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၁။ အတိုေကာက္စကားလံုးမ်ား

CSOs -

အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား

CS -

အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း

EU -

ဥေရာပသမဂၢ

EUD -

ျမန္မာႏိုင္ငဆ
ံ ိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ သံကိုယ္စားလွယ္အဖဲ႕ြ

GONGOs -

အစိုးရက ဖဲ႕ြ စည္းထားေသာ/ႏွင့္ေပါင္းစည္းထားေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား

INGOs -

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား

MS -

အဖြ႕ဲ ဝင္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ား

SD -

စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္း

SDGs -

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား

UN -

ကုလသမဂၢ
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၂။ မိတ္ဆက္
ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေၾကျငာခ်က္ ျဖစ္သည့္ ‘ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 1

ဥေရာပ၏ ျပင္ပဆက္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ’ သည္ ‘လုပ္ပိုင္
ခြင့္ရိွသည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းတစ္ခုသည္ မည္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္စနစ္တြင္မဆို အထူးအေရးပါေသာ
အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎ကိုယ္တုိင္ရိွ တန္ဖိုးတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း’ တိက်ျပတ္သားးစြာ အသိအမွတ္ျပဳ
ထားၿပီး၊

‘ေဒသမ်ားအားလံုးရွိ

ေဒသခံ

အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား

(CSOs)

ႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမု၍
ိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ2’ ကိုလိုအပ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။
ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတရပ္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတြင္

CSOs

သည္

ပိုမ၍
ို အားေကာင္းေသာအခန္းက႑တစ္ရပ္

အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ပါဝင္ သည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ႏွင့္ ၎၏ အဖြ႕ဲ ဝင္ႏင
ို င
္ မ
ံ ်ား (MS)
၏ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ EU သေဘာတူညီခ်က္ (၂၀၁၇) ျဖင့္ မၾကာေသးမီက
အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။
ပတ္သက္ပါဝင္ေသာ

၎၌

ပိုမိုအားေကာင္းေစေသာ

မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

ဘက္ေပါင္းစံုရိွသက္ဆိုင္သူမ်ား

ေတာင္းဆိုထည့္သြင္းထားပါသည္။

အဆိုပါ

ကတိကဝတ္မ်ားသည္ ၂၀၃၀ အာဂ်င္ဒါ (2030 Agenda) ႏွင့္ သင့္ ေလ်ာ္ဆက္စပ္မရ
ႈ ိွသည္။ ၎သည္ CSOs
တို႔ႏင
ွ ့္

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအပါအဝင္

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား

မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈသည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၏

အဓိကဗဟိုေနရာတြင္ ရိွပါသည္။
ဤကတိကဝတ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဥေရာပသမဂၢ သံကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ (EUD) သည္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရိွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းႏွင့္ ၎၏ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ EU ၏ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္

1

ေၾကျငာခ်က္ [COM], 2012, 492

2

ေနာက္ဆက္တဲြ - II.B.a of Regulation (EU) No. 233/2014 အရ၊ CSOs ကို လြတ္လပ္၍ တာဝန္ခံယူမႈရိွေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ၊ အက်ိဳးအျမတ္

မယူေေသာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ ဖြင့္ဆိုၿပီး၊

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏွင/့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံသ႔အ
ို ေျခခ်ေနထိုင္သူ (ဒိုင္ယာစပိုရာ)
အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊

မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားရိွ

သမဝါယမအဖဲ႕ြ မ်ား၊
ကိုယ္စားျပဳသည့္

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူ

အလုပ္သမ်ားအစည္းအ႐ံုးမ်ား

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊

ႏွင့္

အဂတိလိုက္စားမႈ

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊

ကုန္သည္သမဂၢမ်ား
ႏွင့္

လိမ္လည္မႈကို

ေဒသခံ

ကုန္သည္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား

(လူမႈမိတ္ဖက္မ်ား)၊
တုိက္ထုတ္၍

စီးပြားေရး

ႏွင့္

ႏွင့္

ႏုိင္ငံသားအုပ္စုမ်ား၊

လူမႈအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို

ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို

ကိုယ္စားျပဳသည့္

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊ လူမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား ႏွင့္ ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈကို တိုက္ထုတ္သည့္ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေသာ
ေဒသတြင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈ ဆိုင္ရာ ေဒသခံ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား (ကြန္ရက္မ်ားပါဝင္သည္)၊ စားသံုးသူအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္
လူငယ္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊

သင္ၾကားေရး၊

ယဥ္ေက်းမႈ၊

သုေတသန

ႏွင့္

သိပၸံဆိုင္ရာ

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊

တကၠသိုလ္မ်ား၊

ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ား၊ မီဒီယာ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အသင္းအဖဲြ႕မ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး
ေဖာင္ေဒးရွင္မ်ားအပါအဝင္ လြတ္လပ္ေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား ပါဝင္ၾက သည္။

5

(၂၀၁၈-၂၀၂၀)

တစ္ရပ္ကို

ေရးဆဲခ
ြ ဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ

မဟာဗ်ဴဟာအသစ္တြင္

EU

၏

အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းဆိုင္ရာ လမ္းျပေျမပံု (၂၀၁၄ -၂၀၁၇) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔မွ
ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၿပီး၊ CSOs ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ ညႈိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈေလးခုကို

ျပဳလုပ္ခသ
ဲ့ ည္။ ၄င္းအျပင္

စီမံကိန္း

ေရးဆဲမ
ြ ႈ ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတို႔ကို ခ်ိန္ညိႇရန္အတြက္ အဖြ႕ဲ ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ႏွင့္

EU

၏

စီမံကိန္းအား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္

မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္လည္း

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
၃။ ေရခံေျမခံအေနအထား
၃.၁။
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းျမင္ကြင္း
အရပ္ဘက္္လ႔အ
ူ ဖဲြ႕အစည္းသည္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအရ

ယဥ္ေက်းမႈအရ၊

အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲျြ ပားၾကၿပီး၊

ႏိုင္ငံေရးအရ၊

အစဥ္အလာအရ

မတူကျြဲ ပားေသာပံုပန္းသ႑ာန္မ်ား၊

ႏွင့္

တရား၀င္

မွတ္ပံုတင္ထားေသာအဖြ႕ဲ ႏွင့္ မွတ္ပံုမတင္ထားေသာအဖြဲ႕ (formality and informality) မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကြျဲ ပားၾကသည္။

ပမာဏႀကီးမားေသာ

ျပည္ပအကူအညီကို

ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္
ႏိုင္ငံတကာ

ရယူရန္

အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိွေနေသာ

စြမ္းရည္မ်ား

တရား၀င္မွတ္ပံုမတင္ထားျခင္းကေသာ္လည္းေကာင္း
စီမံကိန္းမ်ား

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား

အေကာင္အထည္
(INGOs)

ႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္
မျဖစ္မေန

ေဒသခံ
အေရးပါေသာ

မိတ္ဖက္

ေဆာင္ရြက္မႈ

ျပဳလုပ္ေနၾကရသည္။ ဤသည္မွာ INGOs တုိ႔သည္ ေဒသခံ CSOs တို႔အတြက္ စြမ္းရည္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္
ရန္ပံုေငြမ်ားကို

လက္လွမ္းမီရန္အတြက္

အခြင့္အလမ္းမ်ား

အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖင့္ ပါဝင္သည့္ သေဘာျဖင့္ ေဒသခံ CSOs

ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည့္

အဓိက

၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ အဖဲြ႕

အစည္းမ်ားအျဖစ္ ဦးတည္သြားေစသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္း႐ံုးထားေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား
ဖဲ႕ြ စည္း ထားသည့္ ေဒသခံ CSOs အနည္းငယ္ရိွပါသည္။ ၎တို႔သည္ ရပ္ရာြ အေျချပဳအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား (CBOs)
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ EU ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံတကာ
မိတ္ဖက္အဖဲ႕ြ မ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားဆိုင္ရာအသိအျမင္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္
6

ခက္ခဲမႈ ရိွေသာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၎တို႔သည္ ရပ္ရာြ အေျချပဳအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား (CBOs)
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္

အဓိကအေရးပါေသာ

ဘက္လိုက္မႈမရိွဘဲ

ေအဂ်င္စီမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေနေသာ

နယ္ေျမဧရိယာမ်ား၌

ဤအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားသည္
ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ား

ျဖန္႔ေဝေပးရာတြင္လည္း အလြန္ အေရးပါသည္။

ေဒသခံ

CSOs

အမ်ားအျပား၏

လုပ္ငန္း

ႏွင့္

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္

ထင္သာျမင္သာမႈကင္းမဲ့ၿပီး၊

သူတုိ႔ရင္ဆိုင္ရေသာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ သူတုိ႔ရည္မွန္းေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား
အေၾကာင္းတုိ႔ကို

မဆုစ
ိ ေလာက္သာ

သိရိွၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္

အျခားႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာကဲ့သုိ႔

အရပ္ဘက္လူမႈအုပ္စုမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအရ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ခဲြျခားမႈ၊ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္
အားၿပိဳင္မႈ၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မမ
ႈ ်ား ရွိေနသည္။ ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အ
စည္းမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ မ်ားစြာက်န္ရိွေနေသးၿပီး၊ ေဒသခံ CSOs သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲကို
မည္သ႔ျို မႇင့္တင္ႏိုင္ၿပီး၊ သူတုိ႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာမိတဖ
္ က္မ်ားသည္ မည္သ႔ို ကူညီေပးႏိုင္သည္တုိ႔
ကို

နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္

တုိက္႐ိုက္စကားဝုိင္း

ႏွင့္

သုေတသနေဆာင္ရြက္မႈတ႔ို

လိုအပ္ေနေသးသည္။
၃.၂။

အစိုးရ ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း ဆက္ဆံေရး

အမ်ားျပည္သူလူမႈဘဝတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း ပူးေပါင္း
ပါဝင္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသစ္ျဖစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အထိ CSOs တို႔သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေရးဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ခ့ၾဲ ကၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ
အစိုးရစနစ္ကို

ဆန္႔က်င္သည့္

အေျချပဳအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားႏွင့္
ရွင္သန္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

အဖြ႕ဲ အစည္းအျဖစ္

စစ္အစိုးရ

(၁၉၆၂

အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွာ

ႏိင
္ု ရ
္ န္အလိ႔င
ု ာွ တမင္တကာ

-

အထင္ခံခရ
ဲ့ သည္။

အထူးသျဖင့္

၂၀၁၆)မွ

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ

သူတို႔၏

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

ဘာသာေရး

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသာ

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္

အရား၀င္မဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ရိွေနခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ရာတြင္ သိန္းစိန္ (၂၀၁၁ - ၂၀၁၆) လက္ထက္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ သက္တမ္းကာလ အတြင္း၌
ေႏွးေကြးေသာ္လည္း တိုးတက္မႈရိွေသာ ပြင့္လင္းလာမႈကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ လူသိရွင္ၾကား တက္ႂကြေသာ
အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား

စတင္ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး၊

ႏိင
ု ္ငံေရးအရ

ဖိႏိွပ္ျခင္း

ႏွင့္

လက္နက္

ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ ဆိုးရြားေသာအေနအထားတြင္ ရိွေနခဲ့ေသာ္လည္း CSOs တုိ႔မာွ လူအမ်ားစုအတြက္
7

အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အဓိကေနရာတြင္ ရိွေနခဲ့ၾကၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ
နယ္ေျမမ်ားတြင္ ယခုထိတိုင္ ဆက္လက္ အေရးပါလ်က္ ရွေ
ိ နၾက သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုက္ကလုန္းနာဂစ္သည္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေနရာ
အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို အၾကီးအက်ယ္ပ်က္ဆီးေစခဲ့ၿပီး၊ လူေပါင္း ၂.၄ သန္းအေပၚ ထိခိုက္ေစခဲ့ကာ လူအသက္
ေပါင္း ၁၃၈၀၀၀ ေက်ာ္ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ဤလူသားခ်င္း စာနာေသာေဘးဒုကၡအား ထိေရာက္ေသာ
အစိုးရ၏တုံ႔ျပန္မႈ မရိွခ့ျဲ ခင္းသည္
အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား
ရပ္ရာြ အေျချပဳ

ကယ္ဆယ္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးေစသည့္ အလြတ္သေဘာဆန္ေသာ

အမ်ားအျပားဖဲြ႕စည္းမႈကို

ေပၚထြက္ေစခဲ့သည္။

အဖဲ႕ြ အစည္းကြန္ရက္မ်ားအျဖစ္

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ဖဲ႕ြ စည္းခဲ့ၾကသည္။

ၿခံဳၾကည့္လွ်င္

၎တိ႔မ
ု ွအခ်ိဳ႕မွာ

၎မွာ

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ

အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း၏ အခန္းက႑သို႔ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ တရား၀င္ေရာက္ရိွသြားေစျခင္းျဖစ္ သည္။
၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ မ
္ စ
ွ တင္၍ ပိမ
ု ၍
ုိ
ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအရ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၏
အခြင့္အလမ္းတရပ္ ေပၚေပါက္လာသည္ကို ေလ့လာ အကဲခတ္ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွစ္ခုလံုးသည္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရး အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ

ေလးစားလုိက္နာမႈတို႔အပါအဝင္

ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင၎
့္ ၏

ဆက္ဆံေရးမွာ

ေယဘုယ်ဆန္ေသာအဓိပၸါယ္ျဖင့္
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္

သို႔ရာတြင္

ဒီမိုကရက္တစ္တိုးတက္ျမင့္မားမႈဆုိင္ရာ

အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း၏

ေဝဝါးေနဆဲျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ

ႏွင့္

လက္ရိွေရခံေျမခံအေနအထားသည္

လႈပ္ရွားမႈတြင္

ေနရာက်ံဳ႕ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အခန္းက႑

အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း

လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္

မူဝါဒဆုိင္ရာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေကာက္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္
အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္

CSOs

တို႔အတြက္

အခြင့္အလမ္းမ်ား

အျပန္အလွန္

တည္ရိွေနမႈတုိ႔ျဖင့္ ပံုေဖာ္ၾကပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အသင္းအဖဲ႕ြ မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ (ARL)

သည္

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား မွတ္ပံုတင္လာရန္ အေရးပါေသာဥပေဒဆုိင္ရာ မြမ္းမံမတ
ႈ ုိ႔ကုိ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ယခုကာလတြင္

မ်ားစြာေသာ

CSOs

တုိ႔မာွ

မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ၾကသည္

သို႔မဟုတ္

မွတ္ပံုတင္

တင္ထားတုန္းအေန အထားတြင္ရိွေနၾကပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ CSOs တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါ
ဥပေဒသည္

CSOs

တုိ႔အတြက္

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္

ေဒသခံ

အာဏာပိုင္မ်ားတိ႔အ
ု ၾကား

တရားဝင္
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ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈရရွိရန္အတြက္
တို႔အၾကား

အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ

လူမႈေရးဆုိင္ရာ

ခ်ိန္ဆက္မႈမ်ားအား

ဆိုလိုသည္မွာ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတို႔၌
ျဖစ္ပါသည္။

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားသည္

CSOs

တရားဝင္ေရာ၊

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္
ေဒသခံကိစၥရပ္မ်ားကို

အစိုးရႏွင့္

အစားအစာဖူလံုေရးႏွင့္

အကာအကြယ္ေပးျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ

ေလ့လာအကဲခတ္ႏိုင္ပါသည္3။

ႏိင
ု ျ္ ခင္း

တိုးပြားေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အဟာရ၊

မ်ားစြာေေသာ
တို႔သည္

CSOs
ႏွင့္

က႑တို႔ကို

ဥပေဒေရးရာ

ႏွင့္

အစိုးရ

အလြတ္သေဘာေနႏွင့္ပါ

ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး

ျပည္နယ္အဆင့္တ႔တ
ုိ ြင္

ေဒသခံအာဏာပိုင္

ႏွင့္

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္

CSOs

တုိ႔ကို

ပါဝင္ေစလ်က္

၎တုိ႔၏ထပ္ျဖည့္တန္ဖိုးအား ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳလာၾကပါသည္။
သို႔ရာတြင္ CSOs တုိ႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ မယံုၾကည္မႈမ်ား ႏွင့္ သိျမင္မႈအားနည္းျခင္းတို႔သည္ မူဝါဒခ်
မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ သူတို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည္။

ဥပေဒ

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း၏ ဖဲ႕ြ စည္းမႈႏွင့္ စုစည္းႏိုင္မႈကို ဧကန္တိုးတက္ေစႏုိင္ခဲ့
ေသာ္လည္း လက္ရိွဥပေဒေရးရာမူေဘာင္သည္ တာဝန္ရိွမႈမ်ား ႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္ အက်ပ္အတည္းမ်ားအရ
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေႏွးေကြး
ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရိွမေနျခင္း ႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားသည္ CSOs
ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္မႈအျဖစ္သို႔ တြန္းပို႔သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားတတ္သည္။ အျခားဥပေဒမ်ားသည္
CSOs တုိ႔၏ ဖဲ႕ြ စည္းပံုတ႔ႏ
ို င
ွ ့္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏႊယ္မႈ ရိွမေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား သို႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ က႑မ်ားအား ထိန္းညွထ
ိ ားျခင္းသည္ ေဒသခံ CSOs အတြက္ေရာ၊ INGOs4 အတြက္ပါ
၎တို႔ ၏ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ပိမ
ု ုိ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။
၃.၃။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြဲ အစည္းမ်ား (CSOs) ၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္း
ေဒသခံ

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊

CSOs
၎တုိ႔၌

အမ်ားစုမွာ

အေသးစားမွ

အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိွေနေသာ

အလတ္စား

အရြယ္အစားမ်ားရိွသည့္

စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ပင္လွ်င္၊

ဆင္းရဲႏြမ္း

ပါးသူမ်ား၊ အားနည္းခ်ိဳ႕ငဲ့ၿပီး ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းခံရသူမ်ားအတြက္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
ႏွင့္ မၾကာေသးမီ ကာလမွစ၍ ေဒသအဆင့္၌ အမ်ားျပည္သူအာဏာပိုင္အုပ္စုမ်ား၏ တာဝန္ခံယူမႈဆုိင္ရာမ်ား
3

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္

4

ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ မူၾကမ္း (“INGO Law”; Anti-Law, State Secrecy Act, the 2004 Electronic

Transactions Act, and the 2013 Telecommunications Law Defamation (last visit (08/18):
http://www.icnl.org/research/monitor/Myanmar.html)
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က်င္းပျခင္းတုိ႔တြင္

အဓိကအေရးပါေသာ

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလ

အတြင္း

အခန္းက႑မ်ားတြင္

ျပည္ပမွရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္

ပါ၀င္လ်က္ရိွပါသည္။
ႏိင
ု င
္ ရ
ံ ပ္ျခားတြင္

သို႔ရာတြင္

ေလ့လာသင္ယူရန္

စြမ္းရည္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ CSOs တုိ႔သည္ အရြယ္အစားႀကီးၿပီး၊
ေကာင္းမြန္ေသာဖဲ႕ြ စည္းပံုတ႔ရ
ို ိွသည့္

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားလည္းရိွသည္။

၎တု႔သ
ိ ည္

ထိေရာက္ေသာ

ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ ေဒသခံ CSOs တုိ႔၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ တိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ CSOs တုိ႔၏ စြမ္းရည္သည္
စီးပြားေရး ႏွင့္ ဒီမို ကရက္တစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေအာင္ျမင္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚ
ဖမ္းဆုပ္ရယူမႈမွာ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ CSOs တို႔သည္ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ သူတုိ႔ကိုယ္
တုိင္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းဆုိင္ရာတို႔ႏင
ွ ့္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။
ရန္ပံုေငြအတြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္း၊

အက်ိဳးအျမစ္ဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ား၊

ပုဂၢလႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊

အကန္႔အသတ္ရိွ ေနေသာ စီးပြားေရး ေရရွည္တည္တံ့မႈ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲမႈတို႔သည္
CSOs တုိ႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူမျဖစ္ေစပါ။

ထို႔ျပင္ CSO ဝန္ထမ္းသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈရိွလာၿပီး အမ်ားနည္းတူေကာင္းလာေသာအခါ CSOs တို႔သည္ သူတုိ႔
အား ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ လံုေလာက္ေသာ မက္လံုးမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္
ရိမ
ွ ေနပါ။ ဤသည္မွာ CSOs တို႔သည္ အကူအညီအေပၚအလြန္ မီွခိုသည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ
ရိွသည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတြင္ တုိးတက္လာေသာ္လည္း စီးပြားေရးေရရွည္တည္ တ့ံေစမႈ
ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈတို႔သည္ အဓိကႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ တည္ရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ဤအေနအထားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ INGOs တို႔သည္ ေဒသခံအရပ္ဘက္အဖဲြ႕ဲ အစည္းတ႔ုိႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
အတူရိွေနခဲ့ျခင္း
အလွဴရွင္အေနျဖင့္

ျဖစ္ပါသည္။

သူတို႔သည္

ေဒသခံ

ရန္ပေ
ုံ ငြခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္

CSOs

တုိ႔၏

ပဏာမေျခလွမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္

စြမ္းရည္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပး သူမ်ား
(facilitators) အေနျဖင့္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသခံ CSOs တို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးျခင္းအား
ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ
သူတုိ႔၏ အဓိက အေနာက္တုိင္း စီမံခန္႔ခဲြမႈ ပံုစမ
ံ ်ား ႏွင့္ အထက္မွေအာက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
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သူတုိ႔သည္ မၾကာခဏ ေဝဖန္ခံၾကရသည္။ ေဒသခံ CSOs တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဖဲ႕ြ စည္းမႈမ်ားကို ခိင
ု မ
္ ာလာေစျခင္း
ႏွင့္

ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၏

ယံုၾကည္မႈကို

ရရိလ
ွ ာေသာအခါ

INGOs

တို႔သည္

ျပည္ပ

အကူအညီအတြက္ ေနာက္ထပ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္းခံလာရသည္။
၃.၄။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း ႏွင့္ EUD ၏ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ေလ့လာေတြ႕ရိွရေသာ

သင္ခန္းစာမ်ား
EU သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ CSOs တို႔ကို စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအၿပီး အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျမႇင့္
တင္မႈတုိ႔၏ နယ္ပယ္တို႔တြင္ ေထာက္ပ့ံခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ EU ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္လမ္းညႊန္ခ်က္ အစီ
အစဥ္ (National Indicative Programme) (၂၀၁၄ -၂၀၂၀) သည္ စုစုေပါင္ ၆၈၈ ၀၀၀ ၀၀၀ ယူ႐ိုကို ေက်း
လက္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ ေစရန္
ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။
အရြယ္အစားႀကီးၿပီး
တုိ႔မွတစ္ဆင့္

EU အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရိွ အျခားဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားနည္းတူ INGOs ႏွင့္

တာဝန္ခံယူမႈျဖင့္

ယခုအခ်ိန္ထိ

ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္္

၎ရန္ပံုေငြမ်ား၏

ေဒသခံအဖဲ႕ြ အစည္းအနည္းငယ္

အေရးပါေသာေဝစုမ်ားကို

ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။5

ထိုမွတဆင့္ ဤအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားသည္ ရပ္ရာြ အဆင့္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ အလွမ္းေဝၿပီး၊
ပဋိပကၡျပင္းထန္ေနေသာ
အကူအညီမ်ားကို

နယ္ေျမဧရိယာမ်ားတြင္

ေထာက္ပံ့ေပးရန္အလိ႔င
ု ွာ

ေနထိုင္ၾကသည့္

မတူကျဲြ ပားေသာ

လူမ်ားထံသို႔

ေဒသခံ

CSOs

နည္းပညာဆုိင္ရာ

(CBOs၊

အလွဴ

ႏွင့္

အျခားအကူအညီအေျချပဳ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး အေျချပဳ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား) မ်ားအား ထပ္မံကာ
ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ ေၾကးကုိ ျပန္လည္ပံ့ပိုးေပးထားသည္။
ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီမ်ားအျပင္ EUD သည္ မ်ားစြာေသာ မူဝါဒေရးရာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံ
ေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကာ
ကြယ္သူမ်ား (HRDs) ႏွင့္ CSOs တို႔ကို ျမႇငတ
့္ င္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္အထိ EU သည္
ဥေရာပသမဂၢ - NGOs လူ႔အခြင့္အေရးဖိုရမ္ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤစကားဝုိင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ
အားလံုးပါဝင္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အဖဲြ႕ဲ အစည္းကို ဖန္းတီးႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ
ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္

5

ဤအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၏

လႊမ္းမိုးမႈအား

ျမင့္တက္လာေစရန္

ရည္ရြယ္သည္။

ေနာက္ဆက္တဲြ ၃ ကို ၾကည့္ပါ

11

ဤဖိုရမ္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားသည္ EU ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတို႔အၾကား တရားဝင္၊ ထိပတ
္ န္း လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ
စကားဝုိင္းမ်ားကို ျပန္လည္ကာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။
မၾကာေသးမီက EU သည္ ေဒသခံအာဏာပိုင္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအား တာဝန္ခံယူမႈရိွလာေစရန္ မူဝါဒေရးရာ
စကားဝိုင္းပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူၾကားနာမႈ လံႈ႕ေဆာ္ေရး ႏွင့္ က်င္ပျပဳလုပ္မႈတို႔တြင္ ေဒသခံ CSOs
တုိ႔၏

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရက
ြ ္မႈကို

ကူညီေပးျခင္းျဖင့္

ေဒသအဆင့္ႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၌

အမ်ားျပည္သူေရးရာမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းပါဝင္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္
ေစာင့္ၾကည့္ေရး ႏွင့္ လံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား6 ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ EU သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ EU ၏
လမ္းျပေျမပံု (၂၀၁၄ -၂၀၁၇) ကို ေရးဆဲေ
ြ ဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ လမ္းျပေျမပံုသည္ CSOs တုိ႔ႏင
ွ ့္ EU
တို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈအား ထင္သာျမင္သာရွိမႈ ႏွင့္ ခန္႔မွန္းႏိုင္မႈတို႔ တိုးတက္ေစရန္ ပဏာမ
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ထားမႈျဖစ္သည္။
ဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္တြင္

၂၀၁၇

ခုႏွစ္အကုန္တြင္

တိုးတက္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္

EU

လမ္းျပေျမပံုႏွင့္ပတ္သက္၍

အေရးပါေသာအခ်က္မ်ား

ကို

ေထာက္ျပေပးခဲ့ၿပီး

လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ေအာက္ပါ အကဲခတ္ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ရိွခ့ေ
ဲ သာ သင္ခန္းစာ မ်ားကို
လည္း ထည့္သြင္းေရးဆြထ
ဲ ားသည္ EUD-CSO

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏

မူဝါဒေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

CSO

ၿခံဳငံုရလဒ္မ်ားသည္
ပါဝင္မႈသည္

ေရာေႏွာေနသည္။

အကန္႔အသတ္ျဖင့္

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဆင္၌
့
ရိွေနဆဲ

ျဖစ္သည္။

ေဒသခံအဆင့္တြင္ အစိုးရႏွင့္ CSOs တို႔ အၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို
တည္ေဆာက္ရန္
အေျခခံရပ္ရြာ
ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္

စီမံကိန္းမ်ားကုိ

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
လူမႈေရးတာဝန္ခံယူမႈ

ေအာင္ျမင္ေသာ

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား
ယႏၱရားမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္

စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕မွာ
စုေပါင္းစီမံခန္႔ခဲြမႈကို
ေကာင္းမြန္ေသာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။
မူဝါဒအဆင့္တြင္ EU ႏွင့္ CSOs တုိ႔အၾကား ေအာင္ျမင္ေသာ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ သာဓက မ်ားရိွ
သည္။ EUD သည္ ျမန္မာႏိုင္င-ံ EU လူ႔အခြင့္အေရးစကားဝိုင္းကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ကာ လူ႔အခြင့္
6

ဤ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို Helvetas, VNG, Oxfam, Gender Network, Danish Church Aid ကဲ့သို႔ INGOs တု႔မ
ိ ွ စီမံကိန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လမ္းေၾကာင္း

ဖြင့္ခဲ့သည္။
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အေရးဆိုင္ရာ

ဖိရ
ု မ္မ်ားျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ခသ
ဲ့ ည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားျဖင့္
အရပ္ဘက္

ႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္

ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ားတြင္လည္း တိုးတက္မႈရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
EUD သည္ CSO ႏွင့္ INGO လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား (CSO-INGO Work streams) ကို
ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား၊ ေဒသခံ CSOs ႏွင့္ INGOs တို႔အၾကား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ
တိုတက္ေစရန္ ေနရာမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည္။
EUD သည္ အစီအစဥ္ေရးဆဲမ
ြ ႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ CSOs တို႔ႏင
ွ ့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ား ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။
EU ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ပယ္တုိ႔အၾကား မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈသည္
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ အတြက္
တတိယအုပ္စုမ်ားအား အသံုးျပဳမႈ7 သည္ EUD အတြက္ မူဝါဒေရးရာ စကားဝိုင္းတြင္ ေဒသခံ CSOs
တို႔ႏင
ွ ့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဟန္႔တားမႈျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး၊ ရန္ပံုေငြ အတြက္
ေနာက္ထပ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတရပ္ ျဖစ္ေစခဲသ
့ ည္။
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနေသာ

EU

၏

ဆက္သြယ္ေရး၊

အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းအေပၚ

ထင္သာျမင္သာမႈမရွိေသာ EU ၏ ေထာက္ပံ့မႈ၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းအေပၚ EU ၏ ေထာက္ပံ့မႈအား
အခြင့္ေကာင္းမယူႏိုင္မႈ တို႔သည္

EUD ႏွင့္ မူဝါဒ၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အဆင့္မ်ားတြင္

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရယူမႈတြင္ ေဒသခံ CSOs တုိ႔၏ စြမ္းရည္ကို
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့သည္။
အထက္ပါသံုးသပ္ခ်က္မွ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ EUD သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
မတူကျဲြ ပားေသာအဆင့္မ်ားတြင္
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

အထူးသျဖင့္
ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္
ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားအား
ထို႔ေၾကာင့္

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္

ေမးခြန္းေမးရမည္မွာ

ခ်ိတ္ဆက္

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို

မည္သ႔တ
ို ိုးျမႇင့္မည္နည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ ၎ကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ႏွင့္ ခရီးေရာက္ေအာင္
မည္သ႔ေ
ို ဆာင္ရြက္မည္နည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

7

UN အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား ႏွင့္ INGO
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၄။ မိတဖ
္ က္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား ႏွင့္
လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ လက္ရိွ မဟာဗ်ဴဟာ
သည္ EU(D) ႏွင့္ CSOs8 တို႔အား သူတုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈတုိ႔ကို တိုးျမႇင့္ရန္ လမ္းညႊန္ေပးသင့္သည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လမ္းညႊန္
ခ်က္အစီအစဥ္ (National Indicative Programme) ကို ျဖည့္စြက္ထားမႈျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာ EU ၏ ကတိကဝတ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ညိႇထားသည္။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္
ရြက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Istanbul CSO ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးထိေရာက္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာ
ကတိကဝတ္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳရန္ ၄င္းအား စီမေ
ံ ရးဆဲြ ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ရရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
ႏွင့္ CSOs တုိ႔အပါအဝင္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးတုိ႔အၾကား ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနေ
္ သာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ကတိကဝတ္တုိ႔ႏွင့္ ခ်ိန္ညိႇေဆာင္
ရြက္ထားသည္။
၄.၁။

ေယဘုယ်ရည္ရြယ္ခ်က္

လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာ၏ ၿခံဳငံုရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မူဝါဒေရးရာစကားဝိုင္း၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ မူဝါဒအေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း၏ ပါဝင္မႈအတြက္ လုပ္ႏုိင္စမ
ြ ္းရိွေသာပတ္ဝန္းက်င္
တစ္ရပ္ကို

ျမႇင့္တင္ရန္အလိ႔င
ု ာွ

တိုးျမႇငသ
့္ ြားရန္
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ျဖစ္သည္။

EU

ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

CSOs

တို႔အၾကား

ဤရည္ရြယ္ခ်က္ၿပီးေျမာက္မႈသည္

ေဒသခံ

မိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို
ႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

ေနာက္ဆက္တဲြ - II.B.a of Regulation (EU) No. 233/2014 အရ၊ CSOs ကို လြတ္လပ္၍ တာဝန္ခံယူမႈရိွေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ၊ အက်ိဳးအျမတ္

မယူ ေသာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ ဖြင့္ဆိုၿပီး၊

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံသို႔အေျခခ်ေနထိုင္သူ (ဒိုင္ယာစပိုရာ)
အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊

မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားရိွ

သမဝါယမအဖဲ႕ြ မ်ား၊
ကိုယ္စားျပဳသည့္

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူ

အလုပ္သမ်ားအစည္းအ႐ံုးမ်ား

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊

ႏွင့္

အဂတိလိုက္စားမႈ

အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊

ကုန္သည္သမဂၢမ်ား
ႏွင့္

လိမ္လည္မႈ

ေဒသခံ

ကုန္သည္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား

(လူမႈမိတ္ဖက္မ်ား)၊

ကို

တုိက္ထုတ္၍

စီးပြားေရး

ႏွင့္

ႏွင့္

ႏုိင္ငံသားအုပ္စုမ်ား၊

လူမႈအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို

ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို

ကိုယ္စားျပဳသည့္

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊ လူမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈကို တိုက္ထုတ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေသာ
ေဒသတြင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈ ဆိုင္ရာ ေဒသခံ အဖဲြ႕ အစည္းမ်ား (ကြန္ရက္မ်ားပါဝင္သည္)၊ စားသံုးသူအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္
လူငယ္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊

သင္ၾကားေရး၊

ယဥ္ေက်းမႈ၊

သုေတသန

ႏွင့္

သိပၸံဆိုင္ရာ

အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊

တကၠသိုလ္မ်ား၊

ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ား၊ မီဒီယာ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အသင္းအဖဲြ႕မ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး
ေဖာင္ေဒးရွင္မ်ားအပါအဝင္ လြတ္လပ္ေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား ပါဝင္ၾက သည္။
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အာဏာပိုင္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားက ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ EU ကေရြးခ်ယ္ထားေသာ
အစီအစဥ္ဆိုင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ ႏွင့္ ပံုသြင္းႏိုင္မႈတို႔အတြက္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း၏
စြမ္းရည္ကို တိုးျမႇင့္သြားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၄.၂။

အေသးစိတ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ EU ႏွင့္ CSOs
တို႔အၾကား စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္းကို တည္ေဆာက္ရန္။
EU ႏွင့္ CSOs တို႔အၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈ၊ ဆက္သြယ္မႈ ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ တို႔ကုိ
တိုးျမႇင့္ရန္။
၄.၃။

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား
-

ရလဒ္ (၁) - ဘံုစိတ္ဝင္စားေသာ အဓိကနယ္ပယ္ဧရိယာမ်ား၌ EU ႏွင့္ CSO ၾကား
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတ႔ို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း ။

-

ရလဒ္ (၂) - မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ လူမ်ား၊ လူမႈ ႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊
ဒီမိုကရက္တစ္

ႏွင့္

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရလဒ္မ်ားထံသို႔

ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အလို႔ငာွ

အရပ္ဘက္

လူမႈအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအတြက္ လုပ္ႏုိင္စမ
ြ ္းရိွေသာပတ္ဝန္းက်င္ ပိုမေ
ုိ ကာင္းမြန္လာေစျခင္း။
-

ရလဒ္ (၃) - EU ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း အခန္းက႑မ်ားအေၾကာင္း ပိုမို၍ အျပန္အလွန္
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း။

-

ရလဒ္ (၄) - ဘ႑ာေရး ႏွင့္ မူဝါဒအဆင့္မ်ား၌ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းႏွင့္ EU ၏ ခ်ိတ္
ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း ။

၄.၄။

ရလဒ္အညႊန္းမ်ား

ရလဒ္ (၁) အတြက္ အညြန္းမ်ား -

အေၾကာင္းအရာအလိုက္အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ညႊန္ျပေသာ အစီအစဥ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတ႔အ
ို ပါအဝင္
တို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ

ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားကုိ

ဆိုင္ရာယႏၱရားမ်ားႏွင့္

ေဆြးေႏြးရန္

ပတ္သက္သည့္

CSOs

တို႔ႏင
ွ ့္

EU

အေရအတြက္

ႏွင့္

အတုိင္းအတာပမာဏ။
-

အနစ္တက်

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္စကားဝိုင္း၊

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာမိတ္ဖက္မ်ား

ညိႇႏိႈင္း

အစည္းအေဝးမ်ား၊ အလုပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေဒသခံ CSOs တုိ႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ အဆင့္။
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ရလဒ္ (၂) အတြက္ အညႊန္းမ်ား -

အစိုးရ ႏွင့္ EU ၏ ႏုိင္ငံေရး/မူဝါဒ စကားဝုိင္းဆုိင္ရာ အာဂ်င္ဒါတြင္ CSOs တုိ႔ႏွင့္ EU တို႔၏ တုိင္ပင္
ေဆြးေႏြးမႈကာလအတြင္း ေဆြးေႏြးသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားအႀကိမ္အေရအတြက္။

-

စနစ္တက် ေဆြးေႏြးသည့္စကားဝုိင္း ျပင္ဆင္မႈတြင္ CSOs က တင္သြင္းေသာ မူဝါဒေရးရာ စာတမ္း
မ်ားအေရအတြက္။

-

ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ EU ႏွင့္ CSOs
တုိ႔က ပူးတဲစ
ြ တင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (ေထာက္ပံ့မႈသက္ဆုိင္မႈ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္မသက္ဆုိင္မႈ) ၏
အေရအတြက္။

-

EU ရန္ပေ
ုံ ငြေထာက္ပ့ံအကူအညီမ်ား (grants) ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္/
ထည့္သြင္းထားသည့္ CSOs တုိ႔၏ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏
အေရအတြက္။

ရလဒ္ (၃) အတြက္ အညႊန္းမ်ား -

SD အျပင္ CSOs တုိ႔အေပၚ EU ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္မ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္
အလွန္နားလည္မႈတိုးလာရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္က႑မ်ား ႏွင့္
ဆက္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေရအတြက္။

ရလဒ္ (၄) အတြက္ အညြန္းမ်ား -

CSOs စီမံကိန္းရန္ပံုေငြမ်ားအတြက္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားအျပင္္ CSOs ႏွင့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ထားသည့္
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပလက္ေဖာင္း/ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခု ရိွျခင္း ႏွင့္
အသံုးျပဳျခင္း။

၄.၅။

ဦးတည္အုပ္စု

လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာ၏ ပစ္မွတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း
EU၏

အစီအစဥ္မ်ားအား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ပါဝင္သည့္

ႏွင့္ EU တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္

INGOs

ႏွင့္

UN

ေအဂ်င္စီမ်ား၊

အထူးသျဖင့္ ေဒသခံ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား

စသည္တို႔သည္

လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ေဒသခံ CSOs ၏ ပါဝင္မႈ တိုးျမင့္လာရန္ႏွင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ပါဝင္သူမ်ား (facilitators)
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။
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၄.၆။

လမ္းညႊန္ အေျခခံ မူမ်ား

ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာအား ထိ ေရာက္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားကို သေဘာတူလက္ခံ ထားသည္။
ေရခံေျမခံအေနအထား၏ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလွဲတိုးတက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ကဲျြ ပားလွေသာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္ CSOs တို႔၏ အလ်င္အျမန္တိုးပြား
လာမႈကို လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရိွသည္။ ဤ CSOs တုိ႔တြင္ ကဲျြ ပားေသာ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာစီမံမႈမ်ား
အေပၚ အေျချပဳ၍ မတူကျဲြ ပားေသာ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖဲ႕ြ စည္းပံုမ်ားရိွၾကသည္။ ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ ေက်းလက္နယ္ေျမ
ဧရိယာတို႔ရိွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းတိ႔အ
ု ၾကား ပိုင္းျခားမႈသည္ ေဒသခံအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တို႔၌
အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းႏွင့္ ေရခံေျမခံအေနအထားအေပၚအေျချပဳသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္
ခ်ဥ္းကပ္မႈကို သေဘာတူလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာတြင္ မတူ
ကဲျြ ပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ျပည့္မီေစရန္ႏွင့္ တတ္ႏိုင္
သမွ်အားလံုးပါဝင္ေစရန္ ဤမဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကိုျပဳလုပ္ရန္ ေဒသခံအဆင့္ ႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တို႔ရွိ CSOs တို႔ကို ပစ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ၾကပါသည္။
အစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံေရးမွာ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲလ်က္ရိွၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊
ပညာေရးႏွင့္ အဟာရဓာတ္ကို လက္လွမ္းမီျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕နယ္ပယ္မ်ား၌ တိုးတက္ေျပာင္းလွဲလာမႈကို
ျမင္ေတြ႕ရသည္။

သို႔ရာတြင္

ေဒသခံ

CSOs

တုိ႔ႏွင့္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ဖြင့္ေပးရန္

အစိုးရ၏

ဝန္ေလးေနမႈတ႔က
ို ဲ့သို႔ေသာ တားဆီးမႈျဖစ္ေနသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္မႈမရိွဘဲ မေသခ်ာေသာ
ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာ
အေနအထားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ဤမဟာဗ်ဴဟာကို လိုတိုးပိုေလွ်ာ့လုပ္ႏုိင္မည့္ အေနအထားျဖင့္
စီစဥ္ေရးဆဲထ
ြ ားသည္။
အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္တာဝန္ခံယူမႈ
အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ တာဝန္ခံယူမႈသည္ မည္သည့္အေနအထားတြင္မဆို ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ ၾကာရွည္ခံေသာ
ဆက္ဆံမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ဤမဟာဗ်ဴဟာျဖင့္ အဆိုျပဳထား
သကဲ့သို႔ EUD ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းတု႔၏
ိ
ဆက္ဆံေရးသည္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေနျဖင့္
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ျပဳလုပ္လွ်င္၊ EUD ႏွင့္ CSOs တုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ကတိကဝတ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤမဟာဗ်ဴဟာတြင္ ဤကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္တာဝန္ခံယူမႈအတြက္ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အေသးစိတ္
ယႏၱရားမ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမွာ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ တာဝန္ခံယူမႈအတြက္ အဓိကက်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမင္ႏုိင္မႈ၊
ကမ္းလင့္ေထာက္ကူမႈ ႏွင့္ သုေတသနေဆာင္ရြက္မႈတို႔သည္ လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ EUD သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ EU ေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ား၊ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ လက္ရိွ မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၏ တိုးတက္မႈတို႔အ
ေၾကာင္းကို CSOs တို႔အား အသိေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
CSOs တို႔သည္ သူတို႔၏ ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ထိေရာက္မႈကုိ
အမ်ားျပည္သူသိရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သူတုိ႔၏ အသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ မွ်ေဝေၾကာင္း
CSOs တုိ႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈကိုလည္း လုိအပ္သည္။ ဤအေျခခံမူမ်ားသည္ Istanbul CSO ဖံ႕ြ ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးထိေရာက္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သာတူညမ
ီ ွ်ျဖစ္ေသာ မိတ္ဖက္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈကို သေဘာတူလိုက္နာျခင္း၊ အသိပညာမ်ား ဖန္တီးမွ်ေဝျခင္း ႏွင့္
အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ျဖစ္ေသာ ေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းတုိ႔ကိုအေထာက္
အကူျပဳသင့္သည္။

ပတ္သက္ပါဝင္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အေရးႀကီးေသာစိန္ေခၚမႈမွာ CSOs တုိ႔၏ ပတ္သက္ပါဝင္မႈကို ေသခ်ာေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ သက္ဆိုင္ရာ CSOs တုိ႔ထံသို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ေရာက္ရိွရန္ မတူကျြဲ ပားေသာ အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ယႏၱရားမ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ မတူကဲြ
ျပားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာ လူအုပ္စုမ်ား (မသန္စြမ္း၊ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ လူငယ္) ကို
ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ ေက်းလက္ CSOs တုိ႔ကုိ ပစ္မွတ္ထားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ EU သည္ ရိွရင္းစဲြ
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လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈအေျချပဳ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ EU က ရန္ပံု
ေငြမေပးထားေသာ CSOs တို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုလည္း အားေပးတိုက္တြန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။
သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္
ေရခံေျမခံအေနအထား၏ ႐ႈပ္ေထြးေလးနက္မႈ ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း၏ ေျပာင္းလွဲတိုးတက္မႈ မ်ားကုိ
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူမႈကို မရိွမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ သင္ယူမႈသည္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္

ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈကိုလည္း

အစီအစဥ္

ေရးဆြျဲ ခင္းကို

အာေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျဖစ္

ျပန္ဆိုေျပာင္းလဲျခင္းသည္

တိုးတက္ေစရန္

အေျခအေနမ်ားကုိ

ေတြ႕ရိွရေသာ

သင္ခန္းစာမ်ားကုိ

အားမာန္ျပည့္ေနေသာ

အရပ္ဘက္

လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ကို ရရိွရန္ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား9ႏွင့္ အစီအမံေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေစာင္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈ
မူေဘာင္ေရးဆဲမ
ြ ႈတုိ႔ကို ထည့္သြင္းထားသည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ EUD ႏွင့္ CSOs တုိ႔အား သူတို႔၏
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္

စီမံကိန္းမ်ားကုိ

တုိးတက္ေစရန္

သင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

အသံုးျပဳသြားေစမည္

ျဖစ္သည္။
၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ CSOs မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မူေဘာင္
အထက္ပါ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ေစရန္ လက္ရိွ မဟာဗ်ဴဟာသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ EU ေကာ္ပေရးရွင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ
ေျမာက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအေပၚ အမွီအခိုျပဳထားသည္။
၅.၁။

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဦးတည္ထားေသာ ပထဝီဇုန္မ်ား အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

ဧရိယာနယ္ေျမမ်ား
ဤမိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ၌ ေဒသခံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတို႔ျဖစ္ေသာ CSOs ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို မတူကဲျြ ပား
ေသာ က႑မ်ားတြင္ ေဒသခံႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္မ်ား၌ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခန္းက႑မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေန
သည့္ အေရးႀကီးေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႏွင့္ အကူအညီ အစီအစဥ္မ်ား၏ အေရးပါေသာ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ေနရာမ်ားအားလံုးမွ
အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားႏွင့္
9

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ

ရရိခ
ွ ဲ့ေသာ

စိန္ေခၚမႈမ်ား

ႏွင့္

CSOs တု႔မ
ိ ွ ရိွရင္းစဲသ
ြ ုေတသနမ်ားကို လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။
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အကန္႔အသတ္မ်ားကို
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုလည္း

အသိအမွတ္ျပဳရန္

ယခုမဟာဗ်ဴဟာအား

ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး

စီစဥ္ေရးဆြရ
ဲ ာ၌

ပထဝီဇုန္ေလးေနရာကုိ

အားလံုး

ဦးတည္ထားခဲ့သည္။

၎ေနရာတို႔မာွ - မြန္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိ႔ ျဖစ္ၾက သည္10။
ေဒသအဆင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈကို ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခၿဲ့ ပီးေနာက္၊ ဇယား (၁) တြင္ ေဖၚျပ
ထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား EU ႏွင့္ CSOs တို႔အၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။
ဇယား (၁) - ပထဝီနယ္ေျမဧရိယာတစ္ခုလွ်င္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား
ပထဝီနယ္ေျမ
ဧရိယာ

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား

မြန္ျပည္နယ္

မူးယစ္ေဆးသံုးစဲမ
ြ ႈ
ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ေျမယာကိစၥရပ္မ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

မႏၱေလးတုိင္း
ေဒသႀကီး

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
ေျမယာကိစၥရပ္မ်ား
ျပည္သူ႔ေရးရာ အသိအျမင္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတု႔တ
ိ ြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ အပါ
အဝင္ျဖစ္သည္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ရန္ကုန္

ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
CSO ေနရာ
ဤေခါင္းစဥ္မ်ားသည္

ဆက္စပ္မႈရိွၿပီး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

EU

၏

အဓိက

က႑ေလးရပ္ထဲမွ သံုးရပ္ျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမျႈ ဖစ္ေနသည္။ ၎တို႔မွာ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
10

အစားအစာ

ႏွင့္

အဟာရဖူလံုေရး

ႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

ႏွင့္

ဤေဒသေလးခုကို ေအာက္ပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ ၎တိ႔သ
ု ည္ လက္လွမ္းမီေရာက္ရိွရန္ လြယ္ကူျခင္း၊
လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံုေနရာမ်ားရိွျခင္း၊
ဤေဒသမ်ား၏ ပထဝီေနရာသည္ လက္လွမ္းမီေရာက္ရိွရန္ ခက္ခဲေသာ အနီးအပါးျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ
အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္း။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္၍ ယခုပထဝီေဒေသေလးေနရာမ်ားကို
လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
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ၿငိမ္းခ်မး္ေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ

အေထာက္အပံ့တို႔

ျဖစ္ၾကသည္။

ဤေခါင္းစဥ္မ်ားသည္

-

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ EU-ျမန္မာႏိုင္ငံ စကားဝုိင္းကဲ့သို႔ ေသာ အျခား EU ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားႏွငလ
့္ ည္း
ကိုက္ညမ
ီ ႈရိွသည္။ ထို႔ျပင္ အျခား EU အဖြ႕ဲ ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္
ဤေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ အထူးအေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္လည္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၾကသည္။ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္မႈကို EU အဖြဲ႕ဝင္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ား ႏွင့္ CSOs တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။
၅.၂။

ရလဒ္နယ္ပယ္ဧရိယာမ်ား

ဤမဟာဗ်ဴဟာကို ေအာက္ပါ အဓိကက်ေသာ ရလဒ္နယ္ပယ္ဧရိယာသံုးခုျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ ရလဒ္နယ္ပယ္ဧရိယာ (၁) - EU ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း
(SD)
အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ ခ်က္
အေနျဖင့္ EU သည္ CSOs တို႔ႏင
ွ ့္ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) ကို လိုအပ္သည္ဟု
ထည့္ သြင္းစဥ္းစားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း
(SD)

ျဖင့္

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြကမ
္ ႈသည္

လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာ၏

အဓိကက်ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္

ျဖစ္သည္။ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) သည္ EU ႏွင့္ CSOs တို႔မွ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ
စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အိုင္ဒီယာမ်ား၊ အသိပညာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ေတြ႕ရိွရေသာ
သင္ခန္းစာမ်ား ႏွင့္ အျမင္မ်ားကုိ ဖလွယ္ရန္ ေနရာတစ္ခုကို ဖန္တီးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ မူတည္၍လည္း

လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္အလို ေနာက္ထပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို စီစဥ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ဘာလဲ။
စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) တြင္ စီစဥ္ထားေသာ၊ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ၊ အခ်ိန္မွန္ျဖစ္ေသာ၊
ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ၿပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာအေနအထားျဖင့္ EU ႏွင့္ CSOs တို႔ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ
အတြက္ ျဖစ္စဥ္ကို ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) သည္
EU ႏွင့္ CSOs တို႔အတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစသည္ 21

-

အေသးစိတ္ နယ္ပယ္ဧရိယာ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းစဥ္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေတြ႕ရိွရေသာ သင္ခန္းစာမ်ား
အပါအဝင္ မူဝါဒ ႏွင့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္၊

-

CSOs ၏ အခန္းက႑မ်ား၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုး တက္မႈကို ၄င္း တို႔ ပံ့ပိုးေပးမႈတို႕
အား ထင္သာျမင္သာရွိမႈ ႏွင့္ သိျမင္လာႏုိင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္

-

EU အစီအစဥ္ကို ပ့ံပိုးရန္ ႏွင့္ လႊမ္းမိုးရန္။

စနစ္တက်

ေတြ႕ဆံု

ေဆြးေႏြးသည့္

ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

စကားဝုိင္း

(SD)

သည္

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

အဓိကအားျဖင့္
မူဝါဒေရးရာ

ဇယား

(၁)

ပါ

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ေပါင္းစပ္ပါဝင္သြားမည္ ျဖစ္သည္11။ စကား ဝုိင္းမ်ားသည္ ဘာသာရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းစဥ္အေပၚ မူတည္၍
မတူကျဲြ ပားေသာ

အေနအထားမ်ား

(ဆိုလိုသည္မွာ

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲမ
ြ ်ား၊

ေဆြးေႏြးပဲအ
ြ စည္းအေဝးမ်ား၊ စားပဲဝ
ြ ိုင္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ား) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

EU အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအား

ဤစကားဝုိင္းမ်ားတြင္

တက္ႂကြစြာ

သို႔မဟုတ္

ပါဝင္ရန္ႏွင့္

ပံုစံမ်ား

ပံ့ပိုးေပးရန္

ဖိတ္ေခၚသြားမည္

ျဖစ္သည္။

ဤသည္ကို

အဖြဲ႕ဝင္ႏင
ို င
္ မ
ံ ်ားက ေဆာင္ရြကထ
္ ားေသာ သုေတသန သို႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲ ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက ရန္ပံုေငြခ်ေပးထားေသာ
စီမံကိန္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မွ်ေဝျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဤစကားဝုိင္းမ်ားသည္ မူဝါဒေရးရာ
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္

ေဆာင္ရြက္ေနဆဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

ရိွရင္းစဲြ

ပလက္ေဖာင္းမ်ားအေပၚ

ျပည့္စံုသြားေစမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုျပဳလႊာမ်ားဖိတ္ေခၚမႈအတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြက္ ေနာက္ထပ္ EU ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္လမ္းညႊန္ခ်က္အစီ အစဥ္ (National Indicative Programme)
တို႔ကဲ့သို႔ေသာ CSOs တို႔ႏွင့္ လည္ပတ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ အေသးစိတ္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားကို EUD က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၎ကို မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ဗဟုသုတရိွေသာ စကားဝုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစရန္ ေဒသအဆင့္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္
အဆင့္ (ရန္ကုန္/ေနျပည္ေတာ္) မ်ား၌ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) ပါဝင္သည့္

11

ျပည္သူ႔ေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈ ႏွင့္ အရပ္ဘက္လ႔အ
ူ ဖဲ႕ြ အစည္း ပါဝင္မႈအတြက္ ေနရာက်ံဳ႕ျခင္းတို႔အပါ

အဝင္ ပထမဆံုး စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) ကို အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အသိအျမင္ႏွင့္ ဆက္စပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
အႀကံျပဳထား သည္။ ၎မွာ ၂၀၁၈ မကုန္မီ ရန္ကုန္၌ ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

22

အေၾကာင္း

အရာကုိ

သတ္မွတ္ရန္အတြက္

မူဝါဒ/

သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္

သုေတသနရလဒ္နယ္ပယ္ဧရိယာ (ရလဒ္နယ္ပယ္ဧရိယာ (၂) တြင္ ၾကည့္ပါ) ကို အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ အသိေပးရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳသြားမည္
ျဖစ္သည္။

EU

သည္

ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ

၎၏

အစိုးရႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္

စကားဝိုင္းႏွင့္

အျခား

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ စကားဝိုင္းတုိ႔တြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ည္။
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးေရးယႏၱရားသည္ စကားဝုိင္း၏ ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ EUD ႏွင့္ CSOs တို႔အၾကား သေဘာ
တူသည့္

သို႔မဟုတ္

ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သည့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ျဖစ္သည္။

မည္သည့္

အဖြ႕ဲ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား

သူတို႔၏

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုမဆို
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပါဝင္ေသာ

မူဝါဒဆိုင္ရာ စကားဝိုင္းတြင္ ဤအႀကံ ဥာဏ္မ်ားကို လည္း အသံုးျပဳရန္ အားေပးတိုက္တြန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။
သေဘာမွတ္ခ်က္ေပးေရး ယႏၱရား မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD)
ကိုယ္တုိင္ျဖစ္မည္။ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) တစ္ခုခ်င္း၏ အစီအစဥ္ (agenda)
တြင္ ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD)ႏွင့္ EU ႏွင့္ CSOs တုိ႔မွ
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အျခားစိတ္ဝင္စားေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားသို႔
သေဘာမွတ္ခ်က္မ်ားေပးရန္

လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း

EUD

က

အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံု (၁) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

23

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

SD ေဆာင္ရြက္ရန္ မူဝါဒ
ေနာက္ထပ္ SD အတြက္ ေခါင္းစဥ္

စာတမ္းမ်ားအတြက္ သုေတသန

ေရြးခ်ယ္မႈ၊ မွတ္ခ်က္ေပးေရး ယႏၱရား

ေဆာင္ရြက္ျခင္း
d

စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္း

ပံု (၁) - စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

ဘယ္အခ်ိန္ ႏွင့္ ဘယ္ေနရာလဲ။
ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ (ရန္ကုန္/ေနျပည္ေတာ္) တုိ႔၌ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္းမ်ား (SDs) ကို
12

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ။ ေဒသအဆင့္ရိွ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္
စကားဝိုင္းမ်ား (SDs) သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး၊ တစ္ႏွစ္ခ်င္းအတြက္
မတူကျဲြ ပားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းတို႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သူတ႔ုိ ပါဝင္မည္နည္း။
စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္း (SD) ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ EUD၊ EU အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၊
CSOs

ႏွင့္

မိတ္ဖက္အဖဲ႕ဲြ မ်ားအၾကား

နီးကပ္စြာ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္

မရိမ
ွ ျဖစ္လုိအပ္သည္။

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ (agendasetting) ရာတြင္ ပါဝင္ ရန္ CSOs တုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ (agenda) ပါ ေခါင္းစဥ္တြင္
သူတုိ႔၏ အသိပညာ၊ စြမ္းရည္ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔အေပၚ မူတည္၍ သုေတသနတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ CSOs
အခ်ိဳ႕ကို ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္သည္12။ ပတ္သက္ပါဝင္မႈအျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စိတ္ဝင္စားသည့္
CSOs အားလံုးအတြက္ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္းတစ္ခုခ်င္းကို

12

ဖြင့္ေပးထားမည္

သုေတသနသည္ ရိွရင္းစဲသ
ြ ုေတသနအေပၚ အဓိက မွီခိုသြားမည္ ျဖစ္သည္။
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ျဖစ္သည္13။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းသို႔ ေရာက္ရိွရန္အတြက္ ဝင္ေပါက္ေနရာမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ
ရိွရင္းစဲလ
ြ မ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳသြား မည္ ျဖစ္သည္ -

EU က ရန္ပံုေငြခ်ေပးထားေသာ ေဒသခံ CSOs။

-

EU က ရန္ပံုေငြခ်ေပးထားၿပီး CSOs တုိ႔ကို ပံ့ပိုးေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ INGOs၊ UN ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္မ်ား။

-

ရိွရင္းစဲြ CSO ကြန္ရက္မ်ား။

-

CSO ႏွင့္ INGO လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား။

EU-NGO လူ႔အခြင့္အေရးဖိုရမ္

EU-NGO လူ႔အခြင့္အေရးဖိုရမ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ဘာလဲ။
EU-NGO လူ႔အခြင့္ေရးဖိုရမ္ကို လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ EU ၏ ေထာက္ပံ့မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ EU ေထာက္ပံ့မႈ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည့္သူ႔
ေရးရာ၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ အားနည္းၿပီး ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ တိုးျမႇင့္ကာကြယ္သြားျခင္းတြင္ လည္း
ေကာင္း၊ ပိုမိုပါဝင္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကို ဖန္တီးရန္ မူဝါဒဆုိင္ရာ စကားဝိုင္း
တြင္ ၎အုပ္စုမ်ား၏ လႊမ္းမိုးႏုိင္မႈကို ျမႇင့္တင္သြားျခင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ လူမႈဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား (HRDs) ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ
တိုျမႇင့္ရန္ျဖစ္သည္။

၎ကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
EU-NGO လူ႔အခြင့္အေရးဖိုရမ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားထံမွ အျမင္မ်ားကို စု
ေဆာင္းမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဖိုရမ္၏ ရလဒ္မ်ားသည္ ေထာက္ခံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တရားဝင္ျဖစ္
ၿပီး ထိပ္တန္းအဆင့္ ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး စကားဝိုင္း၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း
13

သိ႔ရ
ု ာတြင္ ဦးစားေပးပါဝင္မႈမ်ားကို ၎ CSOs တု႔က
ိ ို ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနမႈ၊

ေခါင္းစဥ္တြင္

အထူးျပဳမႈ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကၽြမ္းက်င္မႈရိွမႈ

ႏွင့္

အျခားစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း

ထည့္သြင္းသြားႏိုင္သည္။

စနစ္တက်

ေတြ႕ဆံု

ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) ၏ ဖဲ႕ြ စည္းမႈသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အားနည္းခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာလူမ်ားအတြက္
ကိုယ္စားျပဳမႈကို အၿမဲတမ္း ပါဝင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။
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သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိပ္တန္းအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စကားဝိုင္းကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ CSOs
တို႔အတြက္

အစီရင္ခံအစည္းအေဝးပံုစံျဖင့္

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးေရး

ယႏၱရားကို

အသံုးျပဳသြားမည္

ျဖစ္သည္။

မည္သူတ႔ပ
ို ါဝင္မည္းနည္း။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား ႏွင့္ ေပါင္း႐ံုးထားသည့္
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္အတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ CSOs တို႔အတြက္ ဖိတ္ေခၚ
မႈမ်ားကုိ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား (Work Streams)

လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ဘာလဲ။
EU သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလွဴရွင္ဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းမႈယႏၱရားလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ
INGO ႏွင့္ CSO လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ရပ္လံုး၏ လက္ရိွတြင္ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေန႔စဥ္
တိုးတက္မႈ ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ CSOs တို႔ႏင
ွ ့္ EU
အျပန္အလွန္ဆက္ဆံသည့္ အျခားယႏၱရားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမို အက်ိဳးရွိရန္ႏွင့္
ထိေရာက္စြာ

ေဆာင္္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို

ဆက္လက္

လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

၎ကိုမည္သ႔ေ
ုိ ဆာင္ရြက္မည္နည္း။
EUD ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမိတ္ဖက္အုပ္စု (CPG) ျဖင့္ အစည္းအေဝးမ်ားကို
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အစီအစဥ္ (agenda) ကုိ ဖိတ္ၾကားမႈတြင္ ပူးတဲထ
ြ ားၿပီး အစည္း အေဝးမ်ားကို
ညိႇႏိႈင္းမႈရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အဓိကျပဳလုပ္သြားသည္။
ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္း (SD)

EUD သည္ အထူးသျဖင့္

စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု

ႏွင့္ သုေတသနအစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ ဤမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပတ္သက္၍

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအေပၚ

ပံုမွန္သေဘာထားမွတ္ခ်က္

ေပးရန္အတြက္

လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း

မ်ားကုိ အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ အသင္းဝင္မ်ားကိုလည္း
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စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ သုေတသနအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္
ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သူတ႔ုိ ပါဝင္မည္နည္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ CSOs ႏွင့္ INGOs ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အဓိကအားျဖင့္ ေပါင္း႐ံုးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား ႏွင့္ အျခား
သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚမည္ ျဖစ္သည္။ အဖြ႕ဲ ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး
မိတ္ဖက္မ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္ ႏွင့္ ဘယ္ေနရာလဲ။
INGOs လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ CSOs လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ရပ္လံုးကို ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ (၃) လ
ျပည့္တိုင္း EUD တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

ရလဒ္နယ္ပယ္ဧရိယာ (၂) - မူဝါဒေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒသုေတသနေဆာင္ရြက္ျခင္း
သုေတသနရလဒ္နယ္ပယ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ား၌
စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္းမ်ား (SDs) အတြက္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ
ဘက္ေပါင္းစံုပါေသာ သုေတသနအဖဲြ႕တစ္ရပ္14 ကို ဖဲ႕ြ စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုေတသနမ်ားကုိ စနစ္တက်
ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အေျခအေနမ်ား ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာမႈ၊ ကိစၥရပ္ရိွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း၏
အခန္းက႑ကို

ေလ့လာ

ဆန္းစစ္ျခင္း၊

ေတြ႕ရိွရေသာ

သင္ခန္းစာမ်ား

ႏွင့္

ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအပါအဝင္ မူဝါဒ ဆုိင္ရာ သုေတသနစာတမ္းပံုစံျဖင့္ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္
သုေတသနရလဒ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္း (SD) တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္
ျဖစ္သည္။

CSOs

တုိ႔၏

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္

သုေတသနစာတမ္းကို

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားသည္

သူတို႔၏

ဤရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍

သက္ဆိုင္သည့္

CSOs

မူဝါဒဆိုင္ရာ

မ်ားကလည္း

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး၊

စကားဝိုင္းမ်ားအတြက္လည္း

ေဆာင္ရြက္မႈသုေတသနနည္းလမ္းမ်ားအား

အသံုးျပဳ

ေနာက္ထပ္
EU

ႏွင့္

ႏုိင္သည္။

ဤအစိတ္အပိုင္းကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။
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စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) တြင္ ရိွရင္းစဲြ သုေတသနကို ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

27

မူဝါဒဆိုင္ရာ သုေတသနသည္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း၊ EU ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ
နယ္ပယ္ဧရိယာမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာတိုးပြားေစသင့္သည္။ ရလဒ္မ်ားတြင္
အနာဂတ္

EU(D)

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို
မူဝါဒဆိုင္ရာ

ႏွင့္

အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၏

ထည့္သြင္းသင့္သည္။

သုေတသနသည္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ားကိုေရးစြရ
ဲ ာတြင္

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္

အဆင့္မ်ားအားလံုး၌

ဤအစိတ္အပိုင္းအရ

မူဝါဒဆုိင္ရာ

ေဆာင္ရြက္သည့္

အေျပာင္းအလဲကို

ပံ့ပိုးရန္

ႏွင့္

အမ်ားျပည္သူကို သတင္းေပးရန္ ျဖစ္သင့္သည္။

၎ကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္း (SD) အတြက္ ေခါင္းစဥ္ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္

ေခါင္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မိမတ
ိ ို႔ေဆာင္ရြက္ထားေသာ

သုေတသနကုိ

တင္ျပရန္

သို႔မဟုတ္

စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္း (SD) အတြက္ အေျခခံအေနျဖင့္ မိမိ တို႔ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သည့္
သုေတသနကို အဆိုျပဳရန္ CSOs တို႕အား ဖိတ္ေခၚသြားမည္။ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္း
(SD)

ၿပီးေျမာက္သည္ႏွင့္

(ျမင္ႏိုင္မႈ/ဆက္သြယ္ေရး)

တစ္ၿပိဳင္နက္

ကို

အမ်ားျပည္သူ

လက္ရိွ

မဟာဗ်ဴဟာ၏

တတိယအစိတ္အပိုင္း

သိေစရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

သုေတသနကိုလည္း

ျဖန္႔ျဖဴးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သူတ႔ပ
ုိ ါဝင္မည္နည္း။
မူဝါဒဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ CSOs၊ တကၠသိုလ္မ်ား ႏွင့္ အႀကံေပး
အဖဲ႕ြ မ်ား

(think-tanks)

အဖြဲ႕ဝင္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားအပါအဝင္

ႏွင့္
ဖံြ႕ၿဖိဳး

ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္

ျဖစ္သည္။

တိုးတက္ေရးမိတ္ဖက္မ်ားကိုလည္း

ပါ၀င္ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္

ဖိတ
ိ ္ေခၚသြားမည္

ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာမ်ားကို မွ်ေဝၿပီး ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္ ႏွင့္ ဘယ္ေနရာလဲ။
သုေတသနကို စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္းမတိုင္မီ လအနည္းငယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္သည္။

သုေတသနသည္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္

စနစ္တက်

ေတြ႕ဆံု

ေဆြးေႏြးသည့္

စကားဝုိင္းမ်ား (SDs) ကုိ အားျဖည့္ရန္ ကန္႔သတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
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ရလဒ္နယ္ပယ္ဧရိယာ (၃) - ဆက္သြယ္ေရး၊ ကမ္းလင့္ေထာက္ကူေရး ႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ေရး
ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ကမ္းလင့္ေထာက္ကူေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ဤရလဒ္နယ္ပယ္သည္ EU ႏွင့္ CSO တို႔အၾကား မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာ၏ ဤအပိုင္းသည္ ပိုေကာင္းေသာ ဆက္
သြယ္ေရး ႏွင့္ ကမ္းလင့္ေထာက္ကူေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ
အစည္းအတြက္ EU ေထာက္ပံ့မႈတို႔မွတစ္ဆင့္ EU ႏွင့္ CSOs တုိ႔အၾကား အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္မႈ
မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါတို႔လည္း ပါဝင္သည္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ေရးေနရာမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊
EUD ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားက စီမံခန္႔ခဲြသည့္
အဆိုျပဳလႊာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကက်ေသာသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား (ဥပမာ ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခု) ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ EU အဖြ႕ဲ ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း
မိမိတို႔အဆိုျပဳလႊာမ်ားအတြက္ ဤဆုိက္ကို အသံုးျပဳသြားႏိုင္ပါသည္၊
EU (EUD ႏွင့္ MS) မွ CSOs တို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္စဥ္ခန္႔မွန္းခ်က္
ကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊
အျခားႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ CSOs တုိ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
မွ တစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္း/ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအပါအဝင္ EUD ႏွင့္ EU
အသင္းဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက ရန္ပံုေငြခ်ေပးထားေသာ စီမံကိန္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း၊
EUD ႏွင့္ EU အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ CSOs ထံသို႔ ပံုႏွိပ္
ထုတ္ေဝျခင္း၊ ႏွင့္
ေျမျပင္ကြင္းဆင္းမႈမွ ရရိွလာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း။

CSOs

ထံသို႔

ေရာက္ရိွရန္

ေပါင္းစည္းထားသည့္

မတူကျဲြ ပားေသာ

ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား

ႏွင့္

ျမင္သာမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။
၎တို႔မွာ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ႏုိင္သည္ ဝက္ဘ္အေျခခံသည့္နည္းလမ္းမ်ား

(Web-based

tools)

-

ေဖ့စ္ဘြတ္၊

EUD

ဝက္ဘ္ဆုိက္၊

ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္စီမံ ခန္႔ခဲြမႈ ယူနစ္ (Myanmar Information Management Unit) ႏွင့္
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အျခား ရိွရင္းစြဲ ပလက္ေဖာင္းမ်ား (ဥပမာ - ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ မုန႔ဟ
္ င္းခါး

(Mohinga ဝက္ဘ္ဆုိက္)၊ အီးလ္ ေမးလ္ ျဖင့္ျဖန္႔ေဝမႈ။

စနစ္တက်

ေတြ႕ဆံု

ေဆြးေႏြးသည့္

စကားဝုိင္းမ်ား

(SDs)

-

အဓိက

သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္

တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ႏွင့္
အရပ္ဘက္

လူ႔အဖဲြ႕အစည္းလုပ္ငန္းတိ႔ႏ
ု င
ွ ့္

EU

၏

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကမ္းလင့္ေထာက္ကူေရး - အဓိက ပဏာမ လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြမ
ဲ ်ား ႏွင့္ သတင္းစာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား။
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ပဲမ
ြ ်ား - ယဥ္ေက်းမႈပဲြမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းျပပဲမ
ြ ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔၊
လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ က်င္းပျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားစသည့္တို႔အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေန႔ကဲ့သို႔ျဖစ္
သည္။
ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း - အရပ္ဘက္လူ႕အဖဲ႕ြ အစည္း ျပပဲြ

ျပပဲြ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ဘာလဲ။
CSO ျပပဲြသည္ CSOs တို႔ ႏွင့္ EU တုိ႔အတြက္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို စင္တင္ျပသရန္၊
အစီရင္ခံစာမ်ား မွ်ေဝရန္ ႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္သည့္ပြဲမ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ရန္ အခြင့္အလမ္းကို
ေဆာင္ၾကဥ္းေပး သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ CSOs ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖဲြဲ႕မ်ားအၾကား
အထူးသျဖင့္

EU၊

MS

ႏွင့္

ေယဘုယ်ာအားျဖင့္

ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား

ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ

ႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေဝမႈတို႔ တိုးျမင့္လာရန္ ျဖစ္သည္။

၎ကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
မိမိတို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈကုိ ေဖာ္ျပရန္အတြက္ CSOs တို႕အား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္
မိမိတုိ႔၏ စာရြက္စာတမ္း ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို ျပသရန္

ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္သည္။

သူတုိ႔အား ေနရာဖန္တီးေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ မ်ားစြာေသာ CSOs တုိ႔ ပါ၀င္ရန္ ေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္၊ ေရြးခ်ယ္ေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ
ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာ၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳမႈ (ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ဖန္းတီးႏုိင္စြမ္း၊ ဆက္သြယ္ေရး) ႏွင့္
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ျမင္ကြင္းခင္းက်င္းမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ရြးခ်ယ္မႈကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ EU အဖြဲ႕ဝင္ႏင
ို င
္ မ
ံ ်ား၏
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါဝင္မႈ အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္15။

ဘယ္အခ်ိန္ ႏွင့္ ဘယ္ေနရာလဲ။
CSO ျပပဲြသ
ဲ ည္

စနစ္တက်

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊

တစ္ရက္တည္း ႏွင့္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။

မည္သူတ႔ပ
ို ါဝင္မည္နည္း။
အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းျပပဲက
ြ ုိ ေဒသခံ CSOs၊16

ေဒသခံအရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့

ေနေသာ EU စီမံကန
ိ ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ INGOs၊ EU MS ႏွင့္ CSOs တုိ႔ကို တက္ႂကြစြာ
အေထာက္အကူေပးေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (IIOO) တို႔အတြက္ ဖြင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ဆက္စပ္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ (Cross-Cutting) ကိစၥရပ္မ်ား
က်ားမေရးရာတန္းတူမႈ၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ အားနည္းခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာအုပ္စုမ်ား ပါဝင္မႈတ႔က
ို ဲ့သို႔ေသာ ဆက္စပ္
ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာကိစၥရပ္မ်ားကို လက္ရိွ မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္သည့္တစ္ေလွ်ာက္
မဟာဗ်ဴဟာက်က် ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။
စြမ္းရည္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးမႈ
CSOs တုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ အခန္းက႑မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၄င္းတိ႔၏
ု အဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ႏွင့္

စြမ္းရည္မ်ားအား

အဓိကက်ပါသည္။

ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္

အထူးအျဖင့္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္စကားဝိုင္း

ေရတို၌

(SD)တြင္

ဤမဟာဗ်ဴဟာအား
ထိေရာက္ၿပီး

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ရန္

အတြက္

ႏွင့္

စနစ္တက်
ေရရွည္တြင္

မူဝါဒဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိေရာက္စြာ ပံပ
့ ိုးေပးလာႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ စြမ္းရည္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးမႈကို လက္ေတြ႕
လုပ္ငန္းျဖင့္ ၿပိဳင္တူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ (ဥပမာ - ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္း၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈ
ရရန္ေဆာင္ျခင္း) ထိေရာက္မႈရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စြမ္းရည္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဒသခံ CSOs တို႔အား ေထာက္
ပံ့ကူညီရန္
15

ရည္ရြယ္လ်က္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္

EU

စီမံကိန္းအားလံုးတစ္

ေလွ်ာက္

မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကာလအတြင္း ဘ႑ေရးကို မည္သို႔ ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ကို တိတိက်က် ေဆြးေႏြးသြားမည္

ျဖစ္သည္။
16

CSO မ်ားမွာ EU က ခ်ေပးထားေသာ ရန္ပံုေငြရရိွသူမ်ားျဖစ္ေစ ရန္ပံုေငြမရရိွသူမ်ားျဖစ္ေစ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္း (SD)

အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ က႑တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒသခံ CSO အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား။ EUD သည္ ေဒသခံ CSOs အထူးသျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး
/ျပည္နယ္ အဆင့္ ျပပဲမ
ြ ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအတြက္ ေေလိုအပ္သည့္အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းပစၥမ်ား (facilities) ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။
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ပါဝင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ရိွရင္းစဲစ
ြ ီမံကိန္းရန္ပံုေငြမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘ႑ာေရးမ်ားခ်ေပး သြားမည္
ျဖစ္သည္17။

ဤသည္ကို

အဆိုျပဳလႊာမ်ား

သို႔မဟုတ္

ရန္ပံုေငြအား

တိုက္႐ိုက္

ေပးအပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ

စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ စြမ္းရည္ ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ထည့္သြင္းေတာင္းခံေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ စြမ္းရည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကဲ့
သုိ႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ဤစီမံကိန္းမ်ားတြင္ မျဖစ္မေနအေနအထားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္
ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ေနာက္ထပ္

လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာတြင္

ရန္ပံုေငြမ်ား

စီမံကိန္းမ်ား၌

CSOs

ရရိွမည္မဟုတ္ပါ။
တို႔အတြက္

စြမ္းရည္
သို႔ရာတြင္

တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ
ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္

စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

EU

လုပ္ငန္းမ်ားကို

က

ပံ့ပိုးထားေသာ

ပါဝင္ထည့္သြင္းေစရန္

ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
က်ားမေရးရာက႑ (Gender)
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ က်ားမေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ EU ေကာင္စီ၏ သေဘာထားအရ၊ လက္ရိွမဟာဗ်ဴ
ဟာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ က်ားမေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အေထာက္
အကူျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ အေသးစိတ္အားျဖင့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ကို ပံ့ပိုးေပး
သြားမည္ ျဖစ္သည္ - ၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အ
ေရးမ်ား ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားေပးအပ္ေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ၂) အမ်ိဳးသမီး၏ အသံမ်ား ႏွင့္ ပါဝင္မႈ မ်ားကုိ
ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ဤရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မီရန္ က်ားမေရးရာသည္ လက္ရိွ မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တစ္ေလွ်ာက္
တြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ား၌ စနစ္တက်
စကားဝုိင္းမ်ား

(SDs)

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္

တြင္
စကားဝုိင္း

အမ်ိဳးသမီးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားကုိ
(SD)၏ေခါင္းစဥ္

ႏွင့္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္

ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ပတ္သက္၍

တက္ႂကြေသာ

စနစ္တက်
သက္ဆုိင္ရာ

အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ ဦးတည္ထားလ်က္ သူတုိ႔၏ ပါဝင္မႈကို အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။
က်ားမအလိုက္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခြဲျခားျပသထားျခင္း ႏွင့္ က်ားမေရးရာအရ ခဲြျခားထားေသာ ေဝါဟာရ
အသံုးျပဳျခင္းကို
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ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းတို႔ျဖင့္

သုေတသန

(ဥပမာ

-

အဖဲ႕ြ အစည္းသည္

သတင္းအခ်က္

ဥပမာ - အရပ္ဘက္လ႔အ
ူ ဖဲ႕ြ အစည္း (အထူးသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား) မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေနသည့္ EU စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္

CSOs သည္ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ အျခား EU စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက မိမိတို႔၏ အဖဲ႕ြ အစည္းဆိုင္ရာ၊
နည္းပညာဆုိင္ရာ ႏွင့္ ကြန္ရက္ဆုိင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရည္ရြယ္၍ စြမ္းရည္ဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
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အလက္အရင္းဇစ္ျမစ္ျဖစ္ျခင္း၊

သုေတသနကုိ

အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ

ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္

ဦးေဆာင္ေသာ

အဖြ႕ဲ ျဖစ္ျခင္းစသည္ျဖင့္)

ေလ့လာခဲ့သည့္ေခါင္းစဥ္

(ဥပမာ

-

တြင္

လူငယ္မ်ား

အဟာရမျပည့္စံုျခင္းအား ေလ့လာမႈတြင္ က်ားမေရးရာက႑မ်ား၏ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈကို ထည့္သြင္း သင့္သည္)
အတြင္း

သုေတသနႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ က်ားမ ေရးရာ က႑မ်ားကို ထည့္သြင္းသြားမည္

ျဖစ္သည္။ ထင္သာျမင္သာရွိမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ကမ္းလင့္ေထာက္ကူေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ားမေရးရာ
ခဲြျခားသည့္ ေဝါဟာရအသံုးျပဳမႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
အားနည္းခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာအုပ္စုမ်ား
ပတ္သက္ပါဝင္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း
အတြင္း အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြင္း အားနည္းခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာအုပ္စုမ်ား
၏ ပါဝင္မႈကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအုပ္စုမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား
စနစ္တက်

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္း (SD) တြင္ ပါဝင္ရန္ အားေပးတုိက္တြန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

သုေတသနသည္
ကိစၥရပ္မ်ားျဖင္၎
့
ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈကို

အထူးကိုးကားမႈမ်ားကို

ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး

အားနည္းခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာအုပ္စုမ်ားအေပၚ
ျပဳလုပ္သြားမည္။

ဆက္သြယ္ေရး

ႏွင့္

လိုအပ္လွ်င္

သက္ေရာက္မႈႏွင့္
ထင္သာျမင္သာရွိမႈဆိုင္ရာ

ေလ့လာခဲ့ေသာ
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားေန႔ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔တုိ႔
က်င္းပျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳလ်က္ အသိအျမင္ မ်ားကုိ တိုးျမင့္ေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္သည္။
၆။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖၚသည့္ ျပ႒ာန္းနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ ဥေရာပသမဂၢ မဟာဗ်ဴ
ဟာကို ႏွစ္ႏွစ္ မွ သံုးႏွစ္ ကာလ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာင္ရက
ြ ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
EUD သည္ ဤမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ၎၏ ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာရန္ပံုေငြမ်ားကို ေဆာ္ၾသစည္းရံုးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏွင့္
ေဒသအဆင့္တို႔၌ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္း (SD) မ်ား
၊ သုေတသန ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္မႈ ႏွင့္
ေဆာ္ၾသစည္း႐ံုးမႈတ႔အ
ုိ တြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
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၆.၁။ ျပ႒ာန္းနည္းလမ္းမ်ား
ဤလက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ CSOs မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ (ဥပမာ - ေထာက္ပံ့
အကူအညီမ်ား) ႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ (ဥပမာ - နည္းပညာအကူအညီ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ပါဝင္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္မႈ ေနရာမ်ား) ျပ႒ာန္းနည္းလမ္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာသည္။
ဤျပ႒ာန္းနည္းလမ္းမ်ားကို

၎တို႔အၾကား

ေနာက္ထပ္အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္

စုေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ

အက်ိဳးရလဒ္တုိ႔ကို ေသခ်ာေစရန္ ေပါင္းစပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို လုပ္ေဆာင္သည့္
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား
ျဖစ္သည္။

ႏွင့္

အကူအညီမ်ား

ယခုလက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာကုိ

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

ထပ္တူျဖစ္ပြားမႈမ်ိဳးကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္

ေရွာင္ၾကဥ္သြားမည္
ေအာက္ပါ

EU

ျပ႒ာန္းနည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ ျဖစ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လိုလားသည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းပါဝင္မႈ အ
တြက္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကို ေထာက္ခံအားေပးမႈရရွိေရးအား ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္
CSOs ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔၏ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ EU(D) ၏ မူဝါဒ ႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္း

ႏွင့္

ေထာက္ပံ့

ေဆြးေႏြးမႈစြမ္းရည္မ်ား။

ထုိ႔ျပင္

EUD

သည္

စနစ္တက်

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္းမ်ား (SDs) ၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အစိုးရ ႏွင့္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ မူဝါဒေရးရာ စကားဝုိင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ရန္ပံုေငြ။

မဟာဗ်ဴဟာအား

ေသခ်ာစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

အတြက္

နည္းပညာအကူအညီ၊ သုေတသန ႏွင့္ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္
လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းျပပဲြ

ႏွင့္

အစရွိသည္တို႕အတြက္

အျခားဆက္သြယ္ေရး
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္

ႏွင့္
ကုန္က်မည့္

ကမ္းလင့္

ေထာက္ကူေရးပြမ
ဲ ်ား

ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ

ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ဤမဟာဗ်ဴဟာေအာက္တြင္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား
ရိွလာမည္

မဟုတ္ေၾကာင္း

အေထာက္အပံ့ကို

မွတ္သားရမည္ျဖစ္သည္။

ရိွရင္းစဲအ
ြ စီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္

CSOs

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္

ဘ႑ာေရး

ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ EU ၏ အေလးေပးေသာ က႑မ်ားျဖစ္ေသာ NIP၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္း ႏွင့္
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ေဒသခံ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္အစီအစဥ္မ်ား18 ႏွင့္
ဒီမိုကေရစီႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္

အခါအားေလ်ာ္စြာ

ဥေရာပျပ႒ာန္း

ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္)၊

နည္းလမ္းမ်ား
ရွိရင္းစြဲ

(အျခားအစီအစဥ္တို႔ကို
အကူ

အညီေပးေရး

ယႏၱရားမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ INGOs၊ UN ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား
(ေနာက္ဆက္တဲြ (၃) တြင္ ၾကည့္ပါ) ႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရက
ြ ္ကာ အဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္းႏွင့္ တဆင့္ခံ
ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒသခံ CSOs မ်ားအား ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္။

လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာကို ေသခ်ာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပ႒ာန္းနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ (ေနာက္ဆက္တဲြ - ၄ တြင္ၾကည့္ပါ)
ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္တစ္ရပ္အား ေရးဆဲြ ခဲ့သည္။
နည္းပညာအကူအညီ။ လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈအစီ အစဥ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ EUDကို ေထာက္ပံ့သည့္ နည္းပညာအကူအညီ စီစဥ္ထားရွိျခင္း။
(အဓိကအားျဖင့္ စနစ္တက်

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) ကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္

ပံ့ပိုးေပးရန္၊ သုေတသနေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
CSOs

သို႔

နည္းပညာအကူအညီမ်ားေပးျခင္းတို႔

ပါဝင္သည္)

ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

နည္းပညာအကူအညီ။
၆.၂။

အခန္းက႑မ်ား ႏွင့္ တာဝန္မ်ား

ဥေရာသမဂၢ သံကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိက တာဝန္ရိွသူမွာ

EUD

ျဖစ္သည္။ EUD သည္ မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈတို႔ကို
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပ႒ာန္းနည္းလမ္းမ်ားအားလံုးကို ပံံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာသည္
မူဝါဒ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ပ့ံေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို အေလးေပး
သျဖင့္ ၎၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ EUD ၏ ႏိုင္ငံေရး ဌာန ႏွင့္ ေကာ္ပေရးရွင္း ဌာနမ်ား၊
ႏွင့္ ေကာ္ပေရးရွင္းဌာနအတြင္းရိွ အစီအစဥ္မ်ားအၾကားတုိ႔မွ ဌာနအတြင္းအျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ

18

၂၀၁၈-၂၀၂၀ ကာလအတြက္ CSO-LA အတြက္ ယူ႐ို ၉ သန္းကို ရရိွၿပီးျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ဖိတ္ေခၚမႈကို ၂၀၁၉ အေစာပိုင္းတြင္ စတင္ေဆာင္

ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

35

လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာသမဂၢ သံကိုယ္စားလွယ္အဖဲ႕ြ ၏ အႀကီးအကဲ (သံအမတ္) သည္ EUD ဝန္ထမ္း၏
ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ဦးေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ေဒသရိွ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕ဲ အစည္းမ်ား
ေဒသခံ CSOs တုိ႔ကို မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ မတူကျဲြ ပားေသာ အဆင့္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ စနစ္တက်

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) အဆင့္တြင္ CSOs တို႔ကို

ေဆြးေႏြးပဲမ
ြ ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အား တင္ျပမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ႏွင့္ စနစ္တက်
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) တြင္ ပါဝင္ရန္ သူတို႔၏ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ စည္း႐ံုးသြားမည္
ျဖစ္သည္။ မူဝါဒေရးရာ သုေတသနအဆင့္တြင္ EUD သည္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး CSOs တုိ႔ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးအဆင့္တြင္ EUD ႏွင့္
CSOs ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးျမွင့္ရန္အတြက္ CSOs တုိ႔သည္ ဆက္သြယ္ေရး၊
သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ကမ္းလင့္ေထာက္ကူေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိဦးတည္အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ျပပြဲအဆင့္တြင္ CSOs ၏ လုပ္ငန္း၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအေၾကာင္းအရာတုိ႔ကုိ စင္တင္ျပသရန္
သူတုိ႔အား ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤပြဲမာွ CSO ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ႏွင့္ အသိပညာမွ်ေဝမႈကိုလည္္း
ျမႇင့္တင္သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဥေရာပသမဂၢ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး မိတ္ဖက္အဖဲ႕ြ မ်ား (NGOs၊ INGOs ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲ႕ြ
အစည္းမ်ား)
EU ၏ ေဒသခံအရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းအတြက္ အကူအညီအမ်ားစုကို UN ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ (I)NGOs
တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မိတ္ဖက္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးထားသျဖင့္၊
EU သည္ လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ယင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္းမ်ား (SDs)
ကို ေက်ာ္လြန္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမိတ္ဖက္အဖဲြ႕မ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ကူညီေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္
သည္ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္းမ်ား (SDs) ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကေရးပါေသာ
စိတ၀
္ င္စားပတ္သက္သူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊
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EU

စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွတစ္ဆင့္

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

အေျပာင္းအလဲကုိ

ျမႇင့္တင္လ်က္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျဖစ္ရပ္အလုိက္ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ေတြ႕ရိွ
ရေသာ

သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္

ေအာင္ျမင္သည့္

အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း၊
သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ ရလဒ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းျဖင့္ EU ၏ ျမင္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ ဆက္
သြယ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္
တစ္ဆင့္ခံ

ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား၊

သက္ဆိုင္ရာ

ရန္ပေ
ုံ ငြေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၏ အမည္မ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အမည္မ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေပးေရး
အတြက္ EU ထံသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း။
အဖြ႕ဲ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား
စနစ္တက်

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္းမ်ား (SDs)၊ လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားအလွဴရွင္

ညိႇႏိႈင္းမႈ ယႏၱရားတုိ႔မွတစ္ဆင့္ လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္မႈကို အဖြဲ႕ဝင္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ား
(MS)အား

အသိေပးသြားမည္

ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္

မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ (အထူးသျဖင့္ စနစ္တက်

မဟာဗ်ဴဟာအား

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္းမ်ားတြင)္

တက္ႂကြစြာပံ့ပိုးေပးရန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား (MS) အား ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္သည္။
၇။ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆန္းစစ္ျခင္း
အထူးသျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေျပာင္းလဲေနေသာ

ႏုိင္ငံတြင္

ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္အရာမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ အျခားေသာ

စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္အတိုင္း
ေအာက္ပါဇယားသည္

အေနအထားမ်ား

အႏၱရာယ္ဆန္းစစ္ျခင္းကို

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားေသာ

ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

အႏၱရာယ္မ်ား

ႏွင့္

လိုအပ္သည္။

ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ားကို

တင္ျပထားသည္ ဇယား (၂) - အႏၱရာယ္ ဆန္းစစ္ျခင္း
အႏၱရာယ္မ်ား

ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား

CSOs တုိ႔သည္ ေဆြးေႏြးေသာေခါင္းစဥ္ (ကိုယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္မႈ) အရ
သူတ႔၏
ုိ စိတ္ဝင္စားမႈကုိ ျပမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ တက္ႂကြေသာ
SD တြင္ အားလံုးပတ္သက္ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ CSOs အေရအတြက္ မ်ားျပားၿပီး၊ ၎တို႔ထံသ႔ို

CSOs တို႔ကို ပါဝင္ခြင့္ေပးမည္။ ၎မွာ အဓိကမက်လွ်င္ ေရြးခ်ယ္
ေရး စံသတ္မွတ္မႈမ်ား ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ကုိ အသံုးျပဳသြားမည္။
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ေရာက္ရိွရန္ မလြယ္ကူလွပါ။ မ်ားစြာေသာ CSOs သည္ အရြယ္အစား
ေသးငယ္ၿပီး၊ စြမ္းရည္အကန္႔အသတ္ရိွသည္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္
အဖဲ႕ြ အစည္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္သည္။
လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္နည္းပါးျခင္း -

လက္ရိွ မဟာဗ်ဴဟာ၏ ကုန္က်စရိတ္ကို ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ EU သည္

လမ္းျပေျမပံု၏ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္မ်ားထဲက တစ္ခုမွာ စီးပြားေရး

၎ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ႏွင့္

အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ေၾကာင့္

အကဲျဖတ္ရန္ ရန္ပံုေငြထားရွသ
ိ ည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြကမ
္ ႈအဆင့္ နည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။
ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ား - ေအာင္ျမင္ေသာ၊ ၿမိဳ႕ျပ CSOs

ေပးထားေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

တိ႔၌
ု သာ အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ဝန္ထမ္းရိွသည္။ CSOs

အမ်ားစုကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ားစုမ်ား ဗမာစကား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခား

ဤမဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမႈ

လူနည္းစုဘာသာစကားမ်ားကိသ
ု ာ ေျပာေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား

သည္ ေဒသတြင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အသိပညာတို႔အေပၚ မွီခိုသည္။

ရိွၾကသည္။
ႏုိင္ငံေရးအေနအထားသည္ CSOs တို႔အတြက္ ဆိုးရြားေသာ

ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ

အေျခအေနသုိ႔ ဦးတည္ေျပာင္းလဲသြားသည္။

ႏိုင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရာတြင္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္
ဒီဇိုင္းေရးဆဲထ
ြ ားသည္။

လက္ရိွမဟာဗ်ဴဟာတြင္ EUD ၏ ေနာက္သံုးႏွစ္အတြက္ ေဒသခံ

EU သည္ ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ တိုးျမႇင့္ေစမည္။ အဂၤလိပ္

CSOs တိ႔က
ု ို ရန္ပံုေငြခ်ေပးသည့္ နည္းလမ္းေၾကာင့္

ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ မတူကျဲြ ပားေသာ ရန္ပံုေငြအခြင့္အလမ္း

သက္ေရာက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရိွႏုိင္သည္။

မ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

အရပ္ဘက္လ႔အ
ူ ဖဲ႕ြ အစည္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္ႏွင့္

ဤမဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ေဒသခံ CSOs ႏွင့္

ပတ္သက္၍ အေျပာင္းအလဲကို EUD က မျမင္ေတြ႕ရပါ။

တိုက႐
္ ိုက္

ဆက္သြယ္မႈရရိွျခင္းသည္

အစည္းပါဝင္မႈအတြက္

လုပ္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ

အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြဲ
ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ
ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ရန္ EU အား ေထာက္ပံ့ကူညီသြားမည္။
ေဒသခံ CSOs တို႔ ၏ သေဘာတူလက္ခံမႈ နည္းပါးျခင္း သို႔မဟုတ္

နည္းပညာ ႏွင့္ စီးပြားေရး အရင္းအျမစ္မ်ားရရိွမသ
ႈ ည္ SDs တို႔တြင္

အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္း။

ေဒသခံ CSOs ၏တို႔ ပါဝင္မႈကုိ ေသခ်ာေစမည္ ျဖစ္သည္။
သုေတသနေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္မႈတ႔ုိ
အတြက္ နည္းပညာအကူအညီကုိ ေထာက္ပ့ံေပးမည္။
EUD သည္ CSOs တိ႔၏
ု ပါဝင္မႈကုိ အားေပးတိုက္တြန္းရန္ CSOs၊
INGOs လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ေဒသခံ ကြန္ရက္မ်ား ႏွင့္
ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ EU က ရန္ပံုေငြ
ခ်ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ဆက္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ၾကည့္ျမင္ႏုိင္သည္။

စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္းအတြက္

စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္းကို ေဒသခံ CSOs

ေရြးခ်ယ္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ စနစ္တက်

တိ႔ႏ
ု ွင့္ ပထမဆံုးဆက္သြယ္မႈရိွသည့္ ေနရာတြင္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္းမွာ

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈအကန္႔အသတ္ရိွေနသည္။

SD အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ EU ေကာ္ပေရးရွင္း
က႑မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရိွၿပီး၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား
ႏွင့္ EU စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ CSOs တို႔ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။
စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း၏ ရလဒ္မ်ားသည္
EU ရန္ပံုေငြမ်ား ခဲေ
ြ ဝခ်မွတ္ရာတြင္ လႊမ္းမိုးမႈ ရိွႏုိင္သည္။
SD တြင္ လာမည့္ ရန္ပံုေငြအခြင့္အလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏုိင္သည္။

EU MS မွ ပါဝင္မႈနည္းျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ပါဝင္မႈ။

EUD သည္ ဤမဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ EU MS
ကို အသိေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ ပါဝင္မႈကို အားေပးတိုက္တြန္း
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သြားမည္ ျဖစ္သည္။
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အထက္ပါ အႏၱရာယ္ဆန္းစစ္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကာလအတြင္း ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည့္
မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ

ကိုင္တြယ္ရန္

ပံုမွန္အေနအထားျဖင့္

ေခတ္ႏွင့္အညီျပင္ဆင္

ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
၈။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ သင္ယူျခင္း (MEL) သည္ ရလဒ္မ်ားကိုအေျချပဳသည့္
မဟာဗ်ဴဟာကို
တိုးျမႇင့္ရန္၊

ေသခ်ာေစရန္အတြက္

ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ

အဓိကက်သည္။

ကိစၥရပ္မ်ားကို

မဟာဗ်ဴဟာ

ကိုင္တြယ္ရန္

ႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို
အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႕ြ အစည္းႏွင့္

အနာဂတ္တြင္ EU ၏ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို လမ္းညႊန္ရန္ သင္ယူမႈယႏၱရားမ်ားကုိ လိုအပ္သည္။
ဤမဟာဗ်ဴဟာ၏ သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ႏွင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရန္ ရလဒ္အညႊန္းမ်ားကို
လက္ရိွစာတမ္းတြင္

ထည့္သြင္းထားသည္။

ျဖည့္သြင္းမႈ

ႏွင့္

ရလဒ္မ်ားဆိုင္ရာ

အညႊန္းမ်ားကိုလည္း

ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္တြင္ ျဖည့္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာစတင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ MEL
အစီအစဥ္ကို ေရးဆဲသ
ြ ြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ လက္ရိွအညြန္းမ်ားကုိ သံုးသပ္မႈမ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။ MEL
တြင္ CSOs မွ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္တိုးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သူတုိ႔ အျမင္မ်ားအေပၚ
ပံုမွန္သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားရရန္အတြက္ ယႏၱရားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္
ေအာက္ပါတိ႔လ
ု ည္းပါဝင္သည္ စနစ္တက်

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝုိင္း (SD) အစီအစဥ္ (agenda) အေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးမႈ

က႑။
ေမးလ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ ႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္း (SD)
၏ ရလဒ္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း။
စနစ္တက်

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္

စကားဝိုင္း

(SD) ၏ ရလဒ္မ်ားကုိ

CSO

ႏွင့္ INGO

လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း မ်ားသုိ႔ အစီရင္ခံျခင္း။
၉။

ေနာက္ဆက္တစ
ဲြ ာရင္း

ေနာက္ဆက္တဲြ (၁) - EU-CSO မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ၏ ေဖာ္ျပရွင္းလင္းမႈအတြက္ နည္း
လမ္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္
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ေနာက္ဆက္တဲြ (၂) - ေဒသခံ CSOs တို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ EU သံကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕၏
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးစနစ္ အက်ဥ္း
ေနာက္ဆက္တဲြ (၃) - မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ၏ ေလာ့ဖရိမ္ကြန္ခ်ာ
(logframe matrix)
ေနာက္ဆက္တဲြ (၄) - ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ (Action Plan)

ေနာက္ဆက္တဲြ (၅) - လက္ကမ္းစာေစာင္
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