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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ေလ့လာေရးစင္တာ (CPCS) – သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ေလ့လာေရးစင္တာ (CPCS) – သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ လ်က္ရွိေသာ သင္တန္းေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ လ်က္ရွိေသာ သင္တန္း
အစီအစဥ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာသည္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား အစီအစဥ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာသည္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား 
ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအား ဆက္အစပ္အေျခအေနေပၚ၌ အေျခခံထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအား ဆက္အစပ္အေျခအေနေပၚ၌ အေျခခံထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္း
အျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီွ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ရိွသည္။အျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီွ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ရိွသည္။
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ကရုဏာျမန္မာလူမႈကူညီေရးအဖြ႔ဲ (KMSS) – ျမန္မာႏုုိင္ငံ ကတ္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (CBCM) ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ကရုဏာျမန္မာလူမႈကူညီေရးအဖြ႔ဲ (KMSS) – ျမန္မာႏုုိင္ငံ ကတ္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (CBCM) ေထာက္ခံမႈႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၏ လူမႈေရးအဆုံးအမတုိ႔ျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ကရုဏာျမန္မာလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔သည္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၏ လူမႈေရးအဆုံးအမတုိ႔ျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ကရုဏာျမန္မာလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔သည္ 
အသင္းေတာ္တည္ရွိရာ နယ္ပယ္ ၁၆ ေနရာတြင္ လူမႈဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ကရုဏာ အသင္းေတာ္တည္ရွိရာ နယ္ပယ္ ၁၆ ေနရာတြင္ လူမႈဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ကရုဏာ 
ျမန္မာအဖြ႔ဲသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ အကူအညီလုိအပ္ေနသူ မ်ား၏ ဘ၀ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ၊ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ ျမန္မာအဖြ႔ဲသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ အကူအညီလုိအပ္ေနသူ မ်ား၏ ဘ၀ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ၊ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ 
အျမင့္ဆုံးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ အားစုိက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည္။အျမင့္ဆုံးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ အားစုိက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည္။

တအာင္းေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအဖြဲ ႔ (TSYU) – TSYU သည္ တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ားကုိ အကူအညီမ်ား ေပးေနေသာ တအာင္းေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအဖြဲ ႔ (TSYU) – TSYU သည္ တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ားကုိ အကူအညီမ်ား ေပးေနေသာ 
အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြ႔ဲတဖြ႔ဲျဖစ္သည္။ တအာင္းလူငယ္မ်ားကုိ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြ႔ဲတဖြ႔ဲျဖစ္သည္။ တအာင္းလူငယ္မ်ားကုိ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အုိးအိမ္မဲ့ေရႊ ႔ေျပာင္းေနရသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲခၽြတ္ၿခံဳက် ေနေသာ တအာင္းရြာသားမ်ားကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အုိးအိမ္မဲ့ေရႊ ႔ေျပာင္းေနရသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲခၽြတ္ၿခံဳက် ေနေသာ တအာင္းရြာသားမ်ားကုိ 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည္။ တအာင္းလူမ်ဳ းိစုမ်ားအတြက္ စည္းရုုံးလႈ႔ေံဆာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည္။ တအာင္းလူမ်ဳ းိစုမ်ားအတြက္ စည္းရုုံးလႈ႔ေံဆာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား လည္း ထုတ္ေ၀သည္။လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား လည္း ထုတ္ေ၀သည္။

ျပည္ၿငိမ္းသုခ (PNTK) – ျပည္ၿငိမ္းသုခ အဖြ႔ဲသည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔ဲလည္းမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲတဖြ႔ဲျဖစ္ၿပီး ျပည္ၿငိမ္းသုခ (PNTK) – ျပည္ၿငိမ္းသုခ အဖြ႔ဲသည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔ဲလည္းမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲတဖြ႔ဲျဖစ္ၿပီး 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔ တြင္ အေျခစိုက္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔ တြင္ အေျခစိုက္သည္။ 
၎အဖြ႔ဲသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားမွ တဆင့္ လူထုမ်ားကုိ ကူညီေပးရန္ ၎အဖြ႔ဲသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားမွ တဆင့္ လူထုမ်ားကုိ ကူညီေပးရန္ 
သိႏၱဌာန္ခ်ထားသည္။သိႏၱဌာန္ခ်ထားသည္။

ကရင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ (KDN) – ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္သည္ ေခါင္းေဆာင္ မႈပုိင္း ႏွင့္ ကရင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ (KDN) – ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္သည္ ေခါင္းေဆာင္ မႈပုိင္း ႏွင့္ 
ကြန္ျမဴနီတီအပုိင္းတြင္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည္။ ကြန္ျမဴနီတီအပုိင္းတြင္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည္။ 
ပညာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ စြမ္းရည္ပုိမုိျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အုိးအိမ္မဲ့ကရင္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ စြမ္းရည္ပုိမုိျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အုိးအိမ္မဲ့ကရင္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သည္။လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သည္။

ကယားျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ယက္ (KSPMN) – ကယားျပည္နယ္ရိွ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်ကယားျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ယက္ (KSPMN) – ကယားျပည္နယ္ရိွ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်
က္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္က္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္
ေရးကြန္ယက္ကုိ ေဒသႏၱရအေျခစုိက္ လူထုအေျချပဳ အဖြ႔ဲ ၁၂ ဖြ႔ဲက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္။ ၎အဖြ႔ဲသည္ ေရးကြန္ယက္ကုိ ေဒသႏၱရအေျခစုိက္ လူထုအေျချပဳ အဖြ႔ဲ ၁၂ ဖြ႔ဲက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္။ ၎အဖြ႔ဲသည္ 
ျပည္နယ္တ၀ွမ္း အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျပည္နယ္တ၀ွမ္း အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး
အေပၚခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရိွပါက အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ ေက်းရြာအသီးသီးတြင္ အသိပညာျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။အေပၚခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရိွပါက အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ ေက်းရြာအသီးသီးတြင္ အသိပညာျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။

မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ယက္ (MWN) – မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ယက္ကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ ၿပီး မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ယက္ (MWN) – မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ယက္ကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ ၿပီး 
မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ တဆင့္ကုိယ္စားျပဳရန္၊ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနီတီမြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ တဆင့္ကုိယ္စားျပဳရန္၊ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနီတီ
အဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ကြန္ျမဴနီတီအတြင္း အဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ကြန္ျမဴနီတီအတြင္း 
စီမံကိန္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ တဆင့္ ေခတ္ၿပိဳင္မြန္အမ်ဳိးသစီမံကိန္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ တဆင့္ ေခတ္ၿပိဳင္မြန္အမ်ဳိးသ
မီးအမ်ားအျပား ရင္ဆုုိင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာရန္ ႏွင့္ မြန္အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားအားလုံး ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ မီးအမ်ားအျပား ရင္ဆုုိင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာရန္ ႏွင့္ မြန္အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားအားလုံး ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ 
ပါ၀င္လာႏုိင္ေရး ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ပါ၀င္လာႏုိင္ေရး ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူ

6.7 310.7 x 219 mm





ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆုိသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆုိသည္မွာ 
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထုိင္ႏုိင္ျခင္း လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထုိင္ႏုိင္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးရယူထားသည့္ ေဒသမ်ားရိွ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား



ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆုိသည္မွာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထုိင္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆုိသည္မွာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထုိင္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးရယူထားသည့္ ေဒသမ်ားရိွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးရယူထားသည့္ ေဒသမ်ားရိွ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား

နားေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ သုေတသနနည္းနာ ျပင္ဆင္သူနားေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ သုေတသနနည္းနာ ျပင္ဆင္သူ - Soth Plai Ngarm

နားေထာင္ျခင္း စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (သင္တန္း၊ စီစဥ္မႈ၊ ေရးသားျခင္း) နားေထာင္ျခင္း စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (သင္တန္း၊ စီစဥ္မႈ၊ ေရးသားျခင္း) 

ကုိေအာ္ဒီေနတာ ႏွင့္ တည္းျဖတ္သူကုိေအာ္ဒီေနတာ ႏွင့္ တည္းျဖတ္သူ - Karen Simbulan

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား၊အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား၊ - Laurens Visser, Tengku Shahpur, Harshadeva Amarathunga

ျမန္မာမိတ္ဖက္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ျမန္မာမိတ္ဖက္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား -

ကရုဏာ ျမန္မာလူမႈ ကူညီေရး အဖြ႔ဲ (ကခ်င္)

တအာင္း ေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြ႔ဲ (ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း)

ျပည္ၿငိမ္းသုခ (ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း)

ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ယက္ (ကယား)

ကရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္ (ကရင္)

မြန္အမ်ဳိးသမီးကြန္ယက္ (မြန္)

မ်က္ႏွာဖုံး ဓါတ္ပမ်က္ႏွာဖုံး ဓါတ္ပုံ  - Karlos Manlupig

အတြင္းဓါတ္ပုံမ်ား အတြင္းဓါတ္ပုံမ်ား - Zabra Yu Siwa, Shutterstock၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွနားေထာင္သူ

စာျပင္ စာျပင္ - Husnur Esthiwahyu

အျပင္အဆင္ အျပင္အဆင္ - Boonruang Song-ngam

ထုတ္ေ၀သူ ထုတ္ေ၀သူ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေလ့လာေရးစင္တာ (CPCS)

ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေထာက္ပ့ံမႈ ရံပုံေငြ အဖြ႔ဲ (PSF)



ေက်းဇူး မွတ္တမ္းေက်းဇူး မွတ္တမ္း

ဤသုတေတသနလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ကူညီမႈမ်ားေပးခ့ဲသည့္ ျမန္မာမိတ္
ဖက္အဖြဲ႔မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေလ့လာေရးစင္တာ (CPCS) က ေက်းဇူး တင္ရိွပါသည္။ 
သင္တုိ႔၏ အကူအညီမပါဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တုုိ႔ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ား ျပဳစုရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။

အထူးသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ တဦးခ်င္းကုိလည္း ေက်းဇူး
မွတ္တမ္းျပဳလိုပါသည္။ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ အခ်ိန္၊ လုပ္ႏုိင္စြမ္းအားႏွင့္ 
စိတ္အားထက္သန္မႈတုိ႔ အျပင္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားကုိ သြားလာရန္ ဆႏၵရိွျခင္းတုိ႔အေပၚ 
အထူး ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ 
ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားက မအားမလပ္သည့္ၾကားထဲမွ ၎တုိ႔ 
အျမင္မ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ဗဟုသုတ၊ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ 
ပါ၀င္ဖလွယ္ေပးျခင္းအတြက္ကုိလည္း လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။ 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုိေပးခ့ဲသည့္ အတြက္ေရာ သင္တုိ႔သေဘာထားမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံ 
ယုံၾကည္စြာ ဖြင့္ဟ ျခင္းအတြက္ေရာ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဤစာအုပ္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ေစရန္ ေထာက္ပ့ံကူညီေပးခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေထာက္ပံ့မႈ ရံပုံေငြ အဖြ႔ဲ (PSF) ကုိ ေက်းဇူးမွတ္တမ္း တင္ပါသည္။ ၎တုိ႔အကူအညီမပါဘဲ 
ဤလုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ။
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အဖြဲ႕အစည္း အေခၚအေဝၚ အတုိေကာက္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း အေခၚအေဝၚ အတုိေကာက္မ်ား

AA Arakan Army (ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္)
BGF Border Guard Force (နယ္ျခားေစာင့္တပ္)
CBO Community-Based Organization (ရပ္ရြာေျချပဳ အဖြ႔ဲအစည္း)
CPB Communist Patry of Burma (ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ)
CSO Civil Society Organization (လူထုအေျချပဳ အဖြ႔ဲအစည္း)
DKBA Democratic Karen Benevolent Army 
 (ကရင္ ဒီမုိကရက္တစ္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းတပ္)
EAG Ethinic Armed Group (တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲ)
HRP/MRP Hongsawatoi Restoration Party/Mon Restoration Party 
 (မြန္ျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးပါတီ)
IDPs Internally Displaced Persons 
 (ျပည္တြင္းအုိးအိမ္မဲ့စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား)
KIO Kachin Independence Organisation (ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြ႔ဲ)
KIA Kachin Independence Army (ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္)
KNU Karen National Union (ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး)
KNPP Karenni National Progressive Party 
 (ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီ)
KNPLF Karenni National People’s Liberation Front 
 (ကရင္နီ အမ်ိဳးသား လူထု လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး)
KNG Kayan National Guard (ကယား အမ်ိဳးသား ေစာင့္ေရွာက္ေရးတပ္)
KNLP Kayan New Land Party (ကယားေျမသစ္ပါတီ)
MAMD Mon Army Mergui District (မြန္တပ္- မေကြးခရုိင္)
MDWA Mon Democratic Warrior Army (မြန္ ဒီမုိကရက္တစ္ သူရဲေကာင္းတပ္)
MNDA Mon National Democratic Army (မြန္အမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္)
MNLA Mon National Liberation Army 
 (မြန္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္)
MPG Mon Peace Group (မြန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြ႔ဲ)
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MPF Mon People’s Front (မြန္ လူထု တပ္ဦး)
MTA Mong Tai Army (မြန္ တုိင္း တပ္မေတာ္)
MNDAA Myanmar National Democratic Alliance Army 
 (ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္)
NCA Nationwide Ceasefire Agreement 
 (တႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္)
NCCT Nationwide Ceasefire Coordination Team 
 (တႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေရးအဖြ႔ဲ)
NLD National League for Democracy (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္)
NMSP New Mon State Party (မြန္ျပည္သစ္ပါတီ)
NGOs Non-Government Organisations (အစုိးရ မဟုတ္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား)
NSAG Non State Armed Group 
 (အစုိးရႏွင့္ မဆုိင္ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲ)
PNLO Pa’O National Liberation Organisation 
 (ပအုိ႔ဝ္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြ႔ဲ)
RCSS Restoration Council of Shan State (ရွမ္းျပည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ)
SLORC State Law and Order Restoration Council 
 (ႏုိင္ငံေတာ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ)
SPDC State Peace and Development Council 
 (ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ)
SSA Shan State Army (ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္)
SSA-N Shan State Army – North (ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္)
SSA-S Shan State Army – South (ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္)
TNLA Ta’ang National Liberation Army 
 (တေအာင္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္)
USDP Union Solidary and Development Party 
 (ျပည္ေထာင္စု ၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ)
UWSA United Wa State Army (ဝ ျပည္ ညီညႊတ္ေရး တပ္မေတာ္)
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အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ 
ေတြ႔ရိွခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေတြ႔ရိွခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္



ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အစုိးရ၏ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား
ေၾကာင့္ ပဋိပကၡ နယ္ေျမ ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ခ်ိန္မွ အစျပဳ၍ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၁၅ ဖြဲ႔ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ 
ေရးထုိးႏုိင္ခ့ဲသည္။ ထုိသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးပင္ 
ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဘက္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ဗဟုိအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားအၾကား တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္တခုရလာေစမည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အေျခခံ 
အုတ္ျမစ္တခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးတြင္ တုိက္ခိက္ုမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
အဆုံးသတ္ေရးသာမက လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားထိခုိက္ခံစားေနရေသာ ကာလရွည္ၾကာ 
ထိခုိက္မႈအေၾကာင္းရာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းအေျဖရွာႏုိင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခု 
ျဖစ္ေပၚလာေရးကုိ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ တႏုိင္ငံလုံး 
ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျခင္းသည္ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာ စြဲညိေနေသာ အမုန္း တရားမ်ား၊ ေဘးဖယ္ခံထားရမႈမ်ားႏွင့္ တႏုိင္ငံလုံးရိွ 
မတူကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ မယုံၾကည္မႈ တုိ႔ကုိ ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေသာ 
လုပ္ငန္းရွည္ႀကီးတခု၏ ပထမဦးဆုံးေျခလွမ္းအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ ေသာင္းက်န္း သူတန္ျပန္ 
ဆန္႔က်င္ေရး နည္းနာမ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ က်င့္သုံးလာျခင္းက မတူကြဲျပားေသာ 
တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အဆမတန္ေနာက္က်ေစသည္။ 
ေက်းလက္ေဒသ အမ်ားစုသည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
အေဆာက္အအုံကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံ လူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွမႈ နည္းပါးသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရိွေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ယွဥ္ၿပိဳင္
ၾကျခင္းေၾကာင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အမ်ားစုအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာရသည္။ 
ျပည့္စုံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္လုိသည့္ အေၾကာင္းအရာ တခ်ဳိ႔သာ ရိွသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအတြက္ ျပင္ဆင္
ေနသည့္အခ်ိန္ မွာပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း ျပတ္လုစဲစဲအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ေနသည္။ 
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ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တုိ႔အၾကား 
တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္လည္း တပ္မေတာ္၊ 
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ (TNLA) တုိ ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ 
တပ္ဖြဲ ႔၀င္မ်ား (BGF) ႏွင့္ ဒီေကဘီေအ ခဲြထြက္အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေနသကဲ့သုိ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (KNU) 
တုိ႔အၾကား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထုိတုိက္ပြဲမ်ားက အနီးနား၀န္း
က်င္ရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေပၚ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစသည္သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ယုံၾကည္မႈ ကုိလည္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အားလုံးပါ၀င္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး
ေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈတုိ ႔ ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔ ၃ ဖြဲ ႔ကုိ 
ေဘးဖယ္ထားျခင္းအျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပါ၀င္မႈကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း စသည့္ အျပစ္အနာဆာ ရိွေနသည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ထိပ္ပုိင္းအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တခုသာ ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားေနၿပီး၊ 
ဗဟုိအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက 
ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသာ အဓိကပါ၀င္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေလ့လာေရးစင္တာ (CPCS) သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါ၀င္မႈက အေရးႀကီးသည္ကုိ လက္ခံသည္။ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ 
ခုိင္မာၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခု ဖန္တီးရာတြင္ လုိအပ္ေသာ 
လက္တြဲေဖာ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ေရွ႔တန္းေဒသမ်ားတြင္ 
ေနထုိင္ေနရသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိသူတုိ႔သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ ေၾကကြဖဲြယ္ရာမ်ားကုိ 
မွ်ေ၀ႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္အျမင္မ်ား မွ်ေ၀ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ေဒသတြင္ ႏွစ္ဘက္ 
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ုဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔ 
မည္သုိ႔ထိခိုက္ေနရ သည္ကုိ နားေထာင္ျခင္းသည္ လက္ရိွ ေအာက္ေျခလူမႈ အ၀န္းအ၀ုိင္းအထိ 
ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေကာင္းအဆုိး သက္ေရာက္မႈအေပၚ 
တုံ႔ျပန္ေပးသည့္ အေရးႀကီးသည့္ အရင္းျမစ္တခု ျဖစ္သည္။

3



ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားေသာေဒသ 
ေျခာက္ခုရိွ ေဒသခံျပည္သူ ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ သုေတသန ျပဳထားခ်က္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံထားသည္။ ဤပေရာဂ်က္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏သ
ေဘာထားမ်ား တင္ျပရန္ ျဖစၿပီး၊ ၎တုိ႔အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါ၀င္ ေတြ႔ဆုံညိွႏိႈင္းေနသူမ်ားႏွင့္ အျခား ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ား အပါအ၀င္ ဆုံးျဖတ္ခ်
က္ခ်မွတ္သူမ်ား သိရိွရန္ႏွင့္ ၾသဇာ လႊမ္းႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။
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ေတြ႔ရိွခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေတြ႔ရိွခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ မွ ၾသဂုတ္လအတြင္း နားေထာင္သူ ၇၅ ဦးသည္ ေဒသေျခာက္ခုမွ 
ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ ၁၆၆၃ ဦးႏွင့္ စကား၀ုိင္းေပါင္း ၄၅၉ ခုကုုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိေဒသေျခာက္ခုသည္ 
လက္ရိွ ႏွစ္ဘက္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ရယူထားေသာ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ကယား၊ ကရင္ ႏွင့္ မြန္ ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္သည္။ 
ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ကခ်င္၊ ပေလာင္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကယား၊ ဓႏု၊ ပအုိ႔၀္၊ ရွမ္း၊ ဗမာ၊ အင္းသား၊ 
ကေယာ၊ ကယန္း၊ လားဟူ၊ ေလာ္ေ၀ၚ၊ လခ်ိတ္၊ လီဆူးႏွင့္ နာဂ စသည့္ မတူကြဲျပားေသာ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္၊ ကတ္သလစ္၊ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာ၀င္၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္၊ ဘာသာမ့ဲမ်ား၊ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ တံခြန္တုိင္ ကုိးကြယ္သူမ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး၊ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ၁၈ ႏွစ္မွ အသက္ ၇၀ အထက္ထိ လူႀကီးမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။ 
၎တုိ႔သည္ လယ္သမားမ်ား၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာေပးသူမ်ား၊ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေစ်းသည္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ား၊ 
အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္သား၊ လူမႈေရးလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသကဲ့သုိ႔ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား 
အျပင္ ျပည္တြင္းအုိးအိမ္မဲ့ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

နားေထာင္ျခင္း နည္းနာကုိ အသုံးျပဳၿပီး၊ သုေတသနျပဳရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရစကား
ေျပာကၽြမ္းက်င္ၿပီး ေဒသအေၾကာင္း နားလည္သူမ်ားက ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ ႔နယ္အသီးသီးသုိ႔ 
သြားေရာက္ကာ ထုိလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းရိွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ စကား၀ုိင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။ ထုိစကား၀ုိင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ 
အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အတြြက္ ၎တုိ႔၏ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ဖမ္းယူ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
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ေဒသအားလုံးတြင္ ဖန္တလဲလဲျဖစ္ေနေသာ ေဒသအားလုံးတြင္ ဖန္တလဲလဲျဖစ္ေနေသာ 
အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရလဒ္အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရလဒ္

သုေတသနျပဳရာ ေနရာတခုခ်င္းစီတြင္ ျပဳလုုပ္ခ့ဲေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြအဲတြင္း နားေထာင္သူမ်ား 
ေျပာျပေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံအသုိင္း
အ၀ုိင္းမ်ား တညီတညြတ္တည္း စုိးရိမ္ေနေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ၉ ခု ထြက္ေပၚလာသည္။

ဇယား (၁) နယ္ေျမအားလံုး၏ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရိွ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၁) နယ္ေျမအားလံုး၏ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရိွ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ၿပီးျပည့္စုံၿပီး အားလုံးပါ၀င္ေသာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္တခုကုိ ရရွိခ်င္သည္။ စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလည္း ရခ်င္သည္။ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡ ေနာက္တႀကိမ္
ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမည္ ကုိ မည္သူမွ မခံစားခ်င္ေတာ့။

၂။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရက စတင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စခ်ိန္မွ 
အေကာင္းဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲမႈ တခ်ဳိ ႔ရ ွိေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 
အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။

၃။ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ပုိမုိ ရရိွလုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။

၄။ အမ် ဳိးမ် ဳိးေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ႔မ ်ားက ၎တုိ႔အေပၚ တရားမ၀င္ 
အခြန္ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းေ၀းလုိၾကသည္။

၅။ ပုိ မုိေကာင္းမ ြ န္ေသာ  အလုပ္အကုိင္အခြ င့္အလမ္းႏ ွ င့္  စား၀တ္ေနေရး  
အဆင္ေျပမႈ လုိခ်င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။

၆။ အစုိးရက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏ ွ င့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ တုိ ႔ကုိ 
တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ 
ထုိ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အရည္အေသြးမီွ လက္လွမ္းမီွ တုိးတက္မႈအျဖစ္ 
ျမင္လုိၾကသည္။
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ဇယား (၁) နယ္ေျမအားလံုး၏ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရိွ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၁) နယ္ေျမအားလံုး၏ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရိွ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၇။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔အသံသေဘာထားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္ 
မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား ၾကားေစလုိသည္။ အစုိးရ၏ ေရြးခ်ယ္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ထံ လာေရာက္ၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ၎တုိ႔လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခြင့္လည္း 
ရလုိၾကသည္။

၈။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူအေရအတြက္ အထူးသျဖင့္ 
လူငယ္မ်ားအၾကား ျမင့္မားလာ ေနသည့္အေပၚ စုိးရိမ္ၾကသည္။ မူးယစ္ေဆးသုံး
စြမဲႈေနာက္ဆက္တြ ဲဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ
တြင္လည္း ၎တုိ႔ စုိးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ ထုိလူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိသား
စုဆက္ဆံေရးအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ၊ ပစၥည္းခုိးမႈ၊ လုယက္မႈႏွင့္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႀကံဳၾကရသည္။

၉။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေျမယာအျငင္းပြားမႈအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ လူအခ်ဳ ိ႔က 
၎တုိ႔ေဒသအတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အေရအတြက္ 
ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ ထုိသိမ္းဆည္းမႈ မ်ားသည္ ၎တုိ႔ 
ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ေနသည္။ အခ်ဳိ႔လူမ်ားကေတာ့ 
တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားၾကားမွ ထြက္ေျပးရင္း စြန္႔ခြာထားခဲ့ရေသာ ၎တုိ႔ ေျမအတြက္ 
ပူပန္ေနၾကရသည္။
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ေဒသအားလုံးတြင္ ျဖစ္ရပ္တူေသာအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေဒသအားလုံးတြင္ ျဖစ္ရပ္တူေသာအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ 
၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ အထိ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ အထိ

ဤနားေထာင္ျခင္းသုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေက်းရြာႏွင့္ ၿမဳိ႔အသီးသီးတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပဳစုခ့ဲေသာ နားေထာင္ျခင္းသုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက အဓိကအေၾကာင္း
အရာအခ်ဳိ႔ တူညီ ေနၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ထုိ ေဒသခံမ်ား၏ တူညီေသာ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပုိင္းတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးထားသည္။

ေျမယာ အျငင္းပြားမႈေျမယာ အျငင္းပြားမႈ

ေျမယာအျငင္းပြားမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္စလံုးတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ ဘုံအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။ ဤနားေထာင္ျခင္း 
သုေတသနတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားသည္ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား 
ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ထုိအျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ေယဘူယ် အားျဖင့္ အသစ္အတည္ျပဳလုိက္ေသာ 
ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာရေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ေျမယာဥပ
ေဒသစ္သည္ ေဒသခံမ်ား က်င့္သုံးေနေသာ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ နည္းလမ္းမ်ား/ရုိးရာ ဓေလ့အရ 
ေျမအသုုံးျပဳမႈႏွင့္ ကြာျခားသည္။ ေျမယာခြဲေ၀အသုံးျပဳမႈ အေပၚ ထပ္ေဆာင္းကန္႔သက္ခ်က္မ်ား 
ျဖစ္လာေစျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္က စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈႏ ွ င့္ 
ေန႔စဥ္ဘ၀ရပ္တည္ေရး အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကဳံေနရေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား 
ျဖစ္ေစသည္။

နားေထာင္ျခင္းမွ ၾကားသိလာရေသာ မတူကြျဲပားသည့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ သရုပ္သကန္မ်ားကုိ 
ေယဘူယ် အားျဖင့္ အမ်ဳိးအစား ႏွစ္ခု ခြဲျခားၾကည့္ႏုိင္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း
အႀကီးစားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာရေသာ ေျမယာ အဓမၼ သိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္သည္။ ထုိအႀကီး
စားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးေရကာတာမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ 
ဟုိတယ္ဇုန္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လမ္းမႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ထုိလုပ္ငန္း
လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမေနရာ ရယူရာတြင္ ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ုိင္း 
မ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက 
ေျပာျပၾကသည္။ တခ်ဳိ႔ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားပုိင္ေျမေနရာကုိ မရုုိးမသား ျပဳလုုပ္ထားေသာ 
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ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ သိမ္းယူၾကၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားထံ 
ေရာင္းပစ္ၾကသည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ေဒသခံမ်ားသည္ အိမ္ေျခမဲ့ ျဖစ္လာၾကရသည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ ၀မ္းေရးအတြက္အသုံးျပဳေနရေသာ လယ္ယာေျမ သုိ႔မဟုတ္ အျခား အမ်ားပုိင္အသုံး
ျပဳေသာ ေျမေနရာမ်ားကုိ အသုံးျပဳခြင့္ မရဘဲ ျဖစ္လာၾကသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ ေဒသခံမ်ား 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႀကီးထြားလာၿပီး ၎တုိ႔ေဒသတြင္ တည္ေဆာက္လာမည့္ အႀကီးစားဖြ႔ၿံဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ သတိထားလာၾကသည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၎တုုိ႔ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္
ေစမည့္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးရာ အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ 
မျမင္ေတာ့ဘဲ၊ ထုိတည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္ က်ပ္တည္းမႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္း
ရင္းအျဖစ္ ရႈျမင္လာၾကသည္။

ေျမယာအျငင္းပြားမႈဆုိင္ရာ ဒတိုယအမ်ဳိးအစားသည္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက  ေျမယာမွ
တ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ မည္သို႔ နားလည္သည္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ျပည္နယ္
တခုခ်င္းစီသည္ ေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္ ခြဲေ၀မႈဆုိင္ရာ ဓေလ့ရုုိးရာ နည္းလမ္းမ်ား ရိွၾကသည္။ 
ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားက အတည္ျပဳ ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ 
ဥပေဒသည္ ထိဓုေလ့ထုံးတမ္းမ်ားမွ ေသြဖီေနကာ ေျမယာမွတ္ပုံတင္မႈ ျပဳလုုပ္လုိသူမ်ားသည္ 
ရႈပ္ေထြးလွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရၿပီး၊ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္ထားမ်ားကုိ 
လုိအပ္သည္ထက္ ပုိမုိ တင္ျပရသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒအရ 
အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အဆင့္ေရာက္ရန္အလုိ႔ငွာ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ 
ေဒသခံမ်ား နားမလည္သည္မွာ အ့ံၾသစရာ ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ား အေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကုိ ပညာေပးေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း ေဒသခံအသုိင္း
အ၀ုိင္းမ်ားက ထုိႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ 
၎တုိ႔ေျမဆုံးရံႈးရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ 
လုံေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ မရိွဟု ဆုိၾကသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ

၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ ျခင္းတုိ႔ ေဒသအားလုံးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေနဆျဲဖစ္သျဖင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္ၾကသည္။
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ေဒသခံလူထုအမ်ားစုရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈသည္ ေဒသခံအမ်ားအျပား မူးယစ္
ေဆးစြမဲႈ အေရ အတြက္ ျမင့္မားမႈ ျဖစ္ၿပီး၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအေပၚ ေနာက္
ဆက္တြ ဲသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ေနရာအခ်ဳ ိ႔တြင္ ခုိးဆုိးလုယက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးသုံးသူမ်ားႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျမင့္တက္
လာသည္ဟု အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ဆုိၾကသည္။ ၎တုိ႔ သားသမီးမ်ားကုိ မူးယစ္ေဆးျပတ္ေစရန္ 
မိဘမ်ားကုိယ္တုိင္က ေက်းရြာအာဏာပုိင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒ စုိးမုိးေရးအဖြဲ ႔မ်ားအား 
ဖမ္းဆီးခုိင္းရသည့္ သာဓကမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ေျဖဆုိသူအခ်ဳိ ႔က ေျပာဆုိၾကသည္။ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေရးႏွင့္ အသုိင္းအ၀ုုိင္းတြင္း ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ ဆုိးက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွသည့္အေျခအေနကုိ သတိျပဳမိေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႔အခ်ဳိ႔က မူးယစ္ေဆးျဖတ္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ၾကသည္။

တခ်ဳိ႔ေဒသမ်ားတြင္မူ မူးယစ္ေဆး၀ါးတရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာရေသာ ဆုိးက်ဳိး
မ်ားသည္ အဓိကစုိးရိမ္မႈ ျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ ေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ 
ေဒသတခုခုအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတခုခုကုိ ျဖတ္၍ ခုိး၀ွက္သယ္ယူ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္ရန္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေလ့အထေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား 
ေပၚေပါက္ရသည္။ ထုိအေလ့အထမ်ားတြင္ အာဏာပုိင္ အသီးသီးကုိ လာဘ္ထုိးျခင္းႏွင့္ 
“အခြန္” ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လုိရာေဒသသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အျမတ္အစြန္း
ရလြယ္ေသာ မူးယစ္ေဆးကုန္ကူးမႈေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ 
ပဋိပကၡဖန္တီးသူမ်ားက လုံၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ား မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွၿပီး၊ 
ထုိမွသာ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြရရိွေရး အတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု 
အသုိင္းအ၀ုိင္းအခ်ဳိ႔က ယူဆၾကသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံးသေဘာတရားတခုသည္ ဘိန္းပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း
စီးပြားေရးအၾကား ဆက္စပ္မႈ ျဖစ္သည္။ ေနရာအခ်ိဳ ႔တြင္ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၀မ္း
ေရးအတြက္ ဘိန္းပင္မ်ားအေပၚ မွီခုိေနရသည္။ ထုိမွီခုိေနရမႈသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 
မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္မႈစက္၀န္းထဲ ေရာက္သြား ေသာအခါ ပုိဆုိးေစသည္။ ထုိေဒသမ်ားတြင္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းလူမႈအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားက ဘိန္းခင္းမ်ားကုိ လာေရာက္ဖ်က္ဆီးသြား 
ေသာအခါ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ ဘိန္းသီးႏံွအတြက္ 
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ကုန္က်မည့္ ရင္းႏွီးေငြကုိ ထုတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားသည္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ၿပီး ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားရွာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ ဖ်က္ဆီး
ေသာအုပ္စုမ်ားအၾကား ၾကားညွပ္ၾကရသည္။ အုပ္စု ႏွစ္ဖက္ၾကား ညွပ္ရေသာ ဘိန္းစုိက္ေတာင္
သူမ်ားသည္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဆုိးက်ဳိးအမ်ားဆုံး ႀကံဳရသည္။

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ ညီညြတ္မႈတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ ညီညြတ္မႈ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ခြဲျခားမႈမရွိေရးအတြက္ ေတာင္း
ဆုိမႈမ်ားသည္ ေဒသခံ လူထုမ်ားအၾကား ဘုံအေၾကာင္းအရာ တခု ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား၊ 
တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္တခုခု၀င္လူမ်ဳိးစု၊ လူနည္းစုႏွင့္ လူမ်ားစု စသည့္ အုပ္စုမ်ားအေပၚ
အေျခခံလ်က္ ပြတ္တုိက္မႈမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ခံစားရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

ထုိပူပန္မႈမ်ားကုိ နားလည္ႏုိင္မည့္ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ ရိွသည္။ ပထမအဆင့္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္
အဆင့္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တြင္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေရြးခ်
ယ္ခံအရာရွိအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကုုိယ္စားျပဳသည္ဆုိေသာ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွတဆင့္ေသာ္ လည္း ေကာင္း ကုိယ္စားျပဳၾကသည္။ 
ထုိအဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဆုိးသည္ျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးစုတခုလုံးအတြက္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစုအားလုံးအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အာမခံေသာ မူ၀ါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ဗဟုိအစုိးရထံ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆုိေနသည္။ တုိင္းရင္းသား အဖြ႔ဲမ်ားတြင္ ပုိမုိေကာင္း
မြန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ ကုိယ္စားျပဳမႈ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ရရိွရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾက
သည္။ ဤသည္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ဆုိင္ရာ 
အသိပညာျပန္႔ပြားေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္ပင္ ျဖစ္သည္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္မွာ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအခ်ဳိ႔က တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔မ်ားသည္ ၎တုိ႔ အက်ဳိးစီးပြားကုိ 
ကုိယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔ 
ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားကုိ တန္းတူ ဆက္ဆံမႈ 
ျပဳရန္ ဗဟုိအစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိၾကသည္။

ဒုတိယအဆင့္သည္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းအဆင့္ ျဖစ္သည္။ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ 
၎တုိ႔ခြျဲခားဆက္ဆံခံရ သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေ၀မွ်ၾကသည္။ 
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၎တုိ႔က ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ တုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မၾကာမၾကာ 
ပုိမုိဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးႀကံဳရေသာ အျပန္အလွန္ တင္းမာမႈမ်ား ကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
ရွာေဖြလုိၾကသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအခ်ဳိ ႔က ၎တုိ႔သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု တစုစု 
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ တခါတရံတြင္ တပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ 
တားဆီး ရွာေဖြျခင္းကုိ မၾကာခဏ ခံၾကရသည္ဟု ရွင္းျပသည္။ ၎တုိ႔၏ တုိင္းသားလူမ်ဳိး
စုအမည္သည္ အာဏာပုိင္မ်ား က ေငြေခ်းေပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ အတည္ျပဳမျပဳ 
ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ခံရသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ 
မတူကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ားၾကား
တြင္လည္း ၾကားညပ္ၾကရသည္။ စစ္သားမ်ားက ၎တုိ႔ရြာမ်ားမွ ျဖတ္သန္းသြား လာေသာအခါ 
ၿပိဳင္ဘက္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုတူသူမ်ား ကုိ ပစ္မွတ္ထားေလ့ 
ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ျမင့္တက္လာေနေသာ တင္းမာမႈမ်ားသည္ မတူကြဲျပားေသာတုိင္းရင္း
သားအဖြဲ႔မ်ား လက္ေအာက္ ေနထုိင္ရေသာ ေဒသခံမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား 
ပုိျဖစ္ေစသည္။ တခ်ဳိ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ မလုံၿခံဳမႈ မ်ား ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုငယ္မ်ားအ
ၾကား ျပည္သူ႔စစ္အဖြ႔ဲငယ္ေလးမ်ား ဖြ႔ဲစည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

၎တုိ႔ေဒသမ်ားတြင္း ကြျဲပားမႈမ်ားကုိ သတိျပဳမိသည့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ား အၾကား ပုိမုိ ညီညြတ္ေရးကုိ စိတ္အားထက္သန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ တခ်ဳ ိ႔က တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳ ိးစုအဖဲြ႔မ်ား
အား အားေလ်ာ့ေစရန္ ၎တုိ႔အၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈျဖစ္ေစသည့္ နည္းဗ်ဴဟာကုိသုံး
ၾကသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အစုိးရဌာနမ်ားတြင္ ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ ျမင့္လာေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏အျမင္မ်ား ထင္ဟပ္ေစရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း စသည့္ 
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားအားလုံး အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ 
သိရိွၾက သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ကြန္ျမဴနီတီအဆင့္မွာပင္ တင္းမာမႈမ်ားကုိ 
ထိန္းညိွရန္အတြက္ မတူကြျဲပားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳ 
ပူးေပါင္းမႈ ပုိမုိရိွလာေစရန္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ေဒသခံလူထုပါ၀င္မႈ 
ရလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈလုိအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ုိင္းအခ်ဳိ႔က ေဖာ္ျပၾကသည္။ မတူ
ကြဲျပားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔လုိက္လွ်င္ 
ထုိကြဲျပားမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားမည္ဟု အခ်ဳိ႔က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
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အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားအသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား

သုေတသနျပဳခဲ့ရာေဒသမ်ားတြင္ ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေနေသာ အျခား အေၾကာင္းအရာတခုမွာ 
အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းအလုပ္မ်ား ေရရွည္ဆက္ရိွေနေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 
၎တုိ႔ေဒသတြင္ ကာလရွည္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡေၾကာင့္ ထုိစိန္ေခၚ
မႈမ်ားျဖစ္ရျခင္းကုိ ၎တုိ႔ သိရိွၾကသည္။

ထုိအေၾကာင္းအရာအေပၚ သေဘာထားတခုမွာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကုိ 
တုိက္ရုိက္ အားျဖင့္ မည္သိုု႔ထိခုိက္ေနသနည္းဆုိသည့္အယူအဆ ျဖစ္သည္။ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားက 
ေက်းရြာမ်ားကုိ ေရွ႔တန္းစစ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား အသြင္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား 
၎တုိ႔အုိးအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး အျခားေဒသမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္
ၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔ လယ္ယာေျမမ်ား၊ သီးႏံွမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ား 
ကုိ စြန္႔ပစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 
၎တုိ႔ အလုပ္အကုိင္ သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေမြးမႈ အခြင့္အလမ္းမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရိွၿပီး၊ 
အုိးအိမ္မဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူ (IDPs) မ်ားအေနျဖင့္ အစာအာဟာရအတြက္ လူသားခ်င္း
စာနာမႈ အေထာက္အပ့ံ ေပးေသာ ေအဂ်င္စီ မ်ားအေပၚ မီွခုိရေစသည္။

တုိက္ပြဲမ်ားဒဏ္ တုိက္ရုိက္မခံစားရေသာ ေဒသမ်ားသည္လည္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဖြ႔ၿံဖိဳးမႈ ေနာက္က်ရသည့္ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ပတ္ခ်ာ၀ုိင္းေနသည္။ တုိင္းရင္းသား
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စစ္ပြမဲ်ားျဖင့္ စစ္တပ္မွ လႊမ္းမုိးထားျခင္းသည္ လာဘ္စားမႈျဖင့္ျပည့္ေနေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာအေျခအေန၊ လုပ္အားထိန္းညိွမႈမရိွျခင္းႏွင့္ သာတူညီမွ် 
လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဟန္႔တားေနသာ ခရုိနီစီးပြားေရးစနစ္ကုိ သက္ဆုိးရွည္ေစျခင္း 
စသည့္ တုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သုေတသနျပဳရာေဒသမ်ားမွ ေဒသခံ အမ်ားစုက 
လုံေလာက္ေသာ၀င္ေငြဖန္တီးႏုိင္မ ႈႏ ွ င့္ ၿ ငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ညီမွ ် ျခင္းခ် ေျပာဆိုသည္မာွ 
အ့ံၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔မွသာ ၎တုိ႔ မိသားစုရပ္တည္ႏုုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ 
ေနထုိင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအျခားအယူအဆတခုမွာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း
နည္းပါးျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ျပည္သူမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ဘ၀ေရရွည္ရပ္
တည္ေရးအတြက္ လုံေလာက္ ေသာ နည္းနာမ်ား မရိွယုံမက အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားရျခင္း
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သည္လည္း မူးယစ္ေဆးစြဲမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျမင့္တက္လာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းတခု အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ ရာဇ၀တ္ ျပစ္မႈမ်ား ျမင့္မား
လာရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း တရပ္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ လူငယ္မ်ား အတြက္ 
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ရွားပါးျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ကုိလည္း ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက 
စုိးရိမ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပ့ံႏုိင္ေရး လုံေလာက္ေသာ ၀င္ေငြ ရရိွရန္အလုိ႔ငွာ 
အလုပ္အကုိင္ ရာွေဖြရန္အတြက္ တုိင္းျပည္ကုိ စြန္ ႔ခြာၿပီး အထူးသျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ 
တရုတ္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ထြက္သြားၾကရသူမ်ား ရိွသည္။ ဤအေျခအေနက ေရရွည္ စည္းလုံးေသာ
လူ ႔အဖ ြဲ ႔အစည္းတခုတည္ေဆာက္ေရးတ ြ င္  အေရး ႀ ကီးသည့္  အခ်က္မ ်ားအေပ ၚ 
သက္ေရာက္မႈရိွေစသည့္ (ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္မႈေၾကာင့္) လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကင္းကြာသြားျခင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ (မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲမႈေၾကာင့္) လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလုံးႏွင့္ ကင္းလြတ္လာျခင္း စသည့္ 
ထပ္ေဆာင္း စုိးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ႏိုုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
လူငယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေမ့သြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရုိးရာဓေလ့မ်ား ဆုံးရံႈးရျခင္းတုိ႔ 
ျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကေၾကာင္းလည္း တခ်ဳိ႔က ဆုိသည္။

ထုိစုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဗဟုိအစုိးရအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ကူညီရန္ လုိအပ္ၿပီး 
သင့္တင့္ေသာ ေစ်းကုိ အာမခံေသာ ပုံမွန္ေစ်းကြက္တခု ဖန္တီးေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
ေဒသခံမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိရရန္ အစုိးရက 
ေစ်းကြက္မ်ားမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ၎တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ေဒသတခ်ဳိ႔ရွိ လူထုမ်ားက 
၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ လက္လွမ္း မမီွရျခင္းမွာ ေစ်းကြက္မ်ားသည္ ၿမိ ႔ဳေပၚမ်ားတြင္သာ 
ရိွၿပီး၊ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔ ခရီးသြားလာမႈ အကန္႔ အသတ္ႀကီးမားေၾကာင္း ေျပာဆုိၾက
သည္။ ေစ်းကြက္မ်ားရိွေသာ ေဒသမ်ားတြင္ေတာင္မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚ အစုိးရသတ္မွတ္ခ်
က္မရိွျခင္းက ၾကားခံလူမ်ားႏွင့္ ပြစဲားမ်ားအတြက္ လယ္သမားမ်ားထံမွ ေခါင္းပုံျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ 
လုပ္ထားသက့ဲသုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ပြဲစားမ်ားက ထြက္ကုန္မ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းနဲနဲျဖင့္ ၀ယ္ယူၾကသည္။ 
တခ်ိန္တည္းမ ွာပင္ ထုိပ ြဲစားမ်ားကပင္ တျခားပစ ၥည္းမ်ားကုိ ထုိလယ္သမားမ်ားထံ 
ေစ်းတင္ေရာင္းၾကသည္။

လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုိအပ္ခ်က္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုိအပ္ခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္စလုံး၏ နားေထာင္ျခင္း သုေတသနျပဳရာ ေဒသအားလုံးရိွ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွ ၾကားရေသာ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာတခုမွာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ
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ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပုိမုိ လုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစုိးရက လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအခ်ိ ႔ဳ လုပ္ေပး
ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားက မဆုိင္းမတြ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ၎တုိ႔က 
လမ္းမ်ားႏွင့္ မုိဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး အေဆာက္အုံမ်ား ပုိမုိ ရရိွျခင္းသည္ ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ပုိမုိလြယ္ကူ ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းၾကသည္။ 
ထုိ႔အတူ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရရွိမႈ 
တုိးတက္လာေၾကာင္းကုိလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ေဒသမ်ားတြင္ အလြန္အမင္းေနာက္က်ခဲ့ရေသာ မတုိးတက္မႈမ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းရန္ ဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက အလ်င္အျမန္ပင္ 
ေထာက္ျပၾကသည္။ ၎တုိ႔ အမ်ားဆုံး ရည္ညြန္းေျပာဆုိသည္မွာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ 
ေခ်ာေမြ႔ေနေစရန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး၊ အေသအခ်ာေလ့က်င့္ေပးထားေသာ 
ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား လုံလုံ ေလာက္ေလာက္ ရရန္ လုိအပ္ျခင္းတုိ႔ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူပင္ တခ် ႔ဳိေက်းရြာမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
စင္တာမ်ားပါ မရိွေၾကာင္းႏွင့္ ထုိအတြက္ အာဏာပုိင္မ်ားက ၎တုိ႔ေဒသမ်ားတြင္ ထုိအေဆာက္
အအုံမ်ား ဖန္တီးေပးေစခ်င္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ အားလုံးၿခံဳ ေျပာရပါမူ 
ဗ ဟုိအ စုိး ရက  လူမ ႈအဖ ြဲ ႔အစည္း မ ်ားက  ေတာ င္း ဆုိေနေသာ  တတုိ င္း ျ ပ ည္ လုံး  
သာတူညီမွ ် ျဖစ္ေသာ၊ တသတ္မတ္တည္းျဖစ္ေသာ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ လူမႈေရး
အေဆာက္အအုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အခ်ိန္၊ စြမ္းအားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖည့္ဆည္း
ေပးႏုိင္ရန္ တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔မႈ လုိအပ္ေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာဆုိၾကသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈမ်ားသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ နားေထာင္ျခင္း စကား၀ုိင္းမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားတြင္ သဘာ၀ပ
တ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း
မ်ား၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္ယူသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာ
က္မႈမ်ားကုိ အထူးဂရုျပဳ ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိစုိးရိမ္မႈမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားအနီး
တ၀ုိက္အျပင္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းရျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမည့္ ေရကာတာ မ်ား တည္ေဆာ
က္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ရမႈအေၾကာင္းမ်ား အၿမဲပါ၀င္သည္။ 
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တခ်ဳိ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေတာင္ယာစုိက္ပ်ဳိးရန္ ေတာအုပ္
တခုလုံးကုိ စုိက္ပ် ဳိးေျမအျဖစ္ ခုတ္ထြင္ျခင္းကဲ့သုိ ႔ေသာ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ 
ထိခုိက္ေစေသာ အျပဳအမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ရျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

ထုုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တခ်ဳ ိ႔ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ ဥပမာျပရလွ်င္ အလြန္အကၽြ ံသစ္ေတာျပဳန္း
တီးမႈသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ား အလြန္အမင္း ေဖာက္ျပန္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေရရွည္ထိခုိက္ႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ား
အေပၚ ေဒသခံမ်ားက စုိးရိမ္ ေၾကာက္ရြ႔ၾံကသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပးေရး ေရကာတာမ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေက်းရြာမ်ားအား ေရလႊမ္းမုိးေစျခင္း၊ ေရစီးေၾကာင္းေလ်ာ့နည္းလာေစျခင္း
ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရအရင္းအျမစ္မ်ားထံ ပင္လယ္ဆားငံေရ မ်ား ေရာေႏွာ၀င္
ေရာက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစသည္။ ေဒသ အမ်ားစုတြင္ ထုိအက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
စီစဥ္ထားၿပီးေသာ သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားေသာ အႀကီးစားဖံြ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး
စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားက ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစသည္။

အခြန္အေကာက္အခြန္အေကာက္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ မေျပာင္းမလ ဲဆက္လက္ျဖစ္ေနေသာအဓိကအေၾကာင္းအရာ 
ေနာက္တခုမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာပုိင္အမ်ားအျပားက ေကာက္ခံေသာ 
တရား၀င္မဟုတ္ေသာ အခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ သုေတသနျပဳခဲ့ရာ 
ေဒသအေပၚ မူတည္၍ ဤအေၾကာင္းအရာတြင္ အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္ရိွေသာ္လည္း 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား လႈပ္ရာွးရာ ေဒသမ်ားတြင္ 
တရား၀င္မဟုတ္ေသာအခြန္မ်ား ေပးရသည္ဟု အဓိက ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေဒသအလုိက္ 
ထုိအခြန္ ေပးရျခင္းလည္း ကြာျခားၾကသည္။ တခ်ဳိ ႔ေဒသမ်ားတြင္ အခြန္ေပးရျခင္းကုိ 
အက်ဳိးအျဖစ္ ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ၾကၿပီး ၎တုိ႔ေထာက္ခံရာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အ
သီးသီးအတြက္ လုိအပ္သည့္ ရုပ္၀တၱဳပုိင္း ဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံကူညီရန္ ဆႏၵ ရွိၾကသည္။ 
အခ်ဳိ႔ေဒသမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ မတူကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အုပ္စု တစုထံမွ 
အခြန္ေကာက္ခံေသာအခါ ေကာက္ခံရာတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား တြလဲ်က္ပါရိွ သည့္ အေျခအေန 
ရိွသည္။ ျပည္သူ႔စစ္တခ်ဳိ႔ကလည္း အခြန္ေကာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထံမွ 
ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ ပစၥည္းမ်ား ရယူျခင္းမ်ားရိွသည္။
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အခ်ဳိ႔ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာမ်ားအေပၚ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ အမ်ား
အျပားက အခြန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ထုိရြာမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး၀န္ထုတ္၀န္ပုိးပါ 
ျဖစ္ေစသည္ဟု ေထာက္ျပၾက သည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားက တုိင္းရင္းသားလ
က္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျပင္ ျပည္သူ႔စစ္
အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိလည္း ေငြေပးရသည္။ စီးပြားေရး၀န္ထုတ္ ၀န္ပုိးျဖစ္ေစျခင္းအျပင္ ေဒသအတြင္း 
မတူကြျဲပားေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္လည္း 
စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

“အခြန္မ်ား” ေကာက္ခံျခင္းသည္ တရား၀င္မဟုတ္ပဲ အလြန္အမင္း နည္းစနစ္မက်သည္ကုိ 
မွတ္သားရသည္။ ထုိေငြမ်ား မည္သည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္သြားသည္ကုိ ျပည္သူတုိ႔မသိၾက။ 
တခ်ဳိ႔က ၎တုိ႔ေပးလုိက္ရေသာ ေငြေၾကးအတြက္ ထုိအဖြဲ႔မ်ားက အသုံးစရိတ္မွတ္တမ္း
မွတ္ရာျဖင့္ ျပမည္ဆုိပါက ေပးရသည့္ ေငြေၾကးအတြက္ ၀မ္းပန္းတသာ ျဖစ္ၾကမည္ဟုဆုိသည္။

18



ေဒသအားလုံးတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေဒသအားလုံးတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ 
၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ အထိ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ အထိ

ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ သိရိွမႈႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ သိရိွမႈ

သုေတသနျပဳခဲ့ရာေဒသအားလုံးတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ 
သိရိွမႈမွာ သိသိ သာသာ တုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အသိအ
ျမင္ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈအေျချပဳအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြကဲာလအတြင္း လႈပ္ရွား တက္ၾကြသူမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 
အျခားအေၾကာင္းခ်က္တခုမွာ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ အင္တာနက္ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ 
မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိရလာျခင္းေၾကာင့္ လူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိရလာသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံးေသာ အစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္လာေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအၾကား 
ပြက္ေလာရုိက္ ေျပာဆုိမႈ မ်ားက ဤ ႏုိင္ငံေရးအသိ ျမင့္မားေနေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ 
ဗဟုိအစုိးရမွလည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ အယူအဆကုိ လူထုအ၀န္း အ၀ုိင္းတြင္ ပုိမုိ ပြင့္လင္းစြာ 
ေျပာဆုိလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ထုိေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ တုိးတက္မ်ားျပား 
လာသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးျခင္းသည္ လူနည္းစုမ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးေပးရန္ႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားေျဖရွင္းရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း 
ျဖစ္သည္ဟု ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ အမ်ားအျပားက ယုံၾကည္ၾကသည္။ မည္သို႔ေသာ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္မ်ဳိးက တုိင္းျပည္အတြက္ အလုပ္အျဖစ္ဆုံး ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
မည္သုိ႔ ျဖစ္မည္နည္းဆုိသည့္အေပၚ နားလည္မႈ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိသည္ဟုလည္း 
ထင္ရသည္။ သုေတသနျပဳခဲ့ရာ ေဒသအေပၚ မူတည္ကာ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားက ဖက္ဒရယ္
ျပည္နယ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရိွေနၿပီးသား ပထ၀ီအေနအထား ပုိင္းျခား သတ္မွတ္ခ်
က္မ်ားကုိ အေျခခံထားေစခ်င္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ မတူကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု 
အဖြ႔ဲမ်ားပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ျပည္နယ္အသစ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း တုိ႔ လုပ္ေစလုိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပၾကသည္။

ေဒသခံျပညသူ္မ်ားအၾကား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရိွေနေသာ အခ်က္မွာ ျပည္သူ႔အစုိးရတရပ္အျဖစ္ 
အာမခံႏုိင္ရန္ အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရး လုိအပ္လ်
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က္ရိွေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ ဘုံ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္တခု 
ရိွေနပုံ မရဟု ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ အေတာ္ မ်ားမ်ားက ေလ့လာ သုံးသပ္ၾကသည္။ တပ္မေတာ္၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန သုံးခု ရိွေနျခင္း အတြက္လည္း ၎တုိ႔က စုိးရိမ္ပူပင္
ၾကသည္။ ၎တုိ႔က ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ ကြျဲပားမႈတခု 
ရွိသင့္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကၿပီး၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏာၱရာယ္ 
ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ အာရုံစုိက္သင့္သည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ ထုိအျမင္မ်ားသည္ 
လက္ရိွ အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေျမာက္ပုိင္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး 
ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ အစုိးရထံမွ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ 
မဟုတ္ဘ ဲထုိးစစ္မ်ား ပုိမုိဆင္ႏႊရဲန္ တဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 
သံသယရိွၾကသည္။

ေနာက္ဆုံး သေဘာတရားတခုမွာ အစုိးရတြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) 
ပါတီတုိ႔အၾကား အာဏာလႊေဲျပာင္းမႈ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္
လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖစ္ေစ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔ေရြးခ်ယ္ လုိက္ေသာ 
အရာရိွမ်ားက ၎တုိ႔၏ အက်ဳ ိးစီးပြားကုိ အမွန္တကယ္ ကုိယ္စားျပဳမျပဳကုိ မေသခ်ာေသာေၾကာင့္ 
ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကၿမဲ ျဖစ္ေနသည္။ ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားက 
အစုိးရသည္ “ဆက္လက္ သင္ယူ” ေနေသာေၾကာင့္ ေမွ ်ာ္လင့္ခ်က္ အနည္းငယ္ကုိ 
ေဖာ္ျပၾကၿပီး၊ “ေစာင့္ၾကည့္” သည့္သေဘာထားကုိ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၎တုိ႔အျမင္မ်ား 
တင္ျပခြင့္မရ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအရ ကုိယ္စားျပဳမႈ မခံရသည့္အေပၚ မခ်ိတင္ကဲ ျဖစ္မႈကုိ 
ေဖာ္ျပသည့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားလည္း ရိွသည္။ ထုိအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ 
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ၎တုိ႔ေက်းရြာမ်ားသုိ ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေစခ်င္ၿပီး၊ ၎တုိ႔ 
ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ သိရိွလာေစရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေစခ်င္ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သိရိွမႈၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သိရိွမႈ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အၾကား နားေထာင္မႈ မ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာ အျခား အေျပာင္းအလ ဲ
တခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား ပုိမုိ သိရိွလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ 
ျဖစ္လာျခင္းမွာ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွား
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သူမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္သာမက၊ 
အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အျဖစ္ တုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
လည္း ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ တႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္း 
တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပုိမုိ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ဗဟုိအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔ မ်ားထံ 
အထူးေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိႏုိင္ခဲ့သည္။ “၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ” ဟု အမည္ေပးထား
ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပရန္ လပုိင္းအလုိက 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒတိုယအႀကိမ္ နားေထာင္ျခင္းသုေတသန စကား၀ုိင္းမ်ား ျပဳလုုပ္သည့္အခ်ိန္အရ 
ထုိေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ အ့ံၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ေနာက္ဆုံးမွတ္သားစရာအျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္း
ငယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေကာင္းဘက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 
အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပထားခ်က္ ပါရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရး၀န္းက်င္တခု 
ပြင့္လာေနေၾကာင္း၊ အမ်ားဆႏၵတခု ရွိေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏ ွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြႏွဲင့္ ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီမွ NLD ပါတီသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကူးေျပာင္းျခင္းက ဤအခ်က္ကုိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပုိမုိ ပါ၀င္ရန္ ၎တုိ႔အတြက္ 
ေနရာပုိရိွလာေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူတုိ႔ သတိျပဳမိၾကၿပီး အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရိွလာသည္။ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ား
ကလည္း သိသာျမင္သာ ေသာ တုိးတက္မႈ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။ ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္ 
တုိင္းျပည္၏ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား
အၾကား တုိးမ်ားလာေသာ ပဋိပကၡက ထုိေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေပၚ ဖုံးအုပ္သြားၿပီး ေဒသခံျပည္
သူမ်ား၏ အေကာင္းျမင္မႈကုိ အရိပ္ထင္ေစသည္။ ဤအခ်က္က အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔
အေနျဖင့္ ဖက္ထားေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ား ပါ၀င္လာေစျခင္းျဖင့္ အားလုံး
ပါ၀င္ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ရန္ ျပည္သူမ်ား ထပ္တလလဲ ဲေတာင္းဆုိေနသည္ကုိ 
ရွင္းလင္းသြား ေစႏုိင္သည္။
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ေဒသတခုခ်င္းစီရိွ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဒသတခုခ်င္းစီရိွ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္

ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသအတြင္း ဆက္စပ္လႊမ္းၿခံဳေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္ 
သုေတသနျပဳခဲ့ရာ ေဒသတခုခ်င္းစီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆက္စပ္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ 
နားေထာင္သူမ်ား သတ္မွတ္ေပးေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ အက်ဥ္း
ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ နားေထာင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ဒုတိယအႀကိမ္ အတြင္း ေတြ႔ရေသာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားအျပင္ ထုိေဒသတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ
ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားပါ၀င္သည္။
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ကခ်င္ျပည္နယ္ကခ်င္ျပည္နယ္

က်ေနာ္တုိ႔ အိမ္ကုိ အျမန္ ျပန္ခ်င္တယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ 
စခန္းေတြမွာ ေနေနရတာ အခုက ငါးႏွစ္ေတာင္ ရိွသြားျပီ။ အရင္က ဆုိရင္ 
က်ေနာ္တုိ႔ စစ္ေျပးရတယ္ဆုိတာ ယာယီပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ခ့ဲတာ။ 
ဒါေပမယ့္ အခု အရမ္းၾကာသြားၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း အိမ္ကုိ အရမ္းျပန္ခ်င္ေနၿပီ။ 
အခုက အေျခမဲ့ ေတြအတြက္ ပုိလုိ႔ေတာင္ ခက္တယ္။

- ၀ုိင္းေမာ္ၿမိ ႔ဳနယ္မွ ကခ်င္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ႏွင့္ ဇူလုိင္လအတြင္း နားေထာင္သူအဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ ႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ 
ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ ၂၉၀ ဦးႏွင့္ စကား၀ုိင္းေပါင္း ၁၃၂ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိစကား၀ုိင္းမ်ားသည္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ မန္စီ၊ မုုိးေမာက္၊ မုိးေကာင္း၊ ၀ုုိင္းေမာ္၊ ျမစ္ဆုံ၊ ပူတာအုိ၊ မခ်မ္းေဘာ၊ မုိးညွင္း၊ 
ခ်ီေဖြ၊ တႏုိင္း ႏွင့္ ဖားကန္႔ ၿမိ ႔ဳနယ္မ်ား၏ ေနရာအသီးသီးတြင္ ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားတြင္ 
ကခ်င္၊ ေလာ္ေ၀ၚ၊ လခ်ိတ္၊ ဗမာ၊ ရွမ္းႏွင့္ မြတ္ဆလင္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ဇယား (၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရခ်င္
သည့္ ၎တုိ႔ဆႏၵကုိ ေဖာ္ျပၾကသည္။ တခ်ဳ ိ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စကတည္းက 
အေကာင္းဘက္ေျပာင္းလမဲႈ တစုံတရာမွ်မရိွဟု ခံစားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။

၂။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံေစလုိ
ေၾကာင္းႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲ ေရး အတြင္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ား မရိွရန္ ေဒသခံျပည္
သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

၃။ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရမႈမ်ား၊ မလုံၿခံဳမႈမ်ား၊ ဘ၀ရပ္တည္ေရး
အတြက္ ဆုံးရံႈးရမႈမ်ား၊ အေျခမဲ့ျဖစ္ရမႈႏွင့္ စစ္တပ္ပုိင္အျဖစ္ ေျမယာသိမ္း
ဆည္းမႈမ်ား စသည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားဒဏ္ ခံစားၾကရသည္။

၄။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏
အေတြ ႔အႀကံဳမ်ားအျမင္ သေဘာထားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္စားေပးရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
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ဇယား (၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၅။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကုိ 
ျပင္ဆင္ၿပီး တပ္မေတာ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳေနရာ ၂၅ 
ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးထားသည့္အခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ျပည္သူ႔အစုိးရ 
တရပ္ ျဖစ္ေရးအတြက္ ဤအဆင့္သည္ လုိကုိ လုိအပ္သည္။

၆။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသား
အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွရန္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္းေရးရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ 
မွ်တေသာ တရားေရးစနစ္တခုရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သတိျပဳမိၾကသည္။ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ၎တုိ႔ ထပ္မံ မေတြ႔ႀကံဳလုိၾကေတာ့။

၇။ အကြဲအၿပဲႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေစရန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ားအၾကား 
တင္းမာမႈမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း 
ေျပာဆုိၾကသည္။

၈။ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား နည္းပါးေစရန္ ယာဥ္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပုိမုိ ေဆာင္ရြ
က္ေပးရန္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

၉။ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိွေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားရေရးႏွင့္ အာဏာရေရး 
တုိ႔သာၾကည့္ၿပီး စီးပြားေရး နိမ့္က်မႈ အေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူေနၾကေသာ 
လာဘ္စားသည့္ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ခရုိနီစီးပြားေရးသမားမ်ား အေၾကာင္း ေဒသခံျပ
ည္သူမ်ားက ဖြင့္ဟေျပာဆိုၾကသည္။ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း နည္းပါးေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ထြက္ကုန္တန္ဖုိးမ်ား နိမ့္က်ေနၿပီး အေျခခံစားေသာက္ကုန္ပစၥည္း
မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ ျမင့္မားေနသည္။ ဤသည္က ေဒသခံမ်ား အေျခခံလုုိအပ္
ခ်က္ျပည့္မီွေရးအတြက္ အၿမဲ ရုန္းကန္ေနရေစသည္။

၁၀။ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက သယ္သူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးက႑တြင္ 
ပုိမုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစခ်င္သည္။ လမ္းမ်ား ပုိမုိေဆာက္လုပ္ေစခ်င္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး
ကုိလည္း ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ ရႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

၁၁။ ထုိေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းပါးၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈရိွေသာ 
က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား လည္း ရွားပါးသည္။
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ဇယား (၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁၂။ ထုိေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္အေၾကာင္းကုုိ ပုိမုိသိလုိၾကသည္။

၁၃။ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအေပၚ အေျခခံေသာ ခြဲျခား
ဆက္ဆံမႈ ခံရသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ ထုိခြဲျခားဆက္ဆံမႈက ၎တုိ႔အတြက္ 
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရေရးတြင္အကန္႔သတ္ ျဖစ္ေစၿပီး ၎တုိ႔၏ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကုိ ထိခိုက္လ်က္ရိွသည္။

၁၄။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ပုိမုိ ရရွိခ်င္ၾကသည္။ 
၎တုိ႔က အစုိးရကုိ အလုပ္ သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားေပးႏုိင္မည့္ 
အလုပ္သမားဆုိင္ရာစံႏႈန္း ခ်မွတ္ေစခ်င္ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ ထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ 
ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရန္ ေစ်းကြက္မ်ား ပုိမုိလုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိၾက
သည္။

၁၅။ အစုိးရက တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား 
ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္းမွ တားျမစ္နုိင္ေရး ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ရန္ 
ေဒသခံတုိ႔က ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္း အေပၚ မီွခုိေနရေသာ ဘိန္းစုိက္
ေတာင္သူမ်ားအား ၎တုိ႔ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ အာမခံေသာ အျခား 
အစားထုိးသီးႏံွမ်ား ထုတ္ေပးရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

၁၆။ စစတ္ပ္က သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ားကုိ ပုိင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္ေပးလိမ့္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။

၁၇။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) က ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ထားေသာ စာသင္ေက်ာင္း
မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဗဟုိအစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳ
ေစခ်င္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား 
ပုိမုိရရိွရန္အတြက္ ထုိသုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳမႈ လုိအပ္သည္ဟု ၎တုိ႔ ယူဆသည္။

၁၈။ အစုိးရအေနျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ပုိမုိ အလုပ္ခန္႔ျခင္းႏွင့္ ေက်ာငး္သားဦးေရ 
မ်ားျပားေစရန္ စာသင္ေက်ာင္း မ်ား ပိမုိုေဆာက္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပညာေရးတြင္ 
ပုိမုိရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံရန္ ၎တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

၁၉။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက ရယူထားေသာ ေျမယာမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ 
ပုိမုိ ရလုိၾကသည္။
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ဇယား (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ ဇယား (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ ခံစားရပါသလဲ။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ ခံစားရပါသလဲ။
• ေအာင္ျမင္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခု ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက 
ေဖာ္ျပၾကသည္။

• အခ်ိ ႔ဳက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္းတြင္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၌ တုိက္ပြမဲ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ စုိးရိမ္မႈရိွ
ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုုၾကသည္။ တခ်ဳ ိ႔က အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ တုိးတက္မႈ 
တခုျမင္ခ်င္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

• ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းအနည္းစုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း 
သိပ္မသိဟု ဆုိသည္။

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ခဲ့ရပါက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ဳ ိး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ခဲ့ရပါက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ဳ ိး 
ေျပာဆုိေဆြးေႏြး မည္နည္း။ေျပာဆုိေဆြးေႏြး မည္နည္း။
• ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံတုိ႔က 
ေျပာဆုိသည္။ 

• ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား သိရိွၿပီး 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား မရိွေတာ့ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ပါ၀င္ရပါက ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည္။

• ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ လက္ရိွရိွထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ သင့္တင့္စြာ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ အေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးေစခ်င္သည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္ရန္ စိတ္ႏွစ္ကုိယ္ပါ ေဆာင္ရြက္ခ်င္သည့္ ဆႏၵ ရိွေနရမည္ ျဖစ္သည္။

၃။ သင့္တဦးတည္းအျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါ၀င္သင့္သည့္ သင့္တဦးတည္းအျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါ၀င္သင့္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။
• ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႔ (တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ) အၾကား 
တင္းမာမႈ ေလ်ာ့က် ေစခ်င္ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုုၾကသည္။ 
တဖြဲ ႔ခ်င္းစီက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပုိမုိ ပါ၀င္ၿပီး၊ အျပန္အလွန္ 
ေလးစားမႈ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ျပသရန္၊ ၎တုိ႔ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
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ဇယား (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ ဇယား (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

• ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေရးရာ ကိစၥမ်ားကုိလည္း 
ထည့္သြင္း ေျပာဆုိေစ ခ်င္တယ္။ ထုိအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တရုတ္စီးပြားေရး
သမားမ်ားက ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ေနသည္ဟုု ၎တုိ႔ ခံစားၾကရသည္။

• ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ား သတင္းတင္ျပမႈက႑တြင္ မီဒီယာမ်ား၏ 
ဘက္လုိက္မႈကုိ ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူတုိ႔က ေဖာ္ျပၾက
သည္။

၄။ ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုမွ သင္ဘာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လ။ဲေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုမွ သင္ဘာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လဲ။
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရိွမွသာ တုိင္းျပည္ ဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္မည္ဟု ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 
ယုံၾကည္သည္။ ၎တုိ႔အတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိ 
ရရိွလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး မိသားစုတုိင္း အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈ
အဆင့္အတန္းမ်ား ရရိွလိမ့္မည္။

• တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလုံးအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရိွလာမည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရမႈမွ ကင္းလြတ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾက
သည္။

၅။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္း
လဲလာခဲ့သနည္း။လဲလာခဲ့သနည္း။
• အေကာင္းဘက္ဦးတည္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတခ်ဳိ႔ကုိ ေဒသခံတုိ႔က 
ေျပာျပၾကသည္။ ဥပမာ ပညာေရးတြင္ တုိးတက္လာမႈမ်ား၊ အစုိးရက 
အခမဲ့ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္တြင္ တုိးတက္မႈအခ်ဳိ႔ရိွလာျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
ဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ရွိလာျခင္း ( မုိ ဘုိင္း ဖုန္းမ်ား 
ရိွလာျခင္း)။

• သတင္းမီဒီယာ ပုိမုိလြတ္လပ္လာေၾကာင္းလည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 
ေျပာဆုိၾကသည္။ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္မႈက လူမ်ားမ်ားထံ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွလာေစသည္။ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္
မွအပ တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေလ်ာ့လာသည္။
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ဇယား (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ ဇယား (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၆။ လက္ရိွ သင္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။လက္ရိွ သင္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။
• မူးယစ္ေဆး၀ါး (ထုတ္လုပ္ျခင္း/သုံးစြဲျခင္း) ျပႆနာ သည္ အလြန္အမင္း 
စုိးရိမ္ရေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတုိ႔က ဆုိသည္။

• ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ားရွိ ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ႏွင့္ 
ကတ္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ 
စုိးရိမ္ၾကသည္။

• ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ကုမၸဏီ အမ်ားအျပားသည္ ေဒသခံမ်ားဆီမွ ေျမယာမ်ား 
သိမ္းယူေနၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ေနေသာ 
သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ေဒသခံျပည္သူမ်ား
ကဆုိသည္။

• ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြမဲ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအေပၚ 
အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္လ်က္ရွိၿပီး ထုိတုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရပ္သင့္သည္ဟု 
ဆုိသည္။

• ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအုုပ္စုမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား 
ျမင့္တက္လာေနသည္ ဟု ဆုိသည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းနီ၊ ဂ်င္းေဖါ၊ ရ၀မ္ ႏွင့္ 
လီဆူး တုိ႔အၾကား ျဖစ္သည္။

• အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိက 
စီးပြားေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ ႔က 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။

• ျဖစ္ပြားေနဆဲ တုိက္ပြဲမ်ားက လမ္းအသစ္မ်ားေဖာက္လုပ္ေရးကုိ အခက္
အခဲျဖစ္ေစသည္ဟု ၎တုိ႔က ဆုိသည္။
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ဇယား (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ ဇယား (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၇။ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္ေတြ႔လုိသနည္း။သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္ေတြ႔လုိသနည္း။
• ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္တုိးတက္သည္ကုိ 
၎တုိ႔ ျမင္လုိၿပီး အေျခ ခံ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈအေဆာက္အုံမ်ား ပုိေကာင္း
ေစခ်င္သလို လမ္းမ်ား ပုိမုိေဖာက္လုပ္ ေပးေစျခင္သည့္အျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား 
ျဖန္ ႔ ျဖဴးေပး ေစလုိၾကသည္။ အသက္ေမြးမႈအတြက္ ပုိေကာင္းေသာ 
အေျခအေနမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ၎တုိ႔ စုိက္ပ်ဳ းိထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ 
မ်ားမ်ားရလုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ပုိမုိ 
ရရ ွိ လုိသည္။  ထုိအရာမ ်ားက  ၎တုိ ႔အတ ြက္  ေကာင္းမ ြ န္ေသာ  
လူေနမႈအဆင့္အတန္း ရရိွရန္ ကူညီႏုိင္မည္။

• ကန္႔သတ္မႈမ်ား မရိွဘဲ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
• စစ္သားမ်ား/လက္္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ၎တုိ႔ရြာမ်ားမွ ေ၀းရာ စခန္းမ်ားတြင္ 
စခန္းခ်ေစ ခ်င္သည္။

• ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းကုိ အၿပီးတုိင္ ရပ္ဆုိင္းရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။

၈။ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရရိွေစရန္ မည္သည့္အကူအညီမ်ား သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရရိွေစရန္ မည္သည့္အကူအညီမ်ား 
ရိွေနရန္ လုိအပ္သနည္းရိွေနရန္ လုိအပ္သနည္း
• နည္းပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံ/ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အစားထုိးသီးႏွံမ်ား 
ေထာက္ပ့ံေပးမႈ လုိအပ္သည္။

• ေက်းရြာႏွင့္ ၿမိ ႔ဳနယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္
ေသာ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား လုိအပ္သည္။

• ဖားကန္႔ေဒသ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား
အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ေမွာ္အတြင္း ရွာေဖြစားေသာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
ေျမေနရာ အနည္းငယ္ကုိ သတ္မွတ္ေပးေစခ်င္သည္။

• ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း ရရိွရန္ ေျမယာဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အစုိးရက ေျဖရွင္းေပးေစလုိသည္။
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ဇယား (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ ဇယား (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၉။ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။
• ၎တုိ႔ လုပ္ႏုိင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ လုပ္အား၊ စြမ္းရည္ ႏွင့္ အသိတုိ႔ျဖင့္ ပါ၀င္ 
ကူညီခ်င္သည္။

• လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ား ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အစုိးရအား 
စည္းရုံးေရးက႑တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။

၁၀။ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဘာလဲ။အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဘာလဲ။
• အလုုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း မရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပုိက္ဆံရာွေဖြႏုိင္သည့္ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ား မရိွျခင္း။

• တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား လြယ္လင့္တကူ ရရိွေနျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ား
အတြက္ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္သည္။

• ၎တုိ႔အနီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား 
ျဖစ္ပြားေနျခင္း။

• အာဏာပုိင္မ်ား၏ ခြဲ ျခားဆက္ဆံျခင္း ခံရသည္ဟု ေဒသခံျပည္သူတုိ႔ 
ခံစားေနရျခင္း။

• ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ပညာမတတ္ၾကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ အာဏာပုိ
င္မ်ား၏ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈ ခံေနရသည္ဟု ခံစားေနရၿပီး ထုိအာဏာပုိင္မ်ားကုိ 
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းမရိွ။

• ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းက အၿပီးတုိင္ မရပ္ေသးသျဖင့္ ထုိစီမံကိန္း 
ျပန္စပါက ေဒသခံမ်ား အေျခမဲ့ ျဖစ္ရမည္လား ဆုုိသည့္ စုိးရိမ္ ပူပန္မႈ 
ရိွၾကသည္။
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ဇယား (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ ဇယား (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁၁။ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း။ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း။
• အဆင့္အတန္းျမင့္ပညာေရးရရိွရန္အတြက္ ပညာေရးစနစ္ကုိ တုိးတက္ေကာင္း
မြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိေၾကာင္း ၎တုိ႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။

• ဗဟုိအစုိးရမွ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အစုိးရအလုပ္မ်ားတြင္ ပုိမုိပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးသင့္ေၾကာင္း ၎တုိ႔ ေျပာသည္။ 
ထုိမွသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး 
တင္ျပ ေျပာဆုိႏုိင္မည္။

• သက္ဆုိင္ရာေဒသအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အစုိးရအ
ရာရိွမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ရန္ 
လုိအပ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျဖဆုိသည္။

• အစုိးရမွ ေဒသခံမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ အကူအညီေပးမယ့္ 
ႏုိင္ငံျခားသား အႀကံေပးမ်ား ရိွပါက အသုံး၀င္လိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။

• မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ပုိမုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္
သည္ဟု ေဒသခံတုိ႔က ေဖာ္ျပၾကသည္။

နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ တူညီမႈမ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ တူညီမႈမ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

သက္ဆုိင္ရာေဒသခံတုိ႔က စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ 
ဆႏၵျပင္းျပမႈကုိ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွရန္၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္
သူမ်ားက ေဒသခံတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ နားေထာင္ၿပီး အဓိကထားကူညီေပးရန္ လိအုပ္သည္ဟု 
၎တုိ႔ ယူဆၾကသည္။ ယမန္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏိိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုႏွစ္ေဖာ္ျပသည့္ ဆႏၵတြင္ စိတ္မရွည္မႈမ်ား 
ျမင္ေတြ႔ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယခု အေတြ႔အႀကံဳ ဖလွယ္ေပးေသာ အုိးအိမ္မဲ့ 
စစ္ေဘးေရွာင္ IDP မ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ငါးႏွစ္ၾကာ ေနထုိင္
ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အိမ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္ခ်င္ၾကၿပီး ဘ၀ျပန္စလုိ
ေၾကာင္း အထူး ေျပာဆုိၾကသည္။ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနေနရသည့္အခ်ိန္တြင္ ထုိသုိ႔ 
ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ မလုပ္ေဆာင္ နုိင္ၾကေခ်။
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ျဖစ္ပ ြားဆဲတုိက္ပ ြဲမ ်ား၏ ဆုိးက် ဳိးသက္ေရာက္မ ႈမ ်ားသည္လည္း အဓိကအေၾကာင္း
အရာတခုအျဖစ္ ေျပာရသည့္ အထဲ ပါ၀င္ၿမဲ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔ ေျပာျပခ်က္တြင္ 
သတိျပဳစရာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က 
စစ္ပြမဲ်ားရပ္ဆုိင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေသေသခ်ာခ်ာ အေကာင္
အထည္ေဖာ္သည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ခ်င္ေၾကာင္း ပုိမုိ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔ ေက်းရြာမ်ားအနီး တြင္ 
စစ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ မျမင္ေတြ႔ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။

ယခု တေခါက္ စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ IDP စခန္းအခ်ဳိ႔မွလည္း ပါ၀င္ေျဖဆုိထားသည့္အတြက္လည္း 
IDP စခန္းမ်ား သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအတပ္စခန္းမ်ားအၾကား တည္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ 
၎တုိ႔ ပိတ္မိေနသည္ဟု ခံစားရသည့္ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ား ပုိမုိ ၾကားခဲ့ရသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူတဦး 
ေျပာျပသည္က “စစ္ျပန္ျဖစ္ရင္ ဘယ္ေနရာကုိမွ ေျပးစရာ မရွိေတာ့ဘူး” ဟူ၏။ ေျဖဆုိသူ
အခ်ဳိ႔ကလည္း လက္နက္ႀကီးက်ၿပီး ၎တုိ႔ရြာမ်ား ပ်က္စီးမည္ကုိ ေၾကာက္ေနရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
၎တုိ႔ ေဒသတြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ 
စုိးရိမ္ေနရေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

နားေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ၾကားရေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ ဤအခ်က္က အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔၏ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ကင္းေစခ်င္သည့္အခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပ ေနသည္။ နားေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ 
စစ္သားမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လုံၿခံဳမႈ ကင္းမဲ့ရသည္ ဟူေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ 
နားလည္မိေစသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အခ်ဳိ႔ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ နည္းပါး ေသာ္လည္း 
အျခားေဒသမ်ားတြင္မူ သိသိသာသာတိုးျမင့္လာသည္ဟု ကြန္ျမဴနီတီမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ 
ေဒသခံမ်ား၏  ေလ့လာေတြ ႔ရ ွိခ ်က္မ ်ားအရ  မ ွတ္သားရသည္တြင္  စစ္သားမ ်ားက 
ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္မ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ စုိက္ခင္းမ်ားအနီး ေနရာယူထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ဤသည္က ကြန္ျမဴနီတီမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ႏွင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအေပၚ 
အႀကီးအက်ယ္ သက္ေရာက္ လ်က္ ရိွသည္။ တဖန္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္သည္အေရးႀကီးၿပီး 
ေက်းရ ြာမ ်ားအၾကား  ေၾကာက္ရ ြံ ႔ရမ ႈကင္းစ ြာ  သုိ ႔မဟုတ္  လုံ ၿ ခံ ဳစ ြာခရီးသြား ႏုိ င္မည့္  
ကြန္ျမဴနီတီမ်ား၏ ဆႏၵသည္ ဆက္ျဖစ္ေနဆဲ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွ င့္ သုံးစြဲ ျခင္းအေရးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ 
ကြန္ျမဴနီတီမ်ားအတြက္ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
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အလုပ္အကုိင္မရွိမ ႈ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္း ဖက္မႈ ျပႆနာမ်ားႏွ င့္ ရာဇ၀တ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား 
တုိးမ်ားလာမႈကဲ့သုိ႔ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ေနသည္ဟု ၎တုိ႔ယုံၾကည္
ေသာ လူမႈေရးျပႆနာ အခ်ဳိ ႔ကုိ ကြန္ျမဴနီတီမ်ားက ရည္ညြန္းေျပာဆုိသည္။ ၎တို႔ 
ေဒသအတြင္းရိွ အထူးသျဖင့္ ပက္ဂ်ာဆန္အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ား အေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိၾကသည္။ အခ်ဳိ႔က ပက္ဂ်ာဆန္ႏွင့္ 
ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘိန္းခင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးေနေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား
အၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ကုိ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔က 
၎တုိ႔ေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈေလ်ာ့က်လာသည့္အတြက္ ပက္ဂ်ာဆန္အဖြဲ႔၏ 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယမန္ႏွစ္ကကဲ့သုိ႔ပင္ ေျဖဆုိသူအသုိင္းအ၀ုိင္းအခ်ဳိ႔က ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားမွာ 
၎တုုိ႔မိသားစုမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဘိန္းအေပၚ မွီခုိေနရေၾကာင္းလည္း 
ေျပာဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔က အစုိးရအေနျဖင့္ ဘိန္းအစားထုိးသီးႏွံထုတ္ေပးေရး 
အစီအစဥ္တခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ဘိန္းစုိက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ 
ေတာင္သူမ်ားကုိ ကူညီသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳၾကသည္။

ေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ကြန္ျမဴနီတီမ်ား ဆက္လက္ စုိးရိမ္ေနရ
သည္။ ထုိစုိးရိမ္ခ်က္မ်ာသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္း သုိ႔မဟုတ္ ရုိးရာအရ ေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္ 
ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈျပၿပီး မွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္ေသာ လက္ရိွ ေျမယာဥပေဒအရ ကြာဟခ်က္မွ 
အရင္းခံလာသည့္ပုံ ျဖစ္ေနသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ အျခားအႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိသည္။ 
စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ မၾကာခဏ ရည္ညြန္းေျပာဆုိ သည့္တစ္ခုမွာ ရပ္ဆုိင္းထားေသာ ျမစ္ဆုံေရကာတာ 
စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ အစုိးရက ထုိစီမံကိန္းကုိ ျပန္လည္ စတင္ပါက ကြန္ျမဴနီတီ အမ်ားအျပား
အေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွလိမ့္မည္ဟူေသာ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ထုိစီမံကိန္းမ်ားမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား မရဟု 
ေျပာဆုိေန ၾကျခင္းအျပင္ ထုိစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔အား စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ 
အရင္းအျမစ္မ်ားထုတ္ယူျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ကြန္ျမဴနီတီမ်ား ႀကံဳရေသာ 
ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိလည္း ရည္ညြန္းေျပာဆုိ ၾကသည္။
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ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးဆုိင္ရာ 
အေျခခံ အေဆာက္အအုံ မ်ား ရရိွေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ 
၎တုိ႔ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ စီးပြားေရးအေျခအေန
ေကာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အစုိးရက ကူညီရန္လည္း 
ဆက္လက္ေတာင္းဆုိၾကသည္။

နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ယခုႏွစ္၏ နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားထဲမွ အႀကီးမားဆုံး ကြဲျပားခ်က္တစ္ခုမွာ နားေထာင္ျခင္း
စကား၀ုိင္းျပဳလုပ္ရာ ေဒသအ၀န္းအ၀ုိင္း ေျပာင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ IDP 
စခန္းတြင္းရိွ ေျဖဆုိသူမ်ား ပုိမုိမ်ားေသာ ေၾကာင့္ IDPs မ်ား၏ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိေတြ႔ရသည္။

IDPs မ်ား၏ စုိး ရိ မ္ခ ်က္မ်ားကုိ ခုုိ င္မာေစေသာအေျခအေနတစ္ရပ္မ ွာ ၎တုိ႔ဘ၀ 
ရပ္တည္ခြင့္မ်ား မရွေိတာ့ ဟူေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ပဋိပကၡမ်ား စတင္ခ့ဲကတည္းက စခန္းမ်ားတြင္း ေနထုိင္ေနေသာ စစ္ေျပးေရွာင္ IDPs 
အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိခဲ့ရသည္။ ဘုံအေၾကာင္းရာတစ္ခုမွာ အကူအညီကင္းမဲ့မႈ၊ 
မိမိကုိယ္ပုိင္ရပ္တည္ခ်င္သည့္ ဆႏၵ ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေထာက္အပ့ံမ်ားအေပၚ 
မမီွခုိလုိျခင္းဟူေသာ သေဘာကုိ ေတြ႔ရသည္။ ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္
ေရးအခြင့္အလမ္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ၎တုိ႔အတြက္ 
ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား မရွိ ၾကပါ။ ထုိအေျခအေနမ်ားသည္ ၎တုိ႔သားသမီးမ်ားအေပၚ 
မည္သို႔သက္ေရာက္ေနသလဲဆုိသည္ကုိ မွ်ေ၀ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ 
ပညာေရးႏွ င့္ IDPs စခန္းအျပင္ဘက္ ကမာၻကုိ ေလ့လာႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိ ျခင္းတုိ ႔ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တပ္စခန္းမ်ားႏွ င့္ 
နီးကပ္ေနေသာ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ IDPs အသုိင္းအ၀ုိင္းအခ်ဳိ႔က တုိက္ပြဲမ်ား
ဆက္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မ်ားကုိ ထုုတ္ေဖာ္ၾကသည္။

IDPs မ်ား၏ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ေနေသာအေျခအေနနွင့္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးခံစားရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားလည္း 
အမ်ားအျပား ရိွသည္။ ဤတြင္ အမ်ားဆုံး ရည္ညႊန္းေျပာဆုိေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားထဲမွ 
တစ္ခုုသည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ ပြင့္လင္းလာျခင္းကိစၥ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္း
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အရာမ်ားကုိ ပုိမုိလြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိလာႏုိင္ၿပီး သတင္းမီဒယီာ ကန္႔သတ္ခ်က္အနည္းငယ္သာ 
ရိွသည္ဟု ၎တုိ႔က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ေဒသႏၱရ အစုိးရက ကြန္ျမဴနီတီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားကုိ ရည္ညြန္း၍ တုိးတက္မႈေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာဆုိၾကသည္။ 
အျခား အနည္းငယ္ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ အခ်ဳိ႔ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈကဲ့သုိ ႔ေသာ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရွိလာျခင္းႏွင့္ 
ထုိလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ျမင့္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျဖဆုိသူေဒသခံျပည္သူအမ်ားအျပားက စစ္မွန္ေသာဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုေအာက္
ရိွ အရပ္သား အစုိးရ တစ္ရပ္ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာရန္ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ေဒသခံအေတာ္မ်ားမ်ားက ၎တုိ႔ေဒသမ်ားတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး
အဖြ႔ဲ (KIO)၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကား ေပါင္းကူးေပးမည့္ ဆက္ဆံေရးရုံး ဖြင့္လွစ္ေပး
ေစခ်င္သည့္အေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအသိမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ 
ရရိွထားေၾကာင္း ထုိရလဒ္အေျဖမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။
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ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း

ျပႆာနာေတြ အားလုံးကုိ ေဆြးေႏြးမႈေတြကေနတဆင့္ ေျဖရွင္းရမယ္။ 
လက္နက္ေတြန႔ဲ ေျဖရွင္းလုိ႔မရ။

- လားရႈိးၿမိ ႔ဳနယ္မွ ေတာင္သူ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ နားေထာင္သူအဖြဲ႔ ေျခာက္ဖြဲ႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ 
ေဒသမ်ားမွ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ ၁၈၇ ဦးႏွင့္ စကား၀ုိင္းေပါင္း ၆၇ ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စကား၀ုိင္း
မ်ားကုိ ေက်ာက္မဲ၊ လားရိႈး၊ နမၼတူ၊ နမ့္ခမ္း၊ နမ့္ဆန္ ႏွင့္ မန္တုံ ၿမိ ႔ဳနယ္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
နားေထာင္သူမ်ားအဖြဲ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၇ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ၆ ဦး ပါ၀င္ခ့ဲသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ား
သည္ အမ်ားအားျဖင့္ တအာင္း [ပေလာင္] တိုင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိသူအခ်ိ ႔ဳက 
၎တုိ႔ကုိ ကုိယ္ကုိ တအာင္းရႈမာည္း၊ တအာင္းရွမ္း၊ ဗမာ ႏွင့္ ကခ်င္မ်ားဟုဆုိသည္။

ဇယား (၄) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၄) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈမရိွ
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ အစုိးရက စစ္တပ္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ မရိွသည့္အတြက္ 
စုိးရိမ္ၾကသည္။

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားႏွင့္ မေဆြး
ေႏြးခင္ အစုိးရသစ္ႏွင့္ စစ္တပ္အၾကား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈတခု အရင္ ျပဳလုပ္ရန္ 
ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

၃။ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြျဲခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ မ်ားတြက္ ၎တုိ႔ စုိးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ 
သံသရာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ရသည္ဟု 
၎တုိ႔ ေလ့လာေတြ႔ရိွၾကသည္။

၄။ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက စစ္မွန္ေသာ တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္
စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရေစခ်င္ၾကသည္။ NCA ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားအတြင္း 
အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား တုိးမ်ားလာျခင္းအေပၚ စုိးရိမ္ၾကသည္။

၅။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေသာ 
ျပည့္စုံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။
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ဇယား (၄) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၄) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၆။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ထပ္မံျဖစ္ေပၚေနေသာ 
တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရျခင္း၊ အတ
င္းအဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းခံရျခင္း၊ အေျခမဲ့ျဖစ္ရ ျခင္းႏွင့္ ေျမျမဳွပ္မုိင္းမ်ားရိွျခင္း 
စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ၾကသည္။

၇။ စစ္တပ္ႏွ င့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား၏ စစ္သားမ်ားအနီး 
ေနရေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ ေဘးကင္း လုံၿခံဳေရးအေပၚ စုိးရိမ္ေနၾကရသည္။

၈။ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက မည္သည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုျဖစ္ေစ တန္းတူ 
ဆက္ဆံေရး ခံစားရခ်င္သည္။ ၎တုိ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားတြင္း တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးစုေပၚ အေျခခံေသာ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း
မ်ား ကန္႔သတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အၾကား မယုံၾကည္မႈ ျဖစ္ရန္ ဖန္တီးလာၿပီး၊ 
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈပါ ျဖစ္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္။

၉။ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားဆဲ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ 
ဆုိးက်ဳ းိသက္ေရာက္မႈရိွသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ျမင္ၾကသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား 
ပိတ္ထားရျခင္းႏွင့္ ဆရာမ်ားျပန္သြားေသာေၾကာင့္ ပညာေရး ေနွာင့္ေႏွးရသည္။ 
အခ်ဳိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း စာသင္ေက်ာင္းမွ ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကာ 
မိသားစုကုိ ေထာက္ပံ့ရသည္လည္း ရိွသည္။

၁၀။ ပဋပိကၡမ်ားဆက္ျဖစ္ေနျခင္းက ၎တုိ႔ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္
ေရာက္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံတုိ႔က ဆုိသည္။ ပဋိပကၡသည္ ၎တုိ႔၏ 
ကုန္သြယ္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ေနၿပီး ထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ 
အနည္းအက်ဥ္းသာ ေရာင္းရေတာ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေနသည္။ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ 
စီးပ ြားေရးလုပ္ငန္းရ ွင္မ်ားသည္ ထုိအေျခအေနကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ 
လယ္သမားမ်ား၏ ထြက္ကုန္မ်ားကုိ ေစ်းနဲနဲျဖင့္ ၀ယ္ယူျခင္း၊ အတုိးႏႈန္းႀကီးစြာျဖင့္ 
ေငြေခ်းျခင္းႏွင့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားကုိ ေစ်းျမွင့္ေရာင္းျခင္းျဖင့္ 
အျမတ္ထုတ္ေနၾကသည္။

၁၁။ ၎တုိ႔၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈအတြက္ စုုိးရိမ္စရာမလုိဘဲ ေက်းရြာအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ 
တရြာမွ တရြာသုိ႔ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား
ရပ္တန္႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
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ဇယား (၄) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၄) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁၂။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ရလုိၾကသည္။ ေသခ်ာ
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ လုိခ်င္ၾကသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ သင္ယူရေသာအခါ ေက်ာင္းသား မ်ား 
ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခ်က္အခဲမ်ားကုိ နားလည္ႏုိင္မည့္ သူမ်ားျဖစ္ေစခ်င္သည္။

၁၃။ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႏွင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္
ေရး၀န္ေဆာင္မႈတုိ႔ကုိ မွီခုိႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ား ရခ်င္သည္။ ထုိ၀န္ေဆာင္
မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဒသတြင္းရိွေနေသာ စစ္တပ္၏ ေနွာက္ယွက္မႈ 
မႀကံဳလုိေခ်။

၁၄။ ေဒသခံမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားက ဦးစီးေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ရရိွရန္ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိ ရရိွရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

၁၅။ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းက ၀င္ေငြနည္းပါးေစၿပီး၊ ၎တုိ႔ အသက္ရွ
င္ရပ္တည္ေရးကုိ ထိခုိက္သလုိ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္းရိွ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
လူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ရန္ အကန္႔အသ
တ္ျဖစ္္ေစသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။

၁၆။ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာအဆင့္အတန္းႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အလုပ္အကုိင္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိ ရရိွလုိ ေၾကာင္း ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က ေျပာဆုိသည္။

၁၇။ ၎တုိ႔ေက်းရြာမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးေနေသာ NGO အဖြဲ႔မ်ား၏အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကၿပီး၊ အစုိးရထံမွ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
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ဇယား (၅) ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၅) ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ ခံစားရပါသလဲ။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ ခံစားရပါသလဲ။
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခု ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား တုိးမ်ား
လာျခင္းႏွင့္ အုုိးအိမ္စြန္႔ခြာရမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
စုိးရိမ္ၾကသည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စစ္မွန္မႈ မရိွမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္။

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ခဲ့ရပါက မည္သည့္အေၾကာင္းငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ခဲ့ရပါက မည္သည့္အေၾကာင္း
အရာမ်ဳိး ေျပာဆုိေဆြးေႏြး မည္နည္း။အရာမ်ဳိး ေျပာဆုိေဆြးေႏြး မည္နည္း။
• ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္သာမက ျပည့္စုံေသာ တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိ
က္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု၏ အေရးႀကီးမႈ။

• လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡကုိ အဆုံးသတ္ေစခ်င္ၾကၿပီး၊ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား
သည္ ၎တုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတခုမွ တခုသုိ႔ သြားလာခြင့္ကုိ တားဆီး
ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတခု ရွာေဖြခ်င္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ထုိသုိ႔သြား
လာျခင္းက မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ တင္းမာမႈကုိ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၃။ သင့္တဦးတည္းအျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါ၀င္သင့္သည့္ သင့္တဦးတည္းအျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါ၀င္သင့္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။
• တုိင္းရင္းသားတန္းတူေရးရရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ 
ကုိ က်င့္သုံးႏုိင္ရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြေးႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က ေဖာ္ျပၾက
သည္။

၄။ ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုမွ သင္ဘာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လ။ဲေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုမွ သင္ဘာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လ။ဲ
• လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားအားလုံး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး တႏုိင္ငံလုံး စစ္မွန္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရရန္။

• တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလုံးအၾကား တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရိွရန္။
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ဇယား (၅) ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၅) ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၅။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္း
လဲလာခဲ့သနည္း။လဲလာခဲ့သနည္း။
• NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအၾကား 
တင္းမာမႈမ်ား တုိးမ်ားလာသည္ကုိ ထုိေဒသမ်ားက ကုိယ္ေတြ႔ႀကံဳလာရ
သည္။

• ထုိေဒသမ်ားတြင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ NGO 
အဖြဲ ႔မ်ား ပုိမုိေရာက္ရွိလာၿပီး၊ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ 
ေရႏွင့္လမ္းကဲ့သုိ႔ေသာ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖင့္ 
ထုိေဒသမ်ားကုိ ကူညီၾကသည္။

• အစုိးရက အမ်ားအားျဖင့္ ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ အခမ့ဲပညာ
ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္းလည္း ပါ၀င္ေျဖဆုိသည့္ အစုအဖြဲ႔က 
ထည့္သြင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

၆။ လက္ရိွ သင္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။လက္ရိွ သင္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။
• တုိင္းရင္းသားအဖြဲ ႔မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွ င့္ 
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ပုဂၢလိကလုံ
ၿခံဳမႈႏွင့္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ စုိးရိမ္ေနၾကသည္။

• ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာသားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ
ကဲ့သုိ႔ ေနာက္ဆက္တြ ဲလူမႈေရးျပႆနာမ်ား တုိးမ်ားလာသည္။ ၎တုိ႔ျပည္
နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားအတြက္ 
စုိးရိမ္ပူပန္ၾကၿပီး အဖြဲ႔အခ်ဳိ႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ 
မ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္။

• ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား မရပ္ပါက 
ကုိးကန္႔တြင္ တပ္ခ်ထားသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳရမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾက
သည္။
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ဇယား (၅) ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၅) ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၇။ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္ေတြ႔လုိသနည္း။သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္ေတြ႔လုိသနည္း။
• တည္ၿငိမ္မႈ လုိခ်င္ၾကသည္။ ထုိမွသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားၾကားမွ ေရွာင္ေျပးမေနရဘဲ 
သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားကုိ မႀကံဳရမည္ 
ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ တပ္သားစုေဆာင္းခံရျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ စစ္သားမ်ားအတြက္ ေပၚတာအျဖစ္ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခံရမႈမ်ား 
မႀကံဳလိုုၾကေပ။

• ခရီးသြားလာရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရခ်င္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပုိမုိ ရရိွလုိသည္။

၈။ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရရိွေစရန္ မည္သည့္အကူအညီမ်ား သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရရိွေစရန္ မည္သည့္အကူအညီမ်ား 
ရိွေနရန္ လုိအပ္သနည္းရိွေနရန္ လုိအပ္သနည္း
• လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ အဆုံးသတ္ရန္ လုိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိရမည္။ 
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ရိွေနျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အကန္႔အသတ္
ျဖစ္ေစေၾကာင္း ထုိေဒသခံျပည္သူမ်ား နားလည္ထားသည္။

• စစ္တပ္သည္ နုိင္ငံေရးတြင္ မပါ၀င္သင့္။ ထုိသုိ႔ မပါ၀င္ေစရန္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
တပ္မေတာ္အတြက္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ကုိ အာမခံထားသည့္ ပုဒ္မကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္သည္။

၉။ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။
• ၎တုိ႔ အျမင္မ်ား ဖလွယ္ႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏ ွ င့္ ပတ္သက္၍ ၿ ငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါ၀င္ေနေသာ ပဋိပကၡဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားထံ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္သည္။

• ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား ႏုိင္ငံေရးရာကိစၥရပ္မ်ား အသိအျမင္ျမွင့္တင္
ေရးအတြက္ ၎တုိ႔ေဒသ တြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္
ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပ့ံကူညီျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

• လူထုစည္းေ၀းပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၌ ၎တုိ႔အျမင္ သေဘာထားမ်ား 
ဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက ထုိကိစၥရပ္မ်ားကုိ စည္းရုံးေရး
ေဆာင္ရြက္ခ်င္သည္။
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ဇယား (၅) ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၅) ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁၀။ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဘာလဲ။အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဘာလဲ။
• လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡဆက္ျဖစ္ေနျခင္းအတြက္ ၎တုိ႔ လြန္စြာ စုိးရိမ္ၾက
သည္။

• ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာသားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထုတ္လုပ္မႈ ျမွင့္တက္လာျခင္းအတြက္ ေၾကာင့္ၾကေနၾကရသည္။

• တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳးိစုမ်ားအၾကား တင္းမာမႈျမင့္တက္လာျခင္းက ထုိေဒသခံမ်ား
အၾကား မယုံၾကည္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု ၎တုိ႔ ေဖာ္ျပၾကသည္။

• လမ္းပန္းအေျခခံအေဆာက္အအုံ နည္းပါးျခင္းအတြက္ စုိးရိမ္ၾကသည္။
• လူငယ္မ်ား၏ ဘ၀ကုိ ထိခုိက္လ်က္ရွိေသာ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရပ္ထားရသည့္အေပၚ ေၾကာင့္ၾကေနၾကရသည္။

• က်န္းမာေရးအေဆာက္အအုံႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ည့ံဖ်င္းသည့္အတြက္လည္း 
စုိးရိမ္ေနၾကရသည္။

၁၁။ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း။ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း။
• စစ္မက္မ်ားရပ္စဲျခင္းသည္ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ားေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာ 
နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

• အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ား၊ အန္ဂ်ီအုိမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ 
အန္ဂ်ီအုိမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ား စသည့္ 
အစုအဖဲြ႔မ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းၿပီး ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား အတူတကြ ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။
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နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ တူညီမႈမ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ တူညီမႈမ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္စလုံး၏ နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္
ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီးေဒသခံတုိ႔ စိတ္ေက်နပ္မႈမရိွသည္ကုိ အမ်ားအျပား ၾကားခဲ့ရသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား 
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေစခ်င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲ ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္ကတည္းက ယုံၾကည္မႈတည္
ေဆာက္ေရးတြင္ တုိးတက္မႈအနည္းငယ္ကုိသာ ျမင္ခဲ့ရသည္ဟု ဆုိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ 
ပဋိပကၡအေျခအေနသည္ ပုိမုိဆုိး၀ါးလာေနသည္။ ဤသည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း
စဥ္အေၾကာင္း ေျပာဆုိရာတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ား၏ အဆုိးျမင္အေျဖမ်ား မ်ားျပားလာသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွင္းျပႏုိင္သည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၎တုိ႔ ေတာင္း
ဆုိသက့ဲသုိ႔ပင္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ ေလ်ာ့က်ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေရွ႔ဆက္ႏုိင္ေရး 
ပုိမုိႀကိဳးပမ္းၾကရန္ ေတာင္းဆုိသည္။

ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ၿမဲ အေၾကာင္းအရာတခုမွာ ထုိေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ တုိင္းရင္းသား 
အခြင့္အေရး တန္းတူ ရေစခ်င္သည့္ ဆႏၵ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး 
တန္းတူရရွိေရးအတြက္ အာမခံႏုိင္ေသာ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ် ဳိးစုအေပၚ အေျခခံေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ေရးအတြက္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၎တုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ
င္စီ (RCSS) တုိ႔ အၾကား တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား 
တင္းမာမႈမ်ား ပုိမုိ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ သျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုိေတာင္းဆုိခ်က္သည္ ပုိမုိ 
ခုိင္မာလာသည္။

အခ်ဳိ႔က ၎တုိ႔ ေန႔စဥ္ ႀကံဳေနရေသာ စီးပြားေရးအခက္အခဲကုိ ေျပာဆုိၾကၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္ ေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ အေရးတႀကီး ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ 
ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက ၎တုိ႔ နားလည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး - ဤေနရာတြင္စစ္မက္ျပဳမႈမ်ား 
ရပ္စျဲခင္း - သည္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု 
ယုံၾကည္ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တုိ႔ ပါ၀င္ရပါက ေစ်းကြက္ မ်ားအတြင္း 
ေစ်းႏႈန္းႀကီးၾကပ္သည့္ကိစၥရပ္ကုိ အစည္းအေ၀းအာဂ်င္ဒါတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည္ဟု 
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ဆုိသည္။ ေျဖဆုိသူအခ်ိ ႔ဳက ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
လူငယ္မ်ား တရုတ္ႏွင့္ ထုိင္းနုိင္ငံတုိ႔သုိ႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားေနေသးေၾကာင္း ေလ့လာ 
သိရွိထားၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေတြ႔ရွိခဲ့ သကဲ့သုိ႔ပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ပုိမုိ ရရိွေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား 
ပုိမုိတုုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးတုိ႔အတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနသည္။

ေဒသတြင္း လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ား တည္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာတရြာႏွင့္တရြာျဖစ္ေစ၊ 
ေက်းရြာတြင္းျဖစ္ေစ သြားလာခြင့္အေပၚ တမင္ကန္႔သတ္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ 
၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ အၾကမ္းဖက္တုိက္ပြဲ မ်ားကုိ ၎တုိ႔ သတိျပဳမိၾကပါသည္။ 
ထုိတုိက္ပြဲမ်ားက ၎တုိ႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ လူေနမႈပုံစံအေပၚ မည္သုိ႔ ဆုိးက်ဳိး 
သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္ကုိ အေလးထား ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ရခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားနည္းတူ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား တရားမ၀င္မူး
ယစ္ေဆး၀ါးအသုံးျပဳမႈ တဟုန္ထုိး မ်ားျပားလာျခင္းအေပၚ သတိထားေနရဆဲျဖစ္သည္။ 
၎တုိ႔ေဒသမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းမ်ား 
ဆက္ရိွေနျခင္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အေရးတႀကီး စိန္ေခၚမႈမ်ား
ထဲက တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္း ရလဒ္မ်ား၏ 
ကြဲျပားခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီး
ခ်ိန္ကတည္းက TNLA ႏွင့္ RCSS ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ား ပုိမုိ မ်ားျပားလာသည့္ 
အေျခအေနကုိ နားလည္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နားေထာင္ျခင္းစီမံကိန္းတြင္ 
၎တုိ႔ေဒသအတြင္း ျပန္ေပးဆြဲခံရမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ား၊ ေျမျမွဳပ္မုိင္း ေပါက္ကြဲမႈ မ်ားႏွင့္ 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ား စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ အထူးစုိးရိမ္မႈမ်ား ေဖာ္ျပၾက
သည္မွာ အ့ံၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ထုိအေျခအေနမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားအနီး တပ္မ်ား ပုိမုိလႈပ္ရွား 
လာျခင္းသည္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈ အမ်ားအျပား 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိစိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပုိမုိပါ၀င္ေရးအတြက္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအျဖစ္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ သုိ႔မွသာ TNLA သည္ 
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ေဆြးေႏြးဘက္ပါတီအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အျမင္မ်ား 
ထပ္ဟပ္သည့္ စစ္မွန္ေသာ NCA စာခ်ဳပ္တခု ျဖစ္လာေပမည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ဆုိးတစ္ခုမွာ အစုိးရက စစ္တပ္အေပၚ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ လုံး၀ မရိွဟု အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအၾကား သံသယ ျမင့္တက္လာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ဤသည္က ျပည္သူအမ်ားအျပား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရရွည္တည္တ့ံႏုိင္မႈအေပၚ 
ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်ေစသည္။ အမ်ားစုက အစုိးရအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြး
ေႏြးေရးမလုပ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ လည္း မွ
န္ကန္စြာခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းလမ္းကုိ သေဘာမတူပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မေအာင္
ျမင္ႏုိင္ဟု စုိးရိမ္ၾကေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာၾကသည္။

ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အသိျမင့္မားေၾကာင္း ျပသၾက
သည္။ ၎တုိ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ကုိယ္စားျပဳေပးရန္ အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ မ်ားထံ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းက ဤအခ်က္ကုိ 
ေပၚလြင္ေနသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကတည္းက ၎တုိ႔၏ 
ႏုိင္ငံေရးအရ ကုိယ္စားျပဳမႈ အခြင့္အေရးကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ သိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပုိမုိရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆုိသည္။ ၎တုိ႔ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ၾကားေစခ်င္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေစခ်င္သည္။ ၎တုိ႔ယုံၾကည္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား 
ႏုိင္ငံေရးအရ ကုိယ္စားျပဳမႈ ရိွေစရန္ႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ား ေျဖရွင္းနုိင္ေသာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အတြက္ 
တိက်ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိၾကသည္။

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားရပ္စဲရန္ အာဏာပုိင္မ်ား (ဗဟုိအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ ဖန္တီးေနသူမ်ား) 
ထံ ပုိမုိအားေကာင္း ပုိမုိတိက်ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိလည္း နားေထာင္သူမ်ား ၾကားခ့ဲရသည္။ 
သုိ႔မွသာ ထုိေဒသရွိ ကေလးမ်ား လည္း အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ ေက်ာင္းတက္ႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡ၏ ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားထဲက တစ္ခုကုိ 
မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား
ရာေဒသမ်ားရိွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားရၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ၾကား 
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ခြင့္မရဘဲ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ထုိ႔အတူ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈရရိွေရး
တြင္လည္း ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္တုိး မ်ားေနသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အစုိးရက အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ားႏွ
င့္ တႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၿပီး
ကတည္းက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား တုိးမ်ားလာသည္။ 
ဤအခ်က္က တဦးခ်င္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ လတ္တေလာ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ား 
အဘယ္ေၾကာင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနသနည္းဆုိသည္ကုိ ရွင္းျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရုပ္၀တၱဳပုိင္းဆုိင္ရာ 
ထိခုိက္မည္ ကုိ စုိးရိမ္ရျခင္းအျပင္ ေက်းရြာမ်ားအနီး စခန္းခ်ေနေသာ စစ္သားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ေက်းရြာမ်ားအနီးမွ ျဖတ္သန္းသြားေသာ စစ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ႀကံဳရသည့္ စုိးရိမမ္ႈမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ 
ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ တအာင္းတုိင္းရင္းသား အမ်ားစုက ထုိသုိ႔ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႀကံဳရျခင္းသည္ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ 
၎တုိ႔က RCSS မွ ရွမ္းစစ္သားမ်ားက ၎တုိ႔ တအာင္းတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အၿမဲလုိလုိ 
ေနွာင့္ယွက္ေလ့ရိွသည္ဟု ဆုိသည္။ ဤအခ်က္က လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ရွမ္းႏွင့္ တအာင္းတုိင္းရင္း
သား လူမ် ဳိးစု အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား မ်ားျပားလာသည့္အခ်က္ကုိ 
ရွင္းျပသည္။
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ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း

ေဒသတြင္းမ ွာ လူမႈေရးဖ ြံ ႔ ၿ ဖိ ဳးမ ႈေတြ ရွိမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ တကယ့္ကုိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ပဲ။ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္) ကုိ လူထုေတြရဲ့ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈန႔ဲ တုိင္းတာတယ္။

- ရပ္ေစာက္ၿမိ ႔ဳနယ္မွ ပအုိ႔၀္ ႏွင့္ ဓႏု အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီး 
လယ္သမား ၉ ဦး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ႏွင့္ ဧၿပီလအတြင္း နားေထာင္သူႏွစ္ဦးစီပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔ေလးဖြ႔ဲသည္ 
ဆီဆုိင္၊ နမ့္ဆမ္၊ ခုိလမ္၊ ပင္ေလာင္း၊ ရပ္ေစာက္ ႏွင့္ ဖယ္ခုံ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ 
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ နားေထာင္သူ အမ်ဳိးသမီး ၅ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ၃ ဦးတုိ႔သည္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ 
၄၀၆ ဦးႏွင့္အတူ စကား၀ုိင္း ၄၉ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ကယန္း၊ ပအုိ႔၀္၊ 
ဗမာ၊ ဓႏု၊ ရွမ္း၊ အင္းသား ႏွင့္ လားဟူ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား မွ ျဖစ္ၾကသည္။

ဇယား (၆) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၆) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ မူးယစ္ေဆးကုန္ကူးမႈ ႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား
တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာ
က္မႈမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ၾကသည္။

၂။ ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ ၾကသည္။

၃။ စုိက္ပ်ဳိးထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈမရိွျခင္းအေပၚ စုိးရိမ္ၾကသည္။ 
၎တုိ႔စုိက္ပ် ဳိးသီးႏ ွံ မ်ား ေစ်းႏ ွိ မ္ေရာင္းခ်ခံရမႈမ ွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ 
တာ၀န္ရိွအစုိးရဌာနမ်ားက ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးေစခ်င္ၾကသည္။

၄။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားက လူမႈေရးရာဖ ြံ ႔ ၿ ဖိ ဳးတုိးတက္ေရးႏ ွ င့္ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လမ္းတံတားမ်ား အတြက္ အစုိးရထံမွ အေထာက္အပ့ံမ်ား 
ပုိမုိရရိွလုိၾကသည္။

၅။ ေဒသခံမ်ားက စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေစခ်င္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။
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ဇယား (၆) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၆) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၆။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူထားေသာ အဖြ႔ဲမ်ားအၾကား 
ယုံၾကည္မႈတစုံတရာရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ထင္ျမင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ ႏွစ္ဘက္စလုံး အေနျဖင့္ 
၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကား ယုံၾကည္မႈ အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ေစခ်င္သည္။

၇။ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေရမလုံေလာက္မႈကုိ ေဒသခံမ်ား 
စုိးရိမ္ေနၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီး
မႈေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ညစ္ညမ္းကုန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၈။ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ ေစ်းသက္သက္သာသာ ႏွင့္ မျပတ္ရရွိရန္ အကူအညီမ်ား 
လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ တခ်ဳိ႔က ၎တုိ႔ေက်းရြာမ်ားကုိ 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုိင္းႏ ွ င့္ ခ်ိတ္ဆက္ေစခ်င္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား 
လုိင္းရသူမ်ားကလည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ ပုိမုိ ရရိွလုိၿပီး၊ လွ်ပ္စစ္မီးကုိလည္း 
ပုံမွန္ ရလုိၾကသည္။

၉။ ရာသီဥတု ဆုိးရ ြားမႈေၾကာင့္ ၎တုိ႔သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ေဒသခံမ်ား 
အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနၾကရကာ အျခား အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈဆုိင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

၁၀။ စုိက္ပ်ဳိးေျမယာေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ထုံုးထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားအသုံးျပဳမႈမ်ား
ေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းအေပၚ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ၾက
သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ေျမယာေျပာင္းလဲမႈ၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ား 
သက္ေရာက္လာမည္ကုိ ပူပန္ၾကသည္။

၁၁။ ၎တုိ႔ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ 
ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ၾကသည္။

၁၂။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား ပုိမုိလုိအပ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ 
ပညာေရးကုိ လုိခ်င္ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

၁၃။ ပုိမုိေကာင္းမြန္ၿပီး လက္လွမ္းမီွ အဆင္ေျပေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေဒသခံမ်ား ရလုိၾကသည္။
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ဇယား (၆) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၆) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁၄။ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တုိ႔ယုံၾကည္ရေသာ ေဒသႏၱရေခါင္းေဆာင္ကုိ ရလုိၾကၿပီး 
ထုိေခါင္းေဆာင္က ၎တုိ႔အက်ဳ ိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ေပးမည့္သူ ျဖစ္ေစလုိသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔ေဒသရိွ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေဒသခံမ်ား အက်ဳးိအျမတ္ရရိွ
ေစရန္ ကူညီႏုိင္ေသာ သူ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။

၁၅။ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားရွိ လူထုမ်ားသည္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး
အေဆာက္အအုံမ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ အထီးက်န္သည္ဟု ခံစားၾကရသည္။

၁၆။ ၿမိ ႔ဳႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ 
ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသက္ေသျဖစ္သည္ ထင္ျမင္ၾကသည္။

၁၇။ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားအၾကား သတင္း
အခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ ကြာဟမႈ ရိွသည့္အတြက္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈရိွေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားက ပူပန္ေနၾကသည္။

၁၈။ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ကတိက၀တ္မ်ားေပးထားၿပီး တကယ္လက္ေတြ႔ ျဖည့္ဆည္း
မေပးသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ား၏ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ ခံေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက 
ေျပာဆုိသည္။
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ဇယား (၇) ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၇) ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ ခံစားရပါသလဲ။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ ခံစားရပါသလဲ။
• ေဒသခံမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပုိမုိ ပြင့္လင္းျမင္သာေစခ်င္သည့္ဆႏၵ 
ရိွၾကသည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ လမ္းပန္းအေဆာင္အအုံကဲ့သုိ႔ေသာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
တုိးတက္မႈ အခ်ဳိ႔ ရရွိလာေစသည္ကုိ ၎တုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း 
ေဒသခံ အမ်ားအစုသည္ ၎တုိ႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ 
ရုန္းကန္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

• အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ ရရိွလာေသာ တည္ၿငိမ္မႈ၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ားအေပၚ 
စုိးရိမ္ၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ အစုိးရက ေဒသအခ်ိဳ႔တြင္ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္ လည္း အျခားေဒသမ်ားသည္ 
ခ်န္ထားခံေနရသည္။

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ခဲ့ရပါက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ဳိး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ခဲ့ရပါက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ဳိး 
ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမည္နည္း။ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမည္နည္း။
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား 
အားလုံးကုိ ပါ၀င္ေစ ခ်င္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ရာထူးအဆင့္ဆင့္
အလုိက္ႏွင့္ အထက္မွ ေအာက္သုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း
လည္း၎တုိ႔ ေလ့လာသိရိွၾကသည္။

• ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား 
ေလ်ာ့ခ်ရန္ လုိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေတာင္းဆုိသည္။ 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနသူမ်ားကုိ ၎တုိ႔ ေမးခ်င္သည္မာွ “မင္းတုိ႔ တကယ္ပဲ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိခ်င္သလား။ လုိခ်င္လုိ႔ရိွရင္ ေဒသခံေတြရဲ့ အခက္အခဲေတြကုိ 
ေျပာၾက ဆုိၾကပါ။”
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ဇယား (၇) ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၇) ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၃။ သင့္တဦးတည္းအျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါ၀င္သင့္သည့္ သင့္တဦးတည္းအျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါ၀င္သင့္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ် ပါ၀င္ေရး ရွိေစခ်င္ေၾကာင္း 
ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိသည္။ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားမွ 
ျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပေျပာဆုိမည့္ ကုိယ္စား
လွယ္တစ္ဦး ရိွသင့္သည္ဟု ယဆူၾကသည္။ ေဒသႏၱရအာဏာပုိင္ မ်ားအေန
ျဖင့္လည္း ၎တုိ႔ထံ လာေရာက္ၿပီး ၎တုိ႔ လူေနမႈအဆင့္ အေျခအေနမ်ားကုိ 
လာေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ေမ ွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

• ေတြ ႔ ဆုံေဆြေးႏ ြးသည့္အဖြဲ ႔မ ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား 
ေပ်ာ့ေျပာင္းရန္ လုိအပ္ၿပီး ထုိမွသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ပုိမုိရႏုိင္ေသာ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရိွလာမည္ဟုဆုိသည္။

၄။ ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုမွ သင္ဘာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လဲ။ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုမွ သင္ဘာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လဲ။
• စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ေစခ်င္ၿပီး၊ တုိင္းျပည္တုိးတက္ေရးအတြက္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္
မည္ဆုိသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူတုိင္းပါ၀င္ခြင့္ ရခ်င္သည္ဟု ၎တုိ႔ 
ေဖာ္ျပၾကသည္။

၅။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္း
လဲလာခဲ့သနည္း။လဲလာခဲ့သနည္း။
• တုိက္ပြဲမ်ား နည္းပါးလာသည့္အတြက္ ခရီးသြားလာေရး ပုိမုိလြယ္ကူလာၿပီး 
ပုိမုိလုံၿခံဳလာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ဤသည္က ပါ၀င္ေျဖဆိုသူမ်ား၏ 
အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈ အေျခအေနကုိ တုိးတက္ေကင္းမြန္လာေစသည္။

• လမ္းအသစ္မ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား 
မ်ားျပားလာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ညႊန္းဆုိၾကသည္။

၆။ လက္ရိွ သင္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။လက္ရိွ သင္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။
• အစုိးရသစ္သည္ ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ
မ်ား၀င္ေရာက္ရန္ အလြန္အမင္း လမ္းဖြင့္ေပးသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက 
ယူဆၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ဖြင့္ေပးလုိက္ျခင္းက ေဒသခံမ်ားအေပၚ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ 
ဆုုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟုဆုိသည္။
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ဇယား (၇) ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၇) ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

• ေဒသခံမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေျမယာအသုံး
ခ်မႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ ဆုိင္ရာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္မား
မႈႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း ျမန္ဆန္လာျခင္းတုိ႔အေပၚ 
စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ၎တုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။

၇။ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္ေတြ႔လုိသနည္း။သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္ေတြ႔လုိသနည္း။
• လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပုိမုိ တုိးတက္မႈ ႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္တစ္ခုကုိ ျမင္ေတြ႔လုိ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ရရိွေစခ်င္ၿပီး၊ ၎တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနွင့္ သဟဇာတ 
ျဖစ္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္သည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာသုခရလုိၾကသည္။

• အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိလုိအပ္ေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။

၈။ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရရိွေစရန္ မည္သည့္အကူအညီမ်ား သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရရိွေစရန္ မည္သည့္အကူအညီမ်ား 
ရိွေနရန္ လုိအပ္သနည္းရိွေနရန္ လုိအပ္သနည္း
• အစုိးရအာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား ေထာက္
ပ့ံႏုိင္ရန္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၊ အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္သည္။ ၎တုိ႔ ဗဟုသုတ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားပုိ
မုိရရိွႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပုိမုိ ရရိွလုိသည္။

၉။ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။
• ေဒသခ ံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၎တုိ႔ ပါ၀င္ကူညီႏုိင္
သည္မွာ ၎တုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အခ်ိန္ ႏွင့္ စုေပါင္းစြမ္းအား တုိ႔ျဖစ္သည္ဟု 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။

၁၀။ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဘာလဲ။အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဘာလဲ။
• ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ 
ေဒသတြင္းေစ်းကြက္မ်ား မတည္ၿငိမ္မႈတုိ႔သည္ အဓိက စိန္ေခၚခ်က္မ်ား 
ျဖစ္သည္။
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ဇယား (၇) ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၇) ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း - သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

• အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ႏွင့္ ၎၏ေနာက္ဆက္တြဲ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ယခုႏွစ္အတြင္း အေတာ္ေလးႀကံဳခဲ့ရေသာ မုိးေခါင္ျခင္း
ကဲ့သုိ႔ေသာ ရာသီဥတု ဆုိးရြားမႈမ်ား ျဖစ္သည္။

• အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းသည္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲ ပါ၀င္သည္။

၁၁။ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း။ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း။
• ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ကူညီျခင္းႏွင့္ အစုိးရ၊ အန္ဂ်ီအုိ 
မ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ေဒသျပင္ပရိွလူမ်ား အားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ တူညီမႈမ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ တူညီမႈမ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ရခဲ့ေသာ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားနည္းတူ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုိအပ္ခ်က္က 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စကား၀ုိင္းအမ်ားစုကုိ လႊမ္းမုိးထားခဲ့သည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိသည္မွာ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ားအၾကား ရန္လုိ
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းထက္ ပုိမုိသည္ဟု ေဒသခံ မ်ားက ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာဆုိၾကသည္။ 
စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရရင္းအျမစ္မ်ား 
ရရိွေရးကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတက္ရရိွျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ေဒသခံမ်ားအေန 
ျဖင့္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိခံစားရရန္ ၎တုိ႔မိသားစုမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ႏုိင္မည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ရရွိသင့္သည္။ ၎တုိ႔သားသမီးမ်ားအနာဂတ္ဘ၀ 
ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ သားသမီးကုိ စာသင္ေက်ာင္း ထားႏုိင္သင့္သည္။ အေျခခံအားျဖင့္ 
စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိသည္မွာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ ဘ၀ 
ကုိ ပုိင္ဆုိင္ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေ၀းလံေသာ ေတာင္ေပၚေဒသအတြင္းပုိင္းေန ကယန္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳ ိးစုမွ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ား
ရိွေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ေျဖဆုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျပည္နယ္၏ 
တျခားေဒသမ်ားႏွင့္ သက္သက္စီ ရိွေနသည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္ကုိ သိခဲ့ရသည္။ ထုိေဒသမ်ားမွ 
ျပည္သူမ်ားက တုိင္းျပည္ရိွ အျခားေဒသမ်ား၌ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကုိ 
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သိရိွလုိေၾကာင္း ၎တို႔ ဆႏၵကုိ မွ်ေ၀ ေျပာဆုိၾကသည္။ ၎တုိ႔ ေဒသသုိ႔ အစုိးရ အရာရိွမ်ား၊ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္
ေစခ်င္ၿပီး ၎တုိ႔၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအား ကူညီျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ဗဟုသုတမွ်ေ၀ေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔ လာေရာက္လုပ္ေဆာင္ေပး
ေစခ်င္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။

ေျမယာပုိင္နက္က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္က နားေထာင္ခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အၿမပဲါေလ့ရိွေသာ အေၾကာင္းမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ နားေထာင္မႈမ်ားတြင္လည္း ဤအေရးသည္ ဆက္လက္ ပါ၀င္သည္။ 
နားေထာင္သူမ်ားက ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ထုိျပႆနာကုိ ဆက္လက္ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး 
အာဏာရွိအုပ္စုမ်ား (တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား 
သုိ႔မဟုုတ္ အစုိးရအရာရိွမ်ား) သည္ ၎တုိ႔အား သင့္တင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ျခင္းမရိွဘ ဲ
၎တုိ႔ ေျမမ်ားကုိ သိမ္းယူေနၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိအာဏာရိွအုပ္စုက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ရွင္ႀကီးမ်ားထံ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားစြာျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကသည္။

က်ားမ အေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ စကား၀ုိင္း
မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ၾကားေနရဆ ဲေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈ တခုျဖစ္သည္။ အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ဘ၀ ျမွင့္တင္ေရးတြက္ အခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္သာ ရိွၿပီး မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
စာသင္ၾကားရန္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြရန္ သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ 
အခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္သာ ရိွသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆြး
ေႏြးႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းလည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိသည္ဟု အမ်ဳိးသမီးမ်ားက 
ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၎တုိ႔ေဒသတြင္း အာဏာပုိင္ရာထူးရလာပါကလည္း မေလးမစားဆက္ဆံခံရ 
သည့္ သာဓကျဖင့္ ဆက္စပ္ေျပာဆုိၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တူညီေသာ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ရွိခ်က္တခုမွာ 
ေဒသတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ပုိမို စုစည္းညီညြတ္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သင္ယူၾကရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ရွမ္းႏွင့္ ပအုိ႔၀္၊ ရွမ္းႏွင့္ 
လားဟူ စေသာ တုုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ရွိေၾကာင္းကုိလည္း 
ေဒသခံမ်ားက သိရိွထားၾကသည္။ ဤအခ်က္ကုိ ၎တုိ႔ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ စုိးရိမ္ 
စရာအခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေျပာဆုိၾကသည္။
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နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုိ႔အတြင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားထဲမွ အဓိက ကြဲျပားခ်က္သည္ 
ပဋိပကၡက ၎တုိ႔ဘ၀မ်ားအေပး မည္သု႔ိ ရုိက္ခတ္ေနသည့္အေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ 
ေျပာျပခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡက ၎တုိ႔
ေန႔စဥ္ဘ၀ရပ္တည္ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကီးအက်ယ္ထိခုိက္ရမႈမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြ႔ံမႈမ်ားကုိ အေလးထား ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ယခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႔က စစ္တပ္ေနရာခ်ထားမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
ယခင္က အတင္းအဓမၼေစခုိင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေပၚတာ လုိက္ေပးရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ 
ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက ႀကံဳရေသာ 
အေကာင္းဘက္သုိ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒသခံမ်ားက ၎တုိ႔ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ 
အစုိးရထံမွ အကူအညီ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာအေထာက္အပ့ံမ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာ 
အခက္အခမဲ်ားအေၾကာင္း ပုိမုိ ေျပာဆုိ ၾကသည္။ ၎တုိ႔ေဒသမ်ားအတြင္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား 
(တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ား) ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနရဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံ အခ်ဳိ႔က ေျပာျပသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္စလုံးတြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္းစီမံကိန္းတြင္ 
သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ပ်က္စီးရမႈသည္ အဓိက အေၾကာင္းအရာတစ္ခု အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့
ေသာ္လည္း ထုိႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အဓိက ကြာျခားခ်က္မွာ ၎တုိ႔ေဆြးေႏြးသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ပ်က္စီးမႈဆုိင္ရာ ပုံသ႑ာန္မ်ားအေပၚ မူတည္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေဒသခံမ်ားက 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးရမႈသည္ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရအား
လွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဟုိတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
လာရသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၏ အဓိက စုိးရိမ္ခ်က္က သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ျပႆနာ 
က်ယ္ျပန္႔ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေျပာင္းလာျခင္းမ်ာ နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာ 
ၿမဳိ႔နယ္မ်ား ေျပာင္းလာ သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္း
စကား၀ုိင္းမွ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ရေသာ အဓိက ကြဲျပားခ်က္တစ္ခုမွာ ေဒသခံအမ်ားအျပားက 
သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ သစ္ေတာခုတ္ထြင္ျခင္းအျပင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ 
ပုိမုိျဖစ္ရျခင္းတြင္ ၎တုိ႔၏ အမူအက်င့္မ်ားေၾကာင့္လည္း ပါသည္ကုိ သတိျပဳမိၾကသည္ဟု 

55



ဆုိသည္။ ခက္ခဲေသာ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ အရင္းအျမစ္နည္းပါးမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား 
မရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ေရးအတြက္ မီးေသြးလုိအပ္ခ်
က္ရွိသျဖင့္ သစ္ပင္မ်ားခုတ္လွဲ ၿပီး မီးေသြးဖုတ္ျခင္းမွတပါး တျခားအခြင့္အေရးမရွိဟု 
ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား တ၀ုိက္ရွိ ေဒသခံမ်ားကမူ ၎တုိ႔၏ 
လယ္ယာေျမမ်ား ဆုံးရံႈးရၿပီးေနာက္ စုိက္ပ်ဳိးေျမ ေဖာ္ထုတ္ရန္ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္ထြင္ 
ရွင္းလင္းျခင္းမွတပါး အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရိွဟု ဆိုုၾကသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အျခားအေရးတႀကီးစုိးရိမ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ကုန္ခ့ဲေသာ ေႏြရာသီအတြင္း 
ေရရွားပါးမႈ ျဖစ္သည္။ ေဒသႀကီးတခ်ဳိ႔တြင္ မုိးေခါင္ခဲ့သည္။ ေရကန္ႀကီးမ်ား၊ ေရကန္ငယ္မ်ားႏွင့္ 
စမ္းေရမ်ား စေသာ မူလသဘာ၀ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ခမ္းေျခာက္ခ့ဲသည္။ အထက္ ေပါင္းေလာင္း
ေရကာတာအနီးရိွ ေဒသခံမ်ား လည္း ေရရွားပါမႈႏွင့္ ႀကံဳရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ေရကာတာက ၎တုိ႔၏ေရအရင္းအျမစ္ကုိ ညစ္ညမ္း ေစခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း 
ေျပာဆုိခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထက္ ယခုႏွစ္တြင္ ၎ျပႆနာသည္ ပုိမုိ ႀကီးမားလာေသာ 
စိန္ေခၚမႈ တခု ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ထုိျပႆနာေၾကာင့္ ဒကုၡေရာက္ေနၾကရသည္ဟု 
နားေထာင္သူမ်ားက အစီရင္ခံတင္ျပၾကသည္။ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေစ်းေပါေပါႏွင့္ 
လြယ္လင့္တကူ ရရွိမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားရျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈ အထူးသျဖင့္ 
လူငယ္မ်ားအၾကား ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား စုိးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။
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ကယားျပည္နယ္ကယားျပည္နယ္

က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်င္တာက အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ႔ ႔ေတြက 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္း
အေပၚ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ စတဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြကုိ 
ေဆြးေႏြးေစခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေၾကာက္ရံြ႔မႈ ကင္းကင္းနဲ႔ ေနခ်င္တယ္။ 
ေၾကာက္ရြ႔ံမႈမရိွဘဲ အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တခု
ကုိလည္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လုိခ်င္တာက ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး
စကား၀ုိင္းမွာ သူတုိ႔ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေဆြးေႏြးေစခ်င္တယ္။ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးက အေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္တခုျဖစ္တယ္။

- ဒီေမာဆုိၿမိ ႔ဳနယ္မွ အမ်ဳိးသား တစ္ဦး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ဧၿပီလအထိ နားေထာင္သူႏွစ္ဦးစီပါ၀င္ေသာ နားေထာင္သည့္အဖြ႔ဲ ၅ 
ဖြဲ႔သည္ ေဘာ္လခ၊ဲ ရြာသစ္၊ ရွားေတာ၊ မယ့္စယ္၊ ဒီေမာဆုိႏွင့္ ဖရူဆုိၿမိ ႔ဳနယ္မ်ားရိွ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ 
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ေလးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦးပါ၀င္ေသာ နားေထာင္သူ ၁၀ 
ဦးသည္ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူ ၂၅၆ ဦးႏွင့္ စကား၀ုိင္းေပါင္း ၄၂ ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိပါ၀င္
ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ကယား၊ ကယန္း၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကေယာ၊ ဗမာ၊ လီဆူး၊ မေနာ၊ ရွမ္းယင္းတလ၊ဲ 
အင္းသား ႏွင့္ ကခ်င္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အုပ္စုမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။
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ဇယား (၈) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၈) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္၏ ေကာင္းက်ဳိး
မ်ားျဖစ္ေသာ ရန္လုိတုိက္ခိုုက္မႈ မ်ား ရပ္တန္႔သြားျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ 
ပုိ မုိရရ ွိလာျခင္းႏ ွ င့္ လမ္းပန္းအေဆာက္အအုံ ေကာင္းလာျခင္း စေသာ 
အေသးစား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ရိွလာသည္ကုိ သတိျပဳမိၾကသည္။

၂။ ၎တုိ႔ေဒသမ်ားအတြင္း စစ္တပ္ လႈပ္ရွားမႈရိွသည့္အတြက္ ေၾကာက္ရံြ႔ေနၾက
သည္။ ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားက လုံၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္
သည္ဟု ေဒသခံတုိ႔ ယူဆသည္။

၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာငျ္မင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ ၎တုိ႔တြင္ 
မရွိေသးေခ်။ ယခင္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပ်က္ျပယ္ခဲ့သည့္အတြက္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား 
ထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏုုိင္ေကာင္း ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ား ေၾကာက္ရြံ႔စုိး
ရိမ္ေနၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားက ေရရွည္တည္တ့ံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွေစခ်င္
ေၾကာင္း ၎တုိ႔ဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။

၄။ ေဒသခံမ်ားက ၎တုိ႔ျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားကုိ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ တူညီမႈ တစ္ခု လက္မွတ္ ထုိးေစခ်င္ၾကသည္
ဟုဆုိသည္။

၅။ ေဒသခံမ်ားက ကယားျပည္နယ္ရိွ တုိင္းရင္သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအားလုံး 
ညီညြတ္ၾကရန္ လုိအပ္သည္ ဟု ဆုိၾကသည္။ အဖြဲ႔မ်ားအားလုံး တဖဲြ႔ႏွင့္ တဖြဲ႔ 
ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရိွပါက ထုိၿငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ တတုိင္းျပည္လုံးသုိ႔ ျဖန္႔က်က္သြား
လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

၆။ မၾကာေသးခင္ကပင္ ၎တုိ႔သီးႏံွမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္
ႀကံဳခ့ဲရေသာေၾကာင့္ အစားအစာလုံၿခံဳမႈအတြက္ စုိးရိမ္ေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက 
ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိၾကသည္။

၇။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းကတည္က အေျခခံလူမႈအေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္ေသာ 
လမ္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးမ်ား ပုိေကာင္းလာေၾကာင္း ေဒသခံ
အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က ဆုိၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရိွလာျခင္းေၾကာင့္
လည္း ၎တုိ႔ ေတာင္ယာမ်ားထံ ပုိမုိသြားလာႏုိင္သည္ဟုလည္း ဆုိၾကသည္။
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ဇယား (၈) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၈) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၈။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံအေျပာင္းအလဲက ၎တုိ႔၏ ရုိးရာဓေလ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္လိမ့္မည္လား ဟူသည့္ စုိးရိမ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။

၉။ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ၎တုိ႔ေက်းရြားမ်ားထံ အစုိးရအရာရွိမ်ား 
လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ အရပ္သားအစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ 
နီးကပ္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ ျမွင့္တင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

၁၀။ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံတြင္ (ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ 
စသည့္ကဲ့သုိ႔ေသာ) လူသားအရင္း အျမစ္ႏွင့္ (ေဆး၀ါး ကဲ့သုိ႔ေသာ) အေထာက္
အပ့ံမ်ားကုိ အစုိးရမွေထာက္ပ့ံေပးရန္လုိအပ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

၁၁။ အစုိးရအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာသည့္အေပၚ တားဆီးမႈမ်ား မလုပ္ရန္ 
ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆုိ သည္။ ထုိဒကုၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ 
အကူအညီမ်ားေပးရန္ကုိလည္း အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိသည္။

၁၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အဖြဲ ႔မ်ားက ေဒသခံမ်ား၏ 
စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအေပၚ ပုိမုိအေလး ထားရန္ကုိလည္း ၎တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

၁၃။ ၎တုိ႔ထံမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားက အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားအေပၚ 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ လည္း ေဒသခံမ်ားက ဖြင့္ဟေျပာဆုိၾကသည္။

၁၄။ ေဒသတခုတည္းမွာပင္ မတူကြဲျပားေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ား
က စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ 
မည္သည့္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာရမည္နည္း ဆိုသည့္အေပၚ 
ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိမတူကြျဲပားေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား 
ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ား ၾကားတြင္ နယ္ေျမပုိင္းျခားမႈ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ရိွေနေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

၁၅။ ကယားျပည္နယ္၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္ေပးေရကာတာမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
မ်ား ထုတ္လုပ္ေနေသာ္ လည္း ကယားျပည္နယ္သားမ်ားမွာမူ လွ်ပ္စစ္မီးမရဘဲ 
ေနေနၾကရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကဆုိသည္။
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ဇယား (၈) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၈) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁၆။ ႏွစ္ဘက္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၿပီးေနာက္ပုိ
င္း၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးစြမဲႈ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈ 
ျမင့္တက္လာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက သတိျပဳမိ ၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ 
ပညာေပးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားလုိအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံအသုိင္း 
အ၀ုိင္းမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။

၁၇။ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိၿပီး 
ထုိအတြက္ အစုိးရက အေျဖရွာေပးရန္ လည္း ေတာင္းဆုိၾကသည္။ အစုိးရက 
အေျခခံအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔မ ွ ေခၚယူလာေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းထက္ 
ေဒသခံမ်ား၏ လုပ္အားကုိ အသုံးျပဳရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

၁၈။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွ င့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္စီးဆုံးရံ ႈးရမႈမ ွ 
ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသခံမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္သည္။

၁၉။ ေဒသခံမ်ားက တန္းတူညီမွ်မႈ ရိွေစခ်င္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဘာသာေရး 
သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးေရး အေျခခံေသာ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား မႀကံဳေတြ႔လုိၾကေခ်။

၂၀။ ကယားျပည္နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ရွေိသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ နည္းပါးသည္ဟု 
ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က ေျပာဆုိၾကသည္။
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ဇယား (၉) ကယားျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၉) ကယားျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ ခံစားရပါသလဲ။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ ခံစားရပါသလဲ။
• ေဒသခံမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈအေပၚ 
အေျခခံေသာ ခုိင္မာသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ရိွသင့္သည္ဟု ယူဆၾက
သည္။ ေဒသခံမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ စစ္မွန္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္
ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္
မ်ား အေပၚ လုိက္နာရန္ လုိသည္ဟု ဆုိၾကသည္။

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ခဲ့ရပါက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ဳ ိး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ခဲ့ရပါက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ဳိး 
ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမည္နည္း။ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမည္နည္း။
• ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ျပည္တြင္းအုိးအိမ္မဲ့ေရႊ႔ေျပာင္းေနရသူမ်ားႏွင့္ ဒကုၡသည္မ်ား
အေရးကုိ အဓိထား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခ်င္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

• လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိခ်င္သည္။ ထုိအထတဲြင္ 
ႏုိ င္ငံသား အခြင့္အေရးႏွ င့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးတုိ ႔အေပၚ 
အဓိကထားမည္။

• ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိစၥရပ္ မ်ားကုုိ အဓိက ထား ေျဖရွင္းရန္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကာင့္ျဖစ္ရ ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 
ေဖာ္ျပသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

• ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ လူတုိင္းသင္ယူႏုိင္ေသာ ပညာေရးတရပ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾက သည္။ ျပည္နယ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ 
ဆရာမ အေရအတြက္ တုိးျမွင့္ေပးရနႏွ္င့္ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္
ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။

• ၎တုိ႔ ျပည္နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အၿမဲမျပတ္ 
ရခ်င္ၾကသည္။

၃။ သင့္တဦးတည္းအျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါ၀င္သင့္သည့္ သင့္တဦးတည္းအျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါ၀င္သင့္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။
• ေဒသတြင္းလႈပ္ရွားေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ေပါင္း
စည္းၿပီး ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ရန္ လုိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိသည္။
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ဇယား (၉) ကယားျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၉) ကယားျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

• ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ေတာင္း
ဆုိခ်က္မ်ားကုိ နားေထာင္ရန္ ေတာင္းဆုိ ၾကသည္။

• ေအာင္ျမင္ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်
က္တရပ္ ရေစခ်င္ၾကသည္။

၄။ ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုမွ သင္ဘာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လဲ။ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုမွ သင္ဘာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လဲ။
• လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ တုိ႔အျပင္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မ်ား ပုိမုိရရိွရန္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

• စစ္တပ္အသုံးစရိတ္ ေလ်ာ့ခ်ၿပီး လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ ရံပုံေငြမ်ား ရရိွရန္ ၎တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾက
သည္။

၅။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္း
လဲလာခဲ့သနည္း။လဲလာခဲ့သနည္း။
• လမ္းပန္းပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀အဆင့္အတန္း
မ်ား အနည္းငယ္ တုိးတက္မႈ ရိွလာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ညႊန္းဆုိၾကသည္။

• လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးရာတြင္ အေကာင္းဘက္ ေျပာင္း
လဲတုိးတက္မႈမ်ား ရိွသည္ဟု ဆုိၾကသည္။

• မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွ င့္ဆက္စပ္ေသာ ခ် ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွ င့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ထုတ္လုပ္မ်ား ပုိမုိ မ်ားျပားလာသည္ကုိ ေဒသခံမ်ား ထည့္သြင္းေျပာဆုိၾက
သည္။

• စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား 
ပုိမ်ားလာသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရသည္ဟု ဆုိၾကသည္။

၆။ လက္ရိွ သင္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။လက္ရိွ သင္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။
• ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက 
ဆုိသည္။

• မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေပၚ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
၎တုိ႔ စုိးရိမ္ၾကသည္။
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ဇယား (၉) ကယားျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၉) ကယားျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

• အစုိးရအေျပာင္းအလဲ၊ အစုိးရ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံႏွင့္ အစုိးရက ေဒသခံမ်ား
အေပၚ မည္သုိ႔ အကူအညီေပးမည္လဲ ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ စုိးရိမ္ၾက
သည္ဟု ၎တုိ႔ ေဖာ္ျပၾကသည္။

• မၾကာခင္က ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ မုိးေခါင္ေရရွားမႈအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္ေနရသည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

• လူငယ္မ်ား နည္းပညာႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ား စြစဲြလဲန္းလန္း သုံးစြလဲာမႈအေပၚ 
စုိးရိမ္ၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကဆုိသည္။

၇။ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္ေတြ႔လုိသနည္း။သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္ေတြ႔လုိသနည္း။
• ၎တုိ႔ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိတုိးတက္ရရိွလုိၾကသည္။
• အစားအစာလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရရိွလုိၾကသည္။

• အရည္အေသြးမီွ လက္လွမ္းမီွပညာေရးရရိွျခင္းက အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္
အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

• တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအားလုံး ရပ္တန္႔သြားရန္ ၎တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွေိၾကာင္း 
ဆုိသည္။

၈။ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရရိွေစရန္ မည္သည့္အကူအညီမ်ား သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရရိွေစရန္ မည္သည့္အကူအညီမ်ား 
ရိွေနရန္ လုိအပ္သနည္းရိွေနရန္ လုိအပ္သနည္း
• အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ အာဏာလက္၀ယ္ရွိသူမ်ားက 
ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား နားေထာင္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ 
ေဒသခံမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မွာ အေရးႀကီးသည္ဟု 
၎တုိ႔ ခံစားမိသည္။

• လူငယ္မ်ားအား သင့္တင့္စြာ ပညာသင္ၾကားေပးႏုိင္မွသာ ထုိ ရည္မွန္းခ်က္ပန္း
တုိင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။

• ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ပါ၀င္မႈကုိ ျဖည့္သြင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္ဟုု ေဒသခံမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။
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ဇယား (၉) ကယားျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၉) ကယားျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၉။ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။
• ျပည္နယ္အတြင္း အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာေဒသခံမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔ ကူညီႏုိင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

• လူငယ္မ်ား ပညာေကာင္းေကာင္း သင္ယူႏုိင္ေစရန္ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖင့္ 
၎တုိ႔ ပါ၀င္ကူညီႏုုိင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိၾကသည္။

၁၀။ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဘာလဲ။အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဘာလဲ။
• စိန္ေခၚမႈ အႀကီးဆုံးမွာ ၎တုိ႔၀ယ္ယူရေသာ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား၏ 
ျမင့္တက္ေနေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၎တုိ႔၏ စုိက္ပ်ဳ းိထြက္ကုန္မ်ား 
ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ တန္ဖုုိး အလြန္နည္ပါးသည္ဟုု ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက 
ေဖာ္ျပၾကသည္။

• ၎တုိ႔လက္လွမ္းမီေသာေနရာ အနီး၀န္းက်င္၌ ေစ်းကြက္မရွိျခင္းသည္ 
၎တုိ႔အတြက္ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိး တခု ျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၎တုိ႔ေဒသ
အတြင္းတြင္ ေစ်းကြက္မ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔ ထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ 
လြိဳ င္ေကာ္ၿမိ ႔ဳသုိ႔သြားရသည့္ ခရီးစရိတ္ပါ ကုုန္က်ေနရသည္။

• ၎တုိ႔၏ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ၀င္ေငြသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္
နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားထံ အခြန္အခ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးေဆာင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ 
ပုိမုိေလ်ာ့နည္းလာသည္ဟု ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

၁၁။ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း။ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း။
• အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ အေလးအနက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက အစျပဳရ
မည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

• တတုိင္းျပည္လုံး ညီညြတ္ၾကၿပီး တစ္ဦးကုိ တစ္ဦးကူညီၾကလွ်င္ တုိင္းရင္းသား
ျဖစ္မႈႏွင့္ ကုိးကြယ္ရာဘာသာတရား ကြျဲပားမႈအေျခခံေသာ ခြျဲခား ဆက္ဆံမႈမ်ား 
ခံစားရေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိၾကသည္။
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နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ တူညီမႈမ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ တူညီမႈမ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္ၾကည့္ပါက ဆင္ဆင္တူ အေၾကာင္း
အရာမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ပထမတခုမွာ အေျခခံလူမႈအေဆာက္အအုံ ဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ 
ျမင္ခ်င္ၾကသည့္ ဆႏၵႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္
ေသာျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ ေနထုိင္ေနေသာ္ျငား ေဒသခံမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈ မရိွသည့္ 
စိန္ေခၚခ်က္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ေလာပိတ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းက လွ်ပ္စစ္ဓါ
တ္အား လုံလုံေလာက္ေလာက္ ထုတ္ေပးေသာ္လည္း အမ်ားစုကုိ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အျခား
ေဒသမ်ားသုိ႔ ပုိ႔လႊတ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္ရိွ ၿမိ ႔ဳနယ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးတုိင္ 
ႏွင့္ မီးႀကိဳးမ်ား ရိွေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီး မရိွ ျဖစ္ၾကရသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးထုတ္သည့္ ဂ်င္နေရ 
တာ မီးစက္မ်ား လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားေပးေနရေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီးကုိ 
လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရရိွေသးေပ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကကဲ့သုိ႔ပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္သည္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္မွီရန္ မလုံမေလာက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔ျပေဒသမ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ပါက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္
ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ကြာဟမႈမ်ား ႀကီးမားေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ား က ယူဆၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္း ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက 
ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွလုိၾကေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
တရား၀င္ ကိန္းကဏန္းမ်ားအရ ကယားျပည္နယ္ သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္း
အေရအတြက္ အနည္းဆုံး ျပည္နယ္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္က ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ပုိမုိဆုိးရြားေစသည္။ ဆရာနည္းပါးရျခင္းမွာ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ေပးေသာ လစာေငြမွာ မစုိ႔ပပုိ႔သာ ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားက ပညာေရး
ဆုိင္ရာအေဆာက္အအုံမ်ား ရရိွေရးအတြက္လည္း စိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ 
ကေလးမ်ားသည္ ျမန္မာစာသင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ တျခား ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ 
သြားေရာက္ သင္ၾကားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ မရင္းႏီွးေသာ ထုိေက်ာင္းသား 
မ်ားအတြက္ ဘာသာစကားအခက္အခဲက ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ နားေထာင္မႈမ်ားတြင္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက နိမ့္က်ေနေသာ 
ပညာေရး အဆင့္အတန္းကုိ ေျဖရွင္းသည့္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ျပ 
လက္ေတြ႔သင္တန္းမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ရသည္ဟု ရွင္းျပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကေလးမ်ားမွာ စာကုိ 
အခ်ိန္အမ်ားအျပား သင္ယူေနရသျဖင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ သင္တန္းမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
၀န္ပိေစသည္။ က်ဴရွင္အတြက္ ပုိက္ဆံပုိသုံးရသည့္ အတြက္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ က်ဴရွင္ဖုိးမ်ား
ကလည္း မိဘမ်ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္း၀န္ထုတ္၀န္ပိုုးပင္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားကဲသုိ့႔ တန္းတူ ပညာေရးအခြင့္
အလမ္း မရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း 
ရရန္မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရိွသည္။

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္းက ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေလ့လာ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ အထက္တန္းပညာအဆင့္ သင္ယူထားသူမ်ားပင္ အလုပ္မရႏုိင္
ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ လုပ္ခလစာနည္းမႈႏွင့္ 
၎တုိ႔ထြက္ကုန္မ်ား ေစ်းတြင္ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ ေရာင္းခ်ေနရျခင္းမ်ားအေပၚ စုိးရိမ္မႈမ်ား 
ရိွေနေၾကာင္း ထပ္ခါထပ္ခါ ေဖာ္ျပၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကကဲ့သုိ႔ပင္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ ဆုိးရြားေန
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အ
ဖြဲ ႔မ်ားက ေတာင္းခံေသာ အခြန္ အေျမာက္အျမားေပးေဆာင္ ေနရဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ေပးရေသာအခြန္မ်ား နည္းပါးလာ ေသာ္လည္း သစ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနရေသာ ေဒသခံ မ်ားအေနျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ သစ္ေတာဌာနအျပင္ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားကုိပါ အခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားနည္းတူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္းတြင္လည္း 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာမႈ ရရိွလာေနသည့္အေၾကာင္း ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ေျပာဆုိၾက
သည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဆးရုံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္
လာႏုိင္သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား က်န္းမာေရး၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရိွလာသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ 
လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းသည္ ေစ်းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ပုိမုိလြယ္ကူလာေစသည့္အတြက္ 
ကုန္သြယ္မႈလည္း ျမင့္မားလာသည္။ ထို႔အျပင္ ထုိလမ္းမ်ားေၾကာင့္ အန္ဂ်ီအုိႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
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အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ား ေက်းလက္ေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္ၿပီး၊ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးျခင္း၊ 
တန္ဖုိးနည္းအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း စသည့္ ဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ဆက္လက္ကူညီေပးႏုိင္လာသည္။

ယမန္ႏွစ္ကက့ဲသုိ႔ပင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား တုိးျမင့္လာသည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္
ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက 
အစုိးရအရာရွိမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ သဘာ၀အရင္း
အျမစ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအျဖစ္ ၎တုိ႔ေျမမ်ာကုိ သိမ္းယူသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကေၾကာင္း ၎တုိ႔ 
အျမင္ကုိ ေျပာျပၾကသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိသည္မွာ ေျမယာအျငင္းပြား
မႈျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႔သည္ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ ေျမမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းတိက် ေသာ နယ္ေျမ 
သတ္မွတ္ခ်က္မရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ထုိေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
တခ်ဳိ႔မိသားစုမ်ားမွာ ၎တုိ႔ လယ္ယာေျမမ်ား ဆုံးရံႈးရသည္လည္း ရိွသည္။ ေျမယာဆုံးရံႈးရမႈ 
ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းတခုမွာ ယခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ ထြက္ေျပးခုိလႈံေနခဲ့ ရေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား ပဋိပကၡ ထပ္မံျဖစ္ပြားမႈကုိ 
စုိးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ ထုိစုိးရိမ္ခ်က္မွာ အစုိးရ 
သုိ႔မဟုတ္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားေပၚ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နားေထာင္ျခင္း စကား၀ုိင္းမ်ားကုိ တိတိက်က် ေျပာရပါက တုိင္းရင္း
သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားက တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္အတြက္ ထုိအခ်က္အေပၚအေၾကာင္းျပဳၿပီး လာမည့္ 
အနာဂတ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာမည္လားဆုိသည့္အေပၚ ၎တုိ႔စုိးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း 
ေဒသခံမ်ားကဆုိသည္။

ေနာက္ထပ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚဆဲ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အားလုံးပါ၀င္ေစ ခ်င္သည့္ ဆႏၵ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ၎တုိ႔ ပုိမုိနား
လည္ခ်င္သည့္ ဆႏၵကုိလည္း ေဒသခံမ်ား ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိသည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္
အလက္မ်ား မသိရိွရျခင္းသည္ ၎တုိ႔ကုုိယ္ကုိ အားနည္းသည္ဟု ခံစားရေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
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လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳႏုုိင္ ျဖစ္ရသည္ဟု သတိျပဳမိၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ၎တု႔ိ ပါ၀င္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား ပုိမုိျဖန္႔ျဖဴးေပးေစခ်င္ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါ၀င္ေနၾကေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားမွလည္း ၎တုိ႔ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီး 
၎တုိ႔ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ နားေထာင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ သုိ႔မွသာ ၎တုိ႔၏ေန႔စဥ္
ဘ၀မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ 
ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိႏုုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား 
ယုံၾကည္မႈပုိမုိတည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္သည္ဟူေသာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကုိ တစုိက္မတ္မတ္ 
ေျပာဆုိသည္။ ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားက နားလည္မႈ၊ ေမတာၱတရားႏွင့္ 
ယုံၾကည္မႈတုိ႔ကုိ ျပသႏုိင္မွသာ ေအာင္ျမင္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခု ရရိွလာႏုိင္သည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားက ယူဆၾကသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ဘ၀ျမွင့္တင္ေရး ဘုံရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၎တုိ႔က အႀကံျပဳၾကသည္။

ကယားျပည္နယ္တခုလုံးရွိ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
ကိစၥကုိ ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း လည္း ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ လူငယ္မ်ား မူးယ
စ္ေဆး၀ါးအလြန္စြဲေနရသည့္အခ်က္ကုိ အေရးတႀကီး ကိစၥရပ္အျဖစ္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
လုိအပ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက နားလည္ၾကသည္။ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပြားႏႈန္းမ်ားလည္း 
ျမင့္တက္ေနသည္ကုိ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳမိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ေကာင္းမြန္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးနုိင္ေသာ္
လည္း ထုိအေျခအေန က မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈကုိ ပုိမုိအားေပးေစႏုိင္ေသာ 
အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိလည္း တြန္းပုိ ႔ေနသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ကုန္ကူးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ တုိးတက္လာျခင္းသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစတင္ကတည္းက 
ရရိွလာေသာ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၏ မရည္ရြယ္ေသာ အက်ဳိးဆက္တခု ျဖစ္သည္။
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ဘိန္းပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းအေပၚ စီးပြားေရးအရ မီွခုိေနရေသာ ေတာင္သူမ်ားကုိ ဘိန္းအစားထုိးသီး
ႏံွမ်ားစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ေရး အတြက္ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ အစားထုိးသီးႏံွစုိ
က္ပ်ဳိးေရးအစီအစဥ္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ဆက္လက္ေတာင္းဆ္ုိသည္။

နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုိ႔အတြင္း နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္းမွ ရလဒ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား ထိုႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလ ဲ
ေသြဖယ္လာသည္ကုိ ျပသေနသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက စစ္တပ္
ေနရာခ်ထားမႈ ေလ်ာ့နည္းခ့ဲၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြား
မႈမ်ား နည္းပါးခ့ဲသည္ဟု ဆုိခ့ဲၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္
အဖြဲ ႔မ်ားသည္ တဖြဲ ႔ ႏွင့္ တဖြဲ ႔နီးကပ္စြာ ရွိေနျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား အနီး၀န္းက်င္တြင္ 
ဆက္လက္ရိွေနျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အခ်ိ ႔ဳျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားသည္ အစားအစာ၊ 
အမုိးအကာႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအေပၚ 
ဆက္လက္ ေႏွာင့္ယွက္ လ်က္ရိွဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္က ေဒသခံမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ပုိမုိ ေလ့လာသိရိွလုိေသာ 
ဆႏၵ ျပင္းျပ ေနခ့ဲၾကသည္။ ထုိဆႏၵက ၂၀၁၆ ခုႏွ္တြင္ ခုိင္မာေသာ အေၾကာင္းခ်က္တခု 
ဆက္လက္ျဖစ္ေနသာ္လည္း ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအခ်ဳိ႔၏ အျမင္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ဘာေတြ လုိအပ္ေနသနည္းဆုိေသာ အျမင္မ်ဳိး ေျပာင္းလလဲာသည္။ အတိတ္က ပဋိပကၡဖန္တီး
သူမ်ားအေပၚ အဓိကထားေျပာဆုိခဲ့ၾကသာ္လည္း ယခုကာလ တြင္ ေဒသခံမ်ားအၾကား 
၎တုိ႔မည္သု႔ ိဆက္ႏြယ္ေနသည္ဆိုသည့္ ပုံေသအေတြးအေခၚမ်ား ေျပာင္းလဲေရးက အဓိကက်
ေၾကာင္း သတိျပဳမိၾကသည္။ တဦးခ်င္း စတင္ ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ၿပီး ၎ေနာက္ မိသားစု၊ 
ထုိမွ ႏုိင္ငံအဆင့္အထိ ေအာက္ေျခမွ အစျပဳေျပာင္းလဲသည့္ နည္းလမ္းလုိအပ္ေၾကာင္းကုိ 
ထည့္သြင္းေျပာဆုိၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တုိ႔ ပါ၀င္ကူညီခ်င္သည့္ 
ျပင္းျပေသာ ဆႏၵရိွေၾကာင္းကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပး
ရန္ကုိပင္ အခ်ဳိ႔က ကမ္းလွမ္းၾကသည္။
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အလုံးစုံၿခံဳၾကည့္ပါက ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၎တုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ခ့ရဲေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ သိသာေသာ ကြျဲပားမႈအခ်ိ ႔ဳလည္း 
ရိွသည္။ ပထမဦးစြာ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔ 
ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအေၾကာင္း ပုိမုိ ဖြင့္ဟ ေျပာလာသည္။ 
ပါ၀င္ေျဖဆုိသူတခ်ဳိ႔က လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားက ၎တုိ႔ကုိ လက္နက္ျဖင့္ မည္သုိ႔ခ်ိန္ကာ၊ 
တခါတရံ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားပင္ ရိွေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ ထုိ႔အတူ စစ္တပ္အတြက္ 
ေပၚတာႏွင့္ လမ္းျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ခုိင္းေစခံရ ျခင္းေၾကာင့္ 
၎တုိ႔ မိသားစု၀င္မ်ား ဆုံးရႈံးရသည့္ အျဖစ္ကုိလည္း ေဒသခံမ်ားက ဖြင့္ဟေျပာဆုိၾကသည္။ 
အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခုုိင္းေစခံခဲ့ရသူမ်ားကုိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔က မည္သူမည္၀ါဟု 
သိရိွသြားပါက စစ္တပ္အား ကူညီသူအျဖစ္ သမုတ္ၿပီး ၎တုိ႔အေျခအေနကုိ ဆုိးရြားေစသည္။ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားက ၎တုိ႔ကုိ အႏၱာရာယ္ေပးႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားက ၎တုိ႔ကုိ သစၥာေဖာက္မ်ားအျဖစ္ ယူဆလုိက္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသခံမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး၊ ထုိအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးတစုံတရာ မရၾကေၾကာင္းလည္း ၎တုိ႔က ဖြင့္ဟေျပာဆုိသည္။

ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ရင္ဆုိင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ျပင္းျပေသာဆႏၵ
သည္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ 
အလားတူ ထင္ဟပ္လ်က္ရိွသည္။ မၾကာခင္ကျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အစုိးရ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ 
အစုိးရသစ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိလည္း ေဒသခံမ်ား က ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔အေပၚ ပုိမုိေမတၱာထားရန္ မွ်မွ်တတ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
သတိထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္ၾကေၾကာင္း ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္း 
မ်ားက ဆုိသည္။ ဤအခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္မွာ ေခါင္းေဆာင္စစ္ေခါင္းေဆာင္မွန္က 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ပါမွ၊ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ထြန္းလာပါမွ ေအာင္ျမင္မည္ဟု 
၎တုိ႔ ယုံၾကည္ၾကသည္။ အျခားေဒသခံမ်ားကမူ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ယခုအစုိးရသစ္အေပၚ 
အာဏာလႊဲေျပာင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ စုိးရိမ္မႈ ရိွၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္တြင္း သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ အားစုိက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အလုပ္ႏွင့္ ႀကံဳရမည္ဟု ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက နားလည္ထားၾကသည္။
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ကရင္ျပည္နယ္ကရင္ျပည္နယ္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အနာဂါတ္ေတြ ဖြ ႔ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြလည္း 
ၾကက္သြန္ျဖဴအမႊာေလးေတြလုိ စုစုစည္းစည္း ခုိင္ခုိင္မာမာ အတူတကြ 
ေနဖုိ႔လုိတယ္။

- ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိ ႔ဳနယ္မွ ကရင္အမ်ဳိးသား ရြာသူႀကီး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ နားေထာင္သူအဖြဲ႔ ၆ ဖြဲ႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ဘားအံ၊ လႈိင္းဘြ႔ဲႏွင့္ သံေတာင္ႀကီး စသည့္ ၿမိ ႔ဳေလးၿမိ ႔ဳရိွ ေက်းရြာေပါင္း ၃၀ 
နီးပါးသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိနားေထာင္သူမ်ားသည္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ လူ ၂၀၀ ဦးႏွင့္ 
စကား၀ုိင္းေပါင္း ၆၁ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္း သုိ႔မဟုတ္ 
ဗမာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။

ဇယား (၁၀) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၁၀) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ လူတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရေစရန္အတြက္ စစ္မွန္ၿပီး ျပည့္စုံေသာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
တခုရိွေစခ်င္ၾကသည္။

၂။ တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိလက္မွတ္ထုိး
ၿပီးကတည္းက ပဋိပကၡမ်ားက လုံးလုံး ရပ္သြားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း 
ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကုိ ေဒသခံမ်ား သတိထားမိသည္။

၃။ တည္ၿငိမ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုမရွိပါက ၎တုိ႔ေဒသအတြင္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရအေပၚ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ မည္ကုိ စုိးရိမ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ မတည္မၿငိမ္ 
ျဖစ္လာပါက အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡျဖစ္လာၿပီး ေဒသခံမ်ားကုိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ
ထြက္ေျပးရ ႏုိင္သည့္ စုိးရိမ္ခ်က္ကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။

၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈ နည္းပါးေၾကာင္း 
ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။
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ဇယား (၁၀) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၁၀) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၅။ အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားက တရား၀င္မဟုတ္ေသာ အခြန္အခမ်ား 
တုိးျမွင့္ေကာက္ခံေနျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈမရွိသလုိ အေၾကာင္းခ်က္ခုိင္
လုံမႈလည္း မရိွဟု ေဒသခံမ်ားက ျမင္သည္။ ၎တုိ႔အခြန္ေပးေနရ သည့္အတြက္ 
အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အျမင္မ်ားကုိ ေလးစားရရန္ 
ေဒသခံမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္သည္။

၆။ ၎တုိ႔ေဒသအတြင္း ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးေျမယာမ်ားဆီ သြားေရာ
က္ရန္ႏွင့္ သြားလာမႈအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိသည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားက ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိၾကသည္။

၇။ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ တသမတ္တည္းေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (KNU) ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အား 
ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆုိသည္။ မူးယစ္ေဆးစြမဲႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာအေၾကာင္း
အရာမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေျဖရွင္းသင့္သည္ဟု ၎တုိ႔ 
ယူဆသည္။

၈။ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုကုိ မူးယစ္ေဆးကုန္ကူးမႈႏ ွ င့္ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား တုိးမ်ားလာျခင္းစသည့္ လူမႈေရးျပႆနာအမ်ား
အျပားမွ ကင္းေ၀းေစခ်င္သည့္ဆႏၵ ေဒသခံျပည္သူမ်ားတြင္ ရိွၾကသည္။

၉။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္က်န္းမာေရး
လုပ္သားမ်ား ပုိမုိရရိွလုိၿပီး ထုိ၀န္ေဆာင္မႈအေဆာက္အအုံမ်ား အသုံးျပဳခြင့္လည္း 
ပုိမုိရလုိေၾကာင္း ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ေတာင္းဆုိသည္။

၁၀။ ပညာေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မွီေစရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ 
ပညာေရးလုပ္သားမ်ား ပုိမုိ ရရိွလုိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆုိၾကသည္။

၁၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔ေျမမ်ားဆုံးရံႈးကာ အေျခမ့ဲျဖစ္ရသူမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ အရင္အျမစ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ခံရသူမ်ား
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ အေျခခံလူမႈအေဆာက္အအုံမ်ား ရရိွလုိၾကသည္။
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ဇယား (၁၀) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၁၀) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁၂။ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိေအာင္ 
ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ဟု ေဒသခံ မ်ား က ထင္ျမင္ယူဆသည္။ အလုပ္အကုိင္ ရလုိမႈ 
မ်ား ျပားလာသည္ႏွင့္ ကာမိေစရန္ ဗဟုိအစုိးရအေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိဖန္တီးႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းရွာရန္ ၎တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

၁၃။ ေဒသခံမ်ားသည္ ယခင္က ၎တုိ႔ စုိက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးမ်ား လုပ္ကုိင္ခ့ဲေသာ 
ေျမမ်ားကုိ မွ်မွ်တတ ျပန္လည္ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ထုိေျမမ်ားသည္ 
ယခုအခါ တပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ 
တားဆီးထားခံေနရသည္။

၁၄။ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ ယခင္က ၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ခ့ဲေသာ ေျမယာမ်ားအတြက္ 
ျပန္လည္ ေတာင္းယူရႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရလုိၾကသည္။ ထုိသုိ႔ရယူကာ 
အစုိးရကသိမ္းယူထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ အသက္ေမြးရပ္
တည္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳလုိၾကသည္။

၁၅။ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းရိွ ၎တုိ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားကုိ ပုိမုိကုိယ္စားျပဳမႈ 
ရရိွလုိၾကသည္။

၁၆။ အၿငိဳးေတးထားလက္တုန္႔ျပန္ခံရမႈကုိ စုိးရိမ္ေနၾကသည့္အတြက္ မည္သည့္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ကုိ ေထာက္ခံရမည္ကုိ မသိၾက
ေတာ့ဟု ၎တုိ႔ အျမင္ကုိေဖာ္ျပၾကသည္။

၁၇။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုျဖစ္သည့္အေျခခံအခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး အစုိးရက 
ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ဟု ၎တုိ႔ ထင္ျမင္ၾကသည္။ ဥပေဒမ်ား က်င့္သုံးရာတြင္ 
မွ်မွ်တတ ႏွင့္ ညီညီမွ်မွ် ျဖစ္ရန္ ၎တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
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ဇယား (၁၁) ကရင္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၁၁) ကရင္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ ခံစားရပါသလဲ။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ ခံစားရပါသလဲ။
• ေဒသခံမ်ားက ၎တုိ႔ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က မည္သုိ႔ အဓိပၺါယ္ 
သက္ေရာက္ေနသည္ႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္အေပၚ ၎တုိ႔ မည္မွ် ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိ
သူမ်ားသည္ စစ္မွန္ၿပီး အျပန္အလွန္ လက္ခံေသာ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစခ်င္သည့္ဆႏၵ တညီတညြတ္တည္း 
ရိွၾကသည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ၎တုိ႔ လူေနမႈပုံစံအေပၚ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္ဟု 
ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ယူဆသည္။ ယခင္က ၎တုိ႔ေနခဲ့ရသည္မွာ 
ေၾကာက္ရြ႔ံမႈမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ားလည္း 
အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္သာ ၎တုိ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရိွလာႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ခဲ့ရပါက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ဳိး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ခဲ့ရပါက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ဳိး 
ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမည္နည္း။ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမည္နည္း။
• ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္မ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၌ တစိတ္တပုိင္း 
ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခ်င္ၾကသည္။

• ၎တုိ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ ဆႏၵမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းမ်ားကုိ 
သယ္လာခ်င္ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

၃။ သင့္တဦးတည္းအျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါ၀င္သင့္သည့္ သင့္တဦးတည္းအျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါ၀င္သင့္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။
• ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
လူမႈေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
ေျပာဆုိေစခ်င္သည္။ ထုိအေၾကာင္း အရာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအျပင္ အေျခခံ လူမႈအေဆာက္အအုံဖြံ႔ၿဖိဳး
ေရးလုိအပ္ခ်က္ စသည့္ ျပႆနာမ်ား ပါ၀င္သည္။
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ဇယား (၁၁) ကရင္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၁၁) ကရင္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၄။ ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုမွ သင္ဘာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လဲ။ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုမွ သင္ဘာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လဲ။
• ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုက ၎တုိ႔အတြက္ “သာမာန္ဘ၀မ်ား” 
ဖန္တီးေပးႏုိင္သည္ဟူေသာ ဘံု ယုံၾကည္ခ်က္တစ္ခုကုိ ၎တုိ႔ မွ်ေ၀ၾကသည္။

• ေအာင္ျမင္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က ၎တုိ႔လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး
တက္မႈႏွင့္ လုံၿခံဳမႈအတြက္ အာမခံခ်က္ မ်ား ေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

• အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရိွရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔ ပုဂၢလိကဘ၀မ်ားအတြက္ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာလုံၿခံဳမႈ ရရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

၅။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္း
လဲလာခဲ့သနည္း။လဲလာခဲ့သနည္း။
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက အေကာင္းဘက္ဦးတည္ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယူဆသည္။ ထုိအထဲတြင္ 
အေျခခံလူမႈအေဆာက္အအုံ တုိးတက္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ 
ပုိမုိေဘးကင္း လုံၿခံဳမႈရွိလာျခင္း တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ယခု ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ လယ္ယာ ေျမမ်ားထံ သြားလာႏုိင္သည္။

• သုုိ႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ခဲ့စဥ္ကတည္းက မူးယစ္ေဆး၀ါး
ကုန္ကူးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ 
အႀကီးအက်ယ္ မ်ားျပားလာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္ဟု ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္း
မ်ားက ဆုိၾကသည္။

• လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအထိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပုိင္အသီး
အသီးသည္ စီးပြားေရးအၾကပ္ အတည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခံစားေနၾကရသည့္ 
ေဒသမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ားအေပၚ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ အခြန္မ်ား ေကာက္ခံ 
ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ရွင္းျပၾကသည္။

၆။ လက္ရိွ သင္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။လက္ရိွ သင္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။
• မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ 
လူမႈေရးျပႆနာမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာသုခ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ဳိး
ဆက္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေနမႈမ်ားသည္ ၎တုိ႔အတြက္ အဓိက 
ပူပန္ေနရသည့္အရာ ျဖစ္ေနသည္။
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ဇယား (၁၁) ကရင္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၁၁) ကရင္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

• က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ မေလာက္ငျခင္း
ကလည္း ၎တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးျပႆနာမ်ားထဲက တခုျဖစ္သည္ဟုဆုိၾက
သည္။ ၎တုိ႔တြင္ ေဆးေပးခန္းမ်ားရိွေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္ က်န္းမာေရး
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား မလုံေလာက္ဟု ရွင္းျပၾကသည္။

• အရည္အေသြးျမင့္ပညာေရးရရိွမႈႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား 
ရရိွေရးမွာလည္း ၎တုိ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ေနဆျဲဖစ္သည္ဟု 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

၇။ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္ေတြ႔လုိသနည္း။သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္ေတြ႔လုိသနည္း။
• လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ပုိမုိ ျမင္ေတြ႔ရန္ ေဒသခံမ်ား 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

• ၎တုိ႔လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ ေဘးကင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက ကင္းေ၀း
ရကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမွ ကင္းလြတ္သည္ကုိ ျမင္ေတြ႔လုိၾက
သည္။

• ၎တုိ႔အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ လုံေလာက္ေသာ 
၀င္ေငြရမည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရလုိၾကသည္။

• ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားကင္းေသာ ေျမယာမ်ားအေပၚ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခြင့္ 
အညီအမွ် ရလုိၾကသည္။

၈။ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရရိွေစရန္ မည္သည့္အကူအညီမ်ား သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရရိွေစရန္ မည္သည့္အကူအညီမ်ား 
ရိွေနရန္ လုိအပ္သနည္းရိွေနရန္ လုိအပ္သနည္း
• မတူကြဲျပားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအၾကား 
သဟဇာတျဖစ္စြာ ေနထုိင္သည္ကုိ ျမင္ေတြ႔လုိသည္။

• ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္အဖြ႔ဲမ်ားအားလုံး လက္ခံေသာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခု ရေစလုိၾကသည္။ ထုိသေဘာတူညီခ်က္ကုိလည္း 
ေအာက္ေျခလူထု ကြန္ျမဴနီတီ အဆင့္အထိ သင့္တင့္စြာ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
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ဇယား (၁၁) ကရင္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၁၁) ကရင္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၉။ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။
• ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေဒသမ်ား ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ 
လုပ္အား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား ပါ၀င္ျဖည့္စြမ္းျခင္းျဖင့္ ကူညီလုိၾကသည္။

• တုိင္းရင္းသားလူမ် ဳိးမ်ား သဟဇာတရွိစ ြာ ေနႏုိင္ေရးကုိ ဦးတည္ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရိွၾကသည္။

၁၀။ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဘာလဲ။အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဘာလဲ။
• ၎တုိ႔ ဘ၀ရပ္တည္ေရးႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ
ေၾကာင္း ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ဆုိသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ အေျခအေနက 
ေျပာင္းလမဲႈတစုံတရာမရိွဘ ဲထုိအတြက္ေၾကာင့္လည္း ၎တုိ႔ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ား 
ထိခုိက္လ်က္ ရိွသည္ဟု ဆုိၾကသည္။

• သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးရမႈသည္ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးစိန္ေခၚခ်က္ျဖစ္
သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းအေပၚ တုိးတက္မႈ တစုံတရာ 
မရိွေသးဟုဆုိသည္။

• ေကာင္းမြန္ေသာ လမ္းမမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
အေဆာက္ အအုံမ်ား စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား 
မရွိျခင္းသည္ ၎တုိ႔အတြက္ ႀကီးမားေသာ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိး တစ္ခု အျဖစ္ 
ရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟုု ေဒသခံမ်ား က ေဖာ္ျပၾကသည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္လာေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမ်ား 
တုိးမ်ားလာၿပီး တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ လြယ္လင့္တကူ 
ရရိွလာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ထုိအေျခအေနက ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္။

• အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္ 
အမ်ားအျပားတုိ႔ ေတာင္းခံေသာ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ အခြန္ ေပးေနရျခင္းသည္ 
၎တုိ႔အတြက္ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိး တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက 
ေဖာ္ျပၾကသည္။
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ဇယား (၁၁) ကရင္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၁၁) ကရင္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁၁။ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း။ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း။
• တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳ ိးစု အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား အားလုံးအၾကား တုိင္းရင္းသားေရးႏွင့္ 
ဘာသာေရးအရ ညီညြတ္မႈ ရိွေစခ်င္သည္ဟု ဆႏၵရိွၾကသည္။

• တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အေရးတႀကီး ထည့္ သြင္း စဥ္းစား ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ 
သေဘာထားၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

• ပါ၀င္သူအဖြဲ႔မ်ားအားလုံး လက္ခံေသာ အားလုံးပါ၀င္ေသာအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
ရလုိသည္ဟု အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က ဆုိၾကသည္။ ထုိအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကုိလည္း 
ေအာက္ေျခလူထုအဆင့္အထိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေစခ်င္သည္။

• ၎တုိ႔ေျမမ်ားေပၚတြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ား ရွင္းလင္းသြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။

နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ တူညီမႈမ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ တူညီမႈမ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ကရင္ျပည္နယ္ရိွ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး 
အလုပ္ လက္မဲ့ ျပႆနာႏွ င့္လည္း ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ စကား၀ုိင္းအမ်ားစုမ ွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သည္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္
အလမ္းနည္းပါးမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ အေျခအေန အေပၚ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကကဲ့သုိ႔ပင္ စုိးရိမ္ပူပန္
ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနက ထုိအလုပ္လက္မဲ့ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔မိသားစုမ်ား
အေပၚ အၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေစသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးရမႈသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆ ဲေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရာ 
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား အႀကီး
အက်ယ္ျပဳလုပ္ေနျခင္းမွာ မေျပာင္းလဲ ဘဲ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း ထပ္ထပ္ပ်က္စီးလာေသာ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈကုိ ဆက္လက္ ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။ ေဒသခံ ျပည္သူအမ်ားစုက 
ထုိသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးရမႈသည္ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ႏွစ္ဘက္အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ 
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နယ္ေျမတည္ၿငိမ္မႈကုိ ရေစခဲ့သည့္အတြက္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ျပည္နယ္အတြင္း 
၀င္ေရာက္လာႏုိင္ၿပီး သတၱဳထုတ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္လာႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံ 
အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ျမင္ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က နားေထာင္ခဲ့ေသာ စကား၀ုိင္းမ်ားကဲ့သု႔ိပင္ ယခုႏွစ္ စကား၀ုိင္းတြင္လည္း 
၎တုိ႔ျပည္နယ္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ပုံစံက အတူတူပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက 
ယူဆသည္။ ေျမယာသိမ္းယူမႈ ျဖစ္ရပ္ ဥပမာမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ ပူပန္ေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ ေျမယာမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU ႏွစ္ဖြဲ႔စလုံးက သိမ္းယူသြားသည့္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အစီရင္ခံ တင္ျပၾကသည္။

အရြည္အေသြးေကာင္းေသာလမ္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္
အအုံႏွင့္ ပညာေရး ဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား နည္းပါးမႈတုိ႔သည္ ထပ္ေတြ႔ႀကံဳရေသာ 
ျဖစ္ၿမဲ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကကဲ့သုိ႔ တူညီေသာ 
အေျခအေနမ်ားကုိ ဆက္ႀကံဳေနရဆ ဲျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔တြင္ မည္သည့္ေဆး၀ါးမွ မရိွ၊ ေဆးရုံမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ လုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား မရိွဟု ထပ္ေလာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ 
လုံၿခံဳေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈမရိွေသာေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာ၀န္မ်ား အေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ၿမိဳ႔နယ္မ်ားသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႔ေနၾကသည္ဟု ၎တုိ႔ ယုံၾကည္ၾကသည္။ 
ဤအခ်က္က မတည္ၿငိမ္ေသာလုံၿခဳံေရးအေျခအေန တစ္ရပ္သည္ ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ုိင္း
မ်ားအေပၚ တုိက္ရိုက္ေကာ သြယ္၀ုိက္၍ပါ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ 
တုိက္ရုိက္အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာ လုံၿခံဳေရး အေျခအေနသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ 
မလုံၿခံဳဟု ခံစားရေစၿပီး၊ သြယ္၀ုိက္ေသာအားျဖင့္ ဆုိပါမူ ထုိအေျခအေနက လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံဖြ႔ြံၿဖိဳးမႈကပါ 
ကန္႔သတ္လုိက္သည္။

နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သိရိွမႈသည္ တျဖည္းျဖည္းတုိး
တက္လာသည္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ နားေထာင္ျခင္း စကား၀ုိင္းက ျပသသည္။ ယခင္နားေထာင္ျခင္း
စကား၀ုိင္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ အမ်ားစု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေၾကာင္း သူတုိ႔သိသည္မွာ 
အနည္းအက်ဥ္းသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက 

79



ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ပုိမုိသိရိွလာသည္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တုိးတက္မႈဆုိင္
ရာ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားအား ေထာက္ျပေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ ျပသခဲ့ၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ မည္သုိ႔ ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ မည္သုိ႔ ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္စသည့္ ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိလည္း မွ်ေ၀ ခဲ့ၾကသည္။

အျခားသတိျပဳစရာကြဲျပားခ်က္တစ္ခုမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ကရင္ျပည္သုိ႔ 
လာေရာက္ အလုပ္ လုပ္ ကုိင္ေသာ အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ အန္ဂ်ီအုိ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ 
အေကာင္းျမင္မႈမ်ား ပုိရိွလာပုံရသည္။ ဤအခ်က္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၾကားခ့ဲရေသာ ေဒသခံမ်ား၏ 
အေျပာႏွင့္ ကြလဲြသဲည္။ ယခင္ႏွစ္က အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အန္ဂ်ီအုိလုပ္သားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပင္မိေၾကာင္း တခ်ဳိ႔ေဒသခံမ်ားက 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေဒသခံအခ်ဳ ိ႔က ယူဆသည္မွာ အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ားသည္ 
အခ်ဳိ႔ရြာမ်ားကုိ ကူညီေသာ္လည္း အျခားရြာမ်ားကုိမူ ၎တုိ႔၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏွင့္ 
ဘာသာေရးမတူကြဲျပားမႈေပၚ အေျခခံ၍ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာေနာက္ဆက္တြ ဲ
ခ်ဳိးေဖာက္မႈသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ ပုိမ်ားလာသည္ဟု ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 
မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိးတက္မႈႏွင့္အတူ 
တုိးမ်ားလာသည္ဟု ေဒသခံတုိ႔က ယူဆၾကသည္။ ၎တုိ႔ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ ႔မ်ားတြင္ 
တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ဳိးမ်ဳိး အမ်ားအျပား ရရိွလာေနျခင္းအေပၚ စုိးရိမ္ ေနၾကသည္။ 
ဤအေျခအေနသည္ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ သက္ေရာ
က္လ်က္ ရိွသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္းမ်ားအတြင္း မၾကာခဏ ၾကားရေသာ အျခားအေၾကာင္း
အရာတစ္ခုမွာ ၎တုိ႔ ေဒသမ်ားအတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးက ေကာက္ခံေသာ တရားမ၀င္ အခြန္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ထုိအဖြဲ႔မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသဖြယ္ ျပဳမူၾကၿပီး မတူကြျဲပားေသာ 
အခြန္အခ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိလည္း ေကာက္ခံသည္ဟု ရွင္းျပသည္။ ထုိ ထပ္ေဆာင္းေပးရေသာ 
အခြန္မ်ားေၾကာင့္ ယခင္ကတည္းက အႀကီးအက်ယ္ထိခုိက္ေနၿပီးေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ 
စီးပြားေရးအေျခအေနကုိ ပုိမုိဆုိး၀ါးေစသည္။
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မြန္ျပည္နယ္မြန္ျပည္နယ္

ကၽြန္မတုိ႔ရြာတစ္ရြာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေနတယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီလုိ႔ မေခၚႏုိင္ဘူး။ 
တတုိင္းျပည္လုံး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာရိွေနပါမွ ကၽြန္မတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီလုိ႔ ေျပာႏုိင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

- ေခ်ာင္းဆုံၿမိ ႔ဳမွ မြန္အမ်ဳိးသမီး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း နားေထာင္သူအဖြ႔ဲ ၆ ဖြ႔ဲသည္ မြန္ျပည္နယ္တ၀ွမ္း 
ခရီးသြားခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူ ၃၂၄ ဦးႏွင့္ စကား၀ုိင္းေပါင္း ၈၈ ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
၎တုိ႔သြားခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ သံျဖဴဇရပ္၊ ေရးၿမိ ႔ဳေတာင္ပုိင္း၊ သထုံ၊ ဘီးလင္း၊ က်ဳိက္ထုိႏွင့္ 
ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႔နယ္မ်ားရွိ ေဒသမ်ားပါ၀င္သည္။ နားေထာင္သူအဖြဲ ႔တဖြဲ ႔က ကရင္ျပည္နယ္ 
ေကာ့ကရိတ္ ၿ မိ ဳ ႔နယ္ရွိ မြန္အသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားသုိ ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ ၿ ပီး အျခားအဖြဲ ႔တဖြဲ ႔က 
မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ေသာ ကရင္ႏွင့္ ပအုိ႔၀္ အသုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားကုိ အဓိကထား 
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုပါ၀င္ေျဖဆုိထားသူမ်ားသည္ မြန္၊ ဗမာ၊ ပအုိ႔၀္ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴ လူမ်ဳိးစုမ်ားမွ ျဖစ္သည္။

ဇယား (၁၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၁၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စတင္ကတည္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားမႈ တုိးလာသည့္အေပၚ 
စုိးရိမ္ပူပင္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
သုံးစြဲသူမ်ားကုိသာ ဖမ္းဆီးျခင္းထက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ 
ကုန္ကူးသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးႏုိင္ေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမွန္တကယ္ရေရးအတြက္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ ်ား NCA 
ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႔မ်ားအားလုံး ယုံၾကည္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ရန္ လုိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက 
ယုံၾကည္ၾကသည္။
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ဇယား (၁၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၁၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၃။ အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား ႏွစ္ဘက္စလုံးက အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ ေဒသခံမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ ၾကသည္။ ထုိအဖြဲ ႔မ်ားသည္ 
၎တုိ႔တပ္ဖြဲ ႔မ ်ားအတြင္း က်င့္၀တ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ၿပီး ၊ 
၎တုိ႔စစ္သားမ်ားက NCA တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ လုိက္နာေစရမည္။

၄။ အစုိးရက ၎တုိ႔ေဒသတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးဌာန တစ္ခု မတည္ေဆာက္ေပး
ေသးေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးမွာ ခက္ခဲလ်က္ရွိ
ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက တင္ျပၾကသည္။

၅။ တုိင္းရင္သားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားအားလုံးကုိ ပါ၀င္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားလုံးပါ၀င္မႈကုိ ေသခ်ာရေအာင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳ ိး 
တမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ျခင္းအေပၚ အေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ဳိး မေပၚေပါက္ေစရန္ 
အစုိးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ တန္းတူညီမွ် 
အခြင့္အေရးကုိလည္း အစုိးရက အာမခံေပးရန္ လုိသည္။

၆။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လမ္းတံတားအေဆာက္
အအုံမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့
သုိ႔ေသာ တုိးတက္မႈအခ်ဳ ိ႔ ျဖစ္ထြန္းလာေစသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ 
ေျပာဆုိၾကသည္။

၇။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး ရရန္ ေဒသခံမ်ားက ဆႏၵျပဳၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ပ်က္သြားပါက 
တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပန္လည္စတင္မည္ကုိ ၎တုိ႔ စုိးရိမ္ၾကသည္။

၈။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တုိးတက္မႈမရမည္ကုိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္ၾကသည္။ 
ထုိစုိးရိမ္မႈ ဆက္လက္ ရိွေနရ ျခင္း မွာ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
တပ္ဖြဲ႔မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းမ်ား က်င္းပေနစဥ္မွာပင္ တပ္မေတာ္က အျခား
တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ေနသည္ကုိ ၎တုိ႔ ျမင္ေတြ႔ေနရ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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ဇယား (၁၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၁၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၉။ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူအမ်ားအျပားက 
ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ အလုပ္ရွာေဖြေနၾကရေၾကာင္း ထုိေဒသခံအသုိင္း
အ၀ုိင္းမ်ားကဆုိသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဖန္တီးေပးရန္ အထူးသျဖင့္ ျပန္လာသည့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အလုပ္ဖန္တီးေပးေစလုိသည္။

၁၀။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ျမစ္မ်ားကူးျဖတ္ရန္ တံတားမ်ားႏွင့္ 
လမ္းအေဆာက္အအုံမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ရရိွခ်င္သည္။

၁၁။ ေဒသခံမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာပုိင္ အမ်ားအျပား၊ အစုိးရ ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား စသည့္တုိ႔၏ ဒဏ္ခံေနရေသာေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ 
ျဖစ္ေနရသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္န
က္ကုိင္အဖြဲ ႔တုိ႔က မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ပါက ေဒသခံမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရယူရန္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

၁၂။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား လုံေလာက္စြာျဖင့္ 
အခမဲ့ ရရိွလုိၾကသည္။

၁၃။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ၿ ငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
အျပည့္အ၀ နားလည္ျခင္း မရိွဟု ဆုိၾကၿပီး အစုိးရ၊ ေအာက္ေျခလူထုအေျခစုိ
က္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ အေၾကာင္း 
၎တုိ႔ထံ အေၾကာင္းၾကား ေျပာၾကားေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ လက္ရိွအေျခအေနကုိ ၎တုိ႔ထံ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
တင္ျပေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆုိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ၎တုိ႔ 
အမွန္တကယ္ ကူညီခ်င္သည့္ ဆႏၵကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။

၁၄။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး သင္ၾကားေပးရန္လည္း ေဒသခံမ်ားက အစုိးရထံ 
ေတာင္းဆုိသည္။ အစုိးရကဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လစာတုိးျမွင့္ေပးရန္ 
ေဒသခံမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ သုိ႔မွသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား က်ဴရွင္ထား
ရသည့္အတြက္ အပိုေငြ ကုန္ရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
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ဇယား (၁၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၁၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁၅။ တုိင္းျပည္က ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေနသည့္အတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရွိသည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိတုိးတက္မႈမ်ား၏ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
အေပၚ စုိးရိမ္ ပူပန္ေနၾကရသည္။ ဓနရွင္သူေဌးမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးၾကြယ္၀ေသာ
ကုမၸဏီမ်ား ၎တုိ႔ေဒသသုိ႔ လာေရာက္ကာ တင္းမာမႈမ်ား ဖန္တီးျခင္း ႏွင့္ 
၎တုိ႔ေဒသရွိ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိခုိက္က်န္ခဲ့ရႏုိင္သည့္အေပၚ ၎တုိ႔ စုိးရိမ္ၾကသည္။

၁၆။ အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ၿ ငိ မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထဲ့သြင္း စဥ္းစားရန္ 
ေဒသခံအသုိင္း အ၀ုိင္းမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

၁၇။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြကုိ ျပည္နယ္အသီးသီးသုိ႔ တန္းတူခြဲေ၀ေပးမႈ မရွိဟု 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကုိ စစ္တပ္အတြက္ 
အမ်ားအျပား ရင္းႏွီးအသုံးျပဳေနသည့္အေပၚလည္း ၎တုိ႔ သေဘာမတူပါ။ 
ထုိအစား ဘ႑ာေငြကုိ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွ 
သင့္သည္ဟု ၎တုိ႔ ေျပာဆုိသည္။

၁၈။ အစုိးရအဖြ႔ဲအတြင္း လာဘ္စားမႈမ်ား ပြထ ေနသည့္အေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း 
၎တုိ႔ စုိးရိမ္ခ်က္ကုိ ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိသည္။

၁၉။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၎တုုိ႔ ေဒသအတြင္း အကြဲအၿပဲ ႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားရန္ ဖန္တီးေနၾက သည္ဟု ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။

၂၀။ တုိင္းျပည္တြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ဖက္ဒယ္ရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 
တုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္မရိွပါက တုိင္းျပည္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တစ္ခု မျဖစ္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္ဟု ၎တုိ႔ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။

၂၁။ ေအာင္ျမင္ေသာ ၿင္ိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေဒသခံျပည္
သူမ်ားက ဆုိသည္။
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ဇယား (၁၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားဇယား (၁၂) အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၂၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ စတင္ကတည္းက အေကာင္းဘက္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခ်ဳိ႔ရွိခဲ့
ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာဆုိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 
မတုုိင္ခင္က စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ား
ေၾကာင့္ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေက်းရြာမ်ား ႀကံဳခဲ့ရသည္။ အတင္းအဓမၼ 
လုပ္အားေပးခုိင္းေစခံရရန္ ေပၚတာဆြခံဲရၿပီး အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ တန္းလ်ားမ်ား 
ေဆာက္ရန္အတြက္ ေပၚတာဆြဲခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၃။ ရာဘာေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားျခင္း
တုိ႔ေၾကာင့္ ရာဘာစုိက္ပ်ဳ ိးသူ မ်ားသည္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္ပင္ 
မတတ္ႏုိင္ၾကသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ဆုိသည္။

၂၄။ သံလြင္ျမစ္ေပၚ ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ပ်က္စီးမႈ အေတာ္ေလး ျဖစ္ပြားရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

၂၅။ မြန္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက မြန္ဘာသာစကားကုိ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳကာ 
အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
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ဇယား (၁၃) မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၁၃) မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ ခံစားရပါသလဲ။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ ခံစားရပါသလဲ။
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိသည္မွာ တဦးခ်င္း သေဘာထားမ်ားအေပၚတြင္ မီွတည္သည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းအတြင္း 
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု မခံစားရသင့္ေပ။

• ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း ေရွ႔တန္းေဒသမ်ားတြင္ ေအာက္ေျခစစ္သားမ်ား 
တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ တုိက္ေနသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ 
“ထိပ္ပုုိင္းအဆင့္” သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚတြင္သာ သက္ေရာက္မႈ 
ရိွသည္ဟု ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းလာေစရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုသည္ အခ်ိန္ၾကာ
ျမင့္လိမ့္မည္ကုိ ေဒသခံမ်ား သတိျပဳမိၾကသည္။

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ခဲ့ရပါက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ဳိး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ခဲ့ရပါက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ဳိး 
ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမည္နည္း။ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမည္နည္း။
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ မူးယစ္ေဆး
၀ါးျပႆာနကုိ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေစခ်င္ၿပီး၊ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 
အႀကီးစား မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္သူမ်ားနွင့္ ကုန္ကူးသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူငယ္မ်ား၏အသံ သေဘာထားမ်ား ပါ၀င္သင့္
သည္ဟု ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ဆိုသည္။

၃။ သင့္တဦးတည္းအျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါ၀င္သင့္သည့္ သင့္တဦးတည္းအျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါ၀င္သင့္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။အေၾကာင္းအရာမ်ားက ဘာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေအာင္ျမင္ေစခ်င္သည္၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖက္ 
အဖြဲ႔မ်ား ေလးစားမႈ ရွိရန္လုိၿပီး တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအား
လုံး၏ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ဟုု ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
တုုိင္းျပည္တြင္းရိွ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား အားလုံး ပါ၀င္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနလိမ့္မည္။
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ဇယား (၁၃) မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၁၃) မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

• ေဒသတြင္း လူမႈေရးဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေရးႀကီးမႈကုိ ပါ၀င္ေဆြးေႏြး
ခ်င္သည္။ ထုိအထဲတြင္ လမ္း ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးဆုုိင္ရာ 
အေဆာက္အအုံမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္
ေရွာက္မႈဆုုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ အရည္အေသြးျမင့္ 
ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္သုံး
သပ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတက္ေရးကုိ ျမင္ေတြ႔လုုိသည္။

• ဗဟုိအစုိးရမွ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ ျပည္နယ္အဆင့္သုိ႔ လႊေဲျပာင္းႏုိင္ရန္ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးသည္လည္း လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံျပည္
သူမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

• ၎တုိ႔ေဒသမ်ားအတြင္း အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား အမ်ားအျပား 
ျဖစ္ပြားေနၿပီး ထုိကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ ေအာက္ေျခကြန္ျမန္နီတီအဆင့္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ 
မရိွပါက တုိင္းျပည္အဆင့္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏုိင္ပါ။

၄။ ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုမွ သင္ဘာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လဲ။ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုမွ သင္ဘာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လဲ။
• အစုိးရသည္ ၎၏ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ လုိက္နာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစ
ဥ္တေလွ်ာက္ ရုိးသားစြာ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

• တတုိင္းျပည္လုံး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတိ ရိွေစခ်င္ၾကသည္။ မတူကြဲျပားေသာတုုိင္း
ရင္းသားအုပ္စုမ်ားကုိ လည္း ၎တို႔၏ တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈကုိသာ 
ဗဟုိျပဳစဥ္းစားျပဳမူမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေစခ်င္ၾကသည္။

• စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအ
ဖြဲ႔အားလုံးမွ စစ္သားမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ ႔စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မ
ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
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ဇယား (၁၃) မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၁၃) မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၅။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္း
လဲလာခ့ဲသနည္း။လဲလာခ့ဲသနည္း။
• “အခြန္ေကာက္” ျခင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ 
ေကာက္ခံမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာသည္ဟု ဆုိၾကၿပီး အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပး/
ေပၚတာလုိက္ရျခင္းမ်ား ေလ်ာ့လာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားကုိ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက လမ္းျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာ္လည္း ယခုကာလတြင္ အမိန္႔ေပး ေျပာဆုိျခင္းထက္ 
ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳလုုပ္ျခင္း ပုံစံ ပုိျဖစ္သည္။

• အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ ႔မ်ားကုိ ၎တုိ႔ေဒသမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ ျပဳထားၿပီး 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရထားေသာေၾကာင့္ 
ေဒသခံအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံသားဆုုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပုိ
မုိပါ၀င္လႈပ္ရွားလာႏုိင္ၾကသည္ဟု ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ဆိုုသည္။

• တေနရာမွ တျခားတေနရာသုိ႔ ခရီးသြားလာရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူလာသည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စစ္ေဆး
ေရးဂိတ္မ်ား နည္းပါးလာၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္လည္း စစ္သားမ်ား၏ 
ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း မခံရေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

• မတူကြဲျပားေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားအၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား နည္းပါး
လာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

၆။ လက္ရိွ သင္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။လက္ရိွ သင္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။
• တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ား အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား 
မ်ားျပားလာျခင္းသည္ ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြက္ အႀကီးဆုံး 
ပူပန္ရမႈ ျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိၾကသည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၏ ေရရွည္တည္တံ့မႈအေပၚ ဆက္လက္စုိးရိမ္ေနရၾကဆဲ 
ျဖစ္သည္။

• ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြား
မႈမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေျမယာမွတ္ပုံ
တင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ အေၾကာင္း ေကာင္းစြာ နားလည္မႈ မရိွျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ရသည္ဟု ၎တုိ႔က ယုံၾကည္ၾကသည္။
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ဇယား (၁၃) မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၁၃) မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

• ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုုိင္သည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ားက စုိးရိမ္ၾက
သည္။

• အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနသည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ား 
စုိးရိမ္ၾကသည္။

၇။ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္ေတြ႔လုိသနည္း။သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္ေတြ႔လုိသနည္း။
• ခရီးသြားလာေရးအတြက္ ပုိမုိလြယ္ကူေစမည့္ လမ္းအေဆာက္အအုံႏွင့္ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ရရိွလုိသည္။

• မြန္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ မြန္စာေပကုိ တုိးတက္ျမင့္မားေစခ်င္ၿပီး 
မြန္သာသာစကားကုိ မြန္ လူမ ႈအသုိင္းအ၀ုုိင္းအားလုံး လက္လွမ္းမ ွီ 
သင္ယူရေစခ်င္သည္။

• ျပည္နယ္၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ ပုဇြန္မ်ား၊ ငါး၊ သစ္ႏွင့္ 
ကၽြန္းသစ္တုိ႔မွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ခံစားရရိွခ်င္သလုိ ထုိသယံဇာတမ်ားကုိ 
ရယူပုိင္ခြင့္လည္း ရလုိသည္။

• တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္၊ အလုပ္အကုိင္
အခြင့္အလမ္း ေကာင္းေကာင္း ရိွကာ စီးပြားေရးအရ လုံၿခံဳမႈ ရိွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း
သည့္ဘ၀တစ္ခု တည္ေဆာက္နုုိင္လိမ့္မည္ဟု ဆႏၵရွိၾကသည္။

၈။ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရရိွေစရန္ မည္သည့္အကူအညီမ်ား သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရရိွေစရန္ မည္သည့္အကူအညီမ်ား 
ရိွေနရန္ လုိအပ္သနည္းရိွေနရန္ လုိအပ္သနည္း
• စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုကသာ ထုိအေျပာင္းအလဲမ်ား 
ယူေဆာင္ေပးလာ လိမ့္မည္ဟု ၎တုိ႔ ယုံၾကည္ၾကသည္။

• အစုိးရအေနျဖင့္ လာဘ္စားမႈမ်ားကုိ အဆင့္အလုိက္ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ၿပီး 
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္ လုိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

• မညီမွ်မႈေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လူတုိင္းအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀ရပ္တည္ေရး
အခြင့္အလမ္း မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အစုိးရကကူညီေပးရန္ ေဒသခံအသုိင္း
အ၀ုုိင္းမ်ားက ေတာင္းဆုိသည္။

• အစုိးရအေနျဖင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ကိစၥရပ္ကုိေျဖရွင္းမည့္ မူ၀ါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။
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ဇယား (၁၃) မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၁၃) မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၉။ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။
• လူမ ႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ ်ား တုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရ ြက္ရမည္မ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအား အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ၎တုိ႔ ပါ၀င္ ကူညီခ်င္ၾကသည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနသည့္အဖြဲ႔မ်ား
ကုိ ကူညီခ်င္သည္ ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိၾကသည္။

၁၀။ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ သင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဘာလဲ။အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဘာလဲ။
• တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးအသုံးျပဳမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္
ေရာင္းခ်သူမ်ား မ်ားျပားလ်က္ရိွသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိၾကသည္။

• မြန္ ျပည္နယ္တြင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းေကာင္းမရွိဟု 
ဆုိၾကသည္။ ရာဘာ ေစ်းႏႈန္းက အလြန္အမင္း က်ဆင္းလ်က္ရိွေသာ္လည္း 
အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး အတြက္ ေဒသခံအေတာ္မ်ားမ်ားက ရာဘာစုိက္ပ်ဳးိေရး
လုပ္ငန္းအေပၚ မီွခုိေနရသည္။ ရာဘာၿခံ လုပ္ငန္းမွာလည္း ရာသီအလုိက္လုပ္ရ
သည့္လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤသည္က ေနာက္ထပ္အခက္အခဲ 
တခုျဖစ္သည္။

• မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရႊတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
၎တုိ႔၏ ေရအရင္း အျမစ္မ်ား ညစ္ညမ္းရသည္ဟု ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။

• ၎တုိ႔ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႔သည့္ ၎တုိ႔ကုိယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိး
ထက္ ၎တုိ႔ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကုိသာ ၾကည့္ၾကသည္ဟု ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္း
မ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။
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ဇယား (၁၃) မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဇယား (၁၃) မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေမးခြန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
 အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁၁။ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း။ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း။
• က်န္းမာေရးေစာင့္ေရ ွာက္မ ႈႏ ွ င့္  ပညာေရးဆုိ င္ရာ  ၀န္ေဆာင္မ ႈမ ်ား  
တုိးတက္ရရိွရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ လမ္းမ်ား ပုိေကာင္းလာရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွရန္ 
လုိအပ္သည္။

• အစုိးရအရာရွိမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား
အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ နားေထာင္ၿပီး 
၎တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ကုိ ေျဖရွင္းရန္ ကူညီေစခ်င္သည္။

• ညစ္ညမ္းေနေသာေရအရင္းအျမစ္ သန္႔ရွင္းေစေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီ
ေျဖရွင္းေပးခ်င္သည္။

• တႏုိင္ငံလုံးသုိ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ လႊမ္းၿခံဳမႈ ရိွလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ တူညီမႈမ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ တူညီမႈမ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ယမန္ႏွစ္ကႏွင့္ အလားတူစြာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔ေက်းရြာမ်ားတြင္ 
အေကာင္းဘက္ ဥိးတည္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ေတြ႔ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိအေျပာင္း
အလမဲ်ားသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက အစုိးရႏွင့္ ႏွစ္ဘက္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီး
သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ မွတ္မွတ္ရရ တုိးတက္မႈတခုမွာ ယခင္က 
အမဲေရာင္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခံရေသာ ေဒသမ်ားကုိ ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ျခင္း
မျပဳေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ထုုိေဒသမ်ားမွ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ 
ေမးခြန္းေမးခံရမႈမ်ား ပုုိနည္းလာၿပီး အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစခံရမႈမွလည္း လြတ္ကင္း 
လာသည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာခြင့္ ပုိရလာသည္။ ထုိလူမႈအ၀န္း
အ၀ုိင္းမ်ားသုိ႔ အန္ဂ်ီအုိအဖြ႔ဲမ်ား ပုိမုိေရာက္ရိွလာျခင္းက သိသာေသာ ေျပာင္းလဲ တုိးတက္မႈ 
ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္းမ်ားအတြင္း ႀကံဳရေသာ အျခား 
အေၾကာင္းအရာတခုမွာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ မတူကြျဲပားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ညီညြတ္ေရး ရိွေစခ်င္ ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ ဆႏၵပင္ ျဖစ္သည္။ 
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မတူကြဲျပားေသာ လူမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြင္း စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ လုိအပ္သည္ဟူေသာ 
ခံယူခ်က္ ျပင္းျပလ်က္ရိွဆဲ ျဖစ္သည္။ ထုိမတူကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသား အဖြ႔ဲမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ ႔မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္သာ စဥ္းစားျခင္းကုိ ရပ္ၿပီး 
တုိင္းရင္းသားအဖြဲ ႔မ်ားအားလုံး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိပါ စတင္စဥ္းစားရန္ လုိေၾကာင္း 
ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ အခ်ဳိ႔က ေျပာဆုိၾကသည္။

ဆက္ျဖစ္ေနဆဲအေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ေတြ ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနသည့္အဖြဲ ႔မ်ားအေနျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တေလွ်ာက္ ရုိးသားစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ 
လုိအပ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ယမန္ႏွစ္ကေရာ ယခုႏွစ္ပါ ပါ၀င္ေျဖဆုိခဲ့ေသာ 
ျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေနစဥ္အတြင္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအားလုံး 
ရပ္ထားရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ရပ္ထားႏုိင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္အေပၚ ရုိးသားေၾကာင္း ျပသေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႔က ဆုိသည္။

ေဒသခံမ်ားသည္ အစုိးရက အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔ဘ၀ရပ္တည္ေရး
အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ ကာ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေနႏုိင္ေရးအတြက္ ၎တုိ႔ကုိ 
ကူညီေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနဆ ဲျဖစ္သည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးတစ္ခုမွာ 
အစုိးရအေနျဖင့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္ လုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
သုိ ႔မ ွသာ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား၀ယ္ယူအသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္မွ 
ထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ေစ်းနည္းနည္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနရေသာ ရာဘာ ေစ်းႏႈန္းကုိလည္း 
အစုိးရက သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ခ်မွတ္ေပးေစခ်င္သည္။

အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ဗမာမဟုတ္ေသာအရာရွိမ်ား ပုိမုိ ပါ၀င္လာေစေရးအတြက္ 
ေတာင္းဆုိမႈကုိလည္း ဆက္လက္ေတာင္းဆုိသည္။ ထိနုည္းတူစြာ မြန္ျပည္နယ္ရိွ ကရင္ေက်း
ရြာမ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ မြန္ေက်းရြာမွ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက ထုိကုိယ္စားျပဳမႈအေပၚ 
၎တုိ႔ဆႏၵကုိ ထပ္ေလာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ဤကာလ၌ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၎တုိ႔အား ကိုယ္စားျပဳႏုိင္သူမ်ားကုိ ဆႏၵမဲေပးမေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသုံးျပဳမႈမ်ားျပားလာျခင္းက ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးရွိ လူမႈအသုိင္း
အ၀ုိင္းမ်ားအတြက္ အလြန္ စုိးရိမ္ပူပန္စရာအျဖစ္ ဆက္ရွိေနသည္။ ေဒသအတြင္းတြင္ 
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မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ အဓိကေဆာင္ရြက္ေသာအဖြ႔ဲအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈ ဆက္ရိွေနသည္။

ျပည္နယ္တလႊားရွိ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက လႈမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုံလုံေလာက္
ေလာက္ရရိွခ်င္သည့္ ဆႏၵကုိ ထပ္ေလာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ
လုံေလာက္ျခင္းႏ ွ င့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မ ႈ ခ် ဳိ ႔တဲ့ ျခင္းတုိ ႔သည္ ပုိ မုိေကာင္းမ ြ န္ေသာ 
ဘ၀မ်ားျဖစ္လာေရးအတြက္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ 
အစုိးရက ထုိ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ 
လမ္းႏွင့္လွ်ပ္စစ္မီးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ပုုိမုိေကာင္းမြန္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း 
ေဒသခံမ်ားက ထပ္ေလာင္း ေျပာဆုိသည္။

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက မြန္ဘာသာစကား၊ မြန္ယဥ္ေက်းမႈ၊ မြန္စာေပတုိ႔ကုိ 
တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္သည့္ ဆႏၵ အျပင္းျပဆုံး ေဖာ္ျပၾကသူမ်ားရိွေသာ တခုတည္း
ေသာ ျပည္နယ္ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မြန္ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္း
ရန္အတြက္ အစုိးရ၏ အကူအညီ လုိအပ္သည္ဟု ၎တုိ႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။ ဘာသာစ
ကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးဆုုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ မြန္ဘာသာစကားကို 
အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားခြင့္ရေရးႏွင့္ မြန္ဘာသာသင္ ဆရာ ဆရာမမ်ားကုိ သင့္တင့္
ေသာလစာ ေထာက္ပ့ံေပးေရးတုိ႔ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း မၾကခဏဆုိသလုိ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။

နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နားေထာင္ျခင္းရလဒ္မ်ားမွ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ယခုႏွစ္အတြင္း နားေထာင္ခဲ့ရေသာ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားထဲမွ တခုမွာ ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျခင္း
ရာအျဖစ္ ေပၚထြက္လာၿပီး ဤအခ်က္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က မပါ၀င္ခဲ့ေပ။ ထုိစိန္ေခၚခ်က္မွာ 
ေဒသခံမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 
တုိ႔၏ဒဏ္ကုိ ခံေနရသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္းတြင္ ကရင္ျပ
ည္နယ္ေကာ့ကရိတ္ၿမိ ႔ဳနယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္သထုံၿမိ ႔ဳနယ္တုိ႔က့ဲသုိ႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ေရာယွက္
ဆက္စပ္ေနေသာၿမိ ႔ဳနယ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ စကား၀ုိင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ဤအေျခအေန 
ျဖစ္လာျခင္းလည္း ျဖစ္နုိင္သည္။
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ေနာက္ထပ္ေပၚလာေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ (တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏) စစ္သားမ်ားကုိ ေပးရေသာ “အခြန္” သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအရ အေထာက္အပ့ံ 
အမ်ားအျပားေပးရသည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာ
ေသာကိစၥရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္မွ ပါ၀င္ ၾကားခဲ့ရသည္မွာ နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္း 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိ ႔ဳနယ္မ်ား မတူကြျဲပားသည့္အတြက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ သိသာေသာ အျခားအေၾကာင္းအရာမွာ ေဒသခံမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုတရပ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္အရပ္သားအစုိးရတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာ
ေစခ်င္သည့္ ဆႏၵျဖစ္သည္။ ထုိအေၾကာင္း ေျပာဆုိသည့္ စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ 
အျခားအေျပာအမ်ားဆုံးအေၾကာင္းအရာမွာ အရပ္သားအစုိးရ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရမည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ 
ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအေတာ္မ်ားမ်ားက စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ အကူး 
အေျပာင္း ကာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳ ပ္ပုံျပင္ဆင္ေရး လုိအပ္ခ်က္ကုိ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ 
ထုိအေၾကာင္း အရာ ေပၚေပါက္လာသည္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း နားေထာင္ျခင္း 
စကား၀ုိင္းမ်ားမွ ရလာဒ္မ်ား အၾကား ႀကီးမားေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္ကုိ 
ေတြ႔ရိွရသည္။ ဤသည္က ေဒသခံမ်ားအၾကား လက္ရိွႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အသိ သိသိသာသာတုိးတက္လာသည္ကုိ ျပသေနသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က မေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚထြက္လာေသာ အျခားစုိးရိမ္ပူ
ပန္မႈမ်ားမွာ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ ေျမယာမ့ဲျဖစ္ရမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ေဒသမ်ားသုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရာက္လာၿပီး သဘာ၀သယံဇာတတူး
ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးရမႈမ်ားအတြက္ 
စုိးရိမ္ပူပန္ရသည္ဟုလည္း ေဒသခံမ်ားကဆုိသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအႀကံျပဳခ်က္မ်ား



နားေထာင္သူမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကုိ အေျခခံ၍ CPCS က ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
ျပဳလုိသည္။ ယခု တင္ျပထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ယခင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ စစ္မွန္
ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အလုိရွိ ဟူေသာ စာအုပ္တြင္ တင္ျပထားခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆင္တူသည္။

ျမန္မာအစိုးရသိ႔ု႔ုိျမန္မာအစိုးရသိ႔ု႔ုိ

• တႏုိင္ငံလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္ ဘုံအျမင္ တခု ရိွကာ အစိုးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္ တုိ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ တႏုိင္ငံလုံး 
ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ေရးထုိးထားေသာ ႏွစ္ဘက္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး
စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ေလးစာရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္။

• အစုိးရအေနျဖင့္ အစုိးရအရာရိွမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ား
အၾကား ပုံမွန္ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ လုိအပ္သည္။

• အစုိးရက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (NRPC) ၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပရန္ လုိအပ္သည္။

• အစုိးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တေလ်ာက္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

• အစုိးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လူထုအေျချပဳ 
အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံ ပုံမွန္ ေ၀မွ်ရန္ လုိအပ္သည္။ လူထုအေျချပဳအဖဲြ ႔မ်ား၊ 
ေဒသခံျပည္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းခ်ဲ့ထြင္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္သည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေၾကာင္း အားေပးရာ ေရာက္သည္။

• ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အသံ သေဘာထားမ်ားသည္ ၿ ငိ မ္းခ ် မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုုိင္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရက ထုိအျမင္သေဘာထားမ်ား ထင္ဟပ္ေစမည့္ 
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နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ လုိအပ္သည္။ အစုိးရသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုုအပ္သည္။

• လူတုိင္းအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီး
ေရးကုိ ဦးစားေပးေသာ ဆင္းရဲမြေဲတမႈပေပ်ာက္ေရးအလုံးစုံ မဟာဗ်ဴ ဟာတစ္ခုကုိ ေရးဆြရဲန္ 
လုိအပ္သည္။ ထုိမဟာဗ်ဴဟာ တြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္တုိးျမွင့္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ 
အခြင့္အလမ္း တုိးတက္ေစေရး အတြက္ ေစ်းကြက္ အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
အေျခခံစားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား နည္းလြန္း မ်ားလြန္းျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ထိန္းညိွျခင္းတုိ႔ 
ပါ၀င္သင့္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုံၿခံဳမႈအတြက္ အလုပ္ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား
ကုိလည္း သတ္မွတ္ထားရန္ လုိအပ္သည္။

• အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလုံးတြင္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈ 
ရရွိေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးျမင့္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ လူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အရအနည္းဆုံး ေက်းလက္ေဒသမ်ားကုိ ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

• အစုိးရသည္ လမ္း၊ တံတားမ်ား ပုိမုိေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးသား လမ္းမ်ား၏ 
အရည္အေသြးျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈအေဆာက္အအုံကုိ ျမွင့္တင္ရန္ 
လုိအပ္သည္။

• လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ ရရွေိရးႏွ င့္ 
လွ်ပ္စစ္မီးပုံမွန္ ရရိွေရးအတြက္ အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။

• အစုိးရအေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ရန္ သဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စည္းၾကပ္ရန္ႏွင့္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအေပၚ 
ထိခုိက္မႈ မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ စနစ္မ်ား တည္ေထာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္သည္။ 
ေဒသခံျပည္သူ မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွးီျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ရိွေစရန္ လုိအပ္သည္။
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• အစုိးရအေနျဖင့္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မွ်ေ၀သည့္လုပ္ငန္း မ်ား တုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မတူကြျဲပားေသာ အေလ့အထမ်ား ရိွေၾကာင္း ဂရုျပဳထားကာ၊ ေဒသခံအသုိင္း
အ၀ုိင္းမ်ား၏ ရုိးရာေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အေလ့အထမွ ႏုိင္ငံေတာ္ေျမယာ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္သုိ႔ အကူးအေျပာင္းတြင္ ကူညီရန္ ရည္ရြယ္ေသာနည္းနာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လည္း လုိအပ္သည္။

• အစုိးရအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္မူးယစ္းေဆး၀ါးသုံး
စြသူဲမ်ား ေဘးကင္းစြာ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာတခု ရိွရန္ လိုအပ္သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနရေသာ ဘိန္းစုိက္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ အစားထုိးသီးႏံွစုိက္
ပ်ဳိးေရးနည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ 

• အစုိးရအေနျဖင့္ ျဖစ္ပြားဆဲပဋိပကၡေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအုိးအိမ္မ့ဲေနရသူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား
အတြက္ လူမႈဘ၀ အဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ ေရရွည္ခံ တာရွည္ခံေသာ 
အေျဖမ်ားရွာရန္ လုိအပ္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားသုိ႔တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားသုိ႔

• တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ ၎တုိ႔၏တာ၀န္ႏွင့္ တာ၀န္ရိွမႈမ်ားကုိ သိရိွရန္ လုိအပ္သည္။ 
ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြင္း စစ္တပ္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္ လုိအပ္ၿပီး 
ေက်းရြာမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္စစ္သားမ်ား ရိွမေနေစရန္ ေလ်ာ့ခ်ရမည္။

• တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အမွန္တကယ္ စိတ္ႏွစ္ေဆာင္ရြက္
ေနေၾကာင္း ျပသရန္ လုိအပ္သည္။

• တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး
ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္အခင္းအက်င္းႏွင့္ ေနရာမ်ား ဖန္တီးရန္ လုိအပ္သည္။
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• တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အစုိးရပုိင္းတြင္ ၎၏ အခန္းက႑ 
အတုိင္းအတာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားရန္ လုိအပ္သည္။

• တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔စစ္သားမ်ား
အေနျဖင့္ ႏွစ္ဘက္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ပါ ၎တုိ႔၏ တာ၀န္မ်ားကုိ သိရွိေနရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
၎တုိ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရိွ လူတုိင္း လူတုိင္းက ထုိသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ သင့္တင့္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာ သိရိွရန္ လုိအပ္သည္။

• အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) သည္ ျပည္ေထာင္စု၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အဆင့္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိ တက္ၾကြေသာ 
အခန္းက႑က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲ
မ်ားသည္ လူထု အေျချပဳအဖြဲ ႔မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပုိမုိ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ 
လုိအပ္သည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လက္မွတ္ ေရးထုုိးထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ 
ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတုိးျမွင့္ႏုိင္မည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ 
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္သည္။

• တပ္မေတာ္ႏွ င့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ႔မ ်ားသည္ အဓိပၸ ါယ္ျပည့္၀ၿပီး 
ေရွရည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္အတြက္ တစုိက္မတ္မတ္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိအပ္သည္။

• တႏုိင္ငံလုံးအႏံွ႔ ဆက္ဆံေရးရုံးမ်ား ပုိမုိဖြင့္လွစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိရုံးမ်ားသည္လည္း 
ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္းရွိ ျပည္သူအားလုံး လက္လွမ္းမွီ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရမည္။ 
စစ္သားမ်ားႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရွိျခင္းျဖင့္ ထုိရုံးမ်ားသည္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔ တပ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေစရန္ ကူညီႏုိင္သည္။
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• တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအၾကား 
အဓမၼလုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႈမ်ား၊ ေပၚတာဆြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္း 
စသည္တုိ႔ကုိ ရပ္တန္႔ရန္ လုိအပ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေပၚ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈအျပ
ဳအမႈကုိမဆုိ ၎တုိ႔ ရပ္တန္႔သင့္သည္။

လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲ၀င္မ်ားသုိ႔ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲ၀င္မ်ားသုိ႔ 
(ျပည္တြင္းလူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ (ျပည္တြင္းလူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား)အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား)

• လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအၾကား ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ ပုိမုိရိွလာေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္အသိဥာဏ္ဖြင့္
ကမ္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကုိ ကူညီရမည္။ 
ေျမယာအျငင္းပြားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ား
ႀကံဳေနရေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကုိ တရားဥပေဒနည္းလမ္းအရ အကူအညီ 
ေပးျခင္းျဖင့္လည္း ကူညီႏုုိင္ပါသည္။

• ျပည္တြင္းႏွင့္ေဒသႏၱရလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစီအမံမ်ား ေရးဆြဲရမည္။

• ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသႏၱရ လူထုအေျချပဳ
အဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးစဦး
လုပ္ငန္းမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ မဟာဗ်ဴ ဟာက်က် 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။

• လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔၀င္အားလုံးသည္ လက္တြဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ကာ လုပ္ငန္းမ်ား 
ပုိမုိထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား ထပ္မေနေစရန္ ၎တုိ႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း တစ္ဦးႏွင့္တဦး သတင္းအခ်က္အလက္ ေ၀မွ်ရန္ လုိအပ္သည္။
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• ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိင္ရာ အလုပ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္၊ ေဒသတြင္းအေၾကာင္း
အရာကုိကာမိေစရန္ ၎တုိ႔လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ပုိမုိ ျပဳလြယ္ ျပင္လြယ္ ရိွေသာ 
အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။
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ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆုိသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆုိသည္မွာ 
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထုိင္ႏုိင္ျခင္း လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထုိင္ႏုိင္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ျဖစ္သည္။
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ေလ့လာေရးစင္တာ (CPCS) – သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ေလ့လာေရးစင္တာ (CPCS) – သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ လ်က္ရွိေသာ သင္တန္းေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ လ်က္ရွိေသာ သင္တန္း
အစီအစဥ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာသည္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား အစီအစဥ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာသည္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား 
ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအား ဆက္အစပ္အေျခအေနေပၚ၌ အေျခခံထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားအား ဆက္အစပ္အေျခအေနေပၚ၌ အေျခခံထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္း
အျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီွ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ရိွသည္။အျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီွ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ရိွသည္။

www.centrepeaceconfl ictstudies.orgwww.centrepeaceconfl ictstudies.org

ကရုဏာျမန္မာလူမႈကူညီေရးအဖြ႔ဲ (KMSS) – ျမန္မာႏုုိင္ငံ ကတ္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (CBCM) ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ကရုဏာျမန္မာလူမႈကူညီေရးအဖြ႔ဲ (KMSS) – ျမန္မာႏုုိင္ငံ ကတ္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (CBCM) ေထာက္ခံမႈႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၏ လူမႈေရးအဆုံးအမတုိ႔ျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ကရုဏာျမန္မာလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔သည္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၏ လူမႈေရးအဆုံးအမတုိ႔ျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ကရုဏာျမန္မာလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔သည္ 
အသင္းေတာ္တည္ရွိရာ နယ္ပယ္ ၁၆ ေနရာတြင္ လူမႈဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ကရုဏာ အသင္းေတာ္တည္ရွိရာ နယ္ပယ္ ၁၆ ေနရာတြင္ လူမႈဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ကရုဏာ 
ျမန္မာအဖြ႔ဲသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ အကူအညီလုိအပ္ေနသူ မ်ား၏ ဘ၀ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ၊ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ ျမန္မာအဖြ႔ဲသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ အကူအညီလုိအပ္ေနသူ မ်ား၏ ဘ၀ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ၊ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ 
အျမင့္ဆုံးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ အားစုိက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည္။အျမင့္ဆုံးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ အားစုိက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည္။

တအာင္းေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအဖြဲ ႔ (TSYU) – TSYU သည္ တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ားကုိ အကူအညီမ်ား ေပးေနေသာ တအာင္းေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအဖြဲ ႔ (TSYU) – TSYU သည္ တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ားကုိ အကူအညီမ်ား ေပးေနေသာ 
အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြ႔ဲတဖြ႔ဲျဖစ္သည္။ တအာင္းလူငယ္မ်ားကုိ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြ႔ဲတဖြ႔ဲျဖစ္သည္။ တအာင္းလူငယ္မ်ားကုိ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အုိးအိမ္မဲ့ေရႊ ႔ေျပာင္းေနရသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲခၽြတ္ၿခံဳက် ေနေသာ တအာင္းရြာသားမ်ားကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အုိးအိမ္မဲ့ေရႊ ႔ေျပာင္းေနရသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲခၽြတ္ၿခံဳက် ေနေသာ တအာင္းရြာသားမ်ားကုိ 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည္။ တအာင္းလူမ်ဳ းိစုမ်ားအတြက္ စည္းရုုံးလႈ႔ေံဆာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည္။ တအာင္းလူမ်ဳ းိစုမ်ားအတြက္ စည္းရုုံးလႈ႔ေံဆာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား လည္း ထုတ္ေ၀သည္။လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား လည္း ထုတ္ေ၀သည္။

ျပည္ၿငိမ္းသုခ (PNTK) – ျပည္ၿငိမ္းသုခ အဖြ႔ဲသည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔ဲလည္းမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲတဖြ႔ဲျဖစ္ၿပီး ျပည္ၿငိမ္းသုခ (PNTK) – ျပည္ၿငိမ္းသုခ အဖြ႔ဲသည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔ဲလည္းမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲတဖြ႔ဲျဖစ္ၿပီး 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔ တြင္ အေျခစိုက္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔ တြင္ အေျခစိုက္သည္။ 
၎အဖြ႔ဲသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားမွ တဆင့္ လူထုမ်ားကုိ ကူညီေပးရန္ ၎အဖြ႔ဲသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားမွ တဆင့္ လူထုမ်ားကုိ ကူညီေပးရန္ 
သိႏၱဌာန္ခ်ထားသည္။သိႏၱဌာန္ခ်ထားသည္။

ကရင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ (KDN) – ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္သည္ ေခါင္းေဆာင္ မႈပုိင္း ႏွင့္ ကရင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ (KDN) – ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္သည္ ေခါင္းေဆာင္ မႈပုိင္း ႏွင့္ 
ကြန္ျမဴနီတီအပုိင္းတြင္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည္။ ကြန္ျမဴနီတီအပုိင္းတြင္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည္။ 
ပညာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ စြမ္းရည္ပုိမုိျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အုိးအိမ္မဲ့ကရင္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ စြမ္းရည္ပုိမုိျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အုိးအိမ္မဲ့ကရင္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သည္။လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သည္။

ကယားျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ယက္ (KSPMN) – ကယားျပည္နယ္ရိွ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်ကယားျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ယက္ (KSPMN) – ကယားျပည္နယ္ရိွ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်
က္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္က္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္
ေရးကြန္ယက္ကုိ ေဒသႏၱရအေျခစုိက္ လူထုအေျချပဳ အဖြ႔ဲ ၁၂ ဖြ႔ဲက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္။ ၎အဖြ႔ဲသည္ ေရးကြန္ယက္ကုိ ေဒသႏၱရအေျခစုိက္ လူထုအေျချပဳ အဖြ႔ဲ ၁၂ ဖြ႔ဲက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္။ ၎အဖြ႔ဲသည္ 
ျပည္နယ္တ၀ွမ္း အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျပည္နယ္တ၀ွမ္း အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး
အေပၚခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရိွပါက အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ ေက်းရြာအသီးသီးတြင္ အသိပညာျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။အေပၚခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရိွပါက အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ ေက်းရြာအသီးသီးတြင္ အသိပညာျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။

မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ယက္ (MWN) – မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ယက္ကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ ၿပီး မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ယက္ (MWN) – မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ယက္ကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ ၿပီး 
မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ တဆင့္ကုိယ္စားျပဳရန္၊ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနီတီမြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ တဆင့္ကုိယ္စားျပဳရန္၊ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနီတီ
အဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ကြန္ျမဴနီတီအတြင္း အဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ကြန္ျမဴနီတီအတြင္း 
စီမံကိန္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ တဆင့္ ေခတ္ၿပိဳင္မြန္အမ်ဳိးသစီမံကိန္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ တဆင့္ ေခတ္ၿပိဳင္မြန္အမ်ဳိးသ
မီးအမ်ားအျပား ရင္ဆုုိင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာရန္ ႏွင့္ မြန္အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားအားလုံး ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ မီးအမ်ားအျပား ရင္ဆုုိင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာရန္ ႏွင့္ မြန္အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားအားလုံး ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ 
ပါ၀င္လာႏုိင္ေရး ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ပါ၀င္လာႏုိင္ေရး ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူ

6.7 310.7 x 219 mm
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