ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််အချိိ�န််တန််ပြီ�ီလော�ာ?
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အရှေ့�့�တော�ာင််ပိုု�င်းး�ရှိိ� ရာာသီီဥတုု
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၊ သဘာာဝဘေး�းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ
လျှော့�့��ချျရေး�းနှှင့််� ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််ရည််အကြော��ာင်းး�
ဤရှှင်းး�လင်းး�ချျက််စာာလွှာာ�တွွင်် ကရင််ပြ�ည််နယ်် တော�ာင််ပိုု�င်းး�ရှိိ� ရွာာ� (၉) ရွာာ�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု� အဓိိက အခြေ�ေခံံ၍ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� နှှင့််� အသိိအမြ�င််များ�း�၊ ထို့့��အတူူ ဒေ�သခံံများ�း�၏ တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ�း�နှှင့််� အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််အော�ာင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�အကြော��ာင်းး�
တင််ပြ�ချျက််များ�း�ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုံး�း��ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ဇွွန််၊ ၂၀၂၀

အဓိိက အသိိပေး�းလိုု�သည့််� အချျက််များ�း�
•

•

ဤကမ္ဘာာ�မြေ�ေအပေါ်�် သက််ရော�ာက််နေ�သော�ာ ရာာသီီဥတုု ဆိုးး��ရွား��းမှုု တို့့��အနက််

အချျက််များ�း� ဖြ�စ််သည််။ လူူမျိုး��း �-ဘာာသာာစကားး�တူူရာာနှှင့််� ကိုးး��ကွွယ််ရာာ ဘာာသာာတူူ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ရသော�ာ ဆိုးး��ရွား��းမှုုများ�း�မှာာ� မရှိိ�သလော�ာက်် နည်းး�ပါးး�သည််။

ရာာတို့့�� အပေါ်�် အခြေ�ေပြု�ုသည့််� ခိုု�င််မာာသော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ကွွန််ရက််များ�း�(‘လူူမှုု

သို့့��သော်�်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ရာာသီီဥတုုကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သော�ာ ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ�း�ကိုု�မူူ ခံံ

အရင်းး�အနှီးး��’)သည်် ပြ�င််ပမှှ အသိိပညာာများ�း�အားး� လက််ခံံသင််ယူူပြ�န််လည််အသုံးး��ချျ

ရနိုု�င််ခြေ�ေ မြ�င့််�မား�းလျျက််ရှိိ�သည််။

ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းတည််တံ့့�စေ�ပြီး�း� လူူမှုုရေး�းရာာ အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ဖြ�စ််ထွွန်းး�
မြ�င့််�မား�းလာာစေ�ပါါသည််။

၁၉၈၁ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� နေ့�့စဉ်် အမြ�င့််�ဆုံးး��အပူူချိိ�န််သည်် ၀.၄°C မြ�င့််�
တက််သွားး��ခဲ့့�ပြီး�း� ရာာစုုနှှစ််အလယ််ပိုု�င်းး�လော�ာက််တွွင်် ထပ််မံံ မြ�င့််�တက််သွားး��ဦးးမည််

•	ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ�အသစ််များ�း� (စား�းတော်�်�ပဲဲ) ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲစိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�အပါါအဝင််
ရာာသီီဥတုုဒဏ်် ခံံနိုု�င််သည့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနည်းး�စနစ််သည််

ဟုု ခန့််�မှှန်းး�ရရှိိ�သည််။ မိုးး��ရွာာ�သွွန်းး�မှုုပုံံ�စံံများ�း�တွွင််လည်းး� စိုးး��ရိိမ််ရလော�ာက််သော�ာ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာမည််ဟုု ခန့််�မှှန်းး�ရရှိိ�ပြီး�း� ၂၁ ရာာစုု အလယ််ပိုု�င်းး�တွွင််

ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကြော��ာင့််� စပါးး�စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုးး��ရွား��းစွာာ� ထိိခိုု�က််နေ�

ပင််လယ််ရေ� မျျက််နှာာ�ပြ�င််သည်် ၂၀ စင််တီီမီီတာာ မှှ ၄၁ စင််တီီမီီတာာအတွွင်းး� မြ�င့််�

သည့််�ဒေ�သများ�း�တွွင်် ထိိရော�ာက််သော�ာ လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတစ််ခုု ဖြ�စ််

တက််လာာနိုု�င််ပါါသည််။ မုုတ််သုုန််ရာာသီီပင််လျှှင်် သိိသိိသာာသာာ တိုု�တော�ာင်းး�လာာပြီ�ီ

နိုု�င််သည််။

ဖြ�စ််သည််။

•	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကျျန််ရှိိ�နေ�သေး�းသော�ာ ဇီီဝမျိုး��း �ကွဲဲ�များ�း�ရှိိ�သည့််� သစ််တော�ာဖုံးး��လွှှမ်းး�
ရာာဒေ�သ အများ�း�စုုသည်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုု ရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာတူူ

•	ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� လူူအများ�း�စုု လုုပ််ကိုု�င််လျျက််ရှိိ�
သော�ာ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းကဏ္ဍကိုု� အထူးး� သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�စေ�ပါါသည််။ ရေ�ကြီး�း�ခြ�င်းး�

စာာချုု�ပ််တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အရှေ့�့�တော�ာင််ပိုု�င်းး�ရှိိ�

၊ မြေ�ေပြို�ု�ခြ�င်းး�၊ မီးး�လော�ာင််ခြ�င်းး� နှှင့််� မိုးး��ခေါ�ါင််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပိုု�မိုု�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ကြ�ရသည့််�

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ အဓိိက တာာဝန််များ�း�ကိုု� ယူူသင့််�သော�ာ

ကရင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ပဋိိပက္ခခဒဏ််သင့််� ပြ�ည််သူူများ�း�ကဲ့့�သို့့�� ချို့့���တဲ့့�၍ ကူူကယ််ရာာမဲ့့�သော�ာ

ကရင််အမျိုး�း��သားး� အစည်းး�အရုံးး�� (KNU) နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ EAO များ�း�၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု

အုုပ််စုုများ�း�ကိုု� ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ�း�က မမျှှတစွာာ� သက််ရော�ာက််လျှှက််ရှိိ�သည််။

အော�ာက််ရှိိ� ဒေ�သများ�း�တွွင်် တည််ရှိိ�လျျက််ရှိိ�သည််။

•	ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�-လူူထုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�နှှင့််� အာာဏာာ
အထက််အော�ာက််ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�တွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�ရန််

•

ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ လူူတစ််ဦးးချျင်းး�စီီအလိုု�က််၊ အိိမ််ထော�ာင််စုု
အလိုု�က််နှှင့််� ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အလိုု�က်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး�အားး�နှှင့််�

လှုုပ််ရှား��းမှုု၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� နေ�ထိုု�င််ရာာ ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ကိုု� ပြ�န််လည််ပုံံ�ဖော်�်�ရေး�း စသည််တို့့��

ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််ရည််တို့့��သည်် ကိုု�ဗစ််-၁၉ ဘေး�းမှှ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�စွာာ�၊ မျှှတစွာာ�

အတွွက်် အခွွင့််�အရေး�းတစ််ခုု (သို့့��မဟုုတ်် “အရေး�းပါါသော�ာ အဆင့််�တစ််ခုု”) ဖြ�စ််နိုု�င််

နှှင့််� သာာတူူညီီမျှှရှိိ�စွာာ� နာာလန််ထူူရန််အတွွက်် အရေး�းပါါသော�ာ အခြေ�ေခံံအချျက််များ�း�

ပါါသည််။ ‘ပိုု�၍ ကော�ာင်းး�မွွန််လာာအော�ာင်် ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�’တွွင်် ရပ််ရွာာ�

ဖြ�စ််လိိမ့််�မည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ထိုု�တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ�း�နှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�၏ ဦးးဆော�ာင််မှုုကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီကာာ လူူမှုုရေး�း

များ�း�သည်် ရေ�ရှှည်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အပေါ်�် ခံံနိုု�င််ရည််ရှိိ�စေ�ရန််အတွွက််

နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း-စီးး�ပွား��းရေး�း ဆက််ဆံံမှုုများ�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သင့််�သည််။

လုံံ�လော�ာက််နိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပါါ။ အထူးး�သဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကြော��ာင့််�

သဘာာဝဘေး�းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� (DRR) တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�

တွွင််လုံံ�လော�ာက််မည််မဟုုတ််ပါါ။

က ပိုု�မိုု�အရေး�းပါါသော�ာ တာာဝန််များ�း� ယူူလာာပါါက ဒေ�သန္တတရ ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််စွွမ်းး�အားး�
ကော�ာင်းး�လာာသည််။
•	ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််တွွင်် မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ဖက််ဒရယ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မူူဘော�ာင််အတွွင်းး�၌ DRR လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ကိုု� ဗဟိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု
လျှော့�့��ချျကာာ ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််။ သဘာာဝဘေး�းအန္တတရာာယ််ကျျရော�ာက််ပြီး�း�ပြီး�း�ချျင်းး�

1

•

အချိိ�န််တွွင်် ဒေ�သခံံတို့့��၏ ကိုု�ယ််ထူူကိုု�ယ််ထအကူူအညီီနှှင့််� ဘေး�းအန္တတရာာယ််ရင််ဆိုု�င််

Toward
A Tipping
Point?
- ရှှင်းး�လင်းး
�ချျက််တုံ့့��စာာလွှာာ
� င်် အရေး�းအပါါဆုံးး��
ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး
�ယန္တတရား�းတို့့�
�သည်် ဘေး�းအန္တတ
ရာာယ််ကိုု�
ပြ�န််ရာာတွွ

ထိိခိုု�က််မှုုဒဏ်် အများ�း�ဆုံးး�� ခံံရမည််ဟုုကြို�ု�တင််တွွက််ဆထားး�သော�ာ အခြေ�ေအနေ�များ�း�

•	တစ််ချို့့���သော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၌ ဒေ�သန္တတရအဆင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ�း� အလုုပ််မဖြ�စ််တော့�့�သည့််� အခြေ�ေအနေ� ‘ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရန််တန််ချိိ�န််’သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��နိုု�င််ပါါသည််။ အထူးး�ထိိခိုု�က််ခံံရနိုု�င််သော�ာ သူူတို့့��မှာာ�
ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံထားး�ရသော�ာ အုုပ််စုုခွဲဲ�များ�း�ဖြ�စ််သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�နှှင့််� မသန််စွွမ်းး�များ�း�
ကဲ့့�သို့့��သော�ာ သူူများ�း� ဖြ�စ််သည််။

ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ သက််ရော�ာက််

မှုုများ�း�၊ ဒေ�သန္တတရအဆင့််� တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ�း�နှှင့််�
လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�

အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှသည်် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဒဏ််ကိုု� အဆိုးး��ဝါးး�ဆုံးး��
ခံံစား�းရပြီး�း� ထိိခိုု�က််လွွယ််သော�ာ နေ�ရာာများ��းထဲဲမှှ တစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၆
ခုုနှှစ််အတွွင်းး�တွွင်် အာာရှှ၌ ရာာသီီဥတုုဘေး�းဒဏ််ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ သဘာာဝဘေး��းဒဏ််
တို့့��ကြော��ာင့််� သေ�ဆုံးး��မှုုများ��း၏ ၅၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� ၄
နိုု�င််ငံံမှှ ဖြ�စ််သည််။
နှှစ််စဉ်် မုုန််တိုု�င်းး�များ��းကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်းး� အလုံးး��အရင်းး�အလိုု�က်် ပြ�ည််တွွင်းး�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�မှုုများ��း နှှင့်�် ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံ၊ ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့ရှ််�နိုု�င််ငံံ၊ မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံံနှှင့််� တရုုတ််နိုု�င််ငံံ
များ��းသို့့�� နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လျျက််ရှိိ�သည််။ ၂၀၀၈ ခုု

ကရင််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ အရာာရှိိ� :
မိုးး��ရာာသီီက အချိိ န််� တိုု�လာာပေ�မယ့််� မိုးး��ရေ�ချိိ န််� ကတော့�့�� တိုးး��လာာပါါတယ််။

နှှစ််တွွင်် နာာဂစ််မုုန််တိုု�င်းး�ကြော��ာင့််� လူူဦးးရေ�ပေါ�ါင်းး� ၂၀၀,၀၀၀ ထိသေ��ေဆုံးး��ခဲ့့�ပြီး�း� အများ��းစုု
မှာာ� ဧရာာဝတီီ မြ�စ််ဝကျွွန်းး�ပေါ်�်ဒေ�သရှိိ� ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�ဒေ�သများ��းမှှ ဖြ�စ််ကာာလူူဦးးရေ�ပေါ�ါင်းး�
၈၀၀,၀၀၀ ခန့််� နေ�ရပ််စွွန့််�ခွါါ�ခဲ့့�ရသည််။
ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအပေါ်�်� သိိရှိိ�နား�းလည််မှုုနှှင့််� တုံ့့��ပြ�န််မှုုတို့့� အားး� စား�းဝတ််နေ�ရေး�း
နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ ကိိစ္စစပြ�ဿနာာရပ််များ��းနှှင့်�် ကာာလကြာ�ာရှှည််စွာာ� တည််ရှိိ�ဆဲဲဖြ�စ််သော�ာ
ပဋိိပက္ခခနှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မှုု ပုံံ�စံံတို့့� နှှင့််� သီးး�သန့််�ခွဲဲ�ထုုတ််ရန်် ခက််ခဲဲပါါသည််။ 		
ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းသည်် ရာာသီီဥတုု

ဦးးတည််အုုပ််စုုဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�မှှ :

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့်�် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််အော�ာင်် ထိရော��ာ�က််စွာာ� မပြော��ာ�င်းး�လဲဲ မတုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််၊
အနည်းး�ဆုံးး�� လူူသားး�တစ််ဉီးး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ အနည်းး�ဆုံးး��ပမာာဏအဆင့််�

မြ�စ််ကမ်းး�ပါးး�မြေ�ေပြို�ု�မှုုများ��းကြော��ာင့််� စိုု�က််ပျိုး� း��မြေ�ေနဲ့့� နေ�ထိုု�င််ဖို့့� မြေ�ေများ��း

မရရှိိ�နိုု�င််ပါါက (ကိုု�ဗစ််-၁၉ ကပ််ရော�ာဂါါကြော��ာင့််� ရွေး�း�ချျယ််စရာာအခွွင့်�်အလမ်းး�များ��း နည်းး�ပါးး�

နည်းး�သထက််နည်းး�လာာပါါတယ််။ မိုးး��ဦးးစော�ာပိုု�င်းး�နှှင့််� မိုးး��နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�မှာာ�

လာာသော်�်�လည်းး�) ပိုု�၍ များ��းပြား�း�သော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မှုုများ��း ဖြ�စ််လာာနိုု�င််ပါါသည််။

မိုးး��ရေ�ချိိ န််� နည်းး�ပါါတယ််။ မိုးး��ရာာသီီအလယ််ပိုု�င်းး�မှာာ�တော့�့� မိုးး��အများ��းကြီး�း�ရွာာ�
ပါါတယ််။ မိုးး��ရေ�ချိိ န််� များ��းတာာကြော��ာင့််� စပါးး�ကိုု� အချိိ န််� မှှန်် စိုု�က််လို့့� မရဘူးး�

စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�းကဏ္ဍအပေါ်�်� ဘေး�းအန္တတရာာယ်် အဓိိက ကျရော��ာ�က််လာာသည််နှှင့််�အမျှှ ရာာသီီဥတုု

ပြီး�း�တော့�့� စပါးး�ထွွက််ရှိိ�မှုုလည်းး� ပိုု�နည်းး�လာာတယ််။ စပါးး� အရင််လိုု�

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့်�် အခြား��းသော�ာ ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��းသည်် အဆင်းး�ရဲဲဆုံးး�� နှှင့််� အထိိခိုု�က််လွွယ််

မထွွက််တော့�့�ဘူးး�။

ဆုံးး��သော�ာသူူများ��းကိုု� မမျှှတစွာာ� သက််ရော�ာက််မှုု ရှိစေ���ေသည််။ စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
GDP ၏ ၃၇.၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� ရှာာ�ဖွေပေး���း�လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� လုုပ််သားး�အင််အားး�၏
၇၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� အလုုပ််အကိုု�င်် ပေး�းထားး�သည််။ လက််ရှိိ� စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�း နည်းး�စနစ််များ��းနှှင့်�်
မူူဝါါဒများ��းသည်် သူူရင်းး�ငှား��း လယ််သမား�းများ��းအတွွက်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဒဏ််ကြော��ာင့််�

ကရင််ပြ�ည််နယ််၊ ကော့�့�ကရိိတ််မြို့�့��၊ မြ�ပဒိုု�င််နိုု�င််
ကျေး�း�ရွာာ�ရှိိ� ရိိတ််သိိမ်းး�နယ််မြေ�ေများ�း�
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Toward A Tipping Point? - ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်် စာာလွှာာ�

ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ အခက််အခဲဲများ��းကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရန်် ပြ�င််ဆင််ပေး�းမှုု သို့့��မဟုုတ်် ထော�ာက််ပံ့့�

မှှတစ််ဆင့််� သင််ယူူကာာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အခြား��းသော�ာ ထိိခိုု�က််ခံံစား�းရနိုု�င််ခြေ�ေရှိသော����ာ လူူမှုု

မှုုမရှိိ�ပါါ။ စုုဆော�ာင်းး�ငွေ�ေ နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကြွေး��းမြီ�ီ ထူူပြော��ာခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� သူူရင်းး�ငှား��း

အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းအားး� မျှဝေ��ေခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��း ရနိုု�င််ပါါသည််။ စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�း

လယ််သမား�း အများ��းစုုသည်် မြေ�ေယာာအားး� တတ််နိုု�င််သမျှှ ဝင််ငွေ�ေရရှိိ�နိုု�င််ရန်် အစွွမ်းး�ကုုန််

သိိပ္ပံံ� ဆိုု�င််ရာာ ပညာာရပ််အယူူအဆများ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ဒေ�သခံံလယ််သမား�းများ��း၏

အသုံးး��မချျနိုု�င််ဘဲဲ ထိိခိုု�က််လွွယ််သော�ာ ရာာသီီဥတုု အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့်�် ငွေရေး���း�ကြေး��းရေး�း အကြ�ပ််

အသိိပညာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ရန််အတွွက်် သုုတေ�သနများ��း ထပ််မံံလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။

အတည်းး�များ��းကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ကြ�ရသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� သီးး�နှံံ�အထွွက််နည်းး�သော�ာ 		
ရာာသီီ တစ််ခုုတွွင်် ငွေရေး���း�ကြေး��းရေး�းနှှင့်�် ရှှင််သန််ရပ််တည််ရန်် အခက််အခဲဲများ��း 		

အမျိုး� း��သမီးး�များ��းအနေ�ေနှှင့်�် သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ လျှော့�့��ချရေး��း� (DRR)

သိိသိိသာာသာာကြုံ�ံ�ရလေ့�့�ရှိိ�သည််။

တွွင်် ပိုု�မိုု�အရေး�း�ပါါသော�ာ တာာဝန််များ��း ယူူလာာသော�ာအခါါ ဒေ�သန္တတရ ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််စွွမ်းး�
အားး�ကော�ာင်းး�လာာသည််။ အိိမ််နီးး�ချျင်းး� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံတွွင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�အဖြ�စ််

သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််ကျရော��ာ�က််ပြီး�း�ပြီး�း�ချျင်းး� အချိိ န််� တွွင်် ဒေ�သခံံတို့့��၏ ကိုု�ယ််ထူူကိုု�ယ််ထ

လုုပ််ကိုု�င််ခဲ့့�ရာာမှှ ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းကြော��ာင့််� ဦးးဆော�ာင််လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််စွွမ်းး�များ��း

အကူူအညီီနှှင့််� ဘေး�းအန္တတရာာယ််ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ယန္တတရား�းတို့့� သည်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကိုု�

ရရှိိ�လာာကြော��ာင်းး� အချို့့���အမျိုး� း��သမီးး�များ��းက အစီီရင််ခံံကြ�သည််။ မည််သို့့� ပင််ဆိုု�စေ�ကာာမူူ

တုံ့့��ပြ�န််ရာာတွွင်် အရေး�း�အပါါဆုံးး�� အချျက််များ��း ဖြ�စ််သည််။ ပြ�င််ပမှှ လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းသူူများ��း

အမျိုး� း��သမီးး�များ��းနှှင့်�် အခြား��းသော�ာ ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံအုုပ််စုုများ��းသည်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏

သည်် အခင်းး�ဖြ�စ််ရာာနေ�ရာာသို့့�� အချိိ န််� အနည်းး�ငယ်် နော�ာက််ကျျပြီး�း�မှှသာာ ရော�ာက််လာာလေ့�့

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ခံံနိုု�င််ရည်် အထူးး�အားး�နည်းး�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရပြီး�း�

ရှိိ�သည််။ ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကိုု� တုံ့့��ပြ�န််မှုုတွွင်် အဓိိကကျသော��ာ� အချျက််များ��းမှာာ� ဒေ�သခံံ

ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��း (ကိုု�ရိုု�နာာရော�ာဂါါပိုးး�� ကပ််ရော�ာဂါါအပါါအဝင််) ကိုု� မမျှှမတခံံစား�းရလေ့�့�ရှိိ�

ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းရှိိ� တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ အရည််အသွေး�း��၊ ကယ််ဆယ််ရေး�းပစ္စစည်းး�များ��း နှှင့်�်

ကြ�သည််။

အခြား��းသော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ရရှိိ�မှုု၊ ကျေး�း�ရွာာ�လူူကြီး�း�၊ အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း နှှင့်�် တစ််ဦးးချျင်းး�
စီီတို့့� ၏ သတင်းး�အချျက််အလက််ကွွန််ရက််များ��းနှှင့်�် ချိိ �တ််ဆက််မှုု နှှင့််� ဖြ�န့််�ဝေ�ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််

ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ လေ့�့ကျျင့််�မှုုများ��းနှှင့်�် ရင်းး�မြ�စ််များ��း ရှိိ�ပါါက ပိုု�၍ စနစ််ကျသော��ာ�

သည််။ သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း နှှင့်�် ကယ််ဆယ််ရေး�းပစ္စစည်းး�များ��း ရရှိရေး���း�သည်် 		

ထိရော��ာ�က််သော�ာ တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဝေး�းလံံခေါ�ါင််သီီသော�ာ

လူူမျိုး� း��-ဘာာသာာစကားး� နှှင့်�် ကိုးး��ကွွယ််ရာာဘာာသာာ (ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ) တူူရာာဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ

၊ ပဋိိပက္ခခဒဏ်် ခံံရသော��ာ ဒေ�သများ��းတွွင်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက််

ကွွန််ရက််များ��းတွွင်းး� တည််ရှိနေ���ေသည့််� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းပေါ်�်တွွင်် တစ််ပိုု�င်းး�တစ််စ 		

အစိုးး��ရ နှှင့်�် KNU အကြား�း�တွွင်် တိုးး��မြှ�ှင့်�ထားး
်
�သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ဖြ�စ််လာာ

မူူတည််နေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရ နှှင့်�်/သို့့��မဟုုတ်် EAO များ��းနှှင့်�် စည်းး�လုံးး��မှုုရှိသော����ာ

နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�သည််။ ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ထိုု�အာာဏာာပိုု�င််နှှစ််ဘက််မှှ ရေ�ဘေး�းကယ််ဆယ််ရေး�း

ဆက််ဆံံရေး�း၊ ကူူညီီစော�ာင််မမှုုနှှင့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� မှာာ�လည်းး� အရေး�း�ကြီး�း�သည််။

လုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မှုု သာာဓကများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သော�ာ ဒေ�သခံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် အစိုးး��ရအရာာရှိိ�
များ��း၊ ဒေ�သခံံစီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ��း၊ NGO များ��းနှှင့်�် လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း ကဲ့့�သို့့� သော�ာအကာာအကွွယ််ပေး�းနိုု�င််သူူများ��း၊ (ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိသော����ာ) ဩဇာာရှိိ�သူူများ��းနှှင့်�်
အဆက််အသွွယ််ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�ရှိိ�ရန််လိုု�အပ််သည််။

သို့့��ရာာတွွင်် ထိုု�တုံ့့� ပြ�န််မှုုများ��းနှှင့်�် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းသည်် ရေ�ရှှည််
ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဒဏ်် ခံံနိုု�င််ရည််ရှိိ�ရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််မည်် မဟုုတ််ပါါ။ လက််ရှိိ�
တွွင်် ထိုု�ရွာာ� (၉) ရွာာ�သည်် သဘာာဝဘေး��းဒဏ််ကိုု� ခံံနိုု�င််ရည််ရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� လွွန််ခဲ့့�သော�ာ
နှှစ််အနည်းး�ငယ််က အစွွန်းး�ရော�ာက််သော�ာ ခန့််�မှှန်းး�မှုုများ��းဟုု သတ််မှှတ််ခဲ့့�သော�ာ ဆိုးး��ရွား��း
ပြ�င်းး�ထန််သည့််� ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည်် လက််ရှိိ�တွွင်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ ရှိိ�

ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််ရည််စွွမ်းး�မူူဘော�ာင််

နေ�သော�ာကြော��ာင့််� အနာာဂတ််တွွင်် ၎င်းး�ရွာာ�များ��းသည်် အခက််အခဲဲများ��း ကြုံ�ံ�လာာနိုု�င််ပါါသည််။
ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ ရလဒ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုနှှင့််�ပျျက််စီးး�မှုုသည်် ပြ�င််ပမှှ
အသိိပညာာများ��းကိုု� လက််ခံံသင််ယူူ ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျနိုု�င််မှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
(ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််စွွမ်းး�များ��း ကုုန််ဆုံးး��လာာသော�ာကြော��ာင့််�) သာာမဟုုတ််ဘဲဲ ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ဝါးး�
ကာာ မျှော်�်��မှှန်းး�၍ မရသော��ာ ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��း၏ သဘော�ာ�သဘာာဝကြော���ာင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာ

ဤသုုတေ�သနသည်် “ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််စွွမ်းး�” တည်းး�ဟူူသော�ာ ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�မှှ ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းထားး�သော�ာ အယူူအဆမူူဘော�ာင််ကိုု� လက််ခံံကျျင့််�သုံးး��ထားး�သည််။ ထိရော��ာ�က််သော�ာ
တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ��းသည်် ပါါဝင််ပတ််သက််သော�ာ သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� မထင််မှှတ််သော�ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
တို့့��၏ ရိုု�က််ခတ််မှုုကိုု� ခံံနိုု�င််စွွမ်းး�၊ စား�းဝတ််နေ�ရေး�းပြေ�ေလည််စေ�ရန်် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ
ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စွွမ်းး� နှှင့််� ထိိခိုု�က််လွွယ််မှုု နှှင့််� ဘေး�းဖယ််ကြ�ဉ််မှုုများ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််�
မကြာ�ာခဏ- သာာတူူညီီမျှှမှုုမရှိသော����ာ အာာဏာာဆက််ဆံံရေး�း အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််
စွွမ်းး�ပေါ်�် မူူတည််သည််။
လူူမျိုး� း��-ဘာာသာာစကားး�တူူရာာနှှင့်�် ကိုးး��ကွွယ််ရာာ ဘာာသာာတူူရာာ အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ပြု�ုသည့််�
ခိုု�င််မာာသော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ကွွန််ရက််များ��း (‘လူူမှုု အရင်းး�အနှီးး��’) သည်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််
များ��း တိုးး��ပွား��းလာာသော်�်�လည်းး� ပြ�င််ပမှှ အသိိပညာာများ��းအားး� လက််ခံံသင််ယူူ ပြ�န််လည််
အသုံးး��ချျခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းတည််တံ့့�စေ�ပြီး�း� လူူမှုုရေး�းရာာ အကာာအကွွယ််ကိုု� ဖြ�စ််ထွွန်းး�
မြ�င့််�မား�းလာာစေ�ပါါသည််။ ဒေ�သခံံ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ကွွန််ရက််များ��းသည်် စိိတ််ဓာာတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
နှှင့််� နာာမ််ဝိိဉာာဉ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှစ််မျိုး� း��စလုံးး��ကိုု� ဂရုုစိုု�က််မှုုပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ပြီး�း� ရုုပ််ဝတ္တုု�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုနှှင့်�် ကူူညီီစော�ာင််မမှုုတို့့� ကိုု�လည်းး� ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ပါါသည််။ ရပ််ရွာာ�တွွင်းး�
ကိုု�ယ််ထူူကိုု�ယ််ထ အကူူအညီီပေး�းရန််အတွွက်် လှုံ့့��ဆော်�်�ရာာတွွင်် ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာနှှင့်�် ကရင််
လူူမျိုး� း��ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ဝိသေ��ေသ၏ အရေး�း�ပါါမှုုများ��းကိုု� ရွာာ�သားး�များ��းနှှင့်�် သုုတေ�သီီများ��းက ထော�ာက််

ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ တစ််ချို့့���ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၌ ဒေ�သန္တတရအဆင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ��း အလုုပ််မဖြ�စ််တော့�့�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေ ‘ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််
အချိိ �န််တန််ချိိ �န််’သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��နိုု�င််ပါါသည််။ အထူးး�ထိိခိုု�က််ခံံရနိုု�င််သော�ာ သူူတို့့��မှာာ�
ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံထားး�ရသော��ာ အုုပ််စုုခွဲဲ�များ��းဖြ�စ််သည့််� အမျိုး� း��သမီးး�များ��းနှှင့်�် မသန််စွွမ်းး�များ��းကဲ့့�သို့့�
သော�ာ သူူများ��း ဖြ�စ််သည််။
ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု နှှင့်�် သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််
ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ လျှော့�့��ချရေး��း� (DRR) အပေါ်�်� ရပ််ရွာာ�လူူထုု၏ ထင််မြ�င််ချျက််အများ��းစုုသည််
ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကျရော��ာ�က််ပြီး�း�ပြီး�း�ချျင်းး� အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� အဓိိက အသားး�ပေး�းထားး�ပါါသည််။
ဤသို့့��ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� ပြီး�း�ခဲ့့�သော�ာ နှှစ််များ��းအတွွင်းး� ရေ�ကြီး�း�မှုုကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
ခဲ့့�ရသည့််� နေ�ရာာဒေ�သတွွင်် သုုတေ�သနကိုု� ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဒေ�သန္တတရအဆင့််� ဘေး�းအန္တတရာာယ်် တုံ့့��ပြ�န််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� အလေး�း�ပေး�းထားး�သော�ာ အချျက််သည််
ရေ�ရှှည်် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� ပိုု�၍ အလေး�း�ပေး�းလေ့�့ရှိိ�
သော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဆိုု�င််ရာာ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််စာာတမ်းး�များ��းနှှင့်�် မူူဝါါဒ
အများ��းစုုနှှင့်�် ကွာာ�ခြား��းသည််။ ရာာသီီဥတုုဒဏ်် ခံံနိုု�င််ရည််ရှိသော����ာ ရေ�ရှှည််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့််�
စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�း (CRSA) သည်် ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�သော�ာ ထိုု�အမြ�င်် (၂) ခုု၏ ပေါ�ါင်းး�ကူးး�တံံတားး�
တစ််စင်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

ပြ�လိုု�ပါါသည််။ လူူအများ��းစုုကလည်းး� သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ်် ကျရော��ာ�က််နေ�ချိိ န််� တွွင််
ဘုုန်းး�ကြီး�း�များ��းက ခိုု�နား�းစရာာ ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�နှှင့််� လူူအများ��း၏ လှူူ�ဒါါန်းး�မှုုများ��းကိုု� မျှဝေ��ေ
ပေး�းခြ�င်းး� စသည််တို့့� ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည််။
လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ု လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ု သဘာာဝ
ဘေး�းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာချျက်် နမူူနာာများ��းကိုု� ဤ
အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ စပါးး�အထွွက််နှုုန်းး� ဆိုးး��ရွား��းစွာာ� ထိိခိုု�က််နေ�သော�ာ ဒေ�သ
များ��းတွွင်် ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ�အသစ််များ��း (စား�းတော်�်�ပဲဲ) ပြော��ာင်းး�လဲဲစိုု�က််ပျိုး� း��ခြ�င်းး� အပါါအဝင််
ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံံနိုု�င််သည့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�း (CRSA) ၏ နမူူနာာများ��း
အကြော��ာ�င်းး�ကိုု�လည်းး� သတင်းး�ပေး�းသူူများ��းက အစီီရင််ခံံထားး�သည််။ ထိုု� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��း
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၂၀၁၉ခုုနှစ််
ှ ၊ ဩဂုုတ််လတွွင်် ကရင််ပြ�ည််နယ်် ၊
ကော့�့�ကရိိတ််မြို့�့��တွွင်် ရေ�ကြီး�း�နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

စီီမံံအုပ််ချုု
ု �ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာများ�း�

ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ကော�ာက််ခံံကာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့်�် ပညာာရေး�း
ကဲ့့�သို့့� သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပေး�းပါါသည််။ KNU အတွွင်းး�တွွင်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစပြ�ဿနာာများ��း၏ တာာဝန််များ��းကိုု� စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�းနှှင့်�သ
် စ််တော�ာဦးးစီးး�ဌာာန နှှင့်�်
KNU သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ကာာကွွယ််ရေး�းကော်�်�မတီီတို့့� က တာာဝန််ယူူထားး�ပါါသည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အဓိိက (အထက််မှအော���ာက််သို့့� စီးး�ဆင်းး�သော�ာအာာဏာာဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�)

KNU ၏ မြေ�ေယာာမူူဝါါဒသည်် သဘာာဝသယံံဇာာတ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ ကိိစ္စစ

သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ လျှော့�့��ချရေး��း� (DRR) နှှင့်�် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာမှုု

များ��းတွွင်် ဖက််ဒရယ််မူူဘော�ာင််နှှင့််� ကိုု�ယ့်�ကြ�မ္မာ
်
ာ�ကိုု�ယ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ဘော�ာင််အတွွင်းး�မှှ ရှေး�း�ရိုးး��

နှှင့််�အညီီ လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး� (CCA) ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��း ချျမှှတ််ပြီး�း�

နည်းး�လမ်းး�အတိုု�င်းး� ရပ််ရွာာ�မှှ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းပါါသည််။

ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တွွင််
ဟာာကွွက််များ��း ရှိနေ���ေပြီး�း� တပြေး�း��ညီီ မဖြ�စ််ပါါ။ KNU နှှင့်�် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကျျန််ရှိနေ���ေသေး�းသော�ာ ဇီီဝမျိုး� း��ကွဲဲ�များ��းရှိိ�သည့််� သစ််တော�ာဖုံးး��လွှှမ်းး�ရာာဒေ�သ

ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အပါါအဝင်် ဒေ�သခံံ အာာဏာာပိုု�င််များ��းသည်် ထိုု�နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ��းကိုု�

အများ��းစုုသည်် ကရင််အမျိုး� း��သားး�အစည်းး�အရုံးး��(KNU) နှှင့်�် အခြား��းသော�ာ EAO များ��း၏

လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့်�် ပြု�ုပြ�င််ရန််အတွွက်် မှှန််ကန််သော�ာ

ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ရှိိ� ဒေ�သများ��းတွွင်် တည််ရှိနေ���ေသည််။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� လျှော့�့��ချျ

နည်းး�စနစ််နှှင့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��း လိုု�အပ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် DRR နှှင့်�် CCA အကြား�း�ရှိိ�

ရေး�း နှှင့်�် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�ထိုု�င််နိုု�င််ရန်် ဒေ�သတွွင်းး� အရင်းး�အမြ�စ််များ��း

ချိိ �တ််ဆက််မှုုများ��းကိုု�လည်းး� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�လာာအော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ပြီး�း� ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��

ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရေး�းတို့့��တွွင်် ထိုု�သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း၏ ကဏ္ဍသည်် အရေး�း�ကြီး�း�ပြီး�း�

အစည်းး�၏ ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််မှုုကိုု� အထော��ာက််အပံ့့� ပေး�းရန််အတွွက်် အခြား��းသော�ာ တွဲဲ�ဘက််

KNU သည်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုု ရပ််စဲဲရေး�း သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််မှှ အသိိ

နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� နား�းလည််သင့််�သည််။

အမှှတ်် ပြု�ုထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အရှေ့�့��တော�ာင််ပိုု�င်းး�၌ ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
ကိုု� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရာာတွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််သင့််�သည််။ (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ထိုု�ကရင််လူူမျိုး� း��စုု အများ��းစုုသည်် အစိုးး��ရနှှင့်�် KNU ကြား�း�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� ၂၀၁၅၊ NCA၊ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၂၅) သို့့��ရာာတွွင်် လက််ရှိိ�မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ရာာသီီဥတုု

လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကြော��ာင့််� စနစ််အရ လူ့့�အခွွင့်�အရေး�း
်
�

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု တုံ့့��ပြ�န််ချျက််များ��း နှှင့်�် စီီမံံဖန််တီးး�မှုုများ��းသည်် ဒေ�သခံံ ပါါဝင််သူူများ��း၏

ချိုး� း��ဖော�ာက််ခံံရမှုုများ��းကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ခံံစား�းခဲ့့�ရသည််။ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တွွင်် မြ�န််မာာ

အကြံ�ံပေး�းဆွေး�း�နွေး�း�မှုု အနည်းး�ငယ််သာာ ပါါဝင််ပြီး�း� ပညာာရှှင််သီးး�သန့််�ချျမှှတ််သော�ာ အထက််

အစိုးး��ရ၊ စစ််တပ််နှှင့််� KNU တို့့��သည်် ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုု ရပ််စဲဲရေး�းကိုု� သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�

မှှ အော�ာက််သို့့� ညွှှန််ကြား�း�သည့််� ပုံံ�စံံအတိုု�င်းး� ဖြ�စ််နေ�သည််။ ဤကဲ့့�သို့့� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််၍

သော်�်�လည်းး� ဆယ််စုုနှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� လက််နက််ကိုု�င်် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််စေ�သည့််� ပြ�ဿနာာများ��း

နိုု�င််ငံံတော်�်�ဗဟိုု�ပြု�ုသော�ာ နည်းး�လမ်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အာာဏာာရှှင််ဆန််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း

ကိုု� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း ဖြ�စ််စဉ််က မဖြေ�ေ�ရှှင်းး�ပေး�းနိုု�င််သေး�းပါါ။ လူူများ��းစွာာ�နှှင့်�် လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့်�် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး� း��စုု အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� သမိုု�င်းး�အဆက််ဆက််

များ��းစွာာ�တို့့��အနေ�ေနှှင့်�် စိိတ််ဒဏ််ရာာရနေ�ေဆဲဲ ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဖယ််ကြ�ဉ််ထားး�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�သည််။

သုုတေ�သနကိုု� “အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�အာာဏာာများ��း ရော�ာနှော�ာ�နေ�သော�ာ”ဒေ�သတွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််ထားး�
ပါါသည််။ ထိုု�ဒေ�သတွွင်် အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီချျက််အရ
မြ�န််မာာအစိုးး��ရ၊ စစ််တပ််နှှင့််� KNU နှှစ််ဘက််စလုံးး��မှှ အာာဏာာကိုု� ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ� ရယူူထားး�ပြီး�း�
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Toward A Tipping Point? - ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်် စာာလွှာာ�

အပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သော�ာ
နည်းး�လမ်းး�များ�း�

ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ဗစ််-၁၉ ကပ််ရော�ာဂါါ ပေါ�ါင်းး�လိုု�က််သော�ာအခါါ ဒေ�သခံံပြ�ည််
သူူများ��း၏ ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််စွွမ်းး� ယန္တတရား�းကိုု� ခံံနိုု�င််ရည််ရှိိ�သည််ထက်် ပိုု�မိုု�ဖိိအားး�
ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သော�ာ သဘာာဝဘေး��းတစ််ခုု ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း
အပေါ်�်� ရုုတ််ချျည်းး� သက််ရော�ာက််မှုုများ��းနှှင့်�်အတူူ ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံရှိိ� (သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံမှှ
ပြ�န််လာာသော�ာ) ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��းထံံမှှ ငွေပေး���း�ပို့့��မှုု လျော့�့��ကျျသွားး��ခြ�င်းး�၊ စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ထုုတ််ကုုန််များ��း၏ ဈေး�းရင်းး�များ��းကျျဆင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� ကုုန််ပစ္စစည်းး� ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့� ဆော�ာင််
ရေး�း ဆက််သွွယ််မှုုလမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း ဆိုးး��ရွား��းစွာာ� ပျျက််စီးး�သွားး��ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� နေ့�့စား�းလုုပ််
သားး� အခွွင့်�အရေး�း
်
�များ��း ပိုု�မိုု�နည်းး�ပါးး�လာာမှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပြီး�း� ရေ�ရှှည််တွွင်် အသက််မွေး�း�
ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ��း ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။

ထို့့��ကြော��ာင့််� ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��း ဖြ�စ််ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် “ပိုု�၍ ကော�ာင်းး�မွွန််လာာအော�ာင််
ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�”၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း နှှင့်�်
လူူမှုုအရင်းး�အနှီးး��တို့့��ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရန််မှာာ� ယခင််ကထက်် ပိုု�၍ အရေး�း�ကြီး�း�လာာပါါသည််။
ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ��းနှှင့်�် ကွွန််ရက််များ��းသည််
ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းရပ််ဆိုု�င်းး�သွားး��သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ်် တုံ့့��ပြ�န််မှုု၏
အနာာဂတ်် ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သက််သေ�ပြ�လာာနိုု�င််ပါါသည််။
ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�-လူူထုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�နှှင့််� အာာဏာာ
အထက််အော�ာက််ဆက််ဆံံရေး�းများ��းတွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�ရန်် လှုုပ််ရှား��းမှုု၊
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� နေ�ထိုု�င််ရာာ ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ကိုု� ပြ�န််လည််ပုံံ�ဖော်�်�ရေး�း စသည််တို့့� အတွွက််
အခွွင့််�အရေး�း�တစ််ခုု (သို့့��မဟုုတ်် “အရေး�း�ပါါသော�ာ အဆင့််�တစ််ခုု”) ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််များ��းကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သော�ာ ဆုုတ််ယုုတ််မှုုများ��းနှှင့်�် တုံ့့��ပြ�န််မှုုမှှတစ််ဆင့််�
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ အခွွင့်�်အလမ်းး�များ��းသည်် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေပြော���ာ��င်းး�လဲဲနိုု�င််သော�ာ
နည်းး�ပညာာနှှင့်�် ဆန်းး�သစ််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းမှှတစ််ဆင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််
တွွင်် ထိိခိုု�က််ခံံစား�းရနိုု�င််ခြေ�ေရှိသော����ာ၊ ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံထားး�ရသော��ာ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းကိုု�
သာာတူူညီီမျှှမှုုရှိိ�စွာာ� ပါါဝင််နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပိုု�၍အခွွင့်�်အလမ်းး�များ��း ပေး�းနိုု�င််သည််။ ‘ပိုု�၍
သာာလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�’တွွင်် ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း

အဓိိက သတင်းး�ပေး�းသူူနှှင့််� အင််တာာဗျူး�း�ခြ�င်းး� :
အမျိုး� း��သမီးး�တွေ�ေက များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� ထိုု�င်းး� နိုု�င််ငံံကိုု� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�
နေ�ထိုု�င််ကြ�တယ်် ဘာာလို့့��လဲဲဆိုု�တော့�့� ဒီီမှာာ�က ကုုန််ထုုတ််စွွမ်းး�အားး�
နည်းး�တယ််၊ ဈေး�းကွွက်် မရှိိ�ဘူးး�၊ အကြွေး��း�တွေ�ေလည်းး� များ��းလာာတယ််။
ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�သွားး��တဲ့့� အမျိုး� း��သမီးး�တွေ�ေက ကျျန်းး�မာာရေး�းနဲ့့�ဆိုု�င််တဲ့့�၊ စွွမ်းး�ရည််
နဲ့့�ဆိုု�င််တဲ့့� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�တွေ�ေ၊ အတွေး�း��အမြ�င််တွေ�ေ ရရှိိ�လာာပြီး�း� အဲဲဒါါတွေ�ေ
ကိုု� ရွာာ�တွေ�ေမှာာ� ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျကြ�တယ််။

နှှင့််� အမျိုး� း��သမီးး�များ��း၏ ဦးးဆော�ာင််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းကာာ လူူမှုုရေး�းနှှင့်�် နိုု�င််ငံံရေး�း-စီးး�ပွား��းရေး�း
ဆက််ဆံံရေး�းများ��း ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သင့််�သည််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း ဖြ�စ််စဉ််တွွင််
မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််အတွွင်းး�ရှိိ� DRR
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျသင့််�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� ပတ််သက််၍ 		
ခိုု�င််ခိုု�င််မာာမာာ ထော�ာက််ပြ�သော�ာ အချျက််တစ််ချျက််လည်းး� ရှိနေ���ေပါါသည််။
ရေ�ရှှည််တွွင်် ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေရှိသော����ာ အနေ�ေအထားး� အမျိူး� း��မျိုး� း�� တို့့��မှာာ�
စိုးး��ရိိမ််ဖွွယ််များ��းပြား�း�လာာသော�ာအခါါ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် “နက််နက််ရှိုုင်းး�ရှိုုင်းး� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�” နှှင့််� ပတ််သက််၍ ထူးး�ခြား��းသော�ာ စူးး�စူးး�စိုု�က််စိုု�က်် တွေး�း�ခေါ်�်ဆော�ာင််ရွွက််
မှုုမျိုး� း�� လိုု�အပ််နေ�ပါါသည််။ အနာာဂတ််တွွင်် တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရမည့််� အကြီး�း�စား�း ရာာသီီဥတုု
ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��း (စား�းရေ�ရိိက္ခာာ� ဖူူလုံံ�မှုုပျျက််စီးး�လာာနိုု�င််ခြ�င်းး�အပါါအဝင််) ကိုု� ကျော်�်��လွှားး��

ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ တစ််ဦးးချျင်းး�စီီအလိုု�က််၊ အိိမ််ထော�ာင််စုုအလိုု�က််နှှင့််�
ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�အလိုု�က်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ��းနှှင့်�် ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််စွွမ်းး�တို့့��သည်် ကိုု�ဗစ််
-၁၉ အကျျပ််အတည်းး�ကာာလတွွင်် ရေ�ရှှည််၊ မျှှတစွာာ�နှှင့််� သာာတူူညီီမျှှမှုုရှိိ�စွာာ� နာာလန််ထူူနိုု�င််
ရန််အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအချျက််အလက််များ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အရေး�း�ပါါ အရာာရော�ာက််
သော�ာ အကူူအညီီများ��း မရရှိိ�ပါါက ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင််

နိုု�င််စေ�ရန်် မည််သို့့� သော�ာ အကြီး�း�စား�း ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း လိုု�အပ််ပါါသနည်းး�?
ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အကျျပ််အတည်းး�များ��းကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏အခြေ�ေ�အနေ�ေ ထိိခိုု�က််
လာာမည််ဆိုု�ပါါက EAO အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့်�် ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းသူူများ��း
သည်် အရေး�း�ပါါသော�ာ တာာဝန််များ��း ယူူကြ�ရမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံထားး�

အခက််အခဲဲများ��းနှှင့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။

ရပြီး�း� ထိိခိုု�က််လွွယ််သော�ာ အုုပ််စုုများ��း အပါါအဝင်် လူူသားး�အားး�လုံးး��၏ အခွွင့်�အရေး�း
်
�ကိုု�

အထူးး�သဖြ�င့််� ကိုု�ရိုု�နာာဗိုု�င်းး�ရပ််စ်် လွွန််ကာာလတွွင်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုနှှင့်�်

ကိုု� တွွန်းး�အားး�ပေး�းရန််နှှင့်�် ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရန််မှာာ� အရေး�း�ကြီး�း�လာာမည်် ဖြ�စ််သည််။

ကာာကွွယ််၍ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းသော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှှမ်းး�မှှ အကူူအညီီသည်် မသေ�ေချာ�ာတော့�့�ပေ�။
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အဓိိက အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�
ထိိခိုု�က််လွွယ််သော�ာ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း�(အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�) ကိုု� ရာာသီီဥတုု
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ�း�နှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််အော�ာင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင််
သာာတူူညီီမျှှမှုုရှိိ�စွာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာအော�ာင်် မည််ကဲ့့�သို့့�� ထော�ာက််ပံ့့�မှုု ပေး�းနိုု�င််မည််နည်းး�?

ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ ဦးးစား�းပေး�း

ဒေ�သန္တတရ အာာဏာာပိုု�င််များ�း� - အစိုးး��ရ နှှင့််�

ဘေး�းအန္တတရာာယ််အတွွက်် ပြ�င််ဆင််ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ရေ�တိုု� အရေး�းပေါ်�် ကူူညီီမှုု

+

အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�

EAO များ�း�- သို့့�� အကြံ�ံပြု�ုချျက််ချျက််များ�း�
NCA တွွင်် မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-အဆင့််� အစိုးး��ရသည််

ပြ�ည််နယ််/ဒေ�သတွွင်းး� အစိုးး��ရများ��းကိုု� ဘေး�းအန္တတရာာယ်် တုံ့့��ပြ�န််မှုုနှှင့််� ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််
+	လုံံ�ခြုံ�ံ�သော�ာ နား�းခိုု�ရာာ ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�၊ ရေ�ဒီီယိုု�နှှင့်�် လူူမှုုကွွန််ရက််များ��းမှှတစ််ဆင့််�

+

ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းတွွင်် CSOများ��း၊ EAOများ��းနှှင့်�်အတူူ လက််တွဲဲ�လုုပ််ဆော�ာင််ရန််

ဒေ�သခံံ ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပိုု�၍ ပြ�ည့််�စုံံ�ခိုု�င််လုံံ�သော�ာ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�

အတိိအလင်းး� ခွွင့်�ပြု် �ုထားး�သင့််�သည််(အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၂၅)။ ဒေ�သန္တတရ နှှင့်�် အခြား��းသော�ာ အစိုးး��ရ

အချျက််အလက််များ��း၊ ကြို�ု�တင််နေ�ရာာချျထားး�သော�ာ ကယ််ဆယ််ရေး�း ပစ္စစည်းး�များ��း

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (ခရိုု�င််နှှင့််�မြို့�့��နယ်် EAO အာာဏာာရှိိ�သူူများ��း)သည်် ရည််မှှန်းး�ထားး�
သော�ာ ဦးးတည််ချျက််များ��းသို့့� ရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င််ရန်် ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍနှှင့်�် အတူူ အလုုပ််လုုပ််စေ�

CSO များ��း၊ EAOများ��းနှှင့်�် အစိုးး��ရတို့့�� လက််တွဲဲ�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� အတွွက်် အပါါအဝင််

ကာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� အစိုးး��ရနှှင့်�် EAO ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် DRR ပူးး�ပေါ�ါင်းး�

အရေး�း�ပေါ်�် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းကိုု� လျျင််မြ�န််စွာာ� ရယူူနိုု�င််အော�ာင်် ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအတွွက်် မူူဘော�ာင််များ��း ချျမှှတ််သင့််�သည််။ ရေ�ရှှည််တွွင်် 		
သဘာာဝ သယံံဇာာတများ��းအပေါ်�်�၌ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််�၊ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�ကိုု�
ဗဟိုု�မှှ မချုု�ပ််ကိုု�င််ဘဲဲ ဖက််ဒရယ်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံချျက််များ��းမှှတစ််ဆင့််� တရား�းဝင််
လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််။

အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ�များ�း�နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ ရေ�ရှှည်် ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းအတွွက််
လိုု�အပ််ချျက််များ�း� (“ပိုု�၍ ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�”)

+

ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့်�် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််သော�ာ မျိုး� း��စေ့�့များ��း၊
ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ�များ��း နှှင့်�် ပတ််သက််သော�ာ ဒေ�သတွွင်းး� အရင်းး�အမြ�စ််များ��း၊ အသိိပညာာ

+	လမ်းး�များ��းနှှင့်�် တံံတားး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ မြ�စ််ကမ်းး�နံံရံံများ��းကိုု�
ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ရပ််ရွာာ�ရှိိ� သစ််တော�ာများ��း ပြ�န််လည််စိုု�က််ပျိုး� း��

များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် ရပ််ရွာာ�အဆင့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပြ�ချိိ �တ််ဆက််မှုု လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊

ခြ�င်းး�နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

ဒေ�သခံံတို့့��၏ အသိိပညာာနှှင့်�် မျိုး� း��ကွဲဲ�များ��းအပေါ်�်� မူူတည််၍ ပြော��ာင်းး�လဲဲစိုု�က််ပျိုး� း��ရန််
သင့််�တော်�်�သော�ာ မျိုး� း��စေ့�့များ��းနှှင့်�် စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နည်းး�ပညာာများ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန််
နိုု�င််ငံံတွွင်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာရှိိ� ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းနှှင့်�တကွ
်
ွ 		

+	ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�

လက််တွဲဲ�လုုပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် အမျိုး� း��သမီးး�များ��း အပါါအဝင်် ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
များ��းကိုု� ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�

အသိိပညာာပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊ အများ�း�ပြ�ည််သူူအတွွက်် ပညာာပေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််�
အခြား�း�သော�ာ ရေ�ရှှည်် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ�း�
+	လယ််သမား�းများ��း၏ မိိရိုးး��ဖလာာ အသိိပညာာများ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ�အသစ််

နိုု�င််ငံံတကာာ အေ�ဂျျင််စီီများ�း�နှှင့််� အလှူူ�ရှှင််
များ�း�သို့့�� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�

များ��း နှှင့်�်/သို့့��မဟုုတ်် မျိုး� း��ကွဲဲ�များ��း ပြော��ာင်းး�လဲဲစိုု�က််ပျိုး� း��ရန််/မွေး�း�မြူ�ူရန်် နှှင့်�် ရွေး�း�ချျယ််
နိုု�င််ရန်် ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး�၊ စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအတွွက်် နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််

+	ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�းအေ�ဂျျင််စီီ၏ မြ�န််မာာပြ�ည််တွွင်းး�ဝန််ထမ်းး�သည်် ဒေ�သသုံးး��(တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�)
ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ပြော��ာတတ််သင့််�သည််။

များ��းနှှင့်�် ရုုပ််ဝတ္တုု�ပစ္စစည်းး�များ��း ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�၊ လုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ��းနှှင့်�် အတူူတကွွ
သင််ယူူလေ့�့လာာရန််နှှင့်�် မျှဝေ��ေရန််အတွွက်် လယ််ယာာအသိိပညာာပေး�းကျော�ာ�င်းး�များ��း

+	ဒေ�သန္တတရအသိိပညာာနှှင့်�် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဒဏ််ခံံနိုု�င််သော�ာ မျိုး� း��စေ့�့များ��းကိုု�
စုံံ�စမ်းး�ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််ကာာ စိုု�က််ပျိုး� း��ဂေ�ဟစနစ််ပညာာနှှင့််�
ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံံနိုု�င််ရည််ရှိသော����ာ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သည့််� စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�းကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်ပါါ။

ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ပညာာပေး�းခြ�င်းး� :
+	ရပ််ရွာာ�လူူထုုများ��းနှှင့်�် CSO များ��းသည်် နှုုတ််ပြော��ာ ဖြ�စ််ရပ််များ��း၊ သမိုု�င်းး�စဉ််
အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းနှှင့်�် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အော�ာင််မြ�င််မှုုသာာဓက ဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� “အသိိအမှှတ််ပြု�ုမေး�းမြ�န်းး�မှုု”
ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အခြား��းသော�ာ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းနှှင့်�် မျှဝေ��ေနိုု�င််သည််။

ဒေ�သန္တတရ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု :
+	ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ကျရော��ာ�က််မှုု မဖြ�စ််ခင််တွွင်် အမျိုး� း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််သော�ာ ဒေ�သန္တတရ
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု/ကော်�်�မတီီများ��းကိုု� အာာဏာာရှိိ�သူူများ��း (အစိုးး��ရနှှင့်�် EAO များ��း) က
တရား�းဝင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသင့််�သည််။
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ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအပေါ်�်� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းနှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ NCA 		
(အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၂၅) အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််တွွန်းး�နှိုးး�ဆော်�်�မှုု
ပြု�ုလုုပ််ရန််။

ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာာ�
ဦးးဆော�ာင််သုုတေ�သနပြု�ုလုုပ််သူူနှှင့််� စာာတမ်းး�ရေး�းသားး�သူူ ဒေါ�ါက််တာာ Ashley South နှှင့်�် ပူးး�တွဲဲ�ရေး�းသားး�သူူ Liliana Demartini တို့့��အားး� အက််ရှှင််အေ့�့ဒ်် မြ�န််မာာ မှှ အထူးး�ပင််ကျေး�း�ဇူးး�တင််
ရှိိ�ပါါသည််။
Thramu Hnin Su (AAM) နှှင့်�် ဒေ�သခံံဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းလူူငယ််များ��း ကွွန််ရက််အဖွဲ့့�� (Local Fellow Network) ကိုု� အင််တာာဗျူး�း�မေး�းခွွန်းး�များ��း ကူူညီီရေး�းဆွဲဲ�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ပင််မသုုတေ�သန
လုုပ််ဆော�ာင််ရာာနှှင့််� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��း တိုု�င်းး�တာာဆန်းး�စစ််ရာာတွွင်် ကူူညီီဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည့််�အတွွက်် ActionAid Myanmar နှှင့်�် စာာရေး�းသူူတို့့��က ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။ အစိုးး��ရ နှှင့်�် KNU၊
DKBA အရာာရှိိ�များ��း အပါါအဝင်် သုုတေ�သနအတွွက်် သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း မျှဝေ��ေပေး�းခဲ့့�သူူ အားး�လုံးး��ကိုု�လည်းး� များ��းစွာာ�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။
အဖိုးး��တန််သော�ာ မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့်�် လိုု�အပ််သည့််�အရာာများ��း ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခဲ့့�သည့််� Mariana Cifuentes၊ Florence Pichon၊ သန့််�မြ�င့််�ဦးး၊ Jacob Thompson၊ Alan Smith၊ Charles
Petrie၊ Matt Maguire နှှင့်�် Sturate Le Marseny တို့့��ကိုု�လည်းး� အထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။ တည်းး�ဖြ�တ််ပေး�းပါါသော�ာ Mickeal Woods ကိုု�လည်းး� လွွန််စွာာ�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။
ယခုု ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််စာာလွှာာ� နှှင့််�သုုတေ�သနစာာတမ်းး�သည်် Prudence Foundation မှှရန််ပုံံ�ငွေထော���ာ�က််ပံ့့�မှုုဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ အစီီရင််ခံံစာာတွွင််ပါါ၀င််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�
အယူူအဆများ��းသည်် စာာရေး�းသူူနှှင့်�သာ
် ာသက််ဆိုု�င််ပြီး�း� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေပံ့့�ပိုးး��သူူနှှင့်�သက်
်
်ဆိုု�င််မှုုမရှိိ�ပါါကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�အပ််ပါါသည််။

ActionAid အကြော��ာင်းး�
ActionAid သည်် အားး�နည်းး�သူူတို့့��၏ အသံံများ��း အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး� း��သမီးး�များ��းနှှင့်�် လူူငယ််များ��း၏ အသံံများ��း
ကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်ပေး�းရာာတွွင်် လူ့့�အခွွင့်�အရေး�း
်
�များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသည့််� နည်းး�လမ်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည့််� အမျိုး� း��သမီးး�ဝါါဒီီ

ActionAid Myanmar ၊ နံံပါါတ််(၁)၊ ဝင်္ကကပါါလမ်းး�

အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ActionAid သည်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းနှှင့်�်

ရွှေ�ေဂုံံ�တိုု�င််၊ ဗဟန်းး�မြို့�့��နယ််၊

လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််အော�ာင်် ကူူညီီပေး�းခြ�င်းး�၊ ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််ရည်် တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�စသည့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�နည်းး�

ရန််ကုုန််၊ မြ�န််မာာ

လမ်းး�များ��းကိုု� ချျမှှတ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန််အတွွက်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှှမ်းး�ရှိိ� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�်အတူူ အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််လျျက််		
ဖုုန်းး� : 		

+ ၉၅ ၁ ၅၄၆၆၇၁

		

+ ၉၅ ၈ ၆၀၃၁၄၂

ဖက််စ််နံံပါါတ်် :

+ ၉၅ ၁ ၅၄၆၆၇၁ (Ext: ၂၃၆)

လျျက််ရှိိ�သည််။ AAM မှှ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြှ�ှင့်�တင်
်
်ပေး�းထားး�သော�ာ ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းလူူငယ်် အများ��းစုုသည််

အီးး�မေး�းလ််:		

aa.myanmar@actionaid.org

သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ သုုတေ�သနပြု�ုလုုပ််သည့််� ကျေး�း�ရွာာ�များ��းတွွင်် ဤလေ့�့လာာချျက််အတွွက်် အချိိ �န််ကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ�

Web:		

https://myanmar.actionaid.org

ရှိိ�သည််။
၂၀၁၃ ခုုနှှစ််မှှ စတင််၍ ActionAid မြ�န််မာာ (AAM) သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အရှေ့�့��တော�ာင််ပိုု�င်းး�တွွင်် အစီီအစဉ််များ��း
ကိုု� ၎င်းး�၏ ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းလူူငယ််များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ပြု�ုသည့််� နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််

အာာရုံံ�စိုု�က််ဝင်် လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ကြ�သည််။
သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း ထပ််မံံရယူူရန််အတွွက်် ဘေး�းဖော်�်�ပြ�ပါါကိုု� ဆက််သွွယ််ပါါ။

Prudence Foundation အကြော��ာင်းး�
Prudence ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�သည်် အာာရှှ နှှင့််� အာာဖရိိကရှိိ� Prudential ၏ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု ဌာာနခွဲဲ�တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�၏ ဦးးတည််ချျက််မှာာ� ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတို့့� ကိုု�
မြှ�ှင့်�တင်
်
်ပေး�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ အနာာဂတ််ကိုု� အာာမခံံချျက်် ရှိစေ���ေရန်် 		
ဖြ�စ််ပါါသည််။ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� အမြ�င့််�ဆုံးး��သို့့�� မြှ�ှင့်�တင်
်
်နိုု�င််ရန်် ဖော�ာင််ဒေး�း
ရှှင်းး�သည်် NGO များ��း၊ အစိုးး��ရများ��း၊ ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍများ��းနှှင့်�် လက််တွဲဲ�၍ ဒေ�သအပိုု�င်းး�အခြား��းဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််
များ��းအပြ�င်် ဒေ�သန္တတရ အစီီအစဉ််များ��းကိုု�လည်းး� လုုပ််ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ပိုု�မိုု�လုံံ�ခြုံ�ံ�
မှုု ရှိစေ���ေရန််၊ ပိုု�မိုု�အာာမခံံချျက််ရှိစေ���ေရန်် နှှင့်�် ပိုု�မိုု�ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််စွွမ်းး�ရှိစေ���ေရန််အတွွက်် Prudence ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�
သည်် Prudential ၏ ရေ�ရှှည်် မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််နှှင့််� နေ�ရာာဒေ�သအလိုု�က်် ဆော�ာင််ရွွက််စွွမ်းး�ရည််တို့့� ကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်
ပေး�းသည််။ ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�သည်် ဟော�ာင််ကော�ာင််၌ မှှတ််ပုံံ�တင််ထားး�သည့််� လူူထုုအကျိုးး���ပြု�ု 		
အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။
အချျက််အလက််များ��း ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လိုု�ပါါက အော�ာက််ပါါ website ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုုပါါ။

http://www.prudencefoundation.com
အစီီရင််ခံံချျက််အပြ�ည့််�အစုံံ�ကိုု� ဖတ််ရှုုရန််
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