
 

"ိ$ငင်ေံရးေ+ကညာစာတမ်း 

၂၀၂၂ ခ$%&စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁၀ ရက ်

(က) နဒိါနး် 

စစမ်&နေ်သာ 8ငမ်ိးချမ်းေရးကိ$ ဦးတညသ်ည့ ်လ@မAေရး၊ %ိ$ငင်ေံရး၊ ဂျဲနဒ်ါတနး်တ@ေရး၊ တိ$ငး်ရငး်သားတနး်တ@ေရး%&င့ ်

တရားမGတမAကိ$ အေြခခေံသာ ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစ ီ ြပညေ်ထာငစ်$%ိ$ငင် ံ တညေ်ထာငရ်နဟ်@သည့ ် ေမGာ်မ&နး် 

ချကြ်ဖင့ ် အမျိOးသမီးများအဖဲွQချOပ် (ြမနမ်ာ%ိ$ငင်)ံ ကိ$ ၁၉၉၉ ခ$%&စ ် ဒဇီငဘ်ာလ ၉ ရကေ်နတ့ငွ ် ဖဲွQစညး်ခဲသ့ည။် 

အဖဲွQချOပ်အေနြဖင့ ် 8ငမ်ိးချမ်းေရးအတကွ ် အမျိOးသမီးများ၏ %ိ$ငင်ေံရး၊ စးီပာွးေရး%&င့ ် လ@မAအဆင့အ်တနး် 

ြမXင့တ်ငြ်ခငး်မ&တဆင့ ် တနး်တ@ေရး%&င့ ် တရားမGတေရးကိ$ ေဖာ်ေဆာငမ်ည့ ် ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစ ီ

ြပညေ်ထာငစ်$တညေ်ဆာကေ်ရးကိ$ ဦးတညလ်$ပ်ေဆာငလ်ာခဲသ့ည။်  

အမျိOးသမီးများအေပY အZကမ်းဖကမ်A%&င့ ် နညး်မျိOးစံ$ြဖင် ့ ခွြဲခားဆကဆ်မံAများအားလံ$း ပေပျာကေ်ရး၊ 

လ@မAက[အသးီသးီ%&င့ ်ဆံ$းြဖတခ်ျကခ်ျသည့ ်အဆင့တ်ိ$ငး်တငွ ်အမျိOးသမီးများ ပိ$မိ$ပါဝငလ်ာေရး၊ အမျိOးသမီးများ 

စမ်ွးရညြ်မင့မ်ားေရး%&င့ ်ဖံွQ 8ဖိOးတိ$းတကေ်ရး၊ အာဏာ &̂ငအ်လံ$းစံ$ပေပျာကေ်ရး၊ 8ငမ်ိးချမ်းေရး၊ အမျိOးသားြပနလ်ည ်

သင့ြ်မတေ်ရး%&င့ ် ဖကဒ်ရယ ် ဒမိီ$ကေရစေီရး စသည့ ် ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားြဖင့ ် လAပ် &̂ားေဆာငရွ်ကလ်ာခဲZ့ကသည့ ်

%ိ$ငင်ေံရးအဖဲွQအစညး် ြဖစသ်ည။်  

ထိ$အ့တ@ အဖဲွQချOပ်သည ်8ငမ်ိးချမ်းေရး၊ တရားမGတမA၊ တနး်တ@ညမီGမA၊ လ@အ့ခငွ့အ်ေရး၊ ေလးစားမA၊ စံ$လငက်ွြဲပားမA 

စသည့ ်စတံနဖိ်$းများ%&င့ ်စညး်လံ$းည_ွီတမ်A၊ တာဝနယ်@မA-တာဝနခ်မံA၊ ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမA စသည့ ်အေြခခမံ@များကိ$ 

လညး် ခိ$ငခ်ိ$ငမ်ာမာ စွကဲိ$ငက်ျင့သ်ံ$းလာခဲသ့ည။်  

(ခ) ,ိ-ငင်ေံရးပဋပိက4သမိ-ငး်ေ7ကာငး်,9င့လ်တတ်ေလာအခငး်အကျငး်ဆိ-ငရ်ာ သေဘာထား  

၁။ ြမနမ်ာ%ိ$ငင်လွံတလ်ပ်ေရးရ8ပီးချိနမ်&စ၍ အစbအဆကအ်$ပ်ချOပ်သ@များမ& ဗမာလ@မျိOးdကးီဝါဒကိ$ ကျင့သ်ံ$းြခငး်၊  

အမျိOးသားတနး်တ@ေရး%&င့ ် ကိ$ယပိ်$ငြ်ပဌာနး်ခငွ့ ် အြပည့အ်ဝ &̂ိေသာြပညေ်ထာငစ်$ကိ$ အေကာငအ်ထညေ်ဖYရန ်

ပျကက်ကွခ်ဲြ့ခငး်၊ ဗ$ဒfဘာသာကိ$ ခ$တံ$းလ$ပ်၍ %ိ$ငင်ေံရးအာဏာတညေ်ဆာကခ်ဲြ့ခငး်%&င့ ် ဖိ$ဝါဒအေြခခြံဖင့ ်
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အမျိOးသမီးြဖစြ်ခငး်၊ လိငက်ွြဲပားြခငး်%&င့ ် လိငစ်တိက်ွြဲပားြခငး်တိ$က့ိ$အေြခခ8ံပီး %ိ$ငင်ေံရးအရ အစအီစဥ်ချ 

ခွြဲခား ဖိ%&ပ်ိမAများ ြပOလ$ပ်ခဲZ့ကသည။် လက်̂ &ိအာဏာသမ်ိးစစတ်ပ်အပါအဝင ် ေခတအ်ဆကဆ်က ်

အစိ$းရများက %ိ$ငင်ေံရးပဋပိကiများကိ$ %ိ$ငင်ေံရးနညး်ြဖင့ ် အေြဖ &̂ာြခငး်မြပOပဲ စစေ်ရးြဖင့သ်ာ 

အZကမ်းဖကေ်ြဖ &̂ငး်ရန ်အစbတစိ$က ်dကOိးပမ်းခဲZ့ကသည။်  

၂။ ထိ$အ့ြပင ်၂၀၂၁ ခ$%&စ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရကေ်န ့ စစတ်ပ်အာဏာသမ်ိးမAသည ်ြပညသ်@လ@ထ$တိ$၏့ ဒမိီ$ကေရစ%ီ&င့ ်

လ@အ့ခငွ့အ်ေရးစခံျိနစ်%ံAနး်တိ$ ့ြဖစသ်ည့ ် ေရွးေကာကခ်ပိံ$ငခ်ငွ့%် &င့မဲ်ေပးပိ$ငခ်ငွ့တ်ိ$က့ိ$ ချိOးေဖာကသ်ည့ ် လ$ပ်ရပ် 

ြဖစသ်ည။် 

၃။ အာဏာသမ်ိးစစတ်ပ်ကိ$ ဆန ့က်ျငဆ်%kြပခဲZ့ကသည့ ်အရပ်သားြပညသ်@များအား အZကမ်းဖက ်%&မ်ိနငး်ြခငး်သည ်

ဒမိီ$ကေရစ၊ီ လ@အ့ခငွ့အ်ေရး%&င့ ်%ိ$ငင်တံကာစခံျိနစ်%ံAနး်များကိ$ ချိOးေဖာကသ်ည့လ်$ပ်ရပ်ြဖစသ်ည။်  

၄။ အာဏာသမ်ိးစစတ်ပ်မ& တစ%်ိ$ငင်လံံ$း &̂ိ ၎ငး်တိ$၏့အ$ပ်ချOပ်မAကိ$လကမ်ခသံည့ ် ြပညသ်@များကိ$ လကန်ကြ်ဖင့ ်

အZကမ်းဖက ် တိ$ကခ်ိ$ကသ်တြ်ဖတေ်နြခငး်၊ ေြမြပန ့ေ်တာငေ်ပYေဒသများ%&င့ ် ြပညတ်ငွး်ေနရာ အ%&ံအ့ြပားတငွ ်

တိ$ကေ်လယာbများြဖင့ ်ေနစ့b%&င့အ်မG ပစခ်တတ်ိ$ကခ်ိ$ကေ်နြခငး်များသည ်လ@သားြခငး်စာနာ ေထာကထ်ားမA 

ဆိ$ငရ်ာ %ိ$ငင်တံကာဥပေဒ၊ စစဥ်ပေဒများကိ$ အတအိလငး် ချိOးေဖာကေ်နြခငး်ြဖစသ်ည။်  အရပ်သား 

ြပညသ်@များ၏ အသကအ်ိ$းအမ်ိစညး်စမ်ိကိ$ တိ$ကnိ်$ကပ်စမ်&တထ်ား8ပီး ဖျကဆ်းီသတြ်ဖတေ်နြခငး်များသည ်

၎ငး်တိ$အ့ားေတာ်လ&နေ်သာ အရပ်သားြပညသ်@များကိ$ အြပတေ်ချမAနး်ြခငး်%&င့ ် အသကမ်ေသသည့တ်ိ$င ်

ေတာ်လ&နလိ်$စတိမ်ျား မ &̂ိေစေတာရ့န ်ရညရွ်ယ8်ပီး အစမ်ွးက$န8်ခမ်ိးေြခာကေ်နြခငး် ြဖစသ်ည။် 

၅။ စစအ်ာဏာ &̂ငက်ိ$ဖီဆနသ်ည့ ်Civil Disobedience Movement (CDM) လAပ် &̂ားမAများတငွ ်ပါဝငေ်နZကသည့ ်

ြပညသ်@ဝ့နထ်မ်းများသည ် အာဏာသမ်ိးစစတ်ပ်ကိ$ ေတာ်လ&နသ်ည့ ် အငအ်ားစ$ ြဖစသ်ည့အ်ေလGာက ် CDM 

လAပ် &̂ားမAများဆကလ်က ် အားေကာငး်ေနရန ် အေရးdကးီသည။် သိ$ေ့သာ် CDM လAပ် &̂ားမAများတငွ ် ပါဝင ်

ေနZကသည့ ် ြပညသ်@ဝ့နထ်မ်းများကိ$ နညး်လမ်းမျိOးစံ$ြဖင့ ် ဖိအားေပးြခငး်၊ ေ%&ာကယ်&ကြ်ခငး်%&င့ ် ဖမ်းဆးီြခငး် 

များသည ် %ိ$ငင်သံားအခငွ့အ်ေရး၊ လ@အ့ခငွ့အ်ေရးချိOးေဖာကြ်ခငး်%&င့ ် ဒမိီ$ကေရစစီခံျိနစ်%ံAနး်များကိ$ 

ဆန ့က်ျငေ်သာ လ$ပ်ရပ်များ ြဖစသ်ည။် 

၆။ အာဏာ &̂ငဖီ်ဆနသ်ည့ ် CDM လAပ် &̂ားမAများတငွ ် ကနဦးပါဝငခ်ဲေ့သာ်လညး် ေတာ်လ&နေ်ရးကာလ Zကာြမင့ ်

လာသည%်&င့အ်မG အေZကာငး်အမျိOးမျိOးေZကာင့ ် ဆကလ်ကေ်တာင့ခ်ရံန ် ခကခ်လဲာ၍ ပါဝငမ်Aများမ& ရပ်တန ့ ်

ခဲရ့သ@များ%&င့ ် အေZကာငး်အမျိOးမျိOးေZကာင့ ် အစကတညး်ကပင ် လံ$းဝပါဝင%်ိ$ငခ်ဲြ့ခငး်မ &̂ိခဲသ့@ ြပညသ်@ ့ 

ဝနထ်မ်းများကိ$ အာဏာ &̂ငေ်တာ်လ&နေ်နသည့ ် အစ$အဖဲွQများအေန%&င့ ် အာဏာသမ်ိးစစတ်ပ်၏ ယ$တမ်ာZကမ်း 

ZကOတေ်သာလ$ပ်ရပ်များ%&င့ ် ကွြဲပားမAမ &̂ိသည့ ် ဖိအားေပးြခငး်၊ အသကအ်%�ရာယ ် 8ခမ်ိးေြခာကြ်ခငး်၊ စညး်မဲ ့
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ေဘာငမဲ် ့ ဖမ်းဆးီြခငး်၊ ညXငး်ပမ်း%&ပ်ိစကြ်ခငး်%&င့ ် သတြ်ဖတြ်ခငး်များကိ$ အားေပးအားေြမာကြ်ပOေနြခငး် 

စသညတ်ိ$က့ိ$ လညး်  အထ@းသတြိပOေ &̂ာငက်ျbရန ်လိ$အပ်သည။် 

၇။ အာဏာသမ်ိးမAေနာကပိ်$ငး် အာဏာသမ်ိးစစတ်ပ်မ& မတရားဖမ်းဆးီထားသည့ ်%ိ$ငင်ေံရးအကျbးသား ၁၆၃၁၆ 

အနက ် အမျိOးသမီး%ိ$ငင်ေံရးအကျbးသ@ ၂၆၃၆ ဦးပါဝငေ်နပါသည။် အဘကဘ်ကမ်& ကျဆငး်လာသည့ ် %ိ$ငင်ံ ့

ေရးရာ အေြခအေနများတငွ ်အမျိOးသမီးများ၏ ေဘးကငး်လံ$ြခOံမAများ ဆ$တယ်$တလ်ာေနသည။် တစဖ်ကတ်ငွ ်

စနိေ်ခYမAများ%&င့ ် ဖိ%&ပ်ိမAများစာွ &̂ိေသာ်လညး် အမျိOးသမီးထ$သည ် အာဏာ &̂ငအ်လံ$းစံ$ ဆန ့က်ျငေ်ရးတငွ ်

ဆကလ်ကေ်တာ်လ&နတ်ိ$ကပ်ွဲဝငေ်နZကသည။် 

၈။ အမျိOးသမီးများအေပY လိငပိ်$ငး်ဆိ$ငရ်ာ အZကမ်းဖကမ်Aကိ$ လကန်ကသ်ဖွယ ်အသံ$းြပOေနသည့လ်$ပ်ရပ်များ%&င့ ်

လ@အ့ခငွ့အ်ေရး ချိOးေဖာကမ်Aများကိ$ ေြပာငတ်ငး်စာွ ကျ�းလွနေ်န8ပီး ၎ငး်တိ$လ့$ပ်ရပ်များအား ဆန ့က်ျငေ်သာ 

လ@အ့ခငွ့အ်ေရး%&င့ ် အမျိOးသမီးအခငွ့အ်ေရး ကာကယွေ်စာင့ေ် &̂ာကသ်@များကိ$ ပစမ်&တထ်ား ဖိအားေပး၊ 

ဖမ်းဆးီ၊ %&ပ်ိစက၊် အသကအ်%�ရာယ8်ခမ်ိးေြခာကေ်နမAများသညလ်ညး် %ိ$ငင်တံကာ လ@အ့ခငွ့အ်ေရးစခံျိနစ်%ံAနး် 

များ%&င့ ်လံ$းဝဆန ့က်ျငေ်နသည။်  

၉။ ရကစ်ကZ်ကမ်းZကOတေ်သာ နညး်မျိOးစံ$%&င့ ် လ@အ့ခငွ့အ်ေရးများချိOးေဖာကေ်န8ပီး ၎ငး်တိ$ ့ အာဏာတည8်မဲေရး 

အတကွ ် စbဆကမ်ြပတd်ကOိးပမ်းလာသည့ ် စစအ်ာဏာ &̂ငက်ိ$ ေတာ်လ&နေ်နသည့ ် အဖဲွQအစညး်များ 

အေနြဖင့လ်ညး် မညက်ဲသ့ိ$ေ့သာ အေZကာငး်ေZကာင့ြ်ဖစေ်စ အZကမ်းဖကမ်Aများ%&င့ ် လ@အ့ခငွ့အ်ေရး 

ချိOးေဖာကမ်Aများကိ$ မကျ�းလွနမိ်ေစေရးအတကွ ် အထ@းသတြိပOရန ်လိ$အပ်ပါသည။် 

၁၀။ မညသ်@ကပင ် ကျ�းလွနသ်ညြ်ဖစေ်စ၊ မညသ်@အ့ေပY ကျ�းလွနသ်ညြ်ဖစေ်စ အZကမ်းဖကမ်Aများ၊ လ@အ့ခငွ့ ်

အေရး ချိOးေဖာကမ်Aများသည ်ြပညသ်@တရပ်လံ$း၏ ဘဝလံ$ြခOံေရးကိ$ ေနဓ့ဒ@ဝ 8ခမ်ိးေြခာကေ်နသည့ ်အရာများ 

ြဖစသ်ည။် စစအ်ာဏာ &̂ငက်ိ$ ေတာ်လ&နေ်နZကသည့ ် အဖဲွQအစညး်များ%&င့ ် လံ$းဝ မအပ်စပ်၊ မသင့ေ်တာ်သည့ ်

လ$ပ်ရပ်များြဖစသ်ည။် ေတာ်လ&နေ်ရး၏ ပံ$ရိပ်ကိ$လညး် ထခိိ$ကေ်မ&းမ&ိနေ်စသည့အ်ြပင ် အမျိOးသားြပနလ်ည ်

သင့ြ်မတေ်ရ%&င့ ်ရငZ်ကားေစေ့ရးအတကွ ်ေ%&ာကယ်&ကဟ်န ့တ်ားမAြဖစေ်စသည။် 

၁၁။ ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစပီဋညိာbပါ ြပဌာနး်ချကမ်ျားအပါအဝင ် ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစအီေြခခမံ@များ%&င့ ်

ေသဖွယ ် ဆန ့က်ျငေ်နသည့လ်$ပ်ရပ်များ လ$ပ်ေဆာငြ်ခငး်သည ် အာဏာ &̂ငစ်နစပ်ေပျာကေ်ရး%&င့ ် ဖကဒ်ရယ ်

ဒမိီ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ေပYေပါကေ်ရးကိ$ ဟန ့တ်ားေ%&ာကယ်&ကေ်နသည့ ်လ$ပ်ရပ်ြဖစသ်ည။်  

၁၂။ ထိ$ေ့Zကာင့ ် ေတာ်လ&နေ်ရးဘကေ်တာ်သားများအားလံ$းသည ် ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစပီဋညိာbပါ ြပဌာနး်ချက ်

များ၊ အြပညြ်ပညဆ်ိ$ငရ်ာ လ@အ့ခငွ့အ်ေရးေZကညာစာတမ်းပါ အေြခခလံ@အ့ခငွ့အ်ေရးများ%&င့ ် ဒမိီ$ကေရစ ီ စ ံ

ချိနစ်%ံAနး်များကိ$  ဤေတာ်လ&နေ်ရးကာလအတငွး်တငွပ်င ်အထ@းလိ$ကန်ာေဆာငရွ်ကZ်ကရန ်အေရးdကးီသည။်   
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၁၃။ စစအ်ာဏာ &̂ငစ်နစ ် အပါအဝင ် အာဏာ &̂ငစ်နစမ်&နသ်မGကိ$ အြမစြ်ဖတတ်ိ$ကဖ်ျက8်ပီး ဒမိီ$ကေရစေီရး၊ 

တနး်တ@ေရး%&င့ ်ကိ$ယပိ်$ငြ်ပဌာနး်ခငွ့က်ိ$ အြပည့အ်ဝအာမခခံျကေ်ပး%ိ$ငသ်ည့ ်ဖဲွQစညး်ပံ$အေြခခဥံပေဒကိ$ ေရးဆွ ဲ

ြပဌာနး်%ိ$ငမ်&သာ ခိ$ငမ်ာေသာ ဖကဒ်ရယ ်ဒမိီ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ကိ$ ထ@ေထာင%်ိ$ငမ်ညဟ်$ ယံ$Zကညသ်ည။် 

အမျိOးသမီးများအဖဲွQချOပ် (ြမနမ်ာ%ိ$ငင်)ံ သည ်အာဏာ &̂ငစ်နစ%်&င့ ်အာဏာ &̂ငတ်ိ$က့ိ$ အားြဖစေ်စေသာ၊ အာဏာ &̂င ်

များကိ$ အစအီစဥ်ချ ေမးွဖွားေပးေသာ အေZကာငး်ရငး်ခမံျားအားလံ$းကိ$ ေတာ်လ&နဆ်န ့က်ျင ် လာခဲသ့ည။် 

သိ$ ့ြဖစပ်ါ၍ ေ &̂ Qဆက ် မ8ပီးြပတေ်သးသည့ ် စစမ်&နသ်ည့8်ငမ်ိးချမ်းေရးကိ$ဦးတညေ်သာ ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစ ီ

ြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ထာင%်ိ$ငေ်ရး ပနး်တိ$ငအ်ေရာက ် ေလGာကလ်&မ်း%ိ$ငရ်န ် ေအာကပ်ါ %ိ$ငင်ေံရး 

ရပ်တညခ်ျကမ်ျားကိ$ ထ$တြ်ပနေ်Zကညာအပ်ပါသည။်  

(ဂ) ,ိ-ငင်ေံရးရပ်တညခ်ျကမ်ျား  

ြပညေ်ထာငစ်$တစဝ်&မ်းလံ$းတငွ ် မ&ီတငး်ေနထိ$ငZ်ကေသာ ြပညသ်@လ@ထ$တစရ်ပ်လံ$း စစအ်ာဏာ &̂ငစ်နစ%်&င့ ်

အာဏာ &̂ငစ်နစအ်မျိOးမျိOးတိ$မ့& လွတေ်ြမာကေ်ရးကိ$ရညသ်န၍်လညး်ေကာငး်၊ ြပညေ်ထာငစ်$နယန်မိတအ်တငွး် 

မ&ီတငး်ေနထိ$ငZ်ကက$နေ်သာ လ@ပ$ဂ�ိOလ်အားလံ$းတိ$၏့လွတလ်ပ်ခငွ့%် &င့ ်လ@မျိOးအစ$အဖဲွQတိ$ငး်၏ ကိ$ယ့က်Zံကမ�ာကိ$ယ ်

ဖနတ်းီပိ$ငခ်ငွ့က်ိ$ ရညသ်နအ်ေလးထားလျကလ်ညး်ေကာငး်၊ ြပညေ်ထာငစ်$အဖဲွQဝငြ်ပညန်ယတ်ိ$၏့ ကိ$ယပိ်$ငြ်ပဌာနး် 

ခငွ့%် &င့ ် ြပညန်ယအ်ချOပ်အြခာအာဏာပိ$ငခ်ငွ့တ်ိ$က့ိ$ အြပည့အ်ဝရ &̂ိေစရမညဟ်$ သ%ံ�ဌိာနြ်ပO၍လညး်ေကာငး်၊ မိမိ 

တိ$ေ့မGာ်ရညေ်သာ ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစ ီ ြပညေ်ထာငစ်$သစအ်ား စ$ေပါငး်ေခါငး်ေဆာငြ်ခငး်တညး်ဟ@ေသာ 

ြပညေ်ထာငစ်$စတိဓ်ါတတ်ိ$က့ိ$ အေြခခလံျက ် အမျိOးသမီးများအဖဲွQချOပ် (ြမနမ်ာ%ိ$ငင်)ံ ၏ %ိ$ငင်ေံရးရပ်တညခ်ျက ်

ေZကညာစာတမ်းကိ$ (၁၁) dကမ်ိေြမာက ်ညလီာခမံ& တညတီ_ွတတ်ညး် အတညြ်ပOထ$တြ်ပနေ်Zကညာလိ$ကသ်ည။်  

(ဃ) ြပညေ်ထာငစ်-တငွး်မ9ီတငး်ေနထိ-င7်ကသIများ၏ အခငွ့အ်ေရးများ 

၁။ ြပညေ်ထာငစ်$အတငွး်ေနထိ$ငZ်ကသ@များသည ် အချOပ်အြခာအာဏာအားလံ$း၏ မ@လပိ$င်̂ &ငမ်ျားြဖစZ်က8ပီး၊ 

ေမးွရာပါလွပ်လပ်ခငွ့%် &င့ ်တနး်တ@မÂ &ိစာွ ေမးွဖွား &̂ငသ်နZ်ကသ@များြဖစသ်ည။်  

၂။ ြပညေ်ထာငစ်$အတငွး်ေနထိ$ငသ်@တိ$ငး်သည ် လ@မျိOး၊ ဇာတ၊ိ ကိ$းကယွယ်ံ$Zကည့သ်ည့ဘ်ာသာ၊ အသားအေရာင၊် 

အဆင့အ်တနး်၊ အသကအ်ရွယ၊် လိင%်&င့ ် လိငစ်တိက်ွြဲပားမAများ စသညတ်ိ$ေ့Zကာင့ ် ခွြဲခားမAမ &̂ိေစဘ ဲ ဘဝ 

&̂ငသ်နေ်နထိ$ငရ်ာတငွ ်တနး်တ@အခငွ့အ်ေရး &̂ိသည။်  

၃။ ြပညေ်ထာငစ်$အတငွး် ေနထိ$ငသ်@အားလံ$းသည ် အသက်̂ &ငသ်နခ်ငွ့၊် ပညာသငZ်ကားပိ$ငခ်ငွ့၊် ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ် &̂ာကမ်Aခစံားပိ$ငခ်ငွ့၊် လွပ်လပ်စာွကိ$းကယွခ်ငွ့၊် ဥစ�ာဓန &̂ာေဖွသိ$မ&ီးပိ$ငခ်ငွ့၊် လွပ်လပ်စာွထ$တေ်ဖာ်ေြပာ 
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ဆိ$ခငွ့၊် တထီငွဖ်နတ်းီပိ$ငခ်ငွ့၊် ဘာသာစကား၊ စာေပ%&င့ယ်bေကျးမAဆိ$ငရ်ာအခငွ့အ်ေရးများကိ$ အြပညြ်ပည ်

ဆိ$ငရ်ာ လ@အ့ခငွ့အ်ေရး ေZကညာစာတမ်းပါအချကမ်ျား%&င့အ်ညခီ�ငး်ချကမ် &̂ိ ရ &̂ိခစံားခငွ့်̂ &ိသည။်  

၄။ ြပညေ်ထာငစ်$အတငွး် &̂ိ ေနထိ$ငသ်@အားလံ$းသည ်%ိ$ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးများြဖစေ်သာ လွပ်လပ်စာွ ေရွးေကာက ်

တငေ်ြမXာကပိ်$ငခ်ငွ့၊် ေရွးေကာကခ်ပိံ$ငခ်ငွ့၊် %ိ$ငင်ေံရးကစိ�ရပ်များကိ$ ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကပိ်$ငခ်ငွ့၊် တရားဥပေဒ၏ 

အကာအကယွရ်ယ@ခစံားပိ$ငခ်ငွ့%် &င့ ် လွတလ်ပ်ေသာတရားစရီငေ်ရးေ &̂ Qေမ&ာကတ်ငွ ် တရားစရီငမ်A ခယံ@ပိ$ငခ်ငွ့ ်

&̂ိသည။်  

၅။ တနး်တ@မAအခငွ့အ်ေရးကိ$လကေ်တွQအေကာငအ်ထညေ်ဖYရာတငွ ် ခွြဲခားဆကဆ်မံAများကိ$ ဥပေဒအရ ပိတပ်င ်

တားဆးီြခငး်များအြပင ် ြပညေ်ထာငစ်$အတငွး်ေနထိ$ငသ်@အားလံ$းသည ် အထ@းစမံီေဆာငရွ်ကမ်Aဆိ$ငရ်ာ အခငွ့ ်

အေရးများ (Affirmative Action Rights) ကိ$ လိ$အပ်ချက%်&င့အ်ညရီ &̂ိခစံားပိ$ငခ်ငွ့်̂ &ိသည။်   

(င) ြပညေ်ထာငစ်-,9င့ ်ြပညေ်ထာငစ်-အဖွဲMဝငြ်ပညန်ယမ်ျား 

၁။ ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစစီနစက်ိ$အေြခခ8ံပီး လ@မျိOးအေြခြပO%&င့ပ်ထဝီအေြခြပOအဖဲွQဝငြ်ပညန်ယမ်ျားအားလံ$းမ& 

အပ်%&ငး်ေသာ အချOပ်အြခာအာဏာများ%&င့အ်ည ီြပညေ်ထာငစ်$%ိ$ငင်သံစက်ိ$ ဖဲွQစညး်တညေ်ဆာကသ်ည။်  

၂။ ြပညေ်ထာငစ်$အဖဲွQဝငြ်ပညန်ယမ်ျားသည ် သးီြခားလွတလ်ပ်8ပီး %ိ$ငင်ေံရးအရတနး်တ@၍ ကိ$ယပိ်$ငြ်ပဌာနး်ခငွ့ ်

အြပည့အ်ဝ &̂ိသည့ ်ြပညေ်ထာငစ်$ နယန်မိတအ်တငွး် &̂ိ တစသ်းီပ$ဂ�လ အချOပ်အြခာအာဏာပိ$င ်နယေ်ြမေဒသ 

များအြဖစ ်ြပညေ်ထာငစ်$ကိ$ အတ@တကလွာေရာကေ်ပါငး်စညး်ထ@ေထာငZ်ကသည။် 

၃။ ြပညန်ယမ်ျားသည ် မိမိတိ$၏့ ကိ$ယပိ်$ငြ်ပဌာနး်ခငွ့က်ိ$ကျင့သ်ံ$းရာတငွ ် ြပညန်ယဖဲွ်Qစညး်ပံ$အေြခခဥံပေဒ ေရးဆွ ဲ

ြပဌာနး်8ပီး၊ ြပညန်ယအ်ချOပ်အြခာအာဏာကိ$ ဥပေဒြပOေရး၊ အ$ပ်ချOပ်ေရး၊ တရားစရီငေ်ရး ဟ@သည့ ်ခကမ်သံ&း 

ြဖာြဖင့ ်ပိ$ငး်ြခားကျင့သ်ံ$းခငွ့်̂ &ိသည။်  

၄။ ြပညန်ယမ်ျားသည ်မိမိတိ$ ့ြပညန်ယမ်ျား၏ သဘာဝသယဇံာတ၊ လ@အ့ရငး်အြမစ%်&င့ ်ဘ�ာေရးဆိ$ငရ်ာ အခငွ့ ်

အေရးတိ$က့ိ$ အြပည့အ်ဝြပဌာနး်ခငွ့၊် ခွေဲဝသံ$းစွခဲငွ့၊် ဘ[ာေငတွနး်ညXမိAဆိ$ငရ်ာအစအီမံများ (Fiscal 

equalization) ကိ$ ေရးဆွသဲတမ်&တြ်ပဌာနး်ခငွ့်̂ &ိသည။်   

၅။ ြပညေ်ထာငစ်$%&င် ့ အဖဲွQဝငြ်ပညန်ယမ်ျားတငွ ် ြဖန ့က်ျကေ်နထိ$ငေ်သာ မညသ်ည့လ်@မျိOးစ$မဆိ$ မိမိတိ$ ့ မ&ီတငး် 

ေနထိ$ငရ်ာ နယေ်ြမေဒသကိ$ အေြခခလံျက ်နယေ်ြမေဒသကိ$ အေြခခေံသာ ကိ$ယပိ်$ငအ်$ပ်ချOပ်ခငွ့ ်(Territorial 

Autonomy) ကိ$လညး်ေကာငး်၊ ြပညေ်ထာငစ်$နယန်မိတအ်တငွး် မညသ်ည့ေ်နရာတငွ ် ေနထိ$ငသ်ညြ်ဖစေ်စ 
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မိမိတိ$၏့ လ@မျိOးစ$ြဖစတ်ညမ်Aကိ$အေြခခလံျက ် နယေ်ြမေဒသအေြခခမံေသာ ကိ$ယပိ်$ငအ်$ပ်ချOပ်ခငွ့ ် (Non-

territorial Autonomy) ကိ$ လညး်ေကာငး် ရ &̂ိခစံားပိ$ငခ်ငွ့်̂ &ိသည။်  

(စ) ,ိ-ငင်ေံရးလ-ပ်ငနး်စPများ 

၁။ ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစဆီိ$ငရ်ာ အေြခခမံ@များကိ$ အေြခခ8ံပီး !ိ#ငင်သံားြဖစြ်ခငး်!.င့ ်!ိ#ငင်သံားအခွင့အ်ေရး၊ အေြခခံ 

လ7အ့ခွင့အ်ေရးများ၊ တာဝနဝ်တ= ရားများ၊ လမ်း>?နမ်7များ!.င့ ် တစ!်ိ#ငင်လံံ#းအဆင့မ်7ဝါဒများ၊ ြပညေ်ထာငစ်#စနစ ်

(federalism)၊ အာဏာခဲွေဝကျင့သ်ံ#းြခငး်ဆိ#ငရ်ာြပဌာနး်ချက်များ (Division of Power)၊ ဗဟိ#ချMပ်ကိ#ငမ်NေလOာခ့ျေရး 

(decentralization)၊ ဥပေဒြပMေရးအာဏာကိ# ကျင့သ်ံ#းမည့ ်တိ#ငး်ြပMြပညြ်ပMလ?တ်ေတာ်၊ အ#ပ်ချMပ်ေရး၊ တရားစရီင ်

ေရး၊ ဘSာေရး၊ စာရငး်စစခ်ျMပ်များ၊ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မT.င၊် လ7အ့ခွင့အ်ေရး ေကာ်မT.င၊် အမျိMးသမီး!.င့ ် ဂျဲနဒ်ါ 

တနး်တ7ေရးဆိ#ငရ်ာေကာ်မT.င ် အပါအဝငလွ်တ်လပ်ေသာေကာ်မT.ငမ်ျား၊ လ7သားချငး် စာနာေထာက်ထားမNဆိ#ငရ်ာ 

ြပဌာနး်ချက်များ၊ ြပညေ်ထာငစ်#အဖဲွVဝင ် ြပညန်ယ်များ၏ ဖဲွVစညး်ပံ#အေြခခံဥပေဒဆိ#ငရ်ာကိစYများ၊ ြပညန်ယ်!.င့ ်

ေဒသ!=ရအ#ပ်ချMပ်ေရး၊ !ိ#ငင်ေံရးပါတီများ၊ အေရးေပZဆိ#ငရ်ာြပဌာနး်ချက်များ၊ လက်နက်ကိ#ငေ်တာ်လ.နေ်ရး!.င့ ်လက် 

နက်ကိ#ငအ်ဖဲွVအစညး်များဆိ#ငရ်ာြပဌာနး်ချက်များ၊ ြပညန်ယ်သစမ်ျားေပZထနွး်ေရးဆိ#ငရ်ာြပဌာနး်ချက်များ၊ ဖဲွVစညး်ပံ# 

ြပငဆ်ငြ်ခငး်ဆိ#ငရ်ာြပဌာနး်ချက်များ၊ ြပညေ်ထာငစ်#ဖဲွVစညး်ပံ#ေရးဆွေဲရး!.င့ ် အသငွက်7းေြပာငး်ေရးဆိ#ငရ်ာ ြပဌာနး် 

ချက်များပါဝငသ်ည့ ် အသငွက်@းေြပာငး်ေရးကာလဖဲွQစညး်ပံ$အေြခခဥံပေဒတစရ်ပ်ကိ$ ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစ ီ

ြပညေ်ထာငစ်$လိ$လားသ@ မိတဘ်ကအ်ဖဲွQအစညး်များအားလံ$း%&င့အ်တ@ ပ@းေပါငး်ေရးဆွြဲပဌာနး်သာွးမည။် 

၂။ အသငွက်@းေြပာငး်ေရးကာလဖဲွQစညး်ပံ$အေြခခဥံပေဒကိ$ ြပညသ်@ ့ ညလီာခတံငွအ်တညြ်ပOအသကဝ်ငေ်စရမည။် 

၃။ စ$ေပါငး်ပါဝငZ်ကသည့ ်အစ$အဖဲွQ မ& အဖဲွQဝငမ်ျား၊ ြပညေ်ထာငစ်$အဖဲွQဝင ်ြပညန်ယမ်ျား%&င့ ်လ@မျိOးစံ$တိ$၏့ စ$ေပါငး် 

ေခါငး်ေဆာငမ်Aကိ$ ထငဟ်ပ်ေစလျက ်အသငွက်@းေြပာငး်ေရးကာလ ဖဲွQစညး်ပံ$အေြခခဥံပေဒ%&င့အ်ည ီဥပေဒြပO 

ေရး၊ အ$ပ်ချOပ်ေရး%&င့ ်တရားစရီငေ်ရးအာဏာတိ$က့ိ$ ပိ$ငး်ြခားကျင့သ်ံ$းသာွးမည့ ်အသငွက်@းေြပာငး်ေရးကာလ 

အစိ$းရတစရ်ပ်ကိ$ ဖဲွQစညး်မည။် 

၄။ အသငွက်@းေြပာငး်ေရးကာလ ဖဲွQစညး်ပံ$အေြခခဥံပေဒကိ$ အေြခခကံာ ပထဝီ%&င့လ်@မျိOးအေြခြပO ကိ$ယစ်ားလ&ယ ်

များ%&င့ဖဲွ်Qစညး်သည့ ် တိ$ငး်ြပOြပညြ်ပOလ�တေ်တာ်တစရ်ပ်ကိ$ ေခYယ@ေစရမည။် ၎ငး် တိ$ငး်ြပOြပညြ်ပO 

လ�တေ်တာ်ကိ$ အမျိOးသမီးအနညး်ဆံ$း ၃၀ % စပီါေသာ အထကလ်�တေ်တာ်%&င့ ် ေအာကလ်�တေ်တာ် တိ$ ့ြဖင့ ်

ဖဲွQစညး်8ပီး ဖဲွQစညး်ပံ$အေြခခဥံပေဒအသစ ်မေပYေပါကခ်ငက်ာလအထ ိ ြပညေ်ထာငစ်$၏ ဥပေဒြပOအဖဲွQအြဖစ ်

တာဝနယ်@မည။်  

၅။ အသငွက်@းေြပာငး်ေရးကာလ တိ$ငး်ြပOြပညြ်ပOလ�တေ်တာ်%&င့ ် အသငွက်@းေြပာငး်ေရးကာလ အစိ$းရတိ$ ့ြဖင့ ်

အသငွက်@းေြပာငး်ေရးကာလ တစေ်လGာကတ်ငွ ် ြပညေ်ထာငစ်$ အဖဲွQဝငြ်ပညန်ယမ်ျား၏ လံ$ြခOံေရး%&င့ ်
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ကာကယွေ်ရးဆိ$ငရ်ာ အစအီမံများ၊ ြပညေ်ထာငစ်$ လံ$ြခOံေရး%&င့ ်ကာကယွေ်ရးဆိ$ငရ်ာ အစအီမံများအပါအဝင ်

8ငမ်ိးချမ်းေရးလ$ပ်ငနး်စbများကိ$ ေဆးွေ%းွ ေဆာငရွ်ကမ်ည။် 

၆။ တိ$ငး်ြပOြပညြ်ပOလ�တေ်တာ်သညပ်ငလ်Gင ် ဖကဒ်ရယြ်ပညေ်ထာငစ်$သစအ်တကွ ် အ8ပီးသတ ် ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ 

ကေရစြီပညေ်ထာငစ်$ ဖဲွQစညး်ပံ$အေြခခဥံပေဒတစရ်ပ် ကိ$ ေရးဆွရဲမည။် 

၇။ အသငွက်@းေြပာငး်ေရးကာလတိ$ငး်ြပOြပညြ်ပOလ�တေ်တာ်မ&ေရးဆွေဲသာ အ8ပီးသတဖ်ကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစ ီ

ြပညေ်ထာငစ်$ဖဲွQစညး်ပံ$အေြခခဥံပေဒကိ$ %ိ$ငင်လံံ$းက�တြ်ပညသ်@ဆ့%kခယံ@ပွဲတငွ ်အတညြ်ပOြပဌာနး်ရမည။် 

ဤ%ိ$ငင်ေံရးရပ်တညခ်ျကမ်ျားကိ$ စွကဲိ$ငလ်ျက ် ေဖာ်ြပပါ %ိ$ငင်ေံရးလ$ပ်ငနး်စbများကိ$ ပနး်တိ$ငေ်ရာက ်

ေအာငြ်မငသ်ည ် အထ ိ စ$ေပါငး်ေခါငး်ေဆာငမ်Aြဖင့ ် အတ@တက ွ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငသ်ာွးZကမညဟ်$ 

မိမိတိ$ ့ အမျိOးသမီးများ အဖဲွQချOပ် (ြမနမ်ာ%ိ$ငင်)ံ ၏ အဖဲွQဝငအ်ဖဲွQအစညး်များ အားလံ$းက ၂၀၂၂ ခ$%&စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၅ 

ရကေ်နမ့& ၉ ရကေ်နအ့ထ ိကျငး်ပခဲေ့သာ (၁၁) dကမ်ိေြမာက ်ညလီာခတံငွ ်သ%ံ�ဌိာနြ်ပOခဲZ့ကသည။်  

 

ဝဝဝဝဝဝ 


