
ြိ ား့် သြိမား့်

ေွင ့် စီားြွ ားရ ား အခွငအ
ေ့့် လမ့်ားမျ ားကြို ြံေ့ြြိုားရြားသည့်။

ျျူဟ ရဖမ က့် ရဖမယ အသံားု ချမှု သရ

ေူညီချက့်သည့်

က
ွ ့်လ ရစခေ့သည့်။

အမျြိ ားသ ား ဥယျ ဉ) အဖြင့် က့်ရှြိ က ကွယ့်

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်လျက့်ရှြိငြီား

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်

ယ
ီ

ရဆွားရနွားညြိနင
ြိှု ား့် မှုမျ ား ရြေါ်ရြေါက့်လ သညေ့့် အရဖခအရေကြို

ြေ့်ေီားရြားခသ
ေ့ ညေ့့် ြူားေွ ကျွေား့် စုအ ားလံုား၏ သရ
ားသညေ့့် ရေ

က့်မှုအ ားရက င့်ားရသ ဥြရဒ ဖြစ့်စဉ

အမြိေည
့် ေ့ ေ့် က ားချက့်

ြေ့်သက့်သညေ့့်

မျ ားဖြစ့်ငြီား

ည့် ွ ယခ
့် ျက့်မျ ားကြိုလည့်ား

ချ

ဖြည့်ေယ့်ေသည့်
ြို ေ့
ြူားေွ ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ရ ား

ဆက့်ဆရ
ံ ားကြို ြေ့်ေီားေည့်ရဆ က့် ေ့် ဖြေ့်လည့်သငဖေ့့် မေ့်ရ ား

လုြ့်

ားံု လုြ့်ေည့်ားနှင ့်ေ့ ကျငေ
့်ေ့ ေ့်ဆုင
ြိ ့်

သရ

ေူညီမှုကြို လက့်မှေ့်ရ ား

သ

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုအေွက့် ြြိုငြီား သငေ
ေ့့် ငရ
ေ့့် လျ က့်ြေ့်ရသ ေည့်ားစေစ့်ေခု

ရြေါ်

က
ွ ့် လ ခေ့သည့်။ ဤလုြ့်

ားံု လုြ့်ေည့်ားသည့်

နှင ေ့့်

ားြို ခငေ့ ြီား

ရှြိ ရဖမယ နှင ့်ေ့

ု င့်မ လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငမ
ြိှု ား့် မှု
ေ့့် ျ ား၏ ရဆွားရနွားညြိနင

ဖြစ့်စဉေွင ့် နှစ့်ေြိုား အဆငက
့်ေ့ ြို ခြိုငမ
့် ရစသည့်။ ဤသရ
ေည့်ရ

င့်

ရြားခငေ့ ြီား

ယင့်ားရက င့်စီေွင ့်

ေူညီမှုသည့်

မဟ

ျျူဟ ရဖမ က့်

ဆံုားဖြေ့်ချက့် အမျြိ ားအစ ား မျ ားနှင ေ့့် အ င့်ားအဖမစ့်ဆင
ုြိ ့်

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု ရက င့်စီကြို
ရဖမယ နှငအ
့်ေ့
င့်ားအဖမစ့်မျ ားဆြိင
ု ့်

ဆံုားဖြေ့်ချက့် အမျြိ ားအစ ားမျ ားနှင ေ့့် သက့်ဆုင
ြိ ရ
့် သ

ြူားေွ ဆံားု ဖြေ့်ချက့်မျ ား ချမှေ့် ေ့် အခွငအ
ေ့့် ဏ ရှြိသည့်။
ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် ရြေါ်ရြေါက့်လ ခေ့ငြီား

ရှြိ ရဖမယ အသံားု ချမှု

ဆံုားဖြေ့်ချက့်ချမှေ့်ရြားသညေ့့် ရေ
င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်
ယ
ီ ဆြိင
ု ့်

ရံုားရေ ့်က
ရေ င့်ားဆြို

နှင ေ့့် ရဆွားရနွားေြိုငြ
့် င့် ေ့် ၎င့်ား၏ ေ ေေ့်ကြို
ဆံုားဖြေ့်ခေ့သညေ့အ
့် ခေါ

၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ့် ေ

ရြေါ်ရြေါက့်လ ရစခငေ့ ြီား

ည့်မှေား့် ချက့်မျ ားအေွက့် ြင့်ေင
ြို ့်

ဖြစ့်လ ခေ့သည့်။

ယ
ီ
ဖြည့်ေယ့်သည့်

ြျက့်ကွက့်ခေ့သည့်ဟု
ကြိုလမ့်

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု ရက င့်စီသည့် ၂၀၁၁

ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့်

ားရံုားချ ြ့် ဆံားု ဖြေ့်ချက့်သည့်
ားသညေ့့်

ရေ

မျ ားေွင ့်

ားံု

ရဒသခံ

ရ ကည ဖခင့်ားကြို ခွငဖေ့့် ြ ရြားလြိုက့် သည့်။ ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့
အသြိအမှေဖ့် ြ ဖခင့်ားနှင ေ့့်

ြေ့်သက့်ငြီား

အဆံုားအဖြေ့်ရြား မညေ့့် ကြိစစမှ
ရဖမယ မျ ားအရြေါ် သက့်ရ

ကဏ္ဍသစ့်ေ ြ့်ကြို

င ြိေြိသျှ

မ့်ားအစဉအလ အသစ့်ေခုကြို
ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့

ြြိုငခ
့် င
ွ ့်ေ့

ြြိင
ု ခ
့် ွငန
ှ ေ့့် အခွငအ
ေ့့် င
ေ့့် ရ ားမျ ားအ ား
ြွငလ
ေ့့် ှစ့်ရြားလြိုက့်သည့်။

မည့်သညေ့့် ဥြရဒမျ ားက ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား

ယခု

ြြိုငခ
့် င
ွ ေ့့် ရှြိသညေ့့်

က့်မှု ရှြိမည့်ဆုသ
ြိ ည့် ဖြစ့်ငြီား ယင့်ားဥြရဒမျ ားမှ ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင ့်

လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် အ ဏ မျ ားနှင ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်၏ စည့်ားမျဉားမျ ားနှင ေ့့် အညီ ရြေါ်ရြေါက့်လ ရသ
ဥြရဒ၊ ရဒသဆြိုင ့်

နှင ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ

င့်စု ဥြရဒမျ ားကြို ရြေါင့်ားစြ့်

ားဖခင့်ား ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၁၈

ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် ကရေဒေါ အစြိုား က ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စု မျ ား၏ အခွငအ
့် လ ရစ ေ့်
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို ခြိုငမ
၎င့်ား၏

ဥြရဒမျ ားနှင ေ့့်

မူေေါဒမျ ားအ ား

ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလ ေ့်

လုြ့်ငေ့်ားစဉ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားအ ား အသြိအမှေဖ့် ြ ဖခင့်ားနှင ့်ေ့ အရက င့်အ
မူရ

င့် မှ ေဆင ေ့့် အစြိားု အရေဖြင ေ့့် လက့်မှေ့်ရ ား

ားြို

ေစ့်ခုကြို

စေင့်ခငေ့ ြီား

ည့် ရြ ့်ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ား

ားရသ စ ချ ြ့်မျ ားနှင ေ့့် သရ

ေူညီချက့်မျ ားကြို

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရဆ င့် ွ က့်လျက့်ရှြိသည့်။

အီသယ
ီ ေးု ြီေးယောေး
အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ ရေ ့်လှေရ
့် ားဆြိုင ့်
ေွင ့် အ ဏ
စငြီား

ယူခငေ့ ြီား ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား ကြိယ
ု ့်ြြိုင ့် ဖြဌ ေ့်ားခွငဆ
ြိ ့်
ေ့့် ုင

ဖြဿေ မျ ား

ဖြ လုြ့်

ဒီမက
ြို
က့်ေစ့် ေြ့်ဦား

အရှြိေ့်

ဖမငေ
့် ည့်ား
ေ့့် က့်လ ရေရသ လ

အရေဖြင ေ့့် ၁၉၉၁ ခုနစ
ှ ့်

အယူအဆကြို မြိေ့်ဆက့်ရြားခေ့ငြီားချြိေက
့်
အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ားသည့်

ဟြိုချ ြ့်ကြိုငမ
့် ှု

ားသညေ့့် ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားစု အရဖခဖြ လွေ့်ရဖမ က့်ရ ား ေြ့်ဦားမျ ားအ က ား

အကကီားအကျယ့် ြဋြိြကခမျ ား ကံ ရေွွဲ့ခံစ ားခေ့ သညေ့့် အရဖခအရေမှ ြြိုမြို ေည့်ငငြိမ့်ရသ

အရေအ

ားသြို ေ့

အသွငက
့် ားူ ရဖြ င့်ား လ ရေသည့်။ ၁၉၉၄ ခုနစ
ှ ့် ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံဥြရဒက ကြိယ
ု ့်ြြိုငဖ့် ြဌ ေ့်ားခွငအ
့်ေ့ ေွက့်
နြိင
ု င
့် သ
ံ ားမျ ား၏ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားကြို ေ

ားေင့် ခွငဖ့်ေ့ ြ ရြားခငေ့ ြီား ေြိုငား့် င့်ားသ ားရဒသ အမျ ားစုအရြေါ် အရဖခခံငြီား

ဖြည့်ေယ့်မျ ား စေင့်ြွွဲ့စည့်ားခသ
ု ေ့
့်လည့်ား နြိင
ု င
့် ရ
ံ ားအ
ေ့ ည့်။ သြိရသ
ရှု ဖမင့်ခံ ရသ ရ က င ေ့့် ယင့်ားဖြစ့်စဉသည့် ေ
လူေည့်ားစု

မျြိ ားနွယ့်စမ
ု ျ ားက

အရေဖြင ေ့့် ချ ြ့်ကြိုင ့်

ားသည့်ဟု

ားေင့်ဖြစ့်မှုကြို ဆံုားရှု ားံ ခေ့သည့်။ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား မဟုေ့်ရသ

ေြိုငား့် င့်ားသ ားရဒသေြိုငား့် ေွင ့်

ရေ

င
ြို လ
့် ျက့်ရှြိငြီား

ဤသည့်က

မရ မေွက့်နင
ြို ရ
့် သ
စစ့်ရ ားအ

လူေည့်ားစုမျ ားစွ ကြို ရြေါ်ရြေါက့်လ ရစသည့်။ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ဖြည့်သစစ့်
ူ ေ့ မျ ားက ြြို၍

ရဆ ့် သစည့်ားရံုားလ ကငြီား အြိမ့်ေားီ ချင့်ား ေြိုငား့် င့်ားသ ား ဖြည့်ေယ့်မျ ား အ က ား ြဋြိြကခမျ ားနှင၊့်ေ့

ေြိုငား့် င့်ားသ ားနှင ေ့့် ေြိုငား့် င့်ားသ ားမဟုေ့်ရသ

အြွွဲ့မျ ား က ား ြဋြိြကခမျ ား ဖြစ့်လ ခေ့သည့်။ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ရဒသမျ ား၏ ေယ့်ေမ
ြိ ြိေ့်မျ ားအ ား အရသားစြိေ့်ချဖြဖခင့်ားနှင ေ့့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စု မျ ားနှင ေ့့် ဖြင့်ြမှ
င့်ားနှားီ ဖမ ြ့်နသ
ံှ ူမျ ား (အ
ဦားစ ားရြားမှုမျ ားအရြေါ်

ားူ သဖြင ေ့့် စြိုက့်ြျြိ ား စီားြွ ားလုြ့်ငေ့်ားမျ ားေွင)့် အေွက့် ရဖမယ အသံုားချခွငဆ
ြိ ့်
ေ့့် ုင
မူေည့်ငြီား

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ

ခုနစ
ှ ့်ကေည့်ားက ြဋြိြကခသည့် ရဖမယ နှငေ
ေ့့် ယ့်ရဖမဆြိုင ့်
ြေ့်သက့်

ရေသည့်။

သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား

ေ
ွ ယ
့် က့်စြိုက့်ြျြိ ား ကသူမျ ားသည့်
ဆံုားရှု ားံ က ငြီား

ေြိုားြွ ားလ ရသ

လူေည့်ားစုမျ ားသည့် ရ ွ ွဲ့ရဖြ င့်ားရေ

ဖြင့်ြမှ

ြုစဆ မျ ားနှင ေ့့် အဓြိက

ရကျားလက့်ရဒသေွငရ
့် ေသူမျ ားနှင ့်ေ့
င့်ားနှားီ ဖမ ြ့်နသ
ံှ ူမျ ား
ရှ ားြေါား

၂၀၁၄

ံ

ရ ွ ွဲ့ရဖြ င့်ား

ရဖမယ

ဖြေ့်လြ့်မမ
ှု ျ ားရ က င ေ့့်

အသံုားချခွင ့်ေ့
ေြိုငား့် င့်ားသ ား

င
ြို လ
့်
က သည့်။

နြိင
ု င
့် ၏
ံ မူေေါဒမျ ား ချမှေ့် အရက င့်အ
အေွက့် မဟ

ရအ က့်ေွင ့်

ရဖြရှငား့် ၍မ နြိင
ု ရ
့် သ

လ ရသ

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား

င့်စုစေစ့်

ည့်ရြ ့်ဖခင့်ား၊ စီားြွ ားရ ား၊ လူမှုရ ားနှင ေ့့် ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား ကြိစစ ြ့်မျ ား

ျျူဟ မျ ားနှင ေ့့် အစီအစဉမျ ား၊ ရဖမယ နှင ေ့့် အဖခ ားရသ သ

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရစ ငရ
ီ ားြို ြီားယ ား အုြ့်ချ ြ့်မှုသည့်
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ားနှင ေ့့် အဖခ ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ားအြေါအေင့် အီသယ
အစြိုား ၏ သြိသ

င့်ရှ ားရသ

သဇ လမ့်ားမြိားု မှုနင
ှ ေ့့် အခွငအ
ု မ
့် လ ရစသည့်။
ေ့့် ဏ မျ ားကြို ခြိင

ဖြည့်ေယ့်မျ ားက ြယ့်ဒ ယ့် ဥြရဒမျ ားနှငအ
ေ့့် ညီ ရဖမယ နှင ေ့့် အဖခ ား သ

ဟြို

ရ
ြို ေ့ က င ေ့့်

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားကြို

စီမံအုြ့်ချ ြ့်ငြီား ၎င့်ား ေြိသည့်
ု ေ့
ဖြည့်ေယ့်မျ ားနှငဆ
့်ေ့ ုင
ြိ ရ
့် သ အခွေ ့် ဏ္ဍ မျ ားအရြေါ် အခွေန
့် င
ှ အ
့်ေ့ ရက က့်ခွေမ
့် ျ ား
စည့်ား ကြ့် ရက က့်ခံ နြိင
ု သ
့် ည့်။
ေြိုငား့် င့်ားသ ား ကြိုယ့်ြင
ြို ဖ့် ြဌ ေ့်ားခွငက
ှ ့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒဆြိင
ု ့်
ေ့့် ြို ခွငဖေ့့် ြ ေ့် ၁၉၉၄ ခုနစ
ရသ ့်လည့်ား အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားသည့် ြရဒသ

ည့် ွ ယ့်ချက့် ရှြိခေ့

ဇ့် ရဖမရှင ့် လူေေ့်ားစ ားကြို အဖမစ့်ဖြ ေ့်ြစ့် ေ့် ၁၉၇၅ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့်

ရကျားလက့်ရဒသရှြိ ရဖမယ အ ားလံားု ကြို ဖြည့်သူြင
ြို သ
့် မ
ြိ ား့် ခေ့သညေ့့်

ရဖမယ အုြ့်ချ ြ့်မှုစေစ့်ကြို

ေ
ြိ ား့် သြိမား့်

ားခေ့သည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့် ရေ က့်ြြိုငား့် ေွင ့် ဟြိုအစြိုား နှငအ
့် ုင
ြိ ခ
့် င
ွ အ
ေ့့် ေူ ရဖမယ ြြိုငဆ
ေ့့် ဏ ကြို ေစုေစည့်ားေည့်ား
ဖြစ့်ရအ င့် လုြ့်ရဆ င့်ခေ့သည့်။

အဖြင့်
ြို ေ့
ရကျားလက့်ရဒသရှြိ ရဖမယ မျ ားအရြေါ်

ဟြိုအစြိုား ၏ လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ ေ့့်

အ ဏ ကြို ရေ င့်သူ လယ့်သမ ား အသင့်ားအြွွဲ့မျ ားမှ စီမံအုြ့်ချ ြ့်ငြီား ရဖမယ အသံားု ချခွင ေ့့် အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား
ရြားအြ့် ြြိုငခ
့် င
ွ ရ
ေ့့် ငှြိ ြီား

အ
ြို ခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားက ကြိုယ့်ြြိုငဖ့် ြဌ ေ့်ားခွငက
ေ့့် ြို

ေြိုငား့် င့်ား သ ား အုြ့်ချ ြ့်မှုစေစ့်မျ ားကြို ခွငဖ့်ေ့ ြ ရြားဖခင့်ား
ဖြစ့်သည့်။
ရဒသဆြိုင ့်

ရ
ူ

င့်ငြီား ရ

က့်ခံအ ားရြား ေ့်

က့် ချ ြ့်ကြိုငမ
့် ှု လက့်ေက့်မျ ားအဖြစ့်

သ
ြို ုြိ ေ့ လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားက အကျငြ
ေ့့် ျက့် ဖခစ ားမှုမျ ားကြို

ားရှြိဖခင့်ား

ဟြို ချ ြ့်ကြိုငမ
့် ှု ရလျှ ခ
ေ့ ျရြားငြီား

ဆံားု ဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်မှုမျ ားအ ား အ ားရလျ ရ
့် င
ုြိ ရ
့် သ
ေ့ စသည့်။ ရဖမယ အေည့်ားငယ့်သ ြြိုငဆ

လယ့်သမ ားမျ ား ရဖမယ

အခွင ေ့့် အရ ားမျ ားကြို ေေ့်ားေူ ရှြိရစ ေ့် ရဆ င့် ွ က့်ရြားသညေ့့် အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ား

ရဖမယ မူေေါဒနှင ေ့့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စုစေစ့် အရဖခခံမူမျ ားအ က ား ဆေက
့် ေ့ ျင့် ကွလွမှု

ဖြစ့်ရြေါ်ရစသည့်။
အ ဏ

သက့်ရ

က့်မှု၊ ေယ့်ရဖမဆြိုင ့်

စီ င့်ြြိုငခ
့် ွငန
့်ေ့ င
ှ ့်ေ့ နြိင
ု င
့် သ
ံ ား ဖြစ့်ဖခင့်ားဆြိင
ု ့်

ဖြည့်ေယ့်၏ ြြိင
ု ဆ
့် ုင
ြိ မ
့် ၊ှု ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စု စေစ့်နင
ှ ေ့့် ဓရလေ့

အရဖခခံမူမျ ားသည့်
ားံု ေမ့်ားသစ့်ဆုင
ြိ ့်

ြြိုငခ
့် င
ွ ့်ေ့ စေစ့် မျ ားနှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်ရသ
အစြိုား မျ ားအရေဖြင ေ့့်

ရဖမယ မျ ားနှင ေ့့်

ရဖြ ဆြိုရေရသ ့်လည့်ား

ဓရလေ့

သရ

ေ

ားမျ ားအရြေါ် မူေည့်ငြီား ကွဖြ ားမှုရှြိသည့်။

ြေ့်သက့်ငြီား

ားံု ေမ့်ားသစ့်

၎င့်ားေြို ေ့

ဆြိင
ု ့်

ရေ ့်ရေ ့်မျ ားမျ ားေွင ့် ကျငသ
ေ့့် ုားံ လ ကသည့်။

ြြိုငခ
့် င
ွ ေ့့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားကြို

စေစ့်မျ ားကြို

ဟြို

ခြိုငခ
့် ြိုငမ
့် မ

ေြိင
ု ား့် ဖြည့်၏

ရေ

စ
ြို ေစ့်မျ ားေွင ့် ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ားအေွက့် မျြိ ားနွယ့်စု

အကကီားအကမျ ားကသ ေ ေေ့်ရှြိသည့်။ ဖြည့်ေင
ွ ား့် နြိင
ု င
့် သ
ံ ား ဖြစ့်မှု သည့် မျြိ ားနွယ့်စအ
ု ရြေါ်ေွင ့် မူေည့်ငြီား
ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမဟုေ့်ရသ
ချေ့်လှြ့်

ားသည့်။

မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားအဖြင့် အဖခ ား ဌ ရေ ေြိင
ု ား့်

ယင့်ားမှ

ရဒသ

မျ ားအ ားလံုားအေွက့်လည့်ား
ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ

ကကီားစြိားု မှု

ေူညီရသ

င့်စုစေစ့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ားရ ား

နှင ေ့့်

ြြိုမျ ားရသ

ဆေက
့် ေ့ ျင့်ကွလွရေသည့်။

ြယ့်ဒ ယ့်

ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား

အခွငအ
့်ေ့ ရ ားကြိုသ

စြိေရ
့် ခေါ်မှုမျ ားကြို

ြွွဲ့စည့်ားေည့်ရဆ က့်မှုအဖြစ့်
မီားရမ င့်ား

ရှြိ

င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားကြို

အီသယ
ီ ားြို ြီယ ား၏

က့်ြံရ
ေ့ ြားသညေ့့်
အရေွွဲ့အ ကံ က

အြွွဲ့အစည့်ား/ကျင ေ့့်

ရဖြရှငား့် ေ့်
ဖြည့်ရ

ရ

င့်စုစေစ့်၏

ကေသ
့် ေ့ ေ့်ချက့်

ားံု ဆြိုင ့်
မျ ားကြို

ားြို ဖြရေသည့်။ ဤအရေွအ
ွဲ့ ကံ သည့် အမျ ားဆံုား အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ား ဖြစ့်ရြေါ်ရသ

အခင့်ားအကျင့်ားနှင ့်ေ့ အစြိားု

အုြ့်စု

နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား

အဆငဆ
့်ေ့ ငေ
့်ေ့ ြိုငား့် ေွင ့် မျှရေ အုြ့်ချ ြ့်မှုနင
ှ ့်ေ့ အ ားလံားု ြေါေင့်မှု အရဖခခံမူမျ ားကြို

ဖမငေ
ေ့့် င့် ရဆ င့် ွ က့်ရေရသ ရသချ ဂရုေစြိုက့် ေည့်ရဆ က့်

ားသညေ့့် အြွွဲ့အစည့်ား/ ကျင ေ့့်

ားံု ဆြိင
ု ့်

စေစ့်မျ ား၏ အရ ားြေါမှုကလ
ြို ည့်ား လှစ့်ဟဖြရေသည့်။

ဘရောဇီေး
မူလရေ

င
ြို သ
့် ူမျ ား၏ ရဖမ-

သြိုမဟု
ေ့ ေ့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ မျ ားသည့်

နြိင
ု င
့် ၏
ံ
ရဖမယ ဧကမျ ား၏ ၁၃

ခြိုငန
့် ေ
ှု ား့် ကြို ရေ

သစ့်ရေ ကကီားေွင ့် ရှြိသည့်။ လူဦားရ
လ ရသ က င ေ့့်

ူ

ယူ

ားငြီား ၉၈

ခြိုငန
့် ေ
ှု ား့် သည့် အရမဇုေ့် သ

ြ့်ရသ ကမ့်ားရြိုားေေ့်ားရဒသမျ ားမှ ရ ွ ွဲ့ရဖြ င့်ားရေ

ဇီား
ေ

င
ြို မ
့် မ
ှု ျ ား ေြိားု မျ ား

ဇီားနှင ေ့့် ၎င့်ား၏ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားအ က ား ဆက့်ဆရ
ံ ားသည့် ရေားလံရသ

သစ့်ရေ ဧ ြိယ မျ ားကြို မ က ခဏ ကြိုလြိုေဖီ ြ အ ကမ့်ားြက့် သြိမ့်ားြြိက
ု ့်အုြ့်ချ ြ့်ဖခင့်ား အဖြစ့်သုြိ ေ့ ဦားေည့်ရစခေ့
သည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား

ဇီား၏ ၁၉၈၈ ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံဥြရဒသည့် ရဖြ င့်ရဖြ င့်ားေင့်ားေင့်ား ရရှ ွဲ့ဆက့်ငြီား

အင့်ဒားီ ယေ့်ားေြိသည့်
ု ေ့
၎င့်ားေြို ေ့

ုားြိ စဉရ

င့်ဆက့် ရေ

င
ြို လ
့် ခေ့ရသ ရဖမယ မျ ားအေွက့် မူြြိုင ့် အခွငအ
ေ့့် ရ ား

ရှြိသငငေ့့် ြီား ယင့်ားရဖမယ မျ ားကြို ေယ့်ရဖမ ြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မေ
ှ ့်ရြား ေ့် ဖြည့်ရ

င့်စုေင
ွ ့် ေ ေေ့်ရှြိငြီား ၎င့်ားေြို ေ့

ြြိုငဆ
့် ုင
ြိ မ
့် ှုမျ ားအ ားလံားု ကြို ရလားစ ားမှုရှြိက က ကွယ့်ြေါမည့် (အြြိုဒ ့် ၂၃၁) ဟု အသြိအမှေ့်ဖြ လြိုက့်သည့်။
ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒ အြြိုဒ ့် ၂၃၁ ေွင ့် ြေါေင့်ရသ

ဆြိသ
ု ညေ့့် အသံားု အနှုေား့် သည့်

ဥြရဒရအ က့်ရှြိ ရရှားအကျဆံုားနှင ေ့့် အ ဏ အရှြိဆုားံ ရဖမယ
ဤသည့်က လမ့်ားဖခံ မှုရှြိရသ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားဆြိင
ု ့်

ြြိင
ု ခ
့် ွင ေ့့် အခွငအ
ေ့့် ရ ားကြို

င့် ေစ့်ခု ြံေ့ြြိုားရြားရသ ့်လည့်ား ဤအခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို အရက င့်အ

ရြ ့်

ေ
ု ့် ေ့်မှ

ဖြဌ ေ့်ား

ားသညေ့့်

င့်ဟြ့်ြေါသည့်။

အရဖခခံ မူမျ ားနှင ေ့့် အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအေွက့်

မူရ

အစြိားု အရေဖြင ေ့့်

ဇီားလူမျြိ ား

အဖခ ားရသ

ည့်ရြ ့်ဖခင့်ား အရသားစြိေ့်ကြို

ဥြရဒ

မူေည့်သည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား ဤဥြရဒ ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားသည့် အဖြညေ့့်အေ

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားရြေါ်ေင
ွ ့်
ေ
ု ့်ဖြေ့်

ားဖခင့်ားမရှြိရသား

၁၉၇၃ ခုနစ
ှ ့် အင့်ားဒီယေ့်ား ဥြရဒ (ဥြရဒ ၆၀၀၁/၇၃) ၏ အခေ့်ားကဏ္ဍ ဆက့်လက့်ရှြိရေဆ ဖြစ့်ရစသည့်။

ဤသည့်မှ ၁၉၈၈ ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံ ဥြရဒေွင ့် ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားအေွက့် ဖြဌ ေ့်ား

ားရသ

အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့ အလွေ ့် ရသွြယ့် ရေရသ ့်လည့်ား ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယစ
့် ုမျ ားကြို ဖြည့်ေယ့်၏
အုြ့်ချ ြ့်ခံ ကရလားမျ ားအဖြစ့် ဆက့်ဆံ လျက့်ရှြိသည့် (

၏ လုြ့်ငေ့်ားရဆ င့်ေ မျ ား ရအ က့်မှ)။ ဌ ရေ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားနှင ေ့့် ရဖမယ မျ ားရှြိ သ

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား က ကွယ့်ဖခင့်ား၊

ဖြေ့်လည့်

ရ ရှည့်

ဖြညေ့့်ေင့်ားဖခင့်ား၊

ည့် ွ ယ့်ချက့်ဖြင ေ့့်

ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ားဖခင့်ားနှင ေ့့်

ဌ ရေ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ရဖမယ မျ ား၏

သံုားစွဖခင့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု
ေယ့်ရဖမနှင ေ့့်

ဖမငေ
ေ့့် င့်ရဆ င့် ွ က့် ေ့်

သ

ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆင
ုြိ ့်

ကြို ၂၀၁၂ ေွင ့် စေင့်ခငေ့ ြီား (၂၀၁၂ ခုနစ
ှ ့် ဇွေလ
့် ၅ က့်၊ သမမေရံုား အမြိေ ့် ေ့

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုအေွက့် မူေေါဒ

ေံြေါေ့် ၇၇၄၇) ၎င့်ားသည့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့ ရဒသမျ ားေွင ့် ေယ့်ရဖမ နှင ေ့့် သ

ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆုင
ြိ ့်

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုအစီအစဉမျ ားကြို ရဆ င့် ွ က့် ေ့် အရ ားြေါရသ ရဖခလှမ့်ား ဖြစ့်ခေ့ သည့်။
မူလရေ

င
ြို သ
့် ူေြို ေ့ ရဖမအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ မှု

ရှြိ ေ့် အေွက့် လြိုအြ့်ရသ

၏ ေယ့်ရဖမြြိုငား့် ဖခ ား

သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား လုြ့်ငေ့်ားစဉသည့် ေေက့်သ ငြီားဆံားု ရသားငြီား ကေဦား သက့်ေမ့်ားကုေဆ
့် ုားံ က့် အငြီား ၂၆ နှစ့်
ရှြိခေ့ငြီဖြစ့်သည့်။ ဥြရဒရ ား
ရ ွ ွဲ့ရဖြ င့်ားရေ

အ ားငြြိ င့်မှုမျ ား ဖြစ့်နင
ြို ြ
့် ွယ့်ရှြိငြီား ယင့်ားရေ

င
ြို သ
့် ူမျ ား၊ သေတ လုြ့်ငေ့်ားနှင ေ့့် သစ့်

ရဒသမျ ားသည့် မ က

ေ
ု လ
့် ုြ့်မှု ကုမပဏမ
ီ ျ ား၏ ေ

ခဏ

ားမေင့် ကျျူားရကျ ့်ဖခင့်ား

ကံ ရလေ့ရှြိသည့်။ ဤသည့်က ၁၉၈၈ခုနစ
ှ ့် ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒရအ က့်ေင
ွ ့် ရဖမယ သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား နှင ့်ေ့
ဆက့်စြ့်ရသ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား၏
ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒြေါ
အခေ့်ားကဏ္ဍသည့်

ားူ ဖခ ားမှုကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ေ့် စြိေရ
့် ခေါ်မမ
ှု ျ ားကြို ရ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

အ ားေည့်ားလျက့်ရငှြိ ြီား

ရဖမယ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဥြရဒရ ား
ဥြရဒ

ဖြဌ ေ့်ားချက့်သည့်

ရဖမယ

အေည့်ဖြ
ြြိုငား့် ဖခ ား

က့်ဖြရေသည့်။

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရြားရသ
သေ့်မေ
ှ ့်ဖခင့်ားနှင ေ့့်

ေ

ားရံုားမျ ား၏

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

ားံု ေမ့်ားေခု သေ့်မှေ့်ရြားသညေ့့်

ြဋြိြကခမျ ားစွ ကြို

ရဖြရှငား့် ေ့်

မလံုရလ က့်ြေါ။

အမှေ ့်

စင့်စစ့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားသည့် အစြိားု ြြိုငဆ
့် င
ုြိ မ
့် ှု ဖြစ့်ငြီား ဌ ား မ့်ား အသံားု ချခွငရ
ှြိ ည့်ဆုသ
ြိ ညေ့့် အဆြိုကြို
ေ့့် သ
အ ားရက င့်ားရစသည့်။
မရှြိဖခင့်ား၊ အ ဏ
ဥြရဒရ ား

မျ ား အေွက့် စစ့်မှေရ
့် သ အ ဏ ခွရေရြားမှု နှင ေ့့် ကြိုယြ
့် ြိုင ့် စီမံ အုြ့်ချ ြ့်ခွင ေ့့်

သက့်ရ

မူရ

ကြိုယ့်စ ားဖြ ရသ

က့်မှု ရှြိ ေ့် အရဖခခံဟု သေ့်မှေ့်နင
ြို ရ
့် သ

မျ ားအ ား အသြိအမှေဖ့် ြ ေ့်

င့်ေခု မရှြိဖခင့်ားနှင ့်ေ့ စြိုက့်ြျြိ ားရ ားနှင ့်ေ့ ရမွားဖမျူရ ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ား၏ အကျြိ ားစီားြွ ားမျ ားကြို
လေ့်ရေ ့်ဆုင
ြိ ့်

ရကျားလက့်ရဒသ

မူေေါဒ

အစည့်ားအရေားမှ

က
ွ ့်ရြေါ်လ သညေ့့်

သဇ လမ့်ားမြိုားမှုမျ ားသည့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ အခွငအ
ြိ သ ရလျ ြ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို သြိသသ
ေ့ ေါားရစသည့်။
ဤသည့်က ၁၉၈၈ ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒ လက့်ရအ က့်ေွင ့် ဌ ရေ ေြိုငား့်
အခွငအ
ေ့့် ရ ား အေြိုငား့် အေ နှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ရလားရလားေက့်ေက့် ရမားခွေား့်
အရဖခအရေသည့် ြဋြိြကခ အရေအ

ယင်ေးအတ

င့်ားသ ား မျြိ ားနွယစ
့် ုမျ ား၏

ေ
ု ့်လြိုက့် ငြီား လက့်ရှြိ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား

ားကြိုသ ဦားေည့်ရေသည့်။

ှေ့အ
ွ ကံျုမ ောေးသည် ပမန်မောနင
ု င
် ံ အတပခအတနနှင ် မည်သ ု ြ

သ
် က်

ဆက်စြ် တနသနည်ေး။
ကရေဒေါ၊ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနှင ေ့့်
အုြ့်ချ ြ့် မှု ယနတ

ားဇီားနြိင
ု င
့် မ
ံ ျ ားမှ အရေွွဲ့အ ကံ မျ ားသည့် အြွွဲ့အစည့်ား/ ကျင ေ့့်

ား အရေဖြင ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

ားံု ဆြိုင ့်

င့်စုစေစ့်သည့် ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား မေူကွဖြ ားမှုဆုင
ြိ ့်

စြိေရ
့် ခေါ်မှုမျ ားကြို ကြိုငေ
့် ွယ့်ရဖြရှငား့် ေ့် မလံုရလ က့်ရ က င့်ား လှစ့်ဟဖြရေသည့်။ ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏
အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ား

အ

ယင့်ားနြိင
ု င
့် သ
ံ ားုံ ခုလံုားေွင ့်

ေွက့်

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒဆြိုင ့်

ကေြိကေေ့်မျ ားရှြိရသ ့်လည့်ား

က
ြို သ
ေ့ ုြိ ေ့ ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ားက ြွစ
ွဲ့ ည့်ားြံု အရဖခခံဥြရဒမျ ားေွင ့် ဖြဌ ေ့်ား

ားသကသ
ေ့ ုြိ ေ့

အလုြ့်မဖြစ့်ြေါ။ ကရေဒေါနှင ေ့့်

ဇီား ေြိေွ
ု ေ့ င ့် ရှြိနင
ှ ငေ့့် ြီားသ ား ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား/ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့

အခွငအ
ု ေ့ ု
ေ့့် ရ ားေြိကြိ

အရဖခခံဥြရဒက

မည့်သညေ့့်ရေ

ြွွဲ့စည့်ားြံု

မှ ေွင ့်

ဖြစ့်ရြေါ်လ

ြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မှေ့်ရြားနြိင
ု ခ
့် သ
ေ့ ည့်)၊
(

အသြိမှေ့်ဖြ

(

မည့်

ဇီားေွင ့်

ယင့်ားရဒသမျ ားေွင ့်

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် လုြ့်

အ
ြို ခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား

ရဆ င့် ွ က့်ခေ့ရသ လ
့် ည့်ား

ေေက့်ကသ
ြို

မည့်သညေ့့်

ဇီားေွင ့် ရဆ င့် ွ က့်ရြားခေ့ရသ ့်လည့်ား ၂၀၁၂ ခုနစ
ှ ့်

၂၃၁ ကြို အရက င့်အ

ားခေ့ရသ ့်လည့်ား

ရှြိမည့်

ားံု လုြ့်ေည့်ားမျ ားသည့် ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်ေခုလံုားနှင ေ့့် မည့်သုြိ ေ့ သက့်ဆင
ုြိ သ
့် ည့် ဆြိုသည့်ေကြိ
ြို ေ့ ု
ခွဖခ ား

သေ့်မှေ့်ရြားနြိင
ု ဖ့် ခင့်ား

ားရံုားမျ ားအရြေါ် လချဖခင့်ားသည့် ရှု ြ့်ရ

မေွက့်နင
ြို ရ
့် သ

က့်မှု

ည့် ွ ယ့်ခဖေ့ ခင့်ား ဖြစ့်သည့်)၊ ယင့်ားဥြရဒမျ ား
မရှြိခြ
ေ့ ေါ။

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင ့်
ဖြည့်ေယ့်မျ ားရှြိ

သက့်ရ

ဥြရဒသည့် ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံ ဥြရဒ အခေ့်ား

ည့် ရြ ့်ရဆ င့် ွ က့်နင
ြို ့် ေ့်အေွက့်

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒက
ေ

ဥြရဒမျ ား

အဓြိကကျရသ

ဌ ရေ

ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏

ည့် ွ ယ့်ချက့်ကြို ရှငား့် လင့်ား ဆံုားဖြေ့် ေ့်

ားွ မှုကြို ဖြစ့်လ ရစသည့်။ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားေွင ့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ဌ ရေ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

လူေည့်ားစုမျ ားကြို ရြေါ်ရြေါက့်လ ရစခငေ့ ြီား

မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားကြို

ဦားစ ားရြားဖခင့်ားက

သ
ြို ုြိ ေ့ ဖြစ့်ရြေါ်လ ဖခင့်ားက ရြေါင့်ားစည့်ား

မရ
ားသညေ့့်

ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့် ဖြစ့်ေည့်မက
ှု ြို ဆံုားရှု ံားရစငြီား ေြိုငား့် င့်ားသ ားြဋြိြကခမျ ားနှင ေ့့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား ဖြစ့်ေည့်မှုအရြေါ်
အလွေအ
့် ကျွံ မှီခအ
ြို ားဖြ မှုကသ
ြို
ြံုကကီား ချွဲ့ရြားလြိုက့် သကသ
ေ့ ုြိ ေ့ဖြစ့်ရစခေ့သည့်။ ယင့်ားအရဖခအရေမျ ား အ ားလံားု
ေွင ့် အ ားရက င့်ားသညေ့့် ဟြို (
အစြိုား

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မက
ှု ြို

ဇီား နှင ့်ေ့ အီသယ
ီ ားြို ြီယ ားေြိေွ
ု ေ့ င)့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ရဒသ (ကရေဒေါေွင)့် ဆြိင
ု ့်
ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ဖခင့်ားက

ရဖြရလျ ရ
ေ့ ြားသညေ့့် အဓြိြပ ယ့်ဖြညေ့့်ေရသ
သ

ေ

သယံ

ဇ ေ

သဇ သက့်ရ

က့်မှုေအ
ြို ေ့ ား

ဟြို ချ ြ့်ကြိုငမ
့် ှု ရလျှ ခ
့် ေ့ ျင့်ရေငြီား ရဖမယ နှင ေ့့်
ေ့ ျရြားဖခင့်ားနှင ေ့့် ဆေက

အ င့်ားအဖမစ့်

ဤအရဖခအရေမျ ားအ ားလံားု ေွင ့် ရဖမယ

လုြ့်ြြိုငခ
့် ွငအ
ေ့့် ဏ နှင ေ့့်
ကဏ္ဍမျ ားေွင ့်

သည့် ရရှားဦားရေ

အသြိသ အဖမင့်သ ဆံုား

ဖြစ့်သည့်။

င
ြို သ
့် ူ/ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား၏

အဓြိကကျရသ အရဖခခံစေစ့်ဖြစ့်ငြီား ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားေွင ့် ကြိုယ့်ြင
ြို ့် စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှုဆုင
ြိ ့်
အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအ ား
ကကီား

လံုရလ က့်ရသ

အသြိ

အမှေ့်ဖြ မှု

ြဋြိြကခမျ ား

ဆက့်လက့်ငြီား

ွ ားရေဦားမည့် ဖြစ့်သည့်။

ကရေဒေါနှင ေ့့်

ဇီားေွင ့် အင့်ဒားီ ယေ့်ား အက့်ဥြရဒနှင ေ့့် အင့်ဒားီ ယေ့်ား ဥြရဒမျ ားသည့် အရဖခခံအ ားဖြင ေ့့်

ဟြိုအစြိုား အ ား အုြ့်

ေ
ြိ ား့် သူ အဖြစ့်၊ ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျ ားအ ား အုြ့်

ဆက့်ဆံ ရ ားမျြိ ားကြို သေ့်မေ
ှ ့်ရြားသည့်။ ဤစေစ့်မျ ား
မျြိ ားနွယ့်စုမျ ား အေွက့် ဒုကရ
ခ
ရရှ ွဲ့ရ

မရှြိလျှင ့်

က့်ရေသညေ့့်

မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားအ က ား

ေ
ြိ ား့် ခံ သ ားသမီားအဖြစ့် ရှြိရေရစရသ

ရှြိ နှစ့်နင
ြို င
့် လ
ံ ားံု ၏

လဒ့်မှ ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

က့်ရစသည့်။ အရဖခအရေ နှစ့်ခုလံုားေွင ့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒမျ ား

ယင့်ားမူေေါဒမျ ားနှင ေ့့်
ဆက့်ဆရ
ံ ား

ကြိုလြိုေ ီ

ြံုစံ

အစြိုား မျ ားနှင ေ့့်

မျ ားသည့်

၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

အရဖြ င့်ားအလကြို

က့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

င့်ဟြ့် ေ့်

ေြိင
ု ား့် ဖြည့်၏

ဥြရဒဖြ ရ ားစေစ့်ကြို အလံားု စံု စစ့်ရဆား ဖြ ဖြင့်ဖခင့်ား မလုြ့်နင
ြို လ
့် ျှင ့် ဖြေ့်လည့် ြယ့်ြျက့် ေ့် ခက့်ခသည့်။
ဤသည့်မှ

ယင့်ားနြိင
ု င
့် မ
ံ ျ ားေွင ့်

ယခုအချြိေ့်

ြိ

မဖြစ့်လ ရသားြေါ။

ဓရလေ့

ားံု ေမ့်ားဆြိင
ု ့်

ရဖမယ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို
ြေ့်သက့်လ လျှင ့်

ဤစေစ့်မျ ား

ေွင ့်

လံုရလ က့်စွ

ဖြဌ ေ့်ား

ားဖခင့်ား

မရှြိြေါ။

ညေ့့်သင
ွ ား့် စဉားစ ားရြားဖခင့်ားသည့် လုြ့်ြြိုငခ
့် ွငအ
့်ေ့ ဏ ၊ ေယ့်ရဖမရ ား

အ ဏ နှင ေ့့် နြိင
ု င
့် သ
ံ ားဖြစ့်မှု အရဖခခံမူမျ ားနှင ေ့့် စီမံအြ
ု ့်ချ ြ့်မှု အလ

ရဖမယ နှင ့်ေ့

ဥြရဒ ရ ား

အဆငဆ
ေ့့် ငေ
ေ့့် ွင ့် ၎င့်ားေြို ေ့ မည့်သုြိ ေ့

ကွဖြ ားဖခ ားေ ားသည့် ဆြိုသည့်ေနှ
ြို ေ့ င ေ့့် သက့်ဆုင
ြိ သ
့် ည့်။ အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ား၏ အရေွအ
ွဲ့ ကံ က ဖြသရေသကသ
ေ့ ုြိ ေ့
စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှုဆင
ုြိ ့်
ဟြို

ဟြိခ
ု ျ ြ့်ကြိုငမ
့် ှု

(သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား

ရလျှ ခ
ေ့ ျဖခင့်ား

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှု ရအ က့်ေင
ွ ့် ြြို၍ ရဒသနှငရ
ေ့့် လျ ့်ညီရသ

ဥြမ အ ားဖြင ေ့့် ရဒသေွငား့် ေွင ့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ
ရ ွ ားချယ့်ဖခင့်ား

ခံ

ား သညေ့့်

ဓရလေ့

ြွွဲ့စည့်ားေည့်ရဆ က့်ြံုမျ ားသည့်
အသစ့်မျ ားကြို

လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငအ
ေ့့် ဏ

င့်စုဆုင
ြိ ့်

ားံု ေမ့်ားနှင ့်ေ့

ဦားေည့်ရစသည့်။

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအဖြစ့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏

ေူညီရသ

ဤဆက့်နယ
ွ ့်မှုကြို သြိသ

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှုကြို အသံုားဖြ ေ့် ေွြက့်

အခေ့်ားေွင ့်

လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင ့်ေ့

မေည့်ငငြိမ့်ရသ

ရဖမယ နှငဆ
ွ ဖ့် ခင့်ားရ က င ေ့့် ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒ ရ ား
ေ့့် က့်နယ

မှသည့်

ြွွဲ့စည့်ားေည့်ရဆ က့်ြံုမျ ား

အစဉအလ အ

အကျငြ
့်ေ့ ျက့်ဖခစ ားမှုနင
ှ ့်ေ့

ကင့်ားမဖေ့ ခင့်ား)

အ ဏ

အ ဏ

အ ဏ အရဖြ င့်ားအလ

ယဉရကျားမှုသည့်

အရဖခခံအ ားဖြင ေ့့်

အခင့်ားအကျင့်ားေွင ့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ရဖမယ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

ဖြဌ ေ့်ားရြားဖခင့်ားက

င့်ရှ ားရစသည့်။ ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၏
ံ
၂၀၀၈ ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒေွင ့်

က
ြို သ
ေ့ ုြိ ေ့

အသြိအမှေ့်ဖြ မှုမျြိ ား ြေါေင့်ဖခင့်ား မရှြိြေါ။ ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၏
ံ လက့်ရှြိ အရဖခခံ ဥြရဒ (၂၀၀၈ ခုနစ
ှ ့်၊ ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့်
ြ့်ေြိုား ဖြင့်ဆင့်ချက့်မျ ား) သည့် ရဖမယ နှင ေ့့် သ

ေသယံဇ ေ အ င့်ား အဖမစ့်မျ ားအရြေါ် ဆံားု ဖြေ့်ချက့်

ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွငအ
ှ ေ့့် ေြိုငား့် ရဒသကကီားမျ ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ေေြိယ အဆင ေ့့် အစြိုား
ေ့့် ဏ ကြို ဖြည့်ေယ့်နင
အြွွဲ့အစည့်ားမျ ားေွင ့်

ရလားရလားေက့်ေက့်

ခွရေရြား

ားဖခင့်ား

မရှြိြေါ။

လက့်ရေွွဲ့အရဖခအရေေွင ့် အခွငအ
ေ့့် ဏ မျ ားအ ားလံုားကြို ဖြည့်ရ
ားသည့်ကြို ဖမင့်ရေွွဲ့ နြိင
ု သ
့် ည့်။

ဤသည့်ကြို

ကညေ့့်ဖခင့်ား

ဖြင ေ့့်

င့်စု အစြိုား က ဆက့်လက့် ဆုြ့်ကင
ြို ့်

ငငြိမား့် ချမ့်ားရ ား လုြ့်ငေ့်ားစဉက ဖြည့်ရ

င့်စအ
ု စြိုား နှင ေ့့် ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား

လူမျြိ ားမျ ားအ က ား ဖြေ့်လည့်သငဖေ့့် မေ့်ရ ားကြို ရှ ရြွနင
ြို ့် ေ့် ကကြိ ားစ ားရေသည့်။ ေနြိင
ု င
့် လ
ံ ံုား ြစ့်ခေ့်ေြိုက့်ခြိုကမ
့် ှု
ြ့်စရ ားဆြိင
ု ့်

သရ

ေူညီမှုမျ ားသည့်

ေူစ ချ ြ့်

နှင ေ့့် နှစ့်ဦားနှစြ
့် က့် အြစ့်အခေ့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

လက့်ေက့်ကင
ြို ့်

ြ့်စရ ားဆြိုင ့်

အြွွဲ့အစည့်ားမျ ားေွငရ
့် ှြိရသ

ြူားေွသရ

အကကီားမ ားဆံားု ရသ

အရှြိေအ
့် ေေါဟု

င့်မှေ့် သည့်။ ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ားကြို ဦားေည့်ရစသညေ့့် ရဖြရှငား့် ရဆ င့် ွ က့်ချက့်ေွင ့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

အရ ားြေါမှုကြို

အချက့်ဖြ ေ့်

ဤအရ ားြေါရသ

သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့် ကြိစစမျ ားကြို
ရဖမယ ြြိုငဆ
့် င
ုြိ မ
့် ှုဆုင
ြိ ့်
အြစ့်အခေ့်
အစီအစဉဆွ

သရ

၌

ရဖမယ နှင ေ့့်

ညေ့့်သွငား့် ဖခင့်ားသည့် အရ ားကကီားသည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား

သ

ေ

ေွင ့် ၁။

လံုဖခံ စြိေ့်ချ မှုအေွက့် အေင့်ားအဓမမ ရဖမယ သြိမား့် ယူဖခင့်ားကြို ရရှ င့်ရှ ားဖခင့်ား၊ ၂။

ြ့်စ

ားရသ

ေွင ့်

သ

ရဒသမျ ားရှြိ
ေ

ရဒသခံမျ ားအ ား

ြေ့်ေေ့်ားကျင့်

ဆြိုင ့်

လူမှုအသြိုကအ
့် ေြိုငား့် အေွငား့် ရဆွားရနွားမှုမျ ားကြို အ ားရြား ရ
သယံဇ ေမျ ားနှင ေ့့်

ေူညီမှုမျ ား

သက့်ဆုင
ြိ ရ
့် သ

ဤဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားသည့်

ြယ့်ဒ ယ့်

ရဖမယ မျ ားနှင ေ့့် သက့်ဆင
ုြိ သ
့် ညေ့့်
ရဖမယ မျ ားအရြေါ် ဖြည့်ရ

အချက့်
စေစ့်ေွင ့်

ခ
ြိ ြိုက့်နင
ြို ရ
့် သ
ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ား

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ညေ့့်သွငား့် ရြ ့်ဖြ

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှုနင
ှ ေ့့် အခွငအ
ေ့့် ဏ ကြိုသ ရ

ား

ေ

ားသည့်။

အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့

ြြိုငခ
့် ွငမ
ေ့့် ျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားကြို အရလားမ

င့်စု အစြိားု ၏

ရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ားနှင ေ့့်

က့်ခံဖခင့်ား စသညေ့့် ရဖမယ နှင ေ့့် သ

နှစ့်ချက့်ကြိုသ
ဌ ရေ

စီမံကြိေား့် မျ ားကြို

၎င့်ားေြို ေ့

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

က့်ခံ အ ားရြားရေသည့်။

နှုင
ြိ ား့် ယှဉ ကညေ့လ
့် ျှင ့် ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ေ
ံ ွင ့် ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်
ရြား ေ့်အေွက့် အရဖခခံကျရသ
မျ ားသည့် ရဖမယ နှင ေ့့် သ

ရှြိ အခွငအ
့်ေ့ ဏ နှင ့်ေ့ ကြိုယ့်ြြိုင ့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငက
့်ေ့ ြို ချြိေည
့် ြိ

အချက့်အဖြစ့် စ ချ ြ့်မျ ားနှင ့်ေ့ လုြ့်

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ် အဓြိက ဦားေည့်

ရအ က့်ြေါေြိသည့်
ု ေ့
အခွငအ
ု ့်
ေ့့် ဏ နှင ေ့့် ေယ့်ရဖမဆြိင

ုားြိ စဉရ

င့်ဆက့် ရေ

ေူညီမှု

ားသည့်။
ငမ
ေ့့် ျ ားကြို

စ
ြို ေစ့်သည့် ဖြည့်သူြြိုငရ
့် ဖမမျ ား အမျ ားစုြေါေင့်သညေ့့်

ဆေက
့် ေ့ ျင့်သည့်)

ရဖမယ မျ ားနှင ့်ေ့

သရ

စီ င့်ဆားုံ ဖြေ့်ခွငေ
ြို ေ့ မေူညရ
ီ သ ရှု ရ
ေ့့် ၏

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားဖခင့်ားအေွက့် အရဖခခံစေစ့် ဖြစ့်ငြီား
(ြုဂဂလြိကြြိုင ့်

ားံု လုြ့်ေည့်ားဆြိုင ့်

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွငား့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့

င
ြို လ
့် ရသ ေယ့်ရဖမနှင ေ့့် ယင့်ားေယ့်ရဖမနှင ေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ ဆံားု ဖြေ့်ချက့်ချမှေ့်ဖခင့်ား

အခွငအ
ေ့့် ဏ မျ ားကြို သေ့်မှေ့် ေ့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားအ ား ခွငဖေ့့် ြ ရြားသညေ့့် ရဖမယ သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား
ေည့်ားလမ့်ားမျ ားနှင ေ့့် မည့်သုြိ ဆက့်
စြ့်သည့် ဆြိုသည့်ေဖြစ့်
ြို ေ့ သည့်။ အ
ေ့
စေစ့်

က့်ရြ ့်ဖြြေါ ဖြစ့်စဉမျ ားေွင ့် ြယ့်ဒ ယ့်

၌ ရဖမယ နှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ေ့်

ဖြည့်ေယ့်/ေြိင
ု ား့် ရဒသကကီား အစြိုား ေြိအေွ
ု ေ့
က့်

ရ
ြိ ေွဆ
ွဲ့ က့်ဆမ
ံ ှုဆုင
ြိ ့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား အုြ့်ချ ြ့်မှု အစုအြွွဲ့ သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် အစြိုား

တ

ောင်စုနင
ှ ် ပြည်နယ် အစုေးရ

ုအ

ေည့်ားလမ့်ားမျ ား၊ ရဒသခံ

ံ အေည့်ားဆံားု အခွငအ
ေ့့် ဏ မှ အမျ ားဆံားု အခွငအ
ေ့့် ဏ

ရြားအြ့်ဖခင့်ားကြို ရအ က့်ြေါ ြံေ
ု ွင ့် စေစ့်ေကျ ရြ ့်ဖြ

ြံု ၇ - ေယ်ဒရယ် ပြည်တ

ရ ွ ားချယ့်စ

ဟြိုနင
ှ ေ့့်

ားသည့်။

က
ွ ် ဌောတန

င
ု ေး် ရင်ေးသောေး မ ျုေးနွယစ
် မ
ု ောေးနှင ်

ှေ့ ွ ဆက်ဆမ
ံ ှု ဆင
ု ရ
် ော တရွ ေးခ ယ်စရော နည်ေးလမ်ေးမ ောေး

အနမ်ဆုေးံ လုြ်ြင
ု ခ
် ွင်

ရဆွားရနွားေြိုငြ
့် င့်ဖခင့်ား - ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

အောဏော/

အခွငအ
ု ရ
့် သ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှငေ့့် ဆက့်စြ့်ငြီား ဖြစ့်လ နြိင
ေ့့် ရ ား ချြိ ားရြ က့်မှု နှငေ့့် ြေ့်သက့်၍ သေြိရြားသည့်။ FPIC ၏ အရဖခခံ ဖြစ့်သည့်။

ောဝန်ယူမှု

င့်စု အစြိားု သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား က ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျ ားကြို ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ေင့်ရငွ အကျြိ ားအဖမေ့် ခွရေဖခင့်ား - ေြိုငား့် င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားရှြိ စီားြွ ားရ ား ရဆ င့် ွ က့်ချက့်မျ ားမှ ရှြိရသ အကျြိ ားအဖမေ့်အချြိ ွဲ့ကြို ရဒသခံ
ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား

ံရ

က့်ြံေ့ရြားသည့်။ ရဖမယ နှငေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ု ေ့ ေ့်
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့် မဖြ ြေါ သြိမဟု

ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွငအ
ေ့့် ဏ ကြို ရဖြရလျ ေ့ မရြားြေါ။
လြိုက့်ရလျ မှု - ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
င့်ရှ ား မည့်နင
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဌ ရေ
ေ့့် ရ ားမျ ားအရြေါ် ချြိ ားရြ က့်မှုအ ား မည့်သြို ရရှ
ေ့
ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ အ ကံဖြ ချက့်မျ ားကြို ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စုအစြိုား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား က အရ ားေယူ

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားသည့်။

ဆံုားဖြေ့်ချက့် မျှရေ ချမှေ့်ဖခင့်ားနှငေ့့် ြူားေွ စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု - နှစ့်ဦားနှစ့်ြက့်လံုား ဆံုားဖြေ့်ချက့် မျှရေ ချမှေ့်ဖခင့်ားေွင့် ြူားေွ ြေါေင့်သည့်။
ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် - ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ
အပမငဆ
် ုေးံ လုြ်ြုငခ
် ွင်

ကြိုယ့်ြြိုငအ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခွငက
ေ့့် ြို အသြိမှေ့်ဖြ က ရလားစ ားမှုရငှြိ ြီား

အောဏော/

သက့်ရ

ောဝန်ယူမှု

က့်မှုရှြိသည့်ကြို ဥြရဒဖြ ရ ားေွင့် အရလား

ရဖမယ နှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ
ဖြည့်ေယ့်/
ရ

ေြိုငား့် ရဒသကကီား

င့်ဆက့်ရေ

င
ြို လ
့် ရသ

င့်စု အစြိုား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ဖြည့်ေယ့်အစြိုား က ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ြိုသြို လု
ေ့ ြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားက ေ

ား စီ င့်ဖခင့်ားနှငေ့့် ဆက့်ဆံရ ားမျ ားအရြေါ် မည့်သြို ေ့

ား ရဖြ ဆြိုသည့်။

ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ေ့်
အစြိုား ေြိအေွ
ု ေ့
က့်

အ

ေယ့် ရဖမနှင ေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ

က့်ရြ ့်ဖြြေါ

ဖြစ့်စဉမျ ားေွင ့်

ဟြိုနင
ှ ေ့့်
ားုြိ စဉ

ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွငအ
ေ့့် ဏ နှင ေ့့်

ေ ေေ့်ယူမှုေကြိ
ြို ေ့ ု သေ့်မှေ့် ေ့် ရဒသခံ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျ ားအ ား ခွငဖေ့့် ြ ရြားရသ ရဖမယ သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား
ရ ွ ားချယ့်စ

ေည့်ားလမ့်ားမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဤစေစ့်က အကျံ ားေင့်သည့်။ ရအ က့်ြေါေြိသည့်
ု ေ့
ရဒသခံ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား စီမံ အုြ့်ချ ြ့်မှု အစုအြွွဲ့မျ ား
အ ဏ

ရြားအြ့်ဖခင့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု

စေစ့်ေကျ

ံ အေြိမေ့့်ဆားုံ လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ အ
့် ွင ေ့့်
ေ့့် ဏ မှ အဖမငဆ
ေ့့် ုားံ လုြ့်ြြိုငခ
စ

င့်ားဖြ စု

ားဖခင့်ား

ဖြစ့်သည့်။

(ရအ က့်ြေါ

ြံုေင
ွ ့်

ကညေ့့်နင
ြို ြ
့် ေါသည့်)
ြံု ၈ - ဘေးု စဉတဘောင်ဆက်တန
ောဝန်ယမ
ူ ှု

က
ု ုသ

မ
် ှ

င
ု လ
် ောတသော နယ်တပမနှင ် ယင်ေးနယ်တပမနှင ် သက်ဆုငတ
် သော ဆံုေးပေ

ရ
် န် တဒသခံ

င
ု ေး် ရင်ေးသောေးမ ောေးအောေး ခွငပ် ြျုတြေးသည် တပမယော သ

ခ
် မှ
မ
် ှ

ပ် ခင်ေး အခွငအ
် ောဏောနှင ်

ပ် ခင်ေးဆုငရ
် ော

တရွ ေးခ ယ်စရော နည်ေးလမ်ေးမ ောေး
အနမ်ဆုေးံ လုြ်ြင
ု ခ
် ွင်
အောဏော/

ောဝန်ယူမှု

ဟြို အစြိုား သည့် ရဖမယ နှင့်ေ့ ြေ့်သက့်ငြီား ြြိုငဆ
့် ြိုငမ
့် ှုဆြိုင့်

အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို ဆုြ့်ကြိုင့်

အကေအ
့် ေ့ သေ့်ရှြိရသ လုြ့်ြြိုငခ
့် ွငအ
့်ေ့ ဏ ကြို ဖြည့်ေယ့်အစြိုား

ားငြီား

ံသြို ေ့ ခွရေရြားသည့်။ ဓရလေ့

ံုားေမ့်ားဆြိုင့်

ရဖမယ

အသံုားချမှုနင
ှ ့်ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့် မဖြ ြေါ။
ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ စီားြွ ားရ ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ားနှင့်ေ့ ရဖမယ ေြိကြိ
ု ေ့ ု ကကီား ကြ့်ကွြ့်က ေ့် ြယ့်ဒ ယ့်
ရအဂျင့်စီကြို လုြ့်ြြိုငခ
့် ွငအ
့်ေ့ ဏ ခွရေရြားသည့်။
ရဖမယ အသံုားချခွင့်ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို ခွငဖ့်ေ့ ြ ရြား
ဓရလေ့

ံုားေမ့်ားဆြိုင့်

ားသည့်။

ရဖမယ အသံုားချမှုနင
ှ ့်ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ရသ ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်

ရှြိ ြူားေွ

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု
အစြိုား က အချြိ ွဲ့ရေ

အပမငဆ
် ုေးံ
လုြ်ြင
ု ခ
် ွငအ
် ောဏော/
ောဝန်ယမ
ူ ှု

ရဒသမျ ားေွင့် ဓရလေ့

ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွင့်ေ့ (ဓရလေ့

ံုားေမ့်ားဆြိုင့်

ံုားေမ့်ားဆြိုင့်

ရဖမယ အသံုားချမှုနင
ှ ့်ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို အသြိ မှေ့်ဖြ ငြီား

အစဉအလ မျ ား)ကြို ယင့်ားရဒသမျ ားေွင့် ခွငဖ့်ေ့ ြ ရြားသည့်။

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွငား့် ရှြိ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ြြိုငခ
့် ွငန
့်ေ့ င
ှ ့်ေ့ ကြိုယ့်ြြိုင့် အစြိုား ကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား

မျ ားက ေယ့်ရဖမမျ ား၊ ရဖမယ နှင ေ့့် သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနှင ေ့့်

ားုြိ စဉရ

င့်ဆက့်ရေ

င
ြို လ
့်
က

ရသ ေယ့်ရဖမမျ ားရှြိ မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားကြို စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့် စေစ့်မျ ားနှင ေ့့် အုြ့်ချ ြ့်ရ ားဌ ေမျ ားကြို ေည့်ရဆ က့်
ရေသည့်။

၊

၊

၊ က င့်ေီ အမျြိ ားသ ား ေြိုားေက့်ရ ား ြေါေီ

လုြ့်ရဆ င့်ငြီား ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ားအြွွဲ့အစည့်ားမျ ားသည့် ဓရလေ့
ရယ

ုယျအ ားဖြင ေ့့်

ယဉရကျားမှုအ

အသြိမေ
ှ ့်ဖြ

သငရ
့် သ
ေ့့် လျ ရ

အ ားရြားငြီား

ေယ့်ရဖမ စီ င့်ြြိုငခ
့် င
ွ ေ့့် လက့်ရအ က့်ေွငရ
့် ှြိရသ
ားြို ရသားသညေ့့်

က့်ြံေ့ရြားသည့်။
ားြို

ရဒသခံမျ ား
ဓရလေ့

အလုြ့်ဖြစ့်ရဖမ က့်ရ ားအြွွဲ့သည့်
ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ားသည့်ေ့ ေယ့်ရဖမမျ ား

ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်နင
ှ ့်ေ့ သ
ားသည့် (

က ကွယ့်ဖခင့်ား၊

၂၀၁၉)။

ကွေယ
့် က့်ကြို ဖြစ့်ရဖမ က့်ရအ င့် ရဆ ့် သငြီား ၎င့်ားေြိသည့်
ု ေ့

ရဆ င့် ွ က့်ရြားသည့်။

ရ ွ ားချယ့်စ

ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆုင
ြိ ့်

သငေ
ေ့့် ငရ
ေ့့် လျ က့်ြေ့်ရသ

လံုဖခံ စြိေ့်ချ ရအ င့် ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ား၊ အ
အဖခ ား

ေ သယံဇ ေ

ရဒသမျ ားေွင ့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားနှင ့်ေ့

သွ ားသညေ့့် ချဉားကြ့်မှုမျြိ ားဖြစ့်ငြီား ရဖမယ သြိမ့်ားယူဖခင့်ားနှင ့်ေ့ သ

အေွက့်

မျ ားနှင ေ့့်

ားံု ေမ့်ားနှင ေ့့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဒသမျ ားကြို မှေေ
့် မ့်ားေင့် ေ့်နင
ှ ေ့့် ဖမငေ
ေ့့် င့် ေ့် အ

ယင့်ားရဒသမျ ားကြို

စသညေ့့်

အမျ ားစုေွင ့် ၎င့်ားေြို ေ့
ားရသ

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနှင ေ့့် သက့်ဆင
ုြိ ရ
့် သ မူေေါဒမျ ားကြို ဖြေ့်လည့် မွမ့်ားမံ ဖြင့်ဆင့်
ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ံ

ြည ရ ား

မျ ားကြို

ေ သယံဇ ေမျ ားကြို စီမံခေခ
့် ေ့ သညေ့
ွ
့်

လက့်မှေ့်ရ ား

မျ ားသည့် ရဖမယ ၊ သ

အ
ြို ဆငမ
ေ့့် ျ ားကြို

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု အရလေ့အ

ရစ ငရ
ှ ေ့့်
ေ့့် ရှ က့်မှုနင

ရဖမယ နှင ေ့့် သ

သစ့်ရေ နှင ေ့့် စြိုကြ
့် ျြိ ားရ ား ဌ ေမျ ား ရှသ
ြိ ည့်။
လက့်မှေ့် မရ ား

ားံု ေမ့်ားဆြိုင ့်

ကျေ့်ားမ ရ ား

ေေ့်ရဆ င့်မှုမျ ားကြို ရ

ေြိသည့်
ု ေ့

က့်-ရအ က့်

ေည့်ားလမ့်ား

အြွွဲ့မျ ားကြို ေေသသ

ဥြရဒ

က့်-ရအ က့်သုြိ ေ့

ြျက့်စီား ဆံုားရှု ားံ ဖခင့်ားမှ
အက အကွယ့်မျ ားဖြင ေ့့်

ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ားရစ ငရ
့် ေ့ ွမှု
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ားနှင ေ့့် ရဖမယ စီမံခေခ

ေစ့်ခုအရေဖြင ေ့့်

အ ား

ဖမငေ
ု ေ့ ု
ေ့့် င့်ဖခင့်ားေြိကြိ

ီ၊ ြခူား၊ မရကွားနှင ေ့့် စစ့်ကြိုငား့် ေြိုငား့် ရဒသကကီားမျ ားနှင ေ့့် က င့်၊

ရှမ့်ား၊ ချင့်ား၊ ကချင့် ဖြည့်ေယ့်မျ ားေွင ့် ြွွဲ့စည့်ားငြီား ဖြစ့်သည့်။

ရဒသမျ ားသည့်

ရဖမယ မျ ား၊

သစ့်ရေ နှင ့်ေ့ သ

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်ဆင
ုြိ ့်

ရဖမယ နှင ေ့့် သ

ေ

သယံဇ ေ

မူေေါဒမျ ားနှင ့်ေ့ လြိုက့်ရလျ ညီရ

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား

ရဒသခံ

ွ ဖြစ့်သည့်။
ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏

ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ြိှု ား့် ဖခင့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု ရဆ က့် ွ က့်နင
ြို သ
့် ညေ့့် လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားကြို သေ့်မှေ့် ေ့်
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို ညြိနင
ရအ က့် ေွင ့် ြူားေွ သရ
က ားဖြေ့်သရ

ေူညီမှု သြိမဟု
ု ေ့ ေ့်

ေူညီမမ
ှု ျ ားကြို

အြစ့်အခေ့် ြ့်စရ ား

သရ

ရအ က့်ေွင ့်

ြြိုမြိုေားြို ချွဲ့ရဆ င့် ွ က့်နင
ြို သ
့် ည့်။
ေူညီမှုမျ ားနှင ေ့့်

ြ့်ေြိုား ဖြ ဖြင့်မွမား့် မံ
သ
ြို ရဆ
ုြိ ေ့
င့် ွ က့်ဖခင့်ားက
အြွွဲ့အစည့်ား/

ြယ့်ဒ ယ့်

ေည့်ရဆ က့်ဖခင့်ားေြိသည့်
ု ေ့
ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွင ေ့့် အရ ားမျ ားကြို မည့်သုြိ ေ့ မ
ြေ့်သက့်ငြီား ရလေ့လ
ြြိုမြို ခွငဖေ့့် ြ ရြား

ကျင ေ့့်

ားရသ
လက့်ရှြိ
ားံု မျ ား

ခ
ြိ ြိုက့်ရစသည့်နင
ှ ေ့့်

ေ့် အသံုားေင့်ငြီား ေြိုငား့် င့်ားသ ား စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားေွင ့် ကြိုယ့်ြြိုငအ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခင
ွ က
ေ့့် ြို

ေွင ့် ဖြည့်ရ

င့်စုကြို

ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ားက ကွယ့်

မည့်သညေ့့် ြံုစံမျြိ ား ရှြိရေမည့်ကြို ရြ ့်ဖြ ေ့် ရေ

ရြား

ားသည့်။

ားရသ

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်

ုားြိ စဉရ

င့်ဆက့် ရေ

၌ ၎င့်ားသည့်
င
ြို လ
့် ရသ

ေယ့်ရဖမမျ ားေွင ့် ရဖမယ မျ ားနှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်ငြီား ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို အသြိ အမှေဖ့် ြ ဖခင့်ား၊
စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ရမွား

ြေါ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား (အ

ားူ သဖြင ေ့့်

ားံု ေမ့်ား အစဉအလ အ စီမအ
ံ ုြ့်ချ ြ့်မှု

ြံုစံမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား)၊ ဥြရဒမျ ားကြို ဖြဌ ေ့်ား ေ့်နင
ှ ေ့့် အ ဏ ေည့်ရစ ေ့်နင
ှ ေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ ရဖမယ မျ ား၊
သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနှင ့်ေ့ အြွွဲ့အစည့်ား/ကျင ့်ေ့

ားံု မျ ားကြို စီမံခေခ
့် ေ့ ွ ေ့်ေြို ြေါေင့်
သည့်။ ၎င့်ားေြို ကြိ
ေ့
ေ့ ု အရဖခခံ

ကညေ့့်လျှင ့် ရြေါ်ရြေါက့်လ ရေရသ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်ေွင ့် မေူကွဖြ ားရသ အစြိုား

အဆငဆ
့်ေ့ ငမ
့်ေ့ ျ ား အ က ား

ယံု ကည့်မှု ေည့်ရဆ က့် ေ့် လုြ့်ရဆ င့်နင
ြို သ
့် ညေ့့် လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ား မည့်သုြိ သေ့်
မှေ့်ဖြဌ ေ့်ားနြိင
ု သ
့် ည့်မှ ြြိငု ြီား
ေ့
ရှငား့် လင့်ား ဖမင့်သ လ သည့်

၁ နဒါန်ေး
ဤအစီ င့်ခံစ သည့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စုစေစ့်ကြို ကျငသ
ေ့့် ုားံ ရသ အစြိားု မျ ား ရှြိငြီား ဖြညေ့့်စံု ကကယ့်ေရသ

ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စု အသြိုကအ
့် ေြိုငား့် မျ ားနှင ေ့့် အုြ့်စုမျ ားလည့်ားရှြိ
ဇီား
ဓရလေ့

စသညေ့့်

နြိင
ု င
့် ံ

ားံု ေမ့်ားဆြိုင ့်

အ ရံုစြိုကမ
့် ှုမှ

သံုားနြိင
ု င
့် ၌
ံ

ခွငဖေ့့် ြ

ားငြီား

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို ရလေ့လ

ကရေဒေါ

နြိင
ု င
့် ဖံ ြစ့်ငြီား

၂၀၁၉

အသြိအမှေ့်ဖြ

သ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားနှင ေ့့်

/နြိေ
ု င့်

ရအ က့်ေြို

ေွင ့် ရြေါ်ရြေါက့်ခေ့ရသ

သယံဇ ေမျ ားနှင ေ့့်

ယင့်ားအရဖခအရေမျ ားမှ
ားြို ဖြ

ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ံ

အ ဏ ခွရေမှုမျ ားနှငြ
ေ့့် ေ့်သက့်ငြီား
အရေအ

ားအေွက့်

ဌ ရေ

စု ြင့်လံု ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ားဖြစ့်စဉေွင ့်

အြွွဲ့အစည့်ားမျ ား အရေဖြင ့်ေ့ ရြေါ်ရြေါက့်လ မညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

ေ

မီားရမ င့်ား

ားရသ

ားြေါသည့်။ ဤအစီ င့်ခံစ အကျဉားချ ြ့်၏ အဓြိက

ေြိုငား့် င့်ားသ ား လလှယ့်ရ ား၏ ဟြိုချက့် ဖြစ့်ရသ ရ က င ေ့့် ဖြစ့်သည့်။ ၂၁
ြေါေင့်ရသ

ကရေဒေါ၊ အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ားနှင ေ့့်

င့်စုစေစ့်ေွင ့် ရဖမယ ၊
အရဖြရှ ရေရသ ရ က င ေ့့်

အသံားု ေင့်နင
ြို ရ
့် သ

သင့်ခေ့်ားစ မျ ားကြို

ားြေါသည့်။

နှစရ
့် ြေါင့်ား ၇ေ က စစ့်အ ဏ ရှင့် စေစ့်ရကျ ့်လွေင့် ြီားရေ က့် ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် သ
ံ ည့် ၎င့်ား၏ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ
စေစ့်ကြို သေ့်မေ
ှ ့်ဖြဌ ေ့်ား ေ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉကြို စေင့်ရေသည့်။

ရ
ြို ေ့ က ငေ့့် အဖခ ားရသ

ေ

င့်စု

ားစီ င့်ြြိုငခ
့် ွငမ
ေ့့် ျ ားမှ

သင့်ယူ ရှြိခေ့ သညေ့့် သင့်ခေ့်ားစ မျ ားကြို ရလေ့လ ဖခင့်ားသည့် ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ေ
ံ ွင့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားကြို ရလားစ ား
ရသ

ဒီမက
ြို ရ စီ ေည့်ားကျ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စစ
ု ေစ့်ကြို ကျငသ
ေ့့် ုားံ ရသ

အစြိုား ကြို ရှ ရြွရေသညေ့့် အြွွဲ့

အစည့်ားမျ ားအ ားလံုားအေွက့် အသံုားေင့်နင
ြို သ
့် ည့်။ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ မ
့် ှစ၍ ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၏
ံ အမျြိ ားသ ားအဆငေ့့် ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား
လုြ့်ငေ့်ားစဉေွင့်

သ

ေသယံဇ ေ

အ င့်ားအဖမစ့်

အေည့်ားအကျဉား ရဆွားရနွားမှုမျ ား ြေါေင့်လ သည့် (

အပခောေးတသော

စီမံအြ
ု ့်ချ ြ့်မှုနင
ှ ေ့့်

သက့်ဆုင
ြိ သ
့် ညေ့့်

ကြိစစ ြ့်မျ ားကြို

၊ ၂၀၁၉)။

ရောေးစီရင်ြုငခ
် ွငမ
် ောေးမှ သင်ယရ
ူ ှခရသည် သင်ခန်ေးစောမ ောေးကု

တလလောပခင်ေးသည် ပမန်မောနင
ု င
် ံ
နည်ေးက ေယ်ဒရယ် ပြည်တ

င
ွ ်

င
ု ေး် ရင်ေးသောေး လူမ ျုေးမ ောေးကု တလေးစောေး တသော ဒီမုကတရစီ

ောင်စုစနစ်ကု က ငသ
် ေးံု တသော အစုေးရကု ှောတေွတနသည် အေွှေ့

အစည်ေးမ ောေးအောေးလံေးု အ

က
ွ ် အသံေးု ဝင်နင
ု သ
် ည်။

ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ နှစ့်ြက့် ြူားေွ အြစ့်အခေ့် ြ့်စရ ား လက့်မှေ့်ရ ား
သ

ားြို

ားရသ အြွွဲ့ ၁၅ြွွဲ့

မှ ၅ြွွဲ့သ လျှင ့်

ေ သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား ကြိစစကြို ေင့်ဖြရဆွားရနွား ကသည့်။ ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့
စီမံအုြ့်ချ ြ့်မက
ှု ြို

ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလရ ား

က့် အြစ့်အခေ့် ြ့်စရ ား သရ

အစြိုား

ဆက့်ရှြိရေစဉေွင ့်

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှု

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ်
ြစ့်ခေ့်ေြိုက့်ခြိုက့်မှု
စြိေ့်ချ မှုအေွက့်

ေူညီမှုမျ ားသည့် ဟြိုချ ြ့်ကြိုငရ
့် သ ဖြည့်ရ

ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား

လက့်ေက့်ကြိုငအ
့် ြွွဲ့အစည့်ားမျ ား

ေ
ု ့်ယူသုားံ စွဖခင့်ားကြို ဆက့်လက့် ရဆ င့် ွ က့်ခွင ေ့့် ရြား

ြ့်စရ ားဆြိုင ့်
အေင့်ား

သရ

အဓမမ

ေူစ ချ ြ့်

ရဖမယ

ကြို

ားသည့်။ ေနြိင
ု င
့် လ
ံ ားံု

ေွင ့် ၁။ ရဖမယ ြြိင
ု ဆ
့် ုင
ြိ မ
့် ှုဆင
ုြိ ့်

သြိမ့်ားယူဖခင့်ားကြို

ရရှ င့်ရှ ားဖခင့်ားနှင ေ့့်

ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆင
ုြိ ့်

အြစ့်အခေ့် ြ့်စ

င
ြို ့် ကသညေ့့် ဖြည့်သူမျ ားအရြေါ် ကကီားမ ားရသ သက့်ရ

ရှြိနင
ြို သ
့် ညေ့့် စီမံကြိေား့် မျ ား ရြ ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားကြို ေွငား့်
ြွငလ
ေ့့် င့်ားဖမင့်သ မှု ရြ ့်ရဆ င့်ရ ား
ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားငြီားမှ

လုြ့်ရဆ င့်

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရစ င ေ့့် ရရှ က့်ဖခင့်ားနှင ေ့့် ၃။

က
ွ ့် သယံဇ ေ ေူားရြ ့်

ဖခင့်ားနှင ေ့့်

အရက င့်အ

ေ
ု ့်ယူသညေ့့် လုြ့်ငေ့်ားမျ ားနှင ေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ

ည့်ရြ ့်ရဆ င့် ွ က့်

ဖြည့်သလ
ူ ူ

အေွက့် ကကြိ ားြမ့်ားမှုနင
ှ ေ့့် ဖြင့်ား

ေွင ့်

မျ ားနှင ေ့့်
ေ သယံဇ ေ

ြ
ု ့်ေေ့်ြြိုားအရြေါ် ြွငလ
ှ ေ့့်
ေ့့် င့်ားဖမင့်သ မှုနင

ား ဖြစ့်လငက
ေ့့် စ ား ဤသည့်မှ ြေါေင့်ရသ

အစုအြွွဲ့ ရြေါင့်ားစံု၏ အလုြ့်ေ ေေ့်ဖြစ့်ငြီား စီမံကြိေား့် အေီားေေ့်ားကျင့်ေွင ့် ရေ
ရ
ြို ေ့ က င ေ့့်

ေ
ု ့်လုြ့်ရ ားလုြ့်ငေ့်ားမျ ား

စံနေ
ှု ား့် မျ ားသည့် သ

၏
ု
ေေ့်

ေ ေေ့်ခံနင
ြို မ
့် ှု ဖြစ့်သည့်။ အလွေ့် အရ ားကကီားသညေ့့် လုြ့်ငေ့်ားစဉ ယနတ
ားအဖမင့် ယူဖခင့်ား

က့်မှု

၏ စံနေ
ှု ား့် မျ ားနှင ေ့့် အညီ ရဒသခံ လူမှု အသြိုက့်အေြိုငား့် မျ ားနှင ေ့့်

ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ား စသညေ့့် အချက့် သံုားချက့်သ ြေါေင့်သည့်။

သရ

လံုဖခံ

က ားက လေွင ့်

ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆ င့် ွ က့်မှု လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ား ၂။ သ
ားရသ ရဒသမျ ား၌ ရေ

င့်စု

င
ြို သ
့် မ
ူ ျ ား၏ လွေ့်လြ့်ရသ

ေ့်ရသ ေီ ြိယကြို အစ ား

ားြို ေ့် မသငြ
ေ့့် ေါ။

ေွင ့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျ ားအ ား ၎င့်ားေြို ေယ့်
ရဖမမျ ားေွင ့် သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား
ေ့

ေ
ု ့်ယူဖခင့်ားအေွက့် ရဖြ ရ ားဆြိုခင
ွ က
့်ေ့ ြို ခွငဖ့်ေ့ ြ ရြားရသ အ ကံဖြ ဖခင့်ား ဆြိုင ့်

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ား မြေါေင့်ြေါ။

ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားအရေဖြင ေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ အေ ဂေ့် အေွက့် ရ ရှည့် အဖမင့်ဖြင ေ့့် ကညေ့့်လျှင ့်

သည့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ားရဒသမျ ား ဦားစီားဦားရဆ င့်ဖြ ရသ စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှုနင
ှ ေ့့် အလှမား့် ရေားရေရသားသည့်။
ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၏
ံ လက့်ရှြိ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်သည့် ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိုငား့် ရဒသကကီားမျ ားကြို အ ဏ အေည့်ားငယ့်သ ရြား
ားငြီား ယင့်ားစေစ့်

ေွင ့် ေေြိယအလ အုြ့်ချ ြ့်မှုနင
ှ ေ့့် ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား (ဥြမ ေြိုငား့် င့်ားသ ား စီမံ

အုြ့်ချ ြ့်မ)ှု ကြို မည့်သုြိ အသြိ
မှေ့်ဖြ
ေ့

ားမည့်ဆသ
ုြိ ည့်ကြို လံုားေ ရြ ့်ဖြ

အရဖခခံ ဥြရဒ (၂၀၀၈ ခုနစ
ှ ့်၊ ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့်
မျ ား

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့်

ေေြိယအလ

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ်
ဖြည့်ရ

င့်စု အစြိားု က ဖြဌ ေ့်ား

ြ့်ေြိုား ဖြင့်ဆင့်ချက့်မျ ား) သည့် ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိုငား့် ရဒသကကီား

အြွအ
ွဲ့ စည့်ားမျ ားအ ား

ဆံားု ဖြေ့်ချက့်

ားဖခင့်ားမရှြိြေါ။ ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၏
ံ လက့်ရှြိ

ချမှေဖ့် ခင့်ား

ရဖမယ နှင ေ့့်

အခွငအ
ေ့့် ဏ အ ား

ခွရေ

ရြား

သယံဇ ေ
ားဖခင့်ား

မရှြ
ြိ ေါ။

ဖြင့်ဆင့်ချက့်မျ ားက

ားသည့်။ ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိုငား့် ရဒသ ကကီားမျ ားအရေဖြင ေ့့် ရဖမလွေ့် ရဖမရြိုငား့် မျ ားကြို ရြ ့်ယူဖခင့်ား

ရဆ င့် ွ က့်နင
ြို ရ
့် သ ့်လည့်ား
ချ ြ့်ကြိုင ့်

ေ

ား သညေ့့် ဥြရဒမျ ားနှင ေ့့် အညီ သီဖခ ားရဆ င့် ွ က့်ချက့်မျ ား လုြ့်ရဆ င့် ေ့်

ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိင
ု ား့် ရဒသကကီားမျ ားအ ား ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ့် ြွစ
ွဲ့ ည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒဆြိုင ့်
ခွငဖေ့့် ြ ရြား

သ

အလံုားစံုရသ

အခွင ့်ေ့

ားဆဖြစ့်သည့်။ ခွငဖေ့့် ြ မြိေ ့် ေ့ လြိင
ု စ
့် င့်

သြိမ့်ားယူဖခင့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု ခွငဖေ့့် ြ

ားငြီား

အ ဏ နှင ့်ေ့

လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငက
့်ေ့ ြို

ေ
ု ့်ရြားဖခင့်ား နှင ေ့့် အချြိ ွဲ့ရသ

ဖြည့်ရ

င့်စုအစြိားု က

ဏ္ဍ ရငွ

လမ့်ားမျ ားအ ား

သ
ြို ုြိ ေ့ လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားမျ ားအ ား အရသားစ ားနှင ေ့့် အရသားစ ား သေတ

ေူားရြ ့်ဖခင့်ား၊ ဆ ား၊ ရဖမယ

ခွေ၊့် စြိုက့်ြျြိ ားရ ား၊ ရ ချြိ ၊ ငေါားလုြ့်ငေ့်ား၊ အရသားစ ား ေနြိင
ု ေ
့် ြြိုင ့် လျှြ့်စစ့်

ေ
ု ့်လုြ့်ဖခင့်ားနှင ့်ေ့ ေြိင
ု ား့် င့်ားရဆား လုြ့်ငေ့်ားမျ ားေွင ့် ခွငဖ့်ေ့ ြ

ားသည့်။ ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ့်ေ့ ေြိုငား့် ရဒသကကီားမျ ားေွင ့်

ရကျားလက့်

င့်ား စြိုက့်ခင့်ားမျ ားနှင ေ့့် နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့် (ဥြမ - ဖြည့်ရ

မသေ့်မှေ့်

ားရသ သစ့်မျ ား (ကျွေား့် ၊ သစ့်

င့်စု အစြိုား ) ၏ မျြိ ားစြိေ့်မျ ား အဖြစ့်

၊ အင့် ကင့်ား၊ ြျဉားကေြိုား၊ ြြိရေ က့်၊ သကသေား့် ေက့်၊ ေမလေ့်ား

စသညေ့့် ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၏
ံ ေင့်ရငွ လမ့်ား ြေ့်ေီားရြားရသ သစ့်အမျြိ ားအစ ားမျ ား မြေါေင့်ြေါ) နှငသ
့်ေ့ က့်ဆုင
ြိ သ
့် ညေ့့်
သစ့်ရေ ရ ား
(ဖြည့်ရ

ဥြရဒမျ ားကြို ဖြဌ ေ့်ားခွင ့်ေ့ ရှြိသည့်။ သစ့်မဟုေ့်ရသ သစ့်ရေ

င့်စု သမမေ ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့်၊ ၂၀၁၅) က သီားသေ ့် ေ့

က
ွ ့်ကုေမ
့် ျ ားနှင ့်ေ့ အစြိုား

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ဖခင့်ား မရှြိသညေ့့် သစ့်အမျြိ ားအစ ားမျ ား

အရြေါ် အခွေရ
့် က က့်ခံနင
ြို ြ
့် ေါသည့်။ ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိင
ု ား့် ရဒသကကီားမျ ားေွင ့် အခွေအ
့် ခ ၁၉မျြိ ား ရက က့်ခံနင
ြို သ
့် ညေ့့်
အခွငအ
ေ့့် ဏ

ရှြိရသ ့်လည့်ား ယခုအချြိေ ့်

ဏ္ဍ ရငွရ

က့်ြံေ့ ေ့်

ဖြည့်ရ

ြိ ၎င့်ားေြိသည့်
ု ေ့
၎င့်ားေြိရဒသ
ု ေ့
လှုြ့်ရှ ားရဆ င့် ွ က့်မှုမျ ားအေွက့်

င့်စုအစြိားု

မှီခြိုရေ ရသားသည့် (မျှရေ သံားု စွသညေ့့် ေင့်ရငွနင
ှ ့်ေ့ ရ
ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိင
ု ား့် ရဒသကကီား အစြိားု

၌
ံ

ရငွရ ကား

လရဖြ င့်ားရြားမှုအရြေါ်

ဆက့်လက့်

က့်ြံရ
ေ့ ငွ လရဖြ င့်ားရြားအြ့်ဖခင့်ားမျ ားကြို ရြေါင့်ားစြ့်ဖခင့်ား)။

ဌ ေမျ ားနှင ေ့့် နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့်၏ စီားြွ ားရ ား အရဆ က့်အအံုမျ ား၏ ေင့်ရငွနင
ှ ေ့့်

က
ွ ့်ရငွသည့် ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိုငား့် ရဒသကကီားမျ ားေွင ့် အမျ ားဖြည့်သအ
ူ ေွက့် သံုားစွရငွ၏ ၁၁% သ ရှြိသည့်
(

၊ ၂၀၁၈)။ ကြိုယ့်ြြိုငအ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခင
ွ ေ့့်

ဥြရဒမျ ား အေည့်ဖြ ဖြဌ ေ့်ားနြိင
ု ရ
့် သ ့်လည့်ား
အစြိုား ၊ ဖြည့်ရ

ေြိင
ု ား့် မျ ားနှင ေ့့် ကြိုယ့်ြြိုငအ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခွင ေ့့်

ရဒသမျ ားသည့်

ြို ဥြရဒမျ ားသည့် ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံ ဥြရဒ၊ ဖြည့်ရ

င့်စု

င့်စု လေ့်ရေ ့်၊ ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ့်ေ့ ေြိင
ု ား့် ရဒသကကီား လေ့်ရေ ့်မျ ားနှင ့်ေ့ ဆေက
့် ေ့ ျင့်ရေလျှင ့် ၎င့်ားေြို ေ့

ြယ့်ြျက့်သွ ားလြိမမ
ေ့့် ည့် (ဖြည့်ရ

င့်စု သမမေ ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့်၊ ၂၀၀၈)။

သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားရခေါင့်ားရဆ င့်မျ ားက ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်သည့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူေည့်ားစုမျ ားကြို
၎င့်ားေြို ေ့

၏

ကြိုယြ
့် ြိုင ့်

ရဒသ

ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ားအေွက့်

ရဆ င့် ွ က့်ရြားသငသ
ေ့့် ည့်ဟု ခုခံ ရဖြ ဆြိုရေ ကသည့်။
ေြိုငား့် ရဒသကကီားမျ ားနှင ေ့့် ရဒသခံ ဖြည့်သူ မျ ားအ ား

ဏ္ဍ ရ ားဆြိင
ု ့်

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားမှ ရှြိသညေ့့် ေင့်ရငွ၏

ြြိုငဆ
့် ုင
ြိ မ
့် ှု အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့ သ
အဖခ ားရသ

ဖြဿေ မျ ားကြို ဦားဆံုား

ြြိုမြို

အကျြိ ားရကျားဇူားမျ ားနှင ေ့့် ဆံားု ဖြေ့်ချက့်
ြိ အ ရံုစြိုကမ
့် ှု အမျ ားစုမှ မျှရေသငသ
ေ့့် ညေ့့်

ခြိုငန
့် ေ
ှု ား့် အရြေါ်ေင
ွ ့် ဖြစ့်သည့်။ သြိုရသ
့်လည့်ား
ေ့

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားကြို မည့်သုြိ ေ့ စီမံ အုြ့်ချ ြ့်သည့် စသညေ့့်
ရဖြရှငား့် ရဆ င့် ွ က့် သငသ
ေ့့် ည့်။ ေင့်ရငွ အကျြိ ားအဖမေ့် ခွရေဖခင့်ား

ေခုေည့်ားဖြင ေ့့် ရ ရှည့် ြေ့်ားေြိုငမ
့် ျ ားဖြစ့်သညေ့့် ရ ရှည့် ေည့်ေရ
ံေ့ သ ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား၊ ဓရလေ့
ရဖမယ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား၊ ေြိုငား့်
ရဖမယ နှင ေ့့်

ဆက့်နယ
ွ ့်မှုေကြိ
ြို ေ့ ု

ရှြိရအ င့်

ဟြိုချ ြ့်ကြိုငမ
့် ှု ရလျှ ခ
ှ ေ့့်
ေ့ ျဖခင့်ားသည့် ဖြည့်ေယ့်နင

ချမှေ့်ခွငေ
ြို ေ့ ု ြံေ့ြားြို ရြား ေ့် ေည့်ားလမ့်ားရြားနြိင
ု ့် သည့်။ ယခုအချြိေ ့်
ေ့့် ကြိ
သ

ရဖြ ရ ားဆြိခ
ု ွင ေ့့်

ရှြိရအ င့်

င့်ားသ ား ဓရလေ့

စွမ့်ားရဆ င့်နင
ြို မ
့် ည့်

ားံု ေမ့်ား ဆြိုင ့်

ားံု ေမ့်ားမျ ားကြို ရလားစ ားဖခင့်ားနှင ေ့့်

မဟုေြ
့် ေါ။

အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ားနှင ေ့့်

ယင့်ားဖြဿေ မျ ားအ ား ရဖြရှငား့် ေ့် လမ့်ားရ က င့်ားမျ ားကြိုြင့်လျှင ့် ရလျ ြ
ု ့် ြေါသည့်။
ေ့ ေါားရစနြိင
ေူညီရသ စြိေရ
့် ခေါ်မှုမျ ားနှင ေ့့် င့်ဆင
ုြိ ရ
့် ေ သညေ့့် အဖခ ား မေူကွဖြ ားရသ ေ

ားစီ င့်ြင
ြို ခ
့် ွငမ
ေ့့် ျ ားကြို သံားု သြ့်

ေွင ့် ဤအကျဉားချ ြ့်က ရအ က့်ြေါ ရမားခွေား့် မျ ားကြို ရလေ့လ ဆေ့်ားစစ့်မသ
ြိ ည့်။
•

ယင့်ားဖြစ့်စဉအရဖခအရေမျ ားေွင ့် ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံဥြရဒမျ ား၊ ေည့်ားဥြရဒမျ ားနှင ေ့့် စည့်ားမျဉားမျ ား၌
ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
မေ
ှ ့်ဖြ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို မည့်သုြိ အသြိ
ေ့

ားသေည့်ား။

•

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို အသြိမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားေွင ့် ရဖမယ မျ ားြေါ ြေါေင့်ြေါသလ ား။ ဌ ရေ
ေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားနှင ့်ေ့ ေယ့်ရဖမမျ ားအရြေါ် ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွငအ
့်ေ့ ဏ ရ

ြေါေင့်

ြေါသလ ား။
•

ရဖမယ နှင ေ့့် သ

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားဆြိုင ့်

ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဤြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်မျ ားေွင ့် အကကီားမ ားဆံားု စြိေရ
့် ခေါ်မှုမျ ားမှ
အ
•

ယ့်ေည့်ား။

ဤသင့်ခေ့်ားစ မျ ားသည့် ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ံ အရဖခအရေနှင ေ့့် မည့်သုြိ ဆက့်
စြ့်မှု ရှြိသေည့်ား။
ေ့

ကရေဒေါ၊ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနှငေ့့်

ားဇီား နြိင
ု င
့် ံ အရဖခအရေေွင့် ယင့်ားရမားခွေား့် မျ ားကြို ေုေဖ့် ြေ့်
ေ့ ရဖြ က ား ေ့်

နြိင
ု င
့် ံ ေနြိင
ု င
့် ခ
ံ ျင့်ား အလြိက
ု ့် က) နြိင
ု င
့် န
ံ င
ှ ေ့့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား အရေအ
ရယ

ား သမြိုငား့် ရ က င့်ားနှငေ့့် ြေ့်သက့်ရသ

ုယျ ဖခံ ငံု သံုားသြ့်ချက့်၊ ခ) နြိင
ု င
့် ၏
ံ
ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံ ဥြရဒေွင့် မည့်သညေ့့် ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ား

ြေါရှသ
ြိ ည့် ဂ) မည့်သညေ့့် ဥြရဒမျ ား ရှြိငြီား ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့
ရဖမယ
ြြိုငခ
့် ွငမ
ေ့့် ျ ားအ ား အသြိအမှေဖ့် ြ ဖခင့်ား ေွင့် ေ
သက့်ဆုင
ြိ သ
့် ညေ့့် ရဒသဆြိုင့်
ရြ ့်ဖြ

ဥြရဒ ရ ား

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှငေ့့်

ားရံုားမျ ားသည့် မည့်သညေ့့် အခေ့်ားကဏ္ဍေွင့် ရှြိသည့်နင
ှ ေ့့် ဃ)
ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ား၊ မူေေါဒနှငေ့့် လုြ့်

ားံု လုြ့်ေည့်ား ေြိကြိ
ု ေ့ ု

ားသည့်။ ဤအစီ င့်ခံစ ၏ ရေ က့်ဆုားံ အြြိုငား့် ေွင့် ယင့်ားနြိင
ု င
့် မ
ံ ျ ား၏ အရေွွဲ့အ ကံ မျ ားကြို

ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ံ အရဖခအရေေွင ့် ရေွွဲ့ ရသ ေူညီရသ စြိေရ
့် ခေါ်မမ
ှု ျ ားအရြေါ် မည့်သုြိ ဆက့်
စြ့် ကညေ့့်နင
ြို မ
့် ည့်ကြို
ေ့
ရလေ့လ ဆေ့်ားစစ့်

ားြေါသည့်။

၂ ကတနဒါနင
ု င
် ံ
၂.၁

တနောက်ခံ သမုငေး် တ ကောင်ေး

ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားသည့် ယဉရကျားမှု၊ သမြိုငား့် ရ က င့်ား၊
သေ့်ားရခေါင့် စ

သ စက ားရြေါင့်ား ၇၀ ရကျ ့် ရှြိသည့်)၊

င့်ားရက က့်ယူမှုေွင ့် ရဒသခံ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား

ရဖမယ နှင ေ့့် ဆက့်နယ
ွ ့်မှုအ မေူကွဖြ ားမှုမျ ားစွ ရှသ
ြိ ည့်။
ညေ့့်သွငား့် ေ့် ရရှားဦားရေ

နှင ေ့့်

ေြိကြိ
ု ေ့ ု

င
ြို သ
့် ူ- ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ကြို ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒေွင ့် ဖြဌ ေ့်ား

ားသည့်။

၂၀၁၆ ခုနစ
ှ ့် ေွင ့် ကရေဒေါ နြိင
ု င
့် ၌
ံ ရရှားဦားရေ
(ကရေဒေါ စ
ကြိုလမ့်
ရေ

ားေ ား၊

လူမျြိ ားမျ ား၏ ေေက့်ရကျ ့်ရလ က့်သည့် င ြိေြိသျှ
မ ေီေြို

၊

ဆက့်စ့်ခက့်ချေမ့်၏

အရေ က့်ြင
ြို ား့်

ဖြည့်ေယ့်မျ ားေွင ့်

င
ြို ့် ကသည့်။

နြိင
ု င
့် ၏
ံ ြ
ရေ

အယ့်

ဖြည့်သူမျ ား၊

င
ြို သ
့် ူ ၁.၆၇ သေ့်ားရှြိငြီား လူဦားရ စုစုရြေါင့်ား၏ ၄.၉% ဖြစ့်သည့်

င့်ားအင့်ား၊ ၂၀၁၆)။

ယ
ီ ၊

သ စက ား (၂၀၁၆ခုနစ
ှ ့်

မဦားဆံုား အရဖခချ ရေ

င
ြို သ
့် ူမျ ား

က့် ရ ွ ွဲ့ရဖြ င့်ားရေ

င
ြို သ
့် ူမျ ား၏ ကြိုလေ
ြို ီ အင့်အ ားက ရရှားဦား

င
ြို သ
့် ူမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ ကရေဒေါ၏ သမြိုငား့် အရြေါ် အကကီားအကျယ့် သေ့်မေ
ှ ့်ဖြဌ ေ့်ားသည့်။ သမြိင
ု ား့်

ရ က င့်ား

အ

၁၇၀၀

အရစ ြြိုငား့် နှစ့်မျ ားနှင ေ့့်

၁၉၂၀

နှစ့်မျ ားအ က ား

ု င့်မနှင ေ့့်

ဌ ရေ

ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားအ က ား ြဋြိဉ ဉစ ချ ြ့်မျ ား ရြေါ်ရြေါက့်လ ငြီား သီားသေရ
့် ေ့ ဖမမျ ား၊ ရငွရြားရချမှုမျ ားနှင ေ့့်
အမလြိုက့်ဖခင့်ားနှင ့်ေ့ ငေါားြမ့်ားဖခင့်ား ဆက့်လက့် လုြ့်ရဆ င့်ခွငမ
့်ေ့ ျ ားအ ား အလအလှယ့် လုြ့်သညေ့့်အရေဖြင ့်ေ့ စ ချ ြ့်
အမျ ားစုေင
ွ ့် ရဖမယ လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငမ
ှ ား့် ဖခင့်ား ဖြဌ ေ့်ားချက့်ြေါေင့်သည့် (
ေ့့် ျ ား အြ့်နင
အစြိုား

နှင ေ့့်

မူေေါဒနှင ေ့့် ဥြရဒမျ ားက ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့်

စဉားစ ားဖခင့်ားမရှဖြိ ခင့်ား၊

ရေ

ကေသ
့် ေ့ ေ့်ြြိေ့်ြင့်ဖခင့်ားေြိမှ
ု ေ့

င
ြို သ
့် ူမျ ားအေွက့်
ေဆင ေ့့်

ရကျ င့်ားမျ ားနှင ေ့့်

အင့်အ ားကကီားရသ

လြိုက့်ေ ကျငသ
ေ့့် ားုံ ေ့် ြြိအ ားရြားဖခင့်ား စသညေ့့် အရလေ့အ

ယဉရကျားမှုနင
ှ ေ့့်

လူမှု

၊ ၂၀၁၅)။

ေမျ ားကြို

ညေ့့်သွငား့်

ြွလမ့်ားသ

င့်မျ ားအ ား

အသြိုက့်အေြိုငား့် ၏

ယဉရကျားမှုကြို

အ ား ြံမ
ု ှေဟ
့် ု ယူဆသွ ားရစြေါသည့်။

ားံု ေမ့်ား

အစဉအလ အေြိုငား့် အုြ့်ချ ြ့်မှုနင
ှ ေ့့် ယဉရကျားမှု ြံုစအ
ံ မျြိ ားမျြိ ားေြိသည့်
ု ေ့
ဥြရဒနှင ေ့့် ဆေက
့် ေ့ ျငရ
ေ့့် ေငြီား ၁၉၅၀
ခုနစ
ှ ့်အ

ြိ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားအေွက့် ေ

ားရံုားမျ ားသြို ေ့ ြြိင
ု ခ
့် ွငန
့်ေ့ င
ှ ့်ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ား ဆြိုင ့်

ေင့်ဖြဖခင့်ားမှ ဥြရဒနှင ေ့့် ဆေက
့် ေ့ ျင့်ရေသည့် (

ဖြဿေ မျ ား

၊ ၂၀၁၇)။

အဓြိက ေေါားငမြိ ကကီားစြိုားဖခင့်ား မူေေါဒမှ ၁၈၇၆ အင့်ဒားီ ယေ့်ား အက့် ဥြရဒ ဖြစ့်ငြီား ယရေ ကရေဒေါနှ
င ေ့့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ား
ေ့
သ ားမျ ားအ က ား ဆက့်ဆရ
ံ ားအရြေါ် ယခုအ

ြိ အဓြိကအ ားဖြင ေ့့် လမ့်ားမြိားု မှု ရှြိသည့်။ အင့်ဒားီ ယေ့်ား အက့် ဥြရဒ

ရအ က့်ေွင ့် အင့်ဒယ
ီ ေ့်ား လူမျြိ ားမျ ားကြို နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့်၏ အုြ့်
အုြ့်
ရေ

ေ
ြိ ား့် သူအဖြစ့် သေ့်မှေ့်

ားရှြိသည့်။ ဤအ

ေ
ြိ ား့် ခံ ကရလားအဖြစ့် သေ့်မှေ့်ငြီား အစြိုား ကြို

ေွင ့် လူမျြိ ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် မျြိ ားနွယ့်စု ၆၀ မှ ၈၀ အ

ြိ ြေါေင့်ငြီား

ရဒသ ၃၀၀၀ ရလ က့်ေွင ့် အစုအြွွဲ့မျ ား ဟုရခေါ်ရသ ၆၃၃ စုရသ ြယ့်ဒ ယ့် အုြ့်ချ ြ့်မှုဆင
ုြိ ့်

လူေည့်ားစု ကရလားမျ ားအဖြစ့် ဖြေ့်လည့် ခွဖခ ား
၁၉၆၉

ခုနစ
ှ ့်နင
ှ ့်ေ့

ဆက့်ဆရ
ံ ားသည့်

၁၉၉၂
ရဒသခံ

ခုနစ
ှ ့်အေွငား့်

ားသည့်။

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားနှင ့်ေ့

ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားနှင ေ့့်

ကရေဒေါ

ကရေဒေါ

အစြိုား မျ ားအ က ား

အစြိားု မျ ားအ က ား

ေရုေား့် သုေား့် က ား

ဆက့်ဆရ
ံ ားမျ ား အဖြစ့် ရေွွဲ့ ဖမင့်

သည့်။ ေေ့်ကကီားချ ြ့်

က ၁၉၆၉ ခုနစ
ှ ့် အဖြျူရ

စ ေမ့်ားကြို ေင့်ဖြခငေ့ ြီား ၎င့်ား စ ေမ့်ားသည့် ရဒသဆြိုင ့်
နြိင
ု င
့် သ
ံ ားမျ ားအဖြစ့်
အကျြ့်အေည့်ား)

ြုေက
့် ေ့်သူမျ ား၊

သချြိ င့်ားအြေါအေင့်
ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား
ရှု ားံ နှမ
ြိ ေ့့်ဖခင့်ားဖြင ေ့့်

အဆြိဖု ြ ချက့်မျ ားကြို
က
ြို
လ

နှင ေ့့်

စစ့်ေြ့်မျ ားအ က ား

အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ားဖြစ့်ရေရသ

သေင့်ားမီဒယ
ီ
ရြ ့် ဖြချက့်ေွင ့် ြေါေင့်ခေ့သည့်။ ကရေဒေါ ေေှမ့်ား လူ
ေူညီချက့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

ားူ ဆက့်ဆရ
ံ ားကြို အဆံုားသေ့်ရြားလြိုကသ
့် ည့်။

အေွငား့်

အကျြ့်အေည့်ားသည့်

သရ

ေ ေေ့်မျ ားေွင ့် ေူညီရသ ကရေဒေါ

လူမျြိ ားမျ ားကြို အဖြညေ့့်အေ ြေါေင့်ရစက

မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားနှင ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် အစြိုား ၏ အ

နှငြ
ေ့့် ေ့်သက့်သညေ့့်

အစြိားု

င့်

ရကျ ့်လွေင့် ြီား

ရဖမယ မျ ား

နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့်အဆင ေ့့်

ု ဆနဒ ခံယူြွေွင ့် ချ ားလ့်လစ့်
ြို ေ့ ရေ င့်ား

အဆံုားသေ့်ခငေ့ ြီား

ယင့်ားသြို ေ့

ဖြစ့်ြွ ားခေ့ဖခင့်ားက

ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအ ား ကြိုယ့်ြြိုင ့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငက
့်ေ့ ြို ရြားအြ့်သည့် (ရအ က့်ေွင ့် ကညေ့့်ရှုြေါ)။
ရ
ြို ခေ့်ေွင ့် ကျယ့်ဖြေရ
့် ေ့ သ အရ က င့်ားအ

ကြိစစ နှစ့်ခု ရြေါ်

က
ွ ့်ခေ့ငြီား အစြိုား မျ ား၏ မစွမ့်ားရဆ င့်နင
ြို မ
့် ှု၊

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒ ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလဖခင့်ားမှ ေဆင ေ့့် က ရှည့်ရေငြီဖြစ့်ရသ
မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားနှင ေ့့် အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ားကြို ရဖြရှငား့် ေ့် ရဖမယ အခွငအ
ေ့့် ရ ား ဆြိုင ့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

မူေေါဒနှင ေ့့် အစြိားု ရ ွ ားချယ့်

စီစဉမှု၊ ယင့်ားကျရှု ားံ မှုကြို ေုေဖ့် ြေ့်
ရဆ င့် ွ က့် ေ့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စမ
ု ျ ားနှင ေ့့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့
ေ့
နြိင
ု င
့် ရ
ံ ားအြွွဲ့အစည့်ားမျ ား၏ ရြေါင့်ားစည့်ားအင့်အ ား ေြိဖြစ့်
ု ေ့ သည့်။ (ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ား သ ားမျ ား အရြေါ်
ရေ ့်ေင့် ရက ့်မရှင၊့် ၁၉၉၆)

ြံု ၁ - ကတနဒါနင
ု င
် ံ ှ တဒသခံ

င
ု ေး် ရင်ေးသောေးမ ောေး၏ လူဦေးတရ ရောခုငန
် န
ှု ်ေး

သေင့်ား င့်ားဖမစ့်။ ကရေဒေါ စ

င့်ားအင့်ား၊ ၂၀၁၆ အချက့်အလက့်ရြေါ်ေင
ွ ့် အရဖခခံသည့်။

၂.၂

ေွှေ့စည်ေးြံု အတပခခံ ဥြတဒ

၁၈၆၇ ခုနစ
ှ ့် ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒကြို ၁၉၈၂ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် ဖြေ့်လည့် ဖြင့်ဆင့်ခေ့ငြီား
ဖြင့်ဆင့်ချက့်မျ ားေွင ့် ရဒသခံ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျ ားအဖြစ့်
ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

၊

မျြိ ားနွယ့်စုမျ ား၏

အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ား

ဖြို ြေ့်လည့်

ြေါေင့်လ သည့်။ ကရေဒေါရှြိ

၊

ေြိကြိ
ု ေ့ ု သေ့်မှေ့်

ရဒသခံ

ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားနှင ေ့့်

ရဒသခံ

ားငြီား အခေ့်ား ၃၅ က ရှြိနင
ှ ငေ့့် ြီားသ ား
စ ချ ြ့်ြေါ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

သေ့်မှေ့်ရြားငြီား အေည့်ဖြ ရြား သည့် (ကရေဒေါ အစြိားု ၊ ၁၉၈၂) (ရေ က့်ဆက့်ေွ ၁ကကြို ည့်ညေ့်ားသည့်)။
ယင့်ားမှ

ရေ က့်ဆက့်ေွ ေ

ားရံုား အမှုမျ ားကြို

ည့်ညေ့်ားရသ

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒြေါ အခေ့်ားဖြစ့်ငြီား

ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား ကြို အေည့်ဖြ ရြားရသ အခေ့်ား ဖြစ့်သည့်။
၁၉၈၂ ခုနစ
ှ ့် ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင ့်

ဖြင့်ဆင့်ချက့်မျ ားေွင ့် အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် လွေ့်လြ့်ခွငမ
ေ့့် ျ ားဆြိုင ့်

ကရေဒေါ နြိင
ု င
့် သ
ံ ားေြိ၏
ု ေ့ ြဋြိဉ ဉစ ေမ့်ားလည့်ား ြေါေင့်သည့်။ ဤြဋြိဉ ဉ စ ေမ့်ားေွင ့် ဥြရဒရအ က့်၌
ေေ့်ားေူညီမျှမှုနင
ှ ေ့့် ေေ့်ားေူ အက အကွယ့်ရြားမှု ဆြိင
ု ့်
ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ား

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

ဖြဌ ေ့်ားချက့် ြေါေင့်ငြီား ြဋြိဉ ဉစ ေမ့်ားမှ ေဆင ေ့့်

သက့်ရ

က့်မှု

မရှြိရ က င့်ားလည့်ား

ရသချ ရအ င့်

ရဆ င့် ွ က့်ရြားသည့် ( ရေ က့်ဆက့်ေွ ၁ခ ကြို ည့်ညေ့်ားသည့်)။ သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား ြဋြိဉ ဉ စ ေမ့်ားက အခေ့်ား ၁
ကြို ြြိုငြီား ရှငား့် လင့်ား ဖမင့်သ ရစငြီား စ ေမ့်ားက အ မခံရြားရသ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် လွေ့်လြ့်ခွငမ
ေ့့် ျ ားေွင ့်
မျှေသညေ့့် ကေသ
့် ေ့ ေ့်ချက့်မျ ား ရှြိနင
ြို သ
့် ည့်။ ယင့်ားကေသ
့် ေ့ ေ့်ချက့်မျ ားမှ

အကကင့်ားမေ့ အ ဏ မျြိ ား မဟုေ့်

ကရေဒေါ လူမှု အသြိုက့်အေြိင
ု ား့် ေစ့်ခလ
ု ံုား ၏ အကျြိ ားစီားြွ ားကြို က ကွယဖ့် ခင့်ား အလြိငှ
ု ေ့
ဖြစ့်နင
ြို သ
့် ည့်။

ကရေဒေါ၏

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

လူေည့်ားစုမျ ားနှင ့်ေ့

ယဉရကျားမှု

ေြိုငား့် င့်ားသ ား မေူကဖြ
ွ ားမှုနင
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ကရေဒေါ၏ လူမျြိ ား

သ

ငမြိ ွဲ့ ဖြရေ

ကွဖြ ားဖခ ားေ ားဖခင့်ားကြို

မျ ားေွင ့် ေြိားု မျ ားလ ရသ

ရက င့်ားစွ

ရြေါင့်ားစံက
ု ြို

ယဉရကျားမှု ရြေါငား့် စံု စေစ့်နင
ှ ေ့့်

က့် ကရေဒီားယေ့်ား ဖြည့် ေယ့်အ က ား ဆက့်ဆရ
ံ ားကြို

မည့်သုြိ ေ့သေ့်မှေ့်သည့် ဆြိသ
ု ညေ့့်အရြေါ် အရဖခေည့်ရေငြီား ဖြင့်သစ့်
ယဉရကျားမှု

အရမွအနှစ့်

ားသည့် (ကရေဒေါ အစြိုား ၊ ၁၉၈၂ ခ)။

ရလားစ ားဖခင့်ားအ ား ြဋြိဉ ဉစ ေမ့်ား အခေ့်ား ၂ ေွင ့် ရြ ့်ဖြ
ကေြိကေေ့်မျ ားသည့် မူလကေည့်ားက ကရေဒေါနှင ေ့့် ကွြိ

ကေသ
့် ေ့ ေ့်ဖခင့်ား

အက အကွယ့်ရြား ေ့်

သ အဓြိကသံုားရသ

ကကြိ ားြမ့်ားဖခင့်ား

ဖြစ့်သည့်။

၏
အ

ားူ သဖြင ေ့့်

နြိင
ု င
့် ၏
ံ
ယဉရကျားမှု မေူကဖြ
ွ ားမှုအေွက့် ကရေဒေါ၏ ြံေ့ြားြို မှုကြို

င့်ဟြ့် ေ့်အေွက့် ေြိုားချွဲ့ ခဖေ့ ခင့်ားဖြစ့်သည့်။

ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ ြေါလီမေ့်လေ့်ရေ ့်ေွင ့် အင့်ဒားီ ယေ့်ားမျ ားနှင ေ့့် အင့်ဒားီ ယေ့်ားေြိ၏
ု ေ့ ရဖမယ မျ ားအရြေါ်ေွင ့် ဥြရဒ
ဖြ ရ ားဆြိုင ့်

အခွငအ
ေ့့် ဏ ရှြိငြီား ရဖမယ နှင ေ့့် ြေ့်သက့်လ လျှင ့် ရဒသဆြိုင ့်

ဥြရဒဖြ လေ့်ရေ ့်ေွင ့်

ရဒသနှငဆ
ြိ ရ
့် သ အမျ ားဖြည့်သူြြိုင ့် ရဖမယ မျ ား၊ ရဒသနှင ေ့့် သစ့်နင
ှ သ
ြိ ည့်ေကြိ
ြို ေ့ ု စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုနင
ှ ေ့့်
ေ့့် ုင
ေ့့် စ့်ယ အစရှသ
ရ

င့်ားချမှု အရြေါ် အခွငအ
ု င
့် ၏
ံ ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒ (၁၈၆၇ ခုနစ
ှ ့်မှ ၁၉၈၂
ေ့့် ဏ ရှြိသည့်ဟု ကရေဒေါနြိင

ခုနစ
ှ ့် အ

)ြိ က ရှငား့် လင့်ား

ားသည့်။

အဖြင့်
ြို ေ့
ဖြည့်ေယ့်မျ ား၏ လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငအ
့်ေ့ ဏ အြြိုငား့် နှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်ငြီား

အခေ့်ား ၉၂ မှ
က)

ရဒသေွငား့် ေွင ့်

အဖမေ့်

ေ
ု ့်ဖခင့်ား

ဖြေ့်လည့်

ဖြညေ့့်ေင့်ားမ ရသ

သ

ေ

သယံဇ ေ

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား

ခ) အဓြိက

ေ
ု ့်လုြ့်မှု နှုေား့်

ားနှင ေ့့် သက့်ဆုင
ြိ သ
့် ညေ့့် ဥြရဒမျ ား အြေါအေင့် ရဒသေွငား့် ရှြိ သ

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနှင ေ့့် သစ့်ရေ ဆြိုင ့်
စွမ့်ားအင့်

ေ
ု ့်လုြ့်ဖခင့်ားအေွက့် ရဒသေွငား့် လျှြ့်စစ့်

ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှု၊

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ဖခင့်ားနှင ေ့့် စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု ဂ) လျှြ့်စစ့်

ေ
ု ့်လုြ့်

ရေ

မျ ားနှင ေ့့် အရဆ က့်အအံုမျ ား၏

ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ားရစ ငရ
့် ေ့ ွဖခင့်ား စသည့်ေနှ
ြို ေ့ င ေ့့် သက့်ဆုင
ြိ သ
့် ညေ့့် ဥြရဒမျ ား
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ားနှင ေ့့် စီမံခေခ

ဖြ ဖခင့်ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ရဒသဆြိုင ့်
လူ

အ င့်ား အဖမစ့်မျ ားအ ား

ေ သယံဇ ေ

ဥြရဒဖြ လေ့်ရေ ့်အ ား အဖြညေ့့်အေ စီ င့်ြင
ြို ခ
့် ွင ေ့့် ရြားအြ့်

ု ဆနဒခံယူြွေွင ့် ရှု ံားနှမ
ြိ ေ့့်ခေ့ရသ ့်လည့်ား ချ ားလ့်လရေ
ြို ေ့
င့်ား သရ

ားသည့်။

ေူညီချက့်သည့် ၁၉၉၂ ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့်

ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒကြို ဖြင့်ဆင့်နင
ြို ခ
့် ငေ့ ြီား ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားသည့် ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ေ
ံ င
ွ ား့်
ကြိုယ့်ြြိုင ့်

အုြ့်ချ ြ့်ခွငဆ
ုြိ ့်
ေ့့် င

ရမွား

ြေါ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားရှြိရ က င့်ားကြို

အသြိအမှေ့်ဖြ ရြားသည့်။

ဤအခွငအ
့်ေ့ ရ ားကြို ၁၉၈၂ ခုနစ
ှ ့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒ၏ အခေ့်ားအသစ့်ဖြစ့်ရသ အခေ့်ား ၃၅.၁ (၁) ေွင ့်
ညေ့့်သွငား့် သငသ
ေ့့် ည့်။ ရမွား

ြေါ အခွငအ
ွ က
ေ့့် ရ ားဖြစ့်သညေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင ့် အုြ့်ချ ြ့်ခင
ေ့့် ြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားသည့်

ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ အစြိုား ြွွဲ့စည့်ားြံုစေစ့် ၃ ခု
အသြိမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားဟု

(ကရေဒေါ

ယူဆနြိင
ု သ
့် ည့်

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒဆြိုင ့်

ြေါလီ

မေ့်

လေ့်ရေ ့်၊

ခုနစ
ှ )့် ။

၁၉၉၂

အရဖြ င့်ားအလသည့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အစြိုား မျ ားကြို ၎င့်ားေြို ေ့ အစြိားု ၏

ကြိုယ့်ြြိုင ့် ြွွဲ့စည့်ားြံု စေစ့်အဖြစ့် ေ
ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ

မှ ေစ့်ခအ
ု ဖြစ့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အစြိုား မျ ားအ ား

ားေင့် ခွငဖ့်ေ့ ြ ရြားလြိုက့်ဖခင့်ား ဖြစ့်ငြီား ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒအ

င့်စုနင
ှ ေ့့် ဖြည့်ေယ့် အဆင ေ့့် အစြိုား မျ ားမှ ကင့်ားလွေ့်ငြီား ကြိုယ့်ြြိုင ့် အုြ့်ချ ြ့် ခွငရ
ေ့့် ှြိသည့်။

ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ဥြရဒဖြ ရ ားသည့် ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ငငြိမား့် ချမ့်ားရ ား၊ ြွွဲ့စည့်ားြံုစေစ့်နင
ှ ေ့့် ရက င့်ားမွေရ
့် သ
အစြိုား ေြိကြိ
ု ေ့ ု ရ ရှည့်ေည့်ေရ
ံေ့ စဖခင့်ားအေွက့် အရ ားြေါရသ ဥြရဒမျ ားနှင ေ့့် မကြိုက့်ညသ
ီ ညေ့့် အဖြစ့်မျြိ ား ဖြစ့်၍
မ ြေါ။ ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင ့်
အခွငအ
ေ့့် ဏ အ

ဖြဌ ေ့်ားချက့်က ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား၏ အစြိုား မျ ားသည့် ၎င့်ား ေြိ၏
ု ေ့

ဖြဌ ေ့်ားလြိုက့်ရသ

ဥြရဒမျ ားကြို အစ ား

ားြို ရေ

ေည့်ားဥြရဒမျ ားက ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

ယူလြိုက့်သည့်အ

င့်စုနင
ှ ေ့့် ဖြည့်ေယ့်ဆုင
ြိ ့်

ြိ ယင့်ားဥြရဒမျ ားက ဆက့်လက့် သက့်ရ

ဆြိုသည့်ကြို ရသချ ရအ င့် ရဆ င့် ွ က့်ရြားသည့်။ ကြိယ
ု ့်ြင
ြို အ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခွငဆ
့်ေ့ င
ုြိ ့်

ရမွား

က့်မှု ရှြိရေမည့်

ြေါ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားသည့်

ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားအ ား မြိမြိ၏ ကြိုယ့်ြင
ြို ့် စီ င့်ြြိုငခ
့် င
ွ ေ့့် ေခုချင့်ားစီအေွငား့် မှေမ
့် ှေက
့် ေ့်ကေ့် ြွွဲ့စည့်ား ေည့်
ရဆ က့်
၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

ားရသ ဥြရဒဖြ ရ ား စေစ့်မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဤအခွငအ
ေ့့် ဏ မျ ားကြို ခွငဖေ့့် ြ ရြားသည့်။ က)
သ စက ား၊ ယဉရကျားမှု၊ စီားြွ ားရ ား၊ ေြိရသသလကခဏ မျ ား၊ အြွွဲ့အစည့်ား/ကျင ေ့့်

ဓရလေ့

ားံု ေမ့်ား အစဉအလ မျ ားကြို ရစ ငရ
ှ ေ့့် ခ)
ေ့့် ရှ က့်ငြီား ဖမငေ
ေ့့် င့်ရြား ေ့်နင

ေေ့်ြြိုား

ားမှုမျ ားနှင ေ့့်

သရ

ားငြီား

ဦားစ ားရြားမှုမျ ားနှငအ
ေ့့် ညီ

သရ

ေူညီချက့်က

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနှင ့်ေ့ စီားြွ ားရ ားနှင ့်ေ့
ကြိုယ့်ြြိုင ့်

ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှုကြို

၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့
ကြိုယ့်ြင
ြို ့်
ဖြည့်သူမျ ားအဖြစ့်

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့် ဆံုားဖြေ့် ေ့် နှင ေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ လူမှု အသြိုငား့် အေြိင
ု ား့် မျ ား၏ ဂုဏသ
့် က
ြိ ခ ကြို ဖမငေ
ေ့့် င့် ေ့်

အလြိငှ
ု ေ့ ရဖမယ မျ ား၊ ရ နှင ေ့့် သ
ဖြစ့်သည့်။

၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

ားံု မျ ားနှင ေ့့်

အုြ့်ချ ြ့်ခင
ွ ဆ
ြိ ့်
ေ့့် ုင

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ား ေ့်အေွက့်
မရြားသူမျ ားအရေဖြင ေ့့် သရ

ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ေနှ
ြို ေ့ င ေ့့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ဆက့်နယ
ွ ့်မှုကြို
စီ င့်ခင
ွ ေ့့်
ဏ္ဍ ရ ားဆြိင
ု ့်
သရ

ဆြိုင ့်

ရဖမယ မျ ားနှင ေ့့်

သယံဇ ေ

စီမရ
ံ ဆ င့် ွ က့်မမ
ှု ျ ား အြေါအေင့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ေူညမ
ီ ျ ားေွင ့်

ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားဖခင့်ား
ေူညီချက့်အ ား အ

ကြိစစ ြ့်မျ ား၊

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ဖမငေ
ေ့့် င့် ေ့်ေြို ေ့

ရဖမယ နှင ေ့့်

ြေ့်သက့်ရသ

လုြ့်ငေ့်ားစဉကြို

ရမားခွေား့် မျ ား

သေ့်မှေ့်ရြားသည့်။

ယေ့ရ
့် က င ေ့့် ဖငင့်ားဆေ့်သည့် ဆြိသ
ု ည့် နှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား

ား အယူအဆ မျ ားစွ ရှြိသည့်။ (၅၅% က ဖငင့်ားဆေ့်ခေ့ငြီား ၄၅% ကသ

သရ

ရှု ံားနှမ
ြိ ေ့့်ခသ
ေ့ ည့်) ကွြိ

က့် ခွ

က
ွ ့်ရ ားသမ ားမျ ားကမူ သရ

အချြိ ွဲ့ကမူ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စု အစြိုား

၂.၃

ေူညီချက့်သည့် လံုရလ က့်မှု မရှြိဟု ခံစ ား ခေ့ ငြီား

ငြြိ ကွသွ ားမည့်ကြို စြိုား ြိမ့်ခေ့ ကသည့်။ စီြွ ားရ ားအကျြ့်အေည့်ား

က လအေွငား့် ေေ့်ကကီားချ ြ့်
အရေ က့်

လက့်ခံခေ့သဖြင ေ့့်

အရြေါ် ကကီား

ွ ားလ ရသ

လူကကြိ က့်ေည့်ားမှုနင
ှ ေ့့် ဖြည့်ေယ့်

က့်က ကွေဆ
့် ရ ားေစ့်မျ ား၏ မရကျေြ့်မှုမျ ားကလည့်ား ဤကျရှု ံားမှုကြို ဖြစ့်ရြေါ်ရစခသ
ေ့ ည့်။

တဒသခံ

င
ု ေး် ရင်ေးသောေးမ ောေး၏ တပမယော အခွငအ
် တရေးမ ောေးနှင ်

ရြုငခ
် ွငမ
် ောေးအောေး အသအမှ

ပ် ြျုရော

င
ွ ် ဥြတဒ မ ောေးနှင ်

ရောေးရံုေးမ ောေး၏

အခန်ေးကဏ္ဍ
၁၉၈၂ ခုနစ
ှ ့် ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ အက့်ဥြရဒ၏ အခေ့်ား ၃၅ ေွင ့် ရြ ့်ဖြ
အေ ကြို ဆံားု ဖြေ့်ရြား ေ့်မှ ေ
ဖြစ့် ရသ

ားသညေ့့် အခွငအ
ေ့့် ရ ား၏ အေြိုငား့်

ားရံုားမျ ားရြေါ်ေွင ့် မူေည့်သည့်။ ၂၀၀၄/၂၀၀၅ မေြိင
ု မ
့် ီက အရဖခခြိုငရ
့် ေငြီ

အခေ့်ား ၃၅ ြေါ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားေွင ့် အခွငအ
့်ေ့ ရ ား ချြိ ားရြ က့်မှု ကြိစစမျ ားနှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်ငြီား

ရဆွားရနွားေြိင
ု ြ
့် င့် ဖခင့်ားဆြိုင ့်
ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် ေ

အရ က င့်ားအ

မျ ားကြို ကေသ
့် ေ့ ေ့်

ားခေ့သည့်။

ရေ
ြို ေ့ က့် ၂၀၀၄ ခုနစ
ှ ့်နင
ှ ေ့့် ၂၀၀၅

ား ရံုားချ ြ့်က ရေ က့်ဆုားံ ၌ ရဆွားရနွားေြိုငြ
့် င့် ေ့် ေ ေေ့်နင
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား အရဖခခံ အယူအဆကြို

အေည့်ဖြ ရြား ရသ ဆံားု ဖြေ့်ချက့် သံုားခုေကြိ
ွ ု
(သစ့်ရေ ရ ား

ေေ့်ကကီား) (

ေ
ု ့်ဖြေ့်ရြားခေ့ငြီား

ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

ယ
ီ

နှင ေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

ယ
ီ

ဖြည့်ေယ့်)၊

( စီမံကြိေား့် အကဖြေ့် ဆေ့်ားစစ့်ရ ား ဒေါရု က
ြိ ့်ေ ) နှင ေ့့်
အရမွအနှစ့် ေေ့်ကကီား) ေြိြေါ
ု ေ့ ေင့်သည့်။ ဤေ
အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား

အေွက့်

ရဆွားရနွားေြိင
ု ြ
့် င့် ေ့်

လုြ့်

လုြ့်

စီ င့်

ုယျ မူရ

င့်က

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့်

ည့်ရြ ့်

သရ

ေ

ားကြို

ုယျ မူရ

ဆံုားဖြေ့်ချက့်ဖြစ့်ငြီား

စ ချ ြ့်ြေါ

ရြားမှုမျ ားကြို စေင့်ေည့်ရဆ က့်ခေ့ငြီား

ဖြစ့်စဉမှ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအ ား

ည့် ွ ယသ
့် ညေ့့်အခေါမျြိ ား၌
ေ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

အရဖခခံ

ေွင ့် ဖြစ့်နင
ြို ရ
့် ဖခ ရှရ
ြိ သ

စ ချ ြ့်ြေါ

စေင့်ခေ့ငြီား

င့်ေခုကြို ချမှေ့်ရြားခေ့သည့်။ ဆံားု ဖြေ့်ချက့် သံုားခုေ၏
ွ

ည့်ရြ ့် ရဆ င့် ွ က့်မအ
ှု ေွက့် ရယ

သံုားခုေွ၏ အ

အက အကွယ့်ရြားမှုမျ ားကြို

ဖြည့်ေယ့်၏ ေညီေညွေ့်ေည့်ားရသ

အက အကွယ့်

ေ ေေ့်အေွက့်

အရက င့်အ
အ
ြို

ားံု မျ ားသည့်

ားံု လုြ့်ေည့်ားအ

ု င့်မ၏

ားံု မျ ားသည့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားနှင ေ့့် စ ချ ြ့်ြေါ

ားံု လုြ့်ေည့်ားဆြိင
ု ့်

င့်ရှ ားသညေ့့် ဖြစ့်စဉသ ဓကမှ
ားရံုား

ားရံုား စီ င့်

ု င့်မ၏ ေ ေေ့် အေွက့် အရဖခခံ စေစ့်ကြို သေ့်မှေ့်ရြားခေ့က အရက င့်အ

ရဆ င့် ွ ကဖ့် ခင့်ား အေွက့် ရယ
ဤေ

နှင ေ့့် ကရေဒေါ (ကရေဒီယေ့်ား

ရဆွားရနွားမှု

ေ ားလည့်လယ
ွ ့်ရအ င့်

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် အရဖခခြိင
ု ရ
့် ေငြီဖြစ့်ရသ
သက့်ရ

ဖြ လုြ့် ေ့်

ရှငား့် လင့်ားရြားခငေ့ ြီား

င့် ေခု ချမှေ့်ရြားခသ
ေ့ ည့်။ ဆံုားဖြေ့်ချက့်

၏ ေညီေညွေ့် ေည့်ားရသ
ဆြိုား ွ ားစွ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

က့်နင
ြို သ
့် ညေ့့်

ဆံုားဖြေ့်ချက့်ဖြစ့်ငြီား

ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့်
အဖြ အမူမျြိ ား

လုြ့်ရဆ င့် ေ့်

ု င့်မေွင ့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားနှင ေ့့် ေြိင
ု ြ
့် င့်ရဆွားရနွား ေ့် ေ ေေ့်ရှြိရ က င့်ား

ားရံုားချ ြ့်က စေင့် အေည့်ဖြ ဖြဌ ေ့်ားခေ့သည့် (

ေေည့်ားဆြိုရသ ့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

၊ ၂၀၁၉)။

င့်စုနင
ှ ေ့့် ဖြည့်ေယ့် စီမံ အုြ့်ချ ြ့်မှု အြွွဲ့အစည့်ား/ ကျင ေ့့်

ားံု မျ ား သည့်

ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားနှင ့်ေ့

င့် က ားရစရ
ြိ အ
့် ဟုေဖ့် ြင ့်ေ့ ဖမငေ
့်ေ့ င့်ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ား မရှြိရသားြေါ။
ေ့ ားကြို အရှေ

ရအ က့်ြေါ ဖြစ့်စဉမျ ားသည့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့

ြြိုငခ
့် င
ွ ၊့်ေ့ ရဆွားရနွားေြိုငြ
့် င့် ေ့် ေ ေေ့်၊

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားရြား ေ့် ေ ေေ့်ေကြိ
ြို ေ့ ု က ကွယ့်ရြားရံုသ မက ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင ့်
ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား၏

လ
ြိ ွယရ
့် ှလွယဖ့် ြစ့်မှုနင
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား အသြိြည

ရဒသခံ

ေြိုားဖမငရ
ေ့့် အ င့်

ရဆ င့် ွ က့်ရြားခေ့သည့်။
(က) ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့် ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ ေ

ားရံုားချ ြ့်က

ဖြည့်ေယ့် နှင ေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

ဖြစ့်စဉေွင ့် ရဒသခံ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ရမျှ ့်လင ေ့့် မ
ေ
ု ့်ဖြေ့်ခသ
ှ ့်ေွင ့် ဖြစ့်စဉ စေင့်ခေ့ငြီား င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်
ေ့ ည့်။၁ ၁၉၈၃ ခုနစ
ေြိ၏
ု ေ့

ုားြိ စဉရ

င့်ဆက့် ရေ

စီားြွ ားဖြစ့် သစ့်

င
ြို လ
့် ရသ

ယ
ီ

ားသညေ့့် ဆံားု ဖြေ့်ချက့်ကြို

ယ
ီ
ဖြည့်ေယ့်က

ေယ့်ရဖမ အစြိေ့်အြြိင
ု ား့် ဟု ယူဆ သညေ့့် ရဖမယ ရြေါ်ေွင ့်

ေ
ု ့်လုြ့်မှု ခွငဖေ့့် ြ မြိေ ့် လြိ
့် င့်ကြို ခွငဖေ့့် ြ ရြားလြိုက့်သညေ့့် အချြိေေ
့် ွင ့် ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ားေြို လူ
ေ့ ုငစ
ေ့ မျြိ ားစု

အရေဖြင ေ့့် ကေက
့် ေ့ က
ွ ့်ခေ့ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့ ရဖမ ရြေါ်ေွင ့် စီားြွ ားဖြစ့် သစ့်
ရ ကည ချက့်ကြို

ေ
ု ့်ဖြေ့်ခေ့သည့်။ ေ

ေ
ု ့်လုြ့်ဖခင့်ားကြို ေ ားဖမစ့်ဖခင့်ားဆြိုင ့်

ားရံုား အရေဖြင ေ့့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ြြိုငခ
့် ွငအ
ေ့့် ရြေါ် ဖြည့်ေယ့်၏

ကျျူားရကျ ဖ့် ခင့်ားကြို ဆေ့်ားစစ့် ေ့် လုြ့်ရဆ င့်ရသ စစ့်ရဆားမှုမျ ားအရြေါ် အရဖခခံငြီား ဆံားု ဖြေ့်ခေ့သည့်။ ရဒသခံ
ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့ ရဖမယ ရြေါ်ေွင ့် သစ့်လင
ြို စ
့် င့်မျ ား

ေ
ု ့်ရြားဖခင့်ားသည့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့

ြြိုငဆ
့် ုင
ြိ မ
့် ှု အခွငအ
ု ေ့ သရ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို က ားလူအ ား ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ား သ ားေြိ၏
လရဖြ င့်ားရြားလြိုကဖ့် ခင့်ား

ဖြစ့်ငြီား

ရဒသခံ

ဆုေ့်ယုေ့်လ ဖခင့်ားကြို ဖြသရေသည့်။ ေ
ရဖမယ နှငြ
ေ့့် ေ့်သက့်ငြီား အကျြိ ားဖြ ရသ
ေ
ြိ ား့် သြိမား့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

အုြ့်စု၏

ဆနဒမြေါ
ြြိုငဆ
့် ုင
ြိ မ
့် ှု

ေြိုက့်ရု က
ြိ ့်
အခွငအ
ေ့့် ရ ား

ားရံုား အရေဖြင ့်ေ့ ရဒသခံ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့

အခွငအ
ေ့့် ရ ားဖြစ့်ငြီား ရေ က့်ကွယ့်က

ားသည့် ဆြိသ
ု ညေ့့် အယူအဆကြို စွကြိုင ့်

ားသည့်။

ြြိင
ု ခ
့် ွငသ
့်ေ့ ည့်

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှုကြို

ု င့်မက

အဖြင့်
ြို ေ့
ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ြြိုငခ
့် င
ွ န
ှ ေ့့်
ေ့့် င

သက့်ဆုင
ြိ ရ
့် သ အခွငအ
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဆံုားဖြေ့် ြြိုငခ
့် ွင၊ေ့့်
ေ့့် ရ ားမျ ားေွင ့် ရဖမယ ကြို မည့်သုြိ ေ့ အသံုားဖြ မည့်နင
ရဖမယ ကြို ဌ ား မ့်ား အသံုားချ ြြိုငဆ
့် ုင
ြိ ခ
့် င
ွ န
ှ ေ့့် ရဖမယ အ ား အမှေေ
့် ကယ့် အသံုားဖြ ဖခင့်ား နှင ေ့့် စီမံခေခ
့် ေ့ ွခွငေ
ေ့့် င
ေ့့် ြို ေ့
ြေါေင့်ငြီား သ
ရေ င့်ားဆြို

ေသယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားြေါ အကျံ ားေင့်ြေါသည့်။ (ကရေဒေါ ေ
ားသညေ့့် ရေ

ရဒသမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ခွငဖ့်ေ့ ြ ရြားသငသ
့်ေ့ ည့်၊ င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်
ြျက့်ကက
ွ ့်သည့်ဟု ေ
ခ

ယ
ီ သည့်

ားရံုားချ ြ့်၊ ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ့်)
ြြိင
ု ခ
့် ွင ေ့့် ရ ကည ချက့်ကြို

ေြိနှ
ု ေ့ င ့်ေ့ ေြိင
ု ြ
့် င့် ရဆွားရနွား ေ့် ၎င့်ား၏ ေ ေေ့်ကြို

ားရံုားက ဆံုားဖြေ့်ခေ့သည့်။

ေယ့်ရဖမနှင ေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်

ယ
ီ
(သစ့်ရေ ရ ား

ေေ့်ကကီား) ေွင ့် ကရေဒေါ၏ ေ

ု င့်စေစ့် (ဥြမ - အစြိုား )ေြိသည့်
ု ေ့

မျ ားအရြေါ်

ားရံုားချ ြ့်က

ု င့်မ၏ ဆံားု ဖြေ့်

ချက့်နင
ှ ေ့့် သက့်ဆုင
ြိ သ
့် ညေ့့် အဓြိြပ ယ့်ဖြညေ့့်ေရသ ေြိင
ု ြ
့် င့်ရဆွားရနွားမှုနင
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဥြရဒရ ား

ေ ေေ့်

အရကကားကျေ့်ရေငြီား ယင့်ားမှ ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် အြေါအေင့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ အခွင ေ့့်
အရ ားမျ ားအရြေါ် သက့်ရ

က့်မှု ရှြိနင
ြို သ
့် ည့်။ သစ့်ရေ ရ ား

စြိုက့်ြျြိ ားမှု ခွငဖေ့့် ြ မြိေ ့် ေ့ လြိုငစ
့် င့် (
ြေ့်သက့်ရသ လြိုငစ
့် င့်၏ သက့်ရ

ေေ့်ကကီားက ကုမဏ
ပ ီ ေခုမှ ေခုသုြိ ေ့ သစ့်ြင့်

၃၉ လရဖြ င့်ားဖခင့်ားကြို ခွငဖေ့့် ြ ရြားငြီား

ေြိအ
ု ေ့ ား

က့် လမ့်ားဖခံ နြိင
ု မ
့် အ
ှု ရြေါ် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ကေက
့် ေ့ ွက့်ချက့်မျ ားကြို

နှင ေ့့်
ြ့်ရလ င့်ား

ရဖြ ဆြို ေ့်
ဖြဌ ေ့်ားခံ
ဥရ

ေြိုက့်ေွေား့် လှုံွဲ့ရဆ ့်ရြားသည့်။
ား ဖခင့်ား မရှြိ

ြသ ားေြို ေ့ ေင့်ရ

ြို

ရေ င့်ားဆြိုချက့်မျ ားသည့်

၎င့်ားေြို ေ့ ရေ င့်ားဆြိုလ ခသ
ေ့ ည့်မှ

မည့်သညေ့့်

စ ချ ြ့်ေွငမ
့် ှ

နှစ့်ရြေါင့်ား ၁၀၀ ရကျ ့်လ ငြီဖြစ့်သည့်။

က့် လ ခေ့ချြိေေ
့် ွင ့် ကရေဒေါ၏ ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားစုမျ ား ရှြိခေ့ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့

ယ့်ေုေား့် ကမျှ မလမ့်ားမြိားု နြိင
ု ခ
့် ေ့ ရ က င့်ားကြို စီ င့်ဆားုံ ဖြေ့်ချက့်က ရေွွဲ့ ရှြိခေ့သည့်။ အစုအြွွဲ့မျ ားစွ ေြိသည့်
ု ေ့
ရဆွားရနွားညြိနင
ြိှု ား့်

ားသညေ့့်

စ ချ ြ့်

မျ ားမှေဆင ေ့့်

၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

အချ ြ့်အဖခ အ ဏ ကြို ရစစ
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားခေ့ ကသည့်။ အ
ေ့ ြ့်ညြိနင
အစုအြွွဲ့အမျ ားလည့်ား

ရေ င့်ားဆြိခ
ု ျက့်မျ ားနှင ေ့့်

ားူ သဖြင ေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိလ
ု မ့်

သ
ြို ုြိ ေ့ လုြ့်ရဆ င့် ေ့် ရှြိရေသည့်။ ၎င့်ားေြို ေ့ ရေ င့်ားဆြိုချက့်မျ ား

ု င့်မ၏

ယ
ီ

ရှြိ အဖခ ား

မှ ဖြစ့်နင
ြို ရ
့် ဖခရှြိရသ

အခွငအ
ှ ့် ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ အက့်ဥြရဒ အခေ့်ား ၃၅ က အက အကွယ့်ရြား
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို ၁၉၈၂ ခုနစ
ု င့်မ၏

ရလားစ ားဂုဏဖ့် ြ မှုက

ရလားစ ားလြိက
ု ့်ေ ဖခင့်ားကြို

ဤအခွင ေ့့်

အလြိုရသ
ှြိ ည့်။

အရ ားမျ ားအ ား

ေဖြေ့်အ ားဖြင ့်ေ့

ဖြဌ ေ့်ား

ု င့်မသည့်

အသြိအမှေ့်ဖြ ငြီား

ဂုဏသ
့် ရ ရှြိစွ

ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားမှု လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားေွင ့် ြေါေင့် ေ့် လြိအ
ု ြ့်သည့်။ ဤလုြ့်ငေ့်ားစဉ ရဆ င့်
ု င့်မအရေဖြင ေ့့်

လုြ့်ငေ့်ားစဉအ ား

ေြိုငြ
့် င့်ရဆွားရနွား ေ့်နင
ှ ေ့့်

လြိုအြ့်သညေ့့်ရေ

ညေ့သ
့် ွငား့် စဉားစ ား ေ့် အလြိုရှြိသည့် (ကရေဒေါ ေ

ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့ အကျြိ ားစီားြွ ားကြို
အဖြင့်
ြို ေ့
ရဆွားရနွားေြိုငြ
့် င့်ဖခင့်ားနှင ေ့့်

ညေ့သ
့် ွငား့် စဉားစ ားရြားဖခင့်ား ေ ေေ့်ေေတ

ားသည့်။
ဖြ မူငြီား

ွ က့်ရေစဉေွင ့်

မျ ားေွင ့်

ရဒသခံ

ားရံုားချ ြ့်၊ ၂၀၀၄ ခုနစ
ှ )့်

ားသည့်

င့် က ားရစေ့ရ ား၏

အစြိေ့် အြြိုငား့် ဖြစ့်ငြီား ၁၉၈၂ခုနစ
ှ ့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ အက့်ဥြရဒ အြြိုဒ ့် ၃၅(၁) ေွင ့် အ မခံရြား

ားရသ

အခွငအ
့်ေ့ ရ ား မျ ားမှ ဖမစ့်ြျ ားခံလ ရသ လုြ့်ငေ့်ားစဉ ဖြစ့်သည့်။ ဤ င့် က ားရစရ
ေ့ ား လုြ့်ငေ့်ားစဉသည့် ရဒသခံ
ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စမ
ု ျ ားအရြေါ် ဂုဏသ
့် က
ြိ ခ ရှြိရသ
ဆင့်ားသက့်လ ဖခင့်ား ဖြစ့်ငြီား မူလက ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

ြိရေွွဲ့ဆက့်ဆမ
ံ ှုအေွက့်

ု င့်မ၏ ေ ေေ့်မှ

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှု လက့်ရအ က့်ေွငရ
့် ှြိခေ့ရသ ရဖမယ နှင ေ့့် သယံဇ ေ

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားနှင ေ့့် လက့်ရှြိ အုြ့်ချ ြ့်သူေ၏
ြို ေ့
အချ ြ့်အဖခ အ ဏ အေွက့်
ရဆွားရနွားေြိင
ု ြ
့် င့်ဖခင့်ားနှင ေ့့်

ု င့်မ၏ သဇ သံားု ဖခင့်ားမှ ရြေါ်ရြေါက့်လ ဖခင့်ားလည့်ား ဖြစ့်သည့်။

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားရြားဖခင့်ားအေွက့် ဥြရဒရ ား

သက့်ဆုင
ြိ င့် ြီား ယင့်ားေ ေေ့်ကြို ခွရေမရြား နြိင
ု သ
့် ဖြင ေ့့်
ကုမပဏသ
ီ ည့်

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မအ
ှု ရြေါ်

၃၉ ကြိုငရ
့် ဆ င့်

ေြိနှ
ု ေ့ င ေ့့် ရဆွားရနွားေြိင
ု ြ
့် င့် ေ့် မလြိုအြ့်ဟု ေ

ဂ) ၂၀၁၀ ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့် ကရေဒေါနြိင
ု င
့် က
ံ ရ

ေ ေေ့်သည့်
ားရသ

အဖြင့်
ြို ေ့

ု င့်မနှငသ
ေ့့်

သစ့်ရေ ရ ား

ားရံုားက ဆံုားဖြေ့်ခေ့သည့်။

က့်ခံခေ့ရသ ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စုမျ ား၏ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား

အရြေါ် ကုလသမဂဂ၏ ရ ကည ချက့်သည့် အြွွဲ့ေင့်နင
ြို င
့် မ
ံ ျ ားအရေဖြင ေ့့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စုေ၏
ြို ေ့
လွေ့်လြ့်ရသ သရ

ားအဖမင့်

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် အုြ့်ချ ြ့်ရ ားဆြိုင ့်

ယူ ေ့် အလြိငှ
ု ေ့ ၎င့်ားေြို ေ့ အရြေါ် သက့်ရ

ရဆ င့် ွ က့်ချက့်မျ ား အစရှြိသညေ့့် အချြိ ွဲ့ရသ ကြိစစ ြ့်မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား

၎င့်ား

ေြိနှ
ု ေ့ င ေ့့် ရဆွားရနွားေြိုငြ
့် င့်ဖခင့်ားနှင ေ့့် ြူားရြေါငား့် ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု

ဆြို

ားသည့်

(

၊

က့်နင
ြို သ
့် ညေ့့် ဥြရဒဖြ ရ ား

၂၀၁၉)။

သြိရသ
ု ေ့
လ
့် ည့်ား

၂၀၁၈

ခုနစ
ှ ့်

စီ င့်ဆားုံ ဖြေ့်ချက့်က ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့

မဖြစ့်မရေ လုြ့်ရဆ င့် မည့်ဟု
ကရေဒေါ

နြိင
ု င
့် ၏
ံ

ေ

ားရံုားချ ြ့်

ြြိင
ု ခ
့် ွငက
့်ေ့ ြို က ကွယ့်ရြားဖခင့်ားနှင ့်ေ့

ြေ့်သက့်ငြီား ြေါလီမေ့် အချ ြ့်အဖခ အ ဏ ၏ လမ့်ားမြိုားမှုကြို ရြ ့်ဖြရေသည့်။ ၂၀၁၂ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့်
က ြယ့်ဒ ယ့် ေ
ကရေဒေါ၏ သ

ား ရံုားေွင ့် ေ

ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့် ဆြိုင ့်

ားရ ားဆြိင
ု ့်

ဖြေ့်လည့်သုားံ သြ့်ချက့်အ ား ရလျှ က့်

က ကွယ့်မစ
ှု ေစ့်အရြေါ် သြိသသ
ြိ သ သက့်ရ

ားခေ့ငြီား

က့်မှုမျ ားနှငအ
ေ့့် ေူ

ဥြရဒ ရြေါင့်ားချ ြ့်၏ ေြိားု ေက့်မှု အရြေါ်၎င့်ားေြိနှ
ု ေ့ င ့်ေ့ ေြိုငြ
့် င့်ရဆွားရနွား ေ့်
ဆြိုသညေ့့်အချက့်ကြို

ခုခံရဖြ ဆြိုခသ
ေ့ ည့်။

ငေါားြမ့်ားဖခင့်ားဆြိုင ့်
ရှြိရသ ရ က င ေ့့်

သ
ြို ုြိ ေ့

ဖြ လုြ့်ဖခင့်ားက

အမလြိုက့်ဖခင့်ား၊

၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ စ ချ ြ့်ြေါ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအရြေါ် ဆြိုား ွ ားစွ
ဖြစ့်သည့်။

လုြ့်နင
ြို စ
့် ွမား့် အ

ေေ့်ကကီားမျ ား

ရဆ င့် ွ က့်ငြီား

မူေေါဒ

ချမှေ့်သညေ့့်အခေါ

၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

ု င့်မေွင ့် ေ ေေ့်ရှြိသည့်
င့်ဖခင့်ားနှင ့်ေ့

ခ
ြိ ြိုကန
့် င
ြို သ
့် ညေ့့် အလ ားအလ

၎င့်ားေြိသည့်
ု ေ့

လုြ့် ြ့်မျ ားသည့်

ရ
ြိ

ေ

ဥြရဒဖြ ရ ားဆြိင
ု ့်

ားရ ားဆြိုင ့်

ဖြေ့်လည့်

သံုားသြ့်ဆေ့်ားစစ့်ချက့်နင
ှ ေ့့် ကင့်ားလွေ့်က ြေါလီမေ့် အချ ြ့်အဖခ အ ဏ ၊ အ ဏ မျ ား ခွရေဖခင့်ားနှင ေ့့် ြေါလီမေ့်၏
အ

ားူ အခွငအ
ု ့်
ေ့့် ရ ားဆြိင

ရက က့်ချက့်ချ

အရဖခခံ မူမျ ားကြို ကြိင
ု စ
့် ွ

ားသည့်ဟု ြယ့်ဒ ယ့် ေ

ားသည့်။ ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှု၊ ဥြရဒမျ ား အေည့်ဖြ ဖြဌ ေ့်ားဖခင့်ားသည့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

လူမျြိ ားမျ ားနှင ေ့့် ရဆွားရနွားေြိင
ု ြ
့် င့် ေ့် ေ ေေ့်ကြို အစြျြိ ားရြားဖခင့်ား မဟုေ့်ဟု ေ
(ကရေဒေါ ေ

ားရံုား အယူခံေင့်မှုက

ားရံုားချ ြ့်၊

၂၀၁၈)။ ေ

ားရံုားချ ြ့်က ခံယူ

ားရံုားသည့် ဤြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံဥြရဒဆြိုင ့်

ားသည့်

အရဖခခံမမ
ူ ျ ားကြို

မဖြစ့်မရေ ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွား မည့်ဖြစ့်ငြီား ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ အဆံုားအဖြေ့် လဒ့်သည့် ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၏
ံ ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံ
ဥြရဒ မူ ကမ့်ား ရ ားဆွဖခင့်ား အရဖခအရေ

၂.၄

ေွင ့်

ညေ့သ
့် င
ွ ား့် စဉားစ ား ေ့် အသံုားေင့်နင
ြို သ
့် ည့်။

တဒသဆင
ု ရ
် ော ဥြတဒတရေးရော ဆံေးု ပေ

ခ
် က်မ ောေး၊ မူဝါဒနှင ်

က င ် ေးံု မ ောေး
ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ ြွစ
ွဲ့ ည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒေွင့် ရဒသဆြိုင့်
သစ့်ရေ

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ်

ဥြရဒဖြ ရ ား လေ့်ရေ မ
့် ျ ားေွင့် သစ့်ရေ ရဖမနှင့်ေ့

အခွငအ
ြိ ည့်ဟု
ေ့့် ဏ ရှသ

ဖြဌ ေ့်ား

ားရသ ရ က ငေ့့် ေြိုငြ
့် င့်ရဆွားရနွား ေ့်

ေ ေေ့်နင
ှ ေ့့် ဖြည့်ေယ့်မျ ားနှငေ့့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအ က ား ဆက့်ဆရ
ံ ား သွငဖ့် ြင့်မျ ားကြို ညြိနင
ြိှု ား့်
ရဆွားရနွားရြားဖခင့်ားမျ ား ကရေဒီားယေ့်ား ဖြည့်ေယ့်မျ ားေွင့် ြံစ
ု အ
ံ မျြိ ားမျြိ ားစံု ရြေါ်ရြေါကလ
့်
သည့်။ အ
ရြ ့်ဖြ

ားသကသ
ေ့ ုြိ ေ့ ရဆွားရနွားေြိုငြ
့် င့်ဖခင့်ား ေ ေေ့်သည့် ေ

ဖြစ့်သည့်။ ဖြည့်ေယ့်၊ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

က့်ြေါ အြြိုဒေ
့် ွင့်

ားရံုားချ ြ့်မှ ြြိအ ားရြားဖခင့်ားမှေဆငေ့့်

ရှြိလ

င့်စု အစြိုား နှငေ့့် ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုား ေက့်ရ ား စီမက
ံ ြိေား့် မျ ားအ ား ရ

ဖခင့်ား
က့်ခံ

အ ားရြားသူမျ ားကြေါ ရဆွားရနွားညြိနင
ြိှု ား့် ဖခင့်ားကြို လုြ့်ရဆ င့်လ ကဖခင့်ား မှေဆငေ့့် လရဖြ င့်ားရြားဖခင့်ား အရလေ့အကျငေ့့်
ရြေါ်ရြေါက့်လ သည့်။

သ
ြို ုြိ လု
ြိှု ား့် ဖခင့်ားေွင့် အရ ားကကီားသညေ့့် အဆငေ့့် ေခုဖြစ့်ငြီား
ေ့ ြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားသည့် ရဆွားရနွား ညြိနင

မျ ား ၎င့်ားေြို ေ့ ေယ့်ရဖမအေွငား့် ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား အကျြိ ားစီားြွ ားမျ ားနှငေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား စေစ့်ေကျ
ရဆ င့် ွ က့် ေ့် အသငအ
ေ့့် ေငေ့့် ြြိအ ားရြား

ရ

က့်ငြီား အေင့်ားအကျြ့်လုြ့်ရဆ င့်ရစဖခင့်ားမျြိ ား မဟုေ့်

ြြိငု ြီား

သငေ
ေ့့် ငရ
ေ့့် လျ က့်ြေ့်သည့် (ဥြမ အ ားဖြငေ့့် ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ အကျြိ ားစီားြွ ားကြို သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားနှငေ့့်
ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား

စီမခ
ံ ျက့်မျ ားကြို

ြို

အကျြိ ားစီားြွ ားနှငေ့့်

ရဆ င့် ွ က့်ရြားဖခင့်ား)။ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့ အကျြိ ားစီားြွ ားကြို
သရ

ကြိုကည
့် ီရ က င့်ား
ု င့်မက

ဖြနြိင
ု ရ
့် အ င့်

ကူညီ

ညေ့သ
့် င
ွ ား့် စဉားစ ားဖခင့်ားဆြိသ
ု ညေ့့်

ားက ြြိမ
ု ြို စြိေရ
့် ခေါ်မှုရှြိသည့်။ ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ

င့်စု၊ ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေယ့်ရဖမနှငေ့့် ယခု ဖြေ့်လည့် ရြေါ်

ရြေါက့်လ သညေ့့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အစြိုား ေြိအ
ု ေ့ က ား

င့် က ားရစေ့ဖခင့်ားနှငေ့့် ဆံုားဖြေ့်ချက့် မျှရေ ချမှေ့် ဖခင့်ား

ေြိကြိ
ု ေ့ ု ဖြသနြိင
ု သ
့် ညေ့့် စ ချ ြ့်မျ ားနှငေ့့် ြူားေွ ရဖမယ

အသံားု ချမှု သရ

ေူညမ
ီ မ
ှု ျ ား မှေဆငေ့့် အရ ားကကီားသညေ့့်

အဆငမ
ု ြိုသည့်။
ေ့့် ျ ားကြို လုြ့်ရဆ င့်ရေ သည့်ကြို ဆြိလ
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ြဋဉောဉ စောခ ျုြ်မ ောေး

ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားနှင ေ့့်
ရဒသအမျ ားစုေွင ့်
ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ု င့်မေြိအ
ု ေ့ က ား စ ချ ြ့်မျ ားသည့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

မည့်သညေ့့်အခေါမျှ

ငြီားရဖမ က့်ဖခင့်ား

ေယ့်ရဖမမျ ားအဖြစ့်

မရှြိရသ ရ က င ့်ေ့

ရြားအြ့်လက
ြို ့် ဖခင့်ား

ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ား အကျြိ ားစီားြွ ား မျ ားကြို

ဤရဖမယ မျ ားကြို

မရှြိြေါ။

ယင့်ားရေ

ရဒသခံ

ရဒသမျ ားေွင ့်

ေငေ
ေ့့် င ေ့့် ရဖြ ဆြို ေ့် အခွငအ
ေ့့် လမ့်ား ဖြစ့်လ သည့်။

ရက ့်မရှငသ
့် ည့် စ ချ ြ့် ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွား ဖခင့်ားမျ ားအေွက့် လွေ့်လြ့်ရသ
ဖြစ့်သည့်။ ရဆွားရနွားငြီားရဖမ က့်

ယ
ီ
၏ ရေ

ားသညေ့့် စ ချ ြ့်မျ ား အရက င့်အ

ရှြိငြီား စ ချ ြ့် ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားဖခင့်ား ရေ က့်ဆားုံ အဆငေ
ွ ့် ၉ခု ရ
ေ့့် င

စ ချ ြ့်

က ားေင့် ရစေ့စြ့်ညြိနင
ြိှု ား့် ရြားသူ

ည့်ရြ ့်ရေသညေ့့်

ခု

က့်ရှြိရေငြီား ၃ခုမှ ရဖမယ နှင ေ့့် ရငွရ ကား

စီမံချက့်မျ ားကြို ရဆွားရနွားရေက ၁၅ ခုမှ ေက့် ေက့်ကကကက ရဆွားရနွားဖခင့်ား အဆငေ
ွ ့် ရှြိငြီား အဖခ ား ၂၇ ခုမှ
ေ့့် င
စ ချ ြ့်အရြေါ် ေက့်ကကစွ
၅ဆင ေ့့်

မှ) သြိရ
ု ေ့

ြံု ၂- ကတနဒါနင
ု င
် ံဗ
အတကောင်အ

ရဆွားရနွားဖခင့်ား မရှြိြေါ (အမျ ားစုမှ

စ ချ ြ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉ၏ အဆင ့်ေ့ ၄ (အဆင ့်ေ့

က့်ရှြိရေ ကငြီ ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ား)

သျှ ကုလမ်ဘယ
ီ ော ှ စောခ ျုြ် ညနှုင်ေးတဆွေးတနွေးမှုမ ောေး အတပခအတန

ည်တေော်တနသည် စောခ ျုြ်မ ောေး

ယခင် အင်ဒယ
ီ န်ေး အက် ဥြတဒြါ အစုအေွှေ့ ၁၁

စောခ ျုြ် ညနှုင်ေးတဆွေးတနွေးပခင်ေး တနောက်ဆေးု ံ အဆင်

ခုကု ကုယ်စောေးပြျုသည်

ယခင် အင်ဒယ
ီ န်ေး အက်ဥြတဒြါ အစုအေွှေ့ ၁၇ ခုကု
ကုယ်စောေးပြျုသည်
၅။

၁။
၂။
၃။

၆။ ရဖမ က့်ြြိုငား့်

လူမျြိ ား

၇။
၈။

လူမျြိ ား

ရက င့်စီ
နှငေ့့်

စ ချ ြ့် အသင့်ား

၉။
၄။

နှငေ့့်

၁၀။

လူမျြိ ား

၁၁။
စောခ ျုြ် ညနှုင်ေးတဆွေးတနွေးပခင်ေး

င
ွ ် ြါဝင်တသော

အပခောေးတသော

၁၂။

မ ောေး

တပမယောနှင် တငွတ ကေး စီမံခ က်မ ောေး

အင်ဒယ
ီ န်ေး အက်ဥြတဒြါ အစုအေွှေ့ ၇၂ ခုကု

ယခင် အင်ဒယ
ီ န်ေး အက်ဥြတဒြါ အစုအေွှေ့ ၁၁ခုကု

ကုယ်စောေးပြျုသည်

ကုယ်စောေးပြျုသည်
၁၃။

လူမျြိ ား

၁၄။

စ ချ ြ့်ရက င့်စီ

၁၅။

စ ချ ြ့် အသင့်ား

သေင့်ား င့်ားဖမစ့်။

၏ ရေ က့်ဆုားံ သရ
စ ချ ြ့် ဖြစ့်ငြီား
နှစ့်ရြေါင့်ား

၁၁၃

ေူညီချက့် (ြံု ၂) သည့် င ြိေြိသျှကြိုလမ့်

ယ
ီ
၏ ြ

စ ချ ြ့် ရက ့်မရှင့်

မဦားဆံုား ရခေ့်သစ့်

ေြိသည့်
ု ေ့
၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ကြိုယ့်ြင
ြို ရ
့် ဖမယ မျ ားကြို စီမံ အုြ့်ချ ြ့် ေ့် အ ား
နှစ့် က ငြီားရေ က့်၂၀၀၀

ခုနစ
ှ ့်ေွင ့်

စ ချ ြ့်

အသက့်ေင့်လ ခေ့သည့်။

ေ
ု ့်လ သညေ့့်
ကြိုယ့်ြင
ြို ့်

အုြ့်ချ ြ့်ခွငအ
ေ့့် ေွက့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ အခေ့်ား ၃၅ ြေါ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားဖြင ေ့့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ
ဥြရဒဆြိုင ့်

ရသချ မှုကြို ရ

က့်ြံေ့ ရြားသညေ့့် င ြိေသ
ြိ ျှ ကြိုလမ့်

ယ
ီ ၏ ြ

မ ဦားဆံုား စ ချ ြ့်ဖြစ့်ခေ့ငြီား

ေြို ေ့ ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ရဖမဧက ၄၉၉၀၀၀ ဧကရြေါ် ရှြိ ရဖမယ မျ ားနှင ေ့့် သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားကြို

စီမံခေခ
့် ေ့ ွ ေ့် လုြ့်ြြိင
ု ခ
့် င
ွ ့်ေ့ အ ဏ ေ ြ့် ဖြစ့်ခသ
့်ေ့ ုားံ ခသ
ေ့ ည့် ။ စ ချ ြ့်ကြို ကျငသ
ေ့ ညေ့့်အခေါ
အင့်ဒားီ ယေ့်ား အက့်ဥြရဒ ရအ က့်ေွင ့် စီမံအြ
ု ့်ချ ြ့် ခံ ဖခင့်ားကြို
သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားကြို
အြေါအေင့်

ြ့်ေေခ
့် ေ့ သ
ေ့ ည့်။ မည့်သညေ့့် ရဖမယ မျ ားနှင ့်ေ့

ေြို ြြိ
့် ုင
ြိ သ
့် ည့်၊ ြဋြိြကခမျ ားကြို ရဖြရှငား့် ေ့် စည့်ားမျဉားစည့်ားကမ့်ားမျ ား
ေ့ ုငဆ

အစြိုား ၏ သီားသေ ့် ေ့ ဥြရဒရ ား

အေြိုငား့် အေ

လူမျြိ ားေြိသည့်
ု ေ့

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

စီ င့် ဆံုားဖြေ့်ခွငရ
ေ့့် အ က့်ရှြိ ကြိစစ ြ့်မျ ား၏

ယ
ီ နှငအ
ု ခ
့် ွငက
ေ့့် ေူ စီ င့် ြြိင
ေ့့် ြို မည့်သညေ့့်ရေ

မျ ားေွင ့်

မျှရေ နြိင
ု သ
့် ည့် ေြိကြိ
ု ေ့ ု စ ချ ြ့်က ဖြဌ ေ့်ားရြားသည့်။ အလုြ့်အကြိုင ့် အခွငအ
ှ ေ့့်
ေ့့် လမ့်ားမျ ား ြေ့်ေီားရြား ေ့်နင
သ

ေ အရမွအနှစ့်မျ ားကြို

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် က ကွယ့် ေ့် သစ့်ရေ မျ ားကြို

အစြိုား ၏ သစ့်ရေ

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား ဌ ေက စီမခ
ံ ေခ
့် ေ့ ွသည့်။

၂.၆

ြူေး

ွ တပမယော အသံေးု ခ မှုဆင
ု ရ
် ော သတဘော

၁၉၉၀ နှစ့်မျ ားေွင ့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်
မုေ့်သုသ
ံ စ့်ရေ မျ ားေွင ့် သစ့်
သ

ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆုင
ြိ ့်

ယ
ီ ေွင ့်

ည
ူ ခ
ီ က်မ ောေး

သီဥေု သငေ
ေ့့် င့်မျှေရသ ကမ့်ားရြိုားေေ့်ားရှြိ သက့်ေမ့်ား င ေ့့်

ေ
ု ့်လုြ့်မှုနင
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ြဋြိြကခမျ ားသည့် သစ့်

ြည ရှငမ
့် ျ ားနှင ေ့့်

ေွေား့် ြြိရြားသည့်
ု ေ့
။ ၁၉၉၂ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့်

ေြိအ
ု ေ့ က ား သစ့်ရေ ေွငား့် စစ့်ြွ အဖြစ့်သုြိ ေ့

အစြိုား က

ဟ

ျျူဟ ရဖမ က့် ရဖမယ

လုြ့်ငေ့်ားစဉကြို ဦားစီားဦားရဆ င့်ဖြ ခေ့ငြီား အ ားလံားု ၏ ေရဖြားညီ သရ
ကျယ့်ကျယ့် ဖြေဖ့် ြေ
ေ့ ့် ေ့ ြံေ့ြြိုားကူညီမှုဖြင ေ့့် ငြီားဖြညေ့့်စံုရသ
ကူညီရြားနြိင
ု ြ
့် ေါသည့်။ င ြိေသ
ြိ ျှ ကြိုလမ့်

ေ
ု ့်လုြ့်မှု လုြ့်ငေ့်ားမျ ား၊
အသံုားချမှု စီမံကြိေား့်

ားကြို ရှ ရြွနင
ြို ့် ေ့် ရမျှ ့်လငငေ့့် ြီား

အစီအစဉသည့် အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ားကြို ရဖြရှငား့် ေ့်

ယ
ီ ၏ ရဖမရြေါ် ရှြိ ရဖမယ အမျ ားစုသည့် အမျ ားဖြည့်သူြြိုငဖ့် ြစ့်ငြီား

မရဖြရှငား့် ရသားရသ ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့ ြြိုငခ
့် ွငမ
့်ေ့ ျ ားနှင ့်ေ့
ရ

င့်ဆက့် ရေ

င
ြို ့် လ ရသ ေယ့်ရဖမမျ ားရြေါ်ေွင ့်

ကမ့်ားရြိုားေေ့်ားရြေါ် ရှြိ
သစ့်ရေ နှင ေ့့်

ရဖြ င့်ားလြစ့် ေ့်အေွက့် ၎င့်ားေြို ေ့

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား
ားုြိ စဉရ

ေစေစ

င့်ဆက့်ရေ

မရှြိဖခင့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု ခံစ ားခေ့ က သည့်။

ေြိ၏
ု ေ့

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ားကြို အရဖခဖြ ရသ

ားုြိ စဉ

ြ့်ရေရသ စီားြွ ားဖြစ့် သစ့်ရေ မျ ားလည့်ား ဖြစ့်သည့်။

အသြိုကအ
့် ေြိုငား့် မျ ားသည့် အလုြ့်လက့်မေ့

ငေါားလုြ့်ငေ့်ား

ေြိ၏
ု ေ့

ခြိုငန
့် ေှု ား့် ၈၀% အ

ရလျ ြ
ေ့ ေါားလ ဖခင့်ား၊

ြိ ရှြိဖခင့်ား၊

အရဖခအရေကြို

င
ြို လ
့် ရသ ရဖမယ မျ ားအရြေါ် လုြ့်ြြိုငခ
့် ွငအ
ေ့့် ဏ
ုားြိ စဉရ

င့်ဆက့် ရေ

င
ြို လ
့် ရသ ေယ့်ရဖမမျ ားေွင ့်

စီားြွ ားရ ား ကဏ္ဍသစ့်ကြို ြေ့်ေားီ ေ့်၊

မျ ားအ ားလံုား အေူေူ ြေါေင့်လြိုစြိေ့်ရှြိလ ရအ င့် ရြေါငား့် ကူားရြားဖခင့်ားေြို ေ့ လုြ့်ရဆ င့်

ေွင ့်

ရခေါင့်ားရဆ င့်မှုကြို အေည့်ဖြ ေ့်အေွက့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား မဟ မြိေ့် - ကမ့်ားရြိုားေေ့်ားရဒသ
ေြိ၏
ု ေ့
ရဖမ က့်

ရရှ ွဲ့ရဆ င့်မှုကြို စေင့်ြွဲ့ွစည့်ား ခသ
ေ့ ည့်။
က့် ကမ့်ားရြိုားေေ့်ားနှင ေ့့်

ကမ့်ားရြိုားေေ့်ား

၂၀၀၂ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့်

ေြိမှ
ု ေ့ ရခေါင့်ား ရဆ င့်မျ ား အေူေူရြေါငား့် ငြီား ရဖမ က့်ြစြိြြိေ့်
မျ ား၏

ရ ကည ချက့်ကြို လက့်မှေ့် ရ ား

ကမ့်ားရြိုားေေ့်ားေခုလားံု ၏ မဟ မြိေ့် ဖြစ့်လ သည့်။ ေချြိေေ
့် ည့်ားေွင ့် သစ့်
ရဖြ င့်ားလ ေ့်နင
ှ ေ့့်

၏ အလယ့်ြြိုငား့် နှင ေ့့်

ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ားရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်သညေ့့် ရေ

ားြို ခေ့ငြီား

၂၀၀၄ ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့်

ေ
ု ့် လုြ့်မှု အရလေ့အ

မျ ားကြို

အသစ့်မျ ား စေင့် ေ့်အေွက့် ရဂဟစေစ့် အရဖခဖြ

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု ေည့်ားလမ့်ားမျ ားကြို သေ့်မှေ့် ေ့် သ
လုြ့်ငေ့်ားသည့် သရ

ေူညမ
ီ ှုမျ ား

ြေါေင့်သင ေ့့် ြေါေင့်

ေ
ု လ
့် ုြ့်မှု လုြ့်ငေ့်ား၊ သ

က
ြို သ
့် ူမျ ားက သရ

ကမ့်ားရြိုားေေ့်ား

ဟေ့်ေ

ရှြိခသ
ေ့ ည့်။

လဒ့်မှ

မုေ့်သုံ သစ့်ရေ သရ

ကူားရဖြ င့်ားဖခင့်ားကြို

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ား ရ
ရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ားဆြိုင ့်

က့်ြံေ့မှု

သေ့်ား ၁၂၀ ကြို

ကူညီရ

က့်ြံေ့ရြား ေ့်

ေူညီချက့်မျ ား ဖြစ့်ငြီား
အသံုားဖြ မှုကြို ဖြေ့်လည့်
ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ားရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ား

မေည့်ခေ့ငြီား

ေ့်ြံုရငွအေွက့် ခွရေရြားငြီား ယင့်ား ေ့်ြံုရငွသည့်

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု၊

ကကီား ကြ့်အုြ့်ချ ြ့်မှု ဆြိုင ့်

ေြိသည့်
ု ေ့

ားေင့် အစြိုား မျ ား အဖြစ့် အသြိအမှေ့်ဖြ ခံ သညေ့့်

၆.၄ သေ့်ား (ဧက ၁၅.၈ သေ့်ား) ရြေါ်ေွင ့် ရဖမယ နှင ေ့့် သစ့်ရေ
စီားြွ ားရ ားသြို ေ့

ယ
ီ
ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့်

မဦားဆံုား အကကြိမ့်ဖြစ့်ငြီား

သေ့်မှေ့်ရြားခေ့သည့်။ ေချြိေေ
့် ည့်ားေွင ့် ကရေဒေါ ရဒေါ်လ
အရဖခဖြ

အြွွဲ့အစည့်ား

ရက င့်စီ) ေြိအ
ု ေ့ က ား အစြိားု အချင့်ားချင့်ား

နှင ေ့့်

စီမံကြိေား့် လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားေွင ့် ေ

သဇ အရှြိေ ့် အေေါကြို

ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆုင
ြိ ့်

ေူခေ့ ကငြီား င ြိေြိသျှ ကြိလ
ု မ့်

ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားဖခင့်ားကြို ဦားေည့်ရစခေ့သည့်။ ဤသည့်မှ ြ
ရဒသဆြိုင ့်

ေ
ု ့်လုြ့်မှု

အစီအစဉမျ ားကြို ဖြည့်ေယ့်က ေ ေေ့်ယူ ရဆ င့် ွ က့်ခေ့သည့်။

ေူညမ
ီ ှု မူ ကမ့်ားမျ ားကြို သစ့်

မျ ားနှင ေ့့် ရဒသဆြိင
ု ့်

အြွွဲ့အစည့်ားမျ ား နှင ့်ေ့ သစ့်

ရှြိရအ င့် ကကြိ ားြမ့်ားခငေ့ ြီား ရဖမ က့်ြြိုငား့် နှင ့်ေ့ အလယ့်ြြိုငား့် ကမ့်ားရြိုားေေ့်ား

ရဖမယ နှင ေ့့် အ င့်ားအဖမစ့် စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု
ဤသရ

ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆင
ုြိ ့်

လူမှု

ေ
ြိ ား့် သြိမား့်
သြိြံန
ပ င
ှ ေ့့်

ည့် ွ ယဖ့် ခင့်ား ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ားေေက့် (ဖြည့်သူ ေ့

အလုြ့်မျ ား အေွက့်သ

ေ့်ြံုရငွမျ ား ဖြစ့်သည့်) ကြို

အသြိုကအ
့် ေြိုငား့် အေွငား့် ရှြိ

ေေက့်ကြို

မျ ား၏ ေယ့်ရဖမမျ ားနှင ေ့့် လူမှု အသြိုကအ
့် ေြိုငား့် မျ ားေွင ့်

ရ ရှည့်ေည့်ေရ
ံေ့ သ စီားြွ ားရ ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ား၌ င့်ားနှားီ ဖမ ြ့်န ံှ ေ့် အသံုားဖြ မည့် ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၁၆ ခုနစ
ှ ့်
မုေ့်သုသ
ံ စ့်ရေ (သစ့်ရေ စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု)

မုေ့်သုသ
ံ စ့်ရေ ရဖမယ အသံားု ချမှု အမြိေန
့် ေ့ င
ှ ေ့့်
အက့်ဥြရဒေြိသည့်
ု ေ့
အချြိေက
့် လေခုေွင ့်

၈၅%ရသ

သစ့်ရေ

မျ ားနှင ေ့့်

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရစ ငရ
ြို မ
့် ည့်
ေ့့် ရှ က့်နင

ေယ့်ရဖမဥယျ ဉမျ ား၊ က ကွယ့်

ေ
ြိ ား့် သြိမား့်

သက့်ေမ့်ား င ေ့့်

ဖြစ့်သည့်။

ားသညေ့့် ဧ ယ
ြိ
မျ ား၊

သေတ ေွငား့် နှင ေ့့် ခ ားီ သွ ား လုြ့်ငေ့်ား ဧ ြိယ မျ ားအ
ြံု ၃

၇၀%ရသ

မုေ့်သုသ
ံ စ့်ရေ
ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ားရ ားအြွွဲ့မျ ားဇီေ မျြိ ားကွမျ ား၊

ားူ သစ့်ရေ စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု ဧ ယ
ြိ
မျ ား
မု

သ
် သ
ံု စ်တ

သစ့်ရေ မျ ားကြို

ောကကီ

သေင့်ား င့်ားဖမစ့်။ Times ြင့်ေြိုငရ
့် ဆ င့်ြေါားရှင့်

၂.၇

မဟော ျူဟောတပမောက် တြါင်ေးစြ် ခ ဉေးကြ်မှု
လူမျြိ ား ရက င့်စီ

ကျွေား့် စုမျ ားရြေါ်ေင
ွ ရ
့် ှြိရသ

သည့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်
၎င့်ားေြို ေ့

ားုြိ စဉရ

ယ
ီ
ကမ့်ားရြိုားေေ့်ား အေီားအေ ားရှြိ

င့်ဆက့်ရေ

င
ြို လ
့် သညေ့့် ေယ့်ရဖမနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့

ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ု ခ
့် ွငမ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် ြြိင
ေ့့် ျ ားကြို အေည့်ဖြ ဖြဌ ေ့်ား ေ့် စေစ့်ကျငြီား မဟ

ျျူဟ

ရဖမ က့်ရသ ချဉားကြ့်မှုကြို နှစ့်ရြေါင့်ား ၄ေရကျ ့် က ရဆ င့် ွ က့်လ ခသ
့် မှု
ုြိ ေ့ မျ ား၊ ဥြရဒရ ား
ေ့ ည့်။ ြြိေဆ
ရဆ င့် ွ က့်ချက့်မျ ား၊ ရဆွားရနွားညြိနင
ြိှု ား့်

ားသညေ့့် ရဖမယ အသံုားချမှု အစီအစဉမျ ား၊ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

အစြိုား နှင ေ့့် ြူားေွ စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု အစီအစဉ၊ စ ချ ြ့် ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားမှုမျ ား၊ သစ့်ရေ လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင ေ့့်
ရဆ င့် ွ ကဖ့် ခင့်ားနှင ေ့့် မဆုေမ
့် ေစ့် ကကြိ ားြမ့်ားအ ား

င့်စု

ရှြိရအ င့်

ေ
ု ့်မှုနင
ှ ေ့့် အချြိေက
့် ြိုက့် လုြ့်ရဆ င့်မှုေြို အြေါအေင့်
ေည့်ားလမ့်ား
ေ့

ရြေါင့်ားစံုကြို အသံားု ချငြီား လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားသည့် အချြိေ ့် က လ သည့်နင
ှ အ
ြိ
သည့်။
ေ့့် မျှ ရအ င့်ဖမင့်မှု ရှလ
ဖြည့်ေယ့်၏ ဖြစ့်စဉသည့်

ားူ ဖခ ားသည့်။

ရဒသခံ ဖြည့်သူမျ ား နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား အစုအြွွဲ့ ေခုေည့်ားေွင ့် စုစည့်ားမြိရစ ေ့် ၁၉၇၄ ခုနစ
ှ ေ
့် ွင ့်
ခေ့သည့်။

ရမျှ ့်မှေား့် ချက့်

ရှငား့် လင့်ားသညေ့့်

ေစြိေ့်ေရဒသအရေဖြင ေ့့်

လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ ေ့့်

ရြေါင့်ားစည့်ားဖခင့်ားသည့်
ဆက့်နယ
ွ ့်မှုေကြိ
ြို ေ့ ု

ဖြစ့်သည့်။

ရဖြရှငား့် ေ့်အေွက့်

၏

ေစုေစည့်ားေည့်ား

အစြိုား အဖြစ့်

သစ့်

ရဆ င့် ွ က့်ရေသညေ့့်

ေ
ု ့်လုြ့်မှု

ြမ့်ားဆီားခံခေ့ သညေ့့်အခေါ ၁၉၈၅ ခုနစ
ှ ့်
သရ

ဖြည့်ေယ့်

ြုစဆ မျ ားကြို

ေြိအရေဖြင
ု ေ့
့်ေ့ ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ယဉရကျားမှု၊ ရေ

က ကွယ့် ေ့်

ရဆ င့် ွ ကခ
့် ေ့ ကသည့်။

ရဖမယ ဆြိုင ့်

လမ့်ားရ က င့်ား

စုရြေါင့်ား
ကြို

ကြို ြွွဲ့စည့်ား

င
ြို မ
့် ှု

ေ ြံုစံနင
ှ ့်ေ့ ရဖမယ နှင ့်ေ့

လုြ့်ရဆ င့်ချက့်ကြို

အေူဒေ
ွ ေ
့် ွ

ြြိေ့်ဆဖခင့်
ုြိ ေ့ ားရ က င ေ့့်

ကျွေား့် စု (

ယ
ီ ရှြိ

ဖမစ့်

ဆယ့်လမွေ့် ကုေြ
့် စစည့်ားမျ ားကြို က ကွယ့် ေ့်အေွက့်
ြံု- ၄

ဦား

လှုြ့်ရှ ားမှုသည့်

ေူညီမှုအေွက့် အရဖခခံ အုေ့်ဖမစ့်ချရြားခသ
့် ျ ား အရမ ြိကေ့်ဖြည့်ရ
ေ့ ည့်။ ဆယ့်လမွေမ

အလက့်စက မှ င ြိေြိသျှ ကြိလ
ု မ့်

၇၂

င့်စုရှြိ

ြိ ဆက့်လက့် စီားဆင့်ားနြိင
ု ရ
့် အ င့် ရဆ င့် ွ က့်ရြား ေ့်
ကျွေား့် ၌ ဆနဒဖြြွ လုြ့်ရဆ င့်ခေ့သည့်။

န်ေးသမ်ေးကောကွယ်

ောေးသည် ဧရယောမ ောေး

ရဖမြံုအ ား ကမ့်ားရြိုားေေ့်ား ေ့်ြံုရငွမျ ားအြွွဲ့ မှ ြံေ့ြြိုားရြားသည့်။

၂၀၀၃ ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့်

ဖြည့်ေယ့်၏ ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒက
လုြ့်ြြိုငခ
့် ွငရ
ေ့့် ြားငြီား

ြြိုငခ
့် ွငန
့်ေ့ င
ှ ့်ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားဆြိုင ့်
ေြို ေ့ နှင ေ့့် ရဖမယ

ရဆ င့် ွ က့်ရြားသည့်။

လက့်မှေ့်ရ ား

ဖြဿေ မျ ားကြို ရဖြရှငား့် ေ့်

ဆက့်နယ
ွ ့်မှု

ြူားေွ

သက့်ြေ့် ရှြိရေရစရ ား ရသချ ရအ င့်

ေင့်ားေင့်ား ရေ င့်ားဆြိုခငေ့ ြီား လုြ့်ရဆ င့်လ သည့်မှ ၂၅နှစ့်

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု

သရ

ားြို ခသ
ှ ့်ေွင ့်
ေ့ ည့်။ ၂၀၀၅ခုနစ

ေူညီချက့်မျ ားနှင ေ့့်

က သစ့်ရေ ရ ား

လုြ့်

ကျွေား့် စုမျ ား၏ အ ားမ ေ့်

အမည့်ရှြိ ေြိုက့်ရု က
ြိ ့် အရ ားယူ ရဆ င့် ွ က့်မက
ှု ြို ဦားရဆ င့်ခေ့ငြီား အရမွအနှစ့် သစ့်

ရေ မျ ားကြို ြျက့်စီားဖခင့်ားမှ က ကွယ့် ေ့် သစ့်
အဖြင့်

ားံု လုြ့်ေည့်ားမျ ားကြို

ကြိစစ ြ့်မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား

လူမှု အသြိုက့်အေြိင
ု ား့် အ ား လှုံွဲ့ရဆ ့်ရြားသညေ့့်
ဦားရမ လ
ေ့ ဖခင့်ား

အ ား

သည့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့်

အမျြိ ားသ ားဥယျ ဉအ ား ြူားေွ စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုေကြိ
ြို ေ့ ု
က ငြီဖြစ့်ရသ

ဥြရဒကြို စေစ့်ေကျ ကျငသ
ေ့့် ုားံ ခသ
ေ့ ည့်။

အရ ားြေါရသ

ေ

ားရံုား

ေ
ု ့်လုြ့်မှု ကုမဏ
ပ န
ီ င
ှ ့်ေ့ ဖြည့်ေယ့်ေအ
ြို ေ့ ား ေ ားဖမစ့်ြြိေ့်ြင့်ဖခင့်ား

ဖြစ့်စဉက

ဖြည့်ေယ့်သည့်

နှင ေ့့်

ရဆွားရနွား ေ့်

ေ ေေ့်ရှြိသည့်ဟု ဆံုားဖြေ့်ရြားသညေ့့် အရဖခအရေကြို ြေ့်ေီားေည့်ရဆ က့်ရြားသည့် (
(သစ့်ရေ ရ ား

င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

ယ
ီ

ြေ့်သက့်ငြီား အ

က့်ေင
ွ ့် ရြ ့်ဖြ

အရက င့်ား

ေေ့်ကကီား) ရှြိ ကရေဒေါ စီ င့်ချက့်ဆင
ုြိ ့်
ားသညေ့့် အြြိင
ု ား့် ကြို

က့်သဦားေည့်
ုြိ ေ့
ရသ ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွား မှုမျ ား ရြေါ်

ြူားေွ၊ ကျွေား့် စု အ ားလံားု

ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့်
ေ

ကညေ့့်ရှုြေါ)။ င ြိေသ
ြိ ျှ ကြိုလမ့်

ယ
ီ
နှင ့်ေ့

က
ွ ့်သညေ့့် အရဖခအရေအ ား ြေ့်ေီားရြားရသ

ြ့်ေည့်ချက့်ကြို ဖြစ့်ရြေါ် လ ရစသည့်။

အ ားမ ေ့် ဦားရမ လ
ဖခင့်ား လှုြ့်ရှ ားမှုနင
ှ ေ့့် ေ
ေ့

ားရံုားချ ြ့်နင
ှ ေ့့်

ကျွေား့် စုမျ ား၏

ားရံုားချ ြ့် ဖြစ့်စဉသည့် အဆံားု ေွင ့်

အ ား

သစ့်ရေ ေယ့်ရဖမ ခွငဖေ့့် ြ မြိေလ
့် ေ့ ြိုငစ
့် င့် ရအ က့်မှ သစ့်ရေ လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် အ ား ၂၀၀၉ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် ေယ့်ယူ ေ့်
ဦားေည့်ရစငြီား

ေွင ့် သစ့်

ခွငဖေ့့် ြ ရြားခသ
ေ့ ည့်။ ဖြည့်ေယ့်၏ သ
က ကွယ့်

ေ
ု ့်လုြ့်မှု အမျ ားစုကြို

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့် ေ့်

ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်နင
ှ ေ့့် ယဉရကျားမှုဆုင
ြိ ့်

ေွင ့် စီားြွ ားရ ားအခွင ေ့့် အလမ့်ားမျ ားကြို ြေ့်ေီားရြား ေ့်

စီားြွ ားရ ား ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား အရဆ က့်အအံု) အဖြစ့် ေည့်ရ
သစ့်ရေ

အမှု

သစ့်ရေ ၊

မ့်ားချ ြ့်ေသည့်
ြို ေ့
နှစ့်စဉ

ချမှေ့်ခွငန
ှ ေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ လက့်
ေ့့် င
သစ့်ရေ ဧ ြိယ ကြို သစ့်ရေ

ရ ား

ြမ ဏ (

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု ရက င့်စီ (
မျ ားကြို ရ

ဖြည့်ေယ့်၏

င့်ခေ့ငြီား ၎င့်ား၏ ရှယ့်ယ ေင့်မျ ားသည့်

သစ့်ရေ စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုေကြိ
ြို ေ့ ု

ကမဘ ေေှမ့်ား အသြိမေ
ှ ့်ဖြ သညေ့့် အရက င့်ားဆံားု အရလေ့အ
က ားခံ စြိစစ့် အေည့်ဖြ ဖခင့်ား အရလေ့အ

၊

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု ရက င့်စီနင
ှ ေ့့် ရဒသဆြိုင ့်

ေ
ု ့်လုြ့်နင
ြို ရ
့် သ

ရှြိကကီားမ ားရသ

အရမွ အနှစ့်မျ ားကြို

သစ့်ရေ ကုမပဏက
ီ ြို

လုြ့်ငေ့်ားရက ့်ြားြို ရ ားရှငား့် ၏ ေစ့်ဦားေည့်ားြြိုင ့် လက့်ရအ က့်ခံ ကုမပဏခ
ီ ွ (
ဖြည့်သူမျ ား ဖြစ့် ကသည့်။

ဖြည့်ေယ့်အ ား

မျ ား ရ

အရြေါ် ဆံုားဖြေ့်ချက့်
လက့်ေယ့်ကြိုင ့်

က သေ့်မေ
ှ ့်ရြားငြီား

ားသည့်။
သည့်

က့်ခံချက့်ဖြစ့်ငြီား လွေ့်လြ့်ရသ

က့်ြံေ့ရြားသည့်။

ရဖမယ အသံားု ချမှု စီမံကြိေား့် လုြ့်ငေ့်ားစဉသည့် ၂၀၀၂- ၂၀၀၄ ေွင ့် ရြေါ်ရြေါက့်လ ခေ့ငြီား ၂၀၀၇

ခုနစ
ှ ့်ေွင ့်

မဟ

ျျူဟ ရဖမ က့် ရဖမယ အသံုားချမှု သရ

ေူညီချက့်

ေွင ့် အဆံုားသေ့်

ခရ
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားမှုမျ ား ဆက့်လက့်ဖြစ့်ရြေါ် ခသ
ေ့ သ အစြိားု ချင့်ား အစြိုား ညြိနင
ေ့ ည့်။
ရဖမဟက့်ေ ၁၀၀၄၀၀၀ (ဧက ၂၄၈၀၀၀၀) ေြိကြိ
ု ေ့ ု လမ့်ားဖခံ မြိငြီား
အ

ားူ

ေေ့်ြြိုား

ရေ

မျ ားအေွက့် ဇံုသေ့်မေ
ှ ့်ရြားသည့်။ အ

သြိသ

ားသညေ့့် ရေ

င့်ရှ ားသညေ့့် ယဉရကျားမှုဆုင
ြိ ့်

ြေါေင့်ခေ့သည့်။

မဟ

ည့်မှေား့် ချက့်မျ ားသည့် ရဖမယ
ဒီဇင့်

ားူ ေေ့်ြြိုား

သရ

ေူညီမှုကြို

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု

ားသညေ့့် ရေ

ဖြည့်ေယ့်အေွက့်

ရေ ရြိုငား့် ေြိ စဆ ေ့် မျြိ ားစြိေ့်မျ ား

ျျူဟ ရဖမ က့် ရဖမယ အသံုားချမှု သရ
အသံုားချမှုဆင
ုြိ ့်

ရဆ င့် ွ ကသ
့် ညေ့့်

မျ ားေွင ့်

အရ ားြေါမှု၏ ဖြယုဂ့်ဖြစ့်
့် ရသ

ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့်

အလုြ့်ဖြစ့်ရသ

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်ရ ား အြွွဲ့အသစ့်မျ ား၊

အရဖခဖြ

ေူညီချက့်ေွင ့် စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုဆုင
ြိ ့်

ည့်မှေား့် ချက့်မျ ားဖြစ့်လ ငြီား ၎င့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု ၂၀၁၀ ခုနစ
ှ ့်

၁၇ က့်ရေေွ
့် ေ့ ဖြစ့် ေ
ေ့ င ့် ေေ့်ကကီားဌ ေ အမြိေအ

၂၀၁၁ ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့်
ြြိုမြို

မျ ားနှင ေ့့် ရဂဟစေစ့်

သည့်

ားေင့် စေင့် သေ့်မှေ့်ခသ
ေ့ ည့်။

ဖြည့်ေယ့်ေြို ေ့ ြူားေွ ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား လုြ့်ငေ့်ားစဉမှေဆင ေ့့်

ဆက့်ဆရ
ံ ားကြို

လက့်မေ
ှ ့်ရ ား

ြေ့်ေီား ေ့်

ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားဖခင့်ား

ားြို ခေ့ငြီား

ေွင ့်

လုြ့်

ရဖမယ နှင ေ့့်

သ

ားံု လုြ့်ေည့်ားဆြိုင ့်
ေ

သယံဇ ေ

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ် စီမခ
ံ ေခ
့် ေ့ ွမှု နှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ြြိ၍
ု သငေ
ေ့့် ငရ
ေ့့် လျ က့်ြေ့်ရသ ချဉားကြ့်မှု ေည့်ားလမ့်ား
ဖြစ့်လ ရစသည့်။
အဆငက
ေ့့် ြို လုြ့်

နှင ေ့့်

င့် က ားရစေ့ရ ား လုြ့်ငေ့်ားစဉေွင ့် နှစ့်ေားြို

ားံု လုြ့်ေည့်ားက အေည့်ဖြ ရြား သည့်။ သရ

ရက င့်စီကြို ေည့်ရ
မဟ

ု င့်မ ေြိ၏
ု ေ့ လုြ့်ြင
ြို ခ
့် င
ွ မ
ေ့့် ျ ား

ျျူဟ ရဖမ က့်

င့်ခေ့ငြီား ယင့်ားရက င့်စေ
ီ ွင ့် ရဖမယ
ဆံားု ဖြေ့်ချက့်

အမျြိ ားမျြိ ားနှင ့်ေ့

ေူညီမှုက

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု

နှင ေ့့် သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ်

သယံဇ ေ

အ င့်ား

အဖမစ့်ဆုင
ြိ ့်

ဆံားု ဖြေ့်ချက့်

အမျြိ ားမျြိ ားေြိနှ
ု ေ့ င ေ့့် သက့်ဆုင
ြိ သ
့် ညေ့့် ြူားေွ အဆံုားအဖြေ့်မျ ားဖြ လုြ့် ေ့် အခွငအ
ြိ ည့်။
ေ့့် ဏ ရှသ
စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု ရက င့်စက
ီ ြို ၂၀၁၁ ခုနစ
ှ ့် ေ

ားေင့် အေည့်ဖြ လြိုက့်ငြီား

ရှြိ ရဖမယ အသံုားဖြ မှု

ည့်မှေား့် ချက့်မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့် ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ရြားသညေ့့် ရေ
အ ားလံားု

ဖခံ ကညေ့့်လျှင ့်

ေ

ားရံုားချ ြ့်

မေြိုငခ
့် င့်ကေည့်ားက

အမှုဖြစ့်စဉရှြိရေငြီား ြုဂဂလြိက ရဖမမျ ားနှင ေ့့် ြင့်လယ့်
ရဖမယ ဆြိုင ့်

၂.၈

ဖြစ့်လ သည့်။ အ
ေွင ့်

က့်ရြ ့်ဖြြေါ
ြြိုငခ
့် င
ွ ဆ
ြိ ့်
ေ့့် ုင

ေွင ့် ဖမ ြ့်ရေရသ ရဖမမျ ားအရြေါ် ၎င့်ားေြို ေြိ
ု ား့် င့်ားသ ား
ေ့ င

ရေ င့်ားဆြိုချက့်မျ ားကြို ရဖြရှငား့် ရြားလြိမမ
ု ေ့ ရမျှ ့်လင ေ့့် ကသည့်။
ေ့့် ည့်ဟု ၎င့်ားေြိက

အက ဉေးခ ျုြ် နင
ှ ် ပမန်မောနင
ု င
် န
ံ င
ှ ် ဆက်နယ
ွ မ
် ှု

အကျဉားချ ြ့် လျှင ့် ကရေဒေါနင
ြို င
့် ၏
ံ ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံဥြရဒသည့် ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ
ု င့်မေွင ့်

ရဖမယ နှင ေ့့်

ရ
ြို ဖမမျ ားအရြေါ်

ြေ့်သက့်ရသ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားရှြိသည့်ဟု

ဆံားု ဖြေ့်ချက့်

ချမှေ့်ဖခင့်ားနှင ေ့့်

ရဖမယ အေွက့် အကျြိ ားဖြ ရသ

အကျြိ ားစီားြွ ား

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှုကြို

ု င့်မက

လုြ့်ရဆ င့်ရေဖခင့်ား

ြေ့်သက့်ငြီား

သက့်ရ

ရဒသခံ

ေည့်ားလမ့်ား

က့်ေ ားလည့်ရစငြီား

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ရြ ရ
့် ဆ င့်ရြားရသ ့်လည့်ား
ဖြစ့်သည့်။

င့်စုနင
ှ ေ့့် ရဒသဆြိုင ့်
ြြိုငခ
့် င
ွ က
ေ့့်

ရေ က့်ကွယ့်က အဓြိက

သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ား ေ့်အေွက့်

နှစ့်က လမျ ားစွ အေွငား့် အချြိေဆ
့် ရေရသ
ွ
လုြ့်ငေ့်ားမျ ား ရြေါ်ရြေါက့်လ သည့်။ ကရေဒေါက အရေ က့်
ချွဲ့

င
ွ ဖ့် ခင့်ားရ က င ေ့့် စ ချ ြ့်မျ ားကြို လက့်မှေ့်ရ ား

ားြို

က့်သုြိ ေ့

ားသညေ့့် ဌ ရေ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယစ
့် ုမျ ား၏

အရဖခအရေေွင ့်
ရ

စ ချ ြ့်မျ ားကြို

င့်ဆက့်ရေ

င
ြို လ
့် ရသ

လက့်မေ
ှ ့်ရ ား

ားြို ဖခင့်ားနှင ့်ေ့

ြေ့်သက့်ငြီား၎င့်ားေြို ေ့

ားုြိ စဉ

ေယ့်ရဖမမျ ားနှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်သညေ့့် ရေ င့်ားဆြိုချက့်ကြို ြယ့်ြျက့်လြိုက့်သည့်။
ားြို သညေ့့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ား (အမျ ားစုမှ

စ ချ ြ့်မျ ားကြို

ယ့်ရသ အခေါမျှ လက့်မှေ့်မ

င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

ယ
ီ
ဖြည့်ေယ့်မှ ဖြစ့်သည့်)သည့် ၎င့်ားေြို ေ့ ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ား မျ ားနှင ေ့့်

ြြိုငခ
့် င
ွ က
ေ့့် ြို အေည့်ဖြ ရြား ေ့် လြိုအြ့်ရသ
ရခေ့်သစ့်

သဇ အရှြိေအ
့် ေေါကြို

စ ချ ြ့်လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားသည့်

လက့်ေဆုြ့်စ ရလ က့်သ
အဖခ ားရသ

အဆင ့်ေ့

၅

ရဆ င့် ွ က့်ချက့်မျ ား

ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွား

ားသညေ့့်

ရဆ င့် ွ ကဖ့် ခင့်ားနှင ေ့့်

သရ

ြူားေွ

ရဒသခံေင
ြို ား့် င့်ားသ ား

စုနစ
ှ ခ
့် ျီ
နှင ့်ေ့

ရှည့် က ရသ

အ ား

ဖြစ့်သညေ့့်

ရဖမယ အသံားု ချမှုအရြေါ်

သစ့်ရေ

ေ

အစြိုား အချင့်ားချင့်ား

က ားဖြေ့်

ရဆ င့် ွ က့်ချက့်မျ ား

ြြိုငခ
့် င
ွ န
ှ ေ့့်
ေ့့် င

ားရံုားချ ြ့်၏

က့်ရသားသည့်။

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား

အစီအစဉမျ ားသည့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့်

စီ င့်ချက့်ဆုင
ြိ ့်

ေ
ု ့်မှုမျ ားဖြစ့်ငြီား

လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ ေ့့်

ကြိုယြ
့် ြိုငအ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခင
ွ က
ေ့့် ြို

အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားကြို ဦားေည့်ရစသညေ့့် ရဖခလှမ့်ားမျ ားဖြစ့်သည့်။
ကရေဒေါ

ားသည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား

ရေ က့်ဆုငံ ြီားရဖမ က့်ဖခင့်ားအဆငသ
့်ေ့ ုြိ ေ့ ရ

ေူညီမှုမျ ား၊

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု

ေ
ြိ ား့် သြိမား့်

ရှြိရအ င့်
ဖြစ့်ငြီား

အဖြညေ့့်အေ

ေွင ့် သမြိုငား့် ေင့်ဖြစ့်ရသ

ဆံားု ဖြေ့်ချက့်သည့်

ဥရ

မေည့်ငမခင့်ကေည့်ားက ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့်

ြသ ားမျ ားမှ

အုြ့်ချ ြ့်ြြိုငခ
့် ွင ့်ေ့

ြြိင
ု ခ
့် ွငက
ေ့့် ြို အေည့်ဖြ ရစခေ့ငြီား

ရဒသငယ့်မျ ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ရဒသအလြိုက့် ကြိက
ု ့်ညီရသ အလုြ့်အကြိင
ု မ
့် ျ ားအရြေါ် အရဖခခံသည့်ေ့ ကရေဒေါ နှင ေ့့်
အဖခ ားဖြည့်ေယ့်မျ ား၏ ချဥ့်ားကြ့်မှုမျ ားအ ား ြယ့်ြျက့်ဖငင့်ားဆြိုခသ
ေ့ ည့်။
၂၀၁၇ က

ေွင ့် ကရေဒေါ စီ င့်ချက့်ဆင
ုြိ ့်

ေ
ု ့်လြိုက့်သည့်ကြို

ကကီားမ ားရသ

ရမားခွေား့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ြြိုငခ
့် င
ွ ရ
ေ့့် ှြိရသ ရဖမယ မျ ားအရြေါ် မည့်သညေ့့် ဥြရဒမျ ား သက့်ရ

ရမားခွေား့် ဖြစ့်သည့်။ အရဖြမှ
အ ဏ

ခွရေဖခင့်ားနှင ေ့့်

အသြိအမှေ့်ဖြ သည့်။

ေ

ဖြည့်ရ

င့်စုစေစ့်၏

င့်စု

ဥြရဒမျ ား

ရြေါင့်ားစည့်ားဖခင့်ား

အြွွဲ့အစည့်ားမျ ားအ က ား ရဆွားရနွားဖခင့်ားနှင ေ့့် သရ
ရေ က့်ဆုားံ ေွင ့် ေ

ဖြစ့်လြိမ့်မ
ေ့ ည့်။

ဥြရဒမျ ား

ဥြရဒ၊ ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်
ဥြရဒမျ ားအ က ား

ဆက့်နယ
ွ ့်မှုကြို

ေူညီမှုမျ ားမှ ေဆင ေ့့် ကြိုငေ
့် ွယဖ့် ခင့်ားဖြစ့်ငြီား လြိအ
ု ြ့်ြေါက

ားရံုားမှ အဆံုားအဖြေ့် ရြားနြိင
ု သ
့် ည့်။

င့်

ရှြိရအ င့်

ေ့်အေွက့် ၎င့်ား၏ ဥြရဒမျ ားနှင ေ့့် မူေေါဒမျ ားကြို ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလ ေ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉ စေင့်ခငေ့ ြီား

“ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအ ား အသြိအမှေဖ့် ြ ဖခင့်ားနှင ေ့့် အရက င့်အ
မူရ

ရဒသခံ

ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင ့်

၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် ကရေဒေါ အစြိုား က ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စမ
ု ျ ား၏ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား
ရဆ င့် ွ က့်ရြား

ြ့်

က့်မှု ရှသ
ြိ ေည့်ား ဆြိုသညေ့့်

စည့်ားမျဉားစည့်ားကမ့်ားမျ ားအညီ

ရြေါင့်ားစည့်ားဖခင့်ား ဖြစ့်သည့် ဆြိသ
ု ည့်ကြို သူမ အသြိအမှေ့်ဖြ သည့်။
ဖြည့်ရ

သက့်ရသဖြနြိင
ု ခ
့် ေ့သညေ့့်

အမှေစ
့် င့်စစ့် ရဖြ င့်ားလဖြစ့်ရြေါ်လ ရေရသ

ြယ့်ဒ ယ့်

ားရံုားချ ြ့်က ရေ က့်

မှေဆင ေ့့်

အစြိုား

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရြားဖခင့်ားဖြစ့်သည့်။
အဆငမ
ေ့့် ျြိ ားစံုလည့်ား

ရြေါ်

လက့်မေ
ှ ့်ရ ား
ရဆ င့် ွ က့်ရေဆ

က
ွ ့်လ သည့်။

ားြို

ားရသ

စ ချ ြ့်

ည့်ရြ ့်ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ား

စ ချ ြ့်မျ ားနှင ေ့့်

သရ

ေူညီမှုမျ ားကြို

ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားမှုမျ ားရှငြိ ြီား

စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု

ကံမရက င့်ားစွ ဖြင ေ့့်

ဤသြို ေ့

ြူားရြေါင့်ားရဆ င့် ွ ကသ
့် ညေ့့်

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်သည့် ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့

ြြိုငခ
့် ွင ့်ေ့ နှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်ငြီား ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

ရေ င့်ားဆြိုချက့်ကြို ဖြသ ေ့်နင
ှ ့်ေ့ ၎င့်ားေြို ေ့ ကြိုယ့်ြင
ြို အ
့် စြိားု ကြို ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ့်ေ့ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ
ရလားစ ား ေ့် ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ားအရြေါ် အကကီားအကျယ့် ေေ့်
ယခင့်က ရရှ ွဲ့ရေချ ြ့်နင
ှ ေ့့် ေ

ားရ ားေေ့်ကကီား ဖြစ့်ခေ့သူ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ဖြည့်ေယ့်

မြိေြ
့် က့်အဖြစ့်

ရရှ ွဲ့ဆက့် ေ့်

ရ

က့်ြံေ့ရြားဖခင့်ား လုြ့်ရဆ င့်ရြား ေ့် ဖြစ့်သည့်။

က

ြယ့်ဒ ယ့် အစြိုား နှင ေ့့် မဆြိုင ့်

ရရှ ွဲ့ေဆငေ
ှ ့်ား ေ့်အေွက့်မူ
ေ့့် က့်လမ
လမ့်ားရ က င့်ားအ ား

ြ
ု ့်ေေ့်ြြိုား ဆက့်ဖြစ့်ရစသည့်။
၂၀၁၇

အုြ့်ချ ြ့်ခွငသ
ေ့့် ည့် မည့်သညေ့့် ြံုစံရှြိ မည့်ကြို ဖြဌ ေ့်ားရြား ေ့်မှ

င့်စုအဆငေ
့်ေ့ မှ
ြို ေ့

သငရ
ေ့့် လျ ့်သလြို

ကြိုယြ
့် ြိုင ့်
ဌ ရေ

ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ

င့်စုအစြိားု က

အရက င့်အ

ည့်ရြ ့်ဖခင့်ားနှင ေ့့်

၃။ အီသယ
ီ ေးု ြီယောေး
၃.၁

တနောက်ခံ သမုငေး် တ ကောင်ေး

ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ား၏ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ားသည့် ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား အုြ့်စုမျ ားအ က ား
ေေ့်ား ေူညီမျှမှု မရှြိသညေ့့် သမြိုငား့် ရ က င့်ား ရှြိသည့်။
သ စက ား ကကီားစြိားု ခေ့ငြီား ၁၉၉၁ ခုနစ
ှ ့် အ

ေြို ေ့ အ ဏ

ြိ ဖြစ့်ခေ့သည့်။ ၂၀

သညေ့့် အချြိေေ
့် ွင ့်

စု၏ နှစ့်ရေ ့်ရေ ့်မျ ားမျ ားေွင ့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား အရဖခဖြ လှုြ့်ရှ ားမှုမျ ား ြြိနြ
ြိှ ့်ဖခင့်ားခံခေ့ သည့်။ အီသယ
ီ ားြို ြီယ ားလူမျြိ ားမျ ား၏ ရေ ့်လှေရ
့် ား
ဒီမြိုက က့်ေစ့် ေြ့်ဦား (

က ၁၉၉၁ ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့် အ ဏ

ခေ့ငြီား ေြိုငား့် င့်ားသ ား ကြိုယ့်ြြိုင ့် ဖြဌ ေ့်ားခွင ေ့့်

အယူအဆကြို မြိေဆ
့် က့်ရြားခေ့ရသ ရ က င ေ့့် အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ားသည့် ဖြဿေ မျ ား အရှြိေဖ့် မငလ
ေ့့် ရသ ့်လည့်ား
ဟြိုချ ြ့်ကြိုငသ
့် ညေ့့် အစြိားု နှင ေ့့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား အရဖခဖြ လေ့်ရဖမ က့်ရ ားေြ့်ဦားမျ ားအ က ား အကကီားအကျယ့်
ြဋြိြကခမျ ား

ကံ ရေွွဲ့ခံစ ား သညေ့့်

ကူားရဖြ င့်ားလ ခသ
ေ့ ည့် (
ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ
ေြိုငား့် င့်ားသ ား

အရဖခအရေမှ

ြြိုငြီား

သေ့်ားရခေါင့်စ
ေြိုငား့် င့်ားသ ား

အရေအ

င့်စုစေစ့်ကြို ကျငသ
ှြိ ွင ့် ြ
ေ့့် ုားံ ခေ့ငြီား လက့်ရေ
သ ရ ဒ အရဖခဖြ

ရဒသဆြိုင ့်

ေီ ရဖမမျက့် နှ ဖြင့် အရေအ

ဟု

ရ ွ ားချယ့်သေ့်မှေ့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ငမြိ ွဲ့ရေ ့် အြေါအေင့်) (ရဖမြံုေွင ့် ကညေ့့်ြေါ)။

လူမျြိ ားရြေါင့်ား

သေ့်မှေ့်ရသ

၉ေရကျ ့်ရှြိသည့်ဟု

ရဒသဆြိုင ့်

လေ့်ရေ ့်

စ
၉

ားသညေ့့် လူမျ ားစု ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားေြိအေွ
ု ေ့
ကသ
့်
ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့ ဇ ေြိရဖမေြိုငား့် ေွင ့် ရေ
လူေည့်ားစုမျ ား ရှြိရေသည့် (

င
ြို လ
့် ျက့်ရသ
ှြိ ည့်။

လူေည့်ားစု

ေ

ားေင့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား ရှြိသည့်။

နြိင
ု င
့် အ
ံ ေှမား့်

င
ြို လ
့် ျက့်ရသ
ှြိ ည့်။

ားရသ ့်လည့်ား

ခုသ ရှြိငြီား

ားူ ဖခ ားရသ အမြိရဖမ ရြေါ်ေွငသ
့်
ရေ

ရေ

င
ြို သ
့် ည့်။

င့်ားဖြ စု

ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားသည့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့
ြျံွဲ့ နှံ ေ့

ားအ

ဖြည့်ေယ့် ၉ ခုနင
ှ ေ့့် ငမြိ ွဲ့အဂသ ေါ ြ့်နင
ှ ေ့့် ဖြညေ့့်မီရသ

မှ ၅ခုေွင ့် အဓြိကအ ားဖြင ေ့့် သီားဖခ ား ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားစု ေစုသ ရေ
င့်ားက

ားသြို ေ့

၊ ၂၀၁၁)။ အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ားသည့် ၁၉၉၀ နှစအ
့် ရစ ြြိင
ု ား့် ေွင ့် ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား

ငမြိ ွဲ့ ကကီားဖြကကီား ၂ခု ဆြိုငြီား ြြိင
ု ား့် ဖခ ားလြိုက့်သည့် (
ဖြည့်ေယ့် ၉ခု

ေည့်ငငြိမ့်မှုရှြိရသ

င
ြို ့် ကသည့်မဟုေ့်

ရဒသခံ

မဟုေ့်သူမျ ားသည့်

ရ
ြို ေ့ က င ေ့့် မရ မေွက့်နင
ြို ရ
့် သ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား

၊ ၂၀၁၉)။ ဖြည့်သစစ့်
ူ ေ့ မျ ား၏ ရဆ ့် သစည့်ားရံုားဖခင့်ား အရှြိေဖ့် မငလ
ေ့့် ငြီား

ကေဦား၌ ရသ င့်ားကျေ့်ားမှုရချမှုေား့် ရ ားဌ ေမျ ား အဖြစ့် ေည့်ရ
အဓြိကအ ားဖြင ေ့့်

င့်ခေ့သညေ့့် လက့်ေက့်ကြိုငအ
့် ြွွဲ့မျ ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ဖြည့်သစစ့်
ူ ေ့ မျ ားသည့်

အြိမ့်ေားီ ချင့်ား

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ြဋြိြကခမျ ားနှင ေ့့် ရဒသခံနင
ှ ေ့့် ရဒသခံ မဟုေ့်ရသ

ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား

ဖြည့်ေယ့်မျ ားနှင ေ့့်

အြွွဲ့မျ ားအ က ား

ြဋြိြကခမျ ားေွင ့်

ေဖြည့်ားဖြည့်ား ြေါေင့်လ သည့်။ ၂၀၁၂ ခုနစ
ှ ့်က စငြီား ေြိုငား့် င့်ားသ ား အ ကမ့်ားြက့်မှုမျ ား အရှြိေဖ့် မင ့်ေ့ လ သဖြင ့်ေ့
အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ား နြိင
ု င
့် သ
ံ ား ေစ့်သေ့်ား ေီားြေါား ၎င့်ားေြို ေ့ရေအြိမ့်မျ ားကြို စွေခ
့် ေ့ ွ
ခုနစ
ှ ့်ကေည့်ားက အရှြိေဖ့် မငလ
ေ့့် ရသ

က
ွ ့်ရဖြား က သည့် (

မရကျေြ့်မှုနင
ှ ေ့့် ဆနဒဖြမှုမျ ားသည့် အရ က င့်ားအ င့်ား မျြိ ားစံအ
ု ရြေါ်

အရဖခခံရသ ့်လည့်ား အဓြိက အရ က င့်ားအ င့်ားမှ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ
ရဖမယ နှင ေ့့် ေယ့်ရဖမမျ ားဆြိင
ု ့်

။ ၂၀၁၄

ဖြဿေ ဖြစ့်ငြီား ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား ရဒသဆြိုင ့်

င့်စု စေစ့်ရအ က့်ရှြိ

ေယ့်ေမ
ြိ ေ
ြိ ့်မျ ားကြို အရသားစြိေ့်

ချဖြဖခင့်ားနှင ့်ေ့

ဌ ရေ

မျြိ ားနွယ့်စုနင
ှ ့်ေ့

ဖြင့်ြမှ

ဦားစ ားရြားဖခင့်ားေြိနှ
ု ေ့ င ေ့့် သက့်ဆုင
ြိ သ
့် ည့် (

အသံုားချခွငဆ
ြိ ့်
ေ့့် ုင

၃.၂

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

င့်ားနှားီ ဖမ ြ့်နသ
ံှ ူမျ ားအေွက့်

ရဖမယ

၊ ၂၀၁၈)။

ေွှေ့စည်ေးြံုအတပခခံဥြတဒ

၁၉၉၁ ခုနစ
ှ ့်ရေ က့်ြင
ြို ား့် ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒ အသစ့်ကြို ရဆွားရနွားညြိနင
ြိှု ား့် ခေ့ ကသညေ့့် ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား အရဖခဖြ
နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား

ြေါေီမျ ားနှင ေ့့်

လွေ့်ရဖမ က့်ရ ား

ေြ့်ဦားမျ ားသည့်

နြိင
ု င
့် အ
ံ ေွငား့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား အသြိုကအ
့် ေြိုငား့် မျ ား၏ ယဉရကျားမှုနင
ှ ့်ေ့ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ားဆြိင
ု ့်

အရဖခချရေ

င
ြို ရ
့် ေရသ

ည့်မှေား့် ချက့်မျ ားကြို က လ က ရှည့်

ြြိနြ
ြိှ ့်မှု အငြီား နြိင
ု င
့် ံ သ ားဖြစ့်မှုနင
ှ ေ့့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား ဖြစ့်မှုေကြိ
ြို ေ့ ု အဓြိက စြိေ့်ေင့်စ ားသည့်။

ရ
ြို ေ့ က င ေ့့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ားဖြစ့်မှုသည့် အီသီ ယြိုားြီယ ားနြိင
ု င
့် ံ ဖြေ့်လည့်ြွွဲ့စည့်ားဖခင့်ားနှင ေ့့် ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံဥြရဒမူ ကမ့်ား
ရ ားဆွဖခင့်ားမျ ားအေွက့် အရဖခခံ ဖြစ့်ခေ့သည့်။ (

၊ ၂၀၁၉) ၁၉၉၄ ခုနစ
ှ ့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒေွင ့်

အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ားရှြိ ဖြည့်ေယ့်၊ နြိင
ု င
့် သ
ံ ား နှင ေ့့် လူမျြိ ားေြိုငား့် ေွင ့် ခွ
ရ ားသ ား

ဖမငေ
ွ ၊ေ့့်
ေ့့် င့်ခင

က ကွယ့်

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ခွင၊ေ့့် ေယ့်ရဖမေွငား့် အစြိုား

ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

မြိမြိ

ယဉရကျားမှုကြို

က
ွ ့်ခွင၊ေ့့် ကြိုယ့်ြင
ြို ့်

ေ
ု ့်ရြ ့်ရဖြ ဆြိုခွင၊ေ့့်

အြွွဲ့အစည့်ား/ ကျင ေ့့်

အရဖခခံဥြရဒကြို

လုြ့်ငေ့်ားစဉ

မှ

ြေါေင့်သူမျ ား၏

ားံု ဆြိုင ့်

ေွင ့်

ြယ့်

အဓြိကမူရ

သီားဖခ ား

ဤစီမံအြ
ု ့်ချ ြ့်မှု ဆြိုင ့်
ရှု ဖမင့်၍ မ

မူ ကမ့်ားရ ားဆွ

အကကီားအကျယ့်

အြွွဲ့အစည့်ား/ကျင ေ့့်

ဖမငေ
ွ ၊ေ့့်
ေ့့် င့်ခင

ားံု မျ ား

ရ
ူ

သမြိုငား့် ကြို

င့်ခွငန
ှ ေ့့် ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့်
ေ့့် င

င့်စု အစြိုား မျ ားအေွငား့် သ ေူညမ
ီ ျှစွ ကြိုယ့်စ ားဖြ ခွင ေ့့် ြေါေင့်ရသ ကြိုယ့်ြင
ြို ့် အစြိုား ၏

အဖြညေ့့်အေ စီမံရဆ င့် ွ က့်ခင
ွ ေ့့် စသညေ့့် ကြိုယ့်ြင
ြို ဖ့် ြဌ ေ့်ားခွငဆ
ြိ ့်
ေ့့် ုင
ြွွဲ့စည့်ားြံု

သ စက ားကြို ရဖြ ဆြို

နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား

ေ
ု ့်ဖခင့်ား

င့်

ခံ

ဖြစ့်သညေ့့်

အကျြိ ားစီားြွ ားမျ ားနှင ေ့့်

အကကင့်ားမေ့ အခွငအ
ေ့့် ရ ား ရှြိသည့်။
အင့်အ ားစုမျ ားကြို
ား သည့်။
ြယ့်ဒ ယ့်

ဆက့်နယ
ွ ့်ရေသည့်

ယှဉငြြိ င့်ဖခင့်ားသည့်

လဒ့်မှ

အစြိုား သစ့်၏

စေစ့်ဖြစ့်ငြီား

ရေ က့်ကွယ့်ေွင ့်

(ဥြမ

။

အရဖခခံ အရဆ က့်အအံုမျ ားသည့် နြိင
ု င
့် ရ
ံ ားြေါေီ၏ လမ့်ားမြိုားမှုမှ ကင့်ားလေ့်သည့်ဟု

လဒ့်အရေဖြင ေ့့်

က့်မလြိုကဖ့် ခင့်ား၊ ေ

ားေင့် ဖြစ့်ဖခင့်ားေြိ၏
ု ေ့ ေစ ေစ ဆုေ့်ယုေ့်လ သည့်။

ကြိုယ့်ြြိုငဖ့် ြဌ ေ့်ားခွငန
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား နြိင
ု င
့် သ
ံ ားမျ ား၏ အခွငအ
ေ့့် င
ေ့့် ရ ားကြို ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒအ
ရြား

ရ
ြို ေ့ က င ေ့့်

က ကွယ့်

ားရသ ့်လည့်ား အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ား နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား အရဖခအရေေွင ့် အဖငင့်ားအြွ ား ဆံုား အရဖခခံမူအဖြစ့် ရှြိရေဆ

ဖြစ့်သည့်

(

၊

၂၀၁၁)။

ဖမငေ
့်ေ့ င့်ဖခင့်ားရ က ငလ
့်ေ့ ည့်ား
ခွရေြွွဲ့စည့်ားမှုက
သ
ြို ူမျ ားက

အဓြိက

ဖြစ့်ငြီား

ေြိုငား့် င့်ားသ ား
၎င့်ားေြို ေ့

အဖြင့်လအ
ူ ဖြစ့်ရှြိရေဖခင့်ားဆြိသ
ု ညေ့့်

နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား

ရမွား ြ့်ရဒသအ ား

လူမျြိ ားအချြိ ၏
ွဲ့
ုားြိ စဉရ

လကခဏ အေွက့်
ရှ ြံုရေ ့်ြွင ့်ေ့

ရေ င့်ားဆြိုချက့်မျ ားကြို

င့်ဆက့်

ခံစ ားချက့်နင
ှ အ
ေ့့် ေူ

အရဖခချရေ
စေစ့်က

ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား
ေွင ့်

အ ဏ

ဖြစ့်မှုအ ား
ကေသ
့် ေ့ ေ့်

ဆက့်လက့်လက့်သငခ
ြို င့် ြီား
ေ့့် ံနင

င
ြို ခ
့် ေ့သညေ့့်

၎င့်ားေြိုကြိ
ေ့ ု

ေယ့်ရဖမရြေါ်ေင
ွ ့်
ချေ့်လှြ့်ခေ့ရသ က င ေ့့်

ဖြည့်ေယ့်ေစ့်ခုမှ ေစ့်ခုသုြိ ရဖြ
င့်ားရြား ေ့် ရေ င့်ားဆြိဖု ခင့်ားဖြစ့်သည့်။ ယင့်ားစေစ့်က သေ့်ားနှငခ
ေ့
ေ့့် ျီရသ လူမျ ားကြို
ဒုေြိယအဆင ေ့့်

နြိင
ု င
့် သ
ံ ားမျ ားအဖြစ့်

ရချ င့်

ားြို

ားသည့်။

အ ားရက င့်ားရသ /လူမျ ားစုဖြစ့်ရသ လူမျြိ ားစုမှ မဟုေ့်ရသ ဖြည့်သူမျ ားသည့် နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား

ဖြည့်ေင
ွ ား့် ေွင ့်
အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ား၊

အလုြ့် ရှြိမှုနင
ှ ့်ေ့ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့်မှ ြံြ
့်ေ့ ျ ားနှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်ငြီား ခွဖခ ားဆက့်ဆမ
ံ မ
ှု ျ ားကြို
ေ့ ြိုားရြားသညေ့့် အဖခ ားရသ ခံစ ားခွငမ

မ က ခဏ င့်ဆင
ုြိ ့် ရေ က သည့် (
အီသယ
ီ ားြို ြီယ ား၏

ြွွဲ့စည့်ားြံု

၊ ၂၀၁၉)။

အရဖခခံဥြရဒသည့်

ြယ့်ဒ ယ့်

ဖြည့်ရ

င့်စအ
ု စြိုား ၏

လုြ့်ြြိုငခ
့် ွငန
ှ ေ့့်
ေ့့် င

ေ ေေ့်မျ ားသည့် စီားြွ ားရ ား၊ လူမှုရ ားနှင ေ့့် ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား ကြိစမ
စ ျ ားနှင ေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ နြိင
ု င
့် ၏
ံ မူေေါဒမျ ား၊
မဟ
သ

ျျူဟ မျ ားနှင ေ့့်
ေသယံဇ ေ

အစီအစဉမျ ားကြို

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား၊

ရ ားဆွ

အရက င့်အ

သမြိုငား့် ေင့်ရေ

မျ ား

ည့်ရြ ့် ေ့်၊

နှင ေ့့်

ရဖမယ နှင ေ့့်

ြစစညား့် မျ ားကြို

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ား ေြို ေ့ အေွက့် ဥြရဒမျ ား ဖြဌ ေ့်ား ေ့် ဖြစ့်သည့်ဟု ဖြဌ ေ့်ား

အဖခ ား

အသံုားဖြ ဖခင့်ားနှင ေ့့်
ားသည့်။

ရ
ြို ေ့ က င ေ့့်

ဖြည့်ေယ့်မျ ား၏ လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွင ေ့့် အ ဏ နှင ေ့့် ေ ေေ့်သည့် ဖြည့်ေယ့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒနှင ေ့့် အဖခ ားရသ
ဥြရဒမျ ားကြို ဖြဌ ေ့်ား အရက င့် အ
မူေေါဒမျ ား၊
ဖြည့်ရ

မဟ
င့်စု

စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့်၊

ည့်ရြ ့်ရြား ေ့်၊ ဖြည့်ေယ့်၏ စီားြွ ားရ ား၊ လူမှုရ ားနှင ့်ေ့ ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား

ျျူဟ မျ ားနှင ့်ေ့ အစီအစဉမျ ားကြို

ဥြရဒမျ ားနှငအ
ေ့့် ညီ
ဖြည့်ေယ့်မျ ားနှင ေ့့်

ရဖမယ နှင ေ့့်

ရ ားဆွ

အဖခ ား

သက့်ဆုင
ြိ ရ
့် သ

အရက က့်ခွေ ့် စည့်ား ကြ့်ရက က့်ခံ ေ့်နင
ှ ေ့့် ဖြည့်ေယ့်၏

အရက င့်အ
သ

ေ

ေင့်ရငွ လမ့်ား

ည့်ရြ ့်ရြား ေ့်၊

သယံဇ ေ

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားကြို

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ်

သံုား မှေား့် ရဖခ

ေ့်ဂျက့် စ

စီမံရဆ င့် ွ က့် ေ့် ေြို ဖြစ့်
့် ွ ၅၁) (အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ား၊ ၁၉၉၄)။
ေ့ သည့် (အြြိုဒခ
ြံု ၅။ အီသယ
ီ ေးု ြီ ေးယောေး၏ ပြည်နယ်မ ောေးနှင် ဇံုမ ော

သေင့်ား င့်ားဖမစ့်။

ြယ့်ဒ ယ့်
အခွေန
့် င
ှ ေ့့်

င့်ားကြို ရ ားဆွငြီား

၃.၃

ဥြတဒနှင ် မူဝါဒမ ောေး

င
ွ ် ဌောတန

င
ု ေး် ရင်ေးသောေး

အခွငအ
် တရေးမ ောေးနှင ် ရြုငခ
် ွငမ
် ောေးကု အသ အမှ
အစြိုား ၏

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှု

စေစ့်မျ ားကြို နြိင
ု င
့် ၏
ံ ရေ

ရှြိရေရသားရသ ့်လည့်ား

လက့်ရေွွဲ့ေွင ့်

ဓရလေ့

မျ ား၊

ုားြိ

ွ ားမျ ားနှင ့်ေ့

ုားြိ ရ

ကရလားမျ ား၊ ရဖမားမျ ားနှင ေ့့် ဖမစ့်မျ ား ြြိုငဆ
့် င
ုြိ မ
့် ည့် ဖြစ့်သည့် (
မြိသ ားစု၊ မျြိ ားနွယ့်စု၊ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားစုေ၏
ြို ေ့
ဓရလေ့

ပ် ြျုပခင်ေး
ားံု ေမ့်ားသစ့်ဆုင
ြိ ့်

ား

ီ

င့်မျ ားနှင ့်ေ့ ြြိင
ု ဆ
့် ုင
ြိ သ
့် ည့်ကြို ၎င့်ား၏

၊ ၂၀၁၆)။ ရဖမယ ကြို ေြိုားြွ ားလ ရသ

ုြ
ံ င
ြို ဆ
့် ုင
ြိ မ
့် အ
ှု ဖြစ့် ရှု ဖမင့်သည့်။ ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်ေွင ့်

အစြိားု က ရဖမယ ကြို ကကီား ကြ့် ေ့် အခွငအ
့် ဆ င့်
ေ့့် ဏ ကြို ကြိုငရ

ားသည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့်

ားံု ေမ့်ားသစ့် လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် စေစ့်ေွင ့် မျြိ ားနွယ့်စမ
ု ျ ားမှ သက့်ကကီားသူမျ ားက ေ ေေ့်ယူ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား မဟုေ့်ရသ
စေစ့်မျ ားေွင ့်

လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွင ေ့့်

ရေ ့်ရေ ့်မျ ားမျ ားေွင ့် ကျငသ
ေ့့် ုားံ ရေငြီဖြစ့်သည့်။ ရဖမယ ကြို မျြိ ားဆက့်အစဉအလ

ြံုစံဖြင ့်ေ့ ရှု ဖမင့်ငြီား ေစံုေရယ က့်၏ မြိ

ရဒသဆြိုင ့်

၏
ု တပမယော

ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားကြို ချေ့်လှြ့်ငြီား ဓရလေ့

ဖြည့်ေွငား့်

နြိင
ု င
့် သ
ံ ားဖြစ့်မှုသည့်

မျြိ ားနွယ့်စုနင
ှ ေ့့်

ားသည့်။ ဌ ရေ

ားံု ေမ့်ားသစ့် လုြ့်ြင
ြို ခ
့် င
ွ ေ့့်

အဖခ ား

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားအရြေါ်ေင
ွ ့် မူေည့်သည့်။ ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်နင
ှ ့်ေ့ နှုင
ြိ ား့် ယှဉ လျှင ့် ဤစေစ့်က ရဒသေွငား့်
ကကီားစြိားု ရသ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားစုအဖြင့် အ ားလံုားကြို ေူညီရသ အခွငအ
ေ့့် ရ ား ရြားသည့် (
ရ
ြို ေ့ က င ေ့့် အခွငအ
ေ့့် ဏ ၊ ေယ့်ရဖမဆြိုင ့်

စီ င့်ဆားုံ ဖြေ့်ခွင ေ့့် နှင ေ့့် နြိင
ု င
့် သ
ံ ားဖြစ့်မှု အရဖခခံမူမျ ားသည့်

ေြိုငား့် ဖြည့်၏ ြြိုငဆ
့် င
ုြိ မ
့် ှု၊ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်နင
ှ ေ့့် ဓရလေ့
သရ

ေ

၊ ၂၀၁၈)။

ားံု ေမ့်ားသစ့် လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် စေစ့်မျ ား၏

ားမျ ားအ က ား ကွဖြ ားဖခ ားေ ားမှုရသ
ှြိ ည့်။

ရဒသေွငား့် နှင ေ့့် ဖြည့်ေွငား့် အ ဏ ြြိင
ု အ
့် ြွွဲ့အစည့်ားမျ ားအ ား မဆြိုစရလ က့် အ ဏ
ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စသ
ု ည့် ယခင့်ကေည့်ားကရှြိရသ

ခြိုငမ
့် အ ားရက င့်ားငြီား ဟြို
ဟေေ
့် ေ့ ားသညေ့့်

အ

စြိုက့်ြျြိ ားရ ားဆြိုင ့်

ခွရေရြားရသ ့်လည့်ား

မည့်သညေ့့် အီသီယြိုားြီားယ ား ဖြည့်ေယ့်

က့်မဆြို

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားနှင ့်ေ့ ရဒသခွေြိ၏
ု ေ့ ရရှ ွဲ့ရဆ င့်မှုနင
ှ ့်ေ့ ကြိယ
ု ့်ြြိုင ့် အုြ့်ချ ြ့်ခင
ွ ေ
့်ေ့ ြိုကြိ
ေ့ ု

က့်ရအ က့်

စည့်ားမျဉားမျ ားကြို

ကကီားကျယ့်ရသ

ဖမငေ
ေ့့် င့်ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ားသည့်

င့်ားနှားီ ဖမ ြ့်နမ
ံှ ှုမျ ားနှင ေ့့်

နြိင
ု င
့် ရ
ံ ားအ

(

ေည့်ရဆ က့်ရြားသည့်
ြေ့်သက့်ငြီား

အရ ားမြေါရသ

၊

မ က ရသားမီက

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

၂၀၁၂)။
အစြိားု ၏

မျြိ ားနွယ့်စုမျ ား

က့်

အဖြင့်လမ
ူ ျ ားအရြေါ် ရဖမယ အသံုားချခွင ေ့့် ကြို ဦားစ ားရြားသည့်။ ဤလုြ့်ငေ့်ားစဉေွင ့် ရကျားလက့်ဖြည့်သူမျ ားနှင ေ့့်
ရ ွ ွဲ့ရဖြ င့်ား

ေ
ွ ယ
့် က့်စြိုကြ
့် ျြိ ားသူမျ ားသည့်

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်၏
(

အရဖခခံမူမျ ားအ ားေြိုကရ
့် ု က
ြိ ့်

၊ ၂၀၁၈)။ အဖခ ားရသ

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်၏

၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

ရဖမယ

ဆေက
့် ေ့ ျင့်ဖခင့်ားကြို

အသံုားချခွငသ
ေ့့် ည့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ရလျှ ခ
ေ့ ျရြားရ က င့်ား

ရေွွဲ့ ရှြိ သည့်

အရဖခအရေမျ ားေွင ့် သြိသသ
ြိ သ

ေယ့်ရဖမဆြိုင ့်

အကျြိ ားသက့်ရ

နှုင
ြိ ား့် ယှဉ ကညေ့့်လျှင ့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား

က့်မှုမျ ားသည့်

ေြိုားမျ ားလ ရသ

သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား ဖြေ့်လြ့်ဖခင့်ားကြို ကြိုငေ
့် ယ
ွ ့် ေ့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူေည့်ားစုမျ ား ရ ွ ွဲ့ရဖြ င့်ား
ရေ

င
ြို ဖ့် ခင့်ားအေွက့် အရ က င့်ားဖြချက့်ကြို ြံေ့ြြိုားရြားသည့်။ ဓရလေ့

ရြေါင့်ားစည့်ား ေ့် ေည့်ားလမ့်ားရှ ဖခင့်ားကြို မ က ရသားခင့်ကမှ ြြိငု ြီား
မဟုေ့်ရသားြေါ။
အရက င့်အ

မ က ရသားမီ

ည့်ရြ ့်သညေ့့်

နှစမ
့် ျ ားအေွငား့်

ေည့်ားလမ့်ားအဖြစ့်

ဓရလေ့

ားံု ေမ့်ားသစ့်ဆင
ုြိ ့်

လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် စေစ့်မျ ားကြို

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားလ ကငြီား စေစ့်ေကျရေ ေ့

ကြိုယ့်ြြိုင ့်
ားံု ေမ့်ားဆြိုင ့်

မူေေါဒနှင ေ့့်

ည့်မှေား့် ချက့်မျ ားကြို

လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငမ
ေ့့် ျ ားကြို

ဖြေ့်လည့်

အ ားဖြညေ့့်ငြီား ြူားေွဆံုားဖြေ့်ရ ွ ား ေ့် အစြိားု က ကကြိ ားြမ့်ားရေဖခင့်ားနှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်ငြီား စြိားု ြိမမ
့် ှု ရှြိသည့်။
အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ားရှြိ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလမှုနင
ှ ့်ေ့ ြေ့်သက့်ငြီား လက့်ရှြိ ရဆွားရနွားမှုသည့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား
အရြေါ်ေွင ့် မဟုေ့်

ေယ့်ရဖမအရြေါ် အရဖခခံရသ မေူကွဖြ ားသညေ့့် ဖြည့်ရ

င့်စု ြံုစံကြို မည့်သုြိ ေ့ ကျငသ
ေ့့် ားုံ

နြိင
ု မ
့် ည့်ကြို အရဖြရှ ရေငြီား ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်ေစ့်ခုရှြိ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို မည့်သညေ့့် ရေ
ဆက့်စြ့်ငြီား ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားအရြေါ် အရဖခမခံ
သည့် (
ဆြိုင ့်

၊ ၂၀၁၉)။

ရေ

င
ြို မ
့် ှု အရြေါ်အရဖခခံငြီား ရြား ေ့် ကြိစစေလည့်
ြို ေ့
ား ြေါေင့်

၂၀၁၀) က အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ား၏ အရေွအ
ွဲ့ ကံ က အြွွဲ့အစည့်ား/ ကျင ေ့့်

ကြိ ယ
ြိ
အဖြစ့် ြယ့်ဒ ယ့်သည့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား မေူကွဖြ ားမှုဆုင
ြိ ့်
ားံု ဆြိင
ု ့်

ားံု ဆြိင
ု ့်

အဂသ ေါ ြ့်မျ ား

ညေ့့်သွငား့် ေ့် ေည့်ရဆ က့်

က) ေြိုငား့် ဖြည့်ရှြိ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ရြေါင့်ားစံု၏ ေြိရသသလကခဏ ကြို
နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား
ရ

အရဖခအရေနှင ေ့့်

အစြိုား

ားံု ဆြိင
ု ့်

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ား ေ့်နင
ှ ေ့့်

ားသညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် ြံုစံသည့်

င့်ဟြ့်မရ
ှု ှြိဖခင့်ား၊ ခ) အဖငင့်အြွ ား ဆံားု

အဆငအ
ေ့့် ားလံုားေွင ့်

က့်ခံအ ားရြားသညေ့့် အြွွဲ့ အစည့်ား/ကျင ့်ေ့

ဖြဌ ေ့်ား

စြိေရ
့် ခေါ်ချက့်မျ ားကြို ကြိုငေ
့် ွယ့်

အဂသ ေါ ြ့်မျ ားကြို ရကျ ့်လွေင့် ြီား ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား မေူကဖြ
ွ ားမှုကြို

အြွွဲ့အစည့်ား ကျင ေ့့်

ားံု

င့်စု၏ အစဉအလ အြွွဲ့အစည့်ား/

ရဖြရှငား့် ေ့် မလံုရလ က့်ဟု ဆြိုသညေ့့်အရြေါ် ကေက
့် ေ့ ွကသ
့် ည့်။ ဖြည့်ရ
ကျင ေ့့်

မျ ားေွငရ
့် ြား ေ့်နင
ှ ေ့့်

မျှရေ

အုြ့်ချ ြ့်ဖခင့်ား

အရဖခခံမက
ူ ြို

စေစ့်မျ ား ြေါေင့်ဖခင့်ား၊ နှင ့်ေ့ ဂ) ဥြရဒရ က င့်ားအ

ားရသ ား နြိင
ု င
့် သ
ံ ားေြိ၏
ု ေ့ အရဖခခံ ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် ရြ ့်ဖြချက့်နင
ှ ေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင ့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငန
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ
ေ့့် င

အြွွဲ့အစည့်ား/ကျင ေ့့်

ားံု ဆြိုင ့်

အရဖခခံမူမျ ားကြို ေြိားု ချွဲ့ ဖခင့်ားနှင ေ့့် ဖြည့်ေယ့်ခွမျ ားအေွငား့် ရှြိ လူေည့်ားစုမျ ား၏

စြိုား မ
ြိ ့်ချက့်မျ ားကြို ရဖြရှငား့် ရြား ေ့် မျှရေ အုြ့်ချ ြ့်ခွင ေ့့် ေြို ြေါေင့်
သည့်။
ေ့

၃.၄

တဒသဆင
ု ရ
် ော ဥြတဒတရေးရော ဆံေးု ပေ

လုြ်

ခ
် က်မ ောေးနှင ်

ေးံု လုြ်နည်ေး

အစြိုား ၏

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှု

စေစ့်မျ ားကြို နြိင
ု င
့် ၏
ံ ရေ

ရှြိရေရသားရသ ့်လည့်ား

လက့်ရေွွဲ့ေွင ့်

ဓရလေ့

မျ ား၊

ုားြိ

ွ ားမျ ားနှင ေ့့်

၄င့်၏ကရလားမျ ား၊ ရဖမားမျ ားနှင ့်ေ့ ဖမစ့်မျ ား ြြိုငဆ
့် င
ုြိ မ
့် ည့် ဖြစ့်သည့် (
မြိသ ားစု၊ မျြိ ားနွယ့်စု၊ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားစုေ၏
ြို ေ့
ဓရလေ့

ားုြိ ရ

ား

ီ

င့်မျ ားနှင ေ့့် ြြိင
ု ဆ
့် ုင
ြိ သ
့် ည့်ကြို

၊ ၂၀၁၆)။ ရဖမယ ကြို ေြိုားြွ ားလ ရသ

ုြ
ံ င
ြို ဆ
့် ုင
ြိ မ
့် အ
ှု ဖြစ့် ရှု ဖမင့်သည့်။ ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်ေွင ့်

အစြိားု က ရဖမယ ကြို ကကီား ကြ့် ေ့် အခွငအ
့် ဆ င့်
ေ့့် ဏ ကြို ကြိုငရ

ားသည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့်

ားံု ေမ့်ားသစ့် လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် စေစ့်ေွင ့် မျြိ ားနွယ့်စမ
ု ျ ားမှ သက့်ကကီားသူမျ ားက ေ ေေ့်ယူ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား မဟုေ့်ရသ
စေစ့်မျ ားေွင ့်

လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွင ေ့့်

ရေ ့်ရေ ့်မျ ားမျ ားေွင ့် ကျငသ
ေ့့် ုားံ ရေငြီဖြစ့်သည့်။ ရဖမယ ကြို မျြိ ားဆက့်အစဉအလ

ြံုစံဖြင ေ့့် ရှု ဖမင့်ငြီား ေစံုေရယ က့်၏ မြိ

ရဒသဆြိုင ့်

ားံု ေမ့်ားသစ့်ဆုင
ြိ ့်

ဖြည့်ေွငား့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားကြို ချေ့်လှြ့်ငြီား ဓရလေ့
နြိင
ု င
့် သ
ံ ားဖြစ့်မှုသည့်

မျြိ ားနွယ့်စုနင
ှ ေ့့်

ားသည့်။ ဌ ရေ

ားံု ေမ့်ားသစ့် လုြ့်ြင
ြို ခ
့် င
ွ ေ့့်

အဖခ ား

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားအရြေါ်ေင
ွ ့် မူေည့်သည့်။ ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်နင
ှ ေ့့် နှုင
ြိ ား့် ယှဉ လျှင ့် ဤစေစ့်က ရဒသေွငား့်
ကကီားစြိားု ရသ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားစုအဖြင့် အ ားလံုားကြို ေူညီရသ အခွငအ
့်ေ့ ရ ား ရြားသည့် (
ရ
ြို ေ့ က င ေ့့်

အခွငအ
ေ့့် ဏ ၊

ေယ့်ရဖမဆြိုင ့်

စီ င့်ဆုားံ ဖြေ့်ခွငန
ှ ေ့့်
ေ့့် င

ေြိုငား့် ဖြည့်၏ ြြိုငဆ
့် င
ုြိ မ
့် ှု၊ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်နင
ှ ေ့့် ဓရလေ့

နြိင
ု င
့် သ
ံ ားဖြစ့်မှု

၊ ၂၀၁၈)။

အရဖခခံမူမျ ားသည့်

ားံု ေမ့်ားသစ့် လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် စေစ့်မျ ား၏

သရ

ေ

ားမျ ားအ က ား ကွဖြ ားဖခ ားေ ားမှုရသ
ှြိ ည့်။

ရဒသေွငား့် နှင ့်ေ့ ဖြည့်ေွငား့် အ ဏ ြြိင
ု အ
့် ြွွဲ့အစည့်ားမျ ားအ ား မဆြိုစရလ က့် အ ဏ
ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စသ
ု ည့် ယခင့်ကေည့်ားကရှြိရသ

ခြိုငမ
့် အ ားရက င့်ားငြီား ဟြို
ဟေေ
့် ေ့ ားသညေ့့်

အ

စြိုက့်ြျြိ ားရ ားဆြိုင ့်

ခွရေရြားရသ လ
့် ည့်ား

မည့်သညေ့့် အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ား ဖြည့်ေယ့်

က့်မဆြို

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားနှင ေ့့် ရဒသခွေြိ၏
ု ေ့ ရရှ ွဲ့ရဆ င့်မှုနင
ှ ေ့့် ကြိယ
ု ့်ြြိုင ့် အုြ့်ချ ြ့်ခင
ွ ေ
ြို ေ့ ု
ေ့့် ကြိ

က့်ရအ က့်

စည့်ားမျဉားမျ ားကြို

ကကီားကျယ့်ရသ

ဖမငေ
ေ့့် င့်ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ားသည့်

င့်ားနှားီ ဖမ ြ့်နမ
ံှ ျ ားနှင ေ့့်

နြိင
ု င
့် ရ
ံ ားအ

(

ေည့်ရဆ က့်ရြားသည့်
ြေ့်သက့်ငြီား

အရ ားမြေါရသ

၊

မ က ရသားမီက

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

၂၀၁၂)။
အစြိုား ၏

မျြိ ားနွယ့်စုမျ ား

က့်

အဖြင့်လမ
ူ ျ ားအရြေါ် ရဖမယ အသံုားချခွင ့်ေ့ ကြို ဦားစ ားရြားသည့်။ ဤလုြ့်ငေ့်ားစဉေွင ့် ရကျားလက့်ဖြည့်သူမျ ားနှင ့်ေ့
ရ ွ ွဲ့ရဖြ င့်ား

ေ
ွ ယ
့် က့်စြိုကြ
့် ျြိ ားသူမျ ားသည့်

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်၏
(

၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

အရဖခခံမူမျ ားအ ားေြိုကရ
့် ု က
ြိ ့်

၊ ၂၀၁၈)။ အဖခ ားရသ

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်၏

ရဖမယ

ဆေက
့် ေ့ ျင့်ဖခင့်ားကြို

အသံုားချခွငသ
့်ေ့ ည့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ရလျှ ခ
ေ့ ျရြားရ က င့်ား

ရေွွဲ့ ရှြိ သည့်

အရဖခအရေမျ ားေွင ့် သြိသသ
ြိ သ

ေယ့်ရဖမဆြိုင ့်

အကျြိ ားသက့်ရ

နှုင
ြိ ား့် ယှဉ ကညေ့့်လျှင ့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား

က့်မှုမျ ားသည့်

ေြိုားမျ ား

လ ရသ

သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား ဖြေ့်လြ့်ဖခင့်ားကြို ကြိုငေ
့် ယ
ွ ့် ေ့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူေည့်ားစုမျ ား ရ ွ ွဲ့ရဖြ င့်ား
ရေ

င
ြို ဖ့် ခင့်ားအေွက့် အရ က င့်ားဖြချက့်ကြို ြံေ့ြြိုားရြားသည့်။ ဓရလေ့

ရြေါင့်ားစည့်ား ေ့် ေည့်ားလမ့်ားရှ ဖခင့်ားကြို မ က ရသားခင့်ကမှ ြြိငု ြီား
မဟုေ့်ရသားြေါ။
အရက င့်အ

မ က ရသားမီ

ည့်ရြ ့်သညေ့့်

နှစမ
့် ျ ားအေွငား့်

ေည့်ားလမ့်ားအဖြစ့်

ားံု ေမ့်ားသစ့်ဆင
ုြိ ့်

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားလ ကငြီား စေစ့်ေကျရေ ေ့

ကြိုယ့်ြြိုင ့်

ဓရလေ့

လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် စေစ့်မျ ားကြို

မူေေါဒနှင ့်ေ့

ားံု ေမ့်ားဆြိုင ့်

ည့်မှေား့် ချက့်မျ ားကြို

လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငမ
ေ့့် ျ ားကြို

ဖြေ့်လည့်

အ ားဖြညေ့့်ငြီား ြူားေွဆံုားဖြေ့်ရ ွ ား ေ့် အစြိားု က ကကြိ ားြမ့်ားရေဖခင့်ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား စြိားု ြိမမ
့် ှု ရှြိသည့်။
အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ားရှြိ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလမှုနင
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား လက့်ရှြိ ရဆွားရနွားမှုသည့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား
အရြေါ်ေွင ့် မဟုေ့်

ေယ့်ရဖမအရြေါ် အရဖခခံရသ မေူကွဖြ ားသညေ့့် ဖြည့်ရ

င့်စု ြံုစံကြို မည့်သုြိ ေ့ ကျငသ
ေ့့် ားုံ

နြိင
ု မ
့် ည့်ကြို အရဖြရှ ရေငြီား ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်ေစ့်ခုရှြိ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို မည့်သညေ့့် ရေ
ဆက့်စြ့်ငြီား ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားအရြေါ် အရဖခမခံ
သည့် (

၊ ၂၀၁၉)။

ဆြိုင ့်

ရေ

င
ြို မ
့် ှု အရြေါ်အရဖခခံငြီား ရြား ေ့် ကြိစစေလည့်
ြို ေ့
ား ြေါေင့်

၂၀၁၀) က အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ား၏ အရေွအ
ွဲ့ ကံ က အြွွဲ့အစည့်ား/ ကျင ့်ေ့

ကြိ ယ
ြိ
အဖြစ့် ြယ့်ဒ ယ့်သည့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား မေူကွဖြ ားမှုဆုင
ြိ ့်

ရဖြရှငား့် ေ့် မလံုရလ က့်ဟု ဆြိုသညေ့့်အရြေါ် ကေက
့် ေ့ ွကသ
့် ည့်။ ဖြည့်ရ
ကျင ေ့့်

ားံု ဆြိင
ု ့်

အစည့်ား ကျင ေ့့်

အဂသ ေါ ြ့်မျ ား

ညေ့့်သွငား့် ေ့် ေည့်ရဆ က့်

ေြိုငား့် ဖြည့်ရှြိ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ရြေါင့်ားစံ၏
ု ေြိရသသလကခဏ ကြို
အရဖခအရေနှင ေ့့် အစြိားု
အစည့်ား/ကျင ေ့့်
အရဖခခံ

ားံု ဆြိုင ့်

ားံု

စြိေရ
့် ခေါ်ချက့်မျ ားကြို ကြိုငေ
့် ွယ့်

င့်စု၏ အစဉအလ အြွွဲ့အစည့်ား/

အဂသ ေါ ြ့်မျ ားကြို ရကျ ့်လွေင့် ြီား ေြိုငား့် င့်ားသ ား မေူကွဖြ ားမှုကြို
ားံု ဆြိုင ့်

မျ ားေွငရ
့် ြား ေ့်နင
ှ ေ့့်

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ား ေ့်နင
ှ ေ့့် အြွွဲ့

ားသညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် ြံုစံသည့် က)

င့်ဟြ့်မှုရှြိဖခင့်ား၊ ခ) အဖငင့်အြွ ား ဆံားု နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား

အဆငအ
ေ့့် ားလံားု ေွင ့် မျှရေ အုြ့်ချ ြ့်ဖခင့်ား အရဖခခံမူကြို ရ
စေစ့်မျ ား ြေါေင့်ဖခင့်ား၊ နှင ေ့့် ဂ) ဥြရဒရ က င့်ားအ ဖြဌ ေ့်ား

ြြိင
ု ခ
့် ွင ေ့့် ရြ ့်ဖြချက့်နင
ှ ေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင ့် အုြ့်ချ ြ့်ခင
ွ န
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ
ေ့့် င

က့်ခံအ ားရြားသညေ့့် အြွွဲ့
ားရသ ား နြိင
ု င
့် သ
ံ ားေြိ၏
ု ေ့

အြွအ
ွဲ့ စည့်ား/ကျင ေ့့်

ားံု ဆြိုင ့်

အရဖခခံမူမျ ားကြို ေြိုားချွဲ့ ဖခင့်ားနှင ့်ေ့ ဖြည့်ေယ့်ခွမျ ားအေွငား့် ရှြိ လူေည့်ားစုမျ ား၏ စြိုား ြိမ့်ချက့်မျ ားကြို ရဖြရှငား့် ရြား ေ့်
မျှရေ အုြ့်ချ ြ့်ခွင ေ့့် ေြို ြေါေင့်
သည့်။
ေ့

၄။ ဘရောဇီေး
၄.၁

တနောက်ခံသမုငေး် တ ကောင်ေး

ားဇီားနြိင
ု င
့် ၏
ံ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယစ
့် ုမျ ားသည့် ရြေါ်ေူဂီေြို ေ့ ကြိုလြိုေဖီ ြ ဖခင့်ား မေြိုငခ
့် င့်ကေည့်ားက
နြိင
ု င
့် ံ အနှအဖြ
ံ ေ့
ားေွင ့် ရေ
ားဇီား

အ ား

င
ြို ခ
့် ေ့ ကသည့်။ ၁၆

ကြိုလေ
ြို ဖီ ြ ဖခင့်ားေွင ့်

စုနင
ှ ေ့့် ၂၀

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

အင့်အ ားသံားု ဖခင့်ားမျ ား မ က ခဏ ဖြစ့်ခေ့သည့်။ ြ
ခုနစ
ှ ့် သေ့်ားရခေါင့်ားစ

င့်ား အ

ေီနင
ှ ေ့့် စ

မျြိ ားနွယ့်စမ
ု ျ ားအရြေါ်

င့်ားအင့်ားဆြိင
ု ့်

ြိ

အ ကမ့်ားြက့်

ားဇီား အင့်စေီကျျူွဲ့၏ ၂၀၁၀

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စု လူဦားရြေါငား့် ၈၉၆၉၁၇ ရယ က့်ရှြိငြီား

ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားစု ၃၀၅ စု အေွငား့် ဖြေက
့် ေ့ ျက့်ရေ
အသက့် ၅ နှစ့်အ

စု အေွငား့် အရရှ ွဲ့ ြြိင
ု ား့် မှ အရေ က့်ြြိုငား့် အ

င
ြို ့် ကငြီား

သ စက ား ၂၇၄ ခုကြို ရဖြ ဆြို ကသည့်။

က့် ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားစုမျ ားအ က ားေွင ့် ၃၇.၄ % ကသ ရဒသခံ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား
သ စက ားကြို ရဖြ ဆြို ကသည့် (

သ စက ားကြို ရဖြ ဆြို ကငြီား ၇၆.၉% က ရြေါ်ေူဂီ
ဇီားနြိင
ု င
့် ေ
ံ င
ွ ့် မူလရေ

င
ြို သ
့် ူေ၏
ြို ေ့ ရဖမ (ရြေါ်ေူဂီ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား အရဖခချ ရေ

၊ ၂၀၁၉)။

ကြို ည့်ညေ့်ားသည့်) သည့် ဌ ရေ

င
ြို လ
့် ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့ သီားသေ ့် ေ့ ြြိုငဆ
့် ုင
ြိ သ
့် ညေ့့် ရေ

ားဇီားေွင ့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ား ၇၁၃ ခု ရှြိငြီား စုစုရြေါင့်ား ဧ ြိယ

ရဒသဖြစ့်သည့်။

၁၁၇ သေ့်ား ဟက့်ေ

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် နြိင
ု င
့် ၏
ံ
ရဖမဧကအ ားလံားု ၏ ၁၃% ကျယ့်ေေ့်ားသည့် (ြံု ၃ ေွင ့် ကညေ့့်ြေါ)။ ၉၈% ရသ
ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ား သည့် အရမဇုေ့်
ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ

ေွင ့် ရှသ
ြိ ည့်။ ၁၉၈၈ ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒရအ က့်ေွင ့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား ရြေါ်ရြေါက့်လ ငြီား ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားကြို

အသြိမှေ့်ဖြ ငြီား ြြိုငဖ့် ခ ား သေ့်မှေ့် ေ့် အ ား

ေ
ု ့်မှုမျ ား ရြေါ်ရြေါက့်လ ချြိေေ
့် ွင ့် ငခြိမ့်ားရဖခ က့်မှုအသစ့်မျ ားက

ြို ေြိုားေက့်မှုကြို အ စွေင့် ြီ
ု င
့် ေ
ံ က ၏ အ ရံုစက
ြို ့်မှုကြို
ေ့ ား နြိင
ကွေဂ
့် က့်၏

ေြိုက့်ခြိုက့်မမ
ှု ျ ား၊

သေတ

လုြ့်ငေ့်ား

ယူခသ
ေ့ ည့်။ အမျြိ ားသ ား ရကျားလက့်ရဒသ

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့်

သစ့်လုြ့်ငေ့်ားနှင ေ့့်

စြိုက့်ြျြိ ားရ ားဆြိင
ု ့်

လုြ့်ြြိုငခ
့် ွငမ
ေ့့် ျ ားအေွက့် ခွငဖေ့့် ြ ရြားသညေ့့် ရဖမယ မျ ားကြို အသံုားချ ေ့် အကျြိ ား စီားြွ ားရှ ရြွဖခင့်ား၊ အမျြိ ားသ ား
အင့်ဒားီ ယေ့်ား ရြ င့်ရဒားရှငား့် (

ကြို အ ားေည့်ားရအ င့် လုြ့်ရဆ င့် ေ့် သမမေသစ့်

ကကြိ ားြမ့်ားမှုမျ ား က ားမှ ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား ရြေါ်

၏

က
ွ ့်လ သည့်။

မ က ရသားခင့်က အရဖြ င့်ားအလသည့် ၁၉၈၈ ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒ မှေဆင ေ့့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ား
မျ ား ရှြိသညေ့့် အခွငအ
ု င
့် ရ
ံ ား အရဖခအရေ အရဖြ င့်ားအလနှင ေ့့် အေူ ဤအခွင ေ့့်
ေ့့် ရ ားမျ ား၏ အေြိုငား့် အေ နှင ေ့့် နြိင
အရ ားမျ ားကြို

ဖြင့်ားဖြင့်ား

ရမားခွေား့် မျ ား ရြေါ်

ေ့်

ေ့်

ချြိ ားရြ က့်မှုမျ ား

က
ွ လ
့်
ရစသည့်။ အ

ယ့်လြို

ားူ သဖြင ေ့့် သီားသေရ
့် ေ့ ေ

ဖြစ့်နင
ြို သ
့် လ
င
ြို ရ
့် သ

ရ
ြိ ေွွဲ့ဆက့်ဆမ
ံ ှု ရှြိရသ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားသည့် ေ
ကျျူားရကျ သ
့် ူမျ ား၊

၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

သေတ ေူားရြ ့်သူမျ ား၏ ဖမငမ
ေ့့် ားလ ရသ

ေယ့်ရဖမမျ ားရြေါ်ေွင ့်

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် မ က ရသားခင့်ကမှ

ားမေင့် သစ့်
ေင့်ရ

ငခြိမား့် ရဖခ က့်မရ
ှု အ က့်ေွင ့် ကျရ

ရဖမယ ကျျူားရကျ ့်ဖခင့်ားမျ ားသည့် မျ ားဖြ ားလ ငြီား

ဆြိုသည့်နင
ှ ြ
ေ့့် ေ့်သက့်ငြီား
ေ
ု ့်လုြ့်သူမျ ား၊ ရဖမယ

က့်ကျျူားရကျ ့်လုြ့်ကြိုငရ
့် သ
က့်ရေသည့်။ အ ကမ့်ားြက့်

ားဇီား ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား သ သေ ဖြ ရက င့်စ၏
ီ

မ က ရသားမီက အစီ င့်ခံစ ေခုအ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ့် ဇေ့်ေေေါ ီလမှ စေင့်ငြီား ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမ ၁၅၃

ခု ကျျူားရကျ ့်ခံခေ့ သည့်။ (ငြီားခေ့သညေ့့်နစ
ှ ့်က ၇၆ ခုနင
ှ ေ့့် နှုင
ြိ ား့် ယှဉလျှင)့် (
ြံု ၆။ ဘရောဇီေးနင
ု င
် ံ ှ ဌောတန

င
ု ေး် ရင်ေးသောေးမ ောေး၏ တပမယောမ ောေး

သေင့်ား င့်ားဖမစ့်။

၄.၂

၊ ၂၀၁၉)။
ည် ှရောနှင ်

ေးု ခ ှေ့တနရောမ ောေး

ဇီားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ဌ ရေ
နှင ့်ေ့ ေြိုားချွဲ့ရေ မျ ား

ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ မျ ား ေည့်ရှြိ

ေွှေ့စည်ေးြံု အတပခခံဥြတဒ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ ြ

မဆံုား အရ ားြေါသညေ့့် ရဖခလှမ့်ားသည့် ၁၉၇၃

ခုနစ
ှ ့်

ဥြရဒ

ေွင ့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

လူမျြိ ားမျ ားဆြိုင ့်

ဥြရဒ

၆.၀၀၁/၁၉၇၃)

ကြို

ဖြဌ ေ့်ားရြားလြိုက့်ဖခင့်ားနှင ့်ေ့ အေူ ဖြစ့်ရြေါ်လ သည့်။ အြြိဒ
ု ့် ၄၊ အြြိဒ
ု ခ
့် ွ ၂ ေွင ့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စု
အသြိုက့်အေြိုငား့် မျ ားကြို က ကွယ့် ေ့်နင
ှ ေ့့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို
ဇီားလူမျြိ ားမျ ား အ ား ၎င့်ားေြို ေ့ ရေ

င
ြို ရ
့် သ

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ေ့် အလြိငှ
ု ေ့ ဥြရဒက ရဒသခံ

ရဖမမျ ားကြို အငမေမ့်ား ြြိင
ု ဆ
့် င
ုြိ ခ
့် ွငရ
ှ ေ့့် သ
ေ့့် ှြိ ေ့်နင

ေ

ရြေါကကယ့်ေမှုမျ ားနှင ေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ ရဖမမျ ားရြေါ်ေွင ့် ရေွွဲ့ သညေ့့် အသံုားေင့်သညေ့့် အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ားလံုားကြို
၎င့်ားေြိအ
ု ေ့ ား သီားဖခ ား အသံားု ဖြ ခွငရ
ေ့့် ြား ေ့် ဥြရဒက အ မခံချက့်ရြား
မည့်သြင့်
ုြိ ေ့ ဆုရ
ြိ စက မူ
ယူ

သည့် ဌ ရေ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားလူမျြိ ားမျ ား၏ အုြ့်

ဟု ရြ ့်ဖြ

ားသည့်။

ေ
ြိ ား့် သူနင
ှ ေ့့် ေူရသ ရေ

ကြို

ားသည့်။ ဤသည့်နင
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ မရကျေြ့်မှုမျ ားက ရေ က့်ဆုားံ ၁၉၈၈

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒနှငမ
ေ့့် ှ ေ ားလည့် သရ
(

ားသည့်

ရြေါကသ
့် ွ ားသညေ့့် အရဖြ င့်ားအလမျ ားကြို ဦားေည့်ရစသည့်

၊ ၂၀၁၈)။
ဇီား၏ ၁၉၉၈ ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံ ဥြရဒေွင ့် ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စမ
ု ျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့် အြြိုဒခ
့် ွ

အမျ ားအဖြ ား ြေါေင့်သည့်။ အြြိုဒခ
့် ွ ၂၃၁ ေွင ့် အင့်ဒယ
ီ ေ့်ားမျ ားသည့် ၎င့်ားေြို ေ့

ုားြိ စဉရ

င့်ဆက့် ြြိုငဆ
့် င
ုြိ လ
့်

28

သညေ့့် ရဖမယ မျ ားအရြေါ် မူလ အခွငအ
့်ေ့ ရ ား ရှြိ မည့်၊ ယင့်ားရဖမယ မျ ားကြို ေယ့်ေမ
ြိ ေ
ြိ ့် ြြိုငား့် ဖခ ား သေ့်မှေ့်ရြား
ေ့်နင
ှ ့်ေ့

၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

ေ ေေ့်ရှြိသည့်

ြြိင
ု ဆ
့် ုင
ြိ မ
့် ှုမျ ားအ ားလံားု ကြို

ဟု အသြိအမှေ့်ဖြ

က ကွယ့်ရြားငြီား

အသြိအမှေဖ့် ြ ေ့်

ားသည့်။ အြြိုဒခ
့် ွ ၂၃၁ ေွင ့်

ြြိုငဆ
့် ုင
ြိ လ
့် သညေ့့် ရဖမယ မျ ားသည့် အငမေမ့်ား ြြိုငဆ
့် င
ုြိ ခ
့် ွငက
ေ့့် ြို

အင့်ဒယ
ီ ေ့်ားေြို ေ့

ားသည့်။ အင့်ဒယ
ီ ေ့်ား ဖြဿေ

ရှြိ မည့် (

မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ကကီား ကြ့် ေ့် ဖြည့်ရ

ေ ေေ့်သည့် ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံ၏ အခေ့်ား အမျ ားစု ေွင ့် ရြ ့်ဖြ
ုားြိ စဉရ
ရြ ့်ဖြ

သူကကီားမျ ားသည့်

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား

အင့်ဒယ
ီ ေ့်ားေြိ၏
ု ေ့

ဥရြဒရ က င့်ားအ ေ

င့်စု အစြိားု

၏
ားငြီား

သည့် အင့်ဒယ
ီ ေ့်ား ရဖမယ မျ ား ရြေါ် ေွင့်

ေ
ု ယ
့် သ
ူ ုားံ စွဖခင့်ားနှငေ့့် အသံုားချဖခင့်ား၊ ေွငား့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှငေ့့်

ားသည့်ဟု ဆြိသ
ု ည့်။ ြယ့်ဒ ယ့် ေ

ြေ့်သက့်ငြီား

ားံု ဆြိင
ု ့်

အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ားကြို

ရဆ င့် ွ ကခ
့် ျက့်မျ ား

လူမျြိ ားမျ ား၏ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှငေ့့် အကျြိ ားစီားြွ ားမျ ားကြို ဥြရဒအ

အသအမှ

ကြိုငေ
့် ွယ့် ေ့်

မှ ေစ့်ခမ
ု ှ အင့်ဒားီ ယေ့်ား
ည့်ရြ ့် ေ့် သီားဖခ ား ဥြရဒ

ြိ ဆက့်လက့် ဖြစ့်ရြေါ်ရေသည့် (ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားနှငေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ေယ့်ရဖမ နှငေ့့်

ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆုင
ြိ ့်

ဌောတန

ား

အက အကွယ့်ရြား ေ့်ဖြစ့်သည့် (အြြိုဒ ့် ၂၁၉)

။ သြိရသ
ု ေ့
လ
့် ည့်ား ြွစ
ွဲ့ ည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒြေါ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို အရက င့်အ

ဖြ ဖခင့်ားမျ ား ယခုအ

က
ွ ့် ြစစည့်ားမျ ား အ ား

ားစွဆြိဖု ခင့်ား၊ စစ့်ရဆားစီ င့်ဖခင့်ားမျ ား လုြ့်ရဆ င့် ေ့် အ ဏ ရှသ
ြိ ည့်။ အမျ ားဖြည့်သူဆုင
ြိ ့်

ားစွဆြိုဖခင့်ားနှငေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့် အြွွဲ့အစည့်ား/ကျငေ့့်

၄.၃

ဟု

ားသည့်။

ရှ ရြွေူားရြ ့်ဖခင့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု ခွငဖေ့့် ြ ေ့် အခွငအ
့် ဆ င့်
ေ့့် ဏ ကြို ကြိုငရ

သ

ဇီား၊ ၁၉၈၈)

င့်စသ
ု ည့် အင့်ဒားီ ယေ့်ားလူမျြိ ားမျ ား အရြေါ် ဥြရဒဖြ ေ့် သီားဖခ ား အခွငအ
့်ေ့ ဏ ရှသ
ြိ ည့်ဟု

စွေစ
့် မ
ြို ှု ကကြိ က့်ရသ

(

င့်ဆက့်

င့်စု၏ ြြိုငဆ
့် ုင
ြိ မ
့် အ
ှု ဖြစ့် အေည့်ဖြ

ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒက အမျြိ ားသ ား လေ့်ရေ ့် (

ေ

ုားြိ စဉရ

ားသည့်။ အြြိုဒ ့် ၂၀ ေွင ့် အင့်ဒယ
ီ ေ့်ားမျ ား

င့်ဆက့် ြြိင
ု ဆ
့် ုင
ြိ လ
့် သညေ့့် ရဖမယ မျ ားမှ ဖြည့်ရ

အြြိုဒ ့် ၂၂ ေွင ့် ဖြည့်ရ

င့်စေ
ု ွင ့်

ည့် ွ ယင့် ြီား ၎င့်ားေြိသည့်
ု ေ့
ကကယ့်ေရသ

ရဖမဆီလ မျ ား၊ ဖမစ့်မျ ားနှင ေ့့် အင့်ားအြိင
ု မ
့် ျ ားကြို သီားဖခ ား အသံုားဖြ ခွင ေ့့်
ရြ ့်ဖြ

ဖြည့်ရ

စီမံခေခ
့် ေ့ မှု
ွ အေွက့်

ဇီား မူေေါဒ (

ကြို ရအ က့်ေွင့် ကညေ့့်ရှုြေါ)

င
ု ေး် ရင်ေးသောေး တပမယော အခွငအ
် တရေးမ ောေးနှင ် ရြုငခ
် ွငက
် ု

ပ် ြျုရော

င
ွ ် ဥြတဒမ ောေး၊ မူဝါဒနှင ်

၁၉၈၈ ြွစ
ွဲ့ ည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒေွင့် ရြားအြ့်
မူေေါဒနှငေ့့် ဥြရဒဖြ ရ ားသည့် ေက့်ကကစွ
ခံမမ
ူ ျ ားနှငေ့့် အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအေွက့် မူရ

ရောေးရံုေးမ ောေး၏ အခန်ေးကဏ္ဍ

ားသညေ့့် အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို အရက င့်အ

ည့်ရြ ့် ေ့် အစြိုား ၏

ြေါေင့်ရဆ င့် ွ ကမ
့် ှု ေည့်ားြေါားသည့်။ ဆက့်စြ့်လမ့်ားဖခံ ရေရသ
င့်ေခုအဖြစ့်

အရဖခ

ဇီား ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံဥြရဒက ေ ေေ့်ယူ

ရဆ င့် ွ က့်ရြားရေရသ ရ က င့်ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ား အရက င့်အ

ည့်ရြ ့်ဖခင့်ားနှင့်ေ့ ြေ့်သက့်ငြီား အရသားစြိေ့်

အစီအစဉ ဆွ ေ့် အစြိုား အရေဖြငေ့့် ဖြဌ ေ့်ားရြားသညေ့့် အဖခ ားရသ

ဥရြဒဖြ ဌ ေ့်ားမှု အစြိေအ
့် ြြိုငား့် မျ ားေွင့်

မူေည့်သည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား

ြို ဥြရဒ အစြိေ့်အြြိုငား့် မျ ားသည့် ဖြဌ ေ့်ား ရသားဖခင့်ား မရှြိရသားြေါ။ ၁၉၈၈ ြွွဲ့စည့်ားြံု

အရဖခခံ

အ မခံချက့်မျ ားရ က ငေ့့်

အရက င့်အ

ဥြရဒဆြိုင့်

အစြိုား က

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား

ည့်ရြ ့်ဖခင့်ား နှငေ့့် စြ့်လျဉား၍ မစွက့်ြက့်ရ ား မူေေါဒကြို ြြိမ
ု ြို ကျငသ
ေ့့် ုားံ ခေ့ငြီား မူေေါဒ အရဖြ င့်ားအလမျ ားနှငေ့့်

လူမအ
ှု ြွအ
ွဲ့ စည့်ားနှငေ့့် အစြိုား က ား

စုနစ
ှ ့်ချီ အြိုရဟ င့်ားရေရသ

ခွဖခ ားဆက့်ဆမ
ံ ှု ြံစ
ု မ
ံ ျ ားကြို ရကျ ့်လ ား ေ့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယစ
့် မ
ု ျ ားကြို လုြ့်ရဆ င့်ရစသည့်။

၁၉၇၃ ခုနစ
ှ ့် အင့်ဒယ
ီ ေ့်ား ဥြရဒ (ဥြရဒ ၆၀၀၁/၇၃) သည့် ဖြဿေ အရှဆ
ြိ ုားံ ဥြရဒ ဖြဌ ေ့်ားမှု ဖြစ့်လ ငြီား
ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ အင့်ဒားီ ယေ့်ား အက့်ဥြရဒနှင ေ့့် ဆင့်ေူသည့်။ ဤဥြရဒသည့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မူေေါဒ အရသား
စြိေ့်ကြို

ရြ ့်ဖြငြီား

ရြားအြ့်

ားသညေ့့်

ေြိုငား့် ဖြည့်၏ အုြ့်

၁၉၈၈

ြွွဲ့စည့်ားြံု

အရဖခခံ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့်

ဥြရဒေွင ့်

ဆေက
့် ေ့ ျင့်ကလွ
ွ ရေက

ေ
ြိ ား့် ခံ ကရလား သြွယ့် ဆက့်ဆသ
ံ ည့် (

မည့်သညေ့့်အခေါမျှ အစ ား

လူမျြိ ားမျ ားအ ား

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

လူမျြိ ားမျ ားအ ား

၏ ေ ေေ့်ရအ က့်ေွင)့် ။ ယင့်ားဥြရဒအ ား

ားြို ဖခင့်ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ဖြေ့်လည့် ဖြင့်ဆင့်ဖခင့်ား မလုြ့်ခေ့ရသ ရ က င ေ့့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

မူေေါဒေွင ့် ယရေ ေ့ ေ
ြိ င
ြို ့် ရေ
ရဖမယ မျ ားရြေါ် ရှြိ သ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

ေစ့်ခု ရှြိရေသည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့်သည့်ား ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားနှင ေ့့်

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား က ကွယဖ့် ခင့်ား၊ ဖြည့်လည့်ဖြညေ့့်ေင့်ားဖခင့်ား၊

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ားနှင ေ့့် ရ ရှည့်ခံရသ အသံုားဖြ မှုမျ ားကြို ဖမင ေ့့် ေင့် ရဆ င့် ွ က့် ေ့် ည့် ွ ယ့်ချက့်ဖြင ေ့့်
ကြို ၂၀၁၂ ခုနစ
ှ ေ
့် ွင ့် စေင့်
အမြိေ ့် ေ့ အမှေ့်
သ

၇၇၄၇)။

ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆုင
ြိ ့်

င့်ခသ
ှ ့် ဇွေလ
့် ၅ က့်ရေက
ေ့ ည့် (၂၀၁၂ ခုနစ
ေ့

ရ
ူ

ဤသြို ေ့ ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ားက

ေ
ု ့်ဖြေ့်ရသ သမမေ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားရဒသမျ ားေွင ့်

ေယ့်ရဖမနှင ေ့့်

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု လုြ့်ရဆ င့် ေ့် အရ ားြေါရသ ရဖခလှမား့် ေ ြ့်ဖြစ့်သည့်။

၁၉၈၈ ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒက ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ

အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့ ကကယ့်ေရသ

ရဖမဆီလ ၊ ဖမစ့်မျ ား၊ အင့်ားအြိင
ု မ
့် ျ ားအရြေါ် ရဖမယ အသံားု ချြြိုငခ
့် ွငမ
့်ေ့ ျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ

ားရသ ့်လည့်ား

အ ား အသြိ အမှေဖ့် ြ ေ့်အေွက့် ေယ့်ေမ
ြိ ြိေ့် ြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မှေဖ့် ခင့်ား လုြ့်ငေ့်ားစဉကြို လုြ့်ရဆ င့် ေ့်
လြိုအြ့်သည့်။

သ
ြို ုြိ လု
ေ့ ြ့် ေ့်မှ

င့်

ားသည့်

က့် ြြို က နြိင
ု င့် ြီား ဥြရဒရ ား

ေယ့်ေမ
ြိ ြိေ့် ြြိင
ု ား့် ဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ားသည့် ရ ွ ွဲ့ရဖြ င့်ားရေ
ကုမပဏမ
ီ ျ ား၏ ေ
သည့်
ေ

ားမေင့် ကျျူားရကျ ့်ေင့်ရ

င
ြို သ
့် ူမျ ားနှင ေ့့် သေတ နှင ေ့့် သစ့်

ားမျှေရ ား ေေ့်ကကီားဌ ေနှင ေ့့် သက့်ဆုင
ြိ သ
့် ညေ့့် ၁၉၆၇ ခုနစ
ှ ့် ဒီဇင့်

အဓြိက

ကကီား ကြ့်ရဆ င့် ွ က့်သူ

လူမျြိ ားမျ ား၏

ေ

ားေင့် အြွွဲ့အစည့်ားဖြစ့်သည့်။

၅ က့်ရေက
ေ့

ေ
ု ့်ဖြေ့်ရသ ေည့်ားဥြရဒ

င့်စု အစြိုား ၏ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မူေေါဒ၏ ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆ င့် ွ ကသ
့် ူ၊

ဖြစ့်ငြီား

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

ေ
ု ့်လုြ့်မှု

က့်ဖခင့်ားကြို မ က ခဏ ကံ ရေွွဲ့ သည့်။

ဇီားနြိင
ု င
့် ၏
ံ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား စီမအ
ံ ုြ့်ချ ြ့်မှုဆုင
ြိ ့်

အမှေ့် ၅၃၇၁ သည့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

ေြိုကြ
့် မျ
ွ ားကြို ဦားေည့်ရစငြီား

ယင့်ားလုြ့်ငေ့်ားမစ့်ရှငသ
့် ည့်

က ကွယ့် ေ့်နင
ှ ေ့့်

ဇီားရှြိ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

ဖမငေ
ေ့့် င့်ရဆ င့် ွ က့် ေ့်ဖြစ့်သည့်။

သည့်

မည့်သူမည့်ေေါ ဖြစ့်ရ က င့်ား ခွဖခ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား ရလေ့လ မှုမျ ားကြို အ ားရြားဖခင့်ား၊ ေယ့်ရဖမ ြြိင
ု ား့် ဖခ ား
သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား၊ ရဖမယ

ေ

ားေင့် ဖြစ့်ရအ င့် လုြ့်ဖခင့်ား၊ ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျ ား

ုားြိ စဉရ

င့်ဆက့်

ြြိုငဆ
့် ုင
ြိ လ
့် သညေ့့် ရဖမယ မျ ားကြို မှေ့်ြံု ေင့်ဖခင့်ား အဖြင့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားကြို ရစ င ေ့့် ကညေ့့်
စစ့်ရဆားဖခင့်ားေြို ေ့ လုြ့်ရဆ င့် ေ့် ေ ေေ့်ရှြိ သည့်။
ရ
ြိ ေွွဲ့ဆက့်ဆမ
ံ ှု
အရက င့်အ

စလုြ့်ရသ

လူမျြိ ားမျ ားအ ား

ည့်ရြ ့်ရဆ င့် ွ က့်ရေသည့် (

ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စု အစြိုား နှင ေ့့်

ေယ့်ရဖမြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မှေဖ့် ခင့်ား

သည့် သီားသေခ
့် ေ့ ဖခ
ွ ားရေ
က ကွယ့် ေ့်

င
ြို ရ
့် သ ၊ မ က ခင့်ကမှ

မူေေါဒမျ ားကြို

ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွား

၊ ၂၀၁၉) ။ ၁၉၈၈ ခုနစ
ှ ့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒက

ေြိအ
ု ေ့ ား ၁၉၉၃ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားအ ား

ငြီားဆံားု ရအ င့်

ရဆ င့် ွ က့် ေ့်

ရေ င့်ား ဆြို

ားငြီား

ယခုအချြိေ့်

ယင့်ား ည့်မှေား့် ချက့်သည့် ၂၆ နှစ့် က ငြီားရေ က့် ေေက့်ရကျ ့် သ လျှင ့် ငြီားရဖမ က့်ရသား သည့်။
ေယ့်ရဖမ ြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ားသည့် အလွေ့် ရှု ြ့်ရ
က ၁၉၉၆ ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့်

ားွ သညေ့့် လုြ့်ငေ့်ားစဉ ဖြစ့်လ သည့်။

ဇီား သမမေ

ေ
ု ့်ဖြေ့်ခေ့ရသ ဥြရဒ အမြိေ ့် ေ့ ၁၇၇၅သည့် ဖြစ့်စဉအ ား ြြိုမြို ရှု ြ့်ရ

လုြ့်ဖခင့်ားနှင ေ့့် စီားြွ ားဖြစ့် အကျြိ ားစီားြွ ားမျ ားမှ ေင့်ရ

က့်စွကြ
့် က့်မှုကြို ခွငဖေ့့် ြ ဖခင့်ား၊ ေဦားချင့်ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ကုမဏ
ပ ီ

မျ ားကြို ခွငဖေ့့် ြ ဖခင့်ားဖြင ေ့့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားအ ား ြြိုငား့် ဖခ ား သေ့်မှေ့် ေ့်နင
ှ ေ့့်
အ င့်ခစ
ံ
အ

ားွ ရအ င့်

က ၎င့်ားေြို အစီ
ေ့

ေ
ု ့်ဖြေ့်ငြီားရေ က့် ေယ့်ရဖမြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မေ
ှ ့်ဖခင့်ား စေင့်သညေ့့် အချြိေမ
့် ှ က့်ရြေါင့်ား ၉ေ က သည့်

ြိ အကကြိေ့်အေယ့် အဖငင့်ားြွ ားမှု ဖြစ့်ရေရသ ရဖမယ မျ ားသည့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒေွင ့် ရြ ့်ဖြ

ား

သကသ
ေ့ ုြိ ေ့ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ား၏ အ ည့်အချင့်ား သေ့်မှေ့်ချက့်မျ ားနှင ေ့့် ကြိုက့်ညီမှု မရှြိသည့်ကြို
ဖြသရေရ က င့်ား အသေ ားခံစ ေင့်ဖြ ေ့်အေွက့်

က လုြ့်ရဆ င့် ေ့် လြိုအြ့်ရသ အဆငမ
ေ့့် ျ ားကြို

ရဖြ င့်ားလြစ့်ခေ့သည့်။ လေ့်ရေ ့် (အရမ ြိကေ့် မနုဿရ ဒဆြိုင ့်
ေယ့်ရဖမ ြြိုငား့် ဖခ ား မသေ့်မေ
ှ ့်

ား ရသားရသ ရဖမဧက ၁၂၅ သေ့်ားကြို ဒုကခမရ

ရဖြ င့်ားလမှုအေွက့် ရဖမ က့်ြြိုငား့် နြိင
ု င
့် ရ
ံ ားသမ ားမျ ား၏ အရ
ရသ

အသင့်ား၊ ၁၉၉၆) ဥြရဒ အမြိေ ့် ၁၇၇၅
က
ေ့

စီားြွ ားရ ားလုြ့်ငေ့်ားနှင ေ့့်

က့်ရစခင့် စီားြွ ားရ ား ဖြ ဖြင့်

က့်အြံေ့နင
ှ ေ့့် အလအလှယ့်လုြ့် ေ့် ရရှားရြိုားဆေ့်

ားဇီား ရဖမ က့်ြြိုငား့် ဖြည့်ေယ့်မျ ား၏ နြိင
ု င
့် ံ ြွံွဲ့ ငြြိ ား ေြိုားေက့်ရ ားဆြိုင ့်

လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် မျ ားအ ား ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားနှင ေ့့် အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား အသံုားချခွငရ
ေ့့် ြား ေ့်အေွက့်
ဥြရဒ အမြိေ ့် ေ့ ၁၇၇၅ ကြို အမျ ားက နြိင
ု င
့် ရ
ံ ားဆြိင
ု ့်
ရှု ဖမင့် ကသည့်။
သ

ရေ က့်

ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆုင
ြိ ့်

အစြိုား

ဆံုားေွင ့်

အရြားအယူ၏ အစြိေအ
့် ြြိုငား့် ေခု အရေနှင ေ့့်

ရက ြ
့် ြိုားရ ားရှငား့် မျ ား၊

ရဖမြြိုငရ
့် င
ှ မ
့် ျ ားနှင ေ့့်

အက အကွယ့်ရြားရ ား ရအဂျင့်စီနင
ှ ့်ေ့

အြွွဲ့အစည့်ားမျ ား၏

အကျြိ ားသက့်ရ

ဦားေည့်ရစသည့် (

က့်မရ
ှု ှြိရသ

ဇီား

ဖြည့်ေယ့် အစြိုား

ရေ င့်ားဆြိုချက့်ရြေါင့်ား

၁၀၀၀

စသညေ့့်
ရကျ ့်ကြို

၊ ၂၀၀၄)။ လဒ့်အရေဖြင ေ့့် ေယ့်ရဖမ ြြိုငား့် ဖခ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားေွင ့်

ဇီား

ေေ့်ကကီားဌ ေမျ ားနှင ေ့့် ဌ ေဆြိုင ့်

မျ ားစွ ြေါေင့်ငြီား ေယ့်ေမ
ြိ ြိေ့် ရေ င့်ားဆြို ချက့်မျ ားကြို ဖြေ့်လည့်ဆေ့်ားစစ့် ေ့်

ရငွရ ကားအင့်အ ားမဖြညေ့့်စံု

ေေ့်

မ့်ားအင့်အ ားမလံုရလ က့်သညေ့့်

၏

ေ

ီ

နှငခ
ေ့့် ျီရသ

လုြ့်သ ားအင့်အ ား လြိုအြ့်သည့်။
အခ

ရ

ကျရသ ဥြရဒရ ား

ဖြည့်ေယ့် နှငေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်

ဖြစ့်စဉ

င့်စုနင
ှ ေ့့် ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား ရက င့်စီ၊ ၂၀၀၈) သည့် ေယ့်ရဖမြြိုငား့် ဖခ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားနှင ေ့့် ြေ့်

သက့်ငြီား

ဇီား

ေ

ားရံုားချ ြ့်၏

ဆံုားဖြေ့်ချက့်ေစ့်ခုကြို

လူမျြိ ားမျ ား၏ ရဖမယ ားမျ ားကြို စဉဆက့်မဖြေ့် ြံုစံဖြင ေ့့် ခွရေရေ
စြေါားစြိုက့်ခင့်ား

မျ ားကြို

ဂုဏဖ့် ြ လြိုက့်သည့်။
ချ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

ားမည့်ရလ ၊ သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ရှြိနင
ှ ငေ့့် ြီားရသ

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားသညေ့့်အရေဖြင ေ့့်

ဖြည့်ေယ့်ေရလျှ က့်

ဖြေက့် က
ု ညေ့့် ဖြဿေ ဖြစ့်သည့်။ ရံုားေင့်စစ့်ရဆားမှုမှ စြေါားစြိက
ု ့် ရေ င့်သူမျ ား၊
ေ့ ရေမည့်ရလ ဆြိသ
ဖြည့်ေယ့်၊ စစ့်ေြ့်၏ ေစြိေ့် ေရဒသနှင ေ့့် ရဖမယ မေ့ ဖြည့်သူ အစုအြွွဲ့မျ ားကြို
ကက့်သလစ့်
ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆုင
ြိ ့်
သီားသေရ
့် ေ့ ဖမသည့်

ု

ားရကျ င့်ား၊

ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား

ရက င့်စီေြိုနှေ့ င ့်ေ့

ြက့်ငြြိ င့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား

အံေုရစသည့်။

စြေါားစြိုက့်

ဇီား နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့် အစြိုား ၊
ရက င့်စီနင
ှ ေ့့်

ရေ င့်သူမျ ား

ဇီား နြိင
ု င
့် ၏
ံ ဂုဏသ
့် က
ြိ ခ နှင ေ့့် နြိင
ု င
့် ၏
ံ စီားြွ ားရ ား ြွံွဲ့ ငြြိ ား ေြိားု ေက့်မှု ကြို

ခုခံရဖြ ဆြိုငြီား အစြိေ့်စြိေအ
့် မမ မမ

သ

ေ
က့်မှ

ခ
ြိ ြိုက့်ရစသည့်ဟု

ခွဖခင့်ားခံ သည့်ဟု ဆြိုသည့်။ အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ား၏ သက့်ရ

က့်မှု

ခံ က ရသ

ဖြည့်သူနင
ှ ့်ေ့

ကကီားမ ားရသ သက့်ရ
ေယ့်ရဖမ

ြြိုငား့် ဖခ ား

ဖြစ့်ရစသည့်။

အစုအြွွဲ့မျ ားအ ား

ေ ားရ

င့်ရြားဖခင့်ား

မခံ ြေါ။

စီြွ ားရ ားနှင ့်ေ့

က့်မမ
ှု ျ ားရှြိနင
ြို င့် ြီား နြိင
ု င
့် ၏
ံ လံုဖခံ ရ ားနှင ့်ေ့ အချ ြ့်အဖခ အ ဏ ကြိုြေါ

သေ့်မေ
ှ ့်ဖခင့်ား

ဖြဌ ေ့်ား

ားရသ

အေြိုငား့် အေ သည့်
ဥြရဒသည့်

ဖြည့်ရ

ြုဂဂလြိက

င့်စု၏

လူမှုရ ား
ခ
ြိ ြိုက့်နင
ြို သ
့် ည့်။

ေေ့်ားေူညီမျှမှု

ကဏ္ဍအ ား

မရှြိဖခင့်ားကြို

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားဆြိုင ့်

လမ့်ားညေ့်သင့်ဖြမှု အခွငအ
ေ့့် ရ ားရြားဖခင့်ားဖြင ေ့့် အကျြိ ားသငအ
ေ့့် ရ က င့်ားသငရ
ေ့့် ှြိဖခင့်ား ေြိယ မကြို ချြိ ားရြ က့်သည့်
စသညေ့့်
အ

အရဖခခံ

အချက့်မျ ားရြေါ်မေ
ူ ည့်ငြီား

အ ကမ့်ားြက့်

က့်လေ့်ရေ ့်အမေ့်က နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့် အစြိားု ကြို ေ

ြဋြိြကခမျ ားငြီားရေ က့်

ားစွဆြိုခေ့သည့်။ ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ဖြေ့်လည့် ရချြချက့်ေွင ့်

နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့်အစြိားု နှင ေ့့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ရက င့်စသ
ီ ည့် ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒဆြိင
ု ့်

အြြိုဒမ
့် ျ ား ၂၃၁ နှင ေ့့်

၂၃၂ ေြိေွ
ု ေ့ င ့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား ြြိုငဆ
့် င
ုြိ သ
့် ညေ့့် ရဖမယ မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား
အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ား ရြား
နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့် အစြိုား
ဖြည့်ေယ့်ကြို

ားသည့်၊ ၁၉၈၈ ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒက ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားရဖမယ မျ ားသည့်

ြြိုငဆ
့် င
ုြိ သ
့် ည့်ဟု သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ားငြီားသညေ့့်အချြိေ့် ၁၉၈၈ ခုနစ
ှ ့်ရေ က့်ြြိုငား့် ကျမှ

ရ
ူ

င့်ဖခင့်ား ဖြစ့်သည့် ဟု အခြိုငအ
့် မ ရဖြ ဆြိုသည့်။

ဇီား ေ

ားရံုားချ ြ့်က ေယ့်ရဖမ

ြြိုငား့် ဖခ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားသည့် ဆက့်လက့် လုြ့်ရဆ င့် ေ့်လြိုငြီား နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့် အစြိားု ၏
ရ

က့်ြံေ့ကူညီရြားနြိင
ု သ
့် ည့်ဟု

ခံယူသည့်။

ဆ
ြို ုားံ ဖြေ့်ချက့်ရ က င ေ့့်

ြ့်ေည့်ချက့်ကြို

ခ
ြိ ြိုကခ
့် ံစ ား ရသ

ရဖမယ

ြြိုငဆ
့် ုင
ြိ သ
့် မ
ူ ျ ားအေွက့် ဖြစ့်လ နြိင
ု ရ
့် သ ဆံုားရှု ံားမှုမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒ အြြိုဒ ့် ၂၃၁ြေါ
ဆြိသ
ု ညေ့့် စက ား ြ့်က ကြိုငစ
့် ွငြီား ရရှားအကျဆံုားနှင ေ့့် အ ဏ အရှဆ
ြိ ားုံ ရဖမယ
အခွငအ
ေ့့် ရ ားအဖြစ့်

င့်ဟြ့်သည့်ဟု ဆြိုသည့်။

အဖြင့်
ြို ေ့

ဥြရဒက ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ ဥြရဒရ ား
အရလားရြား

ားငြီား မူလရေ

ဆ
ြို ုားံ ဖြေ့်ချက့်သည့်

ကျင ေ့့်

ားံု ကြို

လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ ေ့့်

ဇီား ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံ

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရြားခသ
ေ့ ည့် ဆြိုသညေ့့်အချက့်ကြို

င
ြို သ
့် ူ ရဒသခံမျ ားေွင ့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့
လူမှုရ ားအြွွဲ့အစည့်ား၊ ဓရလေ့

သ စက ားမျ ား၊ ယံု ကည့်မှုမျ ားနှင ေ့့် ရြိုား

အစဉအလ မျ ားနှင ေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ ားုြိ စဉရ

င့်ဆက့် ရေ

စ
ံု ံမျ ား၊

င
ြို လ
့် သညေ့့်

ရဖမယ မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား လုြ့်ြြိုငခ
့် ွငမ
ု ေ့ ရရှား ကေည့်ားကရှြိရသ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား
ေ့့် ျ ား ရှြိရစ ေ့် အလြိငှ
ရဖမယ

ဇီား အစြိားု ၏ အသြိအမှေ့် ဖြ မှုဖြစ့် သည့် (

ြြိင
ု ခ
့် ွငဆ
ုြိ ့်
ေ့့် င

အုြ့်ချ ြ့်မှုသည့် ဥြရဒရ ား

၊ ၂၀၁၇)

အစဉအလ ေခုကြို စေင့်ခသ
ု ေ့
့် ြဋြိြကခ
ေ့ ည့်။ သြိရသ

မျ ားအေွက့် ေည့်ငငြိမ့်မှု ရဆ င့် ကဉားရြား ေ့် ၎င့်ား၏ လမ့်ားမြိုားနြိင
ု မ
့် ှု အေြိုငား့် အေ သည့် မရှငား့် လင့်ားြေါ။ ၁၉၉၉
ခုနစ
ှ ့်နင
ှ ေ့့် ၂၀၁၃ အ က ား

ဇီားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ရဒသဆြိုင ့်

ြယ့်ဒ ယ့် ေ

သံုားသြ့်ချက့် က ားေ ဖခင့်ားသည့် ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ား ချမှေ့်
သီားဖခ ား ေ

ားစီ င့်ရ ား လုြ့်

ားရံုားမျ ားေွင ့် အမှုမျ ား၏

ေွင ့် ြယ့်ဒ ယ့် ေ

ားသူကကီားမျ ား ကျငသ
့်ေ့ ုားံ ရသ

ားံု လုြ့်ေည့်ားမျ ားနှင ေ့့် သီားဖခ ား ဥြရဒမျ ားနှင ေ့့် ဥြရဒရ ား

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားငြီား ရအ က့်ရဖခ ေ

လဒ့်မျ ား

အေေ့်ြည မျ ားကြို

ားရံုားမျ ား၏ ဆံားု ဖြေ့်ချက့်မျ ားအရြေါ် သက့်ရ

က့်ခေ့ဖခင့်ား မရှြိြေါ။

ြို ေ့ က့် သုရေသေေွင ့် ၂၀၀၉ ခုနစ
ှ ့် ဆံုားဖြေ့်ချက့်သည့် ရဖမယ ြဋြိြကခမျ ားကြို မည့်သုြိ ေ့ ဆေ့်ားစစ့် မည့်နင
ှ ေ့့်
ြေ့်သက့်ငြီား

ေ

မျ ားဖြ ားလ ားဖခင့်ားကြို

ားသူကကီားမျ ားအ က ား

မေူကွဖြ ားရသ

အစ ြျြိ ားရြားလြိုက့်ရသ ရ က င ေ့့် ေ

ရဖြ င့်ားလသွ ားရစသည့် ကြို ရေွွဲ့ ရှြိ သည့် (

အဓြိြပ ယ့်ရက က့်ယူမှုမျ ား
ားသူကကီားမျ ား၏

ေဟုေ့်

ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ား၏

ားြို
ြံုစံ

၂၀၁၉)။

ငြီားခသ
ေ့ ညေ့့် နှစ့်ရြေါင့်ား ၂ေ အေွငား့် ေယ့်ရဖမ ြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ား လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ား ရလျ ေ
ေ့ ည့်ားသွ ားခသ
ေ့ ည့်။
က ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားအ ား ေယ့်ရဖမ

ြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ားအေွက့် အဓြိက အဟေအ
့် ေ့ ေ ားမျ ား

မှ ေစ့်ခုသည့် လေ့်ရေ ့်ဆုင
ြိ ့်

မူေေါဒ အစည့်ားအရေားမှ

က့်မှုဖြစ့်သည့်ဟု ရြ ့်

က
ွ ့်ရြေါ်လ သညေ့့် လမ့်ားမြိုားသက့်ရ

ရကျားလက့်

ေ
ု ့်လြိုက့်ငြီား ယင့်ားမှ

ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စု အသြိက
ု ့်အေြိင
ု ား့် မျ ား၏ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို ေ ားဖမစ့်ငြီား ရကျားလက့်ရဒသ
ဖြ ဖြင့် ရဖြ င့်ားလ ရ ားအ ား ဖြစ့်မှုအဖြစ့် သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ား

ားသည့် ဥြရဒရ ား

ဆက့်နယ
ွ ့်ရေသညေ့့် စြိုက့်ြျြိ ားရ ား လုြ့်ငေ့်ား ရက ့်ြြိုရ ားရှငား့် မျ ားက ရငွရ ကားရ

အဆြိုဖြ ချက့်နင
ှ ေ့့်

က့်ြံေ့ရသ

လှုြ့်ရှ ားမှု

ကေ့်ြြိေား့် မျ ားနှင ေ့့် အေူ စြိက
ု ့်ြျြိ ားရ ားနှင ေ့့် ရမွားဖမျူရ ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ား၏ လုြ့်ြြိင
ု ခ
့် ွငမ
ု ့်စ ားဖြ သည့်။
ေ့့် ျ ားကြို ကြိယ
ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ေယ့်ရဖမနှင ေ့့် သ
အစီအစဉမျ ား

သည့်

အရက င့်အ

ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆင
ုြိ ့်

စီမံခေခ
့် ေ့ မှု
ွ

ည့်ရြ ့်ရဆ င့် ွ ကဖ့် ခင့်ားအေွက့် အရ ားြေါရသ

ေည့်ားလမ့်ားမျ ားဖြစ့်ငြီား ေယ့်ရဖမြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ား စြိေရ
့် ခေါ်မှုအချြိ ွဲ့ ဖြင့်ဆင့် ေ့် ေည့်ားလမ့်ားအဖြစ့် ရြေါ်ရြေါက့်
လ သည့်။

သည့် ြယ့်ဒ ယ့်၊ ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ့်ေ့ စည့်ြင့်သ ယ

မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားအ ား

ည့် ွ ယသ
့် ညေ့့် ဖြည့်သရ
ူ ေ့ ား

မဟ

ျျူ

ဟ ရဖမ က့်ရသ

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ား

အဆငမ
့်ေ့ ျ ားရှြိ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

မူေေါဒမျ ားစွ ကြို သေ့်မှေ့်ငြီား ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆ င့် ွ က့် ေ့်
ဖြစ့်သည့်။

မျ ားသည့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

ေယ့်ရဖမမျ ား၏ ြစစ ြပ ေ့် နှင ေ့့် အေ ဂေ့်ကြို သေ့်မှေ့် ဖြဌ ေ့်ား ေ့် ၎င့်ားေြိအေွ
ု ေ့
က့် မဟ

ျျူဟ ရဖမ က့်

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားဖြစ့်သည့်။
၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့် သမမေ
လက့်ရအ က့်ေွင ့်

က လူအခွ
ှ ေ့့် အမျြိ ားသမီားမျ ားရ ား
ေ့ ငအ
ေ့့် ရ ား၊ မြိသ ားစုနင
ကြို

ေေ့်ကကီားဌ ေ

ားရှြိ ေ့် ကကြိ ားြမ့်ားခငေ့ ြီား ရဖမယ ြြိုငား့် ဖခ ား သေ့်မှေဖ့် ခင့်ား အခွငအ
ေ့့် ဏ မျ ားကြို

စြိုက့်ြျြိ ားရ ား ေေ့်ကကီားဌ ေအ ား လရဖြ င့်ားရြားခသ
ေ့ ည့် (

၊ ၂၀၁၉)။ သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား

ဇီား၏ အမျြိ ားသ ား

ညီလ ခံသည့် အရဖြ င့်ားအလမျ ားကြို ြယ့်ြျက့်လက
ြို ့်ငြီား အဓြိကအ ားဖြင ေ့့် ကကြိ ားြမ့်ားရဆ င့် ွ က့်မမ
ှု ျ ားကြို ြျက့်
ဖြ ားရစသည့်။

၄.၄

တဒသဆင
ု ရ
် ော ဥြတဒတရေးရော ဆံေးု ပေ
ဇီားေွင ့်

ရေ

င့်ဆင
ုြိ ရ
့် ေ က

င
ြို ရ
့် သ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

ခ
် က်မ ောေးနှင ် အတလအ

လူမျြိ ားမျ ားသည့်

အစဉအငမ

မ ောေး

ကျျူားရကျ ့်ဖခင့်ားကြို

ငြီား ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့
လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငမ
ှ ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ
ေ့့် ျ ားအ ား သြိရငှြိ ြီား ဖြည့်ေယ့်နင

င့်စု

အစြိုား မျ ားက ရလားစ ား ေ့် ရုေား့် ကေ့်ကကြိ ားြမ့်ားရေ သည့်။ ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ကြိုယ့်ြြိုင ့် စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားသည့်
မေူကွဖြ ားငြီား

ကြိုယ့်ြင
ြို ့်

ဓရလေ့

ေယ့်ရဖမမျ ားေွင ့် သေတ ေူားရြ ့်ဖခင့်ား၊
ြြိအ ားမျ ားကြို ေွေား့် လှေ့် ေ့်မှ
သ ဓကရက င့်ားေစ့်ခုမှ
မျြိ ားနွယ့်စု

ဖြစ့်ငြီား

ရေ င့်ေေ့်ားမျ ားေွင ့် ရေ
နှင ေ့့်

ားံု ေမ့်ားအစဉအလ မျ ားရြေါ်ေွင ့်

အရဖခခံရသ ့်လည့်ား

၎င့်ားေြို ေ့

ေ
ွ ယ
့် က့် စြိုက့်ြျြိ ားဖခင့်ားနှင ့်ေ့ ရမွားဖမျူရ ားနှင ့်ေ့ ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှုဆင
ုြိ ့်

ားဇီားရှြိ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအရြေါ်ေွင ့် မူေည့်သည့်။
ဖြစ့်ငြီား ၎င့်ားသည့် အရမဇုေရ
့် ှြိ အကကီားဆံားု ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား
ားဇီားရဖမ က့်ြြိုငား့် နှင ေ့့်

င
ြို သ
့် ည့်။ ၎င့်ားေြိသည့်
ု ေ့

င့်ေဇ
ီ ွလ ား
နှင ေ့့်

ဖြည့်ေယ့်မျ ားအ က ား ေည့်ရှြိရသ

ရေ င့်ြြိုငား့် ရှြိ

မုေ့်သုသ
ံ စ့်ရေ မျ ားနှင ေ့့်

ဖမစ့်မျ ား အ က ားရှြိ ရဒသ
ဟက့်ေ

ရှြိ

၉၆၆၄၉၇၅ ေီားြေါား (ဧက

င
ြို ရ
့် သ မုဆုားြိ -လယ့်သမ ား လူမှုအြွွဲ့အစည့်ား

၂၃၈၈၃၀၀၀) ကျယ့်ေေ့်ားရသ မုေ့်သုံ သစ့်ရေ မျ ားေွင ့် ရေ
ဖြစ့်သည့်။

အသင့်ားသည့် သရ

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားကြို

အရက င့်အ

ည့်

ေူညီ

ားသညေ့့် ဥြရဒမျ ားနှင ေ့့် ဥြရဒရ ား

ရြ ့် ေ့်

မျြိ ားနွယ့်စုကွမျ ားကြို

အေူေူ

ရြေါင့်ားစည့်ားရြားသည့်။
ရဖမယ နှင ေ့့် ြေ့်သက့်လ လျှင ့် ၎င့်ားေြိသည့်
ု ေ့

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ အေွငား့် နှင ေ့့် အဖြင့်ရှြိ

ဖြစ့် ြ့်မျ ားအ ားလံုားေွင ့် အသင့်ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့် ဆက့်နယ
ွ ့်သညေ့့် ရဒသမျ ားရှြိ
မျ ားနှင ေ့့် လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငမ
ု ေ့ ု
ေ့့် ျ ားကြို က ကွယ့်ဖခင့်ားနှင ေ့့် ကြိုယ့်စ ားဖြ ရြားဖခင့်ားေြိကြိ

ေြိ၏
ု ေ့ အခွငအ
ေ့့် ရ ား

ညေ့့်သင
ွ ား့် စဉားစ ားသည့်။

၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ လှုြ့်ရှ ားရဆ င့် ွ က့်မှုမျ ား ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ဖခင့်ားနှင ့်ေ့ ေြိုားချွဲ့ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ား အဖမင့်ဖြင ့်ေ့ အမျ ားဖြည့်သူ
နှင ့်ေ့ ြုဂဂလြိက အြွွဲ့အစည့်ားမျ ားနှင ့်ေ့ သရ
အရဖခ ချရေ
ရ

ေူညီမှု

ယူဖခင့်ား၊

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမရြေါ်ေွင ့်

င
ြို ရ
့် ေရသ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားေြို၏
ြို ခ
့် ွငဆ
ြိ ့်
ေ့ လုြ့်ြင
ေ့့် ုင

က့်ခံအ ားရြားဖခင့်ား ေြိြေါ
ု ေ့ ေင့်သည့်။ (

ကကြိ ားြမ့်ားအ ား

ေ
ု ့်မှုမျ ားက

အသင့်ား၊ ၂၀၁၁)
ေ အစီအစဉ နှင ေ့့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့ လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ား

မှ ေဆင ေ့့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားအေွက့် ရြေါင့်ားစည့်ား
ြေ့်သက့်ရသ

ဖြည့်သမူ
ူ ေ့ ေေါဒမျ ား စီစဉချမှေ့်ဖခင့်ားအ ား

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားကြို

သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားအရြေါ်

ားသညေ့့် ေယ့်ရဖမဆြိင
ု ့်

စီမံအြ
ု ့်ချ ြ့်မှုနင
ှ ေ့့်

အ ရံုစြိုကသ
့် ည့်။

သည့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအ ား ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ေယ့်ရဖမေွင ့် အေြိေ၊့် ြစစ ြပ ေ့်နင
ှ ေ့့် အေ ဂေ့် သံုားြေါား အကျြိ ား
အေွက့် စြိေ့်ချ ရစ ေ့် ေည့်ားလမ့်ားကြို ြံြ
ေ့ ားြို ရြားသည့်။ ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လုြ့်ငေ့်ားစဉသည့် ဌ ရေ
ေြိုငား့် င့်ားသ ား

လူမျြိ ားစုသည့်

၎င့်ားေြို ေ့ ေယ့်ရဖမေွင ့်

သ

ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆင
ုြိ ့်

ြေ့်သက့်ငြီား ဆံားု ဖြေ့်ချက့်ချမှေ့်ဖခင့်ားနှင ေ့့် လုြ့်ငေ့်ားစဉအရြေါ် သက့်ရ
ဖြင့်ြက

အဆြိဖု ြ

ချက့်မျ ား

မည့်သုြိ ေ့ သံားု သြ့်မည့်

ေြိနှ
ု ေ့ င ေ့့်

ေေ့်ရဆ င့်မှုမျ ားနှင ေ့့်

က့်မှုရသ
ှြိ ညေ့့် လူမှု အသြိုက့်အေြိင
ု ား့်

ြေ့်သက့်ငြီား

လမ့်ားညေ့်ချက့်မျ ားကြို

သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ားရြားသည့်။
အကျဉားချ ြ့် လျှင ့်

ဇီားရှြိ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားသည့် နြိင
ု င
့် ၏
ံ အုြ့်ချ ြ့်ခံကရလားမျ ားအဖြစ့် ရှု ဖမင့်ဖခင့်ား

ခံရေ ဆဖြစ့်ငြီား ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒေွင ့် ရြားအြ့်

ားသညေ့့် အေြိုငား့် အေ အေြိုငား့် ကြိုယ့်ြြိုငအ
့် ြ
ု ့်ချ ြ့်ခွင ေ့့်

ရြားဖခင့်ားမခံ ြေါ။ ေယ့်ရဖမ ြြိင
ု ား့် ဖခ ားသေ့်မေ
ှ ့်ဖခင့်ားမျ ားသည့် ရနှားရကွားရေငြီား ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့
ေယ့် ရဖမမျ ားနှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်ငြီား အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့
ငခြိမ့်ားရဖခ က့်မှုမျ ား ေြိားု မျ ားလ သ

ားံု ေမ့်ား အစဉအလ အ

ရေ

င
ြို မ
့် ှု

ုားြိ စဉရ

င့်ဆက့်

ေြံုစံမျ ားအရြေါ်

၅။ ယင်ေးအတ

ှေ့အ
ွ ကံျုမ ောေးသည် ပမန်မောနင
ု င
် အ
ံ တပခအတန ှ

ည
ူ တ
ီ သော အခက်အခ၊ စန်တခေါ်မှုမ ောေးနှင ် မည်သ ု
ဆက်စြ်သနည်ေး။
ဇီားနြိင
ု င
့် ေ
ံ ၏
ြို ေ့ အရေွွဲ့အ ကံ မျ ားသည့် အြွအ
ွဲ့ စည့်ား/ ကျင ေ့့်

ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၊ံ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနှင ေ့့်

စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု ကြိ ြိယ အဖြစ့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ
စြိေရ
့် ခေါ်မှုမျ ားကြို

ကြိင
ု ေ
့် ွယရ
့် ဖြရှငား့် ေ့်

င့်စု စေစ့်သည့် ေြိုငား့် င့်ားသ ားမေူကဖြ
ွ ားမှု၏ အခက့်အခ၊

မလံားု ရလ က့်သည့်ကြို

အခွငအ
ေ့့် ရ ား မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံဥြရဒဆြိုင ့်
သံုားနြိင
ု င
့် ံ

စလံုားေွင ့်

ားံု ဆြိင
ု ့်

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒမျ ားေွင ့်

ရြ ့်ဖြရေသည့်။

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

ကေြိကေေ့်မျ ား ရှရ
ြိ သ ့်လည့်ား ယင့်ားနြိင
ု င
့် ံ

ဖြဌ ေ့်ား

ားသညေ့အ
့် ေြိုငား့်

အလုြ့်မဖြစ့်ခြ
ေ့ ေါ။

အလုြ့်မဖြစ့်ခေ့သညေ့့် အရ က င့်ားအ င့်ားမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်လျှငမ
့် ူ နြိင
ု င
့် မ
ံ ျ ားအ က ား ကွဖြ ားဖခ ားေ ားမှု ရှီြေါသည့်။
နြိင
ု င
့် အ
ံ ားလံုားေွင ့် ရဖမယ နှင ေ့့် သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်ဆင
ုြိ ့်
ရြားအြ့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒက

ားရသ ့်လည့်ား လက့်ရေွွဲ့ သက့်ရသဖြနြိင
ု မ
့် ှု ေေ့်

ြည ရ ား စသညေ့့် ရေ က့်ခံအ ားေည့်ားရသ
သြိမဟု
ု ေ့ ေ့်

အရေအ

ြ
ု ့်ေေ့်ြြိုားသည့် ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွား ေ့် လူမှုရ ား၊

ားေွငရ
့် ှြိရသ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စမ
ု ျ ား

ြဋြိြကခမျ ားနှင ေ့့် မရကျေြ့်မှုမျ ားကြို ြြိုမြို ြေ့်ေီားရြားလြိုကသ
့် ညေ့့် အဆံုားအဖြေ့်ချမှေ့်ရသ

ြယ့်ဒ ယ့်ရ ား

အစြိုား ဌ ေမျ ား လက့်

ေွင ့် ရှြိရေသည့်။ ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ေ
ံ ွင ့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒက

ရှြိနင
ှ ငေ့့် ြီားသ ား ရဒသခံ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားနှင ေ့့် စ ချ ြ့်ြေါ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား ကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ရသ ့်လည့်ား
ေယ့်ရဖမြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မှေဖ့် ခင့်ား

အ
ြို ခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ား

ဤရဒသမျ ားေွင ့် မည့်သညေ့့် ဥြရဒမျ ား သက့်ရ
ြို

ဥြရဒမျ ားနှင ေ့့်

မှေ့်

ားဖခင့်ားမရှြိြေါ။

လုြ့်

မည့်သုြိ ေ့ ဆက့်စြ့်မည့်

သရ

ေူညခ
ီ ျက့်မျ ား၊

လုြ့်

မည့်၊

င့်စု စေစ့်ေခုလံုားနှင ့်ေ့

စသည့်ေကြိ
ြို ေ့ ု

ားရံုား အမှုဖြစ့်စဉမျ ား၊ ရဆွားရနွားညန
ြိ င
ြိှု ား့်

ားံု လုြ့်ေည့်ားမျ ား၊

လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ား ေွင ့် ြြိနြ
ြိှ ့်ဖခင့်ားခံ သည့်။ ၁၉၉၂ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် လူ
ကြိုယ့်ြြိုငအ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခင
ွ ေ့့် ရြားအြ့်မညေ့့် ချ ားလ့်လရေ
ြို ေ့
င့်ား သရ
လက့်ရှြိေွင ့် ကွဖြ ားဖခ ားေ ားြွယ့်ရှြိသည့်။

ဖြစ့်ရြေါ်လ
ြြိုငား့် ဖခ ား

သေ့်

ားရသ ြုစဆ မျ ားနှငအ
ေ့့် ေူ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ား

မျ ားနှင ေ့့် ြြိုငခ
့် ွငမ
ေ့့် ျ ားအ ား ရေ င့်ားဆြိဖု ခင့်ားသည့် ေ
အသံုားချမှု

မျ ားေွင ့်

က့်မှု ရှမ
ြိ ည့်နင
ှ ့်ေ့ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

ားံု လုြ့်ေည့်ားမျ ားကြို

ရ
ြို ေ့ က င ေ့့် အရဖြမရြား

မည့်သညေ့့်ရေ

စ ချ ြ့်မျ ားနှင ေ့့်

ားသညေ့့် ရဖမယ

ရဆွားရနွားေြိုငြ
့် င့်ဖခင့်ား

ု ဆနဒခံယူြ၌
ွ ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားအ ား
ေူညီချက့်သ ရအ င့်နင
ြို ခ
့် ေ့လျှင ့် အရဖခအရေက

ဇီားေွင ့် ေူညီရသ ဖြစ့်စဉ ဖြစ့်ခေ့ငြီား ယင့်ားအရဖခအရေ၌

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားသည့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒရအ က့်ေွင ့် ရရှားအကျဆံားု နှင ့်ေ့ အ ဏ အရှြိဆုားံ ရဖမယ
လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင ေ့့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားကြို

ြြိုငဖ့် ခ ားသေ့်မှေဖ့် ခင့်ားဖြငသ
ေ့့်

ကြိုငရ
့် ဆ င့်

ားရသ လ
့် ည့်ား

ေယ့်ရဖမြြိုငား့် ဖခ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားသည့်
ခု

မှ

၁၀၀%

ားွ သညေ့့် စ ချ ြ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ား ဖြစ့်သည့်။
ေခု

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

ေယ့်ရဖမ

အဆံုား အဖြေ့်ရြားနြိင
ု င့် ြီား ရေ က့်ဆုားံ ေွင ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉသည့် ြံုြျက့်သွ ားငြီား

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားလူမျြိ ားမျ ား၏ ေည့်ရှြိမှုကြို ဆေက
့် ေ့ ျင့်ရသ
ရှု ြ့်ရ

၎င့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု

ေခု

က့်ြြိုရသ

အင့်အ ားစုမျ ား၏ ြျက့်စီားဖခင့်ား ခံ က သည့်။

က့် ရကျ ့်လွေရ
့် သ

င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

ု င့်မ ေယ့်ရဖမကြို ရဒသ၏
ုားြိ စဉရ

င့်ဆက့်

ရေ

ယ
ီ
ေွင ့်

ေယ့်ရဖမ ၁၉၈
င
ြို လ
့် သညေ့့်

ေယ့်ရဖမအဖြစ့်

သေ့်မှေ့်သည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ား၌ ေြိုငား့် င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ
ဖြည့်ေယ့်မျ ား၏

ရ ကည ချက့်ေွင ့်

အဓြိက

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒက ရေ ့်ရေ ့် ခ ီားရ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

လူမျြိ ားမျ ားကြို

င့်စု၏ အြွွဲ့ေင့်

အသြိအမှေ့်

ဖြ ေ့်

က့်ရအ င့်

လုြ့်ရဆ င့်နင
ြို ခ
့် ေ့သည့်။ ဤဖြည့်ေယ့်မျ ားရှြိ အဓြိက ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားကြို ဦားစ ားရြားလြိုက့်
ရ

က့်ငြီား

ဖြည့်ရ

မရ မေွက့်နင
ြို ရ
့် သ
င့်စု

ြံစ
ု ံကြို

လူေည့်ားစုမျ ားကြို

ဆံားု ရှု ံားခံငြီား

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ရြေါ်ရြေါက့်လ ရစက
ြဋြိြကခကြို

စည့်ားလံုားရသ

ြယ့်ဒ ယ့်

ြံုကကီားချွဲ့ရြားလြိုကဖ့် ခင့်ား၊

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ဖြစ့်ေည့်မှုအရြေါ် အလွေအ
့် ကျွံ မှီခြိုဖခင့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု ဖြစ့်ရြေါ်လ ရစသည့်။ နြိင
ု င
့် ၏
ံ အရဖခခံ ကျရသ အုေဖ့် မစ့်ကြို
ေုေလ
့် ှုြ့်ရစငြီား ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင ့်
ရှြိနင
ှ ငေ့့် ြီားသ ား ဥြရဒမျ ားနှင ေ့့် လုြ့်
ဥြရဒ

ဆြိုင ့်

အကျြ့်အေည့်ားကြို ရြေါ်ရြေါက့်လ ရစသည့်။

ားံု လုြ့်ေည့်ားမျ ားအ က ား ချြိေ့်ဆက့်မှု မရှဖြိ ခင့်ားမျ ားက ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ

အရဖခခံမူမျ ားအ ား

အရက င့်အ

ည့်ရြ ့်ဖခင့်ားကြို

ရှု ြ့်ရ

ားွ ရစသည့်။

ကရေဒေါနှင ့်ေ့

ဇီားေြိေွ
ု ေ့ င ့် အင့်ဒယ
ီ ေ့်ား အက့်ဥြရဒနှင ေ့့် အင့်ဒားီ ယေ့်ား ဥြရဒ အသီားသီားေြိေွ
ု ေ့ င ့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒ၌
ရြ ့်ဖြခေ့ငြီား ဖြစ့်ရသ

ကြိုလြိုေအ
ီ စြိုား မျ ားနှင ေ့့် ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားအ က ား မူေေါဒမျ ားနှင ေ့့်

ဆက့်ဆရ
ံ ားြံုစံမျ ားကြို ဖြဌ ေ့်ား

ားသည့်။ အရဖြ င့်ားအလကြို

င့်ဟြ့် ေ့် နြိင
ု င
့် ၏
ံ ဥြရဒဖြ ရ ား စေစ့်ကြို

ဆေ့်ားစစ့်ဖခင့်ား မလုြ့်လျှင ့် ယင့်ားဥြရဒ မျ ားကြို ဖြေ့်လည့် ြယ့်ြျက့် ေ့် ခက့်ခသည့်။

အဖြင့်
ြို ေ့
ကရေဒေါနှင ေ့့်

ဇီား၏ အင့်ဒားီ ယေ့်ား အက့်ဥြရဒနှင ေ့့် အင့်ဒားီ ယေ့်ား ဥြရဒသည့် နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ အ
့် ား အုြ့်
အင့်ဒယ
ီ ေ့်ားေြိအ
ု ေ့ ား အုြ့်

ေ
ြိ ား့် ခံ ကရလားအဖြစ့် ဖြ လုြ့်

ေ
ြိ ား့် သူအဖြစ့်နင
ှ ေ့့်

ားသညေ့့် ဆက့်ဆရ
ံ ားကြို သေ့်မှေ့်

ဤစေစ့်မျ ားေွင ့် နှစ့်နင
ြို င
့် စ
ံ လံားု ၏ လဒ့်သည့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား အေွက့် ဒုကခရ
အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ားေွင ့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် ေေါဒီ စေစ့်

ရ
ူ

ဥြရဒသစ့်ကြို ကျငသ
့်ေ့ ုားံ ငြီားရေ က့် ယခင့်က ရှြိခသ
ေ့ ညေ့့်

အစြိုား ကြို

ေြိုငား့် င့်ားသ ား ဓရလေ့

ားံု ေမ့်ားဆြိုင ့်

(နှင ေ့့် စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုနင
ှ ေ့့် ကကီား ကြ့်မှု)

င့်

ားသည့်။

က့်ရစသည့်။

ားရသ ့်လည့်ား ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ
ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ား

ားခငေ့ ြီား ယင့်ားမှ

အုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားနှင ေ့့် ချြိေ့်ဆက့် မှု မရှြိရေ သ
့် ွင ေ့့်
ေ့ ညေ့့် ရဖမယ လုြ့်ြြိုငခ
ကြို ဖြစ့်ရစခေ့သည့်။

ရေ င့်သူလယ့်သမ ား အသင့်ား၏ ရဖမယ

ြို ေ့ က့်

စေစ့် ေွင ့် အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ား

အသံုားချခွင ေ့့် အခွငအ
ေ့့် ရ ား ရြားအြ့်ဖခင့်ားသည့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား

အုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားကြို ရလျ ြ
ေ့ ားသင ေ့့် စ
ေ့ ေါားရစငြီား ဟြို အစြိားု ၏ လမ့်ားမြိုားမှုကြို ခွငဖေ့့် ြ ရြားသည့်။ အံအ
သ
ြို ုြိ ေ့ လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားက အကျငြ
ေ့့် ျက့်ဖခစ ားမှုမျ ားနှင ေ့့် လ

ရ
့် ြားလ

ယ
့် ူမှုမျ ား ဖမငေ
ေ့့် က့်လ

မလြို
ရသ

အရဖခအရေကြို ဦားေည့်ရစသည့်။
ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒဆြိင
ု ့်

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားေွင ့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို သေ့်မေ
ှ ့်ဖြဌ ေ့်ား

ားရသ ့်လည့်ား ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒမျ ားသည့် ေခေါေ ံေွင ့် လြိအ
ု ြ့်သညေ့့် ရှငား့် လင့်ားဖမင့်သ မှုကြို ြံေ့ြြိုား ေ့်
မလုြ့်ရဆ င့်နင
ြို ခ
့် ေ့ြေါ ဟူသညေ့့် အဖမင့်ေခုက နြိင
ု င
့် မ
ံ ျ ားအ ားလံားု အ က ား ရှငား့် လင့်ားစွ
သံုားသြ့် နြိင
ု ခ
့် သ
ေ့ ည့်။

ရ
ြို ေ့ က င ေ့့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင ့်

ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချ ေ့် ေ

ားရံုားမျ ားအရြေါ် လချလြိုက့်ဖခင့်ားသည့် ြြို၍ ရှု ြ့်ရ

ဖြည့် ေယ့်နင
ှ ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ
(

ဇီားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ

အုြ့်ချ ြ့်ရ ားနှင ့်ေ့ ေ

ကျေ့်ခေ့ငြီား ဖြေ့်လည့်

ည့် ွ ယ့်ချက့်ကြို အဓြိြပ ယ့်ရက က့်ငြီား
ားွ သညေ့့် အရဖခအရေ ဖြစ့်နင
ြို သ
့် ည့်။

င့်စုနင
ှ ေ့့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား ရက င့်စီ၊ ၂၀၀၈

စသညေ့့် အစဉအလ ရှြိခသ
ေ့ ည့် ေ

ားရံုား အမှုဖြစ့်စဉမျ ားကြင့်လျှင ့်

ားစီ င့် ရ ားနှင ့်ေ့ ဥြရဒ ဖြ ရ ားကြို အ မခံရြားနြိင
ု ့်

အရဖခအရေမျ ား ေြိားု ေက့်မှု

ရှြိလ ရသ ့်လည့်ား ကရေဒေါ အရေွွဲ့ အ ကံ က ယင့်ားအရဖခအရေကြို

င့်ဟြ့်ရေသည့်။

ရဖမယ နှင ေ့့် သ

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားသည့် ြွစ
ွဲ့ ည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင ့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား အဓြိကကျရသ

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား/

အစြိေအ
့် ြြိုငား့် ဖြစ့်ငြီား ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်

ကျငသ
ု င
့် ံ သံားု ခုလံုားေွင ့် သက့်ရသရှြိရ က င့်ား ရေွွဲ့ ရှြိ သည့်။ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ယဉရကျားမှုသည့်
ေ့့် ုားံ သညေ့့် နြိင
ရဖမယ နှင ေ့့် ဒွေေ
့် ွရေရသ ရ က င ေ့့် ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံဥြရဒ အခင့်ားအကျင့်ားရှြိ ေူညီရသ အခေ့်ားေွင ့် ရဖမယ
အခွင ေ့့် အရ ားမျ ားကြို ဖြဌ ေ့်ားဖခင့်ားသည့် ယင့်ားဆက့်နယ
ွ မ
့် က
ှု ြို သြိသ
စည့်ားြံု အရဖခခံဥြရဒ၌
ဖြည့်ရ

င့်စု

က
ြို သ
ေ့ ရသ
ုြိ ေ့

အစြိုား အ ား

င့်ရှ ားရစသည့်။ ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၏
ံ ၂၀၀၈ ြွွဲ့

အသြိအမှေ့်ဖြ မှု မြေါေင့်ြေါ။ သြိရသ
ု ေ့
့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒက

စည့်ားလံားု ညီညွေ့်နင
ှ ေ့့်

ေြိင
ု ား့် ဖြည့်၏

မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားအ က ား

ရလားစ ားမှုကြို

ဖမငေ
့်ေ့ င့် ေ့်နင
ှ ့်ေ့ ရေ င့်သူ လယ့်သမ ားေြိ၏
ု ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို အက အကွယ့်ရြား ေ့်အေွက့် လြိုအြ့်သညေ့့်
ားသည့် (ဖြည့်ရ

ဥြရဒမျ ားဖြဌ ေ့်ား ေ့် ခွငဖေ့့် ြ
ဖြည့်ရ

င့်စု ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၊ံ ၂၀၀၈)။ ငငြိမား့် ချမ့်ားရ ား လုြ့်ငေ့်ားစဉသည့်

င့်စုအစြိားု နှင ေ့့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအ က ား

ေစ့်နင
ြို င
့် လ
ံ ားံု

ြစ့်ခေ့်

ေြိုက့်ခြိုက့်မှု

အြစ့်အခေ့် ြ့်စရ ားဆြိုင ့်

သရ

ြ့်စရ ားဆြိင
ု ့်

င့် က ားရစေ့ရ ား
သရ

ရှြိရအ င့် ရဆ င့် ွ က့်ရေသည့်။

ေူစ ချ ြ့်

နှင ေ့့် နှစ့်ဦားနှစ့်ြက့်

ေူညီမှုမျ ား သည့် ေြိုငား့် င့်ားသ ား လက့်ေက့်ကင
ြို အ
့် ြွွဲ့အစည့်ားမျ ားေွင ့်

ရှြိရသ အကကီားမ ားဆံားု သဇ အရှြိေေ
့် ေါဖြစ့်သည့်။ ငငြိမ့်ား ချမ့်ားရ ားသြို ေ့ ဦားေည့်သညေ့့် ရဖြရှငား့် ရဆ င့် ွ က့်မှုေင
ွ ့်
ရဖမယ နှင ေ့့် သ
သရ

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား၏ အရ ားြေါမှုကြို အချက့်ဖြ ေ့် ဤအရ ားြေါသညေ့့်

ေူညီမှုမျ ားေွင ့်

ရဖမယ နှင ေ့့်

သ

ေ

သယံဇ ေ

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားဆြိင
ု ့်

ကြိစစ ြ့်မျ ားကြို

ညေ့့်သွငား့် ဖခင့်ားသည့် အရ ားကကီားသည့်။ ၎င့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ေ
ံ င
ွ ့် ရဆွားရနွားညြိနင
ြိှု ား့် ခသ
ေ့ ညေ့့် ရခေ့်သစ့်
စ ချ ြ့်မျ ား (

ကြို ည့်ညေ့်ားသည့်)နှင ေ့့် ဆင့်ေူရသ စ ချ ြ့်မျ ားအဖြစ့် ရှု ဖမင့်နင
ြို သ
့် ည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား

ေွင ့် ၁။ ရဖမယ ြြိင
ု ဆ
့် ုင
ြိ မ
့် ှုဆုင
ြိ ့်
ရရှ င့်ရှ ားဖခင့်ား ၂။ အြစ့်အခေ့် ြ့်စ
ရြ ့်ရဆ င့်

ေွင ့်

သ

လံုဖခံ စြိေ့်ချ မှုအေွက့် အေင့်ား အဓမမ ရဖမယ သြိမား့် ယူဖခင့်ားကြို
ားရသ ရဒသမျ ားရှြိ ရဒသခံမျ ားအ ား

ေ

ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆင
ုြိ ့်

ေ
ြိ ား့် သြိမား့်

လူမှုအသြိုကအ
့် ေြိုငား့် အေွငား့် ရဆွားရနွားမှုမျ ားကြို အ ားရြား ရ
သယံဇ ေ

မျ ားနှင ေ့့်

သက့်ဆုင
ြိ ရ
့် သ

ဤဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားသည့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ
အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့်
အစြိုား ၏
ရှု ရ

အခွင ေ့့်

ားေင့်သရ

အ ဏ ကြိုသ
ေူညီ

ငရ
ေ့့် ြေါငား့် စံုကြို အရဖခခံငြီား ရဖမယ နှင ေ့့် သ

ဤရဖမယ ဆြိင
ု ့်

ရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ားနှင ေ့့်

က့်ခံဖခင့်ား စသညေ့့် ရဖမယ နှင ေ့့် သ

နှစ့်ချက့်ကြိုသ

ညေ့့်သွငား့် ရြ ့်ဖြ

ေ

ားသည့်။

င့်စုစေစ့်ေွင ့် ရဖမယ နှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်ငြီား ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် မျ ားကြို အသြိအမှေ့်မဖြ

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှုနင
ှ ေ့့်

ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ေ
ံ င
ွ ့် ေ

အချက့်

ခ
ြိ ြိုက့် နြိင
ု ရ
့် သ စီမံကြိေား့် မျ ားကြို

ားရသ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားအရြေါ် ဖြည့်ရ
အ ားရြားရ

က့်ခံရြားရေသည့်။

င့်စု

သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား

စ ချ ြ့်မျ ားသည့် စီားြွ ားရ ားနှင ေ့့် ယဉရကျားမှုဆုင
ြိ ့်

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ် ဟြိုဖြ

ားသည့်။

ရေ င့်ားဆြိုချက့်မျ ားကြို ရဖြရှငား့် ရြားဖခင့်ားသည့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအ ား

ဖြဌ ေ့်ားဖခင့်ား၏ ရရှ ွဲ့ရဖြားလုြ့်ငေ့်ားစဉဖြစ့်သည့်။
အဖြင့်
ြို ေ့
လက့်ရှြိ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ
အေည့်ားငယ့်သ ရြား

င့်စုစေစ့်သည့် ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိုငား့် ရဒသကကီားမျ ားကြို အခွငအ
ေ့့် ဏ

ားငြီား ေေြိယအလ အုြ့်ချ ြ့်မှုနင
ှ ေ့့် ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား (ဥြမ - ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား

စီမံ အုြ့်ချ ြ့်မှု)ကြို စေစ့်အေွငား့် မည့်သုြိ ေ့ အသြိအမှေ့်ဖြ

ားသည့် ဆြိုသညေ့့်အရြေါ် နှုေ့်ဆေ
ြိ ့်ရေသည့်။

ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၏
ံ
လက့်ရှြိ ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒ (၂၀၀၈ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် ဖြဌ ေ့်ားငြီား ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့်

ြ့်ေားြို

ဖြင့်ဆင့်ချက့်မျ ား

ားသည့်) သည့် ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ေြိုငား့် ရဒသကကီားမျ ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ေေြိယအလ

ညေ့့်သင
ွ ား့်

အြွွဲ့အစည့်ားမျ ား အရြေါ် ရဖမယ နှင ေ့့် သ

ေ သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဆံားု ဖြေ့်ချက့်

ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွင ေ့့် အ ဏ ကြို ခွရေ မရြား

ားြေါ။ လက့်ရေွွဲ့ေွင ့် အခွငအ
ေ့့် ဏ မျ ားအ ားလံုားကြို ဖြည့်ရ

အစြိုား ကသ

ဆက့်လက့်

ဆုြ့်ကြိုင ့်

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆွားရနွားရဖြလည့်မှု
လက့်ရအ က့်ေွင ့်
သရ

ားသည့်ကြို

ဆြိုလြိုသည့်။

ရဖမယ မျ ားနှင ေ့့်

လူမျြိ ားမျ ား၏

သ

င့်စု

ေသယံဇ ေ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

အခွငအ
ေ့့် ရ ားကြို

ရှြိရအ င့် ရဆ င့် ွ က့်နင
ြို သ
့် ညေ့့် လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားကြို သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ား ေ့်

က ားဖြေ့် သရ

ေူညီချက့်မျ ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့်

လက့်ရအ က့်ေွင ့် ြူားေွ

ေူညမ
ီ ှု သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် သငေ
့်ေ့ ငရ
့်ေ့ လျ က့်ြေ့်ရသ အဖခ ား ေည့်ားလမ့်ားမျ ားကြို

ရဖမယ နှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်လ လျှင ့်

ြ့်ေြိုားချွဲ့

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားရြားဖခင့်ားသည့် လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ ၊့်ေ့ ေယ့်ရဖမဆြိင
ု ့်

င
ွ န
့် င
ြို သ
့် ည့်။
စီ င့်ဆားုံ ဖြေ့်ခင
ွ ့်ေ့

နှင ေ့့် နြိင
ု င
့် သ
ံ ားဖြစ့်မှု အရဖခခံမူမျ ား၊ စီမအ
ံ ုြ့်ချ ြ့်မှု အလ အသီားသီားေွင ့် ၎င့်ားေြို ေ့ မည့်သုြိ ေ့ ကွဖြ ားဖခ ားေ ားသည့်
ေြိနှ
ု ေ့ င ေ့့် သက့်ဆင
ုြိ သ
့် ည့် (

၊ ၂၀၁၈)။ အ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

စေစ့်မျ ားကြို

လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ ေ့့်

ားူ သဖြင ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်အေွငား့် ေွင ့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား/
ညေ့့်သင
ွ ား့် စဉားစ ား

ေွင ့်

ြေ့်သက့်ဆက့်နယ
ွ ့်မှုရသ
ှြိ ည့်။

အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ား၏ အရေွွဲ့အ ကံ က ဖြသရေသကသ
ေ့ ုြိ ေ့ ဟြို ချ ြ့်ကြိုငမ
့် ှု ဖြ လုြ့်ရသ
စီမံ အုြ့်ချ ြ့်ရသ (သြိရသ
ု ေ့
့် အခွငအ
့်ေ့ ဏ ရြျ က့်ဆားုံ ရေသည့်) ြယ့်ဒ ယ့်
အသံုားဖြ ေ့်

အေွက့်

ြွွဲ့စည့်ားေည့်ရဆ က့်

ရ ွ ားချယ့်ကျငသ
ေ့့် ုားံ ခံ
ြံုမျ ားစသညေ့့်

ား သညေ့့်

ဓရလေ့

ားံု ေမ့်ားနှင ေ့့်

ဖြည့်ေင
ွ ား့် အရဖခအရေနှင ေ့့်

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှု ရအ က့်ေွင ့်
ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှုအ ား ရဒသေွငား့်

အစဉအလ အ

လြိုက့်ရလျ ညီရ

အ ဏ

ဖွ ြစ့်ရသ

အ ဏ

ြွွဲ့စည့်ားေည့်ရဆ က့်ြံုမျ ား အဖြစ့်သုြိ ေ့

ဟြိုချ ြ့်ကြိုငမ
့် ှု ရလျှ ခ
ေ့ ျဖခင့်ားသည့် အကျငြ
ေ့့် ျက့်ဖခစ ားမှုမျ ားနှင ေ့့်

မေည့်မငငြိမဖ့် ြစ့်ရေရသ

အရဖြ င့်ားအလ

အ ဏ

အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ားေွငလ
့် ည့်ား
ေြိရသသလကခဏ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

သည့်

မျှရေ

ဦားေည့်ရစနြိင
ု သ
့် ည့်။
ားသညေ့့်

ေြိင
ု ား့် ဖြည့်၏

ားငြီား ြဋြိြကခမျ ားကြို မီားရမားရြားရေသည့်။

စီမအ
ံ ုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားဆြိုင ့်

လုြ့်ြြိုငခ
့် ွင၊ေ့့် ေယ့်ရဖမဆြိင
ု ့်
၊

စေစ့်

က့် ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား ဖြစ့်မှုကြို အရလားရြား

နှုင
ြိ ား့် ယှဉ ကညေ့လ
့် ျှင ့်
ဥြမ

ြယ့်ဒ ယ့်

အသစ့်မျ ားကြို

စီ င့်ဆားုံ ဖြေ့်ခွငန
ှ ေ့့် နြိင
ု င
့် သ
ံ ားဖြစ့်မှုဆုင
ြိ ့်
ေ့့် င

ကရေဒေါ နြိင
ု င
့် ၏
ံ
သ ဓကမျ ားသည့်
အရဖခခံမူ မျ ားသည့်

စသဖြင)ေ့့် ေွင ့် အရဖခခံငြီား ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား စီမအ
ံ ုြ့်ချ ြ့်မက
ှု ြို

၊

ေဖြည့်ားဖြည့်ား ရလားစ ားလက့်ခံလ ကသည့်။ ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား စီမံ အုြ့်ချ ြ့်မသ
ှု ည့် ြံုစံ အမျြိ ားမျြိ ား
ဖြစ့်နင
ြို ရ
့် သ လ
့် ည့်ား ရဖမယ စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု အစီအစဉမျ ား၊ ဇံုသေ့်မှေ့်ဖခင့်ား စသည့် ြံုစေ
ံ ွင ့်
ကမ့်ားရြိုားေေ့်ား

နှင ေ့့်

ဇီားနြိင
ု င
့် ၏
ံ

၊

၊

နှင ေ့့် အဖခ ား) စသညေ့့် သ ဓကမျ ားသည့် ရဖမယ

ဖြဿေ အေွက့် ဖြစ့်နင
ြို သ
့် ညေ့့် အရဖြအ ားလံုား ရြ ့်ဖြဖခင့်ားသည့် ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား ဖြည့်ေယ့်မျ ားအ ား
ရရှ ွဲ့ဆက့် လမ့်ားရ က င့်ားကြို မည့်သုြိ ေ့ သေ့်မှေ့်ခင
ွ ဖ့်ေ့ ြ သည့်ကြို ဖြသရေသည့်။ ရဒသနှင ့်ေ့ ဖြည့်ေယ့်မျ ားနှင ့်ေ့
ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စု အစြိုား သည့်

လ
ြို မ့်ားရ က င့်ားကြို သငရ
ေ့့် လျ ့်သလြို အရက င့်အ

ည့်ရြ ့်ငြီား ြံြ
ေ့ ြိုား ေ့်

မြိေ့်ြက့်အဖြစ့် ဆက့်လက့်ရရ
ှြိ ေနြိင
ု သ
့် ည့်။
ရအ က့်ြေါေြိသည့်
ု ေ့
အခွငအ
ု ့်
ေ့့် ဏ နှင ေ့့် ေယ့်ရဖမဆြိင
ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားဖခင့်ားအေွက့် အရဖခခံ စေစ့် ဖြစ့်ငြီား
(ြုဂဂလြိကြြိုင ့်

ရဖမယ မျ ားနှင ေ့့်

ဆေက
့် ေ့ ျင့်သည့်)

စီ င့်ဆားုံ ဖြေ့်ခွငေ
ြို ေ့ မေူညရ
ီ သ ရှု ရ
ေ့့် ၏

င့်မ
ေ့ ျ ားကြို

စ
ြို ေစ့်သည့် ဖြည့်သူြင
ြို ရ
့် ဖမမျ ား အမျ ားစုြေါေင့်သညေ့့်
ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွငား့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့

ုားြိ စဉရ

င့်ဆက့် ရေ

င
ြို လ
့် ရသ ေယ့်ရဖမနှင ့်ေ့ ယင့်ားေယ့်ရဖမနှင ့်ေ့ ဆက့်စြ့်ရသ ဆံုားဖြေ့်ချက့်ချမှေဖ့် ခင့်ား

အခွငအ
့်ေ့ ဏ မျ ားကြို သေ့်မှေ့် ေ့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားအ ား ခွငဖ့်ေ့ ြ ရြားသညေ့့် ရဖမယ

သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား

ေည့်ားလမ့်ားမျ ားနှင ေ့့် မည့်သုြိ ဆက့်
စြ့်မှု ေြိဖြစ့်
ု ေ့ သည့်။
ေ့
က)

အ

က့်ြေါ

ဖြစ့်စဉမျ ားေွင ့်

ြယ့်ဒ ယ့်

စေစ့်အေွငား့် ရှြိ

ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား ၏ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ေ့်
အစြိုား ေြိအေွ
ု ေ့
က့်

ရ
ြိ ေွွဲ့ ဆက့်ဆမ
ံ ှု ရ ွ ားချယ့်စ

စေစ့်မျ ားနှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်ရသ
အစဉအလြိုက့်ရြ ့်ဖြ
•

တဆွေးတနွေး

ေည့်ားလမ့်ားမျ ား၊ ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား စီမံအြ
ု ့်ချ ြ့်မှု
ြိ

ားသည့် (ြံု ၄ ေွင ့် ကညေ့့်ြေါ)

အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့

မဖြစ့်ရြေါ် ခေ့

င့်စု အစြိားု

ြေ့်သက့်ငြီား

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား သည့် ရဒသခံ

ဖြစ့်လ နြိင
ု ရ
့် သ

ချြိ ားရြ က့်မှုအ ား

ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ေ
ံ င
ွ ့် အကကီားအကျယ့်

ယ
ီ
(သစ့်ရေ ရ ား

ဖြည့်ေယ့် နှင ေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

ဌ ရေ

ေေ့်ကကီား) ၂၀၀၄ ေွင ့်

ားရံုားချ ြ့်၏ ဆံားု ဖြေ့်ချက့်ကသ သ ဓက ဖြစ့်ခေ့သည့်။ ရဆွားရနွား ေြိင
ု ြ
့် င့်ဖခင့်ားသည့် လွေ့်လြ့်ရသ

သရ

ားအဖမင့် ယူဖခင့်ား

အေွက့်

အရဖခခံကြို

ေည့်ရဆ က့်ရြားသည့်။

ရဆွားရနွားေြိင
ု ြ
့် င့်ဖခင့်ားအေွက့် ရှငား့် လင့်ား ဖြေ့်သ ားသညေ့့် ဥြရဒရ ား
ရဆွားရနွားေြိင
ု ြ
့် င့်ဖခင့်ား

မဖြစ့်လ နြိင
ု သ
့် ည့်ကြို

အီသယ
ီ ားြို ြီားယ ားစသညေ့့် ခြိုငမ
့်
အ

ဌ ရေ

ဟြို အစြိားု နှင ေ့့် ဖြည့်ေယ့်/ရဒသဆြိုင ့်

ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားကြို သေြိရြားရေသည့်။ ဤသည့်မှ
ေ

ြေ့်သက့်ရသ

အေြိမ့်ဆ
့် င
ွ ့်ေ့ အ ဏ မှသည့် အဖမငဆ
့်ေ့ ုားံ လုြ့်ြြိုငခ
့် ွငအ
့်ေ့ ဏ အ
ေ့ ုားံ လုြ့်ြြိုငခ

င
ု ြ
် င်ပခင်ေး ။ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ရဖမယ နှင ေ့့်

သေ့်မှေ့်ချက့်မျ ား မရှြိ

လက့်ရေွွဲ့လုြ့်ဖခင့်ားက

အ ားရက င့်ားသညေ့့်

ဟြို အစြိုား

ဖြသရေသည့်။

လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ ဆ
့်ေ့ ုင
ြိ ့်

ဇီား နှင ေ့့်

ဖြစ့်စဉမျ ားေွင ့်

ားူ သဖြင ့်ေ့ ရဆွားရနွားေြိုငြ
့် င့်ဖခင့်ားက အဓြိက အရ က င့်ားဖြစ့်သည့်။ ယင့်ားနြိင
ု င
့် မ
ံ ျ ားေွင ့် ြယ့်ဒ ယ့်

ဥြရဒမျ ားနှင ေ့့် အညီ ရဖမယ နှင ေ့့် သ
အစြိုား

၏

မျ ား၏

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား စီမံ အုြ့်ချ ြ့်

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှုနင
ှ ေ့့် ရဒသဆြိုင ့်

ကကီားစြိားု မှုသည့်

ဥြရဒဆြိုင ့်

အဆငေ
ေ့့် ွင ့် ဖြဌ ေ့်ားသညေ့့် ဥရြရဒမျ ား

ဖြဿေ

ဖြစ့်လ သည့်။

အက အကွယ့်ရြားမှု

မရြား

ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့်

က့် ြယ့်ဒ ယ့် ဥြရဒ

ေြိုငား့် င့်ားသ ားလူမျြိ ားမျ ားကြို

ားသညေ့့်

ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် က
ံ သ
ေ့ ရသ
ုြိ ေ့

ြြိုငခ
့် ွငအ
ေ့့် ရြေါ် သက့်ရ

ေွင ့် ဟြို

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ
အရဖခအရေေွင ့်

က့်နင
ြို သ
့် ညေ့့် ဖြဿေ

အရြေါ်

ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားနှင ေ့့် ရဆွားရနွား ေ့် အေ ဂေ့် ဥြရဒဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားအ ား ဆံားု ဖြေ့်ချ မှေ့်မညေ့့်သူမျ ားကြို
လမ့်ားညေ့် ေ့် အရဖခခံ စေစ့် မရှြိလ နြိင
ု ြ
့် ေါ။
•

ဝင်တငွ/ အက ျုေးအပမ

် မျှတဝပခင်ေး ။ ရဖမယ နှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ

ဌ ရေ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား အခွင ေ့့်

အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေဖ့် ြ ေ့် ေည့်ားလမ့်ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ က
ေ့့် ြို
ခွရေရြားဖခင့်ား မရှြိရသ ့်လည့်ား သ
မျှရေဖခင့်ားသည့်

အေည့်ားဆံုား

လှုြ့်ရှ ားရဆ င့် ွ က့်မှုမျ ားမှ
ရ

ေသယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ားမှ ရှသ
ြိ ညေ့့် ေင့်ရငွ/ အကျြိ ား အဖမေ့်
ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ေယ့်ရဖမမျ ားေွင ့်

အကျြိ ားအဖမေ့်ေချြိ ွဲ့ကြို

ဖြစ့်ရြေါ်ရေရသ

ဌ ရေ

စီားြွ ားရ ား

ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား

ံ

က့်ြံရ
ု သ
့် ည့်။ ဤသြို ေ့လုြ့်ဖခင့်ားက ေြိုငား့် င့်ားသ ားေယ့်ရဖမမျ ားမှ ရှြိလ သညေ့့် အကျြိ ားအဖမေ့်
ေ့ ြားနြိင

မျ ားကြို ဖြေ့်ရေ က့်ဖခင့်ား လုြ့်သညေ့့် အသြိုကအ
့် ေြိုငား့် မျ ားကြို ရသွားရဆ င့်ဖြ ားရယ င့်ားနြိင
ု ရ
့် သ ့်လည့်ား
ရဖမယ

ြြိုငခ
့် ွငန
့်ေ့ င
ှ ့်ေ့ ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့
ေင့်ရငွ/

ချြိေ့်ဆက့်မှုမရှြိ

အသြိုငား့် အေြိင
ု ား့် မျ ားအ ား လ

အကျြိ ားအဖမေ့်
့်

ြြိုငခ
့် ွငက
့်ေ့ ြို အေည့် ဖြ ဖခင့်ားေြိနှ
ု ေ့ င ့်ေ့

မျှရေဖခင့်ားသည့်

ရဒသခံ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ားြို ဖခင့်ားအဖြစ့် ရေြေ့်ခံ ငြီား ညစ့်ညမ့်ားမှုနင
ှ ေ့့် အညစ့်အရ ကားမျ ား

စီားြွ ားရ ားနှင ေ့့် လူမှုရ ားဆြိုင ့်

ေေ့်

ချေ့် စ့်ခေ့သည့်။ င ြိေြိသျှ ကြိလ
ု မ့်

ယ
ီ
ေွင ့် မ က ရသားခင့်က ေင့်ရငွ/ အကျြိ ားအဖမေ့် မျှရေဖခင့်ားဆြိုင ့်

သရ

ြ
ု ့်ေေ့်ြားြို မျ ားနှငအ
ေ့့် ေူ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

အသြိက
ု ့်အေြိုငား့် မျ ားအ ား

ေူညီမှုမျ ားသည့် ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားအရြေါ် ချြိ ားရ

နှင ေ့့် စီမံကြိေား့် သက့်ေမ့်ားအေွက့် အကျြိ ားအဖမေ့်

က့်မှု အေြိုငား့် အေ

ခြိင
ု န
့် ေ
ှု ား့် ေြို ေ့ အရြေါ်ေင
ွ ့် သက့်ရ

သြိရသ
ု ေ့
့်လည့်ား အကျြိ ားရကျားဇူားနှင ေ့့် ေင့်ရငွမျ ား မျှရေဖခင့်ား သရ

က့်ရစသည့်။

ေူညီချက့်မျ ားသည့် ေခေါေ ံေင
ွ ့်

ရငွရ ကား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် အဖခ ားအကျြိ ားရကျားဇူား မျ ားအ ား အလအလှယ့်လြ
ု ့်သညေ့့် အရေဖြင ေ့့် သီဖခ ား
စီမံကြိေား့် ေခုနင
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ

၏ ဥြရဒရ ား

ေ
ု ့်ယူသွ ားငြီား ၎င့်ားေြို ေ့ ရှမ
ြိ ညေ့့် ရငွရ ကားဆြိုင ့်

နှင ေ့့် နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား

အခွငအ
ေ့့် လမ့်ားမျ ားကြို

ရလျ ့်ရ ကားအေွက့် ရြားရြား ေ့်

ေြိအေွ
ု ေ့
က့် မျ ားရသ အ ားဖြင ေ့့် ရစျားကကီားရေသည့်။
•

ည်သင
ွ ေး် စဉေးစောေးတြေးပခင်ေး ။ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ
ရဒသခံ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ြေ့်သက့်ငြီား

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအရြေါ်

ဖြဌ ေ့်ား

ည့်ရြ ့် ေ့်

ားသညေ့့်

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားငြီား

ဇီားေွင ့် ေယ့်ရဖမြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ားသည့် ယင့်ားအယူအဆကြို
ေည့်ားလမ့်ားဖြစ့်ရသ ့်လည့်ား

၎င့်ားသည့်

ရှြိရအ င့်

ရကျားလက့်ရဒသြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှုဆုင
ြိ ့်

ဆွယ့်ေ

စြိေရ
့် ခေါ်မှု

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

အရဖခခံဥြရဒဆြိင
ု ့်

သည့်

မည့်သုြိ ေ့ ရရှ င့်ရှ ားနြိင
ု သ
့် ည့်နင
ှ ေ့့်

အ ကံဖြ ချက့်မျ ားကြို

ည့်မှေား့် ချက့်မျ ားကြို

ဖြစ့်သည့်။

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား

ချြိ ားရြ က့်မှုကြို

ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏

လက့်ရေွွဲ့လုြ့်ရဆ င့်သည့်။
အရက င့်အ

င့်စု အစြိုား

ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ေ
ံ ွင ့်

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒေွင ့်

မစွမား့် ရဆ င့်နင
ြို ခ
့် ေ့

ားရဟ သူမျ ားဆြိင
ု ့်

အက အကွယ့်ရြားမှုမျ ားမရှြိ

၎င့်ားသည့်

နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား

အခက့်အခ၊

အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားအေွက့်

ြွွဲ့စည့်ားြံု

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား အကျြိ ား စီြွ ားကြို မည့်သုြိ ေ့

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားရြားမည့်ကြို စဉားစ ားရြား ေ့်အေွက့် အရဖခခံ စေစ့်မရှြိြေါ။
•

ဆံေးု ပေ

ခ
် က် မျှတဝ ခ မှ

ပ် ခင်ေးနှင် ြူေး

ွ စီမံခန်ခမှု
ွ ။ နှစ့်ြက့်အြွွဲ့အစည့်ားမျ ားက ြူားေွငြီား ဆံုားဖြေ့်ချက့်

ချမှေ့်ဖခင့်ားကြို မျှရေ ရဆ င့် ွ က့်ဖခင့်ားဖြစ့်သည့်။
လုြ့်ငေ့်ားစဉ သရ
မုေ့်သုသ
ံ စ့်ရေ

ေူညီချက့်အ ား လက့်မှေ့်ရ ား
သရ

ေူညီမှုမျ ား

ားြို ငြီားရေ က့် ြွွဲ့စည့်ား လြိုက့်သညေ့့်

(

မုေ့်သုံ သစ့်ရေ

ရဖမယ

အသံုားချမှု

မုေ့်သုသ
ံ စ့်ရေ (သစ့်ရေ စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု) အက့်ဥြရဒ) နှင ေ့့်

ဥြရဒအမြိေန
့် ေ့ င
ှ ေ့့်
စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု

င့်ရှ ားသညေ့့် သ ဓကမှ ၂၀၁၁ ခုနစ
ှ ့် င့် က ားရစေ့ရ ား

ရက င့်စီ

ေြိဖြစ့်
ု ေ့ သည့်။

ဤသရ

ေူညီမှုမျ ားသည့်

ယင့်ားသရ

ေူညီချက့်မျ ားြေါ

စက ား ြ့်မျ ား (အရဖခခံအရဆ က့်အဦား၊ သစ့်ရေ ၊ စြိုက့်ြျြိ ားရ ား၊ သေတ ေူားရြ ့်ဖခင့်ားနှင ေ့့် စသည့်)ကြို
လြိုက့်ေ

ေ့် ေေ့်ကကီားဌ ေမျ ား အ ားလံားု ကြို ညေ့် က ား
မျ ား၊

ြုဂဂလြိက

ကဏ္ဍအြေါအေင့်

ားရသ ရ က င ေ့့် အစြိုား အဆငမ
ေ့့် ျ ားအ ားလံုားေွင ့်
ြေါေင့်သူမျ ားအ ားလံားု နှင ေ့့်

င့် က ားရစေ့ရ ားကြို

ဖြဌ ေ့်ားရြားသည့်။ အဖြေ့်အလှေ ့် ရလားစ ားမှုဖြင ့်ေ့ ယင့်ားသရ
ဌောတန

•

ေူညီမှုမျ ားအ ားလံားု ရအ င့်ဖမင့်နင
ြို ြ
့် ေါသည့်။

င
ု ေး် ရင်ေးသောေး ကယ
ု ြ
် ုင် အုြ်ခ ျုြ်ခွင် ။ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စု အစြိားု

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ဖြည့်ေယ့်

အစြိုား က ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား အစြိုား အ ား အသြိအမှေ့်ဖြ ရလားစ ားငြီား ဥြရဒ ဖြဌ ေ့်ားမှုေွင ့် ယင့်ားသြို ေ့
လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားသည့်
သက့်ရ

ေ

ားစီ င့်ဆုားံ ဖြေ့်ခွငန
ှ ေ့့်
ေ့့် င

ဆက့်ဆရ
ံ ား

ကြိစမ
စ ျ ားကြို

က့်နင
ြို သ
့် ည့်ကြို အချက့်ဖြရြားသည့်။ ကရေဒေါ၏ ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားဆြိင
ု ့်

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွငား့်

ေေြိယအလ

ရလားစ ားလြိက
ု ့်ေ နြိင
ု သ
့် ည့်ဆသ
ုြိ ညေ့့်
စ ချ ြ့်သည့်
အရက င့်အ

လက့်ဆုြ့်လက့်ကြိုငဖ့် ြနြိင
ု သ
့် ညေ့့်

ဥြမ ကြို

ြဋြိြကခမျ ား

စည့်ားမျဉားစည့်ားကမ့်ားမျ ားကြို

ရှငား့် လင့်ားဖမင့်သ ရအ င့်

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့်

ရ

ဥြရဒမျ ား နှင ေ့့် အေူ

ရရှ ရ
ွဲ့ ေ က့်မညီညွေ့်မှုမျ ားကြို

စ ချ ြ့်သည့်
ရဖြရှငား့် ရြားမညေ့့်

အစြိုား

င့်စု သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ရဒသဆြိုင ့်

ခွငဖေ့့် ြ

က့်ြံရ
ေ့ ြားသည့်။

လုြ့်ရြားငြီား

သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ားရြားသည့်။

အြွွဲ့အစည့်ားမျ ားသည့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

စ ချ ြ့်မျ ားသည့်

မည့်သုြိ ေ့

ဥြရဒမျ ားကြို ြယ့်ဒ ယ့်နင
ှ ေ့့် ရဒသဆြိုင ့်

ည့်ရြ ့်ရဆ င့် ွ ကသ
့် ည့်ကြို

ဥြရဒမျ ားအ က ား

စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှုကြို

မည့်သုြိ ေ့

အ ဏ ြြိင
ု ့်

စံနေ
ှု ား့် မျ ားနှင ေ့့် အညီ ြ့်ေည့်ငြီား

ရေွွဲ့ဆုဖံ ခင့်ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် သေ့်ြုေ့်ဖခင့်ား ေည့်ားလမ့်ားကြို အသံုားဖြ သည့်။ ဤသည့် က အလုြ့်ဖြစ့်ရ က င့်ား
ကရလား

လူမှု

ေြူလံုရ ားက

သ ဓကရက င့်ားြင့်ဖြစ့်သည့်။

က ကွယ့်ရြားမှုအေွက့် ရဒသဆြိုင ့်

ကရလား

သူငယ့်ဆုင
ြိ ့်

စံနေ
ှု ား့် မျ ားနှင ့်ေ့ ကြိုက့်ညီလျှင ့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ရကျ ့်လွေရ
့် ေလျှင ့်

ဥြရဒမျ ားေွင ့် ဦားစ ားရြား ရှသ
ြိ ည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့် ရစ ငရ
ေ့့် ရှ က့်ခံ ကရလားမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့် ေင့်ဖြချက့်
လြိုအြ့်သညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စုနင
ှ ေ့့် ရဒသဆြိုင ့်

ဥြရဒမျ ား ဆက့်လက့်ငြီား သက့်ရ

က့်မှု

ရှြိရေမည့်။ ရေွွဲ့ဆုဖံ ခင့်ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် သေ့်ြုေ့်ဖခင့်ား ေည့်ားလမ့်ားသည့် ြည ရ ား၊ ကရလားနှင ေ့့် မြိသ ားစု
ေေ့်ရဆ င့်မှုမျ ား၊

ရမွားစ ားဖခင့်ားနှင ေ့့်

သစ့်ရေ ရ ား

အြေါအေင့်

ရေ

ရေ ့်ရေ ့်မျ ားမျ ားေွင ့်

ရြေါ်ရြေါက့်လ ရေသည့်။
•

ြံု ၇ - ေယ်ဒရယ် ပြည်တ
တ

ောင်စုနင
ှ ် ပြည်နယ် အစုေးရ

ုအ

က
ွ ် ဌောတန

င
ု ေး် ရင်ေးသောေး မ ျုေးနွယစ
် မ
ု ောေးနှင ်

ှေ့ ွ ဆက်ဆမ
ံ ှု ဆင
ု ရ
် ော တရွ ေးခ ယ်စရော နည်ေးလမ်ေးမ ောေး
အနမ်ဆုေးံ လုြ်ြင
ု ခ
် ွင်

ရဆွားရနွားေြိုငြ
့် င့်ဖခင့်ား - ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

အောဏော/

အခွငအ
ု ရ
့် သ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှငေ့့် ဆက့်စြ့်ငြီား ဖြစ့်လ နြိင
ေ့့် ရ ား ချြိ ားရြ က့်မှု နှငေ့့် ြေ့်သက့်၍ သေြိရြားသည့်။ FPIC ၏ အရဖခခံ ဖြစ့်သည့်။

ောဝန်ယူမှု

င့်စု အစြိားု သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား က ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား မျ ားကြို ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ေင့်ရငွ အကျြိ ားအဖမေ့် ခွရေဖခင့်ား - ေြိုငား့် င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားရှြိ စီားြွ ားရ ား ရဆ င့် ွ က့်ချက့်မျ ားမှ ရှြိရသ အကျြိ ားအဖမေ့်အချြိ ွဲ့ကြို ရဒသခံ
ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား

ံရ

က့်ြရ
ံေ့ ြားသည့်။ ရဖမယ နှင့်ေ့ ြေ့်သက့်သညေ့့် ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့် မဖြ ြေါ သြိမဟု
ု ေ့ ေ့်

ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွငအ
ေ့့် ဏ ကြို ရဖြရလျ ေ့ မရြားြေါ။
လြိုက့်ရလျ မှု - ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
င့်ရှ ား မည့်နင
ှ ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဌ ရေ
ေ့့် ရ ားမျ ားအရြေါ် ချြိ ားရြ က့်မှုအ ား မည့်သြို ရရှ
ေ့
ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ အ ကံဖြ ချက့်မျ ားကြို ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စုအစြိုား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား က အရ ားေယူ

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားသည့်။

ဆံုားဖြေ့်ချက့် မျှရေ ချမှေ့်ဖခင့်ားနှငေ့့် ြူားေွ စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု - နှစ့်ဦားနှစ့်ြက့်လံုား ဆံုားဖြေ့်ချက့် မျှရေ ချမှေ့်ဖခင့်ားေွင့် ြူားေွ ြေါေင့်သည့်။
ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် - ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ
အပမငဆ
် ုေးံ လုြ်ြုငခ
် ွင်

ကြိုယ့်ြြိုငအ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခွငက
ေ့့် ြို အသြိမှေ့်ဖြ က ရလားစ ားမှုရငှြိ ြီား

အောဏော/

သက့်ရ

ောဝန်ယူမှု

က့်မှုရှြိသည့်ကြို ဥြရဒဖြ ရ ားေွင့် အရလား

င့်စု အစြိုား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ဖြည့်ေယ့်အစြိုား က ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ြိုသြို လု
ေ့ ြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားက ေ

ား ရဖြ ဆြိုသည့်။

ား စီ င့်ဖခင့်ားနှငေ့့် ဆက့်ဆံရ ားမျ ားအရြေါ် မည့်သြို ေ့

ခ) ရဖမယ နှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ှ ေ့့် ဖြည့်ေယ့်/
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ေ့် ဟြိုနင
ေြိုငား့် ရဒသကကီား အစြိားု မျ ားအေွက့် အ
ဆက့် ရေ

က့်ရြ ့်ဖြြေါ ဖြစ့်စဉမျ ားေွင ့် ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျ ား

င
ြို လ
့် သညေ့့် ေယ့်ရဖမနှင ေ့့် ယင့်ားေယ့်ရဖမနှင ေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ

ုားြိ စဉရ

င့်

ဆံုားဖြေ့်ချမှေ့်ဖခင့်ား လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငန
ှ ေ့့်
ေ့့် င

ေ ေေ့် ကြို သေ့်မှေ့် ေ့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ား သ ားမျ ားအ ား ခွငဖေ့့် ြ ရြားသညေ့့် ရဖမယ သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား ရ ွ ားချယ့်စ
ေည့်ား လမ့်ားမျ ားနှင ေ့့် သက့်ဆုင
ြိ သ
့် ည့်။ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ ေ့့်
အနှမ
ြိ ေ့့် ဆံုားမှ လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွင ေ့့် အဖမငဆ
ေ့့် ုားံ အ

ြိ အစဉအလြိုက့် ရြ ့်ဖြ

မျ ားဖြစ့်သည့် (ြံု

ားသညေ့့် အရ က င့်ားအ

၈ ေွင ့် ကညေ့့်ြေါ)
•

ဟအ
ု စုေးရက တပမယောမ ောေးအတြေါ် ြုငဆ
် င
ု ခ
် ွင် အခွငအ
် တရေးမ ောေးကု လက်ကင
ု ် ောေးဗြီ ေး ပြည်နယ်
အစုေးရ

ံ အကန်အသ

် ှတသော အခွငအ
် ောဏောကသ
ု ော ခွတဝတြေးဗြီေး ဓတလ

အသံေးု ခ မှုနင
ှ ် အခွငအ
် တရေးမ ောေးကု အသအမှ

ေးံု

မ်ေးဆင
ု ရ
် ော တပမယော

မ
် ပြျုြါ။ နြိင
ု င
့် ံ အမျ ားစုေင
ွ ့် ဤသည့်မှ

အဓြိက

အရ က င့်ားဖြစ့် ရေငြီား ြဋြိြကခ၏ အဓြိက အရ က င့်ားအ င့်ားဖြစ့်သည့်။ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား
မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားအ ား ၎င့်ားေြို ေ့

ုားြိ စဉရ

င့်ဆက့်ရေ

င
ြို လ
့် ရသ

ေယ့်ရဖမမျ ားအ ား သေ့်မှေ့် ေ့်

ခွငဖေ့့် ြ ရြားငြီား ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့် ဖခင့်ား လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ က
ီ ြိုားြီားယ ားေွင ့်
ေ့့် ြို ခွငဖေ့့် ြ ရြားသည့်။ အီသယ
စေစ့်ရဟ င့်ားနှင ေ့့် ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်အ က ား ချြိေ့်ဆက့်မှု မရှြိဖခင့်ားကြို ဖြစ့်ရြေါ်ရစသည့်။
ရဖမယ အရြေါ် ြြိင
ု ဆ
့် ုင
ြိ မ
့် ှု အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို ကြိုငရ
့် ဆ င့်

ားသညေ့့် ရဒသဆြိုင ့်

/ ဖြည့်ေယ့်

အစြိုား ေြိလည့်
ု ေ့
ား ြေါေင့်နင
ြို င့် ြီား ဟြို အစြိုား က ရဖမယ နှငြ
့်ေ့ ေ့်သက့်ငြီား ဥြရဒဖြ ရ ား အ ဏ မျ ားကြို
ဖြည့်ေယ့်

အစြိားု

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

ံ

ခွရေရြားရံုသ မက

ဓရလေ့

အသြိအမှေ့်မဖြ ြေါ။

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒရြေါ်ရြေါက့်လ သည့်အ

ားံု ေမ့်ားဆြိင
ု ့်

ရဖမယ

ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ံ

ြိ ဤသည့်မှ

ဖြဿေ

အသံားု ချမှုနင
ှ ေ့့်

ေွင ့်

၁၉၈၂

ဖြစ့်ခေ့ငြီား ရေ က့် ဆံုားေွင ့်

အခွငအ
ု ရဖခခံ ဥြရဒြေါ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ လြိုက့်သည့်။ ရေ က့်ဆုားံ ၃၇ နှစ့်ကြို ြွွဲ့စည့်ားြံအ
အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားက လက့်ရေွွဲ့ကျကျ

ကြို ဆြိုလြိုသည့်၊

င့် က ားရစေ့ရ ားကြို မည့်သုြိ ေ့ ရှြိရအ င့်

ရဆ င့် ွ က့်နင
ြို မ
့် ည့်ေကြိ
ြို ေ့ ု သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားေြိဖြင
ု ေ့ ေ့့် ကုေဆ
့် ားုံ လျက့်ရှြိသည့်။
•

ဟအ
ု စုေးရက တပမယောအတြေါ် ြုငဆ
် င
ု မ
် ှု အခွငအ
် တရေးမ ောေးကု လက်ကင
ု ် ောေးဗြီေး ဌောတန

င
ု ေး် ရင်ေးသောေး

လူမ ျုေးမ ောေး၏ ပြဿနောမ ောေးနှင် တပမယောကု ကကီေး ကြ် ကြ
ွ ်ကရန် ေယ်ဒရယ် တအဂ င်စီ

ံ လုြ်ြုငခ
် ွင်

အောဏော ခွတဝတြေးသည်။ ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ
အင့်ဒယ
ီ ေ့်ား အက့်ဥြရဒနှင ေ့့်

ဇီား၏ အင့်ဒားီ ယေ့်ား

ဥြရဒအ ဤြံုစသ
ံ ည့် မျ ားရသ အ ားဖြင ေ့့် အ ဏ အရဖြ င့်ားအလမျ ား က ား ဟေ့်ချက့်မရှြိမှုြေါေင့်ငြီား
ဌ ရေ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအ ား မရြားြြိုငခ
့် ွငရ
့်ေ့ ုြ့်သမ
ြိ ့်ားက ကရေဒေါေွင ့် အ ေ့်စေစ့်မျ ား နှင ့်ေ့
ဇီားေွင ့် ေယ့်ရဖမြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မှေဖ့် ခင့်ားေြိအရြေါ်
ု ေ့
မူေည့်ရေငြီား နှစ့်ခုစလံားု သည့် အ
ရြ ့်ဖြ
•

ားရသ အရ က င့်ားဖြချက့်မျ ားစွ အေွက့် ြျက့်ကွက့်ခေ့သည့်။

ဟအ
ု စုေးရသည် တပမယောအတြေါ် ြုငဆ
် င
ု မ
် ှု အခွငအ
် တရေးမ ောေးကု လက်ကင
ု ်
အခွငအ
် တရေးမ ောေးကု
ရေ

က့်ေွင ့်

ခွငပ် ြျုတြေးသည်။

နြိင
ု င
့် ံ

သံုားနြိင
ု င
့် လ
ံ ံုားကြို

ောေးဗြီေး တပမယော အသံေးု ခ မှု

ရလေ့လ သညေ့့်အခေါ

အချြိ ွဲ့

ရဒသမျ ားေွင ့် အမလြိက
ု ့်ခွငန
ှ ေ့့် ငေါားြမ့်ားခွင ေ့့် စသညေ့့် ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် င
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ား

ားရသ လ
့် ည့်ား ခွရေရြားသညေ့့် အခွငအ
့်ေ့ ဏ ကြို ခွငမ
့်ေ့ ဖြ သညေ့့်အခေါ ဤသည့်မှ

မရှြိမဖြစ့်လအ
ြို ြ့်သညေ့့်

ကြိစစ

ဖြစ့်လ သည့်။

ရဒသခံ

ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားအေွက့်

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒဆြိုင ့်

အက အကွယ့် ရြားမှုမျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်လျှငြ
့် င့် ရဖမယ အသံုားချမှု

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားသည့်

ဇီားရှြိ

(အ

ယှဉငြြိ င့်ရေရသ

ြြိအ ားရြားမှုမျ ားကြို

ားူ သဖြင ေ့့် အရမဇံုနင
ှ ေ့့် အဖခ ား ရကျားလက့်ရဒသမျ ားကြို ြွံွဲ့ ငြြိ ား ေြိုားေက့်ရစ ေ့် ကကြိ ားြမ့်ားရေသညေ့့်

အင့်အ ားစုမျ ား) ။ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားသည့် ရဖမယ ဆြိုင ့်
လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားေွင ့်

မျ ားရသ အ ားဖြင ့်ေ့

ရ
ြိ ေွွဲ့ဆက့်ဆမ
ံ ှုသည့်
စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု
ုားြိ စဉရ
ရေ

ကံေ့ ကံေ့မခံနင
ြို ခ
့် ေ့ြေါ

ကဏ္ဍ

င့်ဆက့်ရေ

င
ြို ့်

ရဖမယ အရြေါ်

လ ရသ

ေွင ့်

ယခု

ြိ

ရ

ြြိအ ားရြားမှုမျ ားကြို

မရှြိြေါ။

င ြိေသ
ြိ ျှ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

ားြယ့်ခံ

ား ရသ ရ က င ့်ေ့

ေံဖြေ့်
ု ေ့
ေ့်ဖြစ့်ငြီား
ကြိုလမ့်

င
ြို လ
့်
ရသ ေယ့်ရဖမအဖြစ့် ခွငမ
ေ့့် ဖြ

ရဖမယ

ဆံုား ဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား
ရလားေက့်ရသ

ယ
ီ
နှင ေ့့်

ကရေဒေါေွင ့်

ားရသ ေယ့်ရဖမနှင ေ့့် ၎င့်ားေြို အရဖခချ
ေ့

အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားဆြိုင ့်

လြိုအြ့်ချက့်ကြို

ကြိုငေ
့် ွယ့် ေ့် မစွမ့်ားရဆ င့်နင
ြို ခ
့် ေ့ြေါ။
•

ဓတလ

ေးံု

စနစ်

မ်ေးဆင
ု ရ
် ော တပမယော အသံေးု ပြျုမှုနင
ှ ် အခွငအ
် တရေးမ ောေးကု အသအမှ
င
ွ ် ြူေး

လက့်ကြိုင ့်
စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုကြို

ွ စီမံခန်ခမှု
ွ ။

ဟြို အစြိားု က ရဖမယ အရြေါ် ြြိင
ု ဆ
့် ုင
ြိ မ
့် ှု အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

ားငြီား ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျ ားနှင ေ့့် ြူားေွငြီား ဥြရဒရ ား
ြူားေွ

ကကီား ကြ့်ကွြ့်ကသည့်။

မုေ့်သုသ
ံ စ့်ရေ သရ

င ြိေြိသျှ

ေူညီချက့်မျ ားနှင ေ့့်

ကြိုလမ့်

ယ
ီ
ေွင ့်
ယ
ီ
ေယ့်ရဖမအ က ား

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု ရက င့်စီေသည့်
ြို ေ့
၎င့်ားေြို ေ့ မည့်သုြိ ေ့
အစြိုား နှင ေ့့်

ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

စေစ့်မျ ားသည့်သည့် ြူားရြေါင့်ားရဆ င့် ွ က့်သညေ့့် ြံုစံဖြင ့်ေ့ အလုြ့်လုြ့် ကသည့်။

မုေ့်သုံ

သစ့်ရေ ေွင ့် အုြ့်
ရဖမယ

ြေ့်သက့်ငြီား

အဆံုားအဖြေ့်မျ ား ဖြ လုြ့်ငြီား

နှင ေ့့် င ြိေသ
ြိ ျှ ကြိုလမ့်

င့် က ားရစေ့ရ ား လုြ့်ငေ့်ားစဉနှင ေ့့်
လည့်ြေ့်သည့်နင
ှ ေ့့်

ပ် ြျုသည် ေယ်ဒရယ်

ရြားသည့်။

ေ
ြိ ား့် သူ ရစ င ေ့့် ကညေ့့်သူမျ ားအဖြစ့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား နှင ေ့့် သက့်ဆုင
ြိ သ
့် ညေ့့်

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုကြို

ရစ င ေ့့် ကြ့်

ြေါေင့်သည့်။ ဤေည့်ားလမ့်ားသည့်
ြြိုငခ
့် င
ွ မ
ေ့့် ျ ားအ ား

သ ဓကမျ ား

ကကီား ကြ့်ဖခင့်ားဆြိုင ့်

ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏

အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားကြို

လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ ရ
ေ့့် ြားဖခင့်ားလည့်ား
ရဖမယ

အခွင ေ့့်

မရဖြရှငား့် ရြားနြိင
ု ရ
့် သား

အရ ားမျ ားနှင ေ့့်

လမ့်ားရ က င့်ားရြေါ် ရှြိ

ရဖခလှမ့်ားေ ြ့်ဖြစ့်နင
ြို င့် ြီား ၎င့်ားေြိေည့်
ု ေ့
ရသ
ှြိ ည့်ဆုသ
ြိ ည့်ကြို အသြိအမှေ့်ဖြ သည့်။
•

ဟအ
ု စုေးရသည် ဓတလ
မ ောေး

င
ွ ် အသအမှ

ေးံု

မ်ေးဆင
ု ရ
် ော တပမယောအသံေးု ခ မှုနင
ှ ် အခွငအ
် တရေးမ ောေးကု အခ ျုှေ့ တနရောတဒသ

ပ် ြျုဗြီ ေး ယင်ေးတနရောတဒသမ ောေး

င
ွ ် ကယ
ု ြ
် ုငအ
် ြ
ု ်ခ ျုြ် ခွင် (ဓတလ

ေးံု

မ်ေးဆင
ု ရ
် ော

အစဉအလောမ ောေး) ကု ခွငပ် ြျုသည်။ ကြိုယ့်ြြိုငအ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခင
ွ ေ့့် ေည့်ားလမ့်ားရလ က့် ရေားရေား မသွ ားနြိင
ု ့်
ဓရလေ့

ားံု ေမ့်ားဆြိုင ့်

သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားအ ား
ြ့်ရေရသ

ရဖမယ

စီမအ
ံ ုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားကြို
အလြိရ
ု သ
ှြိ ည့်

(ေ

ညေ့့်သွငား့် စဉားစ ားနြိင
ု သ
့် ည့်။ ေယ့်ရဖမြြိုငား့် ဖခ ား

ားစီ င့်ဖခင့်ားမျ ားေွင ့် စြိေရ
့် ခေါ်မှု

ရှြိနင
ြို င့် ြီား

အ

ားူ သဖြင ေ့့်

ရေ င့်ားဆြိုချက့်မျ ား ရှြိလ သညေ့့် အခေါေွငဖ့် ြစ့်သည့်)။ ဤေည့်ားလမ့်ားသည့်

ဥြရဒရ ား

အက အကွယ့်ရြားမှုမျ ားကြို

ညေ့့်သင
ွ ား့် ငြီား ကြိုယ့်ြင
ြို ့် အုြ့်ချ ြ့်ခင
ွ ့်ေ့ ရဒသမျ ားအ ား

အစြိုား အြွွဲ့မျ ားနှင ့်ေ့ အစြိားု အဆငအ
့်ေ့ ားလံုားက ရလားစ ားမှုရသ
ှြိ ည့်။
ဟု အစုေးရသည် တဒသခံ

•

င
ု ေး် ရင်ေးသောေး ရြုငခ
် ွငက
် ု အသအမှ

ပ် ြျုဗြီေး ေယ်ဒရယ်စနစ်အ

င
ွ ေး်

ကယ
ု ြ
် ုင် အုြ်ခ ျုြ်ခွငက
် ု ခွငပ် ြျုတြေးသည်။ ဤသည့်က ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအ ား
အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားနှင ေ့့်
ေည့်ားလမ့်ား

ကြိယ
ု ့်ြြိုင ့်

ဖြစ့်သည့်။

အုြ့်ချ ြ့်ခွငက
ေ့့် ြို

အရေွွဲ့အ ကံ က

ရ

က့်ြံေ့ရြားဖခင့်ားအေွက့်

ြယ့်ဒ ယ့်

အရက င့်ားဆံုား

ြွွဲ့စည့်ားေည့်ရဆ က့်ြစ
ံု ေစ့်မျ ားအေွငား့်

လုြ့်ရဆ င့် ေ့် ဖြစ့်နင
ြို ့် သည့်ကြို ဖြသရေသည့်။ ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ့် ကရေဒေါ အစြိုား ၏
နှင ေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

ယ
ီ
ေ

ရဖမယ ရြေါ်ေင
ွ ့် အကျြိ ားဖြ ရသ
ေ
ြိ ား့် သြိမား့်

ားရံုားချ ြ့်ေွင ့် ေ

ားရံုားက ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား

အခွငအ
ေ့့် ရ ား ဖြစ့်ငြီား ရေ က့်ကွယ့်က

ားဆဖြစ့်သည့် ဟု အသြိအမှေဖ့် ြ

ဖြည့်ေယ့်
ြြိုငခ
့် င
ွ သ
ေ့့် ည့်

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်မှုကြို

ားသည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့် ေ

ု င့်မက

ရံုားသည့် ရရှ ွဲ့ဆက့်သွ ားငြီား

ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားစု၏ ြြိုငဆ
့် င
ုြိ မ
့် ှု အခွငအ
ေ့့် ရ ားကြို

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ေ့် ြျက့်ကွက့်မှုကြို

အသြိအမှေ့်ဖြ ခေ့ငြီား

ြြိင
ု ခ
့် ွငဆ
ုြိ ့်
ေ့့် င

ေ

ကရေဒေါေွင ့်

ရဒသခံ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ြ

မဆံုား

ားရံုားရ ကည ချက့်ကြို ခွငဖေ့့် ြ ရြား ေ့် ဆံုားဖြေ့်ခေ့သည့်။ ကရေဒေါ၏ ရခေ့်သစ့်စ ချ ြ့်မျ ားသည့်

ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်

ေွင ့် ရှရ
ြိ ေချြိေေ
့် ွင ့် ရဖမယ နှင ့်ေ့ ြေ့်သက့်ရသ

ြြိုငခ
့် င
ွ မ
့် ေ အသြိမှေဖ့် ခင့်ားဆြိုင ့်
ေ့့် ျ ားကြို အဖြညေ့အ

ရဒသခံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့

သ ဓက ရက င့်ားေခုဖြစ့်သည့်။

စ ချ ြ့်သည့် မည့်သညေ့့် ရဖမယ မျ ားနှင ေ့့် သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား ကြို
အစြိုား ၏ သီားဖခ ား ဥြရဒဖြ

ေြို ြြိ
့် ုင
ြိ သ
့် ည့်၊
ေ့ ုငဆ

စီ င့်ဖခင့်ား လက့်ရအ က့်ေင
ွ ့် ကြိစစ ြ့်မျ ား၏

အေြိုငား့် အေ ေယ့်ြယ့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ြဋြိြကခမျ ား ရဖြရှငား့် ေ့် စည့်ားမျဉားစည့်ားကမ့်ား မျ ားအြေါအေင့်
င ေ
ြိ ြိသျှကလ
ြို မ့်

ယ
ီ

သေ့်မှေ့်ရြားသည့်။
ြြိုငခ
့် င
ွ န
ှ ေ့့်
ေ့့် င

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ကရေဒေါနှင ေ့့်
သရ

ရဖမယ

ေူညီမှုကြို

မှေ့်ြံုေင့်ဖခင့်ား

ရဖမကွက့်ရြေါ်ေင
ွ မ
့် ှ ဆက့်လက့် သက့်ရ
ရဒသဆြိုင ့်
သက့်ရ

ယ့်မှ

မျှရေ စီ င့်ဆားုံ ဖြေ့်ဖခင့်ား ရှြိနင
ြို မ
့် ည့်ေကြိ
ြို ေ့ ု

လက့်မှေ့်ရ ား

ားြို လြိုက့်ဖခင့်ားဖြင ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်

ဥြရဒသည့်

ရဖမမျ ားရြေါ်မှ

ရဖမယ
မည့်သညေ့့်

က့်မှုရှြိမည့် မဟုေ့်ရေ ြ
ှ ေ့့်
ေ့ ေါ။ စ ချ ြ့်သည့် ြယ့်ဒ ယ့်နင

ဥြရဒမျ ား

ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ့်ေ့

အကကင့်ားမေ့

ရဖမယ မျ ားရြေါ်ေင
ွ ့်

က့်မရ
ှု ှြိရေရသားသည့်ဟု ဆြိုသည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့် စ ချ ြ့်နင
ှ ေ့့် မည့်သညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်ဆင
ုြိ ့်

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ရဒသဆြိင
ု ့်

ဥြရဒ ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားအ က ား ကွလွမှု သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ြဋြိြကခ ရှြိလ ြေါက

စ ချ ြ့်က အေည့်ဖြ မည့် (

ဖြည့်ေယ့် နှင ေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့်

ယ
ီ
ေယ့်ရဖမ၊ ၁၉၉၉)

၂၀၁၉ က ေယ့်ရဖမမျ ား၊ ရဖမယ နှင့်ေ့ သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနှင့်ေ့ ၎င့်ားေြို ေ့ လမ့်ားမြိုားမှုရအ က့်ရှြိ
ဖြည့်သမ
ူ ျ ားကြို အုြ့်ချ ြ့် ကွြ့်က ေ့် စေစ့်မျ ားနှငေ့့် ဌ ေဆြိုင့်

မျ ား ေည့်ရဆ က့် ေ့်

မှုမျ ားကြို အကျဉားချ ြ့်

နှငေ့့် က င့်ေေ
ီ ြိုားေက့်ရ ားြေါေီ

ားသည့်။

ယင့်ားအဆငမ
ေ့့် ျ ားကြို ရဆ င့် ွ က့်
အရလေ့အ

၊
ားသည့်။

၊

၎င့်ားေြိသည့်
ု ေ့
ရယ

ယ
ု ျအ ားဖြငေ့့် ဓရလေ့

၏ ကကြိ ားြမ့်ားအ ား
ားံု ေမ့်ားဆြိုင့်

ေ
ု ့်

ေြိသည့်
ု ေ့
စီမံခေခ
့် ေ့ မှု
ွ

မျ ားကြို အသြိအမှေဖ့် ြ ငြီား ကျေ့်ားမ ရ ား ရစ ငရ
ှ ေ့့် ြည ရ ား စသညေ့့် ယဉရကျားမှုအ
ေ့့် ရှ က့်မှုနင

သငရ
ေ့့် ေ ့်ရသ

ေေ့်ရဆ င့်မမ
ှု ျ ားကြို ရ

က့်ြရ
ံေ့ ြားသည့်။

အမျ ားစုေွင့် ၎င့်ားေြို ေ့ ေယ့်ရဖမ စီ င့်ြြိုငခ
့် ွငေ့့်

ရအ က့်ရှြိ ရဖမယ နှငေ့့် သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား စီမံခေခ
့် ေ့ ွသညေ့့် သစ့်ရေ နှငေ့့် စြိက
ု ြ
့် ျြိ ားရ ားဆြိုင့်
ရှြိသည့်။

လက့်မေ
ှ ့်ရ ား

ြေ့်ေေ့်ားကျင့်နင
ှ ေ့့် သ
ားသည့်။

ားြို

ားသညေ့့်၊ လက့်မေ
ှ ့် မ

ကြို လက့်မေ
ှ ့်ရ ား

ြံု ၈ - ဘေးု စဉတဘောင်ဆက်တန
က
ု ုသ

ားသညေ့့်

မျ ားသည့် ရဖမယ ၊ သ

ေသယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနှငေ့့် ြေ့်သက့်ရသ

ည့် ွ ယခ
့် ျက့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် အနှစ့်သ

ောဝန်ယမ
ူ ှု

ားြို

မ
် ှ

ားြို သညေ့့်

ားြို

ားသညေ့့် အြွမ
ွဲ့ ျ ားအေွက့် မူေေါဒ

င့်ရှ ားရသ ား ကွဖြ ားဖခ ားေ ားမှုမျြိ ား ရှမ
ြိ ရေြေါ။

င
ု လ
် ောတသော နယ်တပမနှင ် ယင်ေးနယ်တပမနှင ် သက်ဆုငတ
် သော ဆံုေးပေ

ရ
် န် တဒသခံ

ေ

မူေေါဒမျ ားကြို ဖြေ့်လည့် ဖြင့်ဆင့်

မျ ားနှငေ့့် လက့်မှေမ
့်

ေွင့် သြိသ

ဌ ေ မျ ား

င
ု ေး် ရင်ေးသောေးမ ောေးအောေး ခွငပ် ြျုတြေးသည် တပမယော သ

ခ
် မှ
မ
် ှ

ပ် ခင်ေး အခွငအ
် ောဏောနှင ်

ပ် ခင်ေးဆုငရ
် ော

တရွ ေးခ ယ်စရော နည်ေးလမ်ေးမ ောေး
ဟြို အစြိုား သည့် ရဖမယ နှင့်ေ့ ြေ့်သက့်ငြီား ြြိုငဆ
့် ြိုငမ
့် ှုဆြိုင့်

အနမ်ဆုေးံ လုြ်ြင
ု ခ
် ွင်
အောဏော/

ောဝန်ယူမှု

အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို ဆုြ့်ကြိုင့်

အကေအ
့် ေ့ သေ့်ရှြိရသ လုြ့်ြြိုငခ
့် ွငအ
့်ေ့ ဏ ကြို ဖြည့်ေယ့်အစြိုား

ားငြီား

ံသြို ေ့ ခွရေရြားသည့်။ ဓရလေ့

ံုားေမ့်ားဆြိုင့်

ရဖမယ

အသံုားချမှုနင
ှ ့်ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့် မဖြ ြေါ။
ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ စီားြွ ားရ ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ားနှင့်ေ့ ရဖမယ ေြိကြိ
ု ေ့ ု ကကီား ကြ့်ကွြ့်က ေ့် ြယ့်ဒ ယ့်
ရအဂျင့်စီကြို လုြ့်ြြိုငခ
့် ွငအ
့်ေ့ ဏ ခွရေရြားသည့်။
ရဖမယ အသံုားချခွင့်ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို ခွငဖ့်ေ့ ြ ရြား
ဓရလေ့

ံုားေမ့်ားဆြိုင့်

ားသည့်။

ရဖမယ အသံုားချမှုနင
ှ ့်ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ရသ ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်

ရှြိ ြူားေွ

စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှု
အစြိုား က အချြိ ွဲ့ရေ

အပမငဆ
် ုေးံ

ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွင့်ေ့ (ဓရလေ့

လုြ်ြင
ု ခ
် ွငအ
် ောဏော/

ံုားေမ့်ားဆြိုင့်

ံုားေမ့်ားဆြိုင့်

ရဖမယ အသံုားချမှုနင
ှ ့်ေ့ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားကြို အသြိ မှေ့်ဖြ ငြီား

အစဉအလ မျ ား)ကြို ယင့်ားရဒသမျ ားေွင့် ခွငဖ့်ေ့ ြ ရြားသည့်။

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွငား့် ရှြိ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ြြိုငခ
့် ွငန
့်ေ့ င
ှ ့်ေ့ ကြိုယ့်ြြိုင့် အစြိုား ကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား

ောဝန်ယမ
ူ ှု

၂၇

ရဒသမျ ားေွင့် ဓရလေ့

က ရဖမယ မူေေါဒကြို လက့်ခံကျငသ
ေ့့် ုားံ ခေ့ငြီား မ က ခင့် သစ့်ရေ မူေေါဒအသစ့်ကြို ဖြဌ ေ့်ားရေ မ
ေ့ ည့်။
အရေဖြင ေ့့်

ရဖမယ မူေေါဒနှင ေ့့်

မူ ကမ့်ားရ ားဆွရေသည့်။

သ

နှင ေ့့်

ရဖမယ နှင ေ့့်
ေ
ြိ ား့် သြိမား့်
က ားရေ

ားံု ေမ့်ားဆြိုင ့်

ားံု ေမ့်ား ဆြိင
ု ့်

သယံဇ ေ

မူေေါဒကြို

မူေေါဒမျ ား ရ ားဆွရေငြီား ရေ က့်ဆားုံ

က သစ့်ရေ မူေေါဒ ရ ားဆွမှု စေင့်ရေငြီဖြစ့်သည့်။
အ ားလံုားသြိ

ြြိင
ု ဆ
့် ုင
ြိ မ
့် ှု အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့ လုြ့်

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား

စီမံခေခ
့် ေ့ မှု
ွ ကြို

စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့်

ားသညေ့့်

ားံု မျ ားရြေါ်ေင
ွ ့် အဖခဖြ ငြီား

လုြ့်ြြိုငခ
့် င
ွ အ
ေ့့် ဏ ဖြယုဂ့်မျ ားသည့် ရကျားလက့်ရဒသဆြိုင ့်
၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

ဖြဿေ မျ ား၊
အခွငအ
ေ့့် ရ ားကြို

ားသည့်။ အရ ားကကီားသည့်မှ ရက င့်ားမွေရ
့် သ စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှုနင
ှ ေ့့် ေ ေေ့်ခယ
ံ ူကြို ဖမငေ
ေ့့် င့်ရြား ေ့်
ရစ င ေ့့် ကညေ့့်

ကွြ့်ကရြားမညေ့့်

အ ြ့်ြက့်အြွအ
ွဲ့ စည့်ားနှင ေ့့် ဓရလေ့

ားံု ေမ့်ားဆြိုင ့်

ရက မ
့် ေီမျ ား

သ

ေ

ြေ့်ေေ့်ားကျင့်၊

စသညေ့့်

ရြေါင့်ားစည့်ားမှု

အ ဏ ြြိုငမ
့် ျ ား၏ ေက့်ကကစွ

ြံေ့ြြိုားကူညီရြားသည့်။ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားနှင ့်ေ့ ရဒသခံမျ ား
ရဖမယ ၊

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားဆြိုင ့်

ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ

မူေေါဒမျ ားသည့် ဓရလေ့
ဖြည့်ေွငား့် ဓရလေ့

သယံဇ ေ

ေြိလည့်
ု ေ့
ား ရဖမယ

အေည့်ဖြ ချက့်ကြို ရစ ငဆ
ုြိ ား့် ရေသည့်။
ေ့့် င
ရဖမယ နှင ေ့့် သ

ေ

ားမျ ား၊

ြေါေင့်လှုြ့်ရှ ားမှုေကြိ
ြို ေ့ ု

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် သည့်ေ့ ေယ့်ရဖမမျ ား

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား၊

ယနတ

ယဉရကျားမှု၊

သည့်
အသြိြည နှင ေ့့်

အသက့်ရမွားေမ့်ားရကျ င့်ားမျ ားကြို က ကွယ့်ရြား ေ့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားနှင ့်ေ့ အသြိုက့် အေြိင
ု ား့် မျ ား
ေက့်လှမ့်ားရေရသ

ေေယ့်ရဖမ

ဖြစ့်သည့်။

အြွွဲ့မျ ားကြို

ေေသသ

၊ီ

ရဒသမျ ားရှြိ

သည့် ဓရလေ့

မရကွားနှင ့်ေ့

ားသည့် (ဖမေ့်မ

စစ့်ကြိုငား့် ေြိုငား့် ရဒသကကီားမျ ားနှင ့် က င့်၊ ရှမား့် ၊ ချင့်ားနှင ေ့့် ကချင့်ဖြည့်ေယ့်မျ ားေွင ့် ြွွဲ့စည့်ား
လုြ့်ငေ့်ားအြွွဲ့၊ ၂၀၁၈)။

ြခူား၊

ားံု ေမ့်ားမျ ားနှင ေ့့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

ေယ့်ရဖမမျ ားအ ား မှေ့်ေမ့်ားေင့် ေ့်နင
ှ ေ့့် အ ားရက င့်ားရစ ေ့်၊ ယင့်ားေယ့်ရဖမမျ ားကြို ရဖမယ ကျျူားရကျ ့်ဖခင့်ားနှင ေ့့်
သ

ေ

ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆင
ုြိ ့်

သငရ
ေ့့် လျ ့်ရသ

ဥြရဒရ ား

ြံုစံဖြစ့်ငြီား

က့်

ရအ က့်

ေ
ြိ ား့် သြိမား့် ရစ ငရ
့် ေ့ ွမှုအေွက့် အဖခ ားရသ ေည့်ားလမ့်ားေခုအဖြစ့်
ေ့့် ရှ က့်ဖခင့်ား နှင ေ့့် ရဖမယ စီမံခေခ

ကြို

အက အကွယ့်ကြို

ြျက့်စီားဖခင့်ားမျ ားမှ

လံဖု ခံ စြိေ့်ချ ရစ ေ့်

အ

က့်ရအ က့်

ဖမငေ
ု ေ့
ြံု ၈ ေွင ့် ရြ ့်ဖြ
ေ့့် င့်ရြားသည့်။ ယင့်ားေြိသည့်
ရေ က့်ဆုားံ ြံုစံနင
ှ ေ့့် ကြိက
ု ့်ညငီ ြီား အချြိ ွဲ့ ရေ
အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို
(ဓရလေ့

အစြိုား က

ားံု ေမ့်ားဆြိုင ့်

အသြိမေ
ှ ့်

အ

ားသည့် ရဖမယ သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား ေည့်ားလမ့်ား၏ ဒုေယ
ြိ မှ

ဖြ ရစငြီား

ားံု ေမ့်ားဆြိုင ့်

ယင့်ားရဒသမျ ားေွင ့်

ရဖမယ

အသံားု ချမှုနင
ှ ေ့့်

ကြိုယ့်ြြိုင ့်

အုြ့်ချ ြ့်ခင
ွ ေ့့်

ကြို ခွငဖေ့့် ြ ရြား သည့်။ ဤသည့်မှ

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွငား့် ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား ရဖမယ
အရဖခခံဥြရဒ

ချဉားကြ့်မှု

ရဒသမျ ားေွင ့် ဓရလေ့

အစဉအလ မျ ား)

ကြိုယ့်ြြိုငအ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခင
ွ က
့်ေ့ ြို

က ကွယ့် ေ့်၊

ခွငဖ့်ေ့ ြ ဖခင့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု

ေွငဖ့် ြစ့်ရစ၊ အဖခ ားရသ

ဟြိုအစြိုား အရေဖြင ေ့့်

ြြိင
ု ခ
့် ွငန
ှ ေ့့် အခွငအ
ေ့့် င
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားနှင ေ့့်
ဦားေည့်ရသ

ရဖခလှမား့်

ဖြစ့်ငြီား

ေည့်ားလမ့်ားဖြငဖေ့့် ြစ့်ရစ ဥြရဒရ က င့်ားအ

ြွွဲ့စည့်ားြံု

အသြိ အမှေ့်ဖြ မှု

လြိုအြ့်သည့်။
အရဖခခံကျရသ

ရမားခွေား့် မှ ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျ ားသည့် ရဖမယ နှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ

ဌ ရေ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားအခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို
ကရေဒေါ၊ အီသယ
ီ ားြို ြီယ ားနှင ေ့့်

ယ့်အေြိင
ု ား့် အ

ဇီားေြိနှ
ု ေ့ င ေ့့် အ

၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

ြိ ရြားအြ့်လြိုက့် သည့် ဆြိုသည့် ဖြစ့်သည့်။

က့်ရြ ့်ဖြြေါ ဖြစ့်စဉမျ ားေွင ့်

ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

င့်စု

မရြေါ်ရြေါက့် လ ခင့် ရဖမယ နှင ေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ားေြိ၏
ု ေ့ ရေ င့်ားဆြိုချက့်သည့် ေယ့်ရဖမဆြိုင ့်
ရေ င့်ားဆြို ချက့်မျ ား၏ အရဖခခံဖြစ့်သည့်။ ဤအစီ င့်ခံစ သည့် ဥြရဒရ ား
သြိရသ
ု ေ့
့်

ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ

ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား

ယ့်ရသ အခေါကမျှ
အရ က င့်ားအ

ရဒသမျ ားသည့်

စေစ့်ေကျ

မျ ားရှသ
ြိ ည့်။

ရဖမယ နှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ

ရြားအြ့်ခံ ဖခင့်ားမရှြိခသ
ေ့ ည့်ကြို

အမှေစ
့် င့်စစ့်

၁၉၄၇

ခုနစ
ှ ့်

ြိုလ့်ချ ြ့်

ဖမေ့်မ အစြိားု နှင ေ့့် ရှမား့် ၊ ကချင့်နင
ှ ေ့့် ချင့်ားလူမျြိ ားမျ ားအ က ား လက့်မှေ့် ရ ား
အ

က့်ြေါ

သရ

ေူညခ
ီ ျက့်အ

ဆေ့်ားစစ့်ရလေ့လ မှုမဟုေ့်ြေါ၊

ု င့်ခံ၏အမှုရဆ င့်ရက င့်စီကြို

အခွငအ
ေ့့် ရ ားကြို

အေည့်ဖြ ရြားရသ
ရအ င့်ဆေ့်ားလက့်

က့်ေွင ့်

ားြို ခေ့ရသ မူလ ြင့်လံုစ ချ ြ့်သည့်
ေြိုားချွဲ့မည့်

ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ား

ရေ င့်ေေ့်ား ရဒသမျ ား၏ ေယ့်ေွငား့် အုြ့်ချ ြ့်ရ ားေွင ့် ယခု ရှြိ ခံစ ားလျက့် ရှြိရသ ကြိုယ့်ြြိုင ့် အုြ့်ချ ြ့်ရ ား
ဆံုားြေါား ေ့် မည့်သညေ့့် ရဒသေွငမ
့် ဆြို လံားု ေ ဖြ မှုလြိမေ့့်မည့်မဟုေ့်။ ရေ င့်ေေ့်ားရဒသမျ ား အေွက့် ေယ့်ေင
ွ ား့်
အုြ့်ချ ြ့်ရ ားေွင ့် ကြိုယ့်ြင
ြို ့် ဖြဋ္ဌ ေ့်ားခွင ေ့့် အဖြညေ့့်အေ ရှြိရ က င့်ား မှုအ ားဖြင ေ့့် လက့်ခံသည့်
လင့်ားလင့်ားရြ ့်ဖြ

ဟု ရှငား့် ရှငား့်

ားသည့်။ ရေ င့်ေေ့်ားရဒသရှြိ ဖြည့်သူေသည့်
ြို ေ့
ဒီမက
ြို ရ စီ ေြိုငား့် ဖြည့်မျ ားေွင ့် ရှြိရသ

အရဖခခံ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့

ြြိုငခ
့် ွငမ
့်ေ့ ျ ားကြို

ရှြိ ခံစ ားရစ မည့် ဟုလည့်ား ရြ ့်ဖြ

ားသည့်။ ရေ င့်ေေ့်ား

ရဒသမျ ားအေွက့် ေယ့်ရဖမေွငား့် စီမံခေခ
့် ေ့ ွမှုေွင ့် ကြိုယ့်ြင
ြို ့် အုြ့်ချ ြ့်ခွင ေ့့် အဖြညေ့့်အေရှြိဖခင့်ားသည့် မူအ လက့်ခံ

ကယ ားဖြည့်ေယ့်သည့် ၁၉၄၇ ြင့်လံုစ ချ ြ့်ေွင့် လက့်မှေ့်ရ ား

ြိုားခေ့ဖခင့်ားမရှြိြေါ။

သည့်။ ယင့်ားေွင ့် ေယ့်ရဖမြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မှေဖ့် ခင့်ားနှင ့်ေ့ အေ ဂေ့် ကချင့်ဖြည့်ေယ့်

ရ
ူ

ဟု

ဒီမက
ြို ရ စီ

ရြ ့်ဖြ

ားသည့်။

ရေ င့်ားေေ့်ားေယ့်စြ့်ရဒသမျ ားရှြိ

ဖြည့်သူမျ ားသည့်

အရဖခခံသည့်ဟု သေ့်မှေ့်ရသ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် အခွင ေ့့်
စုစည့်ား

ကချင့်

ရေ င့်ေေ့်ားမျ ားနှင ေ့့်

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားကြို

ရမျှ ့်မေ
ှ ား့် ခေ့သည့်။

ဏ္ဍ ရ ားဆြိုင ့်

ချင့်ားရေ င့်ေေ့်ား

(ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ံ

နြိင
ု င
့် မ
ံ ျ ားေွင ့်

ားူ ခံ ကြိစစမျ ားကြို ခံစ ားနြိင
ု သ
့် ည့်။ ဆက့်လက့်ငြီား

ားသညေ့့် ရှမ့်ားဖြည့်ေယ့်မျ ားနှင ေ့့် ဖမေ့်မ ြယ့်ဒ ယ့် အစြိုား က ားေွင ့်

ရြေါ်ရြေါက့်လ ခေ့ငြီား

င့်ဖခင့်ားကြို ဆနဒရှြိသည့်

ု င့်ခံ

ဆက့်နယ
ွ ့်မှုမျ ား

ရဒသမျ ားအေွက့်

အမှုရဆ င့်ရက င့်စီ၊

ေူညီရသ

ရစ ့်

ွ ားမျ ားနှင ေ့့်

ရှမ့်ားဖြည့်ေယ့်မျ ားကြို ကြိုယစ
့် ားဖြ သူမျ ား၊ ကချင့် ရေ င့်ေေ့်ားရဒသနှင ့်ေ့ ချင့်ားရေ င့်ေေ့်ားရဒသ၊ ၁၉၄၇)
ြင့်လံုစ ချ ြ့်

ေွင ့် ေယ့်စြ့်ရဒသမျ ားသည့် ၎င့်ားေြို ေ့ ရဖမယ မျ ားအရြေါ် ရေ င့်ားဆြိုချက့်ကြို စွေလ
့် ေ့ ေ့်လြိုက့်

သည့်ဟု ဆြိုလသ
ြို ညေ့့် စက ား ြ့် မရေွွဲ့ ြေါ။
၁၉၄၇

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒသည့်

အရလား

ား မှုနင
ှ ေ့့် ရသွ ြယ့်ရေငြီား

ရေ င့်ေေ့်ားေယ့်စြ့်ရဒသမျ ား၏

ကြိယ
ု ြ
့် ြိုငအ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခွင ေ့့်

အ
ြို ချြိေက
့် ေည့်ားက ြဋြိြကခ၏ ဖြစ့်ေည့်

အရြေါ်

အရ က င့်ားအ င့်ားအဖြစ့်

ရှြိလ ခေ့သည့်။ အရ ားကကီားသည့်မှ ၁၉၄၇ ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒသည့် သြို ေ့ ေွင ့် ရဒသအလြိုက့် ကြိယ
ု ့်ြင
ြို ့်
အုြ့်ချ ြ့်ခွငရ
ှြိ ည့်ဟူရသ
ေ့့် သ
သေ့်မှေ့်

ားရသ

ည့် ွ ယ့်ချက့်သရ

ရဒသဆြိုင ့်

စီားြွ ားရ ားကြိစစမျ ားအေွက့်
ေ

ားဥြရဒဖြင ့်ေ့

အ

ဖြဌ ေ့်ားချက့်

ေ

ားကြို

အရဖခခံငြီား

င့်အရှ ား

ရြ ့်ဖြ

ဖြ နြိင
ု သ
့် ည့်။

ားရသ

အ ဏ မျ ားကြို

ဖြို ြဌ ေ့်ားချက့်မျ ား

အ
ြို ြွွဲ့မျ ားနှင ေ့့် ြေါလီမေ့်ေ၏
ြို ေ့ ဆက့်ဆရ
ံ ားကြို လည့်ားရက င့်ား၊
ဆက့်ဆရ
ံ ားကြိုလည့်ားရက င့်ား သေ့်မှေ့် မည့်

အ ဏ နှင ေ့့် သစ့်ရေ ့်ရ ား

ြေါေင့်ရသ

ရက င့်ားသည့်မှ

ေ

ားဥြရဒသည့်

ားမျ ားကြို လည့်ားရက င့်ား၊

အ
ြို ြွွဲ့မျ ားနှင ေ့့် ဖြည့်ရ

င့်စု အစြိုား ေြိ၏
ု ေ့

ားခေ့သည့်။

ဥြရဒမျ ား လက့်ရအ က့်ေွင ့် ဖြည့်ရ

င့်စုအစြိားု သည့် ဥြရဒဖြ ရ ား အခွင ေ့့်

၊ စြိုက့်ြျြိ ားရ ား၊ သေတ လုြ့်ငေ့်ားမျ ားနှင ေ့့် ရ ေံ ေူားရြ ့်ရ ားမျ ား၊ ေွငား့်

အဖခ ားရသ ေယ့်ြယ့်မျ ားေွင ့် အကျြိ ားအဖမေ့် သြိမ့်ဆည့်ားဖခင့်ား စွမား့် ည့်ကြို ြြိုမြို ယူ
စ

လရဖြ င့်ားရြား ေ့်၊

ဟုဆသ
ုြိ ည့်။ ဖြည့်ေယ့်ရက င့်စီမျ ားကြို လေ့်ရေ ့်ေင
ွ ့်

ဖြည့်ေယ့်ကြို ကြိုယ့်စ ားဖြ သညေ့့် အြွွဲ့ေင့်မျ ားဖြင ေ့့် ြွွဲ့စည့်ား
င့်စု အစြိားု

ားဥြရဒဖြင ေ့့်

ကြိုယ့်စ ားလှယ့် အြွွဲ့မျ ားသြို ေ့ အုြ့်ချ ြ့်ရ ား ကြိစစ၊ ယဉရကျားမှု ကြိစစ၊

က
ြို ြိုယ့်စ ားလှယအ
့် ြွွဲ့မျ ား၏ အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား၊ အ ဏ မျ ားနှင ေ့့် ေ ေေ့်ေေတ

လက့်ရှြိ ဖြည့်ရ

ေ

က
ွ ့်မျ ားနှင ေ့့်

ားသည့်။ စြိေ့်ေင့်စ ား

၁၉၄၇ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် စြိုကြ
့် ျြိ ားရ ားသည့် နြိင
ု င
့် ၏
ံ
စီ င့်ြြိုငခ
့် င
ွ ရ
့်ေ့ အ က့်ရှြိ ေယ့်ြယ့်ဖြစ့်ငြီား

ဖြည့်ေယ့်မျ ားက သစ့်ရေ မျ ားမှ အကျြိ ားအဖမေ့်မျ ားကြိုလည့်ား သြိမ့်ားယူသည့်။ ေြိဒေါေ့်ားေွင ့် ရြ ့်ဖြ

ားသကသ
ေ့ ုြိ ေ့

ဖြည့်ေယ့်မျ ားသည့် ၂၀၀၈ ြွစ
ွဲ့ ည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒရအ က့်ေွင ့် အကေအ
့် ေ့ သေ့်ရှြိရသ ဥြရဒရ ား

စီ င့်

ြြိုငခ
့် ွငရ
ြိ ား့် ဆည့်ားဖခင့်ားကြို သစ့်မဟုေ့်ရသ သစ့်ရေ
ေ့့် ှြိငြီား ရဖမယ မျ ားမှ အကျြိ ားအဖမေ့်သမ

က
ွ ့်ကုေမ
့် ျ ားနှင ေ့့်

အရသားစ ား

ဖြည့်ရ

သေတ ေူားရြ ရ
့် ားလုြ့်ငေ့်ား

ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ားညီလ ခံသရ

ေူ

၂၁

စု

ေြိအေွ
ု ေ့
က့်
ြင့်လံုေင
ွ ့်

ေ ားဖမစ့်

လက့်ရှြိရဆွားရနွားမှုသည့်

ားခသ
ေ့ ည့်မျ ား အ က ား ကွ ဟချက့်မျ ားကြို ဖြေ့်လည့်

ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

ကေသ
့် ေ့ ေ့်

ားသည့်။
၁၉၄၇

ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့်

င့် က ားရစေ့ ေ့် မည့်သုြိ ေ့ လုြ့်မည့်၊

င့်စုနင
ှ ့်ေ့ ဖြည့်ေယ့် အဆငမ
့်ေ့ ျ ားအ က ား လက့်သငခ
့်ေ့ ံနင
ြို သ
့် ညေ့့် အ ဏ ခွရေဖခင့်ား ဆြိုသညေ့့်

၁၉၇၂ နှင့်ေ့ ၂၀၀၈ ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒမျ ားသည့် ေူညီစွ ဖြငေ့့်
ြင့်လံုသရ

ေူညီမှုမျ ားကြို မ

င့်စု

င့်ဟြ့်ြေါ။

အချက့်အရြေါ်

ယခုအ

ညီလ ခံသည့် ယခု

ြိ

မဦား

ေည့်နင
ြို ရ
့် သားြေါ။

အရ ားအကကီားဆံုားမှ

ဖြည့်ရ

င့်စု

ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား

ြိ ရဖမယ နှင ့်ေ့ ြေ့်သက့် ငြီား ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ ဌ ရေေြိုငား့် င့်ားသ ား

အခွငအ
ုြိ သ
့် ညေ့့် ရဖမယ ဆြိင
ု ့်
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် သက့်ဆင
ြုစဆ သည့် ရခေ့်သစ့် သရ

ရမားခွေား့် အရြေါ် နှုေ့်ဆေ
ြိ ့်ရေဖခင့်ား ဖြစ့်သည့်။ ရဖမယ

ေူညီမှုမျ ား၏ အသက့် ရသွားရ က

ဖြစ့်သငရ
့် ည့်ား ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ၏
ံ
ေ့့် သ လ

ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ စီားြွ ားရ ားနှင ေ့့် ယဉရကျားမှု အေ ဂေ့် အေွက့် အရဖခခံဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ားနှင ေ့့်
ေူညီမှုမျ ားနှင ေ့့် ြယ့် ဒ ယ့် အြွွဲ့အစည့်ား/ ကျင ေ့့်

ဆက့်စြ့်ငြီား လက့်ရှြိ အြစ့်အခေ့် ြ့်စရ ား သရ

ေည့်ရဆ က့်ဖခင့်ားက ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအရြေါ် မည့်သုြိ ေ့ မ

ားံု

ခ
ြိ ြိုက့် ရစသည့် ကြို ရလေ့လ လျှင ့်

အကျြိ ားရှြိနင
ြို ြ
့် ေါသည့်။ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားကြို ကြိုယ့်ြြိုငအ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခွင ့်ေ့ ြြိုမြို ခွငဖ့်ေ့ ြ ရြားရေစဉ
ဖြည့်ရ

င့်စုအေွငား့်

ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ား

ရှြိရေမည့်ကြို သေ့်မေ
ှ ့် ေ့် ရေ
ရဖမယ နှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ
(အ

ားူ သဖြင ေ့့်

ားရသ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွငား့် ေွင ့် ၎င့်ားသည့် မည့် သညေ့့် ြံုစံမျြိ ားဖြင ့်ေ့
ရြား

ားသည့်။

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ားုြိ စဉရ

င့်ဆက့်ရေ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

ြိုငလ
့် ရသ

ေယ့် ရဖမမျ ားေွင ့်

အသြိမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားနှင ေ့့် စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့်

စီမံအြ
ု ့်ချ ြ့်မှု ြံုစံအမျြိ ားမျြိ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား) ရမွား

ားံု ေမ့်ားအစဉအလ အ

ြေါ

အခွင ေ့့် အရ ား၊ ဥြရဒမျ ား ဖြဌ ေ့်ား အသက့်သင
ွ ား့် ေ့်၊ ရဖမယ မျ ား၊ သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား၊ အြွွဲ့အစည့်ား/
ကျင ့်ေ့

ားံု မျ ားအ ား စီမံ ေ့် ေြို ေ့ ြေါေင့်သည့်။ ၎င့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု အရဖခခံအဖြစ့် ယူဆလျှင ့် ရြေါ်ရြေါက့်လ ရေသညေ့့်

ြယ့်ဒ ယ့်

စေစ့်ေွင ့်

လုြ့်ရဆ င့်နင
ြို ရ
့် သ
ဖြည့်ရ

င့်စု အစြိုား

မေူကွဖြ ားရသ

အစြိုား

အဆငမ
ေ့့် ျ ားအ က ား

အဆငမ
ှ ့် မည့် မှ
ေ့့် ျ ားကြို မည့်သုြိ ေ့ သေ့်မေ
ဥြရဒမျ ား လက့်ရအ က့်ေင
ွ ့် ဖြည့်ရ

အ ဏ နှင ေ့့် သစ့်ရေ ့်ရ ား

ယံု ကည့်မှု

ြြိငု ြီား ရှငား့် လင့်ားသွ ားသည့်။ လက့်ရှြိ
င့်စုအစြိုား သည့် ဥြရဒဖြ ရ ား အခွင ေ့့်

၊ စြိုက့်ြျြိ ားရ ား၊ သေတ လုြ့်ငေ့်ားမျ ားနှင ေ့့် ရ ေံ ေူားရြ ့်ရ ားမျ ား၊ ေွငား့်

အဖခ ားရသ ေယ့်ြယ့်မျ ားေွင ့် အကျြိ ားအဖမေ့် သြိမ့်ဆည့်ားဖခင့်ား စွမား့် ည့်ကြို ြြိုမြို ယူ
စ

ရက င့်ားသည့်မှ

ေည့်ရဆ က့် ေ့်

က
ွ ့်မျ ားနှင ေ့့်

ားသည့်။ စြိေ့်ေင့်စ ား

၁၉၄၇ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် စြိုကြ
့် ျြိ ားရ ားသည့် နြိင
ု င
့် ၏
ံ
စီ င့်ြြိုငခ
့် င
ွ ရ
ေ့့် အ က့်ရှြိ ေယ့်ြယ့်ဖြစ့်ငြီား

ဖြည့်ေယ့်မျ ားက သစ့်ရေ မျ ားမှ အကျြိ ားအဖမေ့်မျ ားကြိုလည့်ား သြိမ့်ားယူသည့်။ ေြိဒေါေ့်ားေွင ့် ရြ ့်ဖြ

ားသကသ
ေ့ ုြိ ေ့

ဖြည့်ေယ့်မျ ားသည့် ၂၀၀၈ ြွစ
ွဲ့ ည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒရအ က့်ေွင ့် အကေအ
့် ေ့ သေ့်ရှြိရသ ဥြရဒရ ား

စီ င့်

ြြိုငခ
့် ွငရ
့်ေ့ ှြိငြီား ရဖမယ မျ ားမှ အကျြိ ားအဖမေ့်သမ
ြိ ား့် ဆည့်ားဖခင့်ားကြို သစ့်မဟုေ့်ရသ သစ့်ရေ

က
ွ ့်ကုေမ
့် ျ ားနှင ့်ေ့

အရသားစ ား သေတ ေူားရြ ့်ရ ားလုြ့်ငေ့်ား ေြိအေွ
ု ေ့
က့် ေ ားဖမစ့် ကေသ
့် ေ့ ေ့်

င့်စု ငငြိမား့် ချမ့်ား

ရ ားညီလ ခံ- ၂၁

ားသည့်။ ဖြည့်ရ

စု ြင့်လံုေွင ့် လက့်ရှြိရဆွားရနွားမှုသည့် ၁၉၄၇ ခုနစ
ှ ့်ေွင ့် သရ

ေူ

အ က ား ကွ ဟချက့်မျ ားကြို ဖြေ့်လည့် င့် က ားရစေ့ ေ့် မည့်သုြိ လု
ေ့ ြ့်မည့်၊ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ

ားခေ့သည့်မျ ား

င့်စုနင
ှ ေ့့် ဖြည့်ေယ့်

အဆငမ
ြို သ
့် ညေ့့် အ ဏ ခွရေဖခင့်ားဆြိုသည့် ဆြိုသညေ့့် အချက့်အရြေါ် ယခုအ
ေ့့် ျ ားအ က ား လက့်သငခ
ေ့့် ံနင
ေည့်နင
ြို ရ
့် သားြေါ။ အရ ားအကကီားဆံုားမှ
ြေ့်သက့်ငြီား

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ရဖမယ ဆြိုင ့်

ရမားခွေား့်

သရ

ဖြည့်ရ

လူမျြိ ားမျ ား၏

အရြေါ်

င့်စု ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား ညီလ ခံသည့် ယခု
ဌ ရေေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား

နှုေ့်ဆေ
ြိ ့်ရေဖခင့်ား

ြိ မဦား

ြိ ရဖမယ နှင ေ့့်

အခွငအ
ုြိ သ
့် ညေ့့်
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် သက့်ဆင

ဖြစ့်သည့်။

ရဖမယ

ြုစဆ သည့်

ရခေ့်သစ့်

ေူညီမှုမျ ား၏ အသက့် ရသွားရ က ဖြစ့်သငရ
ု င
့် ၏
ံ ေြိုငား့် င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား၏
ေ့့် သ ့်လည့်ား ဖမေ့်မ နြိင

စီားြွ ားရ ားနှင ေ့့်

ယဉရကျားမှု

အြစ့်အခေ့် ြ့်စရ ား သရ

အေ ဂေ့်

အေွက့်

အရဖခခံဖြစ့်သည့်။

၎င့်ားနှင ေ့့်

ေူညီမှုမျ ားနှင ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် အြွွဲ့အစည့်ား/ ကျင ေ့့်

ဆက့်စြ့်ငြီား

လက့်ရှြိ

ားံု ေည့်ရဆ က့်ဖခင့်ားက

ေြိုငား့် င့်ားသ ား အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားအရြေါ် မည့်သုြိ ေ့ မ

ခ
ြိ ြိုက့် ရစသည့် ကြို ရလေ့လ လျှင ့် အကျြိ ားရှြိနင
ြို ြ
့် ေါသည့်။

ေြိုငား့် င့်ားသ ား စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားကြို ကြိုယ့်ြင
ြို အ
့် ုြ့်ချ ြ့်ခွင ့်ေ့ ြြိုမြို ခွငဖ့်ေ့ ြ ရြားရေစဉ ဖြည့်ရ
ေ
ြိ ား့် သြိမား့်
ရေ

ရြား

င့်စုအေွငား့်

ားရသ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွငား့် ေွင ့် ၎င့်ားသည့် မည့် သညေ့့် ြံစ
ု ံမျြိ ားဖြင ေ့့် ရှရ
ြိ ေမည့်ကြို သေ့်မှေ့် ေ့်
ားသည့်။

ေြိုငား့် င့်ားသ ား

ားုြိ စဉရ

င့်ဆက့်ရေ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားကြို

ားံု ေမ့်ားအစဉအလ အ

င
ြို လ
့် ရသ

ေယ့် ရဖမမျ ားေွင ့် ရဖမယ နှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ

အသြိမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားနှင ေ့့်

စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့်

စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု ြံုစံအမျြိ ားမျြိ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား) ရမွား

(အ

ားူ သဖြင ေ့့်

ြေါ အခွင ေ့့် အရ ား၊

ဥြရဒမျ ား ဖြဌ ေ့်ား အသက့်သွငား့် ေ့်၊ ရဖမယ မျ ား၊ သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား၊ အြွွဲ့အစည့်ား/ ကျင ေ့့်

ားံု

မျ ားအ ား စီမံ ေ့် ေြို ေ့ ြေါေင့်သည့်။ ၎င့်ားေြိကြိ
ု ေ့ ု အရဖခခံအဖြစ့် ယူဆလျှင ့် ရြေါ်ရြေါက့်လ ရေသညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်
စေစ့်ေွင ့် မေူကွဖြ ားရသ အစြိုား

အဆငမ
ြို ရ
့် သ
ေ့့် ျ ားအ က ား ယံု ကည့်မှု ေည့်ရဆ က့် ေ့် လုြ့်ရဆ င့်နင

အဆငမ
မှေ့် မည့် မှ ြြိုငြီား ရှငား့် လင့်ားသွ ားသည့်။
ေ့့် ျ ားကြို မည့်သုြိ သေ့်
ေ့

ကေးု ကောေးခ က်မ ောေး
၂၀၁၁။ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုဆြိုင့်

မူေေါဒမျ ား။ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုဆြိုင့်

ေ ေေ့်ရှြိသူမျ ား၊ အခွငအ
ေ့့် ဏ နှင ေ့့် လှုံွဲ့ရဆ ့်စည့်ားရံုားမှုမျ ား

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်လက့်ရအ က့်ရှြိ

ေယ့်သ လေ့်နင
ြို င
့် ံ

၂၀၁၂။ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုအရဖခဖြ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်နင
ှ ေ့့် ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ား။ နှစ့် စမ့်ားသြ့်မှုအ ား ၂၀
က ဖမငေ့င့် ြီားရေ က့် ဖြေ့်လည့်အကဖြေ့် စစ့်ရဆားဖခင့်ား။ အရရှ ွဲ့အ ြ က
ြိ ဆြိုင့်
ဒီမြိုကရ စီရ ား

ရေ လ
့် ှေရ
့် ား ၁၉၉၁ ၂၀၁၁

အရမ က
ြိ ေ့် မနုဿရ ဒအသင့်ား၊ ၁၉၉၆ ။ ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ဆြိုင့်
သ

ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်နင
ှ ေ့့် ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ဆြိုင့်

ယ
ီ
သရ

ေူညီမှုဆြိုင့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားအရြေါ်

ရက ့်မရှင၊့် ၂၀၁၉၊ နှစ့်ြေ့်လည့် အစီ င့်ခံစ ၂၀၁၈။

ရှြိြေါသလ ား။

ဇီားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ား၏ အြိမရ
့် ေ
ဂျ ေယ့်

ြိုား မြိေ့်ဆက့်ခေ့သည့်။

ေ

ားစီ င့်ရ ားအြွွဲ့ ေွင့် ေ

ငှ ား မ့်ားဖခင့်ားဆြိုင့်

ားရ ား

လှုြ့်ရှ ားရဖြ င့်ားလရ ားေေါဒီ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ မှုအ ား ရလေ့လ ချက့်

အေွ ၁ အမှေ့်စဥ့် ၁၊ စ မျက့်န ှ ၁ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ့် ဇေ့်ေေေါ လ
ီ ၂၀၁၇ခုနစ
ှ ။့်

၂၀၁၅။ ေယ့်ေမြိေ့်ဖြ ရဖမြံုရ ားဆွဖခင့်ား။

နှင ေ့့် င ေ
ြိ ြိေက
့် လ
ြို ံ

ယ
ီ ရှြိ

ရရှားေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ား၏ ြြိုငခ
့် ွင ့်ေ့ နှင ့်ေ့ ဆံုားဖြေ့်ချက့်ချြြိုငခ
့် င
ွ မ
့်ေ့ ျ ား။ ၆၁ နှစ့်ရဖမ က့်
ေ

ားစွဆြိုမှုဆင
ြို ့်

ြိုရေ
ေ့ က့်

ြ့်မံ ဖြင့်ဆင့်မှုမျ ား ဖြ လုြ့်ခေ့သည့်။ ေေြိယအကကြိမ့် ေည့်ားဖြေ့်မှု၊

ဇီားနြိင
ု င
့် ၏
ံ အရဖခခံြွဲ့စ
ွ ည့်ားြံုဥြရဒဆြိုင့်

ဥြရဒနှင ့်ေ့ ယဥ့်ရကျားမှုဆြိုင့်

လ ၅ က့်ရေရှေ့ ြိ ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒဆြိုင့်

ရဖြ င့်ားလဖြင့်ဆင့်မှုမျ ား အမှေ့်စဥ့် ၁ ၁၉၉၂ မှ ၆၄ ၂၀၁၀အဖြစ့် အစ ား

ြိုရဖြ င့်ားလဖြင့်ဆင့်မှုမျ ားကြို အမှေ့်စဥ့် ၁ ၁၉၉၄ မှ ၆ ၁၉၉၄ ေွင့်

၂၀၁၇။

ဇီားသမမေ၏ အမြိေချမှ
့် ေ့ ေ့်မှု ၁၇၇၅

၂၀၁၅။

ဇီား ြဒ ယ့်ဖြည့်သသမမ
ူ ေ့ ေနြိင
ု င
့် ၏
ံ ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒ။ ၁၉၈၈ခုနစ
ှ ့် ရအ က့်ေြို
စ ေမ့်ားအ ား ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒဆြိင
ု ့်

ဇီားအကကီားအက၏ ရေ က့်ဆုေ့်မှု ရဖခလှမ့်ား။

အခွငအ
ေ့့် ရ ားအရြေါ် ငခြိမ့်ားရဖခ က့်မှုဖြစ့်ရစသညေ့့်

၂၀၁၉။
င ြိေေ
ြိ ့် ကြိလ
ု ံ

ရလေ့လ မှု ဂျ ေယ့်။ အေွ ၅ ၂၀၁၁ အမှေ့် ၄။ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ

ဥြရဒအြွ၏
ွဲ့

အခေ့်ားကဏ္ဍ

၂၀၁၉ ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားနှင ေ့့် ရဆွားရနွား မညေ့ေ
့်
ေေ့်။ လေ့်ရေ ့်စ ကညေ့့်ေက
ြို ။့် လေ့်ရေ ့်ဆင
ြို ့်
သုရေသေ ေေ့်ရဆ င့်မှု၊

အချက့်အလက့်မျ ားနှင ေ့့်

ုေ့်ရေမှုအမှေ့်စဥ့် ၂၀၁၉ ၁၇

၂၀၁၆ ရဖမယ ငှ ား မ့်ားမှုစေစ့် မူေေါဒမျ ားအ ား ဆေ့်ားစစ့်ရလေ့လ ဖခင့်ား။ ၁၉၃၀ ခုနစ
ှ ့်မှ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနြိင
ု င
့် ံ အစြိုား
အဆက့်ဆက့်ကျငေ့သ
့် ုခ
ံ ေ့ရသ စေစ့်မျ ားမှ ရှလ
ြိ
သည့်ေ့ အရေွအ
ွဲ့ ကံ မျ ား။ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ားသြိြပံ နှင ေ့့် နြိင
ု င
့် ေ
ံ က ဆက့်ဆံရ ားဆြိုင့်

၂၀၁၉။

အ ြ က
ြိ ဂျ ေယ့်

၏ ၁၂ကကြိမ့်ရဖမ က့် ြံုမှေ ့် အစည့်ားအရေားေွင ့်

ရဒသခံေင
ြို ား့် င့်ားသ ားမျ ားအ ား ဖငင့်ားြယ့်စွေလ
့် ေ့ ေ့်ရ က င့်ား စ လ

ရေရှင ့် ရက င့်စီ
၂၀၁၉။ သမမေ

၏ သမြိုငား့် ရ က င့်ား။ ေက့်
လက့်

က့်ေွင့်

ြည ရှငမ
့် ျ ားမှ သေြိရြားရဖြ က ားဖခင့်ား။

၂၀၁၈။ ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံဥြရဒေွငရ
့် ြ ့်ဖြ

၁၉၉၄။ ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒ

ဆ
့် ဒ
ြို ့်

ဇီားနြိင
ု င
့် ၏
ံ ြယ့်ကျဥ့်ဖခင့်ားခံ ရသ မျြိ ားနွယ့်စုမျ ား မျြိ ားေုေား့် သေ့်ဖြေ့်မန
ှု င
ှ ေ့့် ကံ နြိင
ု ဟ
့် ု
၊ ၂၀၁၉ခုနစ
ှ ့် ရအ က့်ေြို

လ ၇ က့်

ားရသ ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ား

မ အစြိုား ၏ အလုြအ
့် မှုရဆ င့်ရက င့်စီ၊

နှင ့်ေ့ ရှမ့်ားဖြည့်ေယ့်၊ ကချင့်ရေ င့်ေေ့်ားရဒသနှင ေ့့် ချင့်ားရေ င့်ေေ့်ားရဒသမှ ကြိုယ့်စ ားလှယ့်မျ ား ၊

၁၉၄၇ ခုနစ
ှ ့် ြင့်လံုစ ချ ြ့်
၂၀၁၉။ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနြိင
ု င
့် ၏
ံ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုဆြိုင့်
ရဖြရှငား့် ချက့်၏ ေစ့်စေ
ြိ ့်ေစ့်ြင
ြို ား့် ။

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်။ ဖြဿေ ၏ ေစ့်စေ
ြိ ေ
့် စ့်ြြိုငား့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့်

ရလ ေ့စ မျက့်န ှ

၂၀၁၀။ ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုဆြိုင့်
ြွွဲ့စည့်ားြံုဥြရဒ ရ ားဆွဖခင့်ား

မေူကွဖြ ားမှုနင
ှ ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်။ ရေ င့်အ ြ က
ြိ နြိင
ု င
့် န
ံ င
ှ ေ့့် အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ

၂၀၁၆ခုနစ
ှ ့် ဖြေ့်လည့်

ေ
ု ့်ရေမှု

၂၀၁၈။ ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ားဆြိုင့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမူရ

င့်မျ ား အသြိမေ
ှ ့်ဖြ ရ ားဆွဖခင့်ား။

၁၉၈၁

ြွစ
ွဲ့ ည့်ားြံုဥြရဒ။ ၁၈၆၇ ၁၉၈၂

၁၉၈၂

ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒြေါ လူအခွ
့်ေ့ ရ ားနှင ့်ေ့ လွေလ
့် ြ့်ခွငမ
့်ေ့ ျ ား
ေ့ ငအ

၂၀၀၉။

ညြိနင
ြိှု ား့် ဖခင့်ားဆြိင
ု ့်

၂၀၁၁

၂၀၁၉။

လုြ့်ငေ့်ားစဥ့်

၏ ဖြဌ ေ့်ားချက့် ဥြရဒသစ့်။

ဇီားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ရဒသခံေင
ြို ား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စု

၂၀၁၄။ ၁၉၈၈ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့် အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားခံ ငြီားရသ လ
့် ည့်ား ဆက့်လက့်ရစ င့်စ
ေ့ ား ရသ ရ က ငေ့့်

ဇီားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ

ရဒသခံေင
ြို ား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ားအေွက့် ရမျှ ့်လင့်သ
ှ ့်ဖြစ့်ခေ့သည့်။
ေ့ ရလ က့်ဖြစ့်မလ ရသ ဆယ့်စုနစ

၂၀၁၉။ ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုဆြိုင့်

ဆက့်ဆံရ ား။ ညြိနင
ြိှု ား့် ရဆ င့် ွ က့်မှုမျ ားအ ား လက့်ရေွွဲ့ ဖြစ့်ရြေါ်လ ရစ ေ့်

အဖမင့်မျ ား၊ အ ကံဖြ ချက့်မျ ား နှင ေ့့် အဆြိုဖြ ချက့်မျ ား။ ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုဆြိုင့်

ဆက့်ဆံရ ား ြံုနြ
ြိှ ေ
့် က
ြို ့်

၂၀၁၈။ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားရှြိ ရဖမယ အရဖခဖြ ြဋြိြကခဖြစ့်ရြေါ်မှုအရြေါ် ေံဖြေ့်
ု ေ့ ရဆ င့် ွ က့်ချက့်
ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်ရအ က့်ရှြိ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ား လူေည့်ားစုမျ ား၏ ရဖမယ ဆြိုင ့်

အခွငအ
ှ ့် ဇူလြိုငလ
့် ၊ စ မျက့်န ှ
ေ့့် ရ ားမျ ား။ အေွ ၁၁၇၊ အမှေ့် ၄၆၈၊ ၂၀၁၈ခုနစ

၄၆၂ ၄၈၄
၂၀၁၉။ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနြိင
ု င
့် ၏
ံ ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားလူမျြိ ားစုဆြိုင့်

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်နင
ှ ေ့့် အခက့်အခမျ ား၊

င့်ဖမင့်ချက့် ၊ ေယူားရယ က့်ခ့်

ေြိုငား့် မ့်၊ ၂၀၁၉ခုနစ
ှ ့် ဇေ့်ေေေါ လ
ီ ၃ က့်

၂၀၁၉။

ဇီားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ရဒသခံေင
ြို ား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ား၏

ရဖမယ အမျြိ ားအစ ား သေ့်မေ
ှ ့်ဖခင့်ားရ က ငေ့့် ဖြစ့်ရြေါ်လ ရသ ြဋြိြကခမျ ား။ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ေ
့်
စွမ့်ားရဆ င့်ရြားနြိင
ု ခ
့် ေ့ဖခင့်ားရှြိြေါသလ ား။ ဥရ

ြဥြရဒနှင ေ့့် စီားြွေါားရ ား ဆြိုင့်

ားရံုားချ ြ့်မှ အရဖခအရေေည့်ငငြိမ့်လ ရစ ေ့်

ဂျ ေယ့် ၂၀၁၉
လက့်ကမ့်ားစ ရစ င့်
အငြီားသေ့်သရ

ကရေဒေါ ြေါလီ မေ့် လေ့်ရေ ့်၊ ၁၉၉၂ ။

သရ

ေူညီမှု

ေူညီချက့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒအရြေါ် အမျ ားသရ

ဆနဒအစီ င့်ခံစ ၁၉၉၂ခုနစ
ှ ့်

ဩဂုေလ
့် ၂၈ က့်
၂၀၁၅ ဖြည့်ရ

င့်စု သမမေဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ၏
့် ြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံဥြရဒအ ား ဖြင့်ဆင့်ရ ားဆွဖခင့်ား ဥြရဒ

၂၀၀၈။ ဖြည့်ရ
၂၀၁၉။

ဇီားနြိင
ု င
့် ံ သမမေ

င့်စု သမမေဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ၏
့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒ

မှ ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ား၏ ရဖမယ ဆြိုင့်

ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ားအ ား လယ့်ယ ကဏ္ဍသြို ေ့

လရဖြ င့်ားရြားဖခင့်ား။ ၂၀၁၉ခုနစ
ှ ့် ဇွေလ
့် ၁၉ က့်

ရေ ့်ေင့်ရက ့်မရှင၏
့် ရရှားေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ားဆြိုင့်

၂၀၁၅။

ကရေဒေါ စ

ရှြိ

နှင ေ့့်

ဏ္ဍ ရ ား

ခွရေမှုမျ ား ဖြ လုြ့်ဖခင့်ား။

အစီ င့်ခံစ

ဟုသေ
ု ကွေ ့် က့်ရှြိ

င့်ားအင့်ား၊ ၂၀၁၆ ။ ရဒသခံေင
ြို ား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ား၏ ကြိေား့် ဂဏေ့်ားအချက့်အလက့်မျ ား

၂၀၁၈

နှင ေ့့် ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ေ
ံ အ
ြို ေ့ ား နှုင
ြိ ား့် ယှဥ့်ချက့်

နှင ့်ေ့ င ေ
ြိ ြိသျှကလ
ြို ံ

၂၀၀၄

၁၉၄၇ ဖြည့်ရ

ရေရှင့် နှင ေ့့် င ေ
ြိ ြိသျှကလ
ြို ံ

ယ
ီ အ ား နှုင
ြိ ား့် ယှဥ့်ချက့် ၂၀၁၄

၄၄

ယ
ီ
အ ားနှုင
ြိ ား့် ယှဥ့်ချက့် သစ့်ရေ ေေ့်ကကီားဌ ေ ၂၀၀၄

င့်စုဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ၏
့် ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒ ၁၉၄၇ခုနစ
ှ ့် စက့်ေင့်

လ ၂၄ က့် စေင့်ကျငေ့သ
့် ုားံ ရသ ရေ ေ့

၁၉၄၈ခုနစ
ှ ့် ဇေ့်ေေေါ ီလ ၄ က့်ရေ ေ့

၂၀၁၇။ ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ရဒသခံေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ားနှင ေ့့် လူမျြိ ားအချင့်ားချင့်ားဆက့်ဆံရ ား အရက င့်အ
၏ မြိေခ
့် ေ့ ေ
ွ ား့်
ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ ေ

ားရ ား

ေေ့်ကကီားနှင ေ့့် ရရှ ွဲ့ရေချ ြ့်။

၂၀၁၉ ဖမေ့်မ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ သ

ေသယံဇ ေဆြိင
ု ့်

ေကကသြိလ
ု ့်၊ ယူရက
စီမံခေ့်ခွေ့ ရ ားအ ား ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလဖခင့်ား နှင ေ့့် ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ားလုြ့်ငေ့်ားစဥ့်။

ည့်ရြ ့်မှု။

တနောက်ဆက်

မ
ွ ောေး

၁။ ကတနဒါနင
ု င
် ံ
၁ က ကတနဒါနင
ု င
် ၏
ံ ေွှေ့စည်ေးြံုအတပခခံဥြတဒ ၁၉၈၂
ြုဒမ
့် ၃၅။ ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ ရရှားေြိုငား့် င့်သ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ားဆြိုင့်
ေည့်ဆ ရရှားေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ားဆြိုင့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် သရ

ေူညီချက့်မျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား

၃၅။ ၁ ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ ရရှားေြိုငား့် င့်သ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ား၏ ေည့်ဆရရှားေြိုငား့် င့်ားသ ားမျ ားဆြိုင့်
ရအ က့်ြေါအေြိုငား့် အသြိအမှေ့်ဖြ က အေည့်ဖြ

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် သရ

ေူညီချက့်မျ ားအ ား

ားသည့်။

ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ ရရှားေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ား အဓြိြပေါယ့်ြွငဆ
ေ့့် ြိုချက့်
၂ ဤအက့်ဥြရဒအ

ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ ရရှားေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျ ား ေွင့် အြိနယ
ြိဒ မျြိ ားနွယ့်မျ ား၊

ရဖမယ

ေူညီချက့်

ရှြိရ ား သရ

နှင ေ့့် ကရေဒေါလူမျြိ ား

ေြိြေါေင့်
ု ေ့
သည့်။

၃ ရအ က့်ြေါြုဒမ
့် ခွေွင့် ြြိုမြိုရှငား့် လင့်ားရသချ စွ သြိရှြိရစ ေ့်အေွက့် ဤသြိရြ
ု ေ့ ့်ဖြ

ားသည့်။

၁ သရ

ေူညီချက့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် အသစ့်

သရ

ေူညီ

ားသညေ့့် အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား ေွင့် ေည့်ရှြိဆ ရဖမယ

ရှြိရ ားသရ

ြ့်မံရလျှ က့်

ားနြိင
ု ရ
့် သ

ေူညီချက့်မျ ား ြေါေင့်သည့်။

ရရှားေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ားဆြိုင့်
အ မခံချက့်ရြား

အခွငအ
့်ေ့ ရ ားမျ ားနှင ့်ေ့ သရ

ေူညီချက့်မျ ားအ ား ကျ ားမ ခွဖခ ားမရှြိ

ေေ့်ားေူညမ
ီ ျှစွ

ရှြိနင
ြို ရ
့် စ ေ့်

ားသည့်။

၄ ဤအက့်ဥြရဒေွင့် အဖခ ားရသ ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားရှြိရစက မူ ြုဒမ
့် ခွ ၁ ေွင့် ရြ ့်ဖြ
အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် သရ
ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒဆြိုင့်

ေူညီချက့်မျ ားအ ား ကျ ားမ ခွဖခ ားမရှြိ
ညီလ ခံေွင့် ြေါေင့်ေက့်ရ

ေေ့်ားေူညမ
ီ ျှစွ

ားသညေ့့် ရရှားေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ားဆြိုင့်

ရှြိနင
ြို ရ
့် စ ေ့် အ မခံချက့်ရြား

ားသည့်။

က့်နင
ြို ရ
့် စ ေ့် ကေြိကေေ့်ဖြ ဖခင့်ား

၃၅ ၁။ ကရေဒေါအစြိုား နှင ့်ေ့ ဖြည့်ေယ့်အစြိုား မျ ားသည့် ြွွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံဥြရဒ ၁၈၆၇ ၏ အဆင့်ေ့ ၂၄ ၏ ြုဒမ
့် ၉၁အ ား မ ရဖြ င့်ားလ ဖြင့်ဆင့်ဖခင့်ား
မဖြ လုြ့်မီ ဤအက့်ဥြရဒ၏ ြုဒမ
့် ၂၅ သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ရအ က့်ြေါအြြိုငား့် ကဏ္ဍအ ား လြိက
ု ့်ေ မည့်ဟု ကေြိကေေ့်ဖြ

●

ားသည့်။

က ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒညီလ ခံေွင့် ကရေဒေါေေ့်ကကီားချ ြ့် နှင ေ့့် ဖြည့်ေယ့်ေေ့်ကကီားမျ ားမှ ဖြင့်ဆင့်ရ ားဆွ ေ့်
အဆြိုဖြ ချက့်နင
ှ ြ
ေ့့် ေ့်သက့်ရသ အစီအစဥ့်ြေါေင့်သညေ့့် ကရေဒေါေေ့်ကကီားချ ြ့်မှ စံုညီအစည့်ားအရေား ရခေါ်ယူ ေ့် နှင ေ့့်

●

ခ ကရေဒေါေေ့်ကကီားချ ြ့်အရေဖြငေ့့်
ကြိုယ့်စ ားလှယ့်မျ ားအ ား ြြိေ့် က ား

၁။ခ ကတနဒါနင
ု င
် ၏
ံ ြဋညောဥ်စော

အ
ြို ရ က င့်ားအ

အရြေါ် ရဆွားရနွားမညေ့့်အချြိေေ
့် င
ွ ့် ကရေဒေါ၏ ရရှားေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုဆြိုင့်

ား ေ့်

မ်ေးဆုငရ
် ော လူအခွငအ
် တရေးမ ောေးနှင ် လွ

လ
် ြ်ခင
ွ မ
် ောေး

ြုဒမ
့် ၂ ေွင ့် အရဖခခံလေ
ွ လ
့် ြ့်ခွငမ
့် ြ့်စွ ယံု ကည့်ကြိုားကွယ့်မှု၊ လွေလ
့် ြ့်စွ ရေွားရခေါ်မှု၊ ယံု ကည့်မှု၊
ေ့့် ျ ားဖြစ့်ရသ လွေလ

င့်ဖမင့်ယူဆမှု နှင ေ့့်

ုေ့်ရြ ့်ဖြသမှု၊ လွေလ
့် ြ့်ငငြိမ့်ားချမ့်ားစွ စုရု ားံ နြိင
ု မ
့် ှု၊ နှင ေ့့် လွေလ
့် ြ့်စွ အသင့်ားအြွွဲ့မျ ား ြွွဲ့စည့်ားနြိင
ု မ
့် ှု ေြိအ
ု ေ့ ား အဓြိြပေါယ့် ြွငဆ
ေ့့် ြို
ြုဒမ
့် ၇ မှ ၁၄ အ

ြိေင
ွ ့် ဥြရဒရ ား

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားဖြစ့်ရသ လူေစ့်ဦား၏

ေ၊ လွေလ
့် ြ့်ခွင ့်ေ့ နှင ေ့့် လံုဖခံ မှု၊ အရ က င့်ားအ င့်ားမခြိုငလ
့် ံုရသ

ရှ ရြွြမ့်ားဆီားဖခင့်ားမျ ားမှ က ကွယ့်ရစ ငေ့ရ
့် ရှ က့်ရြားမှု၊၊ အ ဏ အလွသံုားစ ားဖြ က အကျဥ့်ားချဖခင့်ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ရ
က ကွယ့်ရစ ငေ့ရ
့် ရှ က့်ရြားမှု အစရှြိသည့်ေအ
ြို ေ့ ား ရြ ့်ဖြ

ားသည့်။

ားသည့်။

င့်ချဖခင့်ားမှ

အခေ့်ား ၁၅ ေွင ့် ေေ့်ားေူညီမျှမှုရှြိရ ား အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား ြေါေင့်သည့်။
ေ

ားဥြရဒရအ က့်ေွင့် လူေြိုငား့် ေေ့်ားေူညီမျှမှု ရှြိခင
ွ ၊ေ့့် ေေ့်ားေူညီမျှစွ က ကွယ့်ရစ ငေ့ရရှ
့်
က့်မှုခံယူခွငန
ှ ေ့့် ဥြရဒအကျြိ ားရကျားဇူားမျ ား
ေ့့် င

ခံစ ားြြိုငခ
့် ွငရ
ေ့့် ှြိ မည့်။
၁၅။ ၁ ေ

ားဥြရဒရအ က့်ေွင့် လူေင
ြို ား့် သည့် ေေ့်ားေူညီမျှမှု ရှြိ မည့်ဖြစ့်ငြီား အ

အသ ားအရ

င့်၊ ကြိုားကွယ့်မှု

ခွဖခ ားဆက့်ဆံမှုမရှြိ

ူားသဖြငေ့့် လူမျြိ ား၊ နြိင
ု င
့် သ
ံ ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စု၊

သ ၊ ကျ ားမ၊ အသက့်အ ွ ယ့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် စြိေ့်ြြိုငား့် ဆြိုင့်

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ရုြ့်ြြိုငား့် ဆြိုင့်

မသေ့်စွမ့်ားမှုမျ ားအ ား

ေေ့်ားေူညီမျှစွ က ကွယ့်ရစ ငေ့ရ
့် ရှ က့်မှုခံယူခွင၊ေ့့် ေေ့်ားေူညီမျှစွ ဥြရဒအကျြိ ားရကျားဇူားခံစ ားခွငန
ှ ေ့့်
ေ့့် င

ခွဖခ ားဆက့်ဆံခံ ဖခင့်ားအ ား ေံဖြေ့်
ု ေ့ ရဆ င့် ွ က့်ရ ား စီမံချက့်မျ ား
၂ ြုဒမ
့် ခွ ၁ အရေဖြငေ့့် ၎င့်ား၏ ည့်မေ
ှ ား့် ချက့်ဖြစ့်ရသ
လူမျြိ ား၊ နြိင
ု င
့် သ
ံ ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စု၊ အသ ားအရ
ရုြ့်ြြိုငား့် ဆြိုင ့်

င့်၊

သ ရ ား၊ ကျ ားမ၊ အသက့်အ ွ ယ့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် စြိေ့်ြြိုငား့် ဆြိုင့်

သြိမဟု
ု ေ့ ေ့်

မသေ့်စွမ့်ားသညေ့့် အ ားေည့်ားချြိ ွဲ့ေသ
ေ့ ူမျ ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် အ ားေည့်ားချြိ ွဲ့ေသ
ေ့ ညေ့့် အုြ့်စုမျ ားအ ား ြြိမ
ု ြိုရက င့်ားမွေရ
့် သ

အရဖခအရေမျ ား ရှြိရစ ေ့်အေွက့် မည့်သညေ့့် ဥြရဒ၊ စီမံချက့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် လှုြရ
့် ှ ားရဆ င့် ွ က့်ချက့်မှ ဟေေ
့် ေ့ ား၍ မည့်မဟုေ့်ြေါ။
ြုဒမ
့် ၂၅ သည့် အရ

ွရ

ွ ြုဒမ
့် ဖြစ့်သည့်။

ြဋြိည ဥ့်စ ေမ့်ားအရေဖြငေ့့် ရရှားေြိုငား့် င့်ားသ ားမျြိ ားနွယ့်စုမျ ား၏ အခွငအ
့် ြ့်ခွငမ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် လွေလ
ေ့့် ျ ားအရြေါ် သက့်ရ
၂၅။ ဤြဋြိည ဥ့်စ ေမ့်ားေွင ့် သေ့်မေ
ှ ့်

ားရသ အခွငအ
့် ြ့်ခွငမ
ေ့့် ရ ားမျ ား နှင ေ့့် လွေလ
ေ့့် ျ ားဆြိုင ့်

ရရှားေြိင
ု ား့် င့်ားသ ားလူမျြိ ားစုနင
ှ ေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ ရရှားေြိုငား့် င့်ားသ ားဆြိုင့်

၊ သရ

က့်မှုရှြိမည့်မဟုေ့်ရချ။

အ မခံချက့်မျ ားအ ား ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ

ေူညီချက့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် အဖခ ားရသ အခွငအ
ု ေ့ ေ့်
ေ့့် ရ ားမျ ား သြိမဟု

လွေ့်လြ့်ခင
ွ မ
့်ေ့ ျ ားအ ား ြယ့်ြျက့်မှု သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် နှမ
ြိ ့်ချရဖြ ဆြိုမှုမျ ား စသညေ့့် အဓြိြပေါယ့်ြွငဆ
့်ေ့ ြိုမှုမျ ား မဖြ လုြ့် ။
ြိုအချက့်မျ ားမှ ရအ က့်ြေါအေြိုငား့် ဖြစ့်သည့်။
က ၁၇၆၃ခုနစ
ှ ့် ရအ က့်ေြို

လ ၇ က့် ရေ ့်ေင့်

ေ
ု ့်ဖြေ့်ရ ကဖင ချက့် မှ အသြိအမှေ့်ဖြ

ားရသ အခွငအ
ု ေ့ ေ့်
ေ့့် ရ ားအ ားလံုား သြိမဟု

လွေ့်လြ့်ခင
ွ အ
ေ့့် ားလံုား နှင ေ့့်
ခ ေည့်ဆရဖမယ ဆြိုင့်

ရေ င့်ားဆြိုမသ
ှု ရ

ေူညီချက့်မျ ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် အသစ့်

ြ့်မံရလျှ က့်

ားနြိင
ု ရ
့် သ သရ

ေူညီချက့်မျ ား နှင ေ့့်

ကြိက
ု ့်ညီသညေ့့် အခွငအ
့် ြ့်ခွငအ
သည့်။
ေ့့် ရ ားအ ားလံုား နှင ေ့့် လွေလ
ေ့့် ားလံုားေြို ြေါေင့်
ေ့
ြဋြိည ဥ့်စ ေမ့်ားမှ အကျြိ ားသက့်ရ

က့်မှု မရှြိသညေ့့် အဖခ ားရသ အခွငအ
ွ မ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် လွေ့်လြ့်ခင
ေ့့် ျ ား

၂၆။ ဤြဋြိည ဥ့်စ ေမ့်ားရှြိ သေ့်မေ
ှ ့်

ားရသ အခွငအ
့် ြ့်ခွငမ
ေ့့် ရ ားမျ ား၊လွေလ
ေ့့် ျ ားဆြိုင ့်

အ မခံချက့်မျ ားအ ား ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ အဖခ ားရသ ေည့်ဆ

အခွငအ
ု ေ့ ေ့် လွေလ
့် ြ့်ခင
ွ မ
ေ့့် ရ ားမျ ား သြိမဟု
ေ့့် ျ ားအ ား ဖငင့်ားဆြိုြယ့်ြျက့်သညေ့့် အဓြိြပေါယ့်ြွငဆ
ေ့့် ြိုမှုမျ ား မဖြ လုြ့် ။
ယဥ်တက ေးမှုတြါင်ေးစံုဆင
ု ရ
် ော အတမွအနှစမ
် ောေး
၂၇။ ဤြဋြိည ဥ့်စ ေမ့်ားအ ား ကရေဒေါနြိင
ု င
့် ၏
ံ ယဥ့်ရကျားမှုရြေါင့်ားစံုဆြိုင့်

အရမွအနှစ့်မျ ားကြို က ကွယ့်

ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ားဖခင့်ား၊ ေြိုားဖမငေ့ရ
့် ြားဖခင့်ား နှင ့်ေ့

ကြိက
ု ့်ညီသည့်ြ
ေ့ ံုစံဖြငေ့သ
့်
အဓြိြပေါယ့်ြင
ွ ဆ
့်ေ့ ြို မည့်ဖြစသည့်။
ကျ ားမ ခွဖခ ားမှုမရှြိ

ေေ့်ားေူညီမှု ရှြိရစ ေ့် အ မခံချက့်ရြားရသ လူအခွ
ေ့ ငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား

၂၈။ ဤြွွဲ့စည့်ားြံအ
ု ရဖခခံဥြရဒအရေေွင့် အဖခ ားရသ သေ့်မေ
ှ ့်ချက့်မျ ားရှြိရစက မူ ကျ ားမ ခွဖခ ားမှုမရှြိ

အ မခံချက့်ရြားရသ လူအခွ
ေ့ ငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား

နှင ေ့့် လွေလ
့် ြ့်ခွငမ
ေ့့် ျ ား ရှြိရစ မည့်။

၂။ အီသယ
ီ ေးု ြီေးယောေးနင
ု င
် ံ
၁၉၉၄ ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒ
ြုဒမ
် ၂၅
ေေ့်ားေူညီမျှမှုဆြိုင့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ား

ဥြရဒလက့်ရအ က့်ေွင့် လူေြိုငား့် သည့် ေေ့်ားေူညီမျှမှုရှြိရသ ရ က ငေ့့် ဥြရဒ၏ ေေ့်ားေူညီမျှစွ က ကွယ့်ရစ ငေ့ရ
့် ရှ က့်မှုခံယူ

ေွငလ
့် ည့်ား

မည့်သညေ့့်ခွဖခ ားဆက့်ဆံမှုမရှြိ
အဖခ ားလူမှုရ ား

ခံစ ားခွငရ
ေ့့် ှြိ မည့်ဖြစ့်သည့်။

ဇ ေြိ၊ အသ ားအရ

င့်၊ ကျ ားမ၊

ရ
ြို ေ့ က ငေ့့် ဥြရဒအရေဖြငေ့့် လူေြိုငား့် သည့် လူမျြိ ား၊ နြိင
ု င
့် ၊ံ နြိင
ု င
့် သ
ံ ားသြိမဟု
ု ေ့ ေ့်

သ စက ား၊ ကြိုားကွယ့်မှု

သ ၊ နြိင
ု င
့် ရ
ံ ား

ခံယူချက့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် အဖခ ားရသ

င့်ဖမင့်ယူဆမှုမျ ား၊ ြြိုငဆ
့် ြိုငမ
့် ှု၊ ရမွားြွ ားမှု သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် အဖခ ားရသ မည့်သညေ့့်အရဖခအရေအရ က င့်ားအ
ခွဖခ ားဆက့်ဆံမှုမရှြိ

ေေ့်ားေူညီမျှက

ြိရ

က့်စွ က ကွယ့်ရစ ငေ့ရ
့် ရှ က့်မှု ရှြိခွင ေ့့်

မျ ားရ က ငေ့မ
့် ဆြို

မည့်ဟု အ မခံချက့်ရြား

ားသည့်။

ြုဒမ
် ၃၉
နြိင
ု င
့် မ
ံ ျ ား၊ နြိင
ု င
့် သ
ံ ားလူမျြိ ားစုမျ ား နှင ေ့့် ရေ

ြိုငသ
့် ူမျ ားဆြိုင့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ား

၁။ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ရဒသမျ ား၊ လူမျြိ ားစုမျ ား နှင ေ့့် ရေ

ြိုငသ
့် ေ
ူ ြိုငား့် သည့် ခွ

၂။ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ရဒသမျ ား၊ လူမျြိ ားစုမျ ား နှင ေ့့် ရေ

ြိုငသ
့် ေ
ူ ြိုငား့် သည့် ရဖြ ရ ားဆြိုခွင ေ့့် နှင ေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့်

ယဥ့်ရကျားမှုမျ ားအ ား ရြ ့်

ုေ့်ခင
ွ ၊ေ့့်

ွက့်ခွငစ
့် ံုားဖြေ့်ချက့်ချြြိင
ု ခ
့် ွင ေ့့် အဖြညေ့့်အေ ရှြိ မည့်။
ေ့့် သညေ့့် ကြိုယ့်ြြိုငဆ
သ စက ားရြ ့်ရဆ င့်ခင
ွ ၊ေ့့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့

ယ
ြို ဥ့်ရကျားမှုမျ ား ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရစ ေ့်နင
ှ ေ့့် ေြိုားဖမငေ့ရ
့် စ ေ့်ဖြ လုြ့်ခင
ွ ေ့့် နှင ေ့့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ သမြိုငား့် အ ား

ြိေား့် သြိမ့်ားရစ ငေ့ရ
့် ရှ က့်ခွငမ
့်ေ့ ျ ား ရှြိသည့်။
၃။ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ရဒသမျ ား၊ လူမျြိ ားစုမျ ား နှင ေ့့် ရေ
၎င့်ားေြိရေ
ု ေ့

ြိုငရ
့် သ

ေ
ြို ယ့်ေမြိေ့်အေွငား့် အစြိုား ဆြိုင့်

ြိုငသ
့် ူမျ ားအရေဖြငေ့့် ကြိုယ့်ြြိုငအ
့် စြိုား ေည့်ရ

အြွွဲ့အစည့်ားမျ ား ေည့်ရ

င့်ြြိင
ု ခ
့် ွင ေ့့် အဖြညေ့့်အေ ရှြိ ကငြီား

င့်ခွင ေ့့် နှင ေ့့် ဖြည့်ေယ့်နင
ှ ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်အစြိုား မျ ားအ က ားေွငလ
့် ည့်ား

ေေ့်ားေူညီရသ ကြိုယ့်စ ားဖြ မှုမျ ား ရှန
ြိ င
ြို သ
့် ည့်။
၄။ အီသယ
ီ ြိုားြီားယ ားနြိင
ု င
့် ရ
ံ ှြိ ရဒသမျ ား၊ လူမျြိ ားစုမျ ား နှင ေ့့် ရေ
ရအ က့်ြေါအေြိုငား့် သက့်ရ
က ခွ

ြိုငသ
့် ေ
ူ ြိုငား့် အေွက့် ခွ

က့်မည့်ဖြစ့်သည့်။

က
ွ ့်ခွင ့်ေ့ ရေ င့်ားဆြိုချက့်အ ား ဖြည့်ေယ့်၊ လူမျြိ ားစုမျ ား နှင ေ့့် လူြုဂဂြိ လ့်မျ ားဆြိုင့်

ခ သက့်ဆြိုင ့်

ွက့်ခွင ေ့့် အြေါအေင့် ကြိုယ့်ြြိုငဆ
့် ံုားဖြေ့်ချက့်ချြြိုငခ
့် ွငသ
ေ့့် ည့်

ရက င့်စီမှ ခွ

က
ွ ့်ခွငဆ
ေ့့် ြိုင ့်

ဥြရဒ ရက င့်စီအြွွဲ့ေင့် သံုားြံု ၂ြံခ
ု ေရ
့် ေ့

က့်ခံြေါက

ဆံုားဖြေ့်ချက့်ချမှေ့်ရသ အချြိေမ
့် ှ သံုားနှစ့်အေွငား့် ဖြည့်လံုားကျွေ့် ဆနဒခယ
ံ ူြွ အ ား

ြယ့်ဒ ယ့်အစြိုား မှကျင့်ားြရြားရသ အခေါ
ဂ ဖြည့်လံုားကျွေ့် ဆနဒခံယူြွမှ မအရ အေွက့်အမျ ားစု ခွ
ဃ ခွ

က
ွ ့်ခွငရ
ေ့့် ေ င့်ားဆြိုချက့်အ ား သရ

က
ွ ့် ေ့် မရြားခေ့ ကသညေ့့် ဖြည့်ေယ့်၊ လူမျြိ ားစုမျ ား နှင ေ့့် လူြုဂဂြိ လ့်မျ ားဆြိုင့်

ေူညီရြားအခေါ

ရက င့်စီ မျ ားမှ အခွငအ
ေ့့် ဏ မျ ားအ ား ြယ့်ဒ ယ့်အစြိုား သြို ေ့

လရဖြ င့်ားရြားရသ အခေါ
င အြြိုားေေ့်အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား ဥြရဒအ ခွရေမည့်ဟု သရ

၅။ ဤြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒရှြိ ရဒသ၊ လူမျြိ ားစုမျ ား နှင ေ့့် ရေ
ဆင့်ေရ
ူ ု ားြိ မ ားရှြိရသ ဓရလေ့

ံုားေမ့်ားမျ ား ၊

ယံု ကည့်မှု၊ ြင့်ကြိုယ့်စေ
ြိ ့်ြြိုငား့် ဆြိုင့်

ေူညီရသ အခေါ

ြိုငသ
့် ူမျ ားားဆြိုင့်

အဓြိြပေါယ့်ြင
ွ ဆ
ု ေ့ ေ့်
ေ့့် ြိုချက့်မှ ေူညီရသ ယဥ့်ရကျားမှုမျ ား သြိမဟု

သ စက ား အချင့်ားချင့်ားေ ားလည့်မှု၊ ေူညီရသ သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ြေ့်သက့်သညေ့့်ဖြစ့်ေည့်မှုမျ ားအ ား

ေူညီမှု နှင ေ့့် သေ့်မေ
ှ ့်

ားသညေ့့်

ြိစြ့်ရေရသ ရေ

မျ ားေွင့် မှေ
ီ င့်ားရေ

ြုဒမ
် ၄၇
ြယ့်ဒ ယ့် ဒီမက
ြို
က့်ေစ့်ဖြည့်သသမမ
ူ ေ့ ေနြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ၏
့် အြွွဲ့ေင့် ဖြည့်ေယ့်မျ ား
၁။ ြယ့်ဒ ယ့် ဒီမက
ြို
က့်ေစ့်ဖြည့်သသမမ
ူ ေ့ ေနြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ၏
့် အြွွဲ့ေင့် ဖြည့်ေယ့်မျ ားမှ ရအ က့်ြေါအေြိုငား့် ဖြစ့်သည့်။
၁ ေီဂရ ားဖြည့်ေယ့်
ရအြ ဖြည့်ေယ့်
အမ့်ဟ

ဖြည့်ေယ့်

အြိုရု မ
ြိ ီယ ဖြည့်ေယ့်
ဆြိုမ လီယ ဖြည့်ေယ့်
ေ့်ရေ
ှ ရ
့် ဂေါ ဂူမုစ့်ဖြည့်ေယ့်
ရေ င့်ြြိုငား့် ရဒသမျ ား၊ မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားနှင ေ့့် လူြုဂဂြိ လ့်မျ ားဆြိုင့်

ဖြည့်ေယ့်

င
ြို ရ
့် သ လူအုြ့်စု ကြို ဆြိုလသ
ြို ည့်။

ဂမ့်

လ
ီ လူမျြိ ားမျ ား ဖြည့်ေယ့်

ဟ

လ
ီ ူမျြိ ားမျ ားဖြည့်ေယ့်

၂။ ဤြုဒမ
့် ၏ ြုဒမ
့် ခွ ၁ ေွင့် ဖြည့်ေယ့်မျ ားရှြိ ရဒသမျ ား၊ မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားနှင ေ့့် လူြဂ
ု ဂြိ လ့်မျ ားအ ား ေစ့်ခုချင့်ားရြ ့်ဖြ
ကြိုယ့်ြြိုငဖ့် ြည့်ေယ့်အ ား အချြိေမ
့် ရ ွ ား ေည့်ရ
၃။ ရဒသမျ ား၊ မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားသြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ရေ

ားက ၎င့်ားေြို အ
ေ့ ရေဖြငေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့

င့်ခွငရ
ေ့့် ှြိသည့်။
ြိုငသ
့် ူမျ ားမှ ကြိုယ့်ြြိုငရ
့် ဒသေည့်ရ

င့်ြြိုငခ
့် ွင ေ့့် အခွငအ
ေ့့် ရ ားအ ား ရအ က့်ြေါ လုြ့်

ံုားလုြေ
့် ည့်ားမျ ားအ

ရြ ့်ရဆ င့်နင
ြို သ
့် ည့်။
ြုဒမ
် ၅၁
ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အစြိုား ၏ အခွငအ
ေ့့် ဏ နှင ေ့့် လုြ့်ရဆ င့်ချက့်မျ ား
၂။ အစြိုား အရေဖြငေ့့် စီားြွေါားရ ား၊ လူမှုရ ားနှင ေ့့် ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ားဆြိုင့်
စီမံချက့်မျ ားအ ား ရ ားဆွအရက င့်အ
၅။ ရဖမယ နှင ့်ေ့ အဖခ ားရသ သ

ကြိစစ ြ့်မျ ားနှင ေ့့် ြေ့်သက့်ရသ ေြိုငား့် ဖြည့်၏ မူေေါဒမျ ား၊ ျျူဟ မျ ားနှင ေ့့်

ည့်ရြ ့်မည့်။

ေသယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား၊ သမြိုငား့် ေင့်ရေ

ြိေား့် သြိမ့်ားရစ ငေ့ရ
့် ရှ က့်ဖခင့်ားဆြိုင ့်

မျ ားနှင ေ့့် ြစစည့်ားမျ ားအ ား သံုားစွဖခင့်ားနှင ေ့့်

ဥြရဒမျ ား ဖြဌ ေ့်ားသွ ားမည့်။

ြုဒမ
် ၅၂
ဖြည့်ေယ့်အစြိုား ၏ အခွငအ
ေ့့် ဏ နှင ေ့့် လုြ့်ရဆ င့်ချက့်မျ ား
၂ ခ။ ဖြည့်ေယ့်ဆြိုင့်

ြွွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒနှင ေ့့် အဖခ ားရသ ဥြရဒမျ ားအ ား ဖြဌ ေ့်ားကျင့်သ
ေ့ ုားံ ေ့်

၂ ဂ။ ဖြည့်ေယ့်၏ စီားြွေါားရ ား၊ လူမှုရ ားနှင ေ့့် ြွံွဲ့ ငြြိ ားရ ား

မူေေါဒမျ ား၊ ျျူဟ မျ ားနှင ေ့့် စီမံချက့်မျ ားအ ား ရ ားဆွကျင့်သ
ေ့ ုားံ ေ့်

၂ ဃ။ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် ဥြရဒနှငအ
ေ့့် ညီ ရဖမယ နှင ေ့့် အဖခ ားရသ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့်
၂င။ စည့်ားကျြ့် ရက က့်ခံ

ားသညေ့့် အခွေမ
့် ျ ားနှင ေ့့်

ဏ္ဍ ရ ားအ င့်ားအဖမစ့်ဆြိုင့်

ေ ေေ့်မျ ားအ ား ဖြည့်ေယ့်မှ

ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ား

ား ေ့်နင
ှ ေ့့် ဖြည့်ေယ့်ဆြိုင့်

ေ့်ဂျက့်အ ား အစီစဥ့်ေကျ ရ ားဆွက စီမံခေခ
့် ေ့ ွ ေ့်

၃။ ဘရောဇီေး
ြုဒမ
် ၂၀
အြိနယ
ြိဒ မျြိ ားနွယ့်စုမျ ားမှ မျြိ ားရြိုားစဥ့်ဆက့်ြင
ြို ဆ
့် ြိုငလ
့် ရသ ရဖမယ မျ ားသည့် ဖြည့်ရ

င့်စုနင
ြို င
့် ရ
ံ ေ ၏
့် ြြိုငဆ
့် ြိုငမ
့် ှုမျ ားဖြစ့်သည့်။ ြုဒမ
့် ၂၀

ဖြည့်ရ

င့်စုနင
ြို င
့် ရ
ံ ေ ေ
့် င
ွ ့် အြိနယ
ြိဒ မျြိ ားနွယ့်စု လူဦားရ နှင ့်ေ့ သက့်ဆင
ြို သ
့် ညေ့့် ဥြရဒဖြ ေ့် သီားသေအ
့် ေ့ ခွငအ
့်ေ့ ဏ ရှြိသည့် (ြုဒမ
့် ၂၂)။

ဖြည့်ရ

င့်စုနင
ြို င
့် ၊ံ ဖြည့်ေယ့်မျ ားနှင ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်ခရြိုင့် နှင ေ့့် ငမြိ ွဲ့ရေ ့်စည့်ြင့်သ ယ ရ ားမျ ားသည့် ြေ့်ေေ့်ားကျင့်အ ား က ကွယ့် ေ့်နင
ှ ေ့့်

မည့်သညေ့့်ညစ့်ညမ့်ားမှုမျြိ ားမဆြို င့်ဆြိုငရ
့် ဖြရှငား့် ေ့် အခွငအ
ေ့့် ဏ ရှြိသည့်။
၇ သစ့်ရေ မျ ား ၊ ရေ ရြိုငား့် ေြိ စဆ ေ့်မျ ားနှင ေ့့် သစ့်ြင့်ြေ့်ားမေ့်မျ ားအ ား
၈ လယ့်ယ စြိက
ု ့်ြျြိ ားရ ားအ ား ဖမငေ့ေ
့် င့် ေ့်နင
ှ ေ့့် စ ားေြ့် ြိကခ
ဖြည့်ရ

ြိေား့် သြိမ့်ားရစ ငေ့ရ
့် ရှ က့် ေ့်

ေ
ု လ
့် ုြ့်မှုမျ ားအ ား စီမံခေခ
့် ေ့ ွ ေ့် ြုဒမ
့် ၂၃

င့်စုနင
ြို င
့် ရ
ံ ေ ့်၊ ဖြည့်ေယ့်မျ ားနှင ေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်ခရြိုငေ
့် ေွ
ြို ေ့ င ့်

ေ
ု လ
့် ုြ့်မှုနင
ှ ေ့့် စ ားသံုားမှုမျ ားအရြေါ် ေစ့်ငြြိ င့်ေက့်ေည့်ား ဥြရဒဖြဌ ေ့်ား ေ့်

အခွငအ
့်ေ့ ဏ ရှြိသည့်။
၆ သစ့်ရေ မျ ား၊ အမလြိက
ု ့်ဖခင့်ား၊ ငေါားြမ့်ားဖခင့်ား၊ ရေ ရြိုငား့် ေြိ စဆ ေ့်မျ ား၊ သ
သ
၂၄

ေသယံဇ ေမျ ားအ ား

ေေ

ားအ ား က ကွယ့်

ေ
ြိ ား့် သြိမ့်ားဖခင့်ား၊ ရဖမဆီလ နှင ေ့့်

ြိေား့် သြိမ့်ားဖခင့်ား၊ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ကြို က ကွယ့်ဖခင့်ားနှင ေ့့် ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ညစ့်ညမ့်ားမှုမျ ားအ ား

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်ဖခင့်ားေြို ြေါေင့်
သည့်။ ြုဒမ
့်
ေ့

ြုဒမ
့် ၄၉ ဤြုဒမ
့် သည့် အြိနယ
ြိဒ လူမျြိ ားမျ ား၏ ရဖမယ မျ ားေွင့် ရ သယံဇ ေမျ ားအဖြညေ့့်အေ သံုားစွခွငန
ှ ေ့့် ေွငား့်
ေ့့် င
ရှ ရြွေူားယူခွငဆ
ြို ့်
ေ့့် င

အခွငအ
့် င
ွ အ
ေ့့် ဏ မျ ားရှြိ ေ့် အမျြိ ားသ ားညီလ ခံ ေစ့်ခုေည့်ား၏ လုြ့်ြြိုငခ
ေ့့် ဏ ဖြစ့်ရ က င့်ား ရြ ့်ဖြ

၁၇ ဟက့်ေ ၁၅၀၀ရကျ ရ
့် ှြိရသ ဖြည့်သူြြိုင့် ရဖမရေ
ြုဒမ
့် ၁၀၉ ြယ့်ဒ ယ့်ေ

ေ

အဖငင့်ားြွေါားမှုမျ ားအရြေါ် ေ

ားစွဖခင့်ားမျ ားနှင ေ့့်
ား င့်ဆြိုငဖ့် ခင့်ားမျ ားအ ား လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငအ
့်ေ့ ဏ ရှြိသည့်။

ြုဒမ
့် ၁၂၉။ ရအ က့်ြေါအချက့်မျ ားသည့် အြိနယ
ြိဒ လူမျြိ ားမျ ား၏ အခွငအ
ေ့့် ရ ားနှင ေ့့် အကျြိ ားမျ ားအ ား ေ
ားသညေ့့် ဖြည့်သရ
ူ ေ့ ား

ေ

ားစွဆြိုဖခင့်ားဆြိုင့်

ားသညေ့့် ြုဒမ
့် ဖြစ့်သည့်။

မျ ားေွင ့် အလြိုရသ
ှြိ ကသ
ေ့ ုြိ သ
ု ေ့ ေ့် လြိက
ု ့်ရလျ ရြားခွငမ
ေ့ ုားံ စွခွင ေ့့် သြိမဟု
ေ့့် ျ ား အေည့်ဖြ ရြား ေ့်

ားသူကကီားမျ ားအရေဖြငေ့့် ဥြရဒဆြိုင့်

အြိနယ
ြိဒ လူမျြိ ားမျ ား၏ အခွငအ
့်ေ့ ရ ားဆြိုင ့်

ရြ ့်ဖြ

က
ွ ့်ြစစည့်ားမျ ားအ ား

ားရ ား

အ ဖြေ့်လည့်ခုခံနင
ြို ရ
့် စ ေ့်

လုြ့်ရဆ င့်မှုမျ ားဖြစ့်သည့်။
အခေ့်ား ၈
အြိနယ
ြိဒ လူမျြိ ားမျ ား

ြုဒမ
် ၂၃၁။ အြိနယ
ြိဒ လူမျြိ ားမျ ားေွင့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ လူမှုရ ား
အသြိအမှေ့်ဖြ

ားရသ ရြိုား

အြွအ
ွဲ့ စည့်ားမျ ား၊ ဓရလေ့

ံုားစံမျ ား၊

သ စက ားမျ ား၊

ယဥ့်ရကျားမှုမျ ားနှင ေ့့် ၎င့်ားေြိမျြိ
ု ေ့ ားရြိုားစဥ့်ဆက့်ြြိုငဆ
့် င
ြို လ
့် ခေ့သညေ့့် ရဖမယ မျ ားဆြိုင့်

သ အယူေေါဒမျ ား နှင ေ့့်
အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားရှြိငြီား

နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ အ
့် ရေဖြငေ့့် ယင့်ားေြိအရြေါ်
ု ေ့
ြြိုငား့် ဖခ ားသေ့်မေ
ှ ့်ရြား ေ့် နှင ေ့့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ြြိုငဆ
့် ြိုငမ
့် ှုအ ားလံုားအ ား က ကွယ့်ရစ ငေ့ရ
့် ရှ က့်က
ရလားစ ားမှုရှြိ မညေ့ေ
့်
ေေ့်ရှြိသည့်။
စ ြြိုဒ ့် ၁ ။ အြိနယ
ြိဒ လူမျြိ ားမျ ား မျြိ ားရြိုားစဥ့်ဆက့်ြြိုငဆ
့် ြိုငလ
့် ခသ
ု ေ့ အသံုားဖြ ြံု၊ ဓရလေ့
ေ့ ညေ့့် ရဖမယ မျ ားသည့် ၎င့်ားေြိ၏
ရြိုား

ယဥ့်ရကျားမှုမျ ားအ ၎င့်ားေြိအေည့်
ု ေ့
ေကျ ရေ
ြိုအဖြင့်
၎င့်ားေြိကျေ့်
ု ေ့
ားမ သေ့်စွမ့်ားမှု၊ ရုြြ
့် ြိုငား့် ဆြိုင ့်
ေ့

သ

ြိုငရ
့် သ အရဖခဖြ ရေ

နှင ့်ေ့ ယဥ့် ရကျားမှုဆြိုင့်

ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ားလည့်ား

မျ ားဖြစ့်ငြီား ၎င့်ားေြိလု
ု ေ့ ြက
့် ြိုငစ
့် ားရသ က့်

ံုားစံမျ ားနှင ေ့့်

ရေ

မျ ားလည့်ားဖြစ့်သည့်။

မျြိ ားဆက့်ဖြေြ
့် ေ့ ွ ားမှုမျ ား အေွက့်

ြိေား့် သြိမ့်ား ေ့် မရှြိမဖြစ့်လအ
ြို ြ့်ရသ အ

မျ ားလည့်ားဖြစ့်သည့်။

စ ြြိုဒ ့် ၂။ အြိနယ
ြိဒ လူမျြိ ားမျ ား မျြိ ားရြိုားစဥ့်ဆက့်ြြိုငဆ
့် ြိုငလ
့် ခသ
ု ေ့
ေ့ ညေ့့် ရဖမယ မျ ားကြို ၎င့်ားေြိ၏

ေ ြြိုငဆ
့် ြိုငမ
့် ှုအဖြစ့် ည့် ွ ယ့်ငြီား

၎င့်ားေြိေယ့်
ု ေ့ ရဖမအေွငား့် ေည့်ရှြိရသ ရဖမဆီလ မျ ား၊ ဖမစ့်ရချ င့်ားမျ ားနှင ေ့့် ရ ကေ့်မျ ားအ ား ၎င့်ားေြို လ
ု ည့်ားမှ သံုားစွခွငရ
ေ့ ူမျြိ ားေစ့်ခေ
ေ့့် ှြိသည့်။
စ ြြိုဒ ့် ၃။
ေွငား့်

ြေါေင့်သညေ့့် ရ သယံဇ ေမျ ားသ အသံုားဖြ ခွငရ
ြို င့် ြီား အြိနယ
ြိဒ လူမျြိ ားမျ ား ရေ
ေ့့် ှြိနင

ြိုငရ
့် သ ေယ့်ရဖမမျ ားရှြိ

ွကသ
့် ယံဇ ေမျ ားအ ား ရှ ရြွေားူ ရြ ့်ဖခင့်ား လုြင
့် ေ့်ားမျ ားဖြ လုြ့်လြိုြေါက အမျ ားဖြည့်သူမျ ားအ ား ေင့်ဖြရဆွားရနွားက

ရှလ
ြိ
ရသ

လဒ့်မျ ားနှငအ
့် င
ွ အ
ေ့့် ညီ အမျြိ ားသ ားညီလ ခံ၏ လုြ့်ြြိုငခ
ေ့့် ဏ မျ ားဖြငေ့့် ဥြရဒနှငအ
ေ့့် ညီ လုြ့်ရဆ င့် မည့်ဖြစ့်သည့်။
စ ြြိုဒ ့် ၄။ ဤြုဒမ
့် ေွင့် ည့်ညေ့်ား

ားသည့်ေ့ ရဖမယ မျ ားသည့် လရဖြ င့်ား၍မ နြိင
ု ရ
့် သ ၊ သံုားစွ၍ မ နြိင
ု ရ
့် သ ရဖမယ မျ ားဖြစ့်ငြီား ၎င့်ားနှင ေ့့်

ဆက့်စြ့်ရေသညေ့့် အခွငအ
့် ေ့ ေ့်ချက့်ရှြိသည့်၊
ေ့့် ရ ားမျ ားသည့်လည့်ား ကေသ
စ ြြိုဒ ့် ၅။ အြိနယ
ြိဒ လူမျြိ ားစုမျ ားအ ား ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ ေယ့်ရဖမမှ ြယ့်ရှ ားဖခင့်ားအ ား ေ ားဖမစ့်သည့်။ သြိရသ
ု ေ့
့် မခင့်ားချက့်အရေဖြငေ့့်
သ

ေရ

ားအနတ

ယ့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့ လူမျြိ ားစုအ ား အနတ

အချ ြ့်အဖခ အ ဏ ဆြိုင့်

က့်ရေ

ဂေါဖြစ့်ြွ ားဖခင့်ား သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့်၏

ြိြေါားမှုမျ ားစရသ အရဖခအရေမျ ားဖြစ့်ရြေါ်လ ြေါက အမျြိ ားသ ားညီလ ခံမှ ဖြည့်လက
ံု ျွေဆ
့် နဒခံယူြွ လဒ့်နင
ှ အ
ေ့့် ညီ

လုြ့်ရဆ င့်သွ ားမည့်ဖြစ့်ငြီား အ
ဖြေ့်လည့်လ ရ

ယ့်ရှြိရစနြိင
ု သ
့် ညေ့့် ကူားစက့်ရ

က့်ြေါ အနတ

ယ့်ရန
ှြိ င
ြို ရ
့် သ အရဖခအရေမျ ား အဆံုားသေ့်သွ ားြေါက မည့်သညေ့့်အရဖခအရေမျြိ ားေွငမ
့် ဆြို ယခင့်အေြိင
ု ား့်

င
ြို ခ
့် ွငဖေ့့် ြ မည့်ဖြစ့်သည့်။

စ ြြိုဒ ့် ၆။ ဤြုဒမ
့် ေွင့် ည့်ညေ့်ား

ားသည့်ေ့ ရဖမယ ဆြိုင့်

အလုြအ
့် ကြိင
ု ၊့် ြြိုငေ
့် က့်နင
ှ ေ့့် ြြိုငဆ
့် ြိုငမ
့် ှု သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် ၎င့်ားေြိေယ့်
ု ေ့ ရဖမအေွငား့်

ေည့်ရှြိရသ ရဖမဆီလ မျ ား၊ ဖမစ့်ရချ င့်ားမျ ားနှင ေ့့် ရ ကေ့်မျ ားစရသ သ
ေ

ားမေင့်ဟုသေ့်မှေက
့်
ြျက့်ဖြယ့်မည့်ဖြစ့်ငြီား ဥြရဒရ ား

လူ

ုဆနဒမျ ား အေြိုငား့် အေ ေစ့်ခုအ

အကျြိ ားသက့်ရ

ြိ ရှြိငြီား ရေ က့်ဆက့်ေွ ေ

ရလျ ့်ရ ကားရငွ ရှြိခွင ေ့့် သြိမဟု
ု ေ့ ေ့် နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့်အ ား ေ

ေ သယံဇ ေမျ ားအ ား အသံုားဖြ ခွငေ
ြို ေ့
ဥြရဒအ
ေ့့် သည့်

ားဥြရဒအ

က့်မှုလည့်ား ရှြိမည့်မဟုေ့်ရချ။ သြိရသ
ု ေ့
့် ဖြည့်ရ
ေ
ြို

ားမေင့်ဟု ြျက့်ဖြယ့်

ားရသ အ

င့်စုနင
ြို င
့် ရ
ံ ေ ၏
့်

မျ ားအ ား

ားစွဆြိုခွငမ
ု ေ့
့် ဥြရဒမှ စြိေ့်ရစေေ ရက င့်ားဖြင့်ေ့ ရဆ င့် ွ က့်ရေရသ
ေ့့် ျ ား မရှြိရချ။ သြိရသ

အလုြအ
့် ကြိင
ု မ
့် ျ ား၊ ြံုစံမျ ား၏ ေြိုားေက့်ြံွဲ့ွ ငြြိ ားမှုမျ ားအ ား အရနှ ငေ့အ
့် ယှကရ
့် ှြိြေါက မခင့်ားချက့်အရေဖြငေ့့် ခွငဖေ့့် ြ မည့်ဖြစ့်သည့်။

စ ြြိုဒ ့် ၇ ။ ြုဒမ
့် ၁၇၄ ေွင့် ဖြဌ ေ့်ား

ားသညေ့့် စ ြြိုဒ ့် ၃ နှင ေ့့် ၄ သည့် အြိနယ
ြိဒ လူမျြိ ားစုေယ့်ရဖမမျ ားအရြေါ်ေွင့် အကျြိ ားသက့်ရ

က့်မှုမရှြိရချ။

ြုဒမ
် ၂၃၂။ အြိနယ
ြိဒ လူမျြိ ားစုမျ ား၊ ၎င့်ားေြိ၏
ု ေ့
ြ့် ွ မျ ားနှင ေ့့် အြွအ
ွဲ့ စည့်ားမျ ားသည့် ေ
ဆြိုင ့်

အခွငအ
ေ့့် ရ ားမျ ားနှင ေ့့် အကျြိ ားအဖမေ့်မျ ား ရှြိ မည့်။ အစြိုား ေ

ားဥြရဒလက့်ရအ က့်ေွင့် ေ

ားရရှ ွဲ့ရေမှ လုြ့်

ားစွဆြိုြြိုငခ
့် ွင ေ့့် ခုခံရချြြြိုငခ
့် ွင ေ့့်

ံုားလုြ့်ေည့်ားအက့်ဥြရဒအ

လုြ့်ရဆ င့်ရြားသွ ားမည့်ဖြစ့်သည့်။
စ ြြိုဒ ့် ၇ ေွင ့် ရြ ့်ဖြ

ားသကသ
ေ့ ုြိ ြ
့် ၁၇၄ ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားသည့် အြိနယ
ြိဒ လူမျြိ ားစုမျ ား၏ ရဖမယ မျ ားအရြေါ် သက့်ရ
ေ့ ုဒမ

က့်ဖခင့်ားမရှြိရြ။ ြုဒမ
့် ၁၇၄

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားမှ ရအ က့်ြေါအေြိုငား့် ဖြစ့်သည့်။
ြုဒမ
့် ၁၇၄ - စံအဖြစ့် ေ

ားေင့်ဖြဌ ေ့်ား

ားသညေ့့် စီားြွေါားရ ားဆြိင
ု ့်

အကျြိ ားခံစ ားခွငရ
ေ့့် ြားဖခင့်ား နှင ေ့့် စီမံချက့်ချမှေ့်ဖခင့်ားဆြိုင ့်

ရဆ င့် ွ ကခ
့် ျက့်မျ ားအ ဖြည့်ေယ့်အစြိုား သည့် ဥြရဒနှင ေ့့် အညီ

ေ
ြိ ား့် ချ ြ့်ဖခင့်ား ၊

ရဆ င့် ွ က့်ချက့်မျ ား လုြ့်ရဆ င့်က အစြိုား ကဏ္ဍနှင ေ့့် ြုဂလ
ဂ က
ြိ ကဏ္ဍ နှစ့်မျြိ ားလံုားေွင့်

စီမံချက့်မျ ား ချမှေ့်သငေ့သ
့် ည့်။
စ ြြိုဒ ့် ၁။ ဥြရဒသည့် နြိင
ု င
့် ရ
ံ ေ ့် ဟေ့်ချက့်ညီစွ ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှုစီမံချက့်မျ ားဆြိင
ု ့်
အမျြိ ားသ ားအဆငေ့န
့် င
ှ ေ့့် ရဒသအဆငေ့့် ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှုစီမံချက့်မျ ား ဖြဌ ေ့်ားက လြိက
ု ့်ရလျ ညီရ

လမ့်ားညေ့်ချက့်မျ ားနှင ေ့့် အရဖခခံမျ ားရ ားဆွ၍
ွမှုရှြိရစ ေ့် ဖြ လုြသ
့် ငေ့သ
့် ည့်။

စ ြြိုဒ ့် ၂။ ဥြရဒဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားအရေဖြငေ့့် ြူားရြေါင့်ားရဆ င့် ွ က့်မှုမျ ားနှင ေ့့် အဖခ ားရသ အကျြိ ားေူြူားရြေါင့်ားရဆ င့် ွ က့်မှုမျ ားအ ား
ရ

က့်ခအ
ံ ားရြားမည့်ဖြစ့်သည့်။
စ ြြိုဒ ့် ၃။ ဖြည့်ေယ့်အရေဖြငေ့့် ရ ကျင့်ဖခင့်ားဖြ လုြ့်ရသ အြွွဲ့အစည့်ားမျ ားအ ား အကျြိ ားေူရဆ င့် ွ က့် ေ့် ခွငဖေ့့် ြ မည့်ဖြစ့်ငြီား

သ

ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်နင
ှ ေ့့် ရ ကျင့်သမ ားမျ ား၏ လူမှုစီားြွေါားရ ား

မျ ားအ ား က ကွယ့်ရစ ငေ့ရ
့် ရှ က့်ဖခင့်ားေြိအ
ု ေ့ ားလည့်ား

ညေ့့်သွငား့် စဥ့်ားစ ားသွ ားမည့်ဖြစ့်သည့်။
စ ြြိုဒ ့် ၄။ အ

က့်ြေါ စ ြြိုဒေ
့် င
ွ ့် ညေ့်ားဆြို

ရ ကျင့်သမ ားမျ ား လုြက
့် ြိုငရ
့် ဆ င့် ွ ကရ
့် ေရသ ရေ
ဦားစ ားရြားမှုမျ ားရှြိငြီား ြုဒမ
့် ၂၁ ၊ ၂၅ ချမှေ့်

ားရသ အကျြိ ားေူြူားရြေါင့်ားရဆ င့် ွ က့်မှုသည့် လုြ့်ြင
ြို ခ
့် ွငအ
ေ့့် ဏ
မျ ား၌ ၎င့်ားေြိ၏အ
ု ေ့
င့်ားအဖမစ့်မျ ားနှင ေ့့် စ ံ ရငွမျ ား ရ
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