


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပံုမွန္ျဖစ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အဆင့္သစ္သို႔ 
ေရာက္ရိွခဲ့ကာ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအစည္းအရုံး (Association of South East Asian Nations - ASEAN) 
ထပိသ္ီးေဆြးေႏြးပြအဲတြက ္ႏိငုင္ံျခားတုိင္းျပည ္ေခါင္းေဆာငမ္်ား ေနျပည္ေတာသ္ို႔ ေရာကလ္ာခဲၾ့ကသည။္ ဒမီိကုေရစ ီ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ စတုတၱ သံုးလပါတ္အတြင္း က်င္းပမည့္ အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည။္ သုိ႔ျဖစသ္ည္တ့ိငု၊္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစစ္ဥက္ား မ်က္ႏွာစာ 
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပို၍ အကဲဆတ္လာေနပံုရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု သမတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ (Union-level Peace 
Working Group-UPWG)ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ 
ညိွႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕(National Ceasefire Coordinating Team)တို႔အၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆိုင္းငံ့ထားလိုက္ရ 
ေသာေၾကာင့္ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Accord- NCA)သေဘာတူ 
လက္မတွ္ေရးထိုးေရး အခကအ္ခသဲည ္ပိ၍ု ႀကီးမားလာခဲသ့ည။္ တိုးတကမ္ႈမ်ား သိသသိာသာရွခိဲ ့သညဟ္ၾုကားသရိ 
ေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စမဲႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာ ညွိႏႈငိ္းမႈမ်ား၊ လက္နကက္ိငုမ္်ားအတြက ္က်င္၀့တစ္ည္းကမ္း၊ 
နယ္ေျမသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကဲ့သို ႔ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာစုရုံးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ 
သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚခြင့္တို႔ အေပၚ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားတိုးလာလွ်က္ရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (Human Rights Watch)က ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းျပည္ 
အႏွံ႔အျပားမွ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ တလတည္းမွာပင္လွ်င္ လူဒါဇင္ေပါင္း 
မ်ားစြာတို႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရသည္။

အပစအ္ခတရ္ပစ္ဲေရး ပဏာမ သေဘာတညူခီ်ကမ္်ားေၾကာင္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္အံေရ႕ွေတာငပ္ိငု္းတြင ္တုိကပ္ြဲျဖစပ္ြားမႈမ်ား 
ေလ်ာန့ည္းသြားခဲ့ေသာ္ျငားလည္း၊ စစတ္ပမ္်ား ေနရာအႏွံ႔ ခ်ထားမႈကား ရပန္ားသြားသညမ္ရွခိဲ့ေခ်။ ႏစွဥ္ီး ႏစွဘ္က ္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ မခ်ဳပ္ဆုိမီကာလႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္၊ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေက်းရြာ 
အုပ္စု ၇၀% တခြင္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို 
မလူအတိငု္းေသာလ္ည္းေကာင္း တိုး၍ေသာလ္ည္းေကာင္း ခ်ထားေၾကာင္း TBC ၏ စစတ္မ္းေကာက္ ေလလ့ာခ်က ္
မ်ားက မွတ္တမ္းျပဳေဖၚျပခဲ့သည္။ သြားလာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ေျပေလ်ာ့သြားခဲ့ၿပီး၊ 
အတင္းအဓမၼ လုပအ္ားေစခိငု္းမႈမ်ားလည္း ေလ်ာန့ည္းသြားခဲသ့ည။္ သုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ေျမသိမ္းမႈမ်ားကား ပိ၍ုပင ္ေနရာအႏွံ႔ 
ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၆) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ (IDP) 
ေပါင္း အနည္းဆုံး (၄၀၀, ၀၀၀)ရိွသည္ဟု TBC က (၂၀၁၂)ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းခဲ့ပါသည္။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ စစ္တမ္းေကာက္ 
ေလ့လာမႈက သည့္ထက္ပုိ၍ မွန္ကန္တိက်သည့္အျပင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၃) ၿမိဳ႕နယ္ရိွ၊ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း (၂၂၂)
စုကို လႊမ္းျခံဳခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္လ့လာခ်က္က ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ဦးေရ (၁၁၀,၀၀၀) ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္း 
ပါသည္။ ဤ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ဂရပ္မ်ဥ္းတြင္ အခ်ိဳးအစား နိမ့္ဆင္းသြားသည္။ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ ဒကုၡသည္ 
ဦးေရ တစံုလံုးကို ၾကည့္လွ်င္မူ တူေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား၏ အနာဂတ္ ေနရပ္ျပန္ေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္(Prayuth)ႏွင့္ 
ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွစ္ရပ္စလံုးက ေနရပ္သို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္း 
စြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရပ္သို႔ျပန္ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမူမ်ားကို ဆက္လက္ 
ကိုင္စြဲထားဆဲျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္



ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး အမ်ဳိးသားေကာင္စီ(National Council for Peace and Order- 
NCPO) ၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆက္လက္ရွိေနၿပီး၊ တိုင္းျပည္၏ နယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ မာရွယ္ေလာျဖင့္ ဆက္လက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲရွိသည္။ ဒုကၡသည္ေပၚလစီမွာကား ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာမူ သိသိ
သာသာေျပာင္းလမဲႈမ်ားရွိေနပါသည။္ အေၾကာင္းမွာ စခန္းအ၀ငအ္ထြက္ သြားလာမႈမ်ားကိ ုကန္႔သတ္ခ်ဳပခ္်ယမ္ႈမ်ား 
ဆက္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္ လူဦးေရ ေရြ႕လ်ားမႈကုိ ယခင္အတိုင္းဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာအားျဖင့္ 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္းတြင္ ေရွာင္တခင္ လူေရတြက္စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလုပ္ျခင္းတို ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ဤလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ စခန္းသားအျဖစ္မွတ္ပံုတင္မထားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ မလံုျခံဳ
ေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး၊ ယခင္ထက္ပို၍ စခန္းေအာင္းေနၾကရသည္။

စခန္းလူဦးေရက ဆက္လက္က်ဆင္းေနပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလကုန္၌ စခန္းမ်ားထဲမွာေနထုိင္ ေနသူမ်ားအျဖစ္ 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳခဲသူ့ ဒုကၡသည္ေပါင္း (၁၁၀,၀၉၄)ဦးရိွသည္။ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္၊ ဒဇီင္ဘာလေနာက္ပုိင္းတြင္ လူဦးေရ 
၇.၆ % က်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဤက်ဆင္းမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၄)ႏွစ္အတြင္းက က်ဆင္းမႈႏႈန္းႏွင့္အတူတူပင္ 
ျဖစ္သည္။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အလိုအေလ်ာက္ျပန္ႏႈန္း တိုးလာမည္ဟု ႀကိဳတြက္ထားခဲ့ေသာ္ျငားလည္း 
တကယ့္တကယ္၌ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာျခင္းမရိွခဲ့ဘ၊ဲ အလုိအေလ်ာက္ျပန္ၾကသူ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက (၂၀၁၃)ခုႏွစ္တုန္းကႏွင့္ 
အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

TBC က ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွာ အစီအစဥ္မ်ား(programms) ဆက္လက္ ေရးဆြဲၿပီး၊ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ပါသည္။ ဤကာလအတြင္း၌ အစီအစဥ္မ်ား ေပါင္းစပ္ေရးကုိ ယခင္ ထက္ပုိ၍ 
အေလးထားေဆာငရ္ြကခ္ဲပ့ါသည။္ ဤ (၂၀၁၄)ခုႏစွါအတြင္းတြင ္ရကိၡာခြတဲမ္းေလွ်ာခ့်မႈ ျပႆနာကုိ ေျဖရငွ္းေရးႏငွ္ ့
အလားအလာရိွေသာ ေနရပ္ျပန္ေရးကိစၥအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးတည္းဟူေသာ ႏွစ္ခြရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ စခန္းလူဦးေရ (လူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည္)သည္ ယခင္ 
ကထက္ ပုိမ်ားလာခဲ့သည္။ ေနအိမ္ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္ကုိ ေနအိမ္စုမ်ား(settlements) အထိ တုိးခ်ဲ႕ 
ေဖၚေဆာင္ခဲပ့ါသည္။ ထုိ႔ျပင္ စခန္းမ်ားထရိွဲ အာဟာရ အဆင့္အတန္းကုိ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အာဟာရအစီအစဥ္က 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားကို အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၂၀၁၄)ခုႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြကား ဘတ္ေငြ (၉၂၄)သန္းျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္အတြက္ အမွန္တကယ္ 
အသုံးစားရိတ္ကား ဘတ္ေငြ (၈၉၃)သန္းျဖစ္ၿပီး၊ တႏွစ္တာ လုပ္ငန္းသုံး ဘတ္ဂ်က္ထက္ ၆ % ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ 
ဤအခ်က္က (၂၀၁၃)ခုႏွစ္ အသုံးစားရိတ္ထက္ ဘတ္ေငြ (၈၂)သန္းနည္းေၾကာင္း ေဖၚျပေနပါသည္။ ရန္ပုံေငြ 
ေလွ်ာ့ခ်ေနေသာ ရာသီဥတုအေျခအေနထဲက အသံုးစားရိတ္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ထင္ဟပ္ 
ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းသုံး ဘတ္ဂ်က္က ဘတ္ေငြ(၈၃၄) သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ 
၂၆ သန္း)ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းထားေသာ ၀င္ေငြစုစုေပါင္းသည္ ဘတ္ေငြ (၇၆၅) သန္း 
(အေမရကိန္ေဒၚလာ ၂၄ သန္း) ပတ၀္န္းက်င္ျဖစပ္ါသည။္ အေတာမ္်ားမ်ား ေလ်ာက့်သြားသည္ျဖစရ္ာ၊ လာမည့္ႏစွ ္
အတြက္ စီမံကန္းေရးဆြဲထားေသာ အသံုးစားရိတ္မ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စစ္ေဆးၾကည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ (၂၀၁၅)
ခုႏွစ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြ ရရွိေရးသည္ စိန္ေခၚမႈတရပ္ ျဖစ္ျမဲျဖစ္ေနပါလိမ့္ဦးမည္။

ရက္ေရာေသာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအတြက္ အလွဴရွင္အားလံုးတုိ႔အား လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စား TBC က 
ေက်းဇူးတင္စကား ဆိုခ်င္ပါသည္။ အားလံုးအဖို ႔ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အနာဂတ္ရွိေရးအတြက္ သင္တို ႔၏ 
ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္ပါသည္။



ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ီ၍ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ အဆင့္ျမင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံ 
တကာဆက္ဆံေရး ပံုမွန္ျဖစ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အဆင့္သစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 
အာဆီယံ (ASEAN)ႏွင့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနျပည္ 
ေတာ္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ သမတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ပီကင္းၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေသာ အာရွပစိဖိတ္ စီးပြားေရး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (APEC) ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဘရစ္စဘိန္း (Brisbane) ၿမိဳ႕မွာက်င္းပေသာ ဂ်ီ ၂၀ 
(Group 20- G20)ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အာဆီယန္ကို ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း၌ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ စတုတၱ သံုးလပါတ္အတြင္း က်င္းပမည့္ အမ်ဳိးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအျခခံဥပေဒ ခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်အၿပီးတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္သူအကုန္ယူ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ (First-Past-the-Post electoral system)ကို က်င့္သံုးသြားမည္ဟု သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 
အထက္လႊတ္ေတာ္ကမူ ျပည္နယ္အသီးသီးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၂)ဦး 
ကို ေရြးေကာက္ရာ၌ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္(Proportional Representation system)သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး 
ရန္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ပထမစနစ္သည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖို႔ ပို အက်ိဳးရွိၿပီး၊ ဒုတိယစနစ္သည္ 
အာဏာလက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (Union Solidarity and Development Party)အဖို႔ 
ပိုအက်ိဳးရွိသျဖင့္ ဤေျပာင္းလဲမႈသည္ အေပးအယူလုပ္ထားေသာ ေျဖရွင္းနည္း တခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ကား မ်က္ႏွာစာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပို၍ ပို၍ အကဲဆတ္လာေနပံု 
ရပါသည္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖၚမႈေကာ္မတီ (Constitutional Amendment 
Implementation Committee)က လႊတ္ေတာ္သို႔ ၎၏ အစီရင္ခံစာကို ႏို၀င္ဘာလတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အခန္း ၁။ ေနာက္ဆံုးေပၚအေျခအေန

လူထုစည္းေ၀းပြဲ၊ မယ္ရာမူ စခန္း



လူထုစည္းေ၀းပြဲ၊ မယ္ရာမူ စခန္း

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္မွာ ဆႏၵခံယူပြဲ မက်င္းပမီ ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ကို ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ေျပာင္းလဲမႈတစံုတရာကို 
ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည္အထိ အေကာင္အထည္ေဖၚလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာထားႏွင့္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းထားလင့္ကစား၊ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္၊ သင္းပင္း 
ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္တို႔ကို ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားတိုးလာေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
အဖြဲ႕က ဇြန္လတြင္ မွတ္တမ္းျပဳေဖၚျပခဲ့သည္။ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီ သတၱဳမိုင္း ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသား 
ပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တခုခ်င္းစီျဖစ္ပြားေသာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ဒီဇင္ဘာလ တလတည္းမွာပင္လွ်င္ လူဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရးအဖြဲ႕(UPWG)ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕မ်ား၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာညိွႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (National Ceasefire Coordinating 
Team - NCCT) တို႔အၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာလတြင္ ဆိုင္းငံ့ ထားလိုက္ရသည္။ တိုးတက္မႈမ်ား 
သိသိ သာသာရွိခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား၊ 
လက္နက္ ကိုင္မ်ားအတြက္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္း၊ နယ္ေျမသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ား၊ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 
တျပည္လံုး ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္ေရး၊ ကိုယ္စားျပဳေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဆက္လက္ 
အျငင္းပြားေနဆဲရွိသည္။

ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္သင္တန္းေက်ာင္းကို ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ဗိုလ္ေလာင္း (၂၃)ဦး က်ဆံုးသြားခဲ့ေသာအခါ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္မွာ ေနာက္ထပ္ ထိခိုက္ရျပန္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ 
မ်ား ျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ အုပ္စုမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ပို႔ေဆာင္ေရး 
အေပၚ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္တိုးလာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖၚေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ (UPWG)ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ဆိုင္ရာညိွႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT)တို႔၏ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ က်မွပင္ ျပန္လည္က်င္းပခဲ့သည္။ သို႔ရာ 
တြင္၊ အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီမွာ ေလာက္ေလာက္လားလားရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ တစံုတရာ 
ရွိမည့္ဟန္မတူေခ်။

လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ မလံုျခံဳမႈမ်ား၊ “အျခားသူမ်ား”ကို ေၾကာက္ေနရျခင္းတို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ပိုမိုဆိုးရြားေစဆဲပင္ရွိသည္။ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈ အကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား အနည္းငယ္ေျပေလ်ာ့သြားၿပီး၊ 
ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းက ဦးတည္ခ်က္မွန္ကန္ေသာ ေျခလွမ္းတလွမ္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ 
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရး အစီအစဥ္က တင္းမာမႈမ်ားကို ပို၍ ဆိုးရြားေစသည္သာျဖစ္သည္။ မုန္းတီးေရး 
စကား၊ ဘာသာေရးအရ ဆတ္ဆတ္ထိမခံႏိုင္မႈ၊ လူမ်ဳိးေရး အပုပ္ခ်မႈတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ေက်ာေ
ထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးသည့္ (ယဥ္ေက်းမႈစုံလင္ၿပီး၊ အခြင့္အေရး အေပၚအေျခခံေသာ) ဗဟု လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ 
ေပၚေပါက္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။



ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
အကူအညီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခအေန

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ 
မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ေသာ္ျငားလည္း၊ စစ္တပ္မ်ား ေနရာအႏံွ႔ ခ်ထားမႈကား ရပ္နားသြားသည္မရွိခဲ့ေခ်။ (၂၀၁၂) 
ႏွင့္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကာလအတြင္းတြင္ ေက်းရြာ အုပ္စု ၇၀ % တခြင္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို မူလအတိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း တိုး၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ထားေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ား၏ သိရွိခ်က္မ်ားကို TBC ၏ “ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား (Protection and Security Concerns in 
South East Burma/Myanmar) ”စစ္တမ္းေကာက္ ေလ့လာခ်က္မ်ားက မွတ္တမ္းျပဳေဖၚျပခဲ့သည္။

ဤအခ်က္သည္ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ရွိေသာ ညႊန္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤအထဲမွာ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္နား 
ထားစဥ္ကာလအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ စခန္းမ်ားမွာ တပ္အင္အား တိုး၍ ခ်ထားျခင္း၊ တပ္ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား 
ထပ္ျဖည့္ေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႏွံ႔အျပားၾကားေနရေသာ သတင္းမ်ား မပါေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
တပ္မ်ား ထပ္တုိး ခ်ထားျခင္းကို အထူးသျဖင့္၊ ထား၀ယ္၊ ျမ၀တီ၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕တို႔၏ အနီးအနားရွိ နယ္စပ္ျဖတ္ 
စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာသာမက၊ ဖါပြန္ကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ရာ တိုက္ပြဲ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားမွာလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ျဖင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သင့္ေသာ အခ်ိန္ေလးမွာပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရလုိမႈအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈသည္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ တင္းမာမႈမ်ားကုိ အရိွန္ျမင့္ေစပါသည္။ 
ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၌ ျမန္မာအစုိးရက သံလြင္ျမစ္အနီးတြင္ ေရႊတူးတူးေဖၚေရး လုပ္ငန္းခြင့္ကုိ ဝ ေသြးစည္း 
ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ကုမၸဏီတခုအား ခ်ေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ သတ္မွတ္ ထားေသာ 
နယ္ေျမသည္ မိမိတို႔၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ထဲမွာရွိေနသည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) က 
ဆိုကာ၊ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU)က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီျမစ္ေပၚရွိ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖၚေရး 
လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ကို ကုမၸဏီတခုအတြက္ ခ်ေပးထားခဲ့ရာတြင္၊ ကုမၸဏီက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ 
ပ်က္ကြက္ ေသာအခါ၌၊ လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုကုမၸဏီက ျမန္မာ 
အစိုးရႏွင့္လည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လုပ္ထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေနရာ၊ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖၚမႈေၾကာင့္ ျမစ္ေရ 
ညစ္ညမ္းေစကာမူ၊ လုံျခံဳေရးရေအာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆက္လက္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ နယ္ေျမတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မွဴးႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ခ့ဲသည္။

သြားလာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ေျပေလ်ာ့သြားခဲ့ၿပီး၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေစခိုင္း 
မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားခ့ဲသည္။ သို႔ျဖစ္ေစ၊ ေျမသိမ္းမႈမ်ားကား ပို၍ပင္ ေနရာအႏွံ႔ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ 
(၂၀၁၃)ခုႏွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္ေျမ လယ္သမားမ်ားထံမွ သိမ္းယူထားေသာ ဧက (၄၀၀) 
အက်ယ္ ေျမေပၚ၌ စစ္သင္တန္းေက်ာင္း တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ သာဓက တခုျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ လယ္ေျမမ်ား 
ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေသာအားျဖင့္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တြန္တံုးတိုက္ပြဲဆင္အၿပီးတြင္ 
လယ္သမား (၁၉၀)တို႔ အဖမ္းခံၾကရကာ၊ နယ္ေျမတရားရံုးမွာ ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံေနၾကရသည္။

ငုပ္လွ်ိဳးေနခဲ့ေသာ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳကရင္ 
တပ္မေတာ္ (Democratic Karen Benevolent Army - DKBA )က တဘက္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ၎၏ နယ္ျခား 



ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က တဘက္တို႔အၾကားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ တိုက္ပြဲသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီမွ မြန္ 
ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္မေရာ၊ ထိုမွတဖန္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖါအံႏွင့္ ဖါပြန္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ အာရွ အေ၀းေျပး 
လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ခရီးသြားေနၾကသူ အရပ္သား(၆)ဦးအား ေသသံုးေစခဲ့ေသာ မည္သူ႔ လက္ခ်က္မွန္း မသိရသည့္ 
လက္နက္ႀကီးတိုက္ခိုက္မႈ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ကရင္ ျမစ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕(Karen Rivers Watch)က 
အရပ္သားဦးေရေပါင္း၊ အနည္းဆံုး (၂၀၀၀)တို႔ ေနရပ္ရင္းကို စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး၊ 
ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းသည္ တည္ေဆာက္မည့္ ဟတ္ႀကီးဆည္ေနရာလံုျခံဳေရးအတြက္ ျမန္မာ 
စစ္တပ္မ်ားကို ခ်ထားျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အကဲျဖတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ မျပတ္ဆင္ေနေသာ ထိုးစစ္သည္ မိုင္းရွဴးႏွင့္ ေခးရွီး/ ေက်းသီးၿမိဳ႕ 
နယ္တို႔တြင္ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပိုင္း(SSA-N)ကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ေျမသိမ္းယူေရးအတြက္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖါက္ကာ၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရမ္းသမ္း 
ပစ္ခတ္ၿပီး၊ အရပ္သား ဦးေရ အနည္းဆံုး (၃၀၀)ခန္႔အား ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစခဲ့ေၾကာင္း ရွမ္းလူ႔အခြင့္ 
အေရး ေဖါင္ေဒးရွင္း (Shan Human Rights Foundation)က မွတ္တမ္းျပဳေဖၚျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၆) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ (IDP) 
ေပါင္း အနည္းဆုံး (၄၀၀,၀၀၀)ရွိသည္ဟု TBC က (၂၀၁၂)ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းခဲ့ပါသည္။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ စစ္တမ္း 
ေကာက္ေလ့လာမႈက သည့္ထက္ပို၍ မွန္ကန္တိက်သည့္အျပင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၃) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း 
(၂၂၂)စုကို လႊမ္းျခံဳခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္လ့လာခ်က္က ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ဦးေရ (၁၁၀,၀၀၀) ရွိသည္ဟု 
ခန္႔မွန္းပါသည္။ ဤ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ဂရပ္မ်ဥ္းတြင္ အခ်ဳိးအစား နိမ့္ဆင္းသြားသည္။ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ 
ဒုကၡသည္ဦးေရ တစံုလံုးကို ၾကည့္လွ်င္မူ တူေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

UNHCR ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေနရပ္ျပန္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ TBC ၏ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ 
လူဦးေရေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕တို႔က ဒုကၡသည္ဦးေရ အနည္းအက်ဥ္းတို႔၏ အစမ္းသေဘာ ေနရပ္ျပန္မႈမ်ား 
အေၾကာင္းကို တသီးတျခားစီ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းနယ္ေျမအတြင္း TBC ၏ စစ္တမ္း 
ေကာက္ေလ့လာခ်က္က ဤအစီရင္ခံစာမ်ားမွာပါရွိေသာ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ယခင္ ဦးေရ (၁,၀၀၀) ထက္နည္းေသာ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
ဇူလိုင္လအၾကားတြင္ ေနရပ္ျပန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား 
အပါအ၀င္ျဖစ္သည္) ကိုသာ ေတြ႕ရွိ မွတ္သားခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မိုင္းတံုရွိ လြိဳင္လမ္း ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္စခန္း



ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ား 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး အမ်ဳိးသားေကာင္စီ(National Council for Peace and Order-NCPO)၏ 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆက္လက္ရွိေနၿပီး၊ တိုင္းျပည္၏ နယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ မာရွယ္ေလာျဖင့္ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲ 
ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္၊ ျမန္မာတပ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)
တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူ (၂၀၀) ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔ နယ္စပ္ျဖတ္ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲသို႔ ၀င္ေျပးခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ား 
ရပ္သြားၿပီး၊ ၎တို႔ ေနရပ္သို႔ မျပန္မီ ရက္အခ်ဳိ႕အတြင္း ၎တို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္ေပၚလစီမွာကား ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာမူ သိသိ သာသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ရွိေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ စခန္းအ၀င္အထြက္ သြားလာမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ဆက္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္ 
လူဦးေရ ေရြ႕လ်ားမႈကို ယခင္အတိုင္းဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာအားျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း 
တြင္ ေရွာင္တခင္ လူေရတြက္စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(စခန္း ၉ ခုအနက္၊ ၇ ခုတြင္) လူ ေရတြက္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေရွာင္တခင္ လုပ္ခဲ့သည္။ ခ်ဳိးႏွိမ္ေသာ သေဘာထားမ်ား 
ႏွင့္ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးမည္၊ (ဒုကၡသည္)မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ထုတ္ပစ္မည္၊ ရိကၡာ 
စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ပစ္မည္ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ဤလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ 
စခန္းသားအျဖစ္မွတ္ပံုတင္မထားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ မလံုျခံဳေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး၊ 
ယခင္ထက္ပို၍ စခန္းေအာင္းေနၾကရသည္။ ေက်ာင္းမ်ားကို ယာယီပိတ္ထားခဲ့ၾကရၿပီး၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားကိုလည္း ေရႊ႕ဆိုင္းထားခဲ့ၾကရသည္။ စခန္းထဲသို႔ ကုန္သည္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈကို ကန္႔သတ္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ၊ ကုန္ 
ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးတို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ စခန္းတြင္း ေစ်းကြက္မ်ားက ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ၀ယ္ယူစားသံုးသူနည္းသြားသည္ဟု ၾကားသိရ 
ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားက က်မသြားခဲ့ေခ်။ ယေန႔အခ်ိန္ထိေတာ့ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား 
ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ဖူးေခ်။

စခန္းလူဦးေရက ဆက္လက္က်ဆင္းေနပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလကုန္၌ စခန္းမ်ားထဲမွာေနထုိင္ ေနသူမ်ားအျဖစ္ စစ္ေဆး 
အတည္ျပဳခ့ဲသူ ဒုကၡသည္ေပါင္း (၁၁၀,၀၉၄)ဦးရိွသည္။ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္းတြင္ လူဦးေရ ၇.၆% 
က်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဤက်ဆင္းမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၄)ႏွစ္အတြင္းက က်ဆင္းမႈႏႈန္းႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားေသာ ဒုကၡသည္ဦးေရသည္ စခန္းထဲမွာ ေနထိုင္ေန သူမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္စဥ္(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာလ) TBC က ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသူမ်ား၏ ဦးေရျဖစ္ပါသည္။ လစဥ္ ရိကၡာရရွိသူ 
မ်ား၏ ဦးေရကိုမူ ေကၽြးေမြးထားရသူမ်ား၏ ဦးေရအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

ဤလူဦးေရသည္ ဒီဇင္ဘာလကုန္၌ (၁၀၈, ၀၇၀)ဦးျဖစ္သည္။ TBC လူဦးေရ အခ်က္အလက္ဘဏ္၊ ေနာက္ဆက္ 
တြဲက ၂ ကိုၾကည့္ပါ။ ဤလူဦးေရအနက္၊ (၅၄,၇၃၃)ဦးသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန (MoI)/UNHCR တြင္ မွတ္ပံု 
တင္ထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ၊ တတိယႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ (၅၅,၃၆၁)
ဦးသည္ မွတ္ပံုတင္မထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ေမြးဖြားသူကေလး ဦးေရသည္ (၂,၆၀၂)ဦး 
ျဖစ္ၿပီး၊ အသစ္ေရာက္လာသူဦးေရ(ေက်ာင္သားမ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည္)သည္ (၁,၆၁၈) ဦးျဖစ္ပါသည္။ စခန္းမ်ား 
အတြင္းရွိ မွတ္ပံုတင္မထားရေသးသူ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ မွတ္ပံု 
တင္ထားသူမ်ားႏွင့္ အလားတူေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ မဟုတ္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အခ်ဳိးအစားသည္ 
မွတ္ပံုတင္မထားရေသးသူမ်ားထဲတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။



(၂၀၁၄)ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အလုိအေလ်ာက္ျပန္ႏႈန္း တိုးလာမည္ဟု ႀကိဳတြက္ထားခဲ့ေသာ္ျငားလည္း တကယ့္ 
တကယ္၌ ထိုသို႔ျဖစ္လာျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ၊ အလိုအေလ်ာက္ျပန္ၾကသူ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက (၂၀၁၃)ခုႏွစ္တုန္းကႏွင့္ 
အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ လူ (၄,၆၈၉)ဦး ျပန္သြားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ားဆံုးျဖစ္တတ္ 
ေသာ ပံုစံကား - အိမ္ေထာင္စုတစုထဲမွ အိမ္သား (၁) ဦးမွ (၃) ဦးခန္႔ ျပန္သြားၾကၿပီး၊ က်န္အိမ္သားမ်ားက စခန္းထဲ 
မွာ က်န္ေနရစ္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤပုံစံသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ “သြား၊ ၾကည့္” 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါသည္။ လူ(၃,၂၄၄)ဦး စခန္းမွ ထြက္သြားၾကသည္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ 
ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ လူ (၆,၆၀၇)ကမူ ႏိုင္ငံျခားမွာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ထြက္သြားၾက 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သို႔ ထြက္သြားၾကသူမ်ားထဲတြင္ မွတ္ပံုတင္မထား ရေသးေသာ 
ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဧရာမ အမ်ားစုႀကီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားၾကသူမ်ား၏ ၇၉% သည္ မွတ္ပံုတင္ 
မထား ရေသးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲသို႔ ထြက္သြားၾကသူမ်ား၏ ၆၅ % သည္လည္း မွတ္ပံု တင္မထားရ 
ေသးသူမ်ားျဖစ္သည္။

UNHCR ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရဆိုလွ်င္ အတည္ျပဳထားေသာ (ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းသို႔) အလိုအေလ်ာက္ 
ျပန္သူဦးေရသည္ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလမွ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္ (၇၃၅)
ဦး ႏွင့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (၅,၀၃၂)ဦးျဖစ္သည္။ ဤကိန္းဂဏန္းသည္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္တိုင္၊ 
လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ ေနရပ္ျပန္သူဦးေရသည္ အလြန္နည္းေနေၾကာင္းကိုလည္း ညႊန္ျပေနပါသည္။

စခန္းမ်ားထဲမွာ ေနထိုင္ေနေသာ မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုမတင္ရေသးသူမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳရန္ႏွင့္ 
ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အနာဂတ္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္အတြက္ 
(၂၀၁၅)ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ လမွစ၍ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ စခန္းအားလံုးတြင္ UNHCR ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔က 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ လူ႔ကိုယ္ခႏၶာ ထူးျခားခ်က္မ်ား မွတ္သားျခင္း 
(biomatrics)ကို လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အသက္ (၁၁)ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္ရွိသူတိုင္းအား နံပါတ္စဥ္ပါေသာ စမတ္ကဒ္ျပား 
(smart card) ထုတ္ေပးမည္။ သို႔ရာ တြင္ ဤကဒ္ျပား သည္ လူသက္ေသခံကဒ္ျပား (ID card) ေတာ့မဟုတ္ေခ်။ 
ဤစစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းသည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမဟုတ္ေၾကာင္း ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက အေလး 
တင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္ လုပ္ငန္း။ ။ UNHCR ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္ လုပ္ငန္း၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ 
ရလဒ္မ်ားကို မယ္ဖားလုံ ေဖါင္ေဒးရွင္း(Mae Fah Lung)က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တႏွစ္ၾကာမွ် စခန္းအားလံုးမွာ 
စစ္တမ္း ေကာက္ေလ့လာမႈကုိ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ေလ့လာခ်က္က ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အေလးထား ေဖၚျပကာ၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ 
အထူးအာရံုစိုက္ ေလ့လာခ်က္တခုကို ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည္။ အနာဂတ္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဒုကၡသည္မ်ားက တတိယႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ေဖၚျပေသာ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားသည္ စခန္းတခုႏွင့္ တခု အလြန္ကြာျခားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္၊ ဤစစ္တမ္းေကာက္ေလ့ 
လာခ်က္မ်ားသည္ လွ်ပ္တပ်က္ေလ့လာခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တစတစ 
ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း UNHCR က ထပ္ကာထပ္ကာ ေျပာခဲ့သည္။ 
သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ မယ္ဖားလုံ ေဖါင္ေဒးရွင္းက ႏူဖိုးစခန္းမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ ေရး 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤစီမံကိန္းလုပ္ငန္းသည္ အဓိက 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။



ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း။ ။ စခန္းမွ ထြက္ခြာသြားမႈႏႈန္းသည္ ဆက္လက္က်ဆင္းေနလွ်က္ရွိကာ၊ စခန္းထဲမွ 
ထြက္ခြာသြားသူ (၆,၆၀၇)ဦးရွိသည္။1 အမ်ားဆံုးက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ထြက္ခြသြားၾကသူမ်ား (၅,၄၈၅ 
ဦး) ျဖစ္သည္။ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအမ်ားဆံုး ထြက္ခြာသြားၾကေသာ တိုင္းျပည္မ်ားမွာ ၾသစေတးလ်( ၉၄၅ ဦး) ႏွင့္ 
ကေနဒါ (၁၅၇ ဦး)ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ အုပ္စုလိုက္ သြားေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္မႈအတြက္ 
လမ္းပိတ္သြားခဲ့ ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ အခ်ဳိ႕တိုင္းျပည္မ်ားသို႔တဦးခ်င္းအေနႏွင့္ 
သြားေရာက္အေျခခ် ေနထိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတခု ရွိေနေသးသည္။

ေနရပ္ျပန္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ။ ။ အနာဂတ္ ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယြတ္ႏွင့္ 
ျမန္မာစစ္တပ္တို႔က ေယဘုယ်သေဘာတူညီခ်က္တရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရႏွစ္ရပ္စလံုးက ေနရပ္သို႔ 
ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမူမ်ားကို 
ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အဆင့္၌ ျမန္မာအစိုးရက အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ 
သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာျခင္းကို ႀကိဳဆိုသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရမွာ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံရန္ 
အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလက ဂ်ီနီဗာမွာ က်င္းပေသာ UNHCR 
အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထိုင္းအစိုးရက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား ဆက္လက္ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအား ထပ္မံေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

UNHCR က မဟာျဗဴဟာေျမာက္ လမ္းျပေျမပံုတခု ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ အဂၤါရပ္မ်ားကို ေ၀မွ်ေပးခဲ့သည္။ လမ္းျပေျမပံုက ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး/အလိုအေလ်ာက္ 
ျပန္ျခင္း၊ အေထာက္အကူျပဳမႈျဖင့္ျပန္ျခင္း၊ ျမန္မာအစိုးရ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ UNHCRတို႔၏ သံုးပြင့္ဆိုင္ သေဘာတူညီခ်က္ 
အရ အစုအေ၀းျဖင့္ မိမိတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္ျခင္းဟူ၍ ေနရပ္ျပန္ျခင္း နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ေဖၚျပထားသည္။ 
CCSDPT ကလည္း မိမိ၏ အဖြဲ႕၀င္ ေအဂ်င္စီမ်ား ပါ၀င္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မည္သူက မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို 
လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းတို႔ကို ေလ့လာတင္ျပခဲ့သည္။ TBC ကမူ ျပန္ရန္ အလားအလာရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ား (Non-State Actors)၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ၊ ဘ၀သစ္ 
စတင္ရန္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ားအား (TBC က)မည္သို႔ အေကာင္းဆံုး အကူအညီေပးႏိုင္မည္ဆို 
သည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ေရးအတြက္ ၎တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္က ေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္သည့္တိုင္၊ ၎သည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္ျခင္းကို 
အားေပးရေလာက္ေအာင္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ညြန္ျပခ်က္ေတာ့မဟုတ္ေခ်။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား။ ။ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လာအို ျပည္သူ႔ 
ဒီမိုကရက္တစ္ သမတႏိုင္ငံ(Lao PDR)တို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မွီခိုသူမ်ားအဖို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ လြယ္ကူေခ်ာေမာစြာ ရရွိေရးအတြက္ တခ်ီတည္းအၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္ 
ဌာနမ်ားကို ဖြင့္ထားခဲ့သည္။ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္း ပိတ္ခ်ိန္အထိ၊ အလုပ္သမားေပါင္း (၁,၅၂၃,၁၅၉) တို႔ တဦးလွ်င္ 
ကုန္က် စားရိတ္ (၃၀၈၀)ဘတ္၊ မွီခိုသူတဦးလွ်င္ (၂,၁၂၀)ဘတ္၊ (၇)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး တဦးလွ်င္ (၃၈၅)
ဘတ္ႏႈန္းျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ အလုပ္သမားဦးေရ (၈. ၁)သန္း ကား မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး သူမ်ားျဖစ္သည္။ 
သို႔ရာတြင္ (၁) သန္းအထိရွိေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသးဘဲ ရွိေနဆဲဟု 
ခန္႔မွန္းရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအဖို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ အနာဂတ္အတြက္ ေရြးလမ္း 
တလမ္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆေကာင္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ဘ၀သည္ ယာယီသာ 
ျဖစ္ရာ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းနည္းတရပ္မဟုတ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။

1 (၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁)ရက္ေန႔ကစ၍ IOM က ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားမႈမ်ား အကူအညီေပးခဲ့သည္။ 





သာမန္ၾကည့္ရံုျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား

အက်ဳိးခံစားရသူမ်ား ဦးေရ။ ။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ TBC က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၏ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ 
လူတသန္း၏ (၄)ပံု (၁)ပံုကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ လူေပါင္း (၁၃၁, ၀၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံတြင္း ဒုကၡသည္ စခန္း (၉)ခုမွ လူေပါင္း (၁၁၉,၀၀၀)ဦးခန္႔တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း။ ။ အက်ဳိးခံစားရသူ (၁၃၁,၇၀၇)တို႔သည္ စစ္ဒဏ္သင့္ နယ္ေျမမ်ားထဲမွာ အေထာက္ 
အပံ့မ်ားကို ရရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားက ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာ အရပ္သား (၃၃,၇၂၅)ဦးတို႔ 
အဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိသည့္ စခန္း (၆)ခုမွာ ေနထိုင္ေနၾကေသာ 
ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ (၁၂,၆၃၉)ဦးတို႔အား ရိကၡာအကူအညီေပးခဲ့သည္။ လူ (၈၅,၃၃၇) တို႔သည္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းမႈ အားေပးေရးကို အေလးထားလွ်က္ ရပ္ရြာက ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွေန၍ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားခဲ့ ၾကရသည္။

စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ။ ။ ဒုကၡသည္ေပါင္း (၃,၀၀၀)ေက်ာ္ (အမ်ဳိးသမီး မ်ားက ၃၉ % ျဖစ္သည္)တို႔သည္ TBC က 
ေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖၚေဆာင္ရာ၌ စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲမ်ားထဲမွာ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးမွေန၍ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ လူေပါင္း (၅၁၅)ဦးတို႔က ရပ္ကြက္ ေကာ္မတီမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လူေပါင္း 
(၁၉၉)ဦးတို႔က စခန္းေကာ္မတီမ်ားကိုလည္းေကာင္း ႀကီးၾကပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ လူေပါင္း (၁၈၈)ဦး တို႔ကမူ လူထုကိုယ္တိုင္ 
သတ္မွတ္ျခင္း (Community-Managed Targeting - CMT) လုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအည။ီ ။ ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕မ်ားက TBC ေထာက္ပ့ံေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ စခန္း၀န္ထမ္း 
(၃၆၀)တို႔ ေထာက္ပံ့ထားေသာ စခန္း(၉)ခုရွိ သိုေလွာင္ရံု(၄၈)ရံုမွေန၍ ဆန္ (၁၃,၆၁၈) မက္ထရစ္တန္၊ ပဲျခမ္း 
(၁,၃၇၇) မက္ထရစ္တန္၊ အာဟာရျဖည့္စြက္ ဂ်ံဳမႈန္႔ (၆၅၃) မက္ထရစ္တန္၊ ငါးပိ (၅၃၈) မက္ထရစ္ တန္၊ စားဆီ 
(၇၃၀) မက္ထရစ္လီတာ၊ ဆား (၂၂၉)မက္ထရစ္တန္၊ မီးေသြး (၁၀,၈၈၅) မက္ထရစ္တန္တို႔ကို ေ၀ေပးခဲ့သည္။

လူထိုကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ျခင္း (CMT) အသနားခံမ်ား။ ။ သြားလာမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ တတ္ (Tak) ခရုိင္စခန္းမ်ားရွိ မိသားစုမ်ားထံမွ ၎တို႔ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
အဆင့္အတန္းကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံေသာ အသနားခံစာမ်ား သိသိသာသာတိုးလာခဲ့သည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ ပံုမွန္ အဆင့္အတန္းမွေန၍ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းေသာ အဆင့္ အတန္းသို႔ ေျပာင္းေပးရန္ေမတၱာရပ္
ခံၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကာလအတြင္းမွာ အသနား ခံစာတင္ေသာ မိသားစုေပါင္း (၁,၅၄၆)စုရွိသည့္အနက္၊ 
အိမ္ေထာင္စု (၅၄၀)၏ အသနားခံစာမ်ားကို လက္ခံၿပီး၊ ျပန္လည္ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

အာဟာရ။ ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္ (၂၅,၇၁၅) တို႔အား ျဖည့္စြက္စာ အဟာရေကြ်းျခင္း 
အစီအစဥ္ ( Supplementary Feeding Programme - SFP) မ်ားတြင္ စားရင္းသြင္းခဲ့ရာ၊ ၄င္းတို႔သည္ ျဖည့္စြက္ 
အာဟာရပါေသာ အစားအစာမ်ားကို ရရွိၾကသည္။ ကေလးငယ္ (၅,၉၈၇) တို႔သည္ (၂၄)လသား အရြယ္အထိ 
ကေလးမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားေသာ ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေကၽြးေမြးေရးအစီအစဥ္ (the Infant and 
Young Children Feeding Programme-IYCF), “က်န္းမာ ေသာကေလးမ်ား၊ ေတာက္ပ ေသာ အနာဂတ္” တြင္ 
ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အာဟာရ အစီအစဥ္က မူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးငယ္ (၄,၂၇၀)တို႔အား ေန႔လည္စာ 
ေကၽြးေမြးခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBOs)မွ က်န္းမာေရးဆိုင္
ရာႏွင့္အာဟာရဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း (၁,၂၃၂) ဦးတို႔အား ေန႔စဥ္အစားအစာ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာမူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သင္တန္းမ်ား ေပးခဲ့သည္။

ေနအိမ္ႏွင့္ ေနအိမ္စုမ်ား။ ။ အစီအစဥ္သည္ အိမ္ေဆာက္ ပစၥည္းမ်ားေ၀ေပးျခင္းကို အထူးအာရံုစိုက္ရာမွေန၍ 
အိမ္ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အထူးအာရံုစိုက္သည့္ဘက္သို႔ ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ပစၥည္းမ်ားေ၀ေပးၿပီး 



ေနာက္ပုိင္း ေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ေနအိမ္ေပါင္း (၂၂,၀၀၀)ေက်ာ္အား အကဲျဖတ္ခ်က္ ပါ၀င္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ ေနအိမ္ 
မ်ားကို ေဘးကင္းၿပီး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အေျခအေနရွိေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ အထူး 
လိုအပ္ခ်က္ မ်ားရွိေသာ အိမ္ေထာင္စု (၇၆၈)စုအဖို႔ အေထာက္အပံ့မ်ား ရခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း (၈၅၀) ပါ၀င္ေသာ 
ေနအိမ္ က႑ အလုပ္အဖြဲ႕ (၁၀၄) ဖြဲ႕တို႔သည္ စခန္းမ်ားထဲမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေနၾကပါသည္။ စခန္း (၈)ခုမွာ 
ကြန္ကရစ္ တိုင္ ထုတ္လုပ္ေရးသင္တန္းမ်ားကို ေပးခဲ့ရာ၊ သင္တန္းသား (၁၁၈)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၀ါး ျပဳျပင္ေရး 
(၀ါး ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး)သင္တန္းကိုလည္း ေပးေနဆဲျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာက ေဆာင္ရြက္ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲ မႈ (Community-Driven Natural Resources Management - CDNRM)လုပ္ငန္းမ်ားကို စခန္း (၃)ခု (ႏူဖိုး၊ 
မဲေရာ္မူႏွင့္ မဲလအုန္း စခန္း)ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားတြင္ (ထိုင္းရြာသားမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ပါ၀င္သည့္ 
ရပ္ရြာအဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီမ်ားျဖင့္)ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္။

ရိကၡာလံုျခံဳေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား။ ။ ရပ္ရြာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အစီအစဥ္ (Community Agricultural 
Programme - CAP) ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ေရး အစီအစဥ္ (EDP)အဖြဲ႕တို႔သည္ ယခုအခါတြင္ 
ရိကၡာလံုျခံဳေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအဖြဲ႕အျဖစ္သို႔ ေပါင္းစည္းလိုက္ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ စခန္း (၉)ခု 
စလံုးရွိ ဒုကၡသည္အဖြဲ႕မ်ားက လုပ္ငန္းအားလံုး ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ျဖန္႔ျဖဴးေရးတို႔ အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားေကာ္မတီမ်ား (Livelihoods Committee - LLHCs)ကို 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾက သည္။ TBC က အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားေကာ္မတီမ်ား (LLHCs) မွတဆင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 
အေသးစား မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ ရန္ပံုေငြ ဘတ္ (၂) သန္း သတ္မွတ္ထားသည္။ 

ရပ္ရြာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အစီအစဥ္ (CAP)။ ။ အုပ္စုမ်ား ဖြဲ႕ကာ၊ အိမ္တြင္း စားသံုးရန္ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ 
ဟင္းသီး ဟင္းရြက္၊ သစ္သီးႏွင့္ အျမစ္စားပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးေသာ ဥယ်ာဥ္သမား အိမ္ေထာင္စု (၃,၀၂၁) တုိ႔အား ေထာက္ပ့ံ 
ခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စု (၉,၄၃၅)တို႔အား မ်ဳိးေစ့မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကရိယာမ်ားႏွင့္ ျခံစည္းရိုးကာ ပစၥည္းကို ျဖည့္ဆည္းေပး 
ခဲ့သည္။ ရပ္ရြာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အစီအစဥ္က မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၂၇)ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား စာသင္ 
ေက်ာင္း (၂၄)ေက်ာင္းတို႔ရွိ ကေလးသူငယ္ (၂,၆၀၃) ဦးတို႔ထံ အေရာက္သြားကာ လတ္ဆတ္၊ သန္စြမ္းေသာ ဟင္းသီး 
ဟင္းရြက္မ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ သဘာ၀နည္းအရစိုက္ပ်ိဳးေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ဳိးေရး အတြက္အျပင္ 
တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးအတြက္ ေျမ (၃၂၀,၀၀၀) စတုရန္းမီတာကုိလည္းေကာင္း၊ စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေျမ (၈၆,၀၀၀) 
စတုရန္းမီတာကိုလည္းေကာင္း ရရွိခဲ့သည္။ CAP သင္တန္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လူေပါင္း (၂,၂၀၃) ဦး (၅၅% သည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္) ပါ၀င္ခဲ့သည္။ လူေပါင္း (၅၂၁)ဦး (၇၆ % သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္) တို႔အား အစား 
အစာ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အေျခခံနည္းနာမ်ား ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ေရး အစီ အစဥ္ (EDP)။ ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား ထူေထာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လူေပါင္း (၇၃၉)ဦး (၇၄% သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္)တို႔အား သင္တန္းေပးခဲ့ရာမွေန၍ ယခုအခါ၌ သင္တန္းတက္ 
ၿပီးသူ စခန္းသား စုစုေပါင္း (၂,၅၈၆)ဦးရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သင္တန္းၿပီးေျမာက္သူမ်ားသည္ မတည္အရင္း ဘတ္ေငြ 
(၂,၄၀၀ - ၄,၀၀၀)စီ ရရွိခဲ့ၾကသည္။

စခန္း (၆)ခုရွိ ေငြစုေငြေခ်းအသင္း (၁၃၅)သင္းတို႔သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လွ်က္ရွိၾကၿပီး၊ ၎တို႔မွာ စုေငြ အားလံုးေပါင္း 
ဘတ္ေငြ (၂.၁)သန္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ,၅၀၀) ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သတ္မွတ္အျမတ္ႏႈန္းတို႔ 
တိုးတက္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေပးမည့္ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္း အစီအစဥ္တြင္ 
လက္ရွိ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (၁၈၉)ဦး (၇၄ % သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္)တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ။ ။ ဤႏွစ္အတြင္း၌ လူေပါင္း (၃,၄၆၈)ဦးတို႔သည္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 
တိရစာၦန္ေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းမ်ားကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ဤသို႔ 
က်င့္သံုးသူ ၈၆၉ ဦးသာ ရွိခဲ့သည္)။ 



ေပါင္းစပ္ျခင္း။ ။ TBC ၏ အစီအစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အား ေပါင္းစပ္ေရးကို တိုး၍ အေလးထားမႈ ရွိခဲ့ပါသည္။ ကေလးမ်ား 
အာဟာရခ်ိ ႔ဳတဲ့ေသာ မသိားစ ု(၅၄)စတုို႔အား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လပုင္န္းမ်ား အစအီစဥသ္ို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲပ့ါသည။္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ - ဤဆင္းရဲၾကပ္တည္းေသာ မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ မိသားစုမ်ား၏ အာဟာရအဆင့္အတန္း 
တိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို သိရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဟာရ 
အစီအစဥ္၊ ေနအိမ္ႏွင့္ ေနအိမ္စု အစီအစဥ္တို႔သည္ “နမူနာစံျပ အိမ္ေထာင္စုမ်ား”ကို စတင္ေဖၚထုတ္ျပလွ်က္၊ 
ဤအစီအစဥ္ (၃)ခုစလံုး တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ေဆာက္နည္းမ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ခင္း၊ အာ 
ဟာရ ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ အိမ္အုပ္စုေလးတစု ရရွိႏိုင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ။ ။ ဘ႑ာေငြ ေလ်ာ့နည္းလာေနျခင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမ်ားသို႔ ေနာက္ 
ထပ္ တာ၀န္မ်ား လႊဲေပးလိုေသာ ဆႏၵေၾကာင့္ TBC သည္ အဖြဲ႕၏ အဆင့္အားလံုးရွိ ၀န္ထမ္းဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္၊ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အျပည့္ 
အ၀ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ကုန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ TBC ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဦးေရ ၂၀% 
ေလ်ာ့သြားမည္ဟု တြက္ထားပါသည္။

မဲလစခန္းရွိ ရပ္ရြာဥယ်ာဥ္ထြက္ ဟင္းရြက္မ်ားကို CAP ၀န္ထမ္းတဦးက ျပသေနပံု၊



ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီအစဥ္

ရပ္ရြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ား

(၂၀၁၄)ခုႏွစ္၏ ဒုတိယႏွစ္၀က္အတြင္းမွာ ေကအင္ယူ၏ ရိုးရာနည္းျဖင့္ ေျမယာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ 
စစ္တမ္းေကာက္ေလ့လာမႈ (survey of customary land users)လုပ္ရန္ ကရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္အေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္အဖြဲ႕ (Karen Environmental and Social Action Network - KESAN)၏ နည္းပ 
ညာအကူအညီအတြက္ KESAN အား အေထာက္အပံ့ကို တိုးေပးခဲ့သည္။ ေကအင္ယူ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာ 
ဌာန အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေျမတိုင္းသင္တန္းသည္ တ၀က္ၿပီးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ေကအင္ယူ၏ 
ခရုိင္အားလုံးတြင္ ေျမယာ နယ္နိမိတ္ပုိင္းျခားမႈ လုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ KESAN က လူပုဂၢိဳ လ္ 
(၁၃,၀၀၀) တို႔အား ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားေပးေရးႏွင့္ ႀကိဳး၀ုိင္းသစ္ေတာ (protected forest) (၁၂) ေတာကို 
နယ္နိမိတ္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ရန္ ပစ္မွတ္ထားသည္။ မူလခန္႔မွန္းထားသည္ ထက္ 
ေက်ာ္လြန္ကာ ေက်းရြာပိုင္ သစ္ေတာ(၁၃)ေတာအထိ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ၿပီးခဲ့သည္။ ေကအင္ယူ၏ ေျမယာေပၚလစီ 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ စီစစ္သုံးသပ္ေရးအတြက္ ေကအင္ယူႏွင့္ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း(၇၅)ဦး တက္ေရာက္ေသာ (၃)ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္ KESAN အား 
ဘ႑ာေငြ ေနာက္ထပ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္၊ ေျမယာ အသံုးခ်မႈ ေပၚလစီ မူၾကမ္း (Draft Land Use Policy)ႏွင္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရ၏ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ေရးကို လႈံ႕ေဆာ္ရန္အတြက္လည္း KESAN အား ေထာက္ပံ့ 
ခဲ့ပါသည္။ KESAN သည္ လယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုစုေပါင္း (၆၀) ပါ၀င္ေသာ 
“ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္၀ယ္ရွိ ေျမယာ (Land in Our Hands)” အမည္ရွိ ကြန္ရက္အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။ ဤကြန္ရက္ 
အဖြဲ႕သည္ ျပန္လည္စီစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပ ေပးခဲ့သည့္အျပင္၊ 
တိုင္းျပည္တခြင္၌ ျမန္မာအစိုးရ က်င္းပေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအနက္ (၁၅)ပြဲ တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ က်င္းပေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲ (၆)ပြဲတြင္ ပါ၀င္ 
တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ TBC က ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး၊ ထိုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ ထင္ျမင္ 
ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမယာ အသံုးခ်မႈႏွင့္ ေျမယာခ်ထားမႈ စီစစ္ေရးေကာ္မတီ (Myanmar Land Use and 
Land Allocation Secrutinising Committee) သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရိုးရာနည္းျဖင့္ ေျမယာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ေျမယာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မလြတ္ေရး လႈံ႔ေဆာ္ရန္အတြက္ 
ကရင္နီအျမဲစိမ္းအဖြဲ႕ (Karenni Evergreen Group - KEG)၏ ကယားျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ 
ေက်းရြာပုိင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထပ္တုိးေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ ေထာက္ပ့ံခ့ဲသည္။ KESAN ၏ နည္းပညာ အေထာက္ 
အကူျဖင့္ KEG က ေက်းရြာသားမ်ားအဖို႔ ၎တို႔၏ ေျမယာဆိုင္ရာ အေရးဆိုမႈမ်ားကို KNPP ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ 
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဌာနသုိ႔ တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ ယခု ေျမယာတိုင္းတာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ 
ေက်းရြာေပါင္း (၆၅)ရြာကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ ဤပစ္မွတ္တြင္ ေက်းရြာပိုင္အျဖစ္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မည့္ 
သစ္ေတာ (၅၀) အတြင္းရွိ အဓိက အကူအညီရခြင့္ရွိသူမ်ား (ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုသူ (၁,၅၀၀)အပါအ၀င္ 
ျဖစ္သည္) ႏွင့္ သာမန္အကူအညီရခြင့္ရွိသူမ်ားပါ၀င္သည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ကရင္နီ 
အျမဲစိမ္းအဖြဲ႕တို႔၏ သစ္ေတာျပန္လည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆက္ဆံေဆြးေႏြးမႈမ်ား အေပၚမွာ မူတည္ 
ၿပီး၊ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

တနသၤာရီျမစ္ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသာျပည္သူမ်ား ကြန္ရက္အဖြဲ႕ (Tenasserim River and Indigenous People 
Network - TRIP NET)သည္ အေထာက္အပံ့ တခ်ဳိ႕တ၀က္ရေသာ အဖြဲ႕အစည္းသစ္ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္သည္ 



ကယ္ဆယ္ေရးမွေန၍ ရပ္ရြာက ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး သို႔ ေျပာင္းသြားျခင္းကို ဤအခ်က္က 
ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနပါသည္။ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႔၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အလွ်င္အျမန္ေပၚ ေပါက္လာေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ နယ္ခံလူထုကို
ယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ဤအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ TBC က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ကမိုးေသြး (Kamoe 
thway) ျမစ္၀ွမ္းတေလွ်ာက္ ေက်းရြာ (၁၂) ရြာအား လူထုအေျချပဳ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာအသီးသီး၏ ပတ္၀န္းက်င္ 
မွာ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာမ်ား တည္ေထာင္ေပးျခင္းျပဳသည့္အျပင္ TRIP NET သည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈ က်ယ္ျပန္႔ေရး၊ ေဆြးေႏြးေရးတို႔အတြက္ ေကအင္ယူႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ 
တို႔အျပင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ေပါင္းစံု (၄) လပါတ္ အစည္း 
အေ၀း က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲလွ်က္ရွိသည္။

ကရင္ပညာေရးဌာနက ေကအင္ယူ၏ ကလာေဒး ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးစခန္း (Klerday resettlement site) 
ႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ဖါအံခရိုင္အတြင္းမွာ အထက္တန္းေက်ာင္း တေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဤေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္သည္ ပို၍ ေပါင္းစပ္မႈရွိေသာ လူေနအိမ္စု အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈကို လႈံ႕ေဆာ္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည္ဟု 
ယူဆရပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈသည္ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေရး သက္သက္ကိုသာ စဥ္းစားသည္မဟုတ္ဘဲ၊ 
လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေျမယာ၊ ေရႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရရွိေရးကို အဓိက ကိစၥမ်ားအျဖစ္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈျဖစ္သည္။

ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ (KWO)၏ ကေလးသူငယ္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္း (Baby Kits Project)
ကို မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရး အသိပညာ ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေစေရးအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ဤေထာက္ပံ့မႈသည္ အကူအညီေပးေရးမွေန၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသို႔ အစီအစဥ္ 
ေျပာင္းေရႊ႕သြားမႈကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနပါသည္။ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရးအျပင္၊ လိုက္ဖက္ 
သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေရးကို ယခင္ထက္ပိုမို 
အေလးထားမႈရွိသည္။

ေ၀းလံသီေခါင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာ (၅၉)ရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၇)ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းသူ (၂၀,၄၈၅) 
ဦး (ေယာက္က်ား ၁၀,၁၂၁ ဦးႏွင့္ မိန္းမ ၁၀,၃၆၄ ဦး )တို႔ထံသို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးေရးအတြက္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား TBC က ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ကရင္ ကယ္တယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံုး (Karen Office 
of Relief and Development- KORD)က သံေတာင္၊ လႈိင္းဘြဲ၊ ဖါပြန္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ဆင္းရဲၾကပ္ 
တည္းသူ စုစုေပါင္း (၇,၁၆၁)ဦးတို႔ အား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္က ေျမသိမ္းျခင္း၊ အတင္းအဓမၼလုပ္အား ေစခိုင္းျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း 
ကဲ့သို႔ေသာ စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္မ်ားေနရာအႏွံ႔ခ်ထားျခင္း 
သည္ ဤနယ္ေျမမ်ားထဲသို႔ သတၱဳတူးေဖၚေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သစ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာ 
ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ပိုရွိလာေနပါသည္။

ကရင္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ (Committee for Internally Displaced Karen People - 
CIDKP)က ျမ၀တီ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ေရႊက်င္၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ ပေလာ၊ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ဆင္းရဲၾကပ္တည္း 
သူေပါင္း (၇,၂၉၃)ဦးတို႔အား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္း၌ ယခင္က 
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အိုးအိမ္အေျခပ်က္ၿပီး၊ နာတာရွည္ 
ဆင္းရဲမြဲေတေနျခင္းကို တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ အကူအညီေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရႀကီးျခင္း၊ အခါမဲ့ မိုးရြာသြန္းျခင္း 



တို႔အျပင္၊ လူဦးေရ ၾကပ္သိပ္မႈေၾကာင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့ျခင္းတို႔က ဤနယ္ေျမမ်ားထဲမွာ ရိကၡာ မလံုျခံဳမႈကို 
ပိုဆိုးေစေခဲ့သည္။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၌ အုပ္စုငယ္ေလးမ်ားဖြဲၿပီး ေနရပ္ျပန္၊ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ ျပည္တြင္း 
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ေက်းရြာမ်ားအား ကရင္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ (CIDKP)က ေထာက္ပ့ံခဲ့သည္။

ကရင္နီ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (Karenni Social Welfare and Development Centre - KSWDC)က 
ကယားျပည္နယ္၏ (၄)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းသူ ေပါင္း (၃,၈၈၅)ဦးတို႔အား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ 
ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေထာက္အပ့ံရေသာ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္အတြင္းက ျမန္မာစစ္တပ္ ေျမယာ 
သိမ္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေျမသိမ္းယူျခင္းကို တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ရြာသားမ်ားက အသိမ္းခံလယ္ေျမ 
မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရာ လယ္သမား (၁၉၀) ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရသည္။ အျခား 
ေက်းရြာမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္နယ္အစိုးရထံ အသနားခံျခင္းအားျဖင့္ 
လယ္ေျမမ်ားျပန္ရရန္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔အထိ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိရာ၊ ေက်းရြာ 
သားမ်ားသည္ ယခုႏွစ္အဖို႔ စပါးမရိပ္သိမ္းႏိုင္ေသးေခ်။ ေျမသိမ္းယူမႈသည္ ဒီေမာဆိုႏွင့္ ဖါေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ 
အကူအညီေပးရန္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံရသည့္ ေက်းရြာသားမ်ားအဖို႔ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈကို ပိုဆိုးေစပါသည္။ 
မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊ အေထာက္အပ့ံရ ေက်းရြာမ်ားသည္ အတင္းအဓမၼ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရာမွေန၍ ျပန္လည္နာလန္ 
ထရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အခ်ဳိ႕ေလာက္ကပင္ အသည္းအသန္ လံုးပန္းေနၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္၊ ေက်းရြာသား 
မ်ားသည္ တံတားေဆာက္စဥ္ကလည္း သံလြင္ျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္ရွိ ၎တို႔၏ ေျမမ်ား အသိမ္းခံခဲ့ၾကရသည္။ 
ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ကရင္နီ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (KSWDC)သည္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း 
(SSA-S) ႏွင့္ ပအို႔ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (Pa-O National Liberation Organisation-PNLO) တို႔အ 
ၾကားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား အိုးအိမ္အေျခပ်က္ေနျခင္းအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ 
ေပးခဲ့သည္။



မြန္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ (Mon Relief and Development Committee - MRDC) က 
ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရွိ မြန္ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ လူ (၂,၁၄၆)တို႔အား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ 
TBC က (၂၀၁၀)ခုႏွစ္တြင္ ဤျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ ေက်းရြာမ်ားအား ရိကၡာအကူအညီ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဤ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အထူးဆင္းရဲၾကပ္တည္းၿပီး၊ ပစ္မွတ္ထားေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအတြက္ ရိကၡာအကူအညီ

ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ စခန္း (၆)ခုရွိ ဒုကၡသည္ ဦးေရ စုစုေပါင္းသည္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္အတြင္းမွာ (၇၈၇)ဦး (၅.၈%) 
ေလ်ာ့သြားခဲ့သည္။ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ မတည္ၿငိမ္မႈကို ဤကာလအတြင္း ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႔ 
လူသစ္မ်ားေရာက္လာျခင္းက ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနပါသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားခု တမ်ဳိး၊ ေနာက္တမ်ဳိးျဖစ္ေနခဲ့သည္။ 
“သူပုန္ဘက္သားမ်ား” ဟု ယူဆရသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားေၾကာင့္ရွမ္းႏွင့္ 
ကရင္စခန္းအေတာ္မ်ားမ်ားသို႔ လူသစ္မ်ား ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း၌ 
လူ (၉၆) ဦး လြိဳင္တိုင္းလဲန္း စခန္းမွ ထြက္သြားေၾကာင္း မွတ္တမ္းရွိခဲ့သည္။ ဤလူမ်ားထဲတြင္ သင္တန္းၿပီးဆံုးၿပီး၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းပိုင္းသို႔ ျပန္သြားၾကေသာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ (၄၀)၊ မိုင္းကုိင္ (Mong Kung) ၿမိဳ႕နယ္သို႔ 
ျပန္သြားေသာ ရြာသူ၊ ရြာသား (၃၁)ဦးႏွင့္ ပညာဆက္သင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲသို႔ ၀င္သြားၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူ (၂၅)ဦးတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

ဤႏွစ္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၏ ပထမႏွစ္၀က္ကာလအတြင္းက အီးတူထာ (Ee Tu Hta) စခန္းမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ 
ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္း အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီးေနာက္၊ ဇူလိုင္လကစ၍ ပို႔ေဆာင္မႈမ်ားကို အခ်ိန္မီ 
လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာတြင္၊ ရွမ္းစခန္းမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့သည္။ လြိဳင္ေကာ္၀မ္(Loi Kaw Wan)စခန္းသည္ ၎၏ 
ဆည္အေသးစား စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာ၌ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ 
ၾကံဳေတြ႔ရၿပီး၊ လြိဳင္ဆမ္ဆစ္ (Loi Sam Sip)စခန္းသို႔ ဆန္ပို႔ရာ၌ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ယခင္ထက္ပိုမ်ားလာ 
ေၾကာင္းသိရသည္။

(၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ စားသံုးမႈအတြက္)ကစ၍ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ 
ရိကၡာ အကူအညီရရွိသူဦးေရကို ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားပါသည္။

အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရး

TBC က လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅)ဦး (က်ားဦး ၁၆ ႏွင့္ မ ၉ ဦး)ႏွင့္ (၂)
ရက္တာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ 
ေလ့လာခ်က္မွ အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ပထမေန႔တြင္ ျပန္လည္စီစစ္သံုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား၊ 
ဘတ္ဂ်က္ အခက္အခဲမ်ား၊ TBC ၏ အျခားအစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
အေၾကာင္းကို ဒုတိယေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

(၂၀၁၄)ခုႏွစ္၏ တတိယ (၃)လပါတ္အတြင္းတြင္၊ TBC က ရွမ္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖါင္ေဒးရွင္း (Shan State 
Development Foundation - SSDF)အတြက္ စီမံကိန္း သံသရာလည္ပတ္မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး (Project Circle 
Management) သင္တန္း ေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ ရွမ္း အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ (၁၁)ဦး 
(က်ားဦး ၉ ႏွင့္ မ ၂ ဦး)ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္အတြင္း ဤသင္တန္းသည္ ကရင္၊ ကရင္နီႏွင့္ မြန္ 
လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား ေပးအၿပီးတြင္ ေနာက္ဆံုးေပးေသာ သင္တန္းျဖစ္သည္။



TBC ၀န္ထမ္း(၂)ဦးသည္ ကြင္းဆင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာ က်င္းပ 
ေသာ ကရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္အေရးႏွင့္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ ကြန္ရက္အဖြဲ႕(KESAN)၏ ႏွစ္ပတ္လည္  အေထြ 
ေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ကာ၊ နယ္ေျမတြင္း ကြန္ရက္အဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာၿပီး၊ လူထုအေျခခံေသာ 
သဘာ၀စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မိမိတို႔၏ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေ၀မွ်ေပးခဲ့သည္။ 
ေနာက္ထပ္ ၀န္ထမ္း(၂)ဦးက လည္း ဖါပြန္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ သီတင္း(၂)ပါတ္ၾကာ ခရီးထြက္ခဲ့ကာ၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ 
အစီအစဥ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဖၚေဆာင္ ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို စီစစ္သံုးသပ္ 
ခဲ့ၾကသည္။

ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳေလ့လာျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းမွ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳေလ့လာခ်က္ 
အစီရင္ခံစာကို (၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ ေမလမွ ဇူလိုင္လအထိ လုပ္ခဲ့ 
ေသာ ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳေလ့လာမႈအတြင္း၌ စစ္တပ္မ်ားေနရာအႏွံ႔ခ်ထားျခင္း၊ အိုးအိမ္အေျခပ်က္ျခင္း၊ 
လံုျခံဳေရး၊ တရားမွ်တေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကို ရပ္ရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး 

ပံု ၂.၉။ TBC ေထာက္ပံ့ေသာ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား(ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄)

စခန္း
<၅ ႏွစ္ ဦးေရ ၅>ႏွစ္ ဦးေရ ေထာက္ပံ့ေသာ လူ

ဦးေရက်ား မ က်ား မ

လိဳြင္ေကာ၀္ မ္ ၁၆၂ ၁၇၁ ၁၃၅၂ ၁၁၅၅ ၂၈၄၀

လိဳြင္ထုငိ ္းလန္း ၂၁၆ ၂၃၄ ၁၁၆၆ ၉၃၄ ၂၅၅၀

လိဳြင္ဆမ္ဆစ္ ၂၁ ၁၄ ၂၁၃ ၁၇၂ ၄၂၀

လိဳြင္ လန္း ၁၁ ၁၀ ၁၃၅ ၁၃၃ ၂၈၉

အီးတူးထာ ၂၅၈ ၂၃၀ ၁၅၈၈ ၁၅၄၉ ၃၆၂၅

ဟေလာ့ခနီ ၁၃ ၁၁၃ ၁၃၂၃ ၁၃၄၉ ၂၇၉၈

စုစုေပါင္း: ၆၈၁ ၇၇၂ ၅၇၇၇ ၅၂၉၂ ၁၂၅၂၂

TBC partner meeting, Chiang Mai



တိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။ အဓိက အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ရြာသား (၂,၆၀၀)တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို 
ေရြးေျဖေမးခြန္းမ်ားပါေသာ ေမးခြန္းစဥ္ျဖင့္ပံုေဖၚၿပီး၊ လူေတြ႔ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
သုေတသနျပဳေလ့လာခ်က္မွ ေပၚထြက္လာေသာ အဓိက ျပႆနာမ်ားအရ အခိုင္အမာေတြ႔ရွိရသည္မွာ - တရားမွ် 
တမႈမရွိပါက ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္၊ စစ္တပ္မ်ား ရုပ္သိမ္းျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ 
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျမန္ဆန္ေသာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးၽႏွင့္ လံုျခံဳေရး ျပႆနာမ်ား (Protection and 
Security Concerns in South East Burma/Myanmar) ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာကို ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ 
ႏို၀င္ဘာလ (၆)ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ TBC ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈအေၾကာင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ကာလ 
အတြင္းမွာ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ စာေစာင္ႏွင့္အတူ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ားကို ရိုက္ကူး 
ထားေသာ အဂၤလိပ္စာတန္းထိုး သုေတသနျပဳလုပ္ပံု ဗီဒီယိုဓါတ္ျပားပါ ေပးပါသည္။ အစီရင္ခံစာကို TBC ၏ 
ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ TBC စစ္တမ္းေကာက္ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာကို TBC ၏ ရန္ကုန္ရံုး 
၌ လုပ္ေသာ NGO အဖြဲ႕ (၂၀)အတြက္ ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ CCSDPT အဖြင့္ အစည္းအေ၀းတို႔တြင္ ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့သည္။ 
TBC ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးၽႏွင့္ လံုျခံဳေရး ျပႆနာမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ ေလ့လာခ်က္အေၾကာင္း သတင္း 
ေဖၚျပခ်က္ကို ဧရာ၀တီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့ အသံ (Democratic Voice of Burma)၊ Eleven Media၊ Karen 
News၊ မဇၥၽိမ (Mizzima)၊ ထို႔ျပင္ OCHA ၏ Relief Web ႏွင့္ online Burma Library ကဲ့သို႔ေသာ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ 
မ်ားႏွင့္ BurmaNet News ၊ Burma Partnership ကဲ့သို႔ေသာ e-mail သတင္းစာေစာင္တို႔တြင္ ထပ္ဆင့္ေဖၚ 
ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာ စာတန္းထိုး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဗီဒီယိုဓါတ္ျပားမ်ားကို Karen News ၊ SSDF ၊ Katarawaddy Times 
ႏွင့္ MRDC တို႔က ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ဤဗီဒီယိုမ်ားကို ျပည္နယ္ အေျခခံ ဗီဒီယိုမ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္အေရာက္၊ TBC နယ္ေျမရံုးမ်ားႏွင့္ CCSDPT သို႔ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ 

“မည္သူက၊ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မည္သည့္ေနရာမွာ လုပ္ေနသနည္း”ဟူေသာ အစီအစဥ္ ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အဖြဲ႕(Myanmar Information Management Unit-MIMU) က စက္တင္ဘာလတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ TBC က 
တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္း (၁၅) ဖြဲ႕၏ 
အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေပါင္း (၃၅၀)ကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးခဲ့သည္။ 
MIMU က အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုကားခ်ပ္မ်ား၊ ေျမပံုမ်ား၊ ဇယားမ်ားအျဖစ္ ျပဳစုၿပီး၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အမ်ား 
ျပည္သူသို႔ ထုတ္ေ၀၊ ျဖန္႔ခ်ီခဲ့သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကြန္ရက္အဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းကို 
အေလးထားေသာ အစည္းအေ၀းတရပ္ က်င္းပကာ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖၚထုတ္ခဲ့သည္။ 
• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အဓိက ေဆာင္ရြက္သူမ်ား
• သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတြင္ရွိေနေသာ ကြာဟမႈမ်ား/ ျပႆနာမ်ား
• သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိႏိုင္မႈအတြက္ ေနာက္ေနာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ေရး၊ အခ်က္အလက္ တစံုလံုး 
ကို ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ ႏွင့္ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္၊ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းေကာက္ေလ့လာခ်က္ေပၚ အေျခခံလွ်က္၊ TBC၊ Mercy 
Corps ႏွင့္ MIMU တို႔ ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဘံု ေျမပံုအညြန္းျပေနရာ(common mapping platform) ကဲ့သို႔ေသာ 
ေနရာမ်ဳိးတခု လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးထားေဖၚျပခဲ့သည္။



အသင့္ျဖစ္မႈ

ဤအစီရင္ခံစာျပဳစုေနေသာ ကာလအတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း TBC က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီေပးပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ခြသေဘာပါေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္း 
ေရးစနစ္တခုကို သတ္မွတ္ရန္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ခြ သေဘာမွာ - 
ျပည္တြင္းလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သတင္းေပးရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမွာ ၎တို႔ 
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားစြင့္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ TBC ေရာက္ရွိ 
ေနျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္း မီဒီယာအဖို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ 
ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ား(IDPs)အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုမွန္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား၏ 
သြားလာမႈအေပၚ ထုိင္းစစ္တပ္၏ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ႏွင့္ လုံျခံဳေရးျပႆနာမ်ား အေၾကာင္း တို႔ကို (၂၀၁၄)ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတင္းေဖၚျပ 
ခဲ့ၾကသည္။

TBC သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယား 
ျပည္နယ္တို႔တြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ၿပီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ား (IDPs)မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းထဲျပန္လည္ေပါင္းစည္း ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ခ်ဥ္းကပ္နည္းႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္င္ငံတြင္း TBC 
သည္ စစ္ဒဏ္သင့္နယ္ေျမေဒသမ်ားထဲမွာ လႈပ္ရွားၾကၿပီး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အေကာင္ 
အထည္ေဖၚေရးအတြက္ (ရပ္ရြာ လူထုစည္းရံုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍) လက္ဦးမႈရွိရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ခဲ့ၾကေသာ 
ျပည္တြင္း လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေလာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ခဲ့သည္။ ကယားနယ္ေျမ ေဒသအတြက္ 
လက္ရွိ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း (၂)ခုျဖစ္ေသာ KSWD ႏွင့္ KNWO တို႔အျပင္၊ ကိႏၷရာ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အဖြဲ႕(Kainnara Social Development Organisation - KSDO) အမည္ရွိ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းတခုကိုပါ 
ရွာေဖြေဖၚထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကရင္နယ္ေျမေဒသ၌ TBC သည္ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေရး 
အတြက္ လက္ရွိ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတခုျဖစ္ေသာ တနသၤာရီျမစ္ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသာျပည္သူမ်ား 
ကြန္ရက္အဖြဲ႕ (TRIP NET)ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည္။ TBC သည္ ပဲခူးအေရွ႕ပိုင္းနယ္ေျမ ရွိ ကရင္အဖြဲ႕အစည္း 
(၂)ခုႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ကရင္အဖြဲ႕အစည္း(၂)ခုႏွင့္လည္းေကာင္း စီမံကိန္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ 
ေရးဆြဲေနလွ်က္ရွိသည္။ ဤလုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို TBC ၏ နည္းပညာ 
အကူအညီျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ TBC က စီမံကိန္းအတြက္ နည္းပညာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ 
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ဤလုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း TBC က “ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးတာ၀န္”ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္နယ္ေျမေဒသရွိ 
လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေလာင္းအဖြဲ႕အစည္းေလာင္း (၁၀)ဖြဲ႕မွ သင္တန္းသား (၂၀)ဦးတို႔ (က်ားဦး ၁၂ ႏွင့္ မ ၈ ဦး)အား 
သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ - ကရင္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ (CIDKP)၊ 



ကရင္ကယ္တယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံုး (KORD)၊ တနသၤာရီ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕(Taninthayi Karen Peace Support Initiative-TKPSI)၊ ရွားမူေထာ ခရစ္ယန္ လူမႈေရး၀န္ ေဆာင္မႈႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (Hser-Mu-Taw, Christian Social Service and Development Department - CSSDD)၊ 
မြန္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ (MWO)၊ ကရင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕ (Karen Development Network-KDN)၊ အရပ္ဖက္ 
လူမႈတိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္(Civil Social Development Programme-CSDP)၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အားေပးေရး 
လုပ္ငန္း(Women Empowerment Project- WEP)၊ ေမာ္လၿမိဳင္ လူငယ္အစည္းအရံုး (Mawlamying Youth 
Association-MYA)၊ ေမာ္လၿမိဳင္ TBC တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ - ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 
သင္တန္းခ်ဥ္းကပ္နည္းႏွင့္ နည္းနာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးရန္ႏွင့္၊ သင္တန္းသားမ်ား၏ လူမႈေရးတာ၀န္ဆိုင္ရာ 
လကသ္ံုးကရယိာမ်ား အသံုးခ်နည္းမ်ားကိ ုတိုးတက္ေစရန္ျဖစပ္ါသည။္ သငတ္န္းအၿပီးတြင ္သငတ္န္းသားမ်ားသည ္
၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္မွာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား 
ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။

ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ

လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပည္တြင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ စီမံကိန္းနယ္ေျမ အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အေျခအေနမ်ားကို နားလည္ေရး၊ နယ္ေျမရံုးမ်ားတည္ေထာင္ 
ေရးတို႔သည္ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေရးတမွ် အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း TBC သည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းသို႔ ျပန္ဖြယ္ရွိသူမ်ားအား အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး အတြက္ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကစ၍ TBC သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ 
ရံုးခြဲ (၂)ခု တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ကာ၊ ကရင္နယ္ေျမေဒသအတြက္ နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ(၂)ဦး၊ အစီအစဥ္ 
ေထာက္ပံ့ေရး အရာရွိ (၂)ဦး၊ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအရာရွိတဦးတုိ႔ကို ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း TBC သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို စိုက္ထူခဲ့ပါ 
သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္မေဆာင္ရြက္မီမွာ TBC သည္ နယ္ခံေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ နယ္ေျမေဒသ 
အသီးသီးမွာ ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ စစ္ဒဏ္သင့္ နယ္ေျမမ်ားသို႔ ေရာက္ေပါက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္အဖြဲ႕အ
စည္းေလာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း ျပဳခဲ့ပါသည္။

TBC သည္ ဥေရာပ သမဂၢ(EU)၏ အိုးအိမ္အေျခပ်က္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီ (Aid to Uprooted)အရ (၂၀၁၅)
ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ကယားျပည္နယ္တြင္ လေပါင္း (၄၀)ၾကာမွ် လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ 
Mercy Corps အဖြဲ႕၏ ကမ္းလွမ္းျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ Mercy Corps ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာေကာ္မတီ 
(ARC)၊ TBC ၊ ႏိုင္ငံတကာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား အစည္းအရံုး (Association of 
Volunteers in International Services- AVSI)၊ ရွလံု ေဖါင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕ (Shalon Foundation)၊ ကရုနာ ျမန္မာ 
လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ (Karuna Myanmar Social Services- KMSS)တို႔သည္ ညြန္ေပါင္းအဖြဲ႕ (consortium) 
၀င္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း TBC ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ေရးဌာန (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT)၏ ဘ႑ာေငြေၾကး အေထာက္ 
အပံ့တခုတည္းျဖင့္ ေဖၚေဆာင္ေနလွ်က္ရွိပါသည္။ DFAT ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္းရွိ စစ္ဒဏ္သင့္ေက်းရြာမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ စစ္ဒဏ္ 
သင့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေပၚေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေပးေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဖၚ 
ကိုင္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ရံပံုေငြ တခ်ဳိ႕တ၀က္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ပါ၀င္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာကာလ 
အတြင္းတြင္ ရပ္ရြာက ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ျပည္တြင္း လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္း (၅)ဖြဲ႕ႏွင့္ လက္ရွိ နယ္စပ္အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္း(၃)ဖြဲ႕တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။


