


TBC အြွဲ့သည် ြမန်မာနိုင်ငံ အခေှ့ခတာင်ပိုင်းခဒသေှိ 
ခနောခြပာင်းခေှေ ့ထွက်ခြပးခနြကေသူများနှင့် စစ်ပွဲ
ပဋိပက္ခ ခြကာင့် ထိေိုက်နစ်နာေသူများအတွက် နှစ်
ခပါင်း ၄၀ နီးပါး လုပ်ကိုင်ခဆာင်ေွက်ခနဆဲြြစ်ပပီး၊ 
လူသားေျင်းစာနာမှု ဆိုင်ော လိုအပ်ေျက်များနှင့် စစ်ပွဲ 
တိုက်ေိုက်မှု များ ခြကာင့်၊ တခကျာ့ြပန် ထွက်ခြပးေမှု 
များခြကာင့် ထိေိုက်နစ်နာေသူများ အခပါ်  ကာကွယ်
မှု ခပးခေးကိစ များလည်း ခဆာင်ေွက်ခနသည်။ ထို့
အြပင် ပငိမ်းေျမ်းခေးနှင့် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ခေးအတွက် 
လူ့အေွင့်အခေးအခြေေံ နှင့် ေပ်ေွာလူထုက ဦးခဆာင်
ခသာ ေျည်းကပ်မှု များ အခပါ် တွင်လည်း ပံ့ပိုးကူညီ
ခပးခနပါသည်။ 

ယေု စာတမ်းတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၅ ေုနှစ်များအတွက် 
လက်ေှိအခြေအခနနှင့် TBC အြွဲ့၏ ပင်မ 
ေည်မှန်းေျက်များ၊ သံန္န ိဌာန် ပိုင်းြြတ်ထားမှု များကို 
ခြာ်ြပထားပါသည်။ မဟာဗျူဟာ ဦးတည်ေျက် 
၄- ေုနှင့်ပတ်သက်၍ အခသးစိတ်ခြာ်ြပထားပပီး၊ 
၎င်းတို့က ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ အခေှ့ခတာင်ပိုင်း
ခဒသများေှိ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအတွက် လမ်းညွှ န်
အြြစ် ကိုင်စွဲခဆာင်ေွက်သွားမည် ြြစ်သည်။ ယင်းကို 
TBC ၏ ဘုတ်အြွဲ့၊ ၎င်းအြွဲ့ဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ 
မိတ်ဘက်အြွဲ့အစည်းများ နှင့် အြေားအခေးပါသည့် 
အင်အားစုများနှင့် တိုင်ပင်အကကံေယူ ခေးဆွဲထားြေင်း 
ြြစ်ပါသည်။ 

နိဒါန်း
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ခြမာ်ြမင်ေျက် 
TBC အြွဲ့က ခနောခြပာင်းခေှေ ့ထွက်ခြပးခနြကေသူ ေပ်ေွာလူထုများ လူ့အေွင့်အခေး ေေှိနိုင် 
ေန်နှင့် မတူကွဲြပားမှု များကို လက်ေံ၍ လုံခေုံစွာ၊ ဂုဏ်သိက္ခ ာေှိစွာ ခနထိုင်နိုင်ခသာ အနာဂတ်
 ကို ခြမာ်ေည်ထားပါသည်။ 

ဦးတည်ေျက်
TBC သည် အေပ်ဘက်လူမှု အြွဲ့အစည်းများ၏ မဟာမိတ်အြွဲ့အစည်းတေုြြစ်ပပီး၊ ြမန်မာ နိုင်ငံ
 အခေှ့ခတာင်ပိုင်းခဒသေှိ ခနောခြပာင်းခေှေ ့ ထွက်ခြပးခနြကေသူများနှင့် စစ်ပွဲ ပဋိပက္ခ  ခြကာင့်
 ထိေိုက်နစ်နာေသူများနှင့် အတူတကွ လုပ်ခဆာင်ခနပါသည်။ လူသားေျင်းစာနာမှု ဆိုင်ော 
လိုအပ်ေျက်များကို ခြြေှင်းခပးနိုင်ေန် နှင့် တေားမျှ တမှု ၊ ပငိမ်းေျမ်းခေးနှင့် ြွံ့ပြိုးတိုး တက်ခေး
အတွက် လူ့အေွင့်အခေး အခြေေံနှင့် ေပ်ေွာလူထုက ဦးခဆာင်သည့် ေျည်းကပ်မှု များ ြြင့် ပံ့ပိုး
ကူညီ ခဆာင်ေွက်ခနပါသည်။ 

အဓိကကျခသာ တန်ြိုးထားမှု များ 

တေားမျှ တမှု  
နှင့် တန်းတူမှု  

ယုံြကည်မှု  နှင့် 
သမာဓိေှိမှု 

အဓိပ ါယ်ေှိခသာ
 ပါဝင်မှု  နှင့် 

ခေါင်းခဆာင်မှု 

ဂုဏ်သိက္ခ ာ နှင့် 
ခလးစားမှု 
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မဟာဗျူဟာ ဆုံးြြတ်ေျက်များ (၂၀၂၃-၂၀၂၅)

1. လူသားေျင်းစာနာမှု ဆိုင်ော အခေးပါမှု ကို ဦးစားခပးြေင်း 

ခနောခြပာင်းခေှေ ့ ထွက်ခြပးခနြကေသူများနှင့် စစ်ပွဲပဋိပက္ခ ခြကာင့် ထိေိုက်နစ်နာ ေသူ လူထုများ၏ 
လူသားေျင်းစာနာမှု ဆိုင်ော လိုအပ်ေျက်များကို ခြြေှင်းခပးေန်၊ ဤသို့ခြြေှင်းောတွင် အထူးနစ်နာ
ြွယ်ေှိသည့်သူများကို အခလးခပးခဆာင်ေွက်ေန်၊ ခေှေ ့ခြပာင်းထွက်ခြပးေသူ ေပ်ေွာများအတွက် 
စားနပ်ေိက္ခ ာ၊ အမိုးအကာနှင့် အစား အခသာက် မဟုတ်သည့် ပစ ည်းများကို တန်းတူညီမျှ စွာ ေေှိနိုင်
ခေး ခထာက်ပံ့ခပး ေန်။ 

2. ကကံ့ကကံ့ေံနိုင်စွမ်းေည်နှင့် ြပန်လည်ထူခထာင်မှု ကို အားြြည့်ခပးြေင်း 

ခနောခြပာင်းခေှေ ့ ထွက်ခြပးေြေင်းခြကာင့် ခေေှည်သက်ခောက်မှု များ ြြစ်ခစခသာ စားနပ်ေိက္ခ ာ လုံခေုံ
မှု နှင့် အာဟာေေှိခေး ြပဿနာများကို ခလျာ့နည်းကျဆင်းခစေန်၊ ခနောခြပာင်းခေှေ ့ ထွက်ခြပးခနြကေ
သူများနှင့် စစ်ပွဲပဋိပက္ခ ခြကာင့် ထိေိုက်နစ်နာေ သူများအတွက် အာဟာေ ေေှိမှု ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
သန့်ေှင်းမှု ၊ ဥတုခြာက်ြပန် ခြပာင်းလဲမှု အတွက် ခလျာ်ညီသည့် စိုက်ပျ ိုးခေး၊ စီးပွားခေးလုပ်ငန်းငယ်
များ နှင့် အလုပ်အကိုင်ေေှိမှု တို့ကို ြမှင့်တင်ခပးေန်။ 

3. ကာကွယ်မှု ခပးခေး နှင့် လုံခေုံခသာ အနာဂတ်များကို ြမှင့်တင်ခဆာင်ေွက်ခပး
ြေင်း 

ခနောခြပာင်းခေှေ ့ ထွက်ခြပးခနြကေသူများနှင့် စစ်ပွဲပဋိပက္ခ ခြကာင့် ထိေိုက်နစ်နာေ သူများ 
ခဘးအန္တ ောယ်ကျခောက်နိုင်မှု ကို ခလျာ့ေျခပးေန် နှင့် လုံခေုံ၍ ဂုဏ်သိက္ခ ာ ေှိခသာ လမ်းခြကာင်းများ
ကို န  းခဆာ်ေှာခြွနိုင်ေန်၊ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လူသားလုံခေုံမှု  ေေှိနိုင်ခေးအပါအဝင် လူ့အေွင့်အခေးများကို 
ေုေံကာကွယ်ခပးေန်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အမိုးအကာနှင့် အလုပ်အကိုင် ေေှိနိုင်ေန် နှင့် တတိယနိုင်ငံများသို့ 
ခြပာင်းခေှေ ့အခြေ ေျနိုင်ေန်။ 

4. ခဒသန္တ ေ အုပ်ေျုပ်မှု စနစ်ကို အားခကာင်းသန်မာခစြေင်း 

ကိုယ်စားြပုမှု ကို ပို၍စုံလင်ကျယ်ြပန့်ခစေန် နှင့် အစီအစဉ်များနှင့် ဝန်ခဆာင်မှု များ ခပးောတွင် ပိုင်ေှင်
သြွယ်ြြစ်မှု နှင့် ကကီးြကပ်မှု လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူ တာဝန်ေံ မှု ကို ြမှင့်တင်ခပးေန်။ ဒုက္ခ သည်
များ၊ အေပ်ဘက်လူမှု  မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းများ၊ ခဒသန္တ ေအာဏာပိုင်များ၊ အလှူေှင်များ၊ အြေားခသာ 
အခေးပါသည့်အင်အားစုများ နှင့် အတူ ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်၍ အခြပာင်းအလဲကို တာဝန်သိစွာနှင့် 
ပွင့်လင်းြမင် သာမှု ေှိစွာ စီမံေန့်ေွဲနိုင်ေန်။ 
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အခြေေံ မူဝါဒများ 

လူ့အေွင့်အခေး အခြေေံေျည်းကပ်မှု 

လူသားအားလုံးသည် တန်းတူညီမျှြြစ်၍ တန်ြိုး
ထားမှု နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာတို့ ခမွးောပါြြစ် ခြကာင်း  
အသိအမှတ်ြပု၍ TBC အြွဲ့က မိတ်ြက်အြွဲ့
အစည်းများ၊ ေပ်ေွာလူထုများ၏ အကကံ ြပုေျက်များ
ကို မူဝါဒများ ေျမှတ်ော၊ ဆုံးြြတ်ေျက်များြပုော နှင့် 
အစီအစဉ်များ ခဆာင်ေွက်ော တွင် ထိုသူတို့၏ ဌာခန
တိုင်းေင်းသား အေွင့်အခေးများကို ခလးစားလိုက်နာ
ေန် နှင့် ယင်း အေွင့်အခေးများကို ထိန်းသိမ်းြမှင့်တင်
ေန်နှင့် ကာကွယ်ခပးေန်အတွက်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံမှ  
ခန ော ခြပာ င်း ခေှေ့ ထွ က် ခြပး ခန ြက ေ သူ များ နှ င့်   
စစ်ပွဲပဋိပက္ခခြကာင့် ထိေိုက်နစ်နာေသူများ တို့၏  
လိုအပ်ေျက်များ နှင့် အကျ ိုးစီးပွားတို့ကို ပံ့ပိုးခပးခန
ပါသည်။ 

တန်းတူမှုနှင့် လူတိုင်းပါဝင်နိုင်မှု 

လူအေျင်းေျင်း ေွဲြေားြိနှိပ်မှု မေှိခစခေး နှင့် လွှမ်းမိုး
ထားသည့် အုပ်စုမဟုတ်သူများ လူမှုသဟ ဇာတြြစ်ခစ
ခေးအတွက် ပါဝင် ခဆာင်ေွက်နိုင်ခေး အခေးကကီးပုံကို  
အခလးထား၍ TBC အြွဲ့ က အမျ ိုးသမီးများ၊ ကခလး
ငယ်များ၊ သက်ကကီးေွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ  
အပါအဝင်ြြစ် သည့် အထူးထိေိုက်ြွယ် ေှိသူများ
အတွက် အထူးအခလးခပး ခဆာင်ေွက်ခနသည်။ TBC 
အြွဲ့ က ကျား-မတန်းတူခေးအတွက် နှင့် မသန်စွမ်းမှု၊  
လူမှုခေးအေ ပါဝင် ခဆာင်ေွက်နိုင်မှု (GEDSI) အခပါ်  
သံန္နိဌာန်ေျမှတ်ထားပပီး၊ မတူြေားနားသည့် လိင်တိမ်း
ညွှတ်မှု၊ ကျား-မ ြကန် အင်လက္ခဏာ နှင့် ခြာ်ြပမှုများ 
(SOGIE) အတွက် ပံ့ပိုးကူညီခပးခနသည်။ 

တာဝန်ယူတာဝန်ေံမှု 

တာဝန်ယူတာဝန်ေံမှု၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမှု နှင့်  
ေပ်ေွာလူထုများ၊ အလှူေှင်များနှင့် ညွန့်ခပါင်း အြွဲ့  
(Consortium) အြွဲ့ဝင်များထံသို့ တုံ့ြပန်နိုင်စွမ်း 
အေည်အခသွးအခပါ် စိတ်ပိုင်းြြတ် ထားပါသည်။ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော သိြမင်မှု 

တန်းတူညီမျှမှုေှိစွာ နှင့် ခေေှည်တည်တံ့သည့် သဘာဝ
ေင်းြမစ် စီမံေန့်ေွဲမှု ြမှင့်တင်နိုင်ခေး အတွက်၊ သက်ဆိုင်ော  
ဌာခနခြမယာ အေွင့်အခေးများနှင့် ကျင့်သုံးမှုများအခပါ် 
ခလးစား လိုက်နာခေး ပူးခပါင်းလုပ်ခဆာင်ခနသည်။ နည်း
ပညာသုံး၍ အခြြေှာပပီး ဥတုောသီခြာက် ြပန်ခြပာင်းလဲမှု
များအခပါ် ကကံ့ကကံ့ေံနိုင်ခေး ဦးစားခပး ခဆာင်ေွက်ခနသည်။  
TBC အြွဲ့က မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများခြကာင့် သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်အခပါ် ဆိုးကျ ိုးသက်ခောက်မှု ခလျှာ့ နည်းေ
ခလခအာင် သံန္နိဌာန်ေျမှတ် ခဆာင်ေွက်ခနပါသည်။ 

ခဘးအန္တောယ်မြြစ်ခစခေး (Do no harm) 

ပဋိပက္ခများကို မီးပွားခစမည့် ခဘးအန္တောယ်များ  
ခလျှာ့နည်းေခလခအာင်၊ သို့မဟုတ် TBC အြွဲ့အစည်းက  
ကူညီခပးေန် ကကိုးပမ်းခနသည့် လူများအခပါ် 
ခဘးအန္တောယ် မကျ ခောက်ေခလခအာင်၊ သင့်ခလျာ်ခသာ 
လုပ်ငန်းခဆာင်တာများ ခဆာင်ေွက်သွားမည်။ 

ကာကွယ်မှုခပးခေး

ခနောခြပာင်းခေှေ့ထွက်ခြပးခနြကေသူများနှင့် စစ်ပွဲ
ပဋိပက္ခခြကာင့် ထိေိုက်နစ်နာေသူ လူထု များ၏ လုံခေုံမှု၊  
ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လူ့အေွင့်အခေးများကို ဦးစားခပး
ခဆာင်ေွက်ေန်၊ ယင်းတို့တွင် ခေေှည်တည်တံ့သည့် အခြြ
များ ြမှင့်တင် ေှာခြွခေးနှင့် လုံခလာက်သည့် ကာကွယ်
ခစာင့် ခေှာက်မှု ခသေျာခပးခေး အပါအဝင် ြြစ်သည်။ 

တာဝန်ယူမှုနှင့် တိုက်တွန်းစည်းရုံးမှု 

မိတ်ြက်များ၊ အေပ်ဘက်လူမှုအြွဲ့များ (CSOs)၊  
နိုင်ငံတကာအြွဲ့အစည်းများ၊ အလှူေှင်များ နှင့်  
လုပ်ခဆာင်၍ ခနောခြပာင်းခေှေ့ထွက်ခြပးခနြကေသူများ
နှင့် စစ်ပွဲပဋိပက္ခခြကာင့် ထိ ေိုက်နစ်နာေသူများ၏ အခြေေံ
အေွင့်အခေးများ ေေှိနိုင်ခေးနှင့် ခလးစားမှုေှိစွာ၊ ကာကွယ်
ခပးမှု ေှိစွာနှင့် ြမှင့်တင်အားခပးမှု ေှိစွာ ြပုမူဆက်ဆံခေးတို့
အတွက် တိုက်တွန်းစည်းရုံးခနသည်။ 

TBC အြွဲ့သည် လူသားေျင်းစာနာမှုဆိုင်ော လုပ်ငန်းခဆာင်တာများနှင့် ဒုက္ခသည်များအခပါ် ကာကွယ်မှုခပးခေး  
လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာစံေျနိ်စံနှုန်းများအတိုင်း ြြစ်ခစေန် သံန္နိဌာန် ြပုထားပါသည်။ လူတဦးေျင်းနှင့် ေပ်ေွာတို့၏  
လူ့အေွင့်အခေးများသည် အစီအစဉ်များ ဒီဇိုင်း ခေးဆွဲော၊ အခကာင်အထည်ခြာ်ော နှင့် တိုက်တွန်းစည်းရုံးမှုဆိုင်ော  
လုပ်ငန်းများတွင် အခြေ ေံ အုတ်ြမစ် ြြစ်ပါသည်။ ဤသို့ခသာ စိတ်ပိုင်းြြတ်ထားမှုများသည် TBC အြွဲ့၏လုပ်ငန်းများ  
အားလုံး၏ အခြေေံြြစ်ပပီး၊ TBC အြွဲ့၏ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ခလးစားမှု၊ တေားမျှတမှုနှင့် တန်း တူမှု၊ ယုံြကည်မှု နှင့် 
တည်ြကည်မှု၊ ခဒသန္တေ ေပ်ေွာလူမှုအြွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်း ေွင့်များကို ြမှင့်တင်ခပးြေင်း.. စသည့် တန်ြိုး
ထားမှုများတွင် ထင်ဟပ်ခနပါသည်။ 
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၂၀၂၁ ေုနှစ်၊ ခြခြါ် ဝါေီလ ၁ ေက်ခန့တွင် ြမန်မာ
စစ်တပ်က စစ်အာဏာသိမ်း၍ ခေွးခကာက် ေံ အစိုးေ
ထံမှ အာဏာေယူသိမ်းပိုက်ေဲ့သည်။ ဤြြစ်ေပ်အခပါ်  
လူထုသန်းခပါင်းများစွာ လမ်း မများခပါ် ထွက်၍ ဆန 
ြပေဲ့ြကပပီး၊ ယခန့ထက်တိုင် လူထုက အာဏာြီဆန်
သည့်နည်းလမ်း များကို ဆက်လက် ခဆာင်ေွက်
ခနဆဲ ြြစ်သည်။ စစ်တပ်က ၎င်းဆန ြပပွဲများကို 
အြကမ်းြက် နည်းလမ်းြြင့် သုံး၍ တုံ့ြပန်ေဲ့ပပီး 
လူခပါင်း ၁၆,၀၀၀ ခကျာ် အြမ်းဆီးေံေဲ့ေသည်။ 
လူ ၅,၀၀၀ ခကျာ် ခသဆုံးေဲ့ေသည်။1 အိမ်ခပါင်း 
၃၀,၀၀၀ ခကျာ် မီးရ  ့ေံေ သို့မဟုတ် ြျက်ဆီးေံေဲ့ ေပပီး 
လူခပါင်း ၁.၁ သန်းခကျာ် အိုးအိမ်စွန့်ပစ် ထွက်ခြပး
ေဲ့ြကေသည်။2 ြမန်မာနိုင်ငံ အခေှ့ ခတာင်ပိုင်းခဒသ 
တွင် အေပ်သားြပည်သူများကို ပစ်မှတ်ထား၍ 
ခလခြကာင်းမှ တိုက်ေိုက် ြေင်း၊ လက်နက်ကကီးများြြင့် 
ပစ်ေတ်တိုက်ေိုက်ြေင်းများ အကကိမ်ကကိမ် ခဆာင်ေွက်
ေဲ့ပပီး၊ အိမ် များ၊ ခကျာင်းများ၊ ခဆးေန်းများ ထိေိုက်
ပျက်စီးခစေဲ့သည်။ အေပ်ဘက် လူမှု အြွဲ့အစည်း 
ကွန်ေက်များ၏ ေန့် မှန်းေျက်အေ ကေင်ြပည်နယ်နှင့် 
ကေင်နီြပည်နယ်တို့တွင်ပင် အိုးအိမ် စွန့်ပစ်ထွက်ခြပး
ေသူ ဒုက္ခ သည် (IDPs) ၅၅၀,၀၀၀ ခကျာ် ေှိခနသည်။ 3 

အေပ်ဘက် လူမှု အြွဲ့အစည်း (CSOs) များကို 
အပမဲတခစလိုလို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ေိုက်ေံေပပီး၊ 
ကယ်ဆယ်ခေး လုပ်သားများ ခသဆုံးေဲ့ေသည်။ 
နိုင်ငံခတာ် စီမံအုပ်ေျုပ်ခေး ခကာင်စီ (SAC) က 
ြပည်တွင်းဒုက္ခ သည်များနှင့် အကူအညီ လိုအပ်ခန
သူများထံသို့ မခောက်နိုင်ခအာင် တမင် သက်သက် 

တားဆီးပိတ်ပင်မှု များ ေှိခနသည်။ ယိုယွင်းကျဆင်း
ခနသည့် စီးပွားခေးနှင့် ကျပ် ခငွတန်ြိုး လျှ င်ြမန်စွာ 
ကျဆင်းလာခနမှု ခြကာင့် သက်ခမွးဝမ်းခကျာင်းမှု များ
အခပါ်  ကကီးစွာ သက်ခောက်မှု  ေှိခစသည်။ သို့အတွက်
ခြကာင့် လူများပို၍ ဆင်းေဲတွင်းသို့ ဆင်းသက်လာြက 
ေသည်။ ဤအခြကာင်းအေျက်များခြကာင့် ထိုင်းနိုင်ငံ
ကဲ့သို့ခသာ အိမ်နီးေျင်းနိုင်ငံများ အတွင်း သို့ အဓမ  
ခေှေ ့ခြပာင်းထွက်ခြပးြကေသည့်အြပင်၊ ပုံမှန်မဟုတ်
သည့် ဧောမ လူထုခေှေ ့ခြပာင်း အခြေေျမှု  ြြစ်ခပါ် လာ
ခစသည်။ ၂၀၂၂ ေုနှစ်အကုန်တွင် ြပည်တွင်းဒုက္ခ သည် 
(IDPs) သိန်းေျ၍ီ ထိုင်း-ြမန်မာနယ်စပ်အနီးတွင်
ေိုလှု ံခနြကေသည်။ ခဘးအန္တ ောယ်နှင့် စားနပ်ေိက္ခ ာ
မလုံခေုံမှု  လည်း ဆိုးေွားလာခနသည်။4

TBC အြွဲ့က ြမန်မာနိုင်ငံ အခေှ့ခတာင်ပိုင်းခဒသတွင် 
အေပ်သား ၅၀၀,၀၀၀ ခကျာ်ကို စစ်အာဏာသိမ်း
ေျနိ်မှစတင်၍ မိမိတို့နှင့်ေျတိ်ဆက်ထားသည့် 
ကျယ်ြပန့်ခသာ ခဒသေံ အေပ်ဘက် လူမှု အြွဲ့
အစည်း (CSOs) ကွန်ေက်များနှင့် တိုင်းေင်းသားတို့
၏ ဝန်ခဆာင်မှု ခပး ခေး အြွဲ့အစည်းများမှတဆင့် 
ကူညီခပးေဲ့ပါသည်။ ဤသို့ ခသွးစည်းညီညွတ်မှု ကို 
အခြေြပု သည့် ေျည်းကပ်မှု ခြကာင့် စစ်ခေးတိုက်ေိုက် 
ပစ်မှတ်ထားေံေသည့် ေပ်ေွာများေှိ လူသားဆိုင်ော 
လုံခေုံမှု  ထိေိုက်နစ်နာေမှု များကို ခလျှ ာ့နည်းခစနိုင်ေဲ့
ပါသည်။ ဤသို့ကူညီမှု များမှာ စစ် ခကာင်စီ (SAC) 
နှင့် ထိခတွ့ဆက်ဆံမှု မှတဆင့် လူသားေျင်းစာနာမှု  
အကူအညီခပးေွင့်ေခေး ကကိုးပမ်းခဆာင်ေွက်ခနြက
သည့် အြွဲ့အစည်း ခအဂျင်စီများ၏ ေျည်းကပ်မှု 

အခြေအခန သုံးသပ်မှု 

1    https://aappb.org/
2    https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-23-31-october-2022
3    https://www.facebook.com/kcsnengbur/ and https://www.facebook.com/KPSN.karen
4    https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-23-31-october-2022
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များအခပါ် ြြည့်ဆည်းမှု  ြြစ်ခစပါသည်။ သမားရိုးကျ 
လုပ်ခဆာင်မှု များမှသည်၊ ြကားခနခေးကို ခကျာ်လွန်
၍ လူသားေျင်းစာနာမှု ဆိုင်ော ေုေံခေးလှု ပ်ေှားမှု များ5

အထိ ကျယ်ြပန့်ခသာ တုံ့ြပန်ခဆာင် ေွက်မှု များသည် 
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အကျယ်အြပန့်နှင့် အထူးလိုအပ်ေျက်
များအခပါ်  ခြြေှင်းေန် အတွက် မေှိမြြစ် လိုအပ်
ပါသည်။  

ထိုင်းအစိုးေ (RTG) က အသစ်ခောက်ေှိလာခသာ 
ဒုက္ခ သည်များကို ထိုင်းခတာ်ဝင်တပ်မခတာ် (RTA) 
ကကီးြကပ်မှု ခအာက်တွင် ေှိမည့် “ယာယီေိုလှု ံခေး 
ဧေိယာများ” တွင် ဦးစားခပးထားေှိ မည်ဟု စည်းကမ်း
ြပဌာန်းေဲ့ပါသည်။ သို့ခသာ်လည်း စစ်အာဏာသိမ်းမှု  
၂-နှစ်ေန့် ေှိသည့် အေျနိ်တိုင်ခအာင် အသစ်ခောက်ေှိ
လာခသာ ဒုက္ခ သည်များသည် ယာယီေိုလှု ံခေးစေန်း
များ သို့ ဝင်ခောက်နိုင်ခေး၊ အကူအညီ ေေှိခေးနှင့် ကာ
ကွယ်မှု ေေှိနိုင်ခေးအတွက် အကန့်အသတ်များ ေှိခန
ခသးခြကာင်း သတင်းခပးပို့ြကသည်။ နိုင်ငံခေးအေ 
နှိပ်ကွပ်ေံေမည်ကိုစိုးေိမ်မှု ခြကာင့် ထွက်ခြပးလာြကေ
သည့် လူ့အေွင့်အခေး ေုေံကာကွယ်ြကသူများက ထိုင်း
နိုင်ငံတွင် ေိုလှု ံေွင့် ခတာင်းေံြကပပီး၊ တတိယနိုင်ငံများ
သို့ ခြပာင်းခေှေ ့အခြေေျြကသည်။ ထိုသူများသည်လည်း 
အသိအမှတ်ြပုေံေခေး အေက်အေဲများ ကကုံခတွ့ခန
ေဆဲ ြြစ်သည်။ 

သို့ြြစ်ော တုံ့ြပန်မှု အခနြြင့်၊ TBC အြွဲ့က 
လတ်တခလာ လိုအပ်ေျက်များကို ြြည့်ဆည်းခပး 
နိုင်ေန် ေပ်ေွာက ဦးခဆာင်သည့် တုံ့ြပန်ကူညီမှု  
လုပ်ငန်းစဉ်ကို အားြြည့်ခပးေဲ့ပါသည်။ ဤ လုပ်ငန်း
ကို ကုလသမဂ  ဒုက္ခ သည်များဆိုင်ော မဟာမင်းကကီး
ရုံး (UNHCR) နှင့် အြေားခသာ နိုင်ငံတကာခအဂျင်စီ
များက အားြြည့်ကူညီ၍ ထိုင်းအစိုးေသို့ တိုက်တွန်း
စည်းရုံးမှု များ ပူး ခပါင်းခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ အန္တ ောယ်

ေှိခသာ ခနေပ်ေင်းသို့ ေိုလှု ံလာသူများကို ြပန်လည်မပို့
 ခဆာင်ခေး အခြေေံမူများကို ခလးစားလိုက်နာခစေန်
 ြြစ်သည်။ 

ထိုင်းအစိုးေက အသိအမှတ်ြပုထားခသာ စေန်း
များတွင် ကန့်သတ်မှု များမှာ အကျယ်အြပန့် ဆက်
၍ တည်ေှိခနသည်။ သို့ြြစ်ော ဒုက္ခ သည်များ၏ 
အသက်ခမွးဝမ်းခကျာင်းလုပ်ငန်းများ ေှာခြွနိုင်
စွမ်း အတွက် ဆက်လက်၍ ြိအားြြစ်ခနခစသည်။ 
TBC အြွဲ့က Covid-19 ကပ်ခဘး ကာလအတွင်း 
ဝင်ခငွခလျှ ာ့နည်းကျဆင်းေမှု ကို သက်သာခစေန် 
စားနပ်ေိက္ခ ာကဒ် စနစ်တွင် ခထာက်ပံ့ခပးခနခသာ 
တန်ြိုးကို တိုးြမှင့်ခပးေဲ့သည်။ သို့ြြစ်ော စားနပ်ေိက္ခ ာ
မလုံခေုံမှု  ြမင့်မားခနသည့် အခြေအခနနှင့် စေန်း
များအတွင်း အာဟာေ ေေှိမှု ကို ခအာင်ြမင်စွာ ခလျှ ာ့
ပါးခစသည်။ ဒုက္ခ သည်များ၏ အြွဲ့အစည်းများကို 
ဆက်လက်ေပ်တည်ခစနိုင်သည်။ 

TBC အြွဲ့က ခအဂျင်စီများ၊ သံရုံးများနှင့် ထိုင်း
အစိုးေကို ဒုက္ခ သည်များ ခြပာင်းခေှေ ့ခနောေျ ထား
ခေးနှင့် ခဒသတွင်း ခပါင်းစည်းခေး ခေွးေျယ်စော
များကို လမ်းြွင့်ခပးေန် စည်းရုံးတိုက် တွန်းခနသည်။ 
ထိုင်းနိုင်ငံက ဆက်လက်၍ ခေှေ ့ခြပာင်းလုပ်သားများ
ကို ဆက်လက်လိုအပ်ခန သည့်အတွက်ခြကာင့် 
ဒုက္ခ သည်များအခနြြင့် တေားဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေွင့် 
အေွင့်အလမ်း သည် စေန်းြပင်ပတွင် ြကားေံအဆင့်တ
ေုအြြစ် ဆက်လက်ဦးစားခပးခဆာင်ေွက်ခနသည်။ 
TBC အြွဲ့က ဒုက္ခ သည်များအားလုံးအတွက် လုံခေုံ၍ 
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းေှိခသာ နည်းလမ်းများ ကို (အထူး
ထိေိုက်နစ်နာြွယ်ေှိခသာ သူများနှင့် ခဘးြယ်
ကျဉ်ေံေသူများ အပါအဝင် အတွက်)  ဆက်လက်၍ 
တိုက်တွန်းစည်းရုံးခနဆဲ ြြစ်သည်။ 

5    https://odihpn.org/publication/humanitarian-resistance-its-ethical-and-operational-importance/
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မဟာဗျူဟာ ဦးတည်ေျက်များနှင့် 
ေည်မှန်းေျက်များ 

ဦးတည်ေျက် (၁)။ လူသားေျင်းစာနာမှု ဆိုင်ော 
အခေးပါမှု ကို ဦးစားခပးြေင်း 
ခနောခြပာင်းခေှေ ့ထွက်ခြပးခနြကေသူ များနှင့် စစ်ပွဲပဋိပက္ခ ခြကာင့် 
ထိေိုက်နစ်နာေသူ လူထု များ၏ လူသားေျင်းစာနာမှု ဆိုင်ော 
လိုအပ်ေျက်များကို ခြြေှင်းခပးေန်၊ ဤသို့ခြြေှင်းောတွင် အထူး
နစ်နာြွယ်ေှိသည့်သူများကို အခလးခပးခဆာင်ေွက်ေန်၊ ခေှေ ့ခြပာင်း
ထွက်ခြပးေသူ ေပ်ေွာများအတွက် စားနပ်ေိက္ခ ာ၊ အမိုးအကာနှင့် အစား 
အခသာက်မဟုတ်သည့် ပစ ည်းများ ကို တန်းတူညီမျှ စွာ ေေှိနိုင်ခေး 
ခထာက်ပံ့ခပးေန်။

၁။ ၁။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းြြင့် ခစာင့်ြကည့်ခလ့လာြေင်း အပါအဝင် ြြစ်သည့် 
သက်ခသ အခထာက်အထား အခြေြပု တီထွင်ဆန်းသစ်မှု များခြကာင့် 
လုံခလာက်ခသာ အာဟာေြပည့် ဝသည့် အစားအစာများ၊ စားသုံးဆီနှင့် 
အမိုးအကာများကို တန်းတူညီမျှ စွာ လက်ေံေေှိမှု ကို ထိုင်းနိုင်ငံေှိ ဒုက္ခ သည်
များထံသို့ ကူညီတိုးြမင့်ခစသည်။ 

၁။ ၂။ စေန်းများအတွင်း ခဈးကွက်အခြေြပု စားနပ်ေိက္ခ ာကဒ်စနစ်ကို 
ခစာင့်ြကည့်ခလ့လာ၍ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု ြပုပပီး၊ စုံလင်ခထွြပားသည့် 
အာဟာေေှိခသာ အေည်အခသွးြမင့်အစာများကို ခသေျာေေှိခအာင် 
ခဆာင်ေွက်ခပးနိုင်သည်။ မီးခသွးကိုလည်း ခေေှည်အပမဲတခစ မျှ တခသာ 
ခဈးနှု န်းြြင့် ေေှိနိုင်ခအာင် ခဆာင်ေွက်နိုင်သည်။ ခစာင့်ြကည့်ခလ့လာမှု 
သတင်း များကိုလည်း စေန်းတွင်းခနထိုင်သူများထံသို့ ပုံမှန် မျှ ခဝခပးသည်။

၁။ ၃။ စေန်းများတွင် အိမ်ခဆာက်ပစ ည်းများကို ထိခောက်စွာ စီမံေန့်ေွဲ၍ 
မလိုအပ်ခတာ့ ခသာ အခဆာက်အဦးများကို ြျက်သိမ်းခစေဲ့သည်။ 

၁။ ၄။ ြမန်မာနိုင်ငံ အခေှ့ခတာင်ပိုင်းခဒသေှိ အိုးအိမ်စွန့်ပစ် ထွက်ခြပးြက
ေသူများနှင့် စစ်ပွဲ ပဋိပက္ခ များခြကာင့် ထိေိုက်ေံစားေသူ လူထုများ နှင့် 
ထိုင်းနိုင်ငံေှိ ဒုက္ခ သည်များက လျှ င်ြမန် စွာ အစားအစာ၊ ယာယီအမိုးအကာ 
နှင့် အစားအစာ မဟုတ်သည့်ပစ ည်းများကို အခေးခပါ်  အြြစ် ကူညီခပး
နိုင်သည်။ 

၁။ ၅။ အခြေေံ ကျန်းမာခေးခစာင့်ခေှာက်မှု နှင့် ပညာခေး ေယူနိုင်ေန်
အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံ အခေှ့ခတာင်ပိုင်းခဒသေှိ အိုးအိမ်စွန့်ပစ် ထွက်ခြပး
ြကေသူများနှင့် စစ်ပွဲ ပဋိပက္ခ များခြကာင့် ထိေိုက်ေံစားေသူ လူထုများထံ 
အခေးခပါ် ကာလတွင် အားြြည့်ခပးေဲ့သည်။ 

၁။ ၆။ လူြန်တီးသည့် သို့မဟုတ် သဘာဝကပ်ခဘးဒုက္ခ များအတွက် 
အေပ်ဘက်လူမှု အြွဲ့ အစည်းများ၏ ြပင်ဆင်ထားမှု ကို ပစ်မှတ်ထားသည့်၊ 
တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ေှိသည့် ခဘးအန္တ  ောယ် ခလျှ ာ့ေျခေး (DRR) ကကိုးပမ်း
ေျက်များကို နယ်စပ်နှစ်ြက်စလုံးတွင် အားြြည့်ပံ့ပိုးခပး သည်။ 
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ဦးတည်ေျက် (၂)။ ကကံ့ကကံ့ေံနိုင်စွမ်းေည်နှင့် 
ြပန်လည်ထူခထာင်မှု ကို အားြြည့်ခပးြေင်း 
ခနောခြပာင်းခေှေ ့ထွက်ခြပးေြေင်းခြကာင့် ခေေှည်သက်ခောက်
မှု များ ြြစ်ခစခသာ စားနပ် ေိက္ခ ာ လုံခေုံမှု နှင့် အာဟာေေှိခေး
 ြပဿနာများကို ခလျာ့နည်းကျဆင်းခစေန်၊ ခနောခြပာင်း ခေှေ ့
ထွက်ခြပးခနြကေသူများနှင့် စစ်ပွဲပဋိပက္ခ ခြကာင့် ထိေိုက်နစ်နာေ
သူများအတွက် အာဟာ ေ ေေှိမှု ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သန့်ေှင်းမှု ၊ 
ဥတုခြာက်ြပန် ခြပာင်းလဲမှု  အတွက် ခလျာ်ညီ သည့် စိုက်ပျ ိုးခေး၊
 စီးပွားခေးလုပ်ငန်းငယ်များ နှင့် အလုပ်အကိုင်ေေှိမှု တို့ကို ြမှင့်တင်
ခပးေန်။

၂။ ၁။ ကျန်းမာခေးနှင့်ညီသည့် မိေင်၊ ခမွးကင်းစနှင့် ကခလး ခကျွ းခမွး
မှု  (MIYCF) ကျင့်သုံးမှု  အစီအစဉ်များကို ထွက်ခြပးြကေသူများနှင့် 
စစ်ပွဲ ပဋိပက္ခ များခြကာင့် ထိေိုက်ေံစားေသူ လူထု များအြကား ေျမှတ်
ကျင့်သုံး၍ ထိန်းသိမ်းနိုင်ေန် ခဆာင်ေွက်မည်။ အထူးသြြင့် ကခလး
များ ၏ ဘဝ ပထမေက် ၁,၀၀၀ အတွက် ဦးစားခပးခဆာင်ေွက်မည် 
ြြစ်သည်။ 

၂။ ၂။ ထွက်ခြပးြကေသူများနှင့် စစ်ပွဲ ပဋိပက္ခ များခြကာင့် ထိေိုက်ေံစား
ေသူ လူထုများ၏ အာ ဟာေ ေေှိမှု အခြေအခနကို ခစာင့်ြကည့်ခလ့လာ
၍ ြြည့်စွက်စာ ခကျွ းခမွးမှု အစီအစဉ်ကို ကိုယ်ဝန်ခဆာင်မိေင်များ
နှင့် နို့တိုက်မိေင်များနှင့် အသက် ၅ နှစ်ခအာက်ကခလးများအတွက် 
ဦးစားခပး ခဆာင်ေွက်မည်။ 

၂။ ၃။ ဥတုခြာက်ြပန်ခြပာင်းလဲမှု အခပါ်  တုံ့ြပန်နိုင်သည့်၊ အာဟာေေေှိ
မှု အခပါ်  အခလးခပး ခသာ စိုက်ပျ ိုးခေး ကျင့်သုံးမှု များြြင့် ထုတ်လုပ်
နိုင်စွမ်း၊ ဝင်ခငွနှင့် စားနပ်ေိက္ခ ာလုံခေုံခေးကို တိုးတက်ခစမည်။ 

၂။ ၄။ ခေေှည်တည်တံ့သည့် စွန့်ဦးစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ ြွံ့ပြိုးလာ
ခစခေးနှင့် စီးပွားခေး အေ ေွန်အားြမှင့်တင်ခပးခေးကို အမျ ိုးသမီး
များအတွက် အခလးခပးခဆာင်ေွက်ပပီး၊ ခဒသေံခဈး ကွက် ထိခတွ့
ဆက်ဆံမှု ကို အားခကာင်းသန်မာလာခစေန် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း 
ခဒသေံ လုပ် ငန်း အေွင့်အလမ်းများ တေားဝင်ြြစ်ခပါ် လာခစမည်။ 

၂။ ၅။ စိုက်ပျ ိုးခေးလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် သဘာဝ
ေင်းြမစ်များကို ခေေှည်တည် တံ့မှု ေှိစွာ စီမံေန့်ေွဲမှု ကို နယ်စပ်၏ 
နှစ်ြက်ြေမ်းလုံးတွင် တိုးတက်ခဆာင်ေွက်မည်။ တေျနိ် တည်းတွင် 
ြမန်မာနိုင်ငံ အခေှ့ခတာင်ပိုင်းခဒသ၌ ခြမပိုင်ေွင့် လုံခေုံမှု ကို အားြြည့်
ခဆာင်ေွက် သွားမည်။ 

၂။ ၆။ သန့်ေှင်းခသာ ခသာက်သုံးခေနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သန့်ေှင်
မှု ကို အိမ်ခထာင်စုများ ေေှိနိုင်ခေးအတွက် ြမန်မာနိုင်ငံ အခေှ့ခတာင်
ပိုင်းခဒသတွင် ြမှင့်တင်ခဆာင်ေွက်သွားမည်။
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ဦးတည်ေျက် (၃)။ ကာကွယ်မှု ခပးခေး
နှင့် လုံခေုံခသာ အနာဂတ်များကို ြမှင့်
တင်ခဆာင်ေွက် ခပးြေင်း 
ခနောခြပာင်းခေှေ ့ထွက်ခြပးခနြကေသူ များနှင့် စစ်ပွဲပဋိပက္ခ 
ခြကာင့် ထိေိုက်နစ်နာေသူများ ခဘးအန္တ ောယ်ကျခောက်နိုင်
မှု ကို ခလျာ့ေျခပးေန် နှင့် လုံခေုံ၍ ဂုဏ်သိက္ခ ာ ေှိခသာ လမ်း 
ခြကာင်းများကို န  းခဆာ်ေှာခြွနိုင်ေန်၊ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လူသား
လုံခေုံမှု  ေေှိနိုင်ခေး အပါအဝင် လူ့အေွင့်အခေးများကို ေုေံကာ
ကွယ်ခပးေန်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အမိုးအကာနှင့် အလုပ်အကိုင် ေေှိ
နိုင်ေန် နှင့် တတိယနိုင်ငံများသို့ ခြပာင်းခေှေ ့အခြေေျနိုင်ေန်။ 

၃။ ၁။ ေပ်ေွာလူထု ခေါင်းခဆာင်များနှင့် အေပ်ဘက်လူမှု အြွဲ့အစည်း
များက ကာကွယ်ခပးမှု  ေှိသည့်၊ လိင်ကွဲြပားမှု အခပါ်  အကဲသိြမင်
သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ြြစ်ခစေန် လူမှု ခေးအေ ပါဝင် ခဆာင်ေွက်ခစ
ြေင်း၊ တန်းတူညီမျှ မှု  နှင့် တာဝန်ယူတာဝန်ေံမှု ေှိသည့် ခေါင်းခဆာင်မှု 
 အခြေေံ မူများကို လက်ခတွ့ကျင်သုံးပပီး ြမှင့်တင်အားခပးသွားမည်။ 

၃။ ၂။ ေပ်ေွာအခြေြပု ကာကွယ်ခစာင့်ခေှာက်ခပးမှု များကို 
အြကမ်းြက်မှု များနှင့် ေျ ိုးခြာက်မှု  များအခပါ်  မှတ်တမ်းြပုစုထား
ြေင်း နှင့် လူ့အေွင့်အခေးနှင့် နိုင်ငံတကာ လူသားေျင်စာနာမှု  ဆိုင်ော
ဥပခဒများကို ြမှင့်တင်အသိခပးြေင်း နည်းများအားြြင့် ခဆာင်ေွက်
သွားမည်။ 

၃။ ၃။ စိတ်ပိုင်း-လူမှု ခေး ပံ့ပိုးမှု များ၊ ေပ်ေွာပိုင် စပါးဘဏ်များ.. စ
သည့် လူမှု ကာကွယ်မှု ခပး ခေး လုပ်ငန်းစဉ်များြြင့် အထူးထိေိုက်
နစ်နာြွယ်ေှိသည့် အုပ်စုများအတွက် အားြြည့်ခဆာင် ေွက်သွား
မည်။ 

၃။ ၄။ ကာကွယ်ခစာင့်ခေှာက်မှု ခပးခသာ မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်
များနှင့် တသမတ်တည်း ြြစ်သည့် တုံ့ြပန်မှု များကို အထူးထိေိုက်
နစ်နာြွယ်ေှိခသာ အုပ်စုများအခနြြင့် ေျ ိုးခြာက်မေံ ေခစခေး၊ 
ခေါင်းပုံြြတ် မေံေခစခေးနှင့် ခဘးအန္တ ောယ်မြြစ်ခစခေးတို့
အတွက် အားြြည့်သွား မည်၊ ကျယ်ြပန့်စွာအများသိေှိ ကျင့်သုံးေန် 
ခဆာင်ေွက်သွားမည်။ 

၃။ ၅။ လိင်မှု ဆိုင်ောနှင့် ကျား-မကွဲြပားမှု ခြကာင့် ြြစ်ေသည့် 
အြကမ်းြက်မှု များအခပါ်  ေပ်ေွာ မှ ဦးခဆာင်သည့် တုံ့ြပန်မှု များ 
ခဆာင်ေွက်ောတွင်၊ အြေားသက်ဆိုင်ောအြွဲ့များ လွဲခြပာင်း
ခပးအပ်ြေင်း၊ နှစ်သိမ့်ခဆွးခနွး အကကံခပးြေင်း၊ ေိုလှု ံောခနအိမ်များ 
အပါအဝင်ြြစ်၍ အားခကာင်းခအာင် ခဆာင်ေွက်သွားမည်။ 

၃။ ၆။ ခနောခြပာင်းခေှေ ့ ထွက်ခြပးေသည့် ေပ်ေွာလူထုများနှင့် 
အေပ်ဘက်လူမှု အြွဲ့အစည်း များသည် စေန်းြပင်ပတွင် ဘဝများ
ေပ်တည်နိုင်ခစေန် အစီအစဉ်ေျမှတ်ော နှင့် ြပင်ဆင်ော တွင် ထိခတွ့
ခဆာင်ေွက်သွားမည်။ ဒုက္ခ သည်များအခနြြင့် သူတို့၏အနာဂတ်
များအတွက် ပို၍ ခကာင်းမွန်ခသာ သတင်းသိေှိ၍ ဆုံးြြတ်ေျက်များ 
ေျမှတ်နိုင်ခစေမည်။ 
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ဦးတည်ေျက် (၄)။ ခဒသန္တ ေ အုပ်ေျုပ်မှု စနစ်
ကို အားခကာင်းသန်မာခစြေင်း 
ကိုယ်စားြပုမှု ကို ပို၍စုံလင်ကျယ်ြပန့်ခစေန် နှင့် အစီအစဉ်များနှင့် 
ဝန်ခဆာင်မှု များ ခပးော တွင် ပိုင်ေှင်သြွယ်ြြစ်မှု နှင့် ကကီးြကပ်
မှု လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူတာဝန်ေံမှု ကို ြမှင့်တင် ခပးေန်။ 
ဒုက္ခ သည်များ၊ အေပ်ဘက်လူမှု  မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းများ၊ ခဒသန္တ ေ
အာဏာပိုင်များ၊ အလှူေှင်များ၊ အြေားခသာ အခေးပါသည့်
အင်အားစုများ နှင့်အတူ ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်၍ အခြပာင်းအလဲကို 
တာဝန်သိစွာနှင့် ပွင့်လင်းြမင် သာမှု ေှိစွာ စီမံေန့်ေွဲနိုင်ေန်။ 

၄။ ၁။ TBC အြွဲ့၏ ြွဲ့စည်းထားပုံနှင့် အစီအစဉ်များကို ခဒသေံမိတ်
ြက် အြွဲ့အစည်းများက တိုး၍ စီမံအုပ်ေျုပ်ေမည်ြြစ်ပပီး၊ ခြပာင်းလဲခန
သည့် အခြေအခန၊ လိုအပ်ေျက်များနှင့် ခေှေ ့ ခြပာင်းထွက်ခြပးေသူတို့နှင့် 
စစ်ပွဲပဋိပက္ခ  ခဘးဒဏ်သင့်ေသူ လူထုများ၏ စိုးေိမ်ပူပန်မှု များ နှင့်အညီ 
တာဝန်သိစွာ ေျနိ်ညှိခဆာင်ေွက်သွားမည်။ 

၄။ ၂။ ခငွခြကး၊ အုပ်ေျုပ်ခေးနှင့် လူသားအေင်းအြမစ် စီမံေန့်ေွဲမှု  မူဝါဒ
များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် စွမ်းခဆာင်ေည်တို့ကို TBC အြွဲ့နှင့် ခဒသေံ
မိတ်ြက် အြွဲ့အစည်း နှစ်ေုလုံးတို့တွင် ြမှင့် တင်၍ တာဝန်ယူတာဝန်ေံ
မှု ေှိခသာ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာခသာ၊ ခေေှည်တည်တံ့ခသာ အင်စတိ ကျူးေှင် 
အြွဲ့အစည်းစနစ် ြြစ်ခပါ် လာခစေန် ခဆာင်ေွက်သွားမည်။ 

၄။ ၃။ TBC အြွဲ့နှင့် ခဒသေံမိတ်ြက် အြွဲ့အစည်း နှစ်ေုလုံးတို့တွင် နည်း
ပညာစွမ်းခဆာင် ေည်ကို ြွံ့ပြိုးခစ၍ ခစာင့်ြကည့်ခလ့လာ သုံးသပ်ပပီး၊ 
တုံ့ြပန်မှု ေှိခသာ၊ ထိခောက်ခသာ၊ ထက် ြမက်ခသာ ဝန်ခဆာင်မှု များကို 
အေည်အခသွးြမင့်မားစွာ လုပ်ခဆာင်ခပးသွားမည်။ 

၄။ ၄။ တုံ့ြပန်အကကံခပးမှု  နှင့် အကျ ိုးေံစားေွင့်ေှိသူတို့၏ တိုင်ြကားစာ 
လုပ်ငန်းစဉ်များကို တိုက်တွန်း၍ ကျယ်ြပန့်စွာ ေပ်ေွာလူထု ပါဝင်လာမှု 
ကို အားခပးသွားမည်။ လွှ မ်းမိုးထားသည့် အုပ်စု မဟုတ်သူများကိုလည်း 
ပါဝင်ခစ၍ TBC အြွဲ့နှင့် မိတ်ြက်အင်အားစုများ၏ ေပ်ေွာလူ ထုများ
အခပါ်  တာဝန်ယူတာဝန်ေံမှု ကို ခသေျာ ကူညီခဆာင်ေွက်သွားမည်။ 

၄။ ၅။ ခဘးအန္တ ောယ် ခလျှ ာ့ေျခေးကို ဦးစားခပးခဆာင်ေွက်၍ 
အထူးသြြင့် ခဒသေံမိတ်ြက် အြွဲ့အစည်းများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော 
ခဘးအန္တ ောယ်များကို ခလျှ ာ့နည်းကျဆင်းခစမည်။ ဤသို့ ခဆာင်ေွက်
ောတွင် TBC အြွဲ့က အလှူေှင်များနှင့် ညှိန  င်း၍ အပိုခဆာင်းယုံြကည်ေ
မှု  ြပဿနာများကို တာဝန်ယူခပးမည်။ 

၄။ ၆။ ြမန်မာနိုင်ငံ အခေှ့ခတာင်ပိုင်းခဒသတွင် ကိုယ်စားြပုမှု ေှိခသာ၊ 
တာဝန်ယူတာဝန်ေံ မှု ေှိခသာ ခဒသန္တ ေ အုပ်ေျုပ်မှု စနစ် အြွဲ့အစည်းများ
ကို ြမှင့်တင်ခဆာင်ေွက်သွားမည်။ ဤသို့ ခဆာင်ေွက်ောတွင် ဒီမိုကခေစီ 
အခြေေံမူများ၊ ြပည်သူ့အုပ်ေျုပ်ခေး စွမ်းခဆာင်ေည်များ နှင့် ခအာက်ခြေ
မှစတင်သည့် ြက်ဒေယ်စနစ် တည်ခဆာက်ြေင်း စသည့်ကိစ များ၌ 
ေင်းနှီးြမှုပ် နှံမှု  ြပုသွားမည်။ 
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စွန့်စားေမှု  အန္တ ောယ်များကို စီမံေန့်ေွဲမှု 

TBC အြွဲ့၏ ခဘးအန္တ ောယ်များကို စီမံေန့်ေွဲမှု  
မဟာဗျူဟာက စစ်တပ်အာဏာသိမ်းေန် ကကိုး ပမ်း
မှု နှင့်အတူ ပဋိပက္ခ  ြမင့်မားြပင်းထန်လာြေင်းခြကာင့် 
TBC အြွဲ့၏ဝန်ထမ်းများ၊ မိတ်ြက် အြွဲ့အစည်းများနှင့် 
ြမန်မာနိုင်ငံ အခေှ့ခတာင်ပိုင်းခဒသေှိ ေပ်ေွာလူထုများ
အခပါ်  ကျခောက် ခနသည့် ကကီးခလးခသာ လုံခေုံခေး
ဆိုင်ော စိန်ခေါ် မှု ြပဿနာများအခပါ် တွင် အထူး 
အသိ အမှတ်ြပုပါသည်။ အန္တ ောယ်များကို စီမံေန့်ေွဲမှု  
မဟာဗျူဟာသည် ခပျာ့ခြပာင်း၍ ခြပာင်း လွယ်ြပင်လွယ်
ေှိပပီး၊ အခြေအခန တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ  ြပန်လည်
သုံးသပ်သွားမည် ြြစ် သည်။ 

ြြစ်လာနိုင်ခသာ စွန့်စားေမှု  ခဘးအန္တ ောယ်များတွင် 
လူသားေျင်းစာနာမှု  အကူအညီများ အခပါ်  ကန့်သတ်
မှု များနှင့် အေပ်ဘက်လူမှု အြွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ကိုင်
နိုင်ေွင့် နယ်ပယ်ကျုံ့ လာြေင်း၊ ခဒသေံ မိတ်ြက်အြွဲ့
အစည်းများအခပါ်  ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောအေ ပေိမ်းခြောက်မှု များ၊ 
အခေးခပါ်  အကူအညီတို့ကို စီမံေန့်ေွဲောတွင် ယုံြကည်မှု 
ဆိုင်ော ြပဿနာ၊ ထိုင်းအစိုးေက ဒုက္ခ သည်စေန်း ၉ ေု နှင့် 
ပတ်သက်၍ သည်းေံနိုင်စွမ်း ခလျှ ာ့ပါးလာပါက နိုင်ငံခေး
ဆိုင်ော အန္တ ောယ်သင့်နိုင်မှု ၊ အလှူေှင်များ၏ ထိခတွ့မှု 
ကျဆင်းလာြေင်းနှင့် TBC အြွဲ့အစည်းထံသို့ ဘဏ  ာခေး
ဆိုင်ော ခထာက်ပံ့ခပးမှု  ကျဆင်းလာြေင်းတို့ ပါဝင်နိုင်ပပီး၊ 
ယင်းတို့မျှ နှင့် ကန့်သတ် ထားြေင်း မဟုတ်၊ အြေားကိစ 
များ ေှိနိုင်ပါခသးသည်။ 

TBC အြွဲ့က ကျခောက်နိုင်သည့် ခဘးအန္တ ောယ်များ
ကို ြပန်လည်သုံးသပ်ခန၍ ခလျှ ာ့နည်း ကျဆင်းခစခေး 
မဟာဗျူဟာများ၊ အခေးခပါ် အစီအစဉ်များကို ဤစွန့်စား

ေမှု  ခဘးအန္တ ောယ် များကို တုံ့ြပန်နိုင်ေန် ြပန်လည်ေျနိ်
ညှိခေးဆွဲသွားမည်။ အလှူေှင်များ၊ အြေားအခေးပါသည့် 
အင်အားစုများ စသည်တို့၏ ခမျှ ာ်မှန်းထားေျက်များနှင့် 
လိုအပ်ေျက်များအခပါ်  ြပန်လည်ညှိ န  င်းေန် လိုအပ်မည့် 
ခြပာင်းလဲခနခသာ အခြေအခနများနှင့်အညီ ြပန်လည်
ေျနိ်ညှိသွားမည်။ 

TBC အြွဲ့က ကျခောက်နိုင်သည့် ခဘးအန္တ ောယ်
များကို ခစာင့်ြကည့်ခန၍ စေန်းများအတွင်း၊ နယ်စပ်
တရိုးနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ အခေှ့ခတာင်ပိုင်းခဒသတွင် 
အခကာင်အထည်ခြာ်ခနသည့် အစီအစဉ်များကို လိုအပ်
ပါက ြပန်၍ ေျနိ်ညှိသွားမည်။ TBC အြွဲ့ဝင်များနှင့် 
ခေါင်းခဆာင်မှု က ဒုက္ခ သည်များ၊ ခေှေ ့ခြပာင်းထွက်ခြပး
လာေသူများနှင့်အတူ အစိုးေများ၊ အလှူေှင်များနှင့် 
အြေား အခေးပါသည့်အင်အားစုများကို စေန်းများအတွင်း 
လက်ေံနိုင်သည့် အဆင့်အတန်း ြြင့် ဝန်ခဆာင်မှု များ 
ခသေျာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခေးအတွက် 
ေန်ပုံခငွများ ေေှိခစ ခေးကို ဆက်လက်၍ တိုက်တွန်း
စည်းရုံးသွားမည် ြြစ်သည်။ မိမိဆန အခလျှ ာက် အိမ်ြပန်
ခေးအတွက် လက်ေှိအခြေအခနများအေ မြြစ်နိုင်ဘဲ၊ 
Covid 19 ကူးစက်ကပ်ခဘး၏ ထိေိုက် သက်ခောက်မှု များ
ခြကာင့်လည်း ခဒသတွင်း ဒုက္ခ သည်များ တေားဝင်အလုပ်
လုပ်နိုင်ခေး အခပါ်  ဆက်လက်၍ ဆိုးကျ ိုးသက်ခောက်မှု  
ေှိခနခစသည်။ သို့ြြစ်ော TBC အြွဲ့က ဒုက္ခ သည် များကို 
ပို၍ ထိခောက်စွာ ကူညီသွားမည်ြြစ်ပပီး၊ စေန်းြပင်ပတွင် 
လုံခေုံ၍ ဂုဏ်သိက္ခ ာေှိခသာ ဘဝများ တည်ခဆာက်နိုင်
ခေး အြေားခေွးေျယ်စောနည်းလမ်းများကိုလည်း ေှာခြွ
ခြာ်ထုတ် သွားမည် ြြစ်ပါသည်။ 
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ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် TBC အြွဲ့က အခေှ့ခတာင်ပိုင်း
ခဒသေှိ စစ်ပွဲပဋိပက္ခ ဒဏ် ေံစားြကေ သည့် လူထုများနှင့် 
ခနောခြပာင်းခေှေ ့ထွက်ခြပးြကေသူများအတွက် တိုး၍ 
လိုအပ်ေျက်များ နှင့် အခထွခထွလိုအပ်ေျက်များကို 
ြြည့်ဆည်းခပးနိုင်ေန် ခနာက်ထပ် အခေးခပါ် ေန်ပုံခငွ 
ခတာင်းေံမည် ြြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်မူ TBC အြွဲ့
အခနြြင့် မေှိမြြစ်လိုအပ်သည့် လူသားေျင်းစာနာမှု 
ဆိုင်ော လိုအပ်ေျက်များအတွက် နယ်စပ်စေန်းများတွင် 
ဒုက္ခ သည်များ ေှိခန သမျှ  ကာလပတ်လုံး အလှူေှင်
ခထာက်ပံ့မှု များ ေှိခနမည်ဟု ခမျှ ာ်လင့်ထားပါသည်။ TBC 
အြွဲ့က နိုင်ငံတကာမိတ်ြက် အြွဲ့အစည်းများ၊ အလှူေှင်
များနှင့်အတူ နာတာေှည် ခေှေ ့ ခြပာင်းထွက်ခြပးေမှု များ
ခြကာင့် ထိုင်းအစိုးေ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနှင့် ခနာက်ထပ် 
ြြစ်ခပါ် လာ ခစသည့် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အခေးခပါ် လူသား
ေျင်းစာနာမှု အကူအညီ လိုအပ်မှု များအခပါ်  ခထာက်ပံ့
ခပးခေး ေန်ပုံခငွ မျှ ခဝပူးတွဲတာဝန်ေှိယူြကေန် အတွက် 
တိုက်တွန်းစည်းရုံးသွား မည် ြြစ်သည်။ 

TBC အြွဲ့၏ ဘတ်ဂျက်နှင့် အသုံးစေိတ်များအခပါ်  
သက်ခောက်သည့် အဓိက ြပင်ပ အခြကာင်းအေျက် ၃ ေုေှိ
ပါသည။်  ခြာြ်ပေလျှ င ်လသူုံးကနုပ်စ ည်းများ၏ ခဈးနှု န်း၊ 
စေန်းများ သို့ ခောက်ေှိလာသည့် လူဦးခေနှင့် ထွက်ေွာ
သွားသူ နှု န်းထား နှင့် နိုင်ငံြေားခငွ လဲလှယ်မှု နှု န်း များ 
ြြစ်ပါသည်။ ခဒသဆိုင်ောသို့ တာဝန်လွှ ဲခြပာင်းခပး
ြေင်း နှင့် ေပ်ေွာလူထုက ဦးခဆာင် သည့် အစီအစဉ်
များမှတဆင့် TBC အြွဲ့က အြွဲ့အစည်းဆိုင်ော 
ကုန်ကျစေိတ်များ ခလျှ ာ့ေျ နိုင်ခေး ကကိုးပမ်းပါသည်။ 
တေျနိ်တည်းတွင် ေပ်ေွာအြွဲ့အစည်းများအတွက်
လည်း ပင်မြြစ် သည့် ေန်ပုံခငွ ေှာခြွေေှိနိုင်ခေးကို 
အသိအမှတ်ြပုထားပါသည်။ TBC အြွဲ့က အကယ်၍ 
ြြစ် လာေဲ့ပါက အြွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းခဆာင်တာ
များ အားလုံးေပ်ဆိုင်းေမည်ဆိုလျှ င် ခပးခဆာင်ေမည့် 
ခလျာ်ခြကး ခထာက်ပံ့မှု  ကုန်ကျစေိတ်များအတွက်
 ေန်ပုံခငွ တစုံတောကို လည်း ြယ်ေျန်၍ထားပါသည်။ 

ဘဏ  ာခငွခထာက်ပံ့မှု နှင့် မဟာဗျူဟာ 

Photo by Karen Information Centre

THE BORDER CONSORTIUM 13



12/5 Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

www.theborderconsortium.org

https://www.facebook.com/BorderConsortium

: +662 238 5027-8 


