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ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ေရးေအဂ်င္စီ၏ အေသးစိတ္ပံုစံ (Blueprint)
အေပၚ ဆန္းစစ္ေဝဖန္မႈ

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံု
စက္တင္ဘာလ၊၂ဝ၁၄

အထူးအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) သည္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္ နယ္တို႔တြင္
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကို အကူအညီေပးရန္အဆိုျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ စက္မႈက႑ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အေသးစိတ္ပံုစံကိုမၾကာ
ေသးမီကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) အား
စစ္ဒဏ္ခံေနရေသာ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ လမ္းမ်ားႏွင့္စက္မႈဇုန္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳး
မႈအတြက္ ၎၏စီမံခ်က္သည္ ေစာလြန္းေန ၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားရွိကာ ပဋိပကၡပို၍ဆိုးရြားလာေစႏိုင္သည့္အလားအ
လာရွိ ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၃ဝ နီးပါးပါဝင္ေသာကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ ကရင္ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးအ ေထာက္ အကူျပဳကြန္ရက္ (KPSN) မွ သတိေပးလိုက္သည္။
KPSN (ယခင္ KCBPSN) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးကရင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထား
သည့္ကြန္ရက္ျဖစ္သည္ (ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏စာရင္းအား ေနာက္ဆက္ တြဲ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္)။
၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရ ေသာ ဤေဒသရွိ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိေသာလူမ်ားႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးလွ်က္ရွိၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးကာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီးတာဝန္ရွိ
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ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KPSN ႏွင့္၎၏အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း
ကရင္နယ္ေျမ မ်ားအတြင္း မည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲမႈတြင္မဆို ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည့္ အေရးႀကီး
ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္
ေဒသခံကရင္ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
JICA အေသးစိတ္ပံုစံအား ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအားအေထာက္အပံ့ေပး

သည့္ ေဒသဆိုင္ရာဘက္ေပါင္းစံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္အတြက္အႀကိဳေလ့လာမႈ - အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ
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ုိ ာ၊ ၂ဝ၁၃)ဟုတရားဝင္ေခၚသည္ ။1 ၎သည္ အေရွေ
ဦးေဆာင္လမ္းျပရန္ရည္ရြယ္ၿပီး၊ ထိုအထဲတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္ျခင္းႏွင့္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္
မ်ား၊ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ စက္မႈလယ္ယာက႑တို႔အား ထူေထာင္ျခင္း
တို႔အေပၚအာရံုစိုက္သည္။
အဓိကက်သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္၎တာဝန္ေပးထားသည့္ျပည္နယ္အ
စိးု ရမ်ားႏွင့္ အဓိကတြလ
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ေဆာက္ပံုမ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစၿပီး အားျဖည့္ေပးသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပို၍ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္
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An abbreviated document was released in February 2014 entitled, “Project for the Integrated Regional Development Plan to Support
Ethnic Minorities in the South-East Myanmar in the Republic of the Union of Myanmar Inception Report”. JICA’s website does not contain
any direct links or documents related to the Project. This link does mention development in southeast Burma/Myanmar: http://www.jica.
go.jp/english/about/president/speech/130809_01.html
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ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) သည္ မိမိတို႔၏ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကမည္ဟု အေသး
စိတ္ပံုစံက ယူဆၿပီး၊ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသည္
ေဒသအတြက္ သင့္ေတာ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အၿပိဳင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ယူဆသည္။
သို႔ေသာ္ KPSN ၏ ကိုယ္ပိုင္ပဋိပကၡစိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္က ထိုယူဆခ်က္မ်ားမွာ မွားသည္ဟု ျငင္းဆိုသည္။
ကၽြန္ဳပ္တို႔၏စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္က ျပသသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ
ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပဋိပကၡ၏

အဓိကအေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုမွာ

ေဒသတြင္းရွိသဘာဝသယံဇာတမ်ားအား

ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိေသာ
ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား

စစ္အာဏာပိုင္မ်ား၏

မေလးစားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္
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ႏိုင္ငံမွျငင္းဆိုျခင္းအားအေျခခံၿပီး နားလည္သင့္သည္။ အစိုးရ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ေဒသခံတိုင္း
ရင္းသားမ်ား၏အသံအား ပါဝင္ေစႏိုင္သည့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားအား
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမွ ေလ်ာ့က်လာသည္အထိ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေသးပါ။ ကၽြန္ဳပ္တို႔စိုးရိမ္
သည္မွာ JICA ၏ အေသးစိတ္ပံုစံသည္ ဤအႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အေျခအေနကို လံုေလာက္စြာ အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ရံုသာ
မက လူသားဗဟိုျပဳသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမ်ားကိုလည္း မတင္ျပႏိုင္မည္ကို္ ျဖစ္သည္။2
ေဒသတြင္းရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳျခင္းႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား
၏ပူပန္မႈမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားအေပၚ အေလးထားေပးျခင္းမရွိဘဲ
ေငြမ်ားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း သို႔မဟုတ္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ အႏၱရာယ္
မ်ားသည္။ အေလးအနက္အကဲျဖတ္ျခင္းအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဇာစ္ျမစ္မ်ားမွ ခိုင္လံုေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္
ခိုင္မာစြာအေျခခံျပဳျခင္းမရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုသည္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆီသို႔ ဦးတည္ရန္
အလားအလာမရွိပါ။ ပို၍ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ရလဒ္မွာ ပဋိပကၡ ပိုမိုတိုးပြားလာၿပီး ထို JICA အေသးစိတ္ပံုစံသည္ လက္ရွိ
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို အားေကာင္းလာေစသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္
တည္းမွာပင္ ေဒသတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားပါဝင္ျခင္းကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနလွ်င္ ေရရွည္တည္ တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုကို အေထာက္အကူျပဳမည္ထက္ ျဖစ္ေနဆဲပဋိပကၡကို ပို၍တြန္းအားေပးလာလိမ့္မည္ျဖစ္ သည္။
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏

လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ဤအတုိင္းအတာရွိေသာ

အေသးစိတ္ပံုစံသည္

ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရျခင္းႏွင့္ လက္လႊတ္ဆံုးရံႈးခံရျခင္းမ်ားေအာက္တြင္
ရုန္းကန္ေနရေသာ ကၽြန္ဳပ္တို႔ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဂ်ပန္ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ အျခားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအ
ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကၽြန္ဳပ္တို႔ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ JICA အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္၊
၎၏အစီအစဥ္မ်ား၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ ေလးနက္သည့္သံ
သယမ်ားရွိသည္။ ကရင္ႏွင့္အျခားတိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးစုရပ္ရြာလူထုမ်ားအၾကားရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရေသာ ဤေဒသရွိ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိေသာလူမ်ားအတြက္ အေထာက္
အပံ့မ်ားေပးလွ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ JICA သည္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း
မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ ၾကားနာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
ထိုအခ်က္ႏွင့္ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ေလးနက္ေသာသံသယမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္
ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသအား ခ်ဥ္းကပ္ေနသည္ဟုယူဆၿပီး KPSN သည္ JICA ႏွင့္ ထိေတြ႕လုပ္
ေဆာင္ရန္ လိုလားလွ်က္ရွိသည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ JICA အား ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း ခ်ဥ္း
ကပ္လွ်က္ရွိၿပီး၊ ၎တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ခိုင္မာေသာအႀကံျပဳခ်က္ ၈ ခ်က္ ပါဝင္သည္။
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See JICA president’s speech: http://www.jica.go.jp/english/about/president/speech/130924_01.html

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္

JICA

.zGd@jzdK;a&;aqmif&Gufr_vkyfief;pOftay:qef;ppfa0zefr_

သိေ
႔ု သာ္ ကၽြနဳ္ ပ္တ႔ုိ ပထမဦးစြာ အထူးအေလးထားရမည္မာွ ကၽြနဳ္ ပ္တရ
႔ုိ ပ္တည္ခ်က္၏ အေျခခံသေဘာ တရားမ်ားအေနႏွင့္
တစ္ခုမွာ အျပည့္အဝၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အာမခံႏိုင္ကာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္
မႈေလ်ာ့က်သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား မရရွိေသးမီကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အႀကီးစားဖြံ႕
ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ ယာယီဆိုင္းငံ့ထားရန္3 ျဖစ္သည္။ ထိုမွသာ ေဒသခံျပည္သူလူထုသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္းမ်ားထံမွ အခြင့္အေရးမ်ားမွ်တစြာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း
ဒုကၡသည္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္မႈအပါအဝင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ထိေတြ႕မႈႏွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးမီကာလတြင္
ေပၚထြက္လာမည့္ အလွဴရွင္ကို လႈံ႕ေဆာ္သည့္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ယာယီဆိုင္းငံ့ထားရန္အတြက္လည္း
ကၽြန္ဳပ္တို႔ ေတာင္းဆိုသည္ (အႀကံျပဳခ်က္ နံပါတ္ ၈ အား ၾကည့္ပါ)။4

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၁။ JICA ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ထိုေဒသ၏ပဋိပကၡဇာစ္ျမစ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
နက္ရိႈင္း၊စံုလင္ၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ေလ့လာစိစစ္မႈမ်ား ပါဝင္ရမည္၊
၂။ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၏လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္အနည္း
ဆံုးအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား
လိက
ု န
္ ာေစာင္ထ
့ န
ိ း္ သြားမည္ကုိ JICA သည္ ရွငး္ လင္းျပတ္သားစြာ အာမခံခ်က္မ်ား ျပဳလုပႏ
္ င
ုိ ရ
္ မည္ျဖစ္သည္၊
၃။ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ သြားမည္ကို
JICA က အာမခံေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏မူဝါဒမ်ား၊ စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ားႏွငအ
့္ စီအစဥ္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရးႏွင့္
ဆိုင္သည့္အေလးထားမႈမ်ားအား ထည့္သြင္းျပဳလုပ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္၊
၄။ JICA သည္ စီမံကိန္းစီစဥ္ျခင္း၊ ပံုစံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္တို႔တြင္ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း
ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေနႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းျဖင့္ အမ်ား၏ဆႏၵသေဘာကို
ရယူမည္ဆိုသည့္ ၎အဆိုျပဳထားသည့္မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈ္င္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲရမည္ျဖစ္သည္၊
၅။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းတို႔အား ဦးေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အား ေဖာ္ထုတ္ရန္ JICA သည္ KPSN ႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္၊
၆။ JICA ၏ေလ့လာမႈမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးအတြက္ အျပည့္အဝ အခ်က္အလက္
ေဖာ္ျပသည္
ပ
့စနစ္တစ္ခုကို JICA က ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္၊
၇။ JICA က ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အာမခံရမည္မွာ ၎၏အေသးစိတ္ပံုစံႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ မည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
မႈစီမံကိန္းမဆို ေဒသတြင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္အား ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈအား အာမခံႏိုင္ရန္ ေဒသခံ
လူအဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္သြားရမည္
ျဖစ္သည္၊

3

4

KPSN uses the term Large-scale development projects to refer to top-down, multi-sectoral projects involving extensive social and
environmental impacts and often costing millions of dollars or more; examples include the integrated plan proposed by JICA, as well as the
proposed Dawei mega-port project.
When referring to consultation we refer JICA to the Shift Project’s “Conducting Meaningful Stakeholder Consultation in
Myanmar”.
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II 3

၈။ JICA သည္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမ်ား စူးစမ္းႏိုင္ရန္ KPSN၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားပါဝင္သည့္ ကရင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႕ရမည္ျဖစ္
ဖ သည္။
ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ KPSN သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကရင္နယ္ေျမမ်ားရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ထိေတြ႕ေဆာင္ ရြက္မႈလုပ္
ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိရန္ အမွန္တကယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မၾကာ ခဏျဖစ္ေလ့ရွိေသာ
အဖ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားထံမွ ကမၻာႀကီးသည္ မ်ားစြာသင္ယူ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ေျမဆီသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄
ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာအားလံုး၊ အသိပညာအသစ္မ်ား ႏွင့္အေလ့အထမ်ားအား ဆြဲယူသံုးစြဲႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္
ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေအဂ်င္စီ တစ္ခုအေနႏွင့္ ေခတ္မမွီေတာ့ေသာ၊ အားကိုး၍မရေသာလုပ္
ငန္းစဥ္မ်ားအား ဆက္လက္သံုးစြဲသြားရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ သို႔ေသာ္ JICA သည္ ၎၏နည္းလမ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ႏိုင္ၿပီး
စစ္မွန္ေသာ ျပည္သူဗဟိုျပဳ သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္
KPSN သည္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ လိုလားပါသည္။
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မာတိကာ

၂။ ကရင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ဦးစားေပးမႈမ်ား -----------------
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၃။ JICA အေသးစိတ္ပံုစံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ --------------------------------------
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II 5

၁။

နိဒါန္း

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ (KPSN) သည္ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူထုအဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း ၃ဝ နီးပါး
ပါဝင္သည့္ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္မွာ •

ကရင္တိုင္းရင္းသားရပ္ရြာလူထုမ်ားအၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ႏိုးၾကားမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း၊

•

၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊

•

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ လူေနမႈဘဝမ်ား ဖန္တီးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ဘဝမ်ားအား ျမွင့္ တင္ေပးႏိုင္ရန္
အတြက္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား လက္ေတြ႕က်သည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပး ျခင္း၊

•

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) ႏွင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပး ျခင္း၊

•

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္၊

•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး မွ်တသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈႏွင့္ ေထာက္ ခံအားေပးမႈ
ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

JICA

၏အေသးစိတ္ပံုစံအား

ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေနာက္

JICA

၏

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္

အဆိုျပဳထားသည့္

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တံု႔ျပန္သည့္ အေနႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳသည့္ရႈေထာင့္အား ဤေနရာတြင္ ကၽြန္ဳပ္တို႔
ေဖာ္ျပေပးထားသည္ “(က) လုပႏ
္ င
ို စ
္ ြမ္းရည္မ်ား အျပည္အ
့ ဝရရွႏ
ိ င
ို ရ
္ န္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ႏင
ွ မ
့္ ြနျ္ ပည္နယ္တ႔ို

ပါဝင္

သည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသအတြင္း

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားကို

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ရန္ႏွင့္ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဘက္ေပါင္းစံုေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအ
ဓိကစီမံကိန္း၏ လုပ္ ငန္းမ်ား၏နယ္ပယ္အား ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္” (JICA အၿပီး
သတ္အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၁-၃)
ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးတည္ခ်က္အား ရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေငြမ တည္ျခင္းႏွင့္
နည္းပညာေထာက္ပံ့ေပးမည္ဆိုသည့္ကတိ ပူးတြဲပါဝင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၏ လုပ္ ငန္းနယ္ပယ္အား ေဖာ္ျပရန္
ရည္ရြယ္သည့္ မည္သည့္ေလ့လာမႈမဆို ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အနာဂတ္ အေပၚ ႀကီးမားသည့္ထိေရာက္မႈရွိႏိုင္
သည္။ KPSN ႏွင့္ ကၽြနဳ္ ပ္တ၏
႔ုိ အဖြဝ
႕ဲ င္မ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္၏ အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္
သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ထိေတြ႕မႈႏွင့္အေထာက္အပံ့ကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း
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ကၽြနဳ္ ပ္တလ
႔ုိ ထ
ူ အ
ု သိင
ု း္ အဝိင
ု း္ ၏ အနာဂတ္အေပၚထားရွသ
ိ ည့္ ကၽြနဳ္ ပ္တ၏
႔ုိ အေျမာ္အျမင္မ်ားသည္ မရွမ
ိ ျဖစ္လအ
ုိ ပ္သည္ဟု
ကၽြန္ဳပ္တို႔ ယံု ၾကည္သည္။ KPSN သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရရွည္တည္တံ့သည့္ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအား
ေထာက္ခံေသာ္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ကို ျပည္သူမ်ား မွ်တစြာရရွိျခင္းႏွင့္ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏လူထု အသိုင္းအဝိုင္း အခြင့္
အာဏာရရွိျခင္းတို႔အား ကၽြန္ဳပ္တို႔ ဦးစားေပးသည္။
ကရင္ရပ္ရြာလူထု၏ ရိုးရာအသိပညာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၌ ၎အား ႀကီးမားသည့္ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစဘဲ
မည္သို႔ေနထိုင္မည္ဆိုသည့္ အသိပညာပါဝင္သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ ပ်က္စီးေစေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအား ခိုင္မာစြာဆန္႔က်င္ၿပီး
ရပ္တည္သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အား ကာကြယ္မႈႏွင့္ အတူ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ား၏
တိုးတက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြသည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္သည္ သီးျခားရပ္တည္၍ မရပါ။
ကရင္ရပ္ရြာလူထု၏ရႈေထာင့္မ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ အေလးထားသည့္အရာမ်ားကို JICA အေသးစိတ္
ပံုစံတြင္ပါရွိသည့္ အယူအဆမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသူမ်ားအား အသိေပးလိုပါသည္။ ထိုနည္းတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားေရွ႕
ဆက္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္လာမည့္ ကရင္ရပ္ရြာလူထုရွိ အျခား သူမ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ား
ေပးရန္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ လိုလားသည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္တင္ပို႔မႈအားအေျခခံသည့္
စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ကိုသာ အာရံုစူးစိုက္သည့္ JICA အေသးစိတ္ပံုစံထက္ စစ္မွန္သည့္္ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ
တိုးတက္မႈကိုသာျဖစ္သည္။
ဤစာတမ္းတြင္တင္ျပထားသည့္ အေလးထားစိုးရိမ္မႈမ်ားမွာ KPSN တြင္ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားထံမွငါးလေက်ာ္ကာလ
အတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအထဲတြင္ပါဝင္သည့္အယူအဆမ်ားအား KPSN အတြင္းပါဝင္သည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္
ႀကိဳတင္ေဝငွၿပီးျဖစ္ကာ မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္အခါတြင္လည္း အယူအဆမ်ား၊ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
ထပ္မံထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္ေပးခဲ့သည္။ ဤစာတမ္းသည္ KPSN အတြင္းပါဝင္သည့္
အဖဲြ႕အစည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကရင္ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ရႈေထာင့္္ႏွင့္အမ်ားဆႏၵကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္။
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၂။

ကရင္ျပည္နယ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေျမာ္အျမင္
ႏွင့္ဦးစားေပးမႈမ်ား

ကရင္ျပည္နယ္မွျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္
ေရး
မည္သည့္အရာမွ ပို၍ အေရးမႀကီးပါ။
ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလားအလာမ်ားအားလံုးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိပါက ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ပါ။ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္
သည္မွာ မွ်တေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ KPSN ၏ ထိပ္ဆံုးဦးစားေပးမႈ ျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းတြင္ပါဝင္သည့္သေဘာထား
မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာမ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစသည့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မည္သည့္ေဆာင္
ရြက္မႈကိုမဆို အေသးစိတ္အာရံုစိုက္ျခင္းကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိရန္အတြက္ ပဋိပကၡအားေျဖရွင္း
ရန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ား အားလံုးပါဝင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပဋိပကၡအား ေရွာင္လႊဲၿပီးလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟု မျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္သည္။
ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏ဒုတိယဦးစားေပးမႈမွာ ရပ္ရြာလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖစ္သည္။ ၎အခ်က္သည္ ဒြန္တြဲ ၍လာေသာ
အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရမခ်င္း အျပည့္အဝ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ရပ္ရြာလူထု အနာဂတ္တြင္ လံုၿခံဳမႈရဖို႔သည္လည္း တက္ၾကြ
စြာပါဝင္ဝင္မရွိဘဲ မရရွိႏိုင္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈတည္
ေဆာက္ရန္ အခြင့္အေရးရရွိတိုင္း အားထုတ္ၿပီး ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ ေကာင္းမြန္စြာအသက္
ဝင္ႏိုင္ရန္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိ ရန္လိုအပ္ၿပီး ယခုအေျပာင္းအလဲကာလအတြင္းတြင္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ရပ္ရြာလူထု၏
လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္လာသည္ကို ကၽြန္ဳပ္တို႔ လိုလားသည္။
လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးပိုမိုျမင့္မားလားရန္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏ ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားသည္
တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုဦးစားေပးမႈ ၂ခုမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္သြားရမည္။ လူေနမႈဘဝမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ႏွင့္
အရည္အေသြးပိုမိုျမင့္မားလာရန္အတြက္ တိုက္ရိုက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုပါဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔အား
မထိေတြ႕ပါက ေရရွည္တြင္ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခဏျဖစ္တတ္လြန္းသည္မွာ ကတိမ်ားသည္ ပ်က္ကြက္ျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ ၾကာရွည္မခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုဆိုးရြားသည့္ လူေနမႈဘဝမ်ား ေရရွည္တိုးတက္မႈကို ပ်က္စီး ေစေသာ
ေျမႏွင့္၎၏သယံဇာတမ်ားအား က်ဆင္းေစျခင္းမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
၎ကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ အေျမာ္အျမင္နည္းၿပီး ပ်က္စးီ ေစေသာဖြၿ႕ံ ဖိဳးေရးအစား ကမၻာဘ
့ ဏ္၏ ၁၉၉၁ ခုႏစ
ွ ္ ဖြၿ႕ံ ဖိဳးေရး အစီရင္ခစ
ံ ာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ကၽြန္ဳပ္တို႔ လိုလားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏စိန္ေခၚမႈမွာ . . . လူေနမႈဘဝ တိုးတက္လာရန္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္
ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္လူေနမႈဘဝဆိုသည္မွာ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ ပိုမိုျမင့္မား သည့္ဝင္ေငြကို ဆိုလိုေသာ္လည္း ထိုထက္မ်ားစြာပိုမိုၿပီး ပါဝင္သည္။
ထိုအထဲတြင္ တန္းတူပါဝင္သည္ မ်ားမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ပညာေရး၊ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည့္
က်န္းမာေရးႏွင့္အာဟာရ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးျခင္း၊ ပိုမိုသန္႔ရွင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊
ပိုမိုမွ်တသည့္အခြင့္အေရး၊ တစ္ဦးခ်င္း၏ ပိုမိုလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအား ပိုမိုထိန္း
သိမ္းႏိုင္သည့္ ဘဝတို႔ ပါဝင္သည္။5
5
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၃။ JICA

အေသးစိတ္ပံုစံ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအတြက္ ေဒသတြင္းဘက္ေပါင္းစံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ
ကနဦးဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္သည္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး
ႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအံု အေျခအေနမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ျမန္မာအစိုးရ၏ လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား
ႏွင့္အစီအစဥ္မ်ားအား ပံုေဖာ္ကာ ေဒသအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား အား အဆိုျပဳသည္။ JICA ၏အဆိုျပဳခ်က္အရ
၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအေပၚ အာရံုစူးစိုက္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။
JICA ၏ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊
အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနတို႔ႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)6၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ဒီမိုက
ရက္တစ္ကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ (DKBA) တို႔ႏွင့္လည္း ညွိႏိႈင္း တိုင္ပင္သည္။ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားမွာ အစိုးရထံမွ
ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အဓိကအေျခခံထားခဲ့ကာ သီးသန္႔နယ္ေျမ၌သာ သုေတသနလုပ္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ၿပီး လူထႏ
ု င
ွ ့္ ေတြဆ
႕ ခ
ံု ဲ့ျခင္း မရွပ
ိ ါ။ ေလ့လာေရးအဖြ၏
ဲ႕ အဆိအ
ု ရ “အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ား” ႏွငည
့္ ႏ
ွိ င
ႈိ ္းေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္
ဆိုေသာ္ လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအဆင့္မ်ားရွိ ျမန္မာအစိုးအရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေဒသ
ခံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
တည္ရွိေနေသာ အစိုးရအေဆာက္အအံုမ်ားအား အဓိကက်သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုစတင္ရန္ ျမွင့္ တင္ၿပီး ေထာက္
ပံ့ရန္ အေသးစိတ္ပံုစံကလိုလားၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ႏွင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ အဓိကအားျဖင့္
ဗဟိႏွ
ု ငျ့္ ပည္နယ္အစိးု ရမ်ားႏွင့္ လုပက
္ င
ုိ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ သ
္ ာြ းရန္ ျဖစ္သည္။ အ ေသးစိတပ
္ စ
ုံ က
ံ ယူဆသည္မာွ ဒုကၡသည္မ်ား
ႏွင့္ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ပို၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာမည္ဟု
ျဖစ္သည္။
JICA ၏ အေသးစိတ္ပံုစံသည္ ၎ေဒသအား သဘာဝသယံဇာတမ်ား ေပါၾကြယ္ဝၿပီး ေစ်းကြက္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ
ေျမာက္သည့္ေနရာဟု ျမင္သည္။ JICA သည္ ထိုေဒသသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဆြဲေဆာင္မည္ဟု JICA
ကျမင္္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားထံမွ လုပ္အား ကိုေစ်းေပါေပါျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ JICA ၏ အေသးစိတ္ပံုစံ အဆိုအရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစိတ္အပိုင္း ၄ ခုသည္ “ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလားအလာအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္သည္”။ ၎တို႔ႏွင့္အျခားအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား
အေျခခံဇုန္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ဇုန္မ်ားတြင္ ပထမဆံုးစတင္ၿပီး အေကာင္အထည္
ေဖာ္သင့္သည္။
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၁) စီးပြားေရး စႀကႍလမ္းမ်ား - (က) ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အၾကား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိုမို ေကာင္းမြန္လာရန္
မြန္ျပည္နယ္ရွိ က်ိဳကၡမီတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ကမ္းလွမ္းထားသည့္ ဆိပ္ကမ္းအ သစ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လမ္းမ်ားအ
ဆင့္ျမွင့္ၿပီးတိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ (ခ) ျပည္တြင္းေစ်းကြက္စႀကႍလမ္းမ်ား ဖန္ တီးရန္ႏွင့္ စီစဥ္ထားသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ
ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စခန္းတည္ေနရာ မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ လမ္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ျခင္း။
၂) အေကာက္ခန
ြ မ
္ က
့ဲ န
ု သ
္ ယ
ြ ေ
္ ရးဇုနမ
္ ်ားႏွင့္ စက္မဇ
ႈ န
ု မ
္ ်ား - (က) အေကာက္ခန
ြ မ
္ က
့ဲ န
ု သ
္ ယ
ြ ေ
္ ရးဇုနမ
္ ်ား၊ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္
စက္ရမ
ုံ ်ားအား ကုနက
္ ်စရိတန
္ ည္းစြာျဖင့္ ထူေထာင္ႏင
ုိ ၿ္ ပီး ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ လုပအ
္ ားခသက္သာမႈကုိ အခြငအ
့္ ေရး
ယူရန္ႏင
ွ ့္ (ခ) ပလတ္စတစ္ႏွင့္အျခားကုန္ၾကမ္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ “စက္မႈဇုန္မ်ား” ထူေထာင္ျခင္း။
၃) စက္မႈပေဒသာမ်ား - ရာဘာ၊ သီဟိုဠ္၊ ဝါး၊ သစ္ႏွင့္ ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား
အတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ အေထာက္အကူစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္။
၄) ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ - ေဒသတြင္းႏွင့္ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္ဗဟိုအခ်က္ အခ်ာမ်ား
ျဖစ္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ဘားအံႏွင့္ျမဝတီၿမိဳ႕မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားအား အဆင့္ ျမွင့္တင္ျခင္း။
JICA ၏ေသးစိတ္ပံုစံက အဆိုျပဳသည္မွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတစ္ဆင့္ျမွင့္တင္ရန္” ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ “ယွဥ္၍တစ္ၿပိဳင္တည္း” ျပဳလုပ္သြားရန္ျဖစ္သည္။ JICA အဆိုျပဳသည္မွာ ျပည္
တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာျခင္းကို သတင္းအခ်က္ အလက္ေပးသည့္စင္တာမ်ားမွတစ္ဆင့္
အေထာက္အကူေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္စခန္းတည္ေနရာ၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္
အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္
စခန္းတည္ရွိရာ ေနရာ ၄ ခုကို ကူညီ သင့္၊မသင့္ႏွင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာျဖင့္ ကူညီရမည္ကိုလည္း စဥ္းစားသြား
မည္ျဖစ္သည္။
နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေပးေသာ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏အ
ရည္အေသြးႏွင့္ အခန္းက႑အား အေသးစိတ္အစီအစဥ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ၎အႀကံျပဳသည္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ထိေရာက္စြာေပးေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အစိုးရအၾကား နီးကပ္စြာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္မည္
သည့္သီးျခားအခန္းက႑မွ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။
အေသးစိတ္စီမံခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ JICA ျပဳလုပ္သည့္ တင္ျပမႈတြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ က႑တစ္ခုခ်င္းတြင္
အားလံုးပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းအား ရည္ညႊန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္
ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားအား
ရည္ညႊန္းထားသည္။ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ KNU ႏွင့္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္ တစ္ခုႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စႏ
ီ င
ွ တ
့္ စ္ႀကိမ္ ထိင
ု ္းႏိင
ု င
္ တ
ံ ြင္ ျပဳလုပသ
္ ြားရန္ ပါဝင္သည္။ အေသးစိတည
္ ႏ
ွိ င
ႈ္ိ ္းေဆြးေႏြးရန္
အစီအစဥ္မပါဝင္ေသာ္ လည္း ဆလိုက္တစ္ခုတြင္ “တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး စီမံကိန္းအယူ
အဆမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခအေနအား သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
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၄။

ကရင္ျပည္သူတုိ႔၏
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

JICA အေသးစိတ္ပံုစံႏွင့္ ၎၏ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KPSN အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္

ကရင္ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက

ယံုၾကည္သည္မွာ

JICA

၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္

ရပ္ရြာလူထု၏

ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပါဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုအားနည္း
ေစလိမ့္မည္ဟု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ KPSN အတြက္ အဓိကအေရးပါသည့္တန္ဖိုးမ်ား ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္
ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္

အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္

လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုလိုအပ္ၿပီး

လိုလားသည္ဆိုသည္ကိုသံသယ

ရွိစရာမလိုပါ။ ကၽြန္ဳပ္တို႔အားလံုးရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေမးခြန္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္
မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဆိုတာပင္ ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ပို၍အေရးႀကီးသည္။
ဤအခန္းတြင္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ အဓိကစိုးရိမ္သည့္က႑မ်ား၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပါဝင္သည္။ ပထမဦးစြာ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအၾကားရွိ အခ်ိတ္အဆက္ကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီး စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ပဋိပကၡအား ပိုမိုဆိုးရြားသြားေစ
ႏိုင္ေၾကာင္းအား ေဖာ္ျပကာ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္အတြင္း သမိုင္းတေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
လယ္ေျမဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္၏ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္ JICA
၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။
တတိယအေနႏွင့္

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္

အစိုးရမ်ား၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ

JICA

၏အေလးေပးမႈကို

ကၽြန္ဳပ္တို႔ေဝဖန္ကာ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အေလး ေပးမႈသည္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစမည္ဆိုသည့္
ကၽြန္ဳပ္တို႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို လည္း ေဝငွသည္။ စတုတၳအေနႏွင့္ JICA ၏အစားထုိးစီးပြားေရးသီအုိရီအား အသံုးခ်သည္ဆို
ေသာ အဆို ျပဳခ်က္ကို ကၽြန္ဳပ္တို႔ ေမးခြန္းထုတ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၎အဆိုးျပဳသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
မႈအစီအစဥ္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား ထည့္တြက္ရန္ JICA ၏ ပ်က္ကြက္မႈအား ကၽြန္ဳပ္တို႔ ေဝဖန္သည္။
ၿခံဳငံုၿပီးေျပာရလွ်င္ အေျခအေနမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားသြားျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ဤအေသးစိတ္ပံုစံတြင္ပါဝင္သည့္ ဆိုးရြား
သည့္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္သည္။

၄.၁ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
က) ပဋိပကၡ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ - ပဋိပကၡႏွင့္၎၏အေနအထားအား အနာဂတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ မည္သည့္အစီအစဥ္
သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္မီ JICA သည္ မည္သည့္ စံုလင္သည့္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ိဳးမွ မျပဳလုပ္ပါ။
ႏိုင္ငံေရးအေနအထားႏွင့္ ထိုအေျခအေနတြင္ ၎၏အခန္းက႑အား အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးရႈတ္ေထြး
ေနသည့္အေနအထားအတြင္းသို႔ မိမိပါဝင္လာျခင္းအတြက္ JICA က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ အလံုးစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ မရရွိမီ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ဆိုေသာ ယံုၾကည္မႈအား JICA ၏
အစီရင္ခံစာက

ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္။

ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးရာလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္

(KESAN)

အေပၚ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔ ရက္စြဲပါ JICA ၏တုံ႔ျပန္ခ်က္သည္ အထက္ပါ အဆိုျပဳခ်က္အား
အတည္ျပဳေပးသည္။7 သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွ
7

http://www.kesan.asia/index.php/what-we-do/advocacy-campaign/development-and-resources-extraction-monitoring/281-kesan-sbriefing-on-japanese-government-plan-for-development-of-southeast-burma-myanmar
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မရွိေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚျခင္းကို မည္ကဲ့သုိ႔အားေပးႏိုင္ျခင္းအား
မေလ့လာဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု အေသးစိတ္ပံုစံက ေထာက္ခံထားသည္။
အေရွ႕ ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားၿပီး စက္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး
မႈသည္ ၎အတြက္ အေျဖျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားပံုရသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ပဋိပကၡအၾကား ရႈတ္ေထြး
သည့္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ကို ကၽြန္ဳပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ဤအျဖစ္အပ်က္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းသည္
အဓိကအေၾကာင္းတရား မဟုတ္ပါ။ ပဋိပကၡတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္မွာ
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔အား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္စီးပြား
ေရးအေပၚ အာရံုစိုက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ဘဝမ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား
ႏွင့္ေျမကို ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္တို႔အေပၚ ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားသည္
ဗမာစစ္တပ္၏တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ မီးရိႈ႕ခံ ရျခင္းတို႔ထံမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး
“ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ” ထံမွ ထြက္ေျပးျခင္း မဟုတ္ပါ။ စီးပြားေရး အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆီသို႔သြားသည့္
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားရွိေသာ္လည္း JICA ၏ အေသးစိတ္ပံုစံမွာ ထိုသူမ်ားအား အာရံုစိုက္ထားျခင္းမဟုတ္
ပါ။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားတို႔အၾကား ကြာဟမႈကို ႏိုင္ငံတကာကအသိ
အမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္ကာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ သီးျခားအခြင့္အေရးမ်ားပါ သတ္မွတ္ထားလွ်က္ရွိသည္။8 အေျခခံအ
ေဆာက္အအံုဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မရွိျခင္းသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚလာျခင္း၏ဇာစ္ျမစ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ၎သည္ အေျဖ
လည္းမဟုတ္ႏိုင္ပါ။ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕အတြက္ ႀကိဳဆို၍ရသည့္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ အေၾကာင္းအသစ္မ်ားလည္း ေဖာ္ထု
တ္မည့္အလားအလာရွိေသာေၾကာင့္

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား

ရရွိရန္အတြက္ပိုမိုခက္ခဲ

ေစမည္။ အားလံုးလက္ခံႏိုင္သည့္ ခိုင္မာေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးဆီသို႔ ဦးတည္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္
သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အား အသံုးခ်ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္
၎အခ်က္သည္ ပို၍မွန္ကန္သည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္

ပဋိပကၡအား

ပိုမိုဆိုးရြားလာေစႏိုင္သည့္

အလားအလာရွိသည္ကို

ကခ်င္ျပည္နယ္၏

အေတြ႕အႀကံဳက ျပသသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ႀကီးမားသည့္ အတိုင္း
အတာျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားျဖစ္ထြန္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔ထဲတြင္ လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔
စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

ေလာင္းကစားရံုမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔

ပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္

ပဋိပကၡသည္

ဆက္လက္

ေပၚထြက္လွ်က္ ရွိသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔
ဦးတည္ျခင္းမရွိဘဲ၊ အခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္သည္မွာ ပဋိပကၡမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ေပၚရန္ကိုပင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။
ကခ်င္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ကြန္ရက္အုပ္စု၏အဆိုအရ -

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ သဘာဝသယံဇာတမ်ား က်ယ္ျပန္စ
႔ ာြ အျမတ္ထတ
ု ျ္ ခင္းခံခရ
့ဲ ၿပီး “ဖြၿ႕ံ ဖိဳးေရး”
စီမံ ကိနး္ မ်ား ျပဳလုပခ
္ ရ
့ဲ ာ ေဒသခံျပည္သမ
ူ ်ား၏ဘဝမ်ား ပိမ
ု တ
ုိ းုိ တက္လာျခင္း မရွသ
ိ ည္အ
့ ျပင္
ပို၍ ဆိုးရြားသြားသည္။ တန္ဖိုးရွိသည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားသည္ ေကာင္းခ်ီးတစ္ခုျဖစ္
ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ က်ိန္စာတစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ကာလတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိျပည္သူမ်ားသည္
မဖြံ႕ၿဖိဳးလာဘဲ အမွန္တကယ္ တြင္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ၎တို႔၏လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသာ
ဆံုးရံႈးလာၾကရသည္။9
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ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္

JICA
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အမွန္အားျဖင့္၊

သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား စနစ္တက်အျမတ္ထုတ္ျခင္းသည္ နက္ရိႈင္းသည့္လူမႈေရး
ျပႆနာမ်ားကို

ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း

ေၾကာင့္ လူမ်ား အိုးမဲ့၊ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ကာ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
မရွိၾကေတာ့ဘဲ မိုင္းတြင္းစခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထံသို႔ မလႊဲမေရွာင္သာ
သြားေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုေရႊ႕ေျပာင္းသြား သူမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားစြာတို႔သည္
တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔အပို႔ခံရၿပီး

အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ားအေနျဖင့္

အတြင္းသို႔ ေရာင္းစားခံၾကရသည္။

သို႔မဟုတ္

လိင္ေစ်းကြက္
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ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ားအား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း
ရရွိေစႏိုင္သည္။
ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားသည္ အေျခအေနအား ပိုမိုဆိုးရြားလာေစရန္ တမင္လုပ္သည္ဟု ကၽြန္ဳပ္တို႔ မထင္ေသာ္လည္း
ကၽြန္ဳပ္တို႔အေနႏွင့္ JICA ကမ္းလွမ္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡကိုတိုးပြားေစမည္ကို
ေလးနက္စြာစိုးရိမ္ၾကသည္။ ယေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
အေပၚ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ အေနအထားအရ လြတ္လပ္ၿပီးျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
အတြက္ အခြင့္အေရးအလြန္နည္းပါးသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအား အာမခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္အတြက္မည္သည့္
လုပင
္ န္းစဥ္မွ မရွပ
ိ ါ။ ၎သည္ ယေန႔ကရင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနမွန္ ျဖစ္သည္။ ဒီမက
ုိ ေရစီႏင
ွ လ
့္ အ
႔ူ ခြင့္အေရးခ်ိဳး
ေဖာက္မႈမ်ားရပ္ဆင
ုိ း္ ျခင္းသည္ အလံးု စံျု ပည္စ
့ သ
ုံ ည့္ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးသေဘာတူညခ
ီ ်က္ႏင
ွ ့္ တရားဥပေဒစိးု မိးု မႈရရွသ
ိ ည့္
အခ်ိနတ
္ င
ြ သ
္ ာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဦးစားေပးမႈမ်ားအား ေရာင္ျပန္
ဟပ္သည့္ မည္သည့္မွန္ကန္ေသာ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မဆို၏ အေျခခံက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား
ျဖစ္သည္။
ေဒသအတြငး္ တြင္ လံၿု ခံဳေရးၿခိမး္ ေျခာက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ အစိးု ရႏွငေ
့္ ဒသခံရပ္ရာြ လူထမ
ု ်ားအၾကား ယံၾု ကည္မမ
ႈ ရွျိ ခင္းသည္
အမွန္တကယ္ပင္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္ဟု အေသးစိတ္ပံုစံက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေသာ္လည္း အေျခခံအေဆာက္
အအံုဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားသည္

ေရွ႕ဆက္သြားၿပီး

ထိုမွတစ္ဆင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအား

အေထာက္

အကူျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္က
့ ာ ပဋိပကၡအား လ်စ္လ်ဴရႈထားပံရ
ု သည္။ JICA ေလ့လာ ေရးအဖြသ
႕ဲ ည္ ကရင္ျပည္နယ္တင
ြ ္
အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ား ပူးတြဲအစည္းအေဝးအား မစီစဥ္ႏိုင္ျခင္းမွာ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား သိမ္ေမြ႕
သည့္အခ်က္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပႆနာမ်ားဆီသို႔ ျပန္ဦးတည္မသြားမည့္ဟန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္းမ်ားအား ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးလွ်က္ ရွိသည္။ ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မျပည့္
မစံုျပဳလုပ္ထားသည့္ ေလ့လာမႈအေပၚအေျခခံကာ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာမည္ဟု ကၽြန္ဳပ္တို႔
မယံုၾကည္ပါ။
KESAN ၏အက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ JICA ၏တုံ႔ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာသည္မွာ - “ကၽြန္ဳပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ားသည္ လက္ရျိွ ပဳလုပေ
္ နသည့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားအေပၚ မည္သည္န
့ ည္းႏွငမ
့္ ်ွ အေႏွာက္
အယွက္မရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။” ေသခ်ာသည္မွာ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ဆိုသည့္ အနိမ့္ဆံုးဦးတည္ခ်က္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္ထားျခင္းသည္ လံုေလာက္သည့္နည္းလမ္း မဟုတ္ပါ။ ကရင္ျပည္သူမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထက္ မ်ားစြာပိုၿပီး
လိုအပ္သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔လိုအပ္သည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စစ္မွန္သည့္ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္ၿပီးအေျခခံအ
ေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပင္ မလံုေလာက္ပါ။ ကၽြန္ဳပ္တို႔ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ျပည္သူျဖစ္ႏိုင္သေလာက္အေရအ
တြက္အမ်ားဆံုး အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳး ကၽြန္ဳပ္တို႔ လိုအပ္သည္။ ထိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္သည္
10

ibid, page 6
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ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားအား ထည့္တြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းစဥ္၏အဆင့္တိုင္းတြင္ ေစာင့္
ၾကည့္သည့္လံုေလာက္ေသာယႏၱရားမ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ကာ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ ပိမ
ု မ
ုိ ်ားျပားလာ
မည္အ
့ စား က်ဆင္းသြားရမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြင္းတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
အခန္းက႑မွပါဝင္ကာ အစီအစဥ္ထဲတြင္ ရပ္ရြာ လူထုသည္ ပါဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ခ) ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း - လမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမွင့္လာျခင္းႏွင့္
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မၾကာခဏ လမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္အၿပီးတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္
ပါလာတတ္သည့္ စစ္စခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚ လာေစႏိုင္သည့္ JICA
၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေသးစိတ္ ပံုစံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KPSN အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားအျပားက စိုးရိမ္ ပူပန္ၾကသည္။11 ၎သည္
အေစာပိုင္းကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း အႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား ပိုမိုမ်ားျပား
လာေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤေဒသတြင္ လယ္ေျမႏွင့္သယံဇာတမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ
အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိၿပီး

တရားဝင္စနစ္မရွိျခင္းအေပၚ

စစ္တပ္ခရိုနီမ်ားသည္

မၾကာခဏဆိုသလို

အလြဲသံုးစား

ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ပဋိပကၡၡအား ပို၍သာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔အျပင္
အစီရင္ခံစာက အျပည့္အဝထည့္၍မတြက္သည္မွာ ၁။ ဒုကၡသည္မ်ား ၎တို႔ပိုင္သည္ေျမမ်ားထံသို႔ ျပန္လာလိုျခင္း - ထိုအခ်က္သည္
ကရင္ႏွင့္မြန္ ျပည္နယ္ တို႔ရွိ ေျမကိစၥအားလံုးကို ရႈပ္ေထြးေစသည္၊
၂။ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား၊

ဒုကၡသည္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား သတ္မွတ္ရန္၊ အမ်ားပိုင္

ေျမမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရန္ အစရွိသည္တို႔အား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္
ရရွိထားသည့္ ယႏၱရားမ်ား မရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ကရင္ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြင္း ကၽြန္ဳပ္တို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ သိခဲ့ရသည္မွာ ျပည္သူ
မ်ားသည္ လူမႈစီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအံုအား ထိေတြ႕ႏိုင္မႈတို႔ကို လိုလား
ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ၎တုိ႔၏ေျမမ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ားအား ဆံုးရံႈးရန္ မလိုလား သကဲ့သို႔ ထပ္မံၿပီး
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း မလိုလားၾကပါ။
ဂ) မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္အၾကား ပူးတြဲဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ - ရွိေနေသာပဋိပကၡမ်ားတြင္ မြန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္သူ
မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ေျဖရွင္း၍
မရႏိုင္ေသးပါ။12 JICA ကအဆိုျပဳသည္မွာ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္ ႏွစ္ခုစလံုးပါဝင္ေသာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္
ရြက္သည့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရအစီအစဥ္

ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္အားေလ်ာ္စြာ

၎သည္

အဓိပၸာယ္ရွိလာႏိုင္ေသာ္လည္း

ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္အရင္ ရရွိထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး
မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ JICA ၏ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္သည္ မြန္ႏွင့္ကရင္အၾကား ပဋိပကၡမ်ား အလြယ္တကူ
တိုးပြားျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး အားလံုးညွိႏိႈင္း၍ ေရးဆြဲသည့္
ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္အား
အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းကို

ထည့္သြင္းမစဥ္းစားမီ
အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရန္

လူတိုင္း၏အခြင့္အေရးမ်ားအား

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး

တရားေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာစနစ္မ်ား

ခ်မွတ္ထား

ရမည္ျဖစ္သည္။

11
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For additional information regarding land confiscation and conflict please see: “Losing Ground: Land Conflicts and Collective Action in
Eastern Myanmar” written and published by Karen Human Rights Group, 2013. Link: http://www.khrg.org/2013/03/losing-ground-landconflicts-and-collective-action-eastern-myanmar
For example, see the following account of an ongoing land dispute in July 2014: http://www.bnionline.net/index.php/news/imna/17238rubber-plantation-owners-in-yethakon-area-threatened-by-karen-armed-group.html. This particular case has since been resolved by the
parties involved, and resolution of similar cases is occurring on an ongoing basis.
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ဃ) စစ္တပ္ဝင္ေရာက္သြားလာမႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈမရွိျခင္း - JICA ၏အဆိုအရ လမ္းမအသစ္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္
ထိေတြမ
႕ ႈ ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနလ
္ ာေစၿပီး ၎သည္ ျပႆနာ၏အေျခခံအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု သတ္မတ
ွ ယ
္ ဆ
ူ ႏိင
ု သ
္ ည္။
သို႔ေသာ္

ထုိလမ္းမ်ားသည္

ဗမာစစ္တပ္အား

အလြယ္တကူေရာက္ရွိလာေစႏိုင္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္၏အခ်က္အခ်ာက်သည့္

ကရင္ျပည္နယ္တြင္

KPSN

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္

အလယ္ဗဟိုသို႔ပင္
အတူလုပ္ကိုင္သည့္

ျပည္သူမ်ားသည္္ ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလအတြင္း စစ္တပ္၏တိုးခ်ဲ႕ေနရာခ်ထားမႈေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရး
ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္စစ္တပ္၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အသစ္တဖန္ျပန္လည္စတင္လာမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕လွ်က္ရွိသည္။ လမ္း
မ်ားပိတ္၍ အတင္းအဓမၼအခြန္ေတာင္းခံျခင္းသည္လည္း ဆက္လက္၍ တည္ရွိေနသည့္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား စတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဖ်က္စီးမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြား
လာကာ ရြာသားမ်ား အစားအစာစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မႈအားလည္း က်ဆင္းေစသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ (ဗမာစစ္တပ္)
၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။13 စစ္တပ္ႏွင့္ပိုမိုထိေတြ႕
လာႏိုင္မႈသည္

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္

လယ္သမားမ်ားသည္

မယံုၾကည္မႈမ်ား

၎တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္

ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းေၾကာင့္

လယ္ေျမမ်ားႏွင့္စိုက္ခင္းမ်ားတြင္

ေၾကာက္ရြံ႕ေနေသာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား

က်ဆင္းလာသည္။ ၎သည္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈအေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ားက်ေရာက္ေစျခင္း
သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုးအေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပိုမိုကန္႔သတ္သည့္စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈသာ
ရရွိေစသည္။
င) ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေပးသည့္စင္တာမ်ား - ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ စမ္းသပ္စီ
မံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အခ်က္အလက္ေပးသည့္စင္တာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡဆိုင္ ရာပေရာဂမ်ား
ကင္းရွင္းသည့္ အယူအဆအျဖစ္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း မ်ားသည္ အစိုး
ရ၏အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ကိရိယာမ်ားျဖစ္လာမည့္ အလားအလာရွိသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး
သည့္စင္တာမ်ားစီမံကိန္းတြင္ ထိုေနရာခ်ထားေပးသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္စက္မႈဇုန္မ်ားအတြက္ “ဆြဲေဆာင္သည့္
ပစၥည္းမ်ား” ေဖာ္ထုတ္ျခင္းပါဝင္ၿပီး ထိုအရာသည္ အခ်က္အလက္ေပးရံုသာမကဘဲ အဓိကအားျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား
အား ထိုေနရာမ်ားဆီသို႔ ျပန္သြားရန္ဖိအားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဆြဲေဆာင္ျခင္းသည္ ၾကားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျပန္
လည္ခ်ထားေပးသည့္ေနရာမ်ားသည္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါက ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းၿပီးသားျဖစ္သြား၍ သူတို႔
ျပန္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ “ဆြဲေဆာင္သည့္ပစၥည္းမ်ား” မလိုအပ္ပါ။ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးသည့္ေနရာမ်ားတြင္
အစိုးရမွေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာမ်ားစြာရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ဗမာစစ္တပ္စခန္းမ်ား၏ေဘး သိမ
႔ု ဟုတ္ အနီးတြင္ တည္ရၿိွ ပီး
အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံ ေစ်းေပါသည့္ လုပအ
္ ားမ်ား ေပၚထြကလ
္ ာႏိင
ု က
္ ာ ဒုကသ
ၡ ည္မ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္
မ်ားကုိ ၎တို႔၏မူလ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ဆံုးရံႈးေစႏိုင္သည္။ အခ်က္အလက္ေပးျခင္းအပါအဝင္ ဒုကၡသည္မ်ား
ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးမဆို ထိုဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတို
င္ပင္ၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လိုအပ္သည္၊
အားကိုးလို႔ရၿပီး အေထာက္အကူျပဳသည္တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။

၄.၂ ညွိႏိႈ္င္းတိုင္ပင္မႈ
ရပ္ရြာလူထုဗဟိုျပဳသည့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္

ကၽြန္ဳပ္တို႔ျပည္သူမ်ားအတြက္

အဓိကမရွိမျဖစ္

ျဖစ္သည္။

ရပ္

ရြာလူထုအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး
ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ထိုဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အားျဖည့္ေပးသင့္ၿပီး ၎တို႔အား ဆြဲမခ်သင့္ပါ။ ကၽြန္ဳပ္တို႔ရပ္ ရြာလူထု၏
ျပင္ပမွလူမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ နည္းပညာအတြက္ အခန္းက႑ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ JICA
၏အေသးစိတ္ပံုစံသည္ ဤအခ်က္ကို ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေစသည္။ မတ္လတြင္ JICA သည္ အေနအထားေဖာ္ျပသည့္
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JICA
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စာတမ္းအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး (ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ တြင္ ၾကည့္ပါ) ထိုအထဲတြင္ ေျပာသည္မွာ မူအားျဖင့္ “တိုင္းရင္းသားလူ
နည္းစုအုပ္စုမ်ား၊

ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ရပ္ရြာေနထိုင္သူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

အျခားအက်ိဳးသက္

ေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ JICA စီမံကိန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္ရွိ လက္တြဲလုပ္ကိုင္
ေနေသာအဖြဲ႕မ်ားအၾကား အတူတကြ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသအတြက္ ေဒသတြင္းဘက္ေပါင္းစံုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အစီအစဥ္အား

ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္”။

ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္း

မျပဳလုပ္ခဲ့

သို႔မဟုတ္

သို႔ေသာ္

JICA

မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

သည္
ထို႔ေၾကာင့္

အေသးစိတ္ပံုစံအတြက္
အျမင္အရ

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္

ကရင္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္တို႔ရွိ

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ JICA တြင္ တန္ဖိုးရွိသည့္
နည္းပညာဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ကုမၸဏီက
မေဖာ္ထုတ္သင့္ဘဲ ထိုရပ္ရြာမွ ျပည္သူမ်ားကသာ ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။
ထည့္သြင္းမစဥ္းစားရေသးသည့္ လူမႈစီးပြားေရးကိစၥမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ အစီအစဥ္ထဲတြင္ပါသည့္ အ ယူအဆမ်ား
အားတုံ႔ျပန္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဒီမိုက
ရက္တစ္ယႏၱရားသည္ ဤရပ္ရြာလူထုထံတြင္ မရွိပါ။ ၎တို႔၏ဘဝမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ထိ
ေရာက္စာြ ဝင္ေရာက္စက
ြ ဖ
္ က္ပင
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ ေပးႏိင
ု သ
္ ည့္ ယႏၱရား မရွၾိ ကေသးပါ။ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးႏွငဖ
့္ ၿ႕ံြ ဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္
ဒီမိုကရက္တစ္ဖြဲ႕စည္းပံုရရွိသည္ႏွင့္တၿပိဳက္နက္ ထိုအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္
ပိုင္းတြင္ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ားက ျပဳလုပ္သင့္ သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ရန္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ား
အား လြတ္လပ္ၿပီးႀကိဳတင္အသိေပးမႈပါသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိရန္ လိုသည္။14 JICA ၏လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျခား
သူမ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈေနၿပီး ထိုအထဲတြင္ လတ္တေလာကပင္ ျပဳလုပ္သြားသည့္ Myanmar Peace
Support Initiative ၏ “MPSILessons Learned March 2014” စာတမ္းသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး အဓိပၸာယ္ပိုမို
ျပည့္ဝသည့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈစာတမ္းအား ေတာင္းဆိုထားသည္ -

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝရန္လိုအပ္ၿပီး မွန္ကန္စြာ အေျချပဳထားရန္
လိုအပ္သည္. . . သို႔ေသာ္ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ မည္သည့္ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ
မစီစဥ္မီႏွင့္ မေဆာင္ရြက္မီ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ညွိႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိုညွိႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ လုပက
္ င
ုိ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ ခ
္ င
ြ က
့္ ုိ ရွငး္ လင္းျပတ္သားစြာ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္
သည္။ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈထဲတြင္ ပါဝင္ရမည္မွာ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မည္
သည့္အခါ၊ မည္ကဲ့သုိ႔ႏွင့္ မည္သည့္ဝင္ ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္မည္ကို ဆန္းစစ္
ေလ့လာၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္ျဖစ္သည္။15
MPSI အား ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိခဲ့သည့္သင္ခန္းစာမ်ားအား JICA ကဲ့သို႔ေသာ
ႏိုင္ငံတကာေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အေလးအနက္ထားမည္ဟု ကၽြန္ဳပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္သည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္သည္ JICA အေသးစိတ္ပံုစံအတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အဓိကေနရာ
ျဖစ္ၿပီး၊ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ မဟုတ္ပါ16 ေနျပည္ေတာ္သည္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ ျပည္နယ္ရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား
အေကာင္းဆံုးကိုယ္စားျပဳသည့္ေနရာ မဟုတ္ပါ။ အေသးစိတ္ပံုစံသည္ အေပၚယံတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ျပည္တြင္း
ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာျခင္းကို ေထာက္ပံ့သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ထိုင္း
ႏိုင္ငံတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္ညွိ ႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမွ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ထိုစာရြက္
စာတမ္းမ်ားထဲတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ မည္သည့္ အစီအစဥ္မွ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
ဒုကၡသည္မ်ားသည္ သူတို႔ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါတြင္ ထိေတြ႕ရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားသည္
14

15
16

See the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, to which both Myanmar and Japan are signatories: http://
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://www.peacedonorsupportgroup.com/mpsi-lessons-and-reflections.html
JICA documents, including its inception workshop powerpoint, are available from Kesan upon request.
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္
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စနစ္တက်ရွိၾကၿပီး ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရႈေထာင့္မ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ JICA သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းေရႊ႕ ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအား
မေတြဆ
႕ ေ
ုံ သးသနည္း။
အစိးု ရအရာရွမ
ိ ်ားႏွငတ
့္ င
ုိ း္ ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွငသ
့္ ာ
ခ်က္သည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

၎တုိ႔၏ဘဝမ်ားကို

အဓိကအားျဖင္ေ
့ တြရ
႕ ရ
ိွ န္ဟသ
ူ ည့္

ကိုယ္ပိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အား

JICA

၏

ကန္႔သတ္ေစသည္။

ဆံုးျဖတ္
ေလ့လာမႈ

တစ္ခၿု ပီးတစ္ခက
ု
ျပသသည္မာွ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏လက္ခ်က္ျဖင့္ အဆိးု ရြားဆံးု ဒဏ္မ်ားခံခဲ့ၾက
ရသည္။17 ရပ္ရြာလူထုတစ္ခုအေနႏွင့္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ရမည္ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း
သည္ အေရးႀကီးၿပီး မည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မဆို ရပ္ရြာလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ထိေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဝက္ျဖင့္သာ
ျပဳလုပ္၍မရပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲဆႏၵေပးႏိုင္သူအေနႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ေပးႏိုင္ရန္ သီးသန္႔ရပ္ရြာလူထု
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ အမ်ိဴးသမီးမ်ား၏ ထိေတြ႕မႈကို ပိုမိုျမင့္မားလာေစသည့္ ကိရိယာတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းတြင္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑အား ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္အမ်ိဳး
သမီးမ်ား သီးျခားပါဝင္လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအလံုးစံ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
လိုအပ္သည္။
တိင
ု း္ ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိးု ရကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ ညွႏ
ိ င
ႈိ း္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အက်ိဳးရွေ
ိ သာ္လည္း ထိထ
ု က္ပ၍
ုိ
လိုအပ္သည္။ ထုိညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးျခင္းတုိ႔
အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ္လည္း KNU ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈအား အစားထုိး၍ မရႏိုင္ပါ။
JICA သည္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားအား ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ပါဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းတုိ႔အား အေထာက္အကူျပဳသည့္
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္ဖန္တီးရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထိုသို႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရပ္ရြာလူထုအၾကား က်ယ္ျပန္႔
စြာမွ်ေဝသည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖန္တီးလိမ့္မည္။

၄.၃ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အားေပးျခင္း
ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏
အဓိကဦးတည္ခ်က္

ျဖစ္သည္။

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

၎သည္

ေထာက္ခံအားေပးျခင္းသည္

ပဋိပကၡတစ္ဖက္ျခမ္း၏လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ကို
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ျမွင့္တင္ၿပီး

စီမံကိန္း၏
ပဋိပကၡအား

ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းပင္ မျပဳလုပ္ဘဲ က်န္တစ္ျခမ္းကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအား
ရပ္ရြာလူထုမွ တရားဝင္ကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳပါ။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ျပည္နယ္ဝန္
ႀကီးမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္က ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းတည္
ေဆာက္ပံုဆီသို႔

သတင္းပို႔သည္။

ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္လည္း

ဗဟုိအစိုးရအရာရွိမ်ားျဖစ္သည္။

၎အား တစ္ဘက္သတ္လုပ္ေဆာင္မႈဟုပင္ ကရင္ျပည္သူအမ်ားစုက ျမင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၎သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။
JICA အစီအစဥ္၏ အပိုင္းအမ်ားစုအား အစိုးရဌာနမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ ပဋိပကၡ၏ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရတြင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာသာရွိသည္။ ႀကီးမား
သည့္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
လိုသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို အားျဖည့္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ကရင္လူမ်ိဳး
မ်ားအေပၚ ရာဇဝင္ရွည္ႀကီးတေလွ်ာက္ ခြဲခြာၿပီး ဖိႏွိပ္ထားေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မ်ားစြာေသာရပ္ရြာလူ
ထုမ်ား၏အစိုးရအေပၚ
17
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ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းသည္

၎အား

ေလွ်ာ့တြက္၍မရပါ။

Please see latest report from the Women’s League of Burma, Same Impunity, Same Patterns. http://womenofburma.org/wp-content/
uploads/2014/01/SameImpunitySamePattern_English-final.pdf

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္
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နက္ရိႈင္းစြာကိန္းေအာင္းလွ်က္ရွိၿပီး
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ထုိ႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အား အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ျဖစ္ၿပီး ၎အားျပည္ထဲေရးကတိုက္ရိုက္
အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္ေအာက္တြင္ပင္ ရွိေလသည္။ ထိုျမန္မာအစုိးရ၏ အဆင့္ဆင့္တုိ႔သည္ ရပ္ရြာလူထု၏
အျမင္တြင္ ၾကားေန၊ ကိုယ္စားျပဳ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ မဟုတ္ပါ။
ထိုျပည္နယ္အစိုးရအား တည္ေဆာက္ျခင္းကို အေလးေပးမႈေၾကာင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း
စဥ္သည္ အဓိကက်ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အေႏွာက္အယွက္မျပဳျခင္းႏွင့္ ဖ်က္စီးျခင္းက မည္ကဲ့သို႔ အာမခံမည္
ဆိုသည္ကို မရွင္းပါ။ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားအား အေလးေပးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္
ထိေတြ႕မႈကိုလည္း ေဘးဖယ္ထားသည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ထိုဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မွန္ကန္သည့္
ကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ိဳးမ်ား မရွိပါ။

၄.၄ စီးပြားေရးသီအိုရီ
ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္

JICA

အေသးစိတ္အစီအစဥ္၏

စီးပြားေရးသီအိုရီအေပၚ

စိုးရိမ္ပူပန္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း

၎၏

အပိုင္းအမ်ားစုမွာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္ အဆင့္တြင္သာ ရွိေသးသည္ကို ကၽြန္ဳပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳ ၿပီး ေလ့လာမႈထဲမွ
အခ်ိဳ႕အယူအဆမ်ားသည္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္မွာ ၂၁ ရာစု၏ေရွ႕ေျပး လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕
ၿဖိဳးမႈမူဝါဒမ်ားအား အသံုးျပဳလွ်င္ JICA သည္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိျပည္သူ မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးႏိုင္သည္
ဆိုတာျဖစ္သည္။ ၎မူဝါဒအခ်ိဳ႕အား အေသးစိတ္ပံုစံထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈနည္း
ပါးရန္ သီဟိုဠ္ေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္းအား ရာဘာထုတ္လုပ္ျခင္းအစား စိုက္ပ်ိဳးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းကဲ့သို႔ေသာအက်ိဳး
ရွိသည့္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုအရာအားလံုးသည္ အသံုးဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္အယူ
အဆမ်ားစြာႏွင့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕အေပၚ ေလးနက္သည့္စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေသးသည္။
ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားထဲတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အျခားေဒသမ်ားမွအလုပ္သမားမ်ား

ဝင္ေရာက္လာျခင္း၏

အက်ိဳးသက္

ေရာက္မႈအား ေလ့လာသံုးသပ္ထားျခင္းမရွိကာ ၎သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုပဋိပကၡအား တိုးပြားလာေစႏိုင္ၿပီး IDP
မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ သူတို႔၏လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ရန္ အမွန္တကယ္ အခြင့္အေရးမရွိပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကာင့္
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ လူမ်ားဝင္ေရာက္လာေစမည္ကို ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ နားလည္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူ
ညီခ်က္မရေသးမီ ျပင္ပမွအလုပ္သမားမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ လယ္ေျမကိစၥမ်ားအား ပိုမိုဆိုးရြားလာေစၿပီး
တင္းမာမႈမ်ားေျဖရွင္းၿပီး ေလ်ာ့က်လာေစျခင္းကိုလိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔သည္ ပို၍ပင္ မ်ားျပားလာႏိုင္သည္။
သီးျခားကမ္းလွမ္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္ေလ့လာခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အလားတူဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။ စက္မႈဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား
ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔အား
ေလ့လာသံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ယခင္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ စက္မႈဇုန္မ်ားထံမွ သင္ခန္း
စာယူရန္ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေလ့လာထားျခင္း မရွိပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္းတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ားစြာ
ထူေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝမ်ားအား သိသာသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆီသို႔ ဦးမတည္ပါ။
ထုိအေတြ႕အႀကံဳမ်ားထံမွ သင္ခန္းစာမ်ား ယူသင့္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ သီလဝါစက္မႈဇုန္တြင္ JICA ကိုယ္တိုင္
ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အခက္အခဲ
မ်ားအား ေမွ်ာ္မွန္းလုိ႔ရသည္။18
ထို႔အျပင္ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစႀကႍမ်ားသည္ အလြန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ စႀကႍ မ်ား၏အစီအ
စဥ္ေနာက္သို႔လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအား အာရံုစိုက္သည့္ဦးတည္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္သည္။ ေပၚလြင္သည့္ဥပမာ
တစ္ခုမွာ
18

ဘားအံႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္အၾကား

တည္ေဆာက္ရန္ကမ္းလွမ္းထားသည့္

ေလယာဥ္ကြင္းအသစ္ျဖစ္သည္။

http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/10635-jica-rejects-thilawa-allegations.html
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္
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ထိုေနရာတြင္ အသံုးနည္းေသာ ေလယာဥ္ကြင္း ၂ ခုတည္ရွိကာ တတိယ ေလယာဥ္ကြင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္
မည္ကဲ့သို႔ထူးျခားမည္ကို စဥ္းစားရခက္သည္။
မၾကားေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ဧရာမဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအမ်ားစုမွာ သယံဇာတ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ေရ
အားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ JICA အေသးစိတ္ပံုစံက အဆိုျပဳသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
သယံဇာတအား အျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမွ သယံဇာတအား အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ျခင္းဆီသို႔ ကူးေျပာင္း
သည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ ၎မွန္ေၾကာင္းကို သာဓကအနည္းငယ္ျဖင့္သာ ျမင္ရသည္။ ထုတ္ယူ
ျခင္းႏွင့္ေရအားလွ်ပ္စစ္အေျခခံသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အနည္းငယ္ကိုသာ
ဖန္တီးေပးေသာ္လည္း ေျမအမ်ားအျပားကို ပ်က္စီးေစသည္။ ထိုစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဝင္ေငြအား က်ယ္ျပန္႔စြာ
ျဖန္႔ျဖဴးမည့္အစာ

လူအနည္းငယ္၏ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကိုသာ

တိုးပြားလာေစသည္။

ထိုစီမံကိန္းမ်ားအနီးအနားတြင္

အျခားစက္ မႈဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ထုတ္ယူမႈႏွင့္ေရအားလွ်ပ္စစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေပၚ
ထိေရာက္သည့္ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မရွိျခင္းသည္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအေပၚ မည္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွမရွိဘဲ
ေျမမ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ား ပိုမိုပ်က္စီးျခင္းကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစမည္။ ၎သည္ ပဋိပကၡတိုးျမွင့္ျခင္းကိုသာ အေသအခ်ာ
ဦးတည္မည္ျဖစ္သည္။
JICA သည္ အစားထိုးလူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသီအုိရီအေၾကာင္းကို ေျပာေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ အေသး
စိတ္ပံုစံသည္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာသီအုိရီအား မကိုးကားသည့္အျပင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုအား အေျချပဳသည့္နည္း
လမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေခတ္မမွီေတာ့သည့္ ပံုစံနမူနာမ်ားအား အသံုးျပဳမည့္အစား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အယူအဆမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္ေသာ အမွတ္အသားမ်ားပင္မရွိပါ။

၄.၅ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဤဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဆိုျပဳခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မည္ကို ကၽြန္ဳပ္တုိ႔အေလးအနက္စိုးရိမ္သည္။ အေသးစိတ္ပံုစံ
သည္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဇီဝမ်ိဳးကြဲေပါၾကြယ္ဝသည့္ သစ္ေတာမ်ား၏အေရးႀကီးမႈႏွင့္ ၎တို႔၏ ကၽြန္ဳပ္တို႔ကရင္ျပည္
သူမ်ားအေပၚ အေရးပါမႈတို႔အား အသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္သည္။ ၎တြင္ JICA ၏အစီအစဥ္အား လမ္းညႊန္ရန္
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ (SEA) မပါရွိပါ။ ကမၻာ့ဘဏ္က အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ
တိုင္းျပည္မ်ားအားလံုးအား အသိအမွတ္ျပဳသည္မွာ “ဆိုးရြားလာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးႏွင့္သဘာဝသယံဇာ
တမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ မၾကာခဏ ထိတလ
္ န္ဖ
႔ ယ
ြ ရ
္ ာႏႈနး္ မ်ားသိ႔ု
ေရာက္ခသ
့ဲ ည္”။ ထိေ
႔ု ၾကာင့္ ဘဏ္က ေဆာ္ၾသသည္မာွ “ဖြၿ႕ံ ဖိဳးေရးလုပင
္ န္းစဥ္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုး
သပ္မႈမ်ားအား သီးျခားအားထုတ္ၿပီး ျမွင့္တင္ကာျပဳလုပ္သြားသင့္သည္”။19 JICA ၏ အေသးစိတ္ပံုစံတြင္ SEA ဆိုင္ရာ
၎၏ေဆာ္ၾသခ်က္ကို လိုက္နာေသာ မည္သည့္သက္ေသအေထာက္အထားမွ မရွိပါ။
အဆိုျပဳထားသည့္ ေရကာတာမ်ား သို႔မဟုတ္ ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္အား
ဆိုးရြားစြာအက်ယ္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္ကို ေဆြးေႏြးထားျခင္း မရွိပါ။ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုသည့္ ျပႆနာမ်ား
စြာရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ -
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•

မက္ဂသတ္ျမစ္ဝွမ္းေရကာတာသည္ KNU ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးမဲ့ေတာတစ္ခုရွိေသာ ေနရာကို ေရလႊမ္း
မိုးႏိုင္သည္။

•

ဘီးလင္းျမစ္ဝွမ္းေရကာတာသည္ လူမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေစကာ ထိုသူမ်ားသည္ အကာအကြယ္ ေပးထားသင့္သည့္
ေျမာက္ပိုင္းရွိေနရာမ်ားထံသို႔

သြားေရာက္ရန္

အလားအလာမ်ားသည္။

KNU

သည္

ထိုေနရာမ်ားအား

ေဒသတြင္းတြင္ အနည္းငယ္သာ တစ္စုတစ္စည္းအေနႏွင့္က်န္ရွိေတာ့ေသာ ဇီဝမ်ိဳးကြဲေဒသမ်ားဟု လတ္တ
ေလာတြင္ပင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ထိုေနရာအား သူပီေဘးမဲ့ေတာ ဟု ေခၚေဝၚသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
•

ယြန္ဇာလင္းျမစ္စီမံကိန္းသည္ သဘာဝအလွႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အစဥ္အလာအရကာကြယ္
ေပးထားေသာ ငါးကန္ရွိၿပီး ကရင္ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ၎သည္ ကာကြယ္ထားသင့္သည့္ သဘာဝႏွင့္ယဥ္ေက်း
မႈအေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဒသအား ေရလႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။

ဤေနရာမ်ားသည္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ KNU သစ္ေတာဌာနမွ ကာကြယ္ထားၿပီး သို႔မဟုတ္ တစ္ေန႔တြင္ ပိုမို
က်ယ္ျပန္႔ေသာကာကြယ္မႈေပးရန္ သတ္မွတ္မည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ကာကြယ္မႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္
ဒီမိုကရက္တစ္ယႏၱရားမရွိဘဲ အရပ္သားအစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္
သက္၍ ပူပန္မႈကင္းမဲ့ျခင္းကို အထင္အရွား ျပသေနသည္။ ဤအဆိုျပဳ ခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ေဒသရွိျပည္သူတုိ႔အ
ၾကား ပဋိပကၡအသစ္မ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ရလဒ္မွာ JICA စီမံကိန္းေဖာ္ျပထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္
ဆန္႔က်င္ေနသည္။
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၅။
ေအာက္တြင္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

ဤရႈတ္ေထြးၿပီး

လံုၿခံဳမႈစိတ္မခ်ရသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္

ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ား၏

ထိေတြ႕ပတ္သက္မႈကို လမ္းျပေခၚေဆာင္လာေသာ JICA အတြက္ KPSN ၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၈ ခ်က္အား အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍
ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏တူညီသည့္ရည္မွန္းခ်က္မွာ JICA ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္
စီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို မည္ကဲ့သို႔ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝၿပီး ေရရွည္အ
က်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္မည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္ အမွန္တကယ္အခ်ိန္မေရြးျဖစ္လာႏိုင္သ
ည့္ပဋိပကၡအား ထိခိုက္ေစမႈမ်ားႏွင့္ပိုမိုဆိုးရြားေစမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္မွာလည္း ကၽြန္ဳပ္တို႔၏တူညီေသာ အေရးႀကီး
သည့္ အရာျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ ပထမဦးစြာ အထူးအေလးထားေျပာရမည္မွာ ကၽြန္ဳပ္တို႔ရပ္တည္ခ်က္၏ အေျခခံသေဘာတရား
မ်ားအေနႏွင့္ တစ္ခုမွာ အျပည့္အဝၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အာမခံႏိုင္ကာ
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့က်သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား မရရွိေသးမီကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ
တြင္ အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ ယာယီဆိုင္းငံ့ထားရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုမွသာ ေဒသခံျပည္သူလူ
ထုသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားထံမွ အခြင့္အေရးမ်ား မွ်တစြာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္မႈ အပါအဝင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ထိေတြ႕မႈႏွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ မျပဳလုပ္
ႏိုင္ေသးမီကာလတြင္ ေပၚထြက္လာမည့္အလွဴ႕ရွင္ကို လႈံ႕ေဆာ္သည့္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ယာယီဆိုင္း
ငံ့ထားရန္အတြက္ လည္း ကၽြန္ဳပ္တို႔ ေတာင္းဆိုသည္ (အႀကံျပဳခ်က္ နံပါတ္ ၈ အား ၾကည့္ပါ)။20

၅.၁ ပဋိပကၡအား ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း
JICA သည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ပဋိပကၡ၏ဇာစ္ျမစ္မ်ားကို လြတ္လပ္၊နက္နဲၿပီး ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာ သံုးသပ္ႏိုင္ရမည္။
KPSN က ေတာင္းဆိုသည္မွာ ဤေလ့လာသံ
သံုးသပ္ခ်က္အား ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္
ကရင္ႏွင့္မြန္ျပည္သူမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ေဖာ္ထုတ္
ထားေသာ အားလံုးပါဝင္သည့္နည္းလမ္းအား အသံုးျပဳသည့္ သီးျခားတတိယပါတီျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။
ထိုျဖည့္ဆည္းမႈသည္ ကမၻာေပၚရွိ အျခားေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ
မွတ္တမ္းရွိရန္လိုအပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပဋိပကၡအားေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလူ
မ်ိဳးစုေဒသမ်ားတြင္မဆို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆီသို႔ ဆက္မသြားမီ ၎သည္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးတြင္ျဖစ္ေစ၊
သီးျခား အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုစီတြင္ျဖစ္ေစ စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္အဆင့္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္
တေလွ်ာက္လံုး၌ ၎တြင္ အႏၱရာယ္အားေလ့လာသံုးသပ္မႈႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစသည့္အစီအစဥ္ ပါဝင္ႏိုင္ရမည္။
စီမံကိန္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္အညီ ဤအေျခအေနတြင္ ပါရွိေသာအစီရင္ခံစာမ်ားအား အကဲျဖတ္ၿပီး တရားဝင္ျဖစ္ ေစရန္လည္း ျပဳလုပ္သင့္သည္။21
ပဋိပကၡေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားအားလံုးတြင္ ပဋိပကၡကိုေျပာင္းလဲေစ ႏိုင္ေသာ ဆက္စပ္မႈအားလံုး၌ မည္သူႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္
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22 II

When referring to consultation we refer JICA to the Shift Project’s “Conducting Meaningful Stakeholder Consultation in Myanmar”.
http://www.humanrights.gov/2013/06/19/fact-sheet-burma-responsible-investment-reporting-requirements/
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ဆိထ
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ံ ရးလုပက
္ င
ုိ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ သ
္ မ
ူ ်ား ပါဝင္သည္ႏင
ွ ့္ ေဒသခံမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားမွလမ
ူ ်ား
ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အက်ိဳးအျမတ္ကို မည္သို႔ရသည္ အစရွိသည္တုိ႔အား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ား၏
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာခ်က္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္လူဦးေရအပိုင္းအျခားမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အကဲ
ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။

၅.၂ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္
ၾကိဳတင္ေလ့လာသံုးသပ္မႈ
JICA သည္ ထိခိုက္မႈမရွိေရးအေျခခံသေဘာတရားအပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထား
မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ေလးစားၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို တိက်စြာအာမခံႏိုင္ရမည္။22 ဤအေျခခံ
သေဘာတရားမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း အခ်ိန္ကာလ၏သက္ေသျပမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ - အဆင့္ျမင့္ျမင့္စံ
ႏႈန္းမ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးစြာထားသင့္ေသာ္ျငားလည္း - JICA အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး ျပဳလုပ္သင့္သည္မွာ အေကာင္း
ဆံုးအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အေလ့အထမ်ားကို လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ရမည္။
သာဓကအားျဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခခံသေဘာတရားမ်ားလမ္း ညႊန္စီမံကိန္း
မ်ားတြင္ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္သည့္ မည့္သည့္လုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုမဆို ၾကိဳတင္ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္သည္။23 စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား သည္လည္း သီးျခားႏိုင္ငံတကာအေျခခံသေဘာတ
ရားမ်ားႏွင့္စံႏႈန္းမ်ားကို

လိုက္နာက်င့္သံုးရန္

ၾသဇာအာဏာရွိသည့္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား

လက္မွတ္ထိုးရန္လို

အပ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာအေျခခံသေဘာတရားမ်ား အားေဆြးေႏြးေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္၏ႏိုင္ငံေရးအေျခ
အေနကို ေမ့မထားသင့္ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအားလိုအပ္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခခံသေဘာတရားအခ်ိဳ႕
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ ရွိပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ၍မရႏိုင္ပါ။

၅.၃ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း24
JICA သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း (SEA) အား ျပဳလုပ္မည္ ကို
အာမခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏အေသးစိတ္ပံုစံတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားကို ေပါင္းစည္း
ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚအၾကီးအက်ယ္ထိခိုက္မည့္ JICA အဆိုျပဳ ထားေသာစီမံကိန္း
မ်ားျဖစ္သည့္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံ ကိန္းႏွင့္ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎၏အေသးစိတ္ပံုစံသည္
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေရကာတာႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားအဓိကအေျခခံအ ေဆာက္အအံုစီ မံကိန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာအစိုး
ရ၏အစီအစဥ္မ်ားကို အားေပးေၾကာင္းကို JICA က အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ေဖာ္ေဆာင္သည့္အဓိပၸာယ္မွာ ျပည့္စံုေသာ
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ

အကဲျဖတ္ျခင္းသည္

အလြန္အေရးႀကီးသည္ဆိုတာပင္

ျဖစ္သည္။

၅.၄ ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
JICA သည္ ၎၏ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ခိုင္ခံ့ၿပီးအဓိပၸာယ္ျပည့္ဝလာရန္ ျပဳျပင္ရမည္။ ၂ဝ၁၄ ခု ႏွစ္၊ မတ္လ
၂ဝ ရက္ေန႔ပါ အေနအထားေဖာ္ျပေသာစာတမ္းတြင္ သေဘာျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ၎၏

“စီမံကိန္းအေကာင္အ

ထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္” ျဖစ္သည္။ ၎မူဝါဒမ်ား လို အပ္သည္မွာ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
25

အစီအစဥ္တင
ြ ္ “သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာအက်ိဳးသက္ေရာက္သမ
ူ ်ား၏ သေဘာ တူညခ
ီ ်က္” ႏွင့္ “ပူးေပါင္းလုပက
္ င
ုိ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား”
22
23

24
25

“Do No Harm How Aid Can Support Peace or War”, Mary Anderson, 1999 published by Lynn Reinner Publishers.
United Nations Human Rights Oﬃce of the High Commissioner: www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_
EN.pdf
World Bank: Strategic Environmental Assessment
The principles are outlined in Appendix 3.
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ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း JICA သည္ ကရင္ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႕မႈမရွိဘဲ ၎၏အေသးစိတ္ပံုစံအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤပဋိပကၡေဒသတစ္ခုလံုးတြင္
လူမႈေရးႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၿပီး အစီအစဥ္မ်ား တိုးတက္
ေကာင္းမြန္လာရန္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္အမ်ားအျပားရွိသည္။

ေဒသတြင္းရွိျပည္သူမ်ား၏ဘဝမ်ား

ေဒသဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္

ရည္ရြယ္သည့္

မည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမဆို ဤအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက ၎သည္ ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာမရွိႏိုင္ပါ။
ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရပ္ရြာလူထုပါဝင္လာမႈကို အားေပးရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ လမ္းညႊန္မူဝါဒမ်ား၊ ပံုစံ၊
က်င္းပမည့္ေနရာ၊ က်င္းပမည့္ေန႔ႏွင့္ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳသည့္အဖြဲ႔မ်ား
ပါဝင္သင့္သည္။ ေနာက္ထပ္မည္သည့္ ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ိဳးတြင္မဆို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျပည့္အဝလက္တြဲလုပ္
ေဆာင္မႈကို ရယူသင့္ၿပီး၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သိရွိနားလည္ရန္၊
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ႏွင့္ စကားအေျခအတင္ေျပာဆိုသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ
အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာမ်ားကို ရွာေဖြသင့္သည္။26
ဤညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏

တင္ျပမႈမ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားကို

တရားဝင္

အသိအမွတ္ျပဳမႈ

ပါဝင္ရမည္။ KPSN သည္ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ JICA ႏွင့္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လိုသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာနည္းပ
ညာမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ကူညီ
ႏိုင္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ျဖည့္ဆည္းေပး
လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထို႔မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အားျဖည့္ေပးရာ ေရာက္သည္။ ဤတစ္ခုသည္သာ
ကၽြန္ဳပ္တို႔ရပ္ရြာလူထု၏အနာဂတ္အား

သိသာထင္ရွားသည့္

အေထာက္အကူကို

ေပးလိမ့္မည္။

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

တင္ျပပံုမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားသာ မပါဝင္သင့္ဘဲ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား ပိုမိုနားလည္ရန္ႏွင့္
ရပ္ရြာလူထု၏ အေရးထားမႈကိစၥမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ၾကားနာမႈမ်ား၊ အစရွိသည့္တို႔အား ၎တို႔မွ တင္ျပေပးႏိုင္ရန္
ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ စကားရည္လုပြဲမ်ားကို ဖြင့္ထားေပးျခင္း ပါဝင္ေစရမည္။

၅.၅ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕
JICA

သည္

စီမံကိန္း၏အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္

ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈ၊

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

အေကာင္အထည္

ေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဦးေဆာင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ခုဖန္တီးရာတြင္ KPSN ႏွင့္လက္တြဲလုပ္ ေဆာင္
သင့္သည္။ ဤအဖြဲ႕တြင္ JICA၊ ျမန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ KPSN အပါအဝင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္
အစိုးရတစ္ခုတည္းအတြက္ တာဝန္ခံယူမႈအာမခံေပးျခင္းတြင္မကဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ ျပဳလုပ္ေပး
ရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆီသို႔ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ပို၍က်ယ္ျပန္သည့္ လူမႈ
စီးပြားေရးဆိုင္ရာအညႊန္းမ်ားကို တန္ဖိုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎သည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး စံႏႈန္းမ်ားကိုခ်မွတ္
သင့္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ အုပ္စုမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ကူညီသည့္ JICA
၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္။

၅.၆ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
JICA သည္ သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစံုအား နားလည္ရန္လြယ္ကူသည့္ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရမည္
မည။ JICA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ JICA ေလ့လာ
မႈမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလံုး၏ သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစံုအားေဖာ္ထုတ္မည့္စ
နစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားထဲတြင္ စီမံကိန္းဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္
26
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Again, please see Shift Project
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မ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္။ ကရင္ႏွင့္မြန္ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အား နားလည္ရန္လြယ္ကူသည့္ ဘာသာ
စကားႏွင့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသင့္သည္။

၅.၇ ေဒသတြင္း မိတ္ဖက္မ်ား
၎၏အေသးစိတ္ပံုစံႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ မည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမဆိုသည္ ေဒသတြင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဆိုင္ရာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ထူေထာင္ျခင္းကို JICA က ျပတ္သားစြာ အာမခံေပးရမည္။
၎သည္

ေဒသတြင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္အား

ျမွင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကိုလည္း

အာမခံေပး

မည္ျဖစ္သည္။ JICA ကေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ရပ္ရြာလူထု
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသတြင္း၌အလုပ္လုပ္ေနေသာ အစိုးရဝန္ထမ္း မဟုတ္သူမ်ားတို႔အား စီမံကိန္း၏အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္
ရပ္ရြာလူထုက သေဘာတူလက္ခံသည့္ ရွင္းလင္းေသာစံမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ပမာဏမ်ားျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားႏိုင္ရမည္။
စီမံကိန္းတစ္ခုအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေဒသတြင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ မလံုေလာက္သည့္အခါမ်ားတြင္ သေဘာတူညီ
ထားသည့္အခ်ိန္အကန္႔အသတ္အတြင္း၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အသိပညာမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ရရွိလာေအာင္ ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္သည္ ေဒသတြင္း ရပ္ရြာလူထုလုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္အား ျမွင့္တင္ၿပီး
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္အတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္းပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေဒသတြင္းဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းအသိပညာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈထဲတြင္
ေဒသတြင္း အသိတရားမ်ားႏွင့္အေျခအေနမ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈသည့္ မသင့္ေတာ္ေသာ စီမံကိန္းဥပမာမ်ားႏွင့္ျပည့္
ႏွက္ေနသည္။
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အထက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္

ေဖာ္ျပထားသလို ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳအဖြဲ႕

အစည္းမ်ားသည္ ဤေဒသ၏ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ကာလတေလွ်ာက္လံုးတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ သည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာလူထု၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
အေနႏွင့္ လုပ္ကိုင္သည့္အလုပ္မ်ားႏွင့္ ရရွိသည့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မွတစ္ဆင့္ အသိပညာႏွင့္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္မ်ားရရွိခဲ့
သည္။ မည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမဆို ေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုတို႔၏ဘဝမ်ား တိုးတက္ရန္ရည္ရြယ္မႈသည္ထိုအ
ဖြဲ႕မ်ားအား မိတ္ဖက္အျဖစ္ လက္ခံေဆာင္ ရြက္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။

၅.၈ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအေနအထားမ်ား
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ JICA သည္ KPSN၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားပါဝင္သည့္

ကရင္လူ႔အဖြဲ႕

အစည္းဆိ္ုင္ရာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ JICA သည္ အားလံုး ပါဝင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအား
အေလးထားေသာ ၎၏စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး
မည္သည့္ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ကိုမဆို အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္
ရရွိရန္ လိုအပ္သည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ ထို႔အျပင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း
လုပင
္ န္းစဥ္၏အဆင္တ
့ င
ုိ း္ တြင္ ပါဝင္ေစျခင္းသည္ တာဝန္ယမ
ူ အ
ႈ ာမခံႏင
ုိ ရ
္ န္ အေကာင္းဆံးု နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ထိခက
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ား၊
လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းကိုလည္း
တားဆီး ေပးသည္။ မည္သည့္ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ေရွ႕ဆက္သြားရန္ကိုမဆို ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၏ အျပည့္အဝသေဘာ
တူညမ
ီ ႈ ရရွရ
ိ န္လအ
ုိ ပ္သည္။ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခြငျ့္ ပဳခ်က္ရရွျိ ခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း မလံေ
ု လာက္ပါ။
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၆။

နိဂံုး

ထိုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား အျပဳသေဘာအေနႏွင့္ သေဘာထားမည္ဟု KPSN က ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အကူအညီႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ားသည္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ရပ္ရြာလူထုမ်ား အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား
ျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာမရွိပါ။ အေထာက္အပံ့မ်ားအျမင့္မားဆံုး တန္ဖိုးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသတြင္းလို
အပ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕သိရွိေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ပံုေဖာ္မႈ ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ ကၽြန္ဳပ္
တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အနာဂတ္ကို ဖန္တီးႏိုင္သည့္ ျပည္သူတစ္စုအေနႏွင့္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏လုပ္ႏိုင္
စြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကူညီရန္ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ အကူအညီ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ဳပ္တို႔အလြန္စိုး
ရိမ္သည္မွာ

JICA စီမံ ခ်က္အား ၎၏လက္ရွိပံုစံအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့လွ်င္ ၎သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ

တူညီခ်က္ အတြက္ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး၊
ကၽြန္ဳပ္တို႔ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ဘဝအရည္အေသြးကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေျပာဆိုခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ လူထုအေျချပဳအုပ္စုမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္မေပးျခင္း တို႔ျဖစ္မည္ကို ျဖစ္သည္္။ ၎သည္
အလြန္ထိခိုက္လြယ္ေသာ ကၽြန္ဳပ္တို႔တိုင္းျပည္၏ ေျပာင္းလဲမႈကာလတြင္ အားလံုးျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။ အထက္တြင္ေဖာ္
ျပထားသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ JICA ၏စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေစာလြန္းေနၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရရွည္တည္
တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိႏိုင္ျခင္းအား ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု ကၽြန္ဳပ္တို႔ယံုၾကည္သည္။
ကၽြန္ဳပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏ပူပန္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေအာင္ေဖာ္ျပၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္းျဖင့္စီမံ
ကိန္းမ်ားမွ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကၽြန္ဳပ္တို႔ တားဆီးႏိုင္ၿပီး JICA တြင္ ပါရွိေသာအခြင့္
အလမ္းႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈကို အသံုးျပဳကာ ကၽြန္ဳပ္တို႔ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ကူးေျပာင္းရာတြင္
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ ကရင္ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္
ျခင္းျဖင့္ JICA သည္ အျခားပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အတုယူ
စရာဥပမာအျဖစ္ အသံုးျပဳသြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ လုပ္ငန္း
စဥ္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေႏွာင့္ေႏွးမည္ကို ကၽြန္ဳပ္တို႔နားလည္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ဳပ္တို႔ယံုၾကည္သည္မွာ ရရွိသည့္လုပ္ငန္း
စဥ္သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ခိုင္ၿမဲသည့္ရလဒ္ကို အေသအခ်ာရရွိမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ (KPSN) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားစာရင္း
အဖြဲ႕အစည္း

အတိုေကာက္

ဝက္ဘ္ဆိုက္ (ရွိခဲ့လွ်င္)

1

Burma Issues

BI

2

Back Pack Health Worker Team

BPHWT

www.backpackteam.org/

3

Burma Medical Association

BMA

www.bmahealth.org/

4

Committee for Internally Displaced Karen People

CIDKP

5

Federal Trade Union of Kawthoolei

FTUK

6

Karen Affairs Committee

KAC

7

Karen Baptist Convention

KBC

8

Karen Development Committee

KDC

9

Karen Development Network

KDN

10

Karen Education Department

KED

www.kareneducation.org/

11

Karen Environmental and Social Action Network

KESAN

http://kesan.asia/

12

Karen Human Rights Group

KHRG

http://khrg.org/

13

Karen Office for Relief and Development

KORD

http://kordcentre.org/

14

Karen Refugee Committee

KRC

15

Karen Refugee Committee Education Entity

KRCEE

www.krcee.org/

16

Karen Rivers Watch

KRW

www.karenyouthktl.org/
krw.html

17

Karen Student Network Group

KSNG

www.ksng-karen.org

18

Karen Teacher Working Group

KTWG

http://ktwg.org/

19

Karen Women Empowerment Group

KWEG

20

Karen Women Organization

KWO

http://karenwomen.org/

21

Karen Youth Organization

KYO

www.karenyouthktl.org/

22

Mae Tao Clinic

MTC

http://maetaoclinic.org/

23

Hsar Mu Htaw

HMH

24

Hku Po Ka Paw

HPKP

25

Karen Environment Network

KEN

26

Youth Circle

YC

27

Mutraw Community Development Committee

MCDC

28

Taw Oo Development Committee

TODC

http://kbcm1913.org/
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ KPSN (KCBPSN) ၂ဝ၁၃ ပဋိပကၡေလ့လာမႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္
ကရင္လူထုအေျချပဳၿငိမ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္အတြက္ ပဋိပကၡေလ့လာမႈအား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ
၂၈ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ သင္တန္းအား KPSN က စီစဥ္ခဲ့ၿပီး
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၎၏ကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္း
၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡအားျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းတရားမ်ားအား တူညီသည့္နား
လည္မႈ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ပြား
ေနေသာပဋိပကၡအားျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားစြာပါေသာစာရင္းရွည္ႀကီးအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ သံုးသပ္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပၿ္ ပီးသည္အ
့ ခါ ေဒသတြငး္ ပဋိပကၡ၏ အဓိကတြနး္ အားေပးသည္အ
့ ခ်က္ ၆ ခ်က္ကုိ ေဖာ္ထတ
ု ခ
္ သ
့ဲ ည္ ၁။ ခြဲျခားဆက္ဆံၿပီး ဗိုလ္က်စိုးမိုးသည့္ ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား (မူဝါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒမ်ား)
၂။ အစိုးရ အားေပးသည့္ စစ္ပံုသြင္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႊမ္းမိုးမႈ
၃။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈကို အသံုးျပဳျခင္း
၄။ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မေလးစားျခင္း
၅။ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈအေမြမ်ား
၆။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေသြးကြဲမႈမ်ား။

ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ “စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း”
JICA အေနအထားစာတမ္းပါ အပိုင္း ၅၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ဝ ရက္
စီမက
ံ န
ိ း္ ေအာက္ရိွ သီးျခားစီမက
ံ န
ိ း္ မ်ားအား အစီအစဥ္ေရးဆြၿဲ ပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကၽြနဳ္ ပ္တသ
႔ို ည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား က်င့္သံုးသည္ (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသအတြက္ ေဒသတြင္းဘက္ေပါင္းစံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အား JICA စီမံ ကိန္းအဖြဲ႕ႏွင့္
ကရင္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္မ်ားမွ

အဖြဲ႕မ်ားသည္

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ား၊

ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ေဒသတြင္းေနထိုင္သူမ်ားအပါအဝင္ အျခားအက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရန္သြားရန္၊
(၂) မည္သည့္ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမွ စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္
သူမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆိုင္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ား၏ အမ်ားသေဘာတူညီမႈ မရရွိဘဲ မျပဳလုပ္ရန္၊
(၃) စီမံကိန္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္အတြက္ မည္သည့္ေရွ႕ေျပး စီမံကိန္း
ကိုမဆို အားလံုးပါဝင္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္
(၄) ပတ္သက္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုး၏ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ မည္သည့္ ႀကီးမားသည့္စီမံ
ကိန္းမ်ားအေစာတလ်င္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ေထာက္ခံမႈ မျပဳလုပ္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ေရးေအဂ်င္စီ၏ အေသးစိတ္ပံုစံ (Blueprint)
အေပၚ ဆန္းစစ္ေဝဖန္မႈ

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံု
စက္တင္ဘာလ၊၂ဝ၁၄

