
၉၀ ရာခိုင်��န်းေသာလူထုများသည် 
မိမိတို�ေဒသ၊ အိုးအိမ်၊ ေြမယာ�ှင့် အရင်း
အြမစ်များ ပျက်ဆီးဆုံး��ံးမည့် အေြခအေနမှန်ကို 
တိုင်းတာသည့် လ�ပ်ရှားမ�များတွင် ပါဝင်ြခင်းမရှိပါ။ 

၇၉ ရာခိုင်��န်းေသာ လူထုသည် 
စီမံကိန်း�ှင့် ပက်သက်သည့် 
မေကျနပ်ချက်များကို မည်သို�
တိုင်�ကားရမည်ကို မသိေသးပါ။

၇၁ ရာခိုင်��န်းေသာ လူထုသည် 
ဖွံ��ဖိ�းေရးစီမံကိန်းများ၏ အကျိ�းအြမတ်ကို 
တိုင်းတာရာတွင် အေရး�ကီးဆုံးေသာ 
တိုင်းတာမ�ပုံစံများမှာ အသက်ရှင်ေနထိုင်မ� 
အရည်အေသွး တိုးတက်လာြခင်း�ှင့် 
လူ�အခွင့်အေရးကို ကာကွယ်ြခင်း၊ 
အေလးထားြခင်းြဖစ်သည်ဟု 
နားလည်ထား�ကသည်။

၇၀ ရာခုိင်��န်းေသာ လူထုသည် 
အေလျာ်အစားများ အေနြဖင့် 
ြပန်လည်ရရိှေသာ်လည်း ထုိရရိှေသာ 
အရာများသည် မိမိတုိ� လုိအပ်ေနသည့် 
လုိအပ်ချက်များကုိ မြပည့်မီှခ့ဲပါ။
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၆၂ရာခုိင်��န်းေသာ 
လူထုများသည် အ�ကမ်း 
ဖက်မ�၊ အ�ကပ်ကုိင်မ�များ
ြဖင့် ေဆွးေ�ွးည��ိ�င်းြခင်း
များမှ အတင်းအ�ကပ်
ဖယ်ထုတ်ြခင်းခံ
ေနရသည်။

၉၄ ရာခိုင်��န်းေသာ
လူထုများသည် �ိုင်ငံ 
သို�မဟုတ် ေဒသအတွက်
ဖွံ��ဖိ�းေရးဆိုင်ရာ ဦးစားေပး
အေ�ကာင်းအရာများ�ှင့် 
ပတ်သက်၍ေဆွးေ�ွး
ည�ိ��င်းမ�တစ်ခါမ� မရှိခဲ့ပါ။

“ရပ်ရ�ာလူထုအခွင့်အေရးများကုိ
အလဲွသံုးစားြပ�ေသာကုမ�ဏီများ�ှင့်
 ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ�ြဖစ်ေစ
သည့်ကုမ�ဏီများကုိေဖာ်ထုတ်�ပီး 
ထုိကုမ�ဏီများကုိ တရားစဲွဆုိြခင်း
ြပ�လုပ်ပါ။”

“အစုိးရဌာန များသည် ေနရာတုိင်းတွင် 
ေြမ�ကီးများကုိ တူးဆွေနြခင်းသည် ဖံွ��ဖိ�းေရး
ြဖစ်သည်ဟု ထင်ြမင်ေန�ကသည်။  လက်ရိှ
ထုိက့ဲသုိ�လုပ်ေနြခင်းသည် ဖံွ��ဖိ�းေရး မြဖစ်ဘဲ 
မိမိေဒသ�ှင့် လူထုများကုိ တစ်ြဖည်းြဖည်း 
သတ်ြဖတ်ေနြခင်းြဖစ်သည်။”

“လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ အခွင့်
အေရးကုိ အေလးထားမှ ဆင်းရဲ
�ွမ်းပါးမ�များ ပေပျာက်မည်ြဖစ်သည်။”

“စီမံကိန်းြပ�လုပ်ရာတွင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ သာမက 
အကျိ�းရလဒ် တိုက်�ိုက်ခံစားမည့် ရပ်ရ�ာေန လူထုများ၏ 
အြမင်များကို အေြခခံ၍ ေဆွးေ�ွးည�ိ��င်းပါ။” 

လူထု အစီအစ�်ြဖင့် 
အစြပ�ပါ။၁

၇ မည်သည့် ထိခိုက်မ�ြဖစ်ေစသည့် 
အေ�ကာင်းအရင်းများအတွက် 
တာဝန်ယူမ�၊ တာဝန်ခံမ� ရှိေစပါ။

၈ ဖွံ��ဖိ�းေရးြပ�လုပ်ရာတွင် 
လူ�အခွင့်အေရးအေြခြပ�ပုံစံ�ှင့် 
အ�မဲတမ်း ချ�်းကပ်ပါ။

၆ ရပ်ရ�ာအေြခြပ� ေစာင့်�ကည့်ေရး 
လုပ်ငန်းမှ သတင်း
အချက်အလက်များ ထိေရာက်စွာ 
လက်ေတွ�အသုံးချပါ။

ကျယ်ြပန�်ေသာရပ်ရ�ာဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေရးသုေတသနစာတမ်းများ
အေပ�အေြခခံ၍ �ိုင်ငံ၈�ိုင်ငံမှ လူေပါင်း ၈၀၀ ခန�် ပါ၀င်ေသာ 
ကမ�ာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေရး ဆိုင်ရာသုေတသန တစ်ခု
ကို ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသုေတသန စာတမ်းများတွင် 
ေဒသအတွင်းရှိ က�မ်းကျင်သူများအေနြဖင့် ပို၍ များြပားေသာ
လူထုကို အကျိ�းရှိေစမည့် ဖွံ��ဖိ�းေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ရာ
တွင် ကျင�်သုံးသင့်သည့် အဆင့် (၈) ဆင့်ကိုေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

IAP ရဲ� Global Advocacy Team Initiative သည်  ရပ်ရ�ာဦးေဆာင်မ�သုေတသနစာတမ်းများကို စီမံခန�်ခွဲဖို�ရန် �ှင့် မိမိတုိ�ရပ်ရ�ာများကို ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေရးက 
ဘယ်လိုအေကာင်အထည် ေဖာ်လုပ်ေဆာင်�ပီး ဘယ်လို�ပီးစီး ေအာင်ြမင်ခဲ့သလဲဆိုတာကို စည်း�ုံးလ�ံေဆာ်ဖို� အတွက်  ဖွံ��ဖိ�းေရးလုပ်ငန်းေတွမှာ အေတွ�အ�က�� 
ရှိေသာ ရပ်ရ�ာစည်း�ုံးေရးမှ�းများ�ှင့် အတူတကွ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို� စုစည်းထားေသာ အလုပ်က အစီရင်ခံစာအြပည့်အစုံ�ှင့်အတူ ေဒသခံ
ရှာေဖွေတွ�ရှိချက်များ �ှင့် ေထာက်ခံချက်များကို ဖွံ��ဖိ�းေရးကို ဘယ်လို လက်ေတွ�ကျကျ ေြပာင်းလဲေစသလဲဆိုတာကို ေဖာ်ြပခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာေကာက်��တ်ချက် : bit.ly/backtodevelopment

ရပ်ရ�ာ ဖွံ��ဖိ�း 

အဆင့် (၈) ဆင့်

၂အမှန်တကယ်ပါ၀င်မည့် သူများ၏ 
အေ�ှာက်အယှက် အခက်အခဲများ
ကို ေဖာ်ထုတ်ပါ။

“ ေကာင်းေသာ ေဆွးေ�ွးည��ိ�င်းြခင်း
တွင် စစ်သားများ မပါသင့်ပါ။ ည��ိ�င်း
ေဆွးေ�ွးမည့် သူများကုိ ေဆွးေ�ွးမည့် 
သတင်း အချက်အလက်များ �ကိ�တင် 
ဖတ်�� ေစ�ပီး လွတ်လပ်စွာ ေြပာဆုိ
ေဆွးေ�ွး�ုိင်သည့် အခွင့်အေရးရိှသင့်
သည်။ “     

၃ လူ�အခွင့်အေရးကို 
လက်ကိုင်စွဲသည့် စီမံကိန်း 
ဒီဇိုင်းများ ြပ�လုပ်ပါ။

“ေရရှည် တည်တံ့ခိုင်�မဲသည့် 
အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်းများ၊ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်�ှင့် ေဂဟ
စနစ်ကို ထိခိုက်မ�မရှိေစေသာ 
ဖွံ��ဖိ�းေရး စီမံကိန်း ကို တည်
ေဆာက်ပါ။”

၄ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းသည် ေဒသ��ရဆိုင်ရာ 
သတင်းအချက်အလက်များ၊ 
ဗဟုသုတများ�ှင့် ကိုက်ညီမ�ရှိ ေစရမည်။

 “စီမံကိန်းေရးဆွဲသည့်ြဖစ်စ�်တွင် 
စီမံကိန်း၏အကျိ�းသက်ေရာက်မ�များကို 
ခံစားရမည့်လူထုများ အ�မဲပါဝင်ရမည်။”

၅ တာဝန်ရှိသူေတွဟာ 
ြပန်လည်ေနရာချထားေရးကို 
မိမိကိုယ်ပိုင် ဖွံ��ဖိ�းေရးစီမံကိန်း
အေနြဖင့် လက်ခံေဆာင်ရ�က်ပါ။

၈၃ ရာခုိင်��န်းေသာ လူထုများသည် 
ဖံွ��ဖိ�းေရးစီမံကိန်းများအတွက် 
အ�ကံြပ��ုိင်သည့် 
အခွင့်အေရးများ 
တစ်ခါမ� မရခ့ဲပါ။

၅၂ ရာခိုင်��န်းေသာ 
လူများသည် စီမံကိန်း
ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးပိုင် 
လုပ်ငန်း၊ကုမ�ဏီများကိုသာ 
အကျိ�းြပ�သည်ဟု ယုံ�ကည်
ထား�ကသည်။

“တာဝန်ရှိသူေတွဟာ ြပန်လည် 
ေရ��ေြပာင်းေရးလို�ေြပာေပမယ့် 
ဘယ်ေတာ့မှ ြပန်လည်ေနထုိင်ေရး 
အတွက် ေြမယာ ြပင်ဆင်မေပးခဲ့ဘူး။ 
ငါတို�မလိုချင်တဲ့ေငွေ�ကးအနည်းငယ်
ကိုသာ ေလျာ်ေ�ကးအြဖစ်ေပးသည်။”

တိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ 


