ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားႏွင္ ့ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအား ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ျပန္လည္စုစည္းျခင္း အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ (၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၅ )
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႀကီးမားေသာ
လူမႈႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ေရစီးေၾကာင္းကုိ တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္
ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း ႏွင့္ ၎၏ အဖြဲ ့၀င္အန္ဂ်ီအုိမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း
အစီအစဥ္ အသစ္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
ပူးေပါင္းေလ့လာ စမ္းစစ္ျခင္း တစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္
ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လတြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟုိဌာနႏွင့္
ဂ်ပန္ ပလက္ေဖာင္းတုိ ့ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာကုိ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ " ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင္ ့ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ

အစီအစဥ္ပန္းတုိင္ (၂၀၁၅)
ဤအစီအစဥ္မွ က႑အလုိက္ ဘက္စံုပါ၀င္ေသာ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းကုိ
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရြ႕ေျပာင္းသူမ်ား၊
ျပန္လာမည့္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္တြင္ ၎တုိ႔ကုိ လက္ခံမည့္
ေဒသခံ လူူထုမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ ကူညီျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ
ကရင္ျပည္နယ္တြင္း၌ ၎တုိ ့ ျဖည္းျဖည္းျခင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္း
ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ အေျခခ်ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။

မ်ားအား ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ျပန္လည္စုစည္းျခင္း
အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္" ကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စ၍
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ထုိင္းျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသရွိ
ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ လူေပါင္း (၁၁၀၀၀၀) ေက်ာ္ ေနထိုင္ဆဲ
ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ကုိယ့္ရပ္ရြာမ်ားမွ
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၾကရသည့္ ေနရပ္စြန္ ့ခြာေရႊ႕ေျပာင္း
သူမ်ား၏ ထူးျခားေသာ အေရအတြက္လည္း ဆက္လက္ ရွိေနဆဲ
ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ ့အစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပဋိပကၡ
သက္ေရာက္မႈ ခံစားေနရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း
ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား
ဆီသုိ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘက္စံုပါ၀င္ေသာ
က႑အလုိက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကုိ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ
ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ
ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ ့ေမႇ်ာ္လင့္သည္မွာ ၎တုိ႔သည္
တျဖည္းျဖည္း ျပန္၀င္လာျပီး ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္အတြက္
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း တစ္ခု ဖန္တီးႏုိင္ရန္သာ

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ (၂၀၁၅ )
၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္အနီး ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေသာ
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
စုေဆာင္းရန္အတြက္ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ ့ စြမ္းေဆာင္ျခင္း
တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ၊ ၎တုိ႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း
ျပန္လာႏုိင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခခံလူထု အေဆာက္အဦးမ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
၃။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ျပန္လာမည့္ သူမ်ားကုိ လက္ခံၿပီးသည့္
ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား သုိ ့မဟုတ္ ၎တုိ ့ကုိ လက္ခံမည့္
ေဒသခံလူထု အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္ ့ခြာ
ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ လက္ရွိခံစားေနရေသာ ပတ္၀န္းက်င္
အေျခအေနကုိ ပုိမုိနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ အတြက္
ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ခုႏစ
ွ ္ မတ္လ အထိ ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္းမွ ၎အစီအစဥ္ျဖင့္ အန္ဂ်ီအို
အဖြဲ ့၀င္ေပါင္း (၁၀) ဖြဲ႕ကုိ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ရန္ပံုေငြ (၂၀၁၃-၂၀၁၅)
စုစုေပါင္း၊ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၁,၂၉၂,၀၀၀,၀၀၀
(ခန္ ့မွန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄.၂ သန္း*/၁၀.၇ သန္း**)
*၁ ေဒၚလာ= ၉၁ ဂ်ပန္ယန္း/ **၁ေဒၚလာ = ၁၂၀ ဂ်ပန္ယန္း
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ျမန္မာနို္င္ငံ

ဒုကၡသည္စခန္း (၉) ခု

ကရင္
ျပည္နယ္္

ရန္ကုန္

လႈိင္းဘြဲ

မဲေဆာက္
ေကာ့ကရိတ္

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး

ထိုင္းႏိုင္ငံ

အန္ဂ်ီအို ၀၂

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳစီမံကိန္း။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
စီမံခ်က္နယ္ေျမ ဧရိယာ - လႈိင္းဘြဲ ၿမိဳ႕နယ္ / ေက်းရြာအေရအတြက္ - (၁၁) ရြာ
အက်ိဳးခံစားရသည့္ခန္႔မွန္းလူဦးေရ စုစုေပါင္း - ေက်ာင္းသား/သူ- ၅၇၇ ဦး၊ ဆရာ/မ - ၂၁ ဦး၊ ရြာသူ/သား - ၆၇၅ ဦး

မူလ အေျခအေန ၀န္းက်င္အတိုင္း စာသင္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ
ပညာ ဆည္းပူးရာ ေနရာ။
အာဒရာဂ်ပန္သည္ ႏိုင္ငံတကာ လူမွူကူညီေရး အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ျပီး

လိႈင္းဘြဲျမိဳ႕နယ္အတြင္း အေျခခံ ပညာမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

နိုင္ငံတကာမွ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ နုိင္ငံေရးေၾကာင့္

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းမ်ား စုစုေပါင္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္(၇)ေက်ာင္းကို

အကူအညီမဲ့ေနသူမ်ားအား ကူညီ ပံ့ပိုးေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ့ပါသည္။ အာဒရာဂ်ပန္၏ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ

နိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀တြင္ ရွိေသာ ေဒသခံ အာဒရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းျပီး

ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ရြာသူ ရြာသား မ်ားအား ပညာေရး

အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇငတ
့္ င္

၂၀၀၀ခုနွစ္တြင္ ဖ႔ြဲစည္းလိုက္ေသာ ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း အဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္

ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအား အေျခခံက်န္းမာေရး

ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္းအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ပါသည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ အခ်ိန္မွစျပီး လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို
အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂၀၀၄ခုနွစ္ ဆူမတ္ၾတားငလ်င္၊
၂၀၀၈ခုနွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းနွင့္ ၂၀၁၅ခုနွစ္ နီေပါေျမငလ်င္ ေဘးဒဏ္သင့္
ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ ျပည္တြင္းစစ္
ျဖစ္ပြားေနေသာ ေတာင္ဆူဒန္နွင့္ အာဖဂန္နစ္စတန္ တို႔တြင္လည္း
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အာဒရာဂ်ပန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ခုနွစ္မွစျပီး ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း

အာဒရာဂ်ပန္၏ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ
အထူးသျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္
ေက်းရြာတြင္ ေက်ာင္းတက္သည့္ ကေလးဦးေရမ်ားစြာ တိုးတက္လာပါသည္။
ကြ်န္ုပ္တို႕အား အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ေျပာျပသည္မွာ
ယခုအခ်ိန္မွစျပီး မိမိရင္ေသြးငယ္မ်ားအား လံုျခံဳျပည့္စံုသည့္ ပတ္၀န္းက်င္နွင့္
စာသင္ေက်ာင္းအသစ္တြင္ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈကင္းစြာျဖင့္ ေက်ာင္းထားနိုင္ခဲ့ျပီ
ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္ျဖင့္ ပညာေရးပံ့ပိုးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္တြင္ စတင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အာဒရာဂ်ပန္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ

ယခင္

ား

က
း ရင္တြင္းစ

ေဒသခံမ်ာ

ေနာ္ထူးအယ္၀ါးသည္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ မွစၿပီး အာဒရာဂ်ပန္၏ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း
ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္း တြင္ တာ၀န္ခံအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
သူမအေနျဖင့္ ဘန္ေကာက္တြင္ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့ေသာ္လည္း မိမိေမြးရပ္ဇာတိေျမျဖစ္သည့္
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားနိုင္ေရး
ပံ့ပိုးေပးလိုစိတ္ ျပင္းထန္ေနသူျဖစ္သျဖင့္ အာဒရာဂ်ပန္နွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
“အာဒရာဂ်ပန္နဲ႔တြဲၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ ေက်းရြာေတြမွာ ကေလးေတြ စာသင္ၾကားနိုင္ေရး
ေက်ာင္းေဆာက္ေပးခြင့္ ရတဲ့အတြက္ ကြ်န္မအရမ္းေပ်ာ္ရြင္မိပါတယ္၊ ကေလးေတြလည္း
အေ၀းႀကီးသြားစရာမလိုပဲ ကိုယ့္ရြာမွာကိုယ္စာသင္နိုင္ၾကျပီေလ”။
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အဖြဲ႕အစည္း
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လူေနမႈပတ္၀န္းက်င္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား
ျပန္လာႏုိင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
စီမံခ်က္နယ္ေျမ ဧရိယာ - ဖာပြန္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ေကာ့ကရိတ္၊ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ ့နယ္ / ေက်းရြာအေရအတြက္ - (၁၆) ရြာ
အက်ိဳးခံစားရသည့္ခန္႔မွန္းလူဦးေရ စုစုေပါင္း - ၁၀၉၇ ဦး

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို ့လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ယူေဆာင္လာျခင္း။
BHN အဖြဲ ့အစည္းသည္ ဂ်ပန္အေျခစုိက္ အန္ဂ်ီအုိတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္း

တပ္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ BHN အဖြဲ႕အစည္း၏ ဆုိလာျပားမ်ားေၾကာင့္ ညအခ်ိန္၌

စာနာေထာက္ထားေရး အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ကူညီေပးၿပီး

အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္

အဓိကအားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာပုိင္းတြင္

စာကုိ က်က္မွတ္ႏုိင္ျပီး လူထုစင္တာ (သုတရိပ္ျမံဳ) တြင္လည္း ေက်းရြာ

ကူညီေပးပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ခ်ာႏုိဘုိင္း ႏ်ဴးကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိ

ေကာင္မတီ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေဘးဒဏ္ခံစားရသူမ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္ကုိ
အေျခခံ၍ BHN အဖြဲ႕အစည္း ကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္

ထို႔အျပင္ BHN အဖြဲ႕ အစည္း မွ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေ၀းလံေသာ

ဖြဲ႕စည္း

ေနရာေဒသမ်ား၌ အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္းကိုလည္း အေရးေပၚ

တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ BHN အဖြဲ႔အစည္းသည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္

ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ကတည္းကပင္ ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း၏ အဖြဲ႕၀င္

ဤစနစ္မွ ေရရွည္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အတြက္ ရြာသားမ်ားမွ အသံုးျပဳပံုႏွင့္

ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ထိန္းသိမ္းပံုမ်ားကုိလည္း နားလည္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ေဒသမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ဆုိင္ေသာ

၎ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ BHN အဖြဲ႔အစည္းမွ ေက်းရြာတုိင္းတြင္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္

ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ျပီး အေျခခံ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ

ကရင္ျပည္နယ္၏ ေ၀းလံေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္

သင္တန္းကုိလည္း ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔အား ျပဳလုပ္ေပး

ရြာသားမ်ားသည္ ညအခ်ိန္အခါ၌ ဖေယာင္းတုိင္ မ်ားကုိသာ

ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

အသံုးျပဳခဲ့ရပါသည္။ ရလဒ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုအေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္သုိ ့
BHN အဖြဲ ့ယူေဆာင္ လာသည္မွာ ဆိုလာပါ၀ါစနစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔
၂၀၁၃ခုႏွစ္ စီမံခ်က္ စတင္ကတည္းက ေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ
ေဆးရံုမ်ား ႏွင့္ လူထုစင္တာ (သုတရိပ္ျမံဳ) မ်ားတြင္ ဆုိလာပါ၀ါစနစ္ကုိ

ား

က
း ရင္တြင္းစ

ေဒသခံမ်ာ

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ခတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ မွ အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၅၀၀
ေက်ာ္ကုိ ပညာသင္ၾကား ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ ့ေသာ္လည္း ရြာမ်ား၌ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားရရွိရန္ အကန္႔အသတ္
ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ေက်ာင္းမွ မီးစက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားထံမွ ေငြေၾကးေကာက္
ခံခဲ့ပါသည္။ မညိဳျပာသည္ ၎ေက်ာင္းတြင္ (၁၀) တန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး သူမ၏ အိမ္မက္သည္
တစ္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းဆရာမ ျဖစ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မညိဳျပာ ေျပာဆုိသည္မွာ "BHN အဖြဲ ့အစည္း၏ စီမံခ်က္
အားျဖင့္ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန သိသိသာသာ တုိးတက္လာလို႔ အင္မတန္မွ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔ေက်ာင္းမွာ တပ္ဆင္ေပးတဲ့ ဆုိလာပါ၀ါ အသစ္စနစ္မွ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ အစဥ္မျပတ္ ရရွိပါတယ္။
ညအခ်ိန္မွာလည္း စာကုိ အေလးထား က်က္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အထူး ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ရပါတယ္။"
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ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေသာ ေရရရွိေရး စီမံကိန္း။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ
စီမံခ်က္နယ္ေျမ ဧရိယာ - ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ ့နယ္။ / ေက်းရြာအေရအတြက္ - (၈) ရြာ
အက်ိဳးခံစားရသည့္ခန္႔မွန္းလူဦးေရ စုစုေပါင္း - ၁၆၄၇ ဦး

လူထု အေျချပဳ ေရရွိေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ ျဖည့္စြမ္းျခင္းအားျဖင့္ လူထုအား စြမ္းေဆာင္ေပးျခင္း။
CWS သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း၏ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္လာၿပီး

မိသားစုမ်ားႏွင့္လူထုမ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ကို ကူညီရန္ CWS

၎၏ ပထမဆံုး စီမံခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ ့သည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေရရရွိရန္

ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့ရန္ရည္ရြယ္၍ (၁)လံုျခံဳစိတ္ခ်၍ သန္႔ရွင္းေသာ

၎အခ်ိန္မွစ၍ ေဒသခံမ်ား၏ အၾကံဉာဏ္ လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္

ေရအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ဗဟုသုတကုိ မွ်ေ၀ေျပာၾကားျခင္း၊

စိမ့္စမ္းေရ သြယ္တန္းေရးစံနစ္ (၅) ခုကို ထုိင္းနယ္စပ္အနီးရွိ

(၂) ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ေရျဖန္ ့ေ၀မႈ စနစ္ကုိ မိမိတို ့ကုိယ္တုိင္

ဘုရားသံုးဆူေဒသတြင္ ပံ့ပုိး ကူညီႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ထိန္းသိမ္းတတ္ရန္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္သင္တန္းကုိလည္း

လုပ္ငန္း အစျပဳရျခင္းမွာ ဤေဒသသုိ႔ အေရအတြက္ မ်ားစြာေသာ

ေက်းရြာလူထုသုိ ့သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား ၎ေဒသသို႔

ေရေပးေ၀မႈစနစ္ေၾကာင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ျပန္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္သိရွိ ေသာ္လည္း အေျခခံအဆာက္အဦး

ေသာက္သံုးျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း

ပုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

အသံုးျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕မိသားစုအတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ်ားကုိပါ

လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား မရရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရေပးေ၀မႈစနစ္မ်ား မရွိျခင္းပင္

စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ အနီးအနားတြင္

ျဖစ္ပါသည္။

ေရရရွိျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားအား တစ္ကုိယ္ေရသန္ ့ရွင္းေရးအေၾကာင္းကို

ထုိ ့အျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ လြယ္ကူလွသည့္ ေဒသျဖစ္သည့္
အားေလ်ာ္စြာ အိမ္နီး နားခ်င္းရွိ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမွလည္း ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားအျဖစ္ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ ၾကသျဖင့္ ဤေဒသတြင္

လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သင္ယူႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးမ်ား ၏ ေ၀းလံေသာေနရာမွ ေရရယူျခင္း ၀န္ထုတ္၀န္ပုိးကို
ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါသည္။

လူဦးေရလည္း လွ်င္ျမန္စြာ တုိးပြားလ်က္ရွိပါသည္။

ား

က
း ရင္တြင္းစ

ေဒသခံမ်ာ

“ကြ်န္မ ေရရရွိဖုိ ့အိမ္ကေန ေခ်ာင္းရွိတဲ့ေနရာကို လီတာ (၂၀) ဆန္႔တဲ့ ေရပံုးနဲ႔ မိနစ္ (၃၀)
ၾကာလမ္းေလွ်ာက္ရပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္္စဥ္ကတည္းက စလုိ ့ အခု ကေလးရရွိသည္အထိ ေရကုိ
ခပ္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မအတြက္ အင္မတန္မွ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကၽြန္မမွာ
ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိပါဘူး။ ေရခပ္ရတာ ကြ်န္မရဲ ့အလုပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ကၽြန္မ
စိတ္ပူေနရတာကေတာ့ စမ္းေခ်ာင္းထဲက ေရေတြထဲကို အိမ္ေတြဆီက လာတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြနဲ႔
တိရိစာၦန္ေတြဆီက လာတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြ ေရာ၀င္ေနတာကိုပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္လဲ ကၽြန္မ မိသားစု၀င္ေတြ
ဖ်ားနာမႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္မသိေနတယ္။ ဖ်ားလည္း ဖ်ားေနၾကပါတယ္။ လူတစ္ဦးမဟုတ္ တစ္ဦး
ငွက္ဖ်ား အျမဲ ခံစားေနရပါတယ္။ အခုဆုိရင္္ ေရေပးေ၀ေရး စနစ္သစ္ေၾကာင့္ အိမ္နဲ႔ ေရပုိက္ရွိရာကို
မီတာ၂၀ေလာက္သာ သြားရေတာ့တယ္။ အခုဆုိရင္္ အခ်ိန္မေရြး ထမင္းခ်က္ဖုိ႔ ေရေသာက္ဖို႔နဲ႔ အ၀တ္ေလွ်ာ္
ေရခ်ိဳးဖု႔ိ အတြက္ သန္ ့ရွင္းတဲ့ ေရကုိ ကြ်န္မတို႔ ရရွိေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရကုိ အေ၀းကေန ခပ္ယူရျခင္းက
ကင္းေ၀းျပီး သန္႔ရွင္းတဲ့ေရကုိ ရရွိေနျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္မအင္မတန္မွ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ရပါတယ္”။

ေနာ္သူ (သစ္ကတုိက္ ရြာသူ)
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နယ္စည္းမျခား ကေလးမ်ားအဖြဲ ့
ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ တြင္းရွိ ေက်ာင္းပညာေရးမ်ားကို တိုးတက္ေသာ
သင္ယူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ အျဖစ္သို႔ ပိုမို အားေကာင္း လာေစျခင္း။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ
စီမံခ်က္နယ္ေျမ ဧရိယာ - ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ / ေက်းရြာအေရအတြက္ - (၂၀) ရြာ
အက်ိဳးခံစားရသည့္ခန္႔မွန္းလူဦးေရ စုစုေပါင္း - ၂၇၆၅ ဦး

ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈ ခံစားရေသာ ေက်းရြာမ်ားရွိ လူထုမ်ား ပညာေရးသင္ယူမႈ ပတ္၀န္းက်င္
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
ေကအန္ေကဂ်ပန္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဂ်ပန္ အေျခစုိက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု

ေတြ႔ျမင္ခဲ႔ရပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားထံမွလည္း ေအာက္ပါ

ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသည့္ လူငယ္မ်ားကို ပညာေရး ေထာက္ပ့ံျခင္း

တံု႕ျပန္ မွတ္ခ်က္ ေကာင္းမ်ားကုိလည္း ရရွိပါသည္။ ''အခုေတာ့ မုိးရြာရင္

မ်ား အထူးျပဳ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။

စာသင္ခန္းထဲမွာ ထီးေဆာင္းစရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ စီမံကိန္းရဲ႕ အကူအညီနဲ႔

ေကအန္ေကဂ်ပန္အဖြဲ႕အစည္းကို ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး၊

စာသင္ခန္းေတြကို အခန္း ကာရံေပးတဲ့အတြက္ ကုိယ့္ သင္ခန္းစာအေပၚ ပိုျပီး

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ နိုင္ငံေပါင္း (၉) နိုင္ငံတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

အာရံုစုိက္နိုင္ပါျပီ္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားရဲ႕ မ်က္ႏွာက်က္ေတြကို

အစီအစဥ္မ်ား ကို၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေမလ အထိ တြင္က်ယ္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္

ေနပူခံျပားေတြ တပ္ဆင္ေပးထားတဲ့အတြက္ အရင္လုိမပူေတာ့ပါဘူး’’။

ရွိပါသည္။ ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ မွစတင္ၿပီး

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔စီမံကိန္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား

အတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ရွိသည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ စာသင္

ေရာက္ရွိလာသည့္ ေက်းရြာမ်ားကို အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံ ေက်ာင္းပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္

ေကအန္ေကမွ ကရင္ေက်းရြာ လူထုသို႔ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳရျခင္းမွာ

ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္

ျမန္မာဘက္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာမည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ

ေက်ာင္းကုိ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ

ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးကုိ

ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးနိုင္မည့္ အလုပ္ရံု

ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရး ပတ္၀န္းက်င္မွ ရရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း စီမံကိန္း ၿပီးဆံုးသြားျပီးေနာက္ စီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား
ေက်ာင္းပံုမွန္ တက္ေရာက္လာႏုိင္ျခင္းကို ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ရလဒ္ေကာင္းအျဖစ္
ယခင္

ား

က
း ရင္တြင္းစ

ေဒသခံမ်ာ
ယခု

ေကအန္ေက အဖြဲ႕အစည္း၏ စီမံကိန္းကုိ အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ အခုဆုိ္ ကြ်န္မတို႔
ေက်ာင္းဟာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ရွိသြားၿပီ။ ေကအန္ေက က ထိုင္ခံုနဲ႔ စားပြဲခံုမ်ား
ပံ့ပုိးကူညီေပးတာေၾကာင့္ ကြ်န္မတုိ႔ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြလည္း အခုဆုိရင္ ၾကမ္းျပင္
ေပၚမွာ ထုိင္စရာမလုိေတာ့ပါဘူး။ စာသင္ခန္းမ်ား ကာရံထားေပးျပီး ဘီဒိုမ်ား ပံ့ပိုးေပးတာ
ေၾကာင့္လည္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အတြက္ အလုပ္လုပ္ဖို ့ ပုိျပီး သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစ
ပါတယ္။ လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ေက်ာင္းအားကစားကြင္းကုိလည္း ကၽြန္မတုိ႔
ကုိယ္တုိင္ တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။

ေဒၚျပည့္ျပည့္-အမွတ္(၁၇) ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး
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ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ဂ်ပန္အဖြဲ႕အစည္း။
ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာလူထုအတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ တစ္ကိုယ္ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
သန္႕ရွင္းမႈမ်ား ပိုမို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ
စီမခ
ံ ်က္နယ္ေျမဧရိယာ-ၾကာအင္းဆိပႀ္ ကီးၿမိဳ႕နယ္။ / ေက်းရြာအေရအတြက-္ (၅) ရြာ / အက်ိဳးခံစားရသည္ခ
့ န္မ
႔ န
ွ း္ လူဥးီ ေရ စုစေ
ု ပါင္း - ၅၈၄၀ ဦး

ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈ ခံစားရေသာ ေက်းရြာမ်ားရွိ လူထုမ်ားသုိ ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
ပုိမိုအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။
NICCO လူမႈအဖြဲ ့အစည္းသည္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မွ စတင္၍ လူထု

တက္ေရာက္ၿပီးေျမာက္ခဲ႕ၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း (၁၅)

ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္

ဦးမွာလည္း လက္ရွိတြင္ သင္တန္း တက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္း

လုပ္ေဆာင္ခဲ႕သည္မွာ ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း

ၿပီးေျမာက္ေသာအခါ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသား

စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ကတည္းကပင္ ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း၏ အဖြဲ႕

မ်ားအား မိမိတုိ ့အိမ္တြင္ ဖ်ားနာမႈကုိ မည္သုိ ့ ကာကြယ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္

၀င္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ကမ ာၻ တစ္လႊားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏ ရ
ၱ ာယ္ ခံစားေနရေသာ

ကုိ သင္ၾကားေပးႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားမွ ဤ

သူမ်ားႏွင့္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အၾကပ္အတည္း ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား

လူထုက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ နစ္ကိုအဖြဲ႕အစည္း၏ စီမံခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ပါ၀င္ကူညီႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္ ့ခြာ ေရႊ ့ေျပာင္းျပည္သူမ်ား

က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေျပာဆုိသည္မွာ " လူေတြရဲ႕ ဘ၀ ေနထုိင္မႈ

ျပန္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားရာ ေနရာေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္

ပံုစံကုိ ေျပာင္းလဲရတာေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ အခ်ိန္ၾကာၾကာလည္း ေပးရပါ

တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား

တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မဘ၀နဲ႔ ကြ်န္မတို႔ ေက်းရြာလူထုေတြမွာ ေျပာင္းလဲမႈ

တုိးတက္လာ ေစရန္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကာအင္းဆိပ္

ေတြအမ်ားႀကီး ရွိလာခဲ့ၿပီး၊ ကြ်န္မတို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့

ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထား

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကလည္း ေက်းရြာလူထုရဲ႕ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိ

ေသာ စီမံကိန္းေဒသေက်းရြာ (၅) ရြာတြင္ နစ္ကုိမွ ေက်းရြာလူထုအတြက္

ပညာေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္ကုိယ္ေရ

လုိအပ္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရး

သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ နစ္ကုိ

ဌာနခြဲ အေဆာက္အဦး (၄) လံုး ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လူနာမ်ား အတြက္ အေရး

အဖြဲ႕အစည္းမွ ျမန္မာျပည္ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အထူး ျပင္ဆင္မြမ္းမံ

ေပၚ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးယာဥ္ (၂) စီး ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး

ထားေသာ ေဂဟစနစ္သံုးသန္႔စင္ခန္း အလံုး (၂၀) ကုိလည္း မိတ္ဆက္ေပး

ကိရိယာ (၄) ခုတုိ ့ကုိ တပ္ဆင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။" နစ္ကိုအဖြဲ႕မွ တစ္ကုိယ္ေရ သန္႕ရွင္းေရး ပညာေပးႏွင့္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ နစ္ကုိမွ က်န္းမာေရး ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္
သင္တန္းအစီအစဥ္ တစ္ခုကုိ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ က်န္းမာ
ေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္း (၁၉) ဦးမွာ ၄င္းက်န္းမာေရး သင္တန္း အစီအစဥ္အား

ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြား
မည္ျဖစ္ျပီး ေဂဟစနစ္သံုး သန္ ့စင္ခန္း မည္သုိ ့မည္ပံု အသံုးျပဳသည္
မ်ားကုိလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရွဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဂဟစနစ္သံုး သန္ ့စင္ခန္း
Eco-san Toilet ေခၚ ေဂဟစနစ္သံုးသန္ ့စင္ခန္းသည္ ဆီးႏွင့္ မစင္ကုိ သီးျခားစီခြဲ၍ ခံယူ
သိုေလွာင္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သန္႕စင္ခန္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ခံယူရရွိ
လာေသာ ဆီးအား သန္႔စင္ခန္း အသံုးျပဳသူမ်ားမွ ခံယူရရွိၿပီးေနာက္တြင္ပင္ ရိုးရိုးေရျဖင့္
ေရာစပ္ကာ သဘာ၀ျမၾသဇာအရည္အျဖစ္ ခ်က္ခ်င္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အစိုင္အခဲ စြန္႔ပစ္
ပစၥည္း (မစင္) အား ျပာမႈန္႔ကဲ့သို႔ အယ္လကာလီ သတၱိပါရွိေသာ အမႈန္႔မ်ားအား မစင္
သိုေလွာင္ကန္ထဲသို႔ ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႕သန္႕စင္ေစၿပီး ခန္႕မွန္းေျခ (၆) လ အၾကာ
တြင္ သဘာ၀ေျမႀသဇာ အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ မိုးရာသီတြင္ ေဂဟစနစ္သံုး သန္႔စင္ခန္း
သည္ မစင္မ်ား သိုေလွာင္ကန္ အျပင္သုိ ့လ်ွံထြက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ ေပးေသာေၾကာင့္ တစ္ကုိယ္
ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးအား တုိးတက္ေစရံုသာမက စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ သဘာ၀ေျမႀသဇာမ်ားကိုပါ ထုတ္လုပ္ ေပးႏိုင္စြမ္းလည္း
ရွိပါသည္။
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ဂ်ပန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလညႇင္းကေလးမ်ားအဖြဲ႕
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရသန္႔ ရရွိေရး။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ
စီမံခ်က္နယ္ေျမ ဧရိယာ - လႈိင္းဘြဲ နွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ / ေက်းရြာအေရအတြက္ - (၃၁) ရြာ
အက်ိဳးခံစားရသည့္ခန္႔မွန္းလူဦးေရ စုစုေပါင္း - ၁၇,၉၁၆ ဦး

အားလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ လက္လွမ္းမီေသာ သန္႔ရွင္းသည့္ ေသာက္သံုးေရအားျဖင့္
ေက်းလက္လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ေစျခင္း။
၁၉၉၆ခုနွစ္မွ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ေနရာေဒသ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားနွင့္ စီးပြားေရး

ေလညႇင္းကေလးမ်ားအဖြဲ႕(PWJ) သည္ “လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာသူမ်ားအေရး၊

အေျခအေနအေပၚ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ သည္။ ၄င္းစနစ္မ်ားမွာ

လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပး” ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္နွင့္အညီ ပူပင္ေသာက

ေရတြင္း၊ အ၀ီစိတြင္း၊ လက္ရွိေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရေလွာင္ကန္မ်ားသို႔

ေရာက္သူမ်ား၊ ပဋိပကၡ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ (သို႔) အျခားေသာ

သြယ္ယူျခင္း၊ စိမ္႔စမ္းေရမွ ပိုက္မ်ားျဖင့္ သြယ္ယူျခင္း အစရွိသည့္ စနစ္မ်ား

အေနွာင့္အယွက္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္

ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္မွ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ေရရရွိေရး စနစ္မ်ား၏

ကမ ာၻ တ၀ွမ္းလံုးတြင္ ရွိေသာ နိုင္ငံေပါင္း (၂၇)နိုင္ငံနွင့္ ေဒသႀကီးမ်ားတြင္

အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေသခ်ာစြာသိရွိရန္ ေက်းရြာရွိ ရြာသူ ရြာသားမ်ားအား ျပဳျပင္

ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

PWJ သည္ ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း နွင့္အတူ နိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္

“ကြ်န္ေတာ္၊ ကၽြန္မတို႔က မသန္႔ရွင္းတဲ့ ျမစ္ေရကိုပဲ ေသာက္တဲ့အေလ့

အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚ

ရွခ
ိ တ
ဲ့ ယ္၊ ဒါေပမ့ဲ အခုမေသာက္ေတာ့ပါဘူး၊ ဒီစမ
ီ ခ
ံ ်က္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ PWJ စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

“ေရခပ္ဖို႔ အခ်ိန္အၾကာႀကီးေပးစရာမလိုေတာ့တဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ပါတယ္”

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေ၀းလံေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်ီးမြမ္းစကားသံမ်ားကို ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားထံမွ

သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ ရရွိရန္ ေရရရွိေရး စနစ္မ်ား

မၾကာခဏ ၾကားရေသာေၾကာင့္ PWJ စီမံခ်က္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေပးျခင္း နွင့္တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ အသိပညာ

ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အားေပးသကဲ့သို႔

ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း၏ လုပ္ငန္းမူေဘာင္

ျဖစ္ေစပါသည္။

အတြင္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျဖစ္နုိင္ေျခ အရွိဆံုးေသာ
ေရရရိွေရး စနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ျခင္းကို ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားနွင့္
ယခင္

ား

က
း ရင္တြင္းစ

ေဒသခံမ်ာ

ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေက်းလက္ေတြမွာရွိတဲ့ လူထုအတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်င္တာပါ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့
သူတို႔ရဲ႕လူေနမႈဘ၀ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈက ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ေတြမွာထက္ အမ်ားႀကီး ေနာက္က်က်န္ခဲ့တယ္။

ယခု

အခု PWJ ရဲ႕ စီမံကိန္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိတဲ့သူေတြဟာ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲတဲ့ ေရရရွိေရး စနစ္
အသစ္က ရရွိတဲ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေသာက္သံုးေရေတြ ရရွိေနၿပီျဖစ္တယ္။ ရာသီမေရြး ေရရရွိဖို႔လည္း မပူရ
ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ေတြ ကိုယ္တိုင္လည္း သူတို႔ေတြရဲ႕ ေရအရင္းအျမစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေသာက္သုံးေရရရွိတဲ့
ပတ္၀န္းက်င္ကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရမလဲဆိုတာ သင္ယူရရွိၿပီးျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စီမံခ်က္မ်ားကို
ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ေတြ ရွိတဲ့ ရပ္ရြာေတြမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမရွိပဲ လိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့သူေတြကို ကူညီေပးတဲ့
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားတဲ့ စီမံခ်က္မွာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း (စီမံကိန္း အရာရွိ)
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ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈ ခံစားရေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္ေသာ
ကေလးမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ ေရး စနစ္အား ပုိမုိလက္လွမ္းမီ လာေစေရး
အတြက္ စီမံခ်က္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
စီမခ
ံ ်က္နယ္ေျမ ဧရိယာ - လိင
့ န္မ
႔ န
ွ း္ လူဥးီ ေရ စုစေ
ု ပါင္း - ၅၇၆၀ ဦး
ႈ း္ ဘြဲၿမိဳ န
့ ယ္ / ေက်းရြာအေရအတြက္ - (၁၈) ရြာ / အက်ိဳးခံစားရသည္ခ

ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ အတူတကြ
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
Save the Children အဖြဲ ့အစည္းကုိ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္စတင္ တည္ေထာင္

မေတာ္မတရား ျပဳမူခံရျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ကေလးျဖစ္ရပ္ေပါင္း ၅၃၂ ခုအား

ခဲ့ေသာ အဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

တံု႔ျပန္ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရွိလာေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါ

လြတ္လပ္ေသာ ကမ ာၻ ဥ
့ ီးေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အလို႔ငွာ စီမံ

Save the Children အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ကမ ာၻ ေပၚရွိ ႏုိင္ငံ

ခ်က္အေနျဖင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူ စုစုေပါင္း ၄၆၅၈ ဦးအား

ေပါင္း ၁၂၀တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘ၀မ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေစေရး၊

ကေလးအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ မိဘအုပ္ထိန္း

ကေလး အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ကေလးတို႔၏

မႈဆုိင္ရာ အသိပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား၊ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လည္ပတ္

အလားအလာ ေကာင္းမ်ား အတြက္ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆြးေႏြးျခင္း ပံုစံမ်ား အားျဖင့္ ကူညီႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ စီမံခ်က္ ေက်းရြာမ်ားမွ

ရည္သန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

အရြယ္ ေရာက္ၿပီးသူမ်ားသည္ စာေပ တတ္ေျမာက္မႈ အားနည္းသည့္အတြက္

စီမံခ်က္သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈရွိေနေသာ
ေဒသမ်ားမွ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္

မိမိကေလးမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္
ရမည္ဆိုသည္ကို သင္ၾကားသင္ယူရာတြင္ အခက္အခဲရွိလွပါသည္။

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ယႏၲရားအား လက္လွမ္းမီမႈ

စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖၚၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကေလးမ်ားအား

တိုးျမႇင့္လာေစရန္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳေသာ

ရိုက္ႏွက္ျခင္းအေပၚ လက္မခံေသာ (သို႔) လံုး၀လက္မခံေသာ မိဘမ်ားႏွင့္

၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူ အေရအတြက္မွာ ၄၄% ထိ တိုးျမင့္လာပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္

Save the Children အေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနေသာ

ေဘးကင္း လံုျခံဳမႈရွိသည့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ိဳး ရရွိခံစားေစၿပီး၊ မိမိကိုယ္ကို

ကေလး ၁၁၀၂ ဦးအတြက္ ကေလးေပ်ာ္ဌာန အစီအစဥ္အား မိတ္ဆက္ေပးခဲ့

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အေရးပါသူမ်ားအျဖစ္ ရွဳျမင္လက္ခံလာေအာင္ တည္ေဆာက္

ပါသည္။ ကေလးမ်ား မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အေရးပါသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္

ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး

လက္ခံလာမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကေလးေပ်ာ္

ေရး အဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္

ဌာန အစီအစဥ္သည္ ထူးျခားသည့္ ပံံ့ပိုးႏုိင္မႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေစာင့္ေရွာက္ေရး ယႏၲရားအား ေက်းရြာ ၁၈ ရြာတြင္ တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊
လ်စ္လ်ဴရႈခံရျခင္း၊ ကေလးအလုပ္သမားႏွင့္ စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ား

က
း ရင္တြင္းစ

ေဒသခံမ်ာ

ကရင္ျပည္နယ္ထဲမွာရွိတဲ့ ယခင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္တဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာ ေနထုိင္ေနၾကတဲ့
ကေလးေတြ၊ မိဘေတြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရတာ အရမ္းကို ေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္။
အရင္အခ်ိန္ေတြက မရွိခဲ့၊ မရခဲ့ၾကတဲ့ ၊ တကယ္လည္း လိုအပ္ေနတဲ့ ကေလးသူငယ္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႕ ကာကြယ္ခြင့္နဲ႔ စပ္ဆက္ေနတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို
လက္လွမ္းမီေအာင္ ကူညီေပးခြင့္ရလို႔လည္း အထူး ေက်နပ္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
ကေလးေပ်ာ္အစီအစဥ္နဲ႔ မိဘအသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ၾကတဲ့ ကေလးေတြ၊
မိဘေတြရဲ႕ အျပံဳးကို ျမင္ရတဲ့အခါတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီပဲလို႔
ေလးေလးနက္နက္ ခံစားမိပါတယ္။

ေစာသီဟေအာင္ (စီမံခ်က္ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး)
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ရွန္တီ ေစတနာ့လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕
မိမိေနရပ္သို႔ ျပန္လာလိုသည့္ သူမ်ားအတြက္ စာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္း ပံ့ပိုးေပးျခင္း အစီအစဥ္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ
စီမံခ်က္နယ္ေျမ ဧရိယာ - ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္း (၉) ခု
အက်ိဳးခံစားရသည့္ခန္႔မွန္းလူဦးေရ စုစုေပါင္း - ၁၀၀,၀၀၀ ဦး

လူထု ဗဟိုျပဳ စာေပ ဗဟုသုတနွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေ၀ရာ စာၾကည့္တိုက္။
ရွန္တီ ေစတနာ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္

အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ပညာေရး ပံ့ပိုးမႈနွင့္

ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆံုးရ သတင္း အခ်က္အလက္ ရရွိမႈမွာ

အေရးေပၚ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အကန္႔အသတ္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ၏

၁၉၈၁ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ပညာေရးနွင့္

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံသို႕ ျပန္လာလိုသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အကူညီမ်ားအား ဂ်ပန္နိုင္ငံ အပါအ၀င္ အာရွ

ေနထိုင္ၾကေသာ စာေပနွင့္ ေ၀းကြာေနသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္

ငါးနိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၀ခုနွစ္မွ စတင္ၿပီး

ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိ ေလ့လာနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္

ရလဒ္အေနျဖင့္ စာၾကည့္တိုက္မွတဆင့္ သက္ၾကီးပိုင္းမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္နွင့္

တည္ေထာင္ျခင္းနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ရုပ္ျပစာအုပ္ ပံုနွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း

ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ား ပိုမိုေလ့လာသိရွိလာရျခင္းနွင့္

နွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို

လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စာေပ ေလ့လာသင္ယူမႈွ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ၂၀၀၆ခုနွစ္မွစတင္ၿပီး ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္းနွင့္

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကြ်နု္ပ္တို႔္အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားနွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြါ ျပန္လာလိုသည့္

အဆိုပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ျပန္လာလိုသည့္ သူမ်ားအတြက္ စာၾကည့္တိုက္

သူမ်ားအားလံုး ေလ့လာသိရွိရသည့္ စာေပ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား

လုပ္ငန္း ပံ့ပိုးျခင္းကို ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း စီမံခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္း

အေပၚအေျခခံျပီး အနာဂတ္အတြက္ မွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

တစ္ခုအေနနွင့္ ၂၀၁၃ခုနွစ္ ဧျပီလမွ စတင္ျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ခ်မွတ္ရာတြင္ အ ေထာက္အကူ ေပးနိုင္မည္ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါသည္။

SVA အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ သတင္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊
ကေလးနွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ စာေပ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ေရး၊
စာၾကည့္တိုက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ပညာ ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ား

က
း ရင္တြင္းစ

ေဒသခံမ်ာ

ကြ်န္ေတာ္ တစ္ပတ္ကို သံုး၊ ေလးႀကိမ္နီးပါး စာၾကည့္တိုက္မွာ လာျပီး
ကြန္ပ်ဴတာ စာစီ၊ စာရိုက္ ေလ့က်င့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ UNHCR ရဲ႕
ျမန္မာျပည္မွာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အစီအစဥ္ စာမ်က္နွာကို ၾကည့္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ အေၾကာင္းကိုေတာ့ သိပ္မသိေသးဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့
ကြ်န္ေတာ္က ဒီဒုကၡသည္စခန္းမွာပဲ ေမြးခဲ့ရတာပါ။ စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရတဲ့
တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ျပန္ခ်င္ပါတယ္။

ခြန္းေဂၚ(၂၂နွစ္၊ စာၾကည့္တိုက္ အသံုးျပဳသူ)
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အန္ဂ်ီအို ၁၀

NPO ထိုင္း - ဂ်ပန္ ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
ျမန္မာ ဒုကၡသည္ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
စီမံခ်က္နယ္ေျမ ဧရိယာ - မဲေဆာက္၊ တာ့(ခ္)ခရိုင္ ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ
အက်ိဳးခံစားရသည့္ခန္႔မွန္းလူဦးေရ စုစုေပါင္း - ေဆး၀န္ထမ္း - ၁၇ ဥိီး ၊ ဒုကၡသည္ လူနာ - ၈၄၀၀ ဦး

ျမန္မာလူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ခြဲစိတ္ကုသမႈဆိုင္ရာ ေဆးပညာသင္တန္း။
TJED အဖြဲ႕သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပညာေရး နွင့္ က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာ

သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ေနရပ္ေဒသသို႔ျပန္ကာ နယ္လွည့္ေက်ာပိုး

ပံ့ပိုးမႈ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္

ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား အျဖစ္ လွည့္လည္ ကုသမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားမ်ား

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းဒဏ္ ထိသူမ်ားအတြက္ အေျခခံ

ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း၏ ျမန္မာနိုင္ငံ အစီအစဥ္အတြက္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးနိုင္သည့္အျပင္ ယခင္က မလုပ္နိုင္ခဲ့ေသာ

၂၀၁၃ခုနွစ္ တြင္စတင္ပါ၀င္္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း၏ ရန္ပံုေငြပ့ံပိုးမႈျဖင့္

အေျခခံ ခႏၶာေဗဒ စမ္းသပ္မႈမ်ားကိုလည္း သင္တန္းတြင္ တတ္ေျမာက္

ခြဲစိတ္ကုသမႈဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ သင္တန္းအား တစ္နွစ္ခြဲကာလၾကာ

ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ားကို စမ္းသပ္ကာ ကုသေပး

ပ့ံပိုးေပးနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်ားမွ တဆင့္ လူနည္းစု

နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား

တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ ျပန္လည္ အသံုးခ်နိုင္ရန္

အေနျဖင့္ အမ်ားပိုင္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရး ေဆးခန္းမ်ားကို

ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကြ်န္ပ္တို႔၏ သင္တန္းသူ သင္တန္းသား အမ်ားစုသည္

ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ထူေထာင္ၾကၿပီး ကြ်န္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွ

ျမန္မာျပည္မွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ

ရလဒ္ေကာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာ

လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္

ေဆးခန္းနွင့္ခြဲစိတ္ခန္းမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

တတ္ကြ်မ္းသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း မရွိသည့္အျပင္၊ အထူးသျဖင့္
ခြဲစိတ္ကုသမႈဆိုင္ရာ သင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား မရွိေပ။ အမ်ားအားျဖင့္
ျမန္မာျပည္မွ ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံ
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အားနည္းလ်က္ရွိပါသည္။ သင္တန္းတက္ၿပီး သင္တန္းသူ၊

ား

က
း ရင္တြင္းစ

ေဒသခံမ်ာ

ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာျပည္မွာ ေဆးေက်ာင္းကို ဆက္တက္ဖို႔ ေငြေၾကး မတတ္နိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္
တစ္ပိုင္းတစ္စနဲ႔ပဲ နားခဲ့ရပါတယ္။ လူေတြအသက္ကို ကယ္္နိုင္ဖို႔ ေဆးပညာ ေလ့လာ သင္ၾကားနိုင္တဲ့
အခြင့္အေရး ဒီမွာ ရရွိလို႔ အရမ္းကို ဂုဏ္ယူ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ သင္တန္းရဲ႕ ပို႔ခ်မႈ အရည္အေသြးက
အရမ္းေကာင္းျပီး လက္ေတြ႕ အသံုးခ်နိုင္ဖို႕မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္္။
ျမန္မာစကားျပန္ကလည္း သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတသစ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာ
အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ သူမ်ားကုိ
ကူညီမႈ ေပးနိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အရမ္းပဲ ၀မ္းသာပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို တက္ေရာက္ၾကတဲ့
သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႕လည္း ထာ၀ရအသိမိတ္ေဆြ ဖြဲ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ TJED နဲ႔
ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း အဖြဲ႕ကို အထူး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

နိုင္ဟြန္ေထာ္(သင္တန္းသား - ၂၃ နွစ္)
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ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္းအေၾကာင္း (ေဂ်ပီအက္ဖ္)
ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့ေသာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ အန္ဂ်ီအုိမ်ား၏ အေရးေပၚ
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာ ေထာက္ပံ့ေသာ အကူညီေပးေရး
အတြက္ စနစ္သစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း
ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္း အဖြဲ႕အစည္းသည္ တူညီေသာ မိတ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ဂ်ပန္ျပည္သူလူထု၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း ၊ စီးပြားေရး

အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးျခင္း

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အုပ္စုႏွင့္အတူ ရည္ရြယ္ခ်က္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားကုိ
ေဆာင္က်ဥ္းလာၿပီး၊ ကမၻာတစ္လႊား၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ သဘာ၀
ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားကုိ တံု႔ျပန္ေပးမည့္ အေရးေပၚ
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကုိ
မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ အခ်ိန္မီ ထိေရာက္စြာ ကူညီေပးနိုင္ရန္
စီစဥ္ထားေသာ အစီအစဥ္ေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအတြင္း ျပင္းျပေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဖြဲ႕၀င္
အန္ဂ်ီအုိမ်ား၏ အေတြ ့အၾကံဳႏွင့္ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကုိ
အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပည့္၀စြာ အသံုးခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈ က႑
တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အင္တုိက္အားတုိက္ ႀကိဳးပမ္းစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ မႈကုိ
ရရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းကပင္ ႏုိင္ငံေပါင္း (၄၀)

နီေပါ ေျမငလ်င္ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ

ေက်ာ္ရွိ ေဒသမ်ား၌ ခန္ ့မွန္းေငြေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀ ျဖင့္
စီမံကိန္းေပါင္း (၁၁၀၀) ေက်ာ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ဂ်ပန္ပလက္ေဖာင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္
အဖြဲ႕၀င္ အန္ဂ်ီအုိေပါင္း (၄၇) ဖြဲ႕ျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ ဟာဂူပစ္ မုန္တိုင္း အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ

လွဴဒါန္းျခင္း

ကယ္ဆယ္ေရး
ပစၥည္းမ်ား

အလုပ္သမား မတည္ ရန္ပံုေငြ၊
ပစၥည္း နွင့္ အေထြ ေထြ

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား

ေဆး၀ါးကုသမႈ
ကူညီေရး

အုပ္စု

ေစာင္၊အစားအစာ၊ တစ္ကုိယ္ေရ
သန္႔ရွင္းေရး အသံုးအေဆာင္
ပစၥည္းမ်ားနွင့္ အေထြေထြ

ခံစားရသူမ်ား

အန္ဂ်ီအို

၀န္ေဆာင္မႈ
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊
ဆက္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရး၊
ဘဏ္၊ စာရင္းအင္း နွင့္ အေထြေထြ

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္
အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၏
ပညာမ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသသို႔
ကြင္းဆင္းျခင္း

သဘာ၀
ေဘးဒဏ္

ေရနွင့္
တစ္ကိုယ္ေရ
သန္႔ရွင္းေရး

သက္ေမြးမႈ
လုပ္ငန္း
ကူညီပံ့ပိုးေရး

လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡ၏
ဒုကၡသည္မ်ား

ဂ်ပန္ အစိုးရ
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
လူမႈ ကူညီ
ေစာင့္ေရွာက္ေရး
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