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ရပ်ရွာလူထု  ေထာက်ပံ့မှုစနစ်ဆိုင်ရာ ြပန်လည်
သုံးသပ်မှု  

အစီရင်ခံစာ၊ အနှစ်ခ်ဳပ်
TRIAS Consult    ေဖေဖာ်ဝါရီ 2022

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ထိရှလွယ်လူထုများ တည်ရှိရာ  ေဒသများဆီ သို ့အဓိကအ ေရး�ကီးသည့်  အေထာက်အပံ့များကို  ေပးနိုင်ရန် လူသားချင်းစာ
နာေထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများသည် စိန်ေခ�မှုများ သိသိသာသာ  ေတွ ့�ကံ�ေနရသည်။ အာဏာသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ြပင်းထန်သည့် 
ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ ့အစည်းများ (EAOs)၊ ြပည်သူ့ကာကွယ်ေရးတပ်များ (PDFs) နှင့် စစ်တပ်တို့�ကား       
မ�ကာခဏ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွားမှုများ၊ နှင့် အေထာက်အပံ့များ  ေပးအပ်ရန် မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့် အ ေြခခံအ  ေဆာက်အအုံများ ပျက်ဆီး�ပိ�လဲမူ
စသည်တို့ ေ�ကာင့် လက်လှမ်းမီမှုသည် ပိုမို အကန် ့အသတ်များလာ ေနသည်။ အထူးသြဖင့် 2017 ခုနှစ်၌ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် 
ရိုဟင်ဂျာများကို ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုများ နှင့် အိမ်နီးချင်း ဘဂ်လား ေဒ့ရှ်နိုင်ငံသို့ အတင်းနှင်ထုတ်ခံြခင်းအပါအဝင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ    
ပဋိပက�သည် ဆက်လက်ကာ ကာလရှည်�ကာလာြပီး အ ေြခအ ေနဆိုးရွားလာ ေနသည်။  

ထိုကဲ့သို့ ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် HARP-Facility လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ သုံးသပ်ြခင်း နှင့် သု ေတသနစင်တာ (COAR) နှင့် ပူးေပါင်း 
၍လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်း နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ သုံးသပ်မှုများ  ေပးအပ်နိုင်ရန် ရပ်ရွာလူထု ေထာက်ပံ့မှုစနစ်
ဆိုင်ရာ ြပန်လည်သုံးသပ်မှု (CASS) ကို ဖွဲ ့စည်းတည်ေထာင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အထူးသြဖင့် ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်        
ြပီး  ေနာက်ပိုင်းတွင် ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ် နှင့်   HARP-F �ကားဝင်ေဆာင်ရွက်သည့် အြခား ေဒသများသို့ ချဲ ့ထွင် ေစခဲ့သည်။  CASS 
ဝန်ေဆာင်မှုများတွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။ 1) သက်ဆိုင်ရာ ြဖစ်ရပ်များကို ပိုမိုနက်နဲစွာ နားလည်သေဘာ ေပါက် ေစရန် အခင်းအကျင်း
ဆိုင်ရာ သုံးသပ်မှုများ ေထာက်ပံ့�ခင်း၊ 2) HARP-F နှင့် နိုင်ငံြခားေရး၊ ဓနသဟာယ နှင့် ဖွံ ့�ဖိ�း ေရးဆိုင်ရာရုံး (FCDO-ယခင်အ ေခ�အြပည် �ပ
ည်ဆိုင်ရာ ဖွံ ့�ဖိ�ေရးဌာန DFID) တို့၏ ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်မှုများအ ေပ� အ ေြခခံံ၍ သီးသန် ့ြဖစ်သည့်ကိုက်ညီ ေသာ သုတေသနများ ပေး
အပ်ြခင်း၊ နှင့် 3) ရခိုင်ြပည်နယ်အပါအဝင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက်လှမ်းမီမှုမရှိသည့်  ေဒသများတွင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ေဆာင်
ရွက်သူများအတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် ြမင်သာထင်သာရှိ ေစမှု စသည်တို့ ြဖစ်သည်။ 

ဤြပန်လည်သုံးသပ်မှုကို ယ ေန ့အချိန်အထိ CASS ၏ အသုံးဝင်မှု နှင့် ထိေရာက်မှုများကို ဆန်းစစ်ရန် စက်တင်ဘာလ မှ ဒီဇင်ဘာလ 
2021  ခုနှစ်အထိ ြပန်လည်သုံးသပ်မှု ြပ�လုပ်ခဲ့သည်။ UK အစိုးရ၏ မဟာဗျ�ဟာကျ ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ြခင်း နှင့် ပိုမိုကျယ်ြပန် ့
သည့် သံတမန် ေရးရာ ဦးစား ေပးမှုများအြပင် CASS သည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တတ်က�မ်းနားလည်မှုကို မည်သို့          
တိုးြမှင့်  ေပး နိုင်မည်ကို နားလည်ရန် ဤချဥ်းကပ်ပုံကို ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့သည်။ FCDO ၊ HARP-F နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများ
အား CASS အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၏ အနာဂတ် အဆင့်များကို အသိေပးတင်ြပရန် ေအာက်ပါ  ေတွ ့ရှိချက်များနှင့် အ�ကြံပ� ချက်များ 
စုစည်းတင် ြပ ထားပါသည်။  
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ြမန်မာနိုင်ငံတွင် INGOs များအတွက် အဓိကျသည့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ သုံးသပ်မှုများ လစ်ဟာ ေနမှုကို CASS မှ ြဖည့်ဆီး ေပး 
ခဲ့သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လူသားချင်းစာနာမှု၊ ပဋိပက�နှင့် နိုင်ငံ ေရးရာ စသည်တို့အတွက် သုံးသပ်မှုများ အသုံးြပ�လိုသူများအတွက် 
လိုအပ် ေနသည့် အဓိကကွာဟချက်ကို CASS မှ ြဖည့်ဆီး ေပးခဲ့သည်ဟု ပျမ်းမျှအ ေနြဖင့် လ�မ်း�ခ�ံစစ်တမ်းလ�ာ  ေြဖဆိုသူများ၏ 64% 
မှ သေဘာတူခဲ့သည်။   CASSထုတ်ကုန်/ထုတ် ေဝမှုများသည် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု၊ ပဋိပက� အ ေြခ 
အ ေန ေစာင့်�ကည့် ေလ့လာြခင်း နှင့် ြပန်လည်စီစစ်ြခင်း၊ နှင့် နိုင်ငံ ေရးရာ စီးပွား ေရးသုံးသပ်မှု စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် 
အသုံးဝင်မှု  ြမင့်မားခဲ့သည့် သက် ေသသာဓကများ ရှိခဲ့သည်။  CASS သည် အရည်အ ေသွးြမင့်မားေသာ သုံးသပ်မှုများကို ေပးအပ်
ခဲ့ြခင်းြဖင့် ၎င်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကို ြပည့်မီေအာင် လုပ်ေဆာင်နိုင်ခဲ့ြပီး ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင် �ိုင်ငံတကာ အဖွဲ ့အစည်းများအတွက် 
လိုအပ်သည့် ဝန် ေဆာင်မှုတစ်ခုအြဖစ် ဆက်လက်တည်ရှိ ေနခဲ့သည် ဟု  ေြဖဆိုသူ အများစုမှ ခံစားရ ေ�ကာင်း  ေြပာ�ကားခဲ့သည်။          
ြမန်မာ ြပည် တွင်း အဖွဲ ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့ �ကား ဝင်ေဆာင်ရွက်မှုများအတွက်  ေဒသတွင်းအရင်းအြမစ်များကို ပိုမိုအားကိုး  
ေသာ ေ�ကာင့်  CASS ၏ အသုံးဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြမန်မာြပည်တွင်းအဖွဲ ့အစည်းများအ�ကား သ 
ေဘာ ထား ကွဲလွဲချက်များ သိသိသာသာ ရှိခဲ့ �က သည်။ ထိ ေရာက်မှု/သက်သာမှုနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုများထပ် ေနြခင်းတို့ကိုေရှာင်ရှားရန် 
သုံးသပ်မှု ေထာက်ပ ံ့  ေပးသူများအချင်းချင်း ပိုမိုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုများ ြပ�လုပ်ရန် လိုလား ေ�ကာင်း အကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများ
မှ ေဖာ်ြပခဲ ့�ကသည်။
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ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ �ကားဝင်ေဆာင်ရွက်မှုများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်  ေြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ြခင်းတို့
အ ေပ�CASS ၏ အပတ်စဥ် အစီရင်ခံစာများသည် သိသိသာသာ လ�မ်းမိုးမှု ရှိခဲ့သည်။ ြခံ ငုံ�ကည့်ပါက  ေြဖဆိုသူများကို  ေရွးချယ်စရာ 
များစွာ  ေြဖဆို ေစသည့်အခါ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအတွက် CASS သည် အသုံးဝင် ေ�ကာင်း လ�မ်း�ခ�ံစစ်တမ်းလ�ာ  ေြဖဆိုသူများ၏ 
65%၊ အပတ်စဥ်ထုတ်  ေဝသည့် ထုတ်ကုန်များသည် အသုံးအဝင်ဆုံး ြဖစ်ေ�ကာင်းကို  ေြဖဆိုသူများ၏ 90%၊ နှင့်  အဓိကအချက်များကို 
အတိုချ�ပ်ေဖာ် ြပသည့် flash reports (40%) နှင့် က�ေခါင်းစဥ်များဆိုင်ရာ သု ေတသန (44%) အသီးသီးြဖင့်  ေြဖဆိုခဲ့�ကသည်။  
 ေနရပ်ြပန်သူများအတွက် ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ စည်းရုံးလှုံ့ေဆာ်ြခင်း၊ နှင့် ဥပ ဒေရးရာ အေထာက်အပံ့က�များစွာတွင် အ
ဖွဲ ့အစည်းများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ် ြခင်းများအ ေပ�  CASS သည် လ�မ်းမိုးမှုရှိခဲ့သည့် ဥပမာများကိုပါ အသုံးြပုသူများမှ ည�န်းဆို
ခဲ့ပါသည်။ ထို့ြပင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ နှင့်  ေြမြပင်အ ေနအထားအရ  ေြပာင်းလဲလုပ်ေဆာင်မှုများ ဥပမာ  ေနရပ်စွန် ့ခွာသူ          
ေပါင်း(IDPs)များစွာ ဝင်ေရာက်လာြခင်းကို ကူညီရာတွင် သို့မဟုတ် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ ့အစည်းကွန်ရက်များမှတဆင့်  ေဒသတွင်း
ကိုက်ညီမှုရှိေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း (localisation)ကို အားေကာင်း ေစရန် စသည်တို့ကို ြပုလုပ်နိုင်ရန် CASS အ�ကြံပ�ချက်များကို အ
ဖွဲ ့အစည်းများမှ အသုံးြပ ုခဲ့သည်။
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က�ရပ်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ/ထုတ်  ေဝမှုများသည် စိတ်ပါဝင်စားမှု/ပူးေပါင်းပါဝင်မှု နည်းပါးခဲ့ြပီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဆန်း
သစ်တီထွင်မှုများကို ကူညီေပးနိုင်ခဲ့သည်။ အပတ်စဥ်ထုတ ် ေဝမှုများနှင့် နှိုင်းယှဥ်ပါက ဤထုတ်  ေဝမှုများကို စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးခဲ့
သည်။ သို ့ေသာ်လည်း ဖတ်ရှုခဲ့သူများအ  ေန ြဖင့် ၎င်းတို့သည် အသုံးဝင် ေ�ကာင်း နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ နှင့် မဟာဗျ�ဟာ
ကျ အစီအစဥ် ေရးဆွဲရာတွင်  လ�မ်းမိုးမှုရှိခဲ့ ေ�ကာင်း သက် ေသသာဓကများကို မှတ်သား ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ သမရိုးကျမဟုတ်သည့်  ေငွ လ�ဲ
သည့်ကွန်ရက်များ (Hundis သို့မဟုတ် Hawalas)၊ ပရဟိတအဖွဲ ့အစည်းများ(ရပ်ရွာလူထု ကုသိုလ်ြဖစ်ေဆာင်ရွက်မှုများ သို့မဟုတ် 
ဘာသာ ေရးအစုအဖွဲ ့များ)မှ တဆင့်  ေဒသတွင်းကိုက်ညီမှုရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း (localisation)၊ နှင့် ကချင်ြပည်နယ်တွင် စည်း
ရုံးလှုံ့ေဆာ်ြခင်း စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် က�ရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းများသည် အများဆုံးအသုံးဝင်ခဲ့သည်ဟု အသုံးြပ ုသူများမှ 
ည�န်းဆို ေြဖ�ကားခဲ့သည်။ သို့ေသာ်လည်း အသုံးြပ ုသူများအ ေနြဖင့် က�ရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းများ၏ ေခါင်းစဥ်များကို  ေရွးချယ်ရာတွင် 
အထက်မှ ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည် နှင့် �ကားြဖတ်ပုံစံြဖင့် ြပ ုလုပ်ခဲ့ ြပီး ၎င်းသည် ပိုမိုဒီမိုက ေရစီကျသည့်နည်းလမ်းြဖင့် အကျိ�းရှိနိုင် ေ�ကာင်း 
မှတ်ယူခဲ့�ကသည်။ 
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အြခားေသာ သုံးသပ် ေလ့လာမှု ြပ�လုပ်သူများအ ေနြဖင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ြပန်လည်စစ်ေဆး အတည် ြပ ုရန်အတွက် 
CASS သည် တန်ဖိုးရှိသည့် အသုံးြပ ုစရာနည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်ခဲ့သည်။  2021 ခုနှစ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်က လူသား
ချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်း သုံးသပ် ေလ့လာသည့် ပလက်ေဖာင်းများ နည်းပါးခဲ့သည်ဟု  ေြဖဆိုသူများမှ  ေြပာ�ကားခဲ့သည်။ 
အာဏာသိမ်းမှုအြပီးတွင် အခင်းအကျင်း သုံးသပ် ေလ့လာမှု ပမာဏ တိုးတက်လာခဲ့ ြပီး လုပ်သာကိုင်သာ ရှိသည့်အ ေြခအ ေနနည်းပါး
လာမှု နှင့် အချိ� ့ေသာ  ေအဂျင်စီများကို သု ေတသန နှင့်  ေလ့လာသုံးသပ်မှုများအတွက်  ေြပာင်းလဲအသုံးြပ ုရန် အား ေပးခဲ့သည်။ ထို
ကဲ့သို့ ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အြခားေသာ သတင်းအချက်အလက်များမှ ရရှိသည့်  ေလ့လာ ေတွ ့ရှိမှုများကို ြပန်လည်စစ်ေဆး အ 
တည် ြပ ုရာတွင် အဓိကအရင်းအြမစ်တစ်ခုအြဖစ် CASS သည် အကျိ�းြဖစ် ေစခဲ့သည်ဟု  အကျိ�းစီးပွားသက်ဆိုင်သူများမှ ေဖာ်ြပခဲ့
သည်။ အြခားေသာ ြမန်မာနိုင်ငံဦးစား ေပး သု ေတသန နှင့်   ေလ့လာသုံးသပ်မှုများမှ ၎င်းတို့ ထုတ် ေ ဝသည့် အစီရင်ခံစာအတိုများမှ
စတင်ကာ နိုင်ငံတွင်း အကျိ�စီးပွားသက်ဆိုင်သူများ နှင့် နိုင်ငံတကာပဋိပက� ဖိုရမ်များအထိ CASS ကို ကျမ်းကိုးအြဖစ် အများအြပား 
အသုံး ြပ ုခဲ့သည်ဟု  ေြပာ�ကားခဲ့သည်။ 
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CASS သည် ြမန်မာအဖွဲ ့အစည်းများအတွက် နှင့် မ�ကာ ေသးမီကမှ စတင်ချဲ ့ထွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ကချင်ြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် 
တို့အတွက် အ  ေရးပါမှု နည်းပါးခဲ့သည်။ ြမန်မာအဖွဲ ့အစည်းများသည် မူလကတည်းက ရှိ ေနသည့် သတင်းအချက်အလက်လမ်း        
ေ�ကာင်းများ၊ ဘာသာစကားအခက်အခဲများ၊ နှင့် အွန်လိုင်း ေလာ့ဂ်အင်ဝင်ရြခင်းကို မ�ကိ�က်ြခင်း စသည်တို့  ေ�ကာင့် CASS ကို အသုံး 
ြပ ုမှု နည်းပါးသည်။  ြမန်မာ NGOs နှင့် CSOsများသည်  ေြမြပင်တွင် တည်ရှိ ေနြခင်း၊ အ ေြခခံကျသည့် ကွန်ရက်များ တည်ေဆာက်
ထားြခင်း နှင့်  ေဒသတွင်းဘာသာစကားြဖင့် မ�ကာခဏ အသစ်ထုတ ် ေဝသည့် သတင်းအရင်းအြမစ်များ နှင့် လူမှုမီဒီယာသတင်းများ 
စသည်တို့က ေ�ကာင့်  ၎င်းတို့ ဦးတည်လုပ်ကိုင်သည့်  ေဒသများကို INGOs များထက် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နားလည်သေဘာေပါက်�ကသည်
ဟု  ေြဖဆိုသူများမှ ရှင်းြပခဲ့သည်။ ထို့ ေ�ကာင့် CASS အတွက် ြပည်တွင်းအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ေလ့လာသုံးသပ်သူများအ�ကား ပိုမိုပူးေ
ပါင်းေဆာင်ရွက်�က ေစလိုသည့် သေဘာထားရှိခဲ့�ကသည်။ ကချင်ြပည်နယ် နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တို့ထက် ရခိုင်ြပည်နယ်နှင့် ချင်းြပည်နယ်
တို့အ ေပ� အစီရင်ခံမှုသည် အားလုံးပါဝင်မှု၊ ထူးြခားမှု နှင့် ပဋိပက�အကဲဆတ်မှုများသည် ပိုမိုအဆင့်ြမင့်ခဲ့သည်ဟုလည်း အသုံးြပ ု
သူများမှ  ေလ့လာမှတ်သားခဲ့�ကသည်။ ထိုကဲ့သို့ေသာ ကွာဟြခားနားမှုများမှာ CASS ကို မူလကတည်းက ရခိုင် ြပည်နယ်အတွက် ပိုမို
ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ ေ�ကာင့် ြဖစ်ြပီး မ�ကာ ေသးမီကမှ 2021 ခုနှစ်တွင် ကချင်ြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ ်   ေြမာက်ပိုင်းတို့ တိုး
ချဲ ့ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းတို ့ ေ�ကာင့် ြဖစ်သည််။ 
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FCDO မှ ရန်ပုံ ေငွကျခံထားသည့် သုံးသပ်ေလ့လာမှုဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုများသည် ထိေရာက်သည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုမရှိြခင်း     
ေ�ကာင့် ထိေရာက်မှုနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုများထပ် ေနသည့်အ��ရာယ်များအ ေပ�သက်ေရာက်မှု ရှိခဲ့သည်။ CASS နှင့် LIS ကဲ့သို့ေသာ 
ဝန်  ေဆာင်မှုများတွင် သီးြခားြဖစ်သည့် ဦးတည်ချက်များ နှင့် ချဥ်းကပ်ပုံများရှိ ေနခဲ့�ပီး CASS ၏  ေြမြပင်အ ေနအထား နှင့် က�ရပ်
ဆိုင်ရာ ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်မှုတို့ကို တိုးချဲ ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ ေ�ကာင့့််  ဝန်ေဆာင်မှုများထပ် ေနမှု တိုးလာ ေနခဲ့သည် ဟု အချိ� ့ေ
သာ     ေြဖဆိုသူများမှ စိုးရိမ်မှုကို ေဖာ်ြပခဲ့�ကသည်။ ထို့ြပင် LIS ၏ အစီရင်ခံစာများကို CASS မှ လက်လှမ်းမမီခဲ့ေပဟု  ေြဖဆိုခဲ့ေသာ            
ေ�ကာင့် ဝန်ေဆာင်မှုနှစ်မျိ�းလုံးမှ ဝန်ထမ်းများတွင် ပူး ေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု နှင့် ပလက်ေဖာင်းနှစ်ခုအ�ကား သတင်းအချက်အလက်များ 
 ေဝမျှြခင်း မရှိခဲ့ေပ။ HARP-F နှင့် FCDO တို့မှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု ပိုမိုအားေကာင်း ေစသည့် ယ��ရားများတည်ေဆာက်ရန် CASS 
နှင့် LIS တို့မှ မှီခိုမှုကင်းစွာ အ�ကြံပ�ခဲ့�ကေသာ်လည်း ထိုကဲ့သို့ေသာ အရာများအတွက် မည်သည့် လုပ် ေဆာင်မှုမှ မရှိခဲ့ ေပ။ 
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အ�ကြံပ�ချက်များ  

FCDO မှ ၎င်း၏  ေလ့လာသုံးသပ်မှု ပလက်ေဖာင်းများအ�ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု တိုးလာ ေစရန် �ကိ ုတင်လုပ်ေဆာင်သင့်
သည်။  FCDO အ ေနြဖင့် CASS ၏ အသုံးဝင်မှုများကို ေထာက်ဆ၍ LIS နှင့် CASS တို့အ �ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ဦး
စား ေပးေဆာင်ရွက်ရမည့်အရာများကို ြမန်ဆန် ေစြခင်း နှင့် ဝန်ေဆာင်မှုများ အတူတကွ အရှိန်ြမှင့်ေဆာင်ရွက်နိုင်မည့်အရာများကို 
ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ြခင်းတို့ကို အားေပးလုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ အထူးသြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တို့အတွက် သတင်း
အချက်အလက်များ  ေဝမ�ြခင်းနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းတို့ကို ြပ ုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု အြခားေသာ FCDO မှ ရန်ပုံ ေငွကျ
ခံထားသည့် သု ေတသနနှင့် ေလ့လာသုံးသပ်မှု ထုတ်  ေဝသူများြဖစ်သည့် ြမန်မာ ပညာ ေရးအစုအဖွဲ ့ (MEC)မှလည်း မီးေမာင်းထိုး    
ြပခဲ့သည်။ ြဖစ်နိုင် ေချရှိသည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ချဥ်းကပ်မှုများတွင် မဟာဗျ�ဟာကျပူး ေပါင်းဒီဇိုင်း ေရးဆွဲသည့် အလုပ်ရုံ
အစည်းအ ေ ဝးများ၊ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ပူးေပါင်း ေဆွေ�ွးပွဲများ နှင့် ရပ်ရွာလူထုအတွင်း တွင်ကျယ်စွာ အသုံးြပ ုနိုင် ေစရန် 
သု ေတသနနှင့်  ေလ့လာသုံးသပ်မှုများအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။

 ေြမြပင်အ ေနအထားအရ တိုးချဲ ့မှုနှင့် လုပ်ကိုင်သည့်နည်းလမ်းများ တသမတ်တည်း ြဖစ်ေစြခင်းတို့အတွက် ေနာက်ထပ် အရင်း
အ    ြမစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ကချင်ြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တို့တွင် အဓိကကွန်ရက်များ ပိုမိုအားနည်း ေနခဲ့ေသာ ေ�ကာင့် ဦး 
တည်     ေဆာင်ရွက်သည့်  ေြမြပင်အ ေနအထားများအ�ကား  ေလ့လာသုံးသပ်မှုများ၏ အရည်အ ေသွးနှင့် ြပီးြပည့်စုံမှုတို့တွင် ကွာ
ဟ  ြခားနားမှုများရှိ ေနသည်ကို CASS ဝန်ထမ်းများနှင့် အသုံးြပ ုသူများမှ မှတ်သားခဲ့�ကသည်။ ကနဦးပိုင်းတွင် လိုအပ်သလို ချဲ ့
ထွင်ခဲ့ရ   ြပီး ရခိုင် ြပည်နယ်နှင့် ချင်းြပည်နယ်တို့တွင် အသုံးြပ ုခဲ့သည့် နည်းလမ်းများနှင့် ရရှိခဲ့သည့် အရည်အ ေသွမျိ�းကို ကချင်                        
ြပည် နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တို့၏  ေြမြပင်တွင် ကွန်ရက်များတိုးချဲ ့တည်ေဆာက်နိုင်ရန် ေနာက်ထပ် အရင်းအြမစ်များလိုအပ်သည်ဟု 
CASS မှ မှတ်သား ေဖာ် ြပခဲ့သည်။ ထိုသို့ေသာ ချဲ့ထွင်လုပ်ကိုင်မှုသည် ဤ  ေဒသများရှိ သု ေတသနြပ ုလုပ်�ကသူများနှင့် ထပ်မ ေနရန် 
နှင့် အဆိုပါ ကွန်ရက်များကို ဝန်ပိ ေစြခင်း နှင့်  ေြဖဆိုသူများမှ ပါဝင်လိုစိတ်မရှိေတာ့သည့်အ ေြခအ ေနများကို မြဖစ် ေစရန် သတိထား
ရမည် ြဖစ်သည်။  FCDO မှ ၎င်း၏  ေလ့လာသုံးသပ်မှု ထုတ်  ေဝသူများနှင့် ပူး ေပါင်းေဆာင်ရွက်ကာ  ေလ့လာသုံးသပ်မှုအမျိ�းအစား 
စုံလင် ေစမှုနှင့် ထပ် ေနမှုများကို တိုးတက်ေကာင်းမွန် ေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။   

ကချင်ြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တို ့တွင် လူနည်းစုနှင့် အပယ်ခံရသည့် အုပ်စုများအေပ�ဦးစား ေပးေဆာင်ရွက်သည့် ဂျန်ဒါ
အကဲဆတ်မှု နှင့် အားလုံးပါဝင်မှု တို့ အားေကာင်းေစရန် CASS မှ လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ အသုံးြပ ုသူများအ ေနြဖင့် အြခားေသာ 
ဦးတည်ေဆာင်ရွက်သည့် ေဒသများထက် ရခိုင်ြပည်နယ်နှင့် ချင်းြပည်နယ်တို့တွင် CASS သည် အမျိ�းသမီးများ၊ မိန်းက ေလး များ
နှင့် လူနည်းစုများအ ေပ�သက်ေရာက်သည့် ကိစ�ရပ်များကို ပါဝင်ေအာင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်ဟု  ေတွ ့ရှိခဲ့�ကသည်။ အိမ်တွင်း
အ�ကမ်းဖက်မှု၊ လူကုန်ကူးမှုနှင့် က ေလးသူငယ်ေစာင့် ေရှာက်ြခင်း စသည့် အ ေ�ကာင်းအရာများကို ပိုမိုဦးစား ေပးကာ ကချင်ြပည်
နယ်နှင့်     ရှမ်းြပည်နယ်တို့တွင်လည်း အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုတိုး ြမှင့် ေစလိုသည်ဟု ၎င်းတို့မှ ေဖာ်ြပခဲ့�ကသည်။  ထို ့ြပင် ဤ  ေဒသများ
တွင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံြခင်းများနှင့် အ ေရးေပ�တု့ံြပန် ေဆာင်ရွက်မှုများတွင် ချန်ခဲ့ ေလ့ရှိေသာ လူများစုြဖစ်သည့် 
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် လူထုများ ြပင်ပရှိ ပဋိပက�ဒဏ်ခံရသည့်အုပ်စုများကို ပိုမိုဦးစား ေပးေဆာင်ရွက်ရန် အသုံးြပ ုသူများအ ေနြဖင့် 
ေတာင်းဆိုခဲ့�ကသည်။ ချန်လှပ်ခဲ့နိုင်သည့် နှင့်/သို့မဟုတ် အပယ်ခံ သတင်းအချက်အလက်ကွန်ရက်များကို အနာဂတ်ဆန်းစစ်မှုများ
တွင် ဦးစား ေပးလုပ်ကိုင်ရန် ပူးေပါင်းေလ့လာြခင်းကို အသစ်တဖန်ြပန်လည်ြပ ုလုပ်ရန် FCDO မှ ၎င်း၏ ေလ့လာသုံးသပ်သူများကို 
တိုက်တွန်းနိုင်သည်။ 

လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်�ကသူများအ�ကား က�ရပ်ဆိုင်ရာ သု ေတသန အစီအစဥ်သည်  ဒီမိုက ေရစီဆန်
သင့်သည်။ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအေပ�မူတည်၍ CASS ၏ သု ေတသန ဦးစားေပးေခါင်းစဥ်များ သတ်မှတ်  ေ
ဖာ်ထုတ်ရာတွင် ပါဝင်လိုသည်ဟု အကျိ�းစီးပွားသက်ဆိုင်သူများမှ ေဖာ်ထုတ် ေြပာ�ကားခဲ့သည်။  CASS ၏ က�ရပ်ဆိုင်ရာ သု ေတ 
သနစာတမ်းများသည် အချိန်ကိုက်ြဖစ်ြပီး အ ေရး�ကီးသည်ဟု စာဖတ်သူအများစုမှ ေြပာ�ကားခဲ့ေသာ်လည်း ေခါင်းစဥ်များ ေရွးချယ်
သတ်မှတ်ြခင်းကိုမူ မသေချာမှုများ ရှိ ေနသည်ဟု  ေတွ ့ရှိခဲ့�ကသည်။ က�ရပ်ဆိုင်ရာ သု ေတသနစာတမ်းများသည် FCDO နှင့် UK 
အစိုးရ၏ မူဝါဒအဆင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း နှင့် စည်းရုံးလှုံ့ေဆာ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဦးစား ေပးများအေပ�မူတည်ကာ ဆုံးြဖတ်�ကသည်
ဟု အချိ� ့ေသာ စာဖတ်သူများမှ မှတ်ယူခဲ့�ကသည်။ CASS ၏ သု ေတသန အစီအစဥ်နှင့်ပတ်သက်၍ တည်ရှိ ေနဆဲ ကွာဟချက်များ
ကို သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြပီး   ေြမြပင်တွင်အသုံးြပ ုသူများအတွက် အသုံးဝင် ေစရန် ပိုမိုစနစ်ကျသည့်  ေဆွး ေ�ွးတိုင်ပင်မှုများ လိုအပ်
က ေ�ကာင်း လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကျ�ိးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများမှ ေဖာ်ြပခဲ့�ကသည်။ ထို ေဆွး ေ�ွးတိုင်ပင်မှုများသည် စိတ်ပါ
ဝင်စားမှုများကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်နိုင် ေစရန် ဘက်များစွာပါဝင်သင့်ြပီး INGO ဖိုရမ်၊ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ ့များ မနက်
စာစုစားြခင်း၊ နှင့် အြခားေသာ FCDO ြမန်မာမိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများ၏ အစည်းအ ေ ဝးများ စသည့် အစီအစဥ်များနည်းတူ ေဖာ် 
ေဆာင်နိုင်သည်။
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ြမန်မာနိုင်ငံ မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများ နှင့် ပိုမိုကျယ်ြပန် ့ေသာ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် CASS ၏ အသုံးဝင်မှုကို 
FCDO မှ ြပန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။ ြမန်မာ အကျိ�းစီးပွားသက်ဆိုင်သူများအ ေနြဖင့် အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့် အဟန် ့အတား
များ ေ�ကာင့် CASS အသုံးြပ ုမှု နည်းပါး ေနမှုကို ေထာက်ဆ၍   ေဒသတွင်းကိုက်ညီမှုရှိေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း မဟာဗျ�ဟာနှင့် CASS 
သည် မည်သို့ကိုက်ညီမှုရှိ  ေ�ကာင်း FCDO မှ ြပန်လည်ဆန်းစစ်သင့်သည်။ CASS ကို ဤအဖွဲ ့အစည်းများအတွက် အရင်းအြမစ်
တစ်ခုြဖစ်ေစရန် ရည်ရွယ်ပါက ၎င်း၏ ထုတ ် ေဝမှုများကို  ေဒသတွင်း ဘာသာစကားြဖင့် ဘာသာြပန်ဆိုရမည် ြဖစ်ြပီး ယဥ် ေကျးမှု
အရ ပိုမိုလက်လှမ်းမီနိုင်သည့်ပုံစံြဖင့် ြဖန် ့ ေ ဝရမည်။ FCDO အဖွဲ ့အစည်းများအ�ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု တိုးြမှင့်  ေပးနိုင် ေသာ 
၎င်း၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများကို CASS မှ နှုတ်ြဖင့် တင် ြပမှုများြပ ုလုပ်ရန် FCDO မှ စဥ်းစားသင့်ပါသည်။  ထို့ြပင် ြပည်တွင်း
မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု ရရှိ ေစရန် နှင့် ရှုေထာင့်မျိုးစုံကို ေလ့လာသုံးသပ်မှုများ ြပ ုလုပ်ရန် CASS မှ 
စတင်ကာ ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။

ေလ့လာသုံးသပ်မှုပလက်ေဖာင်းများအ�ကား အကျိ�းရှိမှုအြမင့်ဆုံးြဖစ် ေစရန် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အလှ�ရှင်အဖွဲ ့အစည်း
များအ ေနြဖင့် ပိုမိုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် CASS ၊ CAR ၊ LIS ၊ နှင့် RAFT (LIFT) စသည့် ဝန်ေဆာင်မှုများ
အပါအဝင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ေလ့လာသုံးသပ်မှုများတွင် တသမတ်တည်းြဖစ် ေစရန် နှင့် ထည့်သွင်းေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန် 
အလားအလာရှိပါသည်။  EU ၊ UK ၊ နှင့် US အဖွဲ ့အစည်းများအ�ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ေဝမ�    
ြခင်း တိုးတက်ေကာင်းမွန်သွားပါက စီးပွား ေရးအရတွက် ေချကိုက်  ေစသည့် နည်းလမ်းများကို အ�ကီးတန်းမန် ေနဂျာများမှ သတ်မှတ် 
ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုသည် အလှ�ရှင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ေမာင်းနှင်တွန်းအားေပးရမည် ြဖစ်ြပီး က� 
အတွင်း ေလ့လာတတ်ကျွမ်းမှု များစွာတိုးြမှင့်လာ ေစနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိ CASS ပလက်ေဖာင်းသည် တတိယအဖွဲ ့အစည်းမှ ေစာင ့်
�ကည့်ေလ့လာြခင်း (TMP)အတွက် သင့်ေတာ်မည် ေလာဟု  FCDO မှ စိတ်ဝင်စားမှုြပ ခဲ့သည်။ ဤအချက်သည် ေလ့လာမှု၏ အဓိ
ကဦးစား ေပးအြဖစ် ရှင်းလင်းမ ေနခဲ့ေသာ်လည်း ထိုကဲ့သို့ေသာ CASS ၏ အဓိကဦးတည်ချက်များကို ြပန်လည်စဥ်းစားြခင်းသည် 
မဟာဗျ�ဟာကျမှု နှင့် အရင်းအြမစ်များ တိုးချဲ ့မှုတို့ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ေသာ ရလာဒ်အဆင့် ေစာင့်�ကည့်ေလ့လာ
မှုအတွက် အလားအလာရှိေသာ်လည်း ချဥ်းကပ်ပုံနည်းဗျ�ဟာ ေြပာင်းလဲမှုများ၏ အရှုံးအြမတ်များနှင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင် ေနသည့် 
အခင်းအကျင်းဆိုင်ရာေလ့လာသုံးသပ်မှု၏ အရည်အ ေသွးကို မည်ကဲ့သို့ သက်ေရာက်မှုရှိနိုင် ေ�ကာင်း FCDO အ ေနြဖင့် ေသချာစဥ်း
စားသင့်သည်။ 
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