
 
RCSS၊ aစိုးရႏွင့္ UNODC တို႕၏  

စံျပေရွ႕ေျပးaစားထုိးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး0ါးပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး 
လုပ္ငန္းaေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္မွဳaေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 
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“RCSS၊ aစုိးရႏွင့္ UNODC သံုးပြင့္ဆိုင္လက္တြဲပူးေပါင္း၍ စံျပေရွ႕ေျပးaစားထိုးဖြံ႕ၿဖဳိးေရး 
စီမံကိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး0ါးပူးေပါင္းတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ aေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
သေဘာတူညီထားၾကသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ စာရြက္ေပၚတြင္သာရိွၿပီး လက္ေတြ႕ aေကာင္ 
ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး0ါးပူးေပါင္းတုိက္ဖ်က္ရာတြင ္ aစုိးရဘက္မွ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ဆႏၵမရိွေၾကာင္းaား လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းaေကာင္aထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ aဟန္႕aတားမ်ား၊ aခက္aခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားaရ ျပန္လည္သုံးသပ္ 
ခ်က္မ်ားရရိွသည္§ 

စံျပေရွ႕ေျပးaစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ပူးေပါင္းaေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆး0ါးaႏၱရယ္ ပူးေပါင္းကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရးaတြက္ RCSS မွညိႇႏွိဳင္းဆက္ဆံေရး တာ0န္ခံ 
ထားရွိၿပီး ပူးေပါင္းညႇိႏွဳိင္းဆက္ဆံေရးရံုးaား သွ်မ္းျပည္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္ထားရိွရာ တစ္ႏွစ္တာ 
ကာလရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားလက္တြဲပူးေပါင္းaေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး aတြက္ 
မူးယစ္ေဆး0ါးႏွင္႔ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး0ါးမ်ားaႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုaဖြဲ႔ 
(CCDAC)မွ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္တာကာလaတြင္း တရား0င္ညႇိႏွဳိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ§ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးaတြက္ရယူထားၾကေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားaေပၚ လက္ေတြ႕ 
aေကာင္aထည္ေဖၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ ဤကဲ့သို႕ေသာလုပ္ေဆာင္ရပ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးaတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ aခက္aခဲျဖစ္ေစသည့္ aေၾကာင္းaရာတခုပင္ျဖစ္သည္§” 

ဤသုံးသပ္ခ်က္စာတမ္းသည္ aထက္ေဖၚျပထားေသာ aေၾကာင္းaရာကို aခ်က္aလက္ 
မ်ားျဖင့္ မီးေမာင္းထုိးေထာက္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး RCSS၊ aစုိးရႏွင့္ UNODC တို႕၏ စံျပေရွ႕ေျပးaစားထိုး 
ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး0ါးပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး၊ aပစ္aခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
ႏွင့္aညီ RCSS မွaားက်ဳိးမာန္တက္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သညမ္်ားကို aစီရင္ခံထုတ္ေဖာ္တင္ျပ 
ရျခင္းျဖစ္သည္§  

စံျပေရွ႕ေျပးaစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ပူးေပါင္းaေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ 
ေဆး0ါးပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရးaတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူခဲ့ၾကရာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္ 



လည္း ဤစီမံကိန္းaေကာင္aထည္ေဖာ္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္aစုိးရ၏ aထက္ 
သက္ဆိုင္ရာမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ aစုိးရ႒ာနဆုိင္ရာaဆင့္ဆင့္မွ လက္တဲြ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားaားမရရိွျခင္း ထုိ႕ေၾကာင့္လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္aေကာ္aထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရိွေပ§ aပစ္aခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား aေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ 
မူးယစ္ေဆး0ါးပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားaေပၚတြင္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္aစိုးရမွ 
ဤကဲ့သို႕လွစ္လ်ဴျပဳကာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မွဳမရိွျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးaတြက္ ယုံၾကည္မွဳတည္ 
ေဆာက္ႏုိင္ရန္aတြက္ aခက္aခဲႏွင့္ aဟန္႕aတားျဖစ္ေစသည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္§ 

 

စံျပေရွ႕ေျပးaစားထိုးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး0ါးပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး သမိုင္းေနာက္ခံaက်u္း 

RCSS ႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္aစုိးရတို႕ aပစ္aခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည့္ 
ေနာက္ ဘိန္းaစားထိုးသီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားaတြက္ 2012 ခုႏွစ္ ေaာက္တိုဘာလ (27-28) ရက္ 
မ်ားတြင္ သွ်မ္းျပည္နယ္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမဳိ႕၌ RCSS၊ aစုိးရႏွင့္ UNODC တို႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး 
ေaာက္ပါ သေဘာတူညီခ်က ္(9) ခ်က္aားသေဘာတူညီခ်မွတ္ခဲ့သည္§ 

(1) သွ်မ္းျပည္နယ္ မိုးနဲႏွင့္ မိုင္းပန္ျမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ခန္႔မွန္းေလ့လာမႈမ်ားaား ႏိုင္ငံေတာ္aစိုးရ၊ RCSS ႏွင့္ 

UNODC တုိ႔မွ ျပဳလုပ္သြားရန္§ 

(2) aဆိုပါျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ခန္႔မွန္းေလ့လာမႈမ်ားမွရရွိသည့္aခ်က္aလက္မ်ားကုိ aေျခခံျပီးစံျပေရွ႕ေျပး 

aစားထိုးဖံြ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေနရာမ်ားaား ႏိုင္ငံေတာ္aစိုးရ၊ UNODC ႏွင့္ RCSS တုိ႔မွပူးေပါင္းေရြးခ်ယ္ 

သြားရန္§ 

(3) ေရြးခ်ယ္ထားေသာစံျပေရွ႕ေျပးaစားထုိးဖံြ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ 

စီမံကိန္းaစီaစu ္မ်ားaား ပူးေပါင္းေရးဆဲြျပီး လူထုaဖဲြ႕aစည္းမ်ားaတြင္း ရွင္းလင္းခ်ျပ၍ aၾကံေပးမႈ 

မ်ားရယူျပီး aေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္§ 

(4) ေရြးခ်ယ္ထားေသာစံျပေရွ႕ေျပးaစားထုိးဖံြ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္aစိုးရ၊ UNODC 

ႏွင့္ RCSS တုိ႔မွ aျမန္ဆံုးပူးေပါင္းaေကာင္aထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္§ 

(5) UNODC aေနျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္aစိုးရႏွင့္ RCSS တို႔၏ စံျပေရွ႕ေျပးaစားထိုးဖံြ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေနရာ 

တုိ႔တြင ္နည္းပညာပ့ံပိုးကူညီေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္§ 

(6) ပူးေပါင္းaေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စံျပေရွ႕ေျပးaစားထုိးဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေနရာမ်ားတြင္ 

လတ္တေလာလိုaပ္မည့္ ဘ႑ာေငြaေထာက္aပံ့မ်ားaား aျပည္ျပည္ဆုိင္ရာaလွဴရွင္မ်ားထံမွ aကူ 

aညီရယူေရးaတြက္ UNODC မွဆက္သြယ္ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္§ 

(7) RCSS aေနျဖင့္မိမိေဒသတြင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႔0င္မ်ားaား မူးယစ္ေဆး0ါး 

aႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး0ါးပူးေပါင္း ထိန္းခ်ဳပ္ 

ေရးႏွင့္ aစားထုိးဖံြ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းaေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားaား aသိပညာေပး စည္းရုံး 

ေဆာင္ရြက္သြားရန္§ 



(8) မူးယစ္ေဆး0ါးပူးေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ aစားထုိးဖံြ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာaေကာင္aထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးaတြက္ မူးယစ္ဗဟုိaဖဲြ႔၊ သွ်မ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ RCSS တို႔မွဆက္သြယ္ေရး 

တာ0န္ခံမ်ားသတ္မွတ္ျပီးaီးေမလ္း၊ ဖုန္း၊ သင့္ေတာ္သည့္နည္းလမ္းတုိ႔ျဖင့္ သတင္းဖလွယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ 

ရြကရ္န္§ 

(9) မူးယစ္ဗဟို၊ UNODC ႏွင့္ RCSS တို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ aစားထိုးဖံြ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း 

ေနရာမ်ားတြင္ လံုျခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍aထက္ဌာနမ်ားသုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားရန္§ 

သေဘာတူညီခ်က္aမွတ္ (8) aရ UNODC၊ မူးယစ္ဗဟို (CCDAC) တို႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥပတ္သက္၍ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 2013ခုႏွစ္ဇန္န0ါရီလ (24) ရက္မွစၿပီး RCSS မွ ဗုိလ္မွဴး0မ္းဆိုင္ကုိ 
ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရးရုံးတြင္ တာ0န္ခန္႕aပ္ေပးခဲ့သည္§ 

 

စံျပေရွ႕ေျပးaစားထိုးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းaေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ aစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွျခင္း 

သေဘာတူညီခ်က္ (9) ခ်က္တြင္ လုပ္ငန္းaေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ aခ်ိန္aတိaက် 
သတ္မွတ္မထားသည္ကုိသံုးသပ္မိပါသည္§ သေဘာတူညီခ်က္ aမွတ္ (4) တြင္လည္းလုပ္ငန္းမ်ားကို 
aျမန္ဆုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားပါသည္§ 

2013 ခုႏွစ္ ဇန္န0ါရီလ (24) ရက္တြင္ RCSS မွမူးယစ္ေဆး0ါးတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ aဖြဲ႕ 
ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတာ0န္ခံ ဗိုလ္မွဴး0မ္းဆိုင္တုိ႕သည္ သွ်မ္းျပည္နယ္ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရး 
ရာ0န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေaာင္သူaားသြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ စံျပေရွ႕ေျပးaစားထုိးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းမ်ားaား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ RCSS aေနျဖင့္aဆင္သင့္ရွိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းaား 
မည္သည့္ ေန႕ရက္ႏွင့္ aခ်ိန္ကာလတြင္ စတင္aေကာင္aထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သြားရန္ aစီaစu ္ရွိ 
ထားေၾကာင္း စသည္တို႕aားေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္  ဗိုလ္မွဴးႀကီးေaာင္သူ မွ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ 
aထက္မွမည္သည့္ညႊန္ၾကားခ်က္တစံုတရာကိုမွ် aေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ 
ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္§ သွ်မ္းျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ရဲမင္းႀကီး0င္းထြန္းထံ ထပ္မံညႇိႏွဳိင္းေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း 
ထိုကဲ့သို႕ ပင္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္§ 

 

စံျပေရွ႕ေျပးaစားထိုးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းေနရာaတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာရာတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ aခက္aခဲ 
aတားaဆီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းၾကန္႕ၾကာခ့ဲသည့္ aေၾကာင္းaရာမ်ား§ 

2013 ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ0ါရီလ (10) ရက္တြင္ UNODC ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာဒါရုိက္တာ Mr. Jason 
Eligh သည္ RCSS uကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ 2013 ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ 
မူးယစ္ဗဟုိ၊ UNODC ႏွင့္ RCSS တို႕သံုးပြင့္ဆိုင္ပူးေပါင္းၿပီး မုိင္းပန္ႏွင့္ မုိးနဲေဒသမ်ားတြင္ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာ aခ်က္aလက္ရယူျခင္း (Needs Assessment) မ်ားaားေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား aေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးaတြက္ UNODC aေနျဖင့္ aစုိးရႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး တြန္းaား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းaစီaစu ္မ်ားေျပာၾကားခဲ့သည္§ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္း စတင္aေကာင္aထည္ေဖာ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္ ကာလ 
တြင္ မုိးနဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ေဒသaတြင္းရွိ ဘိန္းစုိ္က္ေတာင္သူမ်ား၏ aေျခaေနaားသိရွိႏုိင္ရန္ 
RCSS မူးယစ္ေဆး0ါးတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီမွ ေဖေဖာ္0ါရီလႏွင့္ မတ္လaတြင္း မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 



ေက်းရြာေပါင္း (9) ရြာႏွင့္ မုိးနဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း (11) ရြာသို႕သြားေရာက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ 
မွဳမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္§ 

ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည့္ ထုိႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းလက္ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ စား0တ္ေနေရး 
aတြက္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္း ကုိaားထားေနၾကရပါသည္§ aျခားေသာစိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားမွာ 0ယ္လိုaားႏွင့္ 
ေစ်းကြက္မ်ားမရိွသျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးသူနည္းပါးသည္§ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္းမွ ရရိွသည့္0င္ေငြျဖင့္ ဆန္0ယ္ 
ယူစားသံုးရသည္ စား0တ္ေနေရးaတြက္ လိုaပ္ခ်က္မ်ားaား ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္သာ aသက္ေမြး 
0မ္းေၾကာင္းေရးaတြက္ ရုန္းကန္လုပ္ကုိင္ေနၾကရပါသည္§ 

aဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူေနမွဳဘ0ျမႇင့္တင္ေရး 
aတြက္0န္ေဆာင္မွဳေပးမည့္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္  ေဆးေပးခန္းတုိ႕ပင္လွ်င္မရိွၾကေပ§ ေဒသတြင္းရွိ စုိက္ပ်ဳိး 
ေျမမ်ားမွာလည္း ေျမဆီေျမႏွစ္နည္းပါးျခင္းမ်ားရိွသည္§ ႏွစ္စu္သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းမ်ားႏွင္ ့ ေသာက္သံုး 
ေရရွားပါးျခင္း စသည့္aခက္aခဲမ်ားလည္းႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္§ လြန္ခဲ့သည္ ့ 1996-1997 ခုႏွစ္မ်ား 
တြင္ aဆိုပါေဒသမ်ားရိွ ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္တပ္မွ (4 Cut) စစ္ဆင္ေရးလုပ္ကာ 
ေက်းရြာမ်ားaား aတင္းaဓၶမေျပာင္းေရြ႕ခိုင္းျခင္းမ်ားကုိခံခဲ့ၾကရပါသည္§ 

ေဒသခံလူထုမ်ားမွ စား0တ္ေနေရးaတြက္ေၾကာင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ aသက္ေမြး0မ္းေၾကာင္း 
ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘိန္းaစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ စား0တ္ေနေရးaတြက္ဖူလုံပါက ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိး 
ရန္ဆႏၵမရွိပါေၾကာင္း၊ aစားထိုးသီးႏွံမ်ား ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးaတြက္ ေစ်းကြက္မ်ားပါဖန္တီး ေပးေစလို 
ေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာစu္aတြင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားကေတာင္းဆုိေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္§ 

2013 ခုႏွစ္ eၿပီလတြင္ RCSS မူးယစ္ေဆး0ါးတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ aဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 
aတြင္းေရးမွဴးတို႕သည္ UNODC ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာဒါရိုက္တာ Mr. Jason Eligh ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ UNODC ရုံး၌ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ Mr. Jason Eligh မွမုိးနဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားတြင္ သၾကၤန္aၿပီးတြင္ ကြင္းဆင္းaကဲျဖတ္ေလ့လာမွဳမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း (Needs Assessment) 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ aစုိးရကိုတုိက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္§ 

2013 ခုႏွစ္eၿပီလ (5) ရက္တြင္ ကြင္းဆင္းaကဲျဖတ္ေလ့လာမွဳမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း (Needs 
Assessment) ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သွ်မ္းျပည္၊ ျပည္နယ္ရဲမင္းႀကီး0င္းထြန္း ထံသို႕စံုစမ္းေမး 
ျမန္းၾကည့္ရာမွာ ျပည္နယ္ရဲမင္းႀကီးမွ UNODC ကိုေမးျမန္းရuးီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး 
ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ UNODC ကုိေမးျမန္းလွ်င္ 
aစုိးရခြင့္မျပဳသျဖင့္ လုပ္ငန္းမစႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ aစုိးရ၏မူးယစ္ဗဟို (CCDAC) ကုိေမးျမန္းလွ်င္ UNODC 
ကိုေမးျမန္းရu ီးမည္ သို႕တည္းမဟုတ္ aထက္မွ မည္သည့္ညႊန္ၾကားခ်က္ aေၾကာင္းတစံုတရာ 
မွ်ျပန္ၾကားေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း စသည္ျဖင့္aေၾကာင္းျပခ်က္ေပး၍ aၿမဲတုန္႕ျပန္ ေျဖၾကားေပးခဲ့ၾက 
သည္§ 

2013 ခုႏွစ္ ဂ်ဴလုိင္လမွသာ မူးယစ္ဗဟို၊ UNODC ႏွင့္ RCSS သုံးပြင့္ဆုိင္ပူးေပါင္းၿပီး မုိးနဲႏွင့္ 
မုိင္းပန္ေဒသaတြင္း Needs Assessment မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္§ Needs Assessment 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ aခ်က္aလက္မ်ားကို UNODC ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး RCSS မွဆက္ဆံေရး 
တာ0န္ခံ ဗိုလ္မွဴး0မ္းဆိုင္ ကသွ်မ္းဘာသာျဖင့္ျပည္သူမ်ားaား ႀကဳိတင္ရွင္းလင္းေပးထားသျဖင့္ လုပ္ငန္း 
ၿပီးေျမာက္ေaာင္ျမင္ေရး aတြက္မ်ားစြာaေထာက္aကူျပဳခဲ့ပါသည္§ 

2013 ခုႏွစ္ဂ်ဴလိုင္လ (23-24) ရက္ တြင္ေက်းရြာေပါင္း (17) ရြာမွ လူထုက္ုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 
မုိးနဲၿမဳိ႕၊ ၿမဳိ႕နယ္ခန္းမတြင္စုရုံးေစၿပီး Needs Assessment ေကာက္ယူျခင္းကုိေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္§ 



သို႕ေသာ္မုိင္းပန္သို႕ ေရာက္သြားသည့္ ဂ်ဴလိုင္ (25) ရက္တြင္ CCDAC မွ ရဲမွဴးေက်ာ္ဆန္းမွ 
Needs Assessment ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ RCSS မူးယစ္ေဆး0ါးတုိက္ဖ်က္ေရးaဖြဲ႕ ပါ0င္ ေဆာင္ 
ရြက္ေနျခင္းကို သွ်မ္းျပည္နယ္aစုိးရကမသိရွိေၾကာင္းဟုေျပာကာ ဤလုပ္ငန္းစu ္တြင္ RCSS ၏မူးယစ္ 
ေဆး0ါးတိုက္ဖ်က္ေရးaဖြဲ႕ မပါ0င္ေစရန္ တားျမစ္ခဲ့ပါသည္§ 

ဤတားျမစခ္်က္္ႏွင့္ပတ္သက္၍ aေၾကာင္းaရင္းaမွန္ကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ RCSS 
မူးယစ္ေဆး0ါးတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ aဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွ ရဲမွဴးႀကီးျမင့္သိန္း (CCDAC) ထံစာျဖင့္ေမးျမန္း 
ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္တံု႕ျပန္ခ်က္ကုိမွ မရရွိခဲ့ေပ§ 

aမွန္မွာ 2013 ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လ (21) ရက္တြင္ RCSS မူးယစ္ေဆး0ါးတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ 
aဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ ွ Needs Assessment ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးပြင့္ဆိုင္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥaား သွ်မ္းျပည္နယ္ရဲမင္းႀကီး ထံသို႕ေျပာျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္§ aခ်က္aလက္ 
ေကာက္ယူသည့္ ခရီးစu္တေလွ်ာက္တြင္လည္း စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕0င္မ်ားႏွင့္ aထူးရဲမ်ားက 
သတင္းလိုက္ယူ၍ aထက္သုိ႕aဆက္မျပတ္ေန႕စu္သတင္းပုိ႕တင္ျပခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္§ 
ဤသံုးပြင့္ဆိုင္ Needs Assessment ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစu ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ UNODC ႏွင့္ CCDAC 
တို႕ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သွ်မ္းျပည္နယ္aစုိးရမွ မသိရ 
ေၾကာင္းဆုိျခင္းသည္ ယုတိၱမတန္သည္သာမက လံုး0မျဖစ္သင့္သည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္§ Needs 
Assessment ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တာခ်ီလိတ္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ aမွတ္ (1) ကိုစတင္ 
aေကာငa္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္§ 

 

စီမံကိန္းေဒသတြင္ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေရးaတြက္ RCSS ဖိတ္ၾကားျခင္းမရရိွခ့ဲ 

2013ခုႏွစ္ႏုိ0င္ဘာလ (30) ရက္တြင္ Mr. Jason Elighuီးေဆာင္ၿပီး US EU သံတမန္မ်ားႏွင့္ 
စီမံကိန္းaလွဴရွင္မ်ားလုိက္ပါလ်က္ ဒီဇင္ဘာ (3) ရက္ေန႕တြင္မုိးနဲၿမိဳ႕ႏွင့္၊ (4) ရက္ေန႕တြင္ မုိင္းပန္ၿမဳိ႕သို႕ 
သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံလူထုႏွင့္ RCSS တာ0န္ရိွသူမ်ားကုိ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNODC 
ရုံးမွaေၾကာင္းၾကားလာပါသည္§ သို႕ေသာ္ CCDAC ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္နယ္aစုိးရမွ RCSS aားတရား0င္ 
ဖိတ္ၾကားျခင္းမရိွသည့္aတြက္ RCSS မွသေဘာတူညီခ်က္aတုိင္း သြားေရာက္aကူaညီေပးႏုိင္ 
ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါ§ ယင္းကဲ့သို႕မဖိတ္ၾကားျခင္းသည္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားaား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္§ 

 

နိဂံုး 

သံုးပြင့္ဆိုင္ပူးေပါင္းၿပီး စံျပေရွ႕ေျပးaစားထိုးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းကို aေကာင္aထည္ေဖာ္ ေဆာင္ 
ရြက္မည္ဟုသေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ စာရြက္ေပၚတြင္သာရိွေနၿပီး 
လက္ေတြ႕တြင္မူ aေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး0ါးပူးေပါင္း 
တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ aစုိးရဘက္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုျခင္းမရွိေၾကာင္း လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားaရ သိရွိခဲ့ရပါသည္§ 

စံျပေရွ႕ေျပးaစားထိုးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းကုိ ပူးေပါင္းaေကာင္aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆး0ါးပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရးaတြက္ RCSS မွဆက္ဆံေရးတာ0န္ခံaား တစ္ႏွစ္ၾကာ ကာလaထိ 
ေတာင္ႀကီးတြင္ရုံးဖြင့္လွစ္ၿပီး ညိႇႏွဳိငး္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးaတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း CCDAC 



မွတရား0င္aဆက္aသြယ္ျပဳလုပ္လာျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ§ ဤျဖစ္ရပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးaတြက္ 
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ကုိထိခုိက္ေစသည့္ aေၾကာင္းaရာတခုျဖစ္ပါသည္§ 

 
မူးယစ္ေဆး0ါးတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ 

သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ 

 

ဆက္သြယ္ရန္ 
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 ဗုိလ္မွဴးဆိုင္0မ္း  +66874399678 

 Email   rcss.anc@gmail.com 
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