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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ရှေ့က်��ဇူးူ�တင်းလှာ

ဤထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ Ms. Chen Chen Lee မှ ့ရှေ့��သူာ�ပြ��စ်�ထိာ��ါသူညီး။ 
၎င်း�လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းသူညီး အာ�ယီံ့-သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� (ASEAN-ACT)မှ ့ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့���ါရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူ
အရှေ့ပြခိုပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းမှမုှ�ာ�နှင့်း် က်�ာ�၊မှ�ရု�ပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းမှမုှ�ာ�က်ိ� အသူ့��ပြ��၍ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��က်ိ� တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�
၏  စ်မွှး�ရှေ့�ာင်း�ညီးပြမှှင််းတင်းမှ�ု�ိင်း�ာ နှစ့်း�ည့ီးစ်မီှ့ခို�က်း (“စ်မီှ့ခို�က်း”)အ� ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�မှညီ်း အာ�ီယံ့ အမှ��ိ�သူမှ�ီနှ့င်း်က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး 
အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�ပြမှှင််းတင်းရှေ့��နှင့်း် က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့�� ရှေ့က်ားမှ�င့်း(ACWC)၏ စ်မီှ့ခို�က်းတစ်းခို� ပြဖျစ်း�ါသူညီး။

ACWC သူညီး ��ဏ်းသူရှေ့��့သိူ့အမှတး Ms. Sri Danty Anwar ၊ ACWC၏ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�အခိုွင်း်အရှေ့���ိ�င်း�ာ အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့�  
က်�ိယံးစ်ာ�လယ့ံးအာ� စ်မီှ့က်နိ်းး�က်�ိ ကြီးက်�ီသြက်�းရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့��မှနုှ့င်း် ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းအတွက်း  
ရှေ့က်��ဇူး�ူတင်း�့ိ�ါသူညီး။ �ညီာ��း�ိ�င်း�ာ လ��းင်န်းး�အဖျ�ွ�၏ အဖျ�ွ��င်းမှ�ာ�ပြဖျစ်းသြက်�ါရှေ့သူာ Ms. Sri Danty Anwar (ACWC အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့�)၊  
Mrs. Yanti Kusumawardhani (ACWC အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့�)၊ Prof. Lourdesita Sobrevega-Chan (ACWC ဖျလိစ်း�ိ�င်း)၊ Dr. Ratchada 
Jayagupta (ACWC ထိိ�င်း�) နှင့်း် Mr. Wanchai Roujanavong (ACWC ထိိ�င်း�) တိ��က်�ိ ရှေ့က်��ဇူး�ူအထိူ� တင်း�့ိ�ါသူညီး။ က်ရှေ့မှာာဒ�ီယံာ�
နှ�ိင်းင့်၊ အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့�နှ�ိင်းင့်၊ လာအိ� ပြ�ညီးသူ�ူဒမီှ�ိက်�က်းတစ်းသူမှမတနှိ�င်းင့်၊ ဖျလိစ်း��ိင်းနှ�ိင်းင့်၊ ထိိ�င်း�နှ�ိင်းင့်နှင့်း် ဗီီယံက်းန်းမှးနှ�ိင်းင့်တိ��တွင်း က်�င်း��ခို�်
ရှေ့သူာ အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွညီှနိှိုင်း�မှ ုအလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှွ���ွမှ�ာ�သူ�ိ� တက်းရှေ့�ာက်းခို�သ်ြက်သူ ူအာ�လ့��က်�ိလညီး� ရှေ့က်��ဇူး�ူတင်း�့ိ�ါသူညီး။ 

ACWC သူညီး ဤထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိ ရှေ့စ် ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ ရှေ့��သူာ�ပြ��စ်��ာတငွ်း �ါ�င်းခို�သ်ြက်�ါရှေ့သူာ ASEAN-ACT 
အဖျ�ွ�၏ �့�်�ိ�က်ညူီမီှမုှ�ာ�က်ိ� အသူအိမှတ့းပြ��သူလ�ိ က်���လနွ်းးခို့�သူအူခိုွင်း်အရှေ့��မှ�ာ�နှင့်း် က်�ာ�၊မှတန်းး�တညူီမီှှမှ၊ု မှသူန်းးစ်မွှး�မှနုှ့င်း် လူမှု
အက်�့���င်းမှ�ု�ိင်း�ာ ညွှနှ်းးသြက်ာ�ရှေ့��မှ�့� Ms. Nurul Qoiriah က်ိ�လညီး� ရှေ့က်��ဇူး�ူအထိူ� တင်း�့ိ�ါသူညီး။ အာ�ီယံ့အတငွ်း�ရှေ့��မှ�့�ရု့��၊  
�င်း���နှမွှး��ါ�မှ�ုရှေ့��ာက်းရှေ့��နှင့်း် က်�ာ�၊မှရှေ့���ာဌာာန်းထိ့မှလ့ညီး� ဤလမှး�ညွှနှ်းးက်�ိ အခြိ��ီသူတး ပြ��စ်��န်းးအတကွ်း အဖျိ��မှပြဖျတးနှ�ိင်းရှေ့သူာ  
အရှေ့ထိာက်းအ�့မ်ှ�ာ� ��့ခိို�်�ါသူညီး။

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ရှေ့က်��ဇူးူ�တင်းလှာ

ဤထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ Ms. Chen Chen Lee မှ ့ရှေ့��သူာ�ပြ��စ်�ထိာ��ါသူညီး။ 
၎င်း�လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းသူညီး အာ�ယီံ့-သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� (ASEAN-ACT)မှ ့ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့���ါရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူ
အရှေ့ပြခိုပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းမှမုှ�ာ�နှင့်း် က်�ာ�၊မှ�ရု�ပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းမှမုှ�ာ�က်ိ� အသူ့��ပြ��၍ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��က်ိ� တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�
၏  စ်မွှး�ရှေ့�ာင်း�ညီးပြမှှင််းတင်းမှ�ု�ိင်း�ာ နှစ့်း�ည့ီးစ်မီှ့ခို�က်း (“စ်မီှ့ခို�က်း”)အ� ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�မှညီ်း အာ�ီယံ့ အမှ��ိ�သူမှ�ီနှ့င်း်က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး 
အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�ပြမှှင််းတင်းရှေ့��နှင့်း် က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့�� ရှေ့က်ားမှ�င့်း(ACWC)၏ စ်မီှ့ခို�က်းတစ်းခို� ပြဖျစ်း�ါသူညီး။

ACWC သူညီး ��ဏ်းသူရှေ့��့သိူ့အမှတး Ms. Sri Danty Anwar ၊ ACWC၏ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�အခိုွင်း်အရှေ့���ိ�င်း�ာ အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့�  
က်�ိယံးစ်ာ�လယ့ံးအာ� စ်မီှ့က်နိ်းး�က်�ိ ကြီးက်�ီသြက်�းရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့��မှနုှ့င်း် ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းအတွက်း  
ရှေ့က်��ဇူး�ူတင်း�့ိ�ါသူညီး။ �ညီာ��း�ိ�င်း�ာ လ��းင်န်းး�အဖျ�ွ�၏ အဖျ�ွ��င်းမှ�ာ�ပြဖျစ်းသြက်�ါရှေ့သူာ Ms. Sri Danty Anwar (ACWC အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့�)၊  
Mrs. Yanti Kusumawardhani (ACWC အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့�)၊ Prof. Lourdesita Sobrevega-Chan (ACWC ဖျလိစ်း�ိ�င်း)၊ Dr. Ratchada 
Jayagupta (ACWC ထိိ�င်း�) နှင့်း် Mr. Wanchai Roujanavong (ACWC ထိိ�င်း�) တိ��က်�ိ ရှေ့က်��ဇူး�ူအထိူ� တင်း�့ိ�ါသူညီး။ က်ရှေ့မှာာဒ�ီယံာ�
နှ�ိင်းင့်၊ အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့�နှ�ိင်းင့်၊ လာအိ� ပြ�ညီးသူ�ူဒမီှ�ိက်�က်းတစ်းသူမှမတနှိ�င်းင့်၊ ဖျလိစ်း��ိင်းနှ�ိင်းင့်၊ ထိိ�င်း�နှ�ိင်းင့်နှင့်း် ဗီီယံက်းန်းမှးနှ�ိင်းင့်တိ��တွင်း က်�င်း��ခို�်
ရှေ့သူာ အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွညီှနိှိုင်း�မှ ုအလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှွ���ွမှ�ာ�သူ�ိ� တက်းရှေ့�ာက်းခို�သ်ြက်သူ ူအာ�လ့��က်�ိလညီး� ရှေ့က်��ဇူး�ူတင်း�့ိ�ါသူညီး။ 

ACWC သူညီး ဤထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိ ရှေ့စ် ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ ရှေ့��သူာ�ပြ��စ်��ာတငွ်း �ါ�င်းခို�သ်ြက်�ါရှေ့သူာ ASEAN-ACT 
အဖျ�ွ�၏ �့�်�ိ�က်ညူီမီှမုှ�ာ�က်ိ� အသူအိမှတ့းပြ��သူလ�ိ က်���လနွ်းးခို့�သူအူခိုွင်း်အရှေ့��မှ�ာ�နှင့်း် က်�ာ�၊မှတန်းး�တညူီမီှှမှ၊ု မှသူန်းးစ်မွှး�မှနုှ့င်း် လူမှု
အက်�့���င်းမှ�ု�ိင်း�ာ ညွှနှ်းးသြက်ာ�ရှေ့��မှ�့� Ms. Nurul Qoiriah က်ိ�လညီး� ရှေ့က်��ဇူး�ူအထိူ� တင်း�့ိ�ါသူညီး။ အာ�ီယံ့အတငွ်း�ရှေ့��မှ�့�ရု့��၊  
�င်း���နှမွှး��ါ�မှ�ုရှေ့��ာက်းရှေ့��နှင့်း် က်�ာ�၊မှရှေ့���ာဌာာန်းထိ့မှလ့ညီး� ဤလမှး�ညွှနှ်းးက်�ိ အခြိ��ီသူတး ပြ��စ်��န်းးအတကွ်း အဖျိ��မှပြဖျတးနှ�ိင်းရှေ့သူာ  
အရှေ့ထိာက်းအ�့မ်ှ�ာ� ��့ခိို�်�ါသူညီး။

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

c



ACWC ၏ ဥရှေ့ယံ�ာဇူးဉ်း

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း - လကူ်�န်းးက်ူ� ခို့�သူမူှ�ာ�၏ 
အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�က်ိ� အခြိ��ီသူတးရှေ့��သူာ�ခြိ��ီစ်ီ�ခို�ရ်ှေ့သူာ အာ�ယီံ့ အမှ��ိ�သူမှ�ီနှ့င်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး  
အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�ပြမှှင််းတင်းရှေ့��နှင့်း် က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့�� ရှေ့က်ားမှ�င့်း (ACWC)က်ိ� က်ွနှး��း ခို��ီက်�����ဏ်းပြ�� လိ��ါသူညီး။ ACWC သူညီး  
လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��တငွ်း အာ�ယီံ့၏ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ� အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ� ပြမှှင််းတင်း�ာတငွ်း အဓိကိ် 
မှတ့းတ�ိင်းပြဖျစ်းသူညီ်း ဤအစ်ပြ��မှအုတွက်း အမှန့်းးတက်ယံး ��ဏ်းယံ�ူါသူညီး။  

ACWC သူညီး ၂၀၁၆ခို�နှစ့်းမှ ့စ်တင်း၍ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�အရှေ့�် အသြက်မှး�ဖျက်းမှ�ုရှေ့��ာက်းရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ရှေ့ဒသူ��ိင်း�ာစ်မီှ့ခို�က်း  
(RPA EVAW)က်ိ� ခို�ိင်းမှာစ်ာွ အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားပြခိုင်း�ပြဖျင််း ရှေ့ဒသူတငွ်း� အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အရှေ့�် အသြက်မှး�ဖျက်းမှု
�့�စ့်အာ�လ့�� အ�့��သူတးရှေ့��အတကွ်း အာ�ယီံ့၏ စ်�ရှေ့�ါင်း�ကြီးက်�ိ��မှး�မှမုှ�ာ�က်ိ� အ�့ိန်းးအဟု�န်းးပြမှှင်း်ရှေ့�ာင်း�ကွ်းလ�က်း �့�ိါသူညီး။ ထိ�ိ�အပြ�င်း 
ACWC သူညီး 2015 ခို�နှစ့်းတငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ၊ု အထိ�ူသူပြဖျင််း အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း်က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အရှေ့�် လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��
��ိင်း�ာ အာ�ယီံ့ က်နွ်းးဗီင်း��င့်း� (ACTIP)ရှေ့�်ထိကွ်းခြိ��ီရှေ့န်းာက်းတငွ်း အာ�ယီံ့၏ က်တကိ်�တးက်ိ� အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား�န်းး  
အခို�ိင်းအမှာ က်တပိြ��ထိာ��ါသူညီး။ ACWC သူညီး RPA EVAW ၏ အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားမှကု်�ိ �က်းလက်းထိနိ်းး�ရှေ့က်�ာင်း�ရှေ့န်းခြိ��ီ 
အာ�ီယံ့တစ်း�မ့ှး� ACTIP ၏ အပြ�ညီ်းအ�အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားမှကု်�ိ �့�်�ိ�က်ညူီ�ီန်းးအတကွ်း သူက်း�ိ�င်း�ာက်ဏ္ဍ�ိ�င်း�ာအဖျွ��အစ်ညီး�
မှ�ာ�အာ�လ့��နှ့င်း် ��ူရှေ့�ါင်း�လ��းရှေ့�ာင်းသူာွ�မှညီးပြဖျစ်းသူညီး။

ACTIPက်ိ� က်�လသူမှ�ဂမှ ့လူက်�န်းးက်ူ�မှကု်�ိ တာ��ီ�၊ နှ့ိမှးန်းင်း�ပြခိုင်း�နှင့်း် �ူ�ရှေ့�ါင်း�ညီှနိှိုင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�တိ��နှ့င််း စ်�းလ�ဉ်း�၍ အပြမှင််း�့�� စ့်
သူတးမှတ့းခို�က်းတစ်း��းက်ိ� ��ိင်း��ိင်းထိာ�သူညီးနှင့်း်အတူ နှ�ိင်းင့်ပြဖျတးရှေ့က်�ား အ��းစ်�ဖျ�ွ�မှခုိုင်း�မှ�ာ�တိ�က်းဖျ�က်းရှေ့���ိ�င်း�ာ က်�လသူမှ�ဂ က်နွ်းးဗီင်း�
�င့်း�တငွ်း ပြဖျညီ်းစ်ကွ်းထိာ�သူညီ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ၊ု အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အာ� အထိ�ူပြ��သူညီ်း  လူက်�န်းးက်ူ�မှုမှ�ာ�က်ိ� တာ��ီ�
နှ့ိမှးန်းင်း� အပြ�စ်းရှေ့��ရှေ့���ိ�င်း�ာ ရှေ့န်းာက်း�က်းတွ� စ်ာခို���း (၂၀၀၀ ပြ�ညီ်းနှ့စ်း)ထိက်း န်းယံး�ယံးအခို��ိ�၌ ��ိမှ�ိတ�ိ�တက်းမှ�ု့ိသူညီးဟု� ယံ�ူ
ထိာ�သူညီးက်ိ� ACWCက် အသူအိမှတ့းပြ���ါသူညီး။ 

အ��ိ�ါက်စိ်စနှ့င်း်စ်�းလ�ဉ်း�၍ လနွ်းးခို�်ရှေ့သူာနှစ့်းမှ�ာ�အတငွ်း�က် အာ�ယီံ့က် အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားခို�ရ်ှေ့သူာ၊ အထိ�ူသူပြဖျင််း လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�
သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ပြဖျ�င့်း�ရှေ့��မှညီ်း ရှေ့ဒသူအလိ�က်း လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ ရှေ့ထိာက်းက်�ူ့�်�ိ�ရှေ့���ာတငွ်း သူသိူသိူာသူာ တ�ိ�တက်း
ရှေ့ပြ�ာင်း�လ�မှမုှ�ာ�က်ိ� အရှေ့ပြခိုခို့၍ �က်းလက်းအရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားလ�က်း�့ရိှေ့သူာ အာ�ယီံ့၏ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� ကြီးက်�ိ��မှး�
အာ�ထိ�တးမှုတငွ်း သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ�အစ်ိ���က် �န်းး�့�ရှေ့င် ွရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��ထိာ�သူညီ်း အာ�ီယံ့- သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��  
အစ်အီစ်ဉ်း(ASEAN-ACT)၏ အရှေ့���ါရှေ့သူာရှေ့ထိာက်း�့မ်ှကု်�ိ ACWC က် တန်းးဖျိ��ထိာ� အသူအိမှတ့းပြ���ါသူညီး။ ယံင်း�တိ��တွင်း “လကူ်�န်းးက်ူ�
ခို့�သူအူမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ� နှင့်း်�တးသူက်း၍ က်ိ�င်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှကု်�ိ အထိ�ူ�ရု�ပြ��ထိာ�ရှေ့သူာ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း”နှ့င်း်  
“လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� က်�ိင်းတယွံး ရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး အလ�ိ�င့်ာ ခို�မှတ့းရှေ့သူာ ရှေ့ဒသူ�ိ�င်း�ာလမှး�ညွှနှ်းးမှုမှ�ာ� 
လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�” လညီး� �ါ�င်း�ါသူညီး။ 

က်ွနှး��းတ�ိ�၏ အဓိကိ်�ညီးမှန့်းး�ခို�က်းမှာ့ လူက်�န်းးက်ူ�မှခုို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� က်ာက်ယွံးရှေ့��၊ ၎င်း�တိ��၏ ��ဏ်းသူကိ်ာာက်ိ� ရှေ့လ�စ်ာ�
ရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီးအဖျတး�ယံး က်ာ လူမှအုသူ�ိင်း�အ��ိင်း�သူ�ိ� ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ခြိ��ီ ၎င်း�တိ��၏ ��မှ�ာ�က်ိ� ပြ�န်းးလညီး တညီးရှေ့�ာက်းရှေ့��
တ�ိ�က်�ိ �က်းလက်း အ ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��ရှေ့��တိ�� ပြဖျစ်းသူညီး။ ဤသူညီးတိ��က်�ိ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းးအတကွ်း ACWCသူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ  
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ACWC ၏ ဥရှေ့ယံ�ာဇူးဉ်း

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း - လကူ်�န်းးက်ူ� ခို့�သူမူှ�ာ�၏ 
အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�က်ိ� အခြိ��ီသူတးရှေ့��သူာ�ခြိ��ီစ်ီ�ခို�ရ်ှေ့သူာ အာ�ယီံ့ အမှ��ိ�သူမှ�ီနှ့င်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး  
အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�ပြမှှင််းတင်းရှေ့��နှင့်း် က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့�� ရှေ့က်ားမှ�င့်း (ACWC)က်ိ� က်ွနှး��း ခို��ီက်�����ဏ်းပြ�� လိ��ါသူညီး။ ACWC သူညီး  
လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��တငွ်း အာ�ယီံ့၏ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ� အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ� ပြမှှင််းတင်း�ာတငွ်း အဓိကိ် 
မှတ့းတ�ိင်းပြဖျစ်းသူညီ်း ဤအစ်ပြ��မှအုတွက်း အမှန့်းးတက်ယံး ��ဏ်းယံ�ူါသူညီး။  

ACWC သူညီး ၂၀၁၆ခို�နှစ့်းမှ ့စ်တင်း၍ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�အရှေ့�် အသြက်မှး�ဖျက်းမှ�ုရှေ့��ာက်းရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ရှေ့ဒသူ��ိင်း�ာစ်မီှ့ခို�က်း  
(RPA EVAW)က်ိ� ခို�ိင်းမှာစ်ာွ အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားပြခိုင်း�ပြဖျင််း ရှေ့ဒသူတငွ်း� အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အရှေ့�် အသြက်မှး�ဖျက်းမှု
�့�စ့်အာ�လ့�� အ�့��သူတးရှေ့��အတကွ်း အာ�ယီံ့၏ စ်�ရှေ့�ါင်း�ကြီးက်�ိ��မှး�မှမုှ�ာ�က်ိ� အ�့ိန်းးအဟု�န်းးပြမှှင်း်ရှေ့�ာင်း�ကွ်းလ�က်း �့�ိါသူညီး။ ထိ�ိ�အပြ�င်း 
ACWC သူညီး 2015 ခို�နှစ့်းတငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ၊ု အထိ�ူသူပြဖျင််း အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း်က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အရှေ့�် လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��
��ိင်း�ာ အာ�ယီံ့ က်နွ်းးဗီင်း��င့်း� (ACTIP)ရှေ့�်ထိကွ်းခြိ��ီရှေ့န်းာက်းတငွ်း အာ�ယီံ့၏ က်တကိ်�တးက်ိ� အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား�န်းး  
အခို�ိင်းအမှာ က်တပိြ��ထိာ��ါသူညီး။ ACWC သူညီး RPA EVAW ၏ အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားမှကု်�ိ �က်းလက်းထိနိ်းး�ရှေ့က်�ာင်း�ရှေ့န်းခြိ��ီ 
အာ�ီယံ့တစ်း�မ့ှး� ACTIP ၏ အပြ�ညီ်းအ�အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားမှကု်�ိ �့�်�ိ�က်ညူီ�ီန်းးအတကွ်း သူက်း�ိ�င်း�ာက်ဏ္ဍ�ိ�င်း�ာအဖျွ��အစ်ညီး�
မှ�ာ�အာ�လ့��နှ့င်း် ��ူရှေ့�ါင်း�လ��းရှေ့�ာင်းသူာွ�မှညီးပြဖျစ်းသူညီး။

ACTIPက်ိ� က်�လသူမှ�ဂမှ ့လူက်�န်းးက်ူ�မှကု်�ိ တာ��ီ�၊ နှ့ိမှးန်းင်း�ပြခိုင်း�နှင့်း် �ူ�ရှေ့�ါင်း�ညီှနိှိုင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�တိ��နှ့င််း စ်�းလ�ဉ်း�၍ အပြမှင််း�့�� စ့်
သူတးမှတ့းခို�က်းတစ်း��းက်ိ� ��ိင်း��ိင်းထိာ�သူညီးနှင့်း်အတူ နှ�ိင်းင့်ပြဖျတးရှေ့က်�ား အ��းစ်�ဖျ�ွ�မှခုိုင်း�မှ�ာ�တိ�က်းဖျ�က်းရှေ့���ိ�င်း�ာ က်�လသူမှ�ဂ က်နွ်းးဗီင်း�
�င့်း�တငွ်း ပြဖျညီ်းစ်ကွ်းထိာ�သူညီ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ၊ု အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အာ� အထိ�ူပြ��သူညီ်း  လူက်�န်းးက်ူ�မှုမှ�ာ�က်ိ� တာ��ီ�
နှ့ိမှးန်းင်း� အပြ�စ်းရှေ့��ရှေ့���ိ�င်း�ာ ရှေ့န်းာက်း�က်းတွ� စ်ာခို���း (၂၀၀၀ ပြ�ညီ်းနှ့စ်း)ထိက်း န်းယံး�ယံးအခို��ိ�၌ ��ိမှ�ိတ�ိ�တက်းမှ�ု့ိသူညီးဟု� ယံ�ူ
ထိာ�သူညီးက်ိ� ACWCက် အသူအိမှတ့းပြ���ါသူညီး။ 

အ��ိ�ါက်စိ်စနှ့င်း်စ်�းလ�ဉ်း�၍ လနွ်းးခို�်ရှေ့သူာနှစ့်းမှ�ာ�အတငွ်း�က် အာ�ယီံ့က် အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားခို�ရ်ှေ့သူာ၊ အထိ�ူသူပြဖျင််း လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�
သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ပြဖျ�င့်း�ရှေ့��မှညီ်း ရှေ့ဒသူအလိ�က်း လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ ရှေ့ထိာက်းက်�ူ့�်�ိ�ရှေ့���ာတငွ်း သူသိူသိူာသူာ တ�ိ�တက်း
ရှေ့ပြ�ာင်း�လ�မှမုှ�ာ�က်ိ� အရှေ့ပြခိုခို့၍ �က်းလက်းအရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားလ�က်း�့ရိှေ့သူာ အာ�ယီံ့၏ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� ကြီးက်�ိ��မှး�
အာ�ထိ�တးမှုတငွ်း သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ�အစ်ိ���က် �န်းး�့�ရှေ့င် ွရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��ထိာ�သူညီ်း အာ�ီယံ့- သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��  
အစ်အီစ်ဉ်း(ASEAN-ACT)၏ အရှေ့���ါရှေ့သူာရှေ့ထိာက်း�့မ်ှကု်�ိ ACWC က် တန်းးဖျိ��ထိာ� အသူအိမှတ့းပြ���ါသူညီး။ ယံင်း�တိ��တွင်း “လကူ်�န်းးက်ူ�
ခို့�သူအူမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ� နှင့်း်�တးသူက်း၍ က်ိ�င်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှကု်�ိ အထိ�ူ�ရု�ပြ��ထိာ�ရှေ့သူာ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း”နှ့င်း်  
“လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� က်�ိင်းတယွံး ရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး အလ�ိ�င့်ာ ခို�မှတ့းရှေ့သူာ ရှေ့ဒသူ�ိ�င်း�ာလမှး�ညွှနှ်းးမှုမှ�ာ� 
လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�” လညီး� �ါ�င်း�ါသူညီး။ 

က်ွနှး��းတ�ိ�၏ အဓိကိ်�ညီးမှန့်းး�ခို�က်းမှာ့ လူက်�န်းးက်ူ�မှခုို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� က်ာက်ယွံးရှေ့��၊ ၎င်း�တိ��၏ ��ဏ်းသူကိ်ာာက်ိ� ရှေ့လ�စ်ာ�
ရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီးအဖျတး�ယံး က်ာ လူမှအုသူ�ိင်း�အ��ိင်း�သူ�ိ� ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ခြိ��ီ ၎င်း�တိ��၏ ��မှ�ာ�က်ိ� ပြ�န်းးလညီး တညီးရှေ့�ာက်းရှေ့��
တ�ိ�က်�ိ �က်းလက်း အ ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��ရှေ့��တိ�� ပြဖျစ်းသူညီး။ ဤသူညီးတိ��က်�ိ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းးအတကွ်း ACWCသူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ  
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ရှေ့ထိာက်း�့သ်ူညီး် �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် က်ရု�ဏ်ာထိာ�ရှေ့သူာ၊ လတူ�ိင်း�အက်�့���င်းရှေ့သူာ၊ က်ိ�ယံး်က်�င််းတ�ာ� ရှေ့�ဖျန်းးမှ ုမှ�ါသူညီ်း န်းညီး�လမှး�
ပြဖျင််း က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှတု�ိ�က်�ိ ရှေ့��အ�း�ာတငွ်း က်ွနှး��းတ�ိ�၏ ရှေ့��့တန်းး�မှ ့တ့��ပြ�န်းး ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�၏ စ်မွှး��ညီးက်ိ� �က်းလက်း
ပြမှှင််းတင်း�န်းး ဦး�စ်ာ�ရှေ့���ါသူညီး။ 

ရှေ့��့တန်းး�မှ ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းသူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ  
တ�ိက်းရုိ�က်းက်ညူီ၊ီ က်ာက်ယွံး ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့�� အ�င််းမှ�ာ�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူအူရှေ့ပြခိုပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းမှနုှ့င်း် က်�ာ�၊မှ�ရု�ပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းမှတု�ိ�
က်�ိ အသူ့��ပြ��၍ အရှေ့��့ရှေ့တာင်းအာ�ရ့ှေ့ဒသူအတငွ်း� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� က်ာက်ယွံး ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှကု်�ိ ပြမှှင််းတင်းရှေ့��အတကွ်း က်ွနှး��း
တ�ိ�နှ့င််း ASEAN-ACT တိ��၏ ခို�ိင်းမှာရှေ့သူာ ��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှမုှ ့��့လိာရှေ့သူာ အဓိကိ်�လဒးပြဖျစ်းသူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�ထိရိှေ့တ�ွ�
ရှေ့သူာ အစ်ိ���နှင့်း်အစ်�ိ��မှဟု�တးရှေ့သူာ အဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�မှ ့ရှေ့��့ဦး�တ့��ပြ�န်းး ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူူမှ�ာ�နှင့်း် က်ညူီရီှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��သူမူှ�ာ�အတကွ်း  
၎င်း�တိ�� က်ညူီလီ��းက်ိ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့န်းစ်ဉ်းတွင်း� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�ပြ�ညီ်းမှ့ီခြိ��ီ ထိ�ိသူတူ�ိ�၏ ရှေ့��က်င်း�ရှေ့��နှင့်း် 
အက်ာအက်ယွံး ��့ရိှေ့စ်ခိုငွ်း်မှ�ာ�က်ိ� �ဓိာန်းက်�စ်ာွထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�ခြိ��ီ ��ိ၍က်ညူီနီှ�ိင်း�န်းး �ညီး�ယွံး�ါသူညီး။
 
ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းတငွ်း လက်းရှေ့တ�ွလ��းက်ိ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အရှေ့န်းပြဖျင််း လူက်�န်းးက်ူ� ခို့�
သူမူှ�ာ�က်ိ� က်ညူီ�ီာတငွ်း ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�ရှေ့သူာ တက်ယံ်းပြဖျစ်း��းမှ�ာ�နှင့်း် စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှုမှ�ာ�က်ိ� ထိင်းဟု�းပြ�သူထိာ�ခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း်  
အပြခိုာ�သူမူှ�ာ� ခို့စ်ာ��ရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�က်ိ� ကြီးက်ိ�တင်းက်ာက်ယွံး�န်းးနှ့င်း် ရှေ့လှာခ်ို�ရှေ့���န်းးတိ��အတွက်း လက်းရှေ့တ�ွလ��းရှေ့�ာင်း�မှညီ်း  
စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� အကြုံက့်ပြ��ထိာ�သူညီး။ ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းသူညီး အာ�ယီံ့ အဖျ�ွ��င်းတစ်းနှ�ိင်းင့်ခို�င်း�စ်၏ီ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းအလိ�က်း 
ရု�ုးရှေ့ထိ�ွမှမုှ�ာ�အာ�လ့��က်�ိ မှလှမှး�ခြုံခို့�နှ�ိင်းရှေ့သူားလညီး� ACTIP နှင့်း်တက် ွအပြခိုာ�ရှေ့သူာ အာ�ယီံ့ မှရူှေ့�ာင်းမှ�ာ�က်ိ� က်�ိ�က်ာ�၍  
အရှေ့��့ရှေ့တာင်းအာ� ့ရှေ့ဒသူတငွ်း� ပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုနှင့်း် လက်းရှေ့တ�ွပြဖျစ်းရှေ့�်ရှေ့န်းမှကု်�ိ ရှေ့ဖျားထိ�တးထိာ��ါသူညီး။ ဤလမှး�ညွှနှ်းးသူညီး လက်းရှေ့တ�ွ
လ��းက်ိ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အာ�လ့��အတကွ်း ရှေ့န်း�စ်ဉ်းတာ�န်းးမှ�ာ� ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာတငွ်း အသူ့���င်းရှေ့သူာ အက်ိ��အက်ာ��င်း�ပြမှစ်းတစ်းခို� 
ပြဖျစ်းမှညီးဟု� က်ွနှး��း ရှေ့မှှားလင််း�ါသူညီး။

Hou Nirmita
Under-Secretary of State of Ministry of Women’s Affairs

Cambodia’s Representative on Women’s Rights to the ACWC
Chair of the ACWC 

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

9

ရှေ့ထိာက်း�့သ်ူညီး် �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် က်ရု�ဏ်ာထိာ�ရှေ့သူာ၊ လတူ�ိင်း�အက်�့���င်းရှေ့သူာ၊ က်ိ�ယံး်က်�င််းတ�ာ� ရှေ့�ဖျန်းးမှ ုမှ�ါသူညီ်း န်းညီး�လမှး�
ပြဖျင််း က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှတု�ိ�က်�ိ ရှေ့��အ�း�ာတငွ်း က်ွနှး��းတ�ိ�၏ ရှေ့��့တန်းး�မှ ့တ့��ပြ�န်းး ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�၏ စ်မွှး��ညီးက်ိ� �က်းလက်း
ပြမှှင််းတင်း�န်းး ဦး�စ်ာ�ရှေ့���ါသူညီး။ 

ရှေ့��့တန်းး�မှ ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းသူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ  
တ�ိက်းရုိ�က်းက်ညူီ၊ီ က်ာက်ယွံး ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့�� အ�င််းမှ�ာ�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူအူရှေ့ပြခိုပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းမှနုှ့င်း် က်�ာ�၊မှ�ရု�ပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းမှတု�ိ�
က်�ိ အသူ့��ပြ��၍ အရှေ့��့ရှေ့တာင်းအာ�ရ့ှေ့ဒသူအတငွ်း� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� က်ာက်ယွံး ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှကု်�ိ ပြမှှင််းတင်းရှေ့��အတကွ်း က်ွနှး��း
တ�ိ�နှ့င််း ASEAN-ACT တိ��၏ ခို�ိင်းမှာရှေ့သူာ ��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှမုှ ့��့လိာရှေ့သူာ အဓိကိ်�လဒးပြဖျစ်းသူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�ထိရိှေ့တ�ွ�
ရှေ့သူာ အစ်ိ���နှင့်း်အစ်�ိ��မှဟု�တးရှေ့သူာ အဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�မှ ့ရှေ့��့ဦး�တ့��ပြ�န်းး ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူူမှ�ာ�နှင့်း် က်ညူီရီှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��သူမူှ�ာ�အတကွ်း  
၎င်း�တိ�� က်ညူီလီ��းက်ိ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့န်းစ်ဉ်းတွင်း� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�ပြ�ညီ်းမှ့ီခြိ��ီ ထိ�ိသူတူ�ိ�၏ ရှေ့��က်င်း�ရှေ့��နှင့်း် 
အက်ာအက်ယွံး ��့ရိှေ့စ်ခိုငွ်း်မှ�ာ�က်ိ� �ဓိာန်းက်�စ်ာွထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�ခြိ��ီ ��ိ၍က်ညူီနီှ�ိင်း�န်းး �ညီး�ယွံး�ါသူညီး။
 
ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းတငွ်း လက်းရှေ့တ�ွလ��းက်ိ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အရှေ့န်းပြဖျင််း လူက်�န်းးက်ူ� ခို့�
သူမူှ�ာ�က်ိ� က်ညူီ�ီာတငွ်း ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�ရှေ့သူာ တက်ယံ်းပြဖျစ်း��းမှ�ာ�နှင့်း် စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှုမှ�ာ�က်ိ� ထိင်းဟု�းပြ�သူထိာ�ခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း်  
အပြခိုာ�သူမူှ�ာ� ခို့စ်ာ��ရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�က်ိ� ကြီးက်ိ�တင်းက်ာက်ယွံး�န်းးနှ့င်း် ရှေ့လှာခ်ို�ရှေ့���န်းးတိ��အတွက်း လက်းရှေ့တ�ွလ��းရှေ့�ာင်း�မှညီ်း  
စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� အကြုံက့်ပြ��ထိာ�သူညီး။ ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းသူညီး အာ�ယီံ့ အဖျ�ွ��င်းတစ်းနှ�ိင်းင့်ခို�င်း�စ်၏ီ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းအလိ�က်း 
ရု�ုးရှေ့ထိ�ွမှမုှ�ာ�အာ�လ့��က်�ိ မှလှမှး�ခြုံခို့�နှ�ိင်းရှေ့သူားလညီး� ACTIP နှင့်း်တက် ွအပြခိုာ�ရှေ့သူာ အာ�ယီံ့ မှရူှေ့�ာင်းမှ�ာ�က်ိ� က်�ိ�က်ာ�၍  
အရှေ့��့ရှေ့တာင်းအာ� ့ရှေ့ဒသူတငွ်း� ပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုနှင့်း် လက်းရှေ့တ�ွပြဖျစ်းရှေ့�်ရှေ့န်းမှကု်�ိ ရှေ့ဖျားထိ�တးထိာ��ါသူညီး။ ဤလမှး�ညွှနှ်းးသူညီး လက်းရှေ့တ�ွ
လ��းက်ိ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အာ�လ့��အတကွ်း ရှေ့န်း�စ်ဉ်းတာ�န်းးမှ�ာ� ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာတငွ်း အသူ့���င်းရှေ့သူာ အက်ိ��အက်ာ��င်း�ပြမှစ်းတစ်းခို� 
ပြဖျစ်းမှညီးဟု� က်ွနှး��း ရှေ့မှှားလင််း�ါသူညီး။

Hou Nirmita
Under-Secretary of State of Ministry of Women’s Affairs

Cambodia’s Representative on Women’s Rights to the ACWC
Chair of the ACWC 

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

C



အာ�ီယံ��ိ့င်း�ာ �သူစ်ရှေ့�တ�လ�နိုိ့င်းင်�သူ�အမှတး၏  
အမှ့ာစ်ာ

သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ�နှိ�င်းင့်သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�မှ�ု�ိင်း�ာ တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှမုှ�ာ� တ�ိ�တက်းရှေ့က်ာင်း�မှနွ်းးရှေ့စ်�န်းး အာ�ယီံ့နှ့င်း် အဖျ�ွ��င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�နှင့်း် 
မှတိးဖျက်းပြဖျစ်းခို�သ်ူညီးမှာ့ အခို�နိ်းးအရှေ့တားသြက်ာခြိ� ီပြဖျစ်း�ါသူညီး။ အာ�ယီံ့- သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� အစ်အီစ်ဉ်း
(ASEAN-ACT)သူညီး အရှေ့��့ရှေ့တာင်းအာ�ရ့ှေ့ဒသူမှ ့လူက်�န်းးက်ူ�မှ ုပြ�ဿန်းာက်�ိ က်�ိင်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း�ရှေ့���န်းးနှင့်း် လူက်�န်းးက်ူ�မှ၊ု  
အထိ�ူသူပြဖျင််း အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အရှေ့�် လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ က်နွ်းးဗီင်း��င့်း� (ACTIP)က်ိ� 
အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားမှအုာ� �က်းလက်း�့�်�ိ�က်ညူီ�ီန်းးဟုရူှေ့သူာ သြသူစ်ရှေ့တ�လ�နှိ�င်းင့်၏ က်တကိ်�တးအရှေ့�် အရှေ့ပြခိုခို့�ါသူညီး။  
ASEAN-ACT က် အဓိကိ်အာရု့�စ်�ိက်းသူညီးမှာ့ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�၊ က်�ာ�၊မှတန်းး�တညူီမီှှမှ၊ု မှသူန်းးစ်မွှး�အက်�့���င်းမှနုှ့င်း်  
လမူှရုှေ့��အက်�့���င်းမှတု�ိ�က်�ိ ပြမှှင််းတင်း�န်းးပြဖျစ်းခြိ��ီ ဤအတကွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ�� မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� ပြမှှင််း
တင်း၊ က်ာက်ယွံး�န်းးအလ�ိ�င့်ာ ရှေ့ဒသူတငွ်း�မှ ့အစ်�ိ��နှင့်း် အစ်�ိ��မှဟု�တးရှေ့သူာ �တးသူက်း�က်းနှယှံးသူမူှ�ာ�နှင့်း်အတူ က်�ယံးက်�ယံးပြ�န်း�းပြ�န်း�း  
��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းလ�က်း �့�ိါသူညီး။

ရှေ့��့တန်းး�မှ ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းသူညီး ASEAN-ACT ၏  
က်ညူီမီှနုှ့င်း်အတူ ACWCက် ဦး�စ်�ီလ��းက်�ိင်းခို�ရ်ှေ့သူာ ��ူရှေ့�ါင်း�အာ�စ်ိ�က်းမှ၏ု �လဒးပြဖျစ်းသူညီး။ ဤလမှး�ညွှနှ်းးသူညီး လူက်�န်းးက်ူ�မှုမှ�ာ�တငွ်း  
ရှေ့��့ဦး�တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း လက်းရှေ့တ�ွအသူ့��ခို�နှ�ိင်းရှေ့သူာ �င်း�ပြမှစ်းတစ်းခို� ပြဖျစ်းရှေ့စ်�န်းးနှင့်း် က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ အက်ာအက်ယွံး
ရှေ့��ရှေ့��နှင့်း် က်ညူီရီှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��ရှေ့�� အ�င််းအာ�လ့���့ိ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုပြဖျစ်းနှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�က်ိ� တတးနှ�ိင်းသူမှှ အန်းညီး��့��ရှေ့လှာခ်ို��န်းး  
�ညီး�ယွံး�ါသူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�မှမုှ�ာ�မှာ့ ရု�ုးရှေ့ထိ�ွလသ့ူညီးပြဖျစ်း�ာ ၎င်း�က်ိ� တန်းးပြ�န်းး�န်းး �ညီး�ယွံးရှေ့သူာ စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှမုှ�ာ�သူညီးလညီး�  
ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုက်�ိ ပြဖျစ်းရှေ့စ်နှိ�င်းရှေ့သူာ အလာ�အလာ�့�ိါသူညီး။ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု �့�စ့်အမှ��ိ�မှ��ိ��့ိတတးခြိ��ီ လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူနူှ့င်း် ၎င်း�၏  
မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�က်�ိသူာမှက် လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူာ� �့�်�ိ�က်ညူီရီှေ့န်းသူူမှ�ာ��ါ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုက်�ိ �င်း�ိ�င်း�နှ�ိင်း�ါသူညီး။ ဤလမှး�ညွှနှ်းးသူညီး လူ
က်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��မှိသူာ�စ်�မှ�ာ�၏ က်�ွပြ�ာ�စ့်�လင်းရှေ့သူာ က်ိ�ယံးစ်လီ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� အသူအိမှတ့းပြ��ခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ 
က်�ွပြ�ာ�စ့်�လင်းရှေ့သူာ ရှေ့န်းာက်းခို့အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း၊ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်� တ�ိ�နှ့င််းအညီ ီလ�ိက်းရှေ့လ�ာညီရီှေ့ထိ ွအသူ့��ပြ��နှိ�င်းရှေ့သူာ န်းညီး�က်�ိယိံာမှ�ာ�က်ိ�  
ရှေ့ဖျားပြ�ရှေ့��ထိာ��ါသူညီး။

ဤလမှး�ညွှနှ်းးက်�ိ ရှေ့အာင်းပြမှင်းစ်ာွ ရှေ့��သူာ�ခြိ��ီစ်�ီပြခိုင်း�အရှေ့�် က်ွနှး��းအရှေ့န်းနှ့င်း် ACWC နှင့်း် အာ�ီယံ့မှတိးဖျက်းမှ�ာ�က်ိ� ��ဏ်းပြ��လိ��ါသူညီး။  
ဤလမှး�ညွှနှ်းးသူညီး လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း်အတူ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူဗီဟုိ�ပြ��၊ က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှ၊ု လတူ�ိင်း�အက်�့���င်း
ရှေ့သူာ ခို�ဉ်း�က်�းန်းညီး�က်ိ� အသူ့��ပြ��မှမုှ�ာ�က်ိ� ရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့စ်�န်းး က်ွနှး��းတ�ိ�၏ က်တကိ်�တးက်ိ� ထိင်းဟု�းထိာ��ါ၏။ အာ�ယီံ့အဖျ�ွ��င်း  
၆နှ�ိင်းင့်နှင့်း် အပြခိုာ� သူက်း�ိ�င်း�ာ ဖျွ့�ခြိဖျ�ိ�မှုမှတိးဖျက်းမှ�ာ�နှင့်း် က်�ယံးပြ�န်း�းစ်ာွ ပြ��လ��းခို�ရ်ှေ့သူာ နှ�ိင်းင့်ရှေ့တားအ�င််း တ�ိင်း�င်း ရှေ့��ွရှေ့နှွ�မှုမှ�ာ�က်  
ဤလမှး�ညွှနှ်းးက်�ိ အာ�ီယံ့��ိင်း�စ်စညီး�စ်စ်းစ်စ်းတစ်းခို�  ပြဖျစ်းရှေ့စ်�န်းး က်ညူီခီို�်�ါသူညီး။ သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ�အစ်ိ���/ သူိ��မှဟု�တး ASEAN-ACT သူညီး  
လာမှညီး်နှစ့်းမှ�ာ�၌ ACTIP က်ိ� ထိိရှေ့�ာက်းစ်ာွ အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား�ာတငွ်း ACWC၊ အာ�ယီံ့တ�ိ�နှ့င််း မှိတးဖျက်းမှ�ာ�အပြဖျစ်း �က်းလက်း
��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး ရှေ့မှှားလင််းလ�က်း�့�ိါသူညီး။

Will Nankervis
Australian Ambassador to ASEAN

အာ�ီယံ့��ိင်း�ာ ဩစ်ရှေ့သြတ�လ�နှိ�င်းင့်သူ့အမှတး၏ အမှာ့စ်ာ10

အာ�ီယံ��ိ့င်း�ာ �သူစ်ရှေ့�တ�လ�နိုိ့င်းင်�သူ�အမှတး၏  
အမှ့ာစ်ာ

သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ�နှိ�င်းင့်သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�မှ�ု�ိင်း�ာ တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှမုှ�ာ� တ�ိ�တက်းရှေ့က်ာင်း�မှနွ်းးရှေ့စ်�န်းး အာ�ယီံ့နှ့င်း် အဖျ�ွ��င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�နှင့်း် 
မှတိးဖျက်းပြဖျစ်းခို�သ်ူညီးမှာ့ အခို�နိ်းးအရှေ့တားသြက်ာခြိ� ီပြဖျစ်း�ါသူညီး။ အာ�ယီံ့- သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� အစ်အီစ်ဉ်း
(ASEAN-ACT)သူညီး အရှေ့��့ရှေ့တာင်းအာ�ရ့ှေ့ဒသူမှ ့လူက်�န်းးက်ူ�မှ ုပြ�ဿန်းာက်�ိ က်�ိင်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း�ရှေ့���န်းးနှင့်း် လူက်�န်းးက်ူ�မှ၊ု  
အထိ�ူသူပြဖျင််း အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အရှေ့�် လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ က်နွ်းးဗီင်း��င့်း� (ACTIP)က်ိ� 
အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားမှအုာ� �က်းလက်း�့�်�ိ�က်ညူီ�ီန်းးဟုရူှေ့သူာ သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ�နှိ�င်းင့်၏ က်တကိ်�တးအရှေ့�် အရှေ့ပြခိုခို့�ါသူညီး။  
ASEAN-ACT က် အဓိကိ်အာရု့�စ်�ိက်းသူညီးမှာ့ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�၊ က်�ာ�၊မှတန်းး�တညူီမီှှမှ၊ု မှသူန်းးစ်မွှး�အက်�့���င်းမှနုှ့င်း်  
လမူှရုှေ့��အက်�့���င်းမှတု�ိ�က်�ိ ပြမှှင််းတင်း�န်းးပြဖျစ်းခြိ��ီ ဤအတကွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ�� မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� ပြမှှင််း
တင်း၊ က်ာက်ယွံး�န်းးအလ�ိ�င့်ာ ရှေ့ဒသူတငွ်း�မှ ့အစ်�ိ��နှင့်း် အစ်�ိ��မှဟု�တးရှေ့သူာ �တးသူက်း�က်းနှယှံးသူမူှ�ာ�နှင့်း်အတူ က်�ယံးက်�ယံးပြ�န်း�းပြ�န်း�း  
��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းလ�က်း �့�ိါသူညီး။

ရှေ့��့တန်းး�မှ ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းသူညီး ASEAN-ACT ၏  
က်ညူီမီှနုှ့င်း်အတူ ACWCက် ဦး�စ်�ီလ��းက်�ိင်းခို�ရ်ှေ့သူာ ��ူရှေ့�ါင်း�အာ�စ်ိ�က်းမှ၏ု �လဒးပြဖျစ်းသူညီး။ ဤလမှး�ညွှနှ်းးသူညီး လူက်�န်းးက်ူ�မှုမှ�ာ�တငွ်း  
ရှေ့��့ဦး�တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း လက်းရှေ့တ�ွအသူ့��ခို�နှ�ိင်းရှေ့သူာ �င်း�ပြမှစ်းတစ်းခို� ပြဖျစ်းရှေ့စ်�န်းးနှင့်း် က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ အက်ာအက်ယွံး
ရှေ့��ရှေ့��နှင့်း် က်ညူီရီှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��ရှေ့�� အ�င််းအာ�လ့���့ိ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုပြဖျစ်းနှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�က်ိ� တတးနှ�ိင်းသူမှှ အန်းညီး��့��ရှေ့လှာခ်ို��န်းး  
�ညီး�ယွံး�ါသူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�မှမုှ�ာ�မှာ့ ရု�ုးရှေ့ထိ�ွလသ့ူညီးပြဖျစ်း�ာ ၎င်း�က်ိ� တန်းးပြ�န်းး�န်းး �ညီး�ယွံးရှေ့သူာ စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှမုှ�ာ�သူညီးလညီး�  
ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုက်�ိ ပြဖျစ်းရှေ့စ်နှိ�င်းရှေ့သူာ အလာ�အလာ�့�ိါသူညီး။ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု �့�စ့်အမှ��ိ�မှ��ိ��့ိတတးခြိ��ီ လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူနူှ့င်း် ၎င်း�၏  
မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�က်�ိသူာမှက် လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူာ� �့�်�ိ�က်ညူီရီှေ့န်းသူူမှ�ာ��ါ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုက်�ိ �င်း�ိ�င်း�နှ�ိင်း�ါသူညီး။ ဤလမှး�ညွှနှ်းးသူညီး လူ
က်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��မှိသူာ�စ်�မှ�ာ�၏ က်�ွပြ�ာ�စ့်�လင်းရှေ့သူာ က်ိ�ယံးစ်လီ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� အသူအိမှတ့းပြ��ခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ 
က်�ွပြ�ာ�စ့်�လင်းရှေ့သူာ ရှေ့န်းာက်းခို့အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း၊ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်� တ�ိ�နှ့င််းအညီ ီလ�ိက်းရှေ့လ�ာညီရီှေ့ထိ ွအသူ့��ပြ��နှိ�င်းရှေ့သူာ န်းညီး�က်�ိယိံာမှ�ာ�က်ိ�  
ရှေ့ဖျားပြ�ရှေ့��ထိာ��ါသူညီး။

ဤလမှး�ညွှနှ်းးက်�ိ ရှေ့အာင်းပြမှင်းစ်ာွ ရှေ့��သူာ�ခြိ��ီစ်�ီပြခိုင်း�အရှေ့�် က်ွနှး��းအရှေ့န်းနှ့င်း် ACWC နှင့်း် အာ�ီယံ့မှတိးဖျက်းမှ�ာ�က်ိ� ��ဏ်းပြ��လိ��ါသူညီး။  
ဤလမှး�ညွှနှ်းးသူညီး လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း်အတူ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူဗီဟုိ�ပြ��၊ က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှ၊ု လတူ�ိင်း�အက်�့���င်း
ရှေ့သူာ ခို�ဉ်း�က်�းန်းညီး�က်ိ� အသူ့��ပြ��မှမုှ�ာ�က်ိ� ရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့စ်�န်းး က်ွနှး��းတ�ိ�၏ က်တကိ်�တးက်ိ� ထိင်းဟု�းထိာ��ါ၏။ အာ�ယီံ့အဖျ�ွ��င်း  
၆နှ�ိင်းင့်နှင့်း် အပြခိုာ� သူက်း�ိ�င်း�ာ ဖျွ့�ခြိဖျ�ိ�မှုမှတိးဖျက်းမှ�ာ�နှင့်း် က်�ယံးပြ�န်း�းစ်ာွ ပြ��လ��းခို�ရ်ှေ့သူာ အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် တ�ိင်း�င်း ရှေ့��ွရှေ့နှွ�မှုမှ�ာ�က်  
ဤလမှး�ညွှနှ်းးက်�ိ အာ�ီယံ့��ိင်း�စ်စညီး�စ်စ်းစ်စ်းတစ်းခို�  ပြဖျစ်းရှေ့စ်�န်းး က်ညူီခီို�်�ါသူညီး။ သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ�အစ်ိ���/ သူိ��မှဟု�တး ASEAN-ACT သူညီး  
လာမှညီး်နှစ့်းမှ�ာ�၌ ACTIP က်ိ� ထိိရှေ့�ာက်းစ်ာွ အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား�ာတငွ်း ACWC၊ အာ�ယီံ့တ�ိ�နှ့င််း မှိတးဖျက်းမှ�ာ�အပြဖျစ်း �က်းလက်း
��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး ရှေ့မှှားလင််းလ�က်း�့�ိါသူညီး။

Will Nankervis
Australian Ambassador to ASEAN

အာ�ီယံ့��ိင်း�ာ သြသူစ်ရှေ့သြတ�လ�နှ�ိင်းင့်သူ့အမှတး၏ အမှာ့စ်ာi



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

လမှး�ညွှှန်းး အသူ့��ပြ�ုပြခိုင်း�

ရှေ့��့တန်းး�မှ ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� က်ာက်ယွံးပြခိုင်း�နှင့်း် က်ညူီရီှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��ပြခိုင်း�တိ��တွင်း အဓိကိ်အခိုန်းး�
က်ဏ္ဍမှာ့ �ါ�င်းသူမူှ�ာ� ပြဖျစ်းသူညီး။ ၎င်း�တိ��သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူတးမှတ့းရှေ့ဖျားထိ�တးပြခိုင်း� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းအတငွ်း� က်���လနွ်းးခို့�သူူ
အတွက်း �ထိမှ�့�� �က်းသူယွံးထိရိှေ့တ�ွ�သူူမှ�ာ� ပြဖျစ်းရှေ့လ�့်ိ�ါသူညီး။ ၎င်း�တိ��သူညီး ရှေ့�တိ�နှ့င်း် ရှေ့��ည့ီး အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ရှေ့��၊  
က်�န်းး�မှာရှေ့��၊ ခိုိ�လ့ရုှေ့��၊ န်းာလန်းးထိလူာရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီးထိရူှေ့ထိာင်းရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�က်ိ�လညီး� �့�်�ိ�က်ညူီသီြက်သူညီး။ ရှေ့��့တန်းး�မှ ့ 
တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�နှင့်း် အရှေ့ထိာက်းအက်ရူှေ့��သူမူှ�ာ�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� �့�်�ိ�ပြမှှင််းတင်း�ာတငွ်း 
အရှေ့���ါရှေ့သူာ အခိုန်းး�က်ဏ္ဍမှ ့�ါ�င်းရှေ့န်းသြက်�ါသူညီး။    

အသူ့��ပြ�ု�မှည်း်းသူူမှ�ာ� 

ဤလမှး�ညွှနှ်းးသူညီး လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ�  
အရှေ့ထိာက်းအ�့၊် အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ရှေ့��တငွ်း  
တ�ိက်းရုိ�က်း�ါ�င်းရှေ့န်းသြက်ရှေ့သူာ အာ�ယီံ့ အဖျ�ွ�
�င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ��့ိ ရှေ့��့တန်းး�မှ ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်း
သူမူှ�ာ�အတကွ်း ပြဖျစ်းသူညီး။ ၎င်း�တိ��တွင်း - 

• တ�ာ�ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့�� အ�ာ�့မိှ�ာ�  
 (��အ�ာ�့မိှ�ာ�၊ စ့်�ရှေ့ထိာက်းမှ�ာ�၊  
 တ�ာ�သူကူြီးက်�ီမှ�ာ�၊ အစ်ိ���ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�၊  
 အရှေ့က်ာက်းခိုနွ်းးအ�ာ�့ိမှ�ာ�၊ လှ�ိ��က့်း 
 ရှေ့အ���င််းမှ�ာ�၊ န်းယံးပြခိုာ�ရှေ့စ်ာင််းအ�ာ�့ိမှ�ာ�၊  
 လ�ူင်းမှကုြီးက်�ီသြက်�းရှေ့�� အ�ာ�့မိှ�ာ�)

• လူမှ�ုန်းးထိမှး�မှ�ာ�၊ မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူနှင့်း်  
 က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ာက်ယွံးရှေ့�� ရှေ့အ��င်းစ် ီ
 မှ�ာ�/ ညီှနိှိုင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�၊  
 စ်က်ာ�ပြ�န်းးမှ�ာ�၊ ရှေ့���က်း�ိ�င်း�ာနှင့်း်  
 က်�န်းး�မှာရှေ့��လ��းသူာ�မှ�ာ�၊ စ်တိး�ညီာ 
 �င့်းမှ�ာ�/ စ်တိးရှေ့�ာ�ါက်� ��ာ�န်းးမှ�ာ�၊  
 ခို�ိလ့ရုှေ့�� စ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�သူမူှ�ာ�၊ အ��း 
 �က်းလမူှအုဖျ�ွ�အစ်ညီး�မှ�ာ�၊ ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�/  
 တ�ာ�ရု့��ခို���းရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�/ ဥ�ရှေ့ဒ  
 အရှေ့ထိာက်းအက်ပူြ�� NGOမှ�ာ�၊  
 အမှ��ိ�သူမှ�ီသူမှ�ဂမှ�ာ�၊ အလ��းသူမှာ�  
 ကြီးက်ီ�သြက်�းရှေ့��အ�ာ�့မိှ�ာ�အစ်�့ိရှေ့သူာ  
 အပြခိုာ�အသူ့��ပြ��သူမူှ�ာ� �ါ�င်း�ါသူညီး။

ဤလမှး�ညွှနှ်းးသူညီး လူက်�န်းးက်ူ�မှ(ုTIP) 
အမှအုခိုင်း�မှ�ာ�က်ိ� စ်�ီင်းရှေ့သူာ တ�ာ�ရှေ့��
အ�ာ�့ိမှ�ာ�၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အာ�  
အရှေ့ထိာက်းအ�့၊် အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ရှေ့��  
အစ်အီစ်ဉ်းမှ�ာ�၊ စ်ီမှ့က်နိ်းး�မှ�ာ�ရှေ့����ွပြခိုင်း�နှင့်း်  
အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားပြခိုင်း�တိ��တွင်း �ါ�င်းရှေ့သူာ 
မှ�ူါဒခို�မှတ့းသူူမှ�ာ�နှင့်း် စ်မီှ့က်နိ်းး� စ်ီမှ့ခိုန်း�းခိုွ�သူမူှ�ာ�
အတွက်း �ညီးညွှနှ်းး�က်�ိ�က်ာ�စ်�ာတစ်းခို�လညီး�  
ပြဖျစ်းနှ�ိင်း�ါသူညီး။

အသူ့��ပြ�ု�့�

ဤလမှး�ညွှနှ်းးက်�ိ အာ�ီယံ့ ရှေ့န်းာက်းခို့အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း
တငွ်း လက်းရှေ့တ�ွအသူ့��ခို�နှ�ိင်းရှေ့သူာ �င်း�ပြမှစ်းတစ်းခို�  
ပြဖျစ်းလာရှေ့စ်�န်းး �ညီး�ယွံးသူညီး။ ဤလမှး�ညွှနှ်းးက်�ိ 
ဒဇီူး�ိင်း�ရှေ့���ွ��ာတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူကူ်�ိ  
အရှေ့ထိာက်းအ�့န်ှ့င်း် အက်ာအက်ယွံးတ�ိ� တ�ိက်းရုိ�က်း
ရှေ့��အ�းစ်ဉ်း၌ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ  
အရှေ့ပြခိုခို့မှကူ်�ိ န်းာ�လညီးသူရှေ့�ာရှေ့�ါက်း၊ အသူ့��ပြ��
�န်းးအတကွ်း သူင််းအာ� အရှေ့ထိာက်းအက် ူရှေ့���န်းး  
�ညီး�ယွံး ရှေ့���ွ�ထိာ��ါသူညီး။ လက်းရှေ့တ�ွ
လ��းက်ိ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အရှေ့န်းပြဖျင််း လကူ်�န်းးက်ူ�
ခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် အပြခိုာ� �ါ�င်းသူမူှ�ာ�အာ� 
မှ�ညီး�ယွံး�� ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှရိှေ့စ်ပြခိုင်း�က်ိ�  
ရှေ့�ာ့င်း�ာ့��န်းး သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့လှာခ်ို��န်းးအလ�ိ�င့်ာ  
မှမိှတိ�ိ�၏ စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး  
လ��းရှေ့�ာင်းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတး�န်းး  
သူ�ိ�မှဟု�တး သူ့��သူ�း�န်းးအတကွ်း ဤလမှး�ညွှနှ်းးက်�ိ 
အသူ့��ပြ��သူင််း�ါသူညီး။

ဤလမှး�ညွှနှ်းးတွင်း (၁) က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း  
သူတးမှတ့းရှေ့ဖျားထိ�တးပြခိုင်း�၊ (၂) န်းာလန်းးထိလူာရှေ့��၊ 
ပြ�န်းးလညီးသူ့��သူ�းရှေ့��နှင့်း် ခို�ိလ့ရုှေ့�� (၃) ရှေ့န်း��း 
ပြ�န်းးရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီး�င်း�့ရ်ှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� (၄) 
ရှေ့��က်�သူမှနုှ့င်း် စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာက်�န်းး�မှာရှေ့��  
ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှနုှ့င်း် (၅) ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာတ�ာ�စ်�ီင်း 
ရှေ့��လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းဟုူရှေ့သူာ အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာ
န်းယံး�ယံး င်ါ�ခို�မှ ့လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ� �င်း�ိ�င်း�
�န်းး အလာ�အလာ�့ိရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�က်ိ� 
သူတးမှတ့းရှေ့ဖျားထိ�တးထိာ�သူညီး။ 

ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ လမှး�ညွှနှ်းး
ခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာန်းယံး�ယံးတစ်းခို�
ခို�င်း�စ်ရီှေ့အာက်းမှ ့သူတးမှတ့းရှေ့ဖျားထိ�တး ထိာ�ရှေ့သူာ 
ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�နှင့်း်အညီ ီလ�ိက်းရှေ့လ�ာညီရီှေ့ထိ ွ 
အကြုံက့်ပြ��ထိာ��ါသူညီး။ ဤလမှး�ညွှနှ်းးသူညီး  
ရှေ့��့တန်းး�မှ ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ� အလ��း
လ��းက်ိ�င်း�ာတငွ်း ရှေ့တ�ွကြုံက့်��သူညီ်း �န်းး�့�ရှေ့င် ွ 
က်န်း�းသူတးခို�က်း၊ �င်း�ပြမှစ်းက်န်း�းသူတးခို�က်းတိ��နှ့င််း
တက် ွက်န်း�းသူတးခို�က်းရှေ့�ါင်း�စ့်�က်�ိ အသူအိမှတ့းပြ��
�ါသူညီး။ ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းသူညီး အာ�ယီံ့နှ�ိင်းင့်
အာ�လ့��အတကွ်း ပြဖျစ်းရှေ့သူားလညီး� အခို��ိ�ရှေ့သူာ 
ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း
မှ�ာ�သူညီး တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��စ်န်းစ်းအခို��ိ�တငွ်းသူာ  
�ရီှေ့လ�ားပြခိုင်း�မှ��ိ� �့ိရှေ့က်ာင်း��့နိှ�ိင်းသူညီးက်ိ� ဖျတးရုု
သူအူရှေ့န်းနှ့င်း် သူတခိို��းသူင််း�ါသူညီး။

အသူ့��ဝင်းရှေ့သူာ အပြခိုာ� 

စ်ာ�ွက်းစ်ာတမှး�မှ�ာ�

ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း၏ �ညီး�ယွံးခို�က်းမှာ့ လကူ်�န်းး
က်�ူခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် အပြခိုာ� သူက်း�ိ�င်း�ာ လ�ူ��ဂ�ိလး
မှ�ာ�အာ� ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာရှေ့စ်မှကု်�ိ ရှေ့�ာ့င်း�ာ့�နှ�ိင်း
ရှေ့စ်မှညီ်း န်းညီး�ဗီ��ဟုာတစ်းခို�လ့��က်�ိ ရှေ့��အ�း�န်းး
မှဟု�တး�� အကြုံက့်ပြ��ခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း
မှ�ာ�ရှေ့���န်းးသူာ  �ညီး�ယွံး�ါသူညီး။ ထိိ��ရှေ့သြက်ာင််း 
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် အလ��းလ��းပြခိုင်း�
အရှေ့သြက်ာင်း� ညွှနှ်းးသြက်ာ�ခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် အကြုံက့်ဉာာဏ်း
မှ�ာ� ရှေ့��ရှေ့သူာ အပြခိုာ� စ်ာ�ကွ်းစ်ာတမှး�မှ�ာ�နှင့်း်  
တ�ွ၍ ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ ဖျတးရုုသူင်း်�ါသူညီး။  
အသူ့���င်းရှေ့သူာ စ်ာ�ကွ်းစ်ာတမှး�မှ�ာ� စ်ာ�င်း�က်ိ� 
လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းအ�့��တငွ်း ထိညီ်းသူငွ်း�ထိာ� 
�ါသူညီး။ ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းအတွက်း မှ�့မိှပြဖျစ်း
အရှေ့���ါရှေ့သူာ အ�ိ��ါ အ��ိရှေ့�ာင်း�ပြဖျညီ်းစ်ကွ်း
ခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��န်းးနှင့်း် ထိ�ိ�င်း�ပြမှစ်း
မှ�ာ�က်ိ� လ�ိအ�းသူလ�ိ သြက်ညီ်းရုရုှေ့လလ်ာ�န်းး က်ွနှး��း

တ�ိ�က် တ�ိက်းတနွ်းး�လ�ိ�ါသူညီး။

1



န်းည်းး�ဗျူ��ဟာာ

ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းသူညီး ASEAN-ACT က် ၂၀၂၁ ခို�နှစ့်း ၊ ရှေ့မှလတငွ်း ASEAN-ACT ၏ �န်းးထိမှး�မှ�ာ�နှင့်း် မှိတးဖျက်းမှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့��သူာ�
ခို�်ရှေ့သူာ လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် ထိရိှေ့တ�ွရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာတငွ်း လ�ိက်းန်းာ�မှညီ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ လမှး�ညွှနှ်းး
ခို�က်းအရှေ့�် အရှေ့ပြခိုတညီး�ါသူညီး။ က်�လသူမှ�ဂရှေ့အ��င်းစ်မီှ�ာ�၊ နှ�ိင်းင့်တက်ာအဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�၊ အစ်ိ���မှဟု�တးရှေ့သူာအဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�နှင့်း်
က်ွမှး�က်�င်း�ညီာ�င့်းမှ�ာ� အစ်�့သိူညီးတ�ိ� ထိ�တးရှေ့�ထိာ�ရှေ့သူာ �့ခိြိ��ီသူာ�စ်ာ�ကွ်းစ်ာတမှး�မှ�ာ�အာ� တစ်း�င််း ပြ�န်းးလညီး �န်းး�စ်စ်းခို�က်း
အရှေ့�် အရှေ့ပြခိုခို့၍ ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ ရှေ့��သူာ�ထိာ��ါသူညီး။ 

ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းတငွ်း က်ရှေ့မှာာဒ�ီယံာ�နှ�ိင်းင့်၊ လာအိ�နှ�ိင်းင့်၊ ဖျလိစ်း��ိင်းနှ�ိင်းင့်၊ ထိိ�င်း�နှ�ိင်းင့်နှင့်း် ဗီီယံက်းန်းမှးနှ�ိင်းင့်ဟုရူှေ့သူာ အာ�ယီံ့နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�၌  
ပြ��လ��းသူညီး် အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် ညီှနိှိုင်း�တ�ိင်း�င်းရှေ့�� အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှွ���ွမှ�ာ�မှ ့��့ခိို�က်းမှ�ာ�က်ိ�လညီး� ရှေ့�ါင်း�စ်�းထိညီ်းသူငွ်း�ထိာ�
�ါသူညီး။ မှရှေ့လ��ာ့�နှ�ိင်းင့်နှင့်း် စ်က်ာာ�နူှ�ိင်းင့်မှ�ာ�မှ ့�တးသူက်း�က်းနှယှံးသူမူှ�ာ�နှင့်း်လညီး� တစ်းစ်တိးတစ်း��ိင်း� �့�စ့်ခို�ထိာ�သူညီ်း ရှေ့တ�ွ�့�
ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှမုှ�ာ� ပြ��လ��းခို��်ါသူညီး။

ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ အရှေ့ခို�ာသူတး�န်းးအတကွ်း ACWC အဖျွ���င်းမှ�ာ�နှင့်း် အာ�ီယံ့အတငွ်း�ရှေ့��မှ�့�ခို���းရု့�� �န်းးထိမှး�မှ�ာ�ထိ�မှ ့ရှေ့��ွခို�ယံး
ထိာ�သူမူှ�ာ� �ါ�င်းရှေ့သူာ �ညီာ��း�ိ�င်း�ာ လ��းင်န်းး�အဖျ�ွ�က်�ိ ဖျ�ွ�စ်ညီး�ခို��်ါသူညီး။၁ 

အရှေ့��ကြီးက်�ီရှေ့သူာအခို�က်းမှာ့ နှ�ိင်းင့်တက်ာ မှရူှေ့�ာင်းမှ�ာ�နှင့်း် လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� က်�ိ�က်ာ�၍ လက်း�့ိ အာ�ီယံ့စ့်နှနု်းး�မှ�ာ�နှ့င်း် လမှး�ညွှနွ်းး
ခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� အရှေ့ပြခိုခို့ခြိ��ီ ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ ရှေ့��သူာ�ထိာ�သူညီးဟု ူရှေ့သူာအခို�က်း ပြဖျစ်းသူညီး။၂ ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းသူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�
မှ၊ု အထိူ�သူပြဖျင််း အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း်က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အရှေ့�် လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ က်နွ်းးဗီင်း��င့်း� (ACTIP) 
အတ�ိင်း� အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားပြခိုင်း�က်ိ� အရှေ့ထိာက်းအက်ရူှေ့���န်းး �ညီး�ယွံး�ါသူညီး။

အစ်ိ့��မှဟာ့တးရှေ့သူာ က်ဏ္ဍမှ�ာ�မှ့ ပြဖွစ်းသူည်းး။

�တးသူက်း�က်းနိုှယံးသူူ

စ့်စ့်ရှေ့��င်း�

၂၆၃ ဦး�က်
ဤလမှး�ညွှှန်းးခို�က်းအတွက်း 

��ဝင်းရှေ့ပြဖွ�ိ့ရှေ့��ခို�်�က်သူည်းး။

၎င်း�တိ့�၏ ၆၀ �ာခိုိ့င်းနိုုန်းး�သူည်းး

အစ်ိ့��အဖွွ��မှ�ာ�မှ့ ပြဖွစ်းပြီး�ီ�

၄၀ �ာခိုိ့င်းနိုုန်းး�မှ့ာ

၁ TWG သူညီး လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွအခြိ��ီသူတး�န်းး ��က်ာတာတငွ်း ၆-၇�က်း ဇူးနွ်းး ၂၀၂၂၌ လခူို�င်း�ရှေ့တ�ွ�့�ခို�်�ါသူညီး။ အစ်ညီး�အရှေ့��တငွ်း ACWCမှ ့အဖျ�ွ��င်းအခို��ိ� အွန်းးလ�ိင်း�မှ ့
တက်းရှေ့�ာက်းခို��်ါသူညီး။
၂ ACWC လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူအမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် �တးသူက်း၍ က်ိ�င်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှကု်�ိ အထိူ��ရု�ပြ��ထိာ�ရှေ့သူာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း (၂၀၁၅) နှင့်း်  
အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� အထိ�ူပြ��ရှေ့သူာ ACWC လကူ်�န်းးက်ူ�မှုက်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� က်�ိင်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး ရှေ့ဒသူ�ိ�င်း�ာလမှး�ညွှနှ်းးမှမုှ�ာ�နှင့်း်  
လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�(�က်းစ်ွ�မှသူ�ိ)။

န်းညီး�ဗီ��ဟုာ2



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

အဓိိက်သူရှေ့ာာတ�ာ�မှ�ာ�နို့င််း အဓိိ�ါ�ယံးဖွွင််း�ိ့ခို�က်းမှ�ာ�

ရှေ့အဂ�င်းစ်ီ - ရှေ့��ွခို�ယံးမှမုှ�ာ�က်ိ� ထိထိိိရှေ့�ာက်းရှေ့�ာက်း ပြ��လ��းနှ�ိင်းသူလိ� ယံင်း�ရှေ့��ွခို�ယံးမှမုှ�ာ�က်ိ� လ�ိလာ�ရှေ့တာင််းတသူညီး် �လဒးမှ�ာ�
အပြဖျစ်းသူိ�� အသူွင်းရှေ့ပြ�ာင်း�လ�နှိ�င်းရှေ့သူာ လတူစ်းဦး�တစ်းရှေ့ယံာက်း၏ (သူိ��မှဟု�တး အ��းစ်�တစ်းစ်�၏) စ်မွှး��ညီးပြဖျစ်းသူညီး။ ရှေ့အ��င်းစ်�ီ�ိသူညီးမှာ့ 
အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�၊ အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ�� လ�ိလာ�ရှေ့တာင််းတရှေ့သူာ �လဒးမှ�ာ� ��့�ိန်းးအလ�ိ�င့်ာ  တကွ်းရှေ့ခို�က်ိ�က်းရှေ့အာင်း  
အခိုငွ်း်ရှေ့က်ာင်း�ယံ�ူန်းးအတကွ်း ၎င်း�တိ��၏ �င်းက်ိ�အစ်မွှး�အစ်မှ�ာ�က်ိ� အသူ့��ပြ��ရှေ့သူာ လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတစ်း��းဟု� န်းာ�လညီးနှ�ိင်းသူညီး။၃ ဥ�မှာ
��ိ�ရှေ့သူား ရှေ့က်�ာင်း�သူာ�ရှေ့က်�ာင်း�သူမူှ�ာ�သူညီး အသူက်းရှေ့မှ�ွ�မှး�ရှေ့က်�ာင်း�အလ��းအက်�ိင်း ရှေ့��ွခို�ယံး�ာတငွ်း ၎င်း�တိ��၏ က်�ိယံး��ိင်းရှေ့��ွခို�ယံးမှု
ထိက်း မှသိူာ�စ်�မှ ့�့��ပြဖျတးသူ၏ူ လမှှး�မှ�ိ�မှကု်�ိ ခို့�ရှေ့လ�့်ိသူညီး။

က်ရှေ့လ�သူူင်ယံးအတွက်း အရှေ့က်ာင်း��့��ပြဖွစ်းရှေ့စ်မှည်း်း အက်� ို �စ်ီ��ွာ� - က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ��ိ�င်း�ာ က်�လသူမှ�ဂ က်နွ်းးဗီင်း��င့်း� 
(UN Convention on the Rights of the Child – CRC) ၏ အ�ိ�ဒး - ၃(၁) သူညီး က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအတကွ်း အရှေ့က်ာင်း��့��ပြဖျစ်းရှေ့စ်မှညီ်း  
အက်��ိ�စ်�ီ�ာွ���ိင်း�ာ အရှေ့ပြခိုခို့မှအူတွက်း အရှေ့ပြခိုခို့အ�တးပြမှစ်းပြဖျစ်းသူညီး။ ၎င်း�သူညီး က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအတကွ်း အရှေ့က်ာင်း��့��ပြဖျစ်းရှေ့စ်မှညီ်း 
အက်��ိ�စ်�ီ�ာွ�က်�ိ ပြ�ညီ်းစ့်�စ်ာွ အဓိိ�ါါယံးဖျငွ်း်��ိထိာ�ပြခိုင်း� မှ�့ရိှေ့သူားလညီး� အရှေ့ပြခိုခိုိ�င်းရှေ့သူာ အခိုငွ်း်အရှေ့��တစ်း��း၊ အရှေ့ပြခိုခို့က်�ခြိ��ီ  
�ာသူာစ်က်ာ�အမှ��ိ�မှ��ိ�သူ�ိ� ပြ�န်းး��ိနှ�ိင်းရှေ့သူာ ဥ�ရှေ့ဒမှနူှ့င်း် CRC တငွ်း အသူအိမှတ့း ပြ��ထိာ�ရှေ့သူာ အခိုငွ်း်အရှေ့��အာ�လ့��က်�ိ အပြ�ညီ်းအ�၊  
ထိထိိိရှေ့�ာက်းရှေ့�ာက်း ခို့စ်ာ��ိ�င်းခိုငွ်း်�့ိရှေ့စ်�န်းး �ညီး�ယွံးရှေ့သူာ လ��းထိ့��လ��းန်းညီး� စ်ညီး�မှ�ဉ်း�မှ�ာ��ါ�င်းသူညီ်း ဖျ�ိခိုရှေ့န်းာက်း��ိင်းသူရှေ့�ာတ�ာ�
တစ်းခို�အပြဖျစ်း ဤအရှေ့ပြခိုခို့မှကူ်�ိ န်းာ�လညီးနှ�ိင်းခြိ��ီ ၎င်း�အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�သူညီး က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး၏ အလ့��စ့်�ဖျွ့�ခြိဖျ�ိ�မှကု်�ိ အဓိကိ် အရှေ့လ�ရှေ့��
စ်ဉ်း�စ်ာ��ါသူညီး။၄ 

က်ရှေ့လ�သူူင်ယံး - အသူက်း (၁၈) နှစ့်းရှေ့အာက်း လသူူာ�အာ�လ့��။၅ 

ယံဉ်းရှေ့က်��မှုနို့င််း ရှေ့လ�ားည်းီရှေ့သူာ ပြ�ုစ့်ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�့ာက်းမှု - က်�ွပြ�ာ�စ့်�လင်းရှေ့သူာ ရှေ့န်းာက်းခို့ရှေ့�ါင်း�စ့်�မှ ့လတူ�ိ�၏ အမှ��ိ�မှ��ိ�ရှေ့သူာ 
ရှေ့တ�ွကြုံက့်���့�မှ�ာ�၊ န်းာမှက်�န်းး�မှကု်�ိ ရှေ့ဖျားပြ��့�မှ�ာ�နှင့်း် ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှကု်�ိ တ့��ပြ�န်းး�့�မှ�ာ�က်ိ� အရှေ့လ�ရှေ့��ရှေ့သူာ ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ု�့�်�ိ�
ရှေ့��ပြခိုင်း�က်ိ� ညွှနှ်းး���ိသူညီး။ ၎င်း�သူညီး လတူ�ိ�၏ လူမှရုှေ့��၊ ယံဉ်းရှေ့က်��မှ၊ု စ်�ီ�ာွ�ရှေ့��၊ လမူှ��ိ�စ်� သူ�ိ�မှဟု�တး �ာသူာစ်က်ာ� ရှေ့န်းာက်းခို့တိ��က်�ိ  
ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�၊ အရှေ့လ�ထိာ�သူညီး။၆

မှသူန်းးစ်ွမှး�မှု - မှသူန်းးစ်မွှး�မှ�ု�ိသူညီးမှာ့ ရှေ့ပြ�ာင်း�လ�ရှေ့န်းရှေ့သူာ သူရှေ့�ာတ�ာ�တစ်းခို�ပြဖျစ်းခြိ��ီ ခို��ိ�ယံငွ်း�ခို�က်း�့ိသူမူှ�ာ�နှင့်း် လူ�အဖျ�ွ�အစ်ညီး�
တငွ်း အပြခိုာ�သူနူ်းညီး�တ ူအပြ�ညီ်းအ�၊ ထိထိိရိှေ့�ာက်းရှေ့�ာက်း �ါ�င်းမှကု်�ိ ဟုန်း�းတာ�နှိ�င်းရှေ့သူာ စ်တိးရှေ့န်းသူရှေ့�ာထိာ��ိ�င်း�ာ အတာ�အ��ီ၊ 
�တး�န်းး�က်�င်း�ိ�င်း�ာ အတာ�အ�ီ�တ�ိ�အသြက်ာ��့ိ အပြ�န်းးအလန့်းး သူက်းရှေ့�ာက်းမှ၏ု �လဒး ပြဖျစ်းသူညီး။၇

မှသူန်းးစ်ွမှး�သူူမှ�ာ� - လူ�အဖျ�ွ�အစ်ညီး�တငွ်း အပြခိုာ�သူနူ်းညီး�တ ူအပြ�ညီ်းအ�၊ ထိထိိရိှေ့�ာက်းရှေ့�ာက်း �ါ�င်းမှကု်�ိ ဟုန်း�းတာ�နှိ�င်းရှေ့သူာ  
အတာ�အ��ီအမှ��ိ�မှ��ိ��့ိသူမူှ�ာ�၊ အပြ�န်းးအလန့်းး တ့��ပြ�န်းး�က်းသူယွံး�ာတငွ်း ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ၊ စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ၊ ဉာာဏ်း�ညီး�ိ�င်း���ိင်း�ာ 
သူ�ိ�မှဟု�တး အာရု့�ခို့စ်ာ�မှု��ိင်း���ိင်း�ာ ရှေ့��ည့ီးခို��ိ�ယံငွ်း�ခို�က်း �့ိသူမူှ�ာ� �ါ�င်းသူညီး။၈

က်�ာ�၊မှ - အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�၏ စ်ရုိ�က်းလက်ာဏ်ာဟု� သူတးမှတ့းသူညီး် လူမှရုှေ့��အ� အဓိ�ိါါယံးဖျွင်း်��ိရှေ့သူာ လငိ်း�ရိှေ့သူသူ
စ့်သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�၊ အပြ��အမှမူှ�ာ�၊ လ��းရှေ့�ာင်းလ�ုး�ာ့�မှမုှ�ာ�၊ အ�ညီးအရှေ့သူ�ွမှ�ာ�နှင့်း် အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�အသြက်ာ�
�့ိ �က်း�့ရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� ညွှနှ်းး���ိသူညီး။ အသူက်းအ�ယွံးအာ�လ့��မှ ့အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�အရှေ့�် လ�ူအဖျ�ွ�အစ်ညီး�၏ ရုပုြမှင်း
�့�သူညီး အခိုွင်း်အလမှး�မှ�ာ�၊ အ�င်း�အပြမှစ်းမှ�ာ�က်ိ� လက်းလမ့ှး�မှနီှ�ိင်းမှနုှ့င်း် ထိနိ်းး�ခို���းနှ�ိင်းမှ၊ု �့��ပြဖျတးခို�က်းခို�ပြခိုင်း�တိ�� အ�ါအ�င်း က်�ာ�၊မှ 
မှညီမီှှမှမုှ�ာ�က်ိ� လှမှး�မှ�ိ�ထိာ��ါသူညီး။

က်�ာ�၊မှ�ိ့င်း�ာ �့�ရှေ့သူက်ာ�က်� သူတးမှ့တးခို�က်းမှ�ာ� - အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�အရှေ့သြက်ာင်း� �့�ရှေ့ဖျားခို�က်းမှ�ာ�၊ ယံ့�သြက်ညီးခို�က်းမှ�ာ�၊  
ရုပုြမှင်း�့�သူရှေ့�ာထိာ�မှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး ယံ�ူခို�က်းမှ�ာ� ပြဖျစ်းသူညီး။ �့�ရှေ့သူက်ာ�က်� သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�သူညီး အမှ�ာ�အာ�ပြဖျင််း အဖျ�က်းသူရှေ့�ာ
ရှေ့�ာင်းခြိ��ီ ယံ�ူထိာ�ရှေ့သူာ လငိ်း�ရိှေ့သူသူ�ိ�င်း�ာ စ့်နှနု်းး�မှ�ာ�၊ စ့်သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် �က်း�့ရှေ့��မှ�ာ�အရှေ့�် အရှေ့ပြခိုခို့ရှေ့လ�့်ိသူညီး။

၃ World Bank. (2012)၊ အမှ��ိ�သူမှ�ီရှေ့အ��င်းစ်ကီ်�ိ ပြမှှင််းတင်းပြခိုင်း�။ World Development Report 2012 မှ�့ယံသူူညီး။ https://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/ 
Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/chapter-4.pdf
၄ https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/best-interests-child-bic_en
၅  CRC အ�ိ�ဒး ၁ က်�ိ သြက်ညီ်း�ါ။
၆ IOM (2009)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အာ� ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင်း်ရှေ့�ာ့က်းပြခိုင်း�၊ က်�န်းး�မှာရှေ့���့�်�ိ�ရှေ့��သူမူှ�ာ�အတကွ်း လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း Geneva: IOM. Geneva: IOM.
၇  မှသူန်းးစ်ွမှး�သူ ူအခိုွင်း်အရှေ့��မှ�ာ��ိ�င်း�ာ သူရှေ့�ာတစူ်ာခို���း န်းိဒါန်းး�။
၈ မှသူန်းးစ်ွမှး�သူ ူအခိုွင်း်အရှေ့��မှ�ာ��ိ�င်း�ာ သူရှေ့�ာတစူ်ာခို���း၏ အ�ိ�ဒး ၁။

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
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က်�ာ�၊မှဂရို့ပြ�ု ခို�ဉ်း�က်�းမှု - က်�ာ�၊မှ�ရု�ပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းမှသုူညီး လအူာ�လ့��၏ က်�ာ�၊မှ�ိ�င်း�ာ သူ�ီပြခိုာ�လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ�� ထိိခို�ိက်း
န်းစ်းန်းာ�့�နှ့င်း် ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးခို့��့�အလ�ိက်း ထိညီ်းသူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�သူညီး။ ၎င်း�သူညီး အ�ိ��ါ လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် က်�ိက်းညီရီှေ့သူာ  
တ့��ပြ�န်းးမှမုှ�ာ�နှင့်း် စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှမုှ�ာ�က်ိ� စ်စီ်ဉ်း၊ အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား�ာတငွ်း က်ွနှး��းတ�ိ�အာ� က်ူညီသီူညီး။ ၎င်း�သူညီး က်�ာ�၊မှ�ိ�င်း�ာ  
�က်းလိ�က်းမှမုှ�ာ�က်ိ� က်ွနှး��းတ�ိ�၏ ရှေ့ပြဖျ�င့်း�နှ�ိင်းစ်မွှး�၊ သူမှာ�ရုိ��က်�သူတးမှတ့းခို�က်းအတ�ိင်း� မှဟု�တးရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� နှ့ိမှး်ခို�ခို�ွပြခိုာ� 
မှကု်�ိ ပြဖျစ်းရှေ့စ်ရှေ့သူာ အမှ��ိ�သူာ��န်းးပြခိုင်း�နှင့်း် အမှ��ိ�သူမှ�ီ�န်းးပြခိုင်း���ိင်း�ာ၉ �့�ရှေ့သူက်ာ�က်� သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� တ�ိက်းဖျ�က်းပြခိုင်း�တငွ်း  
အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ယံာက်း�ာ�ရှေ့လ�မှ�ာ� ခို�တိး�က်း�ါ�င်းမှကု်�ိ အာ�ရှေ့�� ပြမှှင််းတင်းနှ�ိင်းစ်ွမှး�နှ့င်း် အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�အရှေ့�် 
အသြက်မှး�ဖျက်းမှကု်�ိပြဖျစ်းရှေ့စ်သူညီ်း ဇူးာစ်းပြမှစ်းအာ� ရှေ့ပြဖျ�င့်း�နှ�ိင်းစ်ွမှး� တ�ိ�က်�ိလညီး� ပြမှှင််းတင်းရှေ့���ါသူညီး။၁၀

သူိ�့ိ သူရှေ့ာာတူခိုွင််းပြ�ုခို�က်း - ပြ��လ��းမှညီ်း ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှ၊ု က်�သူမှ၊ု လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�၊ အရှေ့ထိာက်းအ�့ ်သူ�ိ�မှဟု�တး အပြခိုာ�စ်ီမှ့
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� သူရှေ့�ာတသူူညီး် လတူစ်းဦး�တစ်းရှေ့ယံာက်း၏ �နှဒအရှေ့လ�ာက်း �့��ပြဖျတးခို�က်းက်ိ� ညွှနှ်းး���ိသူညီး။ �ညီး�ယွံးထိာ�
ရှေ့သူာ စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ�၏ အက်��ိ�အပြ�စ်းမှ�ာ�အရှေ့သြက်ာင်း� �င့်း�လင်း�၊ န်းာ�လညီးလယွံးသူညီ်း သူတင်း� အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�နှင့်း်  
��့ိနှ�ိင်းရှေ့သူာ ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာမှ�ာ�က်ိ� မှန့်းးက်န်းးစ်ွာ ရှေ့��ွခို�ယံးနှ�ိင်းရှေ့စ်�န်းးအတကွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�/ လတူစ်းဦး�အာ� အသူရိှေ့���မှညီး။ 
ရှေ့ပြ�ာ�ိ��က်းသူယွံးရှေ့န်းရှေ့သူာ အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� ထိ�ိသူ ူန်းာ�လညီးရှေ့စ်�န်းး စ်က်ာ�ပြ�န်းးတစ်းဦး� စ်စီ်ဉ်းရှေ့��သူင််းသူညီး။   

ာ့�တူည်းီမှု - က်�ာ�-မှ၊ အသူက်းအ�ယွံးနှ့င်း် မှသူန်းးစ်မွှး�မှအု�ါအ�င်း လတူစ်းဦး�တစ်းရှေ့ယံာက်းခို�င်း�စ်တီ�ိ�၏ စ်ရု�ိက်းလက်ာဏ်ာမှ�ာ� �က်းသူယွံး
ခို�တိး�က်း�့�က်�ိ ညွှနှ်းး���ိသူညီး။ ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း လတူစ်းဦး�သူညီး သူ၏ူ က်�ာ�၊မှပြဖျစ်းတညီးမှနုှ့င်း် မှသူန်းးစ်ွမှး�မှုတ�ိ�ရှေ့သြက်ာင််း ခို�ွပြခိုာ��က်း�့  
ခို့�ရှေ့က်ာင်း�ခို့�နှိ�င်း�ါသူညီး။ ဤအခို�က်းသူညီး ထိိ�သူအူတွက်း ခို�န်းးလ�့းခို့ထိာ��မှ ုသူ�ိ�မှဟု�တး အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုက်ိ� ��ိ��ိ�ရှေ့စ်နှ�ိင်းခြိ��ီ  
အရှေ့လ�ထိာ�ထိညီ်းတကွ်း�န်းးလိ�ရှေ့သူာ အ�ာပြဖျစ်းသူညီး။ �့�တညူီမီှသုူညီး သူ�ီပြခိုာ�စ်ရုိ�က်းလက်ာဏ်ာတစ်းခို�၏ အရှေ့���ါ�့�က်�ိမှှသူာ မှသြက်ညီ်း
�� လမူှအုက်�့���င်းမှထုိ့ အလ့��စ့်�ခို�ဉ်း�က်�းန်းညီး�တစ်းန်းညီး�က်ိ� အသူ့��ပြ��ပြခိုင်း�၏ အရှေ့���ါ�့�က်�ိ�ါ မှီ�ရှေ့မှာင်း�ထိိ��ပြ�သူသူညီး။၁၁

ထိိခိုိ့က်းလွယံးရှေ့သူာ အ့�းစ့်မှ�ာ� - ၎င်း�တိ��၏ နှ�ိင်းင့်သူာ�ပြဖျစ်းမှ၊ု အမိှးရှေ့ထိာင်းရှေ့��အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း၊ က်�ာ�-မှ၊ လမူှ��ိ�၊ လမူှ��ိ�စ်�၊ �ာသူာ၊ 
အသူက်းအ�ယွံး၊  မှသူန်းးစ်မွှး�မှ၊ု သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းမှု�့�စ့်မှ�ာ�ရှေ့သြက်ာင််း လူက်�န်းးက်ူ� ခို့�နှ�ိင်းသူညီ်း အနှတ�ာယံး��ိမှ�ာ�ရှေ့သူာ လအူ��းစ်�
မှ�ာ�က်ိ� ညွှနှ်းး���ိသူညီး။

န်းစ်းန်းာရှေ့�က်� - က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း ပြ�န်းးလညီးထိရူှေ့ထိာင်းရှေ့��က်ိ� တတးနှ�ိင်းသူမှှ က်�ယံးက်�ယံးပြ�န်း�းပြ�န်း�း ရှေ့�ာင်း�ကွ်း ရှေ့��ရှေ့န်းစ်ဉ်း  
တစ်းခို�နိ်းးတညီး�မှာ့�င်း က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုအခို��ိ�က်�ိ ပြ�န်းးလညီးပြဖျညီ်း�ညီး�ရှေ့��သူလိ� က်���လနွ်းးသူူက်�ိ တာ�န်းးခို့ရှေ့စ်နှ�ိင်းမှညီ်း  
လမူှ�ု�ိင်း�ာ အပြ��သူရှေ့�ာရှေ့�ာင်း န်းညီး�လမှး�တစ်းခို�လညီး� ပြဖျစ်းသူညီး။၁၂ န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်� �ိ��ာတငွ်း ခို့စ်ာ�ခို��်ရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု 
သူ�ိ�မှဟု�တး �့��ရု့ု�မှအုတွက်း �စ်စညီး� သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့င်ရွှေ့သြက်� ပြ�န်းးရှေ့��ပြခိုင်း�၊ က်���လနွ်းးခို့�ပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း ပြဖျစ်းရှေ့သူာ က်�န်းးက်�စ်�တိးမှ�ာ�က်ိ�  
ရှေ့��ရှေ့လ�ားပြခိုင်း�၊ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ� ရှေ့ထိာက်း�့ပ်ြခိုင်း�နှင့်း် အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ� ပြ�န်းးလညီး��့ရိှေ့စ်ပြခိုင်း�တိ�� �ါ�င်းသူညီး။၁၃

ဝန်းးရှေ့�ာင်းမှုရှေ့��သူူ - လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� လူမှရုှေ့���ိ�င်း�ာ၊ စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ၊ ရှေ့���က်း�ိ�င်း�ာ၊ တ�ာ�ဥ�ရှေ့ဒ�ိ�င်း�ာ က်ာက်ယွံး
မှမုှ�ာ�နှင့်း် အသူက်းရှေ့မှ�ွ�မှး�ရှေ့က်�ာင်း�အလ��းအက်�ိင်း အရှေ့ထိာက်းအ�့မ်ှ�ာ� အ�ါအ�င်း အရှေ့ထိာက်းအ�့ ်အမှ��ိ�မှ��ိ� ရှေ့��အ�းသူညီ်း အစ်�ိ�� 
သူ�ိ�မှဟု�တး အစ်�ိ��မှဟု�တးရှေ့သူာ လ�ူ��ဂ�ိလးမှ�ာ�/ အသူင်း�အဖျွ��မှ�ာ�/ ရှေ့အ��င်းစ်မီှ�ာ�နှင့်း် အဖျ�ွ�အစ်ညီး�မှ�ာ� �ါ�င်းသူညီး။၁၄

လူမှုအက်�ု��ဝင်းမှု - က်�ာ�-မှ၊ လမူှ��ိ�၊ လမူှ��ိ�စ်�၊ �ာသူာ၊ မှသူန်းးစ်ွမှး�မှ၊ု သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းပြခိုင်း� အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းတိ��ရှေ့သြက်ာင််း
အာ�န်းညီး�ခို��ိ�င်�်သူမူှ�ာ�အရှေ့န်းပြဖျင််း လ�ူအဖျ�ွ�အစ်ညီး�တငွ်း �ါ�င်းနှ�ိင်း�န်းးအတကွ်း ၎င်း�တ�ိ�၏ စ်မွှး��ညီး၊ အခိုငွ်း်အလမှး�နှင့်း် ��ဏ်းသူကိ်ာာတ�ိ�က်�ိ 
ပြမှှင််းတင်းရှေ့��ရှေ့သူာ လ��းင်န်းး�စ်ဉ်း ပြဖျစ်းသူညီး။၁၅

လူက့်န်းးက်ူ�မှု က်���လွန်းးခို��သူူ သူိ့�မှဟာ့တး လူက့်န်းးက်ူ�မှုမှ့ လွတးရှေ့ပြမှာက်းလာသူူ - ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းသူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� 
ညွှနှ်းး���ိ�ာတငွ်း “လတွးရှေ့ပြမှာက်းလာသူ”ူ ဟုရူှေ့သူာ ရှေ့�ါဟုာ�ထိက်း “က်���လနွ်းးခို့�သူ”ူ ဟုရူှေ့သူာ ရှေ့�ါဟုာ�က်ိ� အသူ့��ပြ���ါသူညီး။၁၆ ယံင်း�

၉ ဤလမှး�ညွှနှ်းး၏ က်���လနွ်းးခို့�သူအူာ� ရှေ့ဖျားထိ�တးပြခိုင်း���ိင်း�ာ က်ဏ္ဍတငွ်း စ့်န်းမှူန်းာပြ� က်���လနွ်းးခို့�သူူသူရှေ့�ာတ�ာ�၏ �င့်း�လင်း�ခို�က်းက်ိ� က်�ိ�က်ာ��ါ။
၁၀ OSCE လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� အထိ�ူက်�ိယံးစ်ာ�လယ့ံးနှ့င်း် ညီှနိှိုင်း�ရှေ့��မှ�့�ရု့��၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��တငွ်း က်�ာ�-မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှကု်�ိ �ရု�ပြ��ရှေ့သူာ န်းညီး�လမှး�မှ�ာ�က်ိ� က်�င််းသူ့��
ပြခိုင်း�မှ ့�ရီှေ့လ�ားရှေ့အာင်းရှေ့��သူာ�သူညီး။(Vienna 2021)
၁၁  ဤအဓိ�ိါါယံးဖျွင်း်��ိခို�က်းက်ိ� က်�ာ�၊မှရှေ့���ာသူ�ရှေ့တသူန်းအတကွ်း �ွီဒင်းအတွင်း��န်းးရု့��၏ အနွ်းးလ�ိင်း�ရှေ့�ါဟုာ�မှ ့�ယံထူိာ��ါသူညီး။ https://www.genus.se/en/wordpost/ 
intersectionality/ နှင့်း် Merriam-Webster အ�ဓိိာန်းးမှ့ ယံထူိာ��ါသူညီး။ https://www.merriam-webster.com/words-at-play/intersectionality-meaning.
၁၂ UNODC (1999)၊ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း တ�ာ�မှှတမှ�ု�ိင်း�ာ လက်းစ်ွ�စ်ာအ��း- က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် အာဏ်ာအလ�ွသူ့��စ်ာ�မှမုှ�ာ�အတကွ်း တ�ာ�မှှတမှ�ု�ိင်း�ာ အရှေ့ပြခိုခို့မှူ
မှ�ာ� ရှေ့သြက်ညီာစ်ာတမှး�က်ိ� အသူ့��ခို�ပြခိုင်း��ိ�င်း�ာနှင့်း် အသူ့��ပြ��ပြခိုင်း�။ New York: UNODC.
၁၃ ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးပြခိုင်း�ခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် အာဏ်ာအလ�ွသူ့��စ်ာ�မှမုှ�ာ�အတကွ်း အရှေ့ပြခိုခို့တ�ာ�မှှတမှ�ု�ိင်း�ာ က်�လသူမှ�ဂရှေ့သြက်ညီာစ်ာတမှး�။ အရှေ့ထိရွှေ့ထိညွီလီာခို့�့��ပြဖျတးခို�က်း ၄၀/၃၄၊  
၂၉ နှ�ိင်း�င်း�ာ ၁၉၈၅၊  https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse  က်�ိ  
သြက်ညီ်း�ါ။
၁၄ ASEAN (2016)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူအမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် �တးသူက်း၍ က်ိ�င်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှကု်�ိ အထိူ��ရု�ပြ��ထိာ�ရှေ့သူာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း Jakarta: 
ASEAN Secretariat.
၁၅ ဤအဓိ�ိါါယံးဖျွင်း်��ိခို�က်းက်ိ� က်မှာာ�်ဏ်း (၂၀၁၃)မှ ့ယံထူိာ��ါသူညီး။ Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity. Washington, DC: World Bank.

အဓိကိ်သူရှေ့�ာတ�ာ�မှ�ာ�နှင့်း် အဓိ�ိါါယံးဖျငွ်း်��ိခို�က်းမှ�ာ�4



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ရှေ့�ါဟုာ�နှစ့်းခို�က်�ိ ဖျလယ့ံး၍ အသူ့��ပြ��သြက်ရှေ့သူားလညီး� ဥ�ရှေ့ဒနှင့်း် တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��၊ က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ အကြုံက့်ပြ�� တိ�က်းတနွ်းး�နှိ�ုရှေ့�ားရှေ့��
နှ့င်း် �န်းးရှေ့�ာင်းမှ ုရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့���ိ�င်း�ာ အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာမှ�ာ�၌ အသူ့��ပြ��ရှေ့သူာအခိုါတငွ်း ၎င်း�တိ��၏ အဓိ�ိါါယံးသူက်းရှေ့�ာက်း�့�မှာ့ 
မှတညူီီ�ါ။၁၇ ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��စ်န်းစ်းတွင်း “က်���လနွ်းးခို့�သူ”ူ ဟုရူှေ့သူာရှေ့�ါဟုာ�သူညီး ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ သူက်းရှေ့�ာက်းမှမုှ�ာ��့ိ
ခြိ��ီ ပြ�စ်းမှတုစ်းခို�ရှေ့သြက်ာင််း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာခို�်ရှေ့သူာ လတူစ်းဦး�က်�ိ ညွှနှ်းး���ိ�ါသူညီး။ လတူစ်းဦး� တစ်းရှေ့ယံာက်းခို�င်း�စ်ကီ်�ိ သူ�ီပြခိုာ�အခိုွင်း်အရှေ့��
မှ�ာ�နှင့်း် ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ ��းတညီးမှရုှေ့��ရှေ့သူာ ဥ�ရှေ့ဒမှ�ာ�သူညီး ‘က်���လနွ်းးခို့�သူ’ူ ဟုရူှေ့သူာ ရှေ့�ါဟုာ�က်ိ� အသူ့��ပြ��ခြိ��ီ တ�ာ�ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�
ရှေ့��ရှေ့အ��င်းစ်မီှ�ာ�သူညီးလညီး� ၎င်း�တိ��၏အလ��းတငွ်း ဤရှေ့�ါဟုာ�က်ိ� အသူ့��ပြ��သူညီး။ ‘လတွးရှေ့ပြမှာက်းလာသူ’ူ ဟုရူှေ့သူာ ရှေ့�ါဟုာ�က်ိ�
မှ ူက်���လနွ်းးခို့�ပြခိုင်း�က်ိ�ပြဖျတးရှေ့က်�ား�န်းး လိ�အ�းရှေ့သူာကြုံက့်ခ်ို�ိင်းမှနုှ့င်း် သူတိကိ်�ိ အသူအိမှတ့းပြ���န်းးအတကွ်း �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��အဖျွ��
အစ်ညီး�မှ�ာ�က် က်�ယံးက်�ယံးပြ�န်း�းပြ�န်း�း အသူ့��ပြ��သူညီး။

က်�ု�လွန်းးခို��သူူဗျူဟာိ့ပြ�ု ခို�ဉ်း�က်�းမှု - က်���လနွ်းးခို့�သူဗူီဟု�ိပြ��ခို�ဉ်း�က်�းမှ�ု�ိသူညီးမှာ့ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�က်ိ� ရှေ့�ဖျန်းး�့��ပြဖျတးမှမုှ�ါ��  
စ်ာန်းာစ်ွာပြဖျင်း် �ရု�တစ်�ိက်း ရှေ့��အ�းနှိ�င်း�န်းးအတကွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူလ�ိအ�းခို�က်းနှင့်း် စ်�ိ��မိှး�ူ�န်းးမှုမှ�ာ�အရှေ့�် စ်န်းစ်းတက်� အရှေ့လ�ရှေ့��
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း� ပြဖျစ်းသူညီး။၁၈ 

��ိလ�ိသူညီးမှာ့ တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှတု�ိင်း�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် ဦး�စ်ာ�ရှေ့��မှမုှ�ာ�က်ိ� ရှေ့��့တန်းး�တင်းပြခိုင်း� 
ပြဖျစ်း�ါသူညီး။၁၉ 

ခို�ဉ်း�က်�းမှအုတွက်း အဓိ�ိါါယံးသူတးမှတ့းခို�က်းတစ်းခို�က်းဟု၍ူ မှ�့ိရှေ့သူားလညီး� ဒ�က်ာသူညီးမှ�ာ���ိင်း�ာ က်�သူမှ�ဂမှဟုာမှင်း�ကြီးက်�ီရု့�� 
(UNHCR)က် ၎င်း�က်ိ� “လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ အပြမှတးထိ�တးမှ၊ု နှ့ိ�းစ်က်းညီှင်း��န်းး�မှ၊ု လငိ်း�ိ�င်း���ိင်း�ာ ထိ�ိါ�ရှေ့နှာ့င်း်ယံက့်းမှတု�ိ�နှ့င််း သူက်း��ိင်း
ရှေ့သူာ ရှေ့န်းာက်းခို့အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာ၌ က်���လနွ်းးခို့�သူဗူီဟု�ိပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းမှ�ု�ိသူညီးမှာ့ က်���လနွ်းးခို့�သူ(ူမှ�ာ�) ရှေ့ပြ�ာသြက်ာ�သူညီးက်ိ� ဦး�စ်ာ�ရှေ့��
န်းာ�ရှေ့ထိာင်းခြိ��ီ စ်တိးဒဏ်း�ာမှ�ာ� ပြ�န်းးရှေ့�်လာရှေ့စ်ပြခိုင်း�က်ိ� ရှေ့�ာ့င်းသြက်ဉ်း၍ ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့��က်င်း�ရှေ့��၊ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�၊ က်�န်းး�မှာရှေ့��ား�င့်း 
ရှေ့��၊ ထိ�တးရှေ့ဖျားရှေ့ပြ�ာ�ိ�ရှေ့သူာ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့��ွခို�ယံးမှမုှ�ာ�က်ိ� စ်န်းစ်းတက်� အာရု့�စ်�ိက်းက်ာ က်���လနွ်းးခို့�သူ(ူမှ�ာ�) နှင့်း် ထိိရှေ့တ�ွ
�က်း�့န်းညီး�တစ်းန်းညီး�ပြဖျစ်းခြိ��ီ ယံင်း�သူိ�� လ��းရှေ့�ာင်းပြခိုင်း�အာ�ပြဖျင််း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� တတးနှ�ိင်းသူမှှ မှမိှကိ်�ိယံးက်ိ� ပြ�န်းးလညီး  
ထိနိ်းး�သူိမှး�နှ�ိင်းစ်ွမှး��့ိရှေ့စ်၍ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် အရှေ့ဖျားသူဟု�က်ိ� က်�ိယံးခို�င်း�စ်ာန်းာစ်ာွ �ရု�တစ်�ိက်းရှေ့��အ�းရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့သူခို�ာရှေ့စ်ပြခိုင်း�  
ပြဖျစ်းသူညီး” ဟု� အဓိ�ိါါယံးဖျငွ်း်��ိထိာ�၏။၂၀

�ာလလီ��းင်န်းး�စ်ဉ်း (Bali Process)က် က်���လနွ်းးခို့�သူ ူဗီဟုိ�ပြ��ခို�ဉ်း�က်�းမှကု်�ိ ရှေ့အာက်း�ါအတိ�င်း� အဓိ�ိါါယံးဖျွင်း်��ိ�ါသူညီး။ က်���
လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�ခို�င်း�စ်၏ီ လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�က်ာ အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ရှေ့���ိ�င်း�ာ တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှမုှ�ာ�
အာ� လ�ိက်းရှေ့လ�ာညီရီှေ့ထိ ွလ��းရှေ့�ာင်းပြခိုင်း� ပြဖျစ်းသူညီး။ ၎င်း�တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှမုှ�ာ�သူညီး ရှေ့��က်င်း�ရှေ့��၏ အရှေ့ပြခိုခို့မှမူှ�ာ�၊ လှ�ိ��က့်း
ထိနိ်းး�သူိမှး�ရှေ့��ပြခိုင်း�နှင့်း် ခို�ွပြခိုာ��က်း�့မှမုှ�့ိရှေ့��တ�ိ�အရှေ့�် အရှေ့ပြခိုခို့သူင််းသူညီး။ ၎င်း�တိ��သူညီး �ာဇူး�တးမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� 
လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ �ါ�င်းမှ၊ု မှ�ါ�င်းမှနုှ့င်း် မှသူက်း�ိ�င်းသူင််း�ါ။၂၁ 

စ်ိတးဒဏ်း�ာက်ိ့ သူိန်းာ�လည်းးမှု�့ိရှေ့သူာ ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�့ာက်းမှု - လတူစ်းဦး�၏ ��နှင့်း် အပြ��အမှတူ�ိ�အရှေ့�်တငွ်းလညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ ၎င်း�၏ မှမိှိ
က်�ိယံးတ�ိင်းနှ့င်း် မှမိှခိိုနှာာက်�ိယံးတ�ိ�အရှေ့�် ရုပုြမှင်း�့�တ�ိ�အရှေ့�်တငွ်းလညီး�ရှေ့က်ာင်း� စ်တိးဒဏ်း�ာ�ရှေ့စ်ရှေ့သူာ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�မှ�ာ� (အထိ�ူသူပြဖျင််း  
လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်�ိ ရှေ့တရ်ှေ့တ�်�ိင်း��ိင်း ရှေ့တ�ွကြုံက့်�ရှေ့န်း�စ်ဉ်းနှင့်း် မှရှေ့တ�ွကြုံက့်��ရှေ့သူ�မှ ီနှ့ိ�းစ်က်းညီှင်း��န်းး�မှတု�ိ� �ါ�င်းနှ�ိင်းရှေ့သူာ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ  
သူ�ိ�မှဟု�တး စ်ိတး��ိင်း���ိင်း�ာ အသြက်မှး�ဖျက်းခို့�မှ)ု၏ သူက်းရှေ့�ာက်းမှကု်�ိ အသူအိမှတ့းပြ��သူညီး။ ၎င်း�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�တငွ်း  
ပြဖျစ်းရှေ့�်သူညီ်း စ်ိတးဒဏ်း�ာ၏ လက်ာဏ်ာမှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့�ာ�ါလက်ာဏ်ာမှ�ာ�က်ိ� အသူအိမှတ့းပြ��သူညီး။၂၂  ၎င်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူဗီဟု�ိပြ��  
ခို�ဉ်း�က်�းမှကု်�သ်ူ�ိ��င်း က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ ရှေ့��က်င်း�ရှေ့��၊ လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��နှင့်း် က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� စ်တိးဒဏ်း�ာ�ရှေ့စ်နှိ�င်းရှေ့သူာ မှ�ူါဒမှ�ာ�နှ့င်း် 
အရှေ့လအ်ထိမှ�ာ�မှ ့က်ာက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�တိ��က်�ိ အရှေ့လ�ရှေ့��သူညီး။၂၃

၁၆ ASEAN-ACT က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအခိုွင်း်အရှေ့��မှ�ာ��ိ�င်း�ာ မှဟုာဗီ��ဟုာ (၂၀၂၁)က်ိ� အရှေ့ပြခိုခို့ထိာ��ါသူညီး။
၁၇ အပြ�ညီးပြ�ညီး�ိ�င်း�ာလ�ူအခိုငွ်း်အရှေ့��ဥ�ရှေ့ဒ ခို��ိ�ရှေ့ဖျာက်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် နှ�ိင်းင့်တက်ာ လသူူာ�ခို�င်း�စ်ာန်းာရှေ့ထိာက်းထိာ�မှဥု�ရှေ့ဒက်�ိ ပြ�င်း�ထိန်းးစ်ာွခို��ိ�ရှေ့ဖျာက်းပြခိုင်း� ခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း 
က်�စ်ာ�ခိုွင်း်နှ့င်း် ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�ရှေ့���ိ�င်းခိုွင်း်��ိင်း�ာ အရှေ့ပြခိုခို့မှမူှ�ာ�နှင့်း် လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�၊ C.H.R. res. 2005/35, U.N. Doc. E/CN.4/2005/ L.10/Add.11 (19 April 2005). 
၁၈ လူက်�န်းးက်ူ�မှလု��းင်န်းး�အဖျွ�� e-Guide၊ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူဗီဟုိ�ပြ��ခို�ဉ်း�က်�းပြခိုင်း�။ Office for Victims of Crime, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. 
https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/1-understanding-human-trafficking/13-victim-centered-approach/  (accessed 15 October 2021)
၁၉ က်���လနွ်းးခို့�သူ/ူလတွးရှေ့ပြမှာက်းသူ ူဗီဟု�ိပြ��ခို�ဉ်း�က်�းန်းညီး�၊ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အရှေ့�် အသြက်မှး�ဖျက်းမှမုှ�ာ�  
အ�့��သူတးရှေ့စ်�န်းး UN Women၏ အနွ်းးလ�ိင်း�မှ ့အသူ�ိညီာရှေ့��စ်င်းတာ https://www.endvawnow.org/en/articles/1790-victim-survivor-centred-approach.html (accessed 
15 October 2021)
၂၀ https://www.unhcr.org/5fdb345e7.pdf
၂၁ https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-curriculum%20Enhancing%20a%20Victim-Centered%20Approach_A4_Fi-
nal_2017-02-14_for-web.pdf
၂၂  IOM (2009)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အာ� ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင်း်ရှေ့�ာ့က်းပြခိုင်း�၊ က်�န်းး�မှာရှေ့���့�်�ိ�ရှေ့��သူမူှ�ာ�အတကွ်း လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း Geneva: IOM.
၂၃ လူက်�န်းးက်ူ�မှလု��းင်န်းး�အဖျွ�� e-Guide- စ်တိးဒဏ်း�ာ-အသူအိပြမှင်း�့ကိ်ာ ခို�ဉ်း�က်�းမှအုာ� အသူ့��ပြ��ပြခိုင်း�။ Office for Victims of Crime, Office of Justice Programs, U.S. 
Department of Justice. https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/4-supporting-victims/41-using-a-trauma-informed-approach/ (accessed 15 October 
2021)
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ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� သူရှေ့ာာတ�ာ�

ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� ခို�ဉ်း�က်�းန်းညီး�သူညီး အက်အူညီီရှေ့���န်းး  

သူ�ိ�မှဟု�တး အရှေ့ထိာက်းအ�့ရ်ှေ့���န်းး ဖျန်းးတ�ီထိာ�ရှေ့သူာ �ညီး�ယွံးခို�က်း

ရှေ့က်ာင်း�သူညီ်း လ��းရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�က်လညီး� ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှကု်�ိ ပြဖျစ်း

ရှေ့က်ာင်း� ပြဖျစ်းရှေ့စ်နှိ�င်းသူညီးဟုရူှေ့သူာ အခို�က်းက်ိ� အသူအိမှတ့းပြ���ါသူညီး။ 

၎င်း�သူညီး �ညီး�ယွံးထိာ�ရှေ့သူာ လ��းရှေ့�ာင်းခို�က်းတိ�င်း�၏ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာ

မှ ုပြဖျစ်းနှ�ိင်းရှေ့ပြခို အလာ�အလာက်ိ� စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတးမှညီ်း စ်ီမှ့ခို�က်း/

အစ်အီစ်ဉ်း မှန်းးရှေ့န်း��ာမှ�ာ�နှင့်း် လက်းရှေ့တ�ွလ��းက်ိ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�

က်�ိ လ�ိအ�း�ါသူညီး။ အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခို အက်�ပြဖျတးမှနုှ့င်း် စ်ီမှ့ခိုန်း�းခိုွ�မှု

အစ်အီစ်ဉ်းက်�ိ ရှေ့���ွ��ာတငွ်း အလာ�အလာ�့ိရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�

က်�ိ ရှေ့စ်ာင််းသြက်ညီ်း�န်းးနှ့င်း် ရှေ့လှာခ်ို��န်းးအတွက်း ထိခိို�ိက်းသူ ူလတူစ်းဦး�တစ်း

ရှေ့ယံာက်း/အသူိ�င်း�အ��ိင်း�နှင့်း် ညီှနိှိုင်း�တ�ိင်း�င်းက်ာ ရှေ့���ွ�သူင်း်�ါသူညီး။

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့��နို့င််း လူက့်န်းးက်ူ�မှု

လကူ်�န်းးက်ူ�မှတု�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် အစ်အီစ်ဉ်း

မှ�ာ�သူညီး အမှ�ာ�အာ�ပြဖျင််း �ညီး�ယွံးခို�က်း ရှေ့က်ာင်း�မှနွ်းးခြိ�ီ� လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့

�သူူမှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�၏ ��နှင့်း် က်�န်းး�မှာရှေ့��ား�င့်းမှတု�ိ�က်�ိ 

ထိခိို�ိက်းရှေ့စ်�န်းး မှ�ညီး�ယွံး�ါ။ ဤသူညီး်တ�ိင်း တစ်းခိုါတစ်း�့တငွ်း 

ထိ�ိလ��းရှေ့�ာင်းမှအုခို��ိ�သူညီး ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှကု်�ိ ပြဖျစ်းရှေ့စ်တတး�ါသူညီး။  

ဤသူ�ိ� ပြဖျစ်း�သူညီးမှာ့ လူက်�န်းးက်ူ�မှနုှ့င်း် �က်းစ်�းရှေ့သူာ ပြ�င်း�ထိန်းး၊  

ရု�ုးရှေ့ထိ�ွလသ့ူညီး် အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�နှင့်း်လညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ လကူ်�န်းး

က်�ူခို့�သူူမှ�ာ�စ်ာွတ�ိ�၏ ထိိ�လ့ယွံးရှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းနှင့်း်လညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊

စ်တိးဒဏ်း�ာ �ိ��နှ�ိင်းရှေ့ပြခို အလာ�အလာတိ��နှ့င််းလညီး�ရှေ့က်ာင်း� သူက်း�ိ�င်း

�ါသူညီး။ 

ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှကု်�ိ တစ်းခိုါတစ်း�့တငွ်း ကြီးက်�ိတင်းမှရှေ့တ�ွပြမှင်းနှ�ိင်းသူလိ� 

မှ�ညီး�ယွံး��လညီး� ပြဖျစ်းရှေ့လ�့်ိသူညီး။ ၎င်း�သူညီး ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ၊  

စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ၊ တ�ာ�ဥ�ရှေ့ဒ�ိ�င်း�ာ၊ လမူှရုှေ့���ိ�င်း�ာနှင့်း် စ်�ီ�ာွ�ရှေ့��

��ိင်း�ာ �့�စ့်အမှ��ိ�မှ��ိ�ပြဖျင််း ပြဖျစ်း�ာွ�နှ�ိင်းသူညီး။ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှပုြဖျစ်းနှ�ိင်းရှေ့ပြခို�့ိ

ရှေ့သူာ အနှတ�ာယံးအခို��ိ�မှာ့ သူိသူာထိင်း�ာ့�လသ့ူညီး။ ဥ�မှာ -  

ပြ�ညီ်းတန်းး�ာလ��းင်န်းး�၊ မှ�ူယံစ်းရှေ့���ါ� သူ့��စ်�ွပြခိုင်း�၊ တ�ာ�မှ�င်း

ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းပြခိုင်း�က်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ တ�ာ�မှ�င်း လ�ုး�ာ့�မှမုှ�ာ�တငွ်း

�ါ�င်းသူညီ်း န်းစ်းန်းာသူူမှ�ာ�က်ိ� ပြ�စ်းမှ ုက်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�အပြဖျစ်း သူတးမှတ့း

ပြခိုင်း�နှင့်း် ဖျမှး���ီထိနိ်းး�သူိမှး�ပြခိုင်း�။

အပြခိုာ�အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�မှာ့မှ ူမှသူသိူာလရ့ှေ့�။ ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း  

န်းစ်းန်းာသူူက်ိ� ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာနှင့်း် အက်ာအက်ယွံးတ�ိ� ရှေ့ထိာက်း�့�်ာတငွ်း 

ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�က်ိ� တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�ပြဖျစ်းစ်ဉ်းတငွ်း �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်း

�န်းးဟုရူှေ့သူာ ၎င်း�၏ သူရှေ့�ာတညူီီမှအုရှေ့�် မှတူညီးက်ာ 

ရှေ့ထိာက်း�့ပ်ြခိုင်း�၊အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�အရှေ့�် အသြက်မှး�ဖျက်း

မှကု်�ိ အာ�ရှေ့��အာ�ရှေ့ပြမှှာက်းပြ��သူညီ်း သူမှာ�ရုိ��က်� �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�

လကူ်�န်းးက်ူ�မှတု�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��တငွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� ဟုသူူညီးမှာ့ အ�ယံးန်းညီး�။

သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�က်�ိ အာ�ပြဖျညီ်းရှေ့��ရှေ့သူာ သူတင်း�စ်က်ာ�မှ�ာ�နှင့်း် ရု��း�့�

မှ�ာ�အာ� မှ�ညီး�ယွံး�� အသူ့��ပြ��မှပိြခိုင်း�။

သြက်ာ��င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�/ရှေ့ထိာက်း�့ပ်ြခိုင်း�/လ��းရှေ့�ာင်းပြခိုင်း� အ�င််းတ�ိင်း�

တငွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု ပြဖျစ်းနှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ� �့�ိါသူညီး။ ထိ�ိ�ရှေ့သြက်ာင််း  

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် အလ��းလ��းရှေ့သူာ လက်းရှေ့တ�ွ လ��းက်ိ�င်း

ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အရှေ့န်းနှင့်း် ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုနှ့င်း် အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခို

မှ�ာ�က်ိ� အက်�ပြဖျတးပြခိုင်း�နှင့်း် ရှေ့လှာခ်ို�ပြခိုင်း�မှ�ာ�အတကွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူ

အရှေ့ပြခိုပြ�� သူိ��မှဟု�တး က်�ာ�၊မှ�ရု�ပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းမှကု်�ိ အသူ့��ပြ���န်းး  

အရှေ့��ကြီးက်�ီ�ါသူညီး။ 

ဤသူ�ိ� အသူ့��ပြ���ာတငွ်း လက်းရှေ့တ�ွလ��းက်ိ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�သူညီး  

ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှကု်�ိ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ ရုရုှေ့ထိာင််းမှ ့န်းာ�လညီးနှ�ိင်း�န်းး

အတွက်း က်���လနွ်းးခို့�သူအူာ�လ့��နှ့င်း် စ်က်ာ�ရှေ့ပြ�ာ�န်းး  

လ�ိအ�း�ါသူညီး။ လက်းရှေ့တ�ွလ��းက်ိ�င်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ� အရှေ့န်းနှင့်း် 

�့��ပြဖျတးခို�က်းခို�ပြခိုင်း� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတွင်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�  

�ါ�င်းရှေ့အာင်း လ��းရှေ့�ာင်း�န်းးလညီး� လိ�အ�း�ါရှေ့သူ�သူညီး။  

ထိ�ိ�ရှေ့သြက်ာင််း က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း်သူက်း��ိင်းရှေ့သူာ �့��ပြဖျတးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် 

လ��းရှေ့�ာင်းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ခို�မှတ့း၊ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာတငွ်း ထိ�ိသူ၏ူ  

ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု အက်�ပြဖျတးခို�က်း၊ အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခို အက်�ပြဖျတးခို�က်း

တ�ိ�အရှေ့�် အရှေ့ပြခိုခို့သူင််း�ါသူညီး။

လူက့်န်းးက်ူ�မှုတိ့က်းဖွ�က်းရှေ့��တွင်း 
ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� ဟာူသူည်းးမှ့ာ အာယံးန်းည်းး�။

အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�၊ လမူှ��ိ�စ်�လနူ်းညီး�စ်�မှ�ာ�၊ မှသူန်းးစ်မွှး�

သူမူှ�ာ�၊ �့�မှန့်းးမှဟု�တးရှေ့သူာ ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းသူမူှ�ာ�နှင့်း်  

အပြခိုာ�သူမူှ�ာ�က်�သ်ူ�ိ� ရှေ့သူာ ယံခိုင်းက်တညီး�က် ခိုွ�ပြခိုာ��က်း�့ခို့ရှေ့န်း�

သူမူှ�ာ�အတကွ်း အထိ�ူသူ�ီသူန်း�း ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�မှမုှ�ာ� ပြ��လ��းရှေ့���

�ါမှညီး။

က်���လွန်းးခို��သူူက်ိ့ယံးစ်ီတွင်း လူမှု�ိ့င်း�ာ သူီ�ပြခိုာ�
ပြဖွစ်းတည်းးမှုနို့င််း လူက့်န်းးက်ူ�မှု�ိ့င်း�ာ သူီ�ပြခိုာ�
အရှေ့တွ�အကြုံက်ု�မှ�ာ� �့ိ�က်သူည်းးပြဖွစ်း�ာ ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု 
ရှေ့လ့ာ်ခို�ပြခိုင်း�အတွက်း အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းအာ�လ့��တွင်း  
အသူ့��ပြ�ုနိုိ့င်းရှေ့သူာ ခို�ဉ်း�က်�းန်းည်းး�တစ်း��းဟာူ၍ မှ�့ိ
နိုိ့င်း��။ ဤအစ်ာ� လက်းရှေ့တွ�လ့�းက်ိ့င်းရှေ့�ာင်း�ွက်း
သူူမှ�ာ�အရှေ့န်းနို့င််း က်���လွန်းးခို��သူူတစ်းဦး�နို့င််း အလ့�း
လ့�း�ာတွင်း အလာ�အလာ�့ိရှေ့သူာ ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု
တိ့�က်ိ့ �န်းး�စ်စ်း�န်းး၊ အက်�ပြဖွတး�န်းးနို့င််း ရှေ့လ့ာ်ခို��န်းး
အတွက်း မှိမှိ၏ အက်�ပြဖွတး�ိ့င်း�ပြခိုာ�မှုနို့င််း က်ွမှး�က်�င်းမှု
က်ိ့ အသူ့��ပြ�ု�န်းး လိ့အ�း��သူည်းး။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�့ိရှေ့စ် ရှေ့��က်ိ့ ပြမှှင််းတင်းရှေ့��မှည်း်း 
နိုိ့င်းင်�တက်ာမှူရှေ့ာာင်းမှ�ာ�

�လာမှိ့ လ့�းထိ့��လ့�းန်းည်းး� (Palermo protocol) ဟာ့ရှေ့ခို်ရှေ့သူာ လူက့်န်းးက်ူ�မှုက်ိ့ က်ာက်ွယံး၊ နို့ိမှးန်းင်း�၊ အပြ�စ်းရှေ့��ရှေ့���ိ့င်း�ာ က့်လသူမှဂဂ  
လ့�းထိ့��လ့�းန်းည်းး� (၂၀၀၀ ပြ�ည်း်းနို့စ်း) တငွ်း လူက်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ လ�ူအခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အပြ�ညီ်းအ� ရှေ့လ�စ်ာ�လ�က်း ၎င်း�တိ��က်�ိ က်ာ
က်ယွံး�န်းးနှ့င်း် ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီ�ီန်းး နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�က်ိ� တ�ိက်းတနွ်းး�နှိ�ုရှေ့�ားထိာ��ါသူညီး။ အ�ိ�ဒး (၆) တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ က်ိ�ယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်း  
လ့�ခြုံခို့�မှနုှ့င်း် က်�ိယံးရှေ့��အရှေ့ထိာက်းအထိာ�က်ိ� က်ာက်ယွံးပြခိုင်း�၊ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�ရှေ့��အ�းပြခိုင်း�၊  
က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ၊ စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် လူမှ�ု�ိင်း�ာ ပြ�န်းးလညီးက်�န်းး�မှာလာရှေ့စ်ရှေ့�� ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့��ပြခိုင်း�၊ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�
အတွက်း ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်� ရှေ့တာင်း�ခို့ခိုငွ်း်ရှေ့��၍ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��အတကွ်း ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�တိ��က်�ိ သူတးမှတ့း  
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထိာ��ါသူညီး။

လူ�အခိုွင််းအရှေ့���ိ့င်း�ာ မှဟာာမှင်း�ကြီးက်ီ�ရို့�� (OHCHR) က် အကြုံက်�ပြ�ုထိာ�ရှေ့သူာ လူ�အခိုွင််းအရှေ့��နို့င််း လူက့်န်းးက်ူ�မှု�ိ့င်း�ာ အရှေ့ပြခိုခို�မှူမှ�ာ�နို့င််း လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
မှ�ာ�တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ� အ�ါအ�င်း လသူူာ�တ�ိ�၏ လ�ူအခိုငွ်း်အရှေ့��နှင့်း် ��ဏ်းသူကိ်ာာ
အရှေ့�် �ိ��က်��ိ�သူက်းရှေ့�ာက်းမှ ုမှပြဖျစ်းရှေ့စ်�န်းး (လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း ၁)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အပြဖျစ်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း�က်�ိ လ�င်းပြမှန်းးတကိ်�စ်ာွ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး  
(လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း ၂)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�၊ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း်�တးသူက်း၍ တ�ာ�ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ပြခိုင်း�အက်��ိ�က်ိ� ခို့စ်ာ�ခိုငွ်း်�့ိ�န်းး 
(လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း ၅)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူာ�လ့��က်ိ� ခို�ွပြခိုာ�ပြခိုင်း�မှ�့�ိ� က်ာက်ယွံးပြခိုင်း�နှင့်း် ရှေ့ထိာက်း�့ပ်ြခိုင်း�တိ��က်�ိ တ�ိ�ခို���ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး (လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း ၆)၊  
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�ရှေ့သူာ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� က်ာက်ယွံးရှေ့���ိ�င်း�ာ အထိ�ူ စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ� ရှေ့ဖျားရှေ့�ာင်း�န်းး (လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း ၈) ဟုရူှေ့သူာ 
လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� လ�ိက်း�ါရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�က်ိ� တ�ိက်းတနွ်းး�နှိ�ုရှေ့�ားထိာ�သူညီး။

လူက့်န်းးက်ူ�မှု က်���လွန်းးခို��သူူ က်ရှေ့လ�သူူင်ယံးမှ�ာ��ိ့င်း�ာ (UNICEF) လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းမှ�ာ� (၂၀၀၆) တငွ်း က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး၏ စ်တိးခို့စ်ာ�မှ�ု�ိင်း�ာ ထိခိို�ိက်း
မှ ုပြ�န်းးလညီးခို့စ်ာ��ပြခိုင်း�က်ိ� အတတးနှ�ိင်း�့�� ရှေ့လှာခ်ို��န်းးအတကွ်း မှသိူာ�စ်� ပြ�န်းးလညီး�့��ညီး��န်းး ပြ�င်း�င်းပြခိုင်း�မှ�ာ�နှင့်း် က်��်��ပြ�စ်းတင်းခို့�နှိ�င်းရှေ့ပြခိုနှင့်း်  
ထိ�းတလ�လ�က်���လနွ်းးခို့�နှ�ိင်းရှေ့ပြခိုတိ��က်�ိ ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�ပြခိုင်း� (စ်ာ�ိ�ဒး ၉.၂)၊ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ� လ့�ခြုံခို့�စ်ာွ သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိ
နှ�ိင်းရှေ့စ်�န်းးနှင့်း် တ�ာ�ရု့��တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� �င်း�ိ�င်း�ရှေ့လ�့်ိရှေ့သူာ ဒ�တိယံရှေ့ပြမှာက်းစ်တိးဒဏ်း�ာ ရှေ့လှာခ်ို�ရှေ့��က်�ိ အာ�ထိ�တးလ��းရှေ့�ာင်းနှ�ိင်းရှေ့စ်�န်းး  
နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�က် ရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း� (စ်ာ�ိ�ဒး ၁၀.၁)၊ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး လကူ်�န်းးက်ူ�ပြခိုင်း�က်ိ� စ့်�စ်မှး�ရှေ့လလ်ာပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း ပြဖျစ်းရှေ့�်လာနှိ�င်းရှေ့သူာ စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ၊ 
ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု တစ်းမှ��ိ�မှ��ိ�က်ိ� က်ာက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း� (စ်ာ�ိ�ဒး ၁၂.၁) တိ��က်�ိ သူတးမှတ့းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထိာ�သူညီး။

န်းည်းး�မှ� ို �စ့်�ပြဖွင််း အ�က်မှး�ဖွက်းမှုမှ့ က်ရှေ့လ�သူူင်ယံးမှ�ာ� လွတးရှေ့ပြမှာက်းခိုွင််း�ိ့င်း�ာ က်ရှေ့လ�သူူင်ယံးအခိုွင််းအရှေ့�� သူရှေ့ာာတူစ်ာခို�ု�း (CRC) အရှေ့ထိွရှေ့ထိွ
မှ့တးခို�က်း အမှ့တး (၁၃) (၂၀၁၁ ခို့နို့စ်း) တငွ်း က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအခိုငွ်း်အရှေ့��က်ိ� သူ�ိ့ိန်းာ�လညီး အရှေ့လ�ထိာ��န်းး၊ �့��ပြဖျတးခို�က်းခို�မှတ့းသူညီး် လ��းင်န်းး�စ်ဉ်း
အာ�လ့��တငွ်း က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�၏ ရုရုှေ့ထိာင််းအပြမှင်းမှ�ာ�က်ိ� အရှေ့လ�အန်းက်းထိာ�ခြိ��ီ အသူအိမှတ့းပြ��ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့���န်းး၊ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး ထိနိ်းး�သူမိှး�က်ာ
က်ယွံး၊ ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ မှဟုာဗီ��ဟုာမှ�ာ�နှင့်း် အစ်အီစ်ဉ်းမှ�ာ�တငွ်း ၎င်း�တ�ိ�အာ� စ်မွှး�ရှေ့�ာင်း�ညီး ပြမှှင််းတင်းရှေ့��ပြခိုင်း�နှင့်း် �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့စ်ပြခိုင်း�
တ�ိ�က်�ိ အဓိကိ်ထိာ� ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ��ါသူညီး။ (အ�ိ�င်း� ၁.၃ (င်))  

က်မှာာအနို့�� ရှေ့�့�ရှေ့ပြ�ာင်း�သူွာ�လာရှေ့န်းထိိ့င်းပြခိုင်း�ဟာူရှေ့သူာရှေ့ခို�င်း�စ်ဉ်းပြဖွင််း အမှ� ို �သူမှီ�မှ�ာ�နို့င််းအမှ� ို �သူမှီ�င်ယံးမှ�ာ�က်ိ့ လူက့်န်းးက်ူ�ပြခိုင်း�နို့င််း စ်�းလ�ဉ်း�သူည်း်း စ်ီရှေ့ဒ�  
(CEDAW) အရှေ့ထိွရှေ့ထိွအကြုံက်�ပြ�ုခို�က်း အမှ့တး (၃၈) (၂၀၂၀ ပြ�ည်း်းနို့စ်း)တွင်း လကူ်�န်းးက်ူ�ပြခိုင်း�မှ ့လတွးရှေ့ပြမှာက်းလာသူမူှ�ာ�က်ိ� မှညီးသူမူှညီး�ါပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း�  
ရှေ့ဖျားထိ�တး�န်းး၊ ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီ�ီန်းးနှ့င်း် က်ာက်ယွံး�န်းး၊ ထိ�းတလ�လ� က်���လနွ်းးခို့�ပြခိုင်း�မှ ့၎င်း�တိ��က်�ိ က်ာက်ယွံး�န်းး၊ ၎င်း�တိ�� တ�ာ�မှှတမှ�ု�့ိနှ�ိင်းရှေ့��
အတွက်း ပြ�စ်းမှကု်���လွန်းးသူမူှ�ာ�အာ� အပြ�စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�က်ိ� ထိထိိရိှေ့�ာက်းရှေ့�ာက်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး (စ်ာ��ိဒး ၆) တ�ိ�က်�ိ လ��းရှေ့�ာင်း�န်းး နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�က်ိ� တ�ိက်းတနွ်းး�  
နှို�ရှေ့�ားထိာ��ါသူညီး။

မှသူန်းးစ်ွမှး�သူူမှ�ာ� အခိုွင််းအရှေ့���ိ့င်း�ာ က့်လသူမှဂဂ သူရှေ့ာာတူည်းီခို�က်း တငွ်း လငိ်းပြဖျစ်းတညီးမှနုှ့င်း် အသူက်းအ�ယွံးတ�ိ�အရှေ့�် အရှေ့ပြခိုခို့မှမုှ�ာ� အ�ါအ�င်း  
မှသူန်းးစ်ွမှး�သူူမှ�ာ�နှင့်း် �က်းနှှယံးရှေ့န်းသူညီ်း �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�၊ အရှေ့ပြခိုအပြမှစ်းမှ�့သိူညီး် မှလ�ိမှ�န်းး�ထိာ�မှမုှ�ာ�၊ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာရှေ့စ်ရှေ့သူာ 
အရှေ့လအ်ထိမှ�ာ�က်ိ� တ�ိက်းဖျ�က်း�န်းး နှိ�င်းင့်မှ�ာ�က်ိ� တ�ိက်းတနွ်းး�နှိ�ုရှေ့�ားထိာ��ါသူညီး (အ�ိ�ဒး ၈)။

ပြ�စ်းမှု က်���လွန်းးခို��သူူမှ�ာ�နို့င််း အာဏ်ာအလွ�သူ့��စ်ာ�လ့�းမှုတိ့�အတွက်း တ�ာ�မှ့တမှု အရှေ့ပြခိုခို�မှူမှ�ာ��ိ့င်း�ာ က့်လသူမှဂဂ ရှေ့�က်ည်းာစ်ာတမှး�တငွ်း  
ပြ�စ်းမှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အရှေ့န်းပြဖျင််း သြက်င်းန်းာ၊ ရှေ့လ�စ်ာ�စ်ာွ �က်း�့ခို့��ိင်းခိုငွ်း်၊ တ�ာ�မှှတမှ�ု�့ိ��ိင်းခိုငွ်း်၊ န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်�က်ိ� မှ��ိင်း�မှတ ွ��့�ိ�ိင်းခိုငွ်း်၊ သူတင်း�
အခို�က်းအလက်း ��့�ိ�ိင်းခိုငွ်း်၊ ၎င်း�တိ��၏ ရုုရှေ့ထိာင််းအပြမှင်းမှ�ာ�က်ိ� သူ�ိ့ိန်းာ�လညီးအရှေ့လ�ထိာ�ခို့��ိင်းခိုငွ်း်နှ့င်း် သူင်း်ရှေ့လ�ားသူညီ်း လ��းင်န်းး�အ�င်း်၌ ၎င်း�တိ��၏ 
အပြမှင်းမှ�ာ�က်ိ� တင်းပြ�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ိင်းခိုငွ်း်နှ့င်း် ထိညီ်းသူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�ခို့��ိင်းခိုငွ်း်၊ တ�ာ�စ်ွ���ိမှ ုတစ်းရှေ့လှာက်းလ့��၌ သူင်း်ရှေ့လ�ားရှေ့သူာ အက်အူညီကီ်�ိ �ယံ�ူ�ိင်းခိုငွ်း်  
�့ိသူညီးဟု� အကြုံက့်ပြ��ထိာ��ါသူညီး။

ရှေ့�့�ရှေ့ပြ�ာင်း�သူွာ�လာရှေ့န်းထိိ့င်းပြခိုင်း��ိ့င်း�ာ နိုိ့င်းင်�တက်ာအဖွွ��အစ်ည်းး� (IOM)မှ့ ထိ့တးရှေ့ဝရှေ့သူာ လူက့်န်းးက်ူ�ခို��သူူမှ�ာ�အတွက်း တိ့က်းရိုိ့က်း အက်ူအည်းီရှေ့��
ပြခိုင်း��ိ့င်း�ာ လက်းစ်ွ�စ်ာအ့�း (၂၀၀၇)တငွ်း လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် အလ��းလ��းက်�ိင်း�ာတငွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့��၏ အရှေ့���ါ�့�က်�ိ အရှေ့ပြခိုခို့
မှတူစ်း��းအရှေ့န်းနှင့်း် အရှေ့လ�ရှေ့��ရှေ့ဖျားပြ� ထိာ��ါသူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် အလ��းလ��းက်�ိင်းရှေ့သူာ လမူှ�ာ�တငွ်း ၎င်း�တ�ိ� လက်းခို့
ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး အ��ိပြ��ထိာ�ရှေ့သူာ ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် �က်းစ်�း၍ ပြဖျစ်းလာနှိ�င်းဖျယွံး�့ိရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�က်ိ� က်��ိ�ရှေ့သြက်ာင်း�ခိုိ�င်းလ့�ခြိ��ီ 
ရှေ့စ်စ််�းရှေ့သူခို�ာရှေ့သူာ �န်းး�စ်စ်းအက်�ပြဖျတးခို�က်းမှ�ာ� ခို�မှတ့း�န်းးဟုရူှေ့သူာ က်�င််း�တး��ိင်း���ိင်း�ာ �တိ�ာ�တစ်း��း �့သိူညီးဟု� �ညီးညွှနှ်းး�ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ��ါသူညီး။
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ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့��က်ိ့ ပြမှှင််းတင်းရှေ့��မှည်း်း 
အာ�ီယံ� မှူရှေ့ာာင်းမှ�ာ�နို့င််း လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းမှ�ာ�

လူက့်န်းးက်ူ�မှု၊ အထိူ�သူပြဖွင််း အမှ� ို �သူမှီ�မှ�ာ�နို့င််းက်ရှေ့လ�သူူင်ယံးမှ�ာ�အရှေ့�် လူက့်န်းးက်ူ�မှုတိ့က်းဖွ�က်းရှေ့���ိ့င်း�ာ အာ�ီယံ� က်ွန်းးဗျူင်း��့င်း�
တငွ်း လူက်�န်းးက်ူ�မှ(ုTIP) က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ လ�ူအခိုငွ်း်အရှေ့��က်ိ� ရှေ့လ�စ်ာ��န်းးနှင့်း် က်ာက်ယွံး�န်းး အာ�ယီံ့အဖျ�ွ��င်း နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�က်ိ�  
ရှေ့တာင်း��ိ�ထိာ�သူညီး။ TIP က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� က်ာက်ယွံးရှေ့���ိ�င်း�ာ အ�ိ�ဒး(၁၄)အ� TIP က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အပြဖျစ်း မှန့်းးက်န်းးစ်ွာ
သူတးမှတ့းပြခိုင်း�၊ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာလ့�ခြုံခို့�ရှေ့��၊ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ က်ိ�ယံးရှေ့�� အခို�က်းအလက်း လ့�ခြုံခို့�မှနုှ့င်း် က်�ိယံး
ရှေ့��အရှေ့ထိာက်းအထိာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�၊ ၎င်း�တိ�� က်���လွန်းးရှေ့သူာ ဥ�ရှေ့ဒမှ� ်လ��း��းမှ�ာ�အတကွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ�  
ပြ�စ်းမှ ုက်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�အပြဖျစ်း မှသူတးမှတ့းပြခိုင်း�၊ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� အခို���းခို�ထိာ�မှ ုသူ�ိ�မှဟု�တး အက်�ဉ်း�ခို�ထိာ�မှ ုမှပြ��ပြခိုင်း�၊  ခို့စ်ာ�
ခို�်�ရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�ရှေ့င်ရွှေ့��ပြခိုင်း�၊  �ရု�စ်�ိက်းမှနုှ့င်း် အရှေ့ထိာက်းအ�့တ်�ိ�က်�ိ လ�ိအ�းသူလ�ိရှေ့��ပြခိုင်း� စ်သူညီးတိ��
အ�ါအ�င်း န်းယံး�ယံးအမှ��ိ�မှ��ိ�တငွ်း လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ� ခို�မှတ့း�န်းးတ�ိ�က်�ိ အာ�ီယံ့နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�က် ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�မှညီးပြဖျစ်းသူညီး။  

လူက့်န်းးက်ူ�မှု၊ အထိူ�သူပြဖွင််း အမှ� ို �သူမှီ�မှ�ာ�နို့င််း က်ရှေ့လ�သူူင်ယံးမှ�ာ�အရှေ့�် လူက့်န်းးက်ူ�မှုတိ့က်းဖွ�က်းရှေ့���ိ့င်း�ာ အာ�ီယံ� အစ်ီအစ်ဉ်း
တွင်း ACTIP၏ အ�ိ�ဒး(၁၄)က်ိ� ထိ�းမှ့အတညီးပြ��ထိာ�ခြိ��ီ TIPက်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� က်�န်းး�မှာရှေ့���န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ� အ�ါအ�င်း အထိ�ူ
�န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�ရှေ့���န်းး၊ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ၊ စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ၊ လမူှ�ု�ိင်း�ာ ပြ�န်းးလညီး န်းာလန်းးထိနူှ�ိင်းခိုွင်း်နှ့င်း်  
ပြ�န်းးလညီး ထိရူှေ့ထိာင်းနှ�ိင်းခိုငွ်း် ��့�ိန်းး၊ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ တ�ာ�ရု့��ထိကွ်း��ိခို�က်း မှ�့သိူညီး်တ�ိင်း TIP အမှမုှ�ာ�က်ိ� စ်�ွခို�က်းတင်းနှ�ိင်း�န်းး၊ 
TIP မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�အတကွ်း သူင််းရှေ့လ�ားထိရိှေ့�ာက်းရှေ့သူာ က်ာက်ယွံးရှေ့���ိ�င်း�ာ ယံနှတ�ာ�မှ�ာ�က်ိ� ခို�မှတ့း�န်းး အစ်�့ိသူညီးတ�ိ�က်�ိ  
အကြုံက့်ပြ��ထိာ��ါသူညီး။

ာိ့ဟာိ့� TIP လ့�းင်န်းး�အစ်ီအစ်ဉ်း (အာ�ယီံ့ က်ဏ္ဍရှေ့�ါင်း�စ့်� လ��းင်န်းး�အစ်အီစ်ဉ်း) သူညီး APAနှင့်း် ACTIPတိ��၏ အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား  
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့န်းမှမုှ�ာ�က်ိ� �့�်�ိ�က်ညူီရီှေ့���ါသူညီး။ ၎င်း�လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတငွ်း APA၏ အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာန်းယံး�ယံးရှေ့လ�ခို�ပြဖျစ်းရှေ့သူာ (၁) TIPက်ိ� 
တာ���ီပြခိုင်း�၊ (၂) က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� က်ာက်ယွံးပြခိုင်း�၊ (၃) တ�ာ�ဥ�ရှေ့ဒ စ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့��နှင့်း် TIP ပြ�စ်းမှမုှ�ာ�က်ိ� တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�၊ (၄) ရှေ့ဒသူ
တငွ်း�နှင့်း် နှ�ိင်းင့်တက်ာ �ရူှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�နှင့်း် ရှေ့�ါင်း�စ်�းညီှနိှိုင်း�ပြခိုင်း�ဟုရူှေ့သူာ TIPက်ိ� တ�ိက်းဖျ�က်းမှညီ်း ညီီညွှတွးမှှတရှေ့သူာ ရှေ့ဒသူ
တငွ်း�လ��းင်န်းး�မှ�ာ�က်�ိ အရှေ့လ�ရှေ့��ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ��ါသူညီး။

လူက့်န်းးက်ူ�ခို��သူူ အမှ� ို �သူမှီ�မှ�ာ�နို့င််း�တးသူက်း၍ က်ိ့င်းတွယံးရှေ့ပြဖွ�့င်း��န်းး က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှုက်ိ့ အထိူ�ဂရို့ပြ�ုထိာ�ရှေ့သူာ လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း 
တငွ်း “လ��းရှေ့�ာင်းခို�က်းမှ�ာ� မှရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှ ီက်���လနွ်းးခို့�သူအူရှေ့�် ပြဖျစ်းရှေ့�်ရှေ့စ်နှိ�င်းမှညီ်း မှညီးသူညီ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုမှ��ိ�က်ိ�မှ��ိ  
အန်းညီး��့��ပြဖျစ်းရှေ့စ်�န်းး စ်ဉ်း�စ်ာ�ရှေ့���မှညီး” ဟု၍ူ အကြုံက့်ပြ��ထိာ��ါသူညီး။၂၄ ၎င်း�လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီီ
ရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်း၏ အ�င်း်အာ�လ့��၌ လှ�ိ��က့်းထိနိ်းး�သူိမှး�မှနုှ့င်း် သူိ�့ိန်းာ�လညီး သူရှေ့�ာတ ူခိုွင်း်ပြ��ခို�က်းတိ��က်�ိ ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��န်းး 
တ�ိက်းတနွ်းး�နှိ�ုရှေ့�ားထိာ��ါသူညီး။ ၎င်း�လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းတငွ်း ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီရီှေ့��ရှေ့��က်ိ� စ်စီ်ဉ်း၊ အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား ရှေ့�ာင်း�ကွ်း
�ာတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� အဓိ�ိါာယံးပြ�ညီ်း�စ်ာွ �ါ�င်းလာရှေ့စ်�န်းးက်ိ�လညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊  �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�အရှေ့န်းပြဖျင််း အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�
နှ့င်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�၏ အထိ�ူလ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� သူိ�့ိ၊ရှေ့လ�စ်ာ��န်းးက်ိ� လညီး�ရှေ့က်ာင်း�  တိ�က်းတနွ်းး�နှိ�ုရှေ့�ားထိာ��ါသူညီး။

အာ�ီယံ� အမှ� ို �သူမှီ�နို့င််းက်ရှေ့လ�သူူင်ယံး အခိုွင််းအရှေ့��မှ�ာ�ပြမှှင််းတင်းရှေ့��နို့င််း က်ာက်ွယံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�့ာက်းရှေ့�� ရှေ့က်ားမှ�့င်း (ACWC) ၏ TIP 
က်���လွန်းးခို��သူူမှ�ာ�အတွက်း လိ့အ�းခို�က်းမှ�ာ� က်ိ့င်းတွယံးရှေ့ပြဖွ�့င်း�ပြခိုင်း��ိ့င်း�ာ ရှေ့ဒသူတွင်း�လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းမှ�ာ�နို့င််း လ့�းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�၌ 
က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� သူတးမှတ့း�ာတငွ်း တကိ်�မှန့်းးက်န်းး၍ အခို�နိ်းးနှ့င်း်တစ်းရှေ့ပြ��ညီ ီရှေ့�ာင်း�ကွ်းနှ�ိင်း�န်းး �့�်�ိ�ရှေ့��သူညီ်း န်းညီး�လမှး�မှ�ာ�နှင့်း်  
လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�ခို�မှတ့း�န်းး အာ�ီယံ့အဖျ�ွ��င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�က်ိ� တ�ိက်းတနွ်းး�နှိ�ုရှေ့�ားထိာ�သူညီး။  တ�ာ�စ်ွ���ိရှေ့��တငွ်း �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး 
က်���လနွ်းးသူကူ် �နှဒ�့ိသူညီးပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ မှ�့သိူညီးပြဖျစ်းရှေ့စ် ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှနုှ့င်း် အက်ာအက်ယွံးတ�ိ�က်�ိ ခို�က်းခို�င်း�ရှေ့��အ�း�န်းးက်ိ�လညီး�  
ရှေ့တာင်း��ိ�ထိာ�သူညီး။ ၎င်း�တငွ်း ရှေ့န်းာက်းထိ�းပြဖျစ်းရှေ့�်လာနှိ�င်းရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုမှ ့က်ာက်ယွံးပြခိုင်း�၊ က်ိ�ယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်းလ့�ခြုံခို့�မှု
က်�ိ က်ာက်ယွံးပြခိုင်း�၊ လိ�အ�းသူညီ်း အက်အူညီနီှ့င်း် အရှေ့ထိာက်းအ�့က််�ိ ခို�က်းခို�င်း�ရှေ့��အ�းပြခိုင်း� ၊ နှ�ိင်းင့်ပြခိုာ�သူာ�က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏  

ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့��က်ိ� ပြမှှင််းတင်းရှေ့��မှညီ်း အာ�ီယံ့ မှရူှေ့�ာင်းမှ�ာ�နှင့်း် လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

တ�ာ��င်းမှ ုအ�င်း်အတန်းး�နှ့င််း �တးသူက်း၍ က်ိ�င်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း�ရှေ့��ပြခိုင်း�၊ ထိနိ်းး�သူမိှး�ခို့�ပြခိုင်း�နှင့်း် တ�ာ�စ်ွ���ိခို့�ပြခိုင်း�တိ��မှ ့က်ာက်ယွံး
ရှေ့��ပြခိုင်း�တိ�� �ါ�င်းသူညီး။

အာ�ီယံ�ရှေ့ဒသူတွင်း� လက်းရှေ့တွ�လ့�းက်ိ့င်းရှေ့�ာင်း�ွက်းသူူမှ�ာ�အတွက်း လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းမှ�ာ� - လကူ်�န်းးက်ူ�မှု��ိင်း�ာ ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ  
တ�ာ�စ်ီ�င်းရှေ့��အတကွ်း တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်း တ�ာ�မှှတမှ�ုာ့ရှေ့ဖျ�ွန်းး၊ အက်ာအက်ယွံးနှ့င်း်  
ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ ���ိင်းခိုငွ်း် ခို�က်းခို�င်း�ရှေ့��အ�း�န်းးနှင့်း် ၎င်း�တိ��က်�ိ လကူ်�န်းးက်ူ�သူူမှ�ာ�၏ လက်းတ့��ပြ�န်းးပြခိုင်း�မှ ့က်ာက်ယွံးရှေ့���န်းးတိ��က်�ိ အကြုံက့်ပြ��
ထိာ�သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� ခို့စ်ာ��ရှေ့သူာ စ်တိးဖျစိ်�ီမှနုှ့င်း် ဖျိအာ�တ�ိ�က်�ိ ရှေ့လှာခ်ို�ရှေ့���န်းးအတကွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှုမှ�ာ�အာ� ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ 
တ�ာ�စ်�ွ��ိပြခိုင်း�မှ�ာ�က်ိ� ��ိမှ�ိလ�င်းပြမှန်းးစ်ာွ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းးက်ိ�လညီး� တိ�က်းတနွ်းး� နှိ�ုရှေ့�ားထိာ�သူညီး။ 

ရှေ့�့�ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ့င်းပြခိုင်း�ဟာူရှေ့သူာ အရှေ့�က်ာင်း�အ�ာရှေ့အာက်း�့ိ က်ရှေ့လ�သူူင်ယံးအခိုွင််းအရှေ့���ိ့င်း�ာ အာ�ီယံ� ရှေ့�က်ည်းာစ်ာတမှး� တငွ်း  
အဖျ�ွ��င်းနှ�ိင်းင့်တိ�င်း�သူညီး ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းရှေ့သူာ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးက်ိ� ထိနိ်းး�သူိမှး��ာတငွ်း ထိနိ်းး�သူိမှး�မှ၏ု အက်��ိ�သူက်းရှေ့�ာက်းမှကု်�ိ 
ရှေ့လှာခ်ို��န်းးအတွက်း ထိရိှေ့�ာက်းရှေ့သူာ လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�နှ့င်း် အပြခိုာ�န်းညီး�လမှး�သူစ်းမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့���ွ��မှညီးပြဖျစ်းခြိ��ီ ပြဖျစ်းနှိ�င်းလှင်း အခို���း
မှဟု�တးသူညီး် သူန်း�း�့င်း�၊ လ့�ခြုံခို့�ရှေ့သူာ �တး�န်းး�က်�င်းတငွ်း က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�နှင့်း် အတထူိာ��့ိ�မှညီးဟု၍ူ
 သူရှေ့�ာတထူိာ�သြက်သူညီး။

အာ�ီယံ� လူ�အခိုွင််းအရှေ့��ရှေ့�က်ည်းာစ်ာတမှး� တငွ်း အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�၊ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�၊ လငူ်ယံးမှ�ာ�၊ အသူက်းအ�ယွံး ကြီးက်�ီ�င််းသူမူှ�ာ�၊ 
မှသူန်းးစ်မွှး�သူမူှ�ာ�၊ ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�လ��းသူာ�မှ�ာ�နှင့်း် ထိခိို�ိက်းလယွံးရှေ့သူာ ဖျယံးသြက်ဉ်းခို�န်းးလ�့းခို့ လအူ��းစ်�မှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ�  
ပြင်င်း��ယံး၍မှ�ရှေ့သူာ၊ တစ်းသူာ�တညီး�ပြဖျစ်းရှေ့သူာ၊ ခိုွ�ထိ�တး၍မှ�ရှေ့သူာ လ�ူအခိုွင်း်အရှေ့��အပြဖျစ်းလညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ အရှေ့ပြခိုခို့လတွးလ�းခိုွင်း်၏ 
အစ်တိးအ��ိင်း�တစ်းခို�အပြဖျစ်းလညီး�ရှေ့က်ာင်း� အတညီးပြ��ထိာ�သူညီး။၂၅ 

က်ရှေ့လ�သူူင်ယံးမှ�ာ�အရှေ့�် အ�က်မှး�ဖွက်းမှု�ရှေ့��ာက်းရှေ့���ိ့င်း�ာ အာ�ီယံ�၏ ရှေ့ဒသူတွင်း�လ့�းင်န်းး�အစ်ီအစ်ဉ်း တငွ်း ခို�ွပြခိုာ��က်း�့မှ ုမှ�့ိ
�� န်းညီး�မှ��ိ�စ့်�ပြဖျင််း အသြက်မှး�ဖျက်းမှမုှ ့က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�၏ အက်ာအက်ယွံး��့�ိ�ိင်းခိုွင်း်က်�ိ သူ�ိ့ိန်းာ�လညီးနှ�ိင်း�န်းးအတကွ်း လ�ိအ�းရှေ့သူာ စ်မီှ့
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းအာ�လ့��က်�ိ ပြ�ညီ်းစ့်�လ့�ရှေ့လာက်းစ်ာွ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး အဖျ�ွ��င်းနှ�ိင်းင့်အာ�လ့��က်�ိ တ�ိက်းတနွ်းး� နှိ�ုရှေ့�ားထိာ��ါသူညီး။ အဖျွ���င်း
နှ�ိင်းင့်အာ�လ့��သူညီး က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အရှေ့�် သူက်းရှေ့�ာက်းမှညီ်း က်ိစ်စ��းမှ�ာ�နှင့်း် �တးသူက်း၍ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး၏ ထိင်းပြမှင်းခို�က်းအာ�  
သူ�ိ့ိန်းာ�လညီး အရှေ့လ�ထိာ�ခို့��ိင်းခိုငွ်း်နှ့င်း် တင်းပြ��ိ�င်းခိုငွ်း်တ�ိ�က်�ိ အသူအိမှတ့းပြ��၊ ရှေ့လ�စ်ာ�၊ ပြမှှင််းတင်းရှေ့���မှညီးပြဖျစ်းခြိ��ီ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�
၏ တ�ိ�တက်းရှေ့ပြ�ာင်း�လ�လာရှေ့သူာ စ်မွှး�ရှေ့�ာင်း�ညီးအ� ၎င်း�တိ��၏ ရုရုှေ့ထိာင််း အပြမှင်းမှ�ာ�အာ� လတွးလ�းစ်ာွ ထိ�တးရှေ့ဖျား��ိင်းခိုွင်း်က်�ိ က်�င််းသူ့��
နှ�ိင်းရှေ့စ်�မှညီး။

အမှ� ို �သူမှီ�မှ�ာ�အရှေ့�် အ�က်မှး�ဖွက်းမှု �ရှေ့��ာက်းရှေ့���ိ့င်း�ာ အာ�ီယံ� ရှေ့ဒသူတွင်း�လ့�းင်န်းး�အစ်ီအစ်ဉ်း (၂၀၁၆ - ၂၀၂၅) တငွ်း  
“အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�အရှေ့�် အသြက်မှး�ဖျက်းမှ”ုက်�ိ ပြဖျစ်းရှေ့�်ရှေ့စ်နှိ�င်းရှေ့သူာ ရု�ုးရှေ့ထိ�ွလသ့ူညီး် အရှေ့သြက်ာင်း��င်း�မှ�ာ�နှင့်း် တနွ်းး�အာ� ရှေ့��မှမုှ�ာ�က်ိ�” 
က်�ိင်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း�နှ�ိင်းမှညီ်း “ရှေ့��ည့ီးတညီးတ့ရ်ှေ့အာင်း ညီှနိှိုင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းထိာ�ရှေ့သူာ လ��းင်န်းး�မှ�ာ�နှင့်း် �င်း�နှ့ီ�ပြမှှ��းနှ့့မှမုှ�ာ�” က်ိ�  
တ�ိက်းတနွ်းး�ရှေ့တာင်း���ိထိာ��ါသူညီး။

အာ�ီယံ� အရှေ့ထိာက်းအက်ူပြ�ု မှဟာာစ်ီမှ�ခို�က်း ၂၀၂၅ -  မှသူန်းးစ်ွမှး�သူူမှ�ာ� အခိုွင်း်အရှေ့��က်ိ� ဦး�စ်ာ�ရှေ့�� ရှေ့��့တန်းး�တင်းပြခိုင်း�တငွ်း 
မှသူန်းးစ်မွှး�သူမူှ�ာ� အခိုငွ်း်အ ရှေ့��က်ိ� ရှေ့လ�စ်ာ��န်းး၊ အာ�ရှေ့��ပြမှှင််းတင်း�န်းးနှင့်း် က်ာက်ယွံး�န်းးဟုရူှေ့သူာ အဖျွ���င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�၏ �တိ�ာ�မှ�ာ�က်ိ�  
အသူအိမှတ့းပြ��ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ��ါသူညီး။

အာ�ီယံ� က်�ာ�၊မှ ဦး�စ်ာ�ရှေ့��ရှေ့�့�တန်းး�တင်းရှေ့�� မှဟာာဗျူ��ဟာာမှူရှေ့ာာင်း ၂၀၂၁ - ၂၀၂၅ တငွ်း အခိုွင်း်အရှေ့��အရှေ့ပြခိုပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းမှ ု 
တစ်း��းက်ိ� ၎င်း�၏ လမှး�ညွှနှ်းးအရှေ့ပြခိုခို့မှမူှ�ာ�၊ တန်းးဖျ�ိ�မှ�ာ�ထိ�မှတ့စ်းခို�အပြဖျစ်း အတညီးပြ��ထိာ��ါသူညီး။ �ိ�လ�ိသူညီးမှာ့ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�
တငွ်း အရှေ့ပြခိုခို့�န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�က်ိ� ခို့စ်ာ���ိင်းခိုငွ်း်မှ�့ိပြခိုင်း�နှင့်း် လူမှရုှေ့��၊ စ်�ီ�ာွ�ရှေ့��နှင့်း် နှ�ိင်းင့်ရှေ့��တိ��တွင်း �ါ�င်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်းနှ�ိင်းခိုွင်း် မှ�့ိပြခိုင်း�
တ�ိ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ လူ�အခိုငွ်း်အရှေ့��က်ိ� ပြင်င်း��ယံးပြခိုင်း�တစ်း��းသူာပြဖျစ်းခြိ��ီ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ လ�ိအ�းခို�က်း
မှ�ာ�က်ိ� ထိ�တးရှေ့ဖျားရှေ့ပြ�ာ�ိ�ပြခိုင်း�၊ တာ�န်းးခို့မှ�ု့ိရှေ့စ်ရှေ့��က်ိ� ရှေ့တာင်း��ိ�ပြခိုင်း�နှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ အခိုွင်း်အရှေ့��မှ�ာ� ရှေ့တာင်း��ိ�ပြခိုင်း�တိ��တွင်း �ါ�င်း
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းနှ�ိင်း�န်းး က်ညူီရီှေ့��မှညီ်း လ��းင်န်းး�က်�ိ တ�ိက်းတနွ်းး�ရှေ့တာင်း���ိ�မှညီးဟု၍ူ ပြဖျစ်းသူညီး။

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

၂၅  ASEAN Community Vision 2025၏ အ�ိ�ဒး ၁၂.၂ က်ိ� သြက်ညီ်း�ါ။
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က်���လွန်းးခို��သူူအာ� တိ့က်းရိုိ့က်းက်ူည်းီရှေ့န်းစ်ဉ်းနို့င််း 
က်ာက်ွယံးရှေ့န်းစ်ဉ်းတိ့�တွင်း ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့��က်ိ့ 
က်�င််းသူ့��ရှေ့�ာင်း�ွက်းပြခိုင်း�
ဤလမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူအူာ� တ�ိက်းရုိ�က်းက်ညူီပီြခိုင်း�နှင့်း် က်ာက်ယွံးပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ အဓိကိ်န်းယံး�ယံးင်ါ�ခို�က်�ိ ထိညီး်သူငွ်း�  
စ်ဉ်း�စ်ာ�ထိာ��ါသူညီး။ ၎င်း�တိ��မှ့ာ -

က်���လနွ်းးခို့�သူအူာ� တ�ိက်းရုိ�က်းက်ညူီရီှေ့န်းစ်ဉ်းနှ့င်း် က်ာက်ယွံးရှေ့န်းစ်ဉ်းတ�ိ�တွင်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့��က်ိ� က်�င််းသူ့��ရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�

၎င်း�လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းတငွ်း အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာအလိ�က်း န်းယံး�ယံးတစ်းခို�ခို�င်း�စ်ရီှေ့အာက်းတငွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းနှ့င်း်  
အကြုံက့်ဉာာဏ်းတ�ိ�က်�ိ ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�ရှေ့သူားလညီး� ၎င်း�တိ��တွင်း သူက်း��ိင်း�ာ လက်းရှေ့တ�ွလ��းက်ိ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း လ�ိအ�းသူမှှ  
အလ့��စ့်��ါ�င်းမှညီးဟု� မှမှတ့းယံသူူင်း်�ါ။ လက်းရှေ့တ�ွလ��းက်ိ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�သူညီး ဤလမှး�ညွှနှ်းး၏ ရှေ့န်းာက်း�က်းတ�ွ အခို�က်းအလက်း
မှ�ာ�က်ိ� မှ့ီပြင်မှး�က်ိ��က်ာ� ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွသူင်း်သူညီး။

က်���လွန်းးခို��သူူအပြဖွစ်း 
သူတးမှ့တးရှေ့ဖွားထိ့တးပြခိုင်း�၊

န်းာလန်းးထိူလာရှေ့��၊ ပြ�န်းးလည်းး
သူ့��သူ�းပြခိုင်း�နို့င််း ခိုိ့လု�ရှေ့��၊

ရှေ့န်း��းပြ�န်းးရှေ့��နို့င််း ပြ�န်းးလည်းးဝင်း��်
ရှေ့��င်း�စ်ည်းး�ရှေ့��၊

ရှေ့��က့်သူမှုနို့င််း 
စ်ိတးက်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�့ာက်းမှု၊

ပြ�စ်းမှု�ိ့င်း�ာ တ�ာ�စ်ီ�င်းရှေ့�� 
လ့�းင်န်းး�စ်ဉ်းတိ့� ပြဖွစ်း��သူည်းး။ 
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

က်���လွန်းးခို��သူူအပြဖွစ်း သူတးမှ့တးရှေ့ဖွားထိ့တးပြခိုင်း�
က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူတးမှတ့းရှေ့ဖျားထိ�တးပြခိုင်း���ိသူညီးမှာ့ လ�ူ��ဂ�ိလးတစ်းဦး�တစ်းရှေ့ယံာက်းက်ိ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှု
က်���လနွ်းးခို့�သူ ူ(TIP)တစ်းဦး� အပြဖျစ်း သူတးမှတ့းသူညီး် လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းပြဖျစ်းသူညီး။ တစ်းန်းညီး�အာ�ပြဖျင််း က်���လနွ်းး
ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ� ��့�ိ�ိင်းခိုွင်း်၊ ရှေ့��က်�သူရှေ့��ပြခိုင်း�နှင့်း် အပြခိုာ�ရှေ့သူာ က်�န်းး�မှာရှေ့��
�န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�၊ ရှေ့န်း�ာထိိ�င်းခိုင်း�၊ အစ်ာ�အစ်ာနှင့်း် အရှေ့ပြခိုခို့လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�၊ နှစ့်းသူိမှး်ရှေ့��ွရှေ့နှွ�ပြခိုင်း�နှင့်း် အပြခိုာ�
သူမူှ�ာ�အသြက်ာ� စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုအစ်�့ိသူညီး် အက်အူညီနီှ့င်း် အက်ာအက်ယွံး �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ� 
��ိ�င်းခိုငွ်း်ရှေ့��ပြခိုင်း�ပြဖျစ်းသူညီး။၂၆ လ�င်းပြမှန်းးတကိ်�စ်ာွ သူတးမှတ့းနှ�ိင်း�ါက် က်ယံး�ယံးရှေ့��နှင့်း် က်���လနွ်းးခို့�သူ ူတစ်း
ဦး�အရှေ့�် ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှတု�ိ�က်�ိ အလ�င်းအပြမှန်းး �့�်�ိ�ရှေ့��အ�းနှိ�င်းမှညီး။ ဤန်းညီး�ပြဖျင််း လူက်�န်းးက်ူ�မှုလ��းင်န်းး�စ်ဉ်း
က်�ိ အပြမှစ်းပြဖျတးခြိ��ီ ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�က်ိ� တ�ာ�စ်ွ���ိ�ာတငွ်း အရှေ့ထိာက်းအ�့�်မှညီး ပြဖျစ်းသူညီး။

၂၆ �ာလ ီလ��းင်န်းး�စ်ဉ်း (၂၀၁၅) လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အာ� စ်စိ်စ်းအတညီးပြ��ပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ မှ�ူါဒလမှး�ညွှနှ်းးမှု - မှ�ူါဒခို�မှတ့းသူူမှ�ာ�နှင့်း် လက်းရှေ့တ�ွရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း 
မှတိး�က်း လမှး�ညွှနှ်းးမှု၊ �န်းးရှေ့က်ာက်း၊ �ာလ ီလ��းင်န်းး�စ်ဉ်း၏ ရှေ့ဒသူ��ိင်း�ာ �့�်�ိ�မှုရု့��

11



လူက့်န်းးက်ူ�ပြခိုင်း�ခို��သူူမှ�ာ�၏ လိ့အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ့ က်ိ့င်းတွယံးရှေ့ပြဖွ�့င်း��န်းး ACWC ရှေ့ဒသူတွင်း� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းမှ�ာ�နို့င််း 
လ့�းထိ့��လ့�းန်းည်းး�မှ�ာ� တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� လ�င်းပြမှန်းးတကိ်�စ်ာွ သူတးမှတ့းပြခိုင်း�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��နှင့်း် က်�န်းး�မှာရှေ့��  
တ�ိ�အတွက်း အလနွ်းးအရှေ့���ါသူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ ပြ�စ်းမှမုှ�ာ�အတကွ်း ဖျမှး��ီအရှေ့��ယံ၊ူ အပြ�စ်းရှေ့��
ရှေ့��က်ိ�လညီး� မှလွ�မှရှေ့သူရွှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး လ�ိအ�းသူညီး။ ထိိ�လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း  
သူတးမှတ့းပြခိုင်း�က်�ိ လမှး�ညွှနှ်းး�န်းးနှ့င််း က်ညူီရီှေ့���န်းးအတကွ်း န်းညီး�လမှး�မှ�ာ�နှင့်း် လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ� သူတးမှတ့း�န်းး တ�ိက်းတနွ်းး� နှိ�ုရှေ့�ား
ထိာ��ါသူညီး။ ဤအခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� အာ�ီယံ့ရှေ့ဒသူတငွ်း�အနှ့့� စ့်သူတးမှတ့းထိာ�သူင််း�ါသူညီး။

က်���လွန်းးခို��သူူအပြဖွစ်း သူတးမှ့တးပြခိုင်း� (တ�ာ�ဝင်းပြဖွစ်းရှေ့စ်၊ အလွတးသူရှေ့ာာပြဖွစ်းရှေ့စ်) ပြဖွစ်းစ်ဉ်းတွင်း မှည်းးသူူတိ့� ��ဝင်းနိုိ့င်းသူန်းည်းး�။

က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူတးမှတ့းရှေ့ဖျားထိ�တးပြခိုင်း�

ရှေ့အာက်း�ါ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�က်ိ� အာ�ီယံ့တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းအတငွ်း� အရှေ့တ�ွ� မှ�ာ�သူညီးဟု� 
သူတးမှတ့းထိာ�သူညီး။ ပြဖျစ်းလာနှ�ိင်းဖျယွံး�့ိရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�က်ိ� သူ�ိ့ိ�န်းးနှ့င်း် ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ  
ထိ�ိ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�ာ�မှ ့က်ာက်ယွံး�န်းး သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့လ�ာ�်ါ�ရှေ့စ်�န်းး န်းညီး�လမှး�တစ်းခို�အပြဖျစ်း လက်းခို့ စ်ဉ်း�စ်ာ��န်းးမှာ့ ရှေ့��့ဦး�တ့��ပြ�န်းး
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူ ူသူ�ိ�မှဟု�တး က်ညူီရီှေ့ထိာက်း�့သ်ူတူစ်းဦး�ပြဖျစ်းရှေ့သူာ သူင််းအတွက်း အရှေ့���ါလသ့ူညီး။

အလ့�းသူမှာ� 
စ့်�စ်မှး�စ်စ်းရှေ့��ရှေ့�� အ�ာ�့ိမှ�ာ�

လူက့်န်းးက်ူ�ခို��သူူမှ�ာ� လူက့်န်းးက်ူ�ခို��သူူမှ�ာ�၏
 မှိသူာ�စ့်၊ ရှေ့�ွမှ� ို �မှ�ာ� 

သူိ့�မှဟာ့တး မှိတးရှေ့�ွမှ�ာ�

�� လူက့်န်းးက်ူ�မှုတိ့က်းဖွ�က်းရှေ့�� 
အထိူ�အဖွွ��အစ်ည်းးမှ�ာ�

န်းယံးပြခိုာ�
ရှေ့စ်ာင််းတ�းမှ�ာ�

လူဝင်းမှုကြီးက်ီ��က်�းရှေ့��နို့င််း 
အရှေ့က်ာက်းခိုွန်းးအ�ာ�့ိမှ�ာ�

အစ်ိ့��ရှေ့�့�ရှေ့န်းမှ�ာ� ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ အက်ူအည်းီ
ရှေ့��သူူမှ�ာ�

လူမှုဝန်းးထိမှး�မှ�ာ�

ရှေ့ဒသူနိုတ�
အ့�းခို�ု�းရှေ့��မှ့��မှ�ာ�

ရှေ့��ာက်း�ိ့င်း�ာနို့င််း 
က်�န်းး�မှာရှေ့��လ့�းသူာ�မှ�ာ�

သူ�ရို့��နို့င််း 
ရှေ့က်ာင်းစ်စ်းအ�ာ�့ိမှ�ာ�

NGO မှ�ာ� စ်က်ာ�ပြ�န်းးမှ�ာ�နို့င််း 
ာာသူာပြ�န်းးသူူမှ�ာ�

12



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူအမှ�ာ�အပြ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အပြဖျစ်း  
သူတးမှတ့းခို့�ပြခိုင်း�က်ိ� ၎င်း�တိ��က်�ိယံးတ�ိင်း ရှေ့�ာ့င်း�ာ့� သြက်သူညီး။  
အရှေ့သြက်ာင်း��င်း�မှ�ာ�မှာ့ ရှေ့အာက်း�ါအတ�ိင်း� ပြဖျစ်းတတးသြက်သူညီး- 
၎င်း�တိ��သူညီး ၎င်း�တိ��တွင်း ပြဖျစ်း��က်းခို�သ်ူညီးက်�ိ �က့်းသြက်သူညီး၊  
၎င်း�တိ��အာ� လကူ်�န်းးက်ူ�သူမူှ�ာ�က် ၎င်း�တိ��အရှေ့�် လက်းတ့��ပြ�န်းး
မှညီးက်ိ� ရှေ့သြက်ာက်းသြက်သူညီး၊ အပြ�စ်းရှေ့�� ခို့�မှညီးက်ိ� ရှေ့သြက်ာက်းသြက်
သူညီး၊ ၎င်း�တိ��၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�နှင့်း် က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�
အရှေ့န်းနှ့င်း် ��့နိှိ�င်းမှညီ်း အက်အူညီမီှ�ာ�က်ိ� မှသူိ�့ိသြက်၊ က်ိ�ယံး်��
နှ့င်း်က်�ိယံး ရှေ့��့�က်းလ�ိသြက်သူညီး။

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီးက်ိ� မှသူိ�့ိရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�လညီး�  
�့ိသူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�သူညီးဟုရူှေ့သူာ အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာက်ိ� မှသူ�ိ့ိ
သူမူှ�ာ� ပြဖျစ်းနှိ�င်းခြိ��ီ ၎င်း�တိ��က်�ိယံးက်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�အရှေ့န်း
နှ့င်း် မှပြမှင်းတတးသြက်ရှေ့�။ ဤပြဖျစ်း��းသူညီး အထိ�ူသူပြဖျင််း �င်း���
၍ ထိခိို�ိက်းလယွံးရှေ့သူာ မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�မှ ့က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�တငွ်း  
ပြဖျစ်းရှေ့လပ်ြဖျစ်းထိ�့သိူညီး။ (၎င်း�တိ��၏ မှိ�မှ�ာ�၊ ရှေ့�မွှ��ိ�မှ�ာ��င်း  
ပြဖျစ်းရှေ့န်းနှ�ိင်းသူညီ်း) ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�က် ၎င်း�တိ��အရှေ့�်  
နှ့ိ�းစ်က်းညီှဉ်း��န်းး�ပြခိုင်း�နှင့်း် အပြမှတးထိ�တးပြခိုင်း� တ�ိ�မှ့ာ သူာမှန်းးပြဖျစ်း
ခြိ��ီ ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�၏ မှသိူာ�စ်�တာ�န်းးတစ်း��း ပြဖျစ်းသူညီး
ဟု� ထိ�ိက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� အယံ့�သူငွ်း�ထိာ�သြက်သူညီး။  
လည့ီး်ပြဖျာ�၍ အတင်း�အဓိမှမ ထိမိှး�ပြမှာ�လက်းထိ�းပြခိုင်း�ခို့�ရှေ့သူာ  
အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�သူညီးလညီး� က်ိ�ယံးတ�ိင်း သူရှေ့�ာတလူ�ိက်းရှေ့လ�ာ
လ�ိက်းခြိ��ီပြဖျစ်း၍ က်ိ�ယံး်က်�ိယံးက်ိ� လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အပြဖျစ်း  
မှပြမှင်းသြက်ရှေ့တာရ်ှေ့�။

အာ�ီယံ့ရှေ့ဒသူတငွ်းမှ ူလငိ်းလ��းသူာ�မှ�ာ�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ု 
က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အပြဖျစ်း သူတးမှတ့းခို့�ပြခိုင်း� န်းညီး��ါ�လ့
သူညီး။၂၇ ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�အလ��းသူမှာ�မှ�ာ�သူညီး အတင်း�အဓိမှမ  
အလ��းရှေ့စ်ခိုိ�င်း�ခို့�သူညီး သူိ��မှဟု�တး အမှ��ိ�မှ��ိ�ရှေ့သူာ ရှေ့�က်�ွခြိမှီ
စ်ာခို���းမှ�ာ�အသြက်ာ� �တိးမှရိှေ့န်းသူညီးဟုရူှေ့သူာ သူက်းရှေ့သူ  
အရှေ့ထိာက်းအထိာ�မှ�ာ��့ရိှေ့သူားလညီး� ရှေ့�ာက်းလ��းရှေ့��၊ င်ါ�ဖျမှး�
လ��းင်န်းး�နှ့င်း် အိမှးအက်လူ��းင်န်းး�မှ�ာ�တငွ်း လ��းက်ိ�င်းရှေ့န်းသူမူှ�ာ�ထိ�
မှ ့အန်းညီး�စ်�က်�ိသူာ လူက်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အပြဖျစ်း  
သူတးမှတ့းသြက်သူညီး။ 

၁ က်���လွန်းးခို��သူူသူည်းး လူက့်န်းးက်ူ�ခို��သူူအပြဖွစ်း 

အသူတးမှ့တးမှခို��ပြခိုင်း�

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူတူစ်းဦး�အပြဖျစ်း သူတးမှတ့းမှခို့�ပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း ၎င်း�
တ�ိ�အရှေ့�် �က်းလက်းအပြမှတးထိ�တးပြခိုင်း�နှင့်း် နှ့ိ�းစ်က်း ညီှဉ်း��န်းး�
ပြခိုင်း�တိ�� ခို့�နှ�ိင်းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ရှေ့အာက်း�ါ �ိ��
က်��ိ�မှ�ာ�က်ိ�လညီး� �င်း�ိ�င်း�သူညီး။ ၎င်း�တိ��မှ့ာ ထိနိ်းး�သူမိှး�ခို့�
ပြခိုင်း�၊ ပြ�ညီးနှင့်းဒဏ်းရှေ့��ပြခိုင်း�၊ �ာဇူး�တးမှအုပြဖျစ်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း�၊  
အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ� ခို��ိ�ရှေ့ဖျာက်းခို့�ပြခိုင်း�၊ မှ�့မိှပြဖျစ်းလိ�အ�းရှေ့သူာ  
�န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် အက်အူညီမီှ�ာ� မှ��့ပိြခိုင်း�၊ ထိ�းခိုါထိ�းခိုါ  
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�ပြခိုင်း�၊ လကူ်�န်းးက်ူ�သူူမှ�ာ�၏ လက်းတ့��ပြ�န်းးပြခိုင်း�မှ�ာ�
တ�ိ� ပြဖျစ်းသူညီး။၂၈ ၎င်း�တ�ိ�သူညီး ခို�က်းခို�င်း�လက်းင်င်း� ��ိ့�န်းးလိ�
အ�းသူညီ်း ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် စ်ိတး��ိင်း���ိင်း�ာ က်�န်းး�မှာရှေ့�� 
လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ��့နိှိ�င်းမှညီ်း အခိုွင်း်အလမှး�နှင့်း်လညီး� လွ�ရှေ့ခို�ား
သူာွ�သြက်သူညီး။

ပြ�စ်းမှ ုတ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��ရုရုှေ့ထိာင််းမှ ့သြက်ညီ်းလှင်း က်���လနွ်းးခို့�
သူတူစ်းဦး�အပြဖျစ်း မှသူတးမှတ့းနှ�ိင်းပြခိုင်း�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�မှနုှ့င်း် 
�တးသူက်းရှေ့သူာ တ�ာ�ဥ�ရှေ့ဒ စ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့��လ��း��ိင်းခိုွင်း်က်�ိ ရှေ့လ�ာက််�
ရှေ့စ်သူညီး။

၂၇  McAdam, Marika (2021)၊ ASEAN အဖျွ���င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�၌ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီ်း န်းစ်းန်းာသူူမှ�ာ�အတကွ်းပြ�စ်းဒဏ်းလတွးခြိင်မိှး�ခိုွင်း် အရှေ့ပြခိုခို့မှအူာ� လက်းရှေ့တ�ွအရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား  
က်�င််းသူ့��ပြခိုင်း�၊ အနှစ့်းခို���း Bangkok: ASEAN-ACT
၂၈  Anti-Slavery International (2002)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှ၊ု လ�ူအခိုငွ်း်အရှေ့�� - က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့င်း်ရှေ့��က်ိ� ပြ�န်းးလညီးဖျငွ်း်��ိပြခိုင်း�။ London: Anti-Slavery Interna-
tional
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‘က်���လွန်းးခို��သူူအပြဖွစ်း သူမှာ�ရိုိ့�က်� သူတးမှ့တးခို��ရှေ့လ်�့ိသူူ’ �ိ့သူည်းးမှ့ာ အာယံးန်းည်းး�။

လထူိ�မှီဒယီံာတငွ်း ရှေ့ဖျားပြ�သြက်ရှေ့သူာ လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုဇူးာတးလမှး�အမှ�ာ�စ်�တွင်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ��ိ�သူမှ�ီတစ်းဦး� �ါ�င်းခြိမှ�ပြဖျစ်းသူညီး။ 
အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�သူညီး လငိ်း�ိ�င်း���ိင်း�ာ အပြမှတးထိ�တးပြခိုင်း�ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ ‘အမိှးတွင်း�က်ွန်းးမှ�ာ�’အပြဖျစ်းပြဖျစ်းရှေ့စ် လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�ရှေ့လ�့်ိသူညီး။  
လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုဇူးာတးရှေ့သြက်ာင်း�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူမှာ�ရုိ��က်� သူတးမှတ့းခို့�ရှေ့လ�့်ိသူကူ်�ိ ‘အာ�န်းညီး�သူ’ူ၊ ‘အပြ�စ်းမှ�သ်ူ’ူ  
အပြဖျစ်း သူရု��းရှေ့ဖျားရှေ့လ�့်ိသူညီး။၂၉   

၎င်း�တိ��က်�ိ က်�ာ�-မှ၊ အသူက်းအ�ယွံး၊ လမူှ��ိ�စ်�ပြဖျစ်းမှတု�ိ�က်�ိလ�ိက်း၍ အာ�န်းညီး�သူအူပြဖျစ်း ရုပုြမှင်းတတးသြက်သူညီး။ ရှေ့ပြ�ာ�မှညီး�ိ�လှင်း  
က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ��ိ�သူမှ�ီက်�ိ ဩဇူးာအာဏ်ာမှ�့ိသူ၊ူ ထိခိို�ိက်းလွယံးသူ၊ူ အပြခိုာ�သူမူှ�ာ�၏ လမှှး�မှ�ိ�ခို���းက်ိ�င်းပြခိုင်း�က်ိ� ခို့�သူအူပြဖျစ်း  
ယံ�ူသြက်သူညီး။ အပြခိုာ�တစ်းဖျက်းတငွ်းမှ ူအမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏အလ��းနှ့င်း် �တးသူက်း�က်းနှယှံးမှတု�ိ�အရှေ့�် အပြ�ညီ်းအ� 
ထိနိ်းး�ခို���းနှ�ိင်းသူညီးဟု၍ူ ယံ�ူရှေ့လ�့်ိသြက်ခြိ��ီ ၎င်း�တိ��က်�ိ လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်��လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အပြဖျစ်း ရှေ့ဖျားပြ�ပြခိုင်း�န်းညီး��ါ�သြက်သူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူမှာ�ရုိ��က်� သူတးမှတ့းခို့�ရှေ့လ�့်ိသူမူှ�ာ�သူညီး ‘အပြ�စ်းမှ�သ်ူ’ူ သူိ��မှဟု�တး ‘သူန်းာ�ခို့�ထိိ�က်းသူ’ူမှ�ာ�  ပြဖျစ်းသြက်
သူညီး။ အ�ယံးရှေ့သြက်ာင််း��ိရှေ့သူား �င်း���မှနုှ့င်း် ကြုံက့်မှကိြုံက့်�ာကြုံက့်မှမိှရုှေ့သြက်ာင််း ၎င်း�တိ��လ��းခို�သ်ူညီးတ�ိ�က်�ိ လ��း�န်းး ဖျအိာ�ရှေ့�� ခို့ခို��်
သူညီး။ (က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူမှာ�ရုိ��က်� သူတးမှတ့းခို့�ရှေ့လ�့်ိသူ ူအမှ�ာ�စ်�က်�ိ သြက်ညီ်းပြခိုင်း�အာ�ပြဖျင််း) ၎င်း�တိ��သူညီး ပြ�န်းးရှေ့���ွ�
ခို့�သူညီးမှ��ိ�၊ အဓိမှမ ရှေ့ခို်ရှေ့�ာင်းခို့�သူညီးမှ��ိ� ပြဖျစ်းနှိ�င်းသူညီး သူိ��မှဟု�တး အပြမှတးထိ�တးခို့�ရှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ� အတငွ်း�သူ�ိ� 
လည့ီး်ပြဖျာ�ခို့�နှိ�င်းသူညီး။၃၀ 

‘က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူမှာ�ရုိ��က်� သူတးမှတ့းခို့�ရှေ့လ�့်ိသူမူှ�ာ�’ အရှေ့သြက်ာင်း� အရှေ့လ�ရှေ့��ရှေ့ဖျားပြ�ရှေ့သူာ ဇူးာတးရှေ့သြက်ာင်း�သူညီး  
က်���လနွ်းးခို့�သူအူာ�လ့��သူညီး ပြ��သူမှှနှ��မှညီး သူိ��မှဟု�တး ရှေ့အ��င်းစ်မီှ�့ိသူမူှ�ာ� ပြဖျစ်း�မှညီးဟုရူှေ့သူာ ယံ�ူခို�က်းမှာ့�မှ�ာ�က်�ိ  
အာ�ရှေ့��ရှေ့န်းသူညီး။ ၎င်း�သူညီး လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ နှ့ိ�းစ်က်းညီှဉ်း��န်းး�မှ ုသူ�ိ�မှဟု�တး အပြခိုာ� ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ အသြက်မှး�ဖျက်းမှ�ု့�စ့်မှ�ာ�
က်�ိ မှခို့စ်ာ��ရှေ့သူာ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီးက်ိ� ညွှနှ်းးပြ�နှ�ိင်းသူညီ်း ‘မှန့်းးက်န်းးရှေ့သူာ’ အညွှနှ်းး�မှ�ာ� မှ�့ိဟုူ
၍ အဓိိ�ါာယံးသူက်းရှေ့�ာက်းရှေ့န်းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူမှာ�ရုိ��က်� သူတးမှတ့းခို့�ရှေ့လ�့်ိသူ ူအယံအူ�နှ့င်း် မှက်ိ�က်းညီီ
သူမူှ�ာ�၊ ဥ�မှာ - အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ယံာက်း�ာ�ရှေ့လ�မှ�ာ�၊ စ်ညီး�က်မှး�နှင့်း်မှညီီရှေ့သူာ ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းသူူမှ�ာ� စ်သူညီးတိ��သူညီး 
အရှေ့ထိာက်းအ�့၊် အက်အူညီနီှ့င်း် တ�ာ�မှှတမှ ုမှ��့သိြက်ရှေ့�။

၁။ က်���လနွ်းးခို့�သူသူူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူပြဖျစ်း အသူတးမှတ့းမှခို့�ပြခိုင်း�

၂၉ ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ� လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် အပြ�န်းးအလန့်းး�က်း�့ပြခိုင်း�တငွ်း က်�ာ�၊မှ �ရု�ပြ��မှနုှ့င်း် က်���လနွ်းးခို့�သူဦူး�တညီးသူညီ်း ခို�ဉ်း�က်�းမှမုှ�ာ� ACWC အရှေ့ပြခိုခို့ 
E-learning Module တငွ်း စ့်န်းမှနူ်းာပြ�က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ သူရှေ့�ာတ�ာ�က်ိ�လညီး� ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွထိာ�သူညီး။ (2022 တငွ်း လာမှညီး)။
၃၀  O'Brien, Erin (2018)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုဇူးာတးရှေ့သြက်ာင်း�က်ိ� စ်နိ်းးရှေ့ခို်ပြခိုင်း�- က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၊ လ�ူ�ိ�မှ�ာ�နှင့်း် သူ�ူ�ရှေ့က်ာင်း�မှ�ာ�။ (အခိုန်းး� ၄၊  စ့်န်းမှနူ်းာပြ�နှ့င်း် မှပြမှင်းနှိ�င်းရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့
�သူမူှ�ာ�) Taylor & Francis Group
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း

လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုလက်ာဏ်ာမှ�ာ�က်�ိ သူတိထိာ��ါ။ ၎င်း�တိ��တွင်း ၃၁

l ��ိက်း�့၊ ဖျ�န်းး� သူ�ိ�မှဟု�တး မှတ့း�့�တင်း သူ�ိ�မှဟု�တး နှ�ိင်းင့်က်�ူလက်းမှတ့းက်�သ်ူ�ိ� သူက်းရှေ့သူခို့ စ်ာ�ကွ်းစ်ာတမှး�မှ�ာ� က်ိ�င်းရှေ့�ာင်း 
 ထိာ�မှ ုမှ�့ိပြခိုင်း�၊

l ရှေ့သြက်ာက်း�ွ့�၊ ��ူင်းရှေ့သူာက်ရှေ့�ာက်းရှေ့န်းသူလိ�၊ နှ့ိမှး်ခို�သူလ�ိ အပြ��အမှမူှ�ာ�က်ိ� ပြ�သူပြခိုင်း�၊

l လက်း�့ ိသူ�ိ�မှဟု�တး အ�င်းက် ရှေ့န်းခို�သ်ူညီး်ရှေ့န်း�ာမှ�ာ�က်ိ� လ့��၀ မှသူပိြခိုင်း�၊

l စ်တိးရု�ုးရှေ့ထိ�ွရှေ့န်း�့�၊ အ�ိးရှေ့��မှ�သူညီ်း�့� သူ�ိ�မှဟု�တး အာဟုာ�ခို��ိ�တ��့်�ရှေ့�ါက်းပြခိုင်း�၊ နှတုးအာ�ပြဖျင််းပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ ရု��း��ိင်း� ��ိင်း�ာ 
 ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ နှစ့်းမှ��ိ�စ်လ့��ပြဖျစ်းရှေ့စ် အနှိ�င်းက်�င််းခို့�သူညီ်း လက်ာဏ်ာမှ�ာ� ပြ�သူပြခိုင်း�၊

l ရှေ့��ာက်းက်င်း�မှ ုအရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှတရူှေ့သူာ ဒဏ်း�ာဒဏ်းခို�က်းမှ�ာ� �့ပိြခိုင်း�ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ က်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုမှ�့ိပြခိုင်း�ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊  
 နှစ့်းမှ��ိ�စ်လ့��ပြဖျစ်းရှေ့စ် ရှေ့တ�ွ�ပြခိုင်း�၊

l အ�တးအစ်ာ�/�တးစ့်�သူညီး �ာသူဦတ�နှ့င်း် မှက်ိ�က်းညီပီြခိုင်း�၊

l လတွးလ�းစ်ာွ စ်က်ာ�မှရှေ့ပြ�ာ�ိ�နှ�ိင်းပြခိုင်း�နှင့်း် �က်းတ�ိက်း��ိသူလ�ိ ဟု�ိသြက်ညီ်းဒသီြက်ညီ်း လ��းပြခိုင်း�၊

l မှ�က်းလ့��ခို�င်း��့�ပြခိုင်း�က်ိ� ရှေ့�ာ့င်း�ာ့�ပြခိုင်း�နှင့်း် တာ�န်းး�့ိသူကူ်�ိ ရှေ့သြက်ာက်း�ွ့�ပြခိုင်း�၊ 

l ခို�ီ�ရှေ့�ာင်းအတိး မှ�့ိသူရှေ့လာက်းပြဖျစ်းပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး လ့���မှ�့ပိြခိုင်း�တ�ိ� �ါ�င်းသြက်သူညီး။

အစ်�ိ��တစ်း��း သူိ��မှဟု�တး ရှေ့အ��င်းစ်ကီ် အတညီးပြ��ထိာ�ရှေ့သူာ အညွှနှ်းး�မှ�ာ�၏ အက်အူညီကီ်�ိ အသူ့��ပြ��၍ လတူစ်းရှေ့ယံာက်းက်ိ�  
က်���လနွ်းးခို့�သူ ူဟု�တး၊မှဟု�တး �့��ပြဖျတး�ါ။ သူ့သူယံ�့လိှင်း အထိက်းလကူြီးက်�ီ သူ�ိ�မှဟု�တး ��ိ၍ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်��့ိရှေ့သူာ၊ ဗီဟု�သူ�တ
မှ�ာ�ရှေ့သူာ အဖျွ���င်း�န်းးထိမှး�နှင့်း် အမှအုရှေ့သြက်ာင်း�တိ�င်း�င်း�ါ။

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး �ထိမှ�့��ရှေ့တ�ွ�့�မှတုငွ်း သူတူ�ိ� ပြဖျစ်းခို�သ်ူမှှက်�ိ အမှန့်းးအတ�ိင်း�ရှေ့ပြ�ာပြ��န်းး တနွ်း�း��တးရှေ့န်းနှ�ိင်းသူညီး။ ၎င်း�
တ�ိ�၏ ဇူးာတးလမှး�သူညီး အ�အီရှေ့င််မှတညီ်း၊ ယံ�တိမိှတန်းး ပြဖျစ်းရှေ့န်းတတးသူညီး။ ဤသူ�ိ�ပြဖျစ်း�ပြခိုင်း�မှာ့ ရှေ့သြက်ာက်းစ်တိးရှေ့သြက်ာင််း 
ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ စ်တိးဒဏ်း�ာရှေ့သြက်ာင််းပြဖျစ်းရှေ့စ် နှစ့်းမှ��ိ�စ်လ့��ရှေ့သြက်ာင််းပြဖျစ်းရှေ့စ် ပြဖျစ်းနှိ�င်းသူညီး။ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�၊ မှသူန်းးစ်မွှး�သူူမှ�ာ�နှင့်း် 
အထိ�ူလ�ိအ�းခို�က်း �့သိူမူှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�မှ�ာ�က်ိ� မှှရှေ့��ာတငွ်း ��ိ၍အခိုက်းအခို�ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွနှိ�င်းသူညီး။ 

လတူစ်းဦး�က်ိ� လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူဟု�တး၊မှဟု�တး အက်�ပြဖျတး�ာတငွ်း စ်တိး�ည့ီး�ါ၊ အခို�နိ်းးယံ�ူါ။ ၎င်း�တ�ိ�သူညီး လူက်�န်းးက်ူ� ခို့�သူမူှ�ာ� 
ပြဖျစ်းနှ�ိင်းသူညီးဟု� သူ့သူယံ�့လိှင်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူတူစ်းဦး�အပြဖျစ်း �က်း�့ခြိ��ီ လ�ိအ�းသူညီ်း �ရု�စ်�ိက်းမှနုှ့င်း် အရှေ့ထိာက်းအ�့က််�ိ  
ရှေ့��အ�း�ါ။

လတူစ်းဦး�၏ အသူက်းအ�ယွံးက်ိ� ရှေ့သူရှေ့သူခို�ာခို�ာ မှသူရိှေ့သူာအခိုါ အ�ွယံးရှေ့�ာက်းသူအူပြဖျစ်း မှ�့��ပြဖျတးနှ�ိင်းရှေ့သူ��ါက် 
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအပြဖျစ်း သူတးမှတ့းသူင်း်သူညီး။ 

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�ရှေ့သူာ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အတကွ်း ၎င်း�တိ��က်�ိ အကြုံက့်ဉာာဏ်းရှေ့���န်းးနှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�နှင့်း်  
အက်��ိ�စ်�ီ�ာွ�မှ�ာ�က်�ိ က်ာက်ယွံးရှေ့���န်းး တ�ာ��င်းအ��းထိနိ်းး�သူူတစ်းဦး�က်�ိ သူတးမှတ့းတာ�န်းးရှေ့���ါ။ ၎င်း�တ�ိ�၏ မှ�ိမှ�ာ�သူညီး  
ယံာယံီပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ အခြိမှ�ပြဖျစ်းရှေ့စ် မှ�ိမှ�ာ�၏ အ��းထိနိ်းး���ိင်းခိုွင်း်က်�ိ မှက်�င််းသူ့��နှ�ိင်း�ါက်၊ မှလိ�လာ��ါက် သူိ��မှဟု�တး မှသူင််းရှေ့လ�ား�ါက်  
တ�ာ��င်းအ��းထိနိ်းး�သူူတစ်းဦး�က်�ိ သူတးမှတ့းသူင်း်�ါသူညီး။၃၂   �တးသူက်းရှေ့သူာ လ��းရှေ့�ာင်းခို�က်းအာ�လ့��အတကွ်း တာ�န်းးရှေ့�� 
ထိာ�ရှေ့သူာ အ��းထိနိ်းး�သူကူ်�ိ တ�ိင်း�င်း၊ အသူရိှေ့��သူင််းသူညီး။

၃၁  A21 လမူှမုှဒီယီံာ���းဖျစ်းမှ�ာ�၊ ဗီဒီယီံ�ိမှ�ာ�နှင့်း် ��ိစ်တာမှ�ာ�က်ိ� �င်းရှေ့�ာက်းသြက်ညီ်းရုုခြိ��ီ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့���ိ�င်း�ာက်ိ� �ညီာရှေ့��က်ာ မှှရှေ့��ါ။ https://www.a21.org/
content/media/grmytc (accessed 1 December 2021)
၃၂ UNICEF (2006)၊ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ� က်ာက်ယွံးရှေ့���ိ�င်း�ာ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�။ UNICEF န်းညီး��ညီာမှတ့းစ်�မှ�ာ�၊ New York: UNICEF
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က်���လနွ်းးခို့�သူသူူညီး မှသူန်းးစ်မွှး�သူ ူသူ�ိ�မှဟု�တး မှသူန်းးစ်ွမှး� က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးပြဖျစ်း�ါက် ၎င်း�တိ��အတွက်း အခိုငွ်း်အလမှး�၊ �ါ�င်း
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှနုှ့င်း် အက်��ိ�ရှေ့က်��ဇူး�ူမှ�ာ� ��့ရိှေ့စ်�န်းး မှသူန်းးစ်မွှး�သူူမှ�ာ�နှင့်း် အလ��းလ��းက်�ိင်းရှေ့န်းရှေ့သူာ အဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�နှင့်း် တ�ိင်း�င်း
ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွမှမုှ�ာ� လ��းရှေ့�ာင်း�ါ။ 

သူင်း လရူှေ့တ�ွရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ရှေ့န်းရှေ့သူာ လ�ူ��ဂ�ိလးက်ိ� လ�ိအ�းလှင်း စ်က်ာ�ပြ�န်းးအသူ့��ပြ��၍ �င့်း�လင်း�ခြိ��ီ ထိ�ိလ�ူ��ဂ�ိလး န်းာ�လညီးနှ�ိင်းမှညီ်း  
�ာသူာစ်က်ာ�ပြဖျင််း က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်းသူတးမှတ့းပြခိုင်း� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းက်�ိ �င့်း�ပြ��ါ။ လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတွင်း �ါ�င်းရှေ့သူာ အ�ာမှ�ာ�၊  
၎င်း�တိ��၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�၊ ��့နိှ�ိင်းဖျယွံး�့ိသူညီး် အက်��ိ�ရှေ့က်��ဇူး�ူမှ�ာ�နှင့်း် �့��ရု့ု�နှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�၊ ၎င်း�တိ��၏ က်�ိယံးရှေ့�� အခို�က်းအလက်း  
လ့�ခြုံခို့�မှနုှ့င်း် လှ�ိ��က့်းထိနိ်းး�သူိမှး�မှတု�ိ�က်�ိ က်ာက်ယွံးရှေ့��မှညီးဟု၍ူ အာမှခို့ခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ထိ�ိလ�ူ��ဂ�ိလးက် ပြ�ညီ်းပြ�ညီ်းစ့်�စ့်� န်းာ�လညီး
သူရှေ့�ာရှေ့�ါက်းရှေ့အာင်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။ 

က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း အသူတးမှတ့းခို့�န်းး ထိ�ိလ�ူ��ဂ�ိလးက် အ�င်းသူင််းမှပြဖျစ်းလှင်း ၎င်း�က်ိ� အတင်း�အဓိမှမ မှလ��း�ါနှ့င်း်။ ၎င်း�တိ��
�က်းက်သြက်ညီ်းလှင်း �့��ရု့�ုနှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ��့သိူညီးက်�ိ သူတ�ိ�ါ။

လ�ူ��ဂ�ိလးတစ်းဦး�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူပြဖျစ်း အသူတးမှတ့းခို့�န်းး သူ�ိ�မှဟု�တး အက်အူညီနီှ့င်း် အက်ာအက်ယွံးက်ိ� လက်းခို့
�န်းး �နှဒမှ�့ိလှင်း ထိ�ိသူ ူရှေ့�ာ့င်းထိကွ်းသူာွ�နှ�ိင်း�န်းး အသူင််းပြ�င်း�င်းထိာ��ါ။ မှညီးသူညီ်းအခို�နိ်းးမှ��ိ ၎င်း�တိ��က်�ိ က်ညူီရီှေ့��မှညီး 
ပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� ထိိ�လ�ူ��ဂ�ိလးက်ိ� ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ ရှေ့ပြ�ာပြ��ါ။ 

အပြခိုာ�ရှေ့သူာနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�ပြဖျင််း လကူ်�န်းးက်ူ�သူအူပြဖျစ်း သူတးမှတ့း�့��ပြဖျတးပြခိုင်း�က်ိ� နှစ့်းနှ�ိင်းင့် အပြ�န်းးအလန့်းး အသူိအမှတ့းပြ��၊ လှ�အ�းမှု
မှ�ာ� လ��းရှေ့�ာင်းနှ�ိင်း�န်းးအတကွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူကူ်�ိ အ�င်း်အတန်းး� သူတးမှတ့း၊ �့��ပြဖျတးပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ တ�ာ��င်း မှတ့းတမှး�
တစ်းခို�က်�ိ ထိာ��့ိ�ါ။ 

၁။ က်���လနွ်းးခို့�သူသူူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူပြဖျစ်း အသူတးမှတ့းမှခို့�ပြခိုင်း�16



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

လူက့်န်းးက်ူ�မှု က်���လွန်းးခို��သူူမှ�ာ�က်ိ့ ရှေ့အာက်း��တိ့�တွင်း အပြမှတးထိ့တး�က်သူည်းး။  

အလ့�း - စ်ိ့က်း�� ို �ရှေ့��၊ ရှေ့�ာက်းလ့�းရှေ့��၊ င်��ဖွမှး�လ့�းင်န်းး�နို့င််း �င်းလယံးစ်ာ ထိ့တးလ့�းရှေ့��၊ သူစ်းထိ့တးလ့�းရှေ့��၊ သူတုု တူ�ရှေ့ဖွားရှေ့��၊ 

စ်ာ�ရှေ့သူာက်း�ိ့င်းလ့�းင်န်းး�၊ သူန်းး်�့င်း�ရှေ့�� စ်သူည်းး၊

အိမှးတွင်း� က်ွန်းးပြ�ုပြခိုင်း�၊ က်ိ့ယံးတွင်း�အဂ�� ထိ့တးယံူပြခိုင်း�၊

အတင်း�အဓိမှမ 

ရှေ့တာင်း��မှး�ရှေ့စ်ပြခိုင်း�၊

အတင်း�အဓိမှမ လ�းထိ�းပြခိုင်း�နို့င််း 

အင့်ာ�က်ိ့ယံးဝန်းးရှေ့�ာင်းခိုိ့င်း�ပြခိုင်း�၊

အင်းတာန်းက်းရှေ့�်တွင်း က်ရှေ့လ�

မှ�ာ�အာ� လိင်း�ိ့င်း�ိ့င်း�ာ 

အပြမှတးထိ့တးပြခိုင်း� (OSEC)၊

မှူယံစ်းရှေ့�� ရှေ့မှ့ာင်းခိုိ့/

က့်န်းးက်ူ�ခိုိ့င်း�ပြခိုင်း�၊

�ာဇူးဝတးဂိ့ဏ်း�မှ�ာ�တွင်း

 အတင်း�အဓိမှမ 

��ဝင်း�တးသူက်းခိုိ့င်း�ပြခိုင်း�၊

လက်းန်းက်းက်ိ့င်း �ဋိိ�က်ခတွင်း

 အတင်း�အဓိမှမ 

�ူ�ရှေ့��င်း���ဝင်းခိုိ့င်း�ပြခိုင်း�၊

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

လိင်း - ပြ�ည်း်းတန်းး�ာလ့�းင်န်းး�၊ 

လိင်း�ိ့င်း��ိ့င်း�ာ ရို့�း�့င်းရိုိ့က်းက်ူ�မှု၊
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အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၃၃ 

ထိ�ိင်း�နှ�ိင်းင့်တငွ်း အထိ�ူစ့်�စ်မှး�ရှေ့��ဌာာန်း(DSI)သူညီး အထိ�ူသူပြဖျင််း ညီှဉ်း��န်းး�နှ့ိ�းစ်က်း ခို့�သူညီးက်ိ� သူသိူာရှေ့စ်သူညီ်း ရု��း��ိင်း�
��ိင်း�ာလက်ာဏ်ာမှ�့သိူမူှ�ာ�က်ိ� လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အပြဖျစ်း သူတးမှတ့း�ာတငွ်း NGO မှ�ာ�နှင့်း် လက်းတွ�လ��းက်�ိင်းသြက်သူညီး။  
ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူတ့င်ါသူညီးမှ�ာ�နှင့်း် လက်းတွ�လ��းက်�ိင်းရှေ့န်းရှေ့သူာ NGOမှ�ာ�သူညီး က်ိ�ယံးထိလိက်းရှေ့�ာက်း
မှဟု�တးရှေ့သူာ အက်��းက်ိ�င်းမှမုှ�ာ��့ိရှေ့န်းသူညီးက်�ိ ထိထိိိရှေ့�ာက်းရှေ့�ာက်း န်းာ�လညီးခြိ��ီ ဤအ�ာမှ�ာ�က်ိ� အခို�က်းအလက်း
စ်�ရှေ့�ာင်း�မှနုှ့င်း် ထိခိို�ိက်းလွယံးရှေ့သူာ အလ��းသူမှာ�မှ�ာ�က်ိ� ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�ပြဖျင််း က်ညူီသီူတးမှတ့း ရှေ့��နှ�ိင်းသြက်သူညီး။  
၎င်း�တိ��သူညီး ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာအပြ�င်း အပြခိုာ�နှ့�ိးစ်က်းညီှဉ်း��န်းး�မှ ုလက်ာဏ်ာမှ�ာ�က်�ိ �ာ့ရှေ့ဖျသွြက်သူညီး။ ၎င်း�တိ��၏ က်���လနွ်းးခို့
�သူ ူအပြဖျစ်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းသူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ ပြ�န်းးလညီးန်းာလန်းးထိရူှေ့��က်ိ� �့�်�ိ�ပြခိုင်း�နှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ 
တစ်း�ါ�သူကူ်�ိ ယံ့�သြက်ညီးမှနုှ့င်း် မှမိှကိ်�ိယံးက်ိ� ယံ့�သြက်ညီးမှတု�ိ� တညီးရှေ့�ာက်းပြခိုင်း�တိ��နှ့င််း �တးသူက်း၍ အရှေ့လ�အန်းက်းထိာ�  
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူညီး။ DSIသူညီး အခို��ိ�ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူအ��းစ်�မှ�ာ�၊ ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း အထိူ�နှ့စ်းသူိမှး်ရှေ့��ွရှေ့နှွ�မှ ုလ�ိအ�း
သူမူှ�ာ�၊ အပြခိုာ�ရှေ့သူာ ယံဉ်းရှေ့က်��မှ၊ု က်�ိ�က်ယွံးယံ့�သြက်ညီးမှမုှ�ာ�မှ ့က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� ပြဖျညီ်း�ညီး�ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာတငွ်း  
အ�င်း�အပြမှစ်းမှ�ာ� န်းညီး��ါ�သူညီးက်ိ� အသူအိမှတ့းပြ��ထိာ�သူပြဖျင််း ၎င်း�တိ��သူညီး ဤအဖျ�ွ�မှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ထိာက်း�့�်န်းး သူင််းရှေ့လ�ား�ာ 
NGO မှတိးဖျက်းမှ�ာ�က်ိ� သူတးမှတ့းခြိ��ီ ယံင်း�အဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�နှင့်း်  လက်းတွ�လ��းက်�ိင်းနှ�ိင်းမှညီး ပြဖျစ်းသူညီး။ 

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု။၃၄ 

လာအ�ိ ပြ�ညီးသူ�ူဒမီှ�ိက်�က်းတစ်းသူမှမတနှိ�င်းင့်တငွ်း အစ်�ိ��ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�နှ့င်း် တ�ာ�သူကူြီးက်�ီမှ�ာ�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�
က်�ိ ဥ�ရှေ့ဒရှေ့သြက်ာင်း�အ� �င့်း��င့်း�လင်း�လင်း� ဖျငွ်း်��ိသူတးမှတ့း�ာတငွ်း စ်နိ်းးရှေ့ခို်မှုမှ�ာ�က်ိ� �င်း�ိ�င်း�သူညီး။ ဥ�ရှေ့ဒရှေ့သြက်ာင်း�
အ� �င့်း�လင်း�စ်ာွ အဓိ�ိါာယံးဖျငွ်း်��ိထိာ�ပြခိုင်း� မှ�့ရိှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း က်ရှေ့လ�ရှေ့မှ�ွစ်ာ�ပြခိုင်း�၊ က်ရှေ့လ�လ��းသူာ�၊ အလ��းလ��း�န်းး 
သူ�ိ�မှဟု�တး လ�းထိ�း�န်းးအတကွ်း ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�သူာွ�လာပြခိုင်း�၊ က်ိ�ယံးတငွ်း�အ�ာါမှ�ာ� ရှေ့�ာင်း�ခို�ပြခိုင်း� စ်သူညီးတိ��က်�ိ  
လညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ ၎င်း�တိ��သူညီး လူက်�န်းးက်ူ�မှဟုုရူှေ့သူာ အဓိ�ိါာယံးဖျငွ်း်��ိခို�က်းထိ�တငွ်း �ါ�င်းပြခိုင်း� �့ိ၊မှ�့ိဟုရူှေ့သူာ အခို�က်းက်ိ�  
လညီး�ရှေ့က်ာင်း� ရု�ုးရှေ့ထိ�ွရှေ့��ါ�သူာွ�ရှေ့စ်သူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ထိ�တးရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှမုှ�ာ�သူညီး  
အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�အရှေ့�်တငွ်း အလနွ်းးအက်ွ့ အာရု့�စ်�ိက်းရှေ့န်းခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ� �ါ�င်း
သူညီး် တ�ာ�စ်ွ���ိမှမုှ�ာ�မှာ့မှ ူမှ�့ိသူရှေ့လာက်း န်းညီး��ါ�လသ့ူညီး။ အက်��ိ��က်းအာ�ပြဖျင််း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�
အတွက်း တ�ာ��င်း ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှ ုသူ�ိ�မှဟု�တး တ�ာ�မှှတမှ ု��့�ိ�ိင်းခိုွင်း် အန်းညီး�င်ယံးသူာ �့သိူညီး။

၃၃ ထိိ�င်း� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၂၈ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။
၃၄ လာအိ� �ဒီအီာ အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၁၇ ဒဇီူးင်း�ာ ၂၀၂၁။

၁။ က်���လနွ်းးခို့�သူသူူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူပြဖျစ်း အသူတးမှတ့းမှခို့�ပြခိုင်း�18



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း�လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းအတငွ်း�၌  
က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��အရှေ့�် ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတး အပြမှတး
ထိ�တးပြခိုင်း�၏ တိ�က်းရုိ�က်းအက်��ိ��က်းပြဖျစ်းရှေ့သူာ ဥ�ရှေ့ဒနှင့်း်မှညီီ
သူညီး် လ��းင်န်းး�မှ�ာ�တငွ်း �ါ�င်းရှေ့န်းမှအုတွက်း �ာဇူး�တးမှအုပြဖျစ်း  
သူတးမှတ့းခို့�ခြိ��ီ အပြ�စ်းရှေ့��ခို့�မှညီးက်ိ� ရှေ့သြက်ာက်းသြက်သူညီး။ 
ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း နှ�ိင်းင့်အတငွ်း�သူ�ိ� တ�ာ�မှ�င်းခိုိ���င်းပြခိုင်း�၊  
စ်ာ�ကွ်းစ်ာတမှး�အတ�/မှမှန့်းးက်န်းးရှေ့သူာ စ်ာ�ကွ်းစ်ာတမှး�မှ�ာ�  
အသူ့��ပြ��ပြခိုင်း�၊ မှ�ူယံစ်းရှေ့�� ရှေ့မှာ့င်းခို�ိသူငွ်း�ပြခိုင်း�၊ ပြ�ညီ်းတန်းး�ာပြ��
ပြခိုင်း� စ်သူညီ်းလ��းင်န်းး�မှ�ာ� ပြဖျစ်းသူညီး။ 

နှ�ိင်းင့်အတငွ်း� တ�ာ�မှ�င်း �င်းရှေ့�ာက်းရှေ့န်းထိိ�င်းရှေ့သူာ ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�
လ��းသူာ�မှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ�� လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�ခို�နိ်းးအတွင်း� က်���လနွ်းး
ခို�်ရှေ့သူာ လ�ူင်းမှအု�င်း်အတန်းး���ိင်း�ာ ပြ�စ်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် �ာဇူး�တးမှု
မှ�ာ�အတကွ်း ဖျမှး���ီထိနိ်းး�သူိမှး�ခို့�က်ာ ပြ�ညီးနှင့်းဒဏ်းရှေ့��ခို့�
ရှေ့လ�့်ိသူညီး။ �့�မှန့်းးမှဟု�တးရှေ့သူာ ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းသူမူှ�ာ�သူညီး  
လရူှေ့မှာ့င်းခို�ိက်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�ာ�အပြဖျစ်း �က်း�့ခို့�
ရှေ့လ�့်ိခြိ��ီ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အပြဖျစ်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း�မှခို့��ါ။ 
၎င်း�တိ��က်�ိ အမှ�ာ�အာ�ပြဖျင််း လ�ူင်းမှကုြီးက်�ီသြက်�းရှေ့��ဌာာန်း၏  
ထိနိ်းး�သူိမှး�ရှေ့��စ်င်းတာမှ�ာ�၊ အက်�ဉ်း�ရှေ့ထိာင်းမှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး  

၂

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ပြ�စ်းမှုအပြဖွစ်း သူတးမှ့တးပြခိုင်း�၊ ဖွမှး��ီ�ထိိန်းး�သူိမှး�ပြခိုင်း�နို့င််း  

ပြ�ည်းးနို့င်းဒဏ်းရှေ့��ပြခိုင်း�

အပြခိုာ�အလ့��တိး အရှေ့�ာက်းအအ့�မှ�ာ�တငွ်း ထိာ�တတးသြက် 
သူညီး။ 

ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�လ��းသူာ�မှ�ာ�နှင့်း် လငိ်းလ��းသူာ�မှ�ာ�က်ိ� လ�ိလ�ိခို�င်းခို�င်း
လက်းခို့သြက်ရှေ့သူာ န်းစ်းန်းာသူမူှ�ာ�/ �ါ�င်းသူမူှ�ာ�အပြဖျစ်း ပြမှင်းသြက်ရှေ့လ်
�့ိသူညီး။ ထိ�ိ�ရှေ့သြက်ာင််း လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�အပြဖျစ်း မှသူတးမှတ့း
�ါ။ ပြ�ညီ်းတန်းး�ာလ��းင်န်းး� တ�ာ�မှ�င်းရှေ့သူာ နှိ�င်းင့်မှ�ာ�တငွ်း လူ
က်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�ပြဖျစ်းသြက်ရှေ့သူာ လငိ်းလ��းသူာ�မှ�ာ�သူညီး ပြ�စ်းမှ ု
က်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�အပြဖျစ်း သူတးမှတ့းခို့� နှ�ိင်းသူညီး။

အခို��ိ�အမှမုှ�ာ�တငွ်း ဥ�ရှေ့ဒခို��ိ�ရှေ့ဖျာက်းသူညီ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူ
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏အက်��ိ�စ်�ီ�ာွ�နှ့င်း် �န်း�းက်�င်းက်ာ  
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�ထိက်း ‘ဥ�ရှေ့ဒနှင့်း် �င်း�ိ�င်း�တးသူက်း�သူ ူ
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�’အပြဖျစ်း အမှ��ိ�အစ်ာ�သူတး မှတ့းသြက်သူညီး။၃၅

က်���လနွ်းးခို့�မှ�ာ�က်ိ� ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�အပြဖျစ်း �က်း�့ပြခိုင်း�
သူညီး ၎င်း�တိ�� အက်ူအညီ�ီာ့ရှေ့ဖျပွြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး ��တ�းဖျွ��မှ�ာ�နှ့င်း် 
�က်းသူယွံးပြခိုင်း�တိ��က်�ိ အဟုန်း�းအတာ�ပြဖျစ်းရှေ့စ်သူညီး။

၃၅    McAdam, Marika (2021)၊ ASEAN အဖျွ���င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�၌ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီ်း န်းစ်းန်းာသူူမှ�ာ�အတကွ်းပြ�စ်းဒဏ်းလတွးခြိင်မိှး�ခိုွင်း် အရှေ့ပြခိုခို့မှအူာ� လက်းရှေ့တ�ွအရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား  
က်�င််းသူ့��ပြခိုင်း�၊ အနှစ့်းခို���း Bangkok: ASEAN-ACT
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ACTIP၏ အ�ိ့ဒး၁၄(၇)တွင်း လူက့်န်းးက်ူ�မှု က်���လွန်းးခို��သူူမှ�ာ� က်���လွန်းးခို�်ရှေ့သူာ ဥ�ရှေ့ဒနို့င််းမှည်းီသူည်း်း လ့�းရှေ့�ာင်းခို�က်း
မှ�ာ�သူည်းး လူက့်န်းးက်ူ�မှုနို့င််း တိ့က်းရိုိ့က်း�က်းနိုှယံးရှေ့န်းလ့င်း ထိိ့လ့�းရှေ့�ာင်းခို�က်းမှ�ာ�အတွက်း ပြ�စ်းမှု�ိ့င်း�အ� သူိ့�မှဟာ့တး 
အ့�းခို�ု�းရှေ့���ိ့င်း�အ� အရှေ့��ယံူပြခိုင်း� မှပြ�ုလ့�း�န်းး နိုိ့င်းင်�မှ�ာ�က်ိ့ ရှေ့တာင်း��ိ့ထိာ�သူည်းး။

လူက့်န်းးက်ူ�မှုအရှေ့�် ပြ�စ်းမှု�ိ့င်း�ာ တ�ာ�စ်ီ�င်းရှေ့�� တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ွက်းခို�က်းအတွက်း လက်းရှေ့တွ�လ့�းက်ိ့င်း ရှေ့�ာင်း�ွက်း
သူူမှ�ာ��ိ့င်း�ာ အာ�ီယံ�လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းမှ�ာ�၏ အ�ိ့င်း� (၁)၊ ဂ(၂) တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူ 
အ�င်း်အတန်းး�၏ တ�ိက်းရုိ�က်းအက်��ိ��က်းတစ်းခို�အရှေ့န်းပြဖျင််း ၎င်း�တိ�� က်���လွန်းးခို�်ရှေ့သူာ ပြ�စ်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် �တးသူက်း၍ ပြဖျစ်းနှိ�င်း
သူမှှ အတိ�င်း�အတာတစ်းခို�အထိ ိအရှေ့��ယံပူြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း� မှပြ��လ��းသူင်း်ရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီး။

OHCHR လူ�အခိုွင််းအရှေ့��နို့င််း လူက့်န်းးက်ူ�မှု အကြုံက်�ပြ�ုခို�က်း အရှေ့ပြခိုခို�သူရှေ့ာာတ�ာ�မှ�ာ�နို့င််း လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းမှ�ာ�၏ 
လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း၂(၆)တွင်း လူက့်န်းးက်ူ�ခို��သူူမှ�ာ�က်ိ့ မှည်းးသူည်း်းအရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းတွင်းမှ့ လူဝင်းမှုကြီးက်ီ��က်�းရှေ့��ဌာာန်း၏ 
ထိိန်းး�သူိမှး�ရှေ့�� စ်င်းတာ သူိ့�မှဟာ့တး အပြခိုာ�အခို�ု�းခိုန်းး�မှ�ာ�တွင်း ထိိန်းး�သူိမှး�ထိာ�ပြခိုင်း� မှပြ�ုလ့�း�န်းး နိုိ့င်းင်�မှ�ာ�က်ိ့ 
ရှေ့တာင်း��ိ့ထိာ�သူည်းး။

သူရှေ့ာာတူခိုွင််းပြ�ုခို�က်းက်ိ့ မှမှ့န်းးက်န်းးရှေ့သူာ န်းည်းး�လမှး�မှ�ာ�ပြဖွစ်းသူည်း်း၊ ဥ�မှာအာ�ပြဖွင််း လိမှးလည်းးမှု၊  

အက်��းက်ိ့င်းမှု၊ လ့ည်း်းဖွ�ာ�မှု သူိ့�မှဟာ့တး အာဏ်ာ အလွ�သူ့��စ်ာ�ပြ�ုမှုတိ့�ပြဖွင််း �ယံူခို�်လ့င်း လူတစ်းဦး�တစ်း

ရှေ့ယံာက်းသူည်းး ရှေ့ခို�င်း��့�ပြဖွတး အပြမှတးထိ့တးခို��န်းး သူရှေ့ာာတူခိုွင််းပြ�ုခို�်သူည်းးဟာ့ မှသူတးမှ့တးနိုိ့င်း��။  

က်ရှေ့လ�သူူင်ယံးမှ�ာ�၏ အမှုတွင်း ၎င်း�တိ့�၏ အထိူ�သူပြဖွင််း ထိိ�့လွယံးရှေ့သူာ အ�င််းအတန်းး�ရှေ့�က်ာင််း 

သူရှေ့ာာတူခိုွင််းပြ�ုခို�က်းရှေ့���န်းး�ိ့သူည်းးမှ့ာ က်န်းဦး�က်တည်းး�က်�င်း  မှပြဖွစ်းနိုိ့င်း��။၃၆

၃၆   Palermo Protocol အ�ိ�ဒး ၃ မှ ့�ရီှေ့လ�ားရှေ့အာင်း ရှေ့��သူာ�သူညီး။

၂။ ပြ�စ်းမှအုပြဖျစ်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း�၊ ဖျမှး���ီထိနိ်းး�သူိမှး�ပြခိုင်း�နှင့်း် ပြ�ညီးနှင့်းဒဏ်းရှေ့��ပြခိုင်း�20



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��ခို�က်းသူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်စိ်စ��းမှ�ာ�တငွ်း တ�ာ�ဥ�ရှေ့ဒအ� မှသူက်း�ိ�င်း�ါ။ �ညီး�ယွံးထိာ�ရှေ့သူာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတး
အပြမှတးထိ�တးမှ ုသူ�ိ�မှဟု�တး �ာဇူး�တးမှ ုက်���လနွ်းးပြခိုင်း�မှ�ာ�အရှေ့�် က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းရှေ့ယံာက်း၏ “သူရှေ့�ာတ ူခိုွင်း်ပြ��ခို�က်း”  
သူ�ိ�မှဟု�တး “သူရှေ့�ာတညူီခီို�က်း”သူညီး ၎င်း�တိ��က်�ိ အပြ�စ်းရှေ့��နှိ�င်းရှေ့သူာ က်��ိ�ရှေ့သြက်ာင်း�ပြ�ခို�က်းအပြဖျစ်း အသူ့��မှပြ��သူင််းသူညီးက်ိ�
 ပြ�န်းးလညီးသူတ�ိ�ါ။

လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ�� လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�စ်ဉ်းတငွ်း က်���လနွ်းး�န်းး အတင်း�အက်��း ရှေ့စ်ခိုိ�င်း�ပြခိုင်း�ခို့ခို��်သူညီ်း 
တ�ာ�မှ�င်း �င်းရှေ့�ာက်းပြခိုင်း�၊ တ�ာ�မှ�င်း ရှေ့န်းထိိ�င်းပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး တ�ာ�မှ�င်း အလ��းလ��းက်�ိင်းပြခိုင်း�က်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ အ�င်း်အတန်းး�
နှ့င်း် �က်းနှယှံးရှေ့န်းရှေ့သူာ ပြ�စ်းမှမုှ�ာ�အတကွ်း ပြ�စ်းမှအုပြဖျစ်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း� သူ�ိ�မှဟု�တး တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�မှ�ာ� မှပြ��လ��း�ါနှ့င်း်။

နှ�ိင်းင့်အတငွ်း� တ�ာ�မှ�င်း �င်းရှေ့�ာက်းလာရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� နှ�ိင်းင့်အတွင်း� �က်းလက်း ရှေ့န်းထိိ�င်းနှ�ိင်း�န်းးအတကွ်း  
တ�ာ��င်းအ�င််းအတန်းး�နှ့င််း စ်ာ�ကွ်းစ်ာတမှး�မှ�ာ� ��့နိှ�ိင်း�န်းး က်ညူီရီှေ့���ါ။ ဤသူိ��လ��းရှေ့�ာင်းပြခိုင်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ 
လ့�ခြုံခို့�မှခုို့စ်ာ��ပြခိုင်း�နှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ လွတးရှေ့ပြမှာက်းခိုငွ်း်တ�ိ�က်�ိ ပြ�န်းးလညီး�ယံ�ူာတငွ်း အရှေ့��ကြီးက်�ီသူညီး။

ဖျမှး���ီခို့�သူမူှ�ာ�တငွ်း လ�ူအခိုငွ်း်အရှေ့���့သိူညီးက်�ိ သူတ�ိ�ါ။ ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့�� အ�ာ�့မိှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ�� ဖျမှး��ီ�ခို့�ပြခိုင်း�၏  
အရှေ့သြက်ာင်း��င်း�မှ�ာ�နှင့်း် စ်�ွခို�က်းတင်းထိာ�ရှေ့သူာ မှညီးသူညီ်းစ်�ွခို�က်းမှ�ာ�က်ိ�မှ��ိ ၎င်း�တိ��အာ� အသူရိှေ့���န်းးနှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ အမှမုှ�ာ�
က်�ိ တ�ာ�သူကူြီးက်�ီ သူ�ိ�မှဟု�တး အပြခိုာ�အ�ာ�့တိစ်းဦး�၏ ရှေ့��့ရှေ့မှာ့က်းသူ�ိ� ခို�က်းခို�င်း� ယံရူှေ့�ာင်းစ်ွ���ိရှေ့���န်းး တာ�န်းး�့သိူညီး။၃၇ လူ
က်�န်းးက်ူ�မှ၏ု က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အပြဖျစ်း သူ့သူယံ�့သိူမူှ�ာ�အာ� က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းက်�ိ ခို�က်းခို�င်း�
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းနှ�ိင်း�န်းး ပြ��လ��းရှေ့��သူင််းသူညီး။

ဖျမှး���ီခို့�ရှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး ထိနိ်းး�သူိမှး�ခို့�ရှေ့သူာ နှိ�င်းင့်ပြခိုာ�သူာ�မှ�ာ�က်ိ� ရှေ့က်ာင်းစ်စ်း�ိ�င်း�ာ အကြုံက့်ဉာာဏ်းနှင့်း် အရှေ့ထိာက်းအ�့မ်ှ�ာ� 
လက်းခို့နှ�ိင်း�န်းးအတကွ်း ၎င်း�တ�ိ�၏သူ့ရု့��က်�ိ အရှေ့သြက်ာင်း�သြက်ာ��န်းး အခိုငွ်း်အရှေ့���့ရိှေ့သြက်ာင်း� သူတင်း�ရှေ့���မှညီး ပြဖျစ်းသူညီး။၃၈

သူ�ိ�ရှေ့သူား ၎င်း�တိ��မှိခိုင်းနှ�ိင်းင့်၏ ဖျနိှ့ိ�းမှမုှ ့လွတးရှေ့ပြမှာက်း�န်းးအတကွ်း နှ�ိင်းင့်ရှေ့��ခိုိ�လ့ခုိုွင်း် ရှေ့တာင်း�ခို့ရှေ့န်းသူမူှ�ာ�တငွ်း ဤအခို�က်းက်�ိ  
အသူ့��ပြ��၍ မှ��ါ။

ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့�� အ�ာ�့မိှ�ာ�သူညီး သူက်း�ိ�င်း�ာ အာဏ်ာ�ိ�င်းမှ�ာ�က် တ�ာ��င်းလကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုစ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း� မှပြ��လ��းမှ ီ
အခို�နိ်းးအထိိ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူပူြဖျစ်းနှ�ိင်းသူမူှ�ာ�က်ိ� တ�ာ�စ်ွ�သူင်း်၊ မှစ်ွ�သူင်း်နှ့င်း် �တးသူက်းခြိ��ီ �့��ပြဖျတးခို�က်းမှခို�သူင််း�ါ။၃၉   

က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� အက်�ဉ်း�ရှေ့ထိာင်းမှ�ာ�၊ အခို���းခိုန်းး�မှ�ာ�၊ လ�ူင်းမှကုြီးက်�ီသြက်�းရှေ့��ဌာာန်း၏ ထိနိ်းး�သူမိှး�ရှေ့�� 
စ်င်းတာမှ�ာ�နှင့်း် အပြခိုာ� ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� အရှေ့�ာက်းအအ့�မှ�ာ�တငွ်း ထိာ�ပြခိုင်း�က်ိ� ရှေ့�ာ့င်းသြက်ဉ်း�ါ။ ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ု 
ရှေ့��နှ�ိင်းသူညီ်း ရှေ့န်း�ာအတကွ်း အပြခိုာ�ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာမှ�့လိှင်း ထိ�ိက်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်း ပြဖျစ်းနှ�ိင်းသူမှှ က်ာလအတိ��့�� ထိာ�
�န်းးနှ့င်း် သူ�ီပြခိုာ�အာဏ်ာ��ိင်းက် �့�မှန့်းးပြ�န်းးလညီးစ်စ်းရှေ့��ရှေ့���န်းးတိ��က်�ိ ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့���မှညီး။၄၀

၃၇ အ��ိဒး ၉(၂) နှိ�င်းင့်သူာ�နှင့်း် နှ�ိင်းင့်ရှေ့��အခိုငွ်း်အရှေ့���ိ�င်း�ာ နှ�ိင်းင့်တက်ာ�ဋိညိီာဉ်း
၃၈  McAdam, Marika (2021)၊ ASEAN အဖျွ���င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�၌ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီ်း န်းစ်းန်းာသူူမှ�ာ�အတကွ်းပြ�စ်းဒဏ်းလတွးခြိင်မိှး�ခိုွင်း် အရှေ့ပြခိုခို့မှအူာ� လက်းရှေ့တ�ွအရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား 
က်�င််းသူ့��ပြခိုင်း�၊ အနှစ့်းခို���း Bangkok: ASEAN-ACT
၃၉  McAdam, Marika (2021)၊ ASEAN အဖျွ���င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�၌ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီ်း န်းစ်းန်းာသူူမှ�ာ�အတကွ်းပြ�စ်းဒဏ်းလတွးခြိင်မိှး�ခိုွင်း် အရှေ့ပြခိုခို့မှအူာ� လက်းရှေ့တ�ွအရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား 
က်�င််းသူ့��ပြခိုင်း�၊ အနှစ့်းခို���း Bangkok: ASEAN-ACT
၄၀ အာ�ီယံ့ လက်းရှေ့တ�ွလ��းရှေ့�ာင်းသူမူှ�ာ�၏ စ့် အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားရှေ့�ာင်းရှေ့�� က်�ိယိံာစ့်� (၂၀၁၉)
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၄၁  https://stophk.org/en/resource-library/human-trafficking-vs-human-smuggling မှ ့ယံထူိာ��ါသူညီး။
၄၂ McAdam, M (2022)၊ ASEAN အဖျွ���င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�၌ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီ်း န်းစ်းန်းာသူူမှ�ာ�အတကွ်းပြ�စ်းဒဏ်းလတွးခြိင်မိှး�ခိုွင်း် အရှေ့ပြခိုခို့မှအူာ� လက်းရှေ့တ�ွအရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား က်�င််းသူ့��
ပြခိုင်း�၊ https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2022/04/Non-Punishment_print_smallsize.pdf
၄၃  McAdam, M (2022)၊ ASEAN အဖျွ���င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�၌ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီ်း န်းစ်းန်းာသူူမှ�ာ�အတကွ်းပြ�စ်းဒဏ်းလတွးခြိင်မိှး�ခိုွင်း် အရှေ့ပြခိုခို့မှအူာ� လက်းရှေ့တ�ွအရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား က်�င််းသူ့��
ပြခိုင်း�၊ https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2022/04/Non-Punishment_print_smallsize.pdf

၂။ ပြ�စ်းမှအုပြဖျစ်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း�၊ ဖျမှး���ီထိနိ်းး�သူိမှး�ပြခိုင်း�နှင့်း် ပြ�ညီးနှင့်းဒဏ်းရှေ့��ပြခိုင်း�

လူက့်န်းးက်ူ�မှုနို့င််း လူရှေ့မှ့ာင်းခိုိ့က့်န်းးက်ူ�မှ၄ု၁

လူက့်န်းးက်ူ�မှု လူရှေ့မှ့ာင်းခိုိ့က့်န်းးက်ူ�မှု

လတူစ်းဦး�တစ်းရှေ့ယံာက်းအရှေ့�် က်���လနွ်းးမှ ု   နှ�ိင်းင့်အရှေ့�် က်���လနွ်းးမှု (န်းယံးစ်�းစ်ညီး�မှ�ဉ်း�မှ�ာ�က်ိ� ခို��ိ�ရှေ့ဖျာက်းပြခိုင်း�)။

(လအူခိုွင်း်အရှေ့�� ခို��ိ�ရှေ့ဖျာက်းပြခိုင်း�)။

တ�ာ��င်း၊ တ�ာ�မှ�င်း သူိ��မှဟု�တး န်းယံးစ်�းပြဖျတးရှေ့က်�ားပြခိုင်း� မှ�့�ိါ၊ တ�ာ�မှ�င်း န်းယံးစ်�းပြဖျတးရှေ့က်�ားပြခိုင်း� ပြဖျစ်းသူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူအူရှေ့�် �က်းလက်း၍ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတး  သူာွ�မှညီး်ရှေ့န်း�ာသူ�ိ� ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းသူမူှ�ာ� ရှေ့�ာက်း�့ခိို�နိ်းးတွင်း 

အပြမှတးထိ�တးမှ ု�ါ�င်းသူညီး။     အ�့��သူတးသူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က် မှညီးသူညီ်းအခိုါမှှ သူရှေ့�ာတ ူ  �နှဒအရှေ့လ�ာက်းပြဖျစ်းက်ာ သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��ခို�က်း �ါ�င်းသူညီး။

ခိုငွ်း်ပြ��ပြခိုင်း�မှ�့�ိါ။ အက်ယံး၍ က်န်းဦး�တငွ်း သူရှေ့�ာတ ူ

ခိုငွ်း်ပြ��ခို�လ်ှင်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ၏ု အက်��းက်ိ�င်းမှနုှ့င်း် 

လည့ီး်ဖျ�ာ�မှတု�ိ�ရှေ့သြက်ာင််း ၎င်း�သူညီး အဓိ�ိါာယံးမှ�့�ိါ။ 

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု။ 

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�ရှေ့သူာ �င်းလယံး��းပြခိုာ�မှ ့ဖျလိစ်း��ိင်းအလ��းသူမှာ�မှ�ာ�(OFW)သူညီး လသူူစ်းစ်�ရှေ့�ာင်း�ရှေ့�� ရှေ့အ��င်းစ်မီှ�ာ�
အ�ါအ�င်း ၎င်း�တိ��က်�ိ လူက်�န်းးက်ူ�သူမူှ�ာ�ရှေ့��့တွင်း အပြ�စ်းရှေ့��ခို့�ရှေ့လ�့်ိခြိ��ီ တ�ာ�စ်ွ�ခို့သြက်�သူညီး။ ၎င်း�တိ��က်�ိ ဖျလိစ်း��ိင်းနှ�ိင်းင် ့
မှ ့လမူှ�ာ�က် စ်�ရှေ့�ာင်း�ပြခိုင်း�ပြဖျစ်းရှေ့စ်က်ာမှ ူအထိ�ူသူပြဖျင််း (ဥ�မှာ ��ီ��ီယံာ�၊ ရှေ့�ားဒအီာရှေ့�ဗီ� သူိ��မှဟု�တး ယံူရှေ့အအ�ီ)က်�သ်ူ�ိ�
ရှေ့သူာ ရှေ့�ာက်း�့�ိာနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�၌ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီ်း အမှုမှ�ာ�တငွ်း တ�ာ�စ်�ီင်း�ိ�င်းခိုွင်း်နှ့င်း် ��ိင်းရှေ့သူာ 
စ်နိ်းးရှေ့ခို်မှုမှ�ာ� ရှေ့�်ရှေ့�ါက်းခို�သ်ူညီး။ င်ါ�ဖျမှး�လ��းင်န်းး�တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူဖျလိစ်း��ိင်းနှ�ိင်းင့်သူာ�မှ�ာ�က်ိ� ဖျလိစ်း��ိင်းနှ�ိင်းင့်  
အပြ�င်း�က်းတငွ်း တ�ာ�စ်�ွ��ိပြခိုင်း�ဟုရူှေ့သူာ ရှေ့န်းာက်းခို့အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာ၌ တ�ာ�စ်�ီင်း�ိ�င်းခိုွင်း်အမှ��ိ�မှ��ိ�ပြဖျင််း အပြ�စ်းမှရှေ့��
ပြခိုင်း�ဟုရူှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုခို့မှကူ်�ိ အာ�ရှေ့��ရှေ့ထိာက်းခို့ပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ စ်နိ်းးရှေ့ခို်မှုက်�ိ ရှေ့�်ရှေ့�ါက်းရှေ့စ်က်ာ ရှေ့ဒသူတငွ်း� ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့�� 
အ�ာ�့ိမှ�ာ�နှင့်း် အစ်�ိ��ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�အတကွ်း စ်နိ်းးရှေ့ခို်မှုမှ�ာ� ပြဖျစ်းရှေ့�်လာရှေ့စ်သူညီး။၄၂

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။ 

အရှေ့လအ်ထိရှေ့က်ာင်း�မှ�ာ�က်ိ� စ်က်ာာ�နူှ�ိင်းင့်တငွ်း ရှေ့တ�ွ�့ိ�သူညီး။ ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူတူစ်းရှေ့ယံာက်းအပြဖျစ်း  
တ�ာ��င်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း�ခို့ထိာ��ရှေ့သူာ လငိ်းမှလု��းင်န်းး��့ိ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူတစ်းရှေ့ယံာက်းသူညီး သူမူှ၏ အလ��းဗီဇီူးာ
သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�က်�ိ ရှေ့က်�ားလနွ်းးက်ာ လ��းက်ိ�င်းရှေ့န်းမှအုရှေ့�် အရှေ့��မှယံပူြခိုင်း�ပြဖျစ်းသူညီး။ အရှေ့��ယံခူို့�မှညီ်းအစ်ာ� သူူမှက်ိ�  
က်ာက်ယွံးရှေ့��က်ာ သူမူှရှေ့န်းထိ�ိင်း�ာ ခိုိ�လ့ရုှေ့��စ်ခိုန်းး�အပြ�င်း�က်းတငွ်း အလ��းလ��းနှ�ိင်း�န်းး အခိုွင်း်အရှေ့��ရှေ့��ခို�သ်ူညီး။ သူ�ိ�ရှေ့သူား  
ပြ�ညီ်းတန်းး�ာလ��းင်န်းး�နှ့င်း် �က်းနှယှံးရှေ့န်းရှေ့သူာ ပြ�စ်းမှမုှ�ာ�အတကွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� အပြ�စ်းရှေ့��နှိ�င်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�က်ိ�
လညီး� ရှေ့တ�ွ�့ိ�သူညီး။ ဖျလိစ်း��ိင်း၊ ထိိ�င်း�နှင့်း် အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့�နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�မှ ့အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�သူညီး အက်အူညီီ�ယံ�ူန်းး ��တ�းဖျွ��က်�ိ 
ခို�ဉ်း�က်�းခြိ��ီရှေ့န်းာက်းတငွ်း �ာဇူး�တးမှအုပြဖျစ်း သူတးမှတ့းခို့�သူညီး် အပြဖျစ်းအ��က်းမှ�ာ� �့ဖိျူ�သူညီး။၄၃
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

၃ ရှေ့တွ��့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှုမှ�ာ�အတွင်း� 

က်���လွန်းးခို��သူူ ထိ�းတလ�လ�ပြဖွစ်းပြခိုင်း�

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှမုှ�ာ�အတငွ်း� လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အာ�  
၎င်း�တိ��၏ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�မှ ုအရှေ့တ�ွအကြုံက့်�အရှေ့သြက်ာင်း�က်ိ�  
အရှေ့သူ�စ်တိး ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�ထိ�တးပြခိုင်း� သူ�ိ�မှဟု�တး ပြ�န်းးလညီးရှေ့ပြ�ာပြ�
ခို�ိင်း�ပြခိုင်း�မှ��ိ�က်ိ� ပြ��လ��းတတးသြက်သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�
က်�ိ အခို�နိ်းးက်ာလ အတ�ိင်း�အတာတစ်းခို�အထိ ိ�ာထိ�ူတာ�န်းး
အမှ��ိ�မှ��ိ�မှ ့လ�ူ��ဂ�ိလးအမှ��ိ�မှ��ိ�က် တညူီရီှေ့သူာရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ�က်�ိ 
ထိ�းခိုါထိ�းခိုါ ရှေ့မှ�တတးသြက်သူညီး။ ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှကု်�ိ  
က်���လနွ်းးခို့�သူအူတွက်း မှလ့�ခြုံခို့�ရှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး ထိင်းသူာ
ပြမှင်းသူာ�့လိနွ်းး�ရှေ့သူာ ရှေ့န်း�ာတငွ်း လ��းရှေ့�ာင်းပြခိုင်း�မှ��ိ�လညီး�  
ပြဖျစ်းနှ�ိင်းသူညီး။ လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ အသြက်မှး�ဖျက်းခို့ထိာ��ရှေ့သူာ  
က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�သူညီး အမှ��ိ�သူာ�အ�ာ�့ကိ်  
ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�လှင်း သူိ��မှဟု�တး အမှ��ိ�သူာ�အ�ာ�့မိှ�ာ� �့ိရှေ့န်းလှင်း 
အရှေ့န်း�ခိုက်းက်ာ မှလ့�ခြုံခို့�ဟု� ခို့စ်ာ��နှ�ိင်းသူညီး။

အာ�ီယံ့နှ�ိင်းင့်အခို��ိ�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူအူာ� အပြ�စ်းတင်းပြခိုင်း�
သူညီး ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့�� အ�ာ�့မိှ�ာ�အသြက်ာ� ပြ�ဿန်းာ တစ်းခို�
အပြဖျစ်း �့ရိှေ့န်း��ပြဖျစ်းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး ‘ရှေ့ခိုါင်း�မှာ
သူညီး၊ ရှေ့လာ�ကြီးက်�ီသူညီး၊ ဉာာဏ်းန်းညီး�သူညီး၊ အသူရှေ့���က်း
ရှေ့စ်သူညီး၊ လမူှရုှေ့���ာမှလ့�ခြုံခို့�မှနုှ့င်း် လမူှရုှေ့���ာ��မှး��တာမှ�ာ�  
ပြဖျစ်းရှေ့စ်သူညီး’ဟု� စ်�ွးစ်�ွခို့သြက်�သူညီး။၄၄  ထိ�းမှ့ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�
သူညီး် အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�က်ိ� အ��က်းသူရှေ့�ာပြဖျင််း ရုပုြမှင်းတတးသြက်
က်ာ ထိ�ိ�ရှေ့သြက်ာင််းလညီး� �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် အက်ာအက်ယွံးမှ�ာ�  
ပြင်င်း��ယံးခို့သြက်�သူညီး။ အထိ�ူသူပြဖျင််း က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ�  
ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့�� အ�ာ�့မိှ�ာ�နှ့င်း် ၎င်း�တိ��၏ မှိသူာ�စ်�မှ�ာ�က် ၎င်း�
တ�ိ�တွင်း ပြဖျစ်း��က်းခို�ပ်ြခိုင်း�မှ�ာ�အတကွ်း အပြ�စ်းတင်းသြက်ရှေ့လ�့်ိ
သူညီး။၄၅ ၎င်း�တိ��သူညီး ရှေ့ပြ�ာလ�ိသူညီးမှ�ာ� မှရှေ့ပြ�ာနှိ�င်း�န်းး  

ဟုန်း�းတာ�ခို့သြက်�က်ာ ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့�� အ�ာ�့မိှ�ာ�သူညီး  
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�ထိက်း မှ�ိတ�ိ�၏စ်က်ာ�မှ�ာ�က်ိ� ယံ့�သြက်ညီး
တတးသြက်သူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူူအာ� အပြ�စ်းတင်းသူညီ်း သူရှေ့�ာထိာ�မှ�ာ�နှင့်း်  
စ်ာန်းာမှကု်င်း�မှ�ရ်ှေ့သူာ ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ�သူညီး စ်တိးဖျိစ်�ီမှ ု�့ိနှ့င်း်ခြိ��ီ
သူမူှ�ာ�အရှေ့�် ခိုနှာာက်ိ�ယံး��ိင်း���ိင်း�ာ၊ စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် 
လမူှရုှေ့���ိ�င်း���ိင်း�ာဖျအိာ� အမှ�ာ�အပြ�ာ� သူက်းရှေ့�ာက်းရှေ့စ် 
သူညီး။၄၆ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး နှ့ိ�းစ်က်းညီှင်း��န်းး�မှ၊ု  
အသြက်မှး�ဖျက်းမှနုှ့င်း် ကြီးက်ိ��က်ိ�င်းပြခိုယံးလယ့ံးမှတု�ိ�က်�ိ ထိ�းခိုါထိ�းခိုါ၊  
က်ာလသြက်ာ�ည့ီးစ်ာွ ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွခို�်�ရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း လူက်�န်းးက်ူ�မှတုငွ်း 
အလနွ်းးအရှေ့တွ�မှ�ာ�ရှေ့သူာ ရှေ့�ာ�ါပြဖျစ်းသူညီ်း ထိခိို�ိက်းမှကု်�ိ  
ကြုံက့်�ခြိ��ီရှေ့န်းာက်း စ်တိးထိခိို�ိက်းမှရုှေ့�ဒန်းာ (PTSD) နှင့်း် မှတ့းဉာာဏ်း
ရှေ့��ာက်း�့��ပြခိုင်း�တိ��က်�ိ ခို့စ်ာ��နှ�ိင်းသူညီး။၄၇ 

က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�ရှေ့မှ�သူညီး် အသူ့အန်းိမှး်အပြမှင််း
နှ့င်း် ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�အသူွာ�အလာရှေ့သြက်ာင််း ရှေ့သြက်ာက်း�ွ့�ထိတိးလန်း�း  
ရှေ့သူာအခိုါ သူ�ိ�မှဟု�တး လ့�ခြုံခို့�သူညီး၊ အက်ာအက်ယွံးရှေ့��
ထိာ�သူညီးဟု� မှခို့စ်ာ��ရှေ့သူာအခိုါတိ��၌ ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ 
တ�ာ�စ်�ွ��ိမှတုငွ်း �ါ�င်းပြခိုင်း�နှင့်း် အက်အူညီတီ�ိ�က်�ိ 
��ိ၍�င်းပြင်င်း��ယံးနှိ�င်းဖျွယံး�့ိသူညီး။

၄၄  ASEAN Do No Harm Guide အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် ညီှနိှိုင်း�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွမှ�ာ�တငွ်း �ါ�င်းသူမူှ�ာ�မှ ့မှှရှေ့�ထိာ�ရှေ့သူာ ရှေ့လလ်ာရှေ့တ�ွ�့ိခို�က်းမှ�ာ�။
၄၅  ASEAN Do No Harm Guide အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် ညီှနိှိုင်း�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွမှ�ာ�တငွ်း �ါ�င်းသူမူှ�ာ�မှ ့မှှရှေ့�ထိာ�ရှေ့သူာ ရှေ့လလ်ာရှေ့တ�ွ�့ိခို�က်းမှ�ာ�။
၄၆  လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ အပြမှတးထိ�တးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� စ်ာန်းာမှုက်င်း�ရှေ့သူာ ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�ထိ�တးပြခိုင်း� ဥ�မှာမှ�ာ� - သူင်း �ာ�တးထိာ�ခို�သ်ူလ�။ သူင်း�ာရှေ့သြက်ာင််း အ�လ�ိပြဖျစ်းခိုငွ်း်ရှေ့���တာလ�။ မှဟု�တး
��ူလ�ိ� ရှေ့ပြ�ာခို�တ်ာလာ�။ အလ��းသူမှာ�ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးခို့�သူမူှ�ာ�အာ� စ်ာန်းာမှုက်င်း�ရှေ့သူာ ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�ထိ�တးပြခိုင်း� �ါ�င်းနှ�ိင်းရှေ့သူာ ဥ�မှာမှ�ာ� - သူင်းသူညီး တ�ာ�မှ�င်း အလ��းလ��းရှေ့န်း�ါသူလာ�။ 
အ�ဒလီ�ိလ��းဖျိ�� အခိုငွ်း်ကြုံက့်�တ�အ်ခိုါ သူင်း�ာလ�ိ�ထိွက်းမှရှေ့ပြ��တာလ�။ �ာအမှာ့�မှ ့မှလ��း�င်း အာဏ်ာ��ိင်းရှေ့တကွ်�ိ �ာလ�ိ�ရှေ့သြက်ာက်းတာလ�။
၄၇  IOM (2009)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အာ� ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင်း်ရှေ့�ာ့က်းပြခိုင်း�၊ က်�န်းး�မှာရှေ့���့�်�ိ�ရှေ့��သူမူှ�ာ�အတကွ်း လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း Geneva: IOM.
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၃။ ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှမုှ�ာ�အတငွ်း� က်���လနွ်းးခို့�သူ ူထိ�းတလ�လ�ပြဖျစ်းပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း 

စ်စ်းရှေ့��ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှမုှ�ာ�က်ိ� လ့�ခြုံခို့�စ်တိးခို��ရှေ့သူာ �တး�န်းး�က်�င်းတငွ်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။ 
ထိ�ိသူ ူသူ�ိ�မှဟု�တး က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးနှင့်း် သူ၏ူ ရှေ့စ်ာင်း်ရှေ့�ာ့က်းရှေ့��သူတူ�ိ� သူက်းရှေ့တာင််းသူက်းသူာ�့ိခြိ��ီ က်�ိယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်း
လ့�ခြုံခို့�မှ�ု့ိရှေ့သူာ သူ�ီသူန်း�းရှေ့န်း�ာတစ်းခို� ပြဖျစ်းသူင််းသူညီး။ ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှညီ်း အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာမှ�ာ�သူညီး အက်��တးရှေ့သူာ အရှေ့သြက်ာင်း� 
အ�ာမှ�ာ�ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ ရှေ့��အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ နှစ့်းမှ��ိ�စ်လ့��ပြဖျစ်းရှေ့စ် �ါ�င်းနှိ�င်းရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််းက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး  
အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ရှေ့�� စ့်သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် က်�ိက်းညီသီူင်း်သူလ�ိ �င်းရှေ့�ာက်းန်းာ�ရှေ့ထိာင်းရှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး သြက်ာ�ပြဖျတး�င်း
ရှေ့ပြ�ာရှေ့သူာ လအူရှေ့�အတကွ်းက်�ိ က်န်း�းသူတးထိာ�နှိ�င်း�န်းးအတကွ်း တညီးရှေ့န်း�ာက်ိ� လှ�ိ��က့်းထိာ�သူင််း�န်းး သူတိပြ���ါ။၄၈

ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှကု်�ိ အထိူ�ပြ��ရှေ့လက််�င်း်ထိာ�သူကူ် ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူင်း်သူညီး။ ပြဖျစ်းနှိ�င်းလှင်း (ရှေ့��့ရှေ့န်း၊ လူမှ�ုန်းးထိမှး�၊ NGO 
�န်းးထိမှး� သူ�ိ�မှဟု�တး စ်ိတးရှေ့�ာ�ါ�ညီာ�င့်းက်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ) အ�ညီးအခို�င်း�ပြ�ညီ်းမှသီူညီး် ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��နှိ�င်းသူတူစ်းရှေ့ယံာက်း စ်စီ်ဉ်းရှေ့��
�ါ။

ထိ�ိသူကူ်�ိ ၎င်း�တိ��နှ့င််း သူက်းရှေ့တာင််းသူက်းသူာ ရှေ့ပြ�ာ�ိ�နှ�ိင်းရှေ့သူာ���န်းးဒါ�့ိသူကူ် ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�သူင််းသူညီး။ ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�သူ ူ
က်�ိယံးတ�ိင်းက် ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ခို့�သူ ူသူ�ိ�မှဟု�တး က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး သူိ��မှဟု�တး ၎င်း�၏ ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းသူကူ်�ိ က်သူိက်ရှေ့အာက်း 
ပြဖျစ်းရှေ့စ်လှင်း ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�သူရူှေ့ပြ�ာင်း��န်းး စ်ဉ်း�စ်ာ�သူင််းသူညီး။

က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့�� က်ွမှး�က်�င်းသူမူှ�ာ�က်သူာ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�သူင််းသူညီး။ သူင်း၏  
အဖျ�ွ�အစ်ညီး�တငွ်း ထိ�ိသူ�ိ� က်ွမှး�က်�င်းသူမူှ�့ိ�ါက် ပြ�င်း�က်ွမှး�က်�င်းသူမူှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး က်ာက်ယွံး ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်း
ရှေ့�� အထိ�ူပြ��အဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�နှင့်း် �က်းသူွယံးရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး စ်ဉ်း�စ်ာ��ါ။

ပြဖျစ်းနှ�ိင်းမှညီး�ိ�လှင်း ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�စ်ဉ်းတငွ်း က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� တ�ာ��င်းအ��းထိနိ်းး�သူူ သူ�ိ�မှဟု�တး ၎င်း�တိ�� ယံ့�သြက်ညီး
ရှေ့သူာ လကူြီးက်�ီတစ်းဦး�က် အရှေ့ဖျားပြ���န်းး ခိုငွ်း်ပြ��ရှေ့���ါ။ ၎င်း�၏ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းသူမူှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး အပြခိုာ� မှသိူာ�စ်��င်းမှ�ာ�နှင့်း်  
သူ�ီပြခိုာ�စ် ီရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�သူအူာ� စ်က်ာ�ရှေ့ပြ�ာနှိ�င်းခိုွင်း်လညီး� က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးတငွ်း �့ိသူင်း်သူညီး။ ဤအခို�က်းသူညီး မှသိူာ�စ်�
အတငွ်း� ပြဖျစ်း�ာွ�ရှေ့န်းရှေ့သူာ သူ့သူယံပြဖျစ်းဖျယွံး အသြက်မှး�ဖျက်းမှ ုသူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတး အပြမှတးထိ�တးမှရုှေ့သြက်ာင််း က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး
က်�ိ လ�ှရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့��ခို�နိ်းးမှ��ိ�တငွ်း အထိ�ူသူပြဖျင််း သူက်း��ိင်းသူညီး။

ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�သူသူူညီး တ�ာ��င်းယံနူ်းရီှေ့ဖျာင်း�အစ်ာ� အ��းသူာ�အ�တးအစ်ာ�က်ိ� �တး�င်းသူင််းသူညီး။ ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့��  
အ�ာ�့ိမှ�ာ�က် လက်းန်းက်းမှက်ိ�င်းရှေ့�ာင်းသူင််း�ါ။ ဤသူ�ိ�လ��းရှေ့�ာင်းပြခိုင်း�သူညီး ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး� ရှေ့ပြဖျသြက်ာ�သူမူှ�ာ�၊ အထိ�ူသူပြဖျင််း 
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ� စ်တိးသူက်းသူာ�ာ�ရှေ့စ်�န်းး က်ညူီီရှေ့��သူညီး။

သူက်း��ိင်း�ာ အာဏ်ာ�ိ�င်းမှ�ာ�က် စ်စိ်စ်းထိာ�ရှေ့သူာ အ�ညီးအခို�င်း�ပြ�ညီ်းမှသီူညီး် က်ွမှး�က်�င်းစ်က်ာ�ပြ�န်းးမှ�ာ�က်ိ� အသူ့��ပြ���ါ။ ထိိ�သူူ
၏ (သူငူ်ယံးခို�င်း�မှတိးရှေ့�မွှ�ာ�၊ မှသိူာ�စ်�၊ အမိှးန်း�ီခို�င်း�မှ�ာ�၊ ��းမှ�ိ�းဖျမှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတး အပြမှတးထိ�တးသူ ူပြဖျစ်းနှ�ိင်းရှေ့ပြခို
�့ိသူနူှ့င်း် �က်းစ်�းရှေ့န်းသူမူှ�ာ� အ�ါအ�င်း) အန်း�ီစ်�း�့��အသူ�ိင်း�အ��ိင်း�မှ ့လမူှ�ာ�က်ိ� စ်က်ာ�ပြ�န်းးအပြဖျစ်း အသူ့��မှပြ���ါနှင့်း်။၄၉

၎င်း�တိ��က်�ိ အပြ�စ်းတင်းမှညီးမှဟု�တးရှေ့သြက်ာင်း� စ်တိးခို�ယံ့�သြက်ညီးရှေ့စ်�န်းး ထိိ�သူကူ်�ိ အာမှခို့ခို�က်းရှေ့���ါ။ ထိိ��ရှေ့န်းာက်း ၎င်း�တိ��တွင်း  
ပြဖျစ်း��က်းခို�မ်ှုမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ အပြ�စ်းမှဟု�တးရှေ့သြက်ာင်း� �င့်း�ပြ��ါ။ ၎င်း�တိ�� ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွခို�်�ရှေ့သူာ စ်တိးဒဏ်း�ာမှ�ာ�၊ ၎င်း�တိ��၏  
ရှေ့သြက်ာက်း�ွ့�မှမုှ�ာ�နှင့်း် စ်�ိ��မိှးထိတိးလန်း�းမှမုှ�ာ�က်ိ� သူတထိိာ�ရှေ့ပြဖျ�င့်း��ါ။ ၎င်း�တ�ိ�၏ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�ရှေ့သြက်ာင််း ၎င်း�တိ��သူညီး က်��်��
အပြ�စ်းတင်းခို့�ပြခိုင်း�၊ စ်တိးဒဏ်း�ာ�ပြခိုင်း�၊ �က့်း�ွ့�ပြခိုင်း�နှင့်း် စ်ွမှး�ရှေ့�ာင်း�ညီးမှ�ပ်ြခိုင်း�တ�ိ�က်�ိ ခို့စ်ာ��ခြိ��ီပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း�က်ိ� သူတ�ိ�ါ။

၄၈ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အာ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�သူညီး ၄င်း�တိ��အာ�လ့�� အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှ�ိင်းရှေ့ခို��့ရိှေ့သူာ သူ�ိ�မှဟု�တး အမှန့်းးတက်ယံး အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းရှေ့စ်ရှေ့သူာ တမှင်း သူိ��မှဟု�တး 
မှ�ညီး�ယွံးသူညီ်း လ��း��းမှ�ာ�မှ ့က်ာက်ယွံးထိာ�ရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့သူခို�ာရှေ့စ်�န်းး တာ���ီက်ာက်ယွံးသူညီ်း လ��းရှေ့�ာင်းခို�က်းမှ�ာ�အရှေ့�် အာရု့�စ်�ိက်းသူညီး။ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးက်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်း
ရှေ့��၏ �ညီး�ယွံးခို�က်း�န်းး�တ�ိင်းမှာ့ ၄င်း�တ�ိ�၏ မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�၊ ��း�ာွက်�ိယံးစ်ာ�လယ့ံးမှ�ာ�၊ အသူ�ိင်း�အ��ိင်း�အာ�လ့��နှ့င်း် စ်ဉ်း�က်းမှပြ�တး အဓိ�ိါါယံး�့ိရှေ့သူာ ထိရိှေ့တ�ွ�က်း�့မှမုှ့တ�င်း် 
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� အာရု့�စ်�ိက်းရှေ့သူာ ရှေ့��က်င်း�လ့�ခြုံခို့�သူညီး် ယံဉ်းရှေ့က်��မှကု်�ိ ဖျန်းးတ�ီထိနိ်းး�သူိမှး��န်းး ပြဖျစ်း�ါသူညီး။ https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/safeguard-
ing-children မှ ့ထိ�တးနှုတးထိာ��ါသူညီး။
၄၉ �ာလ ီလ��းင်န်းး�စ်ဉ်း (၂၀၁၅)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အာ� စ်စိ်စ်းအတညီးပြ��ပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ မှ�ူါဒလမှး�ညွှနှ်းးမှု - မှ�ူါဒခို�မှတ့းသူူမှ�ာ�နှင့်း် လက်းရှေ့တ�ွရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း 
မှတိး�က်း လမှး�ညွှနှ်းးမှု၊ �န်းးရှေ့က်ာက်း၊ �ာလ ီလ��းင်န်းး�စ်ဉ်း၏ ရှေ့ဒသူ��ိင်း�ာ �့�်�ိ�မှုရု့��
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

လူက့်န်းးက်ူ�ခို��သူူမှ�ာ�နို့င််း က်���လွန်းးခို��ရှေ့�က်ာင်း� ထိင်းမှ့တး�သူူမှ�ာ�က်ိ့ 

ရှေ့တွ��့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း��ိ့င်း�ာ အရှေ့လ်အထိ ရှေ့က်ာင်း�မှ�ာ�

ရှေ့တွ��့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း� မှစ်တင်းမှီ

l မှမိှကိ်�ိယံးက်ိ�နှ့င်း် အခိုန်းး�အတငွ်း��့ိသူအူာ�လ့��က်ိ� မှတိး�က်း�ါ။ ရှေ့တွ��့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�က်ိ� ရှေ့ပြဖျသြက်ာ�မှညီ်းသူနူှ့င်း် သူက်း��ိင်း 
 သူမူှ�ာ�သူာ အခိုန်းး�အတငွ်း� �့ရိှေ့န်းရှေ့စ်�န်းး ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။

l ရှေ့အ�ရှေ့��၊ရှေ့ဖျားရှေ့�ရွှေ့သူာ အသူ့နှင့်း် ခြိခိုမိှး�ရှေ့ပြခိုာက်းမှကု်င်း�ရှေ့သူာ က်ိ�ယံးအမှအူ�ာတ�ိ�ပြဖျင်း် ရှေ့ပြ�ာ�ိ�လ�ုး�ာ့��ါ။

l ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�၏ �ညီး�ယွံးခို�က်းနှင့်း် သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှ�ာ� အသူ့��ပြ���့�တ�ိ�က်�ိ �င့်း�ပြ��ါ။

l ထိ�ိ���ဂ�ိလးက်ိ� ၎င်း�တိ��၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�နှင့်း် ��့နိှ�ိင်းရှေ့သူာ လမူှရုှေ့���ာ၊ ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် အက်အူညီ ီ
 မှ�ာ� အရှေ့သြက်ာင်း� အသူရိှေ့���ါ။ ၎င်း�တိ��န်းာ�လညီးရှေ့စ်�န်းး ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ �င့်း�ပြ��ါ။

l ၎င်း�တိ��၏ က်�ိယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်း လ့�ခြုံခို့��ိ�င်းခိုွင်း်နှ့င်း် အမှညီးမှရှေ့ဖျား�ိ�င်းခိုွင်း်က်�ိ စ်တိးခို�ရှေ့စ်�န်းး အာမှခို့ခို�က်းရှေ့���ါ။  
 သူတင်း� အခို�က်းအလက်းအာ�လ့��က်�ိ အလ့��စ့်� လှ�ိ��က့်းထိနိ်းး�သူိမှး�ထိာ�မှညီးပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� ၎င်း�တိ��အာ� ရှေ့ပြ�ာပြ��ါ။၅၀ 

l ထိ�ိ���ဂ�ိလးတငွ်း ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�တစ်းစ့်�တစ်း�ာ �့ိ၊မှ�့ိ ရှေ့မှ�ပြမှန်းး��ါ။ ၎င်း�တိ�� လ့�ခြုံခို့�၍ သူက်းရှေ့တာင််းသူက်းသူာ ပြဖျစ်း၊မှပြဖျစ်း ရှေ့မှ�ပြမှန်းး� 
 �ါ။ ၎င်း�တ�ိ�တွင်း န်းာက်�င်းရှေ့န်းပြခိုင်း� �့ိ၊မှ�့ိ၊ ရှေ့��က်�သူမှတုစ်းစ့်�တစ်း�ာလ�ိအ�းပြခိုင်း� �့ိ၊မှ�့ိ ရှေ့မှ�ပြမှန်းး��ါ။

l ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�က်ိ� မှညီးသူညီ်းအခို�နိ်းးတွင်းမှ��ိ ခိုဏ်တာ��းန်းာ�နှ�ိင်းရှေ့သြက်ာင်း� သူိ��မှဟု�တး ��းတန်း�းလ�ိက်းနှ�ိင်းရှေ့သြက်ာင်း�  
 ရှေ့ပြ�ာပြ��ါ။ အခို�နိ်းးမှရှေ့��ွ ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�ရှေ့မှ�နှ�ိင်းရှေ့သြက်ာင်း�လညီး� ရှေ့ပြ�ာပြ��ါ။

l ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�က်ိ� �က်းလက်းလ��းရှေ့�ာင်း�န်းးအတကွ်း ၎င်း�တိ��၏ သူ�ိ့ိ၊ သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��ခို�က်းက်ိ� �ယံ�ူါ။  
 သူရှေ့�ာတ ူခိုွင်း်ပြ��ခို�က်းနှင့်း် (လငူ်ယံးနှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အတကွ်း) သူရှေ့�ာတညူီခီို�က်း ရှေ့တာင်း�ခို့�ာတငွ်း ဖျအိာ� 
 ရှေ့��ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး ၎င်း�တိ��အတွက်း မှညီးသူညီးက် အရှေ့က်ာင်း��့��ပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့သြက်ာင်း� သူယွံး��ိက်းရှေ့ပြ�ာ�ိ�ပြခိုင်း� မှပြ��လ��း�ါ 
 နှ့င်း်။ သူတင်း� အခို�က်းအလက်းနှင့်း် သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��ခို�က်း၊ သူရှေ့�ာတညူီခီို�က်း��ိင်း�ာ ရှေ့တာင်း��ိ�ခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� 
 မှှမှှတတ တင်းပြ��ါ။ လတွးလ�းစ်ာွ ရှေ့��ွခို�ယံးနှ�ိင်းရှေ့သြက်ာင်း�နှင့်း် ၎င်း�တိ�� မှညီးသူညီ်းအ�ာက်ိ� ရှေ့��ွခို�ယံးသူညီးပြဖျစ်းရှေ့စ် 
 ၎င်း�တိ��က်�ိ �န်း�းက်�င်းပြခိုင်း�မှ�့�ိ� လက်းခို့ရှေ့��မှညီးပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့ပြ�ာပြ��ါ။

ရှေ့တွ��့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ရှေ့န်းစ်ဉ်းအတွင်း�

l ၎င်း�တိ��၏ ပြဖျစ်းစ်ဉ်းက်ိ� ရှေ့ပြ�ာပြ��ာတငွ်း ၎င်း�တိ��၏ န်းညီး�လမှး�အတ�ိင်း�၊ ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့လ�့နိ်းးအတ�ိင်း� ရှေ့ပြ�ာခိုငွ်း်ရှေ့���ါ။ 
 ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�က်ိ� အရှေ့လာတကြီးက်�ီ မှပြ��လ��း�ါနှ့င်း်။

l န်းာ�လညီး� လယွံးက်ရူှေ့သူာ တ�တ်�ိ�ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ�ပြဖျင််း ရှေ့မှ�ပြမှန်းး��ါ။ �ါက်�တိ�မှ�ာ�က်ိ� အသူ့��ပြ���ါ။

l က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ�က်�ိ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး၏ �င်းက်ိ�လက်ာဏ်ာမှ�ာ�နှင့်း် မှိသူာ�စ်�ရှေ့န်းာက်းခို့နှ့င်း်အညီ ီ 
 လ�ိအ�းသူလ�ိ ရှေ့ပြ�ာင်း�လ�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး��ါ။ တတးနှိ�င်းသူမှှ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးနှင့်း် က်�ိက်းညီရီှေ့သူာ အသူ့��အနှုန်းး�က်�ိ အသူ့��ပြ���ါ။  
 က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အာ� ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ� မှရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှ ီ၎င်း�တိ��၏ ပြဖျစ်းစ်ဉ်းက်ိ� ၎င်း�တိ��က်�ိယံး��ိင်းန်းညီး�လမှး�အတိ�င်း� ရှေ့ပြ�ာခိုငွ်း် 
 ရှေ့���ါ။ ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ�က်�ိ အဖျငွ်း်ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ�ပြဖျင််း စ်တင်းသူင််းသူညီး။ တ�ိက်းရုိ�က်းရှေ့မှ�ခိုနွ်းး� သူ�ိ�မှဟု�တး န်းိမှတိးပြ�ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ� 
 က်�ိ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ� �ိ�၍ သူက်းရှေ့တာင််းသူက်းသူာပြဖျစ်းလာ�့��ရှေ့သူာ ရှေ့န်းာက်း�ိ�င်း�ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�အတကွ်း 
 ခို�န်းးထိာ�သူင်း်သူညီး။

l င်ယံး�ယွံးရှေ့သူာ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�သူညီး အာရု့�စ်�ိက်းနှ�ိင်းသူညီ်းက်ာလ တ�ိရှေ့တာင်း�သူပြဖျင််း ၎င်း�တိ��အတွက်း ရှေ့တ�ွ�့� 
 ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�က်ိ� တ�ိတ�ိနှ့င်း် အကြီးက်မိှးရှေ့�မှ�ာ�မှ�ာ�လ��းရှေ့���န်းး စ်ဉ်း�စ်ာ��ါ။ အခို��ိ�က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�သူညီး �့���ွပြခိုင်း�  

၅၀ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�နှင့်း် အ�ယွံးမှရှေ့�ာက်းရှေ့သူ�သူမူှ�ာ� �ါ၀င်းသူညီ်းက်စိ်စမှ�ာ�တငွ်း ၎င်း�တ�ိ�၏က်�န်းး�မှာရှေ့��နှင့်း် အက်��ိ�စ်ီ��ာွ�မှ�ာ�က်�ိ က်ာက်ယွံး�န်းးအတကွ်း အပြခိုာ��န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�
ထိ့ သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှှရှေ့��န်းး လိ�အ�း�ါသူညီး။ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းက်ိ� ပြဖျစ်း��းတစ်းခို�ခို�င်း�အလ�ိက်း အက်�ပြဖျတး�ါ။
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 သူ�ိ�မှဟု�တး �့�ပြ�င်းရှေ့ပြ�ာပြခိုင်း� တိ��က်�ိ ��ိ၍နှစ့်းသူက်းနှ�ိင်းသူညီး။ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ� ��းတန်း�းခို�င်းလှင်း ထိရိှေ့တ�ွနှိ�င်းသူညီ်း  
 သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့ထိာင်းပြ�နှိ�င်းသူညီ်း အန်းကီ်တးက်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ �စ်စညီး�မှ�ာ� အသူ့��ပြ��ပြခိုင်း�က်ိ� စ်မှး�သူ�းလ��းရှေ့�ာင်း�ါ။

l �က်းလက်း၍ ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ�က်�ိ လမှး�ညွှနှ်းးရှေ့���န်းးအတကွ်း ��့နိှ�ိင်းလှင်း အစ်ိ��� သူိ��မှဟု�တး  
 ရှေ့အ��င်းစ်ကီ် အတညီးပြ��ရှေ့ထိာက်းခို့ထိာ�ရှေ့သူာ လကူ်�န်းးက်ူ�မှညုွှနှ်းး�က်နိ်းး�အစ့်�က်�ိ က်�ိ�က်ာ��ါ။

l ထိ�ိ���ဂ�ိလးက်ိ� ရှေ့လ�စ်ာ�သူမှပုြဖျင််း �က်း�့�ါ။ ၎င်း�တိ�� �င့်း�ပြ�ရှေ့န်းခို�နိ်းးနှ့င်း် ပြဖျစ်းစ်ဉ်းက်ိ� ရှေ့ပြ�ာပြ�ရှေ့န်းခို�နိ်းးတွင်း သြက်ာ�ပြဖျတးမှရှေ့ပြ�ာ 
 �ါနှ့င်း်။

l တညူီရီှေ့သူာရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�က်�ိ ထိ�းခိုါထိ�းခိုါ မှရှေ့မှ�ပြမှန်းး��ါနှင့်း်။ ဤသူ�ိ�ပြ��လ��းပြခိုင်း�သူညီး ထိိ����ဂ�ိလးက်ိ� ဖျအိာ�ရှေ့���ာ ရှေ့�ာက်းခြိ��ီ  
 အင်းတာဗီ���က်ိ� ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�စ်စ်းရှေ့သြက်ာမှ�ု့�စ့်မှ��ိ� ပြဖျစ်းရှေ့စ်က်ာ စ်တိးဖျစိ်�ီ၍ ယံ့�သြက်ညီးမှ ု��က်းပြ�ာ�ရှေ့စ်နှိ�င်းသူညီး။ သူလိ�ိရှေ့သူာ 
 အရှေ့ပြဖျက်ိ� ��့�ိန်းး အပြခိုာ�န်းညီး�လမှး�မှ�ာ�က်ိ� စ်ဉ်း�စ်ာ�၍ ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�က်�ိ အပြခိုာ�ရုရုှေ့ထိာင််းတစ်းခို�မှ ့ခို�ဉ်း�က်�း�ါ။

l န်းာ�လညီးသူရှေ့�ာရှေ့�ါက်း�န်းးအတကွ်း ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ�က်�ိ ရှေ့န်းာက်းတစ်းရှေ့ခိုါက်းထိ�းရှေ့ပြ�ာ�န်းး အခို�နိ်းးရှေ့���ါ။

l ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ရှေ့န်းစ်ဉ်းအတငွ်း� ခိုဏ်တာန်းာ�ခို�နိ်းး (အရှေ့�ါအ်ရှေ့လ�၊ အစ်ာ၊ ရှေ့� သူိ��မှဟု�တး ရှေ့လ) အတကွ်း စ်စီ်ဉ်းရှေ့���ါ။

l ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ရှေ့န်းစ်ဉ်းတစ်းရှေ့လှာက်း �ညီာ�င့်း�ီသူရှေ့အာင်း ပြ��မှရူှေ့န်းထိ�ိင်း�ါ။ သူ�ိ�ရှေ့သူား တစ်းခို�နိ်းးတညီး�မှာ့�င်း ရှေ့မှတိာ 
 ထိာ�က်ာ နှစ့်းသူမိှး်မှရုှေ့���ါ။

l ထိ�ိ���ဂ�ိလး၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�နှင့်း် လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�အရှေ့�် အာရု့�စ်�ိက်း�ါ။

l ၎င်း�တိ����့ိနှ�ိင်းရှေ့သူာ အက်အူညီ ီသူ�ိ�မှဟု�တး အက်ာအက်ယွံးက်ိ� ပြဖျစ်းနှ�ိင်းသူညီးထိက်း �ိ�၍က်တမိှရှေ့���ါနှင့်း်။

l ၎င်း�တိ��၏ လူမှဓုိရှေ့လထ်ိ့��တမှး�မှ�ာ�နှင့်း် က်�ိ�က်ယွံးယံ့�သြက်ညီးမှမုှ�ာ�အ�ါအ�င်း ယံဉ်းရှေ့က်��မှ�ု�ိင်း�ာရှေ့န်းာက်းခို့က်ိ� ရှေ့လ�စ်ာ� 
 �ါ။ ဤအခို�က်းမှ�ာ�သူညီး လငိ်းနှ့င်း် စ်တိးက်�န်းး�မှာရှေ့��က်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ အခို��ိ�အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့��ွရှေ့နှွ��န်းး  
 က်သူကိ်ရှေ့အာက်း ပြဖျစ်းရှေ့စ်နှိ�င်းသူညီး။

l ထိ�ိ���ဂ�ိလးသူညီး ရု�တးတ�က်း စ်ိ���မိှး��ူန်းးမှ ုသူ�ိ�မှဟု�တး စ်ိတးဖျိစ်�ီမှလုက်ာဏ်ာမှ�ာ� (acute signs of anxiety or stress)  
 ပြ�သူလာ�ါက် ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�က်ိ� ��းတန်း�း�ါ။ ခို�က်းခို�င်း� မှသူသိူာရှေ့သူာ န်း��ိ�့ိနှ့င်း်ခြိ��ီသူာ� က်�န်းး�မှာရှေ့�� 
 အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ� �့နိှ�ိင်းသူညီး။ ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�က်ိ� ရှေ့ပြဖျသြက်ာ�ရှေ့န်းရှေ့သူာ ထိိ����ဂ�ိလးသူညီး စ်တိးက်�န်းး�မှာရှေ့��  
 အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းတစ်းမှ��ိ� ခို့စ်ာ�ရှေ့န်း�သူညီးဟု� ယံ့�သြက်ညီးနှိ�င်းရှေ့လာက်းရှေ့သူာ အရှေ့သြက်ာင်း��င်း�မှ�ာ��့လိှင်း �က်းလက်း
 မှရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ခိုင်း စ်တိးရှေ့�ာ�ါ�ညီာ�င့်း၏ အက်အူညီကီ်�ိ �ယံ�ူါ။၅၁

l ထိ�ိ���ဂ�ိလးက်ိ� မှန့်းးက်န်းးစ်ွာ သူတးမှတ့းရှေ့ဖျားထိ�တး�န်းးနှ့င်း် က်ညူီရီှေ့���န်းးအတကွ်း �ထိမှ�့�� ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး��ာတငွ်း  
 သူတင်း� အခို�က်းအလက်း လ့�လ့�ရှေ့လာက်းရှေ့လာက်း စ်�ရှေ့�ာင်း��န်းး မှပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့သြက်ာင်း� သူတ�ိ�ါ။ ယံ့�သြက်ညီးမှကု်�ိ  
 တညီးရှေ့�ာက်း�န်းး �ိ�၍ အရှေ့��ကြီးက်�ီသူညီး။

l ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ရှေ့န်းရှေ့သူာအ�ာ�့သိူညီး ထိ�ိ���ဂ�ိလးနှင့်း် အပြ�န်းးအလန့်းးန်းာ�လညီး၊ ယံ့�သြက်ညီးမှ ုမှတညီးရှေ့�ာက်းနှ�ိင်းလှင်း  
 သူ�ိ�မှဟု�တး ထိ�ိ���ဂ�ိလး၏ က်�န်းး�မှာရှေ့��သူညီး ရှေ့��အနှတ�ာယံး�့ရိှေ့န်းလှင်း သူ�ိ�မှဟု�တး ထိ�ိ���ဂ�ိလးသူညီး အသူ့���င်းရှေ့သူာ  
 သူတင်း� အခို�က်းအလက်းမှ�ာ� မှရှေ့��နှိ�င်းလှင်း သူိ��မှဟု�တး ရှေ့���န်းး တနွ်း�း��တးရှေ့န်းလှင်း ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�က်ိ�  
 အ�့��သူတး�န်းး စ်ဉ်း�စ်ာ��ါ။ 

l ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�က်ိ� ရှေ့ပြဖျသြက်ာ�သူမူှ�ာ�၏ ရှေ့ပြ�ာပြ�ခို�က်းမှ�ာ�အပြ�င်း ထိိ�အမှသုူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�မှုပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� 
 �့��ပြဖျတး�န်းးအတကွ်း အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�နှင့်း် သူက်း��ိင်း�ာ သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�အာ�လ့��က်�ိ သူတးမှတ့း 
 ရှေ့ဖျားထိ�တး�န်းး အပြခိုာ� သူက်းရှေ့သူမှ�ာ�က်ိ� စ်�ရှေ့�ာင်း�သူင်း်သူညီး။၅၂

၅၁ IOM (2007)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း တ�ိက်းရုိ�က်းက်ညူီမီှ�ု�ိင်း�ာ IOM လက်းစ်ွ�စ်ာအ��း။ Geneva: IOM
၅၂  မှတ့းစ်� ၁၁၊ UNHCHR မှ ့အကြုံက့်ပြ��ထိာ�ရှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုခို့မှမူှ�ာ�နှင့်း် လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�၊ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း ၅၊ အ�ိ�ဒး ၃ - "နှိ�င်းင့်မှ�ာ�အရှေ့န်းပြဖျင််း က်���လနွ်းးခို့�သူထူိကွ်း��ိခို�က်းအရှေ့�် 
အလနွ်းးအမှင်း� အာ�က်ိ��ပြခိုင်း�မှ ့ရှေ့�ာ့င်း�ာ့�နှ�ိင်းရှေ့သူာ ကြီးက်�ိတင်းစ့်�စ်မှး�စ်စ်းရှေ့��ရှေ့��လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ� ဖျွ့�ခြိဖျ�ိ�တ�ိ�တက်းရှေ့��က်ိ� အာ�ရှေ့��ရှေ့ထိာက်းခို့သူင််း�ါသူညီး။"

၃။ ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှမုှ�ာ�အတငွ်း� က်���လနွ်းးခို့�သူ ူထိ�းတလ�လ�ပြဖျစ်းပြခိုင်း�26



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ရှေ့တွ��့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြီး�ီ�ရှေ့န်းာက်း

l ထိ�ိ���ဂ�ိလးအာ� ရှေ့န်းာက်းထိ�း �က်းလက်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှညီ်း ပြဖျစ်းစ်ဉ်းမှ�ာ�နှင့်း် သူင်းက် ၎င်း�တိ��အာ� �က်းလက်းက်ညူီမီှညီး်   
 န်းညီး�လမှး�မှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ပြ�ာပြ��ါ။

l ထိ�ိ���ဂ�ိလးက် ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ� ပြ�န်းးလညီးရှေ့မှ�ပြမှန်းး��န်းးအတကွ်း အခို�နိ်းးရှေ့���ါ။

l ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ သူ�ိ�မှဟု�တး အပြခိုာ�အက်အူညီအီတွက်း အထိ�ူပြ���န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူညီ်း အဖျ�ွ�အစ်ညီး� က်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ ရှေ့��က်င်း� 
 သူညီး် တစ်းရှေ့န်း�ာ�ာသူိ�� ၎င်း�တ�ိ� သူွာ�နှ�ိင်း�န်းး ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။ ၎င်း�တိ�� ထိ�ိရှေ့န်း�ာသူ�ိ� ရှေ့��က်င်း�စ်ာွ ရှေ့�ာက်း�့နိှ�ိင်း�န်းး  
 တတးစ်ွမှး�သူမှှ က်ညူီီရှေ့���ါ။  

l ထိ�ိ���ဂ�ိလးအာ� ရှေ့က်��ဇူး�ူတင်းစ်က်ာ��ိ��ါ။ ထိ�ိ�ရှေ့န်းာက်း ၎င်း�တိ�� �နှဒ�့ိလှင်း သူင််းအာ� �က်းသူွယံးနှ�ိင်းသူညီ်း ဖျ�န်းး�န်း့�ါတးက်�ိ ရှေ့���ါ။

l က်�ိယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်းနှင့်း် စ်�ရှေ့�ာင်း���့ရိှေ့သူာ သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� လ့�ခြုံခို့�ရှေ့သူာရှေ့န်း�ာတငွ်း သူမိှး��ညီး��ါ။  
 လှ�ိ��့က်းထိနိ်းး�သူိမှး��မှညီ်း အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� ထိ�ိ���ဂ�ိလး၏ သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��ခို�က်းမှ�ါ�� ထိ�တးရှေ့ဖျားရှေ့ပြ�ာ�ိ�ပြခိုင်း� 
 မှပြ��လ��း�ါနှ့င်း်။

l ပြဖျစ်း��က်းခို�သ်ူညီးမှ�ာ�က်�ိ တကွ်း�ခို�င််းခို�နိ်းး၍ အပြခိုာ�အ�ာ�့ိ သူ�ိ�မှဟု�တး ကြီးက်ီ�သြက်�းသူနူှ့င်း်အတူ ရှေ့န်းာက်းထိ�း အ�င််းမှ�ာ�အတကွ်း  
 စ်စီ်ဉ်း�ါ။

က်���လွန်းးခို��သူူမှ�ာ�အရှေ့�် လူက့်န်းးက်ူ�မှု၏ ရို့�း�ိ့င်း��ိ့င်း�ာ၊ စ်ိတး�ိ့င်း��ိ့င်း�ာ အက်� ို �သူက်းရှေ့�ာက်းမှုက်ိ့ ရှေ့�့�တန်းး�မှ့ တ့��ပြ�န်းး
ရှေ့�ာင်း�ွက်းသူူမှ�ာ�က် န်းာ�လည်းးထိာ��န်းးမှ့ာ အရှေ့��ကြီးက်ီ�လ့သူည်းး။ က်���လွန်းးခို��သူူမှ�ာ�သူည်းး ရှေ့အာက်းရှေ့ဖွားပြ��� ရှေ့�ာဂ� လက်ခဏ်ာ
မှ�ာ�မှ့ တစ်းခို့ သူိ့�မှဟာ့တး တစ်းခို့ထိက်း�ိ့၍ ပြ�သူနိုိ့င်းသူည်းး။

l ၎င်း�တိ��၏ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�/ ၎င်း�တိ��တွင်း ပြဖျစ်း��က်းခို��့်�မှ�ာ�က်ိ� မှ�င့်း�ပြ�နှ�ိင်းပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး န်းာ�မှလညီးနှ�ိင်းပြခိုင်း�။

l ပြဖျစ်းစ်ဉ်းက်ိ� ရှေ့��့ရှေ့န်းာက်းညီညီွှတွးစ်ာွ သူ�ိ�မှဟု�တး တစ်းသူမှတးတညီး� ရှေ့ပြ�ာပြ��န်းး ခိုက်းခို�ပြခိုင်း�။

l ��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှ ုမှ�့ိပြခိုင်း�။

l မှတ့းဉာာဏ်းတစ်းစ်ိတးတစ်း��ိင်း� ရှေ့��ာက်း�့��ပြခိုင်း�။

l ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့ပြ�ာပြ�ခို�က်းမှ�ာ�တငွ်း ထိင်း�ာ့�ရှေ့သူာ က်�ွလ�ွခို�က်းမှ�ာ� �့ရိှေ့န်းပြခိုင်း�။

l အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းက်ိ� ပြင်င်း��ယံးပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း၏ အတမိှးအန်းက်းက်�ိ
 အန်းညီး��့��ပြဖျစ်းရှေ့အာင်း ရှေ့ပြ�ာနှိ�င်းရှေ့ပြခို�့ပိြခိုင်း�။

l ပြဖျစ်းစ်ဉ်းမှ ့အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ပြ�ာင်း�လ�ပြခိုင်း�။

l ၎င်း�တိ��၏ လ�ိအ�းခို�က်း/ အက်အူညီီမှ�ာ�က်ိ� သူတးမှတ့းရှေ့ဖျားထိ�တးနှ�ိင်းမှ ု
 မှ�့ိပြခိုင်း�။

l အက်အူညီီမှ�သ်ူညီးဟု� ခို့စ်ာ��ပြခိုင်း�။

l အခို�နိ်းးက်ာလက်�ိ န်းာ�လညီးနှ�ိင်းစ်မွှး� ရှေ့ပြ�ာင်း�လ�ပြခိုင်း�။

l စ်တိးခို့စ်ာ�ခို�က်း�ိ�င်း���ိင်း�ာ၊ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ သူိ��မှဟု�တး 
 သူမိှ�ု�ိင်း���ိင်း�ာ လမှှး�မှ�ိ�ခို့�ပြခိုင်း�။
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လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�ရှေ့သူာ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�၏ မှ�ိမှ�ာ�သူညီး ယံာယံပီြဖျစ်းရှေ့စ်၊ အခြိမှ�ပြဖျစ်းရှေ့စ် မှ�ိမှ�ာ�၏ အ��းထိနိ်းး���ိင်းခိုွင်း်က်�ိ 
မှက်�င််းသူ့��နှ�ိင်း�ါက်၊ မှလိ�လာ��ါက် သူိ��မှဟု�တး မှသူင််းရှေ့တား�ါက် ထိိ�က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အတကွ်း ၎င်း�တိ��က်�ိ အကြုံက့်ဉာာဏ်းရှေ့���န်းး
နှ့င်း် ၎င်း�တိ��၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�နှင့်း် အက်��ိ�စ်�ီ�ာွ�မှ�ာ�က်�ိ က်ာက်ယွံးရှေ့���န်းး တ�ာ��င်း အ��းထိနိ်းး�သူူ တစ်းရှေ့ယံာက်းက်ိ� သူတးမှတ့း
တာ�န်းးရှေ့��သူင််းသူညီး။၅၃ ထိ�ိက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးနှင့်း် �တးသူက်းရှေ့သူာ လ��းရှေ့�ာင်းခို�က်း အာ�လ့��အတကွ်း တာ�န်းးရှေ့��ထိာ�ရှေ့သူာ 
အ��းထိနိ်းး�သူူက်�ိ တ�ိင်း�င်း၊ အသူရိှေ့��သူင််းသူညီး။

က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးတငွ်း ရှေ့��အနှတ�ာယံး�့နိှ�ိင်းသူညီးဟု� သူတးမှတ့းရှေ့ဖျားထိ�တးခြိ��ီသူညီးနှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး၏ အက်��ိ�စ်�ီ�ာွ�အတွက်း  
စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတးခို�က်းတစ်းခို� ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။ ၎င်း�သူညီး က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး၏ အက်��ိ�စ်�ီ�ာွ�က်�ိ မှညီးသူညီ်းလ��းရှေ့�ာင်းခို�က်း
မှ��ိ၏ ဗီဟုိ�တငွ်း ထိာ��့ရိှေ့သူာ၊ ၎င်း�က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအရှေ့�် သူက်းရှေ့�ာက်းရှေ့သူာ မှညီးသူညီ်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ိ� ဦး�စ်ာ�ရှေ့�� 
စ်ဉ်း�စ်ာ�ခို�က်းနှင့်း် �ညီး�ယွံးခို�က်းအပြဖျစ်း ထိာ��့ရိှေ့သူာ လက်း�့လိ��းရှေ့�ာင်းရှေ့န်း�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတစ်းခို� ပြဖျစ်းသူင််းသူညီး။၅၄

ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ရှေ့န်းစ်ဉ်းအတငွ်း� က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးက် လငိ်း�ိ�င်း���ိင်း�ာနှင့်း် က်�ာ�၊မှအရှေ့ပြခိုပြ�� အသြက်မှး�ဖျက်းမှအုရှေ့သြက်ာင်း� ထိ�တးရှေ့ပြ�ာ
လာ နှ�ိင်းသူညီး။ သူိ��မှဟု�တး ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�သူကူ် ထိိ�က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးသူညီး လငိ်း�ိ�င်း���ိင်း�ာ အသြက်မှး�ဖျက်းခို့ခို��်သူညီးဟု�  
သူ့သူယံပြဖျစ်းလာ နှိ�င်းသူညီး။ လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ အသြက်မှး�ဖျက်းမှအုရှေ့သြက်ာင်း� ထိ�တးရှေ့ပြ�ာခို�က်းက်ိ� အခြိမှ�တရှေ့စ် အရှေ့လ�အန်းက်းထိာ��
မှညီးပြဖျစ်းခြိ��ီ မှညီးသူညီ်းအခိုါမှှ လ�စ်းလ��မှရုသုူင်း်�ါ။ ရှေ့တွ��့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�သူသူူညီး သူင််းရှေ့တားရှေ့သူာ ရှေ့လက််�င်း်သူင်းသြက်ာ�မှ ု��့ထိိာ��န်းး
နှ့င်း် ဤအရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းက်ိ� သူတိထိာ�တ့��ပြ�န်းး ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�့�တ�ိ�အတွက်း ၎င်း�တိ��၏ ကြီးက်ီ�သြက်�းသူထူိ့မှ့ သူ�ိ�မှဟု�တး အထိူ�က်ွမှး�က်�င်း
သူထူိ့မှ ့�့�်�ိ�မှ�ုယံ�ူန်းး အရှေ့��ကြီးက်�ီသူညီး။ ဤလ��းင်န်းး�စ်ဉ်းအတွင်း� ထိိ�က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးနှင့်း် ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းသူတူ�ိ�က်�ိ �့�်�ိ�က်ညူီရီှေ့���့�
မှ�ာ� �ါ�င်းသူင််းသူညီး။ လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ အသြက်မှး�ဖျက်းမှနုှ့င်း် က်�ာ�၊မှအရှေ့ပြခိုပြ�� အသြက်မှး�ဖျက်းမှတု�ိ�က်�ိ ရှေ့တ�ွကြုံက့်�ခို��်ရှေ့သူာ ရှေ့ယံာက်း�ာ�
ရှေ့လ�မှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�သူညီး အသြက်မှး�ဖျက်းခို့�မှအုတွက်း အပြ�စ်းလ့��� မှ�့သိူက်�သ်ူ�ိ� ထိ�ိက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအရှေ့�် အ��က်း
သူရှေ့�ာရှေ့�ာင်းရှေ့သူာ ထိင်းဟု�းမှ ုမှဟု�တးရှေ့သြက်ာင်း�က်ိ�လညီး� ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�သူကူ် န်းာ�လညီးထိာ��မှညီး။

၃။ ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှမုှ�ာ�အတငွ်း� က်���လနွ်းးခို့�သူ ူထိ�းတလ�လ�ပြဖျစ်းပြခိုင်း�
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အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၅၅   

လာအ�ိအစ်�ိ��သူညီး လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတစ်းရှေ့လှာက်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့��က်င်း�လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��က်ိ�  
ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့��လ�က်း ၎င်း�တိ��ထိ့မှ့ တကိ်�မှန့်းးက်န်းးရှေ့သူာ သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� အခို�နိ်းးနှ့င််းတစ်းရှေ့ပြ��ညီ ီ 
�ယံ�ူာတငွ်း ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�ရှေ့သူာ စ်နိ်းးရှေ့ခို်မှမုှ�ာ�က်ိ� အသူအိမှတ့းပြ��လက်းခို့ထိာ�သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�ာ�အာ� ၎င်း�တိ��၏ 
အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အသူရိှေ့��ပြခိုင်း�နှင့်း် သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��ခို�က်း ��့ပိြခိုင်း�သူညီး အရှေ့��ကြီးက်�ီရှေ့သူာ �ထိမှအ�င််း ပြဖျစ်းသူညီး။  
အခို��ိ�က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��က်�ိယံးက်ိ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူဟူု� မှပြမှင်းသြက်�ါ။ အခို��ိ�သူညီး က်န်းဦး�တငွ်း  
သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� ဖျ့��က်ယွံးထိာ�သြက်လမိှး်မှညီး။ အထိူ�သူပြဖျင််း လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တး ခို့�
သူမူှ�ာ�သူညီး အစ်�ိ�င်း�တငွ်း အပြ�ညီ်းအ� ဖျငွ်း်ရှေ့ပြ�ာ�မှညီးက်ိ� ရှေ့သြက်ာက်း�ွ့�တတးသြက်သူညီး။ ဤသူိ��ပြဖျစ်းလာလှင်း ရှေ့��့တန်းး�မှ့  
တ့��ပြ�န်းး ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�သူညီး ခိုဏ်တာ ��းန်းာ�ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး က်���လနွ်းးခို့�သူူအာ� စ်စ်းရှေ့��ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�/ က်���လနွ်းး
ခို့�သူအူပြဖျစ်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း�က်�ိ ရှေ့န်းာက်းတစ်း�က်း သူိ��မှဟု�တး အရှေ့စ်ာ�့�� အခိုွင်း်အရှေ့���သူညီ်း�က်းသူိ�� ရှေ့��့��ိင်း�ပြခိုင်း�မှ��ိ� 
လ��းရှေ့�ာင်းသူင််းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် ယံ့�သြက်ညီးမှတုညီးရှေ့�ာက်းပြခိုင်း�၊ ၎င်း�တိ�� ရှေ့��က်င်း�၍ သူက်းရှေ့တာင််းသူက်းတာ�့ိ
သူညီးဟု� ခို့စ်ာ��ရှေ့စ်နှိ�င်းရှေ့သူာ �တး�န်းး�က်�င်းက်ိ� ဖျန်းးတီ�ရှေ့��ပြခိုင်း�တိ��အရှေ့�်တငွ်း အာရု့�စ်�ိက်းထိာ��မှညီး ပြဖျစ်းသူညီး။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

က်���လနွ်းးခို့�သူူတ�ိင်း�သူညီး ၎င်း�တိ��က်�ိယံးက်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူူ
အပြဖျစ်း မှပြမှင်းတတးသြက်�ါ။ အခို��ိ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ 
‘အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း’မှ�ာ�က်ိ� လက်းခို့လာနှ�ိင်းခြိ��ီ အလ��း�က်းလ��းနှ�ိင်း
လာသြက်သူညီး။ အခို��ိ�သူညီး သူတးမှတ့းခို့လ�ိပြခိုင်း� မှ�့သိူညီး်အပြ�င်း 
သူတးမှတ့းပြခိုင်း�က်�ိ�င်း ပြ�င်း�ပြ�င်း�ထိန်းးထိန်းး ရှေ့�ာ့င်းသြက်ဉ်းသြက်သူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူတးမှတ့းရှေ့ဖျားထိ�တးသူညီး် တ�ာ��င်း
လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတငွ်း �ါ�င်းသူညီ်းအက်အူညီီမှ�ာ�မှာ့ အခို��ိ�သူမူှ�ာ�
အတွက်း ၎င်း�တိ�� မှလ�ိခို�င်းရှေ့သူာအက်အူညီ ီသူ�ိ�မှဟု�တး ၎င်း�တိ��  
လက်းမှခို့လိ�ရှေ့သူာ�့�စ့်မှ��ိ� ပြဖျစ်းရှေ့န်းနှိ�င်းသူညီး။ (ဥ�မှာ- ခိုိ�လ့�ုာ
ရှေ့န်း�ာတစ်းခို�တွင်း ရှေ့န်းထိ�ိင်း�န်းး လိ�အ�းပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး မှိသူာ�စ်�
နှ့င်း်ခို�ွရှေ့န်း�န်းး လ�ိအ�းပြခိုင်း�) က်���လနွ်းးခို့�သူ ူသူတးမှတ့းပြခိုင်း�
ရှေ့သြက်ာင််း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က် ဦး�တညီး�ာနှိ�င်းင့် သူိ��မှဟု�တး ခြိမှ�ိ�
တငွ်း အလ��း�ာ့�န်းး ရှေ့မှှားလင််းထိာ�ရှေ့သူားလညီး� ၎င်း�တိ�� ပြ�န်းးလညီး
သူာွ�ရှေ့�ာက်းလိ�ပြခိုင်း� မှ�့ရိှေ့သူာ ၎င်း�တိ��၏ နှ�ိင်းင့် သူိ��မှဟု�တး မှလူ
ရှေ့န်း�ာသူ�ိ�လညီး�  ပြ�န်းး�နှိ�င်းသူညီး။ အခို��ိ�က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�
က် အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�က်ိ� မှယံ့�သြက်ညီးသြက်သူလိ� သူတးမှတ့းပြခိုင်း�
သူညီး ၎င်း�တိ��အတွက်း တကိ်� ရှေ့သူခို�ာရှေ့သူာ အက်��ိ�ရှေ့က်��ဇူး�ူ

၄ စ်ွမှး�ရှေ့�ာင်း�ည်းးမှ�်ရှေ့စ်ပြခိုင်း�၊ 

အတင်း�အက်��းသူတးမှ့တးပြခိုင်း�နို့င််း အက်ူအည်းီ

တစ်းစ့်�တစ်း�ာအပြဖျစ်း အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့�်လာမှညီးဟု�လညီး� 
မှယံ့�သြက်ညီးသြက်�ါ။ 

သူ�ိ�ရှေ့သူားလညီး� အခို��ိ�က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏  
အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� သူတမိှပြ��မှသိူညီး်အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း၊ က်ညူီ ီ 
ရှေ့ထိာက်း�့သ်ူ ူအ�ာ�့ိ သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�သူကူ်�ိ  
‘ပြင်င်း��ယံးစ်က်ာ�’ မှရှေ့ပြ�ာနှိ�င်းသူညီ်း အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းတစ်း��းသူိ��  
ရှေ့�ာက်းသူာွ�နှ�ိင်းသူညီး။ စ်တိးဒဏ်း�ာ�ထိာ�ရှေ့သူာ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�
သူတူ�ိ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ သူမိှးင်ယံးစ်တိးနှ့င်း် မှ့ီခို�ိရှေ့န်း�မှကု်�ိ  
အလယွံးတက် ူလက်းခို့လ�ိက်းနှ�ိင်းသူညီးသူညီး။၅၆ လ��းင်န်းး�စ်ဉ်း
တစ်းခို�က်�ိ ပြ��လ��း�န်းး သူ�ိ�မှဟု�တး အက်အူညီ ီ�ယံလူ�ိက်း�န်းး  
အတင်း�အက်��းလ��းသူညီးဟု� ခို့စ်ာ��နှ�ိင်းသူညီး။ �့��ပြဖျတးခို�က်းခို�
�ာတငွ်း သူ�ိ�မှဟု�တး က်မှး�လမ့ှး�ထိာ�ရှေ့သူာအက်အူညီီ�့�စ့်က်�ိ �င်း
ရှေ့�ာက်းရှေ့ပြ�ာ�ိ�ခိုငွ်း်မှ�့ိဟု� ခို့စ်ာ��နှ�ိင်းသူညီး။

 ၅၆   IOM (2007)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း တ�ိက်းရုိ�က်းက်ညူီမီှ�ု�ိင်း�ာ IOM လက်းစ်ွ�စ်ာအ��း။ Geneva: IOM

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
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၄။ စ်ွမှး�ရှေ့�ာင်း�ညီးမှ�ရ်ှေ့စ်ပြခိုင်း�၊ အတင်း�အက်��းသူတးမှတ့းပြခိုင်း�နှင့်း် အက်အူညီီ

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု 

အရှေ့��့ရှေ့တာင်းအာ�တ့ငွ်း အက်အူညီအီစ်အီစ်ဉ်းမှ�ာ�က်�ိ အထိက်းမှရ့ှေ့အာက်းသူ�ိ� အမှနိ်း�းရှေ့��လ��းရှေ့�ာင်း သြက်ခြိ��ီ အလ�ွသူ့��စ်ာ�
ပြ��ပြခိုင်း�နှင့်း် ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးပြခိုင်း�တ�ိ�မှ ့က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� “က်ာက်ယွံးပြခိုင်း�”က်ိ� ဦး�စ်ာ�ရှေ့��ရှေ့လ�့်ိသူညီး။
 လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�မှ ့“က်ယံးထိ�တး�န်းး” သူ�ိ�မှဟု�တး “က်ယံး�ယံး�န်းး” လိ�အ�းသူညီးဟု�
 ယံူ�သြက်သူညီး။ အရှေ့��ယံအူပြ�စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�၊ က်န်း�းသူတးပြခိုင်း�နှင့်း် အလ့��တိးထိာ�ပြခိုင်း� က်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ လ��းရှေ့�ာင်းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ�
 အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ အက်��ိ�အတကွ်း ပြ��လ��းရှေ့��ရှေ့န်းသူညီးဟု� ယံ့�သြက်ညီးရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှု
ရှေ့��သူမူှ�ာ�က် လ��းရှေ့�ာင်းသြက်သူညီး။ ထိိ�သူ�ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��မှ�ုါဒက်�ိ က်�င််းသူ့��ရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း က်���လနွ်းးခို့�သူူအာ� စ်မွှး�
ရှေ့�ာင်း�ညီးပြမှှင််းတင်းရှေ့��ပြခိုင်း�က်ိ� လ�စ်းလ��ရုထုိာ�ရှေ့လ�့်ိသြက်သူညီး။၅၇

၅၇  Issara Institute and A Lisborg၊ “Demand-Driven �သီူ�ိ�၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်း အရှေ့ထိာက်းအက်ပူြဖျစ်းရှေ့စ်�န်းး” ရှေ့လလ်ာခို�က်းအက်�ဉ်း�ခို���း၊ ရှေ့မှ ၂၀၁၇။ https://docs.
wixstatic.com/ugd/5bf36e_f6df2997d6734cd1a35e74167adf182a.pdf. က်ိ� သြက်ညီ်း�ါ။
၅၈  �ာလ ီလ��းင်န်းး�စ်ဉ်း (၂၀၁၅) လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အာ� စ်စိ်စ်းအတညီးပြ��ပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ မှ�ူါဒလမှး�ညွှနှ်းးမှု - မှ�ူါဒခို�မှတ့းသူူမှ�ာ�နှင့်း် လက်းရှေ့တ�ွရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း 
မှတိး�က်း လမှး�ညွှနှ်းးမှု၊ �န်းးရှေ့က်ာက်း၊ �ာလ ီလ��းင်န်းး�စ်ဉ်း၏ ရှေ့ဒသူ��ိင်း�ာ �့�်�ိ�မှုရု့��။

စ်က်ာ�ရှေ့ပြ�ာရှေ့လသူ့နှင့်း် က်�ိယံးအမှအူ�ာ �ာသူာစ်က်ာ�က်�ိ သူတပိြ���ါ။ ၎င်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူအူတွက်း ရှေ့�ဖျန်းး အက်�ပြဖျတး
ပြခိုင်း�၊ မှရှေ့လ�စ်ာ�ပြခိုင်း�၊ ခိုွ�ပြခိုာ��က်း�့ပြခိုင်း�တိ�� ခို့စ်ာ��ရှေ့စ်နှ�ိင်းသူညီးက်ိ� သူတပိြ���ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူကူ်�ိ က်�ိယံး��ိင်း�့��ပြဖျတးခို�က်းမှ�ာ� ခို�နှ�ိင်း�န်းး အာ�ရှေ့���ါ။ ၎င်း�တိ��က်�ိ ရှေ့�ဖျန်းးအက်�ပြဖျတးပြခိုင်း� လ့���မှပြ���ါနှင့်း်။

၎င်း�တိ��၏ လမူှစု်�ီ�ာွ�ရှေ့န်းာက်းခို့နှ့င်း် ယံဉ်းရှေ့က်��မှရုှေ့န်းာက်းခို့တ�ိ�က်�ိလညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ ထိိ�အ�ာမှ�ာ�က် ၎င်း�တိ��၏အပြ��အမှနူှ့င်း် တ့��ပြ�န်းးမှု
မှ�ာ�အရှေ့�်  လမှှး�မှ�ိ�နှ�ိင်း�့�က်�ိလညီး�ရှေ့က်ာင်း� အထိ�ူသူတိပြ���ါ။

အက်ယံး၍ က်���လနွ်းးခို့�သူတူ�ိ�သူညီး သူတးမှတ့းမှခို့လ�ိ၊ အက်အူညီမီှယံလူ�ိ�ါက် ၎င်း�တိ��၏ �နှဒမှ�ာ�က်�ိ အရှေ့လ�ထိာ��ါ။ သူရှေ့�ာ
မှတရူှေ့စ်က်ာမှ ူ၎င်း�တိ��က်�ိ က်�ိယံး��ိင်း�့��ပြဖျတးခို�က်း ခို�မှတ့းခိုွင်း်ပြ���ါ။ ၎င်း�တိ��က်�ိ ဉာာဏ်းန်းညီး�သူညီး သူ�ိ�မှဟု�တး  ရှေ့က်��ဇူး�ူသူတိတးမှု
မှ�့ိဟု� မှခို့စ်ာ���ါရှေ့စ်နှင့်း်။

၎င်း�တိ��၏စ်တိးက်�ိ အခို�နိ်းးမှရှေ့��ွ ရှေ့ပြ�ာင်း�လ�နှိ�င်းရှေ့သြက်ာင်း�၊ ထိိ�အက်အူညီနီှ့င်း် အရှေ့ထိာက်းအ�့တ်�ိ�က်�ိ ��့ရိှေ့န်းဦး�မှညီး��ိသူညီး်
အရှေ့သြက်ာင်း�တိ��က်�ိ ၎င်း�တိ�� စ်တိးခို�ယံ့�သြက်ညီးသူညီးအထိ ိအာ�ရှေ့��ရှေ့ပြ�ာ�ိ��ါ။ ထိ�ိအခို�နိ်းးတွင်း အက်အူညီီက်�ိ ပြင်င်း��ယံး�န်းး �့��ပြဖျတး
�ါက် �က်းသူယွံး�န်းးန်း့�ါတးတစ်းခို� ရှေ့��ထိာ��ါ။

ပြ�ညီးတငွ်း�ဥ�ရှေ့ဒမှ�ာ�နှင့်း် မှ�ူါဒမှ�ာ�က်ိ� လ�ိက်းန်းာ�ါ။ ၎င်း�တ�ိ�သူညီး သူတးမှတ့းခို့လ�ိပြခိုင်း� �့ိ၊မှ�့ိ၊ အက်အူညီယီံလူ�ိပြခိုင်း�  �့ိ၊မှ�့ိ 
သူ�ိ�မှဟု�တး ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��အဖျွ��မှ�ာ�နှ့င်း် �ူ�ရှေ့�ါင်း�လိ�ပြခိုင်း� �့ိ၊မှ�့ိတ�ိ� အ�ါအ�င်း ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာမှ�ာ�က်ိ� 
�့��ပြဖျတး�န်းးအတကွ်း ပြ�န်းးလညီးသူ့��သူ�းရှေ့��နှင့်း် န်းာလန်းးထိူလာရှေ့��က်ာလတစ်းခို�ပြဖျင်း် �့�်�ိ�ရှေ့���ါ။ ဤအရှေ့တာအတငွ်း� ၎င်း�တိ��က်�ိ 
ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ၊ ရှေ့��က်�သူမှ၊ု ဥ�ရှေ့ဒရှေ့သြက်ာင်း��ိ�င်း�ာအက်အူညီ၊ီ  နှ့စ်းသူိမှး်ရှေ့��ွရှေ့နှွ�ပြခိုင်း�၊ ၎င်း�တိ��၏ မှသိူာ�စ်�နှ့င်း်�က်းသူွယံးပြခိုင်း� 
အစ်�့ိသူညီးတ�ိ��ါ�င်းသူညီး် အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း သူတးမှတ့းမှထိာ�ရှေ့သူာ အက်အူညီီမှ�ာ�ပြဖျင််း �့�်�ိ�ရှေ့���ါ။၅၈

30



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူပူြဖျစ်းပြခိုင်း�က်ိ� အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�၊ မှသိူာ�စ်�နှ့င်း်  
အသူ�ိင်း�အ��ိင်း�မှ�ာ�က် က်��်��ပြ�စ်းတင်းပြခိုင်း�၊ �စ်း�ယံးပြခိုင်း�နှင့်း် 
တ့��ိးက်�းပြခိုင်း�တိ�� ပြဖျစ်းလာနှ�ိင်းသူညီး။ အထိ�ူသူပြဖျင််း ဤအခို�က်း
သူညီး လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတး အပြမှတးထိ�တးခို့�သူတူ�ိ�
အတွက်း မှန့်းးက်န်းးသူညီး။၅၉ က်���လနွ်းးခို့�သူအူမှ�ာ�အပြ�ာ�တငွ်း 
၎င်း�တိ�� ရှေ့မှှားမှန့်းး�ထိာ�ခို�်ရှေ့သူာ လစ်ာ��့�ိန်းး သူ�ိ�မှဟု�တး အရှေ့�က်�ွ

၅ မှိသူာ�စ့်နို့င််း အသူိ့င်း�အဝိ့င်း�က် 

က်�်��� ပြ�စ်းတင်းပြခိုင်း�နို့င််း �စ်း�ယံးပြခိုင်း�

ပြ�န်းး��း�န်းးအတကွ်း ၎င်း�တ�ိ� မှလ��းရှေ့�ာင်းနှ�ိင်းခို�မ်ှအုရှေ့�်  
အ�က့်း�သူညီ်းနှ့င်း် အ�က့်းတက်ွ�ပြဖျစ်းသူညီ်း ခို့စ်ာ�ခို�က်း မှ�ာ�လညီး�
�့ိသူညီး။ အခို��ိ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�မှ�ာ� ထိ�တးရှေ့ဖျား
ရှေ့�မှှမှပိြခိုင်း�နှင့်း် လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူပြဖျစ်း သူတးမှတ့းခို့�ပြခိုင်း�တ�ိ�က်�ိ  
ရှေ့န်းာင်းတ�နှ�ိင်းသူညီး။

၅၉    လကူ်�န်းးက်ူ�မှ�ုန်း�းက်�င်းရှေ့���ိ�င်း�ာ ဌာာန်းအခို�င်း�ခို�င်း�သြက်ာ� ရှေ့�ါင်း�စ်�းညီနိှိုင်း�ရှေ့��အဖျွ�� (ICAT) - က်မှာာလ့����ိင်း�ာ ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�သူာွ�လာမှ ုအရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�တငွ်း အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် 
မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�င်ယံးမှ�ာ�အာ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှအုရှေ့�် CEDAW ၏ ရှေ့ယံ��ယံ�အကြုံက့်ပြ�� ရှေ့ထိာက်းခို့ခို�က်းမှ�ာ� မှသူြက်မှး�တင်းပြ�ပြခိုင်း� (�က်းစ်ွ� မှသူ�ိ)
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ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အာ� ပြဖျစ်းခို�ခ်ြိ��ီရှေ့သူာအ�ာသူညီး ၎င်း�တိ��၏ အမှာ့�မှဟု�တးရှေ့သြက်ာင်း�နှင့်း် ၎င်း�တိ��က်�ိ အပြ�စ်းတင်း�န်းး မှဟု�တး
ရှေ့သြက်ာင်း� စ်တိးခို�ယံ့�သြက်ညီးသူညီးအထိ ိအာ�ရှေ့��ရှေ့ပြ�ာ�ိ��ါ။ သူင်း်ရှေ့လ�ား�ါက် လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� ပြဖျစ်း��က်းခို�သ်ူမှှအတကွ်း  
အပြ�စ်းမှတင်းသူင််းရှေ့သြက်ာင်း� ၄င်း�တိ��၏ မှိသူာ�စ်�မှ�ာ�က်�ိ �င့်း�ပြ��ါ။ ပြ�န်းးလညီးထိရူှေ့ထိာင်းရှေ့��နှင့်း် န်းာလညီးထိူရှေ့��တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�
သူမူှ�ာ�က်ိ� �့�်�ိ�ရှေ့���န်းး သူတူ�ိ�က်�ိအာ�ရှေ့���ါ။

၎င်း�တိ��၏ အရှေ့ထိာက်းအထိာ�မှ�ာ�က်ိ� က်ာက်ယွံး�န်းးနှ့င်း် ၎င်း�တိ��၏ က်�ိယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်း အရှေ့သူ�စ်တိးမှ�ာ�က်ိ� တင်း�တင်း�
က်��းက်��း လှ�ိ��က့်းထိာ��န်းးအတကွ်း လ��းရှေ့�ာင်း�ရှေ့သူာ ကြီးက်�ိတင်းက်ာက်ယွံးမှမုှ�ာ�က်ိ� �င့်း�ပြ��ါ။

အက်ယံး၍ ၎င်း�တိ��သူညီး ၎င်း�တိ��က်�ိယံးတ�ိင်း၊ ၎င်း�တိ��၏ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း၊ ၎င်း�တိ��၏ အန်းာ�တးတ�ိ�နှ့င််း �တးသူက်းခြိ��ီ ��ိ���ိ��ာွ��ာွ�  
ခို့စ်ာ�ရှေ့န်း�ရှေ့သြက်ာင်း� အ��ိးအမြွမှကွ်းပြ��ါက် သူိ��မှဟု�တး ရှေ့ဖျားပြ��ါက် လမူှ�ုန်းးထိမှး�တစ်းဦး� သူိ��မှဟု�တး နှ့စ်းသူိမှး်ရှေ့��ွရှေ့နှွ�သူ ူတစ်းဦး�
ထိ့  လ�ှအ�းရှေ့���ါ။

အက်ယံး၍  က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့သြက်ာက်း�ွ့�မှမုှ�ာ�၊ စ်ိ���မိှးမှုမှ�ာ�က်ိ� တစ်းစ့်�တစ်းရှေ့ယံာက်းအာ� မှရှေ့ပြ�ာပြ�လိ��ါက် 
လ�ှအ�းနှ�ိင်းသူညီ်း �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��ရှေ့သူာ ရှေ့န်း�ာမှ�ာ�အတကွ်း က်တးပြ�ာ�တစ်းခို� ရှေ့��ထိာ��ါ။ ၎င်း�တိ��လ�ိအ�းသူညီးဟု�  
�့��ပြဖျတးခို��်ါက် ရှေ့န်းာင်းတငွ်း အသူ့��ပြ��နှ�ိင်း�န်းး သူ�ိသူ�ိးစ်ာွ သူိမှး��ညီး�ထိာ�နှ�ိင်း�ါသူညီး။ �န်းးရှေ့�ာင်းမှအုမှ��ိ�မှ��ိ�အတကွ်း သူတင်း�
အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� �နှ�ိင်းသူမှှ �့�်�ိ�ရှေ့��သူင််းသူညီး။ က်တးပြ�ာ�တငွ်း မှညီးသူညီ်းအတွက်းဟု� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�ပြခိုင်း� မှ�့သိူညီး် လိ�းစ်ာ
မှ�ာ�နှင့်း် ဖျ�န်းး�န်း့�ါတးမှ�ာ� �ါ�င်းနှ�ိင်းသူညီး။ အခို��ိ�က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး က်တးပြ�ာ� သူိ��မှဟု�တး သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�
က်�ိ လက်းခို့လိ�ပြခိုင်း� မှ�့နိှ�ိင်းသူညီ်းအတွက်း ကြီးက်�ိတင်းပြ�င်း�င်းထိာ��ါ။၆၀

လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�အရှေ့�် မှတူညီးက်ာ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အာ� �န်းးရှေ့�ာင်းမှအုမှ��ိ�မှ��ိ� �့�်�ိ�ရှေ့���န်းးလိ�လာ�ရှေ့သူာ၊ ထိ�ိလ့ယွံးသူညီ်း  
မှသူန်းးစ်မွှး�သူမူှ�ာ�နှင့်း် လ��းက်�ိင်းရှေ့န်းရှေ့သူာ အဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ� �ါ�င်းသူညီ်း သူင်း်ရှေ့လ�ားရှေ့သူာ အဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး NGO မှတိး
ဖျက်းမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ဖျားထိ�တးသူတးမှတ့း�ါ။

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု 

က်�ိဗီစ်း-၁၉ က်�းရှေ့�ာ�ါသူညီး အနွ်းးလ�ိင်း�တငွ်း လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးမှအုတွက်း လသူူစ်းစ်�ရှေ့�ာင်း�မှ ု 
မှ�ာ�ပြ�ာ�လာပြခိုင်း�၊ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အာ� လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ အလွ�သူ့��စ်ာ�ပြ��သူညီ်း အနွ်းးလ�ိင်း� အခို�က်းအလက်းက်ိ� ရှေ့တာင်း��ိ�
မှမုှ�ာ�ပြ�ာ�ပြခိုင်း�နှင့်း် န်းညီး��ညီာ�့�်�ိ�မှပုြဖျင််း က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� လငိ်းအတကွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ပြခိုင်း�တိ�� အ�ါအ�င်း ��ိက်း�ာ
��း�န်းး�တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိ��ာွ�လာပြခိုင်း�က်�ိ အ�့ိန်းးအဟု�န်းး ပြမှင်း်တက်းရှေ့စ်ခို�သ်ူညီး။၆၁

က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�ာ�သူညီး က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ� ပြဖျစ်းရှေ့လ�့်ိခြိ��ီ ၎င်း�တိ��၏ မှ�ိမှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး အန်းီ�စ်�း�့�� ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင်း် ရှေ့�ာ့က်း
သူမူှ�ာ�သူညီး အဓိကိ် ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူမူှ�ာ� ပြဖျစ်းရှေ့န်းတတးသူညီး။၆၂ မှ�ိ��ိင်း�ဖျ�န်းး�မှ�ာ� တငွ်းတငွ်းက်�ယံးက်�ယံး  
အသူ့��ပြ��လာပြခိုင်း�သူညီးလညီး� မှိ���ိင်း� အက်း�လရီှေ့က်��င့်း�မှ�ာ�မှတ့စ်း�င်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� �စ်းမှတ့းထိာ�မှညီး်၊  
စ်�ရှေ့�ာင်း�မှညီ်း၊ လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာက်စိ်စ��းတငွ်း �ါ�င်းလာ�န်းး အတင်း�အက်��းရှေ့စ်ခိုိ�င်း�နှ�ိင်းမှညီ်း န်းညီး�လမှး� �ရှေ့စ်သူညီး။  
က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး အမှ�ာ�အပြ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ�� ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးခို့ရှေ့န်း�ရှေ့သြက်ာင်း� သူတမိှပြ��မှတိတး
သြက်ရှေ့�။ တစ်းခို�နိ်းးတညီး�မှာ့�င်း လမူှကု်နွ်းး�က်းတငွ်း ၎င်း�တ�ိ�၏ လှ�ိ��က့်းအ�းရှေ့သူာ အစ်တိးအ��ိင်း�က်ိ�  ရှေ့ဖျားပြ�မှသိူညီးနှင့်း်
တစ်းခြိ��ိင်းန်းက်း ၎င်း�တိ��၏ အမှညီးမှရှေ့ဖျားပြခိုင်း�က်ိ� ဖျ့��က်ယွံးထိာ��န်းး �ိ�မှ�ိ ခိုက်းခို�သူာွ�သူညီး။ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� အနွ်းးလ�ိင်း�
ရှေ့�်တငွ်း လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာအပြမှတးထိ�တးပြခိုင်း� (OESC)၏ သူရှေ့�ာ သူ�ာ�ရှေ့သြက်ာင််း ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့���ိ�င်း�ာအဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�
က် ၎င်း�က်ိ� �ာ့ရှေ့ဖျရွှေ့ထိာက်းလမ့ှး�ခြိ��ီ ခြိဖျ�ိခို�ွ�ာတငွ်း ��ိမှ�ိခိုက်းခို�ရှေ့စ်သူညီး။ OESC တစ်း�့နိ်းးထိ�ိ�ပြမှင််းတက်းလာပြခိုင်း�သူညီး လှ�အ�းမှု
တ�ိင်း� သူိ��မှဟု�တး အမှုတ�ိင်း�က်ိ� စ့်�စ်မှး�ရှေ့ဖျားထိ�တးခြိ��ီ တ့��ပြ�န်းးရှေ့ပြဖျ�င့်း��ာတငွ်း  လှ�အ�းမှအုခို��ိ� သူ�ိ�မှဟု�တး အမှအုခို��ိ�မှာ့ သူတင်း�
အခို�က်းအလက်း �နူ်းာမှလီိုင်း�အသြက်ာ� န်းစ်းပြမှ��းရှေ့န်းနှိ�င်းရှေ့ပြခို�့ရိှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့���ိ�င်း�ာအဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�၏ စ်မွှး��ညီး
က်�ိလညီး� အက်န်း�းအသူတး�့ိရှေ့စ်သူညီး။၆၃ 

၆၀  Zimmerman, C. & Watts, C (2003)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�ရှေ့သူာ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှအုတွက်း က်�င်း်�တး��ိင်း�ာနှင့်း် ရှေ့��က်င်း�လ့�ခြုံခို့�မှ�ု�ိင်း�ာ WHO ၏ အကြုံက့်ပြ��
တ�ိက်းတနွ်းး�ခို�က်းမှ�ာ�၊ ဥရှေ့�ာ�ရှေ့က်ားမှ�င့်း Daphne Programme၏ �့�်�ိ�မှပုြဖျင််း လန်းးဒန်းး တစ်းက်�ိယံး�ညီးသူန်း�း�င့်း�ရှေ့��နှင့်း် အ�ူ��ိင်း� ရှေ့���ညီာတက်ကသူိ�လးမှ့ ထိ�တးရှေ့�သူညီး။
၆၁ CEDAW (2020) က်မှာာလ့����ိင်း�ာ ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းမှ ုအရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းတငွ်း အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�င်ယံးမှ�ာ�က်ိ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှု��ိင်း�ာ ရှေ့ယံ��ယံ� အကြုံက့်ပြ��ခို�က်းမှ�ာ� အမှတ့း 
၃၈ (၂၀ နှိ��င်း�ာ၂၀၂၀)
၆၂ International Justice Mission (2020)၊ ဖျလိစ်း��ိင်း�့ိ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အာ� အနွ်းးလ�ိင်း�မှ ့လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ အပြမှတးထိ�တးပြခိုင်း�- အစ်ိ���မှ�ာ�၊ စ်က်းရု့�နှ့င်း် အ��း�က်း
လ�ူအဖျ�ွ�အစ်ညီး�မှ�ာ�အတကွ်း ခို�ွပြခိုမှး�စ်တိးပြဖျာပြခိုင်း�နှင့်း် အကြုံက့်ပြ��ခို�က်းမှ�ာ�။
၆၃  ASEAN-ACT က်ရှေ့မှာာဒယီံာ� တ�ာ��င်းအလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၃၀ စ်က်းတင်း�ာ ၂၀၂၀။

၅။ မှသိူာ�စ်�နှ့င်း် အသူ�ိင်း�အ��ိင်း�က် က်��်�� ပြ�စ်းတင်းပြခိုင်း�နှင့်း် �စ်း�ယံးပြခိုင်း�32



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

�န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူညီ်းရှေ့န်း�ာမှ�ာ�နှင့်း် အက်အူညီမီှ�ာ�ထိ့ လှ�အ�း
ပြခိုင်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး� အရှေ့န်းပြဖျင််း သူတးမှတ့းသူညီး်  
အခို�နိ်းးမှ့အစ်ပြ��က်ာ ၎င်း�တိ�� လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီ်း အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�
မှ�ာ�မှ ့အပြ�ညီ်းအ� ပြ�န်းးလညီးန်းာလန်းးထိလူာခြိ��ီ န်း��ိအတ�ိင်း�  
ပြ�န်းးလညီး �င်း�န်း�းရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�နှိ�င်းသူညီးအထိ ိအခို�နိ်းးက်ာလ  
အမှ��ိ�မှ��ိ�တငွ်း ပြဖျစ်းရှေ့�်တတး�ါသူညီး။ အထိ�ူသူပြဖျင််း နှ�ိင်းင့်ရှေ့တား
စ်န်းစ်းသူညီး ရှေ့တာင်း��ိ�မှအုမှ�ာ�အပြ�ာ�ပြဖျင််း  လမှှး�မှ�ိ�ရှေ့န်းခြိ��ီ  
�င်း�ပြမှစ်း မှလ့�ရှေ့လာက်း�ါက် လှ�အ�းမှမုှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့စ်ာင်း်��ိင်း��
ရှေ့သူာအခို�နိ်းးသူညီး သြက်ာပြမှင််းနှ�ိင်း�ါသူညီး။ ရှေ့အ��င်းစ်မီှ�ာ�အသြက်ာ�/  

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�အသြက်ာ� ညီှနိှိုင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှ ုမှရှေ့က်ာင်း�လှင်းလညီး� 
ရှေ့နှာ့င်း်ရှေ့နှ့�နှ�ိင်း�ါသူညီး။ လှ�အ�းမှုလ��းင်န်းး�စ်ဉ်း၏  
မှရှေ့သူခို�ာမှရှေ့��ာမှမုှ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� အတကွ်း  
စ်တိးဖျစိ်�ီမှနုှ့င်း်စ်�ိ��မိှး�ူ�န်းးမှုမှ�ာ� ပြဖျစ်းရှေ့�်ရှေ့စ်သူညီး။ ဤပြဖျစ်းစ်ဉ်း
အတငွ်း� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� �ရု�ပြ��မှိ
�န်းး ��က်းက်ကွ်းပြခိုင်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က် အရှေ့ထိာက်း
အ�့ယ်ံူလ�ိပြခိုင်း�က်ိ� အာ�ရှေ့လ�ာရ်ှေ့စ်ခြိ��ီ ��ိ��ိ�သူညီးမှာ့ ၎င်း�တ�ိ�က်�ိ 
အက်ာအက်ယွံးက်င်း�မှ�ရ်ှေ့စ်ခြိ��ီ ထိိ�လ့ယွံးရှေ့စ်�ါသူညီး။

လှ�အ�းမှုလ့�းင်န်းး�စ်ဉ်းအတွင်း� 

စ်ိတးဖွိစ်ီ�မှုနို့င််း စ်ိ့��ိမှး�ူ�န်းးမှု၆
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ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း

၆။ လ�ှအ�းမှုလ��းင်န်းး�စ်ဉ်းအတွင်း� စ်တိးဖျစိ်�ီမှနုှ့င်း် စ်�ိ��မိှး��ူန်းးမှု

က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူတးမှတ့းထိာ�ခြိ��ီသူမူှ�ာ�က်ိ� န်း�ီစ်�း�ာ သူင်း်ရှေ့လ�ားရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�ထိ့ မှ��ိင်း�မှတ ွလ�ှအ�း�ါ။ 

ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ သူိ��မှဟု�တး လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးခို့�သူညီး် သူ�ိ�မှဟု�တး ညီှင်း��န်းး�နှ့ိ�းစ်က်းခို့�သူညီ်း  
လက်ာဏ်ာမှ�ာ� သူသိူာထိင်း�ာ့�စ်ာွ ပြ�သူညီ်းသူမူှ�ာ�ပြဖျစ်း�ါက် က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအ�င်း်အတန်းး�က်�ိ ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�ပြခိုင်း� မှပြ���� 
ရှေ့��က်�သူရှေ့���ာ ရှေ့န်း�ာဌာာန်းမှ�ာ�� ီခို�က်းခို�င်း�လှ�အ�းသူင််းသူညီး။

လ�ှအ�းရှေ့သူာအခိုါ မှသူန်းးစ်မွှး�သူမူှ�ာ�၊ လငိ်းလ��းသူာ�မှ�ာ�၊ လမူှ��ိ�စ်�လနူ်းညီး�စ်�မှ�ာ�နှင့်း် အပြခိုာ�ထိခိို�ိက်းလွယံးရှေ့သူာအ��းစ်�မှ�ာ�က်ိ�  
လမူှဖုျ�ွ�စ်ညီး�တညီးရှေ့�ာက်း�့�အ� ခို�ွပြခိုာ��က်း�့ပြခိုင်း�၊ စ်န်းစ်းတက်� ခိုွ�ပြခိုာ��က်း�့ပြခိုင်း�၊ အရှေ့ပြခိုအပြမှစ်းမှ�့ိ မှလ�ိမှ�န်းး�ထိာ�ပြခိုင်း�တိ��က်�ိ  
�ရု�တစ်�ိက်း သူတထိိာ��ါ။

လ�ှအ�း�ာဌာာန်း�့ိ �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ �က်းသူွယံး�ာ���ဂ�ိလးမှ�ာ�/ဖျ�န်းး�န်း့�ါတးမှ�ာ�က်�ိ အစ်ဉ်းပြ��ပြ�င်း မှမွှး�မှ့ထိာ�
သူညီး် စ်ာ�င်း�တစ်းခို� ထိာ��့ိ�ါ။

အထိ�ူသူပြဖျင််း ရှေ့��လ့ရှေ့ခိုါင်း��ါ�ရှေ့သူာရှေ့ဒသူမှ�ာ�တငွ်း အမှ��ိ�မှ��ိ�ရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှနုှ့င်း် အက်အူညီမီှ�ာ�က်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� ��့ိ
ရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့သူခို�ာရှေ့စ်�န်းး ရှေ့ဒသူခို့ NGO နှင့်း် ��း�ာွ(ယံ့�သြက်ညီးမှအုရှေ့ပြခိုပြ��)က်နွ်းးယံက်းနှ့င်း်  �င်း�နှ့ီ�မှု�ယံ�ူါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူသူူညီး အကြုံက့်ပြ��ရှေ့ထိာက်းခို့ရှေ့��မှညီ်း �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် အက်အူညီမီှ�ာ�က်ိ� လ�ိအ�းသူညီးဟု� သူက်း��ိင်း�ာ  
အထိ�ူပြ��က်ွမှး�က်�င်းသူမူှ�ာ� (သူမှာ�ရှေ့တားမှ�ာ�၊ စ်တိး�ညီာ�င့်းမှ�ာ�၊ လမူှ�ုန်းးထိမှး�မှ�ာ�)က် ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတးထိာ�ပြခိုင်း�  
�့ိ၊ မှ�့ိက်�ိ စ်စိ်စ်း�ါ။

��့ိနှ�ိင်းရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှနုှ့င်း် အက်အူညီ ီရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာအမှ��ိ�မှ��ိ�၊ တစ်းခို�ခို�င်း�စ်ကီ်�ိ ��့နိှိ�င်းရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းနှ့င်း် ရှေ့စ်ာင််း��ိင်း��န်းး  
သြက်ာခို�နိ်းးတ�ိ�က်�ိ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အာ� အသူိရှေ့���ါ။ အက်��ိ�ရှေ့က်��ဇူး�ူနှ့င်း် အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�က်ိ� ရု�ိ�သူာ�စ်ာွ �င့်း�ပြ��ါ။  
အသူ�ိညီာသူညီး စ်မွှး�အာ�ပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း�၊ က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် (က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအမှမုှ�ာ�တငွ်း) ၎င်း�တိ��၏ ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းသူမူှ�ာ�
အာ� �န်းးရှေ့�ာင်းမှကု်�ိပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှကု်�ိပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ နှစ့်းမှ��ိ�စ်လ့��က်�ိပြဖျစ်းရှေ့စ် ပြ�င်း�င်းရှေ့��နှိ�င်းရှေ့လရှေ့လ၊ �ိ�ရှေ့က်ာင်း�ရှေ့လရှေ့လ
ပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� သူတ�ိ�ါ။ အက်ယံး၍ ��့ခိို�်�ါက်  ၎င်း�တိ�� မှညီးသူညီ်းအရှေ့ထိာက်းအ�့ ်လက်းခို့လိ�သူညီးက်ိ� �့��ပြဖျတး�ါရှေ့စ်။

လ�ှအ�းရှေ့��လမှး�ရှေ့သြက်ာင်း�မှ�ာ�သူညီး အတတးနှိ�င်း�့�� ရှေ့သူခို�ာတကိ်��မှညီးပြဖျစ်းခြိ��ီ မှသြက်ာခိုဏ်  ပြ��ပြ�င်းမှမွှး�မှ့ထိာ��မှညီး။ 

လှ�ိ��့က်းထိနိ်းး�သူိမှး�ပြခိုင်း�က်ိ� အရှေ့လ�ထိာ�သူင််းခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် (က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအမှမုှ�ာ�တငွ်း) ၎င်း�တိ��၏ ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်း
သူမူှ�ာ�သူညီး လှ�အ�းပြခိုင်း�က်ိ� သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��ခို�က်း/ သူရှေ့�ာတညူီီခို�က်း ရှေ့��သူင််းသူညီး။ �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ပြ�ာ�ိ�
�က်း�့�ာတငွ်း အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�၏ လ့�ခြုံခို့�စ်တိးခို�ရှေ့��နှင့်း် လှ�ိ��က့်းထိနိ်းး�သူိမှး�ရှေ့�� လ��းထိ့�� လ��းန်းညီး�မှ�ာ�အတ�ိင်း� စ်ွ�ခြိမှ�
ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူအခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� သူင်း်အဖျ�ွ�အစ်ညီး�က်နွ်းး�က်း ပြ�င်း��့ ိတတယိံအဖျ�ွ�အစ်ညီး�မှ�ာ� (ဥ�မှာ-
သူ့ရု့��မှ�ာ�၊ က်�န်းး�မှာရှေ့���န်းးထိမှး�မှ�ာ�၊ NGOsမှ�ာ�၊ ���ာ�ရှေ့က်�ာင်း�မှ�ာ� အစ်�့သိူညီးတ�ိ�) နှ့င်း် ရှေ့ပြ�ာ�ိ�ရှေ့�မှှရှေ့သူာအခိုါ အထိ�ူ�ရု�ပြ��
�ါ။ က်စိ်စ��းတငွ်း တ�ိက်းရုိ�က်း �ါ�င်း�တးသူက်းသူမူှ�ာ� အသြက်ာ� ‘သူ�ိန်းးလ�ိအ�းသူညီးက်ိ�သူာ ဖျငွ်း်ဟုပြခိုင်း�’အရှေ့ပြခိုခို့က်ိ� တတိကိ်�က်�  
စ်�ွခြိမှ�ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�နှင့်း် အရှေ့��တကြီးက်�ီ အက်အူညီ ီလ�ိအ�းရှေ့န်းရှေ့သူာ သူမူှ�ာ�အတကွ်း လ�ှအ�းရှေ့�� �န်းးရှေ့�ာင်းမှု
မှ�ာ�က်ိ� ဦး�စ်ာ�ရှေ့��ခြိ��ီ အလ�င်းအပြမှန်းး ခြိ��ီရှေ့ပြမှာက်းရှေ့အာင်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။

ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာအသြက်မှး�ဖျက်းမှနုှ့င်း် လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာအသြက်မှး�ဖျက်းမှ ုကြုံက့်�ရှေ့တ�ွခို�်�ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်း သူက်း��ိင်း�ာ  
�န်းးရှေ့�ာင်းမှအုမှ��ိ�မှ��ိ� ရှေ့��နှိ�င်းရှေ့သူာ ရှေ့န်း�ာမှ�ာ�သူိ�� လ�ှအ�း�န်းး ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာ�့ရိှေ့န်းရှေ့စ်�န်းး ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။ အမှ��ိ�သူမှ�ီ
မှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�အတကွ်း အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�အရှေ့�် အသြက်မှး�ဖျက်းမှ ု(VAW) အထိ�ူပြ�� �န်းးရှေ့�ာင်းမှ ု ရှေ့���ာရှေ့န်း�ာသူိ��  
လ�ှအ�း�န်းး ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။

အရှေ့ပြဖျအာ�လ့�� မှရှေ့��နှိ�င်းသူညီ်းတ�ိင်း က်���လနွ်းးခို့�သူကူ်�ိ တ�ိ�တက်းမှပုြဖျစ်းစ်ဉ်းအရှေ့သြက်ာင်း� အသူရိှေ့���ါ။ ၎င်း�သူညီး လှ�အ�းပြခိုင်း�ပြဖျစ်းစ်ဉ်း
တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ မှမိှကိ်�ိယံးက်ိ� ယံ့�သြက်ညီးမှ ုတပြဖျညီး�ပြဖျညီး�ခို�င်း� ပြဖျစ်းရှေ့�်လာရှေ့စ်�ါသူညီး။ 

�ရီှေ့လ�ားရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှ ုသူ�ိ�မှဟု�တး နှ့စ်းမှ��ိ�စ်လ့��က်�ိ �့�်�ိ�ရှေ့��ထိာ�ပြခိုင်း�ပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� သူ�ိ့ိ
နှ�ိင်း�န်းးအတကွ်း �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူ�ူက်းနှင့်း် က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် (က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအမှမုှ�ာ�တငွ်း) ၎င်း�တိ��၏ မှ�ိမှ�ာ�/ ပြ��စ်�
ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းသူမူှ�ာ��က်း နှစ့်းဖျက်းစ်လ့��တငွ်း လှ�အ�းရှေ့��အရှေ့သြက်ာင်း�  ��ိမှ�ိသူ�ိ့ိ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

က်ိ့ယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်းနို့င််း လူက့်န်းးက်ူ�မှုအခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ့ လ့�ခြုံခိုု�ပြီး�ီ� လ့ ို �ဝ့က်းမှု�့ိရှေ့စ်�န်းး ထိိန်းး�သူိမှး�ထိာ��့ိပြခိုင်း�

l အ�ာ�့ိမှ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အာ� အခို�က်းအလက်းစ်�ရှေ့�ာင်း�ပြခိုင်း� �ညီး�ယွံးခို�က်း၊ ၎င်း�က်ိ� အသူ့��ပြ���့�နှ့င်း် ၎င်း�တိ��၏  
 အခို�က်းအလက်းမှ�ာ� သြက်ညီ်းရု�ု�ိင်းခိုငွ်း်တ�ိ�က်�ိ အသူရိှေ့��သူင််းသူညီး။ 

l က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ သူရှေ့�ာတူခိုငွ်း်ပြ��ခို�က်း မှ�ါ�� မှထိ�တးပြ�န်းး�။

l အ�ာ�့ိမှ�ာ�သူညီး ‘သူ�ိန်းးလ�ိအ�းသူညီးက်ိ�သူာ’ အရှေ့ပြခိုခို့ခြိ��ီ ထိ�တးရှေ့ဖျားရှေ့ပြ�ာ�ိ�သူင်း်သူညီး။

l လှ�ိ��့က်းထိနိ်းး�သူိမှး��မှညီ်း အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�အရှေ့သြက်ာင်း�  အလတွးသူရှေ့�ာ ရှေ့��ွရှေ့နှွ�မှုမှ�ာ�က်ိ� အဖျ�ွ�အစ်ညီး�အတွင်း�တငွ်း  
 သူ�ိ�မှဟု�တး ပြ�င်း�တငွ်း မှပြ��လ��း�။

l ပြဖျစ်း��းဖျိ�င်းတ�ွမှ�ာ�နှင့်း် စ်ာ�ကွ်းစ်ာတမှး�မှ�ာ�က်ိ� သြက်ညီ်းရုသုူူမှ�့ိ�� သူ�ိ�မှဟု�တး  စ်ာရှေ့��စ်ာ��ွ�မှ�ာ�၊ စ်ာ��ွ�ခို့�မှ�ာ�ရှေ့�်တငွ်း   
 သူ�ိ�မှဟု�တး အပြခိုာ�သူူမှ�ာ� �င်းရှေ့�ာက်းသြက်ညီ်းရုနုှ�ိင်းရှေ့သူာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်း မှထိာ�သူင်း်�ါ။ အခို�က်းအလက်းအာ�လ့��က်�ိ လ့�ခြုံခို့�စ်ာွ 
 (ဥ�မှာ - အခို�က်းအလက်းက်ိ� သြက်ာ�လဖူျတးမှ�ရှေ့အာင်း က်�တးန်း့�ါတးပြဖျင်း် ရှေ့ပြ�ာင်း�လ�ပြခိုင်း�၊ ဖျိ�င်းတ�ွမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့သူာခ်ိုတးသူိမှး��ညီး� 
 ထိာ�ပြခိုင်း�၊ လှ�ိ��က့်းန်း့�ါတးပြဖျင််း က်ာက်ယွံးထိာ�ပြခိုင်း�တိ��ပြဖျင်း်) သူမိှး��ညီး�ထိာ�သူင််းသူညီး။ 

l အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� မှညီးသူမူှညီး�ါပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� က်ိ�ယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်း၊ အရှေ့ထိာက်းအထိာ� မှသူ�ိ့ိသူမူှ�ာ�ထိ့   
 န်းာ�စ်နွ်းးန်းာ�ဖျ�ာ� သြက်ာ�နှ�ိင်းရှေ့သူာ အမှ�ာ��ိ�င်းရှေ့န်း�ာတငွ်း ထိ�တးရှေ့ဖျားရှေ့ပြ�ာ�ိ�ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး ဖျ�န်းး�မှ့တစ်း�င်း် ထိ�တးရှေ့ဖျား ရှေ့ပြ�ာ�ိ� 
 ပြခိုင်း�တ�ိ�က်�ိ လ့��� မှပြ��လ��းသူင်း်�ါ။ 

l စ်က်ာ�ပြ�န်းးမှ�ာ�နှင့်း် သူက်း��ိင်း�ာ �ါ�င်း�တးသူက်းသူမူှ�ာ�က်ိ� လှ�ိ��က့်းမှ ုထိနိ်းး�သူမိှး�ပြခိုင်း�၏ အရှေ့���ါ�့�အရှေ့သြက်ာင်း�နှင့်း်     
 အခို�က်းအလက်းက်ာက်ယွံးရှေ့��နှင့်း် စ်�းလ�ဉ်း�သူညီ်း ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ တာ�န်းးမှ�ာ� ရှေ့စ်ာင််းထိနိ်းး�ပြခိုင်း�အရှေ့သြက်ာင်း�က်ိ�လညီး� �ညီာ 
 ရှေ့���ါ။

l ပြဖျစ်း��းဖျိ�င်းတ�ွနှ့င်း် က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း်�တးသူက်းရှေ့သူာ လှ�ိ��က့်းထိနိ်းး�သူိမှး��မှညီ်း အခို�က်းအလက်းက်ိ� လမူှကု်နွ်းး�က်း၊ ရု��းသူ့ 
 ထိ�တးလငှ်း်�ာ သူ�ိ�မှဟု�တး �့�နှ့ိ�းမှဒီယီံာမှတ့စ်း�င်း်  သူ�ိ�မှဟု�တး ရု��း�င့်းလ��းင်န်းး�မှ�ာ�က်�ိ�ါ ဖျွင်း်ဟုရှေ့ပြ�ာ�ိ�ပြခိုင်း� မှပြ���။ 

l က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ က်�ိယံးရှေ့တ�ွအပြဖျစ်းအ��က်း၊ ဇူးာတ၊ိ  မှသိူာ�စ်�အရှေ့သြက်ာင်း�မှ�ာ� အစ်�့သိူညီးတ�ိ� �ါ�င်းသူညီး်   
 အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�အာ�  အပြခိုာ�သူမူှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ပြ�ာ�ိ�မှှရှေ့��ာတငွ်း သူတပိြ���န်းး အကြုံက့်ရှေ့���ါ။ 
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န်းာလန်းးထိူလာရှေ့��၊ 

ပြ�န်းးလည်းးသူ့��သူ�းရှေ့��နို့င််း ခိုိ့လု�ရှေ့��
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူမှ�ာ�အပြ�ာ�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�မှုက်�ိ ရှေ့တ�ွကြုံက့်��ခြိ��ီရှေ့န်းာက်း စ်တိးဒဏ်း�ာမှ�ာ� က်�န်းး�စ်းသြက်
သူညီး။ ရှေ့သြက်ာက်း�ွ့�ပြခိုင်း�၊ အ�က့်း�ပြခိုင်း�၊ က်�ူာက်ယံး�ာမှ�ပ်ြဖျစ်းပြခိုင်း�၊ ရု�ုးရှေ့ထိ�ွပြခိုင်း�နှင့်း် စ်ိတးဓိာတးက်�ပြခိုင်း�တိ��
အ�ါအ�င်း ခို့စ်ာ�ခို�က်းမှ��ိ�စ့်�က်�ိ ခို့စ်ာ��နှ�ိင်းသူညီး။ ၎င်း�တိ��ထိ�မှ့ အမှ�ာ�စ်�သူညီး ရှေ့��ာက်းက်င်း��န်းးအခို�နိ်းးယံူ�
ရှေ့သူာ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ ညီှဉ်း��န်းး�နှ့ိ�းစ်က်းမှမုှ�ာ�က်ိ� ခို့စ်ာ��သူညီး။ အခို��ိ�သူညီးက်ာလ
သြက်ာ�ည့ီး ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း န်းာတာ�့ညီးက်�န်းး�မှာရှေ့��နှင့်း် စ်ိတးက်�န်းး�မှာရှေ့��  
အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ� ပြဖျစ်းရှေ့�်လာသြက်သူညီး။ 

န်းာလန်းးထိူလာရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီးသူ့��သူ�းရှေ့��က်ာလသူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�
မှ�ာ�မှ ့န်းာလန်းးထိလူာ�န်းး အခို�နိ်းး�ရှေ့စ်သူညီး။ ၎င်း�က်ာလသူညီး ၎င်း�တိ��၏ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ၊ စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် 
စ်တိိသူ�ခို၊ လူမှသုူ�ခိုတ�ိ�က်�ိ  ပြ�န်းးလညီးထိရူှေ့ထိာင်းဖျိ�� စ်တင်း�န်းး က်ညူီရီှေ့��သူညီး။ ခိုိ�လ့�ုာ သူ�ိ�မှဟု�တး ယံာယံ ီ 
ခို�ိလ့�ုာရှေ့�ဟုာမှ�ာ�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူတွက်း အရှေ့���ါရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ� ��့�ိန်းး၊ န်းာလန်းးထိူလာ
�န်းးနှ့င်း် မှညီးသူညီ်းတ�ာ�စ်�ွ��ိပြခိုင်း�တငွ်းမှ��ိ အက်အူညီရီှေ့���န်းးအတကွ်း လ့�ခြုံခို့�၊ စ်တိးခို��ရှေ့သူာ �တး�န်းး�က်�င်း
တစ်းခို�က်�ိ �့�်�ိ�ရှေ့��သူညီး။ ဤက်ာလအတငွ်း� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး 
၎င်း�တိ����့ိရှေ့သူာ အခို�က်းအလက်းအာ�လ့��နှ့င်း် 
ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့သူခို�ာ 
အစ်အီစ်ဉ်းတက်� ရှေ့တ�ွရှေ့တာ
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းနှ�ိင်းသြက်သူညီး။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ACTIP ၏ အ��ိဒး ၁၄(၁၀)တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� သူင်း်ရှေ့လ�ားရှေ့သူာ ရှေ့န်း�ာထိိ�င်းခိုင်း�၊ နှ့စ်းသူိမှး်ရှေ့��ွရှေ့နှွ�ပြခိုင်း�၊ အခို�က်းအလက်း
မှ�ာ� ရှေ့��ပြခိုင်း�နှင့်း် ရှေ့���ညီာ�ိ�င်း�ာ၊ စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် �စ်စညီး� အက်အူညီီမှ�ာ� ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��ပြခိုင်း�တိ��က်�ိ�ါ ရှေ့တာင်း��ိ�
ထိာ�သူညီး။ သူ�ိ��ာတွင်း န်းာလန်းးထိလူာရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီးသူ့��သူ�းရှေ့��က်ာလတစ်းခို�နှ့င်း် �တးသူက်းခြိ��ီ ACTIP သူိ��မှဟု�တး 
�လာမှိ့ လ့�းထိ့��လ့�းန်းည်းး� (Palermo protocol) တငွ်း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထိာ�ခို�က်း မှ�့�ိါ။

ACTIP တငွ်း ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီးမှာ့ အဖျ�ွ��င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� နှ�ိင်းင့်အတွင်း�၌ ယံာယံပီြဖျစ်းရှေ့စ်၊ အခြိမှ�တမှး�ပြဖျစ်း
ရှေ့စ် ရှေ့န်းထိိ�င်းခိုငွ်း်ပြ��သူညီ်း န်းညီး�လမှး�မှ�ာ�က်ိ� က်�င််းသူ့���န်းး ထိညီ်းသူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�သူင််းသူညီးဟု၍ူ ပြဖျစ်းသူညီး။ လသူူာ�ခို�င်း� စ်ာန်းာ 
ရှေ့ထိာက်းထိာ�မှ�ု�ိင်း�ာနှင့်း် ရု�ိင်း��င်း�စ်ာန်းာမှ�ု�ိင်း�ာ အခို�က်းမှ�ာ�က်ိ�လညီး� ထိညီ်းသူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�သူင််းသူညီး်အခို�က်းမှ�ာ�အပြဖျစ်း  
အတိအလင်း� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီး။

ထိ�ိ�အပြ�င်း အာ�ယီံ့နှ�ိင်းင့်အမှ�ာ�စ်�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်း �က်း(၃၀)မှ ့�က်း(၉၀)အထိ ိအမှ��ိ�မှ��ိ�သြက်ာပြမှင််းရှေ့သူာ  
ပြ�န်းးလညီးသူ့��သူ�းရှေ့��က်ာလတစ်းခို�နှ့င်း် �က်းစ်�းအက်အူညီကီ်�ိ �့�်�ိ�ရှေ့���န်းး ရှေ့ထိာက်းခို့အကြုံက့်ပြ��ရှေ့သူာ �ာလလီ��းင်န်းး�စ်ဉ်း၏  
အဖျ�ွ��င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ� ပြဖျစ်းသြက်သူညီး။၆၄   

၆၄   �ာလ ီလ��းင်န်းး�စ်ဉ်း (၂၀၁၅)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ွယံးရှေ့��ပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ မှ�ူါဒလမှး�ညွှနှ်းး- မှ�ူါဒခို�မှတ့းသူူမှ�ာ�နှင့်း် လက်းရှေ့တ�ွလ��းရှေ့�ာင်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း မှတိး�က်း
လမှး�ညွှနှ်းး။ �န်းးရှေ့က်ာက်း၊ �ာလ ီလ��းင်န်းး�စ်ဉ်း ရှေ့ဒသူ ��ိင်း�ာ �့�်�ိ�မှရုု့��။

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

အာ�ီယံ့နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�အတငွ်း� ပြ�န်းးလညီးသူ့��သူ�း ရှေ့��၊ န်းာလန်းးထိလူာရှေ့��နှင့်း် ခို�ိလ့ရုှေ့��ပြဖျစ်းစ်ဉ်းက်ာလအတငွ်း� ရှေ့အာက်း�ါထိခိို�ိက်း န်းစ်းန်းာမှု
မှ�ာ�က်ိ� အရှေ့တွ��မှ�ာ�သူညီးဟု� သူတးမှတ့းထိာ�သူညီး။ ရှေ့��့ဦး� တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူတူစ်းဦး� သူ�ိ�မှဟု�တး �့�်�ိ�က်ညူီသီူ ူတစ်းဦး�အရှေ့န်းပြဖျင််း ဤ
အလာ�အလာ�့ိရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�က်ိ� သူတိပြ��မှ�ိန်းးနှ့င်း် ဤထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�ာ�က်ိ� က်ာက်ယွံးရှေ့�� သူိ��မှဟု�တး ရှေ့လ�ာ�်ါ�ရှေ့စ်ရှေ့�� 
န်းညီး�လမှး�တစ်းခို�အရှေ့န်းပြဖျင််း �့�်�ိ�ထိာ�ရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့��လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ ထိညီး်သူငွ်း� စ်ဉ်း�စ်ာ��န်းး အရှေ့��ကြီးက်�ီ�ါသူညီး။ 
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ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့��အ�ာ�့မိှ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� တတးနှ�ိင်းသူမှှအပြမှန်းး�့�� ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�လိ�ခြိ��ီ ပြ�စ်းမှ ုက်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�က်ိ�  
ဖျမှး���ီ�န်းးအတကွ်းပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ တ�ာ�စ်ွ��န်းးအတကွ်းပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ နှစ့်းမှ��ိ�စ်လ့��အတကွ်းပြဖျစ်းရှေ့စ် လ့�ရှေ့လာက်းရှေ့သူာ သူက်းရှေ့သူအရှေ့ထိာက်းအထိာ�က်ိ� 
�ယံလူ�ိသြက်သူညီး။ ၎င်း�တိ��က် လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�ပြခိုင်း�၏ အရှေ့���ါရှေ့သူာ အခို�က်းအလက်း အတအိက်�တ�ိ�က်�ိ ပြ�န်းးလညီးစ်�စ်ညီး��သူညီ်း  
က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ မှတ့းဉာာဏ်းသူညီး အခို�နိ်းးသြက်ာလာသူညီးနှင့်း်အမှှ ရှေ့မှ�့မှ့ိန်းး အာ�ရှေ့လ�ာန်ှ�ိင်းသူညီးဟု� ယံ့�သြက်ညီးသြက်သူညီး။ တစ်းခို�နိ်းးတညီး�
မှာ့�င်း သူက်း ရှေ့သူအရှေ့ထိာက်းအထိာ�သူညီး ဖျ�က်း��ီခို့�နှ�ိင်းသူလိ� က်���လနွ်းးသူူသူညီးလညီး� လတွးရှေ့ပြမှာက်း�န်းး အခို�နိ်းး�သူာွ�နှ�ိင်းသူညီး။  
ထိ�ိ�ရှေ့သြက်ာင််း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး အခို�နိ်းးတ�ိ အတငွ်း�တငွ်း အခို�က်းအလက်းအတအိက်�က်�ိ ရှေ့���န်းးအတကွ်း  �� သူိ��မှဟု�တး စ့်�ရှေ့ထိာက်း
မှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး အစ်�ိ�� ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�နှ့င်း် ��ူရှေ့�ါင်း��န်းး မှသြက်ာခိုဏ် အက်��းက်ိ�င်းပြခိုင်း�၊ ဖျအိာ�ရှေ့��ပြခိုင်း� ခို့�သူညီး။ ၎င်း�တိ��သူညီး  ရှေ့တ�ွ�့�
ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှတုစ်းခို� သူ�ိ�မှဟု�တး လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတစ်းခို�၌ �ါ�င်းလိ�ပြခိုင်း� �့ိ၊မှ�့ိ  သူ�ိ�မှဟု�တး အက်အူညီယီံလူ�ိပြခိုင်း� �့ိ၊မှ�့ိဟုရူှေ့သူာ အခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း်  
�တးသူက်း၍ သူ�ိ့ိ�့��ပြဖျတးခို�က်းခို�ပြခိုင်း� အ�ါအ�င်း ပြဖျစ်း��က်းရှေ့န်းသူညီ်းအခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့တ�ွရှေ့တာ�န်းး အခို�နိ်းးမှ�့ိပြခိုင်း�မှ��ိ� ပြဖျစ်းရှေ့က်ာင်း�ပြဖျစ်း
နှ�ိင်း�ါသူညီး။ 

ရှေ့�ွ�ခို�ယံးစ်�ာမှ�ာ�က်ိ့ �့��ပြဖွတး�န်းးအတွက်း 

ပြ�န်းးလည်းးသူ့��သူ�းရှေ့�� အခို�နိ်းးမှ�့ိပြခိုင်း� ၁

၁။ ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာမှ�ာ�က်ိ� �့��ပြဖျတး�န်းးအတကွ်း ပြ�န်းးလညီးသူ့��သူ�းရှေ့�� အခို�နိ်းးမှ�့ိပြခိုင်း� 38



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ် ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
အခို��ိ�ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ�� ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးခို့ထိာ��ရှေ့သြက်ာင်း� န်းာ�မှလညီးသြက်�ါ။ ဤသူညီးက်ိ�  
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးက်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�တငွ်း အလနွ်းးအရှေ့တွ��မှ�ာ�သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ လကူ်�န်းးက်ူ�ပြခိုင်း��ိ�သူညီးမှာ့  မှညီးသူ�ိ�  
အဓိ�ိါာယံး�ရှေ့သြက်ာင်း� သူာမှန်းးလ ူန်းာ�လညီးလယွံးရှေ့သူာ ရုိ���င့်း�သူညီး်စ်က်ာ�လ့��ပြဖျင််း �င့်း�ပြ��ါ။ ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�က် အခို�နိ်းး
သြက်ာပြမှင််းစ်ာွ လက်းသူ�းရှေ့မှ�ွခို့ထိာ��ရှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး ထိနိ်းး�ခို���းခို့ထိာ��ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ပြဖျစ်း��က်းခို�သ်ူညီး်  
အခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� အပြ�ညီ်းအ�န်းာ�လညီး�န်းး ခို�ယံဉ်း�နှ�ိင်းသူညီးက်ိ� သူတ�ိထိာ��ါ။ ၎င်း�တိ��သူညီး �့��ပြဖျတးခို�က်း ခို��ာတငွ်း သူ�ိ�မှဟု�တး  
၎င်း�တိ��က် ရှေ့န်းာင်းတငွ်း �က်းပြဖျစ်းမှညီ်းအ�ာမှ�ာ�က်ိ� �့��ပြဖျတးနှ�ိင်းရှေ့သြက်ာင်း� န်းာ�လညီးသူရှေ့�ာရှေ့�ါက်းရှေ့အာင်း ကြီးက်�ိ�စ်ာ��ာတငွ်း  
အခိုက်းအခို��့ိနှ�ိင်းသူညီး။ 

ရှေ့���ညီာ�ိ�င်း�ာ၊ ဥ�ရှေ့ဒရှေ့သြက်ာင်း��ိ�င်း�ာနှင့်း် လမူှ ုသူ�ိ�မှဟု�တး (လိ�အ�း�ါက်) စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာက်�သ်ူ�ိ� အပြခိုာ�ရှေ့သူာ အက်အူညီီ
မှ�ာ� တတးနှ�ိင်းသူမှှ အပြမှန်းး�့�� �့�်�ိ�ရှေ့���ါ။

ပြ�န်းးလညီးသူ့��သူ�းရှေ့��နှင့်း် န်းာလန်းးထိလူာရှေ့��အခို�နိ်းးသူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�ခို�င်း�စ်အီတွက်း မှတညူီီသြက်�ါ။ လတူစ်းဦး�ခို�င်း�စ်ီ
၏ ထိ�ူပြခိုာ�ရှေ့သူာအပြဖျစ်းအ��က်းမှ�ာ�အရှေ့�်လိ�က်း၍ လိ�အ�းရှေ့သူာအခို�နိ်းးက်�ိ အလ�ိက်းသူင််းရှေ့ပြ�ာင်း�လ�ခြိ��ီ ညီှယိံ�ူါ။

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၆၅

ထိ�ိင်း�နှ�ိင်းင့်၏ လကူ်�န်းးက်ူ�မှ�ုန်း�းက်�င်းရှေ့��ဥ�ရှေ့ဒတငွ်း အခိုငွ်း်�အ�ာ�့သိူညီး တ�ာ�ရု့��၏ခိုွင်း်ပြ��ခို�က်းပြဖျင််း လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�
ဟု� ယံူ�ထိာ�သူမူှ�ာ�က်ိ� ၂၄ န်းာ� ီသူ�ိ�မှဟု�တး ၇ �က်းထိက်း မှ�ိ�၍ ထိမိှး�သူိမှး�ထိာ�နှ�ိင်းသူညီးဟု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထိာ�သူညီး။ ဤက်ာလ
အတငွ်း� လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူပြဖျစ်း ရှေ့ဖျားထိ�တးသူတးမှတ့းမှုက်�ိ ခြိ��ီစ်ီ�ရှေ့အာင်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�မှညီး။ ၎င်း�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�
သူမူှ�ာ� ပြ�န်းးလညီး န်းာလန်းးထိ�ူန်းးနှ့င်း် အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�မှ ့လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ� မှန့်းးက်န်းးတိက်�စ်ာွ ရှေ့ဖျားထိ�တးနှ�ိင်းရှေ့စ်�န်းးအတကွ်း
လ့�ရှေ့လာက်းရှေ့သူာ အခို�နိ်းး မှရှေ့��နှ�ိင်းပြခိုင်း�က်ိ� အသူအိမှတ့းပြ��ထိာ�ခြိ��ီ နှ�ိင်းင့်ရှေ့တားသူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�ဟု� ယံ�ူထိာ�
သူမူှ�ာ�အတကွ်း 15 �က်းသြက်ာ ပြ�န်းးလညီးသူ့��သူ�းသူညီး်က်ာလက်ိ� ခိုငွ်း်ပြ���န်းး ၈�က်း၊  ဧခြိ�လီ၊ ၂၀၂၂ ခို�နှစ့်းတငွ်း လှ�ရှေ့ပြ�ာင်း�ညွှနှ်းး�
��ိ�မှ�ု�ိင်း�ာ အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် ယံနှတယံာ�/လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းက်�ိ ထိ�း�င််းရှေ့��သူာ�၍ လက်းမှတ့းရှေ့��ထိိ��ခို�သ်ူညီး။ ယံင်း�မှတိ�င်းမှီက်၊ 
အထိ�ူသူပြဖျင််း ထိ�ိင်း�လမူှ��ိ� လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� အမှတု�ွတစ်းခို�ခို�င်း�စ်လီ�ိက်း ပြ�န်းးလညီးသူ့��သူ�းသူညီး်က်ာလက်ိ� အသူ့��ပြ��
ခို�်သူညီး။ ဥ�မှာ၊ အမှတုစ်းခို�တွင်း ပြ�ညီး�နှိ�င်းင့်မှ ့ပြ�န်းးလာရှေ့သူာ က်ိ�ယံး�န်းးရှေ့�ာင်း ထိိ�င်း�အမှ��ိ�သူမှ�ီတစ်းဦး�က်ိ� တ�ာ�ရှေ့��
လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတငွ်း �ါ�င်း�န်းး အ�င်းသူင််းမှပြဖျစ်းမှအီထိ ိက်ရှေ့လ� ရှေ့မှ�ွဖျာွ�ပြခိုင်း�နှင့်း် ပြ�န်းးလညီးန်းာလန်းးထိူခို�နိ်းးက်�ိ ရှေ့��ခို�သ်ူညီး။ 

၆၅ ထိ�ိင်း� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၂၈ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။
၆၆  ဖျလိစ်း��ိင်း အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၁၉ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၆၆ 

ဖျလိစ်း��ိင်းနှ�ိင်းင့်၌ �ာဇူး�တးမှ�ု�ိင်း�ာအမှမုှ�ာ�တငွ်း အစ်�ိ��ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�က် လ��းရှေ့�ာင်းရှေ့သူာ အလတွးသူရှေ့�ာ အက်�ဉ်း�ခို���း
စ့်�စ်မှး�စ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�မှ�ာ�ပြဖျစ်းသူညီ်း စ်စ်းရှေ့မှ�တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�မှ�ာ�အတကွ်း ၃၆-န်းာ�သီြက်ာ ပြ�င်း�င်း�န်းး အခို�နိ်းးရှေ့��သူညီ်းက်ာလ  
�့ိသူညီး။  တ�ိရှေ့တာင်း�ရှေ့သူာအခို�နိ်းးက်ာလသူညီး အခို�က်းအလက်းမှ�ာ� ထိ�တးရှေ့ဖျားရှေ့ပြ�ာ�ိ��န်းး အ�င်းသူင််း မှပြဖျစ်းရှေ့သူ�ရှေ့သူာ  
က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အရှေ့�် �န်းးထိ��း�န်းး��ိ�ကြီးက်�ီတစ်းခို� ပြဖျစ်းရှေ့စ်သူညီးက်ိ� အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�က် အသူအိမှတ့း ပြ��သြက်သူညီး။ အစ်ိ���
သူညီး စ်စ်းရှေ့မှ�မှအုရှေ့တာအတငွ်း� ဗီဒီယီံ�ိတ�ိးရှေ့ခိုပွြဖျင်း်ရု�ိက်းက်�ူထိာ�ရှေ့သူာ ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�မှ�ာ�က်ိ� ခိုငွ်း်ပြ��ရှေ့��ပြခိုင်း�ပြဖျင််း ဤ
�န်းးထိ��း�န်းး��ိ�ကြီးက်�ီက်�ိ ရှေ့လှာခ်ို�ရှေ့��ခို�သ်ူညီး။ ဤသူ�ိ� လ��းရှေ့�ာင်းပြခိုင်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူဗီဟု�ိပြ�� ခို�ဉ်း�က်�းန်းညီး�၏ တစ်းစ်တိး
တစ်း��ိင်း�ပြဖျစ်းသူညီး။ 
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အာ�ီယံ့နှ�ိင်းင့်အမှ�ာ�အပြ�ာ�တငွ်း  ခို�ိလ့�ုာရှေ့�ဟုာမှ�ာ�က်ိ�  လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူအမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�အတကွ်း �က်းလက်း
ဦး�စ်ာ�ရှေ့�� ထိာ��့�ိါသူညီး။ သူင်း်ရှေ့လ�ားရှေ့သူာ ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့န်း�ာထိိ�င်းခိုင်း�မှ�ာ�တငွ်း ရှေ့န်းထိ�ိင်းခိုွင်း်သူညီး အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�နှင့်း် 
ရှေ့ယံာက်�းာ�ရှေ့လ�မှ�ာ�၊ ဥ�ရှေ့ဒက်ိ��န်း�းက်�င်းရှေ့သူာ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�၊ မှသူန်းးစ်မွှး�သူူမှ�ာ�က်�သ်ူ�ိ� အထိူ�လ�ိအ�းခို�က်း�့သိူမူှ�ာ�နှင့်း် 
နှ�ိင်းင့်ပြခိုာ�သူာ�မှ�ာ�အတကွ်း စ်နိ်းးရှေ့ခို်မှကုြီးက်�ီတစ်းခို� ပြဖျစ်း�ါသူညီး။

အာဏ်ာ��ိင်းအခို��ိ�က် ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ� မှ�့၍ိ လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� ထိနိ်းး�သူိမှး�ရှေ့��ရှေ့န်း�ာဌာာန်းမှ�ာ�တငွ်း ထိာ�သြက်သူညီး။ ဤသူိ��ထိာ�
�့ိပြခိုင်း�သူညီး  ၎င်း�တိ��၏ လွတးလ�းစ်ာွ လ�ုး�ာ့�သူာွ�လာခိုငွ်း်က်�ိ ရှေ့လ�ာက််�ရှေ့စ်ခြိ��ီ ၎င်း�တိ�� လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�ပြခိုင်း�တငွ်း က်���လနွ်းးသူူမှ�ာ� ခို့စ်ာ�
�သူညီ်း ထိနိ်းး�ခို���းနှ�ိင်းစ်မွှး�နှ့င်း် လ��း�ညီးက်�ိင်း�ညီးတိ�� �့��ရု့�ုပြခိုင်း�က်ိ� �က်းလက်းပြဖျစ်းရှေ့�်ရှေ့စ်သူညီ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�ာ� ပြဖျစ်းရှေ့�်နှိ�င်းရှေ့ပြခို�့ိ
သူညီး။  

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း

ခိုိ့လု��ာရှေ့န်း�ာ သူိ့�မှဟာ့တး ယံာယံီရှေ့န်းထိိ့င်း�ာ 

အရှေ့�ာက်းအအ့�မှ�ာ�တွင်း ရှေ့န်းထိိ့င်းခိုွင််း မှ�့ိပြခိုင်း�
၂

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူဟူု� သူတးမှတ့းခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� လ့�ခြုံခို့�ခြိ��ီစ်ိတးခို��ရှေ့သူာ ခိုိ�လ့�ုာ သူ�ိ�မှဟု�တး ယံာယံီရှေ့န်းထိ�ိင်း�ာ အရှေ့�ာက်းအအ့�သူ�ိ�  
လ�င်းပြမှန်းးစ်ာွ လ�ှရှေ့ပြ�ာင်း��ါ။ အထိ�ူပြ��အက်အူညီနီှ့င်း် အရှေ့ထိာက်းအ�့တ်�ိ� ��့ိ�န်းးအလ�ိ�င့်ာ တာ�န်းး�့ိရှေ့သူာ ရှေ့အ��င်းစ် ီအဖျ�ွ�အစ်ညီး�
မှ�ာ�ထိ့လညီး� ၎င်း�တိ��က်�ိ လ�င်းလ�င်းပြမှန်းးပြမှန်းး လှ���ိ�သူင်း်သူညီး။

အကြုံက့်ပြ��ထိာ�ရှေ့သူာ ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာ သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့န်း�ာထိိ�င်းခိုင်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ ရှေ့န်းာက်းခို့၊ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�မှ�ာ�နှင့်း် 
ယံဉ်းရှေ့က်��မှတု�ိ�က်�ိ ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�ခြိ��ီ ရှေ့လ�ားက်န်းးရှေ့အာင်းပြ��သူင််းသူညီး။ အသူက်း၊ လငိ်းပြဖျစ်းတညီးမှ၊ု နှ�ိင်းင့်သူာ�၊ လမူှ��ိ�၊  
က်�ိ�က်ယွံးသူညီ်း�ာသူာ အစ်�့ိသူညီး်  က်�ွပြ�ာ�ပြခိုာ�န်းာ�ရှေ့သူာ က်စိ်စ��းမှ�ာ�က်ိ� ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��ါ။ 

က်�ိယံး�န်းးရှေ့�ာင်းနှင့်း် နှ�ိ�တ�ိက်းအမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�၊ က်ရှေ့လ�င်ယံးမှ�ာ� တွ��ါလာရှေ့သူာ သူာ�သူညီးမှခိိုင်းမှ�ာ�က်ိ� သူင်း်ရှေ့လ�ားခြိ��ီ သူီ�ပြခိုာ�
ပြဖျစ်းရှေ့သူာရှေ့န်း�ာမှ�ာ� �့�်�ိ�ရှေ့��သူင််းသူညီး။ 

အက်ယံး၍ နှ�ိင်းင့်�ိ�င်း ခို�ိလ့ ု�ာရှေ့န်း�ာမှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး အရှေ့�ာက်းအအ့�မှ�ာ� မှ��့�ိါက် အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ယံာက်�းာ�ရှေ့လ�မှ�ာ�၊ 
မှသူန်းးစ်မွှး�သူမူှ�ာ�၊ အထိ�ူလ�ိအ�းခို�က်း�့သိူမူှ�ာ�နှင့်း် နှ�ိင်းင့်ပြခိုာ�သူာ�မှ�ာ�အတကွ်း သူင်း်ရှေ့လ�ားရှေ့သူာ ရှေ့န်း�ာထိိ�င်းခိုင်း�မှ�ာ� 
စ်စီ်ဉ်းရှေ့��ပြခိုင်း�က်ိ�  NGOမှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး �ာသူာရှေ့��အရှေ့ပြခိုပြ��အဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�နှင့်း်  ညီှနိှိုင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။

ပြဖျစ်းနှ�ိင်းလှင်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� တ�ာ��င်း ခိုိ�လ့ရုှေ့��စ်န်းစ်းပြ�င်း�တငွ်း ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ�ုယံနူှ�ိင်း�န်းး ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာ ရှေ့��ထိာ�သူင််း
သူညီး။ ဤရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာသူညီး င်ာ့��မှး�ထိာ�ရှေ့သူာအမိှးမှ�ာ�၊ တိ�က်းခိုန်းး�မှ�ာ�၊ သူိ��မှဟု�တး ��း�ာွအရှေ့ပြခိုပြ�� အမိှး�ာမှ�ာ� အ�ါအ�င်း  
လ့�ခြုံခို့�စ်တိးခို��ခြိ��ီ သူင််းရှေ့လ�ားသူညီ်း ရှေ့န်း�ာထိိ�င်းခိုင်း�မှ�ာ� ပြဖျစ်းနှိ�င်းသူညီး။၆၇

အက်ယံး၍ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ထိနိ်းး�သူိမှး�ရှေ့��အရှေ့�ာက်းအအ့�မှ�ာ�တငွ်း ထိာ���ါက် တတးနှ�ိင်းသူမှှ အခို�နိ်းးအတိ��့��သူာ 
ထိာ�သူင််းခြိ��ီ ထိ�ိအရှေ့တာအတငွ်း� အပြခိုာ�ရှေ့န်းထိိ�င်းစ်�ာအတကွ်း စ်စီ်ဉ်း�ါ။

၆၇  McAdam, M (2020)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ လတွးလ�းစ်ာွလ�ုး�ာ့�သူာွ�လာခိုငွ်း် - အာ�ယီံ့ရှေ့ဒသူတငွ်း��့ိ ဥ�ရှေ့ဒ၊ မှ�ူါဒနှ့င်း် အရှေ့လအ်ထိမှ�ာ�၊ ဩစ်ရှေ့သြတ�လ� အစ်ိ���၏ 
�့�်�ိ�မှပုြဖျင််း ထိ�တးပြ�န်းးရှေ့သူာ သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှတ့းစ်�။ Bangkok: ASEAN-ACT

၂။ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာသူ�ိ�မှဟု�တး ယံာယံီရှေ့န်းထိ�ိင်း�ာ အရှေ့�ာက်းအအ့�မှ�ာ�တငွ်း ရှေ့န်းထိ�ိင်းခိုငွ်း် မှ�့ိပြခိုင်း�40



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ACTIP ၏ အ�ိ�ဒး ၁ (၂၀)တငွ်း အာ�ယီံ့နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�မှ ့အစ်�ိ��မှ�ာ�သူညီး ခိုွ�ပြခိုာ��က်း�့ပြခိုင်း�မှပြ��ရှေ့���ိ�င်း�ာ သူရှေ့�ာတညူီီခို�က်း�့ိ  
န်းညီး�လမှး�မှ�ာ�က်ိ� က်�င််းသူ့���န်းး တာ�န်းး�့ိသူညီး။ အာ�ီယံ�ရှေ့ဒသူတွင်း��ိ့င်း�ာ လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းမှ�ာ�နို့င််း လ့�းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�တွင်း 
အာ�ီယံ့နှ�ိင်းင့်အစ်ိ���မှ�ာ�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� “အသူက်း၊ လငိ်းပြဖျစ်းတညီးမှ၊ု လမူှ��ိ�စ်� သူ�ိ�မှဟု�တး မှသူန်းးစ်ွမှး�မှု
တ�ိ�ရှေ့သြက်ာင််း ပြဖျစ်းရှေ့�်လာသူညီ်း အထိ�ူလ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�ခြိ��ီ လူမှ��ိ�၊ လငိ်းပြဖျစ်းတညီးမှ၊ု မှလူနှ�ိင်းင့်သူာ� သူိ��မှဟု�တး  
အပြခိုာ�တာ�ပြမှစ်းထိာ�ရှေ့သူာ ရှေ့န်းာက်းခို့အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� အရှေ့ပြခိုခို့သူညီ်း ခို�ွပြခိုာ��က်း�့ပြခိုင်း�မှပြ���� ထိ�းမှ့ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�ာ�  
မှ��့ရိှေ့အာင်း ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီရီှေ့��ပြခိုင်း�နှင့်း် က်ာက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�”တိ��က်�ိ ပြ��လ��း�န်းး အကြုံက့်ပြ��ထိာ�သူညီး။ အာ�ီယံ� က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�
မှုက်ိ့ အထိူ�ဂရို့ပြ�ုထိာ�ရှေ့သူာ လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းတွင်း က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး အက်အူညီထီိ့ လ�ှ��ိ��ာတွင်း 
ခို�ွပြခိုာ��က်း�့ပြခိုင်း�မှ�့ိသူင်း်ဟု� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီး။၆၈ 

အာ�ီယံ� က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှုက်ိ့ အထိူ�ဂရို့ပြ�ုထိာ�ရှေ့သူာ လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းတွင်း �ါ�င်း�တးသူက်းသူမူှ�ာ�သူညီး  သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့သူာ  
အက်အူညီနီှ့င်း် က်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ၊ု ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�မှ�ာ�၊ လ့�ခြုံခို့�စ်တိးခို��ရှေ့သူာ ခိုိ�လ့�ုာမှ�ာ� အစ်�့သိူညီး် �န်းးရှေ့�ာင်းမှု
မှ�ာ� �့�်�ိ�ရှေ့���န်းးအတကွ်း  က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ က်�ာ�၊မှက်ိ�လညီး� ထိညီ်းသူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�သူင််းသူညီး” ဟု� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�ခြိ��ီ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�
နှ့င်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�၏ အထိ�ူစ်�ိ��မိှးမှနုှ့င်း် လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� အသူအိမှတ့းပြ��သူညီး။၆၉  ��ိမှ�ိက်�ယံးပြ�န်း�းစ်ာွ �င့်း�လင်း��လှင်း 
၎င်း�သူညီး အရှေ့��့ရှေ့တာင်းအာ�ရ့ှေ့ဒသူအတငွ်း� လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် �တးသူက်း၍ ရှေ့ပြဖျ�င့်း� ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့���ာတငွ်း  
�့�လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် က်�ာ�၊မှ�ရု�ပြ��န်းညီး�လမှး�မှ�ာ� ပြ��စ်�ရှေ့���ွ�မှကု်�ိ အာ�ရှေ့�� ရှေ့ထိာက်းခို့သူညီး။ ရှေ့ဒသူတငွ်း��့ိ အမှ��ိ�သူာ�နှင့်း် 
ရှေ့ယံာက်�းာ�ရှေ့လ� က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ က်ာက်ယွံးရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီးထိရူှေ့ထိာင်းရှေ့�� လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� မှ�ာ�ရှေ့သူာအာ�ပြဖျင််း  
က်�ိင်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း�ရှေ့��ပြခိုင်း� မှ�့သိြက်�ါ။ ဤအ��းစ်�အတွက်း �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�မှာ့ အက်န်း�းအသူတး�့ိရှေ့န်း�� ပြဖျစ်းသူညီး။ က်�ာ�၊မှ�ရု�ပြ��
ခို�ဉ်း�က်�းန်းညီး�တစ်းခို�တငွ်း အမှ��ိ�သူာ�နှင့်း် အမှ��ိ�သူမှ�ီ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�ရှေ့သူာ ညီှဉ်း��န်းး�နှ့ိ�းစ်က်းမှနုှ့င်း် ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတး
အပြမှတးထိ�တးမှတု�ိ�၏ မှတညူီီရှေ့သူာ�့�စ့်မှ�ာ�က်ိ� ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��န်းးနှင့်း် အ��းစ်�တစ်းခို�ခို�င်း�စ်အီတွက်း တတိကိ်�က်�သူတးမှတ့းထိာ�
ရှေ့သူာ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� တ့��ပြ�န်းးရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး လ�ိအ�းသူညီး။

၆၈ စ်ာ��ိဒး ၃.၄.၅ က်ိ� သြက်ညီ်း�ါ။
၆၉ စ်ာ��ိဒး ၂.၇.၂ က်ိ� သြက်ညီ်း�ါ။ 

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
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ပြဖျစ်း��းအမှ�ာ�စ်�တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး ‘လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ’ူ တစ်းရှေ့ယံာက်းအပြဖျစ်း တ�ာ��င်း သူတးမှတ့းပြခိုင်း�မှခို့
ရှေ့သူ�မှ ီခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာနှင့်း် အပြခိုာ�ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှမုှ�ာ� ��့�ိန်းးအတွက်း ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်ွ���ိမှမုှ�ာ�တငွ်း  �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး  
သူရှေ့�ာတ�ူသူညီး။ ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့��တငွ်း ��ူရှေ့�ါင်း��န်းး ပြင်င်း��န်းးသူမူှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��အာ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှုက်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�ထိ့မှ ့ရှေ့��က်င်း�
ရှေ့သူာ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ မှ��့နိှ�ိင်း�� ပြင်င်း��ယံးခို့�ပြခိုင်း�မှ��ိ� �့ိရှေ့က်ာင်း� �့နိှ�ိင်းသူညီး။ အထိ�ူသူပြဖျင််း နှ�ိင်းင့်ပြခိုာ�သူာ� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး  
ပြ�ညီးနှင့်းဒဏ်းရှေ့��ခို့�ပြခိုင်း�၊ အက်�ဉ်း�ခို�ခို့�ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး ၎င်း�တိ�� ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးခို့�သူညီး်ရှေ့န်း�ာသူ�ိ� ပြ�န်းးလညီး�ိ��ရှေ့�ာင်းပြခိုင်း�
တ�ိ�က်�ိ ခို့�နှ�ိင်းရှေ့ပြခို�့�ိာ ၎င်း�တ�ိ�သူညီး ထိခိို�ိက်းလွယံးသူမူှ�ာ� ပြဖျစ်းသြက်သူညီး။ 

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း

ခိုိ့လု��ာရှေ့န်း�ာနို့င််း အပြခိုာ�အက်ူအည်းီမှ�ာ�သူည်းး 

ပြ�စ်းမှု�ိ့င်း�ာ တ�ာ�စ်ွ��ိ့မှုမှ�ာ�တွင်း 

�ူ�ရှေ့��င်း�ရှေ့�ာင်း�ွက်းနိုိ့င်းမှုအရှေ့�် မှူတည်းးသူည်းး။

၃

ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့���ညီးမှန့်းး�ခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� သူတးမှတ့း�ာတငွ်း တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��၌ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� �ါ�င်းပြခိုင်း� �့၊ိမှ�့ိ
ဟုရူှေ့သူာ အခို�က်းက်ိ� ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ၌ ရှေ့န်းထိ�ိင်းခိုငွ်း်နှ့င်း် ခို�တိး�က်းသူတးမှတ့းပြခိုင်း� မှပြ���ါနှင့်း်။ က်���လွန်းးခို့�သူူမှ�ာ�က် ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ 
တ�ာ�စ်ီ�င်း ရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတငွ်း မှ�ါ�င်း�န်းး �့��ပြဖျတးထိာ�ရှေ့စ်က်ာမှ ူ၎င်း�တ�ိ�အာ� ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာနှင့်း် �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�  
ရှေ့��သူင််းသူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ခို�ိလ့ရုှေ့�� ရှေ့�ဟုာမှ�ာ�တငွ်း အခို�နိ်းးသြက်ာပြမှင််းစ်ာွ ထိနိ်းး�သူိမှး�မှထိာ��� သူက်းရှေ့သူ အရှေ့ထိာက်းအထိာ�မှ�ာ�၊  
ထိကွ်း��ိခို�က်းမှ�ာ� ��့နိှ�ိင်းမှညီ်း န်းညီး�လမှး�မှ�ာ�က်ိ� �ာ့ရှေ့ဖျ�ွါ။ တ�ာ�ခိုငွ်းအကြီးက်ိ� သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိခို�က်းမှ�ာ�၊ သူက်းရှေ့သူ ထိကွ်း
��ိခို�က်းမှ�ာ�၏ ဗီွဒီီယံ�ိမှတ့းတမှး�မှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး ဗီွီဒီယံ�ိလင်း်ခိုးမှ့တစ်း�င်း် သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိခို�က်းတ�ိ�က်�ိ အသူ့��ပြ��မှမုှ�ာ� �ါ�င်း
နှ�ိင်းသူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ�� �ါ�င်း�တးသူက်းသူညီ်း အမှုတ�ိင်း�၏ တိ��တက်းမှအုရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းက်ိ� အခြိမှ�အသူရိှေ့���ါ။ သူတင်း� 
အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ�� အခို�နိ်းးမှရှေ့��ွရှေ့တာင်း��ိ�နှ�ိင်းရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့ပြ�ာပြ��ါ။

ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်း အလ��းလ��းရှေ့န်းသြက်ရှေ့သူာ လသူူာ��င်း�ပြမှစ်းအာ�လ့��က်�ိ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုက်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် လ��းက်�ိင်း  
ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�့�နှ့င်း်�တးသူက်း၍ သူင်းတန်းး�ရှေ့���မှညီး။ သူင်းတန်းး�ရှေ့��သူညီး�ိ��ာတငွ်း ခို�ိလ့ရုှေ့�� ရှေ့�ဟုာ စ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�သူနူှ့င်း် လူမှ�ုန်းးထိမှး�
မှ�ာ�က်ိ�သူာမှက် လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��အရှေ့စ်ာင််းမှ�ာ�၊ ထိမှင်း�ခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် သူန်း�း�့င်း�ရှေ့��သူမှာ�မှ�ာ�က်ိ��ါ သူင်းတန်းး� ရှေ့���မှညီး။ က်���လနွ်းးခို့�
သူတူစ်းဦး�နှ့င်း် ပြ��မှ�ူက်း�့�့�က်�ိသူာမှက် ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာတစ်းခို�တငွ်း အလ��းလ��း�ါက် ပြဖျစ်းရှေ့�်လာနှိ�င်းသူညီ်း အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခို
မှ�ာ�က်ိ� သူ�ိ့ိ�န်းးလညီး� သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှ�ာ� ရှေ့��ထိာ�သူင််းသူညီး။ 

၃။ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာနှင့်း် အပြခိုာ�အက်အူညီမီှ�ာ�သူညီး ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်ွ���ိမှမုှ�ာ�တငွ်း ��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းနှ�ိင်းမှအုရှေ့�် မှတူညီးသူညီး။42



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု။၇၀

အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ တ�ိင်းသြက်ာ�ခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ရု��းသူမိှး��န်းး ရှေ့ဖျ�ာင်း�ဖျ�ခို့�ပြခိုင်း�၊ က်���လနွ်းး
သူမူှ�ာ�ထိ့မှ ့ခြိခိုမိှး�ရှေ့ပြခိုာက်းမှမုှ�ာ� ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး ပြဖျစ်း��က်းခို�သ်ူညီး်က်ိစ်စအတကွ်း ၎င်း�တိ��၏ မှ�ိမှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ဒသူနှတ�
အကြီးက်�ီအက်�မှ�ာ�၏ အပြ�စ်းတင်းခို့�ပြခိုင်း�တိ��က်�ိ ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�နှ�ိင်းသူညီးပြဖျစ်း�ာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� ခို�ိလ့�ုာ ရှေ့န်း�ာမှ�ာ�
အစ်ာ� ၎င်း�တိ��၏ ��း�ာွမှ�ာ�တငွ်း �က်းလက်းရှေ့န်းထိိ�င်း�န်းး ခိုွင်း်ပြ��ထိာ�ပြခိုင်း�နှင့်း် �တးသူက်း၍ စ်ိ���မိှး�ူ�န်းး�ရှေ့သြက်ာင်း� �ါ�င်း 
�တးသူက်းသူမူှ�ာ�က် ထိ�တးရှေ့ဖျားရှေ့ပြ�ာသြက်ာ�ထိာ�သူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�က် ��မှ�ာ�က်ိ� ထိကွ်း��ိခို�်သူညီး် စ်က်ာ�မှ�ာ�က်ိ� 
လမှှး�မှ�ိ�နှ�ိင်း�န်းးအတကွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�က် က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့တ�ွ�့��န်းး ကြီးက်ိ��စ်ာ�ရှေ့လ�့်ိသူညီး။  
အခို��ိ�ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာတစ်းခို�၌ ရှေ့န်းရှေ့စ်က်ာမှ ူ၎င်း�တ�ိ�အာ� ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူူမှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး  
ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူညီး်အဖျ�ွ�တွင်း �ါ�င်းသူမူှ�ာ�နှင့်း် မှ�ိ��ိင်း�ဖျ�န်းး�မှ�ာ�မှ့တစ်း�င်း် အ�က်းအသူွယံး မှပြ�တး�့သိြက်သူညီး။ က်���လနွ်းး
ခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ၏ တညီးရှေ့န်း�ာက်ိ� ရှေ့�ါက်းသြက်ာ�ရှေ့စ်နှိ�င်းခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်းသူာမှက်  
ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ �န်းးထိမှး�မှ�ာ�နှင့်း် အပြခိုာ�ရှေ့န်းထိိ�င်းသူူမှ�ာ�အတကွ်း�ါ လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��အနှတ�ာယံးမှ�ာ� ပြဖျစ်းရှေ့�်ရှေ့စ်နှိ�င်းသူညီး။ က်���လနွ်းး
သူမူှ�ာ�က် ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာ သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့န်းထိ�ိင်း�ာရှေ့�ဟုာသူိ�� ရှေ့�ာက်းခို�လာခြိ��ီ လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��အရှေ့စ်ာင််းမှ�ာ�က်ိ� ခြိခိုိမှး�ရှေ့ပြခိုာက်းပြခိုင်း�၊ 
ခြုံခို့စ်ညီး�ရုိ��မှ�ာ� ခို��ိ�ဖျ�က်းပြခိုင်း�အ�ါအ�င်း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� အနှတ�ာယံးရှေ့��သူညီ်း  ပြဖျစ်း��းမှ�ာ�က်ိ� �ါ�င်း�တးသူက်း
သူမူှ�ာ�မှ ့ထိ�တးပြ�န်းးထိာ�မှမုှ�ာ� �့ိသူညီး။

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု။၇၁

ပြဖျစ်း��းစ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�သူမူှ�ာ�နှင့်း် လမူှ�ုန်းးထိမှး�မှ�ာ�သူညီး ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်း ရှေ့န်းထိိ�င်းသြက်ရှေ့သူာ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီ်း  
က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်း�ာတငွ်း စ်နိ်းးရှေ့ခို်မှုမှ�ာ�စ်ာွ ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�သူညီး။ ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူူ
အမှ�ာ�စ်�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့�မွှ��ိ�ရှေ့တားစ်�းမှ�ု့ိခြိ��ီ အခို��ိ�ပြဖျစ်း��းမှ�ာ�တငွ်း မှသိူာ�စ်��င်းမှ�ာ�သူညီး ပြ�စ်းမှတုငွ်း  
�ါ�င်းက်���လနွ်းးသူမူှ�ာ� ပြဖျစ်းရှေ့န်းတတးသူညီး။ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးတစ်းဦး�ခို�င်း�စ်၏ီ က်�ိယံးရှေ့��က်ိ�ယံးတာ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�နှင့်း်  
လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�အရှေ့�် မှတူညီး၍ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�သူ�ိ� လူက်�ိယံးတ�ိင်း လာရှေ့�ာက်းရှေ့တ�ွ�့�မှမုှ�ာ�အ�ါအ�င်း မှသိူာ�စ်�နှ့င်း် 
�က်းသူယွံးမှကု်�ိ ကြီးက်�ီသြက်�းမှရုှေ့အာက်းတငွ်း ခိုငွ်း်ပြ��နှ�ိင်းသူညီး။ ပြဖျစ်း��းစ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�သူူမှ�ာ�နှင့်း် လူမှ�ုန်းးထိမှး�မှ�ာ�သူညီး  
လ��းရှေ့�ာင်းခို�က်းတိ�င်း�၏ ရှေ့က်ာင်း�က်��ိ���ိ�က်��ိ�က်ိ� ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��န်းး��ိသူညီးမှာ့ မှလယွံးက်လူရ့ှေ့သူားလညီး� ထိညီး်သူငွ်း�  
စ်ဉ်း�စ်ာ�ရှေ့��ခြိ��ီ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအတကွ်း အရှေ့က်ာင်း��့��ပြဖျစ်းရှေ့စ်မှညီ်း အက်��ိ�စ်�ီ�ာွ�က်�ိ ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ� �့��ပြဖျတးရှေ့��
�မှညီး။ က်ိ�ဗီစ်း-၁၉ရှေ့သြက်ာင််း ခို��ီသူာွ�လာပြခိုင်း���ိင်း�ာ က်န်း�းသူတးမှမုှ�ာ�နှင့်း် အသူာွ�အလာက်န်း�းသူတးမှုမှ�ာ�ရှေ့သြက်ာင််းလညီး� 
က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ� ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ ့ထိကွ်းခိုာွ၍ ရှေ့က်�ာင်း�တက်း�န်းးမှပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့တာရ်ှေ့�။ အနွ်းးလ�ိင်း�သူင်းသြက်ာ�
ရှေ့��သူိ�� ရှေ့ပြ�ာင်း�လ�မှသုူညီး သူင်းသြက်ာ�ရှေ့��အခိုက်းအခို��့ရိှေ့သူာ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� သူင်းသြက်ာ��ာတငွ်း ခို�ိလ့ရုှေ့��ရှေ့�ဟုာ
�န်းးထိမှး�မှ�ာ�၏ �န်းးထိ��း�န်းး��ိ�က်�ိ ��ိမှ�ိကြီးက်�ီမှာ�လာရှေ့စ်သူညီး။ ထိိ��ပြ�င်း က်���လနွ်းးခို့�သူညီး် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�နှင့်း်�တးသူက်း
ရှေ့သူာ တ�ာ�စ်ွ���ိမှ ုမှ�ာ�သူညီး က်�းရှေ့�ာ�ါက်ာလအတငွ်း� ရှေ့နှာ့င်း်ရှေ့နှ့�ခို��်သူညီး။ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�နှင့်း် အလ��းလ��း
ရှေ့န်းရှေ့သူာ အန်းး��အီ�ိတစ်းခို�က် တ�ာ�ရု့��၌ အမှဖုျငွ်း်ထိာ�ရှေ့သူာ အမှ ု၆၄ ခို�တငွ်း အမှ ု၉ ခို�သူာ �က်းလက်းစ်စ်းရှေ့��လ�က်း�့ိ
ရှေ့သြက်ာင်း� ထိ�တးပြ�န်းးရှေ့သြက်ညီာထိာ�သူညီး။ 

၇၀ အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၂၁ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။
၇၁  ဖျလိစ်း��ိင်း အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၁၉ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
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က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး မှမိှတိ�ိ�၏ �နှဒနှ့င်း်�န်း�းက်�င်း၍ ၎င်း�
တ�ိ�၏ လ့�ခြုံခို့�မှကု်�ိ က်ာက်ယွံးရှေ့���န်းးဟုရူှေ့သူာ �ညီး�ယွံးခို�က်းပြဖျင််း 
ထိနိ်းး�သူိမှး�ရှေ့��ရှေ့�ဟုာမှ�ာ�တငွ်း ထိာ��့ပိြခိုင်း�ခို့�သူညီး။  
သူက်း��ိင်း�ာ အာဏ်ာ�ိ�င်းမှ�ာ�နှင့်း် �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�က်  
ရှေ့�ဟုာမှ�ာ�တငွ်း ထိနိ်းး�သူမိှး�ထိာ�ပြခိုင်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�
၏ အရှေ့��ရှေ့�် အက်အူညီလီ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ� ��့�ိန်းး  
အရှေ့က်ာင်း��့��နှ့င်း် တစ်းခို�တညီး�ရှေ့သူာ န်းညီး�လမှး�ပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း�  
က်��ိ�ရှေ့သြက်ာင်း�ပြ�လက်းခို့ထိာ�တတးသြက်သူညီး။ နှိ�င်းင့်အခို��ိ�တငွ်း 
မှမူှမှန့်းးရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းသူမူှ�ာ� ပြဖျစ်းသြက်သူညီ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�
သူမူှ�ာ�၏ အသူာွ�အလာက်�ိ က်န်း�းသူတး�န်းးအတွက်း အစ်�ိ��က်  
လညီး�တးရှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး အသူအိမှတ့းပြ��ထိာ�ရှေ့သူာ ခိုိ�လ့�ုာ
ရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်း ၎င်း�တိ��က်�ိ ထိာ��့ိပြခိုင်း�ခို့�သူညီး။၇၂ စ့်�စ်မှး�စ်စ်းရှေ့��
မှမုှ�ာ�၊ စ်ွ�ခို�က်းတင်းမှမုှ�ာ�တငွ်း �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းနှ�ိင်း�န်းးအတကွ်း
လညီး� က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ထိနိ်းး�သူိမှး�ရှေ့�� ရှေ့�ဟုာမှ�ာ�တငွ်း
လညီး� ထိနိ်းး�သူမိှး�ထိာ�တတးသြက်သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူအူခို��ိ���ိ
လှင်း ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်ွ���ိသူညီး် က်ာလတစ်းရှေ့လှာက်း  
ထိနိ်းး�သူိမှး�ပြခိုင်း�ခို့�ခြိ��ီ �င်းရှေ့င်�ွာ့ရှေ့ဖျမွှနုှ့င်း် မှသိူာ�စ်�နှ့င်း်အတူ

၄။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ လတွးလ�းစ်ာွ သူာွ�လာလ�ုး�ာ့�မှနုှ့င်း် လတွးလ�းစ်ာွ ရှေ့ပြ�ာ��ိ�က်းသူယွံးမှတု�ိ�က်�ိ က်န်း�းသူတးထိာ�ရှေ့သူာ ခို�ိလ့ရုှေ့��ရှေ့�ဟုာမှ�ာ�

၄ က်���လွန်းးခို��သူူမှ�ာ�၏ လွတးလ�းစ်ွာ သူွာ�လာလု�း�့ာ�မှုနို့င််း  

လွတးလ�းစ်ွာ ရှေ့ပြ�ာ�ိ့�က်းသူွယံးမှုတိ့�က်ိ့ က်န်းး်သူတးထိာ�

ရှေ့သူာ ခိုိ့လု�ရှေ့��ရှေ့ဂဟာာမှ�ာ�

ရှေ့န်းထိ�ိင်းမှုတ�ိ�က်�ိ မှပြ��လ��းနှ�ိင်းရှေ့တာရ်ှေ့�။ အသူာွ�အလာက်န်း�းသူတး
ထိာ�ရှေ့သူာ ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်း အတင်း�အက်��း ရှေ့န်းထိိ�င်းရှေ့စ်
မှသုူညီး စ်တိးရှေ့သူာက်မှ�ာ�ရှေ့စ်ခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ လကူ်�န်းး
က်�ူမှုပြဖျစ်းစ်ဉ်းဇူးာတးရှေ့သြက်ာင်း�နှင့်း် အရှေ့တွ�အကြုံက့်���ိင်း�ာ ရုရုှေ့ထိာင််း
မှ�ာ�က်ိ� အသူငွ်းတ�ပြဖျစ်းရှေ့စ်သူညီး။ ခိုိ�လ့ရုှေ့န်းထိ�ိင်းသူူမှ�ာ�သူညီး 
၎င်း�တိ��၏ မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�နှင့်း် အ�က်းအသူွယံးမှလ��းနှ�ိင်းသူပြဖျင််း  
င်ယံး�ယွံးသူညီ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��အာ� မှ့ီခို�ိရှေ့န်းထိ�ိင်း
သူမူှ�ာ� (ဥ�မှာ-က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�) က်ိ� စ်တိးမှခို�ရှေ့သူာ လကူြီးက်�ီ
မှ�ာ�အတကွ်း အလနွ်းးအမှင်း� စ်ိတးရှေ့သူာက်မှ�ာ�ရှေ့စ်သူညီး။ ဥ�မှာ
��ိ�ရှေ့သူား လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ခိုိ�လ့ရုှေ့��  
ရှေ့�ဟုာမှ�ာ�တငွ်း နှ့စ်း�ည့ီးလမှ�ာ� ရှေ့န်းထိိ�င်း�ခြိ��ီ မှိမှရိှေ့န်း��းသူိ��
မှပြ�န်းးနှ�ိင်းသြက်ရှေ့တာရ်ှေ့�။

၇၂    McAdam, M (2021)၊ လတွးလ�းမှအုတွက်း �က်းလက်းရှေ့����းရှေ့န်း�ပြခိုင်း� - က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အာ� ယံင်း�တိ�� လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�ခြိ��ီရှေ့န်းာက်းတငွ်း �က်းလက်း  
ထိနိ်းး�သူိမှး�ထိာ�ပြခိုင်း� Bangkok: ASEAN-ACT
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ခို�ိလ့ရုှေ့�� ရှေ့�ဟုာတငွ်း ၎င်း�တိ��ရှေ့န်းထိ�ိင်း�န်းး လိ�အ�းသူညီ်းအရှေ့သြက်ာင်း��င်း�၊ ၎င်း�တိ�� ရှေ့န်းထိ�ိင်း�မှညီ်း ရှေ့မှှားမှန့်းး�
သြက်ာခို�နိ်းး၊ ၎င်း�တ�ိ�ခိုိ�လ့�ုမှညီး် အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�၊ ��့နိှ�ိင်းရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� 
၎င်း�တိ��န်းာ�လညီးနှိ�င်းသူညီ်း �ာသူာစ်က်ာ�နှင့်း် �့�စ့်ပြဖျင််း အခို�က်းအလက်း အပြ�ညီ်းအစ့်�ရှေ့��က်ာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ 
စ်ာပြဖျင််းရှေ့��သူာ�ထိာ�ရှေ့သူာ သူရှေ့�ာတညူီခီို�က်းက်ိ� ရှေ့�ဟုာသူိ�� �င်းလှင်း�င်းခို�င်း� ရှေ့တာင်း��ိ��ယံထူိာ��ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ သူရှေ့�ာတညူီခီို�က်းအာ� အခို�နိ်းးမှရှေ့��ွ ပြ�န်းးလညီးရု��းသူိမှး�နှ�ိင်းရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့ပြ�ာပြ��ါ။ ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာ
တငွ်း ၎င်း�တိ�� �က်းလက်းရှေ့န်းထိိ�င်းလ�ိပြခိုင်း� �့ိ၊မှ�့ိ �့�မှန့်းးစ်စ်းရှေ့��ရှေ့မှ�ပြမှန်းး��ါ။

ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ သူ�ိ�မှဟု�တး စ်င်းတာ၏ စ်ညီး�မှ�ဉ်း�မှ�ာ�က်ိ� အခို�နိ်းးယံူ�င့်း�ပြ�ခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ� ရှေ့မှ�ခိုငွ်း်ပြ���ါ။  
က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး လမူှရုှေ့��ရှေ့န်းာက်းခို့အမှ��ိ�မှ��ိ�၊ ယံဉ်းရှေ့က်��မှအုမှ��ိ�မှ��ိ�မှ ့လာသူညီးပြဖျစ်း�ာ ဤစ်ညီး�မှ�ဉ်း�မှ�ာ�သူညီး ၎င်း� 
တ�ိ�အတွက်း အသူစ်းအ�န်းး� ပြဖျစ်းရှေ့န်းနှ�ိင်းသူညီးက်ိ� သူတ�ိ�ါ။ စ်ညီး�မှ�ဉ်း�မှ�ာ� ထိာ��့�ိပြခိုင်း�၏ အရှေ့သြက်ာင်း�ပြ�ခို�က်းက်ိ� �င့်း�ပြ��ါ။  
ထိ�ိစ်ညီး�မှ�ဉ်း�မှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ က်�ိယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်း လ့�ခြုံခို့��ိ�င်းခိုွင်း်နှ့င်း် လွတးလ�းခိုွင်း်တ�ိ�က်�ိ ခို��ိ�ရှေ့ဖျာက်းခြိ��ီ က်�ိ�က်ွယံး
ယံ့�သြက်ညီးမှနုှ့င်း် �ာသူာတ�ာ�တ�ိ�အရှေ့�် ထိခိို�ိက်းသူညီးဟု� ခို့စ်ာ��နှ�ိင်းသူညီ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က် အကြုံက့်ပြ��ခို�က်းမှ�ာ� ရှေ့��လာ
�ါက် ထိ�ိအကြုံက့်ပြ��ခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� လက်းခို့�ါ။

လ့�ခြုံခို့�၍ သူက်း��ိင်း�ာ အစ်ိ���ရှေ့အ��င်းစ်မီှ ့အသူအိမှတ့းပြ��ရှေ့သူာ/ စ်စ်းရှေ့��ထိာ�ခြိ��ီပြဖျစ်းရှေ့သူာ ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာမှ�ာ� �့�ိါက် ��း�ာွ
အရှေ့ပြခိုပြ�� ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာ သူ�ိ�မှဟု�တး �င်းထိကွ်းသူာွ�လာလွယံးရှေ့သူာ ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာတစ်းခို�တငွ်း ရှေ့န်းထိ�ိင်း�န်းး ရှေ့��ွခို�ယံးခိုွင်း်ရှေ့���ါ။ 

�တး�န်းး�က်�င်းသူညီး ခိုိ�လ့ရုှေ့��ရှေ့�ဟုာမှ�ာ�တငွ်း ရှေ့န်းထိ�ိင်းသူူမှ�ာ�အတကွ်း လ့�ခြုံခို့�သူာယံာမှ�ု့ိ�ါရှေ့စ်။ တစ်းဦး�တညီး�သူ�ီသူန်း�း ရှေ့န်းထိ�ိင်း
�န်းးရှေ့န်း�ာ၊ အ�ိး�န်းးရှေ့န်း�ာ၊ �စ်စညီး��စ်စယံ ထိာ��န်းးရှေ့န်း�ာနှင့်း် အန်းာ�ယံူ�န်းးရှေ့န်း�ာတ�ိ�က်�ိ ရှေ့န်းထိ�ိင်းသူဦူး�ရှေ့�အတ�ိင်း� လ့�လ့�ရှေ့လာက်း
ရှေ့လာက်း �့�်�ိ�ထိာ��့ိရှေ့���ါ။ သူာွ�လာလု�း�ာ့�ခိုွင်း်က်�ိ အလနွ်းးအက်��� မှက်န်း�းသူတး�� ရှေ့န်းထိ�ိင်းသူူမှ�ာ�က်ိ� အပြ�င်းရှေ့လာက်နှင့်း်
လညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ လမူှအုသူ�ိင်း�အ��ိင်း�နှင့်း်လညီး�ရှေ့က်ာင်း� ရှေ့��အနှတ�ာယံးက်င်း�က်င်း� �က်းလက်း �က်းသူယွံးခိုငွ်း်ပြ���ါ။

ရှေ့ဒသူခို့မှ�ာ�တငွ်း ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ စ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�သူမူှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့��က်င်း�ရှေ့��နှင့်း် က်�န်းး�မှာရှေ့���ိ�င်း�ာ ပြ�ဿန်းာမှ�ာ�
အတွက်း ၎င်း�တိ��ယံ့�သြက်ညီး�သူထူိ့သူ�ိ� သူတင်း���ိ�နှိ�င်းရှေ့သူာ န်းညီး�လမှး�တစ်းခို� �့ိ�ါရှေ့စ်။ 

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ မှိ���ိင်း�ဖျ�န်းး�မှ�ာ�အ�ါအ�င်း က်ိ�ယံးရှေ့��က်ိ�ယံးတာ�စ်စညီး�မှ�ာ�က်ိ� သူမိှး�ယံပူြခိုင်း�မှ ့ရှေ့�ာ့င်း�ာ့��ါ။ က်���လနွ်းး
သူမူှ�ာ�က် ၎င်း�တိ��နှ့င််း �က်းသူွယံးမှမုှပြ��နှိ�င်းရှေ့စ်ရှေ့��နှင့်း် ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�/ ခိုိ�လ့ရုှေ့��စ်ခိုန်းး�မှ�ာ�၏ တညီးရှေ့န်း�ာက်ိ� �ာ့မှရှေ့တ�ွရှေ့စ်
ရှေ့��အတကွ်း ၎င်း�တိ��၏ မှ�ိ��ိင်း�ဖျ�န်းး�မှ�ာ�က်�ိ �ိတးထိာ��န်းး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� ရှေ့ပြ�ာ�ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ 
မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�အာ� က်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�က်ိ� ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�၏ တညီးရှေ့န်း�ာက်ိ� သူရိှေ့စ်ပြခိုင်း�ပြဖျင််း ပြဖျစ်းရှေ့�်လာနှိ�င်းသူညီ်း အနှတ�ာယံးနှ့င်း်  
အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှ�ိင်းရှေ့ပြခိုက်ိ� အသူိရှေ့���ါ။ ပြဖျစ်းနှိ�င်း�ါက် က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ မှိ���ိင်း�ဖျ�န်းး�မှ�ာ�တငွ်း �င်း�က်တးန်း့�ါတးအသူစ်းတစ်းခို�  
တ�း�င်းရှေ့���ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က် ၎င်း�တိ��၏ မှသိူာ�စ်��င်းမှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး ၎င်း�တိ�� အခြိမှ�တရှေ့စ် ယံ့�သြက်ညီး�သူမူှ�ာ�နှင့်း် �က်း
သူယွံး�န်းး လ�ိအ�း�ါက် ကြီးက်�ီသြက်�းမှရုှေ့အာက်းတငွ်း �က်းသူယွံးခိုငွ်း်ပြ���ါ။
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အာ�ီယံ� က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှုက်ိ့ အထိူ�ဂရို့ပြ�ုထိာ�ရှေ့သူာ လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းတွင်း က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�စ်ီသူညီး ��့နိှ�ိင်းရှေ့သူာ
အခို�က်းအလက်းအာ�လ့��အရှေ့�်မှတူညီး၍  ရှေ့��ွခို�ယံးမှတုစ်းခို�က်�ိ တစ်း�ါ�သူူစ်ကွ်းဖျက်းမှမုှ�ါ�� လွတးလ�းစ်ာွ ပြ��လ��းနှ�ိင်းသူင််းသူညီး
ဟု� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီး။ က်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�သူညီး က်န်းဦး��က်းသူယွံးမှမုှ ့လမူှပုြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�မှအုထိ ိ၎င်း�တ�ိ���့ိထိာ�ရှေ့သူာ 
အက်အူညီီတ�ိင်း�က်ိ� အပြ�ညီ်းအ� သူရှေ့�ာတ ူခိုငွ်း်ပြ��မှ ု�့ိ�မှညီး။ သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��မှ ု�၊မှ�ရှေ့သူခို�ာရှေ့စ်�န်းး သူက်း�ိ�င်း�ာ  
လ��းရှေ့�ာင်းခို�က်း၊ မှ�ူါဒနှ့င်း် လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတ�ိင်း�က်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူူန်းာ�လညီးနှ�ိင်းသူညီ်း န်းညီး�လမှး�ပြဖျင််း �င့်း�ပြ��န်းး �န်းးရှေ့�ာင်းမှု
ရှေ့��သူမူှ�ာ�တငွ်း တာ�န်းး�့ိသူညီး။ အက်အူညီီရှေ့��မှ�ု�ိင်း�ာ လ��းထိ့��လ��းန်းညီး� အ�င်း်�င်း်တငွ်း  က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ့ စ်ာပြဖျင််း
ရှေ့သူားလညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ နှတုးပြဖျင််းရှေ့သူားလညီး�ရှေ့က်ာင်း�  သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��မှရုှေ့���န်းး လိ�အ�းသူညီး။ �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူ ူတစ်းဦး�က် 
က်���လနွ်းးခို့�သူ ူန်းာ�လညီးနှ�ိင်းသူညီ်း �ာသူာစ်က်ာ�ပြဖျင််း ရှေ့ပြ�ာ�ိ��က်းသူယွံးမှ ုမှပြ��လ��းနှ�ိင်း�ါက် စ်ာပြဖျင််း၊ နှုတးပြဖျင််း ရှေ့ပြ�ာ�ိ��က်း
သူယွံးမှအုတွက်း (လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် အလ��းလ��း�န်းး ရှေ့လက််�င်း်ရှေ့��ထိာ�ရှေ့သူာ) စ်က်ာ�ပြ�န်းးတစ်းဦး�၏ အက်အူညီီ��့ိ�န်းး  
အစ်မွှး�က်�န်းး အာ�ထိ�တးကြီးက်�ိ�စ်ာ��မှညီး။

၄။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ လတွးလ�းစ်ာွ သူာွ�လာလ�ုး�ာ့�မှနုှ့င်း် လတွးလ�းစ်ာွ ရှေ့ပြ�ာ��ိ�က်းသူယွံးမှတု�ိ�က်�ိ က်န်း�းသူတးထိာ�ရှေ့သူာ ခို�ိလ့ရုှေ့��ရှေ့�ဟုာမှ�ာ�

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၇၃

ဖျလိစ်း��ိင်းတငွ်း အခို��ိ�ရှေ့သူာ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�က်�ိ လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူညီး် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ� “အမိှး” တစ်းအမိှး
က်�သ်ူ�ိ� ခို့စ်ာ�မှရိှေ့စ်�န်းး ဒဇီူး�ိင်း���ွ ရှေ့�ာက်းလ��းထိာ�သူညီး။ ဥ�မှာအရှေ့န်းပြဖျင််း ပြ�င်း� �တး�န်းး�က်�င်းက်ိ� က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ� 
ပြမှင်းနှိ�င်းရှေ့လာက်းသူညီ်း ခြုံခို့စ်ညီး�ရုိ��အန်းမိှး်မှ�ာ� �့ိပြခိုင်း�၊ ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာပြဖျစ်းသူညီးဟု� �ညီးညွှနှ်းး�ရှေ့သူာ အမှတ့းအသူာ�မှ�ာ�  
အရှေ့�ာက်းအအ့�တငွ်း မှ�့ပိြခိုင်း�၊ ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာသူညီး အလ့��တိး အက်�ဉ်း�ရှေ့ထိာင်းက်�သ်ူ�ိ� မှခို့စ်ာ��ပြခိုင်း�၊ လမူှ�ုန်းးထိမှး�မှ�ာ�၊  
စ်တိး�ညီာ�င့်းနှ့င်း် “အမိှးရှေ့န်းမှ�ိမှ�ာ�” က်ိ� ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာတငွ်း �န်းးထိမှး�ခိုန်း�းထိာ�ပြခိုင်း�တ�ိ� ပြဖျစ်းသူညီး။ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�သူညီး 
ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာပြ�င်း��့ိ ရှေ့က်�ာင်း�သူိ�� တက်းရှေ့�ာက်းခိုငွ်း်လညီး��့သိူညီး။ တ�ာ�ရု့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�တငွ်း �ါ�င်းရှေ့န်းရှေ့သူာ  
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာတငွ်း ရှေ့န်း�ာခို�ထိာ�မှ၊ု ၎င်း�၏ တ�ာ�စ်ွ���ိမှတု�ိ�နှ့င််း �တးသူက်း၍ အသူရိှေ့��
သူညီး။ ၎င်း�တိ��၏ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာတငွ်း ရှေ့န်း�ာခို�ထိာ�မှအုရှေ့�် အပြမှင်းမှ�ာ�က်ိ�လညီး� ထိညီ်းသူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�သူညီး။ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး
မှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��ရှေ့န်းထိ�ိင်း�န်းး �နှဒ�့ိသူညီးဟု� မှ�့��ပြဖျတးမှ ီခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာတစ်းခို�တငွ်း စ်မှး�သူ�းရှေ့န်းထိိ�င်း�န်းး အခို�နိ်းးတစ်း�တး
�သူညီး။

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၇၄

စ်က်ာာ�အူစ်�ိ��သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာနှင့်း် ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှရုှေ့���န်းး အန်းး��အီ�ိ  
အန်းညီး�င်ယံးက်ိ� �န်းး�့�ရှေ့င် ွရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��သူညီး။ စ်က်ာာ�အူာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�သူညီး ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ ခြိခိုမိှး�ရှေ့ပြခိုာက်းမှခုို့�သူမူှ�ာ�မှလ့�ွ
၍ က်���လနွ်းးခို့�သူအူမှ�ာ�စ်�က်�ိ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�ပြ�င်း�၌ လတွးလ�းစ်ာွသူွာ�လာခိုွင်း် ပြ��ထိာ�သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး  
ရှေ့ပြခိုာက်းလသြက်ာ ယံာယံအီလ��းစ်မီှ့က်နိ်းး�တွင်း ရှေ့လက််�င်း်/အလ��းလ��း�န်းး ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�မှ ့ထိကွ်းခိုာွနှ�ိင်းသူညီး။ လက်း�့ိ
တ�ာ�စ်�ွ��ိမှမုှ�ာ�တငွ်း �ါ�င်းရှေ့န်းရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်း ယံာယံအီလ��းစ်ီမှ့က်နိ်းး�က်�ိ သူက်းတမှး�တိ��နှ�ိင်းသူညီး။  
ဤသူ�ိ� သူွာ�လာလ�ုး�ာ့�မှကု်�ိ အမှတုစ်းခို�ခို�င်း�စ်အီလ�ိက်း ��့သိူညီး။ ခို�ိလ့ရုှေ့�� ရှေ့�ဟုာတစ်းခို�တွင်း �တိးရှေ့လာ့င်းထိာ�ပြခိုင်း�သူညီး  
ရှေ့န်းထိ�ိင်းသူမူှ�ာ�၏ စ်တိးက်�န်းး�မှာရှေ့��က်ိ� ��ိ��ာွ�ရှေ့စ်သူညီးဟု� အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�က် သူရှေ့�ာတသူူညီး။ လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�၏ 
အလ��းအက်ိ�င်း��့မိှုက်�ိ စ်က်ာာ�ဥူ�ရှေ့ဒက် အရှေ့လ�ရှေ့��ထိာ�ပြခိုင်း� မှ�့ရိှေ့သူားလညီး� အမှစု်စ်းအ�ာ�့၏ိ က်ိ�ယံး��ိင်း�့��ပြဖျတးခိုငွ်း်အ�  
ခိုငွ်း်ပြ��ထိာ�သူညီး။

၇၃  ဖျလိစ်း��ိင်း အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၁၉ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။
၇၄  Singapore stakeholder အဖျွ�� တစ်းဖျ�ွ�နှ့င်း် ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှ။ု ၂၈ နှ�ိင်း�င်း�ာ ၂၀၂၁
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၇၅

ထိ�ိင်း�နှ�ိင်းင့်�့ ိ‘Happy Shelter’ �့�စ့်င်ယံးက်ိ� လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�အာ� ခို�ိလ့ခုိုွင်း်ရှေ့���ာတငွ်း တယံးလဖီျ�န်းး� လွတးလ�းစ်ာွ  
အသူ့��ပြ��ခိုငွ်း်ရှေ့��ပြခိုင်း�၊  မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�က်�ိ ရှေ့ထိာက်း�့�်န်းး �င်းရှေ့င်လွညီး�တးရှေ့စ်သူညီ်း လ��းရှေ့�ာင်းမှ ုမှ�ာ�တငွ်း �ါ�င်း�န်းး အာ�ရှေ့��
ပြခိုင်း�နှင့်း် က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ စ်တိးဒဏ်း�ာနှင့်း် စ်�ိ��မိှးမှုမှ�ာ�က်ိ�ရှေ့လှာခ်ို�ပြခိုင်း�စ်ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအရှေ့ပြခိုပြ��ခို�ဉ်း�က်�းမှပုြဖျင််း 
ပြ��လ��းထိာ�ပြခိုင်း�ပြဖျစ်းသူညီး။ အစ်ိ���သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ တစ်းဦး�ခို�င်း�လိ�အ�းခို�က်းနှင့်း် အလ��းအက်�ိင်း �ညီးမှန့်းး�ခို�က်းမှ�ာ�
က်�ိ ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�ထိာ�ရှေ့သူာ လ��းင်န်းး�ခိုငွ်းသူင်းတန်းး�မှ�ာ� ��ိ�ခို�ရှေ့���န်းး ရှေ့ဒသူခို့အ��း�က်း အဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�နှင့်း်  
��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူညီး။ ၎င်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူ ူတဖျန်းးပြ�န်းးလညီးပြဖျစ်းပြခိုင်း�က်ိ� တာ���ီ�န်းးနှ့င်း် တညီးခြိမှ�ရှေ့သူာ ��သူစ်း
တစ်းခို� စ်တင်း�န်းးတ�ိ�အတွက်း လ့�ုရှေ့�ားရှေ့���န်းး �ညီး�ယွံးသူညီး။ မှသြက်ာရှေ့သူ�မှကီ် ပြ�ညီးထိ�ရှေ့�� �န်းးကြီးက်�ီဌာာန်းနှ့င်း် အလ��းသူမှာ�
�န်းးကြီးက်ီ�ဌာာန်းတ�ိ�သူညီး ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်ွ���ိမှမုှ�ာ�တငွ်း �ါ�င်း�တးသူက်းရှေ့န်းရှေ့သူာ နှိ�င်းင့်ပြခိုာ�သူာ� က်���လနွ်းးခို့�သူ ူ 
မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�က်ိ�  နှ�ိင်းင့်အတငွ်း� �က်းလက်းရှေ့န်းထိိ�င်း�န်းးနှင့်း် ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာပြ�င်း�တငွ်း အလ��း လ��းက်�ိင်း�န်းးအတကွ်း  
အထိ�ူခိုငွ်း်ပြ��ခို�က်းတစ်း��းက်ိ� ထိ�တးပြ�န်းးခို�သ်ူညီး။ ထိ�ိ�အပြ�င်း ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာတငွ်း ရှေ့န်းထိ�ိင်းသူူမှ�ာ�သူညီး Line Application က်ိ�
အသူ့��ပြ��၍ ၎င်း�တိ��၏မှိသူာ�စ်�မှ�ာ�နှင့်း် ဗီဒီယီံ�ိခို�တး(video-chat)ခြိ��ီရှေ့န်းာက်း �ိ�မှ�ိရှေ့��ား�င့်းသြက်ရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့ပြ�ာသြက်ာ� ခို�သ်ြက်သူညီး။ 
က်�ိဗီစ်း-၁၉ က်�းရှေ့�ာ�ါရှေ့သြက်ာင််း ပြဖျစ်းရှေ့�်လာရှေ့သူာ သူာွ�လာမှ ုက်န်း�းသူတးခို�က်းမှ�ာ�က်�ိ ရှေ့လ�ာ�်ါ�ရှေ့စ်�န်းး ဤန်းညီး�လမှး�က်ိ� စ်တင်း
အသူ့��ပြ��ခို�ပ်ြခိုင်း�ပြဖျစ်းသူညီး။

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

၇၅ ထိိ�င်း� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၂၈ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။
၇၆ ထိိ�င်း� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၂၈ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု။၇၆

ထိ�ိင်း�ဥ�ရှေ့ဒသူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်းသူာ ရှေ့န်းထိိ�င်း�န်းး အတင်း�အသြက်�း ရှေ့စ်ခိုိ�င်း�ပြခိုင်း� မှပြ��
ရှေ့သူားလညီး� အခို��ိ�ရှေ့သူာ အ��းစ်�မှ�ာ�က်�ိ နှ�ိင်းင့်ရှေ့တားက် အက်ာအက်ယွံးရှေ့���န်းး လိ�အ�းသူညီး၊ အထိ�ူသူပြဖျင််း စ်န်းစ်းတက်� 
က်���လနွ်းးပြခိုင်း�ခို့�သူညီ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� အစ်�ိ��က် အက်ာအက်ယွံးရှေ့���န်းး လိ�အ�းသူညီးဟု� ယံ�ူထိာ�သူညီး။ 
ဤက်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�က်ိ� အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�က် အမိှးပြ�န်းး�န်းး ရှေ့��က်င်း�သူညီးဟု� မှသူတးမှတ့းမှခို�င်း� ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်း  
ထိာ��့ိရှေ့လ�့်ိသူညီး။ သူ�ိ�ရှေ့သူား အခို��ိ�ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�က်�ိ ထိနိ်းး�သူိမှး�ရှေ့��စ်င်းတာမှ�ာ�  
သူ�ိ�မှဟု�တး ‘အနှတ�ာယံး�့ရိှေ့သူာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�’ဟု� အထိင်းမှာ့�ရှေ့အာင်း လည့ီး်စ်ာ�ပြခိုင်း�ခို့ထိာ��ရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�
တငွ်း မှရှေ့န်းခို�င်းသြက်ရှေ့�။ ထိိ�င်း�နှ�ိင်းင့် အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် ရှေ့��ွရှေ့နှွ�ညီှနိှိုင်း�မှ ုအလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှွ���ွမှ�ာ�မှ ့လက်းရှေ့တ�ွလ��းက်ိ�င်း
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�၏ အ��ိအ� ၎င်း�တိ��သူညီး ထိကွ်းရှေ့ပြ���န်းးကြီးက်�ိ�စ်ာ�ရှေ့လ�့်ိသြက်သူညီး။

47



ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ အမှ�ာ�စ်�သူညီး အမှတုစ်းခို�ခို�င်း�အလ�ိက်း �န်းးရှေ့�ာင်းမှအုစ်အီစ်ဉ်းမှ�ာ�ရှေ့�်အရှေ့ပြခိုခို့၍ ပြ�ညီ်းစ့်�ရှေ့သူာ တစ်းသူမှတးတညီး� ပြ��စ်�
ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုမှရှေ့��နှ�ိင်းသြက်�ါ။ အထိ�ူ�န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ� တညီး�့ရိှေ့န်းသူညီး်ရှေ့န်း�ာတငွ်းမှ ူအမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�က်ိ�သူာ  
အာရု့�စ်�ိက်းရှေ့လ�့်ိခြိ��ီ အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ယံာက်း�ာ�ရှေ့လ�မှ�ာ�၊ မှသူန်းးစ်မွှး�သူူမှ�ာ�စ်ရှေ့သူာ လအူ��းစ်�မှ�ာ�၏ လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� လ�စ်းလ��ရုု
ထိာ�သြက်သူညီး။ ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာ�န်းးထိမှး�မှ�ာ�က်ိ� စ်တိးဒဏ်း�ာ�ိ�င်း���ိင်း�ာ �ရု�ပြ��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့��မှ ုနှ့င်း် �တးသူက်း၍ လ့�ရှေ့လာက်းစ်ာွ   
ရှေ့လက််�င်း်ရှေ့��ထိာ�မှ ုမှ�့ိပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ လမူှစု်တိး��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် စ်ိတးက်�န်းး�မှာရှေ့���ိ�င်း�ာ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ�  
ရှေ့ပြဖျ�င့်း��ာတငွ်း အဓိကိ်စ်နိ်းးရှေ့ခို်မှတုစ်း��း ပြဖျစ်းရှေ့န်းသူညီး။ ၎င်း�တိ��၏ အထိ�ူအရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�နှင့်း် လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�အတိ�င်း� အ့�င်းခိုငွ်းက်�ပြဖျစ်း
ရှေ့သူာ တစ်းဦး�ခို�င်း� ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှနုှ့င်း် က်ညူီမီှမုှ�့ိပြခိုင်း�တ�ိ�သူညီး ရှေ့��ည့ီးတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ ပြ�န်းးလညီးက်�စ်ာ�မှ ုအရှေ့�်တငွ်း  
��ိ��ာွ�စ်ာွ သူက်းရှေ့�ာက်းမှ�ု့ိနှ�ိင်းသူညီး။ ၎င်း�တိ��၏ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်း ရှေ့န်းလိ�မှနုှ့င်း် အက်အူညီ�ီလိ�မှ ုမှ�ာ�က်�ိလညီး� ဟုန်း�းတာ�ရှေ့က်ာင်း�  
ဟုန်း�းတာ�ရှေ့စ်နှ�ိင်းသူညီး။

၅ 

၅။ အထိ�ူစ်မီှ့ထိာ�ရှေ့သူာ တစ်းဦး�ခို�င်း� �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ထိာက်း�့မ်ှုတ�ိ� မှ�့ိပြခိုင်း�

အထိူ�စ်ီမှ�ထိာ�ရှေ့သူာ တစ်းဦး�ခို�င်း� 

ဝန်းးရှေ့�ာင်းမှုမှ�ာ�နို့င််း ရှေ့ထိာက်း��်မှုတိ့� မှ�့ိပြခိုင်း�

ရှေ့�့�ရှေ့ပြ�ာင်း�သူွာ�လာရှေ့န်းထိိ့င်းပြခိုင်း��ိ့င်း�ာ နိုိ့င်းင်�တက်ာအဖွွ��အစ်ည်းး�က် ထိ့တးရှေ့ဝရှေ့သူာ လူက့်န်းးက်ူ�ခို��သူူမှ�ာ�

အတွက်း တိ့က်းရိုိ့က်းက်ူည်းီမှု လက်းစ်ွ�စ်ာအ့�းတွင်း က်���လွန်းးခို��သူူတစ်းဦး�ခို�င်း�၏ က်ိစ်စအလိ့က်း ဝန်းးရှေ့�ာင်းမှု

အစ်ီအစ်ဉ်းမှ�ာ�က်ိ့ အရှေ့ပြခိုခို�၍ အ�ည်းးအရှေ့သူွ� ရှေ့က်ာင်း�မှွန်းးရှေ့သူာ က်ာက်ွယံးမှုနို့င််း အက်ူအည်းီရှေ့���န်းး 

ခိုိ့လု��ာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�က်ိ့ အကြုံက်�ပြ�ုထိာ�သူည်းး။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� လတူစ်းဦး�ခို�င်း�စ်အီလ�ိက်း သူီ�ပြခိုာ�ရုပုြမှင်းရှေ့��ခြိ��ီ ၎င်း�တိ��၏ မှတညူီီရှေ့သူာ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ�  
အသူအိမှတ့းပြ���ါ။  ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာပြ�င်း�တငွ်း စ်ာသူင်းသြက်ာ�ပြခိုင်း�နှင့်း် အလ��းလ��းက်�ိင်းပြခိုင်း�တိ�� အ�ါအ�င်း တစ်းဦး�ခို�င်း�အလိ�က်း  
လမူှစု်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ၊ လမူှရုှေ့��နှင့်း် စ်�ီ�ာွ�ရှေ့��/အသူက်းရှေ့မှ�ွမှ ုအစ်အီစ်ဉ်းမှ�ာ�က်�ိ ၎င်း�တိ��နှ့င််းအတူ ဒဇီူး�ိင်း�ရှေ့���ွ��ါ။ က်���လွန်းးခို့�
သူမူှ�ာ�က်ိ� �န်းးရှေ့�ာင်းမှအုတွက်း ရှေ့��ွခို�ယံးမှမုှ�ာ� ထိ�းမှ့ရှေ့��အ�း�ာတငွ်း လှ�ရှေ့ပြ�ာင်း�မှကု်နွ်းး�က်းမှ�ာ�က်ိ� အသူ့��ပြ���န်းး �န်းးမှရှေ့လ�
�ါနှ့င်း်။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ ရှေ့���က်း�ိ�င်း�ာနှင့်း် လမူှစု်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� လှ�ိ��က့်းထိနိ်းး�သူိမှး�ခြိ��ီ �့�မှန့်းး စ်စ်းရှေ့��
�ါ။ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က် နှစ့်းသူမိှး်ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွမှနုှ့င်း် စ်ိတး��ိင်း���ိင်း�ာ အရှေ့ထိာက်းအ�့လ်�ိအ�း�ါက် ��့ခိိုွင်း်�့ိ�ါရှေ့စ်။  အဖျ�ွ�
အစ်ညီး�တစ်းခို�အတငွ်း��့ိ သူ�ိ�မှဟု�တး အမှ�ာ�ပြ�ညီးသူနူှ့င်း် ���ဂလကိ် လက်းရှေ့တ�ွလ��းက်ိ�င်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�မှတ့စ်း�င်း် “ခို�ိလ့ု
�ာရှေ့န်း�ာအတငွ်း�” ၌�င်း �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�ထိ့မှ ့ရှေ့ထိာက်း�့မ်ှု��့ိနှ�ိင်းသူညီး။

စ်တိးဒဏ်း�ာပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင်း်ရှေ့�ာ့က်းမှ ုအရှေ့လအ်ထိ အ�ါအ�င်း စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ အက်အူညီနီှ့င်း် နှ့စ်းသူိမှး်ရှေ့��ွရှေ့နှွ�မှုတ�ိ�က်�ိ  
ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာတငွ်း လ�ိအ�းရှေ့သူာ က်ွမှး�က်�င်းမှမုှ�ာ��့ိခြိ��ီ လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း်အတူ �ရု�ပြ��လ��းက်�ိင်းနှ�ိင်းရှေ့သူာ က်ွမှး�က်�င်း 
အတတး�ညီာ�င့်းမှ�ာ�က်သူာ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�မှညီး။

က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အတကွ်း��ိလှင်း ၎င်း�တိ��၏ အသူက်းအ�ယွံး၊ ကြီးက်�ီထိာွ�ဖျွ့�ခြိဖျ�ိ�မှနုှ့င်း် လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�မှ ုအရှေ့တ�ွအကြုံက့်� တ�ိ�အရှေ့�်  
မှတူညီး၍ ထိ�းရှေ့�ာင်း� အထိ�ူစ်မီှ့ခို�က်းမှ�ာ� လိ�အ�းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ တစ်းဦး�ခို�င်း�
အလ�ိက်း ပြဖျစ်း��းစ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�မှ ုအစ်အီစ်ဉ်း၏ တ�ိ�တက်းမှတုငွ်း �ါ�င်း�ါရှေ့စ်။ ၎င်း�တိ��က်�ိ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�နှင့်း် 
အလ��းလ��း�န်းး ရှေ့လက််�င်း်ရှေ့��ထိာ�ရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�ထိ့ လှ�ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့���ါ။

ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�နှင့်း် အပြခိုာ�ရှေ့န်းထိိ�င်း�ာအရှေ့�ာက်းအအ့�မှ�ာ�တငွ်း က် ရှေ့လ�သူငူ်ယံး က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့�� မှ�ူါဒက်�ိ 
ထိရိှေ့�ာက်းစ်ာွ အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျား လက်းခို့ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။ �န်းးထိမှး�မှ�ာ�၏ အလွ�သူ့��စ်ာ�ပြ��မှ/ု နှ့ိ�းစ်က်းညီှင်း��န်းး�မှ ုမှပြဖျစ်းရှေ့စ်
�န်းးအတကွ်း �န်းးထိမှး�မှ�ာ�က်ိ� က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့�� မှ�ူါဒအတ�ိင်း� ရှေ့လက််�င််းရှေ့��ထိာ��မှညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ ပြ�န်းးလညီးက်�စ်ာ�မှ ုလ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတွင်း က်ညူီနီှ�ိင်း�န်းး ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာအတငွ်း�၌ အသူက်းအ�ယွံးတခူို�င်း�  
ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့သူာ က်နွ်းး�က်းမှ�ာ� ဖျန်းးတ�ီမှ ုသူ�ိ�မှဟု�တး ယံခိုင်းလတွးရှေ့ပြမှာက်းခို�သ်ူမူှ�ာ�၏ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်� မှှရှေ့�ပြခိုင်း�တိ��က်�ိ ပြ��လ��း
�န်းးအာ�ရှေ့���ါ။ ၎င်း�တိ��၏ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�နှ့င်း် က်�ိယံးရှေ့��က်ိ�ယံးတာ အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� မှှရှေ့��န်းး အ�င်းသူင််း မှပြဖျစ်းရှေ့သူ��ါ
က် သူ�ိ�မှဟု�တး မှှရှေ့��န်းး �နှဒမှ�့�ိါက် မှညီးသူညီ်းက်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိမှ ့တနွ်းး�အာ�မှ ရှေ့���န်းး သူတပိြ���ါ။ အ��းစ်�တငွ်း�၌ လှ�ိ��က့်း
ထိနိ်းး�သူိမှး�မှနုှ့င်း် ရှေ့လ�စ်ာ�မှ�ု�ိင်း�ာ အရှေ့ပြခိုခို့စ်ညီး�မှ�ဉ်း�မှ�ာ� ထိာ��့�ိါ။
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အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၇၇

ထိ�ိင်း�နှ�ိင်းင့် လမူှဖုျွ့�ခြိဖျ�ိ�တ�ိ�တက်းမှနုှ့င်း် လသူူာ�ရှေ့��က်င်း�လ့�ခြုံခို့�ရှေ့���န်းးကြီးက်�ီဌာာန်း (MSDHS)က် အမှ��ိ�သူမှ�ီခို�င်း� ခို�စ်းခိုင်း
စ့်�မှက်းသူ၊ူ အမှ��ိ�သူာ�ခို�င်း� ခို�စ်းခိုင်းစ့်�မှက်းသူ၊ူ လငိ်းတူလငိ်းက်ွ�နှ့စ်းမှ��ိ�စ်လ့�� ခို�စ်းခိုင်းစ့်�မှက်းသူ၊ူ �န်း�းက်�င်း�က်းလငိ်းသူ�ိ�  
ရှေ့ပြ�ာင်း�လ�ပြ��မှရူှေ့န်းထိ�ိင်းသူ၊ူ က်�ာ�-မှအရှေ့ပြခိုပြ��သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�ရှေ့အာက်းတငွ်း မှရှေ့န်းသူနူှ့င်း် မှညီးသူညီ်းလငိ်း�ရိှေ့သူသူ
ပြဖျစ်းသူညီးက်ိ� ရှေ့မှ�ွ�ာ�ါလငိ်းအ�ာါပြဖျင််း သူတးမှတ့း၍မှ�သူ ူ(LGBTQI+)မှ�ာ�က်ိ� အသူအိမှတ့းပြ��သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူ 
LGBTQI+မှ�ာ�က်ိ� က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်း�န်းးနှ့င်း် က်ညူီရီှေ့ထိာက်း�့�်န်းးအတွက်း ထိိ�င်း�နှ�ိင်းင့်တငွ်း ခို�ိလ့�ုာ ရှေ့န်း�ာတစ်းခို�က်�ိ 
သူတးမှတ့းထိူရှေ့ထိာင်း�န်းး တိ��တက်းမှမုှ�ာ� �့ိရှေ့န်းခြိ�ပီြဖျစ်းသူညီး။၇၈ ထိ�ိ�ပြ�င်း LGBTQI+ အ��းစ်�၏ လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ�  
ပြဖျညီ်း�ညီး��န်းးအတကွ်း ခို�ိလ့�ုာ ရှေ့န်း�ာတ�ိင်း�၌ က်ိ�ယံး��ိင်းရှေ့န်း�ာတစ်းခို� ထိညီး်သူငွ်း�ပြ��လ��း�န်းး ကြီးက်�ိ��မှး�အာ�ထိ�တးလ�က်း�့ိ
သူညီး။

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၇၉

စ်က်ာာ�အူရှေ့ပြခိုစ်�ိက်း အန်းး��အီ�ိပြဖျစ်းရှေ့သူာ H.O.M.E (ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းသူူမှ�ာ�၏ စ်�ီ�ာွ�ရှေ့�� လ��းင်န်းး���ိင်း�ာ လသူူာ�ခို�င်း�
စ်ာန်းာရှေ့ထိာက်းထိာ�မှ ုအဖျ�ွ�အစ်ညီး�)က် အလွ�သူ့��စ်ာ�ပြ��က်ာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တး ခို့�ရှေ့သူာ ပြ�ညီးတငွ်း�ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�
အလ��းသူမှာ�မှ�ာ�အတကွ်း ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာတစ်းခို� စ်မီှ့ပြ��လ��းထိာ�သူညီး။ စ်တိးက်�န်းး�မှာရှေ့��ပြ�ဿန်းာမှ�ာ�နှင့်း် သူက်း��ိင်း
သူညီး် အယံအူ�စ့်သူတးမှတ့းခို�က်း အလ�ွရှေ့သြက်ာင််း ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာတငွ်း ရှေ့န်းထိ�ိင်းသူအူမှ�ာ�စ်�သူညီး နှစ့်းသူိမှး်ရှေ့��ွရှေ့နှွ�မှ ု�ယံ�ူန်းး 
�န်းးရှေ့လ�ရှေ့န်းသြက်သူညီး။ ဤပြ�ဿန်းာက်ိ� ရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းးအတကွ်း စ်တိးက်�န်းး�မှာရှေ့�� ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင်း်ရှေ့�ာ့က်းမှ ု�ယံပူြခိုင်း�၏  
အက်��ိ�ရှေ့က်��ဇူး�ူမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့န်းထိ�ိင်းသူမူှ�ာ�အာ� န်းာ�လညီးသူရှေ့�ာရှေ့�ါက်းသူညီးအထိ ိ�င့်း�ပြ�ရှေ့စ်ခြိ��ီ နှ့စ်းသူိမှး်ရှေ့��ွရှေ့နှွ�မှုက်�ိ 
ရှေ့န်းထိ�ိင်းသူမူှ�ာ�အာ�လ့�� မှပြဖျစ်းမှရှေ့န်း��့�ိမှညီးဟု� �့��ပြဖျတးခို�သ်ူညီး။

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။

ဖျလိစ်း��ိင်း �င်း���မှ�ုရှေ့��ာက်းရှေ့���ိ�င်း�ာ လသူူာ�ခို�င်း�စ်ာန်းာရှေ့ထိာက်းထိာ�မှ ုအဖျ�ွ�အစ်ညီး�မှ့ တညီးရှေ့ထိာင်းရှေ့သူာ  
She WORKS အဖျွ��အစ်ညီး�သူညီး လငိ်းက်�န်းးက်ူ�ခို့�မှမုှ ့လတွးရှေ့ပြမှာက်းလာရှေ့သူာ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�က်ိ� စ်�စ်ညီး�က်ာ  
ရှေ့ခိုါင်း�ရှေ့�ာင်းမှစု်မွှး��ညီးမှ�ာ� ပြဖျညီ်း�ညီး�ရှေ့��ခြိ��ီ အသူက်းရှေ့မှ�ွ�မှး�ရှေ့က်�ာင်း�မှ�ု�ိင်း�ာ က်ွမှး�က်�င်းမှမုှ�ာ� သူင်းတန်းး��ိ��ခို�ရှေ့��
ရှေ့သူာ ယံ့�သြက်ညီးမှအုရှေ့ပြခိုခို့ အဖျ�ွ�အစ်ညီး�တစ်းခို�ပြဖျစ်းသူညီး။ ယံင်း�အဖျွ��အစ်ညီး�က်ိ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှမုှ့ လတွးရှေ့ပြမှာက်းလာသူ ူအ��းစ်�
တစ်းစ်�မှ ့ဖျ�ွ�စ်ညီး�ထိာ�ပြခိုင်း�ပြဖျစ်းခြိ��ီ လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ ရှေ့ခိုါင်း��့�အပြမှတးထိ�တးခြိ��ီ လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�မှ၏ု အမှညီး�စ်က်းရှေ့သြက်ာင််း ၎င်း�
တ�ိ�၏ ��း�ာွအသူ�ိက်းအ�န်းး�တငွ်း သူ�ီပြခိုာ�ပြဖျစ်းက်ာ စ်မွှး�ရှေ့�ာင်း�ညီးမှ�ရ်ှေ့န်းသူညီး် “ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�မှရိှေ့သူာ” အမှ��ိ�သူမှ�ီ
မှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့သူာ အဖျွ��တစ်းခို�အပြဖျစ်း ၂၀၁၅ ခို�နှစ့်းက် စ်တင်းခို�ပ်ြခိုင်း�ပြဖျစ်းသူညီး။ ဤအမှ��ိ�သူမှ�ီအမှ�ာ�စ်�သူညီး စ်တိး
ဒဏ်း�ာ ပြ�င်း�ထိန်းးစ်ာွ�ခို�ဖ်ျ�ူရှေ့သူာ အမိှးရှေ့ထိာင်း�က်းမှ�့ရိှေ့တာသ်ူညီး် မှိခိုင်းမှ�ာ� ပြဖျစ်းသြက်သူညီး။ ၎င်း�တိ��၏ ပြ�န်းးလညီးက်�စ်ာ�မှု
နှ့င်း် စ်ီ��ာွ�ရှေ့�� အမှ့ီအခို�ိက်င်း�မှ�မ်ှ ုခို�ီ�လမှး�သူညီး မှလယွံးက်သူူပြဖျင််း ၎င်း�က်ိ� ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့���ာတငွ်း She WORKS သူညီး 
အရှေ့��ကြီးက်�ီရှေ့သူာ အခိုန်းး�က်ဏ္ဍမှ ့�ါ�င်းသူညီး။၈၀ 

၇၇ ထိ�ိင်း� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၂၈ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။
၇၈  ၁ ဇူးွန်းး ၂၀၂၂ မှစ့်၍။
၇၉  HOME Singapore နှင့်း် ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှ။ု ၁ ဒီဇူးင်း�ာ ၂၀၂၁
၈၀  She WORKS နှင့်း် ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှ။ု

၅။ အထိ�ူစ်မီှ့ထိာ�ရှေ့သူာ တစ်းဦး�ခို�င်း� �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ထိာက်း�့မ်ှုတ�ိ� မှ�့ိပြခိုင်း�50



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ရှေ့န်း��းပြ�န်းးရှေ့��နို့င််း ပြ�န်းးလည်းးဝင်း��်ရှေ့��င်း�စ်ည်းး�ရှေ့��
က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ က်ိ�ယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်းလ့�ခြုံခို့�မှနုှ့င်း် အမှညီးမှရှေ့ဖျားမှတု�ိ�က်�ိ င်�က််ကွ်းရှေ့သူာအာ�ပြဖျင််း ၎င်း�တိ��
အာ� ဇူးာစ်းပြမှစ်းရှေ့ဒသူသူိ�� ပြ�န်းး��ိ�ပြခိုင်း�သူညီး ရှေ့��အနှတ�ာယံး က်င်း�သူင််းသူလ�ိ ��ဏ်းသူကိ်ာာလညီး� �့သိူင်း်�ါသူညီး။  
က်���လနွ်းးခို့�သူတူ�ိင်း�၏ ရှေ့န်း��းပြ�န်းးမှသုူညီး ၎င်း�တိ���နှဒအရှေ့လ�ာက်းသူာ ပြဖျစ်းသူင််းသူညီး။ �နှဒ�့ိရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့
�သူူမှ�ာ� ရှေ့န်း��းပြ�န်းးန်းငိ်း�န်းးအတကွ်း မှပြဖျစ်းသူင််းရှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး အဓိိ�ါါယံးမှ�့ိရှေ့သူာ သြက်န်း�းသြက်ာမှမုှ�ာ� မှ�့ရိှေ့စ်��  
အရှေ့ထိာက်းအက်ရူှေ့��သူင််းသူညီး။၈၁ အထိ�ူသူပြဖျင််း ရှေ့န်း��းပြ�န်းးပြခိုင်း�သူညီး ၎င်း�တ�ိ�၏ ရှေ့��က်င်း�မှနုှ့င်း် က်�န်းး�မှာ 
ရှေ့��ား�င့်းမှကု်�ိ ထိခိို�ိက်းနှ�ိင်းရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း ရှေ့န်း��းမှပြ�န်းးနှိ�င်းသြက်သူမူှ�ာ� အတကွ်းမှ ူအပြခိုာ� ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာမှ�ာ�က်ိ� 
�ာ့ရှေ့ဖျရွှေ့��သူင််းသူညီး။

စ်စီ်ဉ်းမှရုှေ့က်ာင်း�မှနွ်းး၍ အရှေ့ထိာက်းအက်ရူှေ့��ရှေ့သူာ န်းာလန်းးထိရူှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီး�င်း�့ရ်ှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� 
စ်မီှ့က်နိ်းး�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ� ခို့�သူမူှ�ာ�၏ ��ဏ်းသူကိ်ာာနှ့င်း် က်�န်းး�မှာရှေ့��ား�င့်းမှုတ�ိ�က်�ိ ပြ�န်းးလညီးပြမှှင််းတင်း�ာတငွ်း
အဓိကိ်အခိုန်းး�က်ဏ္ဍမှ ့�ါ�င်း�ါသူညီး။ ၎င်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� သူတူ�ိ�၏ မှသိူာ�စ်� သူ�ိ�မှဟု�တး ��း�ာွ
အသူ�ိင်း�အ��ိင်း�နှင့်း် ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�နှိ�င်း�န်းး အ�ါအ�င်း ��က်ိ� ရှေ့��့�က်းရှေ့လှာက်းလမ့ှး�နှ�ိင်း�န်းး အက်အူညီီ
ရှေ့���ါသူညီး။ စ်စီ်ဉ်းမှရုှေ့က်ာင်း�မှနွ်းးရှေ့သူာ န်းာလန်းးထိူရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီး�င်း�့ရ်ှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� စ်မီှ့က်နိ်းး�က်�ိ က်���လနွ်းး
ခို့�သူမူှ�ာ� ရှေ့န်း��းပြ�န်းးရှေ့�ာက်းက်ာ ၎င်း�တိ��၏ ��း�ာွအသူ�ိင်း�အ��ိင်း�နှင့်း် ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ခို�နိ်းးတွင်း လ��းရှေ့�ာင်း
�ရှေ့လ�့်ိခြိ��ီ ယံင်း�အခို�နိ်းးမှ့ာ ၎င်း�တ�ိ� ရှေ့န်းာက်း�က်းတ�ွထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�ာ�နှင့်း် ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွနှိ�င်းရှေ့ပြခိုအမှ�ာ��့��အခို�နိ်းး
ပြဖျစ်းရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း ဤစ်မီှ့က်နိ်းး�သူညီး ရှေ့��က်င်း�စ်ာွ ရှေ့န်း��းပြ�န်းးပြခိုင်း�၏ မှ�့မိှပြဖျစ်းက်ဏ္ဍ တစ်းခို�လညီး� ပြဖျစ်း�ါရှေ့သူ�
သူညီး။၈၂ 

၈၁ ASEAN (2019)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ပြခိုင်း�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� က်�ိင်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး ACWCရှေ့ဒသူတငွ်း� လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် 
လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�အတကွ်း လ��းက်�ိင်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�၏ စ့်ပြ� အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားရှေ့�� က်�ိယိံာအစ့်�၊ Jakarta: ASEAN Secretariat
၈၂  ASEAN (2019)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ပြခိုင်း�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� က်�ိင်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး 
ACWCရှေ့ဒသူတငွ်း� လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�အတကွ်း လ��းက်�ိင်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�၏ 
စ့်ပြ� အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားရှေ့�� က်�ိယိံာအစ့်�၊ Jakarta: ASEAN Secretariat

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

51



�လာမှိ့ လ့�းထိ့��လ့�းန်းည်းး� (Palermo Protocol) ၏ အ�ိ�ဒး (၈) ၌ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�ိ��မှတု�ိင်း�က်ိ� 
လ��းရှေ့�ာင်း�ာတငွ်း ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့��က်င်း�ရှေ့��က်ိ�သူာ င်�က််ကွ်း�မှညီးပြဖျစ်းခြိ��ီ ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�မှ�ာ�တငွ်း 
က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ ��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�၊ မှရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�နှင့်း် သူက်း��ိင်းမှ ုမှ�့ိရှေ့စ်�ဟု� �ါ�့ိသူညီး။

ACTIP ၏ အ�ိ�ဒး(၁၅)တငွ်းမှ ူက်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�ိ���ာတွင်း “ယံင်း����ဂ�ိလး၏ ရှေ့��က်င်း�ရှေ့��က်ိ� င်�က််ကွ်း၍” 
လ��းရှေ့�ာင်း�မှညီးဟု� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီး။ 

အာ�ီယံ�၏ လူက့်န်းးက်ူ�ခို��သူူအမှ� ို �သူမှီ�မှ�ာ�နို့င််း�တးသူက်း၍ က်ိ့င်းတွယံးရှေ့ပြဖွ�့င်း��န်းး က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှုက်ိ့ 

အထိူ�ဂရို့ပြ�ုထိာ�ရှေ့သူာ လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းသူည်းး လူက့်န်းးက်ူ�ခို��သူူမှ�ာ� အပြ�ည်း်းအဝ န်းာလန်းးထိူရှေ့��နို့င််း  

ပြ�န်းးလည်းးဝင်း��်ရှေ့��င်း�စ်ည်းး�ရှေ့��က်ိ့ ရှေ့သူခို�ာစ်ွာ ရှေ့�ာင်း�ွက်းရှေ့စ်မှည်း်း ပြ�ည်း်းစ့်�ရှေ့က်ာင်း�မှွန်းးရှေ့သူာ စ်ီမှ�က်ိန်းး�တစ်းခို့

အာ� ဇူးာစ်းပြမှစ်းနိုိ့င်းင်�တွင်း ရှေ့ဖွားရှေ့�ာင်း�န်းး ရှေ့တာင်း��ိ့ ထိာ�သူည်းး။ ဤစ်ီမှ�က်ိန်းး�သူည်းး က်���လွန်းးခို��သူူမှ�ာ�၏ 

စ်ိတးက်�န်းး�မှာရှေ့��၊ ရို့�းက်�န်းး�မှာရှေ့��က်ိ့ တိ့�တက်းရှေ့စ်က်ာ လူမှုရှေ့��နို့င််း စ်ီ��ွာ�ရှေ့�� လိ့အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ့  

ပြဖွည်း်း�ည်းး�ရှေ့��မှည်း်း ဝန်းးရှေ့�ာင်းမှုအပြ�ည်း်းအစ့်�က်ိ့ ရှေ့��သူင််းသူလိ့ ရှေ့န်း��းပြ�န်းးလာရှေ့သူာ လူက့်န်းးက်ူ�ခို�ခို�်�

သူူမှ�ာ�အာ� က်�်���ပြ�စ်းတင်းမှုနို့င််း ခိုွ�ပြခိုာ��က်း��မှုတိ့�က်ိ့ က်ာက်ွယံး�န်းးလည်းး� အသူိ�ည်းာပြမှှင််းတင်း

ရှေ့��သူင််းသူည်းး။၈၃

ရှေ့အာက်းရှေ့ဖျားပြ��ါ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�က်ိ� အာ�ီယံ့တငွ်း� ရှေ့န်း��းပြ�န်းးရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီး�င်း�့ရ်ှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတွင်း အရှေ့တ�ွ�
မှ�ာ�ရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�အပြဖျစ်း သူတးမှတ့းရှေ့ဖျားထိ�တးထိာ��ါသူညီး။ ရှေ့��့ဦး� တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူ ူသူ�ိ�မှဟု�တး အရှေ့ထိာက်းအက်ူ
ရှေ့��သူ ူတစ်းဦး�အရှေ့န်းပြဖျစ်းရှေ့သူာ သူင်းသူညီး ရှေ့အာက်းရှေ့ဖျားပြ��ါ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာနှိ�င်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�က်ိ� သူ�ိ့ိထိာ��န်းး လ�ိအ�းခြိ��ီ ယံင်း�ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာ
မှမုှ�ာ�က်ိ� က်ာက်ယွံး�န်းး သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့လှာခ်ို��န်းး န်းညီး�လမှး�တစ်းခို�အပြဖျစ်း ရှေ့��ထိာ�ရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းက်�ိ 
ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��န်းးလညီး� လိ�အ�း�ါသူညီး။

၈၃   အ�ိ�ဒး ၃.၇.၁ က်ိ� သြက်ညီ်း�ါ။

၅။ အထိ�ူစ်မီှ့ထိာ�ရှေ့သူာ တစ်းဦး�ခို�င်း� �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ထိာက်း�့မ်ှုတ�ိ� မှ�့ိပြခိုင်း�52



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�တငွ်း ရှေ့န်း��းသူ�ိ�ပြ�န်းး�န်းး စ်�ိ��မိှး��ူန်းးမှမုှ�ာ� �့ိ
ရှေ့န်းနှ�ိင်း�ါသူညီး။ ၎င်း�တိ��သူညီး ၎င်း�တိ��၏ ��း�ာွ အသူ�ိင်း�အ��ိင်း�
နှ့င်း် မှသိူာ�စ်�၏ တ့��ပြ�န်းး�့�အရှေ့�် ��ူန်းးတတးသြက်သူလိ� �င်း�ိ�င်း�
နှ�ိင်းရှေ့သူာ က်��်��ပြ�စ်းတင်းမှမုှ�ာ�က်ိ�လညီး� စ်ိ���မိှးတတးသြက်သူညီး။  
က်���လနွ်းးခို့�သူ ူတစ်းဦး�တစ်းရှေ့ယံာက်းခို�င်း�စ်သီူညီး ၎င်း�တိ��ခို့ခို�်�
ရှေ့သူာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးမှ ုအမှ��ိ�အစ်ာ�ရှေ့သြက်ာင််း  
သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့မှှားမှန့်းး�ထိာ�ရှေ့သူာ ရှေ့င်ရွှေ့သြက်� ပြ�န်းးမှ�ါလာမှရုှေ့သြက်ာင််း 
�က့်း�ွ့�မှကု်�ိလညီး� ခို့စ်ာ�ရှေ့က်ာင်း� ခို့စ်ာ��နှိ�င်း�ါသူညီး။  
၎င်း�တိ��သူညီး အထိ�ူသူပြဖျင််း �ာဇူး�တးမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��  
ရှေ့အ��င်းစ်မီှ�ာ�နှင့်း် ��ူရှေ့�ါင်း� ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှရုှေ့သြက်ာင််း သူ�ိ�မှဟု�တး 
အရှေ့�က်�ွတင်းရှေ့န်းရှေ့သူာ �ိ�က်း�့က်ိ� ပြ�န်းးမှရှေ့��နှိ�င်းရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း လူ
က်�န်းးက်ူ�သူတူ�ိ�၏ အသြက်မှး�ဖျက်းမှ၊ု ခြိခိုမိှး�ရှေ့ပြခိုာက်းမှမုှ�ာ�နှင့်း်လညီး�  
�င်း�ိ�င်း�နှ�ိင်း�ါသူညီး။၈၄ 

က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�က် လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�မှတုငွ်း  
�ါ�င်းရှေ့န်းရှေ့သူာအခိုါတငွ်း သူ�ိ�မှဟု�တး အတိတးတငွ်း မှသိူာ�စ်�တွင်း�  

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

၁ မှူလရှေ့န်း��းသူိ့� အတင်း�အက်��း ပြ�န်းးခိုိ့င်း�ပြခိုင်း�

အသြက်မှး�ဖျက်းမှနုှ့င်း် နှ့ိ�းစ်က်းညီှင်း��န်းး�မှ ုပြဖျစ်း��းမှ�ာ� �့ရိှေ့သူာအခိုါ
တငွ်း မှသိူာ�စ်�နှ့င်း် ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ပြခိုင်း�သူညီး �ိ�၍ ရု�ုးရှေ့ထိ�ွ
လာ�ါသူညီး။ ဤပြဖျစ်း��းမှ�ာ�တငွ်း မှသိူာ�စ်�နှ့င်း် ပြ�န်းးလညီး
ရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ပြခိုင်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ ပြ�န်းးလညီး ရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�
ရှေ့�� ပြဖျစ်းစ်ဉ်းတငွ်း အပြ��သူရှေ့�ာရှေ့�ာင်းရှေ့သူာ သူက်းရှေ့�ာက်းမှု
တစ်း��း ပြဖျစ်းနှိ�င်းမှညီး မှဟု�တး�ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ မှလူရှေ့န်း��းသူိ�� ပြ�န်းး��ိ��ာတွင်း  
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�ရှေ့စ်ခို�ရ်ှေ့သူာ �့�စ့်တအူရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�ထိ့ ပြ�န်းး�ိ��မှပိြခိုင်း�  
သူ�ိ�မှဟု�တး အရှေ့ထိာက်းအ�့�်�ိင်း�ာ အက်န်း�းအသူတးအလွန်းး
မှ�ာ�ရှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းတငွ်း ထိာ��့မိှပိြခိုင်း�ဟုရူှေ့သူာ အနှတ�ာယံး
ပြဖျစ်းနှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�လညီး� �့�ိါသူညီး။၈၅ ဤအနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခို
အာ�လ့��သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ၊  
စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ က်�န်းး�မှာရှေ့��ား�င့်းမှအုရှေ့�် ရှေ့န်းာက်း�က်းတွ�  
သူက်းရှေ့�ာက်းမှမုှ�ာ��့ိသူလ�ိ ထိ�းမှ့လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�နှ�ိင်းရှေ့ပြခိုက်ိ�လညီး�  
တ�ိ�ပြမှှင််းရှေ့���ါသူညီး။

၈၄ ASEAN (2016) က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အာ� အထိ�ူအရှေ့လ�ရှေ့��ရှေ့သူာ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုက်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အာ� စ်ိစ်စ်းအတညီးပြ��ပြခိုင်း�၊ စ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�ပြခိုင်း�နှင့်း် ထိရိှေ့တ�ွ �က်း�့ပြခိုင်း�တိ��နှ့င််း 
သူက်း��ိင်းရှေ့သူာ အာ�ယီံ့ရှေ့ဒသူအတငွ်း��့ိ ဥ�ရှေ့ဒမှ�ာ�၊ မှ�ူါဒမှ�ာ�နှ့င်း် အရှေ့လအ်ထိမှ�ာ�အရှေ့�် ရှေ့ဒသူ�ိ�င်း�ာ ပြ�န်းးလန့်းးသူ့��သူ�းခို�က်းနှင့်း် လကူ်�န်းးက်ူ�မှုမှ�ာ�တငွ်း နှ�ိင်းင့်တက်ာဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ 
��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ လက်းစ်ွ�စ်ာအ��း။ Jakarta: ASEAN Secretariat
၈၅  UNODC (2009)၊ ပြ�စ်းမှတု�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� လက်းရှေ့တ�ွရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့န်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတာ��ီ�က်ာက်ယွံးပြခိုင်း� လက်းစ်ွ�စ်ာအ��း - လကူ်�န်းးက်ူ�မှုမှ�ာ� စ့်�စ်မှး�စ်စ်းရှေ့���ာတငွ်း 
အနှတ�ာယံး ပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုက်ိ� စ်စိ်စ်းအက်�ပြဖျတးပြခိုင်း�။  New York: UNODC  
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၁။ မှူလရှေ့န်း��းသူိ�� အတင်း�အက်��း ပြ�န်းးခိုိ�င်း�ပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�က်ိ� မှလူရှေ့န်း��းသူ�ိ� မှညီးသူညီ်းအခိုါမှှ အတင်း�အက်��း မှပြ�န်းးခိုိ�င်း��ါနှင့်း်။၈၆ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူရှေ့န်း��း ပြ�န်းးပြခိုင်း�
သူညီး ၎င်း�၏ �နှဒအရှေ့လ�ာက်းသူာ ပြဖျစ်း�မှညီး ပြဖျစ်းခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ သူိ�့ိ သူရှေ့�ာတညူီမီှ၊ု ပြဖျစ်းနှ�ိင်း�ါက် စ်ာပြဖျင််း ရှေ့��သူာ�
ထိာ�ရှေ့သူာ သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��ခို�က်းအရှေ့�် အရှေ့ပြခိုခို့��ါမှညီး။၈၇ 

ဤရှေ့��ွခို�ယံးမှသုူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူအူတွက်း သူင််းရှေ့လ�ားပြခိုင်း� �့၊ိ မှ�့ိ �့��ပြဖျတး�န်းးအလိ��င့်ာ ရှေ့န်း��းမှ ့မှသိူာ�စ်�နှ့င်း် အသူ�ိင်း�အ��ိင်း�
က်�ိ အလ့��စ့်�စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတးမှ ုပြ��လ��း�ါ။ ရှေ့န်း��းပြ�န်းးလှင်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုတ�ိ�နှ့င််း ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�နှ�ိင်းရှေ့သြက်ာင်း� သူ့သူယံပြဖျစ်းစ်�ာ 
အရှေ့သြက်ာင်း��င်း�မှ�ာ� �့ရိှေ့န်း�ါက် အပြခိုာ�ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာ အစ်အီစ်ဉ်းမှ�ာ�က်�ိ က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း်အတူ ရှေ့��ွရှေ့နှွ�ညီှနိှိုင်း��ါ။ 

သူင်း်အရှေ့န်းနှ့င်း် ရှေ့��က်င်း�စ်ာွ ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�ိ���န်းး အာမှခို့နှိ�င်းပြခိုင်း� မှ�့�ိါက် က်���လနွ်းးခို့�သူူသူညီး ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��မှ�ာ�
တငွ်း မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူအပြဖျစ်း �ါ�င်းလိ�သူညီးပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ မှ�ါ�င်းလိ�သူညီးပြဖျစ်းရှေ့စ် လမူှရုှေ့��အရှေ့သြက်ာင်း�ပြ�ခို�က်းမှ�ာ�အ� သူိ��မှဟု�တး  
လသူူာ�ခို�င်း� စ်ာန်းာရှေ့ထိာက်းထိာ�ရှေ့�� အရှေ့သြက်ာင်း�ပြ�ခို�က်းမှ�ာ�အ� ယံာယံရီှေ့န်းထိ�ိင်းခိုွင်း် ခိုွင်း်ပြ��ခို�က်း  ရှေ့���ါ။ ဤသူိ�� ခိုွင်း်ပြ��ခို�က်းရှေ့��
ပြခိုင်း�မှာ့ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ ရှေ့��က်င်း�လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��၊ စ်ာန်းာရုိ�င်း��င်း�စ်ာွ ပြ��မှ�ူက်း�့မှနုှ့င်း် ပြ�န်းးလညီး ထိရူှေ့ထိာင်းရှေ့��တိ��က်�ိ  
အာမှခို့ခို�က်းရှေ့���ာတငွ်း အရှေ့���ါလသ့ူညီး။၈၇  

ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�န်းးသူာ ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာ �့ရိှေ့သူာ ပြဖျစ်း��းမှ�ာ�၌ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့န်း��းမှပြ�န်းးမှအီခို�နိ်းးတွင်း က်ညူီရီှေ့ထိာက်း�့�်န်းး  
အာရု့�စ်�ိက်းခြိ��ီ အတတးနှ�ိင်း�့�� စ်ဉ်း�က်းမှပြ�တး ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့��နှ�ိင်း�န်းးအလ�ိ�င့်ာ ရှေ့န်း��းနှ�ိင်းင့် သူိ��မှဟု�တး ရှေ့ဒသူနှတ� ��း�ာွ 
အသူ�ိင်း�အ��ိင်း� သူိ��မှဟု�တး ၎င်း�တိ��နှ့စ်းမှ��ိ�စ်လ့��နှ့င်း် ခို�တိး�က်း��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။

က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့န်း�ာခို�ထိာ��ာတငွ်း မှသိူာ�စ်�နှ့င်း် ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ပြခိုင်း�သူညီး �ထိမှ�့��နှ့င်း် အပြဖျစ်းသူင််း�့��  
ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာ ပြဖျစ်းသူညီး။ မှသိူာ�စ်�နှ့င်း် ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ပြခိုင်း�သူညီး က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအတကွ်း ရှေ့��က်င်း�ခြိ��ီ သူင််းရှေ့လ�ား  
ရှေ့က်ာင်း�မှနွ်းးရှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းအာ�လ့��တငွ်း ၎င်း�က်ိ�သူာ လ��းရှေ့�ာင်းသူင်း်သူညီး။ ဤသူ�ိ� လ��းရှေ့�ာင်း�န်းး မှပြဖျစ်းနှိ�င်းသူညီ်း  
အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း၌ အစ်ာ�ထိိ�� ရှေ့န်း�ာခို�ထိာ�မှမုှ�ာ�တငွ်း အန်းီ�ရှေ့န်း ရှေ့�မွှ��ိ�မှသိူာ�စ်�၏ ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ/ုရှေ့�မွှ��ိ�သူာ�ခို�င်း�အရှေ့ပြခိုပြ��  
ရှေ့န်း�ာခို�ထိာ�မှ/ုမှ�ိမှ�ရ်ှေ့�ဟုာ၊ ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့�� ရှေ့�ဟုာင်ယံးမှ�ာ� အစ်�့ိသူညီးတ�ိ� �ါ�င်းနှ�ိင်း�ါသူညီး။ သူင်း်ရှေ့လ�ားရှေ့သူာ အစ်ာ�ထိ�ိ�
အစ်အီစ်ဉ်းမှ�ာ�က်�ိ ရှေ့ဖျားရှေ့�ာင်း�န်းး သူက်း�ိ�င်း�ာ ရှေ့ဒသူနှတ�ရှေ့အ��င်းစ်မီှ�ာ�၊ ဥ�မှာ - လမူှ�ုန်းးထိမှး�ဦး�စ်ီ�ရု့�� သူ�ိ�မှဟု�တး အမှ��ိ�သူမှ�ီ
သူမှ�ဂနှင့်း် ညီှနိှိုင်း�တ�ိင်း�င်း�ါ။ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�နှင့်း် အဖျ�ွ�အစ်ညီး�မှ�ာ�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�ရှေ့သူာ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အရှေ့��
တငွ်း ရှေ့န်းာက်း�့�� အာ�ထိာ��ာသူာပြဖျစ်းသူင််းခြိ��ီ လ�ိအ�းခို�နိ်းး၌ ယံာယံီရှေ့ပြဖျ�င့်း�မှတုစ်းခို�သူာ ပြဖျစ်းသူင််း�ါသူညီး။ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�
နှ့င်း် လငူ်ယံးမှ�ာ�သူညီး (အသူက်းအ�ယွံး၊ �င််းက်�က်းမှ၊ု ကြီးက်ီ�ထိာွ�ဖျွ့�ခြိဖျ�ိ�မှအု�င်း်၊ လူက်�န်းးက်ူ�မှအုရှေ့တ�ွအကြုံက့်�၊ ၎င်း�တိ��၏  
က်�ိယံးရှေ့��က်ိ�ယံးတာနှ့င်း် မှသိူာ�စ်�အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း၊ အရှေ့ထိာက်းအ�့ ်လ�ိအ�းမှုမှ�ာ� မှတညူီရီှေ့သူာ) က်ွ�ပြ�ာ�စ့်�လင်းသူညီ်း အ��းစ်�ပြဖျစ်း
ရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း ရှေ့န်း�ာထိိ�င်းခိုင်း���ိင်း�ာ ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာအမှ��ိ�မှ��ိ� ��့နိှ�ိင်း�န်းး လ��းရှေ့�ာင်းထိာ�သူင််းသူညီး။

၈၆ ACWC ရှေ့ဒသူ�ိ�င်း�ာ ပြ�န်းးလန့်းးသူ့��သူ�းမှအုကြုံက့်ပြ�� တ�ိက်းတနွ်းး�ခို�က်း ၇.၂။
၈၇  က်�လ လူက်�န်းးက်ူ� ရှေ့န်းာက်း�က်းတွ�စ်ာခို���း၊ အ�ိ�ဒး ၈။
၈၈ Warsaw: OSCE. OSCE ဒမီှ�ိက်�က်းတစ်းအဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�နှင့်း် လ�ူအခိုငွ်း်အရှေ့��ရု့�� (ODIHR) (2004)၊ လှ�ရှေ့ပြ�ာင်း�ညွှနှ်းး���ိ�မှ�ု�ိင်း�ာ အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် ယံနှတယံာ�/လ��းင်န်းး�စ်ဉ်း၊ လကူ်�န်းး
က်�ူခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��က်ိ� က်ာက်ယွံး�န်းးက်��ိ��မှး�မှတုငွ်း �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း� - လက်းရှေ့တ�ွ လက်းစ်ွ�စ်ာအ��း။ Warsaw: OSCE
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၈၉  

အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့�အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး� ရှေ့န်း��းမှပြ�န်းးမှတီငွ်း မှသိူာ�စ်��င်းမှ�ာ� က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ လက်းခို့
�န်းး အ�င်းသူင််းပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� အတညီးပြ���န်းးအတကွ်း မှသိူာ�စ်�နှ့င်း် �က်းသူွယံးမှမုှ�ာ�က်ိ� (ဖျ�န်းး�ပြဖျင််း သူ�ိ�မှဟု�တး ဗီီဒယီံ�ိရှေ့ခို်��ိ
မှပုြဖျင််း) တငွ်းတငွ်းက်�ယံးက်�ယံး ပြ��လ��း�ါသူညီး။ ရှေ့န်း��း�တး�န်းး�က်�င်းသူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ ရှေ့��က်င်း�ရှေ့��နှင့်း် 
န်းာလန်းးထိူရှေ့��အတကွ်း ပြဖျစ်းတန်းးစ်မွှး��့ိရှေ့သူာ/အရှေ့ထိာက်းအက်ရူှေ့��ရှေ့သူာ/သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့က်ာင်း�မှနွ်းးရှေ့သူာ �တး�န်းး�က်�င်းတစ်းခို�  
ဟု�တး၊ မှဟု�တးလညီး� ၎င်း�တိ��က် စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတး�ါသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ သူရှေ့�ာထိာ� အပြမှင်းမှ�ာ�သူညီး အရှေ့���ါ
လသ့ူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�တငွ်း ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�န်းး �နှဒ �့၊ိမှ�့ိ၊ မှသိူာ�စ်�တွင်း�တငွ်း ရှေ့��က်င်း�၍ သူက်းရှေ့သူာင််းသူက်းသူာ  
�့ိသူညီးဟု� ခို့စ်ာ��ပြခိုင်း� �့၊ိမှ�့ိ၊ ‘ရှေ့��က်င်း�ပြခိုင်း�’ �ိ�သူညီးက်ိ�  အဓိ�ိါါယံးဖျွင်း်��ိသူတးမှတ့း�့� အစ်�့ိရှေ့သူာ ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ�က်ိ�  
အရှေ့မှ�ခို့�သူညီး။ ရှေ့��က်င်း�မှအုရှေ့�် က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ န်းာ�လညီး�့�နှ့င်း် ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�န်းး သူ�ိ့ိ သူရှေ့�ာတညူီခီို�က်းသူညီး 
မှ�့ိမှပြဖျစ်း အရှေ့���ါသူညီး။ ဤသူိ�� မှပြဖျစ်းနှ�ိင်း�ါက် အာဏ်ာ�ိ�င်းမှ�ာ�သူညီး အပြခိုာ�ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာမှ�ာ�က်ိ� �ာ့ရှေ့ဖျသွြက်သူညီး။

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အတကွ်း မှသိူာ�စ်�သူညီး ရှေ့��က်င်း�၍ သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့က်ာင်း�မှနွ်းးရှေ့သူာ ��း�န်းး�တစ်းခို�က်�ိ 
မှရှေ့��နှိ�င်းဟု� အက်�ပြဖျတး��့�ိါက် အပြခိုာ� အစ်ာ�ထိိ��အ��းထိနိ်းး�မှု သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှကု်�ိ စ်စီ်ဉ်းရှေ့����ါမှညီး။  

က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�က်ိ� ၎င်း�၏ မှလူရှေ့န်း��းသူ�ိ� ပြ�န်းးမှ��ိ�မှီနှ့င်း် ��ိ�ခြိ�ီ�ခို�နိ်းးတ�ိ�တွင်း အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�သူညီး ရှေ့ဒသူနှတ�အစ်ိ���  
သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့ဒသူခို့ လမူှ�ုန်းးထိမှး�ရု့��က်�ိ က်���လနွ်းးခို့�သူအူရှေ့သြက်ာင်း� သူတင်း��ိ��၍ ၎င်း�သူညီး ရှေ့��က်င်း�ခြိ��ီ ခို�ွပြခိုာ��က်း�့မှု
မှ�ာ�နှင့်း် မှကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�ရှေ့စ်�န်းး အ�ါအ�င်း ၎င်း�၏ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းက်ိ� ရှေ့စ်ာင််းသြက်ညီ်း�န်းးအတကွ်း ရှေ့ဒသူနှတ�အစ်ိ��� သူိ��မှဟု�တး  
ရှေ့ဒသူခို့ လမူှ�ုန်းးထိမှး�ရု့��နှ့င်း်အတူ ��ူရှေ့�ါင်း�လ��းက်ိ�င်းမှညီး ပြဖျစ်းသူညီး။ ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏  
မှသိူာ�စ်��င်းမှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့�မွှ��ိ�န်း�ီစ်�းမှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး ��း�ာွအသူ�ိင်း�အ��ိင်း�အတွင်း�မှ ့လမူှ�ာ� ပြဖျစ်း�ါက် က်���လနွ်းးခို့
�သူ ူရှေ့��က်င်း�ရှေ့စ်�န်းး အတကွ်း ရှေ့ဒသူ��ိင်း�ာ ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့��က်ိ� အသူက်းသူငွ်း�မှညီး ပြဖျစ်းသူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�ပြခိုင်း�သူညီး 
�ာဇူး�တးမှုပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� မှသိူာ�စ်��င်းမှ�ာ� န်းာ�လညီးသူ�ိ့ိ�န်းး အရှေ့��ကြီးက်�ီ�့�က်�ိ အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�က် အသူအိမှတ့းပြ��သူညီး။  

၈၉   အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၂၁ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။
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အာ�ီယံ့နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�မှ ့တညီး��လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�နှင့်း်  
ယံနှတ�ာ�မှ�ာ�သူညီး ရှေ့န်း��းပြ�န်းးပြခိုင်း�က်ိ�သူာ အဓိကိ် အာရု့�စ်�ိက်း
ရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း ဦး�တညီးနှ�ိင်းင့်မှ ့၎င်း�တိ�� ထိွက်းခိုာွသူာွ�ရှေ့သူာအခိုါ  
သူ�ိ�မှဟု�တး က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့န်း��းအသူိ�င်း�အ��ိင်း�
မှ�ာ�သူ�ိ� ပြ�န်းးရှေ့�ာက်းရှေ့သူာအခိုါတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း  
အက်ာအက်ယွံးမှ� ်က်�န်းး�စ်းရှေ့စ်ပြခိုင်း�က်ိ� ပြဖျစ်းရှေ့စ်�ါသူညီး။ အခို��ိ�မှာ့  
အက်အူညီီရှေ့တာင်း��န်းး မှညီးသူ�ူက်�ိ �က်းသူယွံး�မှန့်းး� မှသူ�ိ�  
ရှေ့န်း��းသူိ�� (သူ�ိ�မှဟု�တး န်းယံးစ်�းသူ�ိ�) အရှေ့ဖျားမှ�ါ�� �ိ�� ရှေ့�ာင်းခို့
သြက်��ါသူညီး။ အပြခိုာ�သူမူှ�ာ�မှာ့မှ ူန်းယံးစ်�းအထိသိူာ အရှေ့ဖျားပြ��

၂။  ရှေ့��မှက်င်း�၊ ��ဏ်းသူကိ်ာာမှ�့ိရှေ့သူာ ရှေ့န်း��းပြ�န်းးပြခိုင်း� 

ရှေ့ာ�မှက်င်း�၊ ဂ့ဏ်းသူိက်ခာမှ�့ိရှေ့သူာ ရှေ့န်း��းပြ�န်းးပြခိုင်း� ၂

��ိ�ရှေ့�ာင်းရှေ့��ခြိ��ီ သူာွ��မှညီး် ရှေ့န်း�ာနှင့်း် အက်အူညီရီှေ့��နှ�ိင်းမှညီ်း  
သူအူရှေ့သြက်ာင်း� အရှေ့ပြခိုခို့အခို�က်းအလက်းအခို��ိ�သူာ ရှေ့��လိ�က်းပြခိုင်း�
တ�ိ�က်�ိ ရှေ့တ�ွကြုံက့်�သြက်� �ါသူညီး။ �ိ��ရှေ့�ာင်းရှေ့သူာ ရှေ့အ��င်းစ်/ီနှ�ိင်းင့်
နှ့င်း် လက်းခို့ရှေ့သူာ ရှေ့အ��င်းစ်/ီနှ�ိင်းင့်တိ��သြက်ာ�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူ
၏ ရှေ့န်း��း အသူိ�င်း�အ��ိင်း�တငွ်း �နှ�ိင်းရှေ့သူာ အက်ာအက်ယွံး၊  
အရှေ့ထိာက်းအ�့တ်�ိ�နှ့င််း စ်�းလ�ဉ်း�သူညီ်း �က်းသူွယံးရှေ့��နှင့်း်  
ညီှနိှိုင်း� ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့����ိင်း�ာ အာ�န်းညီး�ခို�က်းမှ�ာ�လညီး�  
�့ိရှေ့က်ာင်း��့ရိှေ့န်းနှ�ိင်း�ါသူညီး။

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�ိ��ပြခိုင်း� မှတိ�င်းမှတီငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ�ိင်းင့်ပြခိုာ�သူာ�မှ�ာ�အာ� ၎င်း�တိ��၏ ဇူးာစ်းပြမှစ်းနှ�ိင်းင့်မှပ့ြဖျစ်းရှေ့စ်၊ ဇူးာစ်းပြမှစ်းနှိ�င်းင့်သူိ�� ပြဖျစ်း
ရှေ့စ် သူာွ�လာခိုငွ်း်ပြ��ရှေ့သူာ ပြ�န်းးလညီးရှေ့န်း�ာခို�ထိာ�မှ ုစ်ာ�ကွ်းစ်ာတမှး�မှ�ာ� ရှေ့���မှညီး။ ပြ�န်းးလညီးရှေ့န်း�ာခို�ထိာ�မှ ုစ်ာ�ကွ်းစ်ာတမှး�
မှ�ာ�တငွ်း ၎င်း�တ�ိ�က်�ိ လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူပြဖျစ်း �ရိှေ့သူသူမှပြ���န်းး �ရု�ပြ���ါ။ ထိ�းရှေ့�ာင်း�အရှေ့န်းနှင့်း် ရှေ့န်းာက်း�က်းတွ� �ာဇူး�တးမှု
��ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��မှ�ာ�အတကွ်း က်ိ�ယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်းမှ�ာ� ရှေ့���န်းး က်���လနွ်းးခို့�သူူက် �င့်း�လင်း�ပြ�တးသူာ�စ်ာွ ခိုွင်း်ပြ��
ရှေ့သူာ အမှမုှ�ာ�မှလ့�ွ၍ က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် သူက်း��ိင်းရှေ့သူာ က်ိ�ယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� ဇူးာစ်းပြမှစ်းနှ�ိင်းင့်မှ ့အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�ထိ့  
ရှေ့��အ�းပြခိုင်း� မှပြ��သူင််း�ါ။၉၀

ရှေ့န်း��းပြ�န်းးပြခိုင်း�ပြဖျစ်းစ်ဉ်းမှ ့သူာွ�လာ��ိ�ရှေ့�ာင်းရှေ့��အ�င််းသူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�မှ ုအရှေ့တ�ွအကြုံက့်�က်ိ� ပြ�န်းးနှို��ွ
နှ�ိင်းရှေ့သြက်ာင်း� သူတထိိာ��ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူစ်တိး�င်း�န်းး�မှ ုရှေ့လ�ာ�်ါ�ရှေ့စ်�န်းးအတကွ်း အ�င်း်တစ်း�င်း်ခို�င်း�စ် ီအရှေ့သြက်ာင်း� ၎င်း�က်ိ� 
အသူရိှေ့��ထိာ�ခြိ��ီ ခို��ီတစ်းရှေ့လှာက်းလ့��တငွ်း အနှတ�ာယံးမှ�့ရိှေ့သြက်ာင်း� အာမှခို့ခို�က်း ရှေ့���ါ။ 

ရှေ့န်း��းသူိ�� အပြ�န်းးလမှး�တစ်းရှေ့လှာက်း �့�်�ိ�က်ညူီ�ီန်းးနှ့င်း် ရှေ့��က်င်း�ရှေ့စ်�န်းးအတကွ်း ပြဖျစ်းနှိ�င်း�ါက် က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း်အတူ 
လမူှလု��းသူာ�တစ်းဦး� သူိ��မှဟု�တး က်ညူီသီူတူစ်းဦး� အရှေ့ဖျားထိညီ်းရှေ့���ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ�ိင်းင့်ပြခိုာ�သူာ�မှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့န်း��းနှ�ိင်းင့်သူိ�� ရှေ့�ာက်း�့ခိို�နိ်းးတွင်း ၎င်း�က်ိ� လက်းခို့�ယံမူှညီး်သူ ူတစ်းဦး� စ်စီ်ဉ်းရှေ့���န်းး 
၎င်း�တိ��၏ သူ့ရု့��နှ့င်း် �က်းသူယွံး�ါ။

ရှေ့န်းအမိှးအ�အထိ ိအရှေ့ဖျားပြ���ိ��ရှေ့�ာင်းပြခိုင်း�က်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� ကြီးက်�ိက်း၊မှကြီးက်�ိက်း အထိ�ူ�ရု�ပြ���ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး 
၎င်း�တိ����း�ာွအသူ�ိင်း�အ��ိင်း�တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူပြဖျစ်း အမှညီးတ�းခို့�မှညီးက်ိ� ထိတိးလန်း�းရှေ့က်ာင်း� ထိတိးလန်း�းရှေ့န်းနှိ�င်း�ါသူညီး။ 

မှမိှ�ိာသူာပြ�န်းးလ�ိရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� သူာွ�လာ၊ စ်ာ�ရှေ့သူာက်းရှေ့�� က်�န်းးက်�စ်�တိးမှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့သြက်� 
ရှေ့��သူင််းသူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�ာ ခို��ီလမှး�တငွ်း အက်အူညီ ီလ�ိအ�း�ါက် �က်းသူယွံးနှ�ိင်းမှညီ်း ဖျ�န်းး�န်း့�ါတးတစ်းခို� ရှေ့���ါ။ 

၉၀    မှတ့းစ်� ၃၆၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှ၊ု လ�ူအခိုငွ်း်အရှေ့��၊ နှာ့ ၄၁။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ပြ�န်းးလညီးထိရူှေ့ထိာင်းရှေ့�� အရှေ့ထိာက်းအ�့၊် က်ွမှး�က်�င်းမှ ု 
သူင်းတန်းး�မှ�ာ�နှင့်း် �ညီာရှေ့��တိ��သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ  
ပြ�န်းးလညီးထိရူှေ့ထိာင်းရှေ့��၏ တစ်းစ်တိးတစ်း��ိင်း� ပြဖျစ်းခြိ��ီ က်���လနွ်းး
ခို့�သူ ူထိ�းခိုါထိ�းခိုါ ပြဖျစ်းရှေ့စ်ပြခိုင်း� သူ့သူ�ာက်ိ� ပြဖျတးရှေ့တာက်း�န်းး
လညီး� မှ�့မိှပြဖျစ်း အရှေ့���ါ �ါသူညီး။ သူိ��ရှေ့သူား ပြ�န်းးလညီး 
ထိရူှေ့ထိာင်းရှေ့�� �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�မှာ့ အခြိမှ�တမှး� မှ��့ိနှ�ိင်းသူလိ�  
က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ မှိသူာ�စ်�အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�နှင့်း်
လညီး� အခြိမှ�တမှး� မှ�ရီှေ့လ�ားနှ�ိင်း�ါ။

အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�အတကွ်း ခို�ိလ့ရုှေ့��ရှေ့�ဟုာ
မှ�ာ�နှင့်း် စ်ီမှ့က်နိ်းး�မှ�ာ� အရှေ့ပြခိုတက်� ထိာ��့ရိှေ့သူာ နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�
စ်ာွတွင်း က်���လနွ်းးခို့�သူအူမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�သူညီး �န်းးရှေ့�ာင်းမှု
အရှေ့ထိာက်းအ�့ ်��့မိှ ုန်းညီး��ါ�ရှေ့န်း�� ပြဖျစ်း၏။ မှသူန်းးစ်မွှး�သူမူှ�ာ�၊  
အလ��းရှေ့��မှညီးဟု� လိမှးလညီးက်ာ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၊  
ပြ�င်း�ထိန်းးရှေ့သူာ စ်တိးရှေ့�ာ�ါ�့ိသူမူှ�ာ�၊ မှ�ူယံစ်းရှေ့�� အလနွ်းးအက်ွ့
သူ့��စ်�ွသူမူှ�ာ�၊ မှ�ူယံစ်းရှေ့�� စ်ွ�သူမူှ�ာ�နှင့်း် နှ�ိင်းင့်ပြခိုာ�သူာ�မှ�ာ�
အတွက်းလညီး� အလာ�တ�ူင်း ပြဖျစ်းသူညီး။ ရု�ုးရှေ့ထိ�ွသူညီး်  
လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ� �့ရိှေ့သူာ သူ�ိ�မှဟု�တး အထိူ��န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�  
လ�ိအ�းရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အာ� ယံင်း�
လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် က်�ိက်းညီရီှေ့သူာ ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့��  
သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့�� အစ်အီစ်ဉ်းမှ�ာ� မှစ်စီ်ဉ်း  
ရှေ့��ပြခိုင်း�မှ��ိ�လညီး� ပြဖျစ်းတတး�ါသူညီး။

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

၃ ပြ�န်းးလည်းးရှေ့��င်း�စ်ည်းး�ရှေ့�� ဝန်းးရှေ့�ာင်းမှုမှ�ာ�နို့င််း

အရှေ့ထိာက်းအ��်မှ�ာ�သူည်းး အက်န်းး်အသူတး�့ိပြခိုင်း�နို့င််း/သူိ့�မှဟာ့တး 

က်���လွန်းးခို��သူူမှ�ာ�၏ လိ့အ�းခို�က်းနို့င််း က်ိ့က်းည်းီမှုမှ�့ိပြခိုင်း�

က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�စ်ာွသူညီး ၎င်း�တ�ိ�၏ သူ�ီပြခိုာ�အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း
နှ့င်း် မှက်ိ�က်းညီရီှေ့သူာ ကြီးက်�ိတင်းရှေ့���ွ�ခြိ��ီသူာ� ‘ရှေ့န်း�ာစ့်� သူ့��’ 
ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့�� စ်မီှ့က်နိ်းး�မှ�ာ�အ� ရှေ့ထိာက်း�့ခ်ို့သြက်�သူညီး။ ဤသူိ��
ပြ��လ��းပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း က်���လနွ်းးခို့�သူူက် အရှေ့ထိာက်းအ�့က််�ိ  
ပြင်င်း��န်းးပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး ရှေ့ထိာက်း�့မ်ှအုစ်အီစ်ဉ်းမှ့ နှ�တးထိကွ်း
ပြခိုင်း�မှ��ိ�လညီး� ပြဖျစ်းရှေ့လ�့်ိ�ါသူညီး။ ထိ�ိ�အပြ�င်း ယံင်း� စ်မီှ့က်နိ်းး�
မှ�ာ�သူညီး မှသိူာ�စ်�က်�ိရှေ့ထိာက်း�့�်န်းး ရှေ့င်�ွာ့လ�ိရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့
�သူ၏ူ စ်တိး�နှဒက်�ိလညီး� ထိညီ်းတကွ်းထိာ�ပြခိုင်း� �့ရိှေ့က်ာင်း�မှ�့့ိ
ရှေ့�မှညီး။

သူက်းရှေ့မှ�ွသူင်းတန်းး� သူ�ိ�မှဟု�တး က်ွမှး�က်�င်းမှတု�ိ�တက်းရှေ့��
သူင်းတန်းး� တက်းထိာ�ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး �နှိ�င်း
ရှေ့သူာ ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာမှ�ာ�က်ိ� အက်န်း�းအသူတး�့ိသူညီး၊ လက်းရှေ့တ�ွ
မှက်� သူိ��မှဟု�တး ၎င်း�တိ�� က်�ိယံး��ိင်း �ညီးမှန့်းး�ခို�က်း�နှဒနှ့င််း က်�ိက်း
ညီပီြခိုင်း� မှ�့ိဟု� ပြမှင်းရှေ့က်ာင်း� ပြမှင်းနှိ�င်းသူညီး။ ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း  
က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ�� ရှေ့န်းထိ�ိင်း�ာရှေ့ဒသူတငွ်း  
အသူ့��ပြ��၍ မှ�နှိ�င်းရှေ့သူာ က်ွမှး�က်�င်းမှတုစ်းခို�ခို�က်�ိ သူင်းသြက်ာ�
ခို့�ပြခိုင်း�မှ��ိ� ပြဖျစ်းရှေ့က်ာင်း�ပြဖျစ်းနှိ�င်း�ါသူညီး။ စ်မီှ့က်နိ်းး�မှ�ာ�စ်ာွက်�ိ 
ရှေ့ထိာက်း�့�်ာတငွ်း တစ်းဦး�ခို�င်း�လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း်  
အက်��ိ�ခို့စ်ာ�ခိုွင်း်�့ိသူ၏ူ �နှဒမှ�ာ�က်ိ� ထိညီး်သူငွ်း�မှစ်ဉ်း�စ်ာ�ရှေ့သူာ 
စ့်�့�စ့် တစ်းခို�ပြဖျင်း်သူာ ရှေ့��အ�းသြက်သူညီး။

ရို့�း�ိ့င်း��ိ့င်း�ာ 
က်�န်းး�မှာရှေ့��ား�့င်းမှု

စ်ိတး�ိ့င်း��ိ့င်း�ာ 
က်�န်းး�မှာရှေ့��ား�့င်းမှု။

က်ိ့ယံး�ည်းး
က်ိ့ယံးရှေ့သူွ�၊ 
လူမှုရှေ့��နို့င််း 

စ်ီ��ွာ�ရှေ့�� ဖွွ��ပြီးဖွို�
တိ့�တက်းမှုလူမှု�ိ့င်း�ာနို့င််း

 စ်ိတးခို�စ်ာ�မှု�ိ့င်း��ိ့င်း�ာ 
ရှေ့ထိာက်း��်က်ူည်းီမှု

ရှေ့ာ�က်င်း�၊
တည်းးပြီးင်ိမှးရှေ့သူာ 
�တးဝန်းး�က်�င်း

 
သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့သူာ 

လူရှေ့န်းမှု
အ�င််းအတန်းး�
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၃။ အက်န်း�းအသူတး�့ိရှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် မှက်ိ�က်းညီရီှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး အက်န်း�းအသူတး�့ိခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ 
လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် မှက်ိ�က်းညီရီှေ့သူာ ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့���န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် အရှေ့ထိာက်းအ�့မ်ှ�ာ�
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ရှေ့အာင်းပြမှင်းရှေ့သူာ ပြ�န်းးလည်းးရှေ့��င်း�စ်ည်းး�မှု ဟာူသူည်းးမှ့ာ မှည်းးသူည်း်း�့�စ်� ပြဖွစ်းသူန်းည်းး�။

(Taken from Surtees, R and Laura S. Johnson (2021) Recovery and Reintegration of Trafficking Victims: A 
Practitioner Guide. Bangkok: Regional Support Office of the Bali Process (RSO) and Washington, D.C.: NEXUS 
Institute.

တည်းးပြီးင်ိမှး၍ ရှေ့ာ�က်င်း�ရှေ့သူာ

�တးဝန်းး�က်�င်းတစ်းခို့တွင်း ရှေ့န်းထိိ့င်းသူည်းး။

 သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့သူာ

 လူရှေ့န်းမှုအ�င််းအတန်းး�တစ်းခို့က်ိ့ 

လက်းလ့မှး�မှီ��့ိနိုိ့င်းသူည်းး။

ရို့�း�ိ့င်း��ိ့င်း�ာ 

က်�န်းး�မှာရှေ့��ား�့င်းမှု။

 စ်ိတး�ိ့င်း��ိ့င်း�ာ က်�န်းး�မှာရှေ့��ား�့င်းမှု။  က်ိ့ယံး�ည်းးက်ိ့ယံးရှေ့သူွ�၊ လူမှုရှေ့��နို့င််း 

စ်ီ��ွာ�ရှေ့���ိ့င်း�ာ ဖွွ��ပြီးဖွို�တိ့�တက်းမှု 

အခိုွင််းအလမှး�မှ�ာ�။

 လူမှုရှေ့��နို့င််း စ်ိတးခို�စ်ာ�မှု�ိ့င်း��ိ့င်း�ာ 

ရှေ့ထိာက်း��်က်ူည်းီမှုက်ိ့ ��့ိနိုိ့င်းမှု။



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ပြဖျစ်း��းစ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�သူမူှ�ာ�နှင့်း် လမူှ�ုန်းးထိမှး�မှ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် �ထိမှ�့�� ရှေ့တ�ွ�့�ခို�နိ်းးတွင်းရှေ့�ာ၊ က်ညူီရီှေ့ထိာက်း�့မ်ှ ု 
လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းတစ်းရှေ့လှာက်းလ့��တငွ်း�ါ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�နှ့င်း် ယံ့�သြက်ညီးမှတုညီးရှေ့�ာက်းပြခိုင်း�က်ိ� ဦး�စ်ာ�ရှေ့��ရှေ့�ာင်း�ကွ်း သူင်း်သူညီး။၉၁  
�န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�အရှေ့�် က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ ယံ့�သြက်ညီးမှသုူညီး ၎င်း�တိ�� ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�မှ၏ု ရှေ့��ည့ီး တညီးတ့မ်ှုက်�ိ 
�့��ပြဖျတး�ာတငွ်း အလနွ်းးအရှေ့��ကြီးက်�ီသူညီး်အခို�က်း ပြဖျစ်းသူညီး။  က်���လနွ်းးခို့�သူူတငွ်း လူမှရုှေ့��ရှေ့ထိာက်း�့မ်ှုစ်န်းစ်း မှ�့ိပြခိုင်း�မှ��ိ�ပြဖျစ်းနှိ�င်း
သူညီးက်ိ� အမှတ့း��န်းး အရှေ့��ကြီးက်�ီသူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�မှအုရှေ့တ�ွအကြုံက့်�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့က်ာင်း�မှနွ်းး
ရှေ့သူာ �က်း�့ရှေ့��မှ�ာ� တညီးရှေ့�ာက်းနှိ�င်းစ်မွှး�က်ိ� ထိခိို�ိက်းလိမှး်မှညီးပြဖျစ်းသူညီး။ ထိိ��ရှေ့သြက်ာင််း �န်းးရှေ့�ာင်းမှ ုရှေ့��သူနူှ့င်း် က်���လနွ်းးခို့�
သူ၏ူ ���ဂ�ိလးရှေ့�� �က်း�့ရှေ့��သူညီး အထိ�ူသူပြဖျင််း အပြ�န်းးအလန့်းးယံ့�သြက်ညီးမှအုရှေ့�် အရှေ့ပြခိုခို့ တညီးရှေ့�ာက်းထိာ��ါက် ၎င်း�တိ��၏ 
စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် စ်တိးခို့စ်ာ�မှ�ု�ိင်း���ိင်း�ာ က်�န်းး�မှာရှေ့��တိ�� န်းာလန်းးထိူ�န်းး က်ညူီမီှတုငွ်း အလွန်းးတာသူွာ�မှညီး ပြဖျစ်း�ါသူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�ခို�င်း�စ်နီှ့င်း် တ�ွဖျက်းအလ��းလ��း�န်းး ပြဖျစ်း��းစ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�သူတူစ်းဦး� သူိ��မှဟု�တး လူမှ�ုန်းးထိမှး�တစ်းဦး�က်ိ� တာ�န်းး
ရှေ့���ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် တ�ိင်း�င်းရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ၍ လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့စ်စ််�းစ်ာွ စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတးခြိ��ီ ၎င်း�တိ��၏ မှ�့ိမှပြဖျစ်း  
လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် တစ်းဦး�ခို�င်း�လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ပြဖျ�င့်း�ရှေ့��မှညီ်း ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�မှ ုအစ်အီစ်ဉ်းက်�ိ ပြ�င်း�င်း�ါ။ မှမိှိ
တ�ိ�၏ န်းာလန်းးထိူရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့��က်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ�ယံးတ�ိင်း ထိနိ်းး�ခို���းနှ�ိင်း�န်းး အက်အူညီရီှေ့��မှညီ်း 
အ�င်း�အပြမှစ်းမှ�ာ�၊ အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�နှင့်း် လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ� ရှေ့���ါ။

�န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�ခို�င်း�စ်၏ီ က်�ိယံးတ�ိင်းရှေ့ဖျားပြ�ရှေ့သူာ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် �ရီှေ့လ�ားက်ိ�က်းညီရီှေ့စ်�န်းး၊  
ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ�ု�ိင်း�ာ အန်းမိှး်�့�� စ့်သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�၊ ၎င်း�တိ��၏ အသူက်းအ�ယွံး (အ�ယွံးရှေ့�ာက်းခြိ��ီသူ ူသူ�ိ�မှဟု�တး  
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး) တိ��နှ့င််းအညီ ီပြဖျစ်းရှေ့စ်�န်းးအလိ��င့်ာ ပြဖျစ်း��းစ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�မှုက်�ိ အ�က်းမှပြ�တးလ��းရှေ့�ာင်းခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ 
ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့���ိ�င်း�ာ တိ��တက်းမှကု်�ိ စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတး�ါ။၉၂

က်���လနွ်းးခို့�သူကူ်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�၏ ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့��က်ိ� က်ညူီမီှညီး် �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ တစ်းဦး�ခို�င်း�  
လ�ိအ�းခို�က်း၊ သူ�ီပြခိုာ�လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် က်�ိက်းညီ�ီမှညီးပြဖျစ်းခြိ��ီ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�နှင့်း် လ�ိက်းဖျက်းရှေ့သူာ န်းညီး�လမှး�ပြဖျင််း 
၎င်း�တိ��က်�ိ ရှေ့���ွ� အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားသူင််းသူညီး။၉၃ ၎င်း�က်ိ� လ��းရှေ့�ာင်း�ာတငွ်း က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအခိုွင်း်အရှေ့�� မှ�ူါဒမှ�ာ�နှ့င်း် 
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး��ိင်း�ာ သူ�ီပြခိုာ�လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�က်�ိ အရှေ့ပြခိုခို့သူင််းသူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူကူ်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�၏ ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့��က်ိ� က်ညူီမီှညီး် �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ တစ်းဦး�ခို�င်း�  
လ�ိအ�းခို�က်း၊ သူ�ီပြခိုာ� လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် က်�ိက်းညီ�ီမှညီးပြဖျစ်းခြိ��ီ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�နှင့်း် လ�ိက်းဖျက်းရှေ့သူာ န်းညီး�လမှး�ပြဖျင််း 
၎င်း�တိ��က်�ိ ရှေ့���ွ�၊ အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားသူင််းသူညီး။ ၎င်း�က်ိ� လ��းရှေ့�ာင်း�ာတငွ်း က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအခိုွင်း်အရှေ့�� မှ�ူါဒမှ�ာ�နှ့င်း် 
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး��ိင်း�ာ သူ�ီပြခိုာ�လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�က်�ိ အရှေ့ပြခိုခို့သူင််းသူညီး။၉၄

ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် အရှေ့ထိာက်းအ�့မ်ှ�ာ� ရှေ့���ာတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ �နှဒတစ်းခို�တညီး�က်ိ�သူာ  
အရှေ့ပြခိုခို့�ါ။ ရှေ့��အ�းမှညီ်း အရှေ့ထိာက်းအ�့၏် ပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခို�့ရိှေ့သူာ ရှေ့န်းာက်း�က်းတ�ွနှ့င်း် သူက်းရှေ့�ာက်းမှအုာ�လ့��က်ိ� က်���လနွ်းးခို့�
သူမူှ�ာ�အာ� �င့်း�ပြ��ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး �နှိ�င်းရှေ့သူာ ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာမှ�ာ�နှင့်း် ပြဖျစ်းနှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ� အရှေ့သြက်ာင်း�က်ိ� လက်းရှေ့တ�ွက်�
က်� သူနိ်းာ�လညီးသူင်း်သူညီး။ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ� ရှေ့ထိာက်း�့�်ာတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��ခို�က်းအ�သူာ ရှေ့ထိာက်း�့်
သူင်း်ခြိ��ီ  က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ က်ိ�ယံးရှေ့��လ့�ခြုံခို့�မှကု်�ိ င်�က််ကွ်း၍ တင်း�က်��းစ်ာွ လှ�ိ��က့်းထိနိ်းး�သူိမှး�က်ာ ရှေ့ထိာက်း�့သ်ူင်း်သူညီး။

�န်းးရှေ့�ာင်းမှအုတ�ိင်း�အတာက်ိ� အတတးနှ�ိင်း�့�� အပြ�ညီး်အ� ရှေ့��နှိ�င်းရှေ့သြက်ာင်း�နှင့်း် ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� ရှေ့ထိာက်း�့မ်ှုတငွ်း 
�န်းးရှေ့�ာင်းမှ ုအန်းညီး�င်ယံးသူာ��့ရိှေ့သူာအ��းစ်�မှ�ာ� �ါ�င်းနှ�ိင်းရှေ့စ်�န်းး အပြခိုာ��န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�နှင့်း် �ူ�ရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။

တ�ာ��င်းခြိ��ီ အာမှခို့ခို�က်း�့ရိှေ့သူာ အခို�နိ်းးပြ�ညီး်အလ��းအက်ိ�င်း အခိုွင်း်အလမှး�မှ�ာ�က်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� �ာ့ရှေ့ဖျနွှ�ိင်း�န်းး ဦး�စ်ာ�ရှေ့��
က်ညူီ�ီါ။ လ့�ခြုံခို့�၍ အာမှခို့ခို�က်း�့ကိ်ာ အတ�ိင်း�အတာတစ်းခို�အထိ ိ�င်းရှေ့င်�ွရှေ့သူာ အလ��းအက်�ိင်းမှ�ာ� �့ပိြခိုင်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�
သူမူှ�ာ�အရှေ့န်းပြဖျင််း ၎င်း�တိ��၏ ��က်ိ� ပြ�န်းးလညီးတညီးရှေ့�ာက်း�န်းးနှင့်း် လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�ရှေ့သူာ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�မှ�ာ�က်ိ� အတတိးတငွ်း 
ခို�န်းးထိာ�ခို�်နှ�ိင်း�န်းး လိ�အ�းရှေ့သူာ အ�ာမှ�ာ�အန်းက်းမှ ့တစ်းခို� ပြဖျစ်းသူညီး။ ၎င်း�သူညီး ��ဏ်းသူကိ်ာာနှ့င်း် လွတးလ�းမှကု်�ိ ပြ�န်းးလညီး��့�ိန်းး 
အက်အူညီီရှေ့��သူလိ� ရှေ့���က်း�ိ�င်း�ာနှင့်း် က်�န်းး�မှာရှေ့�� ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ�ု�ိင်း�ာ အပြခိုာ� အရှေ့ထိာက်းအ�့မ်ှ�ာ� �နှ�ိင်းရှေ့ပြခိုက်ိ�လညီး�  
လမှး�ဖျငွ်း်ရှေ့���ါသူညီး။၉၅ 
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၉၃  Surtees, R. (2017)၊ ပြ�န်းးလညီး�င်း�့ရ်ှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ပြခိုင်း�က်ိ� �့�်�ိ�က်ညူီပီြခိုင်း� - မှဟုာမှ�ရှေ့ခိုါင်းရှေ့ဒသူအတွက်း လမှး�ညွှနှ်းးစ်ာအ��း။ Bangkok: NEXUS Institute၊ UN-ACT နှ့င်း် World Vision 
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အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၉၆  

ဗီယီံက်းန်းမှးနှ�ိင်းင့် အလ��းသူမှာ�၊ မှသူန်းးစ်မွှး�သူမူှ�ာ�နှင့်း် လူမှ�ုန်းးထိမှး�ဦး�စ်ီ�ဌာာန်း (DOLISA)သူညီး ရှေ့ဒသူနှတ�အ�င််းတငွ်း လမူှု
က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့��စ်င်းတာမှ�ာ�က်ိ� စ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ��ါသူညီး။ ယံင်း�စ်င်းတာမှ�ာ�တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� စ်ာ�စ်�တိး
ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့သြက်�နှင့်း် ရှေ့���က်း�ိ�င်း�ာ အရှေ့ထိာက်းအ�့မ်ှ�ာ�ရှေ့��က်ာ သူ့��လအထိ ိရှေ့န်းထိ�ိင်းခိုွင်း် ပြ���ါသူညီး။ (၁) မှ�့မိှပြဖျစ်း  
လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် သူာွ�လာရှေ့�� က်�န်းးက်�စ်�တိးမှ�ာ�၊ (၂) ရှေ့���က်း�ိ�င်း�ာ အရှေ့ထိာက်းအ�့၊် (၃) စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ  
အက်အူညီနီှ့င်း် နှစ့်းသူမိှး်ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွပြခိုင်း�၊ (၄) ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာအက်အူညီ ီဟုရူှေ့သူာ အရှေ့ထိာက်းအ�့�်န်းးရှေ့�ာင်းမှ ုရှေ့လ�မှ��ိ�က်ိ�  
ပြ�ညီးတငွ်း�မှ ့က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� ရှေ့�ာ၊ နှ�ိင်းင့်ပြခိုာ�မှ ့က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ��ါ ခို့စ်ာ�ခိုွင်း်�သြက်�ါသူညီး။ စ်င်းတာတငွ်း ရှေ့န်းထိ�ိင်း
သူမူှ�ာ�သူညီး သူင်းတန်းး�ရှေ့သြက်� က်င်း�လတွးခိုငွ်း်မှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့င်ရွှေ့သြက်�အ ရှေ့ထိာက်းအ�့မ်ှ�ာ�၊ က်ာလတိ� သူက်းရှေ့မှ�ွသူင်းတန်းး�အတကွ်း  
အရှေ့ထိာက်းအ�့က််�ိလညီး� ခို့စ်ာ�ခိုငွ်း်��ါသူညီး။ စ်င်းတာတငွ်း မှရှေ့န်းလိ�ရှေ့တာသ်ူမူှ�ာ�က်ိ�မှ ူစ်ာ�စ်�တိးနှ့င်း် ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�န်းး လမှး�စ်
�တိးအတွက်း ရှေ့င်ရွှေ့���ါသူညီး (လတူစ်းဦး�လှင်း တစ်း�က်းအတကွ်း အန်းညီး��့�� ဗီယီံက်းန်းမှးရှေ့ဒါင်း ၇၀,၀၀၀ သူိ��မှဟု�တး အရှေ့မှ�ိ
က်န်းးရှေ့ဒ်လာ ၃ ရှေ့ဒ်လာ)။ စ်င်းတာသူညီး ခို��ိ�တ�န်ှမွှး��ါ�ရှေ့သူာ အမိှးရှေ့ထိာင်းစ်�မှ�ာ�မှ ့က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� ရှေ့န်း��း ပြ�န်းးရှေ့သူာအခိုါ
တငွ်းလညီး� ၎င်း�တိ��က်�ိ အခိုက်းအခို�မှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့င် ွက်န်းဦး�ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့သြက်� (ဗီယီံက်းန်းမှးရှေ့ဒါင်း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 
သူ�ိ�မှဟု�တး အရှေ့မှ�ကိ်န်းးရှေ့ဒ်လာ ၄၄ ရှေ့ဒ်လာ) ရှေ့���ါသူညီး။

ဗီယီံက်းန်းမှးနှ�ိင်းင့်တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူရှေ့န်း��းပြ�န်းးခြိ��ီရှေ့န်းာက်း ၎င်း�၏ လ့�ခြုံခို့�မှနုှ့င်း် က်�န်းး�မှာရှေ့��ား�င့်းမှုက်�ိ အ�က်းမှပြ�တး  
အက်�ပြဖျတးသူညီ်း ၂၄ လသြက်ာ ရှေ့စ်ာင််းသြက်ညီ်းရှေ့��စ်မီှ့က်နိ်းး�တစ်းခို� �့ိသူညီး။ ရှေ့ဒသူနှတ�အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�သူညီး လိ�အ�းရှေ့သူာ  
ရှေ့ထိာက်း�့မ်ှ ုအမှ��ိ�အစ်ာ�က်ိ� စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတး�န်းး က်���လနွ်းးခို့�သူူအာ� ၎င်း�တိ���က်းမှ့ ကြီးက်ိ�တင်း�က်းသူယွံး၍ က်���လနွ်းး
ခို့�သူ ူရှေ့န်းထိ�ိင်း�ာအ��းက်ိ� စ်စ်းရှေ့��သူညီး။ အစ်ိ���ကြီးက်�ီသြက်�းရှေ့သူာ ခြိင်မိှး�ခို�မှး�ရှေ့��ရှေ့�ဟုာသူညီး အသူိ�င်း�အ��ိင်း�နှင့်း် ပြ�န်းးလညီး
ရှေ့�ါင်း�စ်ညီး��ာတငွ်း အခိုက်းအခို�မှ�ာ�နှင့်း် �င်း�ိ�င်း�၍ ရှေ့�ဟုာသူိ�� ပြ�န်းးရှေ့�ာက်းလာသြက်ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်း  
တ့ခိုါ�ဖျငွ်း်မှ�ူါဒက်�ိ က်�င််းသူ့���ါသူညီး။ ခြိင်မိှး�ခို�မှး�ရှေ့��ရှေ့�ဟုာသူညီး အခို��ိ�ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� ၎င်း�၏ ရှေ့�ဟုာ/ခိုိ�လ့ု
�ာ ရှေ့န်း�ာတငွ်း သူ့��ကြီးက်မိှးတ�ိင်း ပြ�န်းးလညီးလက်းခို့က်ာ ၎င်း�တိ�� အသူ�ိင်း�အ��ိင်း�နှင့်း် ရှေ့အာင်းပြမှင်းစ်ာွ ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�နှိ�င်းသူညီး
အထိ ိရှေ့ထိာက်း�့ ်က်ညူီခီို�်�ါသူညီး။

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၉၇ 

က် ရှေ့မှာာဒ�ီယံာ�နှ�ိင်းင့်အစ်ိ���သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� န်းာလန်းးထိူရှေ့��နှင့်း် စ်ီ��ာွ�ရှေ့����ိင်း�ာ အမှ့ီအခို�ိက်င်း�ရှေ့��တိ��က်�ိ  
က်ညူီရီှေ့���ာတငွ်း မှတိးဖျက်းNGOမှ�ာ�နှင့်း် အန်း�ီက်�း ��ူရှေ့�ါင်း�လ��းက်ိ�င်း�ါသူညီး။ ��ိင်းခိုန်းး�မှ�က်းနှာ့စ်ာမှ�ာ� င်ာ့��မှး�လိ�ရှေ့သူာ  
သူ�ိ�မှဟု�တး က်�ိယံး��ိင်းစ်�ီ�ာွ�ရှေ့�� ထိရူှေ့ထိာင်း�န်းး ရှေ့ပြမှက်ကွ်း�ယံးလ�ိရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ ရှေ့မှှားလင််းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ�  
ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီ�ီန်းးအတကွ်း အာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�သူညီး �က်း��က်း�့သိူညီး် NGOမှ�ာ�အာ� က်ညူီသီူတးမှတ့း ရှေ့ဖျားထိ�တးရှေ့��
�ါသူညီး။ ဤသူ�ိ� လ��းရှေ့�ာင်း�ာတငွ်း ၎င်း�တိ�� စ်�ီ�ာွ�ရှေ့��လ��းင်န်းး�မှ�ာ�၏ �ထိမှရှေ့ပြခိုာက်းလအတကွ်း ရှေ့င်ရွှေ့သြက်�အရှေ့ထိာက်း
အ�့မ်ှာ့ မှပြဖျစ်းမှရှေ့န်း �ါ�င်းရှေ့လ�့်ိ�ါသူညီး။ စ်�ီ�ာွ�ရှေ့�� ရှေ့အာင်းပြမှင်းလာခြိ��ီ အမှ့ီအခို�ိမှ�ါ�� လညီး�တးနှိ�င်းလာ�ါက် မှတိးဖျက်း 
NGOမှ�ာ�က် ရှေ့ထိာက်း�့မ်ှကု်�ိ ��းတန်း�းမှညီးပြဖျစ်းသူညီး။

၉၆  ဗီယီံက်းန်းမှး အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၈ နှ�ိ�င်း�ာ ၂၀၂၁။
၉၇  က်ရှေ့မှာာဒယီံာ� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၃ နှ�ိ�င်း�ာ ၂၀၂၁။

၃။ အက်န်း�းအသူတး�့ိရှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် မှက်ိ�က်းညီရီှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး အက်န်း�းအသူတး�့ိခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ 
လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် မှက်ိ�က်းညီရီှေ့သူာ ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့���န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် အရှေ့ထိာက်းအ�့မ်ှ�ာ�
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၉၈ 

ဖျလိစ်း��ိင်းနှ�ိင်းင့်မှ ့လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း န်းာလန်းးထိူလာရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီး ရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� စ်မီှ့က်နိ်းး� (RRPTP)
သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူ-ူလတွးရှေ့ပြမှာက်းလာသူမူှ�ာ� အပြ�ညီ်းအ� န်းာလန်းးထိူရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီး ထိရူှေ့ထိာင်းရှေ့��အတကွ်း  
�ညီး�ယွံးစ်စီ်ဉ်းထိာ�ရှေ့သူာ ပြ�ညီ်းစ့်�ရှေ့က်ာင်း�မှနွ်းးသူညီး် စ်ီမှ့က်နိ်းး�မှ�ာ�နှ့င်း် �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ� ပြဖျစ်းသူညီး။ ဤစ်မီှ့က်နိ်းး�က်�ိ လကူ်�န်းး
က်�ူမှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူ-ူလတွးရှေ့ပြမှာက်းလာသူမူှ�ာ� က်ိ�ယံးတ�ိင်း ထိ�တးရှေ့ဖျားရှေ့ပြ�ာ�ိ�ထိာ�သူညီ်း စ်စ်းမှန့်းးရှေ့သူာ လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�
အရှေ့�် အရှေ့ပြခိုခို့ခြိ��ီ အ�င်း်ပြမှှင််းတင်းထိာ��ါသူညီး။ ၎င်း�က်ိ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှုပြဖျစ်း�ာွ�နှုန်းး� ပြမှင်း်မှာ�ရှေ့သူာ ��း�ာွ အသူ�ိင်း�အ��ိင်း�
မှ�ာ�တငွ်း အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားလ��းက်�ိင်းသူညီး။ ၎င်း�တငွ်း ပြ�န်းးလညီးန်းာလန်းးထိလူာရှေ့��၊ ပြ�န်းးလညီး ရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့��နှင့်း်  
တစ်းက်�ိယံးစ်ာဖျလူ့�ရှေ့��ဟုရူှေ့သူာ အ�ိ�င်း�သူ့����ိင်း� �ါ�င်းသူညီး။ �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�သူညီး အက်��ိ�ခို့စ်ာ�သူူမှ�ာ�နှင့်း် အလ��း
လ��း�ာတငွ်း က်�ာ�၊မှ အရှေ့လ�ထိာ�တ့��ပြ�န်းးရှေ့သူာ ပြဖျစ်း��းစ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�မှနုှ့င်း် စ်ိတးဒဏ်း�ာက်ိ� သူနိ်းာ�လညီးမှု�့ိရှေ့သူာ ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်း
မှ ုခို�ဉ်း�က်�းန်းညီး�က်�ိ အသူ့��ပြ��သူညီး။  

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၉၉ 

ဖျလိစ်း��ိင်းအာဏ်ာ��ိင်းမှ�ာ�သူညီး ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းက်�ိ ရှေ့��ွရှေ့နှွ��န်းး အတကွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူ
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�၊ ၎င်း�တိ��၏ မှိသူာ�စ်�မှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့န်းာက်း�က်းတွ� ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှရုှေ့��ရှေ့သူာ လမူှ�ုန်းးထိမှး�မှ�ာ�  
�ါ�င်းရှေ့သူာ ပြဖျစ်း��းညီလီာခို့မှ�ာ� ပြ��လ��းသြက်�ါသူညီး။ ပြဖျစ်း��းစ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�သူူမှ�ာ�သူညီး လတွးရှေ့ပြမှာက်းလာသူမူှ�ာ�နှင့်း် ပြ�စ်းမှု
မှက်���လနွ်းးရှေ့သူာ ရှေ့�မွှ��ိ�မှ�ာ� ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� က်ညူီီ�န်းးအတကွ်း အ��းထိနိ်းး�မှစု်မွှး��ညီး စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတး
မှ ုမှတ့းတမှး�မှ�ာ�က်�ိ ပြ�င်း�င်းသြက်သူညီး။ ပြဖျစ်း��းခိုန်း�းခိုွ�သူမူှ�ာ�သူညီး လကူ်�ိယံးတ�ိင်းသူာွ�ရှေ့�ာက်းပြခိုင်း�နှင့်း် ရှေ့တ�ွ�့� ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�
ပြခိုင်း�မှ�ာ� ပြ��လ��းပြခိုင်း�မှတ့စ်း�င်း် စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတးမှကု်�ိ လ��းရှေ့�ာင်းသြက်သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�/လတွးရှေ့ပြမှာက်းလာ
သူမူှ�ာ�က် ၎င်း�တိ��၏ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း၊ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�၏ အ�ညီးအရှေ့သူ�ွနှ့င်း် တ�ိ�တက်းမှနု်းယံး�ယံးမှ�ာ�က်ိ� တ့��ပြ�န်းးအကြုံက့်ပြ��
နှ�ိင်းရှေ့သူာ လကူ်�န်းးက်ူ�မှမုှ့ လွတးရှေ့ပြမှာက်းလာသူမူှ�ာ� အစ်ညီး�အရှေ့�� (TIP Survivors’ summit) တစ်းခို�က်�ိလညီး� ပြ��လ��း
�ါသူညီး။ �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�သူညီး လတွးရှေ့ပြမှာက်းလာသူမူှ�ာ�က်ိ� က်ယံး�ယံးမှအုခို��ိ�တငွ်း �ါ�င်းရှေ့စ်ပြခိုင်း� အ�ါအ�င်း  
ရှေ့လာရှေ့လာလတးလတး က်ယံး�ယံးထိာ�ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့ထိာ��သူူမှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့မှှားလင််းခို�က်းအသူ့မှ�ာ� ပြဖျစ်းလာရှေ့စ်
သူညီး် လူက်�န်းးက်ူ�မှမုှ့ လွတးရှေ့ပြမှာက်းလာသူမူှ�ာ�၏ တန်းးဖျ�ိ�က်�ိ အသူအိမှတ့းပြ��သူညီး။ ဒဗီာနှ�ိခြိမှ�ိ� (Mindanao)နှင့်း် 
ဇူးမှး�နွ်းး�ါခြိမှ�ိ�  (Zamboanga Peninsula) န်းယံးရှေ့ပြမှတငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှုက်���လနွ်းးခို့�ပြခိုင်း�မှ ့လတွးရှေ့ပြမှာက်းလာသူကူ်နွ်းးယံက်း  
ရှေ့�်ရှေ့�ါက်းလာသူညီး။ 

၉၈  ဖျလိစ်း��ိင်း အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၁၉ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။
၉၉  ဖျလိစ်း��ိင်း အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၁၉ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။
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ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှ ု 
အမှ�ာ�စ်�က်�ိ ခြိမှ�ိ�ရှေ့�်တငွ်းတညီး�့ရိှေ့သူာ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ အစ်အီစ်ဉ်း
မှ�ာ�၊ သူက်းရှေ့မှ�ွသူင်းတန်းး�ရှေ့က်�ာင်း�မှ�ာ�နှ့င်း် အထိ�ူက်�ရှေ့��ခိုန်းး�မှ�ာ�
မှတ့စ်း�င်း် ရှေ့��အ�းသြက်သူညီး။ ��း�ာွလထူိ� အ�င်း်တငွ်း 
၎င်း��န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှမုှ�ာ� မှ�့ပိြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း  
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူအမှ�ာ�အပြ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ�� ဌာာရှေ့န်း�့ိ ‘�့�မှန့်းး  
��’ တစ်းခို��သီူ�ိ� ပြ�န်းးသူာွ��န်းး သြက်န်း�းသြက်ာရှေ့န်းခြိ��ီ ၎င်း�တိ��သူညီး  
ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်း ထိ�းမှ့ သြက်ာ�ည့ီးစ်ာွ ရှေ့န်းထိ�ိင်း�ပြခိုင်း�ပြဖျင််း
သူာ အ�့��သူတးသူာွ�နှ�ိင်းသူညီး။ (က်ာလ�ည့ီး အ�ါအ�င်း) ခို�ိလ့ု
�ာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်း မှရှေ့န်းထိိ�င်းလ�ိရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး  
ပြ�န်းးလညီးထိရူှေ့ထိာင်းရှေ့�� ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီီမှမုှ�ာ� လက်းခို့��့နိှ�ိင်း
မှညီး် အခိုွင်း်အလမှး�မှ�ာ�နှင့်း် လ�ွရှေ့ခို�ားသူာွ�မှညီး ပြဖျစ်းသူညီး။
ထိ�ိ�ပြ�င်း ��း�ာွလထူိ�အ�င်း်တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ�  

၄

၄။ ��း�ာွလူထိ�အရှေ့ပြခိုပြ��မှဟု�တးရှေ့သူာ ပြ�န်းးလညီး�င်း�့ရ်ှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှမုှ�ာ�

��း�ွာလူထိ့အရှေ့ပြခိုပြ�ုမှဟာ့တးရှေ့သူာ ပြ�န်းးလည်းးဝင်း��် 

ရှေ့��င်း�စ်ည်းး�ရှေ့�� ဝန်းးရှေ့�ာင်းမှုမှ�ာ�နို့င််း ရှေ့ထိာက်း��်က်ူည်းီမှုမှ�ာ�

ရှေ့ထိာက်း�့�်န်းးဟု၍ူ နှ�ိင်းင့်ရှေ့တားက် �့�်�ိ�ထိာ�ရှေ့သူာ လမူှ�ုန်းးထိမှး�
မှ�ာ�နှင့်း် နှ့စ်းသူိမှး်ရှေ့��ွရှေ့နှွ�သူူမှ�ာ�မှာ့လညီး� မှလ့�ရှေ့လာက်း�ါ။  
ပြ�န်းးသူာွ��ာရှေ့န်း�ာတငွ်း မှ�က်းပြခိုညီးမှပြ�တး �ရု�စ်�ိက်း ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်း
မှမုှ�့ိပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီ်း 
အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�မှ ့ပြ�ညီ်းပြ�ညီ်း�� န်းာလန်းးထိူနှ�ိင်းစ်ွမှး�အရှေ့�် ထိခိို�ိက်း
ရှေ့န်းသူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ�ာ�စ်�အတွက်း အလ��းတစ်းခို���့ိ�န်းး  
သူ�ိ�မှဟု�တး စ်ီ�ာွ�ရှေ့��အ� ��းတညီးနှိ�င်း�န်းး၊ ရှေ့��က်�သူမှ ုလက်းခို့
��့ိ�န်းး၊ သူ�ိ�မှဟု�တး �ညီာသူင်းခိုငွ်း်��့ိ�န်းးတ�ိ�အတွက်း ��း�ာွလထူိ�
အရှေ့ပြခိုပြ�� အရှေ့ထိာက်းအ�့က််�ိ ��ိ�င်းခိုွင်း်မှ�့ိပြခိုင်း�သူညီး �ိ���ာွ�လ့
ရှေ့သူာ အပြမှတးထိ�တးခို့�ပြခိုင်း� သူ�ိ�မှဟု�တး လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�မှသုူ့သူ�ာ
က်�ိ သူက်း��ိ��ည့ီးရှေ့စ်သူညီး။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� အစ်အီစ်ဉ်းမှ�ာ� ရှေ့���ွ��ာတငွ်း ၎င်း�တ�ိ�၏ ဌာာရှေ့န်းရှေ့ဒသူ�့ိ ��း�ာွလူထိ�
တငွ်း ��့နိှ�ိင်းရှေ့သူာ ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီီမှ�ု�ိင်း�ာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�က်ိ� ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��ါ။

၎င်း�တိ�� ဌာာရှေ့န်းတွင်း ��့နိှ�ိင်းရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် �တးသူက်း၍ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အရှေ့�်တငွ်း ရုိ��သူာ�မှု�့ိ�ါ။ လက်းခို့�န်းး 
�နှဒ�့ိသူညီး် �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��က်�ိယံးတ�ိင်း �့��ပြဖျတး�န်းး တ�ိက်းတနွ်းး�အာ�ရှေ့���ါ။

န်းာလန်းးထိူလာရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� အစ်အီစ်ဉ်းတွင်း က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ ခိုွင်း်ပြ��ခို�က်းနှင့်း်အတူ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ  
မှသိူာ�စ်�နှ့င်း် �က်းသူွယံးရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။ ရှေ့အာင်းပြမှင်း၊ ခိုိ�င်းမှာစ်ာွ ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�နှိ�င်းရှေ့အာင်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာတငွ်း မှသိူာ�စ်� 
အရှေ့ထိာက်းအ�့သ်ူညီး အရှေ့���ါရှေ့သူာ က်ဏ္ဍတစ်း��းအပြဖျစ်း �ါ�င်းရှေ့လ�့်ိသူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း ခြိမှ�ိ�ပြ�အရှေ့ပြခိုပြ�� ခိုိ�လ့�ုာရှေ့န်း�ာမှ�ာ� သူ�ိ�အဟု�တး အပြခိုာ�ရှေ့သူာ စ်င်းတာမှ�ာ�တငွ်း ရှေ့န်း�ာ�့ခိြိ��ီ အက်ယံး၍ 
ထိ�ိရှေ့န်း�ာမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့��အတကွ်း အရှေ့က်ာင်း��့�� ရှေ့��ွခို�ယံးခိုွင်း်ဟု� ၎င်း�တိ��က် �့��ပြဖျတးလှင်း 
၎င်း�တိ��သူညီး ထိ�ိရှေ့န်း�ာမှ�ာ�သူိ�� ပြ�န်းးသူာွ�ခိုငွ်း်�့ိသူညီးက်�ိ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့သူခို�ာသူရိှေ့စ်�န်းး ရှေ့ပြ�ာပြ�ရှေ့���ါ။

ပြ�ညီ်းစ့်�က်�ယံးပြ�န်း�းရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် မှ�က်းပြခိုညီးမှပြ�တး �ရု�စ်�ိက်းရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ု��့ိ�န်းးအတကွ်း ��း�ာွလထူိ� အ�င်း်တငွ်း  
�န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ���ိင်း�ာ က်နွ်းး�က်းတစ်းခို�က်�ိ ဖျွ့�ခြိဖျ�ိ�တ�ိ�တက်းရှေ့အာင်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။ ၎င်း�တိ��သူညီး ပြ�ညီးတငွ်း� အစ်ိ���  
ရှေ့အ��င်းစ်မီှ�ာ�၊ ��း�ာွလထူိ�အရှေ့ပြခိုပြ�� အဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�၊ ���ာ�ရှေ့က်�ာင်း�မှ�ာ�၊ အမှ��ိ�သူမှ�ီ အသူင်း�အဖျွ��မှ�ာ� စ်သူညီးတိ�� ပြဖျစ်းနှ�ိင်း
�ါသူညီး။

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု။၁၀၀ 

ဗီယီံက်းန်းမှးနှ�ိင်းင့်တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ� ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့��သူညီး ရှေ့အာင်းပြမှင်းရှေ့သူာအ�င််းသူ�ိ� မှရှေ့�ာက်း�့နိှ�ိင်း�� 
စ်နိ်းးရှေ့ခို်မှုမှ�ာ� �င်း�ိ�င်းရှေ့န်း�ရှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းအပြဖျစ်း က်�န်းး�့ရိှေ့န်းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ�ာ�အပြ�ာ�သူညီး စ်ာအန်းညီး�င်ယံး
သူာ တတးရှေ့ပြမှာက်းသြက်ခြိ��ီ သူက်းရှေ့မှ�ွသူင်းတန်းး�က်ိ� တက်းရှေ့�ာက်းနှိ�င်းမှညီ်း လ�ိအ�းခို�က်းအခို��ိ�နှ့င်း် မှက်ိ�က်းညီသီြက်�ါ။ အခို��ိ�သူညီး  
စ်တိးအာ�ထိက်းသူန်းးမှနုှ့င်း် စ်တိး�ည့ီးသူညီး�ခို့မှတု�ိ� မှ�့ိပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း သူင်းတန်းး�က်ာလတစ်းခို�လ့��က်�ိ ခြိ��ီရှေ့ပြမှာက်းရှေ့အာင်း မှတက်း
ရှေ့�ာက်းနှိ�င်းသြက်�ါ။ အခို��ိ�သူူမှ�ာ�အတကွ်းမှာ့မှ ူသူင်းတန်းး�က်ာလသူညီး တိ�ရှေ့တာင်း�လနွ်းး�ရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း က်�က်�န်းန်း က်ွမှး�က်�င်း
မှမုှ�ာ� မှ��့နိှ�ိင်း�ါ။ ထိ�ိ�ရှေ့သြက်ာင််း က်���လနွ်းးခို့�သူအူမှ�ာ�အပြ�ာ�သူညီး �့�မှန့်းး�င်းရှေ့င်�ွ�့ိမှညီး် သူင်း်ရှေ့လ�ား�ာ အလ��းမှ�ာ�က်�ိ �ာ့ရှေ့ဖျွ
�ာတငွ်း အခိုက်းအခို�မှ�ာ�နှင့်း် �က်းလက်း�င်း�ိ�င်းရှေ့န်း�သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး အရှေ့��/ရှေ့က်��လက်း ရှေ့ဒသူမှ�ာ�
တငွ်း ရှေ့န်းထိိ�င်းသြက်ရှေ့သူာအခိုါ န်းညီး��ါ�လရ့ှေ့သူာ ရှေ့ဒသူတငွ်း� အလ��းအက်�ိင်းအခိုွင်း်အလမှး�မှ�ာ�ရှေ့သြက်ာင််း ဤက်ိစ်စက်�ိ ��ိမှ�ိခိုက်းခို�
ရှေ့စ်သူညီး။ 

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု။၁၀၁ 

လာအ�ိနှ�ိင်းင့် အမှ��ိ�သူမှ�ီသူမှ�ဂသူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�၏ အမှရုှေ့�ါင်း� (၁၀၀)ရှေ့က်�ားက်ိ� စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခြိ��ီ ပြဖျစ်း
ရှေ့သူားလညီး� ၎င်း�တိ��ထိ�မှ့ လက်းတစ်း���းစ်ာက်�ိသူာလှင်း ရှေ့အာင်းပြမှင်းစ်ာွ ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့��နှိ�င်း ခို�သ်ူညီး။ ပြ�န်းးလညီး
ရှေ့�ါင်း�စ်ညီးရှေ့�� ရှေ့အာင်းပြမှင်းရှေ့စ်ရှေ့သူာ အရှေ့သြက်ာင်း��င်း�မှ�ာ�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ အ�င်းသူင််းပြဖျစ်းမှနုှ့င်း် လူမှ-ုစ်�ီ�ာွ�  
အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ� �ါ�င်းသြက်သူညီး။ မှသိူာ�စ်� အရှေ့ထိာက်းအ�့အ်ာ�ရှေ့က်ာင်း�မှနုှ့င်း် က်���လနွ်းးခို့�သူအူခို�င်း�ခို�င်း� အရှေ့ထိာက်းအ�့ ် 
��့ိနှ�ိင်းပြခိုင်း� (ယံခိုင်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က် အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�မှ�ာ�က်ိ� မှှရှေ့�ရှေ့��ပြခိုင်း�က်�သ်ူ�ိ�)သူညီး အရှေ့���ါသူညီးဟု၍ူ ရှေ့ဖျားပြ�  
ထိာ�သူညီး။

၁၀၀  ဗီယီံက်းန်းမှး အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၈ နှ�ိ�င်း�ာ ၂၀၂၁။
၁၀၁  လာအ�ိ �ဒီအီာ အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၁၇ ဒဇီူးင်း�ာ ၂၀၂၁။
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အခို��ိ�ရှေ့သူာ ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း်  
အစ်အီစ်ဉ်းမှ�ာ�သူညီး အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�အတကွ်း အက်အူညီ ီရှေ့��
�ာတငွ်း ��တကွ်းတာ က်ွမှး�က်�င်းမှမုှ�ာ�အ�ါအ�င်း က်���လနွ်းးခို့
�သူမူှ�ာ�၏ စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် ခို့စ်ာ�မှ�ု�ိင်း���ိင်း�ာ လိ�အ�းခို�က်း
မှ�ာ�အရှေ့�်တငွ်း ရှေ့န်း�ာအလိ�က်း အရှေ့ပြခိုခို့၊ အာရု့�စ်�ိက်းရှေ့သူားလညီး�  
အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�အတကွ်း အက်အူညီ ီရှေ့���ာတငွ်းမှ ူ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့င်ွ
�ာ့သူူရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်း ပြ�န်းးလညီး ပြဖျညီ်း�ညီး�နှ�ိင်းရှေ့��အရှေ့�်တငွ်း
သူာ အာရု့�စ်�ိက်းသြက်သူညီးဟုရူှေ့သူာ က်�ာ�၊မှ�ိ�င်း�ာ ယံ�ူခို�က်း
မှ�ာ�နှင့်း် �က်းလိ�က်းမှမုှ�ာ�က်ိ� �့�ရှေ့ဖျားရှေ့��ရှေ့န်းသူညီး။ အပြခိုာ�အမှု
မှ�ာ�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�သူညီး အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�
ထိက်း လိ�အ�းခို�က်းန်းညီး�သူညီးဟု� ရုပုြမှင်းသြက်သူညီး။ ဤအပြမှင်း
ရှေ့သြက်ာင််း နှ့စ်းသူမိှး်ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွပြခိုင်း�က်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှအုခို��ိ�က်�ိ 
အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�အဖျိ�� မှ��့ိနှ�ိင်းပြဖျစ်း�သူညီး။၁၀၂ 

ထိ�ိ�အပြ�င်း အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�က်ိ� �့�င်းညီှ�း၊ �က်းက်န်းး�၊ အက်��ခို���း  

၅။ က်�ာ�၊မှ�ိ�င်း�ာ �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာရှေ့စ်ရှေ့သူာ လမူှစု့်နှုန်းး�မှ�ာ�က်�ိ အာ�ရှေ့��ရှေ့န်းသူညီ်း ပြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� အစ်အီစ်ဉ်းမှ�ာ�

သူ�ိ�မှဟု�တး အခို���းအလ��း၊ အခို�က်းအပြ��တး သူိ��မှဟု�တး မှ�န်း�း
ဖျ�တးပြခိုင်း�၊ သူ�ိ�မှဟု�တး တိ�စ်ာာန်းးရှေ့မှ�ွပြမှ�ရှေ့�� စ်ရှေ့သူာ သူက်းရှေ့မှ�ွ
သူင်းတန်းး�မှ�ာ� သူင်းသြက်ာ��ိ��ခို��န်းးနှ့င််း အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�က်ိ� �့�င်း
ညီှ�းသူင်းတန်းး�၊ တ�ိစ်ာာန်းးရှေ့မှ�ွပြမှ�ရှေ့��၊ ရှေ့မှားရှေ့တား�ိ�င်းက်ယံးပြ��ပြ�င်း
ပြခိုင်း�၊ ရှေ့�ဒယီံ�ိပြ��ပြ�င်းပြခိုင်း�၊ လှ�းစ်စ်း�စ်စညီး� ပြ��ပြ�င်းပြခိုင်း�၊  
သူ�ိ�မှဟု�တး အ�ယံာ�က်နွ်းး� ပြ��ပြ�င်းပြခိုင်း�တိ��က်�ိ သူင်းသြက်ာ��ိ��ခို��န်းး  
က်မှး�လမ့ှး�လ�ိသြက်သူညီး။၁၀၃ ဤက်�သ်ူ�ိ� သူင်းသြက်ာ� �ိ��ခို�ပြခိုင်း�
မှ�ာ�သူညီး အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�၏ က်ွမှး�က်�င်း
မှမုှ�ာ�နှင့်း်�တးသူက်း၍ က်�ာ�၊မှ က်ဏ္ဍမှ�ာ�နှင့်း် �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�
သူတးမှတ့းခို�က်း န်းညီး�လမှး�မှ�ာ�ပြဖျင််း ပြမှင်းသြက်သူညီ်း မှိရု�ိ�ဖျလာ 
အယံအူ�မှ�ာ�ပြဖျင််း က်�ိက်းညီရီှေ့န်းသူညီး။ ��ိ၍��ိ�သူညီးမှာ့ ဤက်စိ်စ
သူညီး အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�က်ိ� လစ်ာန်းညီး�၊ တန်းးဖျ�ိ�နှ့ိမှး၊ အပြမှတးထိ�တး
၍ �့��ရု့ု�နှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�ရှေ့သူာ အလ��းအက်�ိင်းမှ�ာ�သူိ��သူာ ရှေ့�ာက်း�့ိ
ရှေ့စ်မှညီ်း က်�ာ�၊မှက်ိ� က်ဏ္ဍအလိ�က်း၊ အလ��းအက်�ိင်းအလ�ိက်း  
ခို�ွပြခိုာ�ပြခိုင်း�က်ိ� အပြမှစ်းတယွံးရှေ့စ်သူညီး။၁၀၄

က်�ာ�၊မှ�ိ့င်း�ာ �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�သူတးမှ့တးခို�က်းမှ�ာ�နို့င််း 
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၎င်း�တိ��တွင်း �့ိနှ့င်း်ခြိ��ီသူာ�ပြဖျစ်းရှေ့သူာ က်ွမှး�က်�င်းမှ ုလ��း�ညီးက်ိ�င်း�ညီးနှင့်း် ၎င်း�တိ�� သူင်းယံူ��့ိလ�ိရှေ့သူာ အ�ာမှ�ာ�က်ိ� က်���လနွ်းးခို့�
သူမူှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွတ�ိင်း�င်း�ါ။ န်းမိှး်�ါ�ရှေ့သူာ လစ်ာ၊ တန်းးဖျိ��နှ့ိမှး၍ အပြမှတးထိ�တးရှေ့သူာ အလ��းအက်�ိင်းမှ�ာ�တငွ်း �တိးမှရိှေ့န်းပြခိုင်း�
မှ ့ရှေ့�ာ့င်း�ာ့��န်းးအတကွ်း က်ွမှး�က်�င်းမှ ုပြမှှင််းတင်း�န်းး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၊ အထိ�ူသူပြဖျင််း အမှ��ိ�သူမှမီှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�က်ိ�
အာ�ရှေ့���ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ ယံဉ်းရှေ့က်��မှ ုရှေ့န်းာက်းခို့မှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ�� လက်းခို့��့လိ�ိရှေ့သူာ အက်အူညီနီှ့င်း် သူက်းရှေ့မှ�ွသူင်းတန်းး� အမှ��ိ�
အစ်ာ�က်�ိ �့��ပြဖျတး�ာတငွ်း လမှှး�မှ�ိ�မှ�ု့ိသူညီးက်�ိ သူတပိြ���ါ။ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ� လ��းသူင်း်သူညီး်အလ��းအက်ိ�င်းမှ�ာ�၊ အမှ��ိ�သူာ�
မှ�ာ� လ��းသူင်း်သူညီး်အလ��းအက်ိ�င်းမှ�ာ�ဟုရူှေ့သူာ က်�ာ�၊မှ�ိ�င်း�ာ �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့က်�ားလနွ်းး၍ 
ရှေ့တ�ွရှေ့တာ�န်းး အာ�ရှေ့���ါ။ သူိ��ရှေ့သူား ၎င်း�တိ��အတွက်း သူက်းရှေ့သူာင််းသူက်းသူာမှ�့လိှင်း ဖျအိာ�မှရှေ့���ါနှင့်း်။ 

အရှေ့ပြခိုခို့စ်ာတတးရှေ့ပြမှာက်းမှ၊ု �ဏ္ဍာရှေ့���ိ�င်း�ာ သူနိ်းာ�လညီးမှ၊ု ရှေ့��့ဦး�သူူန်းာပြ��န်းညီး�၊ က်�န်းး�မှာရှေ့��နှင့်း် လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��၊ မှသိူာ�စ်�  
စ်မီှ့က်နိ်းး�၊ စ်တိးဖျစိ်�ီမှ ုစ်ီမှ့ခိုန်း�းခိုွ�န်းညီး�၊ IT�ိ�င်း�ာသူနိ်းာ�လညီးမှ ုအစ်�့ိသူညီး် က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ��ိ�သူမှ�ီ၊ အမှ��ိ�သူာ� အာ�လ့��
အတွက်း အက်��ိ�ရှေ့က်��ဇူး�ူ�့ိရှေ့စ်မှညီး် ��တကွ်းတာ က်ွမှး�က်�င်းမှမုှ�ာ�က်ိ� သူင်းတန်းး�ရှေ့���န်းး က်မှး�လမ့ှး��ါ။ 

က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ��ိ�သူမှ�ီ၊ အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�အတကွ်း မှမိှကိ်�ိယံးက်ိ� တန်းးဖျ�ိ�ထိာ�မှနုှ့င်း် ယံ့�သြက်ညီးမှ�ု့ိရှေ့စ်�န်းး ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��မှညီ်း 
အက်အူညီနီှ့င်း် သူက်းရှေ့မှ�ွသူင်းတန်းး�မှ�ာ� �ိ�ခို�နှ�ိင်းရှေ့��က်ိ� အာရု့�စ်�ိက်း�ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ�� လ�ိလာ�ရှေ့သူာ  
အက်အူညီီက်�ိ လွတးလ�းစ်ာွ ရှေ့��ွခို�ယံးခိုငွ်း်�့ိခြိ��ီ ၎င်း�တိ��၏ စ်တိးဒဏ်း�ာ�ရှေ့စ်ရှေ့သူာ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�မှ�ာ� ခြိ��ီသူညီး်ရှေ့န်းာက်းတငွ်း
��သူစ်းတစ်းခို�က်�ိ စ်တင်းနှ�ိင်းမှညီ်း အခိုငွ်း်အရှေ့��တစ်း��း ��့ရိှေ့စ်မှညီး်၊ အပြ��သူရှေ့�ာရှေ့�ာင်း၍ အရှေ့ထိာက်းအ�့ပ်ြဖျစ်းရှေ့စ်မှညီ်း
�တး�န်းး�က်�င်း တစ်းခို�က်�ိ ဖျန်းးတ�ီရှေ့���ါ။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ရှေ့��က့်သူမှုနို့င််း စ်ိတးက်�န်းး�မှာရှေ့�� ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�့ာက်းမှု
က်�န်းး�မှာရှေ့�� ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ�ု�ိ�င်းခိုွင်း်သူညီး အရှေ့ပြခိုခို့ လ�ူအခိုွင်း်အရှေ့��တစ်း��းပြဖျစ်းသူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူတူစ်း
ဦး�အတကွ်း ရှေ့��က်�သူ ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းခိုငွ်း်နှ့င်း် က်�န်းး�မှာရှေ့�� ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းခိုငွ်း် ��့�ိန်းးမှာ့ အလွန်းး အရှေ့��ကြီးက်�ီ
သူညီး။ ၎င်း�တိ�� အမှ�ာ�စ်�တွင်း သူာမှန်းး သူ�ိ�မှဟု�တး ပြ�င်း�ထိန်းးရှေ့သူာ က်�န်းး�မှာရှေ့�� ပြ�ဿန်းာမှ�ာ� �့သိြက်သူညီး။ ၎င်း�
တ�ိ�၏ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ က်�န်းး�မှာရှေ့��သူညီး အပြမှတးထိ�တးခို့�ရှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�ရှေ့သြက်ာင််း 
သူ�ိ�မှဟု�တး ထိနိ်းး�ခို���းနှ�ိင်း�န်းး စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်း တစ်းခို�အရှေ့န်းပြဖျင််း တ�ိက်းရုိ�က်း က်ိ�ယံးထိလိက်းရှေ့�ာက်း ရှေ့စ်ားက်ာ�
ပြခိုင်း�တိ��ရှေ့သြက်ာင််း ထိခိို�ိက်း��က်းစ်�ီရှေ့စ်နှ�ိင်းသူညီး။၁၀၅ အခို��ိ�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�စ်ဉ်းတွင်း န်းာမှက်�န်းး�ပြဖျစ်းလာသြက်
သူညီး သူိ��မှဟု�တး ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ မှသူန်းးစ်မွှး�ပြဖျစ်းလာသြက်သူညီး။ လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ အပြမှတးထိ�တးခို့�ရှေ့သူာ 
အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း် အမှ��ိ�သူမှ�ီင်ယံးမှ�ာ�သူညီး လငိ်းမှတ့စ်း�င်း် က်ူ�စ်က်းရှေ့�ာ�ါမှ�ာ� က်�ူစ်က်းပြခိုင်း�ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊  
က်�ိယံး�န်းး�ပြခိုင်း�ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ နှစ့်းမှ��ိ�စ်လ့��ပြဖျစ်းရှေ့စ် ပြဖျစ်း�ာွ���့ိသြက်သူညီး။ 

အပြမှတးထိ�တးခို့�သူညီး် က်ာလမှတိ�င်းခိုင်း၊ ထိိ�က်ာလအတငွ်း�နှင့်း် ထိ�ိက်ာလခြိ��ီသူညီး် ရှေ့န်းာက်း�ိ�င်း�တငွ်း�င်း  
ထိနိ်းး�သူိမှး�ရှေ့�� စ်င်းတာမှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး အက်�ဉ်း�ရှေ့ထိာင်းမှ�ာ�တငွ်း ၎င်း�တ�ိ�က်�ိ ထိနိ်းး�သူိမှး�ထိာ�ပြခိုင်း�၊ အက်အူညီီ
��့ိပြခိုင်း�မှ ့က်�န်းး�စ်းခို�ရ်ှေ့လ�့်ိနှ�ိင်းရှေ့သူာ လမှး�ရှေ့�်တငွ်း ရှေ့န်းထိိ�င်း�ပြခိုင်း�တိ��ရှေ့သြက်ာင််း လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူအမှ�ာ�စ်�တငွ်း  
က်�န်းး�မှာရှေ့�� ထိခိို�ိက်းနှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�က်ိ� ပြဖျစ်းရှေ့�်ရှေ့စ်သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ ပြ�န်းးလညီးက်�န်းး�မှာနှိ�င်းစ်ွမှး�သူညီး  
လ�င်းပြမှန်းး၊ သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့သူာ က်�န်းး�မှာရှေ့�� ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုရှေ့��အ�းနှ�ိင်းပြခိုင်း� အရှေ့�်တငွ်း မှတူညီးရှေ့န်းသူညီး။ 
မှညီးသူိ���င်း��ိရှေ့စ်က်ာမှ ူက်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ အမှ��ိ�မှ��ိ�က်ွ�ပြ�ာ�၍ ထိလိယွံး�လ့ယွံးပြဖျစ်းရှေ့လ�့်ိရှေ့သူာ က်�န်းး�မှာ 
ရှေ့�� ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုလ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ပြဖျညီ်း�ညီး�ရှေ့��နှိ�င်း�န်းးမှာ့ စ်နိ်းးရှေ့ခို်မှုမှ�ာ�နှင့်း် �င်း�ိ�င်း�ရှေ့လ�့်ိသူညီး။ 

အခို��ိ�ရှေ့သူာ အမှမုှ�ာ�တငွ်း ရှေ့���က်း��ိင်း�ာ သူမှာ�ရှေ့တားတစ်းဦး�သူညီး �ထိမှ�့�� ထိရိှေ့တ�ွ�က်း�့�သူ ူပြဖျစ်း
နှ�ိင်းသူညီး။ လနူ်းာတစ်းဦး�က် လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�ရှေ့သူာ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�က်ိ� ထိ�တးရှေ့ဖျားရှေ့ပြ�ာသြက်ာ�ပြခိုင်း�မှ��ိ� ပြဖျစ်းနှိ�င်းသူလိ�  
လ�ူ��ဂ�ိလး တစ်းဦး�တစ်းရှေ့ယံာက်း၏ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီးက်ိ� ညွှနှ်းးပြ�ရှေ့သူာ လက်ာဏ်ာမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီသီူူ
တစ်းဦး�က် သူတပိြ��မှပိြခိုင်း�မှ��ိ�လညီး� ပြဖျစ်းနှိ�င်းသူညီး။ အ��ိ�ါက်ိစ်စနှ့င်း် စ်�းလ�ဉ်း�၍ က်ာက်ယွံးပြခိုင်း�နှင့်း် ရှေ့ထိာက်း�့်
က်ညူီပီြခိုင်း�တိ��သူညီး လူက်�န်းးက်ူ�မှတု�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� အက်အူညီီ��ိင်း�ာ စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ� က်နွ်းး�က်းတငွ်း 
က်�န်းးမှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ၏ု အဓိကိ် န်းညီး�လမှး�တစ်းခို�ပြဖျစ်းသူညီးဟု� ��ိ�မှညီး။

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

၁၀၅   IOM (2009)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အာ� ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင်း်ရှေ့�ာ့က်းပြခိုင်း�၊ က်�န်းး�မှာရှေ့���့�်�ိ�ရှေ့��သူမူှ�ာ�အတကွ်း လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း Geneva: IOM.
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လူက့်န်းးက်ူ�ခို��ပြခိုင်း�၏ ရှေ့န်းာက်း�က်းတွ�တစ်း��းရှေ့န်းနို့င််း ရို့�း�ိ့င်း��ိ့င်း�ာနို့င််း စ်ိတး�ိ့င်း��ိ့င်း�ာ က်�န်းး�မှာ ရှေ့�� က်ိစ်စမှ�ာ��ိ့င်း�ာ  
အက်�ဉ်း�ခို�ု�း၁၀၆  

ရို့�း�ိ့င်း��ိ့င်း�ာ

l ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ ထိခိို�ိက်းဒဏ်း�ာ/အ�နွ်းး�အ��်မှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ပြခိုလက်းမှ�ာ� က်��ိ�ပြခိုင်း�၊

l လငိ်းမှတ့စ်း�င်း် က်�ူစ်က်းရှေ့သူာ ရှေ့�ာ�ါမှ�ာ� (HIV/AIDS နှင့်း် အပြခိုာ�ရှေ့သူာ လငိ်းမှ့တစ်း�င်း် က်ူ�စ်က်းရှေ့သူာ ရှေ့�ာ�ါမှ�ာ�)  
 အ�ါအ�င်း က်�ူစ်က်းတတးရှေ့သူာ ရှေ့�ာ�ါမှ�ာ�၊

l အာဟုာ� ခို��ိ�တ�ပ်ြခိုင်း�၊

l အ�တးအစ်ာ� လ့�လ့�ရှေ့လာက်းရှေ့လာက်းမှ�့ပိြခိုင်း�၊

l ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ သူ�ိ�မှဟု�တး သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့သူာ ရှေ့န်း�ာထိိ�င်းခိုင်း� မှ�့ပိြခိုင်း�၊

စ်ိတး�ိ့င်း��ိ့င်း�ာ

l မှမိှကိ်�ိယံးက်ိ� တန်းးဖျ�ိ�ထိာ�မှ ုန်းညီး��ါ�ပြခိုင်း�၊

l စ်တိးက်�ရှေ့�ာ�ါ၊

l စ်တိးဒဏ်း�ာ၊

l ရှေ့သြက်ာက်းစ်တိး၊ စ်တိးမှလ့�ခြုံခို့�မှ၊ု စ်�ိ��မိှးရှေ့သြက်ာင််းသြက်မှ၊ု

l မှမိှကိ်�ိယံးက်ိ�နှ့င်း် အပြခိုာ�သူမူှ�ာ�အရှေ့�် အယံ့�အသြက်ညီးမှ�့ပိြခိုင်း�၊

l မှ�ူယံစ်းရှေ့���ါ�အသူ့��ပြ��ပြခိုင်း�နှင့်း် မှ�ူယံစ်းရှေ့��စ်ွ�ပြခိုင်း�၊

၁၀၆   IOM (2009)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အာ� ပြ��စ်�ရှေ့စ်ာင်း်ရှေ့�ာ့က်းပြခိုင်း�၊ က်�န်းး�မှာရှေ့���့�်�ိ�ရှေ့��သူမူှ�ာ�အတကွ်း လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း မှထ့ိ�တးယံ၍ူ �ရီှေ့လ�ားရှေ့အာင်းပြ��စ်�ထိာ�သူညီး။ Geneva: 
IOM

ရှေ့အာက်း�ါ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�က်ိ� အာ�ီယံ့တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့��က်�သူမှနုှ့င်း် က်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုရှေ့��အ�း
�ာတငွ်း အရှေ့တ�ွ�မှ�ာ�သူညီးဟု� သူတးမှတ့းထိာ�သူညီး။ ပြဖျစ်းလာနှ�ိင်းဖျွယံး�့ိရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုမှ�ာ� သူ�ိ့ိ�န်းးနှ့င်း် ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိ
ရှေ့စ်ရှေ့��လမှး�ညွှနှ်းးက်�ိ ထိ�ိထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ� က်ာက်ယွံး�န်းး သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့လ�ာ�်ါ�ရှေ့စ်�န်းး န်းညီး�လမှး�တစ်းခို�အပြဖျစ်း လက်းခို့စ်ဉ်း�စ်ာ��န်းးမှာ့ 
ရှေ့��့ဦး� တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူ ူသူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီသီူ ူတစ်းဦး�ပြဖျစ်းရှေ့သူာ သူင််းအတွက်း အရှေ့��ကြီးက်�ီလသ့ူညီး။

ရှေ့��က်�သူမှနုှ့င်း် စ်တိးက်�န်းး�မှာရှေ့�� ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှု66



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

အခိုမှ� ်သူ�ိ�မှဟု�တး တန်းးဖျ�ိ�သူင်း် ရှေ့��က်�သူမှ�ု�ိင်း�ာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှု
မှ�ာ�မှ�့ပိြခိုင်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ�ာ�အပြ�ာ�အတကွ်း မှ�့မိှ
ပြဖျစ်းလိ�အ�းရှေ့သူာ က်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ု���ိင်းခိုငွ်း်တငွ်း  
အဓိကိ် အတာ�အ�ီ�တစ်းခို�ပြဖျစ်းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း  
အသူတးမှတ့းခို့ခြိ��ီသူမူှ�ာ�သူညီး အဖျိ��အခိုမှ�ာ�က်�သူင််းပြခိုင်း�နှင့်း်  
သူက်း��ိင်း�ာ ရှေ့အ��င်းစ်မီှ�ာ�တငွ်း က်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်း
မှအုတွက်း ခို�ွရှေ့�သူတးမှတ့းထိာ�ရှေ့သူာ �တး��က်း မှ�့ပိြခိုင်း�တိ��
ရှေ့သြက်ာင််း ရှေ့��ရု့�၊ ရှေ့��ခိုန်းး�မှ�ာ�က်ိ� လ�ှရှေ့ပြ�ာင်း�မှတင်းရှေ့��နှိ�င်း ပြဖျစ်း�
သူညီး။ နှ�ိင်းင့်သူာ� က်�န်းး�မှာရှေ့��အာမှခို့စ်န်းစ်း အမှ�ာ�စ်�သူညီး  
နှ�ိင်းင့်သူာ�မှဟု�တးသူူမှ�ာ�အတကွ်း မှရှေ့လာက်းင်ရ့ှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း  
နှ�ိင်းင့်ပြခိုာ�သူာ� လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး အထိ�ူသူပြဖျင််း  
ထိခိို�ိက်းလယွံးသြက်သူညီး။ နှိ�င်းင့်ပြခိုာ�သူာ� က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�
အတွက်း ရှေ့��က်�သူမှနုှ့င်း် က်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ု���ိင်းခိုွင်း်

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ရှေ့��က့်သူမှုနို့င််း စ်ိတးက်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�့ာက်းမှုက်ိ့ 

ခို�က်းခို�င်း���့ိခိုွင််း မှ�့ိပြခိုင်း�
၁

�့ိ�န်းး စ်ာ�ကွ်းစ်ာတမှး�မှ�ာ�နှင့်း် အခို�နိ်းးမှ�ာ�လညီး� �ိ�၍ လ�ိအ�း
ရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း ၎င်း�တိ��က်�ိ လ�စ်းလ��ရုခုို့�နှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ� �ိ�၍ ပြမှင််းမှာ�
ရှေ့န်းသူညီး။ 

HIV/AIDS က်�သ်ူ�ိ� လိင်းမှတ့စ်း�င်း် က်ူ�စ်က်းရှေ့သူာ ရှေ့�ာ�ါမှ�ာ�၊  
က်�ိယံး�န်းးဖျ�က်းခို�ပြခိုင်း�၊ မှ�ူယံစ်းရှေ့�� အသူ့��ပြ��ပြခိုင်း�တိ��နှ့င််း  
�တးသူက်းရှေ့သူာ အမှ�စ်က်းရှေ့သြက်ာင််း က်���လနွ်းးခို့�သူအူခို��ိ�သူညီး  
အလနွ်းးအရှေ့��ကြီးက်�ီရှေ့သူာ အထိ�ူရှေ့��က်�သူမှကု်�ိ မှ��့ပိြခိုင်း�မှ��ိ�  
ပြဖျစ်းနှ�ိင်းသူညီး။ ��ာ�န်းးမှ�ာ�နှင့်း် သူူန်းာပြ��မှ�ာ�သူညီး အ�ိ��ါ
ရှေ့�ာ�ါမှ�ာ�က်ိ� က်�သူရှေ့���န်းး �န်းးရှေ့လ�ရှေ့န်းသြက်ပြခိုင်း�လညီး� ပြဖျစ်း
နှ�ိင်းသူညီး။ ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့�ာ�ါမှ�ာ�နှင့်း် က်�ိယံး�န်းးတ�ိ�အတွက်း 
က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� အပြ�စ်းတင်းလိ�ဟုန်းးလညီး� �့သိြက်သူညီး။
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၁။ ရှေ့��က်�သူမှနုှ့င်း် စ်တိးက်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှကု်�ိ ခို�က်းခို�င်း���့ခိိုငွ်း် မှ�့ိပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�သူညီး အထိ�ူရှေ့��က်�သူမှကု်�ိ အရှေ့��တကြီးက်�ီ လ�ိအ�းလှင်း စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတးခြိ��ီ ၎င်း�တိ��က်�ိ ��ာ�န်းးတစ်းဦး� 
သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့���ညီာ�င့်းတစ်းဦး��သီူ�ိ� အပြမှန်းး�့�� လ�ှရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့���ါ။

ပြဖျစ်းနှ�ိင်းလှင်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� TIP အမှမုှ�ာ� က်�သူ�ာတငွ်း အရှေ့တ�ွအကြုံက့်��့ိသူညီး် ရှေ့လက််�င်း်ရှေ့��ထိာ�ရှေ့သူာ ရှေ့���က်း
��ိင်း�ာ သူမှာ�ရှေ့တားမှ�ာ�ထိ့သူိ�� လ�ှရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့���ါ။ အန်းာ�တးတငွ်း လယွံးက်စူ်ာွ ပြ�န်းးလညီး�ာ့ရှေ့ဖျနွှ�ိင်း�န်းး ဤက်�သ်ူ�ိ� အ�ညီးအခို�င်း��့ိ
ရှေ့သူာ ရှေ့���က်း�ိ�င်း�ာ က်ွမှး�က်�င်းအတတး�ညီာ�င့်းမှ�ာ�က်ိ� စ်ာ�င်း�ပြ��စ်�ထိာ��ါ။

�တး��က်း သူိ��မှဟု�တး အ�င်း�အပြမှစ်းမှ�ာ� မှ�့ပိြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး က်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ု��့ိ�န်းး
အတွက်း ပြင်င်း��ိ�ခို့�ပြခိုင်း� မှ�့ရိှေ့စ်�န်းး အပြခိုာ�ရှေ့သူာ ရှေ့အ��င်းစ်မီှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး NGO လ��းရှေ့ဖျားက်ိ�င်းဖျက်းမှ�ာ�နှင့်း် ညီှနိှိုင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်း
�ါ။ 
 
က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�၏ က်�န်းး�မှာရှေ့��အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းနှင့်း် �တးသူက်း၍ မှနှစ့်းသူက်းသူညီ်းသူရှေ့�ာမှ��ိ�၊ အပြ�စ်းတင်းသူညီ်း သူရှေ့�ာမှ��ိ� 
သူက်းရှေ့�ာက်းရှေ့စ်မှညီ်း ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ� ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး မှတ့းခို�က်းမှ�ာ� ခို�ပြခိုင်း�တိ��က်�ိ ရှေ့�ာ့င်း�ာ့��ါ။ 

ဓိာတးခို�ွခိုန်းး�တွင်း စ်စ်းရှေ့��ခိုငွ်း်�့ိလှင်း က်ိ�ယံး�န်းး �့ိ၊မှ�့ိစ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�အပြ�င်း HIV နှင့်း် အပြခိုာ�ရှေ့သူာ လငိ်းမှ့တစ်း�င်း်က်ူ�စ်က်းရှေ့သူာ  
က်�ူစ်က်းရှေ့�ာ�ါမှ�ာ� �့ိ၊မှ�့ိ စ်စ်းရှေ့��ရှေ့���ါ။ မှ��ိ��က်း�ာွ�နှ�ိင်းရှေ့သူာ အသူက်းအ�ယွံး�့ိ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�အာ�လ့��အတကွ်း အရှေ့��ရှေ့�် 
သူရှေ့နှာတာ�ပြခိုင်း�က်ိ� ပြဖျစ်းနှ�ိင်းလှင်း မှညီးသူညီ်းရှေ့န်း�ာတငွ်းမှ��ိ ��့နိှိ�င်း�န်းး ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့���ါ။ 

�လဒးမှ�ာ�နှင့်း်�တးသူက်း၍ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� အသူရိှေ့���န်းးနှင့်း် နှ့စ်းသူိမှး်ရှေ့��ွရှေ့နှွ�ရှေ့���န်းးအတကွ်း သူင််းရှေ့လ�ား�ာ စ်မှး�သူ�းမှု
အကြီးက်�ိ နှစ့်းသူမိှး်ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွပြခိုင်း�နှင့်း် ရှေ့န်းာက်း�က်းတွ� အထိူ�အစ်အီစ်ဉ်းတစ်းခို�က်�ိ ရှေ့��အ�း�ါ။ စ်မှး�သူ�းခို�က်းတငွ်း ရှေ့�ာ�ါ/က်ိ�ယံး�န်းး �့ိ
သူညီးက်ိ�ပြ�လှင်း ၎င်း�အစ်အီစ်ဉ်းတွင်း က်�သူမှ ုအစ်အီစ်ဉ်းနှ့င််း သူင်း်ရှေ့လ�ားရှေ့သူာ လှ�ရှေ့ပြ�ာင်း� ရှေ့��အ�းမှမုှ�ာ�လညီး� �ါ�င်းသူင််းသူညီး။

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၁၀၇ 

က်ရှေ့မှာာဒ�ီယံာ� က်�န်းး�မှာရှေ့���န်းးကြီးက်�ီဌာာန်းသူညီး က်ရှေ့မှာာဒ�ီယံာ� နှ�ိင်းင့်သူာ�မှဟု�တးသူူမှ�ာ� အ�ါအ�င်း ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�လ��းသူာ�
အာ�လ့��အတကွ်း အခိုမှ� ်ရှေ့��က်�သူမှ ုရှေ့��အ�း�န်းး န်းယံးစ်�းရှေ့ဒသူမှ�ာ� (�တးတမှးရှေ့�ာန်းး (Battambang)၊ �ိ�င်းလင်း 
(Pailin)၊ ဗီန်းးရှေ့တ�မှနိ်းးရှေ့ယံ (Banteay Meanchey) နှင့်း် ခိုါအ�ိ��းရှေ့က်ာင်း�ခိုး� (Koh Kong) စ်�ီင်းစ်�တ�ိ�) �့ိ လ�ှရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့��အ�း
�ာ ရှေ့��ရု့�အာ�လ့��တငွ်း တက်းရှေ့�ာက်းနှိ�င်း�န်းး ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းသူူမှ�ာ�၏ က်�န်းး�မှာရှေ့���ိ�င်း�ာ မှ�ူါဒ တစ်း��းက်ိ�  
ထိ�တးပြ�န်းးခို�သ်ူညီး။ ခိုါအ�ိ��းရှေ့က်ာင်း�ခိုး� စ်�ီင်းစ်�၌ ထိ�ိင်း�န်းယံးစ်�းတငွ်း အလ��းလ��းက်�ိင်းရှေ့န်းရှေ့သူာ ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်း သူူမှ�ာ�
သူညီး ဖျ�ာ�န်းာသြက်သူညီ်းပြဖျစ်း��းမှ�ာ� ရှေ့တားရှေ့တားမှ�ာ�မှ�ာ� �့သိူညီး။ ထိ�ိရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းသူူမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ�� အခိုမှ�် ရှေ့��က်�
သူမှ ုခို့ယံူနှ�ိင်းမှညီ်း ခိုါအ�ိ��းရှေ့က်ာင်း�ခိုး� စ်�ီင်းစ်��့ိ လ�ှရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့��အ�း�ာ စ်�ီင်းစ်�ရှေ့��ရု့�သူ�ိ� ��ိ�ရှေ့�ာင်းရှေ့��သူညီး။ ရှေ့��ရု့�သူညီး
ထိ�ိင်း�နှ�ိင်းင့်တငွ်း အလ��းလ��းက်�ိင်းရှေ့န်းရှေ့သူာ ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းသူူအာ�လ့��က်ိ� က်�ိဗီစ်း-၁၉ က်ာက်ယွံးရှေ့��မှ�ာ�လညီး�အခိုမှ�်
ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��သူညီး။

၁၀၇    က်ရှေ့မှာာဒယီံာ� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၃ နှ�ိ�င်း�ာ ၂၀၂၁။

68



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူအူမှ�ာ�အပြ�ာ�တငွ်း ရု�တးတ�က်းသြက်ညီ်း
လှင်း မှသူသိူာနှ�ိင်းရှေ့သူာ က်�န်းးမှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုလ�ိအ�းခို�က်း
မှ�ာ�စ်ာွ �့ိသြက်သူညီး။ ၎င်း�တိ��သူညီး စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် လငိ်း��ိင်း�
��ိင်း�ာ အသြက်မှး�ဖျက်းမှ၊ု အက်��းက်�ိင်းမှနုှ့င်း် ထိနိ်းး�ခို���းမှ၊ု စ်တိး��ိင်း�
��ိင်း�ာ ညီှဉ်း��န်းး�နှ့ိ�းစ်က်းမှနုှ့င်း် အနှတ�ာယံးမှ�ာ�ရှေ့သူာ အလ��းအက်�ိင်း 
အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းတိ��၏ ဒဏ်းက်�ိ ခို့�ပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် စ်တိး
��ိင်း���ိင်း�ာ က်�န်းး�မှာရှေ့�� ပြ�ဿန်းာအမှ��ိ�မှ��ိ��သီူ�ိ� ဦး�တညီးလ�က်း�့ိ
သူညီး။ အမှ�ာ�အပြ�ာ�သူညီး ထိခိို�ိက်းမှကု်�ိ ကြုံက့်�ခြိ��ီရှေ့န်းာက်း စ်တိးထိခိို�ိက်း
မှရုှေ့�ဒန်းာက်�ိ လခို� ီသူ�ိ�မှဟု�တး နှ့စ်းခို� ီခို့စ်ာ�သြက်�သူညီး။ 

အက်န်းး်အသူတး�့ိရှေ့သူာ သူိ့�မှဟာ့တး က်ာလတိ့ပြဖွစ်းရှေ့သူာ 

က်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�့ာက်းမှု�ိ့င်း�ာ ဝန်းးရှေ့�ာင်းမှုမှ�ာ�
၂

လက်းရှေ့တ�ွတွင်းမှ ူက်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း ကြီးက်�ီမှာ�၊ ရု�ုးရှေ့ထိ�ွ၍
က်ာလ�ည့ီး လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ� တစ်းမှ��ိ�မှ��ိ�က်ိ� အထိ�ူ ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှု
ရှေ့���န်းးမှာ့ အမှ�ာ�အာ�ပြဖျင််း က်န်း�းသူတးခို�က်း�့ိသူညီး။ ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း
က်���လနွ်းးခို့�သူအူခို��ိ�တငွ်း လက်း�့ိ ပြဖျစ်းရှေ့�်ရှေ့န်းရှေ့သူာစ်တိး��ိင်း�
��ိင်း�ာ အရှေ့ထိာက်းအ�့လ်�ိအ�းခို�က်း သူိ��မှဟု�တး ၎င်း�တိ��၏ ဌာာရှေ့န်း
အသူ�ိင်း�အ��ိင်း�တငွ်း မှ��့နိှ�ိင်းရှေ့သူာ လက်း�့ ိသူ�ိ�မှဟု�တး
အထိ�ူရှေ့��က်�သူ ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုလ�ိအ�းရှေ့န်းရှေ့သူာ န်းာတာ�ည့ီး 

က်�န်းး�မှာရှေ့��က်စိ်စမှ�ာ� �့သိြက်သူညီး။၁၀၈  

၁၀၈    Surtees, R and Laura S. Johnson (2021) လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ� ပြ�န်းးလညီးထိရူှေ့ထိာင်းရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီး�င်း�့ရ်ှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့�� - ရှေ့လက််�င်း်ရှေ့��လမှး�ညွှနှ်းး၊ Bangkok: �ာလ ီ
လ��းင်န်းး�စ်ဉ်း၏ ရှေ့ဒသူ�ိ�င်း�ာ အရှေ့ထိာက်းအက်ပူြ��ရု့�� (RSO) နှင့်း် Washington, D.C.: NEXUS Institute

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း 
၎င်း�တိ��တွင်း က်�န်းး�မှာရှေ့�� ပြ�ဿန်းာတစ်းမှ��ိ�မှ��ိ� �့ိ၊မှ�့ိ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ရှေ့မှ�ပြမှန်းး��ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏  
က်�န်းး�မှာရှေ့�� အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းနှင့်း်�တးသူက်း၍ မှသူ�ိ့ိပြခိုင်း�၊ အက်�န်းးအစ်င်း မှှရှေ့��န်းး အ�င််းသူင်း်မှပြဖျစ်းရှေ့သူ�ပြခိုင်း�တိ��လညီး� ပြဖျစ်းနှိ�င်း�ါသူညီး။ 
၎င်း�တိ�� မှရှေ့ပြ�ာပြ�ထိာ�ရှေ့သူာ အပြခိုာ�ရှေ့��က်�သူမှ�ု�ိင်း�ာ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�က်ိ� ပြ�သူသူညီ်း လက်ာဏ်ာမှ�ာ�က်ိ� �ာ့ရှေ့ဖျ�ွါ။ 

ပြဖျစ်းနှ�ိင်းသူညီ်းအခိုါတွင်း သူင်း်ရှေ့လ�ားရှေ့သူာ ရှေ့���ါ�မှ�ာ�ပြဖျင််း အရှေ့က်ာင်း��့�� ရှေ့လက််�င််းရှေ့�ာင်း�ကွ်းထိာ�ခြိ��ီ �ရု�စ်�ိက်း ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှကု်�ိ �့�်�ိ�
�န်းး က်ွမှး�က်�င်းရှေ့သူာ လမူှ�ုန်းးထိမှး�တစ်းဦး�နှင့်း်တက် ွအ�ညီးအခို�င်း�မှ ီစ်တိးက်�န်းး�မှာရှေ့�� အထိ�ူက်� တစ်းဦး�နှ့င်း် ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွတ�ိင်း�င်း�ါ။ 

က်�သူမှ ုအစ်အီစ်ဉ်းက်�ိ ပြ��စ်�ရှေ့���ွ��ာတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ ရှေ့ပြမှာက်းပြမှာ�လစ့်ာွရှေ့သူာ လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�ပြဖျစ်းသူညီ်း အစ်ာ� 
အစ်ာ၊ ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ၊ တ�ာ��င်း ရှေ့ထိာက်းခို့အာ�ရှေ့��မှ၊ု စ်တိးက်�န်းး�မှာရှေ့�� အရှေ့ထိာက်းအ�့၊် �ညီာရှေ့��နှင့်း် အလ��းအက်�ိင်း��ိင်း�ာ 
က်ွမှး�က်�င်းမှမုှ�ာ� ဖျွ့ခြိဖျ�ိ�တ�ိ�တက်းမှတု�ိ�က်�ိ ရှေ့ဖျားရှေ့�ာင်း�န်းး ရှေ့အ��င်းစ်မီှ�ာ�၊ NGO မှ�ာ�နှင့်း်အတူ စ်ဉ်း�စ်ာ�၊ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ 
လ့��လ့��လ�ာ�လ�ာ� ပြ�န်းးလညီးက်�န်းး�မှာရှေ့��က်ိ� ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့���ာတငွ်း ထိိ�အ�ာ အာ�လ့��သူညီး အရှေ့���ါသြက်သူညီး။

တစ်းခိုါတစ်း�့တငွ်း လက်းလမ့ှး�မှမှနီှ�ိင်းသူညီ်း အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းအ�ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ က်���လနွ်းးခို့�သူကူ် အလ�ှရှေ့ပြ�ာင်း�ခို့�န်းး ပြင်င်း��ယံး၍ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ 
န်းယံးနှ့င်းဒဏ်းရှေ့��ခို့ထိာ��သူ ူပြဖျစ်းရှေ့န်း၍ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ ဌာာရှေ့န်းက်ိ� ခို�က်းခို�င်း� ပြ�န်းးသူာွ�၍ပြဖျစ်းရှေ့စ် က်���လနွ်းးခို့�သူကူ်�ိ စ်တိးက်�န်းး�မှာရှေ့��  
အထိ�ူက်��ီသူ�ိ� လ�ှရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့���န်းး မှပြဖျစ်းနှိ�င်း�ါ။ ဤအမှုမှ��ိ�တငွ်း ၎င်း�တ�ိ�၏ က်�န်းး�မှာရှေ့��အရှေ့�်တငွ်း အပြ��သူရှေ့�ာ ရှေ့�ာင်းရှေ့သူာ အက်��ိ�
�လဒးတစ်းခို�က်�ိ တတးနှ�ိင်းသူမှှ ��့ရိှေ့စ်�န်းး သူင်းသူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် �့�နှ�ိင်းသူမှှမှ�ာ�မှ�ာ� �့�ရှေ့တ�ွရှေ့���မှညီး။

မှ��့ခိို�်ရှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုခို့ရှေ့န်းထိိ�င်းမှ�ု့�စ့်မှ�ာ�၊ ဥ�မှာ- စ်ာ�ရှေ့သူာက်းမှ�ု့�စ့်နှ့င်း် အ�ိးစ်က်းမှ�ု့�စ့်မှ�ာ� ပြ�န်းးလညီး��့နိှ�ိင်းမှညီ်း န်းညီးလမှး�က်ိ�  
ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ�ါ။ အပြ��သူရှေ့�ာရှေ့�ာင်းရှေ့သူာ က်ိ�င်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း�န်းညီး�မှ�ာ� (ဥ�မှာ- ယံဉ်းရှေ့က်��မှအု� သူင်း်ရှေ့လ�ား�ာ စ်တိးရှေ့ပြဖျရှေ့လှာန််းညီး�မှ�ာ�) 
က်�ိ အသူ့��ပြ���န်းး အာ�ရှေ့���ါ။ လက်ာဏ်ာမှ�ာ� �က်းလက်းပြ�သူရှေ့န်း�ါက် ၎င်း�တိ��က်�ိ ရှေ့န်းာက်းထိ�း အက်အူညီီ�ီ လ�ှအ�းမှညီးပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း�  
က်���လနွ်းးခို့�သူကူ်�ိ အကြုံက့်ပြ���ါ။ 

အ�က်းနှင့်း် မှ�ူယံစ်းရှေ့���ါ�မှ�ာ� သူ့��စ်�ွမှတု�ိ�နှ့င််း �တးသူက်း၍ ရှေ့�ဖျန်းး�ာမှရှေ့�ာက်းရှေ့သူာ၊ အရှေ့ထိာက်းအ�့ပ်ြဖျစ်းရှေ့စ်မှညီ်း အကြုံက့်ဉာာဏ်းက်�ိ  
ရှေ့��အ�း�ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� စ်တိးရှေ့ထိာင်း�က်ိ�ယံးရှေ့သြက်ပြဖျစ်းပြခိုင်း�က်ိ� တာ���ီမှညီ်း �ညီးမှန့်းး�ခို�က်း �န်းး�တ�ိင်းမှ�ာ� က်ညူီခီို�မှတ့းရှေ့��ခြိ��ီ 
စ်တိးရှေ့ထိာင်း�က်ိ�ယံးရှေ့သြက်ပြဖျစ်းပြခိုင်း�က်ိ� ရှေ့လှာခ်ို��ာတငွ်း က်ိ�ယံး��ိင်း စ်တိးအာ� ထိက်းသူန်းးမှမုှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ဖျားပြ��န်းး ၎င်း�တိ��က်�ိ အာ�ရှေ့���ါ။

ပြ�ဿန်းာရှေ့ပြဖျ�င့်း�ခို�ဉ်း�က်�းန်းညီး�မှ�ာ�က်ိ� အသူ့��ပြ���ါ။ ၎င်း�တိ�� ရှေ့��ွခို�ယံးသူင််းရှေ့သူာ ရှေ့��ွခို�ယံးမှမုှ�ာ�ဟု၍ူ သူင်း်ထိင်းပြမှင်းခို�က်းက်ိ� ရှေ့ပြ�ာပြ�ပြခိုင်း�
ထိက်း က်���လနွ်းးခို့�သူကူ်�ိ က်�ိယံးတ�ိင်း ရှေ့��ွခို�ယံး�ိ�င်းခိုငွ်း်ရှေ့���ါ။ က်ိ�င်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း�ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး  ရှေ့ပြဖျ�င့်း�န်းညီး�မှ�ာ� ရှေ့���ွ�ပြ��စ်�ပြခိုင်း�တိ��
အတွက်း ၎င်း�တိ��၏ က်�ိယံး��ိင်း ရှေ့��ွခို�ယံးမှမုှ�ာ�က်ိ� ခို�မှတ့း�ာတငွ်း အတတူက် ွက်ညူီ ီရှေ့�ာင်း�ကွ်း၍ ပြ�ဿန်းာမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ခိုါင်း�ခို�င်း��ိ�င်း  
အရှေ့ပြဖျ�ာ့�့��ပြဖျတး�ါ။
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၂။ အက်န်း�းအသူတး�့ိရှေ့သူာ သူ�ိ�မှဟု�တး က်ာလတ�ိပြဖျစ်းရှေ့သူာ က်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ�ု�ိင်း�ာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု။ 

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ ူအမှ�ာ�အပြ�ာ�သူညီး သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့သူာ အ�ညီးအခို�င်း�မှ ီက်ွမှး�က်�င်း �ညီာ�င့်းတစ်းဦး��မီှ ့က်�ယံးပြ�န်း�းရှေ့သူာ  
ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ စ်စ်းရှေ့��မှမုှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့��ည့ီး က်�န်းး�မှာရှေ့���ိ�င်း�ာ က်�သူမှုတ�ိ�က်�ိ လ�ိအ�း�ါသူညီး။ က်ိ�ယံးတငွ်း� ထိခိို�ိက်းဒဏ်း�ာ
မှ�ာ� ထိခိို�ိက်းခို့စ်ာ��သူမူှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ ထိခိို�ိက်းဒဏ်း�ာမှ�ာ� မှညီးမှှ�့သိူညီးက်�ိ �့��ပြဖျတးနှ�ိင်း�န်းး ဓိာတးမှန့်းးရု�ိက်း
ပြခိုင်း�၊ အဏ်�ဇူး�ီ��ိ�မှာှ�မှ�ာ�က်�ိ ဓိာတးခို�ွစ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�၊ က်ိ�ယံးတငွ်း�ရှေ့��နှင့်း် ဓိာတ���ိင်း�ာ စ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�တိ�� ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး  
လ�ိအ�းသူညီး။ ထိိ�လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�နှင့်း် စ်စ်းရှေ့��မှမုှ�ာ�သူညီး အက်�န်းးအက်�မှ�ာ�ခြိ��ီ အခို�နိ်းးရှေ့���တတးသူလိ� ဤက်�သ်ူ�ိ� စ်စ်းရှေ့��
ရှေ့��နှ�ိင်းမှညီ်း နှ�ိင်းင့်�ိ�င်း အ�င်း�အပြမှစ်းမှ�ာ�မှာ့လညီး� န်းညီး��ါ�လသ့ူညီး။ ဤအခို�က်းမှ�ာ�သူညီး ၂၀၂၁ ခို�နှစ့်း၊ ရှေ့အာက်းတိ��ာလမှ ့ 
ဒဇီူးင်း�ာလအတွင်း� စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�ရ်ှေ့သူာ အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှွ���ွအမှ��ိ�မှ��ိ�တငွ်း �ါ�င်းခို�သ်ူမူှ�ာ�က် မှှရှေ့�ရှေ့သူာ အပြမှင်းမှ�ာ�ထိ�မှ ့
အခို��ိ�ပြဖျစ်းသူညီး။ ထိိ�န်းညီး�တ�ူင်း န်းာတာ�ည့ီး န်းာမှက်�န်းး�ပြဖျစ်းပြခိုင်း�မှ�ာ�နှင့်း် HIV/AIDS က်�သ်ူ�ိ� လိင်းမှတ့စ်း�င်း်က်ူ��က်းရှေ့သူာ  
ရှေ့�ာ�ါမှ�ာ�က်ိ� က်�သူမှသုူညီး က်ာလသြက်ာ�ည့ီးခြိ��ီ အက်�န်းးအက်�မှ�ာ�ရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ဤက်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ  
က်�သူမှမုှ�ာ� လက်းခို့��့နိှ�ိင်းပြခိုင်း�က်ိ� ရှေ့လ�ာန််းညီး�ရှေ့စ်သူညီး။ 

ရှေ့က်��လက်းရှေ့ဒသူမှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး ��းရှေ့��ရှေ့ဒသူမှ�ာ�၌ ရှေ့န်းထိိ�င်းသူူမှ�ာ�တငွ်း လက်းလမ့ှး�မှမှနီှ�ိင်းရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း အ�ညီးအရှေ့သူ�ွမှ ီ
က်�န်းး�မှာရှေ့�� ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှပုြဖျစ်းရှေ့စ်၊ အခို��ိ�ရှေ့သူာ ရှေ့���ါ�မှ�ာ�ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ နှစ့်းမှ��ိ�စ်လ့��ပြဖျစ်းရှေ့စ် ��့ခိိုငွ်း်��န်းး မှပြဖျစ်းနှိ�င်းသူညီး
က်�ိရှေ့တ�ွ�သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ ရှေ့��က်�သူပြခိုင်း�အတကွ်း �က်းလက်းရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာတငွ်း မှသိူာ�စ်�၏ ရှေ့ထိာက်း�့်
က်ညူီမီှမုှာ့ အရှေ့���ါလသ့ူညီး။ သူ�ိ�ရှေ့သူား ဤရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှကု်�ိ အခြိမှ�တမှး�မှ��့သိြက်�ါ။ မှသူန်းးစ်မွှး�သူ ူသူ�ိ�မှဟု�တး ရုု�းရှေ့ထိ�ွ
ရှေ့သူာလိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ��့သိူညီး် က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့သူာ၊ စ်ဉ်း�က်းမှပြ�တး က်�န်းး�မှာရှေ့�� ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှု
 ��့ရိှေ့��တငွ်း သူာမှန်းးမှဟု�တးရှေ့သူာ အခိုက်းအခို�မှ�ာ�က်ိ�လညီး� �င်း�ိ�င်းသြက်�သူညီး။ ရှေ့လက််�င်း်ရှေ့��ထိာ�ရှေ့သူာ ရှေ့���က်း
��ိင်း�ာ �န်းးထိမှး�မှ�့ပိြခိုင်း�၊ န်းညီး��ါ�ရှေ့သူာ နှိ�င်းင့်ရှေ့တား �တး��က်းနှင့်း် အက်န်း�းအသူတး�့ိရှေ့သူာ မှသိူာ�စ်� ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှတု�ိ�
ရှေ့သြက်ာင််း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ�ာ�အပြ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် စ်ိတး��ိင်း���ိင်း�ာ ပြ�န်းးလညီး က်�န်းး�မှာရှေ့��အတကွ်း 
ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှမုှ�ာ�နှင့်း် အက်အူညီမီှ�ာ�က်ိ� လက်းခို့��့နိှ�ိင်းပြခိုင်း� မှ�့သိြက်ရှေ့�။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး က်�န်းး�မှာရှေ့��ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှု
ရှေ့တာင်း�ခို့သူညီ်း ပြဖျစ်းစ်ဉ်းအတငွ်း�တငွ်း ထိ�းမှ့ က်���လနွ်းးခို့�
နှ�ိင်းသူညီး။ နှစ့်းသူမိှး်ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး က်�န်းး�မှာရှေ့��
စ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း� ပြ��လ��းရှေ့န်းစ်ဉ်းတငွ်း ခြိခိုမိှး�ရှေ့ပြခိုာက်းခို့�သူလိ� 
သူ�ိ�မှဟု�တး မှလ့�ခြုံခို့�သူလ�ိ ခို့စ်ာ��လှင်း၊ ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�သူညီ်း �့�စ့်ရှေ့သြက်ာင််း
ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ ၎င်း�တိ��၏ ခိုနှာာက်�ိယံးက်ိ� ထိိရှေ့တ�ွ�က်း�့�့�ရှေ့သြက်ာင််းပြဖျစ်း
ရှေ့စ် အ�က့်း�သူလိ� သူ�ိ�မှဟု�တး ��က်း�ယံးပြ��ခို့�သူလိ� ခို့စ်ာ��
လှင်း၊ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�တစ်းရှေ့လှာက်းတငွ်း က်ကူ်ယံး�ာမှ� ်သူ�ိ�မှဟု�တး 
အထိနိ်းး�အက်ွ�းမှ� ်ခို့စ်ာ��လှင်း ဤပြဖျစ်း��းမှ��ိ� ပြဖျစ်းရှေ့�်နှိ�င်းသူညီး။ 
ဤသူ�ိ� အ��က်းသူရှေ့�ာရှေ့�ာင်းရှေ့သူာ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�မှ�ာ�ရှေ့သြက်ာင််း  

၎င်း�တိ��၏ အပြမှတးထိ�တးခို့�ပြခိုင်း�က်ိ� ထိ�တးရှေ့ဖျား ရှေ့ပြ�ာသြက်ာ�နှိ�င်း
�န်းး��ိသူညီးမှာ့ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်း အတာ�အ�ီ� ပြဖျစ်း
ရှေ့န်းသူညီး။ အခို��ိ�အမှမုှ�ာ�တငွ်း ထိ�ိအရှေ့တ�ွအကြုံက့်�မှ�ာ�ရှေ့သြက်ာင််း ၎င်း�
တ�ိ�သူညီး အန်းာ�တးတငွ်း က်�န်းး�မှာရှေ့�� ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုရှေ့တာင်း�ခို့
�မှညီးက်ိ� ရှေ့�ာ့င်း�ာ့�သြက်သူညီး။ စ်တိးဒဏ်း�ာအရှေ့သြက်ာင်း� 
သူနိ်းာ�လညီးစ်ာွ ရှေ့စ်ာင်း်ရှေ့�ာ့က်းမှရုှေ့��ပြခိုင်း� ခို�ဉ်း�က်�းန်းညီး�က်ိ� 
လနူ်းာအာ�လ့��နှ့င်း် အပြ�န်းးအလန့်းး�က်းသူယွံး�ာတငွ်း အသူ့��ခို�ပြခိုင်း�
ပြဖျင််း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်း ��ိမှ�ိလ့�ခြုံခို့�ရှေ့သူာ �တး�န်းး�က်�င်း
တစ်းခို�က်�ိ ဖျန်းးတီ�ရှေ့��နှ�ိင်းခြိ��ီ ၎င်း�တိ��က်�ိယံးတ�ိင်း က်�စ်ာ�နှ�ိင်း�န်းး 
က်�န်းး�မှာရှေ့���ိ�င်း�ာ က်ွမှး�က်�င်းအတတး�ညီာ�င့်းမှ�ာ�က် 
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့��နှိ�င်းမှညီးပြဖျစ်းသူညီး။

စ်ိတးဒဏ်း�ာအရှေ့�က်ာင်း� သူိန်းာ�လည်းးစ်ွာ 

ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�့ာက်းရှေ့��မှု မှ�့ိပြခိုင်း�
၃
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၃။ စ်ိတးဒဏ်း�ာအရှေ့သြက်ာင်း� သူနိ်းာ�လညီးစ်ာွ ရှေ့စ်ာင်း်ရှေ့�ာ့က်းရှေ့��မှ ုမှ�့ိပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
နှစ့်းသူမိှး်ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွပြခိုင်း�နှင့်း် ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ စ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�တိ��က်�ိ သူတးမှတ့း သူ�ီသူန်း�း ရှေ့န်း�ာတစ်းခို�တွင်း�ရု�တစ်�ိက်း လ��းရှေ့�ာင်း�ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူကူ် ရှေ့တာင်း��ိ�လှင်း စ်စ်းရှေ့��မှ ုရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာအခိုန်းး�ထိ�တငွ်း လူမှ�ုန်းးထိမှး�တစ်းဦး� သူိ��မှဟု�တး ယံ့�သြက်ညီး�ရှေ့သူာ  
လကူြီးက်ီ�တစ်းဦး�က်ိ� �့ိရှေ့န်းခိုွင်း်ပြ���ါ။ လာရှေ့�ာက်းစ်စ်းရှေ့��မှ ုမှတ�ိင်းမှီတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ရှေ့���က်း�ိ�င်း�ာ �န်းးထိမှး�နှင့်း် 
စ်က်ာ�ရှေ့ပြ�ာ�ိ��ာတငွ်း ၎င်း�တ�ိ�က်�ိယံးက်ိ� ယံ့�သြက်ညီးမှ ု�့ိရှေ့စ်�န်းးနှင့်း် ၎င်း�တိ��က်�ိယံးက်ိ� �ရု�စ်�ိက်းနှ�ိင်း�န်းးအတကွ်း လ�ိအ�းရှေ့သူာ ဗီဟု�သူ�တ
နှ့င်း် သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ�� သူိ�့ိနှ�ိင်း�န်းး လမူှ�ုန်းးထိမှး�မှ�ာ�က် ပြ�င်း�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့��နှိ�င်းသူညီး။

“မှင်း� �ာပြဖျစ်းရှေ့န်းတာလ�” �ိ�သူညီး်အခို�က်းထိက်း “မှင်း� �ာပြဖျစ်းခို�တ်ာလ�” ��ိသူညီး်အခို�က်းအရှေ့�်တငွ်း အာရု့�စ်�ိက်းရှေ့���ါ။၁၀၉

ပြဖျစ်းလာမှညီ်းအ�ာ၊ ရှေ့မှှားလင််းထိာ��မှညီ်းအ�ာနှ့င်း်�တးသူက်း၍ �င့်း��င့်း�လင်း�လင်း�၊ ရှေ့အ�ရှေ့အ�ရှေ့��ရှေ့�� �က်းသူယွံး ရှေ့ပြ�ာ�ိ��ါ။ 
ခြိ��ီလှင်း ပြဖျစ်းရှေ့န်းသူညီ်းအ�ာက်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူ ူန်းာ�လညီးရှေ့စ်�န်းး ရှေ့သူခို�ာရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။ လ�ိအ�းလှင်း စ်က်ာ�ပြ�န်းး အသူ့��ပြ���ါ။

မှညီးသူညီ်း ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ၊ စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ စ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�နှင့်း် အက်�ပြဖျတးပြခိုင်း�တိ��က်�ိမှ��ိ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ သူိ�့ိ န်းာ�လညီးထိာ�
ခြိ��ီပြဖျစ်းရှေ့သူာ သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��ခို�က်းပြဖျင််းသူာ ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူင််းသူညီး။ �ါ�င်းရှေ့သူာ အ�င််းမှ�ာ�၊ လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��က်�ိ 
စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတး�န်းး လိ�အ�းသူညီ်း အရှေ့သြက်ာင်း��င်း�မှ�ာ�က်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူ ူသူိ�့ိ န်းာ�လညီးထိာ�ခြိ��ီ ပြဖျစ်းရှေ့န်းရှေ့စ်�မှညီး။  
က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ နှတုး�တိးရှေ့န်းပြခိုင်း�က်ိ� သူရှေ့�ာတသူူညီးဟု� ရှေ့က်ာက်းခို�က်းမှ�ွ�သူင်း်�ါ။ စ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�နှင့်း် အက်�ပြဖျတးပြခိုင်း�တိ��က်�ိ
လညီး� က်���လနွ်းးခို့�သူ ူသူက်းရှေ့သူာင််းသူက်းသူာ�့ိရှေ့စ်မှညီ်း ���န်းးဒါ�့ိသူတူစ်းဦး�နှ့င်း် ခြိ��ီရှေ့ပြမှာက်းရှေ့အာင်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူင််းသူညီး။

၎င်း�တိ��က်�ိ ရှေ့�ဖျန်းး�ာမှရှေ့�ာက်း�� နှစ့်းသူမိှး်ရှေ့��ရှေ့သူာ န်းညီး�လမှး�ပြဖျင််း စ်က်ာ�ရှေ့ပြ�ာ�ါ။ မှညီးသူမူှ��ိ န်းာက်�င်းခို့စ်ာ��န်းး မှထိိ�က်းတန်းး
ရှေ့သြက်ာင်း�နှင့်း် လတူ�ိင်း�သူညီး ရှေ့လ�စ်ာ�သူမှနုှ့င်း် �က်း�့ခို့�သူင််းရှေ့သြက်ာင်း� ၎င်း�တိ��က်�ိ ရှေ့ပြ�ာ�ိ�အာ�ရှေ့���ါ။

စ်စ်းရှေ့��မှပုြဖျစ်းရှေ့စ်၊ က်�သူမှပုြဖျစ်းရှေ့စ် ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာ လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�တစ်းရှေ့လှာက်းတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူသူက်းရှေ့သူာင််းသူက်းသူာ
နှ့င်း် လ့�ခြုံခို့�စ်တိးခို�မှ ု�့ိ၊မှ�့ိက်�ိ စ်စ်းရှေ့���ါ။ ၎င်း�တိ��၏ �နှဒအရှေ့လ�ာက်းသူာ �ါ�င်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�မှညီးပြဖျစ်းခြိ��ီ မှညီးသူညီ်းအရှေ့န်းအထိာ�
တငွ်းမှ��ိ ၎င်း�တိ�� ပြင်င်း��ိ���ိင်းခိုငွ်း်�့ိသူညီးက်�ိ ရှေ့ပြ�ာပြ��ါ။

ရှေ့��က်�သူမှခုို့ယံရူှေ့န်းစ်ဉ်းတွင်း သူတင်း�အခို�က်းအလက်းနှင့်း် ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှကု်�ိ ရှေ့��အ�း�ါ။ �့��ပြဖျတးခို�က်း ခို�မှတ့းသူညီး် ပြဖျစ်းစ်ဉ်း
တငွ်း �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းးနှင့်း် ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ� ရှေ့မှ��န်းး ၎င်း�တိ��က်�ိ အာ�ရှေ့���ါ။  

စ်�ရှေ့�ာင်း���့ရိှေ့သူာ မှညီးသူညီ်း သူတင်း�အခို�က်းအလက်းက်ိ�မှ��ိ လှ�ိ��က့်းထိာ�ရှေ့��မှညီးပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� ၎င်း�တိ��က်�ိ ရှေ့သူခို�ာရှေ့ပြ�ာပြ�
�ါ။ ၎င်း�တ�ိ�၏ မှတ့းတမှး�မှ�ာ�က်ိ� မှညီးက်�သ်ူ�ိ� လ့�ခြုံခို့�စ်ာွ သူမိှး�ထိာ�ရှေ့သြက်ာင်း� ၎င်း�တိ��က်�ိ �င့်း�ပြ��ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ ခိုွင်း်ပြ��ခို�က်း 
သူ�ိ�မှဟု�တး တ�ာ�ရု့��၏ အမှနိ်း�းမှ�့ိ�� ၎င်း�အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� အပြခိုာ�သူူမှ�ာ�နှင့်း် မှရှေ့�မှှ�ါဟု� ၎င်း�တိ��က်�ိ ရှေ့ပြ�ာပြ��ါ။

�ထိမှ�့�� �့�ရှေ့တ�ွမှတုငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် ယံ့�သြက်ညီးမှတုညီးရှေ့�ာက်းရှေ့��အရှေ့�် အာရု့�စ်�ိက်း�ါ။ ၎င်း�တိ�� ခို့စ်ာ���့�နှ့င်း်  
ရှေ့��က်�သူခို့လ�ိ�့�တ�ိ�က်�ိ မှှရှေ့�ခိုငွ်း်ပြ���ါ။ နှတုးပြဖျင််းပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ အမှအူ�ာပြဖျင််းပြဖျစ်းရှေ့စ် ရှေ့ဖျားပြ�ရှေ့သူာ ၎င်း�တိ��၏ မှသူက်းမှသူာပြဖျစ်းမှကု်�ိ  
စ်ာန်းာ�ါ။ ဤသူ�ိ�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�ပြဖျင််း ၎င်း�တိ��၏ ညီှဉ်း��န်းး�နှ့ိ�းစ်က်းခို့�မှနုှ့င်း် လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�မှ ုအရှေ့တ�ွအကြုံက့်�က်ိ� ရှေ့��ွရှေ့နှွ�ပြခိုင်း�
�သီူ�ိ� ရှေ့�ာက်း�့ရိှေ့စ်မှညီး ပြဖျစ်းသူညီး။

၁၀၉    Polaris Project (2018)၊ခို�ဉ်း�က်�းလမှး�မှ�ာ�၊ လမှး��့�မှ�ာ�နှင့်း် အထိကွ်းလမှး�ရှေ့သြက်ာင်း�မှ�ာ�- လကူ်�န်းးက်ူ�မှုက်�ိ တာ���ီရှေ့နှာ့င်း်ယံက့်း�န်းး စ်န်းစ်းမှ�ာ�နှင့်း်လ��းင်န်းး�မှ�ာ�အတကွ်း လမှး�ပြ�
ရှေ့ပြမှ�့�။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ ���ဂ�ိလးရှေ့���ိ�င်း�ာ၊ ယံဉ်းရှေ့က်��မှ�ု�ိင်း�ာနှင့်း် 
လမူှ-ုစ်�ီ�ာွ�ရှေ့����ိင်း�ာ ရှေ့န်းာက်းခို့အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာ၊  
�ညီာရှေ့�� အ�င််းအတန်းး�နှ့င််း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�ရှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်း
အတငွ်း� ၎င်း�တိ��တွင်း ပြဖျစ်း��က်းခို�ရ်ှေ့သူာ ပြဖျစ်း��းမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ 
န်းာမှက်�န်းး�ပြဖျစ်းမှနုှ့င်း် က်�န်းး�မှာရှေ့���ိ�င်း�ာ အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�၊  
က်�န်းး�မှာရှေ့�� ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ�ု�ိင်း�ာ ရှေ့မှှားမှန့်းး�ခို�က်းမှ�ာ�အရှေ့�်  
လမှှး�မှ�ိ�မှ�ု့ိ�ါလိမှး်မှညီး။ လ�ူ��ဂ�ိလးတစ်းဦး�က် န်းာမှက်�န်းး�မှကု်�ိ  
ခို့စ်ာ���့�နှ့င်း် �ရု�စ်�ိက်းရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့��မှကု်�ိ တ့��ပြ�န်းး�့�အာ�လ့��သူညီး
က်�ာ�၊မှက်ဏ္ဍမှ�ာ�နှင့်း် ထိ့��ထိမှး�စ်ဉ်းလာမှ�ာ�၊ �ဉိာာဉ်း�ိ�င်း���ိင်း�ာ 
ယံ့�သြက်ညီးသူက်း�င်းမှမုှ�ာ�အရှေ့�်တငွ်း အရှေ့သြက်ာင်း��င်း�ခို့ရှေ့န်းသူညီး။ 

ယံဉ်းရှေ့က်��မှုအ�သူင််းရှေ့လ�ား၍ တစ်းဦး�ခို�င်း�အလိ့က်း 
ဂရို့စ်ိ့က်းရှေ့စ်ာင််းရှေ့�့ာက်းမှု မှ�့ိပြခိုင်း�

၄
ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း ညီှဉ်း��န်းး�နှ့ိ�းစ်က်းပြခိုင်း�က်ိ� ‘�့�မှန့်းးပြဖျစ်းရှေ့စ်ရှေ့သူာ’  
အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�မှလ့ာသူညီး် အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�အတကွ်းမှ ူ၎င်း�တိ��၏  
အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�မှ�ာ�၏ ပြ�င်း�ထိန်းး�ိ���ာွ�မှကု်�ိ အက်�ယံးမှခို���လိ�သြက်
သူညီးက်ိ� ရှေ့တ�ွနှိ�င်းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့���က်း�ိ�င်း�ာ  
သူမှာ�ရှေ့တားမှ�ာ�အသြက်ာ�တငွ်း ရှေ့န်းာက်းခို့အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာမှ�ာ�နှင့်း် 
ဗီဟု�သူ�တ အ�င်း်အတန်းး�မှ�ာ�တငွ်း သူသိူသိူာသူာ က်ာွပြခိုာ�မှမုှ�ာ� 
�့ိရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အဖျ�ိ� ၎င်း�တ�ိ�၏ စ်�ိ��မိှး��ူန်းးမှမုှ�ာ�
က်�ိ န်းာ�လညီး သူရှေ့�ာရှေ့�ါက်း�န်းး အခိုက်းအခို�မှ�ာ��့နိှ�ိင်းခြိ��ီ ရှေ့ထိာက်း�့်
သူမူှ�ာ�အတကွ်းမှ ူရှေ့�ာ�ါလက်ာဏ်ာမှ�ာ�နှင့်း် လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ�  

စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတး�န်းး ခိုက်းခို�နှိ�င်းသူညီး။

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ��့လိှင်း �က်းသူယွံးရှေ့ပြ�ာ�ိ�နှ�ိင်းခြိ��ီ ထိ�ိလ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ န်းာ�လညီး  
သူရှေ့�ာရှေ့�ါက်းရှေ့စ်�န်းးအလိ��င့်ာ ရှေ့လက််�င်း်၊ စ်စိ်စ်းထိာ�ရှေ့သူာ စ်က်ာ�ပြ�န်းးမှ�ာ�က်ိ� အသူ့��ပြ���ါ။ ထိ�းမှ့ရှေ့တ�ွ�့�ရှေ့��ွရှေ့နှွ�မှု�့ိလှင်း  
ထိ�ိစ်က်ာ�ပြ�န်းးတစ်းဦး�တညီး�က်ိ� ထိ�းမှ့ အသူ့��ပြ���ါ။ စ်က်ာ�ပြ�န်းး သူိ��မှဟု�တး သူ/ူမှ ၏ ရှေ့အ��င်းစ်ကီ်�ိ ရှေ့��ွရှေ့နှွ�မှညီ်း က်ိစ်စ (ဥ�မှာ- 
အသြက်မှး�ဖျက်းမှ၊ု မှ�ဒိမှး�မှ ုစ်သူညီးတ�ိ� �ါ�င်းနှ�ိင်းရှေ့သူာ ယံ့�သြက်ညီးစ်တိးခို��သူညီ်း ရှေ့���က်း�ိ�င်း�ာ ရှေ့��ွရှေ့နှွ�ပြခိုင်း�မှ�ာ�)နှင့်း် �တးသူက်း
၍ အသူရိှေ့���ါ။ စ်က်ာ�ပြ�န်းးသူညီး ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွမှညီ်း က်စိ်စနှ့င်း်�တးသူက်း၍ အ�င်းရှေ့ပြ�သူက်းရှေ့သူာင််းသူက်းသူာ�့ိသူ ူပြဖျစ်း��ါမှညီး။ 
���ဂ�ိလးရှေ့��အ�က်းအသူယွံး အရှေ့သူ�စ်တိးအခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� ပြဖျန်း�းရှေ့�ပြခိုင်း� မှပြ���န်းးနှင့်း် က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် �တးသူက်းရှေ့သူာ 
သူတင်း�အခို�က်းအလက်းတစ်းမှ��ိ�မှ��ိ�က်ိ� အပြခိုာ�သူမူှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ပြ�ာပြ�ပြခိုင်း�မှ�ာ� မှပြ��လ��း�န်းး စ်က်ာ�ပြ�န်းးက်ိ� သူတရိှေ့���ါ။

သူတင်း�အခို�က်းအလက်းက်ိ� န်းာ�လညီးသူရှေ့�ာရှေ့�ါက်းရှေ့စ်မှညီ်း န်းညီး�လမှး�မှ�ာ�ပြဖျင််း ရှေ့��နှ�ိင်း�န်းးအတကွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ  
စ်ာတတးရှေ့ပြမှာက်းမှအု�င်း်အတန်းး�က်�ိ စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတး�ါ။ ၎င်း�တိ�� န်းာ�လညီးသူရှေ့�ာရှေ့�ါက်းရှေ့စ်�န်းး ရု��း�့�အက်အူညီမီှ�ာ�
အသူ့��ပြ��ရှေ့��က်ိ� ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��ါ။

မှသူန်းးစ်မွှး�သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��ါ။

တစ်းဦး�တစ်းရှေ့ယံာက်းခို�င်း�စ်၏ီ တ့��ပြ�န်းးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် အပြ��အမှအူရှေ့�် လ�င်းပြမှန်းးရှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး အ��က်းသူရှေ့�ာရှေ့�ာင်းရှေ့သူာ  
ယံ�ူခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� တထိစ်းခို� မှမှတ့းယံ�ူါနှ့င်း်။ ထိ�ိတ့��ပြ�န်းးခို�က်းမှ�ာ�အတကွ်း ပြဖျစ်းနှ�ိင်းသူညီ်း ယံဉ်းရှေ့က်��မှ�ု�ိင်း�ာ၊ လမူှ�ု�ိင်း�ာ၊ 
���ဂ�ိလးရှေ့���ိ�င်း�ာ အရှေ့သြက်ာင်း��င်း�မှ�ာ�က်ိ� ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��ါ။

ဥ�ရှေ့ဒ��ိင်း�ာ၊ ရှေ့င်ရွှေ့��ရှေ့သြက်�ရှေ့���ိ�င်း�ာ အက်န်း�းအသူတးမှ�ာ�အ�ါအ�င်း လက်း�့ ိလမူှ�ု�ိင်း�ာ ဖျအိာ�က်�ိပြဖျစ်းရှေ့စ်ရှေ့သူာ အ�ာမှ�ာ�
က်�ိ ခို�ွပြခိုာ�သူတးမှတ့းခြိ��ီ သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့သူာ လမူှ�ုန်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ��သီူ�ိ� အခို�နိ်းးမှီ လ�ှအ�း�ါ။

၎င်း�တိ��၏ န်းာမှက်�န်းး�ပြဖျစ်းပြခိုင်း�နှင့်း် �တးသူက်း၍ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ က်ိ�ယံး��ိင်း န်းာ�လညီးသူ�ိ့ိထိာ�သူညီးက်�ိ စ်�ူစ်မှး��ာ့ရှေ့ဖျ�ွါ။  
ဤသူ�ိ�ပြဖျင်း် က်သူူမှအုစ်အီစ်ဉ်းက်�ိ လမှး�ညွှနှ်းးရှေ့��နှ�ိင်းခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် အပြ�န်းးအလန့်းး�က်းသူွယံး�န်းး န်းညီး�လမှး�က်ိ� 
သူမှာ�ရှေ့တားမှ�ာ� �ိ�မှ�ိသူ�ိ့ိနှ�ိင်းမှညီးပြဖျစ်းသူညီး။

ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီသီူတူစ်းဦး�က်�ိ ၎င်း�နှင့်း် လငိ်းတသူူပူြဖျစ်းရှေ့စ်လိ�သူညီး် က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ �နှဒမှ�ာ�နှင့်း် �တးသူက်း၍ 
လညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ ၎င်း�တိ��က်�ိ စ်စ်းရှေ့���န်းး မှညီးသူ�ူက်�ိခိုငွ်း်ပြ��သူညီးဟုရူှေ့သူာအခို�က်းနှင့်း် �တးသူက်း၍လညီး�ရှေ့က်ာင်း� ၎င်း�တိ��၏ 
ရှေ့��ွခို�ယံးမှမုှ�ာ�က်ိ� ပြဖျစ်းနှ�ိင်းလှင်း  ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ ပြဖျညီ်း�ညီး�ရှေ့���ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ �ာသူာရှေ့��နှင့်း် ယံဉ်းရှေ့က်��မှ�ု�ိင်း�ာ ယံ့�သြက်ညီးသူက်း�င်းမှတု�ိ�၏ အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာအရှေ့�်အရှေ့ပြခိုခို့၍ 
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီ်း အရှေ့တ�ွအကြုံက့်�အရှေ့�် ၎င်း�တိ��၏ န်းာ�လညီးသူရှေ့�ာရှေ့�ါက်းမှ၊ု ၎င်း�တ�ိ� ပြ�န်းးလညီးန်းာလန်းးထိူရှေ့��တငွ်း 
�ာသူာရှေ့���ိ�င်း�ာ ယံ့�သြက်ညီးသူက်း�င်းမှမုှ�ာ�၏ အရှေ့���ါ�့�က်�ိ အသူအိမှတ့းပြ��ရှေ့���ါ။
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၄။ ယံဉ်းရှေ့က်��မှအု�သူင်း်ရှေ့လ�ား၍ တစ်းဦး�ခို�င်း�အလိ�က်း �ရု�စ်�ိက်းရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုမှ�့ိပြခိုင်း�

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�တငွ်း ၎င်း�တ�ိ�၏ က်�ိယံး��ိင်းရှေ့��ွခို�ယံးမှမုှ�ာ�နှင့်း် �့��ပြဖျတးခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ခို�မှတ့း��ိင်းခိုွင်း်�့ိခြိ��ီ ပြဖျစ်းနှိ�င်းလှင်း ပြဖျစ်း
နှ�ိင်းသူရှေ့လာက်း �့��ပြဖျတးခို�က်းခို�ပြခိုင်း�တငွ်း �ါ�င်း�န်းး ၎င်း�တိ��က်�ိ အာ�ရှေ့��သူင််းသူညီး။ အာ�ီယံ� က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှုက်ိ့ အထိူ�
ဂရို့ပြ�ုထိာ�ရှေ့သူာ လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းတငွ်း “သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့သူာ က်ဏ္ဍတိ�င်း�တငွ်း သူမူှလက်းခို့��့မိှညီး် အက်အူညီနီှ့င်း် �တးသူက်း
သူညီး် အစ်အီစ်ဉ်းရှေ့���ွ�ပြခိုင်း�နှင့်း် အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ က်ဏ္ဍအာ�လ့��တငွ်း �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းနှ�ိင်း�န်းး ခိုွန်းးအာ�
ရှေ့���ါ” ဟု၍ူ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း အကြုံက့်ပြ��ထိာ��ါသူညီး။၁၁၀  က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် ��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်း၍အလ��း
လ��းက်ိ�င်း�ာတငွ်း �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ လ��း��ိင်းခိုွင်း်က်�ိ ပြ�န်းးလညီး��့ရိှေ့စ်�န်းးနှင့်း် ၎င်း�တိ��အရှေ့�် 
သူက်းရှေ့�ာက်းမှ�ု့ိရှေ့သူာ �့��ပြဖျတးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် လ��းရှေ့�ာင်းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��ခို�မှ့တး၊ ရှေ့�ာင်း�ကွ်းနှ�ိင်း�န်းး �ညီး�ယွံးခို�က်းထိာ�
သူင်း်သူညီး။ ဤက်�သ်ူ�ိ� �ူ�ရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�ပြဖျင််း ၎င်း�တိ��၏ ��မှ�ာ�အရှေ့�် သူက်းရှေ့�ာက်းရှေ့န်းရှေ့သူာ �့��ပြဖျတးခို�က်းမှ�ာ�က်ိ�
ရှေ့အ��င်းစ်ကီ်�ိ ရှေ့က်�ားလနွ်းး၍ ၎င်း�တ�ိ�က်�ိယံးတ�ိင်း ပြ�န်းးလညီးခို�မှတ့းနှ�ိင်းမှညီးပြဖျစ်းခြိ��ီ ရှေ့န်းာက်းထိ�း ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်း လမှး�ရှေ့သြက်ာင်း�
မှ�ာ�က်ိ� �့��ပြဖျတး�ာတငွ်း ၎င်း�တိ��၏ မှိမှကိ်�ိယံးက်ိ� ယံ့�သြက်ညီးမှ ုတ�ိ�ပြမှင််းလာရှေ့စ်မှညီး ပြဖျစ်းသူညီး။

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။၁၁၁  

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူကူ်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့��စ်စ်းရှေ့��ရှေ့န်းစ်ဉ်းတငွ်း လာအ�ိ ��ာ�န်းးမှ�ာ�နှင့်း် သူူန်းာပြ��မှ�ာ�သူညီး ထိိ�အခိုန်းး�
ထိ�တငွ်း လမူှ�ုန်းးထိမှး�တစ်းဦး�နှင့်း် စ်တိးရှေ့�ာ�ါက်� ��ာ�န်းးတစ်းဦး� �့ိရှေ့န်းရှေ့စ်�န်းး စ်စီ်ဉ်းရှေ့��ရှေ့လ�့်ိသူညီး။ အ�င်းရှေ့ပြ��ါက်
က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး၏ မှ�ိ သူ�ိ�မှဟု�တး အ��းထိနိ်းး�သူူသူညီးလညီး� �့ရိှေ့န်းမှညီးပြဖျစ်းသူညီး။ စ်စ်းရှေ့��ရှေ့န်းစ်ဉ်းတငွ်း ရှေ့���က်း��ိင်း�ာ
သူမှာ�ရှေ့တားမှ�ာ�က်ိ� က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး စ်တိးဒဏ်း�ာ �ရှေ့စ်မှညီ်း တ�ိက်းရုိ�က်းရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ� မှရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ရှေ့စ်�န်းး ရှေ့လက််�င်း်ရှေ့��
ထိာ�သူညီး။ ၎င်း�တိ��သူညီး ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�မှညီ်း မှညီးသူညီ်းလ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ��ိ�၊ ရှေ့��စ်စ်းမှမုှ��ိ�က်ိ�မှ��ိ မှ�ိမှ�ာ�နှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး
က်�ိ သူ�ိ့ိရှေ့စ်�န်းးလညီး� လ��းရှေ့�ာင်း ထိာ�သူညီး။ က်�န်းး�မှာရှေ့�� စ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�ခို့ယံ�ူန်းး ပြင်င်း��ယံးရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်း
ဦး�၏ အမှတုစ်းမှကု်�ိ က်�ိ�က်ာ� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီး။ သူ/ူမှ ၏ စ်တိးက်�ိ မှရှေ့ပြ�ာင်း�လ��န်းး အရှေ့��ကြီးက်�ီ�သူညီ်း အရှေ့သြက်ာင်း��င်း�နှင့်း် 
က်���လနွ်းးခို့�သူကူ်�ိ တပြဖျညီး�ပြဖျညီး�ခို�င်း� သူာွ�ခိုွင်း်ပြ��မှညီး�ိ�သူညီး်အရှေ့သြက်ာင်း� သူ/ူမှ က်ိ� နှစ့်းသူိမှး် ရှေ့��ွရှေ့နှွ�ရှေ့��ခို�သ်ူညီး။

၁၁၀  အ��ိဒး ၂.၆.၂က်ိ� သြက်ညီ်း�ါ။  
၁၁၁  လာအ�ိ �ဒီအီာ အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၁၇ ဒဇီူးင်း�ာ ၂၀၂၁။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ပြ�စ်းမှု�ိ့င်း�ာ တ�ာ�စ်ီ�င်းရှေ့��လ့�းင်န်းး�စ်ဉ်း 
က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�နှင့်း် လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�သူညီး ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��ပြဖျစ်းစ်ဉ်း၏  
ဗီဟု�ိခို�က်း ပြဖျစ်းသူင််းသူညီး။ သူ�ိ�ရှေ့သူား က်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�က်ိ� တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�အရှေ့�် အဓိကိ်ထိာ�ရှေ့သူာ ပြ�စ်းမှု
��ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� ပြဖျစ်းစ်ဉ်းအတငွ်း� သူက်းရှေ့သူတစ်းခို�အရှေ့န်းနှ့င်း်သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး �့�မှန့်းး
အာ�ပြဖျင််း ရှေ့ဖျားပြ�၊ ရှေ့စ်ာင််းသြက်ညီ်းခို့သြက်�သူညီး။ အာ�ယီံ့ရှေ့ဒသူတငွ်း� လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�
တငွ်း ၎င်း�တိ��၏ အပြမှတးထိ�တးသူမူှ�ာ�က်ိ� စ့်�စ်မှး�စ်စ်းရှေ့���ာတငွ်း သူ�ိ�မှဟု�တး တ�ာ�စ်ွ���ိ�ာတငွ်း �ါ�င်းရှေ့သူာ လူ
က်�န်းးက်ူ�ခို့�သူအူာ�လ့��က်ိ� ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�တငွ်း ၎င်း�တိ���ါ�င်းသူညီး် က်ာလအတငွ်း� ပြ�ညီ်းစ့်�ရှေ့သူာ၊
ဥ�ရှေ့ဒအ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထိာ�ရှေ့သူာ အက်ာအက်ယွံး၊ ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှနုှ့င်း် အက်အူညီမီှ�ာ� ရှေ့��အ�းသူင််းသူညီးဟု၍ူ
အတညီးပြ��ထိာ��ါသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ဥ�ရှေ့ဒအ� ��့နိှ�ိင်းရှေ့သူာ ��ိ�င်းခိုွင်း်မှ�ာ�က်ိ� သူ�ိ့ိရှေ့စ်�န်းးနှင့်း်
ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�ရှေ့င်ကွ်�ိ က်�နိ်းး�ရှေ့သူ��့နိှ�ိင်းရှေ့စ်မှညီ်း လ�ိအ�းသူမှှရှေ့သူာ ဥ�ရှေ့ဒမှ�ာ�နှင့်း် လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�က်�ိ ခို�မှတ့းရှေ့��
�န်းး အာ�ီယံ့နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�က် ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�မှညီးပြဖျစ်းသူညီး။
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လူ�အခိုွင််းအရှေ့��နို့င််း လူက့်န်းးက်ူ�မှုတိ့�အရှေ့�် OHCHR က် အကြုံက်�ပြ�ုထိာ�ရှေ့သူာ စ်ည်းး�မှ�ဉ်း�စ်ည်းး�က်မှး�မှ�ာ�နို့င််း လမှး�ညွှှန်းးခို�က်းမှ�ာ�
တွင်း��ဝင်းသူည်း်း လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း ၅ (၈) တငွ်း စ့်�စ်မှး�စ်စ်းရှေ့��ရှေ့န်းခို�နိ်းး၊ လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူက် လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��က်ိ� အထိ�ူ လ�ိအ�းရှေ့န်းသူညီ်း  
အမှစု်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�ပြဖျစ်းစ်ဉ်းနှင့်း် မှညီးသူညီ်း ရှေ့န်းာက်း�က်းတွ�က်ာလတငွ်းမှ��ိ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူတူစ်းဦး�ခို�င်း�စ်ကီ်�ိ က်ာက်ယွံး�န်းး
အတွက်း သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့သူာ အာ�ထိ�တးကြီးက်�ိ��မှး�မှပုြဖျင််း လ��းရှေ့�ာင်း�န်းး နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�က်ိ� တ�ိက်းတနွ်းး�နှိ�ုရှေ့�ားထိာ��ါသူညီး။ သူင််းရှေ့လ�ား
ရှေ့သူာ က်ာက်ယွံးရှေ့�� စ်မီှ့ခို�က်းမှ�ာ�တငွ်း သူာွ�ရှေ့�ာက်းမှညီ်း နှ�ိင်းင့်တငွ်း လ့�ခြုံခို့�ရှေ့သူာရှေ့န်း�ာက်ိ� သူတးမှတ့းထိာ�ပြခိုင်း�၊ အမှ့ီအခို�ိက်င်း�
ရှေ့သူာ ဥ�ရှေ့ဒအက်��ိ�ရှေ့�ာင်း ��့ခိိုငွ်း်၊ တ�ာ�စ်ွ���ိရှေ့န်းစ်ဉ်းတွင်း က်ိ�ယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်းက်ိ� က်ာက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�၊ �က်းလက်းရှေ့န်းထိိ�င်း
နှ�ိင်းပြခိုင်း�၊ ပြ�န်းးလညီးရှေ့န်း�ာခို�ထိာ�ပြခိုင်း�နှင့်း် ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�ိ��ရှေ့��ပြခိုင်း�တိ��အတွက်း ရှေ့��ွခို�ယံးခိုွင်း်မှ�ာ�က်ိ� သူတးမှတ့း ရှေ့ဖျားပြ�ပြခိုင်း�၊ ဤ
အခို�က်းမှ�ာ�မှ ့အခို��ိ� သူ�ိ�မှဟု�တး အာ�လ့�� �ါ�င်းနှ�ိင်းသူညီး။

ရှေ့��့ဦး�တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူ ူသူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီသီူတူစ်းဦး�အရှေ့န်းနှ့င်း် လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��က်�ိ က်ညူီရီှေ့��
သူညီး် မှညီးသူမူှ��ိ �င်း�ိ�င်းကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�နှ�ိင်းရှေ့သူာ အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�က်ိ� သူ�ိ့ိ�န်းးမှာ့ အရှေ့���ါလသ့ူညီး။ လကူ်�န်းးက်ူ�သူူမှ�ာ�
နှ့င်း် စ်န်းစ်းတက်� က်���လနွ်းးရှေ့သူာ �ာဇူး�တးမှမုှ�ာ�မှ ့ခြိခိုိမှး�ရှေ့ပြခိုာက်းမှမုှ�ာ�သူညီး �့�စ့်အမှ��ိ�မှ��ိ�ပြဖျင််း လာသြက်ခြိ��ီ ရှေ့လ�န်းက်းစ်ာွ အရှေ့��ယံူ
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူင််းသူညီး။ အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ ပြ�င်း�ထိန်းး�့�က်�ိ စ်ဉ်း�စ်ာ��ာတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ ရုရုှေ့ထိာင််းမှ ့  
စ်ဉ်း�စ်ာ�သူင်း်သူညီး။

အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှ�ိင်းရှေ့ပြခိုက်ိ� စ်စ်းရှေ့��အက်�ပြဖျတး�ာတငွ်း ရှေ့ယံ��ယံ�အာ�ပြဖျင််း ထိညီ်းသူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��မှညီ်း ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�အခို��ိ�-၁၁၂ 

l သူင်းရှေ့န်းထိိ�င်းသူညီ်းရှေ့န်း�ာတငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုသူတင်း���ိ�မှမုှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး သူိ�့ိရှေ့သူာ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုမှ�ာ� �့ိ�ါသူလာ�။  

l လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်�ိ ဖျ�ွ�စ်ညီး�ထိာ�ရှေ့သူာ �ာဇူး�တးအသူင်း�မှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး အပြခိုာ�ရှေ့သူာ က်နွ်းး�က်းမှ�ာ�က် ထိနိ်းး�ခို���းရှေ့န်း�ါသူလာ�။

l ထိ�ိအသူင်း�မှ�ာ�က် က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� သူ�ိ�မှဟု�တး ၎င်း�တိ��က်�ိ က်ညူီရီှေ့န်းသူူမှ�ာ�အရှေ့�် လက်းစ်ာ�ရှေ့ခို��န်းး စ်စီ်ဉ်း၊  
 အရှေ့က်ာင်းအထိညီး ရှေ့ဖျားထိာ�သူလာ�။

l ရှေ့ဒသူတငွ်း� တ�ာ�ဥ�ရှေ့ဒ စ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့�� ရှေ့အ��င်းစ်မီှ�ာ�က် ယံ့�သြက်ညီးအာ�ထိာ��သူလာ�။

l သူပိြမှင်းခို��်သူညီ်း အက်�င််း��က်းပြခိုစ်ာ�မှ�ု့ိသူလာ�။ �့ိလှင်း မှညီးသူညီ်းအ�င်း်ထိ ိ�့ိသူန်းညီး�။

ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��လ��းင်န်းး�စ်ဉ်း 

၁၁၂    UNODC လကူ်�န်းးက်ူ�မှတု�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� လက်းစ်ွ�၊ ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�မှှတရှေ့�� လ��းက်�ိင်းသူမူှ�ာ�သူင်းခိုန်းး�စ်ာ ၅ က်ိ� က်�ိ�က်ာ��ါ။ https://www.unodc.org/documents/hu-
man-trafficking/TIP_module5_Ebook.pdf

ရှေ့အာက်း�ါ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�က်ိ� ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��ပြဖျစ်းစ်ဉ်းတငွ်း အရှေ့တ�ွ�မှ�ာ�သူညီးဟု� သူတးမှတ့းထိာ�သူညီး။ ရှေ့��့ဦး�တ့��ပြ�န်းး
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူ ူသူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီသီူတူစ်းဦး�ပြဖျစ်းရှေ့သူာ သူင််းအရှေ့န်းနှ့င်း် ပြဖျစ်းလာနှ�ိင်းရှေ့ပြခို�့ရိှေ့သူာ ထိခိို�ိက်း န်းစ်းန်းာမှုမှ�ာ� သူ�ိ့ိ�န်းးနှ့င်း်  
ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့��လမှး�ညွှနှ်းးက်�ိ ထိ�ိထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ� က်ာက်ယွံး�န်းး သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့လ�ာ�်ါ�ရှေ့စ်�န်းး န်းညီး�လမှး�တစ်းခို�အပြဖျစ်း  
လက်းခို့စ်ဉ်း�စ်ာ��န်းးမှာ့ အရှေ့��ကြီးက်�ီသူညီး။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�က်ိ�  
�န်း�းက်�င်း၍ တ�ာ�စ်ွ�ပြခိုင်း�တငွ်း �ါ�င်း�န်းး လွ�မှာ့�စ်ာွ န်းာ�လညီးရှေ့စ်ပြခိုင်း� 
သူ�ိ�မှဟု�တး ဖျိအာ�ရှေ့��ပြခိုင်း� ခို့သြက်�သူညီး။ ၎င်း�တိ��သူညီး  
ပြဖျစ်းစ်ဉ်းအရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာနှင့်း် �တးသူက်း၍ လညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊  
လတွးလ�း၍ သူနိ်းာ�လညီးမှ�ု့ိစ်ာွ သူရှေ့�ာတညူီီမှရုှေ့���ာတငွ်း  
ပြဖျစ်းနှ�ိင်းရှေ့ပြခို�့သိူညီး် အနှတ�ာယံး ပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�နှင့်း် �တးသူက်း
၍ ပြ�ညီ်းစ့်�ရှေ့သူာ သူတင်း�အခို�က်းအလက်းက်ိ� ��့ရိှေ့လမ်ှ�့ိသြက်�ါ။ 
ခိုငွ်း်ပြ��ခို�က်း��့ခိြိ��ီလှင်း�င်း က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�သူညီး  
က်���လနွ်းးခို့�သူ-ူမှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူတစ်းဦး�ပြဖျစ်းပြခိုင်း�၏  
အက်��ိ��က်းမှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ ��မှ�ာ�အရှေ့�် သူက်းရှေ့�ာက်းမှကု်�ိ 
ပြ�ညီ်းစ့်�စ်ာွ န်းာ�လညီးနှ�ိင်းပြခိုင်း� မှ�့�ိါ။ 

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

က်���လနွ်းးခို့�သူအူမှ�ာ�အပြ�ာ�သူညီး �ာဇူး�တးမှ�ု�ိင်း�ာ  
တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� �က်းလက်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�၏ ရှေ့သူခို�ာရှေ့��ာရှေ့သူာ  
အက်��ိ�ရှေ့က်��ဇူး�ူမှ�ာ�က်ိ� မှပြမှင်းသြက်�ရှေ့သူားလညီး� ထိိ�သူ�ိ�ပြ��လ��း�န်းး  
ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�စ်စ်းရှေ့��သူညီ်း အ�ာ�့ိ၊ အစ်�ိ��ရှေ့��့ရှေ့န်း၊ အက်��ိ�ရှေ့�ာင်း
ရှေ့��့ရှေ့န်း သူ�ိ�မှဟု�တး အပြခိုာ�ရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�၏ 
ခြိခိုမိှး�ရှေ့ပြခိုာက်း၊ အက်��းက်ိ�င်းပြခိုင်း�က်ိ� ခို့�န်းငိ်းသူညီး။  
တ�ာ�မှ�င်းလ��းင်န်းး�တငွ်း �ါ�င်းသူမူှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ လကူ်�န်းးက်ူ�
သူမူှ�ာ�က်ိ� �န်း�းက်�င်း၍ က်���လနွ်းးခို့�သူ-ူမှ�က်းပြမှင်း သူက်းရှေ့သူမှ�ာ�
အပြဖျစ်းရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး မှ�့��ပြဖျတး�ါက် အပြ�စ်းရှေ့��ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး 
ရှေ့ထိာင်းခို�ပြခိုင်း� ခို့�နှိ�င်းသူညီး။ တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�မှ�ာ�တငွ်း  
��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှသ့ူာလှင်း အခို��ိ�က်�ိ ရှေ့င်ရွှေ့သြက်�အရှေ့ထိာက်းအ�့၊်  
အက်ာအက်ယွံး၊ ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�ရှေ့င်နွှ့င်း် ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ ရှေ့��မှညီးဟု�  

က်တပိြ��ပြခိုင်း�ခို့�နှိ�င်းသူညီး။

၎င်း�တိ့�အာ� ရှေ့ခို�င်း��့�ပြဖွတးအပြမှတးထိ့တးသူူမှ�ာ�က်ိ့ �န်းး်က်�င်း၍ 

ထိွက်း�ိ့မှုတွင်း လွ�မှ့ာ�စ်ွာ န်းာ�လည်းးရှေ့စ်ပြခိုင်း�၊ 

ပြီးခိုိမှး�ရှေ့ပြခိုာက်းခို��ပြခိုင်း� သူိ့�မှဟာ့တး အက်��းက်ိ့င်းခို��ပြခိုင်း�

၁

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��စ်န်းစ်း၊ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ တ�ာ��င်းအရှေ့န်းအထိာ�၊ ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့��ွခို�ယံးခိုငွ်း်မှ�ာ�၊ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� ပြဖျစ်းစ်ဉ်းတငွ်း 
��့ိနှ�ိင်းရှေ့သူာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် သြက်ာပြမှင််းခို�နိ်းးတ�ိ�က်�ိ �င့်း��င့်း�လင်း�လင်း� �င့်း�ပြ��ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ နှ�ိင်းင့်သူာ�ခို့ယံမူှ၊ု လမူှ��ိ�စ်�၊  
အသူက်း၊ မှသူန်းးစ်မွှး�မှ ု(�့ိလှင်း) စ်သူညီးတိ��ရှေ့�်တငွ်း ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�ရှေ့��သူင််းသူညီး။၁၁၃ 

တ�ာ�စ်�ွ��ိမှတုစ်းမှ��ိ�မှ��ိ�တငွ်း ၎င်း�တ�ိ�၏ ��ူရှေ့�ါင်း��ါ�င်းပြခိုင်း�နှင့်း် ခို�ိလ့�ုာရှေ့န်း�ာ၊ အက်အူညီရီှေ့��ပြခိုင်း�တိ��အရှေ့�် မှတူညီး၍ စ်ညီး�ရှေ့နှာ့င်းပြခိုင်း�
မှပြ���ါနှင့်း်။ ထိ�ိအစ်ာ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ု�ာဇူး�တးမှမုှ�ာ�၊ ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�အတကွ်း အပြ�စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�၊ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ 
မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�သူ�ိ� တ�ာ�မှှတမှနုှ့င်း် ဥ�ရှေ့ဒအ� ��ိ�င်းခိုငွ်း်တ�ိ�အရှေ့သြက်ာင်း�က်ိ� �င့်း�ပြ�ရှေ့���ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� သူက်းရှေ့သူ အရှေ့ထိာက်းအထိာ�တစ်းဦး�အရှေ့န်းနှင့်း်သူာ �က်း�့ပြခိုင်း�က်ိ� ရှေ့�ာ့င်းသြက်ဉ်း�ါ။ ဤသူ�ိ� �က်း�့ပြခိုင်း�သူညီး  
က်�ရု့�ုနှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�ရှေ့သူာ ရှေ့�တိ�ခို�ဉ်း�က်�းန်းညီး�တစ်းန်းညီး� ပြဖျစ်းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် မှ�က်းပြမှင်း သူက်းရှေ့သူမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��အတွက်း 
လ့�ခြုံခို့�စ်တိးခို��၍ ၎င်း�တိ��၏ လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� န်းာ�လညီးခြိ��ီ သူင််းရှေ့လ�ားစ်ာွ ပြဖျညီ်း�ညီး�ရှေ့��လှင်း စ့်�စ်မှး�စ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�နှင့်း် တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�  
ပြဖျစ်းစ်ဉ်းတငွ်း ��ိ၍ ��ူရှေ့�ါင်း��ါ�င်းလိ�သြက်သူညီး။၁၁၄

၎င်း�တိ��၏ သူာမှန်းး���သီူ�ိ� ပြ�န်းးသူာွ�နှ�ိင်း�န်းးအတကွ်း ၎င်း�တ�ိ�၏ အမှမုှ�ာ�က်ိ� တ�ာ�မှ�င်း ‘အခြိ��ီသူတး’ လိ�က်းပြခိုင်း�မှ��ိ� မှလ��း�န်းး  
အကြုံက့်ရှေ့���ါ။ ဤသူိ��ရှေ့သူာ အစ်အီမှ့မှ�ာ�သူညီး မှလ�ွဧက်န်းး ညီှနိှိုင်း�ထိာ�သြက်ပြခိုင်း�ပြဖျစ်းခြိ��ီ အထိ�ူသူပြဖျင််း အက်�င််း��က်း ပြခိုစ်ာ�ပြခိုင်း�နှင့်း် အပြမှတး
ထိ�တးသူူမှ�ာ� အပြ�စ်းဒဏ်းရှေ့��ခို့�ပြခိုင်း�မှ ့က်င်း�လတွးပြခိုင်း�က်ိ� သူက်း��ိ��ည့ီးရှေ့စ်ရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း ပြဖျစ်းသူညီး။၁၁၅

��ူရှေ့�ါင်း��ါ�င်းပြခိုင်း�နှင့်း် �တးသူက်း၍ သူတင်း�ရှေ့��ခြိ��ီပြဖျစ်းရှေ့သူာ �့��ပြဖျတးခို�က်းတစ်းခို� ခို�မှတ့းနှ�ိင်း�န်းး က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း အသူတးမှတ့းခို့
ခြိ��ီသူမူှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့တ�ွရှေ့တာစ်ဉ်း�စ်ာ��န်းးနှင့်း် ပြ�န်းးလညီးက်�န်းး�မှာနှိ�င်း�န်းး အခို�နိ်းးတစ်းခို� ရှေ့���ါ။

ပြဖျစ်းစ်ဉ်းတငွ်း �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�အတကွ်း မှမိှ�ိနှဒအရှေ့လ�ာက်း၊ သူ�ိ့ိန်းာ�လညီးခြိ��ီပြဖျစ်းရှေ့သူာ သူရှေ့�ာတခူိုငွ်း်ပြ��ခို�က်းက်ိ� ရှေ့တာင်း�ခို့�ါ။ 
ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��ပြဖျစ်းစ်ဉ်းတငွ်း အခို�နိ်းးမှရှေ့��ွ အက်အူညီနီှ့င်း် အက်ာအက်ယွံးက်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က် ပြင်င်း��ိ�နှ�ိင်း�န်းး 

အခိုငွ်း်ရှေ့���ါ။ 

၁၁၃  အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�နှင့်း်က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�အာ� အထိ�ူအရှေ့လ�ရှေ့��ရှေ့သူာ အာ�ယီံ့လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ု�န်း�းက်�င်းတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့���ိ�င်း�ာ လ��းင်န်းး�စ်မီှ့က်နိ်းး� အ��ိင်း� ခို (�)။ အာ�ယီံ့ 
က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှကု်�ိ အထိ�ူ�ရု�ပြ��ထိာ�ရှေ့သူာ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း အ��ိဒး ၃.၆.၄။ ACWC ၏ ရှေ့ဒသူ�ိ�င်း�ာ ပြ�န်းးလန့်းးသူ့��သူ�းမှအုကြုံက့်ပြ��တ�ိက်းတနွ်းး�ခို�က်း ၄.၄။
၁၁၄  လူ�အခိုငွ်း်အရှေ့���ိ�င်း�ာ မှဟုာမှင်း�ကြီးက်�ီရု့��၊ လ�ူအခိုငွ်း်အရှေ့��နှင့်း် လကူ်�န်းးက်ူ�မှု��ိင်း�ာ အကြုံက့်ပြ��တိ�က်းတနွ်းး�ထိာ�ရှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုခို့မှမူှ�ာ�နှင့်း် လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ� (�က်းစ်ွ� မှသူ�ိ)
၁၁၅  ASEAN (2019) လကူ်�န်းးက်ူ�ပြခိုင်း�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� က်�ိင်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး ACWC ရှေ့ဒသူတငွ်း� လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�အတကွ်း လ��းက်�ိင်း
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�၏ �့�စ့်ပြ� အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားရှေ့�� က်�ိယိံာအစ့်�၊ Jakarta: ASEAN Secretariat
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၁။ ၎င်း�တ�ိ�အာ� ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးသူူမှ�ာ�က်ိ� �န်း�းက်�င်း၍ ထိကွ်း��ိမှတုငွ်း လ�ွမှာ့�စ်ာွ န်းာ�လညီးရှေ့စ်ပြခိုင်း�၊ ခြိခိုမိှး�ရှေ့ပြခိုာက်းခို့�ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး အက်��းက်ိ�င်းခို့�ပြခိုင်း�

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း တ�ိက်းရုိ�က်းအက်အူညီနီှ့င်း် အက်ာအက်ယွံး ရှေ့��ပြခိုင်း�တငွ်း �ာသူာပြ�န်းးမှ�ာ�သူညီး အရှေ့���ါ
ရှေ့သူာ က်ဏ္ဍတစ်း��းအပြဖျစ်း �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းသြက်သူညီး။ ဤပြဖျစ်း��းသူညီး နှိ�င်းင့်ပြခိုာ�သူာ� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် နှ�ိင်းင့်သူ့�� 
�ာသူာစ်က်ာ� မှရှေ့ပြ�ာသူမူှ�ာ�အတကွ်း အထိ�ူသူပြဖျင််း မှန့်းးက်န်းးသူညီး။ သူ�ိ�ရှေ့သူားလညီး� လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်း  
�ာသူာပြ�န်းးမှ�ာ� အသူ့��ပြ���ာတငွ်း စ်နိ်းးရှေ့ခို်မှမုှ�ာ�စ်ာွ �့ိရှေ့န်းသူညီး။ အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် တ�ိင်း�င်းရှေ့��ွရှေ့နှွ�ရှေ့�� အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ
��ွမှ�ာ�တငွ်း �ါ�င်းသြက်သူမူှ�ာ�က် အခို��ိ�ရှေ့သူာ �ာသူာပြ�န်းးမှ�ာ�သူညီး အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူူက် ပြ�ညီ်းပြ�ညီ်း�� 
န်းာ�လညီးခြိ��ီ ဓိမှမဒဋိ္ဌာာန်းးက်�က်� �့��ပြဖျတးခို�က်းခို�ခိုငွ်း်ပြ���မှညီ်းအစ်ာ� ၎င်း�တိ��၏ �က်းလိ�က်းရှေ့သူာ ရှေ့��ွခို�ယံးမှမုှ�ာ�နှင့်း်  
က်���လနွ်းးခို့�သူကူ်�ိ လှမှး�မှ�ိ�ရှေ့စ်မှညီ်း ‘ပြဖျာ�ရှေ့ယံာင်း�ရှေ့သူာ’ �ာသူာပြ�န်းးပြခိုင်း�က်ိ� အသူ့��ပြ��ပြ�န်းး�ိ�သြက်သူညီးဟု� မှှရှေ့�ထိာ��ါ
သူညီး။ ဤသူ�ိ� ပြ��လ��းပြခိုင်း�သူညီး ရှေ့��့ဦး�တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီရီှေ့��သူမူှ�ာ� အလ��းလ��းက်�ိင်း�ာတငွ်း  
အရှေ့နှာ့င်း်အယံက့်း ပြဖျစ်းရှေ့စ်နှိ�င်းသူညီး။ အပြခိုာ�ရှေ့သူာ ပြဖျစ်း��းမှ�ာ�တငွ်းမှ ူအမှတုငွ်း သူရှေ့�ာထိာ�လနွ်းး��ွရှေ့န်းရှေ့သူာ �ာသူာပြ�န်းး
မှ�ာ�က်ိ� အသူ့��ပြ��မှသိူညီး။ ဤပြဖျစ်း��းရှေ့သြက်ာင််း အမှ၏ု ယံ့�သြက်ညီးစ်တိးခို��ပြခိုင်း�နှင့်း် အမှုတငွ်း �ါ�င်းရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�
၏ လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��က်ိ� ထိခိို�ိက်းရှေ့စ်သူညီး။ က့်မှရှေ့က်ာင်း�သူညီးမှာ့ အာ�ီယံ့နှ�ိင်းင့်မှ�ာ��့ိ ရှေ့အ��င်းစ်အီခို��ိ�တငွ်းသူာ �ာသူာပြ�န်းး 
န်းာမှညီး��က်းစ်ာ�င်း� �့သိူညီး။ ထိ�ိရှေ့သြက်ာင််း ထိ�ိပြ�ဿန်းာမှ�ာ�သူညီးလညီး� �က်းလက်းပြဖျစ်းရှေ့�်ရှေ့န်းသူညီး။

ACTIP အ��ိဒး ၁၄ (၆) တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှနုှ့င်း် �က်းနှယှံးရှေ့သူာ တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�မှ�ာ�က်ိ� လှ�ိ��က့်းရှေ့���မှညီးပြဖျစ်းသူညီး၊ လကူ်�န်းး
က်�ူခို့�သူမူှ�ာ�၏ က်ိ�ယံးရှေ့��က်ိ�ယံးတာနှ့င်း် က်�ိယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်းက်ိ� က်ာက်ယွံးရှေ့���န်းး အာ�ယီံ့အစ်�ိ��မှ�ာ�က်ိ� ရှေ့တာင်း�
��ိထိာ��ါသူညီး။ အာ�ီယံ� က်�ာ�၊မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှုက်ိ့ အထိူ�ဂရို့ပြ�ုထိာ�ရှေ့သူာ လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း တငွ်း “�န်းးရှေ့�ာင်းမှ ုရှေ့��သူမူှ�ာ�
သူညီး ရှေ့ဖျားထိ�တးရှေ့ပြ�ာသြက်ာ��န်းးလိ�အ�းပြခိုင်း�၊ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ညူီရီှေ့��ပြဖျစ်းစ်ဉ်းမှ ့ခိုငွ်း်ပြ��ရှေ့��ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး က်���လနွ်းးခို့�သူ ူ 
က်�ိယံးတ�ိင်းက် ခိုငွ်း်ပြ��ရှေ့��ပြခိုင်း�မှတ့စ်း�ါ� အပြခိုာ�ရှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ အရှေ့��က်စိ်စမှ�ာ�နှင့်း် သူတင်း�
အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� လှ�ိ��က့်းရှေ့��ထိာ�သူင််းသူညီး”ဟု� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ��ါသူညီး။၁၁၆ ‘သူ�ိန်းးလ�ိရှေ့သူာ’ စ်ညီး�မှ�ဉ်း�က်ိ� အမှု
အာ�လ့��တငွ်း လ�ိက်းန်းာသူင်း်သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုအခို�က်းအလက်းနှင့်း် သူတင်း� အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာ တစ်း
မှ��ိ�မှ��ိ�က်ိ� သူတင်း�ရှေ့���န်းး လိ�အ�းရှေ့သူာ �န်းးထိမှး� သူိ��မှဟု�တး လ��းရှေ့ဖျားက်�ိင်းဖျက်းမှ�ာ�နှင့်း်သူာ မှှရှေ့�ပြခိုင်း�က်ိ� ရှေ့သူခို�ာရှေ့စ်�န်းး 
�န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�က် ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�မှညီး။

၁၁၆    အ��ိဒး ၂.၃.၁ က်ိ�သြက်ညီ်း�ါ။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

တ�ာ�စ်�ွ��ိမှတုစ်းခို�တွင်း �ါ�င်းပြခိုင်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�
၏ က်ိ�ယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်းလ့�ခြုံခို့�မှနုှ့င်း် အမှညီးမှရှေ့ဖျားလိ�မှ ုတ�ိ�
က်�ိ ခို��ိ�ရှေ့ဖျာက်း�ပြခိုင်း�မှ��ိ� ပြဖျစ်းနှိ�င်းသူညီး။ ၎င်း�တိ��၏ ���ဂိ�လးရှေ့��
��ိင်း�ာ သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� မှီဒယီံာရှေ့�်တငွ်း မှှရှေ့�
ခို့�နှ�ိင်းသူညီး သူိ��မှဟု�တး တ�ာ�ရု့�� ရု့��ခို�နိ်းး�တွင်း ရှေ့ဖျားထိ�တးခို့�
နှ�ိင်းသူညီး၊ ထိိ��ပြ�င်း အမှ�ာ�ပြ�ညီးသူ ူရှေ့��့ရှေ့မှာ့က်းတငွ်း စ်စ်းရှေ့��သူညီ်း  
တ�ာ�ရု့��တငွ်း အစ်စ်းရှေ့��ခို့�န်းး ရှေ့စ်ခိုိ�င်း�ခို့�နှ�ိင်းသူညီး။ က်ိ�ယံး

ရှေ့��အခို�က်းအလက်းလ့�ခြုံခို့�မှနုှ့င်း် အမှညီးမှရှေ့ဖျားလိ�မှ ု�့��ရု့�ုပြခိုင်း�
ရှေ့သြက်ာင််း လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�အရှေ့�် လက်းတ့��ပြ�န်းးခို့�နှ�ိင်းရှေ့ပြခို
မှ�ာ��့ိသူပြဖျင််း ၎င်း�တိ��၏ ရု��း��ိင်း���ိင်း�ာ လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��က်ိ� ထိခိို�ိက်းရှေ့စ်
နှ�ိင်းသူညီး။ တစ်းခို�နိ်းးတညီး�မှာ့�င်း ၎င်း�တိ��၏ မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�ရှေ့သြက်ာင််း  
သူ�ိ�မှဟု�တး ��း�ာွလူထိ�ရှေ့သြက်ာင််း ၎င်း�တိ��၏ �က့်းစ်ိတး၊ ပြင်င်း��ယံး  
ဖျယံးက်�ဉ်းခို့�ပြခိုင်း�နှင့်း် အပြ�စ်းတင်းခို့�ပြခိုင်း��သီူ�ိ� ဦး�တညီးသူာွ�
နှ�ိင်းသူညီး။

က်ိ့ယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်း လ့�ခြုံခိုု�မှုနို့င််း 

အမှည်းးမှရှေ့ဖွားလိ့မှု �့��ရိုု��ပြခိုင်း�
၂

၁၁၇     အာ�ယီံ့ လက်းရှေ့တ�ွလ��းရှေ့�ာင်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း လမှး�ညွှနှ်းးမှတုငွ်း ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီ်းအတ�ိင်း� “က်���လနွ်းးခို့�သူ-ူသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�၊ လိ�အ�းရှေ့သူာအခိုါမှ�ာ�တငွ်း ယံင်း�တ�ိ�၏ မှသိူာ�စ်�
မှ�ာ�အာ� လက်းစ်ာ�ရှေ့ခို�ခို့�ပြခိုင်း�မှ ့က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းသူင်း်သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူ-ူသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�၏ က်ိ�ယံးရှေ့��က်ိ�ယံးတာ လတွးလ�းခိုွင်း်နှ့င်း် ယံင်း�တိ�� မှညီးသူမူှညီး�ါပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� 
လှ�ိ��က့်းခို�က်းမှ�ာ�အာ�က်ာက်ယွံး�န်းး ဥ�ရှေ့ဒမှ�ာ� ထိာ��့သိူင်း်သူညီး။” အ�ိ�င်း� တစ်း၊ င်-၁ နှင့်း် င်-၂၊ ACTIP အ�ိ�ဒး ၁၄(၆)။

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
ပြဖျစ်းစ်ဉ်းတစ်းရှေ့လှာက်းတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�၏ က်ိ�ယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်း လ့�ခြုံခို့�မှနုှ့င်း် လ့�ခြုံခို့�စ်တိးခို��မှတု�ိ�က်�ိ က်ာက်ယွံး�ါ။  
ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း ၎င်း�တိ��၏ ခိုငွ်း်ပြ��ခို�က်းမှ�့�ိ� အရှေ့သူ�စ်တိး အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� မှမှှရှေ့�ပြခိုင်း�၊ က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ က်ိ�ယံးရှေ့��
အခို�က်းအလက်းနှင့်း် ရှေ့န်း��းလ�ိးစ်ာတ�ိ� ရှေ့ဖျားထိ�တးသူလ�ိ ပြဖျစ်းရှေ့စ်မှညီ်း မှညီးသူညီ်း သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှ��ိ�က်ိ�မှ��ိ 
အတင်း�က်��း�့�� လှ�ိ��က့်းထိနိ်းး�သူိမှး�ရှေ့��ပြခိုင်း�တိ��က်�ိ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�မှညီး။၁၁၇

၎င်း�တိ��၏ ထိကွ်း��ိခို�က်းက်ိ� ရှေ့��အ�း�မှညီ်း န်းညီး�လမှး�နှင့်း် တ�ာ�ခြိ��ိင်းနှင့်း် လူထိ��ီသူ�ိ� မှညီးသူညီ်းအတ�ိင်း�အတာအထိ ိ၎င်း�တ�ိ�၏ 
က်�ိယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်းက်ိ� ရှေ့ဖျားထိ�တးခို့�မှညီး��ိသူညီး် အရှေ့သြက်ာင်း�က်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ �င့်း�ပြ��ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ အမှညီးမှရှေ့ဖျားလိ�မှကု်�ိ ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ က်ာက်ယွံးရှေ့���န်းး သူ�ီပြခိုာ�ရှေ့စ်ာင််း��ိင်း�ခိုန်းး�မှ�ာ�၊ သူ�ီသူန်း�း�င်းရှေ့�ါက်းမှ�ာ�၊
အသူ့ဖျမှး�ယံထူိာ�ရှေ့သူာ ထိကွ်း��ိခို�က်း၊ အမှညီးလှ�မှ�ာ�၊ တ့ခိုါ��ိတး သြက်ာ�န်းာပြခိုင်း�၊ ဗီဒီယီံ�ိ/အသူ့ ဖျ�က်းပြခိုင်း�၊ တစ်းဖျက်းပြမှင်း မှန့်းးမှ�ာ�၊ 
�တိးက်ာ�မှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး လ�ိက်းက်ာမှ�ာ�က်ိ� တ�ာ�ရု့��တငွ်း က်ာက်ယွံးရှေ့�� စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ�အရှေ့န်းပြဖျင််း အသူ့��ပြ���ါ။

၎င်း�တိ��၏ ထိကွ်း��ိခို�က်းရှေ့သြက်ာင််း မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ အနှတ�ာယံးက်�ရှေ့�ာက်းနှိ�င်းရှေ့သူာ အမှမုှ�ာ�တငွ်း မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�  
က်�ိယံးတ�ိင်း ရု့��ရှေ့တားတက်း�န်းး မှလိ�အ�းလှင်း မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ၏ ထိကွ်း��ိခို�က်းမှတ့းတမှး�က်�ိ အသူ့��ပြ���န်းး ထိညီ်းသူငွ်း� စ်ဉ်း�စ်ာ�
�ါ။ အခို��ိ�ရှေ့သူာ တိ�င်း�ပြ�ညီးမှ�ာ�တငွ်း ဤသူ�ိ� လ��းရှေ့�ာင်းပြခိုင်း�က်ိ� အဓိကိ်အာ�ပြဖျင််း တ�ာ�ခိုငွ်းအကြီးက်�ိ အမှစု်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�တငွ်း
အသူ့��ခို�သြက်သူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် သူက်း��ိင်း�ာ မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�၏ က်ိ�ယံးရှေ့��အခို�က်းအလက်းလ့�ခြုံခို့�မှနုှ့င်း် ယံ့�သြက်ညီးစ်တိးခို��ပြခိုင်း� တိ��
က်�ိ  က်��ိ�ရှေ့�ါက်းရှေ့စ်ရှေ့သူာ မှညီးသူညီ်းမှဒီယီံာ�န်းးထိမှး�က်ိ�မှ��ိ တာ�န်းး�့ိသူမူှ�ာ�ထိ့ တိ�င်းသြက်ာ��ါ။
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၃။ က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုက်င်း�မှ�ပ်ြခိုင်း� - လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�၏ လက်းတ့��ပြ�န်းးမှု

လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�၏ လက်းတ့��ပြ�န်းးမှုက်�ိ က်���လနွ်းးခို့�
သူမူှ�ာ�၊ အထိ�ူသူပြဖျင််း ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်း
တငွ်း �ါ�င်းသူညီ်း က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က် ရှေ့သြက်ာက်း�ွ့�ပြခိုင်း�သူညီး  
အမှန့်းးတက်ယံး အရှေ့လ�ထိာ�စ်�ာ က်စိ်စတစ်း��း ပြဖျစ်းသူညီး။  
လကူ်�န်းးက်ူ�မှမုှ့ လတွးရှေ့ပြမှာက်းခို�ရ်ှေ့သူာ သူ�ိ�မှဟု�တး ၎င်း�တိ��အာ�  
�န်း�းက်�င်းက်ာ သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိခို�်ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�
အာ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�၏ လက်းတ့��ပြ�န်းးနှိ�င်းစ်မွှး�က်ိ�
အရှေ့သူအခို�ာ မှတ့းတမှး�တင်းထိာ�ခြိ��ီ ပြဖျစ်းသူညီး။ ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းး
သူမူှ�ာ�အာ� �န်း�းက်�င်း၍ သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိရှေ့��ပြခိုင်း�သူညီး 
က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ မှိသူာ�စ်�မှ�ာ�က်�ိ  
အလနွ်းးအမှင်း� ရှေ့သူာက်ရှေ့�ာက်းရှေ့စ်ခြိ��ီ အနှတ�ာယံးလညီး� က်�
ရှေ့�ာက်းရှေ့စ်နှိ�င်းသူညီး။၁၁၈  လက်းတ့��ပြ�န်းးမှသုူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ု
က်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�ထိ့မှသ့ူာမှဟု�တး�� အလ��း�င့်းမှ�ာ�၊ လကူ်�န်းးက်ူ�

သူရူှေ့အ���န်း�းမှ�ာ�၊  ပြ�ညီ်းတန်းး�ာရှေ့ခိုါင်း�မှ�ာ�နှ့င်း် ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့�� 
အ�ာ�့ိမှ�ာ�ထိ့မှလ့ညီး� ပြဖျစ်း�ာွ�နှ�ိင်းသူညီး။

ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှနုှ့င်း် က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှကု်�ိ ရှေ့က်ာင်း�မှနွ်းး
စ်ာွမှ��့ရိှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးမှု
က်�ိ တ�ိင်းသြက်ာ�နှိ�င်းရှေ့ပြခို န်းညီး��ါ�ခြိ��ီ ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�က်ိ� 
ရှေ့ဖျားထိ�တးက်ာ �န်း�းက်�င်း သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိပြခိုင်း�အာ�ပြဖျင််း စ့်�စ်မှး�  
စ်စ်းရှေ့��မှမုှ�ာ�က်ိ� အရှေ့ထိာက်းအက်ပူြ��နှ�ိင်းရှေ့ပြခို န်းညီး��ါ�သူညီး။ 
အက်��ိ��က်းအရှေ့န်းပြဖျင််း ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� စ်န်းစ်းသူညီး  
အရှေ့���ါရှေ့သူာ သူက်းရှေ့သူ အရှေ့ထိာက်းအထိာ�မှ�ာ� �့��ရု့�ု�ခြိ��ီ လူ
က်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�က်ိ� ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ ဥ�ရှေ့ဒခို�မှတ့းနှ�ိင်း
ပြခိုင်း� မှ�့ရိှေ့တာရ်ှေ့�။

က်ာက်ွယံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�့ာက်းမှု က်င်း�မှ�်ပြခိုင်း� - 

လူက့်န်းးက်ူ�မှု က်���လွန်းးသူူမှ�ာ�၏ လက်းတ့��ပြ�န်းးမှု
၃

၁၁၈    IOM (2007)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း တ�ိက်းရုိ�က်းက်ညူီမီှ�ု�ိင်း�ာ IOM လက်းစ်ွ�စ်ာအ��း Geneva: IOM
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့���ိ�င်း�ာအဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�နှင့်း်တက် ွစ်ိတး�ညီာ�င့်းမှ�ာ� အ�ါအ�င်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ညူီရီှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��  
�န်းးရှေ့�ာင်းမှရုှေ့��သူမူှ�ာ�နှင့်း် ��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းက်ာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��စ်န်းစ်းတငွ်း �ါ�င်း
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုက်ိ� အက်�ပြဖျတးခို�င််းခို�နိ်းး�ါ။ က်���လွန်းးခို့�သူ၏ူ အနှတ�ာယံးမှ�ာ�က်ိ� န်းာ�လညီးမှု
နှ့င်း် အက်�ပြဖျတးနှိ�င်းမှမုှာ့ အရှေ့���ါလသ့ူညီး။ ထိ�ိက်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ အနှတ�ာယံးမှ�ာ�ထိ�တငွ်း စ်တိးဒဏ်း�ာ��့မိှ၊ု လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းး
သူမူှ�ာ�ထိ့မှ ့သူ�ိ�မှဟု�တး ၎င်း�တိ��၏ အသူအိက်ွမှး�မှ�ာ�ထိ့မှ ့လက်းတ့��ပြ�န်းးမှ၊ု က်��်��အပြ�စ်းတင်းခို့�မှနုှ့င်း် မှိသူာ�စ်� သူ�ိ�မှဟု�တး ��း�ာွ
�တး�န်းး�က်�င်း၏ အ�က့်းခို�ွမှတု�ိ�သူာမှက် အပြခိုာ�ရှေ့သူာ အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းနှိ�င်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�လညီး� �ါ�င်းနှိ�င်းသူညီး။

ပြဖျစ်းနှ�ိင်း�ါက် က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် တ�ိင်း�င်းက်ာ ၎င်း�တိ��က်�ိယံးတ�ိင်းနှ့င်း် ၎င်း�တိ�� မှသိူာ�စ်��င်းမှ�ာ�၏ အသူက်းနှင့်း် ရှေ့��က်င်း�  
လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��က်ိ� စ်�ိ��မိှး�ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အာ� က်ာယံက့်ရှေ့ပြမှာက်း က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုရှေ့��နှ�ိင်း�န်းး တတးက်ွမှး�ရှေ့သူာ  
အမှ��ိ�သူမှ�ီနှ့င်း် အမှ��ိ�သူာ� စ်စ်းရှေ့��ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�သူမူှ�ာ�က်ိ� တာ�န်းးရှေ့���ါ။၁၁၉ က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုအက်အူညီမီှ�ာ�ရှေ့��ပြခိုင်း�
က်�ိ တ�ာ�စ်�ီင်း�ိ�င်းခိုငွ်း်�့ိ�ာ ရှေ့န်း�ာအခို��ိ�တငွ်း�့ိရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ က်ာက်ယွံး ရှေ့�� ရှေ့အ��င်းစ်/ီညီှနိှိုင်း�
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူနူှ့င်း် ��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းနှ�ိင်းသူညီး။

အမှညီးမှရှေ့ဖျားလိ�ပြခိုင်း� �့ိ၊မှ�့ိ သူိ�့ိနှ�ိင်း�န်းး အမှမုှ�ာ�က်ိ� ပြ�န်းးလညီးစ်စ်းရှေ့��ခြိ��ီ အမှညီးမှရှေ့ဖျားပြခိုင်း�က်ိ� ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး လိ�အ�းသူညီ်း 
(တ�ာ�ရု့��သြက်ာ�န်းာ�မှမုှ�ာ�အ�ါအ�င်း) သူင််းရှေ့လ�ားရှေ့သူာ စ်စီ်ဉ်းမှ�ာ� ပြ��လ��းရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က် မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�အပြဖျစ်း ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့န်းစ်ဉ်းတငွ်း ၎င်း�တ�ိ�  ရှေ့န်းထိ�ိင်း�ာရှေ့န်း�ာမှ�ာ�မှ ့တ�ာ�ရု့��သူ�ိ� 
အသူာွ�အပြ�န်းး ပြ��လ��း�ာ၌ ���န်းးထိမှး� အရှေ့စ်ာင််းအရှေ့�ာ့က်းမှ�ာ� ထိာ��့ရိှေ့���ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိရှေ့န်းစ်ဉ်းတွင်း တ�ာ�ခိုငွ်းနှင့်း် တ�ာ�ရု့��အရှေ့�ာက်းအအ့�မှ�ာ�၌ ရှေ့��က်င်း�လ့�ခြုံခို့�မှ ု�့ိ�ါရှေ့စ်။ 
ရှေ့��က်င်း�လ့�ခြုံခို့�မှ�ု့ိရှေ့စ်�န်းး ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ာတငွ်း တ�ာ�ရု့��အတငွ်း��့ိ သူ�ိ�မှဟု�တး အပြခိုာ�အရှေ့�ာက်းအအ့�မှ�ာ��့ိ အခိုန်းး�မှ�ာ�မှ့ ဗီဒီယီံ�ိ  
သူ�ိ�မှဟု�တး အသူ့လင််းခိုးမှ�ာ�၊ တ�ာ�ရု့��တငွ်း သူ့သူယံ�့ိသူနူှ့င်း် အပြခိုာ�သူူမှ�ာ�၏ ပြမှင်းက်ငွ်း�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ  
မှရှေ့�်လာရှေ့စ်�န်းး ဖျန်းးသူာ�ပြ�င်းမှ�ာ�၊ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�၊ သူ့သူယံ�့ိသူမူှ�ာ�နှင့်း် တ�ာ�ခို့ မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ
မှ�ာ�အတကွ်း မှတညူီရီှေ့သူာ အခိုန်းး�မှ�ာ�၊ တ�ာ�ရု့��တွင်း� တာ�န်းး�့ိသူမူှ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�က်ိ� က်ညူီီ
က်ာက်ယွံး�န်းး ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူင်း်သူညီးမှ�ာ�က်ိ� သူ၊ိမှသူ ိစ်စ်း ရှေ့��ပြခိုင်း�၊ တ�ာ�ရု့��၏ အ�င်းအထိကွ်းလမှး�ရှေ့သြက်ာင်း�မှ�ာ�က်ိ� က်ာက်ယွံး
စ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�၊ တ�ာ�ရု့��တွင်း�သူ�ိ� �င်းထိကွ်းသူာွ�လာနှ�ိင်းရှေ့သူားလညီး� လ့�ခြုံခို့�စ်တိးခို��သူညီ်း အခိုန်းး�တစ်းခို� စ်စီ်ဥးရှေ့��ပြခိုင်း�၊ တ�ာ�ရု့��
၏ အခိုန်းး�ဖျ�ွ�စ်ညီး��့�က်�ိ သြက်ာ�န်းာမှ ုမှစ်တင်းခိုင်းနှင့်း် တ�ာ�ရု့�� လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�က်ိ� မှ�င့်း�ပြ�မှတီငွ်း မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�
က်�ိ ပြ�သူထိာ�ပြခိုင်း�၊ တ�ာ�စ်�ီင်းမှ ုတက်းရှေ့�ာက်းရှေ့န်းသူ ူအာ�လ့��က်�ိ လက်းန်းက်းသူယံးရှေ့�ာင်းလာမှ ု�့ိ၊မှ�့ိနှ့င်း် မှညီးသူမူှညီး�ါ
ပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� စ်စ်းရှေ့��လ��းရှေ့�ာင်းပြခိုင်း�တိ�� �ါ�င်းသူညီး။၁၂၀

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��နှ့င််း �တးသူက်းသူညီ်း အမှုတ�ိင်း�၏ ရှေ့ပြ�ာင်း�လ�မှအုရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းက်�ိ �က်းလက်းအသူရိှေ့���မှညီး ပြဖျစ်း
ခြိ��ီ ၎င်း�တိ��သူညီး အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� အခို�နိ်းးမှရှေ့��ွ ရှေ့တာင်း�ခို့နှ�ိင်းသူညီး။၁၂၁ အထိ�ူသူပြဖျင််း ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူူ တ�ာ�ခို့က်�ိ 
အခို���းခိုန်းး�မှ့ လှတးလ�ိက်းလှင်း ထိိ�သူ�ိ�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့���မှညီး ပြဖျစ်းသူညီး။

၁၁၉  ASEAN (2019)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ပြခိုင်း�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� က်�ိင်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး ACWC ရှေ့ဒသူတငွ်း� လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�အတကွ်း လ��းက်�ိင်း
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�၏ စ့်ပြ� အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားရှေ့�� က်�ိယိံာအစ့်�၊ Jakarta: ASEAN Secretariat
၁၂၀  UNODC (2008)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှတု�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��က်�ိယိံာစ့်�၊ New York: UN
၁၂၁  APA အ�ိ�ဒး ခို(�) က်�လ လကူ်�န်းးက်ူ� ရှေ့န်းာက်း�က်းတွ�စ်ာခို���း၊ အ�ိ�ဒး ၆(၂)(ခို)။
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စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု။ 

ပြဖျစ်း��းအမှ�ာ�အပြ�ာ�၌ ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�သူညီး လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တး ခို့�သူမူှ�ာ�အာ� ၎င်း�တိ��နှ့စ်း
ဦး�၏ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�သူညီး ‘�့�မှန့်းး’ ပြဖျစ်းသူညီးဟု� ထိင်းရှေ့စ်�န်းး ပြဖျာ�ရှေ့ယံာင်း�သူမိှး�သူွင်း�က်ာ �င်း�နှ့ီ�မှ ု�ယံခူြိ��ီပြဖျစ်းသူညီး။  
အာ�ီယံ့နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးသူူအမှ�ာ�စ်�သူညီး မှသိူာ�စ်��င်းမှ�ာ�၊ ရှေ့�မွှ��ိ�သူာ�ခို�င်း�မှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး  
အသူအိက်ွမှး�မှ�ာ� ပြဖျစ်းရှေ့လ�့်ိသူညီး။ မှမိှတိ�ိ�အာ� လူက်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးခို�်သူမူှ�ာ�သူညီး မှမိှတိ�ိ� ရှေ့န်းထိ�ိင်း�ာရှေ့ဒသူမှပ့ြဖျစ်းခြိ��ီ 
�င်း���နှမွှး��ါ�သူညီးဟုရူှေ့သူာ အသူကိ် က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� ထိိ�သူမူှ�ာ�က်ိ� အမှဖုျငွ်း်�န်းး ��ိမှ�ိ�န်းးရှေ့လ�ရှေ့စ်သူညီး။  

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး လက်းစ်ာ�ရှေ့ခို�လိ�စ်တိး၏ အဓိကိ်လ့ု�ရှေ့�ားမှရုှေ့သြက်ာင််း ရှေ့သူ�ွ�ူရှေ့န်းစ်ဉ်းတွင်း ၎င်း�တိ��အာ� လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ု 
က်���လနွ်းးခို�သ်ူမူှ�ာ�က်ိ� တ�ာ�စ်ွ���ိ�န်းး သူရှေ့�ာတရူှေ့လ�့်ိရှေ့သြက်ာင်း� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် အကြုံက့်ပြ��တိ�င်း�င်းရှေ့�� အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ
��ွက်�ိ တက်းရှေ့�ာက်းသူမူှ�ာ�က် ရှေ့�မှှခို�သ်ူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး အခို�နိ်းးသြက်ာပြမှင််းရှေ့သူာ တ�ာ�စ်ွ���ိမှတုစ်းခို�တွင်း အမှန့်းး
တက်ယံး �ါ�င်းလိ�စ်တိး မှ�့ိ�� အမှတုစ်း�က်းတစ်း��က်း၌ ��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှကု်�ိ ��းတန်း�းလ�ိက်းနှ�ိင်းသူညီး။ 

တ�ာ�စ်�ွ��ိမှတုစ်းခို�သူညီး အခို�နိ်းးအလွန်းးအမှင်း� သြက်ာပြမှင််းသူညီးပြဖျစ်း�ာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး လက်းင်င်း�ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်���့�ိန်းး  
အတွက်း ၎င်း�တိ��၏ ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�နှင့်း် တ�ာ�မှ�င်း ညီှနိှိုင်း�ရှေ့လ�့်ိသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��အာ� လူ
က်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�ရှေ့သြက်ာင််း သူ�ိ�မှဟု�တး အစ်�ိ��အ�ာ�့မိှ�ာ�ရှေ့သြက်ာင််း ထိ�ိသူ�ိ�ညီှိနှိုင်း�မှသုူညီး ၎င်း�တိ��အတွက်း အရှေ့က်ာင်း�
�့�� ရှေ့ပြဖျ�င့်း�ခို�က်းပြဖျစ်းသူညီးဟု� လက်းခို့ယံ့�သြက်ညီးမှနိှ�ိင်းသူညီး။ ဤသူိ�� လက်းခို့ယံ့�သြက်ညီးမှသိူညီးနှင့်း်တစ်းခြိ��ိင်းန်းက်း တ�ာ�စ်ွ���ိမှ ု
လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�တငွ်း �က်းလက်း ��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှမုှပြ��ရှေ့တာရ်ှေ့ခို�။

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။ 

အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့�နှ�ိင်းင့်တငွ်း တညီးရှေ့ထိာင်းထိာ�ရှေ့သူာ မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူနှင့်း် က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့��  
ရှေ့အ��င်းစ် ီ(LPSK)သူညီး တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��စ်န်းစ်းတစ်းခို�က်�ိ ရှေ့က်ာင်း�မှနွ်းးစ်ွာ လညီး�တးရှေ့န်းရှေ့စ်�န်းး က်ညူီရီှေ့ထိာက်း�့�်ာ၌  
အရှေ့��ကြီးက်�ီရှေ့သူာ အခိုန်းး�က်ဏ္ဍမှ ့�ါ�င်းသူညီး။  ၎င်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�က်ိ�ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ လကူ်�န်းးက်ူ�
သူညီး် �ာဇူး�တးမှအု�ါအ�င်း �ာဇူး�တးမှ ုက်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ သူိ��မှဟု�တး နှ့စ်းမှ��ိ�စ်လ့��က်�ိပြဖျစ်းရှေ့စ် က်ာက်ယွံး
ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်း�ာ၌ အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့�နှ�ိင်းင့်၏ တ�ာ�ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့�� ဌာာန်းမှ�ာ�၊ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့���ိ�င်း�ာ ဌာာန်းမှ�ာ�၊ ရှေ့��့ရှေ့န်းခို���းရု့��
မှ�ာ�၊ တ�ာ�ရု့��မှ�ာ�နှင့်း် စ်င်းခြိ��ိင်းအလ��းလ��းရှေ့သူာ အဖျွ��အစ်ညီး�ပြဖျစ်းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� ရှေ့န်းထိိ�င်းသူညီ်း ရှေ့န်း�ာမှ�ာ�တငွ်း 
အရှေ့စ်ာင််းအသြက်�းမှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး ��အ�ာ�့�ိန်းးထိမှး�မှ�ာ�က်�ိ ရှေ့န်း�ာခို�ထိာ�ပြခိုင်း�ပြဖျင််းလညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ ထိိ�ရှေ့န်း�ာမှ�ာ�က်ိ�  
က်င်း�လည့ီး်ပြခိုင်း�ပြဖျင််းလညီး�ရှေ့က်ာင်း� က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းသူညီး။ LPSK သူညီး တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�တငွ်း �ါ�င်း
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့န်းရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�/ မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့���ညီာ�ိ�င်း�၊ စ်တိး�ညီာ�ိ�င်း�နှင့်း် လူမှ ုစ်ိတး�ညီာ
��ိင်း���ိင်း�ာ အက်အူညီမီှ�ာ�ရှေ့��သူညီ်းအပြ�င်း ရှေ့��က်င်း�လ့�ခြုံခို့�ရှေ့သူာ အမိှးတစ်းလ့�� ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��သူညီး သူိ��မှဟု�တး လ�ိအ�း
ခို�်�ါက် အမိှးရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့��့ရှေ့��သူညီး။ ယံင်း�အက်အူညီမီှ�ာ� ��န်းးအတကွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က် သူက်း�ိ�င်း�ာ အစ်ိ���
က်�ိယံးစ်ာ�လယ့ံးမှ�ာ�နှင့်း် ရှေ့တ�ွ�့��သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� ခို့စ်ာ��ိ�င်းခိုွင်း်�့ိသူညီး် န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်�မှ�ာ�က်ိ� မှပြဖျစ်းမှရှေ့န်း တကွ်းခို�က်း
ရှေ့���မှညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူကူ် န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်��ခြိ��ီသူညီးနှင့်း် ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ စ်မီှ့ခိုန်း�းခိုွ�မှ ုခြိ��ီ�့��ရှေ့လသူညီး။

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။ 

ထိ�ိင်း�နှ�ိင်းင့်တငွ်း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထိာ�ရှေ့သူာ မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ က်ာက်ယွံးရှေ့��ဥ�ရှေ့ဒ (၂၀၀၃ ခို�နှစ့်း) အ� တ�ာ�စ်ွ���ိမှတုငွ်း �ါ�င်း
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့န်းရှေ့သူာ မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�သူညီး နှ�ိင်းင့်အရှေ့န်းပြဖျင််း စ်စီ်ဉ်းလ��းရှေ့�ာင်းရှေ့သူာ ရှေ့ဖျားပြ��ါ က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်း
မှ�ု�ိင်း�ာ စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ�ပြဖျစ်းသူညီ်း ရှေ့န်း�ာထိိ�င်းခိုင်း�၊ ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့သြက်�ရှေ့င်၊ွ က်ိ�ယံးရှေ့�� အရှေ့ထိာက်းအထိာ�က်ိ� က်ာ
က်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့��ပြခိုင်း�၊ လမူှပုြ�န်းးလညီးရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့��တငွ်း က်ညူီပီြခိုင်း� (ဥ�မှာ- အသူက်းရှေ့မှ�ွ�မှး�ရှေ့က်�ာင်း� �ညီာ��း
သူင်းတန်းး�၊ �ညီာရှေ့��နှင့်း် အလ��းအက်�ိင်း)နှင့်း် ရှေ့��က်င်း�လ့�ခြုံခို့�ရှေ့�� �့�်�ိ�ရှေ့��ပြခိုင်း�တိ��က်�ိ ခို့စ်ာ���ိင်းခိုွင်း်�့ိသူညီး။

၃။ က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုက်င်း�မှ�ပ်ြခိုင်း� - လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�၏ လက်းတ့��ပြ�န်းးမှု82



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

လူက့်န်းးက်ူ�မှု က်���လွန်းးခို��သူူနို့င််း က်���လွန်းးသူူတိ့�၏ �တးသူက်း�က်းနိုှယံးမှုမှ�ာ�၁၁၂  

OSCE အစ်�ီင်းခို့စ်ာတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူူတ�ိ�၏ �တးသူက်း�က်းနှှယံးမှမုှ�ာ�အာ� က်�ာ�၊မှအလိ�က်း �က်းစ်�းမှ ု
�့ိရှေ့စ်ရှေ့သူာ ထိ�းတလ�လ�ပြဖျစ်းရှေ့�်ရှေ့န်းသူညီ်း အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာရှေ့လ�မှ��ိ�က်ိ� မှသိူာ�စ်�၊ ရှေ့မှတိာရှေ့��၊ စ်တိးဒဏ်း�ာရှေ့��သူကူ်�ိ သူ့ရှေ့ယံာဇူးဉ်း
တယွံးပြခိုင်း�နှင့်း် အရှေ့သြက်ာက်းတ�ာ�ဟု၍ူ သူတးမှတ့းထိာ�သူညီး။

(၁) မှိသူာ�စ့် - က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� စ်�ရှေ့�ာင်း�၍ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးပြခိုင်း�တငွ်း မှသိူာ�စ်��င်းမှ�ာ� �ါ�င်း �တးသူက်းရှေ့လ ်�့ိ
သူညီး။ ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း အမှ��ိ�သူမှ�ီင်ယံးမှ�ာ�နှင့်း် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�က်ိ� လငိ်း�ိ�င်း���ိင်း�ာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တး�န်းး စ်�ရှေ့�ာင်း�ပြခိုင်း�  
သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့�ာင်း�ခို�ပြခိုင်း�တိ��က်�ိ အမှ��ိ�သူမှ�ီ မှသိူာ�စ်��င်းမှ�ာ�ပြဖျစ်းရှေ့သူာ အရှေ့ဒ် သူိ��မှဟု�တး မှိခိုင်းပြဖျစ်းသူတူ�ိ�မှ ့ပြ��လ��းရှေ့လ�့်ိသူညီး။  
တစ်းဖျက်းတငွ်းမှ ူရှေ့ယံာက်း�ာ�ရှေ့လ�မှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ မှသိူာ�စ်� �င့်းသူန်းးရှေ့စ်�န်းး  ရှေ့ထိာက်း�့န်ှ�ိင်းမှညီ်း န်းညီး�လမှး�တစ်းခို� �ာ့ရှေ့ဖျ�ွန်းး
အလ�ိ�င့်ာ မှသိူာ�စ်��င်းမှ�ာ�၏ ရှေ့န်းအမိှးမှ ့နှင့်းထိ�တးပြခိုင်း�က်�ိ ခို့�ရှေ့လ�့်ိသူညီး။ ထိ�ိမှတ့စ်း�င်း် ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတး အပြမှတးထိ�တးခို့�နှ�ိင်းသူညီ်း 
အနှတ�ာယံးမှ�ာ�ရှေ့သူာ �့��ပြဖျတးခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� ပြ��လ��းရှေ့စ်နှ�ိင်းသူညီး။ 

(၂) ရှေ့မှတာုရှေ့�� - ရှေ့ယံ��ယံ�အာ�ပြဖျင််း လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးခို့�သူညီး် မှနိ်းး�က်ရှေ့လ�မှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��အာ� 
လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��တွင်း ရှေ့မှတိာမှှသူညီ်း �က်း�့ရှေ့��တစ်းခို��့ိသူညီးဟု� ယံ့�စ်ာ�သြက်သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�
သူညီး ၎င်း�တိ��၏ လူက်�န်းးက်ူ�မှကု်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�နှင့်း် �င်း�နှ့ီ�ရှေ့သူာ �က်း�့ရှေ့�� �့ပိြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း သူ့ရှေ့ယံာဇူးဉ်းပြဖျစ်းမှကိ်ာ ထိ�ိသူ့ရှေ့ယံာဇူးဥး
ရှေ့သြက်ာင််း တ�ာ�ရု့��တငွ်း သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိ�ာ၌ အခိုက်းအခို�မှ�ာ� �့နိှ�ိင်းသူညီး။ ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း “ပြ�ညီ်းတန်းး�ာရှေ့ခိုါင်း�မှ�ာ�”သူညီး  
ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးရှေ့န်းစ်ဉ်းတစ်းရှေ့လှာက်းလ့�� က်���လနွ်းးခို့�သူတူစ်းဦး�က်ိ� ရှေ့အာင်းပြမှင်းစ်ာွ ထိနိ်းး�ခို���းနှ�ိင်းရု့�သူာမှက် လကူ်�န်းးက်ူ�
မှကု်���လနွ်းးသူကူ်�ိ ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့��က် အမှနုှ့င်း်�တးသူက်း၍ စ့်�စ်မှး�စ်စ်းရှေ့��ခို�လ်ှင်းလညီး� ရှေ့က်ာင်း�မှနွ်းးစ်ွာ က်ာက်ယွံးနှ�ိင်းသူညီး။  
“ပြ�ညီ်းတန်းး�ာရှေ့ခိုါင်း�မှ�ာ�”သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��သူညီး အသူက်း(၁၈)နှစ့်းပြ�ညီ်းခြိ��ီ ပြဖျစ်းသူညီးဟု�
လညီး� လမိှးလညီးရှေ့ပြ�ာ�ိ�သြက်သူညီး။

(၃) စ်ိတးဒဏ်း�ာရှေ့��သူူက်ိ့ သူ�ရှေ့ယံာဇူးဉ်းတွယံးပြခိုင်း� - စ်တိးဒဏ်း�ာရှေ့��သူကူ်�ိ သူ့ရှေ့ယံာဇူးဉ်းတွယံးပြခိုင်း�သူညီး ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူူနှ့င်း်  
က်���လနွ်းးခို့�သူူတ�ိ�အသြက်ာ��့ိ မှတ�ာ�ပြ��က်�င််းမှမုှ�ာ�က်ိ� စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ တ့��ပြ�န်းးရှေ့သူာ မှလ�ိလာ�အ�းသူညီ်း သူ့ရှေ့ယံာဇူးဉ်းတွယံးမှ ု 
တစ်းခို� ပြဖျစ်းသူညီး။  စ်တိးဒဏ်း�ာရှေ့��သူကူ်�ိ သူ့ရှေ့ယံာဇူးဉ်းတယွံးမှ ု�့�စ့်တစ်းမှ��ိ�မှာ့ “စ်ရှေ့တာဟ်ု�မှး� ရှေ့�ာ�ါစ်�” ပြဖျစ်းခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူကူ် 
ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူကူ်�ိ အလွန်းးအမှင်း� အာ�က်ိ��၊တယွံးတာလ�ိစ်တိး ပြဖျစ်းရှေ့�်လာရှေ့စ်�န်းးအလိ��င့်ာ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုက်���လနွ်းးသူူ  
အမှ��ိ�သူာ�ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ အမှ��ိ�သူမှ�ီပြဖျစ်းရှေ့စ် တစ်းဦး�ဦး�က် စ်တိးဒဏ်း�ာပြဖျစ်းရှေ့စ်ရှေ့သူာ အပြဖျစ်းအ��က်းမှ�ာ�နှင့်း် ��ရှေ့��လိ�က်း၊ ဒဏ်းရှေ့��လိ�က်း
ပြဖျင််း အခို�နိ်းးသြက်ာပြမှင််းစ်ာွ နှ့ိ�းစ်က်းညီှဉ်း��န်းး�မှမုှ�ာ�က်ိ� ထိ�းတလ�လ� အသူ့��ပြ��ရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း ပြဖျစ်း�ာွ��ပြခိုင်း�ပြဖျစ်းသူညီး။ ဤ�က်း�့ ရှေ့��
မှ��ိ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ဇူးရှေ့�ဇူး�ါပြဖျစ်းရှေ့စ်ခြိ��ီ �က်း�့ရှေ့��တစ်းခို��့ိသူညီး ဟုရူှေ့သူာ အသူမိှာ့�တစ်းခို� ပြဖျစ်းရှေ့�်ရှေ့စ်မှရုှေ့သြက်ာင််း  
က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ မှမိှ၏ိ မှလူအသူစိ်တိးရှေ့��ာက်းက်ာ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုက်���လနွ်းးသူူအရှေ့�် ရှေ့က်��ဇူး�ူတင်းစ်ိတး၊ ယံ့�သြက်ညီးစ်တိးနှ့င်း် 
သူစ်စာရှေ့စ်ာင််းသူလိ�ိစ်တိးတ�ိ� ပြဖျစ်းရှေ့�်လာရှေ့စ်သူညီး။ ထိိ�က်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ ပြဖျစ်း��းမှ�ာ�တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�သူညီး  
၎င်း�တိ��က်�ိ အိမှးရှေ့ထိာင်းဖျက်း သူိ��မှဟု�တး အမှအိဖျအပြဖျစ်း သူရှေ့�ာထိာ�သူညီ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ �က်းလက်း ထိနိ်းး�ခို���းနှ�ိင်း�န်းး  
အရှေ့စ်ာင််းအရှေ့�ာ့က်း သူ�ိ�မှဟု�တး အ��းထိနိ်းး�သူူအပြဖျစ်း တာ�န်းးယံ�ူသူညီး။ ဥ�မှာအရှေ့န်းပြဖျင််း အရှေ့��့ရှေ့တာင်းအာ� ့နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�တငွ်း  
က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ပြ�ညီ်းတန်းး�ာအိမှး�ိ�င်း�င့်းမှ�ာ�က်ိ� မှခိိုင်း သူ�ိ�မှဟု�တး အရှေ့ဒ်ဟု� ရှေ့ခို်ရှေ့�်ရှေ့လ�့်ိသြက်ခြိ��ီ အာ�လ�း�က်းမှ�ာ�က်ိ� 
အတူတက် ွပြဖျတးသူန်းး�ရှေ့လ�့်ိသြက်သူညီး။ ထိိ�သူ�ိ� မှိခိုင်းတစ်းရှေ့ယံာက်းသူဖျယွံး အခိုန်းး�က်ဏ္ဍ��့ပိြခိုင်း�မှာ့ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး  
ရှေ့ဒသူခို့�ာသူာစ်က်ာ� မှရှေ့ပြ�ာတတးပြခိုင်း�၊ ရှေ့ဒသူယံဉ်းရှေ့က်��မှနုှ့င်း် မှ�င်း�နှ့ီ�ပြခိုင်း�နှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� န်းာ�လညီး
သူကိ်ွမှး�မှမုှ�့ိပြခိုင်း�စ်သူညီ်း အပြခိုာ�ရှေ့သူာ အာ�န်းညီး�ခို�က်းမှ�ာ�ရှေ့သြက်ာင််း ပြဖျစ်းသူညီး။ 

(၄) အရှေ့�က်ာက်းတ�ာ� - လကူ်�န်းးက်ူ�မှကု်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�သူညီး အသြက်မှး�ဖျက်းမှနုှ့င်း် အရှေ့သြက်ာက်းတ�ာ�က်ိ� အသူ့��ပြ��က်ာ က်���လနွ်းးခို့
�သူမူှ�ာ�က်ိ� ထိနိ်းး�ခို���းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး အခို�နိ်းးသြက်ာပြမှင််းစ်ာွ ထိနိ်းး�ခို���းပြခိုယံးလယ့ံးခို့�မှ�ု့�စ့်ရှေ့သြက်ာင််း ၎င်း�တိ��၏  
ရှေ့��က်င်း�လ့�ခြုံခို့�ရှေ့��အတကွ်း စ်�ိ��မိှးမှမုှ�ာ�ပြဖျစ်းရှေ့�်က်ာ ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�မှ�ာ�တငွ်း သူက်းရှေ့သူမှခို့နှိ�င်းဟု� ထိင်းမှတ့းရှေ့စ်
နှ�ိင်းသူညီး။ ပြ�စ်းမှမုှ�ာ�က်ိ� တ�ိင်းသြက်ာ�ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး တ�ာ�ရု့��တငွ်း သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိပြခိုင်း�တိ��က်�ိ ဟုန်း�းတာ��န်းးအတွက်း အမှ��ိ�သူာ�
မှ�ာ�ရှေ့�ာ၊ အမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ��ါ ရှေ့င်ညွီှစ်းခို့�ပြခိုင်း�၊ ရှေ့ပြခိုာက်းလန့်း�းပြခိုင်း�နှ့င်း် ၎င်း�တိ��၏ မှသိူာ�စ်��င်းမှ�ာ�နှင့်း် က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံး မှ�ာ�အာ�  
ခြိခိုမိှး�ရှေ့ပြခိုာက်းပြခိုင်း�တိ��က်�ိ ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�သူညီး။ အထိ�ူသူပြဖျင််း က်�ိယံးထိလိက်းရှေ့�ာက်း နှ့�ိးစ်က်းညီှဉ်း��န်းး�မှမုှ�့ိ�ါက် လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ု 
က်���လနွ်းးသူမူှ�ာ� အသူ့��ပြ��ရှေ့သူာ အတင်း�အက်��း ထိနိ်းး�ခို���းမှနုှ့င်း် သူက်း��ိင်းရှေ့သူာ က်�ာ�၊မှသူတးမှတ့းမှ�ု�ိင်း�ာ ရုရုှေ့ထိာင််းမှ�ာ�က်ိ�  
န်းာ�လညီး�န်းး အရှေ့��ကြီးက်�ီသူညီး။

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

၁၂၂    OSCE လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� အထိ�ူက်�ိယံးစ်ာ�လယ့ံးနှ့င်း် ညီှနိှိုင်း�ရှေ့��မှ�့�ရု့�� (၂၀၂၁)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��တငွ်း က်�ာ�-မှ က်ွ�ပြ�ာ�မှကု်�ိ �ရု�ပြ��ရှေ့သူာရှေ့သူာ 
န်းညီး�လမှး�မှ�ာ�က်ိ� က်�င််းသူ့��ပြခိုင်း�၊ Vienna: OSCE
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က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ �နှဒအရှေ့လ�ာက်း 
အပြ�ညီ်းအ� �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်း�န်းး သူရှေ့�ာတညူီထီိာ�ခြိ��ီ 
၎င်း�တိ��၏ တ�ာ�လ�ိ�က်းရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�က် အသူင်းပြ�င််းရှေ့��ထိာ�/  
ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွအကြုံက့်ရှေ့��ထိာ�ရှေ့စ်က်ာမှ ူတ�ာ�ရု့��တငွ်း�၌ရှေ့�ာ၊
ပြ�င်း�၌�ါ ခြိခိုမိှး�ရှေ့ပြခိုာက်းမှကု်�ိ ခို�ခို့နှိ�င်းစ်မွှး�မှ�့သိြက်�ါ။ က်���လနွ်းးခို့�
သူမူှ�ာ�က်ိ�ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ ၎င်း�တိ��၏ မှိသူာ�စ်�က်�ိပြဖျစ်းရှေ့စ် သူိ��မှဟု�တး နှ့စ်း
ဦး�စ်လ့��က်�ိပြဖျစ်းရှေ့စ် လာ�းရှေ့��လာ�းယံ ူခြိခိုမိှး�ရှေ့ပြခိုာက်းမှရုှေ့သြက်ာင််း 
အလယွံးတက် ူဩဇူးာလမှှး�မှ�ိ�ခို့�ပြခိုင်း�၊ ၎င်း�တိ��၏ အမှ�ာ�ယံ့�သြက်ညီး
လက်းခို့နှ�ိင်းမှကု်�ိ တ�ာ�ခို့�က်းရှေ့��့ရှေ့န်းက် ရှေ့ခို�ဖျ�က်းနှိ�င်းပြခိုင်း�၊ 

၎င်း�တိ��၏ ��ူရှေ့�ါင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းရှေ့န်းမှကု်�ိ ��းစ်��န်းး လကူ်�န်းးက်ူ�မှု
က်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�၏ ရှေ့သူ�ွရှေ့�ာင်းပြဖျာ�ရှေ့ယံာင်း�ခို့ပြခိုင်း� တစ်းခို�ခို�က်�ိ  
ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွ�နှ�ိင်းသူညီး။၁၂၃  က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�ာ�သူညီး စ်စ်းရှေ့��
ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ခို့�မှနုှ့င်း် စ်ီ�င်းခို�က်းခို�ခို့�မှတု�ိ�ရှေ့သြက်ာင််း မှိမှကိ်�ိယံးက်ိ�  
အပြ�စ်းတင်းမှ ုသူ�ိ�မှဟု�တး �က့်း�ွ့�မှတု�ိ�က်�ိ ခို့စ်ာ��နှ�ိင်းသူညီး။ ၎င်း�တိ��
၏ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုက်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�နှင့်း် မှ�က်းနှာ့ခို�င်း���ိင်း�န်းး  
တနွ်းး�အာ�ရှေ့��ခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး တ�ာ�စ်�ီင်းမှ ုပြဖျစ်းစ်ဉ်းတငွ်း� စ်တိး
ဒဏ်း�ာထိ�းမှ့��့နိှ�ိင်းသူညီး။

၄။ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းအတငွ်း� ထိ�းတလ�လ� က်���လနွ်းးခို့�သူပူြဖျစ်းပြခိုင်း�

တ�ာ�စ်ီ�င်းရှေ့�� လ့�းင်န်းး�စ်ဉ်းအတွင်း� 

ထိ�းတလ�လ� က်���လွန်းးခို��သူူပြဖွစ်းပြခိုင်း�
၄

၁၂၃   နှ�ိင်းင့်တက်ာ က်ွန်းးပြ��မှတု�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� (2002)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှ၊ု လ�ူအခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ� -  က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ာက်ယွံးရှေ့��က်ိ� ပြ�န်းးလညီးသူတးမှတ့းပြခိုင်း�  London: Anti-Slavery  
International.    
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှပြဖွစ်းရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူအာ� တ�ာ�ခိုငွ်း�င်း�ာ၌ ရှေ့မှှားလင််းထိာ��မှညီ်းအခို�က်းမှ�ာ�၊ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းက်�ိ ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�့�မှ�ာ�၊ 
အရှေ့မှ�ခို့�နှိ�င်းဖျယွံး�့ိသူညီး် ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ�နှ့င်း် �တးသူက်းသူညီ်း အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� ပြ�ညီ်းစ့်�စ်ာွ ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့���ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူ ူယံ့�သြက်ညီးမှ�ု့ိရှေ့သူာ က်ွမှး�က်�င်းဥ�ရှေ့ဒအက်��ိ�ရှေ့�ာင်းတစ်းဦး�က်ိ� က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် တ�ာ�ရု့��သူ�ိ� အတလူ�ိက်း�ါခြိ��ီ 
စ်စ်းရှေ့��ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�မှအုတငွ်း� သူ/ူသူမူှနှ့င်း်အတူ ထိ�ိင်းခိုွင်း်ပြ���ါ။

တ�ာ�စ်�ွ��ိမှပုြဖျစ်းစ်ဉ်းတစ်းရှေ့လှာက်းတငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း်အတူ လ�ိက်း�ါက်ာ ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီ�ီန်းးအတွက်း ‘က်���လနွ်းးခို့�သူ ူ 
မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ၏ ရှေ့��့ရှေ့န်း’ သူ�ိ�မှဟု�တး ‘က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ၏ ညီှနိှိုင်း�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူ’ူ တစ်းဦး�က်ိ�သူာ တာ�န်းး
ရှေ့���ါ။ ထိိ����ဂ�ိလးသူညီး အမှနုှ့င်း် �တးသူက်းသူညီ်း ရှေ့န်းာက်း�့��အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�နှင့်း် �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ� လှ�အ�းပြခိုင်း�နှင့်း် �တးသူက်း
သူညီး် အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့��နှ�ိင်းသူညီး။၁၂၄

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ ထိ�ူပြခိုာ�ရှေ့သူာ အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းမှ�ာ�က်ိ� န်းာ�လညီးသူိက်ွမှး�နှ�ိင်း�န်းး ရှေ့လက််�င််းထိာ�ခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�ာ�က်ိ�  
စ်စ်းရှေ့��ရှေ့မှ�ပြမှန်းး��ာတငွ်း တတးနှ�ိင်းသူမှှ ရှေ့ထိာက်းထိာ�သူက်းညီှာမှပုြ��မှညီ်း တ�ာ�သူကူြီးက်�ီမှ�ာ�၊ ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�နှ့င်း် ��မှ�ာ�က်ိ� ရှေ့တာင်း�
��ိ�ါ။၁၂၅

က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ စ်တိးဖျစိ်�ီမှနုှ့င်း် စ်တိးဒဏ်း�ာရှေ့လ�ာ�်ါ�ရှေ့စ်မှညီ်း သူင်း်ရှေ့လ�ားရှေ့သူာ တ�ာ�ခိုငွ်း အရှေ့ထိာက်းအက်ပူြ�� ရှေ့�ာင်း�ကွ်း
ခို�က်းမှ�ာ�ပြဖျစ်းရှေ့သူာ အမှစု်စ်းရှေ့��သြက်ာ�န်းာမှညီ်း တ�ာ�ခိုငွ်း�န်းး�က်�င်းနှင့်း် မှညီးသူညီ်းရှေ့န်း�ာတငွ်း မှညီးသူထူိ�ိင်းမှညီးက်ိ� က်���လနွ်းးခို့�
သူမူှ�ာ� သူကိ်ွမှး�ရှေ့န်းရှေ့စ်�န်းး တ�ာ�စ်�ီင်းမှအုကြီးက်�ိ တ�ာ�ရု့��သူ�ိ� လာရှေ့�ာက်းသြက်ညီ်းရုခုိုငွ်း်၊ တ�ာ�ရု့�� အရှေ့�ာက်းအအ့�က်�ိ �င်းထိကွ်း
�ာတငွ်း အရှေ့စ်ာင်း်အသြက်�းမှ�ာ� ထိာ��့ရိှေ့��မှ၊ု တ�ာ�ရု့��အရှေ့�ာက်းအအ့�အတွင်း�သူ�ိ� �င်းရှေ့�ာက်း�န်းး မှတညူီရီှေ့သူာ �င်းရှေ့�ါက်းမှ�ာ�  
အသူ့��ပြ��ရှေ့စ်မှ၊ု သူ�ီသူန်း�းရှေ့စ်ာင်း်��ိင်း��န်းးရှေ့န်း�ာမှ�ာ� စ်စီ်ဉ်းရှေ့��မှ၊ု တ�ာ�စ်�ွ��ိမှပုြဖျစ်းစ်ဉ်း တစ်းရှေ့လှာက်းတငွ်း တ�ာ�လိ��က်းမှ ့အမှု
�င်း�ိ�င်းသြက်ာ�န်းာမှမုှ�ာ�နှင့်း် �တးသူက်းသူညီ်း အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� �့�မှန့်းး ရှေ့ထိာက်း�့မ်ှ ုစ်သူညီးတ�ိ�က်�ိ ရှေ့တာင်း��ိ��ါ။၁၂၆

က်���လနွ်းးခို့�သူကူ်�ိ သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိ�န်းး အခို�နိ်းးလ့�လ့�ရှေ့လာက်းရှေ့လာက်း ခိုငွ်း်ပြ��ခြိ��ီ သြက်ာ�ပြဖျတးပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး ပြဖျစ်း��က်းခို�သ်ူညီး် 
အရှေ့သြက်ာင်း�အ�ာမှ�ာ�က်ိ� အလ�င်းအပြမှန်းးစ်ဉ်း�စ်ာ��န်းး ရှေ့တာင်း��ိ�ပြခိုင်း� မှပြ���ါနှင့်း်။

က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ ထိကွ်း��ိခို�က်းနှင့်း် သူက်းရှေ့သူခို့ခို�က်းမှ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိ အနှတ�ာယံးပြဖျစ်းရှေ့စ်မှညီး�ိ�လှင်း ၎င်း�တိ��အစ်ာ�  
အပြခိုာ�ရှေ့သူာ ရှေ့��ွခို�ယံးစ်�ာပြဖျစ်းသူညီ်း ခို�ိင်းလ့�ရှေ့သူာ သူက်းရှေ့သူနှင့်း် က်ွမှး�က်�င်းသူ/ူအပြခိုာ�မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ မှ�ာ�က်ိ� အသူ့��ပြ��၍
�၊ မှ� က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် ��ူရှေ့�ါင်း��့��ပြဖျတး�ါ။ ခို�ိင်းလ့�ရှေ့သူာသူက်းရှေ့သူက်ိ� အသူ့��ပြ��လှင်း က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ သူက်းရှေ့သူခို့ခို�က်း  
တစ်းခို�တညီး�က်ိ�သူာ အာ�ထိာ�စ်�ာမှလိ�ရှေ့တာ�်� က်���လနွ်းးခို့�သူူက် သူက်းရှေ့သူ မှထိကွ်း��ိနှ�ိင်းလှင်းပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ ထိကွ်း��ိ�န်းး �နှဒမှ�့ိ
လှင်းပြဖျစ်းရှေ့စ် အမှကု်�ိ �က်းလက်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းနှ�ိင်းသူညီး။

မှညီးသူညီ်း တ�ာ�စ်ွ���ိမှကု်�ိမှ��ိ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� တက်းရှေ့�ာက်းနှိ�င်းခြိ��ီ ၎င်း�တိ��၏ အပြမှင်းမှ�ာ�က်ိ� ထိ�တးရှေ့ဖျားခိုငွ်း်�့ိရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့ပြ�ာ
ပြ��ါ။၁၂၇

၁၂၄   ASEAN (2019) လကူ်�န်းးက်ူ�ပြခိုင်း�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� က်�ိင်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး ACWCရှေ့ဒသူတငွ်း� လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�အတကွ်း လ��းက်�ိင်း
ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�၏ စ့်ပြ� အရှေ့က်ာင်းအထိညီးရှေ့ဖျားရှေ့�� က်�ိယိံာအစ့်� Jakarta: ASEAN Secretariat
၁၂၅  OSCE ဒမီှ�ိက်�က်းတစ်းအဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�နှင့်း် လ�ူအခိုငွ်း်အရှေ့��ရု့�� (ODIHR) (2004)။ လှ�ရှေ့ပြ�ာင်း�ညွှနှ်းး���ိ�မှ�ု�ိင်း�ာ အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် ယံနှတယံာ�/လ��းင်န်းး�စ်ဉ်း၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�
၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��က်ိ� က်ာက်ယွံး�န်းးက်��ိ��မှး�မှတုငွ်း �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း� - လက်းရှေ့တ�ွ လက်းစ်ွ�စ်ာအ��း  Warsaw: OSCE
၁၂၆  ASEAN လက်းရှေ့တ�ွလ��းရှေ့�ာင်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ� အ�ိ�င်း� တစ်း၊ စ်-၄။ ASEAN က်�ာ�၊မှက်ွ�ပြ�ာ�မှကု်�ိ အထိူ��ရု�ပြ��ထိာ�ရှေ့သူာလမှး�ညွှနှ်းး အ��ိဒး ၃.၆။
၁၂၇  APA အ�ိ�ဒး ခို(�)၊ က်�လ လကူ်�န်းးက်ူ� ရှေ့န်းာက်း�က်းတွ�စ်ာခို���း အ�ိ�ဒး ၆(၂)ခို။
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၄။ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းအတငွ်း� ထိ�းတလ�လ� က်���လနွ်းးခို့�သူပူြဖျစ်းပြခိုင်း�

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု။၁၂၈ 

အာ�ီယံ့နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�သူညီး အမှတုစ်းခို� စ်တင်းသူညီးနှင့်း် တ�ာ�စ်ွ���ိမှ ု�က်းလက်း
လ��းရှေ့�ာင်း�န်းး အရှေ့��ကြီးက်�ီရှေ့သူာ အခိုန်းး�က်ဏ္ဍမှ�့ါ�င်းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူနူှ့င်း် �က်းလက်း ��ူရှေ့�ါင်း� ရှေ့�ာင်း�ကွ်းမှ ုမှပြ��
နှ�ိင်းလှင်း သူိ��မှဟု�တး အ�က်းအသူွယံးမှ�လှင်း တ�ာ�စ်ွ���ိမှကု်�ိ ထိ့��စ့်အတ�ိင်း� �က်းလက်းမှလ��းရှေ့�ာင်းနှ�ိင်းရှေ့�။ တ�ာ�သူကူြီးက်ီ�
မှ�ာ�သူညီး တ�ာ�ရု့��တငွ်း သြက်ာ�န်းာစ်စ်းရှေ့���ာ၌ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ� တက်းရှေ့�ာက်းရှေ့��ပြခိုင်း�၏ အရှေ့���ါ
�့�က်�ိ အရှေ့လ�ထိာ� ရှေ့ပြ�ာသြက်ာ�သြက်သူညီး။ အခို��ိ�ရှေ့သူာ TIP ဥ�ရှေ့ဒမှ�ာ�တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ၏ သူက်းရှေ့သူ
ထိကွ်း��ိခို�က်း တစ်းခို�တညီး�က်ိ��င်း သူက်းရှေ့သူအပြဖျစ်း အသူ့��ပြ��နှ�ိင်းသူညီး။ တ�ာ�ခို့ထိ့မှ ့�� သူိ��မှဟု�တး စ့်�ရှေ့ထိာက်းမှ�ာ�က်
စ်�ရှေ့�ာင်း���့ရိှေ့သူာ သူက်းရှေ့သူအရှေ့ထိာက်းအထိာ� မှလ့�ရှေ့လာက်းသူညီ်း အမှုမှ�ာ�တငွ်း ယံင်း�သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိခို�က်းသူညီး
အထိ�ူ အရှေ့���ါလသ့ူညီး။

ဥ�မှာအရှေ့န်းပြဖျင််း အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့�နှ�ိင်းင့် တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့��တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�သူညီး အမှအုခိုင်း�မှ�ာ�၊ 
အထိ�ူသူပြဖျင််း TIP က်ိ� ရှေ့ဖျားထိ�တး�န်းးအတွက်း တ�ာ�ရု့��သူ�ိ� မှပြဖျစ်းမှရှေ့န်း တက်းရှေ့�ာက်း�သူညီး။ ၂၀၁၅ ခို�နှစ့်းတငွ်း  
အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့�နှ�ိင်းင့်မှ ့ရှေ့��လ့ရှေ့ခိုါင်းဖျ�ာ�ရှေ့သူာ �န်းး��နီ်းာက်ွန်းး�တွင်း အရှေ့�အတကွ်း �ာနှင့်း်ခို�ရီှေ့သူာ င်ါ�ဖျမှး�သူမှာ�မှ�ာ�က်ိ�  
အလ��းသြက်မှး� အတင်း�အက်��း ခိုိ�င်း�ရှေ့စ်က်ာ က်ွန်းးပြ��ပြခိုင်း�နှင့်း်�တးသူက်း၍ ရှေ့ဖျားထိ�တးမှတုငွ်း  ပြမှန်းးမှာနှ�ိင်းင့်မှ ့က်���လနွ်းးခို့�သူ ူ 
မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့န်း��းဌာာန်းမှ�ာ�သူိ�� ပြ�န်းးသူာွ�ခြိ�ပီြဖျစ်းရှေ့သူာရှေ့သြက်ာင််း အမှု�တိးခို့�လ�န်းီ��ါ� 
ပြဖျစ်းခို�သ်ူညီး။၁၂၉ အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့� LPSK သူညီး ဩစ်ရှေ့သြတ�လ�-အာ� ့လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��စ်ီမှ့က်နိ်းး� (AAPTIP)၏ 
အက်အူညီီပြဖျင််း  ပြမှန်းးမှာနှ�ိင်းင့်�့ ိလူက်�န်းးက်ူ�မှတုာ���ီနှ့ိမှးန်းင်း�ရှေ့��ဌာာန်းက်ိ� �က်းသူယွံးက်ာ (ပြမှန်းးမှာနှိ�င်းင့်မှ ့က်���လနွ်းးခို့�သူူ
ဦး�ရှေ့� ၅၀၀အန်းက်း ) ၁၃ ဦး�က်ိ� သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိ�န်းးအတကွ်း အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့�နှ�ိင်းင့်သူိ�� ရှေ့ခို�ာရှေ့မှ�ွစ်ာွ ပြ�န်းးလညီးရှေ့ခို်ရှေ့�ာင်းနှိ�င်းခို�်
သူညီး။ ရှေ့န်းာက်း�့��၌ ထိ�ိင်း�နှ�ိင်းင့် င်ါ�ဖျမှး�သူရှေ့�ာာ က်�ါတနိ်းး ၅ ဦး�နှ့င်း် အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့� င်ါ�ဖျမှး�သူရှေ့�ာာ က်�ါတနိ်းး ၃ ဦး�က်�ိ �င်းလယံး
စ်ာထိ�တးလ��းမှလု��းင်န်းး�တငွ်း  က်ွန်းးပြ��ခို�ိင်း�ရှေ့စ်မှနုှ့င်း် လူက်�န်းးက်ူ�မှအုတွက်း ရှေ့ထိာင်းဒဏ်း ၃နှစ့်း ခို�မှတ့းခို�်သူညီး။ ထိ�ိင်း�သူရှေ့�ာာ
က်�ါတနိ်းးမှ�ာ�က်�ိ ၎င်း�တိ��၏ သူရှေ့�ာာအမှထုိမှး�မှ�ာ�အာ� ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�အရှေ့န်းပြဖျင််း  စ်�စ်�ရှေ့�ါင်း� ရှေ့ဒ်လာ ၆၇,၈၀၀ ရှေ့���န်းးလညီး� 
အမှနိ်း�းခို�မှ့တးခို�်သူညီး။၁၃၀ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ ၁၃ ဦး� လကူ်�ိယံးတ�ိင်း တက်းရှေ့�ာက်းမှ ုမှ�့ိ�ါက် ဤ�လဒး ��့နိှ�ိင်း
ခို�်မှညီးမှဟု�တး�ါ။

ဗီဒီယီံ�ိပြဖျင််း သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိမှမုှ�ာ�က်ိ� ��ိ၍ပြ��လ��းလာခြိ��ီ က်�ိဗီစ်း-၁၉ က်�းရှေ့��ရှေ့သြက်ာင််း အ�့ိန်းးပြမှင်း်လာခြိ� ီပြဖျစ်းရှေ့သူားလညီး�  
အာ�ီယံ့နှ�ိင်းင့်အမှ�ာ�စ်�တွင်း အပြ�ညီ်းအ� အရှေ့က်ာင်းအထိညီးမှရှေ့ဖျား�ရှေ့သူ��ါ။ ဗီဒီယီံ�ိမှတ့းတမှး� စ်စ်းမှန့်းးမှုနှ့င်း် �တးသူက်းသူညီ်း 
စ်ညီး�မှ�ဉ်း�မှ�ာ�က်ိ�လညီး� ရှေ့သူခို�ာ�င့်း�လင်း��န်းး လိ�အ�းရှေ့သူ�သူညီး။ ဗီဒီယီံ�ိမှတ့းတမှး�မှ�ာ�က်�ိ ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ� သူက်းရှေ့သူခို့ပြခိုင်း�နှင့်း် 
ဒစ်း��စ်းတယံး အရှေ့ထိာက်းအထိာ�မှ�ာ� တ�ာ��င်း�န်းး  လိ�အ�းသူညီ်း အပြခိုာ�ရှေ့သူာ စ်ညီး�က်မှး�ခို�က်းမှ�ာ� အ�ါအ�င်း 
ဒစ်း��စ်းတယံး အရှေ့ထိာက်းအထိာ�မှ�ာ� စ်�စ်ညီး�မှပုြ��လ��း�န်းး လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�နှ့င်း် �တးသူက်း၍ ဥ�ရှေ့ဒပြ�ဋ္ဌာာန်းး��န်းး လိ�အ�းသူညီး။ 
အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့�နှ�ိင်းင့်တငွ်း ဗီဒီယီံ�ိပြဖျင််း သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိမှကု်�ိ လက်း�့တိငွ်း တာ�ပြမှစ်းထိာ�ခြိ��ီ အထိူ� က်���လနွ်းးခို့�သူ ူ 
မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူမှ�ာ� ပြဖျစ်းရှေ့သူာ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�နှင့်း် စ်ိတးဒဏ်း�ာခို့စ်ာ�ရှေ့န်း�သူမူှ�ာ�သူာ ဗီဒီယီံ�ိပြဖျင််း သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိမှ ု 
ပြ��လ��းနှ�ိင်းသူညီး။

၁၂၈  အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၂၁ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။  
၁၂၉  Jakarta Post “အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့���တ�းဖျ�ွ�က် �င်းလယံးစ်ာလ��းင်န်းး�က်ွန်းးပြ��မှပုြဖျင််း လ ူ၇ ဦး�က်�ိ ဖျမှး��ီ�ခို�သ်ူညီး” ၁၃ ရှေ့မှ ၂၀၁၅၊ https://www.thejakartapost.com/
news/2015/05/13/indonesian-police-arrest-7-seafood-slavery-case.html  က်�ိ သြက်ညီ်း�ါ။
၁၃၀  Associated Press in Ambon “�င်းလယံးစ်ာလ��းင်န်းး�က်ွန်းးပြ��မှပုြဖျင််း လငူ်ါ�ဦး�ရှေ့ထိာင်းက်�ပြခိုင်း�” ၁၁ မှတး ၂၀၁၆၊  https://www.theguardian.com/world/2016/mar/11/
seafood-slave-drivers-given  က်�ိသြက်ညီ်း�ါ။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�
ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ပြ�စ်းမှု�ိ့င်း�ာ တ�ာ�စ်ီ�င်းရှေ့��ပြဖွစ်းစ်ဉ်းတွင်း မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ က်ရှေ့လ�သူူင်ယံးမှ�ာ�အတွက်း 
ထိည်း်းသူွင်း�စ်ဉ်း�စ်ာ��မှည်း်း အခို�က်းမှ�ာ� ၁၃၁  

l  က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးပြဖျစ်းသူ၏ူ သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိခို�က်းက်ိ� ဗီဒီယီံ�ိမှတ့းတမှး�တင်းခိုငွ်း်ပြ��ပြခိုင်း�၊

l  စ်ီစ်တီဗီီအီသူ့��ပြ��ပြခိုင်း�၊

l သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိ�န်းးအတကွ်း အပြခိုာ�ရှေ့သူာ န်းညီး�လမှး�မှ�ာ� စ်စီ်ဉ်းပြခိုင်း�၊ ဥ�မှာ - လိ�က်းက်ာမှ�ာ�

l က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးပြဖျစ်းသူမူှ့ သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိရှေ့န်းခို�နိ်းးတွင်း အာ�ရှေ့��က်ညူီီနှ�ိင်းရှေ့သူာ ���ဂိ�လးတစ်းဦး� သူိ��မှဟု�တး  ရှေ့��့ရှေ့န်းတစ်းဦး�  
 တက်းရှေ့�ာက်းပြခိုင်း�၊

l မှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူ က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ� သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိ�ာတငွ်း က်ညူီ�ီန်းး သြက်ာ�လတူစ်းဦး�က်�ိ အသူ့��ပြ��ပြခိုင်း�၊

l က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးနှင့်း် တ�ာ�ခို့�က်းမှ ့လကူ်�ိယံးတ�ိင်း ပြ�န်းးလန့်းးစ်စ်းရှေ့မှ�ပြခိုင်း�က်ိ� တာ�ပြမှစ်းပြခိုင်း�၊

l တ�ာ�ခို့ရှေ့��့ရှေ့န်းက် �န်းးလိ�သူညီး် သူ�ိ�မှဟု�တး မှသူင််းရှေ့လ�ားသူညီ်း ပြ�န်းးလန့်းးစ်စ်းရှေ့မှ�ပြခိုင်း�က်ိ� က်န်း�းက်ကွ်းပြခိုင်း�၊

l ခို့�ရု့��နှ့င်း်�တးသူက်း၍ အမှ�ာ�ပြ�ညီးသူကူ်�ိ ခို�မှပြ�ပြခိုင်း�၊

l မှဒီယီံာမှ�ာ� �့ရိှေ့န်း�န်းး ခိုငွ်း်မှပြ��ပြခိုင်း�၊

l ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�က်�ိ �တးလ့�မှ�တးရှေ့စ်ပြခိုင်း�က်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ�ပြ��လ��း၍ တ�ာ�ခိုငွ်း၏ ဟုတိးဟုန်းးကြီးက်ီ�မှုက်�ိ  
 ရှေ့လ�ာန််းညီး�ရှေ့စ်ပြခိုင်း�။

၁၃၁     UNODC (2008)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှတု�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��က်�ိယိံာစ့်�၊ New York: UN
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က်�ာ�၊မှအလိ�က်း �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် အပြခိုာ�
ရှေ့သူာ ခို�ွပြခိုာ��က်း�့မှ�ု့�စ့်မှ�ာ�သူညီး ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့��နှင့်း်  
တ�ာ�စ်ီ�င်းရှေ့��မှ ့ခို�မှတ့းထိာ�ရှေ့သူာ �့��ပြဖျတးခို�က်းမှ�ာ�အရှေ့�် 
အက်��ိ�သူက်းရှေ့�ာက်းမှ�ု့ိနှ�ိင်းသူညီး။ ဤအခို�က်းသူညီး 
မှသူင််းရှေ့လ�ားရှေ့သူာ ရှေ့မှ�ခိုနွ်းး�မှ�ာ� ရှေ့မှ�ပြမှန်းး�ပြခိုင်း�၊ က်���လနွ်းးခို့�သူူ
ပြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့တာင်း��ိ�ခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� �ယံးခို�ပြခိုင်း�နှင့်း် က်���လနွ်းးခို့
�သူပူြဖျစ်းရှေ့သြက်ာင်း� အ�င််းအတန်းး�က်�ိ ပြင်င်း��ယံးပြခိုင်း�က်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ  
က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� ��ိ��ာွ�စ်ာွ �က်း�့ပြခိုင်း�က်ိ� ပြဖျစ်းရှေ့စ်
နှ�ိင်းသူညီး။ “က်���လနွ်းးခို့�သူအူပြဖျစ်း သူမှာ�ရုိ��က်� သူတးမှတ့းခို့�
ရှေ့လ�့်ိသူ”ူက်ိ� ယံ့�သြက်ညီးသြက်ရှေ့သူာ တ�ာ�သူကူြီးက်�ီမှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး 
အစ်�ိ��ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�သူညီး အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�က်ိ� လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�
အပြဖျစ်း ရုပုြမှင်း�န်းး အခိုက်းရှေ့တ�ွ သြက်သူညီး။ ထိိ�သူ�ိ�ပြမှင်း�မှညီ်းအစ်ာ�
၎င်း�တိ��သူညီး အတင်း�အက်��း အလ��းခို�ိင်း�ရှေ့စ်ပြခိုင်း� က်စိ်စ��းမှ�ာ�
က်�ိ လ��းင်န်းး�ခိုငွ်း ပြ�ဿန်းာမှ�ာ�အပြဖျစ်း သူတးမှတ့းသြက်က်ာ  
�ာဇူး�တးမှုက်�ိ အ�င်း်ရှေ့လ�ာက််�ရှေ့စ်သူညီး။ အမှ��ိ�သူာ�မှ�ာ�သူညီး  
ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတး အပြမှတးထိ�တးမှမုှ ့၎င်း�တိ��က်�ိယံးက်ိ� က်ာက်ယွံးနှ�ိင်း
သြက်သူညီးဟုရူှေ့သူာ အယံအူ�အမှ့ာ�လညီး� �့သိြက်သူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူ ူအမှ��ိ�သူမှ�ီမှ�ာ�အရှေ့�် မှာ့�ယံငွ်း�ရှေ့သူာ စ်�ီင်းမှု
မှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ�� ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတး အပြမှတးထိ�တးခို့ခို�်�ရှေ့သူာ လကူ်�န်းး
က်�ူမှ ုအမှ��ိ�အစ်ာ�မှ�ာ�ပြဖျစ်းသူညီ်း လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတး
အပြမှတးထိ�တးမှနုှ့င်း်လညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ ၎င်း�တိ��၏ အပြ�စ်းတင်းခို့ထိိ�က်း
သူညီးဟု� ယံူ��ရှေ့သူာ အပြ��အမှမူှ�ာ�နှင့်း်လညီး�ရှေ့က်ာင်း�  
တ�ိက်းရုိ�က်း �က်းစ်�းရှေ့န်းရှေ့လ�့်ိသူညီး။ ဥ�မှာအာ�ပြဖျင််း က်���လနွ်းးခို့
�သူကူ် လကူ်�န်းးက်ူ�သူ၏ူရှေ့င်ရွှေ့သြက်�ပြဖျင််း �ယံးယံထူိာ�ရှေ့သူာ  
အ�တးအစ်ာ�က်�ိ လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ �န်းးရှေ့�ာင်းမှမုှ�ာ� ရှေ့���ခို�နိ်းး
တငွ်း �တးစ်ာ�ထိာ�ရှေ့သြက်ာင်း� အရှေ့သူ�စ်တိးတင်းပြ�ပြခိုင်း�ပြဖျင််း  
က်���လနွ်းးခို့�သူ၏ူ န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်� ရှေ့တာင်း��ိ�မှကု်�ိ �ယံးခို��န်းး  
တ�ာ�ခို့ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�က် ကြီးက်�ိ�စ်ာ�တတးသြက်သူညီး။ တ�ာ�ခို့ရှေ့��့ရှေ့န်း
မှ�ာ�သူညီး ရှေ့ဖျစ််း�တွးခိုး (Facebook)န့ှင်း် အင်းစ်တာ��မှး (Insta-
gram)က်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ လမူှကု်နွ်းး�က်းစ်ာမှ�က်းနှာ့မှ�ာ�မှ ့က်���လနွ်းးခို့
�သူ၏ူ ဓိာတး�့�မှ�ာ�က်ိ�လညီး� ပြ�သူက်ာ သူမူှသူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�
ခို့�သူ ူမှဟု�တးရှေ့သြက်ာင်း� သူက်းရှေ့သူပြ�နှိ�င်း�န်းးအတကွ်း ကြီးက်�ိ�စ်ာ�
�ာတငွ်း သူမူှ၏ က်ိ�ယံးက်�င််းသူကိ်ာာက်ိ� ထိခိို�ိက်းရှေ့စ်�န်းး ထိိ�ဓိာတး�့�
မှ�ာ�က်ိ� အသူ့��ပြ��သြက်သူညီး။

၅။ �က်းလိ�က်းမှနုှ့င်း် �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�သူတးမှတ့းခို�က်းမှ�ာ�အရှေ့�် အရှေ့ပြခိုခို့ရှေ့သူာ တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�နှင့်း် တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� �့��ပြဖျတးခို�က်းမှ�ာ�

ာက်းလိ့က်းမှုနို့င််း �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�သူတးမှ့တးခို�က်းမှ�ာ�အရှေ့�်  

အရှေ့ပြခိုခို�ရှေ့သူာ တ�ာ�စ်ွ��ိ့ပြခိုင်း�နို့င််း တ�ာ�စ်ီ�င်းရှေ့��

�့��ပြဖွတးခို�က်းမှ�ာ�

၅

�င်း���နှွမှး��ါ�သူူမှ�ာ�၊ ဉာာဏ်း�ညီးမှသူန်းးစ်မွှး�သူူမှ�ာ�၊  
တ�ိင်း��င်း�သူာ�လနူ်းညီး�စ်�မှ�ာ�က်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ အခို��ိ�လအူ��းစ်�မှ�ာ�
က်�ိ အ�ညီးအခို�င်း�မှပြ�ညီ်းမှရီှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး စ်ိတးမှခို��ရှေ့သူာ 
သူက်းရှေ့သူမှ�ာ�အပြဖျစ်း ယံ�ူသြက်သူညီး။ လိ�အ�းရှေ့သူာ ညီှနိှိုင်း�မှမုှ�ာ�
နှ့င်း် ရှေ့ထိာက်း�့က််ညူီမီှမုှ�ာ� မှ�့လိှင်း ၎င်း�တိ��၏ ထိကွ်း��ိခို�က်းမှ�ာ�
က်�ိ တ�ာ�သူကူြီးက်�ီမှ�ာ�နှင့်း် အစ်�ိ��ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�က် အလယွံးတက် ူ 
�ယံးခို�လိ�က်းနှ�ိင်းသူညီး။

စ်တိးဒဏ်း�ာမှ�ာ� �ိ����ိ��ာွ��ာွ� ခို့စ်ာ�ထိာ��ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့
�သူမူှ�ာ�သူညီး �င့်း�လင်း�၍ ရှေ့��့ရှေ့န်းာက်းညီညီွှတွးရှေ့သူာ ထိကွ်း��ိ
ခို�က်းက်ိ� ရှေ့���ာတငွ်း အခိုက်းအခို��့ိနှ�ိင်းသူညီး။ အမှစု်စ်းရှေ့��ရှေ့န်းစ်ဉ်း
အတငွ်း� ၎င်း�တိ��၏ ပြဖျစ်းစ်ဉ်းမှ�ာ�က်ိ� အကြီးက်ိမှးရှေ့�ါင်း�မှ�ာ�စ်ာွ  
ရှေ့ပြ�ာင်း�လ�နှိ�င်းပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း ၎င်း�တိ��က်�ိယံးတ�ိင်းနှ့င်း် သူက်းရှေ့သူခို့ 
အရှေ့ထိာက်းအထိာ�အရှေ့�်တငွ်း သူ့သူယံ ပြဖျစ်းရှေ့စ်နှိ�င်းသူညီး။
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

သူင်းက်ိ�ယံးတ�ိင်းနှ့င်း် သူင်း်�တး�န်းး�က်�င်းမှ ့လူမှ�ာ�အရှေ့�်တငွ်း သူစိ်တိးမှရ့ှေ့သူားလညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ မှသူစိ်တိးမှရ့ှေ့သူားလညီး�ရှေ့က်ာင်း� ပြဖျစ်း
ရှေ့�်လာရှေ့သူာ �က်းလိ�က်းမှမုှ�ာ�က်ိ� သူတိထိာ�မှရိှေ့အာင်း လ��းရှေ့�ာင်း�ါ။ ဤ�က်းလိ�က်းမှမုှ�ာ�က်ိ� က်�ိင်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး စ်တင်း
ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� ခို့စ်ာ�ခို��်ရှေ့သူာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးမှ ုအမှ��ိ�အစ်ာ�နှင့်း် စ်ိတးဒဏ်း�ာက်ိ� အရှေ့ပြခိုခို့က်ာ ၎င်း�တိ��၏  
လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�အရှေ့�် အာရု့�စ်�ိက်း�ါ။ ဥ�ရှေ့ဒစ်ိ��မှ�ိ�ရှေ့��အဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�နှင့်း် လွတးရှေ့ပြမှာက်းလာသူမူှ�ာ� ဦး�ရှေ့�ာင်းရှေ့သူာ အဖျွ��
အစ်ညီး�မှ�ာ�အသြက်ာ� ��ူတ�ွရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း�က်ိ�လညီး�  က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ ရုရုှေ့ထိာင််းက်�ိ ထိညီး်သူငွ်း�စ်ဉ်း�စ်ာ�ရှေ့��သူညီ်း 
အရှေ့လအ်ထိရှေ့က်ာင်း� တစ်းခို�အရှေ့န်းပြဖျင််း အရှေ့လ�ရှေ့��လာသြက်သူညီး။၁၃၂

တ�ာ�သူကူြီးက်�ီမှ�ာ�နှင့်း် တ�ာ�ခို့ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�သူညီး ၎င်း�တိ�� လ�ိက်းန်းာ�မှညီ်း က်�င််း�တးနှ့င်း် �ညီာ�င့်း�ီသူရှေ့သူာ အရှေ့လအ်ထိ မှ�ာ�က်ိ�  
ရှေ့စ်ာင််းထိနိ်းး��မှညီး ပြဖျစ်းသူညီး။ ဤရှေ့န်း�ာတငွ်း ရှေ့စ်ားက်ာ���တးခိုတးရှေ့သူာ သူ�ိ�မှဟု�တး �န်းးလ�ိရှေ့သူာ အသူ့��အနှုန်းး� သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့လသူ့
မှ��ိ� အသူ့��မှပြ��ပြခိုင်း� �ါ�င်းသူညီး။ ထိိ��အပြ�င်း မှညီးသူညီ်းက်���လနွ်းးခို့�သူူက်�ိမှ��ိ ၎င်း�တိ��၏ ပြဖျစ်းစ်ဉ်းမှ�ာ� အရှေ့သြက်ာင်း� ပြ�န်းးလညီးရှေ့ပြ�ာ
ပြ��န်းး တနွ်းး�အာ�မှရှေ့��သူင််း�ါ။

ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� �ညီာ�င့်းမှ�ာ�က်ိ� အပြ�ညီးပြ�ညီး�ိ�င်း�ာ လအူခိုငွ်း်အရှေ့��ဥ�ရှေ့ဒ၊ က်�ာ�၊မှအလိ�က်း �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�
သူတးမှတ့းမှ၊ု �က်းလ�ိက်းမှတု�ိ�နှ့င််း�တးသူက်းခြိ��ီ ရှေ့လက််�င််းသူင်းသြက်ာ�ရှေ့���ါ။ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့���ိ�င်း�ာ �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�သူတးမှတ့းပြခိုင်း�
၏ အနှတ�ာယံးက်ိ� သူက်းရှေ့သူအရှေ့ပြခိုပြ�� သူ�ရှေ့တသူန်းမှတ့စ်း�င်း် အရှေ့လ�ရှေ့�� ရှေ့လက််�င်း် သူင်းသြက်ာ��ါ။ �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�သူတးမှတ့းပြခိုင်း�
၏ သူက်းရှေ့သူအတကွ်း တ�ာ�သူကူြီးက်ီ�၏�င်းပြခိုင်းတ့�တ�ာ�က်ိ� �န်းး�စ်စ်း ရှေ့လလ်ာ�ါ။ ထိ�ိ�ရှေ့န်းာက်း က်�ာ�၊မှအလိ�က်း �့�ရှေ့သူက်ာ�က်�
သူတးမှတ့းမှုမှ�ာ�က်ိ� စ်နိ်းးရှေ့ခို်၊ ရှေ့က်�ားလာှ�ခို�်ရှေ့သူာ တ�ာ�စ်�ီင်းရှေ့�� က်ဏ္ဍတငွ်း �ါ�င်းလ�ုး�ာ့�ရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�၏ သူာဓိက် 
အရှေ့လအ်ထိရှေ့က်ာင်း�မှ�ာ�က်ိ� အရှေ့လ�ရှေ့�� ရှေ့လက််�င််း သူင်းသြက်ာ��ါ။

၁၃၂     OSCE ဒမီှ�ိက်�က်းတစ်းအဖျွ��အစ်ညီး�မှ�ာ�နှင့်း် လ�ူအခိုငွ်း်အရှေ့��ရု့�� (ODIHR) (2004)။ လှ�ရှေ့ပြ�ာင်း�ညွှနှ်းး���ိ�မှ�ု�ိင်း�ာ အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း် ယံနှတယံာ�/လ��းင်န်းး�စ်ဉ်း၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ 
အခိုငွ်း်အရှေ့��က်ိ� က်ာက်ယွံး�န်းးက်��ိ��မှး�မှတုငွ်း �ါ�င်းရှေ့�ာင်း�ကွ်းပြခိုင်း� - လက်းရှေ့တ�ွ လက်းစ်ွ�စ်ာအ��း Warsaw: OSCE

အရှေ့လ်အထိရှေ့က်ာင်း�။ 

ထိ�ိင်း�နှ�ိင်းင့်တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်� သူိ��မှဟု�တး န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်�၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်း  
က်န်း�းသူတးရှေ့င်ရွှေ့သြက်�အက်အူညီ၊ီ လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�ိ��ရှေ့��ပြခိုင်း�၊ NGO မှ�ာ�က်ိ� က်န်း�းသူတး�့်��ိ�မှ ုစ်သူညီး် 
�ညီး�ယွံးခို�က်းအမှ��ိ�မှ��ိ�အတကွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့���န်းး�့�ရှေ့င်ကွ်�ိ မှတညီးထိရူှေ့ထိာင်းထိာ�သူညီး။
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တ�ာ�စ်�ွ��ိမှတုစ်းခို�တွင်း �ါ�င်းပြခိုင်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�
နှ့င်း် ၎င်း�တိ��၏ မှသိူာ�စ်�မှ�ာ�အရှေ့�်တငွ်း ကြီးက်�ီမှာ�ရှေ့သူာ ရှေ့င်ရွှေ့သြက်�
��ိင်း�ာ က်�န်းးက်�မှုမှ�ာ�က်ိ� ပြဖျစ်းရှေ့စ်နှိ�င်းသူညီး။ တ�ာ�ရု့��တငွ်း 
စ်စ်းရှေ့��သူညီ်း အမှုမှ�ာ�သူညီး လရှေ့�ါင်း�မှ�ာ�စ်ာွ/ နှ့စ်းရှေ့�ါင်း�မှ�ာ�စ်ာွ  
သြက်ာ�ည့ီးနှ�ိင်းခြိ��ီ စ့်�စ်မှး�စ်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�၊ တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�၊ တ�ာ�ရု့��
တငွ်း သြက်ာ�န်းာပြခိုင်း�နှင့်း် တ�ာ�စ်�ီင်းခို�က်း ခို�ပြခိုင်း�တိ��ရှေ့သြက်ာင််း  
က်�န်းး�့��သူာွ�ရှေ့သူာ အခို�နိ်းးသူညီး မှသိူာ�စ်�အတွက်း လ��းက်�ိင်း
စ်ာ�ရှေ့သူာက်း�န်းးအတကွ်း အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� ရှေ့��ာက်း�့��သူာွ�
ရှေ့စ်နှ�ိင်းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူမှ�က်းပြမှင်းသူက်းရှေ့သူအခို��ိ�သူညီး 
တ�ာ�စ်�ွ��ိမှကု်ာလအတွင်း� ခို�ိလ့ရုှေ့�� စ်ခိုန်းး�မှ�ာ�တငွ်း  
ရှေ့န်းထိ�ိင်း�န်းး လိ�အ�းပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း ၎င်း�တိ��၏ �င်းရှေ့င်�ွာ့နှ�ိင်းစ်မွှး�
က်�ိ အရှေ့နှာ့င်း်အယံက့်းပြဖျစ်းရှေ့စ်သူညီး။ မှသိူာ�စ်�အာ� အဓိိက်
လ��းက်ိ�င်းရှေ့က်ွ�ရှေ့မှ�ွရှေ့န်း�ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိ�ိ
အရှေ့ပြခိုအရှေ့န်းသူညီး လနွ်းးက်�ရှေ့သူာ စ်�ီ�ာွ�ရှေ့����ိင်း�ာ၊ စ်တိးခို့စ်ာ�
ခို�က်း�ိ�င်း���ိင်း�ာနှင့်း် စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ ဖျအိာ�မှ�ာ� ပြဖျစ်းရှေ့စ်သူညီး။
လကူ်�န်းးက်ူ�သူမူှ�ာ�က်ိ� ရှေ့အာင်းပြမှင်းစ်ာွ တ�ာ�စ်�ွ��ိနှ�ိင်းပြခိုင်း�သူညီး  
က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ မှိသူာ�စ်�မှ�ာ�အတကွ်း  
န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်�က်ိ� အခြိမှ�တရှေ့စ် မှ�ရှေ့စ်နှိ�င်း�ါ။ အမှအုရှေ့တားမှ�ာ�မှ�ာ�
တငွ်း ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူမူှ�ာ�သူညီး န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်� သူိ��မှဟု�တး  
ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�က်ိ� ရှေ့��နှ�ိင်းစ်မွှး�မှ�့သိူပြဖျင််း  ၎င်း�တိ��က်�ိ ရှေ့ထိာင်းခို�ပြခိုင်း�
ပြဖျင််း အစ်ာ�ထိ�ိ�သြက်သူညီး။

၆။ စ်�ီ�ာွ�ရှေ့����ိင်း�ာ စ်တိးဖျအိာ�မှ�ာ�နှ့င်း် က်န်း�းသူတးန်းစ်းန်းာရှေ့သြက်� သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�

စ်ီ��ွာ�ရှေ့���ိ့င်း�ာ စ်ိတးဖွိအာ�မှ�ာ�နို့င််း 

က်န်းး်သူတးန်းစ်းန်းာရှေ့�က်� သူိ့�မှဟာ့တး ရှေ့လ�ားရှေ့�က်�၆
န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်� သူိ��မှဟု�တး ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်��ရှေ့သူာ အမှမုှ�ာ�တငွ်းလညီး�  
အ��းခို���းရှေ့��ယံနှတ�ာ��ိ�င်း�ာနှင့်း် ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ အက်��းအတညီး�
မှ�ာ�ရှေ့သြက်ာင််း ၎င်း�န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်� သူိ��မှဟု�တး ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�က်ိ�  
လက်းလမ့ှး�မှ�ီယံနူှ�ိင်း�န်းး ခိုက်းခို�ရှေ့လ�့်ိသူညီး။ အာ�ယီံ့�့ိ  
နှ�ိင်းင့်ပြခိုာ�သူာ� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�သူညီး  ၎င်း�တိ��၏ “�့�မှန့်းး
မှဟု�တးရှေ့သူာ” အ�င်း်အတန်းး�နှ့င််း  ရှေ့တာင်း��ိ�ခို�က်း မှပြ��လ��းမှီ
မှာ့�င်း ၎င်း�တ�ိ�က်�ိ ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�ိ��ရှေ့လ�့်ိရှေ့သူာ အခို�က်းရှေ့သြက်ာင််း  
ပြ�န်းးလညီးက်�စ်ာ�ရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�က်�ိ လက်းလမ့ှး�မှ ီ�ယံနူှ�ိင်း
�န်းး အလနွ်းး�င်း ခိုက်းခို�သူညီး။

က်���လနွ်းးခို့�သူ ူပြ�န်းးလညီးထိရူှေ့ထိာင်းရှေ့��နှင့်း် ပြ�န်းးလညီး
ရှေ့�ါင်း�စ်ညီး�ရှေ့��တိ�� ရှေ့��ည့ီးတညီးတ့ခ်ို�ိင်းခြိမှ�ရှေ့စ်ရှေ့��အတကွ်း က်�စ်ာ�
ရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ� လက်းလမ့ှး�မှ�ီယံနူှ�ိင်းမှုသူညီး အရှေ့���ါ
ရှေ့သူာ လိ�အ�းခို�က်းတစ်းခို�ပြဖျစ်းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ�  
�့��ရု့�ုမှနုှ့င်း် ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာရှေ့စ်မှုက်�ိ အသူအိမှတ့းပြ��က်ာ ရှေ့��အ�း
ရှေ့သူာ ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�သူညီး န်းာလန်းးထိလူာရှေ့�� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းက်�ိ  
လယွံးက်ရူှေ့ခို�ာရှေ့မှ�ွရှေ့စ်ခြိ��ီ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ ထိ�းမှ့လကူ်�န်းး
က်�ူခို့�နှ�ိင်းရှေ့သူာ ထိ�ိလ့ယွံးမှကု်�ိ ရှေ့လ�ာန််းညီး�သူာွ�ရှေ့စ်သူညီး။၁၃၃ 

၁၃၃      အာ�ယီံ့အမှ��ိ�သူမှ�ီနှ့င်း်က်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ာက်ယွံးရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းရှေ့��နှင့်း်ပြမှှင််းတင်းရှေ့��ရှေ့က်ားမှ�င့်း၊ လကူ်�န်းးက်ူ�ပြခိုင်း�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ လိ�အ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� က်�ိင်းတွယံး
ရှေ့ပြဖျ�င့်း��န်းး ရှေ့ဒသူတငွ်း� လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း် လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�၊ ရှေ့န်းာက်း�က်းတွ� - အက်ိ��အက်ာ�မှ�ာ�နှင့်း် အရှေ့လက််�င်း်ရှေ့က်ာင်း�မှ�ာ� (�က်းစ်ွ�မှသူ�ိ)။

လကူ်�န်းးက်ူ�မှ�ု�ိင်း�ာ လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�၏ အ��ိဒး (၆)တငွ်း “စ်ာခို���းအဖျွ���င်းနှ�ိင်းင့်တိ�င်း�သူညီး ၎င်း�တိ��၏ နှ�ိင်းင့်တငွ်း� ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ 
စ်န်းစ်းတွင်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ� ခို့စ်ာ�ခို��်ရှေ့သူာ ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှုအတွက်း ၎င်း�တိ�� ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်��နှိ�င်းသူညီ်း အခိုွင်း်အရှေ့��က်ိ� 
ရှေ့��အ�းရှေ့သူာ စ်မီှ့ရှေ့�ာင်း�ကွ်းခို�က်းမှ�ာ� �ါ�င်းရှေ့စ်�မှညီး”ဟု� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီး။ ဤအခို�က်းသူညီး နှိ�င်းင့်ဥ်�ရှေ့ဒအ� ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်� �
နှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�့�ိါက် သူင်း်ရှေ့လ�ားသူညီ်း စ်မီှ့ခို�က်းမှ�ာ� ခို�မှတ့း�န်းးအတွက်း ဥ�ရှေ့ဒပြ�ဋ္ဌာာန်းး��န်းး လိ�အ�းနှ�ိင်းသူညီးဟု� ��ိလ�ိပြခိုင်း� ပြဖျစ်းသူညီး။  

ACTIP အ�ိ�ဒး (၁၃)နှင့်း် (၁၄)သူညီး အဖျွ���င်းနှ�ိင်းင့်မှ�ာ�အရှေ့န်းပြဖျင််း ၎င်း�တိ��၏ ပြ�ညီးတငွ်း�ဥ�ရှေ့ဒစ်န်းစ်းမှ�ာ�သူညီး လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�  
ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာခို့စ်ာ��မှမုှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�ရှေ့င်�ွ�့ိနှ�ိင်းရှေ့ပြခိုက်ိ� �့�်�ိ�ရှေ့��မှ ုရှေ့သူခို�ာရှေ့စ်�န်းး အရှေ့လ�ထိာ�ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ��ါသူညီး။  
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှနုှ့င်း် �့�်�ိ�က်ညူီမီှမုှ�ာ�အတကွ်း နှ�ိင်းင့်ရှေ့တား�န်းး�့�ရှေ့င်မွှ�ာ� ထိရူှေ့ထိာင်း�န်းး ရှေ့တာင်း��ိ�  
ထိာ�သူညီး။ ACTIP ၏ အ�ိ�ဒး (၂၂)တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�အာ� ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�နှင့်း် အက်အူညီအီပြဖျစ်း ပြ�န်းးလညီး ရှေ့��အ�း�န်းး
အတွက်း ပြ�စ်းမှနုှ့င်း်သူက်း��ိင်းရှေ့သူာ ရှေ့င်ရွှေ့သြက်� သူိ��မှဟု�တး �စ်စညီး�ဥစ်စာမှ�ာ�က်ိ�သူမိှး�ယံ၍ူ အသူ့��ပြ���န်းး နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�က်ိ� တ�ိက်းတနွ်းး�  
ထိာ�သူညီး။ 
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ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ၏ူ လ�ိအ�းခို�က်းမှ�ာ�က်ိ� �ညီးညွှနှ်းး�ရှေ့ဖျားပြ�ပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ ACWC ၏ ရှေ့ဒသူတငွ်း���ိင်း�ာ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ�နှင့်း်  
လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�တငွ်း (ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူူမှ ့ရှေ့��ရှေ့သူာ) ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�မှ�ာ�က်ိ� ရှေ့��အ�း�န်းးရှေ့သူားလညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊  
လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်���လနွ်းးသူကူ် ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်� သူိ��မှဟု�တး န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်� ရှေ့��ရှေ့�ာင်း�မှညီ်း အမှိန်း�းမှ�ာ� ခို�မှ့တး�န်းးရှေ့သူားလညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ 
နှစ့်းမှ��ိ�စ်လ့��ရှေ့သူားလညီး�ရှေ့က်ာင်း� နှိ�င်းင့်ရှေ့တားဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာမှရူှေ့�ာင်းက် �ာဇူး�တးခို့�ရု့��မှ�ာ�က်�ိ ခိုငွ်း်ပြ���မှညီးဟု� နှ�ိင်းင့်မှ�ာ�က်ိ� ရှေ့တာင်း�
��ိထိာ�သူညီး။ ဤအခို�က်းက်ိ� ထိိရှေ့�ာက်းရှေ့စ်�န်းး လိ�အ�းရှေ့သူာ လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�တငွ်း �့ိနှ့င်း်ခြိ��ီသူာ� စ်ညီး�မှ�ဉ်း�စ်ညီး�က်မှး�မှ�ာ�
အတငွ်း� အစ်ိ���ရှေ့��့ရှေ့န်းမှ�ာ�က်ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ အပြခိုာ�သူက်း�ိ�င်း�ာ အာဏ်ာ�ိ�င်းမှ�ာ�က်ပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ နှစ့်းမှ��ိ�စ်လ့��က်ပြဖျစ်းရှေ့စ် ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းး
သူမူှ�ာ�ထိ့မှ ့န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်� ရှေ့တာင်း�ခို့�မှညီ်း တာ�န်းးတစ်း��း �ါ�င်းသူညီး။၁၃၄  

စ်က်ာာ�နူှ�ိင်းင့်မှလ့�ွ၍ အာ�ီယံ့နှ�ိင်းင့်အာ�လ့��သူညီး ၎င်း�တိ��၏ နှ�ိင်းင့်ဥ်�ရှေ့ဒတငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ� န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်�နှင့်း် ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�
က်�ိ လက်းလမ့ှး�မှ�ီယံနူှ�ိင်းရှေ့စ်�န်းး ရှေ့ထိာက်း�့ရ်ှေ့��ထိာ�သူညီး။

ာရိုူနိုိ့င်း�နိုိ့င်းင်� - (၂၀၁၉) လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��အမှနိ်း�း ��ဒးမှ (၄၄) တငွ်း လူက်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� �န်းး�့�ရှေ့င် ွမှတညီး
ထိရူှေ့ထိာင်းပြခိုင်း�က်ိ� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီး။ ��ဒးမှ (၄၆) တငွ်း ထိိ��န်းး�့�ရှေ့င်ကွ်�ိ လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်း အပြခိုာ�အခို�က်းအလက်း
မှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီ်းအပြ�င်း ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�နှင့်း် လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့န်း��းပြ�န်းး�ိ���သူညီး် က်�န်းးက်�စ်�တိးအတွက်း ရှေ့င်ရွှေ့သြက်�
အရှေ့ထိာက်းအ�့အ်ရှေ့န်းပြဖျင််း အသူ့��ပြ��နှ�ိင်းရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီး။

က်ရှေ့မှာာဒီ�ယံာ�နိုိ့င်းင်� - (၂၀၀၈) လကူ်�န်းးက်ူ�မှနုှ့င်း် လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတးအပြမှတးထိ�တးမှ ုနှ့ိမှးန်းင်း�ရှေ့��ဥ�ရှေ့ဒ ��ဒးမှ (၄၆)တငွ်း 
လသူူာ�မှ�ာ�က်ိ� လ�လယ့ံးပြခိုင်း� သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့�ာင်း�ခို�ပြခိုင်း�/ �ယံးယံပူြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး လငိ်း��ိင်း���ိင်း�ာ ရှေ့ခိုါင်း��့�ပြဖျတး အပြမှတးထိ�တးပြခိုင်း�
တ�ိ�မှတ့စ်း�င်း် ကြီးက်�ီ�ာွ�ခို�မှး�သူာလာသြက်သူမူှ�ာ�ထိ့မှ ့န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်��ယံ�ူန်းး ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထိာ�သူညီး။

အင်းဒိ့န်းီ��့ာ�နိုိ့င်းင်� - (၂၀၀၇) လကူ်�န်းးက်ူ�မှ�ု�ိင်း�ာ �ာဇူး�တးမှကု်�ိ အပြမှစ်းပြ�တးဖျယံး�ာ့�ပြခိုင်း�ဥ�ရှေ့ဒ န်း့�ါတး (၂၁) ��ဒးမှ (၄၈) တငွ်း  
အဖျ�ိ�တန်းး�စ်စညီး�မှ�ာ� �့��ရု့�ုပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး �င်းရှေ့င်�ွ့��ရု့�ုပြခိုင်း�၊ �င်း���ဒ�က်ာခို့စ်ာ��ပြခိုင်း�၊ ရှေ့��က်�သူမှု��ိင်း�ာ က်�န်းးက်�စ်�တိး
အတွက်းရှေ့သူားလညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ က်�သူမှ ုက်�န်းးက်�စ်�တိးအတွက်းရှေ့သူားလညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှု��ိင်း�ာ  
ပြ�စ်းမှရုှေ့သြက်ာင််း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူကြုံက့်�ရှေ့တ�ွခို�်�ရှေ့သူာ အပြခိုာ��့��ရု့�ုမှုမှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့သူားလညီး�ရှေ့က်ာင်း�၊ အာ�လ့��အတကွ်း 
ရှေ့သူားလညီး�ရှေ့က်ာင်း� ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�အရှေ့န်းပြဖျင််း န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်�က်ိ� လက်းခို့��့�ိန်းး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�တငွ်း အခိုွင်း်ရှေ့��ထိာ�သူညီး။

လာအိ့နိုိ့င်းင်� – (၂၀၁၆) လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��ဥ�ရှေ့ဒ ��ဒးမှ (၃၆)တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူ ူသူ�ိ�မှဟု�တး တ�ာ�မှမှ�ု�ိင်း�ာ 
တ�ာ�လ�ိက် တ�ာ�မှမှ�ု�ိင်း�ာ ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�အတကွ်း ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်ွ���ိရှေ့န်းစ်ဉ်းအတွင်း� ရှေ့တာင်း��ိ��န်းး ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထိာ�သူညီး။ 

မှရှေ့လ��့ာ�နိုိ့င်းင်� - (၂၀၀၇) လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��နှင့်း် ရှေ့��့ရှေ့ပြ�ာင်း�ရှေ့န်းထိိ�င်းသူူမှ�ာ�အာ� လရူှေ့မှာ့င်းခို�ိက်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��  
အက်းဥ�ရှေ့ဒ ��ဒးမှ (၆၆) တငွ်း ပြ�စ်းမှကု်���လနွ်းးသူကူ် လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူအာ� ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�ရှေ့��ရှေ့�ာင်း�န်းး ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထိာ�သူညီး။ ပြ�စ်းမှု
တစ်းစ့်�တစ်း�ာ က်���လနွ်းးထိာ�ပြခိုင်း�မှ�့ရိှေ့သူာ အမှမုှ��ိ�တငွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူညီးဟု� ��ိနှ�ိင်းရှေ့သူာ ���ဂိ�လးအာ� လ��းအာ�ခိုရှေ့�က်�ွက်�န်းး
မှ�ာ� ရှေ့���န်းးလညီး� ဤအက်းဥ�ရှေ့ဒအ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထိာ�သူညီး။

ပြမှန်းးမှာနိုိ့င်းင်� - (၂၀၀၅) လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတာ��ီ�က်ာက်ယွံးရှေ့��ဥ�ရှေ့ဒ ��ဒးမှ (၃၃) တငွ်း တ�ာ�ရု့��သူညီး ပြ�ညီးသူ�ူ�ဏ္ဍာအပြဖျစ်း  
သူမိှး��ညီး�ထိာ�ရှေ့သူာ ရှေ့င်ရွှေ့သြက်�မှ ့သူ�ိ�မှဟု�တး �စ်စညီး�ရှေ့�ာင်း��ရှေ့င်မွှပ့ြဖျစ်းရှေ့စ်၊ ရှေ့င်ဒွဏ်းမှပ့ြဖျစ်းရှေ့စ် လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူူအာ� န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်�
ရှေ့��သူညီ်းအမှိန်း�း ခို�မှ့တးနှ�ိင်းရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီး။

ဖွိလစ်း�ိ့င်းနိုိ့င်းင်� - R.A. (၇၃၀၉) က်���လနွ်းးခို့�သူအူာ� ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�ရှေ့��ပြခိုင်း� အက်းဥ�ရှေ့ဒ - DOJ ရှေ့အာက်း�့ ိန်းစ်းန်းာရှေ့သြက်� ရှေ့တာင်း�
��ိမှမုှ�ာ���ိင်း�ာ ��တးအဖျ�ွ�က် မှတ�ာ�ရှေ့ထိာင်းခို�ခို့�ရှေ့သူာ သူိ��မှဟု�တး ထိနိ်းး�သူိမှး�ခို့�ရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�နှင့်း် လူက်�န်းးက်ူ�ခို့�
သူမူှ�ာ�အ�ါအ�င်း ကြီးက်�ီရှေ့လ�ရှေ့သူာ ပြ�စ်းမှမုှ�ာ� က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�ရှေ့ထိာက်း�့သ်ူညီး။

ထိိ့င်း�နိုိ့င်းင်� - (၂၀၀၈) လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုတ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့�� အက်းဥ�ရှေ့ဒ(၂၀၁၇) အ�ိ�င်း� (၃၃)၊ (၃၄)၊ (၃၅) နှင့်း် (၃၇) တိ��တွင်း လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ု
က်���လနွ်းးပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှမုှ�ာ�အတကွ်း လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူ၏ူ ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်���ိ�င်းခိုွင်း်က်�ိ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထိာ�သူညီး။

ဗျူီယံက်းန်းမှးနိုိ့င်းင်� - (၂၀၁၁) လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုက်ာက်ယွံးရှေ့��နှင့်း် တ�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��ဥ�ရှေ့ဒ ��ဒးမှ (၆) တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�၏ ထိခိို�ိက်း
န်းစ်းန်းာမှုအတွက်း ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်���ိ�င်းခိုငွ်း်က်�ိ ဥ�ရှေ့ဒရှေ့အာက်း၌ ရှေ့ဖျားပြ�ထိာ�သူညီး။ ��ဒးမှ (၃၆)တငွ်း ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�အရှေ့သြက်ာင်း� ရှေ့ဖျားပြ�
ထိာ�သူညီး။

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

၁၃၄    ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�ရှေ့င်ရွှေ့��ပြခိုင်း��ိ�င်း�ာ န်းညီး�လမှး�မှ�ာ�နှင့်း် လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�မှ�ာ�နှင့်း် �တးသူက်း၍ အ�ိ�ဒး၅.၂ က်ိ�သြက်ညီး�ါ။
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ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
တ�ာ�စ်�ွ��ိပြခိုင်း�တငွ်း �ါ�င်းပြခိုင်း�၏ အက်��ိ�ရှေ့က်��ဇူး�ူမှ�ာ�က်ိ� လနွ်းးက်�စ်ာွ က်တိရှေ့��ပြခိုင်း� သူိ��မှဟု�တး ခို���က်ာ�ရှေ့ပြ�ာ�ိ�ပြခိုင်း� မှပြ��လ��း�ါ
နှ့င်း်။

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� လက်းလမ့ှး�မှ�ီယံနူှ�ိင်းရှေ့သူာ ပြ�န်းးလညီးက်�စ်ာ�ရှေ့��လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��အာ� ရှေ့စ်ာလ�င်းစ်ာွနှ့င်း် ပြ�ညီ်းစ့်�စ်ာွ 
ရှေ့ပြ�ာပြ�ခြိ��ီ ထိ�ိလ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�တငွ်း ၎င်း�တ�ိ�အာ� မှညီးသူ�ိ��့်��ိ�ရှေ့��မှညီးက်ိ� ရှေ့ပြ�ာပြ��ါ။ ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�/ န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်�နှင့်း် ထိခိို�ိက်း��က်းစ်�ီ
မှရုှေ့လ�ားရှေ့သြက်�က်ိ� �ယံ�ူ့�၊ ရှေ့လှာက်းလာှတင်းပြခိုင်း� လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းနှ့င်း် လ�ိအ�းရှေ့သူာ စ်ာ�ကွ်းစ်ာတမှး�မှ�ာ�၊ ခို�မှတ့းနှ�ိင်းရှေ့ပြခို�့ရိှေ့သူာ  
ပြ�စ်းဒဏ်း၊ တ�ာ�ရု့��အမှ၏ုသြက်ာခို�နိ်းး အစ်�့ိသူညီး် အခို�က်းအလက်းတိ��က်�ိ �င့်း�လင်း�စ်ာွ ရှေ့ပြ�ာပြ�သူင််းသူညီး။၁၃၅ 

က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�နှင့်း် တ�ိင်း�င်းရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ�ာတငွ်း တ�ာ�မှမှ�ု�ိင်း�ာနှင့်း် ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်� နှစ့်းမှ��ိ�စ်လ့��အတကွ်း တ�ိင်း
ခို�က်းဖျငွ်း်�န်းး စ်ဉ်း�စ်ာ��ါ။ ဤအခို�က်းသူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က် လကူ်�န်းးက်ူ�မှ ုကြုံက့်�ရှေ့တ�ွရှေ့န်း�စ်ဉ်းနှ့င်း် ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွခြိ��ီ ရှေ့န်းာက်းတငွ်း 
၎င်း�တိ�� န်းစ်းန်းာခို�်�ရှေ့သူာ စ်�ီ�ာွ�ရှေ့����ိင်း�ာ/�င်းရှေ့င် ွ�့��ရု့ု�မှုမှ�ာ�အတကွ်း ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�ရှေ့��ခို့�နှိ�င်းသူညီးဟု� ��ိလ�ိပြခိုင်း�ပြဖျစ်းသူညီး။

နှ�ိင်းင့်သူာ�မှဟု�တးရှေ့သူာ က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� ၎င်း�တိ��၏ ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�ရှေ့တာင်း��ိ�ခို�က်း ရှေ့ပြဖျ�င့်း�ခြိ��ီသူာွ�သူညီးအထိ ိ၎င်း�တ�ိ��နှဒ�့ိ
လှင်း အလ��းလ��းက်�ိင်းခိုငွ်း် အ�ါအ�င်း နှ�ိင်းင့်အတငွ်း� �က်းလက်းရှေ့န်းထိိ�င်းခိုွင်း်ပြ��သူင််းသူညီး။

လကူ်�န်းးက်ူ�မှအုတွက်း အမှစု်စ်းရှေ့��ပြခိုင်း�မှ�ာ�နှင့်း် ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�မှ�ာ�က်ိ� အလနွ်းးအမှင်း� ရှေ့နှာ့င်း်ရှေ့နှ့�ပြခိုင်း�မှ�့�ိ� စ်တင်း
�န်းးနှ့င်း် ခြိ��ီစ်�ီရှေ့စ်�န်းး ရှေ့တာင်း��ိ��ါ။ က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးမှ�ာ�နှင့်း် အလွန်းးထိိ�လ့ယွံးသူမူှ�ာ� �ါ�င်းရှေ့သူာ အမှမုှ�ာ�
အတွက်း လ��းင်န်းး�စ်ဉ်းမှ�ာ�က်�ိ အပြမှန်းးခြိ��ီစ်�ီရှေ့စ်�န်းး ရှေ့�ာင်း�ကွ်း�ါ။ 

၁၃၅  ASEAN လက်းရှေ့တ�ွလ��းရှေ့�ာင်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်းမှ�ာ� အ�ိ�င်း� တစ်း၊ စ်-၄။ ASEAN က်�ာ�၊မှက်ွ�ပြ�ာ�မှကု်�ိ အထိူ��ရု�ပြ��ထိာ�ရှေ့သူာလမှး�ညွှနှ်းး အ��ိဒး ၃.၆။
၁၃၆  အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွ၊ ၂၁ ရှေ့အာက်းတိ��ာ ၂၀၂၁။

စ်ိန်းးရှေ့ခို်မှု။၁၃၆  

အင်းဒ�ိန်း�ီ�ာ့�နှ�ိင်းင့်�့ ိလူက်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�သူညီး န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်���့ရိှေ့စ်�န်းးအတကွ်း စ်နိ်းးရှေ့ခို်မှုမှ�ာ�စ်ာွနှ့င်း် �င်း�ိ�င်း�သူညီး။ 
ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်��မှာဏ်တစ်းခို� (ဥ�မှာ - အင်းဒိ�န်း�ီ�ာ့� ရု�ူ�ီယံာ� သူန်းး� ၂၀၀ သူိ��မှဟု�တး အရှေ့မှ�ကိ်န်းးရှေ့ဒ်လာ ၁၄,၀၀၀)  
ရှေ့တာင်း�ခို့ပြခိုင်း�အတကွ်း ၎င်း�တ�ိ�က်�ိ တ�ာ�သူကူြီးက်�ီမှ�ာ�က် တစ်းခိုါတစ်း�့ အရှေ့သြက်ာင်း�ပြ�ခို�က်း ရှေ့တာင်း�တတးသြက်ခြိ��ီ ထိ�ိ
တ�ာ�သူကူြီးက်�ီက် မှယံ့�သြက်ညီးလှင်း န်းစ်းန်းာရှေ့သြက်�မှ�နှိ�င်း�ါ။ လစ်ာမှ�ာ�မှရှေ့��ပြခိုင်း�နှင့်း် ရှေ့��က်�သူမှ�ု�ိင်း�ာ ရှေ့င်ရွှေ့သြက်�မှ�ာ� မှရှေ့��
ပြခိုင်း� က်�သ်ူ�ိ�ရှေ့သူာ တိက်�ရှေ့သူခို�ာသူညီ်း/ထိင်း�ာ့�သူညီး် �့��ရု့ု�မှုမှ�ာ�က်ိ�သူာ က်�ိင်းတယွံးရှေ့ပြဖျ�င့်း�ရှေ့သူာ၊ က်���လနွ်းးသူူမှ�ာ�  
ခို့စ်ာ�ခို�်�ရှေ့သူာ စ်တိးခို့စ်ာ�မှ�ု�ိင်း���ိင်း�ာနှင့်း် စ်တိး��ိင်း���ိင်း�ာ ထိခိို�ိက်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် တ�ာ�စ်ွ���ိစ်ဉ်းအတွင်း� ၎င်း�တိ��ကြုံက့်�ရှေ့တွ�ခို�်�
နှ�ိင်းရှေ့သူာ �င်းရှေ့င် ွ�့��ရု့�ုနှ�ိင်းရှေ့ပြခိုမှ�ာ�က်ိ� မှ�က်းက်ယွံးပြ��ခို�ရ်ှေ့သူာ တ�ာ�သူကူြီးက်�ီတစ်းရှေ့ယံာက်းအရှေ့သြက်ာင်း�က်ိ� အမှ��ိ�သူာ�အ�င်း်  
ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွတ�ိင်း�င်းရှေ့�� အလ��းရု့�ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွ��ွတငွ်း �ါ�င်းသူမူှ�ာ�က် မှှရှေ့�ခို�သ်ြက်သူညီး။ ထိိ�အခိုါမှ��ိ�တငွ်း ��့လိာရှေ့သူာ�မှာဏ်
သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� ကြုံက့်�ရှေ့တ�ွခို�်�ရှေ့သူာ အခိုငွ်း်အရှေ့��ခို��ိ�ရှေ့ဖျာက်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် �့��ရု့ု�မှုမှ�ာ�၏ အတိ�င်း�အတာနှ့င်း် အခို��ိ�
ညီမီှှပြခိုင်း� မှ�့ရိှေ့တာရ်ှေ့�။   

၆။ စ်�ီ�ာွ�ရှေ့����ိင်း�ာ စ်တိးဖျအိာ�မှ�ာ�နှ့င်း် က်န်း�းသူတးန်းစ်းန်းာရှေ့သြက်� သူ�ိ�မှဟု�တး ရှေ့လ�ားရှေ့သြက်�92



ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ဥ�ရှေ့ဒအက်��ိ�ရှေ့�ာင်း�့ပိြခိုင်း�သူညီး ပြ�စ်းမှ�ု�ိင်း�ာ တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�
တငွ်း က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�အာ� ၎င်း�တိ��၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�နှင့်း်  
အခိုန်းး�က်ဏ္ဍအရှေ့သြက်ာင်း� က်ညူီ၊ီ အသူရိှေ့���န်းးနှင့်း် လ��းင်န်းး�စ်ဉ်း
တစ်းရှေ့လှာက်းလ့�� ၎င်း�တ�ိ�နှ့င််း အတ�ူ့ိရှေ့���န်းးတ�ိ�အတွက်း အရှေ့��
�ါလသ့ူညီး။ ဥ�ရှေ့ဒအက်��ိ�ရှေ့�ာင်းမှ�ာ�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ�
၏ အပြမှင်းမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့ဖျားပြ��န်းးနှင့်း် ၎င်း�တိ��၏ လ��းထိ့��လ��းန်းညီး�
��ိင်း�ာ အခိုွင်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်��ိ�သူက်းရှေ့�ာက်းမှ�ု့ိရှေ့စ်�န်းးတ�ိ�
တငွ်း က်ညူီရီှေ့��သူညီး။ ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ ရှေ့��ွရှေ့နှ�ွတ�ိင်း�င်းပြခိုင်း�သူညီး
လညီး� က်���လနွ်းးခို့�သူမူှ�ာ� တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�မှ�ာ�အတကွ်း  
ပြ�င်း�င်းရှေ့��ခြိ��ီ ၎င်း�တိ�� ထိ�းမှ့၍ စ်တိးဒဏ်း�ာမှ�ာ��နှိ�င်းရှေ့ပြခိုက်ိ�  
ရှေ့လှာခ်ို�ရှေ့��နှ�ိင်းသူညီး။ ၎င်း�သူညီး သူက်းရှေ့သူထိကွ်း��ိခို�က်းမှ�ာ�  
က်��ိ�ရှေ့သြက်ာင်း�ခိုိ�င်းလ့�၍ ရှေ့��့ရှေ့န်းာက်း ညီညီွှတွးမှ ုအလာ�အလာက်�ိ 

ရှေ့��့တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ကွ်းသူမူှ�ာ�အတကွ်း ထိခိို�ိက်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ�င်း�ာ အာ�ယီံ့ လမှး�ညွှနှ်းးခို�က်း -
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�

ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ ရှေ့�ွ�ရှေ့နိုွ�တိ့င်း�င်းမှု သူိ့�မှဟာ့တး 

က်ိ့ယံးစ်ာ�ပြ�ုမှု က်င်း�မှ�်ပြခိုင်း�
၇

ပြမှင််းတက်းရှေ့စ်ခြိ��ီ လူက်�န်းးက်ူ�သူူမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့အာင်းပြမှင်းစ်ာွ တ�ာ�စ်�ွ��ိ
နှ�ိင်းရှေ့စ်�န်းး က်ညူီရီှေ့��သူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ
က်�ိယံးစ်ာ�ပြ��မှကု်�ိ လက်းလမ့ှး�မှမီှနုှ့င်း် ရှေ့အာင်းပြမှင်းရှေ့သူာ  
တ�ာ�စ်�ွ��ိမှ ု�လဒးမှ�ာ�အသြက်ာ�တငွ်း သူသိူာရှေ့သူာ �က်းနှယှံးမှု
တစ်းခို��့ိသူညီး။၁၃၇

ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ ရှေ့��ွရှေ့နှွ�တ�ိင်း�င်းမှ ုသူ�ိ�မှဟု�တး က်�ိယံးစ်ာ�ပြ��မှ ု 
က်င်း�မှ�ပ်ြခိုင်း�သူညီး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ� တ�ာ�စ်ွ���ိပြခိုင်း�မှ�ာ�တငွ်း  
�ါ�င်းပြခိုင်း�က်ိ� အဟုန်း�းအတာ� ပြဖျစ်းရှေ့စ်နှ�ိင်းသူညီး။ က်���လနွ်းးခို့�
သူမူှ�ာ� ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ အကြုံက့်ဉာာဏ်းက်ိ� လ�ိအ�းခို�နိ်းးတွင်း အခို�နိ်းးမှီ
လက်းလမ့ှး�မှ�ီယံနူှ�ိင်းမှ ုမှ�့ိပြခိုင်း�လညီး� ပြဖျစ်းရှေ့စ်နှိ�င်းသူညီး။ 

၁၃၇     UNODC (2008)၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှတု�ိက်းဖျ�က်းရှေ့��က်�ိယိံာစ့်�၊ New York: UN

ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့�� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း
နှ�ိင်းင့်ရှေ့တားက် က်�ခို့ရှေ့��ရှေ့သူာ ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ ရှေ့��ွရှေ့နှွ�တ�ိင်း�င်းမှ ုမှ��့လိှင်း နှ�ိင်းင့်လ့����ိင်း�ာ ရှေ့��့ရှေ့န်းအဖျ�ွ�အစ်ညီး�မှ�ာ� သူိ��မှဟု�တး  
ဥ�ရှေ့ဒအဖျွ��အစ်ညီး�မှ ့ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ အခိုမှ��်န်းးရှေ့�ာင်းမှကု်�ိ စ်စီ်ဉ်းရှေ့���ါ။ အပြခိုာ�တစ်းန်းညီး�အရှေ့န်းပြဖျင််း ရှေ့��့ရှေ့န်းစ်စီ်ဉ်းရှေ့���န်းး NGO 
လ��းရှေ့ဖျားက်ိ�င်းဖျက်းမှ�ာ�နှင့်း်အတူ လ��းက်ိ�င်း�ါ။ 
  
လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�က်ိ� အကြုံက့်ရှေ့���န်းးအတကွ်း လိ�အ�းရှေ့သူာ က်ွမှး�က်�င်းမှမုှ�ာ�နှင့်း် တတးက်ွမှး�မှုမှ�ာ��့ိခြိ��ီ အမှ��ိ�မှ��ိ�ရှေ့သူာ  
တ�ာ�စ်�ွ��ိမှမုှ�ာ�အတငွ်း� ၎င်း�တိ��က်�ိ ထိထိိိရှေ့�ာက်းရှေ့�ာက်း က်ိ�ယံးစ်ာ�ပြ��နှိ�င်းမှညီ်း က်ွမှး�က်�င်းဥ�ရှေ့ဒ အက်��ိ�ရှေ့�ာင်းမှ�ာ�က်ိ�  
ရှေ့တာင်း�ခို့�ါ။

ဥ�ရှေ့ဒရှေ့���ာ အကြုံက့်ဉာာဏ်းက်ိ� �ညီာ��း�န်းးရှေ့သူာအသူ့��အနှုန်းး�မှ�ာ�မှသူ့���� ရုိ���င့်း�၍ န်းာ�လညီးလယွံးရှေ့သူာ �့�စ့်ပြဖျင််းရှေ့���ါ။ 
၎င်း�တိ��အာ� ရှေ့��ရှေ့သူာ သူတင်း�အခို�က်းအလက်းမှ�ာ�က်ိ� ရှေ့သူခို�ာစ်ာွ န်းာ�လညီးသူရှေ့�ာရှေ့�ါက်းရှေ့စ်�န်းး က်���လနွ်းးခို့�သူူမှ�ာ�က်ိ� �့�
မှန့်းးသြက်ညီး်ရုစု်စ်းရှေ့��ရှေ့���ါ။

မှ�ိရှေ့စ်ာင််းရှေ့�ာ့က်းမှ ုက်င်း�မှ�ရ်ှေ့သူာ (ဥ�မှာ - က်ွ�က်ာွရှေ့န်းပြခိုင်း�ရှေ့သြက်ာင််းပြဖျစ်းရှေ့စ်၊ လကူ်�န်းးက်ူ�မှုတငွ်း မှ�ိ �ါ�င်း�တးသူက်း ရှေ့န်းမှု
ရှေ့သြက်ာင််းပြဖျစ်းရှေ့စ်) က်���လနွ်းးခို့�သူ ူက်ရှေ့လ�သူငူ်ယံးအတကွ်း ၎င်း�၏ အက်��ိ�စ်�ီ�ာွ�နှ့င်း် က်�ိယံးစ်တိးနှ့စ်း�ါ� က်�န်းး�မှာခို�မှး�သူာမှ ု��့ိရှေ့စ်
�န်းးနှ့င်း် တ�ာ�စ်ွ���ိမှမုှ�ာ�တငွ်း ၎င်း�က်ိ� က်�ိယံးစ်ာ�ပြ��ရှေ့���န်းး တ�ာ��င်း အ��းထိနိ်းး�သူူ တစ်းရှေ့ယံာက်း ခိုန်း�းအ�းရှေ့���ါ။
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ASEAN Do-No-Harm Guide for Frontline Responders:
Safeguarding the Rights of Victims of Trafficking in Persons
ရှေ့�့�တန်းး�မှ့တ့��ပြ�န်းးရှေ့�ာင်း�ွက်းသူူမှ�ာ�အတွက်း ထိိခိုိ့က်းန်းစ်းန်းာမှု မှ�့ိရှေ့စ်ရှေ့���ိ့င်း�ာ အာ�ီယံ� လမှး�ညွှှန်းးခို�က်း -

လကူ်�န်းးက်ူ�ခို့�သူမူှ�ာ�၏ အခိုငွ်း်အရှေ့��မှ�ာ�က်ိ� အက်ာအက်ယွံးရှေ့��ပြခိုင်း�


