
အစီီရင်ခ်ံစံီာအကျျဉ်း�်ခံျ�ပ််

၂၀၂၂ ခံုနှှစီ၊် ဇွွန််လ 

ငြ��း�ပယ်းခံငံြပည်းသူူများ���၏ဘဝများ��� 

၂၀၂၁ ခံနုှစှီ ်စီစီအ်ာဏာာသိမိ်း�်သိည့်််အခံျနိ်မ််းစှီ၍ မြမ်းန်မ််းာနှိငု်င််အံတွငွ်�် 
ရှလိုခံြုံခံ�ံရေးရ�နှငှ််် လ့�အခံငွ်််အရေးရ�အရေးမြခံအရေးန်မ်းှာ ဆိုးို�ရ�ာ�စီွာယိုိယုိုငွ်�် 
ပ်ျကျ်စီီ�လာပြီးပ်ီ� လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ်�ာ�မ်းုအကျ့အည့်ီ လို 
အပ််ခံျကျ်မ်းျာ�အာ� လုံရေးလာကျ်သိည့်််ရေးမြေရှင်�်ရေးပ်�မ်းုမ်းျာ� မ်းရှိခံ့်ရေးပ်။ 
မြမ်းန်မ််းာမြပ်ည့်အ်ရေးရှ�ရေးတွာင်ပ််ိငု်�်ရှ ိမြပ်ည့်သ်ိအ့မ်းျာ�စီမု်းှာပ်ဋိပိ်ကျခမြေစီပ််ွာ� 
သိည့်််ရေးန်ရာရေး�သိမ်းျာ�တွငွ် ်ရေးန်�ိငု်က်ြကျပြီးပ်ီ� အဓမ်းမရေးရ့�ရေးမြပ်ာင်�်ရေးန်�ိငု််
မ်းမု်းျာ�၊ စီာ�န်ပ်ရ်ကိျခာမ်းေလ့ုမံ်းမု်းျာ�နှှင််် ဆိုးို�ရ�ာ�သိည့်််ကျျန်�်မ်းာရေးရ�နှငှ််် 
လုံခြုံခံ�ံရေးရ�အရေးမြခံအရေးန်မ်းျာ�အာ� အဆိုးကျ်မ်းမြပ်တွ်ရင််ဆိုးိုင််ရလျကျ်ရှိ
သိည့်။် လ့ရေးပ်ါင်�်ရေးမြမ်းာကျမ််းျာ�စီွာသိည့် ်�ိုင်�်န်ယိုစ်ီပ်သ်ိို� ခံိုလုခံံွင်််ရရှိ 
ရန််အတွွကျ ်�ွကျရ်ေးမြပ်�လာကြကျပြီးပ်ီ� အမ်းျာ�စီုမ်းှာ �ိုင်�်နှိုင်င််အံတွွင််� 
သိို� နှိုင်င််တံွကျာသိရေး�ာတွ့ည့်ီစီာခံျ�ပ်မ််းျာ�အတွိုင်�် ဝင်ရ်ေးရာကျခ်ံိုလုံ 
ခံွင််် သိို�မ်းဟုုတွ ်အကျာအကျွယိုမ််းရရှိကြကျရေးပ်။ ရလ�အ်ရေးန်မြေင််် မြပ်ည့််
သိ့မ်းျာ�သိည့် ်မ်းိမ်းိတွို�နှိုင်င််နံ်ယိုန််ိမ်းိတွ်အတွွင်�်၌သိာ ဆိုးကျလ်ကျရ်ေးန် 
�ိုင်ရ်န်် အဓမ်းမေိအာ�ရေးပ်�ခံရံသိည့်။် �ို�ရေးကြကျာင်် ်မြပ်ည့်သ်ိ့မ်းျာ�သိည့် ်
လကျ်န်ကျ်ကျိုင််တွိုကျ်ပ်ွ့မ်းျာ�၊ ရေးလရေးကြကျာင်�်တွိုကျ်ခံိုကျ်မ်းုမ်းျာ�နှှင််် 
အမြခံာ� ရေးသိာအကြကျမ်း�်ေကျ်မ်းုပ်ုံစီံမ်းျာ�ကျို ကြုံကျ�ံရေးတွွ�ရပ်ါသိည့််။ �ို�
အမြပ်င်် စီစီ်ရေးကျာင််စီီ၏ လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ်�ာ�မ်းုဆိုးိုင််ရာ 
အကျ့အည့်ီမ်းျာ�အာ� ကျန်�်သိတွ်မြခံင်�်နှှင််် အသိကျ်အနှတရာယို်ပြီးခံိမ်း�် 
ရေးမြခံာကျမ််းုမ်းျာ�ကျိုပ်ါ ခံစံီာ�ခံ့က်ြကျရသိည့်။်

အကျအ့ည့်မီ်းျာ�အာ� လကျလ်မှ်း�်မ်းမီ်းရမြခံင်�်၏အဓကိျအရေးကြကျာင််�ရင််�
မ်းှာ စီစီ်ရေးကျာင််စီီမ်းှအကျ့အည့်ီရေးပ်�ရန််မြင်င်�်ဆိုးန််မြခံင်�်အပ်ါအဝင်် မြပ်ည့််သိ့မ်းျာ�မ်းှအကျာအကျွယို်ရရှိရန်် နှိုင််င်ံတွကျာန်ယို်စီပ် ်
ရေး�သိမ်းျာ�သိို� မြေတွရ်ေးကျျာခ်ံွင်််ရရန်အ်တွွကျ ်အဟုန်�်အတွာ�မ်းျာ�ရှိရေးန်မြခံင််�ရေးကြကျာင််သ်ိာ မြေစီပ််ါသိည့်။် �ိုအဟုန်�်အတွာ�မ်းျာ� 
�့တွွင်် အဓမ်းမရေးန်ရပ််မြပ်န််လည့််ပ်ို�ရေးဆိုးာင််မြခံင်�်လည့်�် ပ်ါဝင််ပ်ါသိည့််။ �ို�ရေးကြကျာင််် လကျ်ရှိလ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ်�ာ�မ်းု 
ဆိုးိုင််ရာ အကြကျပ််အတွည့််�မ်းျာ�အာ�ရေးမြေရှင်�်နှိုင််ရန််အတွွကျ် စီစီ်ရေးကျာင််စီီနှှင်််အိမ်း်န်ီ�ခံျင်�်နှိုင််င်ံမ်းျာ�မ်းှ အစီို�ရမ်းျာ�အရေးန်မြေင််် 
နှိငု်င််တံွကျာလသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းဥုပ်ရေး�နှငှ််် လ့�အခံငွ်််အရေးရ�ဆိုးိငု်ရ်ာသိရေး�ာတွစ့ီာခံျ�ပ်မ််းျာ�ရေးအာကျရ်ှ ိ၎င်�်တွို�၏ 
တွာဝန််ဝတွတရာ�မ်းျာ�ကျို ရေးလ�စီာ�လိုကျန််ာရန်လ်ိုအပ်သ်ိည့်။် သိို�ရေးသိာ်လည့််� နှိုင်င််တံွကျာလ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းု 
ဥပ်ရေး�နှငှ််် လ့�အခံငွ်််အရေးရ�ဆိုးိငု်ရ်ာသိရေး�ာတွစ့ီာခံျ�ပ်မ််းျာ�အာ� စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီနီှငှ်််အမိ်းန််ီ�ခံျင်�်နှိငု်င််အံစီို�ရမ်းျာ�မ်း ှရေးလ�စီာ�လိကုျ ်
န်ာရန် ်ဆိုးကျလ်ကျလ်ျစီလ်ျ�ရှုရုေးန်ရေးသိာရေးကြကျာင််် လကျရ်ှအိရေးမြခံအရေးန်အတွကွျ ်လကျရ်ေးတွွ�ကျျရေးသိာရေးမြေရငှ်�်ခံျကျရ်ရှရိန် ်ခံျကျခ်ံျင်�်
လိအုပ်ရ်ေးန်ပ်ါသိည့်။် ကျည့့်ရီေး�ာကျပ််ံ်မ်းမု်းျာ�နှငှ််် အကျာအကျယွိုမ််းျာ�ရရှရိန်အ်တွကွျ ်အဓကိျလမ်း�်ရေးကြကျာင်�်မ်းျာ�အာ� လကျလ်မှ်း�် 

အစီီရင်ခ်ံစံီာအမြပ်ည့််အ်စီု ံအင်္ဂလိပ်န်ှှင််် မြမ်းန်မ််းာ�ာသိာကျို www.khrg.org 

တွွင် ်ရယို့နှိုင်ပ််ါသိည့်။်

မြမ်းန်မ််းာမြပ်ည့်အ်ရေးရှ�ရေးတွာင်ပ််ိငု်�်ရှ ိရေး�သိခံလံမ့်းအုသိိကုျအ်ဝန်�်မ်းျာ�ရင်ဆ်ိုးိငု်ရ်ရေးသိာ အကျာကျယွိုရ်ေးပ်�
မ်းုဆိုးိုင်ရ်ာစီိန်ရ်ေးခံ်မ်းုမ်းျာ�နှှင်် ်လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာ ရေး�ာကျ�်ာ�မ်းုဆိုးိုင်ရ်ာအကြကျပ်အ်တွည့််�မ်းျာ�
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၂၀၂၁ ခံုနှှစီ်၊ �ီဇွင််�ာလအတွွင််� ရေးလ�ရေးကျရေးကျာ်ရေး�သိတွွင်် တွိုကျ်ပ်ွ့မ်းျာ�မြေစီ်ပ်ွာ�ပြီးပ်ီ�ရေးန်ာကျ် �့�ပ်လာယိုာခံရှုိုင််၊ ရေးကျာ်တွရီပြီးမ်းိ��န်ယို်ရှိ ေလ့�ကကျီ�

အ�ကျတ်ွန််�ရေးကျျာင််�သိည့် ်စီစီရ်ေးမြပ်�ရေးရှာင်ရ်�ာသိာ�မ်းျာ�အတွကွျ ်အရေးရ�ရေးပ််အကျအ့ည့်မီ်းျာ�ရေးပ်�ရန် ်အရေးရ�ပ်ါသိည့််ရ်ေးန်ရာတွစီခ်ံမုြေစီလ်ာခံ့သ်ိည့်။် ရေး�သိခံံ

လမ့်းအုသိိငု််�အဝန််�မ်းျာ�နှငှ်် ်�ိငု််�-မြမ်းန်မ််းာန်ယိုစ်ီပ်တ်ွငွ်အ်ရေးမြခံစီိကုျသ်ိည့်် ်CSO/CBO အေွ့�အစီည့််�မ်းျာ�မ်း ှစီစီရ်ေးမြပ်�ရေးရှာင်ရ်�ာသိာ�မ်းျာ�အာ� ကျည့့်ရီေး�ာကျပ််ံ်

မ်းုမ်းျာ�ရေးပ်�ခံ့်သိည့််။ (ဓာတွ်ပ်ုံ - KHRG)

မ်းှီရန်လ်ိုအပ်ပ််ါသိည့်။် ရေး�သိမ်းျာ�အတွွင်�် လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းုဆိုးိုင်ရ်ာလုပ်င််န်�်မ်းျာ� ရေးဆိုးာင်ရ်�ကျန်ှှင်််ရေးန်ပြီးပ်ီ�မြေစီ်
ရေးသိာအစီုအေွ့�မ်းျာ�အရေးပ်် လု�ံဝမ်းှီခံိုနှိုင််ရန််နှှင််် ရေးင်ွရေးကြကျ�ရေး�ာကျ်ပ်ံ်မ်းုရေးပ်�ရာတွွင််လည့်�် �ိုသိ့မ်းျာ�ပ်ိုမ်းိုပ်ါဝင််လာနှိုင််မ်းည့်််
လမ်း�်ရေးကြကျာင်�်အသိစီ်မ်းျာ�အာ� ရေးော်�ုတွ်ရန််အတွွကျ် ရေးမြမ်းမြပ်င််အရေးမြခံအရေးန်အာ� ပ်ိုမ်းိုရေးကျာင်�်မ်းွန််စီွာန်ာ�လည့််ရန်် အမ်းှန််
တွကျယိုလ်ိုအပ်သ်ိည့်။်

ဤအစီရီင်ခ်ံစံီာတွငွ် ်ကျရင်မ်ြပ်ည့်န််ယို၏် ရေးမြမ်းမြပ်င်အ်ရေးမြခံအရေးန်အပ်ါအဝင် ်ရ�ာသိာ�မ်းျာ�နှငှ််် လမ့်းအုသိိကုျအ်ဝန်�်မ်း ှလိအုပ်ခ်ံျကျ်
မ်းျာ�အာ� ရေးောမ်ြပ်�ာ�ပ်ါသိည့်။် �ို�အမြပ်င် ်၎င်�်တွို�အာ� ကျ့ည့်ီရေး�ာကျပ််ံ်မ်းုမ်းျာ�အာ�ရေးပ်�ရန် ် ကကျိ��ပ်မ်း�်ရေးန်သိည့်််အေွ့�အစီည့်�်
မ်းျာ�၏ အာ��ုတွမ််းုမ်းျာ�နှှင်် ်ကြုံကျ�ံရေးတွွ�ရေးန်ရသိည့်််စီိန်ရ်ေးခံ်မ်းုမ်းျာ�ကျိုပ်ါ �ည့်််သိွင်�်ရေးောမ်ြပ်�ာ�သိည့်။် �ို�န်ည့််�တွ့ လ့သိာ�ခံျင်�်
စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းဆုိုးိငု်ရ်ာ အကျအ့ည့်တီွငွ် ်ပ်ါဝင်လ်ပု်ရ်ေးဆိုးာင်သ်ိမ့်းျာ�အရေးန်မြေင််် အကျအ့ည့်မီ်းျာ�ရေးပ်�နှိငု်မ််းည့်််န်ည့််�လမ်း�်မ်းျာ�
အာ� မ်းည့်က်ျ့သ်ိို� အရေးကျာင်အ်�ည့်ရ်ေးောန်ှိုင််သိည့်က်ျို ရေးကျာင်�်မ်းွန်စ်ီွာအကျ့မြေတွန်ှိုင်ရ်န််အတွွကျ ်လကျရ်ှိအကျ့အည့်ီရေးပ်�သိည့်််
အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�မ်းှ ၎င်�်၏ပ်စီမ််းှတွ�်ာ�သိည့်် ်အကျ့အည့်ီလကျခ်ံံရရှိသိ့မ်းျာ�� ံ�ိရေးရာကျစ်ီွာရေးရာကျရ်ှိမ်းုအရေးပ်် ဟုန်�်တွာ�
�ာ�သိည့််် အဓကိျရေး�ာကျပ််ံ်ပ်ို�ရေးဆိုးာင်ရ်ေးရ�နှငှ််် လုခံြုံခံ�ံရေးရ�ဆိုးိငု်ရ်ာ အတွာ�အဆိုးီ�မ်းျာ�ကျိလုည့်�် ရေးလလ်ာသို�ံသိပ်�်ာ�ပ်ါသိည့်။် 
ဤအစီီရင်ခ်ံစံီာတွွင် ်ရေး�သိခံအံေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�၏  ကကျိ��ပ်မ်း�်အာ��ုတွ်မ်းုမ်းျာ�နှှင်် ်ပ်ဏာာမ်းရေးမြခံလှမ်း�်မ်းျာ�သိည့် ်လှစီဟ်ုာမ်းုမ်းျာ�
အာ� မ်းည့်သ်ိို�မြေည့််ဆ်ိုးည့်�်ရေးပ်�ရေးန်သိည့်က်ျို �ည့်််သိွင်�်ရေးောမ်ြပ်�ာ�ပ်ါသိည့်။် �ို�အမြပ်င် ်ရေး�သိခံအံေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�လုပ်ရ်ေးဆိုးာင််
ရေးန်သိည့်််လမ်း�်ရေးကြကျာင်�်မ်းျာ�ကျို အသိိအမ်းှတွမ်ြပ်�သိင််ပ်ြီးပ်ီ� ၎င်�်တွို�၏ရင်�်နှှီ�မြမ်းု�ပ်န်ှှံမ်းုမ်းျာ�သိည့် ်လကျရ်ှိလိုအပ်ခ်ံျကျမ််းျာ�ရေးမြေရှင်�်
ရာတွငွ်သ်ိာမ်းကျ ရေးရရညှ့်တ်ွငွ် ်ပ်ိမု်းိရုေးရရညှ့်တ်ွည့်တ်ွံ်ရေးသိာယိုနှတရာ�မ်းျာ�ကျိ ုပ်ံ်ပ်ို�ရေးပ်�မြခံင်�်မြေင််် ပ်ိမု်းိ�ုရိေးရာကျရ်ေးသိာန်ည့်�်လမ်း်�မ်းျာ�
ပ်ါ  မ်းီ�ရေးမ်းာင်�်�ို�မြပ်�ာ�ပ်ါသိည့်။်
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အစီီရ�းခံစံီ�ရေးရ�သူ��ငြပုစီံပံံံနည်း�စီနစီး

ဤအစီရီင်ခ်ံစံီာသိည့် ်၂၀၂၁ ခံနုှစှီ၊် နှိဝုင်�်ာလနှငှ််် �ဇီွင်�်ာလမ်းျာ�တွငွ် ်မြပ်�လပု်ခ်ံ့သ်ိည့််် ရေးတွွ�ဆိုးုရံေးမ်း�မြမ်းန််�မ်း ု၂၄ ခံကုျိ ုအရေးမြခံခံံ
�ာ�သိည့်။် �ို�အမြပ်င် ်ရေးတွွ�ဆိုးုရံေးမ်း�မြမ်းန်�်မ်းုရေးမြခံာကျခ်ံုမ်းှာ စီစီအ်ာဏာာသိိမ်း်�ပြီးပ်ီ�သိည့််အ်ခံျနိ်မ််းှစီ၍ ရေး�သိတွွင်�်ရှိ CBOs/CSOs  
မ်းျာ�မ်းှ အေွ့�ဝင်မ််းျာ�လုပ်ရ်ေးဆိုးာင်လ်ျကျရ်ှိသိည့််လ်ုပ်င််န်�်မ်းျာ�၊ အရေးရ�ရေးပ််အကျ့အည့်ီမ်းျာ�နှှင်် ် ဝန််ရေးဆိုးာင်မ််းုမ်းျာ�ရေးပ်�သိည့််အ်ခံါ 
ကြုံကျ�ံရေးတွွ�ရသိည့်််စီနိ်ရ်ေးခံ်မ်းမု်းျာ�ကျိ ုရေးမ်း�မြမ်းန််�ခံ့သ်ိည့်။် ၂၀၂၁ ခံနုှစှီ၊် �ဇီွင်�်ာလမ်းစှီတွင်၍် ခံရှုိငု်အ်ရေးတွာမ််းျာ�မ်းျာ�တွငွ် ်တွိကုျခ်ံိကုျ်
မ်းုမ်းျာ�နှှင်် ်လကျန််ကျက်ျိုင်တ်ွိုကျပ််ွ့မ်းျာ� ပ်ိုမ်းိုမြေစီပ််ွာ�ခံ့ပ််ါသိည့်။် အ�့�သိမြေင်် ်�ိုင််�မြမ်းန်မ််းာ-န်ယိုစ်ီပ်တ်ွရေးလာာကျရ်ှိ မြပ်ည့်သ်ိ့မ်းျာ� 
အတွကွျ ်လသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းအုကျအ့ည့်မီ်းျာ� လပု်ရ်ေးဆိုးာင်သ်ိည့်််အခံါ ရင်ဆ်ိုးိငု်က်ြုံကျ�ံရေးတွွ�ရသိည့််် ရေး��အနှတရာယို်
မ်းျာ�နှှင််ပ််တွသ်ိကျ၍် ၂၀၂၁ ခံုနှှစီ၊် �ီဇွင်�်ာလမ်းှ ၂၀၂၂ ခံုနှှစီ်၊ မ်းတွလ်အ�ိ မ်း့ရင်�်အခံျကျအ်လကျအ်စီီရင်ခ်ံံစီာမ်းျာ�အာ� ဤ
အစီီရင်ခ်ံစံီာရေးရ�သိာ�ရာတွွင် ်�ည့်််သိွင်�်တွင်မ်ြပ်�ာ�သိည့်။်

ဤအစီီရင်ခ်ံစံီာတွွင် ်ရေးောမ်ြပ်�ာ�သိည့်််အခံျကျအ်လကျမ််းျာ�ကျို KHRG လုပ််င်န်�်ရေးဆိုးာင်ရ်�ကျရ်ာ ရေး�သိမ်းျာ�မြေစီရ်ေးသိာ ခံရှုိုင််ခံု
နှှစီခ်ံုအ�့မ်းှ ခံရှုိုင််င်ါ�ခံုမြေစီသ်ိည့််် �့�သိ�့(သိ�ု)ံ၊ ခံလယို်လွီ�့(ရေးည့်ာင်ရ်ေးလ�ပ်င်)်၊ ပြီးမ်းိတွ-်�ာ�ဝယို၊် မ်း့ရေးကြတွာ(်ောပ်ွန်)်နှှင််် �့�
ပ်လာယိုာခံရှုိငု်1်  မ်းျာ�တွငွ် ်မြပ်�လပု်ခ်ံ့ရ်ေးသိာ ရေးတွွ�ဆိုးုရံေးမ်း�မြမ်းန််�မ်းမု်းျာ�နှငှ််် မ်းရ့င်�်အစီရီင်ခ်ံစံီာမ်းျာ�မ်း ှအသို�ံမြပ်��ာ�မြခံင််�မြေစီသ်ိည့်။် 
စီစီအ်ာဏာာသိမိ်း်�ခံျနိ်မ််းစှီ၍ KHRG ရရှခိံ့သ်ိည့််် အစီရီင်ခ်ံစံီာအမ်းျ�ိ�အစီာ�နှငှ််် လသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းဆုိုးိုင်ရ်ာ အကျ့ 
အည့်ီမ်းျာ�ရေးပ်�သိည့်််အခံါ ကြုံကျ�ံရေးတွွ�ရသိည့််် စီိန်ရ်ေးခံ်မ်းုမ်းျာ�ကျိ ုအကျ့မြေတွရ်ာတွွင် ်ဤခံရှုိုင် ်(၅) ခံုသိည့် ်အမြခံာ�ခံရှုိငု် ်(၂) ခံု�ကျ ်
အရေးမြခံအရေးန်ဆိုးို�ရ�ာ�ရေးသိာရေးကြကျာင်် ်ကျွနှ်ုပ်တ်ွို�၏သိုရေးတွသိန်ကျို  ၎င်�်ခံရှုိုင်(်၅) ခံုတွွင််သိာ  ကျန်�်သိတွပ်ြီးပ်ီ� လုပ်ရ်ေးဆိုးာင်ရ်မြခံင်�်
မြေစီပ််ါသိည့်။် 

1 ရငှ်�်လင်�်ခံျကျ ်-  မြမ်းန်မ််းာအရေးခံ်အရေးဝ်မြေင််် အသို�ံမြပ်�ရေးသိာခံရှုိငု်မ််းျာ�၏အမ်းည့်မ််းျာ�ကျိ ုကျငွ်�်စီကျငွ်�်ပ်တိွ�်တ့ွငွ်ရ်ေးောမ်ြပ်�ာ�ပြီးပ်ီ� မြမ်းန်မ််းာအစီို�ရအပု်ခ်ံျ�ပ််

ရေးရ�ပ်ိုင်�်နှှင်််သိကျဆ်ိုးိုင်မ်ြခံင်�်မ်းရှိပ်ါ။

�့�ပ်လာယိုာခံရှုိုင််တွွင်် ၂၀၂၁ ခံုနှှစီ်၊ �ီဇွင််�ာလမ်းှစီ၍ တွိုကျ်ပ်ွ့မ်းျာ�၊ ရေးလရေးကြကျာင််�နှှင်််ရေးမြမ်းမြပ်င််တွိုကျ်ခံိုကျ်မ်းုမ်းျာ�ရေးကြကျာင််် မြမ်းန််မ်းာမြပ်ည့််�ကျ်မြခံမ်း်�ရှိ ရေးသိာင််

ရင််�မြမ်းစီတ်ွစီလ်ာာကျတ်ွငွ် ်စီစီရ်ေးမြပ်�ရေးရှာင်ယ်ိုာယိုစီီခံန််�တွစီလ်ုံ� တွည့်ရ်ေးဆိုးာကျခ်ံ့သ်ိည့်။် စီစီရ်ေးမြပ်�ရေးရှာင်ရ်�ာသိာ�မ်းျာ�သိည့် ်၎င််�တွို�၏အသိုံ�အရေးဆိုးာင်ပ််စီ္စည့််�

မ်းျာ� အမ်းျာ�အမြပ်ာ�ယို့ရေးဆိုးာင််နှိုင််ခံ့်မြခံင််�မ်းရှိရေးသိာရေးကြကျာင််် ၎င််�တွို�သိည့်် ပ့်မြပ်င််�ရေးသိာရေးန်�ဏာ်နှှင််် မ်းို�သိည့််��န််စီွာရ�ာသိွန််�မ်းု�ဏာ်မ်းျာ�ကျို ကြုံကျ�ံရေးတွွ�ခံံစီာ�

ရေးန်ရသိည့််။ ဤပ်ုံကျို ၂၀၂၀ ခံုနှှစီ်၊ ရေးေရေးော်ဝါရီလ ၂၂ ရကျ်ရေးန်�တွွင်် ရှုိုကျ်ယို့ခံ့်သိည့််။ �ိုရေးန်�မ်းတွိုင််ခံင််ည့်တွွင်် မ်းို�သိည့််��န််စီွာရ�ာသိွန််�၍ ရေးလမြပ်င််�တွိုကျ် 

ခံတွမ််းရုေးကြကျာင်် ်၎င််�တွို�ယိုာယိုတီွအ့မိ်းမ််းျာ�မ်း ှတွာလပ်တွန်ှငှ််မ်ြပ်�လပု်�်ာ�သိည့်် ်အမ်းို�အကျာမ်းျာ�သိည့် ်လငွ််�်ကွျ၍်ပ်ျကျစ်ီီ�သိွာ�ခံ့သ်ိည့်။် ရ�ာသိာ�မ်းျာ�သိည့် ်

မ်းို�ရေးရရေးကြကျာင််် စီိုသိွာ�ရေးသိာ၎င််�တွို�အဝတွ်အ�ည့််မ်းျာ�၊ ရေးစီာင််မ်းျာ�နှှင််် အမြခံာ�ပ်စီ္စည့််�မ်းျာ�ကျိုရေးန်ပ့်လှန််�၍ ရေးစီာင်််ရေးန်လာကျ်ရှိသိည့််။ (ဓာတွ်ပ်ုံ - KHRG)

3ငြ��း�ပယ်းခံငံြပည်းသူူများ�း�၏ဘဝများ�း�



ရေးမြမ်းပ်ုံ-၁ ကျရင််လ့�အခံွင်််အရေးရ�အေွ့�၏ လုပ််ရှာ�ရာန်ယို်ရေးမြမ်း (ရေးကျအ့န််ယို့သိတွ်မ်းှတွ်�ာ�ရေးသိာ ရေးမြမ်းပ်ုံ-၁ ကျရင််လ့�အခံွင်််အရေးရ�အေွ့�၏ လုပ််ရှာ�ရာန်ယို်ရေးမြမ်း (ရေးကျအ့န််ယို့သိတွ်မ်းှတွ်�ာ�ရေးသိာ 

ရေးကျာ်သိ့�ရေးလန်ယို်န်ိမ်းိတွ်နှှင််် မြမ်းန််မ်းာအစီို�ရသိတွ်မ်းှတွ်�ာ�ရေးသိာမြပ်ည့််န်ယို်နှှင်််ရေးကျာ်သိ့�ရေးလန်ယို်န်ိမ်းိတွ်နှှင််် မြမ်းန််မ်းာအစီို�ရသိတွ်မ်းှတွ်�ာ�ရေးသိာမြပ်ည့််န်ယို်နှှင်် ် တွိုင််�ရေး�သိကကျီ�မ်းျာ�)တွိုင််�ရေး�သိကကျီ�မ်းျာ�)
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အဓိိကရာ�ရေး�ေရေး�ေ�ရာိခံ�ကးများ��� 

၂၀၂၁ ခံုနှှစီ် စီစီ်တွပ််အာဏာာသိိမ်း�်ပြီးပ်ီ�ရေးန်ာကျ် လကျ်န်ကျ်ကျိုင််ပ်ဋိိပ်ကျခမ်းျာ�၊ ရေးလရေးကြကျာင်�်နှှင််် ရေးမြမ်းမြပ်င််တွိုကျ်ခံိုကျ်မ်းုမ်းျာ�၊ 
အရပ််သိာ�မ်းျာ�ကျို လကျ်တွု�ံမြပ်န််သိည့်််လုပ််ရေးဆိုးာင််ခံျကျ်မ်းျာ�၊ လုံခြုံခံ�ံရေးရ�နှှင််် အသိကျ်အနှတရာယို်ပြီးခံိမ်း်�ရေးမြခံာကျ်မြခံင်�်အမြပ်င် ်
ေမ်း�်ဆိုးီ�မြခံင်�်နှှင််် အမြခံာ�လ့�အခံွင်််အရေးရ�ခံျ�ိ�ရေးောကျ်မ်းုမ်းျာ�ရေးကြကျာင််် အရပ််သိာ�မ်းျာ� အို�အိမ်း်စီွန်�်ခံွာ�ွကျ်ရေးမြပ်�မ်းုမ်းျာ� တွို�
မ်းျာ�လာခံ့သ်ိည့်။်

�ိငု်�်နှိငု်င််အံတွငွ်�်သိို� န်ယိုစ်ီပ်မ်ြေတွရ်ေးကျျာဝ်င်ရ်ေးရာကျခ်ံငွ််် ကျန်�်သိတွခ်ံျကျမ််းျာ�ရေးကြကျာင််် မြမ်းန်မ််းာမြပ်ည့်အ်ရေးရှ�ရေးတွာင်ပ််ိငု်�်ရှ ိစီစီ်
ရေး��ရေးရှာင်ရ်�ာသိာ�အမ်းျာ�စီုသိည့် ်မြပ်ည့်တ်ွွင်�်ရေးန်ရပ်စ်ီွန်�်ခံွာရေးန်ကြကျရပြီးပ်ီ� နှိုင်င််တံွကျာအကျာအကျွယိုမ််းျာ�နှှင်် ်လ့သိာ�ခံျင်�်
စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းုဆိုးိုင်ရ်ာအကျ့အည့်ီမ်းျာ� မ်းရရှိကြကျရေးပ်။

ယိုခံင််စီစီအ်စီို�ရမ်းျာ�မ်းှ တွိုင်�်ရင်�်သိာ�လကျန််ကျက်ျိုင်အ်ေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�၏ ရေး�ာကျပ််ံ်မ်းုအရေးမြခံခံအံုတွ်မြမ်းစီအ်ာ� ေျကျစ်ီီ�ရန် ်
အသို�ံမြပ်�ခံ့ရ်ေးသိာ “မြေတွရ်ေးလ�မြေတွ”် န်ည့်�်လမ်း�်ကျိ ုမြပ်န်လ်ည့်အ်သို�ံမြပ်�သိည့်််အရေးန်မြေင််် ယိုခံစုီစီအ်ာဏာာရငှ််သိစီသ်ိည့် ်ခံရီ� 
သိွာ�လာမ်းုနှှင််် ကျုန််ပ်စီ္စည့်�်တွင််ပ်ို�မ်းုမ်းျာ�အရေးပ်် မြပ်င်�်�န််သိည့်််ကျန်�်သိတွ်ခံျကျ်မ်းျာ��ာ�ရှိမြခံင်�်၊ ရေးဆိုး�ဝါ�နှှင််် အစီာ�အ 
ရေးသိာကျမ််းျာ�အာ� သိိမ်း�်ဆိုးည့်�်လုယို့ေျကျဆ်ိုးီ�မြခံင်�်၊ �ိုသိို�ပ်ံ်ပ်ို�ရေးပ်�သိ့မ်းျာ�အာ� ေမ်း�်ဆိုးီ�မြခံင်�်နှှင််် မြပ်ည့်သ်ိ့မ်းျာ�အတွွကျ ်မ်းရှိ
မ်းမြေစီလ်ိုအပ်ရ်ေးသိာအရင်�်အမြမ်းစီမ််းျာ�ကျို မြေတွရ်ေးတွာကျမ်ြခံင်�်မ်းျာ�မြပ်�လုပ်ခ်ံ့်သိည့်။် 

စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီ၏ီ ပ်တိွပ််င်ဟ်ုန်�်တွာ�မ်းမု်းျာ�သိည့် ်င်္ျနီ်ဗီာာသိရေး�ာတွစ့ီာခံျ�ပ် ်ပ်�ုမ််း(၃)နှငှ််် လသ့ိာ�ဆိုးန်စ်ီွာဆိုးကျဆ်ိုးမံြခံင်�်န်ယိိုာမ်း
တွွင်ပ််ါရေးသိာ မြပ်ည့်သ်ိ့မ်းျာ�၏အခံွင်််အရေးရ�အာ� ခံျ�ိ�ရေးောကျလ်ျကျရ်ှိသိည့်။် �ိုအ�့တွွင် ်လိုအပ််ရေးသိာရေး�ာကျပ််ံ်မ်းုမ်းျာ�မ်းရှိ
သိည့်််အတွွကျ ်လ့�င်္ုဏာသ်ိိကျခာကျို ပြီးခံိမ်း�်ရေးမြခံာကျန်ှိုင်သ်ိည့်််အရေးမြခံအရေးန်အ�ိ မြပ်ည့်သ်ိ့မ်းျာ�အာ� ရည့်ရ်�ယိုခ်ံျကျရ်ှိရှိ ပ်စီမ််းှတွ်
�ာ�မြခံင်�်မ်းလုပ်ရ်န်် စီည့်�်မ်းျဉ်း�်စီည့်�်ကျမ်း�်မ်းျာ�ပ်ါဝင်သ်ိည့်။် 

ရေးဆိုး�ဝါ�ကျသုိခံငွ််် လကျလ်မှ်း�်မ်းမ်းနီှိငု်မ််း၊ု စီာ�န်ပ်ရ်ကိျခာမြပ်တွလ်ပ်မ််းနုှငှ််် ရေးသိဆိုးု�ံမ်းမု်းျာ�အမြပ်င် ်ရေးမြပ်�စီရာရေးန်ရာ မ်းရှရိေးသိာရေးကြကျာင်််  
မြပ်င်�်�န််ရေးသိာပ်ဋိိပ်ကျခမြေစီပ််ွာ�ရာရေးန်ရာမ်းျာ�နှှင်် ်လုံခြုံခံ�ံမ်းုမ်းရှိရေးသိာရေး�သိမ်းျာ�တွွင် ်ဆိုးကျလ်ကျရ်ေးန်�ိုင်ရ်န်် ဆိုးုံ�မြေတွခ်ံျကျ်
ခံျမြခံင်�်သိည့် ်လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းုဆိုးိုင်ရ်ာအကြကျပ်အ်တွည့််�ကျို ညွှှန်မ်ြပ်ရေးန်ပ်ါသိည့်။်

အစီာ��ို�ကျျန်�်မ်းာရေးရ�ဝန်ရ်ေးဆိုးာင်မ််းမု်းျာ�အာ� ရှာရေးေရွေးော�်တုွရ်န် ်ရေး�သိခံအံေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�၏ ကျွမ်း�်ကျျင်မ််းမု်းျာ�ကျိ ုရေးရ�ဆိုးွ့
မြခံင်�်မြေင်် ်ရ�ာသိာ�မ်းျာ�အခံျင်�်ခံျင်�် ပ်ံ်ပ်ို�ကျ့ည့်ီနှိုင်က်ြကျသိည့်။် �ို�န်ည့််�အတွ့ ရေးရ့�ရေးမြပ်ာင်�်ရေးန်�ိုင်သ်ိည့်််အခံျနိ််၌ပ်င် ်စီစီရ်ေး��
ရေးရှာင်က်ျရေးလ�မ်းျာ�အတွွကျ ်စီာသိင်ရ်ေးကျျာင်�်မ်းျာ� ဆိုးကျလ်ကျလ်ည့်ပ််တွ်နှိုင်မ်ြခံင်�်နှှင််် လိုအပ််ရေးန်ရေးသိာအကျ့အည့်ီမ်းျာ�ရေးပ်� 
အပ်န်ှိုင်မ်ြခံင်�်တွွင် ်ရေး�သိတွွင်�်ရပ်ရ်�ာလ့�ု၏ အရေးမြခံခံကံျွန်ရ်ကျမ််းျာ� �ိရေးရာကျမ််းုရှိရေးကြကျာင်�်ကျို မြပ်သိရေးန်ပ်ါသိည့်။်

ရေး�သိတွငွ််� အရပ်ေ်ကျအ်ေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�နှငှ််် လ�့အုရေးမြခံမြပ်�အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ� (CBOs/CSOs) ၊ တွိငု်�်ရင််�သိာ�ဝန်ရ်ေးဆိုးာင်မ််းု
ရေးပ်�သိ့မ်းျာ�နှှင်် ်�ာသိာရေးရ�အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�အာ�လု�ံသိည့် ်ရေး�သိနှှင်််ပ်တွ်သိကျ၍် အသိိပ်ည့်ာနှှင််် အရေးတွွ�အကြုံကျ�ံမ်းျာ�ရှိ
ကြကျပြီးပ်ီ� ရေးမြပ်ာင်�်ရေးရ့�ရေးန်�ိုင်ရ်ေးသိာရ�ာသိာ�မ်းျာ�အတွွကျ ်လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းုနှှင်် ်အရေးရ�ရေးပ််အရေး�ာကျအ်ပ်ံ်
မ်းျာ�ရေးပ်�အပ်ရ်ာတွငွ် ်အဓကိျလပု်ရ်ေးဆိုးာင်သ်ိမ့်းျာ�မြေစီက်ြကျသိည့်။် နှိငု်င််တံွကျာအလှ�ရငှ်မ််းျာ�နှှင််် လသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ ်
�ာ�မ်းုအေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�အရေးန်မြေင်် ်၎င်�်တွို�ကျိုယိုတ်ွိုင််ကျိုယိုက်ျျ ရေး�ာကျပ််ံ်မ်းုပ်စီ္စည့်�်မ်းျာ� ရေးပ်�အပ်န်ှိုင်မ်ြခံင်�်မ်းရှိရေးသိာလ်ည့်�် 
�ိုရေး�သိခံအံေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�အာ� လုရံေးလာကျရ်ေးသိာအရေး�ာကျအ်ပ်ံ်မ်းျာ�ရေးပ်�ရန် ်ပ်ျကျက်ျွကျခ်ံ့်သိည့်။် 

5ငြ��း�ပယ်းခံငံြပည်းသူူများ�း�၏ဘဝများ�း�



ရေးသိရေး�ာ�ို� (ရေးတွာရေးန်ာ်)အ�ကျ်တွန််�ရေးကျျာင််�မ်းှ ရေးကျျာင််�သိာ�၊ ရေးကျျာင််�သိ့မ်းျာ�သိည့်် ၎င််�တွို�ရ�ာတွွင်် လကျ်န်ကျ်ကကျီ�ပ်စီ်ခံတွ်မ်းုနှှင််် တွိုကျ်ပ်ွ့မြေစီ်ပ်ွာ�

ခံ့်ရေးသိာရေးကြကျာင််် �ိုင််�နှိုင််င်ံသိို� �ွကျ်ရေးမြပ်�တွိမ်း်�ရေးရှာင််ခံ့်သိည့််။ သိို�ရေးသိာ် �ိုင််�အာဏာာပ်ိုင််မ်းျာ�မ်းှ �ိုင််�နှိုင််င်ံတွွင််ရေးန်�ိုင််၍မ်းရနှိုင််ဟုု ၎င််�တွို�အာ�ရေးမြပ်ာ

ကြကျာ�ခံ့သ်ိည့်။် ၂၀၂၁ ခံနုှစှီ၊် �ဇီွင်�်ာလ ၂၃ ရကျရ်ေးန်�တွငွ် ်ရေးကျျာင််�သိာ�၊ ရေးကျျာင််�သိမ့်းျာ�သိည့် ်ရေးသိရေး�ာ�ို�ရ�ာသိို� မြပ်န်လ်ာခံ့ရ်သိည့်။် (ဓာတွပ််ု ံ- KHRG)

အခံန််�မ်းျာ�၏ ခြုံခံ�ံင်ုသံို�ံသိပ်ခ်ံျကျ်အခံန််�မ်းျာ�၏ ခြုံခံ�ံင်ုသံို�ံသိပ်ခ်ံျကျ်

အခံန််� (၁) အကျာအကျွယိုရ်ေးပ်�မ်းုနှှင််ပ််တွသ်ိကျရ်ေးသိာစီိန််ရေးခံ်မ်းုမ်းျာ�အခံန််� (၁) အကျာအကျွယိုရ်ေးပ်�မ်းုနှှင််ပ််တွသ်ိကျရ်ေးသိာစီိန််ရေးခံ်မ်းုမ်းျာ�

• ရေး�သိတွွင်�်ရှိ အရင်�်အမြမ်းစီမ််းျာ�မ်းှရရှိလာသိည့််အ်ခံျကျအ်လကျမ််းျာ�အာ� မြပ်န်လ်ည့်သ်ို�ံသိပ်ရ်ာတွွင် ်၂၀၂၁ ခံုနှှစီ်၊ ရေးေရေးော ်
ဝါရီလ စီစီ်အာဏာာသိိမ်း�်ပြီးပ်ီ�ခံျနိ်မ််းှစီ၍ ကျရင်မ်ြပ်ည့်န််ယို်တွွင် ်�ွကျရ်ေးမြပ်�တွိမ်း�်ရေးရှာင်သ်ိ့ဦး�ရေးရ ၁၇၀,၀၀၀ ရေးကျျာ ်ရှိသိည့်ဟ်ုု 
KHRG ကျ ခံန်�်မ်းှန််��ာ�သိည့်။် 

• �ိငု်�်အစီို�ရသိည့် ်န်ယိုစ်ီပ်မ်ြေတွရ်ေးကျျာ၍် �ိငု်�်နှိငု်င််အံတွငွ်�်သိို�ဝင်ရ်ေးရာကျလ်ာသိည့််် မြမ်းန်မ််းာနှိငု်င််သံိာ�မ်းျာ�အာ� အကျအ့ည့်ီ
ရေးပ်�ရန််နှှင််် ရေးစီာင်််ရေးရှာကျ်ရေးပ်�မ်းည့််မြေစီ်ရေးကြကျာင်�် ကျတွိကျဝတွ်မြပ်�ခံ့်သိည့််။ ၎င်�်အရေးန်မြေင််် မြမ်းန််မ်းာနှိုင််င်ံအတွွင်�် လ့သိာ�
ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းဆုိုးိငု်ရ်ာအကျအ့ည့်မီ်းျာ�အာ�ရေးပ်�ပ်ို�ရာတွငွ် ်ပ်ံ်ပ်ို�ကျည့့်ရီေးပ်�ရန် ်အဆိုးင်သ်ိင်််ရှရိေးကြကျာင်�်လည့်�် ရေးမြပ်ာ
ခံ့်သိည့်။် တွစီခ်ံျနိ်တ်ွည့်�်မ်းှာပ်င် ်�ိုင်�်နှိုင်င််အံတွွင််�သိို�ဝင်ရ်ေးရာကျလ်ာခံ့ရ်ေးသိာ ရ�ာသိာ�မ်းျာ�ကျ ၎င်�်တွို�အာ� �ိုင်�်စီစီသ်ိာ�
မ်းျာ�မ်းှ  “ရေးသိန်တွသ်ိမံ်းကြကျာ�ရ�့�။ တွိုကျပ််ွ့မ်းမြေစီရ်ေးသိ�လို� ခံင်ဗ်ာျာ�တွို�လာလို�မ်းရရေးသိ��့�။” ဟုု ရေးမြပ်ာ၍ မြမ်းန်မ််းာနှိုင််င်သံိို� 
မြပ်န်လ်ှတွခ်ံ့်ရေးကြကျာင်�် KHRG သိို� တွင်မ်ြပ်ခံ့သ်ိည့်။်

• �ိငု်�်နှိငု်င််အံတွငွ်�်သိို� မြေတွရ်ေးကျျာရ်န်ခ်ံကျခ်ံသ့ိမြေင််် မြမ်းန်မ််းာနှိငု်င််�ံကျမ်ြခံမ်း�်ရှ ိရေးသိာင်ရ်င်�်မြမ်းစီတ်ွစီရ်ေးလာာကျတ်ွငွ် ်စီစီရ်ေးရှာင််
စီခံန််�မ်းျာ�ကျိ ုရေး�သိခံ�ံာသိာရေးရ�အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�၊ ကျရင်အ်မ်းျ�ိ�သိာ�အစီည့်�်အရှုု�ံတွို�နှငှ်််အတွ ့မ်းျာ�ရေးသိာအာ�မြေင််် ကျရင််
လ့မ်းျ�ိ�မ်းျာ�ဦး�ရေးဆိုးာင်သ်ိည့်််အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�၊ န်ယိုစ်ီပ်အ်ရေးမြခံစီိုကျ ်CBOs/CSOs  ၏အာ��ုတွမ််းုမြေင်် ်ရေးဆိုးာကျလ်ုပ်ခ်ံ့က်ြကျ
သိည့််။ ဤရေး�သိခံံတွာဝန််ရှိအေွ့�မ်းျာ�သိည့်် �ိုရေးန်ရာတွွင်် ခံိုလုံခံွင်််ရေးတွာင်�်ခံံသိည့််် မြပ်ည့််တွွင်�်ရေးန်ရပ််စီွန်�်ခံွာ�ွကျ်ရေးမြပ်�
တွိမ်း်�ရေးရှာင််သိ့(IDPs)မ်းျာ�အာ� ၎င်�်တွို�၏ပ့်�ရေးပ်ါင်�်လုပ််င်န််�ရေးဆိုးာင််ရ�ကျ်မ်းုမ်းျာ�နှှင်််အတွ့ အန်ိမ်း််ဆိုးုံ�သိတွ်မ်းှတွ်ခံျကျ်အ�ိ 
ဝန်ရ်ေးဆိုးာင်မ််းုမ်းျာ�ရရှိရေးစီရန်အ်မြပ်င် ်အကျျ�ိ�သိကျရ်ေးရာကျမ််းုမ်းျာ�ရှိရေးစီရန််အတွွကျ ်�ိုစီစီရ်ေးရှာင်စ်ီခံန်�်မ်းျာ�ကျို တွရာ�ဝင်မ်ြေစီ်
ရေးစီရန် ်လုပ်ရ်ေးဆိုးာင်ခ်ံ့က်ြကျသိည့်။် 

• ရေး�သိတွငွ်�် CBO/CSO မ်းျာ�အရေးန်မြေင််် စီစီရ်ေးမြပ်�ရေးရှာင်စ်ီခံန််�တွငွ်ရ်ေးန်�ိငု်ရ်ေးသိာ IDP မ်းျာ�အာ� ပ်ိမု်းိရုေးကျာင်�်မ်းနွ်သ်ိည့််် အကျာ 
အကျွယိုရ်ေးပ်�နှိုင်ရ်န််နှှင်််  ရေး�သိတွွင်�်အာဏာာပ်ိုင်န်ှှင််် စီစီ�်ကျဆ်ိုးိုင််ရာတွာဝန်ရ်ှိသိ့မ်းျာ�မ်းှ ရေးနှှာင်််ယိုှကျမ်ြခံင်�်မ်းရှိပ့် လုပ်င််န််�
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မ်းျာ�ရေးဆိုးာင်ရ်�ကျန်ှိုင်ရ်န်် ကကျိ��ပ်မ်း�်ကြကျသိည့်။် သိို�ရေးသိာ် ရေးင်ွရေးကြကျ�ရေး�ာကျပ််ံ်မ်းု ဆိုးကျလ်ကျရ်ရှိနှိုင်ရ်န််အတွွကျ ်၎င်�်တွို�တွွင််
ရှိရေးသိာ �ဏ္ဍာာရေးင်ွအရင်�်အမြမ်းစီမ််းျာ�အရေးပ််တွွင်သ်ိာမ်းှီခံိုပြီးပ်ီ� စီစီရ်ေးမြပ်�ရေးရှာင်မ််းျာ�အာ� ကျ့ည့်ီပ်ံပ််ို�ရေးန်ကြကျရသိည့်။်

• �့�ပ်လာယိုာခံရှုိုင််အတွွင်�်ရှိ သိ့�မ်းွ့(ရေးသိာင်�်ရင်�်)မြမ်းစီ်ကျမ်း�်အန်ီ�နှှင််် မြမ်းစီ်ကျမ်း�်တွစီ်ရေးလာာကျ်ရှိ စီစီ်ရေးမြပ်�ရေးရှာင််စီခံန််�မ်းျာ�
တွွင်ရ်ေးန်�ိုင်က်ြကျရေးသိာလ့ဦး�ရေးရမ်းှာ ဇွန််န်ဝါရီလတွွင် ်၄,၀၀၀ ဝန််�ကျျင်ရ်ှိခံ့်ပြီးပ်ီ� ၂၀၂၂ ခံုနှှစီ်၊ ဧပြီးပ်ီလတွွင် ်၁၁,၄၀၀ အ�ိ တွို�
မြမ်းုင််လ်ာခံ့သ်ိည့်််အရေးလျာကျ ်စီခံန််�အရေးရအတွွကျမ််းှာလည့်�် င်ါ�ခံုမ်းှရှစီခ်ံုအ�ိ တွို�မြမ်းုင််လ်ာပ်ါသိည့်။်

• မြပ်ည့်တ်ွငွ်�်ရေးန်ရပ်စ်ီနွ်�်ခံွာ�ကွျရ်ေးမြပ်�တွမိ်း်�ရေးရှာင်သ်ိ ့အမ်းျာ�စီမု်းှာ လသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာမ်းဆုိုးိငု်ရ်ာအရေး�ာကျအ်ပ်ံ်မ်းျာ� လုရံေးလာကျ်
စီွာမ်းရရှကိြကျရေးပ်။ DP မ်းျာ�သိည့် ်မ်းျာ�ရေးသိာအာ�မြေင််် အစီာ�အစီာ၊ အဝတွအ်စီာ�၊ အပိ်ယ်ိုာ၊ အို�ခံကွျမ််းျာ�နှငှ််် အမြခံာ�အရေးမြခံခံံ
လိုအပ်ခ်ံျကျ်မ်းျာ�ကျို ၎င်�်တွို�နှှင်််အတွ့ သိယိုယ်ို့လာနှိုင်မ်ြခံင်�်မ်းရှိပ်ါ။ IDP မ်းျာ�သိည့် ်အန်ီ�အန်ာ�ပ်တွ်ဝန်�်ကျျင်ရ်ှိ သိစီရ်ေးတွာ
�့တွွင်ရ်ေးသိာလ်ည့်�်ရေးကျာင်�် ရေးကျျာကျင့််္မ်းျာ��့တွွင်ရ်ေးသိာလ်ည့််�ရေးကျာင်�် မြမ်းစီက်ျမ်း�်ရေး��တွစီရ်ေးလာာကျတ်ွွင်ရ်ေးသိာလ်ည့်�် 
ရေးကျာင်�် ပ်ျ�ံနှှ�ံစီွာပ်ုန်�်ရေးအာင်�်ရေးန်�ိုင်က်ြကျသိည့်။် တွစီခ်ံျ�ိ�မ်းှာ ရေးဆိုးွမ်းျ�ိ�သိာ�ခံျင်�် သိို�မ်းဟုုတွ ်မ်းိတွ်ရေးဆိုးွမ်းျာ�ရှိရေးသိာ အမြခံာ�
ရေးကျျ�ရ�ာမ်းျာ�တွငွ် ်ရေးန်�ိငု်က်ြကျသိည့်။် �ို�ရေးကြကျာင််် ၎င်�်တွို�၏အမိ်းရ်ေး�ာင်စ်ီမု်းျာ�နှငှ််် တွစီဦ်း�ခံျင်�်စီအီာ�ရေးန်ာကျရ်ေးကြကျာင်�်လိကုျ်
ရန််နှှင်််မ်းှတွတ်ွမ်း�်ယို့ရန် ်ခံကျခ်ံ့ပ်ါသိည့်။်

၂၀၂၁ ခံုနှှစီ်၊ မ်းတွ်လ ၂၇ ရကျ်ရေးန်�၌ မ်း့ရေးကြတွာ်ခံရှုိုင််၊ လ့ရေးသိာပြီးမ်းိ��န်ယို်၊ ရေး��့�

နှိရုေး�သိတွငွ် ်SAC စီစီတ်ွပ်မ််း ှရေးလရေးကြကျာင််�မြေင််တ်ွိကုျခ်ံိကုျမ််း ုမြပ်�လပု်ခ်ံ့သ်ိည့်။် 

ဤပ်ုကံျိ ု၂၀၂၁ ခံနုှစှီ၊် ဧပြီးပ်လီ ၉ ရက်ျရေးန်�တွငွ် ်ရှုိကုျယ်ိုခ့ံ့သ်ိည့််။ ပ်ုတံွငွ် ်ရ�ာသိာ�

မ်းျာ�သိည့်် ရေးလရေးကြကျာင််�တွိုကျ်ခံတွ်မ်းုရေးကြကျာင််် �ွကျ်ရေးမြပ်�တွိမ်း်�ရေးရှာင််ရေးန်ခံ့်ရ

ပြီးပ်ီ� ရေးတွာ�့ရှိင့်္�့တွွင်် ယိုာယိုီစီခံန််�ခံျခံ့်သိည့််။ (ဓာတွ်ပ်ုံ - KHRG)

၂၀၂၁ ခံနုှစှီ၊် �ဇီွင်�်ာလအတွငွ််� �့�ပ်လာယိုာခံရှုိငု်ရ်ှ ိရေးလ�ရေးကျရေးကျာရ်ေး�သိ

တွွင်် မြေစီ်ပွ်ာ�ခံ့်သိည့်််တွိုကျ်ပ်ွ့မ်းျာ�ရေးကြကျာင််် ရေး�သိခံံမ်းျာ� အကကျိမ်း်ကကျိမ်း်�ွကျ် 

ရေးမြပ်�တွိမ်း်�ရေးရှာင််ခံ့်ပြီးပ်ီ�ရေးန်ာကျ် တွစီ်ခံျ�ိ�ရေးသိာရ�ာသိာ�မ်းျာ�သိည့်် ပ်ို၍လုံခြုံခံ�ံ

ရေးသိာရေးန်ရာတွစီခ်ံကုျိ ုရရှရိေးစီရန်အ်တွကွျ ်�ိငု််�နှိငု်င််သံိို�လာ�ိ�ဝကှျစ်ီွာ ကကျိ��ပ်မ်း်�

ဝင််ရေးရာကျ်လာခံ့်သိည့််။ �ိုစီစီ်ရေး��ရေးရှာင််ရ�ာသိာ�မ်းျာ�သိည့်် �ိုင််�နှိုင််င်ံ

အတွငွ််� ရေးသိာင်ရ်င််�မြမ်းစီအ်န်ီ�ရှ ိစီိကုျပ််ျ�ိ�ရေးရ�ရေးရရေးမြမ်းာင််��တ့ွငွ် ်ပ်နု််�ရေးအာင််

ခံိုလုံရေးန်ပ်ါသိည့််။ ဤပ်ုံကျို ၂၀၂၂ ခံုနှှစီ်၊ ဇွန််န်ဝါရီလ ၁၈ ရကျ်ရေးန်�တွွင်် ရှုိုကျ်

ယို့ခံ့်သိည့််။ (ဓာတွ်ပ်ုံ - KHRG)

သိို�ရေးသိာ ်ရေးကျျ�လကျရ်ေး�သိမ်းျာ�သိို�ပ်ို�ရေးဆိုးာင်မ််းည့််် �ိုရေး�ာကျပ််ံ်ရေးရ�ပ်စီ္စည့်�်မ်းျာ�အာ� တွိုင််�ရင်�်သိာ�လကျန််ကျက်ျိုင်အ်ေွ့�မ်းျာ�
�သံိို�ရေးပ်�အပ်ရ်န််ရည့်ရ်�ယိုမ်ြခံင်�် သိို�မ်းဟုုတွ ်ရေးပ်�ပ်ို�မ်းည့်က်ျိုစီို�ရိမ်းသ်ိမြေင်် ်စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီီတွပ်ေ်ွ့�သိည့် ်လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ ်
�ာ�မ်းုပ်စီ္စည့်�်မ်းျာ�အပ်ါအဝင် ်ကျုန်ပ််စီ္စည့်�်မ်းျာ�တွင်ပ််ို�မြခံင်�်ကျို တွင်�်ကြကျပ်စ်ီွာကျန်�်သိတွ�်ာ�သိည့်။် �ို�အတွွကျ်ရေးကြကျာင်် ်�ိုင်�်
နှိုင်င််မံ်းှ အရေးရ�ရေးပ််ကျယိုဆ်ိုးယိုရ်ေးရ�အရေး�ာကျအ်ပ်ံ်မ်းျာ�ကျိုသိယိုပ််ို�ရန်် ခံကျခ်ံ့သိည့််သိာမ်းကျ မြမ်းန်မ််းာနှိုင်င််အံတွွင််� ကျုန်ပ််စီ္စည့်�်
မ်းျာ�သိယိုယ်ိုပ့်ို�ရေးဆိုးာင်မ်ြခံင်�်မ်းှာလည့်�် အ�့�ရေးစီာင်််ကြကျည့်််ကျန်�်သိတွမ်ြခံင််� ခံရံေးန်ရလျကျရ်ှသိိည့်။်  ဤကျနု်ပ််စီ္စည့်�်မ်းျာ� သိယိုယ်ို့
ပ်ို�ရေးဆိုးာင်မ်ြခံင်�်အာ� ကျန်�်သိတွ်မြခံင်�်ကျ IDP မ်းျာ�� ံလ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းု ရေး�ာကျပ််ံ်ရေးရ�ပ်စီ္စည့်�်မ်းျာ� ရေးပ်�ပ်ို�မြခံင်�်
အရေးပ််၌သိာ သိကျ်ရေးရာကျ်သိည့််မ်းဟုုတွ်ပ့် ရေးကျျ�လကျ်ရေး�သိရှိ ရ�ာသိာ�အာ�လုံ�အတွွကျ် လိုအပ််ရေးသိာစီာ�ဝတွ်ရေးန်ရေးရ�နှှင််် 
ကျျန််�မ်းာရေးရ�အရေးပ််တွွင်ပ််ါ သိကျရ်ေးရာကျမ််းုရှိသိည့်။်

7ငြ��း�ပယ်းခံငံြပည်းသူူများ�း�၏ဘဝများ�း�



“အာ�လု�ံကျ စီာ�န်ပ််ရိကျခာမ်းလုံရေးလာကျ်မ်းုန့်� ရင််ဆိုးိုင််ရေးန်ရတွယို်လို� ကျွန််ရေးတွာ်�င််တွယို်။ �ာရေးကြကျာင်််လ့ဆိုးိုရေးတွာ ်
ကျွန်ရ်ေးတွာတ်ွို�ရေးတွွ ခံရီ�သိွာ�လာလို�မ်းရရေးတွာ ်�ာအလုပ််မ်းှလုပ်လ်ို�မ်းရ�့�။ […] ရ�ာသိာ� ရေးတွွကျ သိ့တွို�သိိမ်း်��ာ�တွ့ ်
စီာ�စီရာရေးတွကွျိပု် ့စီာ�ကြကျရတွယို။် သိတ့ွို�ကျ စီာ�စီရာရေးတွကွျိ ုမ်းနှစှီက်ျ လမ်း်�မ်းပ်တိွ ်ခံင်ဝ်ယို�်ာ�တွယို။် မ်းနှစှီက်ျသိမိ်း�်�ာ�
တွ့ ်စီာ�စီရာအခံျ�ိ�ရှိရေးသိ�တွယို။် အ့�်ါကျုန်ရ်င်ရ်ေးတွာ ်�ယို်လိုဆိုးကျလ်ုပ် ်ရမ်းလ့ သိ့တွို�မ်းသိိ�့�။ […] တွခံျ�ိ�ရ�ာသိာ�ရေးတွွ
အတွွကျ ်အစီာ�အရေးသိာကျက်ျ ကျုန်သ်ိွာ�ပြီးပ်ီ။”  - မ်း့ရေးကြတွာခ်ံရှုိုင်၊် �ွယို်လို�ပြီးမ်းိ��န်ယို၊် မ်းာရေး�ာရေးကျျ�ရ�ာအုပ်စ်ီုမ်းှ ရ�ာသိာ�တွစီ်
ဦး�

အခံန််� (၂) အသိကျရ်ေးမ်းွ�ဝမ်း�်ရေးကျျာင်�်လုပ်င််န််�မ်းျာ� အခံန််� (၂) အသိကျရ်ေးမ်းွ�ဝမ်း�်ရေးကျျာင်�်လုပ်င််န််�မ်းျာ� 

ရ�ာသိာ�မ်းျာ�နှှင်် ်IDP မ်းျာ�သိည့် ်၎င်�်တွို�၏ စီာ�ဝတွရ်ေးန်ရေးရ�လိုအပ်ခ်ံျကျအ်ာ�မြပ်ည့််မ််းီရေးစီရန် ်ရှုုန်�်ကျန်ရ်လျကျရ်ှိပြီးပ်ီ� အမ်းျာ�စီုမ်းှာ 
အစီာ�အစီာနှငှ််် အမြခံာ�လိအုပ်ရ်ေးသိာပ်စီ္စည့်�်မ်းျာ� မြပ်တွလ်ပ်မ်ြခံင်�်ကျိကုြုံကျ�ံရေးတွွ�ရပ်ါသိည့်။် �ို�အမြပ်င် ်လသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာမ်းဆုိုးိငု်ရ်ာ 
အရေး�ာကျအ်ပ်ံ်မ်းျာ�ကျိုလည့်�် လကျလ်ှမ်း�်မ်းီနှိုင်မ်ြခံင်�်မ်းရှိရေးပ်။

• ၂၀၂၁ ခံုနှှစီ်၊ စီစီအ်ာဏာာသိိမ်း�်ပြီးပ်ီ�သိည့်် ်အခံျနိ််
မ်းှစီ၍ တွိုကျ်ပ်ွ့မ်းျာ�၊ စီစီ်ရေးကျာင််စီီတွပ််ေွ့�မ်းျာ�၏ 
ရေးလရေးကြကျာင်�်နှှင််် ရေးမြမ်းမြပ်င်တ်ွိုကျခ်ံိုကျမ််းုမ်းျာ�အပ်ါ 
အဝင်် စီစီ်�ကျ်ဆိုးိုင််ရာလုပ််ရေးဆိုးာင််မ်းုမ်းျာ�မြေစီ်
သိည့််် စီစီ်ရေးဆိုး�ရေးရ�င်္ိတွ်မ်းျာ�၊ ကျင််�လှည့်််မြခံင်�်
နှငှ််် စီစီရ်ေးရ�လပု်ရ်ှာ�မ်းမု်းျာ�သိည့် ်ရ�ာသိာ�အမ်းျာ�
စီုအာ� ရေးန်ရပ််ရေးရ့�ရေးမြပ်ာင်�်မ်းုမြပ်�ရသိည့်််အရေးမြခံအ 
ရေးန်သိို� တွနွ်�်ပ်ို�ရေးစီပ်ါသိည့်။် ရ�ာသိာ�မ်းျာ�အရေးန်နှငှ််် 
မ်းကြကျာခံဏာဆိုးိုသိလို အစီာ�အစီာနှှင််် ပ်စီ္စည့်�်အ 
န်ည့််�င်ယိုမ်ြေင််သ်ိာ �ွကျရ်ေးမြပ်�ခံ့ရ်ပြီးပ်ီ� ရေးန်ရာ�ိုင် ်
ခံင််�နှှင််် ရေးသိာကျသ်ို�ံရေးရရရှိရန် ်အခံကျအ်ခံ့ကြုံကျ�ံ
ရရေးလရ်ှိသိည့်။်

• �ွကျ်ရေးမြပ်�တွိမ်း�်ရေးရှာင််မ်းုအာ� ကြုံကျ�ံရေးတွွ�ရသိည့််် 
ရ�ာသိာ�မ်းျာ�သိည့် ်ရေးရ့�ရေးမြပ်ာင်�်ရေးန်�ိငု်စ်ီဉ်းအ်ခံျနိ််
တွွင်် ၎င်�်တွို�ရေးကျျ�ရ�ာရှိ ရေးန်အိမ်း်မ်းျာ�အာ� စီစီ်
ရေးကျာင်စ်ီီမ်းှ ဝင်ရ်ေးရာကျလ်ုယိုှကျခ်ံို�ယို့နှှင်််၊ ေျကျ်
စီီ�မြခံင်�်မ်းျာ�ကျို ကြုံကျ�ံရေးတွွ�နှိုင်ရ်ေးခံျမ်းျာ�သိည့်။် 

• ခံရီ�သိွာ�လာမ်း ုကျန်�်သိတွမ်ြခံင်�်မ်းျာ�ရေးကြကျာင််် စီာ�
ဝတွ်ရေးန်ရေးရ�အတွွကျ် စီိန််ရေးခံ်မ်းုမ်းျာ�၊ အစီာ�အ 
ရေးသိာကျ်မ်းလုံရေးလာကျ်မ်းုန့်� ရေး�သိအတွွင်�်ကျုန်် 
ရေး��နှုန််�မ်းျာ�လည့်�် မြမ်းင််တ်ွကျလ်ာသိည့်။် �ီနှှစီက်ျ မ်းနှှစီက်ျ�ကျ ်ရေး��သို�ံဆိုးရေးလာကျတ်ွကျသ်ိွာ�တွယို။်

�့�ပ်လာယိုာခံရှုိုင််၊ ရေးကျာ်တွရီပြီးမ်းိ��န်ယို်၊ ရေးအာေကကျီ�ရေးကျျ�ရ�ာအုပ််စီုတွွင်် လုပ််ရှာ�ရေးန်

ရေးသိာ SAC စီစီ်သိာ�မ်းျာ�သိည့်် ရ�ာသိာ�မ်းျာ�မ်းှ ရေး�သိအတွွင််� တွိုကျ်ပ်ွ့မ်းျာ�မြေစီ်ပ်ွာ�မြေစီ်

ခံ့်ရေးသိာရေးကြကျာင််် ၎င််�တွို�ရ�ာမ်းှ �ွကျ်ရေးမြပ်�တွိမ်း်�ရေးရှာင််ရေးန်သိည့်််အခံျနိ််တွွင်် ရ�ာသိာ�

မ်းျာ�၏အမိ်းမ််းျာ� တွငွ်လ်ည့််� ဝင်ရ်ေးရာကျရ်ေးန်�ိငု်ခ်ံ့ပ်ြီးပ်ီ� ယိုာယိုအီပိ်ယ်ိုာခံင််�မ်းျာ�မြပ်�လပု်၍် 

ရ�ာသိာ�မ်းျာ�ပ်ိုင််ဆိုးိုင်် သိည့်််ပ်စီ္စည့််�မ်းျာ�ကျို အသိုံ�၍ စီာ�စီရာမ်းျာ� ခံျကျ်မြပ်�တွ်စီာ�

ရေးသိာကျ်ခံ့်သိည့််။ SAC စီစီ်သိာ�မ်းျာ�သိည့်် ရ�ာသိာ�မ်းျာ�၏ပ်ိုင််ဆိုးိုင််မ်းုပ်စီ္စည့််�မ်းျာ�ကျို

လည့််� ေျက်ျဆိုးီ�ခံ့သ်ိည့်။် ဤပ်ုကိံျ ု၂၀၂၂ ခံနုှစှီ၊် မ်းတွလ် ၄ ရကျရ်ေးန်�တွင်ွ် ရှုိက်ုျယိုခ့ံ့သ်ိည့််။ 

(ဓာတွ်ပ်ုံ - ရေး�သိခံံရ�ာသိာ�)

• စီစီအ်ာဏာာသိမိ်း�်ပြီးပ်ီ�သိည့်််အခံျနိ်မ််းစှီ၍ ပ်ဋိပိ်ကျခ�ဏာခ်ံရံရေးသိာရေး�သိမ်းျာ�မ်း ှရ�ာသိာ�မ်းျာ�သိည့် ်တွိကုျပ််ွမ့်းျာ�နှငှ််် လကျန််ကျက်ကျီ�
ပ်စီခ်ံတွ်မ်းုမ်းျာ�ရေးကြကျာင်် ်သိီ�နှှမံ်းျာ�ရိတွသ်ိိမ်း�်နှိုင်မ်ြခံင်�်၊ ၎င်�်တွို�၏ ရေးမ်းွ�မြမ်း�ရေးရ�တွိရိစီာာန်မ််းျာ�အာ� ရေးစီာင််ရ်ေးရှာကျန်ှိုင်မ်ြခံင်�်မ်းရှိ
ရေးပ်။ လမ်း်�မ်းကကျီ�ရေး��တွငွ်ရ်ှရိေးသိာလယိုက်ျကွျမ််းျာ�၌ စီစီသ်ိာ�မ်းျာ�လမ်း်�ကျင်�်ယိုမ့ြခံင်�် သိို�မ်းဟုတုွ ်၎င်�်တွို�၏တွပ်စ်ီခံန််�မ်းျာ�
ကြကျာ� သိွာ�လာသိည့်််အမြပ်င် ်လကျန််ကျက်ကျီ�မြေင်််ရန်�်သိမ်း�်ပ်စီခ်ံတွမ််းမု်းျာ�ရေးကြကျာင််် ရ�ာသိာ�မ်းျာ�အတွကွျ ်လုခံြုံခံ�ံရေးရ�အနှတရာယို ်
ပ်ိုကြုံကျ�ံရနှိုင််သိည့််။ စီစီ်အာဏာာသိိမ်း�်ပြီးပ်ီ�ခံျနိ််မ်းှစီ၍ စီိုကျ်ခံင််�မ်းျာ�တွွင််လုပ််ကျိုင််ရေးန်ရေးသိာ ရ�ာသိာ�မ်းျာ�ပ်စီ်ခံတွ်ခံံရမြခံင်�်၊ 
သိို�မ်းဟုတုွ ်ပ်စီခ်ံတွခ်ံရံသိည့်််အတွကွျ ်ရေးသိဆိုးုံ�မြခံင်�်မ်းျာ�နှငှ်််ပ်တွသ်ိကျ၍် အစီရီင်ခ်ံစံီာမ်းျာ�ကျိ ုKHRG မ်း ှလကျခ်ံရံရှခိံ့သ်ိည့်။်
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• ရ�ာသိာ�မ်းျာ�အရေးန်မြေင််် အစီာ�အရေးသိာကျအ်ပ်ါအဝင် ်ကျနု်ပ််စီ္စည့််�မ်းျာ�သိယိုယ်ိုပ့်ါကျ စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီစီီစီသ်ိာ�မ်းျာ�၏ စီစီရ်ေးဆိုး�
ရေးမ်း�မြမ်းန်�်မြခံင်�်ကျိုခံရံသိည့်။်  စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီီမ်းှ ရ�ာသိာ�မ်းျာ�အာ�စီစီရ်ေးဆိုး�ပြီးပ်ီ�ရေးန်ာကျ ်၎င်�်တွို�၏ကျုန်ပ််စီ္စည့်�်မ်းျာ�ကျို သိိမ်း်�ယို့
ေျကျစ်ီီ�ပြီးပ်ီ� �ဏာရ်ေးင်ွရေးပ်�ရေးဆိုးာင်ခ်ံိုင်�်သိည့်က်ျိုပ်ါ ရ�ာသိာ�မ်းျာ�မ်းှ�ပ်ရ်ေးလာင်�်ရေးမြပ်ာဆိုးိုခံ့သ်ိည့်။်

• စီစီအ်ာဏာာသိမိ်း�်ပြီးပ်ီ�ရေးန်ာကျ ်ခံရီ�သိွာ�လာမ်းကုျန်�်သိတွမ်ြခံင်�်မ်းျာ�နှငှ်််လုခံြုံခံ�ံရေးရ�အနှတရာယိုမ်ြမ်းင်််မ်းာ�မြခံင်�်တွို�သိည့် ်အေွ့�အစီည့်�်
အမ်းျာ�စီအုာ� လမ့်းအုသိိကုျအ်ဝန်�်ေွ�ံပြီးေိ��တွို�တွကျမ််းအုတွကွျ ်လပု်ရ်ေးဆိုးာင်န်ှိငု်မ််းကုျိရုပ်တ်ွန်�်ခံ့ပ်ြီးပ်ီ� လသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ ်
�ာ�မ်းုဆိုးိုင်ရ်ာ အကျ့အည့်ီရေးပ်�ရေးန်ရေးသိာအေွ့�မ်းျာ�အာ� အကျ့အည့်ီလိုအပ််ရေးန်သိည့်််လ့မ်းုအသိိုကျအ်ဝန်�်� ံသိွာ�ရေးရာကျ်
ခံွင်််မ်းရရေးစီရန်် ဟုန်�်တွာ��ာ�ပ်ါသိည့််။ ရ�ာသိာ�မ်းျာ�နှှင််် IDP မ်းျာ�သိည့်် ရေး�သိတွွင်�်အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�၊ တွိုင်�်ရင်�်သိာ�
လကျ်န်ကျ်ကျိုင််အေွ့�မ်းျာ�နှှင််် လ့မ်းုအသိိုကျ်အဝန်�်မ်းျာ�မ်းှ ကျန်�်သိတွ်ခံျကျ်မြေင်််ပ်ံ်ပ်ို�ရေးပ်�သိည့််် အကျ့အည့်ီမ်းျာ�အရေးပ််တွွင််
သိာ မ်းှီခံိုကြကျရသိည့်။် IDP မ်းျာ�အရေးန်မြေင်် ်လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာမ်းုဆိုးိုင်ရ်ာအကျ့အည့်ီမ်းျာ� ရရှိသိည့်််အခံါတွွင််လည့်�် ၎င်�်တွို�
အမ်းျာ�စီုလိုအပ်သ်ိည့်််အရာမ်းျာ�နှှင်် ်ကျိုကျည့််ီမ်းုမ်းရှိရေးပ်။

အခံန််� (၃) ကျျန်�်မ်းာရေးရ�ရေးစီာင််ရ်ေးရှာကျမ််းု အခံန််� (၃) ကျျန်�်မ်းာရေးရ�ရေးစီာင််ရ်ေးရှာကျမ််းု 

၂၀၂၁ ခံုနှှစီ် စီစီ်အာဏာာသိိမ်း�်ပြီးပ်ီ�သိည့််အ်ခံျနိ်မ််းှစီ၍ မြမ်းန်မ််းာနှိုင်င််တံွဝှမ်း်�လုံ�ရှိ ကျျန််�မ်းာရေးရ�ရေးစီာင််ရ်ေးရှာကျမ််းုစီန်စီမ််းှာ ဆိုးို�ရ�ာ�
လာလျကျ်ရှိရေးသိာ်လည့်�် ခံရှုိုင််မ်းျာ�တွွင််ကျ့ည့်ီရေး�ာကျ်ပ်ံ်သိည့်််ဝန််ရေးဆိုးာင််မ်းုမ်းျာ�အာ� ကကျီ�မ်းာ�စီွာမြေတွ်ရေးတွာကျ်လိုကျ်သိည့််် 
အတွကွျ ်တွိငု်�်ရင်�်သိာ�ရေးကျျ�လကျရ်ေး�သိမ်းျာ�ရှ ိရေးကျျ�ရ�ာမ်းျာ�၏ကျျန်�်မ်းာရေးရ�ရေးစီာင်််ရေးရှာကျမ််းအုရေးမြခံအရေးန်မ်းှာ ပ်ိမု်းိဆုိုးို�ရ�ာ�လာ
သိည့်။် 

• စီစီ်ရေးကျာင််စီီသိည့်် ရေးဆိုး�ဝါ�ပ်စီ္စည့်�်မ်းျာ�သိယို်ယို့ပ်ို�ရေးဆိုးာင််မြခံင်�်အာ� မြပ်င််��န််စီွာကျန်�်သိတွ်�ာ�ပြီးပ်ီ� စီစီ်�ကျ်ဆိုးိုင််ရာ 
စီစီ်ရေးဆိုး�ရေးရ�င်္ိတွမ််းျာ�ကျိုလည့်�် တွို�မြမ်းုင််ခ်ံျ�ာ�ခံ့သ်ိည့်။် သိို�ရေးသိာ် ရ�ာသိာ�မ်းျာ�အရေးန်မြေင်် ် ရေးဆိုး�ဝါ�နှှင်််ရေးဆိုး�ပ်စီ္စည့်�်မ်းျာ�
အာ� ၎င်�်တွို�၏ရေးကျျ�ရ�ာသိို�သိယို်ရေးဆိုးာင််လာသိည့်််အခံျနိ််တွွင်် ပြီးမ်းိ��အန်ီ�ရှိစီစီ်ရေးဆိုး�ရေးရ�င်္ိတွ်မ်းျာ�တွွင်် သိိမ်း�်ယို့မြခံင််�ခံံရ
ရေးကြကျာင်�် တွင်မ်ြပ်ခံ့က်ြကျသိည့်။် �ို�ရေးကြကျာင််် ၎င်�်တွို�မ်းရှေးဆိုး�ပ်စီ္စည့်�်မ်းျာ� သိယိုယ်ိုပ့်ို�ရေးဆိုးာင်သ်ိည့်််အခံျနိ်တ်ွငွ် ်လျ�ိ�ဝကှျစ်ီွာသိယို ်
ယို့ပ်ို�ရေးဆိုးာင်က်ြကျရသိည့်။်

• ကျျန်�်မ်းာရေးရ�ဝန််�မ်း�်မ်းျာ�ကျိုယို်တွိုင်် စီစီ်ရေးကျာင််စီီ၏ အဓိကျပ်စီ်မ်းှတွ်မ်းျာ�မြေစီ်လာသိည့်််အတွွကျ် ကျျန်�်မ်းာရေးရ�ရေးစီာင််် 
ရေးရှာကျမ််းုအန်ည့်�်င်ယိုသ်ိာရရှ�ိာ�ရေးသိာရေး�သိမ်းျာ�မြေစီသ်ိည့််် ရေးကျျ�လကျရ်ေး�သိမ်းျာ�တွွင် ်လပု်ရ်ှာ�မ်းမု်းျာ�ရေးလျာန််ည့််�လာ
သိည့်။် IDP မ်းျာ�အရေးန်မြေင််် �ကွျရ်ေးမြပ်�တွမိ်း်�ရေးရှာင်ရ်ေးန်ရသိည့်််အခံျနိ်မ််းစှီ၍ ၎င်�်တွို�အကြကျာ�တွငွ် ်ကျျန်�်မ်းာရေးရ�ဝန်�်မ်း�်မ်းျာ�
မ်းရှိပ်ါကျ ကျျန်�်မ်းာရေးရ�ရေးစီာင််ရ်ေးရှာကျမ််းုမ်းျာ�မ်းရရှိနှိုင်ရ်ေးကြကျာင်�် မ်းကြကျာခံဏာဆိုးိုသိလိုပ်င် ်ရေးောမ်ြပ်တွတွက်ြကျသိည့်။်

• �ွကျ်ရေးမြပ်�တွိမ်း�် ရေးရှာင််ရေးန်ရသိ့မ်းျာ�တွွကျ် ကျျန်�်မ်းာရေးရ�လကျ်လှမ်း�်မ်းီနှိုင််မ်းုသိည့်််အရေးမြခံအရေးန်အရေးပ််မ်း့တွည့််ပြီးပ်ီ� အ�့� 
သိမြေင််် ရ�ာသိာ�မ်းျာ�၏သိွာ�လာနှိုင််မ်းုနှှင််် ၎င်�်တွို�ရေးန်�ိုင််သိည့်််စီခံန််�မ်းျာ�၏ ရေးန်ရာအရေးပ််တွွင််မ်း့တွည့််သိည့််။ အခံျ�ိ� 
�ွကျ်ရေးမြပ်�တွိမ်း�်ရေးသိာရ�ာသိာ�မ်းျာ�အရေးန်မြေင််် ကျျန်�်မ်းာရေးရ�ရေးစီာင်််ရေးရှာကျ်မ်းုမ်းျာ�အာ� မြမ်းန််မ်းာနှိုင််င်ံအတွွင်�် သိို�မ်းဟုုတွ ်
�ိုင်�်-မြမ်းန််မ်းာန်ယို်စီပ််တွွင်် လုပ််င်န််�ရေးဆိုးာင််ရ�ကျ်ရေးသိာ လ့�ုအရေးမြခံမြပ်�န်ယို်စီပ််အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�ကျွန််ရကျ်�ံမ်းှ ရရှိကြကျ
သိည့်။်

•  ကျိစီ္စရပ်အ်မ်းျာ�စီုတွွင် ် IDP မ်းျာ�အရေးန်မြေင်် ်မ်းလုံခြုံခံ�ံမ်းုမ်းျာ�ဆိုးကျလ်ကျရ်ှိရေးန်သိည့်််အတွွကျ ်၎င်�်တွို��ွကျရ်ေးမြပ်�တွိမ်း�်ရေးရှာင််
သိည့်််ရေးန်ရာမ်းျာ�မ်း ှ�ကွျခ်ံွာနှိငု်မ်ြခံင်�်မ်းရှရိေးပ်။ ၎င်�်တွို�အရေးန်မြေင််် ရေးဆိုး�ဝါ�ပ်စီ္စည့််�မ်းျာ�အာ�  လကျလ်မှ်း�်မ်းမ်းနီှိငု်သ်ိည့်််အတွကွျ ်
ရလာ�အ်ရေးန်မြေင််် ရ�ာသိာ�အခံျ�ိ�ရေးသိဆိုးု�ံရခံ့သ်ိည့်။် 

• ရေးကျျ�လကျရ်ေး�သိရှိ ရေးကျျ�ရ�ာအမ်းျာ�စီုမ်းှာ အာဏာာသိိမ်း�်ပြီးပ်ီ�ရေးန်ာကျပ််ိုင်�်တွွင် ်မြပ်င်ပ််မ်းှရေး�ာကျပ််ံ်မ်းုမ်းျာ� မြေတွရ်ေးတွာကျမ်ြခံင်�်
ခံံရသိည့်််အတွွကျ် ရ�ာသိာ�မ်းျာ�အရေးန်မြေင််် ရေးကျျ�ရ�ာအတွွင်�် လုံရေးလာကျ်ရေးသိာကျျန်�်မ်းာရေးရ�ရေးစီာင်််ရေးရှာကျ်မ်းုရရှိနှိုင််ရန်် 
ရေး�သိအတွငွ်�်တွစီဦ်း�နှငှ်််တွစီဦ်း� အမြပ်န်အ်လနှ်က်ျည့့်ပီ်ံ်ပ်ို�ရေးပ်�လျကျရ်ှသိိည့်။် အမြခံာ�အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ��မံ်း ှကျည့့်ရီေး�ာကျပ််ံ်

9ငြ��း�ပယ်းခံငံြပည်းသူူများ�း�၏ဘဝများ�း�



မ်းုနှှင််် ရေးင်ွရေးကြကျ�လှ��ါန်�်မ်းုမ်းရှိပ်ါကျ ရ�ာသိာ�မ်းျာ�အရေးန်မြေင််် ၎င််�တွို�အခံျင်�်ခံျင်�်ကြကျာ� ရေး�ာကျ်ပ်ံ်ရေးန်မ်းုအာ� ရေးရရှည့််လုပ် ်
ရေးဆိုးာင််နှိုင်မ််းည့်မ််းဟုုတွပ််ါ။

•  �ွကျရ်ေးမြပ်�တွိမ်း�်ရေးရှာင်ရ်ေးန်ရသိ့မ်းျာ�အရေးန်မြေင်် ်ကျိုဗာစီ-်၁၉ တွတွိယိုလုင်�်၏သိကျရ်ေးရာကျမ််းုအာ� အ�့�ခံံစီာ�ခံ့ရ်သိည့်။် 
ရေးန်ရာရေး�သိအမ်းျာ�အမြပ်ာ�တွွင် ်ရေးရာင်္ါပ်ို�စီစီရ်ေးဆိုး�မ်းုမ်းရှိမြခံင်�်ကျလည့်�် ရ�ာသိာ�မ်းျာ�အတွွကျ ်ရေးန်ရပ်ရ်ေးရ့�ရေးမြပ်ာင်�်မ်းုမ်းတွိုင််
မ်းီ ရေးရာင်္ါကျ့�စီကျခ်ံံရမြခံင်�်ရှိမ်းရှိနှှင််ပ််တွသ်ိကျ၍် မ်းသိိနှိုင်သ်ိည့်််အတွွကျ ်လိုအပ််ရေးသိာကျာကျွယိုမ််းုမ်းျာ� မ်းမြပ်�လုပ်န်ှိုင်ခ်ံ့်ရေးပ်။ 
ရေးကျျ�လကျ်ရေးန်ရေး�သိခံံအန်ည့်�်င်ယို်သိာလျင်် ကျာကျွယို်ရေးဆိုး��ို�နှှံနှိုင််စီွမ်း်�ရှိကြကျသိည့်််အတွွကျ် ကျိုဗာစီ်-၁၉ ရေးရာင်္ါကျ့�
စီကျပ််ျ�ံနှှ�ံမ်းုမ်းှာ ပ်ိုမ်းိုဆိုးို�ရ�ာ�လာခံ့သ်ိည့်။် ရ�ာသိာ�မ်းျာ�အရေးန်မြေင်် ်၎င်�်တွို�အာ� ကျာကျွယိုရ်ေးဆိုး��ို�နှှရံေးပ်�မ်းည့််် စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီီ
အရေးပ််ယိုုကံြကျည့်မ််းုမ်းရှိရေးပ်။

• စီစီ်အာဏာာသိိမ်း�်ပြီးပ်ီ�သိည့််် အခံျနိ််မ်းှစီ၍ မ်းိခံင််နှှင်််ကျရေးလ�အ 
တွကွျ ်ကျျန်�်မ်းာရေးရ�ရေးစီာင်ရ်ေးရှာကျမ််းမု်းျာ� လုရံေးလာကျစ်ီွာ လကျ ်
လှမ်း်�မ်းှီနှိုင််မြခံင််�မ်းရှိရေးပ်။ �ွကျ်ရေးမြပ်�တွိမ်း�်ရေးရှာင််ရေးန်ရရေးသိာ 
ကျိုယို်ဝန််ရေးဆိုးာင််အမ်းျ�ိ�သိမ်းီ�မ်းျာ�သိည့်် မ်းီ�ေွာ�သိည့်််အခံျနိ််
တွွင်် အနှတရာယို်ရှိရေးသိာအရေးမြခံအရေးန်မ်းျာ�နှှင််် ရင််ဆိုးိုင််ရနှိုင််
ရေးသိာလ်ည့်�် စီစီရ်ေး��ရေးရှာင်စ်ီခံန်�်မ်းျာ�တွွင် ်ကျိုယိုဝ်န်ရ်ေးဆိုးာင််
နှငှ််် ကျရေးလ�မ်းီ�ေွာ�မ်းအုတွကွျ ်အကျအ့ည့်ရီေးပ်�နှိငု်ရ်ေးသိာ ကျျန်�် 
မ်းာရေးရ�လုပ်သ်ိာ�မ်းျာ�မ်းရှိရေးပ်။ 

• သိကျ်ကကျီ�ရ�ယို်အိုမ်းျာ�နှှင််် မ်းသိန််စီွမ်း်�သိ့မ်းျာ�မ်းှာ ရေးကျျ�ရ�ာ�့
တွငွ်ရ်ေးန်�ိငု်မ်ြခံင််�ကျ လုခံြုံခံ�ံမ်းမု်းရှရိေးသိာလ်ည့်�် ၎င်�်တွို�အရေးန်မြေင်််
�ကွျရ်ေးမြပ်�တွမိ်း�်ရေးရှာင်န်ှိငု်မ်ြခံင်�်မ်းရှရိေးပ်။ �ကွျရ်ေးမြပ်�တွမိ်း�် ရေးရှာင််
နှိုင််သိည့််် အ�့�အကျ့အည့်ီလိုအပ််ရေးန်သိ့မ်းျာ�သိည့်် အလွန််
မြပ်င်�်�န််ပြီးပ်ီ� သိင်််ရေးလျာ်မ်းုမ်းရှိရေးသိာအရေးမြခံအရေးန်မ်းျာ�ကျိုရင််
ဆိုးိုင််ကြကျရသိည့််။ �ို�ရေးကြကျာင််် ၎င်�်တွို�အရေးန်မြေင််် ပ်ိုမ်းိုဆိုးို�ရ�ာ�
သိည့််် ကျျန်�်မ်းာရေးရ�အခံကျ်အခံ့မ်းျာ�ကျို ရင််ဆိုးိုင််ရနှိုင််ရေးခံျရှိ
သိည့်။် 

အခံန််� (၄) ပ်ည့်ာရေးရ� အခံန််� (၄) ပ်ည့်ာရေးရ� 

အရေးမြခံအရေးန်အရ စီိန်ရ်ေးခံ်မ်းုမ်းျာ�ရှိရေးန်ရေးသိာလ်ည့်�် ၎င်�်တွို�လ့မ်းုအသိိုကျအ်ဝန််� အတွွင်�်ရှိကျရေးလ�င်ယိုမ််းျာ� ပ်ည့်ာဆိုးကျလ်ကျ်
သိင််ယို့ခံွင်််ရရှိနှိုင်ရ်န်အ်တွွကျ ်ရ�ာသိာ�မ်းျာ�ကျကကျိ��စီာ�အာ��ုတွလ်ျကျရ်ှိသိည့်။် 

•  ရေးကျျာင်�်သိ/့သိာ�မ်းျာ�မ်း ှစီစီရ်ေးကျာင်စ်ီမီ်းေှငွ်််လစှီသ်ိည့်််ရေးကျျာင််�မ်းျာ�အာ� တွကျရ်ေးရာကျရ်န်မ်ြင်င်�်ဆိုးန်သ်ိမြေင််် ကျရင်ပ််ည့်ာရေးရ�
နှငှ်််ယိုဉ်းရ်ေးကျျ�မ်းဌုာာန် (KECD) ရေးကျျာင်�်မ်းျာ�တွငွ် ်ရေးကျျာင််�အပ်န်ှှမံ်း ုပ်ိမု်းိမုြမ်းင်််မ်းာ�လာသိည့်န်ှငှ်််ပ်တွသ်ိကျရ်ေးသိာ အစီရီင်ခ်ံစံီာ
အမ်းျာ�အမြပ်ာ�ကျို KHRG မ်းှရရှိခံ့သ်ိည့်။် အခံျ�ိ�ရေးသိာအရေးမြခံအရေးန်မ်းျာ�တွွင် ်စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီီနှှင််် န်ယိုမ်ြခံာ�ရေးစီာင််တ်ွပ််စီစီ်သိာ�
မ်းျာ�ကျ ရေးကျျာင်�်ဆိုးရာမ်းျာ�၊ မ်းိ�မ်းျာ�နှှင််် ရေးကျျာင်�်သိာ�မ်းျာ�အာ� စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီီေွင်််လှစီရ်ေးသိာရေးကျျာင်�်သိို� မြပ်န်လ်ည့်တ်ွကျ်
ရေးရာကျရ်န် ် ပြီးခံိမ်း�်ရေးမြခံာကျမ််းုမ်းျာ�မြပ်�လုပ်ခ်ံ့ပ်ြီးပ်ီ� �ိုသိို�လုပ်ရ်ေးဆိုးာင်မ်ြခံင်�်ကျ ရ�ာသိာ�မ်းျာ�အာ� ၎င်�်တွို�၏ကျရေးလ�မ်းျာ�ကျို �ို
ရေးကျျာင်�်မ်းျာ�သိို�ပ်ို�ရေးဆိုးာင်ရ်န်အ်တွွကျ ်ပ်ို၍ပ်င်စ်ီို�ရိမ်းပ့််ပ်န််မ်းုမြေစီရ်ေးစီသိည့်။် 

• သိို�ရေးသိာလ်ည့်�် ရေးကျျာင်�်အပ််နှှံမ်းုပ်ိုမ်းိုတွို�မြမ်းုင််လ်ာမြခံင်�်ကျ ရေးကျျာင်�်၏အရင်�်အမြမ်းစီမ််းျာ�နှှင််ပ််တွ်သိကျ၍် ဝန််�ုတွဝ်န််ပ်ို�
မြေစီရ်ေးစီပ်ါသိည့်။် အရေးကြကျာင်�်မ်းှာ ဤသိို�မ်းျာ�မြပ်ာ�လရှေးသိာ ရေးကျျာင်�်သိ/့သိာ�မ်းျာ�အတွကွျ ်လုရံေးလာကျရ်ေးသိာ ရေးကျျာင်�်ဆိုးရာ၊
ဆိုးရာမ်းမ်းျာ�မ်းရှိမြခံင်�်၊ လုရံေးလာကျသ်ိည့််် သိင်ရ်ေး�ာကျက်ျ့ပ်စီ္စည့်�်မ်းျာ�မ်းရှိမြခံင်�်နှှင််် စီာသိင်ခ်ံန်�်မ်းျာ�မ်းရှိမြခံင်�်အမြပ်င် ်�ပ်တ်ွို�
ေွင်််လှစီသ်ိည့်််အတွန်�်မ်းျာ�အတွွကျ ်သိင််ရ်ေးလျာသ်ိည့်််အရင်�်အမြမ်းစီမ််းရှိမြခံင်�်မ်းျာ�ရေးကြကျာင််မ်ြေစီသ်ိည့်။် 

ဤပ်ုံကျို ၂၀၂၁ ခံုနှှစီ်၊ �ီဇွင််�ာလ ၂၄ ရကျ်ရေးန်�၌ �့�ပ်လာယိုာခံရှုိုင််၊ 

ရေးကျာ်တွရီပြီးမ်းိ��န်ယို်၊ ေလ့�ရေးလ�ရေးကျျ�ရ�ာအန်ီ�ရှိ IDP စီခံန််�တွစီ်ခံုတွွင်် 

ရှုိကုျယ်ိုခ့ံ့သ်ိည့်။် တွိကုျပ််ွရ့ေးကြကျာင်် ်�ကွျရ်ေးမြပ်�တွမိ်း်�ရေးရှာင်ရ်ေးန်စီဉ်းအ်တွငွ််�

တွွင်် သိကျ်ကကျီ�ရ�ယို်အိုမ်းျာ�သိည့်် ပ်ို၍အကျ့အည့်ီလိုအပ််ရေးန်သိ့မ်းျာ�

မြေစီသ်ိည့်။် ပ်ုတံွငွ်မ်ြပ်�ာ�သိည့််အ်တွိငု််� အသိကျက်ကျီ�သိည့််အ်ေို�အိတုွစီ်

ဦး�သိည့် ်ရေးန်ရပ်စ်ီနွ်�်ခံွာရေးန်ရပြီးပ်ီ� တွစီလ်ကြကျာပြီးပ်ီ�ရေးန်ာကျ ်IDP စီခံန််�တွငွ််

သိာ ဆိုးုံ�ပ်ါ�သိွာ�ခံ့်သိည့််။ (ဓာတွ်ပ်ုံ - KHRG)
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• လ့မ်းုအသိိုကျ်အဝန်�်မ်းျာ�မ်းှလည့်�် ၎င်�်တွို�ရေး�သိတွွင်�် 
ကျရေးလ�သိ့င်ယိုမ််းျာ�၏ ပ်ည့်ာရေးရ�လိုအပ်ခ်ံျကျအ်ာ� မြေည့်် ်
ဆိုးည့််�နှိုင်ရ်န်အ်တွွကျ ်ကျိုယို�့်ကျိုယို�်ရေးကျျာင်�်မ်းျာ�ေွင်််
လှစီန်ှိုင်ရ်န်် ကကျိ��ပ်မ်း�်လျကျရ်ှိသိည့်။်

• ရ�ာသိာ�မ်းျာ�အရေးန်မြေင််် ရေးကျျာင်�်မ်းျာ�ဆိုးကျလ်ကျေ်ငွ်််နှိငု်ရ်န််
အတွကွျ ်ယိုခံအုခံျနိ်�် ိအခံျင်�်ခံျင်�်ကျည့့်နီှိငု်ရ်ေးသိာလ်ည့်�် 
ဤအတွိငု်�်ဆိုးက်ျသိွာ�ပ်ါကျ ရေး�သိအရေးန်မြေင််် အရင််�အမြမ်းစီ်
မ်းျာ�ရေးလျာန််ည့်�်လာမ်းည့်။် သိို�ရေးသိာ ်မြပ်င်ပ််မ်းအှကျအ့ည့်မီ်းျာ�
မ်းှာ ရေးလျာန််ည့်�်ပြီးပ်ီ�သိာ�မြေစီသ်ိည့်။် 

• �ွကျ်ရေးမြပ်�တွိမ်း�်ရေးရှာင််ရေးန်ရရေးသိာ ရ�ာသိာ�မ်းျာ�နှှင််် လ့မ်းု
အသိိုကျ်အဝန်�်မ်းျာ�အရေးန်မြေင်််  ကျရေးလ�သိ့င်ယို်မ်းျာ�အာ� 
ပ်ည့်ာရေးရ�ဝန်ရ်ေးဆိုးာင်မ််းမု်းျာ� ဆိုးကျလ်ကျရ်ေးပ်�နှိငု်ရ်န်အ်တွကွျ ်
အကကျီ�မ်းာ�ဆိုးု�ံစီိန်ရ်ေးခံ်မ်းုမ်းျာ�အာ� ကြုံကျ�ံရေးတွွ�ခံ့ရ်သိည့်။်

• အခံျ�ိ�ရေး�သိမ်းျာ�တွငွ် ်ယိုခံအုခံျနိ်�် ိရေးကျျာင်�်မ်းျာ�ပ်တိွ�်ာ�
ရသိည့််မ်းှာ နှှစီ်နှှစီ်ပ်င််ရှိ ပြီးပ်ီမြေစီ်ရေးကြကျာင်�် ရ�ာသိာ�မ်းျာ�ကျ 
တွင််မြပ်ခံ့သ်ိည့်။်

• လကျန််ကျက်ျိငု်ပ််ဋိပိ်ကျခမြေစီပ််ွာ�ခံျနိ်န်ှငှ််် လုခံြုံခံ�ံမ်းမု်းရှသိိည့်််ခံျနိ်တ်ွငွ် ်ပ်ည့်ာရေးရ�နှငှ်််ရေးကျျာင်�်မ်းျာ�ဆိုးကျလ်ကျေ်ငွ်််လစှီခ်ံငွ်််ရရန််
အတွကွျ ်အကျအ့ည့်ရီေးပ်�နှိငု်မ််းည့််် လမ့်းရုေး�ာကျပ််ံ်ရေးရ�အစီအီစီဉ်းမ််းျာ��ာ�ရှလိပု်ရ်ေးဆိုးာင်ရ်န် ်အလနွ်ခ်ံကျခ်ံပ့်ါသိည့်။် သိို�ရေးသိာ ်
အန်ာင်္တွတ်ွငွ် ်ေယိုက်ျျဉ်းခ်ံရံမြခံင်�်နှငှ််် လန့်ည့်�်စီတုွိငု်�်ရင်�်သိာ�၏အခံငွ်််အရေးရ�မ်းျာ�အာ� မြင်င်�်ပ်ယိုမ်ြခံင်�်မ်းျာ�ကျိ ုကျာကျယွို်
ရန််အတွွကျ ်�ိုအစီီအစီဉ်း်မ်းျာ�အာ� လုပ်ရ်ေးဆိုးာင်ရ်န််လိုအပ််သိည့်။် 

အခံန််� (၅) ရေး�သိတွွင်�်ရေး�ာကျ်ပ်ံ်မ်းုမ်းျာ�ရေးပ်�ရေးန်ရေးသိာအေွ့�မ်းျာ�နှှင််် ရေးင်ွရေးကြကျ�ရေး�ာကျ်ပ်ံ်မ်းုအခံန််� (၅) ရေး�သိတွွင်�်ရေး�ာကျ်ပ်ံ်မ်းုမ်းျာ�ရေးပ်�ရေးန်ရေးသိာအေွ့�မ်းျာ�နှှင််် ရေးင်ွရေးကြကျ�ရေး�ာကျ်ပ်ံ်မ်းု
န်ည့်�်လမ်း�်သိစီ်မ်းျာ�လိုအပ်မ်ြခံင်�်န်ည့်�်လမ်း�်သိစီ်မ်းျာ�လိုအပ်မ်ြခံင်�်

• လကျ်ရှိလိုအပ််ရေးန်သိည့််် အ ရေးရ�ရေးပ််လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ်�ာ�မ်းုဆိုးိုင််ရာအရေး�ာကျ်အပ်ံ်အာ� တွို�မ်းျာ�လာသိည့််် 
�ွကျ်ရေးမြပ်�တွိမ်း်�ရေးရှာင််သိ့မ်းျာ�သိို� ရေး�ာကျ်ပ်ံ်မ်းုရေးပ်�ရေးန်ရေးသိာ ရေး�သိတွွင်�်ရေး�ာကျ်ပ်ံ်မ်းုမ်းျာ�ရေးပ်�ရေးန်သိည့်််အေွ့�အစီည့်�်
မ်းျာ�သိည့်် ရေးင်ွရေးကြကျ�ရေး�ာကျ်ပ်ံ်မ်းုအန်ည့်�်င်ယို်သိာရရှိကြကျပ်ါသိည့််။ သိို�အစီာ� �ိုရေးင်ွရေးကြကျ�ရေး�ာကျ်ပ်ံ်မ်းုအမ်းျာ�စီုသိည့် ်
အကျ့အည့်ီလိုအပ််ရေးန်သိည့်််လ့�ု�ံ သိွာ�ရေးရာကျ်နှိုင််မြခံင်�်မ်းရှိသိရေးလာကျ်သိာရှိသိည့််် နှိုင််င်ံတွကျာ NGO ကကျီ�မ်းျာ�နှှင််် 
အေွ့�အစီည့်�်ရေးပ်ါင်�်စီု�ံသံိို� ရေးပ်�ပ်ို�ရေးန်ပ်ါသိည့်။်

• စီစီအ်ာဏာာသိမိ်း�်ပြီးပ်ီ�သိည့်််အခံျနိ်မ််းစှီ၍ မြမ်းန်မ််းာနှိငု်င််အံတွကွျ ်တွရာ�ဝင်အ်စီို�ရအမြေစီ ်စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီအီာ�မ်းသိတွမ််းတှွရ်ေးသိာ 
ရေးကြကျာင်် ်နှိုင်င််အံခံျ�ိ�မ်းှ အစီို�ရမ်းျာ�နှှင််အ်ေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�သိည့် ်စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီီနှှင်််လုပ်င််န်�်ရေးဆိုးာင်ရ်�ကျမ််းုအာ� ရေးရှာင်က်ျျဉ်းပ်ြီးပ်ီ� 
�ိုရန်ပ််ုရံေးင်ွမ်းျာ�အာ� အရေးရှ�ရေးတွာင်အ်ာရှနှိုင်င််ကံကျီ�မ်းျာ�အသိင်�်(အာဆိုးီယို)ံကျ့သ်ိို�ရေးသိာအေွ့�မ်းျာ�နှှင်် ်အမြခံာ�နှိုင်င််တံွကျာ

၂၀၂၀ ခံုနှှစီ်၊ �ီဇွင််�ာလကျတွည့််�ကျစီပြီးပ်ီ� ခံလယို်လွီ�့ခံရှုိုင််၊ လယို်�ို

ပြီးမ်းိ��န်ယို၊် ခံ�့ရ့ေးကျျ�ရ�ာအပု်စ်ီမု်း ှရ�ာသိာ�မ်းျာ�သိည့် ်ရေးန်ရပ်စ်ီနွ်�်ခံွာ တွမိ်း်�ရေးရှာင််

ရေးန်ရပြီးပ်ီ�မြေစီ်သိည့််။ ၂၀၂၁ ခံုနှှစီ်၊ မ်းတွ်လအ�ိ �ွကျ်ရေးမြပ်�တွိမ်း်�ရေးရှာင််ရေးန်

ရသိည့်််ကျရေးလ�မ်းျာ�သိည့်် ရေးတွာ�့တွွင််သိာ ဆိုးကျ်လကျ်ပ်ည့်ာဆိုးည့််�ပ့်�

ရေးန်ဆိုးမ့ြေစီသ်ိည့်။် (ဓာတွပ််ု ံ- Partners Relief and Development staff)

ကျုလသိမ်းင်္ဂ လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းုဆိုးိုင်ရ်ာ ပ့်�ရေးပ်ါင်�်ရေးဆိုးာင်ရ်�ကျရ်ေးရ�အေွ့�(OCHA)၏ ရေးင်ွရေးကြကျ�ရေး�ာကျပ််ံ်မ်းု 
ရေးမြခံရာခံလံိုကျရ်ေးသိာ လုပ်င််န်�်မ်းှရရှိ�ာ�သိည့်် ်အခံျကျအ်လကျမ််းျာ�အရ ၂၀၁၆ ခံုနှှစီ် တွွင် ်မြမ်းန်မ််းာနှိုင်င််အံတွွကျ ်INGO 
မ်းျာ�ခံျ�ာ�ရေးပ်�ရေးသိာ ရပံ်ုရံေးင်ွမ်းျာ��့မ်းှ ၀.၂ ရာခံိုင်န်ှုန််�သိာ NGO မ်းျာ�� ံရေးရာကျရ်ှိအပြီးပ်ီ� ၀.၀၆၉ ရာခံိုင်န်ှုန််�သိာ ရေး�သိခံံ
အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�� ံရေးရာကျရ်ှိပ်ါသိည့်။်
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မ်းတိွေ်ကျအ်ေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ��သံိို� လှရ့ေးမြပ်ာင်�်ရန်က်ကျိ��ပ်မ်း�်ခံ့က်ြကျသိည့်။် သိို�ရေးသိာလ်ည့်�် SAC ၏ မ်းကြကျာခံဏာညွှနှ်က်ြကျာ�ခံျကျ်
ရေးပ်�ရေးန်မ်းမု်းျာ�ရေးကြကျာင််် အမြခံာ�ရေးသိာရေးန်ရာမ်းျာ�သိို� ရေးင်ရွေးကြကျ�ရေး�ာကျပ််ံ်မ်းရုေးပ်�ရေးန်သိည့်််မြပ်ဿန်ာကျိရုေးမြေရငှ်�်ရန်အ်တွကွျ ်ဤ
ကကျိ��စီာ�အာ��ုတွမ််းုမ်းျာ�သိည့် ်ပ်ျကျက်ျွကျလ်ာကျရ်ှိရေးန်ပ်ါသိည့်။်

• �ို�အတွ ့ရေး�သိတွငွ်�်ဝန်ရ်ေးဆိုးာင်မ််းရုေးပ်�ရေးန်ရေးသိာအေွ့�အစီည့််�မ်းျာ�နှငှ််် အကျာအကျယွိုရ်ေးပ်�သိမ့်းျာ��သံိို� ရေးင်ရွေးကြကျ�အရေး�ာကျ်
အပ်ံ် တွိုကျရ်ှုိုကျရ်ေးရာကျရ်ှိနှိုင်မ််းည့်််လမ်း�်ရေးကြကျာင်�်မ်းျာ� န်ည့်�်ပ်ါ�လာခ့ံပ််ါသိည့်။် သိို�ရေးသိာ် လကျရ်ှိအရေးမြခံအရေးန်တွွင် ်ဤအေွ့�
အစီည့်�်မ်းျာ�သိည့် ်အရေးရ�ရေးပ််ကျည့့်ပီ်ံ်ပ်ို�မ်းမု်းျာ�ရေးပ်�ရေးန်သိည့််် အဓကိျအေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�မြေစီသ်ိည့်။် လုရံေးလာကျသ်ိည့်််ရေးင်ရွေးကြကျ�
ရေး�ာကျ်ပ်ံ်မ်းုမ်းရှိပ့် ၎င်�်တွို�အရေးန်မြေင််် ကျ့ည့်ီရေး�ာကျ်ပ်ံ်မ်းုမ်းျာ�ဆိုးကျ်လကျ်ရေးပ်�ရန််အတွွကျ် ကျန်�်သိတွ်ခံျကျ်မ်းျာ�ရှိလာ
နှိငု်သ်ိည့်။်  အကျအ့ည့်မီ်းျာ�န်ည့််�ပ်ါ�လာသိည့်််အမြပ်င် ် �ကွျရ်ေးမြပ်�တွမိ်း�်ရေးရှာင်ရ်ေးန်ရသိအ့ရေးရအတွကွျ ်ပ်ိမု်းိတုွို�မ်းျာ�လာသိမြေင််် 
အကျ့အည့်ီလိုအပ်သ်ိ့မ်းျာ�အတွွကျ ်အကြကျပ်အ်တွည့်�်ပ်ိုမ်းိုမြေစီရ်ေးပ််ရေးစီပ်ါသိည့်။် 

၂၀၂၁ ခံနုှစှီ၊် �ဇီွင်�်ာလအလယိုရ်ေးလာကျတ်ွငွ် ်ရေးလ�ရေးကျရေးကျာတ်ွငွ် ်မြေစီပ််ွာ�ခံ့ရ်ေးသိာ တွိကုျပ််ွမ့်းျာ�ရေးကြကျာင်် ်IDP ဦး�ရေးရတွစီရ်ေး�ာင်ရ်ေးကျျာသ်ိည့် ်�့�ပ်လာယိုာ

ခံရှုိုင််၊ ရေးကျာ်တွရီပြီးမ်းိ��န်ယို်ရှိ ေလ့�ကကျီ�အ�ကျ်တွန််�ရေးကျျာင််�တွွင်် လာရေးရာကျ်ခံိုလုံခံ့်သိည့််။ ဤပ်ုံကျို ၂၀၂၁ ခံုနှှစီ်၊ �ီဇွင််�ာလ ၁၈ ရကျ်ရေးန်�တွွင်် ရှုိုကျ်

ယိုခ့ံ့သ်ိည့်။် ပ်ုတံွငွ်မ်ြမ်းင်ရ်ေးတွွ�ရသိည့််အ်တွိငု််� IDP မ်းျာ�သိည့် ်ရေး�သိခံလံမ့်းအုသိိကုျအ်ဝန််�မ်းျာ�နှငှ်် ်CSO/CBO အေွ့�အစီည့််�မ်းျာ�မ်းပှ်ို�ရေးဆိုးာင်လ်ာရေးသိာ အရေးရ�

ရေးပ််အကျ့အည့်ီမ်းျာ�ကျို လကျ်ခံံရရှိခံ့်သိည့််။ (ဓာတွ်ပ်ုံ - KHRG)
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န်ိင်္ု�ံန်ိင်္ု�ံ 
• လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ်�ာ�မ်းုဆိုးိုင််ရာအကျ့အည့်ီမ်းျာ�ရရှိရန်် ပ်ိုမ်းိုခံကျ်ခံ့လာခံျနိ််တွွင်် ရေးကျျ�လကျ်ရေး�သိရှိရ�ာသိာ�

မ်းျာ�၏ လိုအပ််ခံျကျ်မ်းျာ�ကျို အဓိကျမြေည့်််ဆိုးည့်�်ရေးပ်�သိ့မ်းျာ�သိည့်် ရေး�သိတွွင်�်ဝန််ရေးဆိုးာင််မ်းုရေးပ်�သိ့မ်းျာ�နှှင််် ရေး�သိခံံလ့မ်းု 
အသိိကုျအ်ဝန်�်မ်းျာ�ကျိယုိုတ်ွိငု်သ်ိာလာင် ်မြေစီရ်ေးန်ပ်ါသိည့်။် တွခံျနိ်တ်ွည့်�်တွငွ် ်မြပ်င်ပ်် NGO မ်းျာ�နှငှ််် နှိငု်င််တံွကျာအေွ့�အစီည့်�် 
ကကျီ�မ်းျာ�သိည့် ်မြမ်းန်မ််းာနှိငု်င််အံတွငွ်�်တွငွ်မ်ြေစီရ်ေးစီ၊ �ိငု်�်နှိငု်င််မံ်းနှ်ယိုစ်ီပ်မ်ြေတွရ်ေးကျျာ၍်မြေစီရ်ေးစီ အကျာအကျယွိုရ်ေးပ်�မြခံင််�ဆိုးိငု်ရ်ာ 
ဝန််ရေးဆိုးာင််မ်းုမ်းျာ�နှှင််် လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ်�ာ�မ်းုဆိုးိုင််ရာ အကျ့အည့်ီမ်းျာ�ရေးပ်�သိည့်််အခံါ တွာ�မြမ်းစီ်မြခံင််�ခံံရကြကျပ်ါ 
သိည့်။်

• �ိုကျ့်သိို� ရေး�သိခံံလ့မ်းုအေွ့�အစီည့််�မ်းျာ�၏ စီွမ်း်�ရေးဆိုးာင််ရည့််မ်းျာ�ကျိုမြမ်းင်််တွင််ရေးပ်�ရာတွွင်် အရင်�်အမြမ်းစီ်မ်းျာ�ကျိုရေးပ်�ရန််
ရေးတွာင််�ဆိုးိုမ်းုအရေးပ်် ကကျိ�ဆိုးိုလကျခ်ံနံှိုင်ရ်ေးသိာလ်ည့်�် လကျရ်ေးတွွ�တွွင်မ််း့ ရေး�သိတွွင်�်အေွ့�ဝင်မ််းျာ�၏လုပ်ရ်ေးဆိုးာင်ခ်ံျကျမ််းျာ�
အာ� အသိိအမ်းှတွ်မြပ်�ရန်ပ််ျကျက်ျွကျခ်ံ့်သိည့်။် �ို�အမြပ်င် ်ကျ့ည့်ီပ်ံ်ပ်ို�မ်းုမ်းျာ�အာ�မြေန်�်ရေးဝမြခံင်�်နှှင််် လုပ််င်န်�်လည့်ပ််တွမ််းုမ်းျာ�
အာ� မ်းည့်သ်ိို�လပု်ရ်ေးဆိုးာင်ရ်မ်းည့်န်ှငှ်််ပ်တွသ်ိကျ၍် အကျာအကျယွိုရ်ေးပ်�ရေးရ�မ်းရ့ေး�ာင်မ််းျာ�နှငှ််် ရန်ပ််ုရံေးင်သွိုံ�စီွရ့ေးရ�အစီအီမ်းမံ်းျာ�
အရေးပ်် ကကျီ�မ်းာ�ရေးသိာဆိုးု�ံမြေတွခ်ံျကျမ််းျာ�ခံျမ်းတှွသ်ိည့်််အခံါ ရေး�သိခံလံမ့်းအုေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�အာ� ေယိုက်ျျဉ်း�်ာ�ကြကျပ်ါသိည့်။်

• ရေးင်ွရေးကြကျ�အလှ�ရှင််မ်းျာ�နှှင််် နှိုင််င်ံတွကျာလ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ်�ာ�မ်းုဆိုးိုင််ရာ အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�အရေးန်မြေင််် ယိုခံင််
တွငွ်က်ျျင်််သို�ံခံ့သ်ိည့််် လသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းမု်းဝ့ါ�မ်းျာ�အတွိငု်�် လသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းအုကျအ့ည့်ီ 
မ်းျာ�ကျို ရေးပ်�ရေးန်ရေးသိာရေးကြကျာင်် ်စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီီမ်းှအကြကျပ်အ်တွည့်�်နှှင််် တွိုင််�ရင်�်သိာ�မ်းျာ�ကျိုေိနှှိပ်န်ှိုင်ရ်န်် လကျန််ကျသ်ိေွယို ်
အသို�ံမြပ်�နှိငု်ခ်ံ့မ်ြခံင်�်မြေစီပ််ါသိည့်။် ရေး�သိတွငွ်�်ရှလိမ့်းအုသိိကုျအ်ဝန်�်အာ� ကျည့့်ရီေး�ာကျပ််ံ်မ်းအုမြပ်ည့်််အဝရေးပ်�နှိငု်ရ်ေးသိာ အရပ််
ေကျ်လ့မ်းုအေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�၊ လ့�ုအရေးမြခံမြပ်�အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�နှှင်််အတွ့ အဓိပ်ါါယို်ရှိရှိပ့်�ရေးပ်ါင်�်ရေးဆိုးာင််ရ�ကျ်ရန််အတွွကျ်
အရေးရ�ကကျီ�သိည့််ရ်ေးရ��ခံျယိုမ််းုမြပ်�လုပ်ရ်န််လိုအပ်ရ်ေးကြကျာင်�် �ိုအစီီရင်ခ်ံံစီာတွွင်ရ်ေးောမ်ြပ်�ာ�သိည့်။်

အကြုံကျံမြပ်�ခံျကျမ််းျာ�အကြုံကျံမြပ်�ခံျကျမ််းျာ�

နှိုင်င််တံွကျာအသိိုကျအ်ဝန်�်၊ အာဆိုးီယို၊ံ NGO မ်းျာ�၊ ရေးင်ွရေးကြကျ�ရေး�ာကျပ််ံ်မ်းုရေးအင်္ျင်စ်ီီမ်းျာ�နှှင်် ်ရေး�သိတွွင်�်နှှင်််နှိုင်င််မံြခံာ�အစီို�ရ
မ်းျာ�

• လ့�အခံငွ်််အရေးရ�ခံျ�ိ�ရေးောကျမ််းနုှငှ််် လသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းအုကြကျပ်အ်တွည့်�်မြေစီရ်ေးစီသိည့််် အဓကိျအရေးကြကျာင်�်ရင်�်
မ်းှာ စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီီမ်းှလုပ်ရ်ေးဆိုးာင််ရေးန်မြခံင်�်မြေစီရ်ေးကြကျာင်�် အတွည့်မ်ြပ်�လကျခ်ံံရန််။

• စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီအီာ� နှိငု်င််ရံေးရ�အရတွရာ�ဝင်မ််းမုြပ်�ရာရေးရာကျသ်ိည့််် မ်းည့်သ်ိည့်််လပု်ရ်ပ်မ််းျ�ိ�ကျိမု်းဆိုးိ ုလပု်ရ်ေးဆိုးာင်မ်ြခံင််�မ်းရှေးရှာင်ရ်ှာ� 
ရန််၊ စီစီ်ရေးကျာင်စ်ီီနှှင်််လကျတ်ွွ့လုပ်ရ်ေးဆိုးာင်မ််းုမ်းျာ�သိည့် ်၎င်�်တွို�ကျို တွရာ�ဝင်အ်သိိအမ်းှတွ်မြပ်�ရာရေးရာကျသ်ိည့်က်ျို သိိရှိန်ာ� 
လည့်ရ်န််။

• လ့သိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းုအကျ့အည့်ီမ်းျာ�ရေးပ်�ရာတွွင် ်ဆိုးုံ�မြေတွခ်ံျကျခ်ံျနှိုင်ရ်ေးသိာအခံွင်််အာဏာာကျို စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီီ 
မ်းှဆိုးုပ်က်ျိုင်�်ာ�မြခံင်�်မ်းရှိရေးအာင် ်ရေးသိခံျာစီွာလုပ်ရ်ေးဆိုးာင်ရ်န််နှှင််် ရန်ပ််ုရံေးင်ွမ်းျာ�ကျို စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီီမ်းှတွစီဆ်ိုးင််် သိွယို်ဝိုကျရ်ေးသိာ 
အာ�မြေင်် ်ရေးပ်�ပ်ို�မြခံင်�်မ်းျာ�မ်းမြပ်�ရန်။်

• မြမ်းန်မ််းာနှိငု်င််တံွငွ် ်လသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းအုကျအ့ည့်မီ်းျာ�ရေးပ်�သိည့်််အခံါ �ကျမ််းလိကုျရ်ေးရ�အရေးမြခံခံမံ်းက့ျိ ုမ်းကြကျာ 
ခံဏာမ်းှာ�ယိုငွ်�်စီွာကျျင်််သို�ံရေးန်မ်းမု်းျာ�ရေးကြကျာင််် နှိငု်င််တံွဝမှ်း�်လုံ�ရှလိသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းအုကျအ့ည့်လီိအုပ်ခ်ံျကျ်
မ်းျာ�အာ� မြေည့််ဆ်ိုးည့်�်ရာတွွင် ်ရေးနှှာင်််ရေးနှှ�မ်းုမ်းျာ�မြေစီရ်ေးစီသိည့်က်ျို သိိရှိန်ာ�လည့်ရ်န််။

• လသ့ိာ�ခံျင်�်စီာန်ာရေး�ာကျ�်ာ�မ်းဆုိုးိငု်ရ်ာအကြကျပ်အ်တွည့်�်ကျိ ုရေးမြေရငှ်�်ရာတွငွ် ်စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီနီှငှ်််လကျတ်ွွလ့ပု်ရ်ေးဆိုးာင်မ််းည့်််
အစီာ� အမ်းျ�ိ�သိာ�စီည့်�်လု�ံည့်ီညွှွတွ်ရေးရ�အစီို�ရ၊ တွိုင်�်ရင်�်သိာ�လကျ်န်ကျ်ကျိုင််အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�နှှင််် ရေးတွွ�ဆိုးုံရေးဆိုးွ�ရေးနှွ�
ပြီးပ်ီ�န်ာ�လည့်မ််းုစီာခံွန််လှာမ်းျာ�ရေးရ��ို�ရန်။်

13ငြ��း�ပယ်းခံငံြပည်းသူူများ�း�၏ဘဝများ�း�



• အာဆိုးီယိုကံျို �ီမ်းိုကျရေးရစီီန်ည့်�်ကျျရေးရ��ရေးကျာကျခ်ံံအရပ်သ်ိာ�အစီို�ရမ်းှ အာဏာာမြပ်န်လ်ည့်မ််းရမ်းမြခံင်�် မြမ်းန်မ််းာနှိုင်င််အံာ� အာ 
ဆိုးယီိုအံေွ့�ဝင်အ်မြေစီမ််း ှဆိုးိငု်�်င်ံ်�ာ�ေို�အတွကွျရ်ေးတွာင်�်ဆိုးိရုန်။် အရပ်သ်ိာ�မ်းျာ�အရေးပ်် စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီ၏ီအကြကျမ်း�်ေကျမ််းမု်းျာ�
ကျိုအဆိုးု�ံသိတွရ်ာတွွင် ်နှိုင်င််တံွကျာအပ်ါအဝင် ်မြပ်ည့်တ်ွွင်�်ပ်ါဝင်ပ််တွသ်ိကျသ်ိ့မ်းျာ�နှှင်် ်ပ့်�ရေးပ်ါင်�်ရေးဆိုးာင်ရ်�ကျရ်န်။်

• အစီို�ရမ်းဟုတုွရ်ေးသိာ ပ်ါဝင်ပ််တွသ်ိကျသ်ိမ့်းျာ�၊ အ�့�သိမြေင််် ဝန်ရ်ေးဆိုးာင်မ််းရုေးပ်�သိတ့ွိငု်�်ရင်�်သိာ�အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�နှငှ််် အရပ် ်
�ကျ်လ့မ်းုအေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ��ံ ရန််ပ်ုံရေးင်ွပ်ိုမ်းိုရရှိနှိုင််ရေးစီရန်် နှိုင််င်ံတွကျာရန််ပ်ုံရေးင်ွမြေန်�်မြေ��မ်းုလမ်း်�ရေးကြကျာင်�်မ်းျ�ိ�စီုံရှိရေးအာင််
လုပ်ရ်ေးဆိုးာင်ရ်န််။

• ဝန်ရ်ေးဆိုးာင်မ််းမု်းျာ�ရေးပ်�ရေးဆိုးာင်ရ်ာတွငွ် ်ရေး�သိခံမံ်းျာ�နှငှ်််ပ်ုမံ်းနှ်�်ရိေးတွွ�မ်းရုှပိြီးပ်ီ� ၎င်�်တွို�၏ယိုုကံြကျည့်မ််းကုျိရုရှ�ိာ�ရေးသိာ စီမွ်း�်ရည့် ်
နှငှ််် ကျနွ်ယ်ိုကျရ်ှပိြီးပ်ီ�သိာ� ရေး�သိခံ ံCSO/CBO မ်းျာ�နှငှ််် ဝန်ရ်ေးဆိုးာင်မ််းရုေးပ်�သိည့််် တွိငု်�်ရင်�်သိာ�အေွ့�အစီည့််�မ်းျာ�ကျိ ုဦး�စီာ�ရေးပ်� 
ရန််နှှင််် �ိုအစီုအေွ့�မ်းျာ�၏ ဝန်ရ်ေးဆိုးာင်မ််းုရေးပ်�သိည့််န််ည့်�်လမ်း�်မ်းျာ�ကျို အာ�မြေည့််လ်ုပ််ရေးဆိုးာင်ရ်ေးပ်�ရန်။်

• ရေး�သိခံလံ�့အုာ� ပ်ံ်ပ်ို�မ်းနုှငှ်််ဝန်ရ်ေးဆိုးာင်မ််းမု်းျာ�ကျိ ုဆိုးယိုစ်ီနုှစှီမ််းျာ�စီွာ�ရိေးတွွ�လပု်ရ်ေးဆိုးာင်လ်ာပြီးပ်ီ�မြေစီရ်ေးသိာ ရေး�သိခံ ံCSO/
CBO မ်းျာ�နှှင်် ်တွိုင်�်ရင်�်သိာ�ဝန််ရေးဆိုးာင််မ်းုရေးပ်�သိ့မ်းျာ�ကျို ဆိုးုံ�မြေတွခ်ံျကျခ်ံျမ်းှတွ်မြခံင်�်လုပ်င််န်�်စီဉ်းမ််းျာ�တွွင် ်ပ်ါဝင်ခ်ံွင်််ရေးပ်�
ရန််။

• COVID-19 ကျာကျွယို်ရေးရ�နှှင််် ကျုသိရေးရ�ကျိုမြမ်းုင်််တွင််ရန််နှှင််် ရေးကျျ�လကျ်တွွင််မ်းရှိမ်းမြေစီ်လိုအပ််သိည့််် ကျျန်�်မ်းာရေးရ�
ဝန်ရ်ေးဆိုးာင််မ်းုမ်းျာ� ပ်ံ်ပ်ို�ရေးပ်�နှိုင်ရ်န်အ်တွွကျ ်NUG နှှင််် တွိုင််�ရင်�်သိာ�ကျျန်�်မ်းာရေးရ�အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ� (EHOs)မ်းှ ေွ့�စီည့်�်
�ာ�ရေးသိာ COVID-19 အလုပ်အ်ေွ့�အပ်ါအဝင် ်တွိငု်�်ရင်�်သိာ�ကျျန်�်မ်းာရေးရ�အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�(EHOs)နှင််ှ် အစီို�ရမ်းဟုတုွ ်
ရေးသိာ ကျျန််�မ်းာရေးရ�ဝန်ရ်ေးဆိုးာင််မ်းုရေးပ်�သိ့မ်းျာ�ကျို ကျ့ည့်ီရေး�ာကျပ််ံ်ရန််။

• ရေး�သိတွွင်�်ဝန််ရေးဆိုးာင််မ်းုရေးပ်�သိ့မ်းျာ�နှှင််် CSO/CBO မ်းျာ��ံ ရန််ပ်ုံရေးင်ွမ်းျာ�ရေးရာကျ်ရှိရေးစီမြခံင််�မြေင််် ကျိုယို်�့ကျိုယို်�နှှင််် 
တွိုင်�်ရင်�်သိာ�မ်းျာ�လည့်ပ််တွရ်ေးသိာရေးကျျာင်�်မ်းျာ�နှှင်် ်ပ်ည့်ာရေးရ�အစီီအစီဉ်းမ််းျာ�ကျို ပ်ံပ််ို�ကျ့ည့်ီရန်။်

• ခံိလုုခံံငွ်််ရှာရေးေရွေးန်သိည့််် န်ယိုစ်ီပ်မ်ြေတွရ်ေးကျျာသ်ိမ့်းျာ�ကျိ ုသိကျဆ်ိုးိငု်ရ်ာအာဏာာပ်ိငု်မ််းျာ�မ်း ှမြင်င်�်ပ်ယိုမ်ြခံင်�်မ်းမြပ်�ရန် ်အမိ်းန််ီ�ခံျင်�် 
နှိုင််င်ံမ်းျာ�အာ�တွိုကျ်တွွန်�်ရန််။ �ို�အမြပ်င်် အိမ်း်န်ီ�ခံျင်�်နှိုင််င်ံမ်းျာ�အာ�န်ယို်စီပ််မြေတွ်ရေးကျျာ်အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�နှှင််် လကျ်တွွ့ 
လုပ်ရ်ေးဆိုးာင်ပ်ြီးပ်ီ� ခံိုလုခံံွင်််ရှာရေးေွရေးန်သိ့မ်းျာ�အတွွကျ ်အရေး�ာကျအ်ပ်ံ်နှှင်််အကျာအကျွယိုမ််းျာ� ရေးပ်�အပ်ရ်န််။

• မြမ်းန်မ််းာနှိငု်င််အံတွငွ်�်သိို� အကျအ့ည့်မီ်းျာ�ဝင်ရ်ေးရာကျန်ှိငု်ရ်ေးစီရန် ်အမိ်းန််ီ�ခံျင်�်နှိငု်င််မံ်းျာ�နှငှ််် �ရိေးတွွ�ဆိုးကျဆ်ိုးရံန်။် အ�့�သိမြေင််် 
အကျ့အည့်ီမ်းျာ�ကျို ကျုန်�်လမ်း�်မ်းှတွစီ်ဆိုးင််် န်ယို်စီပ််မြေတွ်ရေးကျျာ်အကျ့အည့်ီရေးပ်�ရေးရ�အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�၊ ရေး�သိအတွွင်�် 
လုပ်ရ်ေးဆိုးာင််ရေးန်ရေးသိာ မြပ်ည့်တ်ွွင်�်အရပ်�်ကျအ်ေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�မ်းှတွဆိုးင်် ်ရေးပ်�ပ်ို�ရန်။်

• နှိုင်င််တံွကျာရာဇွဝတွမ််းုခံုရံှုုံ�(ICC)သိို� လှ့ရေးမြပ်ာင်�်ရေးပ်�မ်းုကျိုရေး�ာကျခ်ံရံေးကြကျာင်�် အတွိအလင်�်ရေးကြကျည့်ာပြီးပ်ီ� စီစီရ်ေးကျာင်စ်ီီမ်းှ 
ကျျ��လွန််ရေးသိာ ရာဇွဝတွမ််းုမ်းျာ�စီွာအတွွကျ ်တွာဝန််ခံံမ်းုရှိရေးစီရန် ်ရေးန်ာကျ�်ပ်အ်ခံွင်််အရေးရ�မ်းျာ�ကျိုလည့်�် ရှာရေးေွရန်။်

• ရေးရန်ံနှှင်််သိ�ာဝဓာတွ်ရေးင်ွ�ဝင််ရေးင်ွမ်းျာ�အရေးပ်် ပ်ိတွ်ဆိုးို�အရေးရ�ယို့မ်းုမ်းျာ�ခံျမ်းှတွ်ပြီးပ်ီ� စီစီ်ရေးကျာင််စီီမ်းှမြပ်ည့််သိ့မ်းျာ�အရေးပ်် 
အကြကျမ်း�်ေကျတ်ွိုကျခ်ံိုကျမ််းုမ်းျာ�ကျို ရေးလာာခ်ံျနှိုင်မ််းည့််် စီီ�ပ်ွာ�ရေးရ�အရသိကျရ်ေးရာကျမ််းုရှိရေးသိာ ပ်ိတွဆ်ိုးို�မ်းုမ်းျာ�ကျိုခံျမ်းှတွရ်န််။

• လကျန််ကျရ်ေးရာင်�်ခံျမ်းုရပ်ဆ်ိုးိုင်�်ရေးရ�ဆိုးိုင်ရ်ာ ကျုလသိမ်းင်္ဂလုခံြုံခံ�ံရေးရ�ရေးကျာင်စ်ီီ၏ဆိုးု�ံမြေတွခ်ံျကျက်ျို ရေး�ာကျခ်ံံရန််။

• အရပ်သ်ိာ�မ်းျာ�ကျိုလုခံြုံခံ�ံမ်းုရေးပ်�နှိုင်ရ်န််အတွွကျ ်နှိုင်င််တံွကျာကျအာမ်းခံခံံျကျရ်ှိရေးသိာ အရပ်သ်ိာ�ရေး��ကျင်�်ရေးရ�ဇွုန်မ််းျာ�ကျို 
မြမ်းန်မ််းာမြပ်ည့်တ်ွွင််�နှှင််် အိမ်းန််ီ�ခံျင်�်နှိုင်င််မံ်းျာ�အတွွင်�် �့ရေး�ာင်န်ှိုင်ရ်န််အတွွကျ ်ဝိုင်�်ဝန်�်ကျ့ည့်ီလုပ်ရ်ေးဆိုးာင်ရ်န််။
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ကျရင်လ့်�အခံွင််အ်ရေးရ�အေွ့�အာ� ၁၉၉၂ ခံုနှှစီ်တွွင် ်စီတွင်တ်ွည့်ရ်ေး�ာင်ပ်ြီးပ်ီ� မြမ်းန်မ််းာမြပ်ည့်အ်ရေးရှ�ရေးတွာင်ပ််ိုင်�်

ရေးကျျ�လကျ်ရေး�သိမ်းျာ�ရှိရ�ာသိာ�မ်းျာ�နှှင််် ရေး�သိခံံလ့�ုမ်းျာ�၏အရေးမြခံအရေးန်မ်းျာ�အာ� ၎င်�်တွို�နှှင်််တွိုကျ်ရှုိုကျ်

ရေးတွွ�ဆိုးုရံေးမ်း�မြမ်းန််�မြခံင်�်မ်းျာ�၊ ဓာတွပ််ုနံှငှ်််အမြခံာ�အရေး�ာကျအ်�ာ�မ်းျာ�အာ�မြေင််် မ်းတှွတ်ွမ်း�်တွင်မ််းမု်းျာ�မြပ်�လပု််

ပ်ါသိည့်။် ကျရင်လ့်�အခံွင်််အရေးရ�အေွ့�သိည့်် သိီ�မြခံာ�လွတွလ်ပ််စီွာလုပ်ရ်ှာ�ရေးဆိုးာင်ရ်�ကျရ်ေးသိာ အေွ့�အစီည့်�် 

မြေစီပ်ြီးပ်ီ� မ်းည့်သ်ိည့်််နှိုင်င််ရံေးရ� သိို�မ်းဟုုတွ ်အမြခံာ�အေွ့�အစီည့်�်မ်းျာ�နှှင််ပ််တွသ်ိကျမ်ြခံင်�်မ်းရှိပ်ါ။


