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ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း

ေနရာရယူျခင္း
ျမန္္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ



ေရးသားသူမ်ား - Pilar Domingo ၊ ေကစုိး၊ ယိင္းလြင္ (ေနာင္းလတ္) ၊ ဂ်ိန္းရမ္မီ ၊ Caitlin Williscroft

ျပန္လည္စစ္ေဆးသူမ်ား - Clare Castillejo, Anne-Marie Goetz, ခင္ခင္ျမ

ဂရစ္ဖစ္ဒီဇုိင္း: Karlien Truyens 

မ်က္ႏွာဖုံးဒီဇိုင္းအေၾကာင္း  :

မ်က္ႏွာဖုံးက Tetris တုံးေလးမ်ားသည္ ခုိင္မာေသာအုတ္ျမစ္တည္ေဆာက္ရန္ စုစည္းလာၾကျခင္းကုိ ပုံေဖာ္သည္။  
ဤသည္ကား GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္မွ ဘက္သုံးဘက္ပံ့ပုိးနည္း၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၈ ဖြဲ႕အေပၚ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ ပေဟဠိတစ္ခု အတူတကြစုစည္းလာသကဲ့သုိ႔ GPS ရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တန္းတူညီမွ်ေရးကို ပုိမုိျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တန္ဖုိးမျဖတ္  
ႏုိင္ေသာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 



အဖြဲ႕အစည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္လာျခင္း


အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ ျမင့္လာျခင္း


ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအမံဆြျဲခင္း၊အစီအစဥ္ခ်မွတ္ 
ျခင္းႏွင့္ေဒသႏွင့္အညီ ေရးဆြထဲားေသာျပႆနာေဖာ္ထုတ္နည္းမ်ား



လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အသံ၊ လႊမ္းမုိးမႈႏွင့္  
ျမင္သာထင္သာရွိမႈတုိ႔ ျမင့္တက္လာျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

လႊမ္းမုိးမႈ

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား



႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ေငြပံ့ပုိးမႈ မဟာဗ်ဴဟာဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ 

က်ား၊မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္

အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမႈအေပၚ အလြန္အမင္း မွီခုိေနျခင္း၏ 
စိန္ေခၚမႈအားေက်ာ္လႊားႏုိင္ျခင္း



သုံးသပ္ႏုိင္စြမ္းရည္ႏွင့္ GPS အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ 
အသိအျမင္ရရွိလာျခင္း



ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈစြမ္းရည္တုိးတက္လာၿပီး 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စုဖြဲ႕မႈမ်ား လုပ္လာျခင္း



အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ၎တုိ႔၏ေနရာရယူျခင္း

ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ က်ား၊မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရး 
ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး
ယႏရၱားမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

၃၀ % ပါဝင္ေရး အတြက္ 
တုိက္တြန္းႏုိင္ခဲ့သည္

ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့ ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားတြင္ပါဝင္မႈႏွင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ 

ျမႇင့္တက္ေစခဲ့သည္

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး 

ရဲေမမ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္ရန္ 
အစုိးရ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 

ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးခဲ့သည္

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ေရွ႕တန္းမ ွ
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျမင္သာထင္သာရွိမႈ 
ႏွင့္စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမႈတုိ႔ ျမႇင့္တက္လာသည္

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ား၊မ 
အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ားအားယာယ ီ

ခုိလွဳံရန္ေနရာစီစဥ္ေပးျခင္း၊ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအကူအညီ 
မ်ားေပးျခင္း တို႕ကုိေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ 

ေနရာဖန္တီးေပးသည္  

လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ 
က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ဘာသာေရး 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ 
အလုိ႕ငွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆင့္ အတန္းကုိ 
ျမႇင့္တက္ေစသည္ 

အဖြဲ႕အစည္းျမင္သာထင္သာရွိလာျခင္းေၾကာင့္  
က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥအား  

အမ်ားျပည္သူက အေရးတယူေဆာင္႐ြက္ 
လာသည္
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ေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း က်ား/မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး     1 

ေက်းဇူးတင္လႊာ 

ဤေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း သုေတသီမ်ားျဖစ္သည့္ 
Pilar Domingo (ႏုိင္ငံရပ္ျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအင္စတီက်ဳမွ)  
ႏွင့္ ေကစုိးတုိ႔အေနျဖင့္ PSF ၏ က်ား၊မတန္းတူညီမွ် 
ေရးႏွင့္လူမႈပါဝင္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾက 
ေသာ ယိင္းလြင္ (ေနာင္းလတ္)၊ ေနာ္တင္သက္စမ္း၊ 
ခင္မမႀကီး၊ အိခင္၊ သက္ေဝေအာင္ ႏွင့္ ဂ်ိန္းရမ္မီ 
တုိ႔အား ဤသုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္အား အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ ၎တုိ႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္ ခြန္အား အားျဖင့္  
ရက္ေရာစြာ ပါဝင္ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အထူး 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဤအဖြဲ႕သည္ 
စာတမ္းမူၾကမ္းအေပၚ ျပည့္စုံေသာမွတ္ခ်က္ေပးျခင္း 
အျပင္ စာတမ္းပုံစံေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။ 
PSF ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဂ်ိန္းရမ္မီႏွင့္ ယိင္းလြင္ 
(ေနာင္းလတ္) တုိ႔သည္ ဤေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း 
မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္လည္း ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကသည္။ 

ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ GPS ရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ၾကပ္မတ ္
ေပး ပါေသာ PSF team ကုိလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိ 
ပါသည္။ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္အား ဒီဇုိင္းေရး ဆြဲျခင္း၊  
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတုိ႔တြင္  
ဦးေဆာင္ေပးပါေသာ Caitlin Williscroft အားလည္း  
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ပံ့ပုိးမႈႏွင့္ညဏ္ ပညာ 
မ်ားေပးၾကပါေသာ ယိင္းလြင္ (ေနာင္းလတ္)၊ ေနာ္တင ္
သက္စမ္း၊ ခင္မမႀကီးႏွင့္ Elin Zaulich တုိ႔အားလည္း 
ေကာင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၈ဖြဲ႕အားလည္းေကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါ 
သည္။ အဆုိပါ ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ႏွင့္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး က႑တြင္ ပါဝင္ကူညီေပးပါေသာ 
Carolyn Grant ႏွင့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ အေရးပါ 
သည့္ အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့ေသာ သက္ေဝေအာင္ႏွင့္ 
အိခင္တုိ႔အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ Elizabeth 
Armstrong ႏွင့္ Fearghal MacCarthaigh တုိ႔အား 
လည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

၎တုိ႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ၎တုိ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လူမႈအသုိင္းအဝန္းမ်ားအေပၚ GPS ရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္၏ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ GPS ၏ ေနာက္တစ္ဆင့ ္
အစီအစဥ္အတြက္ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာႏွင့္ စိတ္ရွည္စြာေျပာၾကားမွ်ေဝ 
ေပးၾကပါေသာ GPS မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔၏လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ 
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႕မ်ား၏ ေန႔စဥ္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ 
က်ား၊မ တန္းတူေရးႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ျမႇင့္တင ္
ေရး က႑တြင္ အေရးႀကီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေန 
ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ဤမွ်အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းအရာအား 
ပုိမုိထိေရာက္ေစေရးႏွင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ၿပီး 
ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ GPS အစီအစဥ ္
ႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူေရးစီမံခ်က္မ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန ္
လာေစေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ 
ရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းတည္ေဆာက္ 
ေရးတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူေပးခဲ့ၾကသည့္ သုံးသပ္ 
သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Anne Maire Goetz, Caitlin 
Williscroft, Clare Castillejo ႏွင့္ ခင္ခင္ျမတုိ႔ကုိလည္း 
အသိအမွတ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဤကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈအား 
ေထာက္ပံ့ေပးပါေသာ အလွဴရွင္မ်ားကုိလည္း ၎တုိ႔၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဤလုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ 
ေထာက္ခံအားေပးမႈအတြက္ ေလးနက္စြာအသိအမွတ္ျပဳ 
ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္သည္။ ဤသုေတသနလုုပ္ေဆာင္ 
သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ PSF အေနျဖင့္ ၾသစေတးလ်၊ ကေနဒါ၊ 
ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ၿဗိတိန္အစုိးရတုိ႔အား ဤ GPSရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေသာေၾကာင့္ အထူးေက်းဇူး 
တင္ရွိပါသည္။ 
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အတုိေကာက္စာလုံးမ်ား 

AWID ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးက႑ရွိအမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအ႐ုံး
CEDAW အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအားလုံး ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ 
CSO အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
FCAS ထိခုိက္လြယ္ၿပီးပဋိပကၡဒဏ္သင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
GBV က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
GPS က်ား၊မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး
IP မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
IWD အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ 
KNU/KNLA ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး/ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
NGO အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း
NMSP မြန္ျပည္သစ္ပါတ ီ
NSPAW အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း 
OD အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ  
OECD စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္း
PSF ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း

UCCPF ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္ေကာ္မတီ
UNSCR ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္
UPC ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ 
UPDJC ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီီ  
WPS အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရး 
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က်ား၊မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရး 
ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္
အႏွစ္ခ်ဳပ္  
က်ား၊မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးရန္ပုံေငြအစီအစဥသ္ည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း က်ား၊မတန္းတူ ညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္
အေရးျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကူညီပံ့ပုိးမည့္ ရန္ပုံေငြယႏၱရားအျဖစ္ 
ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတြင္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ျဖစ္သည္။ GPS 
ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ ဘက္သုံးဘက္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းကုိ အသုံးျပဳသည္။ 

GPS ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္၏ အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 

• အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားဦးတည္သည့္ 
GPS ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းသည္ ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရး 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ တုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၏ 
ေကာင္းက်ဳိးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသ
က္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသည္။ က်ား
၊မေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖတ္သန္းလာေသာ ကာလ 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရရွည္တုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာသည္။  

• အမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕မ်ားအား ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ စီမံကိန္းအေျချပဳ ရန္ပုံေငြအေပၚ 
မွီခုိေနျခင္းအား ေလွ်ာ့က်ေစျခင္း၊ ေဒသလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီသည့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္ ေရရွည္စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္းတုိ႔အတြက္  
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။႐ုံးခန္းငွားရမ္းခႏွင့္လစာစရိတ္ 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အစုိးရ 
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၊ အျခားအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံတကာ 
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္အသိအမွတ္ျပဳ 
ခံရသူမ်ားျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း 

တည္ရွိေနေသာအင္အားမညီမွ်မႈအေနအထားကုိ ေျပာင္းလဲ 
ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳ လ်က္ရွိသည္။ 

• ဘက္သုံးဘက္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းသည္ အထက္ပါအစိတ္ 
အပုိင္းမ်ား၏ စုေပါင္းရလဒ္ထက္ပင္ သာလြန္သည့ ္
အျပင္ ေအာက္ေျခအမ်ဳိးသမီးမ်ားႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဘက္စု ံ
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားသည္။ 
ယင္းသည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္း 
ဆုိင္ရာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္  
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏  
မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း 
အက်ဳိးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ယင္းကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ေပး 
ျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းတြင္သာမက 
ျပင္ပတြင္လည္း ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈႏွင့္ ျမင္သာထင္သာ 
ရွိမႈတုိ႔ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ 

• ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ႏွင့္ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္  
ေထာက္ပံ့မႈကုိ ဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ က်ား၊မဆုိင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ အဆင့္ 
အတန္း၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္နယ္ေျမ ေဒသခက္ခဲျခင္း တုိ႔ကုိ  
အေျခခံေသာေဒါင္လုိက္ (ထက္ေအာက္) ျဖစ္ေစ၊ေဘးတုိက ္
(တစ္ေျပးညီ) ျဖစ္ေစ မညီမ်ွမႈကုိ ခုိင္မာေစေသာ အႏၱရာယ္ 
မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးကာ ပုိ၍လက္လွမ္းမီွလာမည္ျဖစ္သည္။ 

႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ အား ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းလစာ၊ ႐ုံးခန္း ငွားရမ္းခ၊ 

ခရီးစရိတ္၊ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္စရိတ္၊ 

႐ုံးအသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုန္က် 

စရိတ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ နည္းပညာ 

ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားအား အဖြဲ႕အစည္း၏ ‘အဖြဲ႕အစည္း 

ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္’ တိုးတက္လာကာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 

စီမံပါဝင္လာႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အေထာက္အပံအ့ား 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ 

၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားကုိ 

ေ႐ြးခ်ယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္အေထာက ္

အကူျဖစ္ေစရန္ရည္႐ြယ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 



4   ေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း က်ား/မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး

• ေဒသအဆင့္တြင္ အေရးပါေသာအေရးအရာမ်ားအေပၚ 
နယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းသီးျခား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ 
ဆုံးျဖတ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္  
လႊဲမွားေနေၾကာင္း သက္ေသျပဳကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားသည္ အေရးအရာမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာတုိ႔ကုိ  
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းလ်က္ရွိၾကသည္။ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအား တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
ေရခံေျမခံႏွင့္ ဦးစားေပး နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသည့္ 
ေဒသအလုိက္ေရးဆြဲထားေသာအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ 
႐ြက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။  

• GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးရလဒ္မ်ားကုိ (႐ႈပ္ေထြးၿပီးခန္႔မွန္း 
ရခက္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအတြင္းတြင္) 
ဆြဲေခၚေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စြမ္းေဆာင္ 
သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ၎တုိ႔၏ စည္း႐ုံးလႈ ႔ံေဆာ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 
သည္ ကုန္က်စရိတ္နည္းၿပီး အက်ဳိးရလဒ္မ်ားသည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖစ္သည္။ 

GPS မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ၎၏လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတြင္သာမက လူ႕အဖြဲ႕အ 
စည္း အေျပာင္းအလဲ အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအသုိင္းအဝုိင္း 
တြင္လည္း ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးမႈႏွင့္ျမင္သာထင္သာရွိမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အက်ဳိးျပဳသည္။ ထုိသုိ႔  
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ GPS အစီအစဥ္ရွိ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ပါဝင္ျခင္းဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ျပည့္ဝေစ 
မည့္ ၎တုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

• အဖြဲ႕အစည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ဗ်ဴဟာ အားေကာင္းေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ပါဝင္ၿပီးလႊမ္းမုိးႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာအဖြဲ႕အ 
စည္း မ်ား၏ မိမိကုိယ္ကုိယ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္မားလာေစရန္ အက်ဳိး ျပဳသည္။ ၎သည္ေရရွည္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ 
ျခင္း၊ အစီအစဥ္စနစ္က်ရွိျခင္းႏွင့္ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီေသာ 
ျပႆနာအေပၚအေျခခံသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
အားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ယင္းတြင ္
GPS လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္မည့္ ေဝဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္
သည့္စြမ္းရည္သစ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာအသိပညာသစ္ 
မ်ား ေလ့လာသင္ယူျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ ဤရုံးလည္ပတ္ 
မႈရန္ပုံေငြအားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လူမႈ 
အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္းလာျခင္း၊ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ 
တက်ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ အသိမွတ္ျပဳခံရျခင္းတုိ႔  ရရွိလာသည့္  
အတြက္ပိုမိုအေျခခိုင္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ျဖစ္လာၾကမည္။ 

• GPS မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တုိးျမႇင့္လာေသာ အသံႏွင့္
လႊမ္းမုိးမႈတုိ႔သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္
မူဝါဒေျပာင္းလဲေရးတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္  
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံျခင္း၊ လူမႈ 
အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ား 
အေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူမႈစံႏႈန္းမ်ားေျပာင္းလဲေရး 
တြင္ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျမင္သာ 
ထင္သာရွိမႈတုိ႔တြင္ ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ရသည္။ ယင္းသည္ 
ပင္လွ်င္ ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
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ျမန္မာျပည္သာမက ကမၻာအရပ္ရပ္ရိွ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ GPS ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္မွ မည္သည့္အရာမ်ားကို 
သင္ခန္းစာယူႏိုင္သနည္း။

• GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ပုံစံက GPS စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲကုိ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ WPS ႏွင့္ GPS အစီ 
အစဥ္တုိ႔အား ‘ႏုိင္ငံေရးမွေသြဖယ္’ ေစႏုိင္သည့္အႏၱရာယ္ကုိ ေကာင္းစြာမွတ္တမ္း တင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ က်ား၊မေရးရာကုိ အသား 
ေပးလုပ္ေဆာင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိသာ သီးသန္႔ ဦးတည္ေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္ GPSရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ပုံစံသည္ 
က်ား၊မအေျချပဳမညီမွ်မႈႏွင့္ အျခားေသာ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ဘဲက်ယ္ျပန္႔ လာ 
ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးမွေသြဖယ္ေရးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အေျချပဳခ်ဥ္းကပ္ေရး ေရစီးေၾကာင္းအား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။  

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေသာ အစီအစဥ္၏  
ပုံဥပမာေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ OECD အလွဴရွင္အဖြဲ႕မ်ား၏ မၾကာေသးမီက ေဖာ ္
ထုတ္ခဲ့ေသာ ေဒသတြင္း အေျချပဳျခင္း၊ ျပႆနာကုိ ဦးတည္ေျဖရွင္းျခင္း၊ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ 
ရွိျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရအက်ဳိးမ်ားျခင္း ဟူသည့္ ‘လုပ္ငန္းနည္းလမ္းမ်ား’ ဆုိင္ရာသင္ခန္းစာမ်ား 
ကုိ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ ေဒသအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ‘ျပႆနာ’ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
အျပင္ ေရခံေျမခံႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာ သီအုိရီမ်ားအား ဦးစီးေဖာ္ေဆာင ္
ျခင္းတို႔ကုိ အားေပးသည့္နည္းလမ္းသည္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ ္
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈနည္းလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ 
ေၾကာင္း ယခုအေတြ႕အႀကံဳက သက္ေသထူေနသည္။ ဤကိစၥရပ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

အစီအစဥ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ကာလရွည္ၾကာစနစ္တက်ျဖစ္ေပၚေနေသာ မညီမွ်မႈႏွင့္မတရားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႀကံဳ 
ေတြ႕ရေသာ က်ား၊မေရးရာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မတူညီ ေသာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ပါဝင္ေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
လ်က္ရွိသည္။  

အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မွ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ားအတြက္ ခုိလႈံရန္ေနရာ စီစဥ္ေပး 
ျခင္းျဖင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးသည္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္း ေနၾကေၾကာင္းခံစားရသည္။ ဤအျဖစ္  
အပ်က္သည္ မေတာ္တဆမႈတစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ ေနရာတုိင္း တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ဤအခ်က္သည္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ေလးေလး 
နက္နက္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေရးႀကီးၿပီးအကာအကြယ္ေပးရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား

အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး (WPS) အစီအစဥ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိးသမီးအခြင့္ 
အေရးမ်ားအား မည္သုိ႔ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္၊ မည္သုိ႔ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားသည္ဆုိသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအား 
လ်စ္လ်ဴရႈကာ အမ်ဳိးသမီးအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာရန္ပုံေငြေလွ်ာ့နည္းလာ 
ျခင္းမွာ အလြန္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ WPS အစီအစဥ္၏ မူလအႏွစ္သာရမွာ ပဋိပကၡအတြင္း က်ား၊ မဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားလ ုံးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ရနႏ္ွင့္ လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ ၎တုိ႔အား 
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေရး ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈစြမ္းရည္ရွိျခင္းသည္ က်ား၊မ အေျချပဳႏွင့္အျခားေသာနည္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားအားတားဆီးေပးမည့္ ကာကြယ္ေရးစနစ္အားေကာင္းလာေစေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္အေပၚ ပုိမုိအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အလွဴရွင္ 
အဖြဲ႕စည္းမ်ားအေနျဖင့္ WPS ႏွင့္အျခားေသာ က႑အလုိက္အစီအစဥ္မ်ားအား သီးျခားစီခြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအား ေရွာင္ရွားရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။
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• အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ဦးတည္ေထာက္ပံ့မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္။ 
ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔ စည္း႐ုံးလႈံ ႔ 
ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ က်ား၊မေရးရာတက္ၾကြ  
လႈပ္ရွားသူမ်ားစုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 
ျဖင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္အမ်ဳိး 
သမီးစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးက႑တြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

• ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္။  
စုေပါင္း (သုိ႔) တစ္သီးပုဂၢလအသံႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မႈ 
အတြက္ မ်က္ႏွာသာေပးေသာအေျခ 
အေနမ်ားကုိ အားေပးရန္အတြက္ ႐ုံး 
လည္ပတ္မႈ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ပု ံ
ေငြအေပၚ မွီခုိ ေနရျခင္းအား ေလွ်ာ့က် 
ေစပါသည္။ ယင္းသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 
သည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
အမွီအခိုကင္းေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ လုပ္ရွားေဆာင္ 
႐ြက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမင့္မားလာေစသည္သာမက ေဒသ 
အလုိက္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ‘ျပႆနာ 
-အနက္ဖြင့္ဆုိျခင္း’ အစီအစဥ္ အခင္း 
အက်င္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတက် စီမံခ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္း တုိ႔တြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ကုိလည္း ျမင့္မားလာေစသည္။

• ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ႏွင့္ေအာက္ေျခ 
အဆင့္အတြင္အဓိကေထာက္ပံ့ျခင္းသည ္
အဆင့္အတန္း၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ နယ္ 
ေျမေဒသခက္ခဲမႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍  
အျခားေသာမညီမွ်မႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း 
မ်ဳိး မရွိေစဘဲ ၿမဳိ႕ေတာ္ျပင္ပတြင္လည္း 
က်ား၊မေရးရာစီမံခ်က္ေၾကာင့္ အေျပာင္း 
အလဲမ်ား လက္လွမ္းမီေရာက္ ရွိေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ျပည္တြင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
ေအာက္ေျခတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္  
စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားအၾကား မတူညီမႈ 
မ်ား ပုိမုိမ်ားျပားမႈ မျဖစ္လာေစရန္လည္း 
ကူညီေပးသည္။

• ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း။  
လက္ေတြ႔သင္ယူေလ့လာျခင္းသည္ 
မဟာဗ်ဴဟာျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ လုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြျဖစ္ၿပီးျပဳျပင္လြယ္ေသာ အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းသည္ ပုိမုိ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသိပညာတုိးပြားေရး 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပး 
သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္  
အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းနည္းလမ္း  
မ်ားသာမကအလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ‘လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ 
သည့္နည္းလမ္းမ်ား’ ကုိလည္း မည္သုိ႔ 
 ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္းစဥ္းစားလာျခင္း၊  
ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပအထိ အက်ဳိးသက ္
ေရာက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ေဖာ ္
ေဆာင္ထားေသာ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ 
အား ပုိမုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  
အထိလည္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွသည္။

• က်ား၊မေရးရာဆုိင္ရာ ေဒသႏရၱအသိ 
ပညာေလ့လာျခင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း။ 
ေရွ႕တန္းမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ က်ား၊မ 
ေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အသ ိ
ပညာသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမင္သာ 
ထင္သာမရွိေသာ အင္အားစုတို႕ကုိ 
ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ တန္ဖုိးႀကီးလ ွ
သည္။ဤအခ်က္ကေဒသတြင္းပဋိပကၡ၏ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြား အေနအထားမ်ား 
ႏွင့္ မည္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားက 
က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသမီး
အခြင့္အေရးသာမက ပါဝင္ခြင့္ရျခင္း၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈ 
ေပါင္းစည္းျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ 
အေျပာင္းအလဲ အတြက္ ေဆြးေႏြးေရးကုိ 
အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မ်ား 
ကုိလည္း သိျမင္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစသည္။ 
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၁။ နိဒါန္း  
ယခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံ့ပုိးမႈျပဳရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (Peace Support  
Fund) အမည္ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ ေပါင္းစည္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏုိင ္
မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအားျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရး ရည္႐ြယ္လ်က္ ျပဳလြယ ္
ျပင္လြယ္ရွိသည့္အျပင္ တု႔ံျပန္လြယ္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္အေပၚ ဦး  
တည္သည့္ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည္။ ေဒသအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သည္ ၎တုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိျမႇင့္တင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ရာ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စဥ္ဆက္မပ်က္ပါဝင္မႈႏွင့္ 
က်ား၊မေရးရာပါဝင္မႈရွိလာရန္ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ေရးအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်ား၊မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး (GPS) ရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ႏုိင္ဝင္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္အား 
ယူေက ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) ၊ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ 
ျခားေရးရာႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဌာန (DFAT) ၊ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံတကာ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (SIDA) ၊ ကေနဒါ 
ကမၻာ့ေရးရာအဖြဲ႕ (GAC) ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန 
တုိ႔မွရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။၁  
ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း  
ဤရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၀ 
ခုမွ ေဒသအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း ၁၈ ဖြဲ႕အား 
ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့သည္။

ဤေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ 
ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

• GPS အစီအစဥ္ႏွင့္အေရးအရာမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာပါဝင္ 
ေဆာင္႐ြက္ေစေရးအတြက္ ေဒသအဆင့္ရွိ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားအား ေထာက္ပ့ံသည့္ GPS ရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ 

• GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ေငြေၾကးပံ့ပုိးရန္၊ အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားအား ေငြေၾကးပံ့ပုိး 
ရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးေရးနည္းလမ္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ PSF 
၏ တတိယအဆင့္ လုပ္ငန္းကာလ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား 
အေထာက္အကူျပဳေစရန္ 

အဓိကသုေတသနေမးခြန္းမ်ား 

ဤေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ေအာက္ပါလႊမ္းၿခံဳေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားအား အဓိကထားေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

• GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ ဆီေလ်ာ္မႈႏွင့္အက်ဳိးသက္ေရာက္ 
မႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ GPS ရန္ပုံေငြယႏၱရား ေၾကာင့္  
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမ်ား 
ကုိ ရရွိေအာင္ျမင္ခဲ့သနည္း။ 

• GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ ဘက္သုံးဘက္ပံ့ပုိးမႈနည္းလမ္း 
(ရုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြပံ့ပုိးမႈ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ တုိးတက ္
မႈႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာတိုးတက္မႈ)၏ ထိေရာက္မႈမွာအဘယ္နည္း။ 

• ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ကမၻာ အရပ္ရပ္တြင္ အနာဂါတ္စြမ္းေဆာင္ 
မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ GPS ရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္မွ 
မည္သည့္အရာမ်ား ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မည္နည္း။ ထုိ႔အျပင္ 
ယခုအေတြ႔အႀကဳံေပၚ အေျခခံ၍ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ 
ေနာက္တစ္ဆင့္အတြက္ မည္သည့္အႀကံျပဳ တိုက္တြန္း 
ခ်က္မ်ား ရရွိသနည္း။ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု 

ေရွ႕ဦးစြာ ဤေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းအေနျဖင့္ ထိလြယ ္
ရွလြယ္ၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈအား ေထာက္ပံ့  
ကူညီသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ဤ GPS ရန္ပုံေငြ  
အစီအစဥ္အား ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္  
GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ အဓိကအပုိင္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထား 
သည္။ တတိယအေနျဖင့္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ အေတြ႔ 
အႀကံဳအား ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီး GPS ႏွင့္ PSF ၏ ေနာက္ 
လုပ္ငန္းကာလအတြက္ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ စတုတၳတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း အေနျဖင့္ 
ထိလြယ္ရွလြယ္ၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္  
က်ား၊မေရးရာ အစီအမံမ်ားအေပၚ ေထာက္ပံ့ကူညီႏုိင္ရန္ 
အလုိ႔ငွာ GPS ရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္အေပၚအေျခခံသည့္ ပုိမုိ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
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ေဘာင္ ၁ ။ GPS ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္ - ဤေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းအား မဖတ္႐ႈမီ သိထားသင့္ေသာ 
အခ်က္မ်ား 

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း က်ား၊မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးက႑တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ 
ေရးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းငယ္မ်ားကုိ  ကူညီပံ့ပုိး ႏုိင္ေရးအတြက္ဦးတည္ရန္ပုံေငြယႏၱရား  
အျဖစ္ ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တြင္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
အဆင့္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလၾကားတြင္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္အေနျဖင့္ 
အဖြဲ႕အစည္း ၁၈ ဖြဲ႕အား ေထာက္ပံ့ ခဲ့သည္။ ပထမသုတ္အေနျဖင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၁ ဖြဲ႕မွ ၁၇ လ (၂၀၁၇ 
ဇြန္လမွ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလထိ) အတြက္ ရန္ပုံေငြ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယသုတ္အေနျဖင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း  
၇ ဖြဲ႔မွ ၁၃ လ (၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလ) အတြက္ ရန္ပုံေငြရရွိခဲ့ၾကသည္။ 

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ ေအာက္ပါအစိပ္အပုိင္းမ်ားပါဝင္ေသာ ဘက္သုံးဘက္ပံ့ပုိးမႈနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳသည္။ 

• ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းလစာ၊ ႐ုံးခန္းငွားရမ္းခ၊ ခရီးစရိတ္၊ ကေလး  
   သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္၊ ႐ုံးအသုံးအေဆာင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 

• အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ နည္းပညာေထာက္ပံ့မႈတုိ႔အား အဖြဲ႔အစည္း၏ ‘အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္’   
  တုိးတက္လာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိေရာက္စြာ စီမံပါဝင္လာႏုိင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 

• မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အေထာက္အပံ့ သည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္   
  လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ 
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၂။ ပဋိပကၡမွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအခင္းက်င္းအတြင္း  
အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ 
ႏုိင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ကမ ၻာလုံးဆုိင္ရာသက္ေသျပဳခ်က္အေပၚ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
အဆုိပါ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္အား သုံးသပ္ရာတြင္ အပုိင္း
သံုးပုိင္းျဖင့္ေဖာ္ျပလွ်င္ ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအခင္းအက်င္း 
တြင္ က်ား၊မေရးရာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ 
ပတ္ေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိရသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသက္ေသအေထာက္အထား၏ ပထမအပုိင္း 
တြင္အခ်ိန္ကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင ္
ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈနယ္ပယ္တြင္ တုိး 
တက္မႈမ်ား မည္သုိ႔ ရရွိခဲ့သည္ ဆုိသည့္အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍  
အေရးႀကီးၿပီး အမ်ားဆုံးေတြ႕ရေသာ အေျခအေနႏွင့္ ေတြ႕ရွိ 
ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။၂

• ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွာအမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့ ္
အေရးရရွိေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈ လႈ႔ံေဆာ္ေရး 
ပုံစံျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ က်ား၊မ 
အေျချပဳမညီမွ်မႈ တြန္းလွန္ေရး စဥ္ဆက္မပ်က္ စုေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။

• ေျပာင္းလဲမႈသည္ ခုိင္မာေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ၊ 
ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈပံုစံျဖင့္ 
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ဤသည္မွာ လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရး 
လႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရးစြမ္းရည္ျမႇင့္မားမႈႏွင့္  
ေရရွည္လူမႈစံႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔၏ ရလဒ္မ်ားပင္ 
ျဖစ္သည္။ 

• ရလဒ္အားျဖင့္ အဆုိပါေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ရရွိေသာအခြင့္ 
အလမ္းမ်ားသည္ က်ား၊မအေျချပဳမညီမွ်မႈမ်ားအားေလ်ာ့က် 
ေစၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာေနရာမ်ား 
တြင္ ေရာက္ရွိလာမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ျမင့္မားေစ 
သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရ 
ျခင္းအတြက္ က်ား၊မအခ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ခ်က္ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အစားထုိးေဆာင္႐ြက္မႈမွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 

• ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ားပုိမုိပါဝင္ျခင္းႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ သေဘာ 
တရားႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ မူဝါဒမ်ားေပၚေပါက ္
လာျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ားၾကားတြင္ ဆက္စပ္ 
မႈရွိသည္။ 

• တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေရးရာမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားရွိသည္ဆုိေသာအခ်က္တစ္ခုတည္းမွာ လုံေလာက္မႈ 
မရွိေပ။ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ 
အားျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခေၾကးေငြမရေသာ လုပ္ငန္း 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနမႈအား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း 
ႏွင့္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း) တြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံျခင္းသည္ 
က်ား၊မအေျချပဳ ပုံစံတက်ျဖစ္ေသာ အတားအဆီးမ်ားကုိ 
ေျပာင္းလဲေစေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ 

• ဖခင္ႀကီးစုိးမႈ (အမ်ဳိးသားႀကီးစုိးမႈ) ဝါဒအားေကာင္းေနသည့ ္
အခ်ိန္တြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္အခြင့္အေရးစီမံခ်က္ 
မ်ားမည္သို႔ပင္လုပ္ေဆာင္ကာမူ ေရရွည္တည္တ့ံေသာေအာင္  
ျမင္မႈမွာလည္း ရရွိမည္ဟု ကံေသကံမ အာမခံ၍ မရႏုိင္ေပ။ 
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ထိလြယ္ရွလြယ္ၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ အခင္းအက်င္း 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသက္ေသအေထာက္အထားအရ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ထိရွလြယ္မႈတုိ႔တြင္ က်ား၊မကြဲျပားမႈေပၚ အေျခခံ၍ ႀကီးမား 
ေသာသက္ေရာက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္း 
အခ်က္ကုိ ယခုအခါတြင္ မူဝါဒကတိကဝတ္မ်ားတြင္လည္း 
အသိအမွတ္ျပဳေနၿပီး ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳ 
ေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ)ႏွင့္ အျခား 
ေသာ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ 
အတုိင္း အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး (WPS) အစီ 
အစဥ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။၃

ပဋိပကၡေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္က်ား၊မ
အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေခ်ကို ျမင့္တက္ေစသည္၊ 
ပညာသင္ယူခြင့္တြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးၾကား ကြာဟခ်က္ 

ပုိမုိႀကီးမားေစသည္၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးျပႆနာ ႀကီးမား 
ေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အကန္႔အသတ္ 
ျဖင့္သာပါဝင္ခြင့္အား ပုိမုိအားနည္းေစသည့္သာမက အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား၏ အသံႏွင့္ကုိယ္စားျပဳမႈကုိလည္း ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္း 
ေစသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပဋိပကၡႏွင့္အသြင္ကူးေျပာင္း 
ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑မ်ားအား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစၿပီး က်ား၊မေရးရာ ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ အျငင္း 
ပြားမႈ အျပင္ အေျပာင္းအလဲအတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဖန္တီးလာႏုိင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အသြင ္
ကူးေျပာင္းမႈႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ကာလရွည္ၾကာတည္တံ့ျခင္း၊ အား 
လုံးပါဝင္သည့္ တည္ၿငိမ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈရွိျခင္းႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဓြန္႔ရွည္ျခင္းတုိ႔ၾကား ဆက္စပ္မႈရွိၾကသည္။၄ 

WPS အစီအစဥ္သည္ အဓိကအေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုအေပၚအေျခ 
ခံလ်က္ရွိသည္။ ပထမအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမွ အသြင္ကူးေျပာင္းစဥ ္

GPS မဟာဗ်ဴဟာဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲ
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ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္ေဖာ္ေဆာင္စဥ္တြင္အမ်ဳိးသမီး
မ်ား ပါဝင္ခြင့္ရွိေစရန္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈ  
လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းတြင္ ၎တုိ႔၏ ပါဝင္မႈ၊ တည္ရွိမႈႏွင့္ လႊမ္းမုိးမႈ 
အား ေသခ်ာေစေရးအေပၚ အေလးထားေဆာင္႐ြက္သည္။ 
ဒုတိယအေနျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ထိရွလြယ္ေသာကိစၥမ်ား (ဥပမာ 
- ပဋိပကၡဆက္ႏြယ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ) ေၾကာင့္ ျပင္းထန္ 
ေသာအၾကမ္းဖက္မႈခံရႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ 
ကာလျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အျခားေသာ 
က်ား၊မ ဆုိင္ရာ ျပႆနာမွ လြတ္ေျမာက္လာမႈႏွင့္ ဘဝေနထုိင ္
ေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားအပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္  
မ်ားအားကာကြယ္ျခင္းကိစၥအားအေလးထားေဆာင္႐ြက္သည္။၅

အခ်ိန္ကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ကာကြယ္ျခင္းက အလွဴရွင ္
မ်ား၏ေထာက္ခံအားေပးမႈ ပိုမုိရရွိလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့ ္
ဆုိေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈရွိေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 
ျခင္းႏွင့္မတူဘဲ ၎သည္ ျပည္တြင္းအဆင့္သာမက ႏုိင္ငံတကာ 
အဆင့္ ျပင္းထန္ေသာရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ႏွစ္နာခံစားရသူမ်ားအျဖစ္႐ႈျမင္ျခင္းသည္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ တကာကူညီေထာက္ပံ့မႈရရွိလာ 
ႏုိင္ေစေရးအလုိ႔ငွာ အေျပာင္းအလဲ ေဆာင္က်ဥ္းသူမ်ားအျဖစ္ 
ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အေရးယူတံု႔ျပန္ေရးယႏၱရားတြင္ 
အဓိပၸါယ္ ရွိေသာ ပါဝင္မႈလုိအပ္ျခင္းကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈရာ ေရာက္ပါ 
သည္။၆ က်ား၊မအေျချပဳ ထိခုိက္လြယ္မႈသည္ အၾကမ္းဖက္ခံ 
ရႏုိင္မႈႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္မႈတုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အသံႏွင့္ 
ကုိယ္စားျပဳမႈတုိ႔ကုိ ယုတ္ေလွ်ာ့အားနည္းေစသည္။ အျခား 
တစ္ဘက္တြင္မူ ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အဓိပၸါယ္ရွိစြာပါဝင္ျခင္းက ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ  
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ WPS/GPS အစီအစဥ ္
၏ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ျခင္း အပုိင္းမ်ားအား ပုိမုိေကာင္းမြန ္
ေအာင္ စုစည္းမႈျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ၎တုိ႔သည္ 
သာမန္အားျဖင့္ သီးျခားစီတည္ရွိေနသည္။ 

လက္ေတြ႔တြင္ ပဋိပကၡ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားမွာ မ႐ုိးစင္းလွပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း(ႏုိင္ငံေတာ္တည္  
ေဆာက္ျခင္းမွတဆင့္) မွသည္ လူမႈေရးအရစုစည္းမႈရွိၿပီး 

အားလုံးပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအစုအေဝးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း 
ထိ အဆင့္လုိက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ အခက္အခဲမရွိဘဲ  
တသမတ္တည္းျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲေနျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဖုိဝါဒ 
လြမ္းမုိးမႈစနစ္၏ ခုခံမႈေအာက္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာတု႔ံျပန္မႈႏွင့္ 
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈ မ်ားမွာ မၾကာခဏျဖစ္တတ္ေသာ စိန္ေခၚ 
မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ားသည္ အုပ္စုဖြဲ႕ျပစ္မႈ  
က်ဴးလြန္ျခင္း၊မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ပဋိပကၡအေျခ  
ျပဳ ၾကမ္းတမ္းေသာလူမႈေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္း  
လဲလာပါကအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာက်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
အေပၚ က်ား၊မအေျချပဳအားနည္းခ်က္မ်ားမွာ ပုိမုိၾကာရွည္ျဖစ္ 
ပြားတတ္သည္။ အဆင္မေျပလွေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္  
ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာေသာ လူမႈေရး ေျပာင္းလဲမႈပုံစံမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥ 
တြင္ ေဒသအဆင့္၌ သိသာထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲလ်က ္
ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေဒသအဆင့္တြင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ေရခံေျမခံ  
အထူးျပဳမႈအေပၚ အာ႐ုံျပဳျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ရွိေနသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္  
ပဋိပကၡဒဏ္သင့္အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚႏုိင္ငံတကာေထာက္ပံ့မႈ 

ဤစာတမ္း၏ တတိယအပုိင္းတြင္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ နယ္ 
ေျမေဒသ၏ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ႏုိင္ေခ်၊ ေဒသအေျချပဳေရးဆြဲၿပီး ေဒသလုိအပ္ခ်က္ေပၚအေျခခံ 
သည့္ ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ အေလးထားေပးႏုိင္ေခ်၊ 
ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ လုိက္ေလ်ာညီေထြ 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေခ်ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ သတိရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေခ်တုိ႔ကုိ အေလးထား ေလ့လာထားသည္။၇  

ဤအခ်က္ႏွင့္အတူ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး ရည္႐ြယ္ေသာ အစီအစဥ္အတြက္  
မည္သုိ႔အဓိပၸါသက္ေရာက္ေစသည္ဆုိျခင္းႏွင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ခ်ဥ္းကပ ္
မႈသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တုိးတက္ေသာအေျပာင္း 
အလဲအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ ေဒသတြင္း 
ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအား ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ 
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အလုိ႔ငွာ က်ား၊မေရးရာ ေပါင္းစပ္သုံးသပ္ခ်က္မွရရွိသည့္အက်ဳိး 
ရလဒ္တုိ႔ကုိ ျပန္လည္ထင္ဟပ္ေစသည့္  ေခတ္စားလာေသာ 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။၈  

‘လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား’အေပၚေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ ေပၚ  
ထြက္လာသည့္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္  
ႏွင့္ကုိက္ညီေသာသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

• မတူကြဲျပားေသာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားအား ေရရွည္႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 
သည္ စုေပါင္းအသံႏွင့္လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ လႊမ္းမုိးႏုိင္ 
မႈစြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။၉ 

• အုုပ္စုုအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအားဦးတည္ျခင္းအားျဖင့္  
၎တို႔သည္ အလွဴရွင္၏အစီအစဥ္မ်ားအားထင္ဟပ္ေစသည့္  
ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ထားေသာအစီအစဥ္မ်ားထက္ေဒသအလိုက္ 
ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္အေရးအရာမ်ားကို ေျဖ 
ရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။၁၀ယင္းသိ႔လုုပ္ေဆာင္ျခင္းကအဆိုပါအဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ားကေဆာင္႐ြက္ရန္ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာထိေတြ႔ေဆာင္ 
႐ြက္မည့္နယ္ပယ္ အသီးအသီးတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားစဥ္  
ဆက္မပ်က္ရိွေနမည္သာမကဘဲမဟာဗ်ဴဟာဖြ႔ၿံဖိဳးေရးႏွင့္ကြန္ 
ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေရးအတြက္လည္းအခ်ိန္ပိုမိုရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

• အဖြဲ႔အစည္းအားေထာက္ပံ့ျခင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးကြ်မ္းက်င္မႈ 
(ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း)သာမကသင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး 
ႏွင့္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ ထိခုိက္လြယ္မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္  
နည္းပညာဆုိင္ရာ အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင ္
ရည္ကြာဟခ်က္မ်ားတြင္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွ႔မႈလည္းပါဝင္သင့္သည္။ 

• အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ႐ႈပ ္
ေထြးလြန္းလွေသာ အလွဴရွင္အစီရင္ခံစာ၏ လုိအပ္ခ်က ္
မ်ားမွလည္း သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အျပဳ 
သေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း 
အလွဴရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ရလဒ္အေျခ 
ျပဳအေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အေထာက္ 
အကူျပဳေစသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာပံ့ပုိးကူညီမႈကေအာက ္
ေျခအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္လွမ္းမီရန္ခက္ခဲေသာ ေဒသ 
အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဦးတည္သင့္သည္။ 

• ႏုိင္ငံတကာအင္အားစုမ်ားသည္ ေျမျပင္ႏုိင္ငံေရးေရခံေျမခံ 
အား သိရွိနားလည္သည္သာမက အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္တြင္  
ႏုိင္ငံေရးအရတက္ၾကြလ်က္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမွဳရွိပီး  
မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္လွ်င ္
သာ၍ ထိေရာက္မႈရွိသည္။ ဤတြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ေဒသခံမ်ားထံမွ သင္ယူေလ့လာႏုိင္မႈလည္း 
ပါဝင္သည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင ္
ရာ ‘ျပႆနာမ်ား’ အား ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ 
သီအုိရီမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ျမန္ေသာအခင္းအက်င္းတြင္ 
ပင္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ အသင့္ 
ေလ်ာ္ဆုံး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္မဟာမိတ္မ်ား၊ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ႏုိင ္
ေျခမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္း မြန္စြာ 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။၁၁ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား 
သည္ အလြယ္တကူေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ သေဘာရိွသည့္ 
အေလ်ာက္ အထူးသျဖင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ရွိၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္ 
သင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိျခင္းႏွင့ ္
 ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိျခင္းတုိ႔မွာ အလြန္အေရးပါလွသည္။ 

• ႏုိင္ငံတကာအေထာက္အပံ့သည္ အလွဴရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
(I) NGO မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားအား 
ေမာင္းႏွင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
က်ား၊မေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား အေထာက္ပံ့ 
ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ျဖစ္တည္မႈအား ဗ်ဴဟာက်က် အသုံးျပဳ 
သည့္အခါ ပုိ၍ထိေရာက္မႈရွိသည္။၁၂ 

• ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ‘က်ား၊မေရးရာကုိ ေဆာင္႐ြက္မႈတိုင္း 
တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း’ တြင္ အာ႐ုံစုိက္ရမည္လား 
သုိ႔တည္းမဟုတ္ က်ား၊မေရးရာကုိ ဦးတည္ေသာအစီအစဥ္ 
တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ႔ ရမည္လားဆုိသည္မွာ တစ္ခုမဟုတ္ 
တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ အေျခအေနတစ္အရပ္အျဖစ္ ျမင ္
ေတြ႔ ေနရအုံးမည္ျဖစ္သည္။ သက္ေသအေထာက္အထား 
ကက႑စုံ၊ နယ္ပယ္စုံတြင္ က်ား၊မေရးရာဦးတည္အစီအစဥ္ 
ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ က်ား၊မေရးရာကုိ ေဆာင္႐ြက္မႈ 
တုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးလုံးတြင္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ 

• 
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၃.၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ က်ား၊မေရးရာႏုိင္ငံေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မ်ားျပားလွေသာေဒသအဆင့္လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းမည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အတူ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၊ စစ္အုပ ္
ခ်ဳပ္ေရးမွအရပ္သား အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သုိ႔ ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကာလကုိ ျဖတ္သန္းလ်က္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္က်ား၊မေရးရာ၊ 
ျပည္တြင္းမူဝါဒမူေဘာင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏွဳန္းမ်ား 

က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသမီးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား 
အတြက္မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚႏုိင္ရန္ျပည္တြင္းအဆင့္လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ား ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကတည္းကစတင္ၿပီး 
၁ဝ ႏွစ္စီမံခ်က္ ျဖစ္သည့္ ေဘဂ်င္းမူေဘာင္လုပ္ငန္းရပ္ (BPfA)  
အေပၚအေျခခံထားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳး တုိးတက္ေရး 
ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW) လည္း 
ပါဝင္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရခံေျမခံႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ ‘အေရးေပၚ 
အေျခေနမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား’ ဟု ရည္ညႊန္းေခၚေဝၚထားေသာ 
‘အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ပဋိပကၡ’ က႑မွလႊဲ၍ NSPAW ၏ ဦးစားေပး 
နယ္ပယ္ ၁၂ ခုသည္ BPfA တြင္ပါရွိေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ 
မ်ားအား ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ ၆၀ ႀကိမ္ေျမာက္ CSW အ 
စည္းအေဝး (၂၀၁၆) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ NSPAW ( AGIPP  
၂၀၁၇) အားျဖင့္ BPfA အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္  
ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည္။ UNSCR ၁၃၂၅ ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားဆင့္  
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မရွိသည့္ အေနအထားတြင္ NSPAW သည္  
က်ား/မေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးေရး 
အတြက္ ဗ်ဴဟာအက်ဆုံးေသာ မူဝါဒဆုိင္ရာပလက္ေဖာင္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ CEDAW ၏ပုံမွန္ အစီရင္ခံျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ (၂၀၁၆ တြင္ ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့) အျပင္ ရခုိင္ျပည္ 
နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးအစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္း 
စဥ္လည္း လက္ရွိလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံးအေန 
ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရတိ႔ုမွ လက ္
မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေသာ ပူးတြဲေၾကညာခ်ကက္ ပဋိပကၡအေျချပဳ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ယ္ျပန္႔စြာရွိမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက ္
သြားရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

 တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာဥပေဒသစ္မ်ား 
အတည္ျပဳျပဌာန္းေရးမွာ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိေနသည္။ အလု ိ
မတူဘဲ အိမ္ေထာင္ဖက္အား အဓမၼက်င့္ျခင္းအား ရာဇဝတ္မႈ 
ေျမာက္ေစသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္တားဆီးေရးဥပေဒကုိလည္း  
အတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာ 
သနာေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒေလးခု (မိမိ၏ ဘာသာႏွင့္ အိမ ္
ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ျခင္း) ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား 
က်န္းမာေရးထိန္းညႇိေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ လူဦးေရ 
တုိးပြားႏႈန္းထိန္းညႇိျခင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဥပေဒ အပါအဝင္ ခြဲျခား ဆက္ဆံေသာဥပေဒမ်ား ဆက္လက္ 
တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တည္ဆဲမူဝါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ားသည္ 
အမ်ဳိးသမီး မ်ား ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ ပဋိပကၡအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ပဋိပကၡ၏ရလဒ္အျဖစ္ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ 
ေထာက္ခံအားေပးမႈ မရွိေသးပါ။၁၃ 

က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေအာက္ပါတို႔ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ 

GPS မဟာဗ်ဴဟာဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲမွ အမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး
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• ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ CEDAW အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။  
(အပုိဒ္ ၂၉၊ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ၁္၄ ၊ ပဋိပကၡကာကြယ ္
တားဆီးေရး၊ ပဋိပကၡကာလႏွင့္ပဋိပကၡလြန္ကာလအေျခ 
အေနမ်ား (ေထြ/ျပဳ ၃၀) မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ အေထြ 
ေထြအႀကံျပဳခ်က္ အမွတ္ (၃၀) ၊ က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္း 
ဖက္မႈဆုိင္ရာ အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္အမွတ္ (ေထြ/ျပဳ 
၃၅)ႏွင့္ အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္ အမွတ္(၁၉) အားေလ့လာ 
သံုးသပ္ေနျခင္း တုိ႔မွအပ)

• ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ကုလသမဂၢ 
လုံၿခံဳေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ  
လုံၿခံဳေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ  
ျဖစ္သည္။ 

• ျမန္္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရးက႑တုိးတက္ေရး ပူးတြဲ ေၾကညာ 
ခ်က္အေပၚ သေဘာတူညီထားသည္။ 

ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈနည္းပါးျခင္း 

က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုံးႀကိမ္တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပုိမုိပါဝင္လာေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရသည္။ ပထမ ညီလာခံ (၂၀၁၆) တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ 
၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ညီလာခံ (၂၀၁၇) ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံ (၂၀၁၈) တုိ႔၏ 
ကိန္းဂဏန္းမွာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီး 
ျမင့္တက္လာသည္။ အမ်ဳိးသမီးေလ့လာသူ အေရအတြက္မွာ 
ႏုိင္ငံေရးကုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕တြင္ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၂ 
ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕မ်ားအစုအဖြဲ႕မွ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားျပဳမႈမွာ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း 
မွ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔လည္းေကာင္း ျမႇင့္တက္လာခဲ့သည္။၁၅  
တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ပင္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စား  
ျပဳမႈျမႇင့္တက္လာေရးေဆာင္႐ြက္မႈမွာေႏွာင့္ေႏွးေနဆဲျဖစ္သည္။ 
က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၅ ဖြဲ႕အနက္လူမႈေရးက႑လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕ကသာ ၎၏ အမ်ဳိးသမီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစေရး 
တာဝန္ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၿငိိမ္းခ်မ္း 

ေရးျဖစ္စဥ္ရွိ တည္ဆဲယႏၱရားမ်ားအတြင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ေနရာမွ ပါဝင္ရျခင္းထက္ ေဆြးေႏြးပြဲ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား 
အျဖစ္ ပါဝင္ျခင္း ႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္မ်ားတြင္သာ ပါဝင္ခြင့္ရႏုိင္ေခ် 
မ်ားသည္။၁၆ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈမွာ နည္းပါးေသးသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၄.၅ % ႏွင့္  
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၉.၇ % သာ 
ရွိသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုအနက္ ၃ ခုတြင္  
ေ႐ြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသမီးလြႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မရွိပါ။၁၇ 
၂၀၁၂ စာရင္းအရ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 
၁၆၇၈၅ ဦးအနက္ ၄၅ (သုိ႔မဟုတ္ ၀.၂၅ %) သာ အမ်ဳိးသမီး  
မ်ားျဖစ္ၾကသည္ (UNDP, ၂၀၁၅)။ အာရွ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္က ေကာက္ယူေသာစစ္တမ္းအရ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ 
သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ပုိမုိကုိက္ညီသည ္
ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ဤသုိ႔အမ်ဳိးသား 
ဦးေဆာင္မႈကုိ ပုိမုိႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားပါဝင္မႈအတြက္ အဓိကက်ေသာ အတားအဆီးတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။၁၈

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
ျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ 
အတားအဆီးမ်ားကုိ ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေျမာက္ေသာ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ား အမ်ားစုမွာ  
မေျပာင္းလဲဘဲ ရွိေနေသးသည္။ အမ်ားျပည္သူေရးရာႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑အားလုံးတြင္ အမ်ဳိးသားႀကီးစုိးမႈဝါဒ လႊမ္းမုိးဆဲ 
ျဖစ္သည္။ က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ျဖစ္ပြားေနသည္။ လက္ရွိ က်ား/မဆုိင္ရာလူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားမွ 
သြယ္ဖယ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လူအမ်ား ျပစ္တင္ 
ေဝဖန္ေနမႈမွာ ျမႇင့္မားေနၿပီး အိမ္ေထာင္ဖက္ သုိ႔မဟုတ္ 
လက္တြဲေဖာ္၏ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား (IPV) လည္း အမ်ားဆုံး 
ေတြ႕ျမင္ရသည္။၁၉ စီးပြားေရးအရ မညီမွ်မႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးအလုိက္ ဖယ္ၾကဥ္ထားမႈပုံစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသ 
အဆင့္ႏွင့္အမ်ဳိးသားအဆင့္ရွိ ႐ႈပ္ေထြးေသာ မညီမွ်မႈမ်ားက 
က်ား/မအေျချပဳ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းကုိ ပုိ၍ႀကီးမားေစသည္။ 
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အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ၏ လက္ရွိအေျခအေန

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ား၊မေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္  
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စဥ္ဆက္မပ်က္ ပြားမ်ားလ်က္ရွ ိ
သည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်ား/မေရးရာဦးတည္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ က်ား၊မတန္းတ ူ
ညီမွ်ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏုိင္ငံေရးထဲတြင္  
မည္သည့္ အခ်ိန္၊ မည္သုိ႔ ပါဝင္ရမည္ဆိုသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ဥ္းကပ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၁၉၉၀  
ဝန္းက်င္ကတည္းက လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ အသစ္  
အသစ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး  
ျပည္ပေရာက္ေနစဥ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကေသာ နယ္စပ္ 
အေျချပဳ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
လည္း ျပည္တြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။၂၀ 

အမ်ဳိးသမီးအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လႊမ္းၿခဳံမႈအဆင့ ္
ဆင့္တြင္ မတူကြဲျပားေသာ ခ်ဥ္းကပ္မ်ားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ 
အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ေန 
ၾကသည္။၂၁ ေဒသႏွင့္ ကုိက္ညီေသာအစီအစဥ္မ်ား၊ ဦးစားေပးမႈ 
ႏွင့္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားမွာ ၎တို႔မိတ္ဖက္ျပဳထားေသာႏုိင္ငံအဆင့ ္
ရွိ အမ်ဳိးသမီးကြန္ယက္မ်ား၊ ၎တုိ႔၏ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအေပၚမူတည္၍ကြဲျပားၾကသည္။၂၂ 
လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အားလုံးတြင္ ၎တုိ႔သည္ 
က်ား၊မေရးရာႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသ ိ
ပညာျပန္႔ပြားေရးကုိတတ္ႏုိင္သမွ်လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။၂၃  

သုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား စုေပါင္းေဆာင္ 
႐ြက္မႈအတြက္ ရန္ပုံေငြႏွင့္အရင္းအျမစ္ ရရွိေရးမွာ ႀကီးမားေသာ 
စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိးကုိ ၿမိဳ႕ျပ 
အေျချပဳႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားထံမွရရွိေသာ အေသးစား စီမံကိန္းရန္ပုံေငြအေပၚ 
တြင္သာ အမွီျပဳေနရေသာ ေဒသအဆင့္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
အဓိကခံစား ၾကရသည္။ ၎တုိ႔တြင္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအစီ
အစဥ္ေရးဆြဲမႈတြင္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ အကန္႕အသတ္ျဖင့္သာ 
ရွိသည္။ ဤအခ်က္သည္ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီေသာ လႈပ္ရွားမႈႏွ
င့္အေျပာင္းအလဲလမ္းစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည္။ ရပ္႐ြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ရန္ပုံေငြရရွိခြင့္ကုိ ၎တုိ႔၏ ေငြေၾကးစီမံမႈစနစ္အားနည္းခ်
က္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားက ထပ္မံ၍ကန္႔သတ္ 
ေနျပန္သည္။၂၄ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေဒသ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးတြင္ ၎တုိ႔၏  
သမ႐ိုးက်ရန္ပုံေငြ ပံ့ပုိးမႈနည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အေျခခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အား ပံ့ပုိးမႈေပးေရးတြင္ ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳ 
ေတြ႕ၾကရသည္။၂၅ 

ဤအခ်က္မ်ားတြင္ ေဒသအဆင့္ပဋိပကၡ၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား  
အေပၚ လုံေလာက္ေသာနားလည္မႈရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းရျခင္း၊ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားအျပင္က်ား၊မအေျချပဳခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေပၚသက္ေရာက ္
မႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနေသာ မညီမွ်မႈ အေျခအေန 
မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ခက္ခဲ 
မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္မရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
တုိက္႐ုိက္ပံ့ပုိး၍ မရႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
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၃.၂ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ အဓိက 
အစိတ္အပုိင္းမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဒသအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ 
ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္ PSF အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က 
GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဤအစ ီ
အစဥ္သည္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းငယ္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ 
ပံ့ပုိးမႈေလွ်ာ့နည္းလာေနသည့္ ကမ ၻာလုံးဆုိင္ရာေရစီးေၾကာင္း 

အားေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သည္။ ၂၀၁၇ ဇြန္လမွ 
၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလၾကားတြင္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၈ ဖြဲ႕အား 
ေငြေၾကးပံ့ပုိးခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အနက္မွ ၁၁ ဖြဲ႕အား ၁၇ လတာ 
ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ၇ ဖြဲ႕အား ၁၃ လၾကာ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ 
GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ အစျပဳသည့္အခ်ိန္ကစၿပီး 
ဘက္သုံးဘက္ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

‘အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး’ ေဘာင္မဟုတ္ဘဲ‘က်ား၊မ 
ေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး’ ေဘာင္အား အသုံးျပဳျခင္းမွာ 
အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင ္
႐ြက္ျခင္းကုိ အက်ံဳးဝင္ေစရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡအတြင္း က်ား၊မေရးရာ 
အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ နားလည္ သေဘာ 
ေပါက္မႈ ရွိလာေစရန္ ျဖစ္သည္။၂၇ လက္ေတြ႕တြင္GPS ရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ား၊မ 
ေရးရာမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ေဒသလုိအပ္  
ခ်က္မ်ားအား တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႐ုံးလည္ပတ္မႈ ရန္ပုံေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိျခင္းက မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း 
သာမကဘဲ WPS အစီအမံရွိ ‘ပါဝင္ျခင္း’ ႏွင့္ ‘ကာကြယ္ျခင္း’ 
ေဘာင္ကုိပင္ သာလြန္၍ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္ရခဲ့သည္။ 

တိမ္ျမႇဳပ္ေနေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းသီအုိရီ 

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ တက္သစ္စ၊ ေအာက္ေျခအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွ အပယ္ခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ လုပ ္
ေဆာင္ရန္အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏  အဖြဲ႕ 
အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမွာ တန္ဖုိးရွိ 
သည္ဟူေသာ နားလည္ယူဆမႈအေပၚ အေျခခံရပ္တည္ ထား 
သည္။ ၎တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္သည ္
သာမက ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္  
လူမႈစံႏႈန္း အခင္းအက်င္းကုိ မည္သုိ႔ေမာင္းႏွင္မည္ဆုိသည ္
ကုိလည္း သိရွိၾကသည္။ ဤ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အခုိင္အမာတည္ရွိေနေသာ စနစ္၏ 
မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ထားသည့္အေျခအေနမ်ားအျပင္ 
ေငြေၾကးအခက္အခဲႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ကြာဟခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းကုိ 
အျပည့္အဝ က်င့္သုံးရန္ အကန္႔အသတ္ ရွိေၾကာင္းကုိ အသိ 
အမွတ္ျပဳသည္။ ဤအေျခအေနက ယခုလက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စ
ဥ္မ်ားတြင္ ေရရွည္စီမံကိန္းခ်ၿပီး ဗ်ဴဟာက်စြာ ထိေတြ႔ေဆြးေႏြး 
ႏုိင္မည့္ ၎တုိ႔၏ စြမ္းရည္ကုိ ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းေစသည္။

ေဘာင္ ၂ ။ GPS ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္၏ ဘက္သံုး 
ဘက္ပ့ံပိုးမႈနည္းလမ္း - အဓိကအစိတ္္အပိုင္းမ်ား၂၆ 

၁။ ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ (တုိက္႐ုိက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ) 
သည္ ဝန္ထမ္းလစာ၊ ႐ုံးခန္းငွားရမ္းခ၊ ခရီးစရိတ္၊ ႐ုံးအသုံး 
အေဆာင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ ့
ေပးသည္။ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
လည္း ေငြေၾကးသုံးစြဲခြင့္ျပဳထားသည္။ 

၂။ အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ နည္းပညာေထာက္ပံ့မႈ 
တုိ႔အား အဖြဲ႔အစည္း၏ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိ 
ေရာက္စြာ စီမံပါဝင္လာႏုိင္ရန္ အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 
အဖြဲ႔အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ 
စြမ္းေဆာင္ ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတုိးတက္ေရး 
စီမံခ်က္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအား အဖြဲ႕အစည္းတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အလြတ္ 
တန္း ပညာရွင္မ်ားမွ အဖြဲ႕အစည္း တုိးတက္ေရးႏွင့္နည္းပ
ညာအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား 
အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ႏုိင္ရန္ ပူးတြဲမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 
အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

၃။ ဗ်ဴဟာေျမာက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အေထာက္အပံ့အား မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လု
ပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ
တြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ 
ေဒသႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီး 
ရာတြင္ ပုိမုိ၍ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ ေပးအပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ  
အေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္ေရးသီအုိရီမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
အျပင္ ၎တုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ႏွင့္တတ္ကြ်မ္းမႈမ်ား 
တုိ႔တက္လာေစေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 
လည္း ပါဝင္သည္။ 
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GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ Logframe မွ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 
ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

• ‘အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ ံ
ေပးျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေခတၱရပ္တန္႔ၿပီး လုိအပ္ေသာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်မွတ္ကာ ၎ တုိ႔၏ အဖြဲ႕အစည္းအား 
စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိမုိျမႇင့္တင္ေပးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 
ရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္ ႏုိင္ေရး လုိအပ္သလုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။’

• ‘ေငြေၾကးတုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမွာ မလုံေလာက္ေပ’ 
(….) ယင္းႏွင့္အတူ ‘ဗ်ဴဟာတက် ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရး၊ မဟာ 
မိတ္စုဖြဲ႔ေရးႏွင့္ GPS လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕  
အစည္းမ်ား၏ လႈ႔ံေဆာ္ တုိက္တြန္းႏုိင္ေရး’ စသည့္လုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
ဆုိင္ရာ နည္းပညာ ေထာက္ပံ့မႈကုိလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။၂၈ 

ထိ႔ုေၾကာင့္ ဘက္သုံးဘက္ပံ့ပုိးမႈနည္းလမ္းသည္ ‘အရပ္ဘက ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ၎တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း 
သာမကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပုိမုိထိေရာက္မႈရွိရန္၊ 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္သေဘာတူညီမႈမ်ား 
[အဖြဲ႕အစည္း စြမ္းရည္ျမႇင့္မားေစျခင္း] ပုိမုိထိေရာက္မႈရွိေစရန္’ 
ႏွင့္ ‘တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပုိမုိထိေရာက္စြာ ပါဝင္ႏုိင ္
ေရးႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 
အေပၚ ၎တုိ႔၏ ဗ်ဴဟာမ်ားအား လုိက္ေလ်ာညီေထြေဆာင္ 
႐ြက္ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ရည္႐ြယ္သည္။၂၉

ရန္ပံုေငြ

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ ကနဦးစမ္းသပ္ကာလ စီမံကိန္းအား  
PSF ၏ ပင္တုိင္အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ DFID ၊ DFAT ၊ SIDA၊  
ကမၻာ့ေရးရာကေနဒါအဖြဲ႕ (GAC) ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံျခားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန (NMFA) တုိ႔က ပံ့ပုိးကူညီခဲ့ၾကသည္။၃၀

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ၎၏ ကနဦးစမ္းသပ္ကာလ 
စီမံကိန္းအပုိင္း ၿပီးဆုံးသြားသည္ႏွင့္အမွ် ၎စီမံကိန္းအား 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အစျပဳခဲ့ေသာ PSF ၏ တတိယ 
ကာလလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
PSF အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းကာ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္  
ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ PSF အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းကာလတတိယအဆင့္ 
သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ 
ေနာက္တစ္ဆင့္အား က်ား၊မေရးရာအထူးျပဳအစီအစဥ္၏ 
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းေဆာင္႐ြက ္

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားေဆြးေႏြးရန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ႏွင့္ ေကစုိးေတြ႕ဆုံေနစဥ္ (ကခ်င္ျပည္နယ္) 
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သြားမည္ျဖစ္သည္။ PSF အေနျဖင့္ ယခင္ ၁၈ ဖြဲ႕မွ ၉ ဖြဲ႕အား  
ဆက္လက္ပံ့ပုိးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္ႏွစ္ဝက္တြင္ေလွ်ာက ္
လႊာသစ္မ်ားလက္ခံ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ PSF ၏  
က႑စုံေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ GPSရန္ပုံေငြအစီအစဥ ္
မွ လုပ္ငန္း တတိယအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ GPSမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေကာင္  
အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေပါင္းစည္းေရး ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚ 
လာေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လတ္တေလာတြင္ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိသာ 
သီးသန္႔အာ႐ုံစုိက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိမူ အျခား အလွဴရွင္ 
မ်ားႏွင့္ရန္ပုံေငြယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ 
ဆက္လက္ ရွိေနမည္ဆိုသည္ကုိ ေဖာ္ျပေသာ သတ္မွတ္ခ်က္  
သုံးရပ္တုိ႔မွာ (၁) လူမႈေပါင္းစည္းေရး ျဖစ္ေစၿပီး ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (သုိ႔ 
ေသာ္လည္း တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ဦးတည္ျခင္း 
မဟုတ္ျခင္း) ကုိ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ (၂) အဖြဲ႕အစည္း 
ဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္မႈအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး ရန္ပုံေငြရရွိရန္ခက္ခဲေသာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျခင္း၊ (၃) GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ 
ကနဦးစမ္းသပ္ကာလတြင္ စနစ္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ 
ရွိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။၃၁ 

ယခုအကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မိမိကုိယ္မိမိရန္ပုံေငြရာထား
သည့္ပုံစံသုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္မႈသုံးခုကုိ 
ေတြ႕ရွိရသည္။ 

• PSF အေနျဖင့္ ၎၏ အစီအစဥ္အားလုံးတြင္ က်ား၊မ  ေရး
ရာႏွင့္လူမႈေပါင္းစည္းပါဝင္ေရးလုပ္ငန္းအား အထူးျပဳလုပ ္
ေဆာင္သြားရန္ သႏၷိဌာန္ခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ GPS ရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်ား၊မ  
ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သီးျခား အေလးမထားႏုိင္ေတာ့ဘဲ 
အခ်ိန္ကာလ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ၎၏ရန္ပုံေငြမွာလည္း  
ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္ကုိ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္အလွဴရွင္မ်ားက စုိးရိမ္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ 
ဦးတည္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေသ
မ်ားႏွင့္ေသြဖီကာ ဦးတည္ခ်ဥ္းကပ္မႈအား ထိခုိက္ေစေသာ 
မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမဆုိ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ PSF 
အေထာက္အပံ့၏ ထိေရာက္စြာေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းကုိ 
အားနည္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 

• GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည့္ ႐ုံးလည္ 
ပတ္မႈရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း ဆုိင္ရာႏွင့္ 

မဟာဗ်ဴဟာ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းမ်ားကုိ အျခားေသာ 
အလွဴရွင္ မ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြယႏၱရားမ်ားက ေထာက္ပံ့မႈ 
ေပးျခင္းမရွိသည့္အေပၚ စုိးရိမ္မႈရွိသည္။ 

• မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုမွာ ျပႆနာကိစၥအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္ (အမ်ားအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးတည္ေဆာက္ေရးကုိ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ ္
ေပ)။ PSF အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေနာက္တစ္ဆင့္သုိ႔ ကူးေျပာင္း 
မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းက လူမႈေပါင္း 
စည္းမႈလုပ္ေဆာင္ၿပီး မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း က ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ေဆာင္သည္ဆုိသည္ကုိ မည္သုိ႔ 
သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္သနည္းဟူေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚ 
လာသည္။ ဤအတြက္ အေရးႀကီးေသာရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခု 
မွာ PSFအေနျဖင့္လူမႈေပါင္းစည္းေရးကုိ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ 
ရမည့္အတြက္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္၏ ရည္႐ြယ္ 
ခ်က္မွာတရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထက္ 
ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ားအေပၚ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ေသာ 
GPS မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္လက္လက္တြဲလုပ္ 
ေဆာင္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိျခင္းႏွင့္  
လူမႈေရးေပါင္းစည္းျခင္းမွာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပတ္သက္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္လည္း အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္။၃၂ အလွဴ 
ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္လူမႈေပါင္း 
စည္းျခင္း၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာေပါင္းစပ္မႈအတြင္း မတူညီေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ရည္ညႊန္းေျပာဆုိျခင္းသည္ မတူည ီ
ေသာနယ္ပယ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ၎တုိ႔၏လုပ္အားႏွင့္အရင္းအျမစ္ခြဲေဝေရး  
ဦးစားေပးမႈအေပၚ အလွဴရွင္မ်ား၏ သေဘာထားကို ပုိမုိရွင္း 
လင္းစြာ ထင္ဟပ္ေစသည္။ ဤစိန္ေခၚမႈသည္ ေဒသအလုိက္  
ေရးဆြဲေသာ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ဗ်ဴဟာက်ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ 
ထက္ အလွဴရွင္အလုိက် က႑အလုိက္ သီးျခားစီ လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းကုိ အားေပးရာက်သည္။ 

အလွဴရွင္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ စိန္ေခၚခ်က ္
မ်ားကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈကာ PSF အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က ္
တတိယအဆင့္ စတင္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ GPS ရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ယခု လက္ရွိအဖြဲ႕အစည္း 
ဆုိင္ရာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္္းစဥ္တြင္ သတိျပဳရန္ႏွင့္ 
က်ား၊မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ PSF တုိ႔အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ ကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ အေရးပါသည္။ 
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၄။ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္မွ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ား 
ရႏုိင္မည္နည္း။  

၄.၁။ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈ ၃၃

သတင္းေပးသူမ်ားက GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မႈအခြင့္ 
အလမ္းမ်ား တုိးပြားလာေစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာကုိ မီးေမာင္း 
ထုိးေဖာ္ျပ ၾကသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ယခင္က 
တည္းက ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ မ်ားေသာအား 
ျဖင့္ တက္သစ္စအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီၿပီး GPS 
ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္အေနျဖင့္ စစ္မွန္ၿပီး ေဒသအေျချပဳအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကုိ ဦးတည္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္၏ ဘက္သုံးဘက္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္း၏ စုေပါင္းအက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ပါဝင္ပတ္သက ္
ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရာ၌ ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈအ 
ပိုင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္က အဖြဲ႕အစည္း၏ လုိအပ္သည့္  
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
ဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးသည္။ ထို႔အျပင္ အလြန္ 
အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ၎တုိ႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း 
အတြင္းတြင္သာမက ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အျခားအရပ္ဘက္အ
ဖြဲ႕အစည္းႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္လည္း ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမုိး
မႈႏွင့္ျမင္သာထင္သာရွိမႈတိ႔ုကုိ ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ 

GPS အစီအစဥ္၏ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ ‘ကာကြယ္ျခင္း’ ႏွင့္ 
‘ပါဝင္ျခင္း’ စြမ္းရည္ႏွစ္ရပ္လုံးအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ မိမိကုိယ္ကုိယ္ 
ယုံၾကည္မႈျမႇင့္မားလာျခင္း တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအဆင့္တြင္လည္းေကာင္း၊ 
 အစုအဖြဲ႕အဆင့္တြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာ 
ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ျမႇင့္မား 
လာသည္။ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မၾကာေသးမီ 
ကမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕ခါစ  
သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးက  
၎တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေသးငယ္သည္ဟု အခုိင္အမာ  
ခံယူေနသည္။ ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြႏွင့္လစာ ေထာက္ပံ့ေပး 
ျခင္းက ၎တုိ႔၏ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းျခင္း အေျခအေနအား 
ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ 

• မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသံထိေရာက္မႈရွိလာျခင္းက 
႐ုံးခန္းအတည္တက်ရွိျခင္းႏွင့္ လစာရရွိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ ္
မႈရွိသည္။ ႐ုံးခန္းအတည္တက်ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမင္သာထင္ 
သာရွိမႈကုိ ျမင့္တက္ေစၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
၎တုိ႔လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ  
ရွိလာသည္။ ထုိ႔မွတဆင့္၎တုိ႔၏အဆင့္အတန္းႏွင့္ အခြင့ ္
အာဏာ ရရွိလာသည္။ ႐ုံးခန္းရွိျခင္းအားျဖင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားက အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ 
ဆုံရာတြင္ အစည္းအေဝး ေနရာအတြက္ အဆင္ေျပသည္။ 
ယင္းက ၎တုိ႔၏ တန္းညႇိႏုိင္အားကုိ ေျပာင္းလဲေစၿပီး 
အမ်ားျပည္သူ ေရးရာမ်ားတြင္သာမက မိသားစုဘဝတြင္ပါ 
တရားဝင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေပးသူမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္မႈ 
ရွိလာေစသည္။ 

• ေရရွည္ဗ်ဴဟာက်စီမံခ်က္ခ်ျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ေဒသအေျချပဳျပႆနာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ႏုိင္ရန္စြမ္းရည ္
မ်ား တုိးတက္မႈရွိလာသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 

PSF မွ GPS ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပြဲတစ္ပြဲက်င္းပေနစဥ္
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ခ်က္မ်ားၾကားဆက္ႏြယ္မႈတုိ႔ကုိ နားလည္လာေစေၾကာင္း 
အေလးထားေဖာ္ျပၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြး 
ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏  
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အိမ္ေထာက္ဖက္၏အၾကမ္း 
ဖက္မႈ (IPV) ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္မႈ 
ကုိ ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္လာသည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ 
 လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေဆာင္႐ြက္လာ 
ႏုိင္သည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္  
မဟာဗ်ဴဟာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကာလအတြင္း ပဋိပကၡႏွင့္ပါဝါဆန္းစစ ္
နည္းကဲ့သုိ႔ေသာ စိစစ္ပုိင္းျခားမႈနည္းမ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ရ 
ျခင္းေၾကာင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏  
ဦးစားေပး က႑တြင္ တုိးတက္မႈရွိေစရန္ ေထာက္ခံအားေပး 
မႈရရွိရန္ လုိအပ္ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္စပ္သူမ်ား ကုိ  
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ 
ဤတြင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ ႐ုိးရာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူမႈစံႏႈန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ 
အေရးပါေသာ လူထုအေျချပဳ gatekeepers မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံရမည္ကုိ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေရးဆြဲျခင္း လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 

• မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ 
ရည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေထာက္အပံ့ႏွင့္ 
႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြေၾကာင့္ တုိးတက္လာသည္ဟု 
ဆုိသည္။ ကြန္ယက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား (မိတ္ဖက္ ၅ ဖြဲ႕) 
သည္ ကြန္ယက္စုဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖြဲ႕တည္း 
လုပ္ေဆာင္၍ မရေသာ အခ်ဳိ႕အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊား 
ႏုိင္သည္။ ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳး တုိး 
တက္ေရး အေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ေငြေၾကး၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့ ္
 လူသားရင္းျမစ္ စနစ္မ်ားတိုးတက္လာေၾကာင္း ၎တုိ႔ 
အားလုံးက ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

• မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္လူသားအရင္း 
အျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္သာ 
အလြန္အမင္းမွီခုိေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈအား ေက်ာ္လႊားႏုိင ္
သည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ႐ုံးလည္ပတ္မႈ 
ရန္ပုံေငြႏွင့္ လစာေထာက္ပံ့ေပးျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ ေစတနာ ့

မ်ားအေနျဖင့္ အစဥ္တစုိက္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေနရျခင္းဝန္မွ 
လြတ္ေျမာက္လာသည့္အတြက္ ေရရွည္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ 
ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိင္ရာသီအုိရီမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္လာႏုိင္ၿပီး 
ထုိအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ ေရတုိဗ်ဴဟာ အခြင့္အေရး 
မ်ားတြင္ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္လာႏုိင္သည္။ ျပႆနာေဖာ္ထု
တ္ေရးႏွင့္အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး စြမ္းရည္တုိးတက္လာျခင္းမွာ 
GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ မဟာဗ်ဴဟာက်ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
အေထာက္အကူ ျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ GPS မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေရးဆြ ဲ
ျခင္းတြင္ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၎တုိ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ 
ပန္းတုိင္မ်ား၊ အက်ဳံးဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
အေရးအရာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ စြမ္းရည ္
တုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤသည္ကုိ 
‘စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း’ ဟုေခၚသည္။ ယခင္က  
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္႐ုံးအဖြဲ႕က 
သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သူမ်ားက သတ္မွတ္ေပးလ်က္ 
ရွိသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းဝင္တစ္ဦးက “ယခုဆုိလွ်င္  
မိမိတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ျပည္နယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ ျဖစ္ပြားေန 
သည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးေသာ အေရးအရာမ်ား 
ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ကုန္ကူးခံရ 
ျခင္း၊ မူယစ္ေဆးဝါး၊ စီးပြားျဖစ္သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ေရအား  
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီ” ဟု  
ဆုိသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္လာသည္မွာ ဘက္သုံးဘက္ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
နည္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ “အကယ္၍ မိမိတုိ႔သည္ 
INGOs/IOs အခ်ဳိ႕၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သာ 
လုပ္ေဆာင္ေနပါက ၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္း စီမ ံ
ခ်က္မ်ားက မိမိတုိ႔အား ကန္႕သတ္ေနမည္ျဖစ္သည္” ဟု 
ဆုိသည္။ 

• GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ ၎တုိ႔အား စိစစ္ပုိင္းျခားနုုိင္မွဳ 
စြမ္းရည္ႏွင့္ GPS အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နယ္ပယ္ 
အလုိက္ အသိပညာကုိ နားလည္သိရွိလာႏုိင္ေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳသည္။ အခ်ဳိ႕မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားက 
အဆုိပါရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ GPS 
အစီအစဥ္ႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ပါဝင္ျခင္းတုိ႔၏ ရည္႐ြယ္

…“ယခုဆုိလွ်င္ မိမိတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ျပည္နယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအရအေရးႀကီး 
အေရးအရာမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ကုန္ကူးခံရျခင္း၊ မူယစ္ေဆးဝါး၊ စီးပြားျဖစ္ 
သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီ” […….] “အကယ္၍ 
မိမိတုိ႔သည္ INGOs/IOs အခ်ဳိ႕၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္သာ 
လုပ္ေဆာင္ေနပါက ၎တုိ႔၏အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားက မိမိတုိ႔အား ကန္႕သတ္ေနမည္ 
ျဖစ္သည္။ ” ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး

“
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ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ လခစားဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ခန္႔ထားႏုိင္သည္။  
ဤလုပ္ငန္းတြင္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ လြတ္ 
ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္း စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ 
အကာအကြယ္ ေပးျခင္းကဲ့သိ႔ုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အာမခံ 
ခ်က္ရွိလာေအာင္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ 

• ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာတက်ေပါင္း 
စည္းမႈမ်ားသည္ ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြပံ့ပုိးျခင္း၊ ခရီးစရိတ ္
ပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္႐ုံးခန္းငွားရမ္းခ ပံ့ပိုးျခင္းတုိ႔၏ စုေပါင္းရလဒ္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းက ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္သာမက ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိပြဲမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ သြားလာႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစသည္။ 

 ◦ ခရီးစရိတ္ပံ့ပုိးျခင္းေၾကာင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အ 
ေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
အဆုိပါျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတက္ေရာက္  
ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအနက္ ၂၁% မွာ GPS ရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားမွ ျဖစ္ၾက 
သည္။၃၄ 

 ◦ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆုိအရ ခရီးစရိတ္ပံ့ပုိး 
ျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္ပံ့ပုိးေပးျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေန 
ျဖင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အမ်ဳိးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္  
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပိုမုိထိေရာက္စြာ 
လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ယင္းသုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား ခ်ိတ ္
ဆက္မႈပုိမုိခုိင္မာေစၿပီး အျပန္အလွန္သတင္း အခ်က္ 
အလက္ ဖလွယ္ခြင့္ရရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ◦ ႐ုံးခန္းရွိျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျခား 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လူထုေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ 
အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္ အဆင္ေျပၿပီး ပုံမွန္ထိေတြ႔ 
ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။  

 ◦  GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ကစီစဥ္ေသာ သင္ယူမႈျဖစ ္
စဥ္မ်ား (Learning Events) မ်ားေၾကာင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဖလွယ္ရန္ႏွင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မွ်ေဝရန္ အခြင့္ရျခင္း၊ အဆက္အသြယ ္
သစ္မ်ားရရွိျခင္း၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ ္
ဆက္ ႏုိင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုက “မိမိတို႔မွာ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္း မွ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မရွိသေလာက္ရွားသည္။ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပေသာ 
သင္ယူမႈအခမ္းအနားအတြင္း ေတြ႕ဆုံျခင္းေၾကာင့္ 
မိမိတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရး ခုိင္မာလာသည္။ မိမိတုိ႔အဖြဲ႕ 
အစည္း၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္နယ္တြင္းမွ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္း တစ္ခုအား resource person 
(ဆရာ/ဆရာမ) အျဖစ္ ဖိတ္ေခၚမည္” ဟုဆုိသည္။ 

 ◦ ထုိ႔အျပင္ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမင္သာထင္သာပုိရွိလာျခင္း 
ကႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားအျပင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕ 
ေသာ ကြန္ယက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္လာႏုိင္ေစ 
သည္။ ဤတြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ ပုိမုိသြားလာႏုိင္ျခင္းလည္း 
ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ 
သင္ယူမႈအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မိျခင္းမွသည္ 
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေနရာေဒသအထိ လာ 
ေရာက္ျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္လာေစသည္။ 

• မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြေထာက္ 
ပ့ံျခင္းႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 
၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ အနာဂါတ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းေရရွည္ရပ္ 

ထား၀ယ္အမ်ိဳးသမီး သမဂၢ ၊ ထား၀ယ္ ၊ တနသၤာရီတိုင္း 
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22   ေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း က်ား/မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး

တည္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ ပုိမု ိ
ေဆာင္႐ြက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအားလုံးသည္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ ႐ုံး 
လည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံမႈ ၿပီးဆုံးသြားသည့္ေနာက္ပုိင္း 
ကာလအတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေနၾကၿပီး 
ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ သက္ေမြးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအတြက္  
ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြၾကသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေရ 
ရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအမံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္မဟာ
ဗ်ဴဟာက်စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းတို႔ကုိ အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳး
တုိးတက္ေရးႏွင့္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက 
ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသံႏွင့္လႊမ္းမုိး 
မႈ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ က႑စု ံ
၌ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသံႏွင့္လႊမ္းမိုးမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရာ 
တြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း- အခ်ဳိ႕မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ 
ၾကၿပီး ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ အသီးသီး 
ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီမ်ားအေပၚ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ 
လႈ႔ေံဆာ္တိုက္တြန္းမႈႏွင့္လႊမ္းမိုးမႈစြမ္းရည္မ်ားရရိွလာေၾကာင္း  
ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္၌ အမ်ဳိးသမီး ၃၀% ပါဝင္ေစရန္ 
တုိက္တြန္းျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ 
က်ား၊မေရးရာအရ ထိလြယ္ ရွလြယ္ေသာ စကားလုံးမ်ား 
မသုံးႏႈန္းရန္ ဖိအားေပးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ 
GPS အေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ အားေကာင္းလာေသာ ကြန္ 
ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ အရပ္
ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ
တြင္ က်ား၊မ အခ်ဳိးအစား ၅၀% အထိ ပါဝင္လာေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

• ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈ - ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ 
ပံ့ပိုးေပးျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ျမင္သာ ထင္သာရွိမႈႏွင့္ ေစ့
စပ္ညႇိႏႈိင္းေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏိုင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တက္ေစသည္ 
သာမကဘဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ႏုိင္ငံအဆင့္ထိ မူဝါဒ အေျပာင္း 
အလဲမ်ားအတြက္ တုိက္တြန္းလႈ႔ံေဆာ္ႏုိင္စြမ္းျမႇင့္တင္ရာ 
တြင္လည္း အခရာက်သည္ဟု မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
အခုိင္အမာ ေျပာဆုိၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဓိကဦး 
တည္ခ်က္မွာရာခုိင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္အတြင္း အမ်ဳိးသားဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ 
ႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျပည္နယ္/ေဒသအဆင့္တြင္ ေဆြးေႏြး 
ခြင့္ရရွိျခင္းျဖင့္ ပါဝင္မႈျမႇင့္ တင္ေရးျဖစ္သည္။ 

 ◦ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္အမ်ားစုရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၃၀% 
ပါဝင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြ ဲ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အခ်ဳိ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၃၀ % ပါဝင္ 
ခဲ့ျခင္း။ 

 ◦ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအ
ဆင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္အတြက္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဖုိရမ္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၃၀% 
ပါဝင္ခြင့္ ရရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း။ 

 ◦ ကရင္ျပည္နယ္မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကတတိယ 
အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ အမ်ဳိး 
သမီးပါဝင္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ KNU/NLA (PC) အားတုိက္တြန္း 
ခဲ့ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးသုံးဦး ကိုယ္စားလွယ္ 
အျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

 ◦ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းရွိ 
ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ား၊ ရပ္႐ြာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ ္
မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းလ်က္ရွိသည့္  

…ကခ်င္ျပည္နယ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ အႀကိဳညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ ္
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဖုိရမ္၏ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာအစုအဖြဲ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၃၀% ပါဝင္ရမည္ဆုိသည့္ 
အခ်က္အား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ထည့္သြင္းေရးအဆုိကုိ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆုိျပဳလာရာ  
အမ်ဳိးသားဦးေဆာင္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက အျပည့္အဝေထာက္ခံခဲ့သည္။ ဤေထာက္ခံခ်က္  
အားၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအမ်ဳိးသားဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာႏွင့္ပတ္သက ္
ၿပီး မည္သုိ႔သေဘာထားရွိလာသည္ဆုိသည္ကုိ သိရွိႏုိင္သကဲ့သုိ႔ က်ား၊မေရးရာအစီအမံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္
လာလွ်င္ GPS မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈမွာ ထင္ရွားသည္။ ” 

အမ်ဳိးသားဦးေဆာင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ KII တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုသူ 

“
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ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာဝန္ယူမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ 
မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေရးပါ 
ေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ဖုိရမ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၃၀% 
မပါမေနရ အခ်ဳိးအစားရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ 

႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြပံ့ပုိးျခင္းႏွင့္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ 
ခရီးစရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္းက ၎တုိ႔ အတြက္ အဆုိပါေကာင္း 
က်ဳိးမ်ား ရရွိေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ဗ်ဴဟာတက် သြားလာ၊ 
ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

• (အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္) အႏွစ္သာရျပည့္ဝေသာ 
 ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လႊမ္းမုိးမႈ 
လုပ္ႏုိင္ေသာအခြင့္အလမ္း ပုိမ်ားလာသည့္ အေျခအေန 
သည္ ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာအက်ဳိးသက ္
ေရာက္မႈအျဖစ္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေဖာ္ျပၾကသည္။  
ဥပမာ - စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕ ျမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ 
ပုိမုိထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ GBV ကိစၥမ်ား 
အား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အမ်ဳိးသမီးရဲမယ္မ်ားကုိ တာဝန္ 
ေပးအပ္ ခံရျခင္းအထိ ျဖစ္လာသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
ဝင္ေငြရသီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရးႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားအား စနစ္တက်စိစစ္ရန္ႏွင့္ 
တာဝန္ရွိသူမ်ား တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္အတြက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုက ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားအရပ္ 
ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ထိေတြ႕  
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ပဋိပကၡလြန္ကာလျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္က်ား၊မတန္းတူေရး ပုိမုိရွိလာ 
ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

• မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး ၎တုိ႔၏လူမႈအသုိင္း 
အဝုိင္းအတြင္း GBV ကိစၥရပ္မ်ား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္  
(မူလက စီမံထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း) ေရွ႕တန္းမွေဆာင ္
ရြက္သူမ်ား ျဖစ္လာသည္ ။ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ က်ား
၊မအျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈကိစၥမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစ 
သည့္ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ား (သာဓကအားျဖင့္၊ 
လူကုန္ကူးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္ကူးျခင္း၊ လူမႈစံႏႈန္းမ်ား) 
အား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
အမ်ားစုအတြက္ ပင္မလုပ္ငန္းတာဝန္ ျဖစ္လာသည္။  
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုမွာက်ား၊မအျချပဳ အၾကမ္း  
ဖက္မႈကိစၥမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသည္မွာ ယခင္က 
ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ 
လည္း အကြက္က် ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
အတြက္ က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑မ်ား၊ လူမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡဆက္စပ္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ၏ ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဳိးအျမတ္ အခင္းအက်င္းဆုိင္ရာ အသိပညာတို႔ကုိ 
အသုံးျပဳရန္ အသင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း GPS ရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္က လူအမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ 

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ႏုိင္ေသာ 
စြမ္းရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ ေပးခဲ့သည္။ ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ 
ေၾကာင့္ရရွိေသာ လုပ္သာကုိင္သာအေျခအေနေၾကာင့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္းသစ္ၿပီး အေျခအေနေပၚ 
မူတည္ေသာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ အေပၚ ပုိ၍အာ႐ုံစုိက ္
ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ၾကသည္။ ႐ုံးခန္းရွိျခင္းက အၾကမ္းဖက ္
ခံရသူမ်ားအား လုံၿခံဳေသာေနရာသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးေနစဥ ္
ကာလတြင္ ယာယီခုိလုံရန္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးမႈ 
ေပးရန္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအကူအညီ ရယူရန္လည္း 
ေကာင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းရယူရန္လည္းေကာင္း၊ အမႈကိစၥမ်ားလက္ခံရန္ 
လည္ေကာင္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း အစီရင ္
ခံၾကပါသည္။ ၎က GBV ၏ က်ယ္ျပန္႕ပုံကုိ အမ်ားျပည္  
သူ လက္ခံသိရွိ လာေစသည္။ အေရးပါေသာ ေအာင္ျမင္မႈ  
တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အထင္ကရအေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက GBV ကိစၥကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္းသည္  
အာ႐ုံစိုက္မႈပိုခံရသျဖင့္ ၎တုိ႔၏ GBV ကိစၥ တံု႔ျပန္ေဆာင ္
႐ြက္မႈမ်ားကုိ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ GPS ကာကြယ္ေရးအစီ 
အစဥ္တြင္ ပုိမုိစနစ္တက် ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားရန္ အေရး 
ႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဤကိစၥအား ကုိင္တြယ ္
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ 
ရေသာ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ားႏွင့္မလုံၿခံဳမႈတုိ႔ကုိ 
ေဖာ္ျပၾကသည္။

• အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအ 
ဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားၾကားတြင္ ျမင္သာထင္သာ 
ရွိမႈ၊ လက္ခံမႈႏွင့္တန္းညႇိႏုိင္အားျမႇင့္မားလာျခင္း - ႐ုံးခန္းႏွင့ ္
ဆုိင္းဘုတ္ရွိျခင္းသည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပုံရိပ္ 
ေကာင္းမြန္ေစကာ အျခားအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ဂုဏ္ရွိေစသည္။ 
၎တုိ႔၏ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္မား 
ေစၿပီး ရပ္ရြာဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ 
ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ခြင့္ ရွိလာ 
သည္။ ျမန္မာ့လူမႈစံႏႈန္းမ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္  
အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး အတြက္လႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ားမွာ အခမဲ ့
အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအလုပ္ျဖစ္သင့္သည္ဟု 
ယူဆမႈရွိသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က “လူေတြက အမ်ဳိး
သမီးအဖြဲ႕ေတြရဲ႕အလုပ္ဆုိရင္ တစ္ျခားအမ်ဳိးသမီးေတြ 
အတြက္ ပရဟိတလုပ္ေပးတာလုိ႔ပဲျမင္တယ္။ ဒီလုိအလုပ ္
မ်ဳိးက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အခန္း 
က႑နဲ႔ အမ်ားႀကီး ဆက္စပ္မႈရွိတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ျမင္ၾကတာက ပရဟိတအလုပ္ဆုိတာ ေငြရဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ 
ဒါက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေနတာ၊ ေပးဆပ ္
ေနတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒါကအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ေမြးရာပါတာဝန္ 
လုိ ျဖစ္ေနတယ္” ဟုေျပာသည္။
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• လူမႈစံႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈ မ်ား အဆင့္အဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚ 
လ်က္သည္။ အခ်ဳိ႕မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်ား၊မ 
အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ လူမႈ 
စံႏႈန္း ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္သည့္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶ 
ဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး  
မ်ား)ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၏ အဆုိအရ ၎တုိ႔၏ အေျခအေနႏွင့္ရပ္တည္ခ်က္ 
အား ျမႇင့္တင္ၿပီး ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ကေပးေသာ အကာ 
အကြယ္ကိုယူကာ လူမ်ား (အထူးသျဖင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား) ကု ိ
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္ေပးေလ ့
မရွိေသာ အခင္းအက်င္း (အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းရျခင္းႏွင့ ္
ဘာသာေရး ထုံးတမ္းမ်ား၏ အားကုိယူကာ) တြင္ ထုိသုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ေနရာႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ အကာအကြယ္ 
ရရွိေစသည္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ား 
က ၎တုိ႔၏လူမႈအသုိင္းအဝန္းတြင္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ ္
၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဝင္ေရာက္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက ္
ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္လွ်င္ မည္သည့္အခါမွ ေဆြးေႏြးျဖစ္မည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား မဟုတ္ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္လူမႈစံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္၎တုိ႔တာဝန္ယူထားေသာတာဝန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက ္
ၿပီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးလာၾကေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။  
ဤအခ်က္သည္ ဆက္လက္ထိေတြ႕ ေဆြးေႏြးမႈ၏ အေျခခ ံ
အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းလစာပါအက်ဳံးဝင္ေသာ ႐ုံးလည ္
ပတ္မႈစရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုအဆင့ ္
တြင္ က်ား၊မေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ မိသားစုတြင္း 
က်ား၊မေရးရာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး 
အေျခေနမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရသည္ဟု 
ဆုိသည္။

• မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျမင္သာထင္သာရွိမႈႏွင့္ အဆင့ ္
အတန္း ျမင့္မားလာမႈသည္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းဆက္ဆံေရး 
ကုိ ပုံသြင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ က်ား၊မအေရးအရာကိစၥ 
မ်ားအေပၚအသိအျမင္ ျမႇင့္တင္ရာတြင္လည္းေကာင္းအက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အဆုိအရ ၎တုိ႔  
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရး အဖြဲ႕အစည္း  
တည္ေထာင္ျခင္းသည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ 
အေၾကာင္း သိရွိမႈႏွင့္ က်ဴးလြန္မႈအား တုိင္ၾကားပါက က်ဴး 
လြန္သူကပုိ၍ အၾကမ္းဖက္ လာမည္ဆုိသည့္ ယူဆခ်က္မ်ား 
အေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည္ဟုဆုိသည္။ ပတ္ဝန္း 
က်င္အသုိင္းအဝိုင္း၏အဆုိအရ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္ဖက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ 
မႈက်ဴးလြန္သူသည္ တုိင္ၾကားခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း 
ရွင္းလင္းေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပရန္လုိေၾကာင္းေျပာသည္။ ၎တုိ႔ 
၏အျမင္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း တည္ရွိ႐ုံမွ်ပင္လွ်င္  
က်ဴးလြန္သူမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္လာ 
ျခင္းမရွိေအာင္ တားဆီးႏိုင္သည္ဟု ဆုိသည္။

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ ဆီေလ်ာ္မႈ  

ေဒသႏွင့္အညီေရးဆြဲထားေသာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားက က်ား၊မေရးရာကိစၥရပ္မ်ားရိွ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္ေရး 
အတြက္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ ပံ့ပုိးႏုိင္စြမ္းရည္သည္ ဘက္ 
သုံးဘက္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအား ၎တုိ႔ကိုယ္ပုိင္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲခြင့္ျပဳျခင္း  
အားျဖင့္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ ေရခံေျမခံႏွင့္ အကုိက္ညီ  
ဆုံးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤအစီအစဥ ္
အေနျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ကြဲျပားေသာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက ္
ေနျခင္းေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အားသာခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး 
အေပၚလုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈ 
ရွိၾကၿပီး က်ား၊မဆုိင္ရာႏွင့္အျခားေသာ မညီမွ်မႈမ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြး 
သည့္သေဘာတရားမ်ားကုိ ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ၾကသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ရွိ အမွန္ျဖစ္ေပၚ 
ေနေသာ ပါဝါအၾကားဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက ္
မႈရွိသည့္တရားဝင္သုိ႔မဟုတ္အလြတ္သေဘာအင္စတီးက်ဴးရွင္း 
မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း မဟာဗ်ဴဟာက်က် 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ ႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ GPS အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဤရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္က ပုိမု ိ
ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးသည္။ က်ား၊မ 
ေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္သည့္ အျခား 
ေနရာမ်ားတြင္ကဲ့သိ႔ုပင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္အရပ္ဘက္ေဘာင္ အကန္႔ 
အသတ္ျဖင့္ ရွိေနသည့္အေျခအေနႏွင့္ က်ား၊မခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိေနသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ အခင္းအက်င္းအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ 
ရွိေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ သာဓက 
အားျဖင့္ အခ်ဳိးက်ပါဝင္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အျခားအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ အမ်ဳိးသား လုပ္ေဖာ ္
ကုုိင္ဖက္မ်ားအား ယုံၾကည္လက္ခံလာေစရန္ အသုံးျပဳသည့္  
အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥမ်ားကုိပင္လွ်င္ ၎တုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္ စိတ္ဝင္စားမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳၾက 
သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကုိမူ အခ်ဳိးက်စနစ္  
ထည့္သြင္းအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ က်ား၊မဆိုင္ရာသတိရွိျခင္းသည္ 
ႏုိင္ငံေရးအရပါးနပ္ၿပီး ၎တုိ႔႔၏ႏုိင္ငံေရးကုိပုိမုိခုိင္မာေစေၾကာင္း  
ယုံၾကည္လက္ခံလာေစရန္ ေျပာဆုိရသည္။ မတူညီေသာ  
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းဖက္မ်ား အတြက္ မတူညီေသာခ်ဥ္းကပ္နည္း 
မ်ားကုိအသံုးျပဳရသည္။ဥပမာအားျဖင့္အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္  
ေလာင္းမ်ား ( သုိ႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 
ႏွင့္ မဟာမိတ္ ျဖစ္ႏုိင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား) အား  
ေထာက္ခံအားေပးရန္ ၾသဇာေျငာင္းေသာ ရြာဦးဘုန္းေတာ္ႀကီး 
အား တုိက္တြန္းေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ 
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ဖြဲ႕စည္းခါစ သုိ႔မဟုတ္ အေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးေသးေသာ မိတ္ 
ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အာဏာမွ်ေခ်၊ SWOT ႏွင့္ PEST 
 ဆန္းစစ္မႈမ်ားအျပင္ တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္နည္း အလုပ္႐ုံ ေဆြး 
ေႏြးပြဲအစရွိေသာ GPS ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ 
ေရးလုပ္ငန္းမွ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာရရွိကာ မိမိတုိ႔တြင္ရွိေသာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အသိပညာကုိ အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်လ်က္ 
ပုိမုိမဟာဗ်ဴဟာက်ၿပီး မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္၏ အေျခအေနကုိလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္စီမံခ်က္ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္းႏွင့္အစီအစဥ္ 
ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္လာသည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရင္း  
ေက်းရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မွ 
သင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေရးမွာ အေရး  
ပါေၾကာင္းထင္ရွားစြာသိရွိလာရသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းဝင ္
တစ္ဦး၏ အဆုိအရ “ သင္ယူမႈအခမ္း အနားမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့ ္
တင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ GPSမဟာဗ်ဴဟာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးသင္ခန္း 
စာမ်ား၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔တြင္ ရွိထားၿပီးေသာပါဝါရင္းျမစ္ 
ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ မည္သုိ႔အေကာင္းဆုံး 
အသုံးခ်မည္ကုိ သိရွိလာသည္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ဤတြင္  
၎တို႔သည္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရပါးနပ္စြာမည္သို႔လုပ္ေဆာင္ 
ရမည္ဆုိသည္ကုိစဥ္းစားျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
၎တုိ႔သည္မတူညီေသာက်ား၊မေရးရာႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ 
ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ 
ရွားမႈေျပာင္းလဲေရး၌ပါဝင္ရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္ 
မႈေပးရာတြင္ မိမိတုိ႔၏လုပ္အားကုိရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ အသုံးျပဳႏုိင ္
ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေအာက္ေျခအဆင့္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး 
ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔တြင္လည္း ပါဝင္ႏုိင္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ 
အဆင့္ျမႇင့္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ ေန 
ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမွာ GPS ရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္၏ အေထာက္အပံ့က ဖန္တီးေပးေသာ လုပ္သာ 
ကုိင္သာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျခားမိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာမူ အဆုိပါရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ကေထာက္ပံ့ 
ေပးေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အသိပညာ 
မ်ားမွ တုိက္႐ုိက္အက်ဳိးခံစားၾကသည္။ အဓိကက်ေသာ အခ်က ္
မွာ GPS ရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္က အဆုိပါမတူညီေသာစြမ္းေဆာင ္

ရည္မ်ားကုိလုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း 
ျဖင့္ ၎၏လုပ္ငန္းအား ေရခံေျမခံႏွင့္ ပုိမုိ ကုိက္ညီမႈရွိေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။  

အထင္ကရအားျဖင့္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏လုပ္ငန္းဆီေလ်ာ ္
မႈကုိ ေရခံေျမခံႏွင့္ မည္မွ်လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင ္
သနည္း ဆုိသည့္အခ်က္ႏွင့္ တုိင္းတာသည္။ ဤကိစၥႏွင့ ္
ပတ္သက္ၿပီး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက ္
ရာတြင္ ေအာက္ပါလုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈႏွင့္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ 
ရွိမႈတုိ႔ကုိ မွတ္သားထားသင့္သည္။ 

• ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္က အဆုိျပဳလႊာမ်ားႏွင့္အစီရင္ခံစာ 
မ်ားကုိျမန္မာဘာသာျဖင့္တင္ျပခြင့္ျပဳထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔အတြက္ အဆင္ေျပ 
သည့္ ဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ 
ကုိယ္တုိင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပႏုိင္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာ 
သုိ႔ ဘာသာျပန္ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။   

• GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ မစတင္မီတြင္ အင္တာနက္ရရွ ိ
ရန္ခက္ခဲသည့္ ေဒသအဆင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားထံ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ GPS ရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္အဖြဲ႕သည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ 
သြားေရာက္ကာ ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္  
အထူးျပဳ လုပ္ေဆာင္မည့္က႑မ်ားကုိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားထံ သြားေရာက္မိတ္ဆက္ ေပးခဲ့သည္။ 

• မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေျပာၾကားသည္မွာ GPS ရန္ပုံ 
ေငြအစီအစဥ္သည္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေျခ 
အေနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ GPS ဘာသာ 
ရပ္ကိစၥရပ္ မ်ားကုိ ေကာင္းစြာသိရွိၿပီး ကြ်မ္းက်င္မႈလည္း 
ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ GPS နည္းပညာ 
ပုိင္းဆုိင္ရာ အလွည့္က်အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ 
တြင္ ကြ်မ္းက်င္သည္ဟုဆုိ သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္သည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဒသတြင္း 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

 မိမိတုိ႔အား မိမိတို႔ျပည္နယ္မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီ
လာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ၎တုိ႔ ( အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း) 
တြင္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခု၌ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေအာက္ေျခလူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရွိေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔၏ 
ျပည္သူလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တင္သြင္းႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့ ္
ၿပီး၎တို႔ ( အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း) ေဒသရွိ အေျခအေနမ်ားအား မိမိတုိ႔ကုိ ေဝမွ်ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါ 
သည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အကယ္၍ မိမိတုိ႔သည္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ ္
၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ မဟုတ္ခဲ့ပါက မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ အစီအစဥ္အား 
တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝေရးဆိုသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲေနေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။” ကယားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္။  

“



2 6   ေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း က်ား/မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး

၄.၂ ။ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ 
ဘက္သုံးဘက္ပံ့ပုိးမႈနည္းလမ္း၏ ထိေရာက္မႈ 

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္အား ထိေရာက္မႈရွိေစသည့္အရာမွာ 
၎၏ဘက္သုံးဘက္ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္း (႐ုံးလည္ပတ္မႈ
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး) ၏ 
စုေပါင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပသည္။ 

႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း 

ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ ထူးျခားေသာအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံအဆင့ ္
ကြန္ယက္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာသည့္ 
အတြက္ရန္ပုံေငြရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည့္ ေဒသအဆင့ ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ၎တုိ႔ကုိင ္
တြယ္ေျဖရွင္းေနေသာ အေရးအရာမ်ားကုိ မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အျဖစ္ ေဖာ္ညႊန္းႏုိင္သည္။ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ 
အစည္းအားလုံးသည္ ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ ပထမဆုံးရရွိေသာ  
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လစာအျပင္ အျခားအေထာက ္
အပံ့မ်ား ျဖစ္ေသာ ႐ုံးခန္းငွားရမ္းခ၊ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ 
ခရီးစရိတ္၊ ႐ုံးသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေရးစရိတ ္
သည္ လူတစ္ဦးခ်င္း အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႕ 
အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္လက္ၿပီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္မ်ားစြာ  အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ 
သည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္စရိတ္ 
ပံ့ပုိးမႈေၾကာင့္ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ လူမႈလႈ႔ံေဆာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ ပါဝင္လာႏုိင္သည္။ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္မွ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕စည္းအမ်ားစုက မဆုိင္းမတြ ခရီးစရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးမႈ 
ေၾကာင့္ မ်ားစြာအက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ 
၎တုိ႔ သည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ အျခား 
အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ကြန္ယက္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္တုိ  
အတြင္း တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး လႊမ္းမုိးမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 
ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ၃၅ 

က်ား/မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြျဲခင္း

မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲမႈသည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္အေပၚ တန္ဖုိးမ်ားကုိ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္  
ေပါင္းထည့္ေပးသည္။ ပထမဦးစြာ GPS မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားသည္ ၎တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္တုိ႔အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရန္ 
အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳလာႏုိင္သည္။ 
ဤအစီအစဥ္မတုိင္မီ မတူညီေသာ လုပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
တြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ ယာယီသေဘာျဖစ္ၿပီး ေရရွည္အျမင္၊  
ဦးစားေပးမႈသုံးသပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ 
ရွင္းလင္းေသာသီအုိရီ မရွိခဲ့ပါ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေရးဆြဲျခင္းသည္ ၎တုိ႔၏ ပန္းတိုင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔ႏွင့္အညီ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ ရာတြင္  
ထိေရာက္စြာ အာ႐ုံစုိက္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။  
မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မ်ားသည္ အလားအလာရွိေသာ အျခား 
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ အေျခခံေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 
ျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုက 
အဆုိပါစီမံခ်က္သည္ ၎တုိ႔အတြက္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳေစသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ ၁၅ 
ဖြဲ႕က ရန္ပုံေငြရရွိႏုိင္မည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ ၎တုိ႔၏ 
GPS မဟာဗ်ဴဟာကုိ အသုံးျပေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္သည္ ၎တုိ႔၏ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိသိရွိေစရန္ႏွင့္ အဆုိပါ စီမံခ်က္ 
တြင္ပါဝင္ေသာ အစိပ္အပုိင္းမ်ားအေပၚျဖည့္စြပ္ႏုိင္ရန္သုိ႔မဟုတ ္
ကန္႔ကြက္ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ၎တို႔၏ GPS မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က ္
အား သက္ဆုိင္ရာလူမႈအသုိင္းအဝုိင္းထံ မွ်ေဝခဲ့ၾကသည္။ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သက္ဆုိင္ရာလူမႈအသိုင္းအဝုိင္းအတြင္းတြင္  
အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိရန္ႏွင့္ ျမင္သာမႈရွိေစရန္၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္တြင္ ရပ္႐ြာလူထုပါဝင္ 
လာေစရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္မွ အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္  
အေထာက္အပံ့မေပးမီကာလကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္း 
ႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွင္းလင္းမႈမရွိဘဲ အဆင္ေျပသလို (တစ္ 
ခါတရံ မိသားစုအေျချပဳပုံစံျဖင့္)လည္ပတ္ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ၾက 
သည္။ ယခုအဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေထာက္အပံ ့
သည္ အခန္းက႑မ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္တာဝန္ခံမႈ ယႏၱရားမ်ား 
အား သတ္မွတ္ပုိင္းျခား ေပးသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူဝါဒအျပင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ 
ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ဤအေထာက္အပံ့သည္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ စြဲကပ္ေနေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအဆင့္ 
ဆင့္က်င့္သုံးမႈစနစ္အား တြန္းလွန္ရာတြင္လည္း အေထာက္အ 
ကူျပဳေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ 

၃၅ အလ်င္အျမန္ေငြေၾကးပံ့ပုိးေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈသည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လက္လွမ္းမမီွႏုိင္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ 
အေရးႀကီးေသာက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕၊ ၂၀၁၈။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေရး ဆုိင္ရာ ပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္းအေဝး၊ နယူးေယာက္ - ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕။ 



ေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း က်ား/မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး    27 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲ 
မႈစနစ္ကုိ ပံ့ပုိးေပးျခင္းသည္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေတြ႕ရွိ 
ရသည္။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ 
ရွိျခင္းသည္ အျခားေသာ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ရရွိႏုိင္မႈ အခြင့ ္
အလမ္းကုိ တိုးပြားေစသည္။ ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္တြင္ ဘ႑ာ 
ေရးအစီရင္ခံစာတင္သည့္စနစ္သည္ ခက္ခဲၿပီးတာဝန္ႀကီးသည္ 

ႏွင့္အမွ် မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအေျချပဳ 
ရန္ပုံေငြ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္မတူဘဲ ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြႏွင့္ပုံမွ
န္ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈတုိ႔ကုိ မည္သုိ႔အစီရင္ခံတင္ျပ ရမည္ကုိ 
ေလ့လာသင္ယူ ခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤအခ်က္သည္ 
လုပ္ငန္္းအေျချပဳ ရန္ပုံေငြပမာဏ အနည္းငယ္သာ စီမံကုိင္  
တြယ္ရေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းငယ္မ်ားအတြက္ အထူး  
သျဖင့္ အေရးပါသည္။   

 အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ဆက္သြားမည္ဆုိလွ်င္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံမႈအပုိင္းအား မျဖစ္မေန 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။ ဤလုိအပ္ခ်က္မွာ မည္သည့္အခါမွ် ပ်က္ျပယ္သြားမည္မဟုတ္ပါ [……] 
အလွဴရွင္အားလုံးက ဤအခ်က္ကုိ တာဝန္ခံမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုိအပ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုဆုိလွ်င္ 
မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ အေတြ႕အႀကံဳမွ သင္ယူရရွိၿပ ီ

ေငြေၾကးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ အုပ္စု ေဆြးေႏြးျခင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္။္ ” 

“
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GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္ရွိအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက ္
မႈရွိေသာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေၾကာင္းခုိင္မာေသာသာဓကတစ္ခ ု
ျဖစ္သည္။ ဤပံ့ပုိးမႈသည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံ 
ေရးႏွင့္လူမႈေရး ရလဒ္မ်ားကုိ (ဤတြင္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီးခန္႔မွန္းရခက ္
ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ အတြင္းတြင္) ဆြဲေခၚ ေမာင္း 
ႏွင္ႏုိင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစြမ္းေဆာင္သူမ်ားျဖစ္လာေစ 
ရန္ အတြက္ ၎တုိ႔၏ စည္း႐ုံးလႈ႔ံေဆာ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ကုန္က်စရိတ္ 
နည္းၿပီး အက်ဳိးရလဒ္မ်ားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

၅.၁။ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ ေနာက္တစ္ဆင့္ 
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အႀကံျပဳ တုိက္တြန္း 
ခ်က္မ်ား  
• GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္တြင္ ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္။ 

ဤေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ  
(PSF ၏ လုပ္ငန္းအဆင့္ ၃ ေပါင္းစည္းလုိက္ေစကာမူ)   
ယခင္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္အတုိင္းသုိ႔မဟုတ ္
ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ (လူ႕အရင္းအျမစ္ပုိမုိခန္႔ထားႏုိင္မႈ
အေပၚ အေျခခံ၍) ႏွင့္ ၎၏ ‘ဘက္သုံးဘက္နည္းလမ္း’ 
တုိ႔အား အရွိန္ျမႇင့္တင္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ သြားရန္ 
ေထာက္ခံတင္ျပထားသည္။ ကနဦးစမ္းသပ္ကာလအတြင္း 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ အားေကာင္းလာေစရန္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြကုိ သုံးႏွစ ္
ဆက္တုိက္ ပံ့ပုိးေပးရန္ အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းပါသည္။၃၆  ဤ 
အဆုိျပဳအခ်ိန္ကာလသည္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏  
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာက်လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈ အစီအမံအခ်ိန္ကာလႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္။ 

• ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ ေရရွည္ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 
ဤသုိ႔ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ ၎လုပ္ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္း  

မ်ားထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ သည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ တရားဝင္မႈကုိ 
ျမႇင့္မားေစသည္၊ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေစ့စပ္ 
ညႇိႏႈိင္းေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တက္ေစသည္၊ စံႏႈန္း 
မ်ားကုိ စိန္ေခၚသည္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ၎တုိ႔ ၏ လူမႈ 
အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲေဆာင္က်ဥ္းသူမ်ား 
အျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေပးသည္၊ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်ား၊မ 
သဘာဝ အေတြ႕အႀကံဳအား ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ ႐ုံးလည ္
ပတ္မႈရန္ပုံေငြ ေရရွည္ ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား ေရွ႕ဆက္လုပ္ရွားႏုိင္ေရးအလုိ႔ငွာ ေငြေၾကး 
ပံ့ပုိး ရာတြင္ အထင္ကရ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ 
ရွိေနသင့္သည္။ 

• အမ်ဳိးသမီးႏွင့္က်ား၊မေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဦးတည္ 
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းနည္းကုိ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ အဓိက 
လကၡဏာရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိရန္။ ဤရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္အား PSF အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုိက္သည့္ 
အတြက္ GPS ၏ဦးတည္နယ္ပယ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ကုိ 
ခန္႕မွန္းစုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ႐ုံးလည္ပတ္မႈ ရန္ပုံေငြ 
ေရရွည္ေထာက္ပံ့မႈကုိ ေသခ်ာေစရန္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေရး 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ 
ဦးတည္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအား PSF အေနျဖင့္ အာမခံ 
ေပးရန္ အလွဴရွင္မ်ားက ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။  PSF 
အေနျဖင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ က်ား၊မေရးရာ သေဘာ 
တရားမ်ား ပါဝင္ေစသည့္အတြက္ PSF အဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိ 
လက္ရွိ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ဟုဆုိကာ 
GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ 
ျခင္းကုိ မဖ်က္သိမ္းသင့္ပါ။ 

• ေလ့လာမႈအေပၚ အေလးထားသည့္ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ကုိ 
ပုိ၍နားလည္ေစရန္။ GPS မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈသီအုိရီဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အပံ့ 
ေပးျခင္းအပါအဝင္ လက္ေတြ႔သင္ယူ ေလ့လာျခင္းကုိ ယခ ု

၅။ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား - PSF အတြင္း GPS 
ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ အနာဂါတ္ႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ထည့္သြင္း စဥ္းစားခ်က္မ်ား 
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လက္ရွိ MEL မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစည္း သင့ ္
သည္။ ဤအစီအစဥ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဤသုိ႔ေသာ အခင္း 
အက်င္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း  
နည္းလမ္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ေဒသအေပၚအေျခခံသည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္းရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကုိ ျဖစ္ေစေသာ 
ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ‘လုပ္ငန္းနည္းလမ္းမ်ား’ 
အေပၚတြင္လည္းေကာင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပအထိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အသိပညာတုိးပြား 
ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္။ 

• စြမ္းေဆာင္ရည္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းေပးမည့္ လူ
သားအရင္းအျမစ္လုိအပ္မႈတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္။ ဤရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ကုန္က်စရိတ္အလြန္နည္းပါးၿပီး အက်ဳိးမ်ားစြာ 
ေပးႏုိင္သည္။ 

• GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္အား ကမၻာအႏွံ႔ မိတ္ဆက္ျပသရန္။   
GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ GPS အစီအစဥ္အား ေဒသအ 
လိုက္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိကာႏုိင္ငံေရးသတ ိ
ရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ႏိုင္င ံ
တကာအေထာက္အပံ့ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသအ 
လုိက္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ဤကဲ့ 
သုိ႔ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားေၾကာင့္ ျမႇင့္တက္လာေသာ 
အမ်ဳိသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ရရွ ိ
ႏိုင္ရန္ ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ လည္ပတ ္

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ သုေတသန 
လုပ္ငန္းတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လုိအပ္သည္။ 

၅.၂။ က်ား/မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရး 
အစီအစဥ္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား 
GPS အစီအစဥ္တြင္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသ
မီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကာလ ရွည္ၾကာပဋိ
ပကၡဒဏ္သင့္အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ 
ရရွိထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ အမ်ဳိးသမီးေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈႏွင့္အမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 
ေလွ်ာ့နည္းလာသည္မွာ စုိးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ GPS 
အစီအစဥ္၏ မူလအႏွစ္သာရမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း 
က်ား၊မဆုိင္ရာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ေျဖရွင္းသည့္ အေျပာင္း 
အလဲ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအား ေထာက္ပံ့ ကူညီရန္ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊  
လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖလွယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းလည္း 
အက်ဳံးဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ က်ား၊မဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ ္
မ်ားျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမ ံ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သြက္လက္ျမန္ဆန္ေစေရးႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ 
ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ လူမႈေပါင္းစည္းမႈတည္ေဆာက ္
ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။

PSF က မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ GPS စားပြဲဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုိ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ က်င္းပေနစဥ္ 
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GPS ႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာပ့ံပိုးမႈအေပၚ GPS ရန္ပံုေငြ  
အစီအစဥ္၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သက္ေသအေထာက္ 
အထားမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း

• GPS ၏ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဦးတည္ခ်ဥ္းကပ္နည္း 
သည္ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူ 
ညီမွ်ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ဦးတည္ေထာက္ပံ့သည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ႔မႈ မွရရွိေသာ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိသည္။ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးက႑တြင္ရရွိထားေသာေအာင္ျမင ္
မႈမ်ားကုိဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္ျခင္းမွာ ေအာက္ေျခမ ွ
အထက္သုိ႔ လႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ က်ား၊မေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွား
သူမ်ား၏ စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

• ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း - မတူကြဲျပားေသာ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္  
႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ စုေပါင္းအသံႏွင့ ္
လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မႈ တည္ေဆာက္ရာ 
တြင္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစီအမံ 
ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားတြင္  
ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိစြာ အာ႐ုံစုိက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ 
စြမ္းရည္ရိွလာေစရန္လည္းေကာင္းအေထာက္အကူျပဳသည္။ 
 ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြသည္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္မ်ား 
အေနျဖင့္သီးသန္႔စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ရန္ပုံေငြအေပၚတြင ္
သာ မွီခုိေနရျခင္းကုိ ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ၎တုိ႔၏စြမ္းရည္ကုိ 
မီွခုိမႈကင္းေသာ အေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္  
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 

• အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဦးတည္ေထာက္ပံ့ျခင္း 
သည္ လႈ႔ံေဆာ္ႏုိင္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တက္ေစၿပီး GPS ကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း၊ ပဋိပကၡတားဆီးျခင္းႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထူးစိန္ေခၚခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားမႈ၊ ထိရွလြယ္မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈအျပင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ 
ေသာစနစ္အရမညီမွ်မႈမ်ားကိုျပန္လည္တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း  
က႑မ်ားရွိ ‘ျပႆနာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပႆနာ 

ေျဖရွင္းေရး’ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဗ်ဴဟာက်စြာ ထိေတြ႕ေဆာင္ 
႐ြက္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 

• ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ေအာက္ေျခအဆင့္ရွိ  
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ လူမႈ 
အဆင့္အတန္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ နယ္ေျမ 
ေဒသခက္ခဲမႈအေပၚ အေျခခံသည့္မညီမွ်မႈမ်ား ထပ္မံမႀကီး 
ထြားေစဘဲ က်ား၊မဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ၿမိဳ႕ေတာ္ကု ိ
ေက်ာ္လြန္ကာ ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။  
၎သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအဆင့္ရွိ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ ေအာက္ေျခအဆင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လႈံ
႕ေဆာ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားၾကားႏွင့္အတြင္းရွိ မညီမွ်မႈမ်ား 
ပုိမုိႀကီးထြား မလာေစရန္လည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။

• က်ား/မဆုိင္ရာ ေဒသအသိပညာမွ သင္ယူျခင္းသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လူမႈေပါင္းစည္းမႈ ရွိေရး 
ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္ မ်ားစြာ  
တန္ဖုိးရွိသည္။ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ ၏ လုပ္ငန္းက 
ေဖာ္ျပသကဲ့သုိ႔ ေရွ႕တန္းမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ  
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အသိပညာသည္ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ ျမင္သာထင္သာမရွိေသာ အင္အားစုဖြဲ႔မႈမ်ားကုိ 
ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ ရာတြင္ တန္ဖုိးႀကီးလွသည္။ ဤအခ်က္က 
ေဒသတြင္း ပဋိပကၡ၏ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြား အေနအထား 
မ်ားႏွင့္ မည္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားက က်ား၊မတန္းတ ူ
ညီမွ်ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး သာမက အျခားေသာ 
ပါဝင္ေစျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေပါင္း 
စည္းေရး အစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ 
ေဆြးေႏြးေရးကုိ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသနည္းဆုိသည့္ 
အခ်က္မ်ားအား သိျမင္ႏုိင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

• သီးျခားစီေဆာင္႐ြက္သည့္စနစ္အား ဖ်က္သိမ္းရန္လုိအပ္ 
ျခင္း။ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္း/ ပါဝင္ျခင္း 
တုိ႔အား သီးျခားစီဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္  
ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၎တိ႔ုကုိယ္ပုိင္ အစီအစဥ္ 
မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ေစသည့္ ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ 
အေတြ႕အႀကံဳအရ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈကုိ သဘာဝမက်ေသာ 
အေၾကာင္းအရာလုိက္ ခြဲျခားကန္႔သတ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေစရန္ 
မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ 
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WPS/GPS အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ GPS ရန္ပံုေငြ 
အစီအစဥ္႐ႈေထာင့္မွ ထပ္ဆင့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 

• ဘက္သုံးဘက္ပံ့ပုိးမႈနည္းလမ္းသည္ အဆင့္တုိင္း၌ ေဒသ 
အဆင့္ရွိ ပါဝင္ဆက္ႏြယ္မႈအား လႊမ္းမုိးႏုိင္ေရး အတြက္ 
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ပုဂၢလိက ဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
ျမႇင့္မားလာေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏ တစ္သီးပုဂၢလအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 
လူမႈစံႏႈန္းသတ္မွတ္ သူမ်ား၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ 
ေဒသတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူ 
မ်ားႏွင့္ မိသားစုအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားၾကားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ခံရေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ 

• ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအရ ႐ုံးလည ္
ပတ္မႈရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္ 
သက္သာၿပီး အက်ဳိးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ 
သည္။ ဤေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ရလဒ္အေျချပဳ 
လုိအပ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးလုိအပ္မႈတန္ဖုိးအေပၚ အလွဴရွင္မ်ား 
က တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္လုိအပ္မႈအတြက္တန္ဖုိးရွိလွသည္။ 
ထူးျခားသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီအတြက္ ေယဘုယ် 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ နည္းပါးေသာ္လည္း ဤအဖြဲ႕အစည္း 
လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ဝန္ထမ္းစရိတ္မွာ ျမင့္မားသည္ (အဖြဲ႕တြင္း 
ၾကားကာလ အကဲျဖတ္ျခင္း၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ)။ 
သုိ႔ေသာ္ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ေနလင့္ကစား GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္/
PSF အေနျဖင့္ အရင္းအျမစ္လုိအပ္မႈမ်ားကုိ ျဖည့္စြမ္းေပး 
ႏုိင္ရန္ ေထာက္ပ့ံျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး  
တြင္ အလွဴရွင္မ်ားက အသုံးျပဳေသာ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကုန္က်စရိတ္အလြန္သက္သာသည္။ 

• က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
အသုံးျပဳရန္ တိုက္တြန္းဖိတ္ေခၚျခင္းသည္ က်ား၊မအေျချပဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ထိခုိက္လြယ္မႈမ်ားတြင ္
အလြန္ျပင္းထန္ေသာဆြဲအားရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ  
အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ သတင္းစကားျဖစ္ 
သည္။ ဤသည္မွာ အေရးတႀကီး တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
ဖိတ္ေခၚသံျဖစ္သည္။ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရသတိရိွေသာ 
အစီအစဥ္၏ သာဓကအျဖစ္ရိွေနေသာ GPS ရန္ပံုေငြ 
အစီအစဥ္  

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ အေတြ႕အႀကံဳသည္ ေဒသႏွင့္အည ီ
ျဖစ္ေသာ၊ ျပႆနာ၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ၊လုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြျဖစ္ေသာ၊ ႏုိင္ငံေရးအရပါးနပ္ေသာ ‘လုပ္ငန္းနည္းလမ္း 
မ်ား’ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး OECD အလွဴရွင္အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းမွ 
ေပၚေပါက္လာေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစသည္။  
ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ ေဒသခံမ်ားက ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ေဒသႏွင့ ္
ကုိက္ညီသည့္ အေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းအေပၚ ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
တုိက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့သည့္ စမ္းသပ္နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳေသာ  
ဥပမာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤအေတြ႕အႀကံဳက ေအာက္ပါအခ်က္ 
တုိ႔ကုိ အတည္ျပဳပါသည္။  

• မဟာဗ်ဴဟာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ႏွင့္ေပါင္းစပ္လုိက္သည့ ္
အတြက္ ေဒသအဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ပဋိပကၡ၏ 
လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ  
‘ျပႆနာ’ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ဦးစီးေဆာင္ 
႐ြက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ 
ျမင့္တက္ေစသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ပဋိပကၡအတြင္း က်ား၊မေရးရာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ဆက္စပ္ 
လ်က္ရွိသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပါဝင္ေရး 
ဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ စနစ္တက် ျဖစ္ေန 
ေသာ မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ မတရားမႈမ်ား (က်ား၊မအေျချပဳအျပင္ 
အျခား)ကုိ ေျဖရွင္း ရာတြင္ပုိ၍ ဗ်ဴဟာတက် ပါဝင္လာႏုိင္ 
ရန္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 

• က်ား၊မေရးရာကိစၥမ်ားကုိ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဦးတည္ျခင္း 
မွာ ‘ျပႆနာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး/အနက္ဖြင့္ဆုိေရး’ သည္  
က်ား၊မေရးရာကုိ အေလးထားၿပီးေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားရရွိႏုိင္ေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
က်ား၊မ ဦးတည္ ခ်ည္းကပ္မႈက အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ 
အားလုံးသည္ ႏုိင္ငံေရးအရအေရးႀကီးၿပီး ဖယ္က်ဥ္ခံထား 
ရေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားအေပၚ မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည္ ဆုိေသာအခ်က္ကုိ ျမင္သာေအာင္ 
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လုပ္ေဆာင္ေပးသည္သာမက FCAS တြင္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ  
ပါဝင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ အင္အား 
ႀကီးေသာအတားအဆီးမ်ား၊ ခိုင္မာေသာ ႏုိင္ငံေရးအရစိတ ္
ဝင္စားမႈႏွင့္ အင္အား မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရ 
ေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္  
ေဒသအဆင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္ 
တစ္ခု၌ ေျမသိမ္းသည့္ကိစၥတြင္ က်ား၊မေရးရာ ကိစၥသည္  
မည္သုိ႔ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေမးခြန္း ေပၚေပါက္လာ 
သည့္အခါ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုက ထုိျပႆနာ 
ကိုယ္တုိင္အျပင္ မည္သည့္ေျဖရွင္းနည္းတြင္မဆုိသည္ 
လူအုပ္စုအသီးသီးအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ထိခုိက္မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးသည္။ ထုိအခါ ေမးစရာေမးခြန္းမွာ 
က်ား၊မ အေျချပဳ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာပုံစံျဖင့္ ဖယ္က်ဥ ္
ထားမႈႏွင့္ထိခုိက္လြယ္မႈမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေရးအရာ 
မ်ားကုိ မည္သုိ႔ေစာင့္ၾကည့္ရမည္နည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

• ဤလုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ခ်ည္းကပ္နည္းေၾကာင့္ 
ေပၚေပါက္လာသည့္ ‘ေျပာင္းလဲမႈ ပုံဥပမာမ်ား’ အား  
မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုိအပ္လ်က္ 
ရွိသည္။ ဤရန္ပုံေငြအစီအစဥ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ကုိက္ညီသည့္  

‘ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား’ သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ အမ်ဳိးသမီး 
ဦးစားေပးႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒအပၚ ပုိမုိစြန္႕စားေသာ မူဝါဒ 
ဆုိင္ရာ ကတိကဝတ္ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ 
မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြလုိအပ္ခ်က္အေပၚတုံ႔ျပန္ရန္ အလွဴရွင ္
မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္သည္။  

• အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအလုိက္ ျပႆ
နာအနက္ဖြင့္ဆုိႏုိင္ရန္ႏွင့္အစီအစဥ္ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္  
GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္က ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 
ျခင္းသည္ ဘက္သုံးဘက္ပံ့ပုိးမႈ နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚလုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြရွိျခင္း၊ ဘာသာစကားႏွင့္လူမႈႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း 
မ်ားအေပၚ PSF ၏ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒသလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား သုံးသပ္ျခင္း 
ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားကုိ မဟာ 
ဗ်ဴဟာခ်ေပးျခင္းတြင္ ဦးေဆာင္သည္ဆုိျခင္းထက္ ဤရန္ပုံ  
ေငြအစီအစဥ္ကကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ျခင္းမွာ ေဒသတြင္း 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအက်ဳိးစီးပြားအေျခအေနမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ  
နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ က်ား၊မေရးရာအႀကံေပး 
ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိစြာ အလွည့္က် အသုံးျပဳျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 



ေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း က်ား/မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး    33 

၁  ရန္ပုံေငြေထာက္ပံမႈ - DFID = အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂၅၀၈၅.၂၄၊ DFAT = အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၈၅.၂၄၊   
SIDA = အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၁၇၀၄.၇၇၊  
ကေနဒါ = အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၈၅၂.၃၉၊ ေနာ္ေဝ 
= အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၆၇၂၁.၈၂။ DFID, DFAT ႏွင့္ 
SIDA တုိ႔သည္ PSF ၏ ပင္တုိင္အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
ကေနဒါႏွင့္ေနာ္ေဝတုိ႔မွာ PSF ၏ လက္ရွိအလွဴရွင္မ်ားအျပင္ 
GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္အတြက္ ေငြေၾကးအထူးေပးလွဴေသာ 
အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၂   အာဏာႏွင့္အရင္းအျမစ္ခြဲေဝေရးတြင္ ျပန္လည္ျဖည့္စြမ္း 
ႏုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပဳျပင ္
ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ Kabeer, N. ၁၉၉၉။ ‘ အရင္းအျမစ္ 
မ်ား၊ ေအဂ်င္စီ၊ ရရွိေအာင္ျမင္မႈမ်ား - အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းရည ္
ျပည့္ဝမႈတုိင္းတာျခင္းအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း’ ၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့ ္
ေျပာင္းလဲမႈ၊ ၃၀ း ၄၃၅ - ၄၆၄၊ Cornwall ၊ ၂၀၁၄။ အမ်ဳိး 
သမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈ၊ မည္သည့္အရာက ေအာင္ျမင္ၿပီး 
အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ WIDER စာေစာင္၊ Helsinki: UNU-
WIDER; Nazneen, S. and Sultan, M. (eds) ၊ ၂၀၁၄ ။ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း - အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ၊ 
လန္ဒန္၊ Zed Books; Htun ႏွင့္ Weldon ၂၀၁၈ ။ က်ား/မ 
ေရးရာတရားမွ်တမႈ ယုတၱိ - ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေဆာင္႐ြက္မႈ။ ကင္းဘရစ္ 
တကၠသုိလ္ပုံႏွိပ္တုိက္၊ Domingo, P ၊ Holmes, R ၊ O’Neil ၊ 
T.၊ Jones, N.၊ Bird, K.၊ Larson, A.၊ Presler-Marshall, E. 
ႏွင့္ Valters, C. ၂၀၁၅။ ‘ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈရွိ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား၏ အသံႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ - သက္ေသျပဳခ်က္အား 
သုံးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း’ ၊ လန္ဒန္ - ODI ။

၃  Wright, H., & Tieleans, S. ၂၀၁၄ က်ား/မေရးရာ၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး - ၂၀၁၅ အလြန္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး 
အစီအစဥ္။ ပုိမုိလုံၿခဳံေသာကမၻာ Domingo, P., Holmes, R., 
Rocha Menocal, A. and Jones, N. ၂၀၁၃ . ‘ က်ား၊မ 
တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ ္
တည္ေဆာက္ေရးၾကား ဆက္စပ္မႈသက္ေသအေထာက္အထား 
မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း’။ စာေပဆုိင္ရာသုံးသပ္ခ်က္၊ လန္ဒန္ - 
ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအင္စတီက်ဳ၊ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ 

Endnotes

၂၀၁၅။ ပဋိပကၡကာကြယ္တားဆီးေရး၊ တရားမွ်တမႈရရွိေရး၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ကာကြယ္ျခင္း - ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာ
င္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအား 
ကမၻာလုံးဆုိင္ရာေလ့လာခ်က္၊ နယူးေယာက္ - 
ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ - Castillejo Castillejo, C. ၂၀၁၁။  
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေသာႏုိင္ငံတစ္ခု တည္ 
ေဆာက္ျခင္း - ပဋိပကၡလြန္ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ က်ား၊
မေရးရာကိစၥေပါင္းစပ္ပါဝင္ေစျခင္း၊ မက္ဒရစ္၊ FRIDE ။ 

၄ Paffenholz et al. ၂၀၁၆။ “ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေရးပါေစျခင္း 
- အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္သာမဟုတ္ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေ
ဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမုိးမႈအား 
ဆန္းစစ္ျခင္း” ဂ်ီနီဗာ - အားလုံးပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစျပဳျခင္း။

၅ Goetz, AM and Jenkins, R.,  (၂၀၁၆)၊ က်ား/မေရးရာ၊ 
လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး - ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်
က္ ၁၆၊ က်ား/မေရးရာႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ ၂၄ း ၁ ၊ ၁၂၇ - ၁၃၇ 
၊ Domingo, P. ၊  Holmes, R. ၊ Rocha Menocal, A. ႏွင့္ 
Jones, N. (၂၀၁၃)။ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ၾ
ကားရွိ ဆက္ႏြယ္မႈ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားအား 
ဆန္းစစ္ျခင္း။ စာေပဆုိင္ရာသုံးသပ္ခ်က္ - လန္ဒန္ - ႏုိင္ငံရ
ပ္ျခားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအင္စတီက်ဳ ၊ Wright, H., ႏွင့္ Tielemans, S. 
၂၀၁၄ ။ က်ား၊မေရးရာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၂၀၁၅ 
အလြန္ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္၊ Saferworld. 

၆ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ ( ၂၀၁၈)၊ ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္း 
ေဝးအစီရင္ခံစာ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာပါဝင္မႈ၊ နယူးေယာက္၊ 
ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔။

၇ ျပႆနာအေျချပဳေသာ၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ၊ 
ႏုိင္ငံေရးအရပါးနပ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ 
အေထာက္အပံ့အား အေလးေပးျခင္း၏ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကုိ 
ယခင္ႏွစ္မ်ားက အခုိင္အမာရရွိလာ၊ Andrews, M. & 
Pritchett, L. ၂၀၁၂ ကုိ ၾကည့္ရန္။ ျပႆနာအေျချပဳ၍ 
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 
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(PDIA) မွတဆင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားအား 
လြန္ေျမာက္ျခင္း - စာတမ္း ၂၉၉။ ဝါရွင္တန္ - ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ
ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈေလ့လာေရးဌာန။

၈ O’Neil, T. ၂၀၁၆။ အမ်ဳိးသမီးေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈေ
ဆာင္႐ြက္ခ်က္အား ပံ့ပုိးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအား 
အသံုးျပဳျခင္း၊ လန္းဒန္၊ ODI ; O’Neil, T. ႏွင့္ Domingo, P. 
၂၀၁၆။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ပါဝါ - ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္လႊမ္းမုိးမႈရွိရ
န္ အတားအဆီးမ်ားအား ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း၊ လန္ဒန္၊ ODI; OECD 
၊ ၂၀၁၇။ ထိခုိက္လြယ္ၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ေရး - အလွဴရွင္ပံ့ပုိးမႈအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ 
GADNET ၊ Haines, R ႏွင့္ O’Neil. ၂၀၁၈။ က်ား၊မေရးရာအား  
ႏုိင္ငံေရး အက်ဳိးစီးပြား သုံးသပ္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ျခင္း - အဘယ္ေၾကာင့္အေရးပါသနည္းႏွင့္ မည္သိ႔ုလုပ္ေဆာင္ 
ရမည္နည္း။ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးသူမ်ား၏ လမ္းညႊန္မွတ္တမ္း၊ 
OECD၊ ၂၀၁၉။ ထိခုိက္လြယ္ၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္သင့္အခင္းအက်
င္းမ်ားတြင္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအား 
ႏုိင္ငံေရးအရပါးနပ္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား - အစီအစဥ္ (ေဆာင္ 
႐ြက္မည့္) အတြက္ ‘မည္သုိ႔’ မွတ္သားမည္နည္း။ OECD ဖြ႔ံၿဖိဳး 
ေရးမူဝါဒစာေစာင္မ်ား၊ OECD ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႕။ 
 
၉ OECD ၂၀၁၉၊ ထိခုိက္လြယ္ၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္သင့္အခင္းအ
က်င္းမ်ားတြင္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္
မႈအား ႏုိင္ငံေရးအရ ပါးနပ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား - အစီအစဥ္ 
(ေဆာင္႐ြက္မည့္) အတြက္ ‘မည္သုိ႔’ မွတ္သားမည္နည္း။ 
၁၀  Cornwall, A. ၂၀၁၄၊ အမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ 
ျခင္း - မည္သည္က အလုပ္ျဖစ္သနည္းႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
နည္း။ WIDER လုပ္ငန္းစာေစာင္။ Helsinki: UNU-WIDER။ 
 
၁၁ Ibid; O’Neil, T. ၂၀၁၆. အမ်ဳိးသမီးေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အား ပံ့ပုိးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးနည္း 
အား အသံုးျပဳျခင္း၊ လန္းဒန္၊ ODI ; O’Neil, T. ႏွင့္ Domingo, 
P. ၂၀၁၆။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ပါဝါ - ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္လႊမ္းမုိးမႈရွိ
ရန္ အတားအဆီးမ်ားအား ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း၊ လန္ဒန္၊ ODI
 
၁၂  ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ ၂၀၁၆။ က်ား၊မတန္းတူည ီ
မွ်ေရး ရန္ပုံေငြ။ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ၊ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕။

၁၃ မူဝါဒအႏွစ္ခ်ဳပ္ - အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး  
၂၀၁၇။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအ 
ဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW)၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ ္
ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 
အစုိးရ။

၁၄ CEDAW ၏ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ အျပည့္အစု ံ

၁၅  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊မတန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕၊ 
၂၀၁၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး 
မူဝါဒ ေရးဆြဲျခင္း၊ ေရခံေျမခံေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳ 
တုိက္တြန္းခ်က္မ်ား၊ တည္းျဖတ္ ၁/၂၀၁၅။ ရန္ကုန္ - AGIPP; 
PSF (၂၀၁၆ က)။ က်ား/မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး 
(GPS) ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အားလုံးပါဝင္ေသာ 
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚေစျခင္း - ရန္ကုန္ (ထုတ္ေဝျခင္းမရွိ) 

၁၆ မူဝါဒအႏွစ္ခ်ဳပ္ - မူဝါဒအႏွစ္ခ်ဳပ္ - အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ၂၀၁၇။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW)၊ လူမႈဝန္ 
ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ။ 

၁၇ PSF (၂၀၁၆ ခ)၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဆင္သင့္ရွိသည္ - 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသြင္ကူးေျပာင္းရန္ အခြင့္အေရး 
တစ္ရပ္ျဖစ္ PSF၊ ရန္ကုန္။  

၁၈ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၄။ ေျပာင္းလဲေနေသာ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရွိ ျပည္သူ႕နီတိ အသိပညာႏွင့္တန္ဖုိးထားမႈ 
မ်ား၊ ရန္ကုန္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း  

၁၉ PSF (၂၀၁၆ ခ)၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဆင္သင့္ရွိသည္ 
- ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသြင္ကူးေျပာင္းရန္ 
အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ PSF၊ ရန္ကုန္။

၂၀ Olivius, E (၂၀၁၉)၊ အိမ္ျပန္ခ်ိန္တန္ၿပီလား၊ ျမန္မာ့အ
မ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈက႑ရွိ ျပည္ပေရာက္မ်ားအိမ္ျပန္ခရီး၏ 
ဝိေရာဓိဆန္ႏုိင္ငံေရး၊ အာရွတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊ ၂၀ 
(၂)၊ ၁၄၈ - ၁၆၇။ KII အင္တာဗ်ဴးမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ 
၂၀၁၇။ PSF (၂၀၁၆ ခ)၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဆင္သင့္ရွိသည္ - 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ အခြင့္အေရး 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ PSF၊ ရန္ကုန္။ 

၂၁ Pistor, N (၂၀၁၄)၊ “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရး 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈဟု ဆုိရာဝယ္” ျမန္မာတုိင္းမ္၊ ဇူလုိင္ ၂၀။ 

၂၂ အမာခံသတင္းေပးအင္တာဗ်ဴးမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား  

၂၃ lbid 

၂၄ ဤအကန္႔အသတ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ 
မထူးဆန္းေတာ့ပါ။ OECD ( ၂၀၀၈)  

၂၅ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသအဆင့္တြင္ 
၎တုိ႔၏ဝန္ေဆာင္မႈကုိေပးရန္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ 
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မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

၂၆ Wright, Hannah၊ ၂၀၁၅၊ “အမ်ဳိးသားဆန္ျခင္းႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရး အစီအစဥ္- 
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းေလာ သုိ႔မဟုတ္ အားနည္းေစျခင္းလာ” 
Saferworld ဘေလာ့၊ ၁၉ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅၊ PSF မွ 
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ ၂၀၁၆၊ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ Logframe.

၂၈ PSF, ၂၀၁၆ . GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ Logframe။

၂၉ Ibid.
၃၀ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံမႈ - DFID = အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂၅၀၈၅.၂၄၊ DFAT = အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၈၅.၂၄၊   
SIDA = အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၁၇၀၄.၇၇၊ ကေနဒါ = 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၈၅၂.၃၉၊ ေနာ္ေဝ = အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၅၀၆၇၂၁.၈၂။

၃၁ ဤသတ္မွတ္ခ်က္သည္ သုေတသီမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္ 
ျဖစ္သည္၊ တတိယလုပ္ငန္းကာလ သုိ႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ PSF 
ႏွင့္ GPS ရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္ ရင္းျမစ္မ်ား အဆုံးသတ္ျခင္း။ 

၃၂ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ SDG ၁၆ ။

၃၃ ေတြ႔ရွိခ်က္အား ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ GPS ရန္ပုံေငြ 
အစီအစဥ္မွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (GPS ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ 
ႏွင့္ၾကားကာလ ျပန္လည္ သုံးသပ္ခ်က္အပါအဝင္) မွ ေကာက္ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၃၄ PSF ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈)၊ က်ား၊မေရးရာ၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္။

၃၆ ေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းအေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာမိတ္
ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အ
စည္းမ်ားထံမွအသစ္ေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာမ်ားမွတဆင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ရွာေဖြရန္ အသင့္ျဖစ္ေန 
သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းအားလုံးမွာ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသၾကျခင္းမရွိေပ။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ(၁) သုေတသနနည္းစနစ္

ဤေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ား၊ PSF ႏွင့္ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ဆုိင္ရာ 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ PSF ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ GPS အႀကံေပး 
မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးုဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား 
 စသျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူ ၉၀ ဦး နီးပါးပါဝင္ေျဖၾကားေသာ 
သုေတသနျပဳခ်က္မွ ရရွိလာေသာ အေျခခံ အခ်က္အလက ္
မ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာအေျခခံထားသည္။ ဤေလ့လာမႈ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းမွ စုေဆာင္းရယူ သည့္ အေရးႀကီးဆုံးအရာ 
မွာ ေျမျပင္တြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ တုိက္႐ိုက္ အက်ဳိးခံစားရသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိယ္တုိင္၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္အသံမ်ား 
ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ယခုေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းအတြက္ 
အသုံးျပဳေသာ သုေတသနနည္းစနစ္မွာ GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ 
က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ထိေရာက္စြာ 
ပါဝင္ႏုိင္စြမ္းရည္တုိ႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးမႈေၾကာင့္  
ေပၚေပါက္လာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ ္
ရန္ရည္႐ြယ္သည့္ အရည္အေသြး အေျချပဳခ်ဥ္းကပ္မႈနည္း 
အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ထို႔အျပင္ မတူညီေသာ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား/နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက 
ရရွိထားေသာ မွတ္တမ္းတင္လႊမ္းမုိးမႈအေပၚတြင္လည္း အေျခခံ 
ထားသည္။ 

ဤေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ ျပန္လည္ေလ့လာခ်က္ 
ျဖစ္ၿပီး သုံးသပ္ခ်က္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ဤရန္ပုံေငြအစီ 
အစဥ္၏ ဘက္သုံးဘက္ပံ့ပုိးမႈနည္းအား အေလးအနက္ ဆန္းစစ္ 
ထားသည္။ ဤရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္အား ကနဦးျပန္လည္ေလ့
လာခ်က္ႏွင့္သုံးသပ္ခ်က္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕
မွ ေဆာင္႐ြက္ေသာ အဓိကသတင္းေပးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ 
GPS ၏ လုပ္ငန္းတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ၎၏ဆီေလ်ာ္မႈႏွင့္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ကုိ ေလ့လာထားသည္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

နည္းလမ္းမ်ား 

• ဤေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ အသုံးျပဳမႈဦးတည္ 
သုံးသပ္ျခင္း ခ်ဥ္းကပ္နည္းကုိ အသုံးျပဳ ထားသည္။ 
ဤခ်ဥ္းကပ္နည္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဤေလ့့လာမႈ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ အသုံးျပဳသူမ်ား 
ျဖစ္သည့္ PSF အဖြဲ႕အျပင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အတြက္ အသံုးဝင္မႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေစ 
ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က ေလ့လာမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းပါ  
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိကအျမင္႐ႈေထာင့ ္
မ်ားသည္ GPS အစီအစဥ္၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား 
အတြက္ အက်ဳိးျပဳမည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး 
အတြက္ တုိက္႐ုိက္ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 

• ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အလွဴရွင္အသုိင္း 
အဝုိင္း/ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ GPS အစီအစဥ ္
ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္က်ား၊မလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ 
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ က်ား၊မ 
ေရးရာကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာပါဝင္ႏုိင္ေစေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္စပ္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္ 
အကူ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

• ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ 
ေခါင္းစဥ္အလုိက္အေသးစားေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအပါအဝင္  
သုေတသနျပဳလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ  
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူ ေရးခ်ဥ္းကပ္နည္းကုိ အသုံးျပဳ 
ခဲ့သည္။ ဤေခါင္းစဥ္အလုိက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အဖြဲ႕ 
ငယ္အလုိက္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ေပးထားေသာေခါင္းစဥ္ 
မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕ႀကီးထံသုိ႔ ျပန္လာၿပီး 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ သိရွိနားလည ္
သေဘာေပါက္မႈရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရယူထား 
ၿပီး သေဘာတူပါက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္အား မွတ္တမ္း 
ယူထားသည္။ မွတ္တမ္းမယူသည့္ ပြင့္လင္းေသာေဆြးေႏြး 
မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈအတြင္း ပြင့္ပြင့ ္
လင္းလင္း ေျပာဆုိုိင္ရန္အတြက္ အမည္နာမေဖာ္ျပမည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္း ကတိေပး ထားသည္။ 



• အခ်က္အလက္ အရည္အေသြးရွိေစရန္အလို႕ငွာ ေတြ႔ဆု ံ
ေမးျမန္းမႈမ်ားအား အသံဖမ္း၍ ျပန္လည္ ေရးခ်ထားသည္။ 
 အရည္အေသြးဆန္းစစ္ေပးသည့္ Nvivo စနစ္ကုိအသုံးျပ 
ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္သည္။ အေရးႀကီးလမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ပုံစ ံ
မ်ားကုိ သိရွိမွတ္သားႏုိင္ရန္အတြက္ ကုဒ္သြင္းျခင္းႏွင့္အမ်ဳိး 
အစားအလုိက္ဆန္းစစ္ျခင္းနည္းကုိ အသုံးျပဳထားသည္။ 

ဆန္းစစ္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းနည္းလမ္း

• ဤေလ့လာမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ အမ်ဳိးသမီးတက္
ၾကြလႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ႏွင့္ အမ်ဳိး
သမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ အင္းစတီက်ဴးရွင္းအား 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ၎၏ ေအာက္ပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
အက်ဳံးဝင္မႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံထားသည္။ (၁) ဆုံးျဖတ ္
ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ 
စြာပါဝင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား မည္သုိ႔ 
ျဖစ္ေပၚလာသနည္း၊ (၂) ဤလုပ္ငန္းအား ပုိမုိထိေရာက္စြာ 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့မႈယႏၱရားမ်ား၏ အခန္းက႑။ 

• ဤစာတမ္းသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးက႑တြင္ မၾကာမီက ေခတ္စား 
လာေသာ အေတြးအေခၚျဖစ္သည့္ ‘ႏုိင္ငံေရးဆန္စြာ ေတြးေ
တာျခင္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း’ (TWP) ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေထာက္အကူျပဳအစီအမံမ်ား (O’Neil ၂၀၁၆ 
၊ GADN ၂၀၁၈) ဆုိင္ရာ ‘ျပႆနာေနာက္လုိက္ျခင္း၊  
လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ ္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း’ (PDIA) စသည့္ ေတြးေခၚယူဆခ်က္တုိ႔ 
အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ဤေတြးေခၚယူဆခ်က္၌  
အေရးႀကီးေသာ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားအား ေရခံေျမခံႏွင့္ 
အညီ စတင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အေထာက္အကူျပဳက်င့္စဥ္တြင္ ေရပန္းစားလ်က္ရွိေသာ 
“ေျဖရွင္းနည္းအသားေပးနည္းလမ္း” ကုိ ေျပာင္းလဲေျဖရွင္း 
ရန္ရည္႐ြယ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေသာ ‘ျပႆနာ’ ၏  
ႏုိင္ငံေရး အက်ဳိးစီးပြားအေျခအေနမ်ားအေပၚ ဦးတည္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအရပါးနပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ
ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာေရခံ 
ေျမခံရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားႏွင့္အညီဗ်ဴဟာက်စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊အေျပာင္း 
အလဲ အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေရခံေျမခံအေျခအေန 
မ်ားအေပၚ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလြယ ္
မႈရွိသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း 
အျပင္ အလုပ္ျဖစ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္အလုပ္မျဖစ္ေသာအရာ
မ်ားမွ ေလ့လာသင္ယူျခင္းတုိ႕ပါဝင္သည္။ 



ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

အမွတ္ သတင္းေပးအမ်ဳိးအစား 

၁ PSF ဝန္ထမ္းမ်ား 

၂  အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအႀကံေပးမ်ား 

၃ GPS အႀကံေပးမ်ား 

၄ အလြတ္တမ္းအႀကံေပးမ်ား 

၅ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း ၂ ဖြဲ႕ - ကခ်င္ျပည္နယ္

၆ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း ၂ ဖြဲ႕ - ကယားျပည္နယ္ 

၇ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း ၂ ဖြဲ႕ - စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး 

၈ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း ၂ ဖြဲ႕  - ကရင္ျပည္နယ္

၉ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း - ရခုိင္ျပည္နယ္ 

၁၀ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း - ကရင္ျပည္နယ္ 

၁၁ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း - ရွမ္းျပည္နယ္ 

၁၂ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း - မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး   

၁၃ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း - မြန္ျပည္နယ္ 

၁၄ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း - တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 

၁၅ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးအဖြဲ႕အစည္း - ခ်င္းျပည္နယ္ 

၁၆ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း - ကခ်င္ျပည္နယ္ 

၁၇ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္ - ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး 

၁၈ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း - ရွမ္းျပည္နယ္ 

၁၉ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား 

၂၀ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ 

၂၁ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား 

၂၂ ဆြီဒင္သံ႐ုံး 

၂၃ ေနာ္ေဝသံ႐ုံး  

၂၄ DFAT 

၂၅ DFID

၂၆ ကမၻာ့ေရးရာကေနဒါအဖြဲ႕
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