
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ့ပုု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း

အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ေရွးရႈရာလမ္းေၾကာင္း



✁

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
မိသားစုႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အားေပါင္းကူးေပးျခင္း

မိသားစု ႏိုင္ငံေတာ္

အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးအကူး အေျပာင္းႏွင့္ အဓိက
အျဖစ္အပ်က္မ်ားအားျဖင့္ အစပ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာျခင္း

ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္

၈ ေလးလံုးႏိုင္ငံေရး အံုၾကြမႈ

အဓိကၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

နိမ့္ အလယ္အလတ္ ျမင့္

၂၀၁၀ 
ႏွစ္မ်ား 

၁၉၈၀
ႏွစ္မ်ား 

၁၉၉၀ 
ႏွစ္မ်ား

၂၀၀၀ 
ႏွစ္မ်ား

လူမႈေပါင္းစည္း
ညီညြတ္ျခင္း

လူမႈေရး
ပံုသြင္းျခင္း

အသိေပး
ေဆြးေႏြးျခင္း ကာကြယ္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာျခင္း

၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးျခင္း ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

မ်က္ႏွာဖံုးကာဗာဒီဇိုင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ဤစာအုပ္၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ဒီဇိုင္းပံုသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပင္ကိုအားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲမႈ၊ 
အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈစသည့္အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ျပသထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

သရုုပ္ေဖၚပံုပါ စက္၀န္း၏ စက္၀န္းမ်ဥ္းျပင္မ်ဥ္းတေလ်ာက္ တိုင္ပံုစံ (Bar Chart) သည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူအေရအတြက္ကိုပံုေဖၚထားသည္။ ၄င္းတို႕ထဲမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္သြားခ်ိန္တြင္ အတြင္းမ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ဆံုေတြ႕ၾကသည္။ ျဖတ္မ်ဥ္းအမ်ားအျပားသည္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႕ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း၊ တိုုးတက္ႀကီးထြားလာျခင္းကိုေဖၚျပေနပါ
သည္။ တစ္ခုုခ်င္းစီအေနျဖင့္ သူတို႕သည္ အေရးပါေသာ္လည္း အတူတကြျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ထိေရာက္ေသာ 
ရိုုက္ခ်က္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

သရုုပ္ေဖၚပံုသည္ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းအတြက္ သုေတသနလုပ္စဥ္က ရရွိခဲ့ေသာ မူလသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ 
ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
မိသားစုႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အားေပါင္းကူးေပးျခင္း

မိသားစု ႏိုင္ငံေတာ္

အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးအကူး အေျပာင္းႏွင့္ အဓိက
အျဖစ္အပ်က္မ်ားအားျဖင့္ အစပ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာျခင္း

ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္

၈ ေလးလံုးႏိုင္ငံေရး အံုၾကြမႈ

အဓိကၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

နိမ့္ အလယအ္လတ္ ျမင့္

၂၀၁၀ 
ႏွစ္မ်ား 

၁၉၈၀
ႏွစ္မ်ား 

၁၉၉၀ 
ႏွစ္မ်ား

၂၀၀၀ 
ႏွစ္မ်ား

လူမႈေပါင္းစည္း
ညီညြတ္ျခင္း

လူမႈေရး
ပံုသြင္းျခင္း

အသိေပး
ေဆြးေႏြးျခင္း ကာကြယ္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာျခင္း

၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးျခင္း ပံ့ပိုးကူညီျခင္း



ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသြားေနေသာလမ္းေၾကာင္း

အဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ား

အဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ားျပားလာသည္။

မွတ္ပုံတင္ျခင္း

အဖြဲ႔အမ်ားစုသည္မွတ္ပုံတင္လာၾကသည္။

မူဝါဒေရးရာဆိုုင္ရာမ်ားတြင္
ပါဝင္ၾကေသာ

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အဆုုိပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 

မူဝါဒေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ပုုိမုိေဆာင္႐ြက္လုုိၾကသည္။

ကြန္ရက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 

ကြန္ရက္အဖြဲ႔မ်ားထူေထာင္လာၾကသည္။

က်ားမေရးရာဆုိင္ရာအဖြဲ႔မ်ား
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

က်ားမေရးရာက႑တြင္ပါဝင္လာေစရန္
စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္လာၾကသည္။

လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း

ပုုိမုုိလူသိမ်ားလာၾကသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းစတင္ၿပီး 
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္လာၾကသည္။

နယ္စပ္အေျခစုုိက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
နယ္စပ္မ်ားတြင္အေျခစုုိက္ေသာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း 
အေရးပါအရာေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ား
စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ားသည္ 

တုိင္းရင္းသား႐ုုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးအားေကာင္းလာၾကသည္။
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မိခ်မ္းဆိပ္၊ မြန္လူငယ္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း



 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 1 

ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္းသည္ အုပ္စု အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး႐ွိ လူမ်ား 
ထံမွ အမ်ုဳိးမ်ဳိးေသာ သေဘာထား အျမင္မ်ားျဖင့္ ျပဳစု
ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ 
ဘ၀တြင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္  သက္ေရာက္မႈ ႐ွိေနသည့္ 
႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေသာ အေျပာင္းအလဲၾကားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေၾကာင္း 
တိုက္တြန္းလႈံ ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျပဳလုပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾက 
ပါသည္။ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္းသည္ ၎တို႔အတြက္ႏွင့္ 
လူမႈေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ 
အတြက္ ၎တို႔၏ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားမႈတို႔ကို ရည္ညႊန္း၍ 
ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရ႐ွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳမႈ ဤစာတမ္းကို Michael Lidauer၊ 
ေစာခ်စ္သက္ထြန္း၊ လဆန္ေအာင္ ႏွင့္ စိမ့္စိမ့္ထြန္း တို႔က  

ျပဳစုထားျခင္း  ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ပမွ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည့္ Roger Mac Ginty ႏွင့္ Ashlay South တို႔က 
သုေတသနတြင္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းစနစ္ႏွင့္ စာတမ္းအေပၚ 
အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ 
စာတမ္းထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေပးခဲ့သူ Caitlin 
Williscroft ၊ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းႏွင့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ႐ုပ္လံုးေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း စသည့္ 
လုပ္ငန္း အသီးသီးကို လုပ္ေဆာင္ ၾကျခင္းျဖင့္ စာတမ္း 
ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေထာက္အကူ 
ေပးခဲ့ၾကသည့္ ဦးေဇာ္ျမင့္၊ Joshua Carroll ၊ Karlien 
Truyens ၊ Yan Oak ႏွင့္ Miranda Franks တို႔အားလည္း 
ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။

ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ ့ ၂၀၁၈-ျမန္မာျပည္၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏
ပါ၀င္ပံ့ပိုးမႈမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

စာ႐ႈသူသုိ႔
ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ႐ွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအေၾကာင္း အေကာင္းဆံုး 
ေဖာ္ျပခ်က္ မဟုတ္ဘဲ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုကို နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းသည္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ျငင္းခံုမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္သြားရန္ အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ျပင္အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရ႐ွိေရးအတြက္ မီးေမာင္းထိုး၍ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကေစရန္ 
ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

သုေတသန ျပဳလုပ္ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား အက်ံဳး၀င္ ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ လ်င္ျမန္စြာ 
ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ 
မ်ားမၾကာမီက ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သို႔ မ်ားမၾကာေသးမီက ေပၚေပါက္ 
ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ဤ စာတမ္းတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။  စာ႐ႈသူမ်ား အေနျဖင့္ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ တံု႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အေတြး အျမင္မ်ားကိုု ေပါင္းစည္းလုုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အား analysis@paungsiefacility.org အီးေမးလ္
သို႔ စာပိုု႕ကာ မွ်ေ၀ေပးပါရန္ အားေပးတိုက္တြန္းပါသည္။
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2   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္းမ်ား

1. ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုုိ မည္သူတုုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသနည္း။ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူမျပဳေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိပါသလား။

2. အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မည္သို ့ပါ၀င္ ပံ့ပိုးေပး 
သနည္း။

3. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ အရပ္ဘက္လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ အေရးပါေၾကာင္း 
အဘယ္ေၾကာင့္စဥ္းစားသင့္သနည္း။

4. အရပ္ဘက္လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လူမႈေပါင္းစည္းညီၫႊတ္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သို ့ 
ပါဝင္ႏုုိင္သနည္း။

5. အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသာ ျဖစ္ပါသလား။

6. ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏သမုုိင္းေၾကာင္းတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို ့ပါဝင္ပံ့ပိုးေပး 
ခဲ့သနည္း။

7. ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုုိ မည္သို ့ 
သက္ေရာက္မႈ ရွိသနည္း။

8. ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားက အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုုိ ပံ့ပုုိးမႈေပး၍ 
မည္သည့္ အေၾကာင္းအခ်င္းရာမ်ားက ဟန္႔တားေနသနည္း။

9. မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား႐ွိ ဆက္သြယ္မႈမွာ အဘယ္နည္း။

10. က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မည္သုုိ႔တိုုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သနည္း။

11. ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ နယ္စပ္ေဒသရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မည္သုုိ႔ 
ေျပာင္းလဲလာခဲ့ ၾကသနည္း။

12. ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုုိ မည္သုုိ႔လႊမ္းမိုုးသနည္း။

13. အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈမ်ားသည္ လူမႈေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အၾကား ကြာဟမႈမ်ားရွိပါသလား။

14. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ လက္ရွိအေျခေနတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/
တုုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တုုိ႔၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မည္သည့္ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ာကုုိ 
လုုပ္ေနၾကသနည္း။ ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ပုုိမုုိေကာင္းမြန္ေစရန္ မည္သုုိ႔ေသာ  
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားလုုိအပ္ေနပါသနည္း။
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သေဘာထား အယူအဆဆိုင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း -အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းဆိုသည္မွာ 
မိသားစုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကား႐ွိ ကြက္လပ္ကိုု ေပါင္းကူးေပးသည္ဟု 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ သမဂၢႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ 
ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ား (EAOs) မပါ၀င္ပါ။ ဤေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း အတြက္ 
သုေတသန ျပဳလုပ္ရာတြင့္ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(NGOs)၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္မ်ား႐ွိအရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း (CSOs) ႏွင့္ 
ယင္းတို႔မွ ေပၚထြက္လာေသာ ကြန္ရက္မ်ားအား ျပည့္ျပည့္၀၀ 
မဟုတ္ေသာ္လည္း အဓိကထား ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
သုေတသန ျပဳလုပ္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အသင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားစုသည္ 
က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ေနၾကၿပီး တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ 
ဆက္ႏြယ္မႈမွာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကိုသာ ရည္ၫႊန္းကန္႔သတ္ 
ထားျခင္းမ႐ွိဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ ဘာသာေရး 
အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးပါသျဖင့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ပင္ကိုအားျဖင့္ ေရာေႏွာေနတတ္ၿပီး၊ ယင္း၏ 
ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ က်ား-မ၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ 
ပညာေရး ေနာက္ခံတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ကြဲျပားၾက ပါသည္။ ယင္းတို႔ 
အထဲတြင္ လူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၏ အထင္႐ွားဆံုး ျပယုဂ္ 
အျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါသည္။ 

လူမႈေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ - ေပါင္းစည္း ညီညြတ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
တြင္ အားလံုးသာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ျပီးမိမိတိုု႕ ၏ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ ဟူေသာ ခံစားခ်က္၊ ခံယူခ်က္ ျဖစ္ေပၚ 
လာပါမည္။  ယံုၾကည္မႈကို အားေပးျမွင့္တင္ႏိုုင္ျပီးအားလံုုး ၾကြယ္၀ 
ခ်မ္းသာရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ တိုုးတက္မႈရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းရရွိ
ၾကပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း 
ဆိုသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးႏွင့္ အၾကမ္း 
ဖက္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား  ျဖစ္ပြားရန္၊ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားရန္ သို႔မဟုတ္ 
ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႐ွိမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစသည့္ အလား 
အလာမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစေသာ ေရ႐ွည္ တည္တံ့သည့္
အခင္းအက်င္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္၍ ပံ့ပိုး
ေထာက္ကူေပးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆို
ပါသည္။1  ဤ စာတမ္း တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာ၌ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ လူမ်ိဳးစုမ်ား

အၾကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ တရားမ်ား အၾကားႏွင့္ အသိုင္း 
အ၀ိုင္းမ်ား အၾကား တင္းမာမႈ ေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေပါင္းစည္း 
ညီညြတ္မႈ ျမွင့္တင္ ေပးေရးအတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း 
ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ - ဤသုေတသန အတြက“္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္” ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္
ေနေသာ ႏိုုင္ငံေတာ္အဆင့္သံုးပြင့္ဆိုင္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားဟု 
အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္သည့္ အစိုးရ ဦးေဆာင္ေသာ 
ပဏာမ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္
အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၊ 
ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီမ်ား (JMCs) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲတို႔ ေပၚထြက္လာ ေစခဲ့ပါသည္။ ဤ စာတမ္းအတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္မႈကို တိုက္႐ိုက္ 
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွ 
အေထာက္အကူျပဳျခင္း) ႏွင့္ သြယ္၀ိုက္၍ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တည္ေဆာက္ပံုု ျပင္ပမွ 
အဓိကက်ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးျခင္း) ဟူ၍ အမ်ိဳးအစား ခြဲႏိုင္ပါသည္။

က်ား-မ ေရးရာ - က်ား-မေရးရာဆိုုသည္မွာ ေယာက်ာ္းဆန္မႈ၊ 
မိန္းမဆန္မႈ အစရွိသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သိရွိနားလည္မႈကို ဆံုုးျဖတ္ 
ေပးသည့္ လူမႈေရးအရ သတ္မွတ္လက္ခံထားေသာ အခန္းက႑မ်ား၊ 
အျပဳအမူမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္သည္။ 
က်ား-မ ကြဲျပားမႈႏွင့္ ေယာက်ာ္းဆန္ျခင္း/ မိန္းမဆန္ျခင္း စသည္ 
တိုု႕သည္တစ္ကမၻာလံုုး တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ သီးသန္႕ 
ယဥ္ေက်းမႈ အလိုုက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုုတ္ၾကျပီး လူမ်ိဳးစု၊ လူမ်ိဳး၊ 
ဘာသာေရးႏွင့္ အဆင့္အတန္း စသည့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းရင္းခံ 
မ်ား၏ ခိုင္ခိုင္မာမာ လႊမ္းမိုးမႈတို႔ရွိေနပါသည္။2 

လူငယ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒအရ လူငယ္ ဆုိသည္
မွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၃၅ ႏွစ္ၾကား ႐ွိသူဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထား 
ပါသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (UNSCR) 
အမွတ္ ၂၂၅၀ တြင္မူ လူငယ္ကို အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၉ ႏွစ္ၾကား႐ွိသူ
ဟု ယူဆပါသည္။
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အတုုိေကာက္ အကၡရာအၫႊန္း

AA   ရခိုင့္တပ္မေတာ္
ACCM  ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အရပ္သားမဟာမိတ္အဖြဲ ့ 
AGIPP   ၿငိမ္ခ်မ္းေရး အတြက္ က်ား-မ တန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕
ALP  ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ
ANP  ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ
ARSA  အာရ္ကန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရး တပ္မေတာ္
BCN  ျမန္မာဌာန နယ္သာလန္
BGF  နယ္ျခားေစာင့္တပ္
BNI  ျမန္မာ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာန
BWU  ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသမဂၢ
CBO  ရပ္႐ြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း
CCM  ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ အရပ္သား ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔
CCMT  ခ်င္းျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔
CDES  တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သုေတသနအသင္း
CDNH  ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရသဟဇာတ  ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔
CEDAW အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
CHRO  ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
CIDKP  ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေ႐ွာင္ရသည့္ ကရင္ျပည္သူမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ
CMN  ခ်င္းမီဒီယာ ကြန္ရက္
CNF  ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး
CPTC  ခ်င္းျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး ေကာ္မတီ
CPM  အရပ္သား အကာအကြယ္ေပးမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး
CSFoP  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း  ညီလာခံ
CSNeP  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း  ကြန္ရက္ 
CSO  အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
CT  ညွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔
DPN  ႏိုင္ငံေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔
EAOs  တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
EMReF  ပညာအလင္းပြင့္ ျမန္မာသုေတသန ေဖာင္ေဒး႐ွင္း
ENAC  တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ စင္တာ
ENMF   တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႔
EPLO  ဥေရာပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈဆက္ဆံေရး႐ံုး
EU   ဥေရာပ သမဂၢ
FFSS  အခမဲ့ နာေရးကူညီမႈအသင္း
GBV  က်ား-မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
GDI  ေအးခ်မ္းျမန္မာ အင္စတီက်ဳ
GEN  က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္
GoM  ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ
GONGO  အစိုးရ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
HURFOM  မြန္ေဒသ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒး႐ွင္း
ICG  ႏိုင္ငံတကာ အေရးအခင္းအဖြဲ႔
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IDPs  ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေ႐ွာင္သူမ်ား
IFY  ယံုၾကည္မႈေပါင္းစံု လူငယ္မ်ား
ILO  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔
INGO  ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ             အဖြဲ႔အစည္း
JMC  ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ
JMC-L  ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ - ေဒသအဆင့္
JMC-S  ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ - ျပည္နယ္အဆင့္
JMC-U  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ
JPF  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးေပါင္းရန္ပံုေငြအဖြဲ႔
JST  ပူးတြဲ မဟာဗ်ဴဟာအဖြဲ႔
KBC  ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္
KDG  ကခ်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔
KDN   ကခ်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္
KE  ကရင္နီ အၿမဲစိမ္းလန္း အဖြဲ႔
KED  ကရင္နီ ပညာေရးဌာန
KESAN  ကရင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး လႈပ္႐ွားမႈ ကြန္ရက္
KHRG  ကရင္ လူ႔အခြင့္အရးအဖြဲ႔
KIA  ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္
KIO  ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔
KMSS  က႐ုဏာ လူမႈ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အသင္း
KNA  ကရင္ အမ်ိဳးသား အသင္း
KNPP  ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ
KNU   ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး
KNWO  ကရင္နီ အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ံုး
KNYN  ကခ်င္ အမ်ိဳးသား လူငယ္ကြန္ရက္
KNYO  ကရင္နီ အမ်ိဳးသား လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး
KRDC  ကခ်င္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ
KRW  ကရင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔
KSCN  ကရင္ျပည္နယ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက္
KSCSN  ကခ်င္ျပည္နယ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက္
KSPMN  ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ရက္
KSWDC   ကရင္နီ လူမႈဘ၀ ဖူလံုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဌာန
KSWN  ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြန္ရက္
KWA  ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ံုး
KWAT  ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ံုး (ထိုင္းႏိုင္ငံ)
KWEG  ကရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔
KWHRO  ကူကီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
KWO  ကရင္ အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ံုး
KyWO  ကယန္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအရံုး
LCMs  ေဒသတြင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား 
LIFT  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ
LRC  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မ႑ိဳင္အဖြဲ႔
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MFE  ျမန္မာ့ ပဥၥမ မ႑ိဳင္
MIDO  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ျမန္မာ အိုင္စီတီအဖြဲ႕ 
MNCWA   ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ
MNEC  မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရး ေကာ္မတီ
MNHC  မြန္အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ေကာ္မတီ
MPC   ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန
MPSI  Myanmar Peacec Support Initiative
MRDC  မြန္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ
MSCSN  မြန္ျပည္နယ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္
MWO  မြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔
MYPO  မြန္လူငယ္ တိုးတက္ေရး အဖြဲ႔
NA-B  ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ - ျမန္မာႏိုင္ငံ (NA-B)
NCA  တစ္ႏို္င္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
NDAA   အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္
NDI  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဳ
NEYA  တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားမဟာမိတ္ 
NGO  အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း
NGSS  ႐ွမ္းျပည္နယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္အဖြဲ႔
NLD  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
NMSP  မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
NP  Nonviolent Peace Force
NRPC  အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန
Nyein  ၿငိမ္း (Shalom) ေဖာင္ေဒး႐ွင္း
OHCHR  ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီး႐ံုး
OMI  ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေ႐ွ ႔ေဆာင္
PACE  ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္႐ွားမႈအဖြဲ႔
PCG  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔
PDI  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔
PfP  ျပည္သူ႔အတြက္ ျပည္သူမ်ား
PI  ျပည္ေထာင္စု အင္စတီက်ဳ
PSF  ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ ့
PWO  ပအို႔၀္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သမဂၢ
RCSS  ႐ွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ
RISE  လူမႈေရးရာ သုေတသနအဖြဲ ့
RPF  ရာမည ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာင္ေဒး႐ွင္း
RWA  ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသင္း
RWU  ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအရံုး
SAZ  ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ
SEDF  ပီတိအျပံဳး ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္း
SFCG  ဘံုသေဘာတူညီမႈ ႐ွာေဖြျခင္း
SLORC  ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔
SPDC  ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
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SOP  လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
SSA-N  ႐ွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း
SSA-S  ႐ွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း
SWAN  ႐ွမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား လႈပ္႐ွားမႈ ကြန္ရက္
SYCB  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား  ညီလာခံ
TAF  အာ႐ွေဖာင္ေဒး႐ွင္း
TAT  နည္းပညာ အၾကံေပးအဖြဲ႔
TBC  နယ္စပ္ေဒသ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔
TGO  သဂၤဟ ဂ်န္ဒါအဖြဲ႕အစည္း
TIPS  တေကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာမႈ အဖြဲ႔ 
TNI  ႏိုင္ငံတကာ အင္စတီက်ဳ
TNLA  တအာန္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္
ToR  လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား
TSYU  တအာင္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔
TWO  တအာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔
TWU  ထား၀ယ္ အမ်ိဳးသမီး သမဂၢ
TYO  ထား၀ယ္ လူငယ္ အစည္းအ႐ံုး
UKSY  ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ား သမဂၢ
UNDP  ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္
UNFC   ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
UNSCR  ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္  
UPC  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ
UPDJC  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ
USDA  ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္း
USDP  ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ
USIP  အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ
UWSA  ‘၀’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္
VAW  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ
WAPAN  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္႐ွားမႈ ကြန္ရက္
WLB  အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)
WON  အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔မ်ား ကြန္ရက္
WPN  ကခ်င္ အလင္းေရာင္
WPN-A  အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္ - အာရ္ကန္
WRWAB  အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈဖူလံုေရး အသင္း
YMBA  ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏယု၀ အသင္း
YSPS  ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸ
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နိဒါန္း

ရန္ကုန္မွ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ၾကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ 
ေမာင္ဘို ကဲ့သို႔ ထင္႐ွားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
မွ ၿမိဳ ႔ၾကီး၊ ၿမိဳ ႔ငယ္မ်ား႐ွိအရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးေဆာင္
သူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးမွ ျပည္သူမ်ားအထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ လူမႈေပါင္းစည္း
ညီညြတ္မႈ ရ႐ွိေရး အတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။ 
ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ေဒသအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားသည္
လက္႐ွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း (CSOs) အေနျဖင့္ ပို၍ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ တရား၀င္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈကို အားျဖည့္ ေပးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ဆယ္စုႏွစ္ 
ႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကံဳလာခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ၿမိဳ ႔နယ္ေပါင္း ၃၃၀ ၏ 
သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္မွာ ပဋိပကၡ၏ ဒဏ္ကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ခံစားေန 
ရပါသည္။3  ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ အသစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္း 
ေနသည့္ ထိုကာလ အတြင္းမွာပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ 
တိုက္ပြဲသစ္မ်ား ျဖစ္ပြားလာသလို ရခိုင္ျပည္နယ္၌လည္း အသိုင္း
အ၀ိုင္းမ်ား အၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပ်ံ ႔ႏွံ႔လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္
လာရပါသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ သုေတသီ David Steinberg က ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း၏ က႑ ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီ 
သို႔မဟုတ္ “ပို၍ အတိအက် ဆိုရပါက ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရျခင္း 
ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္” 4 ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ သမိုင္း၀င္ 
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ပိုမိုတက္ၾကြ
လာၿပီး၊ ထင္သာျမင္သာ ႐ွိလာပါသည္။ အဖြဲ႔အမ်ားအျပားမွာ အစိုးရႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း (EAOs) အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔
အၾကား တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ကိုု အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ 
၀န္းရံျခင္းတို႔ျဖင့္ စုစည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ 
ေဒသခံ လူထုမ်ားအတြင္း ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ တျဖည္းျဖည္း 
တိုးတက္သြားသည့္ ပံုစံျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈ
မ်ားကို အလြတ္သေဘာ ျဖင့္လည္းပိုုမိုုစတင္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက
ပါသည္။

ယင္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို 
ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴး ဳၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိအရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းထဲမွ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ ႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရ႐ွိေရး 

ၾကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္မႈ မ်ားအတြက္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာမွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ 
ဆုမ်ားကို လက္ခံရ႐ွိခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ ႔ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ေမတၲာ
ေဖာင္ေဒး႐ွင္း တည္ေထာင္သူ ေဒၚဆိုင္းေရာ္လဖိုင္သည္၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္တြင္ Ramon Magsaysay ဆုကိုလည္းေကာင္း၊မြန္အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအဖြဲ႔ ဥကၠ႒၊ မိကြန္ခ်မ္းႏြန္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ N ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဆုကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္-အာရကန္မွ ေ၀ေ၀ႏုႏွင့္ 
ပူးတြဲ၍ လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္႐ွားသူ မိုင္းမိုင္က 
အေမရိကန္ သံ႐ံုး၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အေျပာင္းအလဲ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
အမ်ိဳးသမီးဆု ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး ဆြတ္ခူးရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ 

ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚ
ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို 
ပို၍နက္႐ိႈင္းစြာ သိ႐ွိလာေစရန္ ၾကိဳးစားထားပါသည္။ စာတမ္း၏ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာအရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ခက္ခဲ
႐ႈပ္ေထြးလွေသာ အေျပာင္းအလဲ အတြက္ မည္သို႔ပံ့ပိုး ေဆာင္႐ြက္ေန
သည္ကို ျပည္သူမ်ား ပိုမိုသိ႐ွိနားလည္ေစေရးအတြက္ အေထာက္
အကူ ျပဳေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ စာတမ္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
သမိုင္းေၾကာင္းအရႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ ကာလအရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္း၏ အေနအထား တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲတိုးတက္လာ
ပံုကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ စတင္ထားၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
ျပည္သူမ်ား၏ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ 
သို႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဟန္႔တားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက အလြတ္သေဘာႏွင့္ တရား၀င္ ပ့ံ့ပိုး
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤ စာတမ္း ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မွာ တစ္စထက္တစ္စ 
လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနတြင္ မျဖစ္ 
ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီတိုင္း၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ 
မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လမ္းညႊန္သဖြယ္ ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အသံုးျပဳသည့္ နည္းစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ၂၀၁၀ 
ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ သမိုင္း၀င္ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ပိုမိုတက္ၾကြလာၿပီး၊ 
ထင္သာျမင္သာ ႐ွိလာပါသည္။”

“
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ေနာက္ဆက္တြဲ-၁ တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 
ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကြ်မ္းတ၀င္ မ႐ွိေသာ စာဖတ္
ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ ကို 
ၾကည့္ပါ။

ထို႔ေနာက္ ဤ စာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဆန္းစစ္ ေလ့လာထားပါသည္။ အျခား 
ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ ႏိုင္ငံ ၁၆ ႏိုင္ငံတြင္ ၃ ႏွစ္တာ 
သုေတသန စီမံခ်က္ျဖစ္သည့္ Thania Paffenholz ၏
 “အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ 
- အေရးပါေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္” ကို အေျခခံ၍ အသံုးျပဳ 
ထားပါသည္။5 Paffenholzသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္းျခင္း၊ လူမႈေရး 
၀င္ဆံ့ျခင္း၊ လူမႈ ေပါင္းစည္း ညီညြတ္မႈ၊ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း၊ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ဟူ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
လုပ္ငန္း ၇ ခုကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။ Paffenholz က 

“အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
အေရးပါေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
၎တို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ က႑မွသာ 
ပါ၀င္ပါသည္” ဟူ၍ နိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါသည္။ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း 
အတြင္း ဆန္းစစ္ ေလ့လာရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ မူေဘာင္သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္မွ်အသံုး၀င္၍ လက္ေတြ႔ အသံုးခ် ႏိုင္မည္ 
နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ထားၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္း ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္း ၇ ရပ္ကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာ ထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ ဤ စာတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္တိုင္းအတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပဋိပကၡႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းတို႔အေၾကာင္း 
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္အျပင္ တိုင္းေဒသၾကီး ၇ ခုလံုးးအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေဖာ္ျပခ်က္တို႔ ပါ႐ွိပါသည္။ 



 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 11 

အခန္း ၁ - အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆိုတာ ဘာလဲ။

၁-၁။ မိသားစုႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကား႐ိွကြက္လပ္

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိပၸာယ္ကို ဖြင့္ဆိုျခင္းမွာ 
႐ိုးစင္းလြယ္ကူေသာလုပ္ငန္း မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ ဖြင့္ဆို 
ခ်က္မ်ားမွာ ထပ္ေနၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံ အဓိပၸာယ္ခ်င္း အၿပိဳင္ 
အဆိုင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အမည္နာမမွာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားကို ၿခံဳငံုထားၿပီး၊ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မဟုတ္
ေသာ၊ အသင္း၊ ရပ္႐ြာအဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔အဖြဲ႔၊ ေအာက္ေျခမွအထက္
သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးသြားသည့္ အဖြဲ႔၊ ျပည္သူ ဗဟိုျပဳအဖြဲ႔ စသည္ျဖင့္အျခား 
အမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚေ၀ၚေလ့႐ွိပါသည္။ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ 
စာတမ္း အတြက္ တြင္မူ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုမိသား
စုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကား႐ွိ ကြက္လပ္ကို ေပါင္းကူးေပးသည့္ 
ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထား ပါသည္။6 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို ေကာင္းမြန္သည့္ အမ်ားႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာအရာတစ္ခုသဖြယ္ မွတ္ယူထားေလ့ ႐ွိပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ အမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အကူ မျပဳဟု ယူဆစရာ သာဓကမ်ားစြာ 
႐ွိပါသည္။ အမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ မျပဳေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း (uncivil society) ဆိုရာတြင္ ျပႆနာမ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစရန္ စည္း႐ံုးသည့္ အုပ္စု၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ဥပမာ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ သို႔မဟုတ္ 
အမုန္းစကားမ်ားကို တိုးပြားေစ သူမ်ားကိုု ဆိုုလိုုပါသည္။ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 

အခန္းက႑ကို အလြန္အမင္း ေဖာ္က်ဴးျခင္း မျပဳမိရန္ 
အေရးၾကီး ပါသည္။7  အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပ့ံပိုးေထာက္ကူ ေပးႏိုင္သကဲ့သုိ႔ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡကိုလည္း အားေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ တိုးတက္မႈ 
ဆိတ္သုဥ္းေနသည္ မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ 
လူမႈေရးအရ က်ယ္ျပန္႔စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းအုပ္စုမ်ားသည္ 
လူမ်ိဳးစု၊ ကိုးကြယ္ သည့္ဘာသာ၊ က်ား-မ၊ အဆင့္အတန္း၊ 
အသက္ အ႐ြယ္ႏွင့္ အေတြးအေခၚအရ အမ်ိဳးမ်ိဳး စံုလင္ 
လွပါသည္။ အခ်ိဳ ႔က လႈပ္႐ွားေျပာင္းလဲေရး ၀ါဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေလးထားၾကပါသည္။ အျခားသူမ်ားကမူ 
ျပည္သူလူထုအား လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူ
အညီ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ 
ကိုယ္စားျပဳမႈ စသည္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္ 
ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
စီရင္စုုမ်ားျဖစ္သည့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ 

ဘာသာေပါင္းစုံလူငယ္မ်ားစုုေပါင္းလမ္းေလ ွ်ာက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ ေရ႐ွည္ၾကာ တည္တံ့ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။”

“



12   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ျပည္သူမ်ားက လူမႈ၀န္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းရန္၊ ေသြးလွဴဒါန္းရန္ 
ႏွင့္ အခမဲ့ နာေရးကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
တို႔အတြက္ စုစည္းၾကပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ယင္း အဖြဲ႔မ်ား 
မွာ ႏိုင္ငံေရးကို ေပၚေပၚထင္ထင္ မလုပ္ၾကပါ။

ဤဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တြင္ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ံုး ဖြဲ႔စည္း 
ထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ား အေပၚတြင္သာ အဓိက အာ႐ံုစိုက္
ေလ့လာျပီး ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ား (EAOs)၊ အစိုးရက စည္း႐ံုးဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ 
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (GONGOs)၊ ပုဂၢလိက 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစည္းအ႐ံုး 
မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္နယ္နိမိ
တ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ ေရာေႏွာ ေနႏိုင္ပါသည္။ 
ဤသုေတသနတြင္ လူေတြ႔ ေမးျမန္း
ခဲ့သူ အခ်ိဳ ႔မွာလည္း အစိုးရ ေနာက္ခံ႐ိွသူ သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။

၁-၂။ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ 
ရည္ရွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

က်ယ္ျပန္႔ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ဆိုင္ရာ 
အေထာက္အထားမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ 
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ ကာလ႐ွည္ၾကာ 
တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရ႐ွိေစေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ 
ယင္းအခ်က္ကို သာဓက အေနျဖင့္ စစ္ေအးေခတ္ ေနာက္ပိုင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ အေရအတြက္အရ 
ေလ့လာမႈက ေထာက္ခံေနပါသည္။
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အလႊာအသီးသီး အတြင္းႏွင့္ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကားတြင္ မတူကြဲျပားမႈ မ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။ 
ယင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အင္အား 

ေကာင္းေသာ နည္အခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို 
သုေတသန ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အဓိပၸာယ္ ျပည့္၀ေသာ ပါ၀င္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ
တူညီခ်က္ ရ႐ွိရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပို၍မ်ားေၾကာင္း သိျမင္လာေစ
ပါသည္။8  အလားတူပင္ လူငယ္ မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာေစျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အက်ိဳးရလဒ္ကို ထြက္ေပၚေစေၾကာင္း သိ႐ွိနားလည္ 
လာၾကပါသည္။9  သုေတသန ျပဳခ်က္အရ လူငယ္မ်ား 
အေျပာင္းအလဲတြင္ အခန္းက႑ တစ္ခုမွ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ႏိုင္မႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေစၿပီး၊ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစကာ 
ခုခံႏိုင္စြမ္း နည္းပါးသူမ်ားအတြက္ အေထာက္ အကူ 
ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။10 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္း (CSOs) ပါ၀င္ေစျခင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ရ႐ွိနိုင္ရန္ 
အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ေျမျပင္တြင္ 
လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚေနသည္မ်ားမွ ကင္းကြာေနေသာ အင္အား
ၾကီးေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္ၾကီးမ်ား၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ 
မဟုတ္သည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကိုုရရွိေစပါသည္။ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ 
ေအာက္ေျခအဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ
ေစေသာ အေၾကာင္းရင္း ဇစ္ျမစ္ကို ေဖာ္ထုတ္၍ ယင္းျပႆနာ 
မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲသို႔ ယူေဆာင္လာရန္ ေကာင္းစြာ 
ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ နည္းအမ်ိဳးမိ်ဳးျဖင့္ 
ပါ၀င္ပံ့ပိုးေနေၾကာင္း ဤသုေတသန အရေတြ ့ရွိရပါသည္။ 
အခ်ိဳ ့ေသာ သူမ်ားက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္တဲ့ အခါမွာ 
အရပ္ဘက္လႈမႈ အဖြဲ ့အစည္းအေနနဲ ့အေရးပါတဲ့ က႑မွာ 
ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ္လည္းအမ်ားအားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီသည့္ 
အေျခအေနတြင္သာရွိေနသည္။11   

ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္းမ်ား

1. ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုုိ မည္သူတုုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသနည္း။ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူမျပဳေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိပါသလား။

2. အရပ္ဘက္လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မည္႔သို ့ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးသနည္း။

3. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ အရပ္ဘက္လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ အေရးပါေၾကာင္း 
အဘယ္ေၾကာင့္စဥ္းစားသင့္သနည္း။

4. အရပ္ဘက္လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လူမႈေပါင္းစည္းေရး လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္႔သို ့ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပး 
သနည္း။

5. အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသာ ျဖစ္ပါသလား။



 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 13 

အခန္း ၂ - ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အခန္းက႑
ဤအခန္း၌ ျမန္မာႏုုိင္ငံအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ 
တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ျပင္ပမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ပံ့ပိုး 
ကူညီေပးေနသည္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း မျပဳမီ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားသမုုိင္းေၾကာင္းအရ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ထားပါသည္။ တဖန္ ဤအခန္းတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံ အေျခအေန 
မ်ားကို ေလ့လာထားၿပီး၊ ဆက္လက္၍ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ 
စာတမ္း အတြက္ ေကာက္ယူ စုေဆာင္းထားသည့္  အခ်က္ 
အလက္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏ အဓိကက်ေသာ အလားအလာမ်ားကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။ 

၂-၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြ႔အဲစည္း၏ သမုိင္း အက်ဥ္း

ယေန႔ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အေၾကာင္းကို 
ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တံု႔ျပန္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ 
ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏယု၀ အသင္း (YMBA) 
ကဲ့သို႔ေသာ အသင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရး 
မရမီ အခ်ိန္ကစ၍ ေျခရာေကာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အေစာဆံုး အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ 
ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္း (KNA) သို႔မဟုတ္ ျပည္ပတြင္ 
ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ကရင္မ်ားက ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ထူေထာင္ခဲ့သည့္ေဒၚကလု ပင္ျဖစ္သည္။ KNA ၏ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေပါင္းစည္းထားသည့္ 
၀ိေသသ လကၡဏာ၊ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ပညာေရးတို႔ကို 
အားေပးျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အျခား ကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား12  
ေပၚထြန္းလာခဲ့ၿပီး၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ကို 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။13 

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေန၀င္း အစိုးရ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ 
ႏိုင္ငံေတာ္က ယင္း၏အာဏာကို လူမႈဘ၀၏ ယခင္က႐ွိခဲ့သည့္ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ က႑အေပၚ လႊမ္းမိုးခ်ဲ ႔ထြင္ လာခဲ့ပါ 
သည္။14 အခ်ိဳ ႔ေသာ ေစာင့္္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရ 
အဆက္ဆက္ ေအာက္တြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တိုင္ေအာင္ 
ရပ္တည္ႏိုင္မႈ မ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း သံုးသပ္ ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ယင္းသံုးသပ္ခ်က္ကို မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားက ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။15 အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ 
ျပည္သူလူထု၏ စည္း႐ံုးႏိုင္စြမ္းအေပၚ ခက္ခဲ ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ႐ွိေနေသာ္လည္း အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ တိုုင္းျပည္၏ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခု၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႐ွိေနေသာ နယ္ေျမမ်ား 
အပါအ၀င္ ေဒသမ်ားတြင္ သီးျခားပံုစံမ်ားျဖင့္ အမွန္တကယ္ 
တည္႐ွိေနခဲ့ပါသည္။ 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေစာေမာင္ အစိုးရ အာဏာရလာၿပီး 
ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသန္းေ႐ႊ အစိုးရ အာဏာရ 
လာခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူ အမ်ားအျပား 
ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရျခင္း၊ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ 
(လ်ိွဳ ့ဝွက္လႈပ္ရွားမႈ) မ်ားတြင္ ေရာက္႐ွိသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကရပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ကိစၥမ်ား
တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈအေပၚ ယင္း၏
ၾသဇာအ႐ွိန္အ၀ါကို တိုးျမွင့္ရန္အတြက္ အစိုးရက
 စည္း႐ံုးစီစဥ္သည့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(GONGOS) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ 
လူအမ်ားအျပား ပါ၀င္သည့္ မ၀င္မေနရ အဖြဲ႔အစည္း
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
အသင္း (USDA) ပါ၀င္ ပါသည္။16  သို႔ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာလာ 
သည္ႏွင့္အမွ် အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ယင္း၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရ၏ 
အာ႐ံုစိုက္မႈမွ လြတ္ကင္းခဲ့ပါသည္။

အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား (EAOs) ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ 
ေရးထိုးခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ 
ေရ႐ွည္ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဘဲ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ယင္း၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ 
အစိုးရ၏ အာ႐ံုစိုက္မႈမွ လြတ္ကင္းခဲ့ပါသည္။”

“



14   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

႐ွိခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ 
ေပၚထြန္းလာေစရန္ ဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ 
ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္႐ွိေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးျဖစ္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း (NGO) ျဖစ္သည့္ ေမတၲာ ေဖာင္ေဒး႐ွင္း17 ကို 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KIA) ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား 
၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ကို တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ပါသည္။ ေမတၲာ 
ေဖာင္ေဒး႐ွင္းသည္ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကပင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို 
အာ႐ံုစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ 
တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈကို ေ႐ွာင္႐ွားခဲ့ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ွိၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ 
ေဆာင္႐ြက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုး အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ၿငိမ္း (Shalom) ေဖာင္ေဒး႐ွင္း18 
ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး 
ညွိႏိႈင္းႏိုင္ရန္ ကူညီခဲ့သည့္ သိကၡာေတာ္ရ ေဒါက္တာ Saboi 
Jum တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒး႐ွင္းသည္ ၂၀၀၀ 
ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္း တိုးခ်ဲ ႔ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ 

ၿငိမ္းေဖာင္ေဒး႐ွင္းသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အေၾကာင္း ပညာေပးမႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ပါသည္။ 
ယင္း၏ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအား သေဘာထား 
ေျပာင္းလဲေစရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္ ရ႐ွိေအာင္ 
သင္ၾကားျပသေပးရန္ ရည္႐ြယ္၍ အခမ္းအနားပြဲေပါင္း 
ရာႏွင့္ခ်ီ၍ စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒး႐ွင္းသည္ 
ဘာသာေပါင္းစံု လူငယ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ား 
စခန္းခ်ပြဲအတြက္ ကူညီခဲ့ရာ ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အျခားေသာ ဘာသာေပါင္းစံု လႈပ္႐ွားမႈမ်ားအတြက္ 
အစပ်ိဳးေပးသလို ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။19  ၿငိမ္းေဖာင္ေဒး႐ွင္းသည္ 
ယင္း၏ အေလးေပးလုုပ္ေဆာင္ေသာလုုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကို 
ခ်ဲ ႔ထြင္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယင္း၏ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႔ဆက္စပ္ၿပီး၊ အဆင့္ျမင့္ 
နည္းပညာ၊ အၾကံေပးမႈႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ က႑မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

အျခား အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း 
ႏိုင္ငံေတာ္က မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ 
တိုးတက္ၾကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔၌ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူ တည္ေထာင္ 
ခဲ့ေသာ အခမဲ့ နာေရးကူညီမႈအသင္း (FFSS) ကို အစိုးရက 
မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းသည့္ 

ေဒါက္တာေဌးေနာင္ (ဝဲ)၊ ကရင္ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီဥကၠဌ၊ ဦးျမင့္ႏိုုင္ (ယာ) ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ဘားအံတကၠသိုလ္ ႏွင့္ စီမံခ်က္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး 



 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 15 

အေနျဖင့္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သူမ်ားအား လူမႈေရး 
၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းကို 
ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုက ဦးေဆာင္ေသာ္လည္း 
အခမဲ့ နာေရးကူညီမႈ အသင္းမွာ လူမ်ိဳးစု အသီးသီးႏွင့္ 
ဘာသာေရး အသိုင္းအ၀ိုင္း အသီးသီးသို႔ ပ်ံ ႔ႏွံ ႔သြားခဲ့ၿပီး၊ 
အခမဲ့ နာေရးကူညီမႈအသင္းကို အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
နမူနာယူခဲ့ၾကပါသည္။ အသင္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥကို 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးျခင္း မ႐ွိေသာ္လည္း အသင္း၏ 
လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းတြင ္“အႏုနည္း အင္အားျဖင့္ 
ေတာ္လွန္မႈ” အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ ၀ါရင့္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးသူ 
တစ္ဦးကမူ အခမဲ့ နာေရးကူညီမႈအသင္းကို ၾသဇာတိကၠမ႐ွိသူ 
တစ္ဦးက ဦးေဆာင္တဲ့အတြက္ “ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါေတြ 
မ်ားလာတယ္။ ကြန္ရက္ေတြေတာ့ ျဖစ္မလာဘူး” ဟု 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုပါသည္။20 

ဦးသိန္းစိန္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစိုးရ မတိုင္မီ 
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အေျခအေနတြင္ 
ပညာေရးသည္လည္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက 
အာ႐ံုစိုက္ရာ က႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔႐ွိ ခရစ္ယာန္ 
အသို္င္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း မ်ားက နည္းပညာ 
ဗဟုသုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ လႊဲေျပာင္းေပးရာ ေနရာဌာနမ်ား 
ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ 
ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားက ႏိုင္ငံသား ပညာေရးကို 
စတင္ပံ့ပိုး ေပးလာပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျဖင့္ 
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဌာန အနည္းစုထဲတြင္ ပါ၀င္ၿပီး၊ 
အလားအလာေကာင္းေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနရာဖန္တီးေပးပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားသည္ 
အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ မဆိုင္ေသာ 
ဌာန မ်ားတြင္ တည္႐ွိသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
လႈပ္႐ွားမႈမ်ားအတြက္ ေနရာ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပး 
ပါသည္။21  ဥပမာ ကရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္ (KDN) 
သည္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္း အျခားေနရာမ်ားတြင္ 
ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္ဖြယ္ မ႐ွိသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔က ယင္း၏ ပဋိပကၡ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို 
“သမၼာက်မ္းစာအား ကရင္လူမ်ိဳး အျမင္ျဖင့္ ဖတ္႐ႈျခင္း” 
အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

အထင္ကရျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ 
အဓိကက်ေသာ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုမွာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
အင္အားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔မွာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ 
အဖြဲ႔၏  ႏိုင္ငံေရး စြမ္းရည္ကို လက္ေတြ႔ျပသသည့္ ၂၀၀၇ 
ခုႏွစ္၊ “ေ႐ႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး” ႏွင့္ ဘာသာေရး 
အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စုစည္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စည္း႐ံုးဖြဲ႔စည္းမႈ 
စြမ္းရည္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ ႏိုင္ခဲ့သည့္  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ 
တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ ဆိုင္ကလုန္း နာဂစ္ မုန္တိုင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။22  
နာဂစ္မုန္တိုင္းက ၿမိဳ ႔ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ရပ္႐ြာလူထုတို႔အၾကား 
ဆက္သြယ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပထမဆံုး အေနျဖင့္ 
ျဖစ္ရပ္ အမ်ားအျပားတြင္ ေဒသတြင္း လုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ အခ်င္းခ်င္း ပို၍ပို၍ သိ႐ွိလာေစခဲ့ 
ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကြန္ရက္ အမ်ားအျပား၏ ထိုသို႔ 
အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ခဲ့သည့့္ အခိ်န္အခါကို ျပန္လည္ 
ေျခရာခံ ေတြ႔႐ွိႏိုင္ပါသည္။23 

ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္လာမႈကို ျမင္ေတြ႔ရမည့္ 
အလားအလာကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဤအလားအလာမွာ 
“အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အစိုးရအေပၚ အသာစီး 
ရေနစဥ္တြင္ ရပ္႐ြာ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႔၍ အားေပးကူညီမႈကုိ 
စုစည္းရယူရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ လူမႈေရး 
လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ 
ပိုမိုၾကီးမားလာသည္” ဟု အခ်ိဳ ႔က ဆိုပါသည္။24 

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အလယ္ပိုင္းတြင္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း၌ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကီးထြားစ ျပဳလာၿပီး၊ 
ခ်င္းမိုင္ႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ ႔မ်ားမွာ ျပည္ပေရာက္ 
တက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူမ်ား၏ ဗဟိုခ်က္ ျဖစ္လာပါသည္။ (ထပ္မံ 
သိ႐ွိလုိပါက အခန္း-၂၊ ‘နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္’ တြင္ၾကည့္ပါ။)25 နယ္စပ္ 
အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အခြင့္အေရး အေျချပဳ၊ 
အေထာက္အထား အေျချပဳႏွင့္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးမႈကို အေလးေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ပို၍ပို၍ 

ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွာ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဌာန 
အနည္းစုထဲတြင္ ပါ၀င္ၿပီး၊ အလားအလာေကာင္းေသာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ေနရာဖန္တီးေပးပါသည္။”

“



16   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

သံုးစြဲစ ျပဳလာၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္၀ါဒ26 အေၾကာင္း စတင္ေျပာဆိုစ 
ျပဳလာပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအၾကား 
အနည္းဆံုးအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားထံ 
ေရာက္႐ွိႏိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးပါသည္။ ဤကာလအေတာအတြင္း 
ႏိုင္ငံတကာ အလွဴ႐ွင္မ်ားက ႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ား (IDPs) အား အကူအညီမ်ား 
စတင္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္း႐ွိ 
ဒုကၡသည္မ်ားအားလည္း ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ စ၍ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားေနရေသာ 
အထူးသျဖင့္ အေ႐ွ ႔ေတာင္ပိုင္းမွ ရပ္႐ြာလူထု 
မ်ားသာလွ်င္ - သို႔မဟုတ္ အမ်ားစုက - ထိုင္းႏိုင္ငံမွ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိေသာ 
ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လက္လွမ္းမီႏိုင္ၾကၿပီး၊ 
ယင္းအကူအညီမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ 
ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ကာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။27  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားမွ ေရာက္႐ွိရန္ မစြမ္းႏိုင္ေသာ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ အေရးပါဆဲ ျဖစ္ေနပါသည္။28  

အေျပာင္းအလဲ မတိုင္မီက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မ်ိဳးဆက္ 
အမ်ားအျပားမွာ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် ခံရျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာရျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ၾကရၿပီး၊ 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မ်ိဳးဆက္ အမ်ားအျပားမွာ ေထာင္သြင္း 
အက်ဥ္းခ် ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔ 
ထြက္ခြာရျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ၾကရၿပီး၊ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမွာလည္း 
အဓိကအားျဖင့္ ငယ္႐ြယ္သည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားသို႔ 
လႊဲထားေပးခဲ့ရပါသည္”

“

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမွာလည္း 
အဓိကအားျဖင့္ ငယ္႐ြယ္သည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားသို႔ 
လႊဲထားေပးခဲ့ရပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို ယေန႔ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အမ်ားစုမွာ အသက္အ႐ြယ္ 
ၾကီးရင့္သူမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး (အသက္ ၇၀ ေက်ာ္မ်ား 
ျဖစ္ေလ့႐ွိၿပီး)  အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ အသက္ ၄၀ ေအာက္ ႐ွိသူမ်ား ျဖစ္ေနေလ့ 
႐ွိျခင္းက သက္ေသျပေနပါသည္။29 (ထပ္မံ သိ႐ွိလိုပါက အခန္း 
၂-၅၊ ‘လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ပိုမိုထင္႐ွားလာၾကသည္’ 
တြင္ၾကည့္ပါ။)
   
ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔မ်ားက ယင္း လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအား 
သင္တန္းႏွင့္ ပညာေပး ကာလမ်ားအတြင္း တြင္လည္းေကာင္း၊ 
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အလုပ္အကိုင္ 
ရ႐ွိၿပီးေနာက္တြင္ လည္းေကာင္း ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ 
ေတြးေခၚတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရန္ အားေပးပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္  ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ သည္ ကုုိယ္ပုိင္၀ိေသသ 
အေျချပဳႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ စကားေျပာဆို 
ေဆြးေႏြးေရး ကလပ္မ်ား ပါ႐ွိသည့္ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို 
ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဆရာမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ 
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ 
ရက္သတၲပတ္မ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ဖိုရမ္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း က့ဲသို႔ေသာ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း 
က်င္းပေပးပါသည္။

ဤသို႔ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမွာ အေရးပါေသာ က႑တစ္ခုအျဖစ္ 
ပါ၀င္ေသာ္လည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး၊ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဆိုင္ကလုန္း နာဂစ္မုန္တိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တစ္၀ိုက္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ 
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ မပါဘဲ ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါသည္။
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၂-၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျပာင္းအလဲ  အတြင္းမွ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ  (GoM) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ား (EAOs) အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
အေထာက္အကူျပဳမႈ က႑မွာ အေတာ္အတန္ 
က်ယ္ျပန္႔လာပါသည္။30 

ဆိုင္ကလုန္း နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ “ႏိုင္ငံေရး အ႐ွိန္အဟုန္” 
ဆက္လက္ျမင့္မားေနၿပီး၊ ၿမိဳ ႔ျပႏွင့္ ေက်းလက္တြင္ 
အဖြ႔ဲအစည္းသစ္ အမ်ားအျပား ဖြဲ႔စည္းလာၾကပါသည္။31  
ျပည္ပေရာက္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာစ ျပဳလာပါသည္။ 
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ထင္႐ွားေသာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ ့
ႏွင့္ အျခားျပည္တြင္း အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း 
ဗဟိုဌာန (MPC) ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးသူမ်ားကိုလည္း 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ 
ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားကလည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အတူစု႐ံုး လႈပ္႐ွားခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္႐ွိ ျမစ္ဆံုဆည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကန္႔ကြက္မႈမွာ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စီမံခ်က္ ေခတၲရပ္ဆိုင္းေစေသာ အဓိက 
အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

အျခား အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခုမွာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းအား ႏိုင္ငံေရးအရ တက္ၾကြေအာင္လံႈ ့ေဆာ္ 
ေပးေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည့္ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ 
ခါနီးတြင္ တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ ယင္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ 
အၾကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါသည္။ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူ  
အမ်ားအျပားက ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပသည့္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ 
ဆႏၵခံယူပြဲ၏ ရလဒ္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပ ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ 
အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ 
၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ႏို္င္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
မၾကံဳစဖူး ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို အစပ်ိဳးေပး ခဲ့ပါသည္။ အစိုရႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ ျပဳရာတြင္ ထင္႐ွားေသာ Myanmar Egress 

ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ မဲဆႏၵေပးသူတစ္ဦး (Source: Frontier)
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မွ ေဒါက္တာ ေန၀င္းေမာင္မွာ အဆိုပါ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈတြင္ 
အထင္႐ွားဆံုး ျဖစ္ပါသည္။32 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာရ႐ွိ လာေစသည့္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကလည္း အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူႏွင့္ 
မဲဆႏၵၵ႐ွင္ ပညာေပးသူအျဖစ္ စည္း႐ံုးလႈပ္႐ွားမႈ စြမ္းရည္ကို 
ျပသေစႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲႊ႔အစည္း 
အမ်ားအျပားက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာ မဲေပးႏိုင္မႈ 
အတြက္ စုေပါင္းၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ 
ယင္းအားထုတ္မႈမွာ မ်ားစြာ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ယူဆၾက 
ပါသည္။ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ အသစ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အခန္းက႑ကို လႈံ ႔ေဆာ္အားေပးခဲ့ပါသည္။ 
“အစိုးရ၏ အႀကီးပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑ကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ပါ၀င္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ဖိတ္ေခၚခဲ့ၾကပါသည္။” 33 (အေသးစိတ္ သိ႐ွိလိုပါက 
အခန္း ၃-၁၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း လုပ္ငန္းမ်ား- 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ။) 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲႊ႔အစည္းမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၌ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
တို႔ကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္မႈ အသစ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားဆဲ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။34 

ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ မစတင္မီ လူအနည္းငယ္က 
အင္တာနက္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ားကို 
အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မထုတ္ေ၀မီ ၾကိဳတင္ဆင္ဆာ 
စိစစ္ေသာစနစ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ဆင္းကတ္မ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရ႐ွိႏိုင္သျဖင့္ အင္တာနက္ကို ႐ုတ္တရက္ 
တစ္႐ွိန္ထိုး အသံုးျပဳ လာၾကျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကူညီကိုင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းေပးရသည့္ 
စိန္ေခၚမႈ အသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္။ 

မဟုတ္မမွန္ေသာ ေကာလာဟလမ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ 
ေရးသား လာၾကၿပီး၊ အနည္းဆံုး အသံုးျပဳသူ ၁၀ 
သန္း႐ွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတြင္က်ယ္ဆံုး အသံုးျပဳသည့္ 
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။35 အခ်ိဳ ႔က ေဖ့စ္ဘြတ္ကို 
သတင္းအမွားမ်ား ျဖန္႔ျဖဴး၍ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အၾကား 
တင္းမာမႈမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလး၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေဒသတြင္းပဋိပကၡမွာ 
အဓမၼ ျပဳက်င့္သည္ဆိုေသာ ေကာလာဟလ တစ္ခု 
ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ ပ်ံ ႔ႏွံ႔ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အြန္လိုင္းေပၚမွ သတင္းအမွားမ်ားမွာ 
ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ 
အဓိက လက္သည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ 
စာတမ္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိသာ 
အာ႐ံုစိုက္၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္၏ အခန္းက႑မွာ 
ဤစာတမ္းတြင္ မပါ၀င္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ေတာင္ၾကီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လႈပ္႐ွားမႈ တစ္ခ3ု6 
အပါအ၀င္ ေစာစီးစြာ ၾကိဳတင္ သတိေပးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ေကာလာဟလမ်ားကို တန္ျပန္၍ အျဖစ္မွန္ သိ႐ွိေစရန္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ ၾကိဳးပမ္း 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ပန္းစကား (“flower speech”) 
ကဲ့သို႔ေသာ လႈပ္႐ွားမႈျဖင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးကို အားေပးျမွင့္တင္ ေပးခဲ့ပါသည္။37 
ပန္းစကား လႈပ္႐ွားမႈကို ဘေလာ့ဂ္ဂါ တစ္ဦးျဖစ္သူ 
ေနဘုန္းလတ္ က ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၎မွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ 
ေ႐ႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္း ေရသားၿပီးေနာက္ 
ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ က်ခံခဲ့ရေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။38 အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမွ ၀ါရင့့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကမူ 
အဆိုပါ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ 
အစိုးရက ၾကိဳဆိုခဲ့ၿပီး၊ ယင္းသို႔ၾကိဳဆိုခဲ့ျခင္းမွာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အတက္ၾကြဆံုး ျဖစ္ေန၍ 
ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။39  ဤအယူအဆမွာ 
ေဒသတြင္းပဋိပကၡမ်ားက ႏို္င္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကို 
မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ တမင္သက္သက္ လႈံ ႔ေဆာ္ေပးျခင္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဆိုေသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယံုၾကည္ထားမႈကို 
ပိုမိုခိုင္မာေစပါသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္သူမ်ား 
ကမူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္မ်ား အၾကား 
ပဋိပကၡမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၀ိုင္းရံေနေသာ ျဖစ္ရပ္ထဲတြင္ 
တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံ႐ွိ ျပည္သူမ်ားသည္ 
ဘာသာေရးအရ သို႔မဟုတ္ အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္း 

၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ ေကာက္ယူေသာ 
စစ္တမ္းမ်ားအရ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
အေနျဖင့္ ျပည္သူ ့နီတိအစီအစဥ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
စတင္ပါ၀င္လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။”

“



 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 19 

ျဖစ္ပြားသည္ဟု မျမင္ၾကသလို ေန႔စဥ္ ဘ၀အတြက္ 
အဓိကက်ေသာ စိုးရိမ္ ပူပန္စရာ တစ္ခုအျဖစ္ မျမင္ၾကဟု 
ယူဆၾကပါသည္။40 

သုေတသန ပညာ႐ွင္မ်ားကလည္း အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက ေအာင္ျမင္စြာ အ႐ွိန္ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ခဲ့ေသာ 
ျဖစ္အံ့ဆဲဆဲ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စတင္စံုစမ္း 
ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျခား တက္ၾကြသည့္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အတူတြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ 
အဓိကက်သည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုကို Walton ႏွင့္ 
အျခားသူမ်ား (၂၀၁၇ ခုႏွစ္) က ေတြ႐ွိခဲ့ၾကပါသည္။41  
သို႔ေသာ္လည္း ယင္းၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင ္“ယခင္က 
တည္႐ွိၿပီးျဖစ္သည့္ ဘာသာ ေပါင္းစံု အဖြဲ႔မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အဖြဲ႔မ်ား ေသခ်ာေပါက္ ပါ၀င္ျခင္း 
မ႐ွိပါ။” 42  တကယ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက 
သက္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အတြင္းႏွင့္ ေဒသ အာဏာပိုင္ 
မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံႏိုင္မႈကို 
တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔သည္ 
ယခင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္း 
သဟဇာတျဖစ္ေရး တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ မ႐ွိသည့္ အျခား 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
“ယခင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
၎တို႔အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖ 
ေပးျခင္းႏွင့္ အသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ား အၾကားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ 
တြန္႔ဆုတ္ ေနသူမ်ားအၾကား ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူအျဖစ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း” 43 တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၂-၃။ တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
အတြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျပင္ပမွ အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း၏ အခန္းက႑

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရား၀င္ ေၾကညာထားေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္လမ္းေၾကာင္း 
ျပင္ပမွ လည္းေကာင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါသည္။ တရား၀င္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အဓိကက်သည့္ နယ္ပယ္ တစ္ခုမွာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲ (CSO 
Forum) ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ 
မူေဘာင္ေအာက္မွ ကိစၥရပ္ အေျချပဳ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
အတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုရာ 
အမ်ိဳးသား စင္ျမင့္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၌ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို 
အေထာက္အကူေပးေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ားကို မေဆြးေႏြးမီ တရား၀င္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မည္ကဲ့သို႔ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ကို အက်ဥ္းအားျဖင့္ စတင္ေဖာ္ျပမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ကနဦး အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ 
၈ ဖြဲ႔က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) က ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ ျပည္ေထာင္စု 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကို 
ထူေထာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုေကာ္မတီသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု 
ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္သို႔ ဦးတည္ သြားရန္ 
ရည္႐ြယ္ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳဳပ္ ကလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္၍ 
ကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) ကို 
ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ 
ေကာ္မတီ (UPDJC) အား အားလံုးပါ၀င္ေသာ 
ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ၌ က်င္းပရန္ 
တာ၀န္ေပးထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ 
ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ေရးဆြဲၿပီး၊ 
ေနာင္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။44 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ UPDJC က 
ေဆြးေႏြးရမည့္ အဓိက က႑မ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ 
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ 
သယံဇာတ စသည့္ က႑မ်ားကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။45  
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရက 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားသာ ပါ၀င္တက္ေရာက္ရန ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ အဓိက အားျဖင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ (CSO Forum) 
မွတစ္ဆင့္ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး၊ 
ေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားခဲ့ပါသည္။46  

ႏွစ္ဘက္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက 
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ ့အစည္း 
မ်ား၏ အခန္းက႑ကို လံွဳေဆာ္အားေပးခဲ့သည္။”

“



20   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။) အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၿပိဳင္တူက်င္းပျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ တရား၀င္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ လမ္းေၾကာင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ၿခံဳငံုေဖာ္ျပရလွ်င္ ဤတရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 
ေနရာအကန္႔အသတ္႐ွိၿပီး၊ ယင္း၏ လုပ္ငန္း အမ်ားအျပားမွာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္၀ိုက္သို႔ ဦးတည္ 
ေနၿပီး၊ ျပင္ပမွ ၾသဇာသက္ေရာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္ သေဘာ 
ျဖစ္ပါသည္။  

အမိ်ဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႐ႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အဓိကအပိုင္းသံုးပိုင္း ခြဲထားပါသည္။ တစ္ပိုင္းမွာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ 
တစ္ပိုင္းမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက 
ဦးေဆာင္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
တတိယအပိုင္းမွာ ေဒသအလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ကာ 
အစိုးရက ဦးေဆာင္၍ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ အမ်ားအျပား 
ပါ၀င္ပါသည္။47  အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက 
လမ္းေၾကာင္းမွာ ၿပိဳင္တူက်င္းပသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအပိုင္းသံုးပိုင္း 
စလံုးတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း 
ျပဳစုခ်ိန္တြင္ ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
က်င္းပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

UPDJC သည္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသၾကီးႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ 
ေဒသဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။48  
သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးကို 
ခြင့္ျပဳေပးျခင္း မ႐ွိေသးပါ။

 လူမ်ိဳးအလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲ ေဒသအလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲ အေၾကာင္းရာအလိုက္

ကရင္ (၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ)49 
ပအို႔၀္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ) 
ခ်င္း(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ)

ေတာင္ၾကီးတြင္ အၾကိဳေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ 
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ေဆြးေႏြးပြဲကို္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၿပိဳင္တူ 
က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္အခါ ေဆြးေႏြးရမည့္ 
က႑မ်ားတြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ကိစၥရပ္မ်ားသာ ပါ၀င္လာၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးမွာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေဘာင္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ ျပင္ပတြင္ ေရာက္႐ွိေနပါသည္။50  ယင္း 
ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာကို 
စီစဥ္ေရးဆြဲရန္ ေလးဦးပါ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ 
ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ 
အဖြဲ႔၀င္ ၄၃ ဦးပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ 
ပါသည္။

အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားက လူသိ႐ွင္ၾကား ကန္႔ကြက္ခဲ့ 
ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပင္လံုညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ရာ၌ ပါ၀င္လိုၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး က႑မ်ား 
ကို ေဆြးေႏြးလိုၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔ 
အစည္း ၄၃ ခုက အၾကိဳေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ႔၌ စီစဥ္က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး 
ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး က႑မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။51 

အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံ 
တစ္၀န္းမွ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္ 
၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ရာ အေရးပါေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ 
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးနီးပါးမွ 
တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ဦးစီ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ 
အထူးသျဖင့္ တိုုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ လူအမ်ားအျပားကို 
လက္႐ွိ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းအမ်ားစုသည္ 
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ 
အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါ။ ”

“
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ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္အေရးပါေသာ သမုုိင္းဝင္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပေသာအခ်ိန္ဇယား

၈ေလးလုုံး ႏုိင္ငံေရးထအံုုၾကြမႈ

အေထြေထြေ႐ြးေကာက
္ပြဲမ်ား

ႏွစ္ဦးသေဘာတ
ူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (၁၇)ခုု

စည္းစနစ္က်ေသာဒီမုိကေရစီကုုိ တက္လမ္းႏိုင္မည့္ 

လမ္းျပေျမပုုံစတင္ျခင္း

ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသ
မီးမ်ားအ

ဖြဲ႔ခ်ဳပ္တည္ေထာင္ျခင္း

ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း (S
halom) တ

ည္ေတာင္ျခင္း

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳ 

ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ
နာဂစ္ဆုုိင္ကလုုန္းမုုန္တုုိင္း

ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လ
ွန္ေရး

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရစတင္တာဝန္ယူျခင္း

ေပါင္းကူးတည္ေထာင္ျခင္း

Myan
mar E

gress
 တည္ေထာင္ျခင္း

ကရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းတည္ေထာင္ျခင္း

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ဖ
ြဲ ့စည္းမည့္ အစီအစဥ္ေၾကညာျခင္း

ဂီရိမုန္တုိင္းအၿပီးျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း

က်ားမေရးရာတ
န္းတူညီမ်ွေရးကြန္ယက္ႏွင့္ 

အမ်ဳိးသ
မီးအဖြဲ႔မ်ားက

ြန္ယက္တုိ႔ကုုိဖြဲ႔စည္းျခင္း

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက
္ပြဲ

မႏၲေလးေဒသတြင္း

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခ
င္း ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ဒုတိယ အစည္းအေဝး)

ရခိုင္တြင္ပဋိပကၡမ်ားပိုမိုျဖစ္ပြားလ
ာျခင္း

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ပထမ အစည္းအေဝး)

လား႐ႈိးႏွင့္မိတၳီလာတ
ို႔တြင္ ေဒသတြင္းပဋိပကၡမ်ားျဖ

စ္ပြားျခ
င္း

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အခမ္းအနား

ကခ်င္ႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္တြင္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ပ်က္ျပယ္သြားျခ
င္း

NLD ဦးေဆာင္ေသာအစုုိးရအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစတင္ျခင္း

ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာလ
ူငယ္ဖုုိရမ္

ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (တ
တိယ အစည္းအေဝး)

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖုိရမ္

ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက
္ပုိင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမ

င့္တက္လာျခင္း

EITI  ည
ီလာခံ၊ MATA တည္ေထာင္ျခင္း

တိုင္းရင္းသားလ
ူငယ္မ်ားက

ြန္ဂရက္တည္ေထာင္ျခင္း

ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ 

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖုုိရမ္

ရခုုိင္ျပည္နယ္အႀကံေပး ေကာ္မရွင္

ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသ
ားေရးသဟဇာတ

ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ တည္ေထာင္ျခင္း

ဒုုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာလ
ူငယ္ဖုိရမ္

ပန္းစကားလ
ႈပ္ရွားမႈစတင္ျခင္း

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖုုိရမ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊မ
တန္းတူေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႔

တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာလ
ူငယ္ဖုုိရမ္ 

တုုိင္းရင္းသားလ
ူငယ္မ်ား မ

ဟာမိတ္ တည္ေထာင္ျခင္း

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အ
ႀကိဳဖုုိရမ္၊ ေတာင္ႀကီး

တုုိင္းရင္းသားလ
ူငယ္မ်ား ည

ီလာခံ

ရွင္းလင္းခ်က္

တိက်ေသာေန႔ရက္တြင္ျဖစ္ခဲ့ေသာအျဖစ္အပ်က္ 
(ဥပမာ။   ။၁၉၉၄တြင္)

(၁၉၉၄ မွ ၁၉၉၅) 
အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာအျဖစ္အပ်က္

အေထြေထြေ႐ြးေကာက
္ပြဲမ်ား

အေထြေထြေ႐ြးေကာက
္ပြဲမ်ား

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက
္ပြဲ

 ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက
္ေရးအဖြဲ႔

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတ
ူညီျခင္း

88 89 90
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ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သိ႐ွိထိေတြ႔ ႏိုင္ေစရန္ 
အေထာက္အကူ ျပဳခဲ့ပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ 
စီစဥ္သူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ ႔နယ္၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး 
ကိုယ္စား တက္ေရာက္သူ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၏ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။52  
အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္မည့္ 
မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္၊ အဓိက 
ျပႆနာရပ္မ်ားကို မည္သို႔ ဦးစားေပး သတ္မွတ္မည္ တို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္း ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ၿပိဳင္တူေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ 
ရာ၌ ဤမူေဘာင္အတြင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 
မည္သို႔ အသံုးျပဳမည္ ဆိုေသာ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ႐ွိပါသည္။ မေကြးၿမိဳ ႔မွအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း 
ေဆြးေႏြးပြဲက ကစားပြဲမွာ ပါခ်င္လို႔ ေတာင္းဆုိ ေနတဲ့ ကေလး 
ေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ တူေနတယ္။ ဒီကေလး အတြက္ ဘယ္လုိ 
က႑က ပါရမယ္ဆုိတာ တိတိက်က် မ႐ွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္” ဟု 
ေျပာပါသည္။53 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အျခားသူတစ္ဦးကမူ 
“အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုက လက္႐ွိ ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ဖို႔ အဆင္သင့္ မျဖစ္ၾကေသးဘူး” ဟု ဆို 
ပါသည္။54 

အခ်ိဳ ႔ေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္မႈ 
ျပင္ပမွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္နိုင္ေရး 
မဟာဗ်ဴဟာက်က် ခ်ဥ္းကပ္မႈ ျပဳၾက ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
မူ၀ါဒအျမင္အေပၚ ျပင္ပမွ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စာတမ္းေရးသားေရး 
အေပၚ အာ႐ံုစိုက္ၾကပါသည္။ ယင္းကို ႏိုင္ငံေရးအရ 
ပါ၀င္ႏိုင္ေရး လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ 
(ထပ္မံသိ႐ွိလိုပါက အခန္း ၂-၅ ကိုၾကည့္ပါ။) အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကမူ မူ၀ါဒဆိုင္ရာစာတမ္း 
ေရးသားေရးကို ဦးတည္ျခင္းသည္ “ေထာင္ေခ်ာက္”55 တစ္ခု 
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တက္ႂကြလႈပ္႐ွားမႈ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းၿပီး 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္မွ ပံုစံသစ္မ်ားျဖင့္ 
ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္မႈတို႔ 
နည္းပါးသြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားပါသည္။56 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရးဆြဲရန္၊ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာအတည္ျပဳ၍ 
တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန5္7 တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း 
ဆိုသလို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီတြင္ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (JMC_U) ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ (JMC_S) 
ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ (JMC_L)58 ဟူ၍ အဆင့္သံုးဆင့္ ႐ွိပါသည္။ 
(JMC_U) တြင္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ 
၁၀ ဦး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ 
၁၀ ဦး ပါ၀င္ပါသည္။ ႏွစ္ဘက္စလံုးက အရပ္သား ၃ 
ဦးစီ အဆိုျပဳကာ စုစုေပါင္း အရပ္သား ၆ ဦးကို (အားလံုး 
အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ပါသည္) (JMC_U)59 တြင္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ 
ထပ္မံ ထည့္သြင္းပါသည္။ ေအာက္အဆင့္မ်ားတြင္  
ဤဖြဲ႔စည္းပံု အတိုင္း ဖြဲ႔စည္းၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ 
တစ္ဦး ထား႐ွိရာ အမ်ားအားျဖင့္ အရပ္သား ျဖစ္ပါသည္။60 

မူအားျဖင့္ JMC မွ အရပ္သား အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 
အျခားအဖြဲ႔၀င္မ်ားနည္းတူ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ 
႐ွိေသာ္လည္း ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေရး အခန္းက႑တြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ရေလ့ ႐ွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။61 
အရပ္သား အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ “ျပည္သူလူထု၏” 
အျမင္ကို ယူေဆာင္လာႏိုင္မည္ဟု ယူဆၾကသည့္အျပင္ 
ဘက္လိုက္မႈနည္းသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ JMC တြင္ 
အရပ္သား အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ တာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထမ္းေဆာင္လ်က္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲတြင္ အခန္းက႑ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ ေနၾကပါသည္။62 အျခားအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ 
၎တို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ႐ံုးမ်ား၊ ရန္ပံုေငြမ်ား 
ရ႐ွိႏိုင္ ေသာ္လည္း အရပ္သား အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ 
အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္ေလ့ ႐ွိၾကပါသည္။63 JMC အရပ္သား 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္သူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ရပ္႐ြာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာသူမ်ား အၾကားတြင္ တရား၀င္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ 
မ႐ွိပါ။64  သို႔ေသာ္လည္း ပုဂိၢဳလ္ေရးအရ ဆက္ဆံသည့္ 
အလြတ္သေဘာ ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း ႐ွိေနပါသည္။65 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီလိုေသာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳေသာ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေသာ 
အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား ႐ွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို 
ေတြ႔ျမင္လာရသည္ႏွင့္အမွ် ယင္းသို႔ အေထာက္အကူျပဳသည့္ 
အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ပိတ္ပင္ ဟန္႔တားသည့္ အေျခအေန 
မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲေလ့ ႐ွိသည္ကို သတိျပဳလ်က္ 
လာမည့္အခန္းတြင္ ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  



 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 23 

၂-၄။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကုိ 
ဘာေတြက အေထာက္အကူ ျပဳသလဲ။ 
ဘာေတြက အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနလဲ။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိပၸာယ္ 
ျပည့္၀ေသာ အခန္းက႑မွ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
ပါ၀င္ႏိုင္စြမ္းကုိ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည့္ အေရးအၾကီးဆံုး 
အေၾကာင္းအခ်က္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။”

- Thania Paffenholz ၊ CCDP အစီရင္ခံစာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အေထာက္ 
အကူေပးေသာ သို႔မဟုတ္ အတားအဆီး ျဖစ္ေစေသာ 
အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္ ၆ ခု ႐ွိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
အခန္းက႑ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာ ႏိုင္ရန္ 
ေရးဆြဲထားေသာ Paffenholz ၏ မူေဘာင္တြင္ အဆိုပါ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိတ္ပင္ဟန္႔တားသည့္ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားဟု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ ပါသည္။ 
ထုိအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ေနရာ႐ွိ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆင့္ႏွင့္ 
မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မတူ ကြဲျပားမႈ၊ အထူးသျဖင့္ 
ေဒသအလိုက္ ျပင္ပမွ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္႐ြက္သူမ်ား ၏ 

ၾသဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစေသာ အဓိက အပိုင္းက႑မ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။66 ယင္းအေၾကာင္း ၆ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ေရေျမအေနအထားအရ ေအာက္ပါအတိုုင္း ဆန္းစစ္ 
ထားပါသည္။

အေၾကာင္းရင္း ၁ - ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္မီက ျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမွာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ အလြန္မ်ားျပားၿပီး ေန႔စဥ္ဘ၀ေနထိုင္မႈအတြင္း 
လူမႈထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို အၿမဲမျပတ္ ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ပင္ကိုအားျဖင့္ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္သည့္ သေဘာသဘာ၀ ႐ွိျခင္း 
ေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ 
နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ နည္းပါးေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔ စတင္ေပၚေပါက္လာပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးမွလည္း 
အခြင့္အလမ္းမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီး အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာ 
တိုးတက္လုပ္ေဆာင္လာၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း တို႔က 
အထက္မွခ်ဳပ္ကိုင္ ညႊန္ၾကားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳး 
ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းအားကို 
ထိန္းသိမ္းကန္႔သတ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္ဟု အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အခိ်ဳ႕က 

အစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံေရး အၾကမ္းဖက္မႈအဆင့္ မီဒီယာအခန္းက႑ႏွင့္
လြတ္လပ္မႈ

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္း 
ကြဲျပားျခားနားမႈ

ျပင္ပႏုုိင္ငံေရး
လႈပ္ရွားသူမ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈ

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္
ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကူညီေပးေသာ (သို႔) ဟန္႔တားေစေသာအခ်က္မ်ား

အထက္ေဖၚျပပါ႐ုုပ္ပုုံျဖင့္ေဖၚျပထားသည့္အခ်က္မ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားကူညီေပးသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ေဖၚျပပါအခ်က္အလက္ေျခာက္ခုုအား Paffenholz’s ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းမူေဘာင္မွ ထုတ္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ 
လႈမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ မရွိျခင္းကုုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။



24   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ယူဆၾကပါသည္။67 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးက ယင္းသို႔ ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ျခင္း 
မဟုတ္ေၾကာင္းကိုမူ သတိျပဳသင့္ပါသည္။

လက္႐ွိျမန္မာ အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ဆက္လက္၍ ထား႐ွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္တူက်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎တို႔၏ တရား၀င္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈအေပၚ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္ 
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ား 
ခ်မွတ္ျခင္း တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အျခားသူမ်ားကမူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္သည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေရးကိုသာ လုပ္ေစလိုသည္ဟု ယူဆၾက 
ပါသည္။  အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက 
“အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းကုိပဲ 
လုပ္သင့္တယ္ဆုိတာ နားလည္မႈ လြဲတာပဲျဖစ္မယ္။ လူမႈေရး 
လုပ္ငန္းဆုိတာ အစိုးရက လုပ္သင့္တယ္” ဟု ေျပာပါသည္။68 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေဟာင္း တစ္ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္ 
အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္၏ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအေပၚ 
အျမင္အား ရည္ညႊန္း ေျပာဆိုရာတြင္ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က 
ေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းမႈတစ္ခု ကုုိ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲဆုိတာ 
သူ႔ဆီကေန သင္ယူခဲ့တာ။ ဒါေပမဲ့သူက သူေျပာတဲ့အတုိင္း 
မလုပ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က သူ႔ကုိ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ 
ပိုၿပီးဖြင့္ေပးဖို႔ တြန္းအားေပးေနရတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။69 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အစိုးရ 
အေျပာင္းအလဲတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသၾကီး အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အပါအ၀င္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပး 
ထားေသာ အစိုးရ ဌာနမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 
ျပတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။ NLD ဦးေဆာင္ေသာ 
အစုိးရသည္ ေဒသအဆင့္တြင္ အေတြ႔အၾကံဳအေပၚ 
မူတည္၍ ၾကည့္ေလ့႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေရးမွာ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၊ လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးႏွင့္ 
တစ္ဦး ကြဲျပားျခားနားၿပီး၊ ပုဂိၢဳလ္ေရး ဆက္ဆံမႈ အေပၚ မူတည္ 
ေလ့႐ွိပါသည္။ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
၎တို႔အေပၚႏွင့္ ႐ံုးမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား၊70  
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခမ္းအနား ပြဲမ်ားအေပၚ 
ကန္႔သတ္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခံရေၾကာင္း ဆက္လက္ 
တင္ျပၾကပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ား 
အျပားက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ျခင္းကို တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ 
၁၉၀၈ ခုႏွစ္၊ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒသည္ အထူးသျဖင့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို 
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မ႐ွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါက ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အျဖစ္ 
႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ 
႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္အတြင္း 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ျခင္းအတြက္ ယင္းဥပေဒအရ တရားစြဲဆို 
ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ က်ား-
မေရးရာ ကို အာ႐ံုစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ ႔က အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ဥပေဒ ၄ ခုကို ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ 
က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ စည္း႐ံုး၊ တိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ခံရေၾကာင္း တင္ျပၾက 
ပါသည္။71  အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ စည္း႐ံုး၊ တိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးသူမ်ားလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအရ 
အေရးယူ ခံၾကရၿပီး၊ အခ်ိဳ ႔ေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယင္းဥပေဒကို လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အတြက္ အတားအဆီး တစ္ခုအျဖစ္ 
ယူဆၾကပါသည္။72 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ အသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပံုတင္ေရး ဥပေဒတြင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ ရန္အတြက္ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ကြန္ရက္အဖြဲ႔မ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ေရးမွာ ဥပေဒတြင္ 
ေဖာ္ျပမထားသျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ (ထပ္မံ 
သိ႐ွိ လိုပါက အခန္း ၂-၅၊ ‘အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ပို၍မွတ္ပံုတင္လာၾကသည္’ တြင္ၾကည့္ပါ။)

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 
ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေရးမွာ 
ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၊ လူပုဂိၢဳလ္ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြဲျပားျခားနားၿပီး၊ ပုဂိၢဳလ္ေရး 
ဆက္ဆံမႈ အေပၚ မူတည္ေလ့ ႐ွိပါသည္”

“



 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 25 

အေၾကာင္းရင္း ၂ - အၾကမ္းဖက္မႈ အဆင့္

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း 
ကြန္ျမဴနစ္ ေသာင္းက်န္းမႈ က်ယ္ျပန္႔လာခ်ိန္မွလြဲ၍73  
အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမ အလံုးစံုကို တိုက္႐ိုက္ 
ထိခိုက္ျခင္း မ႐ွိခဲ့ဖူးပါ။ အတိအက် ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ 
အစြန္အဖ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ 
တို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္တြင္သာ ျဖစ္ပြားပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း Mary Callahan ေရးသားသကဲ့သို႔ 
“ႏိုင္ငံ တစ္ခုလုံးႏွင့္ လူထုတစ္ရပ္လုံး ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
အနည္းဆံုးအားျဖင့္ သြယ္၀ိုက္၍ ထိခိုက္ေစပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ 
မည္သည့္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ လူဦးေရ မည္မွ်ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္း 
ေပးႏိုင္သည္၊ မည္မွ် ထိခိုက္ခံစားရသည္၊ မည္မွ် စည္း႐ံုး 
စုစည္း ေပးႏိုင္သည္၊ မည္မွ် ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ ႏွင့္/ 
သုိ႔မဟုတ္ မည္မွ် အသက္႐ွင္ က်န္ရစ္သည္ ဆုိေသာ 
အခ်က္မ်ားမွာ အၾကီးအက်ယ္ ကြဲလြဲမႈ ႐ွိေနပါသည္။”74 
အခ်ိဳ ႔ေသာ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ 
ထိခိုက္ခံစားရပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
မြန္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ နယ္ေျမအခ်ိဳ ႔တြင္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာ ရ႐ွိလာေစပါသည္။ 
ဤအလား အလာမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
ရ႐ွိသည့္အခါ ျပန္လည္ ေပၚထြက္လာပါသည္။

ျပင္းထန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနေအာက္မွ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ 
ပင္ကိုအားျဖင့္ ကြာျခားပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို တံု႔ျပန္ရာတြင္ 
တည္ၿငိမ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ား႐ွိ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပံုႏွင့္ မတူဘဲ 
စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္း ႏွင့္ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးျခင္း 
စသည့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တုံ႔ျပန္ ၾကပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ 
တုံ႔ျပန္ပံုကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈက 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း လုပ္ငန္းအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ ႐ွိပံုကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပဋိပကၡသည္ 
မတူညီေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကိုလည္း 
ထိခိုက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡ အ႐ွိန္ ေလ်ာ့က်ေရး 
ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ 
ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမွာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႐ွမ္းႏွင့္ 
တအာန္း လူမ်ိဳးစုမ်ား အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ (အခန္း 
၄-၇၊ ‘႐ွမ္းျပည္နယ္အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္’ 
တြင္ၾကည့္ပါ။) ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ ႐ွမ္းႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုမ်ား 
အၾကားတြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။75 

အေၾကာင္းရင္း ၃ - မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 
မီဒီယာ၏ အခန္းက႑

မၾကာေသးမီက ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီဒီယာ၏ 
အခန္းက႑မွာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ပါသည္။ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္းမျပဳမီ 
ၾကိဳတင္၍ ဆင္ဆာ စိစစ္ျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊ ပုဂၢလိက 
ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ား တိုးပြား 
လာေစရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ကာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအတြက္ 
သင္တန္းမ်ား ပိုမို ရ႐ွိလာခဲ့ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ စိစစ္မႈ တိုးျမင့္လာေစၿပီး 
အရည္ အေသြး႐ွိေသာ စာနယ္ဇင္း ေလာကကို 
တိုးတက္ေစပါသည္။76  ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ 
ေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 
Freedom House  ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုအရ “အစိုးရသည္ 
မီဒီယာအေပၚ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ဳပ္ကုိင္ဆဲျဖစ္ၿပီး၊” 
ယင္းမွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေရးသားေသာ သတင္းမ်ားမွာ မီဒီယာ 
သမားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ ႐ွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ 
သက္ေရာက္ပါသည္။77 လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ားမွာလည္း 
နာတာ႐ွည္ စြဲေနေသာ အရင္းအႏွီး လိုအပ္မႈႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေန 
ရသျဖင့္ ၎တို႔၏ သတင္းမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔သို႔ ပိုမိုေရာက္႐ွိေရး 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းကို ကန္႔သတ္ခံေန ရပါသည္။

စာနယ္ဇင္း သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ပဋိပကၡအေၾကာင္း ေရးသားၾကၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား 

ျပင္းထန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနေအာက္မွ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ 
နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပင္ကိုအားျဖင့္ ကြာျခားပါသည္” 

“



26   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အတန္အသင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ 
ရ႐ွိၾကပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စာနယ္ဇင္းသမား 
၃ ဦးမွာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သတင္းေပးပို႔သည့္ 
အတြက္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရၿပီး၊ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။78  
ျပည္တြင္းသတင္း တစ္ပုဒ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒမွာ “စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား 
ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈကို သတင္းေပးပို႔ခ်ိန္တြင္ လုံၿခံဳေရး 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ ရထားပါသည္။” 79 NLD မွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ 
႐ွိသူတစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား 
ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း မႈေၾကာင့္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို 
မထိခိုက္ႏိုင္ဟု ဆိုပါသည္။80  အသေရဖ်က္မႈမ်ားတြင္ 
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို အသံုးျပဳျခင္းမွာ (အခန္း ၂-၄၊ 
‘ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး’ တြင္ၾကည့္ပါ။) ႏိုင္ငံတြင္ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား 
ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းကို ညႊန္ျပေန ပါသည္။ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ သတင္းေထာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္က ပုဒ္မ ၆၆ 
(ဃ) ကို ဆန္႔က်င္ေသာ လႈပ္႐ွားမႈ တစ္ခုကို စတင္ခဲ့ၿပီး၊ 
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ေကာ္မတီ 
တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ ပါသည္။81 စာနယ္ဇင္းသမား အခ်ိဳ ႔က 
၎တို႔အေနျဖင့္ အစိုးရအေၾကာင္း ေရးသည့္အခါ ကိုယ္တိုင္ 
စိစစ္တည္းျဖတ္မႈကို ပိုမို၍ လုပ္ေဆာင္လာေၾကာင္း 
ေျပာပါသည္။ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ 
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အၾကား လုပ္ငန္းမ်ားထပ္ေနမႈ ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အခ်ိဳ ႔ ႐ွိပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ 
မြန္ျပည္နယ္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
မီဒီယာ ဌာနမ်ားအၾကား လစဥ္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း 
အစည္းအေ၀း ႐ွိၿပီး၊ ေတာင္ပိုင္း ျမန္မာ စာနယ္ဇင္း 
သမားမ်ား ကြန္ရက္က ပ့ံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။82  အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံသား စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား 
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ မီဒီယာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသံုးအမ်ားဆံုး လူမႈ ကြန္ရက္ မီဒီယာစင္ျမင့္ 
ျဖစ္ေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ ေပၚတြင္ ထြက္ေပၚလာေလ့႐ွိသည့္ 
အမုန္းစကားမ်ား ဆန္႔က်င္ေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ သာဓက အေနျဖင့္ 

ကယားျပည္နယ္တြင္ ကႏၱာရ၀တီတိုင္းမ္စ္ က အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ အဖြဲ ့၀င္မ်ားအစီအစဥ္ 
(fellowship program) ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ 
အဖြဲ ့၀င္မ်ားသည္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ သတင္းစာမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပး 
ၾကၿပီး၊ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းနည္း သင္တန္းကို တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ 
ယင္းသတင္းစာသည္ ကရင္နီ တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အဖြဲ႔ (KNOW) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ႐ွိ ဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သင္တန္းမ်ား 
ေပးပါသည္။83 
 

အေၾကာင္းရင္း ၄ - အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း မတူကြျဲပားမႈ

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အတူတြဲ မလုပ္ဘူးဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
ခရီးေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး… 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ 
အၾကီးမားဆုံး အဟန္ ့အတား ျဖစ္ေနတယ္။”

- ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ ႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ 
နယ္ေျမေဒသတစ္ခုအတြင္း၌သာ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္႐ြက္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွအစျပဳ၍ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ 
က်ား-မေရးရာ ၀ိေသသလကၡဏာ၊ အသက္အ႐ြယ္အုပ္စုႏွင့္ 
အေတြးအျမင္ စသည့္ က႑ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ 
ပါသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စု 
မ်ားမွာ ေက်းလက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ အခ်ိဳ ႔က ၿမိဳ ႔ျပ 
တြင္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ ႔က ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတြင္း၌လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
ပထ၀ီ၀င္ အေနအထား ကြဲဲျပားမႈက လက္တစ္ကမ္း႐ွိ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား အာ႐ံုစိုက္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေလ့ 
႐ွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား႐ွိအရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္႐ွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ မ်ားစြာနည္းပါး 
ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးမွာ တိုင္းေဒသ 
ၾကီး အမ်ားအျပားတြင္ အခန္းက႑တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေသာ္ 
လည္း အထုူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ထိစပ္ 
ေနေသာ နယ္နိမိတ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပို၍ အေရးပါပါသည္။ 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈသည္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေဖာ္ျပေနေသာ ကိုယ္ပိုင္၀ိေသသ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္းမျပဳမီ 
ၾကိဳတင္၍ ဆင္ဆာ စိစစ္ျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊
ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ား 
တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ”

“



 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 27 

လကၡဏာမ်ား အနက္ အေရးအပါဆံုး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ မတူကြဲျပားမႈသည္ ကြဲျပားမႈႏွင့္ 
ျခားနားမႈကို ထင္ဟပ္ေစကာမူ အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ 
အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏိုင္ပါသည္။

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ၎တို႔၏ ၾကီးပြား 
တိုးတက္မႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ တို႔အတြက္ 
အေရးပါေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
လူမႈေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
အတြက္ လူမ်ိဳးေရးႏွင့့္ ဘာသာေရး နယ္နိမိတ္ မ်ားကို 
ေက်ာ္လြန္၍ ေရာက္႐ွိႏိုင္ေသာ အစပ်ိဳး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
ေလာေလာဆယ္တြင္ ႐ွားပါးေန ပါသည္။ (အခန္း 
၃-၁၊ ‘လူမႈေရး ေပါင္းစည္း ညီညြတ္မႈ’ တြင္ ၾကည့္ပါ။) 
ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေအာက္အဆင့္မ်ားတြင္ ကြန္ရက္မ်ား 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရး အသိအမွတ္ျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ 
အဆင့္အတန္းအေပၚ “အႏၲရာယ္ ႐ွိေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ” ၏ 
ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ခံေနရျခင္းႏွင့္ အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚ တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ကြဲကြာမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာပံု ရပါသည္။84 ဤျပႆနာမ်ိဳးအတြက္ ျမန္မာတို႔ 
ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္မွာ “အခန္းတစ္ခန္းထဲမွာ လူႏွစ္ေယာက္ 
ျပႆနာ တစ္ခုကုိ ေျဖ႐ွင္းဖို႔ ၾကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ 
ကြဲသြားတတ္ၾကတယ္” ဟု ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အားလံုးတြင္ 
မဟုတ္ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ 
ပုဂိၢဳလ္ေရး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ 
႐ွိပါသည္။ အလွဴ႐ွင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး 
အေျခအေနကို ကာလၾကာ႐ွည္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သူ 
တစ္ဦး၏ ေျပာစကားမွာ “ဒီႏိုင္ငံက အၿပိဳင္အဆုိင္ ေတြနဲ႔ 
မနာလုိမႈေတြ ျပည့္ေနတဲ့ ေနရာပဲ” ဟု ျဖစ္ပါသည္။85 
ယင္းသေဘာထားကို အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိအမွတ္ ျပဳထားပံု 
ရပါသည္။ ဘားအံ႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ 
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက “အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
အကူအညီ ေပးခ်င္ၾကတယ္ [….] ဒါေပမဲ့ သူတို႔က 
သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို 
မသိၾကဘူး။ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားက 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဘတ္ဂ်က္ေၾကာင့္ 
စိတ္၀င္စားၾကတာ။ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။” 86 
ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ ့ 
စည္းမ်ားအၾကားၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ မနာလိုမႈမ်ား ျဖစ္လာသည္ 
ဟု ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ခဲ့ေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ ႔က ေျပာပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ ျပင္ပ၊ 
အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ 
ထိစပ္ေနသည့္ နယ္နိမိတ္ တစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက  
ၿမိဳ ႔ထဲ႐ွိ ၎တို႔ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသူ မ်ားသည္ ရန္ပံုေငြ 
ရ႐ွိမႈတြင္ မမွ်တေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရ႐ွိေနသည္ဟု 
ယူဆၾကပါသည္။ လား႐ိႈးမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကမူ 
“အလွဴ႐ွင္ေတြက ေ၀းလံေဒသမွာ႐ွိတဲ့ အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ တကယ္တမ္း မကူညီၾကဘူး။ 
ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ေတြဟာ 
ရပ္႐ြာလူထုေတြနဲ႔ တကယ္တမ္း ထိေတြ႔ေနၾကတာပါ။ 
အလွဴ႐ွင္ေတြက အဆုိျပဳလႊာ ေကာင္းေကာင္း ေရးလာတဲ့ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုပဲ မေပးသင့္ပါဘူး။ 
သူတုိ႔ ဘာလုပ္ ေနတယ္ ဆုိတာကို ၾကည့္သင့္တယ္” 
ဟု ေျပာပါသည္။87 ခ်င္းျပည္နယ္မွ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးေနသူ အျခားတစ္ဦးကမူ “ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္ 
ရပ္႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း ေတြက အဆုိျပဳလႊာ 
တစ္ေစာင္ကုိ ဘယ္လိုေရးရတယ္ဆုိတာ မသိၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
သူတုိ႔က ျပႆနာကို ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္ရမယ္ဆုိတာ 
သိတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။88  အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ ႔ကမူ ေတာင္ၾကီးမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 
ေျပာသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ၏ ၾသဇာအ႐ွိန္အ၀ါက အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ ႐ွိသည္ဟု ယူဆပါသည္။ “ႏိုင္ငံတကာ 
အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေရာက္လာေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ ့ညီညြတ္မႈလည္း ၿပိဳကြဲေတာ့တာပဲ[…] 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားက စီမံခ်က္ကုိပဲ 
စိတ္သန္ေနၾကတယ္။ ရန္ပံုေငြ ရမယ့္ေနာက္ကုိပဲ လုိက္ေန  
ၾကတယ္ […..] အခုဆုိ ရပ္႐ြာလူထုေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔  
ပိုက္ဆံမေပးရင္  လာၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။”89 

အခန္းတစ္ခန္းထဲမွာ လူႏွစ္ေယာက္ ျပႆနာ 
တစ္ခုကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔ ၾကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ 
အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ ကြဲသြားတတ္ၾကတယ္”

“

အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဘတ္ဂ်က္ေၾကာင့္ 
စိတ္၀င္စားၾကတာ။ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ 
မဟုတ္ဘူး။”

“
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အေၾကာင္းရင္း ၅ - ျပင္ပမွ ႏုိင္ငံေရး 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ90 

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပေရာက္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ တည္႐ွိေနမႈကို ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ 
ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ ႔သည္ အထူးသျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ 
(UNFC) တည္႐ွိေနသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ 
ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္႐ြက္ရာ အေရးပါသည့္ ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ 
ဆက္လက္ တည္႐ွိေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ 
ဒုကၡသည္ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာေ႐ႊ ႔ေျပာင္း လုပ္သား ၃ 
သန္းေက်ာ္အထိ လက္ခံထားရၿပီး၊ ၎တို႔အနက္ အမ်ားစုမွာ 
တရား၀င္ ေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ မ႐ွိၾကပါ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ၾသဇာေညာင္းေသာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူ တစ္ဦး 
ျဖစ္ပါသည္။91  ခ်င္းမိုင္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ျပည္ပေရာက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံကို ျဖတ္၍ သြားရေသာ 
လမ္းေၾကာင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္႐ွိရန္ 

အျမန္ဆံုးႏွင့္ အႏၲရာယ္ အကင္းဆံုး လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ 
ကာလ အေတာ္ၾကာကပင္ ႐ွိေနခဲ့ ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ 
သည္လည္း ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
ျဖစ္ပြားသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမွ ပ်ံ ႔ႏွံ႔ကူးစက္လာသည့္ 
ရလဒ္ကို ခံစားေနရၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 
ေ႐ႊ ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူ လူဦးေရ အေျမာက္အျမားကို 
လက္ခံထားရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
ၾကီးမားေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံခ်က္မ်ားကို 
တိုး၍တိုး၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ေနပါသည္။ အိႏိၵယ၏ အခန္းက႑မွာ 
ထိုမွ်ေလာက္ ထူးျခားမႈ မ႐ွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ကိုင္းတိုင္း 
ေဒသၾကီး အတြင္း႐ွိ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ 
(SAZ) မွ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ နာဂ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ႐ွိပါသည္။ အိႏိၵယ 
ႏိုင္ငံသည္ ယခင္က ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး (CNF) အတြက္ 
ခိုလႈံစရာ ေထာက္ပ့ံ့ေပးခဲ့ၿပီး၊92  နယ္စပ္ၿမိဳ ့ မ်ားတြင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ အခ်ိဳ ႔ ႐ွိသည့္ 
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို လက္ခံထားပါသည္။ အလားတူပင္ 
ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏိုင္ငံက ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားကို 
လက္ခံထားပါသည္။93  

လုိည္းပုိးညိဴဝ္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)
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အေၾကာင္းရင္း ၆ - အလွဴ႐ွင္မ်ား၏ 
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အခန္းက႑

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတာထက္ ပိုၿပီး 
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမွ ႏိုင္ငံသား စီမံကိန္း အရာ႐ွိ

- စစ္ေတြၿမိဳ ႔၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္

ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး 
အတြက္အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။94  ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား 
ေလ်ာ့ပါးသက္သာ လာခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ပ့ံ့ကူညီမႈ 
ပမာဏမွာ သိသိ သာသာ တိုးတက္လာပါသည္။ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 

ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက အလွဴ႐ွင္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားထက္ 
အစိုးရ ဆီသို႔ ပို၍ပို၍ ေ႐ႊ ႔သြားေနသည္ဟု ၎၏ အျမင္ကို 
ေျပာပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ 
အလွဴ႐ွင္အေပၚအျမင္မွာ ကြဲျပားၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္မႈ 
အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ “အခု အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေတြရဲ ႔ က႑ကုိ ေမ့ထား ၾကပံုရတယ္”95 
ဟု အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ အဆင့္ျမင့္ 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ကို 
ရည္ညႊန္းေျပာဆိုရာတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ အျခားေသာ 
စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးသူ တစ္ဦးကမူ “အခုဆုိရင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က႑ တစ္ခုပဲ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေတာ့တယ္” 
ဟု ဆိုပါသည္။96  ေဒသတြင္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အဖြဲ႔ မ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏို္င္ငံ တကာ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း၏ အစပ်ိဳး 
လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ခဲ့ေသာ ေပါင္းကူး အဖြဲ႔အား 
ေဒသအဆင့္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 
ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့သူ အျဖစ္ ေဖာ္ျပေလ့႐ွိပါသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာ ရန္ပံုေငြျဖင့့္ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း သည္ မၾကားေသးမီကႏွစ္မ်ားအတြင္း 
တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ အေစာပိုင္း

အခုဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က႑ တစ္ခုပဲ 
ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေတာ့တယ္” 

“

ကာလကရန္ပံုေငြရ႐ွိေရးခ်ဥ္းကပ္မႈ၏တိက်႐ွင္းလင္းေသာပန္း
တိုင္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။97 

အလွဴ႐ွင္ အနည္းငယ္က အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အေပၚ တိတိက်က် အာ႐ံုစိုက္မႈ 
သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ အာ႐ံုစိုက္မႈ ႐ွိေသာ္လည္း အမ်ားစုကမူ 
ယင္းတို႔ ႏွစ္ခုစလံုးအေရးၾကီးသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ မႈတြင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အစြမ္းကုန္ ပါ၀င္ 
လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေထာက္အကူ ျပဳမႈကို အျပည့္အ၀ 
မေတြ႔ရေသးေၾကာင္း အလွဴ႐ွင္မ်ားအၾကား တူညီေသာ 
အျမင္႐ွိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အလွဴ႐ွင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးက သတ္မွတ္ခ်က္ 
အမိ်ဳးမ်ိဳး ထား႐ွိသျဖင့္ (သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ လံုး၀ 
မထားသျဖင့္) မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ 
မည္သည့္က႑အား ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မည္ဆိုသည့္ 
ေပါင္းစည္း ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ မ႐ွိသည့္ 
သေဘာသက္ေရာက္ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚဆိုင္းေရာ္က အလွဴ႐ွင္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ထင္ဟပ္ေျပာဆိုရာတြင္ “လူသားခ်င္း စာနာ 
ေထာက္ထားမႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးနဲ႔ 
အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး 
ကိစၥကေန ခြဲထုတ္ထားတာဟာ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ 
မရွိဘူးလုိ ့ ကြ်န္မ ထင္တယ္။ နယ္ပယ္ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 
တျခား နယ္ပယ္ကုိပဲ  တစ္ဖက္ ေစာင္းနင္း ဒါမွမဟုတ္ 
အခ်ိဳးအစား မက်ဘဲ ေထာက္ပံ့တာဟာ အက်ိဳးမ႐ွိတဲ့အျပင္ 
ဆုိးက်ိဳးကုိပဲ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။98 

အခ်ိဳ ့ေသာ အလွဴ႐ွင္ သို႔မဟုတ္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စီမံခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အခမ္းအနားပြဲမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မည့္အစား 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားအတြက္ အဓိကက်သည့္ 
ရန္ပံုေငြကိုသာ ေထာက္ပံ့ပါသည္။ ယင္းမွာ ေရ႐ွည္တြင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုအားေကာင္း 
ခိုင္မာေစေရးကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ျမင္ၾကပါသည္။ 
“ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 

လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ၊ 
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးနဲ႔ 
အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ေရးကိစၥကေန ခြဲထုတ္ထားတာဟာ 
လြဲမွားေနပါတယ္။”

“



30   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ငွားရမ္းခ၊ တည္းခိုေနထုိင္မႈ၊ လစာႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈ 
စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔  အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ 
အဓိက က်ေသာ ရန္ပံုေငြကုိ လက္ခံရ႐ွိေသာ္လည္း 
ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရေလ့မ႐ွိၾကပါ။ ယင္းမွာ ၎တုိ႔အား 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အလွဴ႐ွင္ 
ရန္ပံုေငြအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ား 
တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အတားအဆီး ျဖစ္ေစပါသည္။ 
ထိုအခ်က္က ေဒသတြင္း အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေဘးဖယ္ထားရာ ေရာက္ေစႏိုင္ၿပီး၊ 
ထိေရာက္ေသာ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစပါသည္။”99 သို႔ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ ရန္ပံုေငြကို 
- ၀န္ေဆာင္ခ၊ မဟာဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ - 
စသည္တို႔အနက္ မည္သည့္အရာက အဓိက က်သည္ဟု 
သတ္မွတ္မည္နည္း ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ လိုအပ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိသည့္ အေပၚတြင္ 
မူတည္၍ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ ပါသည္။ 
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ တစ္ဦးက ရန္ပံုေငြႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရမည့္ 
စီမံခ်က္ အေရအတြက္ တိုးလာျခင္းျဖင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္မလာႏိုင္ 
ဟုဆိုပါသည္။100 

၂-၅။ လက္႐ိွ အလားအလာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အေပၚတြင္ သိသိ သာသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ပိုမိုေပၚေပါက္ လာ႐ံုသာမက ေျပာင္းလဲေနေသာ 
အေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ ၾကိဳးစားရသျဖင့္ 
၎တို႔၏ အာ႐ံုစိုက္မႈမွာလည္း ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ ယခု 
ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း တြင္ သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေကာက္ယူစုေဆာင္း ထားသည့္ 
အေျခခံ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရာမွ 
ရ႐ွိလာသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ 
ေပၚေပါက္လာမည့္ အဓိကက်သည့္ အလားအလာ ၉ ခုကို 
စူးစမ္းေလ့လာ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အလားအလာ ၁ - အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
အသစ္မ်ား တုိးပြားလာျခင္း 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလႏွင့္ မတ္လအတြင္း ဤ 
ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း အတြက္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း ၁၉၇ ခု အနက္ ၁၄.၇% - သို႔မဟုတ္ ၂၈ 
ဖြဲ႔ကသာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္မီက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအနက္ အမ်ားအျပား သို႔မဟုတ္ 
အားလံုးမွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း နာဂစ္ တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္မွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
အေရအတြက္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာပါသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္အတြင္း အဖြဲ႔အစည္း ၂၃ ခု တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ 
ယင္းအလားအလာမွာ ပို၍ တိုးတက္လာပါသည္။ ့ 
အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး၏ ၄၀% ျဖစ္ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ၃၅ ဖြဲ႔ - ၁၇.၈% - 
မွာ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။101 
ဤ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအတြင္း 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသစ္မ်ား တိုးပြားလာမႈကို 
ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား႐ွိ 
အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ ႔မွာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
ကြန္ရက္တစ္ခုအေပၚ မွီခို အားထား၍ အလြတ္သေဘာ 
ဖြဲ႔စည္းထားၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
စြမ္းရည္ကို အျပည့္အ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ လိုေနေလ့ ႐ွိေနပါေသးသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသြားေနေသာလမ္းေၾကာင္း

အဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ား

အဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ားျပားလာသည္။

မွတ္ပုံတင္ျခင္း

အဖြဲ႔အမ်ားစုသည္မွတ္ပုံတင္လာၾကသည္။

မူဝါဒေရးရာဆိုုင္ရာမ်ားတြင္
ပါဝင္ၾကေသာ

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အဆုုိပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 

မူဝါဒေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ပုုိမုိေဆာင္႐ြက္လုုိၾကသည္။

ကြန္ရက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 

ကြန္ရက္အဖြဲ႔မ်ားထူေထာင္လာၾကသည္။

က်ားမေရးရာဆုိင္ရာအဖြဲ႔မ်ား
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

က်ားမေရးရာက႑တြင္ပါဝင္လာေစရန္
စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္လာၾကသည္။

လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း

ပုုိမုုိလူသိမ်ားလာၾကသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းစတင္ၿပီး 
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္လာၾကသည္။

နယ္စပ္အေျခစုုိက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
နယ္စပ္မ်ားတြင္အေျခစုုိက္ေသာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း 
အေရးပါအရာေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ား
စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ားသည္ 

တုိင္းရင္းသား႐ုုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးအားေကာင္းလာၾကသည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သြားေနေသာလမ္းေၾကာင္းအား ေဖာ္ျပထားၿပီး ေဆြးေႏြးမႈအား ၂.၅ အခန္းတြင္ေတြ႔ႏုုိင္သည္။ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကအခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီႏွင့္ ဇြန္လအတြင္းက ေကာက္ယူထားေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္လာျခင္း သုေတသနစာတမ္းမွ ထုုတ္ႏႈတ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
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အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္း (၁၇၇) ဖြဲ႔ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴးမ်ားမွစည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ညႊန္းဆုုိႏုုိင္သည့္လားရာကုုိ 
ေဖာ္ျပႏုုိင္ေစရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား၎တုုိ႔၏မွတ္ပုုံတင္ထားသည့္အေျခအေနအား ေဖာ္ျပရန္ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။

မွတ္ပုုံမတင္ရေသး

မတုိင္မီ

မွတ္ပုံတင္ၿပီး

မွတ္ပုံတင္ထားဆဲ

နမူနာအဖြဲ႔ေပါင္း
ဖြဲ႔

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ ့အစည္း မွတ္ပံုုတင္ျခင္း ဆုုိင္ရာ အခိ်န္ဇယား

ခုုႏွစ္
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ယင္းအျပင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမန္ဆန္ျခင္းေၾကာင့္ 
အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ တည္ေထာင္ၿပီး မၾကာမီ 
တည္ေထာင္သူမ်ား ႏုတ္ထြက္သြားၾကၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ 
အသစ္ႏွင့္ ပိုမို၍ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ႐ွိသည့္ 
အျခားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 
အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးစ၊ ႏွစ္ဦးစသာ႐ွိေသာ အမည္ခံ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ 
ယင္းျပႆနာမွာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား 
အကြဲကြဲ အျပားျပား ျဖစ္မႈႏွင့္ ၾသဇာ၊ အ႐ွိန္အ၀ါႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ ရန္ပံုေငြ ရ႐ွိေရး အၿပိဳင္အဆိုင္ ႐ွာေဖြ ေနျခင္း 
တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။

အလားအလာ ၂ - အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပုိမုိ၍ 
မွတ္ပုံတင္လာျခင္း။ 

ႏိုင္ငံတစ္၀န္း႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး 
အသံုးျပဳေနၾကၿပီး၊ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနပါသည္။ 
အစိုးရႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး 
အစိုးရအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိလိုသူမ်ားက မွတ္ပံုတင္ရန္ 
ေ႐ြးခ်ယ္ၾက သကဲ့သို ့ နယ္စပ္အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရအား မယံုၾကည္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေၾကာက္႐ြံ ႔ 
သူမ်ားက မွတ္ပံုမတင္ဘဲ လူသိ႐ွင္ၾကား မျဖစ္ေစဘဲ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ပိုမို၍ လိုလားၾကပါသည္။ 
(အခန္း၏ ေအာက္ဘက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
‘နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဆက္စပ္မႈ 
႐ွိေနဆဲ ျဖစ္သည္’ တြင္ ၾကည့္ပါ။) မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ 
အလွဴ႐ွင္ထံမွ ရန္ပံုေငြ ရ႐ွိရန္ တင္းၾကပ္စြာ ျပ႒ာန္းထားေသာ 
လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ မဟုတ္ေစကာမူ ၎တို႔အတြက္ 
ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္း ပိုမိုတိုးတက္ေစသည္ဟု အမ်ားက ထင္ျမင္ၾက 
ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထိ အဖြဲ႔အစည္း အနည္းငယ္ကသာ တရား၀င္ 
မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းသို႔မွတ္ပံုတင္ရန္ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္ 
အနည္းငယ္ ႐ွိပါသည္။ ျပည္တြင္း အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (LNGOs)၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(CSOs) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(INGOs) မ်ားႏွင့္ အလားတူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပံုတင္ေရး ဥပေဒကို 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖင့္ 
ယင္းအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါသည္။ ယင္းဥပေဒမွာ 
ဥပေဒ ျပဳသူမ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းအၾကား 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ၏ ရလဒ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ေရး 

ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳ လိုက္ျခင္းကို 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို အရင္းခံေသာ 
စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ဆက္ဆံမႈတို႔ အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ ယူဆၾကပါသည္။ 
ယခုအခါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အလိုက္၅ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြက္ 
ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊  ၿမိဳ ႔နယ္ 
စသည္ျဖင့္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထား 
ႏိုင္ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ ႔က 
မွတ္ပံုတင္ၿပီးေနာက္ အစီရင္ခံ တင္ျပေရး လိုအပ္ခ်က္ကို 
အခက္အခဲ အျဖစ္ ယူဆၾကေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ခက္ခဲသည္ဟု မယူဆႏိုင္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္း 
အခ်ိဳ ႔က မွတ္ပံုတင္ေရး လုပ္ေဆာင္စဥ္ ႏိုင္ငံေရး 
မဆန္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၀ိေသသ 
လကၡဏာကို ႐ွင္းလင္းစြာ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ 
၎တို႔၏ အမည္မ်ားကို ဖယ္႐ွားခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ ႔ကမူူ 
ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မမွန္မကန္ အသံုးျပဳ ေနေၾကာင္း 
ေျပာပါသည္။

ဤစာတမ္းအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာမွ 
မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းျပတ္သားေသာ 
အလားအလာ တစ္ခု ရွိေၾကာင္းေတြ ့ရသည္။ ဤေဆြးေႏြးခ်က္ 
စာတမ္း အတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုမွာ မွတ္ပံုမတင္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမ်ားစု (၄၆.၇%) 
မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
မွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ား၏ ၂၀% ေက်ာ္မွ်မွာ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အၾကားႏွင့္ ႏွစ္ခုမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္မီ 
မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ၁၉၇ ဖြဲ႔၏ 
သံုးပံုတစ္ပံုသာ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ ခဲ့ၿပီး၊ ၁၀% ေက်ာ္ခန္႔က 
မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး၊ အတည္ျပဳခ်က္ ေစာင့္ဆိုင္း 
ေနေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ 

အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ ့အစည္းအမ်ားစုသည္ မွတ္ပံုမတ
င္ရေသးေသာ္လည္းမၾကာေသးမီက မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အလားအလာ 
တစ္ခု ႐ွိပါသည္”

“
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အလားအလာ ၃ - အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မူ၀ါဒတြင္ 
ပုိမုိပါ၀င္ပတ္သက္လုိျခင္း။

မၾကာေသးမီက အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္မွာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပို၍  
ၾသဇာလႊမ္းမိုး ၾကပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားသည္ အနည္းဆံုး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ 
အလယ္ပိုင္းမွစ၍ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း လံွဳ  ့ေဆာ္ေရး 
လႈပ္႐ွားမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ္လည္း မူ၀ါဒ 
အထူးျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျဖစ္သို႔မူ ႏိုင္ငံေရး 
အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည့္အခ်ိန္ 
ေရာက္႐ွိလာပါသည္။ တစ္ဖြဲ ့မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 
အေမရိကန္ ျပန္ၾကားေရးဌာနတို႔က ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ 
ႏိုင္္ငံေရးပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ 
ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း (YSPS)102  ျဖစ္ပါသည္။ 
ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း၏ ေဘးပန္းရလဒ္အျဖစ္ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆုုိင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ (PACE)103 က 
ႏိုင္ငံသားမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္မႈကို 
အထူးျပဳ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ 
အဖဲြ႔အစည္း (NDI) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရန္ပံုေငြမ်ား၏ 
ေထာက္ပ့့ံမႈျဖင့္ PACE သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့စဥ္အတြင္း သိသိသာသာ ၾကီးထြားလာၿပီး၊ 
လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္လာပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ Myanmar 
Egress မွ သင္တန္းနည္းျပႏွစ္ဦးက တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ 
ယင္းဌာနမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္း အမ်ားစုျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပညာအလင္းပြင့္ ျမန္မာသုေတသန 
ေဖာင္ေဒးရွင္း (EMReF)104 သည္ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အေရးပါေသာ 
မိတ္ဖက္တစ္ဦး ျဖစ္လာၿပီး၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။

အခ်ိဳ ႔ေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ပညာ႐ွင္ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ တေကာင္း 
ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာမႈအဖြဲ ့ (TIPS)105 ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ တေကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာမႈ 
အဖြဲ ့သည္ ႐ွား႐ွားပါးပါး အေထာက္အကူျပဳမႈအျဖစ္ မူ၀ါဒ 
နယ္ပယ္ျဖစ္ေသာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစု အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖင့္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ကူညီပ့့ံပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 
ေနာက္ခံသုေတသနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္္မ်ား 

ပံ့ပိုးေပးေရးအေပၚ အဓိက အာ႐ံုစိုက္ပါသည္။  (အခန္း ၄-၄၊ 
‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသူမ်ားက ျပည္သူ လူထုအား 
အသိေပးေနပါသည္’ တြင္ၾကည့္ပါ။) အျခားအဖြဲ ့မ်ားမွာ 
ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔အစည္း (PI)106 ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား ေရးရာဌာန  (ENAC) တို႔ကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ သုေတသနႏွင့္ မူ၀ါဒ 
ေရးဆြဲေရးတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။107 

မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အၾကံေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ ခဲ့ေသာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို 
ႏိုင္ငံတကာ အလွဴ႐ွင္မ်ားက အဓိက ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 
မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးတြင္ ယခုထိ ပါ၀င္ အေထာက္အကူျပဳမႈ 
မ႐ွိေသာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသၾကီး အဆင့္တြင္ 
ေပၚေပါက္လာသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ကလည္း ပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္လိုစိတ္ ႐ွိလာၾကၿပီး၊ 
အဆိုပါနယ္ပယ္အတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးကို 
ပိုမို ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာပါသည္။ 
ထိုသို႔ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ျပည္တြင္းမွ 
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း 
တစ္ခါတစ္ရံ နည္းပညာဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ ေရးတြင္ 
၎တို႔အား ကူညီေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာ႐ွင္မ်ားအား 
ငွားရမ္းၾကပါသည္။108 အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ဤကဲ့သို႔ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္ 
အလားအလာသစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က မျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည့္ 
က႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ယခင္ 
အေနအထားေဟာင္းကို ျပန္လည္ထင္ဟပ္ ေစပါသည္။ 
၎တို႔၏ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ 
ပညာေရးတို႔ကဲ့သို႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္အတြက္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားေအာက္တြင္ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ 
မူ၀ါဒႏွင့္ အေတြးအေခၚပိုင္း ဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးေပးမႈမရွိသည့္ 
ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ယခုအခါ အဖြဲ႔မ်ား 
ဖြဲ႔စည္းလာၾကပါသည္။
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အလားအလာ ၄ - အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကြန္ရက္မ်ား 
ဖြဲ႔စည္းလာၾကျခင္း

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ ႔ သေဘာထားေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပိုၿပီး 
အားေကာင္းေကာင္းနဲ ႔ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္တယ္။ အေရးၾကီးတဲ့ 
ျပႆနာေတြ ေတြ႔လာရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ ႔ သေဘာထားေတြ 
အတူတူပဲဆုိတာ ျပနိုင္တယ္။”

- သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ 
ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္သစ္မ်ား 
ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္သစ္မ်ားသည္ အ႐ြယ္အစား၊ 
အေလးေပးမႈႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈတို႔တြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
ကြဲျပားၾက ပါသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္႐ွိ ေကာင္းစြာဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားေသာ 
အေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္အေျချပဳ ကြန္ရက္မ်ား၊ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကြန္ရက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား မခိုင္မာေသာ 
မိတ္ဖက္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ ပါသည္။109  
ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကြန္ရက္မ်ား 
စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး၊ အစ ပိုင္းတြင္ HIV/AIDS ျပႆနာကို 
တံု႔ျပန္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား တံု ့ျပန္၍ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ ၿပီးေနာက္ ကြန္ရက္မ်ား 
ပိုမို တည္ေထာင္လာၾကပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ 
ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္အတူ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးမႈ ကြန္ရက္ အမ်ားအျပား ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့ၿပီး၊ ယင္းတို႔ကို 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ယံုၾကည္မႈ ႐ွိသည့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖြဲ႔စည္းေလ့႐ွိပါသည္။110  သို႔ရာတြင္ 
ကြန္ရက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ 
မူတည္၍ ကြဲဲျပားပါသည္။

ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) သည္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လြဲ၍ 
တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား အားလံုး႐ွိ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္ ၉ ခုႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္ ၃ 
ခုအား ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္သည့္ 
ယင္းကြန္ရက္အခ်ိဳ ႔မွာ ရန္ပံုေငြ ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီးေနာက္ 
၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား မည္သို႔ ေ႐ွ ႔ဆက္ သြားရမည္ကို 

တိတိက်က် မသိေစကာမူ ကြန္ရက္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ အခ်ိဳ ႔ 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပင္ပမွ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ စနစ္တက် 
ဖြဲ႔စည္းရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား 
ပို၍ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၾကေၾကာင္း အခ်ိဳ ့
မ်ား၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္း 
တစ္ခုတည္းျဖင့္ ကြန္ရက္မ်ား၏ လက္ေတြ႔အသံုး၀င္မႈမွာ 
အျခားေသာ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားအနက္ ၎တို႔၏ 
ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေလ့႐ွိေသာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
တည္ေဆာက္ပံု အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
ရန္ကုန္မွလာေသာ ကြန္ရက္လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ခံရန္ 
ျငင္းဆန္မႈမ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တစ္ခါတစ္ရံ 
၎တို႔က ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမိဳ ႔ျပမွ အထက္တန္းလႊာပိုင္းက 
စီစဥ္သည္ဟု ျမင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။111 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ နယ္ပယ္တြင္ ကြန္ရက္ 
အနည္းငယ္သာ ထင္ေပၚပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ၿငိမ္းေဖာင္ေဒး႐ွင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ (CSFoP) ကို စတင္ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြန္ရက္ (CSNeP) အျဖစ္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ ႔ဖြဲ႔စည္းခဲ့ ပါသည္။112  
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ ပံုမွန္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မွ်ေ၀ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးထားေသာ္လည္း ေဒသအဆင့္ 
တြင္မူ အလြန္ပင္ နည္းပါးပါသည္။ ကြန္ရက္မ်ားတြင္ အတူ 
စုစည္းၾကျခင္းသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသစ္မ်ား 
တိုးပြားလာျခင္းကို တံု႔ျပန္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ႐ွာေဖြေရး 
ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္း ေစေရးအတြက္ အင္အားစုမ်ား 
ပူးေပါင္းရန္ သတိ႐ွိ႐ွိျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္လည္း 
ျဖစ္ပါသည္။113 

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္သစ္မ်ား 
ေပၚေပါက္လာပါသည္”

“
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88 Generation

Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process

All Myanmar Trade Union Network

Buddhist Youth Network
Burma Rivers Network
Chin Association for Christian Communication
Chin Media Network
Chin State CSO Network

Civil Society Forum for Peace

Etractive Industries Transparency Initiative

Ethnic Community Development Forum

Ethnic Youth Alliance

Gender Equality Network

Hsar Mu Htaw

Human Rights Education Network

Joint Strategy Team

Kachin Baptist Convention

Karuna Mission Social Solidarity

Karen Peace Support Network

Karen State Civil Society Organization Network

Karenni State Civil Society Network

Kayah State Peace Monitoring Network

Kachin State Women’s Network

Kachin Women Peace Network

Land Core Group
Land In Our Hands

Magway Regional Youth Network

Myanmar Alliance for Transparency and Accountability

Mon State CSO Network

Mon Women's Network

National Ethnic Youth Alliance

National Development Party

National Network for Education Reform

Northern Shan State Women Organization Network

Nyein (Shalom) Foundation
Pat Jasan

Relief Action Network for IDPs and Refugees

Student and Youth Congress of Burma (SYCB)
Students and Youth Congress of Burma
Union of Karenni State Youth

Universal Rights Group

Women's League of Burma

Women's Organizations Network

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္၎တို႔၏ ကြန္ရက္မ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက္မ်ား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ဤဖက္တြင္ရွိေသာ 
အဝါေရာင္တံုုးတစ္ခုစီသည္ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဤဘက္တြ င္ရွိေသာ
အဝါေရာင္တံုုးတစ္ခုခ်င္းစီသည္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုကုုိ 
ကုုိယ္စားျပဳပါသည္။

ဤထူထဲမႈသည္ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုုိ
ကုုိယ္စားျပဳသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ဤကြန္ရက္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ကြန္ရက္

(၇)ခုုရွိသည္။

ဤထူထဲမႈအေျခအေနသည္ CSO 
တစ္ဖြဲ႔ျခင္းအေနျဖင့္ပါဝင္သည့္ 
ကြန္ရက္အေရအတြက္ကုုိကုုိယ္စား 
ျပဳသည္။ ဤ CSO သည္ ကြန္ရက္
ႏွစ္ခုု၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္။
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အလားအလာ ၅ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ပုိမုိပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးတုိက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးျခင္း။ 

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ က်ား-မေရးရာ အထူးျပဳ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
တိတိက်က် အ႐ွိဆံုး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။114  
အျခားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ နယ္ပယ္မွ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္ကို ပံုေဖာ္ေပးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ 
နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW)115 ႏွင့္ ကုလသမဂၢ 
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (UNSCRs) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။116  
ဤနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ အခန္း 
က႑မွ ပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေရး အတြက္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။117 ကရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (KWEG) ႏွင့္ ေအးခ်မ္းျမန္မာ 
အင္စတီက်ဴ  ့(GDI) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ က်ား-မ အေျချပဳ အၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ား (GBV) အား တု႔ံျပန္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ 
ထိုအေတာအတြင္း သဂၤဟ ဂ်ဲန္ဒါ အဖြဲ႔ အစည္း (TGO) 
က “အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားအခန္းက႑” 
ကို အာ႐ံုစိုက္လ်က္  အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ က်ား-မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚ ၎တို႔၏ သေဘာထားတို႔ကို တက္ၾကြစြာ 
ထိေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။118 

က်ား-မ အေျချပဳႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကြန္ရက္မ်ား သည္ 
ပို၍ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း 
ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ သေဘာခ်င္းတူညီစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 
အနက္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ (GEN) ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြန္ရက္ (WON)119 ႏွစ္ဖြဲ႔ 
စလံုးသည္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း နာဂစ္ တိုက္ခတ္အၿပီး 
ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ထင္႐ွားေသာ ကြန္ရက္ႏွစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ က်ား-မတန္းတူေရး မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ (AGIPP) ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (WLB) (ျမန္မာႏိုင္ငံ) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
AGIPP120 ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ က်ား-မေရးရာ ပါ၀င္မႈ တိုးျမွင့္ေပးရန္ 
အဖြဲ႔၀င္ မ်ားျဖစ္သည့္ အဖြဲ ့အစည္း သို႔မဟုတ္ မိတ္ဖက1္21 

၇ ဖြဲ႔ျဖင့္ ကြန္ရက္မ်ား၏ ကြန္ရက္ တစ္ခုအျဖစ္ စတင္ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔သည္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ား 
ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီၿပီး၊ ရပ္႐ြာလူထု ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ အစိုးရ၊ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အလွဴ႐ွင္ မ်ားအား 
ဦးတည္သည့္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ယခုအခါ AGIPP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ (MNCWA) က ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ တြဲဖက္ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ အရာ႐ွိ 
တစ္ဦးက “ကြန္ရက္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို အတူစုစည္းေပးၿပီး၊ 
ပိုၿပီး အင္အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးတယ္လုိ႔ တကယ္ကုိ 
ထင္မိတယ္။ AGIPP က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ အေျခအေနကုိ 
အမ်ိဳးသမီး ေတြရဲ ့႐ႈေထာင့္ကေန ပံုေဖာ္ေပးတယ္လုိ႔ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တကယ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ဖန္တီးေပးတဲ့ တန္ဖိုးပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ AGIPP 
မွာ မွ်ေ၀ေရး ယႏၲရားက အကန္႔အသတ္ ႐ွိေနတယ္” ဟု 
ေျပာပါသည္။122 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (WLB) သည္ သက္တမ္း 
အရင့္ဆံုး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကြန္ရက္ မ်ားထဲမွ တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္၁၃ဦး႐ွိၿပီး၊123 ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ ႔ 
၌ တည္ေထာင္ ခဲ့ကာ ျပည္ပ၌ ႐ံုးတစ္႐ံုး ဖြင့္ထားဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေႏွာေနေသာ္လည္း ၎တို႔အားလံုးမွာ 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၀ိေသသ လကၡဏာ အရ ဖြဲ႔စည္း 
ထားၿပီး၊ အခ်ိဳ ႔မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈ ႐ွိပါသည္။ ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ံုး၊ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT) ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ 
ခ်င္းမိုင္ျပင္ပတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
လူကုန္ကူးမႈ တံု႔ျပန္ေရးႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ရပ္႐ြာ 
လူထုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။124 



38   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ကရင္အမ်ဳိးသမီး က်ာ/မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရး သင္တန္းတက္ေရာက္ပုုံ



 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 39 

အလားအလာ ၆ - လူငယ္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ပုိ၍ အေရးပါလာျခင္း။125 

“လူငယ္ေတြဟာလည္း ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသူေတြထဲက 
တစ္ဦးပါပဲ။ သူတုိ႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  လုပ္ငန္းစဥ္ကေန 
စတင္ၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ 
စိတ္ဆႏၵနဲ႔ စြမ္းရည္ေတြ႐ွိတယ္။”

- ေရစၾကိဳၿမိဳ ႔မွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ 

ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း အတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာမွ 
ရ႐ွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အရ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အထက္ 
လူမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း နယ္ပယ္တြင္ 
လႊမ္းမိုးထားဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူငယ္မ်ား၏ ပါ၀င္မႈမွာ 
တိုးပြားလာေနပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ က႑တိုင္း၌ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 
ကာလၾကာျမင့္စြာက တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ လူငယ္အဖြဲ႔ 
အမ်ားအျပားမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ 
နယ္ပယ္မွ အစျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး 
အေျပာင္းအလဲက ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီး အားလံုးတြင္ 
လူငယ္ အဖြဲ႔သစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာရန္ အားေပးခဲ့ပါသည္။ 
၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ တက္ၾကြမႈ႐ွိပါသည္။ ဥပမာ-လူငယ္ 
အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ ႔ပါ၀င္သည့္ ကြန္ရက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
႐ွမ္းျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ မိုင္း႐ွဴးႏွင့္ ေက်းသီးေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား 
ရပ္တန္႔ေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုသည့္ အေနျဖင့့္ လက္မွတ္ 
စုေဆာင္းေရး လႈပ္႐ွားမႈကို စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔သည္ 
၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈကို တပ္မေတာ္၊ RCSS ႏွင့္ 
မီဒီယာတုိ႔သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ေ႐ွ ႔တန္းသို႔လည္း 
သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ဒဏ္ရာရ အရပ္သားမ်ားအား ေဆး႐ံုသို႔ 
ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။126  အခ်ိဳ ႔ေသာ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ 
ဘာသာေပါင္းစံု လႈပ္႐ွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ ပါသည္။ (အခန္း 
၃-၁၊ ‘လူမႈေရး ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ’ တြင္ၾကည့္ပါ။) 
ဘာသာမတူညီေသာ လူငယ္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ 
အျခားသူမ်ား၏ ဘာသာဓေလ့ ထံုးစံမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႔ကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မသိ႐ွိၾကပါ။127  

႐ွမ္းျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔က 
ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားသည္ 
ပံုေသ မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး၊ အနည္းဆံုး အဖြဲ႔အစည္း 
ေနာက္ခံ႐ွိကာ ၎တို႔၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ခိုင္မာေသာ 
ကြန္ရက္မ႐ွိႏိုင္သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ 
ေပးေလ့ ႐ွိပါသည္။ ၎တို႔သည္ ပံုစံတက် ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုထက္ ခပ္လွ်ိဳလွ်ိဳ လႈပ္႐ွားမႈ တစ္ခုႏွင့္ 
ပို၍ဆင္တူပါသည္။ ဤကဲ့သို ့ဖြဲ ့စည္းလႈပ္ရွားမႈပံုမွာ 
တုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (NEYA) ႏွင့္ 
အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ အလားတူ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ 
NEYA ကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ 
အေသးစား လုပ္ငန္းေလးမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ၎တို႔ရပ္႐ြာ႐ွိ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားရ 
သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ အလွဴေငြ ေကာက္ခံျခင္း 
တို႔ျဖင့္ ၾကီးထြား ဖြံ႔ၿဖိဳး လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
တြင္ ႐ွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ပေလာင္ လူငယ္အဖြဲ႔ အခ်ိဳ ႔ 
ေတြ႔ဆံုၿပီး၊ ၎တို႔အတြက္ ျပည္တြင္း၌ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
မျဖစ္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ကို 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ၎တို႔၏ 
လႈပ္႐ွားမႈသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ ႔တုိ႔တြင္ စိတ္၀င္စား၊ 
ေထာက္ခံမႈမ်ား ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔ ၾကိဳးပမ္းမႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔၌ တို္င္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစု လူငယ္ညီလာခံကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ 
လူငယ္ ၈၀၀ ခန္႔ကို ေတြ႔ဆံုေစႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ NEYA သည္ 
AGIPP ကဲ့သို႔ပင္ UPC ၏ ဒုတိယအၾကိမ္နွင့္ တတိယအၾကိ္မ္ 
ညီလာခံသို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း 
ခံရပါသည္။ 

မံု႐ြာၿမိဳ ႔တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ား 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားရာ၌ ၀ါရင့္ေက်ာင္းသား 
တစ္ဦးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူငယ္မ်ား၏ 
ပါ၀င္မႈအဆင့္ နိမ့္က်ေနသည္ကို ေထာက္ျပသြားခဲ့ပါသည္။128 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးမွ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “လာမည့္ မ်ိဳးဆက္ သစ္ေတြဟာ 
ကုုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚကုိယ္ မရပ္ႏိုင္ဘူးဆုိရင္ 
ဒီကေလးေတြထဲက တစ္ခိ်ဳ ႔ဟာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ေတြထဲ 
၀င္သြားႏိုင္တယ္။ တကယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထိန္းမထားႏိုင္ဘူးဆုိရင္ သူတုိ႔ျပန္ၿပီး 
တုိက္ခိုက္ၾကမွာပဲ” ဟု ေျပာပါသည္။129 
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အလားအလာ ၇ - ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးက လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးကုိ ေျပာင္းလဲေစျခင္း။

အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
အမ်ားအျပားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈ 
အတိုင္းအတာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားၿပီး၊ ၎တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဟန္ခ်က္မွ်မည့္ 
အေျခအေနကို ပံုေဖာ္ေလ့ ႐ွိပါသည္။ ယင္းမွာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ အစုအဖြဲ႔အျဖစ္ ေပၚထြက္လာေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမွ်သာ မဟုတ္သည္မွာ မွန္ကန္ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားမွာ 
အနည္းဆံုး အေနျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
သာဓကအားျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး (KWO) 
သည္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒအရ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ လြႊဲအပ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အေျခခံအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ အစိုးရက 
ဖြဲ႔စည္းေပးသည့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

(GONGO) ႏွင့္ တူညီပါသည္။ ကရင္နီ ျပည္နယ္ လူငယ္ 
မ်ားသမဂၢ (UKSY) ၏ အဖြဲ႔၀င္ ၄ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ကရင္နီ အမ်ိဳးသား လူငယ္အစည္းအရံုး (KNYO) သည္ 
KNPP ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔ႏွင့္ 
ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပါသည္။130  ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလားတူ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိခင္ အဖြဲ႔အစည္း အေပၚ မွီခိုမႈ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာခံမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
၎တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း ေ၀ဖန္ၾကပါသည္။ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း 
မျပဳမီက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပြင့္ပြင့္ 
လင္းလင္း ဆက္ဆံေလ့ မ႐ွိခဲ့ပါ။ ယင္းမွာ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္ဆံမႈ ႐ွိလာသည့္အခါ ႏိုင္ငံတကာ 
နယ္နိမိတ္ တစ္ေလွ်ာက္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ မသိေအာင္ 
ဆက္ဆံၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲျခင္း ႏွင့္ ဆက္လက္၍ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ား၏ လက္မွတ္ေရးထိုးသူ အဆင့္အတန္းကို 
“တရားမ၀င္” အျဖစ္ တရား၀င္ အဆံုးသတ္ေပးလိုက္ေသာ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

ႏုိင္ဟံုပရုုိက္ဇ္၊ မြန္လူငယ္တုိးတက္ေရးအဖြဲ႔အစည္း
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လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းတို႔သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ဆက္ဆံေရးကို သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေအာင္ 
အစပ်ိဳး ေပးလိုက္ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
အမ်ားအျပားက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအား 
ဆက္လက္၍ အေကာင္းမျမင္ေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွင့္ 
ရပ္တည္ခ်က္ခ်င္း တူညီသည္ဟု ယူဆသျဖင့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာႏွင့္ 
စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးျခင္း အတြက္ အစိုးရႏွင့္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းထက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ပိုမို ပြင့္လင္းစြာ ေဆာင္႐ြက္လိုၾကပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) 
မူေဘာင္သည္ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးစု အေျချပဳ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဆိုပါ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို အားျဖည့္ေပးပံု 
ရပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ (KIA) ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အေျခအေန 
ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ 
(KIO) အၾကား မဟာမိတ္အျဖစ္ ခြဲထြက္မႈမရွိဘဲ 
ပူးေပါင္းမႈကို ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ 
(KIO) ႏွွစ္ဘက္စလံုးက ၎တို႔အေနျဖင့္ အစိုးရကို 
ဆန္႔က်င္ၾကသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားမွာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ မ႐ွိသည့္ အခ်က္ကို 
မွတ္သားရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ 
ယင္းသို႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ေတြ႔ေနက်ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤအေျခအေနကို 
အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ လူမႈေရး 
ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ အျခား ကိစၥရပ္မ်ားကို 
လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ျဖစ္ရပ္တြင္ မေတြ႔ရပါ။

အလားအလာ ၈ - နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သက္ဆုိင္ေနဆဲ ျဖစ္ျခင္း။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အေထာက္အပ့ံျဖင့္  
ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ ႔ႏွင့္ အျခား ေဒသမ်ားတြင္ ကာလ ႐ွည္ၾကာ 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း႐ွိ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေပၚတြင္ ၾကာျမင့္စြာ 
ၾသဇာသက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။ ယင္းမွာ ျပည္ပမွ 
ျပန္လာသူမ်ားက ၎တို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ယူေဆာင္ လာၾကျခင္းႏွင့္ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးျခင္း၏ 
အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ အားလံုး မဟုတ္ေသာ္လည္း 
အခ်ိဳ ႔က ျပည္တြင္း႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အခန္းက႑ ၾကီးထြား လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားမွာ ေပၚလြင္ထင္႐ွားမႈ သိပ္မ႐ွိေတာ့ဟု 
ယူဆၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ 
ခံစားရေသာ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 
အပါအ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းမွာ အထူး အေရးပါေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စ၍ ျပည္ပ၌ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ထပ္မံလိုအပ္ျခင္း မ႐ွိေတာ့ဟူသည့္ 
အယူအဆမွာ စိတ္၀င္စား၊ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ 
ရန္ပံုေငြ လိုအပ္မႈမ်ား ပို၍ပို၍ ေတြ႔ၾကံဳလာရျခင္းေၾကာင့္ 
ယင္းအဖြဲ႔မ်ားမွာ ယခင္ကကဲ့သို႔ ၾသဇာအ႐ွိန္အ၀ါ 
႐ွိပံု မရေတာ့ပါ။131 ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုမွ အႀကီးတန္း တက္ၾကြ 
လႈပ္႐ွားသူ တစ္ဦးက “နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္တဲ့ သူေတြက ‘ျပည္တြင္း’ အတြက္ ၾကိဳၿပီး 
ျပင္မထား ၾကဘူး။” ဆိုလိုတာက သူတို႔ရဲ ႔ ကြ်မ္းက်င္မႈနဲ႔ 
နည္းလမ္းေတြက ျမန္္မာႏိုင္ငံထဲမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ 
ကြ်မ္းက်င္မႈေတြနဲ႔ မကိုက္ညီၾကဘူး။132 နယ္စပ္ အေျချပဳ 

နယ္စပ္ အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 
အဖြဲ႔၀င္ အခ်ိဳ ႔က ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အနာဂတ္မွာ မေရရာဆဲ ျဖစ္ေနသည္ဟု 
ျမင္ၾကၿပီး”

“
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အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ အခ်ိဳ ႔က 
ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အနာဂတ္မွာ မေရရာဆဲ ျဖစ္ေနသည္ဟု 
ျမင္ၾကၿပီး၊ ခ်င္းမိုင္ႏွင့္ မဲေဆာက္တြင္ ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ 
ဆက္လက္ အသံုးျပဳသြားရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ နယ္စပ္မွ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကိစၥတြင္ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိၾကပါသည္။ 
ယင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ကရင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး 
လႈပ္႐ွားမႈ ကြန္ရက္ (KESAN) ပါ၀င္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔သည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ကရင္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရး လႈပ္႐ွားမႈ ကြန္ရက္သည္ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔၌ ႐ံုးတစ္႐ံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ အေျခစိုက္ပါသည္။ ယခုအခါ 
၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အစိုးရ၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး 
(KNU) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း တို႔အား ဦးတည္၍ 
ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။133 

 
အလားအလာ ၉ - တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု 
ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းသည့္ အဖြဲ႔မ်ား 
အသြင္ေျပာင္းလဲလာျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ပ်ံ ႔ႏွံ႔ေနေသာ တိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔မ်ားသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
ပံုစံမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအသင္းအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ ဦးေန၀င္း အစိုးရ လက္ထက္က အစိုးရ၏ 
ေစာင့္ၾကည့္မႈေအာက္၌ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
အစြမ္းအစမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား ရေလ့ ႐ွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
စတင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ ႔မွာ သက္တမ္းရင့္ေနၿပီး၊ 
အခ်ိဳ ႔မွာမူ မ်ားမၾကာမီကမွ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အစဥ္အလာအရ ၎တို႔သည္ ႐ိုးရာ၀တ္စံုႏွင့္ အက စသျဖင့္ 
တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္း၊ 
သင္ၾကားေပးျခင္းကို စူးစိုက္လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္  ဆက္ဆံမႈ အပါအ၀င္ 
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲတြင္ 
မ်ားစြာ ပတ္သက္ၿငိစြန္း၍လည္း ေနႏိုင္ပါသည္။

ေစာေဒထူး၊ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္
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တိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
လူမႈေရး စီမံခ်က္မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္လည္း 
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္ ကရင္နီ 
စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းသည္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားေရးအတြက္ ယခုအခါ တရား၀င္ အသံုးျပဳေနေသာ 
ျပ႒ာန္းစာအုပ္ ေရးသားးရာတြင္ အေရးပါသူ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဖြဲ႔တြင္ 
တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။134  မြန္စာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မတီတြင္ 
ပါ၀င္သည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တြင္လည္း 
အေျခအေနမွာ အလားတူ ျဖစ္ပါသည္။135  ခ်င္းစာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ ႔ 
နယ္တိုင္းတြင္ ႐ွိၿပီး၊ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပန္႔ပြားေရးကို 
အသီးသီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ႐ွမ္းစာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအၾကိမ္ 
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၌ ႐ွမ္းျပည္နယ္ 
ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။136  ကခ်င္စာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မွာ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ ႔႐ွိ ႐ိုးရာ မေနာေျမတြင္ 
တည္႐ွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လက္ခံက်င္းပ 
ေပးေနပါသည္။

အဆိုပါ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး 
အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာပံုရပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ ႔ 
႐ွိ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္က 
႐ွင္းျပရာတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွစ၍ ၎တို႔၏ 

ခ်င္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမွာ 
ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ ႔နယ္တိုင္းတြင္ 
႐ွိၿပီး၊ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပန္႔ပြားေရးကို 
အသီးသီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။”

“

ေကာ္မတီကို ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ ႔နယ္တိုင္းသို႔ 
တိုးခ်ဲ ႔ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ စနစ္တက် 
ျဖစ္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ 
ေဆာင္႐ြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ဘုတ္အဖြဲ႔မွာ 
အစဥ္အလာအားျဖင့္ အသက္အ႐ြယ္ၾကီးသူ အမ်ိဳးသားမ်ားက 
လႊမ္းမိုးေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔စာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါ၀င္ရန္ ခြဲတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းအခံု ျဖစ္ေနသျဖင့္ 
စိတ္၀င္စားေနၾကေၾကာင္း၊ သူတို႔က အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ရမည့္ ဦးေရကို တိုးျမွင့္လိုၾကေၾကာင္း၊ 
အဖြဲ႔၏ ဘာသာစကား သင္တန္းႏွင့္ ေႏြရာသီ စခန္းမ်ားတြင္ 
သင္ယူသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ 
ေျပာပါသည္။ ဤကရင္အဖြဲ႔မွာ မြန္ျပည္နယ္၊ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္၏ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ၿပီး၊ ဦးေဆာင္သူမွာ 
ေတာင္ၾကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ ၃၀ 
ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ 
ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္ 
ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္းမ်ား

1. ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏သမုုိင္းေၾကာင္းတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္႔သို ့ပါဝင္ပံ့ပိုးေပး 
ခဲ့သနည္း။

2. ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုုိ မည္သို ့ 
သက္ေရာက္မႈရွိသနည္း။

3. ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားက အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုုိ ပံ့ပုုိးမႈေပး၍ 
မည္သည့္ အေၾကာင္းအခ်င္းရာမ်ားက ဟန္႔တားရသနည္း။

4. မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား႐ွိ ဆက္သြယ္မႈမွာ အဘယ္နည္း။

5. က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မည္သုုိ႔တိုုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သနည္း။

6. ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ နယ္စပ္ေဒသရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
မည္သုုိ႔ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾကသနည္း။



44   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အခန္း ၃။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အရပ္္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အခန္းက႑

ဤအခန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာ၌ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ Thania Paffenholz ျပဳစုထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မူေဘာင္ကိ1ု37 
အသံုးျပဳ၍ သံုးသပ္ထားပါသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္းထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အမ်ိဳးအမ်ိဳးေသာ အေထာက္အကူ ျပဳမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ 
စဥ္းစားရန္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရ႐ွိေစရန္ႏွင့္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၃-၁။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
လုပ္ငန္းမ်ား - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္မည့္ အလားအလာ 
ေလ်ာ့က်ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ျဖစ္သည္ဟု 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားက 
ခြ်င္းခ်က္မရွိ လက္ခံထားေသာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ မ႐ွိပါ။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းသည ္“[….] ျပည္တြင္းမွ 
လႈပ္႐ွား ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက တြန္းအားေပး ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ 
အထိေရာက္ဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေလ့႐ွိၿပီး၊ […..] ျပင္ပမွ 
အတင္းအက်ပ္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္၍ မရႏိုင္ပါ။” 138 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာ၌ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အေထာက္အကူ ျပဳမႈကို သိ႐ွိ နားလည္၍ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ Thania 
Paffenholz ႏွင့္ အျခားသူမ်ားက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
သုေတသန လုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း 
၁၆ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ သံုးႏွစ္ 
စီမံခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ 
လုပ္ငန္း (၇) ခုကို အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။139 ယင္းလုပ္ငန္း ၇ 
ခုမွာ - ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး၊ 
စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူမႈေရး ပံုသြင္းျခင္း၊ 
လူမႈေရး ေပါင္းစည္း ညီညြတ္ေရး ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖျခင္းႏွင့္ 
ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ အတိအက်  
သတ္မွတ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
သီးျခားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ ႔လုပ္ငန္းမ်ား 
ထပ္ေနပါသည္။140  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (CSOs) မ်ားမွာ အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို တု႔ံျပန္ေနၾကၿပီး၊ 
တီထြင္ဖန္တီးထားေသာ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ 
တု႔ံျပန္ေလ့႐ွိပါသည္။ သာဓကအခ်ိဳ ႔တြင္ ၎တို႔သည္ 
လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အထူးျပဳ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မ႐ွိဘဲ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ 
ၾကိဳးစားေန ၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ယင္းလုပ္ငန္း ၇ မ်ိဳးထဲမွ တစ္မ်ိဳးကို ေသေသသပ္သပ္ႏွင့္ 
အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ေနေသာ 
လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ 
ဦးတည္၍ စတင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
ပံုေသမ႐ွိဘဲ ေျပာင္းလဲေနၿပီး၊ လုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္း 
လုပ္ေဆာင္သည္ထက္ လုပ္ငန္းမ်ား စုေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္ 
ပါသည္။ ဥပမာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး လုပ္ငန္းကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းႏွင့္အၿပိဳင္ ေဆာင္႐ြက္ေလ့႐ွိ 
ပါသည္။ အလားတူ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္၍ ေဆာင္႐ြက္သည့္ 

ဤေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္းအတြက္ ေတြ႔ဆံု
ေမးျမန္းခဲ့ေသာ လူအမ်ားစုကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေပၚေပါက္ရန္ အလားအလာ 
မ်ားသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ထက္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ႐ွိသည့္  အျပဳသေဘာ 
မေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုဟန္ 
႐ွိပါသည္။”

“
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ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

လူမႈပံုုသြင္းျခင္း

လူမႈေပါင္းစည္းျခင္း

အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း

ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ပံ့ပိုုးကူညီျခင္း/ေစ့စပ္ေပးျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ေတြ႔ရွိရေသာအခ်က္မ်ား

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

နိမ့္ အလယအ္လတ္ ျမင့္ အျမင့္ဆုံးရွင္းလင္းခ်က္

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း 
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း

အထက္ေဖာ္ျပပါဇယားအား ဖတ္နည္း
ဤစာတမ္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ကုုိက္ညီမႈရွိျခင္းအား မည္ကဲ့သို႔အသုုံးျပဳၿပီး ထိေရာက္စြာလုုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းဟုု 
အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုုိပ္သည္။ ျဖစ္ပြားျခင္းဆုုိသည္မွာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ထိေရာက္စြား ျပဳလုုပ္ေသာ အႀကိမ္အေရအတြက္ျဖစ္သည္။ 
ထိေရာက္မႈရွိျခင္းသည္ ေပးထားေသာအေျခအေနတြင္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထိေရာက္ေစရန္ စြမ္းအား အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ပုုံစံမတူေသာအဝါေရာင္စက္ဝုုိင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပမႈသည္ အဝါရင့္ (ျမင့္) ျဖစ္ၿပီး၊ အဝါေဖ်ာ့ (နိမ့္) ျခင္းစေသာ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ မတူညီေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ ပုုံစံမတူေသာမီးခုုိးေရာင္ စက္ဝုုိင္းမ်ားသည္ မီးခုုိးရင့္ (ျမင့္) ျဖစ္ၿပီး၊ 
မီးခုုိးေဖ်ာ့ (နိမ့္/နည္း) ျခင္းစေသာ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ႏုုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အား ေဖာ္ျပပါသည္။ ႏုုိင္ငံတကာႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပခ်က္သည္ Paffenholz ၏ သုေတသနမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 
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ပံုစံမ်ိဳးကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး၊ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူမႈေရး ပံုသြင္းျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးေပါင္းစည္း 
ညီညြတ္မႈ၊ ပံ့ပိုး ကူညီျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖျခင္း စသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သည္ကို ေတြ႔႐ွိရ 
ပါသည္။ Paffenholz ႏွင့္ သူမ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား 
ေထာက္ျပသကဲ့သို႔ တစ္ခါတစ္ရံ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အျမင္ျဖင့္ မတူညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အေရးပါေသာ 
အပိုင္းမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္၍ ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ အခက္ 
အခဲ ႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေလ့လာစိစစ္ျခင္းျဖင့္ 
ေလလာဆန္းစစ္မႈအတြက္ အဆံုးပိုင္းထက္ အစျပဳ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပိုင္းကို ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။

အျခားမွတ္သားထားရမည့္ အခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆက္စပ္မႈမွာ 
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ 
အခ်ိဳ ႔မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ ႐ွိျခင္း၊ မ႐ွိျခင္းအေပၚ မူတည္၍ 
ေပၚလိုက္ေပ်ာက္လိုက္ ျဖစ္ေန တတ္ပါသည္။ (အခန္း 
၂-၄ ‘အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေန’ ကိုၾကည့္ပါ။) 
ျခြင္းခ်က္အခ်ိဳ ႔ အေနျဖင့္ ဤေဆြးေႏြးခ်က္ 
စာတမ္းအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ လူအမ်ားစုကမူ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေပၚေပါက္ရန္ အလားအလာမ်ားသည့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထက္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ႐ွိသည့္ - ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာ ေဆာင္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  အျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုဟန္ ႐ွိပါသည္။141  
ဤသေဘာထား အျမင္မွာ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ 
ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ - အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္ေနေသာ 
အေျခအေန - အေပၚ အေျခခံပံုရပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ 
လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသူ အမ်ားအျပားမွာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေရး၊ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
မျဖစ္ပြားေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ခံစားေနၾကရေသာ 
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ ကာလ႐ွည္ၾကာ တည္႐ွိေနေသာ 
မညီမွ်မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာေရး သို႔မဟုတ္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကို ေထာက္ခံ အားေပးေရး တို႔အေပၚ 
အာ႐ံုစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မွာ ေရ႐ွည္ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အေရးပါ၍ အဓိပၸာယ္ 
ျပည့္၀ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သိသိသာသာ ပါ၀င္ 
အေထာက္အကူ ျပဳေနပါသည္။

ဤအခန္းတြင္ Paffenholz ႏွင့္ အျခားသူမ်ား သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္း ၇ ခုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔သက္ဆိုင္သည္ကို 
ေလ့လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ဤေနရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနအရ ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ႏွစ္ခုစလံုးကို ေဖာ္ျပေသာ ပံုတစ္ပံု 
႐ွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ၁ - 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈဖြဲ႔အစည္း 
တို ့၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ျပည္သူလူထုအား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ရ႐ွိႏိုင္ေရး 
အခမဲ့ စည္း႐ံုး တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေသာ ခိုလႈံရာ သို႔မဟုတ္ နားခိုရန္ေနရာ ေထာက္ပံ့ 
ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ Paffenholz ၏ အဆိုအရ 
“လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနစဥ္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေရး 
မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ အျခားေသာ အခန္းက႑အလိုက္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အားလံုးနီးပါး လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ 
ေတာ့သည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာပါသည္။”142 ၎တို႔၏ 
သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္အရ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေရးမွာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္
လည္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ေမွ်ာ္မွန္း 
သေလာက္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိ 
ရပါသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေပးရာတြင္လည္း 
အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေန၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ ရ႐ွိမႈ စသည္တို႔ အေပၚ 
မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ထိေရာက္မႈမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကြဲျပားေနပါသည္။143  ႏိုင္ငံတကာတြင္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Protection

Monitoring

Socialisation

Social Cohesion

Facilitation/Mediation

Service Delivery

အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Advocacy

ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

လူမႈေရးပုုံသြင္းျခင္း

လူမႈေပါင္းစည္းညီၫႊတ္ျခင္း

ေစ့စပ္ေပးျခင္း/ပ့ံပိုုးကူညီျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း



 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 47 

လုပ္ငန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဇံုမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီမ်ားေပးျခင္းတို႔ တြဲဖက္ပါ၀င္ေနပါသည္။ 
(ဤအခန္း၌ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္း ကိုၾကည့္ပါ။)144 

ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရ၏ 
အဓိကတာ၀န္ ျဖစ္သျဖင့္ လက္႐ွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး လုပ္ငန္း၌ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္း က႑မွာ အကန္႔အသတ္ 
႐ွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္သူ 
ျဖစ္ေနသည့္အခါ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
ေပးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီမ်ား ေပးေရးအတြက္ ၾကား၀င္ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ 
႐ွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုး လိုအပ္ေနသည့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အဓမၼစစ္သား 
စုေဆာင္းမႈ၊ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈ၊ က်ား-မ 
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား 
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အတြက္ ေဒသအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။145  ေ႐ႊ ႔ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ 
သြားလာလႈပ္႐ွားမႈမ်ားမွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
မရ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရၿပီး၊ မၾကာ ေသးမီက 
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 
တို႔တြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္၍ လူမ်ား သြားလာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား အပါအ၀င္ ၁၉၉၀ 
ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အေစာပိုင္းကာလမွ စတင္၍ တစ္ႀကိမ္မက 
လူေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ေနရပ္မွ ထြက္ခြာၾကရပါသည္။146 
အစိုးရက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
တို႔တြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ စခန္းမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ ျပဳထားၿပီး၊ 
ဘာသာေရး အေျချပဳ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(အခန္း-၄၊ “ကခ်င္ျပည္နယ္” တြင္ ၾကည့္ပါ။)147 အပါအင္ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသ အေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(INGOs) အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမွ အုပ္စုမ်ားက ကူညီ 
ေထာက္ပံ့ေနၾကပါသည္။ ယင္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ ့ 
အစည္းမ်ား ကိုုယ္တိုုင္လည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီေပးသည့္အခါတြင္ တားဆီး 
ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားကိုု ၾကံဳေတြ ့ၾကရပါသည္။148 အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးခ်င္းက 
ခိုလႈံရာႏွင့္ နားခိုရန္ ေနရာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးၾကပါသည္။ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးမႈ နမူနာ ျဖစ္ရပ္မွာ မႏၲေလးတိုင္း 
ေဒသၾကီး၊ မိတီၳလာၿမိဳ ႔႐ွိ ရတနာဦး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ 

ဘုန္းေတာ္ၾကီး တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးဇင္းပိုင္သည္ 
အဓိက႐ုဏ္းအတြင္း လာေရာက္ ခိုလႈံၾကသည့္ မြတ္စလင္ 
၁,၀၀၀ နီးပါး အသက္မေသေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ (အခန္း ၄-၈ ‘တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား’ တြင္ 
ၾကည့္ပါ။)

ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ ျပဳသူမ်ား၏ ကြန္ရက္  
အခ်ိဳ ႔မွာ လူမ်ားအား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးရန္ အာ႐ံုစိုက္ၾကပါသည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 
ပ်က္ျပားသြားမႈကို တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ကခ်င္ေ႐ွ ႔ေန 
၂၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Shingnip ၏ အဖြဲ႔၀င္ အမ်ားစုမွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ က်ား-မ 
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရး အပါအ၀င္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ၾက 
ပါသည္။ ၎တို႔ကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ “ျပည္သူ မ်ား၏ ၉၅% က 
လက္႐ွိ ဥပေဒမ်ားကို မသိ႐ွိၾကျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။149 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ လိုအပ္ေနသူမ်ားထဲမွ ပိုမိုသိသာ 
ထင္႐ွားသူမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ႏိုင္ငံမဲ့ 
မြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (အခန္း ၄-၆၊ ‘ရခိုင္ျပည္နယ္’ 
တြင္ၾကည့္ပါ။) ႏို္င္ငံတစ္၀န္းတြင္ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား 
အၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္အျပင္ အၾကမ္းဖက္သည့္ 
စကားမ်ားႏွင့္ အမုန္းစကားမ်ား ေျပာဆိုသည့္ အႏၲရာယ္လည္း 
႐ွိေနပါသည္။

အၾကမ္းဖက္သည့္ စကားမ်ားႏွင့္ အမုန္းစကားမ်ား 
ေျပာဆိုသည့္ အႏၲရာယ္မွလည္း ကာကြယ္ရန္ 
လိုအပ္ေနပါသည္။”

“



48   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ၂ - 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

“ေအာက္ေျခအဆင့္မွာ အရပ္သားမ်ားရဲ ႔ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဟာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ 
အေတာ္အတန္ တည္ၿငိမ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အေျခအေန တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳျခင္းျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ထိန္းသိမ္းရာမွာ အင္မတန္ 
အေရးပါပါတယ္။”

- ၿငိမ္းေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွ အၾကီးတန္း အရာ႐ွိ တစ္ဦး၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္၊ မတ္လ။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္း ဆိုရာတြင္ အရပ္သားမ်ားက 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း၊ မီဒီယာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္အား 
ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္ 
စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေစာစီးစြာ 
ၾကိဳတင္ သတိေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ 
ဆက္စပ္မႈ ႐ွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းဆက္စပ္မႈမ်ားကို 
ေကာင္းစြာေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါက အထိေရာက္ဆံုး 
ျဖစ္ပါသည္။ Paffenholz ေလ့လာခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ လိုအပ္မႈသည္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ 
လုပ္ငန္းအဆင့္ႏွင့္ အၿမဲတေစ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနသည္ 
မဟုတ္ပါ။150 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္းသည္ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈ လုပ္ငန္း ႏွင့္ 
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ 
အထူးသျဖင့္ ေ႐ႊ ႔ေျပာင္းသြားလာ သူမ်ားအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ကာလ႐ွည္ၾကာ 
႐ွိေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Protection

Monitoring

Socialisation

Social Cohesion

Facilitation/Mediation

Service Delivery

အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Advocacy

ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

လူမႈေရးပုုံသြင္းျခင္း

လူမႈေပါင္းစည္းညီၫႊတ္ျခင္း

ေစ့စပ္ေပးျခင္း/ပ့ံပိုုးကူညီျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ယွဥ္တြဲပါ၀င္ေနပါသည္။ 
ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အေရးပါေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အေျပာင္းအလဲ၏ အင္အားကို ဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္းတို႔ကို 
ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။151 ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္ 
အေျချပဳသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ စည္း႐ံုး 
တိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ ႔မွာ 
ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း ႏိုင္ငံတြင္း၌ ႐ံုးမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္စ 
ျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (အခန္း ၂-၅၊ “နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆက္လက္ဆက္စပ္ေနဆဲ” တြင္ ၾကည့္ပါ။) 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
မတူဘဲ ႏိုင္ငံတကာက ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ ေပးထားေသာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား မ႐ွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး 
ေနာက္ပိုင္း အရပ္သားမ်ား၏ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အခ်ိဳ ႔ 
ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားမွာ 
တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႔မႈႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔က ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရ႐ွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
တိုင္းေဒသၾကီး ၂ ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ ၆ ခုတြင္ ရပ္႐ြာမွ 
အလြတ္သေဘာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္သူ 
ခန္႔မွန္းေျခ ၃၀၀ ခန္႔က လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။152 
သာဓက အခ်ိဳ ႔အရ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းၾကီးမ်ား၏ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေျမျပင္တြင္ 
လက္႐ွိလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ထပ္ေနပါသည္။ ယင္းမွာ 
မတူညီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္သူမ်ား 
ေပါင္းစပ္ ထားရာမွ ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ ၎တို႔၏ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အေလ့အထမ်ားမွာ တစ္ေနရာႏွင့္ 
တစ္ေနရာ မတူညီဘဲ ကြဲျပားေနပါသည္။ ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းမွာလည္း ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမႈႏွင့္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ွိမႈႏွင့္ 
မ႐ွိမႈတို႔အေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ေျပာင္းလဲ 
ေနၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ထင္ဟပ္၍ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် 
ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္သူမ်ားသည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ၎တို႔၏ အ႐ွိန္အ၀ါျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအား 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ 
ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစေသာ 
ကိရိယာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။”

“
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ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ယွဥ္တြဲပါ၀င္ေနပါသည္။ 
ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အေရးပါေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အေျပာင္းအလဲ၏ အင္အားကို ဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္းတို႔ကို 
ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။151 ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္ 
အေျချပဳသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ စည္း႐ံုး 
တိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ ႔မွာ 
ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း ႏိုင္ငံတြင္း၌ ႐ံုးမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္စ 
ျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (အခန္း ၂-၅၊ “နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆက္လက္ဆက္စပ္ေနဆဲ” တြင္ ၾကည့္ပါ။) 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
မတူဘဲ ႏိုင္ငံတကာက ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ ေပးထားေသာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား မ႐ွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး 
ေနာက္ပိုင္း အရပ္သားမ်ား၏ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အခ်ိဳ ႔ 
ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားမွာ 
တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႔မႈႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔က ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရ႐ွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
တိုင္းေဒသၾကီး ၂ ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ ၆ ခုတြင္ ရပ္႐ြာမွ 
အလြတ္သေဘာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္သူ 
ခန္႔မွန္းေျခ ၃၀၀ ခန္႔က လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။152 
သာဓက အခ်ိဳ ႔အရ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းၾကီးမ်ား၏ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေျမျပင္တြင္ 
လက္႐ွိလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ထပ္ေနပါသည္။ ယင္းမွာ 
မတူညီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္သူမ်ား 
ေပါင္းစပ္ ထားရာမွ ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ ၎တို႔၏ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အေလ့အထမ်ားမွာ တစ္ေနရာႏွင့္ 
တစ္ေနရာ မတူညီဘဲ ကြဲျပားေနပါသည္။ ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းမွာလည္း ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမႈႏွင့္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ွိမႈႏွင့္ 
မ႐ွိမႈတို႔အေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ေျပာင္းလဲ 
ေနၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ထင္ဟပ္၍ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် 
ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္သူမ်ားသည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ၎တို႔၏ အ႐ွိန္အ၀ါျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအား 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ 
ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစေသာ 
ကိရိယာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။”

“ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 
ဟန္႔တားရန္ ရည္႐ြယ္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ1္53 ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေစေသာ ကိရိယာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္သူ မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
တစ္ခုတည္းမွာပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)၊ ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ (KIA) 
ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စစ္ျပဳမႈ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တို႔အေၾကာင္း အသိပညာေပး 
လုပ္ငန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။154 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းသည္ ဒီမိုကေရစီ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
သာဓကအားျဖင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း သည္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္သူမ်ားအျဖစ္ 
ႏိုင္ငံသား ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
(အခန္း ၂-၂၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျပာင္းအလဲ အတြင္းမွ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း” တြင္ၾကည့္ပါ။) ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြင္း မီဒီယာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

“ သြးီ” သည္ GDI မွ ပ့ံပုိးကူညီေပးခ့ဲေသာ ေဒသဆုိင္ရာ 

ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သီြးအေနျဖင့္ လူ  ့အခြင့္အေရး 

ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ က်ား/မ အေျချပဳ 

အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကုိ 

မိမိကုိယ္ပုိင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။  

အရပ္သား ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေလ့က်င့္ 

သင္တန္းေပးထားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား 

အၾကား အလြတ္သေဘာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရိွေသာ္လည္း 

ေဒသအဆင့္တြင္ တရား၀င္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း 

မေပၚေပါက္ေသးပါ။ ယင္းအေျခအေန (၂)

ရပ္ကုိ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေပါင္းစည္းေပးႏုိင္ရန္ 

အလားအလာရိွေနပါသည္။

ေစာပီတာသိန္းထြဋ္၊ ဆာမူေထာ္
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လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ၃ - အသိေပး 
ေဆြးေႏြးျခင္း

Paffenholz က စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ပဋိပကၡ၏ အဆင့္အားလံုးႏွင့္ 
သက္ဆိုင္မႈ႐ွိကာ စည္း႐ံုး တိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥရပ္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အေရးပါမႈမွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲ ေနသည္ဟု 
ဆိုပါသည္။ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ 
လူသိ႐ွင္ၾကား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ႐ွိသကဲ့သို႔ 
အဆင့္အသီးသီးတြင္ အလြတ္သေဘာ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္း၏ထိေရာက္မႈမွာ 
အေျခအေနေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၿခံဳငံု၍ 
ၾကည့္ပါက အားလံုးထဲတြင္ အထိေရာက္ဆံုး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း Paffenholz က ေတြ႔႐ွိခဲ့ပါသည္။ 
စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လူအမ်ားအျပားကို 
စည္း႐ံုးျခင္းမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းမႈအတြက္ 
အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္း အထိ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး  ႐ွိေၾကာင္း 
Paffenholz က သိျမင္လာခဲ့ပါသည္။ Paffenholz ၏ 
သုေတသန ျပဳခ်က္အရ ျဖစ္ရပ္ အမ်ားအျပားတြင္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းပြဲမ်ားႏွင့္ ေျပလည္မႈ ရ႐ွိၿပီးေနာက္ပိုင္း 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရာ၌ ထိေရာက္စြာ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိရပါသည္။ 

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Protection

Monitoring

Socialisation

Social Cohesion

Facilitation/Mediation

Service Delivery

အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Advocacy

ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

လူမႈေရးပုုံသြင္းျခင္း

လူမႈေပါင္းစည္းညီၫႊတ္ျခင္း

ေစ့စပ္ေပးျခင္း/ပ့ံပိုုးကူညီျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ 
အထိေရာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း 
Paffenholz က ေတြ ့ရွိခဲ့ပါသည္။ ”

“

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္း အမ်ားစုတြင္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးမႈ နည္းပါးၿပီး၊ ေအာင္ျမင္မႈလည္း နည္းပါးပါသည္။ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမွာ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ မ႐ွိေသးပံု 
ရပါသည္။ ကိစၥရပ္ေပၚ မူတည္၍ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ေသာ 
မွတ္တမ္းတစ္ခုမွာ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း 
ရပ္ဆိုင္းေရးႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ ဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္ 
ေပၚေပါက္ေရး လႈပ္႐ွားမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်ား-မ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳမႈ ၃၀% 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးမႈကဲ့သို႔ အျခားေသာ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးေရး 
ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈ နည္းပါးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အ႐ွိန္အဟုန္ ေႏွးေကြးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
လူထုစည္း႐ံုးမႈမွာ ကာလ႐ွည္ၾကာ သမိုင္းေၾကာင္း 
႐ွိခဲ့ၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက စီစဥ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္ခ့ဲသည့္ သာဓကမ်ားစြာ ႐ွိခဲ့ပါသည္။ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တရား၀င္ 
ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ယင္းမွာ အေၾကာင္းအရာ 
ကိစၥရပ္ အေျချပဳ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ေဆြးေႏြးပြဲ၏ သီးျခားလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးမႈမွာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားအား ကန္႔သတ္မႈ ႐ွိေနၿပီး၊ အျခားေသာ ဦးစီးဦးေဆာင္ 
ျပဳသူမ်ားမွာ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ စားပြဲ၌ ေနရာတစ္ခု 
ရ႐ွိေရး ေတာင္းဆိုရန္ ႐ွိေနပါသည္။ အျခားေသာ အေျခအေန 
မတူသည့္ အေနအထားတြင္ ဥပမာ-ဂြာတီမာလာ ႏိုင္ငံ၌ 
တရား၀င္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ ျပင္ပမွ 
ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈကို အသံုးျပဳရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနႏွင့္  
လုပ္ငန္းစဥ္ ျပင္ပမွ ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ ယႏၲရားကို အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အျပည့္အ၀ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
မျပဳႏိုင္ေသးပါ။ ဤနယ္ပယ္တြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထံမွ 
ေလ့လာရန္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ႐ွိေနပါသည္။155 
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လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ၄ - လူမႈေရး    
ပုံသြင္းျခင္း

လူမႈေရး ပံုသြင္းျခင္း ဆိုသည္မွာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း၏ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ တစ္ဦးခ်င္း 
ေလ့လာသင္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရး 
ပံုသြင္းရာတြင္ အေရးအၾကီးဆံုးေသာ ေနရာဌာနမ်ားမွာ 
မိသားစုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရး အေျချပဳ 
အသိုင္း အ၀ိုင္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ကလပ္မ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ခြင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ 
မႈတြင္ လူမႈေရး ပုံသြင္းျခင္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပညာေပးျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံသား ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးမ်ား 
သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေလ့အထ 
တစ္ရပ္ကို အားေပးျမွင့္တင္ေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ 
နားလည္ထားပါသည္။ Paffenholz ၏ အဆိုအရ 
ဤလုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ံဳး၀င္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ 
မၾကာခဏ ဆိုသလို ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္းျဖစ္ျခင္း၊ 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ မ႐ွိျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲအတြက္ 
အေရးပါေသာ လူထု လႈပ္႐ွားမႈ တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ 
အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရျခင္းႏွင့္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ၾသဇာ သက္ေရာက္ေလ့ 
မ႐ိွျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ၾကံဳရသည္ဟု ဆိုပါသည္။156  
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ သူမ၏ သုေတသနျပဳခ်က္က 
“ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ပဋိပကၡကို အျပဳသေဘာျဖင့္ 
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ လူမႈေရး အရပံုသြင္းျခင္းအားျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း” ျပသေနပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးမ်ားကို 
အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေလ့အထ 
တစ္ရပ္အတြက္ ကာလ႐ွည္ၾကာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္မွာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ 
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္မဟုတ္ဘဲ 
အမ်ိဳးသား ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သူမက 
ေျပာပါသည္။157 

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Protection

Monitoring

Socialisation

Social Cohesion

Facilitation/Mediation

Service Delivery

အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Advocacy

ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

လူမႈေရးပုုံသြင္းျခင္း

လူမႈေပါင္းစည္းညီၫႊတ္ျခင္း

ေစ့စပ္ေပးျခင္း/ပ့ံပိုုးကူညီျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ျမန္မာႏို္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရ အဆက္ဆက္က 
ဒီမိုကေရစီ၏ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚ တို႔ကို 
သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔ကို ကန္႔သတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေရး (ျပည္သူ ့နီတိ)  
အစီအစဥ္ကို ဘာသာေရး အေျချပဳ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ 
အဖြဲ႔မ်ားက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး (အခန္း ၂-၁၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္” 
တြင္ၾကည့္ပါ။) လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအား ယခင္အစိုးရ 
ေနရာတြင္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ 
အေၾကာင္း စဥ္းစားလာေစပါသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္၍ 
ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးမ်ားကို ျမွင့္တင္ အားေပးေသာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တိုးပြားလာၿပီး၊ ရက္တို၊ ရက္႐ွည္ 
သင္တန္း မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ထူေထာင္လာၾကပါသည္။ 
သာဓက အေနျဖင့္ ၿငိမ္း (Shalom) ေဖာင္ေဒး႐ွင္းက 
ႏိုင္ငံသား ပညာေပးေရးကို အေလးေပးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ပညာေပးမႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူပင္ 
အမ်ိဳးသား မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေရး ဗဟိုဌာန 
(CDNH) သည္လည္း ေပၚထြက္လာပါသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ 
မဲေပးျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိမူသိျမင္ေရးအတြက္ 
အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထဲမွ အခ်ိဳ ႔မွာ 
တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ယႏၲရားမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း 
ျပည္သူလူထုအား ပညာေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံသား 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ၾကီးထြားလာၿပီး၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ 
အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားသည္ ပဋိပကၡ 
ေျဖ႐ွင္းေရး သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပၾက ပါသည္။ ယင္းသို႔ၾကိဳးပမ္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ 
ညွိႏိႈင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ မ႐ွိသည့္ လကၡဏာမ်ားမွာ 
Paffenholz ေလ့လာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အလားတူ 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို 
တစ္ၾကိမ္တည္းသာ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ သဘာ၀႐ွိၿပီး၊ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရာက္ရွိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမွာလည္း 
အကန္႔အသတ္ ႐ွိသျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ထိေရာက္မႈကို တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို 



52   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက အမ်ိဳးသား ပညာေရးး ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈက အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
လူထုထံသို႔ ေရာက္႐ွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ကို 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းအတြက္ 
ပညာေရးသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို လူမႈေရး 
အရပံုသြင္းေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ၿပီး၊ 
ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးမ်ားထဲတြင္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ စိတ္႐ွည္ သည္းခံႏိုင္မႈ အေလ့အထ 
တစ္ရပ္ကို ေမြးျမဴေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း 
သတိမူသိျမင္ေရး ထိေရာက္ေသာ အသိပညာေပးမႈမ်ားမွာ 
ေက်း႐ြာအဆင့္ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားမွသည္ 
လူထုဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာမ်ားအထိ ႐ွိႏိုင္ၿပီး၊ လူအမ်ားစု 
ပါ၀င္လာႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ၅ - လူမႈေပါင္းစည္း 
ညီညြတ္မႈ

လူမႈေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ ဆိုသည္မွာ မိမိတို ့၏ လူ ့အဖြဲ ့ 
အစည္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာကာ 
ယံုၾကည္မႈ ျမွင့္တင္ေပးၿပီး၊ ရပ္႐ြာလူထုအားလံုးကို 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္း၍ တိုးတက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္ 
အလမ္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
လက္ေတြ႔အားျဖင့္ လူမႈေပါင္းစည္း ညီညြတ္မႈ၏ 
သေဘာအဓိပၸာယ္မွာ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ 
ယင္းလုပ္ငန္းမွာ တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
အၿမဲတမ္း တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။  
သို႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္ပါ သတ္မွတ္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ လူမႈေပါင္းစည္း ညီညြတ္မႈ သို႔မဟုတ္ 
အုပ္စု အတြင္းႏွင့္ အုပ္စု တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား 
ကြဲျပားမႈမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္း ဇာစ္ျမစ္ကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။158 အသိုင္းအ၀ိုင္းအခ်င္းခ်င္း 
သဟဇာတျဖစ္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ 

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Protection

Monitoring

Socialisation

Social Cohesion

Facilitation/Mediation

Service Delivery

အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Advocacy

ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

လူမႈေရးပုုံသြင္းျခင္း

လူမႈေပါင္းစည္းညီၫႊတ္ျခင္း

ေစ့စပ္ေပးျခင္း/ပ့ံပိုုးကူညီျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေပါင္းစည္း ညီညြတ္မႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ရမည့္ 
နည္းလမ္း သံုးသြယ္ကို Paffenholz က သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ 
ထားပါသည္။ ပထမ နည္းလမ္းမွာ လူမႈေရး ကြဲျပားမႈမ်ားကို 
ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးရန္ မတူညီေသာ လူမ်ားကို 
အတူစုစည္းေပးျခင္းျဖင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥကို စဥ္းစားရန္ 
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ တားဆီးကာကြယ္ျခင္း စသည္တို႔ကဲ့သို႔ 
ရလဒ္အေပၚ အာ႐ံုစိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယ အခ်က္မွာ 
ရလဒ္ႏွင့္ပင္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ လူမႈေပါင္းစည္း 
ညီညြတ္မႈကို စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲၾကည့္ရန္ 
ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ ေခါင္းစဥ္ 
ေအာက္မွ ေဆာင္႐ြက္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားမွာ 
ေရတိုတြင္ ထိေရာက္မႈနည္းပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရ႐ွည္ ခိုင္ၿမဲေသာ 
ရလဒ္ျဖစ္ေပၚ ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ 
ျပဳႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တစ္ခါတစ္ရံ သတိမမူမိေသာ 
သိမ္ေမြ႔သည့္ အင္အားမ်ားျဖစ္သည့္ အုပ္စုအခ်င္းခ်င္း 
ပဋိပကၡ ျဖစ္မႈ၏ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚ 
အာ႐ံုစိုက္ေလ့ ႐ွိပါသည္။159 ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ လူအမ်ားက 
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပ်က္သကဲ့သို႔ 
ေဖာ္ျပၾကပါသည္။160  ဤျပႆနာအေပၚ တံု႔ျပန္ရာတြင္ 
ေကာလဟလမ်ားအား ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ အမုန္းစကား 
မ်ားအား ဆန္႔က်င္တံု႔ျပန္ျခင္းမွသည္ လူငယ္မ်ား 
ဦးေဆာင္သည့္ ယံုၾကည္မႈေပါင္းစံု လႈပ္႐ွားမႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
အထိ ပါ၀င္ပါသည္။ နမူနာ တစ္ခုမွာ Smile ပညာေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒး႐ွင္း (SEDF) ျဖစ္ပါသည္။161 SEDF 
ကို ယံုၾကည္မႈေပါင္းစံု လူငယ္ခရီးစဥ္ တစ္ခုကို စီစဥ္ခဲ့ၿပီး၊ 
မတူညီေသာ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ားမွ လူငယ္မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး အခ်ိဳ ႔ 
႐ွိ အျခားေသာ ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ား၏ ေဒသမ်ားသို႔ 
အျပန္အလွန္ သြားေရာက္ၾကပါသည္။ ကယား ျပည္နယ္တြင္ 
မြတ္စလင္ လူငယ္အုပ္စု တစ္စုက ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းၾကား 
အစြန္းေရာက္မႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ 
တစ္ဖြဲ႔ကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ အစ္ပြဲေတာ္သို႔ 
တက္ေရာက္ရန္ အျခားဘာသာ၀င္ လူငယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ 

လူမႈေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈမွာ 
ေနရာတိုင္းနီးပါးတြင္ အဓိက ျပႆနာတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေနၿပီ”

“
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ဗလီသို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၾကပါသည္။162  မတူညီေသာ ဘာသာေရး 
ေနာက္ခံ ႐ွိသည့္ လူငယ္မ်ားမွာ တစ္ဦးအေၾကာင္း တစ္ဦး 
သိပ္မသိၾကသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔လွုပ္ရွားမႈ မ်ိဳးမွာ ႐ွားပါး ပါသည္။   
ပဏာမ ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုတူညီေသာ  
ပန္းတိုင္ သို႔မဟုတ္ ဘံုစိတ္၀င္စားမႈ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္အခါ 
လူမႈ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈမွာ ပို၍ထိေရာက္မႈ ႐ွိပါသည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုက 
ေဆာင္႐ြက္ေသာ ငါးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္က အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း တိုးတက္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးရန္ ရပ္႐ြာလူထုအား အတူစုစည္းေပးခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းစီမံခ်က္သည္ လူမႈ အသိုင္းအ၀န္းမ်ား အၾကား 
ကြဲျပားမႈမ်ားကိုသာမက ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ား 
အၾကား ေပါင္းကူး ဆက္သြယ္ ေပးခဲ့ပါသည္။163  ေမတၲာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္းသည္ လူမႈႏိုင္ငံေရး အေနျဖင့္ 
႐ႈျမင္ၿပီး၊ အလားတူ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
အျပင္ပန္းအားျဖင့္ လူမႈေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ 
ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္းမ႐ွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ 
လူမႈေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈကို ျမွင့္တင္ အားေပးသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္မူထူးျခားၿပီး၊ 
အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လူမႈေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈကို 
ျမွင့္တင္အားေပးရာတြင္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ကို 
သိ႐ွိနားလည္ႏိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူမႈေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ 
အဓိက က်ပါသည္။ ယင္းသို႔ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ 
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္အရ သာမက လူမ်ိဳးစု၊ 
က်ား-မႏွင့္ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ ႏိုင္ငံေရးမ်ား 
အပါအ၀င္ အသြင္တူ ႏိုင္ငံေရးပံုစံ အားလံုး ပါ၀င္ပါသည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၌ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ လူမႈေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈမွာ 
ေနရာတိုင္းနီးပါးတြင္ အဓိက ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနၿပီး၊ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အုပ္စုအသြင္လကၡဏာ တည္ေဆာက္ပံု 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အုပ္စုအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ 
အုပ္စုတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ ယင္းတင္းမာမႈမ်ား ေျဖ႐ွင္းေရးမွာ 
ငုပ္လွိ်ဳးေနေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားေရးႏွင့္ 
အနာဂတ္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ရပ္မ်ားမေပၚ 
ေပါက္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ေရးတြင္ အဓိက က်ေသာ္ 
လည္း ယင္းတို႔ကို  ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မႈ မ႐ွိေသးပါ။

လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ၆ - 
ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖျခင္းႏွင့္ ပ့ံပုိးကူညီျခင္း

ဤလုပ္ငန္းက အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ ဘက္ႏွစ္ဘက္အၾကား 
ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အားေပးကူညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေဖာ္ျပေန ပါသည္။ Paffenholz က ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ 
ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖျခင္းကို ေရာစပ္ၿပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္း မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား၊ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ားအၾကားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား၊ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ 
တရား၀င္ျဖစ္ေစ၊ အလြတ္သေဘာျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း 
ေျပာပါသည္။164 ႏိုင္ငံတကာတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းသည္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္သည္ဟု 
ယူဆၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း “ပဋိပကၡ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွာ 
အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ကသာ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သျဖင့္ 
သံတမန္ေရးရာ ပဋိပကၡ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္း၏ အေထာက္အကူ ျပဳမႈမွာ အကန္႔အသတ္ 
႐ွိေနၿပီး၊ ထူးျခားေသာ အမႈမ်ားတြင္သာ ေတြ႔႐ွိရသည္” 
ဟု Paffenholz က ဆိုပါသည္။165 အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အဆင့္ျမင့္ ေစ့စပ္ ဖ်န္ေျဖေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား၌ 
အေထာက္အကူ ျပဳေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ ႔ ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ေနလင့္ကစား ေစ့စပ္ ဖ်န္ေျဖေရး လုပ္ငန္းတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေဒသတစ္ခုလံုး႐ွိ အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားကလည္း 
ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္ေပးေနေသာ္လည္း166 ၾကားလူ၏ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေပးမႈ 
မပါ၀င္ပါ။167 

Paffenholz ၏ သုေတသန ျပဳခ်က္အရ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေရးမွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္း 
အေနနွင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေလ့႐ွိေၾကာင္း 
ေတြ႕႐ွိရပါသည္။168  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေရး 

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Protection

Monitoring

Socialisation

Social Cohesion

Facilitation/Mediation

Service Delivery

အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Advocacy

ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

လူမႈေရးပုုံသြင္းျခင္း

လူမႈေပါင္းစည္းညီၫႊတ္ျခင္း

ေစ့စပ္ေပးျခင္း/ပ့ံပိုုးကူညီျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း



54   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

လုပ္ငန္းကို သမိုင္းေၾကာင္းအရ အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းက ကာလ႐ွည္ၾကာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၊ 
ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း အဖြဲ႔အစည္း အေနႏွင့္ထက္ 
ၾသဇာတိကၠမ ႐ွိေသာ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ 
ေဆာင္႐ြက္ေလ့ ႐ွိၾကပါသည္။169 ၎တို႔ တစ္ဦးခ်င္း၏ 
ထိေရာက္မႈမွာလည္း ပုဂိၢဳလ္ေရး ယံုၾကည္မႈ၊ 
ဘက္မလိုက္ေရးထက္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈႏွင့္ တရား၀င္မႈ 
တို႔အေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
ဘက္မွ ပံ့ပိုးကူညီမႈ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း 
ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေရးတြင္ ေဆာင္႐ြက္မႈ နည္းပါးပါသည္။ 
ပဋိပကၡ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေရး ဆိုရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ပဋိပကၡ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ ေရ႐ွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈထက္ ယာယီ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ ရ႐ွိျခင္းသာ 
ျဖစ္ပံုရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ 
ေပၚထြန္းလာသည့္ ခိုင္မာမႈ မ႐ွိေသာ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖ သူမ်ား၏ 
ကြန္ရက္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ 
ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖသူမ်ား အဖြဲ႔အစည္း (ENMF) ႐ွိေနပါသည္။ 
ယခုအခါ အသစ္အသစ္ေသာ ပဏာမ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားက 
ေဒသအဆင့္တြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမ႐ွိ ရပ္႐ြာ လူထုမ်ား အၾကား 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေနပါသည္။ အျခားေသာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား႐ွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ 
မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေပးလ်က္ 
႐ွိပါသည္။ ေဒသအဆင့္ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖ သူမ်ားမွာ 
အက်ိဳးေဆာင္ အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထားေလ့႐ွိၿပီး 
႐ွင္းလင္းတိက်သည့္ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
သတ္မွတ္ထားျခင္း မ႐ွိဘဲ တမန္မ်ားအျဖစ္သာ 
ေဆာင္႐ြက္ရေလ့ ႐ွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ နည္းပညာ 
အကူအညီ ေပးျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္လည္း 
ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ယင္းအလားအလာ 
တစ္ရပ္မွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ 
စတင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ 
ေနပါသည္။ ယင္းမွာ သီးသန္႔ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား 
ပံ့ပိုးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ နည္းပညာ 
ကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား စီစဥ္ရာတြင္ အကူအညီ 
ေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ ပုဂိၢဳလ္ အနည္းငယ္မွာ 
ထိုအခန္းက႑ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ 
စပ္ဆိုင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႐ွိပါသည္။ နည္းပညာ 
ကြ်မ္းက်င္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ 
ျမင့္မားေနျခင္းမွာ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း႐ွိသည့္ 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္လာေစလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာ အကူအညီ ေပးသူမ်ားအျဖစ္ 
အစိုးရ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားထံ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ၀င္ထြက္ႏိုင္သူ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက မၾကာခဏ 
ဆိုသလို တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အနည္းငယ္က ဤအခန္း က႑တြင္ 
ပညာ႐ွင္ပီသစြာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ 
ေနၾကပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ယင္းတို ့သည္ အဖြဲ ့အစည္း 
ဆိုင္ရာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားမွ တဆင့္ အက်ိဳးခံစား
မႈမ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ၇ - 
၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီမ်ား ပါ၀င္သည္။170  “အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စစ္မက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ 
နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနသည့္ ပဋိပကၡအလြန္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တရား၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မ၀င္သည္ျဖစ္ေစ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ား ျဖစ္ေလ့႐ွိသည္” ဟု Paffenholz 
က ဆိုပါသည္။171  Paffenholz ၏ သုေတသန ျပဳခ်က္အရ 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက 
အမ်ားဆံုး တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိေသာ 
လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိရ ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွ 
ေဆာင္႐ြက္ေလ့႐ွိျခင္း မဟုတ္ပါ။ Paffenholz က 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းသည္ ပင္ကို အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကာကြယ္ 

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Protection

Monitoring

Socialisation

Social Cohesion

Facilitation/Mediation

Service Delivery

အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း

ဆီေလ်ာ္မႈ

ျဖစ္ေပၚမႈ

ထိေရာက္မႈ

Advocacy

ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

လူမႈေရးပုုံသြင္းျခင္း

လူမႈေပါင္းစည္းညီၫႊတ္ျခင္း

ေစ့စပ္ေပးျခင္း/ပ့ံပိုုးကူညီျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
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ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး၊ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လူမႈေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ စသည့္ အျခား 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ကို ဖန္တီးေပးသည္ဟု  
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းႏွင့္ အတိုင္းအတာ ၾကီးမားေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို 
တံု႔ျပန္သည့္ အခန္းက႑တြင္ မၾကာခဏ ေဆာင္႐ြက္ေလ့႐ွိၿပီး၊ 
တစ္ခါတစ္ရံ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
လိုအပ္ခ်က္ ေပၚေပါက္သည့္ အခါတိုင္း လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းတြင္ 
အင္တိုက္အားတိုက္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ ၾကပါသည္။ 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းမွာ အလွဴ႐ွင္ ထံမွ  ရန္ပံုေငြ 
အေတာ္အတန္ ရ႐ွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ 

ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ အစားအစာ၊ 
ေနထိုင္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအျပင္ စိတ္လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ 
သက္သာရာရမႈႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာရမႈ ကုစားေရး နယ္ပယ္တြင္ 
ကြာဟခ်က္မ်ား ႐ွိပါသည္။ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းစာပါက လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီေပးေရးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းသည္ 
၀န္ထမ္းပိုင္းႏွင့္ အသံုးစရိတ္တြင္ မႏိႈင္းယွဥ္ သာေအာင္ 

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းသည္ ပင္ကို အားျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္း မဟုတ္ပါ။ 
သို႔ေသာ္လည္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး၊ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လူမႈေပါင္းစည္း ညီညြတ္မႈ 
စသည့္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ခြင့္ကို 
ဖန္တီးေပးသည္။”

“
ဘြိဳင္ႏူး (ဝဲ) ႏွင့္ ငိုုင္ငုုိင္း (ယာ)၊ ကူကီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အစည္းအ႐ုံး
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ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္းသည္ ပဋိပကၶမ်ားေၾကာင့္ လူသားခ်င္း စာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေသာ လုပ္ငန္း 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ သြား၍ စုေနပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ အတြက္ႏွင့္ 
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အေျခခံ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရး ေအဂ်င္စီ 
အေနႏွင့္ပါ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သူမ်ား အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ား 
(IDPs) အတြက္ အကူအညီ ေပးရာတြင္ တားဆီးမႈမ်ား 
႐ွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ား အဆက္မျပတ္ ရ႐ွိေနပါသည္။ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းတြင္ 
တပ္မေတာ္၏ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။173 

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေပးေရးႏွင့္ 
အျခား၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အေရးပါေသာ အေနအထားတြင္ 
႐ွိေနသည့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေရးသည္ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး သကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာ တစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။ Paffenholz ၏ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္ထဲမွ 
ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္ကဲ့သို႔ပင္ အခ်ိဳ ႔ေသာ 
နယ္ေျမမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရ႐ွိႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အခြင့္အလမ္း 
မ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္းသည္ အေရးအပါဆံုး လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။174  
ဤေဒသ၏ အေျခ အေနမွာ “၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းသည္ 
အကူအညီေပးသည့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားမႈ 
မ႐ွိသည့္ သေဘာ သဘာ၀ေၾကာင့္ စည္း႐ံုး တုိက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးျခင္း အတြက္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း 
မ႐ွိပါ” ဟူေသာ Paffenholz ၏ ေတြ႔႐ွိခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ျဖစ္ေနပါသည္။175 ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးေရးမွာ ႏိုင္ငံေရး ႐ႈေထာင့္ ႐ွိေနၿပီး၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ 
ေနေသာ ယင္းအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား  
ဟန္႔တားျခင္းထက္ အကူအညီ ေပးသင့္ ပါသည္။ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ 
ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူထုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ား (IDPs) ၏ အေျခအေန 
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ စုေပါင္း၍ စည္း႐ံုး တိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
(အခန္း ၄-၂၊ “ကခ်င္ ျပည္နယ္” တြင္ ၾကည့္ပါ။)
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၃-၂။ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား - 
ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးျခင္းႏွင့္  
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေပးျခင္း

Paffenholz ၏ လုပ္ငန္း ၇ ခုအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဓိက က်ေသာ အခန္းက႑ 
တစ္ခုမွာ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ 
ေပးျခင္းႏွင့္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အကူးအေျပာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရ႐ွိႏိုင္မႈ နည္းပါးသည့္ 
ရပ္႐ြာလူထုအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေပးပါသည္။ ယင္းသို႔ ၾကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္  အထူးသျဖင့္ 
လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ႏွစ္ဘက္စလံုးက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဒသခံ 
ရပ္႐ြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ 
ရ႐ွိေစပါသည္။ ယင္းသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အစိုးရ ဌာနမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သံတမန္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
မွ်ေ၀ေပးသည့္အခါ မတူညီေသာ ဆက္စပ္ 
ပတ္သက္ ေနသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေပးပါသည္။ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၏ 
ေျပာစကားအရဆိုလွ်င္ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ရပ္႐ြာလူထု၊ 
အစိုးရနဲ႔ အျခားဆက္စပ္ပတ္သက္ ေနသူေတြ ၾကားမွာ 
ေပါင္းကူးတံတား တစ္ခုလုိပါပဲ။ ေျမျပင္မွာ ဘာေတြ 
ျဖစ္ပ်က္ေနလဲဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ မူ၀ါဒ 
ခ်မွတ္တဲ့ အဆင့္ကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သိတယ္” ဟု 
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရပ္႐ြာ လူထုအား ေထာက္ပံ့ 
ေပးၿပီးေနာက္ ရပ္႐ြာလူထု၏ ႐ႈေထာင့္အျမင္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္သည့္ ရာထူး႐ွိ လူႀကီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မွ်ေ၀ေပး 
သည့္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး 
အားလံုး႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပ်ံ ႔ႏွံ႔လာပံုရပါသည္။ မ်ားမၾကာမီ 
ႏွစ္မ်ားအတြင္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဤ 
လုပ္ငန္းကို တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ လာသည့္အခါ ေပါင္းကူး 
ဆက္သြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ တီထြင္ 
ဖန္တီးမႈျဖင့္ ဆႏၵမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေပးရန္ ေသခ်ာေပါက္ 
လိုအပ္လာပါသည္။ 

၎တို႔၏ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အေလးအနက္ စဥ္းစားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားက ၎တို႔သည္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ သိ႐ွိသျဖင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ လူႀကီးပိုင္းသို႔ ဆက္သြယ္တင္ျပရန္ 
၎တို႔တြင္ တာ၀န္႐ွိသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေဒသအေၾကာင္း သိ႐ွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ 
နယ္ေျမ႐ွိ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ 
ဆို၍မရႏိုင္ပါ။ ကိုယ္စားျပဳမႈ ျပႆနာသည္ အထူးသျဖင့္ 
ၿမိဳ႕ ျပမွ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ေက်းလက္ေဒသအတြက္ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡဒဏ္ 
ခံစားရေသာ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြးေႏြးသည့္အခါ အဓိက အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု 
ျဖစ္လာပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးက အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ “ကုိယ္တုိင္က 
တရားနည္းလမ္းက်တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က 
ႏိုင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္ေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြလုိ 
လုပ္ေနရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေက်ာ္ၾကားခ်င္တယ္။ 
ျပည္သူလူထု အသိအမွတ္ျပဳတာ ခံခ်င္တယ္” ဟု 
ထိုသို႔ ဆက္စပ္မႈ မ႐ွိျခင္းကို ၀န္ခံေျပာဆိုပါသည္။177 
ထိုသို႔ေျပာဆိုျခင္း မ်ိဳးမွာ ႐ွားပါးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အလားတူ သေဘာထားမ်ိဳးကို ဖားအံ႐ွိ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမွ လုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာဆိုပါသည္။ 
၎သည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ အျခားေသာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ မပါ၀င္သင့္ဘဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
သီးျခားလမ္းေၾကာင္းမွ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္သူ 
ျဖစ္ပါသည္။178 

လက္ေတြက်င့္သံုးမႈႏွင့္ စာေပမ်ားအရ ကမၻာအႏွ႔ံတြင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ပို၍ေရ႐ွည္ 
တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူ 
ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း သည္ ခိုင္မာေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရ႐ွိေရးအတြက္ ကုထံုးတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၎တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမ 
ကိုယ္စား ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ခံထားရေသာ 

ကြ်န္ေတာ္တို႔က ရပ္႐ြာလူထု၊ အစိုးရနဲ႔ 
အျခားဆက္စပ္ပတ္သက္ ေနသူေတြ ၾကားမွာ 
ေပါင္းကူးတံတား တစ္ခုလိုပါဘဲ။”

“
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ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဦးေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း 
ဆိုၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသ၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ 
ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီက ယင္း၏ အလားအလာမ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းရန္ ႐ွိေနေသးသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
ယင္းဟာကြက္ကို ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သိျမင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ 

နန္းျမသီတာ- လူမႈေရးရာ သုေတသနအဖြဲ ့

အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ျခင္းအစား ယင္းတို႔ကို 
အစားထိုးရန္ ၾကိဳးပမ္းရာ၌ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
ျပင္ပမွေန၍ အေရးပါေသာ အေထာက္အကူ ျပဳသည့္ 
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အတိုင္းအတာျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းပါက ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ အၿမဲတမ္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 
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၃-၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးမွာ 
အစမွ်သာ ႐ိွပါေသးသည္။

Paffenholz ၏ မူေဘာင္ကို အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ 
ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားသည္ ကမၻာတစ္လႊား အျခားေနရာမ်ားတြင္ 
ေတြ႔ျမင္ရသည့္ ပုံစံႏွင့္ ကိုက္ညီေနၿပီး၊ အတားအဆီးမ်ား 
ေပၚေပါက္လာပံု နည္းလမ္းသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ 
ထူးျခားေသာ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာ္လည္း 
အလားတူ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။179  
မီးေမာင္းထိုးျပလိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေန၏ 
ျခားနားခ်က္ တစ္ခုမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ လူမႈေပါင္းစည္း 
ညီညြတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
႐ွိေန ေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ 
Paffenholz ၏ သုေတသန ျပဳခ်က္ကုိ အရင္းခံ၍ ႏိုင္ငံတကာမွ 
ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အခန္း ၃-၂ မွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန 
တို႔ကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာၿပီး၊ Paffenholz ၏ မူေဘာင္အရ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္း   
၇ ခုကို တစ္ခုစီ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ထား ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈမွာ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အစပိုင္းမွ်သာ ႐ွိပါသည္။ 
လက္႐ွိတြင္ အေျခအေန မွာ အဓိကအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ 

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို အၿပီးသတ္ရန္ 
႐ွိေနေသးၿပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သေဘာတူညီမႈ 
ရ႐ွိထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေတာအတြင္း 
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို တရား၀င္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကိုင္တြယ္ 
ေျဖ႐ွင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေသးပါ။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း 
ပဋိပကၡ အမ်ားစုကို ကုိင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းရန္ အတြက္ 
စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမွာလည္း 
အေျခတည္ကာစပင္ ႐ွိပါေသးသည္။180  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာ 
အခ်က္မ်ားမွာ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးယူ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
မ႐ွိျခင္းအထိ ပါ၀င္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး 
ၾကိဳးပမ္းမႈ အမ်ားအျပား ႐ွိေနေသာ္လည္း ေန႔စဥ္အတြက္ 
ေယဘုယ် အလားအလာမွာ လက္႐ွိ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ႐ွိေနေစကာမူ 
ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ေမွးမွိန္လာႏိုင္ပါသည္။ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုတည္းႏွင့္ ေရ႐ွည္ 
တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မဖန္တီးႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အေျခခံမ်ားႏွင့္ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ခိုင္မာအားေကာင္း ေစရန္ 
အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္းမ်ား

1. ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုုိ မည္သုုိ႔လႊမ္းမိုုးသနည္း။

2. အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈမ်ားသည္ လူမႈေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အၾကား ကြာဟမႈမ်ားရွိပါသလား။

3. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ လက္ရွိအေျခေနတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/
တုုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တုုိ႔၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မည္သည့္ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ာကုုိ 
လုုပ္ေနၾကသနည္း။ ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ပုုိမုုိေကာင္းမြန္ေစရန္ မည္သုုိ႔ေသာ  
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားလုုိအပ္ေနပါသနည္း။
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အခန္း ၄။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၏ လွ်ပ္တစ္ျပက္ျမင္ကြင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
     ႏႈန္း

ဗုဒၶဘာသာ
ခရစ္ယာန္
အစၥလာမ္ 
နတ္ကုုိးကြယ္သူ
ဟိႏၵဴ
အျခား
ဘာသာမဲ့

စုစုေပါင္းလူဦးေရ

ၿမိဳ႕ ျပ

ေက်းလက္

လူငယ္

ကိုးကြယ္ေသာဘာသာမ်ား အလုပ္လုပ္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား 
၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း    
အသက္ ၁၅ႏွစ္အထက္

အလုုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း

အလုုပ္လုုပ္သူႏႈန္း စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ 
အေျခအေန

ႏွစ္
ႏွစ္

ႏွစ္အထက္

အလုုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ကုုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုုံေငြအဖြဲ႔ (UNFPA)၏ နည္းပညာပံ့ပုုိးမႈျဖင့္ ေကာက္ယူ 
ထားေသာ၂၀၁၄ခုုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အလိုက္  ျမင္သာနားလည္ 
လြယ္ေအာင္ ကိန္းဂဏန္းရုုပ္ပုုံမ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုုိပါ ၂၀၁၄ခုုႏွစ္ ျပည္လုုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ႏွစ္ေပါင္းသုုံးဆယ္အတြင္း ပထမဆုုံးျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုုေပါင္း (၁၂) သန္းထံမွ ေကာက္ယူခဲ့သည္။ သန္းေခါင္စာရင္း 
အခ်က္အလက္ မ်ားအား ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုုိင္သည္။181 ဤေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ 
အခ်က္မ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္ထားျခင္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားေလ့လာရန္ ရရွိႏုုိင္ပါသည္။182

၄-၁။ ခ်င္းျပည္နယ္

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိၿပီး 
အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည္။ 
ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းထူထပ္ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ကာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေ၀းဆံုးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုး ေဒသမ်ားထဲတြင္ 
တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအနက္ 
တကၠသိုလ္မရွိသည့္ တစ္ခုုတည္းေသာ ေဒသျဖစ္ၿပီး အလုုပ္အကုုိင္ႏွင့္  

ပညာေရးအခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည့္အတြက္ လူငယ္အမ်ားအျပားမွာ 
အလုပ္အကိုင္ ႐ွာေဖြရန္အတြက္ ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာလိုစိတ္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚေနၾကပါသည္။

ျပည္နယ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားမွာလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မ႐ွိဘဲ ဤ 
ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ေတာင္ေပၚ လမ္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း   61 

သြားလာေနၾကရသည္။ အဆိုပါ လမ္းမ်ားမွာလည္း ေကာင္းမြန္စြာ 
မခင္းထားသည့္ အတြက္ အထူးသျဖင့္ မိုးရာသီတြင္ အႏၲရာယ္ 
႐ွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္ ၿမိဳ ့ေတာ္ ျဖစ္ေသာ ဟားခါးၿမိဳ ႔ 
သို႔ သြားသည့္ အဓိက လမ္းမၾကီးကို ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ေလဆိပ္တစ္ခု 
တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ ႐ွိျခင္း တို႔အပါအ၀င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 
အရိပ္လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။

ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ 
ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဆင္း 
လာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ား ႐ွိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ 
ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ကိုးကြယ္သည့္ ျပည္နယ္တြင္ ဘာသာေရး 
လြတ္လပ္ခြင့္ မ႐ွိဟု ယူဆခ်က္မ်ား ႐ွိေနျခင္းသည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခား 
ျပည္နယ္ မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း႐ွိအရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္း (CSOs) က၄င္းတို ့ႏွင့္ ေဒသအစိုးရ၏ ဆက္ဆံေရးမွာ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုးတက္လာေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားၿပီး၊ အနီး 
ပတ္၀န္းက်င္႐ွိ ၿမိဳ ႔မ်ားတြင္ပင္ မတူညီေသာ ဘာသာ စကား 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျပာဆုိေလ့ ႐ွိပါသည္။ ယင္းအခ်က္အျပင္ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရးေကာင္းမြန္မႈမရွိသည့္အတြက္အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ခိုင္မာေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေရးတြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္႐ွိ 
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုမွာ အလြတ္သေဘာ 
တည္ေထာင္ထားေသာ ရပ္႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) 
ျဖစ္ၾကၿပီး၊ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားသို႔ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ 
သြားေရာက္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ၎တို႔မွာ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သင္တန္း 
အခြင့္အလမ္း နည္းပါးၿပီး၊ ၎တို႔၏ လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာစကားႏွင့္ 
၎တို႔ ကိုးကြယ္သည့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးဂိုဏ္း တို႔အေပၚ 
မူတည္၍ အုပ္စုမ်ား ကြဲသြားေလ့႐ွိပါသည္။ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ 
အမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ အခ်ိဳးအစား မွာလည္း 
နည္းပါးေနပါသည္။

ေဒသအတြင္း ထူေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုမွာ 
အလွဴ႐ွင္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈ အနည္းအက်ဥ္း မွ်သာ 
ရ႐ွိပါသည္။ ခ်င္းအရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔တြင္ အေျခစိုက္သည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔သာ တိုက္႐ိုက္ေပးအပ္ၾကဟန္ ႐ွိပါသည္။  
သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ ႔ေပၚေန ခ်င္းလူမ်ဳိးအမ်ားအျပားမွာ ၎တို႔၏ 
ဇာတိၿမိဳ ႔မ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ အဆက္အသြယ္ ႐ွိၾကသည္ဟု 
ထင္ျမင္ၾကပါသည္။ ဟားခါးၿမိဳ ႔႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
ကြန္ရက္က  ခ်င္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖုိရမ္ (CSOs 
Forum) ကုုိ ျပည္နယ္မွ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ မည့္သူ အခ်ိဳ ႔၏ 
အမည္စာရင္းအား အနီးကပ္မွ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္မွ 

ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အဓိကအားျဖင့္ ရန္ကုန္မွ 
စီစဥ္ေပးခ့ဲပံု ရပါသည္။
သမုိင္းေၾကာင္းအရ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) တြင္ အရင္းခံခဲ့ေသာ 
ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (CHRO)183 သည္ မၾကာေသးမီက 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ (LIFT) 
မွ အလုပ္သမား ေ႐ႊ ႔ေျပာင္း လုပ္ကိုင္မႈ စီမံခ်က္အတြက္ ရန္ပံုေငြ 
ရ႐ွိၿပီးေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိ လာခဲ့ပါသည္။ 
ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (CHRO) သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
သီးျခား ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူအျဖစ္  ကေနဦးပါ၀င္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ 
လူမႈေရးက႑အတြက္ ေမးျမန္းရန္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
လမ္းညႊန္ေပးပါသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားမွ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကင္းေ၀းခဲ့ပါသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး 
(CNF) မွာ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ 
(EAO) မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အ႐ြယ္အစား ေသးငယ္ၿပီး၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို 
သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး 
က၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ အေစာပုုိင္းတြင္ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေသာခ်င္းျပည္နယ္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းႏွင့္ 
ျပည္နယ္ျပင္ပမွ လူဦးေရ ၇၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (CCMT) သည္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး (CNF) ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
တရား၀င္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ တစ္ခု တည္းေသာ ခ်င္း 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
     ႏႈန္း

ဗုဒၶဘာသာ
ခရစ္ယာန္
အစၥလာမ္ 
နတ္ကုုိးကြယ္သူ
ဟိႏၵဴ
အျခား
ဘာသာမဲ့

စုစုေပါင္းလူဦးေရ

ၿမိဳ႕ ျပ

ေက်းလက္

လူငယ္

ကိုးကြယ္ေသာဘာသာမ်ား အလုပ္လုပ္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား 
၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း    
အသက္ ၁၅ႏွစ္အထက္

အလုုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း

အလုုပ္လုုပ္သူႏႈန္း စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ 
အေျခအေန

ႏွစ္
ႏွစ္

ႏွစ္အထက္

၄င္းတို႔သည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အမည္ 
ေပးထားေသာ လမ္းအမ်ားစုႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အစည္းအေ၀း က်င္းပၿပီးေနာက္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ 
စိတ္ဓာတ္ကုုိ ႏိုးၾကားေစမည့္ လမ္းအမည္မ်ားသို႔ 
ေျပာင္းလဲေရးကို အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္”

“
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ခ်င္းမီဒီယာ ကြန္ရက္ - မိမိတုိ႔ေရးသား ေဖာ္ျပသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ စာနယ္ဇင္း 
သမားမ်ား

ခ်င္းမီဒီယာကြန္ရက္ (CMN) တြင္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေ၀သူ ၁၆ ဦးသည္ ၎တို႔၏ စာဖတ္ပရိသတ္ 
ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အစီရင္ခံ တင္ျပ႐ံုသာ မဟုတ္ဘဲ 
ျပည္နယ္တစ္၀န္း႐ွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ 
လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္ မည္သို႔ ေဆာင္႐ြက္မည္ကိုလည္း 
နည္းလမ္းမ်ား ႐ွာေဖြပါသည္။ 

ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) ထံမွ ရန္ပံုေငြျဖင့္ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကြန္ရက္တြင္ 
ခ်င္းတုုိင္းရင္းသားဘာသာစကား ၄ မ်ိဳး၊ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ စသည့္ 
ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာမ်ား၊ ေရဒီယိုႏွင့္ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကား အသံလႊင့္ဌာနမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ယင္းမွာ ျပည္နယ္အႏွံ႔႐ွိ ရပ္႐ြာလူထုထံ ေရာက္႐ွိေရးတြင္ အျခား 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြၾကံဳ ေနရသည့္ ဘာသာစကား 
အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ 
၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ကြန္ရက္ အေနျဖင့္ ၿမိဳ ႔ နယ္အသီးသီး 
တြင္ အစည္းအေ၀း ၆ ၾကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔သည္ 
မင္းတပ္ၿမိဳ ႔တြင္ ေျမယာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ 
တက္ေရာက္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ တီးတိန္ၿမိဳ ့တြင္မူ
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေရရ႐ွိသည့္ ကိစၥကို အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္တြင္ 
ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ ဟားခါးၿမိဳ ႔တြင္ မီဒီယာႏွင့္ အစိုးရ ဆက္ဆံေရး အေပၚ 
အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀းမ်ား ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားက 
တင္ျပသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  (CMN) မွဆက္လက္ 

ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ ၾကပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဒုတိယ အၾကီးဆံုး 
ၿမိဳ ႔ျဖစ္ေသာ ဖလမ္းၿမိဳ ႔တြင္ ၄င္းတို႔သည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
အမည္ေပးထားေသာ လမ္းအမ်ားစုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀း 
က်င္းပၿပီးေနာက္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ကုုိ ႏိုးၾကားေစမည့္ 
လမ္းအမည္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲေရးကို အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ မတူပီၿမိဳ ႔တြင္ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆက္သြယ္ေရး 
စနစ္မ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပၿပီးေနာက္ 
လက္ကိုင္ဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္စရာ ဆက္သြယ္ေရး 
ကြန္ရက္မ်ား ပိုုမိုုရွိလာပါသည္။

ခ်င္းမီဒီယာကြန္ရက္ (CMN) သည္ အစည္းအေ၀းမ်ား မက်င္းပမီ 
ရပ္႐ြာ အသီးသီး၌ မည္သည့္ ကိစၥရပ္က အေရးအပါဆံုး 
ျဖစ္သည္ကို သိ႐ွိႏိုင္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ 
အစည္းအေ၀းမ်ား ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ခ်င္းမီဒီယာကြန္ရက္ (CMN) 
သည္ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး၊ အဖြဲ႔၀င္ ၁၆ ဦးက  
သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲအေၾကာင္းကိုု ၎တို႔၏ သတင္းဌာနမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ရပ္႐ြာလူထုအား အသိေပး ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ေဒသ 
အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္  အေရးတယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
တိုက္တြန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾက ပါသည္။ ခ်င္းမီဒီယာကြန္ရက္ 
(CMN) သည္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တာ၀န္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ 
အစည္းအေ၀းမ်ား ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိၿပီး၊ ယခုအခါ ေဒသမွ 
၀န္ၾကီး အခ်ိဳ႔မွာ ေတြ႔ဆံုုရန္ ပိုမိုလြယ္ကူလာေၾကာင္း ေျပာဆို 
ၾကပါသည္။ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) ၏ ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့မႈမွာ ယခုအခါ ၿပီးဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
၎တို႔ အေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာင္တြင္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္း နည္းပါးမႈ 
ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းႏိုင္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ခ်င္းမီဒီယာကြန္ရက္ (CMN) က ေျပာပါသည္။ 
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၄-၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ခိုင္မာမႈ 
႐ွိသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ 
(KIO) ၏ စစ္ေရးအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ (KIA) 
တို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ တည္႐ွိခဲ့သည့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပ်က္ျပားခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြား 
လာခဲ့ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုမွာ ဘာသာေရး 
အေျခခံေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ ႔မွာမူ ကာလ 
႐ွည္ၾကာ တည္ေထာင္ထားခဲ့ေသာ အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ၾက၍ အခ်ိဳ ႔မွာ 
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ေပၚေပါက္လာ ၿပီးမွသာ အသစ္ 
တည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္ မ်ားသည္ EAOs ထိ္န္းခ်ဳပ္သည့္ 
နယ္ေျမမ်ားအထိ တိုးခ်ဲ ႔ ခဲ့ပါသည္။  ဘာသာေရး အေျချပဳ 
အဖြဲ႔အစည္း မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပို၍ အားေကာင္းၾကပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
       ႏႈန္း

ဗုဒၶဘာသာ
ခရစ္ယာန္
အစၥလာမ္ 
နတ္ကုုိးကြယ္သူ
ဟိႏၵဴ
အျခား
ဘာသာမဲ့

စုစုေပါင္းလူဦးေရ

ၿမိဳ႕ ျပ

ေက်းလက္

လူငယ္

ကိုးကြယ္ေသာဘာသာမ်ား အလုပ္လုပ္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား 
၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း    
အသက္ ၁၅ႏွစ္အထက္

အလုုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း

အလုုပ္လုုပ္သူႏႈန္း စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း

မည္သည့္ဘာသာကိုုး
ကြယ္ေၾကာင္းမသိရွိ

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ 
အေျခအေန

ႏွစ္
ႏွစ္

ႏွစ္အထက္

ႏွစ္ဦ္းႏွစ္ဘက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာ
ခ်ဳပ္ေရးထုုိးၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ထင္ရွားေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုုျဖစ္သည့္ ေမတၲာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒး႐ွင္းႏွင့္ 
ၿငိမ္းေဖာင္ေဒး႐ွင္းတို႔ ေပၚေပါက္လာၿပီး ယခုအခါ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါသည္။ 

အလားတူပင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ေသာ ပူးတြဲမဟာဗ်ဴဟာအဖြဲ႔ (JST) ကဲ့သို႔ေသာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္မ်ားလည္း 
ေပၚေပါက္လာပါသည္။ (ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။) 
အျခားကြန္ရက္မ်ားမွာ ပညာေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္း 
သတိမူ သိိျမင္ေရး၊ က်ား-မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လူငယ္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး က႑မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ယင္းအဖဲြ႔မ်ားတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တံု႔ျပန္သည့္ 
အေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အရပ္ဘက္ 
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လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္ (KSCSN) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္ (CSNeP) တို႔အျပင္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြန္ရက္ (KSWN) ႏွင့္ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသား လူငယ္ကြန္ရက္ (KNYN) တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

လက္႐ွိ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း 
အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံေရးကို ေပၚေပၚထင္ထင္ အသားေပးၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ ႔ 
မွာ လက္႐ွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးၾကီးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကို 
ပိုမို အေလးထားျခင္း သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ေဒသ႐ွိ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူမ်ား 
(IDPs) ကိစၥကို တင္ျပ ေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ 
ယခင္အစိုးရႏွင့္ KIO အၾကား ဆက္သြယ္ ေပးရန္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ 
ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္း အဆိုပါ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားၿပီး၊ 
၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ ေပးအပ္ထားျခင္း 
႐ွိ-မ႐ွိ မေသခ်ာေတာ့ဟု ဆိုပါသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔ (PCG)၊ ေဒသခံ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္းႏွင့္ ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ ရပ္နားေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အရ 
KIO က ထူေထာင္ထားေသာ ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႔ ျဖစ္ေသာ နည္းပညာ 
အၾကံေပးအဖြဲ႔ (TAT)တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

KIO သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုတ္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း မ႐ွိေသာ္လည္း 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အေစာပိုင္းတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံေရးကို ေ႐ွ ႔တိုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ လာမည့္ 
ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အမ်ဳိးသမီး ၃၀ဦး ပါဝင္သည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀  ဦးကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ လိုင္ဇာႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနား 
ၿမိဳ ႔တို႔တြင္ စံုညီ အစည္း အေ၀းမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖုုိရမ္ (CSO Forum) လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေတာင္ၾကီးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ 
တက္ေရာက္ရန္ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းရာတြင္ အေဆာတလ်င္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသျဖင့္ အားလံုး အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပံု 
ရပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ဦးေဆာင္မႈ က႑မွ ပိုမိုပါ၀င္လာၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ား/မ 
ေရးရာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအားထည့္သြင္းျခင္း ကုုိ က်ား-မ အေျချပဳ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လြဲ၍ အဖြဲ႔အစည္း အနည္းအက်ဥ္းကသာ မူဝါဒမ်ား၊ 
လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အသိေပး ရွင္းလင္းပြဲမ်ားတြင္ အသားေပး 
လုပ္ေဆာင္ၾကပံု ရပါသည္။

ပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း 
မတူကြဲျပားသည့္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ဘာသာေရးယုံၾကည္သူမ်ား အၾကား 
ေပါင္းကူး ဆက္သြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိျမင္လာေစပါသည္။ 
ယခုကဲ့သို႔ အေျခတည္စတြင္ ယင္းသို႔ ၾကိဳးပမ္း မႈမ်ားက 
အကြဲကြဲ အျပားျပား ျဖစ္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကား ေနာင္တြင္ 
ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို တားဆီးရန္အတြက္ 
ကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 
ယႏၱရားတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း 
ညႊန္ျပေနပါသည္။ 

လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားအား ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ တို႔က ၎တို႔အတြက္ 
အဟန္႔အတားသဖြယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အခ်ိဳ ႔ေသာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာပါသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရန္ပံုေငြ အမ်ားစုမွာ ကာလတို သို႔မဟုတ္ 
စီမံခ်က္ အတြက္သာ ျဖစ္ၾကၿပီး၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အၾကားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ဌာနမ်ားႏွင့္ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ပိုမို တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ 
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ပူးတြ ဲမဟာဗ်ဴဟာအဖြဲ႔ - အကူအညီေပးေရး လုပ္သားမ်ားအား 
၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ 
အေထာက္အကူ ျပဳမည့္ကြန္ရက္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ 
ကြဲျပားျခားနားသည့္ အုပ္စု အမ်ားအျပားက အကူအညီ 
လိုအပ္သူမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ စုစည္းခဲ့ၾကၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ ႐ွိၾကပါသည္။ 
ထိုသို႔ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ 
စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရပါသည္။ အကူအညီေပးေရး 
အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ႐ွိ႐ံုသာမက အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားမွာလည္း စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းမႈ မ႐ွိၾကဘဲ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔ 
အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊  အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  
ျပင္ပႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွား ေနၾကရပါသည္။ 
အဖြဲ႔အမ်ားအျပားမွာ ရန္ပံုေငြ ကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ 
၀န္ထမ္းမလံုေလာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ 

ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမွာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) အတူ ပူးေပါင္း 
လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အကူအညီေပးမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ ကြန္ရက္တစ္ခု 
ထူေထာင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမႏွင့္ အစိုးရ မထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ ေဒသခံ 
အဖြဲ႔အစည္း ၉ ခုက ပူးတြဲ မဟာဗ်ဴဟာအဖြဲ႔ (JST) ကို  ဖြဲ႔စည္းခဲ့ 
ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေမတၲာ ေဖာင္ေဒး႐ွင္း၊ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒး႐ွင္း၊ 
ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ ႏွင့္ ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသင္း တို႔ 
ပါ၀င္ပါသည္။

JST ၏ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရေအာင္ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း 
ေဆြေႏြးရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ အလွဴ႐ွင္မ်ားကို ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ 
ကြာဟခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ အဖြဲ႔အသီးသီးက ေဆာင္႐ြက္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မေနေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ 
“ညွိႏိႈင္း ေဆာင္႐ြက္မႈေတြကေတာ့ ပိုေကာင္းလာပါတယ္။ JST 
ကလည္း ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္” ဟု 
ေမတၲာေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွ ေဒၚလုဂ်ာက ေျပာပါသည္။184 
 

Oxfam ဦးေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ တစ္ခုသို႔ JST က 
၀င္ေရာက္လိုက္သည့္အခါ JST အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဥေရာပ 
သမဂၢ (EU) မွ ရန္ပံုေငြ ရ႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ ႔ 
ကလည္း အျခား အလွဴ႐ွင္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြ  ရ႐ွိပါသည္။ JST 
သည္ ေရ႐ွည္ခိုင္ၿမဲ၍ အဓိပၸာယ္ ျပည့္၀ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ရ႐ွိရန္အတြက္ တိုက္တြန္း စည္း႐ံုးေဆြးေႏြးရန္ အျခား အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး၊ 
ယခုအခါ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူမ်ား (IDPs) 
ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး သို႔မဟုတ္ ေနရာခ်ထား ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ မည္သို႔ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ကို သိ႐ွိႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရအား IDPs မ်ားႏွင့္ 
ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးရန္ တိုက္တြန္းစည္း႐ံုး ေနပါသည္။185 

ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမွာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(CSOs) အတူ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးပင္ 
ျဖစ္သည္။”

“
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၄-၃။ ကယားျပည္နယ္

ကယားျပည္နယ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနၿပီး၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေသးငယ္ဆံုး ျပည္နယ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
ေျပာဆိုၾကၿပီး၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဂိုဏ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ 
အပါအ၀င္ ဘာသာတရား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုးကြယ္ၾက ပါသည္။ 
ယင္းျပည္နယ္မွာလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မ႐ွိဘဲ ေက်း႐ြာ အမ်ားအျပားမွာ 
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရ မရ႐ွိၾကပါ။

အဓိကၾကီးစ္ိုးေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွာ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား 
တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အျခား 
အဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔မွာလည္း ျပည္သူ႔စစ္ သို႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
(BGFs) အသြင္ျဖင့္ လႈပ္႐ွားေနၾကၿပီး၊ နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားေနၾကပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
     ႏႈန္း

ဗုဒၶဘာသာ
ခရစ္ယာန္
အစၥလာမ္ 
နတ္ကုုိးကြယ္သူ
ဟိႏၵဴ
အျခား
ဘာသာမဲ့

စုစုေပါင္းလူဦးေရ

ၿမိဳ႕ ျပ

ေက်းလက္

လူငယ္

ကိုးကြယ္ေသာဘာသာမ်ား အလုပ္လုပ္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား 
၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း    
အသက္ ၁၅ႏွစ္အထက္

အလုုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း

အလုုပ္လုုပ္သူႏႈန္း စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ 
အေျခအေန

ႏွစ္
ႏွစ္

ႏွစ္အထက္

(KNPP) ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း 
မ႐ွိေသာ္လည္း ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာမည္ကို 
စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျငားလည္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
အနည္းငယ္ကသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (CSOs) အမ်ားစုမွာ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ 
ဘာသာစကား အရသာ ဖြဲ႔စည္းထားၾက ေသာ္လည္း အခမဲ့ 
နာေရးကူညီမႈအသင္းကမူ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ 
နယ္ေျမ မခြဲျခားဘဲ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။186  အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကမူ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္း လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ရာတြင္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) 
မ်ားက အစိုးရထက္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ လက္ခံႏိုင္ၾကသည္ဟု 
ျမင္ၾကဟန္ ႐ွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ မစတင္မီက 
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အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း အသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့ေသာ္လည္း 
ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ဘုရားေက်ာင္း အေျချပဳႏွင့္ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကသာ စစ္ေ႐ွာင္စခန္းမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾက ပါသည္။  
ထိုအေတာအတြင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္႐ွားမႈမ်ားမွာ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္း႐ွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ 
က်န္႐ွိေနေသးေသာ လူမ်ားအား အကူအညီ ေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား 
႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမွာ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ား 
အတြင္းက မ်ားစြာ အေရးမပါေတာ့သလို ျဖစ္လာပါသည္။ 

အခ်ိဳ ႔ေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွာ တရား၀င္ အေနအထား ျဖစ္လာသည့္အခါ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အစီရင္ခံတင္ျပရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ခ်ီတံုခ်တံု 
ျဖစ္္ၾကရသျဖင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ အနည္းစုသာ ႐ွိပါသည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ အလွဴ႐ွင္မ်ားမွာ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကိုသာ 
ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေလ့ ႐ွိသည့္အတြက္ ယင္းအခ်က္မွာ အခ်ိဳ ႔ေသာ 
အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။  
လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ ႔တြင္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦး တစ္ဦးကမူ 
“ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔  အစည္းေတြ (INGOs) 
ေရာက္လာတာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ ႔ 
တန္ဖိုးေတြ ယိမ္းယိုင္လာတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။187 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အမွီအခို 
ကင္းမႈႏွင့္ ၾကားေနမႈတို႔ကို စြဲကိုင္ထားႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေသာ္ 
လည္း KNPP အေပၚ ဘက္လိုက္မႈ ႐ွိသည္ဟု ၎တို႔ အေပၚ 
ျမင္ၾကေၾကာင္း ယူဆၾက ပါသည္။188 ၎တိုု ့အား အစိုးရက 

အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းကို ညႊန္ျပၾကၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔ (EAOs) မ်ားက ထို႔ထက္ပင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ပို၍ 
နည္းပါးေၾကာင္း မွာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုုိ 
လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ အခ်ိဳ ႔ေသာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ႐ွိေနျခင္း 
သည္ ၎တို႔ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ အတားအဆီး တစ္ခု 
ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကယားျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ 
ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အၾကိဳေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါ၀င္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ (CSO Forum) သို႔ 
ဆက္လက္တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔အေနႏွင့္ 
ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈ မျပဳရေသးဟု ထင္ျမင္ယူဆသည္က တစ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ KNPP ေရာ ကရင္နီ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကပါ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္တြင္ ကိုယ္စားျပဳ တက္ရာက္ျခင္း မ႐ွိသျဖင့္ ၎တို႔ အေနႏွင့္ 
လည္း ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္လိုျခင္း မ႐ွိသည္က 
တစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ႏိငု္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔  အစည္းေတြ 
(INGOs) ေရာက္လာတာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ ႔ တန္ဖိုးေတြ 
ယိမ္းယိုင္လာတယ္” 

“
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ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ကြန္ရက္ 
- ေျမျပင္ အေျခအေနတြင္ ေလ့လာသူ မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ထိန္းသိမ္းၾကသည္။

ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ကြန္ရက္ 
(KSPMN) ကို ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ကတည္းက KNPP 
ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ကူညီ၍ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖ ေပးခဲ့သည့္ 
အုပ္စုမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ 
အဖြဲ႔အစည္း ၁၅ ခုက အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေသာ KSPMN သည္ KNPP 
ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ႏွစ္ဖက္စလံုးက လိုက္နာေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၄၅ ဦးအား ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ ႔နယ္ ၇ ခုသို႔ 
ျဖန္႔ခြဲ ခ်ထားပါသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ KSPMN သည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ 
မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၄၅ ဦးအနက္ ၁၀ ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားကို ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ 
လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရး အုပ္စု အားလံုးမွ ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း KSPMN 
က ဆုိပါသည္။ KSPMN တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသံုးမႈမ်ားကို တင္ျပရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ႐ွိၿပီး၊ ယင္းအမႈကိစၥတို႔ကို 
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ လႊဲပို႔ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ အဖြဲ႔၏ အဓိက ရန္ပံုေငြကို ေထာက္ပံ့သူမွာ ဥေရာပ 
သမဂၢ (EU) ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမတိုင္မီက ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  
ထည့္၀င္ေငြမ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ၾကရပါသည္။

ကြန္ရက္၏ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားမွာလည္း 
႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ အေၾကာင္း တိုက္႐ိုက္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေပးေနသူမ်ားထဲမ1ွ89  အခ်ိဳ ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ 
၎တို႔သည္ မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္မႈကိစၥ၊ ေျမသိမ္းဆည္းသည့္ 
ကိစၥ၊ တရားမ၀င္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ကိစၥႏွင့္ တရားမ၀င္ 
သစ္ခိုးထုတ္သည့္ ကိစၥ စေသာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ စိုးရိမ္ 
ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း နားေထာင္ေပးၾကပါသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ 
ရပ္႐ြာလူထုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ 
ပါ၀င္ခ်င္လာေအာင္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးၿပီး၊ KSPMN အဖြဲ႔၀င္ 
တစ္ဦးကမူ “သူတို႔ ရင္ဖြင့္လို႔ ရတာေပါ့” ဟု ဆိုပါသည္။190 

အခ်ိဳ ႔ေသာ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွာ 
မတူညီေသာ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စု ၆ ခု အထိပင္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရၿပီး၊ 
တစ္ခါတစ္ရံ တင္းမာမႈမ်ားမွာ အျမင့္ဆံုး အဆင့္အထိ ေရာက္႐ွိတတ္ 
ပါသည္။ KSPMN သည္ KNPP ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား 
တင္းမာမႈ ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္ ေအာင္ျမင္စြာ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

ကြန္ရက္သည္ သမာသမတ္ က်ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း KNPP 
ဘက္သို႔လိုက္သည္ဟု အထင္ခံရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ 
အျခားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ျဖစ္ရပ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
စံုစမ္းေလ့လာ၍ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို 
စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ KSPMN အေနျဖင့္မူ 
တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားေသာ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 
(TOR) ပါ႐ွိသည့္ ပိုမိုတိက် ႐ွင္းလင္းေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အရ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရရန္ ပိုမို 
လိုလားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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၄-၄။ ကရင္ျပည္နယ္

ကရင္ျပည္နယ္၏ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡမွာ အေတာ္႐ွည္ၾကာ ေနၿပီျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ ႔ေသာ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္မူ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား 
အစည္းအ႐ံုး (KNU) တို႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ ကတည္းက စတင္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ KNU မွ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGFs) ဟူ၍ အဖြဲ႔မ်ား ခြဲထြက္ခ်ိန္မွ 
စ၍ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား အၾကား 
ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တို႔အၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ မစတင္မီ အခ်ိန္က ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း 
အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ကရင္ျပည္နယ္သို႔ တရား၀င္ 
၀င္ေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုမွာ နယ္စပ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္၍ 
ေျပာင္းလဲမည့္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ “၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
     ႏႈန္း

ဗုဒၶဘာသာ
ခရစ္ယာန္
အစၥလာမ္ 
နတ္ကုုိးကြယ္သူ
ဟိႏၵဴ
အျခား
ဘာသာမဲ့

စုစုေပါင္းလူဦးေရ

ၿမိဳ႕ ျပ

ေက်းလက္

လူငယ္

ကိုးကြယ္ေသာဘာသာမ်ား အလုပ္လုပ္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား 
၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း    
အသက္ ၁၅ႏွစ္အထက္

အလုုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း

အလုုပ္လုုပ္သူႏႈန္း စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ 
အေျခအေန

မည္သည့္ဘာသာကိုုး
ကြယ္ေၾကာင္းမသိရွိ

ႏွစ္
ႏွစ္

ႏွစ္အထက္

မတိုင္ခင္ကဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ စကားကို 
ေျပာခြင့္ မ႐ွိ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း မခံစားၾကရ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အေၾကာင္းကိုေတာင္ မစဥ္းစားရဲၾကဘူး” ဟု ကရင္ျပည္နယ္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၌ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ 
လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။191 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚ ၿပီးေနာက္ 
အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား (EAOs) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေ႐ွ ႔ေနာက္အစီအရီ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ 
အဆိုပါအရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းသည္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး၊ ရပ္႐ြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ 
လူငယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
က်ားမတန္းတူေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထု 



70   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းကိစၥ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ 
KNU က ဆံုးျဖတ္လုိက္ရာ အခ်ိဳ ႔က စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ 
အဖြဲ႔အား ႏိုင္ငံေရး လႈပ္႐ွားမႈ၏ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနႏွင့္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယူဆထားၾကၿပီး၊ မၾကားေသးမီက အဖြဲ႔အတြင္း 
ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲက KNU ကို ဦးေဆာင္သူမ်ား၏ လက္မွတ္ 
ေရးထိုးေရး ေထာက္ခံမႈကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။192  
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုကမူ ႏိုင္ငံေရးအရ 
စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေနၿပီး၊ ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈကို ႏွစ္ၿခိဳက္ 
ေနၾကပါသည္။
 
ကရင္ျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း 
လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုငယ္မ်ားေၾကာင့္ အာ႐ွ အေ၀းေျပး 
လမ္းမၾကီး တစ္ေလွ်ာက္ အေသးစား ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ မ်ားမွလြဲ၍ 
အေတာ္ အတန္ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး 
အတြက္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ ေနသူမ်ားက ျပည္နယ္ အတြင္း 
လက္နက္ကို္င္တပ္မ်ား ဆက္လက္ ခ်ထားေနမႈအတြက္ 
စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားေနခ်ိန္တြင္ 

ယင္းတိုက္ခို္က္မႈမ်ားက အေျခအေန မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနသည္ဟု 
အထင္ေရာက္ေစပါသည္။193  အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကလည္း 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ နယ္ေျမအတြင္း လက္နက္ကိုင္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ဘက္လံုးက ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား အပါအ၀င္ ကရင္ျပည္နယ္၏ အခ်ိဳ ႔ေသာ 
နယ္ေျမမ်ားမွာ ျပင္ပမွ လူမ်ားအဖို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကရင္ျပည္နယ္႐ွိ ျပည္သူ
အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာ သို႔မဟုတ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားက 
ယခုအထိ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈ 
တိုးတက္ေရးထက္ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပႆနာမ်ား 
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေရးကို အဓိက အာ႐ံုစိုက္ေန ေသာ္လည္း 
ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီမ်ား၏ အယူအဆ194  ကို 
ကိုင္စြဲသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အခ်ိဳ ႔မွာ ဗုုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ 
အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား တင္းမာမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ 
ေနၾကပါသည္။ 

ကရင္တိုင္းရင္းသားတို ့၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
ရန္ကုန္တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္အျပင္ ဧရာ၀တီ 
ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေဒသႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသၾကီး အပါအ၀င္ 
ျပည္နယ္ျပင္ပမွ ကရင္လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္း 
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္ခင္ကဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ စကားကို ေျပာခြင့္ မ႐ွိ၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း မခံစားၾကရ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အေၾကာင္းကိုေတာင္ မစဥ္းစားရဲၾကဘူး။” 

“
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လူမႈေဗဒႏွင့္ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ သုေတသနဌာန - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သံတမန္မ်ားက ျပည္သူလူထုအား သတင္းေပး ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူ ျပဳရန္ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ 
ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ လူမႈေဗဒႏွင့္ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ 
သုေတသနဌာန (RISE) ကို ကရင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ ႔ေတာ္ ဖားအံၿမိဳ ႔၌ 
တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ ပိုမို အားေကာင္းေစေရးအတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ပညာေပးျခင္း၊ သိျမင္နားလည္မႈ 
ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ စည္း႐ံုးေဆြးေႏြးျခင္းတို႔အတြက္ အေထာက္အကူ 
ျပဳရန္ႏွင့္ လူထု ပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္မႈကို အားေပးရန္ ျဖစ္သည္။

RISE အဖြဲ႔သည္ ၀န္ထမ္း ၇ ဦးမွ်ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ေဒသ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ လႈပ္႐ွား ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို 
ျပည္သူလူထုအား အသိေပးရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ကို 
ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တို႔တြင္ လူထုညွိႏိႈင္း 
အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အျခား လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ကလည္း 
အဆိုပါ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွ ၎တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳကို 
မွ်ေ၀ေပးရန္ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။

RISE သည္ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ 
(UPC) ႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု အစည္းအေ၀း ကဲ့သို႔ေသာ ပြဲမ်ားတြင္ 
ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသူအျဖစ္လည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ 
ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပဓာနက်ေသာ 
မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း တိုင္းရင္းသား ဘာသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ NCA ၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ 
က်င့္၀တ္ မ်ားႏွင့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ 
ကရင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖုုိရမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတို႔မွ 
စာတမ္းမူၾကမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

ပင္လံုညီလာခံ၏ အႏွစ္ ၇၀ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ ႔တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲ 
တက္ေရာက္ရန္ RISE တည္ေထာင္သူအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆာမူေထာ္ - သံတမန္မ်ားက စစ္မက္ျဖစ္ပြာေးနေသာ အုပ္စုမ်ား 
အတြက္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ ေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ ပါသည္။

ဆာမူေထာ္ ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုစဥ္ကပင္ 
ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ ႔ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ ၿမိဳ ႔ 
သစ္မွ ဘာသာေရး အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 
ဦးေဆာင္ေသာ စာမူေထာ္ တြင္ အဖြဲ႔၀င္ ၃၀ ႐ိွရာတြင္ ၁၀ ဦးမွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ အဖြဲ႔တြင္ အစိုးရ အရာ႐ိွေဟာင္းမ်ား၊  ရပ္႐ြာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ဆာမူေထာ္ သည္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသၾကီးအၾကား 
နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာနယ္ေျမ႐ွိ  
ၿမိဳ ႔နယ္ ၄ ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏  အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ 
အဖြဲ႔မ်ားအၾကား တမန္ သို႔မဟုတ္ ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသူမ်ား အျဖစ္ 
ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆာမူေထာ္ သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို 
အားေပးရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရပ္ ရြာလူထုသို႔ ႐ွင္းျပရန္အတြက္  
KNU ႏွင့္ အစိုးရ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းမွာ ယခုအခါ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုက ေထာက္ပ့ံ့ကူညီမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပညာေပး 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားၿပီျဖစ္သည္။

ဆာမူေထာ္ သည္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ရပ္ရြာလူထုသို႔ ႐ွင္းျပရန္ အတြက္ KNU ႏွင့္ 
အစိုးရ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္”

“
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၄-၅။ မြန္ျပည္နယ္

မြန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ ႔ေတာင္ဘက္ျခမ္း႐ွိ အန္ဒမန္ 
ပင္လယ္ကမ္းေျခ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္႐ွိသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 
(NMSP) ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ယင္းသေဘာတူညီမႈကို ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သျဖင့္ အေတာ္အတန္ 
ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တည္ၿငိမ္ေသာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွာ ပဋိပကၡမ်ား အေတာ္အတန္ 
ကင္း႐ွင္းသည့္ အေျခအေနတြင္ ႐ွင္သန္ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ အစိုုးရႏွင့္ 
တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဖြဲ႕လံုုးမွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ 
နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးခြင့္ ရေနပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရ 
ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေပါင္းစည္းသည့္ 
အေနျဖင့္ ၀န္းရံလုပ္ကိုင္ ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 
သည္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား (EAOs)ႏွင့္ 

မဟာမိတ္ ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) 
ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳခဲ့ပါေခ်။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ 
နယ္ေျမမ်ားအတြင္း႐ွိ IDPs အေျခအေနမွာ မတည္ၿငိမ္ေသးဘဲ 
႐ွိေနၿပီး ၄င္းတို႕သည္ ရာမည ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာင္ေဒး႐ွင္း 
(RPF) အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားထံမွ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရ႐ွိပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္ အတြင္း႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားမွာ 
ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား ႐ွိၾကၿပီး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 
ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ 
ရပ္႐ြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လူငယ္၊ က်ား-မ ေရးရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ မြန္စာေပႏွင့္ 
ဘာသာစကား ျပန္႔ပြားေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး၊ မြန္စာေပ ပညာေရး အေပၚမ်ားစြာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
     ႏႈန္း

ဗုဒၶဘာသာ
ခရစ္ယာန္
အစၥလာမ္ 
နတ္ကုုိးကြယ္သူ
ဟိႏၵဴ
အျခား
ဘာသာမဲ့

စုစုေပါင္းလူဦးေရ

ၿမိဳ႕ ျပ

ေက်းလက္

လူငယ္

ကိုးကြယ္ေသာဘာသာမ်ား အလုပ္လုပ္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား 
၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း    
အသက္ ၁၅ႏွစ္အထက္

အလုုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း

အလုုပ္လုုပ္သူႏႈန္း စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ 
အေျခအေန

ႏွစ္
ႏွစ္

ႏွစ္အထက္
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အာ႐ံုစိုက္၍ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။195  မြန္ျပည္နယ္တြင္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္ (The Mon State CSO Network) ႏွင့္ မြန္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္ (The Mon CSO Network) 
ဟူ၍ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက္ ႏွစ္ဖြဲ႔႐ွိပါသည္။ 

နယ္စပ္ေဒသ အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲထားသည့္ အေစာပိုင္း ကာလအတြင္း ျပည္နယ္အတြင္း 
ထူေထာင္ၾကပါသည္။ မြန္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ (MWO) ကို ၂၀၀၀ 
ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး မြန္ေဒသ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒး႐ွင္း 
(HURFOM) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ စတင္ 
၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ 

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေထာက္အကူေပးရန္ႏွင့္ 
ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူ ရေစရန္ ခိုင္မာေသာ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ဟူေသာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ 
လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ မြန္လူငယ္ တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ကို ၂၀၀၁ 
ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္း ၁၅ ခုု၏ ကြန္
ရက္တစ္ခုုလည္းျဖစ္ၿပီးလူငယ္မ်ား ကြန္ဂရက္ (SYCB) အဖြဲ႔ဝင္လည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

မြန္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္္ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသမီး ကြန္ရက္ 
တို႔၏ တက္ၾကြေသာ အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္သည့္ မြန္လူငယ္ တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ 
သည္ အျခား မြန္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ 
လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ မြန္လူငယ္ တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ ၏ 
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး၊ အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ေရး၊ 
အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္း သိ႐ွိနားလည္ေရး၊ သဘာ၀ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာ […] ႐ြာမွာ႐ွိတဲ့ 
လူေတြအတြက္ အေတာ္ကို စိမ္းေနေသးတယ္ဆိုတာ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိလာရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အေၾကာင္း သူတို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႕ 
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း တစ္ခု ဆြဲရတယ္”

“

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) 
က ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတြ႔ 
ေဆာင္႐ြက္ေလ့ ႐ွိေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသစ္ အာဏာရ 
လာၿပီးေနာက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ဟု ဆိုပါသည္။

မြန္လူငယ္ တုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ (Mon Youth Progressive 
Organization) - ယခင္က တုိင္းျပည္မွ ထြက္ခြာခ့ဲၾက 
သူမ်ားသည္ ႐ြာသူ ႐ြာသားမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
အေၾကာင္း သင္ၾကားေပး ၾကပါသည္။

မြန္လူငယ္ တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (MYPO) အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေဒသခံ 
ရပ္႐ြာလူထုမ်ား အတြင္းႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾကာင္း အသိပညာေပး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား စတင္ 
ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ ၎တို႔အေနႏွင့္ ၾကီးမားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္
ရပ္ကုုိခ်မိေၾကာင္း သိလာရ ပါသည္။ လူထုအေနႏွင့္ ဤ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိ႐ွိေသးေသာ အရာမ်ားစြာ 
႐ွိေနေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာၾကသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါ ျပည္သူေတြက 
တကယ္ကုိ နားမလည္ၾကဘူး” ဟု MYPO အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာ […] ႐ြာမွာ႐ွိတဲ့ 
လူေတြအတြက္ အေတာ္ကုိ စိမ္းေနေသးတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
သိလာရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေၾကာင္း သူတုိ႔နဲ႔ 
ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း တစ္ခု ဆြဲရတယ္။” 196 

ယခုအခါ MYPO အေနႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဓိပၸာယ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစတင္ 
ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ညွိႏိႈင္းသူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ အပါအ၀င္ အတြင္းစိတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
နိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚ တိုုးတက္မႈ တို႔ကို 
ဆက္စပ္မႈကုုိနားလည္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပး ၾကပါသည္။
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ပတ္၀န္းက်င္ အေၾကာင္း သိ႐ွိနားလည္ေရးႏွင့္ မြန္ဘာသာစကား 
တတ္ေျမာက္ေရးကို အားေပးေရး တို႔ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
နယ္စပ္ေဒသမွ ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ ႔လာခဲ့ေသာ မြန္လူငယ္ 
တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ၀န္ထမ္း ၂၀ ခန္႔ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၅၀ ေက်ာ္ ႐ွိၿပီး၊ 
အမ်ားစုမွာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ တနသၤာရီ 
တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရျဖဴၿမိဳ ႔နယ္႐ွိ  Kroeng Batoi ေ႐ွ ႔ေျပး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
စီမံခ်က္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။  ယင္းစီမံခ်က္ကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္း (MPSI) 
အရ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား 
အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔႐ွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး တို႔႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယံုၾကည္မႈ ရ႐ွိလာေစရန္ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုအခါ ဤစီမံခ်က္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ 
အဖြဲ႔ (ILO) မွပံ့ပုုိးမႈျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ 

လုပ္သားအင္အား၊ ေဆးအဖြဲ႔အတြက္ လစာမ်ား၊ သင္ၾကားေရး 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစရန္ သာမက ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ား႐ွိ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား 
အၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ မြန္လူငယ္ 
တိုးတက္ေရး  အဖြဲ႔သည္ ဤစီမံခ်က္ အတြက္ ျပည္သူမ်ားအား 
သင္တန္းေပးရာတြင္ ကူညီေပးေနပါသည္။ 

မြန္လူငယ္ တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ 
ၿမိဳ ႔ေတာ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ ႔၌လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ ႔၌ လည္းေကာင္း အျခား တိုင္းရင္းသား 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ 
ႏွစ္ခုကိုလည္း စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ 
ဖက္ဒရယ္၀ါဒအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ဒီမိုကေရစီ၊ 
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးမ်ား စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါသည္။
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၄-၆။ ရခုိင္ျပည္နယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ရပ္ရြာအသုုိက္အဝန္းမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အႏွံ႔အျပား ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ 
ျပည္နယ္အႏွံ႔တြင္ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ား အတြင္းႏွင့္ 
တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား နက္႐ိႈင္း၍ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ခြဲျခားမႈမ်ား ႐ွိေန 
ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ 
ၾကာ႐ွည္ေလးျမင့္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ 
အၾကပ္အတည္းတစ္ခုအျဖစ္သို ့ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး၊ လူမ်ား 
ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾကရကာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ 
မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွစ္ခုအၾကား ခြဲျခားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါသည္။ 
မြတ္စလင္မ်ားမွာ ယခုအခါ ျပည္နယ္ ၿမိဳ ႔ေတာ္ျဖစ္ေသာ စစ္ေတြၿမိဳ ႔ 
၏ ဆင္ေျခဖံုး႐ွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကပါသည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ မြတ္စလင္မ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာခြင့္ႏွင့္ စု႐ံုးခြင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း ခံေနရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
     ႏႈန္း

ဗုဒၶဘာသာ
ခရစ္ယာန္
အစၥလာမ္ 
နတ္ကုုိးကြယ္သူ
ဟိႏၵဴ
အျခား
ဘာသာမဲ့

စုစုေပါင္းလူဦးေရ

ၿမိဳ႕ ျပ

ေက်းလက္

လူငယ္

ကိုးကြယ္ေသာဘာသာမ်ား အလုပ္လုပ္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား 
၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း    
အသက္ ၁၅ႏွစ္အထက္

အလုုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း

အလုုပ္လုုပ္သူႏႈန္း စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ 
အေျခအေန

ႏွစ္
ႏွစ္

ႏွစ္အထက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေနာင္အခါ အာရ္ကန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ 
ကယ္တင္ေရး တပ္မေတာ္ (ARSA) ဟု ၎တို႔ ဘာသာ ေခၚတြင္ေသာ 
အုပ္စုတစ္စုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
စခန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ လံုၿခံဳေရးအရ တုံ႔ျပန္မႈ 
ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ ပဋိပကၡ၏ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးမႈကို 
ပိုမိုနက္႐ိႈင္းေစၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။197  ဤေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း 
အတြင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိသာ 
အက်ံဳး၀င္သျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ARSA အဖြဲ႔၏ 
တိုက္ခိုက္မႈေနာက္ပိုင္း လံုၿခံဳေရးအရ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေသာ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ စာတမ္းတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း 
မ႐ွိပါ။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ 
လံုၿခံဳေရး အေျခအေနကို ပိုမို ယိုယြင္းလာေစေၾကာင္း သတိျပဳမိရန္ 
အေရးၾကီးပါသည္။
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ရခိုင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွာ အေျခတည္စ ျဖစ္ဆဲ႐ိွေနၿပီး၊ 
နာေရးကူညီမႈ အသင္းငယ္မ်ားႏွင့္ ေသြးလွဴ႐ွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ပါ၀င္ၾကကာ အခ်ိဳ ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဆိုင္ကလံုး 
ဂီရိ တုံ႔ျပန္ေရးအတြက္ ေပၚေပါက္လာၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ အျခား အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွာမူ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေျဖ႐ွင္းေရးအတြက္ 
တည္ေထာင္ထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ 
ေကာင္းသည္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အျခား ျပည္နယ္မ်ားထက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အတြက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ 
ေဆာင္႐ြက္သည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္ 
လာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားဘက္မွ ဤအသံုးအႏႈန္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ထုိကိစၥ 
အတြက္ အလွဴ႐ွင္မ်ား၏ ဦးစားေပး ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ရခိုင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း အမ်ားစုမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးစု 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ မြတ္စလင္ 
အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကား၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ ႔ တစ္၀ိုက္႐ွိ 
ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၌ ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုစံတက် ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ႐ွိပါ။198  သို႔ေသာ္လည္း 
စခန္းမ်ားတြင္ INGO မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ 
တာ၀န္ခံအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႐ွိၾကၿပီး၊ 
သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီ ေပးၾကပါသည္။ 
သံတြဲၿမိဳ ႔ ေတာင္ဘက္ဖ်ားတြင္ ကမန္ မြတ္စလင္မ်ားမွာလည္း 
အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရၿပီး၊ ခရီးသြားလာေရး 
ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ ရပ္႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကမန္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔သည္ 
လူမႈ သဟဇာတျဖစ္မႈ တိုးတက္ ေရးအတြက္ ၎တို႔အနီးအနားမွ 
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူ လူငယ္အားကစားပြဲမ်ား က်င္းပၾကပါသည္။199 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမႈ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ 
ကာလ႐ွည္ၾကာ တည္႐ွိခဲ့သည့္ ထိလြယ္ ႐ွလြယ္ေသာ ကိစၥရပ္ 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ပို၍ပင္ အထိမခံေသာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္လာပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို 

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစသည့္ ကိစၥရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တားဆီးဟန္႔တားမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ လူမႈ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေရးအရ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ 
ေန ခဲ့ရသည့္အတြက္ ရခုုိင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ရခုိင္လူမ်ဳိး 
အခ်ိဳ႕သည္ မြတ္စလင္ရပ္႐ြာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ထိေတြ႔ 
လုပ္ကိုင္ရန္ တြန္႔ဆုတ္လာၾကပါသည္။ အဆိုပါပုဂိၢဳလ္မ်ားက 
ရခိုင္လူမ်ိဳးစု အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး 
သေဘာထားမ်ား ပိုမိုတင္းမာလာျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ 
လူမႈေရး ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈအတြက္ လူထုအၾကား စည္း႐ံုးမႈအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု 
ဆိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မ်ားအျပင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
နည္းပါးျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းျခင္း၊ ျပင္ပမွ 
ရန္ပံုေငြရ႐ွိမႈ အနည္းအက်ဥ္းသာ ႐ွိျခင္းတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
၎တု႔ိပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အဓိက အဟန္႔ အတားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
လႊမ္းမိုးထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္ အစိုးရကိုမူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ကတည္းက NLD ပါတီက ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပား၏ အဆိုအရ အစိုးရႏွစ္ရပ္ 
ေတြ႔ေနရသည္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးအရ 
ၾသဇာအာဏာ အခိုင္အမာ ကိုင္စြဲထားသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ရခိုင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ္လည္း 
ျပည္ေထာင္စုု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အေနျဖင့္ 
ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးအတြက္ 
သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ လိုအပ္ေန ပါေသးသည္။



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း   77 

ျပည္သူမ်ားအတြက္ျပည္သူ - တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းက ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္းၾကား သဟဇာတ 
ျဖစ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ (PfP) အဖြဲ႔ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA) အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းက အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၏ နယ္နိမိတ္ဆံုရာေနရာ၌ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းအဖြဲ႔ အစည္းသည္ တစ္ႏို္င္ငံလံုး၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
စတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ 
ေရာက္႐ွိလာၿပီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္၌ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ “ႏိုင္ငံေရးထက္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္” 
ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။200 ယင္း အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ကြန္ရက္ (ရခိုင္) 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္၀န္းတြင္ 
ပဋိပကၡေျဖ႐ွင္းေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား စတင္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းတို႔တြင္ ၾကိဳတင္သတိ ေပးျခင္းႏွင့္ တုံ႔႔ျပန္ေရး စနစ္မ်ား 
သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အဖြဲ႔တြင္ စစ္ေတြ၌ ၀န္ထမ္း 
၁၀ ဦး႐ွိၿပီး၊ ၿမိဳ ႔နယ္တိုင္း၌ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ႐ွိပါသည္။ 
အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၅၀% ပါ၀င္ေၾကာင္း 
ေျပာပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ PfP သည္ ၾသစေၾတးလ်မွ Deakin 
တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ INGOs အခ်ိဳ ႔ႏွင့္ 
အတူ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴ႐ွင္ တစ္ဖြဲ႔ထံမွ ကာလတိုအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ရန္ပံုေငြျဖင့္ ၀ံလက္ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒး႐ွင္း 
ႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
ၿမိဳ ႔နယ္အခ်ိဳ ႔တြင္ တစ္ၿမိဳ ႔နယ္လွ်င္ အဖြဲ႔၀င္ ၈ ဦးမွ ၉ ဦးစီ 
ပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး 
၊ ထိုုေကာ္မတီမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုုင္သမ်ွ လူမ်ိဳးစုု အသီးသီးပါ၀င္ေအာင္ 
ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

ယင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွသည္ သယံဇာတ 
ထုတ္ယူမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး အလြဲသံုးမႈ မ်ားအထိ ေဒသတြင္ 
ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ စိန္ေခၚမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္း 
ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ရမ္းၿဗဲ႐ွိ IDP 
စခန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ရေသ့ေတာင္တြင္ 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဦးတြင္ လူနည္းစု 
ေက်း႐ြာမ်ား၌လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ 
၎တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ ႔နယ္တြင္လည္း 
ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းထားရာ ရခိုင္ႏွင့္ မြတ္စလင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းေကာ္မတီမွာ ရပ္ဆိုင္းသြားပါသည္။

PfP အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ရပ္႐ြာလူထုကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပိုမိုပါ၀င္ေစလိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ဤေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း အတြက္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ရန္ပံုေငြ 
ထပ္မံ မရ႐ွိေတာ့ပါ။ PfP အေနျဖင့္ ျပင္ပေလ့လာမႈ အေတြ႔အၾကံဳ 
ပိုမိုရ႐ွိရန္ စိတ္အား ထက္သန္ပါသည္။ “ႏို္င္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္းမ်ားၾကား သဟဇာတ ျဖစ္ေရးကို 
စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာပဲ။ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက သူတို႔နဲ႔ အတူတြဲ 
လုပ္ႏိုင္တယ္။”201  ဟု အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ယင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွသည္ 
သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမ်ားအထိ ေဒသတြင္ 
ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ စိန္ေခၚမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္း ေဆာင္႐ြက္ပါသည္”

“
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၄-၇။  ႐ွမ္းျပည္နယ္

႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္  ၿမိဳ ႔နယ္ ၅၅ ၿမိဳ ႔နယ္႐ွိၿပီး၊  အႀကီးဆံုုးျပ
ည္နယ္တစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုုင္ၾကၿပီး ဘာသာစကားႏွင့္ 
ကိုုးကြယ္သည့္ ဘာသာတရား စံုုလင္သည့္ ေဒသတစ္ခုုျဖစ္သည္။ 
ျပည္နယ္ကို ေျမာက္ပိုင္း၊ အေ႐ွ ႔ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဟူ၍ ေဒသၾကီး 
၃ ခုျဖင့္ အုပ္စုခြဲ ေဖာ္ျပေလ့႐ွိၿပီး၊ ျပည္နယ္ၿမိဳ ႔ေတာ္ျဖစ္ေသာ 
ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ႔မွာ ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္႐ွိ ပါသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွာ ျပည္နယ္တစ္၀န္းတြင္ ႐ွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ 
႐ွမ္းျပည္နယ္ အေ႐ွ ႔ပိုင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေဒသ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ 
ေတာင္ပိုင္းတြင္မူ မိုင္း႐ွဴးႏွင့္ ေက်းသီး ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားမွလြဲ၍ 
အေတာ္အတန္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႐ွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းတြင္မူ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားမွာ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အ႐ွိန္ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး၊  အရပ္သားမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
       ႏႈန္း

ဗုဒၶဘာသာ
ခရစ္ယာန္
အစၥလာမ္ 
နတ္ကုုိးကြယ္သူ
ဟိႏၵဴ
အျခား
ဘာသာမဲ့

စုစုေပါင္းလူဦးေရ

ၿမိဳ႕ ျပ

ေက်းလက္

လူငယ္

ကိုးကြယ္ေသာဘာသာမ်ား အလုပ္လုပ္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား 
၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း    
အသက္ ၁၅ႏွစ္အထက္

အလုုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း

အလုုပ္လုုပ္သူႏႈန္း စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ 
အေျခအေန

ႏွစ္
ႏွစ္

ႏွစ္အထက္

ေသဆံုးမႈ၊ ဒဏ္ရာရမႈ၊ သြားလာေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ အတင္းအဓမၼ 
တပ္သားစုေဆာင္းမႈႏွင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ 
ေနရပါသည္။

႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္မဟုတ္ပါ။ 
႐ွမ္းျပည္နယ္ တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း/ ႐ွမ္းျပည္နယ္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (SSA-S/RCSS) က ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားက လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း 
မျပဳခဲ့ပါ။ ႐ွမ္းျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္မွလြဲ၍ NLD က ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း 
မ႐ွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသၾကီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္      ျပည္ေထာင္စု 
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ၾကံ ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) က လႊမ္းမိုး 
ထားဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီ အသီးသီးလည္း 
ပါ၀င္ေနပါသည္။

လူမ်ိဳးစုမ်ား ကြဲျပားသည့္ အေလ်ာက္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
မတူညီသည့္ စိတ္၀င္စားမႈ နယ္ပယ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ဆိုုင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ကြဲျပားၾကသည့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(CSOs) ရွိပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုမွာ 
လူမ်ိဳးစု လကၡဏာအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ လူမ်ိဳးစု 
ဆိုုင္ရာ အလိုုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ အမ်ားစုမွာ 
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ 
ေ႐ွးဦးစြာ ရပ္႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္း၍ 
ႏိုင္ငံေရး မႏြယ္ေသာ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ား၊ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ 
စာၾကည့္တိုက္ ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ဌာနမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ၎တို႔သည္ 
ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စသည့္ 
လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ကိစၸရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ခဲ့ၾကပါသည္။

ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနသည့္အတြက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ 
ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျဖင့္ ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ကိစၥမ်ားတြင္ ပို၍ 
ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္မႈျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ 
ၾကပါသည္။ လား႐ိႈးႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ သိို႔မဟုတ္ မူဆယ္႐ွိ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း လံုၿခံဳမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေသာ 
ေဒသအခ်ိဳ ႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား ေနသည့္အတြက္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေ႐ႊ ႔ဆိုင္း ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါသည္။ ယင္းသို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
႐ွိေနေသာ္လည္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေရ႐ွည္ တည္တံ့ေရးႏွင့္ 
ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားေနရေသာ ရပ္႐ြာလူထုကိုယ္စား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ 
နည္းလမ္းမ်ား ဆက္လက္႐ွာေဖြ ေနၾကပါသည္။

အခ်ိဳ ႔ေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ (EAOs) မ်ားအား ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
နည္းပညာ အေထာက္အပ့့ံ ေပးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အလြတ္ သေဘာ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ ေနၾကပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ 
ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႔ (CPD)202 
၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္အဖြဲ႔  (NGSS) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္႐ွားမႈ ကြန္ရက္ (WAPAN) တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 
႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ အရပ္သားမ်ား ပါ၀င္ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ကြန္ရက္ႏွစ္ခုလည္း ႐ွိၿပီး၊ 

တစ္ခုမွာ ေတာင္ပိုင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ က်န္တစ္ခုမွာ 
ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း တည္႐ွိပါသည္။

အျခားေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ၾကၿပီး၊ ယင္းတို႔ကို ဥပေဒအရ 
အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ စည္း႐ံုး၊ တိုက္တြန္းၾက 
ပါသည္။ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား တင္းမာမႈ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚေန 
ေသာ္လည္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အနည္းအက်ဥ္းကသာ 
လူမႈ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေရးတို႔ကို ဦးစားေပး 
လုပ္ေဆာင္ ေနၾကပါသည္။ ၿခြင္းခ်က္ အေနႏွင့္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ႔႐ွိ
ဘာသာေပါင္းစံု လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ (IFY) ကသာလွ်င္ ဘာသာမတူ 
ကြဲျပားသည့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားကို 
ေပါင္းစည္းေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ မွာကဲ့သုုိ႔ပင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရး အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
လႊမ္းမိုးေနပါသည္။ အေၾကာင္းအရာ အေျချပဳ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျပည့္အ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာရန္ လိုအပ္ေနၿပီး၊ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔၍၊ မဟာဗ်ဴဟာက်က် 
ေဆာင္႐ြက္မႈ မ႐ွိၾကေသးပါ။ ျပည္နယ္အတြင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေရာက္႐ွိလာျခင္းမွာ အသစ္အဆန္း သဖြယ္ 
ျဖစ္ေနၿပီး၊ ၎အဖြဲ႔မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ႐ံုးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈ ႐ွိသည့္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ရ႐ွိခဲ့သည့္ ၎တို႔၏ 
ရရွိခဲ့ေသာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို လက္ေတြ႔ျပသႏိုင္ပါသည္။ 
ပိုမိုငယ္႐ြယ္၍ လႈပ္႐ွားေျပာင္းလဲမႈ အေျချပဳသည့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ စည္း႐ံုးဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ အနည္းငယ္ 
အားေပ်ာ့ၿပီး၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အေျချပဳ အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ၎တို႔သည္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ား 
ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ၾကပါသည္။ 
႐ွမ္းျပည္နယ္ တစ္၀န္းတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား က႑၌ 
လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေပၚလြင္ထင္႐ွားၾကပါသည္။ 

ေတာင္ၾကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲ (CSO Forums) မ်ားသည္ 
သက္တမ္း႐ွည္ၾကာသည့္ CSO မ်ားႏွင့္ အသစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ 
CSO မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ 
ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မူေဘာင္အတြင္း ပူးေပါင္း ပါ၀င္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အတူတကြ ႐ွာေဖြႏိုင္ေသာ 
အခြင့္အလမ္း ရ႐ွိေစပါသည္။ ပါ၀င္ တက္ေရာက္သူ အမည္စာရင္း 
ေပးေရးအတြက္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
႐ွင္းလင္းမႈ မ႐ွိသျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းခဲ့ျခင္း မ႐ွိသည့္အတြက္    
အခ်ိဳ ႔သူမ်ား အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို တင္ျပရန္ ႐ွိေနလင့္ကစား 
႐ွမ္းျပည္နယ္႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားက 
ဤျဖစ္ထြန္းမႈကို အေကာင္းဘက္မွ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။203 



80   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ပဋိပကၡ ေလ်ာ့ပါးေရး ေကာ္မတီမ်ား - အရပ္သားမ်ား 
လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု အုပ္စု ႏွစ္စု 
အတူတြ ဲလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ 
လအတန္ၾကာတြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) 
သည္ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
တအာန္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ TNLA) ႏွင့္ နယ္ေျမ 
အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေန 
မွသည္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း 
အစီရင္ခံစာမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ 

ဤအေရးကိစၥေၾကာင့္ ႐ွမ္းႏွင့္ တအာင္း လူထုမ်ားအၾကား 
စိတ္၀မ္းကြဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ အခ်ိဳ ႔က အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းကိစၥကို 
ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ ႔က 
တင္းမာမႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ စုေပါင္းၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ 
လား႐ိႈးအေျခစိုက္ သ်ွမ္းလူငယ္အဖြဲ႔ (Tai Youth Organization)204 ၊ 
တအာန္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား သမဂၢ (TSYU) ႏွင့္ တအာန္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ (TWO) တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တစ္ဖက္စီမွ 
လူ ၅၀ စီကို ေတြ႔ဆံုေစခဲ့ပါသည္။ လူငယ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးသည္ လား႐ိႈးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ လူငယ္ အမ်ားစု ပါ၀င္သည့္ 
ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားက အနာဂတ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား 
မျဖစ္ပြားေအာင္ မည္သို႔တားဆီးကာကြယ္ ႏိုင္မည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား 
ျဖစ္သည့္ ပဋိပကၡ ေလ်ာ့ပါးေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ႏွစ္ဖက္စလံုးက အရပ္သားမ်ားအား အကာ အကြယ္ေပးရန္ 
အေရးၾကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳၾကပါသည္။  

အစည္းအေ၀း ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ထိန္းသိမ္း 
ခံထားရေသာ အရပ္သားမ်ား လြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ 
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းရန္ SSA-S ၏ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔၊ RCSS ႏွင့္ TNLA 
တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾက ပါသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ ႐ွမ္းအရပ္သား ၁၁ 
ဦးႏွင့္ တအာန္း႐ြာသားတစ္စုတို႔ လြတ္ေျမာက္ လာၾကပါသည္။ အဖြဲ႔၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မွာလည္း ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ား၊ 
ေျမျမွဳပ္မိုင္း မ်ားႏွင့္ ေနအိမ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးမႈ စသည္တို႔အား 
ကိုင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းရန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြား ပါသည္။ TYSU ၏ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာ Mai Cyruk က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ 
အေပၚပိုင္း၌ မရ႐ွိေသးခ်ိန္တြင္ ေဒသအဆင့္တြင္ ပဋိပကၡ 
ေျဖ႐ွင္းေရးမွာ အေရးပါေၾကာင္း ေျပာပါသည္။205 

ေဒသအဆင့္တြငပ္ဋိပကၡေျဖရွင္းေရးမွာ 
အေရး ပါသည္။ ”

“
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၄-၈။ တုိင္းေဒသၾကီးမ်ား  

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အလယ္ပိုင္း႐ွိ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ႏို္င္ငံ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ အမ်ားစု ေနထိုင္ရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံ 
တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ တိုင္းေဒသၾကီး ၇ ခု႐ွိရာ ယင္းတို႔မွာ 
ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔ 
ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကေသာ ယင္းေဒသမ်ား႐ွိ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ပါက ႏို္င္ငံ၏အစြန္အဖ်ား 
ေဒသမ်ား႐ွိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံအားျဖင့္ ကြဲျပားပါသည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ 
ျဖစ္ပြားေသာ ျပည္တြင္းစစ္၏ဒဏ္ကို ျပည္နယ္မ်ားေလာက္ 
မခံစားရပါ။ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားသည္ မၾကာေသးမီကအထိ တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိေတြ႔မႈ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
       ႏႈန္း

ဗုဒၶဘာသာ
ခရစ္ယာန္
အစၥလာမ္ 
နတ္ကုုိးကြယ္သူ
ဟိႏၵဴ
အျခား
ဘာသာမဲ့

စုစုေပါင္းလူဦးေရ

ၿမိဳ႕ ျပ

ေက်းလက္

လူငယ္

ကိုးကြယ္ေသာဘာသာမ်ား အလုပ္လုပ္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား 
၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း    
အသက္ ၁၅ႏွစ္အထက္

အလုုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း

အလုုပ္လုုပ္သူႏႈန္း စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ 
အေျခအေန

ႏွစ္
ႏွစ္

ႏွစ္အထက္

စစ္ကုုိင္း
မေကြး
မႏၲေလး
ေနျပည္ေတာ္
ပဲခူး
ဧရာဝတီ
ရန္ကုုန္
တနသၤာရီ

နည္းပါးၿပီးယင္းအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ယေန႔အထိ အမ်ားစု၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားစြာနည္းပါးေနပါသည္။  သို႔ရာတြင္  
ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား သက္ေရာက္မႈကိုု ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ ပုုံအရ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတြ
င္ဖယ္က်ဥ္ျခင္း၊ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ 
လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ျခင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ျငင္းဆန္ခံေနရျခင္း 
စသည့္ျဖင့္ ထိခုုိက္နစ္နာမႈမ်ားရွိေနပါသည္။ တိုုင္းေဒသႀကီး သည္ 
ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကိုု မခံစားရဟုု မဆိုုလိုုပါ။ ထိုု႔အျပင္ အထက္ပါ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္  ဗမာ မဟုုတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသားမ်ားလည္း 
ေနထိုုင္ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္  ဧရာ၀တီတိုုင္း ေဒသႀကီး 
တြင္ ကရင္လူမ်ိဳး အမ်ားအျပားေနထိုုင္ၾကပါသည္။ အထက္ပါ 
အေျခအေနမ်ားသည္  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ တိုုးပြားလာႏိုုင္သလိုု အဆိုုပါ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားတြင္ လူမႈ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ အေျခအေေနအား ဆန္းစစ္ 
ႏိုုင္ပါသည္။
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လူမႈ၀န္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ေရး႐ြာေရး ေဆာင္႐ြက္ေသာ 
ရပ္႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) ႏွင့္ ေဒသခံ 
ကိုယ္အားကိုယ္ကုုိး အဖြဲ႔မ်ားမွာ ျမန္မာႏို္္င္ငံ႐ွိ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ 
ကာလ႐ွည္ၾကာ တည္႐ွိခဲ့ၾက ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ 
ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ယင္း ရပ္႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားမွာ 
၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္၍ သီးသန္႔ေ႐ြးခ်ယ္ လုပ္ကိုင္လာၾကၿပီး၊ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိသူမ်ားကိုလည္း ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္လာၾကပါသည္။ 
ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ 
႐ံုးခြဲမ်ားႏွင့္ ဌာနခြဲမ်ားကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း မ်ားမၾကာမီ ႏို္င္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားအား အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 
ေပးၿပီးေနာက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္အဖြဲ႔ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး၊ 
ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ယင္း၏ ကြန္ရက္မ်ား ျပန္လည္႐ွင္သန္လာပါသည္။ 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ေ႐ွ ႔ေနမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ လူတန္းစား အမ်ားအျပား၏ အသက္ေမြးေက်ာင္း
အလုိက္သမဂၢမ်ားႏွင့္ အသင္းမ်ား ျပန္လည္ လႈပ္႐ွားလာၾကၿပီး၊ 
လူငယ္အုပ္စုသစ္မ်ားလည္း ေပၚထြန္းလာပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
အုပ္စုမ်ားမွာ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားအတြင္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္သာ ပါ၀င္ပံု ရပါသည္။ 

မႏၲေလး၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီ အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသၾကီး 
မ်ားတြင္ မြတ္စလင္ႏွင့္ အျခား လူနည္းစု ဘာသာ၀င္မ်ားကို 
ဦးတည္ေလ့႐ွိသည့္ ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္းမ်ားအၾကား 
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္လာ ၿပီးေနာက2္06  
ယင္းအေျခအေနကို တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ ဘာသာေရး အေျချပဳႏွင့္ 
အျခားအရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတူတကြကစုစည္း 

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။207  ဥပမာအားျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ ႔တြင္ 
ဘုန္းၾကီးအခ်ိဳ ႔ႏွင့္ ေမတၲာ လႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ စင္ေရာ္ ေဖာင္ေဒး႐ွင္းတို႔ 
ကဲ့သို႔ေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူမ်ားက 
ရပ္ရြာအသုုိက္အ၀န္းမ်ားအၾကား တင္းမာမႈကို ေက်ာ္လႊား ႏို္င္ရန္ 
အတူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
၎တို႔သည္ မႏၲေလး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီကို 
ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ျခင္းကို အဓိကအားျဖင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္း 
သဟဇာတျဖစ္ေစေရးကို ေရွး႐ႈပါသည္။ ထို ေကာ္မတီ၀င္ မ်ားသည္ 
ျပည္နယ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

တရား၀င္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္က်င္းပျခင္းသည္ 
တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား အတြင္း႐ွိ အရပ္္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပံုစံသစ္ျဖင့္ ပါ၀င္ခြင့္ ရ႐ွိေစပါသည္။ 
တိုင္းေဒသၾကီး အားလံုးတြင္ အေၾကာင္းအရာအေျချပဳ 
ေဆြးေႏြးပြဲ (CSO Forum) အတြက္ အၾကိဳျပင္ဆင္ေရး 
အစည္းအေ၀းမ်ားကို ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုု သုုေတသန 
ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုသာလွ်င္ 
ေဒသအစိုးရက စီစဥ္က်င္းပသည့္ ေဒသအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကိုု 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ ရန္ကုန္႐ွိ CSO Forum 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အဆိုပါ ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ စတင္ မွ်ေ၀ခဲ့သည့္ 
အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႕မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိ ၾကပါသည္။
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ထီလာသုခ သမာဂီ - အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ 
စိတ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုစားရန္ ဘာသာေပါင္းစုံ 
အဖြဲ႔တစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသၾကီး၊ မိတီၴလာၿမိဳ ႔တြင္ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွစ္ခုအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အစၥလမ္ ဘာသာေရးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၂၀ ႏွင့္ 
ဆရာအခ်ိဳ ႔ အပါအ၀င္ လူ ၄၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ လူ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရၿပီး၊ 
ေဆြမ်ိဳးမ်ား သို႔မဟုတ္ ၾကံဳရာ စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလႈံရာ 
႐ွာေဖြခဲ့ၾကရပါသည္။208  ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အတူစုစည္း၍ အေျခအေနကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေအာင္ 
ၾကိဳးပမ္းၿပီးေနာက္ ပဋိပကၡ ေျပလည္သြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ 
အသိုင္းအ၀ိုင္း အားလုံး အေပၚ ကာလ႐ွည္ၾကာစြာ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ၄ 
ႏွစ္ေက်ာ္သည္အထိ ေဒသခံမ်ားက အေျခအေနကို သတိျဖင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပင္ဦးလြင္မွ 
အာ႐ွအလင္းေရာင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက  
မိတီၴလာၿမိဳ ႔သို႔ လာေရာက္၍ ဘာသာ ေပါင္းစံု လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို 
စတင္စည္း႐ံုး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 

ထိခိုက္ခံစား ရသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံ့ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾက ပါသည္။ 
ယင္းၾကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ေဒသမွ ေခါင္းေဆာင္ ၁၇ ဦးက ပဋိပကၡ 
ေျဖ႐ွင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ထီလာသုခ သမာဂီ ဘာသာေပါင္းစံု 
အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကပါသည္။

အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (CSO) 
သည္ ေ႐ွးဦးစြာ အလွဴေငြ လက္ခံေရး ဌာနအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး၊ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအား အစားအေသာက္၊ ေရ၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အျပင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ့ံ့ပိုးမႈတုုိ႔ကုုိ 
ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကပါသည္။ မြတ္စလင္ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမည္ကို စိုးရိမ္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားကို 
ေက်ာင္းျပန္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထီလာသုခ သမာဂီ အဖြဲ႔၀င္မ်ား 
က ၎မိဘမ်ားအား လက္ခံလာေအာင္ ေဆြးေႏြးႏိုုင္ ခဲ့ပါသည္။ 
၎တို႔သည္ မြတ္စလင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ ေက်ာင္းသား 
၁,၂၀၀ အတြက္ ေက်ာင္းသို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ပို႔ေဆာင္ ႏိုင္ေရးႏွင့္ 
ေက်ာင္းသံုး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၀တ္စံုမ်ား ေထာက္ပံ့ေရး 
တို႔အတြက္ စည္း႐ံုးေဆြးေႏြးရန္ ၿမိဳ ႔နယ္႐ွိ ပညာေရး ဌာနႏွင့္လည္း 
ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။ 
 

ေက်ာင္းသား ၁၂၀၀ အတြက္ ေက်ာင္းသိုု  
ေဘးကင္းလံုျခဳံစြာ ပို ့ေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္
ကူညီခဲ့ၾကသည္”

“
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မိေထာ္ညဏ္ မြန္အမ်ဳိးသမီးကြန္ယက္
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၊ နည္းစနစ္

ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေျပာင္းအလဲအတြင္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ့
အစည္းမ်ား၏ ေျပာင္းလဲလာမႈကို  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအထိ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း သည္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇူလိုင္လအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
သုေတသန ျပဳမႈႏွင့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
ရလဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုေတသန လုပ္ငန္းကို Michael Lidauer က 
ျမန္မာ သုေတသီသုံးဦးျဖစ္သည့္ ေစာခ်စ္သက္ထြန္း၊ လဆန္ေအာင္ႏွင့္ 
စိမ့္စိမ့္ထြန္း တို႔ႏွင့္အတူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသန 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာမႈ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွ 
ရ႐ွိခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာ၍ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။209  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား 
အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည့္ 
သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ 
ထုတ္ႏုတ္ ရယူ ထားပါသည္။210 

သုေတသန အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ဧၿပီလအတြင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးမွ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 
၂၂၈ ခုႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲ (FGDs) ၃ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
သုေတသန အဖြဲ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး 
ပထ၀ီ၀င္ ေဒသမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ 
ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္လည္း 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ သုေတသန ေလ့လာမႈကို စီစဥ္ရန္ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္သမွ် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသၾကီး အားလံုး၏ ၿမိ ႔ေတာ္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမတိုင္းတြင္ 
အနည္းဆံုး ေနာက္ထပ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီသို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ 
သုေတသန ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ 
အတြက္ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚ ယိမ္းယိုင္ေသာ 
သေဘာထား တစ္ရပ္ကို နမူနာ ေတြ႔႐ွိခဲ့ရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ 
ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း၌ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို ပို၍ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ရန္ ႐ွိေနပါသည္။

သုေတသန အဖြဲ႔သည္ အဓိကက်ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအတြက္ အဓိက ဦးတည္အုပ္စု 
မဟုတ္ဟု ယူဆေသာ္လည္း ရပ္႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း (CBOs) 
အခ်ိဳ ႔ထံ သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ သုေတသန အဖြဲ႔သည္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စုခြဲမ်ားႏွင့္ 
အတြဲမ်ားခြဲရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ရာ အခ်ိဳ ႔မွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္ေနပါသည္- 
ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသၾကီး အဆင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ကြန္ရက္မ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ား၊ ဘာသာေရး အေျချပဳ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူငယ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔မ်ား၊ လုပ္ငန္းအလိုက္ အစည္းအ႐ံုးမ်ားႏွင့္ 
အသင္း အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာအေျချပဳ မီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ 
အုပ္စုမ်ား ခြဲခဲ့ပါသည္။ သုေတသန အဖြဲ႔သည္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူေရးအတြက္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကိုယ္စားျပဳေသာ နမူနာကို ေ႐ြးထုတ္ရန္ 
ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ရလဒ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈအေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပျခင္းထက္ 
ရည္ညႊန္း၍သာ ေဖာ္ျပပါသည္။
  
သုေတသန အဖြဲ႔သည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ေယဘုယ် 
အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ မူတည္၍ အဓိကအားျဖင့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အုပ္စုမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားပါသည္- ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား (EAOs)၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ ဌာနမ်ား။ သို႔ရာတြင္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ 
ရာထူး မ်ားမွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနၿပီး၊ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို  တိက် ႐ွင္းလင္းေသာ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ႐ွိသျဖင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းး၏ ပံုေသကားက် မဟုတ္ဘဲ 
ေျပာင္းလဲတတ္သည့္ သဘာ၀ေၾကာင့္ ယင္းအုပ္စုမ်ားထဲမွအခ်ိဳ႕ 
ကိုလည္း ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။211  အလွဴ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (INGOs) မ်ားမွာ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာရာ၌ ေ႐ွ႕ဆံုးတြင္ ႐ွိမေနပါ။ သို႔ရာတြင္  အေျခအေနကို 
ဆက္စပ္စဥ္းစား ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ျပည့္စံုေစရန္ 
သုေတသန အဖြဲ႔သည္ အလွဴ႐ွင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္ခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
၂၁ ခုႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။  ထို႔ျပင္ 
သုေတသန အဖြ႔ဲသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို စီစဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ 
ပဏာမ ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Paung Sie Facility ၊ 
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အလွဴ႐ွင္မ်ား၊ အျခား ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၄ ခု က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ 
အဖြဲ႔ (IPSG) ၊ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔က 
ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။ ေလ့လာသံုးသပ္သူ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ Roger 
Mac Ginty (မန္ခ်က္စတာ တကၠသိုလ္) ႏွင့္ Ashley South (ခ်င္းမိုင္ 
တကၠသိုလ္) တို႔ကလည္း ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့ ပါသည္။

ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း 
အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပ ျခင္းထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေသာ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပိတ္ပင္ဟန္႔တားေသာ အေျခအေနမ်ား 
အေပၚ အာ႐ံုစိုက္ထား ပါသည္။ သုေတသန ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း 
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ေဆြးေႏြး ေဆာင္႐ြက္  ခ်က္မ်ားသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္ဟု ယူဆျခင္း မယူဆျခင္းမွာ အေရးမၾကီးပါ။ 
သုေတသန အဖြဲ႔က ၎တို႔သည္ “ပဋိပကၡ ေလ်ာ့က်ေရးႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ေ႐ွာင္႐ွားေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ 
ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္” ဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူေစကာမူ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ အမ်ားအျပား 
မွာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ထိုကဲ့သို႔ တိတိက်က် သတ္မွတ္မထားပါ။212  
သို႔ျဖစ္၍ သုေတသန အဖြဲ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတျဖစ္ေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုမဆို အာ႐ံုစိုက္သည့္နည္းတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ 
ပိုမို၍ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိုသို႔ေနထိုင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အတား အဆီးမ်ားကို 
အာ႐ံုစိုက္ပါသည္။

အဓိကက်ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 
အမ်ားအျပားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ေဒသအလိုက္ ကြဲျပားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မွ်မွ်တတ စဥ္းစားေပးႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ 
အမ်ားစုကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသၾကီး ၿမိဳ႕ ေတာ္မ်ားႏွင့္ အျခားၿမိဳ ႔
မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခန္း ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖစ္ရပ္ 
ေလ့လာခ်က္မွာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို သာဓကအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္ 
အမ်ားအျပား ႐ွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡမ်ားမွာ အနည္းဆံုး ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ 
ေပၚေပါက္ေလ့႐ွိပါသည္။ တစ္ခုမွာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား (EAOs) ပါ၀င္ပတ္သက္ၿပီး၊ အျခားတစ္ခုမွာ 
ထင္ထင္႐ွား႐ွား ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္သူ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းဟူ၍ 
သိပ္မ႐ွိဘဲ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပံုစံ ႏွစ္ခုအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈမွာ 
သုေတသန ျပဳရာတြင္ မတူညီေသာ စာေပသံုးသပ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚ အရင္းခံရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ 
ျပည္တြင္းမွ တု႔ံျပန္မႈမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သီးျခားစီ 
ျဖစ္ေနရသည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပပါသည္။ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ 
စာတမ္း အတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူ အမ်ားစုမွာ အသိုင္းအ၀ိုင္း 
အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတျဖစ္ေရး  (ICH) အေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသာ မဟုတ္ဘဲ အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္း 
ပဋိပကၡျဖစ္မႈမွာလည္း တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မ႐ွိပါ။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ - ‘ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စာစဥ္မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား’

ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း သည္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ Paung Sie Facility (PSF) ၏ တတိယေျမာက္ 
ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဆံုး စာတမ္းျဖစ္ေသာ 
“အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသင့္ ျဖစ္ေနၿပီ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္” စာတမ္းတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၌ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာ ထားပါသည္။213  ဒုတိယစာတမ္းျဖစ္ေသာ 
ျမန္မာ့ လူငယ္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး - ျမန္မာ့လူငယ္မ်ား၏ 
အသုံးမျပဳရေသးေသာ အစြမ္းအစမ်ားကိုု ျမွင့္တင္ျခင္း214  စာတမ္းတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၌ လူငယ္မ်ား၏ ပါ၀င္မႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤစာစဥ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က ္စာတမ္း တြင္ အၿပီးသတ္အျဖစ္ 
ေဖာ္ျပမႈထက္ ေဆြးေႏြးရန္ အစေဖာ္ ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
စာတမ္းအားလံုးသည္ လုပ္ေဆာင္သူ အသီးသီး၏ အခန္းက႑မ်ားကို 
သိ႐ွိနားလည္ရန္ႏွင့္ အသိပညာႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ 
တို႔အၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အဓိကက်ေသာ အက်ိဳးဆက္စပ္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အတူပါ၀င္ 
ထိေတြ႔ ေဆာင္႐ြက္မႈမွ ရ႐ွိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ ရ႐ွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အက်ိဳးစီပြားမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳပါ၀င္ႏိုင္မႈအေပၚ မွီတည္ 
ေနေၾကာင္း အထင္အ႐ွား ျပသေနပါသည္။ တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနသည့္ အဓိကက်ေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအား ေကာင္းစြာ အာ႐ံုစိုက္ေသာ္လည္း 
ဤစာတမ္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္က တစ္စထက္တစ္စ 
တိုး၍ အမွီျပဳလာရမည့္ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္သူမ်ား အေၾကာင္းသိ႐ွိ နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားပါသည္။ 

PSF သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လူမႈေရး 
ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ၿပီး၊ ၎တို႔၏ 
ဆက္လက္အေထာက္အကူ ေပးေနမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းပကားကို 
အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ PSF ၏  လက္႐ွိ အလွဴ႐ွင္ျဖစ္ေသာ 
ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း (UK)၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဆြီဒင္ ႏိုင္ငံ 
အစိုးရမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၎တို႔၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား၏ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုအျဖစ္ အားေပးကူညီ သြားရန္ ကတိက၀တ္ျပဳေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

မာမာခ်ဳိ၊ သံေတာင္ႀကီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔



88   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ တို႔၏ ေခတ္ၿပိဳင္စြမ္းအားမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ - အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသျဖင့္ စာ႐ႈသူသည္ 
ယင္းသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံအားျဖင့္ နားလည္ 
လိမ့္မည္ဟု ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း က ယူဆပါသည္။ 
ဤေနာက္ဆက္တြဲသည္ အကုန္အစင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ 
စြမ္းအားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အေထာက္အကူ ျပဳမႈအေပၚ မည္သို႔ၾသဇာ သက္ေရာက္သည္ဆိုသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးမႈ သိပ္မ႐ွိသည့္ 
စာ႐ႈသူမ်ားအတြက္ အစပ်ိဳးေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ 
စာတမ္း တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအထိ အာ႐ံုစိုက္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ ကာလေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း 
တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကဲ့သို႔ အဓိကက်သည့့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ အေျခအေန မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
႐ွိခဲ့ပါသည္။ 

အေ႐ွ႕ ေတာင္အာ႐ွ နယ္ေျမ၏ အျခား အစိတ္အပိုင္းမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္ အထူးသျဖင့္ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားသည္ 
မည္သည့္အခါကမွ် ဗဟိုအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ 
လံုးလံုးလ်ားလ်ား က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ။ ေ႐ွးေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ဘုရင့္ႏိုင္ငံမ်ား ပါ၀င္ၿပီး၊ ဆက္ဆံေရးမ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား၊ 
မင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ ႔ 
သြားခဲ့ကာ အားလံုးမွာ ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ အမိန္႔အာဏာ 
အုပ္စိုးမႈ မေရာက္႐ွိႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။215  ၿဗိတိသွ် 
ကိုလိုနီ ကာလအတြင္း ယခင္က မတည္ၿမဲဘဲ ေျပာင္းလဲ ေနေသာ 
၀ိေသသ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္မႈမွသည္ 
ထင္႐ွားေသာ ၀ိေသသ လကၡဏာ ျပယုဂ္အျဖစ္ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ 
(အနည္းအက်ဥ္းမွာ ဘာသာေရး အလိုက္) ပို၍တိက်စြာ တင္းတင္း 
က်ပ္က်ပ္ သတ္မွတ္လာပါသည္။ လူမ်ိဳးစု ၀ိိေသသ လကၡဏာျဖင့္ 
ေခၚေ၀ၚ သတ္မွတ္ မႈသည္ ကိုလိုနီေခတ္ ေနာက္ပိုင္း ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။216  
လူမ်ိဳးစု လူထုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ဆိုၾကေသာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (EAOs) အခ်ိဳ႕မွာ ၁၉၄၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ စ၍ 
၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး မရမီ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အားလံုးမဟုတ္ေသာ္လည္း 
တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပင္လံုညီလာခံကို 

က်င္းပခဲ့ပါသည္။ သမိုင္း၀င္ ပင္လံုညီလာခံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပါအ၀င္ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ တန္းတူ ရည္တူ ရ႐ွိေရးကို အာမခံေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ကို ပါ၀င္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မွာ မည္သည့္အခါကမွ် 
မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါ။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး မၾကာမီ ျမန္မာ 
ထိပ္တန္းပုဂိၢဳလ္မ်ားက ႏိုင္ငံကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္႐ြက္မႈ 
မ်ားႏွင့္အတူ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ ၾကိဳးပမ္း လႈပ္႐ွားမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ညီညြတ္ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့ၿပီး၊ 
ယေန႔အထိ တည္႐ွိဆဲျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး 
လြတ္လပ္ခြင့္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ျဖစ္ပြား လာခဲ့ပါသည္။
 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေစာေမာင္ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ 
၀ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (UWSA, ၁၉၉၅ ခုႏွစ္)၊ 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KIO, ၁၉၉၄ ခုႏွစ္) ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 
(NMSP, ၁၉၉၅ ခုႏွစ္) တို႔အပါအ၀င္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ အခ်ိဳ႕ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ 
ျပည့္ႏွစ္၊ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အစိုးရ ေဟာင္းက 
တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ျမန္မာ့ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) 
စီမံခ်က္ကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္း ငယ္မ်ားႏွင့္ 
ခြဲထြက္အဖြဲ႔ အနည္းငယ္ကသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ 
အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔မ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၾကၿပီး၊ 
၎တို႔မွာ ေလာေလာဆယ္တြင္ တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
ဦးေဆာင္မႈ ျပင္ပတြင္ ႐ွိေနၾကပါသည္။217 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၎၏ ၅ ႏွစ္တာ သက္တမ္း၏ အစျဖစ္ေသာ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ 
၎၏ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးစားေပး လုပ္ငန္းအျဖစ္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးကို 
ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ အသစ္ သို႔မဟုတ္ 
သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ 
ဘားအံၿမိဳ႕ ၌ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး 
(KNU) ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 
ကမၻာ့ အ႐ွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ကို ေခတၲ ရပ္ဆိုင္းေစခဲ့ပါသည္။ 
၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းသည္ အလွဴ႐ွင္မ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးေသာ 
ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) ၏ အကူအညီျဖင့္ သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္၏ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းသူ ျဖစ္လာပါသည္။ 
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တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ 
အမ်ားအျပားမွာ ေနာက္ပိုင္းမွ လုပ္ေဆာင္မည့္အစား တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ 
မေရးထိုးမီ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖ႐ွာႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ 
အာဏာခြဲေ၀ေရး ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းတို႔ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး 
ၿပီးေနာက္ စတင္က်င္းပမည့္ အဆင့္ေပါင္းစံု ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ေ႐ႊ ႔ဆိုင္း 
ထားပါသည္။218  

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔က လက္မွတ္ေရးထိုး 
ၿပီးေနာက2္19 ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ 
အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။220 တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔  
အခ်ိဳ ႔မွာ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးရာတြင္ က်န္႐ွိေနခဲ့ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ 
မွာ စာသားမ်ားကို သေဘာတူညီမႈ ႐ွိထားေစကာမူ ထိုအခ်ိန္က 
စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) မွာ 
တစ္၀က္တစ္ပ်က္ သေဘာတူညီမႈ ျဖစ္ေနၿပီး၊ အဖြဲ႔အားလံုးကို 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း မဟုတ္ဘ2ဲ21 
အခ်ိဳ႕ကမူ ပါ၀င္ျခင္း မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။222  တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ႏိုင္၀င္ဘာ
 ၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ 
ရက္သတၲပတ္ အနည္းငယ္ အလိုတြင္သာ လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က အျပတ္အသတ္ 
အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ 

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(NCA) သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေ႐ွ ႔ဆက္သြားႏိုင္ရန္ 
အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာ ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ 
(JMC) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ 
(UPDJC) တို႔ကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါသည္။223  ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ 
သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခါနီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ 
(UPC) ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ ၅ 
ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို အစပိုင္းတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံု၏ ျပည့္စံုခိုင္မာေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ အမွတ္သေကၤတ အျဖစ္သာ 
က်န္႐ွိေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ 
တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား၊ လူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမေဒသ ၁၄ ခု႐ွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
တက္ေရာက္သူ ၇၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေစႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအၾကား 
တင္းမာမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ခိ်န္မွစ၍ 
အသို္င္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ 
ျပန္လည္ျဖစ္ပြား လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ယင္းအၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ိဳးမွာ အဓိက အားျဖင့္ လူနည္းစု အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား 
အထူးသျဖင့္  မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း 

မ်ားအား ဦးတည္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသားေရး 
၀ါဒီမ်ားက ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိပါသည္။224 ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီမ်ားမွာ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
လက္ေအာက္တြင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္စဥ္ 
ကာလအတြင္း အတူေရာေႏွာ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ၿဗိတိသွ် 
တို႔သည္ ႐ွင္ဘုရင္ကို နန္းခ်ၿပီး၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး 
ၾသဇာအာဏာကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါသည္။225  သို႔ရာတြင္ 
ထိုအခ်ိန္က အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္း အၾကမ္းဖက္မႈမွာ 
အဓိကအားျဖင့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားအား ဦးတည္ေလ့႐ွိၿပီး၊ ၎တို႔အား 
ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏  အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ အသံုးခ်ရန္ လူဦးေရ 
အေျမာက္အျမား  ေခၚေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ 
ဆန္းစစ္ ေလ့လာသူမ်ားကမ ူ“အတိအက် ဆုိရလွ်င္ (အိႏိၵယ 
ဆန္႔က်င္ေရးထက္) မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး တင္းမာမႈမ်ားက ၁၉၃၈ 
ခုႏွစ္တြင္ အက်ပ္အတည္း အဆင့္သို႔ ဦးစြာ ေရာက္႐ွိလာေၾကာင္း” 
ေထာက္ျပၾကပါသည္။226  အလားတူ ထိပ္တိုက္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားမွာ 
၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တို႔တြင2္27  ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ 
လူနည္းစု အမ်ားအျပားက အလားတူ ဖယ္ၾကဥ္ ထားခံရမႈမ်ား 
ေတြ႔ၾကံဳခံစား ေနရေသာ္လည္း အိႏိၵယ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ အျခား
ႏိုင္ငံျခားသားကိုမႏွစ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေ၀လာၾကျခင္းတို႔က အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မြတ္စလင္ 
ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။228  

ႏိုင္ငံ၏ အျခား ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား အ႐ိွန္အဟုန္ျဖင့္ 
တိုးပြားလာေနစဥ္မွာပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ ႔ႏွင့္ အျခားၿမိဳ 
႔ၾကီးမ်ားႏွင့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ား၌ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ 
ၾကရၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ229  ခန္႔မွန္းေျခ 
လူေပါင္း ၁၄၅,၀၀၀ ခန္႔မွာ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾကရ၍ 
“ယာယီ” စခန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ ႔ခဲ့ၾကရပါသည္။230  ယင္း 
ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ 



90   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပံ ့ပု ု ိးမႈမ်ားအား ဖြင့ ္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အေရးအခင္းကို ပိုမို႐ွည္ၾကာေစၿပီး၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အၾကား 
အကြဲကြဲျဖစ္မႈမွာ ယေန႔ထက္တိုင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ ဒုကၡသည္မ်ား ကုန္းေၾကာင္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ                                   
ေ႐ႊ ႔ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ား အၾကီးအက်ယ္ မ်ားျပားလာၿပီး၊ လက္႐ွိ 
တင္းမာမႈမ်ားကို ထူးျခားေသာ ေဒသတြင္း တုံ႔ျပန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ထပ္ေဆာင္းလိုက္ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစပါသည္။231  ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ျပင္ပတြင္လည္း မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား ပါ၀င္ ပတ္သက္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မိတီၴလာၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ 
လား႐ိႈးၿမိဳ ႔၊ မႏၲေလးၿမိဳ ႔ႏွင့္ အျခား ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။232  
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား အၾကမ္း ဖက္မႈကို ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ 
အျမင္တြင္ ျမင္ေလ့႐ွိေစကာမူ ၀ိေသသ လကၡဏာအေပၚ အေျခခံ၍ 
ခ်န္လွပ္ထားမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
ေပၚေပါက္ေနျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡ ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာမႈ 
သေဘာသဘာ၀ကို ေဖာ္ျပေန ပါသည္။

မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားမွာ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ မဘသ ဟု ေခၚဆိုေသာ 
အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီအုပ္စုႏွင့္ ၎၏ အရင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ၉၆၉ 
လႈပ္႐ွားမႈ ႏွင့္အတူ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနပါသည္။233  ထိုသို႔ေသာ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး၊ ယင္းကိုတံု႔ျပန္သည့္ 
အေနျဖင့္ ဘာသာေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အားေပးမႈမ်ားမွာ 
အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေတြ႔ၾကံဳရသည့္ 
နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း အျမင့္ဆံုး ဗုဒၶဘာသာ 
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယက အဖြဲ႔က မဘသ 
အဖြဲ႔အား ဖ်က္သိမ္းရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး၊234  ယင္းအဖြဲ႔၏ အထင္႐ွားဆံုး 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အ႐ွင္ ၀ီရသူအား235  ေ႐ွ ႔ေနဦးကိုနီ 
လုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ၎၏ 
မွတ္ခ်က္ ေရးသားမႈေၾကာင့္ လူထုထဲတြင္ တရားေဟာခြင့္ တစ္ႏွစ္ 
ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။236  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလေနာက္ပုိင္း အေရးပါေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဦးသိန္းစိန္ ကဲ့သို႔ပင္ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ၎၏အစိုးရ အာဏာ ရလာၿပီး မၾကာမီပင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ေၾကညာခဲ့ ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္သည္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(NCA) ကို ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး၊ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ မထိုးရေသးေသာ 
အဖြဲ႔မ်ားအား သူမ၏ အစိုးရသစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
တရား၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။237  အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ 
အဓိကက်ေသာ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားအား အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ 

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား 
အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လူသစ္မ်ားျဖင့္အစားထိုးခဲ့ၿပီး၊ 
ႏွစ္အတန္ၾကာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ 
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသူမ်ားႏွင့္ သိသိသာသာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား 
႐ွိခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။238  ထို႔ျပင္ အစိုးရ အဖြဲ႔အတြင္းမွ အရပ္သား 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ အရာ႐ွိမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးမွာလည္း 
ယခင္ကထက္ ပိုမိုခက္ခဲ လာသည္ဆိုေသာ သတင္း အခ်ိဳ ႔လည္း 
ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။239 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ႐ံုးက 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန 
(MPC) ကို အစားထိုးရန္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) ကို ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပင္လံုညီလာခံ 
အမွတ္တရ အေနျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ပင္လံုညီလာခံကုိ ၂၁ ရာစု 
ပင္လံုညီလာခံအမည္ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ 
စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းညီလာခံတြင္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
ဘန္ကီမြန္းက အထူး ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 
ညီလာခံတြင္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူ မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ မထိုးရေသးေသာ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားမွ စုစုေပါင္းလူဦးေရ 
၈၅၀ ခန္႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (NEYA) ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား-မ တန္းတူေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (AGIPP)
အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အနည္းငယ္မွ်သာ 
ေလ့လာသူ အျဖစ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထင္႐ွားေသာ 
ပုဂိၢဳလ္မ်ားကလည္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ က်ား-မ 
ဆိုင္ရာႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။240 

အေရးၾကီးသည္မွာ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုး ရေသးသူမ်ားက 
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ အေနျဖင့္ သူမ၏ ၾသဇာ အ႐ွိန္အ၀ါကို 
အသံုးျပဳ၍ ကာလ႐ွည္ၾကာ တည္႐ွိေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ 
ခိုင္မာေသာ အေျဖကို ႐ွာႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ 
ဒုတိယ အၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ 
ပထမအၾကိမ္ထက္ ပိုမို တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ၎တို႔၏ 
ပါ၀င္တက္ေရာက္မႈမွာ ညီလာခံကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မည္ မဟုတ္ဟု 
ေၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ KIO မွလြဲ၍ ေျမာက္ပိုင္း 
မဟာမိတ္အဖြဲ႔ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ။ 241 အေသးစိတ္ 
အဆိုျပဳခ်က္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၀ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ 
ညီလာခံ စီစဥ္က်င္းပမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ပ်က္စရာ 
ေကာင္းသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယေန႔တြင္ ညီလာခံမွ 
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ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။ ၁၀ မိနစ္ၾကာ တင္ျပမႈ ၇၃ ခု ႐ွိခဲ့ရာ တင္ျပသူ 
အခ်ိဳ ႔က ညီလာခံ၏ အႏွစ္သာရပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈ 
မ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ညီလာခံ စီစဥ္က်င္းပပံုေၾကာင့္ စိတ္မသက္မသာ 
ျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုသည့္ျပင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ 
အခ်ိန္ဆြဲေနၿပီး တိုးတက္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း ေထာက္ျပ ၾကပါသည္။242 

ေနာင္အခါ ၎တို႔ကိုယ္ကိုယ္ အာရ္ကန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ 
ေရးတပ္ (ARSA) ဟု အမည္ ေျပာင္းထားေသာ Harakah al-
Yaqin243  ေခၚ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကင္း 
စခန္းမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလ တို႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ 
တင္းမာမႈမ်ားမွာ ပို၍ နက္႐ိႈင္းလာခဲ့ပါသည္။ ယင္းအေျခ 
အေနေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း 
ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာေစၿပီး၊ “ထုိသုိ႔ 
ပိိုမိုနက္႐ိႈင္းလာေသာ တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္ မယုံၾကည္မႈမ်ားက 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အလားတူ အသုိင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္း 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳး တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြား လာေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။”244 အထက္ပါ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးအရ 
႐ွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္လာၿပီး၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးမႈမ်ား 
အၾကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚလာကာ၊ က်ား-မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
(GVB) ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာပါသည္။245 
႐ွည္လ်ားၾကာျမင့္ ေနၿပီျဖစ္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ 
အေရးအခင္းကို တု႔ံျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ က်ား-မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ 
သြားလာေရး ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ ေနျခင္းႏွင့္ 
မေျဖ႐ွင္းရေသးသည့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈ ျပႆနာ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ အစိုးရသစ္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားမ်ား 
ျမင့္တက္လာပါသည္။246 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္အား ရခိုင္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပး 
ေကာ္မ႐ွင္ကို ဦးေဆာင္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ 
ေကာ္မ႐ွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ အေရးအခင္း အတြက္ ခိုင္မာေသာအေျဖ 
႐ွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
(ေနာက္ပိုင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း အတြက္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ အခိ်န္ သတ္မွတ္ခ်က္ အတြင္းမပါ၀င္ပါ။) 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ အဆိုပါ ေကာ္မ႐ွင္၏ အၿပီးသတ္ 
အစီရင္ခံစာႏွင့္ အၾကံ ျပဳခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 247 ေကာ္မရွင္၏ 
အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ၿပီး နာရီပိုင္းအၾကာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္း၌ ARSA တို ့၏ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို 
ခံခဲ့ ရၿပီး လံုျခံဳေရးအရ ( ရွင္းလင္းသည့္) စစ္ဆင္ေရး ေပၚေပါက္လာၿပီး 
လူေပါင္း ၈၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို ့ထြက္ေျပး 
ခဲ့ၾကပါသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
လည္းတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ အ႐ွိန္ျမင့္လာပါသည္။ စစ္ေရးအရ  
ေ႐ွ ႔တိုး ခ်ီတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာလ လယ္တြင္ တပ္မေတာ္က လိုင္ဇာ႐ွိ KIO ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ 
နီးကပ္ေသာ KIO ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ဂီဒုန္ အေျခစိုက္စခန္းကို 
သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ သိမ္းပိုက္မႈေၾကာင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးမႈမ်ားႏွင့္ 
ဒုကၶသည္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ ႔သြားမႈမ်ား ပို၍ တိုးလာ 
ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တို႔အၾကား 
တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း အုပ္စုအခ်င္းခ်င္းအၾကား အထူးသျဖင့္ 
႐ွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ တအာင္း 
အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား 
ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡသည္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ 
မတူညီေသာ လူမ်ိဳးစု အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ား အၾကား 
တင္းမာမႈမ်ားကို ပို၍ အ႐ွိန္ျမင့္တက္ေစပါသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခို္က္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ 
ေရးထိုးရာတြင္ အက်ံဳး၀င္သည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးမ၀င္သည့္ 
နယ္ေျမမ်ားဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းကြဲေနသည္ကို ပို၍ပို၍ သိသာလာပါသည္။ 
အခ်ိဳ ႔ကမူ “ပထ၀ီ၀င္ အေနအထား ကြဲမႈသည္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ 
လက္နက္ ရ႐ွိႏိုင္မႈႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတုိ႔၏ ထင္႐ွားေသာ 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား အပါအ၀င္ နယ္ေျမမ်ားအၾကား 
လြန္စြာ ကြဲျပား ျခားနားသည့္ ႏိုင္ငံေရး-စီးပြားေရး ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ 
ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနသည္” ကို သတိျပဳမိၾက ပါသည္။248  ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၇ 
ဖြဲ႔ ပါ၀င္ေသာ အုပ္စုတစ္စုသည္ ၀ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ 
(UWSA) ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈႏွင့္ 
အတိုင္ပင္ခံ ေကာ္မတီ (FPNCC) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ ၾကပါသည္။ ၎တို႔က 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) 
ကို ဆက္လက္ အသိအမွတ္ မျပဳေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ 
မူေဘာင္တစ္ခုအေပၚ အေျခခံ၍  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ အသစ္ 
ျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါသည္။249 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္႐ွိေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္တြင္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA) ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္ အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ 
ခြဲထြက္အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္ပ ပတ္သက္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ 
ရက္ေန႔တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဘာသာေရး အေျချပဳ 
အဖြဲ႔အစည္း ၁၂၅ ဖြဲ႔သည္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ 
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စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပလ်က္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ အေရးတၾကီး 
ေတာင္းဆိုမႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ “လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား လူထုၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈျဖင့္ 
မဲေပး၍ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့စဥ္က ျပည္သူလူထု လိုလားခဲ့ 
သို႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။” 250  ဤ 
ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း အတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားက ဤေနာက္ခံျဖစ္ရပ္ႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္လ်က္ အာဏာရၿပီး ပထမ ၁ ႏွစ္အၾကာတြင္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ 
ကင္းကြာလာသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
သုေတသန အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အေတြ႔အၾကံဳ လြန္စြာ နည္းပါးသည့္ 
အစိုးရအသစ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အလြန္အမင္းျမင့္မား သည္ကို 
ဂ႐ုျပဳမိၾကပါသည္။

ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (UPC) ကို 
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္ ရ႐ွိသည္အထိ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ ၾကိမ္ ပံုမွန္က်င္းပသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဒုတိယ 
အၾကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ႏွင့္ 
၂၈ ရက္ေန႔အတြင္း က်င္းပခဲ့ ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ 
ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ 
တက္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္ညီလာခံထက္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူ 
ပိုမိုပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္က NCA 
ကို အခိုင္အမာ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ္လည္း FPNCC က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
မူေဘာင္အသစ္ ေရးဆြဲေရး ထပ္မံေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြး 
ညွိႏိႈင္းသူမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ ဖြဲစည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား အတြက္ တိက် ျပတ္သားေသာ 
ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ အပါအ၀င္ အနာဂတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္ကို 
သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၌ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ အားနည္းခ်ိဳ 
႔ယြင္းခ်က္ မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကၿပီး၊ သေဘာတူညီၾကသည့္ 
အေျခခံမူအမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ အစိုးရက အဆိုျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ညီလာခံ 
မတိုင္မီႏွင့္ ညီလာခံ က်င္းပစဥ္အတြင္း ကန္႔ကြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အေရး မရခဲ့ပါ။ 
ယေန႔အထိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ားသည္ မ်ားစြာ 
အေရးပါလ်က္ ႐ွိေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ အမွတ္သေကၤတ 
သဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ၿငိမး္ခ်မ္းေရး အတြက္ ခိုင္မာေသာ 
အေျဖ႐ွာေဖြေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာ က်န္႐ွိေန ပါသည္။
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