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အလြန္ၾကီးမားေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ

ေတာ္တြင္ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ၾကိဳးစားေနသည့္အလြန္ေသးငယ္သည့္
အဖဲြ႔ အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔သည္ ဤလုပ္ငန္းမ်ားစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး
ေနာက္ပုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္အျခားအဖဲြ႔ အစည္း မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္
လက္တဲြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းသတိဂရုျပဳမိျပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာလုပ္
ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အီးဘီအုိအဖဲြ႔အေနျဖင့္ အားေပးတုိက္တြန္းေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းသူအျဖစ္
ရပ္တည္ကာ လူမွဳ အသုိင္းအ၀န္းတြင္ အမ်ားအက်ိဳးကုိေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခား
စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားႏွင့္အတူလုပ္ကုိင္သြားရန္ ဆႏၵရွိခဲ့ပါသည္။
ကနဦးအစပုိင္းတြင္ ေအဒီဒီဘီက ျမန္မာ့အေရးကုိလူသိမ်ားလာေစရန္ သတင္းမီဒီယာကုိအ
သံုးျပဳခဲ့ရပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူအမ်ားစုက ထုိသုိ႔လုပ္ကုိင္ရျခင္းမွာလည္း
ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာဟုေသာေ၀ါဟာရ အသံုးအႏွဳန္း ကုိ အသိသူကမ်ားေနျခင္း
ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဆုိလ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တည္ေနရာကုိပင္မသိသူမ်ားရွိခဲ့သည္။
တစ္ခ်ိဳ႕႔က ဘားမားဟုအသံၾကားသည့္အခါ ဘဟားမားကၽြန္းစုလားဟုပင္
ေမးသူမ်ားရွိခဲ့သည္။ တစ္ကုိယ္တည္းရပ္ တည္ေနေသာ ႏုိဘယ္လ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အလြန္အင္အားၾကီးမားေသာစစ္တပ္တုိ႔၏ အားျပိဳင္သည့္
ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏အာရံုစူးစုိက္မွဳကုိရယူႏုိင္ခဲ့
ေၾကာင္း၊ တစ္ဆက္ တည္းမွာပင္ ကမၻာအႏွံ႔အျပားတြင္ ၄င္းကုိအားေပးေထာက္ခံသူ
မ်ားႏွင့္အဖဲြ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ကုိေတြ႕ရွိခဲ့ရ သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ထုိစဥ္က
ျပည္ပတြင္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အေ၀းေရာက္အမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစုိးရက ဒီမုိကရက္တစ္
ျမန္မာ့အသံကုိအသံုးျပဳကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိတရားမ၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ စစ္အစုိးရဆန္႔က်င္
ေရးလဳွပ္ရွားမွဳ အရွိန္အဟုန္သည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ျပည္တြင္း၌သာမကျပည္ပတြင္ပါၾကီးထြား
လာခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပျပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္
၏အရပ္သား အစုိးရ ကျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္း
ကူးေျပာင္းကာလကုိလမ္းခင္းေပးခဲ့သည္။ သုိ႕ ေသာ္လည္း အတိတ္ကာလမ်ားတြင္ရရွခဲ့သည့္
နက္ရွိဳင္းေသာဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိလူ အမ်ားစုက ယေန႔တုိင္

အီးဘီအုိအမဳွေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဟန္ေယာင္ေ၀၏အမွာ

Harn YAWNGHWE

ဆက္လက္ခံစားေနရသည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ မတရားမွဳႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ယံုၾကည္ မွဳမ်ားပ်က္ျပားျခင္း၊
လူမွဳအသုိင္းအ၀န္း မ်ားဖ်က္စီးျခင္းသာမက မိသားစုအမ်ားအျပားဘ၀ပ်က္ခဲ့ၾကရသည္။ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ သက္ေရာက္မဳွမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအဆင့္၌သာမကဘဲ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ေန႕စဥ္
လူေနမဳွဘ၀လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စြမ္း ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သိသာထင္
ရွားေသာတုိးတက္ေျပာင္းလဲမဳွမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ မည္သူကမွ်ျငင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္မိမိတုိ႔အေနျဖင့္
ယခုရရွိထားျပီး ျဖစ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကုိ အေျခခံလ်က္ ေနာင္လာေနာင္သား သားစဥ္ေျမးစက္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္
ခ်ယ္မဳွမ်ားခံစားျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ လုပ္ကုိင္ရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။
လူအမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ျဖတ္သန္းၾကံဳေတြ႕ ရင္ဆုိင္ခံစားခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၊ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပး
ရန္မလြယ္ကူေၾကာင္း။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိျဖတ္သန္းခဲ့ရသူမ်ားအၾကားက တရားမွ်တမွဳႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးလမ္းေပၚသုိ႔
ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ လွမ္းရသည္မွာလည္းလြယ္ကူလွသည္မဟုတ္ေပ။ ယခင္ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံအမွန္တရား
ႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠဌေဟာင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးဒဲဇ့္မန္တူးတူး ေျပာၾကားခဲ့ေသာစကားတစ္ခြန္းတြင္
"ကၽြန္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အခ်င္းခ်င္းနက္ရွိဳင္းစြာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားရွိေနၾကသည္ကုိ သတိျပဳ
လက္ခံရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္အမွီသဟဲျပဳရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ လာရန္
အတြက္ကုိလည္း အေျခအေနမ်ားကဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ဆက္လက္ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး
အတြက္ကုိလည္း ထုိအေျခအေနမ်ားကုိ အားကုိးအားထားျပဳရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း။" (ဒဲဇ့္မန္တူးတူး၏ခြင့္ လႊတ္ျခင္း
စာအုပ္မွေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)။
အီးဘီအုိသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွစတင္ျပီး ပဋိပကၡႏွင့္ တရားမွ်တမွဳျဖစ္ပြားျခင္းမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိေဆာင္
ရြက္ေနသည့္ဇာတ္ေကာင္အမ်ားႏွင့္အတူ လူမဳွအသိုင္းအ၀န္းမ်ားကုိ စုစည္းဆဲြေဆာင္ျခင္းစသည့္တုိ႔ကုိ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တရားမွ်တမွဳကုိလည္းလစ္လ်ဳ
မျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တရားမွ်တမွဳကုိေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ အနာဂတ္ျမန္မာ
ႏုိင္ငံေတာ္ေပၚေပါက္လာေရးအျမင္ကုိဦးတည္သြားရန္ျဖစ္ပါ
သည္။

မာ

တိကာ
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EBO ဖဲြ႔စည္းပ
EBO
EBO
EBO
EBO

p. 6

အေၾကာင္းသိေကာင္းစာရာ
၏မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္မ်ား
အမွဳေဆာင္ဘုတ္အဖဲြ႔
၀န္ထမ္းမ်ား

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ EBO ေဆာင္

ရြက္ခ်က္မ်ား

p. 12

မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္မ်ား(၁) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား
မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္မ်ား(၂) တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္မ်ား (၃) အရပ္ဘက္လူမွဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား
မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္မ်ား (၄) ႏုိင္ငံတကာအသုုိင္းအ၀န္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ EBO အဖဲြ႔အားဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း

p. 42

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း

၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးေငြစာရွင္းတမ္း

p. 46

၀င္ေငြ
အသံုးစရိတ္
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထူးျခားခ်က္အခ်ိန္ျပဇယား

p. 52

ေနာက္ဆက္တဲြမ်ား

p. 58

၁။

ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္အခိ်န္ျပဇယား

၂။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကျပဳစုထားသည့္အမ်ိဳးသားေတြ႕ ဆံု ေဆြးေႏြးပဲြမူေဘာင္ (ေမလ ၂၀၁၃)

		

• ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္စဥ္လမ္းျပေျမပံု

		

• ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တည္ေဆာက္မွဳပံုသ႑ာန္

		

• ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ -အမ်ိဳးသားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွဳတည္ေဆာက္မွဳပံုသ႑ာန္

၃။

ေျမပံုမ်ား : ျဗိတိသွ်ကုိလိုနီေခတ္မွမ်က္ေမွာက္ေခတ္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ား
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EBO

ဖဲြ႕စည္းပံု
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EBO အေၾကာင္းအသိေကာင္းစရာ
မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္မ်ား

အီးဘီအုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ဘုတ္အဖဲြ႔

EBO ၀န္ထမ္းမ်ား

7

အီးဘီအိုအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဒီမုိကေရစီေပၚထြန္းေရးအဖဲြ႔အင့္(ခ) ကုိ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္တြင္စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျပီး၊ပရဟိတ
လုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကုိင္ေနေသာကေနဒါႏုိင္ငံအေျခစုိက္မွတ္ပံုတင္ထားေသာအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
အဖဲြ႔အစည္း၏ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

			

၁။

		

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီျပန္လည္ေပၚထြန္းလာေစေရးကုိျမွင့္တင္ရန္၊

		
		
		

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့့္ဒီမုိကေရလုပ္ငန္းစဥ္					
မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္သူမ်ား အားလံုးတက္ၾကြစြာပါ၀င္မွဳရွိ					
လာေစေရးကုိ တုိက္တြန္းအားေပးရန္၊

		
		
		

ဒီမုိကေရစီအႏွစ္သာရ၊ တန္းဘုိးထားမဳွမ်ားႏွင့္အစဥ္လာ					
ေကာင္းမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေပၚေပါက္လာ					
ေစေရးကုိ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊

၂။
၃။

			အာဏာရွင္စနစ္ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္
				
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားလာေရးလုပ္ငန္း
		
မ်ားျမွင့္တင္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာပ့ံ				
ပိုးကူညီမွဳမ်ားကုိေပးျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတုိ႕ကုိ
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိလမ္းေဘးျမင္ကြင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္

၄။

၅။

အနာဂတ္ကာလတြင္ေပၚေပါက္လာမည့္အစုိးရအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ဒီမုိကေရစီ
စနစ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္အေရးပါသည့္ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ
မူ၀ါဒမ်ားျပဳစုေရးဆဲြေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လုိအပ္ေသာပ့ံပုိးမွဳမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အကဲခတ္
သံုးသပ္မဳွမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

အဖဲြ႔၏
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာရံုး
ဌာနကုိ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္
ကတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါရံုးကုိ EuroBurma Office (EBO) ဟု လူသိမ်ားလာခဲ့ပါသည္။
www.euro-burma.eu အီးဘီအုိအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းျခင္း၏
အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဒီမုိကေရစီ
လဳွပ္ရွားမွဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
အားေပးပ့ံပုိးျခင္းႏွင့္
ဒီ မုိ ကေရစီ အ သြ င္ ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြ က္
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာ
ကူညီပ့ံပုိးမွဳ ေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
ADDB
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၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပျပီး
ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ေျပာင္းလဲမဳွမ်ားကုိ
စနစ္တက်အသံုးခ်ျခင္းရွိေစေရးတုိ႕ကုိ ေရွးရွဳလ်က္
၊ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕၌ အီးဘီအိုေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။တဖန္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေန
သည့္ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွပ့ံပုိးမွဳမ်ားေပးႏုိင္ရန္ရည္
ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔႕တြင္ အီးဘီအုိရံုးကုိ၂၀၁၂
ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား
EBO ၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ဒီမုိကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းျခင္း
ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းျခင္းေပၚေပါက္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ
မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါသည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား ႏုိင္ငံေရးလဳွပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူတကြလုပ္ကုိင္ျခင္း
အီးဘီအုိအဖဲြ႔သည္ ဒီမုိကေရစီအေျခခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမွဳျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၊ ၀န္
ၾကီးမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအၾကီးအကဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မဳွတြင္ လုိအပ္လာသည့္အလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ဆီမီနာမ်ား၊ အစည္းေ၀းမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မဳွမ်ားႏွင့္
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမွဳမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား/ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းတုိ႔အၾကား တစ္ႏုိင္ငံလံုး
အပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အမ်ားလက္ခံသည့္ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ား
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ပ့ံပုိးမွဳမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား
ပ်က္ျပားသြားျခင္းမရွိေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏
ဆက္ဆံေရးရံုး ၂၉ ရံုး ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္ေရးအတြက္ ပ့ံပုိးမွဳမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
လူထုအေျချပဳအဖဲဲြ႔အစည္းမ်ား/ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး
အီးဘီအုိအဖဲြ႔၏ အဓိကမ႑ိဳင္တစ္ရပ္သည္ လူမွဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးေရးပင္ျဖစ္ပါ
သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရွ႕တန္းမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္
အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လစ္လ်ဴရွဳထားျခင္းခံေနရေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း အသုိင္းအ၀န္းမ်ားကူညီ
ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ဆီမီနာမ်ား၊
အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္အတြက္ လုိအပ္ေသာေငြေၾကးပ့ံပုိးမွဳမ်ား
ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတုိ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာအလုပ္
သင္တန္းမ်ားသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွသင္တန္းသားမ်ားတက္ေရာက္ေရးအတြက္ အီးဘီအုိအဖဲြ႔ကလုိအပ္ေသာ
ပံ့ပုိးမွဳမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္း/ သုေတသနႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားျမွင့္တင္ေရး
အီးဘီအုိအဖဲြ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေနာက္ဆံုးတုိးတက္မွဳ အေျခအေနမ်ားကုိႏုိင္ငံ
တကာမွသံတမန္မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိနယ္စံုမွလူမဳွအဖဲြ႔အစည္းမ်ား
ကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
အီးဘီအုိ၏ အပတ္စဥ္ ႏုိင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစာစဥ္၊ ေန႕စဥ္သတင္းစဥ္ႏွင့္ Briefing
Papers မ်ားကုိလည္း ထုတ္ေ၀ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အလားတူ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႔ႏွင့္ ယာယီဖဲြ႔စည္းထားသည့္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ကြန္ယက္စသည့္တုိ႕ကုိလည္း အီးဘီအုိက
ပူးတဲြဦးေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
9

အီးဘီအုိအမွဳေဆာင္အဖဲြ႔
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ADDB အမဳွေဆာင္ဒါရုိက္တာအဖဲြ႕တြင္ အဖဲြ႔၀င္အသစ္မ်ား ခန္႔အပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ
EBO အဖဲြ႔၏ အေရးပါသည့္ မဟာဗ်ဴဟာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေကာ္မတီအား ADDB
က လုိအပ္ေသာပံ့ပုိးေထာက္ခံမဳွမ်ားကုိ ေပးလာႏုိင္ျပီး ျဖစ္သည္။ ADDB ဘုတ္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္
အနည္းဆံုးေတြ႕ဆံုျပီး လုိအပ္သည့္အခါမ်ားတြင္လည္း စုစည္းကာ အီးဘီအုိအဖဲြ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါသည္။
အီးဘီအုိအမွဳေဆာင္အဖဲြ႔ ၂၀၁၃
Paul Copeland, Canada, ဥကၠဌ
Whitney de Courcel, France, ဒု-ဥကၠဌ
Nu Yawnghwe, Canada, အဖဲြ႔၀င္
Fred Shaver, Canada, အဖဲြ႔၀င္
Paul Pasch, Germany, အဖဲြ႔၀င္
Saw Weldone, Sweden, အဖဲြ႔၀င္
Angelique Berhault, Belgium, အဖဲြ႔၀င္

ျပင္သစ္ ၊ အဖဲြ႔၀င္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဘုတ္အဖဲြ႔ ႏွစ္စဥ္အေထြေထြအစည္းအေ၀းသုိ႔
ဘုတ္အဖဲြ႔၀င္ (ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးေဆာင္သူမ်ား) ပါတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္. ဘုတ္အဖဲြ႔၀င္မ်ား ၀ဲမွယာသုိ႔ Saw Weldone, Fred Shaver, Angelique Berhault,
Harn Yawnghwe (EBO Executive Director), Whitney de Courcel, Paul Copeland, Paul Pasch. (Nu Yawnghwe missing).

10

EBO ၀န္ထမ္းမ်ား
အီးဘီအုိ၀န္ထမ္းမ်ားသည္

ကဲြျပားျခားနားေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္

ရံုးထုိင္လ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၃

ခုႏွစ္တြင္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

ႏုိင္ငံတကာ၀န္ထမ္းမ်ား

EURO-BURMA OFFICE - ဘယ္လ္ဂ်ီယံ

HarnYawnghwe, အမဳွေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

Sarah

VictorBiakLian,ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

စက္တင္ဘာ၂၀၁၃ အထိ)

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကြပ္ကဲမွဳ

Tanja Gohlert, ညႊန္ၾကားေရးမွဳဴး

Cissy Yim, ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရး

(ဥေရာပတာ၀န္ခံႏွင့္အလွဴရွင္ဆက္ဆံေရး)

Beaudee Zawmin, ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (စနစ္မ်ားႏွင့္လုပ္ထံုး

Tin Htut, သုေတသနႏွင့္အကဲခတ္ေလ့လာသူ

လုပ္နည္းမ်ား)

EBO FOUNDATION - ခ်င္းမိုင္

ThuzarThant, စီမံခန္႔ခဲြမွဳလက္ေထာက္

Aung Latt Waje, ရံုးတာ၀န္ခံ/မန္ေနဂ်ာ

EBO ၿမန္မာ

Theh Reh, စီမံကိန္းညွိႏွိဳင္းေရးမွဴး

Nge Nge, ေငြစာရင္းကုိင္/ရံုးစာေရး

Tawatchai Hoonghual, ေငြစာရင္းတာ၀န္ခံ

Collen,

ညႊန္ၾကားေရးမွဳး

(ဥေရာပတာဝန္ခံ-

Nuon Hseng, အၾကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရွိ
အီးဘီအုိဖဲြ႔ပံု
အီးဘီအုိအဖဲြ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္ -
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လဳွပရ္ ွားမွဳမ်ား
အစီရင္ခံစာ

12

4
4
4
4

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္သူမ်ား
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား
ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္း

13

မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္မ်ား
(၁)

14

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ EBO အမွဳေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဟန္ေယာင္ေ၀ (ယာဘက္)
လက္ဆဲြႏွဳတ္ဆက္ေနစဥ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္သူမ်ား

15

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မဳွစနစ္ေအာက္တြင္
အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ေနထုိင္ခဲ့ျပီးဒီမုိကေရစီ
လမ္းေၾကာင္းသုိ႔ကူးေျပာင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္

ယခင္ကတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္

တြင္ပါ၀င္လဳွပ္ရွားေနေသာျမန္မာအမတ္မ်ားသည္

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရး

ပါလီမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေရးရာတြင္အေတြ႕

ပါတီမ်ားတဖဲြ႔ႏွင့္တဖဲြ႔ ဆက္သြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ

အၾကံဳနည္းပါးေနေၾကာင္းေတြ႕ရွရ
ိ ပါသည္။

ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္အဆုိပါ
အဖဲြ႔အစည္းသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား
အေရးကိစၥျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တဖဲြ႔ႏွင့္တဖဲြ႔အၾကား
အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အပုိင္းတြင္
နားလည္မွဳေလွ်ာ့လ်က္ရွိ
ေၾကာင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအတြက္
အဓိကက်ေသာအေရးကိစၥမ်ား
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကိုမႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကဥပေဒျပဳစု၊

ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား

ျပင္ဆင္ေရးကိစၥကုိဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသည့္အေလ့

စြာေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အေလ်ာ့အတင္းျပဳ

အထမရွိေသးေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

လုပ္သည့္အေလ့အထမ်ား ေပၚထြန္းကားလာ

၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အခန္းက႑ကပါ သင့္-

ျခင္းကုိဖိအားေပးကုိအသံုးၿပဳလ်က္

မသင့္၊ မည္သုိ႔အက်ိဳးျပဳႏုိင္သည္ကုိတိက်စြာ

ႏွိပ္ကြပ္မွဳျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္သည့္

မသိရွိၾကေၾကာင္း။

ႏုိင္ငံေရးအသိအျမင္မ်ား ႏုိးၾကားတက္ၾကြလာ
ေရးကုိေမြးျမဴရန္လုိအပ္
ေၾကာင္း။
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EBO ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားမ်ားအတြက္စြမ္း
ရည္ျမွင့္တင္ေပးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဖဲြ႔စည္း ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ယင္း
ပါတီမ်ားရွင္သန္ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔သည္ ျမန္မာ
ႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ တ
္ ည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ဒီမက
ုိ ေရစီအသြင္
ကူးေျပာင္းေရးရရွိေစရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။
ထုိ အေျ ခ အေ န မ်ား မ ရွိ ပါ က ၊ တုိ င္း ရ င္း သား လူ
မ်ိဳးစု မ်ား၏အေရးကိ စ ၥ မ်ားႏွ င့္ေ မွ်ာ္ မွ န္း ခ်က္ အ သံ
မ်ားကုိၾကားခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ေပ။
ထုိသုိ႔ေသာ
အေျ ခ အေ န မ်ားႏွ င့္ ၂ ၀ ၁ ၀ေ ရြးေ ကာ က္ ပဲြ
က်င္းပျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳ
ျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကုိလုိက္၍၊ EBO က ႏုိင္ငံေရး
ပါ တီ မ်ား မွ ကုိ ယ္ စား လွ ယ္ မ်ား အား

ဥပေဒျပဌာန္းေရးႏွင့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္
င န္း စ ဥ္ မ်ား တြ င္ တ က္ ႀ ကြ စြာ ပါ ၀ င္ မွဳ ရွိေ စေ ရး
ကုိ
အေထာက္အကူျပဳေစႏုိင္ေသာ
လုပ္ငန္း
မ်ားေ ဆာ င္ ရြ က္ ရ န္ ဦး တ ည္ လု ပ္ေ ဆာ င္ ခဲ့ ပါ
သည္။ ယင္းအစီအစဥ္အရ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္
EBO
က
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္
ျပ ည္ န ယ္ႏွ င့္ေ ဒ သ ပါ လီ မ န္ မ်ား မွ
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္
အ စီ အ စ ဥ္ ကုိ အ ဓိ က လု ပ္ င န္း တ စ္ ရ ပ္ အျ ဖ စ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကားေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရးအ
တြက္ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္း ေပးျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ
ျပားတြင္

ျပည္နယ္ေဒသအႏွံ႕အ
ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္။ (၀ဲမွယာ)
ဟန္ေယာင္ေ၀၊ အမွဳေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

(EBO)၊ စုိင္းအုိက္ေပါင္း (ရွမ္းတုိင္းရင္း

ပါ ၀ င္ေ သာ အ လု ပ္ ရံုေ ဆြးေႏြး ပဲြ မ်ား ကုိ က် င္း

သားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ -၂၀၁၀)၊

ပႏုိ င္ ခဲ့ျ ပီး ၊ အ ဆုိ ပါ အ လု ပ္ ရံုေ ဆြးေႏြး ပဲြ မ်ား တြ င္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ယြက္ဆစ္ (ဥကၠဌ၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးုလုပ္ငန္းစဥ္၊ အမ်ားကလက္ခံႏုိင္သည့္

ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္)၊

ဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္

ခြန္ထြန္းဦး (ရွမ္းအမ်ိဳး သားဒီကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္-

ရြက္ေရးအစရွိသည့္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၀) ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစထင္၊ (ဥကၠဌ၊ ရွမ္းျပည္

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပထမဦးဆံုး အ

တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ -

ၾကိမ္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕႔၊

(ေျမာက္ပုိင္း)

“ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအပါအ၀င္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လူမဳွေရးအ
ဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွခားေသာ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးစနစ္တက
က်စုစည္းလ်က္ ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းမွဳေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ
တစ္ခုတည္းေသာအဖဲြ႔မွာ EBO ျဖစ္ပါသည္။”
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ယြက္စစ္

၂၀၁၃ခုနွစ္ ဇြန္လတြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ပထမအၾကိမ္ေတြ႔ဆံု

(ဥကၠဌ၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊
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ႏိုင္ငံေရးေဆြြးေႏြးမွဳအေျခခံမူေဘာင္သစ္ေရးဆဲျခင္း

၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္
EBO၏စီစဥ္မဳွျဖင့္
လက္ဘာႏြန္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္
Common Space Initiative (CSI Lebanon) မွ ဟားနက္စ္ဆီးဘာတ့္ႏွင့္
ဖင္လန္ႏုိင္ငံ
အီဗန္ဂ်ယ္လ္လီကုိလ္လူသာရမ္မစ္ရွင္(ဖဲလ္မ္)တုိ႔မွ
တာ
၀န္ရွိသူမ်ားက
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳအေျခခံမူေဘာင္သစ္ေရးဆဲြႏုိင္ေရးအ
တြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ လုိအပ္ေသာပံ့ပုိးမွဳမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ထုိသုိ႔ေသာ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း (Shalom)၊
ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ
အမ်ိဳးသားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ လူမဳွအဖဲြ႔အစည္းမ်ား
ဆုိင္ရာျငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္အစည္းအေ၀းတုိ႔ကုိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ
ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းျပေျမပံုေရးဆဲြေရးႏွင့္
ျပည္
တြ င္းျငိ မ္း ခ်မ္းေရးသေဘာတူ ညီ ခ်က္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ေ ရးတုိ ႔ အေျခ
အေနမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တဲြ ၁ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ
၂ )။
“ႏုိ င္ ငံေ ရးပါတီ မ်ားႏွ င့္ လူ မွဳ အဖဲြ ႔ အ စည္း မ်ားျမန္ မာ့ျ ငိ မ္း ခ်မ္းေရးလု ပ္
င န္းျ ဖ စ္ စ ဥ္ ကုုိ နား လ ည္ သေ ဘာေ ပါ က္ လာေ စ ရ န္ႏွ င့္ ယ င္းျ ဖ စ္ စ ဥ္
တြ င္ တ က္ ၾ ကြ စြာ ပါ၀င္ျ ခင္း ရွိ လာေစေရးတုိ ႔ အ တြ က္ေ ဆာင္ ရြ က္ေ န
သည့္EBOအဖဲြ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္လြန္စြာ
အေရးၾကီးလွပါ
သည္။ယခုအခါအီးဘီအုိသည္ ပါ၀င္ပတ္ေနသူမ်ားအားလံုးႏွင့္ညွိႏွိဳင္း
ေဆြးေႏြးမဳွမ်ားျပဳလုပ္ျပီး၊ အလားအလာေကာင္းမြန္သည့္ဘံုေဆြးေႏြး
ရာေနရာကုိလည္း ဖန္တီးထားႏုိင္ျပီျဖစ္ပါသည္။”
ေစာထူးထူးေလး၊
ကရင္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္
ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းရံုးဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူတူးေစဖုိး၏ႏုိင္ငံ
ေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆုိင္ရာအၾကံေပး။

ေနာက္မွအေရွ႔ - ဟန္ေယာင္ေ၀
(EBO အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊
ေစာ၀ယ္လ္ဒန္ (ADDB ဘုတ္အဖဲြ႔၀င္)
ႏွင့္ ဟားနက္စ္ဆီးဘာတ့္ (CSI
Lebanon)

ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာကိစၥမ်ားျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း

၂၀၀၈
ခုႏွ စ္ ဖဲြ ႔ စ ည္း ပံု အေျ ခ ခံ ဥ ပေ ဒ
ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀န္းရွိ
ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား
လံုးကုိယ္စားျပဳျခင္းမရွိသကဲ့သုိ႔၊ ယင္းတုိ႔ရပ္တည္
ခ်က္အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိလည္း
ကုိယ္
စားျပဳျခင္း လည္း မရွိေ ပ။ဖဲြ ႔ စ ည္း ပံု ဆုိ င္ ရာေဆြးေႏြး
မဳွမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္
ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကား
တက္ၾကြသူမ်ား၏ လက္ရွိဥပေဒမ်ားႏွင့္ အသစ္
ျပဌာန္းမည့္ ဥပေဒမ်ားေရးဆဲြျပဌာန္းရန္ အရည္အ
ခ်င္းမ်ားေမြးျမဴေလ့က်င့္ျခင္းသည္ လြန္စြာအေရး
ၾကီးလွပါသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ EBO အဖဲြဲ႕က
18

တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအ
ေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းဆုိင္ရာညီလာခံကုိ
ထုိင္းႏုိင္ငံ
ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႔၌က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံသုိ႔
ကခ်င္၊ ကယန္း (ခ) ပေဒါင္၊ လားဟူ၊ လီဆူး၊ ရွမ္း
လက္နက္ကုိင္အဖဲြအ
႔ စည္းမ်ားႏွင့္
လူမဳွအဖဲြ႔အ
စည္းမ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး၊ မူေဘာင္ (၁၀)
ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

4
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စစ္မွန္ေသာ ဖဒရယ္လ္စနစ္တည္ေထာင္ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စစ္မွန္ေသာဖဒရယ္လ္စနစ္ ေပၚေပါက္လာေစေရး
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ရရွိေရး
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မွဳေလွ်ာ့ခ်ျပီး ဒီမုိကေရစီေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရွိေစရန္
အုပ္ခ်ဳပ္မဳွအာဏာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူတုိ႔မွဆင္းသက္လာရန္
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရး
တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေစရန္
အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမတန္းတူအခြင့္အေရး အာမခံခ်က္ရွိေစရန္
ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သံုးရန္
ဘာသာေရးကုိအေျခမခံေသာႏုိင္ငံ

ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ားေပၚတြင္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားစတင္ျခင္း

၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ညီလာခံတြင္
ရွမ္းျပည္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္က တင္ျပခဲ့သည့္ရွမ္းျပည္နယ္
လြတ္လပ္ေရးကိစၥအေပၚတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ား
သေဘာထားကဲြလဲြမွဳမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊
တဖန္
၂၀၀၇
ခုႏွစ္သုိ႔ေရာက္ရွိလာသည့္အခါတြင္
သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားသည္ပင္လ်င္ စစ္မွန္

ေသာဒီ မုိ ကေရစီ ကုိ အေျခခံေ သာဖဒရယ္ လ္ျ ပည္
ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရး လက္ခံလာသည္ကုိ
ေတြ႕ရွိရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ရက္
ေန ႔ တြ င္ ရွ မ္းျ ပ ည္ျ ပ န္ လ ည္ ထူေ ထာ င္ေ ရး
ေကာ င္ စီ ၊ ရွ မ္းျ ပ ည္ တ ပ္ မေ တာ္ က
အ ပ စ္ ခ တ္ ရ ပ္ စဲေ ရး သေ ဘာ တူ ညီ ခ် က္ ကုိ
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျပီး၊
လံုး၀လြတ္လပ္ေရး
ေတာင္းဆုိျခင္းမွ
ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ရရွိ
ေရးသုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ယခင္ကကၽြန္ေတာ့စိတ္ထဲမွာစဲြျမဲစြာလက္ခံထားခဲ့သည္မွာ
ဖဒရယ္လစ္ဇမ္သည္ ျပည္ေထာင္စုမွခဲြထြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
သုိ႔ေသာ္ယခုဤသင္တန္းက ကၽြန္ေတာ့ကုိအျမင္မွန္ရရွိ
ေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး
ဖက္ဒရယ္လစ္ဇမ္သင္တန္းက်င္းပျခင္း - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ
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ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္
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တုိင္းရင္းသားလက္
နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္း

21

တုိင္းရင္းသားလက္ကုိင္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္
ယခင္ကႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔

တပ္မေတာ္ႏွင့္တုိင္း

အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မဳွ

ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္း

နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း

မ်ားအၾကားတုိက္ပဲြမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ

စစ္ေျမျပင္တြင္ႏွစ္ရွည္လ

ႏွႈင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အၾကား

တုိက္ပဲြဆင္ႏြဲခဲ့ေသာေခါင္းေဆာင္

လုိင္ဇာရွိေကအုိင္ေအဌာနခ်ဳပ္

မ်ားအား ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးႏွင့္ျငိမ္း

က်ဆံုးခဲ့ျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးု

ခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ေႏွာက္ေႏွးၾကန္႕ၾကားခဲ့ျပီး၊

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိရန္

ႏိုင္ငံေရးအရအၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္

လုိအပ္ေၾကာင္း

ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အ
ဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏
အဓိကက်ေသာအေရးကိစၥမ်ား
ဗုဒၶဘာသာ၀င္

ယခင္စစ္အစုိးရမ်ား

မ်ားႏွင့္မြတ္ဆလင္အေရး
အခင္း -

လက္ထက္တြင္တုိင္းရင္းသား

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိဗုဒၶဘာ

လူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ

သာ၀င္လူအမ်ားစုႏွင့္လူနည္းစု

ဖိႏွိပ္မွဳမ်ားကုိ တုိင္တန္းေသာ

ျဖစ္ေသာမြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္တုိ႔၏

ေနရာမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊

လူမိ်ဳးေရး

ထုိ႔အျပင္၄င္းတုိ႔၏ရပ္ေရးရြာေရး

ျပႆနာေၾကာင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးုလုပ္ငန္း
ျဖစ္စဥ္ေႏွာင့္ေႏွး
ၾကန္႔ၾကားခဲ့ေၾကာင္း

ကိစၥမ်ားတင္ျပရန္လည္းအခြင့္
အစုိးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္
နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတုိ႔
အၾကားဆက္အသြယ္ႏွင့္
ယံုၾကည္မဳွယခုထက္ပုိမုိေကာင္း
မြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိ
အပ္ေၾကာင္း
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အလမ္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း

4

EBO ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
အစုိးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းတုိ႕အၾကားေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျပဳလုပ္ရန္ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းေပးျခင္း

၂၀၁၃
ခုႏွစ္တြင္အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္
နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕တုိ႔အၾကား အပစ္ရပ္စဲေ
ရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သည္။ EBO
အဖဲြ႔အေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကုိ င္ အ ဖဲြ ႔ အ စ ည္း မ်ားေ တြ ႔ ဆံုႏုိ င္ေ ရး အ တြ က္ လုိ
အပ္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းေပးသည့္
လု ပ္ င န္း မ်ား ကုိ အ ဓိ က အ ခ န္း က ႑ မွ ပါ ၀ င္ လု ပ္
ကုိင္ခဲ့ပါသည္။
ေအာင္ျမင္မဳွတစ္ရပ္အေနျဖင့္
ျမန္ မာျငိ မ္း ခ်မ္းေရးစင္ တာႏွ င့္ျ ပည္ေ ထာင္ စုျ ငိ မ္း
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႔ႏွင့္
ကရင္အမ်ိဳး
သားအစည္းရံုးႏွင့္ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
ေကာင္ စီ ၊ ရွ မ္းျပည္ တ ပ္ မေတာ္ မွေ ခါင္းေဆာင္ မ်ား
ေတြ႕ဆံုေရးကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
အဆုိပါေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွ
အစုိးရမွတုိင္းရင္းသား
လ က္ န က္ ကုိ င္ အ ဖဲြ ႔ အ စ ည္း မ်ားႏွ င့္ ခ်ဳ ပ္ ဆုိ ခဲ့
ေသာ
အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ
ျပ ည္ န ယ္ႏွ င့္ေ ဒ သ အ ဆ င့္ သေ ဘာ တူ ညီ ခ် က္
မ်ားကုိ
တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာအပစ္ရပ္စဲေရးသ
ေဘာတူညီခ်က္၏
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္
ထည့္သြင္းရန္ အာဏာပုိင္မ်ားက လက္ခံခဲ့ပါသည္။
တ စ္ ခ်ိ န္ တ ည္း မွာ ပ င္ တုိ င္း ရ င္း သား လ က္
န က္ ကုိ င္ အ ဖဲြ ႔ အ စ ည္း မ်ား ကုိ မ တ ရား အ သ င္း
အျဖစ္သတ္မွတ္သည့္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးေရး
ကုိ လ ည္း အစုိး ရဘက္ မွ လုိ က္ေ ရာမွဳ မ်ားျပဳလု ပ္ေ
ပးခဲ့ပါသည္။ အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ

အစုိးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔တုိ႔၏ စစ္ေရး
ပဋိပကၡကုိအဆံုးသတ္ေရးကုိေဖာ္ ေဆာင္ေပးခဲ့
သည့္သမုိင္းအစည္းေ၀းကုိေရြႊလီျမိဳ႕၌က်င္းပျခင္း။
အစည္းအေ၀းကုိ တရုတ္ ႏုိင္ငံကလက္ခံက်င္းပေပးခဲ့သည္။
အီးဘီအုိကေလ့လာသူအျဖစ္တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလက်ိဳင္းတံုျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္
အပစ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ဥကၠဌ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးယြက္စစ္ႏွင့္
တပ္မေတာ္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗို္လ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးစုိး
၀င္းတုိ႔လက္ဆဲြ ႏွဳတ္ဆက္ေနပံု။

ပုိ မုိ အ င္ အားေ တာ င့္ တ င္း မွဳ ရွိ လာေ စ ရ န္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္က
ရ င္ အ မ်ိဳး သား အ စ ည္း ရံုး တုိ ႔ ပုံ မွ န္ေ တြ ႕ ဆံု ၾ ကျ ပီး
စစ္ဘက္ေရးရာကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးရန္
မူအား
ၿ ဖ င့္ သေ ဘာ တူ ညီ ခဲ့ ၾ က သ ည္ ။ ယ င္း အ ခ် က္
သည္ပင္လ်င္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္အဓိ
ကေအာင္ျမင္မဳွတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး
အစုိးရႏွင့္တုိင္း
ရ င္း သား လ က္ န က္ ကုိ င္ အ ဖဲြ ႔ အ စ ည္း မ်ား အေ န
ျဖင့္ အဆုိပါအပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ
အျ ပ ည့္ အ ၀ လုိ က္ နာေ ရး သ ည္ အေ ရး ပါေ သာ အ
ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔
အားထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္၊ EBOအဖဲြ႔က
တုိ င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကုိ င္ အ ဖဲြ ႔ အ စည္း မ်ားႏွ င့္
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔တုိ႔အၾကားတြင္
လုိအပ္
ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းမဳွမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျပီး၊
အစုိးရႏွင့္
ေတြ ႔ ဆံုေ ရး အ တြ က္ အေ ရး ပါ သ ည့္ အ ခ
န္းက႑မွ
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ထုိေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမဳွမ်ားမွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီ
လတြင္အစုိးရႏွင့္ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔တုိ႔၏သ
မုိင္း၀င္သည့္ အစည္းအေ၀းကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံေရႊလီ
ျမိဳ႕၌က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္ကုိ
အဆံုးသတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
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ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တြင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ အစည္းမ်ား၏စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
ျဖစ္စဥ္တြင္ EBO အဖဲြ႔က ဦးေဆာင္မဳွျပဳခဲ့ျပီး၊
တုိ င္း ရ င္း သား လ က္ န က္ ကုိ င္ အ ဖြဲ ႕ အ စ ည္း မ်ား
ႏုိင္ ငံေ ရးေ ဆြးေႏြး ပဲြ မ်ား တြ င္ ပါ ၀ င္ လာေ ရး အ
တြ က္ လုိ အ ပ္ေ သာ ညွိႏွိဳ င္းျ ခ င္းႏွ င့္ ဗ်ဴ ဟာေ ရး ဆဲြ
ျခ င္း စ သ ည့္ တို ႕ ကုိ လ ည္းေ ဆာ င္ ရြ က္ႏုိ င္ ခဲ့
သည္။ EBO အဖဲြ႔အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
လက္နက္ကုိင္တုိက္ပဲြ၀င္
ျခင္းလမ္းစဥ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ျပီးႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမဳွမ်ား
တြင္ တက္ၾကစြာပါ၀င္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
အစည္းအေ၀းမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြး
ပဲြ မ်ားက်င္း ပျပဳလု ပ္ေ ပးခဲ့ ပါသည္ ။ တုိ င္း ရင္း သား
လက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာ
တူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္အဆင့္မွ
ႏုိင္ငံ
ေရးေဆြးေႏြး ပဲြ မ်ားတြ င္ ပါ၀င္ လာသည္ အ ထိ လု ပ္
ကုိင္ေပးခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ေရးလုပ္ငန္း အဖဲြ႔မ်ားကုိလည္း EBO ကပ့ံပုိးမွဳ

မ်ားေပးခဲပ
့ ါသည္။အဆုပ
ိ ါတုင
ိ ္းရင္းသားမ်ားပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းအဖဲြ႔သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္
အၾကိမ္ေပါင္း(၁၆)ၿကိမ္ ခန္႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီး၊ဟန္းနက္စ္
ဆီးဘာတ္(CSI)ႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္တစ္ႏုိင္ငံလံုး
ဆုိင္ရာ အပစ္ရပ္စဲေရး အလံုးစံုသေဘာတူညီခ်က္
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမဳွ
အေျခခံမူေဘာင္သစ္အား ျပန္လည္အတည္ျပဳျခင္း
စသည္တုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလုပ္အဖြဲ႕
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ပံ့ပုိးမဳွမ်ားေဆာင္ရြက္ ျခင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း EBO အဖဲြ႔ကျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္
ငန္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ
မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိအလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြး ပဲြ မ်ားတြ င္ ၊ တုိ င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကုိ င္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက၄င္းတုိ႔၏အက်ိဳးစီးပြား၊ ဦးတည္
ခ်က္ မ်ားႏွ င့္ ဗ်ဴဟာက်င့္ သံုးေရးဆို င္ ရာေဆြးေႏြး မဳွ
မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္သာမက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္
ႏုိင္ ငံေ ရး ပါ တီ မ်ား အ တြ က္ ကုိ လ ည္း လု ပ္
ေဆာ င္ေ ပး ခဲ့ ပါ သ ည္ ။ျ ငိ မ္း ခ် မ္းေ ရး လု ပ္ င န္းျ ဖ စ္
စဥ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ ျပ
ည္ေ ထာင္ စုျ ငိ မ္း ခ်မ္းေရးႏွ င့္ေ ဆြးေႏြး မွဳ သိ ပံ ၸ ဖဲြ ႔ စ ည္း
တည္ေထာင္ ေရးလုပ္ငန္းတြင္ EBOအဖဲြ႔ကလုိအပ္
ေသာေ ငြေ ၾ ကးေ ထာ က္ ပ့ံ မွဳ မ်ားႏွ င့္ အ ကူ အ ညီ
24

မ်ားေ ပး အ ပ္ ခဲ့ ပါ သ ည္ ။ အ ဆုိ ပါ သိ ပံ ၸ ကုိ ၂ ၀ ၁ ၃
ခုႏွ စ္ စ က္ တ င္ ဘာ လ တြ င္ စ တ င္ ထူေ ထာ င္
ခဲ့ျ ပီး ယ ခ င္ က တ ည္ ရွိ ခဲ့ေ သာ တုိ င္း ရ င္း မ်ား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔အား
အစားထိုးလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအား
ျဖင့္ဆုိေသာ္
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕
အစည္းမ်ား
အခ်င္းခ်င္းအတူတကြ
လုပ္ကုိင္
ျခင္းႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ဆုိင္ရာ
သု
ေတ သ နေ လ့ လာ မွဳ မ်ားျ ပဳ လု ပ္ႏုိ င္ ရ န္ ဘံု
ေန ရာ တ စ္ ခု အား ဖ န္ တီေ ပးျ ခ င္း ပ င္ျ ဖ စ္ ပါ
သည္ ။ (http://pyidaungsuinstitute.org)

ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းျခင္း

အစုိးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္း
တုိ ႔ အ ၾကားျပဳလု ပ္ေ နသည့္ျ ငိ မ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး
မဳွ မ်ား ကုိ အေ ထာ က္ အျ ပဳေ စ ရ န္ ရ ည္ ရြ ယ္ ခ် က္ျ ဖ
င့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားကုိဖြင့္လွစ္
ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း
အား ျဖင့္သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားတြင္ျဖ
စ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနမ်ားကုိေစာင့္ ၾကည့္အ
ကဲ ခ တ္ မွဳ မ်ားျပဳလု ပ္ႏုိ င္ျ ခင္းႏွ င့္ အ တူေ ဒသတြ င္း ရွိ
ျပ ည္ သူ မ်ား ၏ အေ ရး ကိ စ ၥ မ်ား ကုိ လ ည္းေ ဆြးေႏြး
ရန္ေနရာတစ္ခုကုိလည္း
ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
တစ္ ခ်ိ န္ တ ည္း မွာ ပင္ ဆ က္ ဆံေ ရးရံုး မ်ားသည္ သ
က္ ဆုိ င္ ရာေဒသရွိျ ပည္ သူ မ်ားႏွ င့္ အျခားပါ၀င္ ပ တ္
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သက္ေနသူမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ႏွ
င့္သက္ဆုိင္သည့္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္
သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာဘံုေနရာတစ္ခု
အျဖစ္တည္ရွိလာပါသည္။ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားသည္
အစုိးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္း
မ်ားတိ ႔ ခ်ဳပ္ ဆုိ ထားသည့္ အ ပစ္ ရ ပ္ စဲေ ရးသေဘာတူ
ညီခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳတြင္အေရးပါေ
သာအခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းရံုးမ်ားရွိ
ျခင္း အားျဖင့္ မ လုိ လားအပ္ေ သာထင္ျ မင္ လဲြ မွားမွဳ
မ်ားကုိေရွာင္ရွားႏုိင္ျခင္း၊
တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊
အ ပ စ္ ရ ပ္ စဲေ ရး သေ ဘာ တူ ညီ ခ် က္ ခ်ဳိးေ ဖာ က္ မဳွ
မ်ားကုိေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ေဒသတြင္းရွိ
လူမဳွအဖဲြ႔
အစည္းမ်ားႏွင့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအ
စိုးရမဟုတ္သည့္အဖဲြ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ညွိႏွိဳင္းတုိင္

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၏ဆက္ဆံေရးရံုး၊
ေတာင္ၾကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ဆက္ဆံေရးရံုးသင္တန္း၊ ရန္ကုန္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂
ရက္မွ ၂၄ ရက္။

ပ င္ျ ခ င္း စ သ ည္ တုိ ႔ ကုိေ ဆာ င္ ရြ က္ အေ ထာ က္
အကူျပဳသည္ကုိေတြ႕ရွိရသည္။
EBO
အဖဲြ႔က
၂ ၀ ၁ ၃ ခုႏွ စ္ တြ င္ တုိ င္း ရ င္း သား လ က္ န က္
ကုိင္အဖဲြ႔အစည္း(၇) ခု၏ ဆက္ဆံေရးရံုး (၂၉)
ရံုးကုိ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ မြန္
ျပည္ န ယ္ ၊ တနသၤာ ရီႏွ င့္ ပဲ ခူး တုိ င္း တုိ ႔ တြ င္ ဖြ င့္ လွ စ္
ရ န္ေ ငြေ ၾ ကးေ ထာ က္ ပံ့ေ ပး ခဲ့ ပါ သ ည္ ။ေ ငြေ ၾ ကးေ
ထာ က္ ပ့ံ မဳွ မ်ား အျ ပ င္ E B O အေ နျ ဖ င့္ ဆ က္ ဆံ

ရုံးမ်ားလည္ပတ္ေရးအတြက္လုိအပ္ေသာ
စီမံ
အု ပ္ ခ်ဳပ္ မဳွ သ င္ တ န္း မ်ားႏွ င့္ အ စီ ရ င္ ခံ စာျပဳစုေ ရးသားျခင္း ဆုိ င္ ရာသင္ တ န္း မ်ားကို စီ စ ဥ္ေ ဆာင္ ရြ က္
ေပးခဲ့ေ ၾကာင္း ၊တစ္ ခ်ိ န္ တ ည္း မွာ ပင္ တုိ င္း ရင္း သား
လက္ နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္း (၇) ဖဲြ႔မွ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ
လည္းရံုးမ်ားစနစ္တက် လည္ပတ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အဖဲြ႔
အစည္း မ်ား၏အေတြ ႔ အ ၾကံဳ မ်ားကုိ ဖ လွ ယ္ႏုိ င္ ရ န္ စီ
စဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
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ေဒသခံံျပည္သူမ်ားအေရးကိစၥမ်ားတင္ျပရန္ေနရာဖန္တီးေပးျခင္း
ဆက္ ဆံေ ရးရံုး မ်ားမွ တ စ္ ဆ င့္ေ ဒသခံျ ပည္ သူ မ်ား
ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္လူထု

အေျချပဳခ်ိဳးေဖာက္မဳွမ်ားကုိတင္ျပရန္အခြင့္အလမ္း
မ်ားရွိလာပါသည္။

“မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အီးဘီအုိက
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္ဆံေရးရံုး (၈) ခုဖြင့္လွစ္ရန္ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမွဳေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
မိမိတို႔ဆက္ဆံေရးရံူးမ်ားက ေဒသခံလူ ထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေပးသ
ည္ကုိလည္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၲာ ရာယ္၊ လူငယ္ပညာေပးေရး၊ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ျပည္
သူတုိ႔အၾကားေပၚေပါက္ေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းရာ တြင္မိမိတို႔ဆက္ဆံေရးရံူမ်ားက ၀င္ေရာက္
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဆက္ဆံေရးရံူးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္
မလုိလားအပ္ေသာလက္နက္ကုိင္တုိက္ ပဲြမ်ာားကုိေရွာင္ရွားႏုိင္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိအားေပးျမွင့္
တင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအမံသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္င
န္းျဖစ္စဥ္တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေၾကာင္းယံုၾကည္ပါသည္”
ႏုိင္ခင္ေအး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဆက္ဆံေရးရံူး (၈) ရံုးတုိ႔ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ညွိႏွိဳင္းေရးမွဴး၊ ေမာ္လျမိဳင္ရံုး။

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိဆက္သြယ္ေပးျခင္း
အီးဘီအုိကတရားမွ်တမဳွရွိေသာျငိမ္းခ်မ္းေဆြးေႏြး
မွဳမ်ားရွိ ေစရန္အလြတ္သေဘာဖဲြ႔စည္းထားသည့္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာျငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာ
က္အကူျပဳအဖဲြ႔ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္
နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းတုိ႔၏
လစဥ္ေတြ႔ဆံုေရးကိုေဆာင္ ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ထုိေတြ႕ဆံုမွဳမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္
နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ား စြမ္းရည္ျမ်င့္တင္ေရးကိစၥ
မ်ားကုိ လည္းအီးဘီအုိကေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းလုပ္ကုိ
င္ေပးခဲ့ပါသည္ (စာ မ်က္ႏွာ ၄၀) ထုိ႕အျပင္၊
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက
၄င္းတုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိဆက္ဆံရံုးမ်ားမွတစ္

ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသံတမန္မ်ားကုိဆက္သြယ္ တင္ျပမွဳမ်ားျပဳလုပ္လာသည္ကုိေတြ႔ရွိရသည္။
“မိမိတုိ႔ဆက္ဆံေရးရံုးသည္ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းရံုးႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာမက
ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားအပါ အ၀င္ ယံုၾကည္မွဳ
ႏွင့္နားလည္မဳွတည္ေဆာက္ရာတြင္ အလြန္အေရးပါေသာအခန္း မွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။
ထုိ႔အတူ မိမိတုိ႔ဆက္ဆံေရးရံုးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွ
င့္ႏုိင္ငံျခား သံတမန္မ်ား ကုိလက္ခံဆံုေတြ႔ခြင့္မ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ကရင္ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားသည္
ကရင္လူထုလာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ကူညီပ့ံပုိးမွဳေပးႏုိင္ ေသာဘံုေနရာတစ္ခုအျဖစ္
ရပ္တည္လာႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ”
ေစာရွီးရွ၊ ဆက္ဆံေရးရံုးကုိယ္စားလွယ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းရံုး၊ ဖားအံျမိဳ႕၊
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ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အီးဘီအုိက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ပဋိပကၡ ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း
မရွိေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရအေျဖရွာႏုိင္
ရန္ရုိဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မ်ား
ႏွင့္ေစ့စပ္တုိင္ပင္ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေ၀းကုိျပဳလုပ္ခဲ့
ပါသည္။ထုိ႔အျပင္အီးဘီအုိႏွင့္ႏုိင္ငံတကာမိတ္ဖက္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကရခုိင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြ
တ္ေရးႏွင့္ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္း မွဳေကာ္မတီအစည္းအေ၀း
ျဖစ္ေျမာက္ေရးကုိ ကမကထျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊
ထုိအစည္းေ၀းတြင္ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ရခုိင္လက္နက္အဖဲြ႔အစည္း(၅)ဖဲြ႔တုိ႔အၾကား
ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
ထုိအစည္းအေ၀းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဦးပုိင္းကာလတြင္
ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအတြက္
လုိအပ္မည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
မူ၀ါဒမ်ားေရးဆဲြျပဌာန္းရန္
သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔အျပင္ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္နက္ကုိင္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တ
င္ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔ႏွင့္

လူထု လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးပါ
၀င္ႏုိင္မည့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားကြန္ဗင္းရွင္းကုိ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ျပဳလုပ္ရန္ဆံုး
ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းက
ရခုိင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီအပါအ၀င္
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားလံုး
ကုိစုစည္းလ်က္ တရား၀င္ရပ္တည္ႏုိင္မည့္
ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အ
ဖဲြ႔တည္ေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါ သည္။
ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအသီးသီးက
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္
မွဳမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းတုိ႕ကုိမလုိလားၾကေၾကာင္း၊
၁၉၈၂ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ
လုိက္နာေရးကုိလည္းသေဘာတူညီၾက
ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ႏုိင္ငံ
သားအျဖစ္ခံယူခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္မရွိသူမ်ားကုိစိစစ္
ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္
စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳမ်ားတြင္အခက္အ
ခဲမ်ားရွိေၾကာင္း အစရွိသည့္တုိ႔ကုိလည္း
ယင္းအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူမ်ားက
ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
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အေရးပါသည့္မိတ္ဖက္မ်ား
(၃)

28

အီးဘီအုိ၏ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳေပးျဖင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္အဖဲြ႔မ်ားေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း

လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

29

လူထုအေနျဖင့္အေရးပါသည့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးုလုပ္ငန္းျဖစ္တုိး
တက္ျဖစ္ေပၚမဳွမ်ား၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး၊
က်န္းမားေရးအစရွိသည့္
အေရးပါသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္သတင္းႏွင့္ အေထြ
ေထြဗဟုသုတေလ်ာ့နည္းလ်က္
ရွိေၾကာင္း

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္
တြင္လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္း

အဆင့္ျမင့္ပညာ

မ်ားပါ၀င္ပတ္သက္မဳွ၊အားေပး

သင္ၾကားခြင့္မရရွိျခင္း

ေထာက္ခံမွဳေလ်ာ့နည္းျခင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္
အရပ္ဘက္လူမွဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏
အဓိကက်ေသာအေရးကိစၥမ်ား
တိုင္းရင္းသား

လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္း

ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀

မ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံတကာမွအျခားလူထုအ

သည့္သတင္းမီဒီယာ

ေျချပဳအဖဲြ႔စည္းမ်ားဆက္ဆံမွဳ

လုပ္ကုိင္မဳွေလ်ာ့နည္း
ေနျခင္း

ေက်းလက္ေဒသ
တြင္ေနထုိင္ျပီး ေျမယာကုိ
အမွီျပဳေနရေသာ တုိင္း
ရင္းသားမ်ားသည္ ေျမယာ
ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း
ေရးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
အသိပညာအားနည္းမဳွရွိ ျခင္း
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EBO ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားျငိမ္းခ်မ္းေရးုလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ပါ၀င္ရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း EBO အဖဲြ႔က လူထုအေျချပဳ
အ ဖဲြ ႕ အ စ ည္း မ်ားျ ငိ မ္း ခ် မ္းေ ရး လု ပ္ င န္းျ ဖ စ္ စ ဥ္
တြင္
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားရွိေစရန္အားေပးတုိက္
တြန္းမွဳ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ျပည္နယ္
ႏွင့္တုိင္းမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမဳွ
အေျခခံမူေဘာင္သစ္ေရး
ဆဲြေရးအတြက္
ျပဳလုပ္သည့္ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမွဳအၾကိမ္ေပါင္း ၁၀၀
ခန္႔ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္
ပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။
(ေနာက္ဆက္တဲြ ၂)။ တဆက္တည္းမွာပင္ EBO
ကလူမွဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ
တက္ၾကြစြာပါ၀င္လဳွပ္
ရွားသူမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အ
စည္းမ်ားကတင္ျပလာေသာ
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္
ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ
ေဆြးေႏြး မဳွ အေျခခံ မူေ ဘာင္ သ စ္ တုိ ႕ ကုိ သိ ရွိႏုိ င္ေ စ
ရန္ ပ ညာေပးအလု ပ္ ရံုေ ဆြးေႏြး ပဲြ မ်ားကုိ က မကထ
ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါတြင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္
ငန္း ၿဖစ္ စ ဥ္ တြ င္ ပါ၀င္ ပ တ္ သ က္ သူ မ်ားယခင္ က
ထက္စိတ္ပါ၀င္စားလာသည္ကုိေတြ႕ရွိရသည္။

အီးဘီအုိလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကြပ္ကဲမွဳ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဗစ္တာဗ်
က္လ်န္းအရပ္ဘက္လူမွဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေ
နာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚတိုးတက္ မွဳအေျခအေနမ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကားေ
နျခင္း။

လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိပံ့ပုိးေပးျခင္း

E B O အ ဖဲြ ႔ သ ည္ေ ထာ က္ ပံ့ မဳွေ ငြ ခဲြ မ်ား စ န စ္ျ ဖ င့္
ျပစ္ပယ္ျခင္းခံေနရေသာ၊ ကုိယ္စားျပဳျခင္းမရွိေသာ၊
ေမ့ေပ်ာက္ျခင္းခံေနရေသာလူအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္အုပ္စု
မ်ားအဓိကဦးတည္ပံ့ပုိးေပးလ်က္ရွိသည္။EBOအဖဲြ႔
ကေ၀းလံေခါင္းပါးေဒသမ်ားရွိလုထုအေျချပဳအဖဲြ႔အ
စည္း မ်ားအားအေသးစားလု ပ္ င န္း စီ မံ ကိ န္း မ်ားအေ
ကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ႏုိ င္ ရ န္ E BO၀က္ ဘ္ ဆုိ က္ တြ င္
ေဖာ္ျ ပထားေသာစည္း ကမ္း သတ္ မွ တ္ ခ်က္ မ်ားႏွ င့္
အညီ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
EBO၏စီမံကိန္းမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းလည္ပတ္မွဳဆိုင္ရာသင္တန္း
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အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာအားေပးျမွင့္တင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ ေပးျခင္း

အီးဘီအုိကအမိ်ဳးသမီးမ်ားဆုိင္ရာသင္တန္းေပးေနပံု။

အ မ်ိဳး သ မီး မ်ား သ ည္ လူ ထု အေျ ချ ပဳ အ ဖဲြ ႔ အ စ ည္း
မ်ား တြ င္ အ ဓိ က အ ခ န္း မွ ရ ပ္ တ ည္ေ န သူ မ်ားျ ဖ စ္
သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္
ပုိမုိတက္ၾကြစြာပါရန္လုိအပ္ ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ

EBO အဖဲြ႔အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီလွဳပ္ရွားမွဳတြင္
အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀
င္လာေရးကုိအားေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဦးစားေပး
မွဳတစ္ရပ္အျဖစ္ပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္
EBO ကအမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔မ်ားကုိပ့ံပုိးမွဳေပးအပ္ခဲ့ျပီးအ
မ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တက္
ၾကြစြာပါ၀င္လွဳပ္ရွားသူမ်ားရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္
အခက္ အ ခဲ မ်ား၊ေအာင္ျ မင္ မဳွ မ်ား၊အားနည္း ခ်က္
မ်ားစသည္ တုိ ႕ ကုိ အျမင္ ခ်င္း ဖလွ ယ္ႏုိ င္ သ ည့္ေ တြ ႕
ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္
အီးဘီအုိက
ကမကထျပဳလုပ္ေပးသည့္အလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေစ့ စ ပ္ေ ဆြးေႏြးျ ခ င္း ၊ လ က္ ရွိျ မ န္ မာႏုိ င္ ငံ
ေရး အေျ ခ အ ၊ ၿ ငိ မ္း ခ် မ္းေ ရး လု ပ္ င န္း စ ဥ္
တြ င္ အ မ်ိဳး သ မီး မ်ား ပါ ၀ င္ လာေ ရးႏွ င့္ တုိ က္
ပဲြ မ်ားေ ၾ ကာ င့္ေျ ပာ င္းေ ရႊ ႕ျ ခ င္း ခံ ရ သူ မ်ား အ
ေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလူငယ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း
မ ဟာ ဗ်ဴ ဟာ မ်ား စီ မံေ ရး ဆဲြျ ခ င္း စ သ ည့္ ကိ စ ၥ မ်ား
လူ င ယ္ မ်ား ၏ စြ မ္း ရ ည္ျ မွ င့္ တ င္ေ ရး သ ည္
ကုိေ ဆြးေႏြး ခဲ့ ၾ ကျ ပီး ၊ျ ပ ည္ န ယ္ႏွ င့္ေ ဒ သ အ သီး
EBO အဖဲြ႔၏အဓိကဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္
သီး ရွိျ ငိ မ္း ခ်မ္းေရးလု ပ္ င န္းျဖစ္ စ ဥ္ မ်ားေစာင့္ ၾ ကည့္
သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ
လူငယ္မ်ားဒီမုိကေရစီလုဳ
ေလ့ လာသည့္ လူ င ယ္ မ်ားကြ န္ ယ က္ ကုိ စု စ ည္း ထူ
ပ္ ရွား မွဳ တြ င္ အေ ရး ပါေ သာ အု ပ္ စု တ စ္ ခု အျ ဖ စ္
ေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိနည္းတူစြာ EBO ကလူင
ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ EBO က လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ျမွ
ယ္ မ်ားရင္ ဆုိ င္ေ နရေသာအခက္ အ ခဲ မ်ားႏွ င့္ ၄ င္း
င့္ တ င္ေ ရးလု ပ္ င န္း မ်ားကုိ အားေပးခဲ့ျ ပီး ၊မူ ၀ါဒဆံုး
ျဖ တ္ ခ် က္ မ်ားျ ပဳ လု ပ္ သ ည့္ လု ပ္ င န္းျ ဖ စ္ စ ဥ္ တြ င္
တ က္ ၾ ကြ စြာ ပါ ၀ င္ လာေ ရး ကုိ အ စ ဥ္ တ စို က္
အားေပးခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၃
ခုႏွစ္တြင္
EBO
က တုိ င္း ရ င္း သား လူ င ယ္ အ ဖဲြ ႔ အ စ ည္း မ်ား က
အခ်ဳိ႕အား
ဘံုအက်ိဳးတူစီးပြားက႑မ်ားတြင္
အ တူ တ ကြ ပူးေ ပါ င္းေ ဆာ င္ ရြ က္ တ တ္ သ ည့္
အေလ့အထမ်ား ရရွိေစရန္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား
ႏွငS
့္ eminars မ်ားကုိ စီစဥ္ေပးခဲပ
့ ါသည္။ အဆုပ
ိ ါအစီ
အစဥ္အရ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္
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အီးဘီအုိ၏ စီစဥ္မွဳႏွင့္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္
ျပဳလုပ္သည့္ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ

တုိ႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားဖလွယ္ႏုိင္ရန္တုိင္းရင္းသား
လူ င ယ္ အ ဖဲြ ႔ေ ခါ င္းေ ဆာ င္ မ်ားႏွ င့္ ကုိ ယ္ စား လွ ယ္
မ်ား အ စ ည္း အေ ၀း မ်ား ကုိ က မ က ထျ ပဳေ ပး ခဲ့ ပါ
သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္း
ရွိျ ပ န္ ႔ က်ဲေ နေ သာ လူ င ယ္ အ ဖဲြ ႔ အ စ ည္း မ်ား ကုိ ပ
ညာေရး၊
က်န္းမာေရး၊
အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး၊
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နည္းပညာ၊
အားကစားႏွင့္မူးယစ္ေဆး၀ါးအ
စ ရွိ သ ည့္ က ႑ မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၍ ၊ တ စ္ ဖဲြ ႔ႏွ င့္
တစ္ ဖဲြ ႔ အျပန္ အ လွ န္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြ က္ေ ဆြးေႏြး
သည့္
အေျခအေနမ်ားေပၚေပါက္ေရးအတြက္
လမ္းဖြင့္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

သတင္းမီယာက႑ျမွင့္တင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သတင္းမီဒီယာနယ္ပယ္ဖံြ႕ျဖိဳးတုိး
တက္ခါလမ္းစပြင့္လာေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္
ယင္းတုိးတက္မွဳမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားဘာသာ
သတင္းမီဒီယာအတြက္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာသတင္း
မီဒီယာအတြက္သာ ျဖစ္ေနပါသည္။ တိုင္းရင္း
သားလူမွဳအသုိင္းအ၀န္းႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက
၄င္းတုိ႔၏ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
ထုတ္ေ၀ေသာသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ ရုိးရာ
ယဥ္ေက်းမွဳျမွင့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အီးဘီအုိက
ပံ့ပုိးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္ရပ္စဲေရး
ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္း ေဆြးေႏြးမဳွမ်ား၏ အဆုိးအေကာင္း
မ်ားႏွင့္တုိးတက္မဳွအေျခအေနမ်ားကုိ သတိျပဳမိ
ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္
အီးဘီအုိက တုိင္းရင္းသား မီဒီယာအဖဲြ႔မ်ားကုိ
၄င္းတုိ႔၏ဘာသာမ်ားျဖင့္ သတင္းျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကုိပံ့ပုိးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤနည္းအားျဖင့္

ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မဳွလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ
တုိင္းရင္းသားမ်ားကပုိမုိနားလည္သ
ေဘာေပါက္လာခဲ့ၾကသည္။အီးဘီအုိက non-profit
သတင္းဌာနျဖစ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ
အဖဲြ႔အားျမန္မာႏုိင္ငံရွိျပန္ၾကား
ေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္
တုိင္းအသီးသီးမွအရာရွိမ်ားကုိ သတင္းပညာႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာသတင္းရယူျခင္း
သင္တန္းမ်ားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊
လက္ဘာႏြန္ႏုိင္ငံ စီအက္စ္အုိင္မွ
ဟားနက္စ္စီးဘာတ့္ႏွင့္အတူ အီးဘီအိုက
ေဒသခံ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္အယ္ဒီတာမ်ား
အတြက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကုိ လည္းျပဳလုပ္ေပး ခဲ့သည္။

ပညာသင္ဆုမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
အီးဘီအုိသည္ တုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသားမ်ားကုိ
ပညာသင္ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိသည္။
ထုုိအစီအစဥ္အရတုိင္းရင္းသား
ေက်ာင္းမ်ားကုိအိႏိၵယႏုိင္ငံရွီေလာင္းျမိဳ႕
ရွိ မာတင္လူသာခရစ္ယာန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ ထုိ
င္းႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္တကၠသုိလ္တြင္ လူမဳွေရးသိပံၸ
ဘီေအဘဲြ႔တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္
အီးဘီအုိက ပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။ ပညာသင္မ်ားသည္
က်န္းမာေရး၊ လူမွဳေရး လုပ္ ငန္း၊

စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခဲြမွဳ၊
ေဘာဂေဗဒပညာ၊ ေခတ္ျပိဳင္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္
လူမဳွေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းအ
စရွိသည့္တုိ႔ကုိ တက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ အဆုိ
ပါအစီအစဥ္မ်ားကုိတက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္
ပညာသင္ခြင့္ရရွိေသာ လူ႕အဖဲြ႔အစည္းအသုိင္းအ
၀န္းမွလူငယ္မ်ားကုိ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိ
ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။
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"လူမွဳေရးလုပ္ငန္းဘာသာရပ္ကုိသင္ၾကား
ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လူမွဳေရးအေျခအေန
ေတြကုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္လုပ္ေဆာင္သည့္
စီမံကိန္းမ်ားစီစဥ္ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္အေကာင္ထည္ေဖာ္မဳွ
မ်ားကုိပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္လာခဲ့သည္။ကၽြန္ပ္ယ
ခုရရွိသည့္အေတြအၾကံဳမ်ားသည္မိမိတုိ႔
ျပည္နယ္ရွိက႑အသီးသီးဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္
အေထာက္အပံ့ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ျပည္
နယ္ရွိလူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္းအေထာက္
အကူရရွိလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ျမန္
မာႏုိင္ငံရွိတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကုိအက်ိဳးျပဳေစသ
ည့္ ပညာသင္အစီအစဥ္ကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သြားရန္
အီးဘီအုိအားဖိတ္ေခၚပါသည္။”
ခ်င္းျပည္နယ္မွ မာတင္လူသာခရစ္ယာန္တကၠသိုလ္မွ

၂၀၁၁ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ မဲခ္ဟာလ်ား၊ ရွီေလာင္းရွိမာတင္
လူသာခရစ္ယာန္တကၠသုိ္လ္တြင္ bachelor သင္တန္းသားမ်ား။

ဘြဲ႔ရခဲ့ျပီးေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ယခုခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရ
စီပါတီမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဖဲြ႔စည္းအေျခခံဥပေဒေရးရာႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာ ျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ား
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဖဲြ႔စည္းအေျခခံ
ဥပေဒေရးရာႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအသိပ
ညာ ျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြး
ေႏြးပဲြမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားက်င္းပေရးအတြက္ေငြ
ေၾကးေထာက္ပံ့မဳွမ်ားေပးခဲ့သည္။
အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခ
ခံဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သ
က္၍၊ အသိပညာတုိးလာေစရန္အလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိ
င္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသၾကီးမ်ားတြင္စီစဥ္ေ
ပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရံုေဆြး ေႏြးပဲြမ်ားတြင္
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
နာဂစ္ဆုိက္ကလံုး မုန္းတုိင္းမွရရွိခဲ့သည့္သင္ခန္း
စာမ်ား၊ လက္ရွိျပ ဌာန္းက်င့္သံုးေနသည့္ ၂၀၀၈
ခုႏွစ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းမ်ား၊
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႔ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ရွမ္းျပည္န
ယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္၊ ဖဲြ႔စည္းပံု
အေျခခံျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပည္သူ၏အခန္းက႑၊
ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ျခင္း၏ အေရးပါမွဳ၊
ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား
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ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမဳွ၏အဆုိးအ ေကာင္း
စသည္တုိ႔ကုိေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
အေျခခံလူမဳွအသိုင္းအ၀န္းမ်ားအ
တြင္း ႏိုင္ငံေရးတြင္အရပ္ဘက္လူမွဳ
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီ၊
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားဆုိင္ရာ အသိပညာေပးေရးသင္
တန္းမ်ားႏွင့္ညွိႏွိဳင္းေဆြး ေႏြးပဲြမ်ားကုိျပည္နယ္အ
ခ်ိဳ႕တြင္က်င္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အီးဘီအုိက
ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး၊
ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ား၊
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳ
ေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ကြန္
ယက္မ်ားႏွင့္အသင္းအဖဲြ႔မ်ားထူေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ
သင္တန္းမ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳမ်ားေပး
အပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

4

EBO ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအသိပညာျမွင့္တင္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း
ေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ားကုိ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အစုိးရမဟုတ္
ေသာ အဖဲြ႔အစည္းအဖဲြ႔တစ္ခုက
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လစ္ဟင္းေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္
အစုိးရႏွင့္ျပည္သူဆက္ဆံေရးကုိ
ယခုက်င္းပသည့္သင္တန္း (ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသားသစ္ေတာဥယ်ာဥ္ဌာနတုိ႔ပါ၀င္သည့့္)
ကအမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္သည့္ အေရးကိစၥကုိ
ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္
ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤသင္တန္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကဲြျခင္း၏
အေရးပါမဳွ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမ်ား
ႏွင့္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒသ ဆုိင္ရာ

EBO မွေထာက္ပံ့ေပးထားေသာပတ္၀န္းက်င္ထိ
န္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဆုိင္ရာေျခအေနမ်ားကုိ
ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။အီးဘီအုိအဖဲြ႔က အဆုိပါ
သင္တန္းမ်ားႏွင့္အျခားေသာဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္လုိအပ္ေသာပံ့ပုိးမွဳမ်ားကုိေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့
သည္။

အရပ္ဘက္လူမဳွအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံတကာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေပးျခင္း
ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္ျမိဳ႕တြင္
ဥေရာပျငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မွဳဆက္ဆံေရးရံုး (European
Peace-building Liaison Office (EPLO) ကျပဳ
လုပ္သည့္အရပ္ဘက္လူမွဳအဖဲြ႔အစည္းေဆြးေႏြးေ
ရးကြန္ယက္ဆုိင္ရာအစည္း
ေ၀းသုိ႔ အီးဘီအုိက ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊
ယင္းအစည္းအေ၀းကဥေရာပႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ
အဖဲြ႔အစည္း
မ်ားက လက္ရွိျပဌာန္းက်င့္သံုးေနသည့္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မွဳပံုသ႑ာန္
မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္
ယင္းအဖဲြ႔မ်ားအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပါ
၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ႏုိင္ငံမ်ားသားအခြင့္
အေရး၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏အခြင့္ အေရးမ်ား၊
ဒီမုိကေရစီအေျခခံမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မဳွဆုိင္ရာတုိ႔ကုိလည္း
ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
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အေရးပါသည့္မိတ္ဖက္မ်ား
(၄ )

ဝဲမွယာသုိ႔ - ဟန္ေယာင္ေ၀ (အီးဘီအုိအမဳွေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)၊ မာရီယန္ ရုဒ့္-ဟာဂန္
(ကုလသမဂၢေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ရံုး)၊
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဂြမ္ေမာ္ဆြန္လတ္၊ (ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္)
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ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္း
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တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္ရန္အခြ
င့္အလမ္းမ်ား ရရိွရန္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္မလြယ္ကူ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ေသာ
ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္းစာရ
င္းေကာက္ယူမွဳ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကုိလုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါ
သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္အသိပညာ မ်ားကုိသင္ခန္း
စာယူရန္အေရးအၾကီးေၾကာင္း။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္း၏
အဓိကက်ေသာအေရးကိစၥမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ေသာ
ျပည္လံုးကၽြတ္သန္း
ေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူမွဳတြင္
တိက်မွန္ကန္ေသာအခ်က္
အလက္ မ်ားစုေဆာင္းရရွိရန္
ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းက
အထူးလုိလားလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၃
ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ား
ႏွင့္အလွဴရွင္မ်ားက တခဲနက္အားေပးေထာက္ခံမွဳရွိ
ခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရွိရသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရႏွင့္ျပည္ပအစုိးရမ်ားဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ့
ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မဳွဗဟိုဌာနရွိခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေရးကုိ
ကုိယ္ စားျပဳပံ့ပုိးေပးမည့္ အဖဲြ႔အစည္းမရွိခဲ့ေပ။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား
အားလံုးပါ၀င္ေရး သည္အေရးၾကီးေၾကာင္း၊
ယင္းသုိ႔ပါ၀င္လာႏုိင္ေစရန္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားလံုးက
လုိအပ္ေသာစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရန္၇န
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EBO ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

အီးဘီအိုအဖဲြ႔က နက္နဲရွဳပ္ေထြးသည့္
ျမန္မာ့အေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္း

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏုိင္ရန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း

အီးဘီအုိသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ
အဓိကေအာင္ျမင္မွဳတစ္ရပ္သည္ အယူ၀ါဒအစဲြအလမ္းမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာသမုဒၵရာၾကီးအလယ္တြင္
ဆင္ျခင္တံုတရားရွိေသာအသံျဖင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပးအပ္ျခင္းပင္ျဖစ္
သည္။
Andreas List, former Head of the EU Office in Myanmar

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရွင္းလင္းတင္ျပႏုိင္ခဲ့ပါသည္
-အစုိးရမ်ား၊ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ျပည္ပ
ရွိႏုိင္ငံျခားသံရံုးမ်ား၊ ကမၻာတစ္၀န္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစုိက္ေသာ သံတမန္မ်ားႏွင့္အဖဲြ႔အစည္း
မ်ားမွတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား။
-ေဒသဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာအေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)၊ ဥေရာပ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၊
အီးယူႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးရာအဆင့္အျမင့္ကုိယ္စားလွယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အီးယူမစ္ရွင္ရံုး။
-အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ
ကုလသမဂၢအဖဲြ႔ၾကီးႏွင့္အတူ လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒ၊ ေဒသ ဆုိင္ရာလုံျခံဳေရးႏွင့္ ျပင္ပလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား။
-အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပဋိပကၡေလ့လာေရးအဖဲြ႔ (အုိင္စီဂ်ီ) ကဲ့သုိ႔ေသာႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား။
-ပညာရွင္မ်ား။
-ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႔ အစည္းမ်ား၊
-ႏိုင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္
လူမဳွအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုပ္ငန္းစဥ္

ပုိမုိအေရးၾကီးလာေၾကာင္း၊

တုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်

ထိုသို႔ျဖစ္လာရျခင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းအား

ႏွင့္အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးကိစၥမ်ားအမွန္တ

ရွင္းလင္းတင္ျပမွဳျပဳလုပ္ေရးသည္

ကယ္ျဖစ္လာရန္ အေျခအေနမ်ားေပးလာျခင္းေၾကာင့္
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ျဖစ္သည္ဟုဆုိႏုိင္ပါသည္။ အီးဘီအုိသည္

၊ကုလသမဂၢလူဦးေရးရန္ပံုေငြအဖဲြ႔၊ ကုလ

အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အၾကံေပးသူ၊ ေစ့စပ္ညွိ

သမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီး

ႏွိဳင္းသူအျဖစ္သာရပ္တည္ျပီး၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရး၊

ရံံုး၊ ကမၻာ့ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖဲြ႔၊ ကုလ

စီးပြားေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီအဖဲြ႔အစည္းကုိမွ်

သမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္

ကုိယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္တုိ႔ပါ ၀င္ေသာUN

ခဲ့ေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အီးဘီအုိက

Country Team၊ ကုလသမဂၢမူ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ

လူပုဂၢိဳလ္အဖဲြ႔အစည္းတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမွဳကုိ

အေမရိကန္သံရံုးႏွင့္ အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ပဓါနမထားဘဲ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္

အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ၊ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအ

အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိသာ

ေထာက္အကူျပဳအစီအစဥ္ MyanmarPeace Support

အေျခခံျပဳဆန္းစစ္တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္

Initiative team ႏွင့္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္

ျမန္မာ့အေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မွဳ၊

မွဳဗဟုိဌာနတုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားေတြ႔

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအလွဴရွင္မ်ား၊ အၾကမ္းဘက္မွဳကာကြယ္

ဆံုေဆြးေႏြးမဳွအေျခခံမူေဘာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျငိမ္း

တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာညီလာ

ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (ေနာက္ဆက္တဲြ ၁ ႏွင့္ ၂) ဆိုင္ရာ

ခံမ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။၂၀၁၃

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ အီးဘီအိုက လက္ဘာႏြန္

ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢဖံြ႔ျဖိဳးမွဳအစီအစဥ္၊

ႏုိင္ငံႏုိင္ငံအေျခစုိက္ စီအက္စ္အုိင္မွပညာရွင္ ဟားနက္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊

စ္ဆီးဘာ့တ္ႏွင့္ပူးေပါင္းက်င္းပေပးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢပညာေရး၊ သိပံၸႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအဖဲြ႔

ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအားဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳမ်ား၊ သုေတသနစာတမ္းမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္စာတမ္းမ်ားျဖန္႔ခ်ီ
ထုတ္ ေ၀ျခင္း။

အီးဘီအုိ၏သုေတသနဌာနႏွင့္အ
ျခားျမန္မာ့အေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္
ျပည္တြင္းရွိအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ
ျပဳစုတင္ျပျဖန္႔ခ်ီလ်က္ရွိပါသည္။
-ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာႏုိင္ငံေရးျဖစ္ရပ္
မ်ားႏွင့္ ပါလီမန္အတြင္းေဆြးေႏြးမွဳမ်ားႏွင့္ပတ္
သက္ျပီးအီးဘီအုိ၏
အျမင္ရွဳေထာင့္မ်ားကုိေဖာ္ျပသည့္ ႏိုင္
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ငံေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစာစဥ္။
အဆုိပါစာစဥ္မ်ားကုိအပတ္စဥ္ အီးဘီအုိ၏၀က္ဘ္
ဆုိက္တြင္အလြယ္တကူအခမဲ့ရယူႏုိင္ပါသည္။
-အေရးပါသည့္ ကိ စ ၥ မ်ားကုိ င္ တြ ယ္ေျဖရွ င္းျခင္း တုိ ႕
ကုိဆန္းစစ္တင္ျပသည့္ အီးဘီအုိ၏ရွင္းလင္းတင္ျပ
ခ်က္စာတမ္းမ်ား။
-ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တစ္ေန႔တာ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိေဖာ္ျပသည့္ ေန႔စဥ္သတင္းစဥ္ကုိ
အီးဘီအုိ၏၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပံု
တင္မွာၾကားထားသူမ်ားစာရင္းမွလည္းေကာင္းျဖန္႔
ခ်ီေပးလ်က္ရွိသည္။
-အီးဘီအုိႏွင့္အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက
ျပဳစုထုတ္ျပန္ေသာ သုေတသနစာတမ္းမ်ား၊
ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား။
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-အီးဘီအုိကျပဳစုထုတ္ေ၀ေသာ သတင္း၊ သု
ေတသနစာတမ္းမ်ားႏွင့္အျခားမွတ္တမ္းမ်ားကုိ
အီးဘီအုိ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အ
ျခားနည္းလမ္းျဖင့္လက္ခံဖတ္ရွဳၾကသူမ်ား
ဦးေရသည္လည္းေကာင္း၊ ေန႔စဥ္အမွ်တုိး
တက္လာေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္
ျပည္သူမ်ားကုိ ေကာင္းစြာအသိေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူျခင္း၏အေရးပါမွဳဆုိင္ရာအသိပညာျမွင့္တင္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖဲြ႔၏
ေမတၲာရပ္ခံခ်က္အရ၊ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
ျပည္လံုးကၽြတ္လူဦးေရႏွင့္သန္း
ေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူပဲြတြင္ တုိင္းရင္းသား

ျပည္သူမ်ားပါ၀င္လာေစရန္ အီးဘီအုိက
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားကုိယ္
စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ တုိင္ပင္ညွိႏွိဳင္းမွဳမ်ားႏွင့္
သင္တန္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းမွ ေလ့လာပညာယူမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပန္လည္ျပင္
ဆင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖဒရယ္စနစ္က်င့္
သုံးျပဌာန္းေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား
အစည္းအေ၀းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံဗန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အီးဘီအုိက်င္းပေပခဲ့
ပါသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းသုိ႔ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ
ဘာဂ့္ဟုိဖ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရး
ရာသုေတနအသင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ဒီမုိကေရစီ ဗဟုိဌာန၊
ထုိင္းႏုိင္ငံေဒသဆုိင္ရာဖံြ႔ျဖိဳးမွဳဗဟိုဌာန၊
ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမဳွ
ဆုိင္ရာဗဟုိဌာန၊ ကရင္အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ

ေလ့လာေရးဌာန၊ ကေနဒါႏုိင္ငံရွိ ဖက္ေရးရွင္းဖုိရမ္၊
ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ
အကူအညီေပးေရးႏုိင္ငံတကာသိပၸံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးုတည္ေဆာက္မဳွဗဟုိဌာန၊ ရွမ္းျပည္
နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆဲြေရးေကာ္မတီ၊
ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီဥပေဒတကၱသိုလ္၊ နီေ
ပါလ္ႏုိင္ငံကုလသမဂၢဖံြ႔ျဖိဳးမွဳအစီအစဥ္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ
ကုလသမဂၢဖံြ႔ျဖိဳးမဳွအစီအစဥ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီတုိ႔မွ ကုိယ္စား
လွယ္မ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
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EBO ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ႏုိင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႔ႏွင့္ ညွိႏွိဳင္းတုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စြမ္းရည္ျမွင့္
တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ
ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ ေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ
လုိအပ္ေသာပံ့ပုိးမွဳမ်ားႏွင့္ ညိႏွိဳင္းမွဳမ်ား
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရး
အေထာက္အကူအျပဳအဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါသည္။
အဆုိပါ ႏုိင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အ
ကူ ျပဳအဖဲြ႔သည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမွဳရွိေသာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယာယီဖဲြ႔စည္းထားေသာ
အဖဲြ႔ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအဖဲြ႔သည္လုိအပ္ေသာ
ေလ့က်င္သင္ၾကားေပးမွဳမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္
ေပးေသာေနရာဌာနျဖစ္သည္ဟုလည္းဆုိႏုိ
င္ေၾကာင္း။ အုိင္ပီအက္စ္ဂ်ီတြင္ပါ၀င္ေသာ
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔ အစည္းမ်ားသည္ ကုိယ္
ပုိင္ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္လည္ပတ္ၾကေသာ္
လည္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အ
စည္းမ်ား၏ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးစြမ္းရည္ျမွင့္
တင္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဖ
လွယ္ျခင္းအတြက္ကုိမူ အတူတကြပူးေပါင္း
ညွိႏွိဳင္း ေဆာင္ရြက္သည္ကုိေတြ႕ရွိရသည္။
အလားတူပင္ အုိင္ပီအက္စ္ဂ်ီ၏အေရးပါေသာ
ႏုိင္ငံတကာအေထာက္အကူျပဳကြန္ ယက္
ညွိႏွိဳင္းေရးတာ၀န္ကုိ အီးဘီအုိကလုပ္
ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အုိက္ပီအက္စ္ဂ်ီက
ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တုိက္ရုိက္ကုိင္တြယ္ေပး
လ်က္ရွိျပီး၊ တစ္လလ်င္တစ္ၾကိမ္ တိုင္းရင္းသား
မ်ား၏စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္
ဆည္းေရး အစည္းအေ၀းကုိက်င္းပေလ့ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား
ျငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြအေထာက္
အပံ့ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအ
လွဴရွင္မ်ားအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႔
ကုိလည္း အီးဘီအုိက
ပံုမွန္ရွင္းလင္းလုပ္ေဆာင္ေပး
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“ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ၊
ဘရပ္ဆဲလ္ျမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ေသာ
ဥေရာပအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
အာရွေရးရာတုိ႔ကုိေလ့လာေသာအဖဲြ႔
မ်ားအဆင့္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေန ကုိ
ပုိမုိသိရွိလာေစရန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမွာ
အီးဘီအုိ၏အဓိကေအာင္ျမင္မွဳမ်ားဟုဆုိ
ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမ
န္မာႏုိင္ငံ၏တစ္ေန႔တာျဖစ္ေပၚတုိးတက္
မဳွမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်မွန္ကန္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေပးအပ္ႏုိင္ျ
ခင္း၊ ဘာသာရပ္ႏွင့္အေရးကိစၥမ်ားကုိ ဆန္း
စစ္ပုိင္းျခားသုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ အတူ ျမ
န္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ အထူးသျဖင့္
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ
ျမန္မာအသုိင္းအ၀န္းကုိ သင္တန္းေပး
ျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည္တုိ႔
ကုိလည္း လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ပါသ
အီးဘီအုိသာမရွိခဲ့ပါက၊ ဥေရာပရွိျမန္
မာ့အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွ
င့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ဥေရာပ-အာရွေလ့လာ
ေရးဌာန (အီးအုိင္ေအအက္စ္) တုိ႔အေနျဖင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မဳွမ်ား သိရွိ
ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏုိင္မည္ ဟုတ္ေပ။
အီးဘီအုိက ပံုမွန္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္
အလြန္တန္းဖုိးရွိသည့္အျပင္ အီးဘီအုိ
၏တမူထူးျခားခ်က္ဟုလည္းျဖစ္ပါသည္။”
ဒစ္ခ္ ဂပ္၀ဲလ္၊ ဒုတိယဥကၠဌ၊
ဥေရာပ-အာရွေလ့လာေရးဌာန။

EBO

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း
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ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုုိျပင္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကသံုးသပ္ျခင္း

၂၀၁၃

ခုႏွစ္၊

ေအာက္တုိဘာလတြင္

ဆီြဒင္အျပည္ျပည္ုဆုိင္ရာဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မွဳႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအ

ဂ်င္စီ (SIDA) က EBO ၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားဆီေလ်ာ္မွဳႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမွဳစသည္တုိ႔ကုိအကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္
ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုး သပ္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
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၏အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္၄င္းတုိ႔၏မူ၀ါဒေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကုိဘက္ေပါင္းစံုကပံ့ပုိးေနေသာအဖဲြ႔ျဖစ္ပါသည္။ EBO
သည္လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ားျပည္သူေရးရာႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္လုပ္
ငန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္လာေရးႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႕ကုိEBO ကအထူးအေလးထား
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရွိရသည္။"

အီးဘီအုိကမတူကဲြျပားျခားနားေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၀င္ေရာက္ဖ်န္ေပးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
"ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာမွလုပ္၍မရႏုိင္ေၾကာင္းေျပာဆိုေနသည့္အခ်ိန္ကာလကပင္၊အီးဘီအုိကလုပ္ငန္းမ်ားစ
တင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပင္ပအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။" အီးဘီအုိ၏လက္ရွိအျမင့္ဆံုး
ေသာအဆင့္မ်ားတြင္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္းကုိ ၾကည့္မည္ဆုိပါကအရပ္ဘက္လူမွဳအဖဲြ႔အ
စည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစသည္တုိ႔ႏွင့္ ပီျပင္ခုိင္မာေသာ
က်ယ္ျပန္႔ေသာဆက္သြယ္မွဳရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ အီးဘီအုိကျမန္မာႏုိင္ငံအ
တြင္းပါ၀င္လွဳပ္ရွားေနသည့္မတူညီ ေသာလူမွဳေရးဇာတ္ေကာင္တုိ႔၏ အျမင့္ဆံုးေသာယံုၾကည္မွဳကုိရရွိ
ေနသည္သာမက ၄င္းဇာတ္ေကာင္း မ်ားအားလံုးအၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မယံုၾကည္မွဳမ်ားကုိလည္း
ယံုၾကည္မွဳအတြင္းလူအျဖစ္ အီးဘီအုိကေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။"
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ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုုိျပင္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကသံုးသပ္ျခင္း

"အီးဘီအုိအမွဳေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိ
င္အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ယံုၾကည္ေလးစားမွဳကုိရရွိထားသည္သာမက၊ ၄င္း၏အခန္းက႑သည္
အလြန္အေရးပါေသာအဆင့္တြင္တည္ရွိေနပါသည္။ ၄င္း၏ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖညွိႏွိဳင္းေပးႏုိင္သည့္
အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးပါသကဲ့သုိ႔ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူအလြန္နည္းပါးေၾကာင္း၊
သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အစိုးရမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ၄င္းအားမၾကာခဏဆုိသလုိ
သတင္းရယူေမးျမန္းရန္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။"

ရန္ပံုေငြခ်ထားမွဳတြင္ အီးဘီအုိ၏အခန္းက႑

"အီးဘီအုိအဖဲြ႔သည္ စနစ္တက်ဖဲြ႔စည္းထားျပီးလုပ္ငန္းမ်ားေခ်ာေမြ႕စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာအဖဲြ႔တစ္
ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားကတုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ရန္ ခက္ခဲသည့္
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အီးဘီအုိကဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္မွာထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါ
သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားကႏုိင္ငံေရး (သုိ႔) အျခားေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္
(ဥပမာ- လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (သုိ႔) နယ္စပ္ေက်ာ္ျဖတ္ ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားေပးျခင္း) ႏုိင္ငံတကာအ
လွဴရွင္မ်ားကေထာက္ပံ့မွဳေပးရန္အခက္ အခဲမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ ယင္းအဖဲဲြ႔မ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ျခင္း
ႏွင့္ယံုၾကည္မွဳမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းကုိျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္းရွာ၍မရျဖစ္ေနဆဲရွိပါသည္။ျပင္ပအသံအခ်ိဳ႕က
ျမန္မာ့အေရးသည္ ၾကီးမားေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုေျပာဆုိခ်က္ မ်ားသည္ အလွဴရွင္အခ်ိဳ႕၏ႏွစ္
သက္သေဘာက်မွဳကုိသာရယူႏုိင္ရန္ ေျပာဆုိလုပ္ ကုိင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အီးဘီအုိသည္အလွဴရွင္မ်ား
အမွန္တကယ္ မွီခုိအားထားႏုိင္ ေသာအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ျမန္မာ
ႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအလုပ္လုပ္ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ျပင္ပစကားသံတစ္ခုကဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအ
ဖဲြ႕ထံေျပာဆုိလာသည့္အခ်က္အရ၊ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အေျဖရလာဒ္တိက်မွဳကုိေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ အဆင့္အဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာေငြေၾကးေထာက္ပ့ံရန္
အလြန္ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေျပာင္းလဲမွဳျဖစ္စဥ္တြင္
အီးဘီအုိ၏ပါ၀င္မွဳ ေနာက္ခံသမုိင္းကုိအထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ လုိအပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္
အလ်င္အျမန္ တံု႕ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိလြယ္လင့္တကူတိက်ျပတ္ သားေသာမဟာဗ်ဴဟာ
ေျမာက္ေသာလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တြင္
အီးဘီအုိသည္ မရွိမျဖစ္၊ အေရးပါသည့္ အဖဲြ႔ အျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။"
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၀င္ေငြရရွိမွဳ
EBO အဖဲဲြ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစုိးရမ်ား၊
ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။
SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY (SIDA)
SIDA သည္ ကမၻာ့တ၀န္းတြင္ဆင္းရဲမြဲေတမဳွေလ်ာ့ခ်ေရးကုိအတြက္ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ပါလီမန္ု ကုိယ္စား
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစုိးရအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

NORWEGIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ၏လံုျခံဳေရး၊ သာယာ၀ေ
ျပာေရးကုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင့္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

THE EUROPEAN COMMISSION’S EUROPEAN INITIATIVE FOR DEMOCRACY AND HUMAN
RIGHTS (EIDHR) PROGRAMME
ဥေရာပဒီမုိကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးစာေၾကညာစာတမ္းသည္ ၄င္းတုိ႔၏ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒမ်ားကုိ
ထင္ဟတ္ေဖာ္ေဆာင္ျပသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

THE ROYAL DANISH EMBASSY, BANGKOK
ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ျမိဳႈ႕ရွိ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသံရံုးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဒိန္းမတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကုိျမွင့္တင္ရန္
လုိအပ္ေသာဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအကူအညီမ်ားေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS OF FINLAND
ဖင္လန္ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာတည္ျငိမ္မွဳ၊ လံုျခံဳေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမွဳႏွင့္
ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး
ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။

THE SWISS CONFEDERATION DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ဦးတည္ခ်က္တြင္ ျပည္သူမ်ားအၾကားျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေန
ထိုင္ျခင္း၊

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီျမွင့္တင္ျခင္းကုိေလးစား

ေလွ်ာ့က်သြားေစရန္တုိ႔ပါ၀င္သည္။
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လုိက္နာရန္ႏွင့္ကမၻာတစ္၀န္းဆင္းရဲမဲြေတမဳွ

၀င္ေငြရရွိမွဳ
DONOR								

EUROS		

%

SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY (SIDA)		

1,048,053 EUR 		

49%

NORWEGIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS					

707,089 EUR		

33%

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS OF FINLAND					

600,000 EUR		

28%

EUROPEAN COMMISION'S EIHDR PROGRAMME					

518,045 EUR		

24%

ROYAL DANISH EMBASSY IN BANGKOK						

162,195 EUR		

8%

SWISS CONFEDERATION DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS			

75,599 EUR

3%

FORUM OF FEDERATIONS (CANADA)		

				

17,998 EUR

1%

OTHER INCOME					

				

6,920 EUR

-

INTEREST					

				

1,057 EUR

-

DEFERRED INCOME*							

-997,240 EUR

-46%

TOTAL 2013 INCOME							

2,139,716 EUR

100%

*Incomereceivedin2013tobeallocatedto2014activities.
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၀င္ေငြမ်ား
Consolidated Profit and Loss Statement
INCOME
Total Income
EXPENSES
International Community (Strategic Analysis)
Decision-makers (Political Actors)
Civil Society
Peace Process (Ethnic Armed Organizations)
Internal Restructuring
Administration
Total Expenses
Net Income

2012
Audited
Euro

2013
Audited
Euro

2,450,739

2,139,716

145,374
360,453
840,712
492,766
71,067
166,695
2,077,067
373,672

Consolidated Balance Sheet - As of 31 December 2013
ASSETS
Cash in Bank
14,269
Donors Funds
447,132
Receivable from Donors
0
Prepayment to EBO Offices
210,000
Prepayment to Projects
161,869
Total Assets
833,270
LIABILITIES
Accounts Payable/ Accruals
EQUITY
Opening Balance Equity
Net Income
Total Equity
Total Liabilities and Equity

7%
17%
41%
24%
3%
8%

326,695
537,378
889,543
810,413
92,773
163,788
2,820,590
(680,874)

12%
19%
32%
29%
3%
5%

16,182
699,223
104,369
491,139
(59)
1,310,854

51,982

1,210,441

407,616
373,672
781,288
833,270

781,287
(680,874)
100,413
1,310,854

မွတ္ခ်က္။
၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ EBO ကခ်မွတ္ခဲ့ေသာ Outcome Mapping တြင္ပါရွိေသာEBO ၏လုပ္ငန္းဆက္စပ္မိတ္ဖက္မ်ား
အေပၚအေျခခံ လ်က္ EBO ၏အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းဆက္စပ္မိတ္ဖက္မ်ားသည္ EBO ႏွင့္အတူ
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အက်ိဳးရလာဒ္ Outcome ရရွိရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
-၂၀၁၃ ခုွႏွစ္တြင္ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ ေအာလင္းစ္ ပရုိက္စ္၀ုိးတားေဟာက္စ္ ကူးပါးစ္ ေအဒီဘီ (ျပင္ပေငြစာရင္းစစ္) ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ EBO
အဖဲြ႔၏ ေငြစာရင္းမ်ားကိုcash basis to accrual basis စနစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
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အသံုးစရိတ္မ်ား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ EBO က ၄င္း၏မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္မ်ားသုိ႔ရန္ပံုေငြခဲြေ၀ခ်ထားမွဳ

အရပ္ဘက္လူမွဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ၃၂ %
[ယင္းအဖဲြ႔မ်ား၏စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား]

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
၂၉ %
[ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္]

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား

၁၉ %

[ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ား]

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္း

၁၂ %

[သုေတသနႏွင့္လဳွပ္ရွားမွဳမ်ား]

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၈%
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၁

၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၂

ခုႏွစ္ကာလအတြင္းထူးျခားခ်က္မ်ား
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1990
to
1997

ျမန္မာ့အေရးဆုိင္ရာအေစာဆံုးေသာဘားမားအလာ့(ထ) သတင္းစဥ္ကုိေအဒီဘီဘီကပံုႏွိပ္ထုတ္
ေ၀နုိင္ခဲ့ျပီး၊ကမၻာ့တစ္ ၀န္းရွိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဘားမားပ့ံပိုးမွဳ အုပ္စုမ်ားဖဲြ႔စည္းစုစည္းမွဳကုိကူညီေဆာင္
ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ေအဒီဘီဘီကပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္
ဘားမားအလာ့(ထ) သတင္းစဥ္

1991

1992
to
2002

ေအာ္တုိ၀ါတြင္ ျမန္မာမ်ားဆႏၵျပေနပံု။

ေအဒီဘီဘီအဖဲြ႔က ပထမဦးဆံုးေသာအဖဲြ႔အစည္းဆုိ္င္ရာေထာက္ပံ့ ေၾကးေငြပမာဏကေနဒါေဒၚ
၁၀၀၀၀၀ (တစ္သိန္း) ကုိ ျပည္ပေရာက္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးစိန္၀င္း၏ အမ်ိဳးသားညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖဲြ႔
အတြက္ ေအာင္ျမင္စြာေလွ်ာက္ထားရယူေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

ကုလသအေထြေထြညီလာခံတြင္ ျမန္မာ့အေရးဆုိင္ရာအဆုိမူၾကမ္းမ်ားမွတ္ေရးအတြက္
အစုိးရမ်ားစည္းရံုးရန္ ေအဒီဘီဘီကအမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစုိးရအားပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့သည္။
၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၌ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိ
ပကၡေျဖရွင္းေရးကုိေတာင္းဆုိသည့္ "သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး" အဆုိမူၾကမ္းကုိ
တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ အဓိကအာင္ျမင္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေအဒီဘီဘီက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးေစခုိင္မွဳႏွင့္
ပတ္သက္ျပီးဥေရာပေကာ္မရွင္ေရွ႕ေမွာက္တြင္သြားေရာက္ သက္ေသထြက္ဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊
ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ
အားေပးအပ္ထားေသာအခြင့္ထူးမ်ားစနစ္ရုပ္သိမ္းသည့္ အေရးယူမွဳကုိျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အဓိကေအာင္ျမင္မွဳမ်ားမွာဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာ့အေရးဆုိင္ရာ
ပထမဦးဆံုးေသာဘံုရပ္တည္ခ်က္ကုိခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္
အီးဘီအုိရံုး၏
၁၉၉၇-၂၀၀၀
ႏွစ္မ်ားအတြက္ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုးေသာေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳဆုိင္ရာ
ကတိက၀တ္ကုိရရွိခဲ့သည္။

(ကာတာစင္တာ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၊ ေဒါက္တာစိန္၀င္း (၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊
အမိိ်ဳးသားညြန္႔ ေပါင္းအစုိးရ)၊ ႏုိင္ေရႊက်င္ (ဥကၠဌ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ)၊
ဂ်င္မီကာတာ (အေမရိကန္ သမၼတ (၁၉၇၇-၁၉၈၁)၊ ေစာဘသိန္းစိန္
(ေကာ္သူေလးျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းရံုး)၊
ေဒါက္တာမာနန္တူးဂ်ာ (ဒုတိယဥကၠဌ ကခ်င္လြတ္ လပ္ေရးအဖဲြ႔)
လက္ဝဲဖက္မဓါတ္ပံု-ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင္က်င္းပသည္႔ ကခ်င္ရိုးရာပြဲေတာ္

ဟန္ေယာင္ေ၀ (ေအဒီဘီဘီညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ အမ်ိဳး
သားညြန္႔ေပါင္းအစုိးရအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္)၊ ပီတာလင္းပင္
(ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး၊ အမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ၊
ေဒါက္ တာစိန္၀င္း (၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ အမိိ်ဳးသားညြန္႔
ေပါင္းအစုိးရ)၊ဂါးရပ္သ့္ အဲဗန္းဇ္ (ႏုိင္ငံျခား
ေရး၀န္ၾကီး၊ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ)၊ ရစ္ခ်တ္ ဘတ္လာ
(ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံအျမဲတမ္းကုိယ္
စားလွယ္) ၊ နယူးေယာက္ (၁၉၉၂)။
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1992

ကေနဒါႏုိင္ငံေျခစုိက္ ကေနဒါရွိျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔(Canadian Friends of Burma)ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရးအဖဲြ႔ (ADDB) တုိ႕က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားညႊန္႕ေပါင္းအစုိးရ- (NCGUB) ထူေထာင္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ့လာမဳွကုိျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ (မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ)။

မာနာပေလာ၊ ေကာ္သူေလး
(ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းရံုးဥကၠ႒ဗုိလ္ျမႏွင့္အတူ)

1993

1994

1995

NCGUB ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ေမာင္ေမာင္ေအး (ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ)

ျမ န္ မာႏုိ င္ ငံ တြ င္ ဒီ မုိ ကေ ရ စီ ထြ န္း ကားေ ရး အ ဖဲြ ႔ ( A D D B ) ကေ နာ္ေ ၀းႏုိ င္ ငံ ဘား မားေ ကာ င္ စီ အားျ မ န္ မာႏုိ င္ ငံ
အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ အစည္းအေ၀း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည္။
ထုိမွတစ္ဆင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘားမားအလွဴရွင္မ်ားဖုိရမ္ႏွင့္ ဘားမားအလွဴရွင္မ်ား အတြင္းေရးမွဴးရံုး မ်ားကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။
ယင္းအဖဲြ႔မ်ားကုိ (ADDB)ကစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။

ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဆုိလ္းျမိဳ႕တြင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဒီမုိကရက္တစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားဖုိရမ္၏ ပထမအၾကိမ္ အစည္း အေ၀းသုိ႔ (ADDB)
ကတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းအား ကုိရီးယားသမၼတေဟာင္းႏွင့္ႏုိဘယ္လ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒါက္တာ ခင္မ္
ေဒဂ်ဳံးကစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဆုိလ္းျမိဳ႕တြင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဒီမုိကရက္တစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားဖုိရမ္၏ ပထမအၾကိမ္ အစည္း အေ၀းသုိ႔ (ADDB)
ကတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းအား ကုိရီးယားသမၼတေဟာင္းႏွင့္ႏုိဘယ္လ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒါက္တာ ခင္မ္
ေဒဂ်ဳံးကစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

NCGUB အဖဲြ႔၀င္အသစ္မ်ားက်မ္းသစၥာဆုိေနပံု
လက္မွတ္ေရးထုုိးေသားမားစ္ဗစ္ခ္ေၾကညာစာတမ္း

1996

(NCGUB)ႏွင့္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံဘားမားေကာင္စီတုိ႔၏ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ၊
organization တစ္ခအ
ု ျဖစ္သုိ႔ (ADDB) ကျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။

မူလ အက္-ကာတြန္း DVB studio
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ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံအား

professional

DVB studioေဒါက္တာ္ေအာင္ခင္ဦး၊
ဦးဦးခင္ႏွင့္နယ္လ္ဆင္ခူး

media

1996

1997

ဆီြဒင္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမွဳျဖင့္ စီးပြားေရးသုေတသနအစီအစဥ္အား (ADDB)
ကစတင္လုပ္ကုိင္ျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္
ျမန္မာအစုိးရကလည္းအလားတူအစီအစဥ္မ်ိဳးကုိစတင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါ
သည္။
-(ADDB) က Open Society Institute (OSI) ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ၾကီးေဂ်ာ့
ဖာနန္ဒဲဇ္တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းလ်က္ အိႏၵိယႏို္င္ငံ၊ နယူးေဒလီျမိဳ႕၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဒီမုိကေရစီျပန္လည္ထြန္းကား
ေရးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းကုိက်င္းပခဲ့ပါသည္။

EBO ရံုးကုိ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ျမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး၊ ပထမဦးဆံုးၾကိမ္ ျမန္မာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏
stakeholders consultation အစည္းကုိက်င္းပခဲ့ပါသည္။
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပါရီျမိဳ႕၌ ျမန္မာအလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားအစည္းအေ၀းကုိEBO ကစီစဥ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

1998

1999
2000

EBO ရံုးကေအာက္ပါအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္Seminor မ်ားကုိစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္ -(NCGUB) ၀န္ၾကီးအဖဲြ႔စည္းအေ၀းကုိ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
-အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအစီအစဥ္ဖဲြ႔စည္းေရးအတြက္
ဘားမားညီလာခံကုိ
ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္
က်င္းပခဲ့ပါသည္။
-ခ်င္းအဖဲြ႔အစည္း (၈) ဖဲြ႔ပါ၀င္တက္ေရာက္ေသာ ခ်င္း Seminor ကုိက်င္းပျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ခ်င္းဖုိရမ္
(Chin Forum) ကုိဖဲြ႔ စည္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
-ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္က်င္းပျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသမီး မ်ားအ
ဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကုိဖဲြ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

EBOက ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံကခ်မွတ္ခဲ့ေသာ သံုးပြင့္ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးေရးကုိ
တုိက္တြန္းသည့္ အဆုိမူၾကမ္းကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအ
စီအစဥ္ကုိ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမဳွတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အၾကားေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ရွိလာ
ေစရန္ အ တြ က္ျ မန္ မာ့ အေရးအဖဲြ ႔ အ စည္း မ်ားႏွ င့္ မူ ၀ါဒခ်မွ တ္ သူ မ်ားပါ၀င္ေ သာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆဲြ ညွိ
ႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
-ထင္ရွားသည့္ေအာင္ျမင္မွဳတစ္ရပ္မွာ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔စီမံခန္႔ခဲြမဳွသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ့
အေရးလုပ္ကုိင္ေနသူလူငယ္မ်ား၏ ၄ ပတ္ၾကာသင္
တန္းျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါသင္တန္းသုိ႔တက္
ေရာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသား ၁၆ ဦးအနက္ ၁၁ ဦး
သည္တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထုိလူငယ္ ၁၁
ဦးသည္ ယေန႕အခ်ိန္အခါတြင္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔
အစည္းမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္တာ၀န္မ်ားကုိေဆာင္
ရြက္ ေနသူမ်ားအျဖစ္ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
-ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္မွာ EBO ႏွင့္ရုိဟင္ဂ်ာ
ေဆြးေႏြးေရးကုိစတင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ပထမဆံုး EBO နွင္႔ ရိုဟင္႔ဂ်ာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၀၀ခုနွစ္

2001

အမ်ိဳးသားဒီမိုကရစ္တပ္ဦးႏွင့္ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္တုိ႔၏ ပူးတဲြလဳွပ္ရွားမဳွ
ေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းေရးအတြက္ပ့ံပုိးမဳွမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါပူးတဲြလွဳပ္ရွားမဳွေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေပါင္းစံုေသြးစည္းညီညြတ္မွဳႏွင့္ညွိႏွိဳင္းေရးေကာ္မတီကုိစတင္ႏုိင္ခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
ဒီမုိကေရစီကုိအေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရွိေစရန္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္အသစ္ကုိအေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
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2002
2003
2004

ႏုိ င္ ငံေ တာ္ျ ငိ မ္ ၀ ပ္ ပိျ ပား မဳွ တ ည္ေ ဆာ က္ေ ရး အ ဖဲြ ႔ႏွ င့္ေ ဒ ၚေ အာ င္ ဆ န္း စု ၾ က ည္ တုိ ႔ အ ၾ ကားေ ဆြးေႏြး ပဲြ မ်ားေ ပ ၚ
ေပါက္ေရးအတြက္ႏုိင္ငံေရးအရဖိအားေပးေထာက္ခံမဳွမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားေအာင္ျမင္လာပါက ဒီမိုက
ေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာျပင္ဆင္မွဳမ်ားကုိလုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။
ENSCCကန၀တ၏ အခ်က္ (၇) ခ်က္ပါ နုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုအား ျပန္လည္တံု႔ျပန္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏လမ္းျပေျမ
ပံုစီစဥ္ေရးဆဲြျပဳစုႏုိင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကုိစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုေသြးစည္းညီညြတ္မွဳႏွင့္ညွိႏွိဳင္းေရးေကာ္မတီမွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေကာင္စီအျဖစ္သုိ႔
ေျပာင္းလဲဖဲြ႔စည္းျခင္းအတြက္ပံ့ပုိးမွဳမ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ
ျပည္နယ္ ၇ ခုမွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကုိကိုယ္စားျပဳခဲ့ၾကျပီး၊ ယင္းေကာင္စီ၏ဦးတည္ခ်က္သည္ ျပည္နယ္မ်ားတစ္ခု
ခ်င္းလြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဖဒရယ္လ္နစ္ကုိက်င့္သံုးရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ေလာကီးလား တြင္ျပဳလုပ္မည့္
တုိင္းရင္းသားမ်ား ဆီမီနာတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားထုိင္းႏုိင္ငံမွ
ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ကူးေနစဥ္

2005

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ သံဃာအေရးအခင္းျဖစ္ပြားပံုမ်ားကုိ ျဂိဳလ္တုမွတယ္လီဗင္းရွင္း
စမ္းသပ္ထုတ္လႊင့္ေရးအစီအစဥ္ စတင္ႏုိင္ရန္ ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာအသံကုိလုိအပ္ေသာပံ့ပုိးမွဳမ်ား
ေပးခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ရခုိင္ျပည္သူမ်ား ၄င္းတုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကားနားလည္မွဳတုိးပြားလာ
ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ သမုိင္းေၾကာင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပေရးအတြက္EBO
ကေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

2007

ထုိင္းႏုိင္ငံခ်ဴလာေလာင္းေကာင္းတကၠသိုလ္တြင္မြန္သမိုင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာညီလာခံက်င္းပရန္ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။.

2008

56

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုေသြးစည္းညီညြတ္မွဳႏွင့္ညွိႏွိဳင္း
ေရးေကာ္မတီမွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီသုိ႔ေျပာင္းလဲ
ျခင္းမျပဳမီ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ေလာကီးလားတြင္ ျပဳ
လုပ္သည့္တုိင္းရင္းသားမ်ားဆီမီနာတက္ေရာက္ေနသူမ်ား။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႔စည္းအေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပဲြအားဆန္႔က်င္ေသာ Vote No လွဳပ္ရွားမွဳကုိအားေပး ေထာက္ခံ
မဳွေပးခဲ့သည္။အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ အုိက္ေဇာလ္ရွိ မီဇုိရမ္တကၠသိုလ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ခ်င္းသမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ
seminorက်င္းပရန္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

2009

၂ ၀ ၁ ၀ျ ပ ည့္ႏွ စ္ အေ ထြေ ထြေ ရြးေ ကာ က္ ပဲြ ဆို င္ ရာ ရွ မ္း တုိ င္း ရ င္း သားေ လ့ လာ မွဳ ညီ လာ ခံ က
လူမွဳအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္း မ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားပါ၀င္
ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံခ်ဴလာေလာင္းေကာင္းတကၠသိုလ္တြင္က်င္းပေပးခဲ့သည္။

2010

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္အားေပးတုိက္
တြန္းခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တတိယ၊စတၴဳ
ထႏွင့္ပဥၥမအင္အားၾကီးေသာပါတီမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။
-ရုိဟင္ဂ်ာညွိႏွိဳင္းအစည္းအေ၀းကုိ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ၊ ဂ်က္ဒါျမိဳ႕တြင္ အစၥလာမစ္ညီလာခံအဖဲြ႔ႏွင့္
ပူးတဲြ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိအစည္းအေ၀းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္အေရးကုိျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္
အေျဖရွာရန္သေဘာတူညီခဲ့ၾကျပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ၂၆ ဖဲြ႔ပါ၀င္ေသာ ရခုိင္ရုိဟင္ဂ်ာသမဂၢကုိဖဲြ႔စည္းကုိလည္းဖဲြ႔စ
ည္းထူ ေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

2011

ျမန္မာအစုိးရေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းသူႏွင့္ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းရံုး၊
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္တုိ႔
ႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာအပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္လုပ္စဥ္ကုိစ
တင္ႏုိင္ခဲ့ သည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအဲန္ဘန္လ ႏွင့္၀န္ၾကီးဦးေအာင္မ
ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္၊ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးတင္
င္းတုိ႕ေတြ႕ဆံုစဥ္ 					
ေမာင္ေမာ
င္သန္းႏွင့္ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လွိဳင္

2012

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္
တုိင္းရင္းသားမ်ားညွိႏွိဳင္းေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ထူေထာင္ေရးကုိအားေပးေထာက္ခံမွဳမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။
- ပဋိပကၡတြင္ပါ၀င္ေနသူမ်ားႏုိင္ငံေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးကိစၥမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ကူ
ညီပံ့ပုိးမွဳမ်ားေပးႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ (ယာယီဖဲြ႔စည္းထားသည့္အစိုးရမဟုတ္
သည့္အဖဲြ႔ အစည္းကြန္ယက္) ကုိဖဲြ႔စည္းႏုိင္ခဲ့စည္။
-ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအကူအညီေပး အလွဴရွင္မ်ားအုပ္စုတုိ႔အၾကား ျမန္မာ့ျငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္
မဳွဗဟုိဌာနတည္ေထာင္ေရးအတြက္ျပဳလုပ္ေသာေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။
-ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မွဳအသံလႊင့္အစီအစဥ္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္
ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနတုိ႔ပဏာမထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးကုိအားေပးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ အစုိးရက
၄င္း၏သတင္းေအဂ်င္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္အသံလႊင့္အစီအစဥ္ေျပာင္းလဲရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ပုံ

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးစကား၀ိုင္းအတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေအာင္မင္း
၏ဟယ္လီေကာ္ပတာပုံ
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နာက္ဆက္တဲြမ်ား
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1. The Myanmar Peace Process,
an indicative timeline
2. Framework for a National Dialogue
developed by EAOs (May 2013)

4
4
4

PEACE PROCESS ROADMAP
PEACE PROCESS STRUCTURES
PEACE PROCESS - NATIONAL DIALOGUE STRUCTURE

3. Maps: from British conquest to
Myanmar states division
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THE MYANMAR PEACE PROCESS, AN INDICATIVE TIMELINE

-The Government of Myanmar announced peace talks in August 2011.
-Minister Aung Min requested EBO Executive Director Harn Yawnghwe in October 2011 to
introduce him to EAOs (ethnic armed organizations).
-Since November 2011, bi-lateral negotiations have resulted in 15 separate ceasefire
agreements.
-The Government’s negotiating mechanism was consolidated in May 2012 into:
1. Union Peacemaking Central Committee (UPCC) chaired by President Thein Sein
2. Union Peacemaking Work Committee (UPWC) chaired by Vice-President Dr Sai Mauk
Hkam
assisted by three Vice-Chairs:
		

-Parliamentary Peace Committee Chair Thein Zaw

		

-Deputy Commander-in-Chief Vice-Senior General Soe Win

		

-President’s Office Minister Aung Min (Chief Negotiator).

-The Myanmar Peace Centre (MPC) was established in November 2012 to support the Chief
Negotiator, Minister Aung Min.
-UPWC accepted in principle in August 2013 the EAO’s concept of a Nationwide Ceasefire
Agreement (NCA), which will establish:
1. A Ceasefire Process
2. A Peace Support Process
3. A Political Dialogue Process.
-The EAO’s negotiating team was expanded in October 2013 (Laiza) to include EAOs that
have not yet signed a separate ceasefire agreement – Nationwide Ceasefire Coordinating Team
(NCCT).
-Government’s negotiating team, MPC, was replaced by the UPWC supported by MPC, in
November 2013 (Myitkyina).
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FRAMEWORK FOR A NATIONAL DIALOGUE DEVELOPED BY EAOS (MAY 2013) *

PANGLONG
II Roadmap
PEACE
PROCESS
ROADMAP
CONTINUATION OF PEACE AND DIALOGUE PROCESS

VII
2015
DEC
2014



VI
V

ELECTIONS

UNION ACCORD
PANGLONG UNION CONFERENCE

JAN/
DEC
2014

IV

- Central body of dialogue process, guarantees wide represetnations (900 members, 300 each from
government/army; democratic forces and opposition)
- Panglong union conference concludes with the drafting of the final union accord that settles relevant issues
to the peace and dialgue process

TASK FORCES
AND THEMATIC COMMITTEES
REGIONAL /
STATE-BASED
PEACE
MONITORING
COMMITTEES

JOINT
REGIONAL
AND STATE
LEVEL
COMMITTEES
Works on
development,
humanitarian
and health
issues

DEC
2013

III

HUMAN
RIGHTS
COMMITTEE

INTERNATIONAL
OBSERVERS
REGIONAL/STATE
JOINED
MONITRORING
COMMITTEES OF
ARMED FORCES

JOINT
CEASEFIRE
COMMITTEE

Oversees
implementation
of ceasfire
agreement
and code of
conduct

Regional
independant,
reports and
monitors
human rights
and
humanitarian
law violations.

Provide technical expertise,
conduct background studies,
prepare decision-making

JOINT DIALOGUE
MANAGEMENT COMMITTEE
AND SECRETARIAT
Takes care of logistical and
managerial issues, appoints
facilitators, establishes drafting
committee, documentation and
library

NATIONAL DIALOGUE
STEERING COMMITTEE

JOINT PEACE SECRETARIAT
Oversee the development and
overall implementation of the
peace process and Comprehensive
Agreement, responsible for conflict
resolution and prevention,
humanitarian and development
issues, and creating a conducive
environment for the dialogue and
political reform process; also
supports the work of the Regional/
State Peace and Monitoring
Committees

Comprised of 20 senior members
each from government/army;
ethnic nationalities and armed
groups; democratic forces and
opposition.
Focuses on preparation of
decisions; consolidates proposal
which are submitted to the
Panglong Union
Conference for approval

PEACE
PROCESS

CEASEFIRE
PROCESS

DIALOGUE
PROCESS

HIGH LEVEL JOINT PEACE COMMITTEE

II
MAY
2013

I

Comprised of the members who signed the agreement.
Task: Appoint the Joint Ceasefire Committee, Joint Peace Secretariat and National Dialogue Steering Committee.

COMPREHENSIVE NATION-WIDE CEASEFIRE AND PEACE AGREEMENT
Signed by top leadership of Government/Army; Ethnic Armed Groups and Nationalities;
Opposition and Democratic Forces.

*EBO,FELMandCSILebanonfacilitatedtheEAOstodeveloptheFrameworkforPoliticalDialogue.

61

62

*EBO,FELMandCSILebanonfacilitatedtheEAOstodeveloptheFrameworkforPoliticalDialogue.

DIALOGUE
MANAGEMENT
COMMITTEE
SECRETARIAT

- Adoption of dialogue agenda
principles and procedure
- Nominate and establish
task groups
- Statements
- Debate
- Final Decision-making

(300 / 300 / 300)

900 Members

III. PANGLONG III TO CONTINUE AFTER 2015 ELECTIONS

UNION ACCORD

II. PEACE AND
DIALOGUE PROCESS

- Oversees the implementation
of the
Nation-wide Ceasefire-Accord,
adherence to the Ceasefire Code of
Conduct and settles disputes arising
from implementation or violations

Regional/State Level: Ethnic
Armed Groups, Government/Army, Chairpersons of
Regional/State Peace and Monitoring Committees,
and National and International Observers

Union Level: Reps of Ethnic Armed Groups,
Government/Army, Chairperson of National Peace
Secretariat, and National and International Observers

JOINT CEASEFIRE COMMITTEE

PANGLONG UNION CONFERENCE

3.) They appoint the Joint Ceasefire Committee, Joint
PeaceSecretariat and National Dialogue Steering Committee.

2.) Agreement mandate the establishment of the
"High Level Peace Committee" comprised of the
members who signed the agreement.

1.) Signing of "Comprehensive Nation-wide Ceasefire
and Peace Agreement" by top leadership of
Government/Army; Ethnic Armed Groups and Nationalities;
Opposition and Democratic Forces.

I. CEASEFIRE
PROCESS

- Consultations
- Research
- Discussion
- Option generation
- Creating proposals to be
submitted to Panglong
Conference

Appointed by top leadership
of Government/Army;
Ethnic Armed Groups and
Nationalities; Opposition and
Democratic Forces

NATIONAL DIALOGUE
STEERING COMMITTEE

- Oversee the development and overall
implementation of the peace process and
Comprehensive Agreement, responsible for
conflict resolution and prevention,
humanitarian and development issues, and
creating a conducive environment for the
dialogue and political reform process; also
supports the work of the Regional/
State Peace and Monitoring Committees

Reps of Ethnic Armed Groups,
Government/Army,
Parliamentary Peace Committee,
Civil Society, and Chairpersons of
the Joint Ceasefire Committee
and the Dialogue Management
Committee

JOINT PEACE SECRETARIAT

PANGLONG
II Dialogue
and Peace Process & Structures
PEACE
PROCESS
STRUCTURES

Other
(See issues in agreement)

National Reconciliation

JudicialReform,
Public Security
Acces to Justice & Basic Rights

Humanitarian Aid
& Relief

Economic Development
& Reform

Security Sector Reform

Power sharing, Decentralization,
National Equality,
Non-Disintegration of the Union

Constitutional
Federal Democracy &
Self-determination

Representatives from parties,
advisors and experts

Technical experts

TASK FORCES (10) &
THEMATIC COMMITTEES (9)

FRAMEWORK FOR A NATIONAL DIALOGUE DEVEOPED BY EAOS (MAY 2013)*

300

300

*EBO,FELMandCSILebanonfacilitatedtheEAOstodeveloptheFrameworkforPoliticalDialogue.

Joint
Facilitation
and
dialogue
management coordination
committee

Drafting
committee /
Documentation
and Library

Joint National
Peace Secretariat
and Regional/
State Peace &
Monitoring
Committees

Level Peace Committee;
Consists of 20 members each
from 3 main groups and mandated
by the conference to coordinate
and facilitate: the agenda, the
deliberations of the conference,
the work of the the thematic
groups and technical committees,
finalize and agree on joint
proposals to be sumbitted to the
conference and service as
deadlock-breaking mechanism.

20

20

National Dialogue Steering
Committee: Appointed by High

20

190
190

190 190

Non formal
ongoing
dialogue

Facilitation,
monitoring,
and deadlock
breaking

SAFETY NETS
Technical
expert
support

(See Issues in Agreement)

Other

National Reconciliation

Judicial reform,
Public security
Acces to justice & Basic rights

Shared
knoweldge
creation and
database

and TCs will consist of 40 members 10 each from the 3 main groups in the
conference PLUS 10 from civil society,
experts and independent advisors.
The TFs and TCs will commission joint
research, discuss all technical elements
of issues, study all parties and
stakeholders’ proposals, explore
common ground and develop joint
proposals and drafts to be submitted
to the National Dialogue Steering
Committee and Conference.

Humanitarian aid
& relief

Economic development
& reform

Security sector reform

Power sharing, Decentralization,
National Equality,
Non-Disintegration of the Union

Constitutional
Federal Democracy
Self-determination

Civil Society, Business, Religious Leaders
and Professional Association

10 Task Forces (TF-Constitutional and
reform areas); 9 Thematic Committees
(TC Issues and concerns): Each of the TFs

Democratic forces
& Opposition

High Level Peace Committee

Ethnic Nationalities

SUPPORT STRUCTURE

Constituted by 900 members
representing the Ethnic Nationalities
(300); Government & Army (300);
Democratic Forces & Opposition
(300). It will be formally mandated
and agree on core constitutional and
state restructuring issues. “The
conference will agree on a Union
Accord and its final
decisions will be adopted by
parliament and serve as a new
constitutional framework.

Panglong Union Conference:

300

Government & Army

PANGLONG2014
CONFERENCE

Transitional justice process

national elections
Establish federal union which
guarantees right to self-determination
Security sector reform and integration

mechanisms to finalize Constitution

Legalizing conference agreements and
establish joint national and international
monitoring group to oversee the
implementation

BEYOND PANGLONG

Comprehensive Ceasefire and Peace
Agreement
Implementation of the
agreements, public consultation, and
monitoring
Create common ground among armed
groups, and political parties and civil
society step by step (intra and inter - ethnic)
Nation-wide nationalities conference
for developing common strategies and
framework
Agree with Government and Opposition
on framework for political dialogue
All parties, government, opposition, army
and ethnic nationalities formally mandate
dialogue and implementation mechanisms
within agreed framework

PANGLONG

STEPS AND
SEQUENCING

PEACE PROCESS - NATIONAL DIALOGUE STRUCTURE
FRAMEWORK FOR A NATIONAL DIALOGUE DEVELOPED BY EAOS (MAY 2013)*
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MAPS: FROM BRITISH CONQUEST TO MYANMAR STATES DIVISION

BRITISH BURMA
Before the Second World War

BURMA UNDER JAPAN
During the Second World War

ThemapsonthispagearereproducedwiththepermissionofMaryP.Callahanandaretakenfromherbook"MakingEnemies:WarandStateBuildinginBurma".
64

MAPS: FROM BRITISH CONQUEST TO MYANMAR STATES DIVISION

UNION OF BURMA
Independence 1948

MYANMAR STATES DIVISION
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EBO MYANMAR

ADDB Inc - Canada
Euro-Burma Office - Belgium
EBO Foundation - Chiang Mai

For more information: www.euro-burma.eu
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