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စီမီံံကိနိ်းး�ညွှှန်းးကြားကိး�ရေး��မံး��၏ အမံးး 

အ�ိင်းရေးအအမံးဘု�တ်းအဖွဲ့�့�ဝင်းမံ�း�၏
လှုပု်း�းး�မံ၊ု ရေး�းင်း�ကွိးရေးန်းမံမုံ�း�

အန်းးဒ�ယီားဝ��းး
အ�ိင်းရေးပ်စ့ီး စီမီံံကိနိ်းး�ညွှနှ်းးကြားကိး�ရေး��မံး��
World Learning Myanmar

ရေး��့ရေး��့စီး့ဖြဖွဲ့င်း့

ဖြမံန်းးမံး�ိ�င်းငံ်တ်ဝးမံး��းိ အ�ိင်းရေးပ်စ့ီးသင်းတ်န်းး�သး�/သရူေး�းင်း�မံ�း�ကိ ပ်�မံ�ံ��ရေးသး 

ဖြမံန်းးမံး�ိ�င်းင်ံလှု�ံ���ိင်း�းအ�ိင်းရေးပ့်စီးသင်းတ်န်းး�သး�/သူရေး�းင်း�မံ�း�အဖွဲ့့�� 

(အ�ိင်းရေးအအမံး)အတ်က့ိး ဘု�တ်းအဖွဲ့့��ဝင်းမံ�း�ကိ�ိ ၂၀၁၉ ခု��းစီး ရေး�း�င်း�ပ်�ိင်း�တ်င့်း 

ရေး��ွခု�ယားခု�က့ြားကိသည်း။ ��ိအခု�နိ်းးမံးစီ၍ အ�ိင်းရေးအအမံးဘု�တ်းအဖွဲ့့��ဝင်းမံ�း�သည်း 

အ�ိင်းရေးအအမံးအဖွဲ့့ � �အတ့်ကိး ခု�ိင် းမံးသည့်းအရေးဖြခုခုံအ�တ်းဖြမံစီးမံ�း� 

ခု���ိင်း�န်းးအတ့်ကိး ရေးန်း�ကိးကိ့ယားတ့်င်း ကြိုးကိိ��ပ်မံး�အး���တ်းခု�့ကြားကိပ်ါသည်း။ 

ပြီးပ်�ီခု�သ့ည့်း(၅)လှုတ်းကိးလှုအတ်င့်း� အ�ိင်းရေးအအမံးဘု�တ်းအဖွဲ့့��ဝင်းမံ�း�သည်း 

အ�ိင်းရေးပ့်စီးအဖွဲ့့���းင့် း ပ်ံ�မံးန်းးအ့န်းးလှု�ိင်း� အစီည်း�အရေးဝ�မံ�း� ဖြပ်�လှု�ပ်းပြီးပ်ီ� 

အစီအီစီဉ်းမံ�း�ကိိ�ရေး��့ရေး��့ဖြခုင်း�၊ ကိ�ိဗစီးကိးလှုအတ်င့်း�၌ ရေးဝ�လံှုသည့်းရေးဒသ�းိ 

အ�ိင်းရေးပ့်စီးမံိသး�စီ�မံ�း��းင့်း�ိရေးတ့်��ကိး�ံမံုမံ�း� လှု�ပ်းရေး�းင်း��ိင်းမံည့်း 

န်းည်း�လှုမံး�ရေးကိးင်း�မံ�း�ကိ�ိ �းးရေးဖွဲ့့ဖြခုင်း�တ်�ိ�ကိ�ိ ရေး�့�ရေး�့�ခု�့ကြားကိပ်ါသည်း။ 

အ�ိင်းရေးအအမံးဘု�တ်းအဖွဲ့့��ဝင်းမံ�း�သည်း အ�ိင်းရေးပ့်စီးသင်းတ်န်းး�သး�/သမူံ�း�အတ်က့ိး 

ရေးဖြမံးကိးဖြမံး�စီ့းရေးသး အ့န်းးလှု�ိင်း�ရေးတ့်��ံ�မံု၊ လှုုပ်း�းး�မံုအစီီအစီဉ်းမံ�း�ကိ�ိ 

စီတ်င်းဖွဲ့�ိ� အ�င်းသင့်း�းိရေးန်းကြားကိပ်ါပြီးပီ်။ ��ိ�ရေးကြားကိးင့်း သတ်င်း�အခု�ကိးအလှုကိးမံ�း�ကိိ� 

ပ်�ိမံ�ိသိ�းိဖွဲ့�ိ�အတ်က့ိး ရေးစီးင့်းရေးမံ်းးရေးပ်�ကြားကိဖွဲ့�ိ� တ်�ိကိးတ်န့်းး��င်း� ��ိအစီအီစီဉ်းမံ�း�မံးး 

ရေးတ့်��ံ�ကြားကိဖွဲ့�ိ� ရေးမံ်းးလှုင့်းရေးန်းမံိပ်ါသည်း။ 

အ�ိင်းရေးပ်စ့ီး၏ သင်းတ်န်းး�သး�/သရူေး�းင်း�မံ�း� သတ်င်း�စီးရေးစီးင်းကိ�ိ ရေးန်း�ကိး�ံ����တ်းရေးဝခု�သ့ည့်း ၂၀၂၀ 

ခု��းစီး၊ ရေးဖွဲ့ရေးဖွဲ့းးဝါ�ီလှုကိတ်ည်း�ကိစီပြီးပ်ီ� ဖြမံန်းးမံး�ိ�င်းင်ံ�းင့်းကိမံားတ်ဝးမံး�တ့်င်း ဖြဖွဲ့စီးပ်�ကိးခု�့သည်းမံ�း�ကိိ� 

ကြားကိည့်းလှု်င်း ယာံ�ကြားကိည်း��ိင်း�န်းးပ်င်း ခုကိးခု�လှုးပ်ါသည်း။ 

ကိမံားလှုံ���ိ�င်း�း ကိ�ိဗစီးကိ�ူစီကိးရေး�းဂါါသည်း ယာခု��းစီးတ်င့်း အကြိုးကိ�ီအကိ�ယားဝမံး�န်းည်း�ရေးကြားကိကိ့�ဖွဲ့ယ့ား

�းမံ�း��းင့်း ကြိုးကိီ�မံး�ရေးသးစိီန်းးရေးခု်မံုမံ�း�ကိ�ိ ဖြဖွဲ့စီးရေးပ််ရေးစီရေးကြားကိးင်း� အဖြင်င်း�ပ့်း�စီ�းမံ�းိရေးသးးလှုည်း� 

ဤခုကိးခု�ရေးသးအခု�နိ်းးကိးလှုအတ်င့်း� မံယာံ���ိင်းရေးလှုးကိးရေးအးင်း ခုံ��ိင်း�ည်း�းင်း့ရေးမံ်းးလှုင်း့ဖြခုင်း�မံ�း�ကိိ� 

ရေးတ်�့ဖြမံင်းခု��့သည်း�� ကိွန်းးမံရေးဖြပ်းလှု�ိပ်ါသည်း။ ဗ�ိင်း��ပ်းစီးပ်�ံ��းံ�မံကုိ�ိ �ပ်းတ်န်း�း�န်းး�းင့်း မံမိံတိ်�ိ�၏မံသိး�စီ�မံ�း�၊ 

အိမံးန်းီ�ခု�င်း�မံ�း�၏ ရေးကိးင်း�ကိ��ိ�ကိ�ိ �ိန်းး�သိမံး��န်းးအတ့်ကိး မံကြုံကိံ�စီဖွဲ့ူ�န်းည်း�လှုမံး�မံ�း�ဖြဖွဲ့င့်း 

တ်စီးဦး�ကိ�ိတ်စီးဦး� ကိညူ်�ီန်းး လှုမူံအုသ�ိင်း�အဝ�ိင်း�မံ�း� အတ်တူ်ကိလ့ှုကိးတ့်�လှု�ပ်းရေး�းင်းခု�က့ြားကိပ်ါသည်း။ 

ဖြမံန်းးမံး��ိင်းင်ံ၏ အ�ပ်းဘုကိးလှုူမံုအဖွဲ့့��အစီည်း�မံ�း�အခုန်းး�ကိဏ္ဍ ပ်�ိမံ�ိအး�ရေးကိးင်း�ရေးအးင်း 

ကိူည်ီရေး�းကိးပ်ံ့�န်းး�းင့်း အး�ဖြဖွဲ့ည့်း�န်းး အစီဉ်းအပြီးမံ��ည်းမံးန်းး�လှု�ပ်းရေး�းင်းရေးန်းရေးသး အ�ိင်းရေးပ့်စီးသည်း 

အရေးမံ�ိကိန်းးစီင်းတ်း�န်းးကိ�န်းး�းင့်း ဂါ�ကိးဖွဲ့း�င်းစီင်းတ်းမံ�တရေးလှု�တ်�ိ�၌ ဖွဲ့့င့်းလှုးစီးသင်းကြားကိး�ရေးန်းသည့်း 

သင်းတ်န်းး�မံ�း��းင့်း အဖြခုး�အစီီအစီဉ်းမံ�း�အး�လှုံ��ကိ�ိ အ့န်းးလှုိ�င်း�စီန်းစီးသ�ိ� လှုံ��လှုံ��လှု�း�လှု�း� 

ရေးဖြပ်းင်း�လှု�ခု�ပ့ြီးပ်ဖီြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ ဤရေးဖြပ်းင်း�လှု�မံတု်င့်း ကိွန်းးမံတ်�ိ� အ�ိင်းရေးပ့်စီးအဖွဲ့့���းင့်း မံတိ်းဖွဲ့ကိးအဖွဲ့့��အစီည်း�မံ�း�သည်း 

မံ�း�စီ့းအခု�နိ်းးယာူမံုအး���တ်းခု�့ကြားကိ သကိ�့သိ��  ဖြပ်ည်းသူ�ရေး���းပ်ည်း သင်းကြားကိး�ဖြခုင်း��းင့်း သင်းတ်န်းး�

ပ်�ိ�ခု�ဖြခုင်း�အစီီအစီဉ်းမံ�း�ကိိ� န်းည်း�စီန်းစီးသစီးမံ�း�ဖြဖွဲ့င့်း ဖြဖွဲ့န်း�းရေးဝမံုတ့်င်းလှုည်း� အ�ိင်းရေးပ့်စီးသင်းတ်န်းး�သး�/

သူမံ�း�၊ အ�ိင်းရေးပ့်စီးသင်းတ်န်းး�သး�/သူရေး�းင်း�မံ�း�ကိ အ�ိင်းရေးပ့်စီးကိ�ိ ယာံ�ကြားကိည်းမုံ�းိ�းိ �ကိးလှုကိးပ်ူ�

ရေးပ်ါင်း�ပ်ါဝင်းခု�့ကြားကိပ်ါသည်း။ 

ရေးန်း�ကိးဖွဲ့တ်းရှုု�မံည့်း စီးမံ�ကိး�း�မံ�း�တ့်င်း အ�ိင်းရေးပ့်စီး၏ ပ်�မံ�ံ��ရေးသးအ့န်းးလှု�ိင်း�သင်းကြားကိး�ရေး��

အစီီအစီဉ်းကိ ဖြမံန်းးမံး��ိင်းင်ံတ်ဝးမံး��းိ အ�ပ်းဘုကိးလူှုမံုအသ�ိင်း�အဝိ�င်း�ရေးခုါင်း�ရေး�းင်း�မံ�း��ီသ�ိ� 

ဖြပ်ည်းသ�ူရေး���းပ်ည်း�ပ်းမံ�း� ရေး�းကိး�းိရေးအးင်း  ဖြဖွဲ့န်း�းရေးဝရေးပ်��ိ�င်းခု�သ့ည့်း အရေးဖြခုအရေးန်းမံ�း�၊ အ��ူသဖြဖွဲ့င့်း 

၂၀၂၀ခု��းစီး၊ ��ိဝင်းဘုးလှု (၈)�ကိးတ့်င်း ဖြပ်�လှု�ပ်းကိ�င်း�ပ်မံည့်း အရေး�့အ�့ရေး�ွ�ရေးကိးကိးပ့်�အတ့်ကိး 

အရေး��ကြိုးကိီ�သည့်း ဖြပ်င်း�င်းမံုမံ�း�အရေးကြားကိးင်း�ကိ�ိ စီိတ်းဝင်းစီး�ဖွဲ့့ယား ဖွဲ့တ်းရှုု��ိင်းမံည်းဖြဖွဲ့စီးသည်း။ 

��ိ�အဖြပ်င်း အ�ိင်းရေးပ့်စီးသင်းတ်န်းး�သး�/သူရေး�းင်း�မံ�း�၏ ဖြပ်န်းးလှုည်းမံ်ရေးဝမံုမံ�း��းင့်း ၎င်း�တ်ိ��၏ 

လှုူမံုအသ�ိင်း�အဝ�ိင်း�မံ�း�ရေးပ်် ရေးကိးင်း�မံ့န်းးရေးသး အကိ��ိ�သကိးရေး�းကိးမံုမံ�း� ��းိရေးအးင်း 

လှု�ပ်းရေး�းင်းရေးန်းကြားကိသည်းကိိ� ရေးလှု�စီး�အတ်�ယာူဖွဲ့့ယား၊ စီိတ်းဝင်းစီး�ဖွဲ့့ယား ဖွဲ့တ်းရှုု�လှုိမံ့းမံည်း�� 

ရေးမံ်းးလှုင့်းမံိပ်ါသည်း။ ရေးန်း�ကိး�ံ��အရေးန်းဖြဖွဲ့င့်း၊ ကိ�ိဗစီးမံတ်�ိင်းမံီ ဂါ�ကိးဖွဲ့း�င်းစီင်းတ်းမံ�တရေးလှု�၌ ၂၀၂၀ 

ခု��းစီး၊ မံတ်းလှုတ့်င်း ကိ�င်း�ပ်ခု�့သည့်း အ�ိင်းရေးပ့်စီး သင်းတ်န်းး�သး�/သူမံ�း� ဖြပ်န်းးလှုည်းရေးတ့်��ံ�ပ့်�မံး  အ�ိင်း 

ရေးပ့်စီးမံိသး�စီ�အသ�ိင်း�အဝ�ိင်း�အး�ရေးကိးင်း�မံု�းင့်း အ�ိင်းရေးပ့်စီးသင်းတ်န်းး�သး�/သူရေး�းင်း�မံ�း�အဖွဲ့့�� 

အ�ိင်းရေးအအမံး ဖွဲ့့��စီည်း�တ်ည်းရေး�းင်းမံု၊ ပ်ါဝင်းမံုမံ�း�ကိ�ိ �င်း�ပ်းရေးန်းသည့်း ဓားတ်းပ်ံ�မံ�း�ကိ�ိလှုည်း� 

ဖြမံင်းရေးတ့်��ိ�င်းမံးးဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ 

World Learning Myanmar�းင့်း အ�ိင်းရေးပ့်စီးအဖွဲ့့��ကိ�ိယားစီး�၊ သင်း�းင့်းသင်း၏လှုူမံုအသ�ိင်း�အဝ�ိင်း�

မံ�း� ရေးဘု�ကိင်း�ပြီးပ်ီ� ကိ�န်းး�မံးကြားကိဖွဲ့ိ�� ��မံ့န်းးရေးကိးင်း�ရေးတ်းင်း�ရေးပ်�လှုိ�ပ်ါသည်း။ ကိူည်ီရေး�းကိးပ်ံ့မံုမံ�း� 

အပြီးမံ�ရေးပ်�သည့်း အရေးမံ�ိကိန်းးသံရှု�ံ�ကိ�ိ ရေးကိ��ဇူးူ�အ�ူ�တ်င်းပ်ါသည်း။ ဖြမံန်းးမံး��ိင်းင်ံ၏ အ�ပ်းဘုကိး

လှုူမံုအဖွဲ့့��အစီည်း�ရေးခုါင်း�ရေး�းင်းမံ�း��းင့်း အရေးဖြပ်းင်း�အလှု�ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းသူမံ�း� ရေးအးင်းဖြမံင်းစီ့း 

လှု�ပ်းကိ�ိင်းရေး�းင်း�ွကိးဖွဲ့�ိ �အတ့်ကိး လှု�ိအပ်းသည့်း သင်းကြားကိး�မုံမံ�း��းင့် း အ�င်း�အဖြမံစီးမံ�း�ကိ�ိ 

��းိ��ိင်း�န်းးအလှု�ိ�ဌား လှုခူု�င်း�ရေးတ်�့�ံ�သင်းကြားကိး�မံ�ုးင်း့ဖြဖွဲ့စီးရေးစီ၊ အန့်းးလှု�ိင်း�မံးတ်�င်း့ဖြဖွဲ့စီးရေးစီ အ�ိင်းရေးပ်စ့ီး၏ 

သင်းကြားကိး�ရေး���းင့်းအဖြခုး�အစီီအစီဉ်းမံ�း�ကိ�ိ �ကိးလှုကိးလှု�ပ်းရေး�းင်းသ့း�ပ်ါမံည်းဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ 

 

ကိ�ိဗစီး၏ ဖြပ်င်း��န်းးလှုးသည့်း စီိန်းးရေးခု်မံုမံ�း�သည်း ဖြမံန်းးမံး��ိင်းင်ံသးမံကိ 

ကိမံားတ်ဝးမံး��းိ အစီအီစီဉ်းမံ�း�အရေးပ်် မံ�း�စီး့ရေးသးအကိ��ိ�သကိးရေး�းကိးမံ�ုးိရေးန်း

ရေးသးးလှုည်း� အ�ိင်းရေးပ်စ့ီးသည်း ဖြမံန်းးမံး��ိင်းငံ်�းိ အ�ပ်းဘုကိးလူှုမံအုဖွဲ့့��အစီည်း�ကိဏ္ဍ၏ 

စီမ့ံး�ရေး�းင်း�ည်းမံ�း�ကိ�ိ ပ်�ိမံ�ိအး�ရေးကိးင်း�ရေးအးင်း �ကိးလှုကိးဖြဖွဲ့ည့်းတ်င်း��န်းး 

အတ်က့ိး �န်းး�သစီးရေးသး န်းည်း�လှုမံး�မံ�း�ကိိ� �းးရေးဖွဲ့ခ့ု�ပ့်ါသည်း။ ဖြမံန်းးမံး�ိ�င်းငံ်၏ 

အ�ပ်းဘုကိးလှုမူံအုဖွဲ့့��အစီည်း�ကိဏ္ဍပ်�ိမံ�ိအး�ရေးကိးင်း�ရေးအးင်း အစီဉ်းတ်စီိ�ကိး 

လှု�ပ်းရေး�းင်းရေးန်းရေးသး World Learning Myanmar သည်း အ�ိင်းရေးပ့်စီး 

သင်းတ်န်းး�အပ်တ်းစီဉ်း(၂)၊ ၂၀၂၀ခု��းစီးတ့်င်း အ့န်းးလှုိ�င်း�သင်းတ်န်းး�(၃)

ခု�ဖြဖွဲ့စီးရေးသး ရေး�ွ�ရေးကိးကိးပ့်���ိင်း�းရေးစီးင့်းကြားကိည့်းရေးလှု့လှုးဖြခုင်း� သင်းတ်န်းး�၊ 

�ပ်း�ွးဖွဲ့့ ံ � ပြီးဖွဲ့ိ ��တ်�ိ�တ်ကိးမံုအတ့်ကိး အရေးဖြခုခုံအ�တ်းဖြမံစီးသင်းတ်န်းး�၊ 

အ�ပ်းဘုကိးလှုမူံအုဖွဲ့့��အစီည်း�အတ်က့ိး မံဒီယီားပ်�ိင်း���ိင်း�း န်း��လှုည်းတ်တ်း

ကိွမံး�မုံသင်းတ်န်းး�တ်ိ��ကိ�ိ သင်းကြားကိး�ပ်�ိ�ခု�ခု�ပ့်ါသည်း။ သင်းတ်န်းး�တ်စီးခု�ခု�င်း�စီ၏ီ 

သင်းကြားကိး�မုံကိးလှုသည်း �ကိးသတ်တပ်တ်း (၄)ပ်တ်းစီီဖြဖွဲ့စီးပြီးပ်ီ� ၂၀၂၀ခု��းစီး၊ 

ဇူးန့်းးလှု(၁၅)�ကိးမံး ဇူးလူှု�ိင်းလှု(၁၀)�ကိးအ�ဖိြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ အပ်တ်းစီဉ်းတ်�ိင်း�တ်င့်း 

(၁၀)န်း��ီတ်�ိကိးရှု�ိကိးပ်�ိ �ခု�ခု�ကိးမံ�း��းင့် း  ရေး�့�ရေး�့�မံုမံ�း�အဖြပ်င်း 

မံိမံိဘုးသး(ရေးအး့ဖွဲ့းလှု�ိင်း�)ဖွဲ့တ်းရှုုဖြခုင်း��းင့် း အဖြခုး�ရေးသး လှုုပ်း�းး�မံ ု

အစီီအစီဉ်းမံ�း�ပ်ါဝင်းသည်း။ 

အ�ိင်းရေးပ်စ့ီးသည်း အန့်းးလှု�ိင်း�သင်းကြားကိး�ရေး��
စီန်းစီးသ�ိ� စီတ်င်းရေးဖြပ်းင်း�လှု�လှုိ�ကိးပြီးပ်ီ
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ရေး�ွ�ရေးကိးကိးပ့်���ိင်း�းရေးစီးင့်းကြားကိည့်းရေးလ့ှုလှုးဖြခုင်း�သင်းတ်န်းး�တ့်င်း ရေး�ွ�ရေးကိးကိးပ့်� 

ရေးစီးင့်းကြားကိည့်းရေးလ့ှုလှုးဖြခုင်း���ိင်း�း အရေးဖြခုခံုမံမူံ�း�၊ ရေး��ွရေးကိးကိးပ့်��ိ�င်း�း စီမံီံအ�ပ်းခု��ပ်းမံမုံ�း�တ်င့်း 

အ�ပ်းဘုကိးလှု�ူအဖွဲ့့��အစီည်း�မံ�း�၏ ပ်ါဝင်းရေး��့ရေး��့ညိိ်�ိုင်း�ဖြခုင်း�မံ�း��းင့်း ရေး��ွရေးကိးကိးပ့်�သံသ

�းစီကိးဝ�ိင်း�အတ်င့်း� အဓာကိိဖြဖွဲ့စီးစီဉ်းမံ�း�၏ န်းည်း�စီန်းစီးမံ�း�ဖြဖွဲ့စီးသည့်း မံ��ယ့ားစီည်း�ရံှု��ဖြခုင်း�၊ 

ဥပ်ရေးဒရေး���းမံရူေးဘုးင်းမံ�း�ကိိ� ဖွဲ့့�ံပြီးဖွဲ့�ိ�တ်�ိ�တ်ကိးရေးစီဖြခုင်း�၊ မံ���ဒ�းင်းမံ�း�ကိိ�စီး�င်း�သင့်း�ဖြခုင်း�၊ 

မံ�ရေးပ်�ဖြခုင်း�မံ�ရေး�တ်က့ိးဖြခုင်း��းင့်း ရေး��ွရေးကိးကိးပ့်�အပြီးပ်�ီလှု�ပ်းင်န်းး�စီဉ်းမံ�း�ကိ�ိ ရေးလှုလ့ှုးဖြခုင်း�တ်�ိ� 

ပ်ါဝင်းသည်း။ ��ိ�အဖြပ်င်း ရေး�ွ�ရေးကိးကိးပ့်�တ်စီးခု� မံည်းကိ�့သ�ိ� စီီစီဉ်းသည်းကိ�ိ ရေးလှု့လှုးဖြခုင်း�၊ 

အစီီ�င်းခုံဖြခုင်း�၊ ဖြဖွဲ့န်း�းရေးဝဖြခုင်း��းင့်းရေး�ွ�ရေးကိးကိးပ့်�ဖြပ်�ဖြပ်င်းရေးဖြပ်းင်း�လှု�မံု��ိင်း�းစီည်း�ရှု�ံ�လှုံု�

ရေး�းးရေး��ယာ�တ�း�မံ�း�ကိ�ိပ်ါ သင်းကြားကိး�ပ်�ိ�ခု�ခု�့ပ်ါသည်း။ အ့န်းးလှု�ိင်း�မံးတ်�င့်း ပ်�မံဦး��ံ�� 

သင်းကြားကိး�ပ်�ိ�ခု�သည့်း ရေး�ွ�ရေးကိးကိးပ့်���ိင်း�းရေးစီးင့်းကြားကိည့်းရေးလှု့လှုးဖြခုင်း�သင်းတ်န်းး�ကိိ� 

��းမံ�ကိး�ကိးရေးအးင်း�းင့်း ��းမံစီ�န်း�ဒ�လှုိုင်းတ်�ိ�ကိ ဦး�ရေး�းင်းသင်းကြားကိး�ရေးပ်�ပြီးပ်ီ� 

သင်းတ်န်းး�သး�/သူရေးပ်ါင်း� (၃၅)ဦး�ကိ�ိ သင်းတ်န်းး�ရေးပ်���ိင်းခု�့ပ်ါသည်း။ 

�ပ်း�ွးဖွဲ့့ံ�ပြီးဖွဲ့ိ��တ်�ိ�တ်ကိးမံုအတ့်ကိး အရေးဖြခုခုံအ�တ်းဖြမံစီးသင်းတ်န်းး�သည်း သင်းတ်န်းး�သး�/

သမူံ�း�ကိ�ိ �ရိေး�းကိးရေးသး လှုမူံအုသ�ိင်း�အဝိ�င်း�ဖွဲ့့�ံပြီးဖွဲ့�ိ�တ်ိ��တ်ကိးရေး��လှု�ပ်းရေး�းင်းသဖူြဖွဲ့စီး�န်းး

အတ်က့ိး လှု�ိအပ်းသည့်း စီမ့ံး�ရေး�းင်း�ည်းမံ�း�ကိိ� အး�ဖြဖွဲ့ည့်းရေးပ်�သည့်း အတ်န်းး�ဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ 

��ိ�အဖြပ်င်း �ပ်း�ွးဖွဲ့့ ံ�ပြီးဖွဲ့ိ��တ်ိ��တ်ကိးမံု၏ အဓာိကိအရေးဖြခုခုံအ�တ်းဖြမံစီးမံ�း�ဖြဖွဲ့စီးသည့်း 

စီ့မံး�ရေး�းင်း�ည်းဖြမံိင့်းတ်င်းဖြခုင်း�၊ ပ်ူ�ရေးပ်ါင်း�ပ်ါဝင်းဖြခုင်း�၊ အး�လှု�ံ�အကိ�ံ��ဝင်းပ်ါဝင်းဖြခုင်း�၊ 

သးတ်ညူ်မီံ်အခုင့့်းအလှုမံး��းင့်း ခု့�ဖြခုး��ကိး�ံမုံကိ�ိ�န်း�းကိ�င်းဖြခုင်း�၊ ကိ�ိယားပ်�ိင်းဖြပ်ဌားန်းး�ခုင့့်း�းင့်း 

ပ်�ူရေးပ်ါင်း�လှု�ပ်းရေး�းင်းဖြခုင်း� စီသည်းတ်�ိ�ကိ�ိ မံတိ်း�ကိး ရေးပ်�ခု�ပ့ြီးပ်�ီ �ပ်း�းွဖွဲ့့�ံပြီးဖွဲ့�ိ�တ်�ိ�တ်ကိးမံ�ုးင့်း 

ပ်တ်းသကိး၍ ဖြမံန်းးမံး��ိင်းင်ံ�းင့် း သကိး��ိင်းရေးသး အရေးကြားကိးင်း�အ�းမံ�း�ကိိ�လှုည်း� 

ရေးလှုလ့ှုးခု�က့ြားကိပ်ါသည်း။ အ�ိင်းရေးပ်စ့ီးသင်းတ်န်းး�န်းည်း�ဖြပ် ��းစီ�ိ��ကိး�းင့်း ��းစီ�ိင်း�အ�ိကိးစံီ 

(ခု)��ရေးအးင်းတ်�ိ�ကိ ဤသင်းတ်န်းး�ကိ�ိ ဦး�ရေး�းင်းသင်းကြားကိး�သး့�ခု�ပ့ြီးပ်�ီ ဖြမံန်းးမံး��ိင်းငံ်တ်ဝးမံး�မံး 

သင်းတ်န်းး�သး�/သူရေးပ်ါင်း� (၄၁)ဦး�ကိ�ိ သင်းတ်န်းး�ရေးပ်���ိင်းခု�့ပ်ါသည်း။ 

အ�ပ်းဘုကိးလူှုမံအုဖွဲ့့��အစီည်း�အတ်က့ိး မံဒီယီားပ်�ိင်း��ိ�င်း�း န်း��လှုည်းတ်တ်းကိွမံး�မုံသင်းတ်န်းး�သည်း 

အ�ပ်းဘုကိးလှုမူံအုဖွဲ့�့�အစီည်း�မံ�း�မံး ဦး�ရေး�းင်းရေးန်းသမူံ�း�အး� ဖွဲ့့ံ�ပြီးဖွဲ့�ိ�တ်�ိ�တ်ကိးရေးန်းရေးသး 

မံဒီယီား အခုန်းး�ကိဏ္ဍကိ�ိ ပ်�ိမံ�ိန်း��လှုည်းလှုးပြီးပ်�ီ အသပိ်ည်းကြွကိယ့ားဝ၍ ပ်�ိမံ�ိ�ရိေး�းကိးရေးသး 

ရေးခုါင်း�ရေး�းင်းမံ�း� ဖြဖွဲ့စီးရေးပ််လှုးရေးအးင်း အ�ည်းအရေးသ�့ ဖြမိံင့်းတ်င်းရေးပ်�သည့်း သင်းတ်န်းး�ဖြဖွဲ့စီးသည်း။ 

ဤသင်းတ်န်းး�တ်ကိးရေး�းကိးခု�့သည့်း သင်းတ်န်းး�သး�/သူမံ�း�သည်း မံီဒီယား၊ အစီ�ိ��၊ 

လှုမူံအုဖွဲ့့��အစီည်း�တ်�ိ�အရေးန်းဖြဖွဲ့င့်း ဒမီံ�ိကိရေး�စီ ီလှု�ူပ်တ်းဝန်းး�ကိ�င်းတ်င့်း အဖြပ်န်းးအလှုးန်းး�ကိးစီပ်းရေးန်းပံ်�၊ 

မံီဒီယားကိ�ိ အသံ��ဖြပ်�၍ �ိရေး�းကိးရေးသးစီည်း�ရှုံ��လှုံု�ရေး�းးဖြခုင်း�၊ ကိမံးပ်ိန်းး�လှုုပ်း�းး�မုံ 

မံ�း�ရေး�းင်း�ကွိးဖြခုင်း�တ်�ိ�အတ်က့ိး န်းည်း�ဗ���းမံ�း� ရေး���့�ဖြခုင်း�တ်ိ��ကိ�ိ ရေးလှုလ့ှုးခု�က့ြားကိသည်း။ 

��ိ�အဖြပ်င်း သင်းတ်န်းး�ကိးလှုအတ့်င်း� သင်းတ်န်းး�သး�/သူမံ�း�သည်း ��ိ�းယားမံီဒီယား�းင့်း 

ဒီဂါ�စီးတ်ယားပ်လှုကိးရေးဖွဲ့းင်း�မံ�း�ကိိ� အသ�ံ�ဖြပ်�ကြားကိပြီးပ်ီ� မံိမံိတ်�ိ�၏ အဖွဲ့့��လှု�ိကိးစီီမံံကိိန်းး�အ

ရေးသ�ရေးလှု�မံ�း�ဖြဖွဲ့စီးသည့်း အသိပ်ည်းရေးပ်�လှုံု�ရေး�းးမံုမံ�း�ကိ�ိ Facebookရေးပ််တ့်င်း 

လှုကိးရေးတ်�့လှု�ပ်းရေး�းင်းခု�က့ြားကိပ်ါသည်း။ ဤသင်းတ်န်းး�ကိိ� Facebookမံး ကိညူ်ရီေး�းကိးပ့ံ်ပြီးပ်�ီ 

သင်းတ်န်းး�န်းည်း�ဖြပ် ��းရေးအးင်းရေးကိ�းး�းင့် း ��းမံရေးမံကြားကိည်းရေးကိ�းးရေးကိ�းးတ်ိ� �ကိ 

ဦး�ရေး�းင်းသင်းကြားကိး�ရေးပ်�ကိး သင်းတ်န်းး�သး�/သူရေးပ်ါင်း� (၃၅)ဦး�တ်�ိ�ကိ�ိ ရေးအးင်းဖြမံင်းစီ့း 

သင်းတ်န်းး�ရေးပ်���ိင်းခု�့ပ်ါသည်း။ 

ဤရေးန်း�းတ့်င်း အ�ိင်းရေးပ့်စီး၏ ရေးအးင်းဖြမံင်းစီ့း ပြီးပ်ီ�ရေးဖြမံးကိးခု�့သည့်း ပ်�မံဦး��ံ�� အ့န်းးလှု�ိင်း�သင်းကြားကိး�ဖြခုင်း� အတ်န်းး�တ်စီးခု�ခု�င်း�စီီမံး သင်းတ်န်းး�သး�/သူမံ�း��းင့်း သင်းတ်န်းး�န်းည်း�ဖြပ်��း/

��းမံမံ�း�၏ ပံ်��ပိ်းမံ�း�ကိိ� ဖြမံင်းရေးတ်�့��ိင်းမံးးဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ အ�ိင်းရေးပ်စ့ီး၏ ၂၀၂၀ခု��းစီး၊ သင်းတ်န်းး�အပ်တ်းစီဉ်း(၂)ကိိ� ရေးအးင်းဖြမံင်းစီး့ ပြီးပ်�ီရေးဖြမံးကိးခု�က့ြားကိသည့်း (၁၁၁)ဦး�ရေးသး သင်းတ်န်းး�သး�/

သူအး�လှု�ံ�ကိ�ိ ဂါ�ဏ်းဖြပ်�ရေးကြားကိးင်း�ရေးဖြပ်းလှု�ိပ်ါသည်း။ 

အ�ပ်းဘုကိးလှုမူံအုဖွဲ့�့�အစီည်း�အတ်က့ိး 
မံဒီယီားပ်�ိင်း���ိင်း�း န်း��လှုည်းတ်တ်းကိွမံး�မံသုင်းတ်န်းး�

�ပ်း�းွဖွဲ့့ံ�ပြီးဖွဲ့�ိ�တ်�ိ�တ်ကိးမံအုတ့်ကိးအရေးဖြခုခုံအ�တ်းဖြမံစီးသင်းတ်န်းး�

ရေး��ွရေးကိးကိးပ့်���ိင်း�းရေးစီးင့်းကြားကိည့်းရေးလှုလ့ှုးဖြခုင်း�သင်းတ်န်းး�
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အ�ိင်းရေးပ်စီ့းသင်းတ်န်းး�သး�/သူမံ�း�ကြားကိး� ကိ့န်းးယာကိးခု�တိ်း�ကိးမံု�းင့်း�ကိးသ့ယားမံုကိ�ိ ခု�ိင်းမံးအး�ရေးကိးင်း�ရေးအးင်း အပြီးမံ�ကိ�င်း�ပ်သည့်း အစီဉ်းအလှုးအတ်ိ�င်း� ၂၀၂၀ခု��းစီး၊ မံတ်းလှု (၇)

�ကိးတ့်င်း အ�ိင်းရေးပ့်စီးသင်းတ်န်းး�သး�/သူမံ�း� ဖြပ်န်းးလှုည်းရေးတ့်��ံ�ဖြခုင်း� အစီီအစီဉ်းကိ�ိ ဖြပ်�လှု�ပ်းခု�့ပ်ါသည်း။ ဤဖြပ်န်းးလှုည်းရေးတ့်��ံ�ပ့်�အစီီအစီဉ်းကိ�ိ မံ�တရေးလှု�ပြီးမံိ���းိ ဂါ�ကိးဖွဲ့း�င်းစီင်းတ်းတ့်င်း 

ကိ�င်း�ပ်ခု�့ပြီးပ်ီ� ဖြမံန်းးမံး��ိင်းင်ံတ်ဝးမံး�မံး သင်းတ်န်းး�သး�/သူရေး�းင်း� (၁၃၇) ဦး�၊ သင်းတ်န်းး�န်းည်း�ဖြပ်��း/��းမံမံ�း��းင့်း အ�ူ�ဧည့်းသည်းမံ�း� ပ်ါဝင်းခု�့ကြားကိပ်ါသည်း။ 

ဖြပ်န်းးလှုည်းရေးတ့်��ံ�ပ့်�အစီီအစီဉ်းတ့်င်း အ�ိင်းရေးပ်စီ့း၏ စီီမံံကိိန်းး�ညွှှန်းးကြားကိး�ရေး��မံး�� အန်းးဒ�ီယားဝ��းးကိ အ�ိင်းရေးပ့်စီးအစီီအစီဉ်း၏ �းစီး�းစီးတ်းရေးအးင်းဖြမံင်းမံု�းင့်း သင်းတ်န်းး�သး�/

သရူေး�းင်း�ရေးပ်ါင်း� ၃၃၀၀ရေးကိ�းး �းိဖြခုင်း�အရေးပ်် ဂါ�ဏ်းယာရူေးကြားကိးင်း� ရေးဖြပ်း�င်း� အ�ိင်းရေးပ်စ့ီးသင်းတ်န်းး�သး�/သရူေး�းင်း�မံ�း�၊ သင်းတ်န်းး�န်းည်း�ဖြပ်��း/��းမံမံ�း��းင့်း ဧည့်းသည်းရေးတ်းးမံ�း�ကိ�ိ 

�ုတ်းခု့န်းး��ကိးကြိုးကိိ���ိခု�့ပ်ါသည်း။ ဂါ�ကိးဖွဲ့း�င်းစီင်းတ်းဒါရှုိ�ကိးတ်း ဦး�ရေးစီးကိ�င်းစီိန်းးကိလှုည်း� လှုူမံုအသ�ိင်း�အဝန်းး�အတ့်ကိး ရေး��းည်းတ်ည်းတ်ံ့ပြီးပ်ီ� အဖြပ်�သရေးဘုးရေး�းင်းသည့်း 

အကိ��ိ�သကိးရေး�းကိးမံုမံ�း��းိရေးစီဖြခုင်း�ဖြဖွဲ့င့်း မံိမံိတ်�ိ�၏ �ပ်း�ွးဖွဲ့့ံ�ပြီးဖွဲ့ိ��တ်�ိ�တ်ကိးရေး��လှု�ပ်းင်န်းး�မံ�း� �ကိးလှုကိးလှု�ပ်းရေး�းင်းကြားကိဖွဲ့ိ�� အ�ိင်းရေးပ့်စီး သင်းတ်န်းး�သး�/သူရေး�းင်း�မံ�း�ကိိ� 

အး�ရေးပ်�တ်�ိကိးတ်န့်းး�ခု�ပ့်ါသည်း။ မံ�တရေးလှု�အိ�င်းရေးပ်စ့ီးမံး သင်းတ်န်းး�သရူေး�းင်း�တ်စီးဦး�ကိ “ကိွန်းးမံအတ်က့ိး အ�ိင်းရေးပ်စ့ီး��ိတ်း ဘုးလှု�”��ိသည့်း စီတိ်းဝင်းစီး�ဖွဲ့ယ့ား မံ်ရေးဝမံကုိ�ိ ဖြပ်�လှု�ပ်းခု�ပ့်ါသည်း။ 

��ိ�အဖြပ်င်း ဤရေးတ့်��ံ�ပ့်�အစီီအစီဉ်း၌ အ�ိင်းရေးပ့်စီးသင်းတ်န်းး�သး�/သူမံ�း�ရေး�းင်း�မံ�း�အဖွဲ့့��အတ့်ကိး ရေး�ွ�ခု�ယား�း�ရေးသး ဘု�တ်းအဖွဲ့့��ဝင်းရေး�ွ�ရေးကိးကိးရေး��ရေးကိးးမံတီ်မံး ၂၀၁၉ 

ခု��းစီးရေး�ွ�ရေးကိးကိးပ့်��လှုဒးမံ�း�ကိ�ိ တ်�း�ဝင်းရေးကြားကိည်းခု�့ပြီးပ်ီ� ပ်�မံ�ံ��ရေးသး အ�ိင်းရေးအအမံးဘု�တ်းအဖွဲ့့��၏ တ်င်းဖြပ်မံုမံ�း�ကိ�ိ ဖြပ်�လှု�ပ်းခု�့ပ်ါသည်း။ အ�ိင်းရေးအအမံးဘု�တ်းအဖွဲ့့��ကိ�ိယားစီး� 

ရေးဒ်န်းီလှုးကိ ဘု�တ်းအဖွဲ့့��၏ ရေး�း��ကိးလှု�ပ်းရေး�းင်းသ့း�မံည့်း အစီီအစီဉ်းမံ�း��းင့်း ၂၀၂၀ခု��းစီးအတ့်ကိး ရေးမံ်းးမံးန်းး�ခု�ကိးမံ�း�ကိ�ိ မံ်ရေးဝခု�့ပ်ါသည်း။ 

ဤရေးပ်�းး�ွင်းဖွဲ့့ယားရေးကိးင်း�သည့်း ဖြပ်န်းးလှုည်းရေးတ့်��ံ�ပ့်�ကိ အ�ိင်းရေးပ့်စီးမံးး�ံ��ည်း�ခု�့ကြားကိရေးသး သူင်ယားခု�င်း�ရေး�းင်း�မံ�း�၊ လှု�ပ်းရေးဖွဲ့းးကိ�ိင်းဖွဲ့ကိးမံ�း�ကြားကိး�မံးး �းိကြားကိသည့်း �ကိး�့ယားမံုမံ�း�၊ 

�င်း��းီ�မံုမံ�း��းင့်း သံရေးယားဇူးဉ်းရေး�း�င်းကြိုးကိိ��မံ�း�ကိ�ိ ပ်�ိမံ�ိအး�ရေးကိးင်း�လှုးရေးစီပြီးပ်ီ� အသစီးရေးသးအိ�င်းရေးပ့်စီး မံိသး�စီ�ဝင်းမံ�း��းင့်းလှုည်း� �ကိး�့ယားမံုမံ�း�၊ �င်း��းီ�မံုမံ�း� �းိလှုးဖွဲ့�ိ�အတ့်ကိး 

အခု့င့်းအလှုမံး�မံ�း�ကိ�ိ ဖြဖွဲ့စီးရေးစီခု�့ပ်ါသည်း။ 

အ�ိင်းရေးပ်စ့ီးသင်းတ်န်းး�သး�/သရူေး�းင်း�မံ�း� ဖြပ်န်းးလှုည်းရေးတ်�့�ံ�ဖြခုင်း� ၂၀၂၀
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ရေးဂါ်လှုရူေးန်း�င်းလှုတ်းသည်း ဖြမံန်းးမံး��ိင်းငံ်�းိ အဖြမံင်းအးရံှု�ခု��ိ�တ်�ရ့ေးန်းသမူံ�း�အတ်က့ိး စီမ့ံး��ည်းဖြမိံင့်းတ်င်းဖြခုင်း��းင့်း အလှု�ပ်းအကိ�ိင်း�းးရေးဖွဲ့ ့

ရေးပ်�မုံမံ�း�ကိ�ိ ရေး�းင်း�ွကိးရေးန်းရေးသး လှုူမံုစီီ�ပ့်း�ရေး��လှု�ပ်းင်န်းး�တ်စီးခု�ဖြဖွဲ့စီးသည့်း Living Dignity for the Blind၏ 

အဖွဲ့့��ဝင်းတ်စီးဦး� ဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ ရေးဂါ်လှုူရေးန်း�င်းလှုတ်းသည်း ကိခု�င်းလူှုမံ��ိ�ဖြဖွဲ့စီးပြီးပ်ီ� အ�ိင်းရေးပ့်စီးတ့်င်း သင်းတ်န်းး�အပ်တ်းစီဉ်း(၂)၊ 

၂၀၁၉ခု��းစီးကိစီ၍ သင်းတ်န်းး�မံ�း�ကိိ� တ်ကိးရေး�းကိးခု�့ပ်ါသည်း။ ��ိအခု�နိ်းးကိတ်ည်း�ကိစီပြီးပ်ီ� ရေးဂါ်လှုူရေးန်း�င်းလှုတ်းသည်း 

ဖြပ်ည်းသူ�ရေး���းပ်ည်းရေး��သင်းတ်န်းး�၊ အရေးဖြပ်းင်း�အလှု�မံ�း�ကိ�ိ ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်း�န်းး ရေးဖြပ်း��ိ�ကိး�ံဖြခုင်း��းင့်း စီည်း�ရှု�ံ�လှုံု�ရေး�းး

ဖြခုင်း�သင်းတ်န်းး��းင့်း အဖြခုး�ရေးသး အ�ိင်းရေးပ့်စီး၏သင်းတ်န်းး�မံ�း�ကိ�ိ ရေးအးင်းဖြမံင်းစီ့း ပြီးပ်ီ�ရေးဖြမံးကိးခု�့သူတ်စီးဦး� ဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ 

ဖြပ်ည့်းပြီးဖွဲ့�ိ�ရေးအးင်းသည်း မံ���ဒ�းင်းပ်ည်းရေး��သင်းတ်န်းး�၊ ဖြပ်ည်းသ�ူရေး���းပ်ည်းရေး��သင်းတ်န်းး��းင့်း ရေး�ွ�ရေးကိးကိးပ့်���ိင်း�းရေးစီးင့်းကြားကိည့်း

ရေးလှုလ့ှုးဖြခုင်း�သင်းတ်န်းး�မံ�း� ပ်�ိ�ခု�ပြီးပ်�ီ ရေး�ွ�ရေးကိးကိးပ့်���ိင်း�းရေးစီးင့်းကြားကိည့်းရေးလှုလ့ှုးရေး��မံ�း�ကိ�ိ လှု�ပ်းရေး�းင်းရေးန်းသး New Myanmar 

Foundation ၏ စီမံီံကိနိ်းး�အ�း�းိတ်စီးဦး� ဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ ဖြပ်ည့်းပြီးဖွဲ့�ိ�ရေးအးင်းသည်း ကိ�င်းလှုမူံ��ိ�ဖြဖွဲ့စီးပြီးပ်�ီ �န်းးကိ�န်းးဇူးးတ်ဖိြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ 

ဖြပ်ည့်းပြီးဖွဲ့ိ��ရေးအးင်းသည်း အ�ိင်းရေးပ့်စီး၏၂၀၁၇ ခု��းစီး၊ သင်းတ်န်းး�အပ်တ်းစီဉ်း(၄)တ့်င်း အရေးဖြပ်းင်း�အလှု�အတ့်ကိးရေးခုါင်း�ရေး�းင်း 

ဖြခုင်း���ိင်း�းသင်းတ်န်းး�ကိ�ိ စီတ်င်းရေး�းကိးခု�့ပ်ါသည်း။ ��ိ�ရေးန်း�ကိး ၂၀၁၈ ခု��းစီးတ့်င်း အသိပ်ည်းရေးပ်�လှုံု�ရေး�းးမုံမံ�း�အတ့်ကိး 

သ�ရေးတ်သန်းန်းည်း�စီန်းစီးမံ�း��းင့်း ခု့�ဖြခုမံး�စီိတ်းဖြဖွဲ့းန်းည်း�မံ�း�သင်းတ်န်းး�၊ အ�ပ်းဘုကိးလှုူမံုအသ�ိင်း�အဝ�ိင်း�အတ့်ကိး ရေးဖြပ်း��ိ�ကိး

�ံဖြခုင်း�န်းည်း�စီန်းစီးမံ�း�သင်းတ်န်းး�တ်�ိ�ကိ�ိ ရေးအးင်းဖြမံင်းစီ့း ပြီးပ်ီ�ရေးဖြမံးကိးခု�့ပ်ါသည်း။ 

ရေးအ�ဖြမံတ်းရေးကိ�းးသည်း လှု့တ်းလှုပ်းပြီးပ်ီ� တ်�း�မံ်တ်မုံ�းိတ်�့ ရေး�ွ�ရေးကိးကိးပ့်�မံ�း�ဖြဖွဲ့စီးရေးအးင်း ကိးကိ့ယားရေးစီးင့်းရေး�းးကိးဖြခုင်း��းင့်း 

ရေး�ွ�ရေးကိးကိးပ့်�လှု�ပ်းင်န်းး�စီဉ်းမံ�း�တ်င့်း ��ိင်းငံ်သး�မံ�း�၏ အသအိဖြမံင်း�းိ�းိ ပ်ါဝင်းမံ�ုးိရေးအးင်း ကိညူ်ဖီြခုင်း�ဖြဖွဲ့င့်း ဒမီံ�ိကိရေး�စီကီိ�ိယားစီး�ဖြပ်�မံ ု

ခု�ိင်းမံးအး�ရေးကိးင်း�ရေးအးင်း လှု�ပ်းရေး�းင်းရေးန်းရေးသး အဖွဲ့့��အစီည်း�တ်စီးခု�ဖြဖွဲ့စီးသည့်း Myanmar Network Organization 

for Free and Fair Elections (MYNFREL)၏ စီီမံံကိိန်းး�အ�း�းိ ဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ ရေးအ�ဖြမံတ်းရေးကိ�းးသည်း �ခု�ိင်းလှုူမံ��ိ�ဖြဖွဲ့စီးပြီးပ်ီ� 

စီစီးရေးတ့်ဇူးးတ်ိဖြဖွဲ့စီးသည်း။ ရေးအ�ဖြမံတ်းရေးကိ�းးသည်း အ�ိင်းရေးပ့်စီး၏ သင်းတ်န်းး�မံ�း�ကိိ�၂၀၁၇ ခု��းစီး၊ သင်းတ်န်းး�အပ်တ်း(၂)တ့်င်း 

စီတ်င်းတ်ကိးရေး�းကိးခု�့ပြီးပ်ီ� ဒီမံ�ိကိရေး�စီီစီန်းစီးတ့်င်း စီည်း�ရှုံ��လှုံု�ရေး�းးမံုလှု�ပ်းဖြခုင်း�သင်းတ်န်းး�၊ ဖွဲ့ကိးဒ�ယားမံူသင်းတ်န်းး��းင်း့ ကိ�း�/မံ 

အရေးဖြခုဖြပ်�အကြားကိမံး�ဖွဲ့ကိးမံကုိ�ိ�န်း�းကိ�င်းရေးသးစီည်း�ရှုံ��လှုံ�ုရေး�းးဖြခုင်း���ိင်း�းသင်းတ်န်းး�တ်ိ��ကိ�ိ ရေးအးင်းဖြမံင်းစီး့ပြီးပ်�ီရေးဖြမံးကိးခု�ပ့်ါသည်း။ 

သီတ်းလှုတ်းသည်း အလှု့တ်းတ်န်းး� သင်းတ်န်းး�န်းည်း�ဖြပ်�းင့်း သ�ရေးတ်သီတ်စီးဦး�ဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ သီတ်းလှုတ်းသည်း အ�ိင်းရေးပ့်စီးတ့်င်း 

အသိပ်ည်းရေးပ်�လှုံု�ရေး�းးမံုမံ�း�အတ့်ကိး သ�ရေးတ်သန်းန်းည်း�စီန်းစီးမံ�း��းင့်း ခု့�ဖြခုမံး�စိီတ်းဖြဖွဲ့းန်းည်း�မံ�း�သင်းတ်န်းး�ကိိ� ၂၀၁၄ ခု��းစီး၌ 

စီတ်င်းတ်ကိးရေး�းကိးခု�သ့ည်း။ ��ိအခု�နိ်းးကိစီပြီးပ်�ီ အ�ိင်းရေးပ်စ့ီး၏ အဖြခုး�ရေးသး သင်းတ်န်းး�မံ�း�ဖြဖွဲ့စီးသည့်း မံ���ဒ�းင်းပ်ည်းရေး��သင်းတ်န်းး�၊ 

အရေးဖြပ်းင်း�အလှု�အတ်က့ိးရေးခုါင်း�ရေး�းင်းဖြခုင်း��ိ�င်း�းသင်းတ်န်းး�၊ ဗ��ဝါဒ�းင့်း အ�ပ်းခု��ပ်းရေး��သင်းတ်န်းး� တ်�ိ�ကိ�ိလှုည်း� ရေးအးင်းဖြမံင်းစီး့ 

ပြီးပ်�ီရေးဖြမံးကိးခု�ပ့်ါသည်း။ သတီ်းလှုတ်းသည်း ၂၀၁၉ ခု��းစီးတ်င့်း အ�ိင်းရေးပ်စ့ီး၏တ်စီး�ိ�င်းငံ်လံှု����ိင်း�း သင်းတ်န်းး�သး�/သရူေး�းင်း�မံ�း�အသင်း� 

iPACE Alumni Myanmar (iAM) �ရူေး�းင်းဖြခုင်း�တ်င့်းလှုည်း� တ်ကိးကြွကိစ့ီး့ ပ်ါဝင်းသ ူဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ အ�ိင်းရေးပ်စ့ီး၏ သင်းတ်န်းး�သး�/

သရူေး�းင်း�မံ�း�အရေးန်းဖြဖွဲ့င်း့ အ�ိင်းရေးအအမံးအဖွဲ့�့�တ့်င်း ပ်ါဝင်းပြီးပ်ီ� ဖြမံန်းးမံးတ်စီး��ိင်းငံ်လှုံ��တ်င့်း ခု�ိင်းမံးအး�ရေးကိးင်း�တ်�့ ကိန့်းးယာကိးတ်စီးခု� 

တ်ည်းရေး�းင်းဖြခုင်း�၌ အး�လှု�ံ�ပ်ါဝင်းကြားကိဖွဲ့�ိ� တ်�ိကိးတ့်န်းး�ခု�့ပ်ါသည်း။

“��ိင်းင်ံရေး��မံးး ကိွန်းးမံတ်�ိ� တ်စီးဦးိ�န်း��တ်စီးဦးိ� �ကိး�့ယားရေးန်းကြားကိတ်ယား�ိ�တ်းရေးတ်း့ သိတ်ယား။ ဒါရေးပ်မံယာ့း ��ိင်းင်ံရေး��မံးး 

ဘုယားလှု�ိပ်ါဝင်း�မံလှု��ိ�တ်းရေးတ်း့ ကိွန်းးမံ မံသိဘုူ�။ အ�ိင်းရေးပ့်စီးမံးး ဒီမံ�ိကိရေး�စီီစီန်းစီးတ့်င်းစီည်း�ရှု�ံ�လှုံု�ရေး�းးမုံသင်းတ်န်းး�

ကိ�ိ တ်ကိးရေး�းကိးပြီးပ်ီ�တ်�့ရေးန်း�ကိး ဒီမံ�ိကိရေး�စီီလှု�ပ်းင်န်းး�စီဉ်းရေးတ့်မံးး ဘုယားလှု�ိပ်ါဝင်း�မံလှု���ိတ်းကိ�ိ ကိွန်းးမံ သိလှုးတ်ယား။”

“အ�ိင်းရေးပ့်စီးမံးး ရေးလှု့လှုးသင်းယာူ�တ်းကိ�ိ ကိွန်းးရေးတ်းး အင်းမံတ်န်းး သရေးဘုးကိ�တ်ယား။ အဖြခုး�သင်းတ်န်းး�ရေးတ့်န်း�� လှု�ံ�ဝမံတ်ူဘု� 

အး�လှုံ��ကိ ရေးဖွဲ့းးရေး�ွကြားကိတ်ယား။ လှု�ိအပ်းရေးန်းတ်�့ အကိူအည်ီ�းိရေးန်း�င်း တ်စီးရေးယားကိးကိိ�တ်စီးရေးယားကိး မံိသး�စီ�သဖွဲ့့ယား 

ကိူည်ီကြားကိတ်ယား။ တ်စီးရေးယားကိးရေးယားကိးကိ တ်စီးရေးန်း�း�းမံးး အး�န်းည်း�ရေးန်းခု�့�င်းတ်ယား�ိ��င်းလှုည်း� အဖြခုး�သူရေးတ့်ကိ 

ဝ�ိင်း�ဝန်းး�ကိူည်ီရေး�းကိးပ်ံ့ကြားကိတ်ယား။ ခု့�ဖြခုး�ပြီးပ်ီ� �ကိး�ံတ်းမံ��ိ�ရေးတ့် လှု�ံ�ဝမံ�းိဘုူ�”

“အ�ိင်းရေးပ့်စီးကိ�ိ �ူ�ဖြခုး�ရေးစီတ်�့အ�းကိရေးတ်း့၊ အ�ိင်းရေးပ့်စီးကိ အသိပ်ည်းတ်စီးခု�တ်ည်း�ကိ�ိပ်� ဖြဖွဲ့ည့်း�ည်း�ရေးပ်�တ်း မံ��တ်းဘု� 

စီတိ်းရေးန်းသရေးဘုး�း�ရေးတ်က့ိ�ိပ်ါ  သင်းကြားကိး�ရေးပ်�တ်း ဖြဖွဲ့စီးပ်ါတ်ယား။ အ�ိင်းရေးပ့်စီးမံးး ပ်�မံဦး�ိ�ံ�� တ်ကိးရေး�းကိးတ်�အ့ခု�နိ်းးကိတ်ည်း�ကိ 

အ�ိင်းရေးပ့်စီးကိ အး�လှု�ံ�ပ်ါဝင်းလှု�ိ��တ်�့ရေးန်း�းတ်စီးခု���ိတ်းကိ�ိ စီိတ်း��ကိရေးန်း ခုံစီး�မံိပ်ါတ်ယား။”

“အ�ိင်းရေးပ်စ့ီးမံးး ပ်ါဝင်းလှုးကြားကိဖွဲ့�ိ� ဖွဲ့တိ်းရေးခု်ခု�င်းပ်ါတ်ယား။ အ�ိင်းရေးပ်စ့ီး��� သင်းတ်န်းး�ရေးတ်က့ိ ကိွန်းးမံတ်�ိ���� ပ်ရေး�းးဖွဲ့ကိး�းင်းန်းယားလှု�ပ်းင်န်းး��းင့်း 

ဘုဝမံ�း�မံးး လှုကိးရေးတ့်�အသ�ံ�ခု���ိင်းတ်�့ ပ်ည်းရေးတ့်ကိ�ိ ရေးပ်�ပ်ါတ်ယား။ သင်းခုန်းး�စီးရေးတ့်ကိ ရေးခုတ်းမံီ၊ လှုကိးရေးတ့်�ကိ�ပြီးပ်ီ� 

အသ�ံ�ဝင်းတ်ယား။ ဒါရေးကြားကိးင့်း အ�ိင်းရေးပ့်စီးမံးး လှုးရေး�းကိးပ်ါဝင်းကြားကိဖွဲ့�ိ� ဖွဲ့ိတ်းရေးခု်ခု�င်းပ်ါတ်ယား”

တ်ကိးကြွကိလ့ှုပု်း�းး�အ�ိင်းရေးပ်စ့ီးသင်းတ်န်းး�သး�/သရူေး�းင်း�မံ�း�
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သင်းယာမူံလုှုမံး�ရေးကြားကိးင်း�မံ�း�

အ�ိင်းရေးပ့်စီးသည်း ဖြမံန်းးမံး��ိင်းင်ံ�းိ ဒီမံ�ိကိရေး�စီီရေးခုါင်း�ရေး�းင်းမံ�း�၏ ဒီမံ�ိကိရေး�စီီ��ိင်း�း 

အရေးဖြခုခုံသရေးဘုးတ်�း�မံ�း�၊ အသိပ်ည်းဗ��သ�တ်မံ�း� ဖွဲ့့ံ�ပြီးဖွဲ့ိ��တ်�ိ�ပ့်း�လှုးရေးစီရေး���းင့်း 

လှုကိးရေးတ့်�ဖြပ်န်းးလှုည်း အသံ��ခု��ိ�င် းရေး��တ်�ိ �ကိ�ိ ဖြမံ ိင့် းတ်င်းရေး�းင်း�ွကိးရေးပ်��င်း� 

လှု�ူ�ကိ�ိကိ�ိယားစီး�ဖြပ်�၍ တ်းဝန်းးခံုမံ�ုးိရေးသးအ�ပ်းခု��ပ်းမံ ုစီန်းစီး ပ်�ိမံ�ိအး�ရေးကိးင်း�လှုးရေးစီ�န်းးအတ်က့ိး 

ရေး�းင်း�ွကိးရေးန်းရေးသး  ပ်ည်းရေး����ိင်း�း အ�င်း�အဖြမံစီးရေးန်း�းတ်စီးခု� ဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ 

အ�ိင်းရေးပ့်စီးအရေးန်းဖြဖွဲ့င့်း ဖြပ်ည်းသူ�ရေး���းပ်ည်း�းင့်း ပ်တ်းသကိးရေးသး သင်းရှုိ��မံ�း� ရေး���့�ပြီးပ်ီ� 

သင်းတ်န်းး�ရေးပ်�ဖြခုင်း�၊ န်းယားလှုးည့်းသင်းတ်န်းး�မံ�း� စီီစီဉ်းရေးပ်�ဖြခုင်း�၊ အရေးမံ�ိကိန်းးစီင်းတ်း(�န်းးကိ�န်းး)

�းင့်း ဂါ�ကိးဖွဲ့း�င်းစီင်းတ်း(မံ�တရေးလှု�)တ့်င်း ကိ့န်းး�ကိးခု�တိ်း�ကိးရေးပ်�ရေးသး အစီီအစီဉ်းမံ�း��းင့်း 

အလှု�ပ်းရံှု�ရေး��့ရေး��့ပ့်�မံ�း� စီစီီဉ်းကိ�င်း�ပ်ရေးပ်�ဖြခုင်း�တ်ိ��ကိ�ိ ရေး�းင်း�ွကိးလှု�ကိး�းိပ်ါသည်း။ �န်းးကိ�န်းး�းင့်း 

မံ�တရေးလှု�ပြီးမံိ��၌ သင်းကြားကိး�ရေးန်းရေးသး အ�ိင်းရေးပ့်စီးသင်းတ်န်းး�မံ�း�ကိိ� လှုးရေး�းကိးသင်းယာူ�န်းး 

ခုကိးခု�သည့်းရေးန်း�းရေးဒသမံ�း�မံး သင်းတ်န်းး�တ်ကိးရေး�းကိးလှု�ိသူမံ�း�အတ့်ကိးလှုည်း� 

န်းယားလှုးည့်းသင်းတ်န်းး�မံ�း�ကိိ� စီီစီဉ်း�း�ပ်ါသည်း။  အ��ိပ်ါ န်းယားလှုးည့်းသင်းတ်န်းး�မံ�း�ကိိ� 

ဖြပ်ည်းန်းယား�းင့် း တ်�ိင်း�ရေးဒသအသီ�သီ�တ်�ိ�၌ သကိး��ိင်း�းရေးဒသ�းိ လှုူ��အရေးဖြခုဖြပ်� 

အဖွဲ့့��အစီည်း�မံ�း��းင့်း ပ်ူ�ရေးပ်ါင်း�ကိး သင်းကြားကိး�ပ်�ိ�ခု�ရေးပ်�လှု�ကိး �းိပ်ါသည်း။

အ�ိင်းရေးပ်စ့ီးအရေးကြားကိးင်း� အ�ိင်းရေးပ်စ့ီး�းင်း့ အပြီးမံ�အတ် ူ�းိရေးန်းပ်ါ

��ိင်းငံ်ရေး���းင့်း အ�ပ်းဘုကိးလူှုမံအုဖွဲ့့��အစီည်း�ရေးခုါင်း�ရေး�းင်းမံ�း�အရေးန်းဖြဖွဲ့င့်း အ�ိင်းရေးပ်စ့ီးတ်င့်း မံမိံ၏ိ အ�ည်းအရေးသ�့၊ အစီမ့ံး�အစီမံ�း�ကိိ� တ်ကိိ�သည့်းဗ��သ�တ်မံ�း�၊ စီမ့ံး��ည်းမံ�း� ဖြဖွဲ့ည့်းတ်င်း��င်း� 

ရေးကိးင်း�မံ့န်းးသည့်း သင်းကြားကိး�ရေး��အရေးတ့်�အကြုံကိံ�မံ�း�ကိ�ိ ��းိ��ိင်း�န်းး�းင့်း အကိ��ိ��းိစီ့း သင်းယာူ��ိင်းရေးစီ�န်းးအတ့်ကိး ၂၀၁၉ ခု��းစီးတ့်င်း အ�ိင်းရေးပ့်စီးသည်း သင်းယာူမံုလှုမံး�ရေးကြားကိးင်း�မံ�း�ကိ�ိ 

ရေးဖွဲ့းး��တ်းခု�့ပ်ါသည်း။ ရေးအးကိးပ်ါဇူးယား�တ့်င်း သင်းယာူမံုလှုမံး�ရေးကြားကိးင်း�(၉)ခု��းင့်း လှုမံး�ရေးကြားကိးင်း�တ်စီးခု�ခု�င်း�အတ့်ကိး တ်ကိးရေး�းကိး�န်းးလှု�ိအပ်းသည့်း သင်းတ်န်းး�မံ�း�ကိ�ိ 

အရေးသ�စီိတ်းရေးဖွဲ့းးဖြပ်�း�ပ်ါသည်း။ အဖြပ်းရေး�းင်းအကိ့ကိးတ့်င်း�းိသည့်း အတ်န်းး�သည်း အရေးဖြခုခုံကိ�သည့်း သင်းတ်န်းး�မံ�း�ဖြဖွဲ့စီးပြီးပ်ီ� အဖြဖွဲ့�ရေး�းင်းအကိ့ကိးတ့်င်း�းိသည့်း အတ်န်းး�မံ�း�သည်း 

ကိွမံး�ကိ�င်းမံအုရေးပ််အ��ူဖြပ်�သည့်း အတ်န်းး�မံ�း�ဖြဖွဲ့စီးကိး အန်းရီေး�းင်းအကိက့ိးတ်င့်း�းိသည့်း အတ်န်းး�မံ�း�သည့်း အ�င့်းဖြမံင့်းသင်းတ်န်းး�မံ�း�ဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ အ�ိင်းရေးပ်စ့ီး၏ သင်းတ်န်းး�အပ်တ်းစီဉ်း(၂)၊ 

၂၀၂၀တ့်င်း သင်းတ်န်းး�သး�/သူရေးပ်ါင်း� (၁၉)ဦး�ကိိ� သင်းယာူမံုလှုမံး�ရေးကြားကိးင်း� ရေးအးင်းဖြမံင်းစီ့းပြီးပ်ီ�ရေးဖြမံးကိးသည့်း သင်းတ်န်းး��င်း�လှုကိးမံးတ်းကိ�ိ ရေးပ်�အပ်း��ိင်းခု�့ပ်ါသည်း။ ရေးန်း�ကိးမံ�း�မံးးလှုည်း� 

ဤသင်းယာူမံုလှုမံး�ရေးကြားကိးင်း�ကိ�ိ ရေးအးင်းဖြမံင်းစီ့းပြီးပ်ီ�ရေးဖြမံးကိးမံည့်း သင်းတ်န်းး�သး�/သူမံ�း�ကိ�ိ အရေးဖြမံးကိးအဖြမံး��းိလှုးဖွဲ့�ိ� ရေးစီးင့်းရေးမံ်းးရေးန်းပ်ါသည်း။ အကိယား၍ သင်းယာူမံုလှုမံး�ရေးကြားကိးင်း�ကိ�ိ 

ရေးလှု့လှုးလှု�ိပ်ါကိ အ�ိင်းရေးပ့်စီးအဖွဲ့့��သ�ိ� ipace@worldlearning.orgမံး တ်�င့်း�ကိးသ့ယားလှု�ိ��ရေးကြားကိးင်း� ရေးဖြပ်းလှု�ိပ်ါသည်း။ 
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သင်းတ်န်းး�သး�/သရူေး�းင်း�မံ�း�အရေးကြားကိးင်း�ကြားကိး�သလိှု�ိပ်ါသည်း။ အ�ိင်းရေးပ်စ့ီးတ်င့်း 
ယာခု�အခုါ သင်းတ်န်းး�သး�/သရူေး�းင်း�(၃၃၀၀)ရေးကိ�းး�းိပြီးပီ်ဖြဖွဲ့စီး၍ ဤအး�ရေးကိးင်း� 
ရေးသးကိ့န်းး�ကိးကိအိ�င်းရေးပ့်စီးရေးအးင်းဖြမံင်း�ဖြခုင်း�၏ အရေးကြားကိးင်း�အ�င်း�တ်စီးခု� 
ဖြဖွဲ့စီးပ်ါသည်း။ ကိွ�း�ပ်းတ်ိ��၏ သင်းတ်န်းး�မံ�း�၊ အစီအီစီဉ်းမံ�း��းင့်း သင်းတ်န်းး�သး�/
သူရေး�းင်း�မံ�း�အတ့်ကိး သီ�သန်း�းပ့်�မံ�း�အရေးကြားကိးင်း�ကိိ� သိ�းိ��ိင်းရေးစီ�န်းး 
အ�ိင်းရေးပ့်စီး�းင့်း�ကိးသ့ယား ခု�တိ်း�ကိးရေးန်းဖွဲ့ိ�� �ို�ရေး�းးလှု�ိပ်ါသည်း။

�ကိးသ့ယား��ိင်းသည့်း သတ်င်း�အခု�ကိးအလှုကိးမံ�း�ကိ�ိ ipace@
worldlearning.org သိ�� အီ�ရေးမံ�လှုး ရေးပ်�ပ်ိ��ရေးပ်�ပ်ါ။

ကိွ�း�ပ်းတ်�ိ�၏ လှုူမံုကိ့န်းး�ကိး စီးမံ�ကိး�း� (https://www.facebook.
com/ipace.myanmar) မံး တ်�င့်း ကိွ�း�ပ်းတ်�ိ��းင့်း �ကိးသ့ယားပ်ါ။

သင်းတ်န်းး�သး�/သရူေး�းင်း�ရေးတ်�့�ံ�ပ့်�မံ�း��းင့်း ကိန့်းး�ကိးခု�တိ်း�ကိးသည့်း 
ပ့်�မံ�း�ကိ�ိ တ်ကိးရေး�းကိးကြားကိပ်ါ။

ကိွ�း�ပ်းတ်�ိ�၏ ကိ့န်းး�ကိးခု�တိ်း�ကိးပ့်�မံ�း��းင့်း သင်းတ်န်းး�မံ�း�အး� 
စီတိ်းဝင်းစီး�သည်း့သူမံ�း�ကိ�ိ Facebook linkရေးပ်�၍ လှုမံး�ညွှနှ်းးရေးပ်�ပ်ါ။


