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3.4 ขนาดตัดสําเร็จ 210 x 297 mm. 435.4 x 309 mm.



အစီရင်ခံစာ အကျ်းချပ် 

ယခုအစီရင်ခံစာသည် ၂၀၁၉ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလကာလကုိ လ မ်းြခံပီး၊ အဖဲွအစည်း၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ ထုိင်းှင့် ြမန်မာ အစီအစ်၏ 
မဟာဗျဟာ လမ်း န်ချက်များအေပ  အေြခြပ၍ TBC အဖွဲ၏ တိုးတက်မ များကိ ုေဖာ်ြပထားပါ သည်။ TBC အဖွဲ၏ အစီအစ်များသည ်
ေယာက်ျား၊ အမျိးသမီးှင့် ကေလးငယ် ဦးေရ ၁၃၅,၀၀၀ ေကျာ်သုိ ပျံံှအကျိး ခံစားခွင့်ရိှပီး၊ ခန့်မှန်း ထုိင်းုိင်ငံရိှ ဒုက သည်စခန်း ၉-ခုအတွင်း 
ေနထုိင်ကသူ ၈၅,၀၀၀ ဦးှင့် ြမန်မာုိင်ငံ အေရှေတာင် ပုိင်းေဒသ မိနယ် ၁၄ ခုတွင် ေနထုိင်ကသူ ၅၀,၀၀၀ ဦးေကျာ်တုိ ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၉ 
ခုှစ်သည် ြမန်မာိုင်ငံမှ ေရ ေြပာင်း ထွက်ေြပးလာကရ သူများှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ ၃၅ ှစ် ြပည့်ေြမာက်ေသာ 
ှစ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်အစိုးရ၏ အရပ်ဘက်ှင့ ်စစ်ဘက်ဆက်ဆံေရးမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း ယိုယွင်းကျဆင်းလာေနသည်။ ဤ အချနိ်သည် ၂၀၂၀ 
ြပည့်ှစ်ကုန်တွင ်ကျင်းပမည့ ်ေရွးေကာက်ပွဲများအတွက ်မဲဆွယ်စည်းုံးမ များ မတိုင်မ ီအကိကာလ လည်း ြဖစ်သည်။ တရားဝင ်ငိမ်းချမ်း
ေရးညိှိင်းေဆွးေွးမ များလည်း စတုတ အကိမ် ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး ညီလာခံ ကို အချနိ် အကန့်အသတ်မရှ ိဆိုင်းငံ့ထားရချနိ်မှစ၍ 
ရပ်ဆိုင ်းေနသည်။ ရခိုင ် ြပည်နယ်ှင့ ် ေြမာက်ပိုင ်းရ ှမ ်း ြပည်နယ်တွင် ြမန်မာ့ တပ်မေတာ်ှင့ ် တိုင ်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ   
ရပ်စေဲရးသေဘာတညူခီျက် (NCA) စာချပ်ကိ ုလက်မှတ်ေရးထိုး ထားြခင်း မရိှသည့ ်တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများ (EAOs) များအကား 
လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ ြမင့်မားလာေန သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ အေရှ ေတာင်ပိုင်းေဒသတွင် တပ်မေတာ် စစ်အင်အားတိုးချဲလာြခင်း၊ 
လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်းေကာင့ ်ကရင်ြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်း ှင့် တင်းမာမ  ြပင်းထန်လာသည်။ ဘုရားသုံးဆူေဒသတွင် တိုက်ပွဲများေကာင့ ်
ေကျးရွာလူထု များ ထိုင်းိုင်ငံအတွင်းသို ထွက်ေြပးခဲ့ ကရရာ ဒုက သည်များအိမ်ြပန်ိုင်မည်ဟ ုအလားအလာရှိသည့်ေနရာများတွင် မလုံ 
ြခံမ များ ြမင့်မားလာေနသည်။ 

ယခုှစ်အတွင်း ထိုင်းိုင်ငံ၏ အေြခအေနသည် ှိင်းယှ်ချက်အရ တည်ငိမ်ေနသည်။ မတ်လတွင ်ကာလကာရှည ်ေစာင့ ်ဆိုင်းခဲ့ကရေသာ 
ေရွးေကာက်ပွဲများကျင်းပခဲ့ ပီး ၊ စစ်တပ်ကိုလိုလားေသာ ိုင ်ငံေရးပါတီက ထိုင ်းိုင ်ငံအစိုးရသစ်ကို ဖွဲစည်းိုင ်ခဲ့သည်။ သိုေသာ် 
ေရွးေကာက်ပဲွလပ်ုငန်းစ်တွင် ပွင့လ်င်းြမင်သာမ မရိှြခင်းများှင့ ်များစွာေသာ လဲွမှားမ များ ရိှခဲ ့သည်။ ေတာ်ဝင် ထိင်ုးအစိုးရက ခိလု ံလာသမူျား၊ 
ဒကု သည်များ၊ ထိင်ုးိင်ုငအံတွင်းရိှ ိင်ုငမံဲမ့ျား၊ ေနရာေြပာင်းေရ  ထွက် ေြပးလာသမူျားှင့ ်ပတ်သက်၍ ှစ်ိင်ုငခံျင်းှင့ ်ိင်ုငစံုအံဖဲွအစည်းများှင့ ်
ေဆွးေွးမ များ စတင်ခဲ့သည်။ ိုင်ငံတွင်းရှ ိေရ  ေြပာင်းလုပ်သား အင်အားစုကိ ုစနစ်တကျ စီးဆင်းိုင်ရန်ှင့ ်ပုံမှန်ြဖစ်ေစရန် ဆ ရှိေနသည်။ 
ယင်းတွင ်အနာဂတ်၌ ဒုက  သည်များက ေရ ေြပာင်းလုပ်သား ြဖစ်ိုင်ေြခ အလားအလာများကိုလည်း ထည့်သွင်းေဆွးေွးခဲ့သည်။ 

ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် စခန်းများ၌ ဒုက သည်၈၁,၂၇၄ ဦး ကျန်ရိှေနဆဲြဖစ်သည်။ ယခုှစ်အတွင်း၂,၅၇၅ ဦး ြမန်မာုိင်ငံသုိ ြပန်ခ့ဲကသည်။၂,၉၉၉ 
ဦးက ိုင်ငံြခားသို ေြပာင်းေရ အေြခချရန် ထွက်ခွာသွားကသည်။ ခန့်မှန်း ၁,၅၅၅ ဦးက စခန်းမှ ထွက်ခွာ၍ ထိုင်းိုင်ငံအတွင်းသို 
အြခားေရွးချယ်မ အြဖစ ်ေြပာင်းေရ သွားသည်။ ယခုှစ်တွင် ကေလး၁,၈၂၈ ဦး စခန်းများ အတွင်း ေမွးဖွားခဲ့ကသည်။  

ေငွသားအေြခြပသည့ ်စားနပ်ရိက ာကဒ်စနစ် (FCS) ကို စခန်းများအတွင်း အြပည့်အဝ ကျင့်သုံးိုင်မ ေကာင့ ်စားနပ်ရိက ာ ေထာက်ပံ့မ ကို 
တိုးတက်ေစသည်။ ဒုက သည်များအတွက ်ေရွးချယ်ိုင်ခွင့ ်ပိုများလာပီး၊ ဂုဏ်သိက ာလည်း ရှိေစသည်။ ှစ်ှစ် တစ်ကိမ်ေဆာင်ရွက်သည့ ်
အာဟာရ ရရှိမ ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းေကာက်ယူမ  ကနဦးရလဒ်များအရ ေကျနပ်အားရ ဖွယ်ပင် ြဖစ်သည်။ အရပ်ပုညက်ြခင်းမှာ ၆ % 
ေနာက်ထပ်ေလျာ့နည်း ကျဆင်းလာပီး၊ ပိန်လှီြခင်းမှာ ၂.၂% အြဖစ် နည်းပါး ေနဆဲ ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် စားနပ်ရိက ာ လုံြခံမ  
ေဆာင်ရွက်ချက်များအရ ပဋိပက စစ်ေဘးဒဏ်သင့်ရသည့် ရပ်ရွာ လူထုများတွင် ကံ့ ကံ့ခံ ိုင်စွမ်း ြမင့်မားလာသည်။ TBC အဖွဲက 
ကာကွယ်မ ေပးေရးဆိုင်ရာ အေြခခံမူများကိ ု ြမင့်တင်ေပး ပီး၊ စခန်းများအတွင်း မီးေဘး၊ ေရလ မ်းမိုးမ ှင့် ေြမပိမ များေကာင့ ် ြဖစ်ရေသာ 
အေရးေပ အေြခအေနများအတွက် ေဒသ ခံ မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများသို လူသားချင်းဆိုင်ရာ စာနာမ  အကူအညီများ ေပးအပ်ခဲ့သည်။ 
ြမန်မာုိင်ငံတွင်း၌ ပဋိပက  ေကာင့်ှင့် ေရလ မ်းမုိးမ ေကာင့် ေနရာ ေရ ေြပာင်းရသူများသုိလည်း ကူညီေပးခ့ဲသည်။ ထုိင်းုိင်ငံှင့် ြမန်မာုိင်ငံရိှ 
စခန်း ေကာ်မတီမီျား (CCs) ှင့ ်ေဒသခ ံအရပ်ဘက် အဖဲွအစည်းများ/ ရပ်ရွာ မတ်ိဖက်အဖဲွအစည်းများသိုလည်း ေကာင်းမွန် သည့အ်ပ်ုချပ်မ စနစ် 
ြဖစ်ေစေရး၊ အဖွဲအစည်းစနစ် ဆိုင်ရာ ဖွံဖိးမ များအတွက် စွမ်းေဆာင်ိုင်ရည်များ တိုးတက်ဖွံဖိး ေစခဲ့သည်။ ဤလ ပ်ရှားမ များ၏ 
ရည်ရွယ်ချက်မှာ စခန်းြပင ်ပတွင် အနာဂတ်ကာလ ဒုက သည်များ၏ ဘဝအတွက်မ သာ မဟုတ်ဘဲ၊ ြမန်မာိုင်ငံရှ ိပဋိပက ဒဏ်သင့်ရသည့ ်
ရပ်ရွာလူမ  အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ပါ ြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၉ ခုှစ်အတွက် အသုံးစရိတ်များမှာ ထိုင်းဘတ ်၅၁၀ သန်း (USD ၁၆ သန်း) ြဖစ်သည်။ ဘတ်ဂျက်လျာထားမ မှာ ထိုင်းဘတ ်၅၄၅ သန်း 
(USD ၁၇ သန်း) ြဖစ်ရာ အေထွေထွေသာ အသုံးစရိတ်ြဖတ်ေတာက် ေလ ာ့ချမ များှင့ ် လူသုံးကုန် ပစ ည်းများ ခန့်မှန်း သည်ထက် 
ေဈးချိရရှိြခင်းကိ ုထင်ဟပ်ေနသည်။ TBC အဖွဲ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကုန်ကျမ မှာ ၂၀၂၀ ခုှစ်အတွက် ထိုင်းဘတ ်၅၁၉ သန်း (USD ၁၆.၂ 
သန်း) ရှိမည်။
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၂၀၁၉ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ကရင့်ေတာ်လှန်ေရးှစ ်၇၀ အခမ်းအနားသို ကရင်လူထုများ စုေဝးခဲ့ကသည်။
Photo credit: TBC

အခန်း- ၁
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

တင်ြပချက ်
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ြမန်မာှင့ ်KNU သစ်ေတာဌာနှီးေှာဖလှယ်ပွဲ- TRIPNET အဖွဲက ၂၀၁၉ ဩဂုတ်တွင ်စီစ်သည်။
Photo credit: TBC

ြမန်မာိုင်ငံ

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်အစိုးရ၏ အရပ်ဘက်ှင့ ်စစ်ဘက်ဆက်ဆံေရးမှာ 
၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း ယိုယွင်းကျဆင်းလာေနသည်။ ဤအချနိ်သည် 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ကုန်တွင် ကျင်းပမည့် ေရွးေကာက်ပွဲများအတွက ်
မဲဆွယ်စည်းုံးမ များ မတိုင်မ ီအကိကာလလည်း ြဖစ်သည်။ အမျိး 
သား ဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ ်(NLD) ှင့် ိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ 
(တပ်မေတာ်) တိုက ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ ဥပေဒြပင်ဆင်ေရးကို သီး 
ြခားစီ ေဆာင်ရွက်ေနကရာ အေြပာင်းအလဲမရှိသည့် ရလဒ်သာ 
ထွက်ေပ ခဲ့သည်။ တုတ်ိုင်ငံ၏ ခါးပတ်တကွင်းှင့် လမ်းတစင်း 
စီမံ ကိန်းကီး (BRI) အေပ  ထင်ြမင်ချက်များမှာ NLD က စီးပွား
ေရးအကျိးစီးပွားကိ ုဦးစားေပးေနပီး၊ တပ်မေတာ်က အချပ်အြခာ 
အာဏာ ကိစ  စိုးရိမ်ပူပန်မ ရှိေနရာ ကွဲလွဲေနကပု ံရှိသည်။ 

တရားဝင ်ငိမ်းချမ်းေရးညိှိင်းေဆွးေွးမ များလည်း စတုတ အကိမ် 
ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး ညီလာခံကို အချနိ်အကန့် အသတ်မရှိ 
ဆိင်ုးငံထ့ားရချန်ိမှစ၍ ရပ်ဆိင်ုးေနသည်။ အမှန်တွင် ရခိင်ုြပည်နယ်ှင့် 
ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်းတိုတွင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက  အရှိန် 
ြမင့်မားလာသည်။ ြမန်မာ့တပ် မေတာ်ှင့် တိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တို
က်ခိက်ုမ  ရပ်စေဲရးသေဘာတညူခီျက် (NCA) စာချပ်ကိ ုလက်မှတ်ေရး 
ထိုးထားြခင်း မရိှသည့ ်တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများ (EAOs) 
များအကား တိုက်ခိုက် ေနကြခင်း ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ အေရှ 
ေတာင်ပိုင်းေဒသတွင် တပ်မေတာ် စစ်အင်အားတိုးချဲလာြခင်း၊ 
လမ်းေဖာက်လပ်ုြခင်းေကာင့ ်ေကျာက်ကီးှင့ ်ဖာပွန်မိနယ်များတွင် 

တင်းမာမ  ြပင်းထန်လာပီး မလုံြခံမ ေကာင့ ်လူ ၅,၀၀၀ ေကျာ်သည ်
ကရင် အမျိးသားအစည်းအုံး (KNU) ထိန်းချပ်ရာေဒသသို ထွက် 
ေြပးလာကသည်။ တပ်မေတာ်ှင့ ်နယ်ြခားေစာင့်တပ ်(BGF) ပူးတွ ဲ
တပ်ဖွဲများသည် မွန်ြပည်သစ်ပါတီ တပ်ဖွဲများှင့် တိုက်ပွဲြဖစ်ပွား 
ခဲ့ ပီး ဘုရားသုံးဆူေဒသတွင် လူ ၁,၀၀၀ ခန့ ် အိုးအိမ်စွန့ ်ပစ  ်
ထွက်ေြပးခဲ့ရသည်။ 

NCA သေဘာတူညီချက် အပုိဒ် ၂၅ (ပဋိပက ေကာင့် သက်ေရာက်မ ရိှ
ေသာ ေဒသများတွင် လူမ -စီးပွားေရး ဖွံဖိးမ ) အေပ  ကွဲလွဲေသာ 
အဓိပ ါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များေကာင့ ်အစိုးရှင့ ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်
ကိုင်အဖွဲများ (EAOs) များအကား ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရး၌ 
ဆက်လက်၍ စိတ်ပျက်ဖွယ် ြဖစ်ေနသည်။ အပစ်ရပ်ကားကာလ 
အစီအစ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်ယင်းမတိုင်မ ီအပစ်ရပ်နယ ်
ေြမဧရိယာ သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု တပ်မေတာ်ဖက်က 
တင်းခေံနသည်။ KNU ှင့ ်အြခားေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု 
အဖွဲမ ျားက  ယုံ ကည်မ  တည်ေဆာက်ေရး   ှင့ ်  ဒီမိုကေရစီ  
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အေတွအကံ ရရှိေစရန် ကိစ တခုချင်းအလိုက ်
ချည်းကပ် ပံုမျိး စ်းစားရန် အဆုိြပထားသည်။ NCA သေဘာတူညီချက် 
လက်မှတ်ေရးထိုး ထားသည့ ်အဖဲွများသည် ိင်ုငတံကာ အဖဲွအစည်း 
များထံသို ရန်ပုံေငွအဆိုြပလ ာ တင်ြပရာ၌ ြမန်မာိုင်င ံအမျိးသား
ြပန်လည ်သင့်ြမတ်ေရး ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးဗဟိုဌာနသို ကိတင်ခွင့်ြပ 
ချက် ေတာင်းခံရမည်ဟ ု န်ကားလာေသာေကာင့ ်တင်းမာမ များ 
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ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်။ မတရားအသင်းဥပေဒှင့ ်သက်ဆိုင်၍ NCA လက် 
မ ှတ ်ေရးထိုးထားသည့ ်  တိုင ်းရင ်းသား  လက်နက်ကိုင ်အဖ ွဲ  
အစည်းများကုိ အမည်မဲစရင်းမှ ပယ်ဖျက်ေပးခ့ဲပီြဖစ်ရာ ယခုအမိန့်စာ၏ 
ဥပေဒေကာင်းအရ တရားဝင်မ မှာ အြငင်းပွားဖွယ်ြဖစ်သည်။

ိုဟင်ဂျာအသိုက်အဝန်းအေပ  အကျယ်အြပန့်ှင့ ် စနစ်တကျ 
ကျးလွန်ခဲ့သည့ ်လူ့အခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ စွပ်စွဲချက်များ အေပ  
စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် ကိးပမ်းမ များ တိုးတက်မ ရှိခဲ့ ပီး၊ တာဝန်ခံ
တာဝန်ယမူ  ြဖစ်ေစေရးသို ြဖစ်ေစခဲသ့ည်။ အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ရာဇဝ
တ်မ  ခုံုံးက လသူားမျိးွယ်တရပ်လုံးအေပ  ကျးလွန်ချိးေဖာက်သည့် 
ရာဇဝတ်မ များကို စံုစမ်းစစ်ေဆးမည်ဟု  ေကညာခ့ဲပီး၊ အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာ တရားုံး (ICJ) က ြမန်မာိုင်ငံအေပ  ကားနာမ ြပခဲ့ပီး 
ုိဟင်ဂျာ လထူမုျားကိ ုကာကွယ်မ  ေပးိင်ုရန် ကားကာလအစအီစ် 
များကို ဆုံးြဖတ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ြမန်မာအစိုးရက ခန့်အပ်သည့် 
လွတ်လပ်ေသာ စုစံမ်းစစ်ေဆး ေရး ေကာ်မရှင် (ICOE) က ေနာက်ပိင်ုး 
တွင် ိုင်ငံေတာ်လုံြခံေရးတပ်ဖွဲများက အမှန်တကယ် စစ်ရာဇဝတ်
မ များ ကျးလွန်ခဲ့ေကာင်း အသိအမှတ်ြပ ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ပွင့်လင်း 
ြမင ်သာမ  မရှိ ြခင ်းေကာင့ ် ICOE အေပ  ယုံ ကည်ကိုးစားမ   
ကျဆင်းေစခဲ့သည်။ တပ်မေတာ် တပ်ဖွဲများက ဆယ်စုှစ်များစွာ 
အရပ်သားြပည်သူများအေပ  ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မ များကို 
အေရးယူခံရြခင်း မရှိဘ ဲကင်းလွတ်ေနေစခွင့်ကို အဆုံးသတ်ေစရန် 
ယခု ေတွရှိချက်များက သမိုင်းဝင်အချက်များပင ်ြဖစ်သည်။

ထိုင်းိုင်ငံ

ယခုှစ်အတွင်း ထိုင်းိုင်ငံ၏ အေြခအေနသည် ှိင်းယှ်ချက်အရ 
တည်ငိမ်ေနသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လတွင် ကာလကာရှည  ်
ေစာင့ ်ဆို င ်း ခဲ့ ကရေသာ  ေရွး ေကာက ်ပ ွဲ မ ျားက ျင ်း ပခဲ့  ပီး ၊ 
စစ်တပ်ကိုလိုလားေသာ ိုင်ငံေရးပါတီက ထိုင်းိုင်ငံအစိုးရသစ်ကို 
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလတွင် ကျင်းပသည့် ထိုင်းဘုရင်အသစ် H.M. 
မဟာဗာဂျရီာေလာင်ကွန် ဖရ ဗာဂျရီာ ကေလာက်ေကျာက်ယူဟွာ 
နန်းတက်ပဲွ အပီး တွင် ဖဲွစည်းိင်ုခဲသ့ည်။ လွတ်လပ်စွာ ေဖာ်ြပေြပာဆို
ခွင့ ်ှင့ ် လွတ်လပ်စွာ စုေဝးခွင့ ်ကို ကန့်သတ်ချပ်ချယ်ြခင်းများ 
ဆက်လက်ရှိေန သည်။ မီဒီယာ၊ လူထုအစည်းအေဝးပွဲများကိုလည်း 
ကျယ်ြပန့်စွာ တင်းကျပ်စစိစ် ချပ်ချယ်ထားသည် ကိ ုေလလ့ာေတွရိှရ
သည်။ 

ြမန်မာ-ထိုင်း ှစ်ိုင်ငံပူးတွဲအလုပ်အဖွဲ တတိယအကိမ ်အစည်းအ
ေဝးကိ ုချင်းိုင်မိတွင ်ကျင်းပခဲ့ပီး၊ ယင်းတွင် အိမ်ြပန်လာကသည့ ်
ဒုက သည်များအတွက် မိမိဘာသာ ဖူလုံေစေရး စီးပွားစနစ်ဆိုင်ရာ 
သေဘာတရား ေလ့လာမည့ ်စင်တာများ၊ ရပ်ရွာဖွံဖိးေရး စီမံချက် 
များအေကာင်းကိုလည်း ညိှိင်းေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

ထုိင်းအစိုးရ၏ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန အဆင့်ြမင့်အရာရှိများက 
စခန်းများသို အကိမ်ကိမ်လာေရာက်ေလ့လာ၍ ြမန်မာနယ်စပ ်
အာဏာပုိင်များှင့် ေဆွးေွးခ့ဲကသည်။ အိမ်ြပန်လာသူများအတွက် 
ယာယီနယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ေရးစခန်းများ ဖွင့ ်ေပးိုင ်ရန် ေဆွး 
ေွးခ့ဲကြခင်း ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ-ထုိင်းချစ်ကည်ေရး နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 
ဒုတိယတံတားအသစ် ဖွင့ ်ိုင်ြခင်းှင့ ်အတူ  ှစ်ိုင်ငံ အကား 
ဆက်သွယ်မ  ပိုမိုအားေကာင်းလာေစသည်။ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍ 
လအူများ စနစ်တကျှင့ ်ထေိရာက်ြမန်ဆန်စွာ ကူးလူး သွားလာိင်ုရန် 
ရည်ရွယ်ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ထိုင်းအစိုးရ ကက်ဘိနက်အဖွဲက စီးပွားေရးအရ ေရ ေြပာင်းအ
ေြခချလာသူှင့် ုိင်ငံတကာ၏ ကာကွယ်မ ေပးရန် လိုအပ်သူတို 
အကား စိစစ်ိုင်ရန် ယ ယားစနစ် (screening mechanism)1 ကို 
အတည်ြပခဲ့သည်။ ယင်းစိစစ်မ  လုပ်ငန်းစ်ကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ရန် ထိုင်းအစိုးရက ၎င်းတို၏ အရာရှိများကိ ုအရည်အချင်းှင့် 
က မ်းကျင်မ ြဖည့်ဆည်း သင်တန်းေပးရန်ကိုလည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 
ဒီဇင်ဘာလ တွင် UNHCR က ကျင်းပခဲ့သည့ ်ပထမဦးဆုံး ကမ ာလုံး
ဆိုင်ရာ ဒုက သည်ဖိုရမ ်အခမ်းအနားတွင ်ကတိြပထားခဲ့သည်။ 

လူသားချင်းဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့ကူညီသည့် ရန်ပုံေငွများ ကျဆင်း
လာမ ှင့်အတူ တရားဝင ်အိမ်ြပန်ကသ ူှိင်းယှ်ချက်အရ နည်းပါး 
ေသာေကာင့် အေရးပါသည့်အင်အားစုများအကား နည်းလမ်းများ 
ကဆံရှာေဖရွန် ေဆွးေွးမ များ ရိှလာသည်။ ယင်းတိုမှာ အမ်ိြပန် ေရး၊ 
ြပန်လည်ေပါင်းစည်းေရး ှင့ ်/ သိုမဟုတ် ထိုင ်းိုင ်ငံအတွင်း 
ေဒသအေြခြပ အေြဖများရှာေဖွြခင်း၊ ေရရှည်ကာြမင့ ်ေနေသာ 
အေြခအေနကို ေသာ့ချက်ေတွေစေရးတို ြဖစ်သည်။ အေြဖများမှာ 
လက်ရှိတွင် ခက်ခဲလွန်းေနေသာ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးှင့် မှတ်တမ်း 
တင်ေရး လပ်ုငန်းစ်များအေပ တွင် တည်မီှေနသည်။ ထိင်ုးအစိုးရှင့်
ေတွဆုံရာတွင် ေဖာ်ြပချက်များအရ ယင်းတိုက ိုင်ငံသားမှတ်ပုံ 
တင်ေရး လုပ်ငန်းစ် ြမန်ဆန်ေစရန် ေထာက်ခံ ပီး ၊ ထိုအခါ 
အမ်ိကိစွုန့်ခွာ ထွက်ေြပးခဲ့ကရသမူျား ထိင်ုးိင်ုငတွံင် ေရ ေြပာင်းလပ်ု
သား အြဖစ် တရားဝင် အလပ်ုလာြပန်လပ်ုိင်ုမည် ြဖစ်သည်။ ယင်းမှာ 
ဒကု သည်များက ြမန်မာုိင်ငံသုိ ြပန်လိုကသည့ ်ကာလအထ ိအသွင် 
ေြပာင်း ကားခံအဆင့်တခ ုြဖစ်သည်။

1 https://reliefweb.int/report/thailand/unhcr-welcomes-thai-cabinet-
approval-national-screening-mechanism
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ကရင္ ၈၀.6%
9.6%

၃.၂%

၀.၆%

၆.0%

ေမြးကင္းစ < ၆ လ ၀.၈%

ကရင္နီ ၆ လ < ၅ ႏွစ္ ၁၁%

ဗမာ ၃၃.7%
မြန္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ၅၄.5%

အျခား

The Border Consortium
w w w . t h e b o r d e r c o n s o r t i u m . o r g

!

\ !

!

!

!

!

⚑

⚑

⚑⚑

⚑

⚑

⚑

⚑

⚑
!

!

!

!

!

\

!

!

!

တနသၤာရီ

ရွမ္း

ကယား

ကရင္

ပဲခူး

မြန္

ေနျပည္ေတာ္

ဘန္႔မုိင္နန္းဆြယ္

ဘန္႔မယ္ဆူရင္း

မယ္လအြန္

မယ္ရမလုန္

မယ္လ

အုန္းျပန္႔မုိင္

ႏုိဖုိး

ဘန္႔ဒုံယန္း

ထန္(မ္)ဟင္

မယ္ေဟာင္ေဆာင္

ခ်င္းမုိင္

မယ္စရီယန္း

အုန္းဖန္

မယ္ေဆာက္

ကန္ခ်နပူရီ

ျမန္မာႏုိင္ငံ

ထိုင္းႏုိင္ငံ

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံရန္ကုန္

ပဲခူး

ေမာ္လၿမိဳင္

Map Creation date: 20 February, 2018
Projection/Datum: UTM Zone 47N/WGS84

ျငင္းဆုိခ်က္။ ဤေျမပုံတြင္ ပါရွိေသာ အမည္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ 
TBC မွ ေထာက္ခံေရးသြင္းေၾကာင္း အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ပါ။ 

Map ID: 2018-02

၀ ၁၀၀၅၀

ကီလိုမီတာ

ဘန္ေကာက္

လြိဳ င္ေကာ္

ထား၀ယ္

ျမ၀တီ

! ၿမိဳ႕

ၿမိဳ႕ေတာ္

⚑ ဒုကၡသည္ စခန္း

Æ
\

မွတ္ခ်က္။ 

ထိုင္း

တရုတ္

ျမန္မာ

လာအုိ

အိႏိၵယ

ကပၸလီပင္လယ္

'ku©onfpcef;wGif; vlOD;a&rsm; - 2019 ckESpf 'DZifbmv 

ယာယီ စခန္း
TBC မွ စစေ္ဆး အတည္

ျပဳသည့္ လူဦးေရ၁ 
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မရွိသူမ်ား အားလံုး ပါ၀င္သည္။ 
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သည့္ သူမ်ားကုိသာ ရိကၡာေ၀ေပးသည္။

၃။ ေတာ္၀င္ထုိင္းအစိုးရႏွင့္ UNHCR တို႔မွ စခန္းတြင္း မွတ္ပုံတင္
ရွိသူႏွင့္ မွတ္ပုံတင္မရွိသည့္သူ ဒုကၡသည္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း 
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ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္လာ
ခဲ့သည္။ 
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စခန်းလူဦးေရ ၂၀၁၆-၂၀၁၉ ဇယားှင့ ်ထွက်ခွာသည့ ်အေရအတွက်
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81,274

104,109

Departures from the Camp 2016 - 2019

Resettlement* 13,048
Burma/Myanmar** 12,591
Thailand 7,643
*IOM statistics
**(including 1,039 UNHCR voluntary repatriation)

New Borns 6,982 
New Arrivals 2,627

ဒုက သည်များ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် စခန်းများ၌ ဒုက သည် ၈၁,၂၇၄ ဦး 
(အမျိးသမီး ၅၁%)2 သည် ယာယီဒုက သည်စခန်း ၉-ခု တွင် ခိုလ ံ 
ကျန်ရိှေနဆြဲဖစ်သည်။ ယခှုစ်အတွင်း စစုေုပါင်း ၆.၅% ေလျာက့ျသွား
သည်။ ၂၀၁၉ ခှုစ်အတွင်း ခန့်မှန်း ၁,၇၀၀ ဦး3 က မမိဆိ အေလျာက် 
ြမန်မာိုင်ငံသို ြပန်ခဲ့ကသည်။ ယင်းတွင ်ကုလ ဒုက သည်မဟာမင်း 
ကီး ုံး  ( U N H C R )  က  ပံ့ ပိုးသည့ ်  မိ မိ  ဆ  အေလျာက ် 
အိမ်ြပန်သည့်အစီအစ်ြဖင့ ် ြပန်သူ ၈၇၅ ဦး ပါဝင်သည်။ ၂,၉၉၉ ဦး 
က ိင်ုငြံခားသို ေြပာင်းေရ အေြခချရန် ထွက်ခွာသွားကသည်။ အြခား 
ခန့်မှန်း ၁,၅၅၅ ဦးက စခန်းမှထွက်ခွာ၍ ထိုင်းိုင်ငံအတွင်းသို 
အလုပ်အကိုင်အခွင့ ်အလမ်းများ ရှာေဖွရန် ထွက်သွားကသည်။ 
ယခှုစ်တွင် ကေလး၁,၈၂၈ ဦး စခန်းများအတွင်း ေမွးဖွားခဲ့ကသည်။

အိမ်ြပန်ေရးအတွက် အဓိကကျသည့် နည်းလမ်းမှာ UNHCR က 
စီစ်ေဆာင်ရွက်သည့ ်မိမိဆ အေလျာက ်အိမ်ြပန်ေရး လုပ် ငန်းစ် 
ြဖစ်သည်။ ယင်းတွင် လူတဦးချင်းက စခန်းများအတွင်း ြမန်မာအစုိးရ၏ 
ကုိယ်စားလှယ်က ကနဦးုိင်ငံသားစိစစ်မ  ခံယူ ရသည်။ အေသးစိတ်ကုိ 
ေနာက်ပုိင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ သမ တံုးသုိ တင်ြပ၍ ုိင်ငံသားြဖစ်ခွင့် 
ရရှိရန်ေသချာေကာင်း အတည်ြပချက် ရယူရသည်။ အကယ်၍ 
အတည်ြပပါက ယာယီခရီးသွားလက်မှတ်ကုိ ထုတ်ေပး၍ တရားဝင် 
ပ့ံပုိးကူညီမ ရိှ သည့် မိမိဆ အေလျာက် အိမ်ြပန်ေရး လုပ်ငန်းစ်မှတဆင့် 
အိမ်ြပန်ိုင်သည်။ သိုေသာ်လည်ူ အချနိ်ဇယား အတိအကျမရှိဘဲ၊ 
အတည်ြပချက ်ရယူိုင်ရန ်မည်မ ကာမည်ြဖစ်ေကာင်း ဒုက သည်
များက မသိကပါ။ ေဖေဖ ဝါရီလတွင ်ဒုက သည် ၅၆၅ ဦး အိမ်ြပန်ခဲ့
ကပီး၊ ၃၁၀ ဦးမှာ ဇလူိင်ုလတွင် အမ်ိြပန်ခဲ့ကသည်။ တရားဝင်လပ်ုငန်း
စ် စတင်ချနိ် ၂၀၁၆ ခုှစ်မှစ၍ အိမ်ြပန်သူ စုစုေပါင်း ၁,၀၃၉ 
ဦးရိှသည်။ ယင်းကာလတွင် ပံပ့ိုးကညူမီ မရိှဘ ဲအမ်ိြပန်ကသ ူခန့်မှန်း 
၁၂,၅၀၀ ဦး ရှိသည်။ ယခုှစ်ကုန်တွင် အိမ်ြပန်ရန် အတည်ြပချက ်
ေစာင့ဆ်ိင်ုးေနသ ူေနာက်ထပ် ၂၀၀ ဦးခန့်ရိှသည်။ UNHCR က အြပည်
ြပည်ဆိုင်ရာ ေရ ေြပာင်း အေြခချမ အဖွဲ (IOM)၊ ကမ ာ့စားနပ်ရိက ာ 
အစီအစ် (WFP) တိုှင့်အတူ အိမ်ြပန်ကသူများကိ ု၆-လစာရိက ာ

ေထာက်ပံေ့ပးမ  ှင့ ်ညမီ ေသာ ေငသွား၊ အစပျိးရန် ေထာက်ပံပ့စ ည်း
များ၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကို ေထာက်ပံ့ေပးသည်။ UNHCR က 
ဆက်လက်၍ တစ်ှစ်စာ ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ရန် တိုက်တွန်းစည်း
ံုးေနသည်။ သိုေသာ် ြမန်မာအစုိးရက အိမ်ြပန်ကသူများသို ေထာက် 
ပံ့ေပးမ မှာ စံသတ်မှတ်မ  ရှိမေနပါ။ 

UNHCR က ေဖာ်ြပရာတွင ်အနာဂတ်အတွက် အဆင်သင့်ြဖစ်မ  ှင့် 
ြမန်မာိင်ုငသံို အမ်ိြပန်ေရး ေဆွးေွးေြပာဆိမု  ေခါင်းစ် ှစ်ခအုကား 
ခွဲြခားသင့်သည်ဟ ုဆိုသည်။ အိမ်ြပန်ေရးလုပ်ငန်းစ်မ ှကနဦးိုင်ငံ
သား စိစစ်မ ကို ခွဲထုတ်ေစလိုသည်။ ကနဦး ိုင ်ငံသားစိစစ်မ  
လုပ်ငန်းစ်မှာ ိုင်ငံသား အသိအမှတ်ြပလက်မှတ ်ရရှိေရးအတွက ်
လိုအပ်သည့်အဆင့်တခ ု ြဖစ်ပီး၊ အိမ်ြပန် သည်ြဖစ်ေစ- မြပန်သည်
ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သည်။ UNHCR က ‘အေြဖေပါင်းစုံ 
မဟာဗျဟာ’ ကို ထိုင်းှင့ ် ြမန်မာ အစိုးရများသို အဆိုြပပီး 
ေရရှည်ကာြမင့်ပီြဖစ်သည့် ြပဿနာကို ေသာ့ဖွင့ ်ေစချင်သည်။ 
ယင်းက ဒကု သည်လမူ  အသိက်ု အဝန်းများ၏အြမင်ကိ ုြမင်သာေအာင် 
တိုက်တွန်းေြပာဆိုေပးသည်။ ဥေရာပသမဂ  (EU) က ြမန်မာဒုက 
သည်များ လုံြခံစွာ ှင့် ေရရှည်တည်တံ့သည့် ြပန်လည်အေြခချမ  
ြဖစ်ိင်ုေချ ေလလ့ာမ တခ ုြပခဲသ့ည်။ သိုေသာ် ေနာက်ဆုံးသုံးသပ်ချက် 
မချရေသးပါ။ 

အိမ်ြပန်ကသူများ (ပံ့ပိုးမ ြဖင့် ြပန်သူများေရာ၊ အလိုအေလ ာက်
ြပန်ကသမူျားပါ) ၏ တုံြပန်ေဖာ်ြပမ အရ သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း မ များ 
မရှိြခင်း၊ အသိအမှတ်ြပမ  မရိုင်ြခင်း၊ ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့ ် ရရှိေရး၊ 
ိုင်ငံသား အသိအမှတ်ြပကဒ်ြပား ရရှိေရး.. စသည့် ြပဿနာများကို 
ြမန်မာိုင်ငံအေရှေတာင်ပိုင်းေဒသတွင ်ြပန်လည်ေပါင်းစည်းေရးအ
တွက် အဓကိ အဟန့်အတားများအြဖစ် ထပ်၍ ေြပာဆိေုနကပါသည်။ 
ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းတွင် အစိုးရထိန်းချပ်သည့်ေဒသှင့် 
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲများ ထိန်းချပ်သည့် ေဒသများ 
ရှိကသည့်အေလ ာက် မတူကွဲြပားသည့ ်အခက်အခဲများရှိေနသည်။ 
သုိေသာ် စစ်တပ်တုိးချဲ ချထားြခင်း၊ တုိက်ပဲွများ အချိေဒသများတွင် 
ဆက်ြဖစ်ေနြခင်းတိုေကာင့ ်ေဒသအလိုက် မျိးစုံှင့် အေသးစားအ
ေြဖရှာမ များ လိအုပ်သည်။ သိုအတွက်ေကာင့ ်အလှရှင်များကလည်း 
ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ် ေပျာ့ေြပာင်းစွာ စ်းစားေပးရန် လုိအပ်သည်။  

2 ၂၀၁၉ ဒဇီင်ဘာလ TBC အဖဲွက စစိစ်ထားေသာ အမ များ https://www.theborder 
consortium.org/media/2019-12-December-map-tbc-unhcr.pdf

3 အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ေြပာင်းေရ အေြခချမ အဖဲွ IOM- ထိင်ုးိင်ုင၏ံ ၂၀၁၉ ဒဇီင်ဘာလ 
ထွက်ခွာမ  စရင်းများ (departure statistics) အရ ြဖစ်သည်။
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လက်ေမာင်း အထက်လုံးပတ် တိုင်းတာြခင်း (MUAC)
Photo credit: TBC

အခန်း- ၃
အစီအစ်
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၂၀၁၇-၂၀၁၉ 
မဟာဗျဟာ လမ်း န်ချက်များ

မဟာဗျဟာ လမ်း န်ချက်-၁ 

အိမ်ြပန်ေရး အစီအစ်ေရးဆွဲမ 

HIGHLIGHTS

ထိုင်းိုင်င ံ

• ခန့်မှန်း ၂,၅၈၀ ဦး (၃%) သည် ယခုှစ်အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံသို အိမ်ြပန်ကသည်။ ယင်းတွင ်ကုလ ဒုက သည် မဟာ မင်းကီးုံး
(UNHCR) က ပံ့ပိုးသည့ ်မိမိဆ အေလျာက ်အိမ်ြပန်သည့်အစီအစ်ြဖင့ ်ြပန်သူ ၈၇၅ ဦး ပါဝင်သည်။

• စခန်းှင့် အိမ်ြပန်ေရး ေကာ်မီတီများက ‘အိမ်ြပန်၍ ေလ့လာေစသည့ ်အစီအစ်’ (Go and See Visits) များကိ ုဦးေဆာင်၍
အိမ်ြပန်ရန်ြဖစ်ိုင်ေြခရှိသည့ ်ေနရာ ၂၂ ခုကို သွားေရာက်ေလ့လာကသည်။

• ၅၃,၀၀၀ ဦးေကျာ် (အမျိးသမီး ၅၂%) က စခန်းသတင်းြပန်ကားေရး ေကာ်မတီ/ီ သတင်းြဖန့်ချေိရးဌာနများထမှံ အမ်ိြပန်ေရးှင့်
အကျယ်အြပန့်ေသာ စခန်းအုပ်ချပ်ေရးကိစ များှင့ ်ပတ်သက်၍ သတင်းများ လာေရာက်ရယူခဲ ့ကသည်။

• စခန်းြပင်ပတွင ်အြခားေရွးချယ်စရာ အေြဖများ ရှာေဖွိုင်ရန ်အင်အားစုေပါင်းစု ံညိှိင်းေဆွးေွးမ များ စတင်ခဲ့က သည်။

• အမျိးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုှင့ ် ဘာသာကိုးကွယ်မ  လူနည်းစု အုပ်စုများ အပါအဝင်၊
အထူးထိခိုက်နစ်နာိုင်ဖွယ်ရှိသ ူဒုက သည်များ၏ ၄၆% က အိမ်ြပန်ေရး တိုင်ပင်အကံရယူမ များတွင ်ပါဝင်ခဲ့က သည်။

ြမန်မာိုင်င ံအေရှေတာင်ပိုင်းေဒသ

• ြပည်တွင်း ေြပာင်းေရ ထွက်ေြပးရမ ၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ထွက်ေြပးရမ ှင့် အိမ်ြပန်မ များကို ှိင်းယှ်၍လည်း ေကာင်း၊
ကာကွယ်မ ေပးေရးှင့ ်အေြဖရှာေရးအတွက ်အကျိးဆက်များကိ ုကွင်းဆင်းသုေတသနြပသည်။
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မဟာဗျဟာ လမ်း န်ချက်-၂ 

စားနပ်ရိက ာ လုံြခံေရးှင့ ်သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းကိစ များ

HIGHLIGHTS

ထိုင်းိုင်ငံ 

• ေြမ ၉၆,၀၀၀ စတုရန်းမီတာကို စွန့်လ တ်ေပးပီး၊ ရပ်ရွာဥယျာ်များ စိုက်ပျိးိုင်ေရးအတွက ်လ ဲေြပာင်းအသုံးြပေစ ခဲ့သည်။

• သီးြခားလွတ်လပ်သည့ ် ြပန်လည်စိစစ်မ  ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ စားနပ်ရိက ာကဒ်စနစ် (FCS) ေကာင့ ်အသက်ေမွးဝမ်း ေကျာင်းမ
အတွက် ေထွြပားသည့ ်ေရွးချယ်စရာနည်းလမ်းများ ြဖစ်လာေစပီး၊ စားေသာက်ရာတွင ်စုံလင်ေထွြပား လာေစသည်၊ စိုက်ပျိး
ေရး ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်း တိုးတက်ေစသည်ကိ ုသုံးသပ်မှတ်ချက်ြပခဲ့သည်။

• ေဈးသည် ၁၂၆ ဦး (အမျိးသမီး ၈၁ ဦး) သည် FCS စနစ်၏ နည်းပညာ ပံ့ပိုးေပးမ ေအာက်တွင် ကုန်သွယ်စီးပွားေရး
က မ်းကျင်မ များ တိုးတက်လာသည်။

• အရွယ်ေရာက်ပီးသူ ၁,၀၂၃ ဦး (အမျိးသမီး ၃၈%) FSN သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အစီအစ်ေအာက်တွင် အသစ်ေသာ
က မ်းကျင်မ များ ဖွံဖိးတိုးတက်လာကသည်။

ြမန်မာိုင်င ံအေရှေတာင်ပိုင်းေဒသ

• ကရင်အမျိးသား အစည်းအုံး (KNU) ၏ ေြမယာေကာ်မီတီက ေြမအသုံးြပမ  လက်မှတ ်၇,၅၀၀ ေကျာ်ကိ ုထုတ် ေပးခဲ့သည်။
သစ်ေတာစီမံခန့ ်ခ ွဲမ   ေကာ်မီတီများ ၁၀၀ ေကျာ်ကို အင်အားေကာင်းေစခဲ့သည်။ မိိုးဖလာေြမပိုင်ဆိုင ် မ စနစ်ကို
အသိအမှတ်ြပေပးခဲ့သည်။

• စိက်ုပျိးေရး ထတ်ုလပ်ုိင်ုစွမ်း တိုးတက်ေစခဲသ့ည်။ သိုမဟတ်ု ယခင်စွန့်ပစ်ထားေသာ ေြမများကိ ုလယ်သမား ၂,၉၀၀ ေကျာ်တို
ြပန်လည်ရယ ူပိုင်ဆိုင်ိုင်ခဲ့သည်။

• မိခင်၊ ေမွးကင်းစကေလးှင့ ်ငယ်ရွယ်ေသာ ကေလးများ ေက းေမွးေရး အစီအစ် (IYCF) ၌ အိမ်ေထာင်စ ု၃,၄၀၀ ေကျာ်၏
စားေသာက်မ  အမူအကျင့်များကိ ုတိုးတက်ေစခဲ့သည်။

• ေဒသတွင်း ေရရရှိမ ၊ မိလ ာစနစ်ကို အိမ်ေထာင်စ ု၃,၁၀၀ ေကျာ်အတွက ်တိုးတက်ေစခဲ့သည်။

THE BORDER CONSORTIUM
ANNUAL REPORT 2019

10



မဟာဗျဟာ လမ်း န်ချက်-၃ 

လူသားချင်းစာနာမ ဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးမ 

HIGHLIGHTS

ထိုင်းိုင်င ံ

• ရိက ာ ေထာက်ပံ့မ ကို ေငွသားအေြခြပ ကဒ်စနစ် (FCS) သို အြပည့်အဝ အသွင်ေြပာင်းလဲခဲ့ပီး၊ အိမ်ေထာင်စ ု၁၇,၀၀၀ ခန့်
အတွက် အြပသေဘာ သက်ေရာက်မ  ရှိေနသည်။

• စခန်း ၉-ခုအတွက် မက်ထရစ်တန ်၇,၀၀၀ နီးပါရှိ မီးေသွးများကိ ုေရရှည်တည်တံ့ေသာရင်းြမစ်များမ ှရယ ူြဖန့်ေဝခဲ့ သည်။

• စခန်းများအတွင်း ြဖန့်ေဝပီးေနာက ်ေစာင့်ကည့်မ  (PDM) ကာလတွင ်စစ်တမ်းေကာက်ယူသည့ ်အိမ်ေထာင်စုများ၏ ပျမ်းမ  
၉၆% သည် အိမ်ေထာင်စုအတွင်း ငတ်မွတ်မ မရှ ိသိုမဟုတ ်အနည်းအကျ်းသာရှိဟ ုေဖာ်ြပကသည်။ ၀.၃% (အိမ်ေထာင်စု
၁၀ စု) သာ ‘အလွန်အမင်း ဆာေလာင်မွတ်သိပ်မ ’ ရှိသည်။

• စခန်းများအတွင်းရှိ အမိုးအကာ အလုပ်အဖွဲများက ေရလ မ်းမိုးမ ှင့ ် ေြမပိမ  အေရးေပ အေြခအေနများတွင် တုံြပန်
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကပီး၊ မီးေဘးသင့ ်အိမ်ေထာင်စ ု၁၂၈ စုကိ ုကူညီေပးခဲ့ကသည်။

ြမန်မာိုင်င ံအေရှေတာင်ပိုင်းေဒသ

• အီးသုထစခန်းရှ ိြပည်တွင်းဒုက သည် ၂၀၀ ဦး၏ စားနပ်ရိက ာ လုံြခံမ ကို ြဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးေပးခဲ့သည်။

• ပဋပိက ှင့ ်ေရလ မ်းမိုးမ  သက်ေရာက်ခစံားရေသာ ေဝးလသံည့ေ်ဒသရိှ လထူ ု၂,၈၀၀ ဦးေကျာ်အတွက် အေရးေပ  ကယ်ဆယ်ေရး
အေထာက်အပံ့များကိ ုစည်းုံးြဖန့်ေဝေပးိုင်ခဲ့သည်။

မဟာဗျဟာ လမ်း န်ချက်-၄ 

ကာကွယ်ေပးမ ဆိုင်ရာ 

HIGHLIGHTS

ထိုင်းိုင်င ံ

• ဒုက သည်ှင့် စခန်းေကာ်မီတီများက လိုက်နာရမည့်ကျင့်ထုံး (Code of Conduct) အေပ  အခိုင်အမာ ေထာက်ခံ ကပီး၊
တုံြပန်လိုက်နာမ  အားေကာင်းသည်။

• TBC ဝန်ထမ်းများှင့ ် ဒုက သည် မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများအကား လိင်မ ဆိုင်ရာ ေခါင်းပုံြဖတ်မ ၊ ချိးေဖာက်မ  ှင့ ်
ဖိှိပ်ချိးှိမ်မ များ (PSEAH) အား ကာကွယ်မ ေပးေရးအေပ  သိရှိမ  တိုးြမင့ ်လာသည်။ အကျိးခံစားခွင့ ်ရှိသူများက
တိုင်ကားမ များအေပ  တုံြပန်သည့ ်ယ ယားစနစ် (BCRM) ထားရှိသည်။

• တရားဝင် အစည်းအေဝးများှင့ ်ေဆွးေွးပဲွများတွင် ရပ်ရွာလထူမုျား ကိယ်ုစားြပမ ှင့ ်ပါဝင်မ  အားေကာင်းသည်။ ယင်းတိုတွင်
အမျိးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ တိုင်းရင်းသားှင့ ်ဘာသာေရးလူနည်းစ ုအုပ်စုများ အပါအဝင်ြဖစ ်သည်။
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ြမန်မာိုင်င ံအေရှေတာင်ပိုင်းေဒသ

• လူအခွင့်အေရး ကာကွယ်မ ေပးသူများအကား ကွန်ရက်ကို အားေကာင်းခိုင်မာေစပီး၊ ရပ်ရွာအေြခြပ ကာကွယ်မ  ေပးေရး
မဟာဗျဟာများကိ ုြမင့်တင်ေပးသည်။

• ကျား-မကွဲြပားမ အေပ  တုံြပန်မ ရှိသည့် အစီအစ်ေရးဆွဲမ များကို အားေကာင်းေစ၍ တန်းတူညီမ မ  မရှိသည့် အေြခအေန
မြဖစ်ေစရန ်ေသချာေဆာင်ရွက်ေပးသည်။

မဟာဗျဟာ လမ်း န်ချက်-၅ 

တာဝန်သိေသာ ဆုတ်ခွာမ  

HIGHLIGHTS

ထိုင်းိုင်ငံ 

• ဒုက သည်ေကာ်မီတီများှင့ ် ရပ်ရွာေခါင်းေဆာင်များ၏ အခန်းက  ကို အုပ်ချပ်မ စနစ်တွင် အားြဖည့်ေပးိုင် သည်။
တပိင်နက်တည်းတွင် လက်ရှိေခါင်းေဆာင်များကိုှင့် လူသားချင်းဆိုင်ရာ ကူညီေပးမ  ချည်းကပ်မ  နည်း လမ်းများတွင်
ဆက်လက်၍ အရည်အေသွး ြဖည့်ဆည်းေပးမ  ရှိသည်။

• အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲအစည်း အန်ဂျအီိုများ၊ ကုလသမဂ  ဒုက သည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကီးုံး (UNHCR)၊ သံုံးများ၊
အလှရှင်များ၊ ထိုင်းအစိုးရ၊ ပုဂ လိကက  တိုအကား နယ်စပ်ရှ ိဒုက သည်များ၏ အြခားေရွးချယ်စရာ အေြဖရှာ ေဖွိုင်ရန်
က  ေပါင်းစုံ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ  ကိးပမ်းမ  ရှိသည်။

ြမန်မာိုင်င ံအေရှေတာင်ပိုင်းေဒသ

• TBC ြမန်မာှင့ ်အရပ်ဘက်လမူ  အဖဲွအစည်း ၁၇-ခတုိုအတွက် ှစ်ရှည် ရန်ပုေံင ွကတကိဝတ်များ ေသချာရရိှထား ပီး ြဖစ်သည်။

• လူမ ကာကွယ်ေပးေရး စနစ်များကိ ုအားြဖည့်၍ ကယ်ဆယ်ေရးမှသည ်ဖွံဖိးေရးဆီသို ေဘာင်အတွင်း လစ်ဟာ ချက်များကို
ေြဖရှင်းေပးိုင်သည်။
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မဲလအုန်းစခန်း
Photo credit: Masaru Goto

အခန်း- ၄
TBC မဟာဗျဟာ 

၂၀၂၀-၂၀၂၂ 
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TBC အဖွဲ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ လက်ရှိ မဟာဗျဟာပီးဆုံးေတာ့မည် 
ြဖစ်သည့်အေလျာက်၊ TBC အဖွဲက မဟာဗျဟာကို ြပန်လည ်ေရး 
ဆွဲရန်အတွက် TBC ၏ ဘုတ်အဖွဲှင့ ်အဖွဲဝင်များ၊ (ထိုင်းိုင်ငံှင့ ်
ြမန်မာိုင်ငံရှိ) TBC ၏ မိတ်ဖက်များ၊ ဝန်ထမ်းများ အပါအဝင်  
အမျိးမျိးေသာ အင်အားစုများထံမှ အ ကံြပချက်များကို ရယူ၍ 
ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း ေလ့ကျင့်ခန်းကိ ုေဆာင်ရွက်ေန ပါသည်။ 

လူအေြမာက်အများ အိမ်ြပန်ရန် မြဖစ်ိုင်ေသးေကာင်း ထင်ရှား
သည့အ်ေြခအေနှင့ ်အြခားေရွးချယ်စရာ နည်းလမ်းကိ ုအေကာင်အ
ထည် ေဖာ်ရေကာင်းေဖာ်ရဖွယ် ရှိသည့ ်အချနိ ်တွင် TBC ှင့ ် 
ယင်း၏မတ်ိဖက်များက လာမည့ ်၂-၃ ှစ်တာကာလ အတွင်း သသိာ
သည့် လူဦးေရေလ ာ့ချမ ကို ေမ ာ်လင့်မထားပါ။ အေထွေထွေသာ 
တိင်ုပိင်ုအကရံယမူ များမှ ထင်သာြမင်သာရိှသည့ ်အဓကိအချက်များ
တွင် မေသချာမေရာသည့ ်ပိကဲွလွယ်သည့ ်လုြံခေံရးသေဘာသဘာဝ၊ 
ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ေဒသရှိ အိမ် ြပန်ရန်ြဖစ်ိုင်ေချရှိသည့ ်
ေနရာများတွင် မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့် ဝန်ေဆာင်ေပးမ များ ကင်းမဲ့
ေနြခင်း၊ ထိုင်းိုင်ငံတွင် ေရ ေြပာင်း လုပ်သားများ ဆက်လက်၍ 
လိုအပ်ေနြခင်း၊ ထိုင်းအစိုးရ၏ ဒုက သည်များှင့ ်ပတ်သက်၍ 
သေဘာထားေြပာင်းလလဲာြခင်း၊ ထို အြပင် အဖဲွအစည်းတခအုေနြဖင့် 
TBC ၏ ရန်ပုံေငွရင်းြမစ်များ မေသချာမေရရာ ရှိေနြခင်းများ 
ြဖစ်ေပ ေနပါသည်။ 

TBC အဖွဲ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ မဟာဗျဟာက ရည်ရွယ်ထားသည်မှာ 
ကာကွယ်မ ေပးေရး၊ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမ  ေသချာရှိေစေရး ှင့ ် 
ထိုင်းိုင်ငံှင့ ်ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပ ေနေသာ အေြခအ
ေနတွက်ဆချက်များအေပ  မူတည်၍ လိုက်ေလျာညီေထွ ြဖစ် 
ေစေရးပင် ြဖစ်သည်။ ဤမဟာဗျဟာကို တိုက်တွန်းစညး်ုံးမ ှင့် 
အေရးပါသည့် အင်အားစုများကို ထိေတွဆက်ဆံမ တိုကို အေလး 
ေပးေဆာင်ရွက်သွားမည်။ တာဝန်ယူထားသည်များှင့် ဆုံးြဖတ်ချ
က်ချမ ှတ်သူများအေနြဖင့ ်  ဒုက  သည်များ၏  အသံ၊  သူတို၏ 
အနာဂတ်အေပ အြမင်ှင့် ဒုက သည်များ၏ အြခားေရွးချယ်စရာ
နည်းလမ်းများကို ရှာေဖွကရာ၌ သူတို၏ အ ကံအစည်များကို 
ေသချာနားေထာင ်သွားမည်။  ဥပမာအားြဖင့ ်- ထိုင ်းိုင ်ငံသို  
လုပ်သားအြဖစ် ယာယီေြပာင်းေရ  အေြခချကရန်ကိစ မျိး ြဖစ်သည်။ 

ယခု မဟာဗျဟာကို TBC အဖွဲ၏ လူ့အခွင့်အေရးအေြခခံသည့် 
ချည်းကပ်မ အေပ  စိတ်ပိုင်းြဖတ်ထားမ ၌ တည်ေဆာက်ထားပီး၊ 
ရပ်ရွာလူထု ခွန်အားအာဏာ ဖွံဖိးေစေရးှင့ ် ိုင်ငံအဆင့်ှင့ ် 
ေဒသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၏ မိတ်ဖက်ြပမ ြဖင့ ် ၊ တာဝန်ယူ 
တာဝန်ခမံ ၊ တန်းတညူမီ မ ၊ အင်အားစအုားလုံး ပါဝင်ိင်ုမ ၊ သဘာဝပ
တ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်မ / အသစိတ်ိရိှမ ှင့ ်“မမိတိို၏ လပ်ုရပ် ေကာင့ ်
အ  ရာယ်မြဖစ ်ေစေရး” (Do No Harm) အေြခခံမူမ ျားကို  
ေသချာတက်က စွာကိုင်စွဲ၍ တာဝန်ယူသွားမည ်ြဖစ်သည်။ 

TBC အဖွဲ၏ မဟာဗျဟာေြမာက ်လမ်း န်ချက် ၄-ခု 

လူ့အခွင့်အေရးများကို ြမင့်တင်ေပးရန် ှင့် ထွက်ေြပးေရ ေြပာင်းရသည့် ရပ်ရွာလူထုများထံသို (အမျိးသမီးများ၊ ကေလး 
ငယ်များ၊ အိုမင်းသူများှင့ ်ဖျားနာသူှင့် မသန်စွမ်းသူများကို အေလးေပးမ ှင့်အတူ) လူသားချင်းစာနာမ ဆိုင်ရာ လိုအပ ်
ချက်များကိ ုြဖည့်ဆည်းကူညီေပးသည်။ 

TBC အဖွဲက တန်းတူညီမ မ ရှိေသာ လူသားချင်းစာနာမ ဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ထွက်ေြပးေရ ေြပာင်းရသည့ ်
ရပ်ရွာလူထုများထံသို ပံ့ပိုးေပးရန်ဟူသည့် ၎င်း၏ တာဝန်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးသည်။ စားနပ်ရိက ာ၊ ေလာင်စာ၊ 
အမိုးအကာ ပုံစံများြဖင့ ်ေထာက်ပံ့ေပးသည်။ 

အာဟာရ ရရှိမ ကို တိုးတက်ေစြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်းရှိေသာ သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းကိစ များ ြဖစ်ေစြခင်းြဖင့် စားနပ် 
ရိက ာလုံြခံမ ကို အားြဖည့်ရန ်

ေရ ေြပာင်းှင့ ် ပဋိပက ဒဏ်ခံရေသာ ရပ်ရွာလူထုများသည် ေကာင်းမွန်သည့် အာဟာရ ရရှိမ ၊ တကိုယ်ေရ 
ကျန်းမာေစသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ စိုက်ပျိးေရးှင့် အေသးစားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ချမှတ်လုပ်ကိုင်ိုင် 
မ ေကာင့ ်အကျိးေကျးဇူး ရှိေစသည်။ 

ေရ ေြပာင်းှင့ ်ပဋပိက ဒဏ်ခရံေသာ ရပ်ရွာလထူမုျားအတွက် ကာကွယ်ေပးမ ရိှသည့ ်ဝန်းကျင်၊ လုြံခသံည့ ်ဂဏ်ု သကိ ာရိှသည့် 
အနာဂတ်များကိ ုြမင့်တင်ေပးရန်။ 

ခိုလ ံခွင့်၊ ြမန်မာိုင်ငံသို အတင်းအကျပ် မြပန်ရေစေရး အပါအဝင် လူ့အခွင့်အေရးများကို ြမင့်တင်ေပးိုင်သည်။ 
ဒုက သည်များ မိမိဆ အေလျာက ်အိမ်ြပန်ခွင့်ကို အြခားေသာအေြဖများ ရှာေဖွြခင်းှင့်အတ ူြမင့်တင်ေပး ိုင် သည်။ 

တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမ ၊ မိတ်ဖက်ြပမ  ှင့် ေဒသခံတို၏ ပိုင်ဆိုင်မ အြဖစ ်ခံယူေစေရးြဖင့ ်တာဝန်သိေသာ အသွင်ကူး ေြပာင်းမ  
ြဖစ်ေစရန ်အားြဖည့်ေပးရန်။ 

TBC အဖွဲှင့ ်မိတ်ဖက်အဖွဲများက တာဝန်သိစွာ ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိစွာ အေြပာင်းအလဲကိ ုဒုက သည် ရပ်ရွာ 
လူထုများ၊ အလှရှင်များ ှင့် အြခားအေရးပါသည့ ်အင်အားစုများှင့်အတ ူစီမံခန့်ခွဲရန်။
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