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ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
အျမတ္အစြန္းအတြက္လုပ္ကုိင္ျခင္းမဟုတ္သည့္၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ နယ္စပ္အကူအညီေပးေရး ညြန္႔ေပါင္း 
အဖဲြ႕ (TBC) သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လူထုကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္အေျဖရွာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို 
ပံ့ပုိးကူညီေပးရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံမွ စစ္မက္ပဋိပကၡဒဏ္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရသူမ်ား၊ စစ္မက္ဒဏ္ ခံစားရသည့္ ေဒသခံမ်ား 
ႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 
လူအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ ေလးစားၿပီး မတူညီကြဲျပားမႈမ်ားကို လက္ခံျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားရိွလာရာ 
လူထုမ်ား မိမိတုိ႕၏ သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ရႈျမင္ 
ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ 

စံတန္ဖုိးစံတန္ဖုိး
ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈ 
ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈ 
စြမ္းရည္ျမင့္တင္မႈ 
မီွခုိအားထားႏိုင္မႈ
တရားမွ်တမႈႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ

အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
Christian Aid, United Kingdom (UK) and Ireland; Church World Service, USA; Dan Church Aid, 

Denmark; Diakonia, Sweden; Inter-church Organisation for Development Cooperation (ICCO), 

Netherlands; Inter Pares, Canada; International Rescue Committee (IRC), USA; the National 

Council of Churches Australia (NCCA) - Act for Peace, Australia; and Norwegian Church Aid, 

Norway.

ထီဘီစီ၏ ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထီဘီစီ၏ ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ဥကၠဌ -  Alexis Chapman, (တစ္သီးပုဂၢလ)
ဒု ဥကၠဌ - Leslie Wilson, Church World Service 

အတြင္းေရးမွဴး - James Thomson, Act for Peace 

အဖြဲ႕၀င္ -  Eivind Archer, Norwegian Church Aid

 Leon de Riedmatten (တစ္သီးပုဂၢလ)
 Rajan Khosla, Christian Aid 

အထူးအႀကံေပး - Jan Axel Nordlander (တစ္သီးပုဂၢလ)

နယ္စပ္အကူအညီေပးေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕u
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TBC သည္ ႏိုင္ငံ ၉ ႏိုင္ငံမွ အစိုုးရမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (INGOs) ၉ ဖြဲ႕တို႕ျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 
အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ ၆ ဦးတို႕မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ထိုဘုတ္အဖြဲ႕အား အစီရင္ခံသည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ဦးေဆာင္သည္။ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိသည့္ NGOs တို႕မွ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ TBC ၏ 
ရုံးခ်ဳပ္သည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း ေဒသတြင္းရုံး ၄ ေနရာရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
တြင္ ရုံးတစ္ရုံးထားရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္း ေဒသတြင္းရုံး ၂ ရုံးရွိသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း ထိုင္းေတာ္၀င္အစုိးရႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိသည္။ NGO ၁၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (UNHCR) ပါ၀င္ေသာ 
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးလာသူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာငမ္ႈေပးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ 
(CCSDPT) ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္အဖြ႔ဲလည္းျဖစ္သည္။ TBC ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ CCSDPT/

UNHCR တုိ႔၏ တာရွည္တည္တ့ံႏုိင္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ႏွင့္အညီျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္လည္း ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ TBC သည္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေအာက္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမနမ္ာ 
ႏုိင္ငံေတာ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ INGO အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွ INGOs ဖုိရမ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း 
အလုပ္အဖြဲ႕၏ အဖြ႔ဲ၀င္ တစ္ဖြဲ႔လည္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈကို အေရးေပၚ အကူအညီေပးျခင္း NGO အဖြဲ႕၏ 
အေျခခံက်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားရာ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚတို႕ႏွင့္သက္ဆုိင္ၿပီး 
သီးျခားလႊတ္လပ္၍ ဘက္မလုိက္မႈကို ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္သည္။ TBC ႏွင့္ မိမိတို႕၏ အဖြ႔ဲ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ သုိ႕မဟုတ္ မည္သည့္ အစိုးရ၊ အသင္းအဖြဲ႕ သို႕မဟုတ္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈတုိ႔၏ ႏုိင္ငံျခား 
မူေပၚလစီတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္းမ်ဳိးမရွိပါ။ TBC ၏ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ မူသေဘာထားအေပၚ အေျခခံ၍ မည္သည့္ လူမ်ဳိး၊ ယုံၾကည္ရာဘာသာႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်ကမ္်ားကိုမဆုိ မိမိတုိ႕ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ မိမိတုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ေဒသတြင္းရိွ 
ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သည္။ TBC ၏ က်င့္၀တ္ 
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူေပၚလစီသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ား၊ TBC ႏွင့္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ contract ရွိထားသူမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားအားလံုးအတြက္ အက်ဳံး၀င္သည္။

ထုိ္င္းႏုိင္ငံတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္းရွိ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအား 
အခ်ိန္မွီၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၿပီး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံ 
တကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားအတိုင္း လက္ခံေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္အႀကံျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူထု 
မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မ်ားႏုိင္သေလာက္ ရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္္ရြက္သည္။ 

နယ္စပ္အကူအညီေပးေရးညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔သည္ အဂၤလန္ (England) ႏွင့္ ေ၀းလ္ (Wales) တုိ႔တြင္ အာမခံခ်က္ျဖင့္ 
မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုမၸဏီလီမီတက္အဖဲြ ့ျဖစ္ပါသည္ (ကုမၸဏီအမွတ္ ၀၅၂၅၅၅၉၈)။ TBC သည္ Christian Agencies 
(၁၉၈၄ ခုႏွစ္) မွ Burmese Border Consortium (၁၉၉၁ ခုႏွစ္္)၊ Thailand Burma Border Consortium (၂၀၀၄ 
ခုႏွစ္) ႏွင့္ လက္ရွိတြင္ နယ္စပ္အကူအညီေပးေရးညြန္႕ေပါင္းအဖဲြ႔ (The Border Consortium - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္) အမည္သို႕ 
ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလာသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အသုံးစရိတ္္ စုစုေပါင္း 
ထုိင္းဘတ္ေငြ ၆၈၄ သန္း (ခန္႔မွန္းေခ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ သန္း) ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ လ်ာထားသည့္ 
ဘ႑ာေငြမွာ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၆၁၀ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ သန္း) ျဖစ္သည္။

အလွဴေငြမ်ားေပးလိုပါက TBC ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ www.theborderconsortium.org တြင္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
Facebook ႏွင့္ Twitter လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္လည္း TBC ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါသည္။ 

cESpfywfvnf tpD&ifcHpm
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tpD&ifcHpm tusOf;csKyf

ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ လႊမ္းၿခံဳၿပီး၊ TBC အဖြ႔ဲ၏ တုိးတက္မႈ 
မ်ားကို အဖြဲ႔အစည္း၏ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အရ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ TBC အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
ကေလး လူဦးေရ ၁၉၅,၀၀၀ ဦးတုိ႕အား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစၿပီး၊ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ စခန္းမ်ားအတြင္း 
ေနထိုင္သူ ဒုကၡသည္ ၉၇,၀၀၀1 ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသ ေက်းရြာေပါင္း ၁၉၁ ရြာရိွ 
လူထု ၉၈,၀၀၀ ဦးတို႔ အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဆက္လက္၍ အေျခမခုိင္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္၊ ႏိုင္ငံ၏ ေဒသ 
အခ်ဳိ႕၌ ၂၁ ရာစုပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ) အတြက္ အႀကိဳျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ 
လူမ်ဳိးအလိုက္၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသအလုိက ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္း 
ညီလာခံတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္၊ သေဘာ 
တူညီႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(EAOs) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အၾကား အဓိကက်သည့္ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ မေျဖရွင္း 
မေက်လည္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ယင္းသေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ မခြဲထြက္ေရးဟူေသာ တပ္မေတာ္မွ 
ထည့္သြင္းအဆိုျပဳခ်က္အေပၚ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) က ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္း 
ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အပိုဒ္မ်ား 
ထည့္သြင္းရန္ တပ္မေတာ္ဖက္က ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုႏွစ္၏ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ပိုင္းတြင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား ရိွေစခ့ဲသည္။  အာရ္ကန္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရး 
တပ္မေတာ္ (ARSA) က လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ားအား ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး၊ တန္ျပန္တုိက္ 
ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရာမွ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ အတင္းအက်ပ္ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ (GoUM) ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအစုိးရတုိ႔က ေနာက္ပုိင္း 
တြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ယခုႏွစ္ကုနတ္ိုင္ 
တိုးတက္မႈ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိေသးသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဆက္လက္ထြက္ေျပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန 
ဆဲပင္ရွိသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံက နတ္ရြာစံသြားသည့္ ဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒြန္းယာဒိတ္အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ ေနၾကဆဲ 
ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈကာလၿပီးေနာက္၊ ၅ ရက္ၾကာ ေတာ္ဝင္စ်ာပနအခမ္းအနား 
ျဖင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တုိဘာလက က်င္းပအဆုံးသတ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ စစ္အာဏာ 
သိမ္းၿပးီေနာက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေရးအတြက္ အခ်ိန္ဇယားကုိ ေရႊ႔ဆိုင္းေနခဲ့သည္။ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွသာ ျပန္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သီးျခားျဖစ္ရပ္အေနျဖင့္၊ 
ေတာ္ဝင္ထိုင္းအစိုးရက ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ကို 
လက္မွတ္ေရးထိုး အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္း 
လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရးဆြဲေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထုိင္းႏိုင္ငံအတြငး္ရွိ ဒုကၡသည္ 
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသား လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ (NSC) က 
ဤကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား အသစ္တဖန္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ 

1 ခန္႔မွန္း ပ်မ္းမွ်ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စခန္းမ်ားမွ လူဦးေရအေပၚ အေျချပဳပါသည္။ ယင္းတြင္ ကုန္းေက်ာ္ 
(Kuang Jor) စခန္းမွ လူဦးေရ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 
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ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ၊ စခန္းမ်ားအတြင္း ဒုကၡသည္ ၉၃,၃၃၇ ဦး က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္အတြင္း 
၄,၀၉၅ ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ခဲ့သည္။ ၂,၁၇၈ ဦးမွာ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ခဲ့ၾကသည္။ 
ခန္႔မွန္းေခ် ၂,၆၇၀ ဦးမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ေနထုိင္ရန္ စခန္းမ်ားမွ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း 
စခန္းထဲတြင္ ကေလးငယ္ ၁,၇၄၅ ဦး ေမြးဖြားခဲ့သည္။ 

ယခုတစ္ႏွစ္လံုး TBC အဖြ႔ဲက စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခံဳေရး၊ အာဟာရဓာတ္ျပည့္၀ေစေရး၊ တည္းခိုရာႏွင့္ စခန္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစရိွသည့္ အစီအစဥမ္်ား ပူးေပါင္းႏိုင္ေရးကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး စခန္းအတြင္း 
အထူးလိုအပ္ခ်က္ရိွသူမ်ားအား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ 
ျပန္လည္အေျခခ်ေရး၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 
စားနပ္ရိကၡာကဒ္စနစ္ (Food Card System - FCS) အစီအစဥ္ကုိ စခန္း ၂ ခုတြင္ ၁၀၀% အထိ 
ခ်ဲ႔ထြင္ျခင္းျဖင့္ ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စားနပ္ရိကၡာ ပစၥည္းအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို အစားထိုး၍ 
မိသားစုမ်ား၏ အစားအေသာက္ပံုစံကို ပို၍ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေစသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္၊ သူတို႔ရရွိသည့္ 
ရင္းျမစ္မ်ားကိုပို၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ ရေစသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အသံုးစားရိတ္ ထုိင္းဘတ္ေငြ သန္း ၇၀၁ လ်ာထားေသာ္ ထိုင္းဘတ္ သန္း ၆၈၄ သာ 
ကုန္က်ခဲ့ျခင္းသည္ ၀န္ထမ္းေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ကုန္က်စားရိတ္ေခၽြတာျခင္းတုိ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အလားတူပင္ 
ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ စားေသာက္ကနု္အမ်ားစုႏွင့္ စားသံုးဆီမ်ားမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေစ်းႏႈန္း 
နိမ့္က်ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ TBC အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လည္ပတ္စရိတ္ ဘတ္ဂ်က္မွာ 
ထိုင္းဘတ္ေငြ သန္း ၆၁၀ (USD သန္း ၁၇) ျဖစ္သည္။
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမစ္ရွင္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား 
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီတုိ႕၏ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း 

ဓာတ္ပုံ NRPC



နယ္စပ္အကူအညီေပးေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕4

jrefrmEkdifiH
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ 
၌ ထင္ရွားသည့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူႏွင့္ အာဏာရပါတီ 
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးျဖစ္သူ ဦးကိုနီ 
လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္းထိတ္လန္႔ 
တုန္လႈပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မတည္ၿငိမ္ ၿပိဳကြဲလြယ္ 
ေနဆဲဟူသည့္ အေျခအေန ဆက္လက္ရွိေနေၾကာင္း ျပသ 
ေနသည္။ လူအမ်ားေလးစားၾကသည့္ ဥပေဒပညာရွင္မွာ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ 
ေနၿပီး၊ ေန႔ခင္းေၾကာငေ္တာင္တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရ 
သည့္အတြက္ NLD ပါတီအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ဆံုးရႈံးမႈကုိ 
ျဖစ္ေစသည္။ အလားတူပင္ ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေရွ႕ခရီး 
အတြက္လည္း စိန္ေခၚမႈျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ 

ယခုႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေႏွးေကြးစြာ 
ဆက္၍ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ေမလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (UPC) ကုိ က်င္းပ၍၊ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံမူမ်ားကို 
သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဓကိက်သည့္ 
တစ္ဆို႔မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု 
မွ မခြဲထြက္ေရးဟူေသာ တပ္မေတာ္မွ ထည့္သြင္းအဆိုျပဳ 
ခ်က္အေပၚ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(EAOs) က ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ ႏွင့္ 
ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အပိုဒ္မ်ားထည့္သြင္းရန္ တပ္မေတာ္ဖက္က ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္း 
အေၾကာင္းမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း 
ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ား၊ လုံၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈ 
ကင္းမဲ့ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္၊ အခ်ဳိ႔ေသာ 
ျပည္နယ္အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ကရင္ႏွင့္ ခ်င္း 
ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ က်င္းပႏုိင္ခ့ဲေသာ္လည္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ 
ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တားဆီးခံရပါသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈ အခန္းက႑မွာ အကန္႔ 
အသတ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၿခံဳငံု၍ ဆိုရလွ်င္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို တပ္မေတာ္က ဆက္၍ခ်ဳပ္ကိုင္ လႊမ္းမိုးထား 
ဆဲျဖစ္ၿပီး၊ NLD ပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား 
(EAOs) ႏွင့္ သူတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 

မ်ား၊ အျခားသူမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုငမ္ႈမွာ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 
အားနည္းေနဆဲ ရိွသည္။ 

ယင္းအခ်ိန္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အက်ယ္အျပန္႔ေသာ သက္ေရာက္မႈ 
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ေဒသရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ား 
အၾကားတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အလားအလာ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၊ သူတို႔မွာ ယခင္က စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ယံုၾကည္မႈ 
ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစသည္။ ပူးတြဲ အပစ္ရပ္ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ဖြ႔ဲစည္းျခင္းေၾကာင့္ 
ယံုၾကည္မႈတိုး၍ မျဖစ္ေပၚေစပါ။ ယင္းမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) 
လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ား 
တြင္သာ သက္ေရာက္ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
- JMC လုပ္ငန္းစဥ္ျပင္ပရွိ အရပ္သားမ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ 
အပစ္ရပ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိပါ။ ဒီဇင္ဘာလတြင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္ထပ္ ထိခုိက္စရာႀကံဳရသည္။ ကရင္နီ 
အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မွ စစ္သား ၃ ဦးႏွင့္ 
အရပ္သား ၁ ဦးကုိ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ 
ပစ္သတ္ခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ပိုင္းတြင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အတြင္း အက်ယ္အျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက် အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္သာ လႊမ္းမုိးထားပါသည္။ 
အာရကန္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္မေတာ္ (ARSA)က 
လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္း၌ တိုက္ခိုက္မႈ
မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္၊ အင္အားမတန္ဆျဖင့္ ေသာင္းက်န္း 
သူ ႏွိမ္နင္းေရးထိုးစစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဖက္သို႔ ထြက္ေျပးေစခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ 
အစိုးရႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရတို႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ (၁၉၉၃ 
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တို႔အၾကား ရုိဟင္ဂ်ာ ၂၃၀,၀၀၀ ဦး 
ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး၊ 
ျပန္လာႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ေပးအပ္ေရးကို 
ေသခ်ာေဆာင္ရြက္မေပးခ့ဲပါ။) ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္အတြက္ သေဘာတူညီခ့ဲၾကပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ 
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

2 ဥပေဒစာမူကို ေအာက္ပါေနရာတြင္ ရရွိႏိုင္သည္။ English -http://www.burmalibrary.org/docs23/2013-10-08-
Telecommunications_Law-en.pdf ; Burmese/Myanmar language- https://myanmar-law-library.org/
law-library/laws-and-regulations/laws/myanmar-laws-1988-until-now/union-solidarity-and-development-
party-laws-2012-2016/myanmar-laws-2013/pyidaungsu-hluttaw-law-no-31-2013-telecommunication-law-
burmese.html 

3 တစိတ္တပိုင္း ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပထားမႈကို ေအာက္ပါေနရာတြင္ ရရွိႏိုင္သည္။ http://www.icnl.org/research/library/
files/Myanmar/UNLAWFUL.pdf

တြင္ သေဘာတူထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တိုးတက္မႈ မရိွ 
ခဲ့ဘဲ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဆက္လက္ထြက္ေျပးသူမ်ား ရိွေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢက ယခုရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး 
မ်ားကုိ "လူမ်ဳိးတုန္း သန္႔စင္ေရးအတြက္ သင္ခန္းစာပါ နမူနာ 
သဖြယ္" ခိုင္းႏႈိင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အစုိးရက ကုိဖီအာနန္ 
ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု 
အေလးေပးေျပာဆုိေနေသာ္လည္း၊ ဆက္လကျ္ဖစ္ေပၚေန 
သည့္ မတည္ၿငိမ္အံုႂကြမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး တခု 
လံုးအေနျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းေနပါသည္။ 

ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေနအထားတြင္၊ လြတ္လပ္စြာ 
ေဖာ္ျပေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဥပေဒ 
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္၊ Telecommuni-

cations Law2 ၏ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ မတရားအသင္းဥပေဒ 
ပုဒ္မ ၁၇-၁ the Unlawful Associations Act3  ကုိ ယခု 
တိ္ုင္ဆက္လက္ အသံုးျပဳ၍ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို 
ႏွိပ္ကြပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း 
မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အကဲဆတ္ အႏၱရာယ္မကင္း 
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သတင္း 
ေထာက္ ၂ - ဦးကုိ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ (TNLA) က မူးယစ္ေဆးဝါးမီးရိႈ႕ပြဲ သတင္းသြား 
ေရာက္ယူရာ၊ ၎တုိ႔ကို ဖမ္းဆီး၍ ေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ 
ရိုက္တာ (Reuters) သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ၂ ဦး 
မွာလည္း ရုိဟင္ဂ်ာသတင္းမ်ား ေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရ 
ၿပီး၊ အစုိးရလွ်ဳိ႕ဝွက္ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြဲ 
တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။

xkdif;EkdifiH
ထိုင္းႏိုင္ငံက နတ္ရြာစံသြားေသာ ဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒြန္း 
ယာဒိတ္အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ 
တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈကာလၿပီးေနာက္၊ ၅ 
ရက္ၾကာ ေတာ္ဝင္စ်ာပနအခမ္းအနားျဖင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ 
တြင္ ေအာက္တိုဘာလက က်င္းပအဆံုးသတ္ခဲ့သည္။  

ထိုအခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက 
အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ယခုႏွစ္တြင္ 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္၍ ဘုရင့္ထံ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
မ်ား ပုိ၍ေပးအပခ္ဲ့သည္။ အေထြေထြေရြးေကာကပ္ြဲကုိလည္း 
ေနာက္ထပ္ေရႊ႔ဆိုင္း၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ က်င္းပ 
ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားျပဳရန္ တားျမစ္ထားဆဲ 
ျဖစ္သည္။ 

ေတာ္ဝင္ထိုင္းအစိုးရက ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား စူးစမ္းရန္ ေကာ္မတီတခု ဖြဲ႔ခဲ့သည္။ 
အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ (NSC) က ေနာက္ပုိင္းတြင္  
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ 
ေတာင္းခံသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚ 
မႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ 
မည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္း အသိအမွတ္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
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ပုံ ၁-၁။ စခန္းတြင္း လူဦးေရ (၂၀၁၂ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္)ပုံ ၁-၁။ စခန္းတြင္း လူဦးေရ (၂၀၁၂ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္)

4 http://www.theborderconsortium.org/media/96280/2017-12-dec-map-tbc-unhcr.pdf 
5 TBC အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ။ http://www.theborderconsortium.org/media/80489/2016-

annual-report-jan-dec.pdf 
6 TBC အဖြဲ႔၏ စခန္းမ်ားအတြင္း ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာမႈ မွတ္တမ္းျဖင့္ ဒုကၡသည္လူဦးေရကို အတည္ျပဳစစ္ေဆးႏိုင္သည္။ 
7 IOM အဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အကူအညီေပး၍ ထြက္ခြာမႈ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဒတာမ်ားကို ၂၀၁၇ 

ဒီဇင္ဘာလတုိင္ ရရွိႏိုင္သည္။ 
8 TBC အဖြဲ႔၏ စခန္းမ်ားအတြင္း ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာမႈ မွတ္တမ္းျဖင့္ စခန္းမ်ားအတြင္း ဒုကၡသည္ဦးေရကို 

အတည္ျပဳစစ္ေဆးႏိုင္သည္။ 
9 TBC အဖြဲ႔၏ လူဦးေရ အခ်က္အလက္၊ population database.
10 UNHCR Common Service Portal: http://data.unhcr.org/thailand/regional.php 
11 UNHCR အဖြဲ႔၏ ေဒတာ အခ်က္အလက္။

'kuQonfrsm;
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ရွိ 
ယာယီခိုလႈံရာ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုတြင္ လူေပါင္း ၉၃,၃၃၇ 
ဦး (အမ်ဳိးသမီး ၅၁%)4 ေနထုိင္ေနၿပီး၊ ယင္းတုိ႔၏ ခရီးသြား 
လာခြင့္ ကန္႔သတ္ခံထားရသည္။ တရားဝင္ ဝင္ေငြရရန္ 
လမ္း၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ 
ယခင္ႏွစ္ထက္စာလွ်င္ စုစုေပါင္း ၅,၄၁၇ ဦး (၆%) ေလွ်ာ့ 
နည္းသြားသည္။5 တႏွစ္ပတ္လုံး၊ လူစုစုေပါင္း ၄,၀၉၅6 ဦး 
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ ၂,၁၇၈7 ဦးမွာ တတိယႏိုင္ငံတြင္ 
ေျပာင္းေရႊ႔႕အေျခခ်ရန္ ထြက္ခြာသြားသည္။ ခန္႔မွန္း 
၂,၆၇၀8  ဦးမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သြား 
သည္။ ယခုတစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ကေလး ၁,၇၄၅9 ဦး အသစ္ 
ေမြးဖြားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္၊ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား 
ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (UNHCR) က မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
ျပန္လည္ပုိ႕ေဆာင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းျပေျမပံုကို 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး၊ အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ စံႏႈန္း (bench-

marks) မ်ားကို အသစ္ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။ အကူအညီေပး 
သည့္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းမ်ားအတြက္ ရရိွႏိုင္ဖြယ္ အကူအညီ 
မ်ားကို ခ်ဲ႔ထြင္ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသို႔ အကူအညီျဖင့္ လူ ၇၁ ဦး10 အိမ္ျပန္ၾကၿပီးေနာက္၊ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္အလားတူ အကူအညီေပး၍ ေနရပ္ျပန္ျခင္း 
တရားဝင္မရွိခဲ့ပါ။ ယခုႏွစ္အတြင္း လူ ၃၇၆ ဦး (အိမ္ေထာင္စု 
၇၇ စု)11 ေနရပ္ျပန္ရန္ UNHCR သုိ႔ အေၾကာင္းၾကား 
မွတ္ပံုတင္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အေျဖကုိ ေစာင့္ဆိုင္း 
ေနသည္။ ယင္းတို႔ အနက္ ၂၄၇ ဦးမွာ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ/
ကယားျပည္နယ္ အာဏာပုိင္မ်ားက စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္၍ 
အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံရံုးထံမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္း 
ေနသည္ဟု သိရသည္။ ျပန္လည္ေနထုိင္မည့္ ေနရာမ်ား 
တြင္ အမ်ားစုက ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထုိ႕ေနာက္ ပဲခူးတိုင္၊ 
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကရင္န/ီကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတို႔ ပါဝင္ၾက 
သည္။ 



7ESpfywfvnf tpD&ifcHpm
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

ဘန္႔မုိင္နန္းဆြယ္ ဒုကၡသည္စခန္း

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား (EAOs)၊ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စခန္း 
ေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ စခန္းမ်ားတြင္ 
ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ေရးေကာ္မတီ (CRR) ႏွင့္ ကရင္နီ 
ဒုကၡသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ 
ေဆာက္ေရး အလုပ္အဖြဲ႔ (KnRRRWG) တုိ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ 
အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ယင္းအစုအဖြဲ႔တုိ႔က သက္
ဆိုင္ရာျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ဒုကၡသည္ 
ျပန္ေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက 
ေနျပည္ေတာ္မွ မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကဆဲ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရ၊ ကရင္အမ်ဳိးသား 
အစည္းအရံုး (KNU)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ 
(KNPP) အပါအဝင္၊ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားထံမွ 
သတင္းစကားမ်ားအရ ဒုကၡသည္အမ်ား အစုအၿပံဳလိုက္ 
အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ၾကေသးပါ။ UNHCR 
မွလည္း ယခုအေျခအေနသည့္ အစုအၿပံဳလိုက္ ျပန္လည္ 
ေရးကို ျမင့္တင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္မတိုင္ေသးဟု ဆံုးျဖတ္ 
ၿပီး၊ ေတာ္ဝင္ထိုင္း အစုိးရကလည္း မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
ျပန္လည္ေနထုိင္္ေရးအေပၚ လက္ခံေနဆဲျဖစ္ရာ ျမန္မာ 
အစိုးရထံမွ မီးစိမ္းျပသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းၾကလိမ့္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ဆႏၵအေလ်ာက္ ဌာေနျပန္သြားေရး အက်ဳိးေဆာင္ဌာန 
(Voluntary Repatriation Center - VRC) မ်ားကုိ စခန္း 
အားလံုးတြင္ ဖြင့္ထားၿပီး လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ 
UNHCR က ကမကထျပဳသည့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
ျပန္ေရးမွာ ျပန္လိုၾကသူ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တရားဝင္ 

နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္သည္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးအတြက္ 
ဝင္ေပါက္လညး္ျဖစ္ရာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ယခုနည္းလမ္း 
ကို အသံုးျပဳရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိလွ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း၊ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္လုိသူအမ်ားစုတုိ႕မွာ 
UNHCR ထံ မွတ္ပုံတင္ရန္ မဝ့ံရဲၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ 
UNHCR ရုံးက ျမန္မာအစိုးရထံ ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ား၏ 
အမည္ႏွင့္ ၎တို႕၏ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္မ်ားကုိ 
ေပးအပ္ရန္ တာဝန္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ 
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရၿပီး၊ အကယ္၍ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္စီးသြားသည့္အခါ အႏၱရယ္ရွိ 
ႏုိငသ္ည့္ အေျခအေနကုိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားစုက 
အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ မဆက္ဆံလိုၾကပါ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
မ်ားအတြင္း UNHCR ၏ ပ့ံပုိးကူညီမႈ မယူဘဲ၊ လူဦးေရ 
၁၈,၀၀၀12 ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကပါသည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္၊ UNHCR က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံသား 
မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ သတင္းျဖန္႔ျဖဴးမႈ ကမ္ပိန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား 
သည့္ ေဒသမ်ားရွိ လူထု ၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေနာ္ေဝ 
ဒုကၡသည္ ေကာ္မတီ (NRC) ၏ ကူညီမႈျဖင့္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အစိုးရ (အလုပ္သမား၊ ျပည္သူ႔အင္အားႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ 
ေရးဝန္ႀကီးဌာန) က ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ 
ေပးၿပးီျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ အလုိအေလ်ာက္ ေနရပ္သုိ႕ 
ျပန္လည္ေနထုိင္သူမ်ားအပါအ၀င္ မွတ္ပုံတင္မ်ား ထုတ္ 
ေပးျခင္းရွိသည္။ 

12 TBC အဖြဲ႔၏ စခန္းမ်ားအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕မႈမွတ္တမ္းမ်ားအရ စခန္းမ်ားအတြင္း ဒုကၡသည္ဦးေရကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
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ယာယီ စခန္း
TBC မွ စစ္ေဆး အတည္ 

ျပဳသည့္ လူဦးေရ1

TBC မွ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့ 

သည့္ လူဦးေရ2

MOI/UNHCR 
မွတ္တမ္းတင္ 

လူဦးေရ3

ခရုိင္/စခန္း မ က်ား စုစုေပါင္း စုစုေပါင္း စုစုေပါင္း

ခ်င္းမုိင္

ကုန္းေဂ်ာ4္ 214 206 420

မယ္ေဟာင္ေဆာင္

ဘန္႔မုိင္နန္းဆြယ္  4,789  4,917  9,706 9,216 9,728

ဘန္႔မယ္ဆူရင္း  1,199  1,192  2,391 2,261  2,282

မယ္လအြန္း  4,557  4,423  8,980 8,743  9,565

မယ္ရမလုန္  5,047  4,912  9,959 9,704 10,600

စုစုေပါင္း  15,592  15,444 31,036 29,924  32,175 

တာ့ခ္

မယ္လ  17,739  16,946 34,685 34,395 36,613

အုန္းျပန္႕မုိင္  5,189  5,057 10,246 10,088 11,586

ႏုဖိုိး  4,764  4,356  9,120 8,954  10,646

စုစုေပါင္း  27,692  26,359 54,051 53,437  58,845 

ကန္ခ်နပူရီ

ဘန္႔ဒုံယန္း  1,339  1,287  2,626 2,603  2,752

ရခ်ပူရီ

ထန္(မ္)ဟင္  2,988  2,636  5,624 5,567  6,184

ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း  47,825  45,932 93,757  91,531  99,956 

IDP စခန္း5 မ က်ား ေပါင္း ဒုကၡသည္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသား

လြိဳင္ေကာ္၀မ္း  1,388  1,246  2,634 ကရင္ 79.80%

လြိဳင္ဆမ္စစ္  148  208  356 ကရင္နီ 10.30%

လြိဳင္လမ္  147  148  295 ဗမာ 3.10%

လိြဳင္တုိင္းလဲင္း  1,172  1,124  2,296 မြန္ 0.70%

ေအးသူထာ  1,279  1,291  2,570 အျခား 6.10%

စုစုေပါင္း  4,134  4,017  8,151 

မွတ္ခ်က္။ 
၁။ TBC မွ စစ္ေဆးအတည္ျပဳသည့္ လူဦးေရသည္ ရိကၡာရယူႏုိင္သူ၊ စခန္းတြင္း 

ေနထုိင္သူ၊ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းရွိသူ သုိ႕မဟုတ္ မရွိသူမ်ား အားလုံးပါ၀င္သည္။  
၂။ TBC မွ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ လူဦးေရသည္ အရင္လအတြင္း ရိကၡာလာေရာက္ 

ထုတ္ယူသည့္ အက်ဳိးခံစားရသူမ်ား၏ ဦးေရျဖစ္သည္။ ရိကၡာမ်ား ေ၀ငွရာတြင္ 
ကိုယ္တုိင္ ေရာက္ရွိလာသည့္ သူမ်ားကိုသာ ရိကၡာေ၀ေပးသည္။

၃။ ေတာ္၀င္ထုိင္းအစုိးရႏွင့္ UNHCR တုိ႕မွ စခန္းတြင္း မွတ္ပုံတင္ရွိသူႏွင့္ မွတ္ပုံ 
တင္မရွိသည့္သူ ဒုကၡသည္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ဇန္န၀ါရီလမွ ဧၿပီလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္လာခဲ့သည္။

၄။ ကုန္းေဂ်ာ္စခန္းတြင္ သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ 
ရသည္။ ဤစခန္းအတြင္း TBC မွ စားနပ္ရိကၡာကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ 
သာ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ခဲ့သည္။

၅။ IDP စခန္း၏ လူဦးေရသည္ TBC မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆုံးလ 
စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ စခန္းေကာ္မတီတုိ႕က ေပးလာသည့္ 
စာရင္းျဖစ္သည္။ 

'kuQonfESifh IDP pcef;wGif; vlOD;a&rsm; = 2017 ckESpf 'DZifbmv
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

2017 = 2019 ckESpf 
r[mAsL[m vrf;nGefcsufrsm; 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ TBC အဖြ႔ဲသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ရာ 
အဓိကက်သည့္ က႑ ၅ ခုျဖစ္သည့္ ေနရပ္္ျပန္ေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ၊ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳေရးႏွင့္ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ထြက္ခြာမႈတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အင္အားမ်ားကို 
ဆက္လက္ အာရုံစုိက္ျဖည့္ဆည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

TBC သည္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခံဳေရး၊ အာဟာရဓာတ္ျပည့္၀ေစေရး၊ 
တည္းခုိရာႏငွ့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံ့ပိုးေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပိုမို 
၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိခဲ့ရာ ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္ ခ်ဲ႔ထြင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စခန္းမ်ား 
အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းေစျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
ေနရပ္ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးတုိ႔အတြက္  အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ 
ခ်ိတ္ဆက္၍ ပံ့ပိုးေပးသည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္  ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ေဒသတြင္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡဒဏ္မွ ထေျမာက္လာသည့္ 
လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားအား TBC အဖြဲ႔က စားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္အားျဖည့္ ပံ့ပုိးေပးရာမွာ ထုိလူထုတုိ႕အေနႏွင့္ 
ေနရပ္္ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ေကာင္းမြန္စြာ ပံ့ပိုးကညူီေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

A Shop supported by Enterprenureship Development Program in Nu Po Camp
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မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၁။ 

ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း
ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
(CSOs) မ်ားကို မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ထိေတြ႔ဆက္သြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

t"du rSwfom;csufrsm;
ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � စခန္းမ်ား၏ သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြ႔ဲမ်ားမွ လူထုအစည္းအေဝးမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ေ၀ငွ 

ေပးသည့္ ရုပ္ရွင္ျပပြဲမ်ား၊ စခန္း၏ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနမ်ားသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၊ သုိ႔ 
မဟုတ္ အိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္းတုိ႕မွတဆင့္ ဒုကၡသည္ ၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႕အား ထိေတြ႔ႏိုင္ခဲ့ 
ပါသည္။ 

 � ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ (CRR) ႏွင့္ ကရင္နီဒုကၡသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအလုပ္အဖြဲ႔ (KnRRRWG) တို႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသ
 � ကရင္နီ/ကယားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ား၊ ပဲခူးႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္၍ ၾကည့္ရႈ 

ေလ့လာမႈ  - (Go and See) ခရီးစဥ္ ၁၃-ခု ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက 
ေအးသုထ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ၂၀၀ တုိ႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ သံေတာင္ႀကီး၊ 
ဖာပြန္ႏွင့္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ 

2017 ckESpf vkyfief;pOf. &v'frsm;

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြမ်ား 
ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာစဥ္၊ စခန္းမ်ားအတြင္း ေထာက္ပံ့ 
ေပးမႈမ်ား က်ဆင္းလာစဥ္တြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ 
ေဒသတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကလည္း 
အာမခံႏိုင္ရန္ မတည္ၿငိမ္ေသးပါ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ဒုကၡ 
သည္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈ 
ျပႆနာမ်ား မ်ားျပားခဲ့ၿပီး၊ သူတို႔က အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရုန္းကန္ခဲ့ၾကရပါသည္။ 

စခန္းမ်ားအတြင္း၊ TBC အဖြ႔ဲ၏ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အဆင္ 
သင့္ျဖစ္ေစေရး အစီအစဥ္ (CMPP) က ဒုကၡသည္လူထုမ်ား၊ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ေနရပ္ျပန္ေရး အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ၊ 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အိမ္ျပန္ေရး၊ စခန္းျပင္ပတြင္ ေရရွည္
အေျဖေတြ႔ရွိႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ယခုလုပ္ငန္းမ်ားကို အျခားေသာ အေရးပါသည့္ 
အင္အားစုမ်ား (stakeholders) အတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း 

ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းတုိ႔တြင္ KRC ႏွင့္ KnRC ေကာ္မတီမ်ား၊ အသစ္ 
ေသာ ဒုကၡသည္အိမ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီ ၂ ခု ျဖစ္သည့္ CRR 
ႏွင့္ KnRRRWG တုိ႔ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ TBC အဖြ႔ဲႏွင့္ 
အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီအစဥ္၊ CMPP တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေရွ႔ေတာင္ေဒသသုိ႔ 'ေလ့လာၾကည့္ရႈေရး ခရီးစဥ္' အခ်ဳိ႕ 
ကို စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
အစည္းအေဝးမ်ား၊ အစီအစဥ္ခ် မွတ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို 
လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၊ အိမ္ျပန္ရမည့္ေဒသရွိ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္အတူ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္၊ TBC အဖြ႔ဲက ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး 
(KNU)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အုိးအိမ္မဲ့ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDP) အိမ္ျပန္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ကိစၥအားလံုးအတြက္ ကူညီေပးရန္ 



13ESpfywfvnf tpD&ifcHpm
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ယင္းအိမ္ျပန္ေရးကိစၥကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးမႈ ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ 
အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။ အစုအၿပံဳ 
လိုက္ အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ား (EAOs) က အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း၊ 
TBC အဖြ႔ဲက အိမ္ျပန္လုိၾကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
သူတို႔၏ ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးမႈ အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း 
အေလးထားေျပာဆုိခဲ့သည္။ KNPP ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ သူတို႔အဖြဲ႔က NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ 
ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔မဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ KNU 
အဖြဲ႔ႏွင့္ ျခားနားေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ KNPP အဖြ႔ဲဝင္ 
မ်ားက သူတို႔ကို တပ္မေတာ္က ဖိအားေပးေနသည့္အတြက္ 
စိုးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအိမ္ျပန္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို 
အေၾကာင္းျပဳ၍ သူတို႔ကို NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး 

ေစရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ အသံုးခ်မခံလိုေၾကာင္း 
မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆုိသည္။ 

တစ္ႏွစ္လံုးတြင္၊ စခန္းရွိလူထုမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစီရင္ 
ခံစာ၊ သတငး္မ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ IDP စခန္းမ်ားကုိ စားနပ္ရိကၡာ ဆက္လက္ 
မေထာက္ပံ့ေတာ့ျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ အက်ပ္အတည္းျပႆနာ၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႔မဆက္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေရွ႔ေတာင္ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က ေျခကုတ္ယူ 
ေနရာခ်ထားမႈ မ်ားျပားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ဤအေျခအေနမ်ားတြင္၊ အိမ္ျပန္ေရး ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအေပၚ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမွာ တြက္ဆခ်င့္ခ်ိန္စရာ၊ သတိထားစရာ 
ျဖစ္လာေစသည္။ ထို႔အျပင္ အသစ္ေသာ ေဖြရွာေတြရွိမႈမ်ား 
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာလည္း တုိးခ်ဲ႔လာျခင္း၊ နက္ရိႈင္းလာ 
ျခင္း မရွိေပ။ 

သင္ခန္းစာသင္ခန္းစာ

 � ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္အေျခခ်ျခင္းအတြက္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေဒသတြင္း ေပါင္းစည္း 
ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ား ပုိ၍ မ်ားျပားတုိးတက္လာရန္ 
မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ အနာဂတ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးေၾကလည္အေျဖ ထြက္သည္အထိ ေစာင့္ဆိုငေ္နရန္ လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 � အိမ္ျပန္၍ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ (Go and See) ခရီးစဥ္မ်ားကို ေသခ်ာစုဖြဲ႔ရန္၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
အသားေပးရန္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြ႔ဲမ်ား၊ စခန္းေကာ္မတီ 
မ်ား၊ လက္ခံမည့္ အိမ္ရွင္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ား လုိအပ္ 
ပါသည္။ ထိုသူမ်ားက နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္၍ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ထိေတြ႔မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သို႔မွသာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား ေသြးေအးမသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 � ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပူးတြဲေကာ္မတ ီ(UPDJC) လူမႈေရးက႑ အလုပ္အဖြဲ႔ ေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး တိုးျမႇင့္ေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဒုကၡသည္ 
မ်ား/ အုိးအိမ္မဲ့ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူ (IDPs) မ်ား အိမ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။  

 � လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြမ်ား မရိွျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ရံပံုေငြ 
မ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္၊ ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ေရး ပ့ံပိုးေထာက္ပံ့ 
ေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းအေျခခ်ရန္ အကန္႔အသတ္ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 � ရပ္ရြာက ဦးေဆာင္သည့္ ေအးသုထစခန္းတြင္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အုပ္စုလုိက္ 
ေနရပ္ျပန္ျခင္းကိစၥ ေအာင္ျမင္မႈ အနာဂတ္တြင္ အုိးအိမ္မဲ့ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ 
မ်ား အိမ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အေျခ ခ်ေပါင္းစည္းရန္ မိုဒယ္ပံုစံတခု ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရိွပါသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ - အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အေျခခ်မည့္ေနရာရိွ အာဏာပိုင္မ်ား ပ့ံပုိး 
ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ည္းကပ္သည့္ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကျပႆနာမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းႏွင့္ 
ေဒသခံ KNU အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အေျခခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ 



နယ္စပ္အကူအညီေပးေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕14

မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၂။ 

စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လက္ခံမည့္ အိမ္ရွင္ ရပ္ရြာလူမႈ အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ 
စားနပ္ရိကၡာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို 
အားေကာင္းေစမည္။ 

t"du rSwfom;csufrsm;
ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � စုစုေပါင္း ၆,၆၁၉ ဦး (အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၅၇%) သည္ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳေရးႏွင့္ အသက္ေမြး 

၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း (Food Security and Livelihoods - FSL) အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္သည္။ 

 � လုပ္ငန္းရွင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ပံ့ပိုးမႈ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားမွတဆင့္  စခန္း ၉ ခုတြင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအသစ္ ၂၉၈ ခု စတင္ခဲ့သည္။ (အမ်ဳိးသမီး ၇၅%) 

 � စခန္းတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၂,၅၄၁ ခု လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ (၆၀% မွာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည္။) 

 � လူဦးေရ ၁,၄၉၆ ဦး (၄၆% မွာ အမ်ဳိးသမီး) တို႕အား ရာသီပတ္ သီးႏွံ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေအာ္ဂဲနစ္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ ေျမကြက္ေပၚတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ 
မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေပးခဲ့သည္။ 

 � စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လူဦးေရ ၂,၆၄၂ ဦး (၄၂% မွာ အမ်ဳိးသမီး) တို႔ 
ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 � ေဒသခံ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေကာ္မတီမ်ား (LLCs) က ယက္ကန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္၊ ဝက္ႏွင့္ 
ဆိတ္ ေမြးျမဴေရး၊ လက္လီေစ်းေရာင္းဆုိင္မ်ားကုိ အေလးေပး၍ အငယ္စား အရင္းေထာက္ပံ့မႈ 
မ်ားမွ အိမ္ေထာင္စု ၂၀၈ ခုတုိ႔အား အက်ဳိးရွိေစခဲ့သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသ
 � ပဋိပကၡမွ လြန္ေျမာက္လာသည့္ေဒသမ်ားရိွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၂,၀၀၀ တို႕ကို ေျမပိုင္ဆိုင္ 

ခြင့္မ်ား  ရရိွေစေရးတို႕ ခိုင္မာအားေကာင္းေစခဲ့သည္။ 
 � လူထုဦးေဆာင္သည့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြမဲႈမွတဆင့္ ရြာသူ/ရြာသား ၁၂,၀၀၀ ဦးတို႕ 

အတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ေပး 
ေစခဲ့သည္။ 

 � လူဦးေရ ၈,၀၀၀ ဦးတုိ႔အတြက္ အရင္းအႏွီး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျမင့္တင္ေပး 
ျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္ ထုတ္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမင့္ေစခဲ့သည္။ 

 � ကရင္နီ/ကယားျပည္နယ္တြင္ ရပ္ရြာ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရသြင္း 
ေျမာင္းငယ္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ ပုိက္သုံးေရသြယ္စနစ္ စသည့္ လူထုဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
အစီအစဥ္မ်ားမွ  အိမ္ေထာင္စု ၁,၄၀၀ (ရြာသူ/သား ၆,၅၀၀ ဦး) တုိ႔ အက်ဳိးခံစားၾကရသည္။
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း (FSL) 
အစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စားနပ္ 
ရိကၡာလံုၿခံဳမႈႏွင့္ အာဟာရရရိွမႈ ရလဒ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပး 
ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္း 
အဝုိင္းမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
လည္း အားေကာင္းလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 
တစ္စံုလံုးဆိုင္ရာ မိမိဘာသာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးၿပီး၊ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ TBC အဖြဲ႔၏ စားနပ္ရိကၡာ 
ကညူီေပးမႈကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားရရွိလာဖို႔ 
ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ 
ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အေျခအေနမ်ား 
တြင္လည္း အလြန္အသံုးဝင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
TBC အဖြ႔ဲက ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္ 
ထိခိုက္ေနရေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္လည္း စားနပ္ 
ရိကၡာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥမ်ား 
အတြက္ ရွမ္း၊ ကရင္နီ/ကယား၊ ကရင္ျပည္နယ္မ်ား၊ 
တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၁၈ 

ဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြကခ္်က္မ်ားမွတဆင့္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ 
TBC အဖြ႔ဲ၏ အစီအစဥ္မ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေလးေပး 
ေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္ ၃ ခု ရိွပါသည္။ ယင္းတုိ႔ျဖင့္ စခန္း 
မ်ားအတြင္း စားနပ္ရိကၡာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ကိစၥမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ မိမိဘာသာ ကုိယ့္အား 
ကိုယ္ကိုး ရပ္တည္မႈ ဆက္လက္တိုးျမင့္လာေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေနရပ္ျပန္အေျခခ်ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေဒသ 
မ်ားမွ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
လည္း တိုးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာက ဦးေဆာင္သည့္ 
ျပန္လည္နလံထူေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ေဒသတြင္ ပံ့ပိုး 
ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ စခန္းမ်ားအတြင္းတြင္၊ TBC အဖြ႔ဲ 
က အာဟာရျပည့္၀ေစေရး၊ တည္းခိုရာႏွင့္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈ ေပါင္းစည္းမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားၿပီး၊ 
က်ား-မတန္းတူေရး၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈကိစၥမ်ား အပါ 
အဝင္ လူမႈေရးအရ အင္အားစုအားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ကို လက္ခံလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

သင္ခန္းစာသင္ခန္းစာ

 � ေဒသခံ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေကာ္မတီမ်ား (LLC) ၏ တာဝန္ယူမႈမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားက မိမိကိုယ္ပိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈဟု ခံယူလာေစျခင္းျဖင့္၊ ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို 
ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႕၏ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 � TBC အဖြ႔ဲ၏ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳေရးႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း (FSL) အစီအစဥ္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
တိုက္ရိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွ ဦးေဆာင္လမ္းျပျခင္းသုိ႕ ဆက္လက္၍ အေျပာင္းအလဲ 
ျပဳလုပ္ေနရာတြင္ နည္းပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးမႈကို ေသခ်ာျဖစ္ေပၚေစရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။ (FSL) အဖြ႔ဲအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား 
ပုိမုိ အားေကာင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေဒသခံသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား (LLCs) ကို 
ေကာင္းမြန္စြာ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိငမ္ည္ျဖစ္သည္။ 

 � သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲမႈ 
မ်ားတြင္ ပုိ၍ ပူးေပါင္းမႈရွိေစရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ေနရပ္ျပန္ေရး စီစဥ္ရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ 
စခန္းျပင္ပတြင္ အျခားေရြးခ်ယ္ စရာနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံရမည္။

 � အထူးလုိအပ္ခ်က္ရွိသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား 
တြင္ ၀င္ေရာက္အက်ဳိးခံစားႏုိင္ေရးကို ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေပသည္။
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မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၃။ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ပံ့ပိုးမႈ

ေရႊ႔ေျပာင္းထြက္ေျပးရသူ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ ပ့ံပိုးကူညီမႈကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးမည္။
 

t"du rSwfom;csufrsm;
ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � စခန္း ၉ ခုရိွ လူဦးေရ ၉၅,၄၆၁13 ဦးတို႕သည္ လစဥ္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ မီးေသြးေထာက္ပ့ံမႈ 

ရရွိၿပီး IDP စခန္းတြင္းတြင္ လူဦးေရ ၈,၁၅၁ ဦးတုိ႕သည္ လစဥ္ စားနပ္ရိကၡာရရွိၾကသည္။ 
 � ဆန္ မက္ထရစ္တန္ေပါင္း ၁၀,၂၀၂ တန္၊ ပဲ ၁,၀၈၂ တန္၊ အားျဖည့္ဂ်ဳံမႈန္႔ (ေအရွားရီမစ္) 

၅၄၆ တန္၊ ငါးပိ ၄၀၉ တန္၊ ဆီ ၅၇၄ မက္ထရစ္လီတာ၊ ဆား ၁၇၃ တန္ႏွင့္ မီးေသြး ၈,၃၉၇ 
တန္ကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ 

 � ေန႔ကေလးထိန္းရွိ အသက္ ၂.၈ လ မွ ၅ ႏွစ္ရိွ ကေလး ၅,၂၂၂ ဦး (မိန္းကေလး ၅၀%) 
အတြက္ အာဟာရရိွ ေန႔လည္စာႏွင့္ သြားေရစာမ်ားကုိ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ 

 � ကေလးငယ္ ၁,၈၃၉ ဦး (မိန္းကေလး ၃၈%) ကုိ က်န္းမာသည့္ ကေလးမ်ား၊ BabyBRIGHT 

ႏွင့္အတူ ေတာက္ပသည့္ အနာဂတ္ (Healthy Babies, Bright Futures with 

BabyBRIGHT) ပညာေရး၊ သင္တန္း အစီအစဥ္တြင္ လစဥ္ပ်မ္းမွ် ပါဝင္ေစခဲ့သည္။ 
 � လစဥ္ လူဦးေရ ၃,၀၂၂ ဦး (၉၂% အမ်ဳိးသမီး) ကုိ ျဖည့္စြက္ေကၽြးေမြးမႈ အစီအစဥ္ 

(Supplementary Feeding Programme - SFP) ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ 
 � အိမ္ေထာင္စု ၁၉,၁၉၆ ခု (အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁,၅၅၂ အပါအဝင္) 

ႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအေဆာက္အဦးေပါင္း ၂,၂၀၀ ခုေက်ာ္အတြက္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား 
ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ 

 � စခန္းမ်ားတြင္း KRC/KNRC အိုးအိမ္မူဝါဒမ်ားအရ အိမ္ ၁,၂၆၅ လုံးကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ 
 � လူ ၂၇၁ ဦး (အမ်ဳိးသမီး ၂၁%) ကုိ အမိုးအကာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈေပးခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ 

ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ား၊ ဘေလာ့မ်ား၊ အုတ္မ်ား၊ ဝါးျဖင့္ ပရိေဘာဂလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 � စခန္း ၉ ခုတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ခါ အာဟာရ ရရိွမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အရပ္ပု၍ မႀကီးထြားဘဲ ျဖစ္ေနသည့္ႏႈန္း ဆက္တိုက္ႏွင့္ တစိုက္မတ္မတ္ 
က်ဆင္းလာခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပသည္။ ပိန္လွီသည့္ ျပင္းထန္ေသာ အာဟာရခ်ဳိ႔တဲ့မႈႏႈန္း 
ဆက္လက္၍ နည္းပါးက်ဆင္းလာသည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသ
 � ဖာပြန္ႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရွိေက်းရြာေပါင္း ၄၀ ရြာတို႔မွ လူထု ၈,၁၂၄ ဦး (အမ်ဳိးသမီး ၄၉%) 

သည္ ၃ လစာ ဆန္ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ညီမွ်သည့္ ေငြသားေထာက္ပံ့မႈ ရရွိၾကသည္။ 
 � IDP စခန္း ၅ ခုမွ လူထု ၈,၀၀၀ ဦးေက်ာ္တုိ႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခံဳေရးကုိ ပ့ံပုိးထိန္းသိမ္း 

ေပးႏိုင္ၿပီး၊ စက္တင္ဘာလကုန္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆိုင္းၿပီးေနာက္တြင္လည္း 
အာဟာရရရိွမႈ ေစာင့္ၾကည့္ ေပးျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုး 
သြားမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႔ေတာင္ေဒသရွိ ေရရွည္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အာဟာရခ်ဳိ႔တဲ့မႈ 
ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လူထု ၂၁,၀၀၀ ဦးတုိ႕အား အသိပညာေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ ကမ္ပိန္း 
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ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အမိုးအကာ 
အတြက္ ပင္မတာဝန္ယူသည့္ ေအဂ်င္စီ အဖြ႔ဲအစည္း 
ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကူညီေပးေရး 
သည္ TBC အဖြဲ႕၏ ႏွလုံးသားပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသ 
အစီအစဥ္မ်ား စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ ၇၀% ကို 
ေနရာယူထားသည္။  

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးမႈမ်ားတြင္ 
စခန္း ၉ ခုလုံး၌ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာဆီ 
ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား၊ အာဟာရႏွင့္ အမိုးအကာ ပ့ံပိုးေပးမႈ 
မ်ားပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ေဒသတြင္ 

USAID မွ ၅ ႏွစ္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ 
ထားသည့္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ျဖစ္လာရ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ျပတ္လတ္မႈဒဏ္ ခံစားေနရသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား 
အတြက္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ ကူညီေပးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း IDP စခန္း 
မ်ားသို႔ ေပးပုိ႕လာခဲ့သည့္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈကို 
ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ TBC အဖြ႔ဲက  ကေလးမ်ား၏ အာဟာရ 
ရရွိမႈ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ကာကြယ္ေပးမႈ 
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဆဲ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အလားတူပင ္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ 
လံုၿခံဳေစေရးအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားေပး 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 

သင္ခန္းစာသင္ခန္းစာ

 � ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အာဟာရ 
ဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႔၏ သံုးလတႀကိမ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္၊ TBC ၏ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း 
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္လက္ပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ က်န္းမာစြာေနထုိင္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ 
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ နယ္ပယ္ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ နယ္စပ္ႏွစ္ဖက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပ်ဳိးေထာင္၍ အတူ 
တကြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

 � အဖြားမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားက အာဟာရရရိွေရး က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္း 
စည္းရံုးရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးႀကီးသည္။ 
ကေလးေစာင့္ေရွာက္ရေသာ မိခင္မ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္။ 

 � အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ အမိုးအကာ (SSN) စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အထူးလုိအပ္ 
ခ်က္ရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ သတိရွိစြာ ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္၊ ေအာင္ျမင္ 
ေၾကာင္း သက္ေသျပသႏုိင္ခဲ့သည္။

မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းေစရန္ ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေကၽြးေမြး 
ေရး အေလ့အထမ်ားကုိ အသိပညာျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ 

 � လူထု ၆၃,၀၀၀ ေက်ာ္သို႔ အာဟာရဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈမ်ား ေရာက္ရွိေစသည္။ ထို႔အျပင္ 
သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရရရွိမႈႏွင့္ သန္႔စင္ေသာ အိမ္သာမ်ား ေရာက္ရွိအသံုးျပဳႏုိင္ 
ေစခဲ့သည္။
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မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၄။ 

ကာကြယ္မႈေပးေရး

စခန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ျပန္ၾကမည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္။
 

t"du rSwfom;csufrsm;
ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � လူမႈေရးအရ တန္းတူပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ က်ား-မ တာတူေရး (SIGE) သင္တန္းမ်ားႏွင့္ မြမ္းမံ 

သင္တန္းမ်ားကို စခန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ 
 � အထူးလုိအပ္ခ်က္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ အထူးလုိအပ္ခ်က္ အလုိအပ္ဆုံး အိမ္ေထာင္စု 

မ်ားကို အဓိကထား၍ က်ား-မဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ 
 � က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း (Code of Conduct) သင္တန္းမ်ားကုိ စခန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိ 

ပို႔ခ်ခဲ့သည္။
 � KnRC ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ 
 � ပဋိပကၡသေဘာအရ အကဲဆတ္မႈ စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း (Conflict Sensitivity Review) 

ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည္။    

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသ
 � ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ (KHRG) က ၎၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ အစီရင္ခံစာေပါင္း ၁၀၀ 

ေက်ာ္တုိ႕ကုိ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၿပီး၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ထံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံမူမ်ား 
အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ တပ္သား ၂၁ ဦးတုိ႕ 
အား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

 � ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး (KWO) ၏ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖန္တီးျခင္း" စီမံခ်က္က ကမ္ပိန္း 
လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ရွင္းျပခ်က္စာတမ္းတစ္ေစာင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ လူေပါင္း 
၅,၅၇၁ ဦး (အမ်ဳိးသမီး ၇၃%) ထံ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ခဲ့သည္။  

 � တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) က၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (CSO) ၂၈ 
ဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၇ ခု၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၂ ဖြဲ႔တို႕မွ အဖြ႔ဲဝင္မ်ား၊ 
ENAC ဝန္ထမ္း ၂ ဦးႏွင့္အတူ မူဝါဒေရးရာ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယခုရည္မွန္းခ်က္က ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္ 
တင္ေပးေရးအတြက္၊ မိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ 
TBC အဖြ႔ဲ၏ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေနၿပီး၊ 
ယင္းမွာ ေနရပ္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိကက်သည့္ 
တြန္းအားလည္းျဖစ္သည္။ ကာကြယ္မႈေပးေရးသည္ ႏိုင္ငံ 
တကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဥပေဒမ်ား၊ ဒုကၡသည္ဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ 

အတုိင္း အသက္၊ က်ား-မ၊ လူမႈေရး၊ လူမ်ဳိးျဖစ္မႈ၊ ႏိုင္ငံသား 
ျဖစ္မႈ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည့္ဘာသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ခံ 
သမုိင္းေၾကာင္းတုိ႕ကို မခြဲျခားဘဲ၊ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္ 
အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ေလးစားလုိက္နာေစရန္ က်ယ္ 
ျပန္႔စြာ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုး 
အက်ဳံး၀င္သည္။ (IASC-endorsed definition)
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သင္ခန္းစာသင္ခန္းစာ

 � စခန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အားလုံးပါ၀င္ေစေရး (inclusion) ႏွင့္ 
က်ား-မတာတူညီမွ်ေရးသင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းအားျဖင့္၊ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ က်ား-
မတန္းတူေရးႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေစေရးမူမ်ားကို နားလည္အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 � အထူးလုိအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အထူးလုိအပ္ခ်က္အရွိဆုံးသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အေလးေပး၍ 
၎တုိ႔အား ကူညီေထာက္ပံ့ရာတြင္ ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔သည္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႕ ႁခြင္းခ်န္ရစ္ထားမႈ မရွိေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

 � ဒုကၡသည္ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ နီးကပ္စြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ၍ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစမည္။ 
ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေစမည္။ 

 � ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္မႈေပးေရးျပႆနာမ်ားတြင္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စည္းရံုး 
တိုက္တြန္းမႈမ်ားကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

Smart Women Dialogue ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
မယ္လစခန္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲဲ
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မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၅။ 

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ထြက္ခြာမႈ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသူဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာရေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲ၍ ဆက္လက္ 
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

t"du rSwfom;csufrsm;
ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမ်ာ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားမွာ ယခုႏွစ္ ပထမပိုင္း ၃ လတြင္ ေနာက္ဆုံး 

အေခ်ာသတ္ေရးဆြဲၿပီးစီးခဲ့သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသ
 � TBC အဖြ႔ဲ၏ မွတ္ပုံတင္မႈကုိ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ တရားဝင္ 

တင္သြင္းခဲ့သည္။ 
 � မိတ္ဖက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) က၊ ပဋိပကၡမ်ားဒဏ္ ခံစားခဲ့ရသည့္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ၾကသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႏွစ္အခ်ဳိ႕အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ 
အသစ္ ၂ ခုကို ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ဒုကၡသည္မ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေဘာင္ကို 
အေျခခံ၍ TBC အဖြဲ႔သည္ ေရရွည္တည္ၿမဲႏုိင္မႈ အေျခခံမူ 
ေပၚ ရပ္တည္လ်က္ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ 
စခန္းမ်ားအတြင္းမွ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ထြက္ခြာမႈတို႔ကုိ 
ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ နယ္စပ္ႏွစ္ 
ဘက္လံုးရွိ အရပ္ဘက္လမူႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထု 
အေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား၏ စြမ္းရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားကဲ့သို႔ တာဝန္ယူမႈ 

သင္ခန္းစာသင္ခန္းစာ
 � ေသးငယ္ေသာ္လည္း၊ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ 

(ဥပမာအားျဖင့္ - အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေစရန္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ား ေပၚေပါက္လာေစျခင္း) TBC အဖြ႔ဲ က မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲမ်ား၏ စည္းရုံးတုိက္တြန္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပို၍ ထိစပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 � လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေရးတြင္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ စခန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ေပးရံုမွ်သာမကဘဲ၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈကိုလည္း 
တည္ေဆာက္ေပးရာ ေရာက္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ အဆင္သင့္ 
ျဖစ္မႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

မ်ား၊ အခန္းက႑မ်ား ပုိ၍ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ပံ့ပိုး 
ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၊ TBC အဖြဲ႔က လူထုအေျချပဳ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မိတ္ဖက္မ်ား 
ႏွင့္အတူတကြ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
(ဘ႑ာေရးစီမံမႈႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ 
မ်ား အပါအဝင္) ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စြမ္းရည္တိုးတက္လာေအာင္ ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
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နယ္စပ္အကူအညီေပးေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕22

မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၁)။ အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) မ်ားကုိ မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ထိေတြ႔ 
ဆက္သြယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ ရပ္ရြာအသိုင္း 

အဝိုင္းမ်ားအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ 
ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမုိရွိေစရန္အတြက္ 
ပစ္မွတ္ထား၍ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

 � ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္း (CSOs) မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ နယ္စပ္ 
ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

 � စခန္းမ်ားအတြင္း အထူးလုိအပ္ခ်က္ရွိသူႏွင့္ အထူး 
လုိအပ္ခ်က္အရွိဆုံးသူမ်ားအတြက္ ေနရပ္ျပန္ေရး 
ဆုိင္ရာ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေစသည့္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားတြင္ တန္းတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာ 
စီမံသြားရန္ 

 � မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသ၏ လက္ရွိအေျခအေန 
မ်ားႏွင့္ စခန္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္သည့္ အနာဂတ္ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တိက်သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ရန္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း

 � ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ 
ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ လူမႈေရးက႑ အလုပ္ 
အဖြဲ႔တို႔အၾကား မူဝါဒဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေစရန္ 

 � အုပ္စုလိုက္ ျပန္လည္အေျခခ်မႈအတြက္၊ ဒုကၡသည္ 
ေနရပ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ (CRR) ႏွင့္ ကရင္နီဒုကၡသည္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ 
ေရး အလုပ္အဖြဲ႔ (KnRRRWG) တုိ႔အၾကား က႑ 
ပူးေပါင္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းကို စည္းရံုးဖြဲ႔စည္း 
ေဆာင္ရြက္သြားရန္  

 � ၾကားကာလအစီအစဥ္တခုအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမ 
မ်ားအတြင္း ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ အုပ္စုလိုက္ 
ျပန္လည္အေျခခ်မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ 
အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရိွႏိုင္မည့္ ေရြးခ်ယ္စရာလမ္း 
မ်ားကို ခ်ဲ႔ထြင္ရန္္

TBC အဖြ႔ဲ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြတ္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေသာ 
ဒုကၡသည္ လူထုအေနျဖင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ရန္၊ ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ႏွင့္ 
ျပန္လည္ေပါင္းစညး္ေနထိုင္ရန္အတြက္ အေလးေပးထားပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏို္င္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္ခ်က္ ၅ 
ခ်က္ျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္ကို သတ္မွတ္ထား 
ပါသည္။ TBC အဖြ႔ဲ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ အစီအစဥ္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႕၏ 
မဟာဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ယူထားပါသည္။
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မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂)။ စားနပ္ရိကၡာ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသူ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားတြင္၊ စားနပ္ရိကၡာလံုၿခံဳမႈႏွင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။ 

မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၃)။ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ ပ့ံပိုးမႈ

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာရသူ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � TBC အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား ေပါင္းစည္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိ႕ခ်ဲ႕ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေလ်ာ့ခ်ေရးမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖၚသြားရန္ 

 � စားနပ္ရိကၡာကဒ္စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ကနဦးႏွင့္ ဒုတိယ 
အဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စခန္းမ်ားအတြင္း 
မိမိကိုယ္ကို ရပ္တည္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ 
သြားရန္ 

 � စခန္းမ်ားအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္း ထုတ္လုပ္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ 
ႏွင့္ ေဒသခံ ထုိင္းလူထုမ်ားႏွင့္အတူ သဘာဝအရင္း 
အျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး ပံ့ပိုးေပးရန္ 

ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားကုိ ခြန္အားအာဏာ 

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအားျဖင့္၊ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တန္းတူ 
ရည္တူ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အမုိးအကာရရိွေစေအာင္ 
ေသခ်ာ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

 �  အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း အဲန္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္ လူထု 
အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) ပူးေပါင္း၍ ဒုကၡသည္ 
မ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား အေကာင္းဆုံးထိေရာက္ 
စြာ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေအာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရန္ 

 �  အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေတာ္ဝင္ထုိင္းအစုိးရတုိ႔ကုိ စည္းရုံး 
တုိက္တြန္း၍ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အမုိးအကာ ျဖန္႔ျဖဴး 
ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ စနစ္မ်ား ပ့ံပုိးႏုိင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း

 � ေရထြက္ေပါက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းစီမံရန္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား 
အား လႈံ႔ေဆာ္စည္းရုံးျခင္းႏွင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရရိွေရး 
ကုိ ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္းတို႕ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျချပဳသဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ား ျမႇင့္တင္ 
ေဆာင္ရြက္သြားရန္

 �  မိမိဘာသာ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူ 
လယ္သမားမ်ားကုိ ေရသြင္းစနစ္မ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္လာ 
ေစျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းပညာမ်ား အသုံးခ်ျခင္း၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား မွ်ေဝေပးျခင္းအားျဖင့္၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး 
ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျမင့္မားေစရန္။ 

 � ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ရပ္ရြာလူမႈ အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ 
သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ ရရိွမႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ 
အိမ္သာအသုံးျပဳမႈကုိ တုိးျမင့္ေကာင္းမြန္ေစရာတြင္ 
ေရရွည္အာဟာရခ်ဳိ႕တ့ဲေနမႈျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ 
အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲေစမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အသိပညာ ဖလွယ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္

 �  အစီအစဥ္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိ အစဥ္ 
တစုိက္ႏွင့္ တက္ႂကြစြာ စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္၍၊ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး 
ရာတြင္ တုိင္ၾကားမႈတုိင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္၊ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း 
သြားရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္ အသုိင္းအဝိုင္းမ်ား အပါအဝင္၊ 
အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားထံသုိ႔ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား စီစဥ္၍ စနစ္တက် ေပးပုိ႔ရန္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း

 � ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (IDP) စခန္းမ်ားရိွ ကေလးမ်ားတြင္ 
ျပင္းထန္ဆုိးရြားသည့္ အာဟာရခ်ဳိ႔တ့ဲမႈကုိ ပစ္မွတ္ထား 
သည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးမႈ၊ က်န္းမာသည့္ ေမြးကင္း 
စကေလးႏွင့္ ကေလးငယ္ ေကၽြးေမြးေရး အေလ့အထ 
(IYCF) မ်ားကုိ အသိပညာေပးၿပီး၊ ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္း 
ေစမည္။ 



နယ္စပ္အကူအညီေပးေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕24

မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၄)။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

စခန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္။ 

မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၅)။ တာ၀န္ေက်လ်က္ ထြက္ခြာမႈ

TBC ကို ပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဖၚ 
ကိုင္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � ထိေရာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈကုိ ျမႇင့္တင္ 

ျခင္းအားျဖင့္ ဒုကၡသည္လူထုမ်ားႏွင့္ စခန္းေကာ္မတီ 
တုိ႕အား ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို 
အားေပးေထာက္ပံ့ရန္ 

 � လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခုလံုး၏ လံုၿခံဳေရးကို အသိ 
အမွတ္ျပဳလွ်က္ စခန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေသခ်ာေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အထူး 
လုိအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ 
တုိ႔ကုိပါ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ 

ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ေစာလွ်င္စြာ TBC အဖြဲ႔၏ အစီအစဥ္မ်ား 

အေျပာင္းအလဲ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ဆုိင္းျခင္းမ်ားကုိ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုထံသုိ႔ အသိေပးသြားရန္

 � လူထုမ်ား၏ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ရပ္တည္ႏုိင္မႈႏွင့္ ေရရွည္ 
တည္တ့ံေသာ အေျဖရွာမႈကုိ အခြင့္အလမ္းေပးတုိင္း 
တြင္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း

 � စစ္ပဋိပကၡမ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း 
လူထုဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ေဒသခံမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရာ 
တြင္ က်ား-မတန္းတူမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
အစဥ္တစုိက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားရန္

 � လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ျပန္လည္အေျခခ်သည့္ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ေဒသခံ 
လူထုမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္လူထုမ်ားအၾကား တရားမွ်တမႈ 
ရရွိႏိုင္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားဆုိင္ရာ အသိပညာ 
မ်ား ျပန္႕ပြားရန္  

 � ကြင္းဆင္း သုေတသနမ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ 
စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူ 
လူထုမ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရး 
ဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေလး 
ေပးေဖာ္ျပသြားရန္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း

 �  လစာမ်ားအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အသုံးစားရိတ္မ်ား 
ျပန္လည္ တိုင္းညိႇမႈႏွင့္ ေငြစာရင္းမ်ားကို စီမံျခင္းတုိ႔ 
အပါအဝင္ TBC အဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြမဲႈ အခန္း 
က႑မ်ားကုိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ခြေဲဝသြားရန္

 � လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အလွဴရွင္မ်ား၏ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႕ျဖင့္  မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတို႔တက္ေရးတြက္ အားေပးေထာက္ပ့ံရန္ 

 �  အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) 

မ်ားပါဝင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာအင္အားစုမ်ား စုေပါင္း 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား တည္ေဆာက္၍ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္မႈ 
အေပၚ အစဥ္တစိုက္ အေလးထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
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