အာရွအေဝးေျပးလမ္းမစီမံကိန္းသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ထိခိုက္ေလ်ာ့ပါးေစသည္။

အသစ္ၿပီးစီးသြားေသာ ျမဝတီမွေကာ့ကရိတ္သို႔သြားသည့္ အေဝးေျပးလမ္းမတေလွ်ာက္ ျပင္းထန္သည့္တိုက္ပြဲ
မ်ားျဖစ္ပြားျခင္းက ျပသလိုကသ
္ ည္မွာ တည္ၿမဲေသာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမ
ရရွိေသးမီ အႀကီးစားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡအားပိုမိုဆိုးရြားေစၿပီး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ထိခိုက္ေလ်ာ့ပါးေစကာ ျပည္သူလူထု၏လံုၿခံဳေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစျခင္းဟူ၍သာ
ျဖစ္သည္။

တာဝန္ရွိအဖြဲ႕အားလံုးမွရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈအားလံုးအားခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ကာ

အေဝးေျပးလမ္းမႏွင့္

ဆက္ႏြယ၍
္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမွတစ္ဆင့္
ေျဖရွင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္ရန္ - ေစာေက်ာ္စြာ

+၉၅ (ဝ)၉၇၉၄၅၂ဝ၅၆

(ဗမာ၊ ကရင္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ)

Naw Hsa Moo

+၆၆ (ဝ)၈၁၇၄ဝ၈၁၁၉

(ကရင္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ)

Email

kpsn14@gmail.com

(ဇူလိုင္လ ၁ဝ ရက္၊ ၂ဝ၁၅) - ျမဝတီႏွင့္ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕မ်ားကိုခ်ိတ္ဆက္သည့္ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမ၏
လတ္တေလာတည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားေသာအပိုင္းတြင္

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္

(DKBA) တိ႔အ
ု ၾကားျဖစ္ပြားသည့္တိုက္ပမ
ြဲ ်ားေၾကာင့္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ (KPSN) အ
ေနႏွင့္စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မ်ားမႈမ်ားျဖစ္ရပါသည္။ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ မနက္အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္
လမ္းတေလွ်ာက္ရွိ
တိုက္ပမ
ြဲ ်ားသည္

DKBA

တပ္ခ်ထားသည့္ေနရာမ်ားအား

ရက္သတၱပတ္ၾကာျမင့္စြာျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး

လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္

စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ရွိအျခားေနရာေဒသမ်ားသို႔လည္းပ်ံ႕ႏွ႔ံ

သြားကာအေျခအေနမ်ားမွာတင္းမာေစသည္။ ဤသည္မွာယခုႏွစ္အတြင္း ယခုေဒသ၌ စတုတၳအႀကိမ္တိုက္ပြဲ
မ်ားျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး

ယခုလကုန္တြင္တရားဝင္ဖြင့္ရန္စီစဥ္ထားသည့္

အေဝးေျပးလမ္းမအားထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္တင္းမာမႈမ်ားမွတဆင့္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။
ဤတုိက္ပမ
ြဲ ်ားသည္ အရပ္သားမ်ား၏လံုၿခံဳေရးကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစသည္။ လိႈင္းဘြၿဲ မိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဖြးမူက
ေလးႏွင့္ဘယ္ထီးထါေက်းရြာမ်ားအၾကားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ရြာသားႏွစ္ဦးအားပစ္သတ္ခဲ့ၿပီး ေကာ့ကရိတ္
ၿမိဳ႕အနီးတြင္ အနည္းဆံုးေနာက္ထပ္ရြာသားႏွစ္ဦးလည္းဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။ တိုက္ပြမ
ဲ ်ားေၾကာင့္ လမ္းခရီးသြား
လာမႈမ်ားရပ္တန္႕ရၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚေဆးကုသမႈလအ
ို ပ္ေနသူမ်ားအပါအဝင္ ျပည္
သူမ်ားစြာခရီးမသြားလာႏိုင္ဘဲျဖစ္ရသည္။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို လက္နက္
ႀကီးထိမွန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုေဒသရွိေက်ာင္းအမ်ားအျပားပိတ္ခဲ့ရၿပီး မိဘမ်ားမွာလည္း ၎တိ႔ု ၏သား၊သမီးမ်ားအား
ေက်ာင္းသိ႔လ
ု ႊတ္ရန္စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြ႕ံ ေနရသည္။
ပဋိပကၡမ်ားရွိေနဆဲရွိေသာျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏နယ္ေျမမ်ားအတြင္း အႀကီးစားဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တ႕ို ထပ္တလဲလဲျဖစ္ျမင္ေတြ႕

1

ရသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားနည္းတူပင္ယခုအာရွအေဝးေျပးလမ္းမတေလွ်ာက္တြငပ
္ ဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္

ယခုယာယီ

အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအားေဖၚေဆာင္ရမည့္အ

စားလက္ရွိဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္တြင္ ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစသည့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ေျမသိမ္းဆည္း
မႈႏွင့္စစ္တပ္ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္သာအက်ိဳးျပဳေစခဲသ
့ ည္။ ၎မွတစ္ဆင့္ပဋိပကၡမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ျမန္မာအစိုးရမွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားဆက္လက္
ျပဳလုပ္ေနသည္ႏွင့္အမွ် ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ယံုၾကည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ယခုအ
ခ်ိန္မွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး စစ္တိုက္ရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ပါ။
ထုအ
ိ ာရွလမ္းစီမံကိန္းသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကတည္းကပင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။
Tokyo ၿမိဳ႕မွ Istanbul ၿမိဳ႕အထိ ကီလိုမီတာ ၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွည္လ်ားမည့္ Asian Highway 1 (AH1) စီမံကိန္း
တြင္ လြန္စြာအေရးပါသည့္အပိုင္းအစ(အခ်ိတ္အဆက္)တစ္ခုအျဖစ္ ေျမာက္ပင့္ကင္ပြန္တပ္ထားသည့္ ယခုအာ
ရွလမ္းမၾကီးအား ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ၊ အတင္းအဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈႏွင့္
စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားအတူတကြလိုက္ပါပါဝင္လာသည္။ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရၿပီး ကရင္လက္နက္ကိုင္
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္
တြင္ စီမံကိန္းကိုျပန္လည္စတင္ခဲ့ကာ ထိုင္းအစိုးရ၏အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈ သန္း မတည္မႈျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ
တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ဤအေဝးေျပးလမ္းစီမံကိန္းသည္ အေရွ႕- အေနာက္စီးပြားေရးစႀကႍႍ (EWEC) အၿပီး
သတ္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ၎သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) ႏွင့္ အာရွိဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဘဏ္ (ADB) တိ႔၏
ု ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ADB သည္ အာရွအေဝးေျပး
လမ္းမ၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာမည့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္အႏ
ိ ၵဳကိဆ
ု က္သြယ္ထားေသာလမ္းအား အဆင့္ျမင့္တိုးခ်ဲ႕
ေဆာက္လုပ္သြားရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ ေခ်းငွားေပးရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိၿပီး ၎ေၾကာင့္
ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားျဖစ္လာမည္ကို ရြာသူရြာသားမ်ားစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကလွ်က္ရွိသည္။
လမ္းေဆာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းမ်ားသည္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ

ေက်းလက္ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္

ေက်းဇူးမ်ားယူေဆာင္လာေပးႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္

စီမံကိန္းအား

အက်ိဳး

ဒီမိုကေရစီက်က်ႏွင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ျပဳလုပ္သြားမွသာ ထိုကဲ့သ႔ျို ဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနသည္မွာ ေနရာေရႊ႕
ေျပာင္းျခင္းခံရမႈမ်ားစြာျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနေသာပဋိပကၡဇုန္မ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏အခြင့္အေရးလြယ္ကူစြာခ်ိဳး
ေဖါက္ျခင္းခံရႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္

ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအားသတင္းအ

ခ်က္အလက္မ်ားပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပျခင္းမရွိဘဲဖံုးသတင္းမ်ားကိုဖံုးကြယ္ကာ

အဆိုပါလမ္းစီမံကိန္းမ်ားကိုအ

ေကာင္အထည္ေဖၚေနၾကသည္။
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းျပဳလုပ္မည့္
ရရွိၿပီး

အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားသည္

ဒီမိုကရက္တစ္အခြင့္အေရးမ်ားအာမခံခ်က္ရွိကာ

အျပည့္အဝၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္

ဗဟိုခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚ

ေပါက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိေစာင့္သင့္သည္။ ၎အစား အေဝးေျပးလမ္းမစီမံကိန္းျပဳလုပ္လိုသူမ်ားသည္ နယ္စပ္
ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈမွႀကီးမားသည့္အျမတ္အစြန္းမ်ားရရွိမည့္အလားအလာ၏တြန္းအားျဖင့္

ယခုအႏၱရာယ္ရွိ

သည့္စီမံကိန္းအား ၿပီးစီးေစရန္ လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။
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KPSN အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးလိုသည္ ၁။ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္သည့္

တာဝန္ရွိအဖြ႕ဲ အားလံုးအေနႏွင့္

ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား

ရပ္ဆိုင္းသင့္ၿပီး

အေဝးေျပးလမ္းမႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ကိစၥျပႆနာမ်ားအား အင္အားသံုးမည့္အစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္အတြင္း ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသင့္သည္။
၂။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) အေနႏွင့္ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမတေလွ်ာက္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြား
ေနေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖမႈျဖင့္

ဆက္လက္အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ကာ

ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္အေျဖရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
၃။ တာဝန္ရွိအဖြ႕ဲ အစည္းအားလံုးအေနႏွင့္ ပဋိပကၡ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုခံရေသာနယ္ေျမမ်ားအတြင္း
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕
အစည္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကို သြားေရာက္ခြင့္ေပးသင့္သည္။
၄။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္အၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူသည့္ Code of
Conduct (က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း)တစ္ခုအား ခ်မွတ္သေဘာတူလိုက္နာေစာင့္ထိန္းသင့္ၿပီး
အာရွအေဝးေျပးလမ္းမတေလွ်ာက္ရွိျပည္သမ
ူ ်ား၏
တိုကပ
္ မ
ြဲ ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းကို

ဟန္႔တားရန္ႏွင့္

အသက္အိုးအိမ္လံုၿခံဳမႈကိုအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရန္၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ယံၾု ကည္မႈမ်ားတည္

ေဆာက္ရန္အတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးယႏၱရားတစ္ခုအား ခ်မွတ္သင့္
သည္။
၅။ အဖြ႕ဲ အားလံုးအေနႏွင့္ေဒသအတြင္း ရွင္သန္ၿပီးမွ်တသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ရန္အတြက္

ၾကံ႕ခိုင္ၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိကာေရရွည္တည္တံ့မည့္

ႏိုင္ငံေရးအေျဖတစ္ခုဆီသို႔ဦး

တည္ၿပီးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
၆။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အႀကီးစားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေပးေနသည့္ ထုိင္းႏိုင္
ငံ၊ ADB ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ အျခားေသာဖြ႕ံ
ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းလုပ္နည္းကိုင္နည္းတြင္ ပဋိပကၡ
ပိုင္းဆိုင္ရာစိုးရိမ္မႈမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားရန္

ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္သင့္သည္။

၎တို႔၏

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔အေပၚထိခိုက္မည့္ အႏၱရာယ္ကိုေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ ၎တို႕၏
လုပ္ ငန္းနည္းနည္းဗ်ဴဟာအား လက္ရွိေျမေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လတ္တေလာႏိုင္ငံေရးအေျခအေန
မ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြသ
ဲ င့္သည္။
၇။ အေဝးေျပးလမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္
ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၊

စသည္မ်ားနွင့္အၿမဲတမ္းနီးနီးကပ္ကပ္ထိေတြ႕ကာ

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္း၊
ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္သြား

သင္သ
့ ည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ (KPSN)
KPSN (ယခင္ KCBPSN) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးကရင္အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းကြန္ရက္ ျဖစ္သည္။
၎၏အဖြ႕ဲ ဝင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရေသာနယ္ေျမမ်ားရွိ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္လူမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာ
လူထုမ်ားအား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားအား အခြင့္အာဏာမ်ားေပးရန္
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ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီးတာဝန္ယူသည့္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားတည္ေဆာက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္
တည္တံ့သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚထြက္လာရန္ကူညီပံ့ပိုးလွ်က္ရွိသည္။
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္သည္


ကရင္ရပ္ရြာလူထုမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္

သက္၍ ႏိုးၾကားမႈျမႇင့္တင္ျခင္း၊


ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးအတြက္ကိုယ္တိုင္လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႕
တြငရ
္ ွိေသာအခြင့္အေရးကိုသိျမင္နားလည္လာႏိုင္ရန္အတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊



ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရန္ႏွင့္ သူတုိ႔၏
ဘဝအရည္အေသြးမ်ားပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႕က်သည္ပ
့ ံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း
ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊



ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္လည္ေနရာခ်ခံရမည့္ဒုကၡသည္မ်ားအား
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊



ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊



ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေရရွည္တည္တံ့ၿပီးမွ်တသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္

ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္

ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
စသည့္အထက္ပါအခ်က္မ်ားကိုရည္စူးလုပ္ေဆာင္ေနေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ KPSN အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ ဤေၾကျငာစာတမ္းအား တရားဝင္ေထာက္ခံသည္ အဖြ႕ဲ အစည္း

အမည္အတိုေကာက္

၁

Burma Issues

BI

၂

Back Pack Health Worker Team

BPHWT

၃

Karen Affairs Committee

KAC

၄

Karen Development Committee

KDC

၅

Karen Education Department

KED

၆

Karen Environmental and Social Action Network

KESAN

၇

Karen Human Rights Group

KHRG

၈

Karen Office for Relief and Development

KORD

၉

Karen Refugee Committee

KRC

၁ဝ

Karen Refugee Committee Education Entity

KRCEE

၁၁

Karen Rivers Watch

KRW

၁၂

Karen Student Network Group

KSNG

၁၃

Karen Teacher Working Group

KTWG

၁၄

Karen Women Empowerment Group

KWEG

၁၅

Karen Women Organization

KWO
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၁၆

Karen Youth Organization

KYO

၁၇

Mae Tao Clinic

MTC

၁၈

Hsar Mu Htaw

HMH

၁၉

Hku Po Ka Paw

HPKP

၂ဝ

Karen Environment Network

KEN

၂၁

Youth Circle

YC

၂၂

Mutraw Community Development Committee

MCDC

၂၃

Taw Oo Development Committee

TODC

၂၄

Thwee Development Network

TDN

၂၅

Committee for Internally Displaced Karen People

CIDKP

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ လမ္းစီမံကိန္းမ်ား၊ Thailand National Economic and Social Development Board ၊ ၂ဝ၁၅။

အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရးစၾကၤ ံ၊East-West Economic Corridor (EWEC) – ADB ၊ ၂ဝ၁ဝ။
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Asian Highway 1 (AH1) – Wikipedia ၊ ၂ဝ၁၄။
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