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ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ညွိႏိႈင္း ေစ့စပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္  
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ေနာက္ခံ အေၾကာင္း ႏွင့္ မိတ္ဆက္ နိဒါန္း 
 

ကမာၻအႏံွ႔တြင္ရွိေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဥေရာပသမဂၢသည္ 

မူဝါဒသစ္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ဤမူဝါဒသည္ ဒီမိုကေရစီ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေရရွည္ 

တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အားလံုး ပါဝင္မႈရွိေသာ ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အလို႔ငွာ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ အေရးႀကီးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ အရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကို ေပးအပ္ေနေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈအဆင့္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ပုိ၍ မဟာဗ်ဴဟာက်ၿပီး ၫွိႏိႈင္း 

ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ထိုပံ့ပိုးမႈမ်ားကို စီစဥ္သြားရန္ႏွင့္ ေပးအပ္သြားရန္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ 

၎အဖြ႔ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားကို ကတိျပဳေစပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လမ္းျပေျမပုံသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 

ေပးေနသည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကူညီပံ့ပုိးမႈကို ပို၍ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္၊ ပို၍ အေလးထား အာ႐ံုစိုက္ေစရန္ 

ႏွင့္ ပို၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ ပို၍ သက္ေရာက္မႈလည္း ရိွလာမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ အဖြ႕ဲ၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဦးစားေပး (priorities) မ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 

တိက်ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (actions) မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လမ္းျပေျမပုံ (Roadmap) 

ေရးဆြစဲဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈ မ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲၲေလး ႏွင့္ 

ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဥေရာပသမဂၢ သံရံုးမွ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ 

 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လက္ရိွ အေျခအေနႏွင့္ ၎တုိ႔ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
 
၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အစိုးရသစ္ တက္လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို စတင္ခဲ့ၿပီး ရလာဒ္အျဖစ္ ယခင္က အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြက္  
ျပည္သူ႔ေရးရာက႑အတြင္း ကန္႔သတ္ထားခဲ့ေသာ ေနရာသည္လည္း က်ယ္ျပန္႔လာပါသည္။  မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က႑၏ အပုိင္းမ်ားစြာတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းရည္သည္ 
ယခုအခ်ိန္ထိ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ကန္႔သတ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ေရး   
စနစ္မ်ားေၾကာင့္ အဓိကက်ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိ 
ျပည့္မွီသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထပ္မံ လိုအပ္ေနၿပီး ထိုအခါမွသာ ျမန္မာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑အတြင္း လြတ္လပ္ၿပီး ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ ကင္းေသာ 
ဒီမုိကေရစီနည္းက် ပါဝင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမည္။  
 
လက္ရွိအစိုးရ စတင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ စတင္၍ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြ႔ဲစည္းခြင့္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သိသိသာသာ တိုးတက္မႈ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ 
စံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မွီရန္မွာမူ အလွမ္းေဝးပါေသးသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္၊ 
လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းသည္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ပို၍ ႀကီးမားေသာ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
တိုးတက္မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ႏွင့္ အျခားေသာ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ 
ၿမိဳ႕႔ျပေဒသမ်ားတြင္ က်န္ေနရာမ်ားထက္ပို၍ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ပို၍ ခံစားၾကရသည္။ 
 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား၌ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပ့ံပုိးေပးရာႏွင့္္ အဓိက အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မ ွသမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾက  ၎တို႔သည္ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာေအာင္ 



ပံ့ပုိးေပးေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ အဖြ႔ဲအစည္းေပါင္း မ်ားစြာတို႔သည္ ရပ္ရြာေဒသ အဆင့္ တြင္ အဖြဲ႔အစည္း 
အင္စတီက်ဳးရွင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ်၊ 
လူမႈက႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အသုံးစရိတ္မ်ား တိုးျမွင့္သံုးစြဲလာျခင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ 
ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းသည္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေနသလို စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း ပို၍ တိုးတက္လာဆဲျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္ကို ပို၍ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမအစီအစဥ္ ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ မၾကာေသးခင္က 
အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြင္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနခ့ဲပါသည္။  
 
ဥေရာပသမဂၢ၏ လက္ရိွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားေသာ ေဆြးေႏြးမႈ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္တစ္ခုကုိ 
တည္ေထာင္ရန္မွာ ဥေရာပသမဂၢ၏ အဓိက ဦးစားေပးအပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤက႑တြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ 
အလွဴရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ေနာင္ 
အနာဂတ္တြင္ အလားအလာရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ဦးစားေပးထားပါသည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ႐ံုးတစ္ခုကို စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ပုိ၍ နက္႐ႈိင္းလာခဲ့ပါသည္။   
 
သီးျခားအေၾကာင္းအရာ မ်ားအေပၚတြင္ အေလးေပးၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပါ၀င္သူမ်ားၿဖင့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ရွိသကဲ့သို႕ 
ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀း မ်ားၿဖင့္လည္း ဥေရာပသမဂၢမွ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၂၀ ႏွစ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ 
လုပ္ေဆာင္မည္မ်ားကို ၫႊန္ျပေသာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ 
ဥေရာပသမဂၢ၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ က႑ေလးခု (ေက်းလက္ေဒသ ဖ႔ြံၿဖိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑)တို႔တြင္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ရယူမႈမ်ားကို ဥေရာပသမဂၢ 
ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥေရာပသမဂၢ၏ ဆုံးျဖတ္ထားမႈကို ေနာက္ထပ္ မီးေမာင္းထိုးျပေနသည့္ 
သာဓကတစ္ခုမွာ ေမလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
၎တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းသို ႔ တိုက္႐ိုက္ ထည့္သြင္း ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  
 
ဥေရာပသမဂၢသည္ ဥပမာေပးရလွ်င္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရ 
အာဏာပုိင္မ်ား အစီအစဥ္ (Non-State Actors and Local Authorities programme (CSO/LA)၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ဥေရာပ ပ့ံပိုးမႈ နည္းလမ္း (European Instrument for Democracy and Human Rights 
(EIDHR))၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးသည့္ နည္းလမ္း Instrument contributing to Stability and 
Peace (IcSP)) စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာလိုက္ အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ အဓိက အားၿဖင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကို ဥေရာပသမဂၢမွ ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားပ့ံပိုးျခင္းကုိ 
ဥေရာပသမဂၢ၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္မ်ား (EU bilateral programmes)  မွတဆင့္ ထပ္၍ ေနရာတိုင္းတြင္ 
ပါဝင္လာေအာင္ ပ့ံပိုးေပးေနပါသည္။  
 
 
 
 



ရခ့ဲေသာ သင္ခန္းစာမ်ား 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ မိတ္ဖက္ အၿဖစ္ တ ဆင့္ ခ ံ ေထာက္ပံ့ကူညီေငြ ရသူမ်ားျဖစ္ျခင္းထက္ ေဒသခံ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရံပုံေငြကို လြတ္လပ္၍ အမွီအခုိကင္းစြာ လက္လွမ္းမီ ရယူႏုိင္ေရး လုိအပ္ခ်က္ကို 
ထပ္တလဲလဲေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။အစုိးရမဟုတ္ေသာျပည္တြင္းအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေယဘုယ် မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာ မရွာတတ္ၾကေသာ္လည္း 
ရံပုံေငြမ်ား ခ်ီးျမွင့္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ေပးအပ္သည့္အခါတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့သည္ 
ဟု ေတြးဆၾကသည္ ကိုမွတ္သားရပါသည္။ အဓိက သင္ခန္းစာမွာ နားလည္မႈ လြမဲွားျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ 
အလွဴရွင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းျပရာတြင္ ပို၍ တက္ႂကြစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ၿဖစ္သည္။  
 

 
ဦးစားေပးမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
 
ဦးစားေပးထားရွိမႈမ်ား (priorities) မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိက်ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (actions) မ်ားသည္ 

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ က်င္းပခဲ့ေသာ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ ရယူပြဲ ေလးခုမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို စုစည္းလုိက္ျခင္း၏ 

ရလာဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ပါရိွေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဇယားမ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢသံရံုးႏွင့္ 

ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ ခုိင္မာေသာ ေဆာင္ရြက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၎တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာအဓိကဦးစားေပး ေလးခုကို ပ့ံပိုးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁။    အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေနရာကုိ တိုးျမွင့္ေပးရန္။ 

၂။ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပိုမုိ 

ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။ 

၃။ သုေတသန၊ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရည္မ်ားကို တုိးျမွင့္ေပးရန္။   

၄။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း ကြန္ရက္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ 

ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အဖြဲ႔တြင္း စီမံခန္႔ခြမဲႈကို ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးရန္။ 

ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းအတြင္း အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ား၊ 
စည္း႐ံုးလႈ႔ံေဆာ္တုိက္တြန္းသူမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအျဖစ္ ၎တုိ႔၏ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 
အခန္းက႑ကို အျပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အဝန္းအဝိုင္းတစ္ခုကို ေရာက္လာေစမည္။ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဥေရာပသမဂၢသံရံုးႏွင့့္္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မွ်ေဝယူၾကပါမည္။ 
ဤလမ္းျပေျမပံုသည္လည္း အၿမဲရွင္သန္ ေျပာင္းလဲေနေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ၿပီး ေျမျပင္ေပၚတြင္ 
ေျပာင္းလဲေနသည့္ လက္ေတြ႔အျဖစ္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစရန္ လုိအပ္သည့္အခါတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
ေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 



အဆုိၿပဳဦးစားေပး ၁ (Proposed Priority 1) 

           အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေနရာကို တုိးျမွင့္ေပးရန္။ 

ၫႊန္းကိန္း(မ်ား) (Indicators) 

 အသင္းအဖြ႔ဲ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာတု႔ိ၏ လြတ္လပ္မႈမ်ားအေပၚ လက္ရိွ 

သက္ေရာက္ေနသည့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား၊ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို 

ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္း။ 

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊ ေရးသားေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ 

သတင္းမီဒီယာတု႔ိ၏ လြတ္လပ္မႈမ်ား (အသင္းအဖြ႔ဲမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ အပါအဝင္)ကို ႏိုင္ငံတကာ 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အည ီ ထိန္းသိမ္း၊ ကာကြယ္၊ ျမွင့္တင္ေပးသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ 

ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အစားထုိးျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတုိ႔သည္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္လွမ္းမီ ရရိွေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို 

ျပ႒ာန္းၿပီး လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 သုေတသနလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရသည့္ လက္ရွိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ပို၍ လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ေစရန္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း။ 

အဆုိၿပဳေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (Proposed Actions) 

 (က) သုံးသပ္ျခင္း - ေလ့လာမႈမ်ား၊ စာရင္းျပဳစုျခင္းမ်ားႏွင့္ သုေတသန 

 အသင္းအဖြ႔ဲမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒသစ္ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို 

ေလ့လာသည္ကို ေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္။ 

 လက္ရွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား စာရင္းျပဳစုထားသည္ကို ေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္အညီ 

ျဖည့္စြက္မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ရန္။ 

 တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား၊ အစိုးရအဆင့္အားလံုးတြင္ ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား/ 

အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေပၚ ၎တုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာမႈတစ္ခု 

ျပဳလုပ္ရန္။ 

 (ခ) မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈ၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ ရယူျခင္းႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္း 

 (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၲရ အဆင့္မ်ားတြင္) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ 

(အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ) အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာ 

ေပးရန္ ဆက္လက္ၿပီး တုိက္တြန္း စည္း႐ံုး လႈံ႔ေဆာ္ရန္။ 

 အေထာက္အပံ့အကူအညီ ထိေရာက္မႈ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈကို တက္ႂကြစြာ ျမွင့္တင္ေပးရန္ - က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲတုိင္းတြင္ ျပည္တြင္း 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ  ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္၊ ႏုိင္ငံတကာ အရပ္ဘက္ 



လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ ပါဝင္ရန္၊ DPWC ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ား ရိွေစရန္ သာမက FERD-DPWC အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ပါ 

ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ၿပည္တြင္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ပါဝင္ရန္တို႔အတြက္ ရည္မွန္းထားရန္။ 

 တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ ရယူျခင္းမ်ား လုပ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ ယင္းတုိ႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားထမွဲ 

မည္သည္တုိ႔ကို လက္ခံသည္/ ျငင္းပယ္သည္ႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စသည္ကို ရွင္းျပရန္ 

ယင္းတုိ႔အား တုန္႔ျပန္မႈ ေပးရန္။ 

 ႏုိင္ငံသားအားလံုးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္းမီေစရန္ အာမခံေပးႏိုင္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္/ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ေရး ဥပေဒတို႔အတြက္ 

တုိက္တြန္း စည္း႐ံုး လံႈ႔ေဆာင္ရန္ႏွင့္ က႑အဆင့္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို 

ထုတ္ျပန္ေပးေရးအတြက္ က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားမွ တဆင့္ လက္ခံသေဘာတူလာေအာင္ 

တုိက္တြန္း စည္း႐ံုးရန္။ 

 သုေတသနျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းကို ပုိ၍ လြယက္ူၿပီး တင္းက်ပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္အတြက္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

သုေတသန လုပ္ငန္းကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ားအား တုိက္တြန္းအားေပးရန္။ 

(ဂ) အလားအလာရွိေသာရန္ပုံေငြ ေထာက္ပ့ံျခင္း (Possible Funding) - ပုံမွန္ ေရစီးေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

အၿမဲတေစပါဝင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈပုိင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပုိးမႈ 

 ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေဒသႏၲရ အာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ အဆုိျပဳလႊာေခၚရာတြင္ ေဒသႏၲရ 

အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပိုမို ခိုင္မာ အားေကာင္းေစရန္၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

အခန္းက႑ကို နားလည္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ အလုပ္အတူ တြလဲုပ္ျခင္းကို အားေပးရန္၊ ဥပေဒသစ္မ်ားကို 

ပိုမို အျမင္ပြင့္ သိရွိလာေစရန္ႏွင့္ ယင္းဥပေဒသစ္မ်ားကို မည္သို႔ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ပိုမုိ အျမင္ပြင့္ သိရွိလာေစရန္ စသည္တုိ႔ကို အေလးေပးရမည္။ 

 ေနာင္အနာဂတ္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္ (ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ 

ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ အသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပံုတင္ ေကာ္မတီမ်ား အပါအဝင္) ေဒသႏၲရ အာဏာပုိင္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် 

သေဘာတရားမ်ားကို ပုံမွန္ ေရစီးေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အၿမဲတေစ ပါဝင္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ 

နားလည္ သေဘာေပါက္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရမည္။ 

 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ / သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္းမီ ရယူခြင့္ ဥပေဒႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းေသာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ ရယူျခင္းမ်ားႏွင့္ 

မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းတုိ႔ကို ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း။ 

 သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ဖြ႔ြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း။ 

 ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲမွ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား အဆုိျပဳလႊာ 

ေခၚေသာအခါတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြး ရွိေသာ သုေတသနႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ေရးသားျခင္းတုိ႔ 

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ သုေတသနဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား 

ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးျခင္း။ 



အဆုိၿပဳဦးစားေပး ၂ (Proposed Priority 2) 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပိုမုိ 

ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။ 

ၫႊန္းကိန္း (မ်ား) (Indicators) 

 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား/ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အစုိးရ (ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ေဒသႏၲရ အဆင့္မ်ား)ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔အၾကား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ ရယူရန္ တရားဝင္ ယႏၲရား၊ 

နည္းလမ္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ အသံုးျပဳသည့္ ႀကိမ္ေရ။ မွတ္ခ်က္ - ထုိသုိ႔ေသာ 

ယႏၲရားမ်ားတြင္ အစုိးရမွ ႏွစ္သက္လုိလားေသာ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ထက္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး 

ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားစြာရွိေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 

 ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ ရရွိၿပီး ၊ ရရိွလာေသာ အခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေပးမႈမ်ားျဖင့္    အဓိကက်ေသာ 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ ရယူမႈမ်ားကို က်င္းပေပးျခင္း။ 

 ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒ ေရးဆြျဲခင္းတုိ႔ကို ပြင့္လင္းျမင္သာေစျခင္း။ 

 အစုိးရ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီ ရယူႏုိင္ျခင္း။ 

အဆုိၿပဳေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (Proposed Actions) 

(က) သုံးသပ္ျခင္း - ေလ့လာမႈမ်ား၊ စာရင္းျပဳစုျခင္းမ်ားႏွင့္ သုေတသန 

 တုိက္တြန္း စည္း႐ံုး လႈ႔ံေဆာ္မႈ၊ မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

လက္ရွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈကို (အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း အပါအဝင္) စာရင္းျပဳစုျခင္း။ 

(ခ) မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈ၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ ရယူျခင္းႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္း 

 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဆုိျပဳေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား လုိအပ္မႈ၊ 

ထုိအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေဒသႏၲရႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ တုိက္တြန္း အားေပးျခင္း။ 

 တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ ရယူျခင္းမ်ား၏ တရားဝင္ ခုိင္မာေသာ ယႏၲရားမ်ား တည္ေထာင္ရန္ 

တုိက္တြန္း အားေပးျခင္း။ 

 အစိုးရ အာဏာပုိင္မ်ား စီစဥ္က်င္းပေသာ ဖုိရမ္မ်ားႏွင့္ အျခား တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ ရယူပြမဲ်ားတြင္ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ပါဝင္ ေဆြးေႏြးရန္ တုိက္တြန္း အားေပးျခင္းႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ 

ကူညီပ့ံပိုးေပးျခင္း။ 

 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေပးႏုိင္ရန္အတြက္ 

သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ဌာနခြတဲစ္ခု ထားရွိရန္ တုိက္တြန္း 

အားေပးျခင္း။ 

 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား 



တုိက္တြန္းအားေပးျခင္း။ 

(ဂ) အလားအလာရွိေသာရန္ပုံေငြ ေထာက္ပ့ံျခင္း (Possible Funding) - ပုံမွန္ ေရစီးေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

အၿမဲတေစပါဝင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈပုိင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပုိးမႈ 

 ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔၏ဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား 
အဆုိျပဳလႊာေခၚရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၊ ေဒသႏၲရ အာဏာပုိင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပုိမုိ ခုိင္မာအားေကာင္းေစေရးကို အဓိက အေလးေပးရန္။ 

 ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔၏ဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား 
အဆုိျပဳလႊာေခၚရာတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တုိက္တြန္း စည္း႐ံုး လႈံ႔ေဆာ္မႈဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား ပိုမို ခိုင္မာ အားေကာင္းေစေရးကို အဓိကထား အေလးေပးရန္။ 

 ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔၏ဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား 
အဆုိျပဳလႊာေခၚရာတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ ပ့ံပိုးေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားကို စုစည္း 
ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ 
လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ေရး ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းကို အဓိကထား အေလးေပးရန္။ 

 ေရြးေကာက္ပြဆဲုိင္ရာ အကူအညီ၊ ဒီမုိကေရစီအတြက္ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ ဲ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အဆုိၿပဳဦးစားေပး ၃ (Proposed Priority 3) 

သုေတသန၊ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရည္မ်ားကို တုိးျမွင့္ေပးရန္။   

ၫႊန္းကိန္း (မ်ား) (Indicators) 

 စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ရန္ႏွင့္ မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ၊ 

အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ သုေတသနမ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း။  

 ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒသစ္မ်ားကို မျပ႒ာန္းမီ ေဒသခံ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး 

အႀကံဉာဏ္ ရယူမႈမ်ား ရိွလာျခင္း။ 

 ေကာင္းစြာ လည္ပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနသလုိ ကိုယ္စားျပဳမႈ ေကာင္းေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း 

ကြန္ရက္မ်ား၊ စင္ျမင့္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ စင္ျမင့္မ်ား ရွိလာျခင္း။ 

 မူဝါဒမ်ားကို လႊမ္းမုိးရန္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း ကြန္ရက္မ်ား သို႔မဟုတ္ စင္ျမင့္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 

ပူးတြစဲည္း႐ံုး လႈံ႔ေဆာ္ပြဲ (ကမ္ပိန္း)မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း။ 

 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း ကြန္ရက္မ်ား သို႔မဟုတ္ စင္ျမင့္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာတုိ႔အၾကား တရားဝင္ 

ခုိင္မာသလုိ ေကာင္းစြာ လည္ပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရး ယႏၲရားမ်ား 

ေပၚထြန္းလာျခင္း။  

အဆုိၿပဳေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (Proposed Actions) 

(က) သုံးသပ္ျခင္း - ေလ့လာမႈမ်ား၊ စာရင္းျပဳစုျခင္းမ်ားႏွင့္ သုေတသန 

 တုိက္တြန္း စည္း႐ံုး လႈ႔ံေဆာ္မႈ၊ မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

လက္ရွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈကို (အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း အပါအဝင္) စာရင္းျပဳစုျခင္း။ 

(ခ) မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈ၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ ရယူျခင္းႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္း 

 ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒသစ္မ်ား မေရးဆြခဲင္ႏွင့္ မျပ႒ာန္းခင္ စနစ္တက် တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ 

ရယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရ အာဏာပုိင္မ်ားအား ဆက္လက္၍ တုိက္တြန္း စည္း႐ံုး လႈံ႔ေဆာ္ရန္။ မွတ္ခ်က္ 

- ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အျခား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူ လုပ္သင့္ၿပီး က႑အလုိက္ 

လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမ်ား ဖြ႔ဲစည္းထားသည့္အတြင္းမွ  တုိက္တြန္း စည္း႐ံုးမႈကို ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

 ျပည္နယ္မ်ား/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း ပို၍ နားလည္ႏိုင္ရန္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 

အႀကံဉာဏ္ ရယူမႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

(ဂ) အလားအလာရွိေသာ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပ့ံျခင္း (Possible Funding) - ပုံမွန္ ေရစီးေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

အၿမဲတေစပါဝင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈပုိင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပုိးမႈ 



 ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔၏ဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား 

အဆုိျပဳလႊာေခၚရာတြင္ စည္း႐ံုး လႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ သုေတသန ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ 

ေဆြးေႏြးမႈကို အဓိကထားရန္။ 

 ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔၏ဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား 

အဆုိျပဳလႊာေခၚရာတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈဆုိင္ရာ  စီမံကိန္းမ်ားကို  ပံ့ပိုးရန္ 

 ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔၏ဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား 

အဆုိျပဳလႊာေခၚရာတြင္ ထပ္ဆင့္ ရံပုံေငြ ခ်ထားေပးေသာ ယႏၲရား (sub-granting mechanism )ကို 

အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ အရပ္ဘက္ လူမူုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 

ကူညီပံ့ပိုးေပးေရးကို တိုက္တြန္း အားေပးရန္။ 

 DFID၊ SIDAႏွင့္ အျခား ဥေရာပသမဂၢ အဖြ႕ဲ၀င ္ႏုိင္ငံမ်ား သည္ ပ်ဳိးပင္ႏွင့္ အျခား အစီအစဥ္မ်ားမွ တဆင့္ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 သတင္း မီဒီယာမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး ခုိင္မာအားေကာင္းေစမည့္ 

စီမံကိန္းမ်ားကို ပံ့ပုိးရန္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အဆုိၿပဳဦးစားေပး ၄ (Proposed Priority 4) 

 အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း ကြန္ရက္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အဖြဲ႔တြင္း စီမံခန္႔ခြမဲႈကို ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးရန္။ 

ၫႊန္းကိန္း (မ်ား) (Indicators) 

 ဥေရာပသမဂၢ ရန္ပံုေငြ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထမဲွ သက္ဆုိင္ရာ 

စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္း။ 

 က်င္းပခဲ့ေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

အေရအတြက္။ 

 ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြ 

တစ္ခုတည္းအေပၚတြင္သာ မွီခုိအားထားျခင္း မျပဳေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္း။ 

 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းကြန္ရက္မ်ားအတြင္း အဖြဲ႔ဝင ္အေရအတြက္ တုိးလာျခင္း။ 

 ဥပမာ - သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း ကြန္ရက္မ်ား၏ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား။ 

အဆုိၿပဳေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (Proposed Actions) 

(က) သုံးသပ္ျခင္း - ေလ့လာမႈမ်ား၊ စာရင္းျပဳစုျခင္းမ်ားႏွင့္ သုေတသန 

 မတူကြျဲပားေသာ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဴးစုမ်ား၊ က႑မ်ား၊ ေဒသမ်ားကိုပါ 

ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ပါဝင္ေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း ကြန္ရက္မ်ား၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ၫွိႏိႈင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ယႏၲရားမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း 

(ခ) မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈ၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ ရယူျခင္းႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္း 

 အစုိးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား ေရရွည္ 

တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ပုံစံျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ ဤအပိုင္းတြင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ 

လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို တုိင္းတာႏုိင္မည့္ ၫႊန္းကိန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္။ 

 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း ကြန္ရက္မ်ား/ စင္ျမင့္မ်ားကို စနစ္တက် စည္း႐ံုး လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ မ၀ူါဒ 

ေရးရာ ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ပါဝင္ လႈပ္ရွားေရး တုိက္တြန္း အားေပးရန္။ 

(ဂ) အလားအလာရွိေသာ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပ့ံျခင္း (Possible Funding)- ပုံမွန္ ေရစီးေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

အၿမဲတေစ ပါဝင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈပုိင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပုိးမႈ 

 ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔၏ဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား 

အဆုိျပဳလႊာေခၚရာတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ (အဖြ႔ဲတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပါအဝင္) စနစ္တက် 

စည္း႐ံုး ဖြဲ႔စည္းမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမို ခုိင္မာ အားေကာင္းေစေရးကို အာ႐ုံစိုက္ရန္။ 

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား အဆုိျပဳလႊာေခၚရာတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 



ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးရန္။ 

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား အဆုိျပဳလႊာေခၚရာတြင္ ထပ္ဆင့္ ရံပံုေငြ ခ်ထားေပးေသာ 

ယႏၲရားကို (အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းငယ္မ်ား အပါအဝင္) အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးေရး တုိက္တြန္း 

အားေပးရန္။ 

 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား  အစီအစဥ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ သင္တန္းမ်ား ေပးရန္။ 

 DFID၊ SIDAႏွင့္ အျခား  ဥေရာပသမဂၢ အဖြ႕ဲ၀င ္ႏိုင္ငံမ်ား တို႔သည္ ပ်ဳိးပင္ႏွင့္ အျခား အစီအစဥ္မ်ားမွ တဆင့္ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 


