ငငြိမ််းချမ််းရ ်းလုပ်ငန််းစဥ်တင
ွ ် တဖြည််းဖြည််းချင််း
တြို်းဖမြှငပ
် ါဝင်ခင
ွ ် - ရတွွေ့ ရြိ ရသော အဓြိက သင်ခန််းစောမျော်း
Andreas Schädel နင ် Véronique Dudouet
Berghof မူဝါဒ အကျဥ််းချျုပ် ၁၁၊

ဤမဝါဒ အကျဥ်ေးချြုပ်သည် ဘ အရကက င်ေးအ

၂၀၂၀ အအောက်တဘ
ို ော

ပါလဲ။

မည်သအတွ
က် အရ ေးပါ ပါသလဲ။
ူ့

ဤမူဝါဒ အကျဥ််းချျုပ်တင် ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း လိုပ်ငန််းစဥ်တင် အပစ်အခတ် ပ်စဆ ်း

ဤမူဝါဒ

လက်မှတမ
် ထှိ်းို ဆသ်းဆသ

ကက ်းဝင်ဆစေ့စပ်ဆ

လက်နက်ကင
ှိို ်

အ ပ်ဖက်လမ
ူ အဖွဲ့အစည််းမှ
အချှိနက
် လသတ်မတ
ှ ပ် ခင််း၊

အဖအ
ွဲ့ စည််းမျ ်းနှင ေ့်

သက် င
ှိို သ
် မ
ူ ျ ်း
အစအစဥ်ချပခင််းနှင ေ့်

ပါဝင်ဆ ်း

ပါဝင်မပစ
ို တှိနှ
ို ေ့ င ေ့်

င
ှိို ်

စပ်လျဥ််း၍

အကျဥ််းချျုပ်သည်

မူဝါဒချမှတသ
် မ
ူ ျ ်း၊

်းဆန်းသူမျ ်း၊ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းတည်ဆ

အ ပ်ဖက်လမ
ူ အဖွဲ့

ညန
ှိ င
ှိ ်း် ဆ

အစည််းမျ ်းနှင ေ့်

အ ပ်ဖက်

အဓှိက

ပပျုစထ
ို ်းပခင််းပဖစ်သည်။

ကှိယ
ို စ
် ်းလှယမ
် ျ ်းအတက်

်းဆန်းသူမျ ်း၊

က်ဆ ်း အဖအ
ွဲ့ စည််း မျ ်းနှင ေ့်
လပ်ရှ ်းမမျ ်း၏
ငငှိမ်း် ချမ််းဆ ်း

အဆထ က်အထ ်း၊ အချက်အလက် အဆပခပပျု သင်ခန််းစ မျ ်းနှင ေ့် အကကပပျုချက်မျ ်းကှိို

လိုပ်ငန််းစဥ်တင် အ ်းလ်းို ပါဝင်ခငေ့န
် င
ှ ေ့် အထူ်းသပဖငေ့် အစှိ်းို မဟိုတဆ
် သ လက်နက်ကင
ှိို ်

ဆဖ ်ပပ ထ ်းပါသည်။ အ ်းလ်းို လမ််းပချုဆသ

အဖွဲ့အစည််းမျ ်းနှင ေ့် အ ပ်ဖက် လူမအဖအ
ွဲ့ စည််းတှိ၏
ို ေ့ အခန််းကဏ္ဍတှိအ
ို ေ့ ်း စှိတဝ
် င်စ ်းသူ

အဆပပ င််းအလကှိို

ဆဖ ်ဆ

င်နင
ှိို ် န်

လိုပ်ငန််းစဥ်အ ်း မည်သှိို ေ့ ဒဇှိိုင်း်

နှိင
ို င
် ဆ ်း၊ စ်းပ ်းဆ ်းနှင ေ့် လူမအဆ ်း

အဆထ က်အကူ

ပပျုမညေ့်

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

၍ အဆက င် အထည်ဆဖ သ
် ငေ့ပ
် ိုကှိို အကကပပျု န်

သိုဆတသန

ပည ရှငမ
် ျ ်းနှင ေ့်

ဆလေ့လ သူ

ဆကျ င််းသ ်းမျ ်းအတက်လည််း

အကျှိျု်းရှှိနင
ှိို ပ
် ါသည်။

ည် ယ်ပါသည်။
“တပဖည််းပဖည််းချင််း တှိ်းို ပမငေ့ပ
် ါဝင်ခငေ့် - ထှိဆ

က်ဆသ

ငငှိမ်း် ချမ််းဆ ်းလိုပ်ငန််းစဥ်

နည််းလမ််းတစ် ပ် ပဖစ်သလ ်း” အမည် သိုဆတသနစ တမ််း (Schädel နှငD
ေ့် udouet
2020) တင် ပချုင ို ဆဖ ပ် ပထ ်းဆသ

အ ဖဂန်နစစတန်၊ ကှိလ
ို ဘယ ၊ မ လနှင ေ့်

ပမန်မ နှိင
ို င
် တှိမှ
ို ေ့

ငငှိမ်း် ချမ််းဆ ်း

သဆဘ တူညချက်မျ ်း

ညန
ှိ င
ှိ ်း် ၊

အဆက င်အထည်ဆဖ ်

တင် အပစ်အခတ် ပ်စဆ ်း လက်မှတ် မဆ ်းထှိ်းို ထ ်းဆသ

လက်နက်ကင
ှိို ် အဖအ
ွဲ့ စည််းမျ ်းနှင ေ့် အ ပ်ဖက် လူမအဖွဲ့အစည််းမှ ပါဝင်သမ
ူ ျ ်း အတက်
“တပဖည််းပဖည််းချင််း တှိ်းို ပမငေ့ပ
် ါဝင်ခငေ့”် နည််းလမ််းမျ ်းအ ်း နင
ှိ ်း် ယှဥဆ
် လေ့လ ချက်မျ ်းကှိို
အဆပခခ၍ဤမူဝါဒအကျဥ််းချျုပ်အ ်း ပပျုစထ
ို ်းပါသည်။

အဓိက အကကြံပပြုချက်မျ ေး
ပပင်ပမှ ဆစေ့စပ်ညန
ှိ င
ှိ ်း် သူမျ ်းနှင ေ့် ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း (တည်ဆ

က်မ) အဆထ က်အကူပပျု

အဖွဲ့မျ ်းအဆနပဖငေ့်
ပဋှိပကခ

စနစ်တစ်ခိုတင်

ဆလေ့လ

န််းစစ်သငေ့သ
် ည်။

ပါဝင်သမ
ူ ျ ်းနှင ေ့်

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း လိုပ်ငန််းစဥ်နင
ှ ေ့်
လူမဆ ်း

ပိုမန
ှ ်

လဒ်မျ ်းအဆပေါ် ယကို ကည်မနှင ေ့် ခှိင
ို လ
် သ
ို ည်ဟို

လက်ခမ တှိ်းို တက်လ ဆစ န် ပါဝင်ဆ
နှိင
ို င
် ဆ ်း၊

ပါဝင်ခငေ့မ
် သူမျ ်းအ ်း

်းဆန်း ညန
ှိ င
ှိ ်း် ဆနဆသ အဖွဲ့မျ ်းနှင ေ့် အပခ ်း

သက် င
ှိို သ
် မ
ူ ျ ်းအကက ်း

အချက်အလက်

မျှဆဝနှိင
ို ဆ
် ်း

လမ််းဆကက င််းမျ ်း ဖန်တ်း ပေ့ပ်းှိို ဆပ်းသငေ့သ
် ည်။
ဤအရကက င်ေးအ

အခငေ့အ
် လမ််းနည််းပါ်းဆသ

သည် ဘ ရကက ငူ့် သက်ဆင
ို ိ ပ
် ါသလဲ။

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း အတက် အ ်းလ်းို ပါဝင်ခငေ့် သညေ့် လမ််းဆကက င််း ဆဖ ဆ
်
လန်ခေ့သညေ့်

နှစ်အနည််းငယ်မစ
ှ ၍

အစအစဥ်မျ ်းတင်
လိုပ်ငန််းစဥ်မျ ်းတင်

အဓှိက

နှိင
ို င
် တက

မဏ္ဍှိျုငတ
် စ် ပ်ပဖစ်လ ပါသည်။

မတူညဆသ

အဖွဲ့ဆပါင််းစိုနင
ှ ေ့်

ထညေ့သ
် င််းပါဝင်ဆစပခင််းသည် ဆ ရှညတ
် ည်တဆ
ေ့ သ
အဆ ်းပါဆသ
သက်

င
ှိို သ
် ဆ
ူ ပါင််းစပ
ို ါဝင် န်
ဆသ

အချှိန ်

င်ဆ ်းသည်

တည်ဆ

က်ဆ ်း

ပဋှိပကခဆပဖရှင်း် ဆ ်း

အကျှိျု်းစ်းပ ်း

ငငှိမ်း် ချမ််းဆ ်း တည်ဆ

အချက်ပဖစ်ဆကက င််း

သဆဘ တူညချက်တစ်ခက
ို ှိို ချျုပ်
စစ်မှန ်

ငငှိမ်း် ချမ််းဆ ်း

မျ ်းကှိို
က် န်

ပှိမ
ို ှိိုလက်ခလ ကကဆသ ်လည််း
သတ်မှတပ
် ို၊

အစအစဥ်

ပမ
ို ျ ်းနှင ေ့်

အ
ှိို ဆက င်အထည်ဆဖ ်နင
ှိို ဆ
် ပခအ ်း မထှိခှိိုကဆ
် စဘ

အ ်းလ်းို ပါဝင်သညေ့်

လိုပ်ငန််းစဥ်ကှိို

မည်သှိို ေ့ စစဥ်ဖန်တ်းနှိင
ို ပ
် ို

တှိနှ
ို ေ့ ငစ
ှိ နပါသည်။
ေ့် ပ်လျဥ််း၍မူ ရပ်ဆထ်းမ၊ သဆဘ ထ ်းကလမမျ ်းစ ရှဆ

လူမဆ ်း

အသှိက
ို အ
် ဝန််း၊

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းလိုပ်ငန််းစဥ်တင် မျှတ၍ အဓှိပါပ ယ်ရစ
ှှိ

ကဏ္ဍမျ ်း

အ ်းလ်းို

လက်လမ
ှ ််းမ ပါဝင်နင
ှိို ် န်

ပေ့ပှိို်းဆပ်းသငေ့သ
် ည်။
“မျဥ််းနမျ ်း” သတ်မှတပ် ခင််း သှိမဟို
ို ေ့ တ် “ဆ
“အစန််းဆ
ချှိတ်

်းဆန်း န် ခက်ခဆသ ” သှိမဟို
ို ေ့ တ်

က်ဆသ ” အတှိက
ို အ
် ခ လက်နက်ကင
ှိို ် အဖအ
ွဲ့ စည််းမျ ်းနှင ေ့် အစှိ်းို မှ

က် ဆ

်းဆန်းပှိင
ို ခ
် ငေ့အ
် ်း ကနသ
် ေ့ တ်ပခင််း မပပျုလိုပ် န် သတှိပပျု မည်။

နှိင
ို င
် ဆတ အ
် စှိ်းို မျ ်းနှင ေ့် ကသဇ အ ဏ ရှှိ အလ မျ ်းမှဆန၍ အ ်း လ်းို ပါဝင်ဆသ
နည််းလမ််းမျ ်းကှိို

လက်ခလ

န်

မက်လ်းို ၊တန််း

အ ်း

ဆပ်းမမျ ်းအ ်း

ပှိိုမမ
ှိို ဟ ဗျျူဟ ကျကျ အသ်းို ပပျုသငေ့် သည်။
အချှိနမ
်

သဆဘ တူညချက် ဆ ်းကှိို

ကဏ္ဍမှလည််း

ပါဝင်ခငေ့ရ
် ှှိဆစသညေ့်

မထှိခှိိုကဆ
် စဘ

အ ပ်ဖက်

လူမဆ ်း

လိုပ်ငန််းစဥ်

ဒဇှိိုင်း် ပိုစ

မျ ်းကှိို

သ်းို သပ်ဆဖ ်ထတ
ို သ
် ငေ့သ
် ည်။
ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းသဆဘ တူညချက်အ ်း

အဆက င်အထည်ဆဖ ်သညေ့်

အ

ငေ့တ
် င်

အ ပ်ဖက် လူမဆ ်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်မညေ့ပ
် စ
ို အ ်း ငငှိမ််းချမ်ဆ ်းသဆဘ တူညချက်တင်
ရှင်း် လင််းစ သတ်မတ
ှ ် ပပဌ န််းထ ်း န် ပပ
ေ့ ်းှိို ဆ
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င် က် မည်။

မောတြိကော
1

နြိဒါန််း

2

ငငြိမ််းချမ််းရ ်း လက်မတ်မထြိ်းု ထော်းရသော လက်နက်ကြိုငအ
် ြွွေ့အစည််းမျော်းအော်း တဖြည််းဖြည််းချင််း တြို်းဖမြှငပ
် ါဝင်ရစဖခင််းမော
လက်ရတွွေ့မကျ သြိုမဟုတ် သဘောဝမကျကပါ။

3

ကဏ္ဍအလြိုက် အ ပ်ြက်လူမအ
ှု ြွွေ့အစည််းမျော်း တြို်းဖမြှငပ
် ါဝင်ခွငတ
် ွင ် ရန ောအကနအ
် သတ်ရြိဖခင််း

4

အရကောင်အထည်ရြော်မရ
ှု န်းရကွ်းဖခင််းက တဖြည််းဖြည််းချင််း တြို်းဖမြှငပ
် ါဝင်ခွငအ
် တွက် အတော်းအဆ်းဖြစ်ရစဖခင််း

5

အချြိနက
် ောလသတ်မတ်ဖခင််း၏ အရ ်းကက်းပု

6

အော်းလု်းပါဝင်ခွငန
် င ် ခြိုငလ
် ုမှု

7

နြိင
ု င
် တကော/ဖပင်ပ/တတြိယအြွွေ့အစည််း ပါဝင်ပတ်သက်သူမျော်းအတွက် အဓြိက အကကဖပြုချက်မျော်း

8

ကြို်းကော်းစော င််းနင ် ထပ်မရလလောြတ်ရှုသငသ
် ည်မျော်း

ရ ေးသ ေးပပြုစိုသမျ ေးအရကက င်ေး
Dr Andreas Schädel သည် လက်ရှှိတင် Berghof ဆဖ င်ဆဒ်းရှင်း် ၏ ပဋှိပကခ ဆပပ င််းလဆ ်း သိုဆတသနဌ နတင် ဆစ ငေ့က် ကညေ့၊် အကပဖတ်၊
သင်ယမ
ူ

င
ှိို ်

အကကဆပ်းအပဖစ် ဆ

င် က်လျက်ရှှိသည်။ Berghof အ ်း မဝင်ဆ

က်မ Andreas သည် ETH Zürich တင် နှိင
ို င
် တက

ပဋှိပကခဆလေ့လ ဆ ်း သိုဆတသ (ICR) အဖွဲ့၌ ပါ ဂူဘွဲ့လန်နင
ှ ေ့် PhD ဆကျ င််းသ ်းအပဖစ် တှိင
ို ်း် င််းသ ်း ပဋှိပကခမျ ်းတင် အ ဏ ခဆဝပခင််း၏
ထှိဆ

က်မအ ်း ဆလေ့လ ခပ
ို ခ
် င်ကသူသည် ဂျနဗ ငမှိျု ွဲ့ဆတ ်တင် ကိုလသမဂဂ
ေ့ ါသည်။ ဤမတှိင

ကဏ္ဍတင် တ ဝန်ထမ််းဆ
နှိင
ို င
် တက ဆ ်း

င်ခငေ့ ပ်း ပည ဆ ်းနှင ေ့် ဆငဆကက်းကဏ္ဍတင် ဆန

နှင ်ေ့ နင
ှိ ်း် ယှဥ်ဆလေ့လ မ

င
ှိို ်

င
ှိို ်

စ်ဇ လန် သအဖွဲ့၏ လက်နက်ပဖျုတ်သမ
ှိ ်း် ဆ ်း

အမျ ်းအပပ ်း၌ လိုပ်ကင
ှိို ခ
် ပ
ေ့ ါသည်။ Andreas သည် ETH Zürich မှ

မဟ ဝှိဇဇ ဘွဲ့ ရှှိထ ်းငပ်း ဇူ်း စ် တကကသှိလ
ို န
် င
ှ ်ေ့ Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux တှိမှ
ို ေ့

နှိင
ို င
် ဆ ်းသှိပနှ
ပ င ေ့် စ်းပ ်းဆ ်း ဝှိဇဇ ဘွဲ့ ရှှိထ ်းပါသည်။
Dr Véronique Dudouet သည် လက်ရှှိတင် Berghof ဆဖ င်ဆဒ်းရှင်း် ၏ ပဋှိပကခ ဆပပ င််းလဆ ်း သိုဆတသနဌ နတင် အကက်းတန််း အကကဆပ်းအပဖစ်
ဆ

င် က်လျက်ရှှိပါသည်။ သူမသည် ပဋှိပကခအ ်း ဆပပ င််းလဆပဖရှင်း် ဆ ်း လိုပ်ငန််းစဥ်မျ ်းတင် အစှိ်းို မဟိုတဆ
် သ လက်နက်ကင
ှိို အ
် ဖွဲ့အစည််းမျ ်း၊

အကကမ််းမဖက်လပ်ရှ ်းမမျ ်းနှင ေ့်
ညန
ှိ င
ှိ ်း် ဆပ်းလျက်ရှှိသည်။

နှိင
ို င
် တက မှ

သူမသည်

ပါဝင်သမ
ူ ျ ်း၏

ပဋှိပကခနင
ှ ေ့်

အခန််းကဏ္ဍ

ငငှိမ်း် ချမ််းဆ ်း

တည်ဆ

င
ှိို ်
က်ဆ ်း

တှိင
ို ပ
် င်သဆ
ို တသနပပျုပခင််း၊ မူဝါဒအကကဆပ်းပခင််း၊ ပည ရှငခ
် ျင််း အကကပပျုပခင််းနှင ေ့် သင်တန််း ဆ

ပူ်းဆပါင််းသိုဆတသန

စမကှိန်း် အမျ ်းအပပ ်းကှိို

င
ှိို ်

င
ှိို သ
် မ
ူ ျ ်း

အကျှိျု်းသက်

အတက်/နှင ေ့်

်းဆန်းပမျ ်း ဆပ်းပခင််းတှိကှိ
ို ေ့ ို ပိုမန
ှ ပ် ပျုလိုပ်လျက်ရှှိသည်။

သူမသည် ပဋှိပကခ အ ်း ဆပပ င််းလဆပဖရှင်း် ပခင််းနှင ်ေ့ အကကမ််းမဖက် အတှိက
ို အ
် ခပပျုပခင််း ကဏ္ဍမျ ်းတင် စ အိုပ်နစ
ှ အ
် ိုပ်အ ်း တည််းပဖတ်ထတ
ို ဆ
် ဝခငေ့ ပ်း
စ ဆစ င်မျ ်းစ ဆ ်းသ ်းပန
ို ပ
ှိှ ်ခသ
ှိို င
် Bradford တကကသှိလ
ို ်မှ ပဋှိပကခ ဆပဖ င််းဆ ်း
ေ့ ည်။ သူမသည် အဂဂလန်နင
ရှှိထ ်းငပ်း Institut d’Etudes Politiques de Toulouse (ပပင်သစ်) မှ နှိင
ို င
် တက

က်

င
ှိို ်

မဟ ဘွဲ့ နှင ေ့် ပါ ဂူဘွဲ့မျ ်း

ဆ ်း ဒဿနှိကဆဗဒမဟ ဘွဲ့ ရှှိထ ်းသည်။

ကိေးို က ေးချက်
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် ါဝင်ခငေ့် - ဆတွဲ့ ရှှိ ဆသ
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န်ပဆ
ို ငပပ
ေ့ ်းှိို မပဖငေ့်

1. နိဒါန်ေး
နှိင
ို င
် ဆ ်း အဆပပ င််းအလမျ ်းနှင ်ေ့ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း လိုပ်ငန််းစဥ်မျ ်းတင် သက်
ရှှိသငဆ
်ေ့ ကက င််းကှိို

အမျ ်းသဆဘ တူလက်ခမမှ

အဖွဲ့အစည််းမျ ်းသ မက အပခ ်းဆသ
တ

်းဝင်ခှိိုငမ
် က

သက်တမ််း င ်ေ့

ိုင
ှိ သ
် ူမျ ်း ကျယ်ပပနစ
် ေ့

တှိို်းပ ်းလ လျက်ရှိပ
ှ ါသည်။

တှိိုက်ရို ှိက်

ပါဝင်ခငန
်ေ့ င
ှ ်ေ့ ကှိိုယ်စ ်းပပျုခင ်ေ့

ပဋှိပကခ

အစိုအဖွဲ့မျ ်းကှိိုပါဝင်ဆစပခင််းပဖင ်ေ့ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းလိုပ်ငန််းစဥ်မျ ်းမှ

ပင်မ

ပှိို၍ ဆ ရှညတ
် ည်တ၊ေ့

တ ဝန်ခမရှှိလ ဆကက င််း၊ အထူ်းသပဖင ်ေ့ အစိုအဖွဲ့မျ ်းနှင ်ေ့ အကျှိျု်းစ်းပ ်းမျ ်း မျှိျု်းစို ပါဝင်ပတ်သက်ဆနဆသ

ပပည်တင််းစစ်မျ ်းတင်

ပှိမ
ို ှိို

သှိသ ဆကက င််း

သက်ဆသသ ဓကမျ ်း

ရှှိလ ငပ

အမျ ်းသဆဘ တူလက်ခလ မကှိို နှိင
ို င
် တက အသှိိုက်အဝန််းက လက်ခပမငတ
်ေ့ င်ထ ်းဆသ ကမဘ လို်း
(ဥပမ

ပဖစ်ဆနဆသ

ပဖစ်ပါသည်။
ိုင
ှိ ်

ဤကသ
ေ့ ိုှိ ေ့

မူဝါဒ အစအစဥ်မျ ်း

ကိုလသမဂဂ ၂၀၃၀ ပပညေ့်နစ
ှ ် အစအစဥ်၏ ဆ ရှညတ
် ည်တဖ
ေ့ ွဲ့ ငဖှိျု်းတှိို်းတက်ဆ ်း ပန််းတှိိုင ် နပါတ် ၁၆၊ ထှိဆ

ကက ်းဝင်ဆစစ
ှိ ်း် မ
ေ့ ပ်ညှိနင

ိုင
ှိ ်

ကိုလသမဂဂ လမ််းညန်ချက်မျ ်း)တင် ထင်ဟပ်ဆပေါ်လင်လ ဆနပါသည်။ ကိုလသမဂဂလိုပချုဆ ်းဆက င်စ

(UNSC) ၏ အမျှိျု်းသမ်း၊ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းနှင ်ေ့ လိုပချုဆ ်း
UNSC

ို်းပဖတ်ချက်အမှတ်

သ်းပခ ်းဆတ င််း

က်စ

၂၂၅၀

ိုင
ှိ ်

ို်းပဖတ်ချက်အမှတ် ၁၃၂၅ နှင ်ေ့ လူငယ်၊ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းနှင ်ေ့ လိုပချုဆ ်း

ကသ
ေ့ ဆသ
ိုှိ ေ့

အခငအ
်ေ့ လမ််းနည််းပါ်းသညေ့်

လူမဆ ်းအစိုအဖွဲ့မျ ်းအ ်း

ိုင
ှိ ်

ပါဝင်ဆစဆ ်း

ိုမ
ှိ မျ ်းတင်လည််း ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း ပဖစ်စဥ်မျ ်းတင် အ ်းလို်းပါဝင်ခင ်ေ့ ဆ ်း ကှိစစ ပ်ကှိို ထညေ့သ
် င််းထ ်းပါသည်။

ဤစနဥ
် ေ့ ်းဆ

င် က်မမျ ်းတင်

အ ်းလို်းပါဝင်ခင ်ေ့ ဆ ်းအ ်း

အ ရို စက
ှိို ်လ ပခင််းမှ

သဆဘ တ

်းဆ ်း

အဆပပ င််းအလ

သှိမဟို
ို ေ့ တ် အလှူရှငမ
် ျ ်းနှင ်ေ့ နှိင
ို င
် တက မှ ပါဝင်သူမျ ်း၏ လိုပ်ငန််းအစအစဥ် စချှိနစ
် ညန််း အဆပပ င််းအလ ဆကက င ်ေ့ ထက်ဆပေါ်လ ဆသ
လဒ်သက်သက်မျှ

မဟိုတ်ပါ။

၎င််းသည်

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းနှင ်ေ့

အ ်းလို်းပါဝင်ခင ်ေ့ ဆ ်းအဆပေါ် သိုဆတသနမျ ်း ပှိိုမပှိို ပျုလိုပ်လ

မှ

ကက ်းဝင်ဆစေ့စပ်ညှိနင
ှိ ်း် ဆ ်း

လိုပ်ငန််းစဥ်မျ ်းတင်

လ ဆသ ခှိိုငမ
် သညေ့် သ ဓက၊ အဆထ က်အထ ်းမျ ်းအဆပေါ်

အဆပခခဆပေါ်ဆပါက်လ ပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း လိုပ်ငန််းစဥ်မျ ်းသည် အိုပ်ချျုပ်သူ အ ဏ ရှှိ အစိုအဖွဲ့မျ ်းအကက ်းနှင ်ေ့
နှိင
ို င
် သ ်းမျ ်းနှင ်ေ့ နှိင
ို င
် ဆတ ်တှိိုအကက
်း လူမဆ ်း သဆဘ တူညချက် အသစ် ဖန်တ်းပခင််းပဖင ်ေ့
ေ့
ညန
ှိ င
ှိ ်း် ဆပဖရှင်း် မမျ ်း
အ

ို်းသတ်

တင်

ပှိမ
ို လ
ှိို မ််းပချုပါဝင်ဆသ

နှိင
ို င
် ဆ ်း

ယူနင
ှိို မ
် ညေ့် အခငအ
်ေ့ လမ််းတစ် ပ်အပဖစ် ဤသိုဆတသနတင် ရပမင်ထ ်းပါသည်။ သှိဆသ
ို ေ့
် ပဋှိပကခအ ်း
အ ်းလို်းပါဝင်ခင ်ေ့ ဆ ်းသည်

လက်ခသဆဘ တူလ ကကသညေ့်တှိိုင ်
ပါဝင်မပိုစသည် အဆ ်းအကက်း
သက်တမ််းကက ရှညဆ
် နဆသ

အဆ ်းပါဆသ

ဆလေ့လ သူမျ ်း၊

ို်းပဖစ်သည်

အချက်တစ်ချက်ပဖစ်ဆကက င််း

အဆက င်အထည်ဆဖ ်သူမျ ်းနှင ်ေ့

မူဝါဒချမှတ်သူမျ ်းအကက ်း

မည်သညေ့်

ိုသ
ှိ ညေ့်အဆပေါ် ရပ်ဆထ်းမမျ ်း၊ သဆဘ ထ ်းကလမမျ ်း ကက်းမ ်းစ ရှှိဆနပါဆသ်းသည်။

လက်နက်ကှိိုင ် ပဋှိပကခမျ ်းအတက် လက်ရှိတ
ှ င်ပင် ရပ်ဆထ်းဆနနှငင်ေ့ ပ်းဆသ

ပှိမ
ို ှိိုမရပ်ဆထ်းဆစဘ၊ သဆဘ တူညမ တစ်ခို

ကျယ်ပပနစ
် ေ့

လ နှိင
ို ဆ
် ပခအ ်းလည််း မထှိခှိိုက်ဆစဘ တ

ဆ

်းဆန်းမမျ ်းအ ်း

်းဝင်ခှိိုငလ
် ို၍ ဆ ရှညတ
် ည်တဆ
ေ့ သ

အဆပဖမျ ်း ထက်ဆပေါ်လ ဆစ န် မည်သူမျ ်းအ ်း ပါဝင်ဆစသငသ
်ေ့ ည်၊ မည်သညေ့်အချှိနက
် ှိို ဆ ်းသငသ
်ေ့ ည်၊ မည်သညေ့အ
် စအစဥ်ပဖင ်ေ့
သ ်းသငသ
်ေ့ ည်

ိုသ
ှိ ည်တအဆပေါ်
ှိို ေ့
ကလမမျ ်း သှိသသ
ှိ သ ဆပေါ်ဆပါက်ဆနပါသည်။

ဤသဆဘ ထ ်းကလပငင််းခိုနမ
် အ ်း
ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းလိုပ်ငန််းစဥ်အ ်း

ပှိိုမရ
ှိို ှင်း် န ်းလည်ဆစ န်နင
ှ ်ေ့

မည်သိုှိ ေ့ ဒဇှိိုင်း် ဆ ်း

၊

အ ်းလို်းပါဝင်ဆသ ်လည််း

အဆက င်အထည်ဆဖ ်သငပ
်ေ့ အ
ို ်း

ထှိဆ

အချက်အလက်မျ ်းအဆပခခ၍

န ်းလည်လ ဆစ န် ကျွနပ
်ို ်တှိိုသည်
ကှိိုလဘယ ၊ မ လ၊ အ ဖဂန်နစစတန်နင
ှ ်ေ့ ပမန်မ နှိင
ို င
် မျ ်းတင် မကက မက ဆ
ေ့
ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းလိုပ်ငန််းစဥ်မျ ်း၏ “တပဖည််းပဖည််းချင််း တှိို်းပမငပ
်ေ့ ါဝင်ခင”်ေ့ ယနတ

်းမျ ်းအ ်း နင
ှိ ်း် ယှဥ်

ပှိိုမှိို

င် က်ဆနဆသ

န််းစစ်ဆလေ့လ မ ပပျုလိုပ်ခေ့ပါသည်။

အဆမ ှိကန်ပပည်ဆထ င်စို ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းဌ န (USIP) ၏

န်ပိုဆင ပေ့ပှိ်းို မနှငအ
်ေ့ တူ ဆလေ့လ သညေ့် ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း (တည်ဆ

လိုပ်ငန််းစဥ်မျ ်းအ ်း အတင််းကျကျ န ်းလည်က

ိုင
ှိ ်

သက်

က်သညေ့်

ပါဝင်ပတ်သက်သူမျ ်းနှင ်ေ့ ချှိတ်

က်ဆမ်းပမန််းခင ်ေ့

က်မ)

ရှှိထ ်းဆသ
3

ဌ ဆနသိုဆတသနမှိတ်ဖက်ပည ရှင ်
သဆဘ တူညချက်မျ ်းအ ်း
ဆ

်းဆန်းညှိနင
ှိ ်း် မ၊

လက်နက်ကှိိုင ်

ဆလ်းဥ်း1

ဆလေ့လ ခေ့ပါသည်။

တှိ၏
ို ေ့

ပူ်းဆပါင််းမပဖင ်ေ့

ဤငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

အချှိနသ
် တ်မတ
ှ ်မမျ ်းနှင ်ေ့

ဆဖ ်ဆ

လူမဆ ်းကဏ္ဍမှ

အ

ငမ
်ေ့ ျ ်းတင်

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

ပါဝင်မ

(သှိမဟို
ို ေ့ တ်

အစိုအဖွဲ့မျ ်း၏

င်မပစ
ို မျ ်းသည်

၎င််းငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

အဆက င်အထည်ဆဖ ်နင
ှိို စ
် မ််းတှိိုအဆပေါ်
မည်မျှ အတှိိုင်း် အတ ထှိ သက်ဆ
ေ့
မ လအစှိ်းို နှင ်ေ့ လက်နက်ကှိိုင ် တပ်ဆပါင််းစိုနစ
ှ ်ခို (အစှိ်းို

ဆအ က်ပါ

သဆဘ တူညချက်မျ ်းတင်

ပပဌ န််းအတည်ပပျုမနှင ်ေ့ အဆက င်အထည်ဆဖ ်မ
အဖွဲ့အစည််းမျ ်းနှင ်ေ့

ကျွနပ
်ို ်တသည်
ှိို ေ့

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

အခငအ
်ေ့ လမ််းမျ ်းစူ်းစမ််းမ၊
လက်မတ
ှ ်မထှိ်းို ထ ်းဆသ
ဖယ်ကျဥ်မ)

သဆဘ တူညချက်မျ ်း၏

အတက်

အ ည်အဆသ်းနှင ်ေ့

က်မရှှိသည်ကှိို ဆလေ့လ ခေ့ပါသည် -

ဆထ က်ခသူအဖွဲ့ နှင ်ေ့ အတှိိုက်အခအဖွဲ့) တှိအကက
ို ေ့
်း

ဆ ်းထှိ်းို ဆသ ငငိမ်ေးချမ်ေးရ ေးနှင ်ူ့ ပပန်လည်သငပ်ူ့ မတ်ရ ေး အယ်ဂျေးယ ေး သရဘ တစ ချြုပ် (၂၀၁၅ ဇန်)၊
ပမန်မ နှိင
ို င
် ဆတ ်အစှိ်းို နှင ်ေ့

တှိိုင်း် င််းသ ်း

လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့အစည််း

ရှစ်ဖွဲ့တှိိုအကက
်း
ေ့

ဆ ်းထှိ်းို ဆသ

တစ်နင
ိို င
် လ
ြံ ေးြံို ပစ်ခတ်တက
ိို ခ
် ိိုက်မှု ပ် စဲရ ေး သရဘ တစ ချြုပ် (၂၀၁၅ ဆအ က်တှိိုဘ )၊
ကှိိုလဘယ အစှိ်းို နှင ်ေ့

FARC

ဆပပ က်ကျ ်းအဖွဲ့

တှိအကက
ို ေ့
်း

ဆ ်းထှိ်းို ဆသ

ဟ ေးဗ ေးန ေး

ငငိမ်ေးချမ်ေးရ ေး

သရဘ တစ ချြုပ် (၂၀၁၆ နှိဝ
ို င်ဘ )၊
အ ဖဂန်နစစတန် အစှိ်းို နှင ်ေ့ Hezb-i-Islami လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့တှိို ေ့ အကက ်းဆ ်းထှိ်းို ဆသ ကဘေး သရဘ တညချက်
(၂၀၁၆ စက်တင်ဘ )
ဤနှိင
ို င
် ဆလ်းခိုလို်းသည် သဆဘ တူညလှိိုက်ဆသ

ကတှိကဝတ်မျ ်း ပပဌ န််းအတည်ပပျုပခင််း (ဥပမ

သဆဘ တူညချက်မျ ်းအ ်း နှိင
ို င
် ဆတ ် ဥပဆဒမျ ်းတင် ထညေ့သ
် င််းပပဌ န််းပခင််း) အ
ဆ

က်ရှိဆ
ှ နငပပဖစ်က

ငန
်ေ့ င
ှ ်ေ့ အဆက င်အထည်ဆဖ ်ပခင််းအ

ကှိိုလဘယ နှိင
ို င
် တင် ELN အဖွဲ့၊ မ လနှိင
ို င
် တင် အစစလမ်မစ် လက်နက်ကှိိုင ်

အဖွဲ့မျ ်း၊ ပမန်မ နှိင
ို တ
် င် အပစ် ပ် လက်မတ
ှ ်မထှိ်းို ဆသ်းဆသ
တ လဘန်) နှင ်ေ့ ၂) ဆဒါင်လှိိုက် တှိို်းပမငပ်ေ့ ဖနက
် ေ့ ျက်က
ပပန်လည်သငပ်ေ့ မတ်ဆ ်း လိုပ်ငန််းစဥ် ယနတ
အမျှိျု်းမျှိျု်းပဖင ်ေ့ - စမ််းသပ်ဆ

ဆတွဲ့ ရှှိချက်မျ ်းအ ်း

တှိိုင်း် င််းသ ်း လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့ မျ ်း၊ အ ဖဂန်နစစတန်တင်

လူမအဖွဲ့အစည််းမှ သက်

်းမျ ်းအ ်း ပဆ
ို ဖ ်

တင် ပါဝင်ဆစပခင််း စသညေ့် ကကှိျု်းစ ်းမမျ ်းမှတ

သိုဆတသနအစ င်ခစ

င ်ေ့ - အတှိိုင်း် အတ

ပချုငဆ
ို ဖ ်ပပထ ်းပါသည်။

အစ င်ခစ တင်

(Schädel and Dudouet 2020) တင် စိုစည််းထ ်းဆသ
ပါဝင်ဆသ

ဌ ဆနမှိတ်ဖက်သိုဆတသမျ ်းက ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ် ဆမလမှ ဆအ က်တှိိုဘ လအတင််း ၁) ဆ
ကျွမ််းကျင်သူမျ ်းနည််းတူ

ိုင
ှိ သ
် ူမျ ်းအ ်း စနစ်အဆပပ င််းအလမျ ်းနှင ်ေ့

င် က်လျက် ရှှိသည်။

ဤမူဝါဒအကျဥ််းချျုပ်တင် ကျယ်ပပနဆ
် ေ့ သ

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းလက်မတ
ှ ်မထှိ်းို ဆသ်းဆသ

အချက်အလက်မျ ်းကှိို

ညန
ှိ င
ှိ ်း် ဆပဖရှင်း် သဆဘ တူညချက်မျ ်းအ ်း ဆ

က်စ တမ််းမျ ်းအ ်း ဆလေ့လ

ကျွနပ
်ို ်တ၏
ှိို ေ့

်းဆန်းညန
ှိ င
ှိ ်း် သူမျ ်း၊ ကက ်းဝင်ဆစစ
ေ့ ပ်သူမျ ်းနှင ်ေ့

လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့မျ ်းနှင ်ေ့

လပ်ရှ ်းမမျ ်းမှ ကှိိုယ်စ ်းလှယ်မျ ်းအ ်း အင်တ ဗျျူ်းဆမ်းပမန််းပခင််းနှင ်ေ့ ည်ညန််းအိုပ်စဖ
ို ွဲ့ ဆ

အဓှိက စ

ငသ
်ေ့ ိုှိ ေ့

တပဖည််းပဖည််းချင််း တှိို်းပမငပ
်ေ့ ါဝင်ဆစခင ်ေ့ အဆပခခမူကှိို ၁) အလျ ်းလှိိုက် တှိို်းပမငပ်ေ့ ဖနက
် ေ့ ျက်၍ အပခ ်း

လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့မျ ်းအ ်း ပါဝင်ဆစပခင််း (ဥပမ

၂) နှိင
ို င
် ဆ ်းအ

လက်မတ
ှ ် ထှိ်းို ထ ်းဆသ

အဆပခခအ ပ်ဖက်လူမ

်းဆန်းပခင််း (focus group discussions)၊

်းဆန်းပခင််း၊ ပပဌ န််းအတည်ပပျုပခင််းနှင ်ေ့ အဆက င်ထည်ဆဖ ်ပခင််း

န််းစစ်ပခင််း၊ ၃) လက်ရှိှအဆက င်အထည်ဆဖ ်ဆနမမျ ်း၊ ဆန က်

က်တ ဆ

ိုင
ှိ ်

်းဆန်းမမျ ်း၊

ို်းပဖတ်ချက်ချမှတ်ပခင််း ကဏ္ဍမျ ်းတင် ပါဝင်ဆစ ငက်ေ့ ကညေ့ပ် ခင််း နည််းလမ််းမျ ်းပဖင ်ေ့ ဆက က်ယူထ ်းပါသည်။

1

Mery Rodriguez (ကှိိုလဘယ ), Dr. Bréma Ely Dicko (မ လ), ဆဒါက်တ စှိိုင်း် ဥ်း (ပမန်မ ), and Farhadullah Farhad (အ ဖဂန်နစစတန်).
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2. ငငိမ်ေးချမ်ေးရ ေး လက်မှတမ
် ထိေးို ထ ေးရသ လက်နက်ကင
ိို အ
် ဖွဲွဲ့မျ ေး (NSAG) မျ ေးအ ေး တပဖည်ေးပဖည်ေးချင်ေး တိေးို ပမြှငပ
်ူ့ ါဝင်ရစပခင်ေးမှ
လက်ရတွွဲ့မကျ သိမဟို
ို ူ့ တ ် သဘ ဝမကျပါ။
နမူန ပဖစ် ပ်ဆလေ့လ မ ဆလ်း ပ်လို်းတင် အစှိ်းို မျ ်း နှင/်ေ့ သှိိုမဟို
ေ့ တ် ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း ပဖစ်စဥ်အ ်း ပပည်ပမှ ဆထ က်ပသ
ေ့ ူမျ ်းသည်
တစ်

ငခ
်ေ့ ျင််းသ ်းသညေ့် အ

ထှိသ
ို ဆ
ိုှိ ေ့

ငလ
်ေ့ ှိိုက် မဟ ဗျျူဟ ကှိို ကျငသ
်ေ့ ို်းခေ့ငပ်း လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ နှင ်ေ့ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း စတင်ဆ

င် က်ပခင််းအ ်းပဖင ်ေ့

လမ််းဆကက င််းဖငလ
်ေ့

န်

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းလိုပ်ငန််းစဥ်
နည််းလမ််းမှ

ဆ

ငပှိျုင်ဘက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အ ်းလည််း

င်နင
ှိို မ
် ည်ဟို

ဆ

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

ဆအ င်ပမင်ခေ့သည်။

အပခ ်း

“ဆန က်ကျမှဝင်လ သူမျ ်း”

ဆန က်ကျမှ
က်လက်ဆ

ထှိဆ

သှိဆသ
ို ေ့
်

ပမန်မ နှိင
ို င
် နှင ်ေ့
ပါဝင်လ နှိင
ို ် န်

ရှှိငပ်းထ ်းငပ်းမှ

ပါဝင် ပခင််းမှ
်းဆန်းမ

က်စ ပါဝင်ခင ်ေ့

ဆန က်

လက်နက်ကှိိုင ် အဖွဲ့ငယ်မျ ်းအတက်

သဆဘ တူညချက်မျ ်း

အတက်

(သှိမဟို
ို ေ့ တ်

အပခ ်းလက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့မျ ်း

လက်မတ
ှ ်မထှိ်းို ဆသ်းသညေ့်

သဆဘ တူညချက် ငပ်းဆန က်ပှိိုင်း်
ကက်းကကပ်သညေ့အ
် ဖွဲ့မျ ်း)တင်

ဆမျှ ်လငခ
်ေ့ ေ့ကကသည်။

င် က်ဆနစဥ်အတင််း

၎င််းတှိမပါဝင်
ို ေ့
မ

အငပှိျုင်

အခငအ
်ေ့ ဆ ်း

ယနတ

နှင ်ေ့

ဆ

်းမျ ်း

ို်းပဖတ်ချက်ချမှတ်

၌

ဆ

မ လနှိင
ို င
် တှိတ
ို ေ့ င်

အတှိိုင်း် အတ

တန််းတူပဖင ်ေ့

ထှိသ
ို ိုှိ ေ့

တစ်ခိုထသ
ှိ

ဝင်လ

သညေ့်

ပါဝင်လ

အဆ ်း

ဤ

ပခင််းမဟိုတ်ဘ

အဆက င်အထည်
စစ်မန
ှ ဆ
် သ

်းဆန်းမ

“တခါ်းဖငထ
်ေ့ ်းဆပ်းပခင််း”

်းဆန်းပသှိို ေ့

(ဥပမ

က်တ)

်းဆန်းက

ဆဖ ်မအ ်း
ိုခ
ှိ ငရ
်ေ့ ှိဆ
ှ ်းတှိတ
ို ေ့ င်

အကနအ
် ေ့ သတ်ပဖစ်လ ဆစသည်။
ထှိဆကက
ို ေ့
င ်ေ့ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းလက်မတ
ှ ်မထှိ်းို ထ ်းဆသ
နည််းလမ််းမှ

လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့မျ ်းအ ်း တပဖည််းပဖည််းချင််း တှိို်းပမငပ
်ေ့ ါဝင်ဆစ သညေ့်

လက်ဆတွဲ့မကျ သှိမဟို
ို ေ့ တ် သဘ ဝမကျပါ။ ဤအချက်မှ

ပါဝင်မအတက်

ပှိို၍

မှနက
် န်ငပ်း

ယင််းအဖွဲ့အစည််းမျ ်းသည်

လှိိုက်ဆလျ နှိင
ို ဆ
် လ က်ဆအ င် ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းဆ

်းဆန်းပမှ

ဆ

အထူ်းသပဖင ်ေ့ ပှိိုမအ
ှိို င်အ ်းကက်းဆသ

၎င််းတှိ၏
ို ေ့

ည်မန
ှ ်း် ချက်ကက်းဆသ

ဆတ င််း

ိုမ
ှိ မျ ်းအ ်း

င်မ မဆက င််းဆသ ဆကက င ်ေ့ သဆဘ တူညချက်တင် မပါဝင်ဘ

ထက်ဆနပခင််း (ကှိိုလဘယ နှိင
ို င
် မှ ELN အဖွဲ့)၊ သှိမဟို
ို ေ့ တ် စစ်ဆပမပပင်တင် အဆ ်းသ ဆနဆသ ဆကက င ်ေ့ မှိမှိတှိို၏
ေ့
လက်နက်ကှိိုငန
် ည််းလမ််းပဖင ်ေ့

အဖွဲ့အစည််းမျ ်း၏

ည်မှန်း် ချက်မျ ်းကှိို

ယူသ ်းနှိင
ို သ
် ည်ဟို ယိုကကည်ထ ်းပခင််း (အ ဖဂန်နစစတန်နင
ှိို င
် မှ တ လဘန်) သှိမဟို
ို ေ့ တ် အစှိ်းို နှင ်ေ့

ကက ်းဝင်ညန
ှိ င
ှိ ်း် သူမျ ်းက “မျဥ််းန်း” မျ ်းနှင ်ေ့ ကနဥ်းသတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ်း ချမှတ်၍ ဆ

်းဆန်းပစက ဝှိင
ို ်း် မှ ဖယ်ကျဥ်ပခင််း ခထ ်း ပခင််း

(မ လနှိင
ို င
် မှ Salafi Jihadi) စသပဖင ်ေ့ အဆပခအဆနအမျှိျု်းမျှိျု်း ရှှိဆနပါသည်။

3. ကဏ္ဍအလိက
ို ် အ ပ် ဖက်လမှုအဖွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေး တိေးို ပမြှငပ
်ူ့ ါဝင်ခွငတ
်ူ့ င
ွ ် ရန
တပဖည််းပဖည််းချင််း တှိို်းပမငပ
်ေ့ ါဝင်ခငမ
်ေ့ ှ

အကန်အ
ူ့ သတ်ရိှပခင်ေး

အ ပ်ဖက်လူမအဖွဲ့အစည််းမျ ်း (CSO) မျ ်း သှိမဟို
ို ေ့ တ် လူမဆ ်း လပ်ရှ ်းမမျ ်း အတက်

အနည််းငယ် ပှိမ
ို ှိို ထင်သ ပမင်သ ရှှိငပ်း အထူ်းသပဖင ်ေ့ ကှိိုလဘယ နှင ်ေ့ မ လ နှိင
ို င
် မျ ်းတင် တ
သဆဘ တူညချက် ငပ်းဆန က်ပှိိုင်း်
အဆကက င််းအ

အလှိိုက်

အ

ငမ
်ေ့ ျ ်းတင်

ချွဲ့ထင်ပခင််းမျ ်းနှငအ
်ေ့ တူ

ထှိခှိိုက်နစ်န သူမျ ်း၊ လူနည််းစိုတှိိုင်း် င််းသ ်းမျ ်း) မှ

သဆဘ တူညချက်၏
ပါဝင်ဆ

ိုင
ှိ ်

ညလ ခ

(CEN)

ကက်းမ ်းဆသ
အတှိိုင်း် အတ

နယ်ပယ်

်းဆန်းမမျ ်းနှင ်ေ့

အတှိိုင်း် အတ အ ်း

(အမျှိျု်းသမ်းနှင ်ေ့

LGBTIမျ ်း၊

ပှိိုမှိိုကျယ်ပပနလ
် ေ့ ပါသည်။ ဤအချက်ကှိို အ ပ်ဖက်လူမ အဖွဲ့အစည််း

ကှိိုယ်စ ်းလှယ်အဖွဲ့မျ ်း အကကှိမ်ကကှိမ် ဟ ဗ ်းန ်းငမှိျု ွဲ့သိုှိ ေ့ လ ဆ
န ်းလည်ဆ ်း

်းဆန်းခင ်ေ့ သူ

်းဝင် ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း ဆ

က်ဆလေ့လ ခင ်ေ့ ပခင််းနှင ်ေ့ မ လနှိင
ို င
် တင် ကျယ်ပပနဆ
် ေ့ သ အမျှိျု်းသ ်း

ကျင််းပပခင််းတှိတ
ို ေ့ င်

အထူ်းပမင်နင
ှိို ပ
် ါသည်။

ပါဝင်ခင ်ေ့ ပခင််းမှ ဤအဖွဲ့မျ ်း၏ ဆစ စ်းစ စည််းရို ်းလပ်ရှ ်းခေ့မနှငအ
်ေ့ တူ ပပင်ပမှ သက်

ဤသှိို ေ့

အ ပ်ဖက်ကှိိုယ်စ ်းလှယ်မျ ်း

ိုင
ှိ သ
် ူမျ ်းကလည််း အမျ ်းပါဝင်ခငအ
်ေ့ တက်

5

တန််းအ ်းဆပ်းပခင််း၊
တက်ဆ

ဥပမ

ဆ

်းဆန်းပမျ ်း

က် န် ဖှိတ်ကက ်းပခင််းကသ
ေ့ ိုှိ ဆ
ေ့

မကျင််းပမ၊

ကျင််းပစဥ်နင
ှ ်ေ့

ကျင််းပငပ်းဆန က်တင်

င် က်မမျ ်းဆကက င ်ေ့ ပဖစ်ပါသည်။

သှိဆသ
ို ေ့
် ဆလေ့လ ထ ်းသညေ့် ပဖစ်စဥ်ဆလ်းခိုလို်းတင် အ ပ်ဖက်မှ ပါဝင်ခငမ
်ေ့ ှ
ခခင််းချက်အပဖစ်ဆ

င် က်သညေ့်

လူမဆ ်းအဖွဲ့အစည််းမျ ်းအ ်း

သဆဘ

ပှိို၍

အ ပ်ဖက်လူမဆ ်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခင ်ေ့ သှိမဟို
ို ေ့ တ် ဆ

သက်ဆ

က်ဆနသည်။

်းဆန်းတှိိုငပ
် င်ခင ်ေ့

စအပဖစ် ထညေ့သ
် င််း ဆ
အ ဖဂန်

န် မည်သညေ့် ယနတ

အ ပ်ဖက်မှ အဆပေါ်ယ ပါဝင်မသ ရှှိခေ့ငပ်း အပစ်အခတ် ပ်စဆ ်း ဆစ ငက်ေ့ ကညေ့် န်နင
ှ ်ေ့ နှိင
ို င
် ဆ ်း ဆ
ပါဝင်နင
ှိို ခ
် ငအ
်ေ့ လ ်းအလ ပပထ ်းဆသ ်လည််း အမှနတ
် ကယ်

င် က်ပခင််းထက်

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

လိုပ်ငန််းစဥ်တင်

်းမျှ မရှှိခေ့ပါ။ ပမန်မ နှိင
ို င
် တင်လည််း
်းဆန်းပ ယနတ

်းမျ ်းတင် အ ပ်ဖက်မှ

ို်းပဖတ်ချက်ချသညေ့် အဖွဲ့မျ ်းတင်မူ ထှိပ်ပှိိုင်း် ဆခါင််းဆ

င်မျ ်း (အစှိ်းို ၊

တပ်မဆတ ်နင
ှ ်ေ့ တှိိုင်း် င််းသ ်း လက်နက်ကှိိုငအ
် ချှိျု ွဲ့) သ ချျုပ်ကှိိုငထ
် ်းငပ်း အ ပ်ဖက်လူမအဖွဲ့မျ ်းမှ ပါဝင်ခငက
်ေ့ ှိို ကနသ
် ေ့ တ်ထ ်းပခင််း
စသညေ့်

သှိသ ဆသ

ကျှိျု်းဆကက င််းမညညတ်မမျ ်း

လိုပ်ငန််းစဥ်မျ ်းတင်

အ ပ်ဖက်လူမကှိိုယ်စ ်းလှယ်မျ ်း

အဆကက င််း င််းမျ ်းဆကက င ်ေ့ အဓှိကပဖစ်ငပ်း ဆ
အပမန်ဆ

င် က်က ထှိဆ

ဆက င််းစ မပပနှိင
ို ပ် ခင််း၊
န ်းဆထ င်လ
မစမ််းဆ

န်

ရှှိဆနသည်။
ဆန

်းဆန်းပစ ်းပဝှိိုင်း် တင်

မ ပခင််းမှ

သှိမဟို
ို ေ့ တ်

လိုပ်ငန််းစဥ်

ထှိပ်သ်း

ညန
ှိ င
ှိ ်း် မ

လယ်ကူအ

င်ဆပပဆ ်း

်းဆန်းပတင်ပါဝင်သညေ့် အဖွဲ့မျ ်း (သှိိုမဟို
ေ့ တ် တတှိယအဖွဲ့မျ ်း) က လိုပ်ငန််းစဥ်ကှိို

က်မ အပမင ်ေ့ ို်းပိုစပဖင ်ေ့ သ ်းလှိိုပခင််း သှိမဟို
ို ေ့ တ် CSO မျ ်းကလည််း မှိမှိတ၏
ှိို ေ့ ကျွမ််းကျင်မနှင ်ေ့ ခှိိုငလ
် ိုမကှိို

CSO

သှိိုမဟို
ေ့ တ်

င်နင
ှိို ပ် ခင််း

ဆ

အဖွဲ့မျ ်း

အ ်းလို်း

အဆ ်းပါဆသ

စသည်တဆကက
ှိို ေ့
င ်ေ့

တစ်သတည််း၊

ပါဝင်ပတ်သက်သူမျ ်းအပဖစ်

ပဖစ်သည်။

ကှိိုလဘယ နှိင
ို င
် မျ ်းကသ
ေ့ ိုှိ ေ့ ဆ ်းဆက က်ပ

တစ်ညတည််း

စက်ဝန််းမျ ်း

အပခ ်း

သက်ဆ

မဆ

်းဆန်းနှိင
ို ပ် ခင််း၊

အဆ ်းတယူပပျုပခင််း
က်ဆသ

၎င််းတှိ၏
ို ေ့

ခ ဆအ င်

လိုဆလ က်စ

အဆကက င််း င််းမျ ်းမှ

တစ်ဆကက ပေ့ ပန်လည်လ ပခင််းဆကက င ်ေ့

အသအ ်း

ပမန်မ နှိင
ို င
် နှင ်ေ့

လူမဆ ်းကဏ္ဍမှ

ပါဝင်ခငက
်ေ့ ှိို

ကနသ
် ေ့ တ်လ ပခင််းနှင ်ေ့ ပပင်ပမှ ပါဝင်ပတ်သက်သူမျ ်းကလည််း ပါဝင်ခငက
်ေ့ ှိို ဆ ်းချယ်ဆပ်းအပ်သညေ့် အဆလေ့အထမျ ်း ကျငသ
်ေ့ ို်းပခင််း
စသည်တှိို ပဖစ်
ေ့ ပါသည်။

4. အရက င်အထည်ရဖ ်မှု ရနှေးရကွေးပခင်ေးက တပဖည်ေးပဖည်ေးချင်ေး တိေးို ပမြှငပ
်ူ့ ါဝင်ခွငအ
်ူ့ တွက် အတ ေးအဆေးပဖစ်ရစပခင်ေး
နမူန ပဖစ်စဥ် ဆလ်းခိုအ ်း ဆလေ့လ ချက်အ
အဖွဲ့အစည််းမျ ်းနှင ်ေ့

က်လက်ဆ

အဆက င်အထည်ဆဖ ်မအ

ထပ်မဆတွဲ့ ရှှိ သည်မှ

်းဆန်း န် သှိိုမဟို
်
ေ့ တ် အငပှိျုငဆ

ငန
်ေ့ င
ှ ်ေ့ အထူ်းချှိတ်

က်သက်

အဆက င်အထည်ဆဖ ်မ ဆနှ်းဆက်းပခင််းနှင ်ေ့ ဆန က်ပပန်
ဆခါင််းဆ

လက်မတ
ှ ်မထှိ်းို ထ ်းဆသ
လိုပ်ငန််းစဥ်မှ

ိုသ
ှိ ညေ့်

အချက်

ပဖစ်ပါသည်။

ကှိိုလဘယ နှိင
ို င
် တင်

ိုတ်သ ်းပခင််း (ဥပမ ယခင်က လက်နက်ကှိိုင ် တှိိုက်ပဝင်ခေ့သူမျ ်းနှင ်ေ့ လူမဆ ်း
်းဆန်းပမျ ်း ဆရှ ွဲ့မ

က်လ ပခင််းဆကက င ်ေ့ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းအ ်း ထှိဆ

က်စ

က် န် ကနက
် ေ့ က်ဆနဆသ

အ ဏ

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့မျ ်းအတင််း

အ ဖဂန်နစစတန်နင
ှိို င
် တင်
အဆက င်အထည်ဆဖ ်မကှိို

ဆပါင််းစည််းဆ ်းနှင ်ေ့

နှိင
ို င
် ဆ ်းအ

လ သူ

ကူ်းဆပပ င််းဖန်တ်းနှိင
ို ဆ
် ပခအဆပေါ် ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

အဓှိက အတှိိုက်အခအဖွဲ့အစည််း ELN မှ သသယရှှိလ ငပ်း ၎င််းတှိနှ
ို ေ့ င ်ေ့ အစှိ်းို ၏ အငပှိျုင်ဆ

အရှှိနဆ
် နှ်းဆက်းလ သည်။

ထှိပ်သ်းကသဇ ရှှိသူမျ ်းက

်းဆန်း န် အလ ်းအလ မှ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း သဆဘ တူညချက်မျ ်းအ ်း

ိုင
ှိ ဆ
် နသည်

င်မျ ်းအ ်း အမျ ်းအပပ ်း သတ်ပဖတ်ပခင််း) နှင ်ေ့ ဆ

အသစ်မျ ်းက ဆရှ ွဲ့တန််းဆ

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း လက်မတ
ှ ်မထှိ်းို ဆသ်းသညေ့် လက်နက်ကှိိုင ်

အစဥ်အလ အ
ဆနှ်းဆက်းဆစ န်နင
ှ ်ေ့

အ ဏ ကှိို
Hezb-e

စိုစည််းထူဆထ င်ဆ ်းတှိအ
ို ေ့ ်း

်းဆန်းမ

ိုပ်ကှိိုငထ
် ်းဆသ

Islami

အ ်း

အစှိ်းို

ကနသ
် ေ့ တ်ပှိတ်ပင် န်

ကကှိျု်းပမ််းမမျ ်းဆကက င ်ေ့ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း သဆဘ တူညချက်အ ်း ယှိိုငန
် ဆစရ
ို သ မက အ ဖဂန်အစှိ်းို အဆပေါ် တ လဘန်၏ သသယကှိို
ေ့
တှိို်းပ ်းဆစငပ်း

အဆမ ှိကန်အစှိို်း နှငသ
်ေ့

တှိိုက်ရို ှိက်ညှိနင
ှိ ်း် လှိိုသညေ့်

တ လဘန်၏

နဒကှိိုလည််း

တန််းအ ်းဆပ်းလျက်ရှိှသည်။
6

အလ ်းတူအဆကက င််း င််းမျ ်းအ ပင်

ပမန်မ နှိင
ို င
် တင်လည််း

အပစ် ပ်

လက်မတ
ှ ်ဆ ်းထှိ်းို ထ ်းဆသ

တှိိုင်း် င််းသ ်း

လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့အစည််းမျ ်းအဆနပဖင ်ေ့ တစ်နင
ှိို င
် လို်းပစ်ခတ်တှိိုက်ခှိိုက်မ ပ်စဆ ်း သဆဘ တူစ ချျုပ် (NCA) မှတ
နှိင
ို င
် ဆ ်း ဥ်းတည်ချက်မျ ်းကှိို ဆအ င်ပမင်စ

ဆရှ ွဲ့

က် ဆဖ ်ဆ

င ်ေ့ မှိမှိတ၏
ှိို ေ့

င်နင
ှိို ပ် ခင််း မရှှိသည်ကှိို အပစ် ပ် လက်မတ
ှ ် မထှိ်းို ထ ်းဆသ

တှိိုင်း် င််းသ ်း လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့အစည််းမျ ်းက ဆစ ငက်ေ့ ကညေ့သ
် ို်းသပ်ဆနသညေ့အ
် တက် လက်နက်ကှိိုင ် အဖွဲ့အစည််းမျ ်း အ ်းလို်း
တပဖည််းပဖည််းချင််း တှိို်းပမငပ
်ေ့ ါဝင်လ ဆ ်းမှ

ခက်ခဆနသည်။ အ ဖဂန်ဥပမ ကသ
ေ့ ပင်
ိုှိ ေ့
တှိို်းတက်မမျ ်းမှ

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းလိုပ်ငန််းစဥ်အဆပေါ် ယိုကကည်မနှင ်ေ့ အစှိ်းို ၏ ကတှိကဝတ်မျ ်းအ ်း ယိုကကည်မမှ ကျ
က င်အမျှိျု်းသ ်းအစည််းအရို ်း တ

်းဝင်လိုပ်ငန််းစဥ်မှ နိုတ်ထက်သ ်းပခင််းမှ အသှိသ

တနဆ
် ေ့ နသညေ့အ
် တက်

င််းလ လျက်ရှိငှ ပ်း ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ်တင်

ို်း ထင်ဟပ်မပင်ပဖစ်ပါသည်။

5. အချိန်က လသတ်မှတပ် ခင်ေး၏ အရ ေးကကေးပြံို
ကျွနပ
်ို ်တှိို၏
ေ့ သိုဆတသနအ ဆ

်းဆန်းပသှိို ဆန
က်ကျမှ ပါဝင်လ ပခင််းသည် အနိုတ်သဆဘ သက်ဆ
ေ့

ဆတွဲ့ ရှှိ ပါသည်။ တစ်ဖက်တင် အဆစ ပှိင
ို ်း် ဆ
လိုပ်ငန််းစဥ်တင်
ဆ
ဆ

က်မ နှစ်မျှိျု်း ရှှိဆစဆကက င််း

်းဆန်းပမျ ်းတင် ပါဝင်ခငမ
်ေ့ ခေ့ဆသ အ ပ်ဖက်လူမဆ ်း ကဏ္ဍမှ သက်

အ ်းစှိိုက်ပါဝင်မနည််းနှိင
ို သ
် ညေ့အ
် ပပင်

အဆက င်အထည်ဆဖ ်မအ ်း

်းဆန်းမစ ်းပဝှိိုင်း် တင် တှိိုက်ရို ှိက် ပါဝင်ခငမ
်ေ့ ရှှိလျှင ် သှိိုမဟို
ေ့ တ် ဆ

်းဆန်းမ အ

နက
် ေ့ ျင်နင
ှိို ဆ
် ပခလည််း

ငတ
်ေ့ င် အငပှိျုင် ဆ

ိုင
ှိ သ
် ူမျ ်းသည်
ပမငမ
်ေ့ ်းပါသည်။

်းဆန်းတှိိုငပ
် င်သညေ့်ပစ
ို ပဖင ်ေ့

င် က်လျှင် လိုပ်ငန််းစဥ်အတင််း ယိုကကည်သက်ဝင်မ၊ န ်းလည်မနှင ်ေ့ ကှိိုယ်ချင််းစ မတှိို ေ့ ရှှိနင
ှိို ် န် ခက်ခပါသည်။ မ လနှိင
ို င
် တင်

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

လက်မတ
ှ ်ထ်းှိို န်

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းဆ

်းဆန်းမမျ ်းကှိို အလျင်ပမန်ဆ

အ ပ်ဖက်လူမအဖွဲ့မျ ်းအ ်း
အဆလ တကက်းဆ

ဆ

်းဆန်းသညေ့အ
် ဖါမျ
ေ့ ်းမှ

င် က်၍ သဆဘ တူညမ

ထညေ့သ
် င််း

တှိိုငပ
် င်ချှိန ်

ယူလှိိုက် က

မရှှိခေ့ပါ။

င်

ဆ

အဖွဲ့၏

ဖှိအ ်းဆကက င ်ေ့

အတှိိုက်အခအဖွဲ့မျ ်း၊ ပါတမျ ်းနှင ်ေ့

ပှိမ
ို က
ှိို ျယ်ပပနစ
် ေ့

င် က်ခေ့ ပခင််းဆကက င ်ေ့ “အသတှိတ် လူမျ ်းစို” အ ်း ဖယ်ကျဥ်ခေ့

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း သဆဘ တူညချက်မျ ်းကှိို ဆဖ ်ဆ
လူထ၏
ို

နှိင
ို င
် တက ကက ်းဝင်ဆစစ
ှိ င
ှိ ်း် ဆ ်း
ေ့ ပ်ညန

ပါဝင်သညေ့်

နည််းလမ််းအစ ်း

က်က နှိင
ို င
် ဆတ င်ပှိင
ို ်း် /Bmako ဆဒသတင်

၌ ကသဇ ရှှိ အထက်တန််းလ မျ ်းနှင ်ေ့ သ မန်ပပည်သူမျ ်း နှစ် ပ်လို်းပါဝင်ဆသ

နက
် ေ့ ျင်မကှိို ကကျု ပါသည်။

အပခ ်းတစ်ဖက်တင်လည််း အ ပ်ဖက်လူမအဖွဲ့မျ ်းအ ်း ဆန က်ကျမှ ပါဝင်ဆစပခင််းဆကက င ်ေ့ ၎င််းတှိို ေ့ ပါဝင်ဆ
သဆဘ တူညချက်အ ်း အဆက င်အထည်ဆဖ ်

တင် ၎င််းတှိို ေ့ ထှိဆ

မူဝါဒချမှတ်ပခင််းတင် တှိိုက်ရို ှိက်ပါဝင် န် အခငအ
်ေ့ လမ််းမျ ်းမှ

က်စ

ပဖစ်ပါသည်။ ဆ

ပါဝင်မ

ိုင
ှိ ်

်းဆန်းညှိနင
ှိ ်း် သညေ့် အ

သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ်းမှ

တှိတှိကျကျ

မသတ်မတ
ှ ်ထ ်းနှိင
ို ဘ
် ၊

အဆက င်အထည်ဆဖ ်

တင် ထှိဆ

်းမျှတမ) မှတ

ဆ

က်စ

ဆဝဝါ်းဆသ

င ်ေ့ အဆက င်အထည်ဆဖ ်သညေ့အ
်

်းဆန်းညှိနင
ှိ ်း် သညေ့အ
်

ငန
်ေ့ င
ှ ်ေ့ သဆဘ တူညချက်အ ်း ဆ ်း

စစ်မန
ှ စ
်
ပါဝင်ခငမ
်ေ့ ခေ့ပါက အဆက င်အထည်ဆဖ ်သညေ့် အ

ပါဝင် န် တန််းအ ်းဆပ်းနှိင
ို မ
် နည််းပါ်းဆစပါသည်။

အထူ်းသပဖင ်ေ့ ကဏ္ဍအလှိိုက် ဆက ်မရှငမ
် ျ ်း (ဥပမ

တန််းတူညမျှဆ ်း၊ ပပန်လည်သငပ်ေ့ မတ်ဆ ်း၊ အဆပပ င််းအလက လ တ
ထက်ဆပေါ်လ ဆသ ်လည််း

်းဆန်းခင ်ေ့ မ ခေ့သညေ့်

င ်ေ့

အတည်ပပျုသညေ့်အ

မှ ပင်

ဆ ်း

ကျ ်း/မ
ငတ
်ေ့ င်

သတ်မတ
ှ ် ပခင််း

ငတ
်ေ့ င် အ ပ်ဖက်လူမဆ ်းကဏ္ဍမှ

ငတ
်ေ့ င် ထှိအ
ို
ပ်ဖက် ပါဝင်သူမျ ်း၏ အခန််းကဏ္ဍနှင ်ေ့ ပါဝင်မပစ
ို မှ
အသို်းအနန််းပဖငသ
်ေ့

ပါဝင်နင
ှိို ် န် ခက်ခငပ်း ဆန က်ပှိင
ို ်း် အ

ဆဖ ်ပပထ ်းမည်ပဖစ်သညေ့အ
် တက်

ငတ
်ေ့ င် ပှိမ
ို က
ှိို ျယ်ပပနစ
် ေ့

ပါဝင်ခင ်ေ့ ဆ ်းအ ်း

အဟနအ
် ေ့ တ ်း ပဖစ်ဆစပါသည်။
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6. အ ေးလြံေးို ပါဝင်ခွငန
်ူ့ င
ှ ်ူ့ တ

ေးဝင်ခိိုငမ
် မှု

အ ဖဂန်နစစတန်နင
ှိို င
် တင် ဆ

်းဆန်းပမျ ်း၌ CSO မျ ်းကှိို ထညေ့သ
် င််းပခင််း မရှှိခေ့ဆသ ဆကက င ်ေ့ လိုပ်ငန််းစဥ်ကှိို အချှိနပ
် ှိ၍
ို ပမန်

ဆ

န်စ

င် က်နင
ှိို ခ
် ေ့ဆသ ်လည််း ကှိိုလဘယ နှိင
ို င
် တင် CSO မျ ်းကှိို ပါဝင်ခငပ်ေ့ ပျုခေ့ပခင််းဆကက င ်ေ့ လိုပ်ငန််းစဥ် အချှိန ် ပှိိုမှိို ကက ပမငခ
်ေ့ ေ့သညေ့်တှိိုင ်

၎င််း၏

တ

်းဝင်ခှိိုငလ
် ိုမကှိို

အ ်းဆက င််းဆစ၍

ပါဝင်ခင ်ေ့ သည်

အသှိကှိို ဖန်တ်းဆပ်းခေ့ငပ်း ၎င််းတှိအ
ို ေ့ ်း ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း သဆဘ တူညချက်နင
ှ ်ေ့ အဆက င်အထည်ဆဖ ်မကှိို

မဟ မှိတ်မျ ်းအပဖစ်

ဒဇှိိုင်း် ပိုစသည်

ဆပပ င််းလဆပ်းနှိင
ို ခ
် ေ့သည်။

ပဋှိပကခတင််း

ကှိိုလဘယ နှိင
ို င
် ၏

တ

ဆထ က်ခသညေ့်

ကှိိုယ်စ ်းပပျုပါဝင်ခင ်ေ့

ဥပမ အ ်းပဖင ်ေ့

အကူ်းအဆပပ င််းက လ
ိုဆ
ှိ သ

်းမျှတမတင်

ပှိိုမဆ
ှိို ရှညတ
် ည်တန
ေ့ င
ှိို ဆ
် စခေ့သည်။

ထှိခှိိုက်နစ်န သူမျ ်းအတက်

ထှိခှိိုက်နစ်န ခေ့သူမျ ်းကှိို

ဆ

်းဆန်းမစ ်းပဝှိင
ို ်း် တင်

တှိိုက်ရို ှိက်ပါဝင်ခငဆ
်ေ့ ပ်းပခင််းသည် လိုပ်ငန််းစဥ်ကှိို ပှိိုမကှိို က ပမင ်ေ့ ရပ်ဆထ်းဆစဆသ ်လည််း လိုပ်ငန််းစဥ်၏ ခှိိုငလ
် ိုမနှင ်ေ့ အယိုကကည်ခ မ
တှိို်းတက်ဆစ န်အတက် ၎င််းသည် အထှိဆ
ကျယ်ပပနစ
် ေ့

က်

ို်း နည််းလမ််း ပဖစ်ပါသည်။

ပါဝင်ခငပ်ေ့ ပျုပခင််းပဖင ်ေ့ လိုပ်ငန််းစဥ်ကှိို ပှိမ
ို တ
ှိို

်းဝင်ခှိိုငလ
် ိုဆစသည်

ိုသ
ှိ ညေ့် အချက်ကှိို ပါဝင်ခင ်ေ့ လိုဆလ က်စ

မရှှိသညေ့် အဆပခအဆနတင်လည််း ပမင်နင
ှိို ပ
် ါသည်။ အဖွဲ့အစည််း၊ စနစ်မျ ်း၏ ချှိတ်

က်မလမ််းဆကက င််း မျ ်းတင် အ ပ်ဖက်

လူမအဖွဲ့မျ ်းအ ်း

မဆပ်းပါက

ပါဝင်ဆ

်းဆန်း န်၊

ထညေ့သ
် င််းစဥ််းစ ်း န်

လိုဆလ က်စ

ကှိိုလဘယ နှိင
ို င
် မျ ်းတင် ပဖစ်ပ ်းသကသ
ေ့ ိုှိ ေ့ လိုပ်ငန််းစဥ်၏ ခှိိုငလ
် ိုတ
မကက ခဏ ကနက
် ေ့ က်
ကှိိုလဘယ

သဆဘ တူညချက်

သဆဘ တူစ ချျုပ်ပါ အဆကက င််းအ

လူထို

နဒခယူပတင်

ကက်းမ ်းစ

်းဆကျ င််းမျ ်းကသ
ေ့ ိုှိ ေ့ အဆ ်းပါဆသ

ထညေ့သ
် င််းစဥ််းစ ်း န် ပျက်ကက်ခေ့ပခင််းဆကက င ်ေ့ ထှိအ
ို စိုအဖွဲ့မျ ်း၏

အ ဖဂန်နစစတန်နင
ှ ်ေ့

်းဝင်ခှိိုငလ
် ိုမ မရှှိဆကက င််း ပပည်သူလူထ၏
ို အပမင်သည်
သက်ဆ

မျ ်းကှိို လူထထ
ို အသှိဆပ်းဆကကည ပခင််း လိုပ်ငန််းစဥ် ဆ

အသှိိုက်အဝန််းမျ ်းနှင ်ေ့ ခ စ်ယန် evangelical ဘို

မ လ၊

်းဝင်မ မရှှိသညေ့် အချက်ကှိို အစှိ်းို စနစ်ပပင်ပမှ လူထကို က်းက

နဒပပမမျ ်း ဆပေါ်ဆပါက်လ မည်ပဖစ်သည်။ ဤသှိို ေ့ တ

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

ဆန

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

င် က်မ ဆန က်ကျပခင််းနှင ်ေ့ ဆရှ်းရှိို်းစ

သက်

ိုင
ှိ သ
် ူမျ ်း၏ အကျှိျု်းစ်းပ ်းမျ ်းကှိို

နက
် ေ့ ျင်ကနက
် ေ့ က်မကှိို ခ ငပ်း အ

“ကနက
် ေ့ က်ဆကက င််း” လဒ်ထက်ဆပေါ်လ ငပ်း ၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ် သမမတဆ ်းဆက က်ပမျ ်းတင် အ ဏ

က်ခေ့သည်။

ို်းသတ်တင် လူထို

နဒခယူပ၌

ပါတ ရ်းနှိမ်ခ
ေ့ ေ့ သည်။

7. နိင
ို င
် တ
ြံ က အကအညမျ ေးအတွက် အဓိက အကကြံပပြုချက်မျ ေး
သင်ခန်ေးစ ၁ - နှိင
ို င
် တက ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း (တည်ဆ
ပပ
ေ့ ှိ်းို သူမျ ်း ပဖစ်

ပဋှိပကခစနစ်တစ်ခိုတင် ဝင်ဆ

ပမငတ
်ေ့ င်သငပ
်ေ့ ါသည်။ ၎င််းတှိသည်
ို ေ့
သက်ဆိုင
ိ ်
ဂရိုတစှိက
ို ်

ပြံိုမှန်

ဤသှိဆလေ့
ို ေ့ လ

န််းစစ်

က်မဆ

င် က်မ မှိမှိတ၏
ှိို ေ့ ဆန က်ခအဆပခအဆန သှိန ်းလည်မနှင ်ေ့ ကျွမ််းကျင်မကှိို

(ပါဝင်ခွင ်ူ့ သနှင ်ူ့ မ သ) အကျိြုေးသက်ဆင
ို ိ သ
် မျ ေးနှင ်ေ့ ၎င််းတှိ၏
ို ေ့ အကျှိျု်းစ်းပ ်းမျ ်းကှိို

ရလူ့လ ဆန်ေးစစ်မှု

မှိမှိတအဖ
ှိို ေ့ ွဲ့အစည််းမျ ်းကှိိုယ်တှိိုင၏
်

က်မ) ပပ
်ေ့ ်း အဓှိက ဆထ က်ခ၊
ေ့ ှိ်းို ဆ ်း အဖွဲ့အစည််းမျ ်းသည် အ ်းလို်းပါဝင်ခငအ

ပပျုလိုပ်သငက
်ေ့

အကျှိျု်းစ်းပ ်းမျ ်းနှင ်ေ့

ပဋှိပကခ

နှိင
ို င
် ဆ ်း

လမ််းမှိ်းို နှိင
ို မ
် တှိကှိ
ို ေ့ ိုလည််း

ညန
ှိ င
ှိ ်း် ဆပဖရှင်း် မတင်
သို်းသပ်

င်ပခင် ပါမည်။

တင် ဆအ က်ပါ လမ််းညန်ဆမ်းခန််းမျ ်းပဖင ်ေ့ အချက်အလက် ရှ ဆဖသငသ
်ေ့ ည် - မည်သညေ့် အဆ ်းပါဆသ

(လက်နက်ကှိိုင ် သှိမဟို
ို ေ့ တ် ငငှိမ််းချမ််းဆသ ) အစှိ်းို မဟိုတ်သည်ေ့ သက်
ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း ဆ

စနစ်နင
ှ ်ေ့

ိုင
ှိ သ
် ူမျ ်းသည် တ

်းဝင် သှိိုမဟို
ေ့ တ် အလတ်ဆသ

်းဆန်းမ စ ်းပဝှိိုင်း် မျ ်းမှ လက်ရှိတ
ှ င် ဖယ်ကျဥ်ခထ ်း ပါသလ။ ၎င််းတှိိုအ
ို ထ က်ခမအတှိိုင်း် အတ
ေ့ ်း လူထဆ

မည်မျှရှိသ
ှ လ၊ မည်သညေ့် လူမဆ ်း/ကဏ္ဍ

ိုင
ှိ ်

အသမျ ်း၊ အပမင်မျ ်းကှိို ၎င််းတှိို ေ့ ကှိိုယ်စ ်းပပျု (သည်ဟို

အကျှိျု်းစ်းပ ်းမျ ်းနှင ်ေ့ စှိ်းို ှိမ်ပူပန်မမျ ်းမှ ဘ ဆတလ၊ ၎င််းတှိကှိ
ို ေ့ ို ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း ဆ

ို)ှိ ပါသလ။ ၎င််းတှိ၏
ို ေ့

်းဆန်းမ/အဆက င်အထည်ဆဖ ်မ ဒဇှိိုင်း် ပိုစမှတ

င ်ေ့
8

မည်သိုှိ ေ့ အဆက င််း

ို်း ကှိိုငတ
် ယ်ဆပဖရှင်း် ဆပ်းနှိင
ို သ
် လ။ ၎င််းတှိကှိ
ို ေ့ ို ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း ဆ

်းဆန်းပနှင ်ေ့ အဆက င်အထည်ဆဖ ်ဆ ်းတင်

ပါဝင်ဆစပခင််းပဖင ်ေ့ မည်သညေ့် အကျှိျု်းအပမတ်မျ ်း နှိင
ို သ
် လ၊ ၎င််းတှိအ
ို ေ့ ်း ဖယ်ကျဥ်ထ ်းပခင််း (သှိိုမဟို
ို သ
ေ့ ိုှိ ခ
ေ့ တ် ထှိက
ေ့ စ ်း ပခင််း) ဆကက င ်ေ့
ပဖစ်လ နှိင
ို သ
် ညေ့် ထှိခှိိုက်နင
ှိို ဆ
် ပခမျ ်းက ဘ ဆတလ။
သင်ခန်ေးစ

၂

ငငိမ်ေးချမ်ေးရ ေး

-

အဆက င်အထည်ဆဖ ်သညေ့အ
်

လိုပ်ငန်ေးစဥ်နင
ှ ်ူ့

ငတ
်ေ့ င်

လဒ်မျ ေးအရပေါ်

နက
် ေ့ ျင်မညေ့်

အန ဂါတ်

ကက ်းဝင်ဆစစ
ှိ ်း် ဆပ်းသူမျ ်းနှင ်ေ့ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း တည်ဆ
ေ့ ပ်ညှိနင
နှိင
ို င
် ဆ ်း၊

လူမဆ ်း

ိုင
ှိ ်

သက်

ပစ
ို မျ ်းပဖငဆ
်ေ့ သ ်လည််းဆက င််း
ပပ
်ေ့ ါသည်။
ေ့ ှိ်းို သငပ

ဆ

ိုင
ှိ သ
် ူမျ ်းအကက ်း

အတ ်းအ

ခိိုငလ
် ရ
ြံို ကက င်ေးလက်ခြံမှု
်းမျ ်း

ဆ

နမူန

ဆဝမျှနင
ှိို ် န်

ပပင်ပ

်းဆန်းဖက် အဖွဲ့မျ ်းနှင ်ေ့ အပခ ်း

်း ဆန်းမစ ်းပဝှိိုင်း် တင်ဆသ ်လည််းဆက င််း၊
အချက်အလက်

ရှိရစ န်နင
ှ ်ေ့

မဆပေါ်ဆပါက်ဆစ န်

က်မ အဖွဲ့အစည််းမျ ်းသည် အဓှိက ဆ

်းဆန်းတှိိုငပ
် င်နင
ှိို ် န်နင
ှ ်ေ့

ဤစ တမ််းတင် ဆလေ့လ ထ ်းဆသ

ယြံကို ကည်မှုနင
ှ ်ူ့

အငပှိျုင်ဆ

လမ််းဆကက င််းမျ ်း

်းဆန်းတှိိုငပ
် င်မ
ဆပေါ်ဆပါက်ဆ ်း

အဆပခအဆန ဆလ်းခိုအ ်း အဆပခခ၍ အထက်မဆ
ှ အ က် သှိမဟို
ို ေ့ တ်

ဆအ က်မအ
ှ ထက် ပိုစအမျှိျု်းမျှိျု်း စဥ််းစ ်းဆဖ ်ထတ
ို ်နင
ှိို ပ
် ါသည်။ ဝါဒစို နှိင
ို င
် ဆ ်း ပါတမျ ်းအ ်း ကှိိုယ်စ ်းပပျုဆသ

လတ်ဆတ ်

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း ဆက ်မရှငမ
် ျ ်း သှိမဟို
ို ေ့ တ် ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း ရို ်းအဖွဲ့မျ ်း ဖွဲ့စည််းပခင််း၊ ကဏ္ဍအလှိိုက် ကှိိုယ်စ ်းလှယ်အဖွဲ့မျ ်းအ ်း
ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းဆ

်းဆန်းပတင်

ထှိခှိိုက်နစ်န ထ ်းဆသ

ပါဝင်ဆစ၍

အဓှိက

ညန
ှိ င
ှိ ်း် ဆ

်းဆန်းဆနသူမျ ်းနှင ်ေ့

အစိုအဖွဲ့မျ ်းမှ ကှိိုယ်စ ်းလှယ်မျ ်းအပါအဝင် ကျ ်း/မဆ ်း

တှိိုက်ရို ှိက်ထဆ
ှိ တွဲ့ဆ

/တှိိုင်း် င််းသ ်း/ထှိခှိိုက်နစ်န သူမျ ်း

ပ်ဆက ်မရှငမ
် ျ ်း ဖွဲ့စည််းပခင််း၊ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းစက ်းဝှိိုင်း် တင် မပါဝင်ဆသ အကျှိျု်းသက်

်းဆန်းပ အဆကက င််းအ

ိုင
ှိ ်

ညလ ခမျ ်း

မျ ်းနှင ်ေ့ တှိို်းတက်မ အဆပခအဆနအ ်း လူထထ
ို
အသှိဆပ်း န်နင
ှ ်ေ့ မှ ်းယင််း

အဓှိပပါယ်ဆက က်ယူမ မရှှိဆစ န် (သှိမဟို
ို ေ့ တ် သတင််းမှ ်းမျ ်းအ ်း တန်ပပန်တှိိုက်ဖျက် န်) လူထအ
ို ်း
နည််းစနစ်မျ ်း သှိမဟို
ို ေ့ တ် ဆ

ိုင
ှိ ်

ိုင
ှိ သ
် ူမျ ်း (ဥပမ လက်မတ
ှ ်မထှိ်းို ထ ်းဆသ

လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့မျ ်း၊ အခငအ
်ေ့ လမ််း နည််းပါ်းဆသ ဆဒသမျ ်းနှင ်ေ့ အစိုအဖွဲ့မျ ်း) အ ်းပါဝင်ဆစသညေ့် နှိင
ို င
် လို်း
ကျင််းပပခင််း၊ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း ဆ

်းဆန်းဆစပခင််း၊

်းဆန်းတှိိုငပ
် င်မမျ ်းအ ်း ပှိိုမဆ
ှိို က င််းစ ပဆ
ို ဖ ်နင
ှိို ် န် နှိင
ို င
် ဆတ ်အ

က်သယ်ပပန်ကက ်းမညေ့်

င ်ေ့ လူထသ
ို ဆဘ ထ ်းခယူပခင််းနှင ်ေ့

စစ်တမ််းဆက က်ယူပခင််းမျ ်း စသည်တှိို ပါဝင်
ပါသည်။
ေ့
သင်ခန်ေးစ ၃ - ကဏ္ဍအလှိိုက် အ ပ်ဖက်လူမအဖွဲ့အစည််းမျ ်းနှင ်ေ့ လူမဆ ်းလပ်ရှ ်းမမျ ်း အဆနပဖင ်ေ့ ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း လိုပ်ငန််းစဥ်တင်
၎င််းတှိ၏
ို ေ့

ပါဝင်ခငအ
်ေ့ ်း

ဆဖ ်ထတ
ို ်နင
ှိို ် န်နင
ှ ်ေ့

တှိကျရှင်း် လင််းစ

အဓှိပါပ ယ်ရှိစ
ှ

ပါဝင်နင
ှိို ် န်

အခငအ
်ေ့ လမ််းစူ်းစမ််းရှ ဆဖပခင််းနှင ်ေ့

အစအစဥ်

အ ည်အရသွေးပမြှငတ
်ူ့ င်ရ ေးအကအည
အ ည်အဆသ်းပမငတ
်ေ့ င်ဆ ်း
ဆ

်းဆန်းညှိနင
ှိ ်း် မ၊

အကူအညတင်

က်သယ်ဆပပ

ိုမ
ှိ

ကကှိျုတင်ပပင်

င်ပခင််း၊

ိုန
ှိ င
ှိို ် န်၊

အတက်

တင်

လမ််းဆကက င််းမျ ်းနှင ်ေ့

လိုပ်ငန််းစဥ်၏

ဥပမ အ ်းပဖင ်ေ့

ကှိိုယ်စ ်းလှယ်မျ ်းဆ ်းချယ်က
ဆ

အဆစ ပှိိုင်း် အ

်းဆန်းပ

င ်ေ့

(ဥပမ

၎င််းတှိိုအ
ေ့ ်း

သဘ ဝအဆပေါ်မတ
ူ ည်၍
၎င််းတှိနှ
ို ေ့ င ်ေ့

ကှိိုက်ညဆသ

အတင််း/အဝန််းအဝှိိုင်း် တင်/ဆကျ ်လန်၍

င် လူထို လပ်ရှ ်းမမျ ်းအပါအဝင် မဟ ဗျျူဟ အစအစဥ်
်းဆန်းညန
ှိ င
ှိ ်း် မ

အခငအ
်ေ့ လမ််းမျ ်း

တတှိယအဖွဲ့အစည််းမျ ်းမှဆန၍

လူမဆ ်းအဖွဲ့အစည််း/လပ်ရှ ်းမမျ ်း၏

အ ည်အချင််းမျ ်း၊

ဆ

ပါဝင်နင
ှိို မ
် ညေ့်

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

ချမှတ်ပခင််း)

ဆပ်းသငပ
်ေ့ ါသည်။

လမ််းမှိ်းို ဖှိအ ်းဆပ်းနှိင
ို ် န် အတက် အပပျုသဆဘ ဆ
အလ ်းအလ မျ ်း

ဆတ င််း

အစအစဥ်တင် ကဏ္ဍအလှိိုက်

ပခင််းနှင ်ေ့ ချဥ််းကပ်ပို

ကျွမ််းကျင်မမျ ်း

စသည်တအ
ှိို ေ့ ်း

သင်တန််းဆပ်းပခင််းတှိို ပါဝင်
နင
ှိို ပ
် ါသည်။
ေ့
သင်ခန်ေးစ

၄ - ပပင်ပမှ ဝင်ဆ

က်၍ ဆစစ
ှိ ်း် သူမျ ်းသည် မှိမှိတ၏
ှိို ေ့
စချှိနစ
် ညန််း သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ်းကှိို သ မက
ေ့ ပ်ညှိနင

ထှိထ
ို က်ဆကျ ်လန်၍ ရပမင်က ကက ်းဝင်ညန
ှိ င
ှိ ်း် ဆပ်းဆနသညေ့် ဆဒသ၏ နှိင
ို င
် ဆ ်းနှင ်ေ့ ယဥ်ဆကျ်းမ အဆပခအဆနတှိကှိ
ို ေ့ ိုလည််း ဆထ က်ချင၍
်ေ့
9

သက်

ိုင
ှိ သ
် ူအ ်းလို်း ပါဝင်နင
ှိို မ
် ညေ့် အဆပခခမျ ်းအ ်း စူ်းစမ််းရှ ဆဖ၍ တက်ကကစ ပေ့ပှိ်းို သငပ
်ေ့ ါသည်။ သတ်မတ
ှ ် အစိုအဖွဲ့မျ ်း (ဥပမ

အမျှိျု်းသမ်းနှင ်ေ့

လူငယ်မျ ်း)

ကှိိုသ

အခွငအ
်ူ့ လမ်ေးနည်ေးပါေးရသ

ဥ်းစ ်းဆပ်းပခင််းမပပျုလိုပ်ဘ

လမှုရ ေး

ကဏ္ဍအ ေးလြံေးို

ငငိမ်ေးချမ်ေးရ ေးရဆွေးရနွေးပွဲလပ
ို ် ငန်ေးစဥ်တင
ွ ် မျှတစွ ပါဝင်ခွငက
်ူ့ ိို ပေ့ပှိ်းို သငပ
်ေ့ ါသည်။ ဤအတက် ဆဒသခအဆပခအဆနကှိို န ်းလည်ဆသ ၊
အဆသ်းစှိတ်ထ်းူ ပခ ်းမမျ ်းကှိို

သတှိပပျုသညေ့်

ဆလေ့လ

စ ်းပဝှိိုင်း် မျ ်းတင် ပါဝင်မညေ့သ
် ူမျ ်းဆ ်းချယ်

(အထက်တင် ကကညေ့်ပါ)

လှိိုအပ်သလှိို

ဆ

်း ဆန်းညန
ှိ င
ှိ ်း် မ

၌ (ကဏ္ဍအလှိိုက်၊ လူမျှိျု်းအလှိိုက်၊ ကျ ်း၊မ အလှိိုက်၊ အသက်အ ယ်အလှိိုက် စသပဖင)်ေ့

ပါဝင်သငသ
်ေ့ ညေ့အ
် ချှိျု်းအစ ်း စသညေ့် ကျယ်ပပနဆ
် ေ့ သ
ဆဒသအလှိိုက် ဆ

န််းစစ်ချက်

စဥ််းစ ်းစ

“တန်

ပလ မျ ်း”၊ အမျှိျု်းသ ်းအ

င ်ေ့ ဆ

်းဆန်းမမျ ်းနှငအ
်ေ့ တူ

်းဆန်းတှိိုငပ
် င်မမျ ်း၊ သှိမဟို
ို ေ့ တ် မပါဝင်ဆသ်းဆသ အ ပ်ဖက်ကဏ္ဍမျ ်းမှ အသမျ ်းကှိို ရှ ဆဖ၊ ချှိတ်

က်နင
ှိို မ
် ညေ့်

ပါဝင်ဆစစ
ှိ ်း် သူမျ ်း စသည်တှိို လှိ
ေ့ ပ်ညှိနင
ေ့ ိုအပ်ပါသည်။
သင်ခန်ေးစ ၅ - ငငိမ်ေးချမ်ေးရ ေး လက်မှတမ
် ထိေးို ထ ေးရသ လက်နက်ကင
ိို အ
် ဖွဲွဲ့မျ ေး တပဖည်ေးပဖည်ေးချင်ေး တိေးို ပမြှငပ
်ူ့ ါဝင်လ ရ ေး အတက်
တတှိယအဖွဲ့အစည််းမျ ်းသည်
“အစန််းဆ

မှိမှိတကှိ
ှိို ေ့ ိုယ်တှိိုင ်

မျဥ််းနမျ ်း

တ ်းပခင််း

သှိမဟို
ို ေ့ တ်

က်ဆသ ” အစှိ်းို မဟိုတ်သညေ့် လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့မျ ်းနှင ်ေ့ အစှိ်းို ၏ ချှိတ်

“ဆ
က်ဆ

်းဆန်း န်

ခက်ခဆသ ”

သှိိုမဟို
ေ့ တ်

်းဆန်းပှိိုငခ
် ငက
်ေ့ ှိို မကနသ
် ေ့ တ် န် (ဥပမ

မ လနှိင
ို င
် မှ Salafi Jhiadi လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့မျ ်း) သတှိထ ်း ပါမည်။ တတှိယအဖွဲ့အစည််းမျ ်းအဆနပဖင ်ေ့ မှိမှိတ၏
ှိို ေ့ အ ်းသ သညေ့်
က်သယ်ခငန
်ေ့ င
ှ ်ေ့

လမ််းမှိ်းို မတှိကှိ
ို ေ့ ို

အသို်းပပျု၍

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

လက်မတ
ှ ်မထှိ်းို ထ ်းဆသ

လက်နက်ကှိိုငအ
် ဖွဲ့မျ ်း

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းလမ််းဆကက င််းတင် ပါဝင်လ ဆစ န် စည််းရို ်းသငပ
်ေ့ ါသည် (ဥပမ - ပမန်မ နှိင
ို င
် တင် တရိုတ်အစှိ်းို ၊ ကှိိုလဘယ နှိင
ို င
် တင်
ဗင်နဇလ ်း အစှိ်းို )။ နှိင
ို င
် တက

သက်

ိုင
ှိ သ
် ူမျ ်း အဆနပဖင ်ေ့ INGO မျ ်းနှင ်ေ့ ဆဒသတင််း ဆစစ
ှိ ်း် သူမျ ်းနှင ်ေ့ ပူ်းဆပါင််းက
ေ့ ပ်ညှိနင

လက်နက်ကှိိုင ် အဖွဲ့အစည််းမျ ်းမှ ပါဝင်ချှိတ်

က်လ နှိင
ို မ
် ညေ့် လမ််းဆကက င််းမျ ်းကှိို ရှ ဆဖပခင််း၊ ၎င််းတှိို ေ့

က်လက် လက်နက်ကှိိုင ်

တှိိုက်ပဝင်ဆန သညေ့် အဆကက င််း င််းမျ ်းကှိို ပှိမ
ို ှိိုန ်းလည်ဆအ င် ကကှိျု်းပမ််းပခင််း၊ လက်ရှိှငငှိမ််းချမ််းဆ ်းပဖစ်စဥ် ပသ
ို ဏ္ဍ န်အတင််း ၎င််းတှိို ေ့
ဝင်ဆ

က်ဆ

သင်ခန်ေးစ

်းဆန်း န် ဖန်တ်းဆပ်းနှိင
ို သ
် ညေ့် အခငအ
်ေ့ လမ််း၊ အချှိနအ
် ခါမျ ်းကှိို စူ်းစမ််းပခင််းမျ ်း ဆ

င် က်သငပ
်ေ့ ါသည်။

၆ - အလှူရှင/် မှိတ်ဖက်နင
ှိို င
် မျ ်းကသ
ေ့ ိုှိ ေ့ တတှိယအဖွဲ့အစည််းမျ ်းသည် မိ မိတ၏
ိို ူ့ စည်ေးရြံို ေး၊ တွန်ေးအ ေးရပေးနိင
ို စ
် ွမ်ေးကိို

မဟ ဗျျူဟ ကျကျအသြံေးို ချ၍

နှိင
ို င
် ဆတ ်အစှိ်းို နှင ်ေ့ ကသဇ အ ဏ ရှှိအလ မျ ်း

လိုပ်ငန််းစဥ်မျ ်းကှိို လက်ခလ

န်

ဆ

နက
် ေ့ ျင်ဆနသညေ့် အ င််းအပမစ်မျ ်းအ ်း ရှ ဆဖဆဖ ်ထတ
ို ်၍ အ ်းလို်းပါဝင်ခင၏
်ေ့

အကျှိျု်း လဒ်မျ ်းအ ်း န ်းလည်ဆအ င် မှိတ်

အ ်းလို်းပါဝင်ခငရ
်ေ့ ှိသ
ှ ညေ့်
အ ်းသ ချက်မျ ်း

ဆ

ိုှိင ်

က်စည််းရို ်းပခင််း နည််းလမ််းမျ ်း ဆ

ကျယ်ပပနဆ
် ေ့ သ

်းဆန်းညန
ှိ င
ှိ ်း် မ

ရှှိဆကက င််း

သက်ဆသအချက်အလက်

ဒဇှိိုင်း် ပိုစအ ်း

ဆဖ ်ထတ
ို ်၊

င် က်သငပ
်ေ့ ါသည်။

ကျငသ
်ေ့ ို်းပခင််းပဖင ်ေ့

စည််းရို ်းနှိင
ို ပ
် ါသည်။

သကသ
ေ့ )ိုှိ ေ့

ချမှတ်၍

သဆဘ တ

ပပင်ပမှ

“အဖျက်အဆမှ ငမ
်ေ့ ျ ်းအ ်း

အ ်းလို်းပါဝင်ခငရ
်ေ့ ှိဆ
ှ သ

အဆပခပပျု သိုဆတသနမျ ်းကှိို

လမ််းမှိ်းို နှိင
ို မ
် နည််းလမ််းမျ ်းကှိို အသို်းပပျု၍ အ ဏ ရှှိသူမျ ်းအ ်း အ ်းလို်းပါဝင်ခငရ
်ေ့ ှိဆ
ှ သ ဆ
(အထက်တင်ဆဖ ်ပပထ ်း

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း

င်သငပ
်ေ့ ါသည်။ မဟ မှိတ်ပဖစ်လ နှိင
ို သ
် ူမျ ်း (ဥပမ ပပျုပပင်ဆပပ င််းလဆ ်း အပမင်ရှိှဆသ

ကသဇ ရှှိသူမျ ်း) နှင ်ေ့ အ ်းလို်းပါဝင်ခငအ
်ေ့ ်း

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်းလိုပ်ငန််းစဥ်မျ ်း

အဆနပဖင ်ေ့ အ ်းလို်းပါဝင်ဆသ

်းဆ ်း

နှင ်ေ့

ကှိို်းက ်းက

မဟ ဗျျူဟ ဆပမ က်

ပါဝင်ပတ်သက်သူမျ ်းသည်

၎င််းတှိ၏
ို ေ့

်းဆန်းညန
ှိ င
ှိ ်း် ဆ ်း လိုပ်ငန််းစဥ်ယနတ

်းမျ ်း

ကကှိျုတင်က ကယ်ဆသ ”

ခယူချက်အပမင်မျှိျု်း

လိုပ်ငန််းစဥ်ဆပေါ်ဆပါက်ဆစ န်၊

တတှိယအဖွဲ့အစည််း

ကျငသ
်ေ့ ို်းလ ဆစ န် စည််းရို ်း (သှိိုမဟို
ို ပ
် ါသည်။
ေ့ တ် ဖှိအ ်းဆပ်း) နှိင
သင်ခန်ေးစ

၇

-

အ ်းလို်းပါဝင်ခငရ
်ေ့ ှိ၍
ှ

ဆစစ
ှိ ်း် သူမျ ်းသည်
ေ့ ပ်ညှိနင

ထင်သ ဆသ

ထှိဆ

က်ဆသ

လဒ်မျ ်း

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း
လျင်ပမန်စ

ဆပေါ်ဆပါက်လ ဆ ်းအတက်

ဆ

်းဆန်းမစ ်းပဝှိင
ို ်း် တင်
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ပါဝင်မညေ့အ
် သမျ ်းကှိို ဆလျှ ခ
်ေ့ ါသည်။ ဆ
ေ့ ျပခင််း၏ အကျှိျု်း၊ အပပစ်မျ ်းကှိို ဆသချ စ စဥ််းစ ်းသို်းသပ်သငပ
ဆ ်းဆက က်ပစက်ဝန််း တစ်ခိုငပ်းတစ်ခို ပဖတ်သန််းဆ

င် က်ဆန ပခင််း (အ ဏ

ကတှိကဝတ်မျ ်းအ ်း ပယ်ဖျက်ဆလျှ ခ
ို သ
် ညေ့် အနတ
ေ့ ျနှိင
အ ပ် ဖက်လမှုရ ေးကဏ္ဍအ ေး

ပါဝင်ခွငရ
်ူ့ ပေးသလိို

စဥ််းစ ်းသငပ
်ေ့ ါသည်။ ဥပမ အ ်းပဖင ်ေ့ တစ်
တစ်ခိုငပ်းမှ တစ်ခိုဆ
ဆ

်းဆန်းပခင််း) ဆ

်းဆန်းမ စ ်းပဝှိိုင်း် မျ ်း (ဥပမ

်းဆန်းပမျ ်း မငပ်း

ို်းနှိင
ို ဘ
်

လ သူ လူသစ်မျ ်းက ယခင်အစှိ်းို မျ ်း ဆပ်းခေ့ဆသ

ယ်လည််း ရှှိပါသည်) မျှိျု်း မပဖစ်ဆစ န် တတှိယအဖွဲ့အစည််းမျ ်းအဆနပဖင ်ေ့
အချိန်မ

ရဆွေးရနွေးညြှန
ိ င
ိှု ေး် မှု

အရပဖထွကန
် င
ိို မ
် ညူ့ ်

ဒဇိိုငေး် ပြံိုစြံမျ ေးအ ေး

ငခ
်ေ့ ျင််း ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း လိုပ်ငန််းစဥ် (သဆဘ တူညချက်ပါ စ ပှိဒ
ို မ
် ျ ်း၊ အခန််းမျ ်းကှိို

်းဆန်းပခင််းအစ ်း ဆခါင််းစဥ်မျ ်းခက ကဏ္ဍအလှိိုက် အဆ ်းပါ
ဆပမယ ပပျုပပင်ဆပပ င််းလဆ ်း၊ အကူ်း အဆပပ င််းက လ တ

ဗဟှိိုချျုပ်ကှိိုငမ
် ဆပဖဆလျ ပေ့ ခင််း၊ လိုပချုဆ ်းကဏ္ဍ ပပျုပပင်ဆပပ င််းလမ) တငပှိျုငန
် က် ဆ

ို်း သက်

ိုင
ှိ သ
် ူမျ ်း ပါဝင်ဆစ၍

်းမျှတမ၊ နှိင
ို င
် ဆ ်းအ

ပါဝင်ခင၊်ေ့

င် က်ပခင််းကသ
ေ့ ိုှိ ေ့ အချှိနက
် ိုနသ
် က်သ သညေ့်

နည််းလမ််းမျ ်းအ ်း ဆစစ
ှိ ်း် သူမျ ်းက အကကပပျုသငပ
်ေ့ ါသည်။
ေ့ ပ်ညှိနင
သင်ခန်ေးစ

၈ - “ခပခ ်းဖယ်ကျဥ်သညေ့် လမ််းဆကက င််းအ ်း မှခှိိုဆနမမျ ်း” အ ်း တ ်း

ရှှိဆစဆ ်းအတက်
ပါဝင်မညူ့ ပ
် ြံိုစြံမျ ေး

ငငှိမ််းချမ််းဆ ်း
အ ်း

သဆဘ တူညချက်တင်

ရှင်း် လင််းစ

်းက ကယ်၍ ဆ ရှည်အ ်းလို်းပါဝင်ခင ်ေ့

အရက င်အထည်ရဖ ်ရ ေးအဆင၌
်ူ့

သတ်မတ
ှ ်ပပဌ န််းထ ်းနှိင
ို ် န်

အဓှိက

ဆ

အ ပ် ဖက်လမှုကဏ္ဍမှ

်းဆန်းညန
ှိ င
ှိ ်း် သူအဖွဲ့မျ ်းအ ်း

ဆစစ
ှိ င
ှိ ်း်
ေ့ ပ်ညန

အကူအညဆပ်းသူမျ ်းမှ နည််းပည နှင ်ေ့ ဥပဆဒကျွမ််းကျင်မ အကူအညဆပ်းသငသ
်ေ့ ည်။ ဥပဆဒနှင ်ေ့ နှိင
ို င
် ဆ ်း အကကဆပ်းမျ ်း မှဆန၍
အဆက င်အထည်ဆဖ ်ဆ ်း နည််းစနစ်၊ ယနတ
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ်း

ပါဝင် န်

ကှိိုယ်စ ်းပပျုပါဝင်မပဖင ်ေ့

ချမှတ်ပခင််း၊

သှိမဟို
ို ေ့ တ်

အကကပပျုဆပ်းနှိင
ို ပ
် ါသည်။

အ ်းလို်းပါဝင်ဆသ

ပပျုပပင်ဆပပ င််းလမမျ ်းကှိို ဆဖ ်ဆ

်းမျ ်းတင် အ ်းလို်းပါဝင်ခငရ
်ေ့ ှိဆ
ှ သ

င်

ဥပမ အ ်းပဖင ်ေ့

ဆစ ငက်ေ့ ကညေ့ဆ
် ်း

၌ တှိို်းတက်မကှိို တှိိုင်း် တ

အဆက င်အထည်ဆဖ ်ဆ ်းအစအစဥ်မျ ်းမှ

အကျှိျု်းခစ ်းသူ/နစ်န သူအစိုအဖွဲ့မျ ်းမှ

ဆက ်မရှငမ
် ျ ်း
န် တှိကျဆသ
ဆဒသခမျ ်း၏

ကှိိုက်ညဆစ န် ပမ
ို ှန ် လူထို သဆဘ ထ ်းခယူပကျင််းပ၍ လှိိုအပ်သလှိို ဆပပ င််းလပပင်

8. ကိေးို က ေးစ

နည််းလမ််းမျ ်းကှိို အဆပခခသညေ့် အဆသ်းစှိတ်

ဖွဲ့စည််းပခင််း၊

တှိိုက်ရို ှိက်

အ ်းလို်းပါဝင်ဆသ

စသတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ်း၊ အညန််းကှိန်း် မျ ်း
လှိိုအပ်ချက်နင
ှ ်ေ့

အကျှိျု်းစ်းပ ်းမျ ်းနှင ်ေ့

င်ပခင််း စသည်တပဖစ်
ှိို ေ့ သည်။

င်ေးနှင ်ူ့ ထပ် မြံရလူ့လ ဖတ်ရှုသငသ
်ူ့ ည်မျ ေး
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