အစည္းအေဝး အစီအစဥ္
အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ ကြန္ရက္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေရွ႕သုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အရပ္ဘက္
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို မည္သို႔ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္မည္နည္း။
ေမလ ၂၃ရက္ ေသာၾကာေန႔ ၂၀၁၄
Summit Parkview Hotel၊ အမွတ္ ၃၅၀၊ အလံုလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

၈း၁၅ - ၈း၃၀

အမည္စာရင္းသြင္းျခင္း

၈း၃၀ - ၉း၀၀

ဥေရာပ သမဂၢ သံအမတ္ႀကီး ႐ိုလန္ ကိုးဘီးယားႏွင့္ EPLO ဒါ႐ိုက္တာ ကက္သရင္း ေဝါလာ့ဒ္တို႔မွ

ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခန
ြ ္းဆက္ စကားႏွင့္ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း

ယေန႔ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားကို ႀကိဳဆုိ ႏႈတ္ခန
ြ ္းဆက္စကားႏွင့္ အဖြင့္ အမွာစကားမ်ားျဖင့္ လိႈက္လစ
ွဲ ြာ
ႀကိဳဆုိၿပီး အစည္းအေဝး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရက
ြ ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏

အခန္းက႑ႏွင့္

ေဆြးေႏြးမည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးမည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဘရက္ဆလ
ဲ ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ CSDN
အစည္းအေဝးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္လည္း အက်ဥ္းခ်ဳံးု ရွင္းလင္း တင္ျပပါမည္။
၉း၀၀ - ၁၁း၀၀

အပိုင္း (၁) - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အျမင္မ်ား

ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ား
-

ေဒၚေနာ္ကေညာေဖာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ဖုိရမ္ ေကာ္မတီ အဖြ႔ဝ
ဲ င္

-

ဦးဟန္ေရာင္ေငြ၊ ဥေရာပ-ျမန္မာ႐ံုး၊ တာဝန္ခံ ဒါ႐ိုက္တာ

ေဆြးေႏြးပြဲ သဘာပတိ - ကက္သရင္း ေဝါလာ့ဒ္၊ EPLO ဒါ႐ိုက္တာ

ယခုအပိုင္းသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

ေနာက္ထပ္

အဆင့္တစ္ဆင့္သုိ႔

ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ရန္

ရည္ရယ
ြ ္ၿပီး

အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ယခုလက္ရွိ အစီအစဥ္မ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွ
ေလ့လာ သင္ယူစရာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြႏ
ဲ ွင့္ ပတ္သက္သည့္ မတူညီေသာ
အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးမည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ အျမင္။ အမ်ိဳးသား
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဘာျဖစ္သင့္သနည္း။

•

အျခား အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွ မည္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာ သင္ယူႏိုင္ပါသလဲ။
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•

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အမ်ိဳးသား

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္

မည္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ေဆြးေႏြး

ေျဖရွင္းရမည္နည္း။
•

ယခုလက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြႏ
ဲ ွင့္ မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ ႏိုင္မည္နည္း။

•

အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္သင့္သနည္း။
လုပ္ေဆာင္လုိေသာ

အခန္းက႑ႏွင့္

ပတ္သက္၍

အရပ္ဘက္

လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ

အခန္းက႑ကို

အျခားေသာ

ပါဝင္သူမ်ား

ပါဝင္သူမ်ားၾကား

သေဘာတူညီခ်က္ ရွိပါသလား။
•

အရပ္ဘက္

လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏

လက္နက္ကိုင္

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

လႊတ္ေတာ္)

တို႔မွ

(အစိုးရ၊

မည္သို႔

တိုင္းရင္းသား

ထင္ျမင္ပါသနည္း။

ဤအျမင္ႏွစ္ခုၾကား ကြာဟခ်က္ကို မည္သို႔ ေပါင္းကူးေပးမည္နည္း။

•

အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား မည္သို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္မည္နည္း။ ဤေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို
စစ္မွန္ေသာ “အမ်ိဳးသားအဆင့္” ျဖစ္ေအာင္ မည္သုိ႔ ပါဝင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္း တည္ေဆာက္မည္နည္း။

၁၁ - ၁၁း၃၀

ေကာ္ဖီေသာက္ခ်ိန္

၁၁း၃၀ - ၁း၀၀ အပိုင္း (၂) အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ေဆြးေႏြးပြဲ သဘာပတိ - မာႏူရယ္လ္ ဒယ္ ရီေဗရား လာမို ဒယ္ အက္စ္ပီႏိုးဇာ၊ စီမံကိန္း အရာရွိ၊ ဥေရာပ သမဂၢ
ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲ

ဤအပိုင္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရယ
ြ ္ၿပီး
အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔မွ ျဖစ္လာႏိုင္ဖယ
ြ ္ရွိေသာ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္သုိ႔ ႀကိဳတင္ ရွာေဖြၿပီး
ကိုင္တယ
ြ ္ ေျဖရွင္းၿပီး အလားအလာရွိေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စသည္တို႔ကို အေလးအနက္ထား ေဆြးေႏြးၾကမည္။
ထို႔ျပင္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးမည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ မည္သည့္တို႔နည္း။

•

ထိေရာက္သည့္

အမ်ိဳးသား

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြျဲ ဖစ္လာႏိုင္ရန္

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို

မည္သုိ႔

ကိုင္တယ
ြ ္

ေျဖရွင္းမည္နည္း။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ မည္သည္တုိ႔နည္း။
ေရတိုႏွင့္ ေရလတ္ကာလမ်ားအတြင္း အဓိက ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားမွာ မည္သည္တုိ႔နည္း။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရွိ

မည္သည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္မည္နည္း။

အႏၲရာယ္မ်ားကို

တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္

ထိုႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အရပ္ဘက္

လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ မည္သို႔ေထာက္ပံ့ႏိုင္မည္နည္း။
၁း၀၀ - ၂း၀၀

ေန႔လည္စာစားခ်ိန္

၂း၀၀ - ၄း၀၀

အပိုင္း(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အျခားပါဝင္သူမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း

ေဆြးေႏြးမည့္သူ - ဥေရာပ သမဂၢ သံအမတ္ႀကီး ႐ိုလန္ ကိုးဘီးယား
ေဆြးေႏြးပြဲ သဘာပတိ - ကက္သရင္း ေဝါလာ့ဒ္၊ EPLO ဒါ႐ုိက္တာ

ဤအပိုင္းသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဘရတ္ဆဲ(လ္)ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ CSDN အစည္းအေဝး၌
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျပင္ပမွ ပါဝင္သူမ်ားမွ ေထာက္ပံ့
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ကူညီျခင္းဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွ ဥေရာပသမဂၢကို
ကိုယ္စားျပဳၿပီး မွတ္ခ်က္အက်ဥ္းမ်ား ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အေမးအေျဖ က႑မ်ားကို
သဘာပတိမွ မွ်တေအာင္ ပံ့ပိုးေပးပါမည္။ ထို႔ျပင္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးမည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အျခားေသာ ျပင္ပမွ
ပါဝင္သူမ်ားမွ မည္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သင့္သနည္း။ မည္သည္တုိ႔ကို ေရွာင္ရွားရမည္နည္း။

•

၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေထာက္ပံ့ ကူညီသင့္သလား။ ဘာေၾကာင့္လဲ ကူညီ သင့္သလဲ/
မကူညီသင့္တာလဲ။ မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးမွာလဲ။

•

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျပင္ပမွ ပါဝင္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေထာက္ကူမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ပံုစံဒီဇိုင္း
ေရးဆြဲသည့္အခါ မည္သို႔လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ စီစဥ္ပါသလဲ။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသုိ႔ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ
မည္သို႔အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္သနည္း။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအား မည့္သို႔ အသိေပး
ေဆာင္ရက
ြ ္မည္နည္း။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ကူညီေထာက္ပံ့ရာတြင္

ႏိုင္ငံတကာ

အသိုင္းအဝိုင္းသည္

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို မည္သို႔ ေရွာင္ရွားႏိုင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးေသာ အေလ့အထမ်ားကို ေသခ်ာေအာင္ မည္သုိ႔
လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။
•

ဥေရာပသမဂၢမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပဋိပကၡ အထိမခံႏိုင္ေအာင္ တုန္႔ျပန္လယ
ြ ္မႈကို လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးရာတြင္
မည္သည့္ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား ရွိပါသလဲ။ ဥေရာပသမဂၢ၏ (ဥပမာ - ကုန္သယ
ြ ္ေရး၊ ဖ႔ံၿြ ဖိဳးေရး
စသျဖင့္) အျခားေသာ မူဝါဒမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ဥေရာပ သမဂၢမွ ကူညီေထာက္ပံ့ရာတြင္
မည္သုိ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပါသနည္း။

•

အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အေမးအေျဖမ်ား။

၄း၀၀ - ၄း၃၀

ေကာ္ဖီေသာက္ခ်ိန္

၄း၃၀ - ၅း၃၀

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္သာြ းမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ

ေဆြးေႏြးပြဲ သဘာပတိ - ဆာရာ လက္ဗစ္တ္ေရွာ၊ EPLO
၅း၃၀ - ၆း၀၀

ေဆြးေႏြးပြဲ လက္စသတ္ျခင္း၊ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အစီအစဥ္

အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ ကြန္ရက္
အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ ကြန္ရက္ (CSDN)သည္ ဥေရာပ သမဂၢ (တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ဆိုင္ရာ
ကိရိယာနည္းလမ္း)မွ

ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့ထားေသာ

သံုးႏွစ္

စီမံကိန္း

ျဖစ္သည္။

ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မွာ

အရပ္ဘက္

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢ၏ မူဝါဒ ေရးဆြဲသူမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဥေရာပ ျပင္ပေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြ႔တ
ဲ ိုႏွင့္
ပူးေပါင္းၿပီး ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား ဥေရာပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ဆက္ဆံေရး႐ံုး European Peacebuilding Liaison
Office (EPLO)မွ စီမံခန္႔ခဲြသည္။

CSDN၏ ဒုတိယအဆင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ားမွာ ၂၀၁၄မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အထိျဖစ္သည္။

CSDNႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိလိုပါက

EPLO

website

EPLO အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ

http://www.eplo.org/civil-society-dialogue-network.html တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
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