
 
 

 

နယ္စပ္ေဒသကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ႀကီး  
(THE BORDER CONSORTIUM) 

ႏွစ္လယ ္ျခံဳငုံတင္ျပခ်က္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမ ွဇြန္လအထ)ိ  
 

ေနာက္ခအံေၾကာင္းအရာ  
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ ဆက္လက္၍ မတည္ၿငိမ္ၿပိဳကြဲလြယ္ ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္တစ္ဝက္တြင္ 
ျမန္မာ ့ တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏိုင္ငံတနံတလ်ားတြင္ တိုးျမင့္းလျခင္းအား ထင္ရွားသည့္သြင္ျပင္ ျဖစ္စဥ္တရပ္အျဖစ္ 
ေတြ႔ရပါ သည္။ အထူးသျဖင္ ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လႈပ္ရွားရာေဒသမ်ားတြင္ ပုိ၍ 
လႈပ္ရွားလာ ၿပီး၊ ပိုမုိထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္  
ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင ္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳခဲ့ရာ လူ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အေနာက္ဖက ္ ရခိုင္ေဒသအေရးအခင္း ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒုကၡသည္အေျမာက္အမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ 
ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာ ေရးသားေနဆကဲာလမွာပင္ ထိုဒုကၡသည္မ်ားမွာ အိမ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးဘ၊ဲ 
အခ်ဳိ႕ုဒုကၡသည္မ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ေျပးေနၾကဆ ဲ ရွိသည္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
က်ယ္ျပန္႕စြာစနစ္တက်က်ဴးလြနခ္်ဳိးေဖာက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားကိ ု ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတ ီ ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚသုိ႔ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေပးမႈမ်ား 
တိုးျမင့္လာသည္။   
 
တရားဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း ဆက္လက္၍ မေအာင္ျမင္ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတ ီ ႏွင့္ 
လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔က တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး 
ျဖစ္ေသာလ္ည္း  ျမန္မာတ့ပ္မေတာ္က ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ျပသမႈမရိွပါ။ 
ယင္းအစား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ 
သူတို႔၏ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ တင္းက်ပ ္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား  ခ်မွတ္ 
က်င့္သံုးသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင္ ့ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာတ့ပမ္ေတာ္က အရပ္သားလူထုမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား 
တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းတို႔သည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ အႏွစ္သာရ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ခ်ဳ္ိးေဖာက္မႈ ျဖစ္သည္။  
 
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတတယိအႀကိမ္အား က်င္းပမည့္အခ်ိန္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာင္းေရႊ႔ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္၊ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းတြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုတႀကိမ္က်င္းပမႈသည္ ပုိ၍ အင္အားစုအားလံုး 
ပါဝင္မႈ ျဖစ္လာသည္။ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) က ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ညီလာခံ 
က်င္းပမႈ၏ ျပင္ပ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ 
ညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ထပ္မ ံသေဘာတူညီမႈ ရရိွႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ စုစုေပါင္း အေျခခံမူ ၅၁ ခ်က္အေပၚ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လံုုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္မူ တိုးတက္မႈ လံုးဝမရွိဘ ဲ ျဖစ္ 
ေနၿပီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင ္ က်င္းပမည့္ က်န္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၃-ခုတြင ္ မည္မွ် 
တိုးတက္မႈရမည္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မ ီ သိသာထင္ရွားသည့္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ကိ ု
ခန္႔မွန္းရခက္ေနသည္။  
 



 
 

 

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍  စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ရွိဆျဲဖစ္ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အခ်ိန္ဇယားကိုလည္း ၾကာျမင့္စြာ ေရႊ႔ဆိုင္းေနဆဲ ရွိသည္။ ထိုင္းစစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံေရးအာဏာထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တိုးခ်႕ ဲ
ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာ္ဝင္ထိုင္းအစိုးရ (RTG) က ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစပ်ဳ္ိးလာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံလာသူမ်ား၊ 
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က ္ (ကြန္ဗင္းရွင္း) ကို 
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္-မလိုအပ ္ သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳေနသည္။ ထိုင္းအစိုးရက ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အေျခအေန 
ကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳေနၿပီး၊  ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သား လက္ခံသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပုံမွန္ တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ 
စဥ္းစားေနသည္။ လက္ရွိတြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သား ၃-၄ သန္းခန္႔ လက္ခံထားေသာ္လည္း၊ ၁.၅ သန္း ခန္႔သာ မွတ္ပံုတင္ 
ထားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအစုိးရက ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္သူ မ်ားကိုလည္း ဤသို႔ျဖစ္ရမႈ အဆံုးသတ္ေစရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ ေဆာင္ရြက ္
ေနၿပီး၊ ေတာင္ေပၚသားမ်ား၏ ကေလးမ်ားႏွင့္  အျခားႏုိင္ငံမဲ့ လူထုမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးရန္၊ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာကထ္ားခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္ စဥ္းစားေနသည္။  
 
သို႔ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားမွာ အျခားေသာ အုပ္စုတစခ္ ု ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားကို ႏုိင္ငံမဲ့မ်ား၊ သို႔မဟုတ ္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ 
ေလွ်ာကထ္ားသူမ်ားဟု မသတ္မွတ္ပါ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္ရွေိဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင ္ စခန္းတြင္ေနထိုင္သူ လူထုမ်ား 
အတြက္ အၾကံဳးမဝင္ပါ။ 
 

ျမန္မာႏုိင္င ံအေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသ  
 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ဖာပြန္ေျမာက္ပိုင္းေဒသသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈသည္၊ တစ္ႏုိင္ငံ 
လံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး 
အတြက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ လ ူ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ထြက္ေျပးရသည္။ ႀကိဳၾကား 
ထိေတြ႔မႈတိုက္ပြဲမ်ား ဖာပြန္ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္မ်ား အကယ္၍အိမ္ျပန္ၾကပါက 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာေဒသမ်ားတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကိစၥမ်ားအေပၚ အတိုင္းအတာ 
ၾကီးမားစြာ ဖ်က္ ဆီးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္။  
 
ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ NCA 
စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ျမန္မာတ့ပမ္ေတာ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက 
KNPP ၏ ဂိတ္တစခ္ုကို ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ KNPP စစ္သား ၃ ဦးႏွင့္ အရပ္သား  ၁ ဦးကုိ 
သတ္ျဖတ္ခဲ့ရာ တင္းမာမႈမ်ား ပုိ၍ျဖစ္ေပၚေစ သည္။ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္း သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား အက်ယ္အျပန္႔ရိွခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဧၿပီလတြင္ KNPP အဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရ၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔က ႏွစ္ဖြဲ႔အၾကား အပစ္ အခတ္ ရပ္စေဲရးလုပ္ငန္းစဥမ္်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္တစခ္ုကုိ 
သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ရာ၊ KNPP အဖြဲ႔အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး 
ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။  
 

အိမ္ျပန္ေရးအတြက ္အစီအစဥမ္်ား  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုးတက္မႈကင္းမဲ့ေနျခင္း ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား 
တိုးျမင့္ လာျခင္းေၾကာင့္၊ စခန္းရွိ လူထုမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခ်ႏိုင္ျခင္း မရိွဘ၊ဲ လံုျခံဳေဘးကင္းစြာ အိမ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ား ပ်က္ျပားေစသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဆက္လကတ္ပ္စြဲ ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေနရသည့္ လံုျခံဳေဘးကင္းေရး ျပႆနာမ်ားအျပင္ ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ေရးတြင္ စုိးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ 



 
 

 

ကိစၥမ်ားစြာရိွေနသည္။ ယင္းတို႔တြင္ စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳမႈ ျပႆနာ၊ ေျမေနရာခ်ထားေရး၊ အိမ္ျပန္မည့္ ေနရာမ်ား တြင္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ေသခ်ာေရရာမႈ မရိွေသးျခင္းတို႔ အပါ 
အဝင္ ျဖစ္သည္။  
 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ခန္႔မွန္း ဒုကၡသည္ ၁၈,၀၀၀ ခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၁၆၃ ဦးသာ UNHCR ၏တရားဝင္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင္ ့ျပန္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ TBC အဖြဲ႔က UNHCR ကမကထျပဳသည့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက ္အိမ္ျပန္ျခင္းကိုသာ 
အဓိက အိမ္ျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ ္ အေလးေပးေျပာဆိုေနခ့ဲသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားကို ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကိုအသံုးျပဳရန္ 
တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး၊ ယင္းနည္းအားျဖင့္သာ အမ္ိျပန္ၾကသူမ်ားအတြက ္ပိုမို ဘက္စံုေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳေပးႏုိင္မည ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ 
အျပင္ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ ရရိွရန္ ဝင္ေပါက္လည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ အေစာပိုင္းတြင္၊ ျမန္မာအစုိးရထံ 
သို႔ အိမ္ျပန္ရန္တင္ျပထားသ ူ ၂၄၇ ဦးအနက္မွ ၉၃ ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ 
မဟာမင္းႀကီးရံုး- ျမန္မာႏိုင္ငံ (UNHCR Burma/Myanmar) ၏ ကနဦး တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအရ အိမ္ျပန္သြားၾကသူမ်ားသည္ 
သူတို႔ ျပန္လည္အေျခခ်မည္ ့ ေနရာႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္ 
ရရိွမည့္အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက၍္ေသာ္လည္းေကာင္း လံုေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရိွေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔အျပင္၊ အခ်ဳိ႔ေသာသ ူ မ်ားသည္ သူတို႔ရရွိသည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ/ထိုင္းဘတ္ေငြ ေငြသားေထာက္ပံ့မႈ 
၏တန္ဖိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းဝင္မႈ မရွိၾကပါ။ UNHCR အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်မႈအဖြဲ႔ 
(IOM)၊ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) အဖြဲ႔မ်ားက အိမ္ ျပန္ၾကသူမ်ားကို ၆-လစာ အစားအေသာက္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ 
ေငြသားေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အစပ်ဳိးရပ္တည္ရန္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား၊ ခရီးစရိတ္မ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။ UNHCR အဖြဲ႔က 
အိမ္ျပန္ၾကသူမ်ားကို တစႏွ္စ္တာ ကာလ  ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန ္ေထာက္ပ့ံမႈကို တိုး ျမႇင့္ရန္ အလွဴရွင္မ်ားကို ဆက္လက္၍ 
တိုက္တြန္းေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ အိမ္ျပန္ၾကသူမ်ားကို မည္သို႔ေထာက္ပံ့ေပးမည္ကို UNHCR 
အဖြဲ႔က ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ မသိေသးဘဲ ရွိေနသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင ္ ျမန္မာ အစုိးရက တတိယအႀကိမ္ 
ႀကိဳတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳခ့ဲရာ လ ူ၃၂၂ ဦး ပါဝင္သည။္ ယင္းအုပ္စုသည္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လတြင ္အိမ္ျပန္ႏိုင္မည္ဟု 
ယူဆသည္။  
 
ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီဒုကၡသည္ ေကာ္မတီႏွစ္ခုလံုးသည္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ေရးေကာမ္တီ (CRR)၊ 
ကရင္နီဒုကၡသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အလုပ္အဖြဲ႔ (KnRRRWG) တို႔ႏွင့္ 
တက္ႂကြစြာဆက္စပ္ရင္း၊ အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ ွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(EAOs)၊ စခန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အတ ူ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ CRR ေကာ္မတီက စခန္း ၇-ခုလံုးတြင္ 
အိမ္ျပန္ေရးစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ၿပီးဆံုးေအာင ္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ကုိ 
ပိုမုိသိရွိႏိုင္ရန္ ႏွင့္ အိမ္ျပန္လိုစိတ္ရွိၾကသူ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္၊ သူတို႔ျပန္လိုၾကေသာ ေနရာေဒသမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ KNU အဖြဲ႔အစည္း အရာရိွမ်ားက အနာဂတ္ တြင္ အိမ္ျပန္ၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေနရာမ်ား၊ 
ခရုိင္မ်ားသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေရး တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက ္ ေနသည္။ အိမ္ျပန္ေရးစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို 
စုစည္း၍ CRR ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ယခုႏွစ္၏ ဒုတိယ ပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 
ဒုကၡသည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္၍ ညိႇႏိႈင္း တိုင္ပင္ေနၾကၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ကယားျပည္နယ္၊ အလားတူတနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ အိမ္ျပန္ေရး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ ေဒသမ်ားအတြက ္
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ မဟုတ္သည့္ စစ္ေဆးေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။  
 

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား  
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိ TBC အဖြဲ႔၏ လစဥ္လူဦးေရ အစီရင္ခံစာအရ စခန္း ၉-ခုလံုးတြင္ စိစစ္ၿပီးေသာသ ူ ၉၂,၈၈၈ ဦး  
ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ လူဦးေရႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၉၃,၃၃၇ ဦး ရွိေသာေၾကာင့္ (၆-လတာ ကာလတြင္ စုစုေပါင္း 



 
 

 

ဒုကၡသည္ေလွ်ာ့က်မႈ ၄၄၉ ဦး ရွိပါသည္။) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်မႈအဖြဲ႔ (IOM) ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ယခုႏွစ္တြင္ ဒုကၡသည္ ၁,၅၀၅ ဦး တတိယႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ခ့ဲပါသည္။ မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မွာရပ္ဆိုင္းထားၿပီ ျဖစ္သည္။ UNHCR အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ယခုအခါ အေရးတၾကီးကာကြယ္မႈေပးရန္လိုအပ္ေနသူ 
မ်ား၊ အသက္အႏၱရာယ ္ ၿခိမ္းေျခာက္သည္အထိ စိုးရိမ္ရမႈမ်ားႏွင့္ ႀကီးေလးေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာရိွသူမ်ားကိုသာ 
ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေပးရန္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့သည္။  
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ဆြီဒင္ႏွင့္ ေနာ္ေဝအစုိးရတို႔၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား ရုပ္သိမ္းလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡ 
သည္စခန္းမ်ားတြင္ ရန္ပံုေငြဆက္လက္ ေလွ်ာ့က်မည့္ အလားအလာ ရွိပါသည္။ TBC အဖြဲ႔က ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ 
ထြက္ေျပးလာသူ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မီတီ (CCSDPT) ေအာက္ရွ ိ
အျခားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္အတူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စုစည္းရန္ႏွင့္ တာဝန္သိေသာ ထြက္ခြာမႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာတရပ္ကို ေရးဆြဲေနပါသည္။ က႑တစခ္ုခ်င္းစီက ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ အေရးႀကီး မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက ္ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ စဥ္းစားျခင္းမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေနပါသည္။ ယင္း 
ကို ၂၀၁၈-၂၀၂၀ CCSDPT ၏ ပူးေပါင္းမဟာဗ်ဴဟာေအာက္တြင ္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္မည ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပူးေပါင္း 
မဟာဗ်ဴဟာတြင္ စားနပ္ရိကၡာ၊ အမိုးအကာ၊ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး ေထာက္ပ့ံ 
ေပးေရးႏွင့္ အျခားေသာ ကာကြယ္မႈေပးေရးကိစၥမ်ား အပါအဝင္၊ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ 
ထိန္းသိမ္းထားေရးကို အေလးေပးေဖာ္ေဆာင္သြားမည ္ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမ်ားအားလံုးကို အင္အားစ ု အားလံုးပါဝင္ႏိုင ္
မည့္၊ အင္အားစုေပါင္းစံ ု ပုိ၍ပါဝင္ႏိုင္မည့္ စခန္းတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အေျခခံမူေဘာင္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက က႑အလိုက္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အထြက္မ်ားေနသည္ ့စိန္ေခၚမႈ 
မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ စုစည္းျခင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားအဖုိ႔ စိတ္ပူပန္စရာ စိတ္ဖိစီးမႈ တိုးမ်ားလာ 
ေနသည့္ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ စခန္းအပု္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ လူမ်ားပို၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေအာင္ လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္၊ ဘက္စံု က႑စံု လႊမ္းျခံဳေနသည့္  ျပႆနာမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သြားၾကမည ္ျဖစ္သည္။ 
 
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား တရားမွ်တမႈ ရရွိေအာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
အတြက္၊ TBC အဖြဲ႔က ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ Consortium ႏွင့္ CCSDPT အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အဓိကက်သည္ ့ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေဒသခံ 
ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္မႈေပးေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ား 
အတြက္ ကုသေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ကာ၊ စခန္းတြင္းႏွင္ ့ အိမ္ျပန္၍ ျပန္လည္အေျခခ်မည့္ ေနရာေဒသ 
မ်ားတြင္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ အခ်ဳိ႔ေသာအမႈ မ်ားကိ ု လႊေဲျပာင္းေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက ္
သြားမည။္  
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ထူးျခားမႈ တင္ျပခ်က္  

ျမန္မာႏုိငင္ ံ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ TBC အဖြဲ႔က အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
မိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး၊ ေရရွည္  
ကာလၾကာျမင့္စြာပဋိပကၡဒဏ္ခံစားခဲ့ၾကရသည္ ့ ရပ္ရြာမ်ား 
ျပန္လည္နာလံထူေရးအား ပံ့ပိုးေပးေနသည္။ သို႔မွသာ 
အခ်ိန္တန္၍ အိမ္ျပန္လာၾကမည့္ဒုကၡသည္မ်ား ဝင္ေရာက ္
လာၾကသည့္အခါ လက္ခံႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားမည္ ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ ပထမ ၆-လပိုင္းတြင ္ ထိုလုပ္ငန္းရပ္ ကို 
အေထာက္အကူ့ျပဳရန္အတြက္ ဒုကၡသည္ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား (EAOs)၊  
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ 
ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္၍ ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ေရးတြင္ ပိုမို 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရနအ္တြက္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊  
သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ UNHCR က ကမကထျပဳသည့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ရာ 
ေဒသမ်ားသို႔ အိမ္ျပန္ေရးလပု္ငန္း စဥ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ရပ္ရြာက ဦးေဆာင္သည့္ အုပ္စုလိုက္အိမ္ျပန္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၊ တိုင္းရင္းသားထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ျပန္လည္ အေျခခ် ထားေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

 
• ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ 

ရြာေပါင္း ၁၇ ရြာမွာ လ ူ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔ပစ္ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ TBC အဖြဲ႔က DFID ၏ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈ ေထာက္ပံ့ေပးေရး ႏွင့္ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ - အကူအညီ (HARP-F) ေအာက္မ ွအျမန္တုံ႔ျပန္ကူညီ 
ႏိုင္ေရး ရန္ပံုေငြ ရရိွခဲ့ရာ၊ ယင္းထြက္ေျပးရသူမ်ားအတြက္ ခ်က္ခ်င္း ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ကရင ္ကယ္ 
ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရုံး (KORD)၊ ကရင္အမ်ဳိး သမီး အစည္းအရံုး ႏွင့္ ကရင ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာန 
(KDHW) တို႔က ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အေရးပါသည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ 
ေပးပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေငြသားေထာက္ပံ့ေပးမႈ၊ အမိုးအကာ ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား 
(ဥပမာ - တာေပၚလင္ မုိးကာစမ်ား၊ ေစာင္မ်ား၊ ပုခက္မ်ား၊ ဖ်ာမ်ား၊ ျခင္ေထာင္မ်ား ႏွင့္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး 
ပစၥည္းထုပ္မ်ား) ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ပါဝင္သည္။ ယခင ္တစႏွ္စ္ခန္႔မွစ၍ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရုပ္ 
သိမ္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ရပ္ရြာက ဦးေဆာင္သည့္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ကူညီေပးေရး စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ 
ဆက္လက္အားေကာင္း ေနဆ ဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကို TBC အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသခံမိတ္ဖက္ အင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းကာ 
ပဋိပကၡ ႏွင့္ အုိးအိမ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႔႕ရမႈေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ 
ေလွ်ာ့နည္းေစႏိုင္ခဲ့သည္ ဆိုေသာအခ်က္က ျပသေနသည္။ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင္ ့ စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳေရး 
ရန္ပံုေငြ (LIFT) ၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ ကရင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔ (KESAN)၊ မြန္ေဒသ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒး ရငွ္း (HURFOM) ႏွင့္ အျခားေသာအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္  
မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ပြဲပဋိပကၡမ်ား ၏ဒဏ္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ 
ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အသံုးခ်ခြင့္ကို ခိုင္မာလာေအာင္ အားျဖည့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။  

• ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္ ေလွ်ာကထ္ားမႈ ၈,၂၀၀ မႈကို ေကအနဲ္ယူသို႔ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးရန္ တင္ျပေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အျခား 
ေလွ်ာကထ္ားမႈ ၁၅၀ ကို ျမန္မာအစိုးရ၏ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ တင္ျပႏုိင္ခဲ့ 

၂၀၁၈၊ ဇြန္လအတြင္း ဖာပြန္ၿမိ ႔ဳနယ္တြင္ အေရးေပၚအကူအညီ ျဖန္႔ျဖဴးေပးစဥ္ 



 
 

 

သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၆-လ ကာလအတြင္း၌ပင္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရၿပီး၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူတို႔ စြန္႔ပစ္ထား 
ခဲ့ေသာ စိုက္ေျမမ်ားကုိ ျပန္ရေစရန္  လယ္သမား ၉၀၀ ေက်ာ္ကို ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စိုက္ပ်ဳိး 
ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုလည္း ပညာေပးႏိုင္ခဲ့သည္။  

• ေရရရိွေရး၊ တကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အာဟာရရရိွေရးအတြက္ ၾကားဝင္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ကရင္ျပည္နယ ္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡေဘးဒဏခရံေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံသို႔  ယခင္က လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မရိွခဲ့ဖူးေသးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ စုစည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ခံစားခြင့္ 
ရွိေသာ ျပည္သူ ၃,၉၀၀ ေက်ာ္က က်န္းမာသည့္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္အေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားကိ ု
ေကၽြးေမြးသည့္ အေလ့အထ စသည့္သတင္းအခ်က္မ်ားကို ပို၍သိလာေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ ပထမပုိင္းကာလ 
သတင္းမ်ားအရ သိရွိႏုိင္သည္။ အလားတူပင္၊ အိမ္ေထာင္စ ု ၈၀၀ ေက်ာ္ကလည္း အလားတူကာလအတြင္း  
ေသာက္သံုး ေရရရိွမႈ ပုိ၍ တိုးတက္လာျခင္း၊ သန္႔ရွင္းသည့္ အိမ္သာမ်ား ပိုမိုအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူး 
ခံစားရခၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ ၾကားဝင္ျဖည့္ဆည္း ကူညီမႈမ်ားကို KDHW ၊ ေက်ာပုိးအိပ္ က်န္းမာေရး 
လုပ္သားမ်ား အဖြဲ႔ (BPHWT) ႏွင့္ ကရင္ အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး (KWO) တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။  

• ၾသစေၾတးလ် အစုိးရ၏ ရန္ပံုေငြျဖင့္၊ TBC ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကယားျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၆- 
ခ ု တြင္ ဒုကၡသည္မ်ား အုပ္စုလိုက္ အိမ္ျပန္၊ အေျခခ်ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္နီ အမ်ဳိးသမီး 
အစည္းအရံုး (KNWO) က ဦးေဆာင္၍ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ က်ား-မကြဲျပားမႈအေပၚ အထူးသိျမင္ေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိစုြမ္းရည္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သည္။ 
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာၾကသည့္အခါ ပုိ၍ ေကာင္းစြာ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ကရင္နီဒုကၡသည္အိမ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ (KnRRRWG) က ကာကြယ္မႈ 
ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤေက်းရြာအုပ္စု တစခ္ုခ်င္းစီတြင ္ အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ကာ၊ 
ဒီေမာဆုိးၿမိဳ႔နယ္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ စီးပြားေရး 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဖိုရမ္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ သည္။ ယင္းတြင္ အိမ္ျပန္လာၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည္။  

• ဥေရာပသမဂၢ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္၊ TBC ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မိတ္ဖက္မ်ားက ကယားျပည္နယ ္ဖားေဆာင္း၊ 
မစဲဲ့ ႏွင့္ ေဘာလခၿဲမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဖုိရမ္ေဆြးေႏြးပြဲ ၃-ခုကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္း ဖိုရမ္မ်ားတြင္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိ ႔ဳနယ္ အာဏာပိုင္မ်ားကို တက္ေရာက္ေအာင္ ဖိတ္ၾကားႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ေက်းရြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးေကာ္မတ ီ၃၉ 
ခုက ရပ္ရြာဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ၃-ႏွစ္တာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ထင္ဟပ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾက 
သည္။ အနာဂတ ္ ၿမိ ႔ဳနယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ ္ ေရးဆြဲမႈတြင္ ရပ္ရြာ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား ေပါင္းစည္း 
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရး အလားအလာမ်ား ရွိလာၿပီး၊ တိုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။  

• ခရစ္ယာန္အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ (Christian Aid) ၏ အကူအညီျဖင့္၊ TBC အဖြဲ႔က ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား 
(IDPs) ျပည္တြင္းစခန္းမ်ားအေပၚ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေနမႈကို မႏွစ္က ျဖတ္ေတာက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ KORD က ပူးေပါင္းေဆာင႐္ြက္၍ အီးသုထ IDP စခန္းေကာ ္
မတီႏွင့္အတူ တလလွ်င ္ ၅ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္၊ သို႔မဟုတ ္ လစဥ္ဆန္အတြက္ ကုန္က်မည့္စရိတ္ကို အားလံုးေသာ 
အသက္ ၅-ႏစ္ွ ေအာက္ကေလး ၃၈၀ ဦး အတြက္ ေငြသားေထာက္ပံ့မႈ ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းကို KDHW ႏွင့္ KWO 
တို႔ က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ က်န္းမာသည့္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားကိ ု ေကၽြးေမြးသည့္ 
အေလ့အထ (IYCF) က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း ႏွင့္ 
လႈပ္ရွားမႈ စာရြက္စာတန္းမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္သည္။ အလားတူပင္ ရွမ္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈျဖင့္ ရွမ္း IDP စခန္းမ်ားရွိ ကေလးမ်ားအၾကား အာဟာရခ်ဳိ႔တဲ့မႈ ေလွ်ာ့နည္း 
က်ဆင္းလာေစေရးကိ ုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။   
 



 
 

 

 

ထုိင္းႏိုင္ငံ  
ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ စခန္းေကာ္မတီမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျခစုိက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(CBOs) ၏ ပုိင္ဆိုင္ပတ္သက္မႈ ခံယူမႈတိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ TBC ဝန္ထမ္းမ်ားက 
စခန္းမ်ား အတြင္း ကိုယ္တိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္းထက္စာလွ်င္၊ ကမကထျပဳေပးျခင္းကို အေလးထား၍ 
လုပ္ေဆာင္ေနခ့ဲ သည္။  
 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ေဒသ၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ အိမ္ျပန္ရန္ ခက္ခေဲသးေသာ္လည္း၊ TBC အဖြဲ႔ 
သည္ မၾကာေသးမွီက ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိျပီးေသာ အိမ္ျပန္ေရးေကာ္မတမီ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အိမ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္ 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း၊ အိမ္ျပန္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ ေနရာမ်ားကုိ ေျမပုံထုတ္ျခင္း၊ 
အိမ္ျပန္ရန္ဆႏၵရွိၾကသည့္ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ကိ ုစာရင္းျပဳစုျခင္းမ်ား ကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အိမ္ျပန္၍ 
ေလ့လာၾကည့္ရႈသည့္ ခရီးစဥ္ (GSVs) ကို စခန္းတစခ္ုခ်င္း စီတြင ္ ဆက္လက္၍ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 
ယင္းအုပ္စုတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို ခ်႔ဲထြင္ပါဝင္ေစၿပီး၊ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာလြယ္သူမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း 
ေစလႊတ္သည္။ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ေရရရိွေရး၊ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ အိမ္သာကိစၥမ်ားကို အေလးေပး 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။  
 

• အိမ္ျပန္၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈသည့္ ခရီးစဥ္ (GSVs) ကို ယခုအစီရင္ခံစာ ေရးသားသည့္အခ်ိန္အထိ၊ ဘန္႔တုန္ယန္း၊ 
ထမ္ဟင္၊ အုန္းဖ်ံမိုင္၊ ႏိုဖိုးစခန္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခရီးစဥ္ ၅-ခု ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ဘန္႔ 
တုန္ယန္း၊ အုန္းဖ်ံမုိင္စခန္းမ်ားမ ွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ မတ္လတြင္ ကရင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ေလ ့
လာသည့္ခရီးစဥ္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ မတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကရငဒု္ကၡသည္ေကာ္မတီ (KRC) 
ႏွစ္ပတ္လညအ္စည္းအေဝးမ ွ လာမည့္ အိမ္ျပန္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားတြင္၊ စခန္း ၇ ခုလံုးအတြက္ အစီ အစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တညီတညြတ္တည္း KRC အဖြဲ႔အစည္းက တာဝန္ယူရန ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။  

• ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္တႀကိမ္ အာဟာရရရိွမႈ စစ္တမ္း ရလဒ္မ်ားအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
စားနပ္ရိကၡာခြဲတမ္းေျပာင္းလလဲိုက္မႈေၾကာင့္ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရိွသည္ကို ျပသေနသည္။ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ား 
အရ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ယာယီအာဟာရခ်ဳိ႔တဲ့ျခင္း (ပိန္လွီျခင္း) global acute (wasting) ႏႈန္းမွာ ဆက္လက္၍ 
နည္းေနဆပဲင္ျဖစ္ၿပီး၊ ပ်မ္းမွ် ၂.၁% သာ ရွိသည္။ (မိန္းကေလး ၂.၀% ၊ က်ား ၂.၂ %)။ ယင္းမွာ အသက္ ၆-လ မွ 
၅၉ လ အၾကားရွ ိ ကေလး ၃,၉၀၅ ဦးကို စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင ္ အရပ္ပုျခင္း 
(stunting rates) ႏႈန္းမွာ သိသိသာသာ ႏွင့္ ယခင္ႏွင့္တေျပးည ီက်ဆင္းသည္ ့အလားအလာကိ ု ျပသေနသည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင ္ ၄၀.၈% ရွိရာမ ွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၅.၁% သာ ရိွသည္။ မ်ားမၾကာေသးမီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
၃၁.၈% သာ ရွိေတာ့သည္။ အရပ္ပုမႈႏႈန္းတြင္ က်ဆင္းမႈ ၉% မွာ သိသာၿပီး၊ ယင္းမွာ အာဟာရရရိွေရး အဖြဲ႔ 
အတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥအျဖစ္ ဆက္လက ္ ရိွေနသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) က 
လက္ခံႏိုင္ေသာႏႈန္း ၂၀% ေအာက္ ျဖစ္ရန ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

• စားနပ္ရိကၡာကဒ္ စနစ ္(FCS) အစီအစဥ္ကို ထမ္ဟင္ႏွင့္ ႏုိဖိုးစခန္းမ်ားတြင္ ယခုအစီရင္ခံစာ ေရးသားဆကဲာလ၌ 
ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ စခန္း ၂- ခု (ဘန္႔တုန္ယန္း ႏွင့္ ဘန္႔မနဲန္းဆြယ္) သုိ႔ 
တိုးခ်ဲ႔ရန္ ရွိသည္။ (FCS) အစီအစဥ္ေၾကာင္ ့အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အာဟာရ ရရိွမႈေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ကို တိုးမ်ားေစၿပီး၊ ဒုကၡသညမ္်ားအေနျဖင့္ မိသားစုဘတ္ဂ်က္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ခံစားမႈပို၍ျမင့္မားေစပါ 



 
 

 

သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအကုန္တြင္ ထမ္ဟင္း၊ ဘန္႔တုန္ယန္းႏွင့္ ႏိုဖုိးစခန္းမ်ားရွိ ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ လူဦးေရ 

၏ ၁၀၀% 1 ႏွင့္ ဘန္႔မနဲန္းဆြယ္ရွိ လူဦးေရ၏ ၅၀% တို႔ FCS ကဒ္စနစ္မွတဆင့္ စားနပ္ရိကၡာေထာကပ္ံ့ေပးမႈ 
ရရိွၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ခ်ဲ႔ထြင္မည့္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္းဆိုလွ်င္၊ FCS ကဒ္မ်ားကို ဘန္႔မနဲန္းဆြယ္ရွိ အကူ 
အညီလက္ခံရရွိမည့္ လူဦးေရ ၅၀% သို႔ ေမလကုန္တြင္ ထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္သည္။ က်န္ ၅၀% မွာ ဇြန္လကုန္အထိ 
စားနပ္ရိကၡာကို ပစၥည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဆက္လက္ရရွိမည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ကုန္တြင္ ဘန္႔မနဲန္းဆြယ္ ရွိ 
ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိ သ ူ လူဦးေရ ၁၀၀% သည္ 
စားနပ္ရိကၡာ ကဒ္စနစ္ျဖင့္ 
အကူအညီမ်ားရရိွၾကမည ္ျဖစ္သည္။  

• TBC အဖြဲ႔က ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမ်ား၊ 
စခန္းအေျခစိုက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္ရြာ 
အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) သို႔ 
စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္ 
ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ လူေပါင္း ၁၁,၂၆၀ 
(အမ်ဳိးသမီး ၇၀%) သို႔ TBC ႏွင့္ မိတ္ဖက္ 
ရပ္ရြာအေျခစုိက ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ 
ၿပီးခဲ့သည့္ ၆-လအတြင္းသင္တန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး 

ပို႔ခ်ေပးခ့ဲသည္။ ပို႔ခ်ေသာဘာသာရပ္မ်ား 
တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၊ လိင္မႈ 
ႏွင့္ က်ား-မကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား(SGBV)အေပၚသိျမင္ရန္၊တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ၊ကေလးမ်ား အေပၚ ကာကြယ္မႈေပးေရး၊ 
အဖြဲ႔အစည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စာရင္းကိုင္ပညာ၊က်င့္ထံုးမ်ား၊လုပ္ငန္းမ်ား  
ထူေထာင္ျခင္း၊ ေငြစုေငြေခ်း၊ အေျခခံစိုက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ မိခင ္အာဟာရရရိွေရး ႏွင့္ ျဖည့္စြက္စာ ေကၽြးေမြးမႈကိစၥမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။  

• ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လကုန္အထိ ေထာက္ပံ့ေငြ (စတိုင္ပင္) ခံစားရရွိေနေသာ ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္းမွာ ၁,၆၄၇ ဦး ျဖစ္ ၿပီး၊ 
၂၀၁၈ ေဖေဖၚဝါရီလေနာက္ပိငု္း ဘတ္ဂ်က္ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေနာက္ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ ရန္ပံုေငြ အခက္အခဲ 
မ်ားေၾကာင့္၊ TBC အဖြဲ႔က ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမ်ား၊ စခန္းေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ကာဆက္လက္၍ 
ရရိွလာေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဦးစားေပးအစီအစဥမ္်ား ခ်မွတ္၍ မရွိမျဖစ္ ႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အကုန္တိုင္ ဒုကၡသည္မ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္အတြက ္ ေခၽြတာသံုးစြဲရမည္ 
ျဖစ္သည္။  

• TBC အဖြဲ႔၏ အမိုးအကာႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႔က ဆက္လက္၍ စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ ရပ္ရြာေနရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး အရည္အေသြးမ်ား ျမင့္မားလာေအာင္ တည္ 
ေဆာက္ေပးေနပါသည္။ သို႔မွသာေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္သည္။ 
အထူးသျဖင္ ့ အိမ္ျပန္ၾကသည့္အခါ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္  ျဖစ္သည္။ KRC ႏွင့္ KnRC တို႔၏ အိုးအိမ္မူဝါဒမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ လမ္းညႊန္ေပးေနၿပီး၊ 

                                                           
 

1 ခံစားခြင့္ရိွေသာ ဒုကၡသည္လူဦးေရ (Eligible refugee population) ဆုိသည္မွာ TBC အဖြဲ႔၏ ရပ္ရြာက ဦးေဆာင္ေသာ ေသခ်ာပစ္မွတ္ထား 
ေထာက္ပ့ံ ေပးသည့္ အစီအစဥ္ (CMT) ၏ လစဥ္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေလာင္စာေထာက္ပ့ံေပးေနရေသာ အမိဳ်းအစားႏွင့္ ယင္းျဖန႔္ျဖဴးစဥ္ကာလတြင ္
အမွန္တကယ္ တည္ရိွေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္သည္။    

FCS ကဒ္ျဖင့့္ ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္တခုေရွ႔တြင္ အေရးပါသည့္ အာဟာရရရိွေရး ပညာေပး 
ေဖာ္ျပထားစဥ္  



 
 

 

စခန္းမ်ားအတြင္း အိမ္ယာေနရာ ခ်ထားမႈကို စီမံႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ စခန္းတိုင္းရွိ အမိုးအကာဆိုင္ရာ 
အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား (SWGs) က အမိုးအကာ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေန႔တဓူဝ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဓိကတာဝန္ယူပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္မွာ TBC အဖြဲ႔က အကန္႔အသတ္ျဖင့္၊ တိက်ပစ္မွတ္ထားေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပုိးမႈမွ်ျဖင့္ 
SWGs အဖြဲ႔မ်ားက အုိးအိမ္ဆိုင္ရာ တာဝန ္ အျပည့္အဝ ယူသြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ စခန္းတြင္းရွိ အိုးအိမ္မ်ား 
စီမံထိန္းသိမ္းမႈက႑ အစိတ္အပိုင္းတခု အေနျဖင့္ SWGs အဖြဲ႔မ်ားက စခန္းေကာ္မီတီမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ဒုကၡသည္မ်ားထြက္ခြာ သြားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အိုးအိမ္မ်ားကို ေသခ်ာဖ်က္သိမ္းေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ ယခုကာလအထိ အိုးအိမ္ ၂၈၈ လံုး ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္ကာ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ ဇြန္လအထိ အိုးအိမ္ 
၁၈,၉၁၀ လံုး တည္ရွိေနဆ ဲျဖစ္ပါသည္။  

• အမိုးအကာ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားက “အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အမိုးအကာ” ပံ့ပိုးမႈကို အေလး 
ေပးလုပ္ ေဆာင္ေနၿပီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း ႏွင့္ အျခားျဖည့္ဆည္းကူ 
ညီမႈမ်ား ျပဳပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္စြမ္းအင္ေခၽြတာမႈ ႏွင့္ ရပ္ရြာကဦးေဆာင္သည့္ သဘာဝရင္းျမစ္စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရး (CDNRM) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည။္  

• TBC အဖြဲ႔က အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ စားနပ္ရိကၡာ 
လံုျခံဳမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးေနပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ 
အာဟာရရရိွမႈ၊ အမုိးအကာႏွင့္ FSL လုပ္ငန္း 
မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ရပ္ရြာ 
လူထုစိကု္ပ်ဳိးေရးအစီအစဥ္မ်ား (CAP) ေၾကာင့္ 
မိသားစုမ်ားစိုက္ပ်ဳိးၿပီး၊ အစားအစာ ထုတ္လုပ္မႈ 
ျပဳႏုိင္လာသည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းရွင္ 
အျဖစ္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို တိုးျမင့္လာေစၿပီး၊ 
ဝင္ေငြ ရရွိေစရန္၊ အိမ္ျပန္ၾကသည့္အခါ ထိခိုက္ 

နစ္နာလြယ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစရန္ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစ 
ပါလိမ့္မည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ ပထမ ၆-လတြင ္
ဒုကၡသည္ ၃,၃၂၂ ဦး (အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၇၅%) သည္ FSL လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွတဆင့္ ထိေတြ႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ယင္းတို႔တြင္ ရပ္ရြာလူထုစိုက္ပ်ဳိးေရးအစီအစဥ္ (CAP) ေအာက္မ ွ သင္တန္းမ်ား၊ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရး 
အစီအစဥ္မ်ား (EDP) ပါဝင္သည္။ တိရိစၦာန္ေမြးျမဴေရး၊ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စာရင္းကိုင္ပညာ၊ အေျခခံ 
ေအာ္ဂင္းနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းနာမ်ား၊ မိႈႏွင့္စပါးစုိက္ပ်ဳိးျခင္းတို႔ အပါအဝင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို FSL သင္တန္းသား 
မ်ား သို႔ သင္ၾကားေပး ခဲ့သည္။  

• TBC အဖြဲ႔က KRC ႏွင့္ KnRC ၏ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေကာ္မတီမ်ား (LLHCs) သို႔ တိက်ပစ္မွတ္ထားသည့္ 
အကူအညီမ်ားဆက္လက္ပံ့ပိုးဆျဲဖစ္သည္။ သူတို႔အေနျဖင့္စခန္းမ်ားအတြင္းရွိသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ၊ အိမ္ျပန္ၾကမည့္ ေဒသခံအိမ္ရွင္လူထုမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္းတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

• စားနပ္ရိကၡာကဒ္ စနစ္ (FCS) ကို ႏုိဖိုးႏွင့္ ထမ္ဟင္းစခန္းမ်ားအျပင္၊ ဘန္႔တုန္ယန္း ႏွင့္ ဘန္႔မနဲန္းဆြယ္သို႔ ခ်႔ဲထြင္ 
ခဲရ့ာ၊ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေစ်းေရာင္းသ ူ၄၃ ဦး ရွိပါသည္။ (ထမ္ဟင္းတြင္ ၁၆ ဦး၊ ဘန္႔တုန္ယန္းတြင္ ၅ ဦး၊ 
ဘန္႔မနဲန္းဆြယ္တြင္ ၈ ဦး၊ ႏုိဖိုးတြင္ ၁၃ ဦး) စားနပ္ရိကၡာ ေရာင္းခ်မႈကို အသစ္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္း စနစ္ျဖင့္ 
ေရာင္းဝယ္ျခင္းကိုသူတို႔အားေလ့က်င့္ေပးၿပီး၊ အင္ဒရြိဳက္ဖုန္း၊ မိုဘိုင္းပရင့္တာမ်ား အသံုးျပဳ ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ 

ဘန္႔မဲနန္းဆြယ္စခန္းမွ FCS ကဒ္ျဖင့္ ေစ်းေရာင္းခ်သူ 



 
 

 

ေစ်းေရာင္းသမူ်ားကို ပစၥည္းမ်ားအရည္အေသြးေသခ်ာအာမခံမႈ၊ ေဖာက္သည္အတြက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ တိက်ေသာ ေငြေၾကးအစီရင္ခံမႈ၊  စီးပြားေရးစီမံမႈမ်ားအတြက္လည္း သင္တန္းမ်ား ေပးခဲ့သည္။  

• စခန္း သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မ်ား (CITs) က အိမ္ျပန္ေရး ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ သတင္းမ်ားႏွင္ ့ စခန္းေနလူထုမ်ား 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို လူထုအစည္းအေဝးမ်ား၊ အိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းမ်ား၊ သတင္း 
ျပန္ၾကားေရးဌာနသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားမွတဆင့္ ဆက္လက္၍ ျဖန္႔ ျဖဴးေပးေနပါသည္။ CIT အဖြဲ႔မ်ားမွ 
တဆင္ ့ဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၅,၀၀၀ သို႔ ထိေတြ႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ (အမ်ဳိးသမီး ၅၀% ျဖစ္သည္။) 

 

 
အဖြဲ႔အစည္း ဆိုင္ရာ  

• TBC အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို “၂၀၁၇-၂၀၁၉ အဖြဲ႔အစည္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ”အရ ဆက္လက္၍ လမ္းညႊန္ 
ေပးေနဆျဲဖစ္သည္။  

• ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ TBC အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေနာက္ထပ္စုစည္းမႈျပဳရန္၊ TBC အဖြဲ႔က စားနပ္ရိကၡာ 
လံုျခံဳေရး သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အာဟာရရရိွေရး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းခဲ့သည္။ အမိုး 
အကာႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ယခုအခါ ရပ္ရြာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္တြင္TBC အဖြဲ႔က အုန္းဖ်ံ ေရွ႔တန္းကြင္းဆင္းရံုးကုိ 
မေဲဆာက္ရုံး ႏွင့္ ထပ္မံေပါင္းစည္းမည္ ျဖစ္သည္။  

• TBC အဖြဲ႔က ဆက္လက္၍ ဝန္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေနသည္။ ဇြန္လကုန္အထ ိ စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္း ၆၉ ဦး 
(အမ်ဳိးသမီး ၄၆%) က်န္ရွေိနဆဲ ျဖစ္သည္။  

• ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ – TBC အဖြဲ႔သည္ CCSDPT အဖြဲ႔၊ အေရွ႔ေတာင္ေဒသ အလုပ္အဖြဲ႔ (South East 
Working Group) တို႔တြင ္ အမႈေဆာင္ေကာမ္ီတီတြင ္ ပါဝင္ေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံ့ပိုးမႈအဖြဲ႔ 
(International Peace Support Group) ၏ ဦးေဆာင္ပဲ့ကိုင္ေကာ္မီတီတြင္ ပါဝင္သည္။  

• ေမလတြင ္TBC အဖြဲ႔က အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝး (EGM meeting) ကို က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အစီ 
အစဥ္မ်ားတိုးတက္မႈမ်ား၊ ထူးျခားခ်က္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  

• TBC ဘုတ္အဖြဲ႔က ပံုမွန္ တယ္လီကြန္ဖရင့္နည္းျဖင္ ့စည္းေဝးေတြ႔ဆံုသည္။ 
• TBC အဖြဲ႔၏ ႏွစ္စဥ္အေထြေထြ အစည္းအေဝး ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအစည္းအေဝးကို မေဲဆာက္ျမိဳ႕တြင္၊ ႏိုဝင္ဘာလ 

၁၂ ရက္ မ ွ၁၅ ရက္ အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
TBC အဖြဲ႔၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သံုးသပ္မႈ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ-ဇြန္လ  
 

ထုိင္းဘတ္ (သန္းေပါင္း) ဘတ္ဂ်က ္ ၂၀၁၈ ဇြန ္အမွန္စရင္း ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ 
ခန္႔မွန္း 

ဝင္ေငြ ၅၃၁ ၄၆၈ ၅၁၉ 
အသုံးစရိတ္ ၆၁၀ ၃၂၈ ၅၈၈ 

ရန္ပံုေငြမ ွစုစုေပါင္း ေျပာင္းေရႊ႔မႈ (Net movement)  -၇၉ ၁၄၀ -၇၀ 
ရန္ပံုေငြ အဖြင့္စာရင္း ၂၄၄ ၂၄၄ ၂၄၄ 

ရန္ပံုေငြ အပိတ္လက္က်န္စာရင္း ၁၆၅ ၃၈၄ ၁၇၄ 
ေငြလက္က်န္စာရင္း ရွင္းတမ္း (Balance sheet)    

စုစုေပါင္း မေျပာင္းေရႊ႔ႏုိင္ေသာ ပစၥည္း ပိုင္ဆုိင္မႈ ၂ ၂ ၂ 
အလွဴရွင္မ်ားမွ ရရန္ရိွေငြ ၇၈ ၃၅၆ ၁၀၂ 

(ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားသုိ႔) ေပးရန္ -၃၅ -၆၃ -၃၀ 
ဘဏ္လက္က်န္စာရင္း ၁၂၀ ၈၉ ၁၀၀ 

စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ (Net assets) ၁၆၅ ၃၈၄ ၁၇၄ 
ကန္႔သတ္ရန္ပံုေငြမ်ား (Restricted funds)  ၇၀ ၂၇၁ ၆၂ 

သီးသန္႕ရည္ရြယ္ထားေသာ ရန္ပံုေငြ (Designated funds) ၇၅ ၈၀ ၈၀ 
အေထြေထြ ရန္ပုံေငြ- Net fixed assets ၂ ၂ ၂ 

အေထြေထြရန္ပံုေငြ- အလြတ္ရရိွေသာ ရင္းျမစ္မ်ား ၁၈ ၃၁ ၃၁ 
စုစုေပါင္းရနပုံ္ေငြ လက္က်န္ ၁၆၅ ၃၈၄ ၁၇၄ 
ေငြေဖာ္လြယ္မႈ (Liquidity) ၈၅ ၂၇ ၇၀ 

 

ဝင္ေငြ  
၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအထိ အမွန္တကယ္ဝင္ေငြမွာ စုစုေပါင္း ထိုင္းဘတ္ ၄၆၈ သန္း ႏွင့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္တြင္ ထိုင္း 
ဘတ္ ၅၁၉ သန္း ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ဘတ္ဂ်က္တြက္ခ်က္ထားသည္ထက္ကို ထိုင္းဘတ္ ၁၂ သန္း ေလွ်ာ့နည္းသည္။  
 

TBC အဖြဲ႔အေနျဖင့္ မွန္းဆထားသည့္ ဝင္ေငြ၏ ၈၈% ကို ရရိွခဲ့ၿပီး၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ပန္းတိုင္အျဖစ္ ၉၈% ရရွိရန္ ရည္ 
ရြယ္ထားသည္။  
 

အစိုးရမ်ား၏ ကူညီေငြမ်ားသည ္TBC အဖြဲ႔ဝင္ေငြ၏ ၉၄% ရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အမ်ားဆံုး ပံ့ပိုးသူ 
အလွဴရွင ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနၿပီး၊ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၆၆% ရွိသည္။ ဤရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ အခ်ဳိ႔စခန္းမ်ားတြင္ 
စားနပ္ရိကၡာကဒ္ မ်ားျဖင့္ ကူညီေပးျခင္းအျပင္၊ စခန္းမ်ားအားလံုးသို႔ စားနပ္ရိကၡာပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။  
 

အေမရိကန္ေဒၚလာေငြႏွင့္ ေငြလလဲွယ္ႏႈန္း ေစ်းျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္၊ TBC အဖြဲ႔အေနျဖင္ ့ ထိုင္းဘတ္ ၁၃ သန္း 
ပိုရရိွခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက အဓိကကူညီေပးေနေသာ ဆြီဒင္ႏွင့္ ေနာ္ေဝအစုိးရမ်ားထံမွ ကူညီမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္း 
လိုက္ေသာေၾကာင့္ ယခု ႏွစ္တြင္ ရရိွႏိုင္ျခင္း မရိွေတာ့ပါ။  
 

 
 
 



 
 

 

အသုံးစရိတ္မ်ား  
ပထမ ၆-လ၏ အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္းမွာ ထိုင္းဘတ္ ၃၂၈ သန္း (ဘတ္ဂ်က္၏ ၅၄%) ႏွင့္ ႏွစ္ကုန္တြင္ ခန္႔မွန္းအသံုးစရိတ္ 
ေငြမွာ ၅၈၈ သန္း (ဘတ္ဂ်က္၏ ၉၅%) ရွိပါမည္။ မူလက လ်ာထားသည့္ အသံုးစရိတ္ ၆၀၉ သန္းႏွင့္တြက္လွ်င္ စုေဆာင္း 
မိေငြ ခန္႔မွန္း ထိုင္းဘတ္ ၂၁ သန္း ရွိပါမည္။ 
 
ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇြန္လႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အသံုးစရိတ္မွာ ထိုင္းဘတ္ ၈၂ သန္း ေလ်ာ့နည္းၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တႏွစ ္
လံုးစာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ထိုင္းဘတ္ ၁၁၅ သန္း ေလ်ာ့နည္းပါသည္။  
 

အဓိကက်သည့္ သံုးသပ္မႈမ်ား  
• ေယဘုယ် ျခံဳၾကည့္လွ်င္၊ အမွန္တကယ္ လူသံုးကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မီးေသြးမွလြဲ၍ က်န္ပစၥည္းမ်ား သည္ 

ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ၄% မ ွ ၁၇% နည္း၍ က်သင့္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင္ ့ မီးေသြးသည္ အဓိက 
တိုက္ရုိက္ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖစ္ျပီး သူ၏ေစ်းႏုန္းမွာ မူလက လ်ာထားသည္ထက္ ၂၁% ပိုမုိခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ စုေဆာင္းမႈကို ျပန္၍ ေခ်လုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။  

• TBC အဖြဲ႔က ယခုႏွစ္တြင္ မူလက လ်ာထားသည္ထက္၊ အမွန္တကယ္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ပုိရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
စခန္းအသစ္မ်ား တြင္ စားနပ္ရိကၡာကဒ္စနစ ္ စတင္ေဆာင္ရြက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းေၾကာင္ ့ ျဖစ္သည္။ 
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က ္တြင္ ၅၅% ပို၍ လိုအပ္ခဲ့သည္။  

• အျခားတစဖ္က္တြင္၊ စားနပ္ရိကၡာကဒ္စနစ္ (FCS) ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ၅၂% ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ TBC အဖြဲ႔က စခန္းအသစ္မ်ားတြင္ ကဒ္စနစ္ (FCS) စတင္အသံုးျပဳရန္ ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

• စခန္းလူဦးေရမွာ ကိန္းဂဏန္းအရ မဆိုသေလာက ္ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ လက္ရွိတြင္ ၉၂,၀၀၀ ဦးရွိၿပီး၊ မူလက 
လ်ာထားသည့္ ပ်မ္းမွ် ကိန္းဂဏန္းမွာ ၈၉,၀၀၀ ဦး ျဖစ္ရာ၊ လိုအပ္ခ်က္မွာ ယခင္ႏွစ္ကအတိုင္း ျဖစ္သည္။  

• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကိ ုသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း သံုးစြဲခဲ့သည္။  
• ဇူလိုင္လတြင္ AUP ၿပီးစီးေတာ့မည ္ျဖစ္ရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ GAP မ ွ ပိုမို သံုးစြဲ မႈ ရွိလာမည္။  

 
မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ (ႏွစ္ကုန္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈ) အသံုးစရိတ္ျပဇယားကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ား 

၂၀၁၈ 
ဘတ္ဂ်က ္ 

အမန္ွ 
တကယ္ သုံးစြဲဳ  
၂၀၁၈ ဇန္-ဇြန္  

ခန္႔မွန္း ဇ-ူဒီ 
၂၀၁၈  

၂၀၁၈ စုစုေပါင္း 
အမန္ွ တကယ္ 
သုံးစြဲ ႏွငခန္႔မွန္း 

ခန္႔မွန္းႏွင္ ့
ကြာဟမႈ  
သုံးစြဲဳ မႈႏုန္း 
 
Burn Rate    
ဇြန္ ၂၀၁၈ 

ခန္႔မွန္း ႏွင့္ 
ကြာဟမႈ  
သုံးစြဲမႈႏုန္း 
 
 
Burn Rate 
၂၀၁၈ ဒီ 

  ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား 1,000,000  55,922  685,000  740,922  6%   

  အိမ္ျပန္ေရး အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား 500,000  472,245  - 472,245  94%   

  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား 400,000  287,153  - 287,153  72%   

 1  
ဆႏၵအေလ်ာက္ အိမ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္း 1,900,000  815,320  685,000  1,500,320  43% 79% 

  စားနပ္ရိကၡာ လုုံျခံဳေရး /သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 4,300,000  1,389,193  3,611,100  5,000,293  32%   

  အမိုးအကာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား 2,650,000  706,631  1,943,370  2,650,000  27%   

  CBO/CSO  ရံပံုေငြေပးျခင္း- ျမန္မာ 40,129,839  31,213,332  19,000,000  50,213,332  78%   

  အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေပးျခင္း- စတုိင္ပင္မ်ား 1,100,000  714,189  500,000  1,214,189  65%   
 2  စားနပ္ရိကၡာ လုုံျခံဳေရး ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 48,179,839  34,023,344  25,054,470  59,077,814  71% 123% 

  မီးေသြး 93,055,240  62,204,115  37,276,559  99,480,674  67%   

  စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား 101,090,703  98,083,373  58,400,787  156,484,160  97%   

  စားနပ္ရိကၡာကဒ္ စနစ္ေပးေခ်မႈမ်ား 177,575,867  28,596,944  55,927,944  84,524,888  16%   

  FCS သင္တန္း/ စြမ္းအင္ကိစၥလုပ္ငန္းမ်ား 500,000  48,150  - 48,150  10%   

  လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ စတုိင္ပင္မ်ား 7,353,855  3,332,870  3,104,983  6,437,853  45%   

  အေရးေပၚတံု႔ျပန္ကူညီမႈ - ျမန္မာ - 1,001,000  - 1,001,000  0%   

  စခန္းစီမံမႈ ပံ့ပုိးျခင္း  ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား 3,544,716  1,869,974  900,000  2,769,974  53%   

  အမိုးအကာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား 14,150,000  14,714,272  - 14,714,272  104%   

  အာဟာရ ရရိွေရး 21,733,011  11,637,426  10,281,882  21,919,308  54%   

  အျခားေထာက္ပ့ံမႈမ်ား  9,400,000  4,494,365  4,407,135  8,901,500  48%   
 3  လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးမႈ 428,403,393  225,982,489  170,299,290  396,281,779  53% 93% 

  စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ဗဟုိ ႏွင့္ စခန္း)  8,252,841  5,241,485  2,085,000  7,326,485  64%   

  လစာခံစား ဝန္ထမ္းမ်ား (ဗဟုိ၊ စခန္းႏွင့္ CMPP) 14,837,067  6,145,736  8,691,330  14,837,066  41%   

  ရပ္ရြာ စြမ္းေဆာင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျမႇင့္တင္ေရး 1,549,006  - - - 0%   

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ  500,000  565,689  - 565,689  113%   

  အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးေရး 950,000  690,001  402,637  1,092,638  73%   
 4  ကာကြယ္မႈေပးေရး 26,088,914  12,642,911  11,178,967  23,821,878  48% 91% 

  တာဝန္သိေသာဆုတ္ခြာမႈ-မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ 2,837,436  1,905,100  1,185,666  3,090,766  67%   

  TBC အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား 98,652,097  50,619,038  50,741,105  101,360,143  51%   
 5  တာဝန္သိေသာ ဆုတ္ခြာမႈ  101,489,533  52,524,138  51,926,771  104,450,909  52% 103% 

  အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္  3,075,000  1,354,725  1,100,000  2,454,725  44%   

  ရန္ပံုေငြရွာေဖြ စရိတ္/ ေငြလႏဲႈန္းေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးမႈ  800,000  163,552  636,448  800,000  20%   
စုစုေပါင္း TBC အသုံးစရိတ္မ်ား 609,936,679 327,506,478 260,880,945 588,387,424 54% 96% 

 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားသည္ TBC အဖြဲ႔၏ အႀကီးမားဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ အသံုးစရိတ္မ်ား 
ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင ္ အဓိကျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အဓိက စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အမိုးအကာ ဝယ္ယူမႈ 
အစီအစဥ္မ်ား၊ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ထားသည့္ အစီအစဥ္ မ်ား ပါဝင္သည္။  
 



 
 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက ္စားနပ္ရိကၡာ အေရအတြက ္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား 

အမ်ဳိးအမည္ ၂၀၁၈ 
ဘတ္ဂ်က ္

ဇန္-ဇြန ္၂၀၁၈ 
အမန္ွကတယ္ 

ဇြန္ဘတ္ဂ်က္ 
အေျပာင္းအလ ဲ

ဇူလုိင္-ဒီ ၂၀၁၈ 
ခန္႔မွန္း 

ဒီဇင္ဘာ 
ဘတ္ဂ်က ္

အေျပာင္းအလ ဲ
အေရအတြက္ 
ဆန္ (မက္ထရစ္တန္) ၄၃၂၁ ၄၇၂၂ ၁၀၉% ၈၅၈၄ ၁၉၉% 

ငါးပိ (မက္ထရစ္တန္) ၂၀၁ ၂၂၇ ၁၁၃% ၄၁၂ ၂၀၅% 
ဆား (မက္ထရစ္တန္) ၅၂ ၉၀ ၁၇၁% ၁၅၈ ၃၀၂% 

ပမဲ်ား (မက္ထရစ္တန္) ၄၂၁ ၅၀၅ ၁၂၀% ၇၂၃ ၁၇၂% 
စားဆီ (000 လီတာ) ၂၃၂ ၂၈၁ ၁၂၁% ၅၀၉ ၂၂၀% 

အားျဖည့္ဂ်ဳံမႈန္႔ (မက္ထရစ္တန္) ၂၀၄ ၂၅၅ ၁၂၅% ၄၆၃ ၂၂၇% 
မီးေသြး (မက္ထရစ္တန္) ၇၆၁၉ ၄၉၀၉ ၆၄% ၈၇၀၀ ၁၁၄% 

ေစ်းႏႈန္း 
ဆန္ ၁၅၂၃၂ ၁၂၉၉၉ ၈၅% ၁၃၀၀၀ ၈၅% 

ငါးပိ  ၃၂၆၄၀ ၃၀၉၇၁ ၉၅% ၃၁၀၀၀ ၉၅% 
ဆား ၇၅၅၀ ၇၂၆၅ ၉၆% ၇၅၀၀ ၉၉% 

ပမဲ်ား ၂၄၅၉၈ ၁၇၉၄၄ ၇၃% ၂၂၈၀၀ ၉၃% 
စားဆီ ၄၃၉၃၈ ၃၆၅၂၃ ၈၃% ၃၆၆၀၀ ၈၃% 

အားျဖည့္ဂ်ဳံမႈန္႔ (Fortified flour) ၄၀၂၉၆ ၃၈၀၃၈ ၉၄% ၃၈၁၀၀ ၉၅% 
မီးေသြး ၁၀၇၈၂ ၁၂၆၇၂ ၁၁၈% ၁၃၀၀၀ ၁၂၁% 

 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္အရ  ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေသာ္လည္း၊ မီးေသြးေစ်းႏႈန္း 
တက္လာေသာ ေၾကာင့္ စုေဆာင္းမိေငြ က်ဆင္းရပါသည္။ မီးေသြးမွာ TBC က အမ်ားဆံုးလိုအပ္မႈရိွ၍ ဝယ္ယူရေသာ 
ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။  

 
တစ္ႏွစ္လုံးစာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား  
ယခုႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္ ထိုင္းဘတ္ ၅၈၈ သန္း ျပည့္မီမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး၊ စုေဆာင္းေငြ ၂၂ သန္း ရွိပါ 
မည္။ ယင္းမ ွ အမ်ားစုသည ္ အေရအတြက္အရ လူအနည္းစုသာ ေျပာင္းေရႊ႔မႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အိမ္ျပန္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္မႈ ေပးေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔အတြက္ 
ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရး ၀န္ထမ္းေရးရာ အသံုးစရိတ္မ်ား မ ွ
စုေဆာင္းမိေငြအနည္းငယ္သာ ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ ဘတ္ဂ်က္အရ ဒုကၡသည္အေရအတြက ္ ဆက္လက္က်ဆင္းျပီး၈၅,၀၀၀ ဦး ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား 
ေသာ္လည္း၊ လက္ရွိတြင္ ဒုကၡသည္ ၉၂,၀၀၀ ဦးခန္႔ ရွိေနပါေသးသည္။  
 



 
 

 

 
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စာရင္းပိတ္လက္က်န္ေငြမွာ ထိုင္းဘတ္ ၂၂၄ သန္း ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း TBC က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင ္လုိ 
အပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကာမိေစရန္ ္အရံေငြမ်ား ထုတ္သံုးစြဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ 
ဘတ္ဂ်က္အတြက္္အရံရန္ပုံေငြ ထိုင္းဘတ္ ၁၇၄ သန္းသို႔ ေလွ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ေနာက္ဆံုး 
ပိတ္သိမ္းမႈစရိတ္အတြက္ လ်ာထားေသာ ဘတ္သန္း ၅၀ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေနာက္ဆံုးရုပ္သိမ္းရ၍ နစ္နာေၾကး 
ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားအတြက္လ်ာထားေသာ ဘတ္ သန္း ၃၀ ပါ၀ငပ္ါသည္။ ယင္းမွာ ယခင္ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ ၇၅ သန္းမ ွ
တိုး၍ခန္႔မွန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ TBC အဖြဲ႔၏ ပုိင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ ထိုင္းဘတ္ ၃၃ သန္း စာရင္းတြင္ က်န္ရွေိနပါေသးသည္။  
 
ဇြန္လကုန္အထိ ေငြစာရင္းလက္က်န္မွာ ထိုင္းဘတ္ ၈၉ သန္း ရွိၿပီး၊ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ စာရင္းဖြင့္ခ်ိန္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထိုင္း 
ဘတ္ ၁၁၁ သန္း ရိွခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ကုန္အထိ ခန္႔မွန္းေငြစာရင္းလက္က်န္မွာ သန္း ၁၀၀ ရိွပါမည္။  
 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရန္ပံုေငြ မွ ေလွ်ာ့က်မႈမွာ ၅၀% ရိွေသာ္လည္း၊ စခန္းရွိ လူဦးေရ ေလွ်ာ့က်မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က် စရိတ္မ်ား 
ေလွ်ာ့က်မႈမွာ အလားတူႏႈန္းျဖင္ ့ ေလွ်ာ့က်ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ TBC အဖြဲ႔က အဖြဲ႔အစည္း၏ အရြယ္အစားကို  ေလ်ာ့ခ် 
ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိစားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့မႈအဆင့္မ်ားမွာ တာဝန္သိေသာ အစီအစဥ္တခု၏ 
အနိမ့္ဆံုးရွိသင့္ေသာအေျခအေနဟု ဆံုးျဖတ္စဥ္းစားထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ TBC အဖြဲ႔ကအရံရန္ပံုေငြမ်ားကုိ 
ထုတ္သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ၿပးီ၊ ေရရွည္အတြက္ကို တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေရး မျဖစ္ႏုိင္ပါ။  
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္  
တပ္မေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ မရွိၾကေသာေၾကာင့္ ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား (EAOs) ကလည္း 
စစ္တပ္အေပၚ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေျခ နည္းေသာေၾကာင့္၊ ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္လိုၾကသည့္ဆႏၵ 
မွာ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိေနၿပီး၊ လာမည့္အနာဂတ္တြင္လည္း ေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါသည္။ ဒုကၡသည္ ၉၀,၀၀၀ 
ေက်ာ္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနၾကၿပီး၊ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားရရိွႏိုင္မႈ အာမခံ 
ႏိုင္စြမ္း ပုိ၍နည္းပါးလာရာ သူတို႔အတြက္ ေရရွည္အေျဖမ်ား အမ်ဳိးစံုလိုအပ္လာပါသည္။ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ မိမိဆႏၵအတိုင္း 
အိမ္ျပန္ၾကျခင္းသည္အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင္ႏ့ိူင္းယွဥ္လ်င္လိုလားအပ္သည့္အေျဖျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ ္
လည္း ပံ့ပိုးမႈမ်ားလိုအပ္ေနလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္ ယခုအေျခအေနတြင ္ လက္ရွိဒုကၡသည္ဦးေရ၏ ၅% ထက္ 
နည္းေသာ လူထုမ်ားအတြက္သာ အက်ဳိးရွိေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။  
 
လူထုမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကူညီေပးႏိုင္ရန္အတြက ္ နယ္စပ္ေဒသ ကူညီမႈေပးေရး 
ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္းခန္႔ ရွာေဖြ ေနပါသည္။ ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ 
အတြက္ မေရရာမႈမ်ားႏွင့္အတ၊ူ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အိမ္ျပန္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေပါင္းစည္းဝင္ 
ေရာက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုေဖၚေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူ အညီေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသည့္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ကူညီမႈ လိုအပ္ပါသည္။ 
သို႔မွသာ တာဝန္သိေသာ အကူအညီေပးမႈမ်ဳိးျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ခြာမႈမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အနာဂတ္ကို လည္း ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
 
 

TBC အဖြဲ႔က အလွဴရွငမ္်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ေစတနာထက္သန္စြာ ပံ့ပိုးကူညီမႈအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

 


