ျပ

ႆနာက

ပေဒရဲ႕အနားႆည္ားခ ာ္ေ ာနက္ငက့္မ္ုတားဘ ပေဒာေအောနက္အငည္ေ န္မဲငာ္တရနားႆဲၱကအဲငဒင
အဲငဒငာ္တရနားာေအောနက္အငည္ေ န္ရမဲငကအ့က္င့က္ငမနငႆ္ရေဝ
ါကမာ္ဘကဒေမနင ပေဒာေ

တေမရဲ႕အနားႆည္ားခ ာ္

ၱေ
ေ ျပနခ က္ပ

ာ္ေမ႕အောနက္အငည္ေ န္မဲေ
င ႆရန္ဝနကအနားႆနျခ

အနားႆနျခက္ား ေ ာနာ္ရ႕ရရျခက္ားကႆဲၱကအဲငဒက ပေဒ
ပေဒာေအောနက္အငည္ေ န္ ေၱာေကအ မေ
ား

ႆ္ားေ္နက္ငမရနား

ော္ နားေႆရမာ့္ာမည္
ေ
ားာက့္မ္ေမနငုတား

မ
း ္ေမန္ေရဝ႕ေႆရွ႕ေန)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ာၽႆ္ေမန္မၱ္
ေ ေက္ကရ္ဝနက္တငါဒပေက္ားႆဲၱပမ္
အ္ နား ာားရေဝပါမာ္ဘဒါေပ္ာ္ငကျပ

မ္

ေၱောနက္ားမဲင္တငါဒေမာကအ္ နား

ႆနာကအောနက္အငည္ေ န္မဲငအပေက္ား္ဝနကအနားႆည္ားေႆ

အနားႆည္ားေႆမနုဲဘကအ ာ
ေ ကာေ
ာေမနငအာ က္ငပ ာ္ကျခ နား္းာေမော္ ာ္မဲငေႆရန္ဝနကာာအ

ာ္
ေ
ႆ ္မာ ္ခရခႆ္ၱခဲ ၱု
ေ ဲက ား

ားခေက္ငက္ားငdirector, Sandhi Governance Institute)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ပေဒရေဝမာ္ ောနာ္္ရဝက္ ဲ႕ငနားမာ္ေပါငဘဒါေပ္ာ္ငဒောန္္ရဝက္ာောနုာ္ေ

နာ္အောနက

္ကအ
အငည္ေ န္္ေက္

ဲဘဒါာေငႆ္င္္ားာ္တရနားအ

ား

ား္ဝနောနကအာ က္ငပ ကအာ က္ငပ ာ္

နု္ နား္းာ

ေကမာ
မာာ္ုဲကေ
ေပား

ာ္
ေ ္ု
ဝ ဲက

ဝ နငခ ္ာ့္ေမဲင ေမ္ာားတ ရေဝ
တမၱကေ

နားဘ

ေၱမည္ား့္မ္ေပားမဲင

ပ္ကႆ္ားေမာကအ့က္ေျပမာ္

နာ္ပဲေျပနေႆေႆကေပားမဲင

တာေပားေႆမာ္ဘာတမဲင

ာတေႆမာ္ကေဒေ ာည္ျပနငရႆ္ာႆ္မေက္ား

ေ

ေၱာတ့မနေ ာနက္ငကေပားမနာအာ က္ငပါေႆ

အာ က္ငပါေႆမနေပါငေႆန္ဘကဒေမနငက္ေက္ကရေမန္ကအမေက္ပက္ခပ
ရ ငေ္
ုာ္ေ

တေမာောနကေပား

္ာကုာ္ေ

နာ္ပဲေျပန

တာကာတေႆမာ္

းမ္ေမန္အ္မ္ရွ႕ေန)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------အာ က္ငပ ာ္ျခ နား္းာေကုပေက္ားကပေ
ပေက္ား

ၱရ
ေ မာ္ဘမပေက္ားာက

န

န္ႆ္ငႆ္င္္ားေမရဲ႕အာ က္ငပ ာ္ျခ နား္းႆဲၱကေႆနာ္မပေက္ားာက

ပ္ပေက္ခက္င ့ရားျ မ္ပေက္ခက္ငရေဝမဲငအ့က္ငေ

ပါငဘအာ က္ငပ ာ္ျခ နား္းာောေက္မာ္မဲကင ေႆရန္ဝနဒကု့က္ငာေခဲျခနားျပားာေက္ ၱေ
န္ငအျ္က္ေျပနရရက္က

ားျခနား

အ ဲ႕အ ည္ားမခေပါငဘ

မ္

ေပါမာ္ဘဒေမနငာၽႆ္ေမ

ပ္မဲကင အ ဲ႕အ

းမ္ေမန္ာေမော္ရာ္
ေ အ ရက္ခရရမဲငအ ဲ႕အ ည္ားမခရေဝ္ာ့္ေရက္က

တ႕ေအန

တ႕ေအနာ္က
္ဝန

ည္ားာ္တရနားရေဝ္ာ့္ေရက္ကဒာေ ကာောေက္မာ္ရမနာပေျပားေမနငငေေရနာ္္ာ္

ာ္ကာေငငျပည္

ၱာ
ေ တ့ပါမာ္ကာေ

ၱအ
တ ေရား နႆာ္ ပက္မေက္ေ့နက္ားပါားရဝက္ရွ႕ေန)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ောန္္ရဝက္ာက
အေရအရေမနငက
မန ာည္င

ားျခနား

ော္ရက္ကေ

မ္

ားေ

ပ္္ရ
း ဝမ
ေ ာ္ဘ

ား္နား္နားေ

ာ္ေမၱ္ဝနေမနငကမေက္ နေမႆဲၱ

္ေ့ားကမန ာည္

ားေမုဲမာ္မာ္ဘ္ေ္က္ကရေရားရနငတား

ာ္ခရမဲငကအေရားာတ တားက

အေရားာတ တားက
မနုာ္္ဝ ေ
္ ာနာ္ရဝေ

ဲဘဒါေမာေ ာည္ငရမနကအနား္ရုတားေပါငဘ နဘဒါေ ာနက္ငကအ မောေမော္ ာ္

မော္ ာ္ကပါမာ့္ေ္ဝကအ မောေ
မႆ္ား

ဝႆ္ရ္ာ္က ား

ာ္
ေ
နားေႆရမာ္ဘဒအေျခအေႆ္ ေ္ားာေကာၽႆ္ေမန္မေၱာကမႆ္

ႆ္ားေ္နက္ငမရနား

းမ္ေမန္ေရဝ႕ေႆရွ႕ေန)

---------------------------------------------------------------------------------------------------ာၽႆ္ေမန္ငအျ္က္ာေမနငကLawကရေဝမနႆဲၱကLawကာေ
ာ္ငက္ေအနက္

ပ္ ၱာ
ေ ကအခ

Institutionကာေ

ာ္ငက္ေအနက္

ည္ားအ မေ

ာ္ငက္ေအနက္

ပ္မနႆဲၱာက္မတုတားဘLawကာေက

ော္ နား္းမော္ ာ္ေရား့ေမဲငကInstituationကေပါငဘကဒက

ပ္ ၱာ
ေ ကုနေပေ္ဝန္တမည္ေႆ

ဲ့ေေမနငက္ေ္က္ကရ

္ေ္က္ကရေရားေပေ္ဝနက္တမည္ကေႆမာ္ဘက
ေႆမာ္ဘကုာ္ေ
ဒမနငႆ္ရေဝမဲင
ုနာေ

နာ္ပဲ

မ္

ပ္ပါမာ္

ေၱေျပနေျပနကဒမနင

တေမ ကေခါက္ားေ့နက္ေမာကုနာေ

္ား နား ာ

ဲ့ေေမနငက္ေက္ကရေရားာေပါငည္ငမာ္ရမာ္က ားခေက္ငက္ားငdirector, Sandhi

Governance Institute)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ောန္္ရဝက္ာက
မ္

ပ္မာ္ ္

မ္

ပ္ုတားက့ေမနငာ္ာကာၽ
ေ
ႆ္ေမန္ငအျ္က္ာက

ားျခနား

မ္

ပ္ကမဲငကbodyက

ရေဝ

က္ငမာ္ဘုန

ေၱ

့
ဲ ေေမနငကာၽႆ္ေမန္မေၱာကအပ္ခ ္ပ္ေရားာ္တရနားအမက္ား္ဝနက

တမၱကေ အ

တမၱကေ
အခ က္ားခ က္ားအျပႆ္အ

ဝႆခ
္ ေမ့္ာ့္္
း ေမန္ရေဝ

ေၱ္ရုတားဘဒာ္တရနားာေော န္ ၱာ
ေ ကဒအမကဒအမက္ားာ

အျပႆ္က
အ

ဝႆ္ခ မ
ေ ့္ာ္္းာေော န္ျပားေမနငကအာ က္ငပ ာ္

မာာ္ငာေက

ာ္ေမ႕

နု္ နား္းာေေ န္ငမ္ ေၱ့ေမနာကမာာ္ငာေ

ေုနအရကအခ

အခာ္အခဲႆည္ားႆည္ားရေဝမာ္ဘအခ

္ေ
ေ က္ကရေရားအရကအမေ္္ားအေ နက္ား္ခရမဲကင ာန

ာန

တၱအေရား နႆာ္ ပက္မေက္ေ့နက္ားပါားရဝက္ရွ႕ေန)

္ ေ္ား့ေပေ့ေားမာ္ကာေငငျပည္င

္ ေ္ား

-----------------------------------------------------------------------------------------------------အ မေ

ော္ နား္းမော္ ာ္ေရားောန္္ရဝက့္မနာက
ေ
ပေ

ပေဒရေဝ ေၱဘ ပေဒ္ဝနကအဲငဒောန္္ရဝက္ ဲ႕ရ္ာ့္ေကမနကမနပါမာ္ဘဒေမနငောန္္ရဝက္ာေ္
္ာ့္ေမနာက ပေဒာေ ာ္္ဝရ္ာ္ဘ
ုဲဘဒါေပ္ာ္ငက
ုာ္

ားျခနား

တ

ား

ပ္မဲကင bodyကျ

တာခႆ္ၱျပားေမနငကုာ္

ေရက္ားာုန
ကါင

မ္

ၱတ

ႆ္ားေ္နက္ငမရနား

တ

္

နားက္ျ

ားျခနား
္

မ္

ပ္မဲကင bodyက

နား့ေမနာကု

တာက ာဌ၊ အမက္ားေရား္ဝ ား့ေျပားေမနင္တမည္

ဲ့ေေမနငကအ မေ

ဲငည္င္ာ္ က

အေရအရေမနငက

ေုတား ာ္

နားမာ္ဘအဲေမနငက

ေရက္

ာ္
ေ
နား္းာေမော္ ာ္ေရားငာ္ကအဲငဒာေ က္ဝနကကါင

ဲငည္င္ာ္ာန့ေမဲင

ေုနာကပေျပားေမနင

္္ား္ေားေႆမာ္က ား

ႆ္

မ
း ္ေမန္ကေရဝ႕ေႆရွ႕ေန)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------အ ေားရ

္

ာ္မ္္ားႆဲၱအည

ေၱေျပန

ေၱရေဝရက္ကအခ

အခရေဝေႆမဲငောန္္ရဝက္အ ဲၱာကကါမေၱ့နမရနားငက္ေ
နား ္ငက္ေ

ားရဲ႕

တမၱ့
ေ ေရနာ္
ာ္ေ

နာ္အငေ

ေ္ား ရနျ
အ မေ

နား ္

္ေႆမာ္ဘအဲင

ေ္ ေ္ားျ

ေ
္ ႆ္ဝေမနငက

မ
တ ေ

နမဲကင နေမာေကာေက္မာ္ ၱအ
ေ မာ္အရ္္ားခာ္ခဲ္ာ္ဘေႆနာ္မခ ာ္ာ
ပ္ကပေ္က္ခက္ငအန့နရေဝ

ဲ့မနာ
ေ

ဲ

ၱ္
တ ဝနု

ည္ားကေ္ား ရန

ေ
္ ႆမာ္ဘျပားေမနငာ ္မေၱာကာေ ကေမန္ေမန္္ နားကအမာ္ကthirdကpartyကငနား္ာ့္ရက္
ေ က
ော္ နား္းာကအေမန္အမက္ငာ ့က္ား

ာေကရႆ္ာႆ္မေက္ား
အ့ေ

နား့ေမဲငအေႆအငနားျ

ားရဲ႕က

နား္ာ့္ေမနကာေ

းမ္ေမန္္ဝနေ့ားေ္ားငနားျပားကအ့ေ

ည္ားေအနက္ငနားမာ္ဘဒါေပ္ာ္ငက

ာ္ေမၱကေမနငအေ

ေမနငအောနက္အငည္ေ န္္းအပေက္ားာကႆည္ားႆည္ားေ
ငရႆ္ာႆ္မေက္ားက

မ
း ္ေမနအ္မ္ရွ႕ေန)

ည္ားေအန
ားေ္ဝားေႆမာ္ကေဒေ ာည္ျပနကငရႆ္ာႆ္မက္
ေ ားက

-------------------------------------------------------------------------------------------------ောန္္ရဝက္ျပႆ္္ ဲ႕ုတား့ေေမနငက္ေက္ကရေရား
့ေျပားာ ေႆန္

္ား နားက ာည္ငမာ္ဘ

က္ငပ ာ္ျခ နား္းာေမော္ ာ္က ၱာ
ေ

္ား နားခ ာ္ေမ္ နားကရေဝေႆ

တ္ နား္ေက္ကရေမ္ဝနက

္ြမအ

နားက့ေျပားာ ေႆန္

မ
္ ာ္

န

ေၱရဝရ
ေ က္ကအာ က္ငပ ာ္ျခ

ၱရ
တ ဲ႕ႆရပါမ္မ ္ကAgendaက

့ေျပားေ ာားေ ာန္မနဘအဲမ
င န ာားာေ ား နားေပားျပားေမနင
္ဝနာ ႆ္မဲ့
င နေမ္ နားေရဝ႕္ေရနာ္္ဝန ေားရေ္္ေႆ
္ား နားခ ာ္ေ ာနက္င

ၱေ

ေၱ

ပ္္ာ့္ေရက္ကာ ႆ္မဲငကreformက

နား့ေမဲ္
င ေက္ကရေရားငည္င

က္ားက

္ား နားခ

နားေပါငေႆန္က ားခေက္ငက္ားငdirector, Sandhi Governance Institute)

------------------------------------------------------------------------------------------------------ာၽႆ္ေမန္မေၱ္ေက္ကရ္ဝနုနျ
ားေရား
ျ

ပ္ကႆ္ားကျ

္ေႆ

ဲ့ေေမနငအာ က္ငပ ာ္ျခ နား္းာအောနက္ား့ရား ားပနားေရား

ပ္ကႆ္ားကျ

္

္ေႆမာ္ဘုန

ေၱ

့
ဲ ေေမနငအခႆ္အမပ္္ေပားရုတားဘ

နု္ေပားရမာ့္ေမဲငပော့္ရာကမာာ္

မာာ္က
မရနားငက္အ ေားရာေေပားရမဲငပာ္
ေ ့င
ရ ာ္အ္ နား ာား
အျ

္ငႆ္ား့ရားျ

ာ္

နမာ္ဘအဲငဒ ားပနားေရားာအာ ေ္ားအျ္မ္ကအျ

္ေႆမာ္ဘအ္ဝႆ္ေမနငအာ ေ္ားအျ္မ္္ရေဝ့ားျရ

အျ္မ္အရေဝက့ရားျ

္ေႆမာ္က ား

ႆ္ားေ္နက္ငမရနား

္ရ္ာ္င့နာကအာ ေ္ားအျ္မ္အရေဝက့ရ

းမ္ေမန္ေရဝ႕ေႆရွ႕ေန)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ပရေ

မ္က ားမက္ေ္နက္ ားကငငာၽႆ္ေမန္ျ္က္မနာေမနငကအာ က္ငပ ာ္ျခ နား္းာကေမန္ေမန္ေ

ေမန္ေမန္ေ

ားကအျ္ မ
္ ာ္ေႆပါျပဘျပားေမနငအ မေ

ား

ော္ နား္းမော္ ာ္ေရားောန္္ရဝက့္နကဘ့ေအ

ရဝက့္နက
ဘ့ေအ့က္င္ဝနုဲကရေဝျပားေမနငေအနာ္ေျခမေက္ား ခရေက္အ့က္ငေမ္ဝန္ရေဝုတားဘအဲေမနငငေေရနာ္ နအောန
ေေရနာ္ နအောနက္အငည္ကေ န
ေ န္္ေက္မဲာ
င ္တရနားေမ္ရေဝုတားဘမာာ္မ္္ားအ မေေ

ော္ နား္းာေငေႆ္ားခ ္ပ္ခ က္ရက္ကေအနာ္ေျခ္ဝနကဒါ

အနာ္ေျခ္ဝနကဒါ
ဒါာေမော္ ာ္ခ က္မဲင

တ္း႕အ ဲ႕အ ည္ားေမရေဝမာ္ဘဒအ ဲ႕ေမာေအ ေားရာက

ကေပား္ာ့္ေရက္ကာ ေႆန္မေၱအ္ နား ာားေ

ဝ နငာ ္ေက္ေအနက္

ပ္္က္
ေ ္ာ္

ပ္ခက္ငရေအနက္ကေပား္

ေၱျ္က္မာ္ရွ႕ေန)ရွ႕ေန)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ပရေ

မ္က ားေ္နက္ေ္နက္ေ

ားကငငအ

ငငအ ားရေမ
ေ
အေႆႆဲၱကမာာ္ုဲအာ က္ငပ ာ္ျခ နား္းာမေ
ေ ာ္ ာ္ကခ
ခ က္မဲင့္ၵရေဝရဲ႕

နားဘမာာ္ေရနမော္ ာ္ရဲ

နား့ေမနပါဘေႆနာ္မခ ာ္ာက့ေု

့ေုာ္အ ားရကေခ
ေ
ေခမ္ာအ မေ

ာ္
ေ
နား္းာေမော္ ာ္္ာ့္ေျပားကခာ္္ နား္ နားာု

အ မောတငနားခဲင ာမာ္ဘအခအ ေားရ
ကမဲအ
င ေျခအေႆရေဝျပ

္

ာရခ ခ ္္ား

ာ္ငာ္္ဝနောနအ မေ

နေအနက္ကအ မေ

ော္ နား္းာေမော္ ာ္္ေက္ကမဲင

နားရွ႕ေန)ရွ႕ေန)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ပရေ

မ္က

ားေႆငက္ား ားငေ
ႆရန္ဝနက္ျ

ား ည္ားညညမ္ေ

နအ

ပ္

္နား္ နား

္ ငအ ဲ႕ရွ႕ေန)ကငငအ မေ

ော္ နား္း့ေမဲငေႆရန္ဝန

ခ
္ က္ာမည္ားာ ာေ္မက္ျပားအေ ာနက္ားက ာနားငနားမနေမကရေဝမာ္ဘက ပ္နက

ပ္နက ား ား္းားမောနာ္ာအ
တၱရဲ႕အာ ေ္ား ားပနားအမာ္က

ပ္

္နားေမာေ

ေႆ္ားခ ေျပားေမနငက

က္ားမဲငေႆရန္ဝနက

နု္ နားျပားက

ၱတ

က္

က္ားမန္ ေ္ားေပါငဘကဒါ
ဒါ္ ေ္ားေမာော ေႆန္မေၱာကုာ္

ေမော္ ာ္ ာ္

ဲ ကုာ္

အာတ
ေ
အညေမနက္ား္

ဲရွ႕ေန)ရွ႕ေန)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ႆ္ခဲငမဲငအ ားရေခမ္
ေ
ာုဲျ
ကေျပနက

တ

္ျ

္ျ

္က

နု္ နားမနုဲေျပန

မ္မနုဲေျပနေျပနကရနျငမ္္းမခ့နကအခဒေႆ

အခဒေႆၱဒရာ္္ဝနေပေ

နရက္ကမရနား ဲ

ာ္ဘေႆနာ္ေ ာနက္ားျပႆ္အန့န
ား

္ က့ေားအရက္အရက္အ ေားရေခမ္ာုဲျ

ေၱရမာ္ဘကုကုာ္အခ ေႆ္ုာ္ာန

ာ္မာ့္ေမနာကအ

့္ေအေရားာတ

ၱရ
ေ မ

ႆ္ျပားခဲငမဲင့နာေကဒေႆၱကဒေႆၱအေရား္ာတရုတ

ေၱေျပနမန့္မ္ုတားဘအရက္ေပေေပါာ္ခဲငမဲငအာ က္ငပ ာ္က္းာေပေေပါာ္
ေ
ခဲငမဲင္ဝ ္ာမရနား ပေဒအ

ပေဒအ အရက္အမေက္ား ရက္ရ္ာ္ဘဒါာေေျပနမနက ား

ႆ္ားေ္နက္ကငမရနား

းမေ
္ မန္ေရဝ႕ေႆရွ႕ေန)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ာၽႆ္ေမန္မၱေ

ပ္ငရား

ပ္ႆည္ားေမျပက္ာေျပက္ရေမနင္ဝနေပါငေႆန္ဘဒေမနငကာၽႆ္ေမန္ျ္က္မန

ာၽႆ္ေမန္ျ္က္မနာကေအနာ္ေျခ္ဝနရေဝမဲငဘ ရောေရ ာ္တရနားာေငေႆ္ားခ ္ပ္ ေၱအမာ္
ပ္္ေက္မဲင ည္ား္ ္ားက ည္ားာ္္ားေမာေငမ္ျပႆ္ ၱ္
ေ
ော္ေ

ေ

ကုနျ

္

နား

ဲ့ေေမနငကဒအ

က္ငုတား

ၱင
ေ က္မာ္ဘငမ္ျပႆ္

ာ္ငက္ေအနက္္
ော္ေ

ေ

ကုန

ဒအာ က္ငပ ာ္ျခ နား္းာေမႆ္ားအနားေပား

ေျ

္

နားမာ္က ားခေက္ငက္ားငdirector, Sandhi Governance

Institute)

------------------------------------------------------------------------------------------------အ့ရား

မ္

