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စာတမ္းျပဳစုုသူမ်ားႏွင့္ သုုေတသနအဖြဲ႕သည္ ယခုုစာတမ္းျပဳစုုရာတြင္
အခ်ိန္ေပးကူညီခဲ့ၾကသည့္ အစုုိးရကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊
ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္
အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုုိယ္စား လွယ္မ်ား ျပည္တြင္း
ျပည္ပမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုုိပါသည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ အတုုိက္အခံျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ား (Contested Areas
of Myanmar) ေလ့လာမႈ စာတမ္းေရးသားရာတြင္ လမ္းညႊန္ေပးခဲ့သည့္
The Asia Foundation မွ Kim Ninh ႏွင့္ Matthew Arnold တုုိ႔ကုိ
အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေထာက္ပံ့ လမ္းညႊန္မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္
ျပဳလုုပ္ေပးခဲ့သည့္ ကမာၻ ႔ဘဏ္မွ Nikolas Myint ကိုလည္း
အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေနာက္ဆုံး အေနႏွင့္ သုုေတသနျပဳလုုပ္စဥ္
ႏွင့္ စာတမ္းမူၾကမ္းျပဳစုုစဥ္ကာလတစ္ေလ်ာက္ အေရးပါသည့္ မွတ္ခ်က္
မ်ားေပးၿပီး အေျမာ္အျမင္ျပည့္ဝသည့္ အၾကံေပးမႈမ်ားႏွင့္
ပံ့ပုိးေပးခဲ့ၾကသည့္ ပါဝင္ကူညီသူမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို
စာတမ္းျပဳစုုသူမ်ားက ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ
ေဖာ္ျပလုုိပါသည္။

နယ္စြန္နယ္ဖ်ားတြင္သာရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျပႆနာတစ္ခုမဟုုတ္ေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားသည္
က်ယ္ျပန္႔စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး ႏုုိင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆုုံးေသာ ႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ပုုံေဖာ္ေနသည္။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး
ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၄ ပုုံ ၁ ပုုံကို တုုိက္႐ုိက္ ထိခုိက္ေစသည္။ ရာစုုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ႏုုိင္ငံတစ္ခုလုံး၏
ႏုုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈႏွင့္ လူသားဘဝ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈမ်ားေပၚတြင္ အႀကီးအက်ယ္သက္ေရာက္မႈမ်ား
ရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သဘာဝအရ ခြဲမရေအာင္
ဆက္စပ္ေနၾကသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ နည္းလမ္းရွာမည္ဆုိပါက ဒီမုိကေရစီ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွ
စၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္သည့္ ထင္ရွားသည့္ တုုိးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ေရရွည္တည္ၿငိမ္ၿပီး က႑စုုံ
ျပည့္စုံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုုံစနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုုိအပ္ေနသည္။ ႏုုိင္ငံေရးအာဏာကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ
ခြဲေဝေပးျခင္းမွ အရပ္သား အုုပ္ခ်ဳပ္မႈသို႔ေျပာင္းျခင္း၊လူမ်ိဳးစုုတုိင္းရင္းသား အားလုုံးက တရားဝင္ျဖစ္သည္ဟု
လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳသည့္ အစုုိးရစနစ္တရပ္ေပၚထြက္လာေရးအထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျပဳလုုပ္ရန္လုိ္အပ္သည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ တမ်ိဳးသားလုုံးအဆင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံတကာ အသုုိင္းအဝုုိင္းမ်ားမွ
အေရးႀကီးသည့္ အကူအညီေပးေရးဆုုိင္ရာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၊
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈမ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေဆြးေႏြးေနမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အလားအလာမ်ား ျဖစ္ထြန္းအားေကာင္းလာေစရန္ The Asia Foundation သည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူၿပီး ျမန္မာနုုိင္ငံ၏
အတုုိက္အခံ ျဖစ္ပြားေနသည့္ေဒသမ်ား - နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (The Contested Areas of
Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development ) စာတမ္းကိုျပဳစုုခဲ့ပါသည္။
ပါဝင္ေရးသားၾကသည့္ သုုေတသီမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္သုံးသပ္သူမ်ား၏ အေတြ ႔အၾကဳံျပည့္ဝ ကြ်မ္းက်င္မႈအေပၚတြင္အေျခခံၿပီး
စာတမ္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေရးသားထားသည့္ စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္ တြင္ The Foundation က ထုုတ္ေဝခဲ့သည့္
အာရွရွိ အတုုိက္အခံ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ား - နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီ
(The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict andInternational Development Assistance) စာတမ္းေပၚတြင္
အေျခတည္၍ ျပဳစုုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အာဏာပုုိင္မ်ား စင္ၿပိဳင္အေနအထားျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္
ေဒသမ်ား၊ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ေရာေထြးေနသည့္ ေဒသမ်ားအေၾကာင္း အပါအဝင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတစ္ခုလုံးေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္မွစၿပီး တစုုိက္မတ္မတ္ေလ့လာထားခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္
ႏုုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဖုုိးတန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္ခဲ့သည္။
ယခုုစာတမ္းအတြက္ Korea Trust Fund for Economic and Peace-building Transitions မွ ဘ႑ာေငြကို
ကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စုမွတဆင့္ ပံ့ပုိးကူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္၏ Department for International Development (DFID) ၊
ၾသစေတးလ်၏ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ထပ္ေလာင္းပံ့ပုိးေပးမႈမ်ားအတြက္လည္း
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုုိပါသည္။ ျမန္မာနုုိင္ငံရွိ အတုုိက္အခံ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနသည့္ေဒသမ်ား - နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ၊
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development )
စာတမ္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျမန္မာအစုုိးရ၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ တင္ျပေပးႏုုိင္လိမ့္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Dr. Kim N.B. Ninh
ဌာေနကုုိယ္စားလွယ္
The Asia Foundation Myanmar
၂ဝ၁၇ ေအာက္တုိဘာ

3MDG
AA
ADB
AIMS
ARSA
ASEAN
CSO
DACU
DFID

Three Millennium Development Goals Fund

IDP

Arakan Army

IFC

၃ ေထာင္စု၊ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ ရန္ပုံေငြ

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

Asian Development Bank

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

Aid Information Management System

ေထာက္ပ့ံေရးအခ်က္အလက္စီမံမႈစနစ္

Association of Southeast Asian Nations
Civil Society Organization

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း

Development Assistance Coordination Unit

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညိႇႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕

UK’s Department for International
Development

Democratic Karen Buddhist Army, also
Democratic Karen Benevolent Army

တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ (သို႔)
ဒီမုိကေရစီ အက်ိဳးျပဳ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္

EAO
EITI
ENAC
GAD

JCB

Arakan Rohingya Salvation Army

အေရွ ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း

Ethnic Armed Organization

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း

Extractive Industries Transparency Initiative

တြင္းထြက္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

JICA
KIO
KIA
KNLA
KNU
KWO
KNWO
KNPP
LIFT

General Administration Department

MIMU

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

International Nongovernmental
Organization
Joint Coordinating Body for Peace
Process Funding

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္
ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕

Ethnic Nationalities Affairs Centre

တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေရးရာ စင္တာ

International Finance Corporation

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း

(ႏုုိင္ငံတကာ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း)

အာရကန္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရး တပ္မေတာ္

ယူေက ႏုုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန

DKBA

INGO

Internally Displaced Person

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား

Japan International Cooperation Agency

ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ

Kachin Independence Organization

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕

Kachin Independence Army

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

Karen National Liberation Army

ကရင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္

Karen National Union

ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး

Karen Women’s Organization

ကရင္ အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံး

Karenni National Women’s Organization

ကရင္နီ အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ုံး

Karenni National Progressive Party

ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တုုိးတက္ေရးပါတီ

Livelihoods and Food Security Trust

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြ

Myanmar Information Management Unit

ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္

MoE
MoEE
MoNREC

Ministry of Education

RCSS

Ministry of Electricity and Energy

SAD

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

Ministry of Natural Resources and
Environmental Conservation

သယံဇာ ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန

MMK
MNDAA
MWO
NCA
NDAA
NLD
NMSP
NRPC
ODA
OECD

Myanmar Kyat

ျမန္မာက်ပ္ေငြ

Myanmar National Democratic Alliance

ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္

Mon Women’s Organization

SPDC
TNLA
UN
UNDP

မြန္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ုံး

Nationwide Ceasefire Agreement

တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္

National Democratic Alliance

UNFPA
UNHCR

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

National Reconciliation and Peace Center

UNICEF
USAID

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုုိဌာန

Official Development Assistance

တရားဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီ

UWSA

Organization for Economic Cooperation
and Development

UWSP

Pa-O National Organization

WASH

ပအုုိပ့္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး

Ta’ang National Liberation Army

တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္

United Nations

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ

United Nations Development
Program
United Nations Population Fund

ကုုလသမဂၢလူဦးေရရံပံုေငြ အဖြဲ႕

Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees, the UN
Refugee Agency
United Nations Children’s Fund

ကုုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖဲြဲ ႔

United States Agency for International
Development

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေအဂ်င္စီ

စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဖြဲ႕အစည္း

PNO

State Peace and Development Council

ႏုုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

ကုုလသမဂၢ ဒုုကၡသည္မ်ားဆုုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး

National League for Democracy
New Mon State Party

Self-Administered Division

ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္း

ကုုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

Restoration Council of Shan State

သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

United Wa State Army

ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္

United Wa State Party

ဝ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ

Water, Sanitation, and Hygiene

ေရ၊ မိလႅာႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး

Aid agency (အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း) -

ႏုုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

Development processes (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား) - သဘာဝ သယံဇာတ

အကူအညီ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံျခား ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို

တူးေဖာ္မႈ တုုိးျမႇင့္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ စီးပြားျဖစ္ စုုိက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ ႔ထြင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ

ၾကီးၾကပ္သည့္ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္း။ ႏုုိင္ငံျခား ေထာက္ပ့ံေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္

စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တုုိးတက္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္

စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ ႏုုိင္ငံတကာ NGOs မ်ား ႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႔

အေျပာင္းအလဲမ်ား။

အစည္းမ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္သည္။

Development(ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ) - စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ လူေနမႈ

Bamar (ဗမာ) - ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အဓိက လူမ်ိဳးစုုျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၃ ပုုံ ၂ ပုုံခန္႔

အဆင့္အတန္း တုုိးတက္မႈ အျဖစ္ႏွင့္ ယခုုစာတမ္းတြင္ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။

ရွိသည္။

လက္ေတြ႕တြင္ယင္းစကားရပ္ကို အသုုံးျပဳမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး အျပဳသေဘာ၊ အပ်က္သေဘာ

Border guard forces (နယ္ျခားေစာင့္တပ္) - တပ္မေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္

အဓိပၸာယ္ ႏွစ္မ်ိဳးေဆာင္ႏုိင္သည္။

ျပည္သူ ႔စစ္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္မွ တပ္သားမ်ားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕

Donors (အလွဴရွင္မ်ား) -

အစည္း သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္သူ ႔စစ္မွ တပ္သားမ်ား ျဖင့္ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

အထူးႏႈန္း ေခ်းေငြ ေခ်းေပးသည့္ တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္း။ ကုုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

Burma (ဗမာ) : Myanmar (ျမန္မာ) ၏ မူကြဲအသုုံး။ ၁၉ ၈၉

သုုိ႔မဟုုတ္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္သည့္

ႏုုိင္ငံတကာ ေငြေခ်းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခားအစုုိးရမ်ား ပါဝင္သည္။
ခုုႏွစ္မတုုိင္မီထိ

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သုိ႔ လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိပါ။

ႏုုိင္ငံ၏ တရားဝင္ အမည္ျဖစ္သည္။

Civil Society Organizations (အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း) - ျပည္သူ႔အက်ိဳး

Ethnic areas (တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား)

အတြက္ သေဘာထား တုုိက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ လူ ႔မႈအသုုိင္း

သည့္ တုုိင္းရင္းသား တစ္မ်ိဳး သုုိ႔မဟုုတ္ တစ္မ်ိဳးထက္ပို၍ စုုဖဲြ ႔ေနထုုိင္သည့္ ေဒသမ်ား။

အဝုုိင္းတစ္ခုမွ သုုိ႔မဟုုတ္ ရပ္ရြာတစ္ခုမွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္
အရြယ္အစားမႀကီးပဲ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အစုုိးရ မဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

Concessional loans (အထူးႏႈန္းေခ်းေငြ) - အေတာ္အတန္သက္သာေလ်ာ့ရဲ
သည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ ခ်ထားေပးသည့္ ေခ်းေငြ။ ႏုုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီ အေန
ျဖင့္လည္း ေပးအပ္သည္။

Conflict advisors (ပဋိပကၡေရးရာ အၾကံေပးမ်ား) - အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

- ေဒသ၏ လူမ်ားစုုအျဖစ္ ဗမာမဟုုတ္

Ethnic Armed Organization(တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း) တုုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအစုုိးရ၏ ၾသဇာကို အတိုက္အခံျပဳေနသည့္
ႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရႏွွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

Ethnic population (တုုိင္းရင္းသားဦးေရ) - ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ လူနည္းစုု တုုိင္းရင္း
သား လူမ်ိဳးစုုတြင္ ပါဝင္သူမ်ား။ (ဗမာ မဟုုတ္သူမ်ားကို ဆုုိလုိသည္)

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အၾကံေပး အဖြဲ႕မ်ား၊ အစုုိးရမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ပဋိပကၡ ဆက္စပ္

Federalism (ဖက္ဒရယ္ဝါဒ) - စနစ္တစ္ခုတည္း၏ ေအာက္တြင္ ေဒသအဆင့္

ကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္သည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား။

အုုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္လ်က္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ အစုုိးရျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ပုုံစံ။

Conflict mitigation (ပဋိပကၡေလ်ာ့ခ်ျခင္း) - ျဖစ္ပြားေနဆဲအၾကမ္းဖက္

Fiscal policy (ဘ႑ာေရးမူဝါဒ) - ႏုုိင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ၎၏ စီးပြားေရးကို

ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါး သြားေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုုႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုုိင္ရန္ ဝင္ေငြ ထြက္ေငြကို ခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲသည့္ နည္းလမ္းမ်ား။

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား။

Conflict sensitivity (ပဋိပကၡ ဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားႏုုိင္မႈ) - လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
ေနသည့္ အခင္း အက်င္းရွိ ပဋိပကၡအေနအထားကို အျပည့္အဝဆင္ျခင္မိၿပီး၊

Foreign aid (ႏုုိင္ငံျခား အကူအညီ) - International Development Assistance
(ႏုုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီ) ကုုိၾကည့္ပါ။

ေဆာင္ရြက္ပါဝင္သမွ်တြင္ ဆုုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမႈကို ေရွာင္ရွားႏုုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏

Government (အစုုိးရ) - ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္

အရည္အေသြး။

ကိစၥမ်ား အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ

Contested (အတုုိက္အခံ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အေနအထား)

- ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား

Grievance (နစ္နာခ်က္မ်ား) - တုုိင္ၾကားမႈ အေၾကာင္းရင္းခံ အစစ္ အမွန္ သုုိ႔မဟုုတ္

ေနျခင္း (conflict-affected) ႏွင့္ အဓိပၺာယ္ဆင္တူၿပီး ေနရာ၊ ရင္းျမစ္၊ ေဒသခံတုိ႔ ေပၚတြင္

ပုုံေဖာ္ထားသည့္ ကိစၥ။ ႏုုိင္ငံေရး ဆန္႔က်င္မႈ၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း။ သုုိ႔မဟုုတ္

အာဏာလႊမ္းမုုိးႏုုိင္ရန္ ရင္ဆုိင္မႈ မ်ားရွိသည့္ အေျခအေနကို အသားေပးလုုိသည့္

တရားေရးစနစ္ အတြင္း သုုိ ႔မဟုုတ္ ျပင္ပ မွ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးရမည့္ ကိစၥ။

စကားရပ္ျဖစ္သည္။

Conventional warfare (သမ႐ုိးက်ရင္ဆုိင္စစ္) -

Implementing agency (လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း) စစ္မက္ ျဖစ္ပြားေနသည့္

အဖြဲ႔မ်ားၾကား သမ႐ုိးက် လက္နက္မ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားအသုုံးျပဳသည့္ စင္ၿပိဳင္တုိက္ခိုက္မႈ။

အလွဴရွင္၏ လွဴဒါန္း ေငြျဖင့္လုပ္ငန္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ စီမံကိန္းမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း။

Decentralization (ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း) - ဗဟုုိအဆင့္အစုုိးရမွ

Internally Displaced Persons (ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား)

ေအာက္အဆင့္သုိ႔ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ မ်ားလြဲႊေျပာင္းေပးျခင္း။

- မိမိေနရပ္ကုိ စြန္႔ခြာရန္ အေၾကာင္းဖန္လာသျဖင့္ ႏုုိင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း

Development policies and practices (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ား ႏွင့္
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား) - အစုုိးရမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားအစုုအဖြဲ႕မ်ား၏ အထူး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။ ယင္းမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေနထုုိင္ရသူမ်ား။

International aid - (ႏုုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီ) ကုုိၾကည့္ပါ။

International development assistance (ႏုုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

State (ျပည္နယ္) - တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အလားသ႑န္တူသည့္

အကူအညီ) - ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ သုုိ႔မဟုုတ္ အေထာက္အပ့ံဟုလည္း သုုံးႏႈန္း

နယ္ေျမအပုုိင္းအျခားတစ္ခု။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ ၇ ခုုကုိ တုုိင္းရင္းသားလူနည္းစုုမ်ား၏

သည္။ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ႏုုိင္ငံတႏုုိင္ငံမွ အျခား ႏုုိင္ငံတစ္ခုသုိ႔

အမ်ိဳးအမည္ကိုစြဲ၍ ေပးထားသည္။

ေစတနာအလ်ာက္ေပးအပ္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား။ ပုုဂၢလိက လြဲြႊေျပာင္းေပးမႈမ်ား သို႔မဟုုတ္
NGO မ်ားသုုိ႔ ေပးလွဴျခင္းထက္ အလွဴရွင္အစုုိးရမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံစုံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

Statebuilding (ႏုုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း) - တုုိင္းျပည္တစ္ခု၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊

လုုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက ရည္ညႊန္းသည္။

ႏုုိင္ငံေရး တုုိးတက္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ လုုိအပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို

Kayah (ကယား) -

ျပန္လည္စုဖြဲ႕ျခင္း သို႔မဟုုတ္ တည္ေထာင္ ျခင္း။
ကရင္နီ ဟုု ျခဳံ၍ေခၚဆုုိသည့္ လူမ်ိဳး ႏွင့္ ကရင္နီမ်ားေနထုုိင္သည့္

ျပည္နယ္ အတြက္ အစုုိးရ၏ တရားဝင္ အသုုံးအႏႈန္း။ ကရင္နီဟု လူသိမ်ားေသာ္လည္း

State Counsellor (ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္) - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္

၎တုုိ႔သည္ လူမ်ိဳး အရ၊ ဘာသာစကားအရ ကရင္မ်ားႏွင့္ သီးျခားျဖစ္သည္ဟု

ရယူထားေသာ ရာထူးေနရာျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လုုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တန္းတူ

ခံယူထားသည္။

ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိရန္

Kayin (ကရင္) -

အေျခခံဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ႏုုိင္ငံျခားသားအျဖစ္ ခံယူထားသည့္ သားသမီး
ကရင္ (karen) ဟုု အမ်ားလက္ခံထားသည့္ လူမ်ိဳးစုုအတြက္

အစုုိးရ၏ တရားဝင္ အသံုံး အႏႈန္း၊ ကရင္ အမ်ားစုုေနထုုိင္သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခု၏
အမည္။

Myanmar (ျမန္မာ) - ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနုုိင္ငံ၏ အတုုိခ်ဳပ္နာမည္။
ယခင္က ျပည္ေထာင္စု ဗမာ ႏုုိင္ငံ သုုိ႔မဟုုတ္ ဘားမား ဟုု ရည္ညႊန္းၾကသည္။

NLD Government (အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုုိးရ) -

ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သမၼတရာထူးရယူျခင္းကို အေျခခံဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားသည္။

Subnational conflict (နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ) - အခ်ဳပ္အျခာႏုုိင္ငံ တစ္ခု
အတြင္း နယ္ေျမစုုိးမုုိး ႏုုိင္ေရး အတြက္ ျဖစ္ေပၚသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား။

Tatmadaw (တပ္မေတာ္) - ျမန္မာႏုုိင္ငံအစုုိးရ၏ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕၊
ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕

ႏုုိင္ငံေတာ္

အတုုိင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ လမ္းညႊန္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ

Technical assistance (နည္းပညာအေထာက္အပ့ံ) - ႏုုိင္ငံျခား

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ ဦးေဆာင္သည့္ အစုုိးရ။ ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

အေထာက္အပံ့ျဖင့္ စီစဥ္ေလ့ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း၊

Panglong(ပင္လုံ) - ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး

သုုိ႔မဟုုတ္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ ပံ့ပုိးေပးသည့္ လုုပ္ငန္း။

ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္၍ အျခားလူမ်ိဳးစုုေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္သည့္ ၁၉

Transformative change (အသြင္ေျပာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ) - ပဋိပကၡမ်ားကို

၄၇ ပင္လုံညီလာခံက်င္းပသည့္ ေနရာ။ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္

ေလ်ာ့နည္းေစ သို႔မဟုတ္ ၿပီးဆံုးေစရန္ ဦးတည္သည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု။ ေဒသတစ္ခု

ဆန္းစုုၾကည္ ဥိီးေဆာင္သည့္ NLD အစုုိးရလက္ထက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သုုိ႔မဟုုတ္ ရပ္ရြာတစ္ခုတြင္ တည္ၿငိမ္မႈ၊ စနစ္က်သည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေပၚေပါက္လာေစသည့္

လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယင္း စကားရပ္ကိုျပန္လည္ အသက္သြင္း အသုုံးျပဳခဲ့သည္။

အေျပာင္းအလဲတစ္ခု။

Paramilitary (လက္နက္ကုိင္အရန္တပ္) - အစုုိးရေနာက္ခံျဖင့္ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ္

Transitional justice (အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ) - အတိတ္

လည္း တပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပုုိင္း မဟုုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း။ျပည္သူ႔စစ္

ကာလမွ က်ဴးလြန္ထားမႈမ်ား၊ အႀကီးအက်ယ္ သုုိ႔မဟုုတ္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ထား

ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တုိ႔သည္ လက္နက္ကုိင္အရန္တပ္မ်ားျဖစ္သည္။

သည္မ်ားကို စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ တရား႐ုံးျပင္ပ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း။

Peacebuilding (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း) - ခုုိင္မာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္ရန္၊ အၾကမ္းဖက္ တုုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာျခင္းကို ကာကြယ္
ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။

Peace dividends (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္) - အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈသေဘာတူညီ
ခ်က္သစ္မ်ား ေနာက္တြင္ တပါတည္းခံစားရမည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား။

Region (တုုိင္းေဒသႀကီး) - ႏုုိင္ငံရွိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ ၁၄ ခုုအနက္
တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ သ႑ာန္တူသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ ၇ ခုု၊
တုုိင္းေဒသႀကီး ၇ ခုု ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ ဟူ၍ခြဲျခားထားသည္။
တုုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ဗမာ တုုိင္းရင္းသား အမ်ားစုုေနထုုိင္သည္။

Self-administered areas (ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုုိင္း/ေဒသ) - ကုုိ္ယ္ပုိင္
အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတုုိင္းအတာတစ္ခုထိ ရရွိထားသည့္ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၅ ခုု (ဓနုု၊
ကုုိးကန္႔၊ နာဂ၊ ပအုုိ႔ပ္၊ ပေလာင္) ႏွင့္ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္း ၁ ခုု (ဝ)။

Stabilization (တည္ၿငိမ္ေရး) - ပဋိပကၡၿပီးေနာက္ သို႔မဟုုတ္ ျဖစ္ေနဆဲ သုုိ႔မဟုုတ္
ျဖစ္လုဆဲဆဲအေန အထားတြင္ လူမႈအသုုိင္းအဝုုိင္းကို တည္ၿငိမ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ နုုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။

အ

.ေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိိ

အခ်ဳပ္အျခာပုုိင္ ႏုုိင္ငံတစ္ခုအတြင္းရွိ နယ္ေျမတစ္ခု ခ်ဳပ္ကုိင္စုိးမုုိးႏုုိင္ေရး

ခုုိက္မႈအမ်ားဆုုံးႏုုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ေသဆုုံးပ်က္စီး

အတြက္ အားၿပိဳင္ၾကသည့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡဟု သတ္မွတ္ထား

စာရင္းကို အတိအက်မသိႏုိင္ေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳး

သည့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား (Subnational conflicts) တြင္

ပါဝင္လ်က္ ဆယ္စုႏွစ္ (၇)ခုခန္႔ တေငြ႕ေငြ႕ၾကာေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

ထူးျခားသည့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားရွိသည္။၃ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ

မ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္၊ တုုိက္ပြဲဝင္ ႏွစ္ဖက္စစ္သား ေထာင္ေပါင္း

ျပည္တြင္း ပဋိပကၡ သည္ ဗဟုုိအစုုိးရႏွင့္ ၎တုုိ႔ေဒသတြင္ ပုုိ၍လြတ္

မ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးၾကမည္မွာ သံသယရွိရန္မလုုိသည့္ ကိစၥ

လပ္ေသာ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ လုုိလားသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားၾကား

ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား ခံစားရသည့္ ပဋိပကၡအက်ိဳးဆက္မ်ားမွာလည္း

ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ အေျခအေန ယုုိယြင္းျခင္းမရွိသည့္ တည္ဆဲႏုိင္ငံ

ခါးသီး ျပင္းထန္လွသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မလုုံျခဳံမႈမ်ား

တစ္ခု၏ အစြန္အဖ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ တုုိက္ခုိက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံစားရျခင္း၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း နိမ့္က်ျခင္း၊ ႏိုိင္ငံ

ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားသည္ မ်ားေသာ

တြင္းရွိ တုုိင္းရင္းသားလူနည္းစုုမ်ားတြင္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမရွိ ဟူေသာ

အားျဖင့္ ပုုံစံတူညီၾကျခင္းမရွိပါ။ ႏုုိင္ငံလုံျခဳံေရးအင္အားစုုမ်ားသည္

ခံစားခ်က္မ်ား ပ်ံ ႔ႏွံ႔ေနသည္။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနျခင္း

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊

ေၾကာင့္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံေရးက႑တြင္ ကာလရွည္ၾကာ စြက္ဖက္

ဘာသာေရး လကၡဏာအသြင္တူသည့္ လက္နက္ကုိင္ တစ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုုတ္

ေနရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္းရေနသကဲ့သုိ႔၊ ႏုုိင္ငံ စီးပြားေရး အလား

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိသည္။

၁

အလာကိုလည္း အတားအဆီးျဖစ္ေနျခင္းသည္ တႏုုိင္ငံလုံးကို အႀကီး
အက်ယ္ နစ္နာေစသည္။ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားေသဆုုံးမႈမ်ား

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း အေရွ ႔ေတာင္အာရွ ႏွင့္ေတာင္အာရွမွ ႏုုိင္ငံ

ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ အတြင္း ေျမျမဳပ္

တဝက္သည္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားကို ခံခဲ့ၾကရ

မုုိင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုုံးသူ သုုိ႔မဟုုတ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူ အနည္းဆုုံး

သည္။ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈအားေကာင္းသည့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔

၄၄၈ ဦးရွိၿပီး၊ ကမာၻတြင္ တတိယအမ်ားဆုုံးျဖစ္သည္။၂

ပဋိပကၡမ်ား အျဖစ္မ်ားသည္။ ယင္းႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈမ်ား

အလ်င္အျမန္ျဖစ္ ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

မေတာ္သည္ စစ္သားေပါင္း ၃ဝဝဝဝ ခန္႔ျဖင့္ တုုိ္က္ပြဲဝင္ႏုိင္သည္။၆.

ေပၚေပါက္လာသည့္ တင္းမာမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းႏုုိင္ ရန္အၾကမ္းမဖက္သည့္

ျမန္မာ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရ

ႏုုိင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပဲျဖစ္ေနသည္။ ႏုုိင္ငံ

သည္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားလ်က္ ရွိသည္။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြား

အဆင့္ ျခဳံ၍ ေရတြက္လွ်င္ လူနည္းစုုျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတစ္ခုတြင္

ေနသည့္ အေရွ ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ အေျခအေန တည္ၿငိမ္၊

လူမ်ားစုုအျဖစ္ စုု႐ုံးေနထုုိင္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ား ရွိရာေဒသမ်ားတြင္ တင္းမာမႈ

ဝင္ေငြ အလယ္လတ္ရွိၿပီး အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

မ်ားမွာ ျပင္းထန္ႏုိင္သည္။

ခံခဲ့ရသည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္မူ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္း
ျမင့္မားလ်က္ရွိေနေသးသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡကို ရင္ဆုိင္ရသည့္ ႏုုိင္ငံအမ်ားစုု၏ အေျခအေန

မ်ားတြင္ ၿပိဳကြဲသြားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ဆက္လက္လႈပ္ရွားဆဲ အဖြဲ႕မ်ား

ႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ ကြဲျပားေနသည္။ အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုုတြင္

အပါအဝင္ အနည္းဆုုံး တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေပါင္း ၂ဝ

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသသည္ ႏုုိင္ငံလူဦးေရ အခ်ိဳး

ေက်ာ္ႏွင့္ အစုုိးရ၏ ျပည္သူ႔စစ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာ လက္နက္ကုိင္

အစားႏွင့္ ယွဥ္လ်င္ လူဦးေရအနည္းငယ္သာရွိသည့္ေဒသျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး

အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားပါဝင္သည္။ လက္နက္ကုိ္င္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံ အစုုိးရ

ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ႏုုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၆.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသာ ေနထုုိင္သည့္

ႏွင့္ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားရရွိပါက သုုိ႔မဟုုတ္ ဖ်က္သိမ္းလုုိက္သည္

ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ထုုိ႔အတြက္ ေၾကာင့္ပင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား

ဆုုိပါက အဖြဲ႕သစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ား ေပၚထြက္လာေလ့ရွိသည္။

သည္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဓိကကိစၥအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခံရေလ့

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ အခ်ိဳ ႔ေသာ ေဒသမ်ားကို

မရွိပါ။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္မူ အမ်ားႏွင့္မတူပဲ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားက အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံလ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ ႔

ဗဟုိအစုုိးရထံမွ ပုုိ၍ လြတ္လပ္ေသာ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ သို႔မဟုုတ္

ေသာေနရာမ်ားမွာ ဗဟုုိအစုုိးရအေနျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တခါမွ် အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

အျပည့္အဝလြတ္လပ္ေရး ေတာင္းဆုုိသည့္ ဆူပူမႈမ်ား၊ ေသာင္းက်န္း

မရခဲ့သည့္ေနရာ မ်ားျဖစ္ သည္။ အစုုိးရႏွင့္အၿပိဳင္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံလ်က္ရွိၿပီး

မႈမ်ား ႏုုိင္ငံတနံတလ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း

၄

တရားစီရင္ျခင္းမ်ားကို ႏုုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုုအနက္
အနည္းဆုုံး ၁၁ ခုုတြင္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚေန သုုိ႔မဟုုတ္

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡသည္ သက္တမ္းရွည္ေနၿပီျဖစ္

ေအာင္းေနသည့္ေဒသမ်ားျဖစ္သည္ဟု The Asia Foundation ၏

သည္။ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပ်ွမ္းမွ်

သုုေတသနအဖြဲ႕က ထုုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ရင္ဆုိင္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚသည့္

ၾကာခ်ိန္မွာ ၄၅.၂ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ ႔ပွ်မ္းမွ် ၾကာခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ၁၆.၈ ထက္

ေနရာမ်ား (contested areas) တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ၿမိဳ ႔နယ္ေပါင္း ၃၃ဝ

၂ ဆေက်ာ္ ၾကာျမင့္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ အရွည္ၾကာဆုုံး နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး

အနက္ ၁၁၈ ခုု ပါဝင္ၿပီး ႏုုိင္ငံလူဦးေရ ၄ ပုုံ ၁ ပုုံခန္႔ေနထုုိင္ရာေဒသမ်ား

ပဋိပကၡ ၆ ခုု၏ ပွ်မ္းမွ်ၾကာခ်ိန္မွာ ၆၆ႏွစ္ ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။၇ နယ္ေျမ

ျဖစ္သည္။ ဗဟုုိအစုုိးရ၏ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္ စိန္ေခၚေန

စုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ ၾကာရွည္ ေနသျဖင့္ စစ္တပ္သည္ ႏုုိင္ငံေရးက႑တြင္

သည့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း (ethnic armed

အခိုင္အမာေနရာယူရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းမ်ား ရေနသည္။

organizations (EAOs) တစ္ခု သုုိ႔မဟုုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာအဖြဲ႕မ်ားက

ႏုုိင္ငံအတြက္လည္း နယ္ေျမဆုုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုေပၚေပါက္ေစၿပီး

ယင္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ ပိတ္ဆုိ႔လ်က္ရွိသည္။ (စီးပြားေရး

လက္နက္ကုိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ တုုိင္းရင္းသား

တုုိးတက္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ဆုုိလုိပါသည္)၈ ယင္း

လူနည္းစုုအမ်ားအျပားအနက္ လူမ်ိဳးစုု တစ္စုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိသည့္

သုုိ႔ျဖင့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡသည္ ႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလုံး

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေျခခ် လႈပ္ရွားမႈ မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံ၏

ႏွင့္ ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘ၀ဖူလုံမႈအေပၚ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေနေစသည္။

နယ္စပ္မ်ား၊ အစြန္အဖ်ားမ်ားတြင္သာ ျဖစ္ေပၚ ေနျခင္းမဟုုတ္ပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၌ ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္

အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ႏုုိင္ငံ၏ၿမိဳ ႔ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္

တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ နယ္စပ္တရားဝင္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ၂ဝ၁၆

အႀကီးဆုုံးၿမိဳ ႔ ရန္ကုန္ႏွင့္ ကီလုိမီတာ ၁ဝဝ ဝန္းက်င္အတြင္းမွာပင္

ခုႏွစ္တြင္ မူလကုန္သြယ္မႈပမာဏမွ ေဒၚလာသန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္

ျဖစ္ပြားေနသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ေတာင္အာရွႏွင့္

က်သြားခဲ့သည္။၉

၅

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အင္အား အႀကီးဆုုံး လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း
အခ်ိဳ ႔လည္းပါဝင္သည္။ အင္အားအေကာင္းဆုုံး တုုိင္းရင္း သား

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡသည္ အလြယ္တကူမ်က္ကြယ္ျပဳ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္

ထားႏုုိင္သည့္ အစြန္အဖ်ားမွ ျပႆနာ တစ္ခုမဟုုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသား ဒီမုိ

ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယခင္အစုုိးရသက္တမ္းတေလ်ာက္၊ ျမန္မာ

အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္း (good governance) ျဖစ္ေပၚလာေရးကို

လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုု (တပ္မေတာ္ဟု ရံဖန္ရံခါရည္ညႊန္းသည္) တုုိ႔က

ဦးစားေပးခဲ့ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တုုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုုိးတက္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အဓြန္႔ရွည္တုိးတက္ေရး

လုုပ္ငန္းစဥ္ကို တုုိက္႐ုိက္ပံ့ပုိးမႈအနည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္။

အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေတာက္ေလ်ာက္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမတုုိင္မီ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

ထုုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွစၿပီး ျမန္မာအစုုိးရသည္ စီးပြားေရးအရ

အပါအဝင္ အေနာက္ကမာၻမွ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာမွ

ပုုိ၍ပြင့္လင္း၊ ပုုိ၍ ဒီမုိကေရစီဆန္သည့္ စနစ္ဘက္သုိ႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္

အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားသည္ ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား

လွမ္းခဲ့သည္။ တည္ၿငိမ္တုိးတက္သည့္ ႏုုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာ

ဆက္ဆံျခင္းကို ေရွာင္ရွားၾကသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ အေနာက္အစုုိးရ

ေလွ်ာက္လွမ္းႏုုိင္ရန္၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ထိန္းထားႏုုိင္ရန္အတြက္

မ်ားသည္ စစ္တပ္ခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ အတုုိက္အခံမ်ား

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိ

ကို အင္တုိက္အားတုုိက္ပံ့ပုိးခဲ့ၾကသည္။ ႏုုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား၊

ထားရန္လုိအပ္သည္။

ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ဖယ္ရွားၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ အလွဴရွင္မ်ား
သည္ အစုုိးရႏွင့္ အလုုပ္သေဘာ ဆက္ဆံလာခဲ့ၾကသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေတာ့ နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္း၊ က႑အလုုိက္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစုုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကားတြင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး

ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေတာ္ကို တုုိက္႐ုိက္ပံ့ပုိးေပးျခင္းမ်ားျဖင့္

ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္ ျပန္လည္အေျဖရွာခဲ့ၾကသည္။ တုုိင္းရင္းသား

ကူညီမႈမ်ားကို တုုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕မွ တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး
သေဘာ တူညီခ်က္ (Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) ကို

ျမန္မာႏုုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာကို ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားက

လက္မွတ္ေရးထုုိးသေဘာတူညီခဲ့သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ

မည္သုိ႔အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေစႏုုိင္မည္နည္း။ အျခားႏုုိင္ငံမ်ားမွ နယ္ေျမ

အစုုိးရျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စု ၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ

စုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေလ့လာမည္ဆုိပါက စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထား

လက္ထက္တြင္ အစျပဳခဲ့ၿပီး ဗဟုုိႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားဆက္ဆံေရးကို

သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္မႈ

ျပန္လည္သတ္မွတ္ ႏုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို

မ်ားကို ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါတြင္ ထိေရာက္မႈ

ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ NLD အစုုိးရ

မရွိျခင္း၊ အပ်က္သေဘာေဆာင္ျခင္းမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ

လက္ထက္ တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အေရးႀကီးသည့္ တုုိးတက္မႈအျဖစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ပ့ံပုိးမႈပုံစံက အေကာင္းဆုုံး အေထာက္

အမ်ားမွ လက္ခံခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ ႔ေသာေဒသမ်ားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား

အပံ့ ျဖစ္ေစႏုုိင္မည္နည္း။ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈအမ်ားစုု

ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း အေျခခုုိင္ တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဖယ္ရွားႏုုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုုံမွန္ေဆာင္ရြက္ေနက် ပုုံစံအတုုိင္း ေဆာင္ရြက္

ရရွိရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေဖာ္ထုတ္ရန္

မည္လား သုုိ႔မဟုုတ္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡၡမ်ားကို အေလးထားလ်က္

ခက္ခဲေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ရင္ဆုိင္တင္းမာမႈရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္

ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မည္လား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို

တုုိက္ခုိက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိ ေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကူးေျပာင္းမႈကို

အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ႏုုိင္ငံျခား အကူအညီေပးသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကို

အက်ည္းတန္ေစ႐ုံမက စီးပြားေရး၊ ႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

မည္သည့္နည္းျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ယင္းေမးခြန္းမ်ား၏

အခက္ေတြ ႔ေစသည္။

အေျဖကိုိ စာတမ္းတြင္ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။

၁.၁။ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏
နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္မည္လား

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ မ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ႏုုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း

ယခုုစာတမ္းသည္ The Asia Foundation ထုုတ္ေဝခဲ့သည့္
ေလ့လာမႈစာတမ္း (The Contested Corners of Asia) ကို အေျခခံ

ႏုုိင္ငံတကာတြင္ လက္ခံထားသည့္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

ထားၿပီး ျမန္မာ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ား

သေဘာတရားအခ်ိဳ ႔သည္ ျမန္မာ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္

တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား

ဆက္စပ္မႈရွိသည္။

(ႏုုိင္ငံျခားအကူအညီ သုုိ႔မဟုုတ္ အေထာက္အပံ့) က မည္သုိ႔မည္ပုံ
အကူအညီျဖစ္ေစႏုုိင္မည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဆုုိးက်ိဳး

ႏုုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္း (statebuilding) - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္

မ်ား က်ေရာက္ေစႏုုိင္သည္ကို တင္ျပနုုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔

ရန္အတြက္ ႏုုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္းကို နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ႏုုိင္ငံျခား

ေပးအပ္သည့္ ႏုုိင္ငံျခား အကူအညီသည္ အႀကီးအက်ယ္ျမင့္တက္လာၿပီး

အေထာက္အပံ့ေပးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တကမာၻလုံးအတုုိင္းအတာ

၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ၾကား စီမံခ်က္အသစ္မ်ားအတြက္ ပံ့ပုိးမႈမွာ

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားၾကသည္။ အားေကာင္းသည့္ ႏုုိင္ငံေတာ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃.၇ ဘီလီယံရွိခဲ့သည္။၁ဝ ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္

၏ ဌာနမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံ၏ေၾကြးၿမီမ်ား ေလ်ာ္ပစ္ျခင္း၊

ရလဒ္မ်ား တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လက္နက္

အားနည္းခ်က္ရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း၊

ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ားကို ကာကြယ္၊ ေျဖရွင္းႏုုိင္သည္ဟူေသာ အယူအဆျဖစ္

လူမႈေရး ေထာက္ပံ့မႈ လုုပ္ငန္းမ်ား တုုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

သည္။၁၁ ေရရွည္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အၾကမ္း

စီးပြားေရး အရွိန္ျမင့္ ေပးျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ဖက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္

ခုုိင္မာေစရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ပံ့ပုိးမႈ အမ်ားစုုမွာ

အကူအညီမ်ားကိုရံဖန္ရံခါ အသုုံးခ်ေလ့ရွိသည္။ မဆင္မျခင္ ေဆာင္

ရြက္သည့္ ႏုုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း (Peace through

ေဝဖန္သုံးသပ္မႈ အမ်ားအျပားရွိသည္။ The Contested Corners of Asia

development) - တုုိးတက္မႈကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူေနမႈ

စာတမ္းတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ကို အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္

အဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း

ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္ေစမည့္အစား တုုိး၍ျဖစ္ပြားေစေၾကာင္း၊

ျဖစ္သည္ဟု ႏုုိင္ငံအဆင့္ အစုုိးရမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ေပး

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ေဒသမ်ားမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားအရ

သည့္ အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ လက္ခံ ထားၾကေလ့ရွိသည္။ ယင္းကိစၥမ်ား

ဗဟုုိမွခ်မွတ္သည့္ ႏုုိင္ငံေတာ္စုိးမုုိးမႈခ်ဲ ႔ထြင္မႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားကို

ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အခ်ိဳ ႔ေသာ အေျခအေန မ်ားတြင္

ျဖစ္ေပၚေစ သုုိ႔မဟုုတ္ တဖန္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းကို ေတြ ႔

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕သုုိ႔ ဝင္ေရာက္လုိသည့္ ဆႏၵမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုုိင္

ရသည္။

၁၂

ယင္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း

သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစသည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုုိင္

မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္မႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အားထုုတ္

သည္။ The contested corners စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုုိင္း

ေနၾကသည္။ သုုိ႔မွသာ အစုုိးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး တုုိးတက္

ႏုုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္

လာမည္ျဖစ္သည္။၁၃ အားထုုတ္မႈမ်ားကို မည္သည့္နည္းျဖင့္အေကာင္

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားၾကား တုုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္

အထည္ေဖာ္မည္မွာ ေမးခြန္းႀကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္

တသမတ္တည္း ပတ္သက္ေနမႈ မရွိသည္ကိုေတြ ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။၁၄

တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ ဆုုိင္ျခင္း

အာရွတခြင္ရွိ ပွ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ ရရွိႏႈန္းမွာ ျမင့္တက္လာသကဲ့သုိ႔ နယ္ေျမ

မရွိသည့္ အျခားအစုုအဖြဲ႕မ်ား အသာစီးရလႊမ္းမုုိးေနၿပီး ႏုုိင္ငံေတာ္

စုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ အေရအတြက္မွာလည္း တုုိးတက္လ်က္ရွိသည္။ ထုုိင္း

စုုိးမုုိးမႈကို ခုုခံသည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ နုုိင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္မႈ

ႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚခဲ့

အားေကာင္းလာရန္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္။

သည့္ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနေသး
သည္။ အရွိန္အဟုုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ

ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ ႏုုိင္ငံျခားေထာက္ပံ့မႈေပးေနသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဝိေရာဓိ

တၿပိဳင္တည္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈမ်ားသည္လည္း အသာစီး

အေနအထားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏုုိင္ငံအေနျဖင့္

ရသူ၊ အေရးနိမ့္ ဆုုံးရႈံးရသူမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို

ႀကဳံေတြ ႔ေနရသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းနုုိင္ရန္

ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ္ နယ္ေျမ

ႏုုိင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အဓိကေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေန

စုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အထူးျပင္းထန္သည္။

သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္ရန္မွာ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ ဌာနအစုု

အေသးစိတ္ကို ေနာက္ပုိင္းအခန္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ရံဖန္ရံခါ ၎တုုိ႔မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္

ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းျမင့္ျခင္း၊ ေနထုုိင္မႈအဆင့္အတန္းနိမ့္က်ျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္

ရြက္ရန္လုိအပ္သည္။ ႏုုိင္ငံအရြယ္အစား၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုုပ္ငန္း

လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ား တုုိးတက္လာေစရန္၊ စီးပြားေရး တုုိးတက္

ပမာဏအရ ႏုုိင္ငံသားမ်ားကို သက္သာေစမည့္ စနစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္

လာေစရန္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတနံတလ်ားမွ လူအမ်ားစုုက ဦးစားေပး လုုိလား

အတြက္ အစုုိးရႏွင့္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။

လ်က္ရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အတုုိက္အခံ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ား

တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏုုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး စုုဖြဲ႔မႈမ်ားရွိသည့္ တုုိင္းရင္းသား

တြင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးမႈရယူနုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လုုံျခဳံေရး ဦးစားေပး

လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ၎တုုိ႔၏လႊမ္းမုုိးမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ပို၍

အားထုုတ္မႈမ်ား အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကို

လြတ္လပ္ သည့္ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ရယူလုိသည့္ ၎တုုိ႔ ရည္မွန္း

ရံဖန္ရံခါအသုုံးခ် ေလ့ရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ၾကားတြင္

ခ်က္ကို ထိခုိက္ ေသးသိမ္ ေစ မည့္ ႏုုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ဗဟုုိကဦးေဆာင္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို

ကို ခုုခံၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အ႐ုိးစြဲေနၿပီျဖစ္ေသာ လုုပ္ပုံကုိင္ပုံ

မလုုိလားမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဗဟုုိက ေဆာင္ရြက္

အတုုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္၊ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီခ်က္

သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္အျမတ္ထုတ္လုိသည့္ ကုုိယ္က်ိဳးရွာလုုပ္ရပ္

မ်ား မရပဲ ေရွ ႔ဆက္မည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္းသည္

မ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ၾကြယ္ဝလွသည့္ သဘာဝ

ပဋိပကၡမ်ား၊ တုုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ပုုိ၍ဆုုိးဝါးေစမည္ျဖစ္သည္။ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္

သယံဇာတမ်ားကို တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရကာတာေဆာက္ျခင္း၊ သစ္ေတာ

မႈမ်ားလြန္းသည့္စနစ္၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားလြန္းသည့္ စစ္တပ္၊ ႏုုိင္ငံေရးတြင္

ထုုတ္ကုန္မ်ား ရယူျခင္း၊ စုုိက္ခင္းမ်ား လာေရာက္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း အစရွိသည့္

အခုုိင္အမာဝင္ေရာက္ေနရာယူထားသည့္ စစ္တပ္ရွိေနျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္

နည္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ အျမတ္ထုတ္ရန္ ၾကံစည္ေနမႈမ်ားကလည္း စုုိးရိမ္မႈ

ႏုုိင္ငံအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ နယ္ေျမစုုိးမုုိး

မ်ားကိုျမင့္တက္ေစသည္။ ႏုုိင္ငံ၏ သယံဇာတ အမ်ားစုု၊ အဓိက

ေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုုိင္

ကုုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ လူနည္းစုုမ်ားေနထိုင္ရာ၊ သမုုိင္းႏွင့္

မည္ဟုအာမ မခံႏုိင္ပါ။

ခ်ီသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနသည္။

၁.၂။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ပဋိပကၡေပၚသုုိ႔္
ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို
ဆန္းစစ္ျခင္း

၁.၁။ ပဋိပကၡေပၚတြင္ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ

လုုံျခဳံေရးဗဟုုိျပဳအားထုုတ္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပုုိင္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္

ထုုတ္ယူျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုုိင္ငံအဆင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား

ခဲ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗဟုုိကဦးေဆာင္သည့္ လုုပ္ငန္း
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ေပးအပ္သည့္
ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ထြန္းမႈ
အလားအလာကို အျပဳ သေဘာ သို႔မဟုုတ္ အပ်က္သေဘာ၊ တုုိက္႐ုိက္
သုုိ႔မဟုုတ္ မရည္ရြယ္ပဲ သက္ေရာက္မႈရွိမရွိကို စာတမ္းတြင္

သည္ အေထာက္အပံ့လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၏ ႏုုိင္ငံအႏွံ႔ အစုုိးရ၏
လႊမ္းမုုိးမႈတုိးခ်ဲ ႔ျခင္း သို႔မဟုုတ္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြား
ေနသည့္ ေနရာတြင္ သဘာဝ သယံဇာတ လုုပ္ကြက္သစ္မ်ား ခ်ထား
မည္သုိ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ ဟူေသာ အခ်က္တြင္
မူတည္လ်က္ျဖစ္ေပၚသည္။
ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေပၚသက္ေရာက္မႈ၊ ယင္းသက္ ေရာက္ မႈမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္း

ေလ့လာထားသည္။

စဥ္ေပၚ ေရာင္ျပန္ ဟပ္မႈမ်ားကို စာတမ္းတြင္ေလ့လာထားသည္။

က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရး၊

ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစသည့္ ႏုုိင္ငံျခား

စီးပြားေရး အသြင္ေျပာင္းမႈႏွင့္အတူ စင္ၿပိဳင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏုုိင္ငံျခား သံတမန္ ဆက္ဆံမႈအသစ္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံျခား
အေထာက္အပံ့မ်ား စီးဝင္မႈ အစရွိေသာ ျဖစ္စဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ေနသည့္
ျမန္မာႏုုိင္ငံ အေနအထားတြင္ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံ၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သုိ႔ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစသည္ကို ေလ့လာရန္
အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡျဖစ္ရသည့္
အေၾကာင္းရင္း ႏွင့္ သေဘာ သဘာဝကိုေစာေၾကာရန္၊ မည္သည့္
အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာ ေနရ သည္၊ အေထာက္အပံ့မ်ား အေနျဖင့္
အျပဳသေဘာ၊ အပ်က္သေဘာ ပါဝင္ႏုိင္မႈ ပုုံစံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္
အတြက္ The Contested Corners တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မူေဘာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေစျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း
အေထာက္အပံ့၏ အလားအလာ ၃ မ်ိဳးကို ေလ့လာထားသည္။
l အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ တည္ၿငိမ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပာင္းလဲမႈကို
အကူအညီျဖစ္ေစသည္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို
အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။
l အေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္း
မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစသည္ သုုိ႔မဟုုတ္ ပို၍ ဆုုိးဝါးေစသည္။
l အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ေျမျပင္တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တင္းမာမႈမ်ား၊
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့က် ေစသည္ သုုိ႔မဟုုတ္ လႈံ ႔ေဆာ္သည္။
အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ကို အေျခခံ၊ ခ်ဲ ႔ထြင္အသုုံးခ်လ်က္ စာတမ္းကို ျပဳစုုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖစ္ေပၚေစပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာကို ပံ့ပုိးေပးသည္။

ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡၾကားမွ

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အခက္ေတြ ႔ေစသည္။

သုုံးနားညီဆက္ႏြယ္မႈ အေန အထားကို စာတမ္းတြင္တင္ျပထားသည္။ ပုုံ

အပ်က္သေဘာသက္ေရာက္မႈရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တုုိးတက္မႈ

၁.၃။ စာတမ္းျပဳစုုပုံ

ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ ၄ ခုုကို ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ား (The Contested Area of

ေနရာမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ကယားျပည္နယ္

Myanmar) စာတမ္းကို အရည္အေသြးယူသည့္နည္း (qualitative)
အေရအတြက္ ယူသည့္နည္း (quantitative) ၂ ခုုေပါင္းလ်က္ ျပဳစုု
ခဲ့သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ၾကည့္ရႈ

မတူညီသည့္ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ သုုေတသန
(လြိဳင္ေကာ္၊ ဒီေမာဆုုိ၊ ဖရူဆုိ၊ ေဘာ္လခဲ)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (နမ္ဆန္ႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား) ကရင္ျပည္နယ္ (လိႈင္းဘြယ္) ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္
တုုိ႔ျဖစ္သည္။ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ၁၇ ႏွစ္တာ (၁၉၉၄

ႏုုိင္ပါသည္။

မွ၂ဝ၁၁) ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္း ကာလ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခား

တဆင့္ခံရင္းျမစ္မ်ားမွ ဆန္းစစ္ျခင္း (Secondary source assessment)။

ရြာ ႏွင့္ ျပည္တြင္းေရြ ႔ေျပာင္းဒုုကၡသည္စခန္း ၃ ခုု တြင္ ေလ့လာမႈျပဳလုုပ္ခဲ့

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ မ်ားကို စာအုုပ္စာတမ္းမ်ားက
မည္သုိ႔ ပုုံေဖာ္ထားသည္ကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ စာတမ္းေရးဖြဲ႕ျခင္းကို စတင္
ခဲ့သည္။ ထုုိ႔ျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္မူဝါဒမ်ား၊ ႏုုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳး
ေရး အကူအညီမ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လုုပ္ပုံလုပ္နည္းမ်ားကို ေလ့လာရန္

အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဝုုိင္းေမာ္မွ ေက်းရြာ ၅
သည္။ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့၊
ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမႈ၊ လမ္းမ်ား၊ ရပ္ရြာႏွင့္
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္
ပညာေရးကို အထူးျပဳသည့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုုန္ျဖင့္

အတြက္ တဆင့္ခံရင္းျမစ္မ်ားကို အသုုံးျပဳသည္။

ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ ေဒသ ၅ ကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

ၿမိဳ ႔နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ (Township Development Index)။

ေတြ ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား (Interviews)။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္

ျပည္နယ္မ်ား၏ ပုုံစံမ်ား ႏွင့္ လားရာမ်ား (subnational patterns and
trends) ကိုေလ့လာရန္အတြက္ သုုေတသနအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ
ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ဝ ၏ တၿမိဳ ႔နယ္ခ်င္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေရအတြက္
ယူသည့္နည္း (Quantitative) ျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားစုုစည္းခဲ့သည္။
ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အခ်က္
အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စုုစည္းထားသည္။ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးပဋိပကၡ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
အဆင့္အတန္းႏွင့္ လူဦးေရအခ်ိဳးအစား၊ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ သဘာဝ
သယံဇာတမ်ား၊ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
ပါဝင္သည္။ ႏႈိင္းယွဥ္အသုုံးခ်ႏုုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အလုုံ
အေလာက္ ရရွိႏုိင္သည့္ အနိမ့္ဆုံးအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားၾကားမွ ကြာဟမႈ
မ်ားကို ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ (case studies) အပါအဝင္ အျခား နည္းလမ္း

ပညာရွင္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ အစုုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုုံေမးျမန္းမႈမ်ား
ခန္႔မွန္းအႀကိမ္ ၁၂ဝ ခန္႔ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာန
၈ ခုုမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလွဴရွင္အဖြဲ႕ အစည္းေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္
တုုိင္းေဒသႀကီး အစုုိးရမ်ား၊ ကုုလသမဂၢ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊
ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုုိ္င္ငံတကာမွ အစုုိးရ
မဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အဓိက
ပတ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဗဟုုိဌာန National Reconciliation and Peace Center (NRPC)၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟုုိဌာန (Myanmar Peace
Centre) မွ ဝန္ထမ္းေဟာင္း၊ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္

အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆန္းစစ္ထားသည္။

သက္ဆုိင္သည့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္

၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေပၚအေျခခံ ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္

ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈညႊန္းကိန္းကို စုုစည္းေဆာင္ရြက္သည္။ ပညာေရး၊ လူေနမႈ
အဆင့္အတန္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ထပ္မံ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းမႈမ်ား

သတင္းေဖာ္ျပမႈဆန္းစစ္ခ်က္ (Media discourse assessment)။

ေပါင္းထည့္ ေလ့လာသည္။

သုုေတသနအဖြဲ႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အေထာက္အပံ့အခ်က္အလက္ (Aid database)။ သုုေတသနအဖြဲ႕သည္

အားထုုတ္ယူျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ Mohinga Aid Information Management
System (AIMS) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္
ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ပုုံေဖာ္နုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ ေနာက္ဆုံးအတည္ျပဳ
အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ရန္မွာ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၏ ပုုံမွန္အစီရင္ခံစာအေပၚတြင္ မီီွခုိေနရသည္။ အခ်က္အလက္
ျပည့္စုံမႈေပၚတြင္ သံသယရွိမႈမ်ားက သီးသန္႔ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ႏွင့္
အခ်က္အလက္ အသစ္မ်ား သိီးသန္႔ စုုေဆာင္းရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစ
ခဲ့သည္။
ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (Case studies)။ သုုေတသနအဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ ႔မ်ား ႏွင့္
ေက်းရြာမ်ားတြင္ တဦးခ်င္း ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ဦးတည္ အုုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္
လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းဌာနမ်ား၏ ေဖာ္ျပမႈကို ထပ္တုိး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေနျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည္။
ယခုုစာတမ္းတြင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ အေျခအေနမ်ားကို အေလးထား
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ စာတမ္း၏ အေထာက္အထားႏွင့္ သုုံးသပ္မႈ
မ်ားျပဳလုုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ေသာ္လည္း ထူးျခားသည့္
အေျခအေနမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ရခုုိင္ပဋိပကၡသည္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ်
အထူးဂ႐ုထား၍ ေလ့လာရန္ လုုိအပ္သည္ဟု သုုေတသနအဖြဲ႕က
အေစာပုုိင္းတြင္ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

၁.၄။ စာတမ္းဖြဲ႕စည္းပုုံ (Overview)

ရည္ရြယ္သည့္ အေထာက္အပံ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္
အဓိက ရည္ရြယ္သည့္ အေထာက္အပံ့ ပုုံစံ ၂ မ်ိဳးလုုံးကိုတင္ျပထားသည္။

စာတမ္းတြင္ အပုုိင္း ၂ ပုုိင္းပါဝင္ၿပီး ႏုုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ပုုဂၢိဳလ္

၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရး၊ ႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳ တုုိက္တြန္းမႈမ်ား တင္ျပထားသည့္ အခန္းတစ္ခုႏွင့္

အစျပဳၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုုိင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ား ေျပာင္းလဲသြားပုုံကို

အဆုုံးသတ္ထားသည္။

အေထာက္အပံ့ေပးသူ၊ ေပးအပ္သည့္ အေထာက္ အပ့ံ အမ်ိဳးအစား၊
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေထာက္အပ့ံေပးသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား

အပုုိင္း ၁ ( အခန္း ၂ မွ ၄) တြင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္တကြ တင္ျပထားသည္။

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သုုိ႔ေပးအပ္သည့္ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့
မ်ားႏွင့္ဆုိင္သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အပုုိင္း ၂ (အခန္း ၅ မွ ၇ ထိ) နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား
ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အေထာက္ အပံ့မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို

အခန္း ၂ တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိ

ေလ့လာတင္ျပထားသည္။

အေနအထားကို တြန္းပို႔ခဲ့ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုျခဳံငုံတင္ျပထား
သည္။ ပဋိပကၡ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ သမုုိင္းအခ်က္အလက္၊ ပဋိပကၡ

အခန္း ၅ တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိေစေရးအတြက္ ေပးအပ္သည့္

ဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ေျမပုုံမ်ား၊ ပဋိပကၡသံသရာရွည္ေနရသည့္

အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ

အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို တင္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး

မ်ားေပၚတြင္ အျပဳသေဘာ သုုိ႔မဟုုတ္ အပ်က္သေဘာ သက္ေရာက္ေနမႈ

ပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာႏုုိင္ရန္ မူေဘာင္တစ္ခုသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္

မ်ားကိုေလ့လာထားသည္။ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္

ခဲ့ၿပီး ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္တြင္ ျဖစ္တည္ေနသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားျဖစ္ေစမည္လား သုုိ႔မဟုုတ္ ပဋိပကၡအေျခအေနကိုျပ

ေစသည့္ အဓိက ကိစၥမ်ားကိုတင္ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ ပဋိပကၡ၊

င္းထန္ေစမည္လား ဟူေသာအခ်က္ကို အေထာက္အပံ့၏ အလားအလာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခား အကူအညီမ်ားၾကားမွ ဆက္ႏြယ္ေနမႈ

၃ ရပ္ကိုေလ့လာလ်က္တင္ျပထားသည္။ ဥပမာ အဆုုိး ႏွင့္ အေကာင္းကို

အယူအဆကို တင္ျပထားသည္။

တင္ျပထားၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာ တုုိးတက္ေစရန္ ႏုုိင္ငံတကာ
အေထာက္ အပံ့ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို

အခန္း ၃ တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ရင္ဆုိင္ အတုုိက္အခံ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြား

အက်ယ္တဝင့္တင္ျပထားသည္။

ေနသည့္ ေဒသမ်ားမွ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လားရာ
မ်ားကို သုုံးသပ္ျပထားသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမွ

အခန္း ၆ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဓိက

လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို့္ ႏုုိင္ငံ၏ အျခားေဒသႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပသ ထားသည္။

ဦးတည္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ပဋိပကၡကို မည္သုိ႔

ႏုုိင္ငံေတာ္၏ စုုိးမိုးမႈ ႏွင့္ အာဏာ တုုိးခ်ဲ ႔မႈ အပါအဝင္

ပုုံစံေျပာင္းေစသည္ကို အခန္း ၅ တြင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ မူေဘာင္ကို

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္မဟုုတ္သည့္

အေျချပဳလ်က္ ဆန္းစစ္ တင္ျပထားသည္။

အစုုအဖြဲ႕မ်ားၾကားမွ မေက်လည္မႈ မ်ားကို မည္သုိ႔ပုံေဖာ္ေနသည္ကို
ေဆြးေႏြး ထားသည္။

အခန္း ၇ သည္ စာတမ္း၏ အဆုုံးသပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုုိးရ၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕

အခန္း ၄ တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ေပးသည့္ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့
ပုုံစံမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚရန္

အစည္းမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳ တုုိက္တြန္းခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္

မာႏုုိင္ငံရွိ ပဋိပကၡမ်ားအဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚ
ေနသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုုိင္ေနရသူမ်ားသည္

အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာေဒသမ်ားသည္ ဒုုတိယ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကမာၻစစ္အၿပီး ႏုုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္ ႏွင့္
တၿပိဳင္နက္ ယင္းကိစၥမ်ားၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ ေသာင္းႏွင့္
သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ျပည္သူမ်ား အုုိးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရကာ

ျမန္မာ၏ ၿမိဳ ႔နယ္ေပါင္း ၃၃ဝ ၏ သုုံးပုုံတပုုံ အထက္သည္္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ

စစ္ေဘးဒုုကၡသည္အျဖစ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရ

မ်ား၏ ဆုုိးက်ိဳးမ်ား ခံစားေနရသည္။ ပဋိပကၡအမ်ားစုုမွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၆ ခုေက်ာ္ေအာင္

သူမ်ားလည္းရွိသည္။ ပဋိပကၡ၏ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားသည္

ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာ အသက္ဆုံးရႈံး၊ ေသာင္းႏွင့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီကာ

သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို တုုိက္႐ုိက္ထိခုိက္ေစသည္။

ေနရပ္စြန္ခြာထြက္ေျပးရၿပီး ထုုိထက္ဆုိးဝါးစြာ ခံစား ၾကရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ႏုုိင္ငံအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တုုိးတက္မႈ အခြင့္
အလမ္းမ်ားကိုလည္း အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုိ္မွီၿပီး တုုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္
သြားႏုုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ႏုုိင္ငံ၏ အခ်ိဳ ႔ေနရာမ်ားတြင္ အပစ္

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုုိးတက္မႈ အခ်ိဳ ႔

အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားႏုုိင္ေသာ္လည္း၊ အစုုိးရလက္နက္ကုိင္

ရွိလာေသာ္လည္း ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ပါဝင္သည့္

အင္အားစုုႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံ၏ ေဒသအမ်ားစုု

ပဋိပကၡမ်ားမွာ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ပုုံ ၂.၁ တြင္ၾကည့္ပါ။
၂ဝ၁၄ မွ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္လည္ထိ ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အရပ္သားအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၾကား အားျပိဳင္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊

(စာတမ္းအတြက္ သုုေတသန ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ဗဟုုိ ခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ စနစ္အစား ဖက္ဒရယ္စနစ္ အစားထုုိးရန္ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ားေၾကာင့္

အၿပီးသပ္ခ်ိန္) ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္

ပဋိပကၡမ်ား မၿငိမ္းႏုုိင္ျဖစ္ေနရသည္။

တုုိ႔တြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ရလဒ္အေနျဖင့္
လူေပါင္း ၆ဝဝ အသက္ဆုံးရႈံးၿပီး ၇ဝဝ ခန္႔ ဒဏ္ရာ

ေနရာအကြာအေဝး အနည္းငယ္ကြာျခားသည္ႏွင့္ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး

ရရွိခဲ့ရသည္။ အသက္ဆုံးရႈံးသူအမ်ားစုုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား

ကြဲျပားသြားၿပီး လက္နက္ကုိင္အုပ္စုအမ်ိဳးစုုံပါဝင္ေနသည့္ တုုိက္ခုိက္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ျဖစ္ၿပီး ၄ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းဝန္းက်င္မွာ အရပ္သားမ်ား

နယ္ေျမ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္၊ လူထုေပၚတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုုိးႏုုိင္ရန္ႏွင့္ သယံဇာတ ထုုတ္ယူ

ျဖစ္သည္။၁၅

ႏုုိင္ရန္ အၿပိဳင္အဆုုိင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚရသည္။
၂ဝ၁၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ အတြင္း ၿမိဳ ႔နယ္ ၆၃ ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ အစုုိးရ
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ စီစဥ္ေဆာင္

ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား

ရြက္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာသည္

မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈေပါင္း ၁ဝ၂၂

အေရးအပါဆုုံး ျပင္ပၾသဇာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၎၏ နယ္စပ္တေလ်ာက္တြင္

ခုုရွိခဲ့သည္။၁၆ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္

ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္းပါဝါမ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံအခ်ိဳ ႔သည္လည္း

အႀကိမ္ႀကိမ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသည္။ ၂ဝ၁၆

လႊမ္းမုုိးမႈအနည္းငယ္ရွိၾကသည္။

ခုုႏွစ္အတြင္း ထုုိင္းႏုုိင္ငံရွိ အျမဲတမ္းဒုုကၡသည္ စခန္းတြင္

ဇယားကြက္ ၂.၁
အေရးပါသည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ား - ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား
l ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အၾကာဆုုံးေသာ ပဋိပကၡမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္
သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာေနရာမ်ားမွာ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရး မရမီကပင္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။၁၉
l ၿမိဳ ႔နယ္ေပါင္း ၃၃ဝ ရွိသည့္အနက္ ၁၁၈ ၿမိဳ ႔နယ္နီးပါးသည္ ပဋိပကၡမ်ား၊ အစုုိးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား
ျဖစ္ေပၚသည့္ တင္းမာမႈမ်ား၏ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားေနရ သည္။ ယင္းၿမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ ေနထုုိင္ သူဦးေရ ၁၂.၄ သန္းရွိၿပီး တႏုုိင္ငံလုံးရွိလူဦးေရ၏
၄ ပုုံ ၁ ပုုံ နီးပါးျဖစ္သည္။၂ဝ
l အစုုိးရႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၿမိဳ ႔နယ္
ေပါင္း ၉၄ ခုုတြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိထားသည့္ တုုိင္ ယင္းၿမိဳ ႔နယ္မ်ားအနက္မွ ၄ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းတြင္ ၂ဝ၁၅ - ၁၆
ခုုႏွစ္အတြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
l ျမန္မာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ (တပ္မေတာ္) ၏ စစ္ဆင္ေရးအင္အားသည္ ၂၅ဝ ဝဝဝ မွ ၃၅ဝ ဝဝဝ ၾကားရွိမည္ ဟုုေလ့လာသူမ်ားက
ခန္႔မွန္းထားသည္။၂၁ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားကို ေထာက္ပံ့သည္။ အစုုိးရ ေနာက္ခံႏွင့္ရပ္တည္သည့္ ျပည္သူ ႔စစ္မ်ား၊
နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ႏုုိ္င္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ ေဟာင္း ၂၃ ဖြဲ႕လည္း
အရံအင္အားအျဖစ္ပါဝင္သည္။
l အစုုိးရႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ျခင္းမရွိပဲ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္သည့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ရွိၿပီး အင္အားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊
လႊမ္းမုုိးမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။ အႀကီးဆုုံးအဖြဲ႕ ၅ ဖြဲ႕တြင္ တုုိက္ပြဲဝင္ႏုိင္သည့္ လက္နက္တပ္ဆင္ထားေသာ စစ္သည္အင္အား ၅ဝဝဝ
ေက်ာ္ရွိႏုိင္ၿပီး အဖြဲ႕ငယ္မ်ားတြင္မႈ ရာဂဏန္းရွိႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဌာနမ်ားရွိၿပီး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၎တုုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၾက သည္။
l ႏုုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္မွစ၍ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အထိ ႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ကို အဆုုံးသတ္ႏုိင္ေရး
ႏုုိင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြး ရန္အားထုုတ္မႈႀကိီး ၇ ႀကိမ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ခုုိင္မာသည့္ အေျဖတစ္ခု မရခဲ့ပါ။၂၂

ေနထုုိင္ရသူေပါင္း ၁ သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။ တုုိက္ပြဲမ်ားမွ
ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ တ႐ုတ္သုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သူ မ်ားလည္းရွိၿပီး

၂.၁။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ 		
ပုုံစံမ်ား

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္မ်ားတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရသူ ေပါင္းလည္း ၁
သိန္းေက်ာ္ရွိေနေသးသည္။၁၇

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ အသြား
အလာ အခင္းအက်င္းမွာ အင္မတန္ ရႈပ္ေထြးပါသည္။ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈ

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ပ်ံ ႔ႏွံ႔တည္ရွိမႈကို ေလ့လာမည္

သုုိ႔မဟုုတ္ အတန္းအစားခြဲျခားရန္ ခြ်င္းခ်က္အမ်ား အျပားလုုိသကဲ့သို႔

ဆုုိပါက အျခားေသာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားကဲ့သုိ႔

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအမ်ားအျပားလုုိအပ္သည္။ ၂ဝဝ၅ - ၂ဝဝ၆ ခုုႏွစ္

ႏုုိင္ငံ၏အစိတ္အပုုိင္းငယ္တစ္ခုတြင္သာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမဟုုတ္

အတြင္း တုုိက္ပြဲႀကီး အမ်ားစုုမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ျခမ္းႏွင့္

သည္ကိုေတြ ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တုုိ႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုုံမ်ား၊ ကာလ ရွည္ၾကာမႈ

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး လႈပ္ရွား

မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာႏုုိင္ငံတစ္ခု၏ ရႈပ္ေထြးလွေသာ သမုုိင္းေနာက္ခံ

သည့္ ေနရာမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားသည္။ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

ႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ယခုုအခန္းတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမ

အေျခအေနမ်ားမွာ အေတာ္ပင္တည္ၿငိမ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ၾကာသည့္

စုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္းကို ျခဳံငုံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သမုုိင္း

အခါတြင္ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည္။ အစုုိးရလက္နက္ကုိင္

ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနကို တြန္းပုုိ႔ ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို

တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ၄ ခုု ေပါင္းစပ္

လည္း တပါတည္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းပဋိပကၡမ်ားကို နားလည္

ထားသည့္ မဟာမိတ္တုိ႔ၾကား တုုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း

သြားေစရန္ အတြက္ မူေဘာင္တရပ္ကိုတင္ျပထားၿပီး၊ ျပည့္စုံခုိင္မာသည့္

တစ္ခုလုံးတြင္ ပ်ံ ႔ႏွံ႔ေနၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဝဝါးေစသည့္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ ေဒသအဆင့္ ျပႆနာ

လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ပုုံ ၂.၂ တြင္ ယင္းကာလအတြင္း

အရင္းခံမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေျပးရသူမ်ား ခုုိလႈံေနသည့္
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၆

၈

ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိေဒသအမ်ားစုုသည္လည္း

တပ္မေတာ္အင္အားစုုမ်ား၊ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ေလ့

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ဆုိးက်ိဳးခံစားရႏုုိ္င္မႈမရွိသည့္တုိင္ ပဋိပကၡ

ရွိသည္။ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ၂ ဖြဲ႔

ျဖစ္ပြားရန္ အလားအလာအလြန္မ်ား သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝ၁၆

ၾကား ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာလည္း အျဖစ္မ်ားသည္။

ခုုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္း တုုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ကခ်င္
လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕၊တပ္မေတာ္၊ အျခားအုုပ္စုမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။

ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးပဋိပကၡႏွင့္

ရွမ္းျပည္နယ္အႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္တုိက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း

အၾကမ္းဖက္မႈ

တပ္မေတာ္၊ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုုိးရႏွင့္
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လက္ေဝခံမ်ားသည္ ပဋိပကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳး

ျမန္္မာႏုုိင္ငံရွိ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံ

တြင္ ပတ္သက္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္ျပည္ နယ္တြင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ငယ္

ျပည္သူမ်ားၾကား တုုိက္ခိုက္မႈ မဟုုတ္ပဲ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ အမည္နာမ

အမ်ားအျပားသည္ အေသးစားထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေတြ ႔မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့

တိတိက်က်ရွိသည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားၾကားျဖစ္ပြားသည့္ တုုိက္ခုိက္မႈ

သည္။ မၾကာေသးမီ ကာလမ်ားတြင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္စပ္

မ်ားျဖစ္သည္။ အုုပ္စုဖြဲ႕အၾကမ္းဖက္မႈတြင္မႈ လူမ်ိဳးေရး သုုိ႔မဟုုတ္

တြင္ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ သည္ စတင္ အေျခခ်လာခဲ့ၿပီး၊ ရခုုိင္ျပည္နယ္

ဘာသာေရး အစုုအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ၿပီး ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ အၾကမ္းဖက္

ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈအသစ္အေနျဖင့္ အာရကန္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ

တုုိက္ခိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ပဋိပကၡႏွင့္ အုုပ္စုဖြဲ႔ အၾကမ္း

ကယ္တင္ေရး တပ္မေတာ္ Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)

ဖက္မႈ ၂ ခုုလုံးရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြက္ အထူးအေလးေပး၊

ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

သီးသန္႔အာ႐ုံစုိက္ေျဖရွင္းမႈ လုုိအပ္ေနသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္
အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေပၚေပါက္လာသည့္

အားထုုတ္ေနသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရခုုိင္

တုုိက္ခုိက္မႈမ်ား၏ ပုုံစံမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္

ျပည္နယ္အတြင္း နက္ရိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္

တုုိက္ခုိက္သည္မ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ တုုိက္ခုိက္သည္မ်ား

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို နားလည္ထားရန္ အထူး

လည္းရွိသည္။ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

အေရးပါသည္။

တပ္မေတာ္ၾကား ၂ဝ၁၆ အတြင္းျဖစ္ပြားသည့္ တုုိက္ပြဲမ်ားအနက္ နယ္ေျမ
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အင္အားအမ်ား အျပားျဖင့္ တုုိက္ခုိက္ၾကသည့္

အစုုိးရႏွင့္ ရခုုိင္လူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ ဗဟုုိႏွင့္ ျပည္နယ္ၾကား တင္းမာမႈ

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ တုုိက္ပြဲမ်ား ပါဝင္သည္။ ႏွစ္ဖက္စလုုံးမွ

ရွိေနၿပီး၊ အစုုိးရႏွင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုု မိမိကုိယ္ကုိ ခံယူထား

လက္နက္ႀကီးမ်ားအသုုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာေလတပ္မွ ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္

သည္၂၅
့ မူဆလင္မ်ားၾကားတြင္လည္း တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ျမန္မာ

မႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့ သည္။ အျခားေနရာမ်ားမွ ပဋိပကၡမ်ားမွာ ေက်းလက္

ႏုုိင္ငံသား အမ်ားစုုအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔ကို ႏုုိင္ငံသား မဟုုတ္သူမ်ား

ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားတပ္မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္သက္ဆုိင္

သုုိ႔မဟုုတ္ တရားမဝင္ ခုုိးဝင္သူမ်ားအျဖစ္ လက္ခံထားၾကၿပီး၊ ႏုုိင္ငံသား

ျခင္းမရွိသည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ရွားခ်ိန္ တုုိက္ဆုိင္သြားသျဖင့္

ျဖစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေရရာေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ ႔ဘဝတြင္

လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ တုုိက္ခုိက္ၾကသည့္ တုုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ မဟာ

လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား

ဗ်ဴဟာက်သည့္ ေနရာမ်ားကိုလည္း ရံဖန္ရံခါ တုုိက္ခုိက္မႈမ်ားရွိသည္။

မရရွိၾကပဲ ရွိေနသည္။ ခရီးသြားလာခြင့္၊ ႏုုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားခြင္မ်ား
ကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး အျခား တင္းက်ပ္စြာသတ္မွတ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္

ပင္လယ္ေျမမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်က္အလက္

ခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ ေနထုုိင္သက္ရွင္ရသည္။၂၆

မ်ားကို ဆက္စပ္ၾကည့္ မည္ဆုိပါက ေျမအေနအထားႏွင့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး
ပဋိပကၡၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ (ပုုံ

ဗဟုုိႏွင့္ ျပည္နယ္ၾကား တင္းမာမႈမ်ားသည္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားႏွင့္

၂.၃) တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ အမ်ားစုုက်င့္သုံးသည့္ ေျပာက္

မူဆလင္မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားကုုိ အားေပးလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္

က်ားနည္းဗ်ဴဟာ ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာမ်ားေသာ ေဒသမ်ား

တြင္ ရခုုိင္ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူဆလင္ၾကား တုုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း

ျဖစ္ေသာ ေတာေတာင္ထူထပ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္

၁ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ အုုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုုမွာဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္

တုုိက္ပြဲမ်ား အျဖစ္မ်ားၿပီး တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ား အေျခခ်

သြားေရာက္ ေနထုုိင္ၾကရသည္။ တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနၿပီး ဆႏၵ

သည္ကို အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔ျမင္ရသည္။ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္

ျပမႈအမ်ားအျပားရွိသည့္တုိင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုု ခံယူထားသည့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ

အဖြဲမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုၾကား ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိေသာ ေဒသ

မူဆလင္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲေပးခြင့္မရခဲ့ၾကပါ။ ၂ဝ၁၆

မ်ားတြင္လည္း တုုိက္ပြဲမ်ား အျဖစ္မ်ားသည္။ အနိမ့္ပုိင္း၊ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ား

ေအာက္တုိဘာႏွင့္ ႏုုိဝင္ဘာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ တုုိက္ခုိက္မႈ

တြင္မူ တပ္မေတာ္သည္ စစ္ေရးအရ အသာစီးရၿပီး ဗဟုုိအစုုိးရအေနျဖင့္

မ်ား ဆက္တုိက္ခံခဲ့ရၿပီး မူဆလင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အာရကန္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ

လည္း ထုုိေဒသမ်ားတြင္ ၎၏ အာဏာကိုျဖန္႔က်က္ထားႏုုိင္သည္။

ကယ္ဆယ္ေရး တပ္မေတာ္၏ လက္ခ်က္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ တုုိက္ခုိက္
မႈမ်ားကို တပ္မေတာ္က ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တုုန္႔ျပန္ခဲ့ၿပီး တုုိက္ခုိက္မႈမ်ား

ႏုုိင္ငံတနံတလ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္

ပိတ္ဆုိ႔ရန္ႏွင့္ ၎တုုိ႔ကို ေထာက္ခံသည့္ နယ္ေျမမ်ား စုုိးမုုိးမိေစရန္

သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးလွပါသည္။ (ပုုံ ၂.၄) မတူညိီသည့္ေဒသ

ပစ္မွတ္ထား တုုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။၂၇ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပုုဂၢလိက

မ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔

ပုုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး၊ လူေပါင္း ၇ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒရွ္ ႔သုိ႔

စစ္၊ အျခားလက္ေဝခံမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။၂၈ ျပည္သူမ်ား အေပၚ ျပဳက်င့္မႈအေထာက္အထားမ်ား

ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ေနသည္။ တုုိက္ပြဲအမ်ားစုုတြင္

ကို လူ႔အခြင့္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။၂၉

ဇယားကြက္ ၂.၂
ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွ အဓိက အဖြဲ႕မ်ား
•

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ နုုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စစ္ေရးအင္အားစုုအျဖစ္ လႈပ္ရွားၾကသည္။
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕၏ စစ္ေရးအင္အားစုုျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္) သည္
ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၏ စစ္ေရးအင္အားစုုျဖစ္သည္။ ယင္းႏုုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစုုိးရျပဳလုုပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ခြင့္ မရွိပါ။

•

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုုံးနီးပါးသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို ကုုိယ္စားျပဳရပ္တည္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
တြင္ တစ္မ်ိဳးထက္ပုိသည့္ ကုုိးကြယ္မႈ (အမ်ားအားျဖင့္ ဗုုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္) ရွိတတ္သည္။ ေဒသလူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကား
သုုိ႔မဟုုတ္ ပထဝီအေနအထားကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အကြဲအျပဲမ်ား၊ ခြဲထြက္မႈမ်ား တစ္ခါတရံျဖစ္ေပၚသည္။

•

ပဋိပကၡကာလမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလမ်ားအတြင္ အခ်ိဳ ႔ေသာအဖြဲ႕မ်ား ပ်က္သြားၿပီး ခပ္ဆင္ဆင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုျပန္လည္ေပၚထြက္လာသည္။ ေဒသတြင္း အေနအထားအေျပာင္းအလဲမ်ားရွိသည့္တုိင္ ပဋိပကၡသည္ ယခင္အတုုိင္းရွိေနဆဲျဖစ္သည္ကို
ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားက သက္ေသျပေနသည္။

•

လူအင္အားမ်ားသည့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အင္အားေကာင္းသကဲ့သုိ႔ စစ္အင္အားလည္း
ေတာင့္တင္းသည္။ ဗဟုုိအစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ လုုံးဝ က်ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အခြန္ေကာက္၊ လမ္းေဖာက္၊
ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေမြးထုုတ္ၿပီး၊ တရားစီရင္မႈမ်ားကို ႏုုိင္ငံငယ္ေလးတစ္ခုသဖြယ္ စီမံလ်က္ရွိသည္။၃၄

•

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၂၃ ခုု၊ ျပည္သူ ႔စစ္အဖြဲ႕ ၁၅ ဖြဲ႕သည္ စစ္တပ္အရန္အင္အားမ်ားျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ တေပါင္းတည္းျဖစ္ကာ တုုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ ၎တုုိ႔၏ လြတ္လပ္မႈ၊ လုုပ္ပုိင္ခြင့္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။ အျခားေသာ
အစုုိးရလက္ေဝခံ ျပည္သူ ႔စစ္မ်ားသည္လည္း ႏုုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ ရွိေနၿပီး နယ္ေျမ စုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အေရအတြက္မ်ားၿပီး
အင္အားလည္း ေတာင့္တင္းၾကသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတစ္ခုတည္းမွာပင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေပါင္း ၃၉၆ ဖြဲ႕ရွိသည္ဟု စာတမ္းတစ္ခုတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

၃၅

ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

ယင္းေတာင္းဆုုိမႈမ်ားသည္ ၁၉၅ဝ ခုုႏွစ္မ်ားကတည္းက ရွိေနၿပီး

မ်ားသည္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အစုုိးရ၏ ၾကမ္းတမ္း

ယင္းအခ်ိန္တြင္ ရခုုိင္ခြဲထြက္ေရး သမားမ်ားကလည္း နယ္ေျမ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

စြာေျဖရွင္းမႈမ်ားေၾကာင့္သာမကပဲ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕

ရယူရန္ အားထုုတ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာအစုုိးရသည္ ႏွစ္ဖြဲ႕လုုံးကို

အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ နယ္ေျမရယူအုပ္ခ်ဳပ္လုိမႈ၊ တပ္မေတာ္ၾသဇာႏွင့္

ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။၃၁

စင္ၿပိဳင္လုိမႈတုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံတြင္းရွိအျခား
ေဒသမ်ားမွာကဲ့သုိ႔ပင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ရွိ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္

လတ္တေလာျမန္မာႏုုိင္ငံတဝွမ္းတြင္ ပ်ံ ႔ႏွံ႔ေနသည့္ မူဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး

အဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသခံ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား

စိတ္မ်ားသည္္ ရခုုိင္ျပည္ အတြင္းရွိ တင္းမာမႈမ်ားကို ပုုိ၍ျမင့္တက္ေစၿပီး၊

အဓိက ဆန္႔က်င္သည့္ ကိစၥမွာ ေခါင္းပုုံျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဗဟုုိအစုုိးရ၏

အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရခုုိင္

လြဲမွားေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔ျဖစ္သည္။ ေဒသခံ လူမ်ိဳးစုုမ်ားၾကား

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လႈပ္ရွားႏုုိင္ရန္အခြင့္အေရးမ်ား ေပၚေပါက္ေစသည္။

အမုုန္းပြားမႈမွာ ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ အထူး ျပင္းထန္သည္။ အျခားေသာ

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ တင္းမာေသာ အေျခအေနသည္ အခ်ဳိ ႔ေသာ ရခုုိင္

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားမွ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အႀကိဳက္ေတြ ႔ေစသည္။ အနည္းဆုုံးအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔

လူမ်ိဳးစုုၾကားတြင္လည္း အမုုန္းပြားမႈမ်ားရွိ ေနသည္။

ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ား၏ တစိတ္တပုုိင္းကို မဲဆႏၵျဖင့္ ဆုုံးျဖတ္ရယူႏုိင္ၿပီး

၃ဝ

မူဆလင္မ်ား၏မဲေၾကာင့္ ေဝဝါးသြားမည့္ အျဖစ္ကိုေရွာင္ရွား ႏုုိင္ေတာ့
ရခုုိ္င္ျပည္နယ္အတြင္း လူနည္းစုုမူဆလင္ အေရအတြက္ႀကီးမားစြာ

မည္ျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရး သုုိ႔မဟုုတ္ မဲေပးႏုုိင္သည့္အခြင့္

ရွိေနမႈသည္ ပုုိ၍လြတ္လပ္ေသာ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ လုုိလားသည့္

အေရးမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးစား ေနသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕မ်ား

၎တုုိ႔၏ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္အား အေနွာက္အယွက္ေပးမည္ကို ရခုုိင္

သုုိ႔မဟုုတ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသုုံးအႏႈန္းကို အသိအမွတ္ျပဳ သုုံးစြဲသူမ်ား

ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက စုုိးရိမ္ၾကသည္။ ၎တုုိ႔က လူနည္းစုမူဆလင္/

သည္ ရခုုိင္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားႏွင့္ ၎တုုိ႔ကိုေထာက္ခံသူမ်ား၏

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အမ်ားစုုေနထုုိင္ရာ ရခုုိင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းမွ နယ္ေျမ

တခဲနက္ ဆန္႔က်င္မႈကို ၾကံဳေတြ ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ခြဲထြက္ေရး ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပႏုုိင္သည္။

၂.၂။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းခံ
အေၾကာင္းမ်ား

အာဏာသိမ္းၿပီး၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စတင္ခဲ့သည္။ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္

ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈမစတင္မီကပင္ လက္ရွိျမန္မာႏုုိင္ငံဟု ေခၚဆုုိ

ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္ကိုပင္ ထပ္တလဲလဲ သုုံးစြဲခဲ့သည္။

ေနသည့္ေဒသတြင္ ပဋိပကၡ ေပါင္း မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ နယ္စားပယ္စားမ်ား၊
ရွင္ဘုရင္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုုိလုိနီျပဳသူမ်ားက
၁၉ ရာစုုေနာက္ပုိင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ားျပင္ပရွိ
ပဏၰာဆက္ ႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားရွိခဲ့
သည္။ မတူညီသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားၾကား၊ လူ ႔အသုုိင္းအဝုုိင္းမ်ားၾကားတြင္
လည္း အျပန္အလွန္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ ႔ျပေန
လူတန္းစားႏွင့္ ေတာ္ဝင္မိသားစုုမ်ားၾကားတြင္ျဖစ္သည္။

၃၂

ယေန႔ ျမန္မာ

ႏုုိင္ငံရွိ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုု မ်ားသည္လည္း ယင္းသမုုိင္းအစဥ္အလာကို
ျပန္လည္တမ္းတေနသည္။ အမ်ားစုုမွာ လူမ်ိဳးစုု တစုုတည္း သီးသီး
သန္႔သန္႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထုုိင္ရသည္ကို လုုိလားသည့္ ႏုုိင္ငံေရး

ျပည္ေထာင္စုအေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပၿပီး
ကာလရွည္ၾကာ အာဏာရယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္လည္း

စစ္အစုုိးရသည္ အမ်ိဳးသားေရးလမ္းစဥ္ကို အင္တုိက္အားတုုိက္က်င့္သုံး
ခဲ့ၿပီး တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အင္အားစုုမ်ားကို ႏုုိင္ငံျခားအစုုိးရမ်ား၏
အယူလြဲေနေသာ လက္ေဝခံမ်ားအျဖစ္ ပုုံေဖာ္ခဲ့သည္။ ေသာင္းက်န္းသူ
တုုိက္ဖ်က္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္မႈ
မ်ားကို ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ ၁၉ ၆ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ မဟာ
ဗ်ဴဟာအရ တုုိင္းရင္းသားရပ္ရြာမ်ားကို အစုုိးရ အုုပ္ခ်ဳပ္သည့္
နယ္ေျမမ်ားသုုိ႔ အတင္းအဓမၼေရြႊ ႔ေျပာင္းသြတ္သြင္းခဲ့သည္။၃၉
တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။

မဟာမိတ္ဖြဲ႕ႏုုိင္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိခဲ့ၿပီး

ျဗိတိသွ်အုုပ္ခ်ဳပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ (ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာဟုု

စစ္အစုုိးရလက္ထက္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား

၁၉၇ဝ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ နယ္ေျမအမ်ားအျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္လာႏုုိင္ခဲ့သည္။

တရားဝင္ေျပာင္းလဲေခၚဆုုိခဲ့သည္) ကို ႏုုိင္ငံေရးယူနစ္တစ္ခုအျဖစ္
အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဗမာအမ်ားစုုေနထုုိင္သည့္ေဒသနွင့္ အနီးအနား
ေဒသမ်ားပါဝင္သည့္ ျပည္မႏွင့္ ဗမာမဟုုတ္သည့္ လူမ်ိဳးအမ်ားစုု
ေနထုုိင္သည့္ ေတာင္တန္း ေဒသဟူ၍ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ၂ မ်ိဳးခြဲျခား
အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးပဋိပကၡမ်ား
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေတာင္တန္းေဒသသည္ ယခင္က ျပည္မ၏
တုုိက္႐ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ အျပည့္အဝ က်ေရာက္ျခင္းမရွိပဲ သက္
ဆုုိင္ရာ ႐ုိးရာဓေလ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေန႔စဥ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေဆာင္

နစ္နာရပုုံကို သုုေတသနျပဳလုုပ္သူမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးမႈ၊ အတင္း
အဓမၼမုိင္းေစမႈႏွင့္ လူသားဒုုိင္းအျဖစ္အသုုံးခ်မႈ၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္း
သို႔မဟုုတ္မေတာ္မတရား အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ လိင္ပုိင္း
ဆုုိင္ရာ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကို အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္
ထားခဲ့ၾကသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမွ ဗမာမဟုုတ္သည့္
အသိုင္းအဝုုိင္းမ်ားၾကားတြင္ ယင္းကိစၥမ်ားသည္ မေက်နပ္ခ်က္ႀကီးအျဖစ္
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားခံစားရမႈမ်ားမွာ ရပ္တန္႔သြားျခင္းမရွိပါ။

ရြက္သည္။၃၆

နယ္စပ္ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၁၉၉၆ မွ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္အတြင္း

ဒုုတိယကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ႏွင့္

၃၆ဝဝ ေက်ာ္မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား

ျမန္မာႏုုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ျခမ္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းတုုိ႔မွ ရြာေပါင္း

ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏
ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎အပါအဝင္ အျခား
နာမည္ႀကီး ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုုမွာ ဗမာမ်ားျဖစ္သည္။ နုုိင္ငံသစ္၏
အစုုိးရဌာနမ်ားဖြဲ႕စည္းပုုံ၊ ႏုုိင္ငံတြင္းရွိ ေဒသအသီးသီးမွ တုုိင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးစုုေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ ေပးအပ္သည့္ ကုုိယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္

ခံခဲ့ၾကရသည္။၄ဝ
တပ္မေတာ္သည္ နုုိင္ငံ၏ အဓိက ႏုုိင္ငံေရးအင္အားစုုအျဖစ္ ၅၅
ႏွစ္ေက်ာ္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ႏွင့္ ၂ဝဝ၇ တြင္ တခဲနက္ ဆႏၵျပမႈ
မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုုႏွစ္တြင္ အေျခခံ ဥပေဒ

ပတ္သက္ၿပီး တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။၃၇

အသစ္ေရးဆြဲရန္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ပုိင္း စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္

၁၉၄၈ ခုုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းမတုုိင္မီမွာပင္ ႏုုိင္ငံ

လက္မွတ္ထုိး အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အေျခခံ ဥပေဒသစ္သည္ ဒီမုိကေရစီ

မ်ားသည္ အေျပာင္း အလဲမ်ား တျဖည္းျဖည္းျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္တြင္

သည္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ လက္ဝဲလႈပ္ရွားမႈ
မ်ားစတင္ခဲ့ၿပီး ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံးၾကား
ပဋိပကၡမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ပအုုိပ့္၊ မြန္၊ ရခုုိင္

၃၈

ႏွင့္ မူဂ်ာဟီဒင္

လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း စတင္ခဲ့ၿပီး ႏုုိင္ငံရွိ ေဒသအမ်ားစုု၏ လုုံျခဳံေရး

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပၚထြက္လာ
ရန္ခြင့္ျပဳေပးသကဲ့သုိ႔ ႏုုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္ဆက္လက္ ပါဝင္ေရး၊
အရပ္သားေစာင့္ၾကည့္မႈမွ ကင္းလြတ္ေရးကို အာမခံေပးထားသည္။
အထက္ပါအေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုုပ္ခ်ိန္မွစၿပီး တပ္မေတာ္သည္

အေျခအေနမွာ စုုိးရိမ္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္

ႏွစ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အစုုိးရ၏လက္နက္ကုိင္အင္အားစုုမ်ား၏

ေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား တပ္သားသစ္အျဖစ္စုေဆာင္းျခင္းကို

အင္အားမွာလည္းႀကီးသထက္ႀကီး လာသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာေဒသမ်ားတြင္
ပဋိပကၡမ်ားေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း ဗဟုုိ အစုုိးရ၏ အာဏာ
႐ုပ္သိမ္းျခင္းခံလုိက္ရသည့္ အစဥ္အလာအရ ရွိေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအဝင္ အခ်ိဳ ႔ေသာေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား
ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာသည္။ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္တြင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း

ျပင္ဆင္အားထုုတ္မႈအခ်ိဳ ႔ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အသက္မျပည့္
ရပ္တန္႔ရန္ အားထုုတ္ရာတြင္ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းႀကီးၾကပ္မႈပါဝင္ရန္
ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ သုုိ႔တုိင္ေအာင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္
အရပ္သားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ နိ္ွပ္စက္သည့္ သတင္းမ်ားမွာလည္း
ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဆဲျဖစ္သည္။ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားကိုလည္း အရပ္သားမ်ားအား ထိခုိက္ေစသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို

အသုုံးျပဳေၾကာင္း စြပ္စြဲထားမႈ မ်ားရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္စြာက်င္းပခဲ့ျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရး

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ ႔ကို တုုိက္ခုိက္ရာတြင္

အက်ဥ္းသားမ်ား လြႊတ္ေပးျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္

တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူေပါင္း ၂ဝဝဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး၊ စီးပြားေရး

ဆင္ဆာမ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး မူဝါဒသစ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

လုုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား မီးရႈိ ႔ခံရကာ အရပ္သားေသဆုုံးမႈမ်ား

တုုိ႔ေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေလ်ာ့က်

ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

သြားၿပီး၊ ႏုုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပ့ံမ်ား ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။၄၅

၄၁

ဘာရက္ အုုိဘားမား အပါအဝင္ ႏုုိင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ား လာေရာက္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

လည္ပတ္ေပးျခင္း၊ ၂ဝ၁၄ တြင္ အာဆီယံ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အပါအဝင္ အာဆီယံတြင္ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း

၁၉၉ဝ အေစာပုုိင္းတြင္ အေရးပါသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္မူဝါဒအေျပာင္း

ႏုုိင္ငံတကာတြင္ ပုုံရိပ္ေကာင္းမ်ားျပန္လည္ရရွိလာခဲ့သည္။

အလဲအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးစနစ္ကိုလည္း တစိတ္တပုုိင္း
လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ား

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ၁၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ

အျပား ေတြ ႔ရသည့္ သဘာဝ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝမႈမ်ားေပၚ စိတ္ဝင္စား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ားစုုမွာ ယခင္

မႈမ်ား တုုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ

စာခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။၄၆ အစုုိးရသည္ ႏုုိင္ငံေရး

တူညီခ်က္ အမ်ားအျပား (ေနာက္ဆုံးတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ေပါင္း ၄ဝ

ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို စားပြဲဝိုင္းတြင္သာျပဳလုုပ္ရန္၊ တုုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနဆဲ

ရွိသည္)၄၂ ကိုလည္း လက္နက္ကုိင္တဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး

အဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

လက္မွတ္ထုိးသည့္အဖြဲ႕မ်ားသည္ လက္နက္မခ်ပဲႏွင့္ အခ်ိဳ ႔ေဒသမ်ားကို

အားလုုံး စုုေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္ ပထမဆုုံးအေနျဖင့္ သေဘာတူသည္

ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

၄၃

လုုပ္ပုိင္ခြင့္အပုုိင္းတြင္ ကြဲျပားမႈမ်ား

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တုုိးတက္လာသည္။

ရွိေနပါသည္။

ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္
အားလုုံးပါဝင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္ အေျခခံကာ

တပ္မေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

အစုုိးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

အခ်ိတ္အဆက္ရွိသည့္ ကုုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ လုုပ္ကြက္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။

ေကာင္းမ်ားရရွိခဲ့ၾကၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊
စုုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အျခားေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား

၃ ႏွစ္ၾကာေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီးေနာက္္ ၂ဝ၁၅ ေအာက္တိုဘာလတြင္

ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူအမ်ားစုုအတြက္ သိသာစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ၈ ခုုက

လာျခင္းမရွိဘဲ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း

တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္

မ်ားကိုသာ စီးပြားေရးအက်ိဳး အျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္

(Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) ကို သေဘာတူ လက္မွတ္

စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈမွာ

ေရးထုုိးခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးစဥ္ ေတာက္ေလ်ာက္ ပါဝင္ခဲ့သည့္

တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ဆံုးလာသည္။ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ လုုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို

ဒါဇင္ဝက္ေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္လက္မွတ္

လည္း မည္သည့္အခါမွ် အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ထုုိးၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔ကို အစုုိးရက ခ်န္ထားခဲ့

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထုုိးသည့္ေနရာ သုုိ႔မဟုုတ္ ပ်က္သြား

သည္။ တပ္မေတာ္၏ ထုုိးစစ္မ်ားကို တုုန္႔ျပန္ရန္၊ ညီညြတ္ေရး ရပ္တည္

သည့္ ေနရာမ်ားတြင္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

ခ်က္အရ လက္မွတ္မထုုိးရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔မ်ားရွိခဲ့သည္။ တႏုုိင္ငံ

ယင္းသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ အမ်ိဳးသားလုုံျခဳံေရး

လုုံးဆုုိင္ရာပစ္ခတ္ တုုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရး

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ဘက္ေပါင္းစုုံမွ

ထုုိးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကိုသာ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစမည္

တုုိက္ခုိက္ခံရျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္၊ ရန္သူမ်ား မဟာမိတ္ဖြဲ႕စုုစည္းျခင္းကို

ဟူေသာ အစုုိးရ၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ယုုံၾကည္မႈမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္။

၄၄

တားဆီးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္ဟု အမ်ားစုုမွ ယူဆခဲ့ၾကသည္။

နုုိင္ငံတကာဖိအားမ်ား (International Factors)
၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕အားလုုံး
သည္ တပ္မေတာ္၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္ တြင္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အပစ္

၁၉၉ဝ ႏွင့္ ၂ဝဝဝ ႏွစ္မ်ားေတာက္ေလ်ာက္ အေနာက္နုိင္ငံ မဟာမိတ္

အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူထားသည့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕

မ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲရန္၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို

အစည္းမ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ေဆာင္

ႏုုိင္ငံတကာမွ အေရးယူႏုိင္ရန္အားထုုတ္သည့္ အတုုိက္အခံ လႈပ္ရွားမႈ

ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယင္းအခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ တုုိင္းရင္း

မ်ားကို အားေပးခဲ့ သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံပ့ံပုိးေငြမ်ားျဖင့္ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္

သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုုက ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ

ႏုုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ခုုႏွစ္တြင္ အစုုိးရသည္ တည္ဆဲအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ား အားလုုံး

ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အမ်ားစုုမွာ ျမန္မာနယ္စပ္နွင့္နီးသည့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ

ကို ပယ္ဖ်က္လုိက္သည္။ တုုိက္ခုိက္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။

အတြင္းအေျခစုုိက္ၾကသည္။

၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ အာဏာရသည္ႏွင့္မၾကာမီတြင္ပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္

ျမန္မာသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ဆက္ႏြယ္မႈကို

ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္း

တည္ေဆာက္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသည္။ ၁၉၉၇

အသစ္ကိုလည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္

တြင္ အေရွ ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (Association of Southeast

Asian Nations (ASEAN) အဖဲြ ႔ဝင္ျဖစ္လာသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွစၿပီး

အသစ္ျဖစ္ေသာ ပူးတြဲညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (Joint Coordination Body)ကို

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တ႐ုတ္အေပၚ မွီခုိေနသည့္ အေျခအေနကို စတင္

လည္းဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံအစုုိးရမ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ မိတ္ဖြဲ႕
ႏုုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုုိင္ရၿပီး

၂ဝ၁၆ ၾသဂုုတ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ေမ တြင္ ၂၁ ရာစုုပင္လုံ ျပည္ေထာင္စု

ေနာက္ပုိင္း ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ သည္။ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ပင္လုံတြင္ ရရွိ

သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းကို ထိန္းထားႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့

ခဲ့သည့္ တုုိင္းရင္းသားစည္းလုုံးညီညြတ္မႈ အႏွစ္သာရမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္

ၿပီး အေမရိကန္သုိ႔ ခရီးမသြားမီ ေဘဂ်င္းသုုိ႔ ဦးစြာသြားေရာက္ခဲ့သည္။

ႏုုိင္ရန္ အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ အမည္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။၅၄ ညီလာခံ
မ်ားသည္ အဓိပၺာယ္ မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးမရမီကတည္းက

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုုံးကုုန္သြယ္ဖက္၊ အမ်ားဆုုံး ရင္းႏွီး
ျမဳပ္ႏွံသူျဖစ္သည္။

၄၇

တ႐ုတ္သုိ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ ႔မ်ားတင္ပုိ႔ျခင္းသည္

ျမန္မာအစုုိးရ၏ အႀကီးဆုုံးေသာဝင္ေငြရလမ္းျဖစ္ ၿပီး နုုိင္ငံဝင္ေငြ၏ ၁၅ မွ
၂ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ရွိသည္။

၄၈

တ႐ုတ္အစုုိးရသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္

ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ တုုိင္းရင္းသား ႏုုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အစဥ္တစုုိက္
ေတာင္းဆုုိခဲ့သည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒကို
အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းရန္ အေျခခံမႈမ်ား၅၅ ရရွိရန္ အစုုအဖြဲ႕
ေပါင္းစုုံပါဝင္သည့္ ႏုုိင္ငံေရး ညိႇႏိႈင္းမႈအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း
ထားသည္။ ျမန္မာကို မိတ္ဖက္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္
မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
နယ္ေျမစိုးမိုးမႈပဋိပကၡမ်ား (အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ - ျမန္မာနယ္စပ္အနီး
တြင္ျဖစ္ပြားသည့္ တုုိက္ပြဲမ်ား) သည္ တ႐ုတ္အဖုုိ႔ မူဝါဒဆုုိင္ရာ အခက္
အခဲႀကီးျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ေပၚတြင္လည္း ႐ုိက္ခတ္မႈရွိသည္။

ႏိုင္ငံအဆင့္

တ႐ုတ္အစုုိးရသည္ နယ္စပ္တေလ်ာက္မွ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္

ႏိုင္ငံေတာ္၏
သေဘာသဘာဝ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း
ထားသည္။ ဆက္ဆံေရးဆုုိသည္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ တစ္ဦးခ်င္း ပံ့ပုိးမႈမွ
သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပံ့ပုိးျခင္းထ္ိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။၄၉ တုုိင္းရင္းသား

ႏုုိင္ငံသားျဖစ္မႈ

လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ အသုုံးဝင္သည့္ ၾကားခံ

(အခြင့္အေရးမ်ား၊

နယ္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး၊ မူဝါဒပုုိင္းဆုုိင္ရာ အသာစီးရရန္အတြက္
အခြင့္အလမ္း မ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာ

အရပ္ဘက္ႏွင့္

လူမ်ိဳးေရး၊

စစ္ဘက္

တန္းတူညီမွ်ေရး)

င့္ ကုုန္သြယ္ေရးကို ထိခိုက္ျခင္းႏွင့္၊ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစမည္ကို

ဗဟုုိ

တ႐ုတ္ကစုုိးရိမ္သည္။ တုုိးတက္မႈမ်ား ရွိရန္အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္သည့္တုိင္

ႏွင့္

ဖက္ဒရယ္

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေငြအား၊
သံတမန္အားျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးေနသည္။၅ဝ တုုိက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားရန္
ရည္ရြယ္သည့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ တ႐ုတ္မ်ား
အေနျဖင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားရွိသည္။ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္
ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌
ပါဝင္ရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။၅၁

၂ဝ၁၇ ႏွစ္လည္ပုိင္းထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေန
၂ဝ၁၅ ႏုုိဝင္ဘာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပဲြ
တြင္အျပတ္အသတ္အနုုိင္ရခဲ့ ၿပီးေနာက္ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိကဦး
စားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိခဲ့ၿပီး ႏုုိင္ငံတြင္

ေဒသအဆင့္
ေဒသခံ
လူထုအေပၚ အာဏာ
သက္ေရာက္မႈ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိလ်င္ ဘာမွလုပ္ႏုိင္မည္မဟုုတ္ ဟုု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။၅၂
၂ဝ၁၆ မတ္လတြင္ အာဏာလြဲႊေျပာင္းယူၿပီးေနာက္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေန
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့
သည္။၅၃ ထုုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကိုလည္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟုုိဌာန (Myanmar Peace Centre) ကို
အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဌာန
ဟုု ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ ႔ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ခန္႔
ထားၿပီး အခ်ိဳ ႔ကို အစားထုုိးခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပံ့ပုိးသည့္ အဖြဲ႕

သယံဇာတ

နယ္ေျမ

ရယူပိုင္ခြင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ

႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ တုုိက္႐ုိက္ထုတ္လြင့္ခဲ့ၿပီး ယခင္အစုုိးရလက္ထက္က
လက္ေရွာင္သည့္ကိစၥမ်ားကို ျပည္သူမ်ားစိတ္ဝင္စားလာေစရန္

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုုမွာ သံသယ ဝင္ေနဆဲ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ျဖစ္သည္။ အထင္ရွားဆုုံး အေနျဖင့္ အင္အား အေတာင့္တင္းဆုုံးျဖစ္ေသာ
ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီသည္ လက္မွတ္မထုုိးဟုု အျမဲတေစ

သုုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အားလုုံး

ထုုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားသည္။ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီသည္

ပါဝင္နုိင္မႈမရွိျခင္း၊ တုုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း အုုပ္စုမ်ား

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္

ၾကား အကြဲအျပဲမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း တုုိးတက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေန

ေျမာက္ပုိင္းရွိ အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ပါဝင္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕

သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးထားသည့္ အဖြဲ႕

အစည္း အစုုအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။၅၇ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္တြင္

မ်ားသာ မဲေပးခြင့္ ရမည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုတပ္မေတာ္က ဆက္လက္

ယင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ

ဆြဲကုိင္ထားသျဖင့္ အေရွ ႔ပုိင္း တြင္ လက္မွတ္ထုိး ခြင့္မရသည့္ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕

ေကာ္မတီ (Federal Political Negotiation and Consultative

ပါဝင္လာေရးကို အခက္ေတြ ႔ေစသည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္

Committee) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး NCA လုုပ္ငန္းစဥ္ကို အတိအလင္း ျငင္းဆန္

ေရးထုုိးထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ပင္ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား

ခဲ့ၿပီး ပုုံစံသစ္ကို တင္ျပခဲ့သည္။ ျမင့္မားသည့္ ႏုုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

(Code of Conduct) မွာ ေဝေဝဝါးဝါး ျဖစ္ေနၿပီး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ကို

ကိုလည္းတင္ျပခဲ့သည္။လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ယင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းမႈ

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ထူေထာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပဲ၊ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္

မ်ားကို တိတ္တဆိတ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ပုုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား၏ ၾကားထုုိး
အစည္းအေဝးမ်ားအျဖစ္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

တုုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္မွာအားနည္းလ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္ဖက္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားမွာလည္း အစမျပဳႏုုိင္ပဲရွိေနသည္။

၅၆

ပဋိပကၡနယ္ေျမ၌

ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ

လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္

အတိုက္အခံ

က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္

အင္အားစုမ်ားေၾကာင့္

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ပိုမိုရရွိလာ

စစ္ဘက္ႀကီးစိုးမႈအေပၚ
စိုးရိမ္စိတ္ ပိုမိုႀကီးထြား

တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္
လက္နက္ကိုင္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို
ဆက္လက္က်င့္သံုး

တိုင္းျပည္သည္ စစ္ဘက္ႀကီးစိုးမႈႏွင့္
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈတို႔ ရွိေန

တိုင္းျပည္ႏွင့္ စစ္ဘက္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
စင္ၿပိဳင္စနစ္မ်ား
ေပၚေပါက္လာ

သယံဇာတ ထုတ္လုပ္
ရရွိမႈ အေပၚတြင္
ရပ္တည္လ်က္ရွိ

၂.၃။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား
ေလ့လာရန္ မူေဘာင္

တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမုုိးမႈအားေကာင္းသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္
ကုုမၼဏီမ်ားက ေဒသတြင္း စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို သိမ္းက်ဳံးရယူ
ထားေလ့ရွိသည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ့လာသုုံးသပ္ၾကည့္
မည္ဆုိပါက က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုုိင္ငံအဆင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား၏

လုုံျခဳံေရးကို ဦးစားေပးသည့္ ဗဟုုိဦးစီး ဆုုံးျဖတ္သည့္စနစ္၊ စစ္ေရးအရ

သက္ေရာက္မႈ၊ မတူညီေသာ ေဒသတြင္း အေၾကာင္းတရားမ်ား၏

အသာစီးရရန္ အားထုုတ္ျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး တင္းမာေစၿပီး ခုုိင္မာသည့္

နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ပဋိပကၡမ်ားကို နားလည္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေစသည္။ တုုိင္း

နယ္ေျမဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ ယင္းပဋိပကၡမ်ားအၾကား အဓိကအားျဖင့္

ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အျခားတုုိင္း

ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို ယခုအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ား သည္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိသည့္၊
ကုုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိသည့္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚရန္ ရည္မွန္း

အာဏာလက္ကုိင္ထားသူမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္အခက္အခဲမ်ားအနက္

ခ်က္ ထားၾကသည္။ ယင္းသေဘာထားမ်ားသည္ စည္းလုုံး ညီညြတ္

အႀကီးဆုုံးမွာ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပံုစံကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးမည္ဆိုသည့္

ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးသည့္ သေဘာထားမ်ား ျဖစ္သည္

အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အတုုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း

ဟုု တပ္မေတာ္က ယူဆသည္။၅၉

စုုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ စစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္
စနစ္ အဆုုံးသတ္ေရး၊ လြတ္လပ္မွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚ

စစ္တပ္တုိးခ်ဲ ႔မႈမ်ားဆက္တုိက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္

လာေရး၊ ဒီမုိကေရစီ အစုုိးရတရပ္ထူေထာင္ေရးအတြက္ စစ္တပ္

တုုိက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုုိင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္

အာဏာပုုိင္မ်ားကို စိန္ေခၚရင္ဆုိင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ ႔

ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး၊ ႏုုိင္ငံေရးအာဏာ၊ စီးပြားေရး

ရရွိခဲ့သည္။ အေစာပုုိင္းတြင္ အုုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

လုုပ္ပုိင္ခြင့္ မည္သည့္အတုုိင္းအတာကို ဗဟုုိကခ်ဳပ္ကိုင္ ထားမည္ဆုိသည့္

အျပင္ အျခား အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္း ခံလုိက္

ခြဲေဝမႈႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားက အေျခအေနမ်ား ပုုိ၍
ဆုုိးဝါးေစသည္။ ပုုံ ၂.၆ တြင္ အဓိက အေျပာင္း အလဲမ်ားကို ေဖာ္ျပထား

ရသည့္ အစုုိးရ အဖြဲ႔ေဟာင္းမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုေနာက္ခံ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားက အာဏာပုုိင္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

၅၈

သည္။ ပုုံ၏ အလယ္စက္ဝုိင္းတြင္ တင္းမာသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ သေဘာ
ထားကြဲျပားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ား၏ မူရင္းဌာေနဟုု ယူဆထားသည့္ ေနရာ

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုုိင္မ်ား ဆက္လက္စုဖြဲ႕ေနမႈႏွင့္ တရားမဝင္

မ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစုုိးရ၏

စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တုုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို

အာဏာကို အတိအလင္းဆန္႔က်င္မႈမ်ားရွိသည္။ မညီမွ်မႈမ်ားကို

ပ်က္ျပားေစၿပီး ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ေစမည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ စစ္ဆင္ေရး

ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႏုုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုုံကုိေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ျမန္မာ့

မ်ားျပဳလုုပ္၊ အာဏာလြဲႊေျပာင္းေပးျခင္းကို ေနာက္ဆုတ္ထားသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ တုုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အခ်ိဳ ႔ရွိသည္။

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း တပ္မေတာ္

တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခား

စစ္ဆင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး ႏုုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကို ဗဟုုိကသာ ခ်ဳပ္ကုိင္

ႏုုိင္ငံတြင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တုုိင္းရင္းသား လူနည္းစုု

ထားမႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပကာ လက္နက္စြဲကုိင္ေတာ္လွန္မႈလမ္းစဥ္

ေဒသမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစုုိးရ၏ အာဏာကို မည္သည့္အခါကမွ်

မွန္ကန္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးၾကသည္။

အျပည့္အဝ လက္ခံထား ျခင္းမရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္
အင္အားစုုမ်ား က်င့္သုံးသည့္ အာဏာကို အထူးဆန္႔က်င္ၾကသည္။

ပုုံ ၂.၆ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျပင္ဘက္ စက္ဝုိင္းမ်ားတြင္ သီးသန္႔

အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာ အာဏာယွဥ္ၿပိဳင္မႈပုံစံ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေဖာ္ျပထား သည္။ ပဋိပကၡမ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ

၃ မ်ိဳးကို ျမင္ေတြ႔ ရမည္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ေနျခင္းသည္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ေထာင္သည့္
စင္ၿပိဳင္စနစ္မ်ားကို ေပၚေပါက္ေစၿပီး ၎တုုိ႔နယ္ေျမအတြင္းလြတ္လပ္စြာ

အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ အာဏာၿပိဳင္ဆုိင္မႈ

လုုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို က်ားကုုတ္က်ားခဲကာကြယ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ႏုုိင္ငံေတာ္သာမက အခ်ိဳ ႔ေသာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း

ႏုုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစၿပီးတေလ်ာက္လုံး တပ္မေတာ္သည္

မ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားမွ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားေပၚ

ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ခုုိင္ခုိင္မာမာေနရာ ယူခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ

မွီခုိေနရသည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္ဖက္စလုုံးတြင္ ကုုိယ္က်ိဳးရွာသမားမ်ား ေပၚထြက္

အာဏာအမ်ားစုုကို ေရြးေကာက္ခံအာဏာပုုိင္မ်ား သုုိ႔ေပးအပ္ လုုိက္သည့္

လာသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည့္တုိင္ တပ္မေတာ္သည္ ႏုုိင္ငံေရးအရ လႊမ္းမုုိး
ထားမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္သည္။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈအားနည္းသည့္ေနရာ၊ အာဏာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

လုုံျခဳံေရး ဌာနမ်ားပါဝင္သည့္ အာဏာ အရွိဆုံး ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုုကို

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ား တြင္ ပုုဂၢလိကအက်ိဳးႏွင့္ ျပည္သူ႔

ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္

အက်ိဳးၾကား လြန္ဆြဲမႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ

တုုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၂၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း ရယူထားၿပီး၊ လုုံျခဳံေရး

ေဝးလံေခါင္ဖ်ား သည့္ ေဒသမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း

ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု

အမ်ားအျပားအတြက္ အကာကြယ္ ျဖစ္ေစသည့္ ေတာင္တန္းေဒသ

အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္

မ်ားတြင္ ဗဟုုိ၏ ၾသဇာသက္ ေရာက္မႈမွာ အားအနည္းဆုုံးျဖစ္သည္။

ႏုုိင္ငံတကာမွ စြက္ဖက္မႈမ်ား၊ အိမ္ နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားသည္လည္း

လကၡဏာသည္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ပုံႏွင့္ ေလးေလးနက္နက္ ဆက္ႏြယ္မႈ

ပဋိပကၡမ်ား အဆုုံးသတ္ရန္ အား ထုုတ္မႈမ်ားကို အတားအဆီးျဖစ္

ရွိသည္။ လူမ်ိဳးစုုတစ္စု၏ ဇာတိရပ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမ

ေစသည္။ ခ်ဳပ္ကုိင္ထိန္းေက်ာင္းႏုုိင္မႈအားနည္းသည့္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ား

အတြင္း ႏုုိင္ငံေရးအာဏာရယူႏုိင္ရန္ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရာတြင္

တြင္ တရားမဝင္ ကုုန္သြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး ယင္းသည္လည္း

နယ္ေျမအတိ အက်သတ္မွတ္ ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားေပၚေပါက္ေစသည္။

ေဒသအတြင္းတင္းမာမႈမ်ားကို ဆုုိးဝါးေစသည္။

ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ယင္း အေနအထားသည္ ပုုိ၍သိသာသည္။ ရခုုိင္
ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုုက ႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသုုံးအႏႈန္း၊ ႏုုိင္ငံသား

ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းအတုုိင္းအတာ

ျဖစ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္အားလုုံးသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္
အတြင္း ပုုိ၍လြတ္လပ္ေသာ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ

တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္၏ အစိတ္

မ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ မိမိကုိယ္ကို

အပုုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုုမွ

႐ုိဟင္ဂ်ာဟုု သတ္မွတ္ ထားသည့္ အုုပ္စုမ်ားကို ႏုုိင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသား

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံထားၾကေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ သုုိ႔မဟုုတ္

၁၃၅ မ်ိဳးတြင္ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိသျဖင့္ လူဦးေရ ၁

အာဏာခြဲေဝေပးမႈရွိသည္ စနစ္ကို လုုိလားၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး

သန္းေက်ာ္ကို္ ႏုုိင္ငံမဲ့ သုုိ႔မဟုုတ္ တစိတ္တပုုိင္းသာ အသိအမွတ္ျပဳ

ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ ဗဟုုိကခန္႔အပ္ထားသည့္ အုုပ္စုမ်ားမွ လြဲ၍ ေျပာေရး

ခံရသည့္ ႏုုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေစခဲ့သည္။၆၅

ဆုုိခြင့္မရွိျခင္း၊ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ အနည္းငယ္သာေပးျခင္း၊ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားကို ဆုုံးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ အနည္းငယ္သာ ေပးျခင္းတုုိ႔ ေၾကာင့္ မတည္မၿငိမ္

ကမာၻတဝွမ္းတြင္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားနည္းတူ

အတုုိက္အခံမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။၆ဝ စစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္ အစုုိးရ

တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏုုိင္ငံေရး ဖြဲ႔စည္းပုုံမ်ားတြင္

ေဒသတြင္း လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေဒသတြင္းလူထုႏွင့္ လူမ်ိိဳးေရးအရ

ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ အားေကာင္းသထက္ ေကာင္းလာသည္။

ေသြးစည္းမႈကို တည္ေဆာက္ေလ့ရွိသည္။ ေဒသခံလူမ်ိဳးႏွင့္ ၎တုုိ႔၏
ဘုုံလကၡဏာမ်ား သည္ ဗဟုုိႏွင့္၊ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လ်င္ ေအာက္က်

အခ်ိဳ ႔ေသာ ဘ႑ာေရး၊ ႏုုိင္ငံေရး၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝ

ေနာက္က်ႏုုိင္ပုံကို အေလးေပးတတ္ၾကသည္။ အျခား အားေကာင္းသည့္

ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ပုုဒ္မမ်ား ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ပါဝင္သည္။

တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သည့္အခါမ်ားလည္းရွိသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ အသုုံး

တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စည္း႐ုံးေရး နည္းစနစ္မ်ားတြင္

စရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေျဖေလ်ာ့မႈအနည္းငယ္ပါဝင္သည္။ မည္သုိ႔ပင္

အမ်ိဳးသားေရးအသုုံး အႏႈန္းမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊ ဘာသာစကား၊ အလံ

ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႔တြင္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ အလြန္မ်ားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သို႔မဟုုတ္ ႐ုိးရာအေလ့အထကဲ့သို႔ေသာ တုုိင္းရင္းသား လကၡဏာ

ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒလုုိလားသည့္ တုုိင္းရင္းသား

သေကၤတမ်ား ထည့္သြင္းသုုံးႏႈန္းျခင္းတုုိ႔ပါဝင္သည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္၏

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုုိ ေက်နပ္ေစျခင္းမရွိပါ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး

အာဏာျဖန္႔က်က္ရန္ အစုုိးရ၏အားထုုတ္မႈမ်ားသည္ ေဒသလကၡဏာ

မ်ားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေဒသတြင္ အာဏာရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းရွိ အုုပ္ခ်ဳပ္

မ်ားကို ေသးသိမ္ေစသည္ဟုယူဆပါက ျပင္းထန္သည့္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို

ေရးပုုိင္း ဦးေဆာင္သူအားလုုံးကိုလည္း ေနျပည္ ေတာ္မွ ခန္႔အပ္သည္။

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ က်န္းမာေရး ပညာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ လက္ငင္းအက်ိဳး

အေသးအဖြဲ ကိစၥမ်ားအတြက္ပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ား

ျဖစ္ထြန္း မႈအထင္အရွားရွိသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ပင္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားေပၚ

သည္ ေနျပည္ေတာ္မွ အရာရွိမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရသည္။

ေပါက္ႏုိင္သည္။

ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ထည့္သြင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ႏုုိင္ငံေရးစနစ္အတြင္း တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုံပါဝင္ေပါင္းစပ္ႏုိင္ရန္ စစ္တပ္

၆၁

ဦးေဆာင္သည့္ အစုုိးရက ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ ႔ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ဘာသာစကားေပါင္း ၁၁၁ ကိုျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အရင္းခံသည့္ ဘာသာ

ျပည္ေထာင္စုတြင္ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုု အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

စကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။၆၂ လူနည္းစုုလူမ်ိဳးမ်ား စုုေဝးေနထုုိင္

ကုုိယ္စားျပဳလ်က္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၂ဝဝ၈

သည့္ လူမ်ိဳး ၇ မ်ိဳးအမည္ကိုစြဲၿပီးေပးထားသည့္ ျပည္နယ္ ၇ ခုုရွိ ၿမိဳ ႔နယ္

အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ေရြးေကာက္

ေရရွည္တြင္

သည့္စနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္။ တုုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုုကမူ

၁ ခုုတြင္ ပွ်မ္းမွ်ေျပာဆုုိသုံးစြဲသည့္စကား ၃.၈ မ်ိဳးရွိသည္။

၆၃

ျဖစ္ပြား ႏုုိင္သည့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ပဋိပကၡမ်ားကိုေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အေပၚယံသေဘာ၊

သေဘာတူညီမႈမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လုုိအပ္မည္ျဖစ္ရာ တုုိင္းရင္းသား

ရွိရင္းစြဲစနစ္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္း လိုသည့္ မ႐ုိးသားသည့္သေဘာဟုု

လူမ်ိဳးစုုံ တည္ရွိမႈကညီညြတ္စည္းလုုံးသည့္ ႏုုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေအးခ်မ္းစြာ

မွတ္ယူၾကသည္။၆၆ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ျပႆနာႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈ

တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အတားအဆီး ျဖစ္ေစသည္။ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး

မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္

ကြဲျပားမႈကို ေက်ာ္လြန္၍ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားေပၚ အေျခခံသည့္ ႏုုိင္ငံသား

တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအမ်ားအျပားေနထုုိင္သည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္

ျဖစ္မႈကို နားလည္လက္ခံမႈမွာ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။

ရလွ်င္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္သည္ ဗဟုုိမွ ခ်မွတ္ သည့္အတုုိင္း

ကုုိလုိနီေခတ္အတြင္းပုုိ၍အားေကာင္းလာခဲ့သည့္ လူမ်ိဳး အမ်ိဳးအစား

လုုိက္နာေနရ ဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အဓိကက်သည့္ ေနရာ မ်ားကို ဗမာ၊ ဗုုဒၶဘာသာ၊

ခြဲျခားမႈမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ လူမႈစံ သတ္မွတ္ခ်က္ (social norms) မ်ား

ေယာက်ၤားမ်ားက သာစုုိးမုုိးထားသည္။

အတြင္း နက္နက္ရိႈင္းရႈိင္းအျမစ္တြယ္ေနခဲ့သည္။ ယာယီသေဘာ
သဘာဝကို သာအေပၚယံ သုုံးသပ္ၿပီး မေရရာမႈမ်ား ရွိသည္ကို မ်က္ကြယ္

မၾကာေသးမီက ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္

ျပဳလ်က္ လူမ်ိဳး အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။၆၄ အမ်ိဳးသားေရး

ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသ အဆင့္တြင္ ႏုုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္အခ်ိဳ႕ ရရွိလာသည္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ေအာင္ျမင္မႈ၊ အေျခခံဥပေဒျဖင့္

ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားေျပာင္းလဲသြားႏုုိင္ၿပီး၊ ေဒသတြင္းအခင္းအက်င္း

လႊတ္ေတာ္တုိင္းတြင္ စစ္တပ္က ၂၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း ေနရာယူထားမႈတုိ႔ေၾကာင့္

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ဆုုိရာတြင္ အုုပ္စုအမ်ားအျပား အားၿပိဳင္ေနမႈမ်ား ပါဝင္ေန

အရာမေရာက္လွသည့္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္သည့္ တုုိင္းရင္းသား

တတ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း

ႏုုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ ႔သည္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္

အမ်ားစုုသည္ ထပ္တလဲလဲ ကြဲထြက္ျခင္း၊ ၿပိဳကြဲျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

ေလာက္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

၆၇

ယင္း ေအာင္ျမင္မႈသည္

မ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဦးတည္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္

အျခားေသာ တုုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္

ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕

လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္လာဖြယ္ အလားအလာရွိပုံကုိ

အစည္းမ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားဆက္ဆံေရးမွာလည္း ပုုံမွန္မရွိပါ။

ေဖာ္ျပလ်က္ရွိၿပီး၊ လူနည္းစုုအခြင့္အေရးမ်ားရယူရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္

ေဒသတစ္ခုမွ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တဦးသည္ တပ္မေတာ္

နည္းလမ္းမ်ားအသုုံးျပဳလာေစရန္ အနာဂတ္တြင္ အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားကို

အရာရွိႏွင့္ နားလည္မႈေကာင္းတည္ေဆာက္ထားႏုုိင္ေသာ္လည္း၊

ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ယင္းအနီးအနားမွ ေခါင္းေဆာင္ တဦးသည္ တုုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ပါဝင္ေန
ႏုုိင္သည္။

တုုိင္းရင္းသားလူနည္းစုုေဒသမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီ၏ ေရပန္းစားမႈကလည္း တုုိင္းရင္းသား

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း၊ တပ္မေတာ္အျပင္၊ နယ္ျခား

လကၡဏာမ်ားသည္ မဲေပးျပည္သူမ်ား၏ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမုုိးမႈ

ေစာင့္တပ္၊ ေဒသခံ ျပည္သူ ႔စစ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ တပ္မေတာ္ကဖြဲ႕စည္းေပး

မရွိေၾကာင္းကို ျပသေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကြဲျပားမႈ၊

ထားသည့္ ျပည္သူ စစ္မ်ားသည္လည္း ေနရာအႏွံ႔တြင္ ရွိေနသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းထားႏုုိင္ရန္ တူညီသည့္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရး

ယင္းအင္အားစုုမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ကိုနာခံရေသာ္လည္း

စနစ္မ်ား လိုအပ္ေနသည့္ နယ္ေျမပုုိင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားရွိေနသည့္

၎တုုိ႔၏ ကုုိယ္ပုိင္ စီးပြားေရး၊ ႏုုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားကိုလည္း

ျမန္မာကဲ့သို႔ေသာ ႏုုိင္ငံမ်ိဳးတြင္ ယင္းအခ်က္သည္ အေရးပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ လက္နက္ကုိင္

၂.၄။ ေဒသတြင္း အခင္းအက်င္း

အုုပ္စုမ်ားသည္ ဗဟုုိဦးစီးမႈအားေကာင္းၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ရပ္တည္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စုုစည္းထားသည့္
အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ႏုုိင္ငံအဆင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားက ပုုံေဖာ္

ျပည္ပေရာက္ အုုပ္စုမ်ား၊ ျပည္ပတြင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊

ေနသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ကြဲျပားသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ား

ႏုုိင္ငံျခားအစုုိးရမ်ားသည္လည္း လက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚတြင္

ကလည္း ပါဝင္ပုံေဖာ္ေနသည္။ ေနရာေဒသ အနည္းငယ္ ကြာေဝးသည္ႏွင့္

ဆက္စပ္မႈ အလုုိက္ လႊမ္းမုုိးမႈမ်ားရွိသည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡအခင္းအက်င္း ႏွင့္ ေဒသေရးရာကိစၥမ်ားကို
ဇယားကြက္ ၂.၃ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုုႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၂ ခုုလုံး၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားတြင္ ထပ္တူက်သည့္ ေဒသအဆင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ၃ ခုုပါဝင္သည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားေပၚတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္ရန္
ႏုုိင္ငံေတာ္ေရာ၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားေပၚတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုုိး ႏုုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြၾကသည္။
ႏွစ္ဖက္လုံးမွ ၎တုုိ႔နယ္ေျမဟုု သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခ်ထားႏုုိင္ရန္မွာ ၎တုုိ႔၏အဓိက တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု လက္ခံ
ထားၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုုိးႏုုိင္သည္ဆုိပါက ေငြေရး
ေၾကးေရး၊ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိႏုိင္သည္။
ျပည္သူလူထုမ်ားေပၚၾသဇာလြႊမ္းမုုိးႏုုိင္ရန္ အားထုုတ္သည့္ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး
ရွိသည္။ ဖိအားေပးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း နည္းလမ္းမွ ျပည္သူ မ်ားဘဝ
ေကာင္းစားေရး၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကို စိ္တ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ ေဆာင္
ရြက္ျခင္း အထိ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္ေရာ၊ တုုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ ျပည္သူမ်ားေပၚ ၾသဇာတည္ေဆာက္
ႏုုိင္ရန္၊ သစၥာေစာင့္သိမႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ား
ခ်ည္ေႏွာင္ႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိသည္။

နယ္ေျမစုုိးမုုိးမႈ

သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း

နယ္ေျမမ်ား စုုိးမုုိးထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုုိင္ပါက စစ္အင္အားတုုိးခ်ဲ ႔ႏုိင္မည္၊ ၾသဇာ

တတိယေျမာက္တူညီသည့္ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ သယံဇာတအေရးသည္

အာဏာစုုစည္းႏုုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ ျပည္တြင္းလုုံျခဳံေရးကုုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊

ေဒသတြင္း အခင္းအက်င္း မ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္။

နယ္စပ္ေဒသထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ ေရရွည္စီမံကိန္း၏

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ စီးပြားေရး အက်ိဳး

အစီအမံတစ္ခုအေနျဖင့္နယ္ေျမစုုိးမုုိးမႈရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။

အျမတ္တစ္ခုတည္း အတြက္ ျဖစ္ရျခင္း မဟုုတ္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡ

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ၾသဇာတည္ေဆာက္

ျဖစ္ပြားေရာနယ္ေျမမ်ားတြင္ တည္ရွိေနသည့္သဘာဝသယံဇာတမ်ားသည္

ရန္ႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားေကာက္ခံရန္ အားထုုတ္ၾကသည္။ နယ္ေျမႏွင့္

အဓိက အေၾကာင္းရင္းႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ပါဝင္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသ

ျပည္သူမ်ားကုုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုုိင္သည္ဆုိပါက လုုံျခဳံေရးဆုုိင္ရာ ၿခိမ္း

အဆင့္တြင္ ပုုိ၍သိသာသည္။ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစ၊တုုိင္းရင္းသား

ေျခာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လမ္း၊ ေရကာတာ၊ ဓာတ္အား

လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ရရွိပါက၊

လုုိင္း သုုိ႔မဟုုတ္ နယ္စပ္ဂိတ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားေရးအရ အေရးပါသည့္

ကုုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုုိင္သည္ဆုိပါက ေငြေရး

နယ္ေျမမ်ားကို အျပင္းအထန္ခုခံကာကြယ္ေလ့ရွိသည္။ ေတာင္ထိပ္

ေၾကးေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိသည္။

ကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာမ်ားသည္ နည္းဗ်ဴဟာအရ အသာစီး ရရွိေစသျဖင့္
မဆုုတ္တန္းခုုခံ ၾကသည္။

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္

ဇယားကြက္ ၂.၃
ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရာေထြးမႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္း။ ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ ႔နယ္။
ကရင္ျပည္နယ္၊လိႈင္းဘြဲၿမိဳ ႔နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားသည္ ေဒသတြင္းအခင္းအက်င္းမ်ား၏
မွင္ေရးက်ယ္ပုံကို အေကာင္းဆုုံးျပသသည့္ ဥပမာျဖစ္ၿပီး၊ အေျခအေနအေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ေၾကာင့္ တုုိက္ခုိက္မႈမ်ား ေပၚႏုုိင္သည္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ KNU ႏွင့္ အစုုိးရအျပင္၊ ၁၉၉၅ တြင္
KNU မွ ခြဲထြက္ခဲ့သည့္ DKBA လည္းရွိေနသည္။ အဖြဲ႕ကို ၾသဇာေညာင္းသည့္နာယကမွာ ဗုုဒၶဘာသာ
ဘုုန္းေတာ္ႀကီး ဦးသုုဇနျဖစ္သည္။ လိႈင္းဘြဲ႕ အေနာက္ဘက္တြင္ ရပ္ကြက္ ၂၂ ခုုႏွင့္
ေက်းရြာမ်ားပါသည့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသရွိၿပီး ဘုုန္းေတာ္ႀကီး၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္။
ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသလုုံျခဳံေရးကို DKBA မွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ ၂ ဖြဲ႕မွ တာဝန္
ယူထားသည္။ ၿမိဳ ႔နယ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ထုုိင္းနယ္စပ္တြင္ KNU ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး၊ KNU ခ႐ုိင္ ၂ ခုု ႏွင့္
သက္ဆုိင္ရာ တပ္မဟာမ်ားသည္လည္း ၿမိဳ ႔နယ္နယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိေနသည္။
၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၄ ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ ၂ဝ၁၆ တုုိ႔တြင္ တုုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္
နယ္ျခားေစာင့္တပ္တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၿမိဳင္ႀကီးငူမွ နယ္စပ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ လမ္းကို DKBA
ခြဲထြက္အဖြဲ႕လက္မွ ျပန္လည္ရယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ခြဲထြက္ အဖြဲ႕သည္ DKBA တပ္မွဴး ၃ ဦးႏွင့္
ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ဦးမွာ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္မွစၿပီး ဦးသုုဇန ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ လမ္းပုုိင္းကို
အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဗုုိလ္ပိ ေခၚ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္မွဴးေဟာင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းေဖာက္
လုုပ္ျခင္းကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။၆၉ ေနာက္ ၂ ဦးမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ား အားလုုံးႏွင့္
သေဘာတူထားသည့္ အခြန္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သျဖင့္ DKBA ဌာနခ်ဳပ္မွ ထုုတ္ပယ္
လုုိက္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္၏ တုုိက္ခိုက္ျခင္းကို ခံရကာ ယင္းေဒသသုုိ႔ ခုုိဝင္လာသူ ၂ ဦး ျဖစ္သည္။
အျခားအျခားေသာ မေက်လည္မႈ အမ်ားအျပားရွိသည့္တုိင္ လိႈင္းဘြဲ႕ေျမာက္ပုိင္း ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး
ဗုုိလ္ပိႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳလုုပ္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္
ယခင့္ယခင္ကပင္ အပုုိင္စီးထိန္းခ်ဳပ္လုိသည့္ လမ္းပုုိင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္၊ KNU ၏ အမာခံ
နယ္ေျမကို ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္သြားသည္။ လမ္းပုုိင္းကို ဗုုိလ္ပိ ထိန္းခ်ဳပ္ထား
သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေဒသအတြင္းဝင္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး၊ ျမန္မာႏွင့္ ထုုိင္းအစုုိးရ မ်ား၏
ပူးေပါင္းစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဟတ္ႀကီး ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္မႈကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွး မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေနေစသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပုိင္းထိ လမ္းတေလ်ာက္ျမဳပ္ထားသည့္
ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနရပ္ျပန္ရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးဟုု ဦးသုုဇန
မိန္႔ထားခ်က္ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသခံေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ေနရပ္မျပန္ႏုိင္ပဲရွိေနသည္။

ကုုမၼဏီမ်ားသည္ ေနရာစုုံမွ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားအျပားရရွိၾကသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အာဏာစီးဆင္းပုုံ

အျမတ္အစြန္းမ်ားမည့္ တြင္းထြက္လုပ္ကြက္မ်ားရွိရာ ဝန္းက်င္တဝုုိက္
တြင္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း၊ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႕စစ္

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာအမ်ားစုုတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္

အင္အားစုုမ်ား အားလုုံးတပ္စြဲသည့္အေျခအေနမ်ားရွိတတ္သည္။

သည့္ စနစ္မ်ား ေရာေထြး ေနၿပီး သမာ႐ုိးက်စစ္ပြဲတြင္ရွိတတ္သည့္

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔

လကၡဏာမ်ားလည္းရွိမေနပါ။ ေရွ ႔တန္းေနရာမ်ား အတိအက်

အစည္း အမ်ားအျပားႏွင့္ ျပည္သူ ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး ထုုတ္

သတ္မွတ္ထားမႈမရွိပါ။ ရင္ဆုိင္ေနသည့္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

လုုပ္ျခင္း၊ လူကုန္ ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု အႀကီးအက်ယ္ စြပ္စြဲခံရ

နယ္ေျမတစ္ခုလုံး အျပည့္အဝခ်ဳပ္ကုိင္ေရး ထက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္

သည္။၆၈ ရည္မွန္းထားသည္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ သယံဇာတႏွင့္

မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ေနရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုုိင္ရန္

အျခားရင္းျမစ္မ်ား ရယူအသုုံးခ်ေလ့ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အုုပ္စုမ်ား၊

အားထုုတ္ၾကသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ကာလရွည္ ထိန္းထား

ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ သယံဇာတ ရရွိေရးကုုိသာ ဦးတည္သည္မ်ားလည္း

ႏုုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လက္နက္ ကုုိင္အင္အားစုုမ်ားသည္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္

ရွိလာသည္။

တစ္ဖြဲ႕ၾကား နားလည္မႈရယူၿပီး မိမိအေျခခံနယ္ေျမမ်ားကို ညႇိႏိႈင္း

ဇယားကြက္ ၂.၄
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡေဘးသင့္ေဒသ ၃ ခုု
အစုုိးရ အာဏာအားေကာင္းေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း အင္းေလးကန္ဝန္းက်င္ေဒသ
အင္းေလးကန္သည္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သာ ဆက္စပ္ေနၿပီး လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္
သက္ဆုိင္မႈ မရွိသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုုံေနထုုိင္သည့္ ယင္းေဒသသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္။
အထူးသျဖင့္ အဓိကလမ္းမႀကီးႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ ခရီးသြားလည္ပတ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္။
ယင္းေဒသရွိ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံသည္ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအုုပ္စု အမ်ားအျပား ပါဝင္သည့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး
ပဋိပကၡမ်ားကို အေျခခံကာ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ အတိအက်ဆုုိရလ်င္ ပအုုိပ့္ေခါင္းေဆာင္
အခ်ိဳ ႔သည္ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္မွ ႏုုိင္ငံေရးညိႇႏိႈင္းမႈသုိ ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကူးေျပာင္းႏုုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းႏုုိင္မႈတုိ႔ျဖင့္ ပအုုိဝ့္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (Pa-O National
Organization (PNO) သည္ ႏုုိင္ငံေရး အင္အားစုုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၄ ေနရာ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ၆ ေနရာ ရရွိခဲ့သည္။ ပအုုိဝ့္ အထူးအုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ အဓိက

Palaung
က်သည့္ ရာထူးမ်ားကိုလည္း PNO က ရယူထားသည္
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ေဝးလံေခ်ာင္က်၊ ျမင့္မားသည့္ေတာင္တန္း မ်ားရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ တင္းမာမႈမ်ား
ဆက္လက္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ PNO တြင္ ပအုုိဝ့္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ဟု အမည္တြင္သ
ည့္ Lake
လက္နက္ကိုင္
Inle

ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕တဖြဲ႕ရွိသည္။ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ပုုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္
စုုိးမုုိးထားသည္။ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ အခ်ိဳ ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ အျခားတုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား ရွိၾကသည္။ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစုုိက္ေတာင္သူ အခ်ိဳ ႔ရွိသည္။
အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကို အစုုိးရလမ္းေၾကာင္းမွ တဆင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။
PNO သည္ (Parami Development Network) ကုုိလည္း ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဘ႑ာေရး ပံ့ပုိးမႈ
မ်ားကို ရွာေဖြလက္ခံသည္။ ပအုုိပ့္ အဖြဲ႕အျဖစ္ အမ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားကို လူမ်ိဳးမေရြး
ဘာသာမေရြး ကူညီမည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ဟု ပါရမီ အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုုိၾကသည္။
PNO ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံနွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းအခ်ိတ္အဆက္မ်ားသည္ ေမးခြန္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
အဖြဲတည္ေထာင္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ ေနဝင္းထြန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ ျပဳလုုပ္
ေနၿပီး၊ အျခားက႑ အမ်ားအျပားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ထားသည္။ PNO ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိသည္။၇၁

ဇယားကြက္ ၂.၄ (အဆက္)
ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ၏ အာဏာပိုင္မ်ား
ပေလာင္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ မန္တုံ ႏွင့္ နမ္ဆန္ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား
ပါဝင္သည္။ တအာင္း သုုိ ႔မဟုုတ္ ပေလာင္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အဓိက လူမ်ိဳး
ျဖစ္သည္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ လီဆူေက်းရြာမ်ားသည္ ေဒသတေလ်ာက္ ပ်ံ ႔ႏွံ႔တည္ရွိေနသည္။
၁၉၉၁ ခုုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခဲ့ၿပီး
၂ဝဝ၅ ခုုႏွစ္တြင္ လက္နက္ဖ်က္ သိမ္းခဲ့သည္။ အစုုိးရ၏ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို စီစဥ္ခဲ့ၿပီး
အထူးအုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေနာက္ပုိင္းတြင္ ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အေျပာင္းအလဲ
အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေစာဒက တက္ခဲ့ၾကသည္။
၂ဝဝ၉ ခုုႏွစ္တြင္ ယခင္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားက ပေလာင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး
၎၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွာ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (Ta’ang National
Liberation Army (TNLA) ျဖစ္သည္။၇၂ ျပည္သူအမ်ားစုု ေနထုုိင္ရာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္
အလ်င္အျမန္ေနရာယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ တြင္ တုုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚခဲ့ ၿပီး တပ္မေတာ္က
ေလေၾကာင္းတုုိက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားမီးရိႈ ႔မႈ မ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ - ၁၇ တြင္ တုုိက္ပြဲမ်ားအရွိန္
ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ တုုိက္ပြဲမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ အရပ္သား အမ်ားအျပား ေနအိမ္စြန္႔ခြာ
ထြက္ေျပးသြားၾကသည္။
TNLA သည္ နယ္ေျမမ်ားကို ပုုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း တအာင္းျပည္သူမ်ားၾကား ၎တုုိ႔၏ ၾသဇာ၊ ၎တုုိ႔ကို
ေထာက္ခံမႈမွာ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ TNLA တြင္ အခြန္၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ၊ ပညာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၊
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဌာနအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဌာန ၁၂ ခုုရိွသည္။
ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားမွ တအာင္းေက်းရြာမ်ား တြင္ TNLA သည္ အခ်ိဳ ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ပံ့ပုိးသည္။ လက္နက္ကုိင္ တုုိက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ေနသည့္တုိင္ အစုုိးရ ပံ့ပုိးမႈမ်ားကိုလည္း အမ်ားအားျဖင့္ လက္ခံလုိလားၾကသည္။ ဥပမာ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ အစုုိးရက ေလ့က်င့္ခန္း
စာအုုပ္မ်ား ပ့ံပုိးျခင္း၊ ခရီးစရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားကို လက္ခံသည္။ အစုုိးရမွ လမ္းသစ္ေဖာက္ေပးမႈကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္တကြ TNLA ကပါ
ႀကိဳဆုုိခဲ့သည္။ TNLA သည္ ၎၏ မူးယစ္ေဆးဆုုိင္ရာ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မူးယစ္ေဆးစဲြေနသူမ်ားကို
အင္အားသုုံးကာ ေဆးျဖတ္ေစသည္။
အစုုိးရႏွင့္ TNLA ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားၾကားတြင္ အလြတ္သေဘာပုုံမွန္ေတြ ႔ဆုံမႈမ်ားရွိသည္။ ရံဖန္ ရံခါတြင္ တဆင့္ခံဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ သည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ တအာင္းလူမ်ိဳး သူနာျပဳမ်ားသည္ TNLA ၾသဇာ လႊမ္းမုုိးထားသည့္ နမ့္ဆန္တြင္
ေဆးကုုသမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေပးသည္။ ပညာေရးတြင္ တႏုုိင္ငံလုံး ႏွင့္ တန္းတူ ဗမာဘာသာသင္႐ုိးကုုိအသုုံးျပဳသည္။ TNLA က ေထာက္ပ့ံ
ခ်ီးေျမာက္ထားသည့္ တေအာင္း ဘာသာစကားေကာ္မတီမွ တဆင့္ အစုုိးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တအာင္း ဘာသာစကား သင္ခန္းစာမ်ားကို
ထည့္သြင္းသင္ၾကားသည္။

အင္အားႀကီး တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေဒသ ဝ ျပည္
ဝ ျပည္ေသြးစည္းညညီညြတ္ေရးပါတီသည္ ဝ ကုုိယ္ပုိင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္းဟုု အစုုိးရက သတ္မွတ္ထားေပးသည့္ ေနရာအားလုုံးနီးပါးတြင္ စစ္ေရး၊
ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ အခုုိင္အမာ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာ ယူထားသည္။ UWSP သည္ တုုိင္းေဒသႀကီးအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ၎ကို
ရွမ္းျပည္အတြင္း ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ျခင္းကို အသိအမွတ္မျပဳပါ။
ျမန္မာအစုုိးရအေနျဖင့္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ တုုိက္႐ုိက္ပါဝင္ႏုိင္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ လူဦးေရ ၅၅ဝ,ဝဝဝ ဝန္းက်င္ေပၚတြင္ အာဏာ သက္
ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ေဒသတြင္းအေျခခံ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို ဝ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီက သာေဆာင္ရြက္သည္။
၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ဝ ေဒသတြင္ က်င္းပခြင့္ကို ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညတ္ေရးပါတီက တားဆီးခဲ့သည္။၇၃

ဇယားကြက္ ၂.၄ (အဆက္)
တပ္မေတာ္ႏွင့္ UWSP ၾကားတုုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ မွာ အလြန္ရွားပါးသည္။ ၁၉၈၉ ခုုႏွစ္တြင္
ႏွစ္ဖြဲ႕ၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး၊ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆
ေအာက္တုိဘာတြင္ အိမ္နီးခ်င္း တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (National Democratic Alliance
Army) ၏ နယ္ေျမကို ဝင္ေရာက္ ေနရာ ယူခဲ့သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ UWSP သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းရွိ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္
ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို အလုုိအေလ်ာက္ ရရွိထားသည္။ တႏုုိင္ငံလုံး ဆုုိင္ရာ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ေရးထုုိးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္
တက္ၾကြစြာပါဝင္သည္။ UWSP သည္ လုုံးဝလြတ္လပ္ေရးကို ေတာင္းဆုုိျခင္းမျပဳပဲ
ကုုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိေသာ တုုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္ တစ္ခုရရွိရန္သာ
ေတာင္းဆုုိထားသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ၾကသည္။ နားလည္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ၾကျခင္းသည္ စီးပြားေရး၊

ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ ႔ႀကီးမ်ား၊ တုုိက္ပြဲမ်ားအျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္

မရွိမျဖစ္ စားဝတ္ေနေရး ကိစၥမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

မ်ား အတြင္းရွိ ၿမိဳ ႔မ်ားတြင္ပင္ ပဋိပကၡသင့္ေနမႈ မရွိသေယာင္ ထင္ရ

အမ်ားျပည္သူ မ်ား၏စုုိးရိမ္မႈမ်ားကိုျမင့္တက္ေစသည္။

သည္။ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အနီးအနား
ေနရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုုိင္သည့္တုိင္ အစုုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္

လက္နက္ကုိင္တုိက္ခိုက္မႈအဆင့္သုိ႔ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရွိသည့္တုိင္

ရွိသည့္ ၿမိဳ ႔မ်ားသုုိ႔ ႏုုိင္ငံတဝွမ္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ အမ်ားအျပားရွိသည္။

တင္းမာမႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္း ႏုုိင္ငံေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေပၚတြင္ သက္

အစုုိးရ စုုိးမိုးမႈ အားနည္းသည့္ ေနရာ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ

ေရာက္မႈႀကီးႀကီးမားမားရွိသည္။ ေဒသတြင္းႏုုိင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းမႈ ပုုံစံေပၚ

ရထားသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသား

တြင္ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး၊ ကုုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေျခခံဝန္ေဆာင္

လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႊမ္းမုုိးမႈ အားေကာင္းေလ့ရွိသည္။

မႈမ်ားမွစၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး ထုုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္မႈထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္

သုုိ႔တုိင္ေအာင္ တုုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿမိဳ ႔ျပ ေနရာမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္ အေရးအရာမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာရွိသည္။

၇ဝ

အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားကိုလည္း ၎တုုိ႔ အမ်ိဳးသားမ်ား၏
ေနရာမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ အနာဂတ္တြင္ သေဘာတူမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ နယ္ေျမစုုိးမုုိးမႈ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာ အမ်ားစုု

ေရး သေဘာတူညီခ်က္ သုုိ႔မဟုုတ္ အာဏာခြဲေဝေရး ဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္း

တြင္ အာဏာစီးဆင္းက်င့္သုံးမႈ ပုုံစံမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေထြးေနသည္။

လဲမႈ မ်ားမွတဆင့္ ကုုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရသည့္ အမ်ိဳးသား

ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ အေရွ ႔ေတာင္ပုိင္းမွ ပဋိပကၡသင့္ ေနသည့္

ျပည္နယ္ျဖစ္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။၇၄

ေနရာအမ်ား အျပားတြင္ အစုုိးရသည္ အခ်ိဳ ႔ေသာ အေျခခံျပည္သူ႔
ဝန္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အာဏာတည္သည့္ ေနရာ

တာဝန္က် အစုုိးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔

မွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ အဓိကအာဏာတည္သည့္ေနရာမ်ားသည္

အစည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အခြင့္ေတာင္းရ

ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း (KNU ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္)၊ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕

သည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔သား သမီးမ်ားကို တုုိင္းရင္းသား

ေျမာက္ပုိင္း (UWSP ႏွင့္ NDAA ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္)၊ မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ေက်ာင္း

နယ္ ေတာင္ပုိင္း (NMSP ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္)၊ ကခ်င္ျပည္ အေရွ ႔ျခမ္း

သုုိ႔မဟုုတ္ အစုုိးရ ဖြင့္လွစ္ထား သည့္ေက်ာင္းတြင္ ထားႏုုိင္သည္။ ေျမယာ

(ေကအုုိင္အုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္) ကဲ့သုိ႔ေသာ တ႐ုတ္ - ျမန္မာ နယ္စပ္၊

မွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ စင္ၿပိဳင္စနစ္မ်ားလည္း ရွိေနတတ္သည္။ ရပ္ရြာ

ထုုိင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားသုုိ႔ တုုိင္းရင္းသား

သားမ်ားအဖုုိ ႔ အဖြဲ ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အခြန္အခ၊ လမ္းအသုုံးျပဳခမ်ားေပး

လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အာဏာတည္သည့္ ေနရာမ်ားရွိေသး

ရသည္။ ဇယားကြက္ ၂.၄ တြင္ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသမ်ား အျဖစ္

သည္။ ျမင့္မားသည့္ေတာင္ သုုိ႔မဟုုတ္ လမ္းမႀကီးႏွင့္ ေဝးသည့္ ေတာနက္

အာဏာခြဲေဝေပးထားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မတူညီသည့္ေဒသ ၃ ခုုကို

မ်ားတြင္ အာဏာကြကက
္ ်ားတည္ ေလ့ရသ
ိွ ည္။ ၎တု႔ို အာဏာတည္သည့္

ဥပမာ အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အာဏာပုုိင္မ်ားၾကား ေဒသအဆင့္ ဆက္ဆံ

ေနရာသည္ေဝးလံသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ ႔ႀကီးမ်ား

ေရးတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားရႈပ္ေထြး ေနပုုံကို တင္ျပထားသည္။

ႏွင့္နီးကပ္သည့္ေနရာမ်ား၊ နယ္စပ္ႏွင့္အေဝးအတြင္းပုုိင္းမွ ေနရာမ်ားကို
စုုိးမုုိးထားသည့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕လည္း ရွိသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားအတြင္း ဗဟုုိအစုုိးရ၏ အာဏာစုုိးမုုိးမႈ
အမ်ားဆုုံးရွိသည့္ေနရာမ်ား သည္ ဆည္၊ သတၱဳတြင္း၊ လမ္းမႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ ႔ျပ

ယင္းေနရာမ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

ေနရာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားေရးအရ အေရးပါသည့္ ေနရာမ်ားတြင္

အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ စုုိးမုုိးထားသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံအစုုိးရ၏

ဌာနမ်ားစင္ၿပိဳင္မရွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ၎တုုိ႔၏ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရး

ႏုုိင္ရန္ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေနသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ

လုုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။ ႏုုိင္ငံတကာ

ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းရန္ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္

နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားကို တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိန္း

တုုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေနသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ေနာက္ခံ

ခ်ဳပ္ထားသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕

အေျခအေနမ်ား၊ ျဖစ္ပြားေနဆဲ တုုိက္ပြဲမ်ား သည္လည္း အခက္အခဲ

အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ နယ္နိမိတ္ စည္းအရ

အမ်ားအျပား ရွိေနေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္

တိတိက်က်ခြဲျခားျခင္းမရွိ၊ ေရာေႏွာေနသည္မ်ားကို ေတြ ႔ရသည္။

အတြက္ မွာ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ ဆက္ဆံ

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ေရးေကာင္းသည့္ ေဒသခံ NGOs မ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေလ့ရွိသည္။

ညိႇႏိႈင္းမႈေပၚတြင္ လုုံးဝမူတည္ေနသည္။

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နိိီးနီးကပ္ကပ္ ခ်ိတ္ဆက္ေန
သည္။ တ႐ုတ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ထုုိင္းမွ ေငြေၾကး၊ ဖုုန္းလုုိင္းမ်ားကို အသုုံးျပဳ

ယခုုအခန္းတြင္ တုုိက္ပြဲမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးအရ အၿပိဳင္အဆုုိင္မ်ားသည္

ၾကသည္။ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ နယ္ေျမ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ သယံဇာတ ကိစၥမ်ားေပၚ သက္

မ်ားအပါဝင္ ေဒသခံအမ်ားအျပားသည္ နယ္စပ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္

ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးစုုံေသာ၊ ရႈပ္ေထြးလွ

လ်က္ေနထုုိင္ၾကသည္။

ေသာ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား၏ အေျခ အေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထား
သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔

ေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား၊နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားကို သက္ေရာက္မႈ
ရွိေစသည့္ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ားအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ တင္ျပ

ေဒသအေျခအေနအမ်ားရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား
ရွိေနျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ၏ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္း

မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား အဆုုံးသတ္ေရးသည္ စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္
လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာမႈတို႔အၾကား တုုိက္႐ုိက္ဆက္ႏြယ္ေနမႈမရွိပါ။ အတုုိက္အခံ
နယ္ေျမမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းကို ေျဖရွင္းျခင္းထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္းက
ပုုိ၍ရႈပ္ေထြးသည္။ မၾကာေသးမီကာလမ်ားတြင္ တုုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာသည့္တုိင္ ႏုုိင္ငံ၏ေနရာ
အမ်ားအျပားတြင္ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ႔ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား
ေနသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားသည္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္အျခား ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားထက္ မဆုုိစေလာက္သာ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တုုိးတက္မႈ နိမ့္က်သည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး ၿမိဳ ႔ေတာ္ ရန္ကုန္ဖယ္ထုတ္လုိက္ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္
ကြာဟမႈအနည္းငယ္သာရွိသည္။ ပဋိပကၡ ဒဏ္ ခံေနရသည့္ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳး
တုုိးတက္မႈ (Human Development) ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ ႔ျမင္ရသည္။ အခ်ိဳ ႔ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားသည္
တႏုုိင္ငံလုံးပွ်မ္းမွ် သတ္မွတ္ခ်က္ အထက္တြင္ ရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ တႏုုိင္ငံလုံးတြင္ ဆင္းရဲ

ဖြံ႕

ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
မည္သည့္အခါတြင္မွ အလံုးစံု

မွန္ကန္မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္မဟုုတ္ပါ။
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္သူ၊ မည္သည့္ ပုုံစံျဖင့္
ေဆာင္ရြက္မည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေဆာင္
ရြက္မည္ဆုိသည္မွာ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ အလုုိ
အေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေနသည္။ ျမန္မာ၏
နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡရႈေထာင့္မွ ၾကည့္
မည္ဆုိပါက အစုုိးရႏွင့္ အျခားအစုုအဖြဲ႕
မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္

မြဲေတမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံးေနရာမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

လုုံျခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ အပစ္အခတ္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ်ားကုုိ္လည္း မည္သည့္အခါကမွ မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ျခင္း

ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တုုိးခ်ဲ ႔ရန္၊ သယံဇာတ ရယူရန္၊

မရွိခဲ့ပါ။ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ စစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္အစုုိးရမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ လုုံျခဳံေရး ဦးတည္
ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အသုုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး အစီ
အစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ အထက္မွ ေအာက္သုိ႔ သြားသည့္ပုံစံျဖင့္ေရးဆြဲျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
အသုုံးခ်မႈအားနည္းျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈမရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စီးပြားေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ရပ္စဲထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏
တုုိင္းရင္းသားလူနည္းစုုျပည္သူ အမ်ားစုု
ေနထုုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တရားဝင္
အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရန္ အစရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုုပ္ငန္းတစ္ခု အေန

ရယူျခင္းတုုိ႔သည္ ပဋိပကၡတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကေလ့ရွိသည္။

ယခင္ကာလမ်ားကေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြင္း ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းသည္

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ တုုိင္းရင္းသားအုုပ္စုမ်ားအတြက္

စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုုမွာ အနည္းငယ္သာ ခံစားခဲ့ရၿပီး
ႏုုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာလည္း ေအာင္ျမင္ေလ့မရွိပါ။ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟုုဆုိလ်င္ သမုုိင္းကိစၥ၊ နုုိင္ငံေရးကိစၥ
မ်ားတြဲလ်က္ပါလာေလ့ရွိသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္

ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဂ႐ုတစုုိက္ စီမံျခင္းမရွိပါကသည္ ဆံုံးရႈံးႏုုိင္ေခ်မ်ားသည္။

ေဒသခံျပည္သူလူထုထက္ အစုုိးရ၊ စစ္တပ္၊

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားအေပၚတြင္ အဓိက

ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အက်င့္ပ်က္ေနေသာ

အေျခခံသည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေပါမ်ားစြာရွိေနသည့္ ထိုသဘာဝ သယံဇာတမ်ားသည္ ပဋိ
ပကၡမ်ားကို ၾကာရွည္ႀကီးထြားေအာင္ အေထာက္အပံ့ျပဳေနသည္။ အတိုက္အခံ နယ္ေျမ
အမ်ားအျပားတြင္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတ တုုိးခ်ဲ႕ထုုတ္လုပ္မႈတို႔
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင္ ဘ႑ာေငြရရွိေနမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ပဋိပကၡ
သက္တမ္းကို ရွည္ၾကာေစခဲ့သည္။

စီးပြားေရး ခ႐ုိနီမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္
တပ္မွဴးမ်ား ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားကိုသာ
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္ဟု ယူဆထားခဲ့ၾက
သည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္
ျဖစ္သည္။

ယခုုအခန္းတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၏ ထင္ရွားသည့္

ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားၾကား ရႈပ္ေထြးသည့္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိေန

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို တင္ျပထားပါသည္။ ႏုုိင္ငံတြင္းရွိနယ္ေျမစုုိးမုုိးမႈ

သည္ကို ေတြ ႔ရွိခဲ့ရၿပီး အထက္ပါယူဆခ်က္မ်ား ကြဲလြဲေနသည္။၇၅

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ အျပန္ အလွန္ဆက္ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈ၊ ပဋိ

ႏုုိင္ငံခ်မ္းသာလာေသာ္လည္း နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားက်ဆင္းသြား

ပကၡမ်ားျပင္းထန္ေစရန္ ရံဖန္ရံခါ တြန္းအားေပးပုုံမ်ားကို ေလ့လာထား

ေလ့မရွိသကဲ့သုိ႔ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေရးစနစ္ထက္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္

ပါသည္။ အခန္း ၃.၁ တြင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးမႈ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားမွ

ရွင္းလင္းရန္ ပုုိ၍လြယ္ကူျခင္းလည္းမရွိပါ။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပုုံစံမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမရွိေသာ

ရွိသည့္ေနရာမ်ားမွ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ (human development)

ႏုုိင္ငံတြင္းမွ အျခားေနရာမ်ားမွ ပုုံစံကုိႏိႈင္းယွဥ္ျပထားပါသည္။ ၿမိဳ ႔နယ္

အဆင့္အတန္းမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို စာတမ္းတြင္ေလ့လာ

အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈ ႏွင့္ ၎၏ ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္အတန္း

ေတြ႕ရွိရသည္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝမႈတြင္ တႏုုိင္ငံလုံး

တုုိက္႐ုိက္ ဆက္စပ္ေနမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ယုုံၾကည္ရ

ပွ်မ္းမွ်အတုုိင္းအတာထက္ အလြန္အမင္းျမင့္မားေနသည္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔

ေလာက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား အနည္းငယ္သာရွိသည္ကို

အလြန္ဆိုးရြားစြာ ဆင္းရဲနိမ့္က်ေနသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။၇၆ ေဒသခံ

ေတြ႔ရွိရသည္။ အခန္း ၃.၂ တြင္ ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားတြင္

မ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ စီးပြားေရးတုုိးတက္

တည္ၿငိမ္မႈေဖာ္ေဆာင္ ရန္ အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အသုုံးျပဳျခင္းကို သုုံးသပ္

မႈမ်ား ျဖစ္လာ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း

ထားၿပီး ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဒသခံ

ယင္းကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ေရွးရႈသည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္လာမည္မဟုုတ္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မည္သုိ႔သေဘာထားသည္ကို ထည့္သြင္းတင္ျပထား

ေၾကာင္းကိုလည္း စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။၇၇ ယင္းေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ား

သည္။ အခန္း ၃.၃ တြင္ နယ္ေျမ စုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡေပၚတြင္ အဓိက

ကို ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လည္း ျပန္လည္ ျမင္ေတြ ႔ရသည္။

အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေစ ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ထင္ရွား သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သဘာဝ သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

တင္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယုုံယုံၾကည္ၾကည္ အသုုံးျပဳႏုုိင္သည့္ အခ်က္

၃.၁။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ

အလက္မ်ားမွာ ရွားပါးသည္။ (ဇယားကြက္ ၃.၁ ကုုိၾကည့္ပါ) ရႏုုိင္သမွ်
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၁၉၉ဝ အေစာပုုိင္းမွစၿပီး အစုုိးရသည္ ေစ်းကြက္

ေရရွည္ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေနသည့္ အဖြဲ႕

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ိဳ ႔ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္း၊ ႏုုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား

အစည္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ကာ

ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္း၊ အေရွ ႔ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားအသင္းသုုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း၊

တည္ၿငိမ္မႈကို တုုိးတက္ေစသည္ဟု ကမာၻအႏွံ႔မွ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရလဒ္ေကာင္းရရွိေရးအတြက္ အားထည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ယူဆ ေလ့ရွိသည္။ The Contested Corners of Asia စာတမ္းေလ့လာ

ေၾကာင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္း

ခ်က္အရ အာရွတခြင္မွ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡဝန္းက်င္မ်ားတြင္ စီးပြား

တုုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာသည္။၇၈
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၂ဝ၁၁ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုုိးရ အာဏာရလာသည့္အခါတြင္ ႏုုိင္ငံေရး၊

လ်ာထားခ်က္တြင္ ၁၃.၆ ရာခုုိင္ႏႈန္း ထိတုိးတက္လာသည္။၈၆

စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အတုုိက္အခံေနရာမ်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပုုံစံမ်ားကို က်ယ္က်ယ္

ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေမရိကန္တုိ႔က

ျပန္႔ျပန္႔ေလ့လာနုုိင္ ရန္ The Asia Foundation ၏ သုုေသတနအဖြဲ႔သည္

စစ္အစုုိးရေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃

၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္းစာရင္းမွ (ဇယားကြက္ ၃.၁)လူသား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အညႊန္း

တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေရနံတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္

မ်ားေပၚတြင္ အဓိကအေျခခံၿပီး ၿမိဳ ႔နယ္အလုုိက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အညႊန္းကိန္း

ကုုန္စည္မ်ားတင္ ပုုိ႔ခဲ့မႈတုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ၆.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း တုုိးတက္ခဲ့

ကို ျပဳစုုခဲ့သည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၃ ခုုကို စုုစည္း ထားသည့္ စုုေပါင္း အညႊန္း

သည္။၇၉ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၂ဝ အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ စီးပြားေရး

သည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားကို

တုုိးတက္မႈႏႈန္း ၇.၁ ရာခုုိင္ႏႈန္း ရွိမည္ဟု မွန္းဆထားသည္။

အလြယ္တကူ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ ႏုုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

သုုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ အေရွ ႔ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမရွိသည့္

လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းအနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။၈၁

ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

၈ဝ

၁၉၆၂ မွ စစ္အစုုိးအရ အဆက္ဆက္၏ တံခါးပိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို
ခံလာရသည့္ႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ ရာစုု ေနာက္ပုိင္း ေဒသတြင္း ႏုုိင္ငံအမ်ား

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

အျပားေဆာင္ရြက္ခဲ့သကဲ့သုိ႔ ပုုိ႔ကုန္အဓိကထားသည့္ တုုိးတက္မႈကို ေဖာ္

ရလဒ္မ်ားမွာ မ်ားစြာကြဲျပားလွ်က္ရွိသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ

ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ အစုုိးရသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပၚတြင္

ေနရာမ်ားသည္ မျဖစ္ပြားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အၿမဲတေစ

အေလးထားမႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ အနည္းဆုုံး ၁၉၉ဝ မတုုိင္ခင္ထိ

နိမ့္က်ေနသည္မဟုုတ္ေသာေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

အထီးက်န္ တံခါးပိတ္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားက်င့္သုံးခဲ့ၿပီး အေျခခံ

မလြဲမေသြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္မည္ေလာ ဟူသည့္အခ်က္အေပၚတြင္လည္း

အေဆာက္အအံု၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးပုုိ္င္းတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ The Asia Foundation ၿမိဳ ႔နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

အနည္းငယ္သာျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

အညႊန္းကိန္းမွ ရလဒ္မ်ားအရ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံေနရသည့္
ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားသည္ အျခား ေသာၿမိဳ ႔နယ္မ်ားထက္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္

ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ၂၅.၆ မွ ၃၇.၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ႏုုိင္ငံကသတ္မွတ္

မဆုုိစေလာက္သာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ ႔

ထားသည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ရွိေနသည္ဟု

နယ္မ်ား၏ ၇ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္း နီးပါးခန္႔သည္ ႏုုိင္ငံ၏ပွ်မ္းမွ်ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ ရမွတ္ႏွင့္

အရင္းအျမစ္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။၈၂ အျမင့္ဆုံးေသာ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊

မတိမ္းမယိမ္း သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္တြင္ ရွိေနၾကသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ပဋိပကၡ

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏုုိင္ငံ၏ အခ်က္အျခာေနရာမ်ား

ဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ ႔

တြင္သာ ေတြ႕ ရသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊

နယ္မ်ားသည္ ထိပ္ဆုံး ၁၅ ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ ပါဝင္သည္။၉၁

မႏၲေလးတြင္ ေတြ ႔ရွိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ ႔ပုိင္း၊ ရခုုိင္ႏွင့္
ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄

လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္လည္း

သန္းေခါင္စာရင္းမွ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအညႊန္း မ်ားတြင္လည္း အလားတူ ေတြ႕

အလားတူပုံစံ မ်ားကိုေတြ ႔ရသည္။ ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားမွ

ရွိႏုိင္ၿပီး စီးပြားေရး အင္အားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳ

ပွ်မ္းမွ်ရမွတ္သည္ ပဋိပကၡ မျဖစ္သည့္ေနရာမ်ားမွ ရမွတ္ထက္

တုုိင္းတာနည္း ျဖစ္ေသာ ညအခ်ိန္လွ်ပ္စစ္အသုုံးျပဳမႈ ၁၉၉၃ မွ ၂ဝ၁၃ ထိ

နည္းသည္။ (ပုုံ ၃.၃) ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားၾကားမွ သိသိ

အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံျပဳစုုသည့္ အလင္းေရာင္ထြန္းလင္းမႈသတ္

သာသာကြဲျပားေနသည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အေျခအေနမ်ားကုုိ

မွတ္ခ်က္ (luminosity trends) က အတည္ျပဳထားေပးသည္။ (ပုုံ ၃.၁)

အညႊန္းကိန္းတြင္ေတြ ႔ရွိႏုိင္သည္။

သန္းေခါင္ စာရင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအရ အိမ္ေထာင္စု ၃၂.၄
ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ မီးထြန္းရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
အသုုံးျပဳႏုုိင္ၾကသည္။ ေက်းလက္ေဒသအမ်ားစုုတြင္ ယင္းပွ်မ္းမွ်ေအာက္
တြင္သာရွိသည္။၈၃
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္ေရာက္မႈမရွိျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းမႈ
အားနည္းျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္္မာသည္ အေျခခံအေဆာက္အအံု
လုုံေလာက္မႈ မရွိျဖစ္ေနသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုုိးရသည္ ၎၏
ႏုုိင္ငံစုစည္းေရး မဟာဗ်ဴဟာခ် ေဆာင္ရြက္မႈ၏၈၄ ဦးစားေပးအေနျဖင့္
လမ္းေဖာက္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ခန္႔မွန္း လူဦးေရ သန္း ၂ဝ
ခန္ ႔ သုုိ႔မဟုုတ္ လူဦးေရ၏ ၃၇ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ လမ္းအသုုံးျပဳႏုုိင္ျခင္း
မရွိၾကပါ။ လမ္းျပႆနာ အဆုုိးဆုုံးမွာ တုုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္
ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ျဖစ္သည္။၈၅
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္လည္း အစုုိးရသည္ ပုုိ၍အာ႐ုံ စုုိက္လာသည္။
၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွစၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအသုုံးစရိတ္မ်ားသည္
စုုစုေပါင္း အစုုိးရ အသုုံးစရိတ္၏ ၄.၆ ရာခုုိင္ႏႈန္းမွ ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈

ဇယားကြက္ ၃.၁
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အခ်က္အလက္မ်ား
၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း
ယုုံၾကည္ရသည့္ ႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ေလ့လာသုုံးသပ္သူမ်ား၊ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား၏
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တြင္က်ယ္မႈ မရွိသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ဘ႑ာေရး
ေထာက္ပံ့မႈ၊ ကုုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုုံးအေနျဖင့္
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အျငင္းပြားမႈအမ်ားအျပားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏
လတ္တေလာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို အျပည့္စုံဆုံး ျပဳစုုမွတ္တမ္း တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။၈၇
သန္းေခါင္စာရင္းပါအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အႀကီးမားဆုုံးကြာဟခ်က္ရွိနသည့္ေနရာမွာ ေလာေလာလတ္လတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္ေနရာ၊
လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ား ရွိေသာ ရခုုိင္ျပည္ နယ္ျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္ကို ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုု သတ္မွတ္လုိသည့္ ခန္႔မွန္း လူဦးေရ ၁.ဝ၉ သန္းခန္႔သည္
စာရင္းမသြင္းခဲ့ဟု UNFPA က ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၈၈ ျမန္မာ ႏုုိင္ငံအျခားေဒသ မ်ားတြင္လည္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ ႔ေသာ
ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာ မ်ားသုုိ႔သြားေရာက္ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ ရခုုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ယွဥ္လ်င္ စာရင္းမပါဝင္သည့္ လူဦးေရ နည္းေသာ္လည္း ကရင္
ျပည္နယ္မွ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ ၄.၄၃ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ၂.၇၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စာရင္းတြင္ပါဝင္မႈမရွိခဲ့ပါ။၈၉
သန္းေခါင္စာရင္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယခုုစာတမ္းတြင္ အသုုံးခ်ထားၿပီး မွန္ကန္မႈ ရွိေစရန္ အကုုိးအကားရင္းျမစ္မ်ား အတည္ျပဳရန္ႏွင့္
စစ္ေဆးရန္ လုုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရခုုိင္ႏွင့္ အျခားေဒသမွ အခ်က္အလက္ လစ္ဟာမႈမ်ားသည္
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ေစခဲ့ပါ။

THE ASIA FOUNDATION ၏ ၿမိဳ ႔နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းႏွင့္ အညႊန္းမ်ား
THE ASIA FOUNDATION သည္ ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တုုိင္းတာသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းကို ျပဳစုုခဲ့သည္။ အညႊန္းကိန္း
တြင္ ၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အဓိကအေျခခံထားသည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အညႊန္း
၁၆ ခုုကို စုုစည္းထားသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပုုံစံ မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမစုုိးမိုးေရးပဋိပကၡ အလားအလာမ်ား ႏွစ္ခုလုံးကို ေလ့လာရာတြင္ ၿမိဳ ႔နယ္
မ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲအနည္းဆုုံး ယူနစ္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ ႔နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအညႊန္းကိန္းသည္ ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၃ ခုုကို ပွ်မ္းမ်ွခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။
၁။ အိမ္ေထာင္စု၏ လူေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပုုိင္ဆုိင္မႈ အညႊန္း ၁ဝ ခုုကို ေပါင္း ထားသည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ေခါင္းစဥ္ခြဲ
၂။ ေမြးကင္းစကေလးေသဆုုံးမႈႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိေသဆုုံးမႈ အညႊန္းရမွတ္မ်ား စုုေပါင္း ထားသည့္ က်န္းမာေရး ေခါင္းစဥ္ခြဲ
၃။ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ၊ အေျခခံပညာ (အသက္ ၆ - ၁၁) အလယ္တန္း ( အသက္ ၁၂ - ၁၆ ) ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္မႈႏႈန္း
ကိုစုေပါင္းထားသည့္ ပညာေရး ေခါင္းစဥ္ခြဲ
အညႊန္းတစ္ခုျခင္းစီအတြက္ ရမွတ္ သုုညကို ႏုုိင္ငံ၏ပွ်မ္းမွ်အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အညႊန္း ကိန္းျဖင့္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ပွ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္မည္၊
ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား၏ အလားအလာ မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုိင္မည္၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿမိဳ ႔နယ္ ၃၃ဝ ၏ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ
ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။
The Asia Foundation ၏ စုုစည္းမႈတြင္ ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ အညႊန္းမ်ားထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားကိုထည့္
သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ ပဋိပကၡအညႊန္းမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ရွိေနမႈ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လက္မွတ္ထုိးသူမ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသမုုိင္း၊ စစ္တပ္ တည္ေနရာမ်ား၊ ေျမျမဳပ္မုိင္းအႏၱရယ္၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေရြႊ ႔ေျပာင္းသူမ်ား ရွိေနမႈ၊
လက္နက္ကုိ္င္အဖြဲ႕ သုုိ႔မဟုုတ္ဆက္စပ္ အဖြဲ႕မ်ားက ေပးေနသည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္သည္။
နည္းလမ္းေလ့လာပုုံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ၿမိဳ ႔နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အညႊန္းကိန္းပါ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ား၊ အညႊန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
သည္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုုစာတမ္းျပဳစုုရန္ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ သုုေတသနခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္
မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ပဋိပကၡ
ဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ ေနထုုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈ
အဆင့္အတန္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနသည္ျဖစ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၾကားမွ ရွင္းလင္းသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈေပၚတြင္ထားသည့္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ပ်က္ျပယ္သြားေစသည္။

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားမွ က်န္းမာေရး၊
ပညာေရးအေျခအေန
က်န္းမာေရးရမွတ္မ်ားစုုစည္းထားသည့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲတြင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး
ပဋိပကၡ ျဖစ္ေန သည့္ ၿမိဳ ႔နယ္ ၇ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ႏုုိင္ငံပွ်မ္းမွ်သတ္မွတ္
ခ်က္အဆင့္ထက္ အနည္းငယ္ ေအာက္က်ေနသည္။ ပုုံ ၃.၅ တြင္ ပဋိပကၡ
သက္ေရာက္မႈမရွိသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားရာ လူေနမႈ အဆင့္
အတန္း အညႊန္းကိန္းတြင္ ေတြ ႔ရွိခဲ့ရသည့္ ပုုံစံႏွင့္ ဆင္တူေနသည္။
ပညာေရးအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အနည္းငယ္ကြဲျပားေနသည့္ပုံစံမ်ားကို
ေတြ ႔ရသည္။ ပညာေရး အခ်က္အလက္ မ်ားစုုေပါင္းထားသည့္
ေခါင္းစဥ္ခြဲတြင္ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္ ၆၃ ရာခုုိင္နႈန္းသည္
ႏုုိင္ငံပွ်မ္းမွ် သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီး က်န္းမာေရး ေခါင္းစဥ္
ခြဲတြင္ ႏုုိင္ငံပွ်မ္းမွ်သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ ေရာက္ေနသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္
မ်ားႏွင့္ ရာခုုိင္ႏႈန္းအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔တုိင္ေအာင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး
ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားမွ ပွ်မ္းမွ်ပညာေရး အဆင့္အတန္း
သည္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား သက္ေရာက္မႈ မရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္
ယွဥ္လ်င္ သိသိသာသာ ေနာက္က်ေနသည္။ (ပုုံ ၃.၆)
ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပွ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ား နိ္မ့္က်ေနျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္/၃၃ဝ
၁ – ၅၅
၅၆ – ၁၁ဝ
၁၁၁ – ၁၆၅
၁၆၆ – ၂၂ဝ
၂၂၁ –၂၇၅

ဝ.၈

ပုုံ ၃.၄ တြင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡဒဏ္ကို အႀကီးအက်ယ္ခံရသည္ဟု
ယူဆရသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္ ၁၆ ခုုကို ေလ့လာခဲ့ရာ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားတြင္
တူညီမူမ်ားရွိသည္ကို ေတြ ႔ရွိခဲ့ရ သည္။ EAO တဖြဲ႕ သုုိ႔မဟုုတ္
တစ္ဖြဲ႕ထက္ပုိ၍ရွိျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနျခင္း (၂ဝ၁၅ ၂ဝ၁၆ အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္ ၁ဝ ခုုအထက္ရွိျခင္း) ဗုုံး
သုုိ႔မဟုုတ္ ေဒသႏၱရမုုိင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္
အၾကမ္းဖက္မႈ ပုုံစံမ်ားရွိေနျခင္း၊ IDP သို႔မဟုုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္း
ထြက္ေျပးရသည့္ သမုုိင္းရွိေနျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း အႏၲရာယ္ရွိေနျခင္းတုုိ႔ကို
ေတြ ႔ရွိရသည္။ ၿမိဳ ႔နယ္အမ်ားစုုမွာ ကခ်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္
ရွိသည္။ ၿမိဳ ႔နယ္ ၁၆ ခုု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအညႊန္းကိန္း ရမွတ္
မ်ားမွာ ႏုုိင္ငံအဆင့္ ပွ်မ္းမွ်အထက္တြင္ ရွိေနသည္မ်ားရွိသကဲ့သုိ႔
တႏုုိင္ငံလုံး အတုုိင္းအတာႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၁၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းတြင္ ပါဝင္သည္

လူေနမႈအဆင့္အတန္း ညႊန္းကိန္းအဆင့္

၂၇၅ – ၃၃ဝ
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၁

ပ်မ္းမွ်
ေအာက္

-ဝ.၅

-၁

ဝ.၈

၁.ဝ

ဝ.၆

ဝ.၈

ဝ.၄

ဝ.၄

ပ်မ္းမွ်
အထက္

ဝ.၂
ႏိုင္ငံ
အဆင့္
ပ်မ္းမွ်

ဝ

ပ်မ္းမွ်

-ဝ.၂

ေအာက္
-ဝ.၄

ပဋိပကၡ
နယ္ေျမ

ပဋိပကၡ
ကင္းစင္
နယ္ေျမ

ရန္ကုန္မွအပ
ပဋိပကၡ
ကင္းစင္
နယ္ေျမ

ပညာေရး ညႊန္းကိန္းအဆင့္

က်န္းမာေရး ညႊန္းကိန္းအဆင့္

ဝ.၆

ပ်မ္းမွ်
အထက္

ဝ.၂
ႏိုင္ငံ
အဆင့္
ပ်မ္းမွ်

ဝ

-ဝ.၂

ပ်မ္းမွ်
ေအာက္

-ဝ.၄

-ဝ.၆

ရန္ကုန္

ပဋိပကၡ
နယ္ေျမ

ပဋိပကၡ
ကင္းစင္
နယ္ေျမ

ရန္ကုန္မွအပ
ပဋိပကၡ
ကင္းစင္
နယ္ေျမ

ရန္ကုန္

သည္ ဝ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္း အပါအဝင္ ရွမ္းအေရွ ႔ပုိင္း

အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားႏွင့္ မတူသည့္ စီးပြားေရး၊

အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား၏ အလြန္နိမ့္က်သည့္ ပညာေရး အညႊန္းကိန္း

ပဋိပကၡ ဆက္စပ္ အခက္အခဲမ်ားကို ခံစားၾကရသည္။၁ဝ၁

ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ပုုံ ၃.၇) ယင္းေနရာမ်ားမွ အေျခခံပညာ
ၿပီးေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ ၂ဝ မွ ၂၃ ရာခုုိ္င္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ႏုုိင္ငံပွ်မ္းမွ် သတ္မွတ္
ခ်က္ႏွင့္ မ်ားစြာ နိမ့္က်ေနသည္။

၉၆

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားမွ

မၾကာေသးမီက ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာမႈမွာ စလုုံးေရစ အဆင့္မွ

အညႊန္းကိန္းရမွတ္မ်ားမွာ အလြန္ ကြာျခားေနသည္။

တျဖည္းျဖည္းတုုိးတက္လာသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုုိးရ လက္ထက္

ဥပမာကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္

တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈသည္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း

အမ်ားအျပား၏အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ႏုုိင္ငံ၏ ၿမိဳ ႔နယ္ ၃၃ဝ

ေအာက္သာ ရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွစ၍ ယင္းအေရအတြက္

အနက္ ထိပ္ဆုံး ၃၅ ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ပါဝင္ေနသည္။

တုုိးတက္ လာခဲ့ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံေနရာမ်ား၏ ၁ဝ.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းထိ တုုိးတက္

၉၇

လာသည္။၁ဝ၂ ေဒသအဆင့္ အစုုိးရပုုိင္း ဦးေဆာင္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အခ်ိဳ ႔ေသာ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈ၊

ပါဝင္ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡ ေနရာအမ်ားစုုမွာ တုုိင္းေဒသ

ရွမ္းအေရွ ႔ပုိင္းမွ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား၏ အရည္အေသြးနိမ့္ပါးမႈသည္ ပ့ံပုိးသူ

ႀကီးထက္ ေဒသႏၲရ အစုုိးရမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုုိင္ငံေရး အရ

(providers) မ်ား စီမံေပးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏုိင္မႈ မ်ားစြာ

ကုုိယ္စားျပဳပါဝင္မႈ နည္းသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေနသည္။၁ဝ၃

သက္ဆုိင္သည္။ ကခ်င္ျပည္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကခ်င္
လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔၊ ဘာသာေရး အာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ အျခား ပံ့ပုိးသူ

လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိေနမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

မ်ားသည္ အဆင့္မီသည့္ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးႏုုိင္ေသာ္လည္း ရွမ္း

အခ်ိန္ၾကာေနမႈတုိ႔သည္ က်ားမအလုုိက္ မတူညီသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား

အေရွ ႔ပုိင္းတြင္ အစုုိးရ ၊ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သည့္

ရွိေစသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေသဆုုံးမႈ၊

ေက်ာင္းမ်ား အနည္းငယ္သာရွိသည္။ (ဇယားကြက္ ၃.၂)

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ တုုိက္ခိုက္ခံရမႈ၊ ေျမျမဳပ္မုိင္းဒဏ္၊အဓမၼ
ခုုိင္းေစမႈ၊ ကေလးစစ္သားမ်ား အပါအဝင္ အတင္းအက်ပ္ စုုေဆာင္း

ဂ်န္ဒါ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡရွိရာ ေဒသမ်ား

ခံရမႈမ်ား ပုုိ၍ခံစားရေလ့ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဒုုကၡမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရႏုုိင္မႈနည္းေသာ္လည္း အဓမၼ

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡသည္ ပဋိပကၡ

က်င့္ခံရျခင္း၊ လိ္င္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခံရ

ဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာ မ်ားမွ ဂ်န္ဒါအခင္းအက်င္းေပၚတြင္မ်ားစြာ

ႏုုိင္ေခ်မ်ားသည္။၁ဝ၄

သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

၉၈

က်ားမ တန္းတူ အခြင့္ အေရးရွိသည့္ အယူ

အဆမွာ ကုုိလိုနီေခတ္ကတည္းကပင္ရွိေနၿပီး ယေန႔တုိင္ အစုုိးရ မိန္႔ခြန္း

ယင္းအခင္းအက်င္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာအသုုိင္းအဝုုိင္းမ်ားေပၚတြင္ နက္ရိႈင္း

မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။၉၉ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္

သည့္ လူမႈေရး သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကို ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။

အခ်ိဳ ႔ ေသာ ကိန္းဂဏန္းႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ အဆင့္

ကရင္ျပည္နယ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ထိ အခ်ိဳ ႔ေသာေနရာမ်ားမွ ပဋိပကၡ

အတန္းတြင္ရွိေနသည္။ ဥပမာ ေက်ာင္းတက္ေရာက္သူမ်ားတြင္ က်ားမ

မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုုတ္လုပ္မႈ၊ အသုုံးျပဳမႈ၊ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကား

တန္းတူညီမွ်မႈရွိၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကိုယ္ဝန္ေစာစီးစြာေဆာင္ျခင္း

မႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လူငယ္

တြင္ အျခားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားထက္ အေရအတြက္

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကားတြင္ မူးယစ္ေဆးအသုုံးျပဳမႈ အထူးျမင့္မား

နည္းပါးသည္။၁ဝဝ နုုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈသည္ ေဒသတြင္း၌

ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ ေတြ ႔ရသည္။ ပဋိပကၡရွိသည့္

ထိပ္ဆံုး
၅ ၿမိဳ႕နယ္

ေအာက္ဆံုး
၅ ၿမိဳ႕နယ္

ျမိဳ ႔နယ္ ၃၃ဝ တြင္ ရပ္တည္မႈ

ျပည္နယ္

ၿမိဳ ႔နယ္

ပညာေရး ေခါင္းစဥ္ခြဲရမွတ္

ကခ်င္

ျမစ္ႀကီးနား

ဝ.၉ ၅၇၃၅၂၄၇

၁၂

ကခ်င္

မုုိးညႇင္း

ဝ.၈၂၁၂၇၈၆၃

၂၈

ကခ်င္

မုုိးေကာင္း

ဝ.၈ဝ၆၄၄၆၃၁

၂၉

ကခ်င္

ဖားကန္႔

ဝ.၈၅၉ ၇၈ဝ၆

၃ဝ

ကခ်င္

ဗန္းေမာ္

ဝ.၇၅၇၆၅၄ဝ၇

၃၅

ရွမ္း

မိုင္းပင္

-၃.ဝ၁ဝဝဝဝ၆၇

၃၂၆

ရွမ္း

ပန္ဝန္

-၃.၂၂၂၈၆ဝ၈

၃၂၇

ရွမ္း

မက္မန္

-၃.၃၄၉ ၄၅၈၅

၃၂၈

ရွမ္း

နာပန္

-၃.၃၆၁၆၇၇၉

၃၂၉

ရွမ္း

မုုိင္းခက္

-၃.၈၉ ၈၄၄၂၃

၃၃ဝ

အဆင့္

ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ျခင္းမွာ ပထဝီအေန အထားႏွင့္တစိ္တ္တပုုိင္းပတ္သက္
သည္။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡေနရာမ်ားတြင္မူ အျခား အေၾကာင္းအရာ
မ်ားလည္း အေရးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားရွိ
ပဋိပကၡျဖစ္ဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ EAO လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိႏုိင္ၿပီး၊
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ လက္နက္ကုိင္
တုုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားႏုုိင္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ႏွင့္
ေဝးလံသည့္ေနရာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသည္အစုုိးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
၁ဝဝ%

တန္းတူညီတူ မရရွိဘူးသည့္ တုုိင္းရင္းသား လူနည္းစုု အုုပ္စုမ်ား
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားသည္။ ၎နွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္အျဖစ္ ေျမျပန္႔ေဒသတြင္

၈ဝ%

ရွိေသာအဓိကၿမိဳ ႔မ်ား၊ သယ္ပုိ႔လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အစုုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္
ထားၿပီး၊ တပ္မေတာ္ကလည္း ပုုံမွန္ေနရာယူထားေလ့ရွိၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ

၆ဝ%

မ်ား လြယ္လြယ္ကူကူ ရယူႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိသည္။

၄ဝ%

က်ားမကြဲျပားမႈ၊ ဥစၥာဓနပုုိင္ဆုိင္မႈ၊ ေျမယာပုုိင္ဆုိင္မႈ၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျခင္းစီ

၂ဝ%

အတြင္းမွ အျခား ႏိႈင္းယွဥ္စရာမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ေက်းရြယ္ငယ္ေလးတစ္ခု
အတြင္းမွ ကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေျမ စုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡေဒသမ်ားမွ

ဝ%

ပဋိပကၡ ကင္းစင္ နယ္ေျမ

ပဋိပကၡ နယ္ေျမ

အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မူးယစ္ေဆး အသုုံးျပဳမႈ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ

ရပ္ရြာမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တန္းတူျဖစ္မည္ဟု ယူဆမရႏုုိင္ပါ။

၃.၂။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒကုုိ ႏုုိင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္
အသုုံးခ်ျခင္း

ျမင့္မားေၾကာင္း ေဒသခံ လူငယ္ကြန္ယက္မ်ားက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမွ တဆင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသမ်ား

မိသားစုုကို မေထာက္ပံ့ႏုိင္သျဖင့္ ေယာကၤ်ားမာနကို ထိခိုက္မႈမ်ား

တည္ၿငိမ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ကလည္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡရွိသည့္ေနရာမ်ားမွ ျမင့္တက္ေနသည့္
အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။၁ဝ၇

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ အမ်ိဳးသားစည္းလုုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အေျခခံမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အာဏာခြဲေဝေပးမႈ ႀကီးႀကီးမားမား

ႏုုိင္ငံမွ ႏုုိင္ငံတည္ေဆာက္သူမ်ား (state builder) ယူဆခဲ့သည္မွာ

မရွိေသးသည့္တုိင္ အခ်ိဳ ႔ေသာ EAO ၏အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားသည္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၈ဝ လြန္ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားမွစၿပီး

ဂ်န္ဒါကိစၥ၊ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေရး

ပါဝင္လာရန္ တက္ၾကြစြာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

အတြက္ အဓိကက်သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမင္လာၾကၿပီး၊

ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေခတ္မွီဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္သည့္ ႏုုိင္ငံတည္ေဆာက္ရန္ ႏုုိင္ငံ၏ အဂၢမဟာ

မ်ားေပးေနၿပီး KNU ဖြဲ႔စည္းပုုံ၏ မတူညီသည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္မ်ားတြင္

ဗ်ဴဟာ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၁၁၃ ၁၉၉၂ မွ

၎တုုိ႔ အခန္းက႑ကိုတရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေပးထားသည္။

၂ဝ၁၁ အထိ ႏုုိင္ငံအႀကီးအကဲ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ုံးသည္လည္း EAO တစ္ခုျဖစ္ေသာ

သန္းေရႊသည္ လုုံျခဳံေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈကို

ကရင္နီတုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ လက္တြဲၿပီး အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ား၊

အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္

ပညာေရးမွတဆင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ မိခင္ က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မႈ၊

အျခားႏုုိင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က်ေနေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသည့္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားကို

၎တုုိ႔ကုိေျဖရွင္းရန္ အဓိက က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။၁၁၄

ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၁၁၁

ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားၾကားမွ ကြဲျပားမႈမ်ား

၁၉၈၉ ခုုႏွစ္ EAO မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ား
ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ စစ္အစုုိးရသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

ပဋိပကၡျဖစ္ဒဏ္ခံေနရသည့္ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား အတြင္း ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရလဒ္မ်ား

ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (ဇယားကြက္ ၃.၄) နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ

အႀကီးအက်ယ္ကြဲ ျပားေနသကဲ့သုိ႔ တၿမိဳ ႔နယ္ႏွင့္ တၿမိဳ ႔နယ္ၾကား

ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ EAO အဖြဲ႕မ်ားကို ဥပေဒ

တြင္လည္း ကြဲျပားမႈမ်ားရွိသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡျဖစ္ ဒဏ္ခံေနရ

ေဘာင္အတြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏

သည့္ေဒသမ်ားမွ ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္ေအာက္ ေနရာမ်ားရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဆင့္ႏွင့္

အေရးပါသည့္ လုုပ္ငန္းတစ္ခု၊ အမ်ိဳးသား စည္းလုုံးညီညြတ္ေရးအတြက္

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈွရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

အေရးပါသည့္ ကိစၥအျဖစ္ ႏုုိင္ငံပုိင္ စာနယ္ဇင္းမ်ားက မၾကာခဏ

ရွိသည္။ ႏုုိင္ငံရွိ အျခားေသာေနရာမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ လမ္းအသုုံးျပဳႏုုိင္မႈ၊ ၿမိဳ

ခ်ီးက်ဴးေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ျဖစ္ေစခဲ့သည့္

႔ျပေနရာႏွင့္ အကြာအေဝး တုုိ႔တြင္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိသည္။ အခ်ိဳ ႔ ေနရာမ်ား

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ေရွ ႔ေျပးျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီ လမ္းျပေျမပုုံ ၇

ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္

ခ်ထားေပးသည္မ်ားကို က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္

သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးခင္ညႊန္႔က ယူဆခဲ့သည္။ ထုုိအခ်ိန္က

အဦမ်ားအစား အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူသည့္ က႑မ်ား ျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္

အစုုိးရျဖစ္ေသာ ႏုုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈတုိ ႔တြင္အဓိက သုုံးစြဲခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ NLD အစုုိးရ

သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား လူနည္းစုုမ်ားေပၚ

အာဏာရလာသည့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏

တြင္ ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကဳံေတြ ႔ေနရသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကို

အသုုံးစရိတ္မွာ တုုိးတက္လာသည့္ အသုုံးစရိတ္ စုုစုေပါင္း၏ ၁၄ ရာခုုိင္

တန္ျပန္ေခ်ပရန္အတြက္ အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ားတြင္ စီမံကိန္းအသစ္

ႏႈန္းဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။၁၁၆

မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၁၁၅
၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွစခဲ့သည့္ အစုုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို
သမုုိင္းတေလ်ာက္ စစ္တပ္အသုုံးစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ အေျခခံ အေဆာက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စည္းလုုံး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ရည္ညႊန္း ေနၾကဆဲျဖစ္

အဦႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အသုုံးစရိတ္မွာ မလုုံမေလာက္

သည္။ သမၼတရာထူးလက္ခံ မိန္႔ခြန္းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လမ္းမ်ား၊

ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ စစ္အသုုံးစရိတ္မဟုုတ္ေသာ အျခား စရိတ္မ်ားအတြက္

ရထားလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား အေရအတြက္တုိးလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသ

ဇယားကြက္ ၃.၂။
ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပုိးျခင္းအေျခအေန
တုုိင္းရင္းသားရပ္ရြာမ်ားကို ဗမာမႈျပဳရာတြင္ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားကို အသုုံးျပဳေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာ တုုိင္းရင္းသား ေဒသ
မ်ားတြင္ ပညာေရးသည္ အထူးသျဖင့္ အကဲဆတ္သည့္ က႑ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ပညာေရး
ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားအတြက္ ေဒသခံအစုုိးရမဟုုတ္သည့္ အစုု အဖြဲ႕မွေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚတြင္မွီခုိေနရသည္။ ရပ္ရြာအေျချပဳ၊ ဘာသာေရး
အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ အခ်ိဳ ႔ေသာ EAO မ်ား၏ ပညာေရးဌာနမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ သည္။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဒသ ဘာသာစကားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုုိင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ အမ်ိဳးသားေရး ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္စပ္ ေနၿပီး ေဝးလံသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေပါက္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ေဒသမ်ားသုုိ႔ ပုုံမွန္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ခက္ခဲမႈမ်ားကို
ေက်ာ္လႊား လုုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေလ့ရွိသည္။ အစုုိးရ၏ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မိခင္ဘာသာစကား အေျခခံသည့္ပညာေရးကို ပ့ံပုိးမႈမ်ား
စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း လုုပ္ငန္းအရြယ္အစားမွာ ေသးငယ္ေနဆဲျဖစ္သည္။၁ဝ၈
ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ EAO ဌာနမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ တုုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရး အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ မရခဲ့ သည့္လူထုမ်ား ႏွင့္ ေရာက္ရွိရန္အခက္ခဲဆုံးေဒသမွ လူထုမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနသည္။
အခ်ိဳ ႔ေသာေဒသမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ ၾကသည္။ EAO မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ အေရွ ႔ေတာင္ပုိင္းမွ ေဒသခံ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားပါဝင္သည့္ က်န္းမာေရးက႑ ကြန္ယက္တစ္ခုက ဝန္ထမ္း ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ကုိ ခန္႔ထားၿပီး ေဆးခန္း ၁၃၉ ခုု၊ ေရြ ႔လ်ား ေဆးခန္း ၉၃ ခုုျဖင့္
လူဦးေရ ၆ဝဝ ဝဝဝ ေက်ာ္ကုိ ဦးတည္လ်က္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည္။၁ဝ၉
၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္မွစၿပီးျမန္မာႏုုိင္ငံအေရွ ႔ေတာင္ပုိင္းတြင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြး မူ မ်ားေနာက္ပုိင္းတြင္ အခ်ိဳ ႔ေသာ EAO မ်ားနွင့္
ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရတုုိ႔၏ က်န္းမာေရး က႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အျခားက႑ထက္စာလ်င္ ပုုိ၍အားေကာင္းသည္။ ယုုံၾကည္မႈ တည္
ေဆာက္ ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း၊ ပူးတြဲစီမံခ်က္ အခ်ိဳ ႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးကြန္ယက္သည္ တုုိင္းရင္းသားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳ၊
လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္လည္း
ပါဝင္ေစခဲ့သည္။၁၁ဝ
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (Ta’ang National Liberation Army (TNLA) သည္ အစုုိးရႏွင့္
နားလည္မႈယူ ပူးေပါင္းျခင္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားရွိေနၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားမႈ မရွိသည့္တုိင္ တေအာင္း
တုုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား ရွိေနသည့္ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ အစုုိးရ၏ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ TNLA ႏွင့္ အျခားေသာ EAO
မ်ားသည္ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုုိင္ရန္ ေက်ာပုုိးအိတ္ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔မ်ားကို ေလ့က်င့္ထားေပးသည္။
ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ EAO ေနာက္ခံ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားၾကား ေပါင္းစည္းမႈ ေပၚေပါက္ေစရန္ အားထုုတ္မႈမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမမွီ
သည့္၊ က်န္းမာေရးေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားခံစား ေနရသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တုုိက္႐ုိက္ခံစားေနရသည့္
ျပည္သူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ အေရးႀကီးသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ယင္းအားထုုတ္မႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡအေျခအေနကို
ေက်ာ္လြန္လ်က္ ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းကို အားေပးခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အလားအလာမ်ားကို တုုိးတက္ေစခဲ့သည္။

ဇယားကြက္ ၃.၃ ။
အႏၱရာယ္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား - နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡဒဏ္ခံ ေနရသည့္ေနရာမ်ားမွ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ရပ္ရြာ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထား
မယုုံၾကည္မႈမ်ားဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တုုိက္႐ုိက္အက်ိဳး ခံစားမႈရွိမွ သာလ်င္
ေဒသခံမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ခံႏုိင္မည္ကို ကခ်င္၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ ကရင္
ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ကြင္းဆင္း ေမးျမန္း ခ်က္မ်ားအရ ေတြ ႔ရွိရသည္။ ေစ်းမ်ား၊
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံမ်ားသုုိ႔ အလြယ္တကူ သြားေရာက္နုိင္ေစသည့္ ေဒသတြင္းလမ္းမ်ား
ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားက ေထာက္ခံေလ့ရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ရွမ္း၊ ကယားႏွင့္
ကရင္ျပည္နယ္မ်ားမွ ေျဖဆုုိသူမ်ားက လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုုိးရိ္မ္မႈမ်ားကို
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ လမ္းမ်ားသည္ စစ္ေရးအရ ရင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ျမင့္တက္ေစမည္၊
အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစမည္၊ ေျမသိမ္းျခင္း
သုုိ႔မဟုုတ္ အင္အားသုုံးေရြ ႔ေျပာင္းေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစမည္ကို စုုိးရြံ ႔ၾကသည္။
အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား အၿပိဳင္အဆုုိင္ရယူမည့္
အျခားေဒသမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ား ေရာက္လာၾကမည္ကို စုုိးရိမ္ၾကသည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံေန
ရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အမ်ားလက္ခံသည့္ ေရပန္းစား ခ်ဥ္းကပ္ပုံတစ္ခုအေနျဖင့္ ေပၚထြက္
လာခဲ့သည္။ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ေငြအသုုံးျပဳပုုံ ဆုုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားကို ပါဝင္ေစသည့္
ေဆြးေႏြးအၾကံယူ ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းကို ျပည္သူ အမ်ားအျပားေထာက္ခံၾကသည္။ ယင္းလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ျခဳံငုံသက္ေရာက္
မႈမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔မႈမရွိေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္အမ်ားစုုသည္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ ရပ္ရြာမ်ား
ပါဝင္ေထာက္ခံ ေစရန္ ေဒသခံမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ကုုိက္ညီမႈရွိသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ မလုုိအပ္ပဲ ထပ္ေနသည္ဟု
ေျဖဆုုိသူ အမ်ားအျပားက ေျပာခဲ့ၿပီး၊ အခ်ိန္ တစ္ခုအတြင္း လုုပ္ငန္းအမ်ား အျပားတၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေပၚေနမႈကလည္း ပါဝင္ရန္လုိအပ္ေနမႈမ်ား
ကလည္း ဟုုန္သြားေစသည္ဟု ေျဖဆုုိခဲ့ၾကသည္။
ေနရာအႏွံ ႔မွ ေက်းရြာအဆင့္ေျဖဆုုိသူမ်ား၏ အဓိက ဦးစားေပးမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အဆင့္ျမင့္တုိးတက္ေရးျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုုိ္င္ငံတဝွမ္းလုုံးတြင္ တုုိင္းရင္းသား လူနည္းစုုမ်ားက ၎တုုိ႔ သားသမီးမ်ားအတြက္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ပညာေရးကို
လုုိလားၾကသည္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္၊ ဗမာဘာသာကြ်မ္းက်င္မႈကိုလည္း လုုိလားၾကသည္။
အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈအနည္းငယ္သာရွိေသာTNLA (ေဒသတြင္း ၾသဇာရွိသည့္ EAO) နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ရွိ
တေအာင္းေဒသမ်ားတြင္မႈ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေနသည့္တုိင္ အစုုိးရ၏ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ားတြင္
အေႏွာက္အယွက္မရွိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရသည္။ တႏုုိင္ငံလုံးအသုုံးျပဳသည့္ ေက်ာင္းသင္႐ုိးတြင္ တေအာင္း ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားကို
ထပ္မံထည့္သြင္းသည္။ ကယားႏွင့္ ကရင္ျပည္ အခ်ိဳ ႔ေနရာမ်ားတြင္ EAO မ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ပံ့ပုိးရာတြင္ အဓိက ေနရာမွ
ပါဝင္ၾကၿပီး အခ်ိဳ ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ အစုုိးရကို အယုုံအၾကည္မရွိသျဖင့္ အစုုိးရဝန္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္မႈကို ပိတ္ပင္ထားသည္။
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ အစုုိးရႏွင့္ EAO ေနာက္ခံ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပို၍လြတ္လပ္စြာ
လုုပ္ကုိင္နုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အေျခအေနအခ်ိဳ ႔တြင္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ ေပၚေစခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ပဋိပကၡကိုေက်ာ္လြန္လ်က္
ေဒသခံရပ္ရြာမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ၁၁၂

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား သြားလာလာေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ ႔လာသည္ႏွင့္

ဦးတည္ထားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုုိင္ခဲ့သည္။

အမွ် တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားၾကား ပုုိ၍ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာအစုုိးရ၏ လက္တံကို

ရွိလာမည္ဟုေျပာခဲ့သည္။၁၂၁

လည္း ခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏုုိင္ခဲ့သည္။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားအရပ္ေဒသမ်ားမွ
ျပည္သူလူထု မ်ားေပၚ အာဏာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အတုုိက္အခံ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေတာ္ အာဏာခ်ဲ ႔ထြင္ျခင္း

နယ္ေျမမ်ားတြင္ စုုိးမုုိးမႈကို စုုစည္းႏုုိင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး ကာလတြင္ ျဖစ္သည္။၁၂၂ ၁၉၉ဝ ႏွင့္ ၂ဝဝဝ ခုုႏွစ္အတြင္း

အခ်ိဳ ႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ လမ္းမ်ားပို၍ေကာင္းလာျခင္း၊

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြင္း သဘာဝသယံဇာတမ်ား စီးပြားျဖစ္ထုတ္

ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပုုိ၍တုုိးတက္လာျခင္း

ယူနုိင္ရန္ အစုုိးရအရာရွိမ်ား၊ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး

ကဲ့သုိ႔ လက္ဆုတ္လက္ကုိင္ျပနုုိင္သည့္ လူမႈစီးပြား အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို

စြန္႔ဦးတီးထြင္ မ်ားၾကား ကြန္ယက္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ကို ခ်ဲ႕

ဇယားကြက္ ၃.၄
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုုအနက္ ၁ ခုုျဖစ္သည္။ ယခင္က
နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဟုု ရည္ညႊန္းသုုံးစြဲၾကၿပီး၊ အမ်ိဳးသား စည္းလုုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး
ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား တုုိးခ်ဲ ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိကဖြဲ႕စည္းထားသည္။
၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးမရွိပဲ အစုုိးရသည္ တုုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္မဟုုတ္ပါ။ အလားတူပင္ ဖြံ႔ၿဖိိဳးေရး မရွိပဲႏွင့္ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး ျဖစ္ေပၚလာမည္မဟုုတ္ဟု
ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။၁၁၈ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ က႑အမ်ားအျပားတြင္ အႀကီးစား၊ အငယ္စား စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။
အမ်ားအားျဖင့္ ႏုုိင္ငံျခား အလွဴရွင္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံ တကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉ ၉ ၁ ခုုႏွစ္တြင္ ကုုလသမဂၢ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္
ႏုုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ေတာင္းခံျခင္း၊ လက္ခံျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ Nippon Foundation၊ British
Council ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ အဖြဲ႕မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၁၁၉
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားကို အဓိကဦးတည္သည့္ နအဖ ၏ အထူးေဒသ၂၄ ခုု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ထုုတ္ယူသည့္ ဆည္မ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အေဆာက္အဦမ်ား
ေဆာက္လုပ္ျခင္းအပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္သည္။ လက္ရွိအခ်ိ္န္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ ႐ုံး ၁၁ ႐ုံး
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ယက္မွ တဆင့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္။၁၂ဝ

ထြင္ခဲ့သည္။ ယင္းကြန္ယက္မ်ားသည္ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကို

ရယူျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔ ၾသဇာလႊမ္းမုုိးသည့္

တပ္မေတာ္ တပ္မွဴးမ်ား၏ ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစား လက္ေအာက္ခံအျဖစ္သုိ႔

ေဒသမ်ားရွိ စီးပြားေရးမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အစုုိးရထံမွ ကာကြယ္ေပးခ

ေရာက္ရွိ ေစခဲ့ၿပီး EAO မ်ားသို႔ေရာက္ရမည့္ ဝင္ေငြမ်ားကို ႏုုိင္ငံေတာ္သုိ႔

ေငြမ်ားေကာက္ခံျခင္းတုုိ႔ လုုပ္ေဆာင္ၾကသည္။၁၂၉ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ား

တျဖည္းျဖည္း စီးဆင္းေစခဲ့သည္။

၁၂၃

EAO မ်ားသုုိ႔ စီးပြားေရး

သည္ ေဒသစီးပြားေရးျမႇင့္တင္ရန္၊ ေဒသအတြင္းမွ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္

လုုပ္ကြက္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံ လူထုအေပၚ အခြန္ေကာက္ျခင္း

ပုုိင္ဆုိင္မႈမ်ားေပၚ အခြန္ ေကာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဥပမာ KIO၊

ကို တားဆီးႏုုိင္ခဲ့သည္။ (နယ္ေျမအတြင္းမွ ရပ္ရြာအသုုိင္း အဝုုိင္းမ်ားႏွင့္

UWSP၊ KNU တုုိ႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလအတြင္း

၎တုုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ျဖတ္ခဲ့သည္) အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေရး

ယင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ EAO မ်ားသည္

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားမွ လမ္းလြဲ

ေဒသခံမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ လူမႈေရးအရ ပါးနပ္သည့္ မူဝါဒမ်ား

သြားေစခဲ့သည္။

ခ်မွတ္ရန္ EAO မ်ားကို တုုိက္တြန္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ႀကီးမ်ားမွတဆင့္ လမ္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား

နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိၾကသည္။

ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ စစ္သားမ်ား၊ အစုုိးရ၊ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္
ထုုိအခ်ိန္က အစုုိးရႏွင့္ လက္တြဲ အလုုပ္လုပ္ေနသည့္ အနည္းငယ္ေသာ

၁၉၈၉ ႏွင့္ ၂ဝဝ၇ အတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုုိး

အေထာက္အပံ့ေပးေရး အစုုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရရွိရန္အတြက္

ၾကသည့္ EAO ႏွင့္ ခြဲထြက္အဖြဲ႕ ၄ဝ ေက်ာ္အနက္အမ်ားစုုသည္ ျမန္မာ

အေရးပါသည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။၁၂၄ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်

အစုုိးရႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၊ ထုုိင္းတုုိ႔၏ ကုုန္သြယ္ေရး အသားေပး

ကုုန္သြယ္မႈကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းျခင္းျဖင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္သည္ အာဏာကို ဆက္လက္

မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အလ်င္အျမန္ပူးေပါင္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ၾကသည္။ ျမန္မာ

စုုစည္းခဲ့သည္။ ကြ်န္းသစ္နွင့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ား တရားဝင္တင္ပုိ႔မႈကို ဗဟုုိ

အစုုိးရသည္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ EAO မ်ားကို ခ်ီးက်ဴးၿပီး၊

ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွသာ ပုုိ႔ရမည္ဟု

ႏုုိင္ငံေရးအရ ေျမာက္စားမႈမ်ားလည္းျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ EAO အမ်ားစုုတြင္

အေျခခံမႈခ်ခဲ့ၿပီး EAO နယ္ေျမမ်ားနွင့္ အျခားေဒသမ်ားၾကား ကုုန္သြယ္မႈ

တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ကုုမၼဏီမ်ားရွိၿပီး၁၃ဝ ထုုိအခ်ိန္က အစုုိးရ၏

မ်ားကို ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္

နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။

စုုိက္ပ်ိဳးေရး သုုိ႔မဟုုတ္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သီးသန္႔ဆန္သည့္၊
အခြန္ေကာက္ႏုိင္သည့္ စီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြက္ နယ္ေျမ

အျခားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း

သတ္မွတ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္

တပ္မေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္ အရပ္သားအစုုိးရသည္ ၎တုုိ႔နယ္ေျမထဲသုိ႔

ေနရာမ်ားအျဖစ္ နယ္ေျမျပန္ လည္သတ္မွတ္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူ

႐ုတ္တရက္ က်ဴးေက်ာ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းျပ ေပးႏုုိင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား

ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

သို႔မဟုုတ္ ေဒသတြင္းၿပိဳင္ဘက္ မ်ားကို ေငြေၾကးအျမတ္ အစြန္း

၁၂၅

ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို EAO မ်ား အစဥ္တစုုိက္ ပိတ္ပင္လာ
၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ တြင္ အပစ္အခတ္္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့သည့္

ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မတုုိင္မီထိ တပ္မတာ္ႏွင့္ တုုိက္ခုိက္ေနသည့္ EAO

ေနရာမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ား၊ အရာရွိမ်ားထက္ စစ္တပ္ႏွင့္သာ

မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ တရားဝင္

အဆက္အဆံရွိသည့္ ရပ္ရြာမ်ားကို အစုုိးရဌာနမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္

ပူးေပါင္းမႈမရွိပဲ၊ ၎တုုိ႔နယ္ေျမအတြင္းရွိ အကာအကြယ္မဲ့ ရပ္ရြာမ်ားကို

ရင္းႏွီးစုုိက္ထုတ္မႈ အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ထုုိကဲ့သုိ႔ေသာ လုုပ္ငန္း

ေဒသရန္ပုံေငြ၊ ႏုုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ NGO မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္

စဥ္မ်ားမွတဆင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္သည္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

တည္ေထာင္၊ ရင္းႏွီးခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္
စုုိးမုုိးႏုုိင္မႈ ျမင့္တက္လာသည္။၁၂၆ ဇယားကြက္ ၃.၅ တြင္ ကရင္ျပည္နယ္

ယခင္ကာလအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည့္ ပုုံစံမ်ားကို

တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေနအထားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ယေန႔တြင္လည္း ဆက္လက္ျမင္ေတြ ႔ေနရသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း
အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည့္ EAO မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္

EAO မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္မႈ

အလ်င္အျမန္ ပါဝင္လာၾကၿပီး တရားဝင္ကုမၼဏီမ်ားဖြဲ႕စည္းကာ
အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ၿမိဳ ႔မ်ားတြင္႐ုံးအသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္လာၾကသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေပၚ EAO မ်ား၏ သေဘာထားသည္

၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ KNU ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထုိးၿပိီးၿပီးခ်င္းတြင္

၎တုုိ႔၏ ႏုုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ပတ္သက္မႈမ်ားေပၚတြင္ အဓိက မူတည္ေန

ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ၎၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (သူတုိ႔ကို (EAO မ်ားကို)

သည္။ ေဒသတြင္းလမ္းေဖာက္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ လွ်ပ္စစ္မီး တပ္ဆင္ျခင္း

ခ်မ္းသာေအာင္ လုုပ္ေပးဖုုိ႔) (ဒါဆုုိရင္သူတုိ႔ စစ္တပ္ေတြကေန အလုုိလုိ

ကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိဳ ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို လက္ခံ သုုိ႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔ ကုုိယ္

ထြက္လာၾကလိမ့္မယ္) ဟုု သတင္းေထက္မ်ားကို ေျပာခဲ့သည္။၁၃၁

တုုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏

ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး

သက္ေမြးမႈ၊ ႏုုိင္ငံေတာ္ အာဏာခ်ဲ ႔ထြင္မႈ၊ ၎တုုိ႔၏ လုုံျခဳံေရးကို ထိခုိက္

ဗဟုုိဌာနသည္ ထုုိအခ်ိန္က အစုုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအား

ေစႏုုိ္င္သည့္ သို႔မဟုုတ္ အဖြဲ႔အစည္းအင္အားကို ခ်ိနဲ႔သြားေစသည္ဟု

ဦးေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရသည္။ ၎တုုိ႔ လုုပ္ငန္းေဆာင္

ယူဆရသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္သည္။

ရြက္ပုံ၏ အဓိက အယူအဆမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေနရာမ်ားတြင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ EAO မ်ားႏွင့္ EAO ခ်ိတ္ဆက္

EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုိယ္ပုိင္
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမတ္

ထားသည့္ ကုုမၼဏီမ်ားပါသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။၁၃၂

ဇယားကြက္ ၃.၅
ကရင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒသမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္အာဏာခ်ဲ ႔ထြင္မႈ
၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္မွစၿပီး ကရင္ပဋိပကၡေနရာမ်ားမွ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအခင္းအက်င္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။
DKBA သည္ အဖြဲ႔ငယ္ေလးမ်ားစြာကြဲထြက္ထားၿပီး အစုုိးရသည္ KNU ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလ
က္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့သည္။ အစုုိးရသည္ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဝးလံသည့္
ေဒသမ်ားမွ ရပ္ရြာ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေထာင္ရာတြင္ အသုုံးခ်ခဲ့ၿပီး ၎၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို
အလ်င္အျမန္ပင္ခ်ဲ ႔ထြင္ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ KNU သည္လည္း ေဒသတြင္းမွ ၎၏ျပည္သူႏွင့္
ဆုုိင္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္ရန္ အခြင့္အေရးရရွိလာခဲ့ၿပီး ကရင္လက္နက္ကုိင္ခြဲထြက္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္
နီးနီးကပ္ကပ္ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ေရးအရ အေရးနိ္မ့္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆုုံးရႈံးသြားသည့္ ၎တို႔လႊမ္းမုုိးမႈမ်ားကို
ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
အစုုိးရကမည္သည့္အခါမွ အျပည့္အဝအုုပ္စုိးခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ EAO လႊမ္းမုုိးထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားသုုိ႔
ဗဟုုိေနရာမ်ားမွ လက္တံခ်ဲ ႔ခဲ့သည္။ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ အစုုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ရွိေနခဲ့ေသာ ဖာပြန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေကာ့ကရိတ္ ကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား ပါဝင္သကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားမွအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲ
သည့္ေနရာမ်ားအတြက္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး စုုရပ္ အျဖစ္ အသစ္ဖြဲ႕စည္း သည့္ ၿမိဳ ႔နယ္ခြဲမ်ားပါဝင္သည္။၁၂၇ ယင္းလုုပ္
ငန္း အမ်ားစုုကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ေထြအုပ္ဌာနက ႏုုိင္ငံေတာ္ကို သစၥာ
ခံရန္ အစုုိးရက ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးသစ္ မ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္ အမ်ား
အျပားတြင္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ အစုုိးရ ႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္း ၂ မ်ိဳးလုုံးကို အစီရင္ခံရၿပီး ေက်းရြာ
တစ္ခုအတြင္း အာဏာပုုိင္ တစ္ခုျခင္းစီက ခန္႔ထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိေနသည့္ ေက်းရြာ
အခ်ိုဳ႕လည္းရွိသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေနရာမ်ားတြင္ လမ္းသစ္မ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေပၚတြင္ မ်ားစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။
ယခင္ကာလမ်ားက သြားလာႏုုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ေတာင္ထူထပ္သည့္ေဒသမ်ားသုုိ႔ သြားလာႏုုိင္ခဲ့သည္။ က်န္းမာေရး အေဆာက္အဦသစ္မ်ား
ဒါဇင္နွင့္ခ်ီေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဝန္ထမ္း ၃၂ဝဝ ေက်ာ္ကို ခန္႔ထားျခင္းျဖင့္ KNU စနစ္ေအာက္မွ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ား
ကိုလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနစနစ္ေအာက္သုိ႔ သြင္းခဲ့သည္။ အစုုိးရသည္ ၎၏ ေျမယာ စီမံမႈ စနစ္ကုိလည္း စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ျပည္သူ
မ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ ေျမယာဥပေဒ ၂ ခုုႏွင့္ အညီမွတ္ပုံတင္ေပးခဲ့သည္။ မႈအရဆုုိလ်င္ ျပည္သူမ်ားသည္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ရရန္သာ
၎တုုိ႔ေျမမ်ားကိုမွတ္ပုံတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အျပည့္အဝ ပုုိင္ဆုိင္ႏုိင္ မည္ မဟုုတ္ပါ။ အခ်ိဳ ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ ပထမဆုုံးအႀကိမ္အေနႏွင့္ ရဲစခန္း
မ်ား ဖြဲ႔စည္း ႏုုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားသုုိ ႔ လႊမ္းျခဳံႏုိင္မႈမရွိေသးပါ။ ယင္းလုုပ္ငန္း အားလုုံးသည္ ေနရာအမ်ားစုုတြင္ KNU ၏
ရွိၿပီးသား စနစ္ႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ရပ္တည္ေနၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပုံစံအသစ္၊ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ပုုံစံအသစ္ကို ေပၚထြန္းေစသည္။၁၂၈

ေနာက္ဆုံးရလဒ္ - ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရနုုိင္

စစ္တပ္မ်ားသည္ လမ္းမ်ား၊ ကုုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္
ေရး စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေျမႏွင့္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ရန္

ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းမွ

စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္း တုုိက္ခိုက္ၾကသည္ ျဖစ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ားသည္

တဆင့္ ပဋိပကၡမ်ား ၿပီးဆုုံးရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း

ေဒသအဆင့္တြင္ ပဋိပကၡေနရာအသစ္မ်ားကိုဖန္တီးခဲ့သည္။

ေရးအတြက္ ေရရွည္သေဘာေဆာင္သည့္ အေျခအေန ေကာင္းမ်ား

တပ္မေတာ္သည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကာကြယ္ရန္၊ အဓိက

ဖန္တီးျခင္းတြင္ ရလဒ္မရွိပါ။ ထုုိအစား စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲ

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေပါက္မ်ား ရယူႏုိင္ေရးကို အာ႐ုံစုိက္ခဲ့သည္မွာ

မ်ားသည္ တင္းမာမႈမ်ားကုုိျမင့္တက္ေစသည္။ ျပင္းထန္သည့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ

ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ကုုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားရန္၊

မ်ား ျဖစ္ပြားေစသည္။ ႏွစ္ဖက္လုံးသို႔ဝင္ေငြျဖစ္ေစ ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡ

အခြန္ေကာက္ရန္ EAO မ်ားကို ရန္စတုုိက္ခုိက္ေလ့ရွိသည္။ ၂ဝ၁၄၊

ေရရွည္ျဖစ္ပြားေစသည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ားသည္လည္း ျပည့္စုံ

၂ဝ၁၅၊ ၂ဝ၁၆ အတြင္းကရင္ေဒသမ်ားမွ တုုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္

သည့္ နုုိင္ငံေရး ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏုုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥ

အခြန္ေကာက္သည့္ အာရွလမ္းမ ႀကိီးအပါအဝင္ အခြန္ေကာက္ႏုိင္သည့္

မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရကို နည္းဗ်ဴဟာပုုိင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာပုုိင္း

လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ျဖစ္ၿပီး၊ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္

အသာစီးရေစခဲ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္ ေဒသမ်ား မွ ပဋိပကၡမ်ား အဆုုံးသတ္

ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။၁၃၃

ရန္၊ တည္ၿငိမ္သြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

၁၉၉ဝ မွ ၂ဝဝဝ ႏွစ္မ်ားအထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား

က႑၊ အစုုိးရ က႑ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းလုုပ္ငန္း

ရွိခဲ့သည့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္

စဥ္မ်ားသည္ မၿပီးဆုုံးႏုုိင္သည့္ ပဋိပကၡစက္ဝန္း၏ အစိတ္အပုုိင္းမ်ား

မၾကာေသးသည့္ ကာလ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္

ျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တုုိင္းျပည္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အျပင္းထန္ဆုံး
ပဋိပကၡျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးၿပီးေနာက္ပုိင္း

EAO သုုိ႔မဟုုတ္ ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားကို ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ၏ လက္ေဝခံအျဖစ္

ေကအုုိင္အုိသည္ အစုုိးရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ပူးေပါင္း

ပုုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ စည္း႐ုံးႏုုိင္သည့္အေနအထားတြင္ပင္ ပဋိပကၡအသစ္မ်ားေပၚ

ခဲ့သည့္တုိင္ ႏုုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား မရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡ

ထြက္လာေလ့ရွိသည္။ ျခဳံ၍ ေလ့လာလွ်င္ ယင္းအေျပာင္းအလဲ အေန

မ်ား တဖန္ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ ၂ဝဝ၈၊ ၂ဝဝ၉ တြင္ႀကီးမားလာခဲ့

အထားမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ လက္နက္ခ် အညံ့ခံျခင္း

သည့္ ႏုုိင္ငံေရးမေက်နပ္ခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ တစိတ္

ျဖစ္သည္၊ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဆုုိသည္မွာ ဗဟုုိႏုိင္ငံေတာ္အစုုိးရကိုသာ အသားေပး

တပုုိင္း သက္ဆုိင္သည္။ ေကအုုိင္အုိ၏ စီးပြားေရးလုုပ္ကြက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ခံ

သည့္ အျမတ္အစြန္းအသားေပး ေလာဘတက္သည့္လုပ္ရပ္ဟု ယူဆထား

ရျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ စီးပြားေရးမ်ား တုုိးခ်ဲ ႔လာ

သည့္ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ား၏ အျမင္ သေဘာထား

သျဖင့္ နယ္ေျမမ်ားဆုုံးရႈံးရျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ေနာက္ခံႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္

မ်ားကို ခုုိင္မာေစခဲ့သည္။ ယင္း EAO မ်ားအတြင္းမွ ဌာနမ်ားသည္လည္း

ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့မႈတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္

စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈမွ တဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အစုုိးရ၏

သည္။

၁၃၄

ေနာက္ဆုံးတြင္ ေကအုုိင္အုိ နယ္ေျမ အတြင္းမွ ေရကာတာ

လုုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ ပဋိပကၡ မ်ားစတင္ခဲ့သည္။၁၃၅ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွစၿပီး
ကခ်င္အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရး
အာမခံခ်က္ တစုုံတရာမရွိပဲႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထုုိးရန္

အားထုုတ္မႈမ်ားေပၚတြင္ သံသယႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။၁၃၆

၃.၃။ သဘာဝသယံဇာတ အသုုံးခ်ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေကအုုိင္အိုကို အၾကံေပး တုုိက္တြန္းထားၾကသည္။ ေကအုုိင္အုိ ႏုုိင္ငံေရး
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေၾကာင္းျပဳၿပီး စီးပြားေရးသို႔ ျပန္လည္ ဦးတည္သြား

ျမန္မာ၏ အမ်ိဳးသားစီးပြားအဓိကေမာင္းႏွင္အားမွာ သဘာဝသယံဇာတ

မည္ ကို စုုိးရိ္မ္သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ေဒသခံမ်ား

ထုုတ္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳႏွင့္ ကြ်န္းသစ္တုိ႔သည္

သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အေၾကာင္းျပၿပီး သဘာဝသယံဇာတမ်ား အတား

၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ ျပည္ပပုုိ႔ကုန္ ၏ ၇ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္ဟု ရရွိလာသည့္

အဆီးမရွိ ျပန္လည္ထုတ္ယူသြားမည္ကို စုုိးရိမ္သည္က တစ္ေၾကာင္း

အခ်က္အလက္မ်ားအရသိရသည္။၁၃၇ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပုိ႔မႈ

ျဖစ္သည္။

ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ျမန္မာအစုုိးရ၏ အရပ္ရပ္ဝင္ေငြကို အႀကီး
အက်ယ္တုိးတက္ေစခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ ကြန္ျမဴနစ္ေဟာင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ဝျပည္

သန္းေပါင္း ၁၇ဝ ရရွိေစခဲ့သည္။၁၃၈ အခြန္မွ ရရွိေငြ အလြန္နည္းသည္

ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ႏွင့္ Myanmar National

ျဖစ္ရာ ျမန္မာအစုုိးရဝင္ေငြအမ်ားစုုသည္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားႏွင့္

Democratic Alliance (ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ္ မဟာမိတ္

တုုိက္႐ုိက္ သုုိ႔မဟုုတ္ သြယ္ဝုိက္ ပတ္သက္ေနေလ့ရွိသည္။၁၃၉

တပ္မေတာ္) တုုိ႔သည္ တရားမဝင္ ကုုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကး
အင္အား၊ လက္နက္ အင္အားလည္းေတာင့္တင္းသည္။ ၎တုုိ႔ နယ္ေျမ

ျမန္မာ၏ သဘာဝသယံဇာတအမ်ားစုုသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္

အတြင္းမွ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးပြင့္လန္း

ေနရာမ်ားတြင္ရွိေနၾက သည္။ထုုိ႔ေၾကာင့္ အစုုိးရသည္ ယင္းေဒသမ်ားမွ

လာမႈ အက်ိဳးခံစား ေနရသည္။ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး အသုုံးျပဳႏုုိင္သည္။

ထြက္ေသာ သယံဇာတမ်ားေပၚတြင္ ေငြေၾကးအရ မီွခုိေနရသည္။

ဟုုိတယ္အႀကီးစားႏွင့္ ေလာင္းကစား႐ုံမ်ား၊ ေဒသဘာသာစကားေျပာ

သယံဇာတမွ ရရွိသည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ခြဲေဝျခင္း၊ စီမံျခင္းသည္

ရုပ္သံလႊင့္႐ုံမ်ားရွိေသာ္လည္း ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္မူ အေျခခံ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး

ဝန္ေဆာင္မႈကိုပင္ ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း

ေဆြးေႏြး မႈမ်ား ၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ေရွာင္လြဲႊ၍မရစြာ

၂ဝ ေက်ာ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ၂ဝဝ၉ ခုုႏွစ္တြင္

တည္ရွိေနသည္။

တပ္မေတာ္၏ ညႊန္ၾကားမႈ ေအာက္တြင္ ဝင္ေရာက္ရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ
ေၾကာင့္ MNDAA ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကို အစုုိးရက ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

သယံဇာတထုုတ္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခုုိးေၾကာင္ခုိးဝွက္ေဆာင္ရြက္မႈ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားကို ႏုုိင္ငံတြင္းမွ တုုိက္ထုတ္ခဲ့

မ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား အားနည္းခ်က္မ်ား အပါအဝင္အျခား တိက်သည့္

သည္။ MNDAA သည္ ၂ဝ၁၅ အစပုုိင္းတြင္ အင္အားအျပည့္ႏွင့္ ျပန္လည္

အခ်က္အလက္မ်ား မရႏုုိင္ပါ။ အစုုိးရသုုိ႔ဝင္ေရာက္သည့္ သယံဇာတ

ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး စစ္တပ္ေနရာမ်ား၊ ၿမိဳ ႔မ်ား၊ ကုုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း

ဝင္ေငြမ်ားအားလုုံးကို တုုိက္႐ုိက္တာဝန္ခံႏုိင္ျခင္း မရွိပါ အထူးသျဖင့္

မ်ားကို တုုိက္ခုိက္ ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ ႔ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အျခားေသာ EAO မ်ား၏

ႏုုိင္ငံပုိင္ႏွင့္ စစ္တပ္ေနာက္ခံ ကုုမၼဏီမ်ားမွ တဆင့္ သြားသည့္ စီးဆင္းမႈ

အကူအညီႏွင့္ တုုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။

မ်ားျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္ စီးဆင္းမႈမ်ားသည္ သယံဇာတ
ဝင္ေငြ ေပၚတြင္ အဖြဲ႕အစည္းလုုိက္၊ တဦးခ်င္းလုုိက္ ရယူလုိမႈမ်ား

ျမန္မာႏုုိ္င္ငံ၏အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း တည္ၿငိ္မ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္လာ

ျဖစ္ေပၚေစသည္။

သည့္ ကာလၿပီး ေနာက္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားျပန္လည္ေပၚထြက္လာသည့္ပုံစံ
တူ ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိသည္။ EAO အမ်ား အျပားသည္ အခြင့္အလမ္းေပၚထြက္

တပ္မေတာ္၊ EAO မ်ားႏွင့္အရံတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သယံဇာတ ထုုတ္ယူ

လာသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးလုုပ္ကုိင္ေနၾကၿပီး၊ အစုုိးရႏွင့္ဆက္စပ္

ျခင္းမွ တုုိက္႐ုိက္ အက်ိဳးခံစားေနၾကသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ လက္နက္ကုိင္

လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားသည္ အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ားတြင္ ပုုဂၢလိက

အဖြဲ႕ မ်ားအတြက္ ယင္းသည္ အႀကီးမားဆုုံး ဝင္ေငြ လမ္းေၾကာင္း

ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရံလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားသည္ အႀကီးစား

ေနရာမ်ားတြင္ရွိေနသည္။ (ပုုံ ၃.၁ဝ)၁၄၂ ၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆ အတြင္း

သယံဇာတ ထုုတ္လုပ္မႈအနီးအနားတြင္ရွိေနသည့္ EAO မ်ားကို အႀကိမ္

လက္နက္ကုိင္ တုုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား ေနသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္ ၃ ပုုံ ၂ ပုုံတြင္

ႀကိမ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉ ၉ ဝ အေစာပုုိင္းနွစ္မ်ား ေစ်းကြက္တစိတ္

ေက်ာက္မ်က္၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ သံ၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ခဲႏွင့္ အျခား ရင္းျမစ္မ်ား

တပုုိင္း ဖြင့္လုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အခြင့္ေကာင္း ယူႏုိင္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရး

တူးေဖာ္သည့္ အေသးစား၊ အႀကီးစားလုုပ္ငန္းမ်ားရွိေနသည္။ အခ်ိဳ ႔မွာ

လုုပ္ငန္းရွင္အသစ္ အမ်ားစုုသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံေနရသည့္ေဒသမ်ားမွ

အျပင္းအထန္ အတုုိက္အခံ ျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနသည္။၁၄၃

သဘာဝသယံဇာတမ်ားျဖင့္ အျမတ္အစြန္း အမ်ားအျပားရရွိခဲ့ၾကသည္။
ယင္းလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္

တပ္မေတာ္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္

ေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုုတ္ ႏွစ္ဖက္စလုုံးႏွင့္ အခိ်တ္အဆက္ရွိသည္။
သဘာဝ သယံဇာတ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ဗဟုုိႏုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားၾကား မွ ျပႆနာဆက္ဆံေရး၏ အမွတ္သညာလည္း
ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တုုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဒသခံ
သက္ေမြးမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပ်က္ဆီးေစၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္
ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားသုုိ႔ေရာက္သြားသည္ဟု တရားမွ်တမႈ
မရွိသည့္ သယံဇာတ ထုုတ္ယူမႈကိစၥကို မၾကာခဏေျပာေလ့ရွိသည္။
ယင္းသုုိ႔ျဖင့္္ သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈပုံစံသည္ နဂုုိရွိၿပီးသား မေက်နပ္မႈမ်ား၊
တရားမွ်တမႈ မရိွ ဟုုလက္ခံထားမႈမ်ားကို ပုုိ၍အားေကာင္းေစခဲ့သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားမွ သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္
ေရနံပုိက္လုိင္းသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားကို ျဖတ္ၿပီး
တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း
ေနရာအခ်ိဳ ႔တြင္ ေရြႊ သဘာဝဓာတ္ေငြ ႔ပုိက္လုိင္း၏ ဓာတ္ေငြ႔တြန္းသည့္
စက္႐ုံ အနားတဝုုိက္သည္ ညဖက္တြင္ မီးအသုုံးျပဳႏုုိင္ၿပီး ေဒသခံ
ေက်းရြာလမ္းတေလ်ာက္မွာ ေမွာင္ႏွင့္မဲမဲ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာ့ သယံ
ဇာတသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားကို အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမႈမရွိေသာ္လည္း
တ႐ုတ္ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ကုုမၼဏီမ်ားကို အက်ိဳးျဖစ္ေစေၾကာင္း
အထင္အရွား ျပသသည့္ ဥပမာျဖစ္သည္။ ေရြႊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ ႔
ပုုိက္လုိင္း စမွတ္ျဖစ္ေသာ ရခုုိင္ျပည္မွ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ဓာတ္ေငြ ႔မွ
ဝင္ေငြမ်ားသည္ ဗဟုုိအစုုိးရသုုိ႔သာ ေရာက္သြားၿပီး ၎တုုိ႔ျပည္နယ္သည္
တႏုုိင္ငံလုံးတြင္အဆင္းရဲဆုံးျဖစ္ေနသည္ကို ေစာဒက တက္ခဲ့ၾက
သည္။၂ဝ၁၄ ရခုုိင္အမ်ိဳးသားအစည္းအေဝးတြင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အနီး
ကမ္းလြန္ လုုပ္ကြက္မ်ားမွထြက္သည့္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔ဝင္ေငြ တဝက္ခန္႔
ကို ေဒသခံမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုုိင္ရန္ ေတာင္းဆုုိခဲ့သည္။ သယံဇာတ စီမံ

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ား
(ခန္႔မွန္း)
၁-၅

ရာတြင္ ေဒသခံ အဖြဲ႕မ်ားထည့္သြင္းရန္လည္း ေတာင္းဆုုိခဲ့သည္။၁၄ဝ

၆ - ၁၂

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡ

၁၃ - ၂၅

ျမန္မာ၏ တြင္းထြက္ၾကြယ္ဝမႈသည္အျငင္းပြားဖြယ္စရာမရွိေအာင္

၄၄ - ၁၆၃

၂၆ - ၄၃

မ်ားျပားၿပီး တန္ဖုိး အတိ အက် တြက္ခ်က္ရန္ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။
ေက်ာက္မ်က္တင္ပုိ႔မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းပို႔ရာမွ

နယ္ေျမစိုးမိုးမႈ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ား

ရရွိသည့္ ကိန္းဂဏန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မႈ အားနည္းသည္။ ရရွိလာသည့္

ပစ္ခတ္ထိေတြ႕မႈမ်ား (၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆)

အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံခန္႔မွန္းသည့္ လက္ခံႏုိင္ ဖြယ္မွန္းဆခ်က္
တစ္ခုမွာ ၂ဝ၁၄ တႏွစ္တည္း ျမန္မာမွတ႐ုတ္သုိ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့သည့္
ေက်ာက္မ်က္တန္ဖုိး စုုစုေပါင္းမွာ ၁၂.၃ ဘီလီယံခန္႔ရွိသည္ဟု ဆုုိထား
သည္။၁၄၁ ျဂိဳလ္တု ပုုံရိပ္မ်ားမွ ခန္႔မွန္းခ်က္ မ်ားအရ အားလုုံးျခဳံ၍ေျပာရ
လွ်င္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ သတၱဳတြင္း လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရာ
၅၆ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေနသည့္

၁၁၇၃
၅၁၃
၆၆ဝ
၄၂

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ား ခန္႔မွန္းေျခ အေရအတြက္
ပဋိပကၡကင္းစင္နယ္ေျမမ်ားမွ ခန္႔မွန္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္ အေရအတြက္
ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားမွ ခန္႔မွန္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္ အေရအတြက္
ပစ္ခတ္ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္တည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္
အေရအတြက္

အမ်ားအျပား ရွိသည္။ ဥပမာ တပ္မေတာ္က ဦးစီးသည့္ လုုပ္ငန္းႀကိီး ၂ ခုု

ေပးမည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ အၾကံျပဳခ်က္အရဆုုိလွ်င္ ယင္းျပည္နယ္မ်ားသည္

အနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပုုိင္

အမ်ိဳးသားဓာတ္အားလုုိင္းခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ ေနာက္ဆုံး ဦးစားေပး

လိမိတက္သည္ ကယားျပည္နယ္ရွိ ေမာ္ခ်ီး သတၱဳတြင္းတြင္ ရွယ္ယာ

ေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ပါဝင္ေနသည္။ ေဝးလံၿပီး လူေနက်ဲသည့္

အမ်ားစုုပုိင္ဆုိင္ထားသည္။

၁၄၄

သတၱဳတြင္းမ်ားကို ေဒသမဲ ဆႏၵနယ္၏

ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္၍ကုုန္က်စရိတ္ျမင့္မားႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၅၁

လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ေနေသာ စစ္ထြက္အရာရွိေဟာင္း တစ္ဦး

ယင္းေဒသ မ်ားရွိ အခ်ိဳ ႔ေသာ ရပ္ရြာမ်ားသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္

အပါအဝင္ ေဒသခံ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ဦးစီးလုုပ္ကုိင္ၾကသည္။

တုုိက္႐ုိက္ အက်ိဳးခံစားရမႈ အနည္းဆုုံးျဖစ္ေသာ္လည္း အႀကီးစား

သတၱဳတြင္းကို တပ္မေတာ္က ပံ့ပုိးထားသည့္ ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္မ်ားက

ေရကာတာေဆာက္လုပ္မႈ၏ ခ်က္ခ်င္း သက္ေရာက္မႈ၊ ေရရွည္ထိခုိက္မႈ

အကာအကြယ္ေပးသည္။

၁၄၅

EAO အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးတြင္ပါဝင္ေနသည္။
တနၤသာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဒသခံအဖြဲ႕မ်ားက ညစ္ညမ္းမႈမ်ား
ျဖစ္ေစၿပီး ေဒသအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သည္
ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ KNU ၏ ဘန္ေခ်ာင္း ေက်ာက္မီးေသြး
စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံေနမႈကို အႀကိမ္ႀကိ္မ္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။၁၄၆
စီမံကိန္းတြင္ ထုုိင္းကုုမၼဏီအမ်ားအျပား ပါဝင္ၿပီး ထုုိင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားမွ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈ
လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၾကသည့္ အျခားကုုမၼဏီမ်ားပါဝင္သည္။

ေရကာတာမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ
ျမန္မာႏုုိင္ငံလွ်ပ္စစ္လုိအပ္ခ်က္သည္ တႏွစ္လ်င္ ၁၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း တုုိးတက္
လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။၁၄၇ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီရန္အတြက္
ဓာတ္ေငြ ႔တင္ပုိ႔မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္
အျခား စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား ေဖာ္္ထုတ္ရန္ အစုုိးရက စီစဥ္လ်က္
ရွိသည္။ လည္ပတ္ေနဆဲႏွင့္ လ်ာထားသည့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္
ထုုတ္ယူသည့္ ေနရာအမ်ားစုုမွာ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ား
တြင္ရွိေနသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုုတ္ယူသည့္ ေရကာတာ ၂၆ ခုုအနက္
၁၂ ခုုသည္ နယ္ေျမ စုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ရွိေနသည္။
ေဆာက္ရန္လ်ာထားသည့္ ေရကာတာ ၅ဝ အနက္ ၄၂ ခုုသည္
ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ရွိေနသည္။ (ပုုံ ၃.၁၁)
လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရကာတာမ်ားသည္ အေရးပါေသာ္လည္း
လက္မခံႏုိင္ဖြယ္ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားကို ေျပာင္းေရြ ႔ခံရသူမ်ား၊ ျမစ္ေအာက္ပုိင္းမွ
ရပ္ရြာမ်ားက ခါးစည္းခံရေၾကာင္း World Commission on Dams
ကေဖာ္ျပထားသည္။၁၄၈ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ား
တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ ႔ခံရျခင္းေပၚစုုိးရိမ္မႈ၊ သက္ေမြး

ေရကာတာမ်ား

ဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ထိခုိက္ေစသည့္ သဘာဝ ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ေျမယာ

တည္ေဆာက္ၿပီး

ပုုိင္ဆုိင္မႈကို ထိခုိက္မႈတုိ႔က ရွိၿပီးသား နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ

လ်ာထား

တင္းမာမႈမ်ားကို ပုုိ၍ဆုုိးေစသည္။ အႀကီးစား ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္

ေဆာက္လုပ္ဆဲ

ေရးႏွင့္အတူ တြဲပါလာသည့္ တပ္မေတာ္ အင္အား တုုိးခ်ဲ ႔ ခ်ထားမႈ
ေပၚတြင္ တုုိင္းရင္းသား လူနည္းစုု ေနရာမ်ားမွ ရပ္ရြာမ်ားက ႏွစ္သက္
မႈမရွိေၾကာင္း စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာသည္။၁၄၉

နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား

ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ေရကာတာမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြား
ေလ့ရွိသည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္ အထားမ်ားရွိသည္။
(ဇယားကြက္ ၃.၆) ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုုတ္ႏုိင္ သည့္ေနရာအမ်ားစုုကို
ကရင္၊ ကယား၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ မ်ားတြင္ေတြ ႔ရၿပီး ယင္းေနရာ
အားလုုံးတြင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား ကာလရွည္ျဖစ္ပြား
ခဲ့သည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။

၁၅ဝ

အစုုိးရ လုုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့

၈၄
၁၂
၄၂
၄

ေရကာတာစုစုေပါင္း
ပဋိပကၡနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ေရကာတာ အေရအတြက္
ပဋိပကၡနယ္ေျမအတြင္းရွိ လ်ာထား ေရကာတာ အေရအတြက္
ပဋိပကၡနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ေရကာတာ အေရအတြက္

မ်ား၏ ဒဏ္ကိုခံစားရႏုုိင္မႈေပၚတြင္ စုုိးရိ္မ္မႈမ်ားရွိသည္။၁၅၂ အမ်ိဳးသား

ကရင္၊ ကယား ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ EAO မ်ားက ၎တုုိ႔ အာဏာ လႊမ္းမုုိးမႈ

ဓာတ္အားလုုိင္း တုုိးခ်ဲ ႔မႈ ျဖစ္စဥ္ ေရွ ႔ေနာက္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္

ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္

ဆုုိင္သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို ကုုန္က်စရိတ္ေပၚ အေျခခံၿပီး

ရရွိရန္အတြက္ ျပည့္စုံသည့္ လုုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား မေတြ႕ရေသးပဲ အႀကီး

အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုုပ္ႏုိင္ၿပီး၊ ေဒသတြင္း ေနစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္

စား ေရကာတာမ်ား တုုိးခ်ဲ ႔ေဆာက္လုပ္ မည့္အစီအစဥ္ကို ဆန္႔က်င္ၾက

စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ေပးႏုုိင္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းမွ

သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ၎တုုိ႔ အက်ိဳးစီးပြား

လွွ်ပ္စစ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားအထက္မွ ထုုတ္ယူသြားသည့္ ဓာတ္အားလုုိင္း

ႏွင့္ တုုိက္ဆုိင္သည့္အတြက္ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ေထာက္ခံ

မ်ားေပၚ ႏွေျမာတသ ျဖစ္ျခင္းမ်ားသည္ ရွိၿပီးသားမေက်နပ္မႈမ်ားကို

သည့္ EAO အခ်ိဳ ႔ရွိသည္။ ဥပမာ ေကအုုိင္အုိသည္ ၎အာဏာပုုိင္သည့္

ထပ္တုိးေစမည္ ျဖစ္သည္။

ေနရာတြင္ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။

ဇယားကြက္ ၃.၆
ကယားျပည္နယ္မွ ေရကာတာမ်ား
ဘီလူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ (ေလာပိတဟုုလည္း သိၾကသည့္) ကို ၁၉၅ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး
ယင္းအခ်ိန္မွစၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားစတင္ခဲ့သည္။ ေရကာတာအနီး ဓာတ္အားတုုိင္မ်ား ေစာင့္ရန္အတြက္
အရပ္သားမ်ား၏ အသက္ကိုရင္းေစသည္ဟု တပ္မေတာ္ကို စြပ္စြဲထားသည္။
အနီးအနားေနရာမ်ားတြင္လည္း ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားရွိသည္ဟု ယူဆရသည္။၁၅၅ စက္႐ုံမွ ရရွိသည့္
လွ်ပ္စစ္မ်ားကို ႏုုိင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားသုုိ႔ ေပးပုုိ႔ခဲ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရကာတာသည္
ကယားျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးကိုေဆာင္ျခင္းမရွိဟူေသာ ယူဆခ်က္မ်ား
ကိုအားေကာင္းေစခဲ့သည္။
ဘီလူးေခ်ာင္းေရကာတာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားမွာလည္း ေရကာတာ
အသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားမႈကို ဆန္႔က်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္သုိ႔ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁
ခုုႏွစ္တြင္ အစုုိးရသည္ တ႐ုတ္ကုမၼဏီ Datang ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေရကာတာ ၃
ခုုတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ရြာသစ္ေရေလွာင္တမံ (သံလြင္ျမစ္၊ ရြာသစ္၊ ၆ဝဝ - ၄ဝဝဝ
မီဂါဝပ္)၊ ပြဲေခ်ာင္းေရကာတာ ( ပြန္ေခ်ာင္း၊ ေစာလုုံေဟာကန္၊ ၁၃ဝ မီဂါဝပ္)၊ ဒဘတ္ေခ်ာင္း ေရကာတာ
(ဒဘတ္ေခ်ာင္း၊ ရွမ္း - ကရင္နီ နယ္စပ္၊ ၁၁ဝ မီဂါဝပ္) တုုိ႔ျဖစ္သည္။
လ်ာထားသည့္ေနရာမ်ားအနက္ ျပည္နယ္ ေတာင္ဘက္တြင္ရွိေသာ ရြာသစ္ေရေလွာင္တမံ သည္
အကဲအဆတ္ဆုံးေနရာျဖစ္သည္။ ကယားျပည္နယ္မွ အဓိက EAO ျဖစ္ေသာ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား
တုုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) သည္ စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ထားသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္တြင္ ေရေလွာင္တမံအနီးတြင္ ပညာရွင္အုပ္စုကို တုုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ၃
ဦးေသဆုုံးခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ထုုိအခ်ိန္မွစၿပီး ရပ္တန္႔သြားသည္။
KNPP ၏ အစုုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၈ ခ်က္တြင္ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္
ပါဝင္ၿပီး ရြာသစ္ေရေလွာင္တမံ အမည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းအျပင္ ေဒသတပ္ရင္းမဟုုတ္သည့္
တပ္မေတာ္စစ္တပ္မ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာႏုုိင္မႈ၊ အမာခံနယ္ေျမျဖစ္ေသာ ရွားေတာသုုိ႔ ျပင္ပမွ အလြယ္တကူဝင္ေရာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာမည္ကို
စုုိးရိမ္သျဖင့္လည္း ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရကာတာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ ကယားျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးကို
ေဆာင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း အေျခအေနမ်ား သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားသည့္တုိင္ ကယားျပည္နယ္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး
မရရွိမႈေပၚတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ကယားျပည္နယ္မွ အိမ္ေထာင္စု ၄၈.၄
ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အလင္းေရာင္အတြက္လွ်ပ္စစ္ကို အသုုံးျပဳႏုုိင္ၾကၿပီျဖစ္ၿပီး ႏုုိင္ငံအဆင့္ ပွ်မ္းမွ်သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ၃၂.၄ ရာခုုိင္ႏႈန္း
အထက္တြင္ရွိေနသည္။၁၅၆ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းမွစကာ အစုုိးရသည္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းမႈကို တုုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသည္။၁၅၇ ေရကာတာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုုံမရရွိျခင္း၊ ဗဟုုိအစုုိးရ၏ လုုပ္ငန္းက႑တြင္ ခ႐ုိနီဝါဒ
ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းေၾကာင့္ လူေျပာမ်ားသည့္ ကိစၥမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိ ပ်ံ ႔ႏွံ႔ေနဆဲျဖစ္သည္။

တုုိင္းရင္းသား လူနည္းစုု ေဒသမ်ားမွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အလားအလာႀကီးႀကီးမားမား ရွိသည္။ ႏုုိင္ငံ၏ မၿပီးဆုုံးႏုုိင္ေသးသည့္

အျပားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းလည္းျဖစ္သည္။

ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား၏ တုုိးတက္မႈမ်ား မရသေရြ ႔

ျမန္မာအေနျဖင့္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ စီးပြားေရး တုုိးတက္မႈႏွင့္

ေရကာတာ အသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္၊ အျခားေသာ

လူေနမႈအဆင့္အတန္း တုုိးတက္လာမႈ မ်ားကုုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရပ္တန္႔ထားရန္ နည္းလမ္းရွာလ်က္ရွိသည္။

တည္ေဆာက္ ရန္လုိသည္။ထုုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္

ရွမ္းႏုုိင္ငံေရးပါတီမွ ကုုိယ္စားလွယ္တဦးက (ဆည္ေတြမ်ားမ်ားေဆာက္ဖုိ႔

သဘာဝသယံဇာတမွ ရရွိသည့္ ေငြမ်ားကို အသုုံးျပဳ ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ႀကိဳးစားေလ ပဋိပကၡပုိမ်ားေလပါပဲ၊ ဒါဟာ တုုိက္ဆုိင္မႈ မဟုုတ္ပါဘူး။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းမဟုုတ္ပဲ ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္သည့္

အေသအခ်ာ တြက္ခ်က္ၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးခင္ ေရကာတာ

နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိသည္။ ယင္း အခက္အခဲေျဖရွင္းရန္မွာ

ေဆာက္တာကို ျငင္းပယ္တာျဖစ္ပါတယ္) ဟုု ေျပာျပသည္။

ျမန္မာအစုုိးရ၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး

၁၅၄

လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရး သမားမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
ျခဳံငုံသုံးသပ္ရလ်င္ သဘာဝ သယံဇာတသည္ အစုုိးရ၏ အဓိက ဝင္ေငြ

ႏုုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္ အပံ့မ်ားေပးေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏

ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး တစ္ခုလုံးကို အဓိက ပံ့ပုိးေနကာ အနာဂတ္

အဓိကတာဝန္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွစၿပီး အလွဴရွင္အမ်ားစုုသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္း ၎တုုိ႔
လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ပုုံမွန္ေဆာင္ရြက္ေရးကို ဦးတည္ခဲ့သည္။

ယ

ခုုအခန္းတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ေပးအပ္ေနသည့္ အေထာက္
အပ့့ံမ်ား၏ လက္ရွိအေနအထား၊ ပဋိပကၡႏွင့္ တုုိက္ဆုိင္ေန

အေထာက္အပံ့ေငြမ်ားကို တုုိးျမင့္ခဲ့ၿပီး အစုုိးရ ဌာနမ်ားႏွင့္

သည့္ အခ်ိဳ ႔ေသာ ဦးတည္ရာမ်ားကို ျခဳံငုံေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပထမ

လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းတုုိးျမင့္ခဲ့သည္။

အပုုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ အေထာက္အပံ့မ်ား ပုုံမွန္ျဖစ္လာသည့္
ကာလျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၆ အတြင္း ပံ့ပုိးခဲ့သည့္ အေထာက္

ျမန္မာသည္ ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ႏွစ္ကုန္ထိ အေထာက္အပံ့ ကတိ

အပ့ံမ်ား၏ သဘာဝ ႏွင့္ အဆင့္ မ်ားကို အျခားႏုုိင္ငံမ်ားမွ အေနအထားႏွင့္

ကဝတ္ လ်ာထားခ်က္ အျဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃.၇ ဘီလီယံ

ယွဥ္လ်က္တင္ျပထားပါသည္။ က႑အမ်ားအျပားတြင္ စီမံကိန္း အသစ္

ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ယခင္အေၾကြး ၆.၅ ဘီလီယံ ကုုိလည္း

မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားလည္း

ေလ်ာ္ေပးခဲ့သည္။ အေထာက္အပံ့အမ်ားစုုမွာ ဂ်ပန္၊ ကမာၻဘဏ္၊

မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ဒုုတိယအပုုိင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကို

ယူေက၊အေမရိကန္မ်ားမွေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး၊

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အဓိက ေပးသည့္ အေထာက္အပံ့

စြမ္းအင္၊ သယ္ယူ ပုုိ႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ားသည္ ေထာက္ပံ့ေငြအမ်ား

မ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို

ဆုုံးရရွိၾကၿပီး၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ အစီ အစဥ္မ်ားမွ

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔

တဆင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ေရာက္ရွိသည့္ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့၏ အနည္းစုုသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း
အျခား အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မ်ားျပား သည့္ပမာဏျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းက ဦးေဆာင္

တတိယပုုိင္းတြင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားသုုိ႔ေပးအပ္သည့္

ေသာ္လည္း နုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားကို ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ေျဖရွင္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို တင္ျပထားသည္။ တစတစ

ရန္ ႏုုိင္ငံတကာက ဝုုိင္းဝန္းအားထုုတ္မူတြင္ ႏုုိင္ငံျခားကူညီမႈမ်ားက

တုုိးခ်ဲ ႔ေဆာင္ရြက္လာမႈကို အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္။ စတုုတၳပုိင္းတြင္

တစိတ္တပုုိင္း ပါဝင္ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ အေထာက္အပံ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အေရးအႀကီးဆုုံး

လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြအသုုံးျပဳမႈမွာ အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အေျပာင္းအလဲမ်ား အနက္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ နည္းပညာ

ယွဥ္လ်င္ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ အေထာက္အပံ့ေငြမွ ၃.၄

အေထာက္အပံ့၊ အစုုိးရ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပုိးေပးျခင္းတုုိ႔ျဖင့္

ရာခုုိင္ႏႈန္းကိုသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

အစုုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းမႈ ျမႇင့္တင္လာသည့္ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕မ်ား၏

ပဋိပကၡႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသုုံးခ်သည္။

ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို တင္ျပထားသည္။၁၅၈

၄.၁။ ၂ဝ၁၁ ေနာက္ပုိင္း အေထာက္အပံ့မ်ား၏ သဘာဝ
- အစုုိးရႏွင့္ ပုုံမွန္ ဆက္ဆံေရးသုုိ႔ ဦးတည္ျခင္း

ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ တုုိးခ်ဲ ႔ေဆာင္
ရြက္ခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရး ေဆာင္ရြက္
တုုိက္တြန္းရာတြင္ NGO မ်ားသည္ အေရးပါသည့္ေနရာ တစ္ခုမွ

ေထာက္ပံ့မႈအေျခအေနႏွင့္ ေထာက္ပံ့သူမ်ား

ပါဝင္ခဲ့ၾက သည္။ တခ်ိ္န္တည္းမွာပင္ တ႐ုတ္သည္ အထူးႏႈန္း ေခ်းေငြမ်ား၊
ပုုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွတင့္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ျမန္မာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

၂ဝ၁၁ အေျပာင္းအလဲမတုုိင္မီ OECD အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔

လုုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိက ပံ့ပုိးသူျဖစ္လာသည္။

ေပးအပ္သည့္ အကူအညီမွာ အလြန္နည္းၿပီး ကူညီမႈမ်ားကို တင္းက်ပ္
ေသာ ႏုုိင္ငံေရးအခက္အခဲမ်ား ေအာက္မွ ေဆာင္ရြက္ရသည္။၁၅၉ ၁၉၈၈

၂ဝဝဝ ခုုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဥေရာပသမဂၢ၊ ယူေက ႏွင့္ ၾသစေတးလ်တုုိ႔သည္

ခုုႏွစ္တြင္ ႏုုိင္ငံေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ နိွမ္နင္းခဲ့သည္ကို

ျမန္မာျပည္ အလယ္ပုိင္းတြင္ အေထာက္အပံ့မ်ားတုုိး၍ေပးခဲ့ၾကသည္။

သံတမန္နည္းအရ တုုန္႔ျပန္မႈ၏ တစ္ခုအေနျဖင့္ အေနာက္ ႏုုိင္ငံမ်ားမွ

ေထာက္ပံ့မႈအမ်ားစုုကို ကူးစက္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးကဲ့သုိ႔ေသာ အထူး

အလွဴရွင္ အသုုိင္းအဝုုိင္းသည္ ၎တုုိ႔ အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္

သတ္မွတ္ကိစၥမ်ားတြင္ အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ သုုိ႔မဟုုတ္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္

အမ်ားစုုကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ လွဴဒါန္း

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ေနရာလြတ္မ်ား ဖန္တီးႏုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္

မႈအမ်ားဆုုံးျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္သည္လည္း အေထာက္အပံ့မ်ားကို

ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္လူ ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးရန္ အသုုံးျပဳခဲ့

သိသိသာသာျဖတ္ခ် လုုိက္သည္။ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ထိ ျမန္မာ

သည္။ ကုုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္လည္း အစုုိးရႏွင့္

အစုုိးရသည္ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားပုုံစံျဖင့္ရရွိသည့္

ဆက္ဆံမႈကို အကန္႔အသတ္ ႏွင့္ျပဳ လုုပ္ခဲ့ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားအကူအညီျဖင့္

အေထာက္အပံ့ အနည္းငယ္ကုိသာရရွိခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံတြင္းမွ ႏုုိင္ငံ

အစီအစဥ္မ်ားကို လုုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ အားလုုံးျခဳံ သုုံးသပ္လ်င္ ႏုုိင္ငံကို

ျခားသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း စနစ္တက် ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္

ပံ့ပုိးမႈမ်ားမွာ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။၁၆၁ ၂ဝဝ၈ နာဂစ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္

ခဲ့သည္။ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ NGO အမ်ားအျပား

တုုန္႔ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား အလုုံးအရင္းႏွင့္

ဆက္လက္ရွိေနေသာ္ လည္း အစုုိးရႏွင့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်

ႏွင့္ဆုိင္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားက ကန္႔သတ္ထားသကဲ့သုိ႔ အစုုိးရကလည္း

သြားခဲ့သည္။၁၆၂

၎တုုိ႔ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။၁၆ဝ ၁၉၉ဝ
အေစာပုုိင္းႏွစ္မ်ားမွစၿပီး လူသားခ်င္း စာနာမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ ႏုုိင္ငံျခား

ထုုိင္းနယ္စပ္ တေလ်ာက္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ားနွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္

အေထာက္အပံ့မ်ား အလုုံးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာမႈကို အစျပဳေပးခဲ့

ခံစားေနရသည့္ ရပ္ရြာမ်ားအား ကူညီျခင္းကို EAO မ်ားႏွင့္

သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီမ်ားကိုဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး

ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ယက္မ်ား၊ ျပင္ပရွိ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ

ႏုုိင္ငံ၏ တုုိးတက္လက္ခံရရွိေနေသာ ႏုုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို

လ်ာထားရံပံုေငြ
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ရင္းျမစ္: OECD Creditor Reporting System Aid Activity Database.၁၆၆
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လ်ာထားရံပံုေငြ

(ေဒၚလာဘီလီယံ)

ပေရာဂ်က္

၂ဝ၁ဝ

၂ဝ၁၅

တစ္ဦးခ်င္း လ်ာထားရံပံုေငြ (ေဒၚလာ)

၁ဝဝ

၅ဝ

ဝ

ကေမၺာဒီယား

အင္ဒိုနီးရွား

လာအို

ဖိလစ္ပိုင္

ထိုင္း

ဗီယက္နမ္

ျမန္မာ

ရင္းျမစ္ : OECD Creditor Reporting System Aid Activity Database.

ခုုိင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၁၆၃ OECD ႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္၊ ႏုုိင္ငံေပါင္းစုုံမွ

ဖြဲ႕သည္ OCED မွျဖစ္ေသာ္လည္း အေထာက္အပံ့ ၈၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းကို ၆ ဖဲြဲ ႔

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေၾကြးအမ်ားအျပားကို ေလ်ာ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ကသာ ပံ့ပုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၁၆၉ ဂ်ပန္အကူအညီအမ်ားဆုုံးျဖစ္ၿပီး

ဂ်ပန္သည္ထိပ္ဆုံးမွ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအေနျဖင့္ ၎ကိုေပးရမည့္

၎ေနာက္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၊ ယူေက၊ အာရွ

ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံ၏ ၆ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းကို ေလ်ာ္ေပးပစ္ခဲ့သည္။

၁၆၄

ျမန္မာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ေအအုုိင္ဒီအက္စ္၊ တီဘီႏွင့္ ငွက္ဖ်ား

အေနျဖင့္ ကမာၻၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သုိ႔ ေပးရန္ရွိသည့္ အေၾကြး

တုုိက္ဖ်က္သည့္ Global Fund တုုိ႔သည္ သန္း ၅ဝဝ အထက္ ပံ့ပုိးမႈေပးေန

စုုစုေပါင္း ေဒၚလာသန္း ၉၆ဝ ကိုလည္း ဂ်ပန္၏ ေပါင္းကူး ေခ်းေငြျဖင့္

သည့္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔၏ အေထာက္အပံ့မ်ားကို အခ်က္

အေက်အလည္ဆပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။၁၆၅ အေၾကြးေလ်ာ္ပစ္ ျခင္းႏွင့္အတူ

အလက္မ်ားတြင္ အျပည့္အစုုံေဖာ္ျပထားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်က္

ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ အလွဴရွင္အသစ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေဆာင္ရြက္ရင္းစြဲ

အလက္မ်ား အျပည့္အစုုံမရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ားကို တုုိးခ်ဲ ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔
ဝင္ေရာက္သည့္ အေထာက္အပံ့ပမာဏသည္ အလ်င္အျမန္ ျမင့္တက္

ႏုုိင္ငံေပါင္းစုုံပါဝင္သည့္ အကူအညီမ်ားတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွ

လာၿပီး ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ အတြင္း ဆယ္ဆနီးပါးတုုိးတက္လာသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့မႈက အမ်ားဆုုံးျဖစ္သည္။၁၇ဝ အာရွအေျခခံ

အေၾကြးေလ်ာ္ပစ္ျခင္းမ်ား မပါပဲႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ ေပးအပ္မႈသည္ ၂ဝ၁၁

အေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္ အသစ္ (The new Asian

ခုုႏွစ္တြင္ေဒၚလာ ၃ဝ၂ သန္းမွ ၂ဝ၁၃ တြင္ ၄.၅ ဘီလီယံထိတုိးတက္ခဲ့ၿပီး

Infrastructure Investment Bank) သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုုံး

၂ဝ၁၄ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ တြင္ ၂.၁ ဘီလီယံ၊ ၃.၃ ဘီလီယံ အသီးသီးရွိခဲ့သည္။

ကူညီမႈကို မႏၱေလးတုုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ဓာတ္ေငြ႔သုံး လွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံ

ပုုံ ၄.၁။၁၆၇

တည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚလာသန္း ၂ဝ ေပးျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။၁၇၁
ကုုလသမဂၢ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ၎တုုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို

ယင္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ တဦးခ်င္းစီ အေထာက္အပံ့ရရွိမႈတြင္

ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ အထူးကိစၥအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ Global

ေဒသတြင္းရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်သည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေစခဲ့သည္။

Environmental Facility ကဲ့သုိ႔ေသာ တကမာၻလုံးဆုုိင္ရာ ရန္ပုံေငြ

ပုုံ ၄.၂။ ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ရွိ တဦးခ်င္းစီရရွိသည့္ ႏုုိင္ငံျခား

လုုပ္ငန္း အမ်ား အျပားမွာလည္း စတင္ေဆာင္ရြက္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။

အေထာက္အပံ့ပမာဏသည္ ၆၂ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္
ရွိသည့္ အင္ဒုိနီးရွား သုုိ႔မဟုုတ္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံတုိ႔ထက္မ်ားၿပီး ကေမာၻဒီးယား

စီမံကိန္း ၆ ခုုအတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ပုုဂၢလိက ေငြေခ်းေပးမႈသည္

သုုိ႔မဟုုတ္ လာအုုိတုိ႔ထက္နည္းသည္။၁၆၈

ေဒၚလာသန္း ၅၉ဝ ရွိသည္။ ႏုုိင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း
ကလည္း ေခ်းေငြအမ်ားအျပား ခ်ထားေပးလ်က္ရွိသည္။ ေငြေခ်း

ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးက ေပးေနျခင္း

ေပးသည့္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုုန္သြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးရန္ အဓိက

ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကအကူအညီမ်ားမွာ အလွဴရွင္ႀကီး အခ်ိဳ႕ထံမွသာ

ရည္ရြယ္ ေငြေခ်းေပးသည့္ အစုုိးရႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ သြင္းကုုန္

ျဖစ္သည္။ ပုုံ ၄.၃ တြင္ျပထား ပါသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္

ထုုတ္ကုန္ဘဏ္မ်ားသည္လည္း ေခ်းေငြခ်ထားေပးမႈကို တုုိးျမႇင့္ခဲ့သည္။၁၇၂

လုုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးသည့္အဖြဲ႕ (funding agencies) ၈၂

ဝ

ရင္းျမစ္: The Asia Foundation Aid Data Verification Survey 2017
ရင္းျမစ္: The Asia Foundation Aid Data Verification Survey 2017. အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ရႈ။
ကိုရီးယား
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အေထာက္အပံ့မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ အသုုံးျပဳသနည္း

အေထာက္အပံ့မ်ားစီမံသည့္ အစုုိးရဖြဲ႕စည္းပုုံတြင္ အေျပာင္းအလဲ
ႀကီးႀကီးမားမား ျပဳလုုပ္ခဲ့ သည္။ အစုုိးရသစ္သည္ အေထာက္အပံ့ အဝင္

လက္ရွိ ရရွိေနသည့္ အေထာက္အပံ့ တဝက္နီးပါးကို က႑သုုံးခုုတြင္

အထြက္ကိုႀကီးၾကပ္စီမံလုိသည္။ NLD အမတ္အခ်ိဳ ႔က ႏုုိင္ငံျခား

အသုုံးျပဳသည္။ စြမ္းအင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

ေခ်းေငြမ်ား ဆုုိင္းထားရန္သင့္ေၾကာင္း ထုုတ္ေျပာခဲ့သည္။ အစုုိးရသည္

တြင္ျဖစ္သည္။ (ပုုံ ၄.၄) အေျခခံ အေဆာက္အဦ စီမံကိန္း အသစ္မ်ား

Development Assistance Coordination Unit (ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား

အတြက္ ေငြေၾကးကူညီျခင္း အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔

ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕)ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံ

ေဆာင္ေရး က႑တြင္ ဂ်ပန္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔က

ပုုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး အေထာက္အပံ့စီမံကိန္းမ်ား

အဓိက ကူညီၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အျခားထင္ရွားသည့္ ပံ့ပုိးမႈအျဖစ္

ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္ျမင့္သည့္ ဖြဲ႔စည္းမႈ

တ႐ုတ္၊ အႏၵိယႏွင့္ ထုုိင္းတုုိ႔သည္ လမ္းမႀကီးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခား

အသစ္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အေျခစုုိက္ၿပီး

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ အတုုိးႏႈန္းသက္သာသည့္ ေခ်းေငြမ်ား

က႑ပူးေပါင္းေရးအဖြဲ႕ ၁ဝ ခုု ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္

ထုုတ္ေခ်းေပးသည္။ ႏုုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းႏွင့္

ယူနစ္ျဖစ္သည္။၁၇၆

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တုိ႔သည္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ တုုိးခ်ဲ ႔ရန္ ပုုဂၢလိက
က႑တြင္ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္
ခဲ့သည္။

၁၇၃

ေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္းမ်ား

က်န္းမာေရးအတြက္ အသုုံးျပဳမႈမ်ားသည္ အျခားေသာ

လူမႈေရး က႑အသုုံးစရိတ္မ်ားကို နည္းပါးသြားေစသည္။

ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့အမ်ားစုုသည္ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဦးစားေပး
ႏုုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒ မ်ားႏွင့္ အတုုိင္းအတာတစ္ခုထိ ဆက္စပ္ေနသည္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္အေျပာင္းအလဲမ်ား

ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လုုံျခဳံေရး အက်ိဳး စီးပြားမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ၿပိီး
အလွဴရွင္မ်ားက အိမ္နီးခ်င္း ႏုုိင္ငံမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း

၂ဝ၁၅ ႏုုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အစုုိးရေရြးခံရၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္

အထင္အရွား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအခ်ိတ္အဆက္သေဘာမွာ ပုုိ၍

ဂ်ပန္၊ ျပင္သစ္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အျခားမွ ပံ့ပုိးမႈမ်ားဆက္လက္ဝင္ေရာက္

ထင္ရွားသည္။ ထုုိင္းႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ လုုပ္ငန္းသေဘာ

လာခဲ့သည္။ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အာဏာရလာသည့္ အစုုိးရသစ္မ်ားႏွင့္

ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ၎တုုိ႔ နယ္စပ္ေဒသ အသီးသီး

ရင္းႏွီးသည့္ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၆

တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္

အတြက္ ကတိျပဳခ်က္မ်ား သိသိသာသာတုုိးတက္မႈမရွိပဲ အလွဴရွင္မ်ား၏

လာသည့္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာအစုုိးရကို

ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားမွာလည္း သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရွိပါ။ ျမန္မာ

ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံသည္။ နယ္စပ္မ်ဥ္းႏွစ္ဖက္တြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား

သုုိ႔ေပးသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈ အစုုိးရ

လႈပ္ရွားေနမႈသည္ အႏၵိယအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥတစ္ခု

ရသုုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အလြန္နည္းသည့္ပမာဏျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅

ျဖစ္သည္။

တြင္ေပးခဲ့သည့္ ေဒၚလာ ၁.၂ ဘီလီယံသည္ တစ္ႏွစ္စာအမ်ိဳးသား
စုုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ၂ ရာခုုိင္ႏႈန္းဝန္းက်င္၊ ခန္႔မွန္း ၁၈.၅ ဘီလီယံရွိေသာ

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပုုဂၢလိက၊ အစုုိးရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္သည္

ႏုုိင္ငံ ရသုုံးစရိတ္၏ ၆.၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္။

အဓိက ပံ့ပုိးသူ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစုုိးရ၏ တရားဝင္
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္၁၉ ၆ဝ ခုုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ မတုုိင္မီ
အေနာက္ႏုိင္ငံပိတ္ဆုိ႔မႈ၊ ဂ်ပန္မွ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံ
မႈမ်ားေလ်ာ့သြားသည့္ကာလတြင္ အျခားဘ႑ာေရးစီးဆင္းမႈမ်ားထက္
သိသိသာသာ အေရးပါခဲ့သည္။ လက္ရွိ တ႐ုတ္မွေပးေနသည့္အေထာက္
အပံ့မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေငြေၾကးပံ့ပုိး
ေပးေနၿပီး ဗဟုုိအစုုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ပ့ံပုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ေပးေနသည္။
အမ်ိဳးအစားကြဲျပားမႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ား အကန္႔ အသတ္ျဖင့္သာ
ရရွိႏုိင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ အျခားေသာ အႀကီးစားအလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ
တ႐ုတ္ အကူအညီမ်ားကို အလြယ္တကူ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္၍
မရပဲျဖစ္ေနသည္။ အမ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ
ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အစုုိးရအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေစရန္ သင္တန္းမ်ား၊
နည္းပညာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္း၊ သံတမန္ေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး
ဆက္ဆံမႈမ်ား၏ လုုပ္ငန္း အစိတ္အပုုိင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ကူညီေလ့ရွိ
သည္။ ဥပမာ ၂ဝ၁၅ တြင္ ေဒၚလာသန္း ၄ဝဝ ကို အေသးစားေခ်းေငြမ်ား
အျဖစ္ခ်ထား ေပးရန္ ထုုတ္ေခ်းေပးခဲ့သည္။၁၇၇ ျမန္မာအစုုိးရ၏
စာရင္းအင္း မ်ားအရ တ႐ုတ္သည္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ အရာရွိမ်ားကို
ေလ့က်င့္ ေရး အစီအစဥ္မ်ား အဓိကပံ့ပုိးေပးသူျဖစ္သည္။၁၇၈ ၂ဝ၁၆ တြင္
NLD အစုုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေထာင္ထားၿပီး ေနာက္တြင္ ပုုိ႔ေဆာင္
ဆက္သြယ္ေရး အခ်ိတ္အဆက္မ်ား၊ ကုုန္သြယ္ေရး တုုိးတက္ရန္ ရည္ရြယ္

သည့္ ၎၏ တုုိက္ခ်င္းဆက္ ‘One Belt, One Road’

အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစ ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္

လုုပ္ငန္းမ်ားကိုျမန္မာ ႏုုိင္ငံတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎၏

အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို အေရးမစုုိက္သည့္ သယံဇာတ ထုုတ္ယူမႈ

လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ အေထာက္အပံ့မ်ား၊

ဥပမာမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားအျပားက ရႈျမင္ၾကသည္။

ႏႈန္းထားသက္သာသည့္ ေခ်းေငြမ်ား ဆက္လက္ခ်ထား ေပးရန္ လည္း
အလားအလာရွိသည္။

တ႐ုတ္၏ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မမ်ားလွေသာ္လည္း ထုုိင္းႏွင့္
အိႏၵိယသည္ နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳ လုုပ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ စစ္ေရးအကူအညီေပးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦပုုိင္းကို

ႏုုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာ

အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္

ဘ႑ာေရး စီးဆင္းမႈႏွင့္ ခြဲျခား ထားႏုုိင္ျခင္းမရွိပါ။ တ႐ုတ္ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ေဆာ

လမ္းမ်ားေကာင္းမြန္လာေရးကို ထုုိင္းက ေထာက္ပံ့ၿပီး အႏၵိယက

င္ရြက္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ လုုပ္ငန္းမ်ား၏ အရြယ္အစား၊

ကုုလားတန္ စီမံကိန္းကို ေထာက္ပံ့ သည္။၁၇၉ ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင့္

ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း လႊမ္းမုုိး ေနမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥမ်ား

နယ္ေျမျခင္းထိစပ္ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္း မ်ားအျပင္

ေပၚလာေလ့ရွိသည္။ စစ္တပ္ကိုေထာက္ခံျခင္း၊ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာ

အျခားေသာအာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း စီမံကိန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

အာဏာကို ခ်ိဳးေဖာက္ သည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ခံရျခင္း

ေငြေၾကးပံ့ပုိးလ်က္ရွိသည္။ ထင္ရွားသည့္ ဥပမာ တစ္ခုမွာ

ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္က အဓိက ေငြရင္းႏွီးစုုိက္ထုတ္သည့္ ေဒၚလာ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ရွိသည့္ မူဝါဒေရးရာအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ Myanmar

သန္းေပါင္းမ်ားစြာတန္သည့္ သဘာဝ သယံဇာတ ထုုတ္ယူသည့္

Development Institute ကို ေတာင္ကုိ ရီးယားက ပ့ံပုိးျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္သို႔သြယ္တန္းထား သည့္

ေတာင္ ကုုိရီးယားႏွင့္ အျခားအာရွ ႏုုိင္ငံမ်ားမွ အၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ားကဲ့သုိ႔

ေရြႊသဘာဝ ဓာတ္ေငြ ႔ပုိက္လုိင္း၊ ရပ္ဆုိင္းခံထားရသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ

ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ဗဟုုိအစုုိးရ၏ မူဝါဒပုုိင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ နည္းပညာပုုိင္း

ျမစ္ဆုံဆည္ မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံျခားႏွင့္ ဗဟုုိအစုုိးရကို

အစြမ္းအစမ်ား ျမႇင့္တင္ ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ဇယားကြက္ ၄.၁
ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ဂ်ပန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ပူးေပါင္းမႈမ်ား
ထုုတ္ျပန္ထားသည့္ လွဴဒါန္းေငြ ကတိျပဳခ်က္မ်ားအရ ဂ်ပန္သည္ ၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာထိ ေဆာင္ရြက္ ေနဆဲ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၃.၇ ဘီလီယံ
ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ ၏ အမ်ားဆုုံးလွဴသည့္ အလွဴရွင္ ျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံႏွင့္ ကာလရွည္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္း၊ ၂ဝ၁၁
ေနာက္ပုိင္းမွစၿပီး OECD အလွဴရွင္မ်ားနည္းတူ တျဖည္းျဖည္း တုုိးခ်ဲ ႔ပံ့ပုိး မႈမ်ား ေၾကာင့္ ယင္းပမာဏသို႔ ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆
ႏုုိဝင္ဘာတြင္ အႀကီးစား ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကိုေၾကညာခဲ့သည္။ ေၾကညာခ်က္အရ ၅ ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၇.၇၃ ဘီလီယံ
ပံ့ပုိးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းနုုိ္င္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အတုုိင္း OECD အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားအနက္ အဓိက ေနရာမွ
ပါဝင္လုိသည့္ ဂ်ပန္၏ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ ျပသေနသည္။ ဂ်ပန္သည္ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ထုုိင္း ႏွင့္ အင္ဒုိ နီးရွားတုုိ႔ကို အမ်ားဆုုံး
ပံ့ပုိးေနသည့္ အလွဴရွင္လည္းျဖစ္သည္။၁၈၁
ျမန္မာႏုုိင္ငံသို႔ေပးသည့္ ဂ်ပန္၏ အကူအညီအမ်ားစုုသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦ အတြက္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သယ္ယူပုိ ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ရန္ကုန္တြင္ အထူးထင္ရွားသည္။ တံတားသစ္မ်ား ေဆာက္ လုုပ္ရန္စီစဥ္ျခင္း၊
ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရေပးေဝေရးစနစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္က ေငြေၾကးပံ့ပုိးသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာပံ့ပုိးမႈမ်ားမွာ ဂ်ပန္
ပုုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား စုုစည္းေနသည့္ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရး ဇုုန္တြင္ အလ်င္အျမန္ျဖစ္ ေပၚေနသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေရွ ႔ေတာင္ပုိင္း
ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရွိသည္။
ျမန္မာသုုိ႔ေပးသည့္ ဂ်ပန္အေထာက္အပံ့အမ်ားစုုသည္ အစုုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ Japan International Cooperation
Agency (ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ ဆုုိင္ရာ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ)မွ တဆင့္ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိ ေသးသည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို
UNHCR ႏွင့္ World Food Programme ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ဂ်ပန္ NGO မ်ားသုုိ႔
တုုိက္႐ုိက္ေပးသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဂ်ပန္၏အကူအညီမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အထူးကုုိယ္စားလွယ္အျဖစ္
ခန္႔ထားခံရသည့္ Yohei Sasakawa ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းကို ေငြေၾကးပံ့ပုိးျခင္း လည္းပါသည္။ EAO
မ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္လာရန္၊ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေသးစားအေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ အပါအဝင္
ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုုံးျပဳရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ကိုရရွိထားသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားသည္လည္း လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ေထာက္ခံပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္
တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေန
သည့္ ၎၏ နယ္စပ္ရွိ EAO မ်ားေတြ႕ဆုုံရန္ စည္းေဝးမ်ား၊
ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္

အျခား

အျပန္အလွန္ခရီးမ်ားကို စီစဥ္ေပးသည္။၁၈ဝ

ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ
ဆက္သြယ္ေရး

၄.၂။ ပဋိပကၡေဒသမ်ားသို႔ အေထာက္အပံ့မ်ား
စီးဆင္းမႈ

ပညာေရး
ပို႔ေဆာင္ေရး

စိုက္ပ်ိဳးေရး

ပဋိပကၡေဒသမ်ားသို႔ အေထာက္အပံ့မည္မွ်ေရာက္သြားသည္ကို

စက္မႈ

အတိ အက် ဆုုံးျဖတ္ ႏုုိင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ႏုုိင္ငံအဆင့္၏
ေအာက္ေရာက္သြားလွ်င္ အေထာက္အပံ့အခ်က္ အလက္မ်ား
အစီရင္ခံမႈအားနည္းသြားၿပီး၊ စီမံကိန္း ဘတ္ဂ်တ္၏

ေရႏွင့္
သန္႔ရွင္းမႈ

မည္သည့္အပုုိင္း သည္ မည္သည့္ေနရာမ်ားသုုိ႔ေရာက္သြားသည္
ကို ဆုုံးျဖတ္ရန္ခက္ခဲသြားသည္။ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ေဒသ

စြမ္းအင္

အသီးသီးတြင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ရင္းျမစ္: The Asia Foundation Aid Data Verification Survey 2017

လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
(implementing agencies) မ်ားႏွင့္တြဲၿပီး ႏုုိင္ငံအဆင့္ လုုပ္ငန္း
မ်ားကို စီစဥ္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာထိ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ
စီမံကိန္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံသုိ႔ ပံ့ပုိးသည့္

၃

အေထာက္အပံ့ သုုံးပုုံတပုုံေအာက္ (၃၁.၆ ရာခုုိင္ႏႈန္း)သည္

ေဒၚလာဘီလီယံ

ျပည္နယ္ သုုိ႔မဟုုတ္ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔ေရာက္သြားသည္။၁၈၂
၂

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ေနေသာ
ျမန္မာ ႏုုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ ၇ ခုုသုိ႔ေပးသည့္

၁

အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ တုုိင္းေဒသ ႀကီးသုုိ႔ေပးသည့္
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ကြာဟမႈအနည္းငယ္သာရွိသည့္ လကၡဏာ

ဝ

ဖိလစ္ပိုင္

ဗီယက္နမ္

ျမန္မာ

ယူကရိန္း

အင္ဒိုနီးရွား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ရင္းျမစ္: OECD Creditor Reporting System Aid Activity Database

မ်ားရွိသည္။အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ ပမာဏကို မွတ္တမ္း
တင္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း စီမံကိန္းတည္ေနရာမ်ားကို ပို၍
တိက်စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည့္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္
စီမံမႈယူနစ္ (Myanmar Information Management Unit
(MIMU) မွ အခ်က္ အလက္မ်ားအရ ျပည္နယ္ႏွင့္
တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ပညာေရး၊
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ WASH (ေရ၊ မိလႅာႏွင့္ က်န္းမာေရး)၊
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေဒသမ်ားမွ
အရပ္သားမ်ားအကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ဆုုိင္သည့္ စီမံကိန္း
အေရအတြက္ တန္းတူ ရွိၾကသည္။ (ပုုံ ၄.၈)၁၈၃ စုုိက္ပ်ိဳးေရး

ပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျခား

စီမံကိန္း မ်ားသည္ တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သိသိသာသာ

လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာန

မ်ားေနသည္။ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံအလယ္ပုိင္း အစာေရစာျပတ္လတ္မႈ

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာန

ၾကဳံေတြ႕ႏုုိင္ေခ် မ်ားသည့္ မုုိးနည္းေရရွားေဒသတြင္
အားထည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ပညာေရးႏွင့္

လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန၊
ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

WASH စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ
႔ရသည္။ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ အစုုိးရႏွင့္ မဆုုိင္သည့္အဖြဲ႕

လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
ေအဂ်င္စီ (JICA)

ရင္းျမစ္: The Asia Foundation Aid Data Verification Survey 2017

သုုိ႔မဟုုတ္ EAO ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ပံ့ပုိးသူ အေရအတြက္
မ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္
တုုိင္းေဒသႀကိီးမ်ားအတြင္း အေရးအႀကီးဆုုံး ကြာဟခ်က္မွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡကာကြယ္ျခင္း

တိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္နယ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး
ေရႏွင့္
မိလႅာသန္႔ရွင္းေရး
သက္ေမြးလုပ္ငန္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ပညာေရး

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး

စိုက္ပ်ိဳးေရး

က်န္းမာေရး

ဝ

၁ဝဝ

၂ဝဝ

၃ဝဝ

၄ဝဝ

စီမံကိန္း အေရအတြက္
ရင္းျမစ္: Myanmar Information Management Unit, Countrywide Subsector Overview March 2017

ျပည္နယ္

တိုင္းေဒသႀကီး

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
သိုေလွာင္
ထိန္းသိမ္းေရး

၂၇

၁၄

စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္
ေထာက္ပံ့မႈ

၃

စိုက္ပ်ိဳးေရး

ပဋိပကၡ
ကာကြယ္တားဆီးေရး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္ျခင္း

က်န္းမာေရး

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္
ကူညီကယ္ဆယ္၊
ေနရာခ်ထားေရး

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
သိုေလွာင္
ထိန္းသိမ္းေရး

၂၇

၁၅

စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္
ေထာက္ပံ့မႈ

၉

စိုက္ပ်ိဳးေရး

ေရႏွင့္
သန္႔ရွင္းမႈ

၂

၂

၈

၇

စက္မႈ

၁

ဆက္သြယ္ေရး

တစ္ဦးခ်င္ရရွိမႈ (ေဒၚလာ)
ရင္းျမစ္: The Asia Foundation Aid Data Verification Survey 2017

၂

တစ္ဦးခ်င္ရရွိမႈ (ေဒၚလာ)

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ အေထာက္အပံ့လုပ္ငန္းမ်ား၏

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကို

အနည္းစုုသာျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ယင္းအေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္

တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္စာလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္

စီမံကိန္းအေရအတြက္မွာ တုုိင္းေဒသႀကီးထက္မ်ားသည္။

လ်ာထားႏုုိင္ေခ်မ်ားသည္။၁၈၅

ပုုံ ၄.၉ တြင္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသုုံးျပဳရန္ထက္ ျပည္နယ္

ပဋိပကၡျမိဳ ႔နယ္မ်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့မ်ား

တစ္ခု သုုိ႔မဟုုတ္ တုုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုကို ရည္ရြယ္သည့္ ေငြေၾကး
ပံ့ပုိးမႈျပဳလုုပ္ရာတြင္ သယ္ယူ ပုုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္က႑သည္

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္

ေဒသအားလုုံး၌ အဓိကျဖစ္ေနသည္။ စီမံကိန္းအေရအတြက္ ထက္စာလွ်င္

ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားသုုိ႔ ေပးခဲ့သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ဦးတည္သည့္က႑မ်ားႏွင့္

တဦးခ်င္းရရွိမႈကို အေလးေပးတင္ျပထားသည့္ ဇယားျဖစ္ၿပီး

ပဋိပကၡမရွိသည့္ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား၏ ဦးတည္သည့္က႑မ်ားသည္ တန္းတူနီးပါး

ေဒသတစ္ခုကို ရည္ရြယ္သည့္ အႀကီးစား အေျခခံအေဆာက္အဦလုုပ္ငန္း

ျဖစ္သည္။ ပံ့ပုိးမႈပုံစံ အတုုိင္းအတာမ်ားသည္ ေဒသတြင္း အေၾကာင္း

ေဆာင္ရြက္မႈ က လႊမ္းမုုိးေနရာ ယူထားသည္။ စြမ္းအင္က႑ အဓိက

တရားမ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး ၿမိဳ ႔နယ္အတြင္း၊ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားၾကား ကြဲျပားမႈမ်ား

ပံ့ပုိးမႈမ်ားအျဖစ္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ဂ်ပန္၊ မြန္ ျပည္နယ္တြင္

ရွိႏုိင္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔က
လုုပ္ကုိင္ေနသည္။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ ရရွိအစီရင္ခံထားသည့္

အစုုိးရက အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္

အေထာက္အပံ့ ၃ ပုုံ ၁ ပုုံ နီးပါး ကို အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔က

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေနရာအစိတ္အပုုိင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ၿမိဳ ႔မ်ား၊ အဓိက

စုုိက္ထုတ္ေပးၿပီး မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္

လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ ေျမျပင္ အေျခ အေနမ်ား

အစုုိးရအာဏာပုုိင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္

တည္ၿငိမ္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုုိင္းႏွင့္ ဆက္ေနသည့္လမ္းေၾကာင္းကို

ၾကသည္။ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ေပးအပ္သည့္ ပံ့ပုိးမႈ

အလ်င္အျမန္တုိးခ်ဲ ႔ခဲ့သည္။၁၈၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊

မ်ားသည္ အစုုိးရစနစ္ကို အားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ေလ့ရွိသည္။

ပဋိပကၡကာကြယ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္

သုုိ႔မဟုုတ္ အစုုိးရ မူဝါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေလ့

သီရိလကၤာ

နီေပါ

ျမန္မာ

အင္ဒိုနီးရွား

ဖိလစ္ပိုင္

ပါပူဝါနယူးဂီနီ

၁၂ဝ

၁ဝဝ

ေဒၚလာသန္း

၈ဝ

၆ဝ

၄ဝ

၂ဝ

ဝ

၂ဝဝဝ ၂ဝဝ၁ ၂ဝဝ၂ ၂ဝဝ၃ ၂ဝဝ၄ ၂ဝဝ၅ ၂ဝဝ၆ ၂ဝဝ၇ ၂ဝဝ၈ ၂ဝဝ၉ ၂ဝ၁ဝ ၂ဝ၁၁ ၂ဝ၁၂ ၂ဝ၁၃ ၂ဝ၁၄ ၂ဝ၁၅

ရင္းျမစ္ : OECD Creditor Reporting System Aid Activity Database

ရွိသည္။ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ား

မႈနည္းပါးျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုုသည္

ျပဳလုုပ္ရာတြင္လည္း ပုုံမွန္လုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ား အတုုိင္း ေဆာင္ရြက္ေလ့

လူသားခ်င္းစာနာမႈအေျခခံတြင္သာ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနၾကသည္။

ရွိသည္။ ျပည္တြင္း၊ ႏုုိင္ငံတကာမွ NGO မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

အေရွ ႔ေတာင္ျခမ္းတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသည့္

စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ေတြ ႔ရသည္။ ယင္းေနရာမ်ားသည္ အေထာက္အပံ့

ျပည္သူေပါင္း ၄ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔ရွိမည္ဟု ၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္ စာတမ္းတေစာင္တြင္

ပမာဏ အမ်ားအျပား လက္ခံရႏုုိင္ေခ်ရွိသည္။ ဖြံ႔ၿဖိိဳးေရး လုုပ္ငန္း

ခန္႔မွန္းထားသည္။၁၈၇ ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ လူေပါင္း ၄ဝ၂,ဝဝဝ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေတြ ႔အၾကံဳရွိသည့္

အတြက္လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့လုိအပ္ေနသည္။၁၈၈

ေလ့လာသူမ်ားက အစုုိးရေငြစုိက္ထုတ္သည့္ စီမံကိန္း၊ အေထာက္အပ့ံ
ေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္း ႏွစ္မ်ိဳးလုုံးသည္ အလြယ္တကူ သြားလာ

အလွဴရွင္မ်ားက လူသားခ်င္းစာနာမႈ ပ့ံပုိးေငြမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္ ဆုုံးျဖတ္

ႏုုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စုုျပဳံံေနသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

သည့္အခါတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေလ့ရွိသည္။ ေနရပ္ျပန္ျခင္း

၁၈၆

သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေနရာတြင္ အေျခခ်ျခင္းကို ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ UNHCR
ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားမွ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားတြင္

ႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပးရသူမ်ားအတြက္

အေထာက္အပံ့ ေပးရျခင္းသည္ ပုုိ၍ရႈပ္ေထြးသည္။ အဓိကအားျဖင့္ EAO

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ (durable solutions) ေဖာ္ထုတ္

မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အရန္လက္နက္ကုိင္ စစ္တပ္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္

ႏုုိင္ရန္အားထုုတ္လ်က္ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း

ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ပုံစံမ်ား ေရာေနေလ့

ေနထုုိင္ရမႈ ၾကာျမင့္ ေနၿပီျဖစ္ေသာေဒသတြင္ ေရရွည္ေျဖရွင္းမႈအတြက္

ရွိသည္။ အခ်ိဳ ႔ကို ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပံ့ပုိးေပးၿပီး၊ အခ်ိဳ ႔ကုိ

ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါတြင္ ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ စစ္ေဘးဒုုကၡသည္

EAO မ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိသည့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပံ့ပုိး

မ်ားကို အတင္းအဓမၼ ေနရာခ်ထားျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ေရရွည္ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ေပးသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းျမင့္တက္ေနေလ့ရွိေသာ္လည္း စုုစုေပါင္း

မ်ားကို အေလာတႀကီး ခ်မွတ္ေစျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ေစမည္ကို စုုိးရိမ္ၾက

ရရွိသည့္ အေထာက္အပံ့မွာ နည္းပါးေနေလ့ရွိသည္။

သည္။

ရပ္ရြာ သုုိ႔မဟုုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ ပဋိပကၡဒဏ္

ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထုုိင္ရမႈ ၾကာရွည္ေနသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ေနရပ္ျပန္ရန္

ခံေနရသည့္ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို စီမံေနသည့္ အဖြဲ႕

သုုိ႔မဟုုတ္ အျခား တေနရာတြင္ အေျခခ်ရန္ ကူညီျခင္းသည္ အလြန္

အစည္းမ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းသြား လာခြင့္ရေအာင္ လက္နက္ကုိင္

အကဲဆတ္ၿပီးအလြန္လည္း ရႈပ္ေထြးသည္။ ၂ဝ၁၁၊ ၂ဝ၁၂ တြင္

အစုုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းႏုုိင္စြမ္းရွိၾကသည္။ အလွဴရွင္မ်ားမွ ပံ့ပုိးမႈမ်ား

ျမန္မာႏုုိင္ငံအေရွ ႔ေတာင္ျခမ္းတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိး

လက္ခံႏုိင္ရန္ ႏုုိင္ငံတကာ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဒသခံ NGO ႀကီးမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္

ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံရွိ ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုုကၡသည္ေပါင္း

အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ျပင္ပမွ ေစာင့္ၾကည့္၊ သုုံးသပ္မႈ အနည္း

၁ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ပုိ႔ရန္ ပဏာမအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲလ်က္

ငယ္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ရွိသည္။ ထုုိင္း ႏွင့္ ျမန္မာအစုုိးရမ်ား၏ တုုိက္တြန္းခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္
ျခင္းျဖစ္ၿပီး အလွဴရွင္ မ်ားပံ့ပုိးမႈ တစတစက်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊

သည္။ UNHCR က အတုုိင္းအတာတစ္ခုထိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး

သည္။၁၈၉ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေလွ်ာ့ခ်ရေသာ

အကူအညီမ်ား

အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ားအျပား ထုုတ္ျပခဲ့သည္။ ပံ့ပုိးေငြအတြက္
ၿပိဳင္ဆုိင္ရျခင္း၊ အျခားႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေထာက္အပံ့

လူသားခ်င္းစာနာမႈအေထာက္အပံ့မ်ားကို ေလာေလာလတ္လတ္

မ်ားလိုအပ္ေနျခင္း၊ စခန္းတြင္းေနထုုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ အေထာက္အပံ့

ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပးရသည့္ ျပည္သူ အေရအတြက္ အမ်ားအျပားရွိေနေသာ

ေပၚတြင္ ေရရွည္မီွခုိေနမႈကို အဆုုံးသတ္ရန္လုိအပ္ျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရး

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားသုုိ႔ အမ်ားဆုုံး ပံ့ပုိးေပးသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုုိက္ဖက္ညီ

အေထာက္အပံ့အမ်ားစုုမွာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ ဦးတည္ ပံ့ပုိးသည္။

ေဆာင္ရြက္လုိျခင္း အစရွိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးခဲ့သည္။၁၉ဝ

ေက်းရြာမ်ား၊ ဘုုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။

ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ အလြန္ေႏွးေကြးစြာျဖစ္ေပၚေနသည္။
မည္သည့္ အစုုိးရကမွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကို အလ်င္အျမန္

ေဒၚလာ ၄၇ သန္းကုုန္က်မည့္ ကုုလသမဂၢ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲသည့္ ၂ဝ၁၇

ေဆာင္ရြက္ရန္ တုုိက္တြန္းျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ထုုိင္းႏုုိင္ငံအတြင္းမွ

လူသားခ်င္း စာနာမႈတုန္႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္ (Humanitarian Response

ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုုိင္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းရွိ လုုံျခဳံေရး

Plan) အပါအဝင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈအေထာက္အပံ့ ပမာဏအမ်ားစုုကို

အေျခအေနႏွင့္ သက္ေမြးမႈ အေျခအေနေပၚတြင္ သံသယဝင္ ေနဆဲ

လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရသည့္

ျဖစ္သည္။ ဒုုကၡသည္မ်ားကို မည္သည့္ပုံစံ၊ မည္သည့္ေနရာတြင္

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသုုံးျပဳခဲ့သည္။

ေနရာခ်ထား ေပးမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုုိးရႏွင့္ EAO မ်ားၾကားတြင္

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အခ်ိဳ ႔ေသာစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္မွာ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ

တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ တြင္ ဒုုကၡသည္အခ်ိဳ႕ ေနရပ္

ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေရွ ႔ေတာင္ျခမ္းတြင္မႈ ၂ဝ၁၁၊ ၂ဝ၁၂ ႏွစ္ဖက္

ျပန္ႏုိင္ရန္ UNHCR က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း

သေဘာတူ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္မွစ၍ ေနရပ္

ေနရပ္ျပန္မႈမ်ားကို ဆက္လက္အကူအညီေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

စြန္႔ခြာ ေရြ ႔ေျပာင္းျခင္းမ်ား ရွားပါးသြားခဲ့ေသာ္လည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ပတ္သက္ၿပီး ထုုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိခဲ့ပါ။၁၉၁

အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေနသည့္ မလုုံျခဳံမႈမ်ား၊ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္

၄.၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္
ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ အလ်င္အျမန္ျဖစ္ထြန္းေနသည္၊

ျမန္မာႏုုိ္င္ငံရွိ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္

ခုုႏွစ္မွစၿပီး ေဒၚလာ သန္း ၂၇ဝ ကို သီးသန္႔ အသုုံးျပဳခဲ့မႈသည္

တရားဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ပဋိပကၡဆက္စပ္

ေဒသတြင္းမွ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ျမင့္တက္ေနသည္။ ဥပမာ

လုုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ေငြေၾကး ပံ့ပုိးေပးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ

သိရိလကၤာတြင္ တမီးလ္က်ားအဖြဲ႕ (Liberation Tigers of Tamil

အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို စီစဥ္လုပ္ကုိင္ ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ား

Eelam) ကိုစစ္တပ္က ၂ဝဝ၉ တြင္ေခ်မႈန္းၿပီး ေနာက္ပုိင္းေလးႏွစ္အတြင္း

သည္ အလွဴရွင္တဦးခ်င္းစီ၏ စုုစုေပါင္းပံ့ပုိးမႈ၏ အစိတ္ အပုုိင္းငယ္

ေဒၚလာ ၁၇၂ သန္းလက္ခံရရွိခဲ့သည္။ နီေပါသည္လည္း ၂ဝဝ၆

ေလးသာျဖစ္ၿပီး စုုစုေပါင္းပမာဏသည္ ၂ဝ၁၆ အတြင္း လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ေရးထုုိး ၿပီး ၂ဝဝ၆ ႏွင့္ ၂ဝဝ၉ ၾကားတြင္

စီမံကိန္းမ်ားကို ေပးခဲ့သည့္ အေထာက္အပံ့၏ ၃.၄ ရာခုုိင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္

ေဒၚလာ သန္း ၂၄ဝ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ထုုိင္း ႏုုိင္ငံ၏

သာရွိသည္။

လက္ခံရ ရွိမႈပမာဏမွာ နည္းပါးသည္။၁၉၆

အာရွတခြင္မွ အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာခ်က္စာတမ္း

ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေထာက္ခံမႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး

(Contested Corners of Asia study) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း

ျဖစ္သည္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုမွတဆင့္ေဆာင္ရြက္

တရားဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေရး

ေလ့ရွိသည့္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားက်င္းပသည့္စ

အေျပာင္းအလဲမ်ားက နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အလွဴရွင္

ရိတ္၊ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ညိႇႏိႈင္းသူမ်ား၏ စရိတ္မ်ားတြင္

မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္မႈကို အႀကီးအက်ယ္

အသုုံးျပဳသည္။ အစုုိးရဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္

လႊမ္းမုုိးထားသည္။ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မရွိလ်င္ နယ္ေျမ

ထူေထာင္ေရး ဗဟုုိဌာန (Myanmar Peace Center) မွတဆင့္ တရားဝင္

စုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိႇႏိႈင္းေရးမ်ားအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားက အေထာက္

မ်ားကို မလြဲမေသြ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။၁၉၂ ယင္းပုုံစံကို

အပံ့ အမ်ားအျပားေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၅ ထိ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပ

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အထင္အရွား ေတြ ႔ရ သည္။၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ တရားဝင္

သမဂၢ ႏွင့္ ကုုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ရန္ပုံေငြတုိ႔က

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္စတင္သည့္ အခ်ိန္တြင္မွ အေထာက္အပံ့

ေငြေၾကး၊ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးခဲ့သည္။၁၉၇

ႏုုိင္ငံေရးအရ အထူးဦးစားေပးသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ
လက္ခံထားေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လုုံျခဳံေရးအတြက္ ၂ဝ၁၂

အားလုုံးကိုတုိးခ်ဲ ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက်ယ္ျပန္႔လာရန္ အလွဴရွင္မ်ား
၏ အေထာက္အပံ့ကို သိသိသာသာျမင့္တက္လာေစခဲ့သည္။

ထုုိ႔ျပင္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနသည့္အဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည့္ အေထာက္အပံ့ ကတိကဝတ္

ေပးရန္၊ ႏုုိင္ငံရပ္ျခား ေလ့လာေရး သုုိ႔မဟုုတ္ သက္တမ္း မၾကာေသးသည့္

မ်ားသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ သန္းနားကပ္ေနရာမွ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္

၂ဝ၁၂ တြင္ သန္း ၂ဝ ထိတုိးတက္လာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ တြင္ ၁၁၆ သန္းထိ

ရည္ရြယ္သည့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ ေစျခင္းမ်ားကိုလည္း

တုုိးလာခဲ့သည္။ ပုုံ ၄.၁ဝ။၁၉၃

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလုုံးပါဝင္မႈ တုုိးတက္ရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုိယ္စားျပဳမႈ

ပုုံ ၄.၁ဝ တြင္ျပထားသည့္အတုုိင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

အားေကာင္းလာေစရန္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ေဒသတြင္းမီဒီယာကို

လုုံျခဳံေရးအတြက္ အလွဴရွင္မ်ား၏ သုုံးစြဲမႈသည္ ယေန႔ေခတ္ ေဒသတြင္းရွိ

ပံ့ပုိးေပးျခင္းႏွင့္ လုုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ား (interest groups) သုုေတသန

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡဒဏ္ခံ ေနရသည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္သုံးစြဲခဲ့မႈထက္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရ သူမ်ား နွင့္ ေဆြးေႏြးႏုုိင္ရန္၊

သကဲ့သုိ႔ လြန္ခဲ့ သည့္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္းက ကအသုုံးျပဳခဲ့မႈမ်ားထက္လည္း

ထိထိေရာက္ေရာက္ တုုိက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုိင္ရန္ ကူညီသည့္ အစီအစဥ္

မ်ားသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္အႀကီးစား အေျခခံ အေဆာက္

အခ်ိဳ ႔လည္းရွိသည္။ ေနာ္ေဝဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အဦ လုုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ယွဥ္လ်င္ ႏုုိင္ငံမ်ား၏

ေထာက္ပ့ံေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေထာက္အပံ့ေငြျဖင့္

ပံ့ပုိးမႈ စုုစုေပါင္းပမာဏသိသိသာသာ နည္းေနျခင္းရျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္း

ေဆာင္ရြက္သည့္ အထင္ကရ လုုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၄ ထိ ၃

ေရးႏွင့္ လုုံျခဳံေရး လုုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုုန္က်စရိတ္နည္းပါးမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္တာ အတြင္း ႏုုိင္ငံတြင္းရွိ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားမွ

ပဋိပကၡလြန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိအၿပီး

စီမံကိန္း၂၂ ခုုအတြက္ ေဒၚလာ ၆.၅ သန္းနီးပါး ခ်ထားေပးခဲ့သည္။၁၉၈

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကို အလုုံးအရင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့ေနသည့္

မ်ား ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေငြေၾကးလုုိအပ္ေလ့ရွိသည္။

နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း (The Nippon Foundation)သည္ လူသားခ်င္း

ထုုိအေျခအေနမ်ိဳးကို ၂ဝဝ၅ အာေခ်းသေဘာတူညီခ်က္ အၿပီး ၂ဝဝ၇

စာနာမႈ၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည့္ အလားတူစီမံကိန္းမ်ား၊

တြင္ အေထာက္အပံ့လက္ခံရရွိမႈ ျမင့္တက္လာသည့္ အင္ဒုိနီးရွား၊ ၂ဝဝ၈

ဒုုကၡသည္ ေနရပ္ျပန္ေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္

တြင္ ျမင့္တက္လာသည့္ နီေပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ႏုုိင္သည္။၁၉၄ ထုုိျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၁၉၉

စဥ္မ်ားတြင္ ျမင့္တက္လာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုုံျခဳံေရး အသုုံးစရိတ္
မ်ားကို နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡရွိရာေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္မႈ

သဘာဝသယံဇာတစီမံမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ မိခင္ဘာသာစကား ပညာေရး

တုုိးခ်ဲ ႔ႏွင့္ တြဲလ်က္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး

ကဲ့သုိ႔ေသာ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ က႑မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္း၊

ပြဲမ်ား အခ်ိန္ၾကာေနၿပီး ေရရာမႈမရွိသည့္ ဖိလစ္ပုိင္၊ ထုုိ္င္းကဲ့သုိေသာ

သုုိ႔မဟုုတ္ ပဋိပကၡႏွင့္ဆုိင္ၿပီး ၎တုုိ႔၏ စုုိးရိမ္မႈတစ္ခုျခင္းစီကို ေျဖရွင္းရန္

ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ အသုုံးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။၁၉၅

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ တုုိက္႐ုိက္ လုုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈေပၚ တုုိက္႐ုိက္အာ႐ုံမစုုိက္ပဲ ပဋိပကၡ

စြမ္းရည္ တုုိးတက္ေရး မွအစ လူငယ္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို တုုိက္႐ုိက္ရွင္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း ေပးျခင္းအထိိ အမ်ားအားျဖင့္ အေသးစား

တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္း မ်ားရွိသည္။ ဒုုတိယအမ်ိဳးအစား လုုပ္ငန္းမ်ား

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားပါဝင္သည့္ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၇၅ ခုုကို

တြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္၊ ပဋိပကၡအေျခအေနအလုုိက္

ေငြေၾကး ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။

လုုံျခဳံေရး စုုိးရိမ္မႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္သကဲ့သုိ႔ ဆင္းရဲ
မြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ေရႏွင့္ မိလႅာ ကိစၥကဲ့သုိ႔ သာမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

NLD အာဏာရသည့္ပထမႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ စီမံကိန္းအမ်ား အျပားသည္

ႏုုိင္ငံတကာ ပံ့ပုိးမႈ မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုုံအသစ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္း

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡရွိရာေဒသမ်ားတြင္ပင္ ရပ္ရြာအခ်င္းခ်င္း၊

ခဲ့သည္။ Joint Coordinating Body for Peace Process Funding

ဘာသာအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးကို တုုိးတက္ေစခဲ့သည္။

(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕) ကို
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က

ဥေရာပအေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့သည္။ အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းလိုသည့္

လွဴဒါန္းပံ့ပုိးမႈမ်ား သည္ NGO ကဲ့သုိ႔ေသာ ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိတ္

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးကိစၥ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္သုံး

အဆက္မ်ားမွတဆင့္ သြားေလ့ရွိ သည္။ ျပည္တြင္း၊ ႏုုိင္ငံတကာ NGO

သပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အစုုိးရ ကုုိယ္စားလွယ္ ၈ ဦး၊ EAO

မ်ားသည္ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြ (Joint Peace Fund)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကုုိယ္စားလွယ္ ၈ ဦးပါဝင္ၿပီး ဥကၠဌက မဲျဖင့္ အဆုုံးအျဖတ္ေပးႏုုိင္သည္။

အေထာက္အကူျပဳရန္ပုံေငြ (Peace Support Fund) ႏွင့္ ကုုလသမဂၢ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တဆင့္အေထာက္အပံ့မ်ား လက္ခံရရွိၾကသည္။

၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ အဖြဲ႕စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္

ႏုုိင္ငံတကာ NGO မ်ား သည္ ၎တုုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္

ဆန္းစုုၾကည္က အေထာက္အပံ့မ်ားကို က႑ေလးခုုသို႔ ခြဲခ်ထားေပးမည္

ေဒသခံ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္တြင္း NGO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုုပ္ငန္း

ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ညိႇႏိႈင္းေရး (nego-

အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္

tiation) ႏွင့္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ (dialogue)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

အကူျပဳ ရန္ပုံေငြမ်ားကို အစုုိးရသုုိ႔ တုုိက္႐ုိက္လႊဲေျပာင္းေပးသည္။

အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ National

အလွဴရွင္မ်ား သည္ အစုုိးရကုုိ တုုိက္႐ုိက္ ရန္ပုံေငြ မလြဲႊေတာ့ပဲ အစုုိးရ

Reconciliation and Peace Center (အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

စြမ္းရည္ တုုိးတက္ေရးကို ပံ့ပုိးသည္မ်ား လည္းရွိသည္။ ၂ဝ၁၅

ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုုိဌာန) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္

ေအာက္တုိဘာတြင္ အားလုုံးပါဝင္မႈမရွိသည့္ တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ ပစ္ခတ္

မ်ား တြင္အသုုံးျပဳသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။၂ဝ၁ အလွဴေငြမ်ား

တုုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း

ခြဲေဝခ်ထားေပးရာတြင္လည္း အလွဴရွင္စိတ္ႀကိဳက္ထက္ လက္ရွိ အေျခ

ႏွင့္၊ တုုိးတက္မႈ မရွိသည့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္

အေနေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ခ်ထားေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။၂ဝ၂

ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ တုုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျပီးေနာက္ပုိင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ တရားဝင္
ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို ပံ့ပုိးရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ NCA တြင္ပါဝင္သည့္ အပစ္
အခတ္ ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လုုပ္င္းစဥ္မ်ားတြင္ ပံ့ပုိးရန္ အလွဴရွင္မ်ား

၄.၄။ အစုုိးရႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းပညာအကူအညီ၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္
စီမံခ်က္ႀကီးမ်ား

အေနျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္ နည္းလမ္းကို ခက္ခက္ခဲခဲရွာေဖြေနရသည္။
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ား ဖယ္ရွား
၂ဝ၁၆ ခုုနွစ္တြင္ေတာ့ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြ (Joint Peace Fund)

လုုိက္ၿပီး သံတမန္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔

သည္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္သုိ႔ ပံ့ပုိးမႈတြင္ အဓိက

ေပးအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့ အစီ အစဥ္မ်ားတြင္ အစုုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း

စုုရပ္ျဖစ္လာသည္။ OECD အလွဴရွင္မ်ားက ၂ဝ၂၁ ထိ ပံ့ပုိးထားၿပီး

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျမင့္တက္လာသည္။ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕

တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၊

မ်ားသည္ နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္း၊ အစုုိးရမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း

သုုေတသနႏွင့္လမ္းသစ္ရွာျခင္းမ်ားကို နည္းလုုံးစုုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစုုိးရလုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို တုုိက္႐ုိက္ ေငြေၾကးပ့့ံပုိး

အတိအလင္း လုုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားသည္။ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္လည္ပုိင္းထိ ပူးတြဲၿငိမ္း

ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။ အေနာက္တုိင္းမွ အေထာက္အပံ့

ခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြကို အလွဴရွင္ ၁၁ ဖြဲ႕က ပံ့ပုိးထားၿပီး စုုစုေပါင္း အသုုံး

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ

စရိတ္ ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ နီးပါးရွိသည္။ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြတြင္

ဦးေဆာင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး အရပ္ဘက္

ထည့္ဝင္ေနသည့္ အလွဴရွင္အမ်ားအျပားသည္ အခ်ိဳ ႔ေသာ လုုပ္ငန္း

လူ႔အဖြဲ႕အစည္မ်ား၊ NGOမ်ားႏွင့္ သာလက္တဲြခဲ့သည့္ ယခင္စစ္အစုုိးရ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အျခားလမ္းေၾကာင္းမွ ပံ့ပုိးေနသည္ မ်ားလည္း

ေခတ္ အေျခအေနႏွင့္ လုုံးဝကြဲျပားသည့္ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့

ရွိသည္။ ရန္ပုံေငြတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ တ႐ုတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခား

သည္။

အလွဴရွင္မ်ားလည္းရွိသည္။ ယခင္ကတည္းကရွိေနေသာ ပမာဏ မမ်ား
လွသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳရန္ပုံေငြ (Peace Support

ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ အျခားႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ ႔ျမင္ရသည့္

Fund) တြင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို စုုစည္းထားၿပီး လုုပ္ငန္း

အလွဴရွင္မ်ား၏ ပုုံမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံသုိ႔ ကူးေျပာင္းမႈ တစ္ခုျဖစ္

လည္ပတ္မႈ တႏွစ္လ်င္ ေဒၚလာ ၆ သန္းရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးစားပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္လာႏုုိင္ရန္

ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္

ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးသည္။

၂ဝဝ

အဖြဲ႕အစည္း

ေဆာက္ေရးကို အေျခခံေသာ္လည္း၊ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡဒဏ္္ခံေနရ

သည့္ ႏုုိင္ငံ မ်ားကုုိမူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစုု

ေပးျခင္းသည္ ထိေရာက္သည့္ ႏုုိင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ား၏

အဖြဲ႕မ်ားက သာမန္ အျဖစ္သာ သေဘာထားဆက္ဆံေလ့ရွိသည္။

အေရးပါသည့္ အစိတ္အပုုိင္းျဖစ္သည္။

အျခားထင္ရွားႀကီးက်ယ္သည့္ ပဋိပကၡပုံစံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ နယ္ေျမ
စုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ အလွဴရွင္မ်ား၏အာ႐ုံစုိက္မႈ နည္းသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုုိင္ရာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံအဆင့္အညႊန္းကိန္းမ်ား

နယ္ေျမ စုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံ၏ စြမ္းရည္

တုုိးတက္ရန္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ က႑တစ္ခုတြင္ အစုုိးရ၏ မူဝါဒ

တည္ေဆာက္ေပး ျခင္း (building state capacity) ကုုိ အတုုမရွိ

တုုိးတက္လာေရးကို အေထာက္ အကူျဖစ္ေစသည့္ အႀကီးစား

အက်ိဳးျပဳလုုပ္ငန္းအျဖစ္ ယူဆေလ့ရွိသည္။၂ဝ၃

စီမံခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးေလ့ရွိသည္။ အျခား ႏုုိင္ငံမ်ားမွာကဲသုိ႔ပင္
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္လည္း စီမံကိန္းႀကိီးမ်ားသည္ ျမင့္တက္ေနသည့္ ဆင္းရဲ

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ျမင္ေတြ ႔ရသည့္ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားခ်ဥ္းကပ္ပုံ

မြဲေတမူ၊ က်န္းမာေရး ပညာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္မႈ

အေျပာင္းအလဲသည္ အေထာက္အပံ့မ်ားထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ႏုုိင္ငံတကာ

နိမ့္ပါးေနမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံး

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခမခုုိင္

နည္းလမ္းအျဖစ္ ယူဆထားၾကသည္။ တႏုုိင္ငံလုံး အတုုိင္းအတာျဖင့္

သည့္ႏုိင္ငံမ်ား (fragile states) အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အႀကိီး က်ယ္ဆုံးေသာ အစီ

မ်ားျဖစ္သည္။ Busan Partnership Agreement ႏွင့္ New Deal for

အစဥ္မ်ား ပုုံစံထုတ္ေရးဆြဲေနသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ႏုုိင္ငံအဆင့္

Engagement in Fragile States အပါအဝင္ ႏုုိင္ငံတကာ ကတိကဝတ္

စီမံကိန္းမ်ားခ်ထားမႈမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္ေနသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

မ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံအစုုိးရ ဦးေဆာင္ၿပီး အစုုိးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္

ေတြ ႔ရသည္။ ႏုုိင္ငံအဆင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္

ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ၿပိဳကြဲလုျဖစ္ေနသည့္ အေျခမခုုိင္မႈ (fragility) ကုုိ

စီမံမႈစရိတ္အနည္းဆုုံးျဖင့္ အက်ိဳးခံစားရမည့္သူ မ်ားႏုုိင္သမွ်မ်ားေအာင္

အဆုုံးသတ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု အတိအက်

အက်ိဳးရွိခံစားေစႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္းရွာေနသည့္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

ေဖာ္ျပထားသည္။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အစုုိးရ

ျပင္ပမွ အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေငြျဖင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝလာေရးကိုသာမက ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင့္ အစုုိးရက

ေဆာင္ရြက္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုလမ္းညႊန္ေလ့ရွိေသာ အစုုိးရၾကား

ပဋိပကၡ၏ အဓိကတာဝန္ရွိသူ ျဖစ္ေနသည့္ အျခားႏုုိင္ငံမ်ားမွ

ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ျပည္နယ္အဆင့္ထက္ နုုိင္ငံအဆင့္ကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ အခက္ အခဲမ်ား ျဖစ္ပြား

ပုုိ၍အေလးထားမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေစသည္။ အစုုိးရႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ဆက္ဆံေရးရရွိထားသည့္အလွဴရွင္မ်ား

ႏုုိင္ငံအဆင့္တြင္သာ အဓိကထားလုုပ္ကုိင္ျခင္း၏ အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာ

တုုိးလာသည္ႏွင့္ အမွ် တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ EAO မ်ား၏

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

သေဘာထားမ်ား ႏွင့္ကုိက္ညီ ေအာင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္

အပါအဝင္ ႏုုိင္ငံအတြင္းမတူညီမႈမ်ား ရွိေနျခင္းကို လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္

အခင္းအက်င္းမ်ား ေလ်ာ့သြားႏုုိင္သည္။

ေရးဆြဲသည့္အခါ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါတြင္ ထည့္သြင္း

၂ဝ၄

တြက္ခ်က္မႈ မရွိဘဲ ေက်ာ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။၂ဝ၅ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္

အစုုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္

အပံ့မ်ား သည္ ျပည္တြင္း ႏုုိင္ငံေရးေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈမ်ား

အႀကီးစား အစီအစဥ္မ်ား

ရွိႏုိင္သည္။ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ျပည္တြင္းမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
သုုိ႔မဟုုတ္ ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ား၏ ပူပန္မႈ မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္

အစုုိးရဌာနမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတုုိးတက္လာေစရန္၊ ျပဳျပင္

လုုိအပ္မႈကိုေလ်ာ့က်သြားေစၿပီး၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုုိသာ

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးေပးမႈ

အဓိကထားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစသည္။၂ဝ၆

မ်ားသည္ စရိတ္စက ကုုန္က်မႈ နည္းေသာ္လည္း ၾသဇာလႊမ္းမုုိးမႈမွာ
ႀကီးမားသည္။ ႏုုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း လွဴဒါန္းမႈတြင္ ဂ်ပန္သည္ အျခား

ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ အေထာက္အပံ့အားလုုံးအနက္ ႏုုိင္ငံအဆင့္

ႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လ်င္ အမ်ားဆုုံးလွဴဒါန္းသူျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံစုံပါဝင္သည့္

အႀကီးစား အေထာက္ အပံ့ေပးသည့္စီမံကိန္းမ်ားမွာ အမ်ားစုုျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အရးပါသည့္ေနရာတစ္ခုမွ ပါဝင္ေနၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္၊

အႀကိီးဆုုံးစီမံကိန္း ၁ဝ ခုုသည္ ႏုုိင္ငံတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္သည့္ အေထာက္

အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ ႏွင့္ အျခားေသာ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

အပံ့အားလုုံး၏ ၂၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။၂ဝ၇ ယင္းအရြယ္အစား စီမံကိန္း

တုုိ႔သည္ နည္းပညာပုုိင္း အကူအညီမ်ား အလုုံးအရင္းႏွင့္ ပံ့ပုိးေနၾကသည္။

မ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားအပါအဝင္ ႏုုိင္ငံအႏွံ႔တြင္

ပံ့ပုိးမႈမ်ားတြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား (surveys)ႏွင့္ မူဝါဒ အားနည္းခ်က္

ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈရွိၿပီး ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားကို အသုုံးျပဳရန္ အတြက္

ေဖာ္ထုတ္သည့္ သုုေတသန ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႏုုိင္ငံ အဆင့္

ႀကီးမားသည့္ လုုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းပုုံလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံအဆင့္

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား မႈၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ကူညီေပးျခင္း၊ ဥပေဒ

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႀကီးမ်ားသည္ ေခ်းေငြ

ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမ်ားတြင္ ပံ့ပုိးျခင္း၊ ဥပေဒသစ္မ်ားေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္

ထုုတ္ေပးသူ (grant partner) သို႔မဟုုတ္ အထူးႏႈန္း အတုုိးျဖင့္ ေငြေခ်း

ေပးျခင္းတုုိ႔ ပါဝင္သည္။ ပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရာတြင္ ျပည္သူ႕ ဘ႑ာေရး

ေပးသူမ်ား အျဖစ္ အစုုိးရႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။

စီမံမႈသည္လည္း အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္သည္။ ျမန္မာ

ဇယားကြက္ ၄.၁ တြင္ အႀကီးဆုုံးလုုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၅ ခုုအနက္မွ

ကဲ့သို႔ေသာ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ အခင္းအက်င္း၊ စပ္ကူးမတ္ကူး

ပဋိပကၡေဒသမ်ားထိ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ စီမံကိန္း ၃ ခုု၏ လုုပ္ငန္း

ကာလအေျခအေနတြင္အစုုိးရ၏ အခြန္ဝင္ေငြ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ရသုုံး

ေဆာင္ရြက္ပုံ၊ ရံဖန္ရံခါ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုုပ္ပုံတုိ႔ကို

စရိတ္ေရးဆြဲျခင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ တုုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္

ေဖာ္ျပထားသည္။

အလွဴရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈအားလုုံးသည္ ေထာက္ပံ့ေငြ (grant) အဆင့္မွ

ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ကမာၻ ႔ဘဏ္သည္လည္း ရသုုံးစရိတ္

ေခ်းေငြ (loans) သုုိ႔ ေျပာင္းလဲလာသည္။ အစုုိးရႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္

ဘတ္ဂ်တ္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပုိးျခင္းကို ၂ဝ၁၇ မတ္လတြင္

လုုပ္ေဆာင္သည့္ ပုုံစံသုိ႔ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အစုုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

ေဒၚလာ သန္း ၂ဝဝ ခ်ထားေပးျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ အစုုိးရ သုုိ႔ေငြေၾကး

ပုုံမွန္ျဖစ္လာသည္ကို ထင္သာျမင္သာရွိေစသည္။ အလွဴရွင္အဖြဲ႕

ပံ့ပုိးမႈအမ်ားစုုသည္ အထူးစီမံကိန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ

အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏုုိင္ငံအစုုိးရသုုိ႔ အထူးႏႈန္းေခ်းေငြမ်ားခ်ထားေပးျခင္း

ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားက လုုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ လဲႊေျပာင္းမႈ

ကို ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည္။ ထုုိအခ်ိန္မွစၿပီး အေထာက္အပံ့ ကတိ

မ်ားကို ေဒသႏၲရအစုုိးရ အဖြဲ႔အစည္း သုုိ႔မဟုုတ္ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားသုုိ႔

ျပဳခ်က္ ၅ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္အျဖစ္ တစဥ္တစုုိက္ေနရာယူလာခဲ့

တုုိက္႐ုိက္ခ်ထားေပးသည္။

သည္။ ေခ်းေငြအမ်ားစုုသည္ အထူးစီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပုိးသည့္
ပုုံစံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္တြင္

အလွဴရွင္မ်ားသည္ အႀကီးစားေခ်းေငြ သုုိ႔မဟုုတ္ အသုုံးစရိတ္ပံ့ပုိးမႈ

ဂ်ပန္အစုုိးရသည္ အထူးစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္

(budget support) မျပဳလုုပ္မီ ၎တုု႔ိ၏ ေငြမ်ားကို အလွဴရွင္စုေပါင္း

မ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္သည့္ အေထြေထြႏွင့္ က႑အလုုိက္ ဘတ္ဂ်တ္

ဘုုံရန္ပုံေငြထဲသုိ႔ ထည့္ဝင္ လုုိက္ၾကသည္။ ဘုုံရန္ပုံေငြ (trust fund)

အလွဴရွင္ (မ်ား) ႏွင့္
စီမံကိန္း

ႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရ
ဌာန(မ်ား)

စုုစုေပါင္း လ်ာထားခ်က္
(အေမရိကန္ ေဒၚလာ)

ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ပုံ

ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားသို႔ တျဖည္း ျဖည္းခ်ဲ ႔ထြင္ျခင္း။ ၂ဝ၁၇ တြင္ စီမံကိန္း
ေဆာင္ရြက္သည့္ ၿမိဳ ႔နယ္ ၄၇ ခုုအနက္ ၁၉ ခုုသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရ

ျမန္မာႏုုိင္ငံ
ရပ္ရြာအေျချပဳ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း
(၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၂၁)၂ဝ၈

ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အီတလီ၊
ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ဦးစီးဌာန၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရး၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန

သည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း ေနရာေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ အပါအဝင္ ခြင္ျပဳခ်က္
အမ်ိဳးမ်ိဳး ရယူရန္ လိုအပ္သည္။ ဆန္းစစ္မႈ၊ ေဘးကင္းေရး အစီအမံမ်ား၊
သန္း ၄၈ဝ

ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ား ရႏုုိင္သမွ် ခန္႔ထားျခင္း၊ အစုုိးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
ပဋိပကၡဆင္ျခင္ ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ သင္တန္း ေပးျခင္းအပါအဝင္ လုုပ္ငန္းစဥ္
အမ်ိဳးမ်ိဳး ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ရာထူးႀကီး အစုုိးရ ဝန္ထမ္းသည္
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ EAO ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းနွင့္ ဆက္ဆံေရး မပ်က္ရန္္
ထိန္းသိ္မ္းထားရသည္။

တနုုိင္ငံလုံးအတုုိင္းအတာျဖင့္ လႊမ္းျခဳံႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေရာက္ရွိရန္

တႏုုိင္ငံလုံး မီးလင္းေရး
စီမံခ်က္
(၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၂၁)၂ဝ၉

ကမာၻ႔ဘဏ္၊ လ်ွပ္စစ္ႏွင့္
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ေရလုုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန၊
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ဦးစီးဌာန

ခက္ခဲသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ႀကိဳးမဲ့ (off-grid) နည္းလမ္းမ်ား
ျဖစ္ေသာ ေနစြမ္းအင္သုံး ထုုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ရန္ထိ ပါဝင္သည္။ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရအစုုိးရအရာရွိ၏
၅၆၇ သန္း

ညိႇႏိႈင္းမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္
မိတ္ဖက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္
တျဖည္းျဖည္း တုုိးခ်ဲ ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ထိတုိင္ မေျဖရွင္း
ႏုုိင္သည့္ ပဋိပကၡဆက္စပ္ျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြင္းသုုံးသပ္ရန္ အခြင့္
အလမ္းမ်ား တုုိးတက္လာေစခဲ့သည္။

LIFT သည္ ေတာင္ေပၚ ေဒသမ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္သည့္
Livelihoods and
Food Security
Trust Fund (LIFT)
(သက္ေမြးဝမ္း
ေက်ာင္းမႈႏွင့္
စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရး
ရန္ပုံေငြ)၂၁ဝ

ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈ လမ္းေၾကာင္းကို ၂ဝ၁၅ တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။
ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားကို အျပည့္အစုုံ ဆန္းစစ္ခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡဆင္ျခင္
OCED အလွဴရွင္ ၁၃ ဖြဲ႕၂၁၁
အစုုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊
ႏုုိင္ငံတကာ NGO မ်ား

ေရွာင္ရွားႏုုိင္ေရး အေျခခံမႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တင္ျပခ်က္မ်ားကုုိ
၄၃ဝ သန္း

ေလ့လာၾကည့္ပါက မိတ္ဖက္ NGO မ်ားသည္ လုုံေလာက္သည့္ ထိေတြ ႔မႈ၊
အဆက္အသြယ္၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရွိၾကသည္ကို ေတြ ႔ရသည္။
ပဋိပကၡဆက္စပ္ ကိစၥမ်ား အတြက္ ေလ်ာက္ထားခ်က္ တစ္ခုျခင္းစီကို
စစ္ေဆးသည္။ အစုုိးရႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ
သုုံးသပ္မႈမ်ား ျပင္ဆင္ထားသည္။

ODA ေထာက္ပံ့ေငြ

ODA ေခ်းေငြ

၈

ေဒၚလာဘီလီယံ

၆

၄

၂

ဝ

၂ဝ၁၁

၂ဝ၁၂

၂ဝ၁၃

၂ဝ၁၄

၂ဝ၁၅

ရင္းျမစ္ :OECD Creditor Reporting System Aid Activity Database.

သည္ အေထာက္အပံ့ေပးရာတြင္ အေရး ႀကီးသည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံ

ယခုုအခန္းတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆုုံးရႈံးမႈမ်ားကို မွ်ေဝျဖန္႔ထုတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ (share risks)

အလုုံးအရင္းႏွင့္ တုုိးျမင့္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ား

အစုုိးရမပါပဲႏွင့္ အေထာက္အပံ့ပမာဏႀကီးႀကီးမားမားကို ပူးေပါင္းေဆာင္

အေၾကာင္းကို အေလးေပး ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္

ရြက္ႏုိင္ရန္ အလြန္အသုုံးတည့္သည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ယူဆထားၾကသည္။

ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ ရံဖန္ရံခါ ၎မွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

၎တုုိ႔မွ တဆင့္ အလုုံး အရင္း ႏွင့္ေထာက္ပံ့သည္။ Three Millennium

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို အေထာက္အကူ

Development Goal Fund (3MDG) သည္ ၂ဝ၁၂ နွင့္ ၂ဝ၁၇ ၾကား

ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားသည္ စုုစုေပါင္းကတိျပဳလွဴဒါန္းေငြမ်ား၏

က်န္းမာေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၂၇၁ သန္းအသုုံး ျပဳခဲ့သည္။

အနည္းစုုမွ်သာျဖစ္ ေသာ္လည္း အေရွ ႔ေတာင္အာရွရွိ အျခားေသာ

Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT) သည္ ၂ဝဝ၉ မွ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ ေထာက္ပ့ံခဲ့မႈမ်ားထက္ မ်ားျပားသည္။

၂ဝ၁၈ အတြင္း ေဒၚလာ ၄၂၈ သန္းခ်ထားေပးခဲ့သည္။ အလွဴရွင္ေပါင္းစုုံ

ပံ့ပုိးေငြတုိးျမင့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ

ပါဝင္သည့္ ဘုုံရန္ပုံေငြမ်ားသည္ကုိယ္ပုိင္စီမံလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္

အဆင့္ျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ႏုုိင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားရွိသည့္ ဗဟုုိထိန္းခ်ဳပ္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္

ရရွိခဲ့သည္။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡခံေနရသည့္ ႏုုိင္ငံအမ်ားအျပား၏

သည့္ လုုပ္ငန္းယႏၱယားျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထူးေဆာင္ရြက္သည့္

ျဖတ္သန္းမႈအရ အေထာက္အပံ့သည္လည္း မရည္ရြယ္သည့္ ေဘးထြက္

ရန္ပုံေငြမဟုုတ္သည့္အတြက္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ရႈပ္ေထြးမႈရွိသည့္ အခင္း

ဆုုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္ကိုေတြ ႔ရသည္။ ေနာက္လာမည့္အခန္းမ်ားတြင္

အက်င္းသုုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳမီ ပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမ်ားကို

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား၏

အဓိကထားသည္။ အခ်ိန္ ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွွ်၎တုုိ႔သည့္ အစုုိးရႏွင့္

သက္ေရာက္မႈ အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္္တက္လာသည္။ 3MDG ႏွင့္ LIFT funds
ႏွစ္ခုလုံးသည္ ၎တုုိ႔၏ ရန္ပုံေငြ ဘုုတ္အဖြဲ႕တြင္ အစုုိးရကုုိယ္စားလွယ္
မ်ားရွိၾကၿပီး ၎တုုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ မူဝါဒက႑ အသီးသီးတြင္ အစုုိးရနွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ယ

ခုုအခန္းႏွင့္ ေရွ ႔လာမည့္အခန္းတြင္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး

ပဋိပကၡမ်ားေပၚ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ား၏
သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာထားပါသည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ားနွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္

အစိတ္အပုုိင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ပါဝင္ေနသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္

တရားမွ်တ၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ နည္းလမ္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုုိင္ရာ ျပႆနာႀကီးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အၾကံယူ

မ်ားရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း

ေဆြးေႏြးမႈပုိင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း (Ethnic Armed Organization
- EAO) မ်ား၏အခန္းက႑ကို အဓိကထားေဖာ္ျပထားသည္။
ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အမ်ားလက္ခံသည့္ တရားဝင္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားၾကား
ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းတုုိ႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္
ထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ ဘုုံရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ၿပီး၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနသည့္

သုုိ႔မဟုုတ္ ဆုုတ္ယုတ္ထိခုိက္ေစျခင္းတုုိ႔ကို
ဆန္းစစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုုအခန္း၏ အဓိက
ေလ့လာမႈမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ားထြက္လာရန္
ရည္ရြယ္ ေပးအပ္သည့္ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့
မ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ

အစုုအဖြဲ႔မ်ားက အေထာက္အပံ့ကို လုုံျခဳံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသုုံးခ်ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္

မ်ားကို ေရွ ႔လာမည့္အခန္းတြင္ ေလ့လာ

မရည္ရြယ္ပဲ အၾကမ္းဖက္မႈ စက္ဝန္းကို ၾကာရွည္ေစျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုုိင္သည္။

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးအဆင့္

အခန္း ၂ တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး

ေျဖရွင္းရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။ အစုုိးရ၏ အေရးႀကီးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္သည္၊ တာဝန္ခံမႈရွိၿပီး အေျခအေနအလုုိက္တုံ႔ျပန္မႈေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္
တုုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္သည္၊ အားလုုံးပါဝင္မႈရွိသည့္
ႏုုိင္ငံေတာ္ တစ္ခုျဖစ္လာေရးကို အားေပးႏုုိင္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနသည့္ ပဋိပကၡ အေျခ
အေနမ်ားႏွင့္ အလုုိက္အထုုိက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ ႏုုိင္ငံအဆင့္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
အားေကာင္းေစႏုုိင္သည္။

ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊
လကၡဏာမ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ႏုုိင္ငံအဆင့္
တြင္ ႏုုိင္ငံ၏ သဘာဝႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုုံမ်ားေပၚတြင္
သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိသည္။
အရပ္သားဦးေဆာင္မႈ အတုုိင္းအတာ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္
ကုုိင္မႈေလ်ာ့ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အာဏာခြဲေဝေပးျခင္း
အတုုိင္းအတာ၊ ႏုုိ္င္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ သဘာဝသယံဇာတ အသုုံးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္
တရားမွ်တမႈမရွိဟုယူဆခ်က္ေပၚ အေျခခံသည့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ပုုိ၍ခုုိင္မာေစသည္။
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ
တြင္ အထူးသတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ၿပီး၊ ပုုိ၍ေကာင္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားေပၚေပါက္ရန္
နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြနုိင္သည္။
မူဝါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုလုံးကိုစုိးမုုိးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား
တြင္ထက္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အေျပာင္းအလဲျပဳလုုပ္ျခင္း၊ ေဒသအလုုိက္

အစည္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး သေဘာသဘာဝ
မ်ားေပၚတြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိသည္။ ယင္းကိစၥ ၃ ခုု
ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေစသကဲ့သုိ႔
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး
ပဋိပကၡမ်ားသည္လည္း ျပည္သူလူထု၊ နယ္ေျမ
ႏွင့္ သယံဇာတမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္တုိက္ခုိက္ၾက
သည့္ ေဒသတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ပြား

ျဖစ္ေပၚသည့္ ပဋိပကၡအေရးအရာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းတြင္ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားသည့္

ေစသည္။ အေျခခံ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို

ခ်ဥ္းကပ္ပုံႏွင့္ ေဘးကင္းေရးအစီအမံမ်ား (safeguards) သည္ ပုုိ၍ထိေရာက္မႈရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏုုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္

ႏုုိင္ငံသည္ အၾကမ္းဖက္နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ဆက္လက္
ခံစားေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။

၅.၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအေပၚ
သက္ေရာက္မႈမ်ား

ႏုုိင္ငံျခားအထာက္အပံ့မ်ားသည္ ယင္းအခင္းအက်င္းမ်ားကို ပုုံေဖာ္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏိႈင္း

ယခုုအခန္း၏ အပုုိင္း ၃ ခုုတြင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡေနရာမ်ားမွ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာေပၚတြင္ အေထာက္အပံ့မ်ားက မည္သည့္
အတုုိင္းအတာထိ သက္ေရာက္ပုံေဖာ္ေနသည္ကိုနည္းလမ္း ၃ ခုုခြဲ၍
ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး
မႈမ်ားေပၚအေထာက္အပံ့မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ ဒုုတိယအေနျဖင့္ ပဋိပကၡ
ျဖစ္ေပၚေစသည့္အေၾကာင္းအရင္းေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ တတိယ
အေနျဖင့္ ေဒသအဆင့္ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမူေဘာင္အားျဖင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္
ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိသည့္ အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္ စေသာ
အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္ ၂ မ်ိဳးလုုံး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာကို
အားေကာင္းေစ သို႔မဟုုတ္ ဆုုတ္ယုတ္ေစမႈကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ
ႏုုိင္ခဲ့သည္။ အေထာက္အပံ့မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာေပၚ
အျပဳသေဘာေဆာင္ သက္ရာက္မႈ အတုုိင္းအတာသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေန
သည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားၾကား ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္
အပံ့ ျဖစ္ေစမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္သည့္ တုုိးတက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္
ရမည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အေထာက္အကူေပးႏုုိင္မႈမ်ားတြင္
တစိတ္တပုုိင္း သက္ဆုိင္ေနသည္။ (ဇယားကြက္ ၅.၁ ကိုၾကည့္ပါ)
ယခုုအခန္းတြင္ ျဖစ္စဥ္ ေလ့လာမႈမ်ား၊ စာနယ္ဇင္း ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊
ေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူညီသည့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ ေရရွည္
တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အတုုိင္းအတာအေပၚ
သက္ေရာက္ေစမႈမ်ားကို တဆင့္ခံအရင္းအျမစ္မ်ားမွ
ေလ့လာထားသည္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ တုုိက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနသည္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့
ကိစၥသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဓိက
အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ အခန္း ၃ တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ အစုုိးရႏွင့္ EAO
၂ ဖြဲ႕လုုံးအတြက္ အဓိကက်သည့္ ႏုုိ္င္ငံေရးႏွင့္ လုုံျခဳံေရးကိစၥျဖစ္သည္ကို
ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သည္ ယင္းခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို အျမဲတမ္း ဆင္ျခင္ႏုိင္ျခင္း မရၾကေသာ
ရလဒ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ EAO မ်ား၏
ယုုံၾကည္မႈကို ဆုုတ္ယုတ္ေစမႈမ်ားရွိသည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၎တုုိ႔ကိုအေထာက္အပံ့ေပးႏုုိင္မည့္
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ တြင္ EAO ၈
ဖြဲ႕က လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည့္ တႏုုိ္င္ငံလုံးဆုုိင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Nationwide Ceasefire Agreement NCA)တြင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစိီမံကိန္းမ်ား၊
ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုုိက္႐ုိက္ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ဇယားကြက္ ၅.၂ ကိုၾကည့္ပါ။ EAO စုုေပါင္းထားသည့္ အဖြဲ႕
မ်ားမွ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိသည့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပုိးမႈ ႏွင့္ အထူးစီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို
အထပ္ထပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္

ႏုုိင္ငံအဆင့္

အေထာက္အပံ့မ်ားသည္
ေရရွည္သေဘာေဆာင္သည့္

(ႏိုင္ငံ၏သေဘာသဘာဝ)

အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ရန္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုုိ အားေပးသည္
သုုိ႔မဟုုတ္
အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။

အေထာက္အပံ့သည္
ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္

ll
ll
ll

ႀကီးထြားေစသည္။
အေထာက္အပံ့သည္
ေျမျပင္ရွိ အၾကမ္းဖက္
မႈႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားကို
ေလ်ာ့ခ် သုုိ႔မဟုုတ္
ျမင့္တက္ေစသည္။

အရပ္ဘက္ ႏွင့္ စစ္ဘက္
ႏုုိင္ငံသားျဖစ္မႈ (အခြင့္အေရးမ်ား၊
တုုိင္းရင္းသား ျဖစ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ)

အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို
ေမွးမွိန္ေစသည္ သုုိ႔မဟုုတ္

ဗဟုုိႏွင့္ဖက္ဒရယ္

ေဒသအဆင့္
ll
ll
ll

ျပည္သူမ်ားအေပၚ အာဏာလႊမ္းမိုးရန္
သယံဇာတ ရယူရန္
နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ရန္

ဇယားကြက္ ၅.၁
ယုုံၾကည္မႈ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိန္းသိ္မ္းထားရန္အတြက္ အထူးသျဖင့္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာ ၂ ခုု
ရွိပါသည္။၂၁၅ ပထမ အခ်က္မွာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈသည္ ၎တုုိ႔လုိလားခ်က္ႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အဓိက
အစုုအဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ ယုုံၾကည္မႈ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားရန္လုိသည္။ အၾကမ္းဖက္ နည္းလမ္းအသုုံးျပဳသူမ်ားအတြက္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဝင္ေရာက္ ပါဝင္ျခင္းမွာ အဆုုံးအရႈံးျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ျခင္းသည္ ၎တုုိ႔၏
ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ဆုုတ္ယုတ္ေစမည္ မဟုုတ္ေၾကာင္းကို အစုုအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ယုုံၾကည္ရန္လုိသည္။
၎တုုိ႔အေျပာင္းအလဲလုပ္သကဲ့သုိ႔ တဖက္ကလည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုုပ္မည္ကို ယုုံၾကည္မႈရွိရန္လုိသည္။ လွည့္စားခံရျခင္း မဟုုတ္ေၾကာင္း
ယုုံၾကည္မႈရွိရန္လုိသည္။ ကာလရွည္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ယုုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းကို ဆုုိးဆုုိးဝါးဝါးျဖစ္ေစခဲ့သည့္
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ခက္ခဲသည္။၂၁၆
ဒုုတိယအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ တုုိးတက္မႈသည္ အလြတ္သေဘာ ေစ်းညႇိျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚျခင္းထက္
ယာယီအင္စတီက်ဴးရွင္း၊ အျမဲတမ္း အင္စတီက်ဴးရွင္း ၂ ခုုလုံးေပၚတြင္အေျခခံ၍ျဖစ္ရန္လုိအပ္သည္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၊ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈ ဖုုိရမ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ယာယိီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပ့ံပုိးရန္လုိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ဆုံးသေဘာတူညီ
ခ်က္ပါ အေျခခံမူ မ်ားကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ႏုိင္ရန္၊ ကတိျပဳခ်က္မ်ားမွေခ်ာ္ထြက္သြားျခင္းမရွိရန္ႏွင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚႏုုိင္သည့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္ အျမဲတမ္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ တုုိးတက္မႈမ်ားတြင္အေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒစနစ္၊
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္တပ္ေပၚအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ အစရွိေသာ အစုုိးရ၏ အဓိကက်သည့္
ဖြဲ႕စည္းပုုံမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အားျဖည့္ျခင္းတုုိ႔ပါဝင္သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ေနရသည့္ေနရာမ်ား သို႔မဟုုတ္ လူနည္းစုုမ်ားကို
ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္ရန္ အထူးစီစဥ္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား လုုိအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။
ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ယုုံၾကည္မႈႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ပ့ံပုိးေပးႏုုိင္သကဲ့ သုုိ႔ ဆုုတ္ယုတ္သြားေစႏုုိင္သည္။ မည္သည့္အစုုအဖဲြ ႔
အက်ိဳးခံစားရမည္ကို အခ်က္ျပျခင္းျဖင့္ ယုုံၾကည္မႈကို တုုိးတက္ေစ သုုိ႔မဟုုတ္ ဆုုတ္ယုတ္ေစႏုုိင္သည္။ ကြန္ယက္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစျခင္း၊
ရင္ဆုိင္ေနသည့္ရန္သူမ်ားၾကား လုုပ္ငန္းသေဘာ ဆက္ဆံေရးမ်ားေပၚေပါက္ေစျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားၾကားတြင္ ယုုံၾကည္မႈကို တုုိးတက္ေစေသာ္
လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ဘက္လုိက္မႈရွိသည္ သို႔မဟုုတ္ တရားမွ်တမႈမရွိသည္ဟု ယူဆရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဆက္ဆံေရးမ်ား
အထူးသျဖင့္ဆုတ္ယုတ္ေစသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ယာယီ၊
အျမဲတမ္း အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အားေကာင္းေစနုုိင္သည္။ ဥပမာ သဘာတူညီခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေငြေၾကး
သုုိ႔မဟုုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပံ့ပုိးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထပ္တူစင္ၿပိဳင္္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ညိႇႏိႈင္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အကူအညီမ်ား
ထပ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ညႇိႏိႈင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုကို အျခားအစုအဖြဲ႕ထက္ ပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ
အား ဆုတ္ယုတ္သြားေစျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ဤအယူအဆႏွစ္ခုကို ယခုုအခန္းနွင့္ ေရွ ႔လာမည့္အခန္းတြင္ အသုုံးခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ

အပ်က္သေသာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ

ဇယားကြက္ ၅.၂
EAO မ်ားနွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေနရာမ်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
၂ဝ၁၅ တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ကတိကဝတ္မ်ား
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ EAO မ်ား၏ ပါဝင္မႈကို တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ ပစ္ခတ္ တုုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္
အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ သေဘာ တူညီခ်က္ပါ ေရွ ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခန္းတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုုိး ၿပီးေနာက္ပုိင္း
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေနရာမ်ားမွ EAO မ်ား၏ တာဝန္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။၂၁၇

•
•
•
•

ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ အေျခခံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိ္မ္းေရးဆုုိင္ရာကိစၥမ်ား
တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေရးဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ား
ေဒသဆုုိင္ရာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

ေနာက္တြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္အေရးႀကီးသည္။

•

ေဒသဆုုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီရယူျခင္းဆုုိင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ား

ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပ့ံမ်ားလက္ခံျခင္းအတြက္ အေျခခံမ်ားခ်မွတ္ထားႏုုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ေနာက္စာပုုိဒ္တြင္ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ပုုံစံကို
ေဖာ္ျပထားသည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေနရာမ်ားတြင္ရွိေနသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝကို ႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီၾကား ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ သေဘာတူညီ

ရလဒ္မ်ားကို ေပၚထြက္ေစႏုုိင္သည့္တုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုုိ႔ ဦးတည္ေစမည္

ခ်က္တြင္ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းအႀကီးစားမ်ားကို ပြင့္လင္း

မဟုုတ္ပါ။ တုုိးတက္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

ျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ရန္ (ရြာသစ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအပါအဝင္)၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ျပည္သူမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ ႏွစ္ဖက္က

သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟူေသာ အစုုိးရမ်ား ကာလရွည္ၾကာ

သေဘာတူေၾကာင္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕

ဆုုတ္ကုိင္ခဲ့သည့္ ယုုံၾကည္မႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။၂၁၄ ယခုုစာတမ္း၏

အစည္းမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ား ရယူခြင့္ေပးရန္မ်ားကို ေဖာ္ျပထား

ေရွ႕ပုုိင္း အခန္းမ်ားတြင္ သူမ၏ သေဘာထားကို ေထာက္ခံသည့္

သည္။

၂၁၂

ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညိႇႏိႈင္းမႈသည္ ယခင္က

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပခဲ့ၿပီး ခုုိင္ျမဲေနသည့္ အယူအဆ

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိမႈ၊

မ်ားကို စိန္ေခၚခဲ့သည္။ ေရရွည္တည္ၿငိမ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္မွာ

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တည္ရွိေနေသာ မယုုံၾကည္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို

ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ အစုုအဖြဲ႔မ်ားၾကားတြင္ ႏုုိင္ငံေရး သေဘာတူညီ

ထင္ရွားေစသည္။

ခ်က္မ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည္။

NCA တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအဓိကေဖာ္ျပခ်က္အရ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျဖစ္ေစ

ပဋိပကၡဒဏ္ ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားကို သက္ေရာက္မႈမ်ား မလြဲမေသြ

သကဲ့သုိ႔ အလွမ္း ေဝးသြားေအာင္ျပဳလုုပ္ႏုိင္သည့္ အႏၱရယ္လည္းရွိသည္။

ရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစုုိးရသာမက EAO ပါ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထား

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္းျပၿပီး အစုုိးရ အာဏာခ်ဲ ႔ထြင္ရန္ အားထုုတ္မႈမ်ားသည္

သည္။ ယင္းေဒသမ်ားမွ လုုိအပ္ခ်က္မွာ ႀကီးမားေလ့ရွိသည္။ ႏုုိင္ငံျခား

EAO မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ျခင္းကိုခံရၿပီး လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေပၚတြင္

အေထာက္အပံ့ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည္မ်ားအပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္း

ယုုံၾကည္မႈက်ဆင္းေစကာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစသည္မ်ားပင္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္အေျခအေနႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ စီစဥ္ၿပီး

ရွိသည္။ အစုုိးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ EAO မ်ားအဖုုိ႔ လက္မခံႏုိင္သည့္

တုုိးတက္ေစႏုုိင္သည္။ သေဘာတူထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ

အခ်က္မ်ားပါဝင္ေနသည္။

၂၁၃

အစုုိးရႏွင့္ EAO မ်ားၾကားတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥ၊ ေဆာင္ရြက္ပုံနွင့္
ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီမႈရွိရန္ လုုိအပ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္

အေျခခံအေဆာက္အဦသစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားသည္ ေဒသ

မျပည့္စုံပါက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီ

အဆင့္တြင္ အစုုိးရ အာဏာခ်ဲ ႔ထြင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ခ်က္ေပၚတြင္ထားသည့္ ယုုံၾကည္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏုုိင္ေခ်ရွိသည္။

ရရွိလာေစသည္။ ဥပမာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားေသာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေျမျပင္တြင္ ဖံြံ႕ၿဖိဳးေရး

အစုုိးရဌာနမ်ားသည္ ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အေျခခံ

အေဆာက္အဦ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္း

EAO မွစစ္သားမ်ားႏွင့္ အမာခံနယ္ေျမမ်ားကို အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ လုုံျခဳံေရးတုုိးတက္ေစ

လက္ေအာက္သုိ႔ သြတ္သြင္းႏုုိင္ရန္ ႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရကို

ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚ ေပါက္ေစသည္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္

ဆန္႔က်င္ေနသည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အင္အားခ်ိနဲ႔သြားေစရန္္၊

ႏုုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ယွဥ္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက

၎တုုိ႔၏ နယ္ေျမ အတြင္းမွ ျပည္သူမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရး က်ဲသြားေစရန္

ဆုုတ္ယုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုုိင္သည္ကို စုုိးရိမ္ရန္ရွိသည္။ ဥပမာ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂ဝ၁၂ မွ စတင္ခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။၂၁၈ EAO အမ်ားအျပားသည္လည္း ၎တုုိ႔

ကာလအတြင္း ျပည္သူ ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တုုိးတက္လာမႈ၊ စီးပြားေရး

နယ္ေျမမ်ားတြင္ အာဏာခ်ဲ ႔ထြင္ႏုိင္ရန္၊ တရားဝင္ျဖစ္မႈ

အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား၊ တုုိးတက္လာသည့္ လုုံျခဳံမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား

ထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို

ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မွာ ႀကီးမားခဲ့သည္။၂၁၉ သို႔ေသာ္လည္း အစုုိးရ

အသုုံးခ်ၾကသည္။

သုုိ႔မဟုုတ္ EAO အဖြဲ႕တစ္ခုက အၾကမ္းဖက္နည္းကိုအသုုံးျပဳၿပီး ၎တို႔၏

ဇယားကြက္ ၅.၃
ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားႏုုိင္မႈ ႏွင့္ အေထာက္အပံ့
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေထာက္အပံ့ေပးအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုု၏ လုုပ္ငန္း တြင္ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားျခင္း (conflict sensitivity)
သုုိ႔မဟုုတ္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အမွားအယြင္းမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို ေပါင္းထည့္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားအျပားသည္
ပဋိပကၡ သုုိ႔မဟုုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဆုုိင္ရာ အၾကံေပးမ်ားခန္႔ထားရာတြင္ သုုိ႔မဟုုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကို ေလ့လာရန္
ႏုုိင္ငံေရး ဆုုိင္ရာ ဝန္ထမ္းသီးသန္႔ခန္႔ထားျခင္း အတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားသုုံးစြဲ ထားသည္။ ေလ့လာမူတစ္ခုအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ အလွဴရွင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပဋိပကၡအၾကံေပးမ်ား ခန္႔ထားမႈသည္ အျခားပဋိပကၡအခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္မ်ားေနသည္ကို ေတြ ႔ရသည္။၂၂၃ အၾကံေပး
မ်ားသည္ အလွဴရွင္ေပါင္းစုုံပါဝင္သည့္ ဘုုံရန္ပုံေငြလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အၾကံေပးၾကသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေနသည့္ PACT ႏွင့္ Save the Children ကဲ့သို႔ေသာ အႀကီးဆုုံး INGO မ်ားသည္လည္း အၾကံေပးမ်ား ငွားရမ္းခန္႔ထားၾကသည္။
အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုုံမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေျဖဆုုိသူ ၃၂ ဦးအနက္ ၂၅ ဦးက ၎တုုိ႔
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡ ဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားမႈ လုုပ္ငန္းအခ်ိဳ ႔ကိုက်င့္သုံးၾကေၾကာင္းေျဖဆုုိခဲ့သည္။၂၂၄ အစုုိးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္
စီမံကိန္း မ်ားသို႔ ေငြေၾကးအမ်ားအျပား ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားတုုိး၍ ေဆာင္ရြက္ပါက အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို
ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ကူညီျခင္းမွ လမ္းလြဲသြားေစႏုုိင္သည္ျဖစ္ရာ ယင္းေတြ ႔ရွိခ်က္သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး
အေရးႀကီးသည့္ေတြ ႔ရွိခ်က္ျဖစ္သည္။
သုုေတသနေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ ႔က်င့္သုံးျခင္း၊ ယင္းအေျခခံမူမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလုုိက္
ပဋိပကၡအခင္းအက်င္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုုပ္ရန္၊အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ လုုပ္ငန္းလမ္းညြႊန္မ်ား ရွိရန္လုိ
အပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 3MDG Fund သည္ ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံေန ရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အထူး ရည္ရြယ္သည့္
မဟာ ဗ်ဴဟာတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုုသည္ သက္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ (procedures) မ်ားကို
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးထားသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ အထူးအဖြဲ႕တစ္ခုဖြဲ႔စည္းၿပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ အစီအစဥ္
မ်ားအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားကို တစ္ခုျခင္းေဖာ္ထုတ္သည္။ အလြတ္သေဘာအားျဖင့္ အခင္းအက်င္းေလ့လာျခင္း (Context Sensitivity) ဟုု
ေခၚဆုုိၾကၿပီး စီမံကိန္း မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာႏုုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ တုုန္႔ျပန္မႈ ျပဳလုုပ္ရန္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ ျပႆနာမျဖစ္မီ
ႀကိဳတင္ရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။၂၂၅ ၎ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ သည္ ‘Do No Harm’ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆင္ဆင္တူၿပီး၊ ဂ႐ုတစုုိက္ေဆာင္ရြက္သည့္
အျပန္ အလွန္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈမ်ား၏တန္ဖုိးကို အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုုိးတက္လာေစရန္လည္း အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ အလွဴရွင္မ်ား စုုစည္းထား
သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Cooperation Partners Group ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ရွင္သန္ျပန္႔ပြား
ေစရန္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံတကာအသုုိင္းအဝုုိင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ အေထာက္အပံ့ေပးရာတြင္ အဓိကညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အဖြဲ႕
The Peace Support Group သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းမွ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အေျခခံရမည့္မူမ်ားကို
ျပဳစုုထားသည္။၂၂၆
ေဖာ္ျပခဲ့ပါ အျပဳသေဘာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားျခင္း
ကိစၥတြင္ အခက္အခဲႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ဇယားကြက္ ၅.၃ (အဆက္)
အေရးပါေသာ္လည္း အရာမေရာက္ျခင္း (DOWNSTREAM’ APPLICATIONS)
ေနရာအဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အၾကံေပးမ်ား၏ လမ္းညြႊန္မႈမ်ားမွာ ထင္တုိင္း မေပါက္ပဲျဖစ္ေနရသည္။ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားျခင္းကို
ဆုုံးရႈံးမႈစီမံမႈ လုုပ္ငန္း (risk management approach) သုုိ႔မဟုုတ္ အဆင့္ျမင့္မန္ေနဂ်ာမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ စီမံကိန္း စီစဥ္ ေရးဆြဲသူမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္
ႏုုိင္ငံရပ္ျခားရွိဌာနခ်ဳပ္တြင္ ႐ုံးထုုိင္ၾကသူမ်ား)က အေထာက္ အပံ့မ်ားကို မည္သုိ႔သုံးစြဲမည္၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မည္အစရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာက် ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္မွ အက်ဳံး ဝင္သည္ဟု ထည့္သြင္း စဥ္းစားခံရသည့္ နည္းပညာပုုိင္းဆုုိင္ရာ
အသိပညာေပး အဖြဲ႕တစ္ခု အျဖစ္ ထင္မွတ္ခံရေလ့ရွိသည္။
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔ေငြေၾကးမ်ား အသုုံးျပဳမည့္ေနရာ ဆုုံးျဖတ္စဥ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်စဥ္းစားခ်က္မ်ားတြင္လုပ္ငန္းအစီအမံ (measures)
မ်ား၏လြႊမ္းမုုိး သက္ေရာက္မႈ အားနည္းေနျခင္းကုုိ အႀကီးအက်ယ္စိတ္ပ်က္ေနၾကေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ ၎တုုိ႔အၾကံေပးသည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခ်ိဳ ႔ေသာလုုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို ေရွာင္ရွားတုုံ႕ျပန္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔က ထည့္သြင္း စဥ္းစား
ရန္သင့္သည့္ကိစၥမ်ားကို လုုိက္လံေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အၾကံေပး မ်ားနွင့္ အျခားသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ က႑
အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားတြင္ပုိ၍အျဖစ္မ်ားသည္။ အေထာက္ အပံ့ေပးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္
ဖဲြ႕စည္းပါဝင္မႈကို ဆုုံးျဖတ္ သတ္မွတ္ ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားရမည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေခ် ကိစၥမ်ားကို ေစာစာစီးစီး ေဖာ္ထုတ္ထားႏုုိင္ရန္မွာ
အေရးႀကီးသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုုံအေနအထားကလည္း ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားႏုုိင္မႈ အတုုိင္းအတာကို အကန္႔ အသတ္ျဖစ္ေစသည္။ ဝန္ထမ္းေနရာေရြ ႔ေျပာင္းမႈျမန္ဆန္ျခင္း
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏အခ်ိန္ အမ်ားစုုကို ရယူထားသည့္ စီမံေရးရာ ကိစၥမ်ားလြန္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုုပ္ငန္းအေလ့ အထမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးသည့္ ပဋိပကၡ
အေရးအရာမ်ားေပၚတြင္ အားထုုတ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ တႏွစ္စာ ရသုုံးစရိတ္ခ်ထားသည့္အတုုိင္း ျပည့္မီေအာင္ အသုုံးျပဳရသည့္
ေငြေၾကးသုုံးစြဲမႈဖိအား (Disbursement pressure) ေၾကာင့္ အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမွဝန္ထမ္းသည္ ခက္ခဲမႈနည္းေသာ၊ မွန္းဆရန္လြယ္ကူသည့္
လုုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစသည္။ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွား ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈရွိေနသည့္
အေရးအရာမ်ားေပၚတြင္ ေငြေၾကးခ် ထားေပးမႈ နည္းေလ့ ရွိသည္။

ႏုုိင္ငံအဆင့္တြင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ
ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တုုိက္႐ုိက္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားတြင္သာ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားမႈကို က်င့္သုံးေလ့
ရွိသည္။ မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစ သီးသန္႔စီမံကိန္းျဖစ္ေစ ႏုုိင္ငံအဆင့္တြင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ပဋိပကၡ
ေရွာင္ရွားျခင္းအျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့မရွိၾကပါ။
ဥပမာမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပညာေရး၊ အာဏာခြဲေဝေရးကဲ့သို႔ေသာ က႑ မ်ားပါဝင္သည္။ ယင္းသည္အေလးထား
ရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားသည္ ေဒသအဆင့္တြင္ျဖစ္ေပၚျခင္းမဟုုတ္ပဲ ဗဟုုိ၏ေဆာင္ရြက္မႈ ပုုံစံမ်ား၊
ႏုုိင္ငံအဆင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ ပတ္သက္ေနသည္။ ပဋိပကၡအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အျငင္းအခံုမျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကို ေရွာင္ရွား ေလ့ရွိသည္။
တပ္မေတာ္လႊမ္းမုုိးမႈအဝန္းအဝုုိင္းတြင္းမွသြားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို အစုုိးရ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေရွာင္ရွား
လုုိၾကသည္။ သုုိ႔မဟုုတ္ ပဋိပကၡအေၾကာင္း ႐ုိး႐ုိးသားသား သတိျပဳမိမႈမရွိျခင္း၊ အတုုိက္အခံ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစုုိးရ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္အေပၚ
ထားရွိသည့္ အျမင္မ်ားကို သတိမျပဳမိျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည္။၂၂၇
အစုုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေထာက္အပံ့လုပ္ငန္းအခ်ိဳ ႔သည္ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ ေရွာင္ရွားမႈကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ အထူးအစီအမံမ်ား က်င့္သုံးၾက
သည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲ ရာတြင္ အမွန္တကယ္က်င့္သုံးႏုုိင္သည့္ လမ္းညႊန္မ်ားထည့္သြင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ ႔ရွိ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္သည္
အစုုိးရ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း (National Community Driven Development Project) အတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးရာတြင္
ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားျခင္း သင္တန္း အတြက္လည္း တပါတည္းပံ့ပုိးသည္။ စီမံကိန္းအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ
အရာရွိမ်ားသည္ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အစုုိးရမွခန္႔ထားသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားနွင့္လည္း ဆက္ဆံရသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေနသည့္ NGO မ်ားမွ နည္းပညာအကူအညီရယူၿပီး UNDP သည္ အစုုိးရ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား စုုစည္း
ထားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစုုံ လုုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ပံ့ပုိးေပးျခင္းျဖင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ အသိပညာေပးမႈကို

အဆင့္ျမင့္ပုိင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ လုုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားမွ ပဋိပကၡ
ဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားမႈကို သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒသႏွင့္ ရပ္ရြာဖြံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္
မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကိုမွ်ေဝရန္ ျဖစ္သည္။၂၂၈
ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေခ် ကိစၥမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ျပင္ဆင္ထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡ ဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားႏုုိင္မႈ ခ်ဥ္းကပ္ပုံအတုုိင္း
အျမဲတမ္း အတိိအက် လုုိက္နာရန္ မလုုိအပ္ပါ။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈႏွင့္ အေျခအေနကိုလုိက္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္
ျပဳျပင္လြယ္သည့္ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးကို အားေပးသည့္ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း အသုုံးျပဳႏုုိင္သည္။
ေခ်ာင္ထုိးခံထားရသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ မတူညီသည့္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ မူဝါဒ
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ပဋိပကၡကို သြယ္ဝုိက္ ေျဖရွင္းေပးႏုုိင္သည္။

လက္ေတြ ႔ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအေပၚလမ္းညႊန္မႈ
ျပည္သူ႔ေရးရာ ညိႇႏိႈင္းလက္တြဲမႈမ်ားကို အၿပိဳင္အဆုုိင္ သုုိ႔မဟုုတ္ ပုုံမွန္မဟုုတ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဖြဲ႕စည္းပုုံမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္
ေဆာင္ရြက္ရသည့္အခါ ပုုံမွန္ ပဋိပကၡ ဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၏ လမ္းညႊန္ႏုိင္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။ Peace Support
Group ကထုုတ္ေဝသည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အေျခခံမူမ်ား (Basic operating principles for Myanmar)
ကဲ့သုိ႔ေသာ စာတမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အားလုုံးဖိတ္ေခၚပါဝင္ေစျခင္း အေျခခံမူမ်ားတြင္ အာဏာရွိအစုုအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ EAO မ်ား၊
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူရန္လုိအပ္သည္ဟု အသားေပး
ေဖာ္ျပထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈမ်ားသည္ တာဝန္ခံမႈမရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လႊမ္းမုုိးမႈႏွင့္ တရားဝင္မႈကို
ခုုိင္ခံ့ေစႏုုိ္င္သည္။၂၂၉
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လုပ္ငန္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္မည့္သူ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈမ်ား အပါအဝင္ ပဋိပကၡကိစၥမ်ားကို
ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရခံေျမခံအေနအထားပိုင္ႏိုင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား လိုအပ္သည္။ ႏုုိင္ငံအတြင္းမွေန၍ ျပင္ဆင္
ေရးဆြဲသည့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးအစားစုုံလင္ကြဲျပားမႈကို နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုုိက္အထုုိက္ ေဆာင္
ရြက္ႏုိင္ရန္ အားထုတ္မႈအနည္းငယ္သာရွိသည္။ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသိို႔ သင္တန္းေပးထားသည့္ ႏုုိင္ငံတကာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ ျပဳစု
ထားေသာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားကို လြဲမွားစြာအသံုးခ်သည္ဆိုပါက ရွိထားၿပီးသား အသိအျမင္မ်ားႏွင့္ ေဒသအလုုိက္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ
ပုုံစံမ်ားကို အားနည္းသြားေစႏုုိင္သည္။

အာဏာခ်ဲ ႔ထြင္လာသည့္အခါ ေရရွည္ပဋိပကၡ အဆုုံးသတ္ႏုိင္ရန္အတြက္

ယင္းေဒသမ်ားတြင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေထာက္အပံ့

ညိႇႏိႈင္းထားသည့္ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ တုုိးတက္မႈ

ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေျခအေနတင္းမာၿပီး၊ ရႈပ္ေထြးမႈ

အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္

ရွိေနသည့္ ဝန္းက်င္တြင္ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။ မည္သူက မည္သူ႔ကုိ

မုန္းတီးမႈမ်ား၊ မေက်လည္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္သည္။ ၂ဝ၁၁

ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေပးေနသည္၊ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္ကို

တြင္အဆုုံးသတ္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္

ေမးျမန္းရန္လုိသည္။ စီမံကိန္းေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနသည့္ EAO မ်ား၏

ကာလရွည္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ အႀကီးစား

ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ ျမန္မာ အစုုိးရ၏ မူဝါဒမ်ား၊ ၎တုုိ႔၏

ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

၂၂ဝ

မူဝါဒမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိပဲ အေျခခံ အေဆာက္အဦႏွင့္
စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ေစမည္ဟု ယူဆထားသည့္

ယင္းအခင္းအက်င္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳး

အလွဴရွင္အခ်ိဳ ႔ရွိသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ေရး လုုပ္ငန္းကို ေထာက္ပံ့လိုသည့္ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယုုံၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစသည္။၂၂၁

မ်ားေပၚသုုိ႔ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္။ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားသည္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေထာက္ပံ့သည့္နုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ား

ရန္နည္းလမ္းရွာၾကမည္မွာ နားလည္လက္ခံႏုိင္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။

သည္ ႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္း၍

ျမန္မာႏုုိင္ငံနယ္ေျမ သုုံးပုုံတပုုံခန္႔သည္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား

ေရရွည္အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေအာင္

သည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ မ်ားျပားသည္။

ေဆာင္ရြက္ေနမႈေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ ႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္

ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းႏွင့္ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား အေျပာင္းအလဲ

ေျပာင္းလဲမူမ်ား၊ ႏုုိင္ငံ၏ ပုုံစံသေဘာသဘာဝကို အေျပာင္းအလဲ

လုုပ္လုိပါက ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ ရန္လုိအပ္သည္။

ျဖစ္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေနသည့္ ႏုုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိိဳးေရးအကူအညီမ်ားသည္

ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးျခင္း၊ အခ်ိဳ ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားတြင္

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား (service providers) ကုုိ အသိအမွတ္

ဘုုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကို

ျပဳျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို

အားေပးသည္။၂၂၂ အေရးအႀကီးဆုုံး ကိစၥတစ္ခုမွာ အစုုိးရႏွင့္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္

အပစ္အခတ္ရပ္ထားသည့္ EAO မ်ားပါ ကတိျပဳထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာျဖစ္ေသာ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ

တုုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္

ရြက္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္းသည္ တုုိင္းရင္းသားအသုုိင္းအဝုုိင္း

ဖက္ဒရယ္ဝါဒအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီ

ကို အစြန္းသုုိ႔တြန္းပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗဟုုိအာဏာပုုိင္မ်ား၏ အတိတ္ကာလမွ

မ်ားသည္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘုုံသေဘာ

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မူဝါဒအလြဲမ်ား က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္

တူညီခ်က္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏုုိင္ၿပီး အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္

ျမင့္မားေနၿပီးသားျဖစ္ေသာ မယုုံၾကည္မႈမ်ားကိုပုိ၍ခုုိင္မာေစသည္။၂၃ဝ

ဖြဲ႕စည္းပုုံ၊ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္မ်ား တုုိးတက္လာေစရန္လည္း အေထာက္အပံ့

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အပုုိင္း အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑

ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။ အျခားေသာ က႑မ်ားနည္းတူ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ အားေကာင္း

ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ေစရန္ သို႔မဟုုတ္ ဆုုတ္ယုတ္ေစရန္ အေထာက္အပံ့မ်ားက

ေထာက္ပံ့သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ EAO မ်ားနွင့္ အျခားေသာ

တြန္းအားေပးႏုုိင္ပုံကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ေဒသခံ ၾသဇာရွိအဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေပၚ ယုုံၾကည္မႈကို

ျပဳလုုပ္ေနစဥ္အတြင္း မူကြဲနည္းလမ္္းျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို

ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျပင္ပမွ ဖန္တီး၊

ေဖာ္ထုတ္၍၊ အေထာက္အပ့ံေပးမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

တင္သြင္းမႈျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါက ကာလရွည္ၾကာရွိခဲ့သည့္ မေက်လည္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို

မႈမ်ားကို တုုိးပြားေစႏုုိင္သည္။

အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္သည့္ မွ်တေသာ ရပ္တည္မႈရွိေၾကာင္းကို
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္

ႏုုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားရွိ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာ

ေပးႏိုင္သည္။

ႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမ စုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡအေၾကာင္း အသင့္အတင့္ နားလည္
ထားၾကသည္။ အေထာက္အပံ့လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားအျပားကို

အလွဴရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာအစုုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တုုိက္႐ုိက္ လုုပ္ကုိင္

ပဋိပကၡဒဏ္ ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မႈမ်ား ျမင့္တက္လာ၍လည္းေကာင္း၊ ႏုုိင္ငံတဝွမ္း ဝန္ေဆာင္မႈ

အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ေပးျခင္းမ်ား ခ်ဲ ႔ထြင္ေန၍ လည္းေကာင္း ျမန္မာႏုုိ္င္ငံတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ပဋိပကၡေရွာင္ရားဆင္ျခင္လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္

ေပးျခင္းမ်ား (service provision) အတြက္ အေထာက္အပံ့ ေငြေၾကး

ေနမႈမ်ား ရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏုုိင္ငံ

ေပးမႈမ်ား ဆက္လက္တုိးတက္လာဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာအစုုိးရသည္

အဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။

ႏုုိင္ငံသား အားလုုံးအတြက္ လုုံေလာက္သည့္၊ လက္လွမ္းမီသည့္

(ဇယားကြက္ ၅.၃)

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ တာဝန္ရွိၿပီး၊
ႏုုိင္ငံအဆင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အေရးပါ

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒ သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ နယ္ေျမ

သည့္ေနရာမွ ပါဝင္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အစုုိးရသည္ တဦးတည္းေသာ

စုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡရွိသည့္ေဒသမ်ားသုုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ဆုိပါက

ပံ့ပုိးသူမဟုုတ္ပါ၊ ျဖစ္ေနရန္လည္းမလုုိပါ။ သမာ႐ုိးက်မဟုုတ္သည့္

၎၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပၚ ပုုံေဖာ္မႈတုိ႔ကုိ

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား(Alternative institutions) သည္ ပညာေရး၊

အလွဴရွင္မ်ားက အထူးသတိထားၿပီး၊ ႏုုိင္ငံေရးအရ လိမၼာပါးနပ္စြာ

က်န္းမာေရး ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိေရး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

စဥ္းစားရန္လုိသည္။ EAO မ်ားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏

အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံသည့္ေဒသမွ

အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိပဲ အစုုိးရ၏

အကူအညီမဲ့ေနသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းတြင္ လုုိအပ္သည္။

လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့မိပါက လုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးက႑အတြက္

ယုုံၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစသည့္ ကိစၥအခ်ိဳ႕ ရွိသည္။ ထုုိ႔အတူပင္

Three Millennium Development Goal Fund ႏွင့္ Myanmar

အာဏာစီးဆင္းမႈေရာေထြးေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ EAO သုုိ႔မဟုုတ္

Education Consortium ကဲ့သုိ႔ေသာ အေထာက္ အပံ့ေငြေၾကးျဖင့္

၎နွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား

လူထုအတြက္အျခားကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားကို အစုုိးရ၏

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ လက္တြဲ လ်က္ရွိသည္။ EAO

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ျခင္းမရွိပဲ ပံ့ပုိးသည္ဆုိပါက

မ်ား၏ ဌာနမ်ား၊ ေဒသတြင္းမွ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေစႏုုိင္ၿပီး ယုုံၾကည္မႈကိုေလ်ာ့က်ေစသည္။

ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းေဖာ္ထုတ္

အပါအဝင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရမဟုုတ္ဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္

ထားသည့္ လုုပ္ငန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို

အစုုအဖြဲ႔မ်ားသည္ အရြယ္အစားအားျဖင့္ ႀကိီးမားၿပီး စနစ္က်စြာ

ျဖစ္ေစသည့္ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္သည္ဆုိပါက

ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္
ျဖစ္သည္။

အစုုိးရႏွင့္မဆုုိင္သည့္ ပံ့ပုိးေပးသူမ်ားကို အေထာက္အကူေပးျခင္းသည္
အဆက္အသြယ္ ခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုုိင္သည့္

အခြင့္အလမ္းသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယုုံၾကည္မႈ

ျဖစ္ေပၚေနသည္။ အစုုိးရစနစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းႏုုိင္မႈသည္ အာဏာခြဲေဝမႈမ်ား

တည္ေဆာက္ရန္အခြင့္အလမ္းကိုလည္း ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည္။ ၂ဝ၁၇

ျဖစ္ေပၚႏုုိင္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းႏုုိင္မႈေပၚတြင္ မူတည္သည္

အေစာပုုိင္းမွ အစုုိးရႏွင့္ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း

ဟုု တုုိင္းရင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပုိးသူမ်ားက အတိအက်ေျပာထားသည္။

တစ္ဖက္ အဖြဲ႕မွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တုုိးခ်ဲ ႔ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အေလာတႀကီး သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစုုိးရဦးေဆာင္ေသာ

လုုပ္ငန္းစဥ္ေပၚထားရွိသည့္ ယုုံၾကည္မႈကို ပ်က္စီးေစသည့္

ေပါင္းစဥ္းေရး အစီအစဥ္သည္ ေဒသခံ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပုိးသူမ်ား၏ အျပည့္

အယုုံအၾကည္မဲ့မႈမ်ား တုုိးပြားေစ သည္ဟူေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

အဝေထာက္ခံမႈကိုမရရွိႏုိင္ပဲ၊ ကာလရွည္ၾကာ အဆင္ေျပစြာ ပူးတြဲေနထုုိင္

ပါဝင္သည္။၂၃၁ နယ္ေျမသစ္မ်ားကို အစုုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္သုိ႔

ခဲ့ၾကသည့္ ကာလအတြင္း အထူးသျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကာလ

သြတ္သြင္းပါက ပထမဆုုံး ခန္႔ထားသည့္ အစုုိးရဝန္ထမ္းအျဖစ္

အတြင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ ရႈပ္ေထြးေသာ၊ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေရး

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ခန္႔ ထားေလ့ရွိသည္။

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိခိုက္ဆုတ္ယုတ္ေစႏုုိင္သည္။၂၃၃

ကရင္ပညာေရးဌာန အတြင္းေရးမွဴး ေစာေလာအယ္မူး က ဝန္ေဆာင္မႈ
ပံ့ပုိးျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ေပၚ ယုုံၾကည္မႈကို မည္ကဲ့သုိ႔

ျမန္မာႏုုိင္ငံအေရွ ႔ေတာင္ပိုင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အသစ္မ်ား

ဆုုတ္ယုတ္ေစေၾကာင္းကို ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပုိင္း ၂ဝ၁၂ တြင္ ေဒသတြင္းမွ တုုိင္းရင္းသား က်န္းမာ
ေရးအဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

စစ္ေရးအရဆုုိရင္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ ပုုိင္းျခားထားမႈရွိပါတယ္။

ဆုံခ်က္ရႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည့္အစုအဖြဲ႔ (Health Convergence Core

ဒါကိုေက်ာ္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကိဳတင္အသိ ေပးရတယ္။ ပညာေရးမွာေတာ့

Group (HCCG) ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး အစုုိးရ က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း

နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ စတင္ရန္ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။၂၃၄

၂၃၂

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ထပ္ခ်ပ္လုိက္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္

တုုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ စနစ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဆက္လက္

ကာလအတြင္း အာဏာစုုစည္းရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ပုုိင္ေၾကာင္းဆုုိင္ေၾကာင္း

အသားေပးရန္ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပသရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ခ်ဲ ႔ထြင္ျခင္းကို အသုုံးျပဳႏုုိင္သည္။ အစုုိးရ
သုုိ႔မဟုုတ္ အခ်ိဳ ႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ EAO မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ

၂ဝ၁၄ တြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား ပ့့ံပုိးသူမ်ား၏ ေပါင္းစည္း

လက္နက္ကုိင္မ်ားက ျပည္သူလူထုႏွင့္ နီးစပ္မႈ ခုုိင္မာေစရန္ ရည္ရြယ္

ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အာ႐ုံစုိက္လာၾကၿပီး၊

သည့္ ထုုိကဲ့သုိ႔ေသာခ်ဲ ႔ထြင္မႈမ်ားကို အားေပးသည့္အလွဴရွင္မ်ား၏

အနာဂတ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးစနစ္မ်ား တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေရး

ပံ့ပုိးမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။

အတြက္ ေရွးရႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပံ့ပုိးလုုိသည့္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း အလွဴရွင္

အထူးသျဖင့္ ပညာေရး ကိစၥ သည္ အရႈပ္အေထြးမ်ားရွိၿပီး တုုိင္းရင္းသား

ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားက မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္

လူူနည္းစုုမ်ားကို အစုုိးရကသိမ္းသြင္းသည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု

ျခမ္းမွ International Rescue Committee ႏွင့္ World Education အပါ

ရံဖန္ရံခါ ရႈျမင္ၾကသည္။ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ ဘာသာစကား

အဝင္ ႏုုိင္ငံတကာမွ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ NGO မ်ားသည္ ပူးတြဲ

သည္ အဓိကလႊမ္းမုုိးေနၿပီး သင္႐ုိးပါအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာလည္း

မူဝါဒဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ေနရာအတုုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္း၊

လူမ်ားစုု၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားသာ သိသိသာသာပါဝင္ေနသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္

တုုိင္းရင္းသားဘက္မွ ကူညီပံ့ပုိးသူမ်ားသည္ ေဒသဘာသာ စကား၊

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္ခဲ့သည္။

မတူညီသည့္ သင္႐ုိးမ်ား အသုုံးခ်ေလ့ရွိသည္။

တုုိးတက္မႈမ်ားေႏွးေကြးေသာ္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ႏုုိင္ငံတြင္း
အျခားေနရာမ်ားတြင္ အသုုံးျပဳႏုုိင္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိေစသည္။

ေပါင္းစည္းေရးကို ေရွ ႔တန္းတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

သို႔ေသာ္အစုုိးရမွ သမ႐ုိးက်မဟုုတ္သည့္ စနစ္မ်ားကို အျပည့္အဝ
အသိအမွတ္ျပဳ က်င့္သုံးရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနမႈေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပုိးသူမ်ား ဟန္ခ်က္ညီ ေဆာင္

တုုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ေနွာင့္ေႏွးေနသည္။ အစုုိးရကိုသာမက

ရြက္ႏုိင္ရန္ ေပးသည့္ အလွဴရွင္မ်ား၏အေထာက္အပံ့သည္ ပဋိပကၡ

ပံ့ပုိးသူအမ်ိဳးမ်ိိဳးကို ေထာက္ပံ့ရန္ နည္းလမ္းရွာျခင္းသည္ ေျမျပင္ရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

ျဖစ္ပြားေနသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ား ၾကား တူညီသည့္ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားျဖစ္ေပၚ

အညႊန္းကိန္းမ်ား တုုိးတက္ေစရန္ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

လာေစရန္ အားေပးၿပီး၊ ရွိႏွင့္ေနသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေပၚ အေျခ

သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကို မထိခုိက္ေစပဲ အေထာက္အပံ့မ်ား

ခံရန္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ မွ်တမႈရွိ၊ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ႏွင့္

ျဖစ္ေစရန္ အဓိကက်သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ဗဟုုိမွခ်မွတ္သည့္

ပံ့ပုိးသည့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

နည္းလမ္းမ်ားထက္ စုုေပါင္းဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂ဝ၁၅

ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေပၚ ထားသည့္ သည့္ကတိကဝတ္၊ ယုုံၾကည္မႈမ်ားကို

တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပ

ထိခိုက္ေစသည့္ ဗဟုုိက ခ်မွတ္သည့္ အစုုိးရ၏ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို

ထားသည္။ တုုိင္းရင္းသားလူနည္းစုုမ်ား လႊမ္းမုုိးေနထုုိင္သည့္ ေဒသမ်ားမွ

ပံ့ပုိးမိျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားေစႏုုိင္သည္။ သမ႐ုိးက် ပံ့ပုိးသူမ်ားေပးသည့္

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္အတြက္ ဘာသာစကား ၂ မ်ိဳး သုုိ႔မဟုုတ္ ဘာသာ

ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖုိး၊ ၎တုုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏

စကားေပါင္းစုုံ စနစ္ အသုုံးျပဳသည့္ ကေနဒါ၊ အိႏၵိယႏုုိင္ငံမ်ားစနစ္ႏွင့္

အေရးပါပုုံမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္သည့္

ဆင္တူသည့္ အထူးရည္ရြယ္စီစဥ္ထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားကို

အလွဴရွင္အခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

အသုုံးျပဳႏုုိင္သည္။ အလားတူပင္ ႏုုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္လည္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္သည့္ အခါတြင္ ပုုံမွန္အားျဖင့္

ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းကုုိ အစုုိးရတစ္ခုတည္းက ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုုတ္ပဲ

အစုုိးရသည္ အသာစီးရေနေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ အာဏာမညီမွ် မႈမ်ား

အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားက စုုစည္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

၅.၂။ ပဋိပကၡအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားေပၚ သက္ေရာက္မႈ

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစုုိးရသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္
နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အစုုအဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင့္ပါဝင္ေနသည္၊

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သုုိ႔မဟုုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၎၏ တရားဝင္မႈကို ႏုုိင္ငံရွိ နယ္ေျမ အမ်ားအျပားတြင္ စိန္ေခၚျခင္း

ပ်က္ျပယ္သြားႏုုိင္သည္။ ယခင္က ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္လည္း ထုုိျဖစ္စဥ္မ်ား

ခံေနရသည္ကို အလွဴရွင္မ်ားက သတိျပဳရန္လုိအပ္သည္။ ႏုုိင္ငံ၏

ရွိခဲ့သည္။

၂၃၅

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စုုစည္းတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္

ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းခံမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လုိသည္။

ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ားက ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အညႊန္းကိန္းမ်ား

ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လတ္တေလာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ေရရွည္တုိးတက္မႈရွိေစရန္လည္း ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ား ရံဖန္ရံခါ

လက္နက္ခ်ရန္ သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုတည္းေပၚတြင္မူတည္ေနျခင္း

လိုအပ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံအတြင္း

မဟုုတ္ပါ။ အနာဂတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာႏုုိင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို

ပုုံမွန္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ားသည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊

တရားသျဖင့္ စီမံႏုိင္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အားေကာင္းေအာင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။ ႏုုိင္ငံ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။

ေပးသည့္ စြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္
အစုုိးရဌာနမ်ားသုုိ႔ အရင္းအျမစ္မ်ား တုုိက္႐ုိက္လႊဲေပးျခင္းသည္

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ပဋိပကၡ

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းခံ မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္

သုုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းလြႊဲေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္

သေဘာတူညီခ်က္အခ်ိဳ ႔ေပၚထြက္လာသည္။ NCA တြင္

ေနရာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား လူနည္းစုုျပည္သူမ်ား၏ ထူးျခား

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္အား

သည့္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္
ဝါရင့္ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္အားတက္ၾကြမႈကို ႏိႈးဆြႏုိင္ျခင္းအနည္း

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုုိင္းရင္းသား စည္းလုုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္

ငယ္သာရွိသည္။၂၃၇ မရည္ရြယ္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ အတိတ္ကာစစ္

အခ်ဳပ္အျခာတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးတုုိ႔ကို ေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ

အစုုိးရမ်ားလက္ထက္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရႏွင့္

ႏွင့္ တရား မွ်တမႈတုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ

ျပည္သူမ်ားၾကားမွ အလွမ္းကြာဟမႈကို ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေစၿပီး လက္နက္ကုိင္

ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး ႏွင့္ ကုုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္

ေတာ္လွန္ရျခင္း၏ အၾကာင္းအရင္းအျဖစ္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾက

အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝ ရွိေသာ၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္

သည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရအာဏာခ်ဲ ႔ထြင္မႈသည္ ညိႇႏႈ္ိင္း ရရွိထားသည့္

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကတုုိ႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏုုိင္ငံေရး

ႏုုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး တျဖည္းျဖည္း ေဆာင္ရြက္

ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ အညီတည္ေဆာက္သြားရန္ ဟူေသာ

သြားရန္ အလြန္ေရးႀကီးသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား အေျခခံတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရပ္ရြာမ်ားအၾကား ျဖစ္စဥ္၏ တရားဝင္မႈကို တုုိးတက္ေစမည့္ အျခား

၂၃၆

အစီအမံမ်ား၊ ေဆြးေႏြး အၾကံယူမႈမ်ားႏွင့္ တြဲ၍ေဆာင္ရြက္ သြားရန္လည္း
အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ဦးတည္သည့္

အေရးႀကီးသည္။

သုုိ႔မဟုုတ္ ေဝးကြာေစသည့္ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း
အေျပာင္းအလဲေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ႏုုိင္ငံအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ေပၚထြက္လာမႈ၊ ၎တုုိ႔က်င့္သုံးသည့္ မူဝါဒမ်ားေပၚတြင္

မ်ားေနာက္တြင္ အစုုိးရႏွင့္ ေရွာင္ရွားလုုပ္ကုိ္င္ခဲ့သည့္ အေနာက္တုိင္းမွ

သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္

အလွဴရွင္မ်ားသည္ အစုုိးရႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားေပၚေပါက္ရန္

နယ္ေျမ စုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡကိုျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေပၚတြင္

လမ္းစရွာၾကၿပီး၊ တုုိက္႐ုိက္ပ့ံပုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ အခန္း ၄

အျပဳသေဘာ၊ အပ်က္သေဘာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ကုုိၾကည့္ပါ။ ႏုုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ

ရွိသည္။

ဗဟုုိအစုုိးရမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သြားသည့္
ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡတင္းမာမႈမ်ား၊

ဗဟုုိကို ပံ့ပုိးေနသည့္ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ားသည္

ေဒသတြင္းမွ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ဂ႐ုစုိက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အထပ္ထပ္ေတြ႕ရွိ

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို

ရသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္လည္း အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား မရွိေစရန္ ႀကိဳတင္

နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းေစ သို႔မဟုုတ္ မ်ားျပားေစသည္

အစီအမံမ်ား ျပဳလုုပ္ထားရန္လုိအပ္သည္။၂၃၈

သက္ေရာက္မႈႀကီးႀကီးမားမားရွိမည့္ အႀကီးစား အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

ေဖာ္ျပခဲ့ပါ တင္းမာမႈမ်ားကို ဆင္ျခင္မိသည့္ အလွဴရွင္အမ်ား

လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အစုုိးရ၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ပါဝင္မႈလုိအပ္သည္။

အျပားရွိသည္။ ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕

သည္ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္း သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊

အစည္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ဘုုံလမ္းညႊန္ခ်က္ျပဳစုု ထုုတ္ေဝျခင္း၊ သုုေတသနမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္

ေငြေၾကးပံ့ပုိးခဲ့ၾကသည္။ အစုုိးရႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ

အစုုိးရအဖြဲ႕အစည္းမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ားကို

တစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း

ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံ၏ အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္

ယင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ထားေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း

တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စြမ္းရည္

ဗဟုုိအစုုိးရ ဝန္ႀကိီးဌာနမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပုိး၊ နည္းပညာကူညီသည့္

ျမင့္မားသည့္ ႏုုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္တည္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္မွာ

အခက္အခဲရွိသည္။ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ခန္႔ထားသည့္ ပဋိပကၡအၾကံေပးမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ေဆာင္ရြက္သည့္

ဇယားကြက္ ၅.၄

အေထာက္အပံ့ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုုိ အၾကံေပးရာတြင္

၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ဘာသာႏွင့္လူမ်ိဳး

ေအာင္ျမင္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု အလွဴရွင္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္

အခ်က္အလက္စုစည္းမႈ

ေမးျမန္းမႈ မ်ားတြင္ ထုုတ္ေျပာခဲ့သည္။

၂၃၉

အစုုိးရလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပဋိပကၡဆင္ျခင္ ေရွာင္ရွားျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ႏုိင္ရန္

၃၁ ႏွစ္အတြင္း ပထမအႀကိ္မ္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ အစုုိးရ၏ သန္းေခါင္

မွာ သက္ဆုိင္ ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ခံႏုိင္စြမ္း၊ ထုုိကဲ့သို႔ေသာ

စာရင္းေကာက္သည့္ လုုပ္ငန္းကို အလွဴရွင္မ်ားက ေဒၚလာသန္း

ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၏ လက္ေတြ႕အသုုံးက်သည့္ တန္ဖုိးကို နားဝင္ေအာင္

၆ဝ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့သည္။ အခ်က္အလက္ စုုစည္းသည့္

ရွင္းျပႏုုိင္သည့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ စြမ္းရည္ေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ ထြက္ေပၚခဲ့
ေသာ္လည္း အနာဂတ္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ အသုုံးျပဳ

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားက

ႏုုိင္သည့္ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုုစည္းႏုုိင္ခဲ့သည္။၂၄ဝ

ခန္႔ထားသည့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္း

အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အၾကံေပးအခ်ိဳ ႔အပါအဝင္ ျပည္တြင္း

ေဆာင္ရြက္သည့္ အစုုိးရဘက္မွ အရာရွိမ်ားသည္ အစုုိးရ၏ အဓိက

ျပည္ပ ဆန္းစစ္သူမ်ားက အကဲဆတ္သည့္ အခ်က္အလက္

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡဆက္စပ္ျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္

ျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အခ်က္အလက္မ်ား

စိတ္ဝင္စားမႈအနည္းငယ္သာရွိၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း

ေကာက္ယူျခင္း အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ

ရွိခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း အနည္းငယ္သာရွိေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ

ျပဳလုုပ္ေနစဥ္ အခ်က္အလက္စုစည္းမႈကို ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုု၏ လုုပ္ငန္းအသစ္မွာ
အစုုိးရကို နည္းပညာအေထာက္အကူေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အဓိကဦးစားေပး

ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္အသုုံးျပဳသည့္ အစုုိးရပုုံစံခ်ထားသည့္

ကိစၥမွာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း

တုုိင္းရင္းသားအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားမႈသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္းမွ

ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း

ရပ္ရြာမ်ားအတြင္းရွိေနသည့္ လူမ်ိဳးေရးဆုုိင္ရာ ဖိအားမ်ားကို

ရန္ ျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အလွဴရွင္မ်ား

မ်ားျပားေစခဲ့ၿပီး၊ အျခားေဒသမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

အတြက္ အေရးႀကီးသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎နွင့္တြဲလ်က္ပါလာသည့္

ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္

အႏၲရာယ္မ်ားကို သတိျပဳမိရန္ အေရးႀကီးသည္။

ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံးတုုိ႔က ၎တုုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္
ထားသည့္ နယ္ေျမအခ်ိဳ ႔တြင္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္သူမ်ား

လက္ခံအစုုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္

ဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း

လိုအပ္ေနျခင္း၊ ရႈပ္ေထြး သည့္ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို အေပၚယံ

ေကာက္သူမ်ား လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ

သေဘာျဖင့္ ပုုံမွန္နည္းပညာပုုိင္းဆုုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား အသုုံးျပဳျခင္း

စစ္သားမ်ားကို ေနရာခ်ထားခဲ့သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေၾကာင့္

တုုိ႔သည္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပဋိပကၡ ဆက္စပ္

လူမ်ိဳးမ်ားအၾကားတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ေနာက္ပုိင္း

ကိစၥမ်ားေျဖရွင္းျခင္းကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုု မိမိကုိယ္ကို သတ္မွတ္သည့္သူ

အေထာက္အပံ့ ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျပဳလုုပ္သည့္ သုုေတသန

တစ္ဦးတေယာက္ကိုမွ စာရင္းသြင္းခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ယင္း ျပႆနာ

မ်ားတြင္ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္

မ်ားသည္ မေက်လည္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားက အဓိက အုုပ္ခ်ဳပ္သည့္

ေပၚေပါက္ရန္ အလားအလာမ်ားရွိေနသည့္တုိင္ UNFPA က

အင္စတီက်ဴးရွင္းအျဖစ္ရွိေနသည့္တုိင္ေအာင္ ပဋိပကၡ အေၾကာင္းခံမ်ား

ကုုိင္တြယ္စီမံသည့္ႏုိင္ငံတကာက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ

ေဖာ္ျပရာတြင္ ၎အခ်က္ကို ထည့္သြင္းျခင္း မရွိသည္ကိုေတြ ႔ရသည္။

ျခင္းအတြက္ေပးသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသား

၂၄၃

အမ်ိိဳးအစား သတ္မွတ္ျခင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခက္အခဲ
သုုိ႔ေသာ္လည္း ပဋိပကၡမ်ားႀကီးမားလာႏုုိင္မႈမရွိဘဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

မ်ားကုုိ ထိေတြ ႔ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးခြဲျခားမႈ

ေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ အစုုိးရႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ႏုိင္သည့္

သည္ အခ်ိန္တုိအတြင္း တင္းမာမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး

နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္ အစုုိးရ တာဝန္ရွိသူ

လူမ်ိဳးႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာအစုုိးရက

တစ္ဦးႏွင့္ ေမးျမန္းရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏုုိင္ငံ၏ အဓိက

ယေန႔တုိင္ ထုုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳး

ဦးစားေပးျဖစ္သည္ဟု ေလးေလးနက္နက္ခံယူထားသည့္ လကၡဏာမ်ား

ခြဲျခားမႈႏွင့္ ဆုုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မေကာက္ယူရန္

ေတြ႔ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကို ၎တုုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားသည္

ဆုုံးျဖတ္ခဲ့ပါက သန္းေခါင္စာရင္းစီစဥ္သူမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးပ့့ံပုိးသူ

ႏုုိင္ငံေရး၊ ဘ႑ာေရး ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္

မ်ားသည္ ယင္းတင္းမာမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုုိင္ဖြယ္ရွိသည္။

အာဏာခြဲေဝမႈ ျပဳလုုပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးျပဳႏုုိင္ေၾကာင္း

ပဋိပကၡအေၾကာင္းအရင္းခံအျဖစ္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရွိေနခဲ့သည့္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အမ်ားအျပားက အေလးေပးေျပာျပခဲ့သည္။၂၄၄

လူမ်ိဳးအမည္ အတင္းအဓမၼ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ လူမ်ိဳး
ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားခြဲထားမႈကို ေျဖရွင္းရန္ ရေတာင့္ရခဲ

က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
ႏုုိင္ငံအဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ကူညီေပးခဲ့သည့္ ကိစၥအမ်ားအျပားရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစုုိးရ၏

လွသည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း လက္လႊတ္လိုက္ ရသည္။

ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး အားထုုတ္မႈမ်ား၊ မၾကာေသးမီက

ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔က

ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေနာက္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အာရွအေဝးေျပးလမ္းဟုု

တုုိးတက္လာသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္အစုုိးရအဖြဲ႕၏

အမည္ေပးထားသည့္ လမ္းမအသစ္တစ္ခု ပါဝင္ပါသည္။ မုုိင္းတြင္းမ်ား၊

လုုပ္ငန္းထိေရာက္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပုုိက္လုိင္းမ်ား၊ ဆည္မ်ား၊ စုုိက္ခင္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္

အလွဴရွင္မ်ားက ပံ့ပုိးေပးခဲ့ၾကသည္။ အခြန္စည္းၾကပ္ေရး၊

လမ္းမႀကီးမ်ားအပါအဝင္ အႀကီးစား အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈျဖန္႔ေဝေရး စြမ္းရည္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္အတြက္

သယံဇာတ ထုုတ္ယူျခင္း စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံျခားစီးပြားေရးဘဏ္

အစီအမံမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ အျငင္းအခုုန္မရွိသေလာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မ်ားႏွင့္ အထူးႏႈန္းျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ား ေငြေၾကး စုုိက္ထုတ္ေပးမႈ

အုုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းတြင္ အာဏာခြဲေဝမႈ လုုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ

ရရွိေနသည့္ ထင္ရွားသည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။

လာႏုုိင္ျခင္းကို နိမိတ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ထားသည့္
အစုုိးရအတြင္း EAO မ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားမွႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ေဖာ္ျပခဲ့ပါစီမံကိန္းအမ်ားစုုသည္ တုုိးတက္မႈကို အားေပးႏုုိင္သည့္

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ေစရန္ ထပ္တုိး

အလားအလာရွိသကဲ့သို႔ ျပည္သူ ႔ဆက္ဆံေရးဆုုိင္ရာ

ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအမံမ်ားသည္ ပဋိပကၡအလြန္တြင္ ေပၚေပါက္

အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ရင္ဆုိင္ရေစႏုုိင္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ

လာႏုုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ ႏုုိင္ငံေရးဖြဲ႕စည္းပုုံ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိအျမင္မ်ားကို

အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ားမွ အျငင္းပြားဖြယ္ရာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္

ရရွိေစႏုုိင္သည္။ သုုိ႔မဟုုတ္ပါက ပဋိပကၡဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ားၾကား သြယ္ဝုိက္သည့္

ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းမဖက္

ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိေနသည့္တုိင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေရး

မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းတြင္ မည္သုိ႔မည္ပုံပါဝင္ရမည္ကို မွန္းဆပုုံေဖာ္ရာတြင္

သမားမ်ားသည္ အေၾကာက္အလန္႔မရွိ ဝင္ေရာက္ၾကသည္။ ဥပမာ

အခက္အခဲေတြ ႔ေစႏုုိင္ပါသည္။

တနသၤာရီတုိင္းရွိ ဘန္ေခ်ာင္း(Ban Chaung) ေက်ာက္မီးေသြးမုုိင္းတြင္
အဓိက ဦးေဆာင္ေနသည့္ ထုုိင္း ကုုမၸဏီႏွင့္ အခ်ိိတ္အဆက္ရွိသည့္

တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကြဲျပားမႈ၊ ကုုိးကြယ္ရာ ကြဲျပားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ

ဘဏ္မ်ားမွ ရွယ္ယာမ်ားဝယ္ယူေနျခင္းကို ခ်ိိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပထားသည့္

အကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ဆုိင္ၿပီး တူညီသည့္

မူဝါဒတုုိက္တြန္းမႈအစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံတကာ

သေဘာထားမ်ား တည္ေဆာက္ေပးႏုုိင္ သည့္ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္း

ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (International Finance Corporation)

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ပဋိပကၡတင္းမာမႈမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း

သည္ ႏုုိင္ငံပုိင္ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ပစ္မွတ္ထားေဖာ္ျပခံေနရသည္။၂၄၆

သုုိ႔မဟုုတ္ အင္အားေကာင္းလာျခင္းကို အကာအကြယ္ေပးသည္။
အားလုုံးဖိတ္ေခၚ ပါဝင္ေစသည့္ အစုုိးရဖြဲ႔စည္းပုုံသေဘာသဘာဝကို

နယ္ေျမႏွင့္ သယံဇာတအတြက္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAO

အားေပးျခင္းကို ခ်မွတ္ထားၿပီးသည့္ မူဝါဒမ်ားေပၚတြင္ အစျပဳႏုုိင္သည္။

ၾကားမွ ပဋိပကၡကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက

ႏုုိင္ငံအဆင့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ပဋိပကၡအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို

ပုုိ၍တင္းမာေစခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္အမ်ားအျပားရွိ သည္။ အတိအက်ဆုုိရလ်င္

ေျဖရွင္းမည္ဆုိပါက တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊

ယင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပုိးျခင္းသည္ သယံဇာတ ထြက္ရွိရာ

ကုုိးကြယ္မႈ၊ ကြဲျပားေနသည့္ သမုုိင္းပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပါင္စပ္အသုုံးခ်

တုုိင္းရင္းသား လူနည္းစုုမ်ားေနရာမွ သယံဇာတအက်ိဳးအျမတ္မ်ား

ရမည္ျဖစ္ၿပီး အစုုိးရအဖြဲ႕အတြင္းတြင္လည္း လူနည္းစုုကိုယ္စားျပဳမ်ားပါဝင္

သယ္ထုတ္ သြားျခင္းကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစရန္ အားေပးသကဲ့သုိ႔

လာႏိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္လုိအပ္သည္။ ပဋိပကၡ ဆင္ျခင္ေရွာင္ရွား

ျဖစ္သြားႏုုိင္ေခ်ရွိသည္။ တုုိင္းျပည္ အတြင္းရွိ အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ားမွ

လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္မ်ားသည္

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ေဒသခံစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ

မူဝါဒပုုိင္းႏွင့္ လက္ေတြ ႔ပုိင္း ကြဲျပားမႈမ်ား၊ အစုုိးရႏွင့္ လုုပ္ငန္း

လူထုမ်ားအတြက္ ထုုိက္တန္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မခ်န္ထားပဲ

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ခ႐ုိနီစီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ဗဟုုိအစုုိးရႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခားသို႔ေရာက္သြားသည့္

ဥပမာ အျခားေနရာမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္မည့္အစား ေဒသခံ ဆရာမ်ား၊

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ ျပည္မက ေတာင္တန္းေဒသကို

ပညာေရးမွဴးမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းကို ေထာက္ပံ့ျခင္း။

ေခါင္းပုုံျဖတ္သည္ဟူေသာ အျမင္ျဖင့္ မေက်မနပ္ ေဒါသ ထြက္ျခင္းမ်ားကို

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အထူးသတိထားေဆာင္ရြက္ရမည့္

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယင္းသုုိ႔မေက်မနပ္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကို တုုိင္းရင္း သား လက္

ဘာသာစကားဆုုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား

နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွေခါင္းေဆာင္မ်ားကလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ရျခင္း၏

လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

အေၾကာင္း ရင္းတစ္ခုအျဖစ္အျဖစ္၊ ေဒါသထြက္ေနသည့္ လူထုထံမွ
ေထာက္ခံမႈရယူသည့္ နည္း တစ္ခုအျဖစ္ အသုုံးျပဳသြားႏုုိင္သည္။

ေဒသခံမ်ား အက်ိဳးမပါပဲ သယံဇာတမ်ား အႀကီးအက်ယ္
ထုုတ္ယူျခင္းသည္ ပဋိပကၡကိုျဖစ္ပြားေစသည့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို

ျမန္မာႏုုိင္ငံတဝွမ္းကို ဒုုကၡေပးသည့္ကိစၥျဖစ္ေသာ ေျမယာပုုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္

ျဖစ္ေပၚေစသည္

ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနေလ့ရွိသည္။ ပုုဂၢလိက ပုုိင္လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္၊

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အေနာက္တုိင္း

စစ္ေရးအသုုံးျပဳရန္အတြက္ အဓမၼေနရာဖယ္ခုိင္းျခင္း (သုုိ႔မဟုုတ္)

ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ တားျမစ္ခံထားရသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္သူ

ေျမယာသိမ္းျခင္းတုုိ႔သည္ တင္းမာမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစၿပီး လူသိရွင္ၾကား

မ်ားသည္ အႀကီးစား အေျခခံ အေဆာက္အဦ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္

ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ား

အထူးႏႈန္းေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးရန္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား

အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အေသးစားလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို

ရွာေဖြလာၾကသည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားမွ ေက်ာ္ၾကားသည့္

ျပင္းထန္သည့္ စီးပြားေရး ဖိအားမ်ား သက္ေရာက္ေစသည္။၂၄၇ ေျမယာသိ

မ္းျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေရရွည္

သာအက်ိဳးျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တုုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး

ေနရာေျပာင္းေရြ ႔မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္

လႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားၾကား စိတ္ပ်က္မႈမ်ားကို

မေက်နပ္မႈမ်ားကို ခုုိင္မာေစ ႏုုိင္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ

ျဖစ္ေစသည္။၂၅၂

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမယာပုုိင္ဆုိင္ မႈသည္
ေျမယာမွတ္ပုံတင္စနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးလ်က္ ရွိသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုုတ္လုပ္ရာတြင္ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားျခင္း။

အစုုိးရ၏ ေျမယာမူဝါဒတြင္ မထင္မရွားေဖာ္ျပထားသည့္ ႐ုိးရာ

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရင္းျမစ္မ်ား

ေျမပုုိင္ဆုိင္မႈအစီအမံမ်ားကို မိ႐ုိးဖလာ စနစ္မ်ားတြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္

အေရးတႀကီးလုုိအပ္ေနသည္။ အျခားရင္းျမစ္မ်ားနည္းတူ

လက္ခံထားၿပီး EAO အခ်ိဳ႕ေဆာင္ရြက္သည့္ ေျမယာ

ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္လည္း အလားအလာမ်ားစြာရွိသည္။ ပြင့္လင္းစြာ

မွတ္ပုံတင္ျခင္းတြင္လည္း အျပည့္အဝလက္ခံထားသည္။

၂၄၈

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အၾကံယူေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။
(ဇယားကြက္ ၅.၅) ယင္းကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

ေရကာတာေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ မေက်လည္မႈမ်ားကို တိုးပြား

ပဋိပကၡမ်ားေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ လုုံေလာက္မႈမရွိေသးပါ။ ေခါင္းပုုံျဖတ္အျမတ္

ေစသည္။ သယံဇာတ အႀကီးအက်ယ္ထုတ္ယူသည့္ လုုပ္ငန္း

ထုုတ္မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို တန္ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္္ႏုိင္ရန္ အတြက္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡအၾကား ရႈပ္ေထြးစြာဆက္စပ္ေနမႈကို

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားသည္ တႏုုိင္ငံလုံးကို အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားမွ အႀကီးစား ဆည္မ်ား

အထင္အရွား ေပးႏုုိင္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္သည့္ေဒသမွ

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူသိရွင္ၾကားအျငင္းပြားမႈမ်ားက ရွင္းလင္းစြာ

ျပည္သူမ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏုုိင္ရမည္။ လ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို

သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ ဆည္မ်ားသည္ ျပင္းထန္သည့္ ျပည္တြင္း

တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္သည္ဆုိပါက

ျပည္ပ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္

အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ဦးတည္သည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆန္႔က်င္မႈႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ အာ႐ုံစုိက္မႈမ်ားကို

တုုိးတက္မႈမ်ား မရမျခင္း ဆုုိင္းထားသင့္သည္။

ခံရသည္။၂၄၉ အျခား အႀကီးစားရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား နည္းတူ ဆည္မ်ားမွ
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားမည့္သူ၊ သက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈႏွင့္

အလွဴရွင္မ်ား၏ ကူညီမႈျဖင့္ အစုုိးရသည္ ျပည္တြင္း မွထုတ္လုပ္သည့္

ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၎၏ အပ်က္သေဘာ သက္ေရာက္မႈ၊

စြမ္းအင္ေဝစုုကို အျမင့္ဆုံးရယူႏုိင္ေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္

ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ၏ အာဏာခ်ဲ ႔ထြင္ႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္သည္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ (အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားသုုိ႔ေရာင္းခ်မည့္အစား)

ေဆာက္လုပ္ေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အသုုံးျပဳျခင္းတုုိ႔ႏွင့္

အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ထုုတ္လုပ္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး

ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

မ်ားတြင္ ေဝစုုမ်ားမ်ားရေအာင္ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
ေရကာတာမ်ား၏ ဆုုိးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္၊ နစ္နာရသည့္ ျပည္သူမ်ား

အျငင္းပြားဖြယ္ျပႆနာတက္ေနသည့္ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ

နစ္နာေၾကးရရွိရန္၊ ရရွိလာသည့္ ဓာတ္အားကို အနီးအားပတ္ဝန္းက်င္သုိ႔

မ်ားမွာ ကရင္ ျပည္နယ္မွ ဟတ္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မုုိင္းတုုံဆည္၊

ေပး ႏုုိင္ရန္ အထူးသျဖင့္အေရးႀကီးသည္။ အလွဴရွင္မ်ားနွင့္

လက္ရွိရပ္ဆုိင္းထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျမစ္ဆုံဆည္ တုုိ႔ျဖစ္သည္။

အစုုိးရမ်ားသည္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ယင္းေနရာမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ ဆႏၵျပမႈႏွင့္

တုုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေဆြးေႏြး အၾကံယူမႈ၊

အခ်ိဳ႕ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈ စုုေပါင္းျဖစ္ေပၚေနမႈ

နည္းပညာပုုိင္း ဆန္းစစ္မႈမ်ား ေပၚတြင္ အေျခခံေဆာင္ရြက္ ရန္လုိသည္ကို

သည္ အလားအလာရွိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဆုုံးရႈံးမႈျဖစ္ႏုိင္ေခ်

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားျဖတ္သန္းခ်က္အရ

ျမင့္တက္ေစၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္အား အထစ္အေငါ့ ျဖစ္ေစသည့္

သိရသည္။

တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဆည္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္
တုုိက္ခုိက္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး၊ ရံဖန္ရံခါ ေဆာက္လုပ္ေရး

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ဆည္အႀကီးစားတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေနရာ

လုုပ္သားမ်ား တုုိက္ခုိက္ခံရသည့္ အေျခအေနမ်ား လည္းရွိသည္။၂၅ဝ

မ်ားသည္ အလြန္ အကဲဆတ္သည့္၊ ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ား
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသေပၚ အပ်က္သေဘာ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ

ဆည္ေရကာတာစီမံကိန္းအသစ္မ်ားေပၚ ႏုုိင္ငံတကာက ေငြေၾကး

ႏုုိင္ငံေရးအႏၲရာယ္၊ ေဒသအတြင္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖစ္ထြန္းေစရန္

ပံ့ပုိးေနမႈမ်ားသည္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္မႈခံေနရသည္။

အေရးႀကီးမႈတုိ႔အတြက္ ေလးေလးနက္နက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက သုုံးသပ္ခဲ့သည့္ ဆည္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

လုုိအပ္သည္။ ထုုိကဲ့သုိ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ နည္းပညာအရ ျဖစ္ႏုိင္သည္

စာနယ္ဇင္းမ်ားေဖာ္ျပမႈ ၈ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းတြင္ ရွိေနသည္။

၂၅၁

အစုုိးရသုုိ႔

ဆုုိပါက အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ

ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို

တစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ၎အစီအစဥ္သည္

ေထာက္ခံသည့္ အေနာက္တုိင္းမွ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၊

အစုုိးရ၊ EAO မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခားအစုုအဖြဲ႕မ်ားကို လွ်ပ္စစ္မိီး ရယူအသုုံးခ်

ကုုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔တုိင္းျပည္ မ်ားကို ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

ႏုုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေစၿပီး၊ ႏုုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား မရမိီ

ရည္ရြယ္ထားသည့္ အႀကီးစား စီမံကိန္း အမ်ားစုုသည္ ထုုိင္း သုုိ႔မဟုုတ္

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားရန္

တ႐ုတ္ကို လွ်ပ္စစ္ေရာင္းခ်ရန္ အဓိကရည္ရြယ္ထားသည္။ ဆည္မ်ားမွ

စဥ္းစားႏုုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံဓာတ္အားေပးပုုိ႔မႈတြင္ ထည့္သြင္းမည့္

ေပၚေပါက္လာႏုုိင္သည့္ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားကို အနီးအနားရပ္ရြာမ်ားက

၎ဆည္မ်ားမွ ရရွိသည့္ ဓာတ္အား တစ္ယူနစ္ ထုုတ္လုပ္စရိတ္သည္

ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္

အကုုန္အက်ပိုမ်ားသည့္တုိင္ အေသးစား ဆည္မ်ားသည္ ပဋိပကၡ

အိမ္နီးခ်င္းနုုိင္ငံမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဗဟုုိအစုုိးရကို

စက္ဝန္းကို အားေပးရန္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းသည္။၂၅၆

ဇယားကြက္ ၅.၅
ဆည္ေရကာတာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမည့္ဆည္မ်ား၏ အလားအလာ၊ ၎တုုိ႔၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ႏုုိင္ငံတကာမွတ္တမ္းမ်ားသည္ ပုုဂၢလိကက႑ကို
ေငြေခ်းေပးသည့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း(IFC)၊ ကမာၻ႔ဌာနခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွိီးျမဳပ္ႏွံမႈအေျခအေန၊
ႏုုိင္ငံဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ စုုေဆာင္းထားမႈမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အစုုိးရႏွင့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရင္း IFC သည္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုုစည္းၿပီး၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခင္းအက်င္း ဆန္းစစ္မႈ (Strategic Environmental Assessment) လုုပ္ငန္း
အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ တႏုုိင္ငံလုံးတြင္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၂၅၃ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (Japan International Cooperation Agency) ႏွင့္ အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တုိ႔မွ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္
စီစဥ္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ ေရအားလ်ွပ္စစ္ႏွင့္ ဆုုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုုိ၍
စုုံလင္စြာ စုုေဆာင္းႏုုိင္ရန္၊ ျပည့္စုံသည့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။
ေဆြးေႏြးအၾကံယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Public engagement) သည္ တုုံ႔ျပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး
လက္ခံရရွိ ခဲ့သည္။ ပါဝင္သူ အခ်ိဳ ႔က ညိွႏိႈင္းပါဝင္ ခြင့္ရရန္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္ဟု ခ်ီးမြမ္းေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔က အစုုိးရႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားက
အႀကီးစား ေရကာတာမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကသည္။၂၅၄ IFC က ပဋိပကၡကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဆန္းစစ္မႈ
နည္းလမ္းမ်ား အသုုံးျပဳျခင္း၊ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို က်င့္သုံးျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္ႏွင့္အမွ် လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တုုိးတက္ ေျပာင္းလဲလာ
ခဲ့သည္။
ေရကာတာအသစ္မ်ားစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရယူလုိသည့္အိမ္နီးနားခ်င္း
ႏုုိင္ငံမ်ားမွ ႏုုိ္င္ငံပုိင္ကုမၼဏီမ်ား ၏ ေရရွည္ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေငြေၾကးပံံ့ပုိးရန္
စိတ္ဝင္စားလာခဲ့မႈကို ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။၂၅၅ အလွဴရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚရန္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားျဖတ္ေတာက္
လိုက္ပါက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ဆုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူထံမွ
ေဆြးေႏြးအၾကံယူျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအၾကံယူျခင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားႏုုိင္သည္။
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ႏုုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားထိ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူ (stakeholder) အမ်ားအျပားသည္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လႊမ္းမုုိးႏုုိင္ရန္ ျပင္းျပသည့္ဆႏၵမ်ား ရွိၾကသည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၊ ေငြေၾကးစုုိက္ထုတ္သူမ်ားသည္ ဦးတည္ခ်က္
မတူညီသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္အဆင္ေျပစြာ ညိႇႏိႈင္းဆက္ဆံရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ထြက္ေပၚေစၿပီး
စီမံကိန္းလုုပ္ရန္လ်ာထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚႏုုိင္ေခ်ကို ျမင့္တက္ေစသည္။ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်
မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ယုုံၾကည္မႈမ်ားကို ထိခုိက္ေစသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနရင္းႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္
ေနရာမ်ားမွ သဘာဝ သယံဇာတေပၚအေျချပဳၿပီး တုုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ကို စီမံသည့္ စုုဖြဲ႔မႈဆုိင္ရာ
(institutional) လမ္းေၾကာင္းမ်ား ခုုိင္ခုိင္မာမာ ရွိရန္ႏွင့္ အမ်ားလက္ခံႏုိင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈနည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္လုိအပ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈသံသရာကိုျဖစ္ေစသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ
အေပးအယူမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားက
အကူအညီေပးႏုုိင္သည္
အတိုက္အခံနယ္ေျမမ်ားမွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ၊ အစီအမံည့ံဖ်င္းသည့္
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ား ကုုိျပဳျပင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
အသစ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡကိုျမင့္တက္ ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ အေလ့အထ ေကာင္းမ်ားစြဲျမဲေစရန္၊ ေရရွည္
တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံမ်ားခ်ထားရာတြင္ ႏုုိင္ငံျခား
အေထာက္အပံ့မ်ားက ကူညီေပးနုုိင္သည္။
နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားရွိရာေဒသမ်ားမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား
ႏွင့္ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၾသဇာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေပးအယူ

ေပၚတြင္ မူတည္္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံစစ္အစုုိးရသည္ ၎တုုိ႔ကိုေထာက္ခံသည့္ ၎တုုိ႔ ပတ္သက္ရာ
ပတ္သက္ေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ျပည္သူ ႔
စစ္မ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုုိ
မုုိင္းတြင္း၊ သစ္ လုုပ္ကြက္ ႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး လုုပ္ကြက္မ်ားကို
ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ အထင္အရွား
ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္တုိင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားမွ စီးပြားေရး
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲ၊ ေဒသခံႏွင့္
ႏုုိင္ငံအဆင့္ လူတစ္စုစာကိုသာ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေနေစသည္။
ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား
အလ်င္အျမန္ ကုုန္ခမ္းလာမႈ၊ ေျမပုုိင္ဆုိင္မႈ ဆုုံးရႈံးရျခင္း၊ ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္း၊
တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ

အားနည္းမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္းတုုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ အေျခခံမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည္။ ေနာက္ခံ

ၾသဇာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တရားဥပေဒအထက္မွ လုုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

အေျခအေနမ်ား တုုိးတက္ ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအမံ

သဘာဝ သယံဇာတ ထုုတ္ယူျခင္းသည္ ေဒသအတြင္း အက်ိဳးျပဳမႈ

မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ အက်ိဳးထူးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္သည္။

မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေနမႈကိုေကာင္းစြာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ထားသည့္ အစုုိးရ အင္စတီက်ဴးရွင္း

မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၂၅၇

ျပည္နယ္အဆင့္ ေအာက္မွ ပဋိပကၡ

သို႔မဟုုတ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္သည္ ႏုုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား

ေျဖရွင္းသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အာဏာလႊဲအပ္ထားေပးသည့္

အတြက္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား ဖြင့္ေပးသည့္အခ်ိ္န္တြင္အက်ိဳးထူးမ်ား

ေဒသခံ အစုုိးရမ်ား မရွိျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားၾကားမွ စီးပြားေရး

ရွိႏုိင္သည္။

အခ်ိိတ္ အဆက္ မ်ားရွိသည့္ တုုိင္ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ား ၂ဝ၁၁
ခုုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အသက္ေမြးမႈႏွင့္

အခြင့္မသာပဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို မထိခုိက္ေစပဲ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

ဗဟုုိနွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစုုိးရမ်ားၾကားတြင္ သယံဇာတ

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္

ခြဲေဝျခင္းပုုံစံအခ်ိဳ ႔သည္ ေရရွည္ သေဘာေဆာင္ေသာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲ
သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၏ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏုုိင္သည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံတဝွမ္းမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္

ရည္ရြယ္ထားသည့္ တုုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ အခ်ိန္ၾကာႏုုိင္သည္။

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရ သည့္ေနရာမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္

ၾကားကာလအတြင္း အလွဴရွင္မ်ားသည္ သဘာဝ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊

အနာဂတ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားႏိုင္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးေသာ

ဆည္မ်ားႏွင့္ အျခားအႀကီးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္းမႈမ်ား၊ သက္ေမြး

ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား တုုိးတက္လာေစရန္ နည္းလမ္းရွာသင့္သည္။

ဝမ္းေက်ာင္းထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ အျမဲတေစဆက္စပ္ေနေလ့ရွိ သည္။ ဆယ္စု

တြင္းထြက္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ ထုုတ္လုပ္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား

ႏွစ္ ၅ စုုေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း ႏုုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ၏

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ Extractive Industries Transparency Initiative

ဆက္ဆံေရးသည္ ၿခိ္မ္းေျခာက္ဖိႏွိပ္သည့္အသြင္ႏွင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

(EITI) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္

ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္လည္း

ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုုိ၍ ေကာင္းမြန္ သည့္ စီးပြားေရး အေလ့အထ မ်ားက

အရပ္သားမ်ားကို မေလ်ာ္မကန္ဆက္ဆံခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားရွိသည္။

အကူအညီေပးႏုုိင္သည္။၂၅၈ The Myanmar Center for Responsible
Business သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိစြာေဆာင္ရြက္ရန္

ဆုုိးဆုုိးဝါးဝါးထိခိုက္ခံထားရသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ယင္းဖိနွိပ္မႈမ်ားသည္

ဆြဲေဆာင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားတုုိးတက္ လာေစရန္၊ စည္းမ်ဥ္း

ေက်းလက္ ေဒသခံ ရပ္ရြာမ်ားအား ျပင္ပလုုပ္ငန္းဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈ

ၾကပ္မတ္ျခင္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ တုုိက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။

မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ စုုိးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ မႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အရပ္ဘက္

ယင္းလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို က႑အသီးသီးတြင္ ေဆာင္ရြက္

သုုိ႔မဟုုတ္ စစ္ဘက္မွ အာဏာပုုိင္မ်ား အစုုိးရႏွင့္ NGO မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား

ေနသည့္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ညိႇႏိႈင္း ဆက္ဆံမႈတြင္ ေပါင္းစပ္ႏုိင္သည္။

ရြာထဲသုိ႔ဝင္ေရာက္လာ႐ုံႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္ သံသယမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈမျပဳလုုပ္ပဲ သုုိ႔မဟုုတ္

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ခံမႈအားေကာင္းသည့္

ေျမယာဆုုံးရႈံးေစမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္ဆီးေစမႈမ်ားကဲ့

အင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ားျဖစ္လာေစရန္ အစုုိးရ၏စြမ္းရည္ တျဖည္းျဖည္း

သုုိ႔ေသာ အပ်က္သေဘာ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည့္

ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္လည္း ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ားက အကူအညီ

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ မယုုံၾကည္မႈ၊ ႏုုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္

ေပးနုုိင္သည္။ ဥပမာ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စ

အစုုိးရၾကား ဆက္ဆံေရးကိုထိခုိက္ေစၿပီး၊ EAO မ်ားကိုလူအမ်ား

ည္းထားသည့္ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မ်ားအတြက္

ေထာက္ခံမႈကို အားေကာင္းေစသည္။

လုုပ္ငန္းပိုင္းဆုုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံအဆင့္၊
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အစုုိးရဌာန အမ်ားအျပားတြင္

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္မ်ားကို မျဖစ္ေစပဲ၊ ပဋိပကၡမ်ားကို အားေပးျခင္းမရွိပဲႏွင့္

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အထသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ လာေစရန္

စီးပြားေရး တုုိးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းတုုိ႔ျဖစ္ေပၚေစရန္

အေထာက္အပံ့ရန္ပုံေငြမ်ားကို အသုုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ EAO

ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ မ်ားက ပ့့ံပုိးေပးႏုုိင္သည္။၂၆ဝ ယခုုအပုုိင္းတြင္

မ်ား၏ သယံဇာတစီမံမႈ (ဥပမာ အစုုိးရ အေရာက္အေပါက္ အနည္းငယ္

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေသးစိတ္ စဥ္းစားရမည့္

သာရွိသည့္ KNU နယ္ေျမမွ ေျမယာ မွတ္ပုံတင္စနစ္) ပုုံစံမ်ား

အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပ

တုုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ NGO အခ်ိဳ႕ကို အလွဴရွင္မ်ားက

ထားသည္။ (ပုုံ ၅.၃ ႏွင့္ ၅.၄ တြင္႐ႈပါ) ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

သင္တန္းေပးျခင္း၊ မူဝါဒပုုိင္းအၾကံေပးျခင္း၊ အသိအျမင္ဖြင့္ျခင္းမ်ားကို

ခ်မွတ္ျခင္း နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ ပဋိပကၡ သံသရာ

ပံ့ပုိးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေပးခဲ့သည္။၂၅၉

မရွည္ေစပဲ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ႏုုိင္ငံျခား
အေထာက္အပံ့မ်ားက မူဝါဒအဆင့္တြင္ အကူအညီေပးႏုုိင္သည္။

ယင္းအစီအမံမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡကုိ အခ်ိန္ၾကာေစသည့္

ျပည္သူမ်ားကို အဓိကထားသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ခ်ဥ္းကပ္မႈ

ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားကို တစတစအေျပာင္းအလဲျပဳလုုပ္ရာတြင္

မ်ားကို က်င့္သုံးသည့္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံ သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေပၚရန္

ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားသည္ အစုုိးရ ထုုတ္ျပန္ထားသည့္ မူဝါဒပုုိင္း ကတိကဝတ္

အတြက္လုိအပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုုိင္ရာ တုုိးတက္မႈမ်ား

မ်ားႏွင့္ ကုုိက္ညီမႈရွိၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း

ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိသည္။၂၆၁ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ၊ အျခား

သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အာဏာအခင္းအက်င္းမ်ား၊

ႏုုိင္ငံအဆင့္ ျပႆနာမ်ား၏ ထူးျခားသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားကို

ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ တပ္မွဴးမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္လည္း

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနစဥ္အတြင္း လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္

ခ်ိတ္ဆက္မႈ မ်ားရွိႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မည္ကို အစုုိးရအေနျဖင့္

ပဋိပကၡမ်ား ကိုတုိက္႐ုိက္ျဖစ္ပြားေစသည္ သုုိ႔မဟုုတ္ အရပ္သား

ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အလွဴရွင္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ားက

ရပ္ရြာမ်ားၾကား ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းၾကား တြင္ မေက်မနပ္မႈမ်ားကို

တြန္းအားေပးႏုုိင္သည္။

ျဖစ္ပြားေစသည္။

စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ မပါမျဖစ္အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္

အေျခခံအေဆာက္အဦသစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္း

အေရးကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိထားသည့္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကုိင္

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ (အလွဴရွင္အစုုိးရမ်ားႏွင့္

တုုိက္ပြဲမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္

ကုုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး တုုိးတက္မႈမ်ားကို
ဦးစားေပးသကဲ့သို႔ ႏုုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လူ႔အခြင့္

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လမ္းသစ္မ်ား၊

အေရးဆုုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္လည္း အာ႐ုံစုိက္သင့္သည္။

ေရကာတာမ်ား၊ မုုိင္းတြင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားအႀကီးစား ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

အေထာက္ အပံ့ ေပးသည့္ အဖြဲ႕တစ္ခု၏ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားအားလုုံး

မ်ားသည္ ရွိၿပီးသား တင္းမာမႈမ်ားကို သိသိသာသာျမင့္တက္ေစၿပီး

သေဘာတူညီၿပီးၿပီဆုိပါက အေထာက္ အပံ့ေပးမည့္သူမ်ား (aid

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္းရွိသည္။

practitioners) သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္

အခ်ိဳ႕ေသာ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့

အေရးကိစၥမ်ားထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေရးကို အားေပးသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္

သုုိ႔မဟုုတ္ အစုုိးရ ေနာက္ခံေပးထားသည့္ စီးပြားေရး ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္

မ်ားေဖာ္ ထုုတ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူထုေဆြးေႏြးအၾကံယူျခင္းမ်ား၊

ေဆာင္ရြက္သည္။ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္

လူထုပါဝင္လ်က္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ကို

ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားကို ဦးတည္မည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အသစ္မ်ား၏

ပြင့္လင္းစြာ အသုုံးျပဳျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာေဆာင္ရြက္ရန္

ဂယက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

ကတိျပဳျခင္း၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို တုိင္ၾကားႏုုိင္၊ ျပန္လည္ အေရး
ယူေပးႏုုိင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္သည္။

လမ္းသစ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အကဲဆတ္သည္။ အစုုအဖြဲ႕တစ္ခု၏
စစ္ေရးအားသာ ခ်က္ကို ႀကီးမားေစျခင္း၊ အစုုိးရ၏ အာဏာခ်ဲ ႔ထြင္မႈကို

အတုုိက္အခံျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ သိမ္ေမြ႕ညင္သာစြာ

အားေပးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အခ်ိဳ ႔ အဖြဲ႕မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ တပ္မွဴးမ်ား

ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအမံမ်ားသည္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၏ ဆုုိးက်ိဳးမ်ား

အခြန္ေကာက္စစ္ေဆးသည့္ ဂိတ္ဖြင့္ရန္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္သည္ဟု

သို႔မဟုုတ္ အစုုိးရအင္အားတုုိးခ်ဲ ႔ျခင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္ EAO မ်ား ေနရာယူျခင္း

ယူဆသြားပါက ပို၍အကဲဆတ္ႏုိင္သည္။ ဒီမုိကေရစီ အက်ိဳးျပဳ

မ်ားကိုေရွာင္ရွားႏုုိင္ၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကို တုုိးတက္ေစသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ (Democratic Karen Buddhist Army) ႏွင့္

ဥပမာ ေျမပုုိင္ဆုိင္မႈခုိင္မာမႈျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အခြန္ေလ်ာ့ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္

တပ္မေတာ္ၾကား အာရွ အေဝးေျပး လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္အတူ

တရားလက္လြတ္ေကာက္ခံျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ႏႈန္းထားသက္သာသည့္

အခြန္ကိစၥမေက်လည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

ေခ်းေငြ၊ ေစ်းကြက္မ်ားသုုိ႔ အလြယ္တကူဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္းသည္

ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။၂၆၄ ကရင္ျပည္နယ္ လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ ႔ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း

ေက်းလက္မွ အငယ္စား လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဝင္ေငြကို တုုိးတက္ေစ

စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္း

ပါသည္။

တြင္လည္း တုုိက္ပြဲမ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းလမ္းသည္

၂၆၂

ဟတ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႔ ေထာက္ပံ့သည့္ အနီးဆုုံးလမ္း
ပုုဂၢလိက က႑ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို လႈံ႕ေဆာ္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ရန္

ျဖစ္သည္။ အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္မ်ား အေနျဖင့္ စီမံကိန္း ေရြးခ်ယ္

အစုုိးရ၏ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းကို

ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ အႀကီးစားလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား

အပ်က္သေဘာသက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိေစပဲႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္

ျပဳလုုပ္ရာတြင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို ထည့္သြင္း

ေနရာမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအားလုုံးအတြက္ အေကာင္

လ်က္ လုုံေလာက္သည့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ လုုိအပ္သည္။

အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါသည္။၂၆၃

၅.၃။ ေဒသအဆင့္ တင္းမာမႈမ်ား ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေပၚ
သက္ေရာက္မႈမ်ား

ပုုံမွန္အားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာမ်ားၾကား
တင္းမာမႈမ်ား၊ မေက်လည္မႈမ်ားကို ျမင့္တက္ေစေလ့ရွိသည္
ေက်းရြာအဆင့္ရန္ပုံေငြသည္ပင္လ်င္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ ေဒသအဆင့္တြင္

ကုုိယ္က်ိဳးရွာမႈကို ျဖစ္ပြား ေစႏုုိင္ၿပီး ရပ္ရြာမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို

နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ရန္၊ ျပည္သူမ်ားေပၚအာဏာလႊမ္းမုုိးႏုုိင္ရန္ႏွင့္

မရည္ရြယ္ပဲ ေပၚေပါက္ေစႏုုိင္သည္။၂၆၅ ယင္းတင္းမာမႈမ်ားသည္

သယံဇာတ ထုုတ္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ တုုိက္ခိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးႀကီးမားမား ေပၚေပါက္ေစျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး

အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အရင္းအျမစ္အသစ္မ်ားကို ျဖစ္ပြား ေစၿပီး

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆုုိးဝါးစြာထိခုိက္ေစျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

မွန္းဆရန္ခက္ခဲသည့္ ရလဒ္မ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။ ပဋိပကၡ တင္းမာမႈ

စီမံကိန္း မ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစၿပီး၊

မ်ားေၾကာင့္ အေထာက္အပံ့ စီးဆင္းမႈ၏ ထိေရာက္မႈတြင္

ရပ္ရြာေနပုုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေစသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏုုိင္သည္။ ေနာက္ဆုံး

အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ရယူရာတြင္ ညီမွ်မႈမရွိသျဖင့္ မေက်လည္မႈမ်ား

ရလဒ္ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ အုုပ္စုတစ္ခုကို ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ထားသည့္

ေပၚေပါက္ေစႏုုိင္သည္။၂၆၆ အခြင့္အလမ္း မ်ားတန္းတူမရရွိမႈေၾကာင့္ေပၚေ

အျမင္မ်ိဳး မရွိေစရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အေျချပဳလ်က္ အရင္းအျမစ္

ပါက္လာသည့္ေနာက္ဆက္ တြဲမ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား

ခြဲေဝေပးမႈပုံစံကို စြန္႔ခြာရန္လုိသည္။

ေရာေႏွာေနထုုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အဆုုိးဆုုံး ျဖစ္သည္။
အေထာက္အပံ့ စီမံကိန္းမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတစ္ခုကိုေထာက္ပံ့ၿပီး

အေထာက္အပံ့ေငြမ်ားကို လုုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္

အျခားတမ်ိဳးေပၚတြင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက မရည္ရြယ္ပဲ မေက်နပ္မႈမ်ားကို

အသုုံးခ်မႈမရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အားေကာင္းေစသည္။ ယင္းပုုံစံ သည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ အထင္အရွား
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရခုုိင္လူမ်ိဳးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ သန္းေခါင္

လုုံျခဳံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားကို

စာရင္း ကိုဆန္႔က်င္ၾကၿပီး ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း

အသုုံးခ်ျခင္းမ်ား ရံဖန္ရံခါရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အစုုိးရ သုုိ႔မဟုုတ္ EAO

မ်ားသည္ ဘက္လုိက္မႈ ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။၂ဝ၁၄ မတ္လတြင္

အာဏာပုုိင္မ်ားက စီမံကိန္းေနရာမ်ား ဆုုံးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည့္

၎တုုိ႔၏ ေနာက္လုိက္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အေနအထားမိိ်ဳးတြင္ျဖစ္သည္။

႐ုံးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။

၂၆၇

အစုုိးရ အာဏာပုုိင္ မ်ားသည္ ေဒသအဆင့္ထိ ၾသဇာ ခ်ဲ ႔ထြင္လုိသည့္
ကယားျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းေနရာတြင္

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေနရာမ်ားတြင္ လုုပ္ငန္း ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္

ေနထုုိင္သူမ်ားက စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားမွအက်ိဳးခံစားခြင့္

မႈမ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အေထာက္အပံ့

ရွိႏုိင္မည္ကို သံသယံရွိၾကေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ေျပာျပခဲ့သည္။

ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျခားေဒသမ်ားတြင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

လမ္းသစ္မ်ားမွ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုုိင္ငံတြင္း အျခား ေနရာမွ

မ်ားကို ေလ်ာ့က်သြားေစခဲ့သည္။၂၇၁ ကရင္ျပည္နယ္ အာဏာပုုိင္မ်ားသည္

ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူ မ်ားက ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္စားေလ့ရွိၾကသည္။

အေထာက္အပံ့မ်ားကို အာဏာစီးဆင္းမႈ ေရာေထြးေနသည့္ ေနရာမ်ားသုုိ႔

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကိုလည္း ျပင္ပမွ ဝင္လာသူမ်ားကသာ

ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟု ႏုုိင္ငံတကာ NGO ဝန္ထမ္းမ်ားက

လက္ဝါးႀကီးအုုပ္ထားၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျမေစ်းကစားျခင္း၊

ေျပာျပသည္။ EAO မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားဝန္းရံထားသည့္

စုုိက္ခင္းမ်ား တုုိးခ်ဲ႕စုုိက္ပ်ိဳးျခင္းတုုိ႔က လယ္သမားမ်ားကို ေျမေရာင္းခ်ရန္

ၿမိဳ ႔သစ္ ၉ ခုုသည္ ႏုုိင္ငံတကာ ပံ့ပုိးသည့္ ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္

သုုိ႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔ေျမကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ဖိအားမ်ားကို ျမင့္မားေစသည္။၂၆၈

စီမံကိန္း အမ်ားအျပားရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။၂၇၂ အျခားပဋိပကၡ
ဒဏ္သင့္ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ယင္းပုုံစံမ်ား၊ အျခားခပ္ဆင္ဆင္ပုံစံမ်ားရွိေ

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို

နသည္ အေထာက္အပံ့ ေပးသည့္ အဖြဲ႕မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး

အျမတ္ထြက္ေစသည္ဟု ယူဆရသည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

လုုံျခဳံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ကို အသုုံးျပဳခဲ့သည့္

ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရံဖန္ရံခါ ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ ႏုုိင္ငံတကာ

ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ ႔ရွိေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။၂၇၃

ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္မွာ မၾကာေသးသည့္ ကရင္ျပည္နယ္
ေက်းရြာတစ္ခုမွေက်ာင္းကို ေဒသတြင္းၾသဇာႀကီးမားသည့္ ဘုုန္းႀကီး

ေဒသအခင္းအက်င္းႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ရွိျခင္း၊ ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈမ်ားျပဳ

အမိန္႔ျဖင့္ မီးရိႈ႕ခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ အေထာက္အပံ့ေပး လုုပ္သားမ်ား

လုုပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စီမံကိန္း

ပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ျပင္ပလႊမ္းမုုိးမႈမ်ား ေရာက္ရွိ

ေနရာေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ္လည္း

လာမည္ကို ဘုုန္းႀကီးက အျမဲမျပတ္ စုုိးရိမ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ႏုုိင္ငံအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္

၂၆၉

ရင္ဆိုင္ရေသာ အခက္အခဲမွာ ပုုိ၍ႀကီးမားသည္။ အစုုိးရဌာနမ်ားက
တင္းမာမႈမ်ားအားေပးျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

လုုံျခဳံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစီအမံမ်ားခ်ထားေလ့ရွိသည္။ ထိေရာက္စြာ

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို

ဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဂ႐ုတစုုိက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းတုုိ႔သည္

ေငြေၾကးပံ့ပုိးမိျခင္းမျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားရန္မွာ အလွဴရွင္မ်ားအဖို႔အခက္

စီမံကိန္းအသစ္မ်ား၏ အေရးႀကီးသည့္ အေစာပုုိင္း လုုပ္ငန္း

အခဲရွိသည္။ ဥပမာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂

အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်းရြာေက်ာင္းမ်ား

ခုုႏွစ္တြင္ ယခင္က သြားလာ ဝင္ထြက္ႏုိင္ခြင့္မရွိသည့္ ကရင္ျပည္နယ္

တည္ေဆာက္ ေပးသည့္ စီမံကိန္းမွ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

တြင္းမွ ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ အစုုိးရ ေက်ာင္းဆရာေပါင္း ၃ဝဝဝ

လုုပ္သားမ်ားက စီမံကိန္းေရးဆြဲစဥ္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈကို ေလးနက္စြာ

ေက်ာ္ခန္႔အပ္ေနရာခ်ထားခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ား သည္ KNU ၏

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဆုိပါက ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈကို ရရွိေစၿပီး

အေထာက္အပ့ံ ဆက္လက္ရယူေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈ

ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပူပန္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္

သုုိ႔မဟုုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ တစုုံတရာမရွိပဲ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို

စီမံကိန္းကို အဖတ္ဆယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ပုိင္းတြင္

ေနရာခ်ထား ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုုိ႔ဝန္ထမ္းေနရာခ်ထားမႈသည္

ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

၂၇ဝ

မမွ်မတ ဘက္လုိက္ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု

အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ မ်ားကို တုုိက္႐ုိက္ႏႈိးေဆာ္ေပးျခင္းမရွိေသာ္လည္း

စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ အေထာက္အပံ့ခ်ထားေပးရာတြင္

KNU ႏွင့္ အျခား တုုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အပစ္အခတ္

လူမ်ိဳးႏွင့္ အျခားကြဲျပားမႈမ်ားကို စဥ္းစားရန္လုိအပ္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ

ရပ္စဲေရးေပၚ ယုုံၾကည္မႈကိုထိခုိက္ေစသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္

ျဖစ္စဥ္မ်ား အထင္အရွားျဖစ္စဥ္ အေနျဖင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္မူ

တစ္ခုလုံးေပၚတြင္ အက်ိဳးျပဳမည့္ ဘုုံအသုုံးျပဳႏုုိင္သည္ခ်ဥ္းကပ္ပုံ

ႏုုိင္ငံေရးအေျခအေနမွန္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံျဖင့္

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းလည္း ဆုုံးရႈံးသြားေစသည္။၂၇၄

ပဋိပကၡကို ဆုုိးဝါးေစျခင္း
ပဋိပကၡကို
အေလး
မထားျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျပဳသေဘာ
သက္ေရာက္မႈ ရွိေစျခင္း
ပဋိပကၡ

ပဋိပကၡကို

ပဋိပကၡ ဆင္ျခင္

ျဖစ္ေစသည့္

ေရွာင္ရွားျခင္း

ေရွာင္ရွားျခင္း

အေၾကာင္းရင္းမ်ား
ေျဖရွင္းျခင္း

လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္

ပဋိပကၡ ေနရာမ်ား

ျဖစ္ဆဲ ပဋိပကၡ အခင္း

ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစသည့္

မႈ မ်ား၏ ပဋိပကၡေပၚ

သုုိ႔မဟုုတ္

အက်င္း အတြင္း

အေၾကာင္းအရင္း

သက္ေရာက္မႈကို

အကဲဆတ္သည့္

အဆုုိး သက္ေရာက္မႈ

မ်ားကို ရွာေဖြ

နားမလည္ျခင္း (သို႔)

ေခါင္းစဥ္မ်ားကို

မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အျပဳ

ေျဖရွင္းရန္

အလိုက္အထုိက္

ေရွာင္ရွားသည့္

သေဘာ သက္ေရာက္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ရန္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္

ေဆာင္ရြက္သည့္

ပ်က္ကြက္သည့္

အစီအစဥ္

ႏုုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္

ဖြံၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ား

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္း

အစီအစဥ္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရွိျခင္း။ အတိုက္အခံေနရာမ်ားမွ

ေဒသခံမ်ားကုုိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစျခင္း။ အနီးအနားဝန္းက်င္ေနထုုိင္သူမ်ား

လူထုအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ မဆုုိစေလာက္သာရွိသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား၊

ႏွင့္ အတုုိက္အခံနယ္ေျမတြင္းမွ ျပည္သူမ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္ ႀကီးႀကီး

အထူးသျဖင့္ အဆုုိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိၿပီး၊ လုုံေလာက္သည့္

မားမားျဖစ္ထြန္းေစသည့္ ပုုဂၢလိက ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အပါအဝင္

ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေဘးကင္းေရး

စီမံကိန္းမ်ား

အစီအမံမ်ား ခ်ထားမႈမရွိပဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ေဆြးေႏြးအၾကံယူရန္ပ်က္ကြက္ၿပိိီး ေဒသတြင္း တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေစျခင္း။
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အစုုအဖြဲ ႔မ်ား၊ အျခား ေဒသတြင္းမွ အစုုအဖြဲ႕မ်ား
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈ အနည္းငယ္သာ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အာဏာက်င့္သုံးမႈအားေကာင္းေစျခင္း။
တာဝန္ခံမႈရွိၿပီး၊ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ထားသည့္ အစုုိးရ ေပၚေပါက္
လာေရးအတြက္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အနာဂတ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားအရျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္သည့္ အခ်ိဳ ႔ေသာ ႏုုိင္ငံေရး

ခ်က္မ်ား။ ၎သည္ အၾကမ္းဖက္ သံသရာကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

အာဏာမ်ားခြဲေဝမႈကို လမ္းခင္းေပးႏုုိင္သည့္ အစီအမံမ်ား

ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးသေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္က
႔ ်င္ျခင္း။ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ

ဘုုံသေဘာထားမ်ားရရွိေစျခင္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွင့္ NCA အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ပါ

သေဘာတူ ထားသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားၾကားမွ ပူးေပါင္း

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကုုိက္ညီမႈမရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊

ေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။

အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို အားေကာင္းေစျခင္း။ အတုုိက္အခံျဖစ္ေနသည့္

ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ထားျခင္း။ ေဒသအခင္း

လူမ်ိဳးခြဲျခားသတ္မွတ္မႈမ်ား၊ ပညာေရးတြင္ က်င့္သုံးသည့္ ဘာသာစကား
မူဝါဒ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဒသခံမ်ားကို ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ နည္းျခင္း
ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္အစုုအဖြဲ ႔မ်ား၏ လုုံျခဳံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
အားေပးျခင္း။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အစုုအဖြဲ ႔မ်ားမ်ား၏ သယံဇာတ၊
နယ္ေျမ သို႔မဟုုတ္ လူထုေပၚထိန္းခ်ဳပ္ ရန္အတြက္ အသုုံးခ်ခံရသည့္
အစီအစဥ္မ်ား
ႏုုိင္ငံအဆင့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း။
ေဒသပဋိပကၡအခင္းအက်င္းႏွင့္အညီ ႏုုိင္ငံအဆင့္ အစီအစဥ္မ်ား
လုုိက္ေလ်ာညီေထြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အတုုိက္အခံ
နယ္ေျမအတြင္းမွ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္
ပ်က္ကြက္ျခင္း

အက်င္းႏွင့္အညီ အေရးယူတုန္႔ျပန္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစသည့္
ေအာက္ေျခမွပါဝင္လ်က္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေဆြးေႏြးအၾကံယူျခင္းမ်ား
ထည့္သြင္းထားသည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို တုုိးတက္ေစျခင္း။ အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ား
တြင္ အထူးႏႈန္းေခ်းေငြ သို႔မဟုုတ္ ေစ်းကြက္အဆက္ အသြယ္ျမႇင့္တင္ေပး
ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေစရန္၊ ဝင္ေငြျမင့္မားေစရန္
ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတုုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ။
စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္း။ အစုုိးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပုိးသူမ်ား လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္
လုုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ၊ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းမႈတြင္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား
ရရွိေစသည္။

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခခံမ်ား
ထည့္သြင္းႏုုိင္သည့္ အတုုိင္းအတာကို ေအာက္ေျခ
ထိဆင္း၍ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ျခင္း

ll
ll

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေနသည့္
အစုုိးရ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပုိးျခင္း

ll

စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေနရာရွာေဖြျခင္း

ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားျခင္း အညႊန္းကိန္းမ်ား၊ အေျခအေနႏွင့္
ပဋိပကၡဆန္းစစ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေဘးကင္းေရးအစီအမံမ်ား (safeguards)

ll

အသုုံးျပဳပါ။
သတ္မွတ္ထားသည့္ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားျခင္း မူေဘာင္ႏွင့္
အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ႐ုိးရွင္းသည့္ ဆန္းစစ္နည္းလမ္းမ်ား

အစုုိးရ၏ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အားလုုံးပါဝင္ေစေရး၊
မတူကြဲျပားမႈမ်ား ကုုိယ္စားျပဳ ပါဝင္ေစေရးအတြက္

ll

စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ll

အသုုံးျပဳရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။
ပံ့ပုိးေငြမ်ားအေၾကာင္းျပဳ၍ အစုုအဖြဲ ႔မ်ားၾကား သေဘာတူညီခ်က္
ႀကိဳတင္မရရွိပဲ အတုုိက္အခံ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစုုိးရ သုုိ႔မဟုုတ္ EAO

အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ားတြင္ တာဝန္ခံမႈရွိသည့္၊ တန္းတူညီမွ်သည့္

မ်ား ေနရာယူျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ေလးေလးနက္နက္ ေဆာင္ရြက္ရန္

သဘာဝ သယံဇာတ အသုုံးခ်မႈမ်ားကို အားေပးျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားတြင္

လုုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ႏုုိင္ငံအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ll

ll EAO မ်ား၊ အစုုိးရ ႏွစ္ဖြဲ ႔လုံးနွင့္ လုုပ္ငန္းစတင္ႏုိင္မည့္ေနရာကို

NCA ၊ အျခား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊
လက္ရွိေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ပံ့ပုိးႏုုိင္ရန္ စဥ္းစား

ll

ရွာေဖြသတ္မွတ္ပါ။

ll ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ အေျခ

သုုံးသပ္ျခင္း

အေနႏွင့္ ေနရာ အေျပာင္း အလဲမ်ားအလုုိက္ေဆာင္ရြက္

NCA တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ႏုုိင္ရန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အတုုိင္းအတာကို က်ယ္က်ယ္

စီစဥ္ရာတြင္ (ေဒသခံ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူ၍)

ျပန္႔ျပန္႔သတ္မွတ္ထားပါ။

(သက္ဆုိင္ရာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ll ပဋိပကၡေနရာအခ်ိဳ ႔အတြက္ သီးသန္႔လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မႈကို
အားေပးပါ။ ကြဲျပား သည့္ အၾကံေပးမႈမ်ား ရယူပါ။

ပူးေပါင္း၍) ေဆာင္ရြက္ရန္။

ll ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ကြ်မ္းက်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္စတစ္စတုုိးျမႇင့္ပါဝင္ျခင္း

ll
ll
ll
ll

မ်ား၊ အေတြ ႔အၾကဳံရွိ ျပည္တြင္းအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ပံ့ပုိးမႈ၊ ေလ့က်င့္မႈ
မ်ား ရယူပါ။

တျဖည္းျဖည္းအစျပဳပါ။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ အနည္း
ငယ္ျဖင့္ အစျပဳပါ။
ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားကို
ေလ့လာအသုုံးခ်ပါ။
အယူအဆအသစ္မ်ားနွင့္ ေဆာင္ရြက္ပုံအသစ္မ်ားအတြက္ ေရွ႕ေျပး
စီမံခ်က္ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။
ဝန္ထမ္းစုုေဆာင္းရာတြင္ ဂ႐ုတစုုိက္စုေဆာင္ျခင္း၊
သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားမွ တဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္
အသိပညာမ်ားတည္ေဆာက္ပါ။

ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းဆက္ဆံျခင္း

ll
ll
ll

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးအၾကံယူျခင္း၊ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္
ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းတုုိ႔ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ သက္ဆုိင္သည့္
အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝပါ။
ေဝဖန္တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ႏုိင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္
ဖြဲ႕စည္းပါ။ မေက်နပ္မႈမ်ားကို အေရးတယူ ေျဖရွင္းေပးပါ။

စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အသိပညာျဖန္႔ေဝျခင္း

ll

လုပ္ငန္းႏွင့္
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို
ဆန္းစစ္ျခင္း

သံုးသပ္ျခင္း

ေဒသခံမ်ားကို ဝန္ထမ္းခန္႔ပါ၊
ဝန္ထမ္းခန္႔ထားရာတြင္
ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ထည့္သြင္း
ခန္႔ထားပါ၊ သင့္ေတာ္သည့္

ll

သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးပါ။
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမွ
ဝန္ထမ္း၊ အစုုိးရဌာနမ်ားမွ ၎ႏွင့္
လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ဖက္မ်ားအတြက္

စီမံကိန္း
စက္ဝန္း

ပဋိပကၡကုိင္တြယ္ျခင္း၊
ေရွာင္ရွားျခင္း သင္တန္း မ်ားကို

ll

ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ပါ
အၾကံေပးမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ေအာက္ေျခအဆင့္ တြင္လည္းေကာင္း
စီမံကိန္းမ်ား စိစစ္ရာတြင္လည္းေကာင္း

ll

အသုုံးျပဳပါ
စီမံကိန္းတစ္ခုျခင္းစီမွ ရရွိသည့္
သက္ဆုိင္ရာ သုုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

စီမံကိန္း
အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း

စီမံကိန္း
အစီအစဥ္

အေတြ ႔အႀကံဳမ်ား မွ်ေဝပါ။

ေအာက္ေျခအဆင့္ ဆန္းစစ္မႈျပဳလုုပ္ျခင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကုုိက္ညီမႈရွိေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
တစ္စတစ္စတုုိးျမင့္ပါဝင္ျခင္း
စီမံကိန္းမ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားတြင္
ႏုုိင္ငံအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းဆက္ဆံျခင္း
စီမံျခင္းႏွင့္ အသိပညာျဖန္႔ေဝျခင္း

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ၾကေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားက

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

ေထာက္ခံသည့္ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ ႔ရွိသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္ သေဘာထား

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက်ေရးဆြဲျခင္း၊

မ်ားကို နားေထာင္ျခင္း၊ ရပ္ရြာမ်ား၏ လုိလားခ်က္မ်ားကို အစုုိးရႏွင့္ EAO

ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယင္းျပႆနာမ်ားကို

အာဏာပုုိင္မ်ားထံ ေရာက္ေအာင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းသည္

ေရွာင္ရွားႏုုိင္သည္။ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပဋိပကၡဆင္ျခင္

အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံေစရန္

ေရွာင္ရွားျခင္းမ်ားကို တပြဲထုိး အသုုံးျပဳျခင္း မဟုုတ္ပဲ အျမဲတမ္း

အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။ အျခားေသာ အေျခ အေနမ်ားတြင္

က်င့္သုံးျခင္း ျဖင့္လည္းေရွာင္ရွားႏုုိင္သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္

လ်ာထားသည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို EAO ႏွင့္ အျခား

ေနရာမ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္းညိႇႏိႈင္းပါဝင္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ အခက္အခဲအျဖစ္

အေတြ ႔အၾကံဳ အသိအျမင္မ်ား ရရွိနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားသည္

က်န္ရွိေနေသးသည္။ ထုုိျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တႏုုိင္ငံလုံးအဆင့္ က်င့္သုံးေန

ေငြေၾကးပံ့ပုိးျခင္း ႏွင့္ ကုုိယ္တုိင္ပါဝင္ လုုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိသည့္

သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚတြင္ မွီခုိေနျခင္းအစား

အေထာက္အပံ့မ်ား (hands-off forms of assistance) တုုိးျမင့္

သမ႐ုိးက်မဟုုတ္ သည့္နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြ၍ ပံ့ပုိးရန္ လုုိအပ္သည္။

လာသည္ႏွင့္အမွ် စီမံကိန္းခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားေျပာင္းသြားၿပီး ယင္းျပႆနာမ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ အေထာက္အပံ့ေပး သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယင္းေနရာ

တုုိက္႐ုိက္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိအစား

မ်ားတြင္ ပ့ံပုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ NGO မ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား အရပ္ဘက္

ေငြေၾကးခ်ထားေပးသည့္ အေစာ ပုုိင္းအဆင့္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား၏

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ EAO မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္

မူဝါဒပုုိင္း ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡကိစၥမ်ား ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရန္

အာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။၂၇၅

အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး ရပ္ရြာက ဦးေဆာင္သည့္
EAO မ်ား၊ ၎တုုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပုိးသူမ်ားကို

စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡႀကီးႀကီး မားမား မျဖစ္ေစပဲ

အေထာက္အပံ့မ်ားေပးသည့္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

သက္ေမြးမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တုုိးတက္ေစသည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုုိးခ်ဲ႕
ရာတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားရွိသည္ကို သတိျပဳမိရန္လုိအပ္သည္။

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္အမ်ားအျပားတြင္ ေရေပးေဝမႈႏွင့္

ျပည္သူမ်ား ထံရည္ရြယ္သည့္ လုုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သည္

လမ္းမ်ား တုုိးတက္ေစရန္ ျပင္ဆင္မႈ၊ က်န္းမာေရး ပညာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ

ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ညိႇႏိႈင္းမႈ မရွိပဲ လုုံျခဳံေရးအရ

ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရးအၾကံေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံကိန္း

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တုုိးခ်ဲ ႔မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု အစုုိးရ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား

အေသးစားမ်ားသည္ ဘုုံအက်ိိဳးစီးပြား တုုိးတက္မႈကိုျဖစ္ ေစသည္။

က ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ေက်းလက္ေဒသမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမးျမန္းခ်က္အရ

၂၇၆

ယင္းလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပၚတြင္ အျပဳသေဘာ အျမင္
အေျခအေနကိုလုိက္ၿပီး ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အလွဴရွင္မ်ားက

သေဘာထား အမ်ားစုုရွိသည္ ကိုေတြ ႔ရသည္။ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္၏

ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈမ်ား ရွိခဲ့ သည္။ ဥပမာ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မတီ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ခုုိင္ခုိင္မာမာ ျမင္ေတြ ႔ရျခင္းကို ေျဖဆုုိသူမ်ားက

(Mon National Education Committee) က တင္ျပသည့္ အျငင္း

အထူးေက်နပ္ခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ ႔ရသည္။ အနီးအနား ၿမိဳ ႔မ်ားမွ

အခုုံျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းအသစ္ တည္ေဆာက္ မည့္ ေနရာမ်ား၊ EAO

ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏုိင္မႈကို တုုိးတက္ေစသည့္ လမ္းမ်ား

ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ားက ျပဳလုုပ္သည့္ ေက်းရြာႏွင့္ေတြ႕ဆုုံပြဲမ်ားျဖစ္သည္။

ေဖာက္လုပ္ေပးျခင္းကို ေက်းလက္ရပ္ရြာမ်ားက အထူးသျဖင့္

ရပ္ရြာႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ အာဏာရွိသူ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏

အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။၂၇၇

အျမင္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာတြင္ မ်ားစြာအေရးႀကီးသည္။
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လုုံျခဳံေရးေနာက္ဆက္တြဲ

အေသးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္

ဂယက္မ်ားေၾကာင့္ လမ္းမႀကီး ျပဳျပင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္း

လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္တုန္႔ျပန္မႈရွိ သည့္ေဒသတြင္းအုုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံျဖစ္ေပၚလာ

ျခင္းကို တြန္းအားျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။ ကရင္ ျပည္နယ္မွ ႏုုိင္ငံတကာႏွင့္

အခ်ိဳ ႔ေသာ အေထာက္အပ့ံေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယင္းအခက္

ျပည္တြင္း NGO မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏

အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုုိင္ခဲ့သည္။ အလွဴရွင္မ်ားေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈ၊ နည္းပညာ

လုုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေပါင္းစည္းလက္ ကဲသို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္

ပံ့ပုိးမႈႏွင့္ အစုုိးရက အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ အမ်ိဳးသား

အေသးစားလုုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပုိးရန္အတြက္သာရည္ရြယ္သည္

ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္သည္ အစီအမံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်င့္သုံးခဲ့

မဟုုတ္ပဲ အစုုိးရ အာဏာပုုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာမ်ားနွင့္ နီးစပ္မႈရွိၿပီး

သည္။ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

တာဝန္ခံမႈမ်ားတုုိးတက္လာ ေစရန္ လည္းရည္ရြယ္သည္။ ႏုုိင္ငံတကာ

ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက EAO ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း၊ ေဒသခံ

ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ္ဆန္ၿမိဳ ႔နယ္တြင္းမွ

အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ေက်းလက္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အစုုိးရႏွင့္ရပ္ရြာမ်ား

ျပဳလုုပ္သည္။

ပါဝင္ပူးေပါင္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမ်ား
ေနရာခ်ထားသုုံးစြဲ ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာေရးဆုုိခြင့္ရရွိလာခဲ့ၾက

စီမံကိန္းတစ္ခု၏ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားႏုုိင္မႈ လကၡဏာမ်ားတြင္

သည္။၂၇၈ ေဖာ္ျပခဲ့ပါ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

တျဖည့္းျဖည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း (rolling start) ( ၿမိဳ ႔နယ္တစ္ခုအတြင္းမွ

ဆင့္ပြားေဆာင္ရြက္ပါက အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အစုုိးရကို ျပည္သူလူထုႏွင့္

ေက်းရြာအခ်ိဳ ႔တြင္ လုုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး

နီးစပ္ရာသုုိ႔ ဆြဲေခၚႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အျခားေနရာမ်ားသို႔ခ်ဲ ႔ထြင္ျခင္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပုုိ၍ အကဲဆတ္သည့္
ေနရာမ်ားကို ခ်ဲ ႔ထြင္ျခင္း) သြက္လက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္

EAO မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္သည့္

မွ်ေဝမႈ (robust informationsharing) (ဂိိတ္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ

နို္င္ငံေရးတုုိးတက္ မႈမရမီ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားရ

ျဖတ္သန္းႏုုိင္ရန္ စီမံကိန္းဝန္ထမ္း စာရင္းအပါအဝင္) ေဒသခံမ်ား

န္ေတာင္းဆုုိေသာ္လည္း အေသးစား လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုမႈ

ဦးစားေပးျခင္း (calibrated staffing) (ေဒသတြင္းမွ ေဒသခံ ဘာသာ

ေထာက္ခံသည္ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိသည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားသည္

စကားတတ္ကြ်မ္းသည့္သူမ်ားကို လုုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းေပးသူ အျဖစ္

အထက္မွအမိန္႔ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားထက္ ပဋိပကၡ

အသုုံးျပဳျခင္း) တုုိ႔ပါဝင္သည္ကို သိရွိႏုိင္သည္။

အခင္းအက်င္းကို အနီးကပ္ေလ့လာႏုုိင္ရန္ အခြင့္ေပးသည္။

၂၇၉

အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားနည္းတူ အစုုိးရဌာနမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္

USAID ေငြေၾကးပံ့ပုိးထားသည့္ ေဒသခံမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ပတ္သက္သည့္ တင္းမာမႈမ်ားသည္ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္ေစႏုုိငသ္ည္။ EAO

စီမံကိန္းကဲ့သို႔ေသာ အျခား လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အမ်ားအျပားသည္

မ်ားသည္ အစုုိးရႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ႏုုိင္ငံတကာပ့ံပုိးမႈျဖင့္

ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး အေသးစား ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကို အစုုိးရကုုိ

ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ၎တုုိ႔နယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္

ေပးျခင္းထက္္ ေဒသအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုုိ႔ပို၍ခ်ထား ေပးခဲ့သည္။ ေမတၱာ

လုုပ္ကုိင္ခြင့္မျပဳသည့္ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ ႔ရွိသည္။ EAO မ်ား ေထာက္ခံမႈ

ေဖာင္ေဒးရွင္းကဲ့သို႔ေသာ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ကခ်င္

ရရွိေသာ္လည္း စုုိးရိမ္ေနသည့္ ေဒသခံမ်ားပါဝင္မႈကို ရရွိရန္

လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၎၏နယ္ေျမအတြင္း ထုုိကဲ့သို႔

႐ုန္းကန္ရသည့္ ရပ္ရြာအဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။၂၈ဝ

ပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းနည္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈမ်ား ေထာင့္ေစ့ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆုုံးျဖတ္

အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားသည္ အာဏာ ေရာေထြးေနသည့္ေနရာ

ခ်က္ခ်ခြင့္ ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ားသည္ မည္သည့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည္

သုုိ႔မဟုုတ္ EAO ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရပ္ရြာမ်ားေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ရရွိေစၿပီး ေဒသတြင္း

ရရွိေစၿပီး ေဒသတြင္းအသိအျမင္မ်ား၊ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ရရွိေစသည္။

ေထာက္ခံမႈမ်ားကို ရရွိေစႏုုိင္သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းကို ျပည္တြင္းက ဦးေဆာင္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေနာက္တုိင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း
အလွဴရွင္မ်ားမွ နည္းပညာ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့မ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ၾသဇာကို
ေလ်ာ့မတြက္သင့္ပါ။
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရာတြင္ မတူညီသည့္ လုုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကို ပံံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေကာင္းေစရန္ အလုုိက္
အထုုိက္ပံ့ပုိးေပးသည့္ အစီအမံမ်ား၊ ပဋိပကၡ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အားထုုတ္မႈမ်ား၊ ေဒသ
အဆင့္တြင္ အေျခအေနမ်ား တုုိးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပ့ံပုိး
ေပးခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္အစုုအဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ရႈပ္ေထြးလွသည့္
အရပ္သားတစ္ပုိင္းအစုုိးရ၏ စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။ အေထာက္အပ့့ံေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံေရးအရ လိမၼာပါးနပ္စြာ
ေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္။ ပဋိပကၡအေၾကာင္းအရင္းခံမ်ားသုုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ ၎တုုိ႔၏
ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈမ်ား၊ ကာလရွည္တြင္ေပၚေပါက္လာႏုုိင္သည့္ မညီမွ်သည့္ တုုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရန္လုိအပ္သည္။ အစုုိးရ၏ အခ်ဳပ္အျခာကို ေလးစားရန္လုိသကဲ့သုိ႔ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း (Ethnic Armed Organization - EAO) မ်ား၏ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရပ္တည္
လာခဲ့မႈ၊ တရားဝင္မႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရန္လုိသည္။
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
(ceasefire monitoring mechanisms) ကဲ့သုိ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္
ေစသည့္ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ယာယီ အစီအမံမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္ခဲ့သည္။
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညိႇႏိႈင္းပါဝင္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အခန္းက႑ကို ေထာက္ခံအားေပး ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တုုိ႔ပါဝင္မႈကို တုုိးခ်ဲ ႔ခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္ မ်ားခံစားေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ အက်ိဳး
အျမတ္ အခ်ိဳ ႔ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ထူးျခားမႈအနည္းငယ္သာ
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္ နုုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (NGO) မ်ားသည္
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား (programs) မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို ရံဖန္ရံခါ ပိုပိုသာသာေမွ်ာ္မွန္းမိေလ့ရွိ
သည္။ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ျဖစ္သည္။

ျမန္

မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုုပ္ငန္းကို ျပည္တြင္းက

ဦးေဆာင္သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
အေနာက္တုိင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း
အလွဴရွင္မ်ားမွ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရး
အေထာက္အပံ့မ်ား လက္ခံရရွိ
လ်က္ရွိသည္။ အခန္း ၄ တြင္ေဖာ္ျပ
ထားသည့္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားေပၚ
သုုံးသပ္ထားမႈမ်ားကို အေျခခံၿပီး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား
အဆုုံးသတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္
ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ား၏
သက္ေရာက္မႈကို တင္ျပထားပါသည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အစီအစဥ္
မ်ားသည္ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျဖစ္ေပၚ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း

ဥပမာမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား

အလုုိက္အထုုိက္ ပံ့ပုိးေပးသည့္
အစီအမံမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏိႈင္းမႈကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

ေငြေၾကးပံ့ပုိးျခင္း

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

- စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊
သင္တန္းေပးျခင္း၊
ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား
နည္းပညာပုုိင္းအေထာက္အကူ
ေပးျခင္း၊ မူဝါဒပိုင္း ေဆြးေႏြး
အၾကံယူျခင္းမ်ား

ေထာက္ခံပံ့ပုိးျခင္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္ေပၚတြင္
အယုုံအၾကည္၊ ယုုံၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္သည့္ အစီအမံမ်ား
မုုိင္းရွင္းလင္းျခင္း၊ မုုိင္းအႏၲရာယ္

အေၾကာင္းအရင္းခံမ်ား

ေရွ႔ေျပးစီမံကိန္းမ်ား၊ မူဝါဒေရးရာ
အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္
သုုေတသန ျပဳလုုပ္ျခင္း၊
တုုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း
အားလုုံးပါဝင္သည့္ ႏုုိင္ငံသား
စိတ္ဓာတ္ တည္ေဆာက္ျခင္း
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားနွင့္
အရပ္ဘက္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏
တာဝန္ခံမႈမ်ား အားေကာင္းေစျခင္း

ပညာေပးျခင္း
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈ

ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား
ကုုိင္တြယ္ျခင္း
ရပ္ရြာမ်ားကို စြမ္းရည္
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
သင္တန္းေပးျခင္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊
တုုိက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုိင္ရန္
အရပ္ဘက္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို
စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း

IDP / ဒုုကၡသည္ ေနရပ္ျပန္ေရး၊
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို
ဖိိတ္ေခၚပါဝင္ေစျခင္း

ေနသည္။ တရားဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို ပံ့ပုိးျခင္း၊ တရားဝင္

မ်ားသည္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ အမ်ားအျပားစုုိက္ထုတ္ထားၿပီး၊

ညိႇႏိႈင္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အားေကာင္းေစရန္ အလုုိက္အထုုိက္ ပံ့ပုိးေပး

ျပည္တြင္း အစုုိးရမဟုုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း (Shalom

သည့္ အစီအမံမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပဋိပကၡ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား

Foundation) ကလည္း ပဲြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ တုုိက္တြန္းအၾကံေပးျခင္း

ေျဖရွင္းသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပဋိပကၡကိုျမင့္တက္ေစသည့္ ေဒသတြင္း

(advocacy) တြင္ ပါဝင္ ကူညီခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္

အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚ အာ႐ုံထားသည္မ်ား စသျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါ

ေနသည့္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏

သည္။ ပုုံ ၆.၁။ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပမည့္ အပုုိင္း ၄ ခုုတြင္ ယင္းကိစၥမ်ားကို

အတိတ္ကာလ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚတြင္

တင္ျပထားပါသည္။

အေျခခံျခင္းျဖစ္သည္။

၆.၁။ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား

လတ္တေလာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ပံ့ပိုးမႈမွ
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ ဂ်ပန္အစုုိးရသည္ ၂ဝ၁၂
ခုုႏွစ္မွစၿပီး အဓိက ပံ့ပုံးခဲ့သည့္ ႏုုိင္ငံတကာပံ့ပုိးသူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစုုိးရ

ႏုုိင္ငံတကာပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပည္တြင္းကဦးေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာ

ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ အေရးႀကီးသည့္ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားတြင္ လာေရာက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ႏုုိင္ရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
ပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္သည္။ အမ်ားလက္ခံႏုိင္သည့္ အစီအမံျဖစ္ၿပီး

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းကသာ ဦးေဆာင္

ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ေနသည္။ EAO မ်ားက ႏုုိင္ငံတကာၾကားဝင္မႈက႑ကို တရားဝင္တိတိက်

အျခားေသာႏုုိင္ငံအမ်ားအျပားကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္

က်ေဆာင္ရြက္ရန္ေတာင္းဆုုိ ထားေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား အစုုိးရ၊ EAO ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို

သုုိ႔မဟုုတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရး

ေပးခဲ့ၾကသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး

တြင္ ႏုုိင္ငံတကာမွ တုုိက္႐ုိက္ပါဝင္မႈ မရွိေသးပါ။၂၈၁ ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ EAO

သေဘာတူညီခ်က္ (Nationwide Ceasefire Agreement - NCA) ၏

အဓိက ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္

ဘက္မလုုိက္ ရပ္တည္ၿပီး အစုုအဖြဲ႕အားလုုံးကို အေထာက္အပံ့မ်ား

ျပဳထားသည့္ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ား လႊမ္းမုုိးထားသည္။

ေပးလုုိသည့္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ပါ

အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

အထူးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္ တြင္အဓိကက်သည့္
တရားဝင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံတကာပ့ံပုိးမႈ

လက္ေတြ ႔အခက္အခဲမ်ားလည္းရွိေနသည္။ ျမန္မာႏွင့္ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံ

လမ္းေၾကာင္းမွ ရရွိခဲ့သည့္ အၾကံေပးမႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။

အမ်ားစုုၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရးမွာ ပုုံမွန္ျပန္လည္ျဖစ္သြားျခင္းေၾကာင့္
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုု အဓိကဆက္ဆံသူမွာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္သည္ လႊမ္းမုုိးမႈအရွိဆုံး ႏုုိင္ငံျခား

အစုုိးရျဖစ္လာသည္။ အျခားေနရာမ်ားမွာကဲ့သုိ႔ပင္ အလွဴရွင္မ်ားသည္

အစုုအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတနံတလ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ရႈပ္

အခ်ဳပ္အျခာကို ေလးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုုိင္ငံဥပေဒအတြင္းမွ လုုပ္ငန္း

ေထြးသည့္ အခ်ိိတ္အဆက္မ်ားရွိသည့္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္၏ အခန္းက႑

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံတြင္း ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္

မွာ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္အစုုိးရသည္ က်န္ရွိေနေသးသည့္

ႏုုိင္ငံတကာ NGO မ်ားအပါအဝင္ ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ ေပးသည့္

EAO မ်ားကို NCA ထုုိးရန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံၿပီး၊ ဖယ္ထား

အဖြဲ႔အစည္းအားလုုံး၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အစုုိးရ၏ ေထာက္ခံမႈ

သည့္အဖြဲ႕မ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ေပးရန္ တပ္မေတာ္ကို ဖိအားေပးခဲ့သည္။

လုုိအပ္သည္။ ဥပမာ - ႏုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားသုုိ႔

တ႐ုတ္အစုုိးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လက္ခံက်င္းပရန္

ႏုုိင္ငံတကာဝန္ထမ္းမ်ား သြားလာလုုိလွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရျခင္း။

ေငြေၾကးပံ့ပုိးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ NCA လက္မွတ္မထုုိးေသးသည့္ အဖြဲ႕

အလွဴရွင္မ်ားသည္ အႀကီးစား ေခ်းေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ခ်ထား၊

မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပား ကူမင္းမွေနျပည္ေတာ္သုိ႔ တ႐ုတ္အစုုိးရ

စီမံႏုိင္ရန္ အစုုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိအပ္သည္။

ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ သြားေရာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁
ရာစုု ပင္လုံအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။၂၈၂

အျခားအခက္အခဲတစ္ခုအေနျဖင့္ EAO မ်ားသည္ ၎တုုိ႔ကုိယ္စားျပဳရန္
ရည္ရြယ္ထားသည့္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား

အားလုုံးျခဳံေျပာရလ်င္ ႏုုိင္ငံျခားအင္အားႀကီးႏုုိင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္

ရွိႏုိင္သည္။ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ EAO မ်ားကုုိ အခုုိင္အမာ ေထာက္ခံမႈ

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုုလသမဂၢတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္

မ်ားရွိၿပီး တူညီသည့္သေဘာထားမ်ားလည္းရွိၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း

ေထာက္ပံ့မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံေရးက႑တြင္ ပါဝင္မႈမွာ

အခန္း ၂ တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ နယ္ေျမမ်ား

မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္။ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား

အတြင္း ကြဲျပားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး၊ ၎တုုိ႔နယ္ေျမအတြင္းမွ ျပည္သူမ်ားကို

ေပၚ၎တုုိ႔၏ ၾသဇာမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္။ အထူးသျဖင့္

ကုုိယ္စားျပဳသည္ဟု ဆုုိထားသည့္ အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနပါသည္။

အစုုိးရသည္ သံတမန္အရ လက္ခံမႈ အႀကီးအက်ယ္ရရွိေနၿပီး၊
ႏုုိင္ငံတကာစင္ျမင့္တြင္ အကူအညီမပါပဲ ရပ္တည္ႏုိင္သည့္ အေျခ

အစုုိးရ၏ အခ်ဳပ္အျခာကိုလည္း ေလးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ EAO ႏွင့္

အေနတြင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန

တုုိင္းရင္းသား လူထုမ်ားၾကားတြင္ တခါတရံကြာဟမႈမ်ားရွိသည္ကိုလည္း

တုုိးတက္လာေစရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေပၚ

ေမ့မထားဘဲ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ NCA လက္မွတ္ထုိးရာတြင္

အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ ေစသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနတုုိးတက္ေအာင္

ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ EAO မ်ား၏ သေဘာထားမ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး၊ ၎တုု႔ိ

ကိုလည္း နားေထာင္၊ တုုန္႔ျပန္ရန္လုိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း EAO မ်ားႏွင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လ်င္ျမန္စြာ

အခ်ိတ္ အဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လြယ္ကူ႐ုိးစင္းမႈမရွိပါ။

ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရႈပ္ေထြးေသာ ႏုုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုုိက္႐ုိက္ဆက္ဆံျခင္းကို ဥပေဒအရ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေရွ ႔တုိးေနာက္ဆုတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈကို ထိန္းသိမ္း

အသိအမွတ္ ျပဳထားမႈ မရွိပဲ သေဘာတရားအရဆုုိလွ်င္ မတရားသင္း

ထားရန္ လိုအပ္သည္ကို သိရွိ ထားရမည္။ ႏုုိင္ငံတကာက ညိႇႏိႈ္င္းထား

ဆက္သြယ္မႈ ၁၇/၁ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္း ခံရႏုုိင္ပါသည္။၂၈၃

ေပးသည့္ ၾကားနယ္ေျမမရွိျခင္းေၾကာင့္ အစုုိးရ၏ အရပ္ဘက္၊
စစ္ဘက္ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို တုုိ္က္႐ုိက္ပံ့ပုိးရန္အတြက္ ႏုုိင္ငံတကာ

ဆက္ဆံေရးကို ထိိန္းသိမ္းထားရန္လုိအပ္သည္။

အေထာက္အပ့ံေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုုသည္ ၎တုုိ႔ ခ်မွတ္ထား
သည့္ စည္းကမ္းမ်ားအရ ကန္႔သတ္ခံေနရသည္။ သုုိ႔မဟုုတ္ အလွဴရွင္

မွ်ေျခတစ္ခုရွာေဖြၾကည့္ျခင္း - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ႏုုိင္ငံမ်ားမွ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက အတားအဆီးျဖစ္ေနေစသည္။

ပါဝင္သူ အားလုုံးအား ေထာက္ပ့ံျခင္း

ျခဳံ၍ေျပာရလ်င္ ယင္းအတားအဆီးမ်ားသည္ ၾကားေနရပ္တည္လုိၿပီး၊
ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာမႈကို လုုိလားသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားအားလုုံးကို တန္းတူ

အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားအားလုုံးၾကားတြင္ ယုုံၾကည္မႈ

ေထာက္ပ့ံလုိသည့္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

တည္ေဆာက္ႏုိင္ ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အားထုုတ္မႈကို အခက္အခဲေတြ ႔ေစသည္။

တည္ေဆာက္ေရး ပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ေပးေနသည့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္
အစုုိးရႏွင့္သာမက EAO မ်ားနွင့္ပါ ဆက္ဆံေရးရွိရန္လုိအပ္သည္။ ယင္း

EAO မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ ႔ႏွင့္ အျခားေသာ တုုိင္းရင္းသားအေရး

သည္ ခက္ခဲသည့္ လုုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုုိင္

လႈပ္ရွားသူမ်ား အထူးသျဖင့္ NCA မထုုိးသည့္အဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

ႏုုိင္ငံႏွင့္ အင္အားနည္းပါးသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား

သုုိ႔မဟုုတ္ နီးစပ္သူမ်ားက ၂ဝ၁၄ - ၂ဝ၁၅ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္း

မတူညီသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္

စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ အစုုိးရ၏

ရပ္တည္ခ်က္နွင့္ နီးစပ္လြန္းသည္ဟုဆုိခဲ့သည္။ ဥပမာ တုုိင္းရင္းသား
မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ညီညြတ္ေသာတုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (United Nationalities Federal Council)
အတြင္းေရးမွဴး ခူးဦးရယ္က ေအာက္ပါအတိုင္းဆိုသည္။

ႏုုိင္ငံတကာပါဝင္မႈ၊ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံေတြေပၚမွာ အစကတည္းက
က်ေနာ္ေလ့လာခ်က္အရ သူတုိ႔မွာ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆရွိတယ္။
လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုုပ္ငန္းစဥ္ေပၚမွာ မွားယြင္းတဲ့ ေတြးေခၚမႈ
ေတြရွိေနပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီဖို႔
လက္ထဲေငြေတြကုိင္ၿပီး ဗမာႏုုိင္ငံကို လာတဲ့အခါမွာ
သူတုိ႔သေဘာေပါက္ထားတာက အစုုိးရႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရဖုုိ႔ပဲ။၂၈၅
အျခား EAO ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတဦးကလည္း EAO မ်ားအား NCA
လက္မွတ္ထုိးရန္အတိ အလင္းတုုိက္တြန္းျခင္းေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံတကာ
အလွဴရွင္မ်ားနွင့္ အစုုိးရသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တသားတည္းရွိေနသည္ဟု
ယုုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္တုိက္တြန္းေၾကာင္းေၾကညာခ်က္
မ်ားေပၚ EAO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအစုုိးရသည္
အခ်ိဳ ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ ယာယီတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏုုိင္ၿပီး၊
ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေနသေယာင္ အေယာင္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ NLD အစုုိးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရွးယခင္က က်င့္သုံးခဲ့သည့္မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ေသာ

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အာဏာလႊမ္းမုုိးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခင္အစုုိးရ၏

EAO မ်ားကို စစ္ေရးအင္အားျဖင့္ နိွမ္နင္းျခင္းကို အႀကီးအက်ယ္

အလွဴရွင္မ်ားပံ့ပုိးမႈအေပၚခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ရွမ္းေျမာက္ႏွင့္

အစုုိးရသစ္သည္ ဦးသိန္းစိန္အစုုိးရလက္ထက္တြင္ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္

ကခ်င္တြင္ ထင္ရွားေၾကာင္း ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

အပံ့ အမ်ားအျပားလက္ခံရရွိခဲ့သည့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ႐ုံးခန္းမ်ားအနီး၊

တုုိးလာျခင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္

ရန္ကုန္တြင္ အေျခစုုိက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္

မ်ားမွာ ခပ္ေဝးေဝးတြင္သာရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ NCA ထုုိးၿပီးသည့္တုိင္

ထူေထာင္ေရး ဗဟုုိဌာန (Myanmar Peace Center) ကို ေနျပည္ေတာ္

ပူပန္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၈၆

လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

အစုုိးရ႐ုံးႏွင့္မလွမ္းမကမ္းတြင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားသည္ EAO မထုုိးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုုိဌာန (National Reconciliation and Peace

ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ တုုိက္ပြဲမ်ားေပၚ အႀကီးအက်ယ္

Center) ျဖင့္ အစားထုုိးခဲ့သည္။ အစုုိးရသစ္သည္ ၎တုုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဝဖန္မႈမ်ား လမ္းလြဲသြားေအာင္ အသုုံးခ်ေနမည္ကို စုုိးရိမ္မိေၾကာင္း

အတြက္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားေပၚတြင္ တင္းက်ပ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္ ကုုိယ္စားလွယ္တဦးကေျပာျပသည္။ အစုုိးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

က်င့္သုံးေနသည္ဟု အလွဴရွင္မ်ားက အထပ္ထပ္ မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

လုုပ္ငန္းစဥ္ဆုိတဲ့ အ႐ုိးကို ပစ္လုိက္တာ က်ေနာ္တုိ႔က အဲေနာက္

အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

လုုိက္ေနၾကတယ္ဟု ေျပာခ့ဲသည္။၂၈၇

တိတ္တဆိတ္ဆက္သြယ္ျခင္းကို အစုုိးရက ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး တရားဝင္
လုုပ္ငန္းစဥ္ေပၚတြင္သာ အာ႐ုံစုိက္ေစခဲ့သည္။ NCA ထုုိးခဲ့သည့္ EAO

သုုိ႔ေသာ္လည္း လက္မွတ္မထုုိးသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္း

မ်ားမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားက အစုုိးရႏွင့္ ပုုံမွန္ဆက္သြယ္ေနမႈသည္ ၂ဝ၁၆

ရန္ အလွဴရွင္ အမ်ားအျပားက လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။

အေစာပုုိင္းမွစၿပီး က်ဆင္းသြားသည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။၂၈၉

လက္မွတ္မထုုိးသည့္အဖြဲ႕မ်ား ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါဝင္လာေစရန္၊ ဆက္ဆံ
ေရး႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္၊ ေလ့လာမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္
မ်ားႏွင့္ အျခားလုုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပုိးခဲ့သည္။ NCA ၏ အားနည္း

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္
ေထာက္ပ့ံမႈအခ်ိဳ ႔

ခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ တစ္ခု လုုိအပ္
ေၾကာင္း ကို အလွဴရွင္မ်ားၾကား အသိအမွတ္ျပဳမႈ တုုိးတက္လာၿပီး ၎တို႔

အစုုိးရ၊ EAOႏွင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အတြင္းမွ တိုးတက္မႈမ်ားကို

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုုပ္လာၾကသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ

ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ ဘ႑ာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီမံမႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား

EAO မ်ားကို စိတ္ပ်က္ေစခဲ့သည့္ NCA အေပၚ အလွဴရွင္မ်ား အခုုိင္အမာ

ရွိေနသည့္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္

ေထာက္ခံမႈသည္ အားနည္းခ်က္မ်ား ထင္ရွားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေမွးမွိန္

အေရးႀကီးေသာ အခ်ိဳ႕ယာယီအစီအမံမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုုိ႔ ဦးတည္သည့္ တုုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ပဋိပကၡမွ ေရရွည္ သေဘာ

တစ္ခုထက္ပုိသည့္ ညိႇႏိႈင္းမႈလမ္းေၾကာင္း ပါဝင္ရန္လုိအပ္သည္ကို

ေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုုိ႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ယာယီ သုုိ႔မဟုုတ္

ႏုုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈကလည္း မ်ားသထက္ မ်ားလာသည္။

အကူးအေျပာင္း စီမံမႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္း

ျဖစ္သည္ဟု တကမာၻလုံးက အသိ အမွတ္ျပဳထားသည္။၂၉ဝ ယာယီဟု

ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ဖရင့္မ်ားႏွင့္ အဆင့္

ဆုုိေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ၾကာရွည္မႈ၊ တင္းမာမႈမ်ား

အသီးသီးမွ ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အစရွိသည့္ အင္စတီ

ကာလၾကာျမင့္စြာ ရွိေနျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားထိ ျဖစ္သြား

က်ဴးရွင္းမ်ားအတြင္း မညီမွ်မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား

ႏုုိင္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုုိးသူမ်ားသည္

ေပၚထြက္လာသည္။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ား လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ EAO

ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္အတူ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အမ်ား

မ်ားက ေျပာေရးဆုုိခြင့္ အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကၿပီး

အျပားတြင္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အထင္ ရွားဆုုံးအေနျဖင့္ အပစ္

လုုံေလာက္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားလည္း မရခဲ့ၾကပါ။ NCA

အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီမ်ား (Joint Ceasefire

လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္

Monitoring Committees) ကို ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပုုံစံ၊ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို

အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္မ်ားတြင္ စိစစ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္

ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ေတာင္းဆုုိခဲ့ၾကသည္။

ျဖစ္သည္။
အစုုိးရ၊ EAO မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္း သုုိ႔မဟုုတ္ ယာယီ
၂ဝ၁၇ ႏွစ္လည္ပုိင္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ားသည္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ထံမွ ရသည့္ အဆုုိျပဳလႊာ (proposals) မ်ားသည္

အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အေစာပုုိင္းတြင္

သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီျခင္းမရွိ၊ တာဝန္ခံမႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ရန္ပုံေငြပံ့ပုိးမႈေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ UNDP သည္ ေပါင္းကူး

ေလ်ာ့ရဲလြန္းသည္ဟု အလွဴရွင္မ်ားက ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကသည္။ လုုပ္ငန္း

ရန္ပုံေငြေပးအပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ကုုလသမဂၢ ရန္ပုံေငြ သုုိ႔မဟုုတ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး လည္ပတ္ေနသည့္တုိင္ အလွဴရွင္မ်ား၏

ေထာက္ပံ့မႈလမ္းေၾကာင္း (platform) ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ႏုုိင္ငံတကာ

အဖြဲ႕အစည္း တြင္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

အေထာက္အပ့့ံႏွင့္ အျခားနည္းပညာပုုိင္း ကူညီမႈမ်ားေပးခဲ့သည္။ ထုုိ႔ျပင္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏုုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား

၂ဝ၁၅ NCA မထုုိးမီဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ EAO ဆက္ဆံေရး ၃ဝ ေက်ာ္သည္

ရွိလာသည္။ ဥပမာ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အဆုုိျပဳလႊာ အသစ္မ်ားကို

ဆက္လက္ဖြင့္ထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ လုုပ္ငန္းမ်ား

သုုံးသပ္ႏုိင္မႈမရွိျခင္း၊ ေရရွည္ေထာက္ပံ့ေပးႏုုိင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္

တုုိးခ်ဲ ႔ခဲ့ၾကသည္။ ႏုုိင္ငံတကာမွ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာ ပံ့ပုိးမႈမ်ားႏွင့္

ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားသို႔ ပံ့ပုိးေငြ ျပတ္ေတာက္မႈ၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ

အတူ ၎႐ုံးမ်ားသည္ ေဒသတြင္းမေက်လည္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္

ေနသည္။၂၉၃

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ေနရာအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး
တပ္မေတာ္၊ အရပ္ဘက္အာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး

အလွဴရွင္မ်ားက ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈအဆုုိျပဳလႊာ ေရးသားရာတြင္ တက္ၾကြစြာ

ရွိကာ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထံသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္သည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Paung Sie

ေပးႏုုိင္ခဲ့သည္။ မိခင္ EAO ၏ လုုိအပ္ ခ်က္မ်ားေပၚလုုိက္ၿပီး ဆက္ဆံေရး

Facility (ယခင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ရန္ပုံေငြ (Peace

႐ုံးမ်ားသည္ မတူညီသည့္ အခန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

Support Fund) မွဝန္ထမ္းမ်ားသည္ EAO မ်ား၊ အစုုိးရတုုိ႔ႏွင့္

အခ်ိဳ ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္း

က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔ပူးေပါင္းၿပီး အဆုုိျပဳလႊာမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရန္ပုံေငြ

စဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။ ေဒသခံမ်ား တုုိင္ၾကားသည့္

စီမံျခင္းတို႔ကုိ အလွဴရွင္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အတုုိင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္

ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းရွာၾက သည္။

၂၉၁

NCA တြင္

ရွိသည္။ အလားတူပင္ USAID က ေငြေၾကးပံ့ပုိးထားသည့္ Kann Let

ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ EAO မ်ားအတြက္ အစုုိးရဌာနမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္

initiative အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းငယ္ အမ်ားအျပားအတြက္

ႏုုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံႏုိင္ရန္ တရားဝင္

အဆုုိျပဳလႊာမ်ား ေရးသားျပင္ဆင္ရာတြင္ ကူညီေပးခဲ့သည္။

အသိအမွတ္ျပဳမႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။

၂၉၂

လက္ခံအစုုအဖြဲ႕မ်ား၏ အဆုုိျပဳလႊာေရးသားျခင္းတြင္ အကူအညီ
ေျမျမႇဳပ္မုိင္းဖယ္ရွားေရး၊ အႀကီးစား အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းမ်ား

ေပးႏုုိင္ရန္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံမ်ား၊ အကူအညီေပးျခင္းမ်ားႏွင့္

ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္

ပတ္သက္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ား၏ လုုိက္ေလ်ာညီေထြေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈသည္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာလုုပ္ငန္းမ်ားသည္

ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အျခား အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား

ႏုုိင္ငံေရးဆႏၵမရွိျခင္း၊ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ ေနရာမရွိျခင္း၊ မလုုံျခဳံမႈမ်ား

ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို အရွိန္အဟုုန္ျမင့္တက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း

ေၾကာင့္ ေရွ ႔ဆက္မရပဲျဖစ္ေနသည္။ ၂ဝ၁၇ ပထမႏွစ္ဝက္ အတြင္းမွ

ေရးဆြဲျခင္းမ်ား တုုိးတက္လာေစရန္၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ပုုံစံခ်ျခင္း

အစုုိးရႏွင့္ EAO မ်ား၏ NCA အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေနရာမ်ား

မ်ား ေကာင္းလာေစရန္ အကူအညီေပးျခင္းသည္ ၎လုုပ္ငန္းမ်ား၏

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆုုိင္သည့္ ၾကားကာလအစီအစဥ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္

ေနာက္ဆက္တြဲ ထိေရာက္မႈကို တုုိးတက္ေစႏုုိင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တုုိးတက္မႈ အနည္းငယ္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥသည္ EAO ေခါင္းေဆာင္

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေနာက္ျပန္လွည့္ျခင္း၊ အခ်ိန္ဆုိင္း ထားျခင္းမ်ား

မ်ားၾကား ယုုံၾကည္မႈ ထိန္းသိမ္းရန္ အလြန္အေရးပါ သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

ေပၚေပါက္ လာႏုုိင္သည္ကို သတိထားလ်က္ ကာလရွည္ ပံ့ပုိးမႈမ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၾကားကာလအစီအမံမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

ျပဳလုုပ္ႏုိင္ရန္ အလွဴရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ျပင္ဆင္ထားရန္လုိသည္။

ေနာက္က်ေနျခင္းသည္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္

အစုုိးရႏွင့္ EAO မ်ားသည္ အလွဴရွင္ အေထာက္အပံ့မ်ား၏ တင္းက်ပ္

တုုိးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း

သည့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ေပးရန္လုိၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ပါက

အစုုိးရ အေျပာင္းအလဲတြင္ NLD အစုုိးရသည္ ယခင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ရလဒ္ေကာင္းသည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္

အင္စတီက်ဴးရွင္းကို ဖ်က္လုိက္ၿပီးေနာက္မွ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သျဖင့္

မႈမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ျပႆနာပုုိမ်ားေစခဲ့သည္။ အစုုိးရေရာ EAO မ်ားပါ ပါဝင္သည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည့္ နည္းပညာ

ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ပါတီကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေငြေၾကးအင္အား

အၾကံေပးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ တုုိးတက္ေအာင္

ေတာင့္တင္းသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔အဖြဲ႕မ်ားမွာ ရန္ပုံေငြ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္

ခ်ိဳ႕တဲ့သည္။ NCA လက္မွတ္မထုုိးႏုုိင္မီ EAO မ်ား၏ ညိႇႏိႈင္းေရး ဦးေဆာင္
အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိႇႏိႈင္းမႈ အဖြဲ႕

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးပံ့ပုိးသူမ်ားက

(Nationwide Ceasefire Coordination Team) သုုိ႔ ေငြေၾကး

နည္းပညာအေထာက္ အပံ့မ်ားေပးခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္းေပးျခင္း၊ အၾကံ

ပံ့ပုိးျခင္းသည္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား တစုုတစည္းတည္း ခ်ဥ္းကပ္

ေပးျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရး ေတြ ႔ဆုံမႈမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စုုစည္းရာတြင္ အေရးပါခဲ့သည္။၂၉၆

စနစ္တက်ေပးသည့္ အကူအညီမ်ားသည္ ထူးျခားထင္ရွားသည့္
အျပဳသေဘာ တိုးတက္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္သုိ႔ အမ်ိဳးစုုံသည့္ အကူအညီအမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္

၎တုုိ႔၏ ထိေရာက္မႈကို တုုိးတက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရမည့္ ေနရာမ်ား

သေဘာတူညီမႈ ရယူတည္ေဆာက္ျခင္း (consensus building)၊

ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္လာသည္

ဓမၼဓိဌာန္က်က်ေတြးေခၚျခင္း၊ ညိႇႏိႈင္းျခင္း နည္းပညာ ကဲ့သုိ႔ေသာ

ႏွင့္အမွွ် ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ အထူးသျဖင့္ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

အႏုုပညာဆန္သည့္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား(soft skills) ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာ

လုုိအပ္ေၾကာင္းကို သုုံးသပ္မႈမ်ားအရ သိရသည္။၂၉၇ EAO မွ

ႏုုိင္သည္။

ပါဝင္သူမ်ားသည္ ၎တုုိ႔ လက္ခံ ရရွိသည့္ သင္တန္းမ်ားေပၚတြင္
ပုုံမွန္အားျဖင့္ ႏွစ္သက္ၾကၿပီး အခ်ိဳ ႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္

အေတြ ႔အၾကံဳမ်ားရရွိေစသည့္၊ စြမ္းရည္တုိးတက္ေစသည့္ ျပင္ပ

သင့္ေတာ္မႈမရွိဟု ေဝဖန္သည္မ်ားလည္းရွိသည္။ အကူအညီေပးသည့္

အၾကံေပးမႈမ်ားအတြက္ EAO ေရာ၊ အစုုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါ

အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္အတူ လက္ခံသည့္ EAO မ်ားသည္လည္း

လမ္းဖြင့္ ေပးထားၾကသည္။ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ႏွင့္

႐ုိးစင္းေသာ္လည္း ပုုိ၍ အသုုံးတည့္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအစား

အျခားေသာ အဓိကက်သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚ ေပးအပ္ခဲ့သည့္

ေခါင္းစဥ္ႀကီးႀကီးမားမားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

အကူအညီ မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္

EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိအျမင္မ်ား

ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒႏွင့္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္း စြမ္းရည္ျမႇင့္

တင္ျပႏုုိင္ရန္ အစျပဳရသည့္ ေနရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ အစုုိးရ ဦးေဆာင္ၿပီး

တင္ျခင္း အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီၿပီး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အလွဴရွင္မ်ားက ေငြေၾကး ပံ့ပုိးခဲ့သည့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္

သုုိ႔ေသာ္လည္း ညိႇႏိႈင္းသူမ်ားသည္ အဓိက ျပႆနာမ်ား အတြက္

ထူေထာင္ေရးဗဟုုိဌာန(MPC)သည္ အေရးပါသည့္ ၾကားဝင္ညိႇႏိႈင္းေရး

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ လုုိအပ္သည့္ အဓိကစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

က႑တြင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံတကာမွ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ

ရရွိလာျခင္း မရွိၾကပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေတြ ႔အၾကံဳမ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး အသုုံးဝင္သည့္
နည္းပညာပုုိင္းပံ့ပုိးမႈမ်ား၊ အယူအဆမ်ားကို ပင္မညိႇႏိႈင္းေရး

ပုုိ၍တိတိက်က်ရွိေသာ လက္ေတြ ႔အသုုံးက်ႏုုိင္သည့္

လုုပ္ငန္းစဥ္သုိ႔ အၾကံေပး ကူညီခဲ့သည္။ အလွဴရွင္မ်ားသည္

ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ သဘာဝ သယံဇာတ စီမံမႈ၊ ၿမိဳ ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

သုုိ႔မဟုုတ္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ ဆုုိင္ရာအသိအျမင္မ်ား သည္ အစုုိးရဗဟုုိခ်ဳပ္

အစုုအဖြဲ႕မ်ားမွ ညိႇႏိႈင္းေရးတာဝန္ယူထားသူမ်ား ညိႇႏိႈင္းမႈစီမံရန္

ကုုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ စီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ မူေဘာင္ျပဳစုုျခင္းမ်ားကို ကူညီရန္ Euro-Burma

ေပၚေပါက္လာသည့္ မေက်လည္မႈမ်ားအတြက္ အလုုပ္ျဖစ္သည့္

႐ုံးအပါအဝင္ အျခား ႐ုံးမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ယူေက

ေျဖရွင္းနည္းရွာေဖြရာတြင္ အေရးႀကီးသည္။ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ျဖင့္

ႏုုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (Department for International

ပံ့ပုိးကူညီသူမ်ားၾကား ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္းမႈ အား နည္းျခင္း၊ EAO မ်ားႏွင့္

Development (DFID) သည္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး လုုပ္ငန္းတစ္ခု

အျခားလက္ခံအစုုအဖြဲ႕မ်ားက ရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အကူအညီမ်ား တၿပိဳင္

ျဖစ္ေသာ Inter Mediate အား ညိႇႏိႈင္းေရးတြင္ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား

တည္းရွာေဖြၾကျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ အစီအစဥ္မ်ားထပ္ေန၊ သင္တန္းမ်ား

အားလုုံးကို အၾကံေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ထပ္ေနမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈကို အၾကံေပးရန္ ေဒၚလာ ၃.၅ သန္းပံ့ပုိးခဲ့သည္။

၂၉၄

ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ယင္းအခက္အခဲ အခ်ိဳ႕ကို
အစုုိးရသစ္သည္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ပုံစံအသစ္မ်ားက်င့္သုံး

ေျဖရွင္းႏုုိင္သည္။ စုုေပါင္းရန္ပုံေငြ အထူးသျဖင့္ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အစုုိးရ

ရန္ပုံေငြသည္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး ကိစၥအတြက္ အလွဴရွင္မ်ား၏

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ႏုိ္င္မႈ ေလ်ာ့က်လာသည္ကို

အကူအညီမ်ား စနစ္တက်စုုစည္းရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အေထာက္အပ့ံေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားက ၾကံဳေတြ႕

NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးမၾကာမီ အာဏာရလာသည့္ NLD အစုုိးရသည္

ရသည္။

၂၉၅

သုုိ႔ေသာ္လည္း EAO မ်ားကေတာ့ အလွဴရွင္ ေငြေၾကး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕

ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ အၾကံေပးခ်က္မ်ားအတြက္

ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား စီမံမႈကို တုုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္

စိတ္အား ထက္သန္ဆဲျဖစ္သည္။ ခရီးစရိတ္၊ အစည္းအေဝး ျပဳလုုပ္

လ်က္ရွိသည္။ (ဇယားကြက္ ၆.၁)

စရိတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ သြားလာေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ အလွဴရွင္မ်ား၏
ပံ့ပုိးမႈသည္ EAO မ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ မ်ားသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝျပည္

၆.၂။ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းကို
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အစီအမံမ်ား

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ားပါဝင္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္

ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အတိတ္ကာလတြင္ အဆင္ျမင့္

လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္တၿပိဳင္တည္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အားလုုံးပါဝင္ႏုိ္င္ေရးကို တုုိက္တြန္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား တိတ္တဆိတ္ ညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အပစ္အခတ္

အျခားေနရာမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ိဳးသုုိ႔ ဦးတည္ျခင္းမရွိပဲ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ

ရပ္စဲေရးမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ေရရွည္တည္တ့ံသည့္

လည္း အားလုုံး ပါဝင္မႈပို၍ရွိလာေစရန္ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
အဆင့္ျမင့္ပုိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတုုိးတက္ေစရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကုုိယ္စားျပဳမႈ တုုိးတက္လာေစရန္ အားထုုတ္မႈမ်ားျဖင့္ ပဋိပကၡ

သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားအရ ယင္းသုုိ႔အလုုိက္အထုုိက္
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ ကူညီမႈမ်ားသည္ အားလုုံးပါဝင္မႈ က်ယ္ျပန္႔
မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္သည္ႏွင့္ အမွ် ယင္းကဲ့သုိ႔
အကူအညီမ်ားေပးႏုုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ညိႇႏိႈင္းထားသည့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား အမွန္
ညိႇႏိႈင္း ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလုုံးပါဝင္မႈ၊

ရည္ရြယ္လ်က္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ အျခားႏုုိင္ငံအမ်ားအျပားမွ

ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ ေနရာမွ ပါဝင္ ေနသည္။

ရွိသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္အတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတဝွမ္းမွ
တကယ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ကူညီႏုိင္သည့္ အလႊာစုုံမွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္

တည္ေဆာက္ရာတြင္ အလုုိက္အထုုိက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္

၂၉၈

မ်ားျပန္လည္ျဖစ္ေပၚမႈကို မတားဆီးႏုုိင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ အမ်ားအျပား

ျမန္

ျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္းကို ရပ္တန္႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံအဆင့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုအေနႏွင့္ လက္ေတြ႕
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား (practitioners) သည္ လူနည္းစုု
အခြင့္အေရးမ်ား ပံ့ပုိးမႈႏွင့္အတူ အားလုုံးပါဝင္ႏုိင္သည့္ ဒီမုိကေရစီ၊

ဇယားကြက္ ၆.၁
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေနရာခ်ထားျခင္း။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (Joint Coordination Body - JCB) တြင္ EAO၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္
အရပ္သား အစုုိးရမွ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းဆာင္မ်ား ပါဝင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေပးအပ္သည့္ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္
ထိန္းေက်ာင္းရန္ ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ JCB သည္ အလွဴရွင္ ဦးစားေပး ပုုံစံထက္ ျပည္တြင္းဦးေဆာင္မႈကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္
ေဆာင္ရြက္သည္။၃ဝ၁ အစုုိးရႏွင့္ EAO တာဝန္ရွိသူမ်ား တန္းတူကုိယ္စားျပဳပါဝင္ ေစျခင္းျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ား ရရွိရန္ေဆာင္ရြက္သည္။
NCA လက္မွတ္ထုိးသူမ်ား ပါဝင္သကဲ့သို႔ လက္မွတ္မထုုိးထားသည့္ EAO မ်ားလည္းပါဝင္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈမ်ားရရွိရန္ အစုုိးရခ်မွတ္ထားသည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေနရမႈေပၚ မေက်နပ္မႈ
မ်ားရွိေၾကာင္း EAO အခ်ိဳ ႔က ထုုတ္ေျပာခဲ့သည္။၃ဝ၂ JCB ၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အာဏာတန္းတူမရွိမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္
တင္းမာမႈမ်ားက တုုိးတက္မႈမ်ားကိုေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ အဖြဲ႕၏ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံပုံ၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားသည္ အေက်အလည္
သေဘာတူညီထား မႈေပၚအေျခမခံျခင္းေပၚ EAO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စုုိးရိမ္ၾကသည္။ အဖြဲ႕ ဥကၠဌ (ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ယူထားသည့္ေနရာ) ဆုုံးျဖတ္ခ်က္က ေနာက္ဆုံး အတည္ျဖစ္ျခင္းကိုလည္း ဆန္႔က်င္ၾကသည္။၃ဝ၃
JCB ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားၾကား အဆက္အသြယ္မွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ JCB သည္္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
ေထာက္ပံ့သည့္ ႏုုိင္ငံျခားအကူအညီမ်ား ေခ်ာေမြ ႔စြာျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္မည္ဟု အလွဴရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထား သည္။
သုုိ႔ေသာ္လည္း JCB သည္ အေရးႀကီးသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေပၚတြင္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ထက္ အေသးအဖြဲ႔ကိစၥမ်ားအေပၚတြင္ သာအာ႐ုံစုိက္ေနသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ အစုုိးရႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားၾကား အေထာက္ အပံ့မ်ားေပၚတြင္
ႏုုိင္ငံေတာ္က မည္သည့္အတုုိင္းအတာထိ ပုုိင္ဆုိင္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားကို မည္သုိ႔ ခြဲတမ္းခ်မည္၊ သုုံးစြဲမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။၃ဝ၄
JCB ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံႏုိင္ပါက ပဋိပကၡအစုုအဖြဲ႕မ်ားၾကား ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မွ
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးစား ေပးရမည့္ ကိစၥမ်ားေပၚ အဓိကထားလုုပ္ကုိင္မည့္ ပူးတြဲလုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္ခုေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရး ႀကီး သည္။
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကိုေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္ JCB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကို ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏိႈင္းမႈ
အရွိန္ကို ေလ်ာ့ေစျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ .

တာဝန္ခံမႈမ်ား တြင္က်ယ္ေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

လူမ်ိဳးအမည္ ဆက္စပ္မႈရွိမႈေပၚတြင္သာ အေျခခံၿပီး တရားဝင္မႈ ရွိေၾကာင္း

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အဖုုိးတန္သည့္ အေထာက္

ခံယူထားသည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ ႔ရွိသည္။ အရပ္ဘက္

အပံ့မ်ားေပးႏုုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းေရး

လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမွ ျပည္သူ

လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုုိင္ရန္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္

အမ်ားစုုထက္ ပညာပုုိတတ္ၿပီး ႏုုိင္ငံေရးအရ အဆက္ အစပ္ပုိရွိသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္ကို ေဆြးေႏြး အၾကံယူျခင္းျဖင့္ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္း။

အခ်ိဳ ႔ေသာ ေဒသခံ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး လူမ်ိဳးအုုပ္စု ျဖစ္ေသာ ဗမာလူထုၾကား

အတုုိက္အခံေဟာင္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေရေပၚဆီလူတန္းစားမွ ျဖစ္ၾကၿပီး

ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိေစရရန္၊ ယင္းမွတစ္ဆင့္ တူညီသည့္ သေဘာထား

၎တုုိ႔ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားသည္ ေဝးလံသည့္ေက်းရြာမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္

မ်ားေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၾသဇာရွိသည့္ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈကို

မ်က္ႏွာမြဲ ေက်းလက္လူထုမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ကြဲလြဲႏုိင္သည္။

ရရွိရန္အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဗမာလူထုကို

အေတြ႕အၾကံဳ၊ နားလည္မႈ၊ ကုုိယ္တုိင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္

အသိေပးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လာေစရန္

ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား (participatory approaches) မ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈမွာ

အကူညီေပးႏုုိင္သည္။၂၉၉ အာဏာရွင္ အစုုိးရရွိခဲ့ျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္

သိသိသာသာကြဲျပားႏုုိင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

ပဋိပကၡမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေဒသခံအရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕မ်ား

ေဒသ တြင္း ေထာက္ခံတရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား အခုုိင္အမာ ရရွိထား

ႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ရပ္ရြာႏွင့္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ၾကသည္။ ရပ္ရြာမ်ား အတြက္ တာဝန္ခံမႈအရွိဆုံး ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား

(community engagement) အျဖစ္ မယူဆမိရန္လုိအပ္သည္။

လည္းျဖစ္သည္။၃ဝဝ
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အစုုိးရ
တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္၊ ေျမယာ

ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား သည္ EAO ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္

အခြင့္အေရးကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူမ်ား စုုိးရိမ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို အေရးယူ

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ႏုိင္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း

ေဆာင္ရြက္ေပးေအာင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားကို

အခ်ိဳ ႔ေသာ အရပ္ဘက္လူအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစုုိးရကိုေရာ

ဖိအားေပးရန္အတြက္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တရားဝင္

EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုပါ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု

ဖုုိရမ္မ်ားကို အလွဴရွင္မ်ားက ေငြေၾကးပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။

ထုုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုုိၾကသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ိဳးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖုုိရမ္ (Civil Society

အထင္အရွား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အျခားအက်ိဳးခံစားမႈ အနည္းငယ္သာ

Forum for Peace) ကဲ့သို႔ေသာ ညိႇႏိႈင္းေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ

ရွိၿပီး အခ်ိတ္အဆက္ေကာင္း သည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ႀကီးပြားေစခဲ့

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ သည့္ စုုဖြဲ႕မႈမ်ားကို ေငြေၾကး ပ့့ံပုိးခဲ့သည္။

သည့္ အတိတ္ကာလ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမ်ိဳး တေက်ာ့ျပန္ျခင္းမရွိေအာင္

အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ ႔ေသာက႑မ်ားတြင္

လႈပ္ရွားသူမ်ား (campaigner) မ်ားက ဆႏၵရွိၾကသည္။၃ဝ၇

နည္းပညာပုုိင္းအရ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားရွိသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ေခါင္းစဥ္
မ်ားအတြက္ ၎တုုိ႔ ထုုတ္ေဝသည့္ မူဝါဒပုုိင္းဆုုိင္ရာ ျပင္ဆင္ေရး

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားၾကား ယုုံၾကည္မႈ၊

အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ညိႇႏိႈင္းသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုုံး

အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း

အကုုိးအကားမ်ားျဖစ္သည္။
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ေပၚ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္း

ယုုံၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ရန္ အားေပးသည့္ သို႔မဟုုတ္ အျပန္အလွန္

အရာအျဖစ္ႏွင့္ ဂ်န္ဒါ ကိစၥကို ထည့္သြင္းႏုုိင္ရန္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕

ယုုံၾကည္မႈ၊ ဆက္ႏြယ္မႈ အားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လုုပ္ငန္း

အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈက အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံျခား

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အခ်ိဳ ႔ရွိသည္။ ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္း

အေထာက္အပံ့မ်ားက တစိတ္တပုုိင္းပ့့ံပုိးထားသည့္ အရပ္ဘက္

မ်ား (Confidencebuilding projects) သည္ EAO မ်ားကို အထူးရည္ရြယ္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊ မ

ေလ့ရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းမႈတြင္ ၎တုုိ႔၏ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ပါဝင္မႈကို

တန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Alliance for Gender Inclusion in the

ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ ေလ့ရွိသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေထာက္ခံ

Peace Process) က ကုုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က

ရန္ ဘ႑ာေရး ဆုုိင္ရာ မက္လုံးေပးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ စတိသေဘာ

ေထာက္ခံသည့္ နုုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈႏႈန္း ၃ဝ

ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္းထက္ ျမင္သာသည့္ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲ

ရာခုုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ အစုုိးရႏွင့္ EAO ညိႇႏိႈင္းသူမ်ားကို

သုုိ႔မဟုုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဦးတည္သည့္ တုုိးတက္မႈမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

တုုိက္တြန္းခဲ့သည္။

၃ဝ၅

အစုုိးရႏွင့္ EAO အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွ

တင္ျပႏုုိင္ပါက ထိေရာက္မႈအရွိဆုံး ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ယင္းတုုိက္တြန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္
ထိပ္တန္း ေနရာမ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါမွ်တမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုုိးရန္ ယခင္ အစုုိးရမ်ားက EAO

ကိုယ္စားျပဳမႈ တုုိးတက္လာမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ တစ္ခု

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႐ုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ မက္လုံးေပးခဲ့မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳး

လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိရန္ မက္လုံးေပးသည့္

သမီးပါဝင္မႈႏႈန္း ၇ ရာခုုိင္ႏႈန္းမွ ၁၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းထိျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ႏုုိင္ငံျခားေထာက္ပ့ံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားေပၚတြင္

၃ဝ၆

ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ စစ္တပ္တုိ႔၏
ေဒသခံလူထုကို ကုုိယ္စားျပဳသည္ဟု လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏

ေဝဖန္ခ်က္မ်ားမွာ တူညီမႈရွိၾကသည္။၃ဝ၈ သုုိ႔ေသာ္လည္း

ေျပာဆုုိခ်က္၏ ေျမျပင္ ေထာက္ခံမႈအေျခအေန အားနည္းသကဲ့သို႔

ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံံ့ျဖင့္ လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္သည့္

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္မႈအေပၚ

လာႏုုိင္ေခ်ရွိသည္။ ေဖာ္ျပခဲ့ပါ စုုိးရိမ္မႈမ်ားသည္ အဓိကေမးခြန္းမ်ားကို

ခ်ဥ္းကပ္ပုံမွာ သိသိသာသာကြဲျပားမႈအခ်ိဳ ႔ရွိသည္။

ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို
မည္သုိ႔ ေရးဆြဲမည္၊ အစီအစဥ္ခ်မည္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္းမွ အဖြဲ႕

ေနာ္ေဝပံ့ပုိးထားသည့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔

ငယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး အပါအဝင္ မတူညီသည့္ အစုုအဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မည္သုိ႔

(Myanmar Peace Support Initiative) သည္ ၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၄ အတြင္း

ခ်ိိတ္ဆက္ညိႇႏိႈင္းမည္ အစရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ားေပၚထြက္ေစခဲ့သည္။

ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္လမ္းျပ လုုပ္ကုိင္
ခဲ့သည္။ ၎တုုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး

အလွဴရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ EAO

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳး

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယုုံၾကည္မႈ သာမက အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း

မ်ိဳးႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ျပဳလုုပ္ျခင္း ပါဝင္သည္။ အေသးစား

လႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏

ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ားသည္ အျငင္းပြားေနသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျပႆနာမ်ား

ယုုံၾကည္မႈမ်ားကိုလည္း သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။ ႏုုိင္ငံျခား

အေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။၃ဝ၉ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္

အေထာက္အပံ့မ်ား အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္

တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေငြေၾကးပ့့ံပုိးသည့္အျပင္

တင္းမာမႈမ်ားကို ျပည္သူအမ်ားအျပား ျပင္ပ အေထာက္အပံ့ေပၚတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ ႔ဆက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္

မီွခုိေနရသည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ ထုုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ အထင္အရွား

အားေပးသည့္ ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သည့္ အစီအမံမ်ားကိုလည္း

ေတြ ႔ရသည္။ ဇယားကြက္ ၆.၂။

ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္မွစၿပီး ဂ်ပန္ ႏုုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ကူညီရန္ ေဒၚလာသန္း ၁၄ဝ နီးပါးကို
နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွတဆင့္ ေပးခဲ့သည္။

၃၁ဝ

၆.၃။ ပဋိပကၡအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားေျဖရွင္းျခင္း

ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး

အစီအစဥ္အစပုုိင္းတြင္ EAO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ

အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည္။

ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ ဆန္ ပုုံမွန္ပံ့ပုိးခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေက်းရြာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းသည္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမဟုုတ္ပါ။

လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္ျခင္း၊
ေဆးခန္းေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ EAO သုုိ႔မဟုုတ္ အာဏာစီးဆင္းမႈ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ကမာၻတဝွမ္းတြင္ က်င့္သုံး

ေရာယွက္ေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ EAO အခ်ိတ္အဆက္ရွိ ကုုမၼဏီ

ေနသည့္ တူညီသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံတစ္ခုမွာ ပဋိပကၡအေၾကာင္းရင္းခံကို

မ်ားသုုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ား မေပးမီ အစုုိးရ ႏွင့္ EAO ၾကား

ေဖာ္ထုတ္ၿပီး၊ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ နည္းလမ္းရွာ ျခင္းျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းတုုိ႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မ်ားကို မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို

ထင္ရွားသည့္ ဥပမာတစ္ခုမွာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီအနီး ေလးေကေကာ္

အဆုုံးမသတ္ႏုိင္ပါက ျမန္မာႏုုိင္ငံ အတိတ္ကာလတြင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္

ၿမိဳ ႔သစ္တြင္ ေနအိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း

အတုုိင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သုုိ႔မဟုုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီ

ျဖစ္သည္။

ခ်က္မ်ား ပ်က္ဆီးမည့္ အႏၱရယ္မ်ားရွိသည္။၃၁၄ အၾကမ္းဖက္မႈကို

၃၁၁

ျဖစ္ေစသည့္ ျပႆနာမ်ားအားလုုံးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရမီ ေျဖရွင္းရမည္ဟု
ေဖာ္ျပခဲ့ပါပုုံစံျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္

ဆုုိလိုျခင္း မဟုုတ္ပါ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အဓိကက်သည့္ျပဳျပင္

လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ျပႏုုိင္သည့္ ရလဒ္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတြက္အေျခခံအဆင့္ျပင္ဆင္ထားရန္ လုုိအပ္

ေပၚထြက္ေစၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားၾကား

ေၾကာင္းကို ဆုုိလုိရင္းျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ေပၚေပါက္ေစသည္။ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမ်ား
ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး အခ်ိဳ ႔ေသာ တပ္မွဴးမ်ားကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္

မည္သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား

တုုိက္႐ုိက္တုိက္တြန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

အေထာက္အပံ့ျဖစ္သည္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ား

ေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ လုုပ္ေဆာင္သည့္ အစုုိးရ၏ အေစာပုုိင္းေဆာင္ရြက္

ရွိေနႏိုင္သည္။ အခန္း ၃ တြင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈမရွိျခင္းကို ပဋိပကၡအေၾကာင္းရင္းခံ

ခ်က္မ်ားႏွင့္ကြဲျပားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အလုုံးစုုံေထာက္ခံမႈကို

အျဖစ္ ယူဆခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာအစုုိးရအဆက္ဆက္၏ အျမင္ကိုေဖာ္

ရရွိသည္ေတာ့မဟုုတ္ပါ။ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ ကရင္ အရပ္ဘက္

ျပထားသည္။ အစုုိးရ၊ ပုုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားခ်ဲ ႔ထြင္ျခင္းျဖင့္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက Myanmar Peace Support Initiative သည္

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး

KNU ႏွစ္ျခမ္းကြဲေစရန္၊ ႏုုိင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေပၚတြင္

တုုိးတက္လာေစရန္ အားထုုတ္ခဲ့ပုံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အာ႐ုံစုိက္ရမည့္အစား အစုုအဖြဲ႕ အခ်ိဳ ႔ႏွင့္ အသုုံးခ် ပူးေပါင္းၿပီး

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရယူေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။

အတူ ဂ်ပန္မွ ေငြေၾကးပံ့ပုိးသည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္

၃၁၂

လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ျခင္းကို
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ယင္းကဲ့သုိ႔တုန္႔ျပန္မႈမ်ားသည္ KNU

အစုုိးရႏွင့္လက္တြဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္

အတြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ အုုပ္စုဖြဲ႕မႈမ်ားႏွင့္ ယခင္အစုုိးရဦးေဆာင္သည့္

ရည္ရြယ္လ်က္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ေပးသည့္

မက္လုံးေပးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားေပၚတြင္ သံသယရွိျခင္းေၾကာင့္ ေပၚထြက္

အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဌာန တည္

လာျခင္းျဖစ္သည္။၃၁၃ အခ်ိဳ ႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ယုုံၾကည္မႈ

ေဆာက္ျခင္း၊ အတုုိက္အခံ နယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ တႏုုိင္ငံလုံးေနရာအႏွံ႔

တည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီး၊ အျခားသူမ်ားကိုခြဲျခားထားသည္ဆုိပါက ယင္း

လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းေရးကိစၥမ်ားကို အစုုိးရႏွင့္ လက္တြဲၿပီး အရွိန္ျမႇင့္တင္

အစီအစဥ္သည္ ေျပာင္းျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေပၚထြက္

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယခုုစာတမ္းတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား
သည္ ႏုုိင္ငံေရး ႏွင့္ ခြဲမရေအာင္ခ်ိတ္ဆက္ေနပုုံ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတစ္ခုတည္းကို
ဦးတည္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏုုိင္ပုံကုိေဖာ္ျပထားသည္။ မည္သည့္
ေနရာတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ကို ဆုုံးျဖတ္မည့္သူ၊
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အျငင္းအခုုန္သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားတြင္
အထူးသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖတ္သန္းမႈမ်ားအရ မက္လံုးေပးသေဘာရွိသည့္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ သဘာဝ သယံဇာတ
ထုုတ္ယူျခင္းႏွင့္ စုုိက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ပုုဂၢလိက ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္
ရွိရင္းစြဲ မေက်နပ္မႈမ်ားကို နက္ရႈိင္းေစၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို
ျမင့္တက္ေစႏုုိင္ပုံကို နမူနာျပခဲ့သည္။
အလွဴရွင္ပံ့ပုိးေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစုုိးရ မူဝါဒမ်ား
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အကူအညီ ျဖစ္ေစလုုိသည္ ဆုုိပါက
အေျခခံအေဆာက္အဦမရွိျခင္း၊ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိျခင္းသည္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ အရင္းခံျဖစ္သည္ဟု ယူဆျခင္းအစား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္
ပဋိပကၡၾကားမွ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို မျဖစ္မေန
နားလည္ထားရန္လုိသည္။ ပဋိပကၡအရင္းခံအေၾကာင္းခံမ်ားကို
ျပတ္ျပတ္သားသား နားလည္လ်က္ စီစဥ္သည့္ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့
ေငြေၾကးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုုပ္ငန္းဥပမာမ်ားလည္းရွိသည္။
အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အလွဴရွင္ အမ်ားစုုသည္
ကုုိယ္ပုိင္အစီအစဥ္ျဖင့္ ပဋိပကၡ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾက
ေလ့ရွိသည္။ ႏုုိင္ငံအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွ အဓိက စာသားမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး အခ်ိဳ ႔
ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ သဘာဝ
သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သို႔မဟုုတ္ လုုံျခဳံေရးက႑ျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
ဖြဲ႕စည္းပုုံဆုိင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တုုိးတက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
အေျဖရွာရန္ခက္သည္ဟု ယူဆရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို
ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ား
စြာအခ်ိန္ယူႏုိင္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုုပ္ရန္ လုုိအပ္သည္ကို
အလွဴရွင္လုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသူအမ်ားစုုႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက
အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေျဖရွင္းရန္ခက္သည့္
ျပႆနာမ်ားကို အလ်င္အျမန္ေျဖရွင္းႏုုိင္သည္မွာ ရွားပါးျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္္။
ပဋိပကၡကို အခ်ိန္ၾကာေစသည့္ အာဏာအခင္းအက်င္းအေၾကာင္းအရင္း
မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ား
ပါဝင္ကူညီမရႏုုိင္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ကို လက္ေတြ ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက
လက္ခံထားေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း
လုုပ္ငန္း တစ္ခု သည္ မေက်နပ္မႈတစ္ခုႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ သက္ဆုိင္ေနႏုုိင္
ေသာ္လည္း ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျဖစ္ေပၚေစမည့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတစ္ခု
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လုုံေလာက္သည့္ ႀကီးက်ယ္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ရန္
ျဖစ္ႏုိင္ေခ် နည္းသည္။
ရႈပ္ေထြး အကဲဆတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကိုကုိင္တြယ္သည့္ အခါတြင္
အခ်ိဳ႕ေသာ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အေသးစားေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား
(small-scale pilot projects) ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ နယ္ေျမအေျချပဳ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း (area-based interventions) မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾက
သည္။ တပြဲထုိး လုုပ္ငန္းအျဖစ္ အဆက္အစပ္မရွိေဆာင္ရြက္ျခင္း
မဟုုတ္ပဲ ေရရွည္ခ်ဥ္းကပ္ပုံ၏ လုုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ စနစ္တက် ေရးဆြဲ
စီမံပါက ေရွ ႔ေျပးစီမံကိန္းမ်ားသည္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈ က်ယ္ျပန္႔သည့္
လုုပ္ငန္းမ်ား အစျပဳႏုုိင္ရန္္အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။ ႏုုိင္ငံအဆင့္

ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညိႇႏိႈင္းႏုုိင္ရန္ ေရွ႕ေျပးလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္

ရွိသည္။ မူဝါဒပုုိင္း သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိရန္၊ ပ်ံ ႔ႏွံ႔မႈအားေကာင္းသည့္

ခ်က္မ်ားအသုုံးခ်ျခင္းျဖင့္ အေထာက္ အပံ့ေပးသည့္

ပံ့ပုိးမႈစနစ္ကို အသုုံးခ်လုုိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလွဴရွင္လုပ္ငန္းေဆာင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစုုိးရႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ အလုုပ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး

ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အစုုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ တုုိးသထက္

သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ႏုိင္ေခ်ကို

တုုိးလာသည္။ ယင္းအေျပာင္းအလဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္

ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ UNICEF တုုိင္းရင္းသားလူနည္းစုု

ျခင္းအတြက္ ဆုုိးက်ိဳးရွိသကဲ့သို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစသည္။

ကေလးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ေဒသတြင္းပါ

အျခားေနရာ မ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

ဝင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္အတူ ႏုုိင္ငံအဆင့္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ရာတြင္ တုုိးတက္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာမ်ားကို အခ်ိန္ယူေျဖရွင္း

လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္လ်က္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ရန္ထက္ ပံ့ပုိးသည့္ေငြေၾကးမ်ားကို ျမန္ျမန္ထက္ ထက္အသုုံးျပဳရန္

၃၁၅

စိတ္ဝင္စားၾကသည္။၃၁၆ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ရွိရင္းစြဲမူဝါဒရပ္တည္ခ်က္
ေရွ ႔ေျပးစီမံကိန္းမွ လုုပ္ငန္းႀကီးအျဖစ္ ခ်ဲ ႔ထြင္ျခင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား

မ်ားကို လက္ခံသည္ထက္ ဘုုံရပ္တည္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္၊ သုုိ႔မဟုုတ္

ဇယားကြက္ ၆.၂။
ထုုိင္းျမန္မာနယ္စပ္မွ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ယုုံၾကည္မႈအေျခအေန
ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ အေနာက္တုိင္းအစုုိးရမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး တုုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွွ် ထုုိင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္အေျချပဳခဲ့သည့္ သက္တမ္းရွည္
အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈတြင္ အစိတ္ အပုုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ျပဳလုုပ္ၿပီး
လုုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုုိင္ငံတြင္းသို႔ေရြ ႔ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ သုုိ႔မဟုုတ္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈမ်ားျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရသည္။
၁၉ ၉ ဝ မွ ၂ဝဝဝ ႏွစ္မ်ားအထိ ထုုိင္းဘက္ျခမ္း နယ္စပ္တြင္ အေျခစုုိက္သည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး၊
လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ႏုုိ္င္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခံယူထားသည့္ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို အေနာက္တုိင္း အေထာက္အပ့ံမ်ားက
အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ အဓိကဆက္ဆံမႈမ်ားေပၚထြန္းခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္ၿပီး
အစုုိးရ ေျပာင္းလဲရန္၊ NLD ဦးေဆာင္သည့္ ဖက္ဒရယ္အစုုိးရဖြဲ႔စည္းရန္ ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အေရးယူရန္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္မ်ားက အေနာက္၏ အာ႐ုံကို ဖမ္းစားႏုုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား
ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း နယ္စပ္အေျခစုုိက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက လက္မခံပဲဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ အစုုိးရ သည္ EAO မ်ားႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းဝင္ေရာက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ တုုိင္းရင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပုိးသူမ်ား (Ethnic service providers) ႏွင့္
မူဝါဒေရးရာ တုုိက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတြင္း မွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္ အစုုိးရ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္
အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ဖိအားေပးခံရသည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ၎တုုိ႔တကုုိယ္ေရလုုံျခဳံေရး၊ လုုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးေပၚ တြင္
ပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဒုုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ေရးေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိသည့္ ေနရာမ်ားသုုိ႔ အတင္းအဓမၼျပန္ပို႔ခံရၿပီး
မတရားဖိနွိပ္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္အား ေခါင္းပုုံျဖတ္မႈမ်ားၾကံဳေတြ ႔ရမည္ကိုစုိးရိမ္သည့္ အေၾကာက္တရားမ်ားျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့သည္။ EAO ႏွင့္
ဒီမုိကေရစီလုိလားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအတြင္းတြင္လည္း အကြဲအျပဲ အုုပ္စုဖြဲ႕မႈမ်ား ရွိလာသည္။
အခ်ိဳ ႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစုုိးရအေျပာင္းအလဲ ေပၚေပါက္ရန္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနၿပီး၊ စီးပြားေရး သုုိ႔မဟုုတ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္
ပထဝီ အေနအ အထားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အလွဴရွင္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လွည့္ဖ်ားမႈမ်ား တြင္ တစိတ္တပုုိင္းပါဝင္ေနသည္ဟု
ခံယူခဲ့ၾကသည္။ NLD သည္ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း၊ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံမ်ားကို ျပန္လာရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ပါဝင္
ပတ္သက္သူေပါင္းစုုံပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစတင္ျခင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္
အပံ့မ်ားေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ရွိလာျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ တြင္ ယုုံၾကည္မႈမ်ား တုုိးတက္လာသည္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံမွ ေရြ ႔ေျပာင္းရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ေရရွည္
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ပံ့ပုိးမႈမ်ား စတင္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းသုုိ႔ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ အလွဴရွင္မ်ား၏ တြန္းအားေပးမႈမ်ားက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊
လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားကုုိ ပြင့္လင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ႏုုိင္ငံေရး အေျပာင္း
အလဲတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါတြင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈသည္ ယုုံၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏြားေရွ ႔ ထြန္က်ဴး ေရာက္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ေဆာင္ရြက္ေနမႈေပၚ အယုုံအၾကည္ေလ်ာ့က်ေစသည္။

ရွာေဖြရန္အတြက္ အခ်ိန္ေပး လုုံ႔လ စုုိက္ထုတ္ရန္လုိအပ္သည္။

သက္ဆုိင္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ အေရးႀကီးသည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း ဦးစားေပးမႈ သတ္မွတ္ရာတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ ႔က အေထာက္အကူေပးခဲ့သည္။

မ်ွတသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏုုိင္ရန္အတြက္

အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို

အလွဴရွင္မ်ား သည္အျခားေသာအစုုအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ကုိလည္း

အက်ိဳးျပဳသည့္၊ မတူညီသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား

ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထား ရန္လုိသည္။ အထူးသျဖင့္ EAO မ်ား၊

ထုုတ္ေဖာ္ေျပာႏုုိင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အေသးအဖြဲ

တုုိင္းရင္းသား အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို

ကိစၥမ်ားကိုပင္ ေအာင္ျမင္မႈဟု သတ္မွတ္နုိင္သည္။ U.S. Institute for

ထိိန္းသိမ္းထားရန္ လုုိသည္။

Peace ၊ Saferworld ၊ Inter Mediate ႏွင့္ Centre for Humanitarian
Dialogue တုုိ႔သည္ အစုုိးရ၊ EAO မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားေပၚ

ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အက်ံဳးဝင္သည့္ လုုံျခဳံေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္

အေရးအရာမ်ား သည္ အစုုိးရႏွင့္ EAO မ်ား ဘုုံရပ္တည္ခ်က္ရရန္

ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နည္းပညာပုုိင္းအေထာက္အကူေပး

ခက္ခဲသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ လည္း အစျပဳႏုုိင္သည့္ ေနရာ

ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ တေကာင္းအင္စတီက်ဴ (Tagaung

ရွာေဖြရန္ တျဖည္းျဖည္းတုုိးတက္ေဆာင္ရြက္ သြားႏုုိ္င္ရန္ အေျခအေနရွိၿပီး

Institute) ႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုုံျခဳံေရးသိပၺံ (Myanmar

အနာဂတ္လုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။

Institute of Peace and Security Studies) ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္တြင္းမူဝါဒ

ဇယားကြက္ ၆.၃။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကို
သုုေတသနျပဳလုုပ္ျခင္း၊ လုုံျခဳံေရးက႑ႏွင့္ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးက႑ - အတိတ္ကာလ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျပဳစုုျခင္း၊ အရပ္ဘက္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္

ႏွင့္ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ယင္းေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ပညာေပးရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အပံ့ေပးရန္ နည္းလမ္းရွာ
ေနသည့္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအစုုအဖြဲ႕

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုစီတုိင္းသည္္ အတားအဆီး ႀကီးႀကီးမားမား

မ်ားသည္ လုုံျခဳံေရးက႑တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ ညိႇႏိႈင္းႏုုိင္မႈ၏ အေရးပါပုုံကုိ

ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားေပၚတြင္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏

နားလည္ၾကေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေပါက္ေရာက္ႏုိင္မႈ အနည္းငယ္သာ

သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ အစပုုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ဖ်က္

ရွိသည္။

သိမ္းေရး၊ တပ္ဖြဲ႕ဖ်က္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းမွတဆင့္
EAO မ်ားလုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္သာ အဓိကထား

သေဘာတရားအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားသည့္

ခဲ့သည္။ EAO မ်ားကလည္း တပ္မေတာ္၏ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပုုံစံမ်ား

အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ႏုုိ္င္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈကို

ကို လုုံျခဳံေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွတဆင့္ ေျပာင္းလဲလိုသည္။

ပဋိပကၡလြန္အေျခအေနႏွင့္ ကုုိက္ညီ သည့္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားဆီေလ်ာ္စြာ

လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAO ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကို

ေပးထားသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္

အေလ်ာ့ေပးမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ျပဳလုုပ္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူ

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ တပ္ဖဲြ႔ဖ်က္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္း

ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ယင္းလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာသည့္

ျခင္း (disarmament, demobilization, and reintegration) (DDR ဟုု

ပူပန္မႈမ်ားကို ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ ေျဖရွင္းႏုုိင္မည္

လူသိမ်ား) သုုိ႔မဟုုတ္လုံျခဳံေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (security sector

ျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံတကာမွ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္

reform (SSR) လုုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္အသုုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။

ခ်က္မ်ားကလည္း အနာဂတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ေနာက္ပုိင္း

ျပင္ပအေထာက္အပံ့မ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာမွီခုိမႈမရွိသည့္ ဆက္ဆံရန္ခက္ခဲ

အခင္းအက်င္းတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အသုုိင္းအဝုုိင္းအေနျဖင့္

သည့္ စစ္တပ္အင္စတီက်ဴးရွင္းပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းသူမ်ား ၾကားတြင္

ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္အတုုိင္း တပ္မေတာ္သည္လည္း ယင္းကိစၥမ်ားအတြက္

အသိအျမင္တုိးျမင့္ေပးခဲ့သည္။

ႏုုိ္င္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္
ဆႏၵအနည္းငယ္သာရွိသည္။၃၁၇

၆.၄။ ပဋိပကၡကိုဆုိးဝါးေစသည့္ ေဒသတြင္းမွ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုုိ္င္ငံတကာမွ စစ္တပ္မ်ား၊ စစ္ပစၥည္းကုုမၼဏီမ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံေရး တုုိးတက္ရန္အားထုုတ္ေနၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ အစြန္းေရာက္

ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးရလဒ္အေနႏွင့္ေဆာင္ရြက္သည့္

အၾကမ္းဖက္တန္ျပန္တုိက္ခုိက္ ေရး ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ အလုုပ္႐ုံ

စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္မႈရွိေသာ္လည္း ၎၏ လြတ္လပ္စြာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ရပ္တည္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိ္မ္းထားၿပီး ျပည္တြင္းလုုံျခဳံေရးကိစၥမ်ားကို

တုုိးတက္မႈအတြက္ အနည္းငယ္သာ အေထာက္အကူျပဳသည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား ပါဝင္ျခင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ရပ္တည္
ေနသည္။ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံ နုုိင္ငံေရးသမားသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး

လုုံျခဳံေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္လုပ္ပုိင္ခြင့္

ေၾကာင့္ တုုိက္႐ုိက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို ထင္ေပၚေစျခင္းျဖင့္ ႏုုိင္ငံေရး

အာဏာမရွိပါ။၃၂၁

ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားေပၚတြင္ လူထု ယုုံၾကည္မႈ ျမင့္္တင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္

စီမံကိန္းမ်ားပါေလ့ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးရလဒ္ (peace dividends) ႏွင့္ သာမန္ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရယူရန္ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္သည့္

အေထာက္အပံ့ ၾကား ျခားနားမႈမွာ မထင္ရွားလွပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡသုိ႔

လုုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ အျခား ပုုံစံျဖင့္အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းသည္

ျပန္လည္မသြားရန္ ေဒသအဆင့္မွ ပဋိပကၡအစုုအဖြဲ႔မ်ားေပၚတြင္ လႊမ္းမုုိး

က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေရရွည္သေဘာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား

ႏုုိင္မႈရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အစီ အစဥ္မ်ားကို ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ နယ္ေျမစုုိး

အမွန္တကယ္ေဖာ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု ရႈျမင္မႈမခံရပါက ေခါင္းေဆာင္

မုုိးေရးပဋိပကၡရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတုုိင္း ေဆာင္ရြက္
ရန္ တုုိက္တြန္းႏုုိင္ မည္မဟုုတ္ပါ။ ရပ္ရြာမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို

ဇယားကြက္ ၆.၃
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈသည္ ႏုုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၏ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္ည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အခိုင္အမာ
ပါဝင္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တြင္ အတိတ္ကာလ မတရားမႈမ်ား၊ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ မေက်လည္မႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္
ခ်ဥ္းကပ္ပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္သည္။ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္၊ စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည့္ အတိတ္ကာလ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေစာ္ကားႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္
ဘက္ေပါင္းစံုတြင္ မယုုံၾကည္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္သည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ရန္သူကိုတုိက္ခိုက္ရန္၊ လူထုေထာက္ခံမႈ
ရရွိရန္အတြက္ အတိတ္ကာလ က်ဴးလြန္ မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အသားေပးေလ့ရွိသည္။ ထုုိကဲ့သုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း
မရွိပါက အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္းအတြက္ အမွန္တရားမွာ ေဝဝါးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မေက်လည္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ပထမဆုုံး အဆင့္အေန ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး လုုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကာလ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္အျခားေသာ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆုုိင္သည့္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္လာရန္ ပုုိ၍အာ႐ုံစုိက္သင့္သည္ဟု အခ်ိဳ ႔ေသာ အလွဴရွင္မ်ားက ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ေျပာခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုုအတြက္
ယခုုေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ရန္ အကဲဆတ္လြန္းေနသည္။ အေနာက္အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
ႏုုိင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိရန္ အားထုုတ္ခဲ့ သည့္ေနာက္ပုိင္းညိႇႏိႈင္းေနသည့္အစုုအဖြဲ႕မ်ားၾကား ယင္းကိစၥကိုစိတ္ဝင္စားမႈ အနည္းငယ္
သာ ရွိေၾကာင္းကို အလွဴရွင္မ်ားက ထုုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ EAO ႏွင့္ တပ္မေတာ္ပုိင္းမွ ဝါရင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တရားေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပစ္မွတ္
ထားခံရမည္ကို စုုိးရိမ္ၾကသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ အစုုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အတိတ္ကာလ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးမယူႏုိင္ေအာင္ အာမခံထားေပးသည့္ အဓိပၺာယ္ သက္ေရာက္သည့္ အပုုိဒ္မ်ားပါဝင္သည္။၃၁၈
တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးၾကားတင္းမာမႈကတဖက္၊ အျခားတဖက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသည္က
တဖက္ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေန သည္ ႏုုိင္ငံအမ်ားအျပား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ေတြ ႔ရသည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။
တရား႐ုံးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ လူသိရွင္ၾကား စီရင္ျခင္းမ်ားသည္ သင့္ေတာ္မႈ မရွိဆုိပါက အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားလည္းရွိသည္။
ရပ္ရြာအသုုိင္းအဝုုိင္းမ်ား၊ ပဋိပကၡ အစုု အဖြဲ႕မ်ား၊အျခားေသာ ၾသဇာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား
သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အဆင့္မ်ားေဆာင္ရြက္ ႏုုိင္ရန္ ကူညီရာတြင္ အသုုံးျပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ တရားမွ်တမႈ
ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းထက္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးက ပုုိ၍လုုိအပ္ေနေၾကာင္း အသားေပးထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။
ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကလည္း ႏုုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
အတိတ္ကို အတိတ္တြင္ခ်န္ထားၿပီး ေရွ ႔ဆက္ၾကရန္ လုုိအပ္ေၾကာင္း အသားေပးေျပာဆုုိခဲ့သည္။၃၁၉ တရား႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ေပၚေပါက္ႏုိင္ရန္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းၿပီးအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိပဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မႈကို အသားမေပးသည့္ ပုုံစံမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကား
ေစ့ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေရွ ႔ဆက္ႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ ျမန္မာ ႏုုိင္ငံရွိ အရပ္ဘက္လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ဘက္လုိက္မႈမရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ နစ္နာသူဥပေဒ (victim's law) ျပဌာန္းေပးေရးကို
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ေနရပ္စြန္႔ ခြာရသည့္နစ္နာသူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္
နစ္နာေၾကးေပးအပ္သည့္ ကိုလံဘီယာမွ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ဆင္ဆင္တူသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ိဳးျဖစ္သည္။၃၂ဝ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေစသည့္ မေက်လည္မႈ
မ်ားႏွင့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားအားလုုံးေပၚ၎၏ သက္ေရာက္မႈကို နားလည္ျခင္းသည္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္တန္းတူအေရးပါသည္။ အလွဴရွင္
မ်ားသည္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို လက္ခံႏုိင္မႈျမင့္တက္လာေစရန္ ဆန္းသစ္သည့္ အစီအမံမ်ားေဖာ္ထုတ္အားေပးႏုုိင္သည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္
တုုိင္းရင္းသား အသံမ်ား ပါဝင္ရန္ ႏွင့္ အျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေလးစားမႈျမင့္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဗမာလူမ်ားစုုႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ားၾကားမွ အပ်က္သေဘာ ပုုံေသသတ္မွတ္ထားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အားထုုတ္မႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး အစဥ္
အလာတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ သီးျခားကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ စဥ္းစား

ေရရွည္ တည္ၿငိမ္မႈ အာမခံခ်က္ရရွိရန္ မွာဦးစားေပးျဖစ္သည္ကို

ႏုုိင္သည္။ ေဒသခံမ်ား လမ္းညႊန္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ရြာ

ေတြ႕ရသည္။၃၂၃ ရပ္ရြာအသုုိင္းအဝုုိင္းမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္အာဏာပုုိင္

မ်ားက ႀကိဳဆုုိၾကေၾကာင္း အေထာက္အထား အခုုိင္အမာရွိသည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ျမင့္မားသည့္အခြန္အခမ်ားေပးေနရသည္၊ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း

သုုိ႔ေသာ္ လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လက္နက္

အႏၲရာယ္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ေျမယာပုုိင္ဆုိင္မႈမာွလည္း ခုုိင္မာျခင္းမရွိပဲ

ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ အကူအညီျဖစ္ေစသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္

လုုိအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေစ်းကြက္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ရန္ ေသခ်ာသည့္

မွာ ျပည့္စုံမႈမရွိပါ။

အဆက္အသြယ္မရွိပဲ ျဖစ္ေနသည္။ မတည္ၿငိမ္သည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္
အဓမၼေနရာေရြ ႔ေျပာင္းရျခင္းအက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

ရပ္ရြာမ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ တပ္သားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚတြင္

ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးမ်ား ျဖစ္ေစသည္။၃၂၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးရလဒ္ကို

လႊမ္းမုုိးႏုုိင္မႈ အနည္းငယ္သာရွိျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ

ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ရည္ရြယ္ခ်က္အတုုိင္း

မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အစီအမံအျဖစ္ အသုုံးျပဳရန္မွာ

ေဆာင္ရြက္လုိပါက ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို တုုိက္႐ုိက္ကုိင္တြယ္ရန္

အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိသည္။ ကခ်င္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာကဲ့သုိ႔ အရပ္သား

လုုိအပ္သည္။

မ်ားအေနျဖင့္ EAO ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ လႊမ္းမုုိးမႈ အခ်ိဳ႕ ျပဳလုုပ္
ႏုုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ လြမ္းမုုိးႏုုိင္သူမ်ားသည္ သာမန္အရပ္သားမ်ား

အၾကမ္းဖက္အျဖစ္အပ်က္မ်ား ႏွင့္ မေက်လည္မႈမ်ားကို

မဟုုတ္ပဲ ဘာသာေရးပုုိင္း၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ထိပ္ပုိင္းမွ

တုုိက္႐ုိက္ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သည့္

ျဖစ္ေနတတ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဒသအဆင့္ အေျခအေနမ်ား ကိုတုိးတက္ေစႏုုိင္
သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုုိ္င္ငံတြင္ ၎အစီအစဥ္မ်ား အလုုပ္ျဖစ္မႈ

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ NGO မ်ားသည္ ေဒသအဆင့္ အစီ

အေထာက္အထားမွာအနည္းငယ္သာရွိသည္။ အခန္း ၂ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့

အစဥ္မ်ား၏ သက္ေရာက္ မႈကို အလြန္အကြ်ံခန္႔မွန္းမိသည့္ ျဖစ္စဥ္

သည့္အတုုိင္း ျမန္မာႏုုိ္င္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားတြင္ တုုိက္ခုိက္

မ်ားလည္းရွိသည္။ စီမံကိန္းအမ်ားအျပားသည္ ရပ္ရြာဒုုကၡမ်ားသည္

ရင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ အဓိက ႏႈိးဆြသည့္အခ်က္မွာ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္

ပဋိပကၡ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းခံဟူေသာ ယူဆခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံ

ႏုုိင္ရန္၊ ျပည္သူမ်ားေပၚတြင္ အာဏာလႊမ္းမုုိးႏုုိင္ရန္ ႏွင့္ သယံဇာတ

ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟု အလွဴရွင္ ကို္ယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရယူလုိမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္အစုုအဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ တင္းမာမႈ

အျခားတစ္ဦး၏ ေျဖၾကားခ်က္မွာ ပို၍လက္ေတြ ႔က်ပါသည္။

မ်ားတျဖည္းျဖည္းရွိလာႏုုိင္သည္ သို႔မဟုုတ္ ႐ုတ္တရက္ အရွိန္ျမင့္

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု မွ ကုုိ္ယ္စားလွယ္တဦးက

တက္လာၿပီး အၾကမ္း ဖက္ တုုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။

၎တုုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး - အား

ျပည္သူမ်ားကို မတရားျပဳက်င့္မႈမ်ားသည္ အျမဲ မျပတ္ရွိေနခဲ့ၿပီး

ကိုးရာမဲ့သူေတြအတြက္ျဖစ္ပါတယ္ ခံစားရတာလဲ သူတုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ - ဟုု

လက္ရွိလည္းျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၃၂၂

ေဒသခံျပည္သူမ်ားေပၚ ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ

မ်ားေျဖရွင္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးၿပီး ပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္သင့္သည္။

ႏုုိင္ငံတကာ NGO မ်ား ႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ ၾကားခံမ်ားမွတဆင့္ လုုပ္ကုိင္သည့္

သို႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုုိ႔ ကူးေျပာင္း ျခင္းကို ပံ့ပုိးျခင္းႏွင့္

အလွဴရွင္မ်ားသည္ သယံဇာတအတြက္ ေဒသအဆင့္ လက္နက္ကုိင္

မတူညီသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိကာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕မ်ား အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ ရင္ဆုိင္ေနျခင္းကိုေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္
စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးျခင္းကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းတြင္ တုုိက္႐ုိက္

ယင္းအခ်က္သည္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္

ပါဝင္ေနသည့္ လက္ေတြ ႔ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္

အိမ္ရာစီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားမွ အစီအစဥ္အမ်ိုဳးမ်ိဳးတြင္ လုုပ္ကုိင္ေနသည့္

သုုိ႔ေသာ္လည္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားသည္ အျခားအစုုအဖြဲ႕မ်ားထက္ပုိၿပီး

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထက္စာလ်င္ ၎တုုိ႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အက်ိဳးခံစားေနရသည္ဟု ယူဆရသည့္အခါ သုုိ႔မဟုုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သုိ႔အက်ိဳးျပဳပုုံကို

လုုပ္ငန္းစဥ္၏ လုုပ္ငန္းအစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုအေနႏွင့္မျမင္ပဲ အေပးအယူ

ပုုိ၍ရွင္းလင္းစြာ၊ ပုုိ၍က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ ရွင္းျပႏုုိင္သည္။ ယင္း

သက္သက္ဟုသာယူဆခံရပါက ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အားထုုတ္မႈမ်ား

ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုုိးတက္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္လုိသည့္

သည္ေဒသအဆင့္တြင္ တင္းမာမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုုပ္
သည့္အခါ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပဋိပကၡၾကားမွ အခ်ိိတ္အဆက္ကို

ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္၊ ရပ္ရြာမ်ားကို အပ်က္သေဘာ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ ပုုိ၍ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပႏုုိင္ရန္လုိအပ္သည္။

သက္ေရာက္ေစ သည့္ မေက်လည္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္ အလွဴရွင္မ်ားသည္
ေဒသခံ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကိုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

ေဒသအဆင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မေက်လည္မႈမ်ားကို

အမ်ိဳးမ်ိဳးမွတဆင့္ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ လက္နက္ကုိင္ တပ္သားမ်ားရန္မွ

ကုုိင္တြယ္ျခင္း - လုုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားေသာ္လည္း

ရပ္ရြာသားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စြမ္းရည္

ရွင္းလင္းသည့္ သက္ေရာက္မႈမရွိျခင္း

ကုုိျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား၏ အပ်က္သေဘာ
အက်ိဳးဆက္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ အရပ္သားမ်ားကို မတရားႏိွပ္စက္မႈမ်ား

ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္သဘာထားမ်ားကို သုုံးသပ္မႈ၊ သုုေတသနမ်ားမွ

ေလ်ာ့က်ရန္ခ်င္း လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ ကရင္ လူ႔အခြင့္အေရး

အဓိက ေတြ ႔ရွိခ်က္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကို အယုုံ

အဖြဲ႕ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသခံ အခြင့္အေရး အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

အၾကည္ရွိရန္အတြက္ ၎တုုိ႔ေဒသမ်ားတြင္ တကုုိယ္ေရလုုံျခဳံမႈႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကြန္ယက္

မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျဖစ္ပြားႏုုိင္ဖြယ္ရွိသည့္

သူမ်ားဆီသုိ႔ ေပးပုုိ႔ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ေျမျပင္အခ်က္အလက္အမ်ား

တုုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆုုိင္ၿပီးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အလဲအလွယ္

အျပားရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ ေဒသခံ

ျပဳလုုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အာဏာပုုိင္ မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းႏုုိင္ရန္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္

အာဏာရွိအစုုအဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္

မ်ားကို ပံံ့ပုိးေပးႏုုိင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္

မ်ား အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ျပည္နယ္ အဆင့္ ႏုုိင္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈ

အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ လူ ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ

မ်ားတြင္ ပုုိ၍ဒီမုိကေရစီဆန္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အခင္းအက်င္း

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡအစုုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အာဏာပြဲစားမ်ားကို

မ်ားရွိလာသည့္အခါ ေျပာင္းလဲလာႏုုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္၊

တာဝန္ခံ မႈရွိေစရန္ ကြန္ယက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ထားရွိခဲ့သည္။

အျခားသူမ်ား၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း အခ်က္အလက္
အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို စနစ္တက်

လုုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာႏုုိင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

သုုံးသပ္မႈျပဳလုုပ္ထား သည္မွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ေဒသခံအရပ္ဘ

ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ေဒသႏုုိင္ငံေရးကို ဦးတည္သည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္

က္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ သည့္ဆန္းစစ္မႈတြင္

ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းႏုုိင္ငံေရး၏ ပါဝင္မႈအခန္းက႑ကို ဆန္းစစ္မႈမ်ား

ေပါင္းစပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ အဆင့္ျမင့္ပုိင္း ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်

ျပဳလုုပ္ရန္လုိအပ္သည္။

ဇယားကြက္ ၆.၄။
တိတိက်က်အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုုပ္ႏုိင္မႈၾကား မွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းကို ပံ့ပုိးေနသည့္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ ႔အေကာင္ အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုုပ္
ႏုုိင္ေအာင္ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိထားသည့္ အသိအျမင္မ်ား၊ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္အညီ တုုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုိင္
ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားသတ္မွတ္ထားသည့္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အခ်ိဳ ႔ရွိၿပီး၊ စမ္းသပ္ရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္
လုုိအပ္ သည္ကို လက္ခံထားၾကသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ အမ်ိဳး အစားအလြန္မ်ားၿပီး၊ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနသည့္
အခင္းအက်င္းမ်ားကလည္း ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ထပ္ထုိးရႈပ္ေထြးေစသည္။
သုုိ႔ေသာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္မႈ ႏွင့္ တိတိက်က် စီစဥ္လုပ္ ကုုိင္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားသည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရရွိလာ မည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္၊ တုုိင္းတာ ႏုုိင္သည့္
ရလဒ္မ်ားပါရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲအယူအဆမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အလွဴ ရွင္မ်ား၏ ပံံ့ပုိးမႈသည္ လုုပ္ငန္းထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ
ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မထြက္ႏုိင္သည္အထိ တင္းက်ပ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရင္း အဆုုံးသတ္ေလ့ရွိသည္ဟု ေမးျမန္းမႈမ်ား တြင္ေျဖဆုုိသူမ်ားကေျပာျပခဲ့သည္။
သုုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔ေသာအလွဴရွင္မ်ားက ၎တုုိ႔၏ သို႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔၏ မိတ္ဖက္ အဖြဲ ႔မ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားမွာ ေဝဝါးလြန္းသည္ဟုဆုိသည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ အလွဴရွင္ အခ်ိဳ ႔၏မူဝါဒမ်ား၊ UN ပံ့ပုိးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ NGO မ်ားတင္လာသည့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား
(proposal) မ်ားတြင္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈ (social cohesion) ႏွင့္ ကုုိယ့္အားကုုိယ္ကုိးရွင္သန္ႏုိင္မႈ (resilience) ကဲ့သုိ႔ေသာ
အျငင္းပြားဖြယ္မရွိသည့္ စကား လုုံးမ်ားကို ေလ်ာ့ရဲစြာသတ္မွတ္ သုုံးစြဲမႈမ်ားကို မၾကာခဏေတြ ႔ျမင္ရသည္။ ၿပိဳင္ဆုိင္ေန သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ရန္ပုံေငြရရွိရန္အတြက္ စကားလုုံးအဆန္းမ်ားသုုံးစြဲျခင္း ေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ဆန္းစစ္ၿပီး အသုုံးျပဳသည့္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အဆန္းထြင္သည့္
အားထုုတ္မႈမ်ားၾကားခြဲျခားရန္ ခက္ခဲသြားသည္။ ယင္းပုုံစံမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ျခင္းကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္သည့္
လုုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားထက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တည္ေဆာက္ မႈအစီအစဥ္အခ်ိဳ ႔လုပ္ကုိင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိထား သည့္
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အထင္အရွားေတြ ႔ျမင္ႏုိင္သည္။၃၂၅
အလွဴရွင္မ်ားမွ စီမံကိန္းမ်ားတိတိက်က်ေရးဆြဲျပင္ဆင္ေစရန္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္း မ်ားျဖစ္ကတတ္ဆန္းေရးဆြဲမႈ ကုုိေရွာင္ရွားႏုုိင္သည္ျဖစ္ေ
သာ္လည္း စမ္းသပ္မႈမ်ား၊အမွား အယြင္း မ်ားမွတဆင့္ သင္ယူရန္ ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုုပ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္ေပးရန္ လုုိအပ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ သုုံးသပ္မႈစနစ္မ်ားကိုမေျပာင္းလဲပဲ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အခ်ိဳ ႔ေသာ အလွဴရွင္မ်ားက ခြင့္ျပဳထားၾကသည္။

၇.၁။ သုုံးသပ္ခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္း
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏုုိ္င္ငံေရး၊ ႏုုိင္ငံ၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္
အလြန္နီးကပ္စြာခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။

ll

နယ္စြန္နယ္ဖ်ားတြင္သာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာတစ္ခုမဟုုတ္ေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားသည္

တုုိင္းျပည္ေပၚတြင္ တုုိက္႐ုိက္သက္ေရာက္မႈ မ်ားရွိေနသည္။ ၿမိဳ ႔နယ္ ၃၃ဝ အနက္ ၁၁၈ ၿမိဳ ႔နယ္၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၄
ပုုံတစ္ပုံနီးပါး ေနထုုိင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ လကၡဏာမ်ား၊ ငုုံ႔ေနသည့္ လကၡဏာမ်ားကို
ျမင္ေတြ႕ရသည္။

ll

ဗဟုုိအစုုိးရႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား အဓိက ျဖစ္ပြားသည့္

ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံတစ္ခုလုံးအေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ အေရးႀကီး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးရာ ပဋိပကၡမ်ားကို အဆုုံးသတ္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္
ျပဳလုုပ္ရန္၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္ အေရးအရာကိစၥ (၃) ခုု ျဖစ္ေသာ ''အစုုိးရအတြင္း အရပ္ဖက္ႏွင့္စစ္ဖက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ"၊

"ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား ခြဲေဝေပးျခင္း"၊ "ႏုုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ အားလုုံးပါဝင္ႏုိင္မႈႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား အခြင့္အေရး" ကိစၥမ်ားအတြက္ တူညီသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ရွာေဖြရန္လုိအပ္သည္။

ll

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ား၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ မဟုုတ္ေသာ္လည္း

ေပါမ်ားစြာရွိေနသည့္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားက ပုုိ၍အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုုပ္ေပးေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ ဗဟုုိအစုုိးရ၏ ရသုုံးစရိတ္မ်ားသည္ သဘာဝ သယံဇာတ ေပၚတြင္မွီခုိေနရသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုုမွာ
ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာဝ သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈသည္ ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္
တုုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ နက္နက္ရိႈင္းရႈိႈ္င္း ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။
ေဒသအဆင့္တြင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡပုံစံမ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၿပီး အလြန္ရႈပ္ေထြးသည္။ ေျဖရွင္းပုုံ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းသည္
ထိေရာက္မႈရွိမည္မဟုုတ္ပါ။

ll

ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ႏုုိင္ငံအဆင့္ျပႆနာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အတိုက္အခံနယ္ေျမမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကြဲျပားသည္။ ေဒသအဆင့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္ ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ထားျခင္းမရွိသူမ်ားသည္ နယ္ေျမ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္၊ လူထုေပၚတြင္ ၾသဇာ
ေညာင္းရန္၊ သယံဇာတမ်ား ရရွိရန္ ၿပိဳင္ဆုိင္ ေနၾကျခင္းမ်ား မၾကာခဏပါဝင္ေလ့ ရွိသည္။ အုုပ္စုဖြဲ ႔တည္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာမ်ားသည္
နယ္ေျမႏွင့္ ခုုိင္ခုိင္မာမာခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိၿပီး ပထဝီအေနအထားရ ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေရးအာဏာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ll

ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အစုုအဖြဲ႔ မ်ားၾကား နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈ အတိအက် သတ္မွတ္ႏုိင္မႈ
နည္းပါးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအပုုိင္းတြင္ ေရရွည္အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အာဏာ သက္ေရာက္မႈ ေရာေထြးေနသည့္
ေဒသအမ်ားစုု ျဖစ္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနသည့္ အခ်ိဳ ႔ေဒသကို တပ္မေတာ္၊ အရံလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ တုုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ေဒသအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းနာမွာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။ အရပ္သား ဦးေဆာင္သည့္ ေခတ္မီ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပုုံျဖင့္ နယ္ေျမအမ်ားအျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အဖြဲ႕
အခ်ိဳ႕ရွိၿပီး က်န္အင္အားစုုမ်ားမွာ ေတာ္လွန္ေသာ အုုပ္စုသက္သက္ျဖစ္သည္။

ll

နယ္ေျမစီမံမႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲေနျခင္း၊ ပါဝင္သည့္ အစုုအဖြဲ ႔မ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ကြဲျပားေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡ သေဘာသဘာဝမွာ အႀကီးအက်ယ္ကြဲျပားေနသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း
လုုပ္ငန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက ယင္းရႈပ္ေထြးမႈကို နားလည္ရန္၊ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လုုိက္ဖက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္
ပုုံမ်ား ေဖာ္ထုတ္အသုုံးျပဳရန္မွာ အဓိကက်သည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡသည္ ႏုုိင္ငံကို အမ်ားဆုုံး ဖိစီးေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားေပၚတြင္ ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။

ll

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္သို ့သြားရန္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ပဋိပကၡကို အရင္အဆုံးသတ္ႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ား ႐ွာေဖြရန္ လိုအပ္သည္။ စစ္တပ္သည္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေန၍ တည္ၿငိမ္မႈလုိအပ္ျခင္း၊ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳး
ကြဲျပားျခင္းတုုိ႔ကို အေၾကာင္းျပၿပီး ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္မွာ ကာလရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡ သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္
ႏုုိင္ငံအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ပုုံေဖာ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
တုုိးတက္ျဖစ္ေပၚရန္၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားျမႇင့္တင္ရန္လုိအပ္သည္။

ll

ပဋိပကၡမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈအမ်ားအျပား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေနရာေျပာင္းေရြ ႔ရမႈေၾကာင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ထိခုိက္
ခဲ့ရၿပီး ေထာင္ႏွင့္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ အေရအတြက္မွာ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထုုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားသည္
လူ႔အခြင့္အေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ ေျမယာပုုိင္ဆုိင္မႈမ်ားေပၚတြင္ ထိခိုက္မႈရွိၿပီး၊ အဆုုိးဆုုံးထိခိုက္ခံရသည့္ေနရာမ်ားတြင္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေရးကိုလည္း ထိခုိက္ေစခဲ့သည္။ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး၊ ေနရာအႏွံ႔ ပ်ံ ႔ႏွံ႔
ေစခဲ့သည္။

ll

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡသည္ ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈႏွင့္ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အလား အလာမ်ားကို ပုုံသြင္းခဲ့သည္။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡျဖစ္
ပြားသည့္ ေနရာတုုိင္းသည္ ဆင္းရဲ မြဲေတသည့္ ေဒသမဟုုတ္ေသာ္လည္း ေနရာအမ်ားအျပားမွ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားတြင္ ပဋိပကၡသည္
အေၾကာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡသည္ ကုုန္သြယ္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုုန္သြယ္ေရး
အတြက္ ႀကီးမားသည့္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။ ပဋိပကၡသက္တမ္း ႏွစ္ ၇ဝ ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဆုုံးရႈံးမႈ စုုစုေပါင္းမွာ မ်ားျပား
သည္။

ll

က်ားမ မေရြး ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈကို ခံစားရသည္။ အရပ္သားမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳး သားအမ်ားစုုသည္ တုုိက္ပြဲဝင္ရ၊ အၾကမ္းဖက္
တုုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုုံး ဒဏ္ရာ ရွိ ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ ႏွင့္ က်ားမအေျချပဳခြဲျခား အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ကုိ
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားစဥ္ႏွင့္ ၿပီးဆုုံးသြားသည့္ ကာလအတြင္း ခံစား ၾကရသည္။ အိမ္ေထာင္ေပၚက်ေရာက္သည့္ စီးပြားေရး၊
လူမႈေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ခံစားရသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသား
စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းထက္ မ်ားစြာေနာက္က်ေနသည္ သုုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး လုုပ္သားအင္အားစုု ပါဝင္မႈႏႈန္းမွာ အနည္းငယ္ ျမင့္မား
သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားသည္ တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ရွိေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရးအရ
ကုုိယ္စားျပဳမႈတြင္လည္း ျပည္နယ္ထက္ တုုိင္းေဒသႀကီးအစုုိးရအဖြဲ ့မ်ားတြင္ ပုုိမ်ားသည္။

အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္
အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။ ေရရွည္တြင္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုုံးက တရားႏွင့္ညီသည္ဟု
လက္ခံယူဆသည့္ အစုုိးရစနစ္တစ္ခုလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ll

ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လုပ္ျပဳလုုပ္ရန္ အေရးပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္
ႏုုိင္မည္မဟုုတ္ပါ။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အၾကမ္းမဖက္ပဲေျဖရွင္းႏုုိင္သည့္ ႏုုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတစ္ခု ဖန္တီးရန္ က်ယ္ျပန္႔
သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေရရွည္တြင္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အစုုိးရ ဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူ
မ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ အစုုိးရစနစ္တစ္ခုကို စုုေပါင္းေဆြးေႏြးရန္ သမုုိင္းဝင္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ll

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုတည္း သုုိ႔မဟုုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေျဖရွင္း
ႏုုိင္မည္မဟုုတ္ပါ။ အားလုုံးပါဝင္ သည့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္သည့္ အေရးပါသည့္ တုုိးတက္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း
တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ သမုုိင္းအရ စင္ၿပိဳင္၊ လမ္းေၾကာင္းစုုံျဖင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား
လုုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ တုုိးတက္မႈသည္ တန္းတန္းမတ္မတ္ ျဖစ္ေပၚေနမည္မဟုုတ္ပါ။ အတက္အက်ပုုံစံျဖင့္ ျဖစ္ေပၚႏုုိင္ပါသည္။

ll

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အရ ညိႇႏိႈင္းရရွိထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားမွာ ခုုိင္မာမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
ဝင္ေရာက္ရန္ အာမခံေပးသည့္ သေကၤတျဖစ္သည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ ယခင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားသည္ အစုုိးရ၊ လက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစ ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအမ်ားစုုမွာ အသက္႐ွဴ
ေခ်ာင္႐ုံမွ်သာ ရွိခဲ့ၿပီး ႏုုိင္ငံေရးျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ပါ။ အစုုိးရ၊ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔ အစည္းမ်ား၊
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပုုဂၢလိကက႑မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ အားလုုံး ႏွင့္ အျခားပုုဂၢိဳလ္မ်ား ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားရန္ အေရးႀကီးသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အေထာက္အပံ့ ႏွင့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္မဟုုတ္ ပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရလဒ္မ်ား တုုိးတက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမရႏုုိင္ပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈျမင့္မားျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡကိုျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းခံႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုုိင္မည္မဟုုတ္ပါ။

ll

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡသည္ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ၊ စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈတုိ႔ႏွင့္ တုုိက္႐ုိက္

ဆက္ႏြယ္ေနမႈမရွိပါ။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားသည္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ပဋိပကၡမရွိသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားထက္
မဆုုိစေလာက္သာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ နိမ့္က်သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈတြင္ ရန္ကုန္ဖယ္ထုတ္လုိက္လွ်င္
ရွင္းလင္းစြာ ေတြ ႔ရမည္ျဖစ္ သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိဳ ႔ေသာ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားသည္ တႏုုိင္ငံလုံးပွ်မ္းမွ်
သတ္မွတ္ခ်က္ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး အခ်ိဳ ႔မွာတႏုုိင္ငံလုံးတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံး ျဖစ္ေနသည္။

ll အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းကို ေျဖရွင္းျခင္းထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္းက
ပုုိ၍ရႈပ္ေထြးသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္သည္။
နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡရွိသည့္ အျခားေသာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လ်င္ျမန္သည့္ စီးပြားေရး
တုုိးတက္မႈမ်ားက ေရရွည္ ပဋိပကၡ အေၾကာင္းခံ သုုိ႔မဟုုတ္ အၾကမ္းဖက္္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား၏ ျပင္းထန္သည့္
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္းမရွိသည္ကို ေဒသတြင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိႏုိင္သည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည့္
ညီမွ်မႈမရွိသည့္ အာဏာအခင္းအက်င္းကို ျဖစ္ပြားေစသည္။

ll

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၍ အၿမဲတေစ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည္ဟု မဆိုလိုႏိုင္ပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

စီမံကိန္း ေရးဆြဲရာတြင္ အထက္ေအာက္ ပုုံစံျဖင့္ ေရးဆြဲျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား အက်ိဳးမခံစားရသည့္ သယံဇာတ ထုုတ္ယူမႈမ်ားသည္
တုုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားၾကား မေက်နပ္မႈမ်ားကို ႀကီးမားလာေစၿပီး လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္မႈမ်ားကုုိ ပုုိ၍အားေကာင္းေစခဲ့သည္။

ll

သမုုိင္းတေလ်ာက္တြင္ ဗဟုုိအစုုိးရသည္ က်န္းမာေရးဌာနအသစ္၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ဆည္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္း အစရွိေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
လုုပ္ငန္းမ်ားကို ၎၏ အာဏာ ခ်ဲ ႔ထြင္ရန္၊ တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေမွးမွိန္ေစရန္ အထူးသျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္
ကာလမ်ားတြင္ အသုုံးခ်ခဲ့သည္။ အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ားသုုိ႔ အရပ္သား အစုုိးရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခ်ဲ ႔ထြင္ျခင္းကို တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ရႈျမင္ခဲ့သည္။

ll

အတိုက္အခံနယ္ေျမအမ်ားအျပားတြင္ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတ တုုိးခ်ဲ႕ထုုတ္လုပ္မႈသည္ တင္းမာမႈမ်ားကို
အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ မေက်နပ္မႈမ်ားကို အားေကာင္းေစခဲ့ကာ ဝင္ေငြ ရရွိမႈမ်ားက ပဋိပကၡကို
အသက္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္း အသစ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡေနရာမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ လမ္းမ်ား၊ ကန္ထ႐ုိက္မ်ား ႏွင့္
သယံဇာတမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားၾကား တုုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားမွ အေရးတႀကီးလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကို
အေထာက္အပံ့မ်ား တုုိးျမႇင့္ပံ့ပုိးေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုုိင္ေသာ္လည္း
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ပဋိပကၡမ ျဖစ္ေစရန္ဆင္ျခင္မႈမရွိသည့္ အခါတြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာကို ပ်က္စီးေစသည္။

ll

ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ေပးသည့္ အေထာက္အပံ့မွာ
သိသိသာသာျမင့္တက္လာသည္။ ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ အတြင္း
စီကိန္းအသစ္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၃.၇ ဘီလီယံ ေထာက္ပံ့ရန္
လ်ာထားသည္။ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍လာသည့္
ယင္းေငြမ်ားသည္ ျမင့္တက္ေန သည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းကို ႏွင့္
ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ အေရး
တႀကီးလုုိအပ္ေနသည့္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္
အကူအညီ ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။

ll

အစုုိးရႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား နီးနီးစပ္စပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လႊမ္းျခဳံႏုိင္မႈ၊ စရိတ္သက္သာမႈ ႏွင့္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားသာခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုုတ္ ယုုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုုိင္သည့္ အခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။ အစုုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ခ်ဲ ႔ထြင္ရန္ အသုုံးခ်သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကဲ့သုိ႔
တဖက္အဖြဲ ႔၏ လုုံျခဳံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးျပဳ သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ တုုိင္းျပည္အကူးအေျပာင္းကာလ ၌ တုုိင္းရင္းသား ကုုိယ္စားလွယ္
မ်ား၏ ယုုံၾကည္မႈကို ထိခုိက္ေစႏုုိင္သည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ထိေတြ ႔ဆက္ဆံျခင္းမရွိပဲ ႏုုိင္ငံေတာ္ကို
အားေကာင္းေစသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡအရင္းခံျဖစ္သည့္ အာဏာမညီမွ်မႈကို ျဖစ္ပြားေစႏုုိင္သည္။

ll

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လုုိအပ္ေနေသာ္ လည္း ပဋိပကၡရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအႀကီး
စားျပဳလုုပ္ပါက အလြန္ သတိထားရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားေသာအားျဖင့္ အလွဴရွင္ပံ့ပုိးမႈႏွင့္ အစုုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ႏုုိင္ငံအဆင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသမွ အခင္းအက်င္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၊ လုုိက္ေလ်ာညီေထြ
ေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္။

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ အထူးေရးဆြဲစီစဥ္ထားသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တုုိးတက္ေစၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျဖစ္ထြန္းမႈ အရွိန္အဟုုန္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္။

ll

စနစ္တက်ေရးဆြဲထားသည့္ အေထာက္အပံ့လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစုုိးရႏွင့္ ၎၏ေဆြးေႏြး ဖက္မ်ားၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္သည္။
အစုုိးရႏွင့္ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ ႔မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုုပ္ငန္း
မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အားေကာင္းေစၿပီး ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ေပၚ ယုုံၾကည္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုုိးရတုုိ႔ၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈကို အားေပးသည့္ အေထာက္အပံ့ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္
ယုုံၾကည္မႈကို အားေကာင္းေစသည္။ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူထားသည့္ ႏုုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေသာ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို ပံ့ပုိးသည့္
အစီအစဥ္မ်ားသည္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ll

ပို၍ေကာင္းမြန္ၿပီး တာဝန္ခံမႈပိုရွိသည့္ ျပည္နယ္/တုုိင္းေဒသႀကီး အစုုိးရ ဖြဲ ႔စည္းပုုံမ်ား ျဖစ္လာရန္ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ားက ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္သည္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဗဟုုိမွ လုုပ္ပုိင္ခြင့္အခ်ိဳ ႔ခြဲေဝေပးမည့္ အနာဂတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္လည္း ေအာက္ေျခ အဆင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္
ေပးသည္။

ll

လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္တက္ေရးအတြက္ ေနာက္ကြယ္မွေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡမျဖစ္ေစရန္ ဆင္ျခင္ေဆာင္ရြက္သည္ဆုိပါက
အထူးအသုုံးဝင္သည္။ ဥပမာ အတုုိးႏႈန္း နည္းသည့္ေခ်းေငြမ်ား၊ ေစ်းကြက္လက္လွမ္းမီေရး တုုိးတက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္၊
တရားလက္လြတ္ အခြန္ေကာက္ျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ မ်ားရွိပါက လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြတုိးတက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တုုိးတက္မႈကဲ့သို႔ေသာ ေဒသက စီမံသည့္ အေသးစားလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႀကီးက်ယ္သည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ အျငင္းအခုုန္ နည္းႏုုိင္သည္။

အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမျဖစ္ေစရန္ ဆင္ျခင္ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားလုုိအပ္သည္။ ေဆာင္ရြက္ပုံေကာင္းမ်ား
ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ပုုိ၍ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးသည္။

ll

ႏုုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားရွိ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမ စုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡအေၾကာင္း အသင့္အတင့္ နားလည္
ထားၾကသည္။ အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေရွာင္ရွားဆင္ျခင္လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ားကို
ေပါင္းထည့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ အၾကံေပး ပုုဂၢိဳလ္မ်ား ဌားရမ္းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအမံမ်ားကို အသုုံးျပဳျခင္း
မ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ပူးေပါင္းျခင္း၊ စုုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အေလ့အထမ်ား တုုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ll

အေထာက္အပ့့ံေပးသည့္ အဖြဲ ႔မ်ားအတြင္းရွိ အဖြဲ ႔အစည္းဆုုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေၾကာင့္အသိအျမင္မ်ားကို လက္ေတြ ႔ေျပာင္းရန္ အကန္႔
အသတ္မ်ား ရွိေနသည္။ ပဋိပကၡမ်ား ေရွာင္ရွားျခင္းကို လုုပ္ငန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဦးစားေပးအရာမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ေျခမွေန၍ ပါဝင္ရမည့္
(upstream) အေလ့အထ အေနျဖင့္ လက္ခံထားျခင္းထက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္း က်င့္သုံးရသည့္
(downstream) အေလ့အထ တစ္ခုအေနျဖင့္ ယူဆေလ့ရွိသည္။ ပဋိပကၡအၾကံေပးမ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္လည္း အတုုိက္အခံ ျဖစ္ေနသည့္
ေနရာႏွင့္ တုုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိ ျဖစ္ေနသည္။ အတိုက္အခံေဒသသို ့ အစုုိးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ လုုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈကို အထူးသျဖင့္သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ႏုုိင္ငံအဆင့္ အေထာက္အပံ့ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားေပၚတြင္ ပဋိပကၡ
ဆိုင္ရာအႀကံေပးမ်ား၏ လႊမ္းမုုိးအၾကံေပးႏုုိင္မႈလည္း အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ပဋိပကၡ ဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားျခင္းကို ေအာက္ေျခမွေန၍ တဆင့္
ခ်င္းက်င့္သုံးသည့္ အေလ့အထ ျဖစ္လာရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

ll

အေထာက္အပံ့ေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား လုုပ္ငန္းပုုံစံေရးဆြဲရာတြင္ ေဆြးေႏြး အၾကံယူမႈမ်ား တုုိး၍ထည့္သြင္းလာၾကသည္။
သုုိ႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မည္သူမွ ေဆြးေႏြးအၾကံယူသည္ကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားရန္ လိုသည္။ (ဇယားကြက္ ၇.၁
ကိုၾကည့္ပါ)

ဇယားကြက္ ၇.၁
အႀကီးစားဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း (consultation)
အႀကီးစား သုုိ႔မဟုုတ္ အမ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္
အတြက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ အႀကီးစား အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္း သုုိ႔မဟုုတ္ နယ္ေျမ
အမ်ားအျပားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဗဟုုိက သာစီစဥ္ေရးဆြဲရန္ အလားအလာမ်ားၿပီး၊ ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္
သေဘာထားမ်ား ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္ႏုိင္ရန္ အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလုုိအပ္သည္။ အေထာက္အပံ့ ေပးသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္
အၾကံယူေဆြးေႏြးျခင္းကို လုုပ္႐ုိးလုုပ္စဥ္ တစ္ခုအေန ႏွင့္ ဆုုံးရႈံးမႈမ်ား ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အနက္မွ တစ္ခုအေနႏွင့္သာ
လက္ခံ ထားၾကသည္မ်ားရွိသည္။ မွန္ကန္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ရန္မွာ မည္သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူရသည္၊
ေဆြးေႏြး အၾကံယူရန္ လုုိအပ္သူ မည္သူျဖစ္သည္ကို တိတိက်က် ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိအပ္သည္။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရသနည္း။
ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ၿပီးသား အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သ႐ုပ္ျပရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကံယူမႈမ်ား မလုုပ္သင့္ပါ။ စီမံကိန္းတစ္ခု
အစျပဳသည္ႏွင့္ ရပ္ရြာအသုုိင္းအဝုုိင္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးစားေပးကိစၥမ်ား၊ ပူပန္မႈမ်ား ႏွင့္ဆုိင္သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ား
စုုတည္းႏုုိင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုုိအပ္သည္။ အနည္းဆုုံးအေနႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
၁။ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားေပၚ ေဒသခံ ပါဝင္သက္ဆိုင္ေနသူ (stakeholder) မ်ား၏ စုုိးရိမ္မႈမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ယင္းကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ကတိေပးျခင္း
၂။ ပါဝင္သက္ဆိုင္ေနသူ (stakeholder) မ်ားႏွင့္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီး အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း
၃။ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာႏုုိင္သည္
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊
၄။ ပါဝင္သက္ဆိုင္ေနသူမ်ား (stakeholder) ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးေပၚမႈတည္ၿပီး လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ အေျခခံမ်ား
ခ်မွတ္ျခင္း

ပါဝင္သင့္သူမ်ား
အားလုုံးႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အဓိက ပါဝင္သက္ဆိုင္ေနသူမ်ား မပါဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဆုိပါက ေရရွည္တြင္
ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဘဝမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ခံရမည့္ အဓိကအေရးႀကီးဆံုး ပါဝင္သက္ဆိုင္ေနသူ
(stakeholder) မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တုုိ႔၏ အသံမ်ားကို နားေထာင္ျခင္းသည္ က်ားမကြဲျပားမႈ၊ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊
လူမႈအဆင့္အတန္းအပါအဝင္ အျခားေသာ ကြဲျပားမႈ ရွိေနသည့္ ရပ္ရြာတစ္ခု၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ဆုံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပုုံမွန္အားျဖင့္
သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ား၊ ေျမယာမဲ့မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ မုုဆုိးမ မ်ားကဲ့သုိ႔ ေသာ ခိုကိုးရာမဲ့ အုုပ္စုမ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္သည့္
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မရွိပါက ၎အုုပ္စုသည္ ဖယ္ထားခံရႏုုိင္ဖြယ္ရွိသည္။
ၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူျခင္းသည္လည္း အေရးပါသည္။ ၿမိဳ ႔နယ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ရပ္ရြာမ်ားမွ ရွိၿပီးသား ေကာ္မတီမ်ားကို
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား သုုံးသပ္ေပးရန္ အတြက္ ဖိတ္ၾကားေလ့ရွိသည္။သုုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းေကာ္မတီသည္ အစုုိးရခန္႔အပ္ထားသူမ်ား ႀကီးစုုိး
ေနသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဒသခံ လႊမ္းမိုးသူတစ္ဦးက စုုစည္းေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အုုပ္စုျဖစ္နုိင္ေသာေၾကာင့္ ဂ႐ုစုိက္စိစစ္ရန္လုိသည္။ ဖြဲ႕စည္း
ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားသာမက ရံဖန္ရံခါ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား လိုအပ္ေနႏိုင္သည္။
ေဆြးေႏြးအၾကံယူရမည့္ အျခားအစုုအဖြဲ ႔မ်ားတြင္ ေဒသခံအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားလုုပ္ေဆာင္ဖူးသည့္ အေတြ ႔အၾကဳံရွိ
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည္။ ေဒသခံ မူဝါဒပုုိင္းတုုိက္တြန္းမႈျပဳလုုပ္သည့္အဖြဲ ႔(Local advocacy group) မ်ားတြင္ ေဒသနုုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ယွဥ္ႏုိင္သူမရွိသည့္ အသိပညာမ်ားရွိႏုိင္သည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္္ဆံရန္လုိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ၎တုုိ႔၏
ႏုုိင္ငံေရး ဘက္လုိက္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုိသည္။
မည္သည့္လက္နက္ကိုင္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး အာဏာပိုင္မ်ားကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရျခင္းႏွင့္၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္ခြင့္ မည္မွ်ေပးမည္ဆိုသည္မွာ ခက္ခဲသည့္
အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕မွာ မတူညီေသာ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ေဒသအက်ိဳးကို
ကိုယ္စားျပဳျခင္း တရားဝင္မႈမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ႀကီးႀကီးမားမားရရွိထားသူမ်ားကို အျမဲတမ္း
အေလးအနက္ ထား ဆက္ဆံကာ တုုိက္႐ုိက္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူရန္လိုအပ္သည္။ အစုုိးရတစ္ခု၏ ဖြဲ ႔စည္းပုုံရွိၿပီး လူအမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ
ထားသူမ်ားကို စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ႀကီးၾကပ္မည့္ တရားဝင္ မိတ္ဖက္အေနျဖင့္ ဆက္ဆံႏုိင္သည္။ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း
သက္သက္ျဖင့္ အာဏာယူထားသည့္ ယုုံၾကည္၍မရႏုုိင္သည့္ အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္ေနပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ ႏွင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ေဘးကင္းရွင္းစြာႏွင့္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ လုုံေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရးကို အဓိက ထားၿပီး
ထိေတြ ႔ဆက္ဆံရန္ လုုိသည္။

အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္
ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထင္ရွားသည့္တုိးတက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အခက္အခဲ အမ်ားအျပား က်န္ေနေသးသည္။ အစုုိးရ၊
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ ေရရွည္ခရီးအတြက္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားရန္၊ သေဘာထားေပ်ာ့
ေျပာင္းရန္လုိအပ္သည္။
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တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္၊ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား စတင္ခဲ့ျခင္းတုုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏
နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ၏ အဆုုံးသတ္၊ တည္တ့ံသည့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခ်ထားႏုုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုုအဖြဲ ႔မ်ားသည္ ျပင္ပမွပံ့ပုိးေပးသည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားထက္
၎တုုိ႔ အစစ္အမွန္ပုိင္ဆုိင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပုုိ၍လိုလားၾကသည္။ အစုုိးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္
ကုုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ျပသခဲ့သည့္ ခုုိင္မာသည့္ ကတိျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိ ျဖစ္စဥ္သည္ ယခင္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီမႈမ်ားထက္ ျမန္မာ၏ နယ္ေျမ စုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္ အလားအလာ ပုုိေကာင္းေနသည္။

ll

တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ ခုုိင္မာသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ရယူႏုိင္ရန္မွာ အလြန္တရာ
ခက္ခဲေနသည္။ ၎တုုိ႔အတြင္း ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုုိးရက အဖြဲ႕အခ်ိဳ ႔ကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္
လည္းေကာင္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔ အမ်ားအျပားသည္ တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုုိး
ရာတြင္ မပါဝင္ခဲ့ပါ။ ပင္မျဖစ္စဥ္ကို အျခား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္မည္ မပါဝင္မည္၊ သို႔မဟုုတ္ မည္သည့္ ပုုံစံျဖင့္ ပါဝင္
မည္ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား မသိႏုိင္ေသးပါ။ လက္ရွိခ်ဥ္းကပ္ပုံအရ တုုိးတက္မႈမ်ား ရွိသည့္တုိင္ အခ်ိဳ ႔ေနရာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ျမင့္တက္လာႏုုိင္ေခ်ရွိသည္။

ll

တုုိးတက္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ျဖစ္လာႏုုိင္ေခ်နည္းသည္။ လက္မွတ္ထုိးသူမ်ားအေနျဖင့္ ယုုံၾကည္မႈမ်ား ပ်က္ဆီးသြားႏုုိင္သည္။ ရည္ရြယ္
ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ အစုုအဖြဲ ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တူညီသည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိရန္မွာ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ အရပ္သား
တပုုိင္းအစုုိးရ၏ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးသည္ တုုိးတက္မႈႏႈန္းကို အဓိကဆုုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ အာဏာခြဲေဝမႈ၊ အရပ္သား
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုုိ႔ အခ်ိန္ယူ ကူးေျပာင္းမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ အဓိကက်သည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ႏုုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားက ဆုုံးျဖတ္ၾကမည္မဟုုတ္ေသာ္လည္း အဓိက ပံ့ပုိးသည့္ အခန္းက႑မွ
ပါဝင္ႏုိင္သည္။

ll

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိကထားသည့္ အေထာက္အပံ့သည္ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံရရွိသည့္ အေထာက္ အပံ့မ်ားအနက္မွ ေသးငယ္သည့္ အစိတ္
အပုုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အာရွေဒသတြင္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပုိးခဲ့မႈႏွင့္ယွဥ္လ်င္ေတာ့ ျမင့္မားေနသည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ႏုုိင္ငံတကာ အစုုအဖြဲ ႔မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၾကားဝင္ညိႇႏိႈင္းေပးသူ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပင္ပ
အေထာက္အပံ့မ်ား ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးအျဖစ္ႏွင့္ တရားဝင္ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ အခန္းက႑မရွိပါ။ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား
ႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခား အစုုိးရမ်ားသည္အေရးထားခံရမႈရွိေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ရသည့္ ေနရာမွ ပါဝင္ေနရသည္။

ll

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားမွ အစုုိးရမ်ား ႏွင့္ OECD အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား အပါအဝင္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အေနျဖင့္ ကူညီမႈမ်ား ေပးႏုုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အရွိန္မျပတ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ႏုုိင္ငံတကာ
ေနာက္ခံသည္ အသက္တမွ်အေရးပါသည္ဟု အဖြဲ ႔အသီးသီးမွ အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယူဆထားၾကသည္။ အကူးအေျပာင္း
ဆုုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အဓိကၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပံ့ပုိးသည့္ ယာယီအစီအမံမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးသည့္ နည္းလမ္းမွာ
အသုုံးတည့္သည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ နည္းပညာပုုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကံေပးျခင္း၊ ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္တြင္ျပျခင္းတုုိ႔သည္ ႏွစ္ဘက္လုံးကို
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ပဋိပကၡမ်ားကို ႏုုိင္ငံေရးနည္းႏွင့္ ေျဖရွင္း ရန္ အစုုိးရႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား တုုိက္တြန္းသည့္္ ႏုုိင္ငံ
တကာမွ တြန္းအားေပးမႈမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့သည္ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခု အေနျဖင့္ပါဝင္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ေစရန္ အေထာက္အပံ့ ေပးသည့္ အဖြဲ ႔ အစည္းမ်ားက တုုိက္တြန္းႏုုိင္သည္။
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစုုိးရ၊ အျခားအစုုအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အလားအလာ
ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏုုိင္သည္။

ll

အတိတ္ကာလတြင္ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကားတြင္သာ ျပဳလုုပ္သည့္ ညႇိႏိႈင္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းႏုုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အခ်ိဳ ႔ေသာ
အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ဆုိင္ၿပီး အသိအျမင္ႏႈိးေဆာ္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ေအာက္ေျခမွအဆင့္ဆင့္ တာဝန္ခံမႈကို ပံ့ပုိးေပး ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကို အားေကာင္းေစခဲ့သည္။
တရားဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ စတိတ္ဟုိဒါ
ညိႇႏိႈင္းမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း (preparatory stakeholder engagement) တြင္ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုုပ္ရန္လုိအပ္ေနသည္။

ll

အလားအလာေကာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ရာ၌ အစုုိးရ၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊
ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ႏွစ္ဖက္လုံးက သေဘာတူထားသည္မ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္ ပံ့ပုိးေပးျခင္းကိုဆုိလိုသည္။ အစုုိးရႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သည္ဟု ယူဆခံရပါက အျခားအစုုအဖြဲ ႔မ်ား၏ ယုုံၾကည္မႈႏွင့္
အယုုံအၾကည္ ေလ်ာ့သြားေစႏုုိင္သည္ကို သိထားရမည္ျဖစ္သည္။ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တုုိ႔ကုိယ္စားျပဳသည္မ်ားႏွင့္ တူညီသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား အျမဲတမ္း ရွိမေနသည္ကို သိထားရန္
လုုိအပ္သည္။ အေထာက္အပံ့ ေပးသည့္ ေအဂ်င္စီ မ်ားသည္ ၎တုုိ ႔စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္
မိတ္ဖက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံရန္ လုုိအပ္သည္။

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ ႔မ်ားသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပို၍ လက္ေတြ ႔ က်က်ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဝဖန္စိစစ္မႈမ်ားကို
လက္ခံျခင္းျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားကို တုုိးတက္ ေစႏုုိင္သည္။

ll

အခ်ိဳ ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း ကြ်မ္းက်င္သည့္ အဖြဲ ႔မ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိသည့္ လုုပ္ငန္းတြင္ ေဝဝါးသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ေတြ႕မဆန္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရွိသည့္
ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာအယူအဆမ်ား ရွိၾကသည္။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပုုိ၍က်ယ္ျပန္႔သည့္
ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုုံျခဳံေရး၊ လူမႈေရး ညီညြတ္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုုိ႔ၾကား ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားမႈမွာ အမ်ားအားျဖင့္
ေဝဝါးေနေလ့ရွိၿပီး မည္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားက မည္သည့္အရာအတြက္ ရည္ရြယ္သည္ႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥကို လက္ေတြ ႔က်က် ေအာင္ျမင္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ကို ဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေစသည္။

ll

ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းခံရင္းျမစ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္းကို အေျခအေနႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္စြာ စီစဥ္ေရးဆြဲႏုိင္ပါက အေသးစား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္
မႈထက္ ပုုိ၍အားေကာင္းသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္သည္။ ႏုုိင္ငံ၏ ေဒသအမ်ားစုုမွာ အတုုိက္အခံျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ား
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသ တြင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အရြယ္အစားမွာ ႀကိီးထြားျခင္းမရွိႏုိင္ပဲ တန္႔ေန သည္။ ႏုုိင္ငံ အဆင့္တြင္ အင္အားေကာင္း
သည့္ အစီအစဥ္ႀကီးမ်ား အလုုပ္ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိး ေရးပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရန္ လုုိအပ္သည့္ ဖြဲ ႔စည္းပုုံဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လည္း ပံ့ပုိးေပးႏုုိ္င္သည္။

ll

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡကို အမွန္ တကယ္ ေလ်ာ့က်သြားသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ သည္ကို သက္ေသထူႏုိင္ေသာ ခုုိင္မာသည့္အေထာက္အထားမွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ မည္သည့္
နည္းက အလုုပ္ျဖစ္သည္ မည္သည္နည္းက အလုုပ္မျဖစ္သည္ႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နားလည္ရန္ ေလ့လာမႈမ်ားစြာလုုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္
သည္။ အေထာက္အပံံ့ေပးသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဝဖန္စိစစ္မႈမ်ားကို လက္ခံႏုိင္ရန္ လုုိအပ္သည္။

ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အသုုံးခ်ျခင္းသည္ ခက္ခဲသည္။ အဓိပၺာယ္ရွိသည့္ ႏုုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တုိးတက္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မွသာ
ထိေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္။

ll

လက္ရွိ္ အစုုိးရ၊ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္း ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ ေနာက္ခံ ႏွင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံေနရသည့္ ရပ္ရြာမ်ားၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ေပၚ ယုုံၾကည္မႈတုိးလာေစရန္ အမ်ား
ျပည္သူဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦသစ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ လမ္းမ်ားေဖာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္မ်ားအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၏ အေရးႀကီးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကို
ျမႇင့္တင္ေပးႏုုိင္ေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ လုုံျခဳံေရးဆုုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေျဖရွင္းေပးႏုုိင္ျခင္းမရွိပါက ပဋိပကၡခံစား
ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား ၏ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္သာရွိသည္။ ရပ္ရြာမ်ားအေနႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အစုုအဖြဲ႕မ်ား
ေပၚတြင္ လႊမ္းမုုိးႏုုိင္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကို ဦးတည္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္မႈသည္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈအတြက္ တုုိက္႐ုိက္အက်ိဳးျဖစ္ေစသည္ ဟူေသာ အယူအဆမွာ မွန္ကန္ျခင္းမရွိပါ။

ll

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယုုံၾကည္မႈသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ယုုံၾကည္မႈႏွင့္ ကြဲျပားႏုုိင္ပါသည္။ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေနသည့္အဖြဲ ႔မ်ားၾကား
ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲသည္။ အဓိပၺာယ္ျပည့္ဝသည့္ ေရရွည္ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္၊ သိသာထင္ရွားသည့္ တုုိးတက္မႈမ်ား
ေပၚအေျခခံႏုိင္မွ ထိေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရတုုိစီးပြားေရးမ်ားအခြင့္အေရး ေပးျခင္းျဖင့္
ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ အားထုုတ္ျခင္းသည္ စစ္မွန္သည့္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကို ပ်က္ျပားေစေလ့ရွိၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
က်န္သူမ်ားကို တသီးတသန္႔ျဖစ္သြားေစသည္။ ပဋိပကၡမ်ားၾကား လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ယုုံၾကည္မႈတျဖည္းျဖည္းတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား
အတြက္ေရရွည္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား လိုအပ္ေလ့ရွိသည္။

ပုုိမ်ားသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားထက္ ပုုိေကာင္းသည့္ အေထာက္အပ့ံ လုုိအပ္သည္။

ll

အဓိကက်သည့္ ကူညီမႈမ်ားအထဲမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚရန္၊ နည္းပညာပုုိင္းအရ အျပည့္အစုုံပံ့ပုိးထားသည့္
ေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ အားလုုံးပါဝင္မႈျဖစ္လာေစ ရန္အတြက္အေထာက္အပံ့ရရွိမႈသည္ ဆက္လက္ အေရးပါေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ တုုိးတက္
ျဖစ္ထြန္းေရးကို အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ ေျဖရွင္းရန္ခက္ေသာ အခ်ိဳ ႔ျပႆနာ မ်ားကိုသာ ရန္ပုံေငြတုိးျမင့္ခ်ထားျခင္း တစ္ခုတည္းျဖင့္
ေျဖရွင္းႏုုိင္သည္။

ll

ရွိႏွင့္ၿပီးသား ရန္ပုံေငြမ်ားကိုမဟာဗ်ဴဟာက်က် ခြဲျခားအသုုံးျပဳရန္ ႏွင့္၊ အလွဴရွင္မ်ားၾကား၊ အလွဴရွင္တဦးႏွင့္တဦးၾကား၊ ျပည္တြင္းမွ ပါဝင္
သက္ဆိုင္ေနသူမ်ား(stakeholders) ၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္မွာ ပုုိ၍အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥျဖစ္လာသည္။ အလွဴရွင္
အသုုိင္းအဝုုိင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါဝင္သက္ဆိုင္ေနသူမ်ားၾကား(stakeholder) ဆက္ဆံေရး ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ယုုံၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ဖက္လက္ခံကာ လုုပ္ငန္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အေရးပါသည့္
အဆင့္ျဖစ္သည္။

ll

အားလုုံးပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ကုုိအဆုုံးသတ္္ သေဘာတူခဲ့ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာမည္
ဆုုိပါက ယင္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ စနစ္တက်တုုိင္းတာျပင္ဆင္ထားသည့္ အပုုိထပ္ေဆာင္းကူညီမႈမ်ားသည္
အေရးပါလာမည္ ျဖစ္သည္။

၇.၂။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အစုုိးရသုုိ႔အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို လက္နက္ ကုုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၊ အျခားအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီး
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္

ll

တႏုုိင္ငံလုံးအတုုိင္းအတာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား
အဆုုံးသတ္ရန္ ႏုုိင္ငံတစ္ခုလုံး အတုုိင္းအတာျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုုိအပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အခက္အခဲသည္
ႏုုိင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းရမည့္ ႏုုိင္ငံေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေနထုုိင္သူအားလုုံးက အသိအမွတ္ျပဳ၊ အားကုုိးသည့္ ႏုုိင္ငံတစ္ခု၊ အစုုိးရတစ္ခု
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုုံးႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊
လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ll

ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒကို အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ တစ္ခုျဖစ္လာရန္လုိအပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ အကူ
အညီျဖစ္ေစသည္။ ကြဲျပားမႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းမွ ႏုုိ္င္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းသုုိ႔ကူးေျပာင္းနုုိင္ရန္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ ခြဲေဝ
ေပးမႈမ်ား အဆင့္ျမင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လုိအပ္သည္။ ေပးအပ္ထားသည့္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားအရ ျပည္နယ္မ်ားမွ အာဏာပုုိင္
မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ သစၥာရွိမႈကို မပ်က္ဆီးေစပဲ တုုိင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို အျပည့္အဝအသိအမွတ္ျပဳႏုုိင္သည္။

ll

ႏုုိင္ငံအဆင့္ လုုပ္ငန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ အားလုုံးပါဝင္ႏုိင္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္ ႏုုိင္ငံႏွင့္ေဒသအဆင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တုုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားကို ပါဝင္ေစရမည္။ အမ်ိဳးသား
က်န္းမာေရးအစီအစဥ္သည္ ေဆာင္ရြက္ရယူႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ အတုုယူဖြယ္ဥပမာျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းအဆင့္တုိင္း အဆင့္တုိင္းတြင္ လူမ်ိဳးစုုံလင္
ပါဝင္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား လက္ခံက်င့္သုံးရန္လုိအပ္ပါသည္။

ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းအဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စီစဥ္သည့္အခါတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡကို
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ မည္သည့္နည္းက အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစႏုုိင္သည္ကို ဂရုတစုုိက္ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လုုိအပ္သည္။

ll

ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသုုံးစရိတ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလုုိ
အေလ်ာက္ ျဖစ္လာေစမည္မဟုုတ္ဟု ေျပာထားပါသည္။ ယုုံတမ္းစကားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ
မ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္လည္းေကာင္း၊ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၏
ပဋိပကၡေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ က်င့္သုံးသည့္မူဝါဒမ်ား၊ လုုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေနသူမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ၿပီးျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။

ll

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစဥ္တစုုိက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ အစုုိးရ၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားေပၚတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိပါက
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးေပၚတြင္ ယုုံၾကည္မႈမ်ား
တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္၊ ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထုုိင္မႈ အဆင့္အတန္း တုုိးတက္မႈကို ဦးတည္ေစႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ll

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ သဘာဝ သယံဇာတက႑တြင္ ပုုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စီခံခန္႔ခြဲမႈမ်ား
ျဖစ္လာေစရန္ ဦးစားေပးျခင္း။ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ားနွင့္လက္တြဲၿပီး ပဋိပကၡ
ဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သဘာဝ သယံဇာတ အသုုံးခ်သည့္ စီးပြားျဖစ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ (သတၱဳတြင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္
ထုုတ္ယူရန္ ဆည္မ်ား၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား) ပုုိ၍ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအသစ္
ေခၚယူျခင္းထက္ ပုုိ၍ ဦးစားေပးကာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားရွိ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားသုုိ႔ မွ်ေဝသုုံးစြဲျခင္း

ll

စီမံကိန္းအသစ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡေနရာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ ျပည္သူမ်ားတြင္
လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏုုိင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျမင္ေတြ ႔ခံစားရမွ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားပုုိ၍မတုုိးေစပဲ ေလ်ာ့သြားေအာင္ ကုုိင္တြယ္ႏုိင္ကာ
အစုုိးရေပၚတြင္ ယုုံၾကည္မႈရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဒသတြင္ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝေပးရန္အတြက္
အစုုိးရ လုုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပဌာန္းခ်က္ဟု
သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

ll

အရြယ္အစားႀကီးမားၿပီး၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏုုိင္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကို သတိထား၍ ေဆာင္ရြက္ရန္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အားလုုံး
သေဘာတူညီမႈရရွိႏုိင္သည့္ အေျခအေနေရာက္သည္အထိိ တုုိးတက္မႈမရွိပါက အႀကီးစားဆည္မ်ားႏွင့္ အျခားလုုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ေနာက္ဆုတ္
ထားရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားၾကား ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ သေဘာ
တူညီခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရွ ႔ဆက္ႏုိင္သည္ဆုိပါကလည္း ခုုိင္မာသည့္ ဆုုံးရႈံးမႈ ကာကြယ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား (safeguards) လုုိအပ္ေနဦးမည္
ျဖစ္သည္။

ll

သယံဇာတခြဲေဝေရးအတြက္ ကနဦးအဆင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေရွ ႔ေျပး စမ္းသပ္လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း သယံဇာတ
ထုုတ္ယူသုံးစြဲမႈဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၊ ထုုိမွတဆင့္ ျပည္နယ္၊ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တႏုုိင္ငံလုံး
ဆုုိင္ရာ အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အေသအခ်ာခံစားေစႏုုိင္ရန္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုေဖာ္ထုတ္သြားရမည္။ သဘာဝ သယံဇာတ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားသည္ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တုုိင္းေဒသ ႀကီးမ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏုုိင္ေစရန္ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးစမ္းသပ္သုံးစြဲရမည္။

ll

ျပည္သူမ်ား၏ဘဝကို ႀကီးႀကီးမားမား စြက္ဖက္ျခင္းမရွိပဲ တုုိးတက္ေစသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားရန္။
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တုုိးတက္ေစသည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေခ်းေငြအလြယ္တကူရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ရပ္ရြာသားမ်ား ပါဝင္သည့္ အေသးစား သုုိ႔မဟုုတ္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ထားသည့္ လုုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡျဖစ္ရာေဒသမ်ားႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားအသုုံးျပဳျခင္း

ll

လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးအၾကံယူၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကုုိက္ညီမႈရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ရြာမ်ားကို ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ သို႔မဟုုတ္ ေဒသအဆင့္ လုုပ္ငန္း စီမံကိန္း
ေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ဖိတ္ေခၚပါဝင္လာေစရန္။ ယင္းကိစၥေအာင္ျမင္ရန္မွာ အစုုိးရဌာနမ်ားအတြင္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
လုုိအပ္သည္။ ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ားညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ ႔မွ က႑ဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းအဖြဲ ႔မ်ားသည္ လုုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရာတြင္ လမ္းညြႊန္မႈ
ေပးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏုိင္သည္။

ll

ႏုုိင္ငံအဆင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေဒသမ်ားတြင္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - ႏုုိင္ငံအဆင့္ လုုပ္ငန္းမ်ား
မစတင္မီ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ျခင္း၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္
ရယူသြားရန္။

ll

ျပဳျပင္ေျပာင္းလြယ္ၿပီး လုုပ္ပုိင္ခြင့္ခြဲေပးသည့္ နည္းလမ္းကို ပံ့ပုိးအားေပးသြားရန္။ ရပ္ရြာ အေျချပဳ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးအၾကံယူျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ရွိၿပီးသား ျပဳျပင္ေျပာင္းလြယ္သည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ (flexible initiatives) မ်ားေပၚတြင္
အေျခခံသြားရန္။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အာဏာပုုိင္မ်ားသည္ လုုပ္ငန္းအခ်ိဳ ႔ကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္
ႏုုိင္သည္။

ll

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အသီးသီးအား အသိအမွတ္ျပဳသြားရန္။ တုုိင္းရင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ကုုိယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္အခ်ိဳ႕
ဆက္လက္ရယူၿပီး အျခားႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္ခံက်င့္သုံးေနသကဲ့သုိ႔ ႏုုိင္ငံစနစ္တစ္ခု၏ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္
သေဘာတူ ထားသည့္ အဆင့္မ်ားကို တဆင့္ျခင္းသေဘာတူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မတူညီသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားၾကား ဟန္ခ်က္ညီ၊
အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းျခင္းမ်ားကို အားေကာင္းေစသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားစီစဥ္သြားရန္။

အလွဴရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခုုိင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသုုံးခ်သြားရန္။

ll

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုုိင္ငံတကာမွ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ
သြားရန္။ ႏုုိင္ငံအဆင့္ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ အားထုုတ္
ေနမႈကို အမွန္တကယ္ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္ရန္

အစုုိးရ အဖြဲ ႔ မ်ားသည္ ပံ့ပုိးမႈ အကူအညီမ်ားကို အသုုံးခ်ႏုုိင္သည္။ အျခားႏုုိင္ငံမ်ားမွ လုုပ္ပုံကုိင္ပုံမ်ားကို

အတုုယူၿပီးလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ထိေရာက္မႈ၊ လုုပ္ငန္းတြင္က်ယ္မႈ တုုိးတက္ေစရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ခရီသြားလာခြင့္ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ စနစ္တစ္ခုသည္ ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပ့ံပုိးမႈကို ပုုိ၍ထိေရာက္
ေစမည္ျဖစ္သည္။

ll

ႏုုိင္ငံတကာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို ေလ့လာအတုုယူျခင္း။ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း
ေကာင္းမ်ား တုုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏုုိင္ငံတကာ နည္းပညာ ပံ့ပုိးမႈမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ား ဆက္လက္ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္
အကူျဖစ္ေစရန္ ႏုုိင္ငံတကာ၏ အေထာက္အပံ့မ်ားသုံးစြဲသည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္အစုုိးရ၊ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တန္းတူညီမွ်ပါဝင္မႈ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္ေပၚရန္ လုုိအပ္သည္။

တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္သြားရန္။

ll

ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္အၾကံေပးသြားရန္။
အစုုိးရႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မူဝါဒႀကီးမ်ား၊ လုုပ္ငန္း အစီအစဥ္ႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္နယ္
အဆင့္အစုုအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူျခင္းကို တုုိးျမင့္ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ အျခားေသာ
တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
ေဒသႏွင့္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္က်င့္သုံးျခင္း၊ ပဋိပကၡ ျပႆနာ
မ်ားမွ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဘာသာ စကားဆုုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားထိ ေဒသခံမ်ားလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကို
အေရးတယူေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းသည္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္
အပံ့ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ကိစၥမ်ားကို ျပည္နယ္ အဆင့္သုိ႔
ခြဲေဝေပးသည့္ တႏုုိင္ငံလုံးတြင္ က်င့္သုံးႏုုိင္သည့္ အစီအမံမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္
တုုိက္တြန္းသြားရန္။

ll

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး အစုုိးရမ်ားနွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသြားရန္။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနခြဲမ်ားရွိသည့္ တုုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစုုိးရႏွင့္ ပူးတြဲ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသင့္သည္။ ပဋိပကၡအခင္းအက်င္းမ်ား၌ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ား
လုုပ္ကုိင္ရာတြင္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားရမည္။ ဥပမာ ရွိႏွင့္ၿပီးသား
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို ေသးသိမ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုုတ္ပဲ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ll

တူညီသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၌ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရယူသြားရန္။ တုုိင္းရင္းသားအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္လည္း ၎တုုိ႔၏ အေျခခံမႈမ်ားရွိသည္ သုုိ႔ေသာ္လည္း
အေျခခံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အစုုိးရႏွင့္ တူညီသည့္ သေဘာထားမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈႏႈ
န္းျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ ဝင္္ေငြတုိးျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကိစၥမ်ား

ပဋိပကၡမျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္က်ဥ္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ား အေလးထားအသုုံးျပဳျခင္း။

ll

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးအၾကံယူသြားရန္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆုုိင္သည့္ မူဝါဒ ျပႆနာမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကြဲျပားေနသည့္ သေဘာထားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္သြားရန္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းသည့္
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အသစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း၊
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

ll

အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ဦးစားေပးသြားရန္။ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားေျဖရွင္းရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးသူမ်ား (service providers) လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို အားေပးသြားရန္။ ေက်းလက္စီးပြားေရး ႏွင့္ အလုုပ္အကုုိင္ ဖန္တီးမႈကို
အားေပးရန္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားၾကား အျမင္ဖြင့္အား ေပးသြားရန္။

ll

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ အစုုိးရႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားေပးသြားရန္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကဲ့သို႔ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတုုိက္အခံ မျဖစ္ေစရန္
သတိထားေဆာင္ရြက္သြားရန္။ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံေကာင္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အသုုံးဝင္နုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ယာယီ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ တုုိက္႐ုိ္က္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊
အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ တုုိက္တြန္းမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ မူဝါဒပုုိင္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္။

ll

ေရရွည္သေဘာေဆာင္သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို တုုိးတက္ေအာင္ အားေပးလုုပ္ေဆာင္သြားရန္။ အထူးသျဖင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ကာလအတြင္း စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစုုအဖြဲ ႔မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရွိ
ေစသည့္ သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာေလ့
ရွိသည္။လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို မထိခုိက္ေစပဲ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားေပၚတြင္ အက်ိဳးရွိေစရန္
အေလးအနက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုုိးတက္မႈႏွင့္ ေရရွည္ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့
ေပးသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားထံမွ နည္းပညာ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ရယူသြားရန္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ နည္းလမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားရန္။

ll

ရန္ပုံေငြႏွင့္ နည္းပညာပုုိင္း ပံ့ပုိးမႈမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရန္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္သြားရန္။ နည္းပညာပုုိင္း ဆုုိင္ရာ ပံ့ပုိးမႈမ်ားကို ရ႐ွိရန္ႏွင့္ မဟာ
ဗ်ဴဟာက်က် စီမံခန္ ့ခြဲ ႏုုိင္ရန္ အေထာက္အပံ့စုရပ္မ်ား (support hubs) ကဲ့သုိ႔ အဖြဲ ႔အစည္းဆုုိင္ရာ ယႏၱယားမ်ား ဖြဲ ႔စည္းသြားရန္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ညႇိႏိႈင္းသူမ်ား၏ စြမ္းရည္ တုိးတက္လာေစရန္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္မႈရွိေသာ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား
ေရးဆြဲသြားရန္။ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြဲ ႔စည္းပုုံမ်ား ေရးဆြဲျပဳစုသြားရန္။

ll

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျပႆနာမ်ား အေၾကာင္း သိရွိရန္ႏွင့္ နားလည္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။ ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာတစ္ခုစီ
တုုိင္းအတြက္ မတူညီသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား လုုိအပ္သည္။လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပဋိပကၡကို ဦးတည္ေစ

ႏိုင္ေခ်မ်ားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားကိုလည္းေကာင္း စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစုုိးရ၊ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
လက္တြဲလုပ္ကုိ္င္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြ ေလ့လာ၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူသြားရန္။

ll

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အနာဂတ္လုံျခဳံေရးက႑အတြက္ ႏုုိင္ငံတကာ အၾကံေပးမႈရယူသြားရန္။ လုုံျခဳံေရး က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လက္နက္ျဖဳတ္
သိမ္းျခင္း တပ္ဖြဲ ႔ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥမ်ားအတြက္ ႏုုိင္ငံတကာျဖစ္စဥ္အမ်ားအျပားရွိသည္။ ယင္းကိစၥသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အေရးႀကီးၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲ ညိႇႏိႈင္းရမည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ မူဝါဒရပ္တည္ခ်က္မ်ားေရးဆြဲရန္၊
စစ္သားအမ်ားအျပား မလိုေတာ့သည့္ ေအးခ်မ္းသည့္ အနာဂတ္သုိ႔ ဦးတည္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားဂ႐ုတစုုိက္ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ႐ွာေဖြ
ရယူသြားရမည္ ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သြားျခင္း။

ll

ေဒသတြင္းအေရးပါသည့္ ဦးေဆာင္မႈက႑ရယူထားသည့္ ႏုုိင္ငံေရး အစုုအဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ျပင္ဆင္သြားရန္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ နယ္ေျမ စုုိးမုုိးေရး
ပဋိပကၡမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းရာတြင္ လက္နက္ကုိင္အစုုအဖြဲ ႔မ်ားက ႏုုိင္ငံေရးအစုုအဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ပါဝင္ေလ့
ရွိသည္။ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းအမ်ားစုုတြင္ ၎တုုိ႔၏ ကုုိယ္ပုိင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားရိွိေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္
တုုိင္းေဒသႀကီး အစုုိးရ ဖြဲ ႔စည္းပုုံမ်ားသည္ အနာဂတ္ ပဋိပကၡလြန္ အေျခအေန အထူးသျဖင့္ အာဏာေရာယွက္ေနသည့္ နယ္ေျမ သုုိ႔မဟုုတ္
အစုုိးရက အမ်ားစုု ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာႏုုိင္သည္။ အုုပ္ခ်ဳပ္မူပုံစံမူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း
စြမ္းရည္မ်ား တုုိးတက္လာေစရန္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရွာေဖြရယူသြားရန္။

ll

ျပည္နယ္အဆင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ တည္ေဆာက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို
အသုုံးခ်သြားရန္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးမွ ေရြးခ်ယ္ခံမ်ား၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ေအာက္ေျခေက်းရြာအဆင့္ ထိပါဝင္ေသာ ေဒသခံ
အစုုိးရသည္ ျပည္သူမ်ားေပၚ တာဝန္ခံမႈျမင့္တက္လာေစရန္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းတြင္ျဖ
စ္ေစ၊ ျပင္ပတြင္ ျဖစ္ေစ နည္းလမ္းရွာေဆာင္ရြက္ေပး ႏုုိင္သည္။ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေအာက္ေျခ သုုိ႔ခြဲေပးႏုုိင္ရန္၊ စီးပြားေရး
မူဝါဒမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္႐ြက္ေပးမႈမ်ား ေဒသတြင္းအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္
သဘာဝ သယံဇာတ စီမံခန္ ့ခြဲမႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အားေပးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲသြားရန္။

အလွဴရွင္မ်ားသုုိ႔အၾကံျပဳခ်က္
လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအထိ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးအဝန္းအဝုုိင္းတြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အဓိကေနရာတြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ll

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပံ့ပုိးေပးရန္ ေရရည္စိတ္ပုိင္းျဖတ္ေဆာင္္ရြက္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡေရွာင္ရွား၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ႏွစ္ရွည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အလွဴရွင္
မ်ားအေနႏွင့္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ပဋိပကၡ အခင္း အက်င္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေရွာင္လဲြႊ
မရသည့္ မေမ်ွာ္လင့္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေဆာင္ရြက္မႈ၊ အေျခအေနလိုက္
တုုန္႔ျပန္မႈကို ဆက္လက္ ထိိန္းသိမ္းထားရန္လုိအပ္သည္။

ll

ရႈပ္ေထြးသည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ အာဏာ

စီးဆင္းမႈ ေရာေထြးေနသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးထပ္ေနသည့္ ေဒသအပါအဝင္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ ရႈပ္ေထြးသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ား အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ျမန္မာ
ႏုုိ္င္ငံအခ်ဳပ္အခ်ာ၏ အဓိကအခန္းက႑၌ အစုုိးရသည္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ စြမ္းရည္မ်ားရွိၿပီး၊ ၎တို႔ ၾသဇာလႊမ္းမုုိးသည့္
ေဒသမ်ားတြင္ တရားဝင္လက္ခံထားမႈ ခုုိင္ခုိင္မာမာရွိသည္ကို အလွဴရွင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

ll

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလအတြင္း လုုပ္ငန္းမ်ားပံ့ပုိးသည္ဆုိပါက သတိထားရန္၊ မွန္မွန္ ကန္ကန္

ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားေၾကာင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းလာၿပီး
ေဆြးေႏြးအၾကံယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား တုုိးတက္လာ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုုိးတက္မႈအတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ားကို
ျဖစ္ေစပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အဖြဲ ႔ အားလုုံးလက္ခံသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ရန္၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ လုုံျခဳံေရး ရည္မွန္း
ခ်က္ မ်ားကို အားေပးသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားမျဖစ္ေစရန္ အလွဴရွင္မ်ားက သတိထားရမည္။ ထုုိသုိ႔သတိထားျခင္းဆုုိရာတြင္ အခ်ိဳ
႔ေသာနယ္ေျမမ်ားကို ေရွာင္ရွားလုုပ္ကုိင္ျခင္းကို ဆုုိလုိႏုိင္သည္။
ႏုုိင္ငံအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားေပၚတြင္ ပဋိပကၡေရွာင္ရွားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားေပါင္းစပ္ျခင္း

ll

ပဋိပကၡမ်ား မႀကီးလာမီ ေျဖရွင္းရမည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျဖစ္ေစ ႏုုိင္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အစီအစဥ္
ေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ အေစာ ပုုိင္းတြင္ အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္မ်ား၏ ပဋိပကၡေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။
ႏုုိင္ငံရွိ အတိုက္အခံၿမိဳ ႔နယ္ ၁၁၈ တြင္ အစုုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡႏွင့္
ဆုုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္ရန္ လုုိ အပ္သကဲ့သုိ႔ ႏုုိင္ငံအဆင့္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယင္းကိစၥကို ဆင္ျခင္ရန္
လုုိသည္။ ဆုုိလိုသည္ မွာ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡကို ျဖစ္ပြားေစသည့္ အဓိက အေျခအေနမ်ားကို အလွဴရွင္ မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈမ်ား က မည္သုိ႔
သက္ေရာက္မႈရွိမည္ကို ဆန္းစစ္ရန္ျဖစ္သည္။

ll

ႏုုိင္ငံအေျခအေနႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား လုုိက္ေလ်ာညီေထြေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ဥပမာ - ေျမယာပုုိင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားမႈကို ႀကီးထြားေစသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ခုုိင္မာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ အနည္းငယ္သာရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို ့ မေက်နပ္မႈမ်ားကို တုုိးပြားေစေသာ၊
ပဋိပကၡသံသရာကို ႐ွည္ၾကာေစေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပုုံစံမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္လုိသည္။

ll

ေဆြးေႏြးအၾကံယူျခင္းႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းဆက္ဆံျခင္းကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း။ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒ ျပဳစုုျခင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအစုုိးရႏွင့္
လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ အျခားသူ မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသတြင္ ၎တုုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းဆက္ဆံရန္လည္းအေရးႀကီးသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ၎တုုိ႔သည္ လူထုကို အျပည့္အဝကုုိ
ယ္စားမျပဳႏုုိင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရာတြင္ ၎တုုိ႔ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အျခားအစုုအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္
လည္း အေရးႀကီးသည္။ ေဒသတြင္း တုုန္႔ျပန္အၾကံေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ထားရမည္။

ll

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ တုုိးတက္မႈကို အမွန္တကယ္ပ့ံပုိးေပးနုုိင္ရမည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ
ပဋိပကၡဒဏ္ ခံေနရာမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ လုုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ လုုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မ်ားသည္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းမရွိပဲ ေဒသခံမ်ား၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို လႈံေဆာ္ေပးမႈ မ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ေငြေၾကးအလွဴရွင္မ်ား၊ အေကာင္
အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ပဋိပကၡေပၚသက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္ လာႏုုိင္သည့္ ႏုုိင္ငံေရး ဂယက္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ll

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျပင္ဆင္ထားၿပီး ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်သည့္
ခ်ဥ္းကပ္ပုံျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ သမာ႐ုိးက်အသုုံးျပဳသည့္ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား အျပင္ အျခားေသာ
ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အသုုံးျပဳလ်က္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အစုုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္
အျခားေသာ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို လုုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဗဟုုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံသည္
ကြဲျပားေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေျပာင္းလြယ္ ျပင္ႏုိင္သည့္ တုုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားမွ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုုထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ထူးျခားသည့္
အခင္းအက်င္းတြင္ အသုုံးျပဳႏုုိင္သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ သက္တမ္း ၾကာလာပါက မည္သည့္အရာက
အလုုပ္ျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ကိစၥက ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္သည္ကို အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ သိရွိႏုိင္သည္။

ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားသည္ ကြဲျပားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား ဆက္လက္လုိအပ္ေနဦးမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

ll

သီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းပုုံျဖင့္ လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဆက္လက္ အေရးပါေနမည္။ တႏုုိင္ငံလုံးက်င့္သုံးေနသည့္
လုုပ္ငန္းယႏၱယားမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္လုပ္ ထားျခင္းေပၚ တြင္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အားထား၍မရပါ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းျမင့္
ေနေလ့ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားခဲ့သည့္ အခ်ိဳ ႔ေသာေဒသမ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
အဆက္အသြယ္ရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆုုံးေပးႏုုိင္သည္ဟု ဆုုိႏုိင္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္
ႏုုိင္ငံ အဆင့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုုတ္ပဲ ယင္းျဖစ္ႏုိင္ေခ် လမ္းေၾကာင္း အတြက္လည္း
လမ္းဖြင့္ေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ လုုပ္ငန္းဆက္စပ္ ကုုန္က်စရိတ္မ်ား အတြက္မႈ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရႈပ္ေထြးလွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ သည့္အခါ ေရွာင္လြဲမရပဲ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံထားရမည္။

ll

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တြင္က်ယ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လုုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီ ႏွင့္ အစုုိးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ၾကား ကာလရွည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
အေထာက္ အပံ့ ေပးႏုုိင္သည္။ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္လက္ခံထားမႈမရွိသည့္ ပူးေပါင္းေရး ရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ (convergence objectives)
အတင္းသြတ္သြင္းျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ရွိၿပီးသား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေလ့အထမ်ား၊ နားလည္မႈႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို ထိခုိက္ ေစမည့္
ကိစၥမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားရမည္။

ll

လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ကုိယ္စားျပဳသူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားရယူရန္
လုုိအပ္သည္။ အစုုိးရ အားလည္းေကာင္း၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကုုိလည္းေကာင္းေ ဒသခံ လူထုကို အျပည့္အဝ
ကုုိယ္စားျပဳသည္ဟု ယူဆမရသည့္ ေနရာမ်ားစြာရွိသည္။ အာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မ်ား သည္လည္း တရြာႏွင့္ တရြာကြဲျပားႏုုိင္သည္။
စီမံကိန္းကို ျပည္သူမ်ားက တရားဝင္ လက္ခံႏုိင္ရန္မွာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အာဏာပုုိင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း၊ ဘာသာေရး
အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ေဒသအဆင့္ အစုုအဖြဲ ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ နားလည္မႈရွိရန္၊ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္
ထားရန္လုိသည္။ ယင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္၊ ခက္ခဲေသာ အလုုပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္းထိေရာက္မႈရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္
စီမံကိန္းမ်ိဳးကို လုုိလားသည္ ဆုုိပါက မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိသည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ကို ပံ့ပုိးျခင္း

ll

ဖက္ဒရယ္ဝါဒအေျခခံ အုုတ္ျမစ္ခ်ႏုုိင္ရန္အတြက္ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတြင္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို အားေပးရန္လုိအပ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ
၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္ရန္အတြက္ ႏုုိင္ငံအဆင့္အေျပာင္းအလဲမ်ား လုုိအပ္သကဲ့သုိ႔ အတုုိက္အခံေဒသတြင္လည္း
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို သီးသန္႔ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပုိးေပး
ႏုုိင္သည့္ျပင္ က႑အလိုက္ (ဗဟုုိထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း) အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
လည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးအစုုိးရမ်ား၏ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အားေကာင္းေစသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္
အနာဂတ္တြင္ ပုုိ၍ျပည့္စုံသည့္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္သည္။

ll

အားလုုံးပါဝင္သည့္ အသုုိင္းအဝုုိင္းျဖစ္လာေစရန္အတြက္ က႑အသီးသီးတြင္ ႏုုိင္ငံရွိ လူမ်ိဳးမ်ား၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးအစား
စုုံလင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ အတိအက်ဆုုိရလ်င္ အစုုိးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
လူနည္းစုုဘာသာစကားမ်ား အသုုံးျပဳႏုုိင္ရန္၊ ကြဲျပားေနသည့္ လကၡဏာမ်ား အားလုုံးကုုိယ္စားျပဳႏုုိင္ရန္္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုုပ္ေနျခင္းကို
ပံ့ပုိးေပးရမည္။ ယင္းသုုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ ခြဲျခားခံထားရသည့္ တုုိင္းရင္းသား အသုုိင္းအဝုုိင္းၾကား ယုုံၾကည္မႈ
မ်ား အားေကာင္းေစရန္ အေရးႀကီးသည့္ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

သိရွိနားလည္မႈနယ္ပယ္ခ်ဲ ႔ထြင္ျခင္း၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သုုံးသပ္ျခင္း

ll

ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာနားလည္မႈ ေပၚတြင္ အေျခခံသင့္သည္။
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ ႔မ်ား အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကို ေဇာက္ခ်ေဆာင္ရြက္မႈမရွိသည့္အဖြဲ ႔မ်ား၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လက္ေတြ႕က်က် အေတြးအျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ႏုိင္ရန္လုိအပ္သည္။ ၎တုုိ႔၏
လုုပ္ငန္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သုိ႔ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္ သုုိ႔မဟုုတ္ ဆုုိးက်ိဳးျဖစ္ေစသည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကရန္ လုုိအပ္သည္။

ll

နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေနရာမ်ားမွ ရႈပ္ေထြးသည့္ ႏုုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကို နားလည္ျခင္း။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေနရာမ်ားမွ
အာဏာဆင္းသက္ ပုုံအခင္းအက်င္းကို အမ်ားေသာအားျဖင့္ မျပည့္မစုုံသာ နားလည္ထားၾကသည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ၾသဇာသည္ တရားမဝင္
စီးပြားေရးႏွင့္ ကုုန္သြယ္ေရး အပါအဝင္ ေဒသတြင္းႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚတြင္ လႊမ္းမုုိးမႈရွိေနသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္
ေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ဖြယ္ရွိသည့္ ႏုုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ား
ကိုပုံေဖာ္ႏုိင္ရန္ ပုုိ၍ျပည့္စုံသည့္ အသိအျမင္မ်ားကို ေလ့လာစုုေဆာင္း၊ မွ်ေဝရန္လုိသည္။

ll

က႑ သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍သုုံးသပ္မႈျပဳလုုပ္ျခင္းကို ပ့ံပုိးရမည္။ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း
ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားက အလုုပ္ျဖစ္ သည္၊ မည္သည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈက ထိေရာက္မႈ အားနည္းသည္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘုုံနားလည္မႈတုိးလာရန္
ေဆာင္ရြက္သည့္ သုုံးသပ္မႈ မ်ားတြင္ ပံ့ပုိးေပးရန္ ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို မွ်ေဝရန္ လုုိအပ္သည္။ ယင္းသုုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဂ်န္ဒါ ကိစၥကို မွ်မွ်တတ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားပါဝင္ ႏွင့္ ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ပံ့ပုိးေပးရမည္။

ll

စီမံကိန္းအတြင္း နားလည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း။ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားၾကား လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အခင္းအက်င္း ေပၚတြင္
နားလည္မႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အခင္းအက်င္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိနားလည္သည့္ ဝန္ထမ္းကို လုုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးကာ ၎ထံမွ ေလ့လာရမည္။

စီမံကိန္းမ်ား၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလုုံးသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ လက္ဆုတ္လက္ကုိင္ျပႏုုိင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရွိေစရမည္၊
ပ်က္စီးနစ္နာေစသည့္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္ရွားေဆာင္ရြက္ရမည္။

ll

ျပည္သူမ်ားဘဝကို တုုိးတက္ေစသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ကာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တုုိးပြား ေစျခင္းကို
ေရွာင္ရွားရမည္။ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏုုိင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ ခုုိင္မာေစရန္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ စြက္ဖက္စုိးမုုိးမႈ မရွိပဲ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို တုုိးတက္ေစသည့္ အေသးစား လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြတုိးတက္ေစေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အေသးစား လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေယဘုုယ် အားျဖင့္
ပဋိပကၡကင္းစင္ ေလ့ရွိသည္။

ll

စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ ဂယက္မ်ားကို ႏုုိင္ငံေရးအျမင္ျဖင့္ လိမ္မာပါးနပ္စြာ ရႈျမင္စဥ္းစားရန္လုိသည္။ အႀကီးစား၊ လူထုဘဝမ်ားကို စြက္ဖက္မႈရွိသည့္
စီမံကိန္းမ်ား၏ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေရးအရ အႏၱရယ္ျဖစ္ႏုိင္မႈကို အျပည့္အဝ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္
လုုိသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အႏၱရယ္မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အဆင့္သုိ႔ေလ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး အျခားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံအုပ္စုမ်ား
အမွန္တကယ္ အက်ိဳးခံစားရေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုုပ္ကာ ဆုုိးဆုုိးဝါးဝါး ထိခုိက္မႈမရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သင့္ေတာ္သည့္
ေဘးကင္းေရး အစီအမံမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ထည့္သြင္းထား႐ွိရမည္။

ll

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ဦးစားေပးပါ။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ကာလရွည္ၾကာ လူ ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မူမ်ားရွိခဲ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တာဝန္ရွိ
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ ႔မ်ား သည္ ႏုုိင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ကာကြယ္သည့္ လုုပ္ငန္း မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းကို
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႔ အစည္း မ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို
ပံ့ပုိး အားေပးရမည္။

ll

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္သာမဟုုတ္ပဲ တုုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္မႈမ်ားျပဳ
လုုပ္ရန္၊ အစုုိးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္၊ ၎တုုိ႔၏ အရည္အေသြးမ်ားတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရမည္။ လူနည္းစုုမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အက်ိဳးကို ကုုိယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ႐ွိဆဲျဖစ္ေသာပံ့ပုိးမႈမ်ားကို ထိန္းထားရန္ႏွင့္ အကူအညီမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။

ll

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ နည္းပညာပုုိင္း မူဝါဒပုုိင္းဆုုိင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းကို ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လုုံျခဳံေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားလည္း
ပါဝင္သည္။ နည္းပညာအေထာက္အကူသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ သည့္ အဖြဲ႔မ်ားကိုသာပံ့ပုိးျခင္းမျဖစ္သင့္ပါ။ ထုုိ႔ျပင္လက္ရွိေျပာင္းလဲေနသည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ဖြဲ ႔စည္းပုုံ၊ အသစ္ေပၚလာသည့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္လည္း ကုုိက္ညီမႈရွိရမည္။

ll

ပံ့ပုိးမႈမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ပီး ဂ်န္ဒါ ကိစၥကို ဆက္လက္ဦးစားေပးရန္လုိသည္။ ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ ကူညီေပးၿပီး အလွဴရွင္မ်ား၏ ပ့ံပုိးမႈမ်ား တုုိးတက္လာ ေစရန္
ကူညီေပးရမည္။ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးသည့္ အေထာက္အပံ့ စုုရပ္ကဲ့သုိ႔ေသာ
ေဒသခံ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ ႔မ်ား (coordination bodies) ကို ေငြေၾကးပံ့ပုိးေပးရမည္။ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ကိစၥမ်ားကို တုုိ
က္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ႏုိင္ရန္ ပံ့ပုိးေပးရမည္။

ll

ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိရမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မ်က္ေျခ မျပတ္ ေလ့လာထားရမည္။ လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အေျပာင္း
အလဲအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မတူညီသည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ျဖစ္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္အစုုအဖြဲ ႔ မ်ားအေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံေရးအရ
လိမၼာပါးနပ္ရန္လုိသည္။ ႐ုတ္တရတ္ တစ္ဆုိ ႔မႈမ်ား ေပၚေပါက္ကာ ျဖစ္စဥ္ရပ္တန္႔သြားျခင္း၊ မွန္းဆမရသည့္ တုုိးတက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုုိင္သည္ကို
ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္။ လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဖာက္ထြက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဆုိပါက အနာဂတ္တြင္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ်ား
တုုိးတက္လာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွိသည္။

ll

အသိအျမင္ႏွံ႔စပ္ၿပီး အခ်ိတ္အဆက္ေကာင္းသည့္ ၾကားခံအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ က႑ကို ပံ့ပုိးေပးရန္။ တခါတရံတြင္ NGO မ်ား၊ သုုေတသန
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ အဖြဲ ႔မ်ားၾကား အဖုုိးတန္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ၾကားဝင္
ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုုိင္သည္။ အဖြဲ ႔ငယ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား ေနသည့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို အလွဴရွင္မ်ား
ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္ၾကသည္။

ll

အလြတ္သေဘာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို အားေပးရန္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈ
အပါအဝင္ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ပ့ံ့ပုိးပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မွ ပါဝင္ပတ္သက္သူ
မ်ားၾကား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈမ်ား တြင္က်ယ္လာေစရန္ အားေပးပါ။ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါလာေစရန္
အားေပးပါ။
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၁၉၈၉ မွ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္ထိ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသဆုုံးရသည့္ ခန္႔မွန္းအေရအတြက္မွာ ၁၇ဝဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး အမ်ားစုုမွာ
နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ရင္းျမစ္တစ္ခုက ခန္႔မွန္းထားသည္။ (Allanson, M., Melander, E., & Themnér, L. 2017).
Oh & Nair 2016
ယခုု ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ ယခုုစာတမ္းျဖစ္ေပၚေစရန္ လမ္းေၾကာင္းေပးခဲ့ေသာ The Asia Foundation ထုုတ္ေဝၿပီး Colletta, Oppenheim, & Parks 2013
တုုိ႔ေရးသားသည့္ စာအုုပ္မွျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အမ်ားစုုသည္ လြတ္လပ္ေရး သို႔မဟုုတ္ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးထက္
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေရးစနစ္က်င့္သုံးသည့္စနစ္အတြင္းမွ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္
တုုိက္ပြဲဝင္သည္ဟု ထုုတ္ျပန္ၾကသည္။
Parks et al. 2013., 17
နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ၁၁၈ ၿမိဳ ႔နယ္သည္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ခဲ့၊ ျဖစ္ေနဆဲ အဓိကေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ အညႊန္းကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊
အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုုံးျပဳၿပီး The Asia Foundation ၏ သုုေတသနအဖြဲ ႔က ေဖာ္ထုတ္ျပဳစုုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ - ၁၆ အတြင္း ၁ နွစ္လ်င္
တုုိက္ပြဲ ၂ ပြဲထက္ပုိ၍ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ၊ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔(မ်ား) ရွိသည့္ ေနရာကို စာရင္းသြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
အဖြဲ ႔မ်ားရွိသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္ေပါင္း ၁၁၇ ရွိသည္။ ၿမိဳ ႔နယ္တစ္ခုတြင္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားမရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္း တုုိက္ပြဲ ၅
ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ IDP မ်ားရွိေနျခင္းသည္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားရွိေနျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနျခင္း တုုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ အကုုိးအကားမ်ား၊ စာတမ္းျပဳစုုပုံအေသးစိတ္ကိုေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အၿမဲတမ္းတပ္ဖြဲ ႔မ်ား၊ အရန္တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၏ အင္အားကိုပါထည့္သြင္းခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္သည္ ဝ
ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ၏ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ႔ျဖစ္သည္။ (Burma News International [BNI] n.d)
Parks et al. 2013, 1, 14 မွ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္၊ ရခုုိင္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္ ၆ ခုုတြင္ ပဋိပကၡမ်ား
ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ မျမဲလွပါ။
ယခုု စာတမ္းတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး၏ အဓိပၸာယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္သုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မူကြဲမ်ား ရွိႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ယူဆပုုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရံဖန္ရံခါ
အျငင္းအခုုန္မ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ အစုုိးရအၾကံေပးမ်ား (government technocrats) အဖုုိ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဆုုိသည္မွာ စီးပြားတုုိးတက္မႈ၊
လူမႈေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ေထာက္ပံ့ႏုိင္မႈဟု ေယဘုုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားၾကပါသည္။ အျခားသူမ်ား အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးပဋိပကၡမ်ားရွိေနသည့္
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အစိတ္အပုုိင္းအခ်ိဳ ႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လုုံျခဳံေဘးကင္းမႈ၊ ရပ္ရြာမ်ား ဆုုံးျဖတ္ပါဝင္ႏုိင္မႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈဖူလုံမႈအဆင့္ျမင့္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကို
ရည္ညႊန္းသည္။
ဥပမာအားျဖင့္၊ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ၾကား နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး
ပမာဏမွာ ၂ဝ၁၆ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ႏုုိဝင္ဘာ ၂၅ ရက္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၁ဝ ထိက်ဆင္းသြားသည္။ စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန (ျမန္မာ - တ႐ုတ္
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ၂ဝ၁၆) အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုုိးကားလ်က္ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။.
အမ်ားဆုုံးလွဴဒါန္းသူမ်ားမွာ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ ဂ်ပန္၊ ျဗိတိန္၊ အေမရိကန္၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asian Development Bank)၊ ေတာင္ကုိရီးယား ႏွင့္
ဥေရာပသမဂၢတုိ႔ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အကူအညီမ်ားမွာ တရားဝင္မွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ ကုုိးကား - Organization for Economic
Cooperation and Development [OECD] 2016
ဥပမာအားျဖင့္ - OECD 2011; World Bank 2011; Fukuyama 2004; Ghani & Lockhart 2008 ကုုိေလ့လာပါ။
Contested Corners study တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္မွာ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား (subnational conflict areas) ႏွင့္
အေျခပ်က္လုဆဲဆဲႏုိင္ငံမ်ား (fragile states) ၾကားမွ အေရးပါသည့္ ကြာဟခ်က္တစ္ခုမွာ အစုုိးရအင္အားတုုိးျမင့္ျခင္းသည္ တုုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို
ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္မႈ မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ (Colletta et al. 2013, 28).
Department for International Development [DFID] 2016; Australian Agency for International Development [AusAID) 2011
Parks et al. 2013, 23-26.
Asia Foundation Violence Data Assessment (အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း တုုိက္ခုိက္မႈ အခ်က္အလက္ ဆန္းစစ္မႈ) - အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါအတုုိင္း
Humanitarian Country Team [HCT] 2016
ကြဲျပားေနသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားစာရင္းကို Method Annex တြင္ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ တုုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွင့္
EAO မ်ားစာရင္း
၁၁၈ ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္း ၁ ခုုက ေနရာယူထားသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္ေပါင္း ၁၁၇ ခုုရွိသည္။ အေသးစိတ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ
(Methods Annex) တြင္ ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။
ၿမိဳ ႔နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအညႊန္းကိန္းစုုစည္းရာတြင္ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Method Annex တြင္ ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။
အခ်ိဳ ႔ေသာ တပ္ရင္းမ်ားသည္ ဖြဲ ႔စည္းပုုံအင္အားအျပည့္အဝမရွိဟု ယူဆရသည္ဟု အတည္မျပဳႏုုိင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ သိရသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ တရားဝင္
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြာဟမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ (Selth 2015)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အေရအတြက္ အတိအက်မွာ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆုိမႈ၊ စတင္သည့္ေန႔မ်ားေပၚတြင္မႈတည္ကာ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိႏုိင္သည္။ ( ဥပမာ
Transnational Institute - Burma Centrum Nederland 2013).
ေျမပုုံ ၂ ခုုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျပည့္စုံမႈမရွိပါ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ပဋိပကၡဆက္ႏြယ္လ်က္ျဖစ္သည့္ ေရြ ႔ေျပာင္းေနထုုိင္မႈမ်ားရွိသည့္ေနရာ
မ်ားကို နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ ကာလအသီးသီးတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ႏွင့္အညီ
ညႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝဝ၆ ခုုႏွစ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို နယ္စပ္တေလ်ာက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔ Thailand Burma Border Consortium
(TBBC 2006) က စုုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ အခ်က္အလက္မ်ားကို UNOCHA စုုစည္းထားသည္မွ ရရွိသည္။ (HCT 2016).
ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အခ်က္အလက္ ကုုိးကားရယူသည့္ေနရာ -WorldClim n.d. ပဋိပကၡအခ်က္အလက္ရယူသည့္ ရင္းျမစ္ - Armed Conflict Location & Event
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Data Project [ACLED] 2017. ၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆ လ အလိုက္တုိက္ပဲြအခ်က္အလက္ ရယူသည့္ ရင္းျမစ္ Burmese News International [BNI] n.d;
ကုုိးကားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏုုိင္ငံအဆင့္ထုတ္ေဝသည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားနွင့္ တုုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးသည္။ တုုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္း အခ်က္အလက္ ကုုိးကားသည့္ ရင္းျမစ္ - Jolliffe 2015; BNI 2013, 2014, & 2016.
ရိုဟင္ဂ်ာဆုုိသည့္ အသုုံးအႏႈန္းကိုလည္း ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ သုုံးစြဲရန္လုိသည္။ ယင္းအသုုံးအႏႈန္းကို ရခုုိင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုုမွ လက္မခံ ႏုုိင္သကဲ့သုိ႔
ျမန္မာအစုုိးရကလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိပါ။ အစုုိးရသည္ ဘဂၤါလီဟု သုုံးႏႈန္းၿပီး ယင္းကိုလည္း ရခုုိင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုု မိမိကုိယ္ကုိ
သတ္မွတ္ထားသူမ်ားအဖုုိ ႔ လက္ခံႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။.
ေဒသရွိ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး တင္းမာမႈမ်ားကို အက်ယ္တင္ျပထားသည္မ်ားရွိသည္။ ဥပမာ Aron & Gilmore 2017; International Crisis Group [ICG]
2014.
ICG 2016
International Organization for Migration [IOM] 2017, 1
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights [UNOHCHR] 2017
ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားၾကား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မတူညီသည့္ အစုုအဖြဲ ႔မ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ားရွိသည္။.
Ware 2015, 5–6
Smith 1999
Jolliffe 2015; BNI 2013, 2015 & 2016. အပါအဝင္ ရင္းျမစ္အမ်ားအျပားမွ ကုုိးကားေဖာ္ျပပါသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္သူ ႔စစ္မ်ားကို ေျမပုုံ
တြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ပါဝင္သည့္အဖြဲ ႔အားလုုံးကို တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းဟုု အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး၊ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွ စတင္ကာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္လည္တြင္ WNO သည့္ UWSA ႏွင့္ပူးေပါင္းသည္။
Jolliffe 2015; McCartan & Jolliffe 2016.
ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္၊ သတင္းစာ The Shan Herald, reported in Buchanan, J. 2016, iii, 29
Smith 1999, 41-44
တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုေခါင္းေဆာင္အမ်ားပုုိင္း အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗမာျပည္မႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဖက္ဒရယ္တည္ေထာင္ေရးကို
လုုိလားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိလည္း ရယူလုိၾကသည္။
အာရကန္ဟု သုုံးႏႈန္းမွ ပုုိ၍မွန္ကန္ပါသည္။ စာတမ္းရွင္းလင္းမႈရွိရန္အတြက္ ရခုုိင္ဟူေသာ အသုုံးအႏႈန္းကို သုုံးႏႈန္းထားပါသည္။
ျဖတ္ေလးျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား အားနည္းသြားေစရန္ ရိကၡာ၊ ရန္ပုံေငြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
လူသူအင္အားစုုေဆာင္းမႈကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ေဒသမွ အရပ္သားလူထုကုိ အႀကီးအက်ယ္ အခက္ အခဲေတြ ႔ေစခဲ့သည့္
မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။
တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔အမ်ားစုုမွာလည္း ကေလးစစ္သားအသုုံးျပဳျခင္း၊ အဓမၼစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
အမ်ားအျပားျပဳလုုပ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံထားရသည္။
MNDAA မွတုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူေပါင္း ၃ဝ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ အသတ္ခံရသည့္ ျပည္သူအေရအတြက္ မရရွိပါ။ (Keenan 2017).
Min Zaw Oo 2014, 8
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း အထူးေဒသ ၁၁ ခုုကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္ျခင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုုပ္
ကြက္မ်ားခ်ထားေပးခဲ့သည္။
Woods 2011. ယငး္ကာလအတြင္း ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းသည့္အခါ အစုုိးရက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ အေျပာင္းအလဲကာတြင္ျဖစ္ေနေသာ
ေၾကာင့္၊ ႏုုိင္ငံေရးအစုုိးရတက္လာသည့္အခါတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ဟုဆင္ေျခေပးခဲ့သည္။ စစ္အစုုိးရသည္ အဖြဲ ႔မ်ားစုုေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး တဖြဲ ႔ျခ
င္းႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။
အဓိက အတုုိက္အခံပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မေပးျခင္း၊ လုုပ္ငန္းစဥ္တေလ်ာက္ အျခားစုုိးရိမ္စရာမ်ား ရွိခဲ့သည့္တုိင္ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ သမၼတဦး
သိန္းစိန္ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အေရးပါမႈကို ပုုိ၍ထင္ရွားေစခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
BNI 2014, 4
ကုုန္သြယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ယုုံၾကည္၍မရပါ။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ တရားမဝင္ သြင္းကုုန္ ပုုိ႔ကုန္မ်ား အဝင္အထြက္မ်ားအရ
တ႐ုတ္သည္ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အဓိက ကုုန္သြယ္ဖက္အျဖစ္ရပ္တည္ေနသည္ကို အတည္ျပဳနုုိင္သည္။ (Rab et al.2016)
၂ဝ၁၄ - ၂ဝ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ အထက္ပါအတုုိင္း
ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္သည္ တ႐ုတ္စစ္တပ္၏ အေထာက္အပံ့ မ်ားအဓိက လက္ခံသည့္အဖြဲ ႔ျဖစ္သည္။ (Lintner 2017).
Yun Sun 2017
ICG 2017
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ အစုုိးရ၏ ဦးစားေပးျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ေျပာၾကားခ်က္ - ၂ဝ၁၆
မူေဘာင္အရ ႏုုိင္ငံေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေကာ္မတီမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး၊ လုုံျခဳံေရး၊ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတ
က႑မ်ားအတြက္ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၅ ခုုဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ားကိုလည္း
တၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္တြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ညီလာခံ ၂ ခုု၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တုုိ႔ လက္ေအာက္ရွိ
တစိတ္တပုုိင္း လြတ္လပ္ေနသည့္နယ္ေျမမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာဗမာႏုုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္
အျခားေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ကို အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဥပမာအျဖစ္ ရည္ညႊန္းခဲ့ေသာ္လည္း
ကုုိယ္စားျပဳလက္မွတ္ေရးထုုိးသည့္ လူမ်ိဳးမွာ ၃ မ်ိဳးသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလုုံးကို ျခဳံငုံမိျခင္းမရွိပါ။.
တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၂ဝ၁၅ (Nationwide Ceasefire Agreement [NCA] 2015)
ဥပမာအားျဖင့္ NCA ထုုိးၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS ၾကားလက္နက္ကုိင္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္။ RCSS သည္ TNLA ႏွင့္လည္း
တုုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း DKBA မွ ခြဲထြက္အဖြဲ ႔တစ္ခုသည္ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္မ်ား ႏွင့္ တုုိက္ပြဲအႀကိမ္ႀကိမ္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
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တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္း ၄ ခုု။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army (AA)၊ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (Kachin Independence Army
(KIA)၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) ႏွင့္ တေအာင္း အမ်ိဳးသား
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (Ta’ang National Liberation Army (TNLA) တုုိ႔ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အလံေအာက္တြင္ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို
ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးမွ ပစၥည္းအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက Lintner 1990 တြင္ၾကည့္ပါ။
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုုိင္ငံေရး သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ကုုိလုိနီအေမြဆုိးမ်ားျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္က လက္ခံထားၿပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္
ေရွးပေဝဏသီကတည္းက ရွိလာသည့္ ႏုုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိထားသည္။ (၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္ ကာကြယ္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏
ႏႈတ္ဆက္စကား) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အပါအဝင္ အရပ္သားနုုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္လည္း စည္းလုုံးညီညြတ္ေရး၏ အေရးပါပုုံကို ထပ္တလဲလဲ
ရည္ညႊန္းေျပာဆုုိေလ့ရွိသည္။
တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၂ဝ၁၅ တြင္၊ လက္မွတ္ေရးထုုိးၾကသူမ်ားသည္ - ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္အား
ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုုိင္းရင္းသား စည္းလုုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရးတုုိ ႔ကိုေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊
တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ကုိအေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အညီ ဒီမုိကေရစီ ေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္၊ ကုုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊
အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ အညီ
တည္ေဆာက္သြားရန္ သေဘာတူၾကသည္ ဟုုဆုိသည္။.
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေၾကာင္း ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ကို Kyi Pyar Chit Saw & Arnold 2014 တြင္ၾကည့္ပါ။
အျခား ဘာသာစကား ၆ မ်ိဳးသည္ ေဒသမ်ိဳးရင္း ဘာသာစကားမဟုုတ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ (Lewis, Simons & Fenning 2016)
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားေဒသဆုုိသည္မွာ ျပည္နယ္ ၇ ခုုကို ဆုုိလုိပါသည္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုုိင္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္။
လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ၂ဝ၁၅၊ ဘီ။
၁၉၈၂ ႏုုိင္ငံသားဥပေဒတြင္ အဓိက လူမ်ိဳး ၈ မ်ိဳးကို သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ တုုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးသတ္မွတ္ခ်က္ကိုမႈ တုုိင္းရင္းသား အုုပ္စုအမ်ားအျပားက
ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ အျခားသူမ်ားသည္ ၁၈၂၃ မွစၿပီး ႏုုိင္ငံတြင္းေနထုုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ခုုိင္မာသည့္ အေထာက္အထားမ်ားျပႏုုိင္မွသာလ်င္ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္
သည္။
၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္လက္မ်ားမွ လူဦးေရခန္႔မွန္းခ်က္ (လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ၂ဝ၁၅)
Sakhong 2012
ဥပမာ - ရခုုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (Arakan National Party) မဟာမိတ္အုပ္စုသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ အႀကီးဆုုံးပါတီအျဖစ္ေပၚထြက္ခဲ့သည္။
Fuller 2015; Black & Lintner 2009
ေဒသခံမ်ားက ဘုုန္းႀကီးလမ္းဟုုေခၚသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္သြားသည့္တုိင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနရန္ အလားအလာမ်ားသည္။
BNI 2015 b
TNLA ၏ ႏုုိင္ငံေရးဦးေဆာင္သည္ ပေလာင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး ( PSLF – Palaung State Liberation Front (PSLF) ျဖစ္သည္။
ပန္ဆန္း၊ နမ္ပန္၊ ပန္ဝန္ ႏွင့္ မုုိင္းေမာ ေဒသမ်ားတြင္ ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ မက္မန္ ႏွင့္ ဟုုိပန္ေဒသရွိ ေက်းရြာအုုပ္စု
အမ်ားအျပားတြင္လည္း ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ Union Election Commission 2017; Centre for Peace and Conflict Studies
[CPCS] 2011; Jolliffe 2015, 35.
ၿမိဳ ႔ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသေနရာအမ်ားစုုတြင္ လူမ်ိဳးမ်ား ေရာေထြးေနထုုိင္ၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာ အစြန္းေရာက္သည့္ တုုိင္းရင္းသား
ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သေဘာထားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲရွိသည္။
Parks et al. 2013, 31-35.
အထက္ေဖာ္ျပပါအတုုိင္း
အထက္ေဖာ္ျပပါအတုုိင္း
ဥပမာ - အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ေသဆုုံးမႈ ၁၉၉ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ၾကား အနည္းဆုုံး ၄ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု ယူဆရသည္။
အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို UNICEF တြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး ၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ တုုိက္ဆုိင္
စစ္ေဆးထားသည္။
World Bank 2013, 1.
Rab et al. 2016, 5.
၂ဝ၁၆ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္း (Human Development Index ) တြင္ ႏုုိင္ငံေပါင္း ၁၈၈ ႏုုိင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၄၅ တြင္ရွိသည္။ (လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီရင္ခံစာ
အဖြဲ ႔၊ ၂ဝ၁၆)
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asian Development Bank) က ႏုုိင္ငံ၏ ၂၅. ၆ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ႏုုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ရွိေနသည္ဟု
ခန္႔မွန္းထားသည္။ (Asian Development Bank [ADB] 2017, 2-6). ၂ဝ၁၄ခုုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ၃၇.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ (World
Bank 2014a, 7).
၂ဝ၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း၊ အမွန္တကယ္ရွိသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ေလ်ာ့နည္းႏုုိင္ပါသည္။ ေျဖဆုုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္းျမင္ျဖင့္ ေျဖဆုုိရန္
ႏွင့္ အျခား အစုုိးရ ဝန္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္း အျပဳသေဘာေျဖဆုုိရန္ တြန္းအားေပးခံရျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
ADB 2015.
ADB 2016, 2. အေျခခံလမ္းအသုုံးျပဳႏုုိင္မႈ “basic road access” ဟုုဆုိရာတြင္ရပ္ရြာမွ အနီးအနားရွိ စီးပြားေရး၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုုံရပ္မ်ားသုုိ ႔ တႏွစ္ပတ္လုံး
စက္တပ္ယဥ္ျဖင့္သြားလာႏုုိင္မႈကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ NLD အစုုိးရသည္ ႏုုိင္ငံအဆင့္လမ္းကြန္ယက္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ
ကိစၥကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥ ၁၂ ခုုတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
Zaw Oo et al. 2015.
ကုုိးကား - MIP 2015b. သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုုိင္ငံတကာ ပ့ံပုိးမႈမ်ားေပၚ အျငင္းပြားမႈအေသးစိတ္ကို ယခုုစာတမ္း အခန္း ၅၊ ဇယားကြက္ ၅.၅
တြင္ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာေရး ဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စုုစည္းရာတြင္ အထူးသျဖင့္ အျငင္းအခုုန္ျဖစ္သည္။
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United Nations Population Fund [UNFPA] 2016.

91.
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အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ညႊန္းကိန္း၊ အေသးစိတ္ကို (Methods Annex) တြင္ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။
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MIP 2015b, 12.
ကုုိးကား၊ ၂ဝ၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း။ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ား၊ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ
(Methods Annex) တြင္ၾကည့္ပါ။.
ပုုံ ၃.၃ မွ ၃.၇ ထိ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡအခ်က္အလက္၊ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ကို (Methods Annex)
တြင္ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္ ၂ဝ၁၄ ျမန္မာလူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းကိုလည္း အသုုံးျပဳထားသည္။
အထက္ပါအတုုိင္း
အထက္ပါအတုုိင္း
အထက္ပါအတိုင္း
အေျခခံပညာသင္ယူတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး အေျခခံပညာ ၿပီးေျမာက္သည့္ ငါးႏွစ္အထက္လူဦးေရရာခုုိင္ႏႈန္းကို (သန္းေခါင္စာရင္း ၂ဝ၁၄)
လုုံျခဳံေရးဆုုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ ယင္းၿမိဳ ႔နယ္မ်ားမွ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ျပည္သူ အခ်ိဳ ႔ကို စာရင္းသြင္းႏုုိင္ျခင္းမရွိပါ။ သန္းေခါင္စာရင္း
ေကာက္ယူႏုိင္သူမ်ား ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ ေနရာထက္ေဝးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္နွံမႈႏႈန္း အနည္းဆုုံး အေျခခံပညာအဆင့္အပ္ႏွံမႈသည္
သိသိသာသာျမင့္မားသည္။ ေကအုုိင္အုိႏွင့္ အျခား ေဒသခံ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ပံ့ပုိးထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
Women’s League of Burma [WLB] 2016.
Than 2014.
သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးအစားသည္ ထပ္တူနီးပါးျဖစ္သည္။ (MIP2015a, 20).၂ဝ၁၄
စာရင္းအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးေမြးမႈႏႈန္းသည္ လူ ၁ဝဝဝ တြင္ ၃၃ ေယာက္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ထုုိင္း ၄၄.၆၊ ကေမာၻဒီးယား ၅၁.ဝ၅ ႏွင့္
ဗီယက္နမ္ ၃၈.၁၂ ရွိသည္။ (World Bank n.d.).
Gender Equality Network [GEN] 2015; Hindstorm 2012
Shwe Shwe Sein Latt et al. 2017, 3. စုုစုေပါင္းစာရင္းတြင္ အားလုုံးနီးပါး အမ်ိဳးသားမ်ားသာျဖစ္သည့္ စစ္တပ္ေနရာ ၂၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းကိုလည္း
ထည့္သြင္းထားသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါအတုုိင္း, ii
၂ဝ၁၆ ေမ၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း လားရႈိးတြင္ ေတြ ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ တုုိင္းရင္းသား CSO မ်ား၏ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္လည္း အလားတူ ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ Network for Human Rights Documentation–Burma 2016 ကိုၾကည့္ပါ။
ကုုိးကား ပုုံ ၃.၃ မွ ၃.၇ ထိ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡအခ်က္အလက္၊ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ကို (Methods Annex)
တြင္ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္ ၂ဝ၁၄ ျမန္မာလူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းကိုလည္း အသုုံးျပဳထားသည္။
ကုုိးကား - ၂ဝ၁၄ ျမန္မာလူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးမႈ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ( Methods
Annex) တြင္ၾကည့္ပါ။
Palaung Women’s Organization [PWO] 2011; GEN & Kachin Women’s Peace Network 2013.
Lall & South 2016; Jolliffe & Speers Mears 2016
က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္လုပ္ငန္းအဖြဲ ႔ (Health Information Systems Working Group) မွ ဝါရင့္ဝန္ထမ္းအားေမးျမန္းခ်က္။ March 2016.
Quoted in Davis & Jolliffe 2016, 10.
၂ဝ၁၇ မတုုိင္မီထိ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေရွ ႔ေတာင္ပုိင္းရွိ တုုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရး အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ NLD က်န္းမာေရးကြန္ယက္၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတုုိ႔၏
ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ေလ့လာလုုိပါက Davis & Jolliffe 2016 ကုုိၾကည့္ပါ။
Karen Women Organization n.d. ; Karenni National Women’s Organization n.d.
Jolliffe 2016, 50.
နအဖ၏ ႏုုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ ေလးခုုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းကာလအတြင္း စီးပြားေရး ဦတည္ခ်က္ ေလးရပ္ႏွင့္ အတူ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၏
မ်က္ႏွာဖုုံးတြင္ ေန႔စဥ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ဦးသန္းေရႊ၊ ၂ဝဝ၉
ဥပမာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကုုိဖီအာနန္ႏွင့္ ဦးသန္႔ေရႊ ေတြ ႔ဆုံမႈ (Permanent Mission of the Union 2005); ႏွင့္ Burma:
GOB “Rejects” Human Rights Report 2005.တုုိ႔ကုိၾကည့္ပါ
Tagaung Institute of Political Studies 2017.
Myanmar News Agency [MNA] 2004.
ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ 2017a.
အထက္ေဖာ္ျပပါအတုုိင္း
The Asia Foundation ၏ Township Development Index တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏုိင္ပါသည္။ မူရင္း - MOI 2017a.
MNA 2011.
Jones 2016, 100
အထက္ေဖာ္ျပအတုုိင္း
အထက္ေဖာ္ျပပါအတုုိင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေၾကာင္းကို ၁ဝဝ - ၁ဝ၇ တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
Woods 2016, 118.
Jolliffe 2016, 44-49.
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုုိက္ညီမႈမရွိသည္ကို ေတြ ႔ရွိၿပီးေနာက္ ၿမိဳ ႔နယ္ခြဲမ်ားကို ၿမိဳ ႔နယ္အတြင္းသုုိ႔ျပန္လည္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။
Jolliffe 2016

129.
130.
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132.

ဥပမာ - တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုုပ္ကုိင္ခြင့္ရရန္ ပေလာင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးကို ေပးသြင္းရသည္။ (Meechan 2016)

133.
134.

ဥပမာအားျဖင့္ KHRG 2016b.
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PNO ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ပတၱျမားနဂါး၊ ေကအုုိင္အုိႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ BUGA ကုုမၸဏီ
KNU အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအၿပီး မဇၥ်ိမ သတင္းဌာနသို႔ ဝန္ႀကီးဥိိီးေအာင္မင္းေျပာျပခ်က္။ ၂ဝ၁၂ ဇန္နဝါရီ ၁၄ (Radio Free Asia Burmese 2012).
ျမန္မာအစုုိးရ ဦးစီးသည့္ MPC ႏွင့္ ပူးေပါင္းသည့္ ႏုုိင္ငံတကာမွ ေငြေၾကးပံ့ပုိးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ယင္းခ်ဥ္းကပ္ပုံကို
အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ အခန္း ၆ ကိုၾကည့္ပါ။
အမ်ိဳးသားညီလာခံသုိ႔တင္သြင္းသည့္ ေကအုုိင္အုိ၏ ႏုုိင္ငံေရးေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းၿပီး တပ္မေတာ္
ညႊန္ၾကားခ်က္အတုုိင္းေနရန္ အမိိန္႔ေပးမႈကိုလည္း ျငင္းပယ္ခဲ့ရာမွ ၂ဝဝ၈ - ၂ဝဝ၉ တြင္ တင္းမာမႈမ်ားစတင္ခဲ့သည္။
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိသည္။ အစုုိးရက ေကအုုိင္အုိသည္ လုုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းမွ တ႐ုတ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ဖမ္းထားသည္ဟု
စြပ္စဲြခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားေကအုုိင္အုိကုိ အခြန္ေပးသြင္းေနရမႈ မရွိေတာ့ေစရန္ ယင္းေနရာမ်ားကို ထုုိးစစ္ဆင္ခဲ့သည္ဟု ေကအုုိင္အုိက အစုုိးရကို
အျပစ္တင္ခဲ့သည္။
KNU KNPP NMSP တြင္းမွ အဖြဲ ႔မ်ား၊ ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သံသယရွိသည္။
ADB 2014.
၂ဝ၁၅ ဇြန္လမွ အစုုိးရ ကိန္းဂဏန္းမ်ား။ Aung Shin 2015
Zaw Oo et al. 2015.
Lynn & Oye 2014.
Bauer, Shortell, & Delesgues 2016, 2 မွ ကိန္းဂဏန္းမ်ား
Township Development Index မွ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ ဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္၊ ၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ားစာရင္း
Molo Women Mining Watch Network 2012.
ကုုိးကား EcoDev-Alarm 2016၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သုေတသနနည္းနာ-ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ၾကည့္ပါ
Eh Na 2012.
Chan Mya Htwe 2015; “Tanintharyi Development Projects Must Not Proceed” 2016
International Hydropower Association [IHA] 2015.
American University International Law Review 2001.
Forss 2016.
IHA 2015.
World Bank 2014b. ၂ဝ၁၇ အေစာပုုိင္းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ကမာၻ ႔ဘဏ္ ကြ်မ္းက်င္သူ အဆုုိအရ တုုိးခ်ဲ ႔မႈမ်ား မျပဳလုုပ္ႏုိင္မီ အေသးစား
ေနစြမ္းအင္သုံးစနစ္မ်ားကို ဓတ္အားလုုိင္းမရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္။ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ အခ်ိဳ ႔ေသာေနရာမ်ားသည့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္
ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
Forss 2016
International Finance Corporation [IFC] 2017a; Su Myat Mon 2017
ေမးျမန္းခ်က္ ၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ၊ လားရႈိး၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ေမးျမန္းခ်က္ ၂ဝ၁၇၊ ကယားျပည္နယ္
၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း
ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္။ ၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီ
ယခုုအခန္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အေရအတြက္ယူသည့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားအတြက္ ရင္းျမစ္ ၃ ခုုတြင္အေျခခံခဲ့သည္။ MIMU 2017 ၊ OECD 2016a ႏွင့္ The Asia
Foundation Aid Data Verification Survey 2017 တုုိ႔ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ OECD အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ ေထာက္ပံ့သည့္ အခ်ိဳ ႔ေသာ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ ထုုိင္း၊ အႏၵိယ၊ ႐ုရွားတုုိ႔သည္ OCED အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား မဟုုတ္ပါ။
ICG 2006.
အစုုိးရတာဝန္ခံမႈ ႐ုံး Government Accountability Office [GAO] 2007.
OECD 2016a မွ အေထာက္အပံ့အခ်က္အလက္
ဦးသိန္းစိန္၊ ၂ဝ၁၃
McLannahan & Dickie 2012
Robinson 2013
ယခုုကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္ တြင္ ေဒၚလာေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
OECD 2016a
အထက္ေဖာ္ျပပါအတုုိင္း။ စီးပြားေရး အရြယ္အစားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈကို သက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံပါက
လာအုုိကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုုိင္ငံငယ္ေလးမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းလက္ခံရရွိသည့္ ပမာဏျမင့္မားေလ့ရွိသည္။
OECD သို႔ အစီရင္ခံသည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေပါင္းစုုံ စုုေပါင္း၍ ပံ့ပုိးခဲ့သမွ် အေထာက္အပံ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို OECD
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
AIDS TB ဌက္ဖ်ား တုုိက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ လူသိနည္းသည့္ ဘုုံရန္ပုံေငြ၊ Global Alliance on Vaccines and Immunization ႏွင့္
the Global Fund
Gilmore 2016
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ပုုဂၢလိက က႑ေငြေခ်းမႈကို တရားဝင္ အေထာက္အပံ့မ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ အႏၵိယ၊ ကုုိရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ထုုိင္းႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔သည္
၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွ စၿပီး သြင္းကုုန္ - ထုုတ္ကုန္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတုုိးခ်ဲ ႔လာခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္တန္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။
ဥပမာ Kyaw Hsu Mon 2013.
ႏုုိင္ငံတကာဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (The International Finance Corporation) သည္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ပုုဂၢလိကပုုိင္းေငြေခ်းေပးသည့္ ဘဏ္ျဖစ္သည္။
OECD မဟုုတ္ သည့္အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ပုုဂၢလိက က႑ေငြေခ်းမႈတုိ႔ကို OECD ၏နုုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အပံ့ႏွင့္ဆုိင္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါ။
ယခုုေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္၊ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည့္ ဇယားမ်ားပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာထိ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ စီမံကိန္းမ်ား
ပါဝင္သည့္ The Asia Foundation Aid Verification Survey ကို ကုုိးကားၿပီး ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ The Asia Foundation သုုိ႔ ေပးသည့္
အေမရိကန္ေဒၚလာေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းမရွိသည္မ်ားကို လ်ာထားသည့္ပမာဏ၊ အမွန္တကယ္သုံးစြဲသည့္ ပမာဏ ၿပီးဆုုံးသည့္ေန႔၏
ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္တြက္ခ်က္ ေဖာ္ထုတ္ထား ပါသည္။ ၾသစေတးလ်မွ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ေပးသည့္ နွစ္ႏုိင္ငံၾ
ကားပံ့ပုိးမႈအေနျဖင့္ေပးသည့္ ၾသစေတးလ်အေထာက္အပံ့ကို အျပည့္အဝေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ အျခား အလွဴရွင္မ်ား ကလည္း အစီရင္ခံသည့္
ပုုံစံေၾကာင့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား Aid Verification Survey data တြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္း မရွိမည္ကို စုုိးရိမ္ၾကသည္။ အေထာက္အပံ့ စိစစ္ေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္ aid verification process ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Methods Annex တြင္ အျပည့္အစုုံ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဥပမာ Pyae Thet Phyo 2016
DACU ၏ က႑ဆယ္ခု ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔မ်ား - သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ပညာေရး၊
နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အာဟာရ၊ လူမႈကာကြယ္ေရး
=ႏွင့္ ေဘးအႏၱရယ္စီမံမႈ၊ က်န္းမာေရး အလုုပ္အကုုိင္ဖန္တီးေရးႏွင့္ အႀကီးစားစိီးပြားေရး စီမံမႈ
လယ္သမားမ်ားသုုိ႔ေငြေထာက္ပံ့မႈသည္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အျငင္းအခုုန္မ်ားျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ Htoo Thant 2016.
Kyaw Htike Soe 2017
ယခင္က ကုုလားတန္ ဘက္စုံသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း ( Kaladan Multi-Modal Transport Transit Project) ဟုု ရည္ညႊန္းၿပီး၊ ျမန္မာမွတဆင့္
အႏၵိယ အေနာက္ေျမာက္ေဒသ သုုိ႔အဆက္အသြယ္လြယ္ကူေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည္။
Yun Sun 2017
OECD 2016a.
The Asia Foundation’s Aid Data Verification Survey 2017
MIMU ၂ဝ၁၇ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းအေရအတြက္ကိုသာေဖာ္ျပၿပီး တန္ဖုိးကိုေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ NGO ႏွင့္ ကုုလသမဂၢအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား
အစီရင္ခံသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသာပါဝင္ၿပီး ႏုုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ျမန္မာအစုုိးရ၏ စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။
ဂ်ပန္သည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ပမာဏမ်ားသည့္ အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြ ၂ ခုုကို ခ်ထားေပးသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡကာကြယ္ေရး ပ့ံပုိးမႈ အမ်ားစုုကို ႏုုိင္ငံအဆင့္တြင္သာ စီစဥ္ၿပီး ေဖာ္ျပပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားပါဝင္မႈမရွိပါ။
ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို အၾကံေပးေနသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကို စာျဖင့္ေမးျမန္းမႈ၊ ၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ဇြန္
The Border Consortium [TBC] 2014, 1
အထက္ေဖာ္ျပပါအတုုိင္း
ဥပမာ - The Border Consortium ၏ ၂ဝ၁၆ အတြက္ ထုုိင္းျမန္မာနယ္စပ္မွ ထုုိင္းလုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ခ်ထားေပးသည့္ ဘတ္ဂ်တ္သည္
ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၂၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသြားသည္။
လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေမးျမန္းထားခ်က္။
အထက္ေဖာ္ျပပါအတုုိင္း
အာရွတုိက္တခြင္လုံးတြင္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေဒၚလာ ၈.၈ သန္း၊ တႏွစ္စာ အေထာက္အပံ့၏ ၂.၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းကိုသာတရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ
လုုပ္ငန္းစဥ္ သုုိ ႔မဟုုတ္ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ မရွိသည့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္
အသုုံးျပဳသည္။ (Parks et al. 2013, 67)
OECD 2016a
တုုိးတက္လာမႈတြင္ ဘဘာဝ ေဘးအႏၱရယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ သုုံးစြဲခဲ့သည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အသုုံးစရိတ္မ်ားထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ ဥပမာ ၂ဝဝ၄
ဒီဇင္ဘာ ၂၆ အႏၵိယသမုုဒၵရာ ဆူနာမီျဖစ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း သိရိလၤကာႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားသို႔ေပးခဲ့သည့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အပံ့
ယခုုစာပုုိဒ္တြင္ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွလြဲ၍အျခားႏုုိင္ငံမ်ားအတြက္ တြက္ခ်က္မႈကို Contested Corners study အတြက္စုစည္းထားသည့္
အခ်က္အလက္ေပၚ အေျခခံသည္။
ဖိလစ္ပုိင္အစုုိးရႏွင့္ Moro Islamic Liberation Front တုုိ႔သည္ ၂ဝ၁၂ တြင္ ပမာဏ မူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄
တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လုုံျခဳံေရးအတြက္ အသုုံးစရိတ္သည္ စုုစုေပါင္း
ေဒၚလာ ၈၄ သန္းသာရွိသည္။ ထုုိင္းႏုုိင္ငံအတြက္ ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၅ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈသည္ ေဒၚလာ ၁၃ သန္းသာ
ရွိသည္။
Aung Khaing 2016
Myanmar Peace Support Initiative [MPSI] 2014
အေသးစိတ္ကို အခန္း ၆၊ အပုုိင္း ၆.၂ တြင္ၾကည့္ပါ။
PSF သည္ ေပါင္းစည္းလုုပ္ငန္း Paung Sie Facility ကိုျပန္လည္အမည္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ လူမႈေရးစီးကပ္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာတြင္း သဟဇာတျဖစ္ေရးကို
အဓိကထား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
MNA 2016
Lun Min Mang 2016
Parks et al. 2013
OECD 2016b
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Boyce 2002
The Asia Foundation Aid Data Verification Survey 2017
ကမာၻ႔ဘဏ္မွအခ်က္အလက္၊ ရန္ကုန္
စုုစုေပါင္းလ်ာထားသည့္ ပမာဏတြင္ ကမာၻ ႔ဘဏ္ႏွင့္မဆုုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွလည္း ပါဝင္သည္။ (World Bank 2015)
Livelihoods and Food Security Trust Fund [LIFT] 2016
LIFT ၏ အသုုံးစရိတ္အမ်ားစုုကို အလွဴရွင္ ၁၂ ႏုုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢက အဓိက ပံ့ပုိးေပးၿပီး Mitsubishi Corporationကလည္း ပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္သည္။ (LIFT
2015).
အပစ္အခတ္သေဘာတူညီခ်က္မရမီ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္တြင္ ေရကာတာေနရာသုုိ႔သြားသည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို KNPP က လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခဲ့သည္။
ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကို အနၱရယ္ျဖစ္ေစသူပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ယဥ္တန္းကို တုုိက္ခိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (Sai Zom Hseng
2010).
ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့သူ တခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။
က်မ လုုံးဝ သေဘာမတူပါဘူး ဟုု ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာခဲ့သည္။ (Min Min 2017)
၂ဝ၁၁ ကမာၻ ႔ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအစီရင္ခံစာ (World Development Report) တြင္ ယင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ The Contested Corners of Asia
စာတမ္းသည္ WDR မူေဘာင္ကိုအေျခခံၿပီး အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡေနရာမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းကို
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပုုံကို ရွင္းျပထားသည္။
ကတိကဝတ္မ်ား ခုုိင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ ႔ရသည့္ျပႆနာမ်ားကို ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရျခင္း၊ ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ခက္ခဲရျခင္းမ်ား
အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ စာအုုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ေရးသားထားသည္။ ဥပမာ Walter 2009
NCA စာပုုိဒ္ ၂၅ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ အခ်က္ ၆ သည္ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးနိ္မ္နင္းေရးျဖစ္သည္။
MOI 2017a
South 2015.
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရန္ စကားရပ္ကို EAO မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းမုုိင္
တုုိ႔တြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့ သည့္ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အထပ္ထပ္သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ စက္တင္ဘာ - ၂ဝ၁၇ မတ္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၾကားဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အယူလြဲမ်ားကို Ministry of Border Affairs [MBA] ႏွင့္ Japan International Cooperation
Agency [ JICA] 2013 တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။
၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္သည္ NCA ေနာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္
ေနရာမ်ားမွ ျပႆနာမ်ားအျပင္ စီးပြားေရး၊ ေျမယာ ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ႏုုိင္ငံအဆင့္ မူဝါဒမ်ားထိ ေဆြးေႏြးႏုုိင္ရန္ ေနရာေပးထားသည္။
Richards, Morrice, & Carr 2016, 9
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ျမန္မာႏုုိင္ငံျပင္ပမွ ေဒသတြင္း႐ုံးမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေရးပုုိင္းလုုပ္ပုိင္ခြင့္မ
ရွိသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားမႈက်င့္သုံးေနမႈကို ေမးျမန္းခံရသူ ၇ ဦးက ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ၂ဝ၁၆ ဇူလုိင္ႏွင့္
ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။
ADB n.d
UN စီမံသည့္ 3MDG ႏွင့္ LIFT ရံပုန္ေငြ မ်ား၏အဖြဲ ႔အစည္းတြင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ပါ။ LIFT n.d.; 3MDG 2015
ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ဘဝျမႇင့္တင္ေရး ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုုိင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္မႈနည္းသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္
အလွဴရွင္မ်ားသည္ ပဋိပကၡတုိက္႐ုိက္ေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူမည္ဟု ယူဆႏုုိင္ၾကသည္။ ဥပမာ UNICEF 2017
UNDP ကုုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္။ ၂ဝ၁၆ ေအာက္တုိဘာ
International Peace Support Group’s Recommendations 2016 ကုုိလည္းၾကည့္ပါ။
Vit Suwanvanichkij, Johns Hopkins Center for Public Health and Human Rights. Thornton 2015 တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္
KNU ႏွင့္ NMSP မွ အဆင့္ျမင့္ကုိ္ယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္၊ အစုုိးရ၏ NRPC မွာ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ စာျဖင့္ေမးျမန္းခ်က္၊ ေမ ႏွင့္ ဇြန္ ၂ဝ၁၇
Michaels 2014 တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္။ ကရင္ပညာေရးဌာန (The Karen Education Department) သည္ KNU ၏ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။
ဥပမာ NMSP ႏွင့္ KIO တုုိ႔၏ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္မ်ားသည္ ၁၉ ၉ ဝ ႏွစ္မ်ား ႏွင့္ ၂ဝဝဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ အစုုိးရစနစ္မ်ားႏွင့္ လုုိက္ဘက္ညီမႈ
ျမင့္တက္လာၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္လမ္းမ်ား ရရွိခဲ့သည္။
Health Convergence Core Group 2013
ျမန္မာ့သမုုိင္းတြင္ ပ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အမ်ားအျပားရွိသည္။ ဥပမာ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ ႔ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားမႈ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။
NCA အပုုိဒ္ ၁ (က)
အေထာက္အပံ့မ်ား ရယူခဲ့သည့္၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ားကို အေထာက္အပံ့ စီမံကိန္းမွ တဆင့္လက္ခံခဲ့သည့္၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အစုုိးရမ်ားသုုိ႔ ပံ့ပုိးသည့္
ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိခဲ့သည့္ အျခားေသာ အေရွ ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွအစုုိးရမ်ားသည္ ဗဟုုိအစုုိးရဌာနမ်ား၏ အင္အားကို
တျဖည္းျဖည္းစုုစည္းတုုိးခ်ဲ ႔ခဲ့ၾကၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးကို အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ - Muscat 1990
Stewart 2008; Esman 1997. အစုုိးရ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသုုိ႔ အေထာက္အပံ့ သစ္မ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္
အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို အသာစီးရေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုုိင္ေသာ္လည္း ယင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡမ်ားကို
ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု အာမခံခ်က္မရွိပါ။
အလွဴရွင္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆ စက္တင္ဘာ - ေအာက္တုိဘာ
Callahan 2017
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The Asia Foundation ၏ ေဒသတြင္းေလ့လာခ်က္ျဖစ္ေသာ Contested Corners of Asia စာတမ္းတြင္ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ၃ ခုုကို တင္ျပထားသည္။
လက္ခံအစုုိးရ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ အလွဴရွင္ ဦးစားေပးကိစၥမ်ား၊ အေထာက္အပံ့ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား (Parks et al. 2013, 83)
အစုုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂ဝ၁၇ ဧၿပီ၊
ဘန္ေခ်ာင္း ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းကို IFC က ပံ့ပုိးသည္။ Martov 2017. ထုုိင္း အစုုိးရ ႏွင့္ ADB သည္ အာရွအေဝးေျပးလမ္းကို ပံ့ပုိးသည္။ KHRG 2016a
Martov 2017
တႏုုိင္ငံလုံးအတုုိင္းအတာျဖင့္ စုုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ေျမယာမဲ့သူမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္စု အားလုုံး၏ ၁၉ .၈ ရာခုုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္စု ၃၃.၆
ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ဆင္းရဲသည္ဟု သတ္မွတ္ထားခ်က္တြင္ပါဝင္သည္။ (UNDP 2011, 43)
KNU တြင္ သီးသန္႔အသုုံးျပဳသည့္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္စနစ္ရွိသည္။
ႏုုိင္ငံတကာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း လႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ သုုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ပေရာက္အုပ္စုမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းရွိ ေရကာတာမ်ား
ဆန္႔က်င္ရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။
၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္တြင္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီသည္ တာဆန္း ဆည္ စီမံကိန္းေနရာမွ တ႐ုတ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲခဲ့သည္။
ေရကာတာမ်ား၊ ဆည္မ်ားအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းေပါင္း ၂၁၅ ခုုအေနက္ ၁၇၁ သည္ ႏုုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမူမ်ားအေၾကာင္းကို
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၃ မွ ၂ဝ၁၆ အတြင္း သတင္းမ်ားကုုိ စုုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။.
EAO မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းမုုိင္ တုုိ႔တြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ေမးျမန္းမႈမ်ား။ ၂ဝ၁၆ စက္တင္ဘာ - ၂ဝ၁၇
မတ္။
IFC သည္ သဘာဝ သယံဇာတ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန တုုိ႔ႏွင့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ IFC
ကုုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။ ၂ဝ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ။
Deetes 2016.
ဥပမာ ဆည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး World Commission က ၂ဝဝဝ ခုုႏွစ္တြင္ ထုုတ္ေဝ ထားသည္မ်ား။ စင္ကာပူ၊ ထုုိင္း ႏွင့္ ယူေကတြင္ အေျခခ်သည့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုုိင္ရာ အၾကံေပးမ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအား လူေတြ႔၊ စာျဖင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာမွ ၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ အေသးစား ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကုုိ အမြန္းတင္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ျငင္းခုုန္မႈမ်ားကို Blanc &
Strobel 2013 တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။
Sadan 2016.
၂ဝ၁၅ NCA အပုုိဒ္ ၂၅ ခ တြင္ EITI ကုုိေဖာ္ျပထားသည္။
KNU သစ္ေတာႏွင့္ စုုိက္ပ်ိဳးေရးဌာန တုုိ႔ႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္သည့္ Karen Environmental and Social Action Network (KESAN) အတြက္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားကို
ႏုုိင္ငံတကာ NGO မ်ားမွ တဆင့္ အလွဴရွင္မ်ားက ေပးခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားမွ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမညီမွ်မႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊
ေက်းလက္လူထုမ်ားကို ျမင့္တက္လာသည့္ ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ေရာက္ရွိေစသည္ဟု Kevin Woods ႏွင့္ အျခားသူမ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။
(Buchanan, Kramer, & Woods 2013)
အစုုိးရသည္ ၎၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ျဖင့္ အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ယင္းေပၚတြင္ အေျခခံ
ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုုိးရ ၂ဝ၁၆။
ဥပမာ Chamberlain, et al. 2014. စုုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ သုုံးသပ္မႈကို ေလ့လာလုုိပါကThan Tun, Kennedy, & Nischan 2015
ဥပမာ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလုုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိမႈ
မရွိေသးသည့္တုိင္ေအာင္ ပ်ံ ႔ႏွံ႔မႈအားေကာင္းၿပီး အလြယ္တကူ ရရွိႏုိင္သည့္ ေခတ္မီ မုုိဘုိင္း ဖုုန္းကြန္ယက္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
Frontier Myanmar 2015
Burke, Tweedie, & Poocharoen 2013
ဥပမာ ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆုိမွ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီတြင္ ေမးျမန္းခ်က္အရ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေသာ
အထူးႏႈန္းေခ်းေငြမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းကဲ့သို႔ တဦးခ်င္းစီကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေက်းရြာတြင္းရွိ ခ်မ္းသာ၍
အဆက္အသြယ္ေကာင္းသည့္ မိသားစုုမ်ားကသာ လက္ဝါးႀကီးအုုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
MacGregor & Shwe Yee Saw Myint 2014
ဗမာမ်ားႏွင့္ အျခားဗမာစကားေျပာပုုဂၢိဳလ္မ်ား ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ရံဖန္ရံခါတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အသစ္တည္ထားသည့္
ၿမိဳ႕သစ္မ်ားႏွင့္ အနီးအနားတြင္ေနထုုိင္ သည့္သူမ်ားက ရွင္းျပခဲ့သည္။ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၂ဝ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ
ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ လိႈင္းဘြဲ၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ
ႏုုိင္ငံတကာ NGO ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ဖားဘံ၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၂ဝ၁၇ ေမ
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို ကရင္၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေနရာအခ်ိဳ ႔တြင္ လုုပ္ကုိင္ရန္ အားေပးေသာ္လည္း အျခားေနရာမ်ားတြင္ လုုပ္ရန္
ပိတ္ပင္ထားသည္။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို Jolliffe 2016 တြင္ၾကည့္ပါ။
အစုုိးရေကာ EAO မ်ားပါ လုုံျခဳံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ စီမံကိန္းမ်ားကို လမ္းညြႊန္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းရွာၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊
ထုုိင္းျမန္မာ နယ္စပ္၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ တြင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေထာက္အပံ့ေပး သည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္။ ၂ဝ၁၆
ေအာက္တုိဘာ ႏွင့္ ႏုုိဝင္ဘာ
KNU ေထာက္ပံ့ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခန္႔ထားသည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ အေရအတြက္မွာ ၂ဝ၁၂ - ၁၃ မွ ၂ဝ၁၅ - ၁၆ အတြင္း သုုံးဆနီးပါး
၁၅၄၇ မွ ၄၇၁၈ ထိ တုုိးတက္လာၿပီး၊ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္း ၃၇၉ ခုုေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ - ၁၆ တြင္ KNU ေထာက္ပံ့ထားသည့္ေက်ာင္း ၄၉ .၃
ရာခုုိင္ႏႈန္းတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာမ်ားရွိေနသည္။ ၂ဝ၁၂ - ၁၃ တြင္ ၂၆.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနရာမွ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ (Jolliffe & Speers
Mears 2016, 64)
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အခန္း ၄ ကိုၾကည့္ပါ။ ၂ဝ၁၇ အေစာပုုိင္းတါင္ အလွဴရွင္အမ်ားအျပား (ဂ်ပန္ ႏွင့္ ကမာၻ ဘဏ္) တုုိ႔သည္ ဘတ္ဂ်တ္ပံ့ပုိးမႈအခ်ိဳ ႔ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္
ဘ႑ာေရး စီမံေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြဲ ႔စည္းႏုုိင္ပါက အျခားသူမ်ားကလည္း ၎တုုိ႔ အတုုိင္း လုုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။
ႏုုိင္ငံအဆင့္ အစုုိးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ စာေပးစာယူေမးျမန္းခ်က္။ ၂ဝ၁၇ ဧၿပီ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အစုုိးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ ၂ဝ၁၇ ေမ
The Asia Foundation မွ တႏုုိင္ငံလုံးတြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ႏုုိင္ငံသား အသိအျမင္ ႏွင့္ တန္ဖုိးေလ့လာခ်က္(civic knowledge and values) မ်ားက
ယခုုစာတမ္းပါ ေျမျပင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အတည္ျပဳထားေပးသည္။ အေကာင္းဘက္သုိ႔ ဦးတည္ေနသည္ ဟုု ခံစားရေၾကာင္းေျဖဆုုိသူမ်ားအနက္
လမ္းသစ္မ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းသည္ အမ်ားဆုုံး ရည္ညႊန္းခံရသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ (The Asia Foundation 2014)
၂ဝ၁၆ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းနွင့္ ၂ဝ၁၇ အေစာပုုိင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ အေရွ ႔ပုိင္းမွ ေက်းရြာ ၉ ခုုတြင္ ကြင္းဆင္းလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္
ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ အစုုိးရ၏ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းသည္ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ရပ္ရြာသားမ်ားပါဝင္သည့္ အႀကီးဆုုံး
စီမံကိန္းျဖစ္သည္။
ကယားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေဒသႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သည့္ ညႇိႏိႈင္းဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ ရပ္ရြာမ်ားသုုိ႔
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ခုုိင္ခုိင္မာမာ တုုိက္႐ုိက္ေပးႏုုိင္ျခင္းတုုိ႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အထက္ေအာက္ဆန္သည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေခါင္းပုုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္သည့္
လုုပ္ငန္းအျဖစ္ ျမင္ေနျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္ကို ေတြ ႔ရွိရသျဖင့္ အေရွ ႔ပုိင္းသုုံးသပ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳႏုုိင္ခဲ့သည္။
KNU ဗဟုုိအလုုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္၊ ၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ.
EAO မ်ားသည္ ဘက္မလုုိက္ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းေပးရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ အပါအဝင္ ႏုုိင္ငံတကာပါဝင္မႈျမႇင့္တင္ရန္ အထပ္ထပ္ေတာင္းဆုုိခဲ့သည္။
ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတဦးက ႏုုိင္ငံတကာအသုုိင္းအဝုုိင္းအေနနဲပ ဖိအားေပးတာ၊ ေငြေၾကးပံ့ပုိးတာ လုုပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ မဟုုတ္ရင္ က်ေနာ္
တုုိ႔ေတာထဲျပန္ေရာက္သြားလိမ့္မယ္ ဟုု ေျပာခဲ့သည္။ (အဆင့္ျမင့္ KNU ေခါင္္းေဆာင္ႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ)
၂ဝ၁၇ ေဖဖာ္ဝါရီတြင္ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ H.E. Hong Liang က လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေရးအႀကီးဆုုံးကေတာ့
တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔အစည္းေတြ အေနနဲ ႔ တႏုုိင္ငံလုံးဆုုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ကို လက္မွတ္ေရးထုုိးဖုုိ႔ပါ ဟုု
ေျပာခဲ့သည္။ျမန္မာအစုုိးရ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကိးဌာန ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္။ (MOI 2017b).
NCA လက္မွတ္မထုုိးသည့္ EAO မ်ားကို မတရားသင္းအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။.
မဇၥၽိမသတင္းဌာနႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ (Zarleen 2015).
အဆင့္ျမင့္ KNU ကုုိယ္စားလွယ္ ႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ.
EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဟန္ျပလက္မွတ္ေရးထုုိးျခင္းျဖင့္ လွည့္စားခံရမည္ကို စုုိးရိမ္ၾကသည္။ NMSP ၊ KIO ႏွင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္
၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ - ၂ဝ၁၇ ၾသဂုုတ္
အလွဴရွင္ႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္။ ၂ဝ၁၆ ဇူလုိင္ - စက္တင္ဘာ။ အျခားကုုိယ္စားလွယ္တဦး က NCA သည္ ယေန႔ခတ္တြင္အသုုံးျပဳသည့္ အာ႐ုံလႊဲသည့္နည္းလမ္းကဲ့
သုုိ႔ျဖစ္ၿပီး ျပႆနာ အစစ္မ်ားမွ အာ႐ုံလႊဲရန္ အသုုံးျပဳသည္ဟု ဆက္လက္ေျပာျပခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ ၾသဂုုတ္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
အလွဴရွင္မ်ားက ခန္႔ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား။ ၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီ ဇြန္
EAO သုုံးခုုမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စာျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ ၂ဝ၁၇ ဧၿပီ
Adler, Sage, & Woolcock 2009.
Davis 2016.
Peace Support Fund 2015
အလွဴရွင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္။ ၂ဝ၁၇ မတ္ ႏွင့္ ဇြန္
UK Parliamentary International Development Committee 2014; DFID မွ Inter Mediate ကို ေဒၚလာ ၃.၅ သန္း၊ (ေပါင္ ၂.၇ သန္း) ကို ၂ဝ၁၂ ႏွင့္
၂ဝ၁၇ ၾကားတြင္ ေပးခဲ့သည္။ (ယူေကလႊတ္ေတာ္ ၂ဝ၁၇) Inter Mediate ကို တုုိနီဘလဲ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဟာင္း (chief of staff) ဂ်ိနာသန္ေပါဝဲက
တည္ေထာင္ထားသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳျခင္းတာဝန္ယူထားသည့္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစုုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ
အေျပာင္းအလဲ အေၾကာင္းကို ၂ဝ၁၆ ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ အေစာပုုိင္းတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားတြင္ အထပ္ထပ္ ေျပာဆုုိခဲ့သည္။
အစပုုိင္းတြင္ ယူေက ကေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပူးေပါင္းအားထုုတ္မႈအျဖစ္ အျခား အလွဴရွင္မ်ားက ပူးေပါင္းခဲ့သည္။
ဥပမာ Minoletti 2016 ၾကည့္ပါ
Paffenholz and Ross 2015
Johanson 2017
ျပည္ပေရာက္ အသုုိင္းအဝုုိင္းမ်ား၏ တက္ျကြလႈပ္ရွားမႈ၊ ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ား ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ရရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡအေရးအရာမ်ာတြင္
ပါဝင္ေနသည့္ တုုိင္းရင္းသား အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း အၾကံေပးတုုိက္တြန္းအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတြင္းတြင္ ခုုိင္ခုိင္မာမာ
ရပ္တည္ေနၾကသည္။
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ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ား (The Contested Areas of Myanmar) စာတမ္းတြင္ အရည္အေသြးယူသည့္နည္းလမ္း (qualitative) ႏွင့္
အေရအတြက္ယူသည့္ နည္းလမ္း (quantitative) ၆ ခုုကိုေပါင္းၿပီး ပဋိပကၡ၊ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပုုံစံမ်ား၊ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတုိ႔၏
ပဋိပကၡေပၚသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကို ေလ့လာခဲ့သည္။ အခ်က္ အလက္ စုုေဆာင္းျခင္းကို ၂ဝ၁၆ ဇြန္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇ ဇူလုိင္တြင္အဆုုံးသတ္ခဲ့သည္။
အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ အဓိကနည္းလမ္း ၆ ခုုကို ဇယားကြက္ က.၁ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တစ္ခုျခင္းစီကို ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
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တစ္ဆင့္ခံရင္းျမစ္မ်ားမွ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း (SECONDARY SOURCE ANALYSIS)
ယခုုသုေတသန၏ ပထမအဆင့္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ စာအုုပ္စာတမ္းမ်ား သုုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္သည္။ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး
ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား ႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားကို မည္သုိ႔ပုံေဖာ္ခဲ့သည္ကို သုုံးသပ္စစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုုပ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
မူဝါဒမ်ား၊ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ စာအုုပ္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့သည္။
စတင္ျခင္းအဆင့္တြင္ တဆင့္ခံ အရင္းအျမစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ကို သုုံးသပ္မႈျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။
စာအုုပ္စာတမ္းမ်ား သုုံးသပ္မႈသည္ သုုေတသနအဖြဲ႔ကို နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡမ်ား၏ အမွတ္လကၡဏာမ်ား၊ လူသိမ်ားသည့္ သမုုိင္းဝင္သည့္ ျပန္ေျပာင္း
ေျပာျပခ်က္မ်ား၊ မည္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားသည္ ရရွိႏုိင္သည္၊ လူအမ်ားလက္ခံထားသည့္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈၾကားမွ ဆက္စပ္မႈတုိ႔အေၾကာင္းကို
သိရွိနားလည္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ျပႆနာအရင္းခံမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ ခြဲျခားရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အေထာက္အပ့ံ အခ်က္အလက္မ်ား တုုိက္ဆုိင္စစ္ေဆး သုုံးသပ္ျခင္း (AID DATA VERIFICATION SURVEY)
အဓိကပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားျပဳလုုပ္ရာမွ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) TAF သုုေတ သနအဖြဲ ႔အေနျဖင့္ ယခုုေလ့လာမႈတြင္ အသုုံးျပဳထားသည့္ အေထာက္
အပံ့ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည့္စုံမႈ၊ က႑စုုံပါဝင္မႈရွိေစရန္အတြက္ ဆန္းစစ္မႈတစ္ခုျပဳလုုပ္ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းတြန္းအားသည္
အေထာက္အပံ့အသုုံးစရိတ္မ်ားကို သီးျခား လြတ္လပ္စြာ သုုံးသပ္ဆန္းစစ္မႈတစ္ခုျဖစ္သာ The Asia Foundation Aid Data Verification Survey 2017
ျပဳလုုပ္ရန္ ဦးတည္ေစခဲ့သည္။ ရရွိထားသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားအရ အေထာက္အပံ့ ပမာဏအမ်ားဆုုံးေပးခဲ့သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လုုပ္ကုိင္ေနသည့္
မိတ္ဖက္ ၂၅ ဖြဲ ႔ကို ဦးတည္ၿပီး ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။
အလွဴရွင္အဖြဲ ႔အစည္း ၂၁ ခုုက ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို တုုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ ႏုုိ္ဝင္ဘာတြင္ ပုုံစံကိုျဖန္႔ေဝခဲ့ၿပီး အလွဴရွင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ လုုပ္ငန္းေဖာ္

မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းၿပီး ၂ဝ၁၇ ေမတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုုစည္းခဲ့သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ အလွဴရွင္မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ား တုုိက္ဆုိင္
စစ္ေဆးရန္ ၂ဝ၁၇ ဇြန္ႏွင့္ ၾသဂုုတ္တြင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ အျခား အေထာက္အပံ့ စိီမံမႈစနစ္မ်ားနည္းတူ ေငြေစ်းႏႈန္းကို အခ်က္
အလက္သြင္းသည့္ေန႔ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါသည္။
၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ သုုေတသန
ျပဳလုုပ္ရန္အခ်ိန္သတ္မွတ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေန႔စြဲျဖစ္သည္။ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ စီမံကိန္းတစ္ခုျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳရာတြင္ စီမံကိန္း
အမည္၊ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈပုံစံ၊ လ်ာထားသည့္ေငြပမာဏ၊ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ေငြပမာဏ၊ က႑၊ မိတ္ဖက္ဝန္ႀကီးဌာန၊ လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္
အဖဲြ႕(မ်ား) ႏွင့္ ေနရာတုုိ႔ကို ထည့္သြင္းေလ့လာခဲ့သည္။ ယင္းကိန္းရွင္မ်ားသည္ OECD ၏ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ အစီရင္ခံျခင္းဆုုိင္ရာ မူေဘာင္ေပၚတြင္
အေျခခံျခင္းျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္အဖြဲ ႔အစည္း ၂၁ ခုုအနက္ ၁၇ ခုုသည္ အခ်က္အလက္သစ္မ်ားေပးခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ၄ ဖြဲ ႔သည္ Mohinga Aid
Information Management System (AIMS), (ေထာက္ပ့ံေရးအခ်က္အလက္စီမံမႈစနစ္) ႏွင့္ အစုုိးရ၏ အေထာက္အပ့ံ အခ်က္အလက္ စုုစည္းမႈကို
ၾကည့္ရန္ ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။
ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ေပးအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား၏ အဓိက လကၡဏာမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပရန္အတြက္ သုုံးသပ္မႈမ်ား
ျပဳလုုပ္ရာတြင္ အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ (အခန္း ၄ တြင္ၾကည့္ပါ) OECD Creditor Reporting System Aid Activity Database ႏွင့္ MIMU ၏ 3W, ‘Who is doing
What, Where’, database အပါအဝင္ သုုံးသပ္မႈ ျပဳလုုပ္ရန္အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသုုံးခ်ခဲ့သည္။
ျပည္နယ္မ်ားကိုေပးအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့အခ်က္လက္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား စြာရွိၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေအာက္တြင္
ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား ေျခရာခံရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။ ပထဝီအေနအထားလုုိက္ၿပီး စီမံကိန္း မ်ား၏ လ်ာထားမႈ၊ အသုုံးစရိတ္မ်ားကို
ခြဲျခားေလ့လာရန္ ျကိုးစားခဲ့ေသာ္လည္း အလွဴရွင္ မ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ အစီအစဥ္မ်ားအလုုိက္
အခ်က္အလက္မ်ား ထုုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့သည္။

ၿမိဳ ႔နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္း ႏွင့္ အညႊန္းမ်ား TOWNSHIP DEVELOPMENT INDEX (TDI) AND INDICATORS
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿမိဳ ႔နယ္ ၃၃ဝ ရွိ၊ က႑ ၆ ခုုမွ အညႊန္း ၉ ၈ ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုုစည္းခဲ့သည္။

ll လူဦးေရ၊
ll ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊
ll နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ/အတုုိက္အခံ၊
ll ႏုုိ္င္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအကူအညီ၊
ll ပထဝီအေနအထား၊ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ရာသီဥတုု
ll အေျခခံအေဆာက္အဦ
အညႊန္းအမ်ားအျပားတြင္ တုုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးႏုုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရွိသည့္ အနိမ့္ဆုံး အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားကို အဓိက
ယူနစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ TDI အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္၊ ၿဂိဳလ္တုပုံရိပ္မ်ား၊ ပဋိပကၡအခ်က္အလက္မ်ား
ႏွင့္ တုုိက္ဆုိင္စစ္ေဆး ျပဳစုုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တြင္ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအညႊန္းကိန္းပါဝင္ၿပီး ၎အဆင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္အတြက္ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံတြင္
ပထမဆုုံး ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ပဋိပကၡ အခ်က္အလက္မ်ား ေပါင္းစပ္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ကြဲျပားမႈေပၚ သုုံးသပ္မႈမ်ားႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
သုုိ႔ေသာ္လည္း TDI တြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည္။ ၿမိဳ ႔နယ္တစ္ခုအတြင္းမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သုုိ႔မဟုုတ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ပဋိပကၡေပၚသက္ေရာက္မႈရွိသည့္
ၿမိဳ ႔နယ္တြင္း အခင္းအက်င္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေက်းလက္ၿမိဳ ႔ျပခြဲျခားမႈ၊ ပင္လယ္ျပင္အျမင့္ႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာ သြင္ျပင္၊ လမ္းမ်ားမွ အကြာအေဝး၊ ေဝးလံေခ်ာင္က်မႈ၊
တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င အဖြဲ ႔မ်ား၏ ပုုံစံမ်ား၊ အစုုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေနသည့္ေနရာႏွင့္ နီးစပ္မႈတုိ႔ကုိ စုုစည္းႏုုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၾကားမွ
ကြာဟမႈမ်ားကို ျဖစ္စဥ္ေလ့လာျခင္းအပါအဝင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအသုုံးျပဳၿပီးေဖာ္ထုတ္သည္။
အခ်က္အလက္မ်ား စုုစည္းရာတြင္ (၁) အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ ၎၏ အရည္အေသြးကို ဆုုံးျဖတ္ျခင္း၊ မူရင္းအရင္း အျမစ္ႏွင့္ တုုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း
(၂) အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တူညီသည့္အညႊန္းမ်ား၊ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားျဖင့္ စုုစည္းျခင္း (၃) တူညီသည့္ အညႊန္း
မ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္ စုုစည္းထားႏုုိင္ရန္ ၿဂိဳလ္တုပုံမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း (ၿဂိဳလ္တုအခ်က္အလက္) (၄) နယ္ေျမ နံပါတ္မ်ားထည့္သြင္းၿပီး
အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ယင္းကို အခ်က္အလက္စီမံမႈစနစ္၏ အဓိကေသာ့ခ်က္အေနျဖင့္ အသုုံးျပဳခဲ့ပါသည္။၁
၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုုံးျပဳၿပီး အညႊန္းကိန္းမ်ားစြာ ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ပါသည္။ (ပုုံ က.၁)၂ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအညႊန္းကိန္းသည္ ၂ဝ၁၄
၁။ Myanmar Information Management Unit (MIMU) (n.d.).
၂။ အညႊန္းကိန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္သည့္နည္းလမ္းမွာ Oxford Poverty၊ Human Development Initiative ႏွင့္ United Nations Development Program တုုိ႔ေဖာ္ထုတ္ ထားသည့္ Global
Multidimensional Poverty Index ျပဳစုုသည့္နည္းလမ္း၏ လႊမ္းမုုိးမႈ မ်ားပါသည္။ တဦးခ်င္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လိုအပ္ခ်က္ (overlapping deprivations) မ်ားကို သုုံးသပ္ျခင္းကုုိ ဆင္းရဲ
မြဲေတမႈကိုကိုဝင္ေငြျဖင့္တုိင္းတာျခင္း( monetary measures of poverty) ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ အခ်က္အလက္ရရွိမႈေပၚလုုိက္ၿပီး TDI ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ား ဖြဲ ႔စည္းရာတြင္ ထပ္တုိး သုုိ႔မဟုုတ္
မႈကြဲ အညႊန္းမ်ား (alternative indicators) ကို အသုုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအညႊန္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ အဓိက ရယူခဲ့သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ
အဆုုံးတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းမွ တုုိင္းတာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊
လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၃ ခုုကို
ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စုုစုေပါင္း အညႊန္း ၁၆ ခုုကို
အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ အညႊန္း မ်ားကို ေခါင္းစဥ္ခြဲတစ္ခုျခင္းစီတြင္ တန္းတူညီမွ်
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားပါသည္။
အညႊန္းကိန္းျပဳစုုသည့္နည္းလမ္းကို Darin Christensen ၊ Assistant
Professor of Public Policy, University of California, Los Angeles
University တုုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျပီးျပဳစုုထားျခင္း ျဖစ္သည္။
အညႊန္းမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအညႊန္းကိန္း (development
index) ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ား (sub-indexes) မွာ

ll ပညာေရး -

ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈႏႈန္း
အေျခခံပညာ တတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
အလယ္တန္းအဆင့္ တတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း

လူေနမႈ အဆင့္အတန္း

ll

လူေနမႈ အေျခအေန

		

(ဥပမာ - သန္႔ရွင္းသည့္ေရ)

ll
		

အိမ္ေထာင္စု ပိုင္ဆိုင္မႈ
(ဖုန္း၊ တီဗီ၊ အစရွိသျဖင့္)

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈႏႈန္း

အေျခခံပညာ တတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း၊ အလယ္တန္း အဆင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္း

(UCLA) ႏွင့္ Mai T. Nguyen, Department of Politics, New York

ပညာေရး

ll
ll
ll
ll

က်န္းမာေရး

တတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း၃

ll လူေနမႈ အဆင့္အတန္း - ေနထုုိင္မႈအေျခေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ll
ll

ကေလးသူငယ္ ေသဆံုးမႈႏႈန္း
အသက္အရြယ္ အညႊန္းကိန္း

အညႊန္း ၁၂ ခုုကို အသုုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ (ဥပမာ - ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိမႈ)
အိမ္ေထာင္အလုုိက္ပုိင္ဆုိင္မႈ (ဖုုန္း သုုိ႔မဟုုတ္ တီဗီ)၄

ll က်န္းမာေရး - ေမြးစကေလးေသဆုုံးမႈ ( တႏွစ္အတြင္း တႏွစ္ေအာက္ကေလးေသဆုုံးမႈႏွင့္ အသက္ရွင္သည့္ ကေလးအေရ အတြက္ အခ်ိဳးစား )
သက္ႀကီးရြယ္အုိ အညႊန္းကိန္း ရလဒ္ (လူ ၁ဝဝ တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ႏွင့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ အခ်ိဳးအစား)၅

အညႊန္းအမ်ားအျပား ေပါင္းစပ္အသုုံးခ်ရျခင္းသည္ သန္းေခါင္စာရင္းပါအခ်က္အလက္မ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ၾကားခ်ႏုုိင္ရန္ျဖစ္သည္။
ဥပမာ သုုံးသပ္မႈျပဳလုုပ္ သူမ်ားသည္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ အစီရင္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုုိခဲ့ၾကသည္။အျခားႏုုိင္ငံမ်ားမွာ
ကဲ့သို႔ အခြန္ေကာက္ႏုိင္သည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား ကိုေလ်ာ့ေပါ့အစီရင္ခံျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာႏုုိင္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းပုုံစံသည္ တႏုုိင္ငံ
လုုံးတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး ယင္းကိစၥေၾကာင့္ နယ္ေျမမ်ား ၾကား ႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားကို ထိခုိက္မႈမရွိေစသင့္ပါ။ က်န္းမာေရးေခါင္းစဥ္ခြဲတစ္ခုလုံးသည္ စိတ္ခ်
ရသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိႏုိင္မႈေၾကာင့္ အကန္ ႔အသတ္မ်ားရွိသည္။

၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း အားနည္းခ်က္မ်ား
၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ လူအမ်ားသိသည့္ အခ်က္အလက္ပုိင္း လစ္ဟာမႈမ်ားရွိ သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအပါအဝင္
အခ်ိဳ ႔ကို စာရင္း ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ ခန္႔မွန္း ၁ဝ ၉ ဝဝဝဝ၊ ျပည္နယ္ လူဦးေရ၏ ၃၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းကို စာရင္းထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။
မိမိကုိယ္ကို ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုု သတ္မွတ္လုိသည့္ သူအမ်ားအျပား အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေနသူမ်ားကို စာရင္းထည့္သြင္းျခင္းမရွိပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္
တြင္ စာရင္းသြင္း မခံရသည့္ လူဦးေရ ၄၆၆ဝဝဝ နီးပါးရွိသည္။ ၊မန္စီႏွင့္ မုုိးေမာက္ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားမွ ေက်းရြာအုုပ္စု ၂၅ ခုုမွျဖစ္ၾကၿပီး ျပည္နယ္လူဦးေရ၏ ၂.၇
ရာခုုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ ခန္႔မွန္းျပည္နယ္လူဦးေရ ၄.၄၃ ရာခုုိင္ႏႈန္းကို စာရင္းထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါ။ အဓိကအားျဖင့္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္
အတြင္းမွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ေနထုုိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၆

သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ပါဝင္ျခင္းမရွိသူမ်ား၏ အေသးစိတ္လူဦးေရစာရင္းကို တြက္ခ်က္ႏုိင္ ရန္ အားထုုတ္မႈမ်ားရွိသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းပါ လူဦးေရ အခ်က္
အလက္မ်ား ကြဲျပားေနမႈ ကိုေျဖရွင္းရန္ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ၿမိဳ ႔နယ္က်န္းမာေရး စာရင္းကို အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ ၎ႏွစ္သည္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား လူသိရန္
ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆုံးအႀကိ္မ္ျဖစ္သည္။ ျပည့္စုံမႈမရွိေသာ္လည္း အစုုိးရ၏အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုုံးခ်ျခင္းျဖင့္ လူဦးေရ ပမာဏကို နီးနီးစပ္စပ္
ခန္႔မွန္းႏုုိင္ခဲ့သည္။
၃။ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း (Educational attainment) သည္ ႏုုိင္ငံတစ္ခု၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ အျမင့္ဆုံး အတန္း/သတ္မွတ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆုုိလုိသည္။ အစုုိးရေက်ာင္း၊ အစုုိးရ
အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ပုုဂၢလိကေက်ာင္း ၂ ခုုလုံးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္သည္။.
၄။ အသုုံးျပဳသည့္ အညႊန္းမ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားအရ ခ်ဳက္ျပဳတ္ရာတြင္ သန္႔စင္သည့္ ေလာင္စာသုုံးႏုုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ သန္႔ရွင္းသည့္ ေသာက္သုံးေရ ရရွိသည့္
အိမ္ေထာင္စု ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ သန္႔ရွင္းသည့္ မိလႅာအေဆာက္အဦ အသုုံးျပဳႏုုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္သည့္ ၾကမ္းခင္းႏွင့္ေနထုုိင္ႏုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ရာခုုိင္ႏႈန္း
(ဥပမာ ဖုုန္မရွိသည့္ ၾကမ္းခင္း)၊ လွ်ပ္စစ္မီးအသုုံးျပဳႏုုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ တယ္လီဖုန္း အသုုံးျပဳႏုုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ ေရဒီယုိပုိင္ဆုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ရာခုုိင္ႏႈန္း၊
႐ုပ္ျမင္သံၾကား ပုုိင္ဆုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ ဆုုိင္ကယ္ ပုုိင္ဆုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ စက္ဘီး ပုုိင္ဆုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ရာခုုိင္ႏႈန္း။ မူရင္းကုုိးကား ၂ဝ၁၄
သန္းေခါင္စာရင္း
၅။ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္သိလုိပါက MIP 2016b, 125 & 127. Original source: Census 2014.
၆။ MIP 2015c; MIP 2015d; MIP 2015e

ညအခ်ိန္ လွ်ပ္စစ္မီး အသုုံးျပဳႏုုိင္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အညႊန္းကိန္း
စီးပြားေရး ဖံြ ႔ၿဖိဳးမႈ အဆင့္အတန္း၇ ကို ခန္႔မွန္းရန္ရာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ
ခံထားရသည့္ ညအခ်ိန္လွ်ပ္စစ္မီးအသုုံးျပဳႏုုိင္မႈကို ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ဝ ၏ ၿဂိဳလ္တု ပုုံရိပ္မ်ားျဖင့္ စုုေဆာင္းခဲ့သည္။ (၁၉၉၃ ၂ဝ၁၃) အညႊန္းကိန္းကို အတည္ျပဳႏုုိင္ရန္ ဆန္းစစ္သည့္အေနျဖင့္

NL - ညအခ်ိန္မီးလင္းမႈ

သုုေတသနအဖြဲ႕သည္ ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္ ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္ ညအခ်ိန္လွ်ပ္စစ္
အတုုိင္းအတာကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ပုုံ က.၂ တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအညႊန္းကိန္း
အသုုံးခ်မႈ ကိုပံ့ပုိးေပးခဲ့သည့္ အျပဳသေဘာ စုုဖြဲ႔မႈမ်ားကိုေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡရွိရာ နယ္ေျမမ်ားကို
အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ျခင္း
ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိၿမိဳ ႔နယ္တစ္ခုျခင္းစီကုိ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရးပဋိပကၡ
သက္ေရာက္မႈ ရွိမရွိ ခြဲျခား သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ နယ္ေျမအမ်ိဳးအစား
သတ္မွတ္ရာတြင္ မတူညီသည့္ အညႊန္းမ်ားၾကား
အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို ပထမဆုုံး ေလ့လာသည္။၈

၁ဝ

Log(NL per Million HHs) ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္

အသုုံးျပဳႏုုိင္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး၊ ဆက္ႏြယ္မႈ

ll လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား (၂ဝ၁၃ - ၂ဝ၁၆)
ll အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (IED မ်ား၊
ေျမျမဳပ္မုိင္းျဖစ္စဥ္မ်ား)

၅

ဝ

-၂

-၁

ဝ

၁

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္း

ll ျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈ (၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆)
ll ေျမျမဳပ္မုိင္း အသုုံးျပဳမႈ (၂ဝ၁၄ - ၂ဝ၁၆)
ll IDP မ်ားရွိေနမႈ ( စခန္းအေရအတြက္၊ စုုစုေပါင္း လူဦးေရ) (၂ဝဝ၂ - ၂ဝ၁၆)
ll ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔၊ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္မဆုုိင္သည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ မ်ားေနရာယူမႈ
ll EAO ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပုိးသူမ်ား
ll အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား NCA (၂ဝ၁၅ - မွ လက္ရွိ) ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (၁၉၈၉ - ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၁ - လက္ရွိ)
ll လုုံျခဳံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ဖ်က္သိ္မ္းခဲ့ျခင္း (၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၅)

အျခား အညႊန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈအရွိဆုံး အေၾကာင္းအရာမွာ EAO မ်ား ရွိေနမႈျဖစ္ သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ
႔နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရာ တြင္ EAO မ်ားရွိမရွိကုိ ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ ဆန္းစစ္သည္။ ရင္ဆုိင္ ပဋိပကၡမ်ား (လက္နက္ ကုုိင္တုိက္ပြဲမ်ား) ႏွင့္
ပဋိပကၡမ်ားေအာင္းေနသည့္ လကၡဏာမ်ား ( လက္နက္ ကုုိင္တုိက္ပြဲမ်ားမရွိေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားဆက္လက္ရွိေနသည္) ရွိေန သည့္ ၿမိဳ
႔နယ္မ်ားကိုလည္း ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ EAO မ်ားမရွိေသာ္လည္း လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း (၂ဝ၁၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ) တြင္
၅ ႀကိမ္ထက္ ႏွင့္အထက္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ားရွိခဲ့သည့္ေနရာမ်ားကိုလည္း နယ္ေျမစုုိးမုုိးေရး ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။
အရင္းအျမစ္မ်ားစြာကို စုုစည္း၊ စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးေနာက္တြင္ ၿမိဳ ႔နယ္ေပါင္း ၁၁၇ ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ အနည္းဆုုံး EAO တဖြဲ ႔ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ EAO တဖြဲ ႔မွမရွိေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္မႈ ၅ ႀကိ္မ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။၉ စုုစုေပါင္း ၁၁၈ ၿမိဳ ႔နယ္ ကုုိ နယ္ေျမစုုိး
မုုိးေရးပဋိပကၡရွိသည့္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ ပဋိပကၡ အညႊန္းမ်ားတြင္ ရမွတ္မ်ားခဲ့သည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားသည္ ယင္း ၁၁၈ ၿမိဳ ႔နယ္တြင္
အမ်ားအား ျဖင့္ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။

ပဋိပကၡအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း
လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ စုုစုေပါင္းအေရအတြက္ကို မတူညီသည့္ အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ The Asia Foundation ကတြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ၎တုုိ႔ကုိ
ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ၊ သုုံးသပ္မႈ၊ စစ္ေဆးအတည္ျပဳမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ စနစ္တက် စုုစည္းထားသည့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔မ်ားၾကား ျဖစ္ေပၚသည့္

၇။ Data source: NOAA n.d. စီးပြားေရး တုုိးတက္မႈအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကိန္းရွင္ မ်ားကို ညအခ်ိန္လွ်ပ္စစ္မီးအသုုံးျပဳႏုုိင္မႈကို နည္းလမ္းအတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုုံးျပဳၿပီး ေဖာ္ထုတ္သည့္
သုုေတသနအဖြဲ ႔တစ္ခုရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြတုိးတက္မႈ၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားနည္းသည့္၊ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းအမ်ားစုုကို နားလည္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ အခင္းအက်င္းတြင္ အသုုံးျပဳသည္။ မၾကာေသးမီက ထြက္ရွိခဲ့သည့္စာတမ္းမ်ားတြင္ ညအခ်ိန္မီးအသုုံးျပဳႏုုိင္မႈ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို
ေျမျပင္တြင္လုိက္လံဆန္းစစ္မႈ တုုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္။ ညအခ်ိန္လွ်ပ္စစ္မီးအသုုံးျပဳႏုုိင္မႈသည္ စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈကို မွန္မွန္ကန္ကန္မွန္းဆ ႏုုိင္သည့္
နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ (Weidmann & Sebastian 2017)
၈။ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားစာရင္းကို ကို ေနာက္ဆက္တြဲ အဆုုံးတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၉။ အစုုိးရႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားသည့္ EAO မ်ားမွာ ၉ ၄ ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ရွိသည္။ ယင္းၿမိဳ ႔နယ္မ်ား၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္တြင္ သေဘာတူ
ညီခ်က္မ်ားရွိထားသည့္တုိင္ ၂ဝ၁၅ - ၁၆ တြင္ လက္နက္ကုိင္ တုုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျပည္နယ္

ၿမိဳ႕နယ္

ကယား

လြိဳင္ေကာ္၊ ဒီေမာဆုုိ၊ ဖရူဆုိ၊ ေဘာ္လခဲ

ရွမ္း (ေျမာက္)

နမ္ဆန္၊ မန္တုံ

ကရင္

လိႈင္းဘြဲ႕

ကခ်င္

ျမစ္ႀကီးနား၊ ဝုုိင္းေမာ္၊ IDP စခန္းမ်ား အပါအဝင္

အၾကမ္းဖက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားအျဖစ္ လက္နက္ ကုုိင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား (armed clashes) သုုိ႔မဟုုတ္ တုုိက္ပြဲမ်ား (battles) ဟုု အမ်ိဳးအစားခြဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ယခုုအမ်ိဳးအစားသည္ တပ္မေတာ္ (သုုိ႔မဟုုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္) ႏွင့္ EAO ၾကား သုုိ႔မဟုုတ္ EAO အခ်င္းခ်င္းၾကားျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို
အဓိကထားသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား မွတ္တမ္းယူသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားသည္ The Asia Foundation’s Violent Monitoring Systems: A
Methods Toolkit တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏုုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံခဲ့သည္။၁ဝ အခ်က္အလက္ မူရင္း
အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း လုုပ္ငန္းစဥ္က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းအနက္မွ အခ်ိဳ ႔သည္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ အဓိပၸာယ္
ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို အသုုံးျပဳျခင္းမရွိပါ။ အဖြဲ ႔အေနျဖင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ ေၾကာင့္ အမ်ားအသုုံးျပဳႏုုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကုုိးကားျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္
ပဋိပကၡျဖစ္ရပ္မ်ား အခ်က္အလက္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္၊ အရွိကုိ အရွိအတုုိင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္၊ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္
အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏ အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ားေပၚ သက္ေရာက္မႈကိုေဖာ္ထုတ္ႏုိ္င္ရန္ သုုေတသနအဖြဲ႕သည္ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ကယားႏွင့္ ကခ်င္
ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၄ ခုုျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ (ဇယား က.၂) ျဖစ္စဥ္ေလ့လာရန္ ေနရာေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အတုုိက္အခံအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊
လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဒဏ္ခံေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ေလ့လာႏုုိင္ရန္၊ လူမ်ိဳးဖြဲ ႔စည္းမႈအလုုိက္ျဖစ္ေပၚသည့္ ကြဲလြဲမႈမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္၊ ပထဝီ အေနအထား
နယ္ေျမအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ႏုိင္သမွ်စုုံလင္စြာေလ့လာႏုုိင္ရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေဆာင္ရြက္ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေလ့လာႏုုိင္ရန္
ရည္ရြယ္စုစည္းျခင္း (purposive sampling) နည္းျဖင့္ အမ်ိုဳးအစားခြဲေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ပဋိပကၡနယ္ေျမအမ်ားအျပားအနက္မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းႀကီး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၅ ခုု ျဖစ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းမႈ၊ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္မႈ၊ ရပ္ရြာႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊
လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ႏွင့္ စိစစ္ကာ ေလ့လာမည့္နယ္ေျမမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္မႈ ေဒသဆုုိင္ရာ သုုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ေနရာ တစ္ခုကိုသာ ဦးတည္ေလ့လာျခင္းထက္ ၁၉၉၄ မွ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
ကာလအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကိုေလ့လာသည့္ ပုုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ ႔နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ ႔မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေမးျမန္းခ်က္
မ်ား၊ ဦးတည္အုပ္စုေမးျမန္းခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေက်းရြာ ၆ ခုုမွ ၉ ခုုနီးပါး ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ အေထာက္အပ့ံ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈ၊ အဓိကေနထုုိင္သည့္
ေဒသခံလူမ်ိဳး ကြဲျပားမႈေပၚအေျခခံၿပီး ရပ္ရြာမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈ မ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ား၊
ဆရာမ်ား၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသတြင္းမွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်းရြာျပည္သူမ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ ႔မ်ား တြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္
ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္ အစုုိးရအရာရွိမ်ား၊ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ႔မ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ ႔မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ
ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။
ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ သုုေတသနလုုပ္ငန္းစဥ္တေလ်ာက္ သုုေတသနအဖြဲ ႔အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ဂ်န္ဒါမွ်တမႈကို
ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ဂ်န္ဒါႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ား ထြက္ေပၚလာ ေစရန္ က်ားမေရာေႏွာေဆြးေႏြးျခင္းနည္းလမ္းကို အသုုံးျပဳခဲ့သည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ ဂ်န္ဒါသေဘာထား မမွ်မတျဖစ္ေစမႈကို ဦးတည္ေစေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ အစုုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္
ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ မိခင္က်န္းမာေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိေရး အပါအဝင္ က်ားမလုုိက္ၿပီး ခံစားရသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျပႆနာမ်ားေပၚ အျမင္
သေဘာထားမ်ားေပၚထြက္ေစခဲ့ၿပီး ျပႆနာမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ထုုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယုုံၾကည္မႈ အလြယ္တကူတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္၊
ဥိီးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဒသခံသုေတသနအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔၏
လူမ်ိဳးဖြဲ႔စည္းပုုံကို စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။
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ေခါင္းစဥ္

ေခါင္းစဥ္ခြဲ
ပင္လုံညီလာခံ၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ
တႏုုိ္င္ငံလုံးဆုုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ
ညီညြတ္ေသာလူမ်ိဳးစုုမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္ စီႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ ႔မ်ား
FOREIGN FUNDING

ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

ဖက္ဒရယ္ဝါဒ၊ ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္း
ေမွာင္ခုိစီးပြားေရး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ
ေဒသခံ /အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ပဋိပကၡဆင္ျခင္ေရွာင္ရွားႏုုိင္မႈမရွိျခင္း၊ ေဆြးေႏြးအၾကံယူမႈမရွိျခင္း
ျပည္သူမ်ားကို မတရားျပဳျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား အသက္စည္းစိမ္ဆုံးရႈံးမႈ
ေဒသ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ႏုုိင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ခရီးေဝး သုုိ႔မဟုုတ္ နယ္စပ္ ကုုန္သြယ္ေရး

လမ္းမ်ား

အထူးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ (သတၱဳတြင္း၊ အထူးစီးပြားေရး ဇုုန္ အစရွိသျဖင့္)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ( စီမံကိန္းေနရာတြင္ စစ္တပ္တုိးခ်ဲ ႔လာမႈ၊ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား တုုိးလာမႈ)
ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပ့ံ၊ ပါဝင္မႈ
ေနရာေရႊ ႔ေျပာင္းရမႈ၊ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း မ်ားဆုုံးရႈံးျခင္း
အခြန္အခ
လွွ်ပ္စစ္ထုတ္ျခင္း
အျခား လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပ့့ံ/ပါဝင္မႈ

ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူသည့္ ေရကာတာမ်ား

စစ္တပ္တုိးခ်ဲ ႔မႈ၊ လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားျမင့္တက္လာမႈ
ေနရာေရႊ ႔ေျပာင္းရမႈ၊ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း မ်ားဆုုံးရႈံးျခင္း
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ဆီးမႈ
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမႈ
ဗဟုုိအစုုိးရက ပံ့ပုိးသည့္ ပညာေရး
ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္း၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း သုုိ႔မဟုုတ္ EAO မ်ား ပံ့ပုိး သည့္ ပညာေရး
ပညာေရး အေဆာက္အဦသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း
ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပ့ံ/ပါဝင္မႈ

ပညာေရး

ပညာေရး အရည္အေသြးျပည့္မီမႈမရွိျခင္း/ ပညာေရးစနစ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ပညာေရးကို အတားအဆီးျဖစ္ေစျခင္း
IDP/ ဒုုကၡသည္မ်ား ပညာေရး
တုုိင္းရင္းသားပညာေရး (မိခင္ ဘာသာစကား အေျချပဳပညာေရး၊ တုုိင္းရင္း သားသမုုိင္း နွင့္ယဥ္ေက်းမႈ)
ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား တုုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းျခင္း
ဗဟုုိအစုုိးရက ပံ့ပုိးသည့္ က်န္းမာေရး
ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္း၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း သုုိ႔မဟုုတ္ EAO မ်ား ပံ့ပုိး သည့္ က်န္းမာေရး
က်န္းမာေရး အေဆာက္အဦသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း

က်န္းမာေရး

ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပ့ံ/ပါဝင္မႈ
က်န္းမာေရး အရည္အေသြးျပည့္မီမႈမရွိျခင္း/ က်န္းမာေရး စနစ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း
IDP/ ဒုုကၡသည္မ်ား ပညာေရး
ဗမာမႈျပဳျခင္းအယူအဆ (ဥပမာ ဝန္ထမ္း ခန္႔ထားရာတြင္ လူမ်ိဳးေရးပါဝင္ျခင္း)
ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား တုုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းျခင္း

အဓိက ပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္
ႏုုိင္ငံသား ကြ်မ္းက်င္သူ၊ နုုိင္ငံျခားသားကြ်မ္းက်င္သူ၊ အလွဴရွင္ မ်ား၊ အစုုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ခန္႔မွန္းအႀကိမ္ ၁၂ဝ ခန္႔ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၈ ခုုမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလွဴရွင္အဖြဲ ႔အစည္းေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး အစုုိးရ ၃ ဖြဲ႔ ၊ ကုုလသမဂၢ
ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ အစည္း မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုုိ္င္ငံတကာမွ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို
ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အဓိက ပတ္သက္ေသာ ယခင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟုုိဌာန (Myanmar Peace
Centre) မွ အမည္ေျပာင္းလဲထားသည့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဌာန National Reconciliation and Peace Center (NRPC)၊
တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏိႈင္း မႈမ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုုံ
ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ေမးျမန္းမႈအမ်ားစုုကို ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အျခားေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံ၊ ခ်င္းမုုိင္ႏွင့္
ဘန္ေကာက္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

စာနယ္ဇင္းေဖာ္ျပမႈမ်ား ဆန္းစစ္ခ်က္ (MEDIA DISCOURSE ASSESSMENT)
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အေထာက္အပ့ံႏွင့္ ပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာႏုုိင္ရန္ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား
ကို ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာေရး ခ်ဥ္းကပ္ပုံႏွင့္အညီ ႏုုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အဓိကေနရာ ၄ ခုု
ျဖစ္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းမ်ား၊ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ထုုတ္ယူျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထားခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ စာနယ္ဇင္းမ်ားေဖာ္ျပမႈ အကန္႔အသတ္ရွိ
ေသာေၾကာင့္ ဆန္းစစ္မႈ (assessment) ဟုု ယူဆျခင္းမရွိပါ။ တုုိင္းရင္းသား ႏွင့္ေဒသခံ စာနယ္ဇင္းမ်ားအပါအဝင္ ႏုုိင္ငံပုိင္၊ ပုုဂၢလိကပုုိင္ ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္း
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ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေနရာ၊ ႏုုိင္ငံေရးသမား၊ အစုုိးရ အရာရွိ၊ ေဒသခံျပည္သူ၊ အရပ္ဘက္
လူ႔အဖဲြ႕ အစည္းမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္ NGO မ်ား၊ သုုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား အစရွိေသာ သတင္း
တစ္ခုခ်င္းစီမွ သတင္းရင္းျမစ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အတုုိက္အခံနယ္ေျမမ်ားအတြင္းမွ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားအပါအဝင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေခါင္းစည္းျပႆနာမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နုုိင္ငံတြင္းမွ စတိ္တ္ဟုိဒါ မ်ားျဖစ္ေသာ NLD အစုုိးရ၊ စစ္တပ္၊ တုုိင္းရင္းသား ႏုုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊ EAO မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း၊ ေဒသခံရပ္ရြာအုုပ္စုမ်ားၾကား အတုုိက္အခံျဖစ္ေနသည့္ သေဘာထားမ်ားရွိေၾကာင္းကို သက္ေသ
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