
မဲေခါင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္  

၁။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈-၉  ရက္ ေန႔တြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသတြင္း စီးပြားေရး 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တုိးခ်႕ဲလာျခင္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍  လူ႔အခြင့္အေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြး သုံးသပ္ရန္ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၀) ႏုိင္ငံမွ  ပါ၀င္တက္ေရာက္သူ (၁၁၁) 
ဦး တုိ႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းေခါင္ျမိ ႔ဳတြင္ စုစည္းကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား(NHRIs)၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားကိစၥရပ္မ်ား ဆုိင္ရာ 
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အျမဲတမ္းဖုိရမ္(UNPFII)၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူထု အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ လူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းအဖြ႔ဲမ်ား တုိ႔မွ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ 
ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲအား သစ္ေတာမီွတင္းေနထုိင္ေသာ ျပည္သူလူထု 
အစီအစဥ္ (FPP) ႏွင့္အတူ ထုိင္းႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ မွ ဦးေဆာင္ကာ 
လူထုအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး စင္တာ (CRC) ၊ အာရွ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား အသင္းအဖြ႔ဲ 
(AIPP)၊ ႏုိင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား အဖြ႔ဲ၊ EarthRights International (ERI) ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ  
ႏုိင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ျပင္ပ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ား 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔ဲ (Thai ETOs Watch) တုိ႔ ျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  

၂။ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ မဲေခါင္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ရိွ ဘုိးရု (Boonruang) 
ႏွင့္ ဟြင့္လုု (Huay Luek) ေဒသမ်ားသုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ သြားေရာက္ခဲ့ၾက 
သည္။ ျမစ္ေၾကာင္းေဂဟစနစ္ေကာင္းမြန္ရန္ ေရ၀ပ္ေျမေဒသမ်ား (wetlands) မွာ အဓိက 
အေရးၾကီးျပီး  ေဒသခံမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းစီမံခန္႔ခြဲသည့္ ေရ၀ပ္ေျမမ်ား ေရလႊမ္းမုိးႏုိင္သည့္ 
အဆုိျပဳ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုိးရုေက်းရြာတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဤအဆုိျပဳထားေသာ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈရိွမည့္ 
ေရ၀ပ္ေျမမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ေရ၀ပ္ေျမမ်ားအား စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ား 
စည္းလုံးညီညြတ္မႈအားေကာင္းျခင္းသည္ အားေကာင္းေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈကုိ ဦးတည္ 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေဒသခံလူထုလုပ္ရွားမႈတြင္ ေဒသတြင္း ကာဗြန္ထိန္းျခင္းႏွင့္ 
ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ တန္ဖုိးမ်ားအား အေသးစိတ္ေလ့လာထားေသာ ရပ္ရြာသုေတသနမ်ား 
အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။  

၃။ လာအုိ ႏုိင္ငံသုိ႔ စီးဆင္းေသာ မဲေခါင္ျမစ္ ဆုံရပ္ ရိွ ဟြင့္လုေဒသသည္ ျမစ္ေပၚတြင္ 
ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ အထက္ပုိင္း ႏွင့္ ေအာက္ပုိင္း ႏွစ္ဖက္စလုံး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ထိခုိက္ခံစားရလ်က္ရိွသည္။ ေရ ထုတ္လႊတ္ရာတြင္ ထိေရာက္စြာ ၾကိဳတင္ 
အသိေပးမႈမရိွသေလာက္ ျဖစ္ေနေသာ ျမစ္ အထက္ပုိင္း တည္ရိွေနသည့္ ေရကာတာမ်ား ၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေၾကာင္း ႏွင့္ ျမစ္ ေအာက္ပုိင္းတြင္ အသစ္ အဆုိျပဳသည့္ ေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ 
သားငါးမ်ား တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ က်က္စားမႈ ႏွင့္ ျမစ္ေရအျမင့္ေပမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ထိခုိက္မႈရိွျခင္း စသည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရိွေနသည္။ ထုိကိစၥရပ္ ႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္ 



ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ေပးမႈ မရိွျခင္းေၾကာင့္ 
ေဒသခံမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္  စိတ္အေနွာင့္အယွက္ ျဖစ္မႈမ်ားကုိ ဖလွယ္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  

၄။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနသည့္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွေဒသတြင္း ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အရင္းအျမစ္ 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ မဲေခါင္ျမစ္ ကမ္းပါးေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲအား ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ 
မဲေခါင္ျမစ္သည္ အထင္ကရရိွျပီး မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအပါအ၀င္ ငါး 
မ်ိဳးစိတ္ ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ အမ်ားဆုံး ျမစ္ 
ျဖစ္သည္။ ကေမာၻဒီးယား ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံတည္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ ငါးဖမ္းမႈ တန္ခ်ိန္ 
တစ္သန္းေက်ာ္ ျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ေရခ်ိဳငါး အမ်ားဆုံးထြက္ရိွသည့္ ျမစ္ျဖစ္သည္။ မဲေခါင္ 
ျမစ္၀ွမ္းေအာက္ပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနထုိင္ေသာ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ သည္ ၎တုိ႔၏ 
အစားအစာ ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေဒသ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ႏွင့္ ဘ၀ ေနထုိင္မႈ 
ပုံစံမ်ား၏ အရင္းအျမစ္တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ျမစ္ေပၚတြင္ မီွခုိေနထုိင္လ်က္ရိွသည္။ မဲေခါင္ 
ျမစ္၀ွမ္းေဒသအတြင္း ႏွင့္ အဓိက ျမစ္ေၾကာင္းေပၚတြင္ ေရကာတာေဆာက္လုပ္မႈ တုိးခ်႔ဲရန္ 
အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသရိွ လူထုမ်ားမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရိွသည္။  

၅။ ေဆြးေႏြးပြဲမွ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသတြင္း စီးပြားေရးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ 
ေျပာင္းလဲေနေသာ အခင္းအက်င္းမ်ား အေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့သည္။ အာဆီယံ စီးပြားေရး 
အသုိက္အ၀န္း ျဖစ္ေပၚလာမႈ သည္ လတ္တေလာ ႏွစ္ကာလမ်ား၌ ေဒသမ်ားအၾကား 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အရိွန္အဟုန္ျမွင့္တက္မႈ ဦးတည္လ်က္ရိွသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံတည္းမွ 
အျခားျပင္ပ ေဒသမ်ား၌ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမွာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃.၃ 
ဘီလီယံ ရိွျပီး အၾကီးစား အေျခခံလမ္းပန္းအေဆာက္အအုံ ႏွင့္စြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ား အား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံ မွ အျခားေဒသမ်ားအတြင္း၊ 
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔၊ ဗီယက္နမ္ မွ  ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံသုိ႔  
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမ်ားအားလုံးသည္လည္း ေငြေၾကး စီးဆင္းမႈမ်ားကုိ ပုိမုိၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ 
လာေစသည္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွျခင္း စီးဆင္းမႈမ်ား ျမွင့္တက္လာျခင္းသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
လုပ္ေဆာင္ေသာ စီးပြားေရး ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမုွဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။  

၆။ ေဒသတြင္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ တိုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္၌ 
အာဆီယံ အစုိးရမ်ားဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (AICHR) စတင္ျခင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ား ေအာက္ တြင္ ရိွေနေသာ္လည္း အာဆီယံ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေၾကညာစာတမ္း (Declaration) တည္ရိွလာမႈ ပါ၀င္သည္။ ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အား ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း မရိွေသာ္လည္း အာဆီယံ 



အစုိးရမ်ားဆုိိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ႏွင့္ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အပါအ၀င္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား အား 
ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  

၇။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွေနေသာ မေလးရွား ကုမၺဏီ တစ္ခု အား ရင္ဆုိင္ရန္ 
မေလးရွားႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ မွ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္  ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈသည္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကား ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခု ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္ၾကားမႈမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ သုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ျပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဥပမာမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ လႊဲေျပာင္းမႈ ႏွင့္ အေသးစိတ္အမႈကိစၥမ်ားအား 
ေနာက္ဆက္တြဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးေစခဲ့သည္။  

၈။ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ျပင္ပ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
တာ၀န္မ်ား (ETOs) က်င့္သုုံးမႈ အား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသတြင္း တုိးတက္မႈ 
ျဖစ္စဥ္အား ေဆြးေႏြးပြဲ မွ သိရိွခဲ့သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရအဖြ႔ဲမွ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ျပင္ပ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လမ္းညြန္မူ 
မ်ား(UNGPs) ေအာက္မွ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိင္း ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ အခ်ိ ႔ဳ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၌ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံ 
နယ္နိမိတ္ျပင္ပ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ား (ETOs) အားလည္း 
ရည္ညြန္းကုိးကားမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိေရာက္ျပီး အဓိပၺာယ္ ျပည့္၀ေသာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ထပ္မံ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား 
လုိအပ္လ်က္ရိွသည္။  

၉။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ား အား 
ေဆြးေႏြး သုံးသပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္ ႏွင့္ မေလးရွား ႏုိင္ငံမ်ား 
၏ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထုိင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ ႏွင့္ 
ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဌာေန တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ထံမွ 
ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ေဒသတြင္း ႏ္ုိင္ငံမ်ားအသီးသီး၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ား မွာ တူညီေနျပီး ထပ္ဖန္တစ္လဲ  ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  

၁၀။ ေဒသတြင္း အႏ႔ွံအျပား ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ထုိင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ႏွင့္ 
ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ အားေပးရန္ အထူးစီးပြားေရး 
ဇုန္မ်ား ျမွင့္တင္မႈ မွာ အရိွန္အဟုန္ ပုိမုိၾကီးထြားလာသည္ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 



ဤေဒသမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ အခြန္ ဦးစားေပး စနစ္မ်ား၊ သြင္းကုန္ အခြန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ် 
ေပးျခင္း ႏွင့္ အျခားမူ၀ါဒမ်ား မွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမ်ား၀င္ေရာက္ႏုိင္မႈ ကုိ အားေပး 
အားေျမွာက္ျပဳထားျပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရး 
လုံျခံဳမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ ကာကြယ္ျခင္း မ်ား 
မပါရိွေပ။ ေဒသမ်ားအတြင္း ေျမရရိွရန္ ျပိဳင္ဆုိင္မႈ  ျမွင့္တက္ေနလာသည္ႏွင့္အမွ် စုေပါင္း 
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္အားျဖင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ က်င့္သုံးေနေသာ လူဦးေရ နည္းပါးသည့္ 
ေဒသမ်ားမွာ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လာသည့္ ေျမမ်ား ျဖစ္လာျပီး 
သက္ေရာက္မႈ ရိွလာခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်င္းေခါင္ျမိ ႔ဳ၊ ဘုိးရု ေဒသခံမ်ား၏ ေရ၀ပ္ေျမ 
အမႈကိစၥတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။  

၁၁။ ေဒသတြင္း အခ်ိ ႔ဳေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားမွာ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ 
ႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ရင္ဆုိင္ရျခင္း ပုိမုိမ်ားျပားလာခဲ့ျပီး အင္ဒိုနီးရွား၊ 
ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ စီးပြားေရး 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ  ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈရိွျခင္း 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဒသခံ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ 
ဖမ္းခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္တုိက္ခုိက္ရန္ ဥပေဒစနစ္အားအသုံးျပဳသည္ကုိလည္း 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သိရိွခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ 
လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ အက်ပ္ကုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႕က်င္ေရး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း အား ေဆြးေႏြးပြဲ 
တြင္ ျပင္းထန္စြာ ႐ံႈ႔ခ်ခဲ့သည္။  

၁၂။ သက္ေရာက္မႈ ခံစားရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈ အသုိက္အ၀န္းမ်ားမွာ ထိေရာက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွႏုိင္မႈ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မရိွျခင္းကုိ ေဒသ 
အသီးသီးတြင္ ေတြ႔ရိွရျပီး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံရိွ ဘုိးရု ႏွင့္ ဟြင့္လု ေက်းရြာမွ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဥပမာ 
အျဖစ္ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။ အထက္ပုိင္းေရကာတာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရိွသည့္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈ အေနျဖင့္ 
ျမစ္ကမ္းနား သီးႏံွမ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ သေဘာအားျဖင့္ စီးပြားေရးဆန္ျပီး စာခ်ဳပ္တြင္ပါသည့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မရရိွႏုိင္ပဲ ပုိမုိဆုိးရြားေစခဲ့ျပီး 
အမ်ားျပည္သူသိရိွရန္ ခ်ျပထားမႈမရိွေပ။ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ယုံၾကည္ 
စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွႏုိင္မႈ မွာ ကာလၾကာရွည္ကတည္းက မရိွပဲ 
ျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရား အားနည္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ 
ပုိမုိဆုိးရြားလ်က္ရိွသည္။ 

၁၃။ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံရိွ ဘုိးဘပုိင္ 
နယ္ေျမျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားေအာက္ရိွ ျခြင္းခ်က္ထားႏုိင္သည့္ အလားအလာ 



ရိွေသာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်ွင္၊ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား၌ ဌာေနတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္မႈအတြက္ အမွန္တကယ္ 
လစ္ဟာေနသည္ကုိ ေဒသအသီးသီး၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံဖြ႔ံျဖိဳးေရး 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသအရင္းအျမစ္မ်ားအား ေရရွည္တည္တ့ံစြာ အသုံးျပဳျခင္း ႏွင့္ 
သာတူညီမွ်ရိွျခင္း တုိ႔အေပၚ ေက်ာ္လြန္၍ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ကုိ ဦးစားေပးလ်က္ရိွသည္ကုိ 
အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးတြင္ ေတြ႔ရိွရသည္။  

၁၄။ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား အမ်ားစုမွာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအား 
အသိအမွတ္ျပဳမႈကုိ ျငင္းပယ္ေနေၾကာင္း ဆက္လက္ညႊန္ျပျခင္းခံရသည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အျခားတုိင္းရင္းသား လူနည္းစုအဖြ႔ဲမ်ား၏ ထင္ရွား 
ေသာ အမွတ္အသားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာမ်ား အား အသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ 
၎တုိ႔ ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား အတြင္း ၾသဇာအာဏာ ဖြ႔ဲစည္းပုံမ်ားမွ ၎တုိ႔မွာ 
ေဘးဖယ္ၾကဥ္ထားခံရမႈ ဆက္လက္ရိွေနျပီး စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ၏ ဆုိးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ  ၎တုိ႔၏ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္မႈကုိ ပုိမုိအားနည္းေစသည္။  

၁၅။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အၾကား 
နီးကပ္ေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရိွေနျပီး ကမ္ကရာခ်မ္း အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ မွ ကရင္ 
လူမ်ိဳးမ်ား ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ထုိင္းတရားရုံးမ်ား၏ လတ္တေလာ အထင္ကရ 
ဆုံးျဖတ္မႈ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ျပန္လည္ေနထုိင္ရန္ 
၎တုိ႔ အခြင့္အေရးအား ပံ့ပုိးကူညီထားမႈ မရိွေသာ္လည္း ၎တုိ႔ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္မျပတ္ 
ေျမေပၚ၌ ေနထုိင္သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ ဥပေဒ အရ 
တုိးတက္မႈ ရိွေသာ တရားစီရင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္ေနသည့္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာ နယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား 
ဆုိင္ရာ  ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနမႈ သည္ ေဒသကိစၥရပ္တစ္ခုကဲ့သုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳ ေတြ႔ရိွရ 
သည္။  

၁၆။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတုိင္းတြင္ ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
သိသိသာသာ ရိွေနခဲ့ေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွား၊ ကေမာၻဒီးယား၊ မေလးရွားႏွင့္ အျခား ေနရာမ်ား 
တြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ အမီွျပဳ ေနထုိင္ေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ 
ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား အား ပ့ံပုိးႏုိင္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဥပေဒ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒ ဗ်ဴဟာမ်ားမွာ ေႏွးေကြးစြာေရြ႔ေနေသာ ပုံစံ ႏွင့္ 
တစ္ခါတစ္ရံ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တရားရုံးမ်ား၏ ဘက္လုိက္မႈမ်ားသည္ 
တရားမ်ွတမႈရိွရန္ အတားအဆီးမ်ား ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ 
အပါအ၀င္ အခ်ိ ႔ဳကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္ရိွေသာ ဥပေဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွာ 
ျပႆနာေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ခဲ့သည္။  



၁၇။ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႔ဲအစည္း (OECD) ၏ 
ႏုိင္ငံအလုိက္ ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိးေရးရွင္း ၏ 
စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ တုိင္ၾကားရန္ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ရုံး ကဲ့သုိ႔ေသာ တရားေရးစီရင္မႈ 
မဟုတ္သည့္ ကုစားမႈမ်ား အတြက္ ဦးတုိက္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ ထုိင္း ႏွင့္ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ 
တရားရုံးမ်ားတြင္ ဦးတုိက္ တုိင္ၾကားေလ်ွာက္ထားမႈမ်ား အပါအ၀င္ ကေမာၻဒီးယား 
ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျပင္ပ ေထာက္ကန္ေပးသည့္ အင္အားမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းမွတစ္ဆင့္ 
တစ္ခ်ိ ႔ဳ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အထင္ၾကီးေလာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ဤေဆြးေႏြးပြဲမွ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အၾကံျပဳျပီး 
တရားမမ်ွတမႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ေရွ႔ဆက္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ 
ျဖစ္သည္။  

၁။ ဘုိးရု ႏွင့္ ဟြင့္လု ေဒသခံမ်ား မွ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆုိျပီး ဧည့္၀တ္ ေက်ပြန္မႈကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဘုိးရု ေဒသမွ ၎တုိ႔၏ စိမ့္ေျမ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ 
ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ ပ့ံပုိးရန္ ေတာင္းဆုိေနမႈမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ၾကားသိခဲ့ရျပီး 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္လည္း ၎တုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း သေဘာထား 
ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ဟြင့္လုေက်းရြာတြင္ ေရလက္ၾကားတုိးခ်႔ဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 
ေရကာတာေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မဲေခါင္ေဒသမ်ားတြင္ ၾကီးမားစြာပ်က္စီးဆုံး႐ံႈး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွသည္ကုိ ၾကားသိခဲ့ရျပီး မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း တစ္ေလ်ွာက္ ေဒသအဆင့္ 
ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေပးမႈ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာ ေစရန္ 
အတြက္ ၎တုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအား ေထာက္ခံပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း 
ဖြ႔ံျဖိဳးေရးတြင္ ‘ထိခုိက္မႈမရိွေစေရးသည္ ပထမ’ ဆုိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကုိ ၎တုိ႔ 
ေတာင္းဆုိမႈအား ျပန္လည္ ထပ္ေလာင္း ေထာက္ခံ ပါသည္။   

၂။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ပဲရစ္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အတည္ျပဳမႈ  (၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ႏွင့္ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္၍ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းရန္ 
အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ၏ အခန္းက႑အေပၚ အက္ဒန္ဘက္ (Edinburgh) 
ေၾကညာစာတမ္းအား အတည္ျပဳကုိ  ၾကိဳဆုိပါသည္။ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသ 
အစုိးရမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရိွေစျခင္း ႏွင့္ ဆက္လက္ပ့ံပုိးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ 
အားေပးေထာက္ခံပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈ 
မရိွေသးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္မ်ားကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၎တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ လက္ရိွ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ပုိမုိအားေကာင္းေစရန္ ျမွင့္တင္ျခင္း 
စသည္တုိ႔ပါ၀င္္သည္။ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ၎တုိ႔အလုပ္မ်ားအား 



အမီွအခုိ ကင္းမဲ့သည့္ ပုံစံတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ လုံေလာက္ေသာရံပုံေငြမ်ား 
ခြဲေ၀ထားရိွေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိပါသည္။  

၃။ ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား၏ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ၾကိဳဆုိပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
တုိင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပ့ံပုိးေပးရန္၊ ၎တုိ႔၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ အဓိပၺာယ္ ဖြင့္ဆုိရန္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသရိွ 
အျခားအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား ေတာင္းဆုိပါသည္။ တုိင္ၾကားမႈမ်ား 
လက္ခံရာတြင္ ၎တုိ႔ အခန္းက႑ကုိ ပုိမုိတုိးခ်႔ဲျခင္းမွ တစ္ဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ခံစားရခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားကုိသာ ပဓာနမထားပဲ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွထားေသာ 
ကုမၺဏီမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွျခင္း စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ တုိင္ၾကားစာမ်ား 
လက္ခံရရိွမႈ ေသခ်ာေစရန္ ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကား တုိင္ၾကားမႈမ်ား လႊဲေျပာင္းရာတြင္ တရား၀င္ ယႏၱရား 
စနစ္တစ္ခုကုိ စတင္တည္ေထာင္သင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ျပႆနာ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အမႈ၊ တရားစြဲဆုိျခင္း လမ္းေၾကာင္း 
မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီွရရိွသင့္ျပီး ႏုိင္ငံေရး အမီွအခုိကင္းမႈ ရိွသင့္ပါသည္။ သုေတသန ႏွင့္ ၎တုိ႔ 
ထုတ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား၊  အလားအလာရိွေသာ 
ပူးေပါင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ တုိက္တြန္းအားေပးသည္။  

၄။ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာအခြင့္အေရး ၊  ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္သူမ်ားအပါအ၀င္  ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ကာကြယ္သူမ်ား မွ 
ထိခုိက္ခံစားေနရမႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ သိရိွရပါသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ 
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လုပ္ငန္း အဖြ႔ဲ၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ 
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အထူး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္အတူ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ား၏ လုံျခံဳေရးကုိ ထိေရာက္စြာ 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားထားရိွ ကုိင္တြယ္ရန္ အတြက္ ေဒသအဆင့္ ၌ 
အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရိွရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ ေတာင္းဆုိ 
ပါသည္။  

၅။ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာ ကိစၥရပ္မ်ား တြင္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈကို 
သက္ေရာက္မႈ ခံစားရသည့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ရရိွေစရန္ ပ့ံပုိး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီးပြားေရး 
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လမ္းညြန္မူမ်ား အား ကိုးကားျခင္းအပါအ၀င္ 
ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား ျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကုိက္ညီေစရန္ စီးပြားေရး 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအားလုံး ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ေတာင္းဆုိပါသည္။ ဤအခ်က္တြင္ အထူးသျဖင့္ 
ေဒသတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား လက္ေတြ႕တြင္ ကန္႔သတ္ခံထား 



ရေသာ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးျခင္း ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိ 
ပါသည္။  

၆။ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈရိွႏုိင္ေသာ ပုဂၢလိက က႑ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွမႈ ကုိ သတိျပဳမိျပီး လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား 
အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရိွရန္ ေဒသတြင္း အက်ိဳးပါ၀င္ 
သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံး ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စီးပြားေရး အဖြ႔ဲအစည္းအား ေတာင္းဆုိ 
ပါသည္။ ဤအခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ေသာ 
စီးပြားေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဆုိင္ရာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား မွ 
ပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ၊ ေဒသခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကုမၺဏီ၀န္ထမ္းမ်ား 
အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏုိင္ျပီး ေရွ႔ဆက္ႏုိင္မည့္ ပုံစံမ်ားကုိရွာေဖြႏုိင္ေသာ လုံျခံဳ 
မွ်တသည့္ ဆုံရပ္မ်ား ကုိ စတင္ တည္ေထာင္ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။  

၇။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ ကာလၾကာရွည္ခ်ိန္တြင္ ေဒသမွ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ ကုိ ပ့ံပုိးေပးရန္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ ခံစားရသည့္ 
ေဒသမ်ားအတြက္ လူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းအား ပ့ံပုိးေသာ ရံပုံေငြ တစ္ခု ကုိ တည္ေထာင္ရန္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ အၾကံျပဳပါသည္။ သက္ဆုိင္ေသာ၊ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြ႔ဲအစည္းမွ 
ကူညီေပးမႈ ရိွေကာင္းရိွႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ရံပုံေငြမွာ လြတ္လပ္၍ အမီွအခုိကင္းမဲ့စြာ 
စီမံခန္႔ခြဲသင့္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စီးပြားေရးအဖြ႔ဲအစည္းမွ ခ်ည္ေႏွာင္ထားမႈမရိွသည့္ ခြဲေ၀ ေထာက္ပ့ံ 
ေပးေသာ ရံပုံေငြ ျဖစ္ရမည္။  

၈။ မေလးရွား၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားမွ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ ကုိ ၾကိဳဆုိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
အလားတူ ေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အခြင့္အေရး မ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစား 
ကာကြယ္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈခံရသူမ်ားအတြက္ ကုစားျခင္း 
မ်ား ပ့ံပုိးလုပ္ေဆာင္ရန္  အျခားေသာ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားအား ေတာင္းဆုိပါ 
သည္။ ETOs ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ပါ၀င္ျပီး ကြဲျပားေသာစီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္မႈတုိင္း၌ အမ်ိဳးသား အဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကုိ 
က်င့္သုံးျခင္း၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၊ ေဒသခံလူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 
အဖြ႔ဲအစည္း ႏွင့္အမ်ားျပည္သူ ျပည့္ျပည့္၀၀ ပါ၀င္ႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ 
တစ္ခုကုိ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးမွ ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

၉။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမ်ားတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
အတြက္ အေရးတၾကီးလုပ္ေဆာင္ရန္ အစုိးရမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ေတာင္းဆုိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားရိွျပီး ေျမ ေပၚမီွခုိရွင္သန္ေနေသာ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ 



ျပဳေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ဥပေဒမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ 
ဦးစားေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။ လြတ္လပ္ျပီး ၾကိဳတင္အသိေပးမႈရိွျခင္း၊ သေဘာဆႏၵ 
ရယူျခင္း (FPIC) ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အဓမၼ ႏွင္ထုတ္ဖယ္ရွားမႈမွ ကာကြယ္ျခင္း 
အပါအ၀င္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
ပါ၀င္သည့္   ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ေျမ ႏွင့္ သစ္ေတာ ဥပေဒမ်ား 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ဆက္လက္၍ 
ေတာင္းဆုိပါသည္။  

၁၀။ ႏိုုင္ငံတြင္း ေဒသအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား အပါအ၀င္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး အစီအစဥ္ အဆင့္တုိင္းတြင္ ေဒသခံ 
လူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ထိေရာက္ျပီး အဓိပၺာယ္ျပည့္၀ေသာ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရိွေစရန္ အစုိးရမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ေတာင္းဆုိပါသည္။  

၁၁။ အထူးသျဖင့္ အျခားျမစ္မ်ားႏွင့္ မဲေခါင္ ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလ်ွာက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ေရကာတာမ်ားအပါအ၀င္ ၾကီးမားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ စီမံကိန္း၏ ကနဦးစဥ္းစားခ်က္၊ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း၊ စတင္ေရးဆြဲျခင္း၊ ႏွင့္ လက္ေတြ႔ 
လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္တုိင္းတြင္ ျပည့္စုံေသာ လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ 
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ ေဒသတြင္း 
စီးပြားေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ေတာင္းဆုိပါသည္။ အၾကီးစား 
အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ား အားလုံး၏ ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေရကာတာ/ 
ဆည္မ်ားဆုိင္ရာ ကမာၻ႔ေကာ္မရွင္ ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အျခား လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ 
အညီ  ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ တုိက္တြန္း ေတာင္းဆုိသည္။  

၁၂။ ထိေရာက္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အစီအမံမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ အၾကီးစားစီမံကိန္းမ်ား အားလုံးအတြက္ ေသခ်ာစြာ ထားရိွရန္ အေရးတၾကီး 
လုိအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ ဤအခ်က္တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ဆုိးရြားစြာ 
သက္ေရာက္ခံစားရမည့္ ေဒသမ်ားအား ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈမ်ား ခ်က္ျခင္း 
ရရိွႏုိင္ေစရန္အတြက္ သီးသန္႔ထားရိွေသာ ရံပုံေငြမ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အမီွအခုိကင္းမဲ့စြာ ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ၾကီးမားေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လုိအပ္သလုိ အစုိးရမ်ားမွ ဥပေဒ 
ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ေတာင္းဆုိပါသည္။  

၁၃။ အၾကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ထိေရာက္စြာ တုိင္းတာ 
ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာ၌ ေဒသတြင္း ပညာရွင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား မွလည္း အေရးၾကီးေသာ 
အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္မႈရိွေနသည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွသိရိွရပါသည္။ အခ်က္အလက္ အေျခခံေသာ 
စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိအားေကာင္းေစရန္ လႈပ္ရွားမႈသုိ႔ဦးတည္အေလးေပးေသာ 



သုေတသနကုိ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္း၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအဖြ႔ဲမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားတုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္၊သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္အျခားသုေတသနၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ေဒသႏွင့္ဓေလ့ရုိးရာဗဟုသုတမ်ားအား ဆက္လက္ 
အသိအမွတ္ျပဳပါ၀င္ေစရန္ ပညာရွင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ေတာင္းဆုိပါသည္။  

၁၄။ အာဆီယံေဒသတြင္း ေျမယာ သိမ္းယူမႈမ်ား အေပၚ ေဒသအဆင့္ေလ့လာမႈ တစ္ခ ု ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ရန ္  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင္ ့ စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားဆိုငရ္ာ စိတ၀္င္စားမႈရွိေသာ ပညာရွင ္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားကၽြႏု္ပ္တို႔မွေတာင္းဆိုပါသည္။ ေဒသတြင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင္ ့
ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြက ္ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လံုျခံဳမႈ၊ ေျမယာႏွင့္အရင္းအျမစ ္အခြင့္အေရး 
မ်ား အေပၚ အဓိက ျခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ား ကိ ုေဖာ္ျပျခင္းႏွင္ ့ေျမသိမ္းဆည္းမႈ ေနာက္ခသံမိုင္းပံုစံမ်ားကိ ု
ေလ့လာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။  

၁၅။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ရန္ အလုိ႔ဌာ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ 
အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဥပေဒကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာပ့ံပုိးမႈမ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသတြင္း ေရွ႔ေနအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္း 
ႏွင့္  အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္း လႈပ္ရွားသူမ်ားအားလုံး ခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ေတာင္းဆုိ 
ပါသည္။ ဤအခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္သက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းသက္ေရာက္မႈမ်ား 
အတြက္ ႏုိင္ငံ၏ တရားရုံးမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားအလုိ႔ဌာ 
တရားစြဲဆုိျခင္း ကုိ ဆက္လက္စမ္းသပ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပါ၀င္သည္။  

၁၆။ ေဒသခံမ်ား၏ ဗဟုသုတ၊ သုေတသန ႏွင့္ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားကုိ ဖလွယ္ႏုိင္ရန္ 
အခ်က္အလက္အေျချပဳ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ား လုိအပ္ျပီး မီဒီယာမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေခ်ရိွမႈကုိလည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သိရိွရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ႏွင့္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ကြင္းဆက္မ်ား စာရင္းျပဳစုျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္သည့္ သုေတသန 
နည္းလမ္းမ်ားအား ရရိွႏုိင္မႈသည္လည္း အေရးၾကီးသည္ကုိ ကၽြႏုု္ပ္တုိ႔မွ သိရိွရသည္။ 
လုိအပ္သည့္အေလ်ွာက္ မိမိကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ သုေတသနမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေဒသအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွေဒသခံမ်ားအား သုေတသနလုပ္ႏုိင္စြမ္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ 
လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီွ ရရိွႏုိင္ရန္ပ့ံပုိးျခင္း ႏွင့္ ဤက႑တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသလူမႈအဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပ့ံပုိးမႈမ်ား ကူညီေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ေတာင္းဆုိပါသည္။  

၁၇။   ဤေဆြးေႏြးပြဲမွ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ အဓိကက်သည့္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ကုုိ  အတူတကြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္၊  ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ ပ့ံပုိးရန္ ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။  


