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ေလ့လာမႈအေၾကာင္း
“ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အသိပညာမွ်ေဝျခင္း၊ 
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ UNDP ျမန္မာ၏ အစီအစဥ္ေအာက္မွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ (ROK) ႏွင့္ ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (KOICA) ၏ Saemaul Initiative Towards 
Sustainable and Inclusive New Communities (ISNC) စီမံခ်က္ေအာက္မွ ရန္ပံုေငြမ်ား 
ပံ့ပိုးကူညီထားပါသည္။ 

ပါဝင္ကူညီသူမ်ား - အယ္လိဇဘက္ဒရူး (Elizabeth Drew) (ဦးေဆာင္သည့္သုေတသနပညာရွင္)၊ ဒီရူးရွီးေဖာင္ဆီကာ (Dilrukshi 
Fonseka)၊ မာတင္ဂ်မ္ဆင္ (Martin Jensen)၊ ေရာဘတ္ဘာကေလ (Robert Barclay)၊ ျမတ္သႏၱာကိုႏွင့္ ရူပါႏြယ္  
Technical partner: International Alert

တည္းျဖတ္သူ  - ေဂ်ဆင္ေဟာမန္း (Jason Hallman)

ဂရပ္ဖစ္ဒီဇီုင္း  - ကာစတင္ေဒါင္းနီ (Kirsten Downie)၊ REVOTECH, ျမန္မာ

ရုပ္ပံုမ်ား  - INK Strategy
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ေက်းဇူးတင္လႊာ  
UNDP သည္ ဤေလ့လာမႈတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ 
မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ 
International Alert ကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ UNDP Bureau of Policy and 
Programming Support (BPPS)၊ အထူးသျဖင့္ 
BPPS ၏ UNDP South-South Cooperation team၊ 
Development Impact Group (DIG) မွ Monica Ridjal၊ 
Policy Specialist (Crisis Prevention) ႏွင့္  Shams 
Banihani (Policy Analyst, South-South Cooperation)၊ 
Bangkok Regional Hub ၏ UNDP Governance and 
Peacebuilding Team၊ အထူးသျဖင့္ Livio Sarandrea 
(Crisis Prevention and Rule of Law Specialist)
တို႔အား ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားေပးမႈမ်ားႏွင့္ 
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ UNDP 
၏ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္၊ ဥေရာပႏွင့္ CIS ၊ လက္တင္ 
အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီယန္ေဒသတို႔အတြက္ Regional 
Bureaux မ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္၊ ကိုလံဘီယာ၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ 
ခီရာဂစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ေမာ္ဒိုဗာ၊ နီေပါ၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ၊ 
တာဂ်စ္ကစ္စတန္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ယူဂန္ဒါ ဌာေနရံုးမ်ားမွ 
သက္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးအရာရွိမ်ား၊ အစီအစဥ္ႏွင့္ 

စီမံခ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ 
၎တို႔၏ အသိပညာမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို 
မွ်ေဝကူညီေပးမႈမ်ား အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။   
ဤေလ့လာမႈတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကူညီသံုးသပ္ေပးခဲ့ၾကေသာ 
ပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ Jos De La Haye (Cluster Lead, 
Governance and Peacebuilding, Arab States)၊ Livio 
Sarandrea ႏွင့္ Odhrán McMahon (UNV Project 
Officer, Conflict Prevention, UNDP Governance and 
Peacebuilding Team of the Bangkok Regional Hub) 
တို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
UNDP သည္ ဤအစီရင္ခံစာအား 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈကၽြမ္းဝင္ 
ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ 
ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ 
(ROK) ႏွင့္ ကိုရီးယား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(KOICA) ၏ Saemaul 
Initiative Towards Sustainable and Inclusive New 
Communities (ISNC) စီမံခ်က္ေအာက္မွ   ရန္ပံုေငြမ်ား 
ပံ့ပိုးကူညီထားပါသည္။ 
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ေက်းဇူးတင္လႊာ ၅

အတိုေကာက္ေဝါဟာရစကားလံုးမ်ား ၇

အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၈

၁-၀။ နိဒါန္း ၁၃

၁-၁။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ၁၆

၁-၂။ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ား ၁၇

၂-၀။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား - ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္စြာလုပ္ေဆာင္သည္႔ ေဒသႏၱရႏွင့္ 
ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈ အေလ႔အထမ်ား

၁၈

၂-၁။ အေျခခံမူမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ၁၉

၂-၁-၂။ စီမံခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနၾကား အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သိရွိသတိျပဳျခင္း ၂၃

၂-၁-၃။ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမွတစ္ဆင့္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္ေသာရလဒ္မ်ားႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ားရရွိေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

၂၅

၂-၂။ အစီအစဥ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၃၁

၂-၂-၁။ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ၃၁

၂-၂-၂။ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း ၃၃

၂-၂-၃။ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ၃၅

၂-၂-၄။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း (M&E) ၃၇

၃-၀။ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ၄၀

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ၄၃

၄-၀။ အရင္းအျမစ္မ်ား ၄၇

၄-၁။ ေလ့လာခဲ့ေသာ/ရည္ညႊန္းကိုးကားခဲ့ေသာ UNDP အစီအစဥ္/စီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၄၈

၄-၂။ ပဋိပကၡကုိသတိျပဳနားလည္မႈဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား ၅၂

ဝက္ဆိုက္မ်ား/ အရင္းအျမစ္ဌာနမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူသည့္ လမ္းညႊန္မ်ား/အရင္းအျမစ္
စုစည္းမႈမ်ား၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအေထာက္အကူျပဳနည္းလမ္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အေျခအေန  
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ လမ္းညႊန္မွတ္စုေဆာင္းပါးမ်ား

၅၃

မာတိကာ
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CBCSPD Cross-Border Cooperation for Sustainable Peace and Development 
(ေရရွည္တည္ၿမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္  
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ) 

CDA Conflict-related Development Analysis (ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္)

CHT Chittagong Hill Tracts (ခ်စ္တဂြန္ေတာင္တန္းေဒသ)

CHTDF Chittagong Hill Tracts Development Facility (ခ်စ္တဂြန္ေတာင္းတန္းေဒသ
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္)

CO Country Office (ဌာေနရံုး)

CSO Civil Society Organization (အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း)

DNH Do No Harm (ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေစမႈ)

EAO Armed Organization (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း)

EU European Union (ဥေရာပသမဂၢ)

FARC Revolutionary Armed Forces of Colombia 
(ကိုလံဘီယာေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖဲြ႕)

ICA Institutional and Context Analysis (အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ အေျခအေန 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ)

KII Key Informant Interview (အဓိကသတင္းေပးႏိုင္သူကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ)

KOICA Korea International Cooperation Agency (ကိုရီးယားႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ)

LRP Livelihoods Recovery for Peace Project (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စီမံခ်က္)

NGO Non-Governmental Organizations (အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား)

ROK Republic of Korea (ကုိရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ)

SCBMP Support to Confidence Building Measures Programme (ယံုၾကည္မႈတည္ 
ေဆာက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီမႈအစီအစဥ္)

STEP Southern Thailand Empowerment and Participation 
(ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ လူထု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ) 

UNDP United Nations Development Programme (ကုလသမဂၢဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္)

UNICEF United Nations Children's Fund

WFP World Food Programme

အတုိေကာက္ေဝါဟာရစကားလုံးမ်ား
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အႏွစ္ခ်ဳပ္

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆုိသည္မွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရင္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပံုကို နားလည္သိရွိထား ျခင္းႏွင့္ 
ျဖစ္ေနသည့္ပဋိပကၡကုိ ပိုဆုိးမသြားေစဘဲ (ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေစမႈ)၊ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ပဋိပကၡကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
ရရွိေစမည့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစမည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။  

ေဒသႏၱရ ႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ပဋိပကၡကုိသတိျပဳနားလည္
မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ UNDP ၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထမ်ားကုိ အမိအရမွတ္တမ္းတင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ဤအစီရင္ခံစာကုိ ျပဳစုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ 
အေလးေပးတင္ျပထားပါသည္ - 
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• UNDP သည္ အစီအစဥ္မ်ား၏ အခန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းျခင္းကို အထူးပင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေသာ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ဌာေနရံုးမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျခားေသာ ဌာေနရံုးမ်ားနည္းတူ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
စိန္ေခၚ မႈမ်ား၊ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနမ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရွိရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္နည္းဗ်ဴဟာသစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ 
စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။  

• UNDP သည္ မၾကာခဏဆိုသလို အလြန္ရႈပ္ေထြးေသာ ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရတတ္ပါသည္။ ထိုပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ 
လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရသည့္ အေျခ အေနမ်ားကို ခ်ိန္ညိႇရသည္မွာ လြယ္ကူလွသည္မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးထံမွ လက္ခံ ယံုၾကည္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
အစိုးရ၏ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အတတ္ ႏိုင္ဆံုး ညိႇႏိႈင္းရျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား၊ 
မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းကာ ၎တို႔၏ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား၊ ၎တို႔ကို ႏိုင္ငံအဆင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္
သူမ်ားမွ ရႈျမင္လက္ခံထားပံုမ်ားကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ သုိ႔မဟုတ္ ညိႇႏိႈင္း ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ရွာေဖြရျခင္း၊  ေဒသႏရၱ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္အခါ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဌာေနရံုး၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အေထာက္အကူျပဳရန္၊ မထိခိုက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ ဘက္လိုက္သည္ဟူေသာ အျမင္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ 
သတိထားေဆာင္ရြက္ရသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားအေျခခံေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
အသံုးျပဳ ကာ အစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ လူအုပ္စုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္း၊ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

• အမွန္စင္စစ္ UNDP သည္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလဒ္မ်ား ရရွိေအာင္    
ရည္ရြယ္ေသာ ေဒသႏရၱႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဒီဇိုင္းေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။  
ထိုအစီအစဥ္မ်ားမွ အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္အမ်ိဳးအစားမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္  
အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစေရး၊ ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ားဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
လက္လွမ္းမီေရးတို႔ကို အဓိကဦးတည္ပါသည္။ ထို႔အတူ UNDP  အစီအစဥ္မ်ားမွ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္အစိုးရၾကား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ စိတ္ဝမ္းကဲြျပားေနေသာ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား 
အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစေရး၊ ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ 
အုပ္စုမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ စနစ္မ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖယ္ခ်န္မႈမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေရးတို႔ 
ပါဝင္ေလ့ရွိပါသည္။ အဓိကရရွိသည့္သင္ခန္းစာမွာ ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ (DNH) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပံ့ပိုးေပးေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ပိုင္းမွ ေပါင္းထည့္ျခင္းထက္ စတင္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြစဥ္ကတည္းက ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားရမည္ 
ဟူေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး အသံုးျပဳရန္ 
ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါတြင္ ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ ဖယ္ခ်န္ထားမႈမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈရရွိေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ဟူေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို 
မေတာ္တဆရရွိျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ထိုရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ား၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီမံခ်က္မ်ားကို ‘တာဝန္ခံမႈရွိ’ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  
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• ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားသည္ စီမံခ်က္မ်ား၏ 
ေအာင္ျမင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ က်ဆံုးမႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္အေလ့အထမွာ 
ပါ၀င္ဆက္စပ္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
အစီအစဥ္၏ ကနဦးအစတြင္ သာမက အစီအစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ 
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထားရွိကာ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ ္
ျပန႕္ ျပန႕္ ဆက္သြယ္အသိေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ စီမံခန္႕ခဲြမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးမည္ဆိုပါက ပိုမိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ UNDP သည္  
အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားထံမွထင္ျမင္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို  
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးလိုလွ်င္ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ  
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေနၿပီျဖစ္သည့္တိုင္ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
ယခုမွ အေျခတည္ကာစသာရွိေသးၿပီး အလြန္ပ်က္ျပယ္ ေျပာင္းလဲလြယ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာရသည့္အရာမ်ားသည္ ေရရွည္မွသာအက်ိဳးရလဒ္ကို  
သိရွိႏိုင္သည့္ သဘာဝရွိေနမႈမ်ားကလည္း ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ဟန႕္တားေနေသာအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

• ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ ယင္းကို အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
စက္ဝန္းအတြင္း မည္သုိ႔ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သနည္းဟူသည့္အခ်က္ႏွင့္ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ယင္းကို ဌာေနရံုးမ်ားက 
မဟာဗ်ဴဟာအဆင့္တြင္ မည္သုိ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္သနည္းဟူသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ UNDP ရံုးမ်ားမွ 
ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ မည္ကဲ႔သိ႕ု အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မူေဘာင္မ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆဲြပံု၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးသတ္မွတ္ပံုႏွင့္ 
ေရွ႕ေနာက္အစီ အစဥ္သတ္မွတ္ပံု၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုခ်မွတ္ပံုႏွင့္  
အဖဲြ႕အစည္းတြင္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ား အားေကာင္းလာေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
ေဆာင္ရြက္ပံုတို႔တြင္လည္း ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈက ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  
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ထုိေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံကာ ေအာက္ပါ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာပါသည္ -  



၁၂    |     Conflict Sensitivity

စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္သ ူ
မ်ားကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစေသာ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း 
ေနရာမ်ားအား ဖန္တီးေပးၿပီး ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ထိန္းသိမ္းေပးရန္၊ 

ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈႏွင့္ မိတ္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြမႈ၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းပံုစံမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေျခခံဆံုးျဖတ္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစရန္ 
အတြက္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေအာင္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာပန္းတိုင္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို သီးျခားဒီဇိုင္းပံုစံ 
ေရးဆဲြျခင္းထက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈနည္းလမ္းကိုထည့္သြင္းအသံုးျပဳေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း  
ျဖင့္ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈရလဒ္မ်ား 
 အမ်ားဆံုး ထြက္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကုိအဆင့္ေပါင္းစုံတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွရန္၊   
အထူးသျဖင့္ စီမံခ်က္၏ဦးတည္ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ျဖစ္ၿပီး  
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသခဲြအဆင့္မ်ားတြင္လည္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ဖယ္ခ်န္ခံထားရသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသူမ်ားထံမွ ဆန႕္က်င္မႈမ်ားျပဳလာႏိုင္သည့္ 
အႏရၱာယ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန႕္ျပန႕္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို  
ဦးစားေပးျပဳလုပ္ရန္၊ အလားတူ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားၾကား တရားမွ်တမႈ 
ရွိသည္ဟူသည့္ အသိျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ 
ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရန္၊  
  
ေျပာင္းလဲမႈကို တံု႔ျပန္ႏိုင္ေသာ စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခဲြမႈဖဲြ႕စည္းပံုတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္၊
  
အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္ေအာင္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံရန္။ စီမံခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အေျခအေန 
မ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားအေပၚ စီမံခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈ 
ကိုမ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။ (စီမံခ်က္၏ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ  
အဝန္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ ပဋိပကၡႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္သည့္) အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈ ညႊန္ကိန္းမ်ား (interaction 
indicators)ကို ျပဳစုျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္မႈ အႏရၱာယ္ကို  
ဝန္ထမ္းမ်ားက ႏိုးၾကားသတိရွိေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိလာလွ်င္လည္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။ 

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြင္းရွိ အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ အစီအစဥ္ႏွင့္စီမံခ်က္စီမံခန႕္ခဲြမႈကို  
ေက်ာ္လြန္ကာ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားမႈ 
အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္။ 

၁)

၂)

၃)

၄)

၅)

၆)

၇)

၈)
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၁.၀။  
နိဒါန္း
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ဤေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာသည္ ႏိုင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ UNDP 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စုစည္းရရွိသည့္ ေဒသႏရၱႏွင့္ ရပ္ရြာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ပဋိပကၡကို သတိျပဳ 
နားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ  
အသိပညာ၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာမႈတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ၏ 
‘အနိမ့္ဆံုး’ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမႈမ်ားကို 
ေရွာင္ရွားရန္မွ ‘အျမင့္ဆံုး’ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ  ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး  
အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
အေထာက္အပံ့ျပဳရန္အထိ ရည္မွန္းခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ 
အသံုးျပဳသည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ 
အေတြ႕ရမ်ားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ 
အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဤနယ္ပယ္တြင္ က်င့္သံုးေနက် သို႔မဟုတ္ 
အသစ္လက္ခံက်င့္သံုးလာသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အေလ့အထမ်ားကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း 
ထားပါသည္ (ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ  
သေဘာတရားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အေသးစိတ္အခ်က္အလက ္
မ်ားကို ဇယား ၁ ႏွင့္ အပိုင္း ၄-၂ တြင္ ၾကည့္ပါရန္)။ 

ဤေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေဒသႏရၱႏွင့္ ရပ္ရြာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
သိရွိရန္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ၍ သင္ခန္းစာမ်ားရယူရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ UNDP ဌာေနအဖဲြ႕မ်ား 
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ (ROK) ႏွင့္ ကိုရီးယား 
ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (KOICA) 
၏ “Saemaul Initiative Towards Inclusive and 
Sustainable New Communities” အစီအစဥ္၏ ရန္ပံုေငြျဖင့္ 
UNDP မွ  ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုတြင္  
ပါဝင္သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ခုကို အေျခခံကာဤအစီရင္ခံစာကိ ု
ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
KOICA မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ (ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား) သုိ႔ ႏွစ္ဖက ္
သေဘာတူပံ့ပိုးေပးေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ  ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္  
အသိပညာစီမံခန႕္ခဲြမႈ၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ မူဝါဒအၾကံေပးမႈ  
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဒသႏရၱႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား 
အတြင္း ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းမႈ အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းအား ျပည့္စံုေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
ပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကမ ၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေကာင္းမြန္ေသာ  
အေလ့အထက်င့္သံုးမႈမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည့္အျပင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ 
သင္ခန္းစာမ်ားကိုေလ့လာျခင္း၊ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္
မႈျဖင့္ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ေရးဆဲြမႈဆိုင္ရာ 
 စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားအတြက္  
ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တစ္ခု၊ ေဒသႏရၱႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး  
စီမံခ်က္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္  
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ  
အသံုးျပဳရန္အတြက္ ညႊန္ကိန္းမူေဘာင္တစ္ခု ေရးဆဲြျခင္း 
တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။   
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ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္က႑တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ေစ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
ပဋိပကၡကိုတြန္းအားေပးျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို 
ပိုမိုဆိုးရြားေစႏိုင္သည့္အလားအလာ သို႔မဟုတ္  
ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိေအာင္  
ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ရွိပါသည္။ 
ဒုတိယရလဒ္ကို ရရွိရန္အတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ 
မ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် တင္းမာမႈမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးေစျခင္းကို ေရွာင္ရွားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡကို 
သတိျပဳနားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။   

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း 
မရွိေစမႈ(Do No Harm - DNH)တို႔သည္အလြန္နီးစပ္ေသာ 
သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို အျပန္အလွန္  
ဖလွယ္သံုးစဲြေလ့ရွိပါသည္။ မူလက DNHသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားၾကား  
အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈ၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုေရွာင္ရွားရန္ 
ႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးေဆာင္ပါသည္။ သုိ႔႔ေသာ္  
အခ်ိန္ကာလ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲလာေသာအခါ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး
လုပ္ေဆာင္သူအမ်ားအျပားက ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၏ 
ပထမအပိုင္းကိုသာ အာရံုစိုက္ၾကၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ 

DNH ၏ အေပၚယံတန္ဖိုးကိုသာ၊ ဆိုလိုသည္မွာ 
‘ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမႈကို ေရွာင္ရွားရန္’ကိုသာ အေလးထား 
ေနၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ DNH ႏွင့္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ 
နားလည္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ ‘ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစမႈ’ႏွင့္ 
‘ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစမႈ’ အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရသည္ဟု 
နားလည္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အသံုးခ်ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု
နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ 
ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္ - 

• ၎တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
ေနာက္ခံအေျခအေန အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊

• ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ (မ်ား)သည္ ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရွိပံုကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊ 

• ထိုအျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမွ ဆိုးက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို 
အနည္းဆံုးျဖစ္ေစၿပီး ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို 
အျမင့္မားဆံုးရရွိေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္  
(မ်ား)ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရန္။

ဇယား ၁ 

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
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၁-၁-။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 

ယခုအခါ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ပဋိပကၡတို႔ၾကား အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားသည္ 
ယခင္ကထက္ ပိုမို၍ အေရးပါလာပါသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္  
ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ကမ ၻာ့ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္  
အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ပင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ  
သည္ထပ္တလဲလဲသံသရာလည္ေနေလ့ရွိၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ  
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အလြန္ႀကီးမားေသာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို  
ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာကုိထုတ္ေဝခ့ဲသည့္အခ်ိန္က 
ဝင္ေငြနည္းပါးၿပီးအခ်ိန္မေရြး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ သို႔မ္ဟုတ္  
ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ေထာင္စုႏွစ္ 
ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္(MDG) ၏ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္  
တစ္ခုတစ္ေလကိုျပည့္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ ့
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ်မရွိခဲ့ပါ။ ဤသည္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က ္
ကုိသက္ေသခံေနပါသည္။1၁  စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး  
ပန္းတိုင္ ၁၆ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္အားေကာင္း
ခိုင္မာေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္ၿပီး 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈမရွိျခင္း 
မ်ားသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစၿပီး  
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ု
လိုအပ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 
ပန္းတိုင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

၁ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ‘ကမၻာ့ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာ - ပဋိပကၡ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ’၊ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။

UNDPသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း၁၇၀ေက်ာ္တြင္ဆင္းရဲမႈ၊ တန္းတူညီမွ် 
မရွိမႈႏွင့္ဖယ္ခ်န္ထားမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းက်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း 
ရွိမႈတို႔အတြက္ အဓိကဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။  
UNDPသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းအေျခအေန 
မ်ား၌ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
သာမကပဋိပကၡကို တားဆီးကာကြယ္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို  
ေရရွည္ထိန္းသိမ္းရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လာခဲ့ပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ UNDP ၏ ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ 
အစီအစဥ္မ်ားမွပဋိပကၡကုိသတိျပဳ နားလည္မႈအေလ့အထမ်ား၊  
က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသိပညာမ်ား၊ ႏိႈင္းယွဥ ္
ေလ့လာစရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို တင္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထား 
ပါသည္။    

၁-၂။ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ား 

ဤေလ့လာမႈသည္ UNDP မွ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ သုိ႔မဟုတ္ 
လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း (၂၀၁၄-၂၀၁၆) 
ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ ္
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မ်ားမွသင့္ေလ်ာ္ရာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုအေျခခံထားပါသည္။  
ေလ့လာမႈတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ား (ျပည္နယ္မ်ား/
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား) 
ရွိ ေဒသႏရၱအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ယႏရၱားမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးခ်ကာ ေဒသ၏စီးပြားေရး 
ႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းကို တိုးတက္ေအာင္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္  
ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေလ့လာထားပါသည္။ 
ေလ့လာမႈတြင္ DNH ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္
မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ 
ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 

ေလ့လာမႈ၏ အတိုင္းအတာကို ကန္႕သတ္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုတိက် 
ေသခ်ာသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ရရွိေစရန္အတြက္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအားလံုးကို ျခံဳငံုေလ့လာျခင္းထက္  
ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုသာ အဓိကထား 
ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို  
အဓိကထားေလ့လာမႈသည္ UNDP ႏွင့္လည္း ဆီေလ်ာ္ 
ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ UNDP သည္  
ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ေစာလ်င္စြာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား ရွိထားေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း 
ေတြ ႔ရွိခ်က္အမ်ားအျပားသည္ အျခားေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
အကူအညီမ်ား၊ ရင္းႏွီးမႈျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္လည္း 
ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။

ေလ့လာမႈတြင္ အလႊာလိုက္ေဆာင္ရြက္ေသာ နည္းစနစ္  
(layered method) ကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ကနဦးအေနျဖင့္  
ဆက္စပ္ဆီေလ်ာ္သည့္ ဥပမာသာဓကမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္  
UNDP ၏ မူဝါဒႏွင့္အစီအစဥ္ပံ့ပိုးမႈဗ်ဴရို (Bureau for Policy  
and Programme Support - BPPS) မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္  
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ UNDP ၏ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ပဋိပကၡ 
တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာမႈကို ရည္ညႊန္းကိုးကား 
ခဲ့ပါသည္။ အစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအေၾကာင္း 
အေသးစိတ္ထပ္မံ ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ UNDP ၏  
ေဒသဆိုင္ရာဗ်ဴရိုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ဌာေနရံုးမ်ားတြင္  
အေျခစိုက္ေသာ UNDP ဝန္ထမ္းမ်ား (အစီအစဥ္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ 

အၾကံေပးမ်ား) ႏွင့္ မိနစ္ ၆၀ မွ ၉၀ အထိ ၾကာျမင့္ေသာ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KIIs) ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားထံမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ရရွိခဲ့ေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ားကို ရိုးရိုးသားသား သံုးသပ္ဆင္ျခင္မွ်ေဝေပး  
ေစလိုသည့္အတြက္ အမည္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္း 
ေပးထားမည့္အေၾကာင္း အသိေပးခဲ့ပါသည္။  

ဤေလ့လာမႈကို အဓိကအေျချပဳေသာ သုေတသနေမးခြန္းမွာ 
- ဤအေတြ႕အၾကံဳ/အစီအစဥ္/ စီမံခ်က္မွ ေဒသႏရၱႏွင့္  
ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သည္ ့
ေနရာတြင္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ 
နားလည္မႈအား အသံုးခ်ျခင္း၊ ယင္း၏ သက္ေရာက္မႈကို 
တိုင္းတာျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ သင္ခန္းစာကို ရရွ ိ
ခဲ့ပါသနည္း။ ပို၍တိက်စြာဆိုရလွ်င္ ဤေလ့လာမႈသည္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက DNH ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္/သို႔မဟုတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကို အေထာက္အကူျပဳမႈကို ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ရွိပါ 
သလား၊ မည္သို႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသနည္း၊ဤရည္ရြယ ္
ခ်က္သည္ အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခ်က္အေကာင္အထည ္
ေဖာ္မႈ၏ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ တိုင္းတာ 
ႏိုင္မႈ၊ နည္းလမ္းကိရိယာမ်ား၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားႏွင့္ 
သင္ခန္းစာမ်ားရယူရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေဆာင္ရြက္ပါသလား၊ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ပါသနည္း။ 

ဤေလ့လာမႈတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ၏ သီအိုရ ီ
တစ္ခုသုိ႔မဟုတ္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခုကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္  
မဟုတ္ဘဲ အသံုးဝင္မည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာကာ ရယူႏိုင္မည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ထုတ္ယူရန္သာ 
ရည္ရြယ္ပါသည္ (ဤေလ့လာမႈတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ ရည္ညႊန္းကိုးကားထားေသာ UNDP ၏ အဓိက 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စီမံခ်က္မ်ားကို အပိုင္း ၄-၁ တြင္အက်ဥ္းခ်ဳပ ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္)။ ေလ့လာမႈတြင္ UNDP ၏ ေဒသႏရၱႏွင့္ 
ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားကိုသာ အေလးေပးသည့္ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အတိုင္းအတာႀကီးမားသည့္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
မ်ားကို လႊမ္းျခံဳေလ့လာႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
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၂-၀။  
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ က်င္႔သုံးေနေသာ 

အေလ့အထမ်ား၏ ပဋိပကၡကုိသတိျပဳနားလည္မႈ  



Conflict Sensitivity     |     ၁၉

လံုျခံဳေရးႏွင့္လူမႈကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈတို႔ တိုးတက္ေစရန္  
ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ အစိုးရႏွင့္ခဲြထြက္ေရးဝါဒီ 
မ်ားၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနတြင္ 
စီမံခ်က္သည္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ အသိုင္းအဝိုင္း 
မ်ားၾကား လူမႈကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈရရွိေစရန္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳး 
ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္  
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ဦးစြာ UNDP သည္ ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ  
အစိုးရ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ဆက္သြယ္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ကာ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည ္
ေဖာ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္
ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံခ်က္အေကာင္အထည ္
ေဖာ္သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္း ဤသို႔ေသာ 
ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားႏိုင္မည့္  
အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ 
အဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိေနသည့္ အတြက္ 
တစ္ဘက္တြင္ စီမံခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အစိုးရကို သံသယ 
ကင္းရွင္းေစၿပီး အျခားတစ္ဘက္တြင္ စီမံခ်က္၏ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိဘဲ အားလံုး 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အျခားပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္
သက္သူမ်ားထံမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ား ရရွိေစပါသည္။ 
ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ စီမံခ်က္သည္ ပါ၀င္ဆက္စပ ္
ပတ္သက္သူအားလံုး (ဗဟုိအစိုးရ၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား 
ႏွင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား) ၾကား 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး 
အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုၾကား စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကူညီပ့ံပိုးေပးမည့္ ‘ၾကားေနေသာ’ 
အရပ္ဘက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အားလံုး၏  
သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။  
ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားက စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ေန 
သည့္ ေဒသရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ ပါေမာကၡမ်ားကို အမ်ား  
ေလးစားယံုၾကည္ၿပီး အၾကားအျမင္ဗဟုသုတမ်ားကာ 
‘ၾကားေနသည့္’ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားအျဖစ္ အမ်ားသေဘာတူညီမႈ 
ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤေနရာတြင္ေတြ႕ရ 
ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထမွာ ‘ၾကားေနသည့္’  
မိတ္ဖက္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ရံုသာမက 
၎တို႔ကို စီမံခ်က္၏ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကိုယ္တိုင္  
သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ေမာ္ဒိုဗာ ရွိ UNDP သည္ နစ္စထရူျမစ္ကမ္းတစ္ဖက္စီ 
တြင္ ေနထိုင္ေသာ (၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထရန္႔နစ ္
စထရီယန္ပဋိပကၡေၾကာင့္ သီးျခားစီေနထိုင္ၾကေသာ) လူမႈ  

၂-၁။ အေျခခံမူမ်ား၊ မူဝါဒႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာ 

အစီရင္ခံစာ၏ ဤအပိုင္းတြင္ 
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ 
နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေလ့လာထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ ယင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ 
ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ 
တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္ႏိုင္သလို သြယ္ဝိုက္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။

၂-၁-၁-။ ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစသည့္ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရ၏ လက္ခံယံုၾကည္မႈကို ရယူျခင္း 

မဟာဗ်ဴဟာက်ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည့္ အေရးအႀကီးဆံုး 
ေသာအခ်က္မွာ ဘက္လိုက္မိျခင္းမရွိေအာင္ သတိထား 
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တစ္ဘက္တြင္ အစိုးရ၏ လက္ခံယံုၾကည္မႈ 
ကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္  
အထူးသျဖင့္ အစိုးရသည္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနသူ သုိ႔မဟုတ္ 
ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္လွ်င္ အစိုးရ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို  
ရယူျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္လုပ္ေဆာင္ 
သူမ်ား (မ်ားေသာအားျဖင့္ အစိုးရ၏ အတိုက္အခံမ်ား) ကို  
ပါဝင္လာေအာင္ဖိတ္ေခၚျခင္းတို႔ၾကား အလြန္သတိထား 
လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ရရွိခဲ့ေသာ အဓိကသင္ခန္းစာမ်ားမွာ 
ကုလသမဂၢအဖဲြ႕ႀကီး၏ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းသည့္ 
ရပ္တည္မႈကို အေလးထားရန္၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် 
စီစဥ္ျပင္ဆင္ရန္၊ ယံုၾကည္မႈကို အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာက်မိတ္ဖက္ျပဳမႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္တို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ UNDP သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
(Southern Thailand Empowerment and Participation - 
STEP) အစီအစဥ္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္သံုးခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက ္
လ်က္ရွိရာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္  
လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးကာ  
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ လူသားေဘးကင္း  
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အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ေပါင္းကူးခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကူညီပံ့ပိုးမႈ အစီအစဥ္ (Support to  
Confidence Building Measures Programme - SCBMP)  
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။ ဦးစြာစီမံခ်က္သည္  
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
(CSOs)၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အျခားေသာ ပါ၀င္ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္  
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း  
ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ေဒသခံရပ္ရြာ 
လူထုမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္  
ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္နည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ STEP 
နည္းတူ စီမံခ်က္သည္ ယံုၾကည္လက္ခံမႈ ရရွိရန္ႏွင့္ 
မတူညီေသာ လိုလားခ်က္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီမွ်တေအာင္ 
ခ်ိန္ညိႇရန္အတြက္ စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ 
အခ်ိန္မ်ားစြာယူကာ ေမာ္ဒိုဗာဗဟုိအစိုးရ၊ ထရန္႔နစ္စထရီ
ယန္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  
ပါ၀င္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားမွ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
မ်ားကို ေကာင္းစြာစီမံကိုင္တြယ္ရန္ အေရးႀကီးပံုကိုလည္း 
စီမံခ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာျပၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံခ်က္မ်ားသည္ စိတ္ဝမ္းကဲြျပားေနေသာ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ခိုင္မာေအာင္  
အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ပါ၀င္ဆက္စပ္ 
ပတ္သက္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနသကဲ့သုိ႔ ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူေပးႏိုင္သည္အထိေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္  
မဟုတ္ပါ။ ဤသည္မွာ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
အတိုင္းအတာထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ေနေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။    
 
UNDP သည္ ခီရာဂစ္သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ တာဂ်စ္ကစ္စတန္တြင္  
ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳး  
တိုးတက္မႈအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ေရး (Cross-border Cooperation for Sustainable 
Peace and Development - CBCSPD) စီမံခ်က္ (၂၀၁၅-
၂၀၁၇) ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထိုစီမံခ်က္သည္ 
ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တာဂ်စ္-ခီရာဂစ္ 
ေက်းရြာအစုအဖဲြ႕မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္းစံု ႏွင့္/
သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ခ်န္ခံထားရေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ယံုၾကည္မႈမ်ားကို တိုးပြားလာေစျခင္း 
ျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အသစ္ 
ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါးသြား 
ေအာင္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို 
ရပ္ရြာအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအား အတူတကြ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို အတူ တကြ 
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႕ခဲြေစျခင္းျဖင့္ ေပါင္းစည္းမႈမ်ား 
ရရွိေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးၿပီး မတူညီေသာအုပ္စုမ်ားမွ 
လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား ေပါင္းစည္းမႈမ်ား 
ရရွိေအာင္ အဓိကဦးတည္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ စီမံခ်က္မွ 
ရရွိေသာသင္ခန္းစာအရ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးအားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား ဆက္လက္ရရွိေနေစရန္ 
ဗဟုိအဆင့္ႏွင့္ေဒသႏၱရအဆင့္ ႏွစ္ဆင့္စလံုးမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ 
မၾကာခဏထိေတြ႕ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို ပိုမို ခိုင္မာေစပါသည္။ 
ေကာင္းမြန္ေသာက်င့္သံုးမႈတစ္ခုအျဖစ္ အစီအစဥ္သည္ 
အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ပါဝင္ေသာ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကို 
လည္း ဖဲြ႕စည္းထားပါသည္။ ထိုအဖဲြ႕သည္ စီမံခ်က္ေဒသ 
မ်ားသို႔ အတူတကြသြားေရာက္စစ္ေဆးကာ ပိုမိုေကာင္းမြန ္
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားအတြက္ ပူးတဲြအၾကံျပဳခ်က ္
မ်ားေပးၾကပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ 
အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖဲြ႕အစည္းက စီမံခ်က္ကို  
၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္သည္၊ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 
ဟူေသာ ခံယူမႈမ်ားကို တိုးပြားေစၿပီး ပါ၀င္ဆက္စပ္ 
ပတ္သက္သူမ်ားၾကား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ ေပါင္းစပ္ 
ညိႇႏိႈင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
ထိုအစီအစဥ္ကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ UNDP ၏  
စီမံခ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏရၱားမ်ားကို ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ 
နားလည္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ဆန္းသစ္တီထြင္ကာ 
အသံုးျပဳႏိုင္ပံုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။  

ခ်စ္တဂြန္ေတာင္တန္းေဒသ (Chittagong Hills Tracts - 
CHT)တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  
UNDP ဘဂၤလားေဒ့ခ်္၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွအကဲဆတ္သည့္  
ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအားေပးေထာက္ခံ
မႈမ်ားကို ရရွိေစသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း အဖိုးတန္သင္ခန္းစာမ်ားကို 
ရရွိပါသည္။ ခ်စ္တဂြန္ေတာင္တန္းေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ 
(Chittagong Hills Tracts Development Facility - 
CHTDF) သည္ အတိုင္းအတာႀကီးမားသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ  
အစီအစဥ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ CHT ရွိ  
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား လူထုအေျချပဳ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ 
မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အစီအစဥ္ေရးဆဲြ၊ စီမံခန္႕ခဲြ 
ႏိုင္ၿပီး နည္းပညာအကူအညီမ်ားေပးႏိုင္သည္အထိ 
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စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ အေသးစားဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားကို 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈႏွင့္ 
ျပႆနာေျဖရွင္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူၾကား 
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေပးရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က 
အစိုးရ၏ အေနအထားမွာ ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္၍  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ 
အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ UNDP သည္  
စီမံခ်က္၏ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မ်ားအား ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသတိျပဳနားလည္မႈ’ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ 
အစိုးရ၏လက္ခံယံုၾကည္မႈကို ရယူသည့္အလုပ္အား ပိုမို 
လြယ္ကူေစခဲ့ပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း စီမံခ်က္ 
လုပ္ငန္္းမ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း မထိခိုက္ 
ေစခဲ့ပါ။ အလားတူပင္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားက 
‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈ’ ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို  
မႀကိဳက္ပါက CHT စီမံခ်က္အား ‘လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
မ်ားၾကား’ႏွင့္‘အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူၾကား’ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ျခင္းဟူ၍ ျပင္ဆင္သံုးႏႈန္းပါသည္။ 
ဤေနရာတြင္လည္း အသံုးအႏႈန္းကိုသာ ျပင္ဆင္ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤသို႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို သံုးစဲြခဲ့ေစကာမူစီမံခ်က္၏ 

ပင္မရည္မွန္းခ်က္ (ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိစြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ CHT ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီ 
မ်ားၾကား လူမႈကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈ တိုးတက္ေစရန္) 
ျပည့္ေျမာက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား  
ဆက္တုိက္ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရပါသည္။ ဤအေတြ႕အၾကံဳကုိၾကည့္လွ်င္  
ႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္အကဲဆတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္  
ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္ လ႕ူအခြင့္အေရး အေျချပဳ 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို ထိန္းညိႇေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ရင္ဆိုင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာ 
မ်ားက ေဒသတြင္းအဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားၾကား ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ခံယူမႈ(ownership) 
မ်ားကို ခ်ိန္ညိႇေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို 
ေပၚလြင္ေစခဲ့ပါသည္။ ကိုလံဘီယာရွိ UNDP ၏  
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ ေက်းလက္ေနမိသားစု  
မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ တီထြင္စြန္႕စားစီးပြားရွာႏို
င္စြမ္း (Employability and Entrepreneurship for Rural 
Families Victims of the Armed Conflict) ဟူသည့္  
စီမံခ်က္သည္ ပဋိပကၡဒဏ္ႏွင့္ ဖယ္ခ်န္ထားမႈမ်ား အမ်ားဆံုး 
ခံစားရေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာစီမံခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ကိုလံဘီယာေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖဲြ႕ (Revolutionary Armed  
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Forces of Colombia- FARC)ႏွင့္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ေဒသႏၱရအစိုးရအရာရွိမ်ားအေပၚ  
အခ်ိဳ႕လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ယံုၾကည္မႈ မရွိၾကပါ။  
ထို႔ေၾကာင့္ စီမံခ်က္က ထိုအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုသတိထားေရြးခ်ယ္ကာ အေျခ 
အေန တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက ္
ရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထ 
တစ္ခုမွာ ယံုၾကည္လက္ခံမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္ ့
အခါ မိမိထင္သလို လုပ္ျခင္းထက္ ပဋိပကၡႏွင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု 
နားလည္သိရွိမႈအေပၚတြင္ အေျခခံကာလုပ္ေဆာင္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ယူဂန္ဒါရွိ UNDP ၏ ယူဂန္ဒါေျမာက္ပိုင္း  
ေဒသႏရၱဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈကၽြမ္းဝင္ ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈ  
(Local Development and Social Cohesion in  
Northern Uganda) စီမံခ်က္သည္ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္၊ လူငယ္မ်ား၊ ပဋိပကၡ 
ဒဏ္ခံရေသာ ထိခိုက္လြယ္သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား  
အတြက္ ဦးတည္သည့္ စီးပြာေရးျပန္လည္ နာလန္ထူေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ 
စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
စီမံခ်က္တြင္ ယူဂန္ဒါေျမာက္ပိုင္းရွိ လက္နက္ငယ္မ်ား 
ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္  
မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ယူဂန္ဒါသည္ ကင္ညာ၊ အီသီ 
ယိုးပီးယားတို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ 

ဝင္ထြက္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ား ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ထိုႏိုင္ငံမ်ား 
တြင္ ပ႔ံပိုးကူညီသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျဖည္႔စြက္ေပးမႈရွိမွသာ 
စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကိုၾကည့္လွ်င္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားသာမကေဒသတြင္းႏွင့္အိမ္နီးခ်င္း  
ႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။       

အလွဴရွင္မ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ လက္ခံယံု
ၾကည္မႈတို႔ၾကားထိန္းညိႇေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပံုႏွင့္  
ခက္ခဲပံုတို႔ကိုလည္း UNDP ရံုးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 
တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွလုပ္ေဆာင္သ ူ
မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရရွိဖို႔ဆိုသည္မွာ ၎တို႔ထံတြင္ 
မည္သုိ႔ေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ား ရွိေနသည္၊ 
ထိုအစီအစဥ္အတြက္ မည္သူက ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးေပးသည္၊  
စသည့့္အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ တိုက္ရိုက္မူတည္ေနပါသည္။ 
ကိုလံဘီယာတြင္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြမ်ားကို 
လက္ခံသည့္အခါ ထိုအလွဴရွင္မ်ား၏ အစိုးရမ်ား 
သည္ ကိုလံဘီယာ ပဋိပကၡ အတြင္း အေရးႀကီးေသာ 
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ အစိုးရမ်ားျဖစ္ေနပါက 
ဘက္လိုက္မႈရွိခဲ့သည္ဟု ရႈျမင္ခံရႏိုင္ပါသည္။ အလားတူ 
သာဓကမ်ားကို တင္ျပရလွ်င္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတြင္ UNDP/EU တို႔ 
ပူးေပါင္းကာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္  
ေစာလ်င္စြာတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး လုပ္ငန္းယႏရၱား  
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(Confidence Building Early Response Mechanism  
- COBERM) စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။  
ထိုစီမံခ်က္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္းကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္နိမိတ္လမ္းေၾကာင္း  
(Administrative Boundary Line - ABL) အတြင္းႏွင့္  
ထုိလမ္းေၾကာင္းအတြင္းအျပင္ရိွေအာက္ဆုံးအဆင့္ရပ္ရြာလူထု  
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ထိေရာက္တက္ၾကြေသာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႏႈိးေဆာ္စည္းရံုး 
အားေပးပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပံုေသကားက်အျမင္မ်ား (stereotype) ႏွင့္ 
လဲြမွားေသာအယူအဆမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေစၿပီး ျပန္လည္ 
ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္္ပါသည္။ 
ထိုအစီအစဥ္တြင္ UNDP သည္ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းေသာ၊  
ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းေသာ၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ 
ယႏရၱားတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့ ္
 အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ ၾကားခံအဖဲြ႕ 
အစည္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

၂-၁-၂။ စီမံခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနၾကား   
          အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သိရွိသတိျပဳျခင္း 

ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခု၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားအတြင္းအေကာင္းဆံုး 

အေနအထားတြင္ မည္သို႔ထားရွိေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည္ႏွင့္  
စပ္လ်ဥ္း၍ UNDP အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိပါသည္။ 
မၾကာခဏထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည့္ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ 
အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားအတြင္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
အကူအညီမ်ားကိုအခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေစရန္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္  
ေပးအပ္ရမည္၊ မည္သည့္ ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေပးအပ ္
ရမည္ဟူသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ 
ေနာက္က်က်န္ခဲ့မႈကို ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္သာမက 
ရွိေနသည့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ေဘးဖယ္ထားမႈမ်ား 
ပိုမိုဆိုးရြားမသြားေစရန္အတြက္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ 
ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို  
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ  
အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ကုိ ကာလရွည္ၾကာခံခ့ဲရေသာ  
သူမ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 
ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကိုက္  
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အားနည္းပါက ပဋိပကၡကို ‘သတိျပဳ 
နားလည္မႈမရွိ’ ရာေရာက္ပါသည္။ ဥပမာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
စီမံခ်က္မ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခံစားရေသာအခါ ‘အလြန ္
သက္ေတာင့္သက္သာ’ ျဖစ္လာၾကၿပီး ေရရွည္အတြက္ 
ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရာတြင္  
ပူးေပါင္းပါဝင္လိုစိတ္နည္းပါးသြားႏိုင္သည့္ အႏရၱာယ္ရွိပါ 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္လည္း ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ 
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အစိုးရမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ 
၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို အလြယ္တကူအစားထိုးႏိုင္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္လာကာ အထူးသျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရရွိသင့္ သေလာက္ မရရွိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ခ်န္ခံထားရၿပီး 
ျဖစ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္  တာဝန္မ်ားကို ေရွာင္ရွားလာႏိုင္ 
သည့္ အႏရၱာယ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။    

UNDP အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည့္ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ယင္း၏ ေအာက္ေျခအပိုင္းသို႔ 
ပံ့ပိုးေပးသည့္ အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ 
အျခားေသာ ပဋိပကၡတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိႏိုင္ပါသလား၊ မည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ ႏိုင္ပါသနည္း၊ 
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ေအာက္ေျခအပိုင္းသို႕ 
ပံ့ပိုးေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိႏိုင္ပါသလား၊ မည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသနည္း 
ဟူေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေပၚ
တြင္မူတည္ကာ အဆိုပါအျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈသည္ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏိုင္သလို အေႏွာင့္အယွက္လည္း 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ UNDP ၏ ေအာက္ေျခ 
အပိုင္းသို႕ ပံ့ပိုးေပးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီ အစီအစဥ္မ်ား 
သည္ အထက္အပိုင္းသို႕ ပံ့ပိုးေပးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ UNDP အေနျဖင့္ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ လိုအပ္သည့္ လက္ခံယံုၾကည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ဝင္ေပါက ္
မ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ဥပမာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာရွိ ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေစာလ်င္စြာတံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး 
လုပ္ငန္းယႏရၱား (COBERM) အစီအစဥ္သည္ စိတ္ဝမ္းကဲြျပား 
ေနေသာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကားယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္  
ေပးရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအစီအစဥ္မွ 
တစ္ဆင့္ UNDP သည္ လူအခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္သြယ ္
ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ၀င္ေပါက္ 
တစ္ခုရရွိခဲ့ၿပီး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ၊ စသည္တို႔ ျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု အသိုင္းအဝိုင္း 
မ်ား၏ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေန 
သည့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စိတ္ဝမ္းကဲြျပားေနေသာ 
ထိုလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။  
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း အေျခအေနတစ္ခုတြင္  



Conflict Sensitivity     |     ၂၅ 

အဆင့္အမ်ားအျပား၌ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ 
အမ်ားအျပားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လားဟုေမးလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေျဖရပါမည္။ 
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အေျပာင္းအလဲကို 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္မွာမူ အလြန္ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ 
COBERM တြင္ ေဆးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင ္
မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ပညာရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳး အပါအဝင္ ‘မွန္ကန္ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္’ မိတ္ဖက္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုပညာရွင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကက်ေသာ ၾသဇာတိကၠမရွိသူမ်ားႏွင့္ 
ၾကားဝင္ခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၾကၿပီး စိတ္ဝမ္းကဲြျပားေနမႈမ်ားကို 
ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ေရွ႕သို႔ေျမာ္ျမင္ လုပ္ေဆာင ္
ၾကရန္အတြက္ စံနမူနာျပပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေမာ္ဒိုဗာတြင္မူ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏွင့္ မတူဘဲ 
UNDP သည္ ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရွိသည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ ေဒသႏရၱ 
အဆင့္ရွိ ရပ္ရြာလူထု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္ ၎၏ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (SCBMP) ကို 
ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
(ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ - Political space)ကို 
ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

UNDP ၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ဌာေနရံုးမ်ားသည္ မက္ခရို 
ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ႏွင့္ စီမံခ်က္အဆင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို  
ေသခ်ာစြာ ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  
ထိုသုိ႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္မွသာလွ်င္  
 
စီမံခ်က္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္  
သာမက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ပါ စီမံခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနၾကား 
အျပန္အလွန္သက္ေရာက္ေနမႈမ်ားကို သတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ 
ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆဲြျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔ကို 
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
  
၂-၁-၃။ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွတစ္ဆင့္  
          ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္ေသာရလဒ္မ်ားႏွင့္   
          ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ား ရရွိေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား  

ကမ ၻာႏွင့္အဝွမ္းတြင္ UNDP ၏ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး
အစီအစဥ္မ်ားသည္ DNH ကို ေက်ာ္လြန္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္ ခ်ီးက်ဴးေလာက္ဖြယ္ 
သာဓကအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ရယူေပးခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားကို အုပ္စုခဲြမည္ဆိုလွ်င္ 
ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စုခဲြႏိုင္ပါသည္ - စိတ္ဝမ္းကဲြျပားေန 
ေသာ ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈကၽြမ္းဝင္ ရင္းႏွီး 
ေပါင္းစပ္မႈတို႔ကို အားေကာင္းေစျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူၾကား  
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ 
ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး စနစ္မ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္ခ်န္ထားမႈမ်ားကိုကိုင္တြယ္  
ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံျပည္သူမ်ား၏ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။    

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ UNDP စီမံခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာမက္လံုးမ်ားကိုေပးကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ 
စိတ္ဝမ္းကဲြေနေသာ အုပ္စုမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ရန ္



၂၆     |     Conflict Sensitivity

 စီမံခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား  
ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးရန္  
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ထိုႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား 
ေပါင္းစံု ပါဝင္သည့္ ကင္းေထာက္လူငယ္လႈပ္ရွားမႈ အတြက္  
ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ ထိခိုက္အလြယ္ဆံုးေသာ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ 
မိသားစုမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ လူငယ္မ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး အခြင့္ 
အလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးအပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။  

တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ရန္လိုေနေသာ အုပ္စုမ်ားၾကား 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား တိုးပြားေစရံုမွ်ျဖင့္ အျပန္အလွန္  
သိရွိမႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစႏိုင္ 
သည္ဟု ယူဆေသာ ‘ထိေတြ႕မႈသီအိုရီ (contact 
theory)’ တြင္ မထင္မွတ္ဘဲ က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ 
အႏရၱာယ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ 
ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 
လုပ္ငန္းကိစၥသက္သက္ျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး 
တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးထားရွိသည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အျပဳအမူမ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္း 
မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရွိ STEP တြင္ 
ကနဦးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ မက္လံုးမွာ 
ေငြေရးေၾကးေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံခ်က္မွ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာ အုပ္စုမ်ား ပူးတဲြကာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္မည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ႏွင့္ အျပန္အလွန္မွီခိုအားထားလာရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ 
ႏွစ္သက္လက္ခံႏိုင္သည့္ ဝင္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ 
ဥပမာ UNDP ၏ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ STEP စီမံခ်က္တြင္ ရပ္ရြာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အသံုးျပဳကာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္ 
မြတ္စလင္ဘာသာဝင္ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားၾကား ကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီး 
ေပါင္းစပ္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စီမံခ်က္သည္ 
အုပ္စုႏွစ္စုစလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။ UNDP 
ေမာ္ဒိုဗာ ၏ SCBMP စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးသည္ ့
နည္းျဖင့္ စိတ္ဝမ္းကဲြေနေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား 
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ 
ရန္ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ စီမံခ်က္ 
သည္ ေဒသခံကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းႏွင့္ လက္တဲြကာ 
ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ တီထြင္စြန္႔စားစီးပြားရွာလိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အသိပညာ 
မွ်ေဝမႈမ်ား၊ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သည္လည္း ၎တို႔၏ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း စံနမူနာေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ 
ပါသည္။ ေဂ်ာ္ဂ်ီယန္ႏွင့္ အက္ပ္ခပ္စ္ လူမ်ိဳးစုမ်ား တစ္သီး 
တစ္ျခားစီ ေနထိုင္ၾကေသာ အက္ပ္ေခးရွားေဒသတြင္  
UNDP ၏ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေစာလ်င္စြာ 
တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရးလုပ္ငန္းယႏရၱား (COBERM) 
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ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ မက္လံုးေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ 
ေက်ာ္လြန္ကာ ပိုမိုအဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို 
တည္ေဆာက္ႏုိင္ခ့ဲၾကပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ 
အေလ့အထမွာ ပိုမိုနက္ရိႈင္းသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
လိုအပ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈကို တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္ 
သြားႏိုင္မည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြကာ စီမံခ်က္ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္တြင္လ
ည္း အတူတကြယွဥ္တဲြရွိေနမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္မွီခိုမႈမ်ား 
ဆက္ လက္ျပဳလုပ္ေနေစမည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ COBERM မွ ပံ့ပိုးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
CSO မ်ားမွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
အေျခအေနတြင္ UNDP ေဂ်ာ္ဂ်ီယာသည္ ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
စိတ္သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားက သေဘာထားအျမင္မ်ားကို 
အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲေစကာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို 
ခိုင္မာေစၿပီး ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးသုိ႔ ဦးတည္ႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ မည္မွ်တိုးတက္မႈရွိသည္ကို တိုင္းတာႏိုင္ရန္ 
အတြက္လိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေနပါသည္။  
ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အစဥ္အလာေကာင္းကို က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ 
စီမံခ်က္မ်ားမွ ၎တို႔၏ ေျပာင္းလဲမႈသီအိုရီမ်ား 
(theories of change) ကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ 
ခိုင္မာေသာညႊန္ကိန္းမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံခ်က္မစတင္မီႏွင့္ 
ၿပီးဆံုးခ်ိန္ အေျခအေနမ်ား (baselines and end lines) ကို 
သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ UNDP ၏ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ား 
တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို 
အေလးေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ 
တြင္ CHTDF သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား (vertical) 
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား (horizontal) 
ဆက္ဆံေရးတို႔ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္ နည္းလမ္း 
ျဖင့္ အစိုးရ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ 
အတြက္ ေပးအပ္သည့္ဘက္တြင္ေရာ (supply)၊ ရယူသည္ ့
ဘက္တြင္ပါ (demand) တိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ‘ေပးအပ္သည့္(supply)’ ဘက္တြင္  
စီမံခ်က္သည္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာ၌တက္တက္ၾကြၾကြမရိွလွ  
ေသာ ေဟးလ္ခရိုင္ေကာင္စီႏွင့္လက္တဲြကာ ပိုမိုတက္ၾကြမႈ 
ရွိၿပီး ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတံု႔ျပန္ 
ျဖည့္ဆည္းမႈရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္လာေအာင္ 
ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံခ်က္၏ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ထိုေကာင္စီ
သည္ ၎တို႔၏ဧရိယာအတြင္းရွိစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ ဥယ်ာဥ ္
ျခံေျမစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္ အျခားေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ က႑အလိုက္ 
ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စတင္  
ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလာပါသည္။စီမံခ်က္သည္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  
ရယူသည့္ ‘demand’ဘက္ တြင္လည္း ဌာေနတိုင္းရင္း
သားမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မည္သို႔ရယူႏိုင္ေၾကာင္း 
နားလည္သိရွိေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္္လာမႈႏွင့္ 
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ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လာေရာက္ရယူသံုးစဲြမႈမ်ား တိုးပြားမ်ား 
ျပားလာမႈတို႔ႏွင့္အတူ က႑အလိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ 
ေနရာမ်ားသည္ မတူညီေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား 
အျပန္အလွန္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ေနရာ
မ်ားအျဖစ္သို႔ အလိုအေလ်ာက္ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။  

UNDP ၏ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အမ်ား
အျပားသည္ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ စသည္ကို အေျခခံေသာ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား (identity-based discrimination) 
သို႔မဟုတ္ စနစ္မ်ားတြင္အျမစ္တြယ္ေနေသာ ဖယ္ခ်န္ထားမႈ 
မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လူမႈစီးပြားအကူအညီ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ 
ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ဖယ္ခ်န္မႈ  
မ်ားသည္ ယခင္ႏွင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို  
ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသစ ္
ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို တြန္းအားေပးသည့္ 
အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ တြင္ UNDP သည္ 
ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံထားရေသာ ထိခိုက္လြယ္ 
သည့္ ေဂ်ာ္ဒန္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေပၚ အေရးေပၚ 
အေျခအေန၏ သက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္း 
(Mitigating the Impact of the Syrian Refugee Crisis 
on Jordanian Vulnerable Host Communities) ဟု 

အမည္ရသည့္ စီမံခ်က္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
ထိုစီမံခ်က္သည္ သက္ေမြးမႈပညာသင္တန္းမ်ား၊ လုပ္ခ 
ရရန္အတြက္ အလုပ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားကို အေရးေပၚ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ တီထြင္ 
စြန္႔စား စီးပြားရွာႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ 
ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ားၾကား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အျပန္အလွန ္
ဖလွယ္ျခင္းအပါအဝင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပါင္းစပ္ 
အသံုးျပဳပါသည္။  ထိုနည္းလမ္းမ်ားအားလံုးသည္ လူငယ္ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အစြန္းေရာက္မႈ  
(radicalization) အႏရၱာယ္မ်ားကို တံု႔ျပန္ႏိုင္ေအာင္ကူညီရန္၊  
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္လက္ခံထားသူ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား  
တင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထိုအႏရၱာယ ္
မ်ားကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စီမံခ်က္၏ အသက ္
ေမြးမႈ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ တီထြင္စြန႕္စား စီးပြားရွာမႈ  
ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို ေလးစားတန္ဖိုး 
ထားမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡစီမံခန္႕ခဲြမႈဆိုင္ရာ သင္
ရိုးညႊန္းတမ္းအပိုင္းမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္သင္ၾကားေပးပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူျမင္ကြင္းသုိ႔ထြက္ကာ 
လုပ္ကိုင္ရသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုလုပ္ကိုင္ရန္ 
မသင့္ဟူသည့့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက လက္ခံထားေသာ 
အျမင္ကို ေျပာင္းလဲေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စီမံခ်က္သည္ 
၎၏ ဦးတည္ အုပ္စုတြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စ ု
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အတြက္ သက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
အလားတူပင္ UNDP နီေပါ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံခ်က္ 
(Livelihood Recovery for Peace Project - LRP) သည္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ၊ ဇာတ္နိမ့္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား 
အတြက္ အေသးစား အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ 
လူမႈစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အဆင့္အတန္းတို႔ကို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို မီးထိုးေပးခဲ့သည့္ စီးပြားေရး 
အေျခအေန၊ ဇာတ္နိမ့္ ဇာတ္ျမင့္၊ စသည္တို႔ကို အေျခခံကာ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားကို ပဋိပကၡ၏ 
အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို ကိုင္တြယ္္ေျဖရွင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
အနာဂတ္ပဋိပကၡ မ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ 
အသံုးျပဳလိုလွ်င္ ေရရွည္အတြက္ အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက ္
ေပးသြားႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္ ့
အခ်က္မွာ မၾကာခဏဆိုသလို UNDP ၏ အစီအစဥ္မ ူ

ေဘာင္မ်ားသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို 
ဖယ္ၾကဥ္ခံရေသာ သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စ ု
မ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္  
လူမႈေရးအရင္းအႏွီးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးခ်ႏိုင္ေလာက္ 
သည့္ အခ်ိန္ကာလအထိ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈမရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။  
ဤေနရာတြင္ မိတ္ဖက္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္ 
အေရးႀကီးလာပါသည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံျပည္သူမ်ား၏ဝင္ေငြ 
တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိေနေစရန္၊ ရရွိ 
ထားေသာ ထိုေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ‘စီမံခ်က္ပံုစံျဖင့္ 
ပံ့ပိုးေပးသည့္’ ျပင္ပမွအကူအညီမ်ားထက္သာလြန္စြာ  
စဥ္ဆက္မျပတ္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္အတြက္ 
ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္ျပဳမႈမ်ားသည္ 
အေရးပါေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူအခ်ိဳ႕က ေျပာျပၾက 
ပါသည္။ ကိုလံဘီယာတြင္ UNDP သည္ လယ္သမားမ်ားကို  
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းျမႇင့္တင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးၿပီးေနာက ္
တြင္ စီမံခ်က္၏ ရလဒ္မ်ားကို ေရရွည္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း
သြားႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ 
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားၾကား ေစ်းကြက္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ UNDP သည္ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ သို႔မဟုတ္  
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အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ 
လက္တဲြလုပ္ကိုင္ေသာအခါတြင္ ၎တို႔၏ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ  
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရရွိခဲ့ေသာ 
ဒဏ္ရာမ်ားကို သတိျပဳစာနာမႈ မ်ားစြာလိုအပ္ေၾကာင္း 
ကိုလည္း သိရွိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု 
အျဖစ္ UNDP ကိုလံဘီယာသည္ ၎၏ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ၊ 
ထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ ေဆာင္ေသာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတူလိုက္ပါကူညီရန္ 
စိတ္ပညာရွင္မ်ားကို ခန္႕အပ္ထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ 
ေကာင္းမြန္ ေသာအေလ့အထတစ္ခုမွာ အစီအစဥ္မ်ားကို 
ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ေနရာတြင္ လူမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ ခံစားခ်က္ ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာအရ ျပန္လည္နာလန္ထူႏိုင္ေအာင္ လိုအပ္သည့္ 
အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ တဲြဖက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ၊ 
ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာနာနားလည္မႈျဖင့္ 
သတိႀကီးစြာထားကာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။  

ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡကို  
ျဖစ္ေစသည့္၊ တြန္းအားေပးသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အပံ ့
ျပဳႏိုင္သည့္ အလားအလာ (ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ၏ 
အျမင့္မားဆံုးပန္းတိုင္) ရွိသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း အစီအစဥ္ 
မ်ားအားလံုးသည္ ထိုအတြက္ mandate သုိ႔မဟုတ္ 
လံုေလာက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ား 
ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သတိျပဳရန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
ထိေရာက္၍ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ ရွိေသာ္လည္း 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ နားလည္မႈ၏ အနိမ့္ဆံုးပန္းတိုင္ 
(ဥပမာ DNH) ကိုသာ ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေသာ 
ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ 
ရွိေနပါသည္။ ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခအေနအေၾကာင္း 
အရာမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ mandate မ်ား၊ ဆက္စပ ္
ပတ္သက္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္  
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အေျခခံကာ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ 
နားလည္မႈ၏ အနိမ့္ဆံုးပန္းတိုင္မွ အျမင့္ဆံုးပန္းတိုင္ဆီသို႔႔ 
ကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာကို 
သတိရွိစြာျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 



Conflict Sensitivity     |     ၃၁

၂-၂။ အစီအစဥ္စီမံခန္႕ခဲြမႈ  

ဤအခန္း၏ ေနာက္အပိုင္းတြင္ စီမံခ်က္ 
စီမံခန္႕ခဲြမႈစက္ဝန္းတစ္ခု၏ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္ 
သြင္းမႈအေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။ 
စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခဲြမႈ၏ အဓိကက်ေသာအဆင့္တိုင္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေယဘုယ် 
စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခဲြမႈ ရႈေထာင့္ႏွင့္ ပဋိပကၡ
ကိုသတိျပဳနားလည္မႈရႈေထာင့္ႏွစ္ခုစလံုးမွ 
မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။ 

၂-၂-၁။ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ  

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား   
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မွာ 
ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ 
စီမံခ်က္စက္ဝန္း၏ အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ ေနာက္ဆံုး 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ 
ဆက္လက္ေလ့လာသြားကာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍  
စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကိုဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း၊အေကာင္အထည္  
ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို စနစ္တက်  
ေဆာင္ရြက္ရပါသည္-ပဋိပကၡ၏ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္  
သမိုင္းေၾကာင္းတို႔ကို နားလည္သိရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

• ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 

• သက္ဆိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ားအားလံုးကို 
သတ္္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 

• ထိုအုပ္စုမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ ထိုအုပ္စုမ်ားအခ်င္းခ်င္း 
ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ပံုမ်ားကို နားလည္သိရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
အေၾကာင္း ေျပာဆိုရသည္မွာ အလြန္ပင္ခက္ခဲၿပီး 
အကဲဆတ္ႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုေယဘုယ်ဆန္သည့္ 
အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေသာ ‘အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္’ 
ဟူသည္ကို သံုးႏႈန္းျခင္းျဖင့္ ထိုအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊား 
ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ သည့္ အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ 
ပဋိပကၡအေၾကာင္းကို နားလည္သိရွိေစရန္ သီးျခား 
လုပ္ေဆာင္ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တို႔ၾကား 
ကြာျခားခ်က္ကို ကဲြကဲြဲျပားျပား သိရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။1၁

ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အေကာင္းဆံုးအစဥ္အလာမ်ားမွာ လူထု၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ကို အျမင့္မားဆံုးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ 
ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို စုေဆာင္းရယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားႏွင့္ ေျပာျပသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အမ်ိဳး
မ်ိဳးကဲြျပားေနႏိုင္သည့္အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳရာတြင္ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အျခားနည္းစနစ္မ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ားမွ 
ရရွိသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္းမ်ား 
(Triangulation) ျပဳလုပ္ရန္လည္း အလြန္အေရးႀကီး 
ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို 
ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကသူမ်ားလည္း သိရွိခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ရလဒ္မ်ားကို မွန္ကန္ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳႏိုင္သလို တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈ ကြင္းဆက္ (feedback 
loop) ကိုလည္း ၿပီးျပည့္စံုေစပါသည္။ ထိုမွ်သာမက တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ တစ္လမ္းသြားသာ ျဖစ္ေနပါက ‘လိုခ်င္
သည့္အခ်က္မ်ားကိုသာႏိႈက္ယူသြားသည္’ ဟုဆက္စပ ္
ပတ္သက္သူ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားက ခံစားၾကရ 
ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ အားမလိုအားမရႏွင့္ ခံျပင္း 
ေဒါသထြက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
    
အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

UNDP ၏ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ရရွိသည္ ့
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ခိုင္လံုမွန္ကန္သည့္ ပဋိပကၡ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကို အဆင့္မ်ိဳးစံုတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္  
အေရးႀကီးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ UNDP ၏  
STEP စီမံခ်က္တြင္ အစိုးရ၊ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡမ်ား၊  
ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ NGO မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ႏွင့္ ေဒသႏရၱအဆင့္မွ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ပဋိပကၡေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကို 
ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကို 
အေျခခံကာ စီမံခ်က္၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီး  
အသစ္ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို 
အစိုးရမိတ္ဖက္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက အတည္ျပဳေပးပါသည္။  

၁ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈစုေပါင္းအဖဲြ႕ ‘ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ ရရွိရန္အတြက္ မည္သုိ႔ 
လမ္းညႊန္ေပးမည္နည္း’ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၄



၃၂     |     Conflict Sensitivity

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္တြင္ CTDF သည္ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈ၏ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
အေျခအေန ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ (Institutional 
and Context Analysis – ICA) (ICA ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလိုလွ်င္ အပိုင္း ၄-၂ တြင္  
ေဖာ္ျပထားေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ နည္းလမ္းအေထာက္ 
အကူမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါရန္) တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ထိုဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္သည္ ဌာေနရံုးအား ပါ၀င္ဆက္စပ ္
ပတ္သက္သူမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထား 
အျမင္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိရွိလာေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ 
သည့္အတြက္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစရန္ အခ်ိဳ႕
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား၊ အသိေပးရွင္းလင္း 
တင္ျပမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  

စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈၾကားတြင္ 
ကြာဟခ်က္တစ္ခု ရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ျမင္ရ 
ပါသည္။ UNDP သည္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကို  
ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ 
ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားမွ အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ 
အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းရွိ ပဋိပကၡႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ ပဋိပကၡ  
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအစဥ္အလာအေလ့အထႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  
ခ်န္ပီယံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ထိုပညာရွင္မ်ားသည္ 
မၾကာခဏဆိုသလို အျခား UNDP ဝန္ထမ္းအမ်ားစုႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ကာ အတိုက္အခံလုပ္ရတတ္ပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္၊ 
အရင္းအျမစ္ သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
မရွိေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ အလုပ္မ်ား 
သည္ ‘ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈ’ မရွိေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡ  
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္မလိုအပ္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ UNDP နီေပါတြင္ 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ နားလည္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကို 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းစနစ္မ်ားအတြင္း စနစ္တက်  
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးရန္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု (UN 
Interagency Programme on Mainstreaming Conflict 
Sensitivity) ရွိပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ UNDP  
အဖဲြ႕သည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ား 
 ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးရွိမႈကို သုေတသနျပဳခဲ့ 
ပါသည္။ စီမံခ်က္မ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခအႏရၱာယ္မ်ား 

ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ သုိ႔မဟုတ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ  
ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ပါက ေငြေၾကးႏွင့္  
အျခားတန္ဖိုးမ်ားဆံုးရံႈးရပံုကို ခိုင္လံုေသာ သက္ေသသာဓက 
မ်ားရွာေဖြကာ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထတစ္ခုမွာ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈကို အထူးတလည္ အမႊမ္းတင္ ေျပာဆိုေနမည့္ 
အစား ထိုသို႔ေသာဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္  
သင့္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သည့္ ခိုင္လံုေသာ အေထာက ္
အထားမ်ားကို ရွာေဖြတင္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္  
အစီအစဥ္အတြင္းရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ပဋိပကၡဆန္းစစ္  
ေလ့လာမႈကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ေနမႈျပႆနာကို  
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို  
ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္လည္း အေရးႀကီး 
ပါသည္။ နီေပါ ဌာေနရံုးတြင္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရံုးတြင္းရွိ က်ားမ 
ေရးရာႏွင့္ လူမႈေရးအရေပါင္းစည္းေပးမႈ (social inclusion)  
ဆိုင္ရာ အၾကံေပးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ထိုအေၾကာင္း 
အရာမ်ားအားလံုးကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္  
checklist မ်ားကို ျပဳစုခဲ့ပါသည္။  ေမာ္ဒိုဗာရွိ SCBMP တြင္  
ပဋိပကၡ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို သီးသန္႔မလုပ္ဘဲ DNH ၏  
အပိုင္းက႑အခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ က်ားမေရးရာ၊ ေဘးအႏရၱာယ္ 
ေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (disaster risk reduction) 
ႏွင့္ အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ UNDP ၏  
လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈနည္းလမ္းကိရိယာ  
(social and environmental screening tool)ကို အသံုးျပဳ  
ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ဘက္တြင္လည္း ပဋိပကၡေျမပံုမ်ား 
ပံုမွန္ေရးဆဲြျခင္း၊ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင ္
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပံုမွန္ သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္း အားျဖည့္ေပးထားပါသည္။ 
ဤအေလ့အထသည္ေကာင္းမြန္္ေၾကာင္း UNDP ယူဂန္ဒါ၏ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ 
ယူဂန္ဒါတြင္ လုပ္ငန္းထပ္ေနမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ တူညီ 
ေသာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ား ပိုမုိရရွိရန္အတြက္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ပူးတဲြေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္ 
(ဇယားကြက္ ၂ ကို ၾကည့္ရန္)။  

ထို႔ျပင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူကာ 
အေသးစိတ္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း နည္းတူ/ထက္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မွ်ေဝဖလွယ္ 
ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
ဆန္းစစ္မွန္းဆကာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္း (scenario 
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planning) တို႔က (ပိုမို) အသံုးဝင္သည္ကို ဌာေနရံုးမ်ားမွ 
ေတြ႕ရွိလာၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား အလြန္အေျပာင္းအလဲျမန္သည့္ 
ေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္သည့္ 
အခါမ်ိဳးတြင္ ပို၍ပင္ အသံုးဝင္ပါသည္။ UNDP ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ 
တြင္ ပံုမွန္တံခါးပိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ 
အလြန္အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိေနပါသည္ 
(ဇယားကြက္ ၃)။  

၂-၂-၂။ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္း 
          စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား  

ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြသည့္အဆင့္တြင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ 
နားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည့္အခါ ေအာက္ပါတို႔ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံခ်က္၏ အဓိကက်ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
အားလံုးအတြက္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္ 
မ်ားကို အသံုးျပဳရပါသည္ - 

• စီမံခ်က္မွ မည္သည္ကို လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။
• မည္သူက မည္သူ႕အတြက္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။ 
• အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား/ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွာ 

မည္သည္မ်ား ျဖစ္မည္နည္း။ 
• စီမံခ်က္ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။ 
• စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 

ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။  

• စီမံခ်က္ကို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။2၂  

ထိုအပိုင္းက႑တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေပၚေစျခင္း မရွ ိ
ေစရန္ (DNH) ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း  
လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ 
ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္ 
အေလ့အက်င့္က်င့္သံုးမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္း 
ပံုစံတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ အထူးပင္ 
အေရးႀကီး သည့္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕မွာ စီမံခ်က္၏ 
ဖဲြ႕စည္းပံု (အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပံုစံ)၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ 
ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ မည္သူမ်ား၊ မည္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္၊ မည္သို႔ ပါဝင္မည္နည္းဟူသည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္ 
ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။
 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္း ေရးဆဲြမႈ  
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္မားေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊အက်ိဳးခံစား
ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား 
(သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရႏွင့္ EAO အာဏာပိုင္မ်ားအပါအဝင္) ၏  
ေအာက္ေျခမွလာသည့္အျမင္မ်ား၊ ေဒသ၏ အေျခအေနကို 
နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားသံုးသပ္မႈမ်ားကို အေျခခံကာ စီမံခ်က ္
 ဒီဇိုင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိကက်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 

၂ Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၈

ဇယားကြက္ ၂

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈရွိႏိုင္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေပးျခင္း - ယူဂန္ဒါ

UNDP ယူဂန္ဒါသည္ (အေမရိကန္ႏိုင္ငံတကာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႕) ႏွင့္အတူ ယူဂန္ဒါေျမာက္ပိုင္းဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ
မိတ္ဖက္အဖဲြ႕တြင္ ပူးတဲြ ဥကၠၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထိုအဖဲြ႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး (ဥပမာ အဖဲြ႕ အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ နည္းပညာရွင္ဝန္ထမ္းမ်ား) ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤအဖဲြ႕သည္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ ပံ့ပိုး ေပးေသာ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို 
အဆက္အစပ္ရွိရွိျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ သည့္ ေနရာတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဖဲြ႕၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခုမွာ ပဋိပကၡေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္း ေပးရန္ႏွင့္ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာခဏဆိုသလို ျပင္ပမွ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားကာ အသိပညာ 
မ်ားကို မွ်ေဝေပးပါသည္။ 
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ခ်မွတ္ျခင္းတို႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထက်င့္သံုးမႈ 
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္အေျခအေန
မ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံမွ 
အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ မည္သူသည္၊ 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ မည္သို႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ကို 
အထူးဂရုျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

UNDP တြင္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပံုေသသတ္မွတ္ 
ေပးထားေသာ နည္းလမ္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းလမ္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္  
ေဆာင္ရြက္မႈ၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတို႔ျဖင့္ ေရးဆဲြေသာ 
ဒီဇိုင္းမ်ားျဖစ္ရန္ကိုမူ မ်ားစြာအေလးထားေလ့ရွိပါသည္။ 
ေရတိုအတြက္သာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ 
ႀကိဳတင္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားကာ ေျပာင္းျပင္ရန္ခက္ခဲသည့္ 
သမားရိုးက်စီမံခ်က္ ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားသည္ ပဋိပကၡကို 
သတိျပဳနားလည္ေသာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြမႈမ်ားအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို ဤေလ့လာမႈတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထတစ္ခုအျဖစ္ ဌာေနရံုး 
အမ်ားအျပားသည္ စီမံခ်က္တစ္ခု၏အစတြင္ ေဒသခံပါ၀င္ 

ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးရန္၊ 
ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပို၍ ယူတတ္ၾကပါသည္။ 
ဤေလ့လာမႈတြင္ ရည္ညႊန္းကိုးကားခဲ့သည့္ ယူေရးရွား၊ ထိုင္း 
ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးသည္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူကာ 
ရပ္ရြာလူထု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ၾကားလုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူၾကခဲ့ပါသည္။   

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ေနရာေဒသ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြစဥ္ အတြင္းတြင္ 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈရွိေစရန္အတြက္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည့္ အခက္ခဲဆံုးေသာအခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ 
ျဖစ္ပါသည္။ UNDP ၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ အက်ိဳးခံ
စားခြင့္ရွိသူေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ စီမံခ်က္အခြဲ၏ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြမႈ 
ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ခိုင္မာ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ပိုမို    
ခိုင္မာေစပါသည္။ ဤသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ UNDP ေဂ်ာ္ဒန္၏  
စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 
တို႔ကို ခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွ အဖိုးတန္ေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္ (ဇယားကြက္ ၄ ကို ၾကည့္ရန္)။  
ခီရာဂစ္သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ တာဂ်စ္ကစ္စတန္ရွိ UNDP၏  
CBCSPD စီမံခ်က္မွလည္းေနာက္ထပ္သင္ခန္းစာတစ္ခု  
ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံခ်က္သည္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ 

ဇယားကြက္ ၃ 

လစဥ္တံခါးပိတ္ႏိုင္ငံေရးဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ - ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ 

UNDP ေဂ်ာ္ဂ်ီယာသည္ UN ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ျပင္ပမွလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လစဥ္က်င္းပသည့္ 
ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ 
ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။  အစည္းအေဝးတြင္ Chatham House Rules ကို အသံုးျပဳကာ စကားေျပာသူမ်ားကို 
အမည္ေဖာ္ရန္ မလိုဘဲ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈရွိစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ 
ဖလွယ္ခြင့္ေပးပါသည္။ ဤအစည္းအေဝးမ်ားသည္ UNDP (ႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ား) ကို ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ 
ေနမႈမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားအား မ်က္ျခည္မျပတ္သိရွိေစၿပီး  နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းကာ အစီအစဥ္ဒီဇိုင္းႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပလုပ္ရန္အတြက္ အသံုးဝင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဌာေနရံုးသည္ ေဒသခံ NGO မ်ား၊ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္အေျခအေနမ်ား ကို အတိအက် သိရွိေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရအကဲဆတ္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားကို 
ယခုအခ်ိန္အထိ ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ UNDP သည္ အျခားအစည္းအေဝးမ်ားကို အသံုးျပဳကာ  အစိုးရ 
အာဏာပိုင္မ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ရယူသလို အထက္ပါအစည္းအေဝးမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို 
အစိုးရထံ မွ်ေဝေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေနပါသည္။ 
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အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးတဲြ  
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား  
ကၽြမ္းဝငရ္င္းႏွီးေပါင္းစပမ္ႈမ်ားရရွိေအာငက္ညူပီံပ့ိုးေပးပါသည။္  
စီမံခ်က္သည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးျပဳ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိေသာ UNICEF ႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳခဲ့ၿပီး 
စီမံခ်က္ခဲြကို ဒီဇိုင္းေရးဆဲြကာ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္ရွိေသာ လူငယ္မ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိခဲ့ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ားကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ  
သက္ဆိုင္ရာအထူးျပဳကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ  
ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
ကို အသံုးျပဳမႈ နည္းပါးေနေသးသည္ဟု ေျပာျပၾကပါသည္။  
ထို႔ျပင္ CBCSPD စီမံခ်က္သည္ စီမံခ်က္ႏွင့္ အေျခအေန 
မ်ားၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို  
စီမံခ်က္၏ လႊမ္းျခံဳမႈ ျပင္ပအထိ နားလည္သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်းရြာႏွစ္ခုစလံုးႏွင့္သာမက 
အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္လည္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ပါသည္။ ဤနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ 
UNDP သည္ အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့ပါ 
သည္။ ဥပမာ - UNDP သည္ ပံုမွန္က်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ  
ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္းအနီးဝန္းက်င္မွ  
ရြာတစ္ရြာရွိ တံတားေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကို ရြာသူရြာသား 
မ်ားမွ သေဘာမတူသည့္အေၾကာင္းကို သိရွိခဲ့ပါသည္။ 
ထိုအခါ UNDP မွ ထိုအစီအစဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းသို႔ အသိေပးခဲ့ရာ ထိုအဖဲြ႕အစည္းမွ 
၎တို႔၏ အစီအစဥ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

၂-၂-၃။ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
          စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္             
          သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား 

စီမံခ်က္တစ္ခုအား ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုသည္မွာ 
မရည္ရြယ္ဘဲ တင္းမာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ပိုဆိုးသြားေစျခင္း မရွိေစဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ားကို 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အထိ 
ေရာက္ဆံုး အသံုးခ်သည့္နည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖဲြ႕သည္ 
စီမံခ်က္မွ တိုက္ရိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ 

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ပံု၊ 
စီမံေဆာင္ရြက္ပံုသည္ ပဋိပကၡကိုနားလည္ သတိျပဳ 
ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အခရာက်ေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။  
ထိုလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကိုသိရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားၾကား 
ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် 
တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရပါမည္။ 3၃

 
အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အေလ့အထတစ္ခုမွာ စီမံခ်က္၏ ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားသည္ 
အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈကို 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေျမျပင္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို နားလည္သိရွိမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္မႈတို႔ၾကား ကြာဟခ်က္ရွိေနပါက ႀကီးမားသည္ ့
အႏရၱာယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ UNDP ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ  
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္ေသာ 
စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအတြက္လိုက္ေလ်ာညီေထြ  
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈသည္အေရးႀကီးေၾကာင္း  
ေပၚလြင္ထင္ရွားပါသည္။ ဥပမာ UNDP ေမာ္ဒိုဗာ၏ SCBMP  
သည္ စီမံခ်က္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ေရွ႕ဆက္ရန္  
အခက္အခဲရွိလာပါကအသံုးျပဳရန္အေရးေပၚအစီအစဥ္မ်ားကို  
အခ်ိန္ေပးကာ အေသးစိတ္ေရးဆဲြထားပါသည္။ ထို႔ျပင္  
စီမံခ်က္သည္ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ 
ေစရန္အတြက္ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏရၱားမ်ား (ဥပမာ - 
စီမံခ်က္ဘုတ္အဖဲြ႕)ကို ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ိဳးစံုႏွင့္  
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ 
ဆန္းသစ္တီထြင္စြာ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ စီမံခ်က္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းတူ 
ေဆာင္ရြက္သူအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကို အလြတ္သေဘာ ဖဲြ႕စည္းထား
ရွိမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သင္ခန္းစာတစ္ခုကိုလည္း ေမာ္ဒိုဗာ 
အေတြ႕အၾကံဳမွ ရရွိခဲ့ပါသည္ (ဇယားကြက္ ၅ ကို ၾကည့္ရန္)။ 
ထို႔ျပင္ ေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားမွ ခ်ဥ္းကပ္ 
ေဆာင္ရြက္ပံု နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားသည္ 
‘အဖဲြ႕အစည္းစနစ္ အတြင္း တရားဝင္ရွိေနျခင္း’ ၏ 
အေရးပါမႈကိုလည္း သံုးသပ္ဆင္ျခင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စီမံခ်က ္
စီမံခန္႕ခဲြမႈအဆင့္ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အဖဲြ႕ အစည္းဆိုင္ရာ 
အဆင့္မ်ား ႏွစ္ခုလံုးတြင္ အဖဲြ႕အစည္း၏ ဖဲြ႕စည္းပံုသည္  

၃ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈစုေပါင္းအဖဲြ႕ (Conflict Sensitivity Consortium) ၏ ‘ပဋိပကၡကို 
သတိျပဳနားလည္မႈအား မည္သုိ႔ လမ္းညႊန္ေပး မည္နည္း (How to guide to conflict sensitivity)’ 
၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂
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အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ‘အလုပ္ပို’ ဟု ရႈျမင္ေနမႈ 
မ်ား မရွိေစရန္အတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားသည္ အလြန ္
အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ ပဋိပကၡသတိျပဳ 
နားလည္မႈကို မူဝါဒ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ အစီအစဥ္ေရးဆဲြမႈႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားထဲတြင္ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
UNDP နီေပါ မွ ရရွိေသာ သင္ခန္းစာမွာ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ 
နားလည္မႈအား အဖဲြ႕မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ခ ံ
ထားကာသီးသန္႕တာဝန္ေပးျခင္းမ်ိဳးကိုေရွာင္ၾကဥ္ရန္ျဖစ္သည္။  
ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ ယင္းသည္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ 
တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ နည္းဗ်ဴဟာေကာင္းတစ္ခုဟု ထင္မွတ္ 
ရေသာ္လည္း ေရတိုအတြက္သာ ေကာင္းပါသည္။ ၾကာလာ 
လွ်င္ အဖဲြ႕တြင္းရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ပဋိပကၡကို 
သတိျပဳနားလည္မႈ ဆိုသည္ မွာ စုေပါင္းယူရမည့္ တာဝန ္

UNDP ေဂ်ာ္ဒန္သည္ ပဋိပကၡကိုတားဆီးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လက္ခံထားသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
မ်ားဆိုင္ရာ ျပင္းထန္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအကဲဆတ္မႈမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၎၏ အသက္ေမြးမႈ  
လုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုးကူညီမႈအတြက္ အဆင့္ျမင့္စီမံခ်က္  
ဒီဇီုင္းေရးဆြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ခဲ ့
ပါသည္။ ေဂ်ာ္ဒန္အဖဲြ႔သည္ ေဒသႏရၱအဆင့္ရွိ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ခံ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠၠ႒ႏွင့္ 
အဖဲြ႕ဝင္မ်ားထံခ်ဥ္းကပ္ကာ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ 
ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို ရယူခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
ေဒသခံရပ္ရြာအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ား (CBOs)၊ 
ထိုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ထားျခင္းမရွိသည့္ 
အျခားလူငယ္မ်ားႏွင့္လည္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံ သြားေရာက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အေရးပါေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အျမင္မ်ား 
ကို ေျပာျပေပးႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

စီမံခ်က္တစ္ခုလံုးကို ဒီဇိုင္းေရးဆဲြၿပီးေသာအခါ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားကို ပံ့ပိုးကူည ီ

ေပးရေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား 
ပါဝင္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 
ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိမွ်သာမက UNDP  
သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေရြးခ်ယ္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (မည္သူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ 
သည္ႏွင့္မည္သူကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မည္)ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္(ေၾကာ္ျငာ၊ ရပ္ရြာအစည္းအေ၀းမ်ား၊ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား) တစ္ခုကိုလည္း 
ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး လူထုကို ဆက္သြယ္အသိေပးခဲ့ပါသည္။ 
ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပါ၀င္ဆက္စပ္ ပတ္သက္ 
သူတို႔ႏွင့္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ 
အသိေပးၿပီးေနာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။    
ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ က်ယ္ 
က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕အသိေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္  
ရွိသူမ်ား အစီအစဥ္မွ ထြက္သြားသည့္ႏႈန္း ျမင့္မားျခင္း 
မရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမွန္တကယ္လိုလားသည့္ 
ဦးတည္အုပ္စုထံသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမ ွ
ေရာ၊ အျခားရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွပါ မေက်နပ္မႈ 
မ်ား၊ တိုင္တန္းမႈမ်ား မရွိေအာင္ ေရွာင္ရွားျခင္းတို႔အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  

ဇယားကြက္ ၄

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္ေသာ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ေရြးခ်ယ္မႈ - ေဂ်ာ္ဒန္ 

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ အလြန္အေရးႀကီး 
သည္ဟု UNDP ဝန္ထမ္းအမ်ားအျပားက ယူဆၾကပါသည္။ 
အဆင့္ျမင့္ပိုင္းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ သူမ်ားသည္ စီမံခ်က္ 
မ်ားအတြင္းသုိ႔ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ နားလည္မႈအား ေပါင္းစပ ္
ထည့္သြင္းသည့္ေနရာတြင္ အျပည့္အဝပံ့ပိုးကူညီေပးရမည့္ 
အျပင္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိေအာင္လည္း  
ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ 
နားလည္မႈအား အဖဲြ႕အစည္း၏ အဆင့္မ်ားအားလံုးႏွင့္  
စီမံခ်က္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ပဋိပကၡကို 
သတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးထားေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ က်င့္သံုးေစၿပီး အဖဲြ႕အစည္းတြင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ရံုးတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ က်င့္သံုးမႈ မရွိလွ်င္  
မထိေရာက္၊မေအာင္ျမငသ္ညက္မ်ားေၾကာင္းေတြ႕ရွရိပါသည။္   

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ 
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• အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 
• လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ အေျခအေန၏ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း  
• အေျခအေနအေပၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
သည့္ အဓိကရည္ရြယ္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္  
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ ေပးျခင္းျဖင့္  
စီမံခ်က္မွ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡကိ ု
သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ သံုးသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  
စီမံခ်က္၏ တိုက္ရိုက္ရလဒ္မ်ားကိုသာမက 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရန္ အေရးႀကီး 
ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္ သည့္အေနျဖင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
လို၊မလို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။4၄ 

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ 
M&E သည္ UNDP တြင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈအား 
အနည္းဆံုးနယ္ပယ္ျဖစ္ပါသည္။ စနစ္တက်တိုင္းတာမႈမ်ား 

၄ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈစုေပါင္းအဖဲြ႕ ‘ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ ရရွိရန္အတြက္ မည္သုိ႔ 
လမ္းညႊန္ေပးမည္နည္း’ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅-၁၆

တစ္ခုဆိုသည္ထက္ တာဝန္ခံ၏အလုပ္ဟုသာ မွတ္ယူလာၾက 
မည္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤသည္မွာ တစ္ဖဲြ႕လံုး၊ 
တစ္ဌာနလံုး စုေပါင္းယူရမည့္တာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံခ်က္မိတ္ဖက္မ်ား၏ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈစြမ္းရည္ 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ UNDP ကိုလံဘီယာ သည္ အစိုးရ၊ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးတဲြ 
က်င္းပသည့္ သင္တန္းကို အသံုးျပဳကာ ထိုပါ၀င္ ဆက္စပ္  
ပတ္သက္သူမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ား ခိုင္မာေအာင္ ကူည ီ
ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား 
အတြက္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ရလဒ္မ်ားကို ေရရွည္ခံေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ 
အကဲဆတ္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
အသံုးျပဳကာ ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ သေဘာ 
တူညီမႈမ်ား ရယူသည့္ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လာၾက  
ပါသည္။ နီေပါ ၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ေရရွည္အသံုးျပဳ 
ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကိုျမႇင့္တင္ေပးေရးဆိုင္ရာ အေတြး 
အျမင္မ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္ (ဇယားကြက္ ၆ ကိုၾကည့္ရန္)။  

၂-၂-၄။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္       
          ျပန္လည္သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း (M&E)
          M&E ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား  

M&E အစီအစဥ္ႀကီးတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခ ံ
အေျခအေနမ်ားၾကား အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ား
ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းတြင္  
အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္း သံုးခုပါဝင္ပါမည္ -

ဇယားကြက္ ၅ 

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကို 
ဖဲြ႕စည္းျခင္း - ေမာ္ဒိုဗာ 

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကို ေမာ္ဒိုဗာရွိ UN 
အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ဖဲြ႕စည္းထားပါသည္။ ဤအဖဲြ႕သည္ သင္ယူမႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ဖလွယ္ရန္အတြက္ 
အလြတ္သေဘာ လုပ္ငန္းတူလုပ္ေဆာင္သူ အခ်င္းအခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီမႈကြန္ရက္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
ယခုအခါ ထိုအဖဲြ႕သည္ သင္တန္းသင္ရိုးအပိုင္းမ်ားကို ပို႔ခ်ျခင္း ႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားကို စနစ္တက်ထည့္
သြင္းစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရန္ က်င့္ဝတ္တစ္ခု ျပဳစုျခင္းအပါအဝင္ UN ဌာေနအဖဲြ႕ (UN Country Team) အတြင္း 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္လြယ္ကူ၍ ခိုင္မာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။   
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ပိုေကာင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခီရာဂစ္သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္  
တာဂ်စ္ကစ္စတန္ ရွိ UNDP ၏ CBCSPD စီမံခ်က္သည္  
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ခ်န္ခံထားရ 
ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး စီမံခ်က္၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
တိုင္းတာရန္အတြက္ ထိုအုပ္စုမ်ားၾကားရွိ ယံုၾကည္မႈကို 
တိုင္းတာပါသည္။ ထိုတိုင္းတာမႈကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
စီမံခ်က္သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ စီမံခ်က္မစတင္မီတြင္ 
သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းတစ္ခုကို ေကာက္ ယူခဲ့ၿပီး 
စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ 
ယံုၾကည္မႈအဆင့္မ်ား ေျပာင္းလဲလာမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ 
တိုင္းတာရမည့္ အေျခခံ (baseline) အျဖစ္ အသံုးျပဳသြား 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံခ်က္သည္ ေရတိုအတြင္း  
သေဘာထားအျမင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာရန္ အတြက္ 
လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္း အစည္းအေဝးမတိုင္မီႏွင့္  
အစည္းအေဝးၿပီးသည့္အခ်ိန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ 
နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ 
CBCSPD သည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား 
ကို မ်က္ျခည္ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္သည့္ 
ယႏရၱားတစ္ခုကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ေလ့က်င့္ 
သင္တန္းေပးထားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူမ်ားကို 
ေဒသဆိုင္ရာရံုးမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ေစပါသည္။ 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သာဓကအနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ေလ့လာမႈ 
တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ နားလည္မႈဆိုင္ရာ 
M&E ကို ေဆာင္ရြက္လွ်င္လည္း သြင္းအားစု (input) 
သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ (activity) အဆင့္မ်ားတြင္သာ 
ေဆာင္ ရြက္သည္က မ်ားပါသည္။ ဥပမာ သင္တန္းတစ္ခု 
တက္ေရာက္ရျခင္းေၾကာင့္ သင္တန္းသား/သူမ်ား၏ 
သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
ေျပာင္းလဲသြားမႈ ရွိ၊မရွိ တိုင္းတာျခင္းထက္ သင္တန္း 
တက္ေရာက္သည့္ သင္တန္းသား/သူ အေရအတြက္ကိုသာ 
ေရတြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

တိုင္းတာႏိုင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိရန္ အေရးႀကီးပံ ု
အေၾကာင္း သံုးသပ္မႈအခ်ိဳ႕လည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ 
UNDP ေမာ္ဒိုဗာ ၏ SCBMP မွ ခ်မွတ္ထားရွိေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတည္ေထာင္ရန္  
ပံ့ပိုးကူညီေပးျဖင့္္ စိတ္ဝမ္းကဲြျပား ေနေသာ လူထု 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ သေဘာထားခံယူခ်က္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးလြန္းၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ 
ယူရသည့္အတြက္ တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ဤေနရာတြင္ 
ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ 
အတိုင္းအတာ တိုးတက္လာမႈကို တိုင္းတာမည္ဆိုလွ်င္ 

ဇယားကြက္ ၆

အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ ေဒသႏၱရဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား တရားဝင္ 
ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - နီေပါ 

နီေပါတြင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုသည္ 
အစိုးရအဖဲြ႕အတြင္း ဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပဋိကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈနည္းလမ္းအား လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္မည့္ 
စြမ္းရည္ကို ေရရွည္ပ်ိဳးေထာင္ျမွင့္ တင္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ခရိုင္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္မွ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို 
သင္တန္းေပးေနသည့္ ေဒသႏၱရဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအကယ္ဒမီ (LDTA) အတြင္းသို႔ 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ LDTA သည္ ယခုအခါ ခရိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ ရြက္မႈကို 
ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးေပးေနပါသည္။ ခရိုင္ႏွင့္ေက်းရြာအဆင့္ အရာရွိမ်ားကို အေျခအေနအား ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္၊ 
က်ေရာက္ လာႏိုင္ေျခရွိေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ 
အစိုးရအရာရွိမ်ားကို မၾကာခဏ ေျပာင္းေရႊ႕ရမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင္႔ သင္တန္းရထားေသာ 
အရာရွိမ်ားကို ဌာနတစ္ခုတည္းတြင္ ေရရွည္ ထိန္းမထားႏိုင္ပါ။ ဌာေနရံုးသည္ အစိုးရသင္တန္းေက်ာင္းအတြင္း 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးသည့္ အျပင္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း သင္တန္းဆရာမ်ား 
ေမြးထုတ္ကာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။ 



Conflict Sensitivity     |     ၃၉

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ 
ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အဖဲြ႕မ်ားသုိ႔လည္း မွ်ေဝေပးပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ UNDP 
တြင္သာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ 

ထိုသူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားၾကား ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္လကၡဏာမ်ားကို သတိျပဳမိပါက 
အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေျခကို 
အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးကာ UNDP သုိ႔ ျပန္လည္ 
သတင္းပို႔ရပါသည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္ UNDP သည္ 
ထိုသို႔ေသာ သတိေပးခ်က္တစ္ခုကို ရရွိသည့္အတြက္ 
တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ CSO မ်ားႏွင့္ 



၃-၀။ 

သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  



မဟာဗ်ဴဟာအဆင့္တြင္ ပဋိပကၡတစ္ခု၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေန 
သည့္ အုပ္စုအားလံုးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လက္ခံယံုၾကည္မႈ 
ကို ရယူရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ 
မ်ားမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈမရွိၾကေသာေၾကာင့္  
ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕ႀကီးကို ၾကားေနေသာ အဖဲြ႕အစည္း 
တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ UNDP အတြက္  ပဋိပကၡ 
အုပ္စုမ်ားၾကား ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသည့္ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္ကူညီေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိေစပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ UNDP သည္ ၾကားေနေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ဟု 
ယံုၾကည္ခံရမႈကို ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ 
အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း သတိႀကီးစြာ ထားဖို႔လိုပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းမႈမရွိေသာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြ 
မ်ားကို လက္ခံျခင္း၊ ပဋိပကၡအတြင္း အလြန္ အႏုတ္လကၡဏာ 
ေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္ဟု ရႈျမင္ခံရေသာ  
လုပ္ေဆာင္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္တဲြ အလုပ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို  
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မတူညီေသာအုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး၏  
ယံုၾကည္မႈကို တိုးတက္ရရွိရန္၊ ထိုအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕  
ဆက္သြယ္မႈမ်ားပုိမုိအားေကာင္းေစရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်  
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္လည္း အလြန္ပင္အေရးႀကီး   
ပါသည္။ ထို႔ျပင္ UNDP သည္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ 
မ်ားအားလံုးကို စုစည္းေပးကာ အစီအစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမ်ားကို 
တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ 
ေနရာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသႏရၱ 
အဆင့္ရွိ စိတ္ဝမ္းကဲြျပားေနေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္  
ဆက္စပ္ပတ္သက္ သူမ်ားကိုဆက္သြယ္ေပါင္းကူးေပးျခင္းျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေရးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာရန္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို 
ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပဋိပကၡအုပ္စုမ်ားကို 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခ်င္လာေအာင္ ဆဲြေဆာင ္
ေပးႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားေစျခင္းႏွင့္ 
ဖယ္ခ်န္ခံထားရေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္ အစိုးရမွဝန္ေဆာင္မႈ  
မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာဝန္ကို ေရွာင္လဲႊႏိုင္သည့္  
အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာမႈကို 
ထိခိုက္ေစျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ထိန္းညိႇစီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈကို အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဟူသည့္  
သင္ခန္းစာအသစ္တစ္ခု ရရွိခဲ့ပါသည္။ UNDP အတြက္ 
အဓိကသင္ခန္းစာတစ္ခုမွာ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ 

မွန္းဆကာ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္ 
မက္ခရိုအဆင့္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေန 
မ်ားသာမက ေဒသႏရၱအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာရမည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။      

ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မ်ားအတြက္ အသံုး ျပဳသည့္ေနရာတြင္ UNDP သည္ 
ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္  
ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  
မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ 
အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္ - အစိုးရႏွင့္ျပည္သူၾကား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း၊  
စိတ္ဝမ္းကဲြျပားေနေသာ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား 
အျပန္အလွန္ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈကၽြမ္းဝင္ 
ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစျခင္း၊ ဖယ္ၾကဥ္ခံ 
ထားရေသာ အုပ္စုမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ေပးျခင္းႏွင့္  
စနစ္မ်ား၊ ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ 
စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ဖယ္ခ်န္ခံရမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း 
တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အမွန္တကယ္  
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ ဤနည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ 
ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈတို႔အား 
သီးျခားစီ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းထက္ စီမံခ်က္၏ဒီဇိုင္းပံုစံ 
အတြင္းတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ေဆာင္ရြက္မွသာ အျပည့္အဝျပည့္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈရွိရန္အတြက္  
ယဥ္ေက်းမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈရွိရ 
မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္  
ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ ေပၚလာေစရန္အတြက္ 
ထိုစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေစာဒကတက္ရသည့္အခါ 
မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ ထိုႏွစ္ခုၾကားတြင္ အလြန္သိမ္ေမြ႕စြာ 
ခ်ိန္ညိႇေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရထားရသူမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည ္
ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ေနရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ခ်န္ပီယံမ်ားႏွင့္ 
ေရာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို 
ဆန္႕က်င္ေနေသာသူမ်ားႏွင့္ပါ ဂရုတစိုက္ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းဖို႔ 
လိုအပ္ပါသည္။  
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အေျခအေနႏွင့္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ
တြင္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း 
လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ UNDP 
သည္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို 
ေရးဆဲြႏိုင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡ၏ ရႈပ္ေထြးေသာ အေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ 
နားလည္သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္မူ 
ေျပာင္းလဲသြားေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားကို 
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္၏ အဓိကက်ေသာ  
ဆက္စပ္ ပတ္သက္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား  ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
ေလ့လာထားေသာ သတင္းဖလွယ္မႈမ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္  
ႏွင့္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကား 
အဆက္အစပ္ရွိစြာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ တိုးတက္ 
ေစရန္အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ  
အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအတြက္အၿမဲတမ္း 
ဖိုရမ္တစ္ခုကို ထားရွိမည္ဆိုလွ်င္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ပဋိပကၡမ်ား 
ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ပြားေနျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား 
အပါအဝင္ အေျခအေနတိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
အေလ့အထရွိလာဖို႔ဆိုသည္မွာ UNDP အတြက္ စိန္ေခၚမႈ 
တစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ 
နားလည္မႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အကူအညီမ်ား၏ 
ထိေရာက္မႈ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ‘အထင္အရွားျပသေပးႏိုင္သည့္’ 
ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ယင္း၏ 
အေရးပါမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးေနေသးေသာ 
မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ေထာက္ခံမႈကို  
ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြဖန္တီး  
ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။   

အခ်ိန္ႏွင့္ရန္ပံုေငြမ်ား အကန္႔အသတ္ရွိမႈ၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ကူညီပံ့ပိုးေပးရမည္ဟူသည္ ့
မူေၾကာင့္ UNDP သည္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္  
အထက္မွေအာက္သို႔ညႊန္ၾကားမႈကို အားသန္ေနဆ ဲ
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈကို  
ဦးတည္သည့္ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားေရးဆဲြရာတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ 
၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံုေဖာ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားေပးရန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ခံယူမႈ၊ ယံုၾကည္မႈတို႔ကို 
တည္ေဆာက္ ေပးရန္အတြက္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေသာ 
ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤနယ္ပယ္တြင္ 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက UNDP သည္ ပို၍ 

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိၿပီး ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔ 
တင္ျပႏိုင္သည့္ ပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး 
အစိုးရမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း 
ဤပံုစံကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡကို
သတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္စပ္ႏြယ္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားစြာ 
ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားမွ 
တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းခံရသည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ 
မတူကဲြျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို 
စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းက ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ တို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ရွိသူေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အကဲဆတ္ေလ့ရွိေသာ ကိစၥျဖစ္ၿပီး 
အဖယ္ခံရမႈ သုိ႔မဟုတ္ ‘အျခားတစ္ဘက္’ ကို မ်က္ႏွာသာ  
ေပးမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားထံမွ ေဒါသသုိ႔မဟုတ္ 
မေက်မခ်မ္း ျဖစ္မႈတို႔ ေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ 
ရွိပါသည္။ ဌာေနရံုးအခ်ိဳ႕သည္ ေအာက္ပါ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အေလ့အထကို က်င့္သံုးၾကပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္  
ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္  အေသးစိတ္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အားလံုးႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ 
ရွင္းလင္းတိက်စြာခ်မွတ္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႕မွ်ေဝအသိ 
ေပးျခင္း၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈမ်ား 
ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ကာ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိျခင္းစသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ရွိသူမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို နစ္နာမႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ား 
မရွိေစဘဲ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပဋိပကၡကို  
သတိျပဳနားလည္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ 
ဆိုလွ်င္ သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ ေကာင္းမြန္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အျပည့္အဝ 
သိရွိကာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလံုး 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ၾကပ္မတ္ေရးအဖဲြ႕မ်ား ထားရွိျခင္းျဖင့္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ 
အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို 
အသံုးျပဳကာ ေျမျပင္ေပၚရွိ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ  
သည္။ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္  
ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕ 
အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
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ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွာ လုပ္ငန္းတူခ်င္း  
ပံ့ပိုးမႈကြန္ရက္မ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ 
မ်ားရရွိရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဆက္စပ ္
ပတ္သက္သူမ်ားကို အတူတကြ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ 
နားလည္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားရွိေစရန္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္း 
စနစ္မ်ားအတြင္း တရားဝင္ထည့္သြင္း က်င့္သံုးေစျခင္း၊ 
စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။   

UNDP ၏ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ M&E ႏွင့ ္
စပ္လ်ဥ္းေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတြင္ အေကာင္းအဆိုး 
ေရာေႏွာေနပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပဋိပကၡအေျခအေန 
မ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ထိေရာက္ခိုင္မာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
မႈမ်ား နည္းပါးေနပါေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ UNDP သည္ 
ယခုအခါ လူမႈကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈကို တိုင္းတာႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိၿပီး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (positive peace) ၏  
အေျခခံအခ်က္မ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္မည့္ မူေဘာင္အသစ္ 
မ်ားကိုလည္း ျပဳစုေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိပကၡေစာင့္ၾက
ည့္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္၊  
ေစာလ်င္စြာတံု႔ျပန္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ တဲြဖက္ကာေဆာင္ရြက္သလို  
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳး  
သက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာႏိုင္သည့္ သက္ေသအေထာက္ 
အထား အေျခခံမ်ားအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ 
  
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ား  

ဤေလ့လာမႈႏွင့္အတူ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္  
မ်ားအတြင္းသုိ႔ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ ္
ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းမြန ္
ေသာ အေလ့အထက်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား 
ေလ့လာမႈကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ 
သည္။ ထိုေလ့လာမႈမွအဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္လည္း  
UNDP ၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည့္ 
ဤႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ားအျပား 
ဆင္တူေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္ -

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရႈပ္ေထြးခက္ခဲသည့္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနတြင္ ေဒသႏၱရ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ နစ္နာမႈမ်ား၊ မေက်နပ္ 

ခ်က္မ်ား၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ကာ စိတ္ဝမ္း 
ကဲြျပားေနမႈမ်ားကို ပိုဆိုးသြားေအာင္ မလုပ္မိေစရန္ 
သတိထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ 
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားအတြက္ 
အထူးပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ထိုေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားသည္ 
ျပင္းထန္ၿပီး ပဋိပကၡ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း 
ႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ တိုင္းရင္းသား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ သံုးစဲြသည့္  
ဘာသာစကားႏွင့္ လူမႈစီးပြား အေျခအေနမ်ားသည္ 
မတူကဲြျပားမႈ အလြန္မ်ားျပားၿပီး ငံု႕လွ်ိဳးေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္ေနရာတည္းတြင္သာ ကြက္ကာ ျဖစ္ပြားေနေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ 
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္သာမက ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ 
အျခားေနရာေဒသမ်ားအတြက္လည္း အဆိုပါအခ်က္က 
အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ 
အဆင့္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ား
ကိုလည္း သတိျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ ေဒသႏရၱ 
သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
သည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (ဥပမာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈ) 
အေပၚ ေကာင္းက်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက ္
ႏိုင္ပံုႏွင့္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက 
လည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ 
ႏိုင္ပံုကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။      

• အစိုးရသည္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တျခားလုပ္ 
ေဆာင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသည့္  
အေျခ အေနမ်ား၌ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းကာ 
ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ အစိုးရအား ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ႏွင့္  
ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ 
ကူညီပံ့ပိုးရျခင္းသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ 
အဓိကရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
အစိုးရမွဦးေဆာင္ေသာ ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး  
လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးကူညီ ျခင္းသည္ 
(အမ်ား၏ အျမင္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕တြင္) 
အၿပိဳင္အဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ နယ္ေျမမ်ား 
အတြင္း အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစပါသည္။ 
အလားတူပင္ ထိုသို႔ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ EAO မ်ား၏ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းသည္ 
အစိုးရႏွင့္ ထိုေဒသရွိ အျခားေသာ အစိုးမဟုတ္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေမွးမွိန္ 
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ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခက္အခဲကို ေရွာင္ရွားရန ္
အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးေျမာက္သည္ထိ  
သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသည္အထိ 
ေစာင့္ၿပီးမွသာ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေပးမည္ဟု  
ဆံုးျဖတ္ျပန္လွ်င္လည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နစ္နာခ်က္မ်ား ပိုမိုႀကီးမားေသာ 
 ပဋိပကၡဒဏ္ခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ထိခိုက္လြယ္မႈကို  
ပိုမို တိုးပြားလာေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုလူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
မ်ားက ၎တို႔သည္ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ခဲြျခားဆက္ဆံ 
ခံလာရသည္ဟု ခံစားေနၾကရသလို အမွန္တကယ္လည္း 
၎တို႔အေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွာ စနစ္မ်ား၊ ဖဲြ႕စည္းပံု 
မ်ားအတြင္းတြင္ အျမစ္တြယ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။   

• ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ရန္ တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးပမ္း 
သင့္ပါသည္။ ရပ္ရြာအဆင့္ ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး 
အဆင့္မ်ားတြင္ စိတ္ဝမ္းကဲြျပားေနေသာအုပ္စုမ်ားၾကား 
ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္၊ ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ 
အစဥ္အဆက္ ေဘးဖယ္ခံထားရသူမ်ားကို စြမ္းေဆာင္  
ရည္ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ 
မ်ားအတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းတို႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ အစိုးရႏွင့္  
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ 
မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေစာင့္
ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 
တို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္  
ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳကာ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ 
လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ 
ယံုၾကည္လာေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
စီမံခ်က္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေအာင္ 
ပါဝင္ကူညီေပးေနၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရး  
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားအတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကို အေထာက္အကူျပဳမႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုထက္ပို၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ၊  
လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာအရာမ်ားစြာက်န္ရွိေနပါေသးသည္။

ဤေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
ထြက္ေပၚလာပါသည္ - 

၁) စီမံခ်က္အတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ  
ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ 
အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာလုပ္ေဆာင္သူမ်ား 
အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား၊ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးကာ ထိုအခြင့္အေရးမ်ား 
စဥ္ဆက္မျပတ္ဆက္လက္ရရွိေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္  
ေပးရန္- ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ရရွိေစၿပီး စီမံခ်က္နည္းဗ်ဴဟာကို 
ရႈေထာင့္စံုမွ ခ်ိန္ညိႇေရးဆြဲႏိုင္ကာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾက 
ေသာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားၾကား အျပဳသေဘာေဆာင ္
သည့္ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ (မည့္အလား 
အလာရွိ) ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား  
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ေနရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ 
ေနရာေဒသ၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ 
စံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။  
ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ထိုမကိုက္ညီမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  
ႏိုင္ငံအဆင့္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားၾကားေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ အားေပးကူညီကာ တန္းတူညီမွ် အခြင့္ 
အေရးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသည္အထိ တစ္ဆင့္ခ်င္း 
ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသႏရၱႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ခ်န္ပီယံမ်ားကို 
ေမြးထုတ္ေပးရပါမည္။

၂) ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာႏွင့္ မိတ္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမ်ားအတြက္  
လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိကာ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
ေပးရန္

  
၃) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို သီးျခား 

ဒီဇိုင္းေရးဆဲြျခင္းထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ 
ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားအတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၊  
ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈနည္းလမ္းတစ္ခုကို  
ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျမင့္မားဆံုး 
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အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာ  
ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို အက်ိဳးအရွိဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ 
ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္၊  

၄) အဆင့္မ်ိဳးစံုတြင္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးရန္၊ အထူးသျဖင့္  
စီမံခ်က္ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ေဒသႏရၱအဆင့္တြင္  
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၊ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသခဲြအဆင့္မ်ားတြင္လည္း 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေျခအေန 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး အျပန္အလွန္ 
အားျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
ေဒသႏၱရဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ DNH နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆဲြႏိုင္ရန္အတြက္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာရပါမည္။ အေသးစိတ္၍ အေထာက္ 
အထားအေျခခံေသာ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္၊ 
လ်င္ျမန္စြာ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို  
လိုအပ္သလို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွ ံ
ရပါမည္။ UNDP သည္ ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ေနေသာ စီမံခ်က္  
အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား 
ကို အားျဖည့္ေထာက္ကူ ေပးရန္အတြက္မတူကဲြျပားေသာ  
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားၾကား ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို 
အျပန္အလွန္ဖလွယ္ႏိုင္မည့္ေနရာမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ကို အၿမဲမျပတ္ရွိေနေအာင္ ဖန္တီးေပးသင့္ပါသည္။ 
သို႔မွသာ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ 
ရႈေထာင့္မ်ားကို နားလည္သိျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုအခါ စီမံခ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလြန္အေျပာင္းအလဲ 
ျမန္ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားၾကား    
လိုက္ေလ်ာညီေထြစီမံခန္႕ခဲြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္  
ႏိုင္ငံေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အၿမဲမျပတ္ 
ရရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅) ဖယ္ခ်န္ခံထားရသည္ဟု ခံစားရသူူမ်ားထံမွ 
ဆန္႕က်င္မႈမ်ားအား ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္ 
ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္အတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အလားတူပင္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္ 
သူမ်ားၾကား တရားမွ်တမႈရွိသည္ဟူေသာအသိရ
ရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား 
ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 
 မွ်ေဝေပးျခင္း တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲသည့္ ႀကိဳတင္ေရးဆဲြထား 
ေသာ ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းမ်ား 
အသံုးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ လူထုထံမွ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို 
အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးျပဳသင့္ၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူအုပ္စု 
မ်ားကိုင္တိုင္ လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးသင့္ပါသည္။ ထိုအခါ 
မိမိကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ခံယူမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး 
ေရရွည္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မႈကို အားေပး 
ႏိုင္သည့္ျပင္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ အေတြးအၾကံမ်ားကို  
စစ္ထုတ္ဖယ္ရွားႏိုင္ကာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားၾကား  
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၆) ေျပာင္းလဲမႈကုိ တံု႔ျပန္ႏိုင္ေသာ စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခြဲမႈ 
ဖဲြ႕စည္းပံုတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္၊ ဤအတြက္ 
စီမံခ်က္မ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ေနရာမွ 
ရံုးခ်ဳပ္သုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈမ်ား 
ေကာင္းမြန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ 
ခ်မွတ္ကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ ၾကာမႈ 
မရွိဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ ္
ရွိမႈမ်ိဳးကိုလိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ 
နားလည္မႈအား စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ 
မ်ား (ဥပမာ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္  
ေသာ ရပ္ရြာလူထု အုပ္စုမ်ား) ကို စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ပံ့ပိုးမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ သို႔မွသာ စီမံခ်က္ကို ေခ်ာေမြ႕စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၿပီး ပိုမိုခိုင္မာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈရလဒ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

၇) အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုတိုင္းတာႏိုင္ေအာင္  
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္၊စီမံခ်က္အဆင့္ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႕္ ေသာ  
အဆင့္မ်ားရွိ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနမ်ား
အေပၚ စီမံခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈကို မ်က္ျခည္မျပတ္ 
ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာေသာ 
ညႊန္ကိန္းမ်ား (interaction indicators) (စီမံခ်က္၏ 
ၾသဇာ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ အဝန္းအဝိုင္းႏွင့္  
နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အေျခအေနမ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာသည့္  
ညႊန္ကိန္းမ်ား)ကို ျပဳစုကာ တိုင္းတာသြားျခင္းျဖင့္ 
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ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ 
အႏရၱာယ္မ်ားအတြက္ ႏိုးၾကားသတိရွိေနၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ထင္ရွားစြာ  
သိရွိခြင့္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေနသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ စီမံခ်က္၏  

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားလည္သိရိွႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
နစ္နာမႈမ်ားကို တင္ျပလာပါက တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
တစ္ခုမွာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားထံမွ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္ရယူေနရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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၄-၀။ 

အရင္းအျမစ္မ်ား 



၄-၁။ ေလ့လာခဲ့ေသာ/ရည္ညႊန္းကိုးကားခဲ့ေသာ  
UNDP အစီအစဥ္/စီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္
ခ်စ္တဂြန္ေတာင္တန္းေဒသ (CHT) ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႕ 
- ၂၀၀၃-၂၀၁၆ 

ဤဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္သည္ အတိုင္းအတာအားျဖင့္ 
ႀကီးမားၿပီး ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္ - 
ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ တင္ျပႏိုင္သည့္ လူထုအေျချပဳ  
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
အစီအစဥ္ေရးဆဲြ၊ စီမံခန္႕ခဲြကာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ပံ့ပိုး မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ CHT အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို  
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ က႑စံုႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 
ႏိုင္သည့္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဒသတစ္ခုလံုး 
လႊမ္းျခံဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ‘ပါရာ’ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို 
ကိုယ္တိုင္ဆန္းစစ္ေလ့လာထားသည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ကို အေျခခံကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္  
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ အေသးစားဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဒီဇိုင္းေရးဆဲြ၊ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ Quick Impact  
Funds ရန္ပံုေငြမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္၊ လူမႈအသိုင္း 
အဝိုင္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအားလံုးမွ CHT  
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
ဦးေဆာင္က်င္းပေပးရန္၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ 
လက္ေတြ႕ က်က် ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ရွာေဖြရန္ႏွင့္ CHT ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီရန္အတြက္ 
UNDP ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အားေကာင္း 
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္

Prasenjit Chakma
စီမံခ်က္ညိႇႏိႈင္ေးရးမွဴး (Project Coordinator)
prasenjit.chakma@undp.org  

ကိုလံဘီယာ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ 
ေက်းလက္ေနမိသားစုမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ 
တီထြင္စြန္႕စားစီးပြားရွာႏိုင္စြမ္း (၂၀၁၄-၂၀၁၈)

ဤအစီအစဥ္သည္ လူမႈေရးစနစ္မ်ား၊ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားအရ  
ဖယ္ထုတ္ခံထားရျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ကို 
အဆိုးရြားဆံုးခံခဲ့ရသည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ 
ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ အစီအစဥ္  
ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ဆင္းရဲေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ့သုိ႔ 
ထိခိုက္လြယ္ၿပီး ခ်ိဳ႕ငဲ့အားနည္းသူမ်ားအပါအဝင္ ရပ္ရြာလူထု 
အုပ္စုမ်ားထံသုိ႔ တိုက္ရိုက္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး 
ေရးပညာရွင္မ်ားသည္ ရပ္ရြာထဲတြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ကာ 
နည္းပညာပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေရရွည္ပံ့ပိုးေပးပါသည္။  

ဆက္သြယ္ရန္

Lina Arbelaez
အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ သာတူညီမွ်မရွိမႈဆိုင္ရာ ဌာန 
(Team Leader, Poverty and Inequity Unit)
lina.arbelaez@undp.org

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေစာလ်င္စြာတံု႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေရးလုပ္ငန္းယႏရၱား (COBERM) - အဆင့္ ၃

လူသိမ်ားသည့္ ဤအစီအစဥ္သည္ EU/UNDP ပူးတဲြ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးအစား 
စံုလင္မ်ားျပားလွသည့္ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ေဒသခံအရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ၏  
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္အားေပးပါသည္။ 
ထိုအထဲတြင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား 
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ ျမင္သာထင္ရွားသည့္ 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ရရွိေအာင္  
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည့္ ခိုင္မာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 
COBERM ကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၀-၂၀၁၅ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္၏ 
တတိယအဆင့္သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
စတင္ပါသည္။ COBERM သည္ ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းကာ၊ 

၄၈     |     Conflict Sensitivity



Conflict Sensitivity     |     ၄၉

ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိသည့္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ 
လုပ္ငန္းယႏရၱားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ COBERM ၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္ - ၁) 
လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ 
ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ 
ႏွင့္ ၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လူသားလံုျခံဳမႈတို႔ ရရွိ 
ေစရန္ အားေပးေထာက္ကူသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို 
ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ ကူညီရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္

Giorgi Vardishvili
အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္၊ 
အေရးေပၚအေျခအေနတားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္ (Team Leader, Crisis 
Prevention and Recovery Portfolio)
Giorgi.vardishvili@undp.org
Irina Liczek
COBERM Programme Manager
i.liczek@undp.org

ေဂ်ာ္ဒန္
ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံထားရေသာ ထိခိုက္ 
လြယ္သည့္ ေဂ်ာ္ဒန္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေပၚ အေရးေပၚ 
အေျခအေန၏ သက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္း 
(၂၀၁၃ေဆာင္ရြက္ဆဲ)

ဤအစီအစဥ္သည္ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံ 
ထားရေသာ ေဂ်ာ္ဒန္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ လူမႈ 
ကၽြမ္းဝင္ ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈတို႔ 
ရရွိေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္မႈအႏၱရာယ္မ်ားကို 
တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လက္ခံထား 
ရေသာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ား 
ျမင့္တက္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာကို ေလ်ာ့နည္းသြား 
ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္မွ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ေဂ်ာ္ဒန္ 
လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္  
အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးၿပီး  
လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓိကထားကာ သက္ေမြးမႈ 
ပညာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္ -

Minako Manome
အစီအစဥ္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၊ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (Programme Specialist, 
Livelihoods and Recovery)
minako.manome@undp.org

ခီရာဂစ္သမၼတႏိုင္ငံ ႏွင့္ တာဂ်စ္ကစ္စတန္ 

ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
(CBCSPD) စီမံခ်က္ (၂၀၁၅–၂၀၁၇) CBCSPD စီမံခ်က ္
သည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တေက်ာ့ျပန္  
ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏရၱာယ္ကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
တာဂ်စ္ခ္-ခီရာဂစ္ ေက်းရြာအစုအဖဲြ႕မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုေပါင္းစံုႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ခ်န္ခံထားရေသာ လူမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ယံုၾကည္မႈမ်ားတိုးပြားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
စီမံခ်က္သည္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအား ရပ္ရြာအေျခခံ 
အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပန္္လည္မြမ္းမံျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္  
ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို အသံုးျပဳ 
ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႕ခဲြျခင္းတို႔ကို အတူတကြလုပ္ေဆာင္ရင္း 
ေပါင္းစည္းမႈမ်ားရရွိေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ လူငယ္
အစီအစဥ္မ်ားသည္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္  
လူငယ္မ်ား၏ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ အဓိကရည္ရြယ ္
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္  
ေဆာင္ရြက္မႈကိုျမႇင့္တင္အားေပးရန္လည္း ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
  
ဆက္သြယ္ရန္ -

Erkina Urazbaeva
အစီအစဥ္အရာရွိ (Programme Officer)
erkina.urazbaeva@undp.org 
Oleh Protsyk
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအၾကံေပးအရာရွိ (Peace Development 
Advisor)
oleh.protsyk@undp.org 
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ေမာ္ဒိုဗာ
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ကူညီပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္ (SCBMP) ၂၀၀၉–၂၀၁၈ 

ယခုအခါ အဆင့္ေလးသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ SCBMP  
သည္ နစ္စထရူျမစ္ကမ္းတစ္ဖက္စီတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ  
(၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထရန္႕နစ္စထရီယန္ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ သီးျခားစီေနထိုင္ၾကေသာ) လူမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ေပါင္းကူးခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အားလံုးရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ  
မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး ဖံြ႕ ၿဖိဳး  
တိုးတက္ေစျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရာတြင္  ေဒသခံ 
အာဏာပိုင္မ်ား၊ CSO မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက ္
ေစပါသည္။ အစီအစဥ္သည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုစလံုး၏ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တု႔ံျပန ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရင္း ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင ္
ေသာ အနာဂတ္ဟူသည့္ အျမင္ရႈေထာင့္အသစ္မ်ားကို 
ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ကို 
ဥေရာပသမဂၢ၏ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္

Victor Dragutan
အစီအစဥ္အရာရွိ၊ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ 
အစုအဖဲြ႕ (Programme Analyst, Inclusive Growth 
Cluster)
victor.dragutan@undp.org 

နီေပါ
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ 
ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေရး UN အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၆

ဌာေနညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးရံုး၊ UNICEF တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ UNDP 
မွ ဦးေဆာင္သည့္ ဤအစီအစဥ္သည္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ  
နားလည္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ 
စနစ္မ်ားအတြင္းတရားဝင္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို  
ဦးစြာပထမ UN စနစ္အတြက္ႏွင့္ ထို႔ေနာက္တြင္ နီေပါ 
အစိုးရအဖဲြ႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းသင္တန္းေက်ာင္း 
မ်ား ျဖစ္ေသာ နီေပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းေကာလိပ္ႏွင့္ 

ေဒသႏၱရဖံြ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္းအကယ္ဒမီ ႏွစ္ခုစလံုးသည္  
၎တို႔၏ သင္ရိုးညႊန္း တမ္းမ်ားထဲတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ 
နားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကိုလည္း 
သင္တန္းမ်ား၊ အတူတကြလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားျဖင့္ 
ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး မူဝါဒမ်ားအတြင္း ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသတိျပဳနား
လည္မႈ’ ကိုလည္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ 
နီေပါ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းေရးဆဲြေရးေကာ္မရွင္၏ ဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈ
အစီအစဥ္မ်ားေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ျဖစ္သည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္ -

Ms. Archana Aryal
ဒီမိုကေရစီစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေရးဌာန (Democratic 
Transition Unit)
archana.aryal@undp.org

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (LRP) စီမံခ်က္၊ ၂၀၀၉–၂၀၁၅

LRP သည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ ထရိုင္း (ေတာင္ပိုင္းလြင္ျပင္ 
ေဒသ) ခရိုင္သံုးခုတြင္ ဝင္ေငြဖန္တီးျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ က်ားမေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ရြာလူထုပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ပံ့ပိုးေပးခဲ ့
ပါသည္။ ဤကာလအတြင္းတြင္ LRP သည္ အလြန္ဆင္းရဲၿပီး  
ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၇,၂၀၂ ကို  
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး ၎တို႔ ထဲတြင္ ၉၆% မွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ကာ ၆၂% မွာ အားနည္း ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ  
ဒယ္လစ္ထ္မ်ား (ဇာတ္နိမ့္သူမ်ား) ျဖစ္ပါသည္။
 
ဆက္သြယ္ရန္

Mr. Niranjan Tamrakar
ဆင္းရဲမႈႏွင့္အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈဆိုင္ရာဌာန 
(Poverty and Inclusion Unit)
niranjan.tamrakar@undp.org
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ထိုင္းႏိုင္ငံ
ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ 
လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ (STEP) စီမံခ်က္ - အဆင့္ ၁ - 
၂၀၁၀–၂၀၁၄၊ အဆင့္ ၂ - ၂၀၁၅-၂၀၁၇

စီမံခ်က္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္သံုးခု ရွိပါသည္။ - ပထမတစ္ခုမွာ 
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ 
ကူညီပံ့ပိုးရန္၊ ဒုတိယမွာ တရားမွ်တမႈကိုလက္လွမ္းမီမႈ 
တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ တတိယမွာ လိုအပ္ေနေသာ လူမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ရပ္ရြာဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း 
မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ ္
သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးကာ  
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ လူသားေဘးကင္း 
လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူမႈကၽြမ္းဝင္ ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈတို႔ တိုးတက္ေစ 
ၿပီးစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
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Wisoot Tatinan
အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္/အစီအစဥ္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၊ 
ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အသိေပးရွင္းလင္းမႈဌာန (Team Leader/Programme 
Specialist, Democratic Governance and Social 
Advocacy Unit)
wisoot.tantinan@undp.org
Naruedee Janthasing
Senior Project Manager, Southern Thailand 
Empowerment and Participation Project
naruedee.janthasing@undp.org 

ယူဂန္ဒါ
ေျမာက္ပိုင္းယူဂန္ဒါရွိ ေဒသႏၱရဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈကၽြမ္းဝင္ရ
င္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈစီမံခ်က္ (၂၀၁၃–၂၀၁၅)

စီမံခ်က္တြင္ ရလဒ္ေလးခု ရွိခဲ့ပါသည္ - အျငင္းပြားမႈမ်ား၊  
အထူးသျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ 
အတြက္ တရားမွ်တမႈ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူမႈကၽြမ္းဝင္ရင္း 
ႏွီးေပါင္းစပ္မႈတို႔ တိုးတက္လာေစျခင္း၊ လူငယ္မ်ား၊ 
ေဘးဒဏ္ခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို 
ဦးတည္ကာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ 
စီးပြားေရးျပန္လည္ နာလန္ထူမႈမ်ား တုိးတက္လာေစျခင္း၊ 
ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈမ်ားကို 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ ေစေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး  
ျပန္လည္နာလန္ထူေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္  
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ 
ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္းကာ အစီအစဥ္ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အလို႔ငွာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖဲြ႕အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမင့္မားလာေစျခင္းတို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။  

အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး 
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းသစ္မ်ား (၂၀၁၅–၂၀၁၇)

UNDP ယူဂန္ဒါသည္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၏ 
Saemaul Undong (ေက်းရြာသစ္လႈပ္ရွားမႈ) ေမာ္ဒယ္ 
ပံုစံကို အေျခခံသည့္ စီမံခ်က္ တစ္ခုကိုလည္း ယူဂန္ဒါ 
ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။ 
စီမံခ်က္သည္ ယူဂန္ဒါအစိုးရႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၏   
ေဒသႏရၱဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေဒသႏၱရဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္အားေပးျခင္း 
ျဖင့္ ရရွိလာေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ 
အေျခခံကာဆက္လက္တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္  
သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ဤစီမံခ်က္တြင္ ရပ္ရြာ 
အဆင့္ ရလဒ္မ်ားကို ႏိုင္ငံအဆင့္၊ မူဝါဒဆိုင္ရာအဆင့္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

ဆက္သြယ္ရန္ -

Francesca Akello
အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ စနစ္မ်ား၏ 
ဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း (Team Leader, Peace Security and 
Systems Resilience)
francesca.akello@undp.org 
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၄-၂။  ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ    
          အရင္းအျမစ္မ်ား

ဤအစီရင္ခံအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာ  
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ 
နားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္ သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္သည့္ အဓိက 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

ဝက္ဆိုက္မ်ား/ အရင္းအျမစ္ဌာနမ်ား 

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ UN အြန္လိုင္းအစီအစဥ္ 
(www.unssc.org) 
ဤသင္ရိုးသည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား 
မွ်ေဝရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ UN 
မ်ားအားလံုး မိမိတို႔ အဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္ အြန္လိုင္းမွ 
အခမဲ့ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။     

www.conflictsensitivity.org
International Alert ၏ ဤဝက္ဆိုက္သည္ the 
Practice of Conflict Sensitivity–Concept to Impact 
ဟုအမည္ရသည့္ စီမံခ်က္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ ျဖစ္ 
ပါသည္။ ထိုစီမံခ်က္သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ  
NGOအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ  
အေလ့အထက်င့္သံုးမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ 
လုပ္ေဆာင္ေသာ စီမံခ်က္ျဖစ္ပါသည္။  

(၂၀၀၈–၂၀၁၂) ။ ဝက္ဆိုက္တြင္ အေထာက္အကူျပဳ 
နည္းလမ္းကရိယာမ်ား၊ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္  
အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ပါသည္။ 

www.dmeforpeace.org/peacexchange
ဤဝက္ဆိုက္တြင္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳ 
မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို 
စုေဆာင္းေပးထား သျဖင့္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္မႈကို 
တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုၾကသည့္ လက္ေတြ႕ 
က်င့္သံုးသူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အျပန္
အလွန္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။

www.gsdrc.org/topic-guides/conflict-sensitivity
ဤအေၾကာင္းအရာလမ္းညႊန္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ျပဳစုခဲ့ၿပီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အရင္းအျမစ္ဌာန၏ 
ထုတ္ေဝမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ 
နားလည္မႈ၏ မူလအစ၊ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပံု 
ႏွင့္လက္ေတြ႕အသံုးဝင္ပံုမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။  
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ အဓိကနည္းလမ္းသံုးခု 
ျဖစ္ေသာ DNH၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  
အကူအညီေထာက္ပံ့မႈတို႔ကို အဓိကထားတင္ျပထားပါသည္။  
အေျခခံသေဘာတရာမ်ား၊ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္း 
မ်ား၊ အေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ နားလည္မႈ
အား လက္ေတြ႕အသံုးျပဳမႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ပါသည္။ 
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မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူသည့္ လမ္းညႊန္မ်ား/ 
အရင္းအျမစ္စုစည္းမႈမ်ား 

‘ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ မည္သို႔လမ္းညႊန္ 
ေပးမည္နည္း’၊ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈစုေပါင္းအဖဲြ႕  
(‘How to guide to conflict sensitivity’, Conflict 
Sensitivity Consortium)၊ ၂၀၁၂၊ ေဖေဖၚဝါရီလ။ 
ဤလမ္းညႊန္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ 
နားလည္မႈ စုေပါင္းအဖဲြ႕ စီမံခ်က္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စုေပါင္းအဖဲြ႕၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို  
အသံုးျပဳကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အစီအစဥ္ အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ႏွင့္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား  
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို  
ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ စီမံခ်က္အဆင့္သို႔မဟုတ္အဖဲြ႕အစည္း  
အဆင့္တြင္ ေကာင္းေသာအစဥ္အလာက်င့္သံုးမႈမ်ား ရရွိရန္  
ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္သည့္ 
ပံုစံျဖင့္ စတင္လုပ္ကိုင္လိုလွ်င္ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ 
အသံုးျပဳရလြယ္ကူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

လမ္းညႊန္တြင္ အဓိကအခန္းေျခာက္ခန္း ပါဝင္ပါသည္။ 
အခန္းတိုင္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈသည္ 
‘မည္သည့္အရာ’ ‘မည္သည့္ အတြက္’ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 
‘မည္သုိ႔’ ဟူသည္တို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္ 
ေခါင္းစဥ္ငယ္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ပါသည္။ ပါဝင္သည့္ အခန္းမ်ားမွာ - 
• အခန္း ၁ - ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား မိတ္ဆက္ 

ေပးျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္မ်ားပါရွိပါသည္။ 

• အခန္း ၂ - ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား 
စီမံခ်က္စက္ဝန္း၏ အဆင့္မ်ားအားလံုး (လိုအပ္ခ်က္မ်ား  
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၊ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြမႈ၊ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ ျပန္လည ္
သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈ) တြင္ မည္သို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ရမည္ဆိုသည့္ လမ္းညႊန္မ်ားကို ေပးထားပါသည္။ 

• အခန္း ၃ - ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ အစီအစဥ္ 
ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ 
ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕ကို အေသးစိတ္ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား/

အစိုးရ/မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရး၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း/ တာဝန္ခံမႈ၊ အစီအစဥ္/
စီမံခ်က္ထြက္ခြာမႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ 

• အခန္း ၄ - ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ အေရးေပၚ 
အေျခအေနတံု႔ျပန္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ရန္အတြက္ 
လမ္းညႊန္မ်ားကို ေပးထားပါသည္။ 

• အခန္း ၅ - ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  
အဖဲြ႕အစည္း၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား 
ကို အဖဲြ႕အစည္းကိုယ္တိုင္ မည္သို႔ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ 
ရမည္ဆိုသည့္ လမ္းညႊန္မ်ားကို ေပးထားပါသည္။ 

• အခန္း ၆ - အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုလံုးတြင္ ပဋိပကၡကို 
သတိျပဳနားလည္မႈအား စဥ္ဆက္မျပတ္ လက္ေတြ႕ 
က်င့္သံုးသြားႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည ္
ဆိုသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ လမ္းညႊန္မ်ားကို 
ေပးထားပါသည္။  

သုတေပါင္းခ်ဳပ္အတဲြ ၁ - ပဋိပကၡတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္  
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအေျခအေနမ်ားတြင္ အစီအစဥ္  
ေရးဆဲြျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ 
ျခင္း (Compendium One: Planning, Monitoring and 
Evaluation (PME) in Conflict Prevention and Recovery 
Settings)-UNDP

UNDP ၏ ရလဒ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္း၊  
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ျခင္း လက္စဲြ 
စာအုပ္ျဖစ္ေသာ ဤသုတေပါင္းခ်ဳပ္တြင္ ပဋိပကၡတားဆီး  
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အေျခအေနမ်ား 
တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 
မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းေပးထားပါသည္။  
ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ‘သမားရိုးက် ပံုစံျဖင့္’ လုပ္ေဆာင္၍မရပါ။ 
ဆိုလိုသည္မွာ ဤအေျခအေနမ်ားရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏  
PME တြင္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားႏွင့္သင့္ေလ်ာ ္
ေသာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို  
သိရွိနားလည္ကာအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။  
ဤသုတေပါင္းခ်ဳပ္တြင္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားအတြက္ PME 
ကို ေဆာင္ရြက္ရသည့္အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အဓိက က်ေသာ 
အေျခခံမူမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီး ထပ္ေဆာင္း 
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ရရွိႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းအေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ ္
မ်ား စာရင္းပါရွိသလို ၎တို႔ကို လက္ေတြ႕ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္  
ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထား  
ပါသည္။  

ပဋိပကၡတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ က်ားမေရးရာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားရွိသည့္အျပင္ က႑စံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခု  
ျဖစ္သည့္ က်ားမေရးရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ UNDP သည္ တာဝန္ခံ  
အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ပဋိပကၡတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး 
အေျခအေနမ်ားရွိ က်ားမေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ေသာ PME 
အေၾကာင္းကိုလည္း အက်ဥ္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေပးထား 
ပါသည္။

 ‘ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီႏွင့္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔အတြက္ ပဋိပကၡကို 
သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား (Conflict-
sensitive approaches to development, humanitarian 
assistance and peacebuilding)’ ၊ International Alert 
ႏွင့္ Saferworld၊ ၂၀၀၄။ 

အရင္းအျမစ္မ်ား စုစည္းေပးထားသည့္ ဤ resource pack 
တြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ လက္ရွိက်င့္သံုးမႈ 
အေလ့အထမ်ား၊ ရရွိႏိုင္ေသာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာ  
မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေပးထားပါသည္။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ  
နားလည္မႈ၏ အေျခခံသေဘာ တရားမွာ ပဋိပကၡ သုိ႔မဟုတ္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေန မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ မႈႏွစ္မ်ိဳးစလံုး 
ႏွင့္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ထိုအေျခအေနမ်ားက လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စနစ္တက်ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားျပီး ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

ထိုစာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါ အခန္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး တစ္ခန္းႏွင့္ 
တစ္ခန္း ဆက္စပ္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အစအဆံုး အစဥ္ 
အတိုင္းဖတ္သြားရန္ မလိုပါ - 
• အခန္း ၁ - ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

အကူအညီမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတို႔တြင္ 
ပဋိပကၡကို သတိ ျပဳနားလည္မႈျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက ္
နည္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးထားရာ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ 
နားလည္မႈ၏ လက္ေတြ႕အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုႏွင့္ 

ယင္းႏွင့္ႏွီးႏႊယ္ေသာ အေျခခံမူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈ၊ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို 
ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

• အခန္း ၂ - ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အား ပဋိပကၡကိ ု
သတိျပဳနားလည္မႈ၏ ပင္မအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ နည္းလမ္း 
အေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ထိုအေထာက္အကူမ်ားကို  
အသံုးျပဳျခင္းမွရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို စုစည္းထားမႈ 
အေပၚ အေျချပဳကာ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္၏ 
အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တင္ျပထားၿပီး မည္သို႔ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာရမည္ဆိုသည့္ လမ္းညႊန္မ်ားကို 
ေပးထားပါသည္။  

• အခန္း ၃ - စီမံခ်က္ႏွင့္အစီအစဥ္အဆင့္တြင္ ပဋိပကၡကို 
သတိျပဳနားလည္မႈကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  
စီမံခ်က္ စက္ဝန္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျပထားကာ 
စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈ 
အဆင့္တိုင္းႏွင့္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈကို 
ခ်ိတ္ဆက္တင္ျပထားပါသည္။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ 
နားလည္မႈျဖင့္ အဆင့္တိုင္းကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သြား 
ရမည္ဆိုသည္ကို တင္ျပသြားၿပီး ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ 
အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား ကိုလည္း ေဆြးေႏြးေပးထားပါသည္။ 

• အခန္း ၄ - က႑အလိုက္ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
တြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး တင္ျပထား 
ရာတြင္ က႑တစ္ခုလံုးကိုလႊမ္းျခံဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ 
နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုေပးထားၿပီး အစီအစဥ္  
ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္မႈစက္ဝန္း အတြင္းသို႔ ပဋိပကၡကို 
သတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ 
မူေဘာင္တစ္ခုကိုလည္း တင္ျပထားပါသည္။  

• အခန္း ၅ - ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္  
အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈအေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးေပးထားၿပီး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
 မိတ္ဖက္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ 
နားလည္မႈကိုေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အၾကံျပဳတင္ျပေပးထားပါသည္။ 
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ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အေထာက္အကူျပဳနည္းလမ္းမ်ား 

ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ (Conflict-related Development 
Analysis - CDA)၊ UNDP၊ ၂၀၁၆ 

CDA သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ၊ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
UNDP မွ လက္ ေတြ႕က်င့္သံုးေနသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ဆန္းစစ ္
ေလ့လာမႈ နည္းလမ္းအေထာက္အကူ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡအေပၚ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအက်ိဳးရလဒ္မ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈ တုိးပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈႏွင့္  
ပဋိပကၡၾကား ခ်ိတ္ဆက္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ 
ေစမည့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆြဲထားပါသည္။   

CDA ကို အားျဖည့္ေပးသည့္ အေထာက္အကူတစ္ခုအျဖစ္ 
UNDP သည္ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ နည္းလမ္းအေထာက္အကူတစ္ခုကို 
လည္း ျပဳစုထားပါသည္။ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၏ 
အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အဓိက က႑မ်ား 
ျဖစ္သည့္ ပဋိပကၡ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္  
စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျပာင္းအလဲ 
မ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနမႈမ်ား 
အေပၚတြင္ အေျချပဳကာ ထိုနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရပါသည္။ 
ထိုက႑မ်ားရွိ အေျပာင္း အလဲမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ 
အနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ကာ 
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ 
အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ 
ေလ်ာ့ပါးေစမႈတို႔အတြက္ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

‘အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ အေျခအေန ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
လမ္းညႊန္မွတ္စု (Institutional and Context Analysis 
Guidance Note)’၊ UNDP၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ

ဤလမ္းညႊန္မွတ္စုတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုး 
ေပးရန္ရည္ရြယ္လ်က္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ UNDP မွ 
အသံုးျပဳသည့္နည္းစနစ္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ UNDP 

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားကို 
အဖဲြ႕အစည္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္  
သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ နားလည္သိရွိခြင့္ 
ရေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုကို 
ဌာေနရံုးမ်ားမွ ေတာင္းဆိုလာသည့္အတြက္ တိုက္ရိုက္ 
တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အေနျဖင့္ ဤလမ္းညႊန္မွတ္စု 
ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤမွတ္စုတြင္ ICA ကို  
အသံုးျပဳကာ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပး 
ႏိုင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို လက္ေတြ႕ 
ဆန္းစစ္အကဲ ျဖတ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို UNDP ဌာေနရံုး 
မ်ားအတြက္  လမ္းညႊန္ေပးထားပါသည္။ 

ICA သည္ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ျပည္တြင္းျပင္ပမွ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ UNDP အစီအစဥ္မ်ား အေကာင ္
အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္ႏိုင္ပံုမ်ားကို အဓိကဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အခ်က ္
အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ ရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းကာ  
ICA ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဆဲြေဆာင္မႈမ်ိဳးစံု၊ အခက္အခ ဲ
ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ိဳးစံု ေပၚမူတည္ကာလူမႈအဖဲြ႕အစည္း 
အတြင္းရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္အစီအစဥ္၏ 
 ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ေျခအေပၚ မည္သုိ႔ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္  
ေၾကာင္း အဓိကထား ေလ့လာဆန္းစစ္ပါသည္။  
 ဤလမ္းညႊန္မွတ္စုတြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအစီအစဥ္ 
(Country Programme) တစ္ခု ေရးဆဲြရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ ICA တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း (အခန္း ၁) ႏွင့္ 
က႑အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခ်က္အဆင့္တြင္ ICA တစ္ခုကို 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း (အခန္း ၂) ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပေပးထားပါသည္။ 
 
ေဆာင္းပါးမ်ား

‘ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ - ေနာက္တစ္ဆင့္သုိ႔ 
ယူေဆာင္သြားျခင္း (Conflict Sensitivity: Taking it to the 
Next Level)’၊ Swisspeace၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ။ 

ဤစာတမ္းတြင္ လုပ္ေဆာင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကူညီေပးထား 
ေသာ ေဆာင္းပါး ၁၃ ပုဒ္ ပါဝင္ၿပီး ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ မူဝါဒႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားအတြင္း 



နည္းလမ္းကိရိယာမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ 
ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပထား 
ပါသည္။ လမ္းညႊန္တြင္ နည္းလမ္းကိရိယာ တစ္ခုခ်င္းစီကို 
တင္ျပကာ ၎၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို 
ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ 

ပဋိပကၡႏွင့္ထိရွလြယ္ေသာအေျခအေနမ်ားရွိ လက္လွမ္းမီရန္  
ခက္ခဲၿပီး လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မျပႏိုင္ေသာ အေျပာင္းအလဲ 
မ်ားကို တိုင္းတာသည့္ေနရာတြင္ နည္းလမ္းကိရိယာ 
တစ္ခုခ်င္းစီကို မည္သုိ႔ အသံုးျပဳရမည္ဆိုသည့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်မႈ 
သာဓကအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ထည့္သြင္းတင္ျပထားပါသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေပးထားေသာ အဓိက 
ေမးခြန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
• ပဋိပကၡ၊ ရာဇဝတ္မႈ၊ လံုျခံဳေရးတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ အစီအစဥ္ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာရန္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ ခက္ခဲပါသနည္း။

• ပဋိပကၡ၊ ရာဇဝတ္မႈ၊ လံုျခံဳေရးတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ 
အေျခအေနမ်ား၌ ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာရာတြင္ လက္ရွ ိ
က်င့္သံုးေနသည့္လူမႈသိပၸံဆိုင္ရာ နည္းလမ္းကိရိယာမ်ား 
ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။   

• ထို နည္းလမ္းကိရိယာမ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး မည္သို႔၊ 
မည္သည္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသနည္း။ 
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ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ Swisspeace 
မွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီး အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Conflict 
Sensitivity Community Hub (CSC-Hub) မွ ထြက္ေပၚ 
လာသည့္ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ CSC-Hub ဆိုသည္မွာ  
ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနသူ  
မ်ား အတူတကြ ေလ့လာ သင္ယူမွ်ေဝမႈျပဳသည့္ ပညာရွင္ 
အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ 
အေၾကာင္းအရာအေပၚ လႈပ္ရွားတက္ၾကြစြာ အာရံုစိုက္မႈ၊ 
ဆန္းစစ္ေဝဖန္မႈ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ေတြးေခၚမႈတို႔ မျပတ္ရရွိ  
ေနေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနပါ 
သည္။  ‘မတိုင္းတာႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း - 
ထိရွလြယ္ၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ 
တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား (Measuring the Un-
Measurable: Solutions to Measurement Challenges 
in Fragile and Conflict-affected Environments)’၊ 
Search for Common Ground ႏွင့္ UK Department for 
International Development ၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မတ္လ
 ဤလက္ေတြ႕လမ္းညႊန္တြင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရၿပီး ထိရွ 
လြယ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားရွိ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မျပ 
ႏိုင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို တိုင္းတာရာတြင္ အသံုးျပဳ 
ႏိုင္သည့္ လူမႈေရးသိပၸံဘာသာရပ္မ်ားမွ အေရးႀကီးေသာ 
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