
အကြမ််းဖြစ်စ်ကြောငစီ်နငှ  ်ပ ်းကပေါင််းလပ်ုက ောငက်ေသော INGOs၊ NGOs မ ော်းသ ု   မနတကလ်းအက ြေစ ုြ ် 

အရပ်ဘြလ် မှုအဖ  ွဲ့အစည််း (၁၁၆) ဖ  ွဲ့ ၏ သကဘောထော်းထတု ်ပေြ်ေ ြ ်

ရြစ်  - ၂၀၂၁ြေုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်လ ၁၁ ရြ ်

 

(၁) မန္တလ ေးအလ ြေစ ိုက ် အရပ်ဘက ်ူမှုအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးသည်  မနမ် န္ ိုငင်၏ံ အစ ိုေးရအဆက်ဆက်တ င ်

 ူသ ေးြေ ငေ်း စ န လထ က်ထ ေးမှုဆ ိုငရ်  အကအူညီလပေးလရေး  ိုပ်ငနေ်းမ  ေး၊ အလရေးလပေါ် ကူညီကယ်ဆယ်လရေး 

 ိုပ်ငနေ်းမ  ေး၊  ူ ူ့အြေ ငူ့အ်လရေး က က ယ် မငူ့တ်င ်ြေငေ်း  ိုပ်ငနေ်းမ  ေး၊ ငင မေ်းြေ မေ်းလရေး န္ငှူ့ ်ဒမီ ိုကလရစီစနစ ်ရှငသ်နလ်ရေး 

 ိုပ်ငနေ်းမ  ေး၊ ပည လရေး၊ က နေ်းမ လရေးန္ငှူ့ ်  သူ ေးအရငေ်း မစ် ဖ ံွဲ့ ငဖ  ေးတ ိုေးတက်လရေးအတ က် စ မေ်းလဆ ငရ်ည် 

 မြှငူ့တ်ငလ်ပေး ြေငေ်း ိုပ်ငနေ်းမ  ေး အပါအဝင ် ကဏ္ဍလပါငေ်းစံို ဖ ံွဲ့ ငဖ  ေးလရေး ိုပ်ငနေ်းမ  ေးစ  က ို INGOs၊ NGOs 

မ  ေးအပါအဝင ်လဒသဆ ိုငရ်  အစ ိုေးရအဖ  ွဲ့အစည်ေးအသေီးသေီးန္ငှူ့ ်ြေ  တ်ဆက်ပူေးလပါငေ်းက   ိုပ်လဆ ငြ်ေ ူ့ကကသည်။  

(၂) လဖလဖ ်ဝါရီ (၁) ရက်လန ူ့တ င ်ဒမီ ိုကလရစီနည်ေး မ်ေးက   ပည်သူ ူထို၏ ဆန္ဒမ  ဖငူ့ ်လရ ေးြေ ယ်တငလ် မြှ က်ြေ ူ့လသ  

 ပည်သူ ူ့အစ ိုေးရလြေါငေ်းလဆ ငမ်  ေးက ို  က်နက်အ ေးက ိုေး ဖငူ့ ် ဖမ်ေးဆေီးြေ ူ့ငပီေး န္ ိုငင်လံတ ်အ ဏ က ို 

အကကမေ်းဖက်စစ်လက ငစ်မီှ မတရ ေးသ ဖငူ့ ်အ ဏ သ မေ်းယူရန ် ကက  ေးပမ်ေးြေ ူ့သည်။ န္ ိုငင်လံတ ်၏ အြေ ငူ့အ် ဏ က ို 

အဓမမသ မေ်းယရူန ်ကက  ေးပမေ်းမှုအ ေး  က်မြေံသညူ့အ်တ က ်န္ ိုငင်ံူ့ဝနထ်မ်ေးမ  ေး၏ အ ဏ ဖီဆနလ်ရေး  ူထို ှုပ်ရှ ေးမှု 

(CDM)  အပါအဝင ်  ပည်သူ ူထိုတစ်ရပ် ံိုေးသည် တစ်န္ ိုငင် ံံိုေးလနရ  အန္ှံ ူ့အ ပ ေးတ င ် ငင မေ်းြေ မေ်းစ   

ဆန္ဒထိုတ်လဖ ်ြေ ူ့ကကသည်။ ထ ိုသ ို ူ့ ငင မ်ေးြေ မေ်းစ   ဆန္ဒထိုတ်လဖ ်ြေ ူ့ကကလသ  ရဟနေ်းရငှ ်ူ၊ လက  ငေ်းသ ေး၊ 

 ပည်သူမ  ေးအလပေါ် က ည်ဆအံစစ်မ  ေးသံိုေး ြေငေ်း၊ စစ်လ မ ပငသ်ံိုေး လြေ မှုနေ်းလရေး က်နက်မ  ေးသံိုေးငပီေး အကကမေ်းဖက် 

ငဖ  ြေ ငေ်း ြေငေ်း၊ ဖမ်ေးဆေီး န္ှ ပ်စက် ြေငေ်း၊ စစ်လ မ ပငသ်ဖ ယ် ရက်စက်စ   ပစ်ြေတ်သတ် ဖတ် ြေငေ်းမ  ေး 

က  ေး  နလ်န  ကရ်ှ သည်။ ၎ငေ်းအ ပင ် အကကမ်ေးဖက်စစလ်က ငစ်ီမှ  ပည်သူပ ိုငပ်စစည်ေးမ  ေးအ ေး ဖ က်ဆေီး ြေငေ်း၊ 

မီေးရှု  ွဲ့  ြေငေ်း၊ အဓမမယူငင ်ြေငေ်း၊ အမ   ေးသမေီးမ  ေးအလပေါ်   ငပ် ိုငေ်းဆ ိုငရ်  အဓဓမ ပ က ငူ့ ်ြေငေ်းန္ငှူ့ ် လစ ်က ေး ြေငေ်းအ ပင ်

ညအြေ  နအ်ြေါမ  ေးတ င ်  ပညသ်ူ ူထို အထ တ်တ န ူ့ ်ဖစ်လစရန ် အကကမေ်းဖက် ဝငလ်ရ က်ရှ လဖ  ဖမ်ေးဆေီးမှုမ  ေး  

လန ူ့စဉ်န္ငှူ့အ်မျှ က  ေး  နလ်နသည်က ို စ တ်မြေ မ်ေးလ မူ့စ   လတ ွဲ့  မငလ်နရသည်။ ထ ိုသ ို ူ့  ူ ူ့အြေ ငူ့အ်လရေး စံန္ှုနေ်းမ  ေးက ို 

  ိုက်န မှုမရှ ဘ   ပည်သူ ူထိုအလပေါ် အကကမေ်းဖက်မှုမ  ေး ဆက်တ ိုက်က  ေး  နလ်နသညူ့ ်

အကကမေ်းဖက်စစ်လက ငစ်၏ီ  က်လအ က်ြေ ံ မည်သညူ့်အဖ  ွဲ့အစည်ေးန္ငှူ့မ်ျှ  ံိုေးဝပူေးလပါငလ်ဆ ငရ် က်သ  ေးမည် 

မဟိုတ်လကက ငေ်းက ို ကျွန္်ိုပ်တ ို ူ့ မန္တလ ေးအလ ြေစ ိုက် အရပ်ဘက် ူမှုအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေး က နယ်က်မှ ၂၀၂၁ြေိုန္စှ် လမ  

၈ ရက်လန ူ့တ င ်သလဘ ထ ေးထိုတ် ပနထ် ေးငပီေး ဖစသ်ည်။  



(၃) ယြေိုက ူ့သ ို ူ့ အကကမ်ေးဖက်စစ်လက ငစ်ီမှ တ ိုငေ်း ပည်၏အ ဏ က ို အကကမ်ေးဖက်ထ နေ်းြေ  ပ်ရန ်

ကက  ေးပမေ်းလနစဉ်က  အတ ငေ်း INGOs၊ NGOs အြေ   ွဲ့သည် ဖ ံွဲ့ ငဖ  ေးလရေးန္ငှ်ူ့  ူသ ေးြေ ငေ်း စ န လထ က်ထ ေးမှု 

အကူအညီ လြေါငေ်းစဉ်မ  ေးတပ်၍ အကကမ်ေးဖက်စစ်လက ငစီ်န္ငှူ့ ် ပူေးလပါငေ်းလဆ ငရ် က် ြေငေ်းသည် စစ်လက ငစ်အီ ေး 

တရ ေးဝငမ်ှု (legitimacy) လပေး ြေငေ်းန္ငှူ့ ် ၎ငေ်းတ ို ူ့အ ေး အသ မှတ် ပ  ြေငေ်း  ဖစ်လစသညူ့်အ ပင ် န္ ိုငင်တံက  

 ူ ူ့အြေ င်ူ့အလရေးစံြေ  နစံ်န္ှုနေ်းမ  ေးဆ ိုငရ်  သတ်မှတ်ြေ က် ဖစသ်ညူ့် ‘မည်သူမျှ ထ ြေ ိုက်နစ်န မှု မရှ လစလရေး’ (Do No 

Harm) မူက ို ည်ေး ြေ   ေးလဖ က် ြေငေ်းပင ်  ဖစသ်ည်။  ူသ ေးြေ ငေ်းစ န လထ က်ထ ေးမှုဆ ိုငရ်  အက ပ်အတည်ေးက ို 

ဖနတ်ီေးသူ၊ ဤအကအူညီမ  ေးက ို တ ေးဆေီးပ တ်ဆ ို ူ့ ဖ က်ဆေီးလနလသ   ပည်သူမ  ေးက ို  ူမဆနစ်   သတ် ဖတ်လနသညူ့ ်

ဤအကကမ်ေးဖက် စစလ်က ငစ်ီန္ငှ်ူ့ ပူေးလပါငေ်းလဆ ငရ် က် ြေငေ်းသည်  မနမ်  ပည်သူမ  ေးအ ေး မည်သ ို ူ့မျှ ကူညီရ  

လရ က်န္ ိုငမ်ည် မဟိုတ်လပ။ ထ ို ူ့လကက ငူ့ ် INGOs၊ NGOs အဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးအလန ဖငူ့ ်  ူ ူ့အြေ ငူ့အ်လရေးအ ေး 

လ ေးစ ေး  ိုက်န ၍ န္ ိုငင်တံက   ူသ ေးြေ ငေ်းစ န လထ က်ထ ေးမှုန္ငှ်ူ့  ူသ ေး ံို ြေံ မှုဆ ိုငရ်  

စံသတ်မှတ်ြေ က်မ  ေးအ ေး အထေူးအလ ေးထ ေးက  “မည်သူမျှ ထ ြေ ိုက်နစ်န မှု မရှ လစလရေး” မူက ို  ြေ ိုငမ် စ   

က ငူ့သ်ံိုေး  ိုက်န လစ ငူ့ထ် နေ်းရန ်အထေူး  ိုအပ်သည်။ 

(၄) ကျွန္်ိုပ်တ ို ူ့ မန္တလ ေးအလ ြေစ ိုက် အရပ်ဘက ်ူမှုအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးသည်  ပည်သူ ူထိုထသံ ို ူ့ တ ိုက်ရ ိုက ်

ကူညီပံူ့ပ ိုေးလနသညူ့ ်  ိုပ်ငနေ်းမ  ေးက ို အ ေးလပေးလထ က်ြေံလသ ် ည်ေး အကကမေ်းဖက်စစလ်က ငစ်ီ  က်လအ က်ရှ  

အဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးန္ငှူ့ ် ပေူးလပါငေ်း ိုပ်လဆ င ်ြေငေ်း၊ ၎ငေ်း၏  မ်ေးညွှနြ်ေ က်မ  ေး ဖငူ့ ် သ ို ူ့မဟိုတ် န ေး ည်မှုစ ြေျွန ်ွှ  

(MoU) မှတစ်ဆငူ့ ် စီမံြေ က်မ  ေးက ို အလက ငအ်ထည်လဖ ် လဆ ငရ် က် ြေငေ်းတ ို ူ့အလပေါ် ကန ူ့က် က်ရှုတ်ြေ သည်။ 

ယြေိုအြေ  နသ်ည်  မနမ် န္ ိုငင်အံတ ငေ်းရှ   ပည်သ ူထူိုတစ်ရပ် ံိုေးအလန ဖငူ့ ် အကကမေ်းဖက်စစ်လက ငစ်၏ီ 

 က်နက် ဖငူ့ ် အန္ ိုငက် ငူ့သ်ညူ့်စနစ်မှ ရိုနေ်းထ က်ငပီေး  ူ ူ့အြေ ငူ့အ်လရေးစံန္ှုနေ်းမ  ေး အ ပညူ့အ်ဝရရှ ၍ 

လနလပ  ဖ် ယ်လက ငေ်းလသ  န္ ိုငင်တံစ်ြေို  ဖစ်  ရနအ်တ က် နည်ေး မ်ေးလပါငေ်းစံို ဖငူ့ ် ဆန ူ့က် ငလ်တ ် ှန ် လနသညူ့ ်

က   ည်ေး  ဖစ်သည်။ ထ ို ူ့လကက ငူ့ ် ယြေိုက  တ င ် မ မ န္ငှူ့ ် မ မ အဖ  ွဲ့အစည်ေး၏ အက   ေးစေီးပ ါေးက ိုသ ကကညူ့င်ပီေး 

အကကမ်ေးဖက်စစ်လက ငစီ်န္ငှူ့ ် ပူေးလပါငေ်း ိုပ်လဆ ငလ်နလသ  INGOs၊ NGOs န္ငှူ့ ် အဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးက ို ကျွန္်ိုပ်တ ို ူ့ 

မန္တလ ေးအလ ြေစ ိုက ်အရပ်ဘက် ူမှုအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးမှ အမည်ပ က်စ ရငေ်းသ ငေ်းသ  ေးမည် ဖစ်ငပီေး လန က်လန ငတ် င ်

ထ ိုအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးန္ငှူ့ ် ံိုေးဝပတ်သက် လဆ ငရ် က်သ  ေးမည် မဟိုတ်လကက ငေ်း သလဘ ထ ေးထိုတ် ပန ် ိုက်သည်။  

 

မန္တလ ေးအလ ြေစ ိုက ်အရပ်ဘက ်ူမှုအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေး က နယ်က် (၁၁၆) ဖ  ွဲ့ 

ဆက်သ ယ်ရန ်- mdycsonetwork@gmail.com 
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