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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ သုေတသနစီမံကိန္း (MIARP) 
ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးေပါင္းရန္ပုံေငြ (JPF)  မွ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံၿပီး  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလအထိ အေကာင္ထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ သုေတသီမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ 
မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤသာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္  
ထုိင္းနုိင္ငံ အတြင္းရိွ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရိွသည့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၊ 
ျမန္မာနိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိ
င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(EAOs)ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(CSOs)၊ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ အလွဴရွင္အဖြဲ႔မ်ား၊ နုိင္ငံတကာ ကူညီပ့ံ
ပုိးေရးအဖြဲ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားအပါအဝင္ လူပုဂၢိဳ လ္ေပါင္း 
၄၅၀ ေက်ာ္ကုိ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲပါသည္။

“ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား (The Interim 
Arrangements-IA)”  စကားရပ္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ သေဘာတရား 
တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ နားလည္းထား 
ၾကသည္။ MIARP သည္ IA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ ယာယီအဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ  အသုံးျပဳထားသည္။

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစတင္ခ်ိန္မွစ၍့ အလုံးစုံလႊမ္းၿခံဳသည့္ 
နုိင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခ်ိန္အထိိ 
ကာလအပုိင္းအျခားတစ္ခုအတြင္း ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရိွေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ္ႏွင့္ 
အစုိးရ၏ စနစ္တုိ႔ကုိ  ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား”

IA သည္ EAOs ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္စနစ္္ တုိ႔ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ IA တြင္ မည္သည့္ 
ပထဝီနယ္ေျမမ်ားပါဝင္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ EAOs ၏ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စနစ္ႏွင့္ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ လုံးဝထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဒသမ်ား 
အတြင္းရိွ (အမ်ားစုမွာ နယ္နိမိတ္ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွေသးပါ။) 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကန္႔သတ္ရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရိွခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
လက္ရိွအေနအထားအရ EAOs၏ ၾသဇာေညာင္းမႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ နုိင္ငံေရးအာဏာေရာေထြးေနသည့္ေဒသမ်ားထိတုိင္ ေရာက္ရိွ 
ၿပီး အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္အၿပိဳင္္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။

မူအားျဖင့္ “ၾကား”ကာလသည္ အလုံးစုံလြမ္းၿခံဳသည့္ ႏုိင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု 
(a political settlement) ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိ 
အက်ံဳးဝင္သည္။ ထုိသုိ႔ဆုိလ်ွင္ မၾကာေသးမီက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေႏွာင့္ေႏွးမႈ
ရိွေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္ရရိွရန္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာသြားႏိုင္သည့္ 
သေဘာရိွသည္။  လက္ရိွအခ်ိန္တြင္  IA ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အဓိက 
က်ေသာ EAOs (အထူးသျဖင့္ NCA ထုိးထားေသာ EAOs) ၏ ႏိုင္ငံေရးအရ 
တရားဝင္မႈ (political legitimacy) ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ (administrative 
responsibilities) တုိ႔ကုိ အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာ၏ အေရးႀကီးေသာ အႀကံျပဳခ်က္ တစ္ခုမွာ EAOs က ၎တုိ႔၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈရိွစြာ က်င့္သုံးသြားရန္အတြက္   ကူညီပ့ံပုိးေပးသြားရန္ ျဖစ္သည္။

IA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ခုတည္းေသာ  တရားဝင္ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပမႈကုိ  ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲေသာ NCA  စာခ်ဳပ္တြင္ 
ေတြ႔ရသည္။  သုိ႔ေသာ္ IA သည္ EAOs က NCA မထုိးရေသးသည့္ ေဒသမ်ား 
ႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္။  ထုိ႔ျပင္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ “ၾကားကာလအတြင္း 
ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား (IA)”စကားရပ္အတြက္  အျပည့္အဝလြမ္းၿခံဳမႈ 
ရိွေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆ္ုိမႈ မရိွပါ။  

IA သည္ NCA ထက္ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ္လည္း NCA ပါ အခန္း (၆) ၊ အပုိဒ္ (၂၅) 
အရ အဆုိပါ IA သေဘာတူညီခ်က္သည္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ 
EAOs ၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြေဲရး၊ တုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဘာသာစ
ကားာထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေရး၊ တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ လံုျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးတုိ႔အတြက္ NCA ထုိးထားေသာ EAOs တုိ႔၏ 
အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ EAOs က အစုိးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး  နုိင္ငံတကာအေထာက္အပ့ံ မ်ားရယူရန္ NCA က ခြင့္ျပဳထားသည္။ 

2 CONVENANT CONSULT

၁ JPF သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ပံ့ရန္ ႏိုင္ငံ (၁၁) ႏိုင္ငံ (ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ 

ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပယူနီယံ၊ ဖင္လန္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူေက၊ ယူအက္စ္ေအ) 

မွ၂၀၁၆ တြင္စတင္ခဲ့ျပီး အလွဴရွင္အမ်ားစုေပါင္းရံပံုေငြျဖစ္သည္။ (https://www.jointpeacefund.

org/). 



CONVENA NT CO NSU LT  / /  E XE C UTI VE  S UMMARY

သုိ႔ရာတြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဗိသုကာမွတစ္ဆင့္ အဆုိပါ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္္ 
မ်ားသုိ႔ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီထားေသာ ယႏၲရားတစ္ရပ္ မရိွ 
ေသးသည့္အတြက္ NCA တြင္ ပဋိပကၡသက္ေရာကမႈရိွေသာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း 
အတြက္ မ်ွတၿပီး ထိေရာက္မႈရိွေသာ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္စနစ္ 
တုိ႔ကုိ ပုိမုိလက္လွမ္းမီႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွ 
ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၌္ 
လက္ရိွအေနအထားအရ အစုိးရအရာရိွမ်ားသည္ EAOs ကုိ တရားဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲရးအာဏာပုိင္မ်ားအဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ထက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ႏွင့္/
သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္သာ  သေဘာထားပုံရသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရ 
ပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အရြယ္အစားပုိႀကီးမားေသာ EAOs 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲရး 
တာဝန္တုိ႔ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယူလာခ့ဲၾကၿပီး  CSOs ႏွင့္ လက္တြကဲာ ဝန္ေဆာင္
မႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း 
တြင္ RCSS, KNU ႏွင့္ NMSP စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခ့ဲၾက 
သည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႔မ်ားသည္ EAOs ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္တုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာတုိ႔ ေရာေထြးမႈရိွသည့္ေဒသမ်ားတြင္ပါ 
ၾသဇာေညာင္းၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရိွရသည္။  
ဥပမာ -အဆုိပါလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္း (၃) ဖြဲ႔သည္ စာသင္ေက်ာင္း (၂၀၀၀) 
ေက်ာ္ကုိ စီမံခန္႔ခြကဲာ ကူညီပ့ံပုိးေပးလ်က္ရိွၿပီး ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအား တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္ၾကားေပးလ်က္ ရိွသည္။ 
ထုိကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ၎ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳး မရရိွလ်ွင္ ပညာေရး 
တစ္ခုခု ရရိွႏိုင္မည့္ အေနအထား မရိွသည့္ ကေလးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဆုိပါ 
EAOs တုိ႔သည္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြေဲဆာင္ရြက္ 
လ်က္ ရိွသည္။2

အလားတူေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေသာ 
ေဒသမ်ား (EAOs က NCA မထုိးရေသးသည့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေဒသမ်ားႏွင့္ 
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနဆဲေဒသႏွစ္ခုလုံး) တြင္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ဥပမာ - ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္းရိွ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ KIO ႏွင့္ အျခား EAOs တုိ႔သည္ ျပည္တြင္း 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား(IDPs)ႏွင့္ အလြန္ထိရွလြယ္ေသာ အျခားလူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအတြက္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ အသက္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရိွသည္။

 

  
(၁) ထိေရာက္သည့္ IA သည္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရိွေသာ ေဒသအတြင္းရိွ 

ထိလြယ္ရွလြယ္ၿပီး ဖယ္က်ဥ္ျခင္းခံရေသာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ 
အေကာင္းဆုံးရလဒ္မ်ား ေပးစြမ္းနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အသစ္တစ္ဖန္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းထက္ လက္ရိွတည္ရိွေနေသာ EAO ႏွင့္ CSO တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသည့္စနစ္တုိ႔ကုိ ကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ကူညီပ့ံပုိးေပးသင့္ၿပီး (“အသိ 
မွတ္ျပဳစူးစမ္းေလ့လာမႈ (appreciative inquiry)”နည္းလမ္းမွတစ္ဆင့္) 
အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားကုိလည္း အသိမွတ္ျပဳ သင့္ပါသည္။ ဥပမာ - 
အစုိးရ၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ အလုံးစုံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ဆုိင္ရာ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္  EAOsႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ မူတည္သည္။ အေရးႀကီးေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတုိင္မ်ား ေရာက္ရိွရန္အတြက္ အဆုိပါ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားသင့္   
ပါသည္။ အခန္း (၃) တြင္ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာက႑ႏွင့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္၍ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္္ကုိ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ EAOs အခ်ိဳ႕သည္ (NCA ထုိးထားသည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ 
မထုိးရေသးသည့္ အဖြ႕ဲ)  ၎တုိ႔ကုိယ္စားျပဳလုိသည့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား 
အၾကားတြင္ နုိင္ငံေရးအရတရားဝင္မႈျဖစ္ျခင္းကုိ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ 
ရရိွထားၾကသည္။ EAOs ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ေထာက္ခံျခင္းသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ယခင္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားထဲသုိ႔ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္အစုိးရက ေဒသခံ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမျပဳဘဲ ထုိး 
ေဖာက္ဝင္ေရာက္ၿပီး EAO လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
အစားထုိးေဆာင္ရြက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္မႈမ်ားအား 
တန္ျပန္ တံု႔ျပန္ရာလည္း ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခကုိထည့္
သြင္းစဥ္းစားမႈ (conflict  sensitive) ရိွႏုိင္ရန္ ကူညီပ့ံပုိးရာတြင္  EAOs ၏ 
သက္ဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္မႈ မရိွသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သည့္အစုအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ 
သည့္) အစုိးရအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 
ရိွထားၿပီးသား ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ေဒသတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ 
အတူ လက္တြေဲဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ၿပီး ဖယ္က်ဥ္ျခင္းခံရသည့္ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္/အျမတ္ေဝစု 
(Peace dividends) ကုိ အခ်ိန္မီႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

(၃) IA သည္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း “ေအာက္ေျခမွ စတင္သည့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္” 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံက်သည့္ အေၾကာင္းရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
၎သည္ သာတူညီမ်ွမႈရိွေသာ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အေလ့အထမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ထိေရာက္ေသာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ကူညီပ့ံပုိးေပးသည္။ 
အဓိက က်ေသာ EAO မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးလုပ္င
န္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ႏွင့္ ၎တုိ႔၏အရပ္ဖက္မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား)ကုိ 
ျမန္မာနုိင္ငံဖယ္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္ရာ၌ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ားအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ အဓိကက်သည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား (key 
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၂ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေသးငယ္ေသာ EAO မ်ားသည္ နယ္ေျမအနည္းငယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး 

၀န္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕တို႔ကို ျဖန္႔ေ၀သည္ (သို႔) အုပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္သည္။



stakeholders) အၾကား ေထာက္ခံထားသည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရွည္ၾကာ 
လ်က္ရိွေသာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ နုိင္ငံေရးအေျဖတစ္ရပ္ 
လည္း ျဖစ္သည္။

ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ခ်ိန္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အႏွစ္သာရရိွေသာ နုိင္ငံေရးႏွင့္ 
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇႏုိွိင္းမႈမ်ား မပါဝင္ဘဲ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ 
ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရိွေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ လက္ရိွက်င့္သုံးေနေသာ 
ေရာေထြးေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားမွသည္ စနစ္တက် 
တည္ေဆာက္ထားသည့္ (ဖယ္ဒရယ္) စနစ္ဆီသုိ႔ ကူးေျပာင္းရာလ်ွင္ 
အလြန္ခက္ခဲမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေႏွးေကြးလာသည့္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ IA အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ အလြန္နည္းေနသည္ကုိ 
ေတြ႔ရိွရသည္။  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြအဲပုိင္းရပ္ဆုိင္းေနပုံေပါက္ေနသျဖင့္ 
တုိင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔ မ်ား၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ နုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ထုတ္ၾကည့္လ်ွင္ အသုံးဝင္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  
၎ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ EAOs (ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား) က လ်င္ျမန္စြာ ေဆြးေႏြး 
ညႇႏုိွိင္းနုိင္းမႈ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ၿပီး  အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွစ္ဘက္လုံး
အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရိွသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္
ခု ထြက္ေပၚလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္နုိင္ေျခရိွေသာ တုိးတက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ 
ႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွာ ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ မူဝါဒ (EAO မ်ား၏  
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရးစနစ္တုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြပ့ံပုိး 
ေပးျခင္း၊ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ “မိခင္ဘာသာစကား” သင္ၾကားျခင္း)၊ ေျမယာ 
ကိစၥမ်ား  (EAOs က ထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာဆုိင္ရာ အေထာက္အထားစာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ တရားမ်ွတမႈ မရိွေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားကုိ မတရားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရေသာ  
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာအစားထုိး ျပန္ေပးျခင္း)၊ 
သာတူညီမ်ွမႈရိွေသာ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ မတရားသျဖင့္ ဖယ္ရွားခံရ 
သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား (ဆုိလုိသည္မွာ IA) ပါဝင္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈသည္  
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔တုိ႔၏ 
ဖယ္ဒရယ္စနစ္ေတာင္းဆုိမႈကုိ ဟန္႔တားနုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

တခါတရံ အျပဳသေဘာ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း IA ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ တုိးတက္မႈ အေပၚ အဟန္႔အတားျဖစ္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း 
တစ္ခုမွာ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ပုိင္း၌ နုိင္ငံေရးဆႏၵကင္းမ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ဤအစီအရင္ခံစာကုိ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌)အၿပီး သတ္ေရးသားခ့ဲခ်ိန္ 
တြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ EAOs ႏွင့္ အေထာက္အပ့ံေပးသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ တားျမစ္ခ်က္အသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္လုိပံုရသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္  ျငင္းခုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊  နုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ပင္မေရစီးေၾကာင္းအတြင္းရိွ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ၊ တရာေရးဆုိင္ရာႏွင့္ 
မူဝါဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။  အခန္း (၃) တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္စဥ္တြင္ 
ပါဝင္သူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ 
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ေဆာင္ရြက္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆုိင္ရာ  ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
တြင္ ပါဝင္ေလ့ မရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း 
တစ္ခုမွာ  ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံေအာက္တြင္ရိွေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးစနစ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအရ တရားဝင္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္  တြန္႔ဆုတ္ေန 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ IA သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ားအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားရိွလုိ 
ပါက ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရိွေသာေဒသမ်ား (အထူးသျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ထားသည့္ ေဒသမ်ား) ၏ အေျခအေနႏွင့္ နုိင္ငံ၏ အျခားေသာ ေဒသမ်ားအၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္မႈတည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အစဥ္ 
တစုိက္ ေထာက္ပ့ံေပးနုိင္ရန္အတြက္ အဓိက ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
အစုအဖြဲ႔မ်ား (key stakeholders) အေနျဖင့္ NCA အေပၚ ထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္ 
အျပဳအမူမ်ား မျပဳမိရန္ႏွင့္ IA ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ  ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မျပဳ 
မိရန္ လုိပါသည္။

နုိင္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ား အထူးသျဖင့္ အဓိက အလႉရွင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ EAOs ႏွင့္ 
CSOs တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္စနစ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ စနစ္ႏွင့္ 
ေပါင္းစည္းသြားရန္ ရည္ရြယ္သည့္ “ေပါင္းစည္းေရးအစီအစဥ္ (convergence 
agenda)”တစ္ခုကုိ တြန္းပုိ႔ေနသည္ဟု  တုိင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔မ်ားအၾကားတြင္္ 
စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရိွေနသည္။  အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနႏွင့္ က႑မ်ားတြင္ EAO 
စနစ္ႏွင့္ အစုိးရစနစ္တုိ႔ကုိ ေပါင္းစည္းရန္ သင့္ေတာ္ႏုိင္ေသာ္လည္း  EAOႏွင့္ 
CSO အမ်ားစု အတြက္ IA သည္ ၎တုိ႔၏ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စနစ္မ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ကူညီပ့ံပုိး ေပးသြားရန္ အဓိကက်သည္။ အလႉရွင္အဖြဲ႔မ်ား 
အေနျဖင့္ အစုိးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ အစုိးရစနစ္မ်ား ခုိင္မာ 
အားေကာင္းလာေရးႏွင့္ အဆုိပါေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈ 
ရိွေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ေဒသမ်ား၊ ယခင္အစုိးရလက္လွမ္းမမီေသာ ေဒသမ်ား 
အထိ တုိးခ်ဲ႕သြားရန္ ရည္ရြယ္ေနသည္ဟူသည့္ အျမင္မ်ားကုိ ေနရာအနွ႔အံျပား 
တြင္ ေတြ႔ရသျဖင့္ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည္။ တုိင္းရင္းသား 
အစုအဖြဲ႔မ်ား၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာလည္း ယခုတုိင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရိွေသးသည့္ အေျခအေန 
မ်ိဳးတြင္ အဆုိပါ စုိးရိမ္မႈမ်ားသည္ အထူးပင္ အေရးတႀကီးရိွေနပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အပ့ံဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဗဟုိျပဳအေ
ထာက္အပ့ံႏွင့္ ဖြ႔႔ၿံဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားတစ္ဘက္တြင္ အားလုံးပါဝင္ၿပီး 
ႏုိင္ငံေရးအရ ထိလြယ္ရွလႊယ္မႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ 
ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ လြန္ဆြေဲနေလ့ ရိွသည္။ 
အားေပ်ာ့ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ပဋိပကၡ၏ ပင္မ 
အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္ (ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခုိင္မာအား 
ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္) ဟူသည့္ ယူဆခ်က္သည္ EAOs က့ဲသုိ႔ေသာ 
အျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ အရင္းအျမစ္တုိ႔ကုိ ဖယ္က်ဥ္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။   

အထူးသျဖင့္ အဆုိပါအေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သည့္ 
အစုအဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး EAOs တြင္ (တခါတရံ အျငင္းပြားစရာျဖစ္သည့္) 
ႏုိင္ငံေရးအရ တရားဝင္မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရိွသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ျပႆနာရိွသည္။ နည္းပညာအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ အလြန္အကြ် ျံပဳျခင္းထက္ 
လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရိွသည့္ ေနရာေဒသမ်ားအျဖစ္ထက္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုိအပ္ခ်က္ အေနျဖင့္ အေရးႀကီးေသာျပႆနာမ်ားကုိ ေဘာင္ခတ္ 
သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၾကာေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡကုိျဖစ္ေပၚ 
ေစသည့္ ျပႆနာမ်ားစြာတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္သည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ 
အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ အစုိးရသည္  ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ 
“စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ ပထမ” အစီအစဥ္ကုိ ထားရိွၿပီး ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ အာရုံလြေဲျပာင္းမႈတစ္ခု အေနျဖင့္  အေထာက္ 
အပံမ်ားကုိ အသုံးျပဳေနသည္ဟူသည့္ တုိင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႔မ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ 
တုိ႔ကုိ ကူညီေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အခန္း (၄) တြင္ (ပုဂၢလိကကႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္မႈရိွသည့္)  အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ကူညီေထာက္ပ့ံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ EAOs 
မ်ားအတြက္   အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားပါသည္။

   သက္ဆိုင္ရာ EAO မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္စီမံခန္႕ခြမဲႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ကူညီပ့ံပုိးမႈ အပါအဝင္ ေအာင္ျမင္သည့္ IA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးတည္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး၊ ထိရွလြယ္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ႏုိင္ေသာ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအား လက္ကမ္း ကူညီႏုိင္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုုအတြင္း တရားဝင္ၿပီး သက္ဝင္လႈပ္ရွား သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအင္စ
တီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ အတြက္ 
အလြန္အေရးပါမည္ ျဖစ္သည္။  

   အလွဴရွင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္တုိ႔တစ္ဆင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
အေျခခံမူမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံၿပီး ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ၾကားဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈလုပ္ငန္းမ်ား  (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ အဓိကထားသည့္ 
အကူအညီမဟုတ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား) IA ကုိ  မခ်ိဳးေဖာက္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒသမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူ 
ေဘာင္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သေဘာထားရမည္ျဖစ္သည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား မထုိးထားရေသးေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ အလားတူထိရွလြယ္မႈ မ်ား ရိွႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း  
ထုိအေျခခံမူမ်ားကုိ လမ္းညႊန္မူတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးျပဳသြားႏိုင္သည္။

   EAOs ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ  တာဝန္ယူမႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ထုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားျဖည့္တင္း ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲျခင္းတုိ႔တြင္ 
ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရမည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ထားေသာ ေဒသမ်ားရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ က႑ 
အလုိက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

   မ်ားစြာေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ  စုိးရိမ္ 
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စိတ္ပူပန္လွ်က္ ရိွၿပီး ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ IAသည္ ယခင္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေ
ဒသမ်ားအတြင္းသုိ႔ ဗဟုိ အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ရ
န္အတြက္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရသည္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရိွေသာေဒသ
မ်ားအတြက္ကူညီပ့ံပုိးသည့္ရန္ပုံေငြမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတြက္လမ္းေၾကာင္း
မ်ားျဖစ္ေနမည္ကုိ စုိးရိမ္မႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ 

   အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားသည္ ယခုထက္တိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား 
လွ်က္ရိွသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္ ဆုိသည့္ အမွန္တရားကုိ သိရိွထားရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး  တင္းမာမႈျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္ရွားသည့္ သာမန္ကူ
ညီေထာက္ပ့ံမႈအေလ့အထမ်ားအတုိင္း လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေဆာင္ရြက္ 
သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ အျခားအႀကီးစားစီမံကိန္း 
မ်ားကို ၾကားကာလအတြင္း ေခတၱရပ္နားထားရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ေဒသအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အလြန္အေရးပါေနလ်ွင္  အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကုိ  
သက္ဆုိင္ရာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၊ CSOs ႏွင့္ EAOs မ်ား ပါဝင္သည့္ 
အဓိကပါဝင္ ပတ္သူမ်ားႏွင့္ စိတ္ခ်ရသည့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ 
အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္သည္။ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရိွေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကနဦး 
အဆင့္ကတည္းက ေဒသခံအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြား 
ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

   EAO မ်ားႏွင့္အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ တခါတရံတြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/ စီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
“ေရဒါေအာက္”တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ 
သည္။ 

 

   အဓိက EAO မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရတရားဝင္မႈကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ 
အစုိးရ၏ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။  EAO မ်ားကုိ 
တာဝန္ယူမႈရိွေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရိွေသာ duty bearers 
မ်ားျဖစ္ေရးအတြက္ EAOs ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ခုိင္မာအားေကာင္း 
လာေအာင္ မည္သုိ႔မည္ပုံ အေကာင္းဆုံး ကူညီ ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ပဋိပကၡ
ထိရွလြယ္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။  EAOs မ်ား၏ 
ႏိုင္ငံေရးအရ တရားဝင္မႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတြင္ MOU ႏွင့္ အျခားလ
က္တြေဲဆာင္ရြက္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈမ်ား ျပဳႏုိင္ 
သည္။ အဆုိပါရလဒ္မ်ားကို လက္ခံလာႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရႏွင့္ အျပန္ 
အလွန္ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

   သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခေနတိုင္းတြင္ အစုိးရႏွင့္ ေဒသတြင္း (EAOs ႏွင့္  CSOs 
တုိ႔၏) ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္စနစ္တုိ႔အၾကား  ပုိမုိပူးတြေဲဆာင္ရြက္မႈ ရိွလာ 
ႏိုင္ေရးအတြက္  ကူညီေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑ 
မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ပုံ ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလ့လာ 
သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရိွလာပါက ပူးတြၾဲကားကားလ 
အစီအစဥ္ေကာ္မတီ (Joint Interim Arrangements Committee -JIAC) 
အတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ထြက္ေပၚလာေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား အတြက္ 

အစုိးရႏွင့္ EAO တုိ႔ကို ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

   ၾကားကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အားလုံးေၾကနပ္ 
ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း (“one size fits all” approach) မရိွသည္ကုိ အသိအမွတ္ 
ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။    ဥပမာကုိ ဤအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထ ( Appreciative Inquiry Approach) ကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကူညီသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

   ပူးတြ ဲ(အစုိးရႏွင့္ EAOs) ၾကားကာလအစီအစဥ္ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
အဖြဲ႔မ်ားကုိ အစည္းေခၚယူက်င္းပသည့္အခါ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသြားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

   NCA ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားတြင္ 
ပါရိွေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ 
မည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈရိွေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
မႈႏွင့္ စည္းရုံးလွႈ႔ေံဆာ္မႈမ်ား ျပဳပ္လုပ္ သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

   ၾကားကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ားသည္ NCA ၏ အဓိက 
က်ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ IA ကုိ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္
ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ပါးၿပီး ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရိွေသာ 
ေဒသမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပန္းတုိင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 
အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 

   အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမွင့္တင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ NRPC သည္ ျပည္နယ္၊ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား NCA ႏွင့္ ပတ္သက္္၍ 
အသိေပး အေၾကာင္းၾကားၿပီး NCAထုိးထားေသာ EAOs ၊ CSO ႏွင့္ ပဋိပကၡ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွေသာ ေဒသမ်ားရိွ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ႏွင့့္္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ညႊန္ၾကားထားရမည္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္လည္း 
သက္ဆုိင္ရာ တပ္မမွဴးမ်ားကုိ အလားတူညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထား 
ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ သက္ဆုိင္ရာ အရာရိွ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ NCA ႏွင့္ ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ 
မ်ားအတြက္ NCA ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ 
အသိေပးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ NCA (ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ 
သေဘာတူအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား) ၏ စားသားမ်ား ႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ IA ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပဳျခင္းႏွင့္ 
မျပဳျခင္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈရိွေသာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရရိွေရး အလားအလာအေပၚ မည့္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္တုိ႔ 
ကုိ အသိေပးညႊန္ၾကားၿပီး ပညာေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

6 CONVENANT CONSULT



CONVENA NT CO NSU LT  / /  E XE C UTI VE  S UMMARY

   သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ (ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) 
တုိ႔တြင္ အဓိကပါဝင္ပါသက္သည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ား 
ျပဳၿပီးေနာက္ NCA ထုိးထားေသာ EAOs မွ ထုတ္ေပးထားသည့္ 
ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဘုံပုိင္သစ္ေတာမ်ား ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေျမယာ၊ 
သစ္ေတာ၊ သဘာဝသယံဇာတ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 
တရားစီရင္ေရး၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈစနစ္ စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည့္ 
EAOs ၏ တည္ေထာင္ထားၿပီးသား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
အတြက္ ေဆြးေႏြးႏိႈင္းမႈ် ား ျပဳလုပ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။  အဆုိပါ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္  
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးုဆႏၵကို 
ထင္ဟပ္ျပႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

   ျပည္ေထာင့္စုအဆင့္တြင္ အဆုိျပဳသည့္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒအသစ္မ်ားကုိ   
ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ EAOs ႏွင့္ အျခားေသာ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရမည္ 
ျဖစ္သည္။   ဥပေဒျပဳေရး ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ NCA (အထူး 
သျဖင့္ IA) ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၾကားကာလအတြင္း အစုိးရႏွင့္ 
EAOမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
ျမင့္တင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ 
အဆင့္ျမင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ  ထြက္ေပၚ လာေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္စဥ္ ပင္မလမ္းေၾကာင္း ထဲသုိ႔ 
ကူးေျပာင္းေပးသည့္ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈကုိ ျပသသြားရမည္ ျဖစ္သည္။  

  ပူးတြၾဲကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ေကာ္မတီ (JIAC) 
မွတစ္ဆင့္ အစုိးရႏွင့္ EAOs တုိ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအဖြဲ႔သည္ 
ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ႏွင့္ အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ 
အေသးစိတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ IA ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအတြက္ သေဘာ 
တူညီမႈ ရယူႏိုင္ပါသည္။  JIAC တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းတည္ေတာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္သည္ 
IA ကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ 
မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ 

  (အစုိးရ၊ EAOs၊ CSOs၊ လူထုကုိယ္စားမ်ားႏွႈ္ ့ ပုဂၢလိကက႑မွ 
ပုဂၢိဳ လ္မ်ားပါဝင္ေသာ)  ကူညီပ့ံပုိးမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ရ
င္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ပူးတြခဲ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အစုအဖြဲ႔ေပါင္းစုံပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေကာ္မတီ
မ်ားဖြဲ႔စည္းေရးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ပူးတြျဲပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ကူညီပ့့ပုိးမႈမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ 
လုိအပ္ခ်က္၊ ဦးစားေပးခ်က္မ်ားကုိ စိစစ္စစ္ေဆးေပးျခင္း တုိ႔တြင္ကူညီေပး 
ႏုိင္သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္သက္ေရာက္မႈရိွေသာ  လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား 
အတြက္ အေပၚလကၡဏာေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးေနေသာ 
ေအာင္ျမင္ ေသာေဒသတြင္းအစီအစဥ္မ်ား (ဥပမာ-က်န္းမာေရးက႑) ကုိ 
အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါေကာ္မတီအဖြဲ႔မ်ား 
ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပုိရိွလာေရးအတြက္ 
ေရြးခ်ယ္စရာ အစီအစဥ္တစ္ခု အျဖစ္ ရႈျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။  ထုိေကာ္မတီအဖြဲ႔ 
မ်ားကုိ အဆုိျပဳထားေသာ JIAC အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ 

သေဘာထား ႏုိင္သည္။ ပူးတြ/ဲျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ၾကားကာလ 
အစီအစဥ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဒသမ်ားရိွ  ကနဦးစီမံကိန္း 
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ပ့ဲကုိင္ေကာ္မတီမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္သည္။ 

 ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈသည္ စစ္တပ္နယ္ေျမပုိင္းျခားသတ္မွတ္မႈအေပၚ အေျခမတည္သင့္ပါ။ 
ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ လ်ွင္ အရပ္သားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းကုိ 
ထိခုိက္ႏိုင္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပန္းတုိင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား 
ျဖစ္သြားေစႏုိင္သည္။ 

   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားအျဖစ္ ယုံၾကည္လက္ခံမႈႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ 
မႈရိွေသာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈတုိ႔ကုိ ထိန္းထားႏုိင္ရန္အတြက္  
EAOs တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တုိ႔ကုိ အားျဖည့္ 
တင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အလြန္လုိအပ္ 
ေနသည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။  အထူးသျဖင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊  အခြန္စနစ္ႏွင့္ သဘာဝသံဇာတစီမံခန္႔ခြမဲႈတုိ႔ကုိ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ၾကပ္မတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရး 
ပါသည္။

   လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ အေျခခံတစ္ခုႏွင့္ 
“ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကုိ ေအာက္ေျခမွတည္ေဆာက္ျခင္း” ျပဳလုပ္သြားသည့္ 
အေနျဖင့္ EAO အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လတ္တေလာႏွင့္ေရရွည္
အနာဂတ္ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ခ်ျပသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျ
ခခံဥပေဒေျပာင္းလဲမႈသည္ အဓိက်ကေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 
ဆက္လက္ရိွေနေသးေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္သုိ႔ လွမ္းခ်ီိသည့္ တုိးတက္မႈ 
ကုိ IA မွ တစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

   JIAC ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားကုိ 
ေရးဆြၿဲပီး အဆုိပါ JIAC ကုိ အစည္အေဝးေခၚယူက်င္းပရန္ အစုိးရအား 
တုိက္တြန္းသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္က႑မ်ားကို 
JIAC ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေအာက္၌ ထားရွိမည္ႏွင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
EAO အဖြဲ႔အလုိက္ႏွင့္ အစုိးရအၾကား ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးလ်ွင္ အေကာင္းဆုံး 
ျဖစ္ႏုိင္မည္တုိ႔ကုိ ဆုံးျဖတ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ JIAC သည္ အေထြေထြမူမ်ား 
သေဘာတူညီမႈရရိွေရးကုိ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ေဒသအလုိက္ 
အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္သြား 
ႏိုင္သည္။

   JIAC သည္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက 
က႑ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ကိစၥတုိ႔ကုိ အဆုိျပဳထားေသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး
အဆင့္ေကာ္မတီတုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြားရန္ ခ်ိတ္ဆက္အသိေပးသြားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

   EAOs ၏ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားကူညီပ့ံပုိးေရးအဖြဲ႔
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မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခ်မွတ္ၿပီး 
အသိေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ကိစၥမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရး 
ရုံးမ်ား၊ EAOs အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ EAO ၏ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ လိပ္မူၿပီး 
ဆက္သြယ္ အသိေပးႏုိင္သည္တုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ထား ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာေဒသမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ား မဟုတ္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း အေပၚအႏၱရယ္က်ေရာက္မႈကုိ ေလ်ွာ့ခ်ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
အေပၚ ဆုိးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္မႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္  အက်ိဳးေက်းဇူးတုိးပြား 
ေအာင္ျပဳျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္န
ည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေနသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ 
ျဖစ္သည္။  

   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ EAOs သည္ တရားဝင္ 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသူမ်ားျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ EAO ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားတြင္ မွတ္ပုံတင္ရန္ 
လုိအပ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ 
ဌာနခ်ဳပ္အဆင့္တုိ႔ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ EAOs ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ 

သြားရန္လုိမည္ ျဖစ္သည္။

   ၾကားကာလအတြင္း ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရိွေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အႀကီးစား 
အေျခခံ အေဆာက္အဦႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူသည့္ စီမံကိန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ က်ိဳးပ်က္ 
လြယ္ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအေျခအေန၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈကင္းမ့ဲေနျခ
င္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ဆက္လက္ရိွေနျခင္းႏွင့္ အဓိကပါဝင္ေဆာင္ရြ
က္သည့္အဖြဲ႔မ်ား၏  ယုံၾကည္မႈ အကန္႔အသတ္ရိွေနျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ထုိစီမံကိန္း 
ႀကီးမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရမည္ ျဖစ္သည္။  

   ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ လူထု၏ လြတ္လပ္ေသာသေဘာဆႏၵ (FPIC) 
အေျခခံမူမ်ားေအာက္တြင္ ေဒသခံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) ၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (Performance Standards) ႏွင့္ အညီ 
ေဆာင္ရြက္္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပဋိိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ 
စီးပြားေရး အေလ့အထ (Conflict-sensitive businesses practice-CSBP) 
အေျခခံမူကုိ ခ်မွတ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားလုိက္နာမႈရိွေရးအတြက္ ဂရုျပဳ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (Human Rights Due Diligence-HRDD) ရိွေစရမည္ 
ျဖစ္သည္။  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးသည္ သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒ 
ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ EAOs တုိ႔၏ 
မူဝါဒတုိ႔ကုိ  ေလးစားလုိက္နာေစရမည္ ျဖစ္သည္။


