
ျမနမ္မာိုႏငင္၏ံ ဖမး္ဆ းထနိး္သမိး္မႈဆိငုရ္မ သမိငုး္အေမြအာွႏစမ္္မး 

ေယဘုယ္အမးျဖင့္ အက္ဥ္းေထမင္မ္မးာွႏင့္ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈမ္မးသည္ ေခတ္သစ္ာႏုိင္ငံမ္မး၌ အေျခခံက္သည့္ အခန္းက႑တစ္ခု 
အျဖစ ္ပါဝင္ေနၿပ း အထ းသျဖင့္ အမဏမရွင္စနစ္ာွႏင့္ အမဏမရငွ္စနစ္အလြန္ ာႏုိင္ငံမ္မးတြင္ ျဖစသ္ည္။ ဤစ မံကိန္းသည္ ျမန္မမနိုင္င ံ
၏ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရမ သမိုင္းနွင့္ ေခတ္ျပိိဳင္အခန္းက႑တို့အျပင္ နိုင္ငံနွင့္လ အဖြြဲ ့အစည္းအမး ျပန္လည္ေနရမခ္ထမးမႈ/ 
အစ အစဥ္ခ္ထမးမႈျပိဳရမတြင္ ၄င္းတို ့၏ အေရးပါမႈ တိုကိုေလ့လမျခင္းျဖစ္သည္။    

ဤစ မံကိန္းသည္ ျမန္မမာႏုိင္ငံရွ ိဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈ အေလ့အထမ္မး၏ သမုိင္းေၾကမင္း နွင့္ အက္ိိဳးဆက္ (ဖြြဲ႔စည္းတည္ေဆမက္ထမး  
ပံုမ္မး၊ မ ဝါဒမ္မး၊ အဖြြဲ႔အစည္းဆုိင္ရမ စ စဥ္ေဆမင္ရြက္မႈမ္မးာွႏင့္ ေန႔စဥ္လ ေနမႈဘဝ)မ္မးအေၾကမင္း ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈ အေျချပိဳ 
အသိပညမကို ေဖမ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင ္လက္ရွိာႏုိင္ငံေရး ေျပေလ္မ့လမမႈကို ေခတ္ၿပိိဳင္ ရမဇ၀တ္တရမးစ ရငေ္ရးစနစက္ 
မည္သို ့မည္ပု ံတုံ ့ျပန္မည္ကို ေလ့လမျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဤစ မံကိန္းသည္ ေခတ္ကမလတေလ္မက္ ၾက းမမးေသမအက္ိိဳးသက္ 
ေရမက္မႈရွိသည့္ အတိတ္၏အေလ့အက္င့္ဆိုင္ရမ စိတ္က းမ္မးကို ခံစမးနမးလည္ရန္ သမိုင္းအေမြအနွစ ္ဆိုင္ရမယ ဆခ္က္ကုိ အသုံး 
ျပိဳျပ း လ ပုဂ ိိဳလ္မ္မး၊ အဖြြဲ႔အစည္းမ္မး၊ ာႏုိင္ငံာွႏင့္ လ ႔အဖြြဲ႔အစည္းတုိ႔အတြက္ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈအေလ့ အထမ္မး မည့္သို ့မည္ပုံ 
ၾကံ့ၾကံ့ခရံပ္တည္ေနသည္၊ (သုိ ့) အေၿပမင္းအလြဲျဖစ္ေစသည ္(သို ့) အက္ိိဳးဆက္မ္မးျဖစ္ေစသည္ကို ေလ့လမျခင္းျဖစ္သည္။ အမ္မး 
ျပည္သ ၏ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းခံရမႈ အေတြ႔အၾကံိဳမ္မးနွင့္ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရမ အေလ့အထမ္မးသည္ ဒ မုိကေရစ ာွႏင့္ ၿငိမး္ခ္မ္း 
ေရး တည္ေဆမက္ထိန္းသိမ္းမႈတို ့တြင္ အေထမက္အက ျဖစ္သည့္ (သုိ႔မဟုတ္) ယုတ္ေလ္မ့ေစသည့္နည္းလမ္းတို ့ကို ရွင္းျပနိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။  

 

စ မကံနိး္ာွႏင့္ပတသ္က၍္ ရငွး္လငေ္ဖမ္ျပျခငး္ 

စ မကံနိး္ အက္ဥး္ခ္ိဳပ ္

ျမန္မမာိုႏင္ငံသည ္အလြန္လွ္င္ျမန္စြမ ေျပမင္းလြဲေနပါသည္။ ဤ ၅ ာႏွစ္သက္တမ္းရွိ စ မံကိန္းသည္ ျမန္မမ နိုင္ငံအတြင္း ေထမငခ္္ 
အျပစ္ေပးမႈာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ သမုိင္းေၾကမင္းာႏွင့္ အက္ိိဳးဆက္မ္မးအေၾကမင္းျဖစ္သည္။ ထို ့အျပင္ ေခတ္ၿပိိဳင ္ရမဇ၀တ ္တရမးစ  
ရင္ေရးသည္ လက္ရွိာႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေနမႈမ္မးအမး မည္သို ့တုံ ့ျပန္ ေဆမင္ရြက္ေနသည္ဆိုသည့္ အေၾကမင္းလည္း 
ျဖစ္သည္။  

ဖမ္းဆ းထိန္းသိ္မ္မႈဆိုင္ရမ အေလ့အက္င့္မ္မးသည္ က္ယ္ျပန္ ့သည့္ နုိင္ငံဖြြဲ ့စည္းမႈပုံစံမ္မး၊ ာႏုိင္ငံေတမ္နွွင့္ ျပည္သ မ္မးအၾကမး 
အဓိက ဆက္ာႏြယ္မႈကုိတို ့ ရႈျမငန္ိုင္သည့္ေနရမတစ္ေနရမျဖစ္သည္။  ဤသုေတသနစ မံကိန္းမွတစ္ဆင့္ ကြ္န္ုပ္တို ့သည္ ဒ မုိကေရစ  
နွွင့္ ၿငိမ္းခ္မ္းေရး တည္ေဆမက္မႈနွင့္ေရရွည္တည္တ့ံေစမႈတုိ႔ကို အေထမက္အက ျပိဳသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ယုတ္ေလ္မ့ေစသည့္ နည္းလမ္း 
မ္မးကို ေလ့လမမည္ ျဖစ္သည္။ ဤ႔ေလ့လမမႈတြင္ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရမ နိုင္ငံေရး၊ နည္းစနစ္မ္မး နွင့္ အေတြ႔အၾကံိဳမ္မးကို 
အမရံုစိုက္ ေလ့လမမည္။ 

ျမန္မမာိုႏင္ငံအတြင္း ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရမ အေလ့အက္င့္မ္မးသည္ အုပ္ခ္ိဳပ္ေရးစနစ ္တရမးဝင္မႈ ညႊန္းကိန္္းတစ္ခုကြဲ့သို႔ 
လုုပ္ေဆမင္မည္ကို ကြ္န္ုပ္တို ့ေမ္ွမ္လင့္ထမးသည္။ ထို ့အျပင ္ယင္းအေလ့အက္င့္မ္မးကို  လ မႈသိပၸံနည္းက္ နမးလည္ျခင္းသည္ 
ၿပိိဳင္ဆုိင္မႈျမင့္မမးၿပ း ျပည္တြင္းာွႏင့္ ာႏုိ္င္ငံတကမ နယ္ပယ္ရွိ တက္ၾကြလႈပ္ရွမးမႈာွႏင့္ ျပိဳျပငေ္ျပမင္းလြဲေရး အမးထုတ္မႈမ္မးကို သတင္း 
အခ္က္အလက္မ္မး ပံပိုးျခင္းနွင့္နည္းလမ္းျပေပးျခင္းအတြက္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါ၀င္ေနသည္။  



ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒပညမဌမန၊ Justice For All အဖြြဲ႔အစည္းတို ့ာႏွင့္အတ  ပ းေပါင္းေဆမငရ္ြက္မႈမွတဆင့္ ဤစ မံကိန္းသည္ 
အသိပညမ ထုတ္လုပ္ျခင္း/ျဖစထ္ြန္းေစျခင္းကိုအေထမက္အက ျဖစ္ေစမည္။ ထို ့အျပင္ လ ႔အခြင့္အေရးာွႏင့္ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းျခင္း 
ဆိုင္ရမ နယ္ပယ္ရွိ ေရွ႕ေနမ္မး၏ စြမ္းေဆမင္ရည္/အရည္အေသြးကို တုိးတတ္ေကမင္းမြန္ေစမည္။ ပ းေပါင္း ေဆမင္ရြက္မႈမ္မးတြင္ 
သင္ရုိးမ္မး ေဖမ္ေဆမင္ျခင္း၊ျဖစရ္ပ္/အျဖစ္အပ္က္အေျချပိဳေလလ့မျခင္းမ္မးကို ေဖမ္ေဆမင္ ျခငး္၊ ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲျခင္းနွင့္ သက္ဆုိင ္
သ မ္မးပါ၀င္သည့္ စမတမ္းဖတ္ပြြဲမ္မးာွႏင့္ အလုပ္ရံု ေဆြးောႏြးပြြဲမ္မးကို  နည္းျပလုပ္ေပးျခင္းတို ့ ပါ၀င္သည္။ ထုိ ့ျပင ္ပညမရပ ္ဆိုင္ရမ 
အသုိင္းအဝုိင္း၊ အရပ္ဘက္ အဖြြဲ႔အစည္းာႏွင့္ ာႏုိင္ငံ့အမဏမပို္င္မ္မးအၾကမး ခ္ိတ္ဆက္ေဆမင ္ရြက္မႈမ္မး အမးေကမင္းလမ ေရးနွင့္ 
ေဆြးောႏြးေျပမဆိုမႈဆိုင္ရမအခြင့္အလမ္းမ္မးျဖစ္ေပၚလမေရးအတြက္ က ည သြမးမည္ျဖစ္သည္။   

 

ရညရ္ြယခ္္ကမ္္မး 

၁။ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈ၏ ေခတ္ျပိိဳင္နွင့္သမုိင္းဆုိင္ရမ အခန္းက႑ကို သုေတသန-အေျချပိဳနမးလည္မႈနွင့္ 
မ ဝါဒနငွ့္ဆက္ာႏြယ္နမးလည္မႈမ္မး ပိုမုိအမးေကမင္း လမေစရန္။  

၂။ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈ သမုိင္းေၾကမင္းာႏွင့္ အက္ိိဳးဆက္မ္မးအေၾကမင္း ကြင္းဆင္းေဆမင္ရြက္မႈ အေျချပိဳ အသိပညမ/ဗဟုသုတ 
ထုတ္လုပ္ရန္။ ထုိ႔အျပင္ ေခတ္ၿပိိဳင္ ျပစ္ဒဏ္စနစ္သည ္လက္ရွိာႏုိ္င္ငံေရးေျဖေလ္မ့မႈကို မည္သုိ႔မည္ပံု တုံ႔ျပန္ျပိဳမ သည္ကို ေလလ့မ 
ရန္။ 

၃။ ျပည္သ လ ထု၏ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈ အေတြ ့အေၾကိဳံမ္မးကို သိျမင္နမးလည္ရန္နွင့္ ဖမ္းဆ းမႈအေလ့အက္င့္မ္မးက ဒ မုိကေရစ ာွႏင့္ 
ၿငိမ္းခ္မ္းေရး တည္ေဆမက္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းတည္တ့ံေစမႈတုိ႔ကို အက အည ျဖစ္ေစသည့္ သို ့မဟုတ္ ယုတ္ေလ္မ့ေစသည့္ နည္းလမ္း 
မ္မးအေၾကမင္း သိနမးလည္ေစရန္ျဖစ္သည္။  

၄။ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈအေလ့အထ၏ ရွုပ္ေထြးအျငင္းပြမးဖြယရ္မ သေဘမသဘမဝကို ရွင္းျပနရ္န္၊ ၄င္းတို ့ကို ျပိဳျပင္ေျပမင္းလြဲမႈ 
ျပိဳလုပ္ရန၊္ ဒ မိုကေရစ ၊လ အခြင့္အေရးနွင့္ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အေရြ ့သစ္တစ္ခုကို အမးေပးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ မ ၀ါဒခ္မတွ္သ  
မ္မးအမး အလင္းျပရန္ျဖစ္သည္။  

၅။ ာႏုိင္ငံဖြြဲ ့စည္းမႈျဖစ္စဥ္ာွႏင့္ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈ ဓေလ့အၾကမးဆက္ာႏြယ္မႈအေပၚ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈ အေျချပိဳ နည္းနမမ္မးကို 
အသုံးျပိဳရန္နွင့္ သုေတသနအေျချပိဳ မ ဝါဒဆုိင္ရမ ေဆြးောႏြးပြြဲမ္မးကို အမးေပးျမွင့္တင္ရန္။  

 

သေုတသန အေၾကမငး္အရမ 

အေတြ႔အၾကိံဳမ္မး 

ဤစ မံကိန္း၏ အတုိင္းအတမထြဲတြင္ ျမန္မမာိုႏင္ငံအတြင္း ေထမင္ခ္အျပစ္ေပးခံရမႈကုိ လက္ရွိထိခိုက္ခံစမးေနရဆြဲာွႏင့္ ခံစမးခြဲ့ရဖ း 
သ မ္မး(လ တစ္ဥ းခ္င္းေသမ္လည္းေကမင္း၊ အုပ္စုလုိက္ေသမ္လည္ေကမင္း)တုိ႔ေပၚ အဓိကထမးေလ့လမမႈပါ၀င္သည္။ လ မ္မးသည္ 
မတ ည သည့္ ေနရမအသ းသ းတြင္ မတ ည သည့္ အခ္ိန္၌ အက္ဥ္းေထမင္ထြဲတြင္ ေနထုိင္ခြဲ့ရသည့္ အေတြ႔အၾကံိဳကို ရရွိခံစမးခြဲ့ၾကရ 
ၿပ း ထုိေတြ႔ၾကံိဳခံစမးရမႈတုိ႔ကို ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ရႈျမင္ခြဲၾ့ကျခင္းက ကၽြာႏ္ုပ္တုိ႔ စုိးရိမ္သည့္ အရမျဖစ္သည္။ တစ္ဥ းခ္င္းအျဖစ္ 
ေသမ္လည္းေကမင္း၊ အုပ္စုလုိက္ေသမ္လည္းေကမင္း ျဖစ္ေနသည့္သ မ္မးာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက္ဥ္းေထမင္အတြင္း အေတြ႔အၾကံိဳမ္မး 
သည္ ထုိသ မ္မး၏ ခံစမးမႈအျမငတ္ြင္ မည္သုိ႔အဓိပၸါယ္ရွိေနသနည္း။ မတ ည သည့္အခ္ိန္တြင္ သ းျခမးလ အုပ္စုမ္မးအေပၚ ကြြဲျပမး 



သည့္ ဆက္ဆံျပိဳမ မႈ ျပိဳလုပခ္ြဲသ့လမး။ ေထမင္ခ္အျပစ္ေပးမႈသည္ မတ ည သည့္အခ္ိန ္အတုိင္းအတမတြင္ မတ ည ေသမသက္ 
ေရမက္မႈ ရွိခြဲ့ေစသလမး။ ဖမ္းဆ းအက္ဥ္းခ္မႈကုိ ာႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရမ အေလ့အက္င့္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေတြ႔ၾကံိဳခံစမးခြဲ့သလမး။  

Ph.D ဘြြဲ႔အတြက္ ျပိဳလုပ္ရသည့္ စ မံကိန္း (project) တစ္ခု၏ အစပ္အဆက္ အေနအထမးအတြင္း ကမလရွည္ ကြင္းဆင္းေလ့လမ 
မႈမွတစ္ဆင့္ အျခမးသ မ္မးအၾကမးမွမ အဆုိပါ ေမးခြန္းေတြကို ရမွေဖြစ းစမ္း ေဖမ္ထုတ္သြမးမည္ျဖစ္သည္။ အခ္က္အလက္ အရင္း 
အျမစ္မ္မးအေနျဖင့္ အက္ဥ္းသမးေဟမင္းမ္မး၊ အက္ဥ္းသမးမ္မး၏ ကုိယ္ေရးအထ ိဳပတ ိမ္မး၊ ာႏုိင္ငံေရး အက္ဥ္းသမး အဖြြဲ႔အစည္း 
မ္မးမ ွစ စဥေ္ဆမင္ရြက္ခြဲ့သည့္ စစ္တမ္းရလဒ္မ္မး၊ အစုိးရမဟုတ္ေသမ အဖြ႔ြဲ႔အစည္းမ္မး၏ အစ ရင္ခံစမမ္မး စသည္ျဖင့္ပါဝငမ္ည္ 
ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္လ ေနမႈဘဝထြဲတြင္ သုိ႔မဟုတ္ အက္ဥ္းေထမင္မွ ထြက္လမၿပ းေနမက္တြင္(ဥပမမ အုပ္စုသေဘမ ဆက္ာႏြယ္ေနမႈ၊ 
ဘမသမေရးအရ သုိ႔မဟုတ္ အယ ဝါဒသေဘမအရ ယံုၾကည္မႈမ္မး၊ ယဥ္ေက္းမႈဆုိင္ရမ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ္မး) မည္သုိ႔ေတြ႔ၾကံိဳ ခံစမးရ 
သည္ကုိ သက္ေရမက္မႈရွိေစသည့္ လ မႈေရးာႏွင့္ လ မႈအဖြြဲ႔အစည္းဆုိင္ရမ ထင္ဟပ္ခ္က္မ္မးကို သိနမးလည္ေစသည့္အျပင ္အဥ းဆုံး 
လ ၏ ရႈျမင္သံုးသပ္မႈမ္မးကိုပါ ေဖမ္ျပေပးမည့္ အေတြ႔အၾကံိဳဆိုငရ္မ အခ္က္အလက္မ္မးကိ ုဖန္တ းရယ ရန္အတြက္ ေစမင့္ၾကည့္ေလ့ 
လမမႈမ္မး၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးောႏြးေျပမဆုိမႈမ္မးာွႏင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ္မးအမး အသံုးျပိဳမည္ျဖစသ္ည္။ ထ းျခမးစြမ ဆက္ာႏႊယ္ေနေသမ 
ရႈေထမင့္အျမင္ျဖငၾ္ကည့္လွ္င္ အမရံုစုိက္၍အဓိကထမးေလ့လမရမည့္ အုပ္စုအျဖစ ္ရွင္းလင္းစြမရွိေနေသမ္လည္း ာိုႏင္ငံေရးအက္ဥ္း 
သမးမ္မး၏ အေတြ႔အၾကံိဳမ္မးကိုခ္ည္း သ းျခမးအမရံုစုိက္ ဂရုျပိဳလုပ္ေဆမင္ေနမည္ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသမ္ ာႏုိင္ငံေရး အက္ဥ္းသမး 
အျဖစ ္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိေသမ အက္ဥ္းသမးမ္မး သုိ႔မဟုတ္ အက္ဥ္းသမးေဟမင္းမ္မး၏ အေတြ႔အၾကံိဳမ္မး သည္လည္း ေထမင္သြင္း 
အက္ဥ္းက္ခံရသည့္ အေတြ႔အၾကံိဳနွင့္စပ္ာႏြယ္သည့္ ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏွင့္ ျပည္သ အၾကမး ပတ္သတ္ဆက္ာႏြယ္ေနမႈကို နမးလည္သေဘမ 
ေပါက္ရန္အတြက ္အေရးပါသည္။  

အက္ဥ္းေထမင္ဝန္ထမ္းမ္မး၏ အေတြ႔အၾကံိဳမ္မးကလည္း ကၽြာႏ္ုပ္တုိ႔ အမရုံစိုက္ရမျဖစ္ျပ း အက္ဥ္းေထမင္အရမရွိေဟမင္းမ္မးအမး 
လည္း ေတြ႔ဆံုးေမးျမန္းာႏုိင္ရန္ ႀကိိဳးပမ္းသြမးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အက္ဥ္းေထမင္မ္မးတြင ္က္င့္သံုးေနသည့္ အေလ့အက္င့္မ္မးကို 
လက္ေတြ႔ကနဥ း သိရွိာိုႏင္ရန္အတြက္ လက္တေလမ အက္ဥ္းက္ေနသ မ္မးာွႏင့္ လက္ရွိအက္ဥး္ေထမင္ဝန္ထမ္းမ္မကိ ုခြင့္ျပိဳပါက 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ္မးာွႏင့္ ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမမႈမ္မးကိုလည္း စ စဥ္ျပိဳလုပ္သြမးမည္ ျဖစ္သည္။  

 

နညး္ပညမမ္မး 

ဤစ မံကိန္း၏ အတုိင္းအတမတြင္ က္န္းမမေရးာွႏင့္ မိလ မစနစ္ကြဲသ့ုိ႔ေသမ အက္ဥ္းေထမင္ ျပိဳျပငေ္ျပမင္းလြဲေရး လုပ္ငန္းမ္မး အပါ 
အဝင ္ဖမ္းဆ းထိိန္းသိမ္းမႈာႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ရုပ္ပစၥည္းကိရိယမပိုင္းတို ့ကို ေလ့လမျခင္းလည္း ပါဝင္မညျ္ဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ္က္ 
သည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ဖိာိွႏပ္ခြဲ့သည့္ သမုိင္းေၾကမင္းတြင္ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈ နည္းပညမ၏ အခန္းက႑ကို ေလ့လမရန္ာႏွင့္ ေခတ္ျပိိဳင 
နည္းပညမအသုံးျပိဳမႈတို ့သည္ ျပိဳျပငေ္ျပမင္းလြဲမႈကို မည္သို ့အေထမက္အက ျဖစ္သည္ကို ေလ့လမရန္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္နည္း 
ပညမသည္ အျမင္မတ မႈကိုနွပိက္ြပ္ေရးနွင့္သက္ဆိုင္၍ မည့္သည့္နည္းပညမမ္မးက ျပိဳျပင္ေျပမင္း လြဲမႈနွင့္ ဆက္ာႏႊယ္ေနသလြဲ။  

‘နည္းပညမဆိုင္ရမ စြက္ဖက္မႈ’ အရ ကၽြာု္ႏပ္တုိ႔ဆုိလုိသည္မွမ အရင္းအျမစ္ရွိသည့္ သက္ဆိုင္သ မ္မးက လက္ေတြ ့ရည္မွန္းခ္က္မ္မး 
ကို ျပည့္မ ေစရန္ခ္မွတ္ထမးေသမ မ ၀ါဒဥ းတည္ခ္က္၏ ရုပ္ပစၥည္းဆိုင္ရမ ေပၚလြင္ထင္ဟပ္မ ျဖစ ္သည္။  ဤနည္းပညမမ္မးသည္ 
ပိုမိုထိေရမက္သည့္၊ ေခတ္မ သည့္၊ စနစ္က္သည့္ အေလ့အက္င့္မ္မးျဖစေ္စေသမ ကစမးပြြဲကို ေျပမင္းလြဲေစနိုင္သည့္အရမမ္မးအျဖစ ္
သတ္မွတ္ထမးသည္။ အမရံုစုိက္လုပ္ေဆမင္မည့္ အခ္က္သည္ အတုိင္းအတမ ေသးငယ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္သုံးနည္းပညမမ္မး 
အေပၚတြင္သမ တည္မွ ေနမညျ္ဖစ္သည္။ အဆုိပါ နည္းပညမမ္မးသည္ သက္ဆုိင္ရမ အဖြြဲ႔အစည္းအလုိက္ တည္ရွိေနသည့္ ပါဝင ္
သင့္သ မ္မးက ၎တုိ႔၏ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္တြင ္အက္ဥ္းေထမင္ႀက းၾကပ္သ ၊ လံုျခံိဳေရးဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ ဖမ္းဆ းခ္ိဳပ္ောွႏမင္ခံရသ  
အျဖစ ္အသံုးခ္ေနသည့္ အရမမ္မးျဖစ္သည္။ ကၽြာႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရႈျမငပ္ံုသည္ သုံးစြြဲသ အေျချပိဳ၍ လ ထုကိုဥ းတည္ေသမသေဘမ ျဖစ္သည္။ 



ကၽြာႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အက္ဥ္းေထမင္အတြင္း ေန ့စဥ္သုံး နည္းပညမမ္မးအမး စတင္အသုံးျပိဳသည့္အခါ မည့္သည့္အရမမ္မး ျဖစေ္ပၚ 
လမ သည္ကို နမးလည္လိုသည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ အက္ဥ္းသမး အမ္ိိဳးအစမးခြြဲစနစ္မ္မး၊ ေဖမင္ပံုစံ၊၊ စမရင္းဇယမး ာွႏင့္ အဆင့္အတန္း 
အသုံးျပိဳသည့္ ဗ္်ဴရုိကေရစ သြင္ျပင္လကၡဏမမ္မးျပဌမန္းလုပ္ကိုင္လမသည့္အခါ မည္သည့္အရမေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိသလြဲ။ သို ့မဟုတ္ 
အက္ဥ္းသမး၏  ေကမက္ရိုးဖ္မကို ကြပ္ပ္စ္ျဖင့္ အစမးထုိးလြဲလွယ္သည့္အခါ၊ ခ္ ေနငွ္သည္ၾကိိဳးအစမး လက္ထိပ္ကုိအသံုးျပိဳသည့္ 
အခါ သုိ႔ မဟုတ္ အမ္မးသံုးအိမ္သမမ္မးနွင့္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ ပံုးမ္မးအစမး သ းသန္႔သံုးေရအိမ္သမမ္မး ေျပမင္းလြဲတပ္ဆင္ 
သည့္အခါ မည္သည့္အရမမ္မး ျဖစ္သလြဲ။ 

အခ္က္အလက္ အရင္းျမစ္မ္မးတြင္ အက္ဥ္းေထမင္ ကန္ထရိုက္တမ/အက္ဥ္းေထမင္ဆိုင္ရမလုပ္ငန္း စမခ္ိဳပ္ရသ မ္မး၊ အေကမင္အ 
ထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္သ မ္မး၊ မန္ေနဂ္မမ္မး၊ စ မံကိန္းမ္မး၊ စ မကံိန္း အေသးစိတ္အခ္က္အလက္မ္မးနွင့္  နည္းပညမဆုိင္ရမ 
ဆန္းသစ္လမမႈ သမုိင္းေၾကမင္းမ္မးပါ၀င္သည္။ ထို ့အျပင ္နည္းပညမ အစမးထုိးစ မံကိန္းမ္မးတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုငေ္နေသမ ျပိဳျပင ္
ေျပမင္းလြဲေရး ေအဂ္င္စ /လုပ္ငန္း ကုိယ္စမးလွယ္မ္မး၏ အျမငမ္္မးာွႏင့္ ရႈေထမင့္မ္မးပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။  

 

ာိုႏငင္ေံရး 

ဤစ မံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈအေပၚ နိငု္ငံေတမ္၏ ရႈျမငမ္ႈကို နမးလည္သေဘမေပါက္ေစရန္ အလုိ႔ငွမ မ ဝါဒ 
မ္မးကို စိစစ္ျခင္း၊ အမ္မးျပည္သ ဆုိင္ရမ ေၾကညမခ္က္မ္မးအျပင ္အက္ဥ္းေထမင္မ္မးနွင့္ ရမဇ၀တ္ဆိုင္ရမတရမးမ္ွတမႈအေၾကမင္း 
ေဆြးောႏြးျငင္းခုံမႈမ္မးပါ၀င္သည္။ ကမမၻနွင့္ေဒသတြင္း အစ အစဥမ္္မး၏ ဆုံမွတ္နွင့္ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္း မႈဆိုင္ရမ နိုင္ငံေရးအမးျဖင့္ 
နိုင္ငံေတမ္နွင့္နိုင္ငံသမးဆက္ဆံေရးအမး ျပန္လည္ပုံေဖမ္ျခင္းကို အထင္အရွမးျပသည့္ နည္းလမ္းတို ့ကို သ းျခမးအမရုံစိုက္မည္။ 
ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈနွင့္စပ္လ္ဥ္းသည့္ ာႏုိင္ငံေရးမ ွအတိုင္းအတမတစ္ခုအထိ ဖြင့္ထုတ္ျပနိုင္မလမး၊ အမွန္တကယ္ေျပမင္းလြဲလိုသည့္ 
ဆာႏၵကို ထင္ဟပ္မႈရွိသလမး၊ သက္ဆိုင္သ မ္မးသည္ ထိုရည္ရြယ္ခ္က္မ္မးကို လက္ခံသလမး၊ ဆန္ ့က္ငသ္လမးဆိုသည့္ စိုးရိမ္မႈရွိ 
ေပမည္။  

ကြ္န္ုပ္တို ့သည္ နိုင္ငံေရးဆိုသည္ကို  အမဏမခြြဲေ၀ျခင္းအေၾကမင္း၊ အုပ္ခ္ိဳပ္ေရးနွင့္ အုပ္ခ္ိဳပ္ေရးအမဏမ အေလ့အထနွင့္ အသြင္ 
သ႑မန္အေၾကမင္း၊ တရမး၀င္ျဖစ္မႈအဆိုအေပၚ ျပိိဳင္ဆိုငမ္ႈအေၾကမင္း၊ အမဏမလမးရမနွင့္ အဆက္အစပ္အေၾကမင္း အျဖစ ္
နမးလည္ထမးသည္။ ထို ့အျပင္ ျပည္သ လ ထု ပါ၀င္မႈနငွ့္ ျပည္သ  ့အသံ အဆင့္ဆင့္အေၾကမငး္လည္းျဖစ္သည္။  

ေထမင္ခ္အျပစ္ေပးမႈဟ သည ္လ မႈဆုိင္ရမ ထိန္းခ္ိဳပ္မႈ၏ အမ အရမ ျဖစ္သည္။ အက္ဥ္းေထမင္မ္မးသည္ လ ႔အဖြြဲ႔အစည္းကုိ စုစည္း 
တည္ေဆမက္ရမ၊ ခြြဲျခမးရမနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပ း ဥပေဒနွင့္ကိုယ္က္င့္တရမးလက္တံခ္ြဲ ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အက္ဥ္းေထမင္ဆို 
သည္မွမ နိုင္ငံေတမ္နွင့္ နိုင္ငံသမးအၾကမး အဆက္အစပ္ကို ေဖမ္ျပသည့္ ေနရမနွင့္ အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကမင့္ 
၄င္းသည္ အေျခခံအမးျဖင့္ နိုင္ငေံရးဆိုင္ရမေနရမနွင့္ အေလ့အက္င့္ျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆ းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရမ နိုင္ငံေရးကို အမရုံစိကု္ 
ျခင္းသည္ ျမန္မမနိငု္ငံတြင ္နုိင္ငေံတမ္အမဏမနွင့္ စပ္လ္ဥ္းသည့္ ေျပမင္းလြဲလမေသမ ေျပမဆိမုႈမ္မးကို ေဖမ္ျပနိုင္ေစသည္။ နုိင္ငံေရး 
ဆာႏၵအလိုအေလ္မက္ျဖစ္ေပၚလမနိုင္သည့္ အေျခအေနမ္မးကိုလည္း မ းေမမင္းထိုးျပနိုင္သည္။  

အခ္က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ္မးတြင္ အျငင္းအခံုမ္မး၊ အျငင္းပြမးဖြယ္ရမမ္မး၊ မ ဝါဒမ္မး၊ ဥပေဒျပိဳမႈမ္မး၊ အစ ရင္ခံစမ အသစ္မ္မး၊ 
ေကမ္မတ မ္မး၊ သက္ဆိုင္သ အမ္ိိဳးအမ္ိိဳး၊ ဥပမမ အက္ဥ္းသမးေဟမင္းမ္မး(အထ းသျဖင့္ ာႏုိင္ငံေရးလုပ္သ မ္မး)၊ အက္ဥ္းေထမင္ 
ဝန္ထမ္းေဟမင္းမ္မး၊ အက္ဥ္းေထမင္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈ ကုိယ္စမးလွယ္မ္မး စသည္ျဖင့္ ပါဝင္မည။္ ဤအပိုင္းနွင့္စပ္လ္ဥ္းသည့္ 



လုပ္ငန္းသည္ Political Ethnography (ာႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရမ ယဥ္ေက္းမႈေဗဒ (သို ့)  လ နွင့္ယဥ္ေက္းမႈေလ့လမးျခင္းပညမ1 ) 
အသြင္ေဆမင္သည္။   

 

မတိဖ္တမ္္မးနငွ့္ စ မကံနိး္မ္မး 

ဥ းေဆမင္အဖြြဲ႔အစည္း - DIGNITY (Danish Institute against Torture, Denmark) 

ပ းေပါင္းေဆမင္ရြက္သည့္ အဖြြဲ႔အစည္း -  ဥပေဒပညမဌမန၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ ျမန္မမာိုႏင္ငံ။  

     Justice for All, Myanmar 

ေငြေၾကးပ့ံပုိးသည့္ အဖြြဲ႔အစည္း - DANIDA (The Danish Ministry of Foreign Affairs) 

စ မံကိန္း စတင္သည့္ေန႔ရက္ - ၁ ရက္၊ ဇ လုိင္လ၊ ၂၀၁၆ 

ၿပ းဆံုးမည့္ရက္ - ၃၀ ရက္၊ ဇြန္၊ ၂၀၂၁ 

အဓိက ေဝါဟမရ စကမးလံုးမ္မး - လ ႔အခြင့္အေရး၊ ဖြြဲ ့စည္းမႈဆိုင္ရမ အေျပမင္းအလြဲ၊ ဥပေဒ၊ ာိုႏင္ငံေရး အမဏမ၊ အက္ဥ္းေထမင္မ္မး 

စုစုေပါင္းေထမက္ပံ့သည့္ ေငြေၾကးပမမဏ - 9,990,176 DKK 

                                                           
1Temporary translation  


