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သေု သသနသသစ ္

ပဋိပကၡၾက ား ြင္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား ရ္ေ  က္မႈ သရ္ားဗ ်ဴ မ  ား- 
ျမသ္မ ာုိင္င ာငင္ႏွင့္ ယူက ိသ္ားာိုင္င  ိုံမင သင္ယူျခင္ား 

နမ ိ ားသမ ား၊ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ လ ုျခ  ေ ားန ြက ္Georgetown နဖြြဲံနသစရ္ားမင 
ပ ုာငိပ္ုု ္ေ ု ားသရ္ 

နသစ  င္ခ သစ  နျပရ္ႏွင့္နသစ ုကို နြသ္လုိင္ားေပေပငိ giwps.georgetown.edu  ြင္  ာိုင္ပ္သရ္ 

2000 ခုာငသစ္ ြင္ ကမၻ ႏွင့္ကုလသမဂၢ လ ုျခ  ေ ားေက င္သစ   ုားျဖ ္ခ က္ (UNSCR) 1325  ြင္ 

ပုမ  ုား ပငင္ားလင္ားသစြ  ေဖ ္ျပု ားေသ  နမ ိ ားသမ ား၊ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ လ ုျခ  ေ ား 
လုပ္ငသ္ားသစစ္သရ္ ပဋိပကၡ သစ မ ခသ္ံခြြဲမႈ၊ ပဋိပကၡမ  ား ေျပလရ္ေသစမႈာငင္ႏွင့္ ေ ပငရ္ ရ္  ႏွင့္ေသ  
ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား ြင္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ နခသ္ားကကကုိ ျမ င္ႏွင့္ င္ သ္ ႀကိ ားပမ္ားလ က္ပငိသရ္္။ 
နမ ိ ားသမ ား၊ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ လ ုျခ  ေ ား ိုံာငင္ႏွင့္ ပ ္သက္၍ ာိုင္င ေ  ္န င္ႏွင့္ 
လက္ေ ြံေ  င္ ြက္ သ္ နသစ နသစစ္မ  ား နပ္န င္ မ  ားသစြ ေသ  သရ္ားလမ္ားမ  ားျဖင္ႏွင့္ 
န ိုပ္လုပ္ငသ္ားသစစ္ကိ ုျမ င္ႏွင့္ င္ာိုင္သရ္္။ သိုံ   ြင္၊ ေသ က္ပိုင္ား ယ္သစုာငသစ္ာငသစ္ခု သ ားပ္ားခသ္ံုိ၊ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ ကမၻ  သစ္ သ္ား ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားေဖ ္ေ  င္မႈ ြင္ နလြသ္ံနလြသ္ သရ္ားပ္ားသစြ  
ကိုယ္သစ ားျပ ေသ  ြဲျဖသစ္ၿပ ား- ကမၻ ႏွင့္ကုလသမဂၢ (UN) ၏ ေသ က္  ုားခသ္ံမငသ္ား ြက္ခ က္မႈမ  ားန 
1992 ာငင္ႏွင့္ 2011 ခုာငသစ္ၾက ား ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားသေး  ူရ မႈမ  ား ြင္ လက္မင ္ေ ားုိုားသူ 

နေယ က္ာငသစ္ ယ္ာငင္ႏွင့္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားေျပ  ိုေ ြားောြားမႈမ  ား ြင္ ရ ိာိႈင္ားသူ ယ္စ ား ြင္
ပ္ င္သူနမ ိ ားသမ ား နေ န ြက္မင   သစ္ေယ က္မင ပင္ မပငိေၾက င္ား ေု က္ျပု ားသရ္္။ 
ယင္ားက နမိ  ားသမ ားမ  ား၏ ပ္ င္မႈသရ္ သေး  ူရ မႈ သစ္ခုန ား နသရ္ား  ုား ာငသစ္ာငသစ္နုိ 
ၾက  ငရ္ခ ာိုင္မရ္ႏွင့္ နလ ားနလ ကို 20   ခိုငာ္ႈသ္ားုိာငင္ႏွင့္ နသရ္ား  ုား 15 ာငသစ္နု ိ

ၾက ပငရ္ခ ာိုင္မရ္ႏွင့္ နလ ားနလ ကို သ ုားပ ု သစ္ပ ုု ိ ိုားျမင္ႏွင့္ေသစသရ္ဴူေသ  
နေု က္နု ားာငင္ႏွင့္  သ္ံက င္ေသပ္သရ္္။ 

ျမသ္မ ာုိင္င ာငင္ႏွင့္ ယူက ိသ္ားာိုင္င ပငိ လူမႈေ ားနဖြြဲဲနသစရ္ားေခ္င္ားေ  င္မ  ားာငင္ႏွင့္ 

နသစိုား    သ္ပငိသူမ  ားကို ကြင္ား င္ားေမားျမသ္ားမႈမ  ားာငင္ႏွင့္ ယင္ားေခ္င္ားသစစ္ာငင္ႏွင့္သစပ္လ စ္ားေသ  

သုေ သသသစ  မ္ားမ  ားန ား ဖ ္ ႈေလႏွင့္လ ျပ ားနေျခခ ု ားေသ  ဤေလႏွင့္လ မႈ ြင္ 

နမ ိ ားသမ ားမ  ားနေသျဖင္ႏွင့္ ၎ ိုံ၏နခြင္ႏွင့္နေ ားမ  ားကိ ု မ  ားျပ ားလ ေသစ သ ္

ာိုင္င ေ  ္သစ မ ခ က္မ  ားကို နသ ုားခ ျခင္ား ငိမ ငိာငင္ႏွင့္ မရ္သိုံနသ ုားခ ေသသရ္ကုိ 

နေလားေပားေဖ ္ျပလ က္ ၎ ိုံနေသျဖင္ႏွင့္ ုိုာိုင္င မ  ား ြင ္ ျဖသစ္ေပေေသေသ  

ပဋိပကၡမ  ားၾက ား ြင္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားကိ ု မရ္သိုံ ရ္ေ  က္ေသသရ္ကို 
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သေု သသနသသစ ္
ပဋိပကၡၾက ား ြင္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား ရ္ေ  က္မႈ သရ္ားဗ ်ဴ မ  ား- 

ျမသ္မ ာုိင္င ာငင္ႏွင့္ ယူက ိသ္ားာိုင္င  ိုံမင သင္ယူျခင္ား 
နမ ိ ားသမ ား၊ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ လ ုျခ  ေ ားန ြက ္Georgetown နဖြြဲံနသစရ္ားမင 

ပ ုာငိပ္ုု ္ေ ု ားသရ္ 
နသစ  င္ခ သစ  နျပရ္ႏွင့္နသစ ုကို နြသ္လုိင္ားေပေပငိ giwps.georgetown.edu  ြင္  ာိုင္ပ္သရ္ 

 
2000 ခုာငသစ္ ြင္ ကမၻ ႏွင့္ကုလသမဂၢ လ ုျခ  ေ ားေက င္သစ   ုားျဖ ္ခ က္ (UNSCR) 1325  ြင္ 
ပုမ  ုား ပငင္ားလင္ားသစြ  ေဖ ္ျပု ားေသ  နမ ိ ားသမ ား၊ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ လ ုျခ  ေ ား 
လုပ္ငသ္ားသစစ္သရ္ ပဋိပကၡ သစ မ ခသ္ံခြြဲမႈ၊ ပဋိပကၡမ  ား ေျပလရ္ေသစမႈာငင္ႏွင့္ ေ ပငရ္ ရ္  ႏွင့္ေသ  
ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား ြင္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ နခသ္ားကကကို ျမ င္ႏွင့္ င္ သ္ ႀကိ ားပမ္ားလ က္ပငိသရ္္။ 
နမ ိ ားသမ ား၊ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ လ ုျခ  ေ ား ိုံာငင္ႏွင့္ ပ ္သက္၍ ာိုင္င ေ  ္န င္ႏွင့္ 
လက္ေ ြံေ  င္ ြက္ သ္ နသစ နသစစ္မ  ား နပ္န င္ မ  ားသစြ ေသ  သရ္ားလမ္ားမ  ားျဖင္ႏွင့္ 
န ိုပ္လုပ္ငသ္ားသစစ္ကို ျမ င္ႏွင့္ င္ာိုင္သရ္္။ သိုံ   ြင္၊ ေသ က္ပိုင္ား ယ္သစုာငသစ္ာငသစ္ခု သ ားပ္ားခသ္ံုိ၊ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ ကမၻ  သစ္ သ္ား ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားေဖ ္ေ  င္မႈ ြင္ နလြသ္ံနလြသ္ သရ္ားပ္ားသစြ  
ကိုယ္သစ ားျပ ေသ  ြဲျဖသစ္ၿပ ား- ကမၻ ႏွင့္ကုလသမဂၢ (UN) ၏ ေသ က္  ုားခသ္ံမငသ္ား ြက္ခ က္မႈမ  ားန  
1992 ာငင္ႏွင့္ 2011 ခုာငသစ္ၾက ား ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားသေး  ူရ မႈမ  ား ြင္ လက္မင ္ေ ားုိုားသူ 
နေယ က္ာငသစ္ ယ္ာငင္ႏွင့္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားေျပ  ိုေ ြားောြားမႈမ  ား ြင္ ရ ိာိႈင္ားသူ ယ္စ ား ြင္ 
ပ္ င္သူနမ ိ ားသမ ား နေ န ြက္မင   သစ္ေယ က္မင ပင္ မပငိေၾက င္ား ေု က္ျပု ားသရ္္။ 
ယင္ားက နမိ  ားသမ ားမ  ား၏ ပ္ င္မႈသရ္ သေး  ူရ မႈ သစ္ခုန ား နသရ္ား  ုား ာငသစ္ာငသစ္နု ိ
ၾက  ငရ္ခ ာိုင္မရ္ႏွင့္ နလ ားနလ ကို 20   ခိုငာ္ႈသ္ားုိာငင္ႏွင့္ နသရ္ား  ုား 15 ာငသစ္နု ိ
ၾက ပငရ္ခ ာိုင္မရ္ႏွင့္ နလ ားနလ ကိ ု သ ုားပ ု သစ္ပ ုုိ  ိုားျမင္ႏွင့္ေသစသရ္ဴူေသ  
နေု က္နု ားာငင္ႏွင့္  သ္ံက င္ေသပ္သရ္္။ 
 
ျမသ္မ ာုိင္င ာငင္ႏွင့္ ယူက ိသ္ားာိုင္င ပငိ လူမႈေ ားနဖြြဲဲနသစရ္ားေခ္င္ားေ  င္မ  ားာငင္ႏွင့္ 

နသစိုား    သ္ပငိသူမ  ားကို ကြင္ား င္ားေမားျမသ္ားမႈမ  ားာငင္ႏွင့္  ယင္ားေခ္င္ားသစစ္ာငင္ႏွင့္သစပ္လ စ္ားေသ  

သုေ သသသစ  မ္ားမ  ားန ား ဖ ္ ႈေလႏွင့္လ ျပ ားနေျခခ ု ားေသ  ဤေလႏွင့္လ မႈ ြင္ 

နမ ိ ားသမ ားမ  ားနေသျဖင္ႏွင့္ ၎ ိုံ၏နခြင္ႏွင့္နေ ားမ  ားကို မ  ားျပ ားလ ေသစ သ ္

ာိုင္င ေ  ္သစ မ ခ က္မ  ားကို နသ ုားခ ျခင္ား ငိမ ငိာငင္ႏွင့္ မရ္သိုံနသ ုားခ ေသသရ္ကုိ 

နေလားေပားေဖ ္ျပလ က္ ၎ ိုံနေသျဖင္ႏွင့္ ုိုာိုင္င မ  ား ြင ္ ျဖသစ္ေပေေသေသ  

ပဋိပကၡမ  ားၾက ား ြင္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားကိ ု မရ္သိုံ ရ္ေ  က္ေသသရ္ကို   
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သစူားသစမ္ားေလႏွင့္လ ု ားသရ္ ္။ ယူက ိသ္ားာုိင္င သရ္ ၎၏ NAP ကိ ု2016 ခုာငသစ္ ေဖေဖ ္ ္  လ ြင္ 

သစ င္လက္ခ  က င္ႏွင့္သ ုားခြဲႏွင့္သရ္္။ ျမသ္မ ာုိင္င  ြင္ NAP မပငိေသ ္လရ္ား 

နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ကကကုိ  ိုားျမ င္ႏွင့္ေ ား (NSPAW) န ြက ္ 1995 ေးက င္ားမူ ္ဝလမ္ားသစစ္ကို 

နေျခခ ု ားေသ  နမ ိ ားသမ ားး၀ျမငင္ႏွင့္ င္ေ ားန ြက္ ျမသ္မ ာုိင္င လ ုား ုိင္   

မဴ ဗ ်ဴ သစ မ ခ က ္ သစ မ ခ က္ သစ္ခုကိ ု 2013 ခာုငသစ္ ြင္ သစ င ္ န ရ္ၿပ ခြဲံ ုားခြဲႏွင့္သရ္္။ 

သစ မ ခ က္ာငသစ္ခုသစလ ုားသရ္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ ကကကုိျမ င္ႏွင့္ င္ သ္ ာိုင္င ေ  ္၏ ခိုင္မ ေသ  

သ ာိ ၷ သ္ု ားပငိမႈကိ ု ကိယု္သစ ားျပ ၿပ ား သစ မ ခ က္ သစခ္ုသစ သရ္ ာိုင္င  က  မေူး င္မ  ားန ြင္ား 

နေျခ ရ္ု ားသရ္္။  

 
န ိုပ္ေလႏွင့္လ မႈန  ာငသစ္ာိုင္င သစလ ုား ြင္၊ နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ လ ုျခ  ေ ားကိ ု
 ိုားျမ င္ႏွင့္ သ္ သရ္ားဗ ်ဴ မ ိ ားသစ ုကို နသ ုားျပ ု ားေၾက င္ား ေ ြဲပငိ သရ္္။ ာိုင္င ေ  ္သစ မ ခ က္မ  ားာငင္ႏွင့္ 
သမ ားပိာုးက  ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားလုပ္ငသ္ားသစစ္မ  ားသရ္ နမ ိ ားသမ ားမ  ားန ြက ္
 လဝ္မ  ားေ  ေုြားေသသစစ္ ြင္၊ နျခ ားေသ  နုူားသျဖင္ႏွင့္   
နလြ  ္သ္ား သ္ေသ  က္  ေ ားမ  ားုရ္ႏွင့္သြင္ားျခင္ားာငင္ႏွင့္  နျခ ားာုိင္င  က  မူေး င္မ  ားာငင္ႏွင့္ 
သ ္မင ္ခ က္မ  ားကို နသ ုားခ သရ္ႏွင့္ န င္ႏွင့္မ  ားသရ္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ 
နက ိ ားသစ ားပြ ားမ  ားကုိ ျမ င္ႏွင့္ င္ေပား   ြင္ လြသသ္စြ ုိေ  က္မႈပငိာိုင္ပ္သရ္္။ ၎ ိုံ၏ 
န ားသ ခ က္မ  ား၊  င္ားျမသစ္မ  ားာငင္ႏွင့္ ပသ္ား ိုင္မ  ားာငင္ႏွင့္န ူ သစ ခ  ပ္သစ  မ္ားမ  ားာငင္ႏွင့္ 
ခ စ္ားကပ္ႀကိ ားပမ္ားမႈမ  ားကို နသ ုားခ ျခင္ားန ားျဖင္ႏွင့္၊ ျမသ္မ ာငင္ႏွင့္ ယူက ိသ္ားာိုင္င  ိုံပငိ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္  နသစစ္နလ န    ုားျဖ ္ခ က္ခ မင ္သရ္ႏွင့္ လုပ္ငသ္ားသစစ္မ  ားမင ၎ ိုံန ား 
ုု ္ပယ္ု ားမႈကိ ု သစ င္ေက  ္လ  ားလ ေသၾကသရ္္။ သိုံ   ြင ္ လုပ္ေ  င္ မရ္ႏွင့္ 
လိုနပ္ခ က္မ  ား က သ္ပငိေသပ္ေသားသရ္္။  
 
ျမသ္မ - ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား ရ္ေ  က္ သ္ ာိုင္င  က  မူ ္ဝေး င္မ  ားကိ ု နမ ိ ားသမ ားမ  ားမင 
နသ ုားျပ မႈ 
 
2015 ခုာငသစ္ ြင္ ျမသ္မ နသစိုား ာငင္ႏွင့္ မ  ားသစြ ေသ  လက္သက္ကုိင္ ပ္ဖြြဲံမ  ားၾက ား 
နပသစ္နခ ္ ပ္သစြဲမႈ သေး  ူရ မႈ  ပငိခြဲႏွင့္သရ္ကို ေ ြဲခြဲႏွင့္ သရ္ႏွင့္သရ္ား  ူ ေက  ္ၾက ားေသ  
န ိုက္နခ ေခ္င္ားေ  င္ ေန င္ သ္ားသစုၾကရ္မင  သစ င္ၾသဇ န ဏ  ပငိလ ခြဲႏွင့္သရ္ႏွင့္န ြက္ 
ာငသစ္င္ား ယ္ၾက  ပဋိပကၡာငင္ႏွင့္န ဏ ပငင္သစသသစ္န ား န  ုားသ ္ာိုင္မရ္ႏွင့္ နလ ားနလ ကိ ု 
နခ က္ျပေသခြဲႏွင့္သရ္ ္။ ေသ က္ က္ ြြဲ ာိုင္င ေ ားေ ြားောြားမႈ ြင္ ျမသ္မ ာုိင္င န ား ေပငဲ က္ သ္ 
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လမ္ား  သ္ျပသေပားမရ္ႏွင့္ နေျခခ မူ ္ဝလမ္ားသစစမ္  ားကို ေ ြားောြားခြဲႏွင့္ၾကေသ  နခ ိ ဲေသ  
နမ ိ ားသမ ားမ  ားာငင္ႏွင့္ နမ ိ ားသမ ားု ု လူမႈနဖြြဲဲနသစရ္ားမ  ား (CSO) နပ္န င္ မ ူကြြဲျပ ားေသ  
ာိုင္င ႏွင့္နေ ားကိသစက ြင္ ပ္ င္ပ ္သက္ေသသူမ  ားန ား ဖိ ္ၾက ားခြဲႏွင့္သရ္္။ သိုံ   ြင္ ပဋိပကၡသရ္ 
ာိုင္င ၏ေျမ က္ပိုင္ားေဝသမ  ား ြင္  က္လက္ျဖသစ္ပြ ားေသ ြဲျဖသစ္ၿပ ား 
နပသစ္နခ ္ ပ္သစြဲေ ားန ြက္ ရ ိာိႈင္ားေ ြားောြားမႈမ  ားမင လရ္ား ၾကသ္ံၾက ေသ ြဲျဖသစ္သရ္္။ 
 မ္ားသရ္ားသစ  နေက င္ား  ုား ကိသစက ပ္မင ၊ မြ ္ လင္း သ  င္ ပိုဴင္ဂ  လူသရ္ားသစုမ  ားန ား 
ရ စ္ားပသ္ားာငိပ္သစက္မႈ ျမင္ႏွင့္ က္လ ျခင္ားပင္ျဖသစ္သရ္- နသစုလိုက္နျပ  လိုက္ သ ္ျဖ ္မႈမ  ား၊ 
နုပ္သစုဖြြဲံ မုဝိသ္ားက င္ႏွင့္မႈမ  ားာငင္ႏွင့္ ေသ  ုားမႈမ  ားနပ္န င္-လူသ ားခ င္ားသစ သ ေု က္ု ားမႈန ား 
 သ္ံက င္ႏွင့္ေသ    ဇ  ္မႈမ  ားန ြက္ နသစ  င္ခ သစ မ  ားမင  မ  ားျပ ားလ ေသၿပ ား ပိုဴင္ဂ  လူမ ိ ား 
င္ားသိသ္ားေက  ္ေက  ္မင  ျမသ္မ ာုိင္င မင သစြသ္ံခြ ုြက္ေျပားသြ ားၾကသရ္္။ ဤပဋိပကၡၾက ား ြင္ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ လူမႈး  ြင္ ၎ ိုံ၏ ပ္ င္မႈန ား ဴသ္ံ  ားု ားေသ  
န  ားန  ားမ  ားကိ ု ေက  ္လ  ား သ္ာငင္ႏွင့္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ လိုနပ္ခ က္မ  ားကုိ ေု က္ျပ သ္ 
ႀကိ ားပမ္ားလ က္ ပငိၾကသရ္္။  
 
 ျမသ္မ ာုိင္င  ငိ နမ ိ ားသမ ားနခ ိ ံမင  က္ႂကြလႈပ္ပင ားေသ  ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား ရ္ေ  က္သူမ  ား 
ျဖသစ္သရ္္။ မ  ားသစြ ေသ  နမ ိ ားသမ ားုု၏ CSO မ  ားသရ္ သစသစ္နသစိုား န ား  သ္ံက င္ေသ  
လူုုန ုႂကြမႈမ  ားမင ေပ္က္ဖြ ားလ ခြဲႏွင့္ျပ ား ျဖသစ္သကြဲႏွင့္သံုိ ပဋိပကၡ၏  ိုက္ခ ္မႈကို ခ သစ ား ေသ  
ေဝသမ  ားမင ေပေုြက္လ ခြဲႏွင့္ျခင္ားမ  ားလရ္ား  ငိသရ္္။္။ ယင္ားနဖြြဲံနသစရ္ားမ  ားသရ္ ုိုနခ ိသ္မငသစ၍ 
နပသစ္နခ ္ ပ္သစြဲမႈကိသစက ပ္နခ ိ ဲ ြင္ ရ ိာိႈင္ားေ ြားောြား သ္ ကူရ ျခင္ား၊ နပသစ္နခ ္ ပ္သစြဲမႈန ား 
နေက င္နုရ္ေဖ ္   ြင္ ေသစ င္ႏွင့္ၾကရ္ႏွင့္  သ္ၾက ားျခင္ား၊ ာိုင္င ေ ားေ ြားောြားမႈ ြင္ 
ပ္ င္ျခင္ားာငင္ႏွင့္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားလုပ္ငသ္ားသစစ္ ြင္ ပ္ ငသ္ူမ  ားန ား နၾက ဉ ဏ္ေပားျခင္ားကြဲႏွင့္သိုံ 
ာိုင္င ၏ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားလုပ္ငသ္ားသစစ္ ြင္  ိုက္ပိုက္နခသ္ားကက သစ္ခုနျဖသစ္ ပ္ င္ခြဲႏွင့္သရ္္။ ၎ ိုံ၏ 
ပ္ င္ကူရ မႈမ  ားေၾက င္ႏွင့္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားလုပ္ငသ္ားသစစ္န ြက္ မူေး ငမ္  ားခ မင ္   ြင္ 
လိင္ခြြဲျခ ားမႈမ ငိေသ  သစရ္ားကမ္ားခ က္မ  ားသစြ  ာငင္ႏွင့္ ာိုင္င ေ ားေ ြားောြားမႈ ြင ္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ 
ပ္ င္မႈ ၃၀   ခိငု္ာႈသ္ား ကိ ု    ငိ သ္ ုရ္ႏွင့္သြင္ားလ ေသစခြဲႏွင့္သရ္္။  
 
နခ ိ ဲေသ  နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားလုပ္ငသ္ားသစစ္ ြင ္
နမ ိ ားသမ ားမ  ားပ္ င္မႈကိ ု ေု က္ခ န ားေပား သ္ာငင္ႏွင့္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ နခြင္ႏွင့္နေ ားမ  ားကိ ု
 ိုားျမ င္ႏွင့္ သ္ NSPAW ဴု သို ားၾကေသ  ျမသ္မ ာုိင္င ၏ ာိုင္င ေ  ္သစ မ ကိသ္ားကုိ 
နသ ုားျပ လ ၾကသရ္္။ သိုံ   ြင္၊ ေယးုယ န ားျဖင္ႏွင့္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ လ ုျခ  ေ ားကိသစက ပ္ ြင္ 
NSPAW န ား နမ ိ ားသမ ားမ  ားမင နသ ုားျပ မႈသရ္ ကသ္ံသ ္ခ ု ား ၿပ ား နသစိုား သရ ္
နေက င္နုရ္ေဖ ္ေ  င္ပြက္ သ္န ြက္ လ ုေလ က္ေသ  ေငြေၾကားာငင္ႏွင့္ လူသ ား 
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န င္ားနျမသစ္မ  ားကို ခြြဲေ ခ ု ားေပားျခင္ား မပငပိ္္။ ုိုံေၾက င္ႏွင့္ပင္  နေျခခ လူုုန င္ႏွင့္ ငိ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ NSPAW ာငင္ႏွင့္ သက္ ိုင္ျခင္ားမ ငိဴု ခ သစ ား သရ္မင  န ႏွင့္ၾသသစ  ေ  ႏွင့္ 
မဴု ္ပ္္။ နသရ္ားသစုကသ  ၎ ရ္ပငိေသသရ္ကို သိၾကၿပ ား ုိုံုက္ပင္သရ္ားေသ  
နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္သ  ၎၏မူၾကမာ္းေ ား ြြဲမႈ ြင္ ပ္ င္ခြဲႏွင့္ၾကသရ္္။ 
မ  ားသစြ ေသ  ေမားျမသ္ားခ  သူမ  ားက NSPAW သရ ္ "သစ ပြက္ေပေမင သ  ပငိၿပ ား" 
လက္ေ ြဲ ြင္နသ ုားမ င္ေၾက င္ား ၎ ိုံ၏နျမငက္ိ ု ေဖ ္ျပခြဲႏွင့္သရ္္။  ျမသ္မ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ 
လႈပ္ပင ားမႈသရ္ ၎၏ာိုင္င ေ ားာငင္ႏွင့္ လူမ ိ ားေ ားနဖြြဲံနသစရ္ားမ  ား ြင္ နမ ိ ားမ ိ ားကြြဲျပ ားျခ ားသ ားၿပ ား 
မ  ားသစြ ေသ   က္ႂကြလႈပ္ပင ားသူမ  ားသရ္ နသစိုား ၏    ား၀င္၊  
သစ မ ကိသ္ားမ  ား၏  ြြဲေ  င္မႈမ  ားနေပေနကသ္ံနသ ္ျဖင္ႏွင့္သ  ၎ ိုံ၏ ေဝသမ  ား ြင ္
လုပ္ငသ္ားမ  ား ေ  င္ ြက္ေသသစစ္ သ ို ား ေသစ င္ႏွင့္ၾကရ္ႏွင့္ေသ ြဲ ျဖသစ္သရ္္။  
 
 နမ ိ ားသမ ားမ  ားနေပေ ခြြဲျခ ားမႈန ားလ ုား ပေပ  က္ေ ား ုိင္   သေး  ူသစ ခ  ပ္ ဳသစ ေဝ္စ  
(CEDAW) ာငင္ႏွင့္ UNSCR 1325  ိုင္   UN သေး  ူရ ခ က္ကြဲႏွင့္သိုံ ာိုင္င  က  
မူ ္ဝေး င္မ  ားသရ္ နမ ိ ားသမ ားမ  ားာငင္ႏွင့္ နမ ိ ားသမ ားုု CSO မ  ားန ြက ္ ပို၍ 
နက ိ ားပငိေသစပ္သရ္္။ CEDAW သရ ္ မ ူကြြဲျပ ားေသ  ေသ က္ခ မ  ား ငိသရ္ႏွင့္ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားန ြက္ ပဋိပကၡာငင္ႏွင့္ သစပ္လ စ္ားေသ  လိင္နၾကမ္ားဖက္မႈမ  ား၏ သ္မင 
က ကြယ္ေသစ င္ႏွင့္ေပင က္ျခင္ားကြဲႏွင့္သိုံ၊၎ ိုံန ားလ ုားာငင္ႏွင့္ သက္ ိုင္ေသ  ကိသစက ပ္မ  ားာငင္ႏွင့္ 
ပ ္သက္၍ လက္ ြြဲလုပ္ေ   ာုိင္သရ္ံ  ေပ္င္ားကူား သစ္ခ ကြဲံသို ံ ေု က္ပ ႏွင့္ေပားပ္သရ္္။ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ ာိုငင္  က  နသိုင္ားန ိုင္ား ြင္ မဴ မိ ္မ  ား  ပင ိသ္ သိုံမဴု ္ 
ာိုင္င  က  ြင ္ ၎ ုိံ၏ သ မရ္ဂုဏ္သ င္ား ပိုမိုေက င္ားမြသ္ေသစ သ္ ဤနေ ားကိသစက ြင္ 
သစိ ္ပ္ င္သစ ားသူမ  ား၏ သေး ု ား ာၵကို ေ  င္ားခ ျခင္ားကြဲႏွင့္သို ံ
၎ ိုံ၏ ေု က္ခ န ားေပားမႈ ိုင္   ႀကိ ားပမ္ားေ  င္ပြက္ခ က္မ  ား ြင္ ာိုင္င  က ာငင္ႏွင့္ 
ေဝသ ုိင္   သစ သ ္မင ္ခ က္မ  ားကိုလရ္ား ေန င္ျမင္သစြ  နသ ုားခ ာိုင္ခြဲႏွင့္သရ္္။  
 
ျမသ္မ ာုိင္င ပငိ နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ သမ ားပိုားက ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား လုပ္ငသ္ားသစစ္ ြင္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏  
နသ ၊နၿမင္မ  ား ုု ္ေဖ ္ေျပ  ိုမႈမ  ားကို  ိုားျမ င္ႏွင့္ သ္ လင ိ ဲ ငက္ေ ြားောြားမႈမ  ားာငင္ႏွင့္ 
ပုဂၢိ လ္ေ ား ိုင္    က္  ေ ားမ  ားကို နသ ုားျပ ၾကသရ္္။ ယခုနခ ိသ္ု ိ ကိုယ္သစ ားျပ ခ  မႈ 
သိမ္ႏွင့္က ေသ ြဲျဖသစ္ေသ ္လရ္ား၊ ၎ ိုံသရ္ လူမႈေ ားနဖြြဲံနသစရ္ား မ  ားဖို သ ္ ောြားပြြဲာငင္ႏွင့္ ပင္လ  ု
ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား ရ လ ခ ၏ လူမႈေ ားကကေ ြားောြားမႈမ  ား ြင္ 
ႀက ားမ ားေသ  ေန င္ျမင္မႈမ  ားကို ျပ လုပ္ာိုင္ခြဲႏွင့္ၿပ ား နခ ိ ဲေသ  နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ 
ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားန ြက ္ ေ ြားောြားေသၾကေသ  
 ိုင္ား င္ားသ ားလက္သက္ကိုင္နဖြြဲံနသစရ္ားမ  ားန ြက ္ နဓိကနၾက ေပား နခသာ္းကကမ  ား ြင္ 
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ပ္ င္ခြဲႏွင့္သရ္္။    ား င္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားလုပ္ငသ္ားသစစ္ ြင္ ပ္ င္ေ ြားောြားၾကေသ  
နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ ္ ၿငမိ္ားခ မ္ားေ ားလႈပ္ပင ားမႈမ  ား ြင္  င္ေပ္င္ သ္ားေ  ငပ္ြက္ာိုင္ သ္ာငင္ႏွင့္ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ ပ္ ငမ္ႈန ြက ္ ုိေ  က္သစြ  ေ  ္ၾသသစရ္ားပ ုား သ္ CSO မ  ားပငိ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားန ား နခ က္နလက္မ  ား မင ေ ၾကသရ္္။ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားလုပ္ငသ္ားသစစ္ ြင္ က  ား/မ 
မခြြဲျခ ားးြဲ ပူားေပ္င္ားပ္ ငေ္ ားနဖြြဲဲ (AGIPP) ၏ န ြင္ားေ ားမင်ားျဖသစ္သူ သသ္ားျဖ်ျဖ်လင္ားက 
ပငင္ားလင္ားေျပ ၾက ားသြ ားသရ္ႏွင့္န ိုင္ား၊ ဤပ ္သက္ က္ာ ယ္မႈမ  ားသရ္ 
ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားလုပ္ငသ္ားသစစ္ ြင္  သစ္သစိ ္ သစ္ပိုင္ားနျဖသစ္ ပ္ င္ သ ္ လိုနပ္ေသ  ယ ုၾကရ္မႈကို 
 ယူ   ြင္ နေ ားပ္လငပ္သရ္္။ “ကြၽသ္မ ုိ ံ သစ္ေယ က္နေၾက င္ား  သစ္ေယ က္ သိမု ား င္ 
နက ိ ားသင္ံနေၾက င္ားသင္ံ ေ ြားောြားမႈကုိ ျငင္ားပယဖ္ုိံ န မ္ားကုိ လြယ္ကူပ္ ယ္္။ သင္ ံိုမင  
 က္သြယ္မႈ ဝ္မငမဴု ္ ေက င္ားမြသ္ ြဲႏွင့္  က္  ေ ား သစ္ခု ပငို ား ယ္ ို င္ နသရ္ား  ုား 
သူ ံိုက ကြၽသ္မ ုိံကို ေလားသစ ားမင  ျဖသစ္ပ္ ယ္္။”  
 
ျမသ္မ ာုိင္င ပငိ နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ သမ ားပိုားက  နပသစ္နခ ္ ပ္သစြဲမႈ လုပ္ငသ္ားသစစ္၏ 
သယ္သိမိ ္ကုိ ေက  ္လြသ္၍ ႀက ားမ ားေသ  ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား ရ္ေ  က္မႈ ႀကိ ားပမ္ားခ က္မ  ား ြင္ 
ပ္ င္ေ ြားောြားၾကသရ္္။ AGIPP ကြဲႏွင့္သိုံ ႀက ားမ ားေသ  သစုေပ္င္ားနဖြြဲံနသစရ္ားမ  ားသရ္ 
   ား င္ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား လပု္ု ုားလုပ္သရ္ားမ  ား ြင္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ ပ္ င္မႈကိ ု ေသစ င္ႏွင့္ၾကရ္ႏွင့္ၿပ ား 
က  ား/မ မေ ြား ပ္ င္ပ သ္က္မႈ ိုင္   ေ ြားောြားမႈမ  ားကို မ က္ျခရ္မျပ  ္ေလႏွင့္လ ၾကသရ္္။ 
နမ ိ ားသမ ားု ုCSO မ  ားသရ္ နမ ိ ားသမ ားမ  ားနေပေ ပဋိပကၡမ  ား၏ နက ိ ားသက္ေ  က္မႈန ား 
မင ္ မ္ား င္ သ္ာငင္ႏွင့္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ လိုနပ္ခ က္မ  ားကုိ ေဖ ္ုု ္ သ္ ေဝသ ုိင္   
နခ က္နလက္မ  ားကုိ က လၾက ျမင္ႏွင့္သစြ  သစုေ  င္ား ယူလ ခြဲႏွင့္သရ္္။ စပမ န ားျဖင္ႏွင့္၊ 
ပငမ္ားနမ ိ ားသမ ားမ  ား  က္ႂကြလႈပ္ပင ားမႈ ကြသ္ က ္ (SWAN) သရ ္ပငမ္ားျပရ္သယ္န ြင္ား ျမသ္မ  
သစသစ္ ပ္ မ  ားမင က ်ားလြသ္ခြဲႏွင့္ေသ  လိင္ပိုင္ား ိုင္   ကိုယ္ုိလက္ေ  က္က ်ားလြသ္မႈ၏ 
မ  ားသစြ ေသ ျဖသစ္ ပ္မ  ားကိ ု ေဖ ္ုု ္ခြဲႏွင့္ၿပ ား နဖြြဲံနသစရ္ား၏ 2002 ခုာငသစ္ 
သမိုင္ားမင ္ ုိင္နသစ  င္ခ သစ ျဖသစ္ေသ  နဓမၼက ငႏွင့္္ သ ္
   ား င္ခြင္ႏွင့္ျပ ခ က္ေပားု ားျခင္ားသစ နုပ္ ြင္ နေသားသစိ ္ေဖ ္ျပခြဲႏွင့္သရ္္။ နမ ိ ားသမ ားုု CSO 
မ  ားသရ္ နမ ိ ားသမ ားမ  ားန ား ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားလုပ္ငသာ္းသစစ္မ  ားာငင္ႏွင့္ ပ ္သက္၍ ပရ ေပားျခင္ား၊ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ ရ ိာိႈင္ားေ ြားောြားျခင္ား ုိင္   န ရ္နခ င္ားမ  ားကို  ိုားျမ င္ႏွင့္ျခင္ားာငင္ႏွင့္ 
၎ ိုံကုိယ္ ုိင္ ေု က္ခ န ားေပားသူမ  ား ျဖသစလ္  သ္ လုပ္ပိုင္ခြငႏွင့္္ေပားျခင္ား နပ္န င ္
နမ ိ ားသမ ား သစ္စ ားခ င္ားသစ ာငင္ႏွင့္ နမ ိ ားသမ ား နဖြြဲံနသစရ္ားမ  ား၏ သစြမ္ားေ  င္ ရ္ကို  ရ္ေ  က္ သ္ 
ပပိုဂ မ္မ  ား ြင္လရ္ား ပ္ င္ခြဲႏွင့္သရ္္။ 
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ယူက ိသ္ားာိုင္င - သမ ားပိုားက လုပ္ငသ္ားသစစ္ကို ေက  ္လြသ္၍ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားေဖ ္ေ  င္ျခင္ားသိုံ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ ခ စ္ားကပႀ္ကိ ားပမ္ားမႈမ  ား 
 
စေ  ပသမဂၢ (EU)၏ ကုသ္သြယ္ေ ား ိုင္   သေး  ူရ ခ က္ သစ ခ  ပန္ ား နသစိုား မင 
ပယ္ခ လုိက္မႈ၊ နက င္ႏွင့္ပ က ္ ျခသစ ားမႈ ိုင္   ျပ သ  ပ္မ  ားာငင္ႏွင့္ 
စေ  ပာငင္ႏွင့္ က္  ေ ား ေလ  ႏွင့္သရ္ားလ မႈ သစသရ္ႏွင့္ နေျခနေသမ  ားနေပေ မူ ရ္၍ 
ေပေေပ္က္လ သရ္ႏွင့္ Euromaidan ဴုေခေသရ္ႏွင့္ လူုု ာၵျပမႈမ  ားန ား  ယူက ိသ္ားာိုင္င င္ငံ၌ ၂၀၁၃ 
ခုာငသစ္က ရ္ားက  င္ ိုင္ၾက  ေ ြံေသခြဲႏွင့္ သရ္္။ ဤနေျခနေသမ  ားသရ ္ သမၼ  Viktor 
Yanukovich န ား ုြက္ေျပား သ္ နသစေဖ ္ေပားခြဲႏွင့္သရ္္။  ုိုသံိုျဖသစ္ၿပ ားမၾက မ  ြင္ ပု င ားသရ္ 
ခ  မ ယ ကြၽသ္ား ြယ္ကုိသမိ္ားပိုက္လုိက္ၿပ ား ပု င ားနသစုိား မင ေက  ေု က္ေသ က္ခ ျပ ေပားု ားသရ္ႏွင့္ 
ပုသ္ကသ္ုႂကြမႈသရ္ နေ ငဲပိုင္ား ဝြသ္းက္သစ္ေဝသ ြင္ ပု ္  က္ျဖသစ္ပြ ားခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။ 
Euromaidan ေ  ္လငသ္ေ ားာငင္ႏွင့္ ေသ က္ က္ ြြဲ  ိုက္ခိုက္မႈမ  ားန ြင္ား နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ 
ာိုင္င ေ ား သယ္ပယ္ာငင္ႏွင့္ လု ျခ  ေ ားကက ံုိ ြင္ သ ိျပ မိေလ က္ေန င္ ေသ  ယူလ ခြဲႏွင့္ပ္သရ္္။ 
သိုံေသ ္ လိင္ပိုင္ား ိုင္  ာငင္ႏွင့္ က  ား/မနေျချပ  နၾကမ္ားဖက္မႈာငင္ႏွင့္ 
သစ ားပြ ားေ ားမလု ျခ  မႈ ိုံနပ္န င္ – နမ ိ ားသမ ားမ  ားမင  င္ ုိင္ခြဲႏွင့္ သရ္ႏွင့္ ျပ သ မ  ားသရ ္
ပဋိပကၡာငင္ႏွင့္ ေသ က္ က္ ြြဲ နိမ္  သစြသ္ံခြ  ုြက္ေျပား မႈမ  ားေၾက င္ႏွင့္ ပိုမို ိုား ြ ားခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။ 
 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ Euromaidan  ြင္ စ ားေ  င္ကူရ ခႏွင့္ြဲၿပ ား ေ  ္လငသ္မႈင္ငံ၌ ၎ ိုံ၏ 
ပ္ င္ေ  င္ ြက္မႈသရ္ာိုင္င ေ  ္လ  ္ေ  ္ ြင္ နမ ိ ားသမ ားမ  ားေသ  ပုိ၍ေသစ သ္ 
နခြင္ႏွင့္နလမ္ားမ  ား ပြင္ႏွင့္ေသစခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။    ား င္ျပ ျပင္ေျပ င္ားလြဲမႈမင သစ္ င္ႏွင့္ 
က  ား/မ သ္ား ူရ မင မႈန ြက္ ေု က္ခ န ားေပားသရ္ႏွင့္ လ  ္ေ  ္ ြုဲ င ိနဖြြဲံ သစ္ဖြြဲံျဖသစ္ေသ – 
နခြင္ႏွင့္နေ ား သ္ား ူရ မင    ငိေ ား လင ိ ဲ ငက္နဖြြဲံနသစရ္ား (Equal Opportunities Caucus 
(EOC))– က နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ သေး ု ားမ  ားကုိ ပငင္ားျပ သ္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ 
လူမႈေ ားလႈပ္ င ားမႈနဖြြဲဲ (Civil Society Organization, CSO) မ  ားန ြက္ 
ာိုင္င ေ ားနဖြြဲံနသစရ္ား မ  ားသစြ  ာငင္ံပ္၀င္ပ ္သက ္ေသ  
 မူ ္ဝလမ္ားသစစ္ သစ္ခုကုိ ခ မင ္ခႏွင့္ြဲၿပ ား နသစိုား ာငင္ႏွင့္ CSO မ  ားနၾက ား ပူားေပ္င္ားေ  င္ ြက္ာိုင္မရ္ႏွင့္ 
နခြင္ႏွင့္နလမ္ားမ  ားကိ ု ဖသ ္ ားေပားခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။ သ ိျပ မိေလ က္ေန င္ နုင ္င ား ု ားမင  2016 
ခုာငသစ္ ြင္ ယူက ိသ္ား၏ နမ ိ ားသမ ား၊ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ံ လ ုၿခ  ေ ား 
 ိုင္  ာုိင္င ေ  ္န င္ံ ေ  င္ ြက္ င္ ြက္ခ က္နသစ နသစစ္ (National Action Plan, NAP) ကိ ု
လက္ခ က င္ႏွင့္သု ားမႈျဖသစ္ၿပ ား ၎က လက္သက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖသစ္ေသသစစ္န ြင္ား ပုမ ု ား 
လက္ခ က င္ႏွင့္သု ားသရ္ႏွင့္ NAP ျဖသစ္ပ္သရ္္။  
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ယူက ိသ္ားနသစုိား ၏ NAP သရ ္ နသစုိား ာငင္ႏွင့္ လူမႈေ ားလႈပ္ င ားမႈ နဖြြဲဲနသစရ္ားနၾက ား 
ပူားေပ္င္ားေ  င္ ြက္  င္ငံ၌ နသု ား င္ေသ  လက္သက္ သစ္ခု ျဖသစ္ခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။ နမ  ိားသမ ားမ  ားသရ္ 
ာိုင္င ေ ားာငင္ႏွင့္ လု ျခ  ေ ား နဖြြဲံနသစရ္ားမ  ားင္ငံ၌ နမ ိ ားသမ ားမ  ားပ္ ငေ္  င္ ြက္ေ ားကို 
န ားေပားေု က္ခ  သ္ ုိ ု NAP ကိ ု နသု ားခ ပ္သရ္္။ ုိ ု NAP ၏ 
မၾက ခဏ   ား င္ခ  ားက ်ေဖ ္ျပခ   ု ား ေန င္ျမင္မႈမင  နမ ိ ားသမ ားမ  ားန ြက္ 
 ပ္မေ  ္  ုူားမ  ား ဖြင္ႏွင့္လငသစ္ေပားျခင္ားျဖသစ္ၿပ ား နမ ိ ားသမ ားမ  ားနေပေ နၾကမ္ားဖက္မႈ 
ေဝ  မ  ားန ား သစုသစရ္ားျခင္ား၊ က  ား/မကြြဲျပ ားမႈ နလုိက္ သင္ႏွင့္ေလ  ္ေသ  သင္ သ္ားမ  ား 
ပ ႏွင့္ပိုားျခင္ားာငင္ႏွင့္ က  ား/မ  သ္ား ူရ မင မႈာငင္ႏွင့္ ပ ္သက္ၿပ ား နမ  ားသူငင  သိ ငိေန င ္
နခ က္နလက္မ  ားျဖသ္ံေ ၍ သစရ္ားပု ားလႈ ံေ  ္ေ ားမ  ား 
သစ င္ေ  င္ ြက္ျခင္ား ိုံကႏွင့္ြဲသံုိေသ  ေ  င္ ြက္ခ က္မ  ားကိ ု နသိေပားေၾကရ  သ္ 
နသစိုား န   ငိမ  ားက ုိ ု NAP န ား နသု ားျပ ခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။  နမ ိ ားသမ ားမ  ား၊ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ 
 သ္ားႀက ားး သမ  ား၊ နုူားသျဖင္ႏွင့္ က ကြယ္ေ ားာငင္ႏွင့္ ျပရ္ုြဲေ ား  း သသရ္ား  ူ
ပဋိပကၡျဖသစ္ပြ ားေသေသ  သယ္ေျမမ  ား င ိ ေဝသ ုိင္  သစ မ ခသ္ံခြြဲေ ားး သမ  ား ြင္ 
လု ျခ  ေ ားာငင္ႏွင့္ပ ္သက္ၿပ ား ပို၍နေသားသစိ ္ေဖ ္ျပု ားေသ  နသစ နသစစ္မ  ားဖသ ္ ားေ ား ြြဲေ ားကုိ 
လမ္ားရ သ္ သ္လရ္ား ုိ ု NAP ကိ ု နသု ားျပ ခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။ ေု က္ခ န ားေပားသူမ  ားက 
 သ္ႀက ားး သမ  ားန ြင္ားာငင္ႏွင့္  သ္ႀက ားး သမ  ားနၾက ား NAP ကု ိ ပို၍ုိေ  က္သစြ  ုရ္ႏွင့္သြင္ 
နသ ုားၿပ  ၿပ ား ေသခ  ေန င္ေ  င္ ြက္ သ္  လုပ္ေ  င္ၾကပ္သရ္္။ 
 
မရ္သိုံပင္ ိုေသစ ဤ လဝ္မ  ား ငိေသစက မူ ုိ ု NAP ကိ ု လက္ေ ြံနသု ားခ  သ္မင  
ခက္ခြဲေသာိုင္ပ္သရ္္။ ပဋိပကၡန ြက္ ကုသ္က သစ ိ ္မ  ားေၾက င္ႏွင့္ NAP ကုိ 
နေက င္နုရ္ေဖ ္ေ  င္ ြက္ေ ား နပ္န င္ နျခ ားလႈပ္ င ားေ  င္ ြက္ခ က္မ  ားန ြက္ 
နသစိုား ၏ ေငြေၾကားပ ႏွင့္ပိုားာုိင္မႈကို နက ပ္န ရ္ားျဖသစ္ေသစခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။ သိုံျဖသစ္၍ ယူက ိသ္ား ငိ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားက ာုိင္င ေ ား ြင္ ပ္ င္ေ  င္ ြက္ာုိင္ေ ားာငင္ႏွင့္ က ကြယ္ေ ားပိုင္ား ြင္ ၎ ိုံ၏ 
 ရ္မငသ္ားခ က္မ  ားကိ ု  ိုား က္ေ  င္ ြက္ဖိုံ သရ္ားလမ္ားမ ိ ားသစ ုကိ ု နသု ားခ ၾကပ္သရ္္။ 
နုူားသျဖင္ႏွင့္ နမ ိ ားသမ ားု ုနဖြြဲံမ  ားက စေ  ပ၏ က  ား/မ  သ္ား ူရ မင ေ ား မူ ္ဝမ  ားာငင္ႏွင့္နရ  
သစ သ ္မင ္ခ က္မ  ားကို န ားေပားေု က္ခ  သ္ နသစိုား မင EU ာငင္ႏွင့္ ေပ္င္ားသစရ္ားလိုသရ္ႏွင့္ ာၵကိ ု
န ငိသ္ျမ င္ႏွင့္ေပားခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။ နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ NAP ုက္ ပုိ၍လူသိမ  ားေသ  ာိုင္င ေ   ္
လူံနခြင္ႏွင့္နေ ားမ  ား ုိင္   သရ္ားဗ ်ဴ ာငင္ႏွင့္  ၎၏ ပူား ြြဲ လက္ေ ြဲေ  င္ ြက္ခ က္ နသစ နသစစ္ 
နပ္န င္ လူံနခြင္ႏွင့္နေ ားမ  ားရကိ ု န ားေပားေု က္ခ သရ္ႏွင့္ ာိုင္င ေ  ္ မူေး င္မ  ားကို 
ကုိားက ားနသ ုား ၿပ  ၍ လမူႈေ ား လႈပ္ င ားသရ္ႏွင့္ နဖြြဲဲမ  ားေပ္င္ားမ  ားသစြ ာငင္ႏွင့္ ပူားေပ္င္ားေ  င္ ြက္ဖိုံ 
နမ ိ ားသမ ားလႈပ္ င ားေျပ င္ားလြဲေ ား ္ဝ မ  ားန ား စ ားေ  င္ခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။ ုိုံျပင္ နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ 
ယေသံနုိေန င္ျမင္မႈမ ငိေသ ္လရ္ား နမ ိ ားသမ ားမ  ားာငင္ႏွင့္ နိမ္ ြင္ားင္ားနၾကမ္ားဖက္မႈန ား 
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  ား  ားက ကြယ္ျခင္ားာငင္ႏွင့္  ိုက္ဖ က္ေခ မႈသ္ားျခင္ားန ြက္ နသစ္သစ သ္းု ိသေး  ူရ ခ က္ကုိ 
န ရ္ျပ ဖိုံလ  ္ေ  ္န ား  ိုက္ ြသ္ားေသခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။  
 
   ား င္ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားလုပင္သ္ားသစစ္ ြင္ လူမႈေ ားနဖြြဲဲနသစရ္ားမ  ား ပ္ င္ာုိင္မရ္ႏွင့္ 
သမ ားပိုားက သရ္ားသစသသစ္ သစ္ခု ကင္ားမႏွင့္ြဲေသေသ ေၾက င္ႏွင့္ လုပ္ငသ္ားသစစ္ ြင ္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား 
ပ္ င္ခြင္ႏွင့္သရ္ ကသ္ံသ ္ခ ု ား ပ္သရ္္။ သိုံေသ ္ျင ားလရ္ား  ယူက ိသ္ားာုိင္င  င ိ
နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ ေဝသ ြင္ားန င္ႏွင့္၊ ာိုင္င ေ  ္္န င္ႏွင့္ာငင္ႏွင့္ ာိုင္င  က န င္ႏွင့္မ  ား ြင္ 
က င္ားပသရ္ႏွင့္ ေ ြားောြားပြြဲမ  ား ြင ္ ပ္ င္ေ  င္ ြက္ျခင္ားျဖင္ႏွင့္ 
သ မသ္ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား ရေ္  က္ေ ား ႀကိ ားပမ္ားန ားုု ္မႈမ  ားသစြ ကုိ စ ားေ  င္ခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။ 
စပမ - ကုလသမဂၢ လု ျခ  ေ ားေက င္သစ  ု ားျဖ ္ခ က္ (UNSCR) 1325 နေပေ 
ေဝသ ုိင္  နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ ေ ြားောြားေ ားလမာ္းသစစ္က ယူက ိသ္ားာငင္ႏွင့္ ပု င ားသ မက 
ေဝသ ြင္ား င ိ နျခ ားာိုင္င မ  ားမင နမ ိ ားသမ ား လူမႈေ ားနဖြြဲဲနသစရ္ားေခ္င္ားေ  င္မ  ားကိုလရ္ား 
န ူ ကြေပ္င္ားသစရ္ားေပားလိုက္သရ္ႏွင့္န ြက္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားေဖ ္ေ  င္ေ ား 
လက္ေ ြံေ  င္ ြက္မႈမ  ားကို ဖလငယ္ာုိင္မရ္ႏွင့္ လမ္ားသစစ္မ  ားဖသ္  ား၍ နေ ငဲပိုင္ားာငင္ႏွင့္ 
နေသ က္ပိုင္ားနၾက ား ယစ္ေက ားမႈ 
ကြြဲျပ ားျခ ားသ ားမႈကု ိေပ္င္ားကူား က္သြယ္ေပား သ္ႀကိ ားပမ္ားေပားခြဲႏွင့္သရ္္။  
 
နမ ိ ားသမ ားုု၏ CSO မ  ားသရ္ ာိုင္င  ြင္ား ငိ နမ ိ ားသမ ားမ  ားနေပေ ပဋိပကၡ၏ 
 ိုက္ပိုက္နက ိ ားသက္ေ  က္မႈမ  ား ေလ  ႏွင့္ပ္ားေသစ သ္ ႀကိ ားပမ္ားေ  င္ ြက္ခႏွင့္ြဲၾကပ္သရ္္။ 
နခ ိ ဲနဖြြဲံနသစရ္ားမ  ားက လိင္ပိုင္ား ိုင္  ာငင္ႏွင့္ က  ား/မနေျချပ  နၾကမ္ားဖက္မႈာငင္ႏွင့္ ာိုင္င  ြင္ား 
နိမ္  သစြသ္ံခြ ြုက္ေျပား မႈ ိုံနပ္န င္ ပဋိပကၡန ြင္ား နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ 
လုိနပ္ခ က္မ  ားာငင္ႏွင့္သစပ္လ စ္ားေသ  ေဝ   ံုိကိ ု သစုသစရ္ားခႏွင့္ြဲၿပ ား ုိုသရ္ားျဖင္ႏွင့္ နေ ားႀက ားေသ  
လိုနပ္ခ က္မ  ားန ြက္ မူ ္ဝေ ား ြြဲသူမ  ားာငင္ႏွင့္  သ္ေ  ငမ္ႈပ ႏွင့္ပိုားသူမ  ားန ား 
နသိေပားခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။ ာိုင္င ေ  ္၏  င္ားျမသစ္မ  ားက သစသစ္ေ ားကိသစကန ြက္ လမ္ားေၾက င္ားေျပ င္ား 
ႀကိ ားသစ ားန ားုု ္ၾကသစစ္ နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ ပဋိပကၡျဖသစ္ပြ ားေသ ေသ  မ  ား ြင္ 
လူသ ားခ င္ားသစ သ ေု က္ု ားေသ  ကူရ ပ ႏွင့္ပိုားမႈာငင္ႏွင့္ 
က လ ငရ္ သ္ေ  င္မႈပ ႏွင့္ပိာုးျခင္ား ိုံကုိလရ္ား စ ားေ  င္ခႏွင့္ြဲၿပ ား ကူရ ပ ႏွင့္ပိုားမႈကိ ု
န ငိသ္နဴုသ္ျမ င္ႏွင့္ခႏွင့္ြဲပ္သရ္္။ La Strada ၏ ရ သ္ၾက ားေ ားမင်ားျဖသစ္သူ Kateryna Levchenko 
က ေန က္ပ္န ုိင္ား မင ္ခ က္ျပ ု ားပ္သရ္- ပဋိပကၡေျပလရ္ေန င္ေျဖ ငင္ား ြဲႏွင့္နခ္ 
နမ ိ ားသမ ားေ ြ ြဲ ဲ နခသ္ားကကဴ  ပဋိပကၡကို ပိုမိုုိေ  က္သစြ  ေျဖပငင္ားဖုိံန ြက္ 
နခ  ျဖသစ္ပ္ ယ္္။”  
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ေ ြံ ငခိ ကမ္  ားာငင္ႏွင့္ပ ္သကၿ္ပ ား ပုိမုိက ယျ္ပသ္ံသစြ  နၾက ျပ ခ ကမ္  ား  
 
ျမသ္မ ာငင္ႏွင့္ ယူက ိသ္ား ာငသစ္ာိုင္င သစလု ား ြင ္ ေန က္ေျခန င္ႏွင့္နု ိ က ယ္ျပသ္ံၿပ ား 
န ားလု ားပ္ င္ေသ  ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားသရ္ ေ  င္ ြက္ ြဲျဖသစ္ေသ  
လုပ္ငသ္ား သစ္ခုျဖသစ္ေသပ္ေသားသရ္္။ ဤသစိသ္ေခေမႈမ  ားနလယ္ ြင္ နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ 
ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ လု ျခ  ေ ား ိုင္   သရ္ားသစသသစ္မ  ား ြင ္ပ္ င္ေ  င္ ြက္ သ္ာငင္ႏွင့္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ 
နခြင္ႏွင့္နေ ားမ  ားကိ ု န င္ႏွင့္ျမ င္ႏွင့္ သ္န ြက္ ုိေ  က္ေသ  သရ္ားဗ ်ဴ မ  ားကို 
ဖသ္  ားလ က္ ငိပ္သရ္္။  
 
ပဋိပကၡနေျခနေသမ  ားသရ္ နလြသ္ကြြဲျပ ားျခ ားသ ေသ ္လရ္ား  ျမသမ္ ာငင္ႏွင့္ ယူက သိာ္း 
ာငသစာ္ိငုင္ လု ား ြင္  ျဖသစ္ပြ ားေသ ြဲ ပဋိပကၡနၾက ား နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ နခြင္ႏွင့္နေ ားမ  ားန ား 
န င္ႏွင့္ျမ င္ႏွင့္ သ္ႀကိ ားပမ္ားေသေသ  မူ ္ဝေ ား ြြဲသူမ  ားာငင္ႏွင့္ လက္ေ ြံေ  င္ ြက္သူမ  ားနၾက ား 
ပုိမုိက ယ္ျပသ္ံသရ္ႏွင့္  က္သစပ္မႈ ငိေၾက င္ား ပင ေဖြေ ြံ ငိခ က္မ  ား ုြက္ေပေလ ပ္သရ္- 
 

1. နမ  ိားသမ ားမ  ားသရ ္ နမ  ိားသမ ားမ  ား၏ နခြင္ႏွင့္နေ ားမ  ားာငင္ႏွင့္ ၿငမိာ္းခ မာ္းေ ားန ြက ္
န ားေပားေု ကခ္  သ ္ ေဝသ ိငု ္ ာငင္ႏွင့္ ာိငုင္  က  ိငု ္  သစ ာႈသာ္းမ  ားာငင္ႏွင့္ 
သ မ္င ခ္ ကမ္  ားကိ ု နသ ုားျပ  သ ္ န ားျဖရ္ႏွင့္ေပားာိုငပ္္သရ္္။   နမ ိ ားသမ ားမ  ားနေပေ 
ခြြဲျခ ားမႈန ားလ ုား ပေပ  က္ေ ား ုိင္   သေး  ူသစ ခ  ပ္ ဳသစ ေဝ္စ  (CEDAW)၊ UNSCR 
1325 ာငင္ႏွင့္ ေပက င္ဲ လက္ေ ြံေ  င္ ြက္ သ္ လမ္ားသစစ္ ိုံကႏွင့္ြဲသံုိေသ  မူေး င္မ  ားကို 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားမင န ားေပားျမ င္ႏွင့္ င္ေသသရ္ႏွင့္ ျမသ္မ ာိုင္င ာငင္ႏွင့္ စေ  ပသမဂၢ က  ား/မ 
 သ္ား ူရ မင ေ ား မူ ္ဝမ  ားာငင္ႏွင့္ နရ ာငင္ႏွင့္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားလုပ္ငသ္စ္ကုိ န ြင္ား  င္ားာင ားၿမင ပ္ာင  
ု ားသူမ  ားန ြက ္၎ ိုံ၏ ာိုင္င  က  ြင္ ဂုဏ္သ င္ားေက  ္ေဇ မႈကုိ ျမ င္ႏွင့္ င္ သ္ 
သရ္ားလမ္ား သစ္ခုနျဖသစ္ သစ သ ္မင ္ခ က္မ  ားကို ုပမ္ န ားေပားျမ င္ႏွင့္ င္ ေ  င ္ြကမ္ရ္ႏွင့္ 
ယူက သိာ္းာိငုင္  ိုံ ြင္  ယငာ္းသရ္ ုင ္င ားပ္သရ္ ္။  
 

2. ၿငမိာ္းခ မာ္းေ ားာငင္ႏွင့္ ာိငုင္ ေ ားလပုင္သာ္းသစစမ္  ား ြင္ နမ  ိားသမ ားမ  ား၏    ား ငပ္္ ငမ္ႈသရ ္
ပဋပိကၡနလယ ္ြင ္ ၎ ိုံ၏ သေး ု ားမ  ားကိ ု ပငငာ္းျပ သ ္ နမ  ိားသမ ား လမူႈေ ား 
နဖြြဲံနသစရာ္းမ  ားန ြက ္ ပိမုုိက ယျ္ပသ္ံေသ  နခြင္ႏွင့္နလမာ္းမ  ားကို 
ဖသ ္ ားေပားာုိငပ္္သရ္္။ ျမသ္မ ာငင္ႏွင့္ ယူက ိသ္ား ာငသစ္ာိုင္င သစလု ား ြင ္    ား င္နသစိုား  
နခသ္ားကကမ  ား သိုံမဴု ္ သမ ားပိာုးက  ၿငိမ္ားခ မာ္းေ ားလုပ္ငသ္ားသစစ္မ  ားင္ငံ၌ ပ္ င္သရ္ႏွင့္ – 
နမ ိ ားသမ ား န ြင္ားလူမ  ားသရ္ – နမ ိ ားသမ ား လူမႈေ ားနဖြြဲံနသစရ္ားမ  ားန ြက္ 
လုပ္ငသ္ားသစစ္ သစ္ခုကို ပ ႏွင့္ပိုားေပားပ္သရ္္။  



10 
 

 
3. က  ား/မ သာ္း ရူ မင မႈကိ ု န င္ႏွင့္ျမ င္ႏွင့္ င ္သျ္ဖသစေ္သ  ာိငုင္ ေ  ္နသစ နသစစမ္  ားသရ ္

   သမ္  ား မင ေ ေပားျခငာ္း၊ န ငာ္းနာင ားသစ မ ေပားျခငာ္းာငင္ႏွင့္    သခ္ မႈ 
သစ သစစျ္ခငာ္းမ  ားနပ္န င ္ ဗဴိနုသစိာုး ၏ လပုပ္ိငုခ္ြင္ႏွင့္န ဏ ကုိ 
ေဝသနသစိာုး ု လ ြဲေျပ ငာ္းေပားု ားေသ  နပုခ္  ပပ္ု သစသသစက္ုိ ပုိ၍ နေျခခ  သ ္
လုိနပပ္္သရ္္။ ဗဴိုနသစိုား ၏ လုပ္ပိုင္ခြင္ႏွင့္န ဏ န ား 
ေဝသနသစိုား ု လ ြဲေျပ င္ားေပားျခင္ားသရ္  နေျခ ခ လူ သ္ားသစ ားမင နမ ိ ားသမ ားမ  ားန ြက္ 
နခြငႏွင့္္နလမ္ားမ  ားဖသ္  ားေပားၿပ ား  သစ္ခ ိသ္ ရ္ားမင ပင ္  င္ားမ မႈမ  ားကိ ု ပိုုိေ  က္သစြ  
သစ မ ခသ္ံခြြဲၿပ ား ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားကိ ု န င္ႏွင့္ျမ င္ႏွင့္ေဖ ္ေ  င္ာုိင္မရ္ႏွင့္ သရ္ားလမ္ား သစ္ခု 
ျဖသစ္ာိုင္ပ္သရ္္။  

 
ေယးုယ န ားျဖင္ႏွင့္ ျမသ္မ ာုိင္င ာငင္ႏွင့္ ယူက ိသ္ားာိုင္င  ိုံ ငိ ပဋိပကၡနၾက ား ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားကိ ု
 ိုားျမ င္ႏွင့္ေဖ ္ေ  င္ သ္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ ႀကိ ားပမ္ားန ားုု ္မႈသရ္ ကမၻ  သစ္ သ္ား ြင္ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ား မ  ားေသ န ားျဖင္ႏွင့္  င္ ိုင္ေသ သရ္ႏွင့္သစိသ္ေခေမႈမ  ားအနက္ သစသသစ္ဖြြဲံသစရ္ားပု  ိုင္   
သစိသ္ေခေမႈမ  ားၿဖသစ္သရ္္။   သစ္ကမၻ လု ားန ုိင္ားန  န ားျဖင္ႏွင့္    ား င္ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား 
လုပ္ငသ္ားသစစ္မ  ား ြင္ နမ ိ ားသမ ားမ  ားန ား    ား င္ကိုယ္သစ ားလငယ္နျဖသစ္ ကိုယ္သစ ားျပ  ခြင္ံ  
မ ငိေသားေသ ေၾက င္ႏွင့္  ာိုင္င မ  ားသရ ္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏  က္လမ္ားန ြက္ 
ာိုင္င ေ  ္နသစ နသစစ္မ  ားကို နေက င္နုရ္ေဖ ္   ြင္ နဓိကကသ္ံသ ္ခ က္မ  ားကို 
 င္ ိုင္ၾက ပ္သရ္္။ ယခု ုိင္ ဤာိုင္င ာငသစ္ာိုင္င  င ိ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ နေ ြံနၾက  မ  ားက 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားမင  ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ က  ား/မ  သ္ား ူရ မင မႈကို န င္ႏွင့္ျမ င္ႏွင့္ သ္ ၎ ိုံ၏ 
သရ္ားဗ ်ဴ မ  ားန ား လုိက္ဖက္ေန င္ ျပ လုပ္ု ားသရ္ႏွင့္ သရ္ားလမ္ားမ  ားနျပင ္
ာိုင္င  က နသုိက္န သ္ားက ၎ ိုံ၏ လုပ္ကုိင္ေ  င္ ြက္ခ က္ကုိ ပို၍ုိေ  က္သစြ  
ပ ႏွင့္ပိုားကူရ ာိုင္မရ္ႏွင့္ သရ္ားလမ္ားမ  ားန ြက္ နၾက စ ဏ္နသသစ္မ  ားကို   ငိေသစပ္သရ္္။  
 

 

1 

သေု သသနသသစ ္

ပဋိပကၡၾက ား ြင္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား ရ္ေ  က္မႈ သရ္ားဗ ်ဴ မ  ား- 
ျမသ္မ ာုိင္င ာငင္ႏွင့္ ယူက ိသ္ားာိုင္င  ိုံမင သင္ယူျခင္ား 

နမ ိ ားသမ ား၊ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ လ ုျခ  ေ ားန ြက္ Georgetown နဖြြဲံနသစရ္ားမင 
ပ ုာငိပ္ုု ္ေ ု ားသရ္ 

နသစ  င္ခ သစ  နျပရ္ႏွင့္နသစ ုကို နြသ္လုိင္ားေပေပငိ giwps.georgetown.edu  ြင္  ာိုင္ပ္သရ္ 

2000 ခုာငသစ္ ြင္ ကမၻ ႏွင့္ကုလသမဂၢ လ ုျခ  ေ ားေက င္သစ   ုားျဖ ္ခ က္ (UNSCR) 1325  ြင္ 

ပုမ  ုား ပငင္ားလင္ားသစြ  ေဖ ္ျပု ားေသ  နမ ိ ားသမ ား၊ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ လ ုျခ  ေ ား 
လုပ္ငသ္ားသစစ္သရ္ ပဋိပကၡ သစ မ ခသ္ံခြြဲမႈ၊ ပဋိပကၡမ  ား ေျပလရ္ေသစမႈာငင္ႏွင့္ ေ ပငရ္ ရ္  ႏွင့္ေသ  
ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ား ြင္ နမ ိ ားသမ ားမ  ား၏ နခသ္ားကကကုိ ျမ င္ႏွင့္ င္ သ္ ႀကိ ားပမ္ားလ က္ပငိသရ္္။ 
နမ ိ ားသမ ား၊ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားာငင္ႏွင့္ လ ုျခ  ေ ား ိုံာငင္ႏွင့္ ပ ္သက္၍ ာိုင္င ေ  ္န င္ႏွင့္ 
လက္ေ ြံေ  င္ ြက္ သ္ နသစ နသစစ္မ  ား နပ္န င္ မ  ားသစြ ေသ  သရ္ားလမ္ားမ  ားျဖင္ႏွင့္ 
န ိုပ္လုပ္ငသ္ားသစစ္ကိ ုျမ င္ႏွင့္ င္ာိုင္သရ္္။ သိုံ   ြင္၊ ေသ က္ပိုင္ား ယ္သစုာငသစ္ာငသစ္ခု သ ားပ္ားခသ္ံုိ၊ 
နမ ိ ားသမ ားမ  ားသရ္ ကမၻ  သစ္ သ္ား ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားေဖ ္ေ  င္မႈ ြင္ နလြသ္ံနလြသ္ သရ္ားပ္ားသစြ  
ကိုယ္သစ ားျပ ေသ  ြဲျဖသစ္ၿပ ား- ကမၻ ႏွင့္ကုလသမဂၢ (UN) ၏ ေသ က္  ုားခသ္ံမငသ္ား ြက္ခ က္မႈမ  ားန 
1992 ာငင္ႏွင့္ 2011 ခုာငသစ္ၾက ား ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားသေး  ူရ မႈမ  ား ြင္ လက္မင ္ေ ားုိုားသူ 

နေယ က္ာငသစ္ ယ္ာငင္ႏွင့္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားေျပ  ိုေ ြားောြားမႈမ  ား ြင္ ရ ိာိႈင္ားသူ ယ္စ ား ြင္
ပ္ င္သူနမ ိ ားသမ ား နေ န ြက္မင   သစ္ေယ က္မင ပင္ မပငိေၾက င္ား ေု က္ျပု ားသရ္္။ 
ယင္ားက နမိ  ားသမ ားမ  ား၏ ပ္ င္မႈသရ္ သေး  ူရ မႈ သစ္ခုန ား နသရ္ား  ုား ာငသစ္ာငသစ္နုိ 
ၾက  ငရ္ခ ာိုင္မရ္ႏွင့္ နလ ားနလ ကို 20   ခိုငာ္ႈသ္ားုိာငင္ႏွင့္ နသရ္ား  ုား 15 ာငသစ္နု ိ

ၾက ပငရ္ခ ာိုင္မရ္ႏွင့္ နလ ားနလ ကို သ ုားပ ု သစ္ပ ုု ိ ိုားျမင္ႏွင့္ေသစသရ္ဴူေသ  
နေု က္နု ားာငင္ႏွင့္  သ္ံက င္ေသပ္သရ္္။ 

ျမသ္မ ာုိင္င ာငင္ႏွင့္ ယူက ိသ္ားာိုင္င ပငိ လူမႈေ ားနဖြြဲဲနသစရ္ားေခ္င္ားေ  င္မ  ားာငင္ႏွင့္ 

နသစိုား    သ္ပငိသူမ  ားကို ကြင္ား င္ားေမားျမသ္ားမႈမ  ားာငင္ႏွင့္ ယင္ားေခ္င္ားသစစ္ာငင္ႏွင့္သစပ္လ စ္ားေသ  

သုေ သသသစ  မ္ားမ  ားန ား ဖ ္ ႈေလႏွင့္လ ျပ ားနေျခခ ု ားေသ  ဤေလႏွင့္လ မႈ ြင္ 

နမ ိ ားသမ ားမ  ားနေသျဖင္ႏွင့္ ၎ ိုံ၏နခြင္ႏွင့္နေ ားမ  ားကိ ု မ  ားျပ ားလ ေသစ သ ္

ာိုင္င ေ  ္သစ မ ခ က္မ  ားကို နသ ုားခ ျခင္ား ငိမ ငိာငင္ႏွင့္ မရ္သိုံနသ ုားခ ေသသရ္ကုိ 

နေလားေပားေဖ ္ျပလ က္ ၎ ိုံနေသျဖင္ႏွင့္ ုိုာိုင္င မ  ား ြင ္ ျဖသစ္ေပေေသေသ  

ပဋိပကၡမ  ားၾက ား ြင္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေ ားကိ ု မရ္သိုံ ရ္ေ  က္ေသသရ္ကို 


