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ဤအစီရင္ခံစာသည္ နယ္စပ္အကူအညီေပးေရးညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲ (The Border Consortium-TBC) ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ 
ဆုိင္ရာ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးတည္္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ 
ဇန္န၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာအထိ ကာလအတြင္း TBC ၏ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။၁  TBC ၏ အစီအစဥ္မ်ားကို 
ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဒုကၡသည္စခန္း (၉) ခုတြင္ လူေပါင္း (၉၁၀၀၀)၂ ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု 
(၁၉၀) တြင္ လူေပါင္း (၄၇၀၀၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း ေယာက်္ား၊ မိန္းမႏွင့္ ကေလး (၁၃၈၀၀၀) ဦး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ အဟန္႔အတားမ်ားစြာရွိခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေယဘုယ် 
အေျခအေနသည္ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ေသာ အေျခအေနအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသည္ 
ဥပေဒျပဳမႈဆုိင္ရာႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထပ္တုိးလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာနည္းပါးေနသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားရွိရာ ေနရာမ်ား 
တြင္ အစုိုးရထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အာဏာရွိေနသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ား 
ႏွင့္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
လူေပါင္း (၃၄၀၀) ေက်ာ္ကိုအိုးအိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ 
အေရးအခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡသည္အေျမာက္အမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔မွာ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မျပန္လာႏုိင္ေသးပါ။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနကို တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္အသိုင္းအဝိုင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးတြင္ သူတုိ႔၏ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္လာခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံ 
တကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕သည္ ရခိုင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္အား အေရးယူရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ လြပ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္အား ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထားၿပီး 
မိမိတုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သုံးသည့္အတြက္ လူ (၃၃) ေယာက္မွာ ေထာင္ 
ဒဏ္က်ခံေနရၿပီး အျခားသူ (၃၁၁) ေယာက္မွာ တရားရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ 
ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားအား စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ 
ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရသည့္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ (၂) ဦးလည္းပါ၀င္သည္။

အႀကိမ္မ်ားစြာ ေရႊ႕ဆုိင္းၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တတိယအစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ဇူလုိင္လ အေစာပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုး 
မထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း (EAO) မ်ား အားလံုးနီးပါး ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကေသာ္လည္း ထုိညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ နဂိုရရွိၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္ (၃၇) 
ခ်က္သို႔ ေနာက္ထပ္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၄) ခ်က္သာ ထပ္မံေပါင္းထည့္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ တုိးတက္မႈမရွိရ 
သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ တပ္မေတာ္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအား အစိုးရစစ္တပ္ထဲသို႔ ေပါင္းထည့္၍ 
တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ 

၁ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ မဟာဗ်ဳဟာ အစီအစဥ္အား https://www.theborderconsortium.org/media/84542/Strategic-

Plan-2017-2019-En.pdf တြင္ ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ TBC ၏ မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္းအား ၂၀၁၉တြင္ ျပန္၍သုံးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္တခု ထပ္မံေရးဆြဲရန္ ျဖစ္သည္။

၂ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အတည္ျပဳၿပီးလူဦးေရ ပွ်မ္းမွ်ခန္႔မွန္းခ်က္
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ကိုင္မ်ားက ၎တုိ႔၏ စစ္တပ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာျခင္းမျပဳမီ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လံုၿခံဳေရးက႑ 
ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစတင္၍ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္္၊ မတ္လအထိ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ထုိင္းဘုရင့္အစိုးရသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ 
ႏုိင္ငံေရးခိုလံႈခြင့့္ ေတာင္းသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို စတင္ ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
မည္ကို စဥ္းစားေနခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ လူဦးေရ (၈၆၈၆၄) ဦး ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဒုကၡသည္ 
(၃၄၈၁) ေယာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ျပန္သြားခဲ့ၿပီး (၂၃၅၄) ေယာက္ မွာ တတိယႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ 
ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ အျခား (၂၃၅၂) ေယာက္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ရန္ 
စခန္းမ်ားမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း ကေလး (၁၉၃၅) ေယာက္ ေမြးဖြား 
ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း TBC သည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ အာဟာရ၊ ေနထုိင္ေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းစီမံခန္႔ခဲြေရးဆုိင္ရာ 
အစီအစဥ္မ်ားအား သဟဇာတျဖစ္စြာ ေပါင္းစည္းႏုိင္မႈအား ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ 
တြင္ လူ႕အသိုက္အဝန္းအတြင္း အားအနည္းဆံုးေသာ သူမ်ားကို အကူအညီေပးႏုိင္ေရးကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး၊ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပိုမိုဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ 
ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားအား သူတုိ႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ 
အစားအေသာက္ကဒ္စနစ္ (FCS) အား ဒုကၡသည္စခန္း (၂) ခုသို႔ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး စခန္းျပင္ပ ဘ၀ကို ျပန္လည္စတင္ရန္ 
ျပင္ဆင္မႈ၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ထုိင္းဘတ္ ၆၁၀ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ သန္း) လ်ာထားခဲ့ရာတြင္ အသံုးစရိတ္မွာ ၅၆၂ သန္း 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈.၅ သန္း) ျဖစ္သည့္အတြက္ ၀န္ထမ္းေလ်ာ့ခ်မႈ/ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့ခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားအား 
အမ်ားအျပား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
သည္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပုိမုိနည္းပါးခဲ့သည္။ TBC ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ လ်ာထားေငြ 
ဘတ္ဂ်က္မွာ ထုိင္းဘတ္ ၅၄၅ သန္း (ကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္း) ျဖစ္သည္။
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jrefrmEkdifiH
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ စီးပြားေရးေျဖေလ်ာ့မႈဆုိင္ရာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
ျဖစ္စဥ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ၿပီး ေနာက္ 
ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဥပေဒ 
ျပဳေရးႏွင့္ မူဝါဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ ေႏွးေကြးေနသည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ တစိတ္တေဒသ 
အားျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀ရယူေနရေသာ အေနအထား 
ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵ 
ကင္းမဲ့ေနျခင္းမွာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္သည္။ 
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (၇၀၀၀၀၀) ေက်ာ္အား 
အတင္းအဓမၼ ေနရပ္စြန္႔ခြာေစခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
အသိုင္းအ၀န္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး 
ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီမ်ား ေပးအပ္မႈအေပၚ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္လာခဲ့ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕မ၃ွ ကခ်င္၊ ရခိုင္ 
ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္း စာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအား ဆုိးရြားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား လူမ်ိဳးတံုး သတ္ 
ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ၊ 

Union Peace Dialogue Joint Committee meeting; Photo by NRPC

စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုမႈ 
မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္သား အစုိးရႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းသည္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ 
ဆုိးရြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမရွိဘဲ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးသည့္အတြက္ ႀကံရာပါ 
အျဖစ္ ေဝဖန္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာင္စီသည္ သက္ေသခံမ်ားအား စုေဆာင္းသိမ္း 
ဆည္းရန္အတြက္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ 
တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အစုလိုက္ အၿပံဳ 
လုိက္ ရက္စက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ 
ျပစ္မႈဖုိင္တြဲမ်ားအား ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း 
စဥ္ တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတဝွမ္းတြင္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈအား ပိုမိုကန္႔သတ္ 
လာခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ 
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္တြင္ မိမိတုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်င့္သုံးသည့္အတြက္ လူ (၃၃) ေယာက္ 
မွာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရၿပီး အျခား (၃၁၁) ေယာက္မွာ 
တရားရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အင္းဒင္ေက်းရြာ 
တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အစုလိုက္ အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနသည့္ ႐ိုက္တာသတင္း 

၃ အစီရင္ခံစာ အေၾကာင္းအရာအား ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးမွ ရ႐ွိႏုိင္သည္။ https://www.ohchr.

org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/A_HRC_39_64.pdf.
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ဌာနမွ သတင္းေထာက္ (၂) ဦးအား ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
ခ်က္ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ 
သည္။ သက္ေသမ်ား၏ အဆုိအရ ၎တို႔ (၂) ဦးအား 
ရဲမ်ားက ေထာင္ဖမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဦးစား 
ေပး လုပ္္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား လႊတ္ေတာ္မွ ႀကီးၾကပ္မႈ မရိွျခင္းသည္ 
အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးေနၿပီး 
မညီမွ်မႈကုိ ပုိမုိဆိုးရြားလာေစသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ 
ျပည္နယ္အတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္မည့္ ဆည္မ်ား 
ေဆာက္လုပ္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္စပ္လ်ဥ္း၍ 
စစ္တပ္မွ ၀င္ေရာက္တပ္စြဲလာျခင္းသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
အသိုင္းအဝန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္စြာ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ပစ္ေနသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေနသည့္ နယ္္ျခားေစာင့္တပ္ဖြ႕ဲ တစ္ခုအား ကရင္ 
နီ/ကယားျပည္နယ္အတြင္း သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့့္ လိုင္စင္ခ် 
ထားေပးခဲ့ရာ ၎သည္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသခံမ်ားမွ 
သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားအား ရယူသံုးစြဲႏုိင္မႈကို အကန္႔ 
အသတ္ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ဤအခ်က္သည္လည္း ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ 
ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေမွးမွိန္ေစခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေျမကြက္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ 
၀မ္းစာအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ လယ္သမားမ်ား၏ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ပိုမုိႀကီးမားသည့့္ ၿခိမ္း 
ေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိျပင္္ဆင္ခ်က္သည္ မိ႐ိုး 
ဖလာေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈအား မည္ကာမတၠ အသိအမွတ္ျပဳ 
ထားေသာ္လည္း အကယ္၍ တနိုင္တပိုင္္လယ္္သမားမ်ား
အေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ေျမမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ေနာက္ 
ဆံုးထားၿပီး မွတ္ပံုမတင္ပါက က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈျဖင့္ 
တရားစြဆိုဲျခင္း မခံရေစရန္ ကာကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒေရးရာ 
မူေဘာင္လည္း မရွိပါ။ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
လယ္သမားကြန္ယက္ေပါင္း (၃၀၀) ေက်ာ္မွ ထုိဥပေဒအား 
ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ ကတိက၀တ္ 
မ်ားႏွင့္ အညီေရးဆြဲထားသည့္ က႑ေပါင္းစံုအေပၚ 
ဆက္စပ္လႊမ္းၿခံဳမႈရွိသည့္ အမ်ိဳးသားေျမယာဥပေဒျဖင့္ 
အစားထိုးရန္ တုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္လ်က္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တတိယအစည္းအေ၀း 
အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ က်င္းပခ့ဲရာတြင္ တႏိုင္ငံလုံး 
ဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိး 

မထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း
အားလံုးနီးပါးမွ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္ 
လည္း ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ နဂိုရရွိၿပီးသား 
သေဘာတူညီခ်က္ (၃၇) ခ်က္သို႔ ေနာက္ထပ္သေဘာ 
တူညီခ်က္ (၁၄) ခ်က္သာ ထပ္မံေပါင္းထည့္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ဤကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕မတုိးႏုိင္ ျဖစ္ေနရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမွာ တပ္မေတာ္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကိုင္မ်ားအား အစိုးရစစ္တပ္ထဲသုိ႔ ေပါင္းထည့္၍ တစ္ခု 
တည္းေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္တည္ေဆာက္ လိုေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
မ်ားမွ ၎တုိ႔၏ စစ္တပ္မ်ားအား စြန္႔လႊတ္ျခင္းမျပဳမီ လံုၿခံဳ 
ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈွႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္လိုၾက 
သည္။ ေအာက္တိုဘာလကုန္အထိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း 
အ႐ံုး (KNU) မွ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈကို 
ရပ္ဆုိင္း ထားၿပီး ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ 
(RCSS) မွ အေရးပါသည့္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားမရွိျခင္း
အေပၚ ၎၏ အားမလုိ အားမရျဖစ္ျခင္းကို တရား၀င္္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေနခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ တပ္မေတာ္မွ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
ယြန္းစလင္းျမစ္တေလ်ာက္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္အတူ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား ျပန္လည္စတင္ခဲ့ခ်ိန္မွ 
စ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ 
ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့သည္။ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ရာ ေဒသအတြင္းသို႔ 
႐ုတ္တရက္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ 
အရမ္းကာေရာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ လူေပါင္း (၃၀၀၀) 
ေက်ာ္အား ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေစခဲ့သည္။ ၎သည္ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ
ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီမ်ား 
သည္ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ KNU ႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံေဆြး 
ေႏြးမႈႏွင့္အတူ မိုးရာသီသည္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအတြက္ 
အသက္႐ႈေခ်ာင္္စရာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမထိုးစက္မ်ား 
သည္ စစ္စခန္းမ်ားအတြင္း ရွိေနဆဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကုန္တြင္ 
႐ုတ္တရက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္ ခဲ့သည္။

ကရင္နီ/ကယားျပည္နယ္တြင္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး 
ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဧၿပီလတြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား 
တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေကာ္မရွင္သည္ သူတို႔၏ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ 
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၃၂,၂၈၂ ၃၅,၆၆၆၁၆,၇၆၂ ၁၅,၈၀၀ ၃၂,၅၆၂

၈,၉၇၇ ၁၁,၄၁၂၄,၆၇၇ ၄,၅၄၇ ၉,၂၂၄

၈,၃၀၃ ၁၀,၄၄၉၄,၄၀၈ ၄,၀၁၈ ၈,၄၂၆

     ၂,၃၁၂ ၂,၆၂၈၁,၁၉၃ ၁,၁၄၁ ၂,၃၃၄

     ၅,၂၇၈ ၆,၁၄၉၂,၈၂၉ ၂,၅၀၀ ၅,၃၂၉

၂၈,၁၈၆ ၃၁,၂၇၃၁၄,၆၀၇ ၁၄,၃၈၂ ၂၈,၉၈၉

၄၉,၅၆၂ ၅၇,၅၂၇၂၅,၈၄၇ ၂၄,၃၆၅ ၅၀,၂၁၂

၈၅,၃၃၈ ၉၇,၅၇၇၄၄,၄၇၆ ၄၂,၃၈၈ ၈၆,၈၆၄

၁။ TBC မွ စစ္ေဆးအတည္ျပဳသည့္ လူဦးေရသည္ ရိကၡာရယူႏုိင္
သူ၊ စခန္းတြင္းေနထုိင္သူ၊ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းရိွသူ သုိ႔မဟုတ္ 
မရွိသူမ်ား အားလံုး ပါ၀င္သည္။ 

၂။ TBC မွ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ လူဦးေရသည္ အရင္လအတြင္း 
ရိကၡာလာေရာက္ထုတ္ယူသည့္ အက်ဳိးခံစားရသူမ်ား၏ ဦးေရ

 ျဖစ္သည္။ ရိကၡာမ်ား ေ၀ငွရာတြင္ ကုိယ္တုိင္ ေရာက္ရွိလာ
 သည့္ သူမ်ားကုိသာ ရိကၡာေ၀ေပးသည္။
၃။ ေတာ္၀င္ထုိင္းအစိုးရႏွင့္ UNHCR တို႔မွ စခန္းတြင္း မွတ္ပုံတင္

ရွိသူႏွင့္ မွတ္ပုံတင္မရွိသည့္သူ ဒုကၡသည္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း 
 ေလ့က်င့္ခန္းကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဧၿပီလအတြင္း 
 ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္လာ

ခဲ့သည္။ 
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

xkdif;EkdifiH
ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ 
ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သလို ဘုရင္သစ္၏ နန္းတက္ပြဲအား ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္အား 
ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး မီဒီယာ၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ 
ပြဲမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ႏွင့္ ဆင္ဆာျဖတ္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာရွိခဲ့သည္။

ခုိလႈခံြင့္ေတာင္းသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ 
သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြး 
ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား 
ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုး၊မထိုး
ဆုံးျဖတ္ရန္၊ ဒကုၡသည္စီစစ္ေရး ယႏၱရားတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ 
ရန္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအေရအတြက္မွာ
သံုးသန္းမွ ေလးသန္းအတြင္းရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ထံမွ 
တစ္သန္းခြဲခန္႔သာ မွတ္ပံုတင္ထားရာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 
မ်ားတရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား မည္ကဲ့သို႔ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိ႔ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းဘုရင္အစိုးရတုိ႔သည္ ဒုကၡသည္ 
မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ႏွစ္ႏိုင္ငံအစည္းအေ၀း ၂ ႀကိမ္ က်င္းပခ့ဲသည္။ ပထမ အႀကိမ္ 

ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစည္းအေဝးမတိုင္မီ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား 
ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေနရပ္ျပန္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ျမန္ဆန္ေရး 
အတြက္ ေထာက္ခံတင္ျပသည့္ စာတမ္း ၂ ေစာင္အား 
မွ်ေဝခဲ့သည္။ UNHCR မွ အစိုးရပ့ံပိုးမႈျဖင့္ ေနရပ္ျပန္မႈတြင္ 
ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ အဓိက စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 
၎တုိ႔တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ၾကာခ်ိန္၊ UNHCR ႏွင့္ ထုိင္းအစုိးရ 
ကပါ စခန္းမ်ားအတြင္း ဒုကၡသည္မ်ားကို စီစစ္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မျဖစ္ စီစစ္မႈလုပ္ငန္းႏွစ္ခု ထပ္ေန 
ျခင္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ ဂိတ္မ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 
သာရွိျခင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ 
ေနထုိင္ၿပီး အလုပ္လုပ္လိုၾကျခင္း တုိ႕ပါ၀င္္သည္။ ေတြ႕ဆံု 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ေနရပ္ျပန္မႈအား 
ေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ကယ္တမ္း 
တြင္မူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေနရပ္ျပန္လုပ္ငန္းစဥ္အား ၁ ႀကိမ္ 
သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံံ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ဘုရားသံုးဆူဂိတ္ 
အား အစိုးရအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လာသည့္ ေနရပ္ျပန္မ်ား 
အတြက္ ယာယီနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ ဂိတ္အျဖစ္အသံုးျပဳ 
ရန္ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ သေဘာတူ 
ညီခ်က္မွ မရရွိခဲ့ပါ။ တတိယအႀကိမ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစည္းအေဝး 
အား ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း 
ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး 
မႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ 
ကယားျပည္နယ္အစိုးရမွ KNPP သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ 
ခဲ့ရာ ယံံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္ကို ႐ႈပ္ေထြးေစခဲ့ 
သည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္မွ သူတုိ႔၏ ၾသဇာကို 
ခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ တပ္ၿမိဳ႕အသစ္ (၃) ခု စတင္ တည္ 
ေဆာက္သည့္အခါ တင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုဆုိးရြားလာခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ (NCA) ကို 
လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း 
ရပ္ရြာ အသိုင္းအ၀န္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
၎၏ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ ကန္႔သတ္မႈရွိခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ 
ပါတီအေနျဖင့္ NCA အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ
တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသလို တပ္မေတာ္မွလည္း ၎ 
သိမ္းပုိက္ထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီစခန္းမ်ားမွ ဆုတ္ခြာ 
ျခင္း မရွိေသးပါ။
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအကုန္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာရသူ 
(၈၆၈၆၄) ေယာက္ (၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီး) သည္ 
ယာယီစခန္း ၉ ခုတြင္ က်န္ရွိေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၇ 
ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
(၃၃၉၀) ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကုိယ့္အစီအစဥ္ျဖင့္ကုိယ္ ျပန္ခဲ့ 
ၾကၿပီး UNHCR ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမွာ (၉၃) 
ေယာက္ ျဖစ္သည္။ (၂၃၅၄) ေယာက္မွာ တတိယႏိုင္ငံမ်ား 
တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္အတြက္ စခန္းမွ ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး 
အျခား (၂၃၅၀) ေယာက္မွာ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္အတြက္ စခန္းမွ ထြက္ခြာခဲ့ၾက 
သည္။

UNHCR ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
ေနရပ္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက ္ျမနမ္ာႏုငိင္သုိံ႔ျပန္ေရးႏငွ့ ္ႏုငိင္သံားျဖစခ္ြင့ရ္ွိေရး 
အတြက္ အဓိကယႏၱရားအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအစုိးရသုိ႔ တင္ျပထားသည့္ ဒုကၡသည္ (၂၄၇) ေယာက္ 
မွ (၉၃) ေယာက္သည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ေမလ 
အေစာပုိင္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား 
ႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္အမွတ္ ၁၃ (ကရင္နီ/ကယားျပည္နယ္)မွ 
တဆင့္ ေနရပ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဤလုပ္ငန္း 
စဥ္စတင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ UNHCR ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ 
ျပန္သူ စုစုေပါင္းသည္ (၁၆၄) ေယာက္ရွိခဲ့သည္။ UNHCR 
သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔ 
အစည္း (IOM)၊ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္တုိ႔ႏွင့္အတူ 
ေျခာက္လစာ စားနပ္ရိကၡာဝယ္ယူႏုိင္မည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္စတင္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားအျပင္ 
ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ UNHCR မွ 
အေထာက္အပံ့မ်ားအား ေနာက္ ၁ ႏွစ္ ထပ္ေပးရန္ 
တုိက္တြန္းေဆာ္ၾသေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရမွ 
ဒုကၡသည္မ်ားအား မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ အကူ 
အညီေပးမည္ဆိုသည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရပါ။ 
ျမန္မာအစိုးရမွ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ စစ္ေဆးျခင္းအား ေနာက္ 
ထပ္ ၂ ႀကိမ္ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ႏွစ္ကုန္တြင္ ေနာက္ထပ္လူ (၆၀၀) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ 
ျပန္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္၊ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရးႏွင့္ အစုိးရ 
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ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လက္ရွိ 
အဟန္႔အတားမ်ားအား သိပ္မေဝးေသာ အနာဂတ္တြင္ 
ဒုကၡသည္ (၈၆၀၀၀) ၏ ေနရပ္ျပန္မႈကို လက္ခံႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္ေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ေျဖရွင္းလိမ့္မည့္ အလား 
အလာကုိ မေတြ႔ရေသးပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မတည္ၿငိမ္ေသာ 
အေျခအေနေၾကာင့္ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားမွာ ေနရပ္ 
ျပန္လိုစိတ္ မရွိၾကသည္မွာ ထင္ရွားေသာ္လည္း TBC 
အေနျဖင့္ တရားဝင္ UNHCR အစီအစဥ္မွေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ အျခားေသာ တရားဝင္ မဟုတ္ေသာ လမ္းေၾကာင္း 
မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ေနရပ္ျပန္မႈကို ဆက္လက္ 
တုိက္တြန္းသည္။

စခန္းမ်ားမွ အျပင္ထြက္ခြင့္မရျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြရွာေဖြရန္ 
အတြက္ တရားဝင္နည္းလမ္း အနည္းငယ္သာရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး၊ အကာ 
အကြယ္ရရွိမႈႏွင့္ အျခားအေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
လူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား 
အေပၚ ဆက္လက္မွီခိုေနရဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အေျခအေနသည္ ခန္႔မွန္း၍ မရႏုိင္ေသးဘဲ တရားဝင္ 
ေနရပ္ျပန္မႈမ်ားအားလည္း ကန္႔သတ္ထားသည့္ အေလ်ာက္ 
TBC သည္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္၍ 
ေနရပ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ 
စရာမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာရရွိေစရန္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာသူမ်ား 
အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ 
(Committee for Coordination of Services to 

Displaced Persons in Thailand-CCSDPT) ၏ အျခား 
ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္အတူ TBC သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
မျပန္ေသးဘဲ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္လိုသူ 
ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ျပန္ခ်င္သည့္အခ်ိန္အထိႏွင့္ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ 
အထိ ကာလစပ္ၾကား ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားအျဖစ္ ယာယီလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစေရး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ 
သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

ဒုကၡသည္စခန္း လူဦးေရ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၈
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စခန္းမွ ထြက္ခြာမႈမာ်း ၂၀၁၃ - ၂၀၁၈

ျပန္လည္၀င္ေရာက္ အေျခခေ်နထုိင္မႈ* ၃၁၃၉၂
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔** ၁၉၂၈၆
ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ၁၃၉၉၅

*IOM စာရင္း
** UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆႏၵအေလာ်က္ ေနရပ္ျပန္သူ ၁၆၃ ေယာက္အပါအ၀င္

စခန္းအတြင္းေမြးသည့္ ကေလးမာ်း ၁၃၆၅၇ 
အသစ္ေရာက္သူမာ်း (ေကာ်င္းသားမာ်းႏွင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမာ်း) ၁၅၇၄၁

အရင္းအျမစ္။ TBC ၏ လစဥ္ လူဦးေရအစီရင္ခံစာမာ်း 
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ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး
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သရက္ေခ်ာင္း

သံျဖဴဇရပ္

ဘုရားသံုးဆူ

91000 ဒုကၡသည္ ဦး

47500အက်ဳိးခံစားရသူေပါင္း ဦး

အတြင္းရိွpcef; 9 ck

အတြင္းရိွaus;&Gmtkyfpk 190 pk

ေျမပုံထုတ္လုပ္သည့္ ရပ္စြဲ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္
Boundaries & Symbols: MIMU, OCHA
Projec�on/Datum: UTM Zone 47 N/WGS 1984

ျငင္းဆုိခ်က္။ ဤေျမပုံတြင္ ပါရွိေသာ အမည္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ 
TBC မွ ေထာက္ခံေရးသြင္းေၾကာင္း အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ပါ။

လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း သစ္ေတာႏွင့္ 
သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြေဲရး

၂၇

လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အေဆာက္အဦး ၁၂
အေရးေပၚ အကူအညီေပးျခင္း ၃
ေျမယာအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၆၈
အာဟာရဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္မႈ ၆၀
လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၃၃
ျပန္လည္ေနထိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္မႈ ၂၁
ေသာက္သံုးေရးႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ ၅၅
စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈ ၃၂

က်ား/မဆ္ိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္မႈ ၃၄

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေက်းရြာအုပ္စု
စုစုေပါင္း

¯
၀ ၁၅၀၇၅

ကီလိုမီတာ

ထုိင္း

ျမန္မာ

တရုတ္

လာအုိ

အိႏၵိယ

ၿမိဳ႕

ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား 

IDP စခန္း

ဒုကၡသည္စခန္း

⚓

⚑

!

လုပ္ငန္းစဥ္ ၁ - ၅ ခု

လုပ္ငန္းစဥ္ ၆ - ၁၉ ခု

လုပ္ငန္းစဥ္ ၂၀ - ၉၂ ခု

TBC vkyfief;pOf\ a&muf&SdEkdifrI 
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ)

u,m;

&Srf;

u&if

yJcl;

rGef

&efukef

weoFm&D
ဘုတ္ျပင္း
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2017 - 2019 ckESpf r[mAsL[majrmuf OD;wnfcsufrsm; 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း TBC သည္ ၎၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးတည္ခ်က္မ်ား၄ အရ လုပ္္ငန္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဓိကနယ္ပယ္ ၅ ရပ္ျဖစ္သည့္ ေနရပ္ျပန္ရန္စီစဥ္ျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီ၊ အကာအကြယ္ 
ေပးေရးႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ ထြက္ခြာျခင္းတုိ႔အေပၚ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆုိင္ရာျပင္
ဆင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ TBC သည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ အာဟာရ၊ 
ေနထုိင္ေရးႏွင့္ စခန္းစီမံ ခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်ိန္ညႇိႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဤသို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈအား 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္အတြက္ TBC သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ျပန္
လည္႐ုန္းထလာသည့္ လူ႕အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကား စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာအ
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင့္ ထုိလူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ျပည္သူမ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအား ပိုမို 
အေထာက္အကူေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘန္ဒုံယန္ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဒုကၡသည္မိသားစု

၄ ၂၀၁၇-ဆ၂၀၁၉ မဟာဗ်ဳဟာ အစီအစဥ္အား https://www.theborderconsortium.org/media/84542/

Strategic-Plan-2017-2019-En.pdf. တြင္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ TBC ၏ မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္းအား ၂၀၁၉ တြင္ 
ျပန္၍သုံးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခု ထပ္မံ ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္သည္။
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မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးတည္ခ်က္ ၁။ 

ae&yfjyef&ef pDpOfjcif;
ေနရပ္စြန္႔ခြာအသုိင္းအဝန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
ေနရပ္ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။

အဓိကအခ်က္မ်ား

ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � UNHCR ၏ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူ (၉၃) ေယာက္အပါအ၀င္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း 

ဒုကၡသည္ (၃၈၄၁) ဦး (ဒုကၡသည္ဦးေရ၏ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) ေနရပ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

 � မိတ္ဖက္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား 
ေနရပ္ျပန္ေရး ျပင္ဆင္မႈ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝး (၁၆) ႀကိမ္အား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 � ဒုကၡသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေနရပ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံရွိ အိမ္ရွင္ ေဒသခံ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားမွ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ 
ပူးတြဲဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ (၇) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္္ခဲ့သည္။

 � ဒုကၡသည္ (၅၃၈၃၄) ေယာက္ (၅၂ ရာခိုင္္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီး) သည္ စခန္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မ်ား/ 
အခ်က္အလက္ မွ်ေဝေရးစင္တာမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံရယူခဲ့သည္။

 � ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္မႈ (၂၇) ႀကိမ္ (အဓိက ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ပူးတြဲအစီအစဥ္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုစီတြင္ ေနရပ္ျပန္မႈ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ 
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ 
(CRR) ႏွင့္ ကရင္နီဒုကၡသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 
(KNRRWG) တုိ႔ႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား အပါအဝင္) ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 � ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၄) ရပ္အား ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ေနရပ္ျပန္မႈ အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ KRC ႏွစ္အလိုက္ စီမံကိန္း၊ KnRC ၂၀၁၇-၂၀၁၉ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ KnRRWG ၂၀၁၈-၂၀၂၀ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

 � အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့့္ မ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ကိုးကြယ္မႈအရ လူနည္းစုမ်ားအပါအ၀င္ ထိခိုက္လြယ္မႈ 
အရွိဆံုး ဒုကၡသည္မ်ား၏ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေနရပ္ျပန္ေရး ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း
 � ဒုကၡသည္စခန္း (၇) ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အုပ္စုလိုက္ေနရပ္ျပန္ရန္ အလားအလာမ်ားကို 

ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိေနသည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ျပန္လည္ 
အေျခခ်ရန္ေနရာ (၁၂) ခုသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

tpDtpOf\ &vm'frsm; - 2018 ckESpf
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၅ ရ႐ွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအား TBC ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ “ျမန္မာႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပုိင္း၏ လူမႈလုံၿခံဳေရး အေျခအေန” https://

www.theborderconsortium.org/media/114642/TBC-Human-Security-in-South-Eastern-Myanmar-2018.pdf. 
အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဖာ္ျပထားသည္။

၆ ဤ႐ုပ္သံအား TBC ၏ YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7dRN0cdSLNc. တြင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား
 � လက္ရိွတြင္ တရား၀င္ေနရပ္ျပန္မႈအေရအတြက္သည္ နည္းပါးသည့္အေလ်ာက္ စခန္းျပင္ပရိွ ဒုကၡသည္ 

မ်ားအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစေရးစဥ္းစားေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ဤ 
ေရြးခ်ယ္္ခြင့္မ်ားသည္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထုိင္သူ အသုိင္္းအဝိုင္းမ်ားသို႔ ေပါင္းစည္းေရးအပါအဝင္ အျခားေသာ ယာယီေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ႂကြယ္ဝစြာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

 � ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးအေပၚ တာ၀န္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
အား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေနရပ္ျပန္ရန္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ျခင္းတုိ႔တြင္ ဦးေဆာင္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ရန္လိိုသည္။

 � ေနရပ္ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းနွင့္ပတ္သတ္၍ CRR နွင့္ KnRRWG တို႔နွင့္ ဆက္လက္၍ ေဆြးေႏြးသြားရန္ 
လုိအပ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အလားအလာရွိေသာ ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ေနရာမ်ားတြင္ အကူ 
အညီေပးရန္္အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လုိအပ္သည္။

 � KnRRWG သည္ ေနရပ္ျပန္သူ ၂၀ ေယာက္၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျမန္မာ 
ဘာသာျဖင့္ “ေနရပ္ျပန္ၿပီးေနာက္ဘဝ”၅ အစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 � CRR သည္ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း “ဒုကၡသည္မ်ား၏အသံမ်ား”၆တြင္ ေနရပ္ျပန္သူ (၁၀) ေယာက္၏ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ 

 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးတည္ခ်က္ ၂။ 
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ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

အဓိကအခ်က္မ်ား

ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � ဒုကၡသည္ (၇၄၆၈) ဦး (၇၂ ရာခိုင္္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား) အား ေနရပ္ျပန္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ 

ျပႆနာမ်ားအား ေရရွည္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ 
အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

 

 

Traditional weaving by the community in Shadow township

 � ဒုကၡသည္ (၁၇၁၅) ဦး (၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္) သည္ FSL အစီအစဥ္မွ ေလ့က်င့္ 
သင္တန္းေပးမႈကို ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း
 � တသီးပုဂၢလ ေျမယာေတာင္းဆုိမႈ ေလွ်ာက္လႊြာ (၉၅၀၀) ေက်ာ္အား မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ KNU 

သို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး အျခားေျမယာေတာင္းဆုိမႈေလွ်ာက္လႊာ (၄၅၀) အား အစိုးရ၏ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

 � လယ္သမား (၂၁၀၀) ေက်ာ္သည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္္ ကာလရွည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရၿပီးေနာက္တြင္ သူတုိ႔ 
ခ်န္ထားခဲ့ရသည့္ ေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္ရယူၿပီးျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတုိ႔၏ စြမ္းရည္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 � အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၃၆၀၀) ေက်ာ္သည္ အိမ္သံုးေရျဖန္႔ေဝမႈမ်ားသို႔ ပို၍ လက္လွမ္းမွီလာမႈေၾကာင့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသလို အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၂၆၀၀) ေက်ာ္သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ 
အိမ္သာမ်ားကို ရရွိသံုးစြဲ ခဲ့ၾကသည္။

 � ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ (၃၉) ခုႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (၈) ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆၂) 
ေယာက္ (၎တုိ႔၏ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား) သည္ သူတုိ႔ရရွိခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အထူး 
တလည္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတို႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဖိုရမ္ (၃) ခုတြင္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ (၃၁) ေယာက္အား တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
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မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးတည္ခ်က္ ၃။ 
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ေနရပ္စြန္႔ခြာအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္သည္။

လူ႕အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအတြင္း ထိခိုက္ခံရႏုိင္မႈ အျမင့္ဆံုးေသာ အုပ္စုမ်ားအား ဗဟိုထား၍ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးရန္မွာ TBC ၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ားအတြင္း အစားအစာႏွင့္ ေနစရာေပးရန္ အဓိက တာဝန္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ 
TBC ၏ အစီအစဥ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုး၏ (၇ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေပးအပ္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္စခန္း 
(၉) ခုလံုးအတြက္ အစားအစာ၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေလာင္စာ၊ အာဟာရဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့ႏွင့္ အိုးအိမ္တုိ႔ 
ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ TBC မွ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ား ခိုလံႈရာ 
ေအးသူထာစခန္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ေျဖရွင္းေပးသလို ပဋိပကၡႏွင့္ ေရႀကီးမႈမ်ား 
အတြင္း အေရးေပၚ အကူအညီေပးအပ္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား
 � ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ စခန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

ေနရပ္ျပန္ေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တာ၀န္ယူမႈကုိို ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအား ဆက္ 
လက္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ၿပီး TBC ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း အေကာင္ 
အထည္္ေဖာ္ေရးထက္ အေကာင္အထည္္ေဖာ္သူမ်ားကုိ အေထာက္အကူေပးေရးကို အာ႐ံုစိုက္ 
လုပ္ေဆာင္သည္။

 � ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသခံအရပ္ဘက္လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ား ႏွစ္ဖက္ အားၿပိဳင္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အစီအစဥ္အမ်ားအျပားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တုိ႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ က်ား၊မေရးရာဂ်င္ဒါ
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ျပသေနသည္။

 � ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္ေပၚေန ရပ္ရြာအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကား စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဖူလံုေရးအေပၚ အတားအဆီးမ်ားသည္ အမ်ားအျပား တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ 
သည္။ (ျပင္းထန္ႏွင့္ ေရရွည္) အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏႈန္းမွာျမင့္မားသည္။သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရ၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အိမ္သာတုိ႔အား ရရွိသံုးစြဲႏုိင္မႈ နည္းပါးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ အိမ္ၿခံ 
အတြင္း ဥယ်ာဥ္စုိက္ခင္းမ်ားရရွိႏုိင္မႈမွာလည္း မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ရာ ၀င္ေငြရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစား 
အစာ အမယ္စံုစားသံုးႏုိင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနသည္။

 � အားလံုးပါဝင္ႏုိင္မည့္ ႂကြယ္ဝမႈအဆင့္ သတ္မွတ္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခု 
အတြင္း ထိခိုက္ခံရလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အသံုးဝင္သည့္ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဘက္တြင္ ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ေက်းရြာသားမ်ားအား လူသိရွင္ၾကားအရွက္တ
ကြဲျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေသာ အရပ္ဘက္လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ႂကြယ္၀မႈအဆင့္ သတ္မွတ္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာ 
လူထုမွ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိျခင္းထက္ 
ရြာသားမ်ားအား ေဘးဖယ္္ထုတ္ခံထားရသည့္ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေစႏုိင္မႈက ပိုမ်ားသည္။
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

 
အဓိကအခ်က္မ်ား

ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � လူထုမွ စီမံခန္႔ခြသဲည့္ ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္သည့္ စနစ္ (CMT) အေျခခံ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပစ္မွတ္ 

ထား လူဦးေရ၏ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္း (၈၈၀၀၀) ေယာက္သည္ အစားအစာႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာ 
အကူအညီကို ရရွိခဲ့သည္။

 � ဒုကၡသည္ (၂၄၀၀၀) ေက်ာ္ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ FCS ကဒ္မ်ားမွတဆင့္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့မႈကို 
ရရွိခဲ့သည္။

 � စားနပ္ရိကၡာျဖန္႔ေဝၿပီးေနာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြင္း စခန္းမ်ားရွိ စစ္တမ္းေျဖဆုိခဲ့သူမ်ား၏ 
ပ်မ္းမွ် (၉၆.၃) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သူတို႔၏ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြင္း ငတ္မြတ္မႈလံုး၀မရွိပါ သို႔မဟုတ္ 
အနည္းငယ္သာ ရွိသည္ဟု ေျဖဆုိခဲ့ၾကၿပီး (၀.၄၆) ရာခိုင္ႏႈန္း (အိမ္ေထာင္စု ၁၈ စု)မွ ဆုိးရြားသည့္ 
ငတ္မြတ္မႈကို ခံစားခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။

 � လက္ရွိတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိေနသည့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေလာင္စာအား ပိုမိုထိေရာက္စြာ 
အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ စြမ္းအင္ေခၽြတာေရး ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စု 
ေပါင္း (၉၈) ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

 � စခန္းမ်ားအတြင္းရွိ ေနထုိင္စရာ စီစဥ္ေပးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေရႀကီးမႈ၊ ေျမၿပိဳမႈႏွင့္ မီးေလာင္မႈ 
တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အေရးေပၚ အေျခအေန (၁၈) ခုတြင္ အကူအညီေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း
 � ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္တပ္မွ အရပ္သားမ်ားအေပၚ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရ

သူ (၃၀၉၀) ဦး (၅၀.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္) သည္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး 
အကူအညီမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

 � ပေလာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရးေဘးဒုကၡသည္ (၁၂၉၈) ဦး (၄၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္) 
သံုးလစာ ဆန္ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ေငြေၾကးအား လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

 � ေအးသူထာစခန္းမွ ကာလရွည္စစ္ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၂၁၇) စုမွ ကေလးငယ္ 
(၃၈၆) ဦး (၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မိန္းကေလးမ်ား) သည္ေငြလႊဲမႈမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိခဲ့သည္။

ရရွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ား
 � ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း FCS စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမႈႏွင့္အတူ စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

TBC အဖြဲ႕မ်ားသည္ အာဟာရဆိုင္ရာအေျခအေနအား နီးကပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကို လုိအပ္သလိုကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

 � ေနရပ္ျပန္ရန္လတ္တေလာျဖစ္ႏုိင္ေခ်ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းအျပင္ဖက္ရွိ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ ထိခုိက္ခံရႏိုင္မႈ အျမင့္မားဆုံးေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ သူတို႔၏ အနာဂတ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္ ၎တုိ႔အား ဆက္လက္၍ အကူအညီေပးအပ္ရန္ လိုသည္။

 � ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လူသားခ်င္္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကုန္က်စရိတ္အသက္သာဆံုးႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအမ်ားဆံုးပံုစံျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း 
ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လက္ရွိစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ရန္ လိုအပ္သည္။
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 � ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားအား ပဋိပကၡဒဏ္ခံေဒသမ်ားသို႔ အခ်ိန္ကိုက္ ၀ယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္လာ 
သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရွည္ရန္ပံုေငြ
အားေလ်ာခ့်လုိက္ျခင္းေၾကာင္ ့ေဆးဝါး စုေဆာင္း သုိေလွာင္ႏုငိမ္ႈ က်ဆင္းသြားရသည္အ့တြက္ေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္။

 � ရန္ပံုေငြျပတ္ေတာက္သြားျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း IDP စခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားသည္ ႄကံ့ႄကံ့ခံႏုိင္ၿပီး 
ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာျဖင့္ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္သည္။ လူဦးေရကိန္းဂဏန္းမ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ား 
အား လ်င္ျမန္စြာ မြမ္းမံျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ေထာက္ပို႔ကြင္းဆက္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ပံုမွန္အတုိင္း လည္ပတ္ေနၿပီး ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ယႏၱရားမ်ားသည္ 
ထိေရာက္မႈရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးတည္ခ်က္ ၄။ 

tumtuG,fay;&ef 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ရာေနရာမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ေပးေရးကုိ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ျဖစ္သည္။

ဤဦးတည္ခ်က္သည္ TBC မွ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ 
မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မႈအား ေနရပ္ျပန္မႈျဖစ္စဥ္၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္ မီးေမာင္းထုိး 
ျပသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးတြင္ အသက္၊ လိင္ကြဲျပားမႈ၊ လူမႈအဆင့္အတန္း၊ 
တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အျခားေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား မည္သုိ႔ ကြဲျပား 
ျခားနားသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ 
ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးအေပၚ အျပည့္အဝ ေလးစားမႈရွိ 
ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။၇

 
အဓိကအခ်က္မ်ား

ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � အလားအလာရိွေသာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ေနရာမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ား 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ KRC၊ KnRC၊ TBC၊ IRC၊ UNHCR ႏွင့္ ထိုင္းျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား ပူးတြဲ 
အစည္းအေ၀း (၈) ႀကိမ္ က်င္းပခ့ဲသည္။

 � ဒုကၡသည္စခန္း စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ ဖြ႕ဲစည္းပုံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး (၂၇) ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္း 
သား (၁၆) ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ခ့ဲၿပီး ၎တို႔သည္ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈအပုိင္းတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခ့ဲၾကသည္။

၇ ဤသည္မွာ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားအတြက္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ 
အဓိက ယႏၱရားျဖစ္ၿပီး၊ အဓိက ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢမဟုတ္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးေရး 
ဆုိင္ရာ မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ဖုိရမ္ျဖစ္သည့္ Inter-Agency Standing Committee မွ ေထာက္ခံသည့္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္သည္။
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

 

 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးတည္ခ်က္ ၅။ 

wm0ef,lrI&SdpGm xGufcGmjcif; 
ေရရွည္တည္တံ့မႈဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား 
ကိုယ္တုိင္ဆံုးျဖတ္ေသာ သူတုိ႔လိုခ်င္သည့္ အေျခအေနအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ TBC သည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ 
ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ ထြက္ခြာႏုိင္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သည္။ 
၎တြင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံႏွစ္ဖက္စလံုးရွိ TBC ၏ မိတ္ဖက္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။ နယ္စပ္၏ ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ TBC သည္ လူထုအေျချပဳ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းေပါင္းစုံႏွင့္ လက္တြေဲဆာင္ရြက္ၿပီး ၎အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းစစ္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ စီမံျခင္း၊ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔ကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ TBC ၏ 

 � စခန္းအားလုံးရိွ ဒုကၡသည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္လူထုအေျချပဳအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ လက္ရိွ 
အသုံးျပဳေနသည့္ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း၊ ကေလးသူငယ္အကာအကြယ္ေပးေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေမြဆက္ခံ 
ခြင့္အျငင္းပြားမႈအေပၚ တိုင္တန္းမႈႏွင့္ ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားအား က်င့္သုံးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

 � လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အလြသံုဲးစားမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ခ့ဲၿပီး 
၎ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေစရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆို အားထုတ္မႈမ်ားအား 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း
 � ၎တို႔အား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ၎တို႔၏ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံ 

လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ အသံမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထင္ဟပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ TBC မွ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၏ လူသားလံုၿခံဳေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

 � ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ (Village Development Committee – VDC) အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ (၇၂) 
ရာခိုင္ႏႈန္းက က်ား/မဆုိင္ရာ ထိခုိက္ရွလြယ္မႈ၊ စီမံကိန္းစက္၀န္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရး 
ဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတ ပိုမိုရရွိခဲ့ၾကသည္ဟု အစီရင္ခံသည္။

 � ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ ျဖစ္ရပ္ မွတ္တမ္း (၁၀၄) ခုအား ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ရရွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ား
 � ဒုကၡသည္ စခန္းအေျခစိုက္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ၀န္ထမ္းအေျပာင္းအလဲႏုန္း ျမင့္မားသည့္အေလ်ာက္ 

ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ မူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံသင္တန္း ဆက္လက္ေပးအပ္ရန္ 
လိုအပ္သည္။

 � ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရအား မိတ္ဆက္ျခင္း 
မျပဳမီ KNU စစ္သားမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္ရွိမႈဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားအား အေျခခံ 
သင္တန္းေပးရန္ လိုသည္။ စစ္ပြဲ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ၾကေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္ 
အေရးအၾကား ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္သားအမ်ားစုမွာ မရွင္းလင္းၾကပါ။
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လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ ထိုအုပ္စုမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ 
သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ 
ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ဆႏၵရွိပါက NGO မ်ားအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ ရပ္တည္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

 
အဓိကအခ်က္မ်ား

ထုိင္းႏုိင္ငံ
 � KWO၊ KNWO ကရင္လူငယ္အဖြ႕ဲအစည္း (KYO)၊ ကရင္နီလူငယ္အဖြ႕ဲအစည္း (KnYO)၊ KRC၊ 

KnRC ကရင္ဒုကၡသည္ ေကာ္မတီပညာေရးဆိုင္ရာအဖြ႕ဲႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းေကာ္မတီမ်ား အပါအ၀င္ 
မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္း (၁၆) ခု၏ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ စြမ္းရည္မ်ား (ဥပမာ-
လူသားအရင္းအျမစ္၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈစသည္) တိုးတက္လာခ့ဲသည္။

 � က႑အလုိက္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂၅) ခုအား ဒုကၡသည္မ်ားက ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီမ်ားမွ 
ေရးဆြအဲေကာင္ အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည္။ ၎တို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ႏွစ္အလုိက္ 
စီမံကိန္းမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္း ေကာ္မတီ ႏွစ္အလုိက္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ေနစရာစီစဥ္ေပးေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ ႏွစ္အလုိက္ စီမံကိန္းမ်ားတို႔ ပါဝင္သည္။

 � TBC သည္ CCSDPT ေအဂ်င္စီမ်ား/ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ၂၀၁၈-၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ နယ္စပ္တ၀ွန္း 
ေရရွည္ ခုိင္ၿမဲေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္အား ေရးဆြခ့ဲဲသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း
 � ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ မိတ္ဖက္အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ (၇၀) ရာခုိင္ႏႈန္းက TBC ၏ 

ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးသင္တန္းမ်ားမွ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ရရိွခ့ဲ 
သည္ဟု ဆိုသည္။

 � မိတ္ဖက္အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ျမင့္မားသည့္ ဘ႑ာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ အစီအစဥ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျပသခဲ့ၾကသည္။

 � ဒုကၡသည္မ်ားကရင္နီ/ကယားျပည္နယ္သို႔ ျပန္လာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ 
လိင္ကြဲျပားသည့္ အေလ်ာက္ ကြဲျပားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရိွမႈအေပၚ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ေစျခင္းဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ KNWO ႏွင့္ KnRRWG တုိ႔၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အား ပိုမို အားေကာင္းေစခဲ့သည္။

ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား
 � ဒုကၡသည္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရးအတြက္ အကူအညီ 

ေပးသည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း လူဦးေရေလ်ာ့က်လာမည္ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား တေပါင္းတစည္းတည္း ေပးအပ္မႈကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္လိုအပ္သည္။

 � ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား တေပါင္းတစည္းတည္း ေပးအပ္မႈႏွင့္ လစာေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ နည္းပါးေသာ 
ေၾကာင့္ TBC ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ အျခား NGO မ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အလုပ္ထြက္မႈႏႈန္း 
ျမင့္မားသည့္ ျပႆနာကို ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ မၾကာခဏ လိုအပ္ 
သလို မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ပံုမွန္ေပးရန္လည္း လိုအပ္ေနသည္။

 � ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ လုပ္ကိုင္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္ထြက္မႈႏႈန္းျမင့္မားျခင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းကို ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ္လည္း ၎အခ်က္က ပိုမို 
ကၽြမ္းက်င္္မႈရွိသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ အျပင္ဖက္တြင္ႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ေနရာမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတြ႕ရွိေနေၾကာင္း 
ညႊန္ျပေနသည္။
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မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးတည္ခ်က္ ၁။ ae&yfjyef&ef pDpOfjcif;
ေနရပ္စြန္႔ခြာအသုိင္းအဝန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္ 
အေျခခ်ေနထုိင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။

TBC ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ မဟာဗ်ဴဟာ၈ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ 
အကူအညီေပးရန္ဦးတည္သည္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္ (၅) ရပ္သည္ TBC ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေျခခံ 
မူေဘာင္ကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ TBC ၏ ၂၀၁၉ အတြက္ ဦးတည္ခ်က္္မ်ားသည္ ဤမဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္အလိုက္ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ 

2019 ckESpftwGuf 
tpDtpOf &nf&G,fcsufrsm; 

 � ေနရပ္ျပန္ရန္ အကူးအေျပာင္း ေျခလွမ္းတရပ္အျဖစ္ 
အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ေဒသတြင္း တရားဝင္ 
ယာယီ အေျဖရွာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။

ျမန္မာနုိင္ငံ
 � အုပ္စုလုိက္ ေနရပ္ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ရန္ 

အတြက္ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားရရွိႏိုင္ေရး CRR 

ႏွင့္ KnRRWG တုိ႔၏ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အကူ 
အညီေပးရန္။

 � ဒုကၡသည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕ 
အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေနရပ္ျပန္မႈ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစနစ္မ်ား ေရးဆြဲ 
ေဖာ္ေဆာင္ေစရန္ တုိက္တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ရာ 
ေဒသမ်ားသို႔ မိမိအစီစဥ္ျဖင့္ မိမိေနရပ္ျပန္သူမ်ားကို 
အကူအညီေပးရန္။

ထုိင္းနုိင္ငံ
 � ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္မည့္ 

အိမ္ရွင္အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား စီစဥ္ေရးဆြထဲားသည့္ 
ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား၊ ထိုခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွတဆင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္ 
အေရးကို ပိုမုိျမႇင့္တင္ေပးရန္။

 � နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ဒုကၡသည္ 
မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္းရွိ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ားအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ရန္။

 � ဒုကၡသည္မ်ားအတြင္း ထိခုိက္လြယ္ေသာ၊ ထိခုိက္လြယ္ 
မႈအျမင့္ဆံုးေသာ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ 
ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ 
ရရန္အတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိေစရန္။

 � ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၏ လက္ရွိအေျခအေန 
ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အနာဂတ္ 
အေျခအေနတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ရွင္းလင္းတိက်စြာ အသိ 
ေပးရန္။

၈ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ မဟာဗ်ဳဟာ အစီအစဥ္အား https://www.theborderconsortium.org/media/84542/Strategic-Plan-

2017-2019-En.pdf. တြင္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ TBC ၏ မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္းအား ၂၀၁၉ တြင္ ျပန္၍သုံးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ 
ႏွစ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခု ထပ္မံ ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္သည္။
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးတည္ခ်က္ ၂။ pm;eyf&du©mzlvkHa&;ESifh toufarG;0rf;ausmif;rsm;
ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးတည္ခ်က္ ၃။ vlom;csif;pmemaxmufxm;rIqkdif&m tultnD
ေနရပ္စြန္႔ခြာ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။

 � ဆည္ေရေပးစနစ္မ်ားအား ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စိုက္ခင္းမ်ားအား စနစ္တက်ပံုေဖာ္ 
ျခင္း၊ သင့္ေတာ္သည့္ နည္းပညာမ်ားအား ေထာက္ပ့ံ 
ေပးျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို မွ်ေဝျခင္းနည္းလမ္း 
အားျဖင့္ ဝမ္းစာအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ လယ္သမားမ်ား 
၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ရန္။

 � ေဝးလံေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ 
ေရႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အိမ္သာမ်ား 
တုိးျမႇင့္ရရွိ သံုးစြဲႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပင္းထန္ 
အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ကုစားရန္အတြက္ အမူအက်င့္ 
ေျပာင္းလဲေရး ပညာေပးရန္။

 � ေနရပ္ျပန္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
ေဒသခံလူ႕အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစြမ္းရည္ 
ျမႇင့္တင္ေရးကို တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။

ျမန္မာနုိင္ငံ
 � သက္မွတ္အုပ္စုမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ 

အာဟာရဆုိင္ရာ အသိအျမင္ ႂကြယ္ဝေရး အစီအစဥ္ 
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ 
ကေလးမ်ားအၾကား အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္။

 � လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝေဘး 
အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ လူ႕အသိုင္းအဝုိင္း 
မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒသခံေအဂ်င္စီမ်ား 
၏ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို 
ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေစေရး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
ဆုိင္ရာ အလွဴရွင္မ်ားအား စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ရန္။

ထုိင္းနုိင္ငံ
 � FCS ကုိ ေကာင္းစြာ အသံုးခ်၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴ 

ေရးလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရွာေဖြျခင္း အပါအဝင္ 
စခန္းမ်ားအတြင္း အေျခခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ေခ်ာထုတ္ 
လုပ္ငန္းနွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမႈအား ျမႇင့္တင္ေပးရန္။

 � စခန္းမ်ားအတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရဆုိင္ရာ 
က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္

ျမန္မာနုိင္ငံ
 � ရပ္ရြာအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအား ေရေဝေရလဲ ေဒသမ်ား 

ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ တုိက္တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေစေရးကို တုိးျမႇင့္္လုပ္ေဆာင္ျခင္းနည္း
လမ္းအားျဖင့္ ရပုိင္ခြင့္အေပၚ အေျခခံသည့္ သဘာဝ 
အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ျမႇင့္တင္ရန္။

ထုိင္းနုိင္ငံ
 � ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ 

တဆင့္ ဒုကၡသည္မ်ားေနထုိင္စရာႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ 
တန္းတူ ရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။

 � ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား စြမ္းအင္ 
ႏွင့္ ေငြေၾကးေခၽြတာမႈ အရွိဆံုးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ 
ဆည္းေပးႏုိင္ေရး CCSDPT ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

 � စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ 
ေလာင္စာမ်ားအား အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ 
ပံ့ျဖန္႔ခ်ီႏုိင္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ RTG ကို 
စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ရန္။

 � အစီအစဥ္၏ သက္ေရာက္မႈအား အေသးစိတ္ႏွင့္ 
အက်ဥ္း႐ုံးေစာင့္ၾကည့္ရန္။
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မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးတည္ခ်က္ ၄။ tumtuG,fay;a&;
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ရာေနရာမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ေပးေရးကို တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးတည္ခ်က္ ၅။ wm0ef,lrI&SdpGmxGufcGmjcif;
TBC အားပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ မိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္ 
အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ေရ႐ွည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ
 � ပဋိပကၡမ်ားမွ ႐ုန္းထြက္လာသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 

အားလံုးပါဝင္ႏုိင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လိင္ 
ကြဲျပားသည့္ အေလ်ာက္ကြဲျပားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရိွမႈအေပၚ ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ 
ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားအေပၚ ပိုမိုနားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈတို႔မွတဆင့္ ေဒသခံလူ႕အသုိင္းအဝုိင္း 
မ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္။

 � ကြင္းဆင္းသုေတသန ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ျပဳစုသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ 
ျပန္မ်ား၏ အကာအကြယ္ရရွိေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္။

 � ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာအသိုင္း 
အဝိုင္းအဆင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ဦးေဆာင္ေစျခင္း၊ ပါဝင္ေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
၏ လူမႈေရးႏွင့့္ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္။

ျမန္မာနုိင္ငံ
 � အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလွဴရွင္မ်ား၏ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား မိတ္ဖက္ အရပ္ 
ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လိုက္နာမႈရွိ/မရွိ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့့္ ၎တုိ႔၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္။

 � ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္မႈအလား 
အလာမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ 
ႏုိင္ေရးအတြက္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ရန္ပံုေငြမ်ား ရွာေဖြေပးရန္။

ထုိင္းနုိင္ငံ
 � ထိေရာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈကုိ ျမႇင့္တင္ 

ျခင္းျဖင့္ ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္း 
ေကာ္မတီမ်ားမွ ဒုကၡသည္အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအေပၚ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္။

 � အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္၍ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလြဲသံုးစားမႈ 
မ်ားကို ကာကြယ္ေရး တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္။

 � ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
အား ထိေရာက္စြာ က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား 
အားလံုးမွ တုိင္ၾကားေရးနွင့္ အႀကံျပဳေရး ယႏၱရားမ်ား 
ကို ရရွိအသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္။

 � အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ထိခိုက္ 
လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ လူ႕အသုိင္းအဝုိင္း၏ 
အကာအကြယ္ရရွိေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဒုကၡသည္/ဒုကၡသည္ စခန္း 
ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

ထုိင္းနုိင္ငံ
 � အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အဓိကေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ဒုကၡသည္ အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ TBC ၏ မိတ္ဖက္မ်ား 
အခ်ိန္ကုိက္သိရိွႏိုင္ေရးႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္ေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ရန္။

 � ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရိွ လူထုအေျချပဳ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ား၏ ပင္မစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 
ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ၎တို႔ ကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစ 
ေရး ျပင္ဆင္ေပးရန္။

 � ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း အေျခခံပဓာနက်ေသာ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း 
မ်ား ေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္ 
မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပုိမုိပါဝင္ႏိုင္ေစ 
ျခင္းျဖင့္ လူ႕အသုိင္းအဝိုင္း၏ မိမိကုိယ္မိမိ အားကုိးမႈကုိ 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္။



Republic of China 
(Taiwan)

Supported by the Australia Government, DFAT

ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးေနသည့္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံးအား
TBC မွ အထူးေကး်ဇူးတင္ရွိလက်္


