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လက္စြဲစာအုပ္အား ျပဳစု သူမ်ား 

စာေရးသူ Ryan Sullivan အေၾကာင္း၊ 

Ryan Sullivan သည္ Nonviolent Peaceforce Myanmar ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္သည္။ 

စာေရးသူသည္ ဖိလစ္ပိုင ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေသာ အေတြ႕ အႀကဳံရွိသူလည္း 

ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္လုပ္ငန္း၏ သမၼတ႐ံုး (OPAPP) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္လည္း 

လုပ္ကုိင္ခ့ဲ သူျဖစ္သည္။ ထို႐ံုးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ႀကီး 

ၾကပ ္ကြပ္ကဲျခင္းမ်ား ကုိျပဳလုပ္သည္။ OPAPP တြင ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္၊ စာေရးသူသည္၊ 

အစိုးရ ႏွင္ ့မု႐ိုိ အစၥလာမမ္စ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (MILF) တုိ႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးတုိင္ 

ပင ္ ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ရေသာ အတြင္းေရးမႈး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ လည္း လုပ္ကုိင္ခ့ဲရျခင္း 

ျဖစ္သည္။ MILF သည္ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ ပုိင္း မင္းဓေနာင္း ကၽြန္းတြင ္ အင္အားအႀကီးဆုံးေသာ 

လက္နက္ကုိင ္အဖြ႕ဲတစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ၄ ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္၍၊ စာေရးသ ူသည္ ျမန္မာႏုိင္ 

ငံအတြင္းတြင ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ဆက္စပ္ကိစၥရပ ္ မ်ားအတြက္ 

နည္းပညာ အႀကံေပးအေနႏွင့္ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ျခင္းကုိပါ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ထုိ အႀကံေပး ပုိ႔ခ်ေသာ 

သင္တန္း မ်ားတြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းႏွင္ ့ ပစ္ခတ္တုိက္ 

ခတ္မႈရပ ္စဲေရးအား ေစာင့္ၾကည့ ္ေလ့လာျခင္းမ်ားလည္း အပါအ၀င ္ျဖစ္သည္။  

Nonviolent Peaceforce အဖြ႕ဲအစည္း အေၾကာင္း 

Nonviolent Peaceforce (NP) သည္ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ 

ပဋိပကၡ အၾကမ္းဖက္မႈအတြင္းရွိ ထိခုိက္လြယ ္ အရပ္သားမ်ားကုုိ အကာအကြယ္ ေပးရန္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေနေသာ အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းအစီ 

အစဥ္မ်ားမွာ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် ရွိခဲ့ၿပီး၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ႏုိင္ငံ၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊ ေတာင္ပိုင္း ဆူဒန္၊ 

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ၊ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ၊ ကြာတီမာလာႏုိင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင ္ ႏွင္ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔အတြင္း 

လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ NP သည္ MILF ႏွင္ ့ဖိလစ္ပိုင ္အစိုးရတုိ႔အၾကားရိွ အရပ္သား 

အကာအကြယ္ ေပးျခင္း က႑ (CPC)၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

ယႏၱယား၊ တို႔အတြင္း အေရးႀကီးေသာ က႑တြင ္ ပါ၀င ္ လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္မူ ၂၀၁၂ 

ခုႏွစ္မွ စတင္၍၊ အဓိက ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၊ မိတ္ဖက္ အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွ ိတြင္မူ၊ အရပ္သားအကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင္ ့ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈ 

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ၊ တနသၤာရ ီ ေဒသ၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ 

ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ ္ႏွင့္ ကယား ျပည္နယ္မ်ား အတြင္း ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ 

လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းမ်ားအတူတကြ ေဆာင္ရြက္ရင္း၊ NP 

သည္ တုိင္းရင္သားလက္နက္ကုိင ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား ႏွင့္လည္း ပစ္ခတ္တုိက္ 

ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင္ ့ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အတြက ္ လုိအပ္သည့္ 

သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  
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 မာတိကာ 

စာဖတ္သူသို႔ ၄ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး တည္ရိွမႈ ၆ 

က။ ျမန္မာ့ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥတ္ြင္ ဆက္ဆံေရး႐ုံး ၏ လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ ၇ 

ခ။ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (BILATERAL AGREEMENT) အရ ဆက္ဆံေရး႐ုံး၏ 

နဂုိမူလ  အခန္းက႑ ၇ 

ဂ။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) အရ 

 ဆက္ဆံေရး႐ုံး ၏ အခန္းက႑ ၉ 

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္  

ဆက္ဆံေရး႐ံုး ၏ ပ့ံပိုးပါ၀င္မႈ ၁၃ 

က။ ေယ်ဘုယ်တင္ျပခ်က္ ၁၃ 

ခ။ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ၿခဳံငုံ၍ ၾကည့္ျခင္း ၁၄ 

ဂ။ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ယႏၱယားတုိ႔အား ဆက္ဆံေရး႐ုံးမွ ပ့ံပုိး၊ 

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္မ်ား ၁၆ 

ဃ။ "ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း" အတြက္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား ၂၁ 

င။ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက  

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ၂၃  

နမူနာအျဖစ္အပ်က္။ ျမစ္မႊာၿမဳိ႕တင္းမာမႈ။ ၂၇ 

ေျမျပင္အေနအထား အစီရင္ခံျခင္း ၂၉ 

က။ ေယဘုယ်တင္ျပခ်က္ ၂၉ 

ခ။ သာမန္အေျခအေနအား အစီရင္ခံျခင္း ၃၀ 

ဂ။ စီစစ္အတည္ျပဳျခင္း ေဆာက္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းအား အစီရင္ခံျခင္း ၃၃ 
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အရပ္သား အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ ပ့ံပိုးကူညီ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၃၈ 

က။ ေယဘုယ် တင္ျပခ်က္ ၃၈ 

ခ။ အရပ္သား အကာအကြယ္ေပးျခင္း သေဘာတရား ၃၈ 

ဂ။ လက္နက္မဲ ့အရပ္သား အကာအကြယ္ေပးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ၄၅ 

သတင္းမ်ား ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း ၄၅ 

က။ ေယဘုယ် တင္ျပခ်က္ ၄၅ 

ခ။ မဗ်ဴဟာက် ဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္ (STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING) ၄၆ 

 -နမူနာဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္။ "ျမစ္ႏွစ္မႊာၿမဳိ႕" အေၾကာင္း ၅၁ 

ဂ။ တင္ဆက္ျခင္း နည္းလမ္း။ (GIVING A PRESENTATION) ၅၉ 

ဃ။ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ တန္ဆာပလာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း ၆၅ 

 နမူနာ ၁။ ေ၀စာ။ ၆၅ 

 နမူနာ ၂။ ေ၀စာ။ ၆၆ 

 နမူနာ ၃။ လက္ကမ္းစာေစာင္ ၆၇ 
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၁။ စာဖတ္သူသို႔ 

လက္စြဲစာအုပ္ ျဖစ္ေပၚလာပုံ 

ဤလကစ္ြဲစာအုပ္သည ္ Nonviolent Peaceforce (NP) မွ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီး ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ 

ထားေသာ သင္တန္းတြဲ မ်ားမွ သင္ၾကားေသာအရာမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ဇြန္လ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ဧၿပီလ ၂၀၁၆ အၾကားတြင္ NP သည္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး 

(KNU)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စ ီ (RCSS) ႏွင္ ့ ပအု၀ိ္ အမ်ဳိးသား 

လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (PNLO) တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရး႐ုံး (ဆရ) တုိ႔မွ ဆက္ဆံေရး အရာရွိ 

တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စုစုေပါင္း သင္တန္း ၉ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိသင္တန္းမ်ားသည္ ႏွစ္ဘက္ 

သေဘာတူ ပစခ္တ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစခ္တ ္တိုက္ခိုက္ 

မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တို႔တြင္ ပါရွိေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအား အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ပူးတြလဲုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္ ့ အေၾကာင္းအရာ 

မ်ား ျဖစ္သည္။ 

သင္တန္းသည ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင္ ့စပ္ဆိုင္သည္ ့ႏွစ္ဘက္သေဘာတ ူစာခ်ဳပ္ ယႏၱယား၏ 

ပစ္ခတတ္ိုက္ခိုက္မႈ ရပစ္ဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာကပ္ံုတို႔ကိ ု ဆက္ဆ ံ

ေရးအရာရိွမ်ားမ ွမည္သုိ႔ ပ့ံပုိးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအရာရိွမ်ား၏ နည္း 

ပညာစြမ္းရည္ကု ိတည္ေဆာက္ ေပးရန ္ရည္ရြယထ္ားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သင္တန္းမ်ား 

သည ္ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား သာ၍ ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးတုိ႔၏ တိုးတက္ 

NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေရးဆုိင္ရာ ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၈ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၅။ 
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ျဖစ္ထြန္းမႈ အခန္းက႑မ်ားကို သုံးသပ္ေလ့လာျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည။္ တုိင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲမ်ား (EAOs) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲ 

ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြ႕ဲ (NCCT) ၏ အတည္ ျပဳမႈျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ 

တုိင္းရင္းသား အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ လက္မွတ ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ NCCT တြင္ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ NCA လက္မွတ ္ေရးထုိးေသာ EAOs မ်ားရွိ အဖြဲ႔အစည္း ၃ဖြ႔ဲသည ္NP စီစဥ္ ေဆာင္ 

ရြက္သည္ ့သင္တန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ သင္ၾကားမႈ သင္႐ုိးအားလုံးသည္ NCA ကု ိအဓ ိ

က အားျဖည့္ ဦးတည္ေရွး႐ႈၿပီး၊ သင္ၾကားေလ့လာမႈ လမ္းညႊန္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုး ျပဳသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္း 

(EAOs) တုိ႔၏ ႏွစ္ဘက္ သေဘာတ ူ အပစ္အခတ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မ်ား (Bilateral Agreement) 

အရ ဆက္ဆံေရး ႐ုံးတုိ႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အား အေထာက္အပံ့ျဖစ္ ေစမည့္ ေယ်ဘုယ် 

ဆန္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရိွသည။္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ဖြဲ႔ခ်င္း၏ 

အေျခအေန မတူညီမႈမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆက္ဆံေရး႐ုံး အသီးသီးတုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

မ်ား၊ တိက်ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားသည္ ကာလ တစ္ခု ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ (Bilateral 

Agreement) စာခ်ဳပ္မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း တသမတ္တည္း မတူညီႏုိင္ေပ။ 

ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၅ တြင ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ NCA စာခ်ဳပ္၏ အပစ္ 

အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္ပံ ု အသစ္တြင္မူ ယခင္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးတုိ႔၏ အခန္း 

က႑ သည္ NCA မထိုးခင္ အခန္းက႑ႏွင္ ့ မတူဘ ဲ တုိးတက္ေျပာင္းလမဲႈ ရိွသည္။ ထုိသုိ႔ 

ေသာ ေျပာင္းလမဲႈ ေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး၏ နဂုိမူလ (အဖြ႕ဲအသီးသီးတို႔ရွိ) မိမိတုိ႔ သီးျခား 

လပု္ပုိင္ခြင့္ မ်ားႏွင္ ့NCA ယႏၱယားတစ္ခုလုံး ရွိ အျခားေသာ အပစ္ခတ္ရပ္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ အဆင္ 

ေခ်ာစြာ ခ်ိတ္ဆက္ ႏုိင္ေစရန ္ လုိအပ္လာသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာ 

စဥ္တြင္ အထက္က ေဖာ္ျပထားသည္ ့ ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ားအတြက္ သင္တန္းတြသဲည္ 

ေရရွည္တြင္ လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ ပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး၊ ယခုတြင္ ဤလက္စြ ဲစာအုပ္ကုိ မြမ္းမံျပဳစုထား 

ရျခင္း ျဖစ္သည။္ 

ဤလက္စြစဲာအုပ၏္ မာတိကာတြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ သင္တန္းတြဲမ်ား 

အတြင္း ေလ့လာခဲ့ေသာ အဓိကေခါင္းစဥ္မ်ား၊ အေျခခံ ဗဟုသတုႏွင့္ လက္ေတြ႔အသံုးခ် 

စြမ္းရည္မ်ား ျဖစ္သည္။ လမ္းညႊန္စာအုပ္၏ အထူး ဦးတည္သည့္အရာမွာ အပစ္အခတ္ရပ ္

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း၏ ဆကစ္ပ ္ သေဘာတရားမ်ားကို ရွင္းလင္းေစျခင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး 

အတိုင္းအတာအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း ဆက္ဆံေရးအရာရိွမ်ားသည္ ယခင္ထက္ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပုိလာမည္အ့ရာမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ နည္းပညာမ်ားကု ိအသံုးခ်ႏုိင္ေစရန္ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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လက္စြဲစာအုပ္ အသုံးျပဳပုံ 

ဤလက္စြစဲာအုပ္သည္ အပစ္အခတ္ရပ ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ 

ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ 

တြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ အေထာက္အကူ ျပဳစာအုပ္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ 

သည္။ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ အကုိးအကား အရင္းအျမစ္ျဖစရ္န ္

အဓိကရည္ရြယ္သည္။ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားသည္ NCA အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းအား 

အေကာင္ အထည္ေဖာ္သည္ ့ ယႏၱယား အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔အား သင့္ေတာ္ေသာ ပံ့ပုိးမႈ၊ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ 

လက္စြစဲာအုပ္သည္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ား၏ ပဓါနက်ေသာ တာဝန္ ၀တၱရားမ်ားကုိိ 

အထူးသျဖင္ ့ ေရွး႐ႈထားသည့္အေလ်ာက္ ၎တုိ႔၏  လုပ္ပုိင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ား က်င့္သုံးရာ 

တြင ္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ့ အေၾကာင္း အရာမ်ားကုလိည္း အေလးေပးေဖာ္ျပထား 

သည။္ NCA အရ လုပ္ေဆာင္သင့္ သမွ် အလံုးစုံတုိ႔၏ က်ယ္ျပန္႔လွသည္ ့နယ္ပယ္ တစ္ခုလုံး 

ကုိမူ တင္ျပရန ္မရည္ရြယ္ပါ။ ေဖာ္ျပထားေသာ ယူဆခ်က္မ်ား၊ သေဘာတရားမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ား 

ႏွင္ ့ နည္းပညာမ်ားသည္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး အတြက္သာ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 

၎နည္းပညာမ်ားသည ္ ႀကီးမ်ားက်ယ္ျပန္႔သည္ ့ အပစ္ အခတရ္ပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း 

ျဖစ္စဥ္မ်ား အတြက္ လက္ေတြ႕အသံုးခ် နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိ 

တုိ႔အား ေန႔စဥ္ ပုံမွန္လုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကဳိးစား၍ အသံုးခ်ၾကပါရန္ အေလးထား 

အႀကံျပဳပါသည္။  

ဤစာအုပ္သည္ သင္တန္းလက္စြစဲာအုပ္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားသည ္

သင္တန္းေပးရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အပစ္ခတ္ရပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 

အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း အျခားသူမ်ားအား ျပန္လည ္

ရွင္းျပ ေ၀မွ်ရာတြင္ အရင္းအျမစ ္လမ္းညႊန္စာအုပ္အျဖစလ္ည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။  

ထိုနည္းတ ူ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ထပ္မံဖြ႕ဲစည္းမည့္ အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ရိွႏွင့္ၿပီးေသာ 

ယႏၱယားမ်ားသည္လည္း ဤစာအုပ္ကု ိ ေလ့လာအသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။ ထုိျဖစ္ေပၚလာမည့္ 

အဖြ႕ဲႏွင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ယႏၱယားမ်ားသည္၊ ဆက္ဆံေရး႐ံုး၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 

မႈတုိ႔ႏွင္ ့အဆင္ေခ်ာစြာ ခ်ိတ္ဆကႏ္ုိင္ေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤစာအုပ္ကု ိအကုိးအကား 

စာအုပ္အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။  

 

 

 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
 

CC Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 
a  

7 

က။ ျမန္မာ့ၿင္ိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၂၀၁၁ ခုႏွစႏွ္င့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာ့အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ 

အစည္း (EAOs) မ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဆက္ဆံေရး 

႐ုံးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။  

EAOs တုိ႔၏ နယ္ေျမအသီးသီးတို႔တြင ္ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ျခင္းတုိ႔ကု ိ ထိန္းသိမ္းေစရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿငိ္မ္းခ်မ္း 

ေရး ျဖစ္စဥ္ကု ိ ထိခုိက္ေစမည့္ အေရးကိစၥ ျပႆနာမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္မႈ  

ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သေဘာတူညီသည့္ အခ်က္အ လက္မ်ားကု ိစာခ်ဳပ္ပါ 

သေဘာတရားအရ အေကာင္အထည ္ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံ 

ေရး႐ံုးမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္တည ္ေထာင္ရန ္သေဘာတူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာ့အစုိးရႏွင့္ EAOs မွ ကုိယ္စားလွယ ္အဖြ႕ဲတုိ႔သည္ NCA ႏွင္ ့

စပ္လ်ဥ္း၍ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကု ိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ 

၂၀၁၅ တြင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြ႕ဲႏွင္ ့ ျမန္မာ့အစုိးရတုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ၾကသည္။ 

NCA အခန္း ၄ (ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရး ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း) အပုိဒ္ ၁၆ မွ ၁၈ 

တြင ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို 

ဆက္လကတ္ည္ရွိရန္ ျပန္လည္အတည္ျပဳသည္ဟု သေဘာတူညီမႈ ျပဳထားသည္ကု ိ ေတြ႔ရ 

သည္။ ေရးထားခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ 

ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း 

၁၆။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ 

ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ 

လု ိ အပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည္ ့ ေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း 

ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားရန္ သေဘာတူသည္။  
ေ 

၁၇။ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ားတြင္ ထားရွိမည္ ့ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားသည ္ အခက္ 

အခဲႏွင့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ ္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ထုံး 

လုပ္ နည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။ 
 

၁၈။ ဆက္ဆံေရး႐ုံးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင္ ့ တုိင္းရင္းသားလက္ 

နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ လုိအပ္သည့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ သေဘာတူသည္။ 

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး၏ တည္ရိွမႈ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ NCA တြင ္ ပါရွိရျခင္း၏ အႏွစ္သာရမွာ သေဘာတ ူ လက္မွတ ္

ေရးထုိးသူတုိ႔သည္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ဆက္ဆံ ေရး႐ုံးမ်ား၏ 

အေရးႀကီးေသာ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ NCA မေရးထိုးခင္ 

တရား၀င္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိပါ ျပန္လည္အတည္ျပဳထားျခင္း 

ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

ခ။ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Bilateral Agreement) အရ ဆက္ဆံေရး႐ံုး၏ 

နဂိုမူလ အခန္းက႑ 

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးအသီးသီးတုိ႔၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားတုိ႔သည ္ ၎တုိိ႔၏ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ နယ္ေျမ အျဖစ္မွန္ အေျခအေနမ်ားတြင္ မူတည္၍ 

ကြျဲပားျခားနားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ဆက္ဆံေရး႐ုံးအားလုံး၏ တူည ီ ေသာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အထူးသျဖင္ ့ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ႏွင္ ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ ္အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဦးတည္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။    

ယခင္ NCA မတုိင္ခင ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား 

“အေတြ႕အႀကဳံ” တုိ႔သည ္ ဆက္ဆံေရး ႐ုံးတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ လုပ္ငန္းတုိ႔မွာ ပစ္ခတ္ 

တုကိ္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင္ ့ တုိက႐္ုိက္ပတ္သက္ အက်ဳံး၀င္ျခင္း 

ရွိခ်င္မွရွိေပလိမ့္မည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေလ့လာသုံးသပ္မႈ တုံ႔ျပန္စကား 

မ်ားအရ လက္ရွိေျခအေနတြင္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးတုိ႔မွ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္း တုိ႔မွာ 

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။  

 တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စစ္ေရးကိစၥမ်ားကု ိတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 အျခားေဒသတြင္း အခက္အခဲႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ကိစၥရပ္မ်ား တြင ္

အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ျပည္တြင္းျပည္ပ NGOs မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ေဒသတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ တုိင္စာ၊ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကု ိ

လက္ခံရရွိျခင္း၊ 

 လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင္ ့ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည ္

ေဖာ္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 IDPs မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေသာ ထိေရာက္သည္ ့ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းရန္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

 လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္ စီမံေပးျခင္း (မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ အသိအ မွတ္ျပဳ 

ေထာက္ခံစာ ကိစၥရပ္မ်ား)၊ 

 ေက်းရြာ လူထ ုအဆင့္ အျငင္းပြားဖြယ ္ကိစၥရပ္မ်ားကု ိကူည ီေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ 
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 မိသားစု ျပႆနာ ႏွင္ ့ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ကုသမႈမ်ား လုိအပ္လာပါက 

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးကူညမီႈမ်ား ေပးျခင္း၊ 

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားအား အဆင္ေခ်ာေစရန ္ပံ့ပုိးျခင္း၊ 

 အရပ္သား ျပစ္မႈ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဒသတြင္း တာ၀န္ရွသိမူ်ားအား 

အႀကံေပးျခင္းႏွင့္ လုိအပ္သည့္ ကူညီမႈမ်ားကို ပ့ံပုိးျခင္း။ 

အစီရင္ခံျခင္း ယႏၱယားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖြဲ႕စည္းပုံ တည္ရွိမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ဆက္ဆံေရး႐ုံး၏ တည္ရွိမႈႏွင့္ ၎၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ နဂုမိူလ အခန္းက႑ကု ိ

အရပိ္အျမြက္သေဘာအျဖစ္ ေအာက္ပါပုံတြင္ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဂ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) ရ 

ဆက္ဆံေရး႐ံုး၏ အခန္းက႑ 

NCA သည ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ တာ၀န္ခံႏုိင္သည့္ မ်ားစြာေသာ ယႏၱယားမ်ား 

ကု ိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည္။ ထုိဖြ႕ဲစည္းေသာ အဖြ႕ဲအသီးသီးတို႔၏ ေယဘုယ်ဆန္ 

ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတရားမ်ားကု ိ “ပစ္ခတတ္ုိက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရး ခုိင္မာ 

ေအာင္လုပ္ျခင္း” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အခန္း ၄ တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

NCA ရွိ မူ၀ါဒေရးရာမ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ကု ိ ေဆာင္ 

ရြက္သူမွာ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ရွိ “ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

ဆုိင္ရာ ညႇွိႏႈိင္းေရး အစည္း အေ၀း” (JICM) ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ လက ္

မွတ္ေရးထုိးေသာ EAOs မွ အာဏာအျမင့္ဆုံး ရရွိထားသည့္ ျမန္မာ့အစုိးရႏွင္ ့ကုိယ္စားလွယ ္

EAO 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

EAO ညႇိႏႈိင္းေရး 

ေကာ္မတီ 

အျခား ပါ၀င ္

ပတ္သက္သူမ်ာ

း 

ဆက္ဆံေရး႐ံုး ေဒသတြင္း အစိုးရ 

အာဏာပုိင္မ်ား 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  
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တုိ႔သည ္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ား အပါအ၀င္ NCA တစ္ခုလုံးအား အေကာင္အ 

ထည ္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းမ်ားအတြက္ ၀တၱရားရိွသည္။ JICM သည္ 

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္အေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တကိ်ေသာ 

အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္လည္း ၀တၱရားရိွသည္။ 

JICM ၿပီးလွ်င္ ေနာက္တစဆ္င့္မွာ “တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ 

ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတ”ီ (JMC) ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၅ တြင ္

လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္အတ ူ သေဘာတူညီ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ NCA 

အေျခခံ၍ ေဖာ္ျပထား ၿပီးေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ က်င့္၀တ ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (COC) 

ႏွင္ ့ ပစ္ခတ ္တုိက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတုိ႔အား ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ 

အထူးသျဖင္ ့တာ၀န္ယူရမည့္ ၀တၱရားရိွသည္။  

JMC ဖြဲ႕စည္းပုံသည ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုကိ္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 

ျခင္း ေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

ေကာ္မတီမ်ား၊ ေဒသအဆင္ ့ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

ေကာ္မတီမ်ားႏွင္ ့စီစစ္အတည္ျပဳျခင္း ေကာ္မတီမ်ားပါ အက်ဳံး၀င္၍ ေရးဆြဲထားသည္။  

NCA တြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ JMC 

၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံတြင္ ျမန္မာ့အစုိးရႏွင္ ့တုိင္းရင္းသားတုိ႔ဘက္မွ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား 

ႏွင့္အတူ အမ်ားၾကည္ညဳိေလးစားေသာ အရပ္သားကုိယ္စားလွယမ္်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

ဆက္ဆံေရး႐ုံး အျပည့္အ၀ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမွာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ ္ ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းရာတြင ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ယႏၱယားတြင္ ရွိေနေသာ JMC ကု ိ

ပံ့ပုိး ကူညီျခင္းပင ္ ျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံေရး႐ုံးသည္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအရ ပစ္ခတ ္

တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အဖြဲ႔အသီး သီးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း 

ယႏၱယားအသီးသီးတုိ႔အား လုိအပ္သည္ ့ အကူအညီ ပံ့ပုိးမႈမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ 

ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 
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ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုသည္ NCA ရွိ လက္တေလာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ယႏၱယား 

တည္ေဆာက္ပု ံ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ေဒသႏၱရ အဆင့္ထိတုိင ္ အဆင့္ဆင့္ 

တည္ရွိမႈကုိလည္း ပံုေဖာ္ထားသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCA အား လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းသည ္ ယခင္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေသာ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ ္

မ်ားကို ထိန္ခ်ိန္ထားျခင္းဟူေသာ သေဘာ မသက္ေရာက္ေပ။ လက္ေတြ႕တြင္၊ ၎ႏွစ္ဘက္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ NCA ေရးဆြသဲမွ် မူေဘာင္အတြင္း ပူးေပါင္း ေရးဆြဲထားျခင္းကု ိ

ေတြ႕ရွိရပါမည္။ 

တိုင္းရင္းသား  

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းမႈ အစည္းအေ၀း 

 

 EAO 

ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား 

အစုိးရ 

ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား 

ဆက္ဆံေရး႐ံုး 

(ဆရ) 

 EAO  

၁၀ ဦး 

 EAO  

၅ ဦး 

 EAO  

၃ ဦး 

အစုိးရ 

၁၀ ဦး 

အစုိးရ 

၅ ဦး 

အစုိးရ 

၃ ဦး 

စီစစ္အတည္ျပဳေရး အဖြဲ႕  

(ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္) 

စီစစ္အတည္ျပဳေရး အဖြဲ႕  

(ျပည္နယ္အဆင့္) 

စီစစ္အတည္ျပဳေရး အဖြဲ႕  

(ျပည္ေထာင္စု အဆင့္) 

အရပ္သားကိုယ္စားလွ

ယ ္၆ ဦး (အစုိးရႏွင့္ 

တုိင္းရင္း သား အဖြဲ႕မွ 

အမည္ စရင္းတင္သ ူ

၃ ဦးစ)ီ 

အရပ္သားကိုယ္စားလွ

ယ ္၄ ဦး (အစုိးရႏွင့္ 

တုိင္းရင္း သား အဖြ႕ဲမွ 

အမည္ စရင္းတင္သ ူ

၂ ဦးစ)ီ 

အရပ္သားကိုယ္စားလွ

ယ ္၂ ဦး (အစုိးရႏွင့္ 

တုိင္းရင္း သား အဖြ႕ဲမွ 

အမည္ စရင္းတင္သ ူ

၁ ဦးစ)ီ 

 အစုိးရ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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ဤသေဘာတရားအားျဖင္ ့ ဆက္ဆံေရး႐ံုးတုိ႔သည္ ရွိရင္းစြဲ အခန္းက႑ကု ိ လုပ္ေဆာင္ရန္ 

လုိအပ္ၿပီး၊ အခန္းက႑အသစ္ျဖစ္သည္ ့ NCA ျဖစ္စဥ္ရွိ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန ္ လုိအပ္ လာသည္။ အလံုးစုံၿခဳံငုံ ပါ၀င္ 

ေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ NCA ကု ိအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ ေဆာင္ရြက ္

ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

ယခင္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာအရာမွာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ယႏၱယား ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ျခင္း ကဲသ့ို႔ေသာ NCA တြင ္အဂၤါရပ္ 

အသစ္ ႏွင္ ့စီမံမႈမ်ား ပါရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး (၆) လ ေက်ာ္ကာလတြင္ 

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေရး ယႏၱယား မ်ားကို တည္ေထာင္ 

ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိအဖြ႔ဲတစ္ခုခ်င္းစီသည္လည္း မိမိတုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ ့ အခန္း က႑ 

သီးျခားစီ ရိွသည္။ ထုိသီးျခား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ့အခန္းက႑ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဆက္ဆံေရး 

႐ုံးပါ အပါအ၀င္ ပံုစံတူျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားထပ္ေနျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစဘဲ အင္အား ျဖည့္ဆည္းမႈ 

ျဖစ္ေစရန ္လုိအပ္သည္။ 

NCA စာခ်ဳပ္တြင္လည္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပစ္ဲေရးႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ က်င့္သုံးရမည့္ အခ်က ္

မ်ားကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤတြင္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အရပ္သား 

အကာအကြယ္ ေပးျခင္းကု ိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလတြင ္ အဖြ႕ဲအစည္းတို႔မွ 

ျပဌာန္းထားေသာ “စစ္ဘက ္ဆုိင္ရာ က်င့္၀တႏ္ွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း” တြင ္ျပန္လည္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သည ္ ဆင့္ပြား လမ္းညႊန္ 

အေကာင္အထည ္ ေဖာ္ျခင္းႏွင္ ့ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ 

ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။  

သုိ႔ပါေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ အသစ္ေသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ ့လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္မ်ားသည္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးတုိ႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားသို႔ ေဆာင္ 

က်ဥ္းလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဆက္ဆံေရး႐ုံးတုိ႔၏ အခန္း က႑ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ားသာမက အျခားေသာ ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရး ယႏၱယား အသီးသီးတုိ႔၏ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကိ ု ေရရွည္ျဖစ္ထြန္းရန ္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည္ႏွင့္အည ီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ ္

တေလွ်ာက္တြင္ အသြင္သဏၭာန္မ်ား တုိးတက ္ေျပာင္းလဲလာေပလိမ့္မည္။  

NCA တြင ္ ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ ္

လ်ဥ္း၍ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး (ဆရ) ၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကို ေလ့လာ 

ၾကည့္လွ်င္ အဓိက အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၎တုိ႔မွာ - 

 ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ပ့ံပုိးျခင္း၊ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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 အရပ္သား အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား ကူညီျခင္း၊ 

 လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားရရွိရန္ ေဆာက္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

 ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း တုိင္းတာမႈအား စီစဥ္ျခင္း (ဥပမာ ေဒသ အဆင့္ 

ေကာလဟာလ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း) ႏွင္ ့ 

 အျခားေသာ ပံ့ပုိးကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ား (အစည္းအေ၀းႏွင့္ ပူးတြလဲုပ္ငန္းမ်ား 

ရွိလာပါက EAO ကုိယ္စားျပဳျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၃။ 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ 

ဆက္ဆံေရး႐ံုး ၏ ပံ့ပိုးပါ၀င္ျခင္း။ 

က။ ေယ်ဘုယ် တင္ျပခ်က္ 

ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ NCA တုိ႔၏ ေရရွည္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈကုိ တုိင္းတာရန္ 

မွာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ 

အက်ဳိး ရိွျခင္းအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ အဓိပၸါယ္ျပည့၀္ေသာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိပါလွ်င္ ၎လုပ္ငန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကု ိ တည္ၿငိမ္သည့္ 

ႏုိငင္ံေရး အေျခအေနတြင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းစြာ က်င္းပ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည ္မဟုတ္ေပ။ 

NCA စာခ်ဳပ္ အႏွစ္သာရအရ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း စနစ္ ယႏၱယား တုိ႔၏ ျဖစ္စဥ္ တည္ 

ေဆာက္မႈ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔သည ္အထူးသျဖင္ ့JMC ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရိွေနရ 

မည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသတြင္း အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ား 

သည ္ တုိက႐္ုိက္အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႀကဳိးပမ္း 

အားထုတ္မႈကို ပံ့ပုိးလုပ္ေဆာင္ျခင္းအား အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး ယႏၱယားအတြင္း အက်ဳံး၀င္၍ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။  

ေရွ႕ဆက္ မသြားမီွ မွတ္ခ်က္ … 

လက္စြဲစာအုပ္၏ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာတုိ႔သည္ အထက္တြင ္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဆက္ဆံေရး႐ံုး 

(ဆရ) တုိ႔၏ အဓိက အဂၤါရပ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၀တၱမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ အရာမ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္။  

အထူးသျဖင့္ ဦးတည္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ -  

(က) ဆရ ၏ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ပံ့ပိုးပါ၀င္ျခင္း၊  

(ခ) ေျမျပင္ အေနအထား အား အစီရင္ခံျခင္း၊  

(ဂ) အရပ္သား အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္  

(ဃ) ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းအား တုိင္းတာႏုိင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းအား ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

! 
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ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ားတြင္ အဖုိးတန္ အက်ဳိးႀကီးမားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရွိၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ 

ေသာ အရည္အေသြးမ်ားကုိ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔တုိ႔ကုိ ပ့ံပုိးရန ္အသံုးျပဳ 

ႏုိင္သည္။ ၎စြမ္းေဆာင္ရည္ အရင္းအျမစ္တို႔တြင ္ပါ၀င္သည့္ အရညအ္ေသြးမ်ားမွာ - 

 ေဒသတြင္း အေျခအေနႏွင့္ အေနအထား၊ ေျမျပင္အေျချပႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

အတြင္းသိ အစင္းသိေသာ ကၽြမ္း၀င္မႈ ရိွျခင္း၊  

 ေဒသတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၊ လူထု၊ ေဒသႏၱရ 

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရိွျခင္း၊ 

 ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္ ကြန္ယက္ 

ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရွိျခင္း၊ 

 စီစစ္အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္း ၏ 

အခ်ဳိ႕ေသာ အစိတ္အပုိင္း၊ လုပ္ငန္းက႑ သီးသီးတုိ႔၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ရိွေနျခင္း 

စသည္ ့အဖုိးတန္ အရည္အေသြး၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ပိုင္ဆုိင္ ထားၾက သည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း အက်ဳိးထိေရာက္စြာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဆက္ဆံေရး 

အရာရွိ တုိ႔သည ္ အပစ္ခတ္ရပ ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းရွိ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံတုိ႔၏ 

သေဘာတရားအႏွစ္သာရတုိ႔ကု ိ နားလည္သိရွိေစရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အပစ္ 

ခတ္ရပ ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် ပံ့ပုိးကူညီ 

ႏုိင္ရန္အတြက္ ယုတိၱရွိေသာ နည္းပညာအခ်ဳိ႕တုိ႔ကုိလည္း ျပင္ဆင္ပုိ႔ခ်ရန္ လုိအပ္သည္။ 

ခ။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ၿခဳံငံု၍ 

ၾကည့္ျခင္း 

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ စကားရပ္အရ “ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲျခင္း” ဆုိသည္ကု ိ အဓိပၸါယ္ဖြင္ ့ ဆု ိ

သည္မွာ လက္နက္ႏွင့္ေျဖရွင္းတုိက္ခုိက္ရသညက္ု ိယာယ ီရပ္နားျခင္း၊ ထုိစဥ္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ 

သည့္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း၊ ဆုိးရြားသည့္ လက ္

နက္ျဖင္ ့တုံ႔ျပန္တုိက္ခုိက္မႈအား ေခတ ၱဆုိင္းင့ံထားျခင္းကု ိဆုိလုိသည္။  

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ ္ ေရခံေျမခံအရ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး အေကာင္ အထည ္ေဖာ္ ျခင္း 

ဆုိင္ရာ သေဘာတရားတြင္ အေျခခံက်သည့္ အဂၤါ အစိတ္အပုိင္း (၄) ခုကုိ ေတြ႕ရွိရ သည္။ 

 လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း (၀ါ) သံုးသပ္႐ႈျမင္ျခင္း တြင ္ အပစ္ရပ္ သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္မ်ား၏ အေျခအေန၊ အေနအထား တုိ႔အား လုိက္နာျခင္း (သုိ႔) ေလ့ လာျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ 
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 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ႏွစ္ဖြ႕ဲ သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိေသာ အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ ္

လုပ္ေဆာင္သ ူ တစ္ဦးခ်င္းတုိ႔ႏွင္ ့ အတူ လက္တြဲစီမံျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ သုိ႔ပါမွ 

၎တုိ႔ သည ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ဘုံတူညီေသာ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ပန္းတိုင္ကု ိ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။  

 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျခင္း၊ 

အာ႐ုံခံျခင္း တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။  

 စီစစ္အတည္ျပဳျခင္း တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ သတ္မွတ္ထား 

ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း သက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွ နာခံ၍ လုပ ္

ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ျဖစ္စဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။   

 

NCA စာခ်ဳပ္အရ အပစ္ခတ္ရပ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကို က်ယ္ 

က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပျခင္းကု ိNCA ၏ အခန္း ၃ (ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ ္

မ်ား) တြင္ ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင္ ့ ထုိအခန္းသည ္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ၊ တပ္မ်ား 

လြတ္လပ္စြာ သြားလာမႈစသည့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အရပ္ 

သားကာကြယ္ျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားအေၾကာင္းတုိ႔ကု ိ ေဖာ္ျပထား 

သည္။ 
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အႀကံျပဳခ်က္ 

မွတ္သားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား  

 ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ရရိွရန္ (အေျခခံက် သည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လႊမ္းၿခဳံနယ္ပယ္)၊ 

 မည္သည့္အရာကုိမည္သုိ႔ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မည္၊ မည္သုိ႔ေစာင့္ 

ၾကည့္ေလ့လာမည္ကုိ သိရွိရန္၊ 

 အပစ္ခတ္ရပ္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အား လုံး၏ 

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ သိရွိရန္၊  

 အပစ္ခတ္ရပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ျခင္း 

ယႏၱယားရွိ အစီရင္ခံျခင္း/ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ကုိ 

နားလည္ထားရန္၊ 

အလားတူစြာပင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားသည္ ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္း၏ 

ပဓါနက်သည္ ့အခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းကုိ 

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က ္ မ်ားကို အခန္း ၂ (အရပ္သားျပည္သူ 

ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္း 

မ်ား) အျပင ္ အခန္း ၃ (ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ 

စစ္ဘက္က်င့္၀တ္မ်ား) တြင္လည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အခန္း 

၃ သည ္ စစ္ဘက္အင္အားမ်ား၊ တပ္မ်ားႏွင္ ့

ထိပ္တုိက ္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ေရွာင္ ရွားျခင္း၊ 

တပ္မ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာျခင္း ကိစၥရပ ္

မ်ား ပါ၀င္သည္။  

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့ ္

ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းကု ိ လုပ္ေဆာင္ၾက 

ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း အသီးသီးႏွင့္ ဆက္ဆံ 

ေရး အရာရွိမ်ား အပါအ၀င္ ယႏၱယား အသီး 

သီးတို႔သည္ အထက္ပါ ေဖာ္ျပသည္ ့ အခန္း 

မ်ားရွိ အထူးသျဖင္ ့ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ က်င့္ 

၀တ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္တုကိ္ခိုကမ္ႈ ရပ္စဲေရး သဘာ 

တစူာခ်ဳပ္မ်ားတြင ္ေရးသားေဖာ္ျပ ထားေသာ 

အခ်က္အလက္ မ်ား၏ အႏွစ္သာရ၊ 

သေဘာတရားတို႔ကု ိနားလည ္သေဘာ ေပါက္ရန္ လုိအပ္သည္။  

ဂ။ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ ယႏၱယားတုိ႔အား ဆက္ဆံေရး႐ုံးမွ ပ့ံပုိး၊ 

ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးေသာ အခန္းတြင ္ စာဖတ္သူအား NCA အရ တည္ေဆာက္ထားေသာ ပစ္ခတ္ 

တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ယႏၱယား ပုံအား ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁ကိ ု ၾကည့္ပါ)။ 

ယႏၱယားရွိ အဖြ႕ဲအသီးသီးတုိ႔သည္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔တြင္ တိက်သည့္ အခန္းက႑ ႏွင္ ့ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္တုိ႔ရွိသည္။ 

 

 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
 

CC Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 
a  

17

 

ေအာက ္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲအသီးသီး၏လုပ္ငန္းအက်ဥ္းကု ိေဖာ္ျပထား သည္။  

အထက္ပါ အဖြဲ႔အသီးသီးတုိ႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္အတူ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ယႏၲယား တြင္ရိွ 

ေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တို႔ကု ိ ျပည့္မွီရန္ အပစ္ခတ္ရပ္ အဖြ႕ဲအသီးသီးတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ 

ရြက္မႈ၊ တာ၀န္၀တၱရား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား က်င့္သုံးရာတြင္ ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ားသည္ သင့္ 

ေတာ္သည္ ့ ပ့ံပုိးမႈမ်ားကု ိ မည္သို႔ ပ့ံပုိးေပးႏိုင္မည္ဆိုသည္မွာ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ထုိစိန္ေခၚခ်က ္ အေၾကာင္းမ်ားသည္ “မူ၀ါဒဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း” ကိစၥရပ္ၿဖစ္ၿပီး ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား၏ ရိွရင္းစြဲ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို တိက်ရွင္း 

လင္းစြာ ေဖာ္ျပရန ္လုိအပ္သည္။ 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ ္တုိက္ 

ခုိက္မႈရပ္စဲေရး အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္မႈ ဆုိင္ရာ 

ညႇိႏႈိင္းအစည္း အေ၀း 

(JICM) 

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ အလံုးစုံ 

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ NCA ကု ိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္အတြက္ လုိအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။  

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပူးတြ ဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 

ေကာ္မတီ (JMC-U) 

အပစ္ရပ္ကိစၥရပ္ႏွင့္ စစ္ဘက္က်င့္၀တ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့ ္

ေလ့လာျခင္း၊ ခ်ဳိးေဖာက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္ မ်ားအား 

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း (ဖြဲ႕စည္းလာမည့္ 

စီစစ္အတည္ျပဳအဖြဲ႔မ်ားအားျဖင့္)၊ ပဋိပကၡ အေျဖမ်ား 

ေဖြရွာျခင္း၊ အပစ္ခတ္ရပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

ယႏၱယားအား ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။   

ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္နယ္ 

ပူးတြ ဲေစာင့္ၾကည့ ္ေလ့ 

လာေရး ေကာ္မတ ီမ်ား 

(JMC-S and JMC-L) 

နယ္ေျမေဒသအလုိက္ အပစ္ရပ ္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး 

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စ ုပူးတြဲ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန္။   

စီစစ္အတည္ျပဳေရး 

အဖြ႕ဲမ်ား 

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ထူးျခားျဖစစ္ဥ ္တုိ႔အား 

စီစစ္အတည္ျပဳျခင္း။ 

ဆက္ဆံေရး႐ုံး 

မူ၀ါဒဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

ေဒသႏၱရ အဆင့္ရွ ိ(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကု ိထိခုိက္သည္ ့

အရာမ်ား) အျငင္းပြားမႈ ႏွင္ ့ျပႆနာအခက္အခဲ မ်ားကို 

ပူးတြေဲျဖရွင္းျခင္း။  



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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ဥပမာအားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ထူးျခားျဖစစ္ဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ေဒသဆုိင္ရာ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြ႕ဲသည ္ ၎ေဒသသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားသည္ ေဒသဆုိင္ရာ ပတ္သက္ သက္ဆိုင္သူ၊ 

တာ၀န္ရွိသူမ်ားကု ိ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးျခင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ 

ေပးျခင္းတုိ႔ကု ိ ေဆာက္ရြက္ေပးရန္ လုိသည္။ အကယ္၍ တင္းမာမႈ ရွိသည့္အဖြ႔ဲမ်ားထံ 

လုိအပ္သည့္ အေျခအေန သ႐ုပ္မွန္ကု ိ ရရွိျခင္းအလုိ႔ငွါ ေစာင့္ၾကည့ ္ ေလ့လာေရးမ်ား သြား 

ေရာက္ရန ္ လုိအပ္လာပါက တင္းမာမႈရွိသည္ ့ အဖြဲ႔ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းၿပီး 

ျပႆနာတို႔၏ အေျဖကို အတူတကြ ရွာေဖြရမည့္ ျဖစ္စဥတ္ေလွ်ာက္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ား 

မွ ပံ့ပုိးကူညီ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားကြက္တြင္ ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ားမ ွ ေဒသဆုိင္ရာ အဆင့္ရွိေသာ 

အပစ္ရပ္ အဖြ႕ဲအသီးသီးတို႔ လာေရာက္၍ ေဆာင္ရြက္စရာရွိသညမ္်ား ေဆာင္ရြက္ပါက 

ပံ့ပုိးေပး ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္အရာမ်ား အႀကံျပဳထားခ်က္မ်ားကု ိေဖာ္ျပထားသည္။  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ားမွ အပစ္ရပ္ အဖြ႕ဲအသီးသီးႏွင့္ အျခားတာ၀န္ရိွသူမ်ားအား 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည့္ အရာမ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ဆက္ဆံေရးအရာရွိတုိ႔သည္ JICM မ ွEAO 

ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားကို ပံ့ပုိး ကူညီႏုိင္သည္။  

 JICM ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားထံသုိ႔ (လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း) ေျမျပင္တြင ္ျဖစ္ပြားသည္ ့

ထူးျခားျဖစ္စဥတ္ုိ႔အား အစီရင္ခံျခင္း၊  

 JICM ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားထံသုိ႔ ေဒသဆိိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကု ိ

မည္သို႔ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း (ရွိခဲ့ပါက) အႀကံျပဳျခင္း၊ 

 JICM ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားထံသုိ႔ IDP တို႔သည္ မည္သို႔ေသာ အကူအညီမ်ဳိး 

လုိအပ္သည္ကုိ (ရွိခဲ့ပါက) သတင္းပုိ႔ တင္ျပျခင္း၊  

 JICM ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ေဒသတြင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာအဆင့္ထိ ေလ့လာေရး 

ခရီးစဥ ္ရွိခဲ့ပါက (ညႊန္ၾကားသည့္ အခါ) စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 လူထုေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ လူထုဆက္ဆံျခင္းမ်ား JICM ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားမွ 

ညႊန္ၾကားသည့္အခါ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  

 JICM ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားအား ပ့ံပုိးကူညီရာတြင ္NCA ႏွင့္ ဆက္စပ္သတင္းမ်ားကို 

လူထု ပါ၀င္ပတ္သက္သူတို႔ထံ သတင္းမ်ား မွ်ေ၀ျခင္း ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္းအား တုိးတက္ဖြ႕ံၿဖဳိးရန္ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။  

JICM မွ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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အျခားအေရးႀကီးေသာ အဖြဲ႔မ်ားျဖစသ္ည္ ့အပစ္ရပ္စဲမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ တူည ီ

သည္ ့လုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ႏွင္ ့တာ၀န္ရွိသူမ်ားအတြက္ တိက်ရွင္းလင္းသည့္ ပံ့ပုိးကူညီေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ားကို တုိက႐္ုိက ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  

ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ား JMC သို႔ ပံ့ပုိးကူညီႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ -  

 JMC ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  

 အပစ္ရပ္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္၊ အဓမၼေနရပ္စြန္႔ခြာျခင္း၊ အရပ္သား အကာအကြယ္ေပးျခင္း 

ျပႆနာမ်ားအား JMC ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ သတင္းျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ 

 JMC ႏွင္ ့ေဒသတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား အစည္းအေ၀း စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

 ေဒသတြင္း အေျခအေန၊ အစီရင္ခံစာတုိ႔အား JMC သို႔ တင္ျပျခင္း၊ 

 အပစ္ခတ္ရပ ္ျပႆနာ (၀ါ) ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ JMC အား ကူညီျခင္း၊ 

 လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားႏွင္ ့ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကုိ ကူညီရာတြင္ 

အာဏာပိုင္မ်ားထံမ ွအတည္ျပဳမႈ ရယူရန္အတြက ္JMC ႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း JMC သုိ႔ သတင္းပုိ႔ျခင္း၊ 

 ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရန ္ေဆြးေႏြးမႈတြင ္JMC အား ဖိတ္ၾကားၾကားျခင္းတြင ္ကူညီျခင္း။  

JMC (ျပည္နယ္ အဆင့္ ႏွင့္ ေဒသအဆင့္မ်ား) 

ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ား JMC သို႔ ပံ့ပုိးကူညီႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ - 

 လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  

 စီစစ္အတည္ျပဳအဖြ႕ဲမ်ားအတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ 

အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊  

 စီစစ္အတည္ျပဳအဖြ႕ဲမ်ားထံသုိ႔ ေဒသတြင္းအေျခအေန၊ လူထုႏွင္ ့အရပ္သားကာကြယ ္

ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး တုိ႔၏ ကုိင္တြယ္ေနရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

တင္ျပအသိေပးရန္၊ 

 စီစစ္အတည္ျပဳေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္စဥ ္အဖြ႕ဲႏွင့္အတူေနေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အဖြ႕ဲအတြက ္လုံၿခဳံေရးကိစၥကု ိတာ၀န္ယ ူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

 ထူးျခားျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ ့အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထား၊ စသည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကု ိစုစည္းရာတြင ္စီစစ္အတည္ျပဳေရးအဖြ႕ဲအား ကူညီျခင္း၊ 

 စီစစ္အတည္ျပဳေရးအဖြ႕ဲအား အရပ္သားကာကြယ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားလုိအပ္မႈကု ိတုိင္းတာရာတြင ္ကူညီျခင္း၊ 

စီစစ္အတည္ျပဳေရး အဖြ႕ဲမ်ား 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  
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ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသႏၱရ အစုိးရႏွင့္ အာဏာပုိင္တုိ႔အား ပံ့ပုုိးရာတြင္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ား 

သည ္ ေဒသတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း ဌာနဆုိင္ရာအခ်င္းခ်င္း 

ဆက္သြယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ ္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေန သတင္း 

မ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ျခင္းတုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ား JMC သို႔ ပံ့ပုိး ကူညီႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ - 

 JMC ဖြဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  

 ေဒသတြင္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ 

 အထူးသျဖင္ ့ေျမျပင္အေျခအေနကု ိေဒသႏၱရ အာဏာပိုင္မ်ားအား တင္ျပအသိေပးျခင္း၊ 

 ေဒသတြင္း အာဏာပိုင္မ်ား သတင္းမွန္ကန္စြာရရွိရန္ အကူအညီေပးျခင္း၊ 

 ေဒသႏၱရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ (လိုအပ္ပါက) EAO ကို ကုိယ္စားျပဳျခင္း၊  

 လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဒသတြင္း 

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါက JMC ႏွင္ ့ပံ့ပုိး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

 အရပ္သား ကာကြယ္ျခင္းကို ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 NCA ပံ့ပိုးကူညီျခင္းကိ ုအားေပးလႈ႔ံေဆာ္ျခင္း။ 

ေဒသႏၱရ အစိုးရ  

ဆက္ဆံေရးအရာရွိသည္ အျခားေသာ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ ့လူထုႏွင္ ့အရပ္ဘက ္

အဖြ႔ဲအစည္း ကိုယ္စားလွယ္တို႔အား ကူညီႏုိင္သည္ ့နည္းလမ္းမ်ားမွာ -  

 အရပ္သားမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အပစ္ရပ္ ျပႆနာမ်ားတြင္ တုိင္စာမ်ား လက္ခံျခင္း၊  

 ရရွိသည္ ့ တုိင္စာမ်ားကိ ု သင့္ေတာ္သည့္ အပစ္ရပ္ အေကင္အထည္ေဖာ္အဖြဲ႔မ်ားထ ံ

လိပ္မ ူလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ 

 ေဒသတြင္း ဖြ႕ံၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အေျခအေနတုိ႔အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ 

 JMC ႏွင္ ့အတ ူIDPs အတြက ္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔အား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ 

 အရပ္သားတုိ႔ႏွင့္အတူ ကာကြယ္လုံၿခဳံမႈရိွေစသည္ ့အတူေနေပးျခင္းအား စီစဥ္ျခင္း၊ 

 NCA ကိုေထာက္ခံလာရန္အတြက္ လူထုေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

အျခား ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ား 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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ဃ။ “ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” အတြက္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား 

ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ားကို ရံဖန္ရံခါတြင ္ ေျမျပင္အျခအေနမ်ား၌ တုိင္းရင္းသား အဖြ႕ဲ (EAO) 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့အစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ၾကား၀င္ ခ်ိတ္ဆက ္သူမ်ားအျဖစ္လည္း 

ျမင္ေတြ႔ရႏုိ္င္သည္။ ၎တုိ႔သည ္ ေဒသတြင္း လူထုမ်ားႏွင္ ့ အျခားပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကုိ 

အဓိက ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထု ိကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိေန 

သျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည ္ ဆက္ဆံ ေရး အရာရိွမ်ားအတြက ္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ 

လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။  

NCA အရ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ယႏၱယားသည္ အလြန္ ႀကီးမား႐ႈပ္ေထြးသည္ ့

ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈႀကီးေသာ လုပ္ငန္း တစ္ခု 

လည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ထုိတြင္ မ်ားစြာေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား ပါ၀င္ေရးဆြဲျခင္း၊ မ်ားစြာေသာ 

အစုအဖြဲ႕၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရျခင္း၊ မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ 

ရျခင္းတုိ႔ရွိသည္။ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ယႏၱယားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုအိပ္ 

ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းပညာ မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိနုည္း 

ပညာမ်ားကု ိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အသံုး၀င္ေၾကာင္း သက္ေသသာဓက 

ျပႏိုင္ကာ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင ္လြန္စြာအသံုး၀င္ 

သည္။ ၎တုိ႔မွာ - 

၁။ တိက် ရွင္းလင္းသည့္ ဘံုတူညီေသာ ပန္းတိုင္ 

တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔လုိက္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ တိက်သည့္ ပန္း 

တုိင္ ရလဒ္တစ္ခုကို ရရွိရန္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတို႔ခ်မွတ္သည္ ့ပန္းတုိင္သည ္တိက် 

ရွင္းရန္လုိအပ္သည။္ သို႔မွသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင ္ပါ၀င္သူတုိင္း သည ္

ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ နားလည္ၿပီး ပန္းတုိင္သုိ႔ အတူတကြ ခ်ီတက္ႏိုငၾ္ကမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ား၏ JMC သုိ႔ ပံ့ပုိး ကူညီႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ - 

 ေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ားကု ိျပင္ပေလ့လာသူမ်ားအား အႏွစ္ခ်ဳပ္ အသိေပးျခင္း၊ 

 ေဒသႏၱရ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္ ့ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားထံသုိ႔ လည္ပတ္ျခင္း၊ 

အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင ္ျပင္ပေလ့လာသူမ်ားကု ိအကူအညီေပးရန၊္ 

 ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားတြင္ လိုအပ္ပါက ျပင္ပေလ့လာသူမ်ားအား အေဖာ္ျပဳေပးရန္၊ 

 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္၊ 

ျပင္ပ ေလ့လာသူမ်ား 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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ပန္းတုိင္သည္ တိက်ရွင္းလင္းမႈမရွိပါက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည ္ ေအာင္ 

ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈ မရွိႏိုင္ေပ။ 

၂။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထားရိွျခင္း 

မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမဆု ိဖြဲ႕စည္းပုံအရ ၀န္ထမ္းတုိင္းတြင္ ထမ္းေဆာင္ရ မည့္ 

တိက်ေသာ က႑၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ တာ၀န္ အသီးသီးရွိသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ 

ေဆာင္ရြက္သူတုငိ္းလည္း “မည္သူက မည္သည့္အရာကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္” ဆုိသည္ကုိ 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထားရွိသင့္သည္။ အကယ္၍ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားကို ရွင္းရွင္း 

လင္းလင္း မထားရိွပါက ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ လြျဲခင္းမ်ားအျပင ္ လုပ္ငန္းမ်ား 

ထပ္ေနျခင္းကု ိျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။  

၃။ အစည္းအေ၀းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းေသာ သတင္းမ်ားပို႔ျခင္း 

ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္မႈသည ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ 

အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင္ ့ ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ားသည ္ ေကာင္းမြန္ 

ေသာ ဆက္သြယ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကု ိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိေရာက္သင့္ေတာ္ 

ေသာ သတင္းမ်ားကိ ုေပးပုိ႔တင္ျပျခင္းကု ိေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည ္

ေဖာ္ေသာ အဆင့္အေနအထားတြင ္ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ထြန္း 

ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ျခင္း စနစ္ကု ိထားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။  

၄။ သတင္းမ်ား လည္ပတ္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ကြန္ယက္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ားသည ္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ သက္ဆုိင္ရာမ်ား၊ သတင္း 

ကြန္ယက္ရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင္ ့ သတင္းမ်ား စီးဆင္းလည္ပတ္ႏုိင္ေစေရး အတြက္ 

ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ ္ သည္။ ထုိနည္းတူစြာ အေရးႀကီးသည္မွာ ၎တုိ႔တည ္

ေဆာက္ခဲ့သည္ ့ ယႏၱယား အသီးသီး၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ေ၀မွ်ျခင္း စနစ္သည္ 

လည္း ထိေရာက္မႈရွိၿပီး ျဖစ္ထြန္းေနေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ လုိအပ္သည္။ ထုိစနစသ္ည ္

ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ သတင္းႏွင့္ လတတ္ေလာ သတင္းမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ စီးဆင္း 

ေစရန ္ခြင့္ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္။ 

၅။ ပူးတြဲညႇိႏႈိင္းျခင္းအား က်င့္သံုးျခင္း 

ပူးတြညဲိႇႏႈိင္းျခင္းသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အတြက္ 

အေရးႀကီးေသာ အဂၤါရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပူးတြညဲႇိႏႈိင္းျခင္းကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

လုပ္ငန္းတြင္ မက်င့္သုံးခဲ့ပါက ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းရွ ိ လုပ္ငန္းအသီးသီးတုိ႔အား 

အဟန္႔အတားျဖစ္ျခင္းႏွင္ ့သတင္းမ်ား ကြာဟျခင္း၊ လုပ္ငန္း ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ ခက္ခဲမႈမ်ားကု ိ

ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။   



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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၆။ ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ေစသည့္ ၀န္းက်င္အေနအထားကို ဖန္တီးျခင္း 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ၾကေသာ ပါ၀င္သူအားလုံးတုိ႔သည ္ တင္းမာမႈ 

ကင္းမဲ့သည္ ့ ၀န္းက်င္အေနအထား အေျခအေနတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္ ့

ေထာက္ျပျခင္းတုိ႔ကု ိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ေဆြးေႏြးမႈတုိ႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြး 

ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ တက္ေရာက္သူတုိ႔သည္ အျမင္ေပါင္းစုံကုိ ရရွိႏိုင္ၿပီး 

အေျခအေနကိုလည္း နားလည္ေစသျဖင္ ့ အျခားသမူ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 

လြယ္ကူေစသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အစည္း အေ၀းမ်ားႏွင္ ့ ညီလာခံမ်ား 

တက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ ၎ အေတြးအျမင္ မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

၇။ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအား ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းသည ္ အေရးေပၚ ျပႆနာႏွင့့္ ကိစၥရပ္တုိ႔ကုိ တုံ႔ျပန္ရာ 

တြင ္ေႏွာင့္ေႏွးတတ္သည္ ဟူေသာ မ်ားစြာေသာ သုံးသပ္မႈတုိ႔အရ သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

လည္း ၎အျမင္သည ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကု ိ လုပ္ေဆာင ္ သူတုိ႔တြင ္ ေကာင္းမြန ္

ေသာ ျပင္ဆင္မႈႏွင္ ့ အစီအစဥ္တို႔ မရွိလွ်င္ ျဖစ္တတ ္ သည္။ အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းရိွ 

၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြ႕ဲအသီး သီးမွေသာ္လည္းေကာင္း ပူးတြ ဲ

ေဆာင္ရြက္သည့္ ပန္းတုိင္သည္ မရွင္းမလင္း ျဖစ္ပါက ထိကုဲ့သို႔ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ကု ိ

ေတြ႕ႀကဳံရႏိုင္သည္။ အမွန္တကယ ္ လက္ေတြ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ မ 

ေဆာင္ရြက္မွီ ကနဦး အစီအစဥ္ႏွင္ ့ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ ေရွးဦးစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လုိအပ္သည္။  

၈။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္သိရိွထားျခင္း  

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အစည္းအေ၀းႏွင့္ 

ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္အရ သေဘာတူညခီ်က္မ်ားရွိပါက ဤ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကို 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ဆႏဲွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးတြင္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္အရာမ်ားကု ိ လုပ္ေဆာင္ရန ္ သေဘာတူညီထားသည္ကုိ 

အစဥ္သိရွိထားရန ္ လုိအပ္သည္။ ထုိတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုၿပီးတုိင္း 

မွတ္တမ္းျဖင္ ့ ျပဳစုထားရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ သုိ႔ပါမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 

မွတ္တမ္းတင္ၿပီး မည္သည့္အခ်က္မ်ား လုိေသးသည္၊ မည္သည့္အရာမ်ား ၿပီးစီးေၾကာင္း 

ကု ိျပန္လည္ သုံးသပ္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္။  

င။ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရ ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား 

ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ားမ ွပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ယႏၱယားဆီသုိ႔ ပံ့ပုိးေပးရာတြင္ အလြန္ 

ခက္ခဲသည္ ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ေျမျပင္အေနအထား၊ ေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ား ေသာ္ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈအေနအထားကုိ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္အဖြဲ႔အသီးသီးတုိ႔ထံသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ ္ ေရ႕ွဆက ္ မည္သုိ႔လွမ္း သင့္သည ္

သုိ႔မဟုတ ္ ထူးျခားေသာ ျပႆနာမ်ားအား မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းသင့္သညက္ိ ု က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ 

ေလ်ာ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အစီရင္ခံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ားသည ္ ကနဦးကတည္းက ေဒသတြင္းအေျခအေန၊ အေနအထားႏွင္ ့

၀န္းက်င္တုိ႔ကုိ ကၽြမ္းက်င္ႏ႔ွံစပ္ၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲ ဆက္စပ္ ျပႆနာမ်ားကို 

ေျဖရွင္းျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း စသည္တုိ႔ အတြက္ ဆက္ဆံေရးအရာရွိတုိ႔သည ္ ၎တုိ႔၏ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ကု ိျပည္၀့စြာ အသံုးျပဳရင္း ရရွိလာေသာ သတင္းအပုိင္းအစမ်ားျဖစ္သည္။  

ေျမျပင္အဆင့္တြင္ ေနျခင္းအားျဖင့္ ေဒသအေျခအေနမွန္ကုိ သိရွိသည့္အေလ်ာက္ ဆက္ဆံ 

ေရး အရာရိွမ်ားသည္ အေရႀကီးေသာ ျပႆနာမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ထူးျခားျဖစ္ရပ္ 

မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ အျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေ၀မွ်ႏုိင္သည္။ 

ေျမျပင္အေနအထား ႏွံ႔စပ္မႈႏွင္ ့ အျမင္သံုးသပ္မႈတုိ႔ကုိ အသံုးခ်ၿပီး ထူးျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခု 

သုိ႔မဟုတ ္ ပဋိပကၡ တစ္ခုခုအား ဦးတည္ၿပီး သုံးသပ္ဦးတည္လွ်င္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ား 

အတြက္ ထိေရာက္အသုံး၀င္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခအျဖစ ္ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။။ 

ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ားသည ္ ပဋိပကၡ သုံးသပ္ေလ့လာမႈကု ိ လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ 

နည္းလမ္းမွာ ေဒသတြင္းသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္  ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနသည္ ့ ရြာမွ လူထုတို႔အား 

အင္တာဗ်ဴးျခင္း၊ ေစ့စပ္ေမးျမန္ျခင္းတုိ႔ကု ိေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  

၁။ ပဋိပကၡ ခြျဲခမ္း စိတ္ျဖာျခင္းအတြက္ အေျခခံ အေတြးအျမင္ 

နယ္ေျမေဒသအဆင့္တြင္ ျဖစ္ပြားသည္ ့ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ ေသာ 

နည္းပညာ တစ္ခုမွာ ပဋိပကၡ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုနည္းပညာသည ္ ျပႆနာ 

အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင္ ့မည္သုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကု ိလုပ္ေဆာင္သင့္ 

ေၾကာင္း လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္မည ္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚသည့ ္အေျခအေနသည ္ကာလ 

ေဒသအေပၚ မွီတည္ေနသျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲႏုိင္သည္။ ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ားသည္ 

ပဋိပကၡ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း နည္းလမ္းကု ိအသံုးခ်ျခင္း အားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေနသည္ ့ပဋိပကၡ 

ကု ိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပဋိပကၡတုိ႔ကု ိေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ခုခ ု

ကု ိအေသအခ်ာ အာ႐ုံျပဳသုံးသပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထပ္ေလာင္း၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမွ 

ရရွိလာေသာ သတင္း အခ်က ္ အလက္မ်ားကုိ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲအဖြဲ႕တုိ႔ထံ 

တင္ျပပါက ပဋိပကၡ အဂၤါရပ္ကုိ အလြယ္တကူ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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ျပႆနာအေျဖရွာျခင္း ႏွင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကုိ အဖြ႕ဲအသီးသီးႏွင့္ 

ပညာရွင္အသီးသီးတုိ႔မွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မြမ္းမံထားသည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားစြာရွိသည္။ 

ေယဘုယ် အားျဖင့္ ၎ နည္းလမ္း ဗ်ဴဟာမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ဦးတည္သည္ ့နယ္ေျမေဒသ 

အေျခ အေန ပါ၀င္သည္ ့ အဖြ႕ဲမ်ား၊ အက်ဳိးအေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ကိစၥရပ္ႏွင့္ အျခား 

ေသာ နည္းဗ်ဴ ဟာမ်ား အေပၚ မူတည္သည္။ ျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္းတြင္ ဆက္ဆံေရး 

အရာ ရွိမ်ား အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးႏွင့္ အသံုး၀င္ဆုံးျဖစ္မည္ ့ နည္းလမ္းတစ္ခု မွာ 

"ပဋိပကၡေျမပုံေရးဆြျဲခင္း" ျဖစ္သည္။ 

၂။ ပဋိပကၡ ေျမပံုေရးဆြျဲခင္း နည္းလမ္း။ 

ပဋိပကၡေျမပု ံ ေရးဆြဲျခင္း သည ္ အထူးသျဖင္ ့ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ တာ၀န္ရွိ သူတုိ႔၏ 

ဆက္ဆံမႈ အေျခအေနကု ိ ေဖာ္ျပလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ထားသည္မွာ ျမင္လြယ္ 

ေသာ အရာတုိ႔ျဖစ္သည္ ့ က) ပါ၀င္ပတ္သက္သူတုိ႔၏ ပဋိပကၡအတြင္း ၎တုိ႔၏ 

"အာဏာ" သက္ေရာက္မႈ၊ ၎တုိ႔၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ) 

ျပႆနာမ်ား အၾကား ပါ၀င္ပတ္သက္သူတုိ႔၏ ခ်ိတ္ဆက္ ဆြယ္ႏြယ္ေနမႈကို ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ (ဂ) ပဋိပကၡအတြင္း ပါ၀င္ရသည့္ အေၾကာင္းတရားတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ ႏုိင္စြမ္းရွိ 

ေလသည္။ 

ပဋပိကၡ ေျမပု ံ ေရးဆြဲျခင္းသည ္ ပဋိပကၡတုိ႔အား သုံးသပ္ရာတြင ္ အသံုး၀င္ သည္ ့

နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ ပထ၀ီ၀င္ေရးရာဆန္ေသာ ေျမပံုေရးဆြဲသကဲ့သိုု႔ ျဖစ္ၿပီး စာမ်က္ႏွာ 

တစ္မ်က္ႏွာ တည္းတြင ္ ျပႆနာတုိ႔၏ အတိမ္အနက္၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈတုိ႔ကု ိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းလည္း ရိွသည္။ 

ပဋိပကၡေျမပံု ေရးဆြဲရာတြင္ ေအာက္ပါ အဆင့္တုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

 

၁။  သုံးသပ္ေလ့လာရမည့္ ျပႆနာကို အရင္ဆုံး ေရြးခ်ယ္ပါ။ မိမိ ေရးဆြဲရမည့္ ျပႆနာ 

၏ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ သေဘာတရားႏွင္ ့နယ္ပယ္တုိ႔သည ္ေရးဆြဲႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။ 

 

ဥပမာ ျပႆနာ၏ ရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ ရွည္ၾကာလြန္းသည့္ သမုိင္း ေနာက ္ခံ၊ သုိ႔မဟုတ္၊ 

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ထိ ျဖစ္ပ်က ္ေသာ ျပႆနာႏွင့္ "အမ်ဳိးသားေရး၊ ျပည္ေထာင္စု" 

အဆင့္ထိ  ျပႆမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲလွ်င္ ခက္ခဲမႈ ရွိႏုိင္သည္။ 

 

၂။  ေရးဆြဲရာတြင္ တစ္ဦးတည္းလည္း ေရးဆြဲႏုိင္ေသာ္လည္း အဖြ႕ဲလုိက္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ 

ပုိမုိထိေရာက္သည္။ အဖြ႕ဲလုိက္လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ တစ္ဦးမျမင္မိေသာ အရာကု ိ

တစ္ဦး ျမင္ႏုိင္သျဖင့္ ပုိမိုရွင္းလင္းတိက် ေသာ အရာမ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ 
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၃။ စာရြက္ႀကီး တစ္ရြက္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ အားလုံးကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္ရန ္ လုိအပ္ေသာ 

အရြယ္အစားကုိ ဆြဲပါ။ (ဥပမာ၊ စက္၀ုိင္းသည ္ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္သူ၊ အနည္းငယ ္

ေသးေသာ စက၀္ုိင္းသည္ တတိယ အုပ္စု၊  အျပင္စည္း ပါ၀င္သူကို ပုံေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး 

ကု ိဆုိလို သည္။ 

 

စက၀္ုိင္း၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံ အရြယ္အစားကို ပါ၀င္သူတုိ႔၏ ပါ၀င္မႈအေနအ ထား၊ "အာဏာ 

(Power)" တုိ႔ကု ိ အေျခခ ံ ေရးဆြဲရမည္။ (ဥပမာ စက္၀ုိင္း ႀကီးျခင္းသည္ 

စက၀္ုိင္းအေသးတို႔ထက္ ပါ၀င္မႈ အားႀကီးျခင္း၊ "အင္အား" ႀကီးျခင္းကို ဆုိလိုသည္။) 

လူတစ္ဦး (သုိ႔) သူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည ္သုံးသပ္ေလ့လာသည္ ့ ျပႆနာတြင္ တိုက္႐ုိက ္

ပတ္သက္သ ူျဖစ္လွ်င္ ပဋိပကၡေျမပံု ေရးဆြရဲာ တြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲႏုိင္သည္။  

 

၄။ ပတ္သက္သူတုိ႔အၾကား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကိ ု ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ သင့္ေတာ္သည္ ့

မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဆြဲပါ။ 

 

၅။ ေျမပုံ၏ ထိပ္ဆုံးတြင္ စတုဂံအကြကဆ္ြဲၿပီး ျပႆနာ၊ ပဋိပကၡ၏ အမည္၊ ဆုိလိုရင္း 

တို႔ကု ိေရးခ်ပါ။ 

 

၆။  လုိအပ္လွ်င္ ပဋိပကၡေျမပုံေရးဆြသဲည္ ့ေခါင္းစဥ္၊ ရက္စြအဲျပင္  ေရးဆြဲသည့္ပုဂၢဳိလ ္

သုိ႔မဟုတ ္အဖြ႕ဲအစည္းအမည္ကို ေရးသား ေဖာ္ျပပါ။ 

 

၇။ ထိေရာက္ အသံုး၀င္ေသာ ေျမပုံသည ္နားလည္လြယ္ၿပီး ပုံစံက်ေသာ  သေကၤတ 

မ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ၎တုိ႔မွာ - 
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နမူနာအျဖစ္အပ်က္။ ျမစ္ႏွစ္မႊာၿမဳိ႕ တင္းမာမႈ။ 

ျမစ္ႏွစမ္ႊာေဒသသည ္ စိမ့္ေျမေဒသ ျဖင့္သျဖင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွီးမ်ား အထြက္တိုးေသာ 

ေဒသဟု အသိ မ်ား ၾကသည္။ ထုိေဒသတြင ္သဘာ၀ မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ အပင္မ်ား၊ သတ၀ၱါမ်ား 

ျဖင့္ အေရာင္ ေသြးစုံစြာ ရိွသျဖင့္ နာမည္သတင္း ေက်ာ္ၾကားသည္။ စိမ့္ေျမေဒသပတ္ 

ပတ္လည္တြင္ ရြာ အသီးသီး ရွိၿပီး ၎တုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကု ိခရီးသြားမ်ားအား 

ဦးေဆာင ္ လမ္းျပ ျခင္း၊ စားေသာက္ဆုိင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ 

လုိအပ္သည့္ အရာမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ဆုိင္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း အလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ 

ၾကသည္။  

ျမစ္မႊာကုိ ေဒသတြင္း လယ္သမား အဖြ႕ဲအစည္း ဥကၠဌ၏ သားျဖစ္ေသာ ေဒသတြင္း 

လူထုမ ွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည္ ့ ၿမဳ႕ိေတာ္၀န္က ဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ မၾကာေသးခင္က 

ေဒသ တြင္း အစုိးရသည ္ထုိၿမဳိ႕ရွိ စိမ့္ေျမေဒသကို ေရႏႈတ္ေျမာင္း တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းကု ိ

ခ်မွတ ္ လုိက္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထုိစိမ့္ေျမေဒသတစ္ဘက္တြင္ရွိေသာ လယ္မ်ားသုိ႔ 

ေရမ်ား ေရာက္ရိွရန ္ ေဆာင္ရြကမ္ည္ျဖစ္ၿပီး ထုိလယ္မ်ားသည္ ေရရလွ်င ္ ပုိမုိ၍ အထြက္ 

တုိးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိစီမံကိန္းကု ိ လယ္သမား အဖြ႕ဲအစည္းက ေထာက္ခံ အားေပး 

စီစဥ္ လ်က္ရွိ သည္။ ၎ လုပ္ငန္းကု ိလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မိတ္ေဆြ 

ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ ေဒသႏၱရ NGO မွ ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသးခင ္ႏွစ္အနည္း 

ငယ္က မူ၀ါဒ သေဘာတရားအရ သေဘာထား မတုိက္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ ရိွခဲ့သည္။ 

တဆက္တည္းပင ္စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္လွ်င္ စိမ့္ေျမေဒသတြင္ ရွိေသာ ေရျမင္ႏွာျပင ္ေလ်ာ ့

က်လာမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တစ္ပါးတည္း ေဆာင္ရြက ္ ရမည္ 

ျဖစ္သျဖင့္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားသည ္ ေတာေန တိရိစာၦန္မ်ားရွင္သန္မႈႏွင့္ ခရီးသြား လည္ပတ ္

မႈမ်ားကုပိါ ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္႔တားေစႏုိင္ၿပီး ထုိအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနေသာ 

တစ္ဘက္ပါ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိလည္း ဘ၀ရွင္သန္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈ၊ အခက္အခဲကုိပါ 

ျဖစ္ေစလာႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း NGO အကူအညီမ်ားျဖင္ ့ ေဒသတြင္း ေနထုိင္ 

သူတုိ႔သည္ တရား႐ုံးသုိ႔ တုိင္ၾကားၿပီး စီမံကိန္းအား ရပ္တန္႔ရန ္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ အရွိန္ဟုန္ ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသတြင္း အစုိးရအဖြဲ႕၊ လယ္သမား အဖြ႕ဲ 

အစည္း ႏွင္ ့ ေက်းလက္ေန ရြာသားမ်ားအၾကား တင္းမာ မႈလည္း ျမင့္တက္လာသည္။ 

လက္ရွိ အေနအထားကု ိ ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းမရွိပါက ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္ ့ အႏၱရယ္ 

ျဖစ္ဖြယ္ရာ အေျဖအေနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည ္ျဖစ္သည္။  

ျပည္နယ္အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားသည ္ အေျခအေနတင္းမာမႈအားေလ်ာ့က်လာရန္ ေဆာင္ 

ရြက ္ သည္။ ျပည္နယ္ အစုိးရသည ္ ျဖစ္ပြားေနသည္ ့ အုပ္စုအသီးသီးတုိ႔အား ေတြ႕ဆုံ  

ေဆြးေႏြး ေစသည္။ အထူးသျဖင္ ့၁ လအတြင္း ျပႆနာ၏ အေျဖကု ိရွာေဖြႏုိင္ရန္ အတြက္ 

ျဖစ္သည္။  
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နမူနာ အေနျဖင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ့႐ိုးရွင္းေသာ ပဋိပကၡ ေျမပုံသည ္ပဋိပကၡ 

အေျခအေနအတြင္း ဤနည္းပညာအား အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူတုိ႔ႏွင့္ သူတုိ႔ 

ဆက္ဆံေရးအား မည္သို႔ လြယ္လြယ္ကူက ူျမင္ႏိုင္မည္ကိ ုေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ 

နမူနာ ပဋိပကၡ ေျမပံု။ ျမစ္ႏွစ္မႊာၿမဳိ႕ တင္းမာမႈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ သင္တန္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း မလုိအပ္ေၾကာင္းကို သတိျပဳရမည္။ 

ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲ ျပႆနာမ်ားတြင္လည္း (ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ားသည္) က်ယ္ျပန္သည့္ 

သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင ္လုိအပ္သည္ ့ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမ်ားျဖင္ ့

ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ားသည္လည္း၊ တင္းမာမႈ၊ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားကို 

နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ နယ္ပယ္ အသီးသီးအတြက္ ေရးဆြဲရာတြင ္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။  
! 
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၄။ ေျမျပင္အေနအထား အစီရင္ခံျခင္း 

က။ ေယဘုယ် တင္ျပခ်က္  

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည္ ့ေလ့လာျခင္း သည ္

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားေသာ နယ္ေျမမ်ားရွ ိေအာက္ေျခ အေျခအေန သတင္း အခ်က္အ 

လက္ကုိ အခ်ိန္မွန္စြာ အစီရင္ခရံသည္ ့ စနစ္ေကာင္း ရိွျခင္းအေပၚမူတည္သည္။ အစီရင္ခံစာ 

သည ္သတင္းေပးရန ္ပထမလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး၏ က႑အမ်ဳိး 

မ်ဳိးအေပၚ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပံုစံက်ေစရန္ အကူအညီေပးသည္။  

အစီရင္ခံစာသည ္ စူးစမ္းျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္း၊ ေကာက္ခ်က္ခ် သို႔မဟုတ္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ၿပီးေသာ 

အျဖစ္အပ်က္တို႔ကုိ (သို႔မဟုတ ္ေျပာျပျခင္း) သတင္းေပးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။  

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားေသာ နယ္ေျမမ်ားရွ ိ ေအာက္ေျခ အေျခအေနသည ္ ျပင္းထန္ၿပီး 

မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ကာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍မရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အစီရင္ခံျခင္းတြင္ အဓိက အခ်က္ 

သည ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ညွိႏႈိုင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည္ ့ေလ့လာသူမ်ား အခ်ိန္ 

မွန္ၿပီး စစ္မွန္ကာ ျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အရွင္းလင္းဆံုး၊ အျမန္ဆံုးႏွင့္ 

အလုံၿခံဳဆုံးေသာနည္းလမ္းျဖင့္ စုစည္း ႏုိင္ျခင္း စြမ္းရည္ျဖစ္သည္။  

အစီရင္ခံေသာအခါ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္၊ ျပည့္စံုျခင္းကိ ုေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈကုိ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္သည ္အေရးႀကီးလသွည္။  ေအာက္ေျခအေျခအေန အေၾကာင္း စုံလင္စြာေရးသား 

ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ပ်႕ံႏံ႔ွမႈ ႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္။ 

ေအာက္ေျခရိွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားသည္ 

၎တုိ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ 

ပံုမွန္အစီရင္ခံတတ္သည့္ အေလအ့က်င့္မ်ား ရွိသင့္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 

ျဖစ္ပြားေသာ နယ္ေျမမ်ားရွ ိ ေအာက္ေျခအေျခအေနကုိ ပံုမွန္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာႏိုင္မည ္ ျဖစ္သည္။ ထုိအရာတုိ႔သည ္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ မည္သုိ႔ 

တုိးတက္လာသည္ကုိ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ လိုအပ္လာပါက စီစစ္အတည္ျပဳမႈမ်ား၊ ခြဲျခမ္း 

စိတ္ျဖာမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အရာမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ 

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သ ူ အမ်ားစုသည ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း 

မ်ားကိုသာ အစီရင္ခံ တတ္ၾကသည္။ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ျခင္းတြင္ရွိေလ့ရိွေသာ ဂတိက၀တ္မ်ား ေစာင့္ထိန္းျခင္းႏွင့္ လုံး၀ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မရွိေသာ 
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အရာမ်ားကိုမူ လ်စ္လွဴ႐ႈတတ္ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ အေကာင္အ ထည္ေဖာျ္ခင္း ဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းတုိ႔တြင္ အစီရင္ခံျခင္း ျဖစ္စဥ္တုိးတက္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း တုိ႔ သည ္

အလြန္ပင ္လုိအပ္လွေပသည္။ ထို႔အျပင ္NCA တြင္ရွိေသာ အခ်က္အလက္အား လုံးတို႔သည္ 

တားျမစ္ခ်က္၊ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းကု ိ သိထားရမည္။ NCA အခန္း (၃) တြင္၊ 

အခ်က္ေပါင္း ၁၇ ခု ရိွသည္။ မိုင္းရွင္းလင္းေရး (၅-င)၊ ႏွစ္ဖက္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ 

ရင္ဆုိင္မႈရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တပ္စခန္းမ်ား၏ အေရ အတြက္ကိ ု ညိႇႏႈိုင္း အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (၇-င)၊ အပစ္ရပ္နယ္ေျမ အတြင္းရွိ ျပည္သ ူ လူထု၏ လူမႈ 

ဘဝလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္း (၉-တ) ကဲ့သုိ႔ ေသာ 

အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တိက်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ လိုအပ္ သည္။ 

နိဂုံးအားျဖင့္၊ အစီရင္ခံျခင္းသည္ လက္မွတ္ထုိးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာ 

တူညီခ်က္တုိ႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈမ်ား၏ တုိးတက္မႈကု ိေဖာ္ျပရန ္လုိအပ္သည္။  

ခ။  သာမန္ အေျခအေနအား အစီရင္ခံျခင္း 

“သာမန္” အေျခအေနအတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသသည ္ တည္ၿငိမ္မႈရိွသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ 

သည္။ လက္မွတ ္ ထိုးထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ ္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုျခင္း 

မ်ား၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မရွိျခင္း။ မသကၤာဖြယ္ရာ (သို႔) အပစ္အခတ္ 

ရပ္စဲျခင္းအား ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း မရွိပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင ္

အစီရင္ခံျခင္း ျဖစ္စဥ္သည ္ေန႔စဥ ္သို႔မဟုတ္ အပတ္စဥ္ အျဖစ္အပ်က ္အတုိခ်ဳပ ္ သို႔မဟုတ ္

အပစ္ရပ္ရန ္ ဆႏၵရွိသည့္ ေအာက္ေျခ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈကို အေလးေပး သည္။ အထူးသျဖင္ ့

ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပံုမွန္တိုးတက္မႈကို အသိေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 

အပစ္ရပ္ဖြ႔ဲစည္းပံုကိုသာ အဓိက ေဆာင္ရြက္သည္။  

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစီရင္ခံစာကို နယ္ေျမ အေျခအေနျပ အစီရင္ခံစာဟု ေခၚသည္။ စာေရးသူ 

သည ္ နယ္ေျမအေျခအေနျပ အစီရငခ္ံစာေရးရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား အပါအဝင္ 

ပိုမိုတုိေတာင္းေသာအခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းရန ္ စဥ္းစားသင့္သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 

တစ္ဦးခ်င္း အစီရင္ခံစာတြင္ပါ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။  

 အစီရင္ခံစာ ပို႔သူ၏ အမည္ - အစီရင္ခံစာ၏ ဤအပိုင္းသည ္ နာမည္အစစ္အမွန္ 

မတိုင္မွ ီ မည္သူ႔ထံမွ ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ ္ မည္သည့္ ရံုးမွ အစီရင္ခံစာ 

ေပးပုိ႔ေၾကာင္း သိရန္ “မွ” ဟ ုေခါင္းစီးတပ္ရသည္။  

 

 အစီရင္ခံစာ လက္ခံသူ - အစီရင္ခံစာ၏ ဤအပိုင္းသည ္ မည္သူ႔ထ ံ သို႔မဟုတ ္

မည္သည္ ့ရံုးကို အစီရင္ခံစာ ပို႔ေၾကာင္း သိရန္ “သို႔”ဟ ုေခါင္းစီးတပ္ရသည္။  
 ၁ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  
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 အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ ္ ေခါင္းစဥ္ - အစီရင္ခံစာကို မည္သို႔ အမည္ေပးမည္ 

သို႔မဟုတ ္ ေခၚရမည္ကိ ု ေဖာ္ျပသည္။ ဤကိစၥတြင္ နယ္ေျမ အေျခအေနျပ 

အစီရင္ခံစာဟု ေခၚသင့္သည္။  
 ၁ 

 အစီရင္ခံစာ ပို႔သည္ ့ ေန႔ရက္ - အစီရင္ခံစာ၏ ဤအပုိင္းသည ္ အစီရင္ခံစာ 

လက္ခံမည့္သူထ ံမည္သည့္အခ်ိန္တြင ္ပုိ႔ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။  
 ၁ 

 လႊမ္းၿခဳံေသာ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခား - ဤအပုိင္းသည ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသား 

မည့္ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခား သို႔မဟုတ ္ လႊမ္းၿခဳံခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ 

နယ္ေျမအေျခအေနျပ အစီရင္ခံစာမ်ားသည ္ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ သို႔မဟုတ ္ လစဥ္ 

အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၿခံဳငံုသည္။ အစီရင္ခံစာ ပုိ႔ရမည္ ့ေန႔ရက္ႏွင္ ့မရႈပ္ေထြးသင့္ပါ။  
 ၁ 

 ေယ်ဘုယ် အေျခအေန - အစီရင္ခံစာ၏ ဤအပုိင္းသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ အေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ရွင္းျပခ်က္သည ္

လက္ရွ ိ အပစ္ရပ္ျခင္းကိ ု မည္သို႔ခံယူေၾကာင္း၊ နယ္ေျမတြင္ ေယဘုယ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ႏွင္ ့ တည္ၿငိမ္မႈ အေျခအေန၊ အပစ္အခတ္ျဖစ္ပြားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင ္ ေဘးကင္း 

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူထ ု လူမႈဖူလံုေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က ္ အလက္မ်ား 

ကိ ုအေလးေပးသည္။  
 ၁ 

 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား - အစီရင္ခံစာ၏ ဤအပိုင္းတြင ္

အစီရင္ခံစာ လက္ခံမည့္သူအတြက ္ထူးျခား၊ ထိေရာက္၊ အသံုး၀င္ သည္ဟု မွတ္ယူရ 

ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။  
 ၁ 

 ဆက္ဆံေရး ႐ုံး၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား - ဤအပိုင္းတြင္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားသည ္

အစီရင္ခံစာေရးေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း လုပ္ေဆာငသ္ည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ ကြင္းတြင္ ဆက္ဆံေရး 

အရာရွိက ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေသာ အလုပ္အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ လက္ခံမည့္သူထ ံ

အသိေပးလိုလွ်င္ ဤအပိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားႏိုင္သည္။   
 ၁ 

 အျခား ယူဆခ်က္မ်ား -  အစီရင္ခံစာ၏ ဤအပိုင္းတြင္ ယခင္ ရွင္းျပခ်က ္သို႔မဟုတ ္

အစီရင္ခံစာတြင္ မပါဝင္ေသးေသာ အျခားသတင္း သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ဳိးရွိ 

လွ်င္ ေပါင္းထည့္ႏိုင္သည္။    
 ၁ 

 အစီရင္ခံစာ ေအာက္ဆံုးတြင ္ (က) အစီရင္ခံစာ ပို႔သူ၏ အမည္ႏွင့္ လက္မွတ္၊ (ခ) 

ရာထူး၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္၊ (ဂ) အစီရင္ခံစာ လက္မွတ္ထုိးေသာ 

ေန႔ရက္ႏွင္ ့အခ်ိန္တို႔ကို ထည့္ေရးရန္သည ္ထံုးစံျဖစ္သည္။  
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ေအာက္ပါပံုသည ္နယ္ေျမ အေျခအေနျပ အစီရင္ခံစာ နမူနာျဖစ္သည္။ 

နယ္ေျမ အေျခအေနျပ အစီရင္ခံစာ ေရးသားရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကိ ု မွတ္သားရန္သည္ 

အေရးႀကီးသည္။  

၁။ အစီရင္ခံစာတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ သတင္းမ်ား ထပ္ထပ္ေရးျခင္းကိ ု ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 

သတင္းအသစ္မရွိလွ်င္ ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာရိွ  အေျခအ ေနမွ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေၾကာင္း 

အစီရင္ ခံစာတြင္ ေရးလုိက္ပါ။  



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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အႀကံျပဳခ်က္ 

အပစ္ရပ္ျခင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ား  

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္ 

စပ္ၿပီး စီစစ္ျခင္းပံုစံျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္ (၂) မ်ဳိးရွိသည္။  

ပထမသည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ 

သို႔ို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းတြင္ အဖြဲ႔႔ြဲ႔မ်ား လုပ ္ေဆာင္ရမည့္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ ရည္ညႊန္း 

ေသာ “အပစ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္”  ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။  

ဒုတိယသည္ “အပစ္ရပ္ျခင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစ ေသာ” 

ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ႏွင့္ 

တိုက္႐ိုက္မပတ္သက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား 

ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည ္

ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။  

လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႔ြဲ႔႔မ်ား၏ အဖြ႔ဲ႔ဝင္ တစ္ဦးဦးက 

အစုလိုက္ အျငင္းပြားမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈ က်ဳးလြန္ျခင္း သို႔မ ဟုတ္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္သက္မႈ အေျခအေနကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ 

မသကၤာဖြယ္ သို႔႔မဟုတ္ မူမမွန္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ ပါဝင္သည္။  

၂။ ရည္ရြယ္ထားေသာ လက္ခံသူထံ သို႔ နယ္ေျမ အေျခအေနျပ အစီရင္ခ ံစာကို ဥပမာ ေန႔စဥ ္

သို႔မဟုတ ္ အ ပတ္စဥ ္ သို႔မဟုတ ္ လစဥ္ အႀကိမ္ မည္မွ် ေပးပို႔ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည ္ ပစ္ခတ္မႈႏွင္ ့ လံုၿခ ံ ဳမႈ၊ နယ္ေျမ၏ ႀကိဳတင္ မခန္႔မွန္းထား ႏိုင္မႈ၊ 

ေအာက္ေျခမွ သတင္းအသစ္ရ ရွိမႈ ႀကိမ္ႏႈန္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လိုအပ္မႈႏွင္ ့

ေအာက္ေျခသတင္းမ်ား ရရွိရန္ အပစ္ရပ္ ဖြ႔ဲစည္းပံုတို႔အေပၚ မူတည္သည္။  

၃။ အျဖစ္အပ်ကတ္စ္ခု၏ အခ်က္မ်ားကိုသာ အာရံုစိုက္ပါ။ အစီရင္ခံစာတြင္ သတင္းေရး 

သည့္အခါ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင္ ့ ဘက္မလိုက္ရန ္ ဆုံးျဖတ္ပါ။ အစီရငခံ္စာတြင္ အျမင္က်ဥ္း ျခင္း 

သို႔မဟုတ ္ ဘက္လုိက္ျခင္း နည္းေလေလ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ 

အကူအညီ ပုိရႏိုင္ေလေလ ျဖစ္သည္။  

၄။ ထိခိုက္လြယ္ေသာ သို႔မဟုတ ္ လူသိမခံေသာ ကိစၥမ်ားအျပင ္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ 

အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို နယ္ေျမ အေျခအေနျပ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္မေရးဘ ဲသီးသန္႔ ေရးျခင္း 

သည ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။  

၅။ အစီရင္ခစံာအားလံုးကိ ု အမွတ္အသားျဖင့္ ေဖာ္ျပလွ်င္ အသုံးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 

နယ္ေျမအမ်ဳိးမ်ဳိးမွလာေသာ စာရင္းအစီခံစာႏွင့္ အစီရင္ခံစာအား ရည္ညႊန္းရာတြင ္ရႈပ္ေထြးမႈ 

ပေပ်ာက္ေစရန္ ကူညီေပမည္။  

ဂ။  စီစစ္အတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းအား အစီရင္ခံျခင္း 

မသကၤာဖြယ ္လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ ္အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ လက ္

မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအ ၾကား 

ပဋိပကၡေၾကာင့္  ေအာက္ေျခရွ ိ အေျခ 

အေနသည ္ “သာမန္” ဟု သတ္မွတ္၍ 

မရေတာ့ပါ။ 

“မူမမွန္”  (ေအာက္ေျခ) အေျခအေန 

သည ္ေဒသတြင္ ပဋိပကၡမရိ ွသို႔မ ဟုတ ္

လက္နက္ကုိင္ ထိတ္တုိက ္ ထိေတြ႔ ျခင္း 

မရိွခ်ိန္တြင္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲျခင္းအား 

ထိခုိက္ႏုိင ္ သည္ ့ မူမမွန္ သို႔မဟုတ ္

မသကၤာဖြယ ္လႈပ္ရွားမႈ ရွိသည္ကို ဆိုလိ ု

သည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ “ဆိုးရြား 

သည္”့ ေအာက္ေျခ အေျခအေနသည္ 
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ေနရာ ေဒသ တစ္ခုခုတြင္ ႏွစ္ဘက္စလံုး မွ ထိတ္တုိက္ေတြ႔ဆံ ုျခင္း သို႔မဟုတ ္လက္နက္ကုိင္ 

ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ ေပၚ ျခင္းျဖစ္ သည္။  

ဤအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခါ အစီရင္ခံျခင္း ျဖစ္စဥ ္သည ္ေအာက္ ပါတို႔ကိ ု

အေလးေပးရမည္။ 

၁။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္အုပ ္စု မ်ားထံ သတင္းအစမွ အေျခအေန အ ေၾကာင္း 

ခ်က္ခ်င္း ေပးပို႔ျခင္း၊  

၂။ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း အေသး စိတ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက ္ရရွိျခင္း၊  

၃။ အေျခအေနေပးလွ်င္ “အစျပဳ စီစစ္ျခင္း” ကိ ုလုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ ္အျဖစ္အပ်က္ 

ေနာက္ကြယ္ရွိ အခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ 

၄။ ကိစၥရပ္ကိ ု ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ ထပ္ေပါင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးျခင္း။  

 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ “အစျပဳ စီစစ္ျခင္း” သည္ အေျခအေန သို႔မဟုတ ္ အျဖစ္အပ်က္ 

သည ္အပစ္ရပ္ ပိုင္နက္အတြင္းတြင္ ရိွေၾကာင္းႏွင့္ အပစ္ရပ္ ယႏၱရားမွ ပုံမွန္ ပါဝင္ျခင္း လိုအပ္ 

ေၾကာင္းကိ ုေသခ်ာေစေသာ နည္းျဖစ္သည္။ ထိုပါဝင္ျခင္းသည္ စီစစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စုံစမ္းေရး 

အုပ္စုက ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင္ ့ ပံုမွန္ စီစစ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ 

မ်ား ပါဝင္ေစႏုိင္သည္။  

စကားလံုး အမ်ဳိးအစားခြဲျခင္းသည ္ ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတြက္ အေရး 

ပါသည္။ “အခ်က္အလက္ ရွာေဖြျခင္း” သို႔မဟုတ ္ စီစစ္ျခင္းဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ 

သတင္းစုစည္းျခင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ 

ျဖစ္သည္။ အျဖစ္အပ်က္၏ အခ်က္မ်ား (သို႔မဟုတ ္ “႐ုပ္ပံတုစ္ခုလံုး” ကိ ု ဆံုးျဖတ္မည့္ 

အေထာက္အထား၊ ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ား၊ တာဝန္မ်ားသည္ ေမးျမန္းရ 

မည့္အရာ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ “စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း” သည ္ ယုတၱိရွိၿပီး ရည္ရြယ္ 

ခ်က္ရွိကာ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ (အၿမဲ) အလုိအေလ်ာက္အားျဖင့္ 

ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္ႏိုငသ္ည္။  

အေကာင္အထည္ႏွင့္ စီစဥ္ဖြ႔ဲစည္းမႈပံုစံ အသုံးအႏႈန္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင ္ အခ်က္အလက္ 

ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ ္ စီစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာသည ္ အေစာပိုင္း ေဆြးေႏြးထားေသာ နယ္ေျမ 

အေျခအေနျပ အစီရင္ခံစာႏွင့္ မတူေပ။ အစီရင္ခံျခင္း ျဖစ္စဥ္ကိ ုအေလးေပးရာတြင ္အခ်က ္

အလက္ ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ ္စီစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။  
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 ေန႔ရက္ – အစီရင္ခံစာ၏ ဤအပိုင္းသည ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အစီရင္ခံစာ 

ပို႔ေၾကာင္း သို႔မဟုတ ္ အစီရင္ခံစာ လက္ခံမည့္သူထ ံ မည္သည့္အခ်ိန္ ေရာက္ 

ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။  

 အေၾကာင္းအရာ – ဤအပိုင္းသည္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ ္စီစစ္ျခင္း 

လႈပ္ရွားမႈ အေၾကာင္းအရာကိ ု ေဖာ္ျပသည္။ မည္သည္ ့ အျဖစ္အပ်က ္ သို႔မဟုတ္ 

မသကၤာဖြယ ္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပ်က္ေၾကာင္း၊ အစြပ္စြဲခံအဖြဲ႔တြင္ မည္သူတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း၊ 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားေၾကာင္းကိ ု

ေျပာသည္။  

 သတင္း၏ အရင္းအျမစ/္မ်ား – 

 ဤအပိုင္းသည္ မည္သည့္အရာမွ သို႔မဟုတ ္ မည္သူ႔ထံမွ အျဖစ္အပ်က္ 

သို႔မဟုတ ္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္း ရရွိသည္ကိ ု အစီရင္ခံစာထဲတြင္ 

ပါဝင္သည့္အတိုင္း ေဖာ္ျပသည္။  

 သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားတြင ္ ျဖစ္ရပ္၊ လူေတြ႔ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ (ျမင္ႏိုင္ေသာ) 

စစ္ေဆးျခင္း၏ ရလဒ္မ်ား စသျဖင္ ့ပါဝင္သည္။  

 သတင္းေပးသူ၏ အမည္၊ သူေနထိုင္သည္ ့ေနရာ (ေက်းရြာ) ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ 

မည္သို႔ သတင္းေပးပို႔ေၾကာင္းကိ ု ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ အစီရင္ခံျခင္း 

ရည္ရြယ္ခ်ကအ္တြက္ သတင္းေပးသူအေၾကာင္းကိ ု လ်ဳ႕ိဝွကရ္န္ ခြင့္ျပဳျခင္း 

သည ္ အရင္ သေဘာတူသင့္သည့္အရာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရင္းအျမစ ္

လ်ဳ႕ိဝွက္ျခင္းကိ ုေလးစားၿပီး စူးစမ္းေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။   

 အျဖစ္အပ်က္ သို႔မဟုတ ္ျဖစ္ရပ္ အေသးစိတ္ –  

 ဤအပိုင္းတြင္ ျပည့္စံုေသာ တင္ဆက္ျခင္း အေသးစိတ္ႏွင့္ စီစစ္ထားေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ား၏ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဤအပိုင္း၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အစြမဲထားဘဲ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ မသကၤာဖြယ ္ ျဖစ္ရပ္ 

အေၾကာင္း ေျပာျပသည့္ အျပဳအမူတို႔ျဖင့္ တင္ျပသင့္သည္။ တိုလြန္းသည္ ့

ျဖတ္လမ္း မ်ဳိးကိ ုေရွာင္ပါ။  

 အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ မသကၤာဖြယ ္ လႈပ္ရွားမႈသည္ စီစစ္ျခင္းလိုအပ္ေသာ အရာ 

တစ္ခုထက ္ ပုိပါဝင္လွ်င္ တင္ဆက္ျခင္းကိ ု ယုတၱိရွိရွိ ျပဳသင့္သည္။ စီစစ္ 

ထားေသာ အရာတစ္ခုစီ၏ အေသးစိတ္ကိ ု ရႈပ္ေထြးမႈ မရွိေစရန္ သီးသန္႔ခြဲၿပီး 

ေဆြးေႏြးသင့္သည္။  

 အစီရင္ခံစာသည ္တစ္ဦးခ်င္း ပုံစံ သို႔မဟုတ ္အျဖစ္အပ်က ္သို႔မဟုတ ္ျဖစ္ရပ္၏ 

ျဖစ္ပ်က္ပံုကိ ု ရရွိရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ အျခားျဖစ္ေစ 

သက္ေသမ်ားအားလံုးကို သစၥာရွိရွ ိ ကိုးကားသင့္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္ထတဲြင ္

ေကာင္းေကာင္း ေဆြးေႏြးရမည္။  

 ဆန္းစစ္ခ်က/္ေတြ႔ရွိခ်က္ – အစီရင္ခံစာ၏ ဤအပိုင္းတြင္ စီစစ္ၿပီးေသာ ဆန္းစစ္ 
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ခ်ကႏ္ွင္ ့ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ ပါဝင္သည္။ ယုတၱိရွိေသာ နိဂံုးေရာက္ေစႏိုင္ေသာ အစီရင ္

ခံစာ ေရးသူ၏ ညွိႏႈိင္းျခင္း သို႔မဟုတ ္ရွင္းျပခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။  

 နိဂံုး – ဤအပိုင္းတြင ္ ထင္ျမင္ခ်က ္ သို႔မဟုတ ္ အခ်က္ရွာေဖြေတြ႔ရွိသူ၏ ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က ္ သို႔မဟုတ ္ သတင္းအားလံုးကို ဆင္ျခင္ၿပီးေနာက္ စီစစ္သ ူ ဆန္းစစ္ခ်က္ 

အေျခခံ သို႔မဟုတ ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ စီစစ္ၿပီးေသာ ကိစၥသည ္အတည္ျပဳ  

ၿပီးျဖစ္သည္ မျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။  

 အႀကံျပဳခ်က္မ်ား – လိုအပ္ပါက အႀကံျပဳခ်ကအ္ပိုင္းကို အစီရင္ခံစာတြင္ 

စီစစ္ၿပီးေသာ အျဖစ္အပ်က္ႏွင္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္ရပ္ လႈပ္ရွားမႈႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး 

တိက်ေသာ အေၾကာင္းအရာကို အႀကံေပးရန ္ပါဝင္ေစသင့္သည္။  

 အခ်က္ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ ္ စီစစ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္သူ၏ အမည ္ – 

ဤအပိုင္းတြင္ အစီရင္ခံစာ ျပင္ဆင္သူ၏ အမည္ႏွင့္ လက္မွတ္၊ ရာထူး၊ 

အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္၊ အစီရင္ခံစာ ပုိ႔သည္ ့ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ ပါဝင္သည္။  

တစ္ဦးခ်င္းထက ္ အသင္းလိုက္သည္ အခ်က္ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ စီစစ္ျခင္း အစျပဳရန ္

ပိုအလုပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ကိစၥရပ္အေပၚ အစီရင္ခံစာ ျပင္ဆင္ႏိုငသ္ည္။ မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို 

အမည္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ရာ အေသးစိတ္ကိ ုကိုးကားရန္အတြက္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
ေ 

အခ်ကအ္လက္ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ ္ စီစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ ေရးေသာအခါ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို စိတ္ထဲတြင္ မွတ္ထားသင့္သည္။  

၁။ စာေရးသူသည္ အစီရင္ခံစာ အဆုံးပိုင္းအေရာက္တြင္ သူ႔ကိုယ္သူ စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္ 

သည္။ အစီရင္ခံစာ ဖတ္သသူည ္ မည္သည့္အရာ သိခ်င္မည္၊ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ 

ဆက္သည္ ့ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို စာဖတ္သူသည္ မည္သို႔ သိခ်င္မည္ကိ ု ထည့္သြင္း 

ေရးပါ။  

၂။ အစီရင္ခံစာဖတ္သ ူေမးႏုိင္မည္ ့ေမးခြန္းမ်ားကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ အေျဖေပးပါ။  

၃။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိပါ။ တိက်ပါ။ ႏွစ္ႀကိမ္စစ္ေဆးပါ။ မရွင္းလင္းေသာ၊ ဒြိဟျဖစ္ေစေသာ 

သို႔မဟုတ ္“အဓိပၸာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးပါဝင္ေသာ” စကားလံုးႏွင္ ့စကားပိုဒ္ကို ေရွာင္ပါ။  

၄။ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာ ျမန္ဆန္ျခင္းသည ္အစီရင္ခံရာတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

အစီရင္ခံစာကို မည္သည္သ့တင္းမ်ားမဆို ရရွိေသာအခ်ိန္တြင္ ေစာႏိုင္သမွ် ေစာေအာင္ 

ပို႔ပါ။ တိက်ေသာ သတင္းမရေသးေသာေၾကာင္ ့မေႏွာင့္ေႏွးပါေစႏွင့္။ ထပ္ေပါင္းသတင္း 

ကိ ုေနာက္အစီရင္ခံစာတြင ္ပို႔လိုက္ပါ။  

၅။ သူတို႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း မေဖာ္ျပလိုေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္ လ်ဳ႕ိဝွက္ခ်က္ကို 

အခ်ိန္တိုင္း ေလးစားလိုက္နာရမည္။  

၆။ သင့္ေတာ္ေသာ ကိုးကားျခင္းႏွင္ ့ အမ်ဳိးအမည ္ သတင္း (ဥပမာ အစီရင္ခံစာ နံပါတ္စဥ္၊ 

ေခါင္းစဥ္၊ ေရးသည့္ ရက္စြဲ စသျဖင္)့ တို႔သည္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ 

ျဖစ္ေစရမည္။  
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ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အခ်က္ရွာေဖြျခင္းကု ိ ဥပမာ အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ပံုမွန္အစီရင္ခံျခင္းႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ေဆြးေႏြးျခင္း ရိွသည့္အတိုင္း အစီရင္ခံစာ ပံုစံသည္ 

အႀကံျပဳႏိုင္ၿပီး အခ်ကအ္လကရ္ွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ ္ စီစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႔ရမည့္ 

အေရးႀကီး အခ်က္တို႔ မီးေမာင္းထုိးသည္ ့ပံုစံေတာ ့ျဖစ္ရမည။္  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေ 

မွတ္ခ်က္။ 

အကယ္၍ အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း သုိ႔မဟတု္ အစီရင္ခံ ေရးသားျခင္းအား ၁ ေယာက္ႏွင့္ 

အထက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါက ပူးေပါင္း ပါ၀င္သူတုိ႔၏ အမည္ႏွင့္ ရာထူး၊ ဆက္သြယ္ရန္ 

တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ ပုိမုိ၍ သတင္းခုိင္မာမႈအား ေဖာ္ျပႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  
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၅။ အရပ္သားမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ 

ပ့ံပုိးကူညီျခင္း  

က။ ေယဘုယ် တင္ျပခ်က္ 

NCA ကိ ု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၏ တုိက႐္ုိက ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ ခံသူ 

မ်ားျဖစ္သည့္ အရပ္သားႏွင့္ လူထုမ်ား၏ ဖူလံုက်န္းမာျခင္းကိ ု ကာကြယ္ရန ္ လက္မွတ္ထိုး 

သူမ်ား၏ တာဝန္ကုိ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း သတိျပဳေစသည့္ သီလသမာဓိႏွင္ ့ ျပည့္စုံေသာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္အျဖစ္ ျမင္ႏုိင္သည္။ စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင္ ့

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အုပ္စိုးရန ္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ ့ ကိစၥမ်ားအေပၚ စည္းကမ္း 

သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ျခင္းမွလြ၍ဲ NCA ၏ အခန္း ၃ သည္ အရပ္သားကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္ ၁၇ ခ်က ္ ပါဝင္ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက၍္ အခ်က္ ၃ ခ်က ္ပါဝင္သည္။ စစ္ဘက ္ဆုိင္ရာ က်င့္၀တႏ္ွင္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

ကိလုည္း ၎တူညီေသာ အခ်က္မ်ားအတုိင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

ၿငမိ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ ္ ဖြ႔ဲစည္းပံုသည္ လူထုအဆင့္တြင ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတိုင္း ဆက္ဆံ 

ေရး႐ံုးမ်ားသည္ NCA အရ အရပ္သား အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အက်ဳိးရွိေသာ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည ္ ေဒသႏၱရ ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမ်ားမ ွ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ 

တိုင္စာမ်ားကုိေျဖရွင္းရာတြင္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားအတြက္ ပုိမုိလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေသာ 

အရာျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတ ူလူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီႏွင္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းတုိ႔သည္ ထိခိုက္ခံ လူထုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည္။ 

NCA အရ JMC သည ္ ဤသုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန ္

ေဆာင္ရြက္သည့္အတုိင္း အရပ္သားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ပုိ၍အေလး 

ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားသည္ ထုိသုိ႔ေသာ အရပ္သားကာကြယ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပုိးကူညီေပးႏိုင္သည္။ 

ခ။ အရပ္သား အကာအကြယ္ေပးျခင္း သေဘာတရား 

အရပ္သားမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡတြင္ ေဘးဒဏ္အခံရဆုံးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

အႏၱရာယ္ရိွေသာ အေျခအေနမ်ားတြင ္အရပ္သားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံး 

မႈမ်ား၊ ေနရာေျပာင္းေရြ႕ ခံရျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ ္ ျပည္သူတို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈတုိ႔အား ပ်က္ဆီးျခင္း 

ႏွင္ ့ ဆံုးရႈံးမႈကု ိ ရင္ဆုိင္ေတြ႔ႀကံဳလာရသည့္အတုိင္း သူတို႔လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေဘးကင္းမႈမ်ားကို အၿမဲ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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တေစ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနရသည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡသည ္သာမန္ဘဝကို ဖ႐ုိဖရ ဲျဖစ္ေစ 

ၿပီး မတည္ၿငိမ္ေသာ ေအာက္ေျခ အေျခအေနေၾကာင့္ အေျခခံ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကု ိ

ရပ္တန္႔ထားရသည္။ 

ကမာၻတဝွမ္းအတိုင္းအတာအရ အရပ္သားမ်ားထံ က်ေရာက္ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၏ 

ကုန္က်စရိတ ္ ျမင့္တက္လာမႈသည ္ ေၾကာက္ခမန္း လိလ ိ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ (UN) က 

လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအေပၚ ၂၀ရာစုအတြင္း ေအာက္ပါ အမွန္တရားကိ ု မီးေမာင္းထိုး 

ပံုေဖာ္သည္။  

 ၂၀ ရာစ ုအတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ့စစ္ပြဲႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူဦးေရ 

သန္း ၁၆၀  ေသေက်ၾကရသည္။  

 အရပ္သား ေသေက်မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည ္၁၀% မွ ၉၀% ထ ိျမင့္တက္လာသည္။  

 စစ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၃၀၀၀ 

ဦးႏႈန္း ေသေက်ပ်က္စီး ဒဏ္ရာရၾကသည္။  

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္အဆုံးပိုင္းတြင္ ၄၅.၂ သန္းသည ္အတင္းအဓမၼ  ေရႊ႕ေျပာင္းသူရိွသည ္ဟ ု

မွတ္တမ္းတင္သည-္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အျမင့္ဆုံး 

ျဖစ္သည္။1 

 ထိခိုက္ခံရေသာ အရပ္သားမ်ားသည ္ နာတာရွည္ စိတ္ဒဏ္ရာ၊ ဒုကၡိတ၊ 

အမ်က္ေဒါသႏွင္ ့အျခား စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ခံစားရသည္။  

 

ဤအခ်က္သည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိ ခံေနရေသာ အရပ္သားမ်ား 

အတြက္ စနစ္က်ေသာ အရပ္သားကာကြယ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေစရန္အတြက္ ကမာၻ႔ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မီးေမာင္းထုိးေပးသည္ ့အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ 

“ကာကြယ္ျခင္း” အဓိပၸာယ္သည္ လူသားတစ္ဦးခ်င္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးကု ိ  ေလးစားျခင္း 

အလို႔ငွါ မွ်တစြာျဖင့္ လူမ်ဳိးေပၚ၊ အမ်ဳိးသားေရး၊ တုိင္းရင္းသား၊ ျဖစ္တည္မႈ၊ ဘာသာစကား၊ 

လိင္ကြျဲပားမႈတုိ႔ အေပၚအေျခမခံဘဲ၊ ေဆာင္ရြက္သည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိ မဆို 

အက်ံဳး၀င္သည္ ့အရာျဖစ္သည္။  

ေအာက္ပါပံတုြင ္ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း အေျခခံအားျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္း နယ္ပယ္ (၄) ခု ရွိသည္။ 

Paul D. Williams (Williams, 2010, p.22) ျပဳစုသည့္ အလႊာ အေျမာက္အမ်ားရွိေသာ 

ၾကက္သြန္နီ ပံုစံသည္ ICRC ၏ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သည့္ “ဥပံုစံ” ကိ ုသင့္ေတာ္ကိုက္ညီေအာင္ 

ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၊ ရဲ၊ ကုလသမဂၢၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းသူမ်ားႏွင့္ 

လက္နက္မဲ့အရပ္သား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းသူမ်ားသည္ တုိက္ပြဲျဖစ္လ်က္ရွိေသာ ေဒသ 

တြင ္ထိခိုက္မႈအား ကာကြယ္ေပးျခင္း၏ အနီေရာင္ နယ္ေျမတြင္ အဓိက လုပ္ေဆာင္သည္။ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

မရွိေသာ အေျခအေန

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား

အား က်င့္သုံးျခင္း

အေျခခံလုိအပ္

ခ်က္မ်ားကုိ

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

တိုက္ပြဲျဖစ္လ်က္ရိွေသာ

ေဒသတြင္ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ

ထိခုိက္တို႔မႈအား

အကာအကြယ္ေပးျခင္း
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ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ မရိွေသာ အေျခအေန 

“ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ အေျခအေန” အေပၚ ကာကြယ္ျခင္း နယ္ေျမ၏ ပထမဆံုးႏွင့္ အျပင္ 

ဘက္ဆံုးသည္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ေရရွည္ တည ္

ေဆာက္ျခင္းကိ ု ရည္ညႊန္းသည္။ မူဝါဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းတို႔ကို ခ်မွတ္ျခင္းအျပင္ အျပည္ ျပည္ 

ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းကို လိုက္ေလ်ာခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ ္ တရား႐ုံ အေဆာက္အအံုမ်ား သို႔မ 

ဟုတ္ ရဲစခန္းမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ဤနယ္ေျမတြင္ ရွိသည္ဟ ုမွတ္ယူ 

ႏိုင္သည္။ ဥပမာ NCA တြင္ အရပ္သား ကာကြယ္ျခင္းကိ ု ၿခံဳငံုေသာ ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္းမ်ား 

ထည့္သြင္းျခင္းကို ဤနယ္ပယ္က႑၏ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္းဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။  

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား က်င့္သံုးျခင္း 

ဒုတိယ အေျခအေနျဖစ္ေသာ “လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးျခင္း” သည ္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 

ကာကြယ္ျခင္း၊ ေစာင့္ထိန္းျခင္းကုိ ျမႇင့္တင ္အေလးေပးသည္။ ယင္း အေျခအေန၏ တာဝန္ခံ 

ျပဳလုပ ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ 

မ်ား၊ ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ ကေလးအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း (၆) ခုကို ရည္ညႊန္းျခင္း၊ 

တရားမွ် တမႈရႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား စနစ္ေကာင္းရန္ ျမႇင့္တင္ျခင္း 

တို႔ ပါဝင္သည။္ ဥပမာ ဆက္ ဆံေရး အရာရိွမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင ္ ပဋိပကၡအေျခအေန 

အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယမ္်ား၏ ဖူလံုေကာင္းမြန္မႈကို ကာကြယ္ျခင္းမ်ား၊ 

လူထုကို သတိေပးရန္ သတင္းအခ်က ္ အလက္ ေ၀မွ်ျခင္းမ်ား လုပ္ငန္းမ်ားကို ဤအရာ၏ 

အစိတအ္ပိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။  



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  
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အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း  

ကာကြယ္ျခင္း တတိယအေျခအေနျဖစ္ေသာ “အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း” 

သည ္ ကုစားေပး၊ ပံ့ပုိးေပးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 

အၾကမ္းဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ပဋိပကၡ (ကပ္ေဘး) ျဖစ္ေပၚေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေနာက္ပိုင္း 

သို႔မဟုတ ္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကပ္ေဘးအေျခအေန စတင္လာခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳသည္။ ၎ 

သည ္အစာငတ္ေခါင္း ပါးျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမွ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ား၏ အ သက္ကုိ 

အကာအကြယ္ေပး ျခင္း သို႔မဟုတ ္ သူတို႔ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ကာကြယ္ေပးျခင္းကိ ုအေလးထား 

ေဆာင္ရြက္သည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳးပမ္းမႈတြင၊္ အရပ္သားမ်ားအား 

အကာအကြယ္ ေပးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ဆက္စပ္သည္။ ဤနယ္ေျမသည္ “လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားမႈ ကာကြယ္ျခင္း” ဟုလည္း ရည္ညႊန္းႏိုင္သည္။ ဒုကၡသည ္ စခန္းမ်ားရွိ 

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ၏ အေျခအေနကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ (အစားအစာ၊ ေနထိုင္ရန္ေနရာ၊ ေဆးဝါးအကူ 

အညီ ကဲ့သုိ႔ေသာ)ကိ ု ဤေနရာရွိသူမ်ားအတြက္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း အလုပ္ကို ဆက္ဆံေရး 

အရာရွိမ်ားက လက္ရွိတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကသည္။ 

တိုက္ပြဲျဖစ္လ်က္ရိွေသာ ေဒသတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈတို႔အား အကာအကြယ္ေပးျခင္း 

အကာအကြယ္ေပးျခင္း စတုတ ၳ အေျခအေနျဖစ္ေသာ “တိုက္ပြျဲဖစ္လ်က္ရွိေသာ ေဒသတြင္ 

ထ ိ ခိုက္မႈ၊ တုိက႐္ုိက္ ခံစား နစ္နာသူတုိ႔အား အကာအကြယ္ ေပးျခင္း” တြင ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ 

မလုံၿခဳံမႈမ်ား ဖယ္ရွားေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင္ ့ထိခုိက္နစ္နာျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ရန္အတြက္ 

တိုက႐္ုိက ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ဤအေျခအေနသည္ “အကာအကြယ္ 

ေပးျခင္း” အလိုအပ္ဆုံးေသာ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ သမ႐ုိးက်အရ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား 

ပါ၀င္တတ္ေသာ ဤ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္၊ လက္နက္မပါရွိေသာ တတိယအုပ္စုမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ 

ကု ိ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဤတြင္၊ အရပ္သားမ်ားသည္ ပဋိပကၡ၏ ပစ ္

မွတ္ထားခံရဆုံးမ်ား ျဖစ္တတ္သျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူ 

မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တုိးျမႇင့္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ 

ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားသည ္ တိုက႐္ုိက ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးျခင္းကိ ု

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နည္းလမ္းတုိ႔ျဖင့္ လက္နကမ္်ား မလုိအပ္ဘ ဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ၊ 

တုိက္ခုိက္မႈေဒသမ ွ စြန္႔ခြာေရွာင္တိန္းရန္လုိအပ္ေသာ အရပ္သားမ်ားသည ္ တုိက္ခုိက္မႈကာ 

တြင ္ ပိတ္မိေနေသာ အေျခအေနမ်ဳိး ရွိခဲ့ပါက၊ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ 

စစ္ဗုိလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား သာမကဘဲ၊ ထု ိ

စစ္ေရွာင္တို႔ကုိ အကူအညီေပးႏုိင္မည္ ့ အျခား အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ ထု ိ

တုိက္ခုိက္မႈေဒသသုိ႔ စီစစ္အတည္ျပဳေရး အဖြ႕ဲမ်ားမွ ကြင္းဆင္းေလ့လာပါက လုံၿခဳေရး၊ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုပါ ေဆာက္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။  
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥတ္ြင္သာမက၊ ကမာၻေပၚရိွ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ နယ္ေျမေဒသ 

မ်ားတြင္လည္း အရပ္သားမ်ားကုိ အကာကြယ္ေပးရန္မွာ လူသားတုိင္း၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ ္သည္။  

အရပ္သားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ ေနာက္ထပ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

အပစ္ခတ္ရပ္ သေဘာတူညီမႈသည ္ အရပ္သား ကာကြယ္ေပးျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က ္ အရင္း 

အျမစ္တစ္ခ ု ျဖစ္ၿပီး ထပ္ေပါင္း အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ဂ်ီနီဗာစာခ်ဳပ္ (Geneva 

protocols) ကို NCA စာပိုဒ္က ကိုးကားထားသည္ ကဲ့သုိ႔ အရင္းအျမစ္မ်ားထမဲွ အခ်ဳ႕ိရွိသည္။ 

အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားမူ မကုိးကားပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း အျဖစ္အပ်က ္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 

ကိုးကားေသာအခါ အရပ္သား ကာကြယ္ေပးျခင္းကိ ု အားျဖည္ ့ ေပးသည္။ ဥပမာ 

ကေလးငယ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင္ ့ကုိယ္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ ျခင္းသည ္NCA (အခန္း ၃၊ 

၉ဌ) ကိ ုခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသာမက ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စ ီဆုံးျဖတ္ခ်က ္၁၆၁၂ (United 

Nations Security Council Resolution 1612) ရိွ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားသည္အတိုင္း 

ျပင္းထန္ေသာ ကေလးအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ (၆) ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။  

NCA2 တြင ္ ဂတိေပးၿပီးေသာ အလုပ္မ်ားမွ လြ၍ဲ အစိုးရသည ္ ေအာက္ပါ အရပ္သား 

ကာကြယ္ေပးျခင္းအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒနည္းပညာမ်ားကုိ 

က်င့္သံုးရန္ လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္က ဂတိေပးခဲ့သည္။*   

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

o အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ (IHRL) 3 

o အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒ (IHL) 4 

o အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒ5 

o အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ ဥပေဒ6 

 စာခ်ဳပ္မ်ား 

o ကမာၻ႕ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း7 

o မ်ဳိးသုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း ကြန္ဗင္းရွင္း8 

o ဂ်ီနီဗာ ကြန္ဗင္းရွင္း (၄) ခု9 

o ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ 

ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံျခင္းမွ ပေပ်ာက္ေစေရး ကြန္ဗင္းရွင္း (CEDAW) 10 

o ကမာၻ႕ကုသလသမဂၢ ကေလးသူငယအ္ခြင့္အေရး ကြန္ဗင္းရွင္း (CRC) 11 

o ႏူကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္မႈ တားဆီးျခင္း စာခ်ဳပ္12 

                                                
* See "Link to Legal Insturments" in End Notes for more information on 

the actual content of the laws, conventions, and agreements. 
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ထို႔အျပင ္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ EAOs ၁၇ ဖြ႔ဲသည္ အရပ္သား ကာကြယ္ေပးျခင္း ႏွစ္ဘက္ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုတြင္ အရပ္သားမ်ား အကာအ 

ကြယ္ေပးျခင္း၊ ကေလးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင္ ့ သက္ဆုိင္သည္ ့ တုိင္းရင္းသား 

အဖြ႕ဲမ်ားမွ ကတိက၀တ္ျပဳေသာအရာမ်ား၊ အစုိးရႏွင္ ့ အျပန္အလွန္ ႏွစ္ဘက ္ သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားရွိသညမ္်ားကိုလည္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။13 

NCA  ကိ ုလက္မွတ္ေရးထိုးေသာ EAOs ႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး အရပ္သား ကာကြယ္ေပး ျခင္းကို 

ဦးတည္သည့္ ဂ်နီဗာေကာလ္ (Geneva Call) သေဘာတရားကဲ့သုိ႔ေသာ  ဂတိက၀တ္ခံမႈမ်ား 

(deeds of commitment) ေပးသည္ ့လက္မွတ္ေရးထိုး ေသာ အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ ရိွသည္။ အထူးသ 

ျဖင့္ ဤဂတိခံထားမႈမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင ္ပဋိပကၡအေျခ အေနတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 

တားျမစ္ျခင္း၊ က်ားမျဖစ္ျခင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက ္ ေစျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ 

ထိခိုက္မႈမ ွကေလးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းတို႔ကိ ုအေလးေပးထားသည။္14  

ဂ။ လက္နက္မဲ့ အရပ္သား အကာအကြယ္ေပးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား 

ေဒသဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင ္အရပ္သား ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင္ ့ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 

၏ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင္ ့လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစျခင္းမွ လြၿဲပီး ဆက္ဆံ 

ေရး အရာရိွမ်ားသည္ လက္နက္မသံုးဘဲ အရပ္သားမ်ား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ နည္းမ်ဳိးစံု ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။  

လမ္းညႊန္စာအုပ္၏ ဤအပိုင္းတြင ္ လက္နက္မဲ ့ ကာကြယ္သည့္ နည္းလမ္း အေျမာက္အမ်ား 

ကိ ု ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားအား အရပ္သားလူထု ကာကြယရ္န္ ေအာက္ေျခအေျချပဳ မဟာ 

ဗ်ဴဟာ မ်ားကုိ ေျပာျပရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ားသည ္ ဤနည္းလမ္းမ်ားကိ ု သူတို႔ ဦးတည္ေသာ 

အရပ္သား ကာကြယ္ေပးျခင္းကိစၥေပၚ မူတည္ၿပီး သူတို႔ေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 

အသုံးခ်လိုေပမည္။  ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။  

 ျပည္သူမ်ား လံုၿခံဳမႈမရိွဟု ခံစားရေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျမင္သာထင္သာရွိၿပီး 

ကိုယ္ထင္ျပမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္း – ျပည္သူကို အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ 

ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကို တားဆီးႏိုင္ရန္ႏွင္ ့ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ လူစုမ်ား ပုိမိုလံုၿခံဳမႈ ခံစားရရန္ 

ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ျမင္သာထင္သာရွိၿပီး ကိုယ္ထင္ျပမႈကုိ 

လုပ္ေဆာင္ပါ။  

 ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေျမျပင္အဆင့္တုိ႔ အၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ ေဝမွ်ျခင္း – 

ဆက္သြယ္ေရးႏွင္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိုးပြားလာေစရန ္ ျပည္ေထာင္စု၊ 

ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္အသီးသီးတြင ္ (ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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အသင္း၊ ေဒသႏၱရအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ EAO ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ 

လူထအုသုိင္းအဝိုင္းမ်ား စသျဖင့္) ရိွေသာ ဆက္စပ္ပါဝင္သူအားလံုးကို 

အရပ္သားကာကြယ္ေပးျခင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သင့္ေတာ္သလိုႏွင့္ 

အခ်ိန္မွီ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက ္ေဝမွ်ပါ။  

 ေကာလဟာလ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း – တင္းမာမႈကိ ု ေလွ်ာ့ရန္၊ လက္တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ 

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းထားျခင္းကိ ု ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာလဟာလ 

သတင္းမ်ားႏွင့္ မမွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ 

 ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္း – နယ္ေျမရိွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးပါ။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ကြန္ယက္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားကုိ တိုးျမွင့္ပါ။ ဤသည ္

အရပ္သားအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပိုမိ ုအက်ဳိးရွိၿပီး ပိုလံုၿခံဳျခင္းကိ ုျဖစ္ေစမည္။  

 အပစ္အခတ္ရပ္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္း အစည္းအေဝးမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက ္

ေပးျခင္း – ေဒသတြင္းႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ား (EAO ႏွင့္ အစိုးရ ႏွစ္ဘက္စလံုး) 

အၾကား သို႔မဟုတ ္JMC ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လံုၿခံဳေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ထားရန္၊ 

နားလည္လြဲမႈမ်ား ရွင္းျပရန္ႏွင့္ လတ္တေလာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေသာ 

ပါတီမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 

လူငယ ္သို႔မဟုတ ္ေရႊ႕ေျပာင္းလူမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ တိက်ေသာ လူတန္းစားအတြက္ 

ထိုအစည္းအေဝးမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးရန္ စဥ္းစားပါ။ 

 မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း – အပစ္အခတ္ရပ ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ 

အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဂတိေပးၿပီးေသာအလုပ္မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည္ ့ အရပ္သား 

မ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ အျဖစ္အပ်က္ကိ ုမွန္မွန္ကန္ကန္ အစီရင္ခံပါ၊ မွတ္တမ္းတင္ပါ။  

 လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း – အၾကမ္းဖက္မႈမ ွ

အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ကူညီသူမ်ားရရွိရန္ခ်ိတ္ဆက္ 

ေပးပါ။ ၎တို႔လိုအပ္သည္ ့ ေဆးရံု၊ ရဲစခန္း သို႔မဟုတ္ အျခားေထာက္ပ့ံမႈ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အတူလိုက္ပါေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ ကူညီႏိုင္သည့္ အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲ 

အစည္းမ်ားကို ညႊန္းေပးပါ။ 

 အကာအကြယ္ျပဳေသာ အတူေနေပးျခင္း – အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ ့ အရပ္သားေတြ 

လိုအပ္တဲ့ အကူအညီ ေတြရေအာင ္ကူညီပါ။ ေဆး႐ုံ၊ ရဲစခန္း (သိ႕ု) အျခားသ ူတို႔ 

လိုအပ္တဲ၀့န္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ လိုက္ပါ ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ 

 ေဘးကင္းသည္ ့ ေနရာမ်ား – အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသ ူ

အရပ္သားမ်ားကိ ု ေနထိုင္ရန္ ေဘးကင္းသည့္ေနရာ (ေရတုိ သို႔မဟုတ ္ ေရရွည္) 

ရွာေတြ႔ရန ္ကူညီပါ။ 

 ပဋိပကၡျဖစ္ေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ ညွဳိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း – အရပ္သားျပည္သမူ်ား 

(အထူးသျဖင္)့ ခုခံတုိက္ခိုက္ ႏိုင္စြမ္းမရိွဘဲ တိမ္းေရွာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာအရပ္သား 

မ်ားကိ ု မထိခိုက္ေစရန္ အခ်င္းခ်င္းလက္နက္ကုိင္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပါ။ လိုအပ္ေသာေနရာတြင္ ထိခိုက္္လြယ္ေသာ အရပ္သားမ်ားကိ ု

အႏၱရာယ္ရိွသည့္ေနရာမွ ထြက္ခြာႏိုင္ရန ္ကူညီပါ။ 

 ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည ္

ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ ေသျခာစြာေစာင့္ၾကည့္ျပီး တင္းမာမႈန႕ဲ အေသးအဖြဲျပႆနာမ်ား 

ႀကီးထြားလာလွ်င္ ေဒသခံလူစုမ်ားႏွင္ ့အဓိကက်သူမ်ားကို သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ။  

 ႀကဳိတင္သတိေပးျခင္းႏွင့္ ေကာလာဟလမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း – အျဖစ္အပ်က္မ်ား 

သို႔မဟုတ ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ သတင္းအမွားမ်ား သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ ျပႆနာမ်ား 

တိုးပြားျခင္းကို ေလ့လာၿပီး အစရီငခ္ံပါ။ ရပ္ရြာကိ ု ေနာင္အျဖစ္အပ်က္မ်ား မည္သို႔ 

တံ႔ုျပန္ရမည္ကိ ုသူတို႔ဘာသာ သူတို႔စီစဥ္တတ္ရန္ ကူညီပါ။  

 အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို စီစစ္ထုတ္ေဖာ္ျခင္း – မည္သည့္အရာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကုိ 

အတိအက် နားလည္ရန္ လြတ္ေျမာက္လာသမူ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ 

တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ျခင္းျဖင္ ့ အျဖစ္အပ်ကမ္်ားကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳပါ။ လိုအပ္ပါက 

သူတို႔ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ လ်ဳိ႕ဝွက္မႈကို ထိန္းသိမ္းပါ။  

 မဟာဗ်ဴဟာက်က် ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း - အရပ္သားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ 

ရပ္တန္႔သြားေစရန္ လႊမ္းမိုးႏုိင္ေသာ အာဏာ/ စြမ္းရည ္ ရိွသူႏွင္ ့ ထိေတြ႕ 

ဆက္ဆံပါ။ 

 အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း – ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ 

ရပ္ရြာမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ရပ္ရြာ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူမ်ားကို ညႊန္းပါ။ သေဘာတူညီမႈ ဆက္လက္ရယူပါ။  

 ေထာက္ခံခ်က္မ်ား – ရဲစခန္းႏွင့္ တရားရံုးတြင ္အလြဲသံုးစားမႈကိ ုထြက္ဆိုလိုေသာ 

အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား သို႔မဟုတ ္မ်က္ျမငသ္က္ေသမ်ားကို အတူလိုက္ပါ 

ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။  

 

၆။ သတင္းမ်ားျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း 

က။ ေယ်ဘုယ် တင္ျပခ်က္ 

တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ ္(NCA) ကိ ုျပည္သူလူထမုွ 

ေထာက္ခံအားေပးျခင္း သည ္ ေရရွည္ ေအာင္ျမင္မႈကိုရရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥတ္ြင ္ လိုအပ္ေသာ ကမာၻေပၚရွ ိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထုိးႏိုင္သည္။ ျပည္သူလူထုမွ 

ေထာက္ခံ အားေပးမႈ၊ သေဘာတူညီမႈ မရွိလွ်င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း သည္လည္း 

မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။ လံုေလာက္ေသာ ျပည္သူ လူထုပံ့ပိုးမႈရွမိွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည ္

တရားဝငမ္ည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏိုင ္လာမည္ ျဖစ္သည္။  



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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NCA ရွိ ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူထုအား အသိေပးရန္ လုိအပ္သည္။ အမွန္ပင ္

ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ရွ ိ လူထမု်ားသည္ NCA ကိ ု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိေပ၊ 

သို႔မဟုတ ္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက ္ မ်ားကုိလည္း လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ သို႔မဟုတ ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို  ထုတ္ေဝမႈ 

အေျမာက္အမ်ားျဖင္ ့အမ်ားသိေအာင္ ျပဳလုပ္ ျခင္းသည ္NCA ကိ ုသတိျပဳမိေစၿပီး NCA ကုိ 

ဖတ္႐ႈေစလုိေသာ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူအမ်ား သိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းဟ ုဆိုရာတြင္ 

သတင္းေဝမွ်႐ုံ သို႔မဟုတ ္သူတို႔ကိ ုအသိေပး႐ုံ သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ၏ ေထာက္ခံမႈ၊ 

ပါ၀င္ ကူညီမႈ၊ ပ့ံပိုးမႈရရန ္အတြက္ပါ ျဖစ္ေစရပါမည္။ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက ္ျပည္သူ႔ပံ့ပိုးမႈ ပန္းတိုင္ရရိွရန ္မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သတ ိ

ျပဳမိေစ႐ံု သို႔မဟုတ ္ နားလည္ေစ႐ုံ မျပဳသင့္ေပ။ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈအထိ ဆက္လက ္

သြားသင့္သည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာက် ဆက္သြယ္မႈသည္ “ျပည္သ႕ူ ေထာက္ခံမႈ၊ ပ့ံပိုးမႈ” ကု ိ

အဓိကရရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ပံ့ပိုး မႈတြင ္ ဆက္စပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ ္

ကၽြမ္းက်င္မႈ စတင္ေဝမွ်ျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ပ့ံပိုးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ 

တျခားလူမ်ားၾကား ေငြေၾကး ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူမ်ားကို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈဆီ သြားေစေသာ (ဥပမာ 

ပံ့ပိုးမႈ) အက်ဳိးရွိေသာ သတင္းေဝမွ်ျခင္းသည ္ ပိုမို ပူးေပါင္းႀကံစည္ေသာ၊ အေလးအနက္ 

စဥ္းစားဆင္ျခင္ေသာ၊ ၾကာရွည္တည္တ့ံေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ လိုအပ္မည္။ သတင္း 

ေဝမွ်ျခင္းသည္ ဗ်ဴဟာက် ဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ထားလွ်င္ အေကာင္းဆံုး 

ျဖစ္ႏိုင္သည္။  

 

ခ။ မဟာဗ်ဴဟာက်ဆက္သြယ္မႈအစီအစဥ္ (Strategic Communication 

Planning) 

႐ုိးရွင္းေသာ သတင္းေဝမွ်ျခင္းသည ္ သတင္းအရင္းအျမစ္မွ သတင္းပစ္မွတ္ထ ံ စီးဆင္း သြား 

ေသာ တလမ္းေမာင္းျဖစ္သည္။ တျခားတစ္ဖက္တြင ္ဗ်ဴဟာက် ဆက္သြယ္ မႈသည္ ဗဟုသုတ 

တိုးပြားျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ေပးျခင္း၊ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အမူအက်င့္ကိ ုေျပာင္းလဲေစေသာ 

ေၾကင့္ သတင္းစီးဆင္းမႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစသည္။  

မဟာဗ်ဴဟာက် ဆက္သြယ္မႈကို အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္ (mission) 

ျပည့္ဝ ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အသံုးျပဳေသာ ဆက္သြယ္မႈဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။ 

“မဟာဗ်ဴဟာက်” သည ္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ျဖင္ ့ သတင္းအေကာင္းဆံုးကုိ ဆက္သြယ္ရန္ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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အႀကံျပဳခ်က္ 

ဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္ အသံုးဝင္ေသာ နည္းမွာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ SMART 

ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အမွတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

S – တိက်ေသာ၊ အေရးပါေသာ၊ ရိုးရွင္းေသာ  

M – တိုင္းတာ၍ရေသာ၊ စီမံခန္႔္႔႔ခြဲ ၍ရေသာ 

A – ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွႏိုင္ေသာ 

R – ဆက္စပ္မႈရိွေသာ 

T – အခ်ိန္ အကန္႔႔အသတ္၊ ေျခရာခံႏုိင္ေသာ 

ဆိုလိုသည္။ ေကာင္း ေကာင္း စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ တိက်ေသာ 

ပန္းတိုင္ေရာက္ေစ သည္ ့ဆက္သြယ္မႈျဖင္ ့တိုင္းတာသည္။  

ဥပမာ ရည္ရြယ္ခ်က္အေနျဖင့္၊ "ဤမည္ေသာ လူထုသည္ NCA အား ေထာက္ခံ အားေပးရန္" 

ဟ ုဆုိပါစုိ႔၊  ၎လူထုပါ၀င္ ေထာက္ခံလာရန ္မည္သည္ ့နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ရမည္၊ 

စိတ္၀င္စားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည ္ စသည္တုိ႔ကုိ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

သူတို႔ထံ သတင္းပို႔ျခင္းနည္းကိ ု စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ရွိ ဧည့္ခန္းမ၊ 

အစည္းအေဝး သို႔မဟုတ ္တစ္နာရီခန္း ရွင္းျပျခင္းတုိ႔သည္ လံုေလာက္ပါမည္ေလာ။ သို႔မဟုတ ္

အာဏာရွိလူတစ ္ ေယာက္မွ NCA အေၾကာင္း ေျပာျပလွ်င ္ ပိုထိေရာက္ပါ မည္ေလာ။ 

သို႔မဟုတ ္ ေရဒီယိ ု ထုတ္လႊင့္ျခင္း လိုအပ္ပါသလား။ “လူထ ု ေထာက္ခံမႈ၊ ပါ၀င္မႈ၊ ပ့ံပိုးမႈ” 

သည ္မည္သည္ ့အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သနည္း။  ထင္ျမင္ခ်က ္တစ္ခုကို ထုတ္ၿပီး လက္မွတ္ 

ထိုး ျခင္းျဖင္ ့ ေထာက္ခံမႈအား ျပသရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသလား။ သို႔မဟုတ ္သူတို႔ ရပ္ရြာအေပါင္း 

အေဖာ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ NCA ကိ ု နားလည္ေစရန္ ရပ္ရြာအဆင့္ စတင္ ေနပါသလား။ 

သို႔မဟုတ ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးျဖစ္စဥ္တြင ္ ပါဝင္ပါ သလား။ 

စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

အထက္ပါ ဥပမာကို၊ ၾကည့္လွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်ကပ္န္းတုိင္ကု ိ ေရာက္ေစေသာ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ NCA ကိ ု ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ မဟာ ဗ်ဴဟာက်က် ဆက္သြယ္ျခင္း 

အစီအစဥ္ကိ ုေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင့္သည္ဟ ုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။   

မဟာ ဗ်ဴဟာက်က် ဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္ကိ ု ေရးထားေသာ အဆုိျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ ္

“ေျမပံုျပလမ္းေၾကာင္း” ျဖစ္သည္။  

 

 ဆက္သြယ္မႈ ပန္းတိုင္တြကဲို အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပသည္။  

 ဆက္သြယ္မႈ ျဖစ္ေပၚေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အေျခအေနျပ 

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ ေပးသည္။  

 လက္ရွ ိအေျခအေနကုိ ျပေသာ 

ပန္းတိုင္မ်ား ရရွိရန္ ခ်ဥ္းကပ္ 

နည္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ ု

ျပေပးသည္။  

 အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

လိုအပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အရင္း 

အျမစ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ျပ 

မူေဘာင္ကိ ုေပးသည္။  

 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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  အႀကံျပဳခ်က္ 

ဗ်ဴဟာက်က်ဆက္သြယ္ျခင္းအစီအစဥ ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ စဥ္းစားရမည့္ 

အခ်ဳ႕ိအေျခအေနမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။  

 

 ႏိုင္ငံႏွင္ ့ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 

ပတ္ဝန္းက်င္၊  

 မီဒီယာ စကင္ (NCA အေၾကာင္း သတင္း သို႔မဟုတ္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ စသည္ျဖင့္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု

ေရြးရမည္နည္း)၊ 

 ျပည္သူ႔ အႀကံဥာဏ္မ်ားတြင္ ဦးတည္ရာမ်ား (အထူးသျဖင့္ 

အႀကံဥာဏ္ျပဳသူမ်ားထံမွ)၊  

 သမိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေန (လက္နက္ကိုင္ ပဋိိိိိ ိိပကၡႏွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွဳိႏႈိင္းျခင္းမ်ား မည္သို႔ တိုးတက္လာသနည္း)။  

ဗ်ဴဟာက်က် ဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ျဖစ္စဥ၌္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 

ပါဝင္သည္။  

၁။ ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပန္းတိုင္သည ္“ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္ နည္း” 

ဟူသည့္ေမးခြန္းကိ ုေျဖရန္ ႀကိဳးစားသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္ျပည့္ဝေစရန ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေသာ အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ ္အဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈ 

ရႏိုင္ရန ္ဆက္သြယ္မႈက မည္သည့္အရာ ႀကိဳးပမ္း သည္ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ 

အျခားတဘက္တြင ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ပန္း တိုင္မ်ားထက္ တိုေတာင္းၾကသည္။ 

“သင္ရည္ ရြယ္သည့္အရာသည္ မည္မွ် က်စ္လစ္၊ တိုင္း တာႏိုင္၊ တိက်ၿပီး ပစ္မွတ္သည္ 

ရရွိႏိုင္သနည္း” ဟူသည့္ ေမးခြန္းကိ ုေျဖရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။  

၂။ အေျခအေနျပ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ  

ဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္ေဝစု၏“အေျခအေနျပ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ” သည ္ ဆက္သြယ္မႈ 

ေနရာ၏ ခြဲၿခမ္းစိတ္ျဖာမႈႏွင္ ့ဆန္းစစ္မႈ အထူးသျဖင္ ့အေျခအေနႏွင္ ့ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ 

သတင္းစကား (ဆက္သြယ္မည္႔) ကိ ုထုတ္လႊင့္မည္ဟ ုရည္ညႊန္းသည္။   

အဓိကအခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္ရာမ်ားႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈသည ္ ဗ်ဴဟာက်က် ဆက္သြယ္မႈ 

အစီအစဥ္၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ပံုသြင္း သို႔မဟုတ ္ အက်ဳိးသက္ေရာက ္

ေစမည္။ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ဆက္သြယ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ရည္ ညႊန္း သည္။  

 

၃။ ပရိသတ္/မ်ား 

“ပရိသတ္”ဟူေသာ စကားလံုးသည ္ဆက္သြယ္မႈ သတင္းစကား၏ အဓ ိ

က ပစ္မွတ္ထားခံရေသာ တဦး 

ခ်င္း သို႔မဟုတ ္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ 

လသည္။ မတူ ေသာပရိသတ္မ်ား 

ကိ ု အမ်ဳိး အစား အလုိက ္ ခြဲျခား 

ထားရန္ သည ္ အေရး ႀကီးသည္။ 

အက်ဳိးအ ရွိဆံုး သတင္း စကား၊ 

လမ္း ေၾကာင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ 

မ်ားသည္ ပရိသတ္တစ္ဦးခ်င္းစီ 

အတြက ္ေပးႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။  



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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သတင္းစကားကို တိုးျမွင့္ရာတြင္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ ေအာက္ပါေမးခြန္းတို႔ကို 

အသံုးျပဳႏိုင္သည္။  

 

 ပစ္မွတ္ပရိသတ္ကို မည္သည့္အရာ 

သိေစလိုသနည္း။  

 သင္ ဆက္သြယ္လိုသည့္ အေၾကာင္းကို 

သူတို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ဂရုစိုက္ရမည္နည္း 

(သင့္ဆက္သြယ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ သူတို႔ကို 

သင္တင္ျပလိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား)။ 

ထိုကိစၥသည္ သူတို႔ကို မည္သို႔ အက်ဳိး 

သက္ေရာက္ေစမည္နည္း။  

 ပစ္မွတ္ပရိသတ္ကို မည္သည့္အရာ 

ေတြးေစလိုသနည္း။  

 ပစ္မွတ္ပရိသတ္ကို မည္သည့္အရာ 

လုပ္ေစလိုသနည္း။  

 အႀကံျပဳခ်က္ 

ပရိသတ္မ်ားကို အမ်ဳိးအစား အ လိုက ္ ခြဲျခားရာတြင္ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္ႏွစ္ခုရိွသည္။ 

ပထမ ဆက္သြယ္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က ္ မ်ားေရာက္ရွိရန္ ေအာင္ျမင္မႈ သို႔မဟုတ ္ က်ရႈံးမႈ 

ေသာ့ခ်က္ကိ ု မည္သူကိုင္သည္ကိ ု သတ္မွတ္ပါ။ ဒုတိယ ထိုလူတုိ႔ကို မည္သူက 

လႊမ္းမိုးေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ။ 

၄။ သတင္းစကား 

သတင္းစကားသည္ မည္သည့္ဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္၏ အဓိကျဖစ ္

သည္။ ပရိသတ ္ တစ္ဦးထံ ကိစၥအေၾကာင္း ပုိ႔ေစလိုေသာ အဓိက 

အဆုိျပဳခ်က္အျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ သတင္း 

စကားတစ္ခုသည္ ဆိုလိုခ်က္တစ္ခု အေပၚ 

အေျခခံသည္။  

သတင္းစကားမ်ားသည္ မွတ္သားခ်င္စဖြယ္ 

တိုတိုတုတ္တုတ္ အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆက္စပ္ 

ၿပီး ရွင္းလင္းသည္။ ပစ္မွတ ္ ပရိသတ ္ ၏ 

လိုအပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ ္ တန္ဖိုးထားသည့္ 

အတုိင္း ကိစၥ သို႔မဟုတ ္ကိစၥရပ္မ်ားကိ ုရွင္းျပ 

သည္။ ေယဘုယ်ေျပာရလွ်င္ အက်ဳိးရွိေသာ 

သတင္းစကားမ်ားသည ္ ေအာက္ပါအတိုင္း 

ျဖစ္သင့္သည္။ 

 

 ရွင္းလင္းၿပီး ႐ိုး႐ုင္းေနရမည္။ 

 အတုိခ်ဳံးရမည္။ 

 ယံုၾကည္ဖြယ ္ျဖစ္ရမည္။ 

 ဆြေဲဆာင္ႏိုင္ရမည္။ 

 သတင္းပို႔သူမွန္က ပို႔ရမည္။ 

 

ဆက္လက္တိုးျမွင့္ဦးမည္ ့ သတင္းစကားသည ္ ပစ္မွတ္ပရိသတ္ဆီသို႔ ေရာက္သင့္သည္။ ပရ ိ

သတ ္ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္ ့သတင္းစကားလက္ခံရရွိၿပီးေနာက ္မည္သည့္အရာ ေမးျမန္း မည္ကုိ 

မွန္းျခင္းသည္ အေထာက္အကူျပဳမည္။ သတင္းစကားသည္ အေရး ႀကီးေသာ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ 

မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားလွ်င္ ပိုမိ ုယံုၾကည္ရၿပီး အားေကာင္းေပမည္။ 
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၅။ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား  

ဗ်ဴဟာက်က် ဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္သည္ မည္သို႔ အေကာင္အထည ္ ေဖာ္ရမည္ကိ ု

ေဖာ္ျပသည္။ “ဂိမ္းအစီအစဥ”္ (ဗ်ဴဟာ)၊ ကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ ္ “ယာဥ္” (လမ္းေၾကာင္း)ကိ ု

ပစ္မွတ္ပရိသတ္ထံ သတင္းစကားပို႔ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္။ တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ေန႔ အစီအစဥ္ၿပီး 

ေျမာက္ေစရန ္တိက်ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ (လႈပ္ရွားမႈ) ျဖစ္သည္။ 

ဗ်ဴဟာ၊ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုစီသည ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပရိသတ္ႏွင့္ 

ကိုက္ညီရမည္။ ဥပမာ NCA တြင္ ဆက္သြယ္ျခင္း ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ပရိသတ္မ်ားအထဲမွ တစ္ဦးသည ္ ပညာတတ္အဖြ႔ဲအစည္းမွ ျဖစ္လွ်င္ ညီလာခံ တင္ျပခ်က္ 

သို႔မဟုတ ္ပံုမွန ္အစည္းအေဝးအျပင ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ မိတၱဴမ်ားကိ ု ျဖန္႔ခ်ီျခင္းသည ္NCA 

ကိ ုသူတုိ႔ထ ံဆက္သြယ္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာနည္းလမ္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။  

ေဝးကြာေသာ ေက်းရြာရွိ ေနထုိင္သူမ်ားအျဖစ္တြင္ “အခန္းက်ယ္” အစည္းအေဝးကို က်င္းပ 

ျခင္းသည ္ပိုမိ ုအက်ဳိးရိွမည္။ ပံုမွန္ထက္ စကားအျပန္အလွန္ေျပာျခင္းျဖင္ ့ စာရြက္ငယ္မ်ားႏွင့္ 

NCA အေၾကာင္း ရုပ္ျပတုိ႔ကိ ုေဝမွ်ႏိုင္သည္။ 

 

ဗ်ဴဟာက်က် ဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ 

ဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည ္ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။  
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အႀကံျပဳခ်က္ 

အခ်ိန္မူေဘာင္သည္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

လုပ္ေဆာင္သင့္သည္၊ 

မည္သည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပင္ထားသင့္သည္၊ 

လူဦးေရမည္မွ် ပါဝင္သင့္သည္ႏွင့္ 

အရင္းအမွတ္မည္မွ် လိုအပ္သည္ကို 

သတ္မွတ္ရန္ ကူညီေပးသည္။  

 

ဆက္သြယ္ျခင္း ႀကိဳးပမ္းမႈ အခ်ဳ႕ိသည္ 

အရင္းအျမစ္ တင္းမာမႈ အထူးသျဖင့္ တီဗြီ၊ 

ေရဒီယို သို႔မဟုတ္ သတင္းစာ၊ 

စာရြက္ထုတ္ထားေသာ ေဝစာ သို႔မဟုတ္ 

စာရြက္ငယ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဝဘ္အေျချပဳ 

သို႔မဟုတ္ လူမႈမီဒီယာေနရာကဲ့သို႔ေသာ 

ဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ 

ပိုမုိအက်ဳိးရွိေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ 

ေကာင္းသည္။  

၆။ အခ်ိန္ မူေဘာင္ႏွင္ ့ေငြေၾကး  

 

စီစဥ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင ္အခ်ိန္မူေဘာင္ သို႔မဟုတ ္လႈပ္ရွားမႈ 

အခ်ိန္စာရင္းသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

နယ္ေျမ တစ္ခုစီ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားကုိ 

အဆုံးအျဖတ္ေပးသင့္သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နမူနာဆက္သြယ္မႈအစီအစဥ္။ "ျမစ္ႏွစ္မႊာၿမဳိ႕" အေၾကာင္း 

ရိုးရွင္းေသာ ဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္ကိ ု ပံုေဖာ္ရန္သည္ “ၿမိဳ႕ႏွစမ္ႊာၿမိဳ႕အေၾကာင္း” ကိ ု

ရည္ညႊန္း သည္။   

ေဒသႏၱရ ခရီးသြားလာမႈျဖင္ ့ ဝမ္းေက်ာင္းေနရေသာ ရြာခံ ၿမိဳ႕ခံတို႔ဘဝကိ ု ေတြးၾကည့္ပါ။ 

နယ္ေျမ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ရြာခံၿမိဳ႕ခံတို႔သည္ နယ္ေျမတြင္ စိမ့္ေျမကုိ 

ထိန္းသိမ္းရန္ အီကုိခရီးသြားလာေရးကိ ုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္ဆံုးျဖတ္ရသည္။   

ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ အျခားျပင္ပမ်ားကိ ု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို မီး 

ေမာင္းထိုးျပလိုၾကသည္။ ထို႔အျပင ္ရြာခံ ၿမိဳ႕ခံမ်ားသည ္ေဒသႏၱရ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

လယ္သမား အသင္းအပါအဝင္ ေနထိုင္သူမ်ားကုိ စိမ့္ေျမႏွင့္ အီကုိစနစ္ကိ ု မပ်က္စီးေစဘဲ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဝင္း-ဝင္း အေျဖရရန္ ေတာင္းဆိုလိုၾကသည္။  

အထက္တြင္ ေပးထားသည္အတိုင္း ရြာခံၿမိဳ႕ခံတို႔ စီစဥ္ထားေသာ ေတာင္းဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ 

အတြက္ ဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္သည ္ေအာက္တြင္ ျပထားေသာ ဇယား၏မာတိကာ မ်ားတြင္ 

ေတြ႔ရမည္။   
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ပန္းတုိင္ႏွင့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ပန္းတုိင္ 

ဆက္သြယ္ေရးအစီအစဥ္၏ ပန္းတိုင္သည္ ျမစ္ႏွစ္မႊာၿမိဳ႕ စိမ့္ေျမႏွင့္ 

အီကုိစနစ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ျပည္သူထံမွ အေထာက္အပ့ံရရန ္ျဖစ္သည္။  

 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

၁။ (၁) လအတြင္း ျမစ္ႏွစ္မႊာၿမိဳ႕ရွိ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ စိမ့္ေျမ၏ အေရးႀကီးပုံႏွင့္ 

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား သတိျပဳလာသည္။  

 

၂။ (၁) လအတြင္း ျမစ္ႏွစ္မႊာၿမိဳ႕ရွိ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ စိမ့္ေျမႏွင့္ အီကုိစနစ္တြင ္

လယ္လုပ္ရျခင္း ရလဒ္ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အၾကား ဘက္မွ်မႈကုိ 

ထိန္းသိမ္းရန္ ၾကာရွည္တည္တ့ံသည္ ့လယ္လုပ္ျခင္းနည္းလမ္းလုိအပ္ခ်က္ကုိ 

နားလည္သည္။  

 

၃။ ဆက္သြယ္ေရး အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (၃) လအတြင္း 

စိမ့္ေျမနယ္ေျမထိန္းသိမ္းမႈ ေတာင္းဆုိရာတြင္ ခရီးသြားႏွင့္ 

အျခားေနထုိင္သူမဟုတ္သူမ်ား ေထာက္ပံ့မႈကို စာရင္းျပဳစုပါ။ 

အေျခအေန 

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း 

 ၿမိဳ႕ဝန္ႏွင္ ့ေကာင္းေကာင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ လယ္သမားအဖြဲ႔က ေထာက္ပ့ံေသာ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ရလဒ္အတြက္ ခိုင္မာေသာ တြန္းအား လက္ရွိတြင္ရိွသည္။  

 အမ်ားစုက ျမစ္ႏွစ္မႊာၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးသည္ လယ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင ္

မွီတည္ေၾကာင္းသိခ်ိန္တြင္ အနည္းစုသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စိမ့္ေျမ၏ 

အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္မီွတည္မႈ၊ စိမ့္ေျမအီကုိစနစ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး 

လႈပ္ရွားမႈ၏ရလဒ္ကိုသာ သိၾကသည္။  

 လက္ရွိတြင္ ၾကာရွည္တည္တံ့ေသာ လယ္လုပ္ျခင္း၊ စိမ့္ေျမထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေသာ 

မူဝါဒမရိွေသးေပ။ ဤေခါင္းစဥ္ႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 

အျမန္ခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္သည္။  

 ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ လူတို႔သည္ တည္ရွိမႈ၊ ျမစ္ႏွစ္မႊာစိမ့္ေျမ၏ ဇီဝေဗဒ ကြဲျပားမႈႏွင့္ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေရးပါပုံကုိ သတိျပဳၾကစဥ္ အမ်ားစုသည ္ထုိအရာ၏ 

က်ဳိးပဲ့လြယ္မႈ၊ အနာဂတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေဘးအႏၱရာယ္ကုိ တားဆီးရန္ႏွင့္ 

ထုိေနရာကုိ ခရီးသြားေနရာအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ခ်က္ကိ ုသတိမျပဳၾကေပ။  

 

ပရိသတ္ သတင္းစကား/မ်ား 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား/ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ေဒသႏၱရ 

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား 

 

စိမ့္ေျမသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ျမစ္ႏွစ္မႊာၿမိဳ႕၏ 

ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ အေရးႀကီးေသာ 

က႑ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ 

 စိမ့္ေျမထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္ ့

ၾကာရွည္တည္တ့ံသည့္ 

လယ္လုပ္ျခင္းအတြက္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေနရာ စာရြက္ကုိ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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ပရိသတ္ သတင္းစကား/မ်ား 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား/ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

မူဝါဒရရန္၊ စိမ့္ေျမကိ ုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 

ၾကာရွည္တည္တ့ံေသာ 

လယ္လုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္ 

တြန္းအားေျပျခင္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ၾကပါစုိ႔။ စိမ့္ေျမပ်က္စီးမႈ၏ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ကုိ 

ဝန္းရံလွ်င္ ယခုႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ 

စီးပြားေရး တုိးတက္မႈသည ္

အသက္ရွည္မည္ မဟုတ္ေပ။  

ေတာင္းဆုိျခင္း၊  

 တဦးခ်င္းေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၿမိဳ႕ဝန္၊ 

ေဒသႏၱရဝန္ထမ္းတုိ႔ႏွင့္ 

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊  

 ျမစ္ႏွစ္မႊာစိမ့္ေျမ ေဝစာႏွင့္ 

လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊  

လယ္သမားအဖြဲ႔ 

 

ျမစ္ႏွစ္မႊာၿမိဳ႕ တုိးတက္မႈသည္ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ 

စိမ့္ေျမကာကြယ္ျခင္းကုိ 

လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

လယ္လုပ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ 

ေထာက္ပ့ံသည္။ စိမ့္ေျမသည္ 

အသီးအႏွံမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့သည္။ 

စိမ့္ေျမကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေရရွည္တိုးတက္မႈကိ ု

ထိန္းသိမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။  

 အဖြဲ႔မ်ားကုိ ၿခံဳၾကည့္ျခင္း 

(ေဒသႏၱရ NGOs မွ ႀကီးမွဴးၿပီး)  

 တဦးခ်င္းေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္း၊ 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ 

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊  

 

အျခားေနထုိင္ 

သူမ်ား 

 

စိမ့္ေျမသည္ သားစဥ္ေျမးဆက္ 

အသုံးျပဳရေသာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

သားသမီးမ်ားႏွင့္ သားစဥ္ေျမးဆက္ကုိ 

လက္ဆင့္ကမ္းေပးရမည့္အေမြျဖစ္သ

ည္။ ထို အေမကိ ုမဆုံးရႈံးေစဘဲ 

ထိန္းသိမ္းၾကပါစုိ႔။  

 စိမ့္ေျမထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ 

အျပင္ႏွင့္ အြန္လုိင္း အသနားခံျခင္း၊  

 ျမစ္ႏွစ္မႊာ စိမ့္ေျမ ေဝစာႏွင့္ 

လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊  

 ရပ္ရြာစုေဝျခင္းႏွင့္ ၿခံဳၾကည့္ျခင္း၊  

 

ခရီးသြားႏွင့္ 

မေနထုိင္သူမ်ား 

 

လူႏွင္ သဘာဝသည္ 

အျပန္အလွန္ဆက္စပ္သည္။ 

ထုိဆက္စပ္မႈကုိ ျမစ္ႏွစ္မႊာ 

စိမ့္ေျမသြားလည္သည့္အခါ ပထမဆုံး 

ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအေတြ႔အႀကံဳကုိ ကမာၻသုိ႔ ေဝမွ်ရန္ 

ကူညီပါ။ ျမစ္ႏွစ္မႊာစိမ့္ေျမ 

ထိန္းသိမ္းရန္ ကူညီပါ။  

 စိမ့္ေျမထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ 

အျပင္ႏွင့္ အြန္လုိင္း အသနားခံျခင္း၊  

 ျမစ္ႏွစ္မႊာ စိမ့္ေျမ ေဝစာႏွင့္ 

လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊  

 စိမ့္ေျမအေၾကာင္း အြန္လုိင္းဗီြဒီယို  

 ျမစ္ႏွစ္မႊာစိမ့္ေျမအေၾကာင္း 

လူမႈမီဒယီာစာမ်က္ႏွာႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား 

ေဝမွ်ျခင္း  



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
 

CC Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 
a  

54

ဂ။ တင္ဆကရ္ွင္းျပျခင္းနည္းလမ္း (Giving a Presentation) 

သတင္းေဝမွ်ျခင္းအတြင္း လူႀကိဳက္မ်ားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထံမ ွ တစ္ခုသည္ မိတ္ဖက္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ တင္ဆက္ျခင္း သို႔မဟုတ ္သတင္းမ်ားကိ ုအႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ားကုိ ေအာက္ေျခတြင္ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ေန႔စဥ ္ တာဝန္တြင ္

ေဒသႏၱရ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးေပၚ 

တင္ဆက္ျခင္းႏွင့္ အတုိခ်ဳပ္မ်ားကုိ တင္ျပရန္ ပါဝင္သည္။   

ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာအျဖစ ္တင္ဆက္ျခင္းသည ္ေပးထားေသာ ပံုစံ သို႔မဟုတ ္အစဥ္လိုက္ 

ပရိသတ္ကို သတင္းေဝမွ်ျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ NCA ႏွင္ ့ ျပင္ဆင္ေပး 

ထားျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ရႈပ္ေထြးသည္ ့သတင္းေဝမွ်ျခင္းတြင္ အသုံးဝင္ ဆံုးျဖစ္သည္။  

တင္ဆက္ရွင္းျပရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း (Preparing a Presentation) 

အတုိခ်ဳံးျခင္း သို႔မဟုတ ္ တင္ဆက္ျခင္းကိ ု ျပင္ဆင္ျခင္းတြင ္ ပါဝင္ေသာ အေျခခံအခ်က္ အ 

ေျမာက္အမ်ားရွိသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည ္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပါမ်ားၿပီး တိုေတာင္း 

ေသာ တင္ဆက္ျခင္းကို တိုးျမွင့္ရာတြင ္အကူအညီေပးမည္။  

၁။ တင္ဆက္ျခင္းကို တိုးျမွင့္ရာတြင ္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၊ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ ဗဟုသုတ၊ စိတ္ေန 

သေဘာထားႏွင့္ တင္ဆက္သမွ် ကိစၥရပ္အေၾကာင္း အျမင္မ်ားကိ ုတုံ႔ျပန္မည့္ ပရိသတ္မ်ားကို 

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပါ။  

၂။ တင္ဆက္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်ကက္ို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိပါ။ ေဝမွ်ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ 

သတင္းကုိ မေဝမွ်ျခင္းကိ ု အေလးေပးထိုက္သည္။ အေျခခံရည္ ရြယ္ခ်က္သည္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အထိ လုပ္ေဆာင္ရန ္ အေၾကာင္း ပရိသတ္အျမင္ကို ေျပာင္းရန ္ သို႔မဟုတ ္

အမ်ဳိးအစားခြဲရန္ ျဖစ္သည္။ 

၃။ တင္ဆက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကု ိႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ သိပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ား အတြက ္

ျပင္ဆင္ထားပါ။ မာတိကာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ တင္ဆက္ျခင္း၏ အစဥ္လိုက္သည္ 

တင္ဆက္ျခင္းကို  ပုိမိုအက်ဳိးရွိေစသည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား ကိ ု တင္ဆက္ေနစဥ္ 

မက်န္ရစ္ခဲ့ႏိုင္ပါ။ တင္ဆက္ေနစဥ ္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမွ်ာ္ၿပီး တင္ဆက္ျခင္း နည္းလမ္းရွိ 

အေျဖမ်ားကုိ ေျဖၾကားပါ။ 
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အႀကံျပဳခ်က္ 

ဝိေသသန လကၡဏာအရ အက်ဳိးရွိေသာ တင္ဆက္ျခင္းသည္ 

ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သင့္သည္။  

 

 ပရိသတ္၏ အာရံုစူးစိုက္မႈကို ရယူပါ။  

 တင္ဆက္ခ်က္အေပၚ ပရိသတ္၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို စြထဲားပါ။  

 ပရိသတ္နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ 

ေဝမွ်ထားေသာ သတင္းကို တည္ေဆာက္ပါ။  

 တင္ဆက္ျခင္း မာတိကာကို ပရိသတ္ လက္ခံမႈကို ရယူပါ။  

 တင္ဆက္ျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကိ ုမွတ္မိေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစပါ။  

၄။ သတင္းစကား အဓိကႏွင့္ ေထာက္ပံ့သည္ ့ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိပါ။ 

တင္ဆက္ျခင္းသည္ သံသယကင္းကင္း သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက ္ အေျမာက္အမ်ား 

ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္းပ ဲ အႀကံဥာဏ္အဓိက၊ တင္ဆက္ျခင္း၏ သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ 

သူတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ ့ ေထာက္ပံ့အခ်က္မ်ား ပုံစံျဖစ္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွ သံုးခ်က္ထိ 

မီးေမာင္းထိုးရန္သည ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။  

၅။ တင္ဆက္ျခင္း အရွိန္တြင္ ေျပာဆုိသူကိ ု လမ္းညႊန္ရန ္ အမွတ္အသားအခ်ဳိ႕ရွိေသာ 

အဓိကအခ်က္ရွိရန္ အႀကံေပးလိုသည္။  

ဗ်ဴဟာက်က် ဆက္သြယ္ျခင္း အစီအစဥ္သည ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္လွ်င ္ အစီအစဥ္ေအာက္ 

ေဆာင္ရြက္ေသာ သတင္းစကားက အၿမဲလမ္းညႊန္သည္။ တင္ဆက္ျခင္း မာတိကာသည္ 

သင့္ေတာ္ၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆက္သြယ္ျခင္းဗ်ဴဟာႏွင္ ့တြယ္ကပ္သည္။ 

၆။ သင့္တင့္ေသာ နိဒါန္းႏွင္ ့ အပိတ္အဆိုျပဳခ်က္ကုိ ဖန္တီးပါ။ နိဒါန္းေကာင္းသည ္

တင္ဆက္ျခင္းတြင ္ပရိသတ္ကို စဥ္းစားရန ္ေပးသည့္ အႀကံဥာဏ္ျဖစ္သည္။ အပိတ ္

အဆုိျပဳခ်က္ေကာင္းသည္  တင္ဆက္ျခင္းကို ၿခံငုံၿပီး ပရိသတ္ကုိ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင ္

ေစသည့္အရာ ျဖစ္သည္။ 

တင္ဆက္ရွင္းျပျခင္း အခန္းက႑ 

တင္ဆက ္ရွင္းျပျခင္းကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ နိဒါန္း၊ တင္ဆက္ျခင္း၏ စာကိုယ္ႏွင့္ 

အပိတ္ပိုင္းဟ ု(၃) ပိုင္းျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းထားသည္။ 

နိဒါန္းတြင ္ ပရိသတ္၏ အာ႐ုံ စူး 

စိုက္မႈကို သူတို႔ အား ရည္ညႊန္း 

ျခင္းျဖင့္ ရ ယ ူျခင္းႏွင္ ့သူ႔ကိုယ္သူ 

မည္သည္ ့ အဖြဲ႔အစည္းကုိ ကိုယ္ 

စားျပဳေၾကာင္း၊ သူ႔ကိုယ္သူ ေျပာျပ 

ျခင္းသည္ စကားေျပာဆုိသ ူ အ 

တြက္ အစဥ္အလာျဖစ္သည္။ ဤ 

သို႔ ရွင္းျပစဥ ္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 

ၿခံဳငံုခ်က္ႏွင့္ တင္ဆက္ျခင္း ၏ 

လုပ္ေဆာင္မည္ ့ သေဘာတရားကိ ု အက်ဥ္းခ်ဳံး ရွင္းျပရမည္။ စကားေျပာသူမွ ဤ တင္ 

ဆကရ္ွင္းျပျခင္းသည္ ပရိသတ္အတြက္ မည္မွ်၊ (ဘယ္ေလာက)္ အေရးႀကီး ေၾကာင္းကုိလည္း 

ေျပာျပထားသင့္သည္။ 
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တင္ဆကရ္ွင္းျပျခင္း၏ စာကုိယ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကိ ု ေဆြးေႏြး 

သည္။ အဓိကအႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ အစီအစဥ္တက်ထားျခင္းသည္ တင္ဆက္ရွင္းျပရာတြင္ 

ေခ်ာေမြ႔ေစသည္။ ျမင္ႏိုင္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို အဓိကအခ်က္မ်ား အေလးေပး 

ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ဆင့္ပြားသတင္းမ်ားေပးလွ်င္ အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္စီကို အႏွစ္ 

ခ်ဳပ္ ျခင္းသည ္ပရိသတ္ကိ ုတင္ဆက္ျခင္းအရွိန္ထိန္းရာတြင္ ကူညီေပမည္။  

တင္ဆက္ျခင္း၏ အပိတ္ပိုင္းသည ္ အဓိကအႀကံဥာဏ္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၿခံဳငံုခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

မဟာဗ်ဴဟာက်က် ဆက္သြယ္မႈ အစီအစဥ္ကိ ုအေျခခံေသာ အားေကာင္းသည္ ့ နိဂံုးခ်ဳပ္ အ 

ဆိ ုျပဳခ်က္သည္ ထည့္သြင္းပါဝင္ေစႏိုင္သည္။ တင္ဆက္ျခင္း ၿပီးဆံုးေသာအခါ ပရိသတ္ ထံမွ 

လာေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးေစရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးအစားခြဲရန္သည ္အစဥ္အလာအတိုင္း ျဖစ္သည္။  

အထက္ေဖာ္ျပပါ အားလံုးကုိ စဥ္းစားၿပီး NCA ကိ ုရပ္ရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားထံ ရွင္းျပ ရမည္။ 

ဥပမာ ေအာက္ပါေပးထားသမွ် အစဥ္လိုက္ကိ ု လိုက္နာႏိုင္သည္။ ေအာက္ ဇယားတြင္ 

အဓိကအ ခ်ကမ္်ားပါရွိေစရန္အတြက ္လမ္းညႊန္ခ်က္ေမးခြန္းတြမဲ်ားအျဖစ ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

  

အပုိင္း လမ္းညႊန္ေမးခြန္းမ်ား 

၁။ နိဒါန္း  

 NCA ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ၿခံဳငံုရည္ရြယ္ခ်က္သည္ 

အဘယ္နည္း။  

 သင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ဘာကိုဆုိလိ ုသို႔မဟုတ ္

ဘာအဓိပၸာယ္ရွိသနည္း။ (ပရိသတ္အတြက္ 

သတင္းစကားကုိ ထပ္ေရးရန္ ဗ်ဴဟာက်က် ဆက္သြယ္ေရး 

အစီအစဥ္ကိ ုအသုံးျပဳႏိုင္သည္။)  

 

၂။ စာကုိယ္ 

 

က။ NCA ယႏၱရား  

 

 

 NCA တြင ္ရွင္းျပထားေသာ ဖြ႔ဲစည္းပံုမွာ အဘယ္နည္း။ 

အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။  

o တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ 

ညွိႏႈိုင္းအစည္းအေဝး (JICM) 

o ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္

မတီ (JMC) (ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္း/ျပည္နယ္၊ 

ေဒသႏၱရ)  

o စိစစ္အတည္ျပဳေရး အဖြဲ႔ 

o ဆက္ဆံေရး ရုံးမ်ား 
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အပုိင္း လမ္းညႊန္ေမးခြန္းမ်ား 

o ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြေဲကာ္မတ ီ

(UPDJC) 

 

မွတ္စု။ 

ဖြ႔ဲစည္းပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္ ့သူတုိ႔ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ျခင္းကုိ 

ကိုယ္စားျပဳေသာ ပံုဆြျဲခင္းသည္ ပရိသတ္ကိ ုပုိရွင္းလင္းေသာ 

NCA ယႏၱရား ေပးမည္။ ဤသည ္တင္ဆက္ျခင္းကုိ 

ထင္ထင္ရွားရွား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေစေပမည္။ 

 

ခ။ NCA 

ျပင္ဆင္ေပးေသာ 

အဓိကအခ်က္ 

 

 

 NCA တြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိက လႈပ္ရွားမႈမွာ 

အဘယ္နည္း။  

 NCA ၏မည္သည္ ့ျပင္ဆင္ေပးခ်က္မ်ားသည္ 

စစ္တပ္နယ္ပယ္ႏွင္ ့လံုၿခံဳေရးကိစၥတို႔ကိ ု

ၿခံဳငံုသနည္း။မည္သည့္အဓိကအခ်က္မ်ားကို 

မီးေမာင္းထိုက္သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ 

အေရးႀကီးသနည္း။  

 မည္သည္ ့NCA ျပင္ဆင္ေပးခ်က္မ်ားသည ္ပဋိပကၡျဖစ ္

နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ အရပ္သားအခြင့္အေရးကိ ု

ကာကြယ္ေပးထားသနည္း။ မည္သည့္ကာကြယ္ျခင္း 

သို႔မဟုတ ္သက္ေစာင့္သည ္ရပ္ရြာအတြက္ ရွိသနည္း။  

 ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိစၥရပ္တြင္ မည္သူသည ္

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ခ်ဳိးေဖာကမ္ႈ ျပဳသနည္း။ 

မည္သို႔ အစီရင္ခံရမည္နည္း။  

 အျခားမည္သည့္ အေရးႀကီးျပင္ဆင္ေပးခ်က္မ်ား NCA တြင ္

ပါဝင္သနည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ 

အေရးႀကီးသနည္း။  

မွတ္စု။ 

 ပရိသတ္အေပၚ မူတည္ၿပီး တင္ဆက္ျခင္းအပိုင္းမ်ားကုိ 

ညွိႏႈိင္းျခင္းကိ ုအေလးေပးပါ။ ဥပမာ 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင္ ့ရြာသားမ်ားသည္ 

ပရိသတ္ျဖစ္လွ်င္ အရပ္သားကာကြယ္ျခင္းကုိ ပိုမုိ 

အေလးေပးႏိုင္သည္။ပရိသတ္သည ္စစ္တပ္ သို႔မဟုတ ္
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အပုိင္း လမ္းညႊန္ေမးခြန္းမ်ား 

EAO အဖြ႔ဲဝင္ျဖစ္လွ်င္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ္တပ္ႏွင့္ 

ဆက္စပ္သည္ ့ကိစၥရပ္ကို ပိုမိ ုအေလးေပးႏိုင္သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာသည ္ပရိသတ္ျဖစ္လွ်င္ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီသည္ 

တင္ဆက္ျခင္း အေလးေပးမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။  

 ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ရသည့္ 

အေၾကာင္းအရင္းအျမစ္ကိ ုေျဖရွင္းရန္သည္ 

အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ မေမ့ပါႏွင့္။  

၃။ အပိတ္ 

 

 

 NCA သည ္ပရိသတ္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ 

စပ္ဆုိင္သင့္သနည္း။ သူတို႔ကိ ုမည္သို႔ တိုက္ရိုက ္

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသနည္း။  

 NCA သည ္တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအနာဂတ္ကိ ုမည္သို႔ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသနည္း။  

 ပရိသတ္သည္ NCA ကိ ုမာတိကာမ်ား အျပည့္အဝ 

နားလည္ေစရန္ မည္သို႔ဆက္လက္ ေလ့လာႏိုင္သနည္း။ 

NCA ကိ ုမည္သို႔ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ၾကသနည္း။  

 NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင ္ပရိသတ္က 

မည္သို႔ ကူညီႏိုင္သနည္း။  

 တင္ဆက္ျခင္းသည္ ပရိသတ္အတြက ္အမွတ္ရေစရန္ 

မည္သည္ ့မွတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ ္သတင္းစကားကုိ 

ေပးရမည္နည္း။  

မွတ္စု။ 

တင္ဆက္သူ၏ အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္ကို 

ပရိသတ္တို႔အားျပရန ္အႀကံေပးလုိသည္။ ဤနည္းျဖင့္ 

တင္ဆက္ျခင္း ၿပီးသြားသည့္တုိင္ ေမးျမန္းလုိသည့္အရာမ်ား 

ရွိသူသည ္တင္ဆက္သူႏွင့္ ဆက္လက္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ 
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ဃ။ သတင္းအခ်က္အလက ္တန္ဆာပလာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း 

၁။ လက္ကမ္းစာေစာင္ႏွင့္ စာရြက္ငယ္ (ေ၀စာ) 

ေဝစာ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္က့ဲသို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာမ်ားသည္ မည္ 

သည့္သတင္းေဝမွ်မႈမဆို ျမန္ဆန္ၿပီး တိက်ေသာ၊ ျမင္သာေသာ၊ ရွင္းလင္းေသာ သတင္း 

ေပးရာတြင္ အကူအညီေပးသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၊ အလုပ္ သို႔မဟုတ ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ထုတ္ကုန္၊ 

အႀကဥံာဏ္ သို႔မဟုတ ္ေတာင္းဆိုမႈတို႔အေၾကာင္း ေယဘုယ် အႀကံဥာဏ္ေပးရာတြင္ အက်ဳိး 

ရွိေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ေဝစာႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင ္ သည္ သတင္းေဝမွ်ရန္ အက်ဳိး 

ရွိေသာ နည္းျဖစ္သည္။  

သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာမ်ားသည္ စာေၾကာင္းတို၊ ပံုမ်ား၊ ဇယားမ်ားႏွင္ အျခား 

ျမင္ရေသာအရာမ်ား ေပါင္းစပ္ထားသည္။ အေသးစိတ္၊ အျပည့္အစံု၊ ျပည္ဝေသာ သတင္း 

ေပးရန္ မဟုတ္ဘ၊ဲ အေပၚယံ သို႔မဟုတ ္ အရိပ္မွ်သာျမင္ရရုံ ျဖစ္သည္။ ဤတန္ ဆာပလာ 

မ်ားကုိ လူထုသုိ႔ အျမန္ေဝမွ်ရန္ အသုံးျပဳၿပီး တင္ဆက္ျခင္းတြင္ အေထာက ္ အပံ့ေပးေသာ 

တန္ဆာလည္း ျဖစ္သည္။ 

ေဝစာသည္ သတင္းအေျမာက္အမ်ားပါဝင္ေသာ စာရြက္ေခါက္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ 

စာမ်ားေရးထားသည္။ စာရြက္ငယ္သည ္ “လက္ကမ္းစာေစာင”္ ျဖစ္ၿပီး မေခါက္ထားဘဲ 

စာရြက္ထုတ္ထားသည့္ အလႊာျဖစ္သည္။  

၂။ ေဝစာ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ ထုတ္ေ၀ရာတြင္ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား 

ေဝစာ သို႔မဟုတ ္ လက္ကမ္းစာေစာင္သည ္ ျပဳလုပ္ရန္လြယ္ကူသည္။ ပစ္မွတ္ပရိသတ္ကိ ု

ေတြးေတာ စီစဥ္ေစေသာ ရလဒ္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ အရာကို ဖန္တီးတတ္ရန္ လိုအပ္သည္။  

ေဝစာႏွင့္ စာရြက္ငယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေလးေပးရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာ 

ျပဳလုပ္ရန ္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အကုိးအကားအေျမာက္အမ်ားရွိသည္။ အႀကံေပးခ်က္တို႔ကို 

လိုက္နာရန ္ လိုအပ္သည္။ အက်ဳိးရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာျပဳလုပ္ျခင္း 

တြင ္ ထည့္သြင္းရမည္ ့ အေထြေထြမူမ်ား ပါဝင္ေသာ အတုိေကာက ္ “AIDA”ကိ ု အေျခခံ 

ေဖာ္ျမဴလာကိ ုစိတ္ထဲထားရမည္။  

 အာ႐ံုစူးစုိက္မႈ (Attention) – ေဝစာႏွင့္ စာရြက္ငယ္သည္ ပရိသတ ္အာရံုစူးစိုက္မႈကုိ 

ဆြရဲန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကည့္ဖမ္းစားႏိုင္ေသာ၊ ပံုစံ၊ ဒီဇိုင္း၊ အေရာင္၊ 

လိုဂိုႏွင္ ့အျခားျမင္ႏိုင္ေသာအရာမ်ားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ရမည္။   
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 စိတ္ဝင္စားမႈ (Interest) – ပရိသတ္အာရံုဆြဲယူၿပီးလွ်င္ သူတို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈသည ္

ၾကာရွည္တည္တံ့ရန္ လိုအပ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာသည ္

မည္သည့္အရာသည္ အသစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ ္တန္ဆာပလာေျပာသည့္အရာႏွင့္ 

မည္သည့္အရာသည္ ကြျဲပားသည္ကုိ ေျပာၾကားႏုိင္ရမည္။ ပရိသတ္က အက်ဳိး 

ရလဒ္ကိ ုရယူၿပီး ခ်က္ခ်င္းျမင္ႏိုင္ရမည္။  

 

 ဆႏၵ (Desire) – အက်ဳိးရွိေသာ ေဝစာႏွင့္ စာရြက္ငယ္မ်ားသည္ ပရိသတ္မ ွ ဆႏၵကုိ 

သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာထ ံဖမ္းယူႏိုင္ရမည္။ ပုံမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

ဖတ္ရြတ္သူအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးေပးမည့္ ဆြေဲဆာင္ႏိုင္ေသာ သတင္းတုိ႔ကိ ု ထည္ ့

သြင္းရမည္။ အဆုံးတြင္ ေဝစာ သို႔မဟုတ ္ လက္ကမ္းစာေစာငသ္ည ္ “ပရသိတ္အ 

တြက္ စာရြက္အတြင္းတြင္ ဘာရွိသနည္း” သို႔မဟုတ ္ “မည္သည့္ေဝစာ သုိ႔မဟုတ ္

စာရြက္ ငယ္ကိ ု ပရိသတ္က အဘယ္ေၾကာင့္ စဥ္းစားေပးရမည္နည္း” ဟူသည့္ 

ေမးခြန္းကိ ုေျဖႏိုင္ရမည္။  

 

 လုပ္ေဆာင္မႈ (Action) – ေနာက္ဆံုးတြင္ အက်ဳိးရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

တန္ဆာပလာသည ္ ပရိသတ္ကိ ု လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန ္ အားေပးသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း မည္ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္းကိ ု

ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္သည္။ ကိစၥရပ္ သို႔မဟုတ ္ ထုတ္ကုန္ကို ပုိမို ဖတ္သင့္ပါသလား။ 

အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဆကသ္ြယ္သင့္ပါသလား။  

 

၃။ ေဝစာႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ ထုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ အေထြေထြ လမ္းညႊန္ခ်က္  

ေဝစာႏွင့္ စာရြက္ငယ္ကဲ့သုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာျပဳလုပ္ေသာအခါ 

စဥ္းစားရမည္ ့အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က ္(၃) ခုရွိသည္။  

(က) မိမ ိေဖာ္ျပရမည့္၊ ေျပာရမည့္အရာကိ ုသိရန္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာကိ ုဒီဇုိင္းဆြဲရာတြင္ ေဝစာ သို႔မဟုတ ္လက္ကမ္း 

စာေစာင္သည္ မည္သည့္အရာ ရရွိလုိသည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ပါ။ ဤစာေစာင္မ်ား ထုတ္ရျခင္း 

အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားရန ္ လိုအပ္သည္။ သင့္အဖြဲ႔အစည္း 

အေၾကာင္း သိေစလိုပါသလား။ သတ္မွတ္ထားေသာ ထုတက္ုန္၊ ကမ္းလွမ္းမႈ၊ အႀက ံ

ဥာဏ္ သို႔မဟုတ ္ ပြဲတစ္ခုခုကုိ အမ်ားသိေစလိုပါသလား။ သို႔မဟုတ္ သင့္အလုပ္ သို႔မ 

ဟုတ ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အမ်ားအား သတိေပးလိုပါသလား စသည္တုိ႔ကု ိ စဥ္းစားထားရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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ေဝစာ သို႔မဟုတ ္လက္ကမ္းစာေစာင ္ျပဳလပ္ုရျခင္း အေျခခံ ရည္ရြယ္ခ်က ္ရွင္းၿပီဆိလုွ်င္ 

မာတိကာမ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းကုိ မည္သို႔ ဆက္လုပ္ရမည္ကို လမ္းညႊန္ရပါမည္။ ဗ်ဴဟာက်က် 

ဆက္သြယ္ျခင္း အစီအစဥ္သည ္သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာတုိ႔တြင ္အေျခခံ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔သည ္ပါရွိေနၿပီးျဖစ္လွ်င္ အလြန္အက်ဳိးရွိေပမည္။   

(ခ) မည္သူ႔ကိ ုေျပာရမည္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိထားရန္ 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က ္ အထက္က႑တြင ္ အေလးထားေဆာင္ရြကခ္ဲ့သည္အတိုင္း ဦးတည ္

ပရိသတ္ကို ေဖာ္ျပရန္မွာလည္း ဆက္သြယ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင ္အေရးပါလသွည္။ ေဝစာ 

ႏွင္ ့လက္ကမ္းစာေစာင ္ျပဳလုပ္ရနအ္တြက္ တူညီေသာ လမ္းစဥ္ကို အသုံး ျပဳရသည္။  

 

သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာ၏ ပစ္မွတ္အျဖစ္ မည္သူတုိ႔ုကု ိ သတ္မွတ္ရမည္ 

ႏွင္ ့သူတို႔အတြက္ မည္သည္ ့သတင္းစကားျဖစ္ရမည္ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိ 

ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ၎တို႔သည ္ အသိေပးရန္ လိုအပ္ေသာ ေယ်ဘုယ် ဆန္ေသာ 

လူထုမ်ား ျဖစ္သလား။ တန္ဆာပလာသည ္ သတင္းေဝမွ်ျခင္းတြင္ ပါဝင္မည့္ လုပ္အား 

ေပးမ်ားကိ ု ရွာေဖြသလား။ သို႔မဟုတ ္ အရင္းအျမစ္ေပးမည့္ တဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း 

ဆိုင္ရာ ေပးလွဴသူမ်ား ျဖစ္ပါသလား ဆုိသည့္ေမးခြန္းတုိ႔ကုိပါ စဥ္းစားေနရမည္ျဖစ္သည္။ 

(ဂ) မည္သို႔ေျပာရမည္ကိ ုစဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ထားရန္။ 

သတင္းစကားႏွင့္ ပစ္မွတ္ပရိသတ္ကိ ု ရွင္း ရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေဝစာ 

ႏွင္ ့ လက္ကမ္းစာေစာငက္ိ ု ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး ျမင္သာ ေအာင္ ထုတ္ပိုးရမည့္ နည္းပညာလုပ္ 

ငန္း အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက ္တန္ဆာပလာ 

ဖန္တီးရာတြင္ စဥ္စားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။  

 

၁။ ေဝစာ သုိ႔မဟုတ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ အရြယ္အစားႏွင့္ အမ်ဳိးအစား  

 

မည္ကဲ့သို႔ေသာ လူထု၊ စာဖတ္သကူု ိ ပစ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ မာတိကာ ပမာဏ 

လိုအပ္ ခ်က္ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင ္ ေဝစာ သို႔မဟုတ ္ စာရြက္ငယ္ကိ ု ျဖန္႔ခ်ီမည္ 

စသည ္ တို႔အေပၚ မူတည္သည္။ ဥပမာ လက္ကမ္းစာေစာငသ္ည ္ သုံးေလ့ရွိေသာ 

သို႔မ ဟုတ ္ လူသိမ်ားေသာ ျဖန္႔ခ်ီျခင္းအတြက္ ျဖစ္သျဖင္ ့ အရြယ္အစား A6 

သို႔မဟုတ ္ ပိုငယ္သည့္ စာရြက ္ ေသာ္၎၊ တအိမ္ၿပီး တအိမ္ဆြဲခ်ိတႏ္ုိငရ္န္ 

အတြက္မူ A5 သို႔မဟုတ ္ A6 ကိ ု ေသာ္၎သံုးႏိုင္သည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ 

အရြယ္အစား A4 သို႔မဟုတ ္A5 သည ္ေဝစာႏွင့္ စာရြက္ငယ္အတြက ္အေသးစိတ္ 

အေျမာက္အမ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည္။  



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  

ဆက္ဆံေရး အရာရိွမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
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၂။ အာ႐ံုဖမ္းစားႏုိင္သည့္ ေခါင္းစဥ္  

 

ဦးတည္လူထု၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင္ ့ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကိ ု ဖမ္းစားႏုိင္မည္ ့ ေခါင္းစဥ္ကိ ု

ေရြးပါ။ ေခါင္းစဥ္သည ္လူထုေမးတတသည္ ့“ငါ့အတြက္ ဘာထူးလာမလ”ဲ ဟူသည့္ 

ေမးခြန္းကိ ု ေျဖႏိုင္ရမည္။ တိုၿပီး မွတ္မိလြယ္ေသာ ေခါင္းစဥ္သည ္ စာဖတ္သူကို 

စိတ္ဝင္စားေစၿပီး ေဝစာ သို႔မဟုတ ္ စာရြက္ငယ္၏ အေသးစိတ္ မာတိကာကုိ 

ဖတ္ရြတ္ေစသည္။  
ေ 

ေခါင္းစဥ္ေကာင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာ ျပဳလုပ္သူ သို႔မဟုတ္ 

အရင္းအျမစ္ထက္ စာဖတ္သူအတြက္ အေရးႀကီးသမွ်ကိ ု ေဖာ္ျပသည္။ သူတုိ႔ 

(စာဖတ္သ)ူ အေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး သင့္အေၾကာင္း မဟုတ္သည္ကုိ အၿမဲသတိရပါ။  

၃။ စာေၾကာင္းတုိမ်ား  

မည္သူမဆို စာေၾကာင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေရးထားသည္ ့ ေဝစာႏွင့္ စာရြက္ငယ္ကို 

မဖတ္ခ်င္ၾကေပ။ စာေၾကာင္းတိုျဖင့္သာေရးပါ။ လိုရင္းတိုရွင္း ေရးပါ။  

ေဝစာ သို႔မဟုတ ္ စာရြက္ငယ္သည ္ အဓိက သတင္းစကားကုိ ခ်က္ခ်င္း 

ေဖာ္ျပႏုိင္ရမည္။ ေဝစာ သို႔မဟုတ ္စာရြက္ငယ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အေပၚယံကိ ု

ေဖာ္ျပၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈကိ ု လံ႔ႈေဆာ္ရန္ျဖစ္သည္ကုိ သတိရပါ။ စာဖတ္သူသည္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာ ဒီဇုိင္းေကာင္းမြန္မႈ ေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စား 

လာလွ်င္ အလုိအေလ်ာက္ ေနာက္ထပ ္သတင္းမ်ားရရွိေပမည္။   

သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာ မာတိကာကိ ု အတုိခ်ဳပ္ပါ။ ရွည္လ်ားေထြ 

ျပားေသာ မာတိကာေၾကာင္ ့ စာဖတ္သူ၏ အာရံုစူးစိုက္မႈ ဆံုးရႈံးရသည္။ တစ္ခ်က္စီ 

တိုင္းကိ ု ရွင္းလင္းၿပီး ဖတ္ရန ္ လြယ္ကူေစပါ။ လိုအပ္ပါက အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိသာေစရန္ အမွတ္အသားမ်ားကို သံုးပါ။  

၄။ ပုံမ်ား 

ျမင္သာေသာ အျမင္မ ွ (ပံုမ်ားႏွင့္ ရုပ္တုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ) ရုပ္ပုံမ်ားႏွင့္ 

ဇယားမ်ားသည ္ ေဝစာႏွင့္ စာရြက္ငယ္ကိ ု ပုိမို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေစသည္။ 

စာပိုဒ္၏ ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ျဖစ္ျခင္းကိ ု ပ်က္ျပယ္ေစသည္။ ပံုသည္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ပါက ရုပ္ပံုတစ္ပုံသည္ စကားလံုးေထာင္ေက်ာ ္ မက ေျပာႏိုင္ 

သည္။ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းစကား ပုိအသက္ဝင္ရန္ အၾကာင္းအရာ၊ သို႔မဟုတ ္

သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာ မာတိကာ ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပံုသံုးပါ။  
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ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဓာတ္ပံုေကာင္းေကာင္း ရိုက္ထားၿပီး ၾကည္လင္ ျပတ္သားေသာ ပံုကို 

အသုံးျပဳပါ။ ဓာတ္ပုံသည္ မႈန္ၿပီး မၾကည္လင္ေသာပုံသည ္ ေဝစာကို မႈိင္းပ် 

သို႔မဟုတ ္အျမင္ကုိ မဖမ္းစားေတာ့ဘ ဲပရိသတ္ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့ေပမည္။  

၅။ အေရာင္ႏွင့္ ေနရာလပ္ 

အေရာင္သည္ သင့္သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာကိ ု အျခားအရာမ်ားမွ 

ကြျဲပားေစမည္။ ေဝစာႏွင့္ စာရြက္ငယ္ အပါအဝင္ ေရာင္းအားျမွင့္ကုန္ပစၥည္းထဲမွ 

တစ္မူထူးၿပီး လွပေသာ “တံဆိပ”္ ျဖစ္ေစမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရာင္အလြန္ 

အကၽြံ မသံုးစြဲဘဲ သံုးစြသဲည့္အေရာင္သည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အေထာက္အက ူ

ျပဳေနေစရန္ သတိျပဳပါ။ ထိုနည္းတ ူ စာလံုးအေရာင္သည္လည္း ပရိသတ ္ ဖတ္ႏုိင္ 

ဖြယ ္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။  

စာရြက္၏ ေနရာလြတ ္ အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ေဝစာ သို႔မဟုတ ္ စာရြက္ငယ္တြင္ 

အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ ္ သတင္းအခ်က္အလက္ အေျမာက္အမ်ား ျပြတ္သိပ္ 

ထည့္ေရးျခင္းသည ္ လူတို႔ကိ ု ဖတ္ခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္ေစမည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

သတင္းအခ်က္အလက္ မာတိကာကိ ု ဖတ္ရန ္ ခက္ခဲေအာင္ ဒီဇုိင္းဆြထဲားလွ်င္ 

စာဖတ္သူ မ်က္လုံးကို ပင္ပန္းေစမည္။  

ရံဖန္ရံခါ နည္းေလ ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ေနရာလြတ္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ 

သည္။ ေနရာလြတ္ကို ေဝစာ သို႔မဟုတ ္ လက္ကမ္းစာေစာငတ္ြင ္ သတ ိ ႀကီးႀကီး 

ထားၿပီး သံုးလွ်င္ မ်က္စိအျမင္ကို ဖမ္းစားႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တန္ဆာပလာ သည ္

ဖတ္ရန ္ပုိမိုလြယ္ကူမည္။ စာဖတ္သ ူမ်က္လုံးလည္း သက္သာပါမည္။ 

၆။ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း 

ေဝစာ သို႔မဟုတ္ စာရြက္ငယ္သည္ စာဖတ္သူကုိ အသိေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္ ထက ္

လုပ္ေဆာင္ရန္ လႈံ႔ေဆာင္သင့္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပ လာ 

ျပဳလုပ္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွင္းလင္းေသာ ဖိတ္ေခၚျခင္းကိုပါ ထည့္ေပါင္း 

သင့္သည္။ ပရိသတ္ကို သင္လုပ္ေစခ်င္သည့္အရာ၊ တန္ဆာပလာတြင္ တင္ျပ 

ထားေသာ အႀကံဥာဏ္ကို ေထာက္ပံ့ေစျခင္း၊ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္ အလက္၊ 

တန္ဆာပလာကိ ု အျခားသူမ်ားအား ေဝမွ်ျခင္း သို႔မဟုတ ္ တာဝန္ယ ူ ျခင္းတြင ္

ပါဝင္ျခင္းတို႔ကို အထပ္ထပ္ေျပာရမည္။   
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ေဝစာႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင ္ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း ဗ်ဴဟာသည္ ပရိသတ္၏ စိတ္ဝင္စားမႈကိ ု ႏႈိးဆြျခင္း 

ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎အား ျဖန္႔ခ်ီသည္ ့လ ူသို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔၏ အဆက္အသြယ္ အေသးစိတ္ကိ ု

ထင္ထင္ရွားရွား ထည့္သြင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။  

ေဝစာႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ နမူနာမ်ား  

သတင္းအခ်က္အလက္ တန္ဆာပလာမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ မူႏွင့္ လမ္းညႊန္ 

ခ်က္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းကိ ု ပုံေဖာ္ရန ္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားကိ ု ေပးေသာ ယခင္ 

သင္တန္းအတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ေဝစာႏွင့္ စာရြက္ငယ္နမူနာအခ်ဳိ႕ကို လက္ေတြ႕ 

အသံုးတည့္မည့္ အရာမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္။ သင္တန္းေလ့က်င့္ခန္းအတြင္း ျပဳလုပ္ 

ေသာ ဆက္စပ္သည္ ့ဗ်ဴဟာက်က် ဆက္သြယ္ေရး အစီအစဥ္အေပၚ မူတည္သည္။ 
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နမူနာ - ၁။ ေ၀စာ။  

 
အရြယ္အစား -  ၈.၅" လက္မ (အက်ယ္) x ၅.၅" လက္မ (အရွည)္၊ အလ်ားလိုက္ပုံစံ 

ဦးတည ္လူထု - စာဖတ္သူ 

အဓိက သတင္းစကား၊ NCA သည ္ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္အတူ၊ 

လူထုအတြက္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈတုိ႔ကု ိေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္သည္။ 

လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ဆုိလိုေသာအရာမ်ား - ပုံတြင္ျပသထားေသာ တံတားသည္ ေရရွည္ 

တည္တ့ံေသာ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းကု ိေပါင္းကူးသကဲ့သုိ႔ ၎၊ ေရရွည္ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 

ေသာ္၎ အဓိပၸါယ္ကုိ ပုံေဖာ္ထားသည္။ NCA တစ္ခုလုံးသည္ လူထုတုိ႔အတြက္ လုိအပ္သည့္ 

အထက္ပါ ပန္းတုိင္ ႏွစ္စလုံးကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္အတြက္ အဓိက ေလွလွ္းတစ္ခု 

အေနျဖင့္လည္း အႏွစ္ သာရကု ိ ပုံေဖာ္ထားသည္။ ဆက္ဆံေရး႐ုံးကို ဆက္သြယ္ရမည့္ 

လိပ္စာ အတိအက်ကို လည္း ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ စာဖတ္သူတုိ႔၊ ပရိသပ္တုိ႔သည ္NCA ကု ိရယူရန ္

ေသာ္၎၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင္ ့ လူထုဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အတြက္ေသာ္၎ သိလိုပါက ဆက္သြယ္ 

ရန္ျဖစ္သည္။   
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နမူနာ - ၂။ ေ၀စာ။ 

15 

အရြယ္အစား - A4 စာရြက္၊ ေဒါင္လုိက ္ပုံစံ။ 

ဦးတည ္လူထု- ေက်းလက္ေန၊ ပဋိပကၡႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာ လူထု၊  

အဓိက သတင္းစကား။ NCA သည ္ေက်းလက္ျပည္သူ၏ အခြင့္အေရးကို 

အကာအကြယ္ေပးသည္။ 

ေ၀စာတြင္ ဆုိလိုပုံေဖာ္ထားေသာအရာ - ေ၀စာသည ္ေက်းလက္ေနျပည္သူတို႔၏ အေျခ 

ခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကု ိ NCA မွ အကာအကြယ္ျပဳေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္။ သုိ႔ပါေသာ 

ေၾကာင့္ NCA အေၾကာင္းကို သိရွိျခင္း၊ ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင္ ့လူထုတုိ႔သည ္မိမိတုိ႔၏ ရပုိင ္

ခြင့္ မ်ားကို ညီမွ်သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မီးခုိးေရာင္ျဖင္ ့

ပုံေဖာ္ထားေသာ လက္ျဖင့္ သံဆူးႀကဳိးတို႔ကုိ ဖမ္းကိုင္ထားျခင္းသည္ အတားအဆီးတို႔ကို 

ဖမ္းကုိင္ျခင္း၊ ေျဖရွင္းျခင္းကို ဆုိလိုသည္။  



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  
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နမူနာ - ၃။ လက္ကမ္းစာေစာင္ 

ေနာက္ေက်ာပုိင္း (ေနာက္ေက်ာဖုံး)   အေရွ႕ဖုံး (မ်က္ႏွာစာ) 

 
 

အတြင္းတြင္ ပါရွိေသာ အရာမ်ား 

 



 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  
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အရြယ္အစား - ၈.၅" လက္မ (အက်ယ္) x ၁၁" အရွည္၊ အလ်ားလုိက္၊ အလည္တည့္တည့္မွ 

ေခါက္ရန္ႏွင့္ ေက်ာကပ္ ကပ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ဦးတည ္လူအုပ္စ ု-  လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးသည့္ NGO မ်ား  

ႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား။ 

အဓိကသတင္းစကား။ NCA သည ္IDPs တုိ႔ထ ံလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ 

ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ၎တုိ႔သည့္ မိမိတုိ႔၏ မူရင္းဘ၀ကို 

ျပန္လည္ရရွိ၊ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

လက္ကမ္းစာေစာင ္ ေဖာ္ျပထားသည္ ့ အရာမ်ား - ဤစာေစာင္သည ္ အရပ္သား အကာအ 

ကြယ္ေပးျခင္းကု ိ ဦးတည္ထားသည္။ ေရွ႕ဖုံးႏွင္ ့ ေနာက္ဖုံးသည္ အျပန္အလွန္ သေဘာ ခ်ိတ္ 

ဆက္မႈကု ိ ပုံေဖာ္ထားသည္။ ေရွ႕ဖုံးတြင္ မိသားစုတစ္စုသည္ ကေလးတစ္သုိက္ ႏွင့္ ယာယီ 

အကာအရံတြင္ ခိုနားေနပံုႏွင္ ့ ေနာက္ေက်ာဖုံး ပုံတြင္မူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ လကၡဏာကို 

ပုံေဖာ္ထားသည္။ ေရ႕ွဖံုးရွိ ပုံသည္ စာဖတ္သူအား ပဋိပကၡ ဒဏ္သင့္သည္ ့ မိသားစုမ်ားအ 

တြက္ NCA ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန ္ တုိက္တြန္းထားသည္။ ေနာက ္

ေက်ာ ၏ဖံုး ပံုသည္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမွ NCA အား အပတ္စဥ္ ရွင္းျပေနျခင္း၏ ရလဒ္ကုိပုံေဖာ္ 

တင္ဆက္ထားသည္။ အတြင္းတြင္ ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ NCA ရိွ အရပ္သား 

အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင္ ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကို ေဖာ္ျပထား 

သည္။  
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စာမ်က္ႏွာ ၆၇၊ ဦး ပိန္ တံတား၊ http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/top-nhung-cay-

cau-dang-so-nhat-the-gioi-1394141189.htm 

စာမ်က္ႏွာ ၆၈၊ သံစူးႀကဳိးစား ဖမ္းစုပ္ထားေသာ လက္၊ 

https://www.talkvietnam.com/2015/04/photos-of-hands-in-the-vietnam-
war/ 

စာမ်က္ႏွာ ၆၉၊ ကေလးငယ္မ်ား စာသင္ခန္း ၾကမ္းျပင္တြင ္ထုိင္ေနပံု၊  

http://www.withhusbandintow.com/the-other-side-of-inle-lake-myanmar-

and-gcsf/ 

စာမ်က္ႏွာ ၆၉၊ ယာယီတဲရွိ ကေလးငယ္မ်ား ပံု၊ 

https://www.theguardian.com/world/2010/mar/11/un-calls-war-crime-

investigation-burma  

စာမ်က္ႏွာ၊ ၇၁၊ ကုိရင္ေလး တစ္ပါးႏွင္ ့ကေလးငယ ္၃ ဦးတုိ႔ ၿပဳံးရြင္ေနပုံ၊ 
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