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Millennium Development Goal (ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား)

NCA

The Nationwide Ceasefire Agreement Between the Government
of the Republic of the Union of Myanmar and the Ethnic Armed
Organizations (ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကားခ်ဳပ္ဆိုေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္)

NGO

Non-Governmental Organization (အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲ႕အ
ြ စည္း)

NRPC

National Reconciliation and Peace Centre (အမ်ိဳးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန)

NPT

Nay Pyi Taw (ေနျပည္ေတာ္)

ODA

Development Assistance (တရားဝင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား)

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development (စီးပြားေရး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕)

TOT

Training of trainers (ဆရာျဖစ္သင္တန္း)

UNDP

United Nations Development Programme (ကုလသမဂၢဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္)

UNHCR

United Nations High Commission for Refugees
(ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး)

အႏွစ္ခ်ဳပ္
ကမၻာႏွင့္အဝွမ္းတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ဖံ႕ၿဖိ
ြ ဳးတိုးတက္မႈ၊
ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔၏ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈကို ယခင္ကထက္ ပိုမို
နားလည္သိရွိလာၾကပါသည္။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္ျခင္းဆိုသည္မွာ
ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ ဆိုင္ရာေဒသ၏ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ဆက္စပ္ေနပံုကို နားလည္သိရွိထားျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡကို
ပိုဆိုးမသြားေစဘဲ (ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေစမႈ)၊ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း
သိရွိထားေသာ ပဋိပကၡကိုေလ်ာ့ပါးသက္သာေစကာ ျဖစ္ႏိုင္ပါကၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို
ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဖံ႕ၿဖိ
ြ ဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို
ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

Conflict Sensitivity

|

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ဆက္လက္သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္း

၄င္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းစကားမ်ားအား

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားၾကား

မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။

၉

တင္းမာမႈမ်ား၏ဒဏ္ကခ
ုိ စ
ံ ားလာခဲရ
့ ပါသည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ည္မၾကာေသးမီကာလမ်ားအတြင္းတြင္

•

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မတူကဲြျပားမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္

ႏိုင္ငံတကာဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီမ်ားကို တဟုန္ထိုး

သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ရရွိလာခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အရပ္သားအစိုးရတက္လာၿပီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ရႈပ္ေထြးလွသည့္

သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖ႕ၿဖိ
ံြ ဳးေရး

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္

စီမံခ်က္မ်ားကို အဖက္ဖက္ကလုပ္ေဆာင္သူမ်ား (အစိုးရ၊

ပထဝီအေနအထားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

ပုဂၢလိက၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲ႕အစည္
ြ
းမ်ား၊

အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

အလွဴရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံစံု မိတ္ဖက္မ်ား၊ INGO မ်ား၊ NGO မ်ား၊

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ပဋိပကၡကို (ပိုမို) သတိျပဳ

CSO မ်ား၊ စသည္)တုိ႔ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္

နားလည္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနပါသည္။

ရွိၿပီး ထိုစီမံခ်က္မ်ားထဲမွ ႀကီးမားသည့္အေရအတြက္သည္
ေဒသႏ ၱရ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

•

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားက

ပါဝင္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားႏွင့္

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈဆိုသည္မွာ ပဋိပကၡကို

ပဋိပကၡအေပၚ ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္

ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္

ႏိုင္ေျခရွိမႈတို႔ကိုေထာက္ရႈကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ား

အစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ေရွာင္ရွားျခင္း

သည္ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ မလဲြမေရွာင္သာ

သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္

က်ေရာက္လာမည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ

ပါဝင္ကူညီရန္မလိုအပ္ဘဲ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေပၚေစျခင္းကို

ကို နားလည္သိရွိရန္ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပဋိပကၡကို

ေလ်ာ့ပါးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတစ္ခုတည္းဟုသာ

သတိျပဳနားလည္စြာျဖင္႔ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြျခင္း၊ အေကာင္အထည္

လဲြမွားစြာ နားလည္ထားတတ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကရန္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သူအခ်ိဳ႕ၾကား ထင္ျမင္

အလြန္ပင္အေရးႀကီးလွပါသည္။

ယူဆထားခ်က္မွာ ‘ပဋိပကၡမျဖစ္သည့္ေဒသမ်ား’ တြင္
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားသည္

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ

‘ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပၚထင္ထင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းမရွိ’

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအား

ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈရွိရန္

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္

မလိုအပ္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

သင္ခန္းစာမ်ားကိုတင္ျပရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္

သည္ ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို အဓိကထား တင္ျပထား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊

ေသာ္လည္းေတြ႕ရွိခ်က္အမ်ားအျပားသည္ အျခားေသာဖံ႕ၿဖိ
ြ ဳးမႈ

အစုအဖဲ႕ြ မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ

အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္လည္း

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္

ညီမွ်စြာဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ယူဆၾကပါသည္။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္

‘ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသ’ ရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ား

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

အတြက္သာ ကန္႔သတ္ထား၍မရႏိုင္ဟူေသာအခ်က္ကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ မဟာဗ်ဴဟာက် အခ်က္အလက္

ဤအစီရင္ခံက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးထားပါသည္။

မ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ပထမဦးစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာ

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသား၊ ကိုးကြယ္ရာ

ထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ စီမံခ်က္စက္ဝန္း၏

ဘာသာ၊ ဘာသာစကား၊ လူတန္းစားအလႊာႏွင့္

အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား

ဆင္းရဲမႈ၊ က်ား/မႏွင့္ အသက္အရြယ္ကိုလိုက္ကာ

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေလ႔အထမ်ားႏွင့္

ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အက္ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အပါအဝင္

၁၀
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ျမန္မာႏိုင္ငံတနံတလ်ားတြင္ ပဋိပကၡ၏ အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊

အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား

အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားၾကား

ေကာင္းစြာ လက္ခံယံုၾကည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း

အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္သက္ေရာက္မႈမ်ား

ရွိျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္

ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားရွိျခင္းတို႔ လိုအပ္ပါသည္။
အစီအစဥ္ မစတင္မီႏွင့္ အစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

•

ႏိုင္ငံ၏ ရႈပ္ေထြးေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အေၾကာင္း

အတြင္း ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သြားရန္ အလြန္

အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ

အေရးႀကီးပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးအေနအထားသို႔

ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေပၚျခင္း (Do No Harm) မရွိေစရံုသာမက

ေရာက္ရွိေအာင္ အတိုးအေလွ်ာ့၊ အေပးအယူမ်ားကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ပါ ပါဝင္ကူညီရန္ရည္ရြယ္လ်က္

မဟာဗ်ဴဟာက်က်ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ အစဥ္မျပတ္

ေနာက္ပိုင္းမွအလ်ဥ္းသင့္သလိုျဖည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ႀကိဳးပမ္းေနရပါသည္။ ဥပမာဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

သုိ႔မဟုတ္ မရည္ရြယ္ဘဲထြက္ေပၚလာေသာရလဒ္မ်ား

စီးပြားေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ သီးျခားစီ၊

ျဖစ္ျခင္းမ်ိဳးထက္ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာ

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းႏွင့္ မၾကာခဏ သိုသိပ္စြာျဖစ္ေပၚ

မ်ားကို မူလကတည္းက စနစ္တက်ထည့္သြင္း

ေနသည့္အေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဆာင္ရြက္ကာ တိုင္းတာလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး

ပါသည္။

ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားၾကား ညိႇႏိႈင္းရျခင္း၊ ေနရာေဒသ
တစ္ခုတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္လိုအပ္ေနေသာ လူသားခ်င္း

•

အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ စက္ဝန္းတိုင္းတြင္

စာနာေထာက္ထားမႈ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္

ဤသေဘာတရားကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ိန္ညိႇ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊

ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြင္း

ဦးတည္ေဒသႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားကိုအေထာက္အထား

မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းတို႔သည္

အေျခခံသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ရသည့္

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအေပၚ မ်ားစြာၾသဇာ

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဘက္လိုက္သည္ဟူေသာ

သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ မၾကာခဏ ဆိုသလို အစီအစဥ္

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊

မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားကို ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္

ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာေဒသမ်ားတြင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီ

ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း

ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ေရွ႕ေနာက္ အစီအစဥ္တက်

အဖဲြ႕အစည္း၏ မူေဘာင္ႏွင့္ အေလ့အထမ်ားသည္

ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အခါႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ နည္းပါးေနသည့္အတြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ

ပဋိပကၡအားသတိျပဳနားလည္ျခင္းမရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ

မ်ားႏွင့္ လူထု၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို မထိခိုက္ေစဘဲ

မ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစသည္္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ

ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ

ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မူေဘာင္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဦးစားေပးအဆင့္ႏွင့္ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္

•

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္စြာ အစီအစဥ္မ်ား

သတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပံုမွန္

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ နားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ဒီဇိုင္းကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး

ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡကို

မႈျဖင့္ေရးဆြဲကာ ပိုေကာင္းေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္

သတိျပဳနားလည္သည့္ ဓေလ႔ထံုးစံမ်ား၊ အေလ့အထမ်ား

ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

အဖဲြ႕အစည္းတြင္း အားေကာင္းလာေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိၿပီး အေျခအေနႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

အထက္ပါေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားကို
အေျခခံကာ ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ထြက္ေပၚလာပါသည္

၁၂
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၁)

အစီအစဥ္ႏွင့္စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခဲြမႈတို႔တြင္သာမက အဖဲြ႕အစည္းတြင္းရွိ
အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း
ေဆာင္ရြက္ေနပံုမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္၊
ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားမွ အျမင့္မားဆံုးေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ထြက္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထိုအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္
အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနမ်ားကို

၂)

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမည့္ ဝင္ေပါက္မ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳရန္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္
ထိုအစီအစဥ္မ်ားမွ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈနယ္ပယ္ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္းတြင္
ရရွိႏိုင္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုသာ အာရုံစိုက္မေနဘဲ မိမိတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္
ျပင္ပမွအေျခအေနမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏အစီအစဥ္မ်ားသည္
ရပ္ရြာလူထုကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေစသည့္
အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ စသည္တို႔ကိုလည္း
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရပါမည္။

၃)

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ႏွင့္ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

၄)

ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ပဋိပကၡ၏ အေရးႀကီးပံုတို႔ကို

၅)

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္မိတ္ဖက္မ်ား၏ သင္ယူႏိုင္စြမ္းႏွင့္အေတြ ႔အၾကံဳမ်ား ဖလွယ္ႏုိင္စြမ္း

၆)

ခိုင္မာသည့္ညႊန္ကိန္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္

၇)

ရံုးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္ေဒသမ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္
တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားထားရွိကာ စနစ္တက်ႏွင့္ အေလးဂရုျပဳကာေဆာင္ရြက္ရန္၊

ေကာင္းစြာနားလည္သိရွိထားၿပီး ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ထိထိေရာက္ေရာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္၊

တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္
လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ပိုမို ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
တိုင္းတာႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကားေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
အျပန္အလွန္သင္ယူမႈမ်ားကို အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

၈)

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားတြင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားအား ေသခ်ာစြာပံ့ပိုးေပးရန္၊
အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေျခအေနေျပာင္းလဲသြားမႈမ်ားႏွင့္အညီ
လိုက္ေလ်ာညီေထြတုံ႔ျပန္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၁-၀။
နိဒါန္း

၁၄

| Conflict Sensitivity

ဤေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရႏွင့္

ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထဲမွတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ UNDP သည္

ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ပဋိပကၡကို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ႔အထက်င့္သံုးမႈမ်ား

သတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမႈအေၾကာင္း

ရွိလာေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနသည့္အျပင္

တင္ျပထားပါသည္။ ၾကံဳေတြ႔ေနက်စိန္ေခၚမႈမ်ား၊

ေအာက္ပါတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဤနယ္ပယ္တြင္
က်င့္သံုးေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ထြက္ေပၚလာသည့္

- UNDP ၏ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ

ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ႔အထက်င့္သံုးမႈမ်ားကို

ေကာင္းမြန္သည့္အစဥ္အလာအေလ႔အထမ်ားကို

တင္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္

ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ရရွိေသာသင္ခန္းစာမ်ားကို စုစည္းျခင္း၊

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္ျခင္းတြင္ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္

အဓိကက်ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားအတြက္

ထားရွိရမည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ နားလည္မႈရွိေသာ ေဒသႏ ၱရႏွင့္

ပိုဆိုးေစျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားရန္ (Do No Harm)ဟူေသာ

ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ရည္မွန္းခ်က္ႏွင္႔ အျမင့္မားဆံုးထားရွိရမည့္ ရည္မွန္းခ်က္

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ

ျဖစ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေစသည့္

ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တစ္ခုႏွင့္ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ

အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားႏွင့္ တြန္းအားေပးျဖစ္ေပၚေစသည့္

စီမံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္

အခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းကာ ပဋိပကၡမ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေသာ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား

ေလွ်ာ့နည္းေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အပံ့ျပဳရန္

အသံုးျပဳရန္အတြက္ ညြန္ကိန္းလမ္းညႊန္ႏွင္႔ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ

ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုစလံုးကို ေလ့လာတင္ျပ

စာရင္းတစ္ခုကို ေရးဆဲြျပဳစုျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထားပါသည္။
၁-၁။ ပဋိပကၡကုိ သတိျပဳနားလည္မႈ
ဤေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ
ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား

ယခုအခါ ဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အတြက္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္

ႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔ၾကား အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားသည္

အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ အလားတူအစီအစဥ္မ်ားအတြက္လည္း

ယခင္ကထက္ ပိုမို၍ အေရးပါလာသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္

အသံုးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေစရန္

ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ကမၻာ့ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္

ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ ေဒသႏ ၱရႏွင့္

အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ပင္ လက္နက္ကိုင္

ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုသာအဓိကေလ့လာထားေသာ္လည္း

ပဋိပကၡသည္ ထပ္တလဲလဲသံသရာလည္ေနေလ့ရွိၿပီး

ေတြ႕ရွိခ်က္ အမ်ားအျပားသည္ အျခားေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အလြန္ႀကီးမားေသာ

ဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္

ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာကို

ဆက္ႏြယ္မႈရွိၿပီး ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈလည္းရွိပါသည္။

ထုတ္ေဝခဲ့သည့္အခ်ိန္က ဝင္ေငြနည္းပါးၿပီး အခ်ိန္မေရြး

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ သုိ႔္မဟုတ္ ပဋိပကၡႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခံထားရေသာ သုိ႔မဟုတ္

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ေထာင္စုႏွစ္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင(္ MDG) ၏ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္

အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား

တစ္ခုတစ္ေလကို ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္

လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (EAOs)၊ ႏိုင္ငံစံုပါဝင္ေသာ

ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံမွ်မရွိခဲ့ပါ။ ဤသည္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ

အဖဲြ႕အစည္း အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္အလွဴရွင္မ်ား၊

အခ်က္ကို သက္ေသခံေနပါသည္။1၁ စဥ္ဆက္မျပတ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္ ၁၆ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (INGOs)၊ NGO

တရားမွ်တမႈႏွင့္ အားေကာင္းခိုင္မာေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို

မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား(CSOs) အတြက္

အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊

ရည္ရြယ္ကာ ဤေလ့လာမႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈမရွိျခင္းမ်ားသည္
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစၿပီး

ကုလသမဂၢဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအားေကာင္းေစေရး
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ဤေလ့လာမႈသည္လည္း

၁

ကမာ့ၻ ဘဏ္၊ ‘ကမာ့ၻ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာ - ပဋိပကၡ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ’၊ ၂၀၁၁၊

စာမ်က္ႏွာ ၅။
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ဇယားကြက္ ၁
ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္
ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္ •

၎တို႔၏အလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို နားလည္သိရွိရန္၊

•

၎တို႔၏ အစီအစဥ္ (မ်ား) သည္ ထိုအေျခအေနမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပံုႏွင့္ ေျပာင္းလဲေစပံုတို႔ကို
နားလည္သိရွိရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ထိုအေျခအေနမ်ားက အစီအစဥ္(မ်ား)အေပၚ သက္ေရာက္ပံုႏွင့္
ေျပာင္းလဲေစပံုတို႔ကို နားလည္ သိရွိရန္၊

•

အေျခအေနႏွင့္ အစီအစဥ္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမွ ဆိုးက်ိဳးရလဒ္မ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္
ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆဲြျခင္း၊ စီမံခန္႕ခဲြျခင္း၊
အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္။

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေစမႈ (Do No Harm - DNH) တို႔သည္ အလြန္နီးစပ္ေသာ
သေဘာ တရားမ်ားျဖစ္ၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို အျပန္အလွန္ဖလွယ္သံုးစဲြေလ့ရွိပါသည္။ DNH သည္ မူလက
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားၾကား အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈ၏
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး
ေဆာင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္ကာလ ေရြ႕လ်ား ေျပာင္းလဲလာေသာ အခါ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူအမ်ားအျပားက
ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၏ ပထမအပိုင္းကိုသာ အာရံုစိုက္ၾကၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ DNH ၏ အေပၚယံတန္ဖိုးကိုသာ၊
ဆိုလိုသည္မွာ ‘ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမႈကို ေရွာင္ရွားရန္’ ကိုသာ အေလးထားၾကပါသည္။ သုိ႔ ေသာ္ DNH ႏွင့္
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ‘ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစမႈ’ ႏွင့္ ‘ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစမႈ’ အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးရသည္ဟု
နားလည္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
အားေပးျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္ အသံုးခ်ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ား (ျမင္သာေသာ၊ မျမင္သာေသာ) ကို ျဖန္႕ေဝေပးၿပီး
အခြင့္ အာဏာအေနအထားမ်ားကို (ရည္ရြယ္၍ ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္ဘဲျဖစ္ေစ) ေျပာင္းလဲေစသည့္အတြက္
အျပည့္အဝၾကားေနမႈဆိုသည္မွာ မည္သည့္အခါမွ် မရွိႏိုင္ပါ။ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ စီမံခ်က္အဆင့္တြင္
သာမက ထိုထက္က်ယ္ျပန္႕ျမင့္မားေသာ အဆင့္တြင္လည္း ပဋိပကၡကို ပိုမိုဆိုးရြားေစႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ မဟုတ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။
ရင္းျမစ္ - ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈစုေပါင္းအဖဲြ႕ ‘ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအား မည္သို႔ လမ္းညႊန္ေပးမည္နည္း’ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၂
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လိုအပ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

ဆင္းရဲမႈႏႈန္းသည္ ၇၁% ႏွင့္ ၇၈% အသီးသီးရွိပါသည္။3၃

ပန္းတိုင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာနယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ သဘာဝ
သယံဇာတၾကြယ္ဝေသာ္လည္း ထိုသယံဇာတမ်ားမွ

၁-၂။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ပဋိပကၡႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ရရွိလာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို
ေဒသခံလူထုမ်ား မခံစားၾကရပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသ
တြင္ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိမႈႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္

၁၉၆၂ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္

ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡတို႔ ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

မ်ားစြာျဖစ္ပြားေစပါသည္။

စနစ္ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးတြင္ အစိုးရ၏
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တံခါးပိတ္ဝါဒက်င့္သံုးမႈတို႔ေၾကာင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဖိႏွိပ္ခံရၿပီး အေျခခံ

ဘဝမွ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့စဥ္ကတည္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္

အေဆာက္အအံုႏွင့္ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္မႈမရွိျခင္း၊

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား ရႈပ္ေထြးေသာ

ေစ်းကြက္မ်ား မဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့ရာ ေသဆံုးမႈႏွင့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား နည္းပါးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚကာ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းကို

ေနရပ္စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ

ျမင့္မားေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း

ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု

အစိုးရတက္လာေသာအခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အသိုင္းအဝိုင္းကြန္ရက္မ်ား ပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္

ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး လူမႈစီးပြားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ

ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္ ကာကြယ္

စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္

ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားကို

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။

ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားေနေသာ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္

အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး အစိုးရအသစ္

လူကုန္ကူးမႈကဲ့သုိ႔ေသာ စစ္ကဖန္တီးေပးသည့္ တရားမဝင္

အျဖစ္တက္လာေသာအခါ စီးပြားေရးမူဝါဒသစ္မ်ားကို

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာေစပါသည္။

ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအလားအလာမ်ားသည္

က်န္းမာေရးတုိ႔အတြက္ က႑အလိုက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

နယ္စပ္ေဒသ သုိ႔မဟုတ္ ‘တိုင္းရင္းသား’ ျပည္နယ္မ်ားရွိ

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စု

ၾကြယ္ဝေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႏွစ္ခုက်င္းပျခင္းအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံခ်က္မ်ားေပၚတြင္

အတြက္ အရွိန္ျမႇင့္တင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား

မ်ားစြာ မွီခိုေနရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ နစ္နာမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡတို႔ႏွင့္

2၂

ဆက္ႏယ
ြ ခ
္ ်ိတဆ
္ က္ေနပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားသည္
သို႔ေသာ္ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ အုပ္စုအမ်ားအျပားၾကားတြင္

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္

မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ UNDP ၏ လူသားဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ

ပိုမိုဆိုးရြားလာပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာဒုကၡသည္

အညႊနး္ ကိနး္ (HDI) အရ ျမန္မာႏိင
ု င
္ က
ံ အ
ုိ ေရွ႕ေတာင္အာရွတင
ြ ္

ေပါင္း ၄၉၅,၀၀၀ခန္႕သည္ ကမၻာအႏွံ႔အျပားတြင္ ရွိေနၿပီး4 ၄

အနိမ့္ဆံုးျဖင့္ ‘လူသားဖံြ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေသာ’ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာပင္ ေနရပ္စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္သူေပါင္း

သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူအမ်ားစုသည္

၆၄၄,၀၀၀ ခန္႕ရွိသည္ဟု ခန္႕မွန္းရကာ5၅ ၂၀၁၅ခုႏွစ္

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၿပီး (၇၆%) ဆင္းရဲမႈသည္

တစ္ႏွစ္တည္းမွာတြင္ ေနရပ္စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္သူအသစ္

ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚေနပါသည္။

၁၆,၀၀၀ ခန္႕ ရွိပါသည္။ ၆ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္

ဥပမာတိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အမ်ားအျပားေနထိုင္ရာ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္

ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္
၃ Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၈
၄ www.internal-displacement.org/south-and-south-east-asia/myanmar/figures-analysis မွ ရရွိ
၅ www.internal-displacement.org/south-and-south-east-asia/myanmar/figures-analysis မွ ရရွိ
၆ ႏိုင္ငံတြင္းေနရပ္စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဌာန (Internal Displacement Monitoring Centre IDMC), ‘ႏိုင္ငံတြင္း ေနရပ္စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ’ ၂၀၁၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၈

၂ ကမ ာ့ၻ ဘဏ္အုပ္စု၊ ျမန္မာ - အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ကာလတစ္ခုအတြင္း ဆင္းရဲမႈကို
အဆံုးသတ္ျခင္းႏွင့္ သာယာဝေျပာမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ စာမ်က္ႏွာ ၇။

Conflict Sensitivity

|

၁၇

မြတ္စလင္မ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄,၁၇၁ သန္း လက္ခံရရွိခဲ့ရာ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွစ္ေၾကာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အသက္ ဆံုးရံႈးမႈ၊

ကမၻာေပၚတြင္ အကူအညီအမ်ားဆံုးလက္ခံရရွိေသာ

အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ား ဆံုးရံႈးမႈ၊

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရပါသည္။6၇ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

လူေပါင္း ၁၄၀,၀၀၀ခန္႕ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈတို႔ကို

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး

ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္

(ဥပမာ - GOM၊ ပုဂၢလိကက႑၊ EAO မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊

ရခိုင္၊ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႀကိဳၾကား

ႏိုင္ငံစုံအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ INGO မ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ CSO

ႀကိဳၾကား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါသည္။

မ်ား၊ စသည္) မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး
ထိုစီမံခ်က္မ်ားထဲမွ ႀကီးမားေသာ အေရအတြက္သည္

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ

ေဒသႏ ရ
ၱ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာဖံြ ႔ၿဖိဳးမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္

(GOM) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း

ပါဝင္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡႏွင့္ အသြင္

(EAOs) ရွစ္ခုၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး

ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ႏွင့္

အတြက္ အေရးပါမႈမ်ားကို ေထာက္ရႈ၍ ဖံ႕ၿဖိ
ြ ဳးေရး

က်င္းပေနဆဲျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသည္

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီ

ႏိုင္ငံတြင္ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို

အေထာက္အပံ့မ်ား၏ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ

ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ယခင္က မရွိခဲ့ဖူးေသာ အခြင့္အလမ္း

မလဲြမေရွာင္သာက်ေရာက္မည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ NCA ကို လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္

နားလည္အသိအမွတ္ျပဳကာ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား

EAO အေရအတြက္ မ်ားျပားေနေသးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံ

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ

ေရးဆဲြျခင္း၊ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

ရရွထ
ိ ားေသာ အဆင့လ
္ က
ုိ တ
္ းုိ တက္မမ
ႈ ်ားေႏွးေကြးေနျခင္းႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ရန္ အလြန္ပင္

လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း

အေရးႀကီးပါသည္။

တို႔သည္ NCA ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေကာင္းျမင္မႈမ်ားကို
ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ပါသည္။

၁-၃။ အသံုးျပဳေသာ နည္းစနစ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား(ODA) သည္

ဤေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ

မၾကာေသးမီကာလမ်ားအတြင္း ရုတ္ျခည္းတိုးတက္လာခဲ့ရာ

သုိ႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း (၂၀၁၄-

၂၀၀၇ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္း ODA သည္ ႏွစ္ဆေက်ာ္

၂၀၁၆) ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ

တိုးလာပါသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

အစီအစဥ္မ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ရာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို

OECD ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈအကူအညီ ေပးေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္မ်ားထံမွ
စုစုေပါင္းႏိုင္ငံျခားဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီစုစုေပါင္း

၇ https://public.tableau.com/views/AidAtAGlance/DACmembers?:embed=y&:display_
count=no?&:showVizHome=no#1 တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

၁၈

| Conflict Sensitivity

အေျခခံထားပါသည္။ ေလ့လာမႈတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္

ေလ့လာျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အမႈထမ္း၊

ေဒသမ်ား (ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊

အရာထမ္းမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပံုစံခ်ထားေသာ

ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား)ရွိ ေဒသႏ ၱရအရင္းအျမစ္မ်ား၊

ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း(semi-structured

ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

interviews)၊ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ေလ့လာျခင္းတို႔ကို

အသံုးခ်ကာ ေဒသ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္း

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ စာအုပ္စာေပမ်ားကို

တိုးတက္ေအာင္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ား

ေလ့လာရာတြင္ ပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔

ကို ေလ့လာထားပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားသည္ DNH

ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

EAO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NGO ႏွင့္ INGO အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ

အေထာက္အပံ့ျပဳမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္

ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ ႏိင
ု င
္ စ
ံ ပ
ုံ ါဝင္ေသာအလွဴရွငအ
္ ဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊

ရွိရွိျဖင့္ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္

ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အလွဴရွင္အဖဲြ ႔အစည္း

ရြက္ေနသည္ကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

မ်ားႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားမွ အလွဴရွင္မ်ား၊ သီးျခားလြတ္လပ္
ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ မိနစ္ ၆၀ မွ ၉၀ ၾကား

ဤေလ့လာမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ၾကာျမင့္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (Key Informant

ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡကိုသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

Interviews - KIIs)ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္

ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အေျခအေနအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကိုလည္း

ကယားျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ကာ

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ့လာထားပါသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္

ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း

သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈကာ ေဒသခံတို႔၏ အျမင္မ်ားကို

မ်ားၾကားျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ က်ား/မ၊ လူမ်ိဳး၊ စသည့္

ရယူစုေဆာင္း ခဲ့ပါသည္။ KII မ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြး

လကၡဏာတစ္ခုခုကို အေျခခံေသာခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊

ပဲြမ်ား (အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရာေႏွာပါဝင္ေနေသာ

ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ

အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး သီးသန္႔အုပ္စုမ်ား) ကို အက်ိဳး

ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားၾကားဆက္ဆံေရး

ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္

ႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ သာဓကမ်ားကို

လူမႈအဖဲြ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီမံခ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ရယူစုေဆာင္းေလ့လာခဲ့ပါသည္။

က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွရရွိေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားႏွင့္

ေလ့လာမႈ၏ အတိုင္းအတာကို သတ္မွတ္ရာတြင္

ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျခားရႈေထာင့္မ်ားမွ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုေလ့လာျခင္းထက္

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားက အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုသာ အဓိကထား
ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုတိက်ခိုင္မာေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို

ဤေလ့လာမႈကိုအဓိကအေျချပဳေသာသုေတသနေမးခြန္းမွာ -

ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို

ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား

အဓိကထားေလ့လာခဲ့မႈသည္ UNDP ႏွင့္လည္း ဆီေလ်ာ္

ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း၊

ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ UNDP သည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစာလ်င္

ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား

စြာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္

အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ယင္း၏ သက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာျခင္း

ႏိုင္ငံတကာတြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေတြ ႔အၾကံဳမ်ားရွိၿပီး

တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤအေတြ႕အၾကံဳ/အစီအစဥ္/စီမံခ်က္မွ

သင္ခန္းစာမ်ားစြာကိုလည္း သင္ယူရရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ

မည္သည္ကို ေလ့လာသင္ယူရရွိပါသနည္း။ ပို၍တိက်စြာ

ေၾကာင့္ပင္။ သုိ႔ေသာ္ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း

ဆိုရလွ်င္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ DNH ျဖစ္ေစရန္အတြက္

ေတြ႕ရွိခ်က္အမ်ားအျပားသည္ အျခားေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္

အကူအညီမ်ား၊ ရင္းႏွီးမႈျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္လည္း

အတြက္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိပါသလား၊ မည္သို႔

အပ္စပ္မႈရွိပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ပါသနည္း၊ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေရရွည္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္မႈ၊ တိုင္းတာႏိုင္မႈ၊ နည္းလမ္းအေထာက္အကူမ်ား၊

ဤေလ့လာမႈအတြက္၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း၌ အရည္အေသြး

ဆန္းသစ္တီထြင္ေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္

ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ

သင္ခန္းစာမ်ားအပါအဝင္ အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခ်က္

သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္စာေပမ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၏ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မည္သည့္

Conflict Sensitivity

ေနရာ၌၊ မည္သုိ႔ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ပါသနည္း။

|

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား

ဤေလ့လာမႈတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ၏ သီအိုရီ
တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခုကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုသာ

မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ အေတြ ႔အၾကံဳ

ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ အတိုင္းအတာႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ

မ်ားကို ဆန္းစစ္လ့လာကာ ရယူႏိုင္မည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို

ဖံြ ႔ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ထုတ္ယူရန္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္

မ်ားကို လႊမ္းျခံဳေလ့လာျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။

ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ရိုးရိုးသားသား
တင္ျပေပးႏိုင္ေစရန္ အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ဤေလ့လာမႈ
တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းကိုးကား
ေသာ အဖဲြ ႔အစည္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္
စီမံခ်က္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပမည္မဟုတ္ေၾကာင္း
အသိေပးခဲ့ပါသည္။

၁၉

၂-၀။
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား - ေဒသႏရႏွ
ၱ င့္ရပ္ရြာဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈ
အတြက္ က်င္႔သံုးခဲ႔သည္႔ အေလ့အထမ်ား၏
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ အတိုင္းအတာ

Conflict Sensitivity

|

၂၁

၂-၁။ အေျခခံမူမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေစေရးစတုတၳ

အစီရင္ခံစာ၏ ဤအပိုင္းတြင္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားဆိုင္ရာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာထားပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ
ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ
တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္ႏိုင္သလို သြယ္ဝိုက္
သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။

အႀကိမ္ေျမာက္အဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ (ဘူဆန္၊ ၂၀၁၁) ႏွင့္

၂-၁-၁။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ၏ အေျခခံမူမ်ား

အညီ သေဘာတူ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကေသာ NPT သေဘာတူညီခ်က္
သည္ အစိုးရမွ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ ခံယူေဆာင္ရြက္မႈ
(ownership)၊ အမ်ိဳးသားမူဝါဒ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီေအာင္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈဟူသည့္ အေျခခံမူ
မ်ားကို လိုက္နာၾကရန္ ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
NCA ႏွင့္ ယခင္က တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းစီႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အပစ္အ
ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ
အေျခခံ မူမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟု
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အခ်ိဳ႕က ဆိုပါသည္။ NCA တြင္
လူမႈစီးပြားဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၌ EAO မ်ား၏ အခန္းက႑ကို
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ(GOM)ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ

ပါဝင္ပါသည္။၃ အမွန္စင္စစ္ NCA ၏ အပိုဒ္ ၂၅ တြင္

မိတ္ဖက္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္သေဘာတူညီခ်က္ကို

EAO မ်ားအား “ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး

လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အလွဴရွင္

ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လက္ခံ

ကတိကဝတ္မ်ား ျပဳခဲၾ့ ကပါသည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္

ရယူရန္” ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကို အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ

ထိုကဲ့သုိ႔ အဆင့္မ်ိဳးစံုတြင္ အစိုးရလုပ္ေဆာင္သူမ်ားေရာ၊

ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး

အစိုးရမဟုတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားပါ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း

ကို ေလးစားမႈ၊ အားလံုးပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသား

မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အေျခအေနတြင္ ၎တို႔

မ်ားကို စြမ္းရည္ျမႇင့္ေပးမႈ၊ စသည္တို႔ကို တိုက္ရိုက္ရည္ညႊန္း

အားလံုး၏ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ခံယူလာမႈႏွင့္ လက္ခံယံုၾကည္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ NPT သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး

ပါ၀င္မႈ ရရွိေစရန္ ခ်ိန္ဆထိန္းညိႇလုပ္ေဆာင္ရသည္မွာ

ေနာက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

1

ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနမွျပဳစုေသာ
‘ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡကို

အတြက္လမ္းညႊန္’ ထြက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထိုလမ္းညႊန္တြင္

သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

“လူမႈေရးအေျခအေန အေၾကာင္းခ်က္မ်ားကို နားလည္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ား

သိရွိရန္” ႏွင့္ “အဓိကအက်ိဳးဆက္စပ္ပတ္သက္သူအုပ္စုမ်ား

လည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ - အလွဴရွင္မ်ား၏ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈ

အားလံုး” ႏွင့္ “စနစ္တက်တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္” တို႔ ပါဝင္ၿပီး

ျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း သဟဇာတ

စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္ရြက္

မွ်စြာေနထိုင္မႈကို အားေပးရန္ အေရးႀကီးပံု” ကို အေလးေပး

ေနေသာ Myanmar Peace Support Initiative သည္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၎၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို

၁ https://mohinga.info/static/docs/NPTA_Effective_Development_Cooperation.pdf မွ

၃ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ခ်ဳပ္ဆုိ

2၂

ရရွိႏိုင္ပါသည္။
၂ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္’၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၈။

ထားေသာတစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ အပုိဒ္(၂၅) အခ်က္(၅)၊ ၂၀၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၁)

၂၂

| Conflict Sensitivity

အေျခခံကာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို လမ္းညႊန္မႈေပးရန္

ေဖာ္ျပထားသည့္ လမ္းညႊန္တစ္ခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳစု

ရည္ရြယ္လ်က္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ

ခဲ့ပါသည္။၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း

ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း တစ္ေစာင္ကိုမူၾကမ္းျပဳစုခဲ့သည္။

ပံ့ပိုးမႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးေဆာင္ရြက္ေသာ
Peace Donor Support Group (ေနာက္ပိုင္းတြင္ Peace

အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္

Support Group ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့)သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္

ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အေျခခံမူမ်ားကို ဝိုင္းဝန္း

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္

ေဆြးေႏြးကာ အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူ

ေရးအေျခခံမူ ၁၆ ခုကို သေဘာတူညီခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္

မၾကာေသးမီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က International Peace Support

၎တို႔တြင္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည္ဟူသည့္ စည္းေႏွာင္အား

Group တြင္ ပါဝင္သည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

မရွိပါ။ ထိုအုပ္စုမ်ား၏ အဖဲြ႕ဝင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ

တည္ေဆာက္မႈ NGO မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ

ထိုအေျခခံမူမ်ားကို ပိုမိုလက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္း

ေလ့လာသူမ်ား ပူးေပါင္းကာ အလြတ္သေဘာ ဖဲြ႕စည္း

အေထာက္အကူမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ လက္ခံက်င့္သံုး

ထားေသာ Aid and Conflict Working Group ကလည္း

ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားကို မေတြ႕ရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ျပင္ ပဋိပကၡကို

ပဋိပကၡကို သတိျပဳ နားလည္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို

သတိျပဳနားလည္မႈ အေျခခံမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမို

ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး အလွဴရွင္မ်ား/ႏိုင္ငံမ်ား၊ INGO

က်ယ္ျပန္႔ေသာ လက္ခံသေဘာတူညီမႈမ်ား၊ ဥပမာ အစိုးရ၊

မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

EAO မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထိုဖိုရမ္မ်ားသုိ႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ေလ့

ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ South-East Working Group သည္

မရွိၾကသည့္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီ

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား

ခ်က္မ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ား

၄ MPSI ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကူညီပံ့ပုိးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာသင္ခန္းစာမ်ား ၂၀၁၂
မတ္လ- ၂၀၁၄ မတ္လ၊ စာမ်က္ႏွာ (၆၈ မွ ၇၀)

ကိုလည္း မေတြ႕ရပါ။ ထိုသုိ႔ေသာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို
အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ားအတြင္း(ဥပမာ အလွဴရွင္မ်ား၊ NGOမ်ား၊
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စသည္) သုိ႔မဟုတ္ ‘စိတ္တူကိုယ္တူ’ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

သမားရိုးက်ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈယႏ ၱရားမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္

အတြင္းတြင္သာ ျပဳလုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုသုိ႔

ဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈမတ
ိ ဖ
္ က္အဖဲ႕ြ မ်ားႏွငလ
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ု င
္ န္းေကာ္မတီမ်ားသည္လည္း

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္

ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ေရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက႑အတြင္း ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ

ပါရွိေနပါသည္။ ၆သို႔ေသာ္ ထိုယႏ ၱရားမ်ားတြင္ ပဋိပကၡကို

ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ား၏ လက္ခံသေဘာ

သတိျပဳနားလည္မႈအား မၾကာခဏ သုိ႔မဟုတ္ စနစ္တက်

တူညီမႈမ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

လက္ခံက်င့္သံုးၾကျခင္းမရွိပါ။ ရွိခဲ့လွ်င္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္

ဆံုးရံႈးခဲ့ရပါသည္။

ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။

၂-၁-၂။ ဆက္စပ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ထပ္မံေထာက္ျပ
သည့္အခ်က္မွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ပဋိပကၡကို

အေျခခံမူမ်ားကို လက္ေတြ႕လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း

ပိုမိုသတိျပဳနားလည္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေသာအခါ၌

သည္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ခက္ခဲေသာအရာတစ္ခု

အျခားေနရာမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမရွိသည့္အလား

ျဖစ္ပါသည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခအေန

တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေဒသ

မ်ားမွာ အလြန္ရႈပ္ေထြးၿပီး မတူကဲြျပားမႈ အလြန္မ်ားျပားသည့္

မ်ားမွ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အာရံုစိုက္ေလ့ရွိၾကျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပို၍ပင္ ခက္ခဲပါသည္။

ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးႏွင့္
အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို

သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွသာ ဦးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ တိုက္ရိုက္

ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ နားလည္သိရွိရန္လိုအပ္မႈကို ျပန္လည္

ကူညီပံ့ပိုးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖမႈ တစ္စံုတစ္ရာ

ညႊန္းဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားသည္

ရယူျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပင္ပမွ ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္

ပဋိပကၡကို က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္မည္ဆိုပါက

သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္

အျခားေသာ ပဋိပကၡပံုစံမ်ားကို သတိမမူမိဘဲ မ်က္စိလွ်မ္း

global pledging conferences (ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ

သြားႏိုင္သည့္ အႏ ၱရာယ္ရွိပါသည္။ ဥပမာ - ဘာသာေရး၊

ကတိကဝတ္ျပဳမႈညီလာခံမ်ား) သုိ႔မဟုတ္ global funds

ဘာသာစကား၊ လူမႈစီးပြားအေျခအေန၊ က်ား/မႏွင့္

(ကမၻာလံုးဆိုင္ရာရန္ပံုေငြမ်ား) ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ

အသက္အရြယ္အျပင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူၾကားပဋိပကၡႏွင့္

ကူညီေထာက္ပံ့မႈပံုစံအခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဒသႏၱရအဆင့္ပဋိပကၡမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈမိႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မေတြ ႔ရပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုပံုစံမ်ားရွိရံုျဖင့္လည္း
ဆက္စပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ အလိုအေလ်ာက္

၂-၁-၃။ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

အားေကာင္းသြားမည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ အမွန္စင္စစ္
ယင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကို

ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈ၏ အေစာပိုင္းအဆင့္တြင္

ျမင့္တက္ေစၿပီး ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကိုပင္ ပို၍ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု

ေရာက္ရွိေနျခင္း၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡအခ်ိဳ႕ ရွိေနျခင္း၊

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

တစ္ဖက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

ပံုစံမ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနျခင္းႏွင့္ ေရာစပ္သည့္ပံုစံမ်ား

အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားအားလံုးကို လႊမ္းျခံဳေသာ

ရွိေနျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္

ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးယႏ ၱရားတစ္ခု ရွိမေနျခင္းေၾကာင့္

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေျခအေနသည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး

အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားေနၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္ခံေဒသမ်ားတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္လွပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို မညီမမွ်ျဖစ္ေစသည္

သမိုင္းေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိ

ဟု ဆိုသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ က႑အလိုက္ အဆင့္မ်ား

ေနမႈ၊ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး

တြင္မူ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္

တက္မႈအလားအလာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အာရံုစိုက္မႈ

မ်ားႏွင့္ CSO မ်ားၾကား အတန္အသင့္ အားေကာင္းေသာ

အမ်ားအျပားကိုရရွိၿပီး အျခားႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ

၅

၅ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလတြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ပူးတြဲေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်းမ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေပးရန္ GOM ႏွင့္ EAO မ်ား
ၾကားပူးတြဲ ယႏယားတစ္
ၱ
ခုျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရမ်ား၏ ထိပ္တန္းဦးစားေပး ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတစ္ရပ္
၆ http://www.themimu.info/sites/htemimu.info/files/documents/Ref_Doc_Joint_Coordination_Structure_Overview.pdf. တြင္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

၂၄
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ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး၌ အေျခခံမူ

မ်ားသည္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္

မ်ားကို လက္ေတြ ႔က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားကို

မၾကာခဏဆိုသလို အေကာင္းအဆိုးဒြန္တဲြလက္ခံရသည္မ်ား

တစ္ခ်ိန္လံုးခ်ိန္ညိႇေဆာင္ရြက္ေနရပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္း

ရွိတတ္ပါသည္။

ေနေသာ တိင
ု း္ ျပည္မ်ားတြင္ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားကိအ
ု ားေကာင္း
ေစျခင္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈ

ပထမတစ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပး

သည္ ေကာင္းမြန္သည္မွန္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ

ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္

နားလည္မႈအေပၚ လႊမ္းမိုးသြားႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ

တရားဝင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုသာ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္

အလွဴရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈ

ဆိုပါကလည္း အလြတ္သေဘာဆန္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊

သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေကာင္း

အစိုးရမဟုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု

ျမင္လြန္းကာ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္

ဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံခ်က္မ်ားကို အလြန္လ်င္ျမန္စြာ စတင္

တရားဝင္ပါဝင္ျခင္းမရွိေသးသူမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ႏိုင္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ သာဓကမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ

ထိုတရားဝင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ကိုယ္စားျပဳမႈ သုိ႔မဟုတ္

အမ်ားအျပားက ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈ မရွိပါက ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား

သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏

သည္လည္း ဖယ္ခ်န္ထားမႈမ်ားကို အားျဖည့္ေပးရာေရာက္ၿပီး

ခိုင္မာမႈမရွိေသးသည့္အေျခအေနကို သတိမမူဘဲ

ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစကာ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္

ေဒသခံဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို

သူမ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားသြားမည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံႏွင့္

ဖယ္ခ်န္ထားမိႏိုင္သလို သဘာဝသယံဇာတမ်ား၊ ေျမယာမ်ား

ျပည္သူၾကားလည္း ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေစႏိုင္ပါသည္။

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပဋိပကၡအသစ္မ်ားကို အစပ်ိဳးေပးျခင္း
သုမ
႔ိ ဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ားကိပ
ု မ
ုိ ဆ
ုိ းုိ ရြားေစျခင္းတိ႔ု ျဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည့္

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္၏

အႏ ၱရာယ္ရွိေၾကာင္းေတြ ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

ၾကားကာလႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္အစီအမံမ်ားကို
ယခုအခ်ိန္တြင္ မသိရွိရေသးပါ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္

ဒုတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အစိုးရမဟုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ (‘စီးပြားေရး၊

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနၾကသည့္အေျခအေနတြင္

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသံုးခု’

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္း) တို႔ေၾကာင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္း

ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္
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အစိုးရႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းကာ အားျဖည့္ေပးရသည့္ေနရာတြင္

ထို႔ျပင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားႏွင့္

အခက္အခဲရွိပါသည္။ ႏွစ္ဖက္အၿပိဳင္အဆိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားကို ခဲြျခားေဆာင္ရြက္သည့္

ႀကိဳးပမ္းေနေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရဦးေဆာင္

အစဥ္အလာကလည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစဟန္တူပါ

ေသာ ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

သည္။ မၾကာခဏဆိုသလို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ထိုေဒသမ်ားရွိအစိုးရ၏

ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီမ်ားၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားရွိတတ္ၿပီး

ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းသြားေအာင္

တစ္ခုကို ဦးစားေပးလိုက္လွ်င္ အျခားတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ

(အမ်ားအျမင္တြင္ေရာ၊ အမွန္တကယ္လက္ေတြ႕တြင္ပါ)

ေရာ၊ ေငြေၾကးအရပါ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု

ကူညီရာေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားက ေျပာျပၾကပါသည္။ ဤအခ်က္ကို

ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ထိုနည္းတူပင္ EAO မ်ား၏

အထင္ရွားဆံုးေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ လူသားခ်င္းစာနာ

ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္

ေထာက္ထားမႈအကူအညီ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ား

ညိႇႏိႈင္းကာ ပံ့ပိုးကူညီပါကလည္း ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို

ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း

(အမ်ားအျမင္တြင္ေရာ၊ အမွန္တကယ္လက္ေတြ႕တြင္ပါ)

ေဒသ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္

ခိုင္မာအားေကာင္းသြားေအာင္ ကူညီရာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသုိ႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရ၊ အျခားေသာအစိုးရမဟုတ္သည့္

ထိုေဒသမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင့္

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား၏ (လက္ရွိ

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အတူယွဥ္တဲြ လုပ္ကိုင္ေနၾက

သုိ႔မဟုတ္ အနာဂတ္) အခန္းက႑ကို ထိခိုက္ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္

သည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ပါသည္။

သည့္ အႏ ၱရာယ္ရွိပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခက္အခဲတစ္ခုမွာ ထိခိုက္လြယ္မႈ အရွိဆံုး
အေလးထားသင့္သည့္ ေနာက္ထပ္အပိုင္းက႑တစ္ခုမွာ

သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမႈမ်ား

ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ားကို ေဆာင္ရြက္

ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သာတူညီမွ်မႈ

ေပးရန္ သင့္ေတာ္မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ အစီအစဥ္

ႏွင့္ တရားမွ်တမႈမရွိဟူသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား

ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ ရပ္ရြာလူထု

မျဖစ္ေပၚေအာင္လည္း သတိထားေဆာင္ရြက္ရျခင္း

မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဖယ္ခ်န္ထားမႈပံုစံမ်ားကို အားျဖည့္

အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ား

ေပးျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ရေလေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါ

(mandates) သုိ႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ား

သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေရွ႕တြင္တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း

(ႏွင့္ေျပာင္းလဲမႈသီအုိရီမ်ား - theories of change) ေပၚတြင္

ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္

မူတည္ေနတတ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊

ဖယ္ခ်န္ထားမႈပံုစံမ်ားကို အားျဖည့္ေပးႏိုင္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား၏ နဂိုမူလရည္မွန္းခ်က္သည္ လူသားခ်င္း

ဤအခ်က္သည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး

စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစႏိုင္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္

ပါသည္။ ထို႔ျပင္ပဋိပကၡၿပီးေနာက္ပိုင္း အကူအညီေထာက္ပံ့မႈ

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ဆင္းရဲမႈ

မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ

ႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ေလာ

အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္ႏိုင္သလို ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး

သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ေလာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္

ဟူသည့္ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ အဖဲအစည္
ြ႔
းတစ္ခု၏

ယင္းအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

အဓိကပန္းတိုင္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုးေပးရန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တို႔ထက္ အခ်ိန္ေစာလြန္းေန

ျဖစ္လွ်င္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္

လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္က်လြန္းေနလွ်င္ ပဋိပကၡတြင္

အစိုးရႏွင့္ EAO မ်ားအၾကား ေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြး ဖလွယ္ရန္

ပါဝင္သည့္အဖဲြ႕မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပဲြ

အတြက္ နည္းလမ္းအေထာက္အကူတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ

စားပဲြဝိုင္းတြင္ ဆက္မထိုင္ခ်င္ေတာ့ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သလို

သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ဦးတည္

ျပည္သူလူထုကလည္း ကာလရွည္ၾကာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ထိုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရြး

လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးလိုစိတ္မရွိေတာ့ျခင္းမ်ား

ခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္မူ

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ အဓိကပန္းတိုင္မွာ
ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း

၂၆

| Conflict Sensitivity

ေျဖရွင္းေပးရန္ျဖစ္ၿပီး အစိးု ရႏွင့္ EAO မ်ားၾကားအျပန္အ

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကတရားမွ်တမႈမရွိ၊ ဘက္လိုက္သည္

လွနဆ
္ က္သယ
ြ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ ႏ
္ ိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရျခင္းမွာ

ဟု ရႈျမင္ၾကကာ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္

ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရာတြင္

လာၾကပါသည္။3၇ ထို႔ေၾကာင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား၊
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ေရြးခ်ယ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းကိစၥသည္ ရခိုင္

ပိုမိုမွ်မွ်တတရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။

ျပည္နယ္တြင္ အလြန္ပင္အကဲဆတ္ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္

သုိ႔ေသာ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္

ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဒသအတြက္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ

အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ သက္ေသအေထာက္

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွာ မျပတ္မသားျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

အထားမ်ားကို အေျခခံကာသာတူညီမွ်ရွိစြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္

၂၀၁၂ခုႏွစ္၌ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကား

ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ IDP စခန္းမ်ားရွိ

သည္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုင္း ၂-၂-၂ တြင္ ဆက္လက္

မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ

ေဆြးေႏြးထားသည္မ်ားကို ၾကည့္ပါရန္)။

အကူအညီမ်ားကို စုပံုေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုအခါ ကာလရွည္ၾကာ ဆင္းရဲစြာေနထိုင္လာခဲ့ရသည့္

၇ Aron, Gabrielle ၏ ‘ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ပံုေဖာ္ျခင္း - ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ား (Reshaping engagement: Perspectives
on conflict sensitivity in Rakhine state)’ CDA Collaborative Learning Projects၊ ၂၀၁၆၊
စာမ်က္ႏွာ ၅
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၂-၁-၄။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈရွိစြာျဖင့္

ႏွင့္အညီ အစီအစဥ္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲ

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိေအာင္

ေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္အပါအဝင္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ

ေစ့ေဆာ္ေပးႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား

ဖိအားမ်ား၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအား
လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္
ရွိလာေအာင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား
မည္သည္က ေစ့ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါသနည္း

(သုိ႔မဟုတ္ ထိုအရာမ်ားအားလံုး) ကို လက္ခံရရွိမႈသည္
၎တို႔ ေရွ႕တန္းမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္
လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ အဓိကက်သည္ဟု
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ဆိုပါသည္။
ထို႔ျပင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ “ထိမွသိၾကသည္”လည္း

အစီအစဥ္မ်ားကို ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္

ရွိပါသည္။ ထိုအခါက်မွသာ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစလိုလွ်င္ အၾကီးတန္းအဆင့္

ပဋိပကၡကို သတိျပဳ နားလည္သည့္ ရႈေထာင့္မွ မျဖစ္မေန

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားမွ ထားရွိရမည့္ ရည္မွန္းခ်က္၊

စဥ္းစားရသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္စဥ္းစားရသည့္

ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန

စိတ္ပါလာေအာင္ ဆဲြေဆာင္မႈမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္

ေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ EAO တစ္ခု၏ ေဝဖန္မႈကို

အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ

၂၇

ခံရေသာအခါ ပဋိပကၡကိုနားလည္သတိျပဳရန္ တပ္လွန္႕

အမ်ားအျပားက တညီတညြတ္တည္း ဆိုၾကပါသည္။

ႏိႈးေဆာ္ျခင္း ခံလိုက္ရသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားေၾကာင္း၊

ဗ်ဴရိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အဖဲြ ႔အစည္း

၎တို႔စီမံခ်က္၏ ဂုဏ္သတင္း၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး

မ်ားျဖစ္သည့္ အစိုးရဦးစီးဌာနမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္း

ဆိုင္ရာ အႏရာယ္
ၱ
မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ခဲ့ရ

ႏွင့္ INGO မ်ားတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္

ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆက္တဲြအေနျဖင့္ နည္းပညာ အကူအညီ

အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္

မ်ားကို ရယူျခင္းအပါအဝင္ ထိုကိစၥရပ္အတြက္ “ပိုမို

အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ အတည္ျပဳ

အေလးထားေဆာင္ရြက္” ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုပါသည္။
ထိုခြင့္ျပဳခ်က္သာမရွိပါက လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း

ထို႔ျပင္(အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္

ေဆာင္ရြက္ရသည့္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ နည္းပညာအဆင့္မွ

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဟု ဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို လူထုမွ လက္မခံမႈ၊

အခ်ိဳ႕ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ စီမံခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို

ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္တြင္ ထိုအဖဲြ႕အစည္း

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း

အမ်ားအျပားသည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ

၎တို႔အဖဲြ႕ အစည္း၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာၾကရာ

မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈမရွိၾက

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အက်ိဳး

ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္ဟုလည္း ဆိုၾကပါသည္။

ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပိုမို တိက်ပြင့္လင္း

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက ေခါင္းေဆာင္မႈအားေကာင္းၿပီး

ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ နည္းပညာ

ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမ်ားတြင္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆုိင္ရာ

ပိုမို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လာၾကပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းအမ်ား

ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုအဖဲြ႕အစည္းမ်ား

အျပားသည္ ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအသီးအပြင့္မ်ားကို

သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ

ျမင္ေတြ႕လာ ေသာအခါ ထက္သန္တက္ၾကြလာၾကပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အစီအစဥ္မ်ားကိုလိုက္ေလ်ာညီေထြ

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ

ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈအျပင္ ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္လည္းရွိေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခ အေနမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ

ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိေစရံုသာမက အစီအစဥ္

နားလည္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္ေနရာတြင္

မ်ား၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈတို႔လည္း

ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးသူမ်ားကိုယ္တိုင္သည္လည္း အေရးပါသည့္

တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈမ်ား
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ဥပမာ ႏိုင္ငံစံုပါဝင္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွ

သတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းမႈအေၾကာင္း

ပဋိပကၡကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္တစ္ေယာက္က ေအာက္ပါ

တင္ျပထားပါသည္။ စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခဲြမႈ၏ အဓိကက်ေသာ

အတိုင္း ေျပာျပပါသည္။ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းက႑

အဆင့္တိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခ်က္

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာမ်ား ပါဝင္ေသာ

စီမံခန္႕ခဲြမႈဆိုင္ရာ ေယဘုယ်ရႈေထာင့္မွသာမက ပဋိပကၡကို

အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕သည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္

သတိျပဳနားလည္မႈရႈေထာင့္မွလည္း မိတ္ဆက္ရွင္းလင္း

ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းလမ္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္

တင္ျပထားပါသည္။

စပ္လ်ဥ္း၍ အစပိုင္းတြင္ သံသယရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ား (ဥပမာ -

၂-၂-၁။ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ အျပန္အလွန္မွ်ေဝဖလွယ္မႈမ်ား၊ စသည္) ကို

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးလာေသာအခါ လူထု၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ
ႏွင့္ အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္း

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မွာ

လာၿပီး ‘hardware’ လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ အေျခခံအေဆာက္

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္

အအံုတည္ေဆာက္မႈ၊ သက္ေမြးမႈပညာ သင္ၾကားေပးျခင္း၊

စီမံခ်က္စက္ဝန္း၏ အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ ေနာက္ဆံုး

စသည္) ကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လာ

ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္

သည္ကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕သိရွိရေသာအခါ လက္ခံယံုၾကည္

ဆက္လက္ေလ့လာသြားကာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားေပၚ

လာၾကပါသည္။

မူတည္၍ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔ကို

၂-၂။ အစီအစဥ္စီမံခန္႕ခြဲမႈ

ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာ၏ ဒုတိယအပိုင္းတြင္ စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခဲြမႈ

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို စနစ္တက်

စက္ဝန္းတစ္ခု၏ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ပဋိပကၡကို

ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္ -

Conflict Sensitivity

•

ပဋိပကၡ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္

|

၂၉

လည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းေၾကာင္းတို႔ကို နားလည္သိရွိေအာင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
•
•
•

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားသည္ အလြန္

ပါဝင္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာ အုပ္စုမ်ားအားလံုးကို

အေျပာင္းအလဲမ်ားၿပီး ေနရာေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုလည္း

သတ္္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

အလြန္ပင္ကဲြျပားျခားနားပါသည္။ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွာ

ထိုအုပ္စုမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ ထိုအုပ္စုမ်ားအခ်င္းခ်င္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစံု ရရွိႏိုင္ရန္

ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ပံုမ်ားကို နားလည္သိရွိေအာင္

ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းၾကရပါသည္။ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့သူ

လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

အခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ အရည္

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ

အေသြးေကာင္း မြန္ေသာ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို

အေၾကာင္း ေျပာဆိုရသည္မွာ အလြန္ပင္ခက္ခဲၿပီး

ပံုမွန္ျပဳလုပ္မႈ အလြန္ပင္ နည္းပါးသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အကဲဆတ္ႏိုင္ပါသည္။ ပိုမို ေယဘုယ်ဆန္သည့္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္း

အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေသာ ‘အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္’

က႑၊ က်န္းမာေရးက႑ သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးက႑တို႔ကဲ့သုိ႔

ဟူသည္ကို သံုးႏႈန္းျခင္းျဖင့္ ထိုအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္

၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအလိုက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ

ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကၿပီး အေျခအေနအားလံုးကို

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

လႊမ္းျခံဳဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း မျပဳၾကပါ။ အခ်ိဳ႕အဖဲြ႕အစည္း

ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ႏွင့္

မ်ားမွာမူ မက္ခရိုအဆင့္ (ဥပမာ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ္/

ပဋိပကၡအေၾကာင္းကို နားလည္သိရွိေစရန္ သီးသန္႔

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ စသည္) ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တို႔ၾကား ကြာျခားခ်က္

သုိ႔မဟုတ္ စီမံခ်က္အဆင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္

ကို ကဲြကဲြျပားျပားသိရွိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

(ဥပမာ စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေက်းရြာႏွင့္

1၈

ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္) ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို မွီခို
ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

အားထားၾကသည့္အတြက္ ေဒသႏၱရအဆင့္ အေျခအေနမ်ား

အေကာင္းဆံုးအစဥ္အလာမ်ားမွာ လူထု၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ

(ဥပမာ - တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကား အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသႏ ၱရ

ကို အျမင့္မားဆံုးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏

အစိုးရအဆင့္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားၾကား အေျခအေနမ်ား၊

ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို စုေဆာင္းရယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္

CSO မ်ားႏွင့္ EAO မ်ားၾကား အေျခအေနမ်ား၊ စသည္) ကို

ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားႏွင့္ ေျပာျပသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္

မသိရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။ အခ်ိဳ႕က ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကို

အမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပားေနႏိုင္သည့္အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ

စီမံခ်က္တစ္ခု၏ ကနဦးအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း

ျပဳရာတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အျခားနည္းစနစ္မ်ား၊

စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္

ရင္းျမစ္မ်ားမွရရွိသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္

လံုးတြင္ ပံုမွန္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားျခင္း မရွိၾကပါ။

စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္းမ်ား (Triangulation) ျပဳလုပ္ရန္လည္း

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအခ်ိဳ႕က ေျပာျပသည္မွာ အစပိုင္းတြင္

အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ေဆာင္ရြက္သည္ဟုဆိုလွ်င္ပင္

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကသူမ်ား သိရွိခြင့္ရေအာင္

ယင္းသည္ “copy, and paste” လုပ္ျခင္း (ျပန္လည္ကူးယူ

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ

ေဖာ္ျပျခင္း) သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပၾကပါသည္။

အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္

ယခင္ကလုပ္ထားေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို

ရလဒ္မ်ားကို မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္သလို တံု႔ျပန္

ျပန္လည္အသံုးျပဳထားသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အၾကံျပဳမႈကြင္းဆက္ (feedback loop) ကိုလည္း

အတိုင္းအတာႀကီးမားသည့္ စီမံခ်က္မ်ားကိုအေကာင္အထည္

ၿပီးျပည့္စံုေစပါသည္။ ထိုမွ်သာမက တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ေဖာ္ေနၿပီး ပဋိပကၡအတြက္ သီးသန္႕အၾကံေပးမ်ား သုိ႔မဟုတ္

သည္ တစ္လမ္းသြားသာ ျဖစ္ေနပါက‘လိုခ်င္သည့္အခ်က္မ်ား

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္

ကိုသာ ႏိႈက္ယူသြားသည္’ ဟု ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ

အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကသာ

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရပ္ရာြ လူထမ
ု ်ားက ခံစားၾကရေသာအခါျဖစ္ေပၚ

ထိုေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

ေလ့ရသ
ိွ ည့္ အားမလိအ
ု ားမရႏွငခ
့္ ျံ ပင္းေဒါသထြကျ္ ခင္းမ်ားကို
ေဒသႏ ၱရႏွင့္ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံခ်က္မ်ားအတြက္
၈ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈစုေပါင္းအဖဲြ႕ ‘ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ ရရွိရန္အတြက္ မည္သုိ႔
လမ္းညႊန္ေပးမည္နည္း’ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၄

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္
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ဇယားကြက္ ၁
ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ စီမံခ်က္မ်ားအတြင္း ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအား ေကာင္းသည္႔ဘက္ သုိ႔မဟုတ္
ဆိုးသည့္ဘက္ သုိ႔ ဦးတည္ေစႏိုင္ပါသည္။
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ စုေပါင္းအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အတိုင္းအတာႀကီးမားေသာ
ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္တစ္ခု၏ အစပိုင္းတြင္ DNH ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
စုေပါင္းအဖဲြ႕တြင္ပါဝင္ေသာ အျခား မိတ္ဖက္မ်ားက ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ လံုေလာက္သည့္ အရည္အေသြးမရွိဟု
ယူဆသည့္အတြက္ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကပါသည္။ ထို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳၿပီးခ်ိန္မွစကာ ထိုစီမံခ်က္သည္
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ျဖည့္စြက္မြမ္းမံေလ့လာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီမံခ်က္ႏွင့္ ေဒသ ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားၾကား
အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။ အစပိုင္းကတည္းက အရည္အေသြးရွိသည့္
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ သက္ဆိုင္သည့္မိတ္ဖက္မ်ား၊ အျခား
အဓိကက်သည့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတို႔သည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအေပၚ
စဥ္ဆက္မျပတ္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လက္ခံယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္သိရွိမႈတို႔ကို
ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ‘ပဋိပကၡဒဏ္ခံ’

level တြင္သာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည္) ဟု ထင္ျမင္

ရသည္ဟု ယူဆသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္

ယူဆၾကပါသည္။ ထိုလူထုအသိုင္းအဝိုင္း ႏွစ္ခုစလံုးသည္

စီမံခ်က္မ်ားအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္

သမိုင္းအစဥ္အဆက္တြင္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရမႈ၊

အခ်ိဳ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားသို႔လုပ္ငန္းမ်ား

လူထုမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ား၊ လူထု

ခ်ဲ႕ထြင္ေသာအခါမွသာ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးကို ၾသဇာသက္ေရာက္

ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါသည္။ ဤသည္ကၾုိ ကည့လ
္ ်ွ င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေစသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ား၊

ပဋိပကၡမ်ားအား တိုင္းရင္းသားရႈေထာင့္မွသာ ၾကည့္ေလ့

စသည့္ (vertical issues)ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိၾကပါ။

ရွိျခင္းကို ျပသေနပါသည္။ ထိုရႈေထာင့္တစ္ခုတည္းမွ

ဒုတိယသာဓကမွာ ျမန္္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္

ၾကည့သ
္ ည္အ
့ တြက္ ပိမ
ု က
ို ်ယ္ျပန္ေ
႔ သာအစိးု ရႏွငျ့္ ပည္သၾူ ကား

လည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူအခ်ိဳ႕က ပဋိပကၡဆန္းစစ္

ပဋိပကၡ၊ ေဒသတစ္ခုတည္းတြင္သာကြက္ကာ ျဖစ္ပြားေန

ေလ့လာမႈမ်ားသည္ အႀကီးမားဆံုးေသာလုပ္ေဆာင္သူမ်ား

ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအေျခအေနမ်ား (ဥပမာ

(ဥပမာ အစိုးရႏွင့္ EAOမ်ားၾကား) ၏ ဆက္ဆံေရး

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ မတူသည့္ အုပ္စုမ်ားၾကား၊ က်ားမ

အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္သာ အာရံုစိုက္လြန္းသည္ဟု

အေျချပဳ သုိ႔မဟုတ္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား ပဋိပကၡ

ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။ ထိုအခါ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုငယ္

မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ တန္းတူညီမွ်

မ်ား၊ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား၊ စသည္တို႔ၾကားရွိ သိမ္ေမြ႔စြာ

မရွိမႈႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား) ကို လြတ္သြားေလ့ရွိပါသည္။

ကဲြျပားျခားနားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ
မိျခင္းမရွိဘဲ က်န္သြားတတ္ပါသည္။

အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို
မ်ားေသာအားျဖင့္ ႀကိဳတင္မွန္းဆထားခ်က္ေပၚတြင္

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို လုပ္ေဆာင္သူ၊ လုပ္ေဆာင္သည့္

အေျခခံကာ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိ သည္ဟု ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းခဲ့သူ

နည္းလမ္းႏွင့္ ပါဝင္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားသည္လည္း

အခ်ိဳ႕ကေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ ရႈေထာင့္

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ အရည္အေသြးနည္းတူ အေရးပါပါ

မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမိျခင္းမရွိဘဲ က်န္ခဲ့ေလ့ရွိသည္ဟု

သည္။ အေကာင္းဆံုးအစဥ္အလာက်င့္သံုးမႈမွာ က်ား/မ၊

ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾက

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ အသက္အရြယ္၊ ဘာသာေရး၊

ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက အဖဲြ႕အစည္းအမ်ားအျပား

လူမႈစီးပြားအေျခအေန၊ ေဒသစသည့္ အဓိကက်ေသာ

သည္ ‘ရခိုင္ပဋိပကၡ’ကိုဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္

အုပ္စုမ်ားအားလံုးထံမွ အျမင္မ်ားကိုသာမက ရပ္ရြာလူထု၊

တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ရခိုင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားၾကား

အစိုးရ၊ EAO မ်ား အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း၊

ပဋိပကၡကိုသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာၾကသည္ (horizontal

ပုဂၢလိကက႑၊ စသည့္ အဓိကက်ေသာ ဆက္စပ္

Conflict Sensitivity
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ဇယားကြက္ ၂
သက္ဆိုင္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးမႈ
နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ခံယူမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ေလ့လာခဲ့ေသာ
စီမံခ်က္ႏွစ္ခုက ေအာက္ေျခအဆင့္ရွိ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈ နည္းစနစ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို
ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။ ရပ္ရြာေကာ္မတီမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ားမွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပံုမွန္စံသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအျပင္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံခန္႕ခဲြမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ျပင္ပႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊
စသည့္ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ အကဲျဖတ္အမွတ္ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ စီမံခ်က္မစမီႏွင့္ စီမံခ်က္ၿပီးဆံုးသည္အထိ
တိုးတက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပး မႈမ်ားကို စီမံခ်က္ကာလအတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ရွိ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ ၎တို႔၏ မူလအေျခခံႏွင့္ ရရွိလာေသာ
တိုးတက္မႈမ်ားကို ၎တို႔အစည္းအေဝးျပဳလုပ္သည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုတစ္ခု၏ နံရံမ်ားေပၚတြင္
မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ
တာဝန္ခံမႈကို လက္ေတြ႕ျပသႏိုင္သလို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း တိုးတက္သထက္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္မ်ား
ႏိုးၾကားထက္သန္ေစပါသည္။

ပတ္သက္သူအုပ္စုမ်ားထံမွ အျမင္မ်ားကိုလည္း ရယူကာ

ကဲ့သုိ႔ ဆန္းသစ္တီထြင္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဤနည္းျဖင့္ရႈေထာင့္အျမင္

အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔

မ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရံုသာမက

လိုအပ္သည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ယူဆၾက

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး

ပါသည္။ သို႔မွသာ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားသည္

ၾကည့္ႏိုင္ၿပီး ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္

လံုေလာက္ေသာ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈတို႔ကို

ျခင္းျဖင့္ စီမံခ်က္ႏွင့္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားၾကား

ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြး
ဖလွယ္မႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္း

၂-၂-၂။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈရွိေသာ

မ်ား ရရွိေစပါသည္။

စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းပံုစံ ေရးဆဲြျခင္း
စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းပံုစံ ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို လက္လွမ္းမီရန္ ခက္ခဲျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကဲ့သုိ႔ေသာ

ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြသည့္အဆင့္တြင္ ပဋိပကၡကို

အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္

သတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည့္အခါ

အတြက္ ကြငး္ ဆင္းေလ့လာဆန္းစစ္မျႈ ပဳလုပရ
္ န္ခက္ခပ
ဲ ါသည္။

ေအာက္ပါတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံခ်က္၏
အဓိကက်ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးအတြက္

အစိုးရႏွင့္ EAOမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို

၏ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားက

အသံုးျပဳရပါသည္ -

ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္
ေပးသည့္ အတိုင္းအတာကို သိရွိရန္ ခက္ခဲသည္ဟု

စီမံခ်က္မွ ဘာကို လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအခ်ိဳ႕က ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။

•

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ား

မည္သူက မည္သူ႕အတြက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။

•

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား/ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွာ
မည္သူမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။

၃၂

| Conflict Sensitivity

ဇယားကြက္ ၃
သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈကဲ့သုိ႔ ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္သိရွိျခင္းသည္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေေလ့လာမႈမ်ားကို
ပိုမို ထိေရာက္ေစပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေနရာေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရပ္ရြာလူထုမ်ားၾကား
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား လည္ပတ္စီးဆင္းပံုႏွင့္ ယင္း၏ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ သက္ေရာက္ပံုကို
ေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ သတင္းျဖန္႕မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္ ၾသဇာတိကၠမရွိသူမ်ား
(အာဏာရွိသူမ်ား) သည္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီးဆင္းမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈၾကား ဆက္ႏြယ္ မႈကိုလည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမ်ားသည္ ေကာလာဟလမ်ားကို ယံုၾကည္တတ္ၾကၿပီး ေကာလာဟလမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို
အစပ်ိဳးေပးသည္ဟု မဆိုႏိုင္သည့္တိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးအားေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုမူ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္ဟု
သိရပါသည္။ လူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သုိ႔ မွ်ေဝသည္၊ ဆက္သြယ္အသိေပးသည္ကို
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ အသံုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။
စီမံခ်က္သည္ကိစၥရပ္ တစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာေပးရန္ သုုိ႔မဟုတ္ အသိေပးရွင္းလင္းတင္ျပရန္
အစီအစဥ္ေရးဆဲြေသာအခါမ်ိဳးတြင္ အထူးပင္ အသံုးဝင္ပါသည္။

Conflict Sensitivity

•

စီမံခ်က္ကို မည္သည့္ေနရာတြင္

|

၃၃

ဗ်ဴဟာက်က် ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။
ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြမႈ
•

•

စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္

လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားတြင္ အက်ိဳးဆက္စပ္သမ
ူ ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ

ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

ျမင့္မားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ

စီမံခ်က္ကို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။2၉

ထိုအပိုင္းက႑တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေပၚေစျခင္း
မရွိေစရန္ (DNH)ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း
လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ
ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္
အစဥ္အလာက်င့္သံုးမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းပံုစံတြင္
ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ အထူးပင္ အေရးႀကီး
သည့္ အပိုင္းအခ်ိဳ႕မွာ စီမံခ်က္ဖဲြ႕စည္းပံု (အထူးသျဖင့္
အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပံုစံ)၊
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊
မည္သူမ်ား၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္၊ မည္သို႔ပါဝင္မည္နည္း
ဟူသည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြ
မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မဟာ
၉ Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၈

အေလ့အထက်င့္သံုးမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေျခမွ
လာသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာ
ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား (သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရႏွင့္
EAO အာဏာပိုင္မ်ား အပါအဝင္) ၏ အျမင္မ်ား၊ ေဒသ၏
အေျခအေနကို နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားသံုးသပ္မႈမ်ားကို
အေျခခံကာ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိကက်ေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္မည္ဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆံုးပင္
ျဖစ္ပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္အေျခအေနမ်ား
တြင္ အဓိကက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံမွ
အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္
ခြင္႔ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ မည္သူသည္ မည္သည့္
အခ်ိန္တြင္၊ မည္သို႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ကို အထူး
ဂရုျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြရာတြင္ တိုးတက္မႈအတြက္ေရာ၊
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈတန္ဖိုးအတြက္ပါ

ေရတိုအတြက္သာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ဆက္စပ္ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏

ႀကိဳတင္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသျဖင့္ ေျပာင္းျပင္ရန္ခက္ခဲသည့္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေရးဆဲြရန္ အေရးႀကီးပံုကို

သမားရိုးက်စီမံခ်က္ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားသည္မည္သည့္အေျခအေန

ဤေလ့လာမႈက ထပ္ေလာင္းေထာက္ခံထားပါသည္။

ႏွင့္မွ် သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိဘဲ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပို၍ပင္

စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ လူထု၏

သင့္ေတာ္မႈမရွိဟူသည့္အခ်က္ကို ဤေလ့လာမႈတြင္ျပဳလုပ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္မႈကို အျမင့္မားဆံုးရရွိေအာင္

ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ေပးကာ စီမံခ်က္စက္ဝန္း တစ္ခုလံုးတြင္လည္း

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေျခအေနမ်ားသည္

ထိုအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေျပာင္းအလဲျမန္ၿပီး အဓိကပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ

ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အေလ့အထမ်ားကို ၾကည့္မည္

မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္မွာလည္း အခ်ိန္ယူ

ဆိုလွ်င္ စီမံခ်က္အတြက္ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ေတြ ႔ဆံု

ေရးဆဲြခ်မွတ္ကာ အထက္အဆင့္မ်ားမွ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး

ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက အဓိကပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား

သည့္အခ်ိန္က်မွသာ ေဒသခံလူထုႏွင့္ CSO မ်ားကို

ႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ကာ

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚေလ့

စီမံခ်က္မ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆဲြဖို႔အတြက္ ယံုၾကည္မႈ

ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည့္အတြက္ အလြန္ေနာက္က်လြန္းသည္

တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔

ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈ အမ်ားအျပားကို ၾကားသိရပါသည္။

ဆိုသည္မွာလည္း အခ်ိန္မ်ားစြာ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက ၎၏

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အဖဲြ႕စည္းမ်ားသည္ စီမံခ်က္

အေတြ႔အၾကံဳကို ေျပာျပရာတြင္ ၎တို႔သည္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္း

အစတြင္ ေဒသခံ ဆက္စပ္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္

ေရးဆဲြခ်ိန္၌ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ အဓိက

ေဆြးေႏြးရန္၊ ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္

က်သည့္ တိုင္းရင္းသား ဆက္စပ္ပတ္သက္သူတစ္ဦးကို

မ်ားေသာအားျဖင့္ အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ထို႔ထက္္ပို၍

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖင့္ က်န္ခဲ့သည္

ယူၾကသည္မွာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ႔အထတစ္ခု

ဆိုပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုသူကစီမံခ်က္ကိုလူသိရွင္ၾကား

ျဖစ္လာပါသည္။

ထုတ္ေဖာ္ေဝဖန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စီမံခ်က္ကို ဆက္လက္

Conflict Sensitivity
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားရသည့္

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအရွိဆံုး စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းမ်ား

အေျခအေနသို႔ ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသႏ ၱရႏွင့္

သည္ ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္

ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားၿပီး အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြသည့္

ေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မႈအရွိဆံုး ဒီဇိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္မွာပင္ အစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ ေဒသခံအရပ္ဘက္ လူမႈ

ဤေနရာတြင္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးေပးသည့္

အဖဲြ႕အစည္း၊ ရပ္ရြာလူထုတို႔ႏွင့္ ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးႏွင့္

မိတ္ဖက္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ

ယံၾု ကည္မက
ႈ ုိ တည္ေဆာက္ထားရန္အလြနအ
္ ေရးႀကီးပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ႀကီးမားသည့္ ျပန္လည္

အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း အဆင့္ဆင့္ညႊန္ၾကားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ

ထူေထာင္ေရး စီမံခ်က္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

စနစ္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြရန္ ရရွိသည့္အခ်ိန္ကာလ

အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက ေျပာျပသည္မွာ ၎တို႔၏ အလွဴရွင္မ်ား

တိုေတာင္းမႈမ်ားက ထိေရာက္ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊

သည္ စီမံခ်က္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ

ပါ၀င္ဆက္စပ္သူမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ စီမံခ်က္

(စီမံခ်က္သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆဲြျခင္း)

ဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆဲြမႈတြင္ မ်ားစြာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည္ဟု

ကို ေျပာင္းျပင္ခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေျပာျပၾကပါသည္။

ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား

အခ်ိဳ႕အတြက္မူ ရန္ပံုေငြအကန္႔အသတ္ရွိျခင္းက ျပႆနာ

ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား၊ IDP မ်ားႏွင့္ ေနရပ္ျပန္လာ

ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ားက ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ

သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့

အပါအဝင္ အေသးစိတ္ေရးဆဲြထားေသာ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္း

သည္ဟု ဆိုပါသည္။

မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကေသာ္လည္း ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမရွိၾကသလို စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာ

ေဆာင္ရြက္ဆဲစီမံခ်က္မ်ားကို ေနရာေဒသအသစ္မ်ား

တင္သြင္းမႈမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးသည့္ အခ်ိန္မွာ လည္း

သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ

တိုေတာင္းလွသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ

စီမံခ်က္မွ ေဆာင္ ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္အေျခ

စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးဆြဲရာတြင္ အက်ိဳး

အေနမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲသြားပါလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္

ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအား

စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း

မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေပးမိျခင္း၊ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး

သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္

ျဖစ္ေစျခင္းမ်ားမရွိေအာင္ သတိထားလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း

လိုအပ္လာပါသည္။ ဥပမာ - ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္တစ္ခု

လည္းေတြ႕ရွိပါသည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အမ်ားအျပား

သည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ

ျပဳလုပ္ၾကေသာအခါ ရပ္ရြာလူထုက အႀကီးအက်ယ္

၎၏ ဒီဇိုင္းပံုစံကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။

ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီးမွ လက္ေတြ ႔တြင္ မည္သည့္ကူညီပံ့ပိုးမႈမွ်

ထို႔ေနာက္ အစီအစဥ္ေရးဆဲြသည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ေရာ

မေပးႏိုင္သည္မ်ား ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ပါ

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အဆင့္လိုက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ျပင္ဆင္ထိန္းညိႇမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စီမံခ်က္တြင္

ဆိုလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္ေဒသ

ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအျပင္ ေရတိုရလဒ္မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္

မ်ားကို ယာယီသတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီဆုိေသာအခါမွသာ ပိုမို

မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

အေသးစိတ္ေသာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါ

ဤနည္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ မယံုမၾကည္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို

သည္။ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆို ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ

ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး လူထုထံမွ ထက္သန္တက္ၾကြစြာ

မ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

ပါဝင္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားက လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အႏရာယ္
ၱ

ထို႔ျပင္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ အေျခအေနမ်ားမွာ

ရွိၿပီး ယင္းသည္လည္း ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္

ပိုမိုခက္ခဲေၾကာင္း လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းသည္

စီမံခ်က္၏ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္

မွာ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ အခြင့္အာဏာဆက္ႏြယ္မႈ

အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ေတာ္ရံုသင့္ရံုမွ်သာ

ပံုစံမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို နားလည္သိရွိေအာင္

သတ္မွတ္ၿပီး ထိုရလဒ္မ်ား ျပည့္မီရန္အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ

ထည့္သြင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဤအႏ ၱရာယ္ကို

ပိုၾကာကာ ကုန္က်စရိတ္လည္း ပိုမ်ားလိမ့္မည္ဟု

ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ႀကိဳတင္တြက္ဆၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၃၆

| Conflict Sensitivity

ဇယားကြက္ ၄
အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ေရးဆဲြေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံကို အသံုးျပဳကာ စီမံခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း ၎တို႔ လ်ာထားသည့္
အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံခ်က္သည္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟု ေဒသခံအရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အ
စည္းတစ္ခုမွ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ကို ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔အဖဲြ႕အစည္းမွ ထိုဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္
ပိုမိုေယဘုယ်က်ေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားကို သိရွိမႈမရွိျခင္း အေပၚတြင္လည္း ေဝဖန္ခံခဲ့ရပါသည္။
ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အဖဲြ႕အစည္းသည္ ေနာက္ထပ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွစ္ခုကို ထပ္ေဆာင္း ထည့္သြင္းရန္
ဒီဇိုင္းပံုစံ ေရးဆဲြခဲ့ပါသည္။ တစ္ခုမွာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံခ်က္တြင္ အစိုးရ၊
အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ လူထုမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေကာင္းေစရန္ျဖစ္ၿပီး
က်န္တစ္ခုမွာ ရပ္ရြာလူထုမွ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ပိုမိုႀကီးမားေသာ
အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ေသာ အေသးစား ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္အခ်ိဳ႕ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤနည္းလမ္းတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ဥပမာ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းတို႔ႏွင့္
ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အေသးစားရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္မ်ားကို
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို စနစ္တက် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္သည့္
အတိုင္းအတာႀကီးမားေသာ စီမံခ်က္ႀကီးႏွင့္ အျပည့္အဝ အခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ ျခင္းလည္း မရွိပါ။ ထိုမွ်သာမက
ရပ္ရြာလူထုမွ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးသမွ် လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား အားလံုးကို
လိုက္နာျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္လည္း အဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္ လူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုလည္း စီမံ
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရပါေသးသည္။
သို႔ေသာ္ ဤအေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ ထိုအဖဲြ႕အစည္းသည္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္သည့္
နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၎တို႔ အသံုးျပဳေနသည့္နည္းလမ္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ လိုအပ္သည္
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စီမံခ်က္ေရးဆဲြသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပဋိပကၡ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆန္းစစ္
ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဓိကက်ေသာပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္
ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းရန္၊ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပဳစုခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္း၊ စီမံခ်က္တြင္ အဓိက
ပါ၀င္ဆက္စပ္သူမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြျခင္း၊ က႑အလိုက္စီမံခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစုအဖဲြ႕မ်ား (clusters) ဖဲြ႕ကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္
ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း၊ စသည္ တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္
ယင္းအဖဲြ႕အစည္းသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံမွ နစ္နာမႈ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္အတြက္ ယႏၱရားအသစ္တစ္ခုကို
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားထံမွ ႀကီးမားသည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းတြင္းရွိ
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ အထက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဖဲြ႕
အစည္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဌာေနရံုးမွ ေကာင္းမြန္သည့္ ထိုအစဥ္အလာမ်ားကို အျခားေသာ နိုင္ငံမ်ားရွိ ဌာေနရံုးမ်ားမွလည္း
အတုယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ၎တို႔က ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္

ျဖစ္ပါသည္။ က်ား/မ၊ လူမ်ိဳး၊ စသည္တို႔ကို အေျခခံကာ

ေနရာေဒသေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ စီမံခ်က္

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ နစ္နာမႈမ်ား

ဒီဇိုင္းေရးဆဲြစဥ္အတြင္းတြင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနား

ကာလရွည္ၾကာခံစားလာရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ေသာ

လည္မႈရွိေစရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္

အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ စီမံခ်က္၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို

အခက္ခဲဆံုးေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္

ခဲြေဝေပးျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္
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အလြန္ပင္ အကဲဆတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေကာင္း မြန္သည့္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆင္းရဲမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္

အစဥ္အလာတစ္ခုမွာ ခိုင္မာသည့္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္

မ်ားသည္ ေျမျပင္တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္

ေလ့လာခ်က္မွရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ထင္ဟပ္ျပသႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္

အေျခခံကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္သည္။ ေဒသႏၱရ အဆင့္တြင္ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားကို

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

က်င္းပႏိုင္ရန္ ထိုအဖဲြ႕အစည္းမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ရွိကာ ေကာင္းစြာဆက္သြယ္အသိ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး

ထိုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားက ဆင္းရဲမႈႏွင့္

ျဖစ္ႏိုင္ပါက အျခားေသာ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈ

ထိခိုက္လြယ္မႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ

မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ညိႇႏိႈင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးၿပီး အမ်ား
သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္

ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္တစ္ခုသည္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္နည္းမွာ

မ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည့္အခါတြင္

ေနာက္ထပ္အႀကီးစား စီမံခ်က္တစ္ခုေဆာင္ရြက္ေသာအခါ

ဆင္းရဲမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ကို အသံုးျပဳကာ ပြင့္လင္းျမင္သာ

မူလက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္

ရွိၿပီး အေထာက္အထားအေျခခံသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္

အျပည့္အဝလႊမ္းျခံဳမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ အစိုးရမိတ္ဖက္မ်ားက

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို

ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီတြင္

ဘက္လိုက္ကာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနသည္ဟု ထင္ျမင္

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပေပးၿပီး ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြး

ယူရျခင္းေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါ

ပဲြမ်ားအတြင္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ဆင္းရဲမႈဆိုင္ရာ

(အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း) အဖဲြ႕အစည္းအမ်ား

အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္

အျပားသည္ မြတ္စလင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ရခိုင္လူထုတို႔ကို

သုိ႔မဟုတ္ သံုးၿမိဳ႕နယ္ကို သတ္မွတ္ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါသည္။

တူညီေသာ ၅၀:၅၀ အခ်ိဳးျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးလာၾကပါသည္။

ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္

သုိ႔ေသာ္ ထိုသို႔တူညီေသာအခ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္နည္း

၎တို႔၏ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကိုလည္း မွ်ေဝခြင့္

သည္လည္း ျပႆနာရွိေၾကာင္း အမ်ားအျပားကဆိုပါသည္။

ရၾကပါသည္။ ဤမွ်ေဝမႈမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤနည္းသည္ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္
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အက်ိဳး ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သက္ေသ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထုိသုိ႔ေသာ အခက္အခဲ

အေထာက္အထားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ

မ်ားရွိေနသည္မွန္ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ

ေဆာင္ရြက္မႈ အျပည့္အဝမရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးက ထိုပဋိပကၡဒဏ္ခံေဒသမ်ားတြင္ ေဒသႏ ၱရႏွင့္

အခ်ိဳ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကမူ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူႏွင့္

ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး

ေနရာေဒသ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအား အေျခအေနက ေတာင္းဆို

ထိုေဒသမ်ားကို ေရွာင္ရွားေနမည္ဆိုပါက ထိုေဒသမ်ားသည္

လာသည့္ေပၚတြင္မူတည္ကာ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္

ဆက္လက္ဖယ္ခ်န္ခေ
ံ နရမည္ျဖစ္ကာဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းမ်ား

စီမံေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ဥပမာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္

ကိုလည္း ပိုဆိုးေစမည္ျဖစ္သည္ဟု တညီတညြတ္တည္း

ေနရပ္ျပန္ လာေသာသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈ

ဆိုၾကပါသည္။

မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ေက်းရြာအစုအဖဲြ႕နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ
ခဲ့ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းတြင္ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ား၏ ရြာမ်ား

မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္မ်ား

(ထိုစဥ္က အမ်ားစုမွာ မြတ္စလင္မ်ား) ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္မွ

ကို ဒီဇိုင္းေရးဆဲြသည့္အခါတြင္ စနစ္မ်ား၊ ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားတြင္

ရြာမ်ား (မြတ္စလင္ႏွင့္ ရခိုင္)ကို ေပါင္းစည္းကာ အကူအညီ

အျမစ္တြယ္ေန ေသာ တန္းတူညီမွ်မရွိမႈ သုိ႔မဟုတ္

ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္

သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ရွိခဲ့ေသာ ေဘးဖယ္ထားမႈမ်ားကို

တရားမွ်တသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမႈမ်ားကို နားလည္

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဒီဇိုင္း ေရးဆဲြၾကျခင္း

သတိျပဳကာ ထိခိုက္လြယ္မႈအရွိဆံုးသူမ်ားအတြက္

ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစီမံခ်က္မ်ားသည္ ေနရာေဒသမ်ား၊

ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ခ်ိန္ညိႇေဆာင္ရြက္ႏိုင္

အဖဲြ႕မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူအုပ္စုမ်ားကို သီးသန္႕ေရြးခ်ယ္

ခဲ့ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္လိုက္သည္ဟု
ထင္ျမင္ယူဆခံရႏိုင္သည့္ အႏ ၱရာယ္ကို မလဲြမေသြ

ထို႔ျပင္ ပဋိပကၡဒဏ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားရေသာ

ၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္စုမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို

ေနရာေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား

ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္

လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ အၿပိဳင္အဆိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန

အစီအစဥ္ကို ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြရာတြင္ ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစရန္

ေသာ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း

ပထမဦးစားေပးရၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သက္ေသ

မ်ားမွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္း

အေထာက္အထားမ်ားကိုအေျခခံကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆံု

အတိုးအေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ကာ ခက္ခက္ခဲခဲေဆာင္ရြက္ရသလို

ေမးျမန္းသူမ်ားက ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔

ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္လည္း

ေသာ ေနရာေဒသအမ်ားအျပားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ကို

ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္

ကာလရွည္ၾကာခံစားလာခဲ့ရသည့္အတြက္ လူသားဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ

အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထတစ္ခုမွာ

ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္

ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခိုင္လံုေသာ

ထိုေဒသမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လိုမႈ ျမင့္မားၾကပါသည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္၊ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားေပၚ

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းမ်ား

အေျခခံကာခ်မွတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္

လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ ေဝးလံျခင္းႏွင့္

ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို

သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား အဆင့္ဆင့္

ထိေရာက္လံုေလာက္စြာ ဆက္သြယ္အသိေပး ညိႇႏိႈင္း

ရယူရျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ

ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို က်င့္သံုးရန္

အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ ႔ရပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ

ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ အားေကာင္းသည့္

အခ်ိဳ႕က ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သိသာ

တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈယႏ ၱရားမ်ား ရွိေနသင့္ပါသည္

ထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား မရရွိေသးမီ

(ေအာက္ေဖာ္ျပပါ M&E ဆိုင္ရာ အပိုင္း ၂-၂-၆ တြင္

“ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလြန္ျမင္သာထင္ရွားစြာ”

ၾကည့္ပါ)။ ထိုယႏ ၱရားမ်ားရွိလွ်င္ မရည္ရြယ္ဘဲ ျဖစ္လာသည့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနသည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို သတိထား

အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေစာစီးစြာသိရွိႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္

ေနရေၾကာင္းလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ EAOမ်ားႏွင့္ CSO မ်ားက

သုိ႔မဟုတ္ အႏ ၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္

ေျပာျပၾကပါသည္။ အခြင့္အာဏာၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အဖဲအစည္
ြ႔
း

အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိျခင္းမ်ား

မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားအျပင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔

ေၾကာင့္ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိုေနရာေဒသ

ေသာ လူအုပ္စုမ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ ျဖည့္စြက္ေဆာင္

မ်ားတြင္ ေဒသႏၱရ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားကို

ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လွ်င္လည္း
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ပိုေကာင္းပါသည္။ ထိုအတြက္ မိမိတို႔၏ စီမံခ်က္ေဒသ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္အတြက္

အတြင္းရွိ အျခားလူအုပ္စုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႕ေသာ

ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

လူအုပ္စုမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အျခား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္း၊

က်င့္သံုးေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕

ခ်ိန္ကိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးေငြစုေငြေခ်းအဖဲြ႕မ်ားကို

ႏိုင္ပါသည္။

ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး
ပါဝင္မႈ ၅၀% ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးကာ ဝင္ေငြရရန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာကို

အလုပ္ေပးသည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသားႏွင့္

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

အမ်ိဳးသမီး လုပ္ခတန္းတူေပးရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္
ထားၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိမိကိုယ္

ခ်မွတ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဖဲြ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္

မိမိယံုၾကည္မႈႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

မ်ား၏ အဆင့္အတန္းကို တိုးတက္ေစႏိုင္ၿပီး စီမံခ်က္မ်ားတြင္

ျပည့္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ

သာမက အျခားေသာ ရပ္ရြာတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ား

စီမံခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်လ်က္ရွိေနသည္ကို

ကိုပါ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ကာ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္

ေတြ႔ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအမ်ားအျပား၊

အေထာက္အကူျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း

အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား

ခဲ့ေသာ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီဝင္ အမ်ိဳးသမီး

က ယခုထက္ပို၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္

တစ္ဦးက သူမသည္ အမ်ိဳးသမီး ေငြစုေငြေခ်း အဖဲြ႕တြင္

အလားအလာႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနေသး

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနရင္း ရြာသူရြာသားမ်ားသာမက

သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။

ေဒသႏ ၱရအဆင့္အစိုးရထံမွပါ ယံုၾကည္လက္ခံမႈမ်ား
ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ႀကီးစိုးေလ့ရွိသည့္

အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အခ်ိဳ႕

ေခါင္းေဆာင္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ “ဆယ္အိမ္မွဴး” အျဖစ္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

ခဲြျခားဆက္ဆံခံရေသာ အုပ္စုမ်ား၏ အေနအထားကို ပိုမို

၄၀

| Conflict Sensitivity

ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္

လူထုႏွင့္အစိုးရၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ပ်က္ျပားႏိုင္ေၾကာင္း

ရပ္ရြာလူထုမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ

စီမံခ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားက သတိျပဳမိၾကပါသည္။ ေျမယာႏွင့္

ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု

ပညာေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိေပးရွင္းလင္း

လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသႏ ၱရအဆင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္

ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္း

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရွာင္ရွားေလ့

ထုတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္

ရွိသည္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအခ်ိဳ႕ကသတိျပဳမိၾကပါသည္။

CSO မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ အျခား

ထိုသို႔ ေရွာင္ရွားေနၾကျခင္းမွာ ၎တို႔ထံတြင္ ရပ္ရြာလူထု

စီမံခ်က္တစ္ခုကလည္း စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူ

အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား၊

မ်ားသည္ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားၿပီး ဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္

ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္

ေကာင္းေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈအႏၱရာယ္ကို

အခြင့္အာဏာမ်ားမရွိဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ဟု ေျပာျပပါသည္။ ထိုစီမံခ်က္မွ

ဤသည္ကို ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ

အႏ ၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕ကို အသံုးျပဳ

စီမံခ်က္တစ္ခုက ေဒသႏ ၱရအဆင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို

ခဲ့ရၿပီး လူမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းထက္ အဖဲြ ႔လိုက္သာ

ရပ္ရြာလူထုအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ ေဒသခံလယ္သမားႏွင့္

သြားလာေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ စီမံခ်က္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ

တံငါသည္မ်ား အတြက္ စီမံခ်က္၏ အေထာက္အကူျပဳ

နီးကပ္စြာ လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ စသည္တို႔ကို

ပံ့ပိုးမႈမ်ားတြင္ အတူတကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စီမံခ်က္ သုိ႔မဟုတ္

ႏိႈးေဆာ္စည္းရံုးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူၾကား

ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္

ပိုမိုအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္

ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္လာျခင္း၏

ထုိသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ား အေပၚ က်ေရာက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္

ထင္ရွားေသာ သာဓကတစ္ခုအျဖစ္ အစိုးရသည္ ကမ္းရိုးတမ္း

အႏ ၱရာယ္မ်ားကိုလည္း ထည့္တြက္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး

ႏွင့္ ကုန္းတြင္း ငါးဖမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဥပေဒအသစ္

စီမံခ်က္ၿပီးဆံုးသြားသည့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္လည္း

တစ္ရပ္ကို ေရးဆဲြ ေသာအခါ လူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေပးသြားရန္

ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအုပ္စုမ်ားကို

လိုအပ္ပါသည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာအခါတြင္လည္း ၎တို႔က စီမံခ်က္၏
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသႏ ၱရအစိုးရ

အဖဲြ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္ ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳး

အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ ႔ဆက္သြယ္ႏိုင္လာၿပီး ၎တို႔၏

ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သေဘာထားကဲြလဲြ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ေတာင္းဆိုသည့္နည္းလမ္း

ေနေသာ အုပ္စုမ်ား ၾကား လူမႈကၽြမ္းဝင္ ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈ

မ်ားျဖင့္ တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားလည္း

တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ

ရွိလာသည္ဟု ေျပာျပၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သုိ႔

မ်ားကို မွ်ေဝေပးၾကပါသည္။ ေနရာေဒသ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္

ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား

နည္းဗ်ဴဟာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ရလဒ္မ်ားလည္း

လာသည့္တိုင္ ၎တို႔သည္ အစိုးရကို အျပည့္အဝ မယံုၾကည္

အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္

ႏိုင္ေသးဟုလည္း ဆိုၾကပါသည္။

ရန္လိုေနေသာ အုပ္စုမ်ားၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား
တိုးပြားေစရံုမွ်ျဖင့္ အျပန္အလွန္သိရွိမႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လူထု၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ

ယံုၾကည္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ

အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္

‘ထိေတြ႕မႈသီအိုရီ (contact theory)’ တြင္ မထင္မွတ္ဘဲ

ပဋိပကၡကို သတိျပဳ နားလည္မႈရႈေထာင့္မွၾကည့္ပါက

က်ေရာက္ႏိုင္ေသာအႏၱရာယ္မ်ားရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ဆံု

သတိျပဳသင့္သည့္ အႏ ၱရာယ္မ်ားရွိပါသည္။ အဖဲြ႕အစည္း

ေမးျမန္းခဲ့သူအမ်ားအျပားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

တစ္ခုသည္ လတ္တေလာတြင္ အစိုးရ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး

ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေပၚ လူထု၏ စိတ္ေက်နပ္မႈကို

အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ငန္းကိစၥသက္သက္ျဖင့္သာ ဆက္

တိုင္းတာအမွတ္ေပးရန္အတြက္ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပး

သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီးတစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ထားရွိသည့္

ကတ္ျပားမ်ား (community scorecards) အသံုးျပဳျခင္းကို

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျပဳအမူမ်ား တိုးတက္

စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္

ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္

သည္ ေရရွည္တြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္မည္မွာ

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားအတြင္းသုိ႔

မွန္ေသာ္လည္း ေရတိုတြင္မူ အစိုးရ၏ဆန္႔က်င္မႈကို ခံရႏိုင္ၿပီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေပါင္းစပ္
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ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ ရခိုင္ႏွင့္ မြတ္စလင္

ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း၊ စီမံခ်က္ၿပီး ဆံုးၿပီးေနာက္ တြင္လည္း

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ ေဆာင္

အတူတကြယွဥ္တဲြေနထိုင္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္မွီခိုမႈမ်ား

ရြက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိုအပ္ပါက သုိ႔မဟုတ္

ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေစမည့္ အေျခအေနမ်ားကို

ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီ စီစဥ္ေပးပါက ထိုသို႔

ဖန္တီးေပးျခင္း (ဥပမာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ိဳးစံုပါဝင္ဖဲြ႕

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုလိုလားလားရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရ

စည္းထားေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား)၊ ေဆာက္လုပ္ရမည့္

ေသာ္လည္း ဤသည္ကိုၾကည့္ကာ တစ္ဘက္သတ္

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား

အဆိုးျမင္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီ သို႔မဟုတ္ အသိုင္းအဝိုင္း

အျပန္အလွန္မီွခိုလုပ္ကိုင္ရမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္လာၿပီဟု ယူဆ၍ မရပါ။

အတူတကြ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေစျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ေစျခင္း

အမွန္စင္စစ္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ပံ့ပိုး

တို႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစဥ္အလာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ေပး

ျဖစ္ပါသည္။ ကယားျပည္နယ္မွ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ျခင္းမရွိဘဲ ထိေတြ႕မႈမ်ားေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္

အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က ၎တို႔ေဒသတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္

ဆက္ဆံေရးမ်ားကို မရည္ရြယ္ဘဲ ပိုမိုဆိုးရြားေအာင္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံခ်က္

လုပ္မိႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ

တစ္ခုေၾကာင့္ ယခင္က အဆက္အသြယ္မရွိေသာ

အခ်ိဳ႕က အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

အနီးအနားရြာမ်ားမွ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမတူသည့္

ဤေနရာတြင္ ပိုမိုနက္ရိႈင္းသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးပြားလာ

လိုအပ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈကို တျဖည္းျဖည္းတည္ေဆာက္

သည့္ အေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္

သြားႏိုင္ေစမည့္ လူမႈစီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

ရြာမ်ားၾကားရင္းႏွီးမႈမ်ားရရွိကာ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားက ခရစ္ယာန္
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ပဲြေတာ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏဲႊလာၾကသလို ရြာႏွစ္ရြာၾကား

သုိ႔မဟုတ္ လံုေလာက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေထာက္အကူ

ေဘာလံုးပဲြမ်ားကိုလည္း ပံုမွန္က်င္းပျဖစ္လာပါသည္။

မ်ား ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သတိျပဳရန္

သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ လူမႈကၽြမ္းဝင္

အေရးႀကီးပါသည္။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ၏

ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအေပၚ

အနိမ့္ဆံုးပန္းတိုင္ (ဥပမာ DNH) ကိုသာ ျပည့္မီေအာင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားအား လြန္လြန္ကဲကဲ

ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္

ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္မေနရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေသာ ထိေရာက္၍ ပဋိပကၡသတိျပဳ

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ ေဒသႏ ၱရႏွင့္

နားလည္မႈရွိသည့္ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္

ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ထက္

ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ပါ၀င္ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခအေန

ေက်ာ္လြန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အေျခအေန

အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ mandate မ်ား၊

မ်ားေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈႏွင့္

ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ျဖစ္ေစသည့္၊ တြန္းအားေပးသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ၾကည့္ကာ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေပးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေထာက္အပံ့

နားလည္မႈ၏ အနိမ့္ဆံုးပန္းတိုင္မွ အျမင့္ဆံုးပန္းတိုင္ဆီသို႔

ျပဳႏိုင္သည့္ အလားအလာ (ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ၏

ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအလားအလာကို စနစ္တက်

အျမင့္မားဆံုးပန္းတိုင္) ရွိေနသည္မွန္ေသာ္လည္း

ဆန္းစစ္ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား အားလံုးသည္ ထိုအတြက္ mandate
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ဇယားကြက္ ၅
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ သေဘာထားကဲြလဲြေနေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးမည့္
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း
ရခိုင္တြင္ ေဒသႏၱရဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္တစ္ခုသည္ ေဒသႏၱရဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈကို တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္
ေဒသခံ CSO မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုစလံုးကို ထားရွိေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ေဒသခံအရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕ အစည္းအတြင္းတြင္ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား အတန္အသင့္မ်ားျပားၿပီး ယင္းသည္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း စိတ္ဝမ္းကဲြေနမႈမ်ား ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထင္ဟပ္ျပသေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိုစီမံခ်က္သည္ ေဒသခံ CSO မ်ား၏ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သိရွိရန္အတြက္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အေျချပေျမပံုတစ္ခုကို
ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ကို ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။
ဥပမာ CSO မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္တူရာအဖဲြ႕မ်ား အုပ္စုဖြဲ႕ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါသည္။ ယခုအခါ အုပ္စုတစ္စုသည္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္
ပညာသင္ ဆုေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေနပံုအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနပါသည္။

၂-၂-၃။ အဖဲြ႕အစည္း၏ ဖဲြ႕စည္းပံု

အေျခခံအားျဖင့္ စီမံခ်က္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပဋိပကၡကို

အဖဲြ႕အစည္း၏ ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

သတိျပဳနားလည္မႈအား စနစ္တက်က်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္

အခ်က္မ်ား

ယင္းအား အဖဲြ႕အစည္း၏ အစီအစဥ္ေရးဆဲြမႈႏွင့္ လည္ပတ္
ေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္မ်ားအတြင္း အျပည့္အဝေပါင္းစပ္

အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဖဲြ႕စည္းပံုတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္

ထည့္သြင္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စီမံခန္႕ခဲြမႈအဖဲြ႕ႏွင့္ စနစ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ား၊

လက္ေတြ႔က်ေသာ သာဓကအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရး အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္

ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္ -

လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျခား
အပိုင္းက႑မ်ားအားလံုး ပါဝင္ပါသည္။

•

မိတ္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပဋိပကၡႏွင့္

လူလူခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ

စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္ေဆးဆန္းစစ္ၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္ျခင္း။

မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီမံခ်က္

မိတ္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ လ်ာထားေသာ

လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႕

မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အ

အကဲဆတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီမံခ်က္ႏွင့္

ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ပဋိပကၡႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း

ဆက္စပ္ေနေသာေဒသ၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္

သည့္ ရပ္တည္ခ်က္အေနအထားႏွင့္ ဂုဏ္သတင္း၊

သက္ေရာက္မႈ မ်ား ရွိပါသည္။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ

ပဋိပကၡေဒသတစ္ခုအတြင္း စီမံခ်က္တစ္ခုကို

ရွိေသာ စီမံခ်က္လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္

ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေတြ႕ အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၊

ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ အေရးႀကီးသည့္ အခြင့္အလမ္း

အဖဲြ႕အစည္း၏ စနစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာတို႔တြင္

မ်ား လက္လႊတ္ရမႈတို႔ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား

ေျပာင္းလဲသြားေသာ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္ အတိုင္းအတာတို႔

ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ႏိုင္ပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခ်က္အဆင့္တြင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအား
မည္မွ် အေလးထားသည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္

•

ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေခၚယူမႈ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အဖဲြ႕အစည္းအဆင့္တြင္ ယင္းကို မည္မွ် အေလးထား

ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ ဘက္လိုက္မႈ

ေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အားနည္းခ်က္မ်ား

၄၄

| Conflict Sensitivity

ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ဦးတည္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမာစြာ
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ပံ့ပိုးေပးေသာကၽြမ္းက်င္မႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခဲြမႈအဆင့္ႏွင့္

မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား လိုအပ္သည္။

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕သည့္ အဖဲြ႕အစည္းအဆင့္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္

ဥပမာ ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားကို ေျပာဆိုႏိုင္သူကို

အဖဲြ႕အစည္း၏ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုသည္

ခန္႔ထားျခင္း (ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဝန္ထမ္း

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ သုိ႔မဟုတ္

မ်ားအတြက္ အထူးပင္အေရးႀကီးပါသည္) သုိ႔မဟုတ္

က်ရံႈးမႈတို႔ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္အရာျဖစ္သည္ဟု

စီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ တန္ဖိုး

ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းသူအမ်ားအျပားက ရႈျမင္ၾကပါသည္။

မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခ်က္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ထိုအတြက္ လိုအပ္ေသာ

•

ဝယ္ယူမႈစနစ္မ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ သုိ႔မဟုတ္

အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိေစရန္ အၾကီးတန္းအဆင့္

အခြင့္အေရးေပးမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေပးျခင္း၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားက အျပည့္အဝ ကူညီ ပံ့ပိုးေပးဖို႔

အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္

လိုအပ္ပါသည္။ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ

တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳသည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ ပဋိပကၡကို

စနစ္ေၾကာင့္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစမႈမ်ား မရွိေစရန္

သတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးဖို႔

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္လဲႊေျပာင္းေပးမႈ

လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈရန္ပံုေငြတစ္ခု၏

မ်ားတြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းျခင္း။ ဥပမာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႕တြင္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ

ဝန္ေဆာင္မႈ ဝယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို

အၾကံေပးအရာရွိတစ္ဦးပါဝင္ၿပီး ထိုအၾကံေပးအရာရွိသည္

မည္သည့္ ဘာသာစကားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္

မဟာဗ်ဴဟာက်ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္

နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေၾကညာသင့္သည္ကို စဥ္းစား

ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္

ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ ျခြင္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအသိေပးျခင္း၊

အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား

ေဒသ၏ အေျခအေနအရ ဝယ္ယူမႈအေပၚ

ရွိသည္ဆိုလွ်င္ပင္မ်ားေသာအားျဖင့္ အၾကံေပးအဆင့္

အလြန္အေလးထားသည္ဆိုပါက အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးထံမွ

သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာအဆင့္မ်ားတြင္သာ

ခ်ိန္ညိႇဝယ္ယူရန္ ႀကိဳတင္ စဥ္းစားထားျခင္းတို႔

ရွိတတ္ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္တြင္

ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္း၏

မရွိပါ။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္

ဂုဏ္သိကၡာကို မထိခိုက္ေစရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခံ

သီးသန္႕တာဝန္ေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္

ကန္ထရိုက္ေပးသူမ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္

အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းရွိ မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္း

အျခားဆက္ႏြယ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

မ်ားကို အသိေပးရွင္းလင္းရန္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ၾကရၿပီး

အေၾကာင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးမွ လက္ခံျခင္းလည္း

မၾကာခဏဆိုသလို “အဖဲြ႕အစည္း၏ အေလ့အထႏွင့္

လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိန္၏ ဖိအားမ်ားကို ဆန္႕က်င္ကာ” ခက္ခက္ခဲခဲ
ေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိပါသည္။

•

နယ္ေျမရံုးမ်ား၏ တည္ေနရာ၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကဲ့သုိ႔
စီမံခ်က္မွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ တံဆိပ္တပ္ျခင္း

အဖဲြ႕အစည္း၏ ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးႀကီးသည့္

တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ

ဒုတိယအခ်က္မွာ အဖဲြ႕အစည္းတြင္းတြင္ နည္းပညာ

မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သံုးသပ္စဥ္းစားျခင္း။

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိ၊မရွိဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ ထိုအရာႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္းတြင္

စီမံခ်က္၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ အခန္းက႑တို႔ကို

ပဋိပကၡႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီးသန္႕အၾကံေပးႏိုင္သည့္သူမ်ား

မသိမသာ ေဖာ္ျပေနေသာ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

မရွိၾကပါ။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕

စီမံခ်က္၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ထိုသို႔ေသာ

အစည္းၾကီးမ်ားတြင္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အၾကံေပးအရာရွိမ်ား

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ စီမံခ်က္၏

ရွိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုအရာရွိမ်ားသည္ စီမံခ်က္ကို

ပံုရိပ္ကို ဖန္တီးေပးၿပီး ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏

အေျခခံကာ၊ ေရတိုအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပံုေဖာ္ေပးပါသည္။

သုိ႔မဟုတ္ အၾကံေပးအျဖစ္သာေဆာင္ရြက္ရသည့္

Conflict Sensitivity
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လုပ္ငန္းသဘာဝေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ

“tick-box” စသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္

အတိုင္းအတာမွာ အထူးသျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ဆင့္ႏွင့္

တစ္ခါတစ္ရံ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအား အျပည့္အ၀

အဖဲြ႕အစည္းစနစ္တြင္ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္အတြက္

သိရွိႏိုင္မႈကို မေပးႏိုင္ပါဟု ညည္းညဴခဲ့ၾကပါသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု အခ်ိဳ႕ကမွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါသည္။

အေျခခံအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ဝန္ထမ္းအထဲမွျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပမွ

စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ နယ္ေျမမ်ား၌

ေခၚယူထားသူျဖစ္ေစ၊အေရးၾကီးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတရ
္ မည့္

အေျခစိုက္ကာ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္

ပဋိပကၡႏွင့္အေျခအေနဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေနရာတြင္

ပဋိပကၡအၾကံေပးတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ်

အျခား အရာမ်ားႏွင့္ အစားထိုး၍မရႏိုင္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း

ဤေလ့လာမႈအတြင္း မေတြ႕ရွိခဲ့ပါ။ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ဒီဇိုင္း

သူမ်ားက အေလးထားေျပာၾကားၾကပါသည္။ ပဋိပကၡကို

ပံုစံေရးဆဲြၿပီးသည့္ေနာက္မွသာ ပဋိပကၡအၾကံေပးမ်ားကို

သတိျပဳနားလည္မႈရွိရန္အတြက္ ရင္ဆိုင္ရသည့္

ေခၚယူခန္႕ထားတတ္ၾကသည့္အတြက္ ထိုအၾကံေပးမ်ား

စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးလွၿပီး အသံုးခ်ရမည့္

အေနျဖင့္ စီမံခ်က္အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္မႈ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကို

အတိုင္းအတာမွာ မ်ားစြာအကန္႔အသတ္ရွိသည္ဟုလည္း

ကၽြမ္းက်င္သူ၏ အလိုလိုသိျမင္စိတ္ျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္

အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကပါသည္။ ထိုအၾကံေပးမ်ားကို ေတြ႕ဆံု

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုတြင္

ေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါ ၎တို႔သည္ စီမံခ်က္ သံုးေလးခုကို

စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားထားရွိရံုမွ်ျဖင့္ လံုေလာက္လိမ့္မည္

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတာဝန္ယူထားရသည္ဟု ေျပာျပၾက

မဟုတ္ပါ။

ပါသည္။ စီမံခ်က္တစ္ခုတြင္ ပဋိပကၡအၾကံေပးတစ္ဦး
သီးသန္႔ထားရွိလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ

ဝန္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေခၚယူမႈႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥမ်ား

သင္တန္းေပးျခင္း၊ အနီးကပ္လမ္းညႊန္သင္ၾကားေပးျခင္း၊

တြင္လည္း ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္

အျခားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားကို အၾကံေပးျခင္း

အေရးႀကီးသည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားအားလံုးကို

အပါအဝင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအား အျပည့္အဝ

ေျပာၾကပါသည္။ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု

ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ၿပီး

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အကဲဆတ္မႈ မ်ားကို

အလြန္ရွားပါးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

သိရွိနားလည္ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

စီမံခ်က္အႀကီးစားတစ္ခုသည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္

အတြက္ ဘ႑ာေငြျဖည့္တင္းမႈကို အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္

အဆင့္တြင္ ရွိေနရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ေယဘုယ်

ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး စီမံခ်က္အတြက္

အားျဖင့္ သေဘာတူညီၾကပါသည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္

ပဋိပကၡအၾကံေပးတစ္ဦးကို အခ်ိန္ျပည့္ခန္႔ထားႏိုင္ရန္လည္း

ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ရန္ပံုေငြရွိသည့္ျပင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအတြက္

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ အပိုင္းက႑မ်ားကို

ျဖည့္စြက္အေထာက္ကူေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း

ပင္ကိုသိစိတ္ျဖင့္ အလိုလိုသိျမင္ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ အျခားအဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ကမူ

‘ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ’ ဟု အမည္တပ္ရေကာင္းမွန္း

ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားသို႔

သိခ်င္မွ သိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားႏွ

လုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္မွသာလွ်င္ ပဋိပကၡကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္

င့္ဆက္စပ္ေနသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္သို႔ ထိန္းေက်ာင္း

မ်ားထံမွ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူၾကပါသည္။

ကိုင္တြယ္ရမည္ဆိုသည္ကို ထိုဝန္ထမ္းမ်ားက သိရွိၾကၿပီး

ႏိုင္ငံတကာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ NGO တစ္ခုသည္ ျပင္ပမွငွားရမ္းေသာ

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳကာ

အၾကံေပးအရာရွိတစ္ဦးထံမွရရွိသည့္ အသိပညာမ်ား

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလာခဲ့ရသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လွၿပီျဖစ္ရာ

ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ပါ လုပ္ငန္းမ်ား

သူတို႔သည္ ေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေနမ်ားကို

တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ ၎တို႔၏ ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္

အလိုလိုသတိျပဳမိၾကၿပီး မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို

ကိုလည္း သိရွိေနၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာစကား

ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

မ်ား၊ ေဒသကိုလိုက္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားသြားေသာ
ဘာသာစကားမ်ား မ်ားျပားလြန္းသည့္အတြက္ ယင္းသည္

ပဋိပကၡႏွင့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ အသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ

ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနရာ ေဒသခံ

မ်ား၏ အေရးႀကီးပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ

ဘာသာစကား ေျပာတတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားထားရွိျခင္းသည္

အမ်ားအျပားက “tool-box”, “checklist” သုိ႔မဟုတ္

ေကာင္းမြန္သည့္အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

၄၆

| Conflict Sensitivity

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအခ်ိဳ႕က လိုအပ္ေသာ ပညာ

ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖဲြ႕သည္

အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား

စီမံခ်က္မွ တိုက္ရိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ

ရရွိေရးသည္လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါ

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို မည္သို႔

သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ အလုပ္ေလွ်ာက္

တည္ေဆာက္ကာ စီမံေဆာင္ရြက္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္

ထားသူအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္ ကြင္း

ပဋိပကၡကိုနားလည္သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္

ဆင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္အခ်ိဳ႕ရာထူးမ်ားတြင္ ‘မန္ေနဂ်ာ’ မွ

အခရာက်ေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏

‘အႀကီးတန္းအရာရွိ’ သို႔ တမင္ေလွ်ာ့ခ်ကာ ေခၚယူပါသည္။

အခန္း က႑ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သိရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းမွသာ

ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္

တတ္ႏိုင္သမွ် တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရပါမည္။1၁၀

ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊
ဦးတည္ေဒသမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေခၚယူခန္႔ထားႏိုင္ေရးကိုသာ
ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာင္းမြန္ေသာ

ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊

အစဥ္အလာတစ္ခုမွာ စီမံခ်က္၏ ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားသည္

စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ ပဋိပကၡမ်ား

အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ညီညီမွ်မွ်ျဖစ္ေအာင္

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ိန္ညိႇရန္ႏွင့္ ဘက္လိုက္သည္ဟူေသာ အျမင္မ်ား

ေအာက္ေျခအဆင့္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို နားလည္သိရွိမႈႏွင့္

မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ေဒသခံမဟုတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္မႈတို႔ၾကား

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္းက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္ကိုလည္း

ကြာဟခ်က္ရွိေနျခင္းက အဓိကအႏ ၱရာယ္တစ္ခု

ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္မူ

ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းၾကား

ေနာက္ခံမတူညီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တဲြေပးထားျခင္းသည္

တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မၾကာခဏဖလွယ္ျခင္းျဖင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ညီညီမွ်မွ်ျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ညိႇရန္အျပင္

ထိုကြာဟခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါတြင္

မတူညီေသာ္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ခြင့္ရွိသည္၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု

စံနမူနာျပရန္အတြက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ေဝးလံ

ခံစားရၿပီး ျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားသုိ႔မဟုတ္ အေျခအေန

ေခါင္သီေသာ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္‘ခက္ခဲသည္’

မ်ားအရ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ အႏ ၱရာယ္မ်ားကို

ဟု ထင္ျမင္ယူဆဖြယ္ရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္/အတြက္

စိတ္ခ်လက္ခ် တင္ျပရဲၾကသည့္အတြက္ စီမံခ်က္

အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေခၚယူခန္႔ထား

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္၍ အေျခအေနကို

ရန္ႏွင့္ ထြက္မသြားေအာင္ ထိန္းထားရန္မွာလည္း

တံု႔ျပန္မႈရွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ DNH ကို

စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ေျပာၾက

ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အဆင့္

ပါသည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ား၊
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူရန္

၂-၂-၄။ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡကို

စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ

သတိျပဳနားလည္မႈရွိေစလိုလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္

လုပ္ငန္းမ်ား

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပး
ထားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ေတြ႕ဆံု

စီမံခ်က္တစ္ခုအား ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္

ေမးျမန္းခဲ့သူအခ်ိဳ႕က အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုသည္မွာ

အစဥ္အဆက္အသံုးျပဳလာခဲ့သည့္ အႏ ၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

မရည္ရြယ္ဘဲတင္းမာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခစီမံခန္႕ခဲြမႈဆိုင္ရာ

ပိုဆိုးေစျခင္း မရွိေစဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ားကို

နည္းလမ္းအေထာက္အကူမ်ား (tools) အျပင္ အသစ္မ်ားကို

အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား
အထိေရာက္ဆံုး အသံုးခ်သည့္နည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၀ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈစုေပါင္းအဖဲြ႕ (Conflict Sensitivity Consortium) ၏ ‘ပဋိပကၡကို
သတိျပဳနားလည္မႈအား မည္သုိ႔ လမ္းညႊန္ေပး မည္နည္း (How to guide to conflict sensitivity)’
၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂
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ဇယားကြက္ ၆
ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္မႈႏွင့္ အဆင့္မ်ိဳးစံုမွ
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္း တို႔ကို ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အလွဴရွင္မ်ားစုေပါင္းထည့္ဝင္ေသာ ရန္ပံုေငြအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕သည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္
လိုအပ္ ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အဆင့္မ်ိဳးစံုတြင္ ထည့္သြင္းပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈမဟာဗ်ဴဟာ
တစ္ရပ္လည္း ေရးဆဲြ ထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ သီးသန္႕အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း
ရွိပါသည္။ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ အၾကံေပး အရာရွိခ်ဳပ္တစ္ဦးရွိၿပီး ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္ေပါင္း
၂၀ အေတြ႕အၾကံဳရွိပါသည္။ ထိုအၾကံေပး အရာရွိကို ေစာစီးစြာ ေခၚယူခန္႕ထားၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အဖဲြ႕တြင္
ပါဝင္ေစပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း၊ မိတ္ဖက္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႕ခဲြမႈတို႔အေပၚတြင္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ားကို အမွန္တကယ္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ရန္ပံုေငြစီမံခန္႕ခဲြမႈနည္းလမ္း၏ အဓိကက်ေသာ မူတစ္ခုမွာ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမႈျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းျပင္မႈမ်ားကို
ရန္ပံုေငြထည့္ဝင္ထားသည့္ အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးက ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ထိုအလွဴရွင္မ်ားအားလံုးတြင္
လည္း ပဋိပကၡအၾကံေပးမ်ားရွိၾကပါသည္။ ထိုရန္ပံုေငြအဖဲြ႕သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ပဋိပကၡ
ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို သိရွိရန္လည္းပံုမွန္ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ကာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သြားပါသည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဆင့္တြင္ မိတ္ဖက္ေရြးခ်ယ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ
ကို ထည့္သြင္းထားၿပီး အစီအစဥ္စီမံခန္႕ခဲြမႈစက္ဝန္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳသြားပါသည္။ ထို႔ျပင္
ထိုရန္ပံုေငြအဖဲြ႕သည္ မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊
တန္းတူညီမွ်ရွိမႈႏွင့္ အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈတို႔အတြက္လည္း ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးပါသည္။ မိတ္ဖက္မ်ားသည္
၎တို႔အဖဲြ႕အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ကိုယ္တိုင္ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပို႔ရကာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝႏိုင္မႈအတိုင္းအတာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္
ယႏ ၱရားမ်ား၊ စသည္တို႔ကို သံုးသပ္စစ္ေဆးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရန္ပံုေငြအဖဲြ႕သည္ မိတ္ဖက္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အားေပး (ကာ ရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး) ပါသည္။ ထုိအဖဲ႕သည္
ြ
မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳုနားလည္မႈဆိုင္ရာ သင္ယူမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကိုလည္း ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္
က်င္းပေပးပါသည္။
တိုးခ်ဲ႕သံုးစဲြကာ စီမံခ်က္အေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္

သတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အႏ ၱရာယ္မ်ားႏွင့္

အႏၱရာယ္မ်ားကိုသာမက စီမံခ်က္မွ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ

အႏ ၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္

အေျခအေနမ်ားအေပၚ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္

သြင္းႏိုင္ပါသည္။

မ်ားကိုပါ ဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ

ဤေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္သည္ အႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခဲြမႈ နည္းလမ္း

အစဥ္အလာက်င့္သံုးမႈတစ္ခုမွာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား၊

အေထာက္အကူမ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရွိေသာ

ညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အားထားမီွခိုေနျခင္း

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈကို

ထက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚ

က်င့္သံုးရန္ ဝင္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သိရွိေအာင္ ပံုမွန္ေလ့လာ

ထိုစနစ္မ်ား အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲတြင္ ပဋိပကၡကို

ဆန္းစစ္သည့္ အေလ့အထကို ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
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အခ်ိဳ႕က ယူဆပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡသည္

အဖဲြ႕မ်ားသည္ EAO မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ

ၾကာျမင့္လွၿပီး အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္

ေနရာေဒသမ်ားတြင္ရွိသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္

သေဘာသဘာဝရွိသည့္အတြက္ လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္

မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟူသည့္

အလက္မ်ား၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊

အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္

လူသားဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

ေဖာ္သည့္ေနရာတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳပါသည္။

ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၊ သက္ေရာက္မႈမ်ား
အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လက္ခံရရွိ

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ

သည့္အခ်ိန္တြင္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္

မ်ားအားလံုးနီးပါးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ၊ EAO မ်ားႏွင့္

တစ္ပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ လံုးဝမကိုက္ညီေတာ့ျခင္းမ်ိဳး

CSO မ်ား ၾကား ေကာင္းစြာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားရွိရန္

ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္

အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ယင္းသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္

စီမံခ်က္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္တြင္လည္း ၎တို႔ၾကား

ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ပိုမို မွန္ကန္ပါလိမ့္မည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ

ထိုေဒသမ်ားတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္း

ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ တိုးတက္မႈရွိေစရန္

မွာပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ား မ်ားျပားခဲ့သည္မွာ

အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္

ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ခရီးသြားစီမံခ်က္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ စတင္အလုပ္

အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက ဆင္းရဲမႈမ်ားႏွင့္ နစ္နာ မႈမ်ားကို

လုပ္ေသာအခါ ေက်းရြာမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို

ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား

စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္

ရရွိေစရန္ႏွင့္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑

ေနာက္ဆံုး ပဋိပကၡျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာအခ်ိန္၊ တိုင္းရင္းသား

ပါ၀င္ဆက္စပ္သူတို႔ၾကား ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈႏွင့္

အုပ္စုမ်ား မွီတင္းေနထိုင္မႈအေျခအေန၊ ေက်းရြာမ်ားမွ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ဟူသည့္

ပဋိပကၡကို အႀကိမ္မည္မွ် ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးၿပီနည္း၊ စသည္တို႔

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွစ္ရပ္ကို ထားရွိကာ လုပ္ေဆာင္ေန

ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းသည္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခအေန

ပါသည္။ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ

အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားဝင္ရရွိႏိုင္သည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း

သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္

ဤစီမံခ်က္က သက္ေသျပေနပါသည္။

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားမွ မရရွိႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ

လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ

မၾကာေသးမီကမွ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းထားေသာ ရြာမ်ားရွိ

နားလည္မႈ၏ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

မ်ားေသာအားျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို စီမံခ်က္

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသား သုိ႔မဟုတ္

စီမံခန္႕ခြဲမႈစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း

အသက္အရြယ္ အုပ္စုမ်ားၾကားမွ ပဋိပကၡမ်ား၊

ျခင္းမရွိဘဲ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြသည႔္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ကနဦးအဆင့္

အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ရရွိေသာ

မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္။ (မ်ားေသာအားျဖင့္

ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား၊ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အသစ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ)၁၁ လုပ္ေဆာင္သူမ်ိဳးစံုသည္

ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ား၏

တူညီေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ တူညီေသာ

တည္ေနရာႏွင့္ အမည္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အကဲဆတ္ကာ ရႈပ္ေထြးလွေသာ

ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြမႈႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ပါသည္။

ေသာ ေနရာမ်ိဳးတြင္ အျခားေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္

ေက်းရြာမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာမ်ားကို

ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈသည္အလြန္ပင္ အေရးႀကီး

စြန္႕ခြာသြားျခင္းမ်ား ရိွသည့္အတြက္ အစိုးရရံုးဌာနမ်ားရွိ

ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

တရားဝင္ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို

စပ္လ်ဥ္း၍ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားၾကား

ေျမျပင္ေပၚမွ အေျခအေနမွန္မ်ားႏွင့္ ကဲြလဲြေနတတ္ပါသည္။

သေဘာထားအျမင္မ်ား အေကာင္းအဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး

ထို႔ျပင္ ေက်းရြာမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဥပမာ

ေရာေႏွာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ အစိုးရလုပ္ေဆာင္သူမ်ားက

ရပ္ရြာလူထုရန္ပံုေငြမ်ားကို မည္သို႔ထုတ္ေပးသည္၊

၁၁ Saferworld စာတမ္းတုိ (၂၀၁၆)စာမ်က္ႏွာ (၇)

မည္သုိ႔ စီမံခန္႕ခဲြသည္၊ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရး
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မ်ား

တစ္ဦးက ဦးတည္ခ်က္ဆင္တူေသာ အဖဲြ႕အစည္းအမ်ား

အားေကာင္းသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕အဖဲြ႕အစည္း

အျပားသည္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနည္းလည္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မ်ားကလည္း ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္

၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ tool မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္သင္ၾကား

ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ေကာင္းမြန္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္

ေရးပစၥည္းမ်ားကို ျပဳစုအသံုးျပဳကာ တူညီေသာ ေနရာေဒသ

ျပည္နယ္အဆင့္တြင္လည္း တိုးတက္လာသည္ဟု

မ်ားရွိ တူညီေသာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကိုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး

ယူဆၾကပါသည္။ ဥပမာ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေဒသတြင္

ကာ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။

လုပ္ငန္းအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕မွတစ္ဆင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္

သုိ႔ေသာ္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝျခင္း

ေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း အစိုးရမွအသစ္ဖဲြ႕စည္း

မရွိၾကသည့္အတြက္ တစ္ဖဲြ႕မွ လုပ္ၿပီးသားအလုပ္မ်ားကို

ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ေနာက္အဖဲြ႕မ်ားက ထပ္ကာထပ္ကာ ျပန္လုပ္ေနသလို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈဗဟုိေကာ္မတီမွ

ျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ဖဲြ႕ၿပီးတစ္ဖဲြ႕ လာေရာက္တိုင္ပင္

တစ္ဆင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းႏိုင္မည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား

ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္အတြက္ လူထုဘက္ကလည္း

ရွိေနပါသည္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ

စိတ္ပ်က္ေဒါသထြက္လာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္ဟု

လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုမို

ယူဆပါသည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားၾကား ပဋိပကၡကို

ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းမႈရွိသည္ဟု အခ်ိဳ႕က ေျပာျပၾက

သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ႏွင့္

ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ NGO အဖဲြ႕ႀကီးမ်ား

သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပည္နယ္အလိုက္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္

(ျပည္တြင္းေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ပါ) ၾကား ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းမႈ

က႑အလိုက္မွ်ေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားလွ်င္ အလြန္

မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ

အက်ိဳးရွိမည္ဟု ၎တို႔က ယူဆပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာ

မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ သင္ယူရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္

ေထာက္ထားမႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ mandate မ်ား

ဖလွယ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ဟု ယူဆသူ

ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တူညီလာၾကသည့္အတြက္

အခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡကို

ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္လည္း ၎တို႔ၾကား ပိုမိုထိေရာက္ေသာ

သတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိုသို႔ယူဆၾကပါသည္။

ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္သည္ဟု ေနာက္ထပ္

တစ္ခုထက္မကေသာ mandate မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနရ

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာျပပါသည္။

ေသာ ႏိုင္ငံတကာ NGO တစ္ခုမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ
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ဇယား ၇
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈတို႔ကို
အားေပးျခင္း
ပဋိပကၡေဒသမ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံခ်က္တစ္ခုသည္ ၎၏ ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းကို အေျခအေနႏွင့္
လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ အဓိကက်ေသာ
လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားထဲမွ ပထမဆံုး အဆင့္မွာ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စဥ္းစားေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးတြင္
ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္၊
မသင့္ႏွင့္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟူသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ထြက္လာပါသည္။ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္သည္
တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ စီမံခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္မသင့္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္မူ စီမံခ်က္
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္နည္းလမ္းအား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ မည္သုိ႔ ျပင္ဆင္ကာ က်င့္သံုးရမည္ဆိုသည့္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေပးပါသည္။ ထိုအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အဆင့္မ်ားရွိ
သက္ဆိုင္ရာ EAO ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလံုးႏွင့္ community facilitator မ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံခ်က္ကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမျပဳမီ အစိုးရ၊ EAO မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကား
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဦးစြာ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အေျခ အေနေပၚတြင္မူတည္ကာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာေဖြခ်မွတ္ပါသည္။
ရန္ပံုေငြထုတ္ေပးသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ စီမံခ်က္တစ္ခုလံုးအတြက္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမႈ
သည္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္သည္ စီမံခ်က္စက္ဝန္း၏ အဆင့္ဆင့္တြင္
ေနရာေဒသအသစ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းႏိုင္ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ထိုေက်းရြာမ်ားမွ အျခားေဒသမ်ား
တြင္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုပါက ပါ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
စီမံခ်က္၏ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးတို႔တြင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို
ပို၍ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနရပါမည္။
စီမံခ်က္သည္ ကနဦးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြႀကီးမ်ားကို ပံုမွန္က်င္းပကာ အစိုးရအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊
အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအမ်ိဳး
မ်ိဳးကို တက္ေရာက္ေစပါသည္။ ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ မ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စီမံခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း သိရွိခြင့္ရၿပီး အစိုးရ ကိုလည္း ေမးခြန္းမ်ား ေမးႏိုင္သည့္
အခြင့္အေရးရရွိေစပါသည္။ စီမံခ်က္သည္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ EAO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုပါ
ဖိတ္ၾကားကာ စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထပ္မံက်င္းပသြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ယင္းသည္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ပူးေပါင္းမွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ စီမံခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာစကား လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အကဲဆတ္မႈမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာ အေလးထား စဥ္းစားေပးလ်က္ရွိၿပီး community facilitator မ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္
ေဒသခံဘာသာစကားမ်ား ေျပာဆိုတတ္သူ မ်ားျဖစ္ေစၿပီး ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘာသာစကားျဖင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရွိေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးေနပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္ ပိုင္းေဒသတြင္
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဤနည္းလမ္းသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ ေရာေႏွာလ်က္ရွိပါသည္။
စီမံခ်က္သည္ ရရွိလာသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို စီမံခ်က္တစ္ခုလံုးအတြက္ေရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ အသစ္မ်ားအတြက္ပါအသံုးခ်ကာ
၎၏ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈနည္းလမ္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

Conflict Sensitivity

၂-၂-၅။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအတြက္
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း
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ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ဆိုလွ်င္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည့္အေၾကာင္း
အခ်က္အခ်ိဳ႕ ရွိရန္လိုအပ္သည့္အတြက္ ခက္ခဲေလ့ရွိပါသည္။
အဓိကအခ်က္မ်ားမွ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအား စီမံခ်က္ဖဲြ႕စည္းပံု

ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

အတြင္းသုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္
လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာဆင္တူပါ

တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ

သည္။ အားေပးေထာက္ကူေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊

နားလည္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသည္

အရင္းအျမစ္မ်ား ခဲြေဝေပးမႈ၊ ဆဲြေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္

အပိုင္းက႑ေပါင္းစံု ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရသည့္

ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးမႈ (ဥပမာ အလုပ္တာဝန္ သတ္မွတ္ခ်က္

လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ယူရပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္း အဆင့္

မ်ားထဲတြင္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ပညာရပ္ပိုင္း

တြင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအား ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္

ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲတြင္

ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္မည့္

ထည့္သြင္းေပးထားျခင္း) ႏွင့္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ

အသိပညာဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္

ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရာတြင္ အဟန္႕အတား

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္စုေဆာင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မျဖစ္ေစဘဲ အားေပးေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အဖဲြ႕အစည္းစနစ္

အဖဲြ႕အစည္းအဆင့္တြင္မူ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား

မ်ား၊ စသည့္အခ်က္မ်ားအားလံုး လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔နည္းတူ

က်င့္သံုးႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ား၊ ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ား၊ ဆဲြေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

အလွဴရွင္မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား၊ စီမံခ်က္

အေလ့အထတို႔ကို ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္

ႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အပါအဝင္ အျခားအဓိက

ဘက္ေပါင္းစံုမွ စနစ္တက် စဥ္ဆက္မျပတ္အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္

က်ေသာ သူမ်ားကလည္း ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နည္းလမ္းမ်ားကို အားေပးကူညီရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္

လူတစ္ဦး၏ စြမ္းရည္ကို ပ်ိဳးေထာင္ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္

စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မႈအတြက္ အဟန္႕

သင္တန္းမ်ား ေပးရမည္ဟု ယူဆေလ့ရွိၾကပါသည္။

အတားတစ္ခုမွာ ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္း

သင္တန္းမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္း

တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို

တစ္ခု ျဖစ္သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္

ဆံုးရံႈးရျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းရွိ အခ်ိန္

သင္တန္းေပးရံုတစ္ခုတည္းျဖင့္ လံုေလာက္မည္ မဟုတ္ပါ။

သုိ႔မဟုတ္ ရန္ပံုေငြရရွိမႈဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ားကလည္း

ဝန္ထမ္းသည္ ကၽြမ္းက်င္လာၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ရန္

အဟန္႕အတားျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

အတြက္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ
မ်ားကို ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ေပးသြားရန္လည္း အေရးႀကီး

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ပါသည္။ ပံ့ပိုးကူညီလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ နည္းပညာအၾကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ

မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွ သံုးသပ္ၾက

နားလည္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ

သည္မွာ သင္တန္းမ်ား ပိုေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားေပးျခင္း၊ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ျခင္း

သင္တန္းမ်ားအျပင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္

သုိ႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္သင္ျပေပးျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္

အနီးကပ္လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကိုပါ ေပးရန္

သင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္

လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈကို

သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖန္တီးေပး

အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း စနစ္တက်ထည့္သြင္းကာ ေဆာင္ရြက္

ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာေဒသ
အေျခအေန၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ စြမ္းရည္မ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီ

ယခုထက္ပုိ၍ တိတိက်က် ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင္ၾကားေပးဖို႔

အတြက္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးမႈအား အဖဲြ႕အစည္းတြင္

လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။

အားေပးကူညီသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္
အတူတကြ တဲြဖက္ေဆာင္ရြက္သြားရပါမည္။

အစိုးရမွစ၍ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအထိ ေဒသႏ ၱရႏွင့္

အဖဲြ႕အစည္းကို အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ေနသည့္

၅၂

| Conflict Sensitivity

အဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕သည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ၏

သေဘာတရားမ်ားကိုသာ လိုသည္ထက္ပို၍ အေလးေပး

အပိုင္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြမ္းရည္ျမႇင့္

ေဆြးေႏြးေနျခင္းထက္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖင့္

သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ေနၾကပါသည္။ ပဋိပကၡကို

သင္ယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး သင့္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္၊

သတိျပဳနားလည္မႈ၏ ေယဘုသေဘာတရားမ်ားကို

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ သာဓကမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္

နားလည္သိရွိရန္ မိတ္ဆက္ေပးသည့္ သင္တန္းမွစ၍ ပဋိပကၡ

ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ရယူအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ နည္းပညာ

သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို

ဆန္လွသည့္ အေနာက္တိုင္းသေဘာတရားမ်ားကို

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊

ျမန္မာလိုေလ့လာရသည့္အတြက္ ဘာသာစကားအရေရာ၊

ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈႏွင့္ facilitation skill မ်ား ရရွိေအာင္

ယဥ္ေက်းမႈအရပါ အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုေကာက္ယူသည့္ေနရာ

သင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္းမ်ားအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက

တက္ေရာက္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစြမ္းေဆာင္ရည္

ေျပာၾကပါသည္။ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ဇေဝဇဝါျဖစ္မႈမ်ား မရွိေစရန္

ျမႇင့္တင္မႈမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာအရေရာ၊ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈ

ဘာသာျပန္ဆိုမႈ ေကာင္းမြန္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

အရပါ အေပၚယံမွ်သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးသည္ဟု

ဥပမာ ျမန္မာမ်ားက ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ နားလည္မႈအား

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေျပာၾကပါသည္။

အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူေသာအခါ ပဋိပကၡႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ထက္ ေရွာင္ရွားရမည့္

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္

ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူတတ္သည္က

ထိေတြ႕ခြင့္ရရွိမႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအတြက္

မ်ားသည္ဟု အခ်ိဳ႕က ေျပာျပပါသည္။ ပဋိပကၡအေျခအေန

ပိုမိုအေလးထားလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း

မ်ားရွိေနေၾကာင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားေရးဆဲြရာတြင္

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ဆိုပါသည္။ မိတ္ဆက္ေပးသည္႔

သင္တန္းသား/သူမ်ား၏ လက္ခံမႈရရွိရန္အတြက္

သင္တန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပိုမိုေလ့လာသင္ယူလိုစိတ္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကိုလည္း နားလည္သတိျပဳကာ

ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္

ေရးဆြသ
ဲ င့ပ
္ ါသည္။ ထိျ႔ု ပင္လက္ေတြ႕ေလ့က်င့ခ
္ န္း

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈကို ဟိုတစ္စ သည္တစ္စ

မ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္ယူေစ သည့္အခါတြင္၊ ဥပမာ အခြင့္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံခ်က္ကိုအေျချပဳသည့္ ပံုစံျဖင့္သာ

အာဏာဆက္ႏြယ္မႈအေျခအေနမ်ားကို နားလည္သိရွိရန္

ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ

သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ သုိ႔မဟုတ္

မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားသည္ အဖဲြ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကဲ့သုိ႔ေသာ

မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ားကိုသာ တစ္ခုထက္မက

ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ရန္ role-play မ်ား

အျပန္တလဲလဲရရွိေနၿပီး ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည့္သင္ယူေလ့လာမႈ

လုပ္ေဆာင္ေစသည့္အခါ၊ သင္တန္းသား/သူ မ်ား၏

အခြင့္အလမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားကို မရၾကဟု

ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းခြင္ကဲ့သုိ႔ေသာ ၎တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္

ဆိုပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈအမ်ားစုသည္

သည့္ အေျခအေနမ်ားကို အသံုးျပဳလွ်င္ အထိေရာက္

မိတ္ဆက္သည့္အဆင့္မွာပင္ ရပ္တန္႕ေနဟန္တူပါသည္။

ဆံုးျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း သင္တန္းဆရာ/မမ်ားက

ထိုစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို ပိုမို နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာသင္ယူ

ေျပာျပၾကပါသည္။

ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ ေထာက္ပံ့
ေပးရမည့္အရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါက ပဋိပကၡကို

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား

သတိျပဳနားလည္မအ
ႈ ားလက္ေတြ႕က်င့သ
္ းုံ မႈမ်ားသိသသ
ိ ာသာ

ျမႇင့္တင္မႈမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ လူအခ်င္းခ်င္းၾကား

တိုးတက္လာမည္မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္

ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ားတြင္

ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္

အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္ယူရရွိ

(ႏိုင္ငံတကာ) ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ (ျမန္မာႏိုင္ငံသား)

ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အသိပညာမ်ားကို ေတြ႕ဆံု

ေလ့လာသင္ယသ
ူ မ
ူ ်ားထံသတ
႔ို စ္လမ္းသြားသာျဖစ္ေနတတ္ရာ

ေမးျမန္းခဲ့သူအခ်ိဳ႕က မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕က

အျပန္အလွန္သင္ယူမႈ၊ ဖလွယ္မႈႏွင့္ အနီးကပ္လမ္းညႊန္ျပသမႈ

လူမ်ားအား ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ဆင္ျခင္ကာ

မ်ား ရွိရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

အဖ်က္ သေဘာေဆာင္သည့္ ပံုေသကားက်အျမင္မ်ား၊
တစ္ဘက္သတ္မလိုမုန္းထားမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္

သင္တန္းပို႔ခ်မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္သင္တန္းနည္းစနစ္

ကူညီေပးဖို႔လိုအပ္ၿပီး ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္

မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာင္းမြန္သည့္အေလ့အထတစ္ခုမွာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ စြမ္းရည္မ်ားအတြက္

Conflict Sensitivity

အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ စာနာနားလည္မႈ၊

ယူဆကာ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈႏွင့္

ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈ စြမ္းရည္မ်ား

အေတြ႕အၾကံဳမွ်ေဝမႈမ်ား ျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမွာမူ

လူတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ ရရွိလာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္

ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ပါသည္။

|

၅၃

လိုအပ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္ယူဆၾကပါသည္။
ထို႔ျပင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးသည္ဟု ဆိုရာတြင္

အဖဲြ႕အစည္းအဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လူမ်ားအား ပဋိပကၡသည္ ၎တို႔၏ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ကာ သင္ယူ

လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္

ေလ့လာခဲ့သည္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္

‘၎တို႔အနီးတြင္ရွိေနေသာ’ အရာတစ္ခုအျဖစ္

ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ အဖဲြ႕အစည္း၏

ရႈျမင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္

အႀကီးတန္းအဆင့္မ်ားမွ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား

ပဋိပကၡဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ပဋိပကၡမ်ားဟု

ယံုၾကည္လက္ခံမႈရွိဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု အဖဲြ႕အစည္း

သာ ယူဆထားမႈမ်ားမွ ေက်ာ္လြန္ကာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ပဋိပကၡ၏

အမ်ားစုက ေျပာပါသည္။ အၾကီးတန္းအဆင့္မ်ားမွ

ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုႏွင့္ အဆင့္မ်ိဳးစံုကို စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိ

ယံုၾကည္လက္ခံမႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိဖို႔ဆိုလွ်င္ ၎တို႔၏

လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

နားလည္သိရွိမႈမ်ား ျမင့္မားလာေအာင္ အသိပညာေပးဖို႔

ဤေနရာတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္အစဥ္အလာမွာ လူမ်ားအား

အေရးႀကီးၿပီး ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈသည္

ပဋိပကၡသည္ ၎တို႔၏ အလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဘဝအေပၚတြင္

အဖဲြ႕အစည္း၏ ထိေရာက္မႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္ပံုကို

မည္သို႔ အက်ိဳး သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပဋိပကၡကို

လက္ေတြ႕ျပသရန္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တံု႔ျပန္

ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ အဘယ္ေၾကာင့္

အၾကံျပဳမႈမ်ား ပံုမွန္တင္ျပေပးရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

အေရးႀကီးေၾကာင္းတို႔ကို သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္း

ရပ္ရြာလူထုဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊

ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳမ်ား

ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ

ကို မွ်ေဝေပးရန္ အားေပးျခင္း၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနား

လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္

လည္သိရွိလာေစရန္၊ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား

မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ားေပးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို

ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ရိုးရိုးသားသားမွ်ေဝႏိုင္လာေစရန္ အခ်ိန္

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက အေလးေပးေျပာၾကားၾကပါသည္။

လံုေလာက္စြာေပးျခင္း၊ သင္တန္းသား/သူမ်ားအား

အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ နားလည္မႈ

၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ခ်က္မ်ား (positions)၊

အပါအဝင္ က႑အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို

လိုလားခ်က္မ်ား (interests)ႏွင့္ ၎တို႔ ရပ္တည္ကာကြယ္

ဝန္ထမ္းမ်ား ပို၍ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ားအေၾကာင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဆင္ျခင္ၾကရန္ အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ အေရးႀကီးသည့္ ျမန္မာဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို

အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

ပဋိပကၡအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ (conflict transformation)

၎တို႔သည္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္

ဆိုင္ရာ မဟာဘဲြ႕အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ သင္တန္း တစ္ခု

အဖဲြ႕ဝင္မ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ

တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။ သို႔ေသာ္

နားလည္မႈရွိသည္ဟု ‘အလိုအေလ်ာက္’ ယူဆတတ္ၾကသည့္

ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးကို ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး

အတြက္ ၎တို႔၏ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ား၊ ျပဳမူ

ရရွိဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုမူ သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ပိုမိုနက္နဲစြာ ခြဲျခမ္း

ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေသာ

စိတ္ျဖာစဥ္းစားၾကည့္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း

ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္

လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာျပပါသည္။

တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပို႔ခ်ေသာ သင္တန္းမ်ားတြင္ေရာ၊
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမည့္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပို႔ခ်ေသာ

ဆက္ဆံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ

သင္တန္းမ်ားတြင္ပါ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ

မ်ားတြင္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးကို

ေမာ္ဂ်ဴးမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိသည္ကမ်ားသည္ဟု

အတူတကြစုစည္းေပးျခင္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ထင္ျမင္ယူဆ

ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့သူႏွစ္ဦးက ေျပာဆိုၾကပါသည္။

ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးတက္လာသည္ကို

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္

အဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသုိ႔

စနစ္တက်ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ဖို႔ဆိုလွ်င္ ဤသည္ကို

အတူတကြစုစည္းထားမႈေၾကာင့္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ

ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကပါသည္။

မ်ားက အျခားသူမ်ားေရွ႕တြင္ ‘သိကၡာက်’ မခံႏိုင္ဟု

ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္အႀကီးစားတစ္ခုသည္

၅၄

| Conflict Sensitivity

အဓိကက်ေသာ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ရရွိေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္းဌာန
တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးခဲ့ၿပီး

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းထဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ

M&E သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရန္

soft skill မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားရံုမက ပဋိပကၡၡကို

အားအနည္းဆံုးနယ္ပယ္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖဲြ႕အစည္းအမ်ား

သတိျပဳနားလည္မႈ၏ အခ်ိဳ႕အပိုင္းက႑မ်ားကို ေပါင္းစပ္

အျပားက ၎တို႔တြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ

ထည့္သြင္းေပးရန္လည္း ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

M&E ကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးဘဲ M&E အတြက္
နည္းပညာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပင္ အားနည္းေနေၾကာင္း

၂-၂-၆။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ

ေျပာပါသည္။ စနစ္တက်တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ သံုးသပ္စစ္ေဆးမႈ

ကို အနည္းငယ္မွ်သာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပဋိပကၡကို

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ

သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ M&E ကို ေဆာင္ရြက္လွ်င္လည္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ သံုးသပ္စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ

သြင္းအားစု (input) သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ (activity)

လုပ္ငန္းမ်ား

အဆင့္မ်ားတြင္သာ ေဆာင္ရြက္သည္က မ်ားပါသည္။ ဥပမာ
သင္တန္းတစ္ခု တက္ေရာက္ ရျခင္းေၾကာင့္ သင္တန္းသား/

M&E အစီအစဥ္ႀကီးတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္

သူမ်ား၏ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

ေဆာင္ရြက္သည့္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအတြက္

ေျပာင္းလဲသြားမႈ ရွိ၊မရွိ တိုင္းတာျခင္းထက္ သင္တန္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာမႈတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္

တက္ေရာက္သည့္ သင္တန္းသား/သူ အေရအတြက္ကိုသာ

ေနာက္ခံအေျခအေနၾကား အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္

ေရတြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ လိုပါ သည္။
ယင္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္း သံုးခု

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ M&E ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ပါဝင္ပါမည္ -

ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္
အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသမ်ားသည္

•

အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းမ်ား

•

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ အေျခအေန၏

ေၾကာင့္ သြားေရာက္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အ

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

စည္းမ်ားကေရာ၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားကပါ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား

အေျခအေနအေပၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏

သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေဒသခံလူမႈအသိုင္း အဝိုင္းမ်ားသို႔

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

သြားေရာက္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ လူထုထံမွ

•

တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈမ်ားကို တိုက္ရိုက္ရယူစုေဆာင္းရန္
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္

သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားထံမွ

ေလ့လာသည့္ အဓိကရည္ရြယ္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္

ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး

တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

အတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက

သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္

ေျပာျပပါသည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေသာေၾကာင့္

ေပးျခင္းျဖင့္ စီမံခ်က္မွ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲ

အလွဴရွင္တစ္ဦးက နည္းပညာကို အသံုးျပဳကာ ေဝးလံေသာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းကို ရွာေဖြေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုမွ အစသာ

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ သံုးသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္

ရွိပါ ေသးသည္။ အခ်ိဳ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ရလဒ္မ်ားကို

စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံခ်က္၏ တိုက္ရိုက္ရလဒ္မ်ားကိုသာမက

ထင္ရွားစြာျပသေပးႏိုင္မည့္ M&E အခ်က္အလက္မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနၾကား အျပန္အလွန္

ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္ ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္

သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ သံုးသပ္စစ္ေဆးဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္

ထို႔ျပင္ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္သည့္အေနျဖင့္လိုက္ေလ်ာ

မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးလိုမႈ ေလ်ာ့နည္းသြား ေစသည္ဟု

ညီေထြ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း ရွိ၊မရွိ

အဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ဆိုပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလွဴရွင္မ်ား၏

စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

အျမင္မ်ားကို ရယူခဲ့ရာတြင္မူ ထိုသို႔မဟုတ္သည္ကို ေတြ႕ရ
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ပါသည္။
၁၂Conflict Sensitivity Consortium, ‘How to guide to conflict sensitivity’, 2012, pp. 15–16.
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ဇယားကြက္-၈
နည္းျပသင္တန္းက်င္းပျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၊ အဆက္အသြယ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ အစိုးရ၊ EAO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ ေဒသႏၱရအဆင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏
လူမႈ ကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈအစီအစဥ္တစ္ခုကို မၾကာေသးမီက ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။
ထိုအစီအစဥ္တြင္ ေရရွည္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ နည္းျပသင္တန္းမ်ား (TOT)
ပို႔ခ်ေပးသည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ ထားၿပီး သင္တန္းဆရာမ်ားတြင္ အစိုးရ၊ EAO မ်ားႏွင့္ CSO မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ပါဝင္ပါသည္။ ထိုအဖဲြ႕အစည္းသည္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဒသတြင္းတြင္
အျမစ္တြယ္ေနေသာ လူမႈကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္
တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ရႈေထာင့္မ်ားမွ ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ အေတာ္မ်ားမ်ားယူကာ
(တစ္ႏွစ္ခဲြၾကာမည့္စီမံခ်က္ကာလ၏ ေျခာက္လ) ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိသည့္ သေဘာတရားမ်ား၊
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုး အက်ိဳးရွိေစမည့္ win-win အေျခအေနရရွိရန္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေကာလဟလမ်ားကို
စီမံကိုင္တြယ္မႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံကာ သင္တန္းေမာ္ဂ်ဴးမ်ားကို ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းဆရာ/
မမ်ားသည္ ေျခာက္ရက္ၾကာ သင္တန္းမ်ားကို တစ္ျပည္နယ္လွ်င္ သံုးၿမိဳ႕နယ္ႏႈန္းျဖင့္ ျပည္နယ္ေျခာက္ျပည္နယ္တြင္
ပို႔ ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ TOT သင္တန္းကို ပို႔ ခ်ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုသည္
သင္တန္းနည္းစနစ္အျဖစ္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အေျခခံကာ သင္ယူေလ့လာသည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳထားသျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ အလြတ္က်က္မွတ္ေလ့လာသည့္ ပံုစံႏွင့္ ကြာျခားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
နည္းျပသင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းဆရာမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပဲြ မ်ားကို သက္ေတာင့္သက္သာ
က်င္းပေပးႏိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသးသည့္အတြက္ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္ေစရန္
အနီးကပ္ညႊန္ၾကားျပသမႈမ်ား၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ အစပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
သင္တန္းတစ္ခုတည္းတြင္ အတူတက္ေရာက္ရန္ တိုက္တြန္းရသည္မွာ ခက္ခဲခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ယူကာ အသိေပး
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေသာအခါ လြယ္ကူလာပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ လူမ်ား၏ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို
ေျပာင္းလဲ ေစရန္ႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူအုပ္စုမ်ားၾကား သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးတက္လာရန္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ

အရင္းအျမစ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးကုန္ခမ္းသြားမႈေၾကာင့္

ရႈေထာင့္မွေန၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္

ပဋိပကၡအသစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အေျခအေန

စစ္ေဆးမႈအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ကို သိရွိဖို႔

မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္

သည္လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလ

ေရတိုတြင္ ရရွိသည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားသည္ ေရရွည္တြင္မူ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္

ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္၊ မရွိႏိုင္ႏွင့္

၎တို႔စီမံခ်က္မ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေရရွည္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရရန္

ေလ့လာအကဲျဖတ္၊ တိုင္းတာရန္အတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိ

လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ ေရတိုတြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္

ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။

ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည္ကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္ ခက္ခဲၿပီး
ထိုရလဒ္မ်ားကို မည္သုိ႔တိုင္းတာရမည္ဆိုသည္ကို သိရွိရန္

M&E ၏ အဓိကက်ေသာ ေနာက္ထပ္အပိုင္းက႑တစ္ခုမွာ

လည္း ခက္ခဲပါသည္။ ဥပမာ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္

စုေဆာင္းရရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ

တစ္ခုသည္ ေရတိုတြင္ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မရွိမႈမ်ားကို

မ်ားႏွင့္ သင္ယူရရွိမႈမ်ားကို စီမံခ်က္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္မႈႏွင့္

ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးရမႈကို ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ မည္သို႔ ထည့္သြင္းအသံုးခ်

င္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ္လည္း သဘာဝသယံဇာတ

ရမည္ဆိုသည့္ အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာတု႔ံျပန္
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အၾကံျပဳမႈကြင္းဆက္ (feedback loop) သည္

ေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထုိမွ်သာမက ၎တို႔က

မဟာဗ်ဴဟာအဆင့္မွာထက္ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္တြင္

ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ပိုမိုအားေကာင္းေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ M&E

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ နယ္ပယ္ ျပင္ပတြင္ရွိသည္ဟု

ယႏၱရားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစီရင္ခံတင္ျပရမည့္

ရႈျမင္ေနၾကပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို

စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ

အလွဴရွင္မ်ားအား ျပသရန္အတြက္သာ အဓိကျဖစ္ေနဆဲ

ညႊန္ကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

လက္တဲြလုပ္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက ေျပာျပသည္မွာ
အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ စီမံခ်က္အဆင့္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ M&E ႏွင့္

အသံုးျပဳသည့္အခါ လြယ္ကူၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ

စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈအခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနပါသည္။

ရွိေသာ္လည္း အေျခအေနအဆင့္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို

အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားေရာ၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ

အသံုးျပဳရန္မူ သက္ေတာင့္သက္သာမရွိသည္ကို ေတြ႕ရ

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကပါ ၎တို႔ကိုယ္ ၎တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤသည္မွာ

တည္ေဆာက္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္းမရွိသည့္

၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ျပႆနာ

အတြက္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း

ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာက္ယူရန္ႏွင့္ တိုင္းတာရန္ဝန္ေလးၾကသည္ကို
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ဇယားကြက္ ၉
ေဒသႏ ၱရ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားထံမွ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈမ်ားကို
စုေဆာင္း ရယူျခင္း
အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အႀကီးစားတစ္ခုတြင္ စီမံခ်က္၏ M&E ကို သီးသန္႕တာဝန္လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ
စုေပါင္းအဖဲြ႕မွ မိတ္ဖက္တစ္ဦး ရွိပါသည္။ M&E အတြက္ လုပ္ငန္းအဆင့္တြင္ စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူႏွစ္ဦး
(အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား) ကို က်ပန္းေရြးခ်ယ္ကာ လစဥ္ဖုန္းျဖင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းကို ေကာက္ယူပါသည္။
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို ရႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
ဥပမာ စီမံခ်က္၏ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ရပ္ရြာထဲမွ လူထုမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္မႈအတိုင္းအတာ၊
လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ဦးစားေပးကိစၥ မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ အတိုင္းအတာ၊ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ လူထုမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာ၊ လုပ္ေဆာင္မႈ၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို
ဆက္လက္ရရွိခံစားႏိုင္ေျခရွိမႈအတိုင္းအတာတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ စီမံခ်က္လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖဆိုသူမ်ားကို
၁ (ေက်နပ္မႈမရွိ) မွ ၄ (အလြန္စိတ္ေက်နပ္) ၾကား ေရြးခ်ယ္ခိုင္းၿပီး အေျဖတစ္ခုခ်င္းစီကို ရွင္းျပပါသည္။ ပိုေကာင္းေအာင္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရပ္ရြာလူထုအကဲျဖတ္
အမွတ္ေပး ကတ္ျပားစနစ္ကို အသံုးျပဳကာ လူထု၏ ပါဝင္မႈျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံခ်က္၏လူမႈေရးစာရင္းစစ္ျခင္း
(social auditing) ျဖင့္လည္း ထပ္မံအားျဖည့္ထားပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ တစ္ရက္ၾကာ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားေရာ၊ မရွိသူမ်ားကိုပါ အားလံုးပါဝင္ေစလ်က္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ ဦးစြာတိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိတ္ဆက္ရွင္းျပၿပီး ေနာက္တြင္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ/စိတ္ဝင္စားမႈတူရာ
အုပ္စုမ်ား (အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊ စသည္) ကို ၾကားေနအဖဲြ႕မ်ား၏
ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ဖဲြ႕ပါသည္။ ထိုအဖဲြ႕မ်ားကို စီမံခ်က္၏ သီးျခားရႈေထာင့္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေစၿပီး (ႀကိဳတင္သေဘာတူညီ
ထားသည့္ အမွတ္ေပးစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍) အမွတ္မ်ား ေပးေစကာ ပိုေကာင္းေအာင္မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကိုလည္း
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးေစပါသည္။
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ စီမံခ်က္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေကာင္းေစရန္အတြက္သာမက စီမံခ်က္အေပၚ၊ ထို႔ထက္ပို၍
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ ေဆာင္သူမ်ားအေပၚ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္ေစရန္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေပၚ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈရဖို႔မွာ ထိုေဒသအတြင္းတြင္
ၾကံဳေတြ႕လာခဲ့သည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသည္ လူထု၏ အျမင္မ်ားကို
ရယူကာ လူထုမွေပးသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံကာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္ကို
လူထုက အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။

၃-၀။
နိဂးုံ
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရႈပ္ေထြးေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား

ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္ခြင့္ရရန္

ျဖစ္ေပၚေနမႈကို ေထာက္ဆ၍ ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ

အစီအစဥ္မ်ားသည္ နစ္နာမႈမ်ား၊ စနစ္မ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္

အုပ္စုမ်ား ေဘးဖယ္ခ်န္ထားျခင္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡအသစ္မ်ား

ေနေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသႏ ၱရ၊ ျပည္နယ္/တိုင္း

ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

ေဒသႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္မ်ားတြင္ ရွိေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို

ထိေရာက္ေသာ ပဋိပကၡေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊ အားလံုး

ပိုမိုဆိုးရြားသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မိႏိုင္သည့္ အႏ ၱရာယ္ကို

ပါဝင္ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ

သတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအႏ ၱရာယ္မ်ားသည္

ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာ ေပါင္းစပ္

ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုျမင့္မားႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း

ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ ထိုအႏ ၱရာယ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာေအာင္

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳသိရွိမႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမွာ

အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ား မည္မွ်ပင္

ပဋိပကၡေဒသတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မွသာ

ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ အစိုးရႏွင့္ EAO မ်ား ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္

က်င့္သံုးရသည့္အရာတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပဋိပကၡ

ေနေသာ ေဒသမ်ား၊ EAO မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၿပီး ထိုပံုစံမ်ားအားလံုးအတြက္ ပဋိပကၡကို

ေဒသမ်ားအပါအဝင္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္

သတိျပဳနားလည္မႈ နည္းလမ္းတစ္ခု လိုအပ္ပါသည္။

ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား က်င့္သံုးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

ပဋိပကၡဒဏ္ခံျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ ေဘးဖယ္ခံ

စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည့္တိုင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည္

ထားရမႈမ်ား ပိုဆိုးမသြားေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။ DNH သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္

ထိုေဒသမ်ားကို ေရွာင္ရွားကာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအား

အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ထိေရာက္ေစမႈအတြက္

‘အႏ ၱရာယ္ကင္းသည့္’ သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထား

အဓိကက်ေသာ အေျခခံမူတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္

သင့္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ မရႈျမင္သင့္ပါသည္။

မႈသည္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္

ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္မ်ားတြင္ နည္းပညာ

အခြင့္အာဏာတို႔အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ထိုအရာမ်ား

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ၿပီး

အားလံုးသည္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ကာ

ေနပါသည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အသံုးျပဳကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

အစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖဲြ႕အစည္း၊

အေထာက္အကူျပဳျခင္းသည္လည္း ‘အကူအညီ ေထာက္ပံ့မႈ

ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ယံုၾကည္မႈ

မ်ားကို ထိေရာက္ေစမႈ’ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ

တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ယင္းသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရပါမည္။ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ ပို၍ပင္

အျမင့္မားဆံုး အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

သတိႀကီးစြာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဒသႏ ၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပဋိပကၡကို
ေဒသႏ ၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္မ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕

သတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု သတ္မွတ္

ေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား၊ ပိုမိုျမင့္မားသည့္အဆင့္

ေတာင္းဆိုရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္

မ်ားရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သီးျခား

အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑

ကင္းလြတ္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုစီမံခ်က္မ်ားသည္လည္း

တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ေျပာင္းလြယ္

ႏိုင္ငံအဆင့္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ

ျပင္လြယ္ရွိေသာ၊ ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္

ကူးေျပာင္းမႈတို႔အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး သက္ေရာက္မႈ

အႀကိမ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ေသာ၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို

မ်ားလည္း အမွန္ပင္ရွိေနကာ အျပန္အလွန္အားျဖင့္

တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ၊ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ေသာ

ႏိုင္ငံအဆင့္မွ အေျခအေနမ်ားကလည္း ထိုစီမံခ်က္မ်ား

အစီအစဥ္ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပံုစံမ်ားကို

အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ လုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦး

အားေပးကူညီျခင္း၊ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို

သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ သို႔မဟုတ္

ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျပာင္း

တရားဝင္ျဖစ္မႈကို အားျဖည့္ပံ့ပိုးေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အလဲမ်ား၊ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမ်ားကို အားေပးကူညီျခင္း၊

မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဆက္စပ္

အေတြ႕အၾကံဳဖလွယ္မႈမ်ားႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားကို

ပတ္သက္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္

ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပး

မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

ႏိုင္ပါသည္။
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ကနဦးအဆင့္မ်ား၌ လံုေလာက္စြာအခ်ိန္ယူကာ စီမံခ်က္

ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားကို

ဒီဇိုင္းေရးဆဲြမႈတြင္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေအာင္လည္း ကူညီေပးႏိုင္

ေစာစီးစြာ၊ ထဲထဲဝင္ဝင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ရန္

ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု

လုိအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အတိုင္းအတာႀကီးမားေသာ

တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီႏိုင္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊

သို႔မဟုတ္ ရႈပ္ေထြးခက္ခဲေသာ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသူမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ား

ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ဆန္႔က်င္လွ်င္ စီမံခ်က္

အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ရွိလာေအာင္လည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္

မ်ားကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ရန္အတြက္ အသင့္ျပင္

ပါသည္။

ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစု
နည္းတူ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တာဝန္ခံမႈကြင္းဆက္သည္

စီမံခ်က္အတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည္႔

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား ရွိရာ ေအာက္ဘက္သုိ႔ ဦးတည္

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္

သည္ထက္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားထံ အထက္သို႔

ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

လံုးဝနီးပါးဦးတည္ေနပါသည္။ အထက္ႏွင့္ ေအာက္တာဝန္ခံမႈ

ေဒသအသီးသီးရွိ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားမွာ မ်ားစြာ

ႏွစ္ခုစလံုးကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ကြာျခားေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူေရြးခ်ယ္မႈသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥတစ္ခု

လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မလံုေလာက္

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား

ေသးပါ။ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ

ပဋိပကၡမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဝမ္းကဲြျပားမႈမ်ား ရွိေနသည့္

ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္

အခါမ်ိဳးတြင္ ပိုဆိုးပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္မႈ

မ်ားကို ပံုမွန္ရယူေနျခင္းသည္ အခ်က္အလက္မ်ား

မ်ားကို ဦးစားေပးမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိရွိေနရန္အတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ

လူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားၾကား ခ်ိန္ညိႇလုပ္ေဆာင္

နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ နည္းပညာႏွင့္

သင့္ပါသည္။ သာတူညီမွ်ရွိမႈကို အေလးထားရမည့္အစား

အေျခအေနဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ပံုမွန္

ပံုေသနည္းမ်ားႏွင့္ ပံုေသတြက္ခ်က္ထားေသာ အခ်ိဳးမ်ားကို

ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ေထာက္ကူေပး

အသံုးျပဳျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

သင့္ၿပီး ထိုအတြက္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ေရြးခ်ယ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက

အစကတည္းက ထည့္သြင္းထားရပါမည္။

‘ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွင့္ သူတို႔’ ဟူသည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို
အားျဖည့္ေပးသလို မျဖစ္ေအာင္ သတိထားေရွာင္ရွားရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအရ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြမႈ

အေရးႀကီးပါသည္။ ဘက္လုိက္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခံရ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လည္း

ႏိုင္ေျခမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္အတြက္ ခိုင္မာအားေကာင္း

အေရးႀကီးပါသည္။ စီမံခ်က္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္

သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊

ေဘာင္မ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီးမွမဟုတ္ဘဲ မခ်မွတ္ခင္ကတည္းက

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၏ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ

အစိုးရ၊ EAOမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း၊ လူထု

ယႏ ၱရားမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

မ်ားႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္
အေရးႀကီးၿပီး ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ အားလံုးႏွင့္

ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္

လိုအပ္သည့္ယံုၾကည္မႈရေအာင္တည္ေဆာက္ျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ တတ္ႏိုင္သမွ်

မရွိဘဲ စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မသင့္ပါ။

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဥပမာ စီမံခ်က္မ်ားသည္

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရွ႕ေနာက္ အစီအစဥ္မ်ား

ရပ္ရြာအဆင့္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္မ်ားတြင္

သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္

စိတ္ဝမ္းကဲြျပားသေဘာထား မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္

သင့္ပါသည္။ ဥပမာ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ

ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး ‘အခ်ိန္တိုတြင္း ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ား

တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္

ျမင္ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား’ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္

အစဥ္အဆက္ ေဘးဖယ္ခံထားရသူမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပိုမိုခက္ခဲရႈပ္ေထြးေသာ

ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ

ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အမ်ားသေဘာတူညီမႈ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊

ရယူျခင္းမ်ားကိုမူ ပိုမိုသတိႀကီးစြာျဖင့္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း

တာဝန္ခံမႈႏွင့္ လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ တိုးတက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္သြားရပါမည္။

Conflict Sensitivity

| ၆၁

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္

မွ်ေဝဖလွယ္မႈမ်ား၊ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကို စနစ္တက်

လိုအပ္သည့္အျပင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္း၏

ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊ ပြင႔္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္

အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို မည္သုိ႔၊

သေဘာထားအျမင္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ကိုင္တြယ္စီမံရန္အတြက္

မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည္

ျပင္ပႏွင့္ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ

ဟူသည့္အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ

ထားရွိ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခ်က္တစ္ခု၏ ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ
ကိစၥမ်ားတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈကို ထည့္သြင္း

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ

ကိုင္တြယ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ

မ်ားသည္ ယခုမွ စတင္ရံုသာ ရွိပါေသးသည္။ လက္ရွိတြင္

ဝန္ထမ္းမ်ား ေခၚယူခန္႕ထားရာတြင္ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္

သေဘာတရားကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးသည့္ သင္တန္းမ်ား

ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး မွ်မွ်တတပါဝင္ေအာင္

ကိုသာ အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ သင္ယူေလ့လာ

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မိတ္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္

ထားမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ က်င့္သံုးရန္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ

နယ္ေျမရံုး ဖြင့္လွစ္မည့္ေနရာေဒသေရြးခ်ယ္ျခင္း

မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္

ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏

လိုအပ္သည့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ပံ့ပိုးေပးမႈ

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္၏

မ်ားစြာ မရွိေသးပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ႔အထမ်ားမွာ

နာမည္ဂုဏ္သတင္းအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကို

အဓိကအားျဖင့္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ

သတိျပဳျခင္း၊ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ တင္းမာမႈမ်ား၊

ဘာသာစကားအသံုး အႏႈန္းမ်ားကို စနစ္တက် ဘာသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းျပထိန္းေက်ာင္းေပးရန္အတြက္

ျပန္ဆိုေပးျခင္း၊ ေဒသအလိုက္ နားလည္သေဘာေပါက္ထား

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ၏

ေသာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ သာဓကမ်ားကို ရယူ

နည္းပညာအၾကံဥာဏ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ နည္းပညာ

အသံုးျပဳျခင္း၊ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ သင္တန္းေပးျခင္းအားျဖင္႔

ဆိုင္ရာႏွင့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားေနရာတြင္

ၿပီးမသြားေစဘဲ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

Checklist မ်ားကို အစားထိုးသံုးစဲြ၍ မရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထဲသို႕ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ေပါင္းစပ္

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ စီမံခန္႕ခဲြမႈအပိုင္းမွ

ထည့္သြင္းထားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွသာ ထိုနည္းပညာ အၾကံဥာဏ္

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ M&E သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈအနည္းဆံုး နယ္ပယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အဖဲြ႕အစည္း မ်ားသည္ စီမံခ်က္၏ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳ

အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုင္းတာသည့္

အရ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္၊ ေနာက္ဆံုး

ညႊန္ကိန္းမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း မရွိသေလာက္ ရွားပါသည္။

အေျခအေနမ်ားကို မွ်ေဝေပးရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို

M&E ဆိုင္ရာ အေထြေထြနည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

စြမး္ ေဆာင္ရည္ျမႇငတ
့္ င္ရန္ႏင
ွ ့္ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ေ
့္ ပးရန္အေရးႀကီးၿပီး

နည္းပါးျခင္းႏွင့္ မတည္ၿငိမ္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္

မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ တင္ျပလာသည့္ ေနာက္ဆံုး

အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေကာက္ယူမႈဆိုင္ရာ

အေျခအေနမ်ားကို တံု႔ျပန္ကာ သင့္ေလ်ာ္သလို အေရးယူ

အခက္အခဲမ်ားက စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၊ အႏၱရာယ္/အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး

အသိပညာမွ်ေဝမႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ပံုမွန္ျပင္ဆင္ညိႇႏိႈင္းျခင္း

အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ထိုအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထတစ္ခုမွာ

ယႏ ၱရားမ်ားမွ ရွားပါးၿပီး အလွဴရွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ

အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခဲြမႈႏွင့္ အေကာင္အထည္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ INGOမ်ား၊ ႏွင့္ NGOမ်ားၾကားတြင္သာ

ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန၊

ျပဳလုပ္ၾကကာ အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ EAO မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမွာမူ

အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေပါင္းထည့္ေပးရန္၊ အဖဲြ႕အစည္း

အလြန္နည္းပါးသည္ သို႔မဟုတ္မရွိပါ။

အတြင္းအျပင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑အတြင္းအျပင္တြင္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းကာ
မွ်ေဝဖလွယ္ရန္၊ ေဒသႏ ၱရႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္မ်ားတြင္
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မေဖာ္ေတာ့ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္
သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္လည္း ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။

၁။. ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္

အစီအစဥ္၏ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ား၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈစက္ဝန္းမ်ားအတြင္းတြင္

နည္းလမ္းအေထာက္အကူမ်ားကို ပိုမို ျပဳစု

ပဋိပကၡေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ပံုမွန္ထည့္သြင္းထားရပါမည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္။ ယင္းတို႔သည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ
နားလည္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအား က်င့္သံုးရန္

၅။ အစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း၊

ယခင္ကႏွင့္ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႀကိဳးပမ္း

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္းရွိ အုပ္စုမ်ား အားလံုးႏွင့္

အားထုတ္မႈမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေထာက္ကူေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္။

အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား

မည္သူ႕ကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္၊ မည္သည့္

အတြက္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်င့္သံုး

နည္းလမ္းျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္ ဆိုသည္ကို

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာ
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို နားလည္သိရွိမႈတို႔ေပၚ မူတည္ကာ

၂။ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡကို
သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ား၊

ဆံုးျဖတ္ရန္။ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ
ေဆြးေႏြးခြင့္ရေအာင္ ကူညီေပးၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမႈ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသ၏ တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ

အေျခအေနကိုသံုးသပ္ရန္/ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္။

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ အားသာခ်က္မ်ား၊

ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ

ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေပါက္မ်ားကို အကဲျဖတ္

မည္သည့္အဆိုျပဳခ်က္အတြက္မဆို ေဒသခံမ်ား၏

အမွတ္ေပးကာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုလံုးတြင္ ပဋိပကၡကို

ထင္ျမင္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေလးစားရပါမည္။

သတိျပဳနားလည္မႈ အားေကာင္းလာေအာင္

သို႔ေသာ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ အေတြးအေခၚ

မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲရပါမည္။ ဤေနရာတြင္

မ်ားသည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈမရွိေသာ

အၾကီးတန္းအဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ အားေပး

အေတြးမ်ား ျဖစ္ေနႏိုင္သည္ကိုလည္း သိရွိထားရပါမည္။

ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

၆။ လူထုကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ေဒသႏ ၱရႏွင့္
ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။
အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

၃။ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို

လူငယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသူမ်ားကို

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေဒသႏ ၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးရပါမည္။ ပဋိပကၡျဖစ္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဝင္ေပါက္မ်ားအျဖစ္

ေနေသာ အုပ္စုမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ား

အက်ိဳးအရွိဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမည့္၊ လူထုမ်ားႏွင့္

တစ္ဝွမ္းရွိ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ား

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားၾကား ေဆြး ေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား

အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို

ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္မည့္

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေရးဆဲြထားရပါမည္။

၄။ စီမံခ်က္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္

၇။ အဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္ အေျခအေနကိုဆန္းစစ္

အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ေဒသႏ ၱရအဆင့္တြင္

ေလ့လာျခင္းႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာကို ပံုမွန္ ျပန္လည္သံုးသပ္

လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္

ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည့္ စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခဲြမႈ

မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္

ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအတြက္

တည္ေထာင္ရန္။ အေျခအေနကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို

တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

အေျခခံကာ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္

ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္
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စဥ္းစားႏိုင္ၿပီး ယင္းကို အနီး ကပ္လမ္းညႊန္သင္ၾကား

အစိုးရ

ေပးမႈ၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညိႇေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
၁၂။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ႏိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္၊
၈။ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားမွ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာ

စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏

ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆဲြမႈ

ပဋိပကၡကိုသတိ ျပဳနားလည္မႈအတြက္ ပညာရပ္ပိုင္း

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္

ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ

ႏိုင္ငံတကာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ ဝန္ထမ္းေရးရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို

ေခၚယူခန္႕ထားမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡ ဆန္းစစ္ေလ့လာ

စစ္ေဆးသည့္ေနရာတြင္လည္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္။

ခ်က္မွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံရပါမည္။

ထိုသို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ႏိုင္ရန္အတြက္

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔အပ္ရာ

စီမံခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

တြင္ ၎တို႔ထားရွိသည့္ တန္ဖိုးမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ တစ္ေျပးညီ အသံုးျပဳ

(ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈအပါအဝင္) ႏွင့္ ေနာက္ခံ

ႏိုင္မည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္

အေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္ကာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရပါမည္။

ေလ့လာမႈနည္းလမ္းတစ္ခု လိုအပ္ပါမည္။ ထိုအတြက္
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ နားလည္မႈ ညႊန္ကိန္းမ်ားအား

၉။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳေလ့လာမႈဆိုင္ရာ M&E မ်ား

ျပဳစုထားမည္ဆိုလွ်င္ အသံုးဝင္ပါလိမ့္မည္။

တိုးတက္လာေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ
ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳ

၁၃။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခဲြမႈ

သည့္အခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာႏိုင္ရန္

စြမ္းရည္ကို ဗဟုိအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားရွိ

အတြက္ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား

အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ စနစ္တက်

အတြက္ ပဋိ့ပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ျပဳစုရပါမည္။ စီမံခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းသင္တန္းမ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္

ရလဒ္မ်ားကို စုစည္း ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္

လည္း ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္

ညႊန္ကိန္းမူေဘာင္တစ္ခုကို ေရးဆဲြျပဳစုထားမည္ဆိုလွ်င္

ထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၄။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
၁၀။ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္မ်ားအားလံုးတြင္

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားၾကား ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားမွ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳ

သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား

ခ်က္မ်ားေပးႏိုင္သည့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ၊

အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ ဤနည္းျဖင့္

လူတိုင္းလက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏုိင္ေသာ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ အေတြ႕

ထိန္းသိမ္းေပးေသာယႏၱရားမ်ား ထားရွိအသံုးျပဳရန္။

အၾကံဳမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အစဥ္အလာမ်ားကို

ထိုယႏၱရားမ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ ဆိုးက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာ

သင္ယူေလ့လာမွ်ေဝခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ႏႈိးေဆာ္သတိေပးႏိုင္ပါသည္။
၁၁။ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို

အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား
၁၅။ အလွဴရွင္မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ NGOမ်ား၏

ပံုမွန္ဖလွယ္မွ်ေဝမႈမ်ားအပါအဝင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို

နားလည္မႈကို ေလ့လာသင္ယူမႈ အေလ့အထမ်ား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္။

အဖဲြ႕အစည္းတြင္းတြင္ ရွိလာေအာင္ အားေပးျမႇင့္တင္
ေပးရန္။ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးရန္

အလွဴရွင္မ်ား

အတြက္ မိတ္ဖက္မ်ား၊ အျခားေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ေဆာက္မႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုပါ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္။

၁၆။ ရန္ပံုေငြလက္ခံသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား
(အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အလွဴရွင္တစ္ဦးမက
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ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ INGO မ်ား၊ NGO

ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုပါ

မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း၊ စသည္) အေနျဖင့္

ေထာက္ပံ့အားျဖည့္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို
ဒီဇိုင္းေရးဆဲြ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္

၁၇။ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးအတြက္

ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြေပးအပ္မႈနည္း

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာ

လမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇ ေပးရန္။ ထိုအတြက္

အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူမည္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္

အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္းရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္သည့္

ထားရွိရန္ႏွင့္ ထိုအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ထည့္သြင္းေပးရန္။

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈကို

ထိေရာက္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈအတြက္

ထည့္သြင္းထားျခင္း၊ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ

ထိုကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို စုစည္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္နည္းလမ္း

ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္

မ်ားကို ရွာေဖြသင့္ပါသည္။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ

စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြ ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ေပးျခင္း၊

နားလည္မႈအား အဖဲြ႕အစည္းစနစ္မ်ားအတြင္း

စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္

ပိုမိုထိေရာက္စြာ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္

ပိုမိုရွည္ၾကာသည့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား စီမံခ်က္ကို

စီမံခ်က္ေနာက္ပိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈျပဳျခင္းကို

အေျခခံေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားထက္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္

ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ ကတိကဝတ္ျပဳရံုတင္မက

ႏိုင္မည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။

Conflict Sensitivity

၅-၀။
အရင္းအျမစ္မ်ား
ဤအစီရင္ခံအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြင္း
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္ သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္သည့္ အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

|
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ရည္ညႊန္းကိုးကားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

အရင္းအျမစ္ဌာနမ်ား

•

•

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ

| ၆၇

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

စာခ်ဳပ္၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ကို

ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တြင္ Myanmar

ေအာက္ပါဝက္ဆိုက္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္ - http://

Peace Monitor: www.mmpeacemonitor.org

www.peaceagreements.org/wggsite/

ၾကည့္ပါရန္။

downloadAgreementMasterDocument/id/1436
ႏိုင္ငံတကာရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း
•

ထိေရာက္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

မ်ား၏ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အတြက္

ေနျပည္ေတာ္သေဘာတူညီခ်က္၊ ၂၀၁၃ကို ေအာက္ပါ

ေအာက္ပါကို ၾကည့္ပါရန္။

ဝက္ဆိုက္တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္ - https://mohinga.
info/static/docs/NPTA_Effective_Development_

•

www.conflictsensitivity.org

Cooperation.pdf

•

International Alert ၏ ဤဝက္ဆိုက္သည္
the Practice of Conflict Sensitivity–
Concept to Impact အမည္ရသည့္ စီမံခ်က္မွ

ေဆာင္းပါးမ်ား

ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏

ထိုစီမံခ်က္သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္

ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းကို ဖတ္ရႈခဲ့သည့္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ေဆာင္ေသာ NGOအမ်ိဳးမ်ိဳး၏

ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ -

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ
အစဥ္အလာက်င့္သံုးမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္

•

•

Aron, Gabrielle, ‘Reshaping engagement:

ရည္ရြယ္လုပ္ ေဆာင္ေသာ စီမံခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

Perspectives on conflict sensitivity in Rakhine state’,

(၂၀၀၈–၂၀၁၂)။ ဝက္ဆိုက္တြင္

CDA Collaborative Learning Projects, 2016.

နည္းလမ္းအေထာက္အကူ၊ အရင္းအျမစ္ႏွင့္

Denney, Lisa and Patrick Barron, ‘Beyond the toolkit:

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ပါသည္။

Supporting peace processes in Asia’ The Asia
•

•

•

•

Foundation, 2015.

•

www.dmeforpeace.org/peacexchange

Kempel, Susanne and Aung Thu Nyein, ‘Local

•

ဤဝက္ဆိုက္တြင္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား၊

Governance Dynamics in South East Myanmar: An

အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

Assessment for Swiss Agency for Development and

အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းေပးထား

Cooperation (SDC)’, 2014.

သျဖင့္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္

Kim, Joliffe, ‘Ethnic conflict and social services in

ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္မႈကို

Myanmar’s contested regions’, The Asia Foundation,

တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္လိုၾကသည့္

2014.

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား

Myanmar Peace Support Initiative, ‘Lessons learned

ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈ

from MPSI’s work supporting the peace process in

မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

Myanmar: March 2012–March 2014’, 2014.

•

PeaceNexus, ‘Conflict sensitivity monitoring in

အရင္းအျမစ္စုစည္းမႈမ်ား

Myanmar: Findings for OECD-DAC INCAF’, 2016.
•

Saferworld, ‘Saferworld briefing: A community-led
approach to conflict sensitivity in Myanmar,’ 2016.

•

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ စုေပါင္းအဖဲြ႕
- ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္
မည္သို႔လမ္းညႊန္ေပးမည္နည္း (Conflict Sensitivity
Consortium, ‘How to guide to conflict sensitivity’)
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•

၂၀၁၂။ ဤလမ္းညႊန္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈသည္ ‘မည္သည့္အရာ’

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈစုေပါင္းအဖဲြ႕ စီမံခ်က္မွ

‘မည္သည့္ အတြက္’ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ‘မည္သုိ႔’

ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ဟူသည္တို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္

စုေပါင္းအဖဲြ႕၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အသံုးျပဳကာ

ေခါင္းစဥ္ခဲြအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ပါသည္။

ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား

•

International Alert ႏွင့္ Saferworld, ‘ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၊

အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီႏွင့္

နားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔ အတြက္ ပဋိပကၡကို

ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

သတိျပဳနားလည္မႈနည္းလမ္းမ်ား (Conflict-sensitive

စီမံခ်က္အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္းအဆင့္တြင္

approaches to development, humanitarian

ေကာင္းေသာအစဥ္အလာက်င့္သံုးမႈမ်ားရရွိရန္

assistance and peacebuilding)’ ၂၀၀၄။

ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္သည့္
ပံုစံျဖင့္ စတင္လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႕က်ေသာ၊

အရင္းအျမစ္မ်ား စုစည္းေပးထားသည့္ ဤ resource

အသံုးျပဳရ လြယ္ကူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္

pack တြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ လက္ရွိ

မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ လမ္းညႊန္တြင္

က်င့္သံုးမႈအစဥ္အလာမ်ား၊ ရရွိႏိုင္ေသာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္

အဓိကအခန္းေျခာက္ခန္းပါဝင္ပါသည္။ အခန္းတိုင္းတြင္

သင္ခန္းစာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေပးထားပါသည္။
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