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International Alert သည္ ေရရွည္တည္တံံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡဒဏ္ကို 
တိုက္ရိုက္ခံစားၾကရသူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြကာ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ အတူတကြလက္တဲြေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူႏိုင္သည့္ စြမ္းအားရွိသည္ဟု ယံုၾကည့္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ 
ေသြးကြဲေနသူမ်ားကို ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးကာ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
အဓိက ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ မူ၀ါဒအဆင့္အထိ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတူတကြ 
လက္တဲြကာ ေန႕စဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ လက္နက္ 
စြန္႔လႊတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔အျပင္ မတူျခားနားမႈမ်ားကို 
အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္း မသံုးဘဲ ေျဖရွင္းကာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ 
အားလံုးသည္ ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါ၀င္ရမည္ 

ဟု ယံုၾကည္သည္။
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ေကာ္လားေဖာင္ေဒးရွင္း(KLF) သည္ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
ေဒသအေျချပဳ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ေကာ္လားေဖာင္ေဒးရွင္း(KLF) အေနျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ အမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေရရွည္ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစ့စပ္လႈံေဆာ္ျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒေဖာ္ 
ေဆာင္ေရးတို႔ကို ပံံ့ပိုးကူညီလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သုေတသနအား မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း 

International Alert, Conciliation Resources and Saferworld တို႕သည္ မူ၀ါဒေရးဆဲြသူမ်ား ႏွင့္ 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ အသက္ေမြးရမ္းေၾကာင္းျပဳသူမ်ားကို ပဋိပကၡ သက္ေရာက္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဘက္စံုတိုးတက္ေသာ အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ သင္ယူမႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္သြားမည့္ သံုးႏွစ္ၾကာသက္တမ္း 
ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သုေတသနအား မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံကိန္းကို ပူးတဲြအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္လွ်က္ရွိသည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရမွ UK Aid ၏ ေထာက္ပံ့ရန္ပံုေငြျဖင့္ ဤသုေတသနကို ပဋိပကၡ၏ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးဖံြၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ အေျခခံ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ က်ာမတန္တူညီမွ်မႈတုိ႔ကို ေလ့လာမႈျပဳရန္ အထူးေဇာင္းေပးထားသည္။ စီမံကိန္းပထမႏွစ္တြင္မူ ယခု 
စီမံကိန္းအား Global Security Rapid Analysis- GSRA ဟု သိထားၾကပါသည္။
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မူပိုင္ခြင့္အားလံုး ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ စာေရးသူမ်ားအား အျပည့္အစံု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ ဤစာအုပ္၏ မည္သည့္ 
အစိတ္အပိုင္းကိုမွ် ကူးယူျခင္း၊ သိမ္းဆည္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္၊ စက္ကရိယာ၊ မိတၱဴကူးယူမႈ၊ အသံဖမ္းမႈ 
သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ပံုစံ၊ မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မွ် လဲႊေျပာင္းေပးပို႔ျခင္း မျပဳရ။
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သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း  
Stephen Gray

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ



ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤအစီရင္ခံစာကို Mr. Stephen Gray က ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ SiuSue Mark ႏွင့္ 
Kaw Lah ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကြင္းဆင္းသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးသားထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤစာတမ္းကို ပံုေဖာ္ေပးခဲ့ေသာ အျမင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး၍၊ တန္ဖိုးရိွေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ရက္ေရာစြာ မွ်ေဝေပးခဲ့သည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)၊ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္ 
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား စာတမ္းရွင္က ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ 
ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းအေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးကာ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးခဲ့ၾကသည့္  International Alert, ကရင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (KESAN), ေကာ္သူးေလ သစ္ေတာဌာန (KFD), ယူႏိုက္တက္ 
ကင္းဒမ္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနႏွင့္ Kaw Lah ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ Kevin Woods, Tim 
Schroeder, Ashley South ႏွင့္ SiuSue Mark တို႔အပါအဝင္ တစ္ဦးခ်င္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို လည္းေကာင္း 
အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာကို ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံအစိုးရ ၏ UK Aid မွ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဤစာတမ္းတြင္ 
ပါ၀င္ေဖာ္ျပထားေသာအျမင္မ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံအစိုးရ၏ တရား၀င္မူ၀ါဒမ်ားကို 
ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။  
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၄။ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳလိုေသာ မဟာဗ်ဴဟာ 
    နည္းလမ္းမ်ား
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CSO အရပ္ဖက္လူမွႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (Civil society organisation)

EAO တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Ethnic armed organisation)

IDP ျပည္တြင္းပဋိပကၡေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူ (Internally displaced person)

INGO ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (International non-governmental organisation)

KESAN
ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (Karen Environmental and Social Affairs 
Network) 

KFD ေကာ္သူးေလသစ္ေတာဌာန (Kawthoolei Forestry Department)

KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (Karen National Union)

MPSI ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္း (Myanmar Peace Support Initiative)

NCA တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ (Nationwide Ceasefire Agreement)

NGO အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (Non-governmental organisation)

NLUP အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူဝါဒ (National Land Use Policy)

SPP သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ (Salween Peace Park)

WWF ကမၻာ့ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (World Wide Fund for Nature)

အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဤစာတမ္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို ကူညီေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴရွင္မ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လက္ေတြ႕က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။ ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိသည့္ ကရင္တိုင္း
ရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ မူလကြင္းဆင္း သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စာအုပ္ 
စာတမ္းမ်ားျဖင့္ တဆင့္ခံ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းသည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 
(၃၀) ေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) မွ အရာရွိမ်ား၊ အၿငိမ္းစားအစိုးရအရာရွိမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ား (INGO)ႏွင့္ ကရင္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
အပါအဝင္ အဓိကအက်ိဳးသက္ ဆိုင္သူ (၂၅)ဦး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္စိစစ္အတည္ျပဳေရးအလုပ္
ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ မ်ားကိုလည္းေကာင္း အေျခခံ၍ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္ အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ေစသည့္ ျပည္တြင္းစစ္အား အေျဖရွာရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအားအကူအညီ 
ေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ပံ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြး 
ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား တုန္႔ဆိုင္းေနျခင္းေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ (အားလံုး နားလည္ထားသည့္အတိုင္း) ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက 
႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာေပၚတြင္သာ အာ႐ံုစိုက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးစားေပးအဆင့္မွ ေလ်ာ့က် 
မသြားေစလိုပါ၊ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေထာက္ 
အကူမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ 
ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ (ယခင္က ႏိုင္ငံတကာအာရံုစိုက္မႈ သိသာစြာ နည္းပါးခဲ့ေသာ) ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေ
ဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈကို ထပ္မံအားျဖည့္ထားေသာ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားေရးအတြက္ 
တြန္းအားမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။1ဤသို႔ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈျမွင့္တင္ျခင္း၊ အထက္တန္းလႊာ လူတန္းစားထက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ပိုမိုကိုယ္စားျပဳ 
ထင္ဟပ္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားပါဝင္၍ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္ေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား 
ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအရ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သီးျခား 
အဖြဲ႕မ်ား အခ်င္းခ်င္း “ေရျပင္ညီဆက္ဆံေရး (horizontal relationships)” ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေနရံုျဖင့္ မလံု ေလာက္ေတာ့ 
ဘဲ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ           
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ “ေဒါင္လိုက္ဆက္ဆံေရး (vertical relationships)” ကိုပါ တုိးျမွင့္ေဆာင္ ရြက္ရန္ 
အေရးႀကီးေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည္။ ဤအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ 

1 A. South et al, Federalism: Exploring interim arrangements in the Myanmar Peace Process, Myanmar Interim 
Arrangements Research Project, Yangon: Joint Peace Fund, 2018
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ခ်ိန္ကတည္းက အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ရရွိခံစားေနၾကၿပီျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလဒ္ 
မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သင့္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ေဒသသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ မူလကတည္းက လႊမ္းျခံဳပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဤစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ 
ေဒသကုိ ဦးတည္ေလ့လာထားသည္။ ဤေဒသသည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ျပည္တြင္းစစ္ကို 
ထာဝစဥ္အဆံုးသတ္ေပးႏိုင္မည့္ ဘက္စံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုရရွိေရးႏွင့္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဟူေသာ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ကူညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိရွလြယ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍စဥ္ဆက္မျပတ္တည္ေဆာက္
ယူရမည့္ ေဒသလည္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
(ႏိုင္ငံေရးအရ) ဦးေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) သည္ သက္တမ္းရွည္ၾကာၿပီး အေတာ္အတန္ 
ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေထာင္ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိထားျခင္းေၾကာင့္ “ၾကားကာလအတြင္း 
ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား” ႏွင့္ “ဖက္ဒရယ္လုပ္ငန္းစဥ္” တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၏ အဓိက ဆံုခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။2

သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တိုးတက္ေစေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္း 
မ်ား၏ အဓိက ဦးတည္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤနည္းလမ္းသည္ (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ယခင္က ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္မႈမ်ားကို ၿပိဳလဲေစခဲ့သည့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ (၂) လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၊ အခြင့္အေရးႏွင့္  အလ့အထမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ၍ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ မတူကြဲျပားမႈ 
မ်ားကို ေလးစားသည့္အေလ့အထ တိုးတက္ေစရန္ (၃) ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရးဟူေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္အညီ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ ျပည္နယ္ 
အဆင့္အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ (ဤေနရာ တြင္ သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား ဆင္းသက္ေရာက္ရွိေရးကို 
ကူညီေပးရန္စသည္တို႔ အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

သစ္ေတာမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ကရင္လူမ်ိဳးအပါအဝင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
အေရးႀကီးေသာ သဘာဝသယံဇာတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤစာတမ္းတြင္ သစ္ေတာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈအလားအလာကို ဦးတည္ထားသည္။ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အာ႐ံု စိုက္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ကာလ 
ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို လည္း ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ တန္ဖိုးမွာ သစ္ေတာက႑တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္
မႈအစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း မရွိမျဖစ္ပါဝင္ေနေသာ (အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ 
ေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ သယံဇာတမွ်ေဝျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို 
အဆင့္ဆင့္ခြဲေဝေပးျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကိုယ္

2 ၾကားကာလအတြင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ဆိုသည္မွာ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အခန္း (၆)ပါ စာသားမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ လက္မွတ္ 
ေရးထိုးထားၾကေသာ EAOs မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ႀကီးမ်ားေသာ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ပါက EITI လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီအမ်ား ျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ တိုက္တြန္းျခင္း၊ EAO ေဒသမ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ EAOs ပိုမိုညွိႏႈိုင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ 
ပါဝင္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ၾကားကာလအတြင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုလံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မတူညီေသာ 
နားလည္မႈမ်ား၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



တိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူ (IDP) မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရး၊ က်ားမ 
တန္းတူ ညီမွ်မႈႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာအားလံုးပါဝင္ေစျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စသည္တို႔အတြက္) အေခ်အတင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအထိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္လံုး ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းသည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခမ်ား 
တိုးလာျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆိုးက်ိဳးမ်ား ျမင့္မားစြာသက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ 

ျမန္မာႏွင့္ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ 
သစ္ေတာက႑တြင္ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္တည္ေနေသာ “သယံဇာတက်ိန္စာ”မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ဆင္းရဲ 
သူမ်ားကို ဦးစားေပးမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈအား ကူညီေပးႏိုင္မႈစသည္တို႔ ပိုမို 
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေလ့အထမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤစာတမ္းတြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ထိခုိက္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာ၌ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့သည့္ သစ္ေတာ (ႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ား) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အေလ့အထမ်ားအနက္ ကရင္ေဒသႏွင့္ ျပင္ပေဒသမ်ားမွ ဥပမာမ်ားကုိ တင္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယင္းဥပမာမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ရယူနိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ 
ယင္းဥပမာမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းအား အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား မွ်ေဝျခင္းႏွင့္  ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ
အလားအလာမ်ား၊ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ တုန္႔ျပန္အေရးယူရန္အတြက္ ေဒသခံ 
မ်ားကိယုတုိ္င ္ေဆာင႐္ြကသ္ည္ ့ေအာင ္ျမင္ေသာ လပုင္န္းမ်ား၊ အစိုးရႏငွ္ ့အစိုးရမဟတ္ုေသာ တိငု္းရင္းသားအဖြ႕ဲမ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အားေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
ေဆာင္ရြက္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈကို သတိျပဳနားလည္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ပိုမိုေလးစား 
၍ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကို ဦးစားေပးေသာ ရိုးရာသစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားကို မူဝါဒတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ပါဝင္ၾကသည္။ 

ဤဥပမာမ်ားမွ ေလ့လာသင္ယူျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း 
ေဒသရွိ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေျခအေနကို ဂ႐ုျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေန အတြက္ ထိေရာက္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအခ်ိဳ႕ကို ဤစာတမ္းတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္း 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ၾကသည္ - 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေတာ္အသင့္လႊမ္းမိုးထားေသာ “အထက္မွေအာက္သို႔ (top-down)” မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
(အစိုးရ၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ EAO မ်ားဦးေဆာင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ကူညီေပးေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ၿပိဳင္လွ်က္၊ “အလယ္မွ စတင္သည့္ (middle-out)” မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
(အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ NGO အဖြဲ႕မ်ားက ဦးေဆာင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား)၏ တန္ဖိုး။

• ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈကို ဂ႐ုျပဳလွ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကသာ တစ္ဦးတည္း 
ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားက ေဆာင္႐ြက္သည့္ အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းေရး 
စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အစား၊ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားက 
ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္သည့္ အေသးစားအစပ်ိဳး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 
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• စီမံကိန္းသစ္မ်ားကိုသာ အစပ်ိဳးေဆာင္႐ြက္မည့္အစား၊ လက္ရွိတြင္ အလုပ္ျဖစ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ 
EAO မ်ား၊ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္သည့္ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ား) ကို 
ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အသိအမွတ္ျပဳ၍ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 

• ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိေနဆဲေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ EAOs အဖြဲ႕မ်ားအား စီမံကိန္းမ်ား 
အေၾကာင္း ခရိုင္/တပ္မဟာအဆင့္အထိ အသိေပးၿပီးေနာက္ (အေကာင္းဆံုးအားျဖင့္) ယင္းတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ 
ကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူေဆာင္႐ြက္ မည့္ “သံုးဖြဲ႕အထက္ 
သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း (triple green light plus)” နည္းလမ္းကို ရွာေဖြေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 

• သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္အဆင့္အထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ဆင့္ ခြဲေဝေပးျခင္းကို 
အားေပးျခင္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ကူညီႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 

ဤစာတမ္း၏ နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
အၾကံျပဳထားပါသည္ - 

• ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) သစ္ေတာဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 
အကူအညီမ်ား။ 

• ကရင္သစ္ေတာမန္ေနဂ်ာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းေရးကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္မည့္ တကၠသိုလ္ ႏွင့္ သက္ေမြး
ပညာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား။  

• လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳ၍ အမ်ိဳးသားမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေပးျခင္း။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ KNU သစ္ေတာဌာနတို႔အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာစီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

• ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေရာေထြးေနေသာ ေဒသတစ္ခုတြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ 
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းတစ္ခုကို ေရွ႕ေျပး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

အထက္ပါ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုး ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားအား ရရွိေစ 
ေရးအတြက္ အားလံုးပါဝင္၍ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈကို သတိျပဳနားလည္ထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ 
သင့္ပါသည္။ 
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၁။ နိဒါန္း

ဤစာတမ္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ 
သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို ကူညီေပးရန္အတြက္ အလားအလာရွိေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခမ်ားအား  ဆန္းစစ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္၍ ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴရွင္မ်ား၊ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 
တာဝန္ယူမႈမရွိေသာ သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ား၏ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခမ်ားကို သ႐ုပ္ခြဲဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နမူနာျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံသည့္ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ အေတာ္ပင္ 
ရွားပါးပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အၾကံျပဳထားေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ားကို ရရွိေစၿပီးျဖစ္သည့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဆိုင္ရာ နမူနာျဖစ္ရပ္မ်ားအား သ႐ုပ္ခြဲဆန္းစစ္မႈကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤစာတမ္းသည္ International Alert အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံမႈျဖင့္ Kaw Lah ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အဓိ
ကကြင္းဆင္းသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တဆင့္ခံသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုေတသန 
လုပ္ငန္းတြင္ အဓိကသတင္းေပးႏိုင္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ (၃၀) ႀကိမ္၊ ဘားအံႏွင့္ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ 
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား၊ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေရာေထြးေနေသာ နယ္ေျမမ်ား3အတြင္း တည္ရွိေန 
သည့္ ေက်း႐ြာ (၁၁)႐ြာတြင္ ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ အဓိကကြင္းဆင္းသုေတသန 
လုပ္ငန္းႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs)၊ EAOs မ်ား၊ ရပ္႐ြာျပည္သူအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အၿငိမ္းစားအစိုးရ 
အရာရွိမ်ား၊ INGOs မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အခ်က္ 
အလက္စိစစ္ အတည္ျပဳေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္ 
ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနၾကသည့္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း (၂)ဖက္လံုးကို ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္၊ တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ KNU သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ သစ္ေတာနယ္ေျမအမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ ရင္းျမစ္(ရန္ပံုေငြ) အေထာက္အပံ့ 
ရရွိမႈ အလြန္နည္းပါးစြာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာဝန္ယူထားရကာ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက ယင္းအခ်က္ကို ေကာင္းစြာ 
နားလည္ထားျခင္း မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ဤစာတမ္း၏ အခ်ိဳ႕ေသာအပုိင္းမ်ားတြင္ KNU အဖြဲ႕၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ဦးတည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤစာတမ္းပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ အျခားေသာ သယံဇာတ 
က႑မ်ား သို႔မဟုတ္ ပထဝီဝင္ေဒသမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ ျပႆနာမ်ား၊ 
ပါဝင္သူ (actors) မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားမွာမူ က႑အလုိက္ႏွင့္ ပထဝီဝင္ေဒသအလိုက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ကြဲျပားျခားနား 
ပါသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ဤေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အလြန္က်ယ္ျပန္႔စြာ ခ်ဲ႕ထြင္အသံုးခ်ရာတြင္ ဂ႐ုစိုက္သင့္ပါသည္။ 

3  အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အစိုးရမထိန္းခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနသည့္နယ္ေျမႏွင့္ KNU တပ္မဟာနယ္ေျမအလိုက္ ေက်း႐ြာအမည္မ်ားမွာ 
တပ္မဟာ (၇)နယ္ေျမရွိ ရခိုင္ေက်ာင္းေက်း႐ြာႏွင့္ ေဘးမဲ့ေတာ (ေရာေထြး)၊ တပ္မဟာ (၆)နယ္ေျမရွိ ေတာင္တီေက်း႐ြာ (ေရာေထြး)၊ ကၽြန္းကုန္းေက်း႐ြာ 
(ေရာေထြး)၊ ထီးမူထားေက်း႐ြာ (ေရာေထြး)၊ ကထူးထာေက်း႐ြာ(ေရာေထြး)၊ ေလးေကေကာ့ေက်း႐ြာ (ေရာေထြး)၊  ကၽြန္းေတာေက်း႐ြာ (ေရာေထြး)၊ 
ေ႐ႊကုကၠိဳေက်း႐ြာ (အစိုးရ)၊ တပ္မဟာ (၇) နယ္ေျမရွိ ဒူးဝန္းဘုရားေက်း႐ြာ (အစိုးရ)၊ တပ္မဟာ (၆) နယ္ေျမရွိ ႏိုးပိုးေက်း႐ြာ (KNU)ႏွင့္ ေအာ္ေလးေက်း႐ြာ 
(KNU) တို႔ ပါဝင္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔အၾကား မည္သို႔ဆက္ႏြယ္ေနပါ 

သနည္း? 

သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ (၁) ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
ကာလမ်ားတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့ေသာ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ဆံုး႐ႈံုးႏိုင္ေျခ 
မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း (၂) လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ မတူကြဲျပားမႈကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း (၃)  ဒီမိုကေရစီ 
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရးဟူေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္အညီ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ ျပည္နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ (ဤေနရာတြင္ သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဆိုင္ရာ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား ဆင္းသက္ေရာက္ရွိေစျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို 
ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။  သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ က်ားမအားလံုးပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ျခင္းကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္း ေစျခင္းျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ေရးကိုလည္း ပါဝင္ကူညီေပး 
ပါလိမ့္မည္။ 

ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈပန္းတိုင္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ပန္းတိုင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိစြာ ေဆာင္ၾကဥ္းသင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆိုသည္မွာ တပ္မေတာ္ 
(ျမန္မာတပ္)ႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ EAOs ဟု သိရွိထားေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၂၀) 
ခန္႔တို႔အၾကား ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ၿပီးဆံုးေစရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ 
ေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စုစည္းထား 
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအၾကပ္အတည္းသည္ အေတာ္အသင့္ျမင္သာလႊမ္းမိုးေနေသာ္
လည္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္အား အေျဖရွာႏိုင္မည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေနေသာၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားရွိေနေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေထာက္႐ႈလွ်က္၊ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေန 
ေသာ္လည္း၊ အကူအညီရရွိမႈ အလြန္နည္းပါးေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ျပည္နယ္ 
အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တိုးတက္ေစရန္ ဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ျမင့္မားစြာ ရရွိေစလိမ့္မည္ဟူေသာအခ်က္ကို ဤစာတမ္း တြင္ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။4

သမိုင္းစဥ္တေလွ်ာက္လံုးမွ သင္ခန္းစာရယူလွ်က္ သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တိုးတက္ေစျခင္းသည္ လက္ရွိ 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ အဓိကနယ္ပယ္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သင့္ပါသည္။ ၁၉၈၉-၁၉၉၅ ခုႏွစ္ 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရဌာနမ်ား၊ EAOs 
မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ယခင္က ေဝးလံေခါင္းပါးခဲ့သည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား 
ပိုမိုလက္လွမ္းမီေစမည့္ လမ္းသစ္မ်ား ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား 
ပ်က္စီးျပဳန္းတီးျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ယုိယြင္းထိခိုက္ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေရးအေလ့အထမ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းစသည္ျဖင့္ တန္ဖိုးႀကီးမားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ရၿပီး၊ တိုက္ပြဲမ်ားကို ေလာင္စာ 
ျဖည့္တင္းေပးသည့္ ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္သာ ဆက္လက္တည္ရွိေနခဲ့သည္။5 သစ္ေတာ 
သယံဇာတမ်ားအား တာဝန္ယူမႈကင္းမဲ့စြာ ထုတ္ယူျခင္းသည္ ဤျပႆနာ၏ သိသာထင္ရွားေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ 

4  ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ A. South et al,  2018

5 K. Woods, Forest governance, timber trade legality and ethnic conflict in Myanmar, Forest Trends presentation, Washington DC, 2015
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ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံေနရသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ “ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို အျမတ္ထုတ္ျခင္း” 
ဟူသည့္ ဆိုးက်ိဳးအလားအလာအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။6

၁၉၈၉-၁၉၉၅ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ EAOs မ်ားသည္ (အသိသာဆံုးမွာ ေျမာက္ပိုင္း 
ေဒသရွိ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕) ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အႀကိဳႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (အမ်ိဳးသားညီလာခံ) မွတဆင့္ 
ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေစေရး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ လံုးဝ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး၊ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္မွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။7 ဤသမိုင္းေၾကာင္းကို အေျခခံျခင္းအားျဖင့္  
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ EAOs မ်ားသည္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လက္ရွိ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ 
ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေလ့လာမႈကို ေထာက္ကန္ေပးထားေသာ အဓိကႏွင့္တဆင့္ခံသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအရ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုတိုင္း
ရင္းသားမ်ားအၾကားတြင္ လက္ရွိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကာလသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ဘက္စံုအေျဖရွာျခင္းထက္ 
(သမိုင္းတေလွ်ာက္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္) တာဝန္ယူမႈကင္းမဲ့ေသာ စီးပြားေရးအျမတ္ ထုတ္ျခင္းပံုစံမ်ိဳး ထပ္မံျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ 
ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရမီ 
တြင္ မည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ် မေဆာင္႐ြက္ရန္”8 ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားမွာ ဤစိုးရိမ္မႈမ်ားကို သက္ေသျပေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲထားသည့္ နယ္ေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္
ပြားေနဆဲနယ္ေျမမ်ားတြင္ ဘက္စုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ မရရွိမီတြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ မျပင္ဆင္ရေသးမီတြင္လည္းေကာင္း မည္သည့္အႀကီးစားစီမံကိန္းကိုမွ် မေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆိုလိုျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို (ေရရွည္တြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခံေနရသည့္) 
ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ တဖက္တြင္လည္း သမိုင္းစဥ္တေလွ်ာက္ 
ခံစားလာခဲ့ရသည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ကုန္ဆံုးပ်က္စီးေစသည့္ ထုတ္ယူမႈမ်ားအား ခြင့္ျပဳရျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လ
ည္ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္လည္းေကာင္း ေၾကာင္းက်ိဳးညီညြတ္မႈမရွိပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအား 
ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အကူအညီေပးေနသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ထပ္မံေဆြးေႏြးထားသည့္
အတိုင္း) သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအား တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္အတူ 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား “အလယ္အလတ္နည္းလမ္း” ျဖင့္ ဂ႐ုတစိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္ေနရာခ်၍ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္းတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

တည္ေဆာက္မႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ရပါသနည္း? 

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးမွသည္ ထာဝစဥ္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသည္အထိ ဆက္လက္ 
ခရီးဆက္ရာတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ CSOs မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အက်ိဳး 

6 ဥပမာအားျဖင့္ Murky timber deal raises doubts over Myanmar’s commitment to forestry reform, Environmental Investigation Agency, 19 
September 2018, https://eia-international.org/murky-timber-deal-raises-doubts-myanmars-commitment-forestry-reform/ တြင္ ၾကည့္ပါ။

7 K. Woods, Ceasefire capitalism: military–private partnerships, resource concessions and military–state building in the Burma–China 
borderlands, The Journal of Peasant Studies, 38(4), 2011, pp.747–70

8 ဤေတာင္းဆိုခ်က္မွာ မည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ် မလုပ္ရန္ ရည္ညႊန္းျခင္းမဟုတ္ေပ။ အႀကီးစားထုတ္လုပ္ေရး၊ ထိန္းသိမ္းေရး သို႔မဟုတ္ အေျခခံအေဆာ
က္အဦးစီမံကိန္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ လြတ္လပ္စြာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားျခင္းမရွိသည့္ ျပင္ပမွ အစပ်ိဳး 
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စီးပြားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ကူညီေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ အဓိက ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ KNU သည္ ယင္း၏ ႏိုင္ငံေရးအင္အားအသင့္အတင့္ 
ရွိျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ NCA တြင္ အဦးဆံုးလက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္တြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေနေသာ EAO တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးသူမ်ားသည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ 
အား ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက) အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္အကူအညီ 
မ်ားကို အနည္းငယ္သာ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္း လက္လႊတ္ 
ခဲ့ရသည္။ ယင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ NCA ကဲ့သို႔ေသာ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ျပဌာန္း 
ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအၾကားတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ထိခိုက္ခံေနရသည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားအား ဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္းစသည္တို႔လည္း ပါဝင္ၾကသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးမွသည္ ထာဝစဥ္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသည္အထိ ဆက္လက္ 
ခရီးဆက္ရာတြင္  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုသာမက၊ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္နယ္ အဆင့္နယ္ေျမမ်ားတြင္    
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကူညီေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။9ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႏိုင္ငံတကာမွ ပါဝင္ကူညီသူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ 
ျပည္နယ္အဆင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အနည္းငယ္သာ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တုန္႔ဆိုင္းေနသည္ႏွင့္အမွ်၊ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္အား အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အေရးပါေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရပါသည္။ 
KNU ဗဟုိဦးစီးေကာ္မတီသည္ တိုးတက္မႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး 
တရပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဆိုး႐ြားေနေသာ 
အေျခအေနကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။10 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အဆင္မေျပျဖစ္သြားသည္ဟု စဥ္းစားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ျပည္သူမ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ရရွိခံစားခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ား ေနာက္ေၾကာင္း 
ျပန္သြားျခင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံအား 
အေႏွာင့္အယွက္အေပးဆံုးျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း အေကာင္းဆံုး 
အခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ႈံုးရျခင္းစသည္တို႔အပါအဝင္ မလုိလားအပ္ေသာ အနာဂတ္ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ 
အႏၲရာယ္ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ 
သင့္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ၊ သို႔ရာတြင္ အားျဖည့္ ကူညီေပးထားသည့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လံုး၏ တိုးတက္မႈကို မည္သို႔ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင္မေျပပါက မလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ မည္သို႔ 
ကာကြယ္မည္ကို လည္းေကာင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို တြန္းအားေပးေနပါသည္။ 

9 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ A. South et al, 2018

10 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သည့္ 
KNU ဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ - https://www. burmalink.org/ statement-of-the-central-
standing-committees-5th-emergency-meeting-after-the-16th-karen-national-union-congress/
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



Myanmar states

ထိုင္းႏိုင္ငံ

ျမန္မာႏုိင္ငံ

ကရင္

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္
ေကာ့ကရိတ္

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္
ျမဝတီ

လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္
လႈိင္းဘြဲ႕

ဘားအံ

အဓိကကြင္းဆင္းသုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တည္ေနရာျပေျမပံု
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ကရင္

ဘားအံ
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ကရင္

ဘားအံ

အဘယ္ေၾကာင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ကို အထူးဦးတည္ထားပါသနည္း? 

သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဦးတည္အာ႐ံုစိုက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို 
ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အတြက္လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း အေရးပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကၽြန္းသစ္အပါအဝင္ အဖိုးတန္သစ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္၊ ေတာင္ေပၚ 
ႏွင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသာေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားစြာတို႔သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို မွီခိုေနရၿပီး၊ ယင္းသစ္ေတာမ်ားသည္လည္း လ်င္ျမန္စြာ ေလ်ာ့က်လာေနပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလိုက္ မတူညီေသာ ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ သစ္ေတာအဆင့္အတန္းနိမ့္က်မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသသည္ ထူထပ္ေသာ သစ္ေတာမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။ (ပဲခူး ၄၅%၊ ကရင္ ၇၄%၊ 
တနသၤာရီ ၈၆%၊ မြန္ ၃၈%ႏွင့္ ကယား ၈၁%)11

သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဦးတည္အာ႐ံုစုိက္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ကာလ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ 
လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳေစမည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ KNU အဖြဲ႕၏ သစ္ေတာဌာနမွ ဖဒိုမန္းဘထြန္းက 
ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ သစ္ေတာမ်ား၏ အေရးပါပံုကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ - 

11 Ecodev ႏွင့္ အျခားနည္းပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ Forest Cover Change 2002–2014, Yangon, 2016
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 “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြက ေတာထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာ 
ခဲ့တာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သစ္ေတာေတြအေၾကာင္း သိပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္သန္ရပ္တည္ဖို႔အတြက္ 
သစ္ေတာေတြကို လံုးဝမွီခိုခဲ့ၾကရတယ္၊ အသိပညာေတြကိုလည္း မ်ိဳးဆက္တစ္ခုကေနတစ္ခု လက္ဆင့္ 
ကမ္းေပးခဲ့ၾကတယ္၊ --- ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ မရွိခင္တုန္းက ဒီအသိပညာေတြကို 
ရိုးရာဓေလ့အတိုင္း ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၾကတယ္၊ အခုဆိုရင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာစီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈလို အေခၚအေဝၚေတြ ရွိလာၾကၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ အေခၚအေဝၚေတြ  မေပၚခင္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ဆီမွာ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံေတြ၊ အေလ့အထေတြ ရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္”12

သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ပိုင္ရွင္ျဖစ္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ 
လည္းျဖစ္သည္။ ထုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္မႈ၊ IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႕မ်ားအၾကား နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကိုယ္တုိင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ သယံဇာတမ်ားအား မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးစသည္တို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ ထုိအေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အနာဂတ္ကာလ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုတြင္ မည္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပိုင္ရွင္ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားကို မည္သည့္အတိုင္းအတာ 
အထိ ဗဟုိမွ ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မည္ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ျပည္နယ္အဆင့္အား ဆင္းသက္ခြဲေဝေပးမည္ 
ဟူေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၏ ပဓါနက်ေသာ ေမးခြန္းတြင္သာ ရစ္ဝဲယွက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ဤ 
ေမးခြန္းအတြက္ တပ္မေတာ္၏ အေျဖမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ စံနမူနာျပထားသည့္ အတိုင္းပင္၊ 
သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို လႊဲဖယ္၍ စြဲကိုင္ထားေသာ ယခင္အျမင္ 
ကိုပင္ ကိုယ္စားျပဳေနမည္ျဖစ္သည္။ 

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားအား လြဲမွားစြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ သမိုင္းစဥ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္ မလံုျခံဳမႈမ်ား၊ 
ပဋိပကၡမ်ား၊ လူမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုသာ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းေျမ 
မ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾကျခင္းႏွင့္အတူ၊ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ျခင္းသည္ သစ္ေတာမ်ား 
လ်င္ျမန္စြာ ျပဳန္းတီးမႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစနစ္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလ့အရ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေျမယာမ်ားမွ ဆႏၵမပါ 
ဘဲ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္အမ်ားျပည္သူနစ္နာမႈတို႔၏ ဇာစ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ 
တခါတရံတြင္ တပ္မေတာ္က (ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡပိုမိုျပင္းထန္ေသာ နယ္ေျမမ်ား 
တြင္)EAOs မ်ားအား တိုက္ခိုက္ရာ၌ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳတတ္ၾကသည္။13 
လတ္တေလာတြင္ KNU ႏွင့္ အစိုးရႏွစ္ဖက္လံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ေနာက္ထပ္သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ သစ္ထုတ္မႈမ်ားကို ယာယီပိတ္ပင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ 
သမိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU အဖြဲ႕တို႔သည္ (အျခားေသာ EAOs မ်ားထက္) သစ္ကို ရန္ပံုေငြ 
ဇာစ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။14,15

ျမန္မာႏွင့္ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ 

12 K. Jolliffe, Ceasefires, governance and development: The Karen National Union in times of change, San Francisco: Asia Foundation, 2016

13 ဥပမာအားျဖင့္ Myanmar Army seizes rebel camps, kills insurgents in Kachin State, Radio Free Asia, 5 January 2018, https://www.rfa.org/
english/news/myanmar/myanmar-army-seizes-rebel-camps-kills-insurgents-in-kachin-state-01052018161739.html တြင္ ၾကည့္ပါ။

14 Kaw Lah Foundation, Role of forest governance in peacebuilding in ceasefire Karen areas of Myanmar, International Alert, 2018 
(unpublished)

15 The Myanmar Government’s nationwide logging ban covered the financial year 2016–2017 and has since been lifted, except in Bago Yoma 
where it has been extended for 10 years due to the extent of forest cover damage.
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သစ္ေတာက႑တြင္ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္တည္ေနေသာ “သယံဇာတက်ိန္စာ”မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 
ဆင္းရဲသူမ်ားကို ဦးစားေပးမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို ကူညီေပးႏိုင္မႈတို႔ ပိုမို 
ျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေလ့အထမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတစိတ္တပိုင္းမွာ (အထူးသျဖင့္ EAOs အဖြဲ႕မ်ား၏) 
လက္ရွိ ရွိထားၿပီးေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ပံုစံတက် 
ဥပေဒျပဳရန္ႏွင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းသည္  ပံုမွန္အားျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္း 
မ်ားအေၾကာင္း အသိအျမင္နည္းပါးၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ သမိုင္းစဥ္တေလွ်ာက္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာထုတ္ 
ႏုတ္ရယူၿပီးေနာက္၊ လက္ရွိ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနမ်ားကို သိျမင္နားလည္၍ ယင္းတို႔ႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ထားေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သစ္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ (ဤစာတမ္း၏ အခန္း ၃ ႏွင့္ အခန္း 
၄ တို႔တြင္ ၾကည့္ပါ)။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ ျပည္နယ္အဆင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း 
တို႔ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ 
ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္လက္၍ KNU က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ NCA  
စာခ်ဳပ္မ်ားမွစ၍ လ်င္ျမန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။16 ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားက အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို မိတ္ဆက္ေပးလာခဲ့သည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးလာျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ 
ႏိုင္မႈတိုးလာျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အရပ္သားမ်ားအား ႏွိပ္စက္မႈ 
ေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္လာၾကျခင္း၊ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမို 
တိုးတက္ရရွိျခင္း၊ ကာလရွည္ IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ယာယီအခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေပၚေပါက္လာျခင္းတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။17

အေတာ္အသင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အေျခအေနသည္ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး အေဆာက္အအံုမ်ားဖြံျဖိဳးမႈ ၊ 
သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမွီမႈ၊ ျပင္ပ(ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား) ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈမ်ား တိုးတက္မွႈ 
ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားထဲမွ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူျခင္း၊ စက္ရံုမ်ား၊ ေရအား လွ်က္စစ္ ႏွင့္ 
ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးရံုမ်ားအစရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အဆိုပါ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးကို အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကေသာ္လည္း အားနည္းေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွႈ ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွႈတို႕ 
အတူတကြ ေပါင္းစည္းမိေသာအခါ အဆိုပါ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ၊ 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမ်ား ဆံုးရံူးမႈ၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ သုိ႕မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား၊ 
IDP မ်ား အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္သို႕ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
အပါအ၀င္  ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဆံုးရံူးႏိုင္ေျခမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။18 ဤဆံုး႐ႈံုးႏိုင္ေျခမ်ားသည္ (ပစ္ခတ္ 

16 အျခားေသာ (ကရင္ႏွင့္ ကရင္မဟုတ္ေသာ) EAOs မ်ားကလည္း ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾက 
ေသာ္လည္း၊ ထိုအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေကာင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား မရွိၾကဘဲ၊ နယ္ေျမႏွင့္ ေဒသခံ လူဦးေရအရ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈလည္း 
အားနည္းခဲ့ၾကသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစာတမ္းတြင္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားကို မေဖာ္ျပထားပါ။ 

17 Myanmar Information Management Unit (MIMU) and Peace Support Fund, Situation analysis of Southeastern Myanmar, Yangon: MIMU, 
2016

18 အထက္ပါအတိုင္း။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသည္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေရရွည္ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ဘက္စံု 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ ညီခ်က္ရရိွေစမည့္ အာမခံခ်က္မရွိဘဲ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေစလိမ့္ 
မည္ဟူေသာ) ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ားကို အတိုင္းအတာတခုအထိ မီးထိုးေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၾကပါသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားသည္လည္း အစိုးရႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရပါမည္။ ဤစနစ္မ်ား 
ေၾကာင့္ အခြန္မ်ား ႏွစ္ထပ္ကြမ္းေပးေဆာင္ရႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ 
ပါသည္။19

အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ ဤသို႔ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲတတ္ၿပီး ထိခုိက္လြယ္ေသာ အေျခအေနကို မ်ားေသာအားျဖင့္ 
“ၾကားျဖတ္ကာလ”တစ္ခုအျဖစ္ နားလည္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ “ၾကားျဖတ္ကာလ” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုရာတြင္မူ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။20 “ၾကားျဖတ္ကာလ” 
ဆိုသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးခ်ိန္ႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ဟု သိထားၾကေသာ 
ဘက္စံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ဆက္လက္ သေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထိုး၍ ယင္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္ 
တို႔အၾကားရွိ ကာလကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ “ၾကားျဖတ္ကာလ” သည္ NCA စာခ်ဳပ္၏ အခန္း (၆)ပါ ၾကားကာလအတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ဆိုလိုပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္အရ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ EAOs မ်ား၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ႀကီးမားႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ရိွပါက သဘာဝသယံဇာတမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
(EITI) ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ေတာင္းဆိုထားကာ၊ EAO ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 
အစိုးရႏွင့္ EAOs အဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အဆိုျပဳထားသည္။21 ဤစာတမ္း၏ ေနာက္ပိုင္း 
အခန္းမ်ားတြင္ အၾကံျပဳထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ လက္ရွိ အေျခအေန၏ ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ ၾကား
ကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္းတို႔ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထား 
သည္။22

ဤစာတမ္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပံု (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပဋိပကၡမွ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းစံျပဳပံုစံျဖင့္ နားလည္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤစံျပဳ 
ပံုစံတြင္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား ေဒါင္လိုက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေရျပင္ညီဆက္ဆံေရး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား
ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖန္တီးျခင္းကို နားလည္ေစရန္ အတိုင္းအတာတခုအထိ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အထူးသက္ဆိုင္ေနပါသည္။23 

 

19  K. Jolliffe, Ethnic conflict and social services in Myanmar’s contested regions, San Francisco: Asia Foundation, 2014

20  ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ A. South et al, 2018

21  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္  တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္) 

22  ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ A. South et al, 2018

23  J.P. Lederach, Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies, Washington DC: United States Institute for Peace Press, 1997
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ပါဝင္သူမ်ား ဆက္ဆံေရးအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ာအၾကား 
ဆက္ဆံေရး - လူမႈဆိုင္ရာ သေဘာ 
တူညီခ်က္၊ ဒီမိုကရက္တစ္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ 
တုန္႔႔ျပန္မႈရွိျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
ျပည္သူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ 
ပါဝင္ျခင္း၊                    
အစိုးရ-ျပည္သူအၾကား 
တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ 
ဆႏၵျပမႈမ်ား

အလယ္အလတ္မွ အဆင့္ျမင့္ 
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား -

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား 
သို႔႔မဟုတ္  KNU ဗဟိုႏွင့္ တပ္မဟာမ်ား 
အၾကား အမိန္႔ေပးကြင္းဆက္၊ 
CSO ႏွင့္ NGO မ်ား၏ ေထာက္ခံ 
လႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္    
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားနည္းပညာကူညီေပးမႈ 

တပ္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအထက္တန္း 

လႊာမ်ားအၾကားေရျပင္ညီ 
ဆက္ဆံေရး - ၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ပင္လံု UPDJC, 
JMC, ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွစ္ဦးခ်င္း/

အမ်ားျဖင့္ ေဆြေႏြးပြဲမ်ား

ျပည္နယ္အဆင့္ ေရျပင္ညီ ဆက္ဆံေရးမ်ား - KNU ႏွင့္ 
ျပည္နယ္အစိုးရၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား၊ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပူးတြဲ ေထာက္ပံ့ 
ျခင္း (စုဆံုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား)၊ CSO ႏွင့္ INGO မ်ားက အစိုးရႏွင့္ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား။

ေဒသခံမ်ား၏ ေရျပင္ညီဆက္ဆံေရး - 
လက္ခံသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခံရသူမ်ားအၾကားရွိ 
တင္းမာမႈမ်ား၊ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအခ်င္းခ်င္း 

လူမႈဆိုင္ရာ ပူးတြဲေနထိုင္ျခင္း

ျပည္နယ္အဆင့္ ဆက္ဆံေရး 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား - 
အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔  အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးႏွင္လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား 
အပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ 
ေဒသတြင္းအစိုးရ၏ 
တုန္႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ။ 

ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မႈ 

 - KNU ေခါင္းေဆာင္မႈ
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မႈ
 - ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေခါင္းေဆာင္မႈ
 - တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မႈ
 - သံအမတ္မ်ားႏွင့္ အထူးသံတမန္အဖြဲ႕မ်ား 

အလယ္အလတ္ေခါင္းေဆာင္မႈ 

 - ျပည္နယ္အစိုးရအရာရွိမ်ား
 - KNU သစ္ေတာဌာနအရာရွိမ်ား
 - KNLA တပ္မဟာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
 - ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
 - ျပည္တြင္းျပည္ပ NGOs အဖြဲ႕မ်ား
 - ေဒသတြင္းရွိ တပ္မေတာ္တပ္မွဴးမ်ား

ေဒသခံျပည္သူမ်ား
 - အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာတိုင္းရင္းသား  

 အဖြဲ႕မ်ား၏  ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်း႐ြာ   
 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား

 - ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ  
 လုပ္ငန္း

 - ေကာ္မတီမ်ား
 - ေက်း႐ြာသားမ်ား
 - ရပ္႐ြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

John Paul Lederah, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies (Washingtom, D.C.: United States Institute of Peace Press, 
1997), 39 မွ ဆင့္ပြားရယူထားသည္

ပံု (၁) - ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား 

ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
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၂။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား - သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ နမူနာေကာင္းမ်ားကို 
အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ျခင္း 

ဤအခန္းတြင္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ အဓိကကြင္းဆင္းသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဓိက 
သတင္းေပးသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္စိစစ္အတည္ျပဳေရး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ 
အေထာက္အထားျဖစ္ရပ္မ်ားကို တင္ျပထားၿပီး၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ သစ္ေတာ (ႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ား) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အေလ့အထမ်ား၏ နမူနာမ်ားကို အထူးအာ႐ံုစိုက္ထားသည္။ ဤဥပမာမ်ားအရ ေကာင္းစြာစဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ေသာ 
သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖံုးကြယ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မႈအလားအလာမ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ျပေနၿပီး၊ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားစြာတို႔၏ အျမင္ကိုလည္း 
ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သူမ်ားက ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသည္ လက္ရွိသစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္မ်ား၊ ကရင္ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ား၊ KNU ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကရင္ေဒသ 
မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ထားျခင္းမရွိဟု ခံစားေနရပါသည္။ 24

ဤသုေတသနအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး၊ အခ်က္အလက္စိစစ္အတည္ျပဳေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ 
KNU အဖြဲ႕၏ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာဌာနအရာရွိမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ KNU အဖြဲ႕မွ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ 
ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း (ဥပမာ - ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာဌာနကို စတင္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္း) ကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။25 တခ်ိန္တည္းတြင္ ကရင္္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္ (KESAN) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ထိန္းသိမ္းေရးအေလ့အထမ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ထိုအေလ့အထမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ KNU သစ္ေတာမူဝါဒတြင္ ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပံုကို  အေလးအနက္တင္ျပခဲ့သည္။26 

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အာရံုစိုက္ျခင္းသည္ အက်ိဳးျဖစ္ 
ေစပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ အေျခအေနမွာ အလြန္႐ႈပ္ေထြး၍ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲ 
ေနကာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခမ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေဒသခံအေျခအေနမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားျခင္းမရွိေသာ အစီအစဥ္သစ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းမရွိေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ 
ထိုစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ တက္ႂကြ 
လႈပ္ရွားေနၿပီးျဖစ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မရည္ရြယ္ဘဲ ပ်က္စီးၿပိဳလဲေစခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ 
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25 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ KNU သစ္ေတာဌာနအႀကီးအကဲ ဖဒိုမန္းဘထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ - Kaw Lah ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျပဳလုပ္သည့္ အခ်က္အလက္စိ
စစ္အတည္ျပဳေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KNU သစ္ေတာဌာနကိုယ္စားလွယ္၏ ေဆြးေႏြးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္)

26 Kaw Lah ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျပဳလုပ္သည့္ အခ်က္အလက္စိစစ္အတည္ျပဳေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္သြင္းသည့္ ေဆြးေႏြးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 
၁၈ ရက္)
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရ (ႏွင့္ ကရင္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ား/ကရင္အရပ္ဖက္အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ မဟုတ္သူမ်ား) 
ႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕စည္း၍ ကရင္ေဒသမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေသာအခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေက်နပ္သည္အထိ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာအခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ 
ဤေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမွာ အထူးပင္ သိသာပါသည္။ 

ေျဖၾကားသူတစ္ဦးက “ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြက စီမံကိန္းႀကီးေတြ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတယ္၊ အဲဒီ စီမံကိန္းေတြက 
ျပႆနာအႀကီးႀကီးေတြ ျဖစ္ေစတာဘဲ၊ ေဒသခံေတြက ေျမယာေတြ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေတြ ဆံုး႐ံႈးေန 
ၾကရတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။27 ဥပမာအားျဖင့္ ယခင္စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ ေဒသခံမ်ားက 
၄င္းတို႔ မူလေနထိုင္ခဲ့သည့္ ယခုစီမံကိန္းသစ္ေနရာမ်ားသို႔ ျပန္လာႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား အပါအဝင္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက၊   INGO မ်ားမွ ရည္႐ြယ္ခ်က္ 
ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ CSOs 
မ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။28 ဤသို႔ေသာ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား၏ ခိုင္မာမႈကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီး 
ေသာ္လည္း၊ ထိုေဝဖန္မႈမ်ား သည္ ဤစာတမ္း၏ ဦးတည္ခ်က္မဟုတ္ပါ။  ဤစာတမ္းတြင္ အလုပ္မျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို 
ထပ္တလဲလဲ ေဖာ္ျပေနျခင္းထက္၊ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား 
မွ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ား ထုတ္ႏုတ္ရယူႏိုင္သည္ကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား၍ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ 

မူဝါဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အထက္မွေအာက္သို႔ ဆင္းသက္သည့္ 
နည္းလမ္းသာျဖစ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရွိသည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား (တပ္မေတာ္ 
မဟုတ္သူမ်ား၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ကို ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ 
လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္မူ ပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသို႔ ေႏွးေကြးစြာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစား 
ေပးေသာ၊ ဆင္းရဲသူမ်ားကို ဦးစားေပးေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ဟူေသာ နမိတ္ ေကာင္းမ်ား 
စတင္ခဲ့သည္။ ဥပမာတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူဝါဒ (NLUP) ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဤေျမအသံုးခ်မူဝါဒကို ျမန္မာႏိုင္ငံသ
မိုင္းတေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအရွိဆံုးေသာ မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ 
ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားေျမ အသံုးခ် မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၁၄)ခုတြင္ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ၊ ရလဒ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူဝါဒပါ ထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ရန္ လက္ရွိအစိုးရအား တိုက္တြန္း 
ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေထာက္ခံကူညီသူမ်ားက ထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တက္ႂကြစြာ ကာကြယ္ေပးျခင္းမရွိပါက 

27 KNU အရာရွိတစ္ဦး၏ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးခ်က္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္)

28 J. Caroll, Displaced villagers in Myanmar at odds with UK charity over land conservation, The Guardian, 2 November 2018, https://www.
theguardian.com/global-development/2018/nov/02/displaced-villagers-myanmar-at-odds-with-uk-charity-over-land-conservation-
tanintharyi
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ယင္းတို႔ကို အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။29၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသားေျမ အသံုးခ်မူဝါဒႏွင့္ NCA ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနၿပီး၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔စြာေဝဖန္ျခင္းခံခဲ့
ရသည္။30

KNU အဖြဲ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္ ေျမယာမူဝါဒ (၂၀၁၄) ကိုေရးဆြဲရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ 
ထုိေျမယာမူဝါဒသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕တစ္ခုက ေရးဆြဲသည့္ အၿပိဳင္မူဝါဒတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရက 
ေရးဆြဲသည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူဝါဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိေပ။ KNU ၏ မူဝါဒသည္ (ေျမယာႏွင့္ ေျမေပၚ 
ေျမေအာက္သယံဇာတမ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္          
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ) KNU နယ္ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဒသခံမ်ားက အမွန္တကယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ 
ႏိုင္ျခင္း၊ ကရင္ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား (kaw စနစ္)ကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေမြဆက္ခံႏိုင္ခြင့္၊ 
ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္၊ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက ပိုမိုတိုးတက္ေသာ မူဝါဒတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။31 KNU သည္ သစ္ေတာမူဝါဒကိုလည္း ျပန္လည္ေရးဆြဲထားရာ၊ ေက်း႐ြာသားမ်ား၏ မရိွမျဖစ္အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သစ္ေတာမ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ကို ကာကြယ္ေပးရန္၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ 
ေပးရန္၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္း 
ေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေသခ်ာေစရန္ ဦးတည္ထားသည္။ 

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒႏွင့္ KNU ၏  မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက (ၾကားဝင္ညွိႏိႈင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ 
အကူအညီေပးသူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္) ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ 
ေဆာင္႐ြက္သည့္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ မ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔ 
တာဝန္ခံမႈ တိုးတက္ခိုင္မာလာျခင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။  ဥပမာႏွစ္ခုလံုးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ 
ညီညြတ္မႈကို လိုလား၍ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ နည္းပညာအကူအညီမ်ား၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ 
ယွဥ္တြဲပါဝင္လာေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ခဲ့သည့္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕တစ္ခုသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးထားသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပါင္းစည္းထားသည့္ ျမန္မာ့သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႕ (BEWG) သည္ “သဘာဝ 
အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားအား ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပံု”ကို 
ေရးဆဲြခဲ့သည္။ ထုိလမ္းျပေျမပံုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား ေဒသအားလံုးမွ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ 
နက္႐ိႈင္းစြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ျမင့္မားစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း
စဥ္တစ္ရပ္၏ နမူနာတစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။32 သစ္ေတာက႑လည္းပါဝင္သည့္ ယင္းလမ္းျပေျမပံု၏ အားသာခ်က္မွာ 
(ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သီးသန္႔ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီတြင္သာ ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး၊ ထူးျခားသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ 
စနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလွ်က္)  ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိေရးဟူေသာ 

29 G. Kissinger, Towards sustainability in forestry and land use in Myanmar: An assessment of key actors, opportunities and risks, 2017 
(unpublished)

30 J. Gelbort, Implementation of Burma’s vacant, fallow and virgin land management law: At odds with the Nationwide Ceasefire Agreement 
and peace negotiations, Transnational Institute, 10 December 2018, https://www. tni.org/ en/article/implementation-of-burmas-vacant-
fallow-and-virgin-land-management-law

31 KESAN, Kawthoolei Land Policy Briefer: Land to the Native People, Chiang Mai: KESAN, 2017

32 Burma Environmental Working Group (BEWG), Resource federalism: A roadmap for decentralised governance of Burma’s natural heritage, 
BEWG, 2017
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္စြာျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို 
ဆင္းသက္ခြဲေဝရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အဆိုျပဳထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။33 34 ယင္းသို႔ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားက (ဤေလ့လာမႈ 
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကရင္ CSOs အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ 
ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ) သစ္ေတာအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ကရင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအား အသိအမွတ္ 
ျပဳခံရေရးအတြက္ ျပင္းျပေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။35
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ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္း 

ကာကြယ္မႈ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဘံုအက်ိဳးစီပြားကို အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ျခင္း 

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU ႏွစ္ဖက္လံုးက သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သစ္ေတာမ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ 
တိုးတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္လွ်က္ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား တည္ေထာင္ေရး 
ကို ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ 
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအတြက္ (၄၆၈၆)ဧက ခ်ထား ေပးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၆ ခုႏွစ္ကာလအတြက္ 
ေနာက္ထပ္ (၉၈၈၁) ဧက ထပ္မံခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားမွာ KNU အဖြဲ႕ကဲ့သို႔ 
မဟုတ္ဘဲ၊ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းေျမ မ်ားစြာ မရွိေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ KNU သစ္ေတာဌာနသည္ 
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ ပိုင္သစ္ေတာ (၁၄၇) ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ရာ၊ ယခင္တည္ေထာင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ (၁၁၅) 

33 ဤေနရာတြင္ သိသာေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေရးဆြဲလိုက္သည့္ မူဝါဒသေဘာထားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတို႔က မျမင္ႏုိင္ဘဲ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ျပင္ပတြင္ ရွိေနသည့္ (အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏) မူဝါဒေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စုစည္းညီညြတ္ေစ၍ ဟန္ခ်က္ထိန္းညွိေပးမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။

34 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ BEWG, 2017

35 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ Kaw Lah Foundation, 2018
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



ခုႏွင့္ ဆိုပါက စုစုေပါင္းဧရိယာ (၁၁၆၉၄၉) ဧက တည္ေထာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။36 ေဒသခံမ်ားက သစ္ေတာမ်ားအား ပိုမို 
အသံုးျပဳခြင့္ရရွိလာျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ လူမႈေရးအရ 
စည္းလံုးညီညြတ္မႈ တိုးလာျခင္း၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 
အၾကား ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္လာျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။37

ဤစာတမ္းအတြက္အဓိကသုေတသနေဆာင္႐ြက္စဥ္အတြင္း Kaw Lah ေဖာင္ေဒးရွင္းက စစ္တမ္းေကာက္ယူ ခဲ့ေသာ 
အစိုးရႏွင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနသည့္ ေက်း႐ြာ (၇)႐ြာတြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းအတြက္ 
KNU ၏ နည္းလမ္းကို ပိုမိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ KNU ၏ မူဝါဒတြင္ ကရင္ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း၊ သစ္ထုတ္ျခင္းထက္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးကို ဦးတည္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း 
စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုႏွစ္သက္ရျခင္းျဖစ္သည္။38ေျမႏွင့္ သစ္ေတာအသံုးျပဳခြင့္မ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ 
အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအၿပိဳင္ရွိေနျခင္းသည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
ခဲ့သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်း႐ြာသားအမ်ားစုတို႔အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း 
ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရသည္။ တဖက္တြင္လည္း မိမိတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ေျမအမည္ေပါက္မ်ား ရရွိထားရန္လည္း လိုအပ္သည္ဟု ခံစားၾကရသည္။ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာမွ ေျဖဆိုသူ 
တစ္ဦး၏ စကားအရ “ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းဆိုရင္ မူဝါဒလည္း တစ္ခုဘဲ ရွိသင့္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔က အလယ္မွာ 
ေနရတာ အရမ္းခက္ခဲတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။39

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းသည္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ေဒသတြင္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ခက္ခဲေသာ လံုျခံဳေရးအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေစခဲ့သည္။ ေဒ
သခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာေဆာင္႐ြက္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းမွာ ထိေရာက္မႈ မရွိေသာ ျဗဴ႐ိုကရက္တစ္နည္း
လမ္းမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က မွတ္ပံုတင္ရန္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည့္ 
ေျမယာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ခြင့္ ရရွိျခင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ကို ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေက်း႐ြာအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခဲ့သည္။40 

သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ တိုးတက္ေစျခင္း 

ဤစာတမ္းအတြက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အဓိကသုေတသနလုပ္ငန္းအရ၊ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ ပဋိပကၡ နယ္ေျမမ်ားမွ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အေရးပါမႈ အခန္းက႑ နည္းပါးခဲ့သည္။ အဓိက 
အားျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလတြင္ သစ္ေတာမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လံုျခံဳမႈမ်ားစြာမရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။41၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပစ္ခတ္တုိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးေနာက္ပိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရးအေျခအေန တိုးတက္လာၿပီး၊ 
ေဒသခံ NGOs မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ INGOs မ်ားက မူဝါဒႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အကူအညီ 
ေပးရာတြင္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ နားလည္သတိျပဳမႈကို ျပင္းထန္စြာ တိုက္တြန္းလာၾကျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

36 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ Kaw Lah Foundation, 2018

37 M. Jarapratprueang, J. Lubanski, and M. Brinkhurst, Lessons from the field: engaging local officials to support community-led natural 
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39 အထက္ပါအတိုင္း။
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၏ အခန္းက႑မ်ားလည္း က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။  ဤစာတမ္းအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ 
ေျမမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္မ်ားအနက္ ၁၀% ခန္႔ကို 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရယူထားၾကသည္။ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္မူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္မ်ားအနက္ 
၂၅% ခန္႔ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရယူထားၾကၿပီး ယင္းတာဝန္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈလည္း ပါဝင္သည္။42 KNU ၏ 
ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားသည္ အစိုးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏွိႈင္းယွဥ္ပါက က်ား/မ ျပႆနာကို ပိုမို သတိျပဳ နားလည္ 
ထားၿပီး က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ပါဝင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳနိုင္ပါသည္၊ သို႔ရာတြင္ 
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ား၏ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
တန္းတူညီမွ်စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာျဖင့္ ခိုင္မာစြာ ႏွိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္အတြက္ ဤေလ့လာမႈအတြင္း 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ နမူနာအေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းခဲ့သည္။43 စံနႈန္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ စဥ္းစားပါက၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး ရလဒ္မ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ အဆင့္အတန္းနိမ့္က် 
ေနေသာ သစ္ေတာမ်ားအား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးတည္ေထာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လာျခင္းတို႔အပါအဝင္ သစ္ေတာစီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈ တိုးတက္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။44

တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈမ်ားအား ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း 

တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား 
အတြက္ (အထူးသျဖင့္ EAOs အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ ေရရွည္ႏိုင္ငံေရး အစီအစဥ္မ်ားမရွိဘဲ၊ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားသာ ရွိေနသည့္ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အုပ္စုငယ္မ်ားအတြက္) ဝင္ေငြရင္းျမစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ေဝလံေခါင္းပါးေသာ ေဒသ မ်ားတြင္  သစ္ထုတ္ယူမႈပိတ္ပင္ေရးကို 
အာဏာသက္ေရာက္ေစရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္၊ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ားကို စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသည့္ ေဒသခံမ်ား အပါအဝင္၊ စိုးရိမ္မႈရွိေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ သစ္ေတာမ်ားမွ 
တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ 
ဤေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ကရင္ေက်း႐ြာသားမ်ား၊ CSOs 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အားလံုးနီးပါးတို႔က အႀကီးစားသစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈမ်ားကို 
ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။45 

ကရင္ႏွင့္ ကရင္မဟုတ္ေသာ ေဒသမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ အစိုးရႏွင့္အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားသည္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾက 
သည္။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္တစ္ဦးက CSOs မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ 
စစ္ေဆးေရးစခန္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုစခန္းသည္ ေဒသတြင္းရွိ ကြန္ရက္မ်ားမွတဆင့္ သတင္းမ်ားရယူကာ 
တရားမဝင္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တရားမဝင္သစ္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ 
ဆက္လက္သတင္းေပးပို႔ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သည္။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက အေရးယူ 
ေၾကာင္းေသခ်ာေစေရးအတြက္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ စဥ္ဆက္ 
မျပတ္အသိေပးေနရန္ပင္ ျဖစ္သည္။46 

42  အထက္ပါအတိုင္း။

43  ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ M. Jarapratprueang, J. Lubanski and M. Brinkhurst, 2017

44 ေဒသခံ KNU တပ္မဟာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ KNU ဗဟိုတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ တပ္မဟာေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ဤနည္းလမ္းသည္ အျခားေသာ KNU တပ္မဟာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

45 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ Kaw Lah Foundation, 2018

46 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ J. Naujoks and R. Barclay, 2017

International Alert | 23 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ဆင္တူေသာ နမူနာျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သစ္ထုတ္ခြင့္ 
ရရွိေရးအတြက္ ဖားပြန္ (မူဒေရာ)ခ႐ိုင္ရွိ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ႐ိုးရာစည္းကမ္းခ်က္ 
မ်ားအရ သစ္ခုတ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ KNU ၿမိဳ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
လည္းေကာင္း၊ KNU ဗဟိုႏွင့္လည္းေကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းမရွိဘဲ၊ သစ္ခုတ္လွဲရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားက အမ်ားပိုင္ေျမကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ “အေရးေပၚစည္းမ်ဥ္းမ်ား”ကို အသံုးျပဳ၍ 
အစည္းအေဝးတစ္ခုေခၚယူကာ၊ ယင္းသစ္ထုတ္မႈကို တရားမဝင္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အရာရိွမ်ားက 
ေဒသခံမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ရာ၊ ေဒသခံမ်ားက CSO အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ KESAN သို႔ 
အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ KESAN အဖြဲ႕က KNU ခရိုင္တာဝန္ခံအရာရွိမ်ားသို႔ သတင္းပို႔ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းသစ္ထုတ္မႈကို 
ေဒသခံမ်ားက ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းႏွင့္ KNU မူဝါဒအရလည္း တရားမဝင္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ KNU ခရိုင္ရံုး 
အရာရွိမ်ားက ယင္းတရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈကို ရပ္တန္႔ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့သည္။47 အထက္ပါ 
ဥပမာႏွစ္ခုလံုးတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၾကားခံညွိႏိႈင္းေပးသူမ်ားထံမွ လိုအပ္ေသာ 
အကူအညီမ်ားႏွင့္အတူ ပိုမိုတာဝန္ယူမႈရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖန္တီးေရးကို ကူညီေပးႏိုင္ေၾကာင္း 
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

KNU အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတို႔သည္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္၌ တရားဝင္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မရွိေသးျခင္း 
ေၾကာင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ႐ႈပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဤေလ့လာမႈအရ ျဖစ္ရပ္အလိုက္ (ဥပမာအားျဖင့္ 
ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မွ်ေဝတာဝန္ခ်ထားရာတြင္) အလြတ္သေဘာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအခ်ိဳ႕ 
ရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။48 KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္ INGOs မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အလွဴရွင္မ်ား၏ 
အျပဳသေဘာေဆာင္၍ ပံ့ပိုးကူညီေပးေသာ ဘ႑ာေရးအကူအညီမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕စြာ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ 
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး၊ ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအား ကူညီေပးေရးႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ကာကြယ္ 
ထိန္းသိမ္းေရးစသည္တို႔ အပါအဝင္ တူညီေသာ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနေၾကာင္း စတင္သေဘာေပါက္လာၾကသည္။49

ဤေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ KNU မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက KNU ၏ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားကို 
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ ႀကိဳးဝိုင္းေတာမ်ားအား နယ္နမိတ္ပူးတြဲသတ္မွတ္ေရး၊ သစ္ေတာမ်ားအတြင္းေနထိုင္ၾကသည့္ 
ေက်း႐ြာမ်ားအား တရားဝင္သတ္မွတ္ေပးေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
တိုးတက္ေစေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်း႐ြာသားမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲေရး 
စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လိုေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။50  သို႔ရာတြင္ ထပ္မံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး 
အတြက္ KNU လႊမ္းမိုးနယ္ေျမမ်ားသို႔ အစိုးရ (ဝန္ထမ္းမ်ား)အား ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳလိုျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္လံုး၏ ေျမယာႏွင့္ 
သစ္ေတာ မူဝါဒမ်ားကို အျပန္အလွန္နားလည္မႈ မရွိျခင္း၊ KNU တပ္မဟာမ်ားအၾကား မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ 

47 ေဒသခံ KNU တပ္မဟာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ KNU ဗဟိုတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ တပ္မဟာေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ဤနည္းလမ္းသည္ အျခားေသာ KNU တပ္မဟာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

48 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ Kaw Lah Foundation, 2018

49 အထက္ပါအတိုင္း။

50 အထက္ပါအတိုင္း။
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ေနျခင္း51ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရႏွင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတို႔အၾကားတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
အတြက္ ပံုစံတက်သေဘာတူညီထားသည့္ မူဝါဒညႊန္ၾကားခ်က္မရွိျခင္းစသည့့္ အတားအဆီးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 52 
ဤေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အစိုးရဖက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း KNU ႏွင့္ အနီးကပ္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ 
ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုပင္ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊ KNU အဖြဲ႕တြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တပ္မဟာမ်ားအခ်င္းခ်င္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တေျပးညီျဖစ္ၿပီး 
အားထားႏိုင္ေလာက္သည့္ စုစည္းထားေသာ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မရွိျခင္းကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။53 

ယင္းသို႔ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က ရန္ဖက္ျဖစ္ခဲ့ၾက 
သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ တိုးတက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရး 
အေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာ့ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (WWF) သည္ 
ကရင္ျပည္နယ္ရွိ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းေျမမ်ားတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ထိိန္းသိမ္းေရးကုိ အကူအညီေပးေရးအတြက္ ျမန္မာ 
အစိုးရႏွင့္ KNU ႏွစ္ဖက္လံုးျဖင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ဤေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 
စဥ္တြင္ WWF အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အျခားေသာ INGOs အဖြဲ႕မ်ား ေဝဖန္ခံေနရသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရထီးရိပ္ေအာက္
တြင္သာ သြားေနျခင္းထက္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို မွ်ေဝေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ 
KNU ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။54 KNU အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံတကာ 
ထိန္းသိမ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္ထိပါးခံရမည္ကို သတိထားေနေသာ္လည္း၊ ဤသို႔ေသာ 
မွ်ေဝေဆာင္႐ြက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အျမင္ျဖင့္ၾကည့္ပါက 
မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းသို႔ေရာက္ရွိေစမည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။55 

႐ိုးရာဓေလ့အရ ထိန္းသိမ္းေရးအေလ့အထမ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္း 

ဤေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
ျပည္သူအေျချပဳ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေလ့အထမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္၍ ယင္းတို႔အား ပိုမိုခိုင္မာစြာ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ KNU အဖြဲ႕မွတရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည့္ KESAN ကဲ့သို႔ေသာ 
ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္။56 ၾကားခံညွိႏိႈင္းေပးသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
အကူအညီျဖင့္ KNU အဖြဲ႕၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားတြင္ (အားလံုး မဟုတ္ေသာ္လည္း ကရင္ေဒသအမ်ားစုတြင္ 
က်င့္သံုးေနသည့္) စုေပါင္းေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္ကို အားေပးေသာ၊ ႐ိုးရာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေကာင္စီမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ 
ပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးေသာ၊ ေဒသခံမ်ား 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အထက္တန္းလႊာမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစေသာ ကရင္ 

51 KNU ၏ လက္႐ံုးတပ္ျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္တြင္ တဝက္တပ်က္လြတ္လပ္ေသာ တပ္မဟာာ (၇)ခုရွိရာ၊ ယင္းတို႔၏ အင္အား၊ စု႐ံုးရာ 
ေဒသႏွင့္ သဘာဝသံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အလြတ္သေဘာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနသည္။

52 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ Kaw Lah Foundation, 2018

53 အထက္ပါအတိုင္း။

54 အထက္ပါအတိုင္း၊ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းအတြင္း ဥပမာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။

55 KNU သ႐ုပ္ခြဲဆန္းစစ္မႈကၽြမ္းက်င္သူ၏ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးခ်က္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ)

56 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ Kaw Lah Foundation, 2018
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



တိုင္းရင္းသားတို႔၏ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Kaw စနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ 57 58 

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းတြင္ kaw သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အား တရားဝင္ ထည့္သြင္းျခင္းသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္မႈကို ဆင္းသက္ခြဲေဝေပးမည့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ အဆင့္တစ္ဆင့္ 
အျဖစ္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ ဤေလ့လာမႈ အတြင္းတြင္  ကမၻာတဝွမ္းလံုး၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား
က်င့္သံုးေသာ ထိန္းသိမ္းေရး အေလ့အထမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပေနသည့္ အေထာက္အထားမ်ားစြာရွိေနေသာ္ 
လည္း59 ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းအတြက္ အစိုးရအား 
ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။60

သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ (SPP) သည္ ႐ိုးရာထိန္းသိမ္းေရးဓေလ့မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ 
သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ေဒသခံမ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဦးေဆာင္ 
သည့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ “သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္သည္ ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔သြားၿပီး 
ျပည္သူအေျချပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္သည္-- 
ဤဥယ်ာဥ္၏ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းအတြက္ အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ 
မည္သည့္အရာ ျဖစ္သည္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းလာခဲ့သည့္ အထက္မွေအာက္သို႔ ဆင္းသက္ 
ၿပီး စစ္ပြဲျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနည္းလမ္းကို ျပည္သူအေျချပဳသည့္ အစားထိုးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ျဖစ္သည္” ဟု KESAN အဖြဲ႕က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။61 သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ KESAN 
အဖြဲ႕၏ နည္းလမ္းသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျမင့္မား၍၊ က်ားမတန္းတူ ညီမွ်မႈကုိ သတိျပဳနားလည္ထားကာ၊  ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

ဤဥပမာမ်ားအရ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ အခန္းက႑မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ လံုျခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ကာလတိုမွ ကာလလတ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ားကို ေပးစြမ္းႏုိင္မည့္ အလားအလာျမင့္မားေသာ ဆက္ဆံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
လည္းေကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အားလံုးပါဝင္ေသာ မူဝါဒ ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈမ်ားအား 
ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း 
မ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္းစသည္တို႔ပါဝင္သည့္ ဥပမာအမ်ားစုတို႔သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ပိုမို 
တုန္႔ျပန္ထင္ဟပ္၍ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ 

57 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ M. Jarapratprueang, J. Lubanski and M. Brinkhurst, 2017

58 ေျမယာႏွင့္သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ႐ိုးရာ kaw စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ဗဟိုႏွင့္ ေက်း႐ြာအဆင့္ေကာင္စီမ်ား၌ အဖိုးအို၊ အဖြားအိုမ်ား၊ လူငယ္ပိုင္းမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ငယ္မ်ား ပါဝင္သည္။ kaw အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
အဓိကပါဝင္ၾကၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ငယ္အမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးလံုး ပါဝင္ၾကသည္။ စနစ္တစ္ခုလံုးမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ေဒသခံ 
အားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးကို အေျခခံထားသည္။

59 ဥပမာအားျဖင့္ KNU အဖြဲ႕သည္ စီမံကိန္းတြင္ KNU ၏ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ေနာက္ပိုင္း ထိခိုက္လြယ္ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရႏိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲၿပီးေနာက္ “ေတာင္တန္းမ်ားမွသည္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားဆီသို႔ (Ridge to Reef)” ဟု အမည္ေပးထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္- GEF တို႔ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

60 The United Nations Inter-Agency Support Group on Indigenous Issues, The knowledge of indigenous peoples and policies for sustainable 
development: updates and trends in the second decade of the world’s indigenous people, 2014 ကို ၾကည့္ပါ သို႔မဟုတ္ ဥပမာအေနျဖင့္ D. Sheil, 
M. Bissiere and G. Beaudoin, Unseen sentinels: Local monitoring and control in conservation’s blind spots, Ecology and Society 20(2), 
2014, p.39. တြင္ၾကည့္ပါ။

61 H. Moo, The Salween Peace Park: A radical, grassroots alternative to development in Karen State, The Irrawaddy, 13 January 2017, https://
www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/the-salween-peace-park-a-radical-grassroots-alternative-to-development-in-karen-state.html
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သို႔မဟုတ္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါလိမ့္မည္။ ဤပံုစံမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတုိးတက္လာျခင္း (လူမႈသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္)၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိေစရန္ ကူညီႏိုင္ျခင္း (ဆိုလိုသည္မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား တိုးတက္ 
လာျခင္း)၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ လူမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း 
စသည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ 

ပံု (၂) တြင္ “ေဒါင္လိုက္”ဆက္ဆံေရး၏ တိုးတက္မႈမ်ားကို အျပာေရာင္မ်ဥ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတို႔ကို 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံသို႔ “ဆင္းသက္နားေထာင္” ၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ “ျပန္ေျပာ”ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ “အလယ္ 
အလတ္” အခန္းက႑ (အစိမ္းေရာင္မ်ဥ္းေၾကာင္း) တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
က မ်ားေသာအားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးၾကသည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းႏွင့္ 
ေထာက္ခံလံႈ႕ေဆာ္ေပးသည့္ အခန္းက႑မ်ား သာမက၊ နည္းပညာအကူ အညီေပးျခင္း (ဥပမာ - မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူေထာက္ပံ့ေပးျခင္း)၊ က်ားမတန္းတူ ညီမွ်မႈႏွင့္ ပဋိပကၡအား သတိျပဳနားလည္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ 
မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ေဒါင္လိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (ဥပမာ - အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း) သို႔မဟုတ္ 
ေရျပင္ညီေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (ဥပမာ - ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ KNU အရာရွိမ်ားအၾကား)ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ 
ေရးအတြက္ အင္အားမ်ားကို စုစည္းေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည္။ ပံု (၂)တြင္ အနီေရာင္မ်ဥ္း 
ေၾကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္လည္း ဤသုေတသနအတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ 
ေလ့လာမႈမ်ားကို အေျခခံပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ျမင့္မားေသာ အလားအလာရွိေနပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ  တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈ 
တိုးတက္လာျခင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
စုဆံုေဆာင္႐ြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဟန္ခ်က္ညီထိန္းညွိေဆာင္႐ြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ဤအလားအလာကို နားလည္သေဘာေပါက္ 
လာပါလိမ့္မည္။
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ပံု (၂) - ကရင္ေဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ပါဝင္သူမ်ား ဆက္ဆံေရးအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မႈ

 - KNU ေခါင္းေဆာင္မႈ
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မႈ
 - ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေခါင္းေဆာင္မႈ
 - တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မႈ
 - သံအမတ္မ်ားႏွင့္ အထူးသံတမန္အဖြဲ႕မ်ား  

အလယ္အလတ္ေခါင္းေဆာင္မႈ 

 - ျပည္နယ္အစိုးရအရာရွိမ်ား
 - KNU သစ္ေတာဌာနအရာရွိမ်ား
 - KNLA တပ္မဟာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
 - ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
 - ျပည္တြင္းျပည္ပ NGOs အဖြဲ႕မ်ား
 - ေဒသတြင္းရွိ တပ္မေတာ္တပ္မွဴးမ်ား

ေဒသခံျပည္သူမ်ား
 - အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာတိုင္းရင္းသား  

 အဖြဲ႕မ်ား၏  ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်း႐ြာ   
 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား

 - ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ  
 လုပ္ငန္း

 - ေကာ္မတီမ်ား
 - ေက်း႐ြာသားမ်ား
 - ရပ္႐ြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

John Paul Lederah, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies (Washingtom, D.C.: United States Institute of Peace Press, 
1997), 39 မွ ဆင့္ပြားရယူထားသည္
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၃။ ၾကားကာလတြင္ သစ္ေတာက႑ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ထိေရာက္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ားကို ေပးစြမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျဖစ္ရပ္အလိုက္ေလ့လာမႈမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ ရရွိသည့္ 
သင္ခန္းစာမ်ားကို အေျခခံလွ်က္၊ လက္ရွိအေျခအေန၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညွိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ 
သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ႏွင့္ အျခားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား) အတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ 
နယ္ပယ္၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္           
ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမွ ကရင္ေဒသမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
လွ်က္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

“အထက္မွေအာက္သို႔ (top down)” မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား “ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔ (bottom up)” 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ “အလယ္မွစတင္ျခင္း(middle-out)” မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ပါ 

ကရင္ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိအျခားေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးတက္ေစေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တုိ႔ကို ကိုယ္တိုင္ပံုေဖာ္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါက၊ ယင္းလုပ္ငန္း 
မ်ားကို  ေဒသတြင္းရွိ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိန္ညွိ၍ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ NGOs သို႔မဟုတ္ CSOs အဖြဲ႕မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ သစ္ေတာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ နည္းပညာအကူအညီ
မ်ားေထာက္ပံ့ေပးၿပီး တခ်ိန္တည္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ခ်ိန္ညွိေပးျခင္းအားျဖင့္ ၾကားခံညွိႏိႈင္းေပးသူ (“အလယ္မွစတင္ျခင္း”) 
အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္းအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုျဖင့္ 
ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ “ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔”  နည္းလမ္းႏွင့္ “အလယ္မွစတင္ျခင္း” နည္းလမ္းမ်ားမွာ 
ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္  တပ္မေတာ္တို႔၏ အဓိက မဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ “အထက္မွေအာက္သို႔” (ႏွင့္ ဗဟိုမွ စတင္ 
ျခင္း) နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ 
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ နည္းပါးၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ “အထက္မွ ေအာက္သို႔” နည္းလမ္းမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္အဆင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကုိ ထိခိုက္ေစကာ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရအား အျမဲဆန္႔က်င္မႈျဖစ္ေစသည့္ (သမိုင္းစဥ္
တေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ) ဖယ္ထုတ္ခံရမႈမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။62 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲထားသည့္ေဒသမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ 
ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆႏၵေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို လြယ္ကူစြာေပါင္းစပ္ထည့္
သြင္းထားျခင္းမရွိသည့္ “အထက္မွေအာက္သို႔” ျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ေနပါသည္။63 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လက္ရွိေရွ႕ 

62 Myanmar Peace Support Initiative (MPSI), Lessons learned from MPSI’s work supporting the peace process in Myanmar, 2014

63 ဥပမာအားျဖင့္ Centre for Peace and Conflict Studies (CPCS), We want our communities back, no more fighting and violence: Voices of 
communities from Myanmar’s ceasefire areas from 2017–18, CPCS, 2018; သို႔မဟုတ္ Karen Peace Support Network, Burma’s dead-end 
peace negotiation process: A case study of the land sector, Karen Peace Support Network, 2018 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



မတိုးေနာက္မဆုတ္အေျခအေနမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ 
ဘဝမ်ားကို မတိုးတက္ေစႏိုင္ပါ သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါဟု 
မေကာက္ယူႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ “ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔” မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္  “အလယ္မွစတင္ျခင္း” မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ 
အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ သတိျပဳနားလည္မႈ စံႏႈန္းမ်ားကို  
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလိုက္ေသာအခါတြင္ လက္ရွိအေျခအေနအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစမည့္ 
အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းေနပါသည္။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ထက္ ေက်းလက္ေဒသ 
မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းထက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပမွ အစီအစဥ္မ်ားထက္ ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတုန္႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခ
င္းျဖင့္လည္းေကာင္း ဝင္ေပါက္ေနရာအျဖစ္စတင္ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ 

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကာလ၏ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကို ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳ၍ ဂ႐ုစိုက္အေလးထား 

ေသာ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေသာ ေနရာမ်ားစြာကဲ့သို႔ပင္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသသည္လည္း ပဋိပကၡေနာက္ပိုင္း အေျခအေနသို႔ 
မေရာက္ရွိေသးပါ။ အျခားေဒသမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဤေဒသ၏ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားသည္ 
ျပင္ပမွ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုပိုင္း  သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားမွ) အစပ်ိဳးေဆာင္႐ြက္သည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလဲလွယ္ျခင္း” 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ (ယင္းကို ၁၉၈၉-၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကာလဟု ရည္ညႊန္းႏိုင္သည္) အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားစြာတို႔က အေျခအေနမ်ားသည္ 
ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနကာ၊ ေသခ်ာမႈမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနမ်ားေပၚ 
မူတည္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။64 ထိုေျဖဆိုသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားအရ ဤထိခိုက္လြယ္မႈကို သတိျပဳအေလးထား 
ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထမ်ားစြာတို႔ကို အၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔တြင္ 
(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈကို ဂ႐ုျပဳလွ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကသာ တစ္ဦးတည္း 
ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားက ေဆာင္႐ြက္သည့္ အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းေရး 
စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အစား၊  သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားက 
ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္သည့္ အေသးစား အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (၂) ေသခ်ာမႈမရွိေသာ 
အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ေကာင္းစြာအလုပ္ျဖစ္မႈကို မူတည္၍ ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည့္ 
သင္ယူေလ့လာမႈကို အေျခခံေသာ အေသးစား ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း (၃) IDPs မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ 
သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းဧရိယာမ်ားအား (ပံုစံတက်သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း မရွိေသးပါက) တရားဝင္ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ ရွိၿပီး 
သစ္ေတာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ 
၄င္းတို႔နွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။65 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ သင့္ေတာ္ေသာ ပံုေဖာ္ျပင္ဆင္မႈ 

မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ လူမႈဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိေစျခင္း 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ား ေရွ႕ေျပးေဆာင္႐ြက္၍ 
ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားအား အၾကံဥာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း (MPSI) 

64  ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ Kaw Lah Foundation, 2018

65  ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ KESAN, 2017

30 | International Alert
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



သည္ “သံုးဖြဲ႕အထက္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း (triple green light plus)” စည္းမ်ဥ္းျဖင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ 
႐ြက္ခဲ့သည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းအရ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာ 
EAO ႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရႏိုင္သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 
မျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။66 ဤသို႔ျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနေသာ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
အသံုးဝင္ေသာ ေယဘုယ်စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ သက္ဆိုင္ရာ EAO အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံျပည္သူ 
မ်ားထံမွ စိတ္ဝင္စားမႈ မရယူႏိုင္ျခင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ 
အားနည္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လူမႈဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ 
ေကာက္လြဲခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကိုထိခိုက္ေစကာ၊ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားမွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈကို ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေရာေထြးေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ EAOs မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး၊ EAOs မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္မူ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မျဖစ္မေနရယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယူဆထားရပါမည္။ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ EAOs မ်ားထံမွ 
အေကာင္းဆံုးေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္စံႏႈန္းမွာ တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ပင္ျဖစ္ၿပီး၊ တခါတရံတြင္ (WWF အဖြဲ႕၏ တနသၤာရီထိန္းသိမ္း 
ေရးစီမံကိန္းတြင္ ရယူထားသကဲ့သို႔) နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာပံုစံျဖင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဒသခံ 
မ်ားက သေဘာတူညီျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္စံႏႈန္းမွာ ႀကိဳတင္အသိေပးထားၿပီး လြတ္လပ္စြာ 
ရယူထားသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္အတြက္ စီမံကိန္း၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ပမာဏေပၚ 
မူတည္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပံုစံႏွင့္ သက္ေသျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးစားရသည္။ ဤႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ 
အခ်ိန္ႏွင့္ ရင္းျမစ္ (ရန္ပံုေငြ) ကုန္က်မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ ကာလတိုအတြင္း စီမံကိန္းအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား 
ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈရလဒ္မ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အဆင့္ျမင့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး 
မ်ားက မိတ္ဖက္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ဖန္တီးေနသည္။ ျမန္မာအစိုးရ 
ဖက္တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၌ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္  သို႔မဟုတ္  ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္သည့္  လုပ္ပိုင္ခြင့္ အကန္႔အသတ္ 
ျဖင့္သာ ရွိေနသည္။ အဆင့္ဆင့္တာဝန္ခံရသည့္ ဤအေ႐ြ႕ကို KNU အဖြဲ႕တြင္လည္း ကြဲျပားစြာ က်င့္သံုးေနပါသည္။  
လတ္တေလာတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ္လည္း၊ KNU ခ႐ိုင္/
တပ္မဟာမ်ားသည္ တဝက္တပ်က္လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကၿပီး၊ တခါတရံ KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ပင္ 
မတူညီေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။67 ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာစံႏႈန္း 
အျဖစ္ “သံုးဖြဲ႕အထက္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း (triple green light plus)”နည္းလမ္းကို စဥ္းစားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၊ EAOs မ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူႏိုင္သည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာေဒသအဆင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ား 
ထံမွလည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ဤနည္းလမ္းသည္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ရင္းျမစ္ (ရန္ပံုေငြ)မ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိၿပီး ႏွင့္ 
ဘက္လိုက္မႈမရွိေၾကာင္းေသခ်ာသည့္ ျပည္တြင္းမွ CSOs အဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားမွလည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

66 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ MPSI, 2014

67  KNU သ႐ုပ္ခြဲဆန္းစစ္မႈကၽြမ္းက်င္သူ၏ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးခ်က္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ)

International Alert | 31 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို တီထြင္မည့္အစား အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ကာကြယ္ 

ေပးျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း 

သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဥပမာမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ KNU 
အဖြဲ႕တို႔က ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအား ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒတြင္ မည္သည့္အတိုင္း အတာအထိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ေဆာင္ရြက္သည္ကို မူတည္၍ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ား၏  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈတန္ဖိုးႏွင့္ က်ားမတန္း 
တူညီမွ်မႈကို သတိျပဳနားလည္ႏိုင္မႈတို႔အား အေလးအနက္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈ ပိုမိုခိုင္မာေစေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္ 
ေပးအပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ားသည္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕နယ္ေျမမ်ားရွိ ေျမယာႏွင့္ 
သစ္ေတာမူဝါဒမ်ား၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ပါဝင္ေနၾကသူမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေလ့အထမ်ားကို ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ မေဝးေတာ့ 
ေသာ အနာဂတ္ကာလတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေနသည့္ ေဒသမ်ား၌ စနစ္မ်ား အၿပိဳင္ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္ကိုလည္း ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားရပါမည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ႏိုင္ငံတကာမွလည္း KNU အဖြဲ႕ (ႏွင့္ အျခားေသာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ 
EAOs မ်ား) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလာမည့္ NCA သေဘာ တူ စာခ်ဳပ္ပါ ၾကားကာလ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ား အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အာ႐ံုစိုက္သင့္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ကူညီေပးသည့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ 

မူဝါဒေရးဆြဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူဝါဒကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ KNU အဖြဲ႕၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒ 
ကဲ့သို႔ေသာ မူဝါဒမ်ားတြင္မူ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားသာမက ေဒသတြင္းရွိ (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္) 
ေျမယာလက္ဝယ္ပိုင္ထားသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကိုပါ အသိ အမွတ္ျပဳထားရာ၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတာင္းဆိုေနသည့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ 
ညီညြတ္မႈရွိသည္။ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ (တခါတရံတြင္ ဆန္႔က်င္ 
ေနေသာ) မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအနက္ မည္သည့္လုပ္ငန္းအား မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ကူညီရမည္ကို 
ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးသူမ်ားအတြက္ ခက္ခဲမည္မွာ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ 
သံုးႏိုင္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 
တရားဝင္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ အကူအညီေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ဤေလ့လာမႈအတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေရာေထြးေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
က်င့္သံုးေနသည့္ KNU ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္စနစ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။68 ဒုတိယအခ်က္မွာ ေရရွည္တြင္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ 
ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရွိေနသည့္ အျပန္အလွန္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္       
ေသာ အၿပိဳင္စနစ္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ အကူအညီစီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စုစည္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ပိုင္ရွင္ျဖစ္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေနေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဗဟို၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား ပိုမိုရွင္းလင္းတိက်စြာ ခြဲေဝေပးႏိုင္ေရး 
ေဆာင္ရြက္မည့္ ၾကားကာလအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ EAOs မ်ား 

68  ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ Kaw Lah Foundation, 2018
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ႏွစ္ဖက္လံုးသို႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။69 ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈဥပေဒေရးဆြဲရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေျမ 
အသံုးခ် ေကာ္မတီက အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ 
မလိုအပ္ဘဲ၊ “ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ား” ျပဌာန္းႏိုင္ေရးသို႔ သြားႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။70 

69 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ BEWG, 2017

70 ေျမယာမူဝါဒ သ႐ုပ္ခြဲဆန္းစစ္မႈကၽြမ္းက်င္သူ၏ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးခ်က္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ)
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၄။ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳလိုေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းမ်ား 

စာအုပ္စာတမ္းသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကရင္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကြင္းဆင္းသုေတသနမ်ား၊ အဓိက 
သတင္းေပးသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ရယူထားသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
ဤအပိုင္းတြင္ အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊ ၾကားကာလအတြင္း ထိခိုက္လြယ္မႈကို သတိျပဳအေလးထားျခင္းျဖင့္ ကရင္ 
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာက႑စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေစေရးကို ကူညီေပးႏိုင္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္လည္း ကူညီေပး 
ႏိုင္ပါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ အထက္တြင္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး ထိေရာက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္လည္း ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိၾကၿပီး၊ ဤစာတမ္း၏ အခန္း (၂) တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ 
ထုတ္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈသီအိုရီကို အေျခခံထားကာ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ပိုမိုထင္ဟပ္တုန္႔ျပန္၍ တာဝန္ခံမႈရွိေစေသာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုခုိင္မာေစရန္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ KNU အဖြဲ႕တို႔အၾကား ေရျပင္ညီ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးတက္ေစရန္လည္းေကာင္း ဦးတည္အာ႐ံုစိုက္ထားသည္။ 

KNU သစ္ေတာဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 
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KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားရွိ သယံဇာတမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ KNU အဖြဲ႕၏ စြမ္းရည္ကို ခိုင္မာအား ေကာင္း 
ေစျခင္းသည္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ ၾကားကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ပါဝင္ကူညီေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆီသို႔ 
ဦးတည္မႈတိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ KNU 
အဖြဲ႕၏ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာဌာနသည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ ထိန္းသိမ္းေရးတန္ဖိုးျမင့္မားေသာ သစ္ေတာအမ်ားစုကို  ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါသည္။72 
ဤသယံဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ KNU က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိ 
ျပည္သူမ်ားအား တာဝန္ယူမႈရွိစြာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရမည့္ KNU ၏ တာဝန္အတြက္ KNU အဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတြင္ အဆင့္လိုက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။73 

ေကာ္သူးေလသစ္ေတာဌာနသည္ အသစ္ေရးဆြဲထားေသာ ကရင္သစ္ေတာမူဝါဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မတူကြဲျပားေသာ 
ခ႐ိုင္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ က်ားမ 
မေရြး၊ အသက္အရြယ္မေရြး အားလုံးပါဝင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ကရင္ႏွင့္ ကရင္မဟုတ္ေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 

71 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ A. South et al, 2018

72 Conservation Alliance of Tanawthari (CAT), Our forest, our life: Protected areas in Tanintharyi region must respect the rights of indigenous 
peoples, CAT, 2018

73  ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ A. South et al, 2018
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ျပဳလုပ္သည့္ မူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အသိႏိုးၾကားေစေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ 
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သစ္ထုတ္မႈ ပိတ္ပင္ခ်က္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္လည္းေကာင္း၊ အေရအတြက္ 
အားျဖင့္ တိုးလာေနေသာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ ကာကြယ္ေတာမ်ား၊ ေဘးမဲ့ေတာမ်ားကို စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ ရင္းျမစ္(ရန္ပံုေငြ)မ်ား ထပ္မံလိုအပ္ေနပါသည္။74 
ေကာ္သူးေလ သစ္ေတာဌာနအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ား ထပ္မံေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ 
နယ္ပယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊ သယံဇာတမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း(EITI)၊ သစ္ေတာဥပေဒ 
စိုးမိုးမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတိုးျမွင့္ေရးအစီအစဥ္ (FLEGT)၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ေတာအဆင့္အတန္းနိမ့္က် 
ျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (REDD+) စသည္တို႔အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပိုမိုတက္ႂကြေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖယ္ထု
တ္ခံရျခင္းပံုစံမ်ားထက္ အားလံုးပိုမို ပါဝင္ေသာ အျမင္မ်ားျဖစ္လာေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါ 
သည္။ 

သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္ပတ္သက္၍ KNU အဖြဲ႕သို႔ ေပးအပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားသည္ သစ္ေတာက႑တြင္ 
မတူညီေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိေနၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ပါဝင္ေနၾကသည့္ အျခားေသာ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း စဥ္းစားထားရပါမည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီေပး 
သူမ်ားသည္ ဤသို႔ေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ တတ္ႏိုင္သမွ် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ကူညီေပးရပါမည္။ ဤသို႔ေသာ 
တင္းမာမႈမ်ားကို (ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတိုင္) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အတူတကြ 
ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

©
 A

un
g 

M
ya

t /
 s

hu
tt

er
st

oc
k

74  အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္စိစစ္အတည္ျပဳေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ တုန္႔ျပန္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

International Alert | 35 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



ကရင္သစ္ေတာမန္ေနဂ်ာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းေရးကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္မည့္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ 

သက္ေမြးပညာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာပညာသင္ၾကားေပးသူမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ လူနည္းစု 
တိုင္းရင္းသား အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္သည္အထိ “စုစည္းညီညြတ္” ပါက သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို ကူညီေပးႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေစေရးအတြက္ လက္ရွိ KNU အဖြဲ႕၏ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာ 
ဌာနက ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္ သို႔မဟုတ္ ကရင္သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးေနေသာ သင္႐ိုညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၊ ကိုက္ညီေအာင္ျပင္ဆင္ 
ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။75 ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္       
သစ္ေတာဘြဲ႕မ်ားသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား တကၠသိုလ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားလည္း 
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာဌာန၊ ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေက်း႐ြာအဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူအစု အဖြဲ႕ပိုင္ 
သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သစ္ေတာက႑အတြက္ 
လိုအပ္ေသာ လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ထူးျခားေသာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားရွိသည့္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းမ်ားသည္  
အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အရာရွိမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ သစ္ေတာ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ရရွိေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ KNU အဖြဲ႕သည္ ယင္း၏ လူ႕စြမ္းအားရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ အခြန္ေကာက္ခံေရးႏွင့္ ျပည္
သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားအား တၿပိဳင္တည္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါက ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ေရရွည္အတည္တံ့ 
ဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ KNU သစ္ေတာအရာရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းအားျဖင့္ အလွဴရွင္အေထာက္ 
အပံ့မရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ပင္ ေရရွည္တည္တံ့ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။76 

သက္ေမြးပညာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ တခါတရံတြင္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္း၌ တနည္းနည္းျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ 
ေနၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၊ KNU သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ EAOs အဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အစားထိုးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို ကူညီ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း 

လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မတူကြဲျပားေသာ 
ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားကို လက္ခံရန္ ကူညီေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအား ဆက္လက္ 
က်င့္သံုးခြင့္ကို တည္တံ့ေစျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကုိ ကူညီေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပး 
သူမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူဝါဒတြင္ ႐ိုးရာေျမအသုံးခ်မႈ အေလ့အထမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳထားမႈကို 

75  ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္၏ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးခ်က္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္)

76  KNU ကၽြမ္းက်င္သူ၏ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးခ်က္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ)
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း



ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထိုအေလ့အထမ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်မူဝါဒအား ဥပေဒအျဖစ္ 
ျပဌာန္း၍ မက်င့္သံုးမီအခ်ိန္အထိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ေရာက္ေနပါသည္။77 သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ၏ 
သစ္ေတာဥပေဒကို လတ္တေလာတြင္ ျပဌာန္းလိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိတ္သြားဟန္ရွိပါသည္။ ထုိသစ္ေတာ 
ဥပေဒတြင္ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။78 

ႏိုင္ငံတကာအသုိက္အဝန္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ 
ထည့္သြင္းရန္ ေထာက္ခံလွႈံ႕ေဆာ္ျခင္းသာမက၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေရးဆြဲသည့္မူဝါဒမ်ား၏ 
တရားဝင္ျဖစ္မႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ၍ ျမွင့္တင္ေပးသင့္ပါသည္။ KNU အဖြဲ႕ႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္သည့္ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈကို အေတာ္အတန္ သတိျပဳနားလည္ၿပီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို 
ဂ႐ုျပဳေသာ kaw စနစ္၏ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္၍ KNU အဖြဲ႕၏ သစ္ေတာမူဝါဒတြင္ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ မွန္ကန္ေသာ ကူညီမႈ မ်ားရရွိပါက၊ KNU အဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္ CSOs အဖြဲ႕တို႔သည္ အလွဴရွင္မ်ား၊ 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလွ်က္ ဤမူဝါဒမ်ားကုိ အေသးစိတ္ဆက္လက္ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္ 
လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အနာဂတ္ ျမန္မာအစိုးရမူဝါဒ 
မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိန္ညွိရန္လည္းေကာင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါလိမ့္ 
မည္။  KNU အဖြဲ႕သည္ တဝက္တပ်က္လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
အား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္ ခြဲျခားသံုးစြဲသင့္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ KNU သစ္ေတာဌာနတို႔အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္      

သစ္ ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ KNU အဖြဲ႕၏ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာဌာနတို႔မွ အရာရွိမ်ားသည္ သစ္ထုတ္ျခင္းထက္ သစ္ေတာ 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သစ္ေတာမ်ားကို ပိုမိုအသံုးျပဳခြင့္ ရရွိေရးႏွင့္ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံေနရသည့္ေဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာႀကီးၾကပ္ေရးစသည္တို႔အပါအဝင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။79ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ 
ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရင္းျမစ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ 
အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစမည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ဤသို႔ မွ်ေဝထားသည့္ ဘံုအက်ိဳး 
စီးပြားမ်ားကို အသုံးခ်သင့္ၿပီး၊80 ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရမည္။ 
KNU အဖြဲ႕၏ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာဌာနသည္ ကရင္ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ားအား တရားဝင္ 
အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး၊ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားအား နယ္နမိတ္ပူးတြဲသတ္မွတ္ေရး၊ သစ္ေတာမ်ားအတြင္း ေနထုိင္သည့္ 
ေက်း႐ြာသားမ်ား၏ တရားဝင္မႈကုိ ရွင္းလင္းစြာထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေရးႏွင့္ သစ္ေတာဧရိယာမ်ားရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 
မ်ားေၾကာင့္ ေက်း႐ြာသားမ်ားအေပၚ ထိခုိက္ႏိုင္မႈမ်ားကိုပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲေရးစသည္တို႔ အတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ 
ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။81 သစ္ေတာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည့္ ေျမယာႏွင့္ 

77  ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ J. Naujoks and R. Barclay, 2017

78  ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကၽြမ္းက်င္သူ၏ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးခ်က္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ)

79 ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ Kaw Lah Foundation, 2018

80 ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ အတားအဆီးမ်ားတြင္ (အျခားေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္အတူ) ျမန္မာအစိုးရဖက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက KNU ထိန္းခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အလယ္အလတ္အဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္မႈကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ေနျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။

81  ယခင္ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ Kaw Lah Foundation, 2018
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သစ္ေတာဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ တဖက္အဖြဲ႕အစည္း၏ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း အသိႏိုးၾကားမႈျွမွင့္တင္ေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရမည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ရရွိသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိစြာျဖင့္ ၾကားကာလ 
အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ားအား အေသးစိတ္ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အလြတ္သေဘာႏွင့္ တရားဝင္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ရန္ဖက္မ်ားအၾကား “ေရျပင္ညီ” (အဆင့္တူ) ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
သာမက၊ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအား မည္သို႔က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔ အၾကံေပးရန္အတြက္ သီးျခားစီ (သို႔မဟုတ္ ပူးတြဲျပဳလုပ္သည့္) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသိႏိုးၾကားေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနေသာ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေရာေထြးေနေသာ ေဒသတစ္ခုတြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း စီမံကိန္း 

သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတစ္ခုကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

ဤအစီရင္ခံစာေရးသားရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသားအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားက အစိုးရႏွင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေရာေထြးေနသည့္  နယ္ေျမတစ္ခုတြင္ KNU, ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတစ္ခုကို 
ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေ
တာလုပ္ငန္းပူးတြဲတည္ေထာင္ရန္သာမကဘဲ၊ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
(ထိခိုက္ခံရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါဝင္သည့္) သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ ကရင္႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ 
ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတစ္ခုသည္ အ႐ြယ္အစားအားျဖင့္ 
ေသးငယ္ေသာ္လည္း၊ အထက္ပါ ဦးတည္နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ မူဝါဒေမးခြန္းမ်ားကို အသိ 
ေပးႏိုင္သည့္ အလားအလာတန္ဖိုးရိွေနပါသည္။ အဆိုျပဳထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းကို ဆက္လက္ေထာက္ခံရန္ 
မထိုက္တန္ေတာ့ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ တဖက္တြင္လည္း ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားဆံုးရရွိသည့္ အပိုင္းမ်ား 
ကို ပိုမိုတုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ ေလ့လာသိရွိလာပါက သက္ဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမွ လံုေလာက္ေသာသက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ကိုလည္း 
သီးသန္႔ဦးတည္၍ ေဆာင္႐ြက္ထားရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 
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၅။ နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

သစ္ေတာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာသယံဇာတမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မရွိမျဖစ္ 
အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။  
သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအား အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံုးႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ 
မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ေလးစားမႈ တို႔ကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းလာေစျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရ
ယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရးဟူေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္အဆင့္ 
အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ (ဤေနရာတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား ဆင္းသက္ေရာက္ရွိေစရန္ 
ကူညီေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကုိ ကူညီေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိေနပါသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုးတက္ေစျခင္းတို႔မွာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးတြင္ မျဖစ္မေန 
ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ကရင္တိုင္းရင္းသား အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္တြင္ ဦးေဆာင္သူအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနျခင္း၊ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ျဖင့္ ထပ္မံအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရရွိထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ား 
အား ကာကြယ္ေပး၍ တိုးတက္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသား 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေစျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ အထူးတန္ဖိုးတစ္ခု 
ရွိေနပါသည္။ အထက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ (အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ 
ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္တြင္) ယင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လံုးကို ေရွ႕ဆက္သြားေစ 
မည့္ အားျဖည့္ထားသည့္ အစားထိုးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါလိမ့္မည္။ 

ဤစာတမ္းတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းဥပမာမ်ားျဖင့္ သက္ေသခံထားၿပီး၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပည့္ေနသည့္ အမ်ိဳး
သားႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ ထိခိုက္လြယ္ေသာ လံုျခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား 
ေအာက္တြင္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍  အေသးစိတ္ထပ္မံေရးဆြဲရမည့္ အယူအဆမ်ား 
အျဖစ္လည္း နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤမဟာ ဗ်ဴဟာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအကူ
အညီေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ဦးခ်င္းဆက္ဆံေရးတည္ေထာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဗဟိုျပဳသည့္ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔၊ ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္သည့္ “ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔ 
နည္းလမ္း” ႏွင့္ NGO ႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ “အလယ္မွစတင္ျခင္းနည္းလမ္း” မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ 
သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးသူမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာ ေဒသအေျခအေန 
အေသးစိတ္ကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ေပးအပ္လိုက္ေသာ အကူအညီမ်ားသည္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
တရားဝင္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ လူႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္းႏွင့္ 
ယင္းတို႔ကို ပ်က္စီးေစျခင္းမရွိေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ 
က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္အတြက္အခ်ိန္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ား 
ထပ္မံသံုးစြဲရန္ အမွန္ပင္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တြင္မူ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ဆံုး႐ႈံုးႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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