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သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး  လြတ္လပ္ေသာ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္

သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု  

ေပၚေပါက္လာေရးကုိ ေရွး႐ႈလ်က္ ႏိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ 

အသုိင္းအဝန္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြႏွဲင့္ သင္တန္းမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊ မူဝါဒဆုိင္ရာ 

သုေတသနစာတမ္းမ်ား ေရးသားျပဳစုထုတ္ေဝျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအေထာက္အကူမ်ားပ့ံပုိးေပးလ်က္ရိွသည္။ 

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက - http://www.burmaenac.org/ တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ 
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“ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ� တွိမ်း်�နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���” ဤသူုနေတွသူ�စွ�တွမ်း�် ပြ�စွန်ေ�်လာ�

နေရ�အတွွက္ခ ် အဓိိက္ခရ�ံုနံေင်းွက္ခူည်ီ�ံ��ို�နေ��နေသူ� ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ��ူ�နေ�ါင်း�်ရ��်ုနံေင်းွ (Joint Peace Fund-JPF) 

အ�� တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း)ံ အနေ�ပြ�င်း်� အ�ူ��င်းန်ေက္ခ��ဇူးူ�တွင်းရ်ာိ

�ါသူည်။် ENAC သူုနေတွသူ�အ�ွ��၏ က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ်က်္ခွင်း�်ဆင်း�်နေလာ�လာ�နေရ�ခွာရီ�စွဉ်တ်ွွင်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�

မ်း���သူို� သူွ��နေရ�က္ခန်ေလာ�လာ�နှိုင်း်နေရ�အတွွက္ခ ် အဓိိက္ခက္ခူည်ီစွီစွဉ်န်ေ��နေသူ� က္ခခွာ�င်းအ်မ်း��ိ�သူ��က္ခွ�ဂ်ရက္ခ�်ါတွီ 

(Kachin National Congress) မ်းာ တွ�ဝ�ရ်ာိသူူမ်း���၊ ယ်ခွာုစွ�တွမ်း�်အတွွက္ခ ်အင်း်တွ�ဗျူး�း�ပြ��လာု�ရ်�တွွင်း ် ခွာွင်း�်ပြ��

�ါဝင်းန်ေ��ခွာ��နေသူ� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���ရာိ တွ�ဝ�်ရာိသူူမ်း���နှာင်း်� စွခွာ�်�နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���၊ ပြမ်းစွက်ြီးက္ခီ����ငြိမ်းိ��နေ�်ရာိ 

စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သူ်ူမ်း��� အနေရ�ကိ္ခစွစနေဆ�င််းရွက္ခလ်ာ�က်္ခရာနိေသူ� အရ�်�က္ခလူ်ာမု်းအ�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ နုိှင်းင််းနံေရ��ါတွီ

မ်း���၊ ပြမ်းစွက်ြီးက္ခီ����ရုံးု�ံ KIO(TAT)/က္ခခွာ�င်းလ်ာွတွ်လာ�န်ေရ�အ�ွ�� (�ည်�်�ည်�အကြံက္ခနံေ��အ�ွ��) တွ�ဝ�်ရာိသူူမ်း���အနေ�်

အ�ူ�နေက္ခ��ဇူးူ�တွင်းရ်ာိ�ါသူည်။် �ိုင်း�်-ပြမ်း�်မ်း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီ၊ ���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်စ်ွခွာ�်� 

အု�ခ်ွာ���န်ေရ�နေက္ခ�မ််းတွီနှာင်း�် စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���၊ က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��တွို�တွက္ခန်ေရ��ါတွီ (KNPP)၊ က္ခရင်း်

ဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတီွ၊ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��် အု�ခ်ွာ���န်ေရ�နေက္ခ�မ််းတီွနှာင်း�် စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သူ်ူမ်း���အနေ�်တွွင််းလာည်�်

��မ််းအံ�ူ�နေက္ခ��ဇူးူ�တွင်းရ်ာိ�ါသူည်။်   

တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ�- ENAC မ်းာ နေရ�သူ��ပြ��စွုနေသူ� ဤသူုနေတွသူ�စွ�တွမ်း�်သူည် ်

ပြမ်း�မ််း�နှိုင်း်င်း၏ံ ငြိင်းိမ််း�ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ်န်ှာင်း�်ဆက္ခစ်ွ�၍်နေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းတံွွင်း ်နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံခွာိုင်းင်ြိမ်း�

နေသူ� ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�နှာင်း်� အ��ဂတွ်�က္ခဒ်ုရယ်ဒ်ုီမ်းိုက္ခနေရစွီပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွု ���်တွိုင်းန်ေ�်နေ�ါက္ခလ်ာ�နေရ�၌ ပြ�ည်တ်ွွင်း်�

နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ� တွိမ်း်�နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���/စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� ပြ��်လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�နှာင်း်� နေ�ရ�်

ပြ��န်ေရ�လာု�င််း��်မ်း���အတွွက္ခ ်တွစွုတံွရ�အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ��မ်းည်ဟ်ုု ယ်ုကံြက္ခည်န်ေမ်း်�လ်ာင်း�်�ါသူည်။်  

                                          ဒေါ�ါက်တ်ာာနိုု�င်ပ်ညာာမွွန််

                                          အမ်းုနေဆ�င်းဒ်ုါရုံးိုက္ခတ်ွ�

   တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ�(ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း)ံ
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စွစွန်ေ��နေရာ�င််းဒုုက္ခခဟူုသူည် ်အဆုိ�ဝါ�ဆံု�နေသူ�နေ��ဒုုက္ခခမ်း�����က္ခ နေ��ဒုုက္ခခတွစွခု်ွာပြ�စ်ွနေကြက္ခ�င််း� သူ�မ်း��အ်��ပြ�င်း�် 

သူိနှိုင်း�်ါသူည်။် က္ခိုယ်န်ေတွွ�ရင်းဆ်ိုင်းန်ေ�ရသူူမ်း���အ�ို�မ်းူ ဆို�ွယ်ရ်�မ်းရာိနေလာ�က္ခန်ေအ�င်း ် ကြီးက္ခီ�မ်း��လာာနေသူ�ဒုုက္ခခတွစွခ်ွာုပြ�စွ ်

နေကြက္ခ�င်း�် စွဉ်�်စွ��ကြက္ခည််�ရုံးုမံ်း်ပြ�င်း်� သူိနှိုင်း်�ါသူည်။် ဆို�ဝါ�လာာနေသူ� စွစွန်ေ��ဒုဏ်မ််း���က္ခို နှာစွ်နေ�ါင်း�် (၇၀)နေက္ခ�� ်ရင်းဆ်ိုင်းလ်ာ�ရ

နေသူ�က္ခ�နေ��တ်ွို� ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းသံူ��မ်း���အ�ို� စွစွန်ေ��ဒုဏ်အ်မ်း��ိ�မ်း��ိ�က္ခို ယ်ခွာုအခွာ��ိ်အ�ိ ရင်းဆ်ိုင်းန်ေ�ရသူည်မ််းာ� မ်းည်သ်ူူမ်း် မ်း

ပြင်းင်း�်�ယ်န်ှိုင်းန်ေ�။ �ုစံွအံမ်း��ိ�မ်း��ိ�ပြ�င်း်� နေ�ရ�အသူီ�သူီ�တွွင်း ်ပြ�စွန်ေ�်နေ�ခွာ��သူည်မ််းာ� ကြက္ခ�နေတွ�င်း်�ကြက္ခ�ရာည်ခ်ွာ��ငြိ�ီပြ�စွ�်ါသူည်။်

အ�ူ�သူပြ�င်း�် ပြ�ည်န်ေ��င််းစုွအတွွင်း�် အစုိွ�ရကုိ္ခဆ��်က္ခ�င််း�ု�က်္ခ�တုိ်ွက္ခခုိ်ွာက္ခမု််းမ်း���သူည် ်တွစွ�ွ်��ငြိ�ီ�တွစ်ွ�ွ��၊ တွစွမ််း��ိ� 

ငြိ�ီ�တွစွမ််း��ိ�၊ တွစွန်ေ�ရ�ငြိ�ီ�တွစွန်ေ�ရ� နေ�်လာိုက္ခန်ေ���က္ခလ်ာိုက္ခပ်ြ�င်း်� “အဆို�နေက္ခ���သူသံူရ�” လာည်န်ေ�ခွာ��သူည်မ််းာ� နှာစွ်နေ�ါင်း�်  

(၇၀) နေက္ခ��ခ်ွာ��ငြိ�ီ� ပြ�စွ�်ါသူည်။် အဆို�ါစွစွ�်ွ�မ်း���အ�� ဆ�်�က္ခ�င်းသ်ူူမ်း���တွင်းမ််းက္ခ အစွို�ရအဆက္ခဆ်က္ခက်္ခလာည်�် နေပြ�ရာင်း�်

နှိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်းရာိခွာ��နေ�။ ပြ�စွန်ေ�်ခွာ��သူည်�် စွစွ�်ွ�မ်း���က္ခလာည်�် နေဒုသူအတွွင်း�်ရာိ ပြ�ည်သ်ူူလာူ�ုမ်း���နှာင်း်� က္ခင်း�်လာွတွသ်ူည်�်နေဒုသူမ်း���က္ခို

နေရွ�ခွာ�ယ်န်ှိုင်းသ်ူည် ် မ်းဟုုတွ်နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� စွစွ်�ွ�မ်း���ပြ�စွတ်ွိုင်း�်ပြ�စွတ်ွိုင်း�် နေဒုသူတွွင်း�်နေ� ပြ�ည်သ်ူူလာူ�ုမ်း���မ်း���မ်းာ� စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းမ််း���အပြ�စွ ်နေ��လာွတွရ်�သူို� �ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းက်ြက္ခရသူည်သ်ူ� ပြ�စွ�်ါသူည်။် 

အဆို�ါပြ�စွရ်�မ််း���အတွိုင်း�် နေပြ��လာိုက္ခ၊် နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာိုက္ခ၊် အခွာ��ိ�က္ခနေရ�က္ခန်ေလာရ�မ်းာ� အငြိမ်း�နေ��ိုင်းလ်ာိုက္ခက်ြက္ခငြိ�ီ�  

မ်းငြိ�ီ�ဆု�ံနှိုင်းန်ေသူ� စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���၏�ဝမ်းာ� အ�က္ခမ််းာ�ဆိုခွာ��သူလာို အဆို�ဝါ�ဆု�ံနေသူ� နေ��ဒုုက္ခခက္ခိုစွဉ်ဆ်က္ခ်မ်းပြ�တွ ်

ရင်းဆ်ိုင်းခ်ွာ��ကြက္ခရ�ါနေတွ��သူည်။် ၂၀ ရ�စွုက္ခ�လာမ်း���တွု��်က္ခ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���က္ခို နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���၏က္ခူည်ီမ်းု 

သူည် ်ပြမ်း�မ််း�ပြ�ည််အတွွင်း်� သူိ�်မ်းနေတွွ�ရနေသူ�လ်ာည်�် ယ်ခွာု ၂၁-ရ�စွုတွွင်းမ််းူ နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���အပြ�င်း ်ပြ�ည်တ်ွွင်း�်

လာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း���က္ခ ဝင်းန်ေရ�က္ခက်္ခူည်ီလာ�ကြက္ခသူည်က်္ခို နေတွွ�လာ�ရ�ါသူည်။် သူို�နေသူ� ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���က္ခို က္ခူည်ီရ

သူည်မ််းာ� နှာစွ�်က္ခစ်ွစွ်တွ�မ််း����မံ်းာ သူနေ��တွူည်ီခွာွင်း်�ပြ��ခွာ�က္ခ်မ်း���ရရာိမ်းာသူ� လာွယ်က်္ခူမ်းည်ပ်ြ�စွန်ေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� အခွာက္ခအ်ခွာ� 

မ်း���စွွ�ရာိနေ�မ်းည်က်္ခို ခွာ��်မ်းာ�်�ကြက္ခည််�နှိုင်း်�ါသူည်။်

ယ်ခွာု (ENAC)၏ IDPs and Refugees Paper သူည် ်အ�က္ခန်ေ��ပ်ြ��ါအနေပြခွာအနေ�မ်း���က္ခို ရုံးုနေ��င်း်�စွုမံ်းာ နေလာ�လာ�

���နေသူ� စွ�တွမ်း်�တွစွန်ေစွ�င်းပ်ြ�စွ�်ါသူည်။် ပြ�စွ�်ွ��နေ�နေသူ� စွစွ�်ွ�မ်း���က္ခိုရ�တ်ွ�ံသူွ��နေအ�င်းန်ေတွ�� ယ်ခွာုစွ�တွမ်း်�က္ခ 

နေဆ�င်းက်ြက္ခဉ်�်နေ��နှိုင်းလ်ာိမ်း�်မ်းည််နေတွ�� မ်းဟုုတွ်�ါ။ သူို�နေသူ� ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���၏ ဒုုက္ခခသူုက္ခခအဝဝက္ခို ပြမ်းင်းန်ေတွွ�လာ�နှိုင်း�်ါ 

သူည်။် ဂရုံးုဏ်�သူက္ခလ်ာ�နှိုင်း်�ါသူည်။် �ိုမ်းိုက္ခူည်ီခွာ�င်းစ်ွိတွမ််း���နေ�ါက္ခ�်ွ��လာ�နှိုင်း�်ါသူည်။် �ို�အပြ�င်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အ��

�ိုမ်းိုလာုခံြုံခွာ�ံနေသူ�အက္ခ�အက္ခွယ်မ််း��� နေ��လာ�နှိုင်းသ်ူည်�်အပြ�င်း ် ယ်င်း�်တွို�အတွွက္ခန်ေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���က္ခိုလာည်�် �ိုမ်းိုစွ�စွတ်ွက္ခ� 

ပြ�စွန်ေစွနှိုင်းလ်ာိမ်း�်မ်းည်ဟ်ုု နေမ်း်�လ်ာင်း�်မ်းိ�ါသူည်။် 

မ်းည်သ်ူို��င်းပ်ြ�စွ�်ါနေစွ။ ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုပြမ်း�်မ်း�နှိုင်းင််း၏ံ က္ခ�လာကြက္ခ�ရာည်ပ်ြ�စွ�်ွ��နေ�နေသူ� စွစွ�်ွ�မ်း���ရ�တ်ွ�ံသူွ��ငြိ�ီ� 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းဒ်ုုက္ခခသူည်မ််း��� မ်းိမ်းိတွို�ဆိုင်းရ်�နေဒုသူမ်း���သူို� နေ���ရ်ှင်းခ်ွာ�မ်း်�နေပြမ်း�စွွ�ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နှိုင်းန်ေရ�တွွင်း ်ယ်ခွာုစွ�တွမ်း�် 

နေလာ�သူည် ်တွစွ်�ည််�တွစွ�်ုအံနေ��က္ခအ်က္ခူပြ��နှိုင်းလ်ာိမ်း�်မ်းည်ဟ်ုု ယ်ုကံြက္ခည်�်��မ်းိ�ါသူည်။် 

                                                        စိုု�င်�်ညွွန််�လွွင််

                                                        (�ုတွအ်�ွ��ဝင်း)်

    တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ�(ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း)ံ
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AA  Arakan Army

 ရက္ခခိ�င်း�်တွ�မ််းနေတွ� ်

ABSDF All Burma Students’ Democratic Front 

 ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းလံာုံ�ဆိုင်း်ရ� နေက္ခ��င်း�်သူ��မ်း���ဒီုမ်းိုက္ခရက္ခတ်ွစွ်တွ�ဦ်း�

ALP Arakan Liberation Party 

 ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်လ်ာွတွန်ေပြမ်း�က္ခန်ေရ��ါတွီ 

Bilateral Agreement နှာစွ်ဦး�နှာစွ�်က္ခသ်ူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခ ်

CCPP The Permanent Commissions of Representatives of Guatemalan Refugees in Mexico (CCPP)

 မ်းက္ခကဆီက္ခိုနှိုင်း်င်းရံာိ ဂွ�တွီမ်း�လာ�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���ဆိုင်းရ်� အငြိမ်း�တွမ်း�်နေက္ခ�မ််းရာင်းမ််း���

CNF  Chin National Front 

 ခွာ�င်း�်အမ်း��ိ�သူ��တွ�ဦ်း� 

CSOs Civil Society Organizations 

 အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း���

DKBA  Democratic Karen Buddhist Army 

 တွို�တွက္ခန်ေသူ� ဗျူးုဒုဓ��သူ� က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ��တွ�မ််းနေတွ�်

EAOs  Ethnic Armed Organizations 

 တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���

ICRC  International Committee of the Red Cross

 အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုင်း်ရ� ကြက္ခက္ခန်ေပြခွာ�ီနေက္ခ�မ််းတွီ

IDPs  Internally Displaced Persons

 ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� 

INGO  International Non-Governmental Organization

 အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ� နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�အ�ွ��အစွည််�

JMC  Joint Ceasefire Monitoring Committee

 �စွ်ခွာတွတ်ွိုက္ခခ်ွာိုက္ခမ််းုရ�စ်ွ�နေရ�ဆိုင်းရ်� �ူ�တွွ�နေစွ�င်း်�ကြက္ခည််�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီ 

JST Joint Strategy Team 

 �ူ�တွွ�မ်းဟု�ဗျူး�းဟု�အစွုအ�ွ��

KBC  Kachin Baptist Convention 

 က္ခခွာ�င်းန်ှာစွ်ပြခွာင်း�်ခွာရစွယ််��်အသူင်း�်နေတွ�အ်�ွ��ခွာ���်

KDNG  Kachin Development Networking Group

 က္ခခွာ�င်းလ်ာူမ်းု�ွ�ံငြိ�ိ��နေရ�က္ခွ�ယ််က္ခ်

KHCC       Kachin Humanitarian Concern Committee

 က္ခခွာ�င်းန်ေဒုသူရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���အ�� က္ခူည်ီနေစွ�င်း်�နေရာ�က္ခန်ေရ� နေက္ခ�မ််းတွီ 
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KIA/KIO  Kachin Independent Army/Kachin Independent Organization

 က္ခခွာ�င်းလ်ာွတွ်နေပြမ်း�က္ခန်ေရ�တွ�မ််းနေတွ�/်က္ခခွာ�င်းလ်ာွတွလ်ာ�န်ေရ�အ�ွ�� 

KMSS Karuna Mission Social Solidarity

 ဂရုံးုဏ်�လာူမ်းုစွည်�်လာုံ�ည်ီညွွတွန်ေရ�အသူင်း�် 

KnED Karenni Education Department

 က္ခရင်း�်ီ�ည်�နေရ�ဌာ�� 

KnNC  Karenni National College 

 က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��နေက္ခ�လာိ� ်

KNPP  Karenni National Progressive Party

 က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��တွို�တွက္ခန်ေရ��ါတွီ 

KnRC  Karenni Refugees Committee

 က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််နေက္ခ�မ််းတွီ 

KNU  Karen National Union

 က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ��အစွည်�်အရုံးု�ံ

KNU/KNLA PC  Karen National Union/Karen National Liberation Army Peace   Council

 က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ��အစွည်�်အရုံးု�ံ/က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ�� လာွတွန်ေပြမ်း�က္ခန်ေရ�တွ�မ််းနေတွ� ်

 က္ခရင်းင်ြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�နေက္ခ�င်းစ်ွီ

KNWO Karenni National Women’s Organization

 က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူမ်းီ�အစွည်�်အရုံးု�ံ

KRC  Karen Refugees Committee

 က္ခရင်းဒ်ုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီ

LDU  Lahu Democratic Union

 လာ��ဟုူဒုီမ်းိုက္ခရက္ခတ်ွစွအ်စွည််�အရုံးု�ံ

MNDO  Mon National Defence Organization

 မ်းွ�်အမ်း��ိ�သူ��က္ခ�က္ခွယ်န်ေရ�အ�ွ�� 

MPF Mon People’s Front 

 မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူူ�တွ�ဦ်း� 

MRDC  Mon Relief and Development Committee 

 မ်းွ�်က္ခယ်ဆ်ယ်န်ေရ�နှာင်း်��ွံ�ငြိ�ိ��နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီ 

NCA  Nationwide Ceasefire Agreement 

 တွစွန်ှိုင်း်င်းလံာုံ��စွခ်ွာတွတ်ွိုက္ခ်ခွာိုက္ခမ််းုရ�စ်ွ�နေရ� သူနေ��တွူစွ�ခွာ��� ်

NCCT  Nationwide Ceasefire Coordination Team

 တွစွန်ှိုင်း်င်းလံာုံ� အ�စွအ်ခွာတွ်ရ�စ်ွ�နေရ� ည်ိိနှုင််း�နေရ�အ�ွ�� 

NGO Non-Governmental Organization

 အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ�အ�ွ��အစွည်�်

NLD  National League for Democracy

 အမ်း��ိ�သူ��ဒုီမ်းိုက္ခနေရစွီအ�ွ��ခွာ��� ်
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NRPC  National Reconciliation and Peace Center

 အမ်း��ိ�သူ��ပြ��်လာည််သူင်း�်ပြမ်းတွန်ေရ�နှာင်း်�ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ဗျူးဟုိုဌာ��

PNLO  Pa-O National Liberation Organization 

 �အိုဝ်�အမ်း��ိ�သူ��လာွတွ်နေပြမ်း�က္ခန်ေရ�အ�ွ��

RCSS  Restoration Council of Shan State

 ရာမ်း�်ပြ�ည်ပ်ြ��်လာည်�်ူနေ��င်းန်ေရ�နေက္ခ�င်းစ်ွီ 

REC  Rakhine Ethnics Congress

 ရခွာိုင်းတ်ွိုင်း်�ရင်း�်သူ��မ်း��ိ�နှွယ်မ််း���အစွည်�်အရုံးု�ံ 

Refugees ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� 

RRCCI  Relief and Rehabilitation Committee for Chin IDPs  

 ခွာ�င်း�်တွိုက္ခ�်ွ�နေရာ�င်းက်္ခူည်ီနေရ�နှာင်း်� ပြ��်လာည်�်ူနေ��င်းန်ေရ�နေက္ခ�မ််းတွီ

SHRF  Shan Human Right Foundation

 ရာမ်း�်လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�နေ��င်းန်ေဒု�ရာင်း�် 

TBC  The Border Consortium 

 �ယ်စ်ွ�်တွနေလာ်�က္ခက်္ခူည်ီနေစွ�င်း်�နေရာ�က္ခန်ေရ�ညွွ��်နေ�ါင်း�်အ�ွ�� 

UKSIA United Karenni State Independent Army

 လာွတွလ်ာ�်နေသူ�က္ခရင်း�်ီပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုတွ�မ််းနေတွ�်

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 

 က္ခုလာသူမ်းဂဂ�ည်�နေရ�၊ သူိ�ံနံှာင်း�်ယ်ဉ်န်ေက္ခ��မ်းုအ�ွ��

UNHCR United Nations High Commissioners for Refugees

 က္ခုလာသူမ်းဂဂဒုုက္ခခသူည်မ််း���ဆိုင်းရ်�မ်းဟု�မ်းင််း�ကြီးက္ခီ�

UPDJC  Union Peace Dialogue Joint Committee

 ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�နေဆွ�နေနှွ�မ်းု �ူ�တွွ�နေက္ခ�မ််းတွီ 

Voluntary Repatriation မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�် 

WFP  World Food Program

 က္ခမ်း��့စွ����ရ်ိက္ခခ�အစွီအစွဉ််

WLB  Women’s League of Burma

 အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အ�ွ��ခွာ���(်ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း)ံ

�ဆ�လာ �က္ခဆ်စွဆ်�်�က္ခ�င်းန်ေရ�ပြ�ည်သ်ူူ�လာွတွလ်ာ�န်ေရ�အ�ွ��ခွာ���်
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ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုသူမ်းမတွပြမ်း�မ််း�နှိုင်း်င်းသံူည် ်လာူမ်း��ိ�တွစွမ််း��ိ�တွည်�်ပြ�င်း်��ွ��စွည််����နေသူ� ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုမ်းဟုုတွ�်�၊ ၁၉၄၇ 

ခွာုနှာစွ် �င်းလ်ာုစံွ�ခွာ���်အနေ�် အနေပြခွာခွာ�ံ��နေသူ�ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွု�င်းပ်ြ�စွသ်ူည်။် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းသံူည် ်လာွတွလ်ာ�န်ေရ�ရငြိ�ီ�ခွာ��ိမ််းာစွတွင်း၍် 

တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေ��ိုင်းန်ေသူ� ပြ�ည်�်ယ်မ််း���၌ က္ခိုယ်�်ိုင်းပ်ြ�ဋ္ဌာ���်�ိုင်းခ်ွာွင်း�်နှာင်း�် က္ခိုယ်�်ိုင်းအ်ု�ခ်ွာ���်�ိုင်းခ်ွာွင်း�် မ်းရရာိပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� 

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ�်ွ�ပြ�စွ�်ွ��သူည်မ််းာ� နှာစွ်နေ�ါင်း�်(၇၀)နေက္ခ��က်ြက္ခ� ကြက္ခ�ပြမ်းင်း်�လာ�ငြိ�ီပြ�စွသ်ူည်။် ဤသူုနေတွသူ�စွ�တွမ်း�်သူည် ်ပြ�ည်တ်ွွင်း�်

နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���၊ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းု အက္ခူအည်ီဆိုင်းရ်�မ်းူဝါဒုမ်း��� (မ်းူကြက္ခမ်း�်)၁ 

အနေ�် အနေပြခွာခွာံနေရ�သူ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ဤစွ�တွမ်း�်နေရ�သူ��ရသူည််�ရည်ရ်ွယ်ခ်ွာ�က္ခ်မ်းာ� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� 

မ်းိမ်းိဌာ�နေ�အရ�သ်ူို� နေ��က္ခင်း�်လာုံခြုံခွာ�၍ံလာူ�ဂုဏ်သ်ူိက္ခခ�ရာိရာိပြ�င်း်� ပြ��်လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�နှာင်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�လာု�င််း��်မ်း��� လာက္ခ ်

နေတွွ�က္ခ�က္ခ� အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ှိုင်း်ရ�၊် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်နှိုင်းင််းတံွက္ခ�လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းု အက္ခူအည်ီ 

မ်း���က္ခို စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း����သံူို� တွိုက္ခရ်ုံးိုက္ခန်ေရ�က္ခရ်ာိနှိုင်းန်ေစွရ�ပ်ြ�စွသ်ူည်။် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���

နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�က္ခိစွစရ�မ််း���က္ခို ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ည်ီလာ�ခွာ-ံ၂၁ရ�စွု�င်းလ်ာု၊ံ လာူမ်းုနေရ�အခွာ��်က္ခဏ္ဍ၌ အဓိိက္ခ

���နေဆွ�နေနွှ�လာ�က်္ခရာ�ိါသူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င််းအပြခွာ��နေသူ�ဏ္ဍမ်း���ပြ�စ်ွသူည်�် စီွ��ွ��နေရ�၊ နေပြမ်းယ်�နှာင်း�်သူ��ဝ�တွဝ်��်က္ခ�င််း၊ နုိှင်းင််းနံေရ�

နှာင်း�် လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�အခွာ��်က္ခဏ္ဍမ်း���တွွင်းလ်ာည််� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�က္ခို ဆက္ခစ်ွ��်ည်�်သူွင်း�်နေဆွ�နေနှွ�နေစွရ�်

ရည်ရ်ွယ်၍် နေရ�သူ��ပြ��စွု���ပြခွာင်း�် ပြ�စွ�်ါသူည်။် 

က္ခခွာ�င်း၊် က္ခယ်��(က္ခရင်း�်ီ)၊ က္ခရင်း၊် ခွာ�င်း�်၊ မ်းွ�်၊ ရခွာိုင်းန်ှာင်း�် ရာမ်း�်အစွရာိနေသူ� ပြ�ည်�်ယ်မ််း���တွွင်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���   

�ွင်း�်လာာစွ�်��ရာိနေ�ရသူည်။် ဒုုက္ခခသူည််မ်း���က္ခို �ိုင်း်�-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�တ်ွနေလာ်�က္ခ ် စွခွာ�်� (၉) ခွာု�ွင်း�်လာာစွ�်��သူည်။် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်

နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� သူို�မ်းဟုုတွ ်စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���၂နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စွသ်ူို� နေရ�က္ခရ်ာိရသူည််�အဓိိက္ခအနေကြက္ခ�င်း�်

အရင်း�်သူည် ် နှိုင်းင််းနံေရ�တွ��်တွူည်ီမ်း်မ်းုနှာင်း်� က္ခိုယ်�်ိုင်းအ်ု�ခ်ွာ���်ပြ�ဋ္ဌာ���်�ိုင်းခ်ွာွင်း�် မ်းရရာိပြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ�်ွ�ပြ�စွ�်ွ��လာ�

ပြခွာင်း�်၏ အက္ခ��ိ�ဆက္ခမ််း���ပြ�စွသ်ူည်။် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ�်ွ�အတွွင်း�် နှာစွ်�က္ခလ်ာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်းတ်ွ�်�ွ��မ်း���၏ နေ��င်း�်��နေသူ�နေပြမ်းပြမ်းိ��်

မ်းိုင်း�်မ်း����င်း�်မ်းိပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� အပြ�စွမ််း��ပြ�ည်သ်ူူမ်း���၏ �ဝမ်း���၊ က္ခိုယ်လ်ာက္ခအ်ဂ�ါခွာ��ိ�ယ်ွင်း�်သူူမ်း��� (မ်းသူ�စ်ွွမ်း�်) အပြ�စွသ်ူို�နေရ�က္ခရ်ာိ

လာ�ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� ၎င်း�်တွို��ဝ ဆက္ခလ်ာက္ခရ်ာင်းသ်ူ�်ရ�တ်ွည် ်နှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခသ်ူ�မ်းက္ခ ၎င်း�်တွို�၏မ်းိသူ��စွုဝင်းမ််း���အနေ�် ဂယ်က္ခ ်

ရုံးိုက္ခခ်ွာတွမ််းုရာိလာ�သူည်။် လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခပြ�စွ�်ွ��ရ��ယ်န်ေပြမ်းရာိ ပြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ်မ်းိမ်းိတွို��ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း���စွွ��်ခွာွ�၍ စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း����ွင်း်�လာာစွ်က္ခ�နေ��ိုင်းရ်သူည်။် အခွာ��ိ�နေသူ�စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���သူည် ် အစွို�ရ�ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်းအတွွင်း�်တွွင်း ်

၁ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း)ံ-တွတွိယ်အကြီးက္ခိမ်း၊် အ��ဂတွ�်က္ခဒ်ုရယ်ဒ်ုီမ်းိုက္ခနေရစွီ ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုတွည်န်ေဆ�က္ခရ်� 

တွွင်း ် အနေပြခွာခွာသံူင်း�်နေသူ�က္ခဏ္ဍအလာိုက္ခ ် မ်းူဝါဒုအကြံက္ခံပြ��ခွာ�က္ခမ််း���(မ်းူကြက္ခမ်း�်မ်း���)၊ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း်�နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���ဆိုင်းရ်�မ်းူဝါဒု      

(မ်းူကြက္ခမ်း�်) စွ�မ်း�က္ခန်ှာ�-၄၆။ 

၂ ဤသူုနေတွသူ�စွ�တွမ်း�်၌ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���ဟုူနေသူ�စွက္ခ��ရ�အ်စွ�� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အပြ�စွ ်�ည်�်သူွင်း�်နေရ�သူ�����သူည်က်္ခို 

စွ��တွသ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� နေတွွ�ရာိရမ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။်
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ရာိနေ�ငြိ�ီ� အခွာ��ိ�မ်းာ� တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းန်ေတွ�လ်ာာ�်နေရ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���၏ �ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်းမ်း���တွွင်း ် ရာိနေ�သူည်။် 

အစုိွ�ရ�ိ��်ခွာ���ရ်��ယ်န်ေပြမ်းစွခွာ��်မ်း���ရာ ိစွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���သူည် ်ငြိမိ်း��နေ�်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���နှာင်း�် နေက္ခ��လာက်္ခ/နေတွ�ရွ�

သူို�မ်းဟုုတွ ်နေတွ�နေတွ�င်းမ််း�����၌ �ွင်း�်လာာစွ်���ရာိနေ�ရသူည်။် အခွာ��ိ�နေသူ�စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���က္ခို အစွို�ရမ်းာ တွရ��ဝင်းအ်သူိ 

အမ်းာတွပ်ြ�����နေသူ�လ်ာည််� အခွာ��ိ�နေသူ� စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���က္ခို အစွို�ရမ်းာအသူိအမ်းာတွမ််းပြ��နေ�။ ဥ�မ်း�အနေ�ပြ�င်း်� �ိုင်း�်-

ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိ ရာမ်း�်ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���က္ခို UNHCR နှာင်း်� �ိုင်း�်အစွို�ရတွို�မ်းာ တွရ��ဝင်းအ်သူိအမ်းာတွ်မ်းပြ�����နေ�။ 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���ရာိ နေက္ခ��င်း�်နေ�အရွယ်က်္ခနေလာ�မ်း���အနေ�ပြ�င်း်� �ည်�နေရ�၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�၊ ရုံးု��်ိုင်း�်နှာင်း�် စွိတွ�်ိုင်း�်

ဆိုင်းရ်� အနေပြခွာအနေ�မ်း���၊ အစွ��အနေသူ�က္ခန်ှာင်း်�ရ�သူီဥတွုဒုဏ်ခ်ွာနံှိုင်းန်ေသူ�  ယ်�ယ်ီရွက္ခ�်�င်းတ်ွ�မ်း���၊ နေ��အနှတရ�ယ်လ်ာုခံြုံခွာ�ံမ်းုမ်းခွာ ံ

စွ��ရပြခွာင်း�်အပြ�င်း ်အပြခွာ��နေသူ�အနေပြခွာခွာံဝ�်နေဆ�င်းမ််းုမ်း���မ်းာ�လာည်�် လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခအ်မ်း��ိ�မ်း��ိ�ရာိနေ�သူည်။် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း���

၏ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���သူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���၌ အ�ည််�င်းယ်က်္ခွ�ပြခွာ��မ်းုရာိနေ�သူည်။် 

နှိုင်းင််းတံွက္ခ�  က္ခူညီ်နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���သူည် ် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရက္ခိုပြ�တွန်ေက္ခ��ရ်သူပြ�င်း်�  စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���သူို� တွိုက္ခရ်ုံးိုက္ခ်

မ်းနေရ�က္ခန်ေ�။ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���တွွင်း ်အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အတွွက္ခ ်လာုခံြုံခွာ�ံနေသူ�အနေပြခွာအနေ�သူို�နေရ�က္ခရ်ာိမ်းနေ�ပြခွာင်း�်၊ အိမ်းတ်ွွင်း်� 

အကြက္ခမ်း�်�က္ခမ််းုမ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�ခွာစံွ��နေ�ရပြခွာင်း�်နှာင်း�် လာု�်အ��ခွာနှု�်����ရရာိပြခွာင်း�်၌ အမ်း��ိ�သူ��မ်း����ည်�်တွူ တွ�်�တွူည်ီတွူ မ်းရရာိနေ�

ပြခွာင်း�်မ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်အမ်း���စွုရာိအမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���သူည် ်အိမ်းန်ေ��င်းဦ်း�စွီ�တွ�ဝ�မ််း��� �မ်း�်နေဆ�င်း်

နေ�ရသူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်းအ်မ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အ�� နေသူွ�နေဆ�င်းပ်ြ���နေယ်�င်း�်လာိမ်းလ်ာည်က်္ခ� တွစွ်�က္ခန်ှိုင်းင််းသံူို� လာူက္ခု�က်္ခူ�နေရ�င်း�်စွ��

ခွာံရမ်းုမ်း���လာည်�် ရာိနေ�သူည်။်  နှိုင်း်င်းနံေတွ�အ်စွို�ရမ်းာ ပြ�ဋ္ဌာ���်လာိုက္ခသ်ူည်�် ၂၀၁၂ လာယ်ယ််�နေပြမ်းဥ�နေဒု၊ ၂၀၁၂ နေပြမ်းလာွတွ၊် နေပြမ်းလာ�န်ှာင်း�်

နေပြမ်းရုံးိုင်း�်ဥ�နေဒု၊ ယ်င်း�်ဥ�နေဒုအ��ပြ�င်းဆ်င်းသ်ူည်�် ဥ�နေဒု (၂၀၁၈) တွို�သူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�သူို�တွွ��်�ို�ပြခွာင်း�်ပြ�စွ်

နေစွသူည်။် ဥ�မ်း�အ��ပြ�င်း်� အရ�သ်ူ��ပြ�ည်သ်ူူမ်း��� သူို�မ်းဟုုတွ ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���သူည် ် (၆) လာအတွွင်း�် လာယ်ယ််�နေပြမ်းမ်း���က္ခို 

မ်းာတွ�်ုတံွင်း်ပြ��လာု�ရ်�အ်တွွက္ခ ်တွိုက္ခရ်ုံးိုက္ခ်နေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ သူွယ်ဝ်ိုက္ခန်ေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�် တွွ�အ်��နေ��နေ�သူည််�သူနေ��

သူို� သူက္ခန်ေရ�က္ခန်ေ�သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း����ိုင်းဆ်ိုင်းန်ေသူ� လာယ်ယ််�နေပြမ်းမ်း���၌ တွရုံးုတွ်

သူ်စွရ်ုံးု�င်းာက္ခန်ေ���စွိုက္ခ�်��ိ�မ်းုမ်း���နေကြက္ခ�င်း်� လာယ်ယ််�နေပြမ်းမ်း��� ��က္ခစ်ွီ�ဆု�ံရုံးု�ံမ်းုမ်း��� ပြ�စွန်ေ�်နေစွနှိုင်းသ်ူည်�်အပြ�င်း၊် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� 

သူည် ်မ်းိမ်းိတွို�နေ�ရ�သ်ူို� ပြ��်လာည််အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်း၍် လာယ်ယ််�နေပြမ်းမ်း���နေ�်တွွင်း ် ပြ��လ်ာည်အ်သူက္ခန်ေမ်းွ�ဝမ်း�်နေက္ခ��င်း�် ပြ��လာု�ရ်� 

တွွင်း ်စွိ�်နေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း��� ကြံက္ခ�နံေတွွ�လာ�နှိုင်းသ်ူည်။်  

�ိုင်း�်-ပြမ်း�်မ်း��ယ်စ်ွ�တ်ွနေလာ်�က္ခ ် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်� (၉)၃ ခွာုရာိ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ် အခွာက္ခအ်ခွာ�စွိ�်နေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း��� 

တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�် တွို��ွ��လာ�နေ�သူည်။် အ�ူ�သူပြ�င်း်� ၂၀၁၂ ခွာုနှာစွ် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ်် ပြ��ပြ�င်းန်ေပြ��င်း�်လာ�မ်းုမ်း���သူည် ်

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�သူို� တွွ�်�အ��နေ��ပြခွာင်း�်အနေပြခွာအနေ�မ်း��ိ�သူို� နေရ�က္ခရ်ာိလာ�ခွာ��သူည်။် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� တွတွိယ်

နှိုင်းင််းသံူို� နေရှ�နေပြ��င်း�်အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းခ်ွာွင်း�် နေလာ်�က္ခ�်��မ်းုအ�� ယ်�ယ်ီရ�ဆ်ိုင်း�်���ပြခွာင်း�် ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� 

သူည် ် ပြမ်း�မ််း�နုိှင်းင််းသုိံူ�နေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာ�င်းန်ေသူ�လ်ာည်�် ပြ�ည်တွ်ွင််း�ငြိငိ်းမ််း�ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စ်ွစွဉ်သ်ူည် ် ၎င်း�်တုိွ�နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အတွွက္ခ ် အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ ်   

မ်းရာိနေသူ�နေ�။ �ယ်စ်ွ�်တွစွန်ေလာ်�က်္ခဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���ရာိ�ည်�နေရ�သူည် ် အနေပြခွာခွာံ�ည်�နေရ�အဆင်း်�အ��လာု�ံ�ီ��ါ� သူင်းက်ြက္ခ�� 

နှိုင်းခ်ွာွင်း�်ရာိနေ�နေသူ�လ်ာည်�်၊ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်ရာိ အနေပြခွာခွာ�ံည်�နေရ�အဆင်း်� ဆယ်တ်ွ�်�နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းင်ြိ�ီ�သူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� အမ်း��ိ�သူ��

နေက္ခ�လာိ�အ်ဆင်း�်နေက္ခ��င်း�်မ်း���က္ခို ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်အခွာ��ိ�၌သူ� သူင်းယ််ူနှိုင်းခ်ွာွင်း�်ရာိသူည်။် သူို�နေသူ�လ်ာည်�် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�ရာိ �ည်� 

နေရ�နေအ�င်းလ်ာက္ခမ််းာတွ်မ်း���အ�� ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းအံစွို�ရမ်းာတွရ��ဝင်းအ်သူိအမ်းာတွ်မ်းပြ��နေ�။ နှိုင်းင််းတံွက္ခ� လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံ

မ်းုမ်း��� နေလာ���က္ခ�လာ�ပြခွာင်း�်သူည် ် စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�် စွို�ရိမ်း�်ူ��စ်ွိတွမ််း��� �ိုမ်းိုခွာစံွ��လာ�ရသူည်။် စွခွာ�်�နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���

၃ �ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်(၉)ခွာု၌ မ်း�လာအု�်�၊ မ်း�ရမ်းတွန်ေလာ�င်း(်ခွာ)မ်း�နေရ�မ််းူ၊ မ်းယ်လ်ာ၊ အု��်��မံ်းိုင်း၊် နှို�ို�၊ ��တ်ွုယံ်��်၊ �မ်းဟ်ုင်း�် က္ခရင်းဒ်ုုက္ခခသူည််

စွခွာ��်မ်း���ပြ�စွ၍် က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ ် (၁)/���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်န်ှာင်း�် က္ခရင်း�်ီ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်အမ်းာတွ(်၂)/မ်းယ်စ်ွူရင်း�်တွို�သူည် ် က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည် ်

စွခွာ��်မ်း��� ပြ�စွသ်ူည်။်
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အနေ�ပြ�င်း်� စွခွာ��်ပြ�င်း�်သူို�တွရ��ဝင်းသ်ူွ��နေရ�က္ခ၍် အလာု�လ်ာု�က်္ခိုင်းခ်ွာွင်း�်မ်းရရာိနေခွာ�။ အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ� အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ 

အသူက္ခန်ေမွ်း�ဝမ််း�နေက္ခ��င်း�်ဆုိင်းရ်��ည်�ရ�်မ်း��� သူင်းက်ြက္ခ���ုိ�ခွာ�နေ��နေသူ�လ်ာည်�် စွခွာ��်အတွွင်း�်၌ နေ��ကွ္ခက်္ခမ်းရာပိြခွာင်း�်နှာင်း�် စွခွာ��်ပြ�င််း� 

သူို�နေရ�င်း�်ခွာ�နှိုင်း်ခွာွင်း�် အခွာွင်း�်အလာမ်း်�လာည်�် မ်းရရာိနေ�။ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိတွို�နေ�ရ�သ်ူို� ပြ��လ်ာည််

အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းမ််းည်�် �ယ်န်ေပြမ်းမ်း���၌ နေပြမ်းပြမ်းိ��မ််းိုင်း�်မ်း���မ်းရာင်း�်လာင်း�်နှိုင်းန်ေသူ�ပြခွာင်း�်၊ နှာစွ�်က္ခလ်ာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းတ်ွ�်မ်း���တွ�စ်ွွ����ပြခွာင်း�်

သူည် ်၎င်း�်တွို�အတွွက္ခ ်လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ ်မ်းရာိနေသူ�နေခွာ�။ 

နုိှင်းင််းတံွက္ခ�ပြ�စ်ွရ�န်ေလာ�လာ�ခွာ�က္ခမ််း���တွွင်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�နှာင်း်� နေ�ရ� ်

ပြ��န်ေရ�လာု�င််း��်စွဉ်မ််း��� အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခလ်ာ�က္ခရ်ာိသူည်။် ယ်င်း�်သူို�နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ် UNHCR ၏ နေရရာည််

တွည်တ်ွ�ံနေသူ�နေပြ�ရာင်း�်ခွာ�က္ခမ််း��� (Durable Solutions) အနေ�် အနေပြခွာခွာံ���ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ယ်ခွာုနေလာ�လာ����နေသူ� နှိုင်းင််း ံ

တွက္ခ�ပြ�စွရ်�မ််း���တွွင်း ် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခစ်ွ�ခွာ���မ််း���၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�

အတွွက္ခ ်�ည်�်သူွင်း်�ခွာ���ဆ်ို���သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��်လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����ရ�တွွင်း ်

အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည် ်က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း����ါဝင်းခ်ွာွင်း�်ရာိနေ�သူည်။် ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ� 

���နေရ�နှာင်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�နေအ�င််းပြမ်းင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း����ါဝင်းပ်ြခွာင်း�်သူည် ် နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းန်ှိုင်း်

နေကြက္ခ�င်း�် လာက္ခခ်ွာ�ံ��သူည်။် UNHCR သူည် ်မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�် (Voluntary Repatration) စွီမ်းံက္ခိ��်

မ်း���လာု�န်ေဆ�င်းန်ေ�နေသူ�လ်ာည်�် နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းန်ေသူ�ရလာဒုမ််း���မ်းရရာိနေသူ�နေ�။ အ�ယ်န်ေကြက္ခ�င်း်�ဆိုနေသူ� ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� 

ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အတွွက္ခ ်နေ��အနှတရ�ယ်က်္ခင်း�်ရာင်း�်နေရ� (လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ)်၊ လာူ�ဂုဏ်သ်ူိက္ခခ�နှာင်း�်အည်ီ၊ နေရရာည််

ရာင််းသူ�ရ်�တ်ွည်နုိ်ှင်းန်ေရ�အတွွက်္ခ လူာသူ��ခွာ�င််း�စွ���နေ��က္ခ�်�ံမု်းမ်း���၊ နေ�အိမ််း၊ နေပြမ်းယ်�နှာင်း�်�ုိင်းဆုိ်င်းမု််းအခွွာင်း�်အနေရ�မ်း��� (Housing, 

Land and Property Rights) သူည် ်အဓိိက္ခစွိ�်နေခွာ်မ်းုမ်း���ပြ�စွန်ေ�သူည်။် 

NCA လာမ်း်�နေကြက္ခ�င်း�်အရပြ�စွန်ေ�်လာ�နေသူ� အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်နှိုင်းင််းနံေရ� နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���၊ အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�အလာိုက္ခ၊် 

နေဒုသူအလုိာက်္ခနေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�် နုိှင်းင််းနံေရ�နေဆွ�နေနွှ��ွ�မ်း���တွွင််း စွစွန်ေ��နေရာ�င်းန်ှာင်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�ကိ္ခစွစမ်း���ကုိ္ခ �ည်�်သွူင်း�် 

နေဆွ�နေနှွ�ခွာ��သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ည်ီလာ�ခွာ-ံ၂၁ ရ�စွု�င်းလ်ာု၊ံ လာူမ်းုနေရ�အခွာ��်ဏ္ဍ၌ �ည်�်သူွင်း�်နေဆွ�နေနှွ�

ခွာ��သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�သူည် ် က္ခဏ္ဍအလာိုက္ခ ် (၅) ခွာုလာု�ံ၄နှာင်း�် ဆက္ခစ်ွ�န်ေ�သူည်။် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွု

ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ� ည်ီလာ�ခွာ-ံ၂၁ ရ�စွု�င်းလ်ာုသံူည် ် NCA စွ�ခွာ���် လာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ို����နေသူ� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်း ် အ�ွ��

အစွည််�မ်း���အတွွက္ခသ်ူ� အက္ခ��ံ�ဝင်းန်ေ�သူည်။် NCA စွ�ခွာ���် လာက္ခမ််းာတွမ််းနေရ��ို����နေသူ� က္ခ��်တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း်

မ်း���သူည် ် အစွို�ရပြ�င်း်� နှာစွ်ဦး�နှာစွ�်က္ခသ်ူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခ ် (Bilateral Agreement) အ�� ပြ�ည်�်ယ််အဆင်း�်နှာင်း�် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွု     

အဆင်း�်မ်း���အ�ိ ခွာ���ဆ်ို���သူည််။ နှာစွ်ဦး�နှာစွ်�က္ခ်သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခ ်(Bilateral Agreement) မ်း���၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� 

ဒုုက္ခခသူည်အ်နေရ�က္ခိစွစမ်း��� �ါဝင်းန်ေ�သူည်။် ယ်င်း�်သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခမ််း���က္ခို လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�်

မ်းာ� အနေရ�ကြီးက္ခီ�နေ�သူည်။် ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းအံစွို�ရသူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ရာိစွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�နှာင်း်� ပြ��်လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����

နေရ�လာု�င််း�်�မ်း��� ��မ်းဦး�စွွ�ပြ��လာု�ရ်မ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် �ို�နေ��က္ခ ်ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�နှာင်း်� ပြ��်လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�

လာု�င််း�်�စွဉ်မ််း���ဆက္ခလ်ာက္ခလ်ာု�်နေဆ�င်းရ်မ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် ယ်င်း�်သူို�လာု�န်ေဆ�င်းန်ေ�ခွာ��ိ်တွွင်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� 

အနေ�် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� ဆက္ခ်လာက္ခ�်�ံ�ို�နေ��ရမ်းည် ်ပြ�စွသ်ူည်။် သူို�မ်းာသူ� ၎င်း�်တွို��ဝဆက္ခလ်ာက္ခ ်ရာင်းသ်ူ�်

နှိုင်းမ််းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်း၏ံ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� မ်းိမ်းိတွို�နေ��ိုင်းရ်�နေဒုသူို� နေ��က္ခင်း�်လာုခံြုံခွာ�၍ံ လာူ�ဂုဏ် ်

သူိက္ခခ�နှာင်း�်အည်ီ ပြ��လ်ာည််အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းမ််းုပြ��လာု�ပ်ြခွာင်း�်သူည် ်နေရရာည်စ်ွီမ်းကံ္ခိ��်တွစွရ်�ပ်ြ�စွန်ေ�သူည်။် 

၄ NCA စွ�ခွာ���်၌ နှိုင်း်င်းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ�မ်းုဆိုင်းရ်�မ်းူနေ��င်းက်္ခဏ္ဍအလာိုက္ခ(်၅)ခွာုသူည်် နှိုင်းင််းနံေရ�၊ လာူမ်းုနေရ�၊ စွီ��ွ��နေရ�၊ လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�၊ နေပြမ်းယ်�နှာင်း်�သူ��ဝ�တွဝ်�်�က္ခ�င်း်

တွို� ပြ�စွသ်ူည်။်



နေပြမ်း�ု�ံါသူနေက္ခ�တွအခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း���သူည် ်

ခွာ��်မ်းာ��်�ည််�သူွင်း�်���ပြခွာင်း�်သူ�ပြ�စွသ်ူည်။်
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ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုသူမ်းမတွပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းနံေတွ�သ်ူည် ် ၁၉၄၇ ခွာုနှာစွ်၊ 

နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ (၁၂) ရက္ခန်ေ��၌ ဗျူးိုလာခ်ွာ���်နေအ�င်းဆ်�်�နှာင်း�် တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��

မ်း���အကြက္ခ��ခွာ���ဆ်ိုခွာ��နေသူ� သူမ်းိုင်း�်ဝင်း�်င်းလ်ာုစံွ�ခွာ���်ပြ�င်း်� နေ�်နေ�ါက္ခလ်ာ�

နေသူ� ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုပြ�စွသ်ူည်။်  က္ခိုလာို�ီ�ယ်ခ်ွာ���အဂ�လာိ�လ်ာက္ခန်ေအ�က္ခမ််းာ 

လွာတွလ်ာ�န်ေရ�ရရာငိြိ�ီ�နေ��က်္ခ�ုိင်း�် ပြ�ည်န်ေ��င််းစုွသူည် ်�င်းလံု်ာစွ�ခွာ����်ါ က္ခတိွ 

က္ခဝတွ်မ်း���ပြ�င်း်� လာက္ခန်ေတွွ�က္ခ�င်း်�သူု�ံခွာ��သူည်မ််းဟုုတွ�်�၊ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ�� 

လာူမ်း��ိ�မ်း���နေ��ိုင်းန်ေသူ�ပြ�ည်�်ယ်မ််း���သူည် ်နှိုင်းင််းနံေရ�အရတွ��်တွူည်ီမ်း်မ်းု၊ 

က္ခိုယ်�်ိုင်းပ်ြ�ဋ္ဌာ���်အု�ခ်ွာ����်ိုင်းခ်ွာွင်း�်နှာင်း�် ဒုီမ်းိုက္ခနေရစွီ�ည်�်က္ခ� အု�ခ်ွာ���်ခွာွင်း�်မ်းရ 

ရာိ�� တွပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွ�စွပ်ြ�င်း်� အု�ခ်ွာ���်ခွာံနေ�ရသူည်။် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းသံူည် ်

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွပ်ြ�စွ�်ွ��လာ�သူည်မ််းာ� လာွတွလ်ာ�န်ေရ�ရရာိငြိ�ီ�ခွာ��ိ်မ်းာ စွတွင်း၍် 

ယ်နေ��အခွာ��ိ် �ိ�င်းပ်ြ�စွသ်ူည်။် 

၁၉၆၂ ခွာုနှာစွ်၊ မ်းတွ်လာ (၂) ရက္ခန်ေ��တွွင်း ် ဗျူးိုလာခ်ွာ���်နေ�ဝင်း�်မ်းာ 

နုိှင်းင််းနံေတွ�အ်�ဏ်�သိူမ်း�်ယူ်ငြိ�ီ�နေ��က်္ခ၊ တုိွင်း�်ရင်း�်သူ��အခွွာင်း�်အနေရ�မ်း���နှာင်း�် 

လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�မ်း��� �ိုမ်းိုခွာ��ိ�နေ��က္ခခ်ွာံလာ�ရသူည်။် နှိုင်းင််းနံေတွ�န်ေအ�ခွာ�မ်း�် 

သူ�ယ်�နေရ�နှာင်း်� �ွ�ံငြိ�ိ��နေရ�နေက္ခ�င်းစ်ွီ (�အ�) စွစွအ်စွို�ရလာက္ခ�်က္ခတ်ွွင်း ်

ပြ�တွ(်၄)ပြ�တွ၅် လာမ်း�်စွဉ်မ််း���က္ခ�င်း်�သူု�ံပြခွာင်း�်၊ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��ပြ�ည်�်ယ်မ််း���၌ 

အနေသူ�စွ��၊ အလာတွစ်ွ��နှာင်း�် အကြီးက္ခီ�စွ��စွီမ်းကံ္ခိ��်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� လာယ်ယ််�

နေပြမ်းမ်း��� သူိမ်း�်ဆည်�်ခွာရံပြခွာင်း�်စွနေသူ�အခွာ�က္ခမ််း���နေကြက္ခ�င်း်� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��

ပြ�ည်သူ်ူမ်း���သူည် ် ပြ�ည်တွ်ွင််း�နေ�ရ�စွ်ွ��်ခွွာ�တိွမ်း�်နေရာ�င်းသူ်ူမ်း��� (IDPs)အပြ�စ်ွ 

သုိူ�နေရ�က္ခရ်ာလိာ�ခွာ��ငြိ�ီ�နေ��က်္ခ၊ �ုိမ်းာတွဆင်း�်အိမ်း�ီ်�ခွာ�င်း�်နုိှင်းင််းမံ်း���သုိူ� ဒုုက္ခခသူည် ်

မ်း��� (Refugees) အပြ�စွ ်သူွ��နေရ�က္ခခ်ွာိုလာုနံေ�ရသူည်။် 

ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���(IDPs)နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���

(Refugees) အမ်း���စွုမ်းာ� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွန်ေကြက္ခ�င်း်�ပြ�စွန်ေ�်လာ�နေသူ�အက္ခ��ိ� 

ဆက္ခ်မ်း����င်းပ်ြ�စွန်ေ�သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���သူည် ် အစွို�ရ�ိ��် 

ခွာ���်ရ��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���နှာင်း်� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း ် အ�ွ��အစွည်�်မ်း��� 

�ိ��်ခွာ���်ရ��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���၌ စွခွာ�်�မ်း����ွင်း်�လာာစွက်္ခ� �ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်း်

နေ�ရသူည်။် လာက္ခရ်ာအိခွာ��ိ�ိ်တုိွင်းန်ေအ�င်း ်�ုိင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�တ်ွနေလာ်�က္ခ်

ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်� (၉)၆ခွာု �ွင်း�်���၍ �ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းန်ေ�ရသူည်မ််းာ� 

၅ နှိုင်း်င်းံနေတွ�်နေအ�ခွာ�မ်း�်သူ�ယ်�နေရ�နှာင်း�်�ွ�ံ ငြိ�ိ��နေရ�နေက္ခ�င်း်စွီ(�အ�)အစွို�ရလာက္ခ်�က္ခ်၌ 

တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း ် နေတွ�လ်ာာ�်နေရ��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���တွွင်း ် ပြ�တွ(်၄)ပြ�တွ ် လာမ်း်�စွဉ််

ပြ�စွန်ေသူ� “ရိက္ခခ�ပြ�တွ၊် �ဏ္ဍ�နေင်းွပြ�တွ၊် သူတွင်း�်အဆက္ခအ်သူွယ်ပ်ြ�တွန်ှာင်း�် လာူ�ုနှာင်း�်

အဆက္ခအ်သူွယ််ပြ�တွပ်ြခွာင်း�်မ်း���”က္ခို လာု�န်ေဆ�င်း်ခွာ��သူည်။် 

၆ �ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်(၉)ခွာု၌ မ်း�လာအု��်၊ မ်း�ရမ်းတွန်ေလာ�င်း(်ခွာ)မ်း�နေရ�မ််းူ၊ 

မ်းယ်လ်ာ၊ အု��်��မံ်းိုင်း၊် နှို�ို�၊ ��တ်ွုယံ်��်၊ �မ်းဟ်ုင်း�် က္ခရင်းဒ်ုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���ပြ�စွ၍် 

က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��် အမ်းာတွ(်၁)/��်�မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်န်ှာင်း�် က္ခရင်း�်ီ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်

အမ်းာတွ(်၂)/မ်းယ်စ်ွူရင်း�် တွို�သူည် ်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း��� ပြ�စွသ်ူည်။် 
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ဆယ်စ်ွုနှာစွမ််း���စွွ� ကြက္ခ�ပြမ်းင်း်�နေ�ငြိ�ီပြ�စွသ်ူည်။် �ိုင်း်�-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိ ဒုုက္ခခသူည် ်စွခွာ�်�(၉)ခွာုသူည် ်နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း���၏ 

လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���က္ခိုသူ� အဓိိက္ခ���မ်းာီခွာိုအ����� နေ�ရသူည်။် 

ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွု၏အရင်း�်ခွာပံြ�ဿ��သူည် ်�င်းလ်ာုစံွ�ခွာ���်�ါ က္ခတွိက္ခဝတွမ််း���လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်း ်

ရွက္ခပ်ြခွာင်း�်မ်းရာိနေသူ�နေကြက္ခ�င်း်�ပြ�စွသ်ူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�သူည် ် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွု၏အနေရ�

က္ခိစွစပြ�စွသ်ူည်။် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ရာိစွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� အိမ်း�်ီ�ခွာ�င်း�်နှိုင်းင််းမံ်း���သူို� တွိမ်း�်နေရာ�င်းန်ေ�ရနေသူ�ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�

နှာင်း�် ပြ�ည်လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လုာ�်င်း��်စွဉ်မ််း���လုာ�်နေဆ�င်းရ်�အ်တွွက္ခ ်အဓိိက္ခစိွ�န်ေခွာ်ခွာ�က်္ခမ်း���မ်းာ� ပြ�ည်န်ေ��င််းစုွ၏ နုိှင်းင််းနံေရ�၊ 

စွီ��ွ��နေရ�နှာင်း်� လာူမ်းုနေရ�မ်း���အပြ�င်း ်အပြခွာ��နေသူ�အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်း���အနေ�် မ်းူတွည်န်ေ�သူည်။် 

�ညာ�်ွယ်ခ်ျျက််

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�အ�� ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ည်ီလာ�ခွာ-ံ၂၁ ရ�စွု�င်းလ်ာု၊ံ လာူမ်းုနေရ�

အခွာ�်�က္ခဏ္ဍတွွင်း ် �ည်�်သူွင်း်�နေဆွ�နေနှွ�လာ�က္ခရ်ာိနေ�သူည်။် ဤသူုနေတွသူ�စွ�တွမ်း�်၏ ရည်ရ်ွယ်ခ်ွာ�က္ခ်မ်းာ� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� 

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�က္ခိစွစမ်း���က္ခို ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ််နှာင်း�် နှိုင်းင််းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���တွွင်း ်အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ�စွန်ေစွရ�ရ်ည်ရ်ွယ်၍် 

နေရ�သူ��ပြ��စုွရပြခွာင််း�ပြ�စ်ွ�ါသူည်။် ယ်ခုွာစွ�တွမ်း�်သူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� မ်းည်သုိ်ူ�မ်းည်�ံု်နေ��အနှတရ�ယ်က်္ခင််း�၍ 

လာူ�ဂုဏ်သ်ူိက္ခခ�နှာင်း�်အည်ီ နေ�ရ�ပ်ြ��န်ှိုင်း်နေရ��ည်�်လာမ်း�်မ်း���က္ခို သူုနေတွသူ�ပြ��နေရ�သူ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွ�်ါသူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� ဤသူုနေတွ 

သူ�စွ�တွမ်း�်သူည် ် မ်းူဝါဒုနေရ�ရ�နေရ�ဆွ�သူူမ်း���နှာင်း်� ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�နေဆွနေနွှ�သူူမ်း���အတွွက္ခ ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� 

အနေရ�က္ခိစွစက္ခို �ိုမ်းိုသူိရာိ���လာည်န်ေစွရ�န်ှာင်း�် ၎င်း�်တွို�နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ� မ်းူဝါဒုမ်း���နေရ�ဆွ�ရ�တွွင်း ် မ်းာ�က်္ခ�န်ေသူ�ဆု�ံပြ�တွခ်ွာ�က္ခ်မ်း��� 

ခွာ�မ်းာတွန်ှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ်သူုနေတွသူ�ပြ��လာု�ရ်ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် 

သ�ဒေါတာသန်န်ညာ်�လွမွ်�မွျာ�

ဤသုူနေတွသူ�စွ�တွမ်း�်နေရ�သူ��ရ�တွွင််း တုိွင်း�်ရင်း�်သူ��လူာမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင််းတွ� (ပြ�ည်န်ေ��င််းစုွပြမ်း�မ််း�နုိှင်းင််း)ံ သုူနေတွ 

သူ�အ�ွ��သူည် ် က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ်် ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� (IDPs)/စွစွန်ေ��နေရာ�င်း ် စွခွာ�်�မ်း���နှာင်း်� က္ခယ်��        

(က္ခရင်း�်ီ) နှာင်း�် က္ခရင်းဒ်ုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���သူို�သူ� သူွ��နေရ�က္ခက်္ခွင်း�်ဆင်း�်နေလာ�လာ�ခွာ���ါသူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းအ်နေရ�က္ခိစွစနှာင်း်�

�တွသ်ူက္ခ၍် ENAC သူုနေတွသူ�အ�ွ��သူည် ်က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််၊ ပြမ်းစွက်ြီးက္ခီ����ငြိမ်းိ��ရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းအ်နေရ�နေဆ�င်းရ်ွက္ခလ်ာ�က္ခရ်ာိနေသူ� 

နေမ်းတွာ�နေ��င်းန်ေဒု�ရာင်း�်၊ ဂရုံးုဏ်�လာူမ်းုစွည်�်လာုံ�ည်ီညွွတွန်ေရ�အသူင်း�် (KMSS)၊ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�တွ�ဝ�်ခွာံနှာင်း�် စွခွာ�်�နေ�ပြ�ည််

သူူမ်း���၊ အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ နှိုင်း်င်းနံေရ��ါတွီမ်း���၊ ပြမ်းစွက်ြီးက္ခီ����ငြိမ်းိ��ရာိ နေက္ခအိုင်းအ်ို �ည်�်�ည်�အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ��

အ�ွ�� (Technical Assistance Team) တွ�ဝ�်ရာိသူူမ်း����သံူို�သူွ��နေရ�က္ခ၍် နေတွွ�ဆုနံေမ်း�ပြမ်း��်မ်းုမ်း��� ပြ��လာု�ခ်ွာ���ါသူည်။် ဒုုက္ခခ 

သူည်အ်နေရ�နှာင်း်��တွသ်ူက္ခ၍် �ိုင်း်�-ပြမ်း�်မ်း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�အမ်းာတွ(်၁)-��်�မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်စ်ွခွာ�်�နှာင်း�် မ်းယ််လာ

ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���သူို� သူွ��နေရ�က်္ခက္ခွင်း�်ဆင်း�်နေလာ�လာ�ခွာ��သူည်။် ယ်င်း�်သူို�က္ခွင်း�်ဆင်း�်နေလာ�လာ�ရ�တွွင်း ် က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��တွို� 

တွက္ခန်ေရ��ါတွီ(KNPP)မ်းာ ဒုုက္ခခသူည်အ်နေရ�တွ�ဝ�ရ်ာိသူူမ်း���၊ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီ(KnRC)၊ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��် 

အမ်းာတွ(်၁)-��်�မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ် ် စွီမ်းံခွာ��်ခွာွ�နေရ�/အု�ခ်ွာ���န်ေရ�နေက္ခ�မ််းတွီနှာင်း�် စွခွာ�်�နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���၊ စွခွာ�်�အတွွင်း�်ရာိ ရ�က်္ခွက္ခ်

အလာိုက္ခ ် အု�ခ်ွာ���်နေရ�တွ�ဝ�ခ်ွာမံ်း����သံူို� သူွ��နေရ�က္ခက်္ခွင်း�်ဆင်း�်နေလာ�လာ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် နေတွွ�ဆုနံေမ်း�ပြမ်း��်မ်းုမ်း��� ပြ��လာု�ခ်ွာ��သူည်။် 

ယ်င်း�်အပြ�င်း ် မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်သူို� က္ခွင်း�်ဆင်း�်နေလာ�လာ�ရ�၌ က္ခရင်းဒ်ုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီ (KRC)၊ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��် 

အု�ခ်ွာ���န်ေရ�နေက္ခ�မ််းတွီတွ�ဝ�်ရာိသူူမ်း���၊ စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အ�� (အု�စ်ွု�ွ��၍နေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ တွစွဦ်း�ခွာ�င်း်�အ��ပြ�င်း်�နေသူ� ်

လာည််�နေက္ခ�င်း�်) နေတွွ�ဆုနံေမ်း�ပြမ်း�မ််းုမ်း��� ပြ��လာု�်ခွာ��သူည်။် သူုနေတွသူ�အ�ွ��သူည် ် ခွာ�င်း�်၊ မ်းွ�်၊ ရခွာိုင်းန်ှာင်း�် ရာမ်း�်လာူမ်း��ိ�မ်း���မ်းာ �ွင်း�်လာာစွ်

���နေသူ� စွစွန်ေ��နေရာ�င််းစွခွာ��်မ်း���နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���သုိူ� ကွ္ခင််း�ဆင်း�်နေလာ�လာ�မု်းပြ��လုာ�လုိ်ာခွာ��နေသူ�လ်ာည်�် အခွာ��ိအ်က္ခ��် 
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အသူတွပ်ြ�င်း်�သူ�ရရာိနေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� က္ခွင်း�်ဆင်း�်သူုနေတွသူ� မ်းပြ��လာု�န်ှိုင်းခ်ွာ��နေ�။  သူို�ရ�တွွင်း ် ဒုုတွိယ်အရင်း�်အပြမ်းစွမ််း���ပြ�စွန်ေသူ� 

အင်း်တွ��က္ခ ်သူတွင်း်�အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း���၊ ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ� တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�နှာင်း်� �တွ်သူက္ခ်

၍ပြ��စွု���နေသူ�စွ�တွမ်း�်မ်း���က္ခို အနေပြခွာခွာ၍ံမ်းာီပြင်းမ်း�်နေရ�သူ�����ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ် ဤသူုနေတွသူ�စွ�တွမ်း�်၌ နှိုင်းင််း ံ

တွက္ခ�ပြ�စွရ်�မ််း���က္ခိုလာည်�် �ည်�်သူွင်း်�နေရ����ငြိ�ီ�၊ ဒုုတွိယ်အရင်း�်အပြမ်းစွမ််း���အပြ�စွ ်အင်း်တွ��က္ခ်သူတွင်း�်အခွာ�က္ခ်မ်း���အနေ�် 

မ်းာီပြင်းမ်း�်က္ခို�က္ခ�� နေရ�သူ������ါသူည်။် 



Photo by ENAC
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၂.၁. ပြပညာတ်ာွင်�်ဒေါန်�ပစ်ိုွန်�်ချွာ တာုမွ�်ဒေါ�ာာင်သ်ူမွျာ�  
 (Internally Displaced Persons)  

ပြ�ည်တွ်ွင်း�်နေ�ရ�စွ်ွ��်ခွွာ�တိွမ်း�်နေရာ�င်းသူ်ူမ်း��� သုိူ�မ်းဟုုတွ ်ပြ�ည်တွ်ွင်း�် 

အုိ�အိမ်းမ််း��သူူမ်း���ဆုိသူည်မ််းာ� အ�ူ�သူပြ�င်း်� လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင်း�်ဋိိ�က္ခခ၊ အနေ�ွ 

နေ�ွ အကြက္ခမ်း�်�က္ခမ််းုအနေပြခွာအနေ�မ်း���၊ လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ� ခွာ��ိ�နေ��က္ခမ််းုမ်း��� 

သူို�မ်းဟုုတွ ် သူ��ဝ သူို�မ်းဟုုတွ ် လာူတွို���တ်ွီ�နေသူ� နေ��အနှတရ�ယ်မ််း���

နေကြက္ခ�င်း်�ပြ�စွန်ေစွ၊ အဆို�ါ အက္ခ��ိ�ဆက္ခ်မ်း���က္ခို နေရာ�င်းရ်ာ��ရ�အ်တွွက္ခပ်ြ�စွ်

နေစွ၊ ယ်င်း�်တွို�နေ�အိမ်းမ််း��� သူို�မ်းဟုုတွ ်အစွဉ််အလာ�အရ အငြိမ်း�နေ��ိုင်းသ်ူည်�် 

နေ�ရ�မ်း���က္ခို အတွင်း်�အကြက္ခ� ် သူို�မ်းဟုုတွ ် မ်းလာာ�မ်းနေရာ�င်းသ်ူ���စွွ��်ခွာွ� သူို� 

မ်းဟုုတွ ်တွိမ်း�်နေရာ�င်း�်ွက္ခန်ေပြ��ရငြိ�ီ� နှိုင်းင််းတံွက္ခ�က္ခ အသူိအမ်းာတွပ်ြ����� 

နေသူ�နှိုင်းင််း�ံယ်�်ိမ်းိတွက်္ခိုမ်းပြ�တွန်ေက္ခ��န်ေသူ� လာူ�ုဂဂိ�လာမ််း��� သူို�မ်းဟုုတွ ်လာူ

�ုဂဂိ�လာအ်ု�စ်ွုမ်း����င်း ်ပြ�စွ�်ါသူည်။်ရ

၂.၂.  ��က်ခသညာမ်ွျာ�(Refugees)

က္ခုလာသူမ်းဂဂ၏ ၁၉၅၁ ခွာုနှာစွ် ဒုုက္ခခသူည််မ်း���ည်ီလာ�ခွာမံ်းာ တွရ��ဝင်း်

အနေ��က္ခအ်���အနေ�ပြ�င်း်� ဒုုက္ခခသူည်အ်ပြ�စွ ်အဓိိ�ံါယ််�ွင်း�်ဆို���သူည််

မ်းာ� “လာူတွစွဦ်း�တွစွန်ေယ်�က္ခသ်ူည် ် လာူမ်း��ိ�နေရ�အရပြ�စွန်ေစွ၊ ��သူ�နေရ�

အရပြ�စွန်ေစွ၊ နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွခ်ွာွင်း�်အရပြ�စွန်ေစွ၊ လာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်တွစွခ်ွာု၏ 

အ�ွ��ဝင်းအ်ရပြ�စွန်ေစွ၊ သူို�မ်းဟုုတွ ် နှိုင်းင််းနံေရ�ခွာယံ်ူခွာ�က္ခအ်ရပြ�စွန်ေစွ ငြိခွာိမ်း�် 

နေပြခွာ�က္ခန်ေကြက္ခ�က္ခရ်ွ�ံနေစွပြခွာင်း�်စွနေသူ� ၎င်း�်၏မ်းူလာနှိုင်းင််းသံူို� ပြ��လ်ာည်န်ေ��ိုင်း်

လာိုနေသူ�ဆနှဒမ်းရာိ�� အနေကြက္ခ�င်း�်ပြ�ခွာ�က္ခမ််း���နေကြက္ခ�င်း်� ဒုုက္ခခသူည်အ်ပြ�စွမ််းာတွ ်

ယ်ူသူည်။်၈

၂.၃. ဒေါ��ာညာတ်ာညာတ်ာ�ံဒေါသာဒေါပြဖွ�ာင်�်ချျက််မွျာ�   
 (Durable Solutions)၉

နှိုင်းင််းတံွက္ခ�ဒုုက္ခခသူည်မ််းူဝါဒုမ်း���တွွင်း ် ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေရရာည််

တွည်တ်ွ�ံနေပြ�ရာင်း�်နှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ် နေရှ�နေပြ��င်း�်အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�် (Re- 

၇ က္ခမ်း��့ကု္ခလာသူမ်းဂဂ၊ ပြ�ည်တွ်ွင််း�၌နေ�ရ�စွ်ွ��်ခွွာ� နေရှ�နေပြ��င််း�နေ�ရမု်းဆုိင််းရ�လာမ်း�်ညွာ�အ်နေပြခွာခွာ ံ

မ်းူမ်း���: �ိဒုါ�်�-အက္ခ���ံဝင်းမ််းုနှာင်း�် ရည်ရ်ွယ်ခ်ွာ�က္ခ ်(စွ�မ်း�က္ခန်ှာ�-၈)။

၈ http://www.unhcr.org/what-is-a-refugee.html (accessed on October 16, 

2018)

၉ ယ်ခွာုစွ�တွမ်း်�တွွင်း ် Durable Solutions ၏ အဓိိ�ံါယ်န်ေဝါဟု�ရ အသူုံ�အနှု�်�အ�� 

ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ� ည်ီလာ�ခွာသံူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခအ်စွိတွအ်�ိုင်း�်(၁)တွွင်း ်နေရ�သူ��

���နေသူ� “နေရရာည်ရ်ာင်းသ်ူ�်ရ�တ်ွည်န်ှိုင်းန်ေရ�”ဟုူ၍ သူု�ံနှု��်����ါသူည်။် 
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settlement)၊ ဝင်းဆ်�ံနေ�ါင်း�်စွည်�်ပြခွာင်း�် (Local Integration) နှာင်း�် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�် (Voluntary 

Repatriation) ဟုူ၍ အသူိအမ်းာတွပ်ြ�����သူည်။်   

က္ခုလာသူမ်းဂဂဒုုက္ခခသူည်ဆ်ိုင်း်ရ�မ်းဟု�မ်းင်း�်ကြီးက္ခီ�ရုံးု�ံ (UNHCR) မ်းာ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� (IDPs)နှာင်း်� 

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���(Refugees)အတွွက္ခ ် နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံနေသူ�နေပြ�ရာင်း�်ခွာ�က္ခမ််း��� (Durable Solutions) ပြ�စွန်ေသူ� နေရှ�နေပြ��င်း�်

အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းခ်ွာွင်း�် (Resettlement)၊ နေဒုသူတွွင်း�်နေ�ါင်း�်စွည်�်ဝင်းဆ်�ံနှိုင်းခ်ွာွင်း�် (Local Integration) နှာင်း�် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒ

အနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��်ခွာွင်း�် (Voluntary Repatriation) တွို�သူည် ်လာက္ခန်ေတွွ�က္ခ�င်း်�သူု�ံနေ�နေသူ� �ည်�်လာမ်း�်မ်း����င်းပ်ြ�စွန်ေ�သူည်။် 

ပြ�ည်တွ်ွင်း�်နေ�ရ�်စွွ��်ခွွာ�တိွမ်း�်နေရာ�င််းသူူမ်း��� သုိူ�မ်းဟုုတ်ွ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အတွွက္ခ ် နေရှ�နေပြ��င််း�အနေပြခွာခွာ�နေ��ုိင််းခွွာင်း�် (Resettle- 

ment) နှာင်း�် မိ်းမိ်းတုိွ�မူ်းလာနေ�ရ�်သုိူ� နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင််း�/ဌာ�နေ�သုိူ�ပြ��ခွ်ွာင်း�် (Return) တုိွ�သူည် ်သူင်း�်နေလာ��်နေသူ��ည်�်လာမ်း�်မ်း���ပြ�စ်ွသူည်။် 

နေရှ�နေပြ��င်း�် အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်၌ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိတွို�နေ��ိုင်းသ်ူည်�် မ်းူလာနေ�ရ�အရ�န်ေဒုသူသူည် ်လာက္ခ�်က္ခ် 

က္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခ ပြ�စွ�်ွ��ပြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� နေက္ခ��ရွ�မ်း�����က္ခစ်ွီ�ပြခွာင်း�်မ်း���နှာင်း်� နေ���က္ခက်္ခွယ်ပ်ြခွာင်း�်မ်း���ပြ�စွန်ေ�်နေစွသူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���အ�� အသူစွ်နေသူ�နေက္ခ��ရွ�မ်း��� ပြ��လ်ာည်န်ေ���်ုတွန်ေ��ပြခွာင်း�်ပြ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���က္ခို ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�

ခွာ����နေရ�အစွီအစွဉ်မ််း��� လာု�်နေဆ�င်းန်ှိုင်း်သူည်။် နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�် (Return) ပြ�စွစ်ွဉ်သ်ူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အတွွက္ခ ်သူင်း�်တွင်း�်

နေလာ��က္ခ�်တွန်ေသူ� အခွာ��ိ်က္ခ�လာနေရ�က္ခရ်ာိပြခွာင်း�်၌ မ်းိမ်းိတွို�မ်းူလာနေ�ရ�အရ�သ်ူို� နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် 

၂.၃.၁. ဒေါ�့�ဒေါပြပာင်�်အဒေါပြချချျဒေါန်ထိုု�င််ချွင်�် (Resettlement)

နှိုင်းင််းနံေရ�ခွာိုလာုခံွာွင်း�်နေ�����နေသူ�နှိုင်းင််းမံ်းာ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���က္ခို အပြခွာ��နေသူ�နှိုင်း်င်းမံ်း���သူို� နေရှ�နေပြ��င်း�်နှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ်

သူနေ��တွူနေ��က္ခခ်ွာနံေ��သူူမ်း���က္ခို ဆိုလာိုပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် တွ�ည်�်အ��ပြ�င်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� တွတွိယ်နှိုင်းင််းမံ်း���သူို� နေရှ�နေပြ��င်း�်

အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်၁၀

၂.၃.၂. ဒေါ�သတာွင်�်ဒေါပါင်�်စိုညာ�်ဝါင်ဆ်ို�ံနိုု�င််ချွင်�် (Local Integration)

နေဒုသူတွွင်း�်နေ�ါင်း�်စွည်�်ဝင်းဆ်�ံနှိုင်း်ခွာွင်း�်ဆိုသူည််မ်းာ� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� �ွက္ခန်ေပြ��ခွာိုလာုနံေသူ�နှိုင်းင််း ံ(ဒုုတွိယ်နှိုင်းင််း)ံ၌ တွရ��ဝင်း ်

အခွာွင်း�်အနေရ�အပြ�ည််�အဝပြ�င်း်� အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်က္ခို ရည်ည်ွာ��်ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ် နေ�ါင်း�်စွည်�်ဝင်းဆ်�ံနေစွ 

နေသူ��ည်လ်ာမ်း�်သူည် ်နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံနေသူ�နေပြ�ရာင်း�်ခွာ�က္ခ(်၃)�ည်�်မ်း�����တွွင်း ်တွစွ်ခွာုအ�ါအဝင်း ်ပြ�စွသ်ူည်။်၁၁

၂.၃.၃. မွုမွုသဒေါ�ာဆိုနိုဒအဒေါလွျာက် ်ဒေါန်�ပပ်ြပန်ခ်ျွင်�် (Voluntary Repatritation) 

မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာွင်း�်သူည် ် ၎င်း�်မ်းူလာနှိုင်းင််း၏ံ ပြ�ည်သ်ူူမ်း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ� နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်

အက္ခူအည်ီပြ�စွရ်�် နေ��က္ခင်း�်လာုံခြုံခွာ�ံနေရ�နှာင်း�် ဂုဏ်သ်ူိက္ခခ�ရာိရာိ နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�အတွွက္ခ ်နေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် အပြ�ည််�အဝ

စွိတွဆ်နှဒရာိပြခွာင်း�်။ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ် သူွ��နေရ�က္ခပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် က္ခွင်း�်ဆင်း�်နေလာ�လာ�ပြခွာင်း�်(Go-and-See)၊ ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� မ်းူလာ

နှိုင်းင််း၏ံ နေ��က္ခ်ဆုံ�ရသူတွင်း�်မ်း���ရရာိပြခွာင်း�်၊ ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�တွွင်း ်နေစွ�စွ�ည််ိိနှုင်း�်ပြခွာင်း�်၊ လာု�ရ်ာ��နေဆ�င်းရ်ွက္ခမ််းုမ်း��� ပြ��လ်ာည်သ်ူင်း�်ပြမ်းတွ်

နေရ�၊ နေ�အိမ်းန်ှာင်း�်�ိုင်းဆ်ိုင်း်မ်းုမ်း��� ပြမ်းိင်း်�တွင်းန်ေ��ပြခွာင်း�်၊ နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူူမ်း���အတွွက္ခ ်ဥ�နေဒုနေကြက္ခ�င်း�်အရ က္ခူည်ီနေ��ပြခွာင်း�်နှာင်း�် နေ�ရ�ပ်ြ��်

ပြခွာင်း�်အတွွက္ခ ်က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� စွီစွဉ်�်��ရာိနေ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်၁၂

၁၀ UNHCR, Resettlement https://www.unhcr.org/resettlement.html (Accessed on December 24, 2018).

၁၁ Local Integration (Refugee) Law and Legal Defination, https://definitions.uslegal.com/l/local-integration-refugee/ (accessed on 

January 7, 2019). 

၁၂ UNHCR, Voluntary Repatriation https://www.unhcr.org/voluntary-repatriation-49c3646cfe.html (accessed on January 7, 2019). 
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နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံနေသူ�နေပြ�ရာင်း�်ခွာ�က္ခမ််း���(Durable Solutions)၌ �ါဝင်း်နေသူ� နေရှ�နေပြ��င်း�်အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းခ်ွာွင်း�်၊ နေဒုသူ

တွွင်း�်နေ�ါင်း�်စွည်�်ဝင်းဆ်�ံနှိုင်း်ခွာွင်း�်နှာင်း�် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာွင်း�် အစွရာိနေသူ�အခွာ�က္ခမ််း���သူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���

အတွွက္ခ ် မ်းတွူည်ီနေသူ�အနေပြခွာအနေ�ပြ�စွန်ေ�သူည်။် နေရှ�နေပြ��င်း�်အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းခ်ွာွင်း�်သူည် ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အတွွက္ခ ် တွတွိယ်

နှိုင်းင််းသံူို� အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း��ိ�မ်းဟုုတွ်�� ပြမ်း�်မ်း�ပြ�ည်အ်တွွင်း်� အပြခွာ��နေသူ�တွစွန်ေ�ရ�တွွင်း ် အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း��ိ�ပြ�စွ ်

သူည်။် ဒုုတွိယ်အခွာ�က္ခပ်ြ�စွသ်ူည်�် နေဒုသူတွွင်း�်နေ�ါင်း�်စွည်�်ဝင်းဆ်�ံနှိုင်းခ်ွာွင်း�်သူည်လ်ာည်�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အတွွက္ခ ် အဆင်း်နေပြ�နှိုင်း်

နေသူ� အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်တွစွမ််း��ိ�ပြ�စွ်သူည်။် တွတွိယ်အခွာ�က္ခ်ပြ�စွန်ေသူ� မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်ဟုူနေသူ� 

စွက္ခ��လံုာ��က်္ခ နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင််း�(Return)ကုိ္ခ �ုိမုိ်းနှာစွသ်ူက္ခက်ြက္ခသူည်။် �ုိ�နေကြက္ခ�င်း�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင််း�သူည် ်အပြခွာ�� 

နေသူ��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���သူို� နေပြ��င်း�်နေရှ�နေ��ိုင်းမ််းုမ်း��ိ�မ်းဟုုတွ်�� မ်းိမ်းိတွို�မ်းူလာနေ��ိုင်းသ်ူည်�် နေ�ရ�န်ေဒုသူသူို� ပြ��်လာည်န်ေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း��ိ�က္ခို

ဆိုလာိုသူည်။် 



Photo by ENAC
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ဤအခွာ��်တွွင်း ် NCA စွ�ခွာ���်အတွွင်း�်၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�

ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� သူက္ခဆ်ိုင်းသ်ူည်�် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���မ်းုဆိုင်းရ်� အက္ခူအည်ီ

မ်း���၊ �စွခ်ွာတွ်တွိုက္ခခ်ွာိုက္ခမ််းုရ�စ်ွ�နေရ�ဆိုင်းရ်� �ူ�တွွ�နေစွ�င်း်�ကြက္ခည််�နေရ�နေက္ခ� ်

မ်းတွီ (JMC)နှာင်း်� ကြက္ခ��က္ခ�လာဆိုင်းရ်�အစွီအမ်းမံ်း���အစွရာိနေသူ�အနေကြက္ခ�င်း�် 

အရ�(၃)ရ�က်္ခို နေလာ�လာ�တွင်းပ်ြ��ါမ်းည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်

နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ်အ်တွွင်း�် အရ��်က္ခလူ်ာ�အ�ွ��အစွည်�် (CSOs) အခွာ��်က္ခဏ္ဍမ်း��� 

က္ခိုလာည်�် ခွာ��်လာာ��်��၍မ်းရနေ�။ ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ည်ီလာ�ခွာ-ံ  

(၂၁) ရ�စွု�င်းလ်ာုမံ်းာရရာိလာ�နေသူ� ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုသူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခအ်စွိတွ ်

အ�ိုင်း�် (၁) နှာင်း�် (၂) မ်း���လာည်�် �ည်�်သူွင်း�်နေဆွ�နေနှွ����သူည််�အပြ�င်း ်

ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ််အတွွင်း�် က္ခ���-မ်းနေရ�ရ�တွ��်တွူည်ီမ်း်နေရ� ပြ�စွစ်ွဉ််

သူည်လ်ာည်�် အနေရ��ါအရ�နေရ�က်္ခနေ�သူည်ကုိ်္ခလာည်�် �ည်�်သွူင်း�်နေဆွ�နေနွှ� 

����ါသူည်။် 

၃.၁. တာစိုန်ိုု�င်င််လံွ��ံ ပစိုခ်ျတာတ်ာု�က်ခ်ျု�က်မ်ွု�ပစ်ိုဲဒေါ��
 သဒေါ�ာတာူစိုာချျံပန်ိုာင်�် စိုစိုဒ်ေါ��ဒေါ�ာာင်မ်ွျာ�/ 
 ��က်ခသညာမ်ွျာ�

သူမ်းမတွဦး�သူိ��်စွိ� ်အစွို�ရလာက္ခ�်က္ခ ်(၂၀၁၀-၁၅)၌ တွိုင်း�်ရင်း�် 

သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း ် အ�ွ��အစွည်�် (၈)၁၃ �ွ��သူည် ် တွစွ်နှိုင်းင််းလံာု�ံ�စွခ်ွာတွ်

တွိုက္ခခ်ွာိုက္ခမ််းုရ�စ်ွ�နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ��� ်(NCA)က္ခို ၂၀၁၅ ခွာုနှာစွ်၊ နေအ�က္ခ ်

တုိွ��လာ (၁၅)ရက္ခန်ေ��တွွင်းလ်ာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ုိ�ခွာ��သူည်။် �ုိ�နေ��က္ခ ်၂၀၁၈ 

ခွာုနှာစွ်၊ နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ (၁၃) ရက္ခန်ေ��၌ (NLD) အမ်း��ိ�သူ��ဒုီမ်းိုက္ခနေရစွီအ�ွ��

ခွာ���်အစွို�ရလာက္ခ�်က္ခတ်ွွင်း ် မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီ (NMSP)နှာင်း်� လာ��ဟုူဒုီမ်းို

က္ခရက္ခတ်ွစွ ် အစွည်�်အရုံးု�ံ(LDU) တွို�သူည် ် NCA လာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ို�ခွာ��

သူည်။် လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ်၌ NCA လာက္ခမ််းာတွ�်ို����နေသူ� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��

လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�် စွုစွုနေ�ါင်း�် (၁၀) �ွ�� ရာိလာ�ငြိ�ီပြ�စွသ်ူည်။် NCA 

စွ�ခွာ���သ်ူည် ် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း ံ ဒုီမ်းိုက္ခနေရစွီလာမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်အတွွက္ခ ် အနေပြ��င်း�် 

အလာ�တွစွခု်ွာပြ�စွလ်ာ�ခွာ��သူည်။် NCA စွ�ခွာ���အ်ရ အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�် နုိှင်းင််းနံေရ�

နေဆွ�နေနှွ��ွ�၊ နေဒုသူအဆင်း�်နှိုင်းင််းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���နှာင်း်� အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�

အလာိုက္ခ ် နှိုင်းင််းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း��� က္ခ�င်း�်�ရ�်ပြ�စွသ်ူည်။် သူို�နေသူ�လ်ာည်�်  

၁၃ က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ��အစွည်�်အရုံးု�ံ (KNU)၊ ရာမ်း�်ပြ�ည်ပ်ြ��်လာည်�်ူနေ��င်းန်ေရ�နေက္ခ�င်းစ်ွီ

(RCSS)၊ �အိုဝ�်အမ်း��ိ�သူ�� လာွတွန်ေပြမ်း�က္ခန်ေရ�အ�ွ�� (PNLO)၊ ခွာ�င်း�်အမ်း��ိ�သူ��တွ�ဦ်း�

(CNF)၊ ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်လ်ာွတွန်ေပြမ်း�က္ခန်ေရ��ါတွီ (ALP)၊ ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းလံာု�ံဆိုင်းရ်�နေက္ခ��င်း�်သူ��

မ်း���ဒုီမ်းိုက္ခရက္ခတ်ွစွတ်ွ�ဦ်း� (ABSDF)၊ က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ��အစွည်�်အရုံးု�ံ/က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ�� 

လာွတွန်ေပြမ်း�က္ခန်ေရ� တွ�မ််းနေတွ�်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�နေက္ခ�င်းစ်ွီ (KNU/KNLA-PC)၊ တွို�တွက္ခ်

နေသူ� ဗျူးုဒုဓ��သူ�က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ��တွ�မ််းနေတွ�်(DKBA)
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NCA စွ�ခွာ���လ်ာက္ခမ််းာတွ်နေရ��ို����နေသူ� အခွာ��ိ�နေသူ�တွိုင်း�်ရင်း�်သူ�� လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်းန်ေဒုသူမ်း���၌ အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်နှိုင်းင််းနံေရ�

နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���က္ခို နေဒုသူလာုံခြုံခွာ�ံနေရ�ဟုူနေသူ�အနေကြက္ခ�င်း�်ပြ�ခွာ�က္ခပ်ြ�င်း်� ပြ��လာု�န်ှိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်းရာိနေ�။ NCA စွ�ခွာ���သ်ူည် ် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ� 

စွ�ခွာ���်အဆင်း�်သူို� နေရ�က္ခရ်ာိနေ�ပြခွာင်း�်မ်းဟုုတွ�်� နှိုင်း်င်းနံေရ�ပြ�ဿ��မ်း���က္ခို လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ည်�်လာမ်း�်ပြ�င်း်� နေပြ�ရာင်း�်ပြခွာင်း�်�က္ခ ်

နှိုင်းင််းနံေရ�စွ���ွ�ဝိုင်း�်/နေဆွ�နေနှွ�နေရ�လာမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်နေ�်သူို� နေ��န်ေဆ�င်းန်ေ��သူည််� အ�စွအ်ခွာတွ်ရ�စ်ွ�နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ����်င်းပ်ြ�စွ ်

သူည်။် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ည်ီလာ�ခွာ ံ(၂၁-ရ�စွု�င်းလ်ာု)ံ က္ခ�င်း�်�ပြခွာင်း�်သူည် ်NCA စွ�ခွာ���် အခွာ�်�(၅) ၌ နှိုင်းင််းနံေရ�လာမ်း�်ပြ�

နေပြမ်း�ုအံရ နှိုင်းင််းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ�မ်းုဆိုင်းရ်�မ်းူနေ��င်းအ်တွွင်း်� (Framework for Political Dialogue) �င်း ် ပြ�စွသ်ူည်။် ယ်င်း�်သူို�

က္ခ�င်း�်�ရ�တွွင်း ် က္ခဏ္ဍအလာိုက္ခ(်၅)ခွာ၁ု၄တွွင်း ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� (IDPs) နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� (Refugees) အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်းာ� 

လာူမ်းုနေရ�အခွာ��်က္ခဏ္ဍ၌ �ည််�သူွင်း်�နေဆွ�နေနှွ�ရ� ်ပြ�စွသ်ူည်။် 

NCA စွ�ခွာ���်အရ လာက္ခမ််းာတွ်နေရ��ို����နေသူ� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���အနေ�ပြ�င်း်� အမ်း��ိ�သူ��

အဆင်း�်နှိုင်းင််းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���က္ခ�င်း�်�ရ�တွွင်း ်က္ခ��်သူတွ်ခွာ�က္ခ်မ်း���နှာင်း်�စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���ပြ�င်း်� ရင်းဆ်ိုင်းန်ေ�ရသူည်။် ဥ�မ်း�အ��ပြ�င်း်�

မ်းွ�်အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���တွွင်း ်လာူဦး�နေရက္ခ��်သူတွခ်ွာ�က္ခ်မ်း���နှာင်း�် က္ခ�င်း�်�မ်းည််�နေ�ရ�သူတွမ််းာတွခ်ွာ�က္ခ်မ်း���ပြ�င်း်� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�

နေ�ရသူည်။် သူက္ခဆ်ိုင်း်ရ� အမ်း��ိ�သူ�အဆင်း�်နှိုင်း်င်းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���မ်းာ ရရာိလာ�နေသူ�အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း���အ�� UPDJC ၌ တွ��်

ပြ��လ်ာည််နေဆွ�နေနှွ�သူု�ံသူ�င်ြိ�ီ�မ်းာသူ� ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ည်ီလာ�ခွာံသူို� နေဆွ�နေနှွ�မ်းည််�အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်း���က္ခို တွင်းသ်ူွင်း�်

ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် NCA စွ�ခွာ���လ်ာက္ခမ််းာတွ်နေရ��ို����နေသူ� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���သူည် ် အမ်း��ိ�သူ��    

အဆင်း�်နှိုင်းင််းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�နှာင်း်� �တွသ်ူက္ခ၍် “လာူမ်း��ိ�အလာိုက္ခအ်မ်း��ိ�သူ��အဆင်း�် နှိုင်းင််းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�” အ�� က္ခရင်း၁်၅၊ �အိုဝ�်၁၆၊ 

ခွာ�င်း်�၁၇နှာင်း�် မ်းွ�၁်၈ အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်နှိုင်း်င်းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���က္ခို က္ခ�င်း�်�နှိုင်းခ်ွာ��သူည်။် “နေဒုသူအလာိုက္ခ၊် အမ်း��ိ�သူ��အလာိုက္ခ ်

အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်နှိုင်း်င်းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�”အ�� တွ�သူ��ရီတွိုင်း�်နေဒုသူကြီးက္ခီ� ���ဝယ်င်ြိမ်းိ��တွွင်း ်၂၀၁၇ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၃ ရက္ခ်

နေ��မ်းာ ၂၅ ရက္ခန်ေ��အ�ိလာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ ��ခွာူ�တွိုင်း�်နေဒုသူကြီးက္ခီ� နေတွ�င်းင််းူငြိမ်းိ��တွွင်း ်၂၀၁၇ ခွာုနှာစွ်၊ နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ ၁၇ ရက္ခန်ေ��မ်းာ ၁၉ 

ရက္ခန်ေ��အ�ိ လာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ်် နေတွ�င်းက်ြီးက္ခီ�ငြိမ်းိ��တွွင်း ်၂၀၁၇ ခွာုနှာစွ်၊ ဧငြိ�ီလာ ၂၃ ရက္ခမ််းာ ၂၅ ရက္ခအ်�ိလာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ 

“အနေကြက္ခ�င််း�အရ�အလုိာက်္ခ အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်နုိှင်းင််းနံေရ�နေဆွ�နေနွှ��ွ�” ပြ�စွန်ေသူ� အရ��်က္ခလူ်ာမု်းအ�ွ��အစွည်�်�ုိရမ်း ်(CSO Forum) 

အ�� (၂၄/၂၅-၂-၂၀၁၇) နှာင်း�် (၂/၃-၁-၂၀၁၈) နေ�ပြ�ည်န်ေတွ�န်ေက္ခ�င်းစ်ွီ�ယ်န်ေပြမ်း၌ (၂) ကြီးက္ခိမ်းက်္ခ�င်း�်�ခွာ��သူည်။်၁၉ NCA စွ�ခွာ���ခ်ွာ���် 

ဆို���နေသူ� ရာမ််း�ပြ�ည်ပ်ြ��်လာည်�်ူနေ��င်းန်ေရ�နေက္ခ�င်းစ်ွီ (RCSS)နှာင်း်� ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်လ်ာွတွန်ေပြမ်း�က္ခန်ေရ��ါတွီ (ALP) တွို�သူည် ်မ်းိမ်းိတွို� 

�ယ်န်ေပြမ်းမ်း���၌ အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်နှိုင်း်င်းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း��� က္ခ�င်း�်�နှိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်းရာိနေသူ�နေ�။   

အမ်း��ိ�သူ��ဒီုမုိ်းက္ခနေရစီွအ�ွ��ခွာ���်အစုိွ�ရလာက်္ခ�က္ခတွ်ွင်း ်ပြ�ည်န်ေ��င််းစုွငြိငိ်းမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ညီ်လာ�ခွာ-ံ(၂၁) ရ�စုွ�င်းလံု်ာ စုွစုွနေ�ါင်း�်

(၃) ကြီးကိ္ခမ်း၂်၀ က္ခ�င်း�်�ငြိ�ီ�စီွ�ခွာ��ရ�၌ ဒုုတိွယ်အကြီးကိ္ခမ်းန်ှာင်း�် တွတိွယ်အကြီးကိ္ခမ််းမ်း���မ်းာရရာလိာ�နေသူ� ပြ�ည်န်ေ��င််းစုွသူနေ��တူွညီ်ခွာ�က်္ခအစိွတွ ်

အ�ိုင်း�် (၁) နှာင်း�် (၂) အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း���မ်းာ� နေယ်�ုယ်�ဆ�န်ေ�နေကြက္ခ�င်း�် နေတွွ�ရာိရသူည်။် ည်ီလာ�ခွာ ံ(၃) ကြီးက္ခိမ်း ်က္ခ�င်း�်�ပြ��လာု�ပ်ြခွာင်း�်

၁၄ က္ခဏ္ဍအလာိုက္ခ(်၅)ခွာုမ်းာ� နှိုင်းင််းနံေရ�၊ လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�၊ စွီ��ွ��နေရ�၊ လာူမ်းုနေရ�၊ နေပြမ်းယ်�နှာင်း်�သူ��ဝ�တွဝ်�်�က္ခ�င်း ်စွသူည်တ်ွို�ပြ�စွသ်ူည်။် 

၁၅ ၂၀၁၇ခွာုနှာစွ၊် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၁၈ရက္ခမ််းာ ၂၀ ရက္ခန်ေ��အ�ိ က္ခရင်းပ်ြ�ည်�်ယ်် ���အ�ံငြိမ်းိ��၌ က္ခ�င်း်��ခွာ��သူည်။်

၁၆ ၂၀၁၇ခွာုနှာစွ၊် နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ ၁၈ရက္ခမ််းာ ၂၀ ရက္ခန်ေ��အ�ိ ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ်် ဟုို�ု��်ငြိမ်းိ��၌ က္ခ�င်း�်�ခွာ��သူည်။်

၁၇ ၂၀၁၇ခွာုနှာစွ၊် နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ ၂၇ရက္ခမ််းာ ၂၉ ရက္ခန်ေ��အ�ိ ခွာ�င်း�်ပြ�ည်�်ယ်် ��တ်ွလာ�င်ြိမ်းိ��၌ က္ခ�င်း�်�ခွာ��သူည်။်

၁၈ ၂၀၁၈ခွာုနှာစွ်၊ နေမ်းလာ (၅)ရက္ခမ််းာ (၇) ရက္ခန်ေ��အ�ိ မ်းွ�ပ်ြ�ည်�်ယ်် နေရ�ငြိမ်းိ��၌ က္ခ�င်း�်�ခွာ��သူည်။်

၁၉ စွိုင်း�်နေက္ခ��ည်ွွ��်၊ ငြိငိ်းမ်း်�ခွာ�မ်း်�နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ်အ်နေရွ� �ယ််နေလာ�က္ခရ်ာိငြိ�ီလာ� (သူို�) ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ည်ီလာ�ခွာ-ံ၂၁ရ�စွု�င်းလ်ာု ံ သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခမ််း���နှာင်း်� 

၂၀၀၈ �ွ��စွည်�်�ုအံနေပြခွာခွာဥံ�နေဒု (စွ�မ်း�က္ခန်ှာ�-၁၁နှာင်း�်၁၂)။ 

၂၀ ယ်ခွာုစွ�တွမ်း�်နေရ�သူ��ခွာ��ိ်တွွင်း ် ၂၀၁၅-၂၀၁၈ ခွာုနှာစွ်အတွွင်း�် က္ခ�င်း�်�ငြိ�ီ�စွီ�ခွာ��နေသူ� ပြ�ည််နေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ည်ီလာ�ခွာ ံ အကြီးက္ခိမ်းအ်နေရအတွွက္ခအ်�� ဆိုလာို

ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်



1515

မ်းာရရာိလာ�နေသူ� လာူမ်းုနေရ�အခွာ��်က္ခဏ္ဍတွွင်း ်ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ� ်စွွ��်ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���/စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���(IDPs) နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည််

မ်း��� (Refugees) အနေကြက္ခ�င်း�်အရ��ါ ပြ�ည်န်ေ��င််းစုွသူနေ��တူွညီ်ခွာ�က္ခ ်အစိွတွအ်�ုိင်း�် (၁) နှာင်း�် (၂) ၌ စုွစုွနေ�ါင််း�အခွာ�က္ခ ်(၃)ခွာ�က္ခ်

သူ� ရရာိခွာ��သူည်။်

၁။ လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််း �ဋိိ�က္ခခမ်း���နေကြက္ခ�င်း်�လာည်�်နေက္ခ�င််း�၊ လူာတုိွ�၏ပြ��မူ်းနေဆ�င််းရွက္ခမု််းနှာင်း�် သူ��ဝနေ��အနှတရ�ယ်မ််း���

နေကြက္ခ�င်း�်လာည််�နေက္ခ�င်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နှာင်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�သူူမ်း���က္ခို ခွာွ�ပြခွာ��ဆက္ခဆ်ပံြခွာင်း�်မ်းရာိနေစွ�� နှိုင်းင််း ံ

တွက္ခ�စွခံွာ��ိစ်ွညံွာ��်မ်း���နှာင်း�်အညီ် လူာ�အခွွာင်း�်အနေရ�ကုိ္ခနေလာ�စွ��လုိာက်္ခ��ငြိ�ီ� နေရရာည်ရ်ာင််းသူ�ရ်�တ်ွည်နုိ်ှင်းန်ေရ� (Durable 

Solution)က္ခို ဦး�တွည်၍် စွ�စွ်တွက္ခ�အစွီအစွဉ်မ််း��� ခွာ�မ်းာတွ်လာု�န်ေဆ�င်းရ်�။် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုသူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခ ်

အစွိတွအ်�ိုင်း�် (၁)

၂။ လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခမ်း���နေကြက္ခ�င်း်�လာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ လာူတွို�၏ပြ��မ်းူနေဆ�င်းရ်ွက္ခမ််းုနှာင်း�် သူ��ဝနေ��အနှတရ�ယ်မ််း���

နေကြက္ခ�င်း်�လာည််�နေက္ခ�င်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နှာင်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�သူူမ်း���သူည် ် မ်းိမ်းိနေ�ရ�န်ှာင်း�် မ်းိမ်းိသူွ��လာိုရ� 

အပြခွာ��နေဒုသူသူို� လာူ�ဂုဏ်သ်ူိက္ခခ�နှာင်း�်အည်ီ နေ��က္ခင်း�်လာုခံြုံခွာ�ံစွွ�အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းန်ှိုင်း်ရ�။် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုသူနေ��တွူည်ီ

ခွာ�က္ခ ်အစွိတွအ်�ိုင်း�် (၁)

၃။ ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�၊ ပြ��လ်ာည်�်ူနေ��င်းန်ေရ�၊ လာူမ်းု�ွ�ံငြိ�ိ��နေရ�ဆိုင်းရ်�က္ခိစွစရ�မ််း���အ�� နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း်

ဆံု�ပြ�တ်ွခွာ�က္ခခ်ွာ�သူည်�် အဆင်း�်တုိွင်း�်နှာင်း�် အနေက္ခ�င််းအ�ည်န်ေ��မု််းအဆင်း�်တုိွင်း�်တွွင််း အမ်း��ိ�သူမီ်း�မ်း���အ�ည်�်ဆံု� ၃၀% 

�ါဝင်းန်ေရ�က္ခို ကြီးက္ခိ���မ်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�။် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုသူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခ ်အစွိတွအ်�ိုင်း�် (၂)

NCA စွ�ခွာ���်၊ အခွာ�်�(၃)၊ အ�ိုဒု(်၁၀)၌ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���မ်းုဆိုင်းရ်�အက္ခူအည်ီမ်း��� အခွာ�်�က္ခဏ္ဍတွွင်း ်အစွို�ရမ်းဟုုတွ်

နေသူ� အ�ွ��အစွည််�မ်း���နှာင်း်� အစွို�ရမ်းဟုုတွ်နေသူ� နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ အက္ခူအည်ီမ်းည်မ််း်�င်း ်နေ��နေစွခွာ�င်းက်္ခ�မ်းူ၊ အ�ိုဒု ်

(၁၀/က္ခ)အရ နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရ၏ ခွာွင်း်�ပြ��ခွာ�က္ခပ်ြ�င်း်�သူ� နေဆ�င်းရ်ွက္ခခ်ွာွင်း�်ရာိနေကြက္ခ�င်း�် အတွိအလာင်း�်�ါရာိသူည်။် 

၃.၁.၁. လွူသာ�ချျင်�်စိုာန်ာဒေါထိုာက်ထ်ိုာ�မွုဆိုု�င်�်ာ အက်ူအညာီမွျာ�

၁၀။ ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရနှာင်း်� တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည််�မ်း���သူည် ် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���မ်းုဆိုင်းရ်� အက္ခူ 

အည်ီမ်း���နှာင်း်�စွ�်လာ�ဉ်�်၍ နေအ�က္ခ�်ါအခွာ�က္ခမ််း���က္ခို သူနေ��တွူသူည်-်

(က္ခ) ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း်�နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� (IDPs) နှာင်း�် �ဋိိ�က္ခခဒုဏ်ခ်ွာစံွ��နေ�ရသူူမ်း���အတွွက္ခ ်လာူသူ��ခွာ�င်း�် 

စွ���မ်းုဆိုင်း်ရ�အက္ခူအည်ီမ်း���နေ��ပြခွာင်း�်နှာင်း�် စွ�လ်ာ�ဉ်�်ငြိ�ီ� NGO နှာင်း�် INGO အ�ွ��အစွည်�်မ်း���၏က္ခူည်ီနေ��က္ခ ်

��ံမု်းမ်း���အ�� “နုိှင််းင်းနံေတွ�အ်စုိွ�ရ၏ခွွာင်း�်ပြ��ခွာ�က္ခပ်ြ�င်း�်” လုာ�င််း��်အနေက္ခ�င််းအ�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရွ်က္ခရ်�တွွင််း သူက္ခ ်

ဆိုင်း်ရ�အစွို�ရဌာ��မ်း���၊ တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း ် အ�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်� နေဒုသူဆိုင်းရ်�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���

အကြက္ခ�� ည်ိိနှုင်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�။် 

(ခွာ) ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���(IDPs)အ�� ၎င်း�်တွို�၏ဆနှဒအတွိုင်း်� မ်းူလာနေဒုသူမ်း���သူို� ပြ��်လာည််

နေ��ုိင်းပ်ြခွာင််း�ကုိ္ခ ဦး�စွ��နေ��နေဆ�င််းရွက္ခရ်�န်ေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ သူင်း�်နေလာ��်ရ�နေ�ရ�တွွင််း ရွ�သူစွတ်ွည်န်ေ��င်း ်

နေ��နေစွလုိာလာ်င််းနေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င််း�၊ နေ��က္ခင်း�်လံုာခြုံခွာ�၍ံ လူာ�ဂုဏ်သိ်ူက္ခခ�နှာင်း�်အညီ်ပြ�စွန်ေစွရ� ် နေဆ�င်းရွ်က်္ခနေ��ရ

မ်းည်။် 
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 (ဂ) ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း်�နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���(IDPs)နှာင်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်သူို�ပြ��လ်ာည်ဝ်င်းန်ေရ�က္ခလ်ာ�သူည်�် ဒုုက္ခခသူည််

မ်း���အ��စွီစွစွ၍် ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ� လာု�င််း��်စွဉ်မ််း���က္ခို �ူ�တွွ�ည်ိိနှုင်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�။်

NCA စိုာချျံပ ်အပု��(်၁၃/ဂုံး) ၌ 

 လာူလာု�န်ှာင်း�်သူ��ဝနေ��အနှတရ�ယ်မ််း���နေကြက္ခ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���(IDPs)နှာင်း်� �ဋိိ�က္ခခ

ဒုဏ်ခ်ွာစံွ��ရသူူမ်း���အ�� လူာသူ��ခွာ�င််း�စွ���သူည်�် အနေပြခွာခွာအံနေ��က္ခအ်��ံမ်း���နေ��အ�မု််းကုိ္ခ ညိိ်နုှင််း�နေဆ�င််းရွက္ခရ်�။်

အ�က္ခ�်ါအခွာ�က္ခမ််း���အရ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���မ်းုဆိုင်းရ်�အက္ခူအည်ီမ်း���က္ခို ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နှာင်း�် ပြ�ည်�်အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ 

က္ခူည်ီ�ံ��ို�နေ��ရ�တွွင်း ် နှိုင်း်င်းနံေတွ�အ်စွို�ရ၏ခွာွင်း်�ပြ��ခွာ�က္ခပ်ြ�င်း်�သူ� နေဆ�င်းရ်ွက္ခခ်ွာွင်း�်ရာိနေကြက္ခ�င်း�် အ�ိုဒု ် (၁၀/က္ခ) ၌ အတွိအလာင်း်�

နေရ�သူ�����သူည်။် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���မ်းုဆိုင်းရ်�အက္ခူအည်ီမ်း���မ်းာ� NCA စွ�ခွာ���် လာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ို����နေသူ� တွိုင်း�်ရင်းသ်ူ��

လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််းအ�ွ��အစွည်�်မ်း���အတွွက်္ခသူ�ပြ�စ်ွနေ�သူည်။် အဆုိ�ါအကူ္ခအညီ်မ်း���သူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အတွွက္ခသ်ူ� အက္ခ���ံ 

ဝင်းန်ေ�ငြိ�ီ�၊ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ် အက္ခ��ံ�ဝင်းမ််းုမ်းရာိနေ�။ NCA စွ�ခွာ����်ါ လာူသူ��ခွာ�င်း�်ဆိုင်းရ်�စွ���အက္ခူအည်ီမ်း���သူည် ် NCA 

စွ�ခွာ���်လာက္ခမ််းာတွမ််းနေရ��ို�ရနေသူ�နေသူ� တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင််းအ�ွ��အစွည်�်မ်း���အတွွက္ခ ် အက္ခ��ံ�ဝင်းမ််းုမ်းရာိနေ�။ NCA 

လာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ို����နေသူ� တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်းအ်�ွ��မ်း���အနေ�ပြ�င်း�်လာည်�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်အ်နေရ� 

က္ခိစွစရ�မ််း���နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်အက္ခ��်အသူတွ်ပြ�င်း်�သူ�လာု�န်ေဆ�င်းန်ေ�ရသူည်။် �ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ်

�ယ်စ်ွ�ပ်ြ�တွန်ေက္ခ��် လူာသူ��ခွာ�င််း�စွ���မု်းဆုိင််းရ�အကူ္ခအညီ်မ်း���မ်းာ� တွစွန်ှာစွ�်က္ခတ်ွစွန်ှာစွ ်သိူသိူသူ�သူ��ုိမုိ်းနေလာ����ည်�်လာ�သူည်။် 

အ�ယ်န်ေကြက္ခ�င်း်�ဆိုနေသူ�် နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�အလာားရာင်း ်က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���သူည် ်ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရ�သံူို� တွိုက္ခရ်ုံးိုက္ခန်ေရ�က္ခရ်ာိနေ�

ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်��င်း ်ပြ�စွသ်ူည်။် 

၃.၁.၂. ပစိုခ်ျတာ်တာု�က််ချု�က်မ်ွု�ပစ်ိုဲဒေါ��ဆိုု�င််�ာ ပူ�တာွဲဒေါစိုာင််�ကြက်ညာ်�ဒေါ��ဒေါက်ာမ်ွတာီ (JMC)နိုာင်�်    
 ကြက်ာ�က်ာလွဆိုု�င်�်ာ အစိုီအမွမံွျာ�

ပြမ်း�မ််း�နှိုင်း်င်း၏ံ ငြိင်းိမ်း်�ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ်အ်တွွင်း�် JMC ၏ အခွာ�်�က္ခဏ္ဍမ်းာ� အလာွ�အ်နေရ��ါနေသူ�အနေပြခွာအနေ�၌ တွည်ရ်ာိ

နေ�သူည်�်အပြ�င်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ� တွိုက္ခရ်ုံးိုက္ခဆ်က္ခစ်ွ�န်ေ�သူည်။် နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�မ်းည်�်သူူမ်း���

အတွွက္ခ ်လာူမ်းု�ဝလာုံခြုံခွာ�ံနေရ�အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခန်ေ��နှိုင်းရ်�် NCA လာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ို����နေသူ� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခက်္ခိုင်း ်အ�ွ��အစွည်�်

မ်း���နှာင်း်� အစွို�ရတွ�မ််းနေတွ�တ်ွို� နှာစွ်�က္ခအ်ကြက္ခ�� တွ��်ိုင်း�်ဆိုင်းရ်� နေ�ရ�ခွာ����ပြခွာင်း�်၊ အ�စွရ်��်ယ်န်ေပြမ်းသူတွမ််းာတွပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် �ဋိိ 

�က္ခခမ်း�����မ််း ံမ်းပြ�စွ�်ွ��နေစွရ� ်နေစွ�င်း်�ကြက္ခည််�နေလာ�လာ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် JMC အ�� တွစွ်နှိုင်းင််းလံာု�ံအဆင်း�် (ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွု)အဆင်း�်၊ 

ပြ�ည်�်ယ််အဆင်း�်၊ နေဒုသူဆိုင်းရ်�အဆင်း�်၂၁ ဟုူ၍ အသူီ�သူီ�သူတွမ််းာတွ�်��သူည်။် 

NCA စွ�ခွာ���်တွွင်း�်ါရာိနေသူ� ကြက္ခ��က္ခ�လာနှာင်း�်�တွ်သူက္ခ၍် အစွို�ရနှာင်း်� NCA စွ�ခွာ���် လာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ို����နေသူ� 

တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���အကြက္ခ�� တွိတွိက္ခ�က္ခ�အဓိိ�ံါယ်�်ွင်း�်ဆို���ပြခွာင်း�် မ်းရာိနေသူ�နေ�။ နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရ 

နှာင်း�် တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���အကြက္ခ�� ခွာ���်ဆိုနေသူ� NCA စွ�ခွာ���်တွွင်း ်ကြက္ခ��က္ခ�လာအတွွင်း�် နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်

မ်းည်�်အစွီအစွဉ်မ််း��� အ�ိုဒု ် (၂၅/က္ခ) ၌ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ� တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ် အစွီအစွဉ််မ်း��� 

အတွိအလာင်း�် နေ��ပ်ြ����ပြခွာင်း�်မ်းရာိနေ�။ ယ်င်း�်အစွ�� NCA လာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ို�နေသူ� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်

၂၁ တွစွ်နှိုင်းင််းလံာု�ံ�စွခ်ွာတွတ်ွိုက္ခခ်ွာိုက္ခမ််းုရ�စ်ွ�နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ���(်NCA)၊ အခွာ�်�(၄): �စ်ွခွာတွတ်ွိုက္ခခ်ွာိုက္ခမ််းုရ�စ်ွ�နေရ�ဆိုင်းရ်� �ူ�တွွ�နေစွ�င်း်�ကြက္ခည််�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီ
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မ်း���သူည် ်“မ်းိမ်းိတွို�နှာင်း�်သူက္ခဆ်ိုင်း်သူည်�် အ�စွရ်��်ယ်န်ေပြမ်းမ်း���တွွင်း”် အ�ိုဒု ်(၂၅/က္ခ) ၏ က္ခိစွစရ�မ််း���နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်နှာစွ�်က္ခ်

ညိိ်နုှင်း�်နေဆ�င််းရွက်္ခမ်းည်ဟု်ု နေ��ပ်ြ��ါရာသိူည်။် NCA သူနေ��တူွစွ�ခွာ���လ်ာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ုိ����နေသူ� တုိွင်း�်ရင််း�သူ��လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််း 

အ�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း�်အစုိွ�ရတုိွ�အကြက္ခ�� အ�စ်ွရ��်ယ်န်ေပြမ်းမ်း��� တိွတိွက္ခ�က္ခ�သူတွမ််းာတွနုိ်ှင်းပ်ြခွာင််း�မ်းရာနိေသူ�နေ�။ ကြက္ခ��က္ခ�လာအတွွင််း� 

နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်မ်းည်�် အစွီအစွဉ််မ်း���လုာ�်နေဆ�င်း်ရ�တွွင်း ် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အက္ခူအည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���သူည် ် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရ၏    

ခွာွင်း�်ပြ��ခွာ�က္ခရ်ရာိငြိ�ီ�မ်းာသူ� နေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ှိုင်း်မ်းည််ပြ�စွသ်ူည်။် 

၃.၁.၃. အ�ပ�်က်လ်ွူမွုအဖွွဲ�အစိုညာ�်မွျာ�၏အချန်�်က်ဏ္ဍ 

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ငြိင်းိမ်းခ်ွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ််၌ အရ��်က္ခလ်ာူ�အ�ွ��အစွည်မ််း��� �ါဝင်း်ခွာွင်း�်အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ်နေ�����သူည်မ််းာ� နှိုင်းင််းနံေရ�

နေဆွ�နေနှွ�မ်းုဆိုင်းရ်�မ်းူနေ��င်း ်(The Framework for Political Dialogue)၊ အခွာ�်� (၄): အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်နှိုင်းင််းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�

မ်း���

၄.၁.၁။ အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်နုိှင်းင််းနံေရ�နေဆွ�နေနွှ��ွ�မ်း���ကုိ္ခ လုာ�င််း��်နေက္ခ�မ််းတီွမ်း���မ်းာ ဦး�နေဆ�င််းလာမ်း�်ညွာ�၍် ပြ�ည်န်ေ��င််းစုွ

ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�နေဆွ�နေနှွ��ူ�တွွ�နေက္ခ�မ််းတွီ (UPDJC)မ်းာ ခွာ�မ်းာတွ်နေ�����သူည််� အနေပြခွာခွာံလာမ်း�်ညွာ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���နှာင်း်�

အည်ီ ပြ�ည်�်ယ််နှာင်း�် တွိုင်း်�နေဒုသူကြီးက္ခီ�အစွို�ရအ�ွ��မ်း���၊ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်း ် အ�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်� 

အရ��်က္ခလ်ာူ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ အစွုအ�ွ�� တွစွ်�ွ��ခွာ�င်း�်နေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ စွုနေ�ါင်း�်၍ နေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်

က္ခ�င်း�်�နှိုင်း်သူည်။်

၄.၁.၂။ အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်နှိုင်း်င်းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���တွွင်း ် ပြ�ည်န်ေ��င််းစွုအစွို�ရအ�ွ��မ်းာ က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���၊ လာာတွ ်

နေတွ�မ််း���မ်းာက္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���၊ တွ�်မ်းနေတွ�မ််းာက္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���၊ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း ် အ�ွ��

အစွည်�်မ်း���မ်းာကုိ္ခယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���၊ တွရ��ဝင််းနုိှင်းင််းနံေရ��ါတီွမ်း���မ်းာကုိ္ခယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���၊ တုိွင်း�်ရင်း�်သူ��လူာမ်း��ိ� 

က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���၊ အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း���၏ က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���နှာင်း်� အပြခွာ���ါဝင်းသ်ူင်း�် �ါဝင်း်

�ိုက္ခသ်ူူမ်း��� �ါဝင်းန်ှိုင်း်သူည်။် 

သူမ်းမတွဦး�သူိ��်စွိ�်�အစွို�ရလာက္ခ�်က္ခ ်ပြ�ည်တ်ွွင်း်�ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ််တွွင်း ်အရ��်က္ခလ်ာူ�အ�ွ��အစွည်�် အခွာ�်�က္ခဏ္ဍ

�ါဝင်းမ််းုသူည် ်အ��နေက္ခ�င်း�်လာ�ခွာ��နေသူ�လ်ာည်�်၊ ၂၀၁၅ ခွာုနှာစွ် အမ်း��ိ�သူ��ဒုီမ်းိုက္ခနေရစွီအ�ွ��ခွာ���အ်စွို�ရလာက္ခ�်က္ခတ်ွွင်း ်အရ��်က္ခ်

လာူ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���အခွာ��်က္ခဏ္ဍ�ါဝင်းမ််းု က္ခ��်သူတွလ်ာ�ပြခွာင်း�်၊ နေမ်းာ�မ်းာိ�လ်ာ�ပြခွာင်း�်မ်း��� ပြ�စွန်ေ�်လာ�သူည်။် အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��

အစွည််�မ်း���သူည် ် လာက္ခန်ေတွွ�နေပြမ်းပြ�င်းအ်နေပြခွာအနေ�ပြ�စွတ်ွည်ပ်ြခွာင်း�်မ်း���၊ လာူ�ုအ��က္ခိုယ်စ်ွ��ပြ��နှိုင်းန်ေသူ� အနေပြခွာအနေ�မ်း���တွွင်း်

လာည််� ပြ�စွတ်ွည်န်ေ�နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်��င်းပ်ြ�စွသ်ူည်။် အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း���သူည် ်NCA စွ�ခွာ���်အရနေ�်နေ�ါက္ခလ်ာ�နေသူ� 

အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�် နှိုင်း်င်းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���တွွင်း ် အ�ိုက္ခအ်နေလာ��က်္ခ�ါဝင်း်က္ခိုယ်စ်ွ��ပြ��မ်းုမ်း���ရာိနေသူ�လ်ာည််�၊ ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွု    

အဆင်း�် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ည်ီလာ�ခွာတံွွင်းမ််းူ �ါဝင်းခ်ွာွင်း�်မ်းရရာိနေသူ�နေ�။ ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ််တွွင်း ် အရ��်က္ခ်

လာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်သူည် ်မ်းရာိမ်းပြ�စွလ်ာိုအ�်နေသူ�အခွာ��်က္ခဏ္ဍ၌တွည်ရ်ာိနေ�သူည််�အတွွက္ခ ်�ည်�်သူွင်း�်စွဉ်�်စွ��သူင်း်�သူည်။် 

၃.၁.၄. က်ျာ�-မွတာန််�တာူညာီမွ�ဒေါ��

ပြမ်း�မ််း�နှိုင်း်င်း၏ံ လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခ အက္ခ��ိ�သူက္ခန်ေရ�က္ခမ််းုမ်း���သူည် ် အတွိတွ်က္ခ�လာနှာင်း�် ယ်ခွာု(�စွစ��ံ�)် က္ခ�လာ

အ�ိ အမ်း��ိ�သူမ်းီ�နှာင်း�် က္ခနေလာ�သူူင်းယ်မ််း���အနေ�်သူ�မ်းက္ခ အမ်း��ိ�သူ��မ်း���အနေ�်သူို�လာည်�် အနှုတွ်လာက္ခခဏ်�နေဆ�င်းသ်ူည်�် 

အက္ခ��ိ�သူက္ခန်ေရ�က္ခမ််းုမ်း���နှာင်း်� �ိခွာိုက္ခ်�စွ်��မ်းုမ်း���ပြ�စွန်ေစွသူည်။် အက္ခယ်စ်ွင်းစ်ွစွလ်ာက္ခန်ေတွွ�အ��ပြ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���

နှာင်း�်ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���တွွင်း ်အမ်း���စွုမ်းာ� အမ်း��ိ�သူမ်းီ�နှာင်း�် က္ခနေလာ�သူူင်းယ်မ််း���၊ သူက္ခက်ြီးက္ခီ�ရွယ်အ်ိုမ်း��� ပြ�စွန်ေ�သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်



1818

အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိသူ��စွုတွစွစ်ွု၌အိမ်း်နေ��င်းဦ်း�စွီ�တွ�ဝ�မ််း���ယ်ူ���နေ�ရသူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းန်ှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်

မ်း���ရာိ အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အနေ�် က္ခ���-မ်း ခွာွ�ပြခွာ��ဆက္ခဆ်မံ်းုမ်း���၊ အလာု�အ်က္ခိုင်းအ်ခွာွင်း�်အလာမ်း�် ခွာွ�ပြခွာ��က္ခ��်သူတွမ််းုမ်း���၊ နေ��စွ��လာု�်

အ��ခွာရရာိပြခွာင်း�်တွွင်း ် အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���သူည် ် အမ်း��ိ�သူ��မ်း����က္ခ ် လာု�ခ်ွာ (အခွာနေကြက္ခ�နေင်းွ) �ည်�်�ါ�နေ�သူည်။် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းသံူည် ်

တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�နေ�ါင်း်�စွုံအတွူတွက္ခွ နေ��ိုင်းန်ေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�လာူမ်း��ိ�တွိုင်း�်၌ မ်းိမ်းိတွို�၏ ရုံးို�ရ�ဓိနေလာ�ယ်ဉ်န်ေက္ခ��မ်းု

က္ခိုယ်စ်ွီပြ�င်း်�တွည်ရ်ာိနေ�သူည်။် ၎င်း�်ရုံးို�ရ�ဓိနေလာ�ယ်ဉ်န်ေက္ခ��မ်းုမ်း���သူည်လ်ာည်�် အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အနေ�်က္ခ��်သူတွမ််းုမ်း���ရာိနေ�သူည်။် 

အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အနေ�ပြ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း်�စွစွ်�ွ�နေကြက္ခ�င်း်� �စွ�်�ဆု�ံရုံးု�ံမ်းုမ်း��� လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�ခွာ��ိ�နေ��က္ခခ်ွာံရမ်းုမ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�

ခွာစံွ��နေ�ရသူည်မ််းာ� ယ်နေ��အခွာ��ိ်အ�ိ�င်းပ်ြ�စွသ်ူည်။် က္ခ���-မ်းတွ��်တွူနေရ�အနေရ�က္ခိစွစသူည် ် အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အတွွက္ခခ်ွာ�ည်�်သူ� 

မ်းဟုုတွ�်� အမ်း��ိ�သူ��မ်း���နှာင်း်�လာည််�သူက္ခဆ်ိုင်း်သူည်။် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ�်ွ�၏အက္ခ��ိ�ဆက္ခ်သူည် ်အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အနေ�် သူွယ်ဝ်ိုက္ခ်

နေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င််း�၊ တုိွက္ခရုိ်ုံးက္ခန်ေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�် သူက္ခန်ေရ�က္ခမု််းရာနိေ�သူည်။် အမ်း��ိ�သူမီ်း�မ်း���အနေ�် လိာင်း�ုိ်င်း�်ဆုိင်းရ်�အပြမ်းတွ ်

�ုတွမု််းမ်း���၊ လူာ�အခွွာင်း�်အနေရ�ခွာ��ိ�နေ��က်္ခခွာရံမု်းမ်း���အပြ�င််း အပြခွာ��နေသူ�အနေကြက္ခ�င််း�အရ�မ်း��� (ရုုံး�်�ုိင််း�နှာင်း�် စိွတွ�ုိ်င်း�်ဆုိင်းရ်�နေဝဒု�� 

မ်း���) လာည်�် ရာိနေ�နေသူ�သူည်။် 

က္ခ���-မ်းတွ��်တွူည်ီမ်း်နေရ�သူည် ်ပြ�ည်တ်ွွင်း်�ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ််နှာင်း�် တွိုက္ခရ်ုံးိုက္ခဆ်က္ခစ်ွ��်တွ်သူက္ခန်ေ�သူည်။် နှိုင်းင််းနံေရ�

နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���၏ သူက္ခဆ်ိုင်း်ရ�အခွာ��်က္ခဏ္ဍအသူီ�သူီ�တွိုင်း�်တွွင်း ် က္ခ���-မ်းတွ��်တွူည်ီမ်း်နေရ� မ်းပြ�စွမ််းနေ��ည်�်သူွင်း�်စွဉ်�်စွ��ရ� ်

လာိုအ�န်ေ�သူည်။် ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်း၏ံ ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�(နှိုင်းင််းနံေရ�) ပြ�စွစ်ွဉ်် အခွာ�်�က္ခဏ္ဍတွိုင်း�်တွွင်း ်အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း��� �ါဝင်း်ပြခွာင်း�်သူည်သ်ူ�

မ်းက္ခ ဆု�ံပြ�တွခ်ွာ�က္ခခ်ွာ�မ်းာတွရ်�တွွင်းလ်ာည််� မ်းပြ�စွမ််းနေ��ါဝင်းရ်မ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် WLB, အနေ�ွနေ�ွအတွွင်း�်နေရ�မ်းား� နေလာွ��ို�င်းယ်မ််းာ      

“ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းရံ��  လာူဦး�နေရ ၅၀% နေက္ခ��က်္ခ အမ်း��ိ�သူမ်းီ�နေတွွပြ�စွတ်ွ�မ်းို� အမ်း����ါဝင်းမ််းု၊ ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�တွို�လာို အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�နေတွွ 

နေပြ��မ်းယ်ဆ်ိုရင်း ် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�လာု�င််း��်စွဉ်မ််းာ� အမ်း��ိ�သူမ်းီ�နေတွွရ��အသူကံ္ခို နေ��က္ခခ်ွာ��်���ခွာ��လာို�မ်းရ�ါ�ူ�။ စွစွ�်ွ�နေတွွမ်းာ�ဆိုရင်း်

လာည််� အမ်း��ိ�သူမ်းီ����က္ခနေလာ�နေတွွက္ခို လာက္ခ�်က္ခလ်ာိုအသူု�ံခွာ�ခွာရံတွ�မ်းို� ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�လာု�င််း��်စွဉ်မ််းာ� အမ်း��ိ�သူမ်းီ�နေတွွက္ခို မ်း�ါဝင်း်

နေစွ�ူ�ဆိုရင်း ်နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းတ်ွ��လာု�်င်း��်စွဉ်ပ်ြ�စွလ်ာ�မ်းာ� မ်းဟုုတွ�်ါ�ူ�။ အမ်း��ိ�သူမ်းီ�နေတွွက္ခ အမ်း��ိ�သူ��နေတွွ�က္ခ�်ိုငြိ�ီ� အ�စွ်��ခွာံရ

တွယ်။် အ�ဒုါက္ခိုအမ်း��ိ�သူ��နေတွွက္ခ အသူိအမ်းာတွ်ပြ���ို�လာိုတွယ်။်”၂၂ အမ်းာ�်တွက္ခယ််လာက္ခန်ေတွွ�အ��ပြ�င်း်� ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ်မ််း���

တွွင်း ် အမ်း��ိ�သူမ်းီ��ါဝင်းမ််းုရ�ခွာိုင်းန်ှု�်� �ည်�်�ါ�နေ�နေသူ�သူည်။် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုသူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခ ် အစွိတွအ်�ိုင်း�် (၂)တွွင်း် အမ်း�းိ�

သူမ်းီ��ါဝင်းခ်ွာွင်း�် အ�ည်�်ဆု�ံ (၃၀%) အ�မ်းခွာသံူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခရ်ရာိလာ�ခွာ��သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်

မ်း���တွွင်း ်အမ်း��ိ�သူမီ်း�မ်း���သူည် ်မိ်းသူ��စုွစွ��ဝတ်ွနေ�နေရ��ံုမ်းာ�လ်ာည်�်တွနုိ်ှင်းရ်� ်နေ��စွ��အလုာ�်သူမ်း��အပြ�စ်ွနေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င််း�၊ 

အခွာ��ိ�နေသူ� စွိုက္ခ�်��ိ�နေရ�ခြုံခွာမံ်း���တွွင်း ် �ုတွပ်ြ�တွပ်ြ�င်း်�နေသူ�လ်ာည်�်၊ အိမ်းတ်ွွင်း်�လာက္ခမ််းု (အနေသူ�စွ��) လာု�င််း��်အစွရာိနေသူ� အလာု� ်

မ်း���က္ခိုလာု�န်ေဆ�င်း်ပြခွာင်း�်ပြ�င်း်� အိမ်းန်ေ��င်းဦ်း�စွီ�တွ�ဝ�မ််း���က္ခို �ူ�တွွ��မ်း�်နေဆ�င်းန်ေ�လာ�ရသူည်။် 

ပြမ်း�မ််း�နှိုင်း်င်း၏ံ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ််၌ အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���၏အခွာ�်�က္ခဏ္ဍနှာင်း်� ၎င်း�်တွို�၏အသူမံ်း���က္ခိုမ်းပြ�စွမ််းနေ�

�ည်�်သူွင်း�်ရမ်းည််�အပြ�င်း၊် က္ခ���-မ်းပြ�စွပ်ြခွာင်း�်အနေ�် ခွာွ�ပြခွာ��ဆက္ခဆ်ပံြခွာင်း�်မ်းပြ����၊ လာူသူ��တွစွဦ်း�က္ခ��သူို� ရုံးု�ပြမ်းင်းလ်ာ�က္ခ�်ါဝင်း်ခွာွင်း�်ရာိရနေ�

မ်းည်။်  က္ခ���-မ်းနေရ�ရ�တွ��်တူွညီ်မ်း်မု်းအနေ�်အနေပြခွာခံွာ၍ �ါဝင်းခွ်ွာင်း�်ရရာလိာ�လာ်င်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�

အနေ�် မ်း���စွွ�အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ�စွန်ေစွမ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� ၎င်း�်တွို�နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ� လာက္ခန်ေတွွ�လာု�န်ေဆ�င်းခ်ွာ�က္ခ်မ်း���အ�ိုင်း�်

တွွင်း ်အမ်း��ိ�သူ��မ်း���သူ� ဦး�နေဆ�င််းနေ�ပြခွာင်း�်မ်း��ိ�မ်းဟုုတွ်�� အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���က္ခိုလာည်�် ဦး�နေဆ�င်းန်ေသူ�အခွာ��်ဏ္ဍတွွင်း ်�ည်�်သူွင်း�်

ပြခွာင်း�်ပြ�င်း�် နေက္ခ�င်း�်မွ်း�န်ေသူ�အက္ခ��ိ�ရလာဒုမ််း��� ရရာခံိွာစွ��နုိှင်းမ််းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် လာက္ခရ်ာအိခွာ��ိတွ်ွင်း ်ညီ်လာ�ခွာမံ်းာရရာလိာ�နေသူ� ပြ�ည်န်ေ��င််းစုွ

သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခအ်စွိတွအ်�ိုင်း�် (၁ နှာင်း�် ၂) အခွာ�က္ခ်မ်း���သူည် ်လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ�ပြခွာင်း�်မ်း��ိ� မ်းရာိ 

နေသူ�နေ�။ 

၂၂ နေလာွ��ို�င်းယ် ် (အနေ�ွနေ�ွအတွွင်း�်နေရ�မ်းု�၊ WLB)၊ ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�လာု�င််း��်စွဉ်တ်ွွင်း ် �ါဝင်းန်ေဆ�င်း်ရွက္ခလ်ာ�က္ခရ်ာိသူည််�လာု�င််း��်ခွာွင်းမ််းာ မ်းိခွာင်းမ််း��� https://www.

jointpeacefund.org/mm/blog/jpf-interviewed-young-mothers-working-peace-process-myanmar-1 (accessed on August 27, 2019).
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၃.၂. ပြပညာတ်ာွင်�်ပြဖွစို�်ပမ်ွျာ�က်ု� ဒေါလွ�လွာပြချင်�်

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ပြ�စွရ်�်မ်း���အပြ�စွ ်က္ခခွာ�င်း၊် က္ခရင်း�်ီ(က္ခယ်��)၊ က္ခရင်း၊် ခွာ�င်း�်၊ မ်းွ�်၊ ရခွာိုင်း၊် ရာမ်း�်အစွရာိနေသူ� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�

မ်း���နှာင်း်�သူက္ခဆ်ိုင်း်သူည်�် စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေကြက္ခ�င်း�်က္ခို စွုစွည်�်နေလာ�လာ�တွင်းပ်ြ�����ါသူည်။် လာက္ခ�်က္ခ် 

က္ခိုင်း ် �ဋိိ�က္ခခအမ်း���စွုသူည် ် ပြ�ည်�်ယ်အ်မ်း���စွုတွွင်း ် ပြ�စွန်ေ�သူည်�်အတွွက္ခ ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ် ဗျူးမ်း�

မ်းဟုုတွန်ေသူ� တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���ပြ�စွန်ေ�သူည်။် ဤအခွာ�်� က္ခဏ္ဍ၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� �ည်�နေရ�၊ 

က္ခ���်မ်း�နေရ�၊ နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�လာူသူ��ခွာ�င်း�် စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းုမ်း���၊ နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းုဆိုင်းရ်�အနေ��က္ခအ်���မ်း���၊ ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းံ

အစွို�ရမ်းာပြ�ဋ္ဌာ���်သူည််� တွည်ဆ်�ဥ�နေဒုမ်း���အ�ူ�သူပြ�င်း်� နေပြမ်းယ်�ဥ�နေဒုနှာင်း်� ၎င်း�်ဥ�နေဒုအ�� အနေပြခွာပြ��လာ�က္ခ ်နေပြမ်းလာွတွ၊် နေပြမ်းလာ� ်

နှာင်း�်နေပြမ်းရုိုံးင်း�် ဥ�နေဒုမ်း��� (၂၀၁၂နှာင်း�် ပြ�င်းဆ်င်းသ်ူည်�်ဥ�နေဒု-၂၀၁၈) အစွရာနိေသူ� အနေကြက္ခ�င််း�အရ�မ်း���အပြ�င််း၊ �ုိင်း�်-ပြမ်း�မ််း� �ယ်စ်ွ�ရ်ာိ

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� တွတွိယ်နှိုင်း်င်းမံ်း���သူို� နေရှ�နေပြ��င်း�်အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းခ်ွာွင်း�်မ်း��� ဆိုင်း�်င်းံ�ပြခွာင်း�်မ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည််�အပြ�င်း၊် 

၎င်း�်တွို�ရင်းဆ်ိုင်းက်ြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည််� ရုံးု�်�ိုင်း�်နှာင်း�် စွိတွ်�ိုင်း�်ဆိုင်းရ်� အခွာက္ခအ်ခွာ�မ်း���က္ခိုလာည်�် �ည််�သူွင်း�်နေရ�သူ������ါသူည်။် 

၃.၂.၁. က်ချျင်စ်ိုစိုဒ်ေါ��ဒေါ�ာာင်မ်ွျာ�

ပြမ်း�မ််း�နှိုင်း်င်းနံေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်တွွင်းတ်ွည်ရ်ာိနေသူ� က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ်သ်ူည် ် အ�ို�တွ�သ်ူ��ဝတွွင်း�်�ွက္ခ�်စွစည်�် သူယ်ဇံူး�တွ

မ်း��� (နေက္ခ��က္ခစ်ွိမ်း�်၊ �ယ်င်း�်နှာင်း�် က္ခွ��်သူစွ)် နေ�်�ွက္ခရ်� ပြ�ည်�်ယ်တ်ွစွ်ခွာုပြ�စွသ်ူည်�်အပြ�င်း ်နှိုင်းင််းအံတွွက္ခ ်နေပြမ်း�က္ခပ်ြမ်း��စွွ�နေသူ� 

တွိုင်း�်ပြ�ည်ဝ်င်းန်ေင်းွမ်း���မ်းာ� အဆို�ါသူ��ဝသူယ်ဇံူး�တွမ်း���မ်းာ  ရာ�နေ�ွနေ��လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် က္ခခွာ�င်းလ်ာူမ်း��ိ�အမ်း���စွုသူည် ်ခွာရစွ်ယ်��်

��သူ�ဝင်းမ််း���ပြ�စွသ်ူည်။် ၁၉၅၀ ခွာုနှာစွ်က္ခ�လာမ်း���တွွင်း ်ဗျူးမ်း�အစွို�ရသူည် ်၁၉၄၇ ခွာုနှာစွ်တွွင်းခ်ွာ���်ဆိုခွာ��နေသူ� �င်းလ်ာုစံွ�ခွာ���်က္ခတွိ 

က္ခဝတွမ််း��� လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်မ််းနေ��ပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအ�� ၎င်း�်တွို�က္ခိုယ်�်ိုင်းအ်ပြ�စွသ်ူု�ံနှု��်ပြခွာင်း�်၊ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��

လူာမ်း��ိ�မ်း���၏ ကုိ္ခယ်�ုိ်င်းယ််ဉ်န်ေက္ခ��မု်းမ်း���နှာင်း်� ��သူ�နေရ��ံု�တွမ်း�်အစွဉ်အ်လာ�မ်း���ကုိ္ခ �ိနှာ�ိပ်ြခွာင််း�မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� က္ခခွာ�င််းနေတွ�လ်ာာ�န်ေရ�

လာု�ရ်ာ��မ်းုစွတွင်းလ်ာ�ခွာ��သူည်။် ၁၉၅၇ ခွာုနှာစွ်တွွင်း ် ရ�်က္ခု�တ်ွက္ခကသူိုလာ၌် �ည်�သူင်းက်ြက္ခ��နေ�နေသူ�က္ခခွာ�င်းန်ေက္ခ��င်း�်သူ�� (၇) ဦး�မ်းာ

�ွ��စွည်�်���နေသူ�အ�ွ��သူည် ်နေပြမ်းနေအ�က္ခလ်ာု�်ရာ��မ်းုမ်း���စွတွင်း၍် ၁၉၆၁ ခွာုနှာစွ်၊ နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ (၅) ရက္ခန်ေ��တွွင်း ်က္ခခွာ�င်းလ်ာွတွ ်

နေပြမ်း�က္ခန်ေရ�အ�ွ��အစွည်�် (KIO)နှာင်း်� က္ခခွာ�င််းလွာတွန်ေပြမ်း�က္ခန်ေရ�တွ�မ််းနေတွ� ်(KIA)အ�� �ွ��စွည်�်တွည်န်ေ��င််းခွာ��သူည်။်၂၃ ၁၉၉၄ ခုွာနှာစွ်

တွွင်း ်က္ခခွာ�င်းလ်ာွတွ်နေပြမ်း�က္ခန်ေရ�တွ�မ််းနေတွ�်နှာင်း�် စွစွအ်စွို�ရတွို�အကြက္ခ��ခွာ���ဆ်ိုခွာ��နေသူ� အ�စွအ်ခွာတွ်ရ�စ်ွ�နေရ စွ�ခွာ���မ််းာ� ��က္ခပ်ြ�ယ််

သူွ��ခွာ��သူည်။် ၂၀၁၁ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးွ�လ်ာ၊ (၉) ရက္ခန်ေ��၌ က္ခခွာ�င်းလ်ာွတွန်ေပြမ်း�က္ခန်ေရ�တွ�မ််းနေတွ�န်ှာင်း�် ပြမ်း�မ််း�တွ�်မ်းနေတွ�တ်ွို� တွနေက္ခ���ပြ�� ်

လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင်း�်ဋိိ�က္ခခပြ�စ်ွ�ွ��နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� က္ခခွာ�င််းပြ�ည်�်ယ်န်ှာင်း�် ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ်န်ေပြမ်း�က်္ခ�ုိင််း� နေက္ခအုိင််းအုိ�ိ��်ခွာ����်ယ်န်ေပြမ်းနှာင်း�် 

အစုိွ�ရ�ိ��်ခွာ����်ယ်န်ေပြမ်းမ်း���၌ (ပြမ်း�်မ်း�-တွရုုံးတွ ်နှာစွနုိ်ှင်းင််း�ံယ်စ်ွ�အ်�ီ�/တွစွန်ေလာ်�က္ခ)် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း��� (IDPs Camps) 

(၁၈၀)နေက္ခ��်၂၄ အမ်း���အပြ��� �ွင်း�်လာာစွ်���ရာိနေ�ရသူည်။် က္ခခွာ�င်းန်ှာစွ်ပြခွာင်း�်ခွာရစွယ််��်အ�ွ��ခွာ���စ်ွ�ရင်း�်မ်း���အရ “ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၌ံ 

၂၀၁၁ ခုွာနှာစွ၊် ဇွူး�လ်ာ (၉) ရက်္ခနေ�� စွတွင်းခ်ွာ��သူည် ်တွစွန်ေက္ခ���ပြ��တုိ်ွက္ခ�ွ်�မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င််းလူာဦး�နေရ (၁၂၀,၀၀၀) နေက္ခ��်၊ 

စွစွ်�ွ�အတွွင်း�် နေက္ခ��ရွ�နေ�ါင်း�် (၃၆၇)ရွ�၊ လာူနေ�အိမ်းန်ေပြခွာနေ�ါင်း�် (၁၅,၀၀၀) �ီ��ါ�၊ ��သူ�နေရ�အနေဆ�က္ခအ်ဦး� ခွာရစွ်ယ်���်ုရ��

နေက္ခ��င်း�် (၂၇၂) နေက္ခ��င်း�်��က္ခစ်ွီ�ခွာ��ဆု�ံရုံးုံ�ခွာ��ရသူည်။်၂၅ က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််နှာင်း�် ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ််(နေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်)နေဒုသူရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်း ်

၂၃ Kachinland News (February 5, 2019), KIO reaffirms its federal goal on anniversary of revolution https://www.kachinlandnews.

com/?p=29327 (accessed on February 8, 2019). 

၂၄ ဗျူးိုလာမ််းု�ကြီးက္ခီ�နေ���်ူ၊ KIO သူတွင်း�်နှာင်း�် ပြ��က်ြက္ခ��နေရ�တွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ ၂၀၁၁ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးွ�လ်ာ (၉) ရက္ခမ််းာ ၂၀၁၈ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးွ�လ်ာ (၉) ရက္ခအ်�ိ နေက္ခအိုင်းအ်ိုနှာင်း�် ပြမ်း�မ််း�တွ�်

�ိနေတွွ�တွိုက္ခ�်ွ� အကြီးက္ခိမ်းန်ေရအတွိအက္ခ�မ်းာတ်ွတွမ်း�် သူိလာိုသူူမ်း���အတွွက္ခ ် https://www.facebook.com/kachinnews/posts/890751187779534 

(accessed on June 12, 2018).

၂၅ BBC New (ပြမ်း�်မ်း�)၊ က္ခခွာ�င်းစ်ွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်တွခွာ��ိ�မ်းာ� ရိက္ခခ�ပြ�တွလ်ာို� နေဝင်းာစွ��နေ�ရ https://www.bbc.com/ burmese/burma-46466518 

(accessed on October 10, 2019).
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၂၆  က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််နှာင်း�် ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ််နေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်ရာိ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���အတွွက္ခ ်ဦး�စွ��နေ��လာု�န်ေ�နေသူ� အ�ွ��ပြ�စွသ်ူည်။်Joint Strategy Team အ�ွ��ဝင်းမ််း���

မ်းာ� Bridging Rural Integrated Development and Grassroots Empowerment (BRIDGE), Dai Fan Social Services, Kachin Baptist 

Convention (KBC), Kachin Relief and Development Committee (KRDC), Karuna Myanmar Social Services (KMSS), Metta Development 

Foundation(Metta), Nyein Foundation (Shalom), Kachin Development Group (KDG), Kachin Women Association (KWA), and 

Wunpawng Ninghtoi (WPN) တွို�ပြ�စွသ်ူည်။် 

KIO �ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်းရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်

စွခွာ��်မ်း���ကုိ္ခ ခွာရစွယ််���ု်ရ��နေက္ခ��င််း�မ်း���၊ သူ�သူ���ုိင်း�်ယ်န်ေပြမ်းမ်း���၊ စွ�သူင််းနေက္ခ��င််း�မ်း���နှာင်း�် နေတွ�နေတွ�င််းမ်း���စွနေသူ� နေ�ရ� 

အသူီ�သူီ�၌ �ွင်း်�လာာစွန်ေ�ရသူည်။် 

လွူသာ�ချျင်�်စိုာန်ာဒေါထိုာက်ပ်�ံမွုမွျာ�

က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််နှာင်း�် ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ်် (နေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်)နေဒုသူမ်း���တွွင်း ် အစွို�ရ�ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်းနှာင်း်� နေက္ခအိုင်းအ်ို�ိ��်ခွာ���်

�ယ်န်ေပြမ်းမ်း���ရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���၏ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က်္ခ��ံမ်းုမ်း���နှာင်း်� အပြခွာ��နေသူ�လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���အ�� မ်းဟု� 

ဗျူး�းဟု�အစွုအ�ွ�� (JST-Joint Strategy Team) အ�ွ��မ်းာ၂၆ အဓိိက္ခ���နေဆ�င်းရ်ွက္ခလ်ာ�က္ခရ်ာိသူည်။် က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််နှာင်း�် ရာမ်း�် 

ပြ�ည်�်ယ်် (နေပြမ်း�က်္ခ�ိုင်း�်) နေဒုသူရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���တွွင်း ်လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုသူည် ်က္ခမ်း��့စွ����ရ်ိက္ခခ�

အ�ွ��(WFP)မ်းာ သူတွမ််းာတွ်���နေသူ� စွနံှု�်�ပြ�င်း်�နေ��နေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ်တွွင်း ် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်မံ်းု

မ်း���က္ခို ရိက္ခခ�အပြ�စွ်လာည််�နေက္ခ�င်း�်၊ နေင်းွသူ��အပြ�စွလ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�် �ည်�်လာမ်း�် (၂)မ်း��ိ�ပြ�င်း်� က္ခူည်ီ�ံ��ို�နေ��နေ�သူည်။် အစွို�ရ

�ိ��်ခွာ����်ယ်န်ေပြမ်းနှာင်း်� နေက္ခအိုင်းအ်ို�ိ�်�ခွာ����်ယ်န်ေပြမ်းရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���၌ စွ����ရ်ိက္ခခ�နေ��နေဝနေ�မ်းုနှာင်း်� �တွ်သူက္ခ၍် 

KMSS တွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစွဦ်း�မ်းာ “အစွ��အနေသူ�က္ခန်ှာင်း�်�တွသ်ူက္ခလ်ာ်င်း ်အ�ိုင်း�် (၂)�ိုင်း်�ခွာွ�ရနေ�မ်းည်။် အ�ူ�သူပြ�င်း်� အစွို�ရ�ိ��်ခွာ���်

�ယ်န်ေပြမ်းမ်းဟုုတွန်ေသူ� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်အခွာ��ိ�၌ နေ��က္ခွက္ခလ်ာိုအ�ခ်ွာ�က္ခအ်ရ အစွ��အနေသူ�က္ခသ်ူ�နေ��နေ�ရနေသူ�သူည်။် စွစွ်

နေ��နေရာ�င်း ် ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်�လာည််� က္ခိုယ်တ်ွိုင်းသ်ူွ��နေရ�က္ခဝ်ယ်ယ််ူ၍ မ်းရနှိုင်းန်ေသူ�နေ�။ အစွို�ရ�ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်း (GCA) 

Photo by ENAC
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ငြိမ်းိ��နေ�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���တွွင်း ်အရင်းတ်ွု�်�၌ အစွ��အနေသူ�က္ခ ်(ဆ�်၊ ဆီ၊ ဆ��) နေ��နေဝခွာ��နေသူ�လ်ာည်�် ယ်ခွာုအခွာ��ိ်အခွာါ

တွွင်းမ််းူ  နေင်းွသူ�� (�ိုက္ခဆ်ံ) သူ� နေ��နေတွ��သူည်။်”၂၇ အမ်း���အ��ပြ�င်း်� ငြိမ်းိ��နေ�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���၌ ရိက္ခခ�အစွ�� နေင်းွသူ��

အပြ�စွ ်ရုိုံး�ရုိုံး�သူ�မ်း�်ပြ�ည်သူ်ူတွစွဦ်း�လာ်င််း (၁၁,၀၀၀)က္ခ��။် အ�ုိ�၊ အ�ွ��မ်း���နှာင်း်� အလုာ�မ််းလုာ�နုိ်ှင်းန်ေသူ�သူူတွစ်ွဦး�လာ်င််း (၁၅,၀၀၀) 

က္ခ��ဟ်ုူ၍ အသူီ�သူီ�နေ��က္ခ�်�ံနေ��သူည်။် လာမ်း်����်ဆက္ခသ်ူွယ်န်ေရ�နှာင်း်� သူွ��လာ�ရခွာက္ခခ်ွာ�နေသူ� �ယ်န်ေပြမ်းမ်း���ရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်း်

စွခွာ��်မ်း���တွွင်းမ််းူ ရိက္ခခ�အပြ�စွ ်ဆ�် (၁၃.၅) က္ခီလာိုဂရမ်း၊် ဆ��(၁၀) က္ခ��သ်ူ�� (ခွာ��်မ်းာ��်ခွာ�က္ခပ်ြ�င်း်� နေပြ��ဆိုပြခွာင်း�်)၊ ဆီတွစွ်လာီတွ�၊ 

�� (၆)နေ�ါင်း ် (သူို�) (၄)နေ�ါင်း ် အစွရာိသူပြ�င်း်� ဆက္ခ်လာက္ခ်နေ��က္ခ�်�ံနေ��လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် အခွာ��ိ�နေသူ�စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���သူည် ်

အစွို�ရ�ိ��်ခွာ����်ယ်န်ေပြမ်းမ်း���တွွင်းတ်ွည်ရ်ာိနေ�နေသူ�လ်ာည်�် လာမ်း�်���်ဆက္ခသ်ူွယ်န်ေရ�နှာင်း်� က္ခု�စ်ွည်စ်ွီ�ဆင်း�်မ်းုခွာက္ခခ်ွာ�နေသူ��ယ်န်ေပြမ်း

မ်း���တွွင်း ် ရိက္ခခ�မ်း���က္ခို ဆက္ခလ်ာက္ခ�်�ံ�ို�နေ��နေ�နေသူ�နေသူ� အနေပြခွာအနေ�မ်း���လာည်�် ရာိနေ�နေသူ�သူည်။် နေင်းွသူ��စွ�စွပ်ြ�င်း်� က္ခူည်ီ

နေ��က္ခ�်�ံနေ�ပြခွာင်း�်အ�� ငြိမ်းိ��နေ�်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်အမ်း���စွု၌သူ� က္ခ�င်း်�သူု�ံလာ�က္ခပ်ြ�စွသ်ူည်။် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�� 

က္ခူည်ီ�ံ��ို�မ်းုမ်း���တွွင်း ်အစွ��အနေသူ�က္ခ ်(ဆ�်၊ ဆီ၊ ဆ��)၊ နေ�အိမ်း ် (သူို�) ရွက္ခ�်�င်းတ်ွ�၊ အဝတွအ်�ည်မ််း���၊ ခြုံခွာ�ံနေစွ�င်းမ််း���၊ ပြခွာင်း ်

နေ��င်းမ််း���၊ မ်းီ��ိုနေခွာ��င်းသ်ူုံ��စွစည်�်မ်း���အပြ�င်း ်အပြခွာ��နေသူ�အရ�ဝတွ�ုမ်း���လာည်�် �ါဝင်းသ်ူည်။်

၂၇ KMSS တွ�ဝ�ရ်ာိသူူ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ ပြမ်းစွက်ြီးက္ခီ����ငြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ ်မ်းတွလ်ာ ၂၅ ရက္ခ။်

ငြိမ်းိ��နေ�်ရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��် 

ငြိမ်းိ��နေ�်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်တွွင်း ်

နေင်းွသူ��စွ�စွပ်ြ�င်း်� နေ��က္ခ�်�ံနေ��ပြခွာင်း�် 

၂၀၁၁ ခွာုနှာစွ်၌ နေက္ခအိုင်းန်ေအနှာင်း�် အစွို�ရတွ�မ််းနေတွ�တ်ွို� တွနေက္ခ���ပြ��စ်ွစွ�်ွ�ပြ�စွ�်ွ��ခွာ��ိ်တွွင်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���သူို�

စွ����ရ်ိက္ခခ�အပြ�စွ ်၂၀၁၁ ခွာုနှာစွ်မ်းာ ၂၀၁၄ ခွာုနှာစွ်အ�ိသူ�နေ��ခွာ��ငြိ�ီ�နေ��က္ခ၊် ၂၀၁၅ ခွာုနှာစွမ််းာစွတွင်း၍် ရိက္ခခ�အစွ�� နေင်းွသူ��အပြ�စွသ်ူို�

နေပြ��င်း�်လာ�က္ခ�င်း်�သူုံ�လာ�သူည်။် သူို�ရ�တွွင်း ် အခွာ��ိ�နေသူ�စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���အနေ�် စွ����ရ်ိက္ခခ�အပြ�စွ ် ဆက္ခလ်ာက္ခန်ေ��နေဝ

နေ�နေသူ�သူည်။် က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််နှာင်း�် ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ်် (နေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်) နေဒုသူမ်း���တွွင်း ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���သူို� �ယ်န်ေပြမ်းနေဒုသူ

အလာိုက္ခအ်နေ�် မ်းူတွည်၍် ရိက္ခခ�မ်း���ဆက္ခလ်ာက္ခ ် က္ခူည်ီနေ��နေ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် ရိက္ခခ�အစွ��နေင်းွသူ��စွ�စွသ်ူို� နေပြ��င်း�်လာ�က္ခူည်ီနေ��နေ�

နေသူ�စွခွာ��်မ်း���ဟုူ၍ (၂)မ်း��ိ�အပြ�စွ ် နေလာ�လာ�နေတွွ�ရာိရသူည်။် နေင်းွသူ��စွ�စွသ်ူို�နေပြ��င်း�်လာ�က္ခ�င်း်�သူု�ံလာ�နေသူ� စွခွာ�်�မ်း���သူည််

အစွို�ရ�ိ��်ခွာ���ရ်��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���နှာင်း်� လာမ်း်���်�ဆက္ခသ်ူွယ်န်ေရ�နေက္ခ�င်း�်မ်းွ�န်ေသူ� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���တွွင်း ် စွတွင်းက်္ခ�င်း်�သူု�ံ 
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လာ�သူည်။် ရိက္ခခ�စွ�စွမ််းာ နေင်းွသူ��စွ�စွသ်ူို� နေပြ��င်း�်လာ�က္ခ�င်း်�သူု�ံလာ�ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အတွွက္ခ ်�ိုမ်းိုခွာက္ခခ်ွာ�လာ�နေတွ�� 

သူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င််း�စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူတွစွဦ်း�၏ နေပြ��ပြ�ခွာ�က္ခမ််း���အရ “ရိက္ခခ�စွ�စွမ််းာ နေင်းွသူ��စွ�စွသ်ူို� နေပြ��င်း�်လာ�

နေ��ရ�တွွင်း ်အနေက္ခ�င်း�်�က္ခသ်ူို�ဦး�တွည်ပ်ြခွာင်း�်�က္ခ ်အဆို��က္ခသ်ူို�သူ� ဦး�တွည်လ်ာ�ခွာ��သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�ရာိ တွစွ်လာစွ�

အတွွက္ခ ်လာူတွစွဦ်း�လာ်င်း ်က္ခ��န်ေင်းွ (၁၁,၀၀၀) နှု�်�ပြ�င်း်�သူ� နေ��က္ခ�်�ံနေ��လာ�သူည်။် အဆို�ါနေ��က္ခ�်�ံမ်းုသူည် ်မ်းလာုနံေလာ�က္ခမ််းု

ပြ�စွန်ေ�်နေစွသူည်�်အပြ�င််း အပြခွာ��နေသူ�လုိာအ�်သူည်�်အသံုူ�အနေဆ�င််းမ်း���ဝယ်ယူ််ရ�တွွင််း အနေ��က္ခအ်ကူ္ခပြ�စွမ််းနေ�နေ�။ �ုိ�နေကြက္ခ�င်း�် 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� နေင်းွသူ��နေ��ပြခွာင်း�်�က္ခ ်ရိက္ခခ�နေ��ပြခွာင်း�်သူည် ်�ိုမ်းို�ိနေရ�က္ခန်ေစွနေကြက္ခ�င်း�်နေတွွ�ရာိရသူည်။်၂၈

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���အနေ�် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� နေလာ����ည်�်လာ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်��မံ်းာ ရရာိ 

နေသူ�နေ��က္ခ�်�ံနေငွ်းသူည် ်မ်းလံုာနေလာ�က်္ခနေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င််းမ်း���အနေ�ပြ�င်း�် စွခွာ��်ပြ�င််း�သုိူ�သွူ��နေရ�က်္ခ၍ နေ��စွ��အလုာ�် 

သူမ်း��အပြ�စွ ်ဝင်းန်ေရ�က္ခလ်ာု�်က္ခိုင်းသ်ူူမ်း���လာည်�် ရာိနေ�သူည်။် နေ��စွ��လာု�က်္ခိုင်းသ်ူူမ်း��� ရရာိနေသူ�နေင်းွနေကြက္ခ�မ်းာ� (၅,၀၀၀) က္ခ��န်ှာင်း�်   

(၇,၀၀၀) က္ခ��အ်ကြက္ခ�� ရရာိကြက္ခသူည်။် သူို�နေသူ�လ်ာည်�် အလာု�လ်ာု�က်္ခိုင်းပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် အလာု�လ်ာု�ခ်ွာရရာိပြခွာင်း�်မ်း���၌ က္ခ���-မ်းနေရ�ရ� 

ခွာွ�ပြခွာ��မ်းုမ်း��� ကြံက္ခ�နံေတွွ�နေ�ရသူည်။် က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််နှာင်း�် ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ်် (နေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်)နေဒုသူရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���သူည် ်    

မ်းို�ရ�သူီနှာင်း်�နေဆ�င်း�်ရ�သူီမ်း���တွွင်း ် စွိ�်နေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း��� �ိုမ်းိုကြံက္ခ�နံေတွွ�နေ�ရသူည်။် မ်းို�ရ�သူီအတွွင်း�် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံမ်းု

မ်း��� သူယ်ယ််ူ�ို�နေဆ�င်းန်ေရ�အဆင်းမ််းနေပြ�မ်းုမ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ် ရ�သူီဥတွုဒုဏ်ခ်ွာနံှိုင်းန်ေသူ� အမ်းို�အက္ခ�နှာင်း�် 

ရွက္ခ�်�င်းတ်ွ�မ်း���၊ လာူနေ�အိမ်းအ်ခွာ�်�တွွ�မ်း���မ်းာ� အ�ည်�်အက္ခ�ဉ်�်သူ�ရာိသူည်။် နေဆ�င်း�်ရ�သူီက္ခ�လာ၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း��� 

အတွွက္ခ ် နေနှွ�နေ�ွ�နေသူ�အဝတွအ်�ည်၊် ခြုံခွာ�ံနေစွ�င်းမ််း���နှာင်း်� ပြခွာင်းန်ေ��င်းမ််း��� အနေရ�နေ�်လာိုအ�လ်ာ�က္ခရ်ာိသူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� စွစွ်

၂၈ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူတွစွဦ်း�၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ�(သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် မ်းတွလ်ာ 

၂၅ ရက္ခ။်

ငြိမ်းိ��နေ�်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���နေ��ိုင်းန်ေသူ� နေ�အိမ်း်တွ��်လာ���မ်း���

စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���နေ�အိမ်းအ်�� အ�ီ�က္ခ�န်ေတွွ�ပြမ်းင်းရ်နေသူ��ုံ
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နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���၌ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���နှာင်း်�ဝ�်နေဆ�င်းမ််းုမ်း��� �ည်�နေရ�၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�၊ အစွ��အစွ�နှာင်း�်လာုခံြုံခွာ�ံ

နေသူ� အမ်းို�အက္ခ�ရွက္ခ�်�င်းတ်ွ�မ်း���နှာင်း�် အပြခွာ��နေသူ�အနေပြခွာခွာဝံ�်နေဆ�င်းမ််းုမ်း��� လာိုအ�လ်ာ�က္ခရ်ာိသူည်။် ငြိမ်းိ��နေ�်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်

မ်း���၏ နေ�အိမ်း်အက္ခ�ယ်အ်ဝ�်�သူည် ်အလာ��� (၁၈)နေ�၊ အ�ံ(၁၃)နေ�ပြ�စွသ်ူည်။် အဆို�ါနေ�အိမ်း်အက္ခ�ယ်အ်ဝ�်�သူည် ်သူီ�သူ��်

�ုစံွံမ်း��ိ�ပြ�င်း်� နေဆ�က္ခလ်ာု�်���သူည် ်မ်းဟုုတွ�်�၊ လာိုင်း်�ခွာ�်�တွွ��ုစံွပံြ�င်း်� နေဆ�က္ခ်လာု��်��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် အဆို�ါ အက္ခ�ယ်အ်ဝ�်�

သူည် ်အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���လာုခံြုံခွာ�ံမ်းု (�ုဂဂိ�လာန်ေရ�-Privacy) အနေ�် ငြိခွာိမ်း�်နေပြခွာ�က္ခန်ေ�သူည်။် 

နေက္ခအိုင်းအ်ို�ိ�်�ခွာ����်ယ်န်ေပြမ်းရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���သူို� လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� ပြ��လာု�ရ်�တွွင်း ်

က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ်လ်ာုံခြုံခွာ�ံနေရ�နှာင်း�် �ယ်စ်ွ�န်ေရ�ရ�ဝ�က်ြီးက္ခီ�ဌာ��မ်းာ အမ်းိ�်�စွ�မ်း����ုတွပ်ြ��်ပြခွာင်း�်မ်း���၌ “က္ခခွာ�င်း ် ပြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�်ရာိ 

��သူ�နေရ�အ�ွ��မ်း���၊ လူာမု်းနေရ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���အနေ���� က္ခခွာ�င််းလွာတွန်ေပြမ်း�က္ခန်ေရ�တွ�မ််းနေတွ� ်(နေက္ခအုိင်းန်ေအ) �ယ်န်ေပြမ်းရာ ိစွစွန်ေ��

နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်ပြ�ည်သ်ူူမ်း���က္ခို သူွ��နေရ�က္ခက်္ခူည်ီရ�၌ ပြ�ည်�်ယ််အစွို�ရအ��မ်းတွင်းပ်ြ���သူွ��နေရ�က္ခ�်ါက္ခ  မ်းတွရ��အသူင်း�်ဆက္ခ်

သူွယ်ပ်ြခွာင်း�် �ုဒုမ််း- ၁၇/၁ ပြ�င်း်� အနေရ�ယ်ူနေဆ�င်းရ်ွက္ခခ်ွာံရမ်းည်ပ်ြ�စွန်ေကြက္ခ�င််း� အတွိအလာင်း�်�ုတွပ်ြ��န်ေကြက္ခည်�ခွာ��သူည်။်”၂၉  သူို�နေသူ� ်

လာည််� က္ခခွာ�င်းန်ှာစွ်ပြခွာင်း�်ခွာရစွယ််��်အ�ွ��ခွာ��� ်ဥက္ခကဌာ သူိက္ခခ�နေတွ�ရ်နေဒုါက္ခတ်ွ�ခွာလာမ်းဆ်မ်း်ဆွ�် (Hkalam Samson) မ်းာ “က္ခ�နေ��တ်ွို�

အ��လာု�ံက္ခ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���က္ခို က္ခူည်ီနေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွ�်ါတွယ်၊် နေက္ခအိုင်းအ်ိုက္ခို က္ခူည်ီနေ�ပြခွာင်း�်မ်းဟုုတွန်ေကြက္ခ�င်း�်”၃၀  နေပြ��ဆို

ခွာ��သူည်။် 

နိုု�င်င််သံာ�ပြဖွစိုမ်ွုအဒေါထိုာက်အ်ထိုာ�မွျာ�

၂၀၁၁ ခွာုနှာစွ်၌ က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�် တွနေက္ခ���ပြ��စ်ွစွ�်ွ� ပြ�စွ�်ွ��လာ�ခွာ��ိ်တွွင်း ်အရ�သ်ူ��ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိ

တွို�၏ အို�အိမ်းမ််း���၊ မ်းနေရှ�နေပြ��င်း�်နှိုင်း်နေသူ�အရ�ဝတွ�ုမ်း���က္ခို ခွာ��်���ခွာ��ရသူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းုအနေ��က္ခအ်���

မ်း���က္ခို မ်းိမ်းိနှာင်း�်တွ�ါ�တွည်�် အတွူတွက္ခွမ်းယ်ူနှိုင်းန်ေသူ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���လာည်�် ရာိနေ�သူည်။် ငြိမ်းိ��ပြ�နှာင်း်� အလာာမ်း�်နေဝ�က္ခွ�နေသူ�နေက္ခ��ရွ�

မ်း���တွွင်း ်နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းုဆိုင်း်ရ� အနေ��က္ခအ်���မ်း���က္ခို မ်းပြ��လာု�န်ေသူ�သူူမ်း���လာည်�် ရာိနေ�သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���သူည် ်

ငြိမ်းိ��နေ�်သူို� �ွက္ခ်နေပြ��ခွာိုလာုရံသူည််�အခွာါ ငြိမ်းိ��နေ�် စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���တွွင်း ်အစွို�ရမ်းာ နှိုင်းင််းသံူ��မ်းာတွ�်ုတံွင်း်က္ခဒု၊် အိမ်းန်ေ��င်းစ်ွု

လာူဦး�နေရစွ�ရင်း�်နှာင်း�် အရာင်းန်ေမ်းွ�လာက္ခမ််းာတွ်မ်း���က္ခို ပြ��လာု�န်ေ��နေ�မ်းုမ်း���လာည်�် ရာိနေ�သူည်။် ပြမ်းစွက်ြီးက္ခီ����ငြိမ်းိ��နေ�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်း ်

စွခွာ��်တွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစွဦ်း�မ်းာ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���၏ နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းုဆိုင်းရ်� အနေ��က္ခအ်���မ်း���နှာင်း်��တွ်သူက္ခ၍် နေပြ��

ကြက္ခ��ရ�တွွင််းစွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သူ်ူအမ်း���စုွသူည် ်နှာစ်ွ�က္ခလ်ာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််းတုိွက္ခ�ွ်�မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� နုိှင်းင််းသံူ��ပြ�စွမု််းဆုိင်းရ်�အနေ��က္ခ ်

အ���မ်း���က္ခို မ်းယ်ူနေဆ�င်းလ်ာ�နှိုင်းန်ေသူ�သူူမ်း���လာည်�် ရာိနေ�သူည်သ်ူ�မ်းက္ခ နေ���က္ခဆ်ု�ံ��က္ခစ်ွီ�မ်းုမ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် 

၂၀၁၃-၁၄ ခုွာနှာစွတွ်ွင်း ်အစုိွ�ရမ်းာငြိမိ်း��နေ�်စွစ်ွနေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်ရာ ိပြ�ည်သူ်ူမ်း���အတွွက်္ခ နုိှင်းင််းသံူ��မ်းာတွ�ံု်တွင်းက်္ခဒုပ်ြ���နှာင်း�် အိမ်းန်ေ��င််းစုွ 

သူ��်နေခွာါင်း်စွ�ရင်း�်မ်း���ပြ��လာု�န်ေ��လာ�ခွာ��သူည်။် လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ်၌ အသူက္ခ ် (၁၀)နှာစွ်နှာင်း�်အ�က္ခအ်မ်း���စွုသူည် ် နှိုင်းင််းသံူ��မ်းာတွ�်ု ံ

တွင်းက်္ခဒုပ်ြ���မ်း���ရရာိနေ�ငြိ�ီပြ�စွသ်ူည်။် အစွို�ရမ်းာလာည်�် နှိုင်းင််းသံူ��မ်းာတွ�်ုတံွင်း်က္ခဒု်ပြ���နှာင်း်� အိမ်းန်ေ��င်းစ်ွုသူ��်နေခွာါင်းစ်ွ�ရင်း�် ရာိနေသူ�

သူူနှာင်း�် မ်းရာိနေသူ�သူူအနေရအတွွက္ခ ်စွ�ရင်း�်မ်း���နေ���ို�ရ� ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���သူို� စွ�ဝင်းလ်ာ�ခွာ��သူည်။်၃၁

၂၉ အစွို�ရမ်းသူိ�� နေက္ခအိုင်းအ်ို�ယ််နေပြမ်းက္ခ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���က္ခိုက္ခူည်ီရင်း ်အနေရ�ယ်ူခွာရံနှိုင်း ်

 https://www.facebook.com/DVBTVNews/posts/1891841507521007 (accessed on June 20, 2018).

၃၀ Kyaw Thu (June 15, 2018), Kachin Aid Group Halts Humanitarian Work After Threat by Myanmar Army https://www.rfa.org/english/

news/myanmar/kachin-aid-group-halts-humanitarian-work-after-threat-by-myanmar-army-06152018175506.html (accessed on 

March 8, 2019). 

၃၁ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်တွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် မ်းတွလ်ာ ၂၅ ရက္ခ။်
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ပညာာဒေါ��

လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််း�ဋိိ�က္ခခနေကြက္ခ�င်း်� နေက္ခ��င််း�နေ�အရွယ်က်္ခနေလာ�အမ်း���စုွသူည် ်နေက္ခ��င််း��ည်�နေရ�ဆက်္ခလာက္ခသ်ူင်းယူ််နုိှင်းရ်� ်

အခွာက္ခအ်ခွာ�မ်း���စွွ� ပြ�စွန်ေ�်နေစွသူည်။် စွစွပ်ြ�စွ�်ွ��ရ�နေဒုသူ အ�ီ�တွစွ်ဝိုက္ခမ််း���တွွင်း ် အစွို�ရနေက္ခ��င်း�်မ်း���က္ခို �ိတွ�်��ရသူည််� 

အနေပြခွာအနေ�မ်း���လာည်�် ရာိနေ�သူည်သ်ူ�မ်းက္ခ ��က္ခစ်ွီ�ဆု�ံရုံးု�ံပြခွာင်း�်မ်း���လာည်�် ရာိနေ�သူည်။်

တာဒေါက်ျာ�ပြပန််စိုစိုပ်ွဲဒေါကြက်ာင််� ပျက်စ်ိုီ�ဆို�ံ�ရှုံးုံ�မွုမွျာ� 

စိုဉ်် ၂၀၁၁ ချ�နိုာစို၊် ဇွွန််လွ (၉)�က်မ်ွာစိုတာင်ခ်ျဲ�ဒေါသာ တာဒေါက်ျာ�ပြပန်စ်ိုစိုပ်ွဲဒေါကြက်ာင််� ပျက်စ်ိုီ�ဆို��ံရှုံးု�ံမွုမွျာ� အဒေါ�အတာွက််

၁။ ခွာရစွယ််���်ုရ��နေက္ခ��င်း�် ၃၁၁

၂။ ဗျူးုဒုဓ��သူ� �ု��်ကြီးက္ခီ�နေက္ခ��င်း�် ၂၄

၃။ မ်းူကြီးက္ခိ�နေက္ခ��င်း�် ၁၃၄

၄။ စွ�သူင်းန်ေက္ခ��င်း�်မ်း��� ၁၂၂

၅။ နေဆ�ရုံးုနံေဆ�နေ��ခွာ��် ၂၆၄

စိုဉ်် ၂၀၁၇ ချ�နိုာစို၊် ဇွွန််လွမွာ ၂၀၁၈ ချ�နိုာစို၊် ဒေါမွလွအထိုု တာစိုန်ိုာစို်အတာွင်�်ထိုပမ်ွပံျက်စ်ိုီ�ချဲ�မွု အဒေါ�အတာွက််

၁။ ခွာရစွယ််���်ုရ��နေက္ခ��င်း�် ၅၇

၂။ ဗျူးုဒုဓ��သူ��ု��်ကြီးက္ခီ�နေက္ခ��င်း�် ၆

၃။ မ်းူကြီးက္ခိ�နေက္ခ��င်း�် ၂၄

၄။ စွ�သူင်းန်ေက္ခ��င်း�် ၂၁

၅။ နေက္ခ��ရွ�နေဆ�နေ��ခွာ��် ၃၄

�ည်�နေရ�လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခရ်ာိနေ�နေသူ� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���သူို� ��သူ�နေရ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်� လာူမ်းုနေရ�အ�ွ��အစွည်�်

မ်း���မ်းာ နေစွလာာတွ်နေသူ�သူူမ်း���နှာင်း်� မ်းိမ်းိဆနှဒအနေလာ��က္ခသ်ူွ��နေရ�က္ခ၍် နေစွတွ���ဝ�်�မ်း�်မ်း���အပြ�စွ ်�ါဝင်း်လာု�အ်��နေ��နေ�သူူမ်း���

လာည််�ရာိနေ�သူည်။် 

�ည်�နေရ�အခွာ��်က္ခဏ္ဍတွွင်း ်အစွို�ရ�ိ�်�ခွာ����်ယ်န်ေပြမ်း ငြိမ်းိ��နေ�်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�ရာိ နေက္ခ��င်း�်နေ�အရွယ်မ််း���အတွွက္ခ ်

နေက္ခ��င်း�်တွက္ခန်ေရ�က္ခန်ှိုင်း်နေသူ� အခွာွင်း�်အလာမ်း်��ိုမ်းိုရရာိသူည်။် KMSS တွ�ဝ�်ရာိသူူတွစွဦ်း�မ်းာ “�ည်�နေရ�����တွသ်ူက္ခင်ြိ�ီ�နေတွ�� 

အစွို�ရ�ိ��်ခွာ����်ယ်န်ေပြမ်းမ်းာ� တွခွာ��ိ�နေ�ရ�မ်းာ� နေက္ခ��င်း�်နေတွွက္ခသူီ�သူ��်လာု��်��တွ�ရာိ�ါတွယ်။် ဥ�မ်း�-မ်းိုင်း�်���မ်းာ�ဆိုရင်းန်ေ�ါ� 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းန်ေက္ခ��င်း�်၊ IDPs ဆိုရင်း ်ည်နေ��ိုင်း�်တွက္ခမ််းလာ��၊ �ယ်ခ်ွာနံေတွွဆိုရင်း ်မ်း�က္ခ်�ိုင်း�်တွက္ခမ််းလာ��”၃၂ အစွရာိသူပြ�င်း်� တွက္ခ်

နေရ�က္ခသ်ူင်းက်ြက္ခ��နေ�သူည်။် သူို�ရ�တွွင်း ် ငြိမ်းိ��နှာင်း�်အလာာမ်း်�နေဝ�နေသူ�စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���ရာိ နေက္ခ��င်း�်နေ�အရွယ်က်္ခနေလာ�မ်း���မ်းာ� 

�ည်�ဆည်�်�ူ�ရ�မ််းာ� အခွာက္ခအ်ခွာ�မ်း���ဆက္ခလ်ာက္ခပ်ြ�စွန်ေ�်နေ�သူည်။် က္ခခွာ�င်းစ်ွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���၏ �ည်�နေရ�မ်းာ�လာည်�် 

စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���စွွ� ရာိနေ�ဆ��င်းပ်ြ�စွသ်ူည်။် စွ�သူင်းန်ေဆ�င်းမ််း���နေက္ခ�င််း�မ်းွ�စ်ွွ�ရာိမ်းနေ�ပြခွာင်း�်၊ ဆရ�/မ်း ဝ�်�မ်း�်အင်းအ်�� မ်းလာု ံ

နေလာ�က္ခပ်ြခွာင်း�်၊ သူင်းက်ြက္ခ��နေရ�အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ���စွစည်�်မ်း��� မ်းလာုနံေလာ�က္ခပ်ြခွာင်း�်၊ က္ခခွာ�င်းလ်ာူမ်း��ိ�မ်း���သူည် ်မ်းိမ်းိတွို����မ်းလာည်န်ေသူ�

ဗျူးမ်း���သူ�စွက္ခ��၊ စွ�နေ� (အစွို�ရ�ုနံှာိ�်�တွစ်ွ�အု�မ််း���)ပြ�င်း်� သူင်းက်ြက္ခ��နေ�ရသူည်။်  မ်းိ�မ်း���အနေ�ပြ�င်း်�လာည်�် မ်းိမ်းိတွို�၏သူ��/

သူမ်းီ��ည်�နေရ�အတွွက္ခ ် စွို�ရိမ်း�်ူ��်မ်းုမ်း���စွွ� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းအ်မ်း���စွုမ်းာ� အလာားရာင်း်မ်း����မံ်းာရရာိနေသူ� 

၃၂ KMSS တွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစွဦ်း�၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ�(သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ ပြမ်းစွက်ြီးက္ခီ����ငြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ခွာုနှာစွ ်မ်းတွလ်ာ ၂၆ ရက္ခ။်
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နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� မ်းလာုနံေလာ�က္ခသ်ူည်�်အတွွက္ခ ်မ်းိသူ��စွုဝမ်း�်နေရ�အဆင်းန်ေပြ�နေစွရ� ်အလာု�လ်ာု�က်္ခိုင်းရ်နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� အတွ�်��ည်� 

နေရ� ဆက္ခ်လာက္ခမ််းတွက္ခန်ေရ�က္ခန်ှိုင်း်ပြခွာင်း�်မ်း���အပြ�င်း ် အပြခွာ��နေသူ�အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်း���မ်းာ�လာည်�် ၎င်း�်တွို��ည်�နေရ� ဆက္ခလ်ာက္ခ်

ဆည်�်�ူ�ရ� ်အဟု��်အတွ��မ်း���စွွ�ပြ�စွန်ေ�်နေ�သူည်။် �ုိ�နေကြက္ခ�င်း�် က္ခခွာ�င််းပြ�ည်�်ယ်န်ှာင်း�် ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ် ်(နေပြမ်း�က်္ခ�ုိင််း�)နေဒုသူအတွွင်း�် 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���၏ နေက္ခ��င်း�်�ွက္ခရ်�ခွာိုင်းန်ှု�်�မ်း��� သူိသူ�စွွ�ပြမ်းင်း်�တွက္ခလ်ာ�ပြခွာင်း�် အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်း�����၌ လာူမ်းု�ူလာုနံေရ�မ်းလာု ံ

နေလာ�က်္ခပြခွာင်း�်၊ ���မ်းလာည်န်ေသူ���သူ�စွက္ခ��စွ�နေ�ပြ�င်း်� သူင်းက်ြက္ခ��ရပြခွာင််း�၊ လူာမု်းနေရ�အခွာက္ခအ်ခွာ�မ်း���နှာင်း�် မိ်းသူ��စုွအတွွင််း� အခွာက္ခ ်

အခွာ�မ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရပြခွာင်း�်သူည်န်ေက္ခ��င်း�်နေ�အရွယ်က်္ခနေလာ�မ်း���က္ခို �ည်�နေရ�ဆက္ခလ်ာက္ခဆ်ည်�်�ူ�ရ� ်အဟု�်�အတွ��ပြ�စွန်ေစွ 

သူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င််း� အ�က္ခ�်ါ အခွာ�က္ခ်မ်း���အပြ�င်း ်အပြခွာ��နေသူ�အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်း���သူည်လ်ာည်�် နေက္ခ��င်း�်�ွက္ခရ်�ခွာိုင်းန်ှု�်�မ်း���

အ�� သူွယ်ဝ်ိုက္ခ၍်နေသူ�လ်ာည််�နေက္ခ�င်း�်၊ တွိုက္ခရ်ုံးိုက္ခ်ပြ�င်း်�နေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�် ဆက္ခစ်ွ��်တွ်သူက္ခန်ေ�သူည်။်  

က္ခခွာ�င်းလ်ာွတွ်နေပြမ်း�က္ခန်ေရ�တွ�မ််းနေတွ�်(နေက္ခအိုင်းန်ေအ) �ိ��်ခွာ���်���သူည်�် အခွာ��ိ�နေသူ��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���တွွင်း ်အတွ�်��ည်�

မ်း���က္ခို သူင်းက်ြက္ခ��ခွာွင်း�်ရရာိသူည်န်ှာင်း�်အည်ီ တွက္ခကသူိုလာဝ်င်းတ်ွ�်�အဆင်း�် နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းသ်ူူမ်း���သူည် ်လာိုင်းဇ်ူး�၃၃၌ နေက္ခအိုင်းအ်ိုမ်းာ �ွင်း�်လာာစွ်

���နေသူ�နေက္ခ��င်း�်မ်း���တွွင်း ်တွက္ခန်ေရ�က္ခခ်ွာွင်း�်ရာိသူည်။် သူို�ရ�တွွင်း ်KIO မ်းာ�ွင်း်�လာာစွ�်��နေသူ� အနေပြခွာခွာံ�ည်�နေရ�နေက္ခ��င်း�်မ်း���တွွင်း်

နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းန်ေသူ�နေက္ခ��င်းသ်ူ��/သူူမ်း���က္ခို ပြမ်း�်မ်း�အစွို�ရ�ည်�နေရ�စွ�စ်ွမ်းာ အသူိအမ်းာတွမ််းပြ��နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� အစွို�ရတွက္ခကသူိုလာ်

�ည်�နေရ�အ�� ဆက္ခ်လာက္ခသ်ူင်း်ကြက္ခ��လာိုသူူမ်း���အတွွက္ခ ်အဟု��်အတွ��ပြ�စွန်ေ�သူည်။် နေက္ခအိုင်းအ်ို�ည်�နေရ� (အနေပြခွာခွာအံဆင်း�်) 

နေအ�င်းလ်ာက္ခမ််းာတွရ်ရာိ���နေသူ�လ်ာည်�် အစွို�ရ�ည်�နေရ�စွ�စွသ်ူို� က္ခူ�နေပြ��င်း�်ရ�တွွင်း ် (အနေပြခွာခွာအံဆင်း�်) အစွို�ရစွ�နေမ်း��ွ�မ်း���က္ခို 

ပြ��လ်ာည််နေပြ�ဆိုမ်းု ပြ��လာု�ရ်ပြ��သ်ူည်။်၃၄

၃၃ တွရုံးုတွ-်ပြမ်း�်မ်း��ယ်စ်ွ�အ်�ီ�ရာိ လာိုင်းဇ်ူး�ငြိမ်းိ��သူည် ်က္ခခွာ�င်းလ်ာွတွလ်ာ�န်ေရ�အ�ွ�� KIO ဗျူးဟုိုဌာ��ခွာ���်ပြ�စွသ်ူည်။်

၃၄ Joint Strategy Team, The Hidden War: Assessment Report on Comprehensive Needs, Livelihood Opportunities and Coping Strategies, 

and the Situation of Spontaneous Return (Joint Strategy Team: 2019, Myanmar), P-21. 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်ရာိ အတွ��်�ည်�သူင်းက်ြက္ခ��/ သူင်းယ််ူနေ�မ်းုပြမ်းင်းက်္ခွင်း�်

Photo by ENAC
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က်ျန်�်မွာဒေါ��

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���၏ က္ခ���်မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုမ်း���သူည် ်တွစွန်ေ�ရ�နှာင်း�်တွစွန်ေ�ရ�မ်းတွူနှိုင်း်နေ�။ ဥ�မ်း�-အစွို�ရ

�ိ��်ခွာ����်ယ်န်ေပြမ်းအတွွင်း�်ရာိ ငြိမ်းိ��နေ�်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���မ်းာ� ငြိမ်းိ��နှာင်း�်အလာာမ်း�်နေဝ�က္ခွ�နေသူ�စွခွာ��်မ်း����က္ခ ် �ိုမ်းိုနေက္ခ�င်း�်မ်းွ�်

နေ�သူည်။် ငြိမ်းိ��နှာင်း�်အလာာမ်း်�နေဝ�နေသူ�စွခွာ��်မ်း��� သူို�မ်းဟုုတွ ် အစွို�ရ�ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်းနှာင်း်� နေဝ�က္ခွ�နေသူ�စွခွာ��်မ်း���၏ စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���ရာိ က္ခ���်မ်း�နေရ�အနေပြခွာအနေ�မ်းာ� အလာွ�်စွို�ရိမ်း�်ွယ်ရ်�အနေပြခွာအနေ�ပြ�စွန်ေ�သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���ရာိ 

နေဆ�ခွာ��်မ်း���တွွင်း ်လာုနံေလာ�က္ခန်ေသူ�နေဆ�ဝါ�မ်း���ရာိမ်းနေ�ပြခွာင်း�်၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�ဝ��်မ်း�်မ်း���နှာင်း်� နေဆ�ခွာ��်နှာင်း�်သူက္ခဆ်ိုင်းန်ေသူ�အသူု�ံ 

အနေဆ�င်း်မ်း��� �ည်�်�ါ�နေ�သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ် ဝင်းန်ေင်းွ�ည်�်�ါ�နေသူ�မ်းိသူ��စွုတွွင်း ် က္ခ��်�မ်း�နေရ�နေစွ�င်း်�နေရာ�က္ခမ််းုမ်း���အတွွက္ခ ်

နေငွ်းနေကြက္ခ�မ်းတွတ်ွနုိှင်းပ်ြခွာင််း�မ်း���ကုိ္ခ နေတွွ�ရသူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င််းစွခွာ��်မ်း���တွွင််း အ�ဟု�ရခွာ��ိ�တွ��မု်းမ်း���နေကြက္ခ�င်း်� မိ်းခွာင်းမ််း���နှာင်း�် အသူက္ခ်

(၅) နှာစွ်နေအ�က္ခက်္ခနေလာ�မ်း���တွွင်း ်က္ခ���်မ်း�နေရ�ပြ�ဿ��အပြ�စွမ််း���သူည်က်္ခိုနေတွွ�ရသူည်။်၃၅ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���တွွင်း ်သူ��်

ရာင်း�်နေသူ�နေသူ�က္ခသ်ူုံ�နေရမ်းရရာိပြခွာင်း�်၊ ရ�သူီဥတွုဒုဏ်ခ်ွာနံှိုင်းန်ေသူ� အမ်းို�အက္ခ�ရွက္ခ�်�င်းတ်ွ�မ်း���၊ အမ်း��ိ�သူမ်းီ�လာစွဉ်သ်ူု�ံဂွမ်း�်�ု�မ််း���၊ 

အနေနှွ��ည်မ််း���၊ ခြုံခွာ�ံနေစွ�င်းမ််း���၊ ပြခွာင််းနေ��င်းမ််း���၊ နေက္ခ�င်း�်မ်းွ�န်ေသူ�သူ��်စွင်းခ်ွာ��်မ်း���၊ နေဆ�ဝါ�အသူု�ံအနေဆ�င်း�်စွစည်�်မ်း��� အလာု ံ

အနေလာ�က္ခမ််းရာိပြခွာင်း�်မ်း���အပြ�င်း ်အပြခွာ��နေသူ�လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခမ််း���စွွ�လာည်�် က္ခ��်ရာိနေ�နေသူ�သူည်။် အ�ူ�သူပြ�င်း်� က္ခ��်�မ်း�နေရ�အ�ူ�

လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်ရာိနေ�နေသူ� သူက္ခက်ြီးက္ခီ�ရွယ််အိုလာူကြီးက္ခီ�သူူမ်းမ်း���၊ ��တွ�ရာည်ခ်ွာစံွ��နေ�ရနေသူ�သူူမ်း���၊ က္ခိုယ်ဝ်�်နေဆ�င်းအ်မ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���၊

က္ခနေလာ�သူူင်းယ်မ််း���၊ က္ခိုယ်လ်ာက္ခအ်ဂ�ါ မ်းသူ�်စွွမ်း�်နေသူ�သူူမ်း���အတွွက္ခ ်က္ခ��်�မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုမ်း���မ်းာ�အ�ူ�လာိုအ�န်ေ�သူည်။်

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���တွွင်း ် အနေရ�နေ�်အနေပြခွာအနေ�လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်ရာိနေသူ� လာူ��မ်း���အတွွက္ခ ် လာိုအ�န်ေသူ�နေဆ�ဝါ�မ်း���နှာင်း်�    

က္ခုသူပြခွာင်း�်မ်း��� အလာုအံနေလာ�က္ခမ််းရာိသူည််�အတွွက္ခ ် အ�ီ�စွ�်ဆု�ံ သူို�မ်းဟုုတွ ် အ�ီ�အ���ရာိ ငြိမ်းိ��နေ�်နေဆ�ရုံးုမံ်း���သူို� တွက္ခ်နေရ�က္ခ ်

က္ခုသူရ� ်လာမ်း�်���်ဆက္ခသ်ူွယ််နေရ�ခွာက္ခခ်ွာ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် နေင်းွနေကြက္ခ�အခွာက္ခအ်ခွာ�မ်း��� ရင်းဆ်ိုင်းက်ြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���၏ က္ခ���်မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်း်မ်းုမ်း���မ်းာ� အက္ခ��်အသူတွပ်ြ�င်း်�သူ� ရရာိနှိုင်းသ်ူည်။် 

�ဋိိ�က္ခခ၏ နေပြမ်းစွ��င်းမ််း���မ်းာ� အပြ�စွမ််း��ပြ�ည်သ်ူူမ်း���၊ အ�ူ�သူပြ�င်း်� သူက္ခက်ြီးက္ခီ�ရွယ်အ်ိုလာူကြီးက္ခီ�သူူမ်းမ်း���၊ က္ခနေလာ�သူူင်းယ််

မ်း���၊ က္ခိုယ်ဝ်�်နေဆ�င်းအ်မ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���နှာင်း်� အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း����င်း ် ပြ�စွန်ေ�သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���တွွင်း ်ရုံးု��်ိုင်း�်ဆိုင်းရ်�နှာင်း�် 

စွိတွ�်ိုင်း�်ဆိုင်းရ်�စွိ�န်ေခွာ်မ်းုမ်း���အပြ�င်း ် အမ်း��ိ�မ်း��ိ�နေသူ�စွိ�်နေခွာ်မ်းုမ်း���စွွ� ရင်းဆ်ိုင်းက်ြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရ�ါသူည်။် အမ်း���စွုမ်းာ� အမ်း��ိ�သူမ်းီ�

မ်း���အနေ�် အိမ်းတ်ွွင်း်�အကြက္ခမ်း�်�က်္ခမ်းုမ်း���၊ လာိင်း်�ိုင်း�်ဆိုင်းရ်�နေနှာ�င်း်�ယ်ာက်္ခမ်းုမ်း���၊ တွရ��မ်းဝင်းလ်ာူက္ခု�က်္ခူ�မ်းုမ်း���၊ မ်းူ�ယ်စွန်ေဆ�ဝါ� 

ဆုိင်းရ်�ကိ္ခစွစရ�်မ်း��� ကြံက္ခ�နံေတွွ�နေ�ရပြခွာင််း�မ်း���လာည်�်နေ�်နေ�ါက်္ခလာ�က္ခရ်ာသိူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င််းပြ�ည်သူ်ူမ်း���အတွွက်္ခ အနေပြခွာခွာလုိံာအ� ်

ခွာ�က္ခပ်ြ�စွန်ေသူ� အစွ��အနေသူ�က္ခန်ှာင်း�် နေ�အိမ်း ်သူို�မ်းဟုုတွ ်အမ်းို�အက္ခ�ရွက္ခ�်�င်းတ်ွ�မ်း���၊ �ည်�နေရ�၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�၊ လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�၊ အ�ူ�

လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်ရာိနေသူ� လာူ�ုဂဂိ�လာ်မ်း��� ဥ�မ်း�-က္ခိုယ်ဝ်�်နေဆ�င်းအ်မ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���၊ က္ခနေလာ�သူူင်းယ်မ််း���၊ သူက္ခက်ြီးက္ခီ�ရွယ်အ်ိုမ်း���မ်းာ� 

က္ခ���်မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်း်မ်းုမ်း��� အ�ူ�လာိုအ�လ်ာ�က္ခရ်ာိနေ�သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�ရာိ ပြ�ည်သ်ူူမ်း���မ်းာ� အနေကြက္ခ�က္ခတ်ွရ��၊ �ူ�င်း်

နေသူ�က္ခစွို�ရိမ်းစ်ွိတွမ််း���၊ သူသံူယ်စွိတွ်မ်း���ပြ�င်း်� နေ��တွဓိူဝ အသူက္ခဆ်က္ခ်လာက္ခရ်ာင်းသ်ူ�်နေ�ရသူည်။် 

ဒေါပြမွယ်ာအဒေါ��နိုာင််� တာရှုံး�တာ်တာစိုရ်ှုံးု�င်ာက်ဒ်ေါပျာစိုု�က်ခ်ျင်�်

ဦး�သူိ��်စွိ�အ်စွို�ရလာက္ခ�်က္ခတ်ွွင်း ်ပြ�ဋ္ဌာ��်�ခွာ��နေသူ� ၂၀၁၂ ခွာုနှာစွ် လာယ်ယ််�နေပြမ်းယ်�ဥ�နေဒု၊ ၂၀၁၂ နေပြမ်းလာွတွ၊်နေပြမ်းလာ�န်ှာင်း�်

နေပြမ်းရုံးိုင်း�်ဥ�နေဒု၊ အမ်း��ိ�သူ��ဒုီမ်းိုက္ခနေရစွီအ�ွ��ခွာ���အ်စွို�ရလာက္ခ�်က္ခ၌် နေပြမ်းလာွတွ၊် နေပြမ်းလာ�န်ှာင်း�် နေပြမ်းရုံးိုင်း�်ဥ�နေဒုက္ခို ပြ�င်းဆ်င်းသ်ူည်�် 

ဥ�နေဒု (၂၀၁၈) သူည် ်ဌာ�နေ�နေဒုသူခွာတုိံွင်း�်ရင််း�သူ��ပြ�ည်သူ်ူမ်း���၏ လာယ်ယ််�နေပြမ်းမ်း���ကုိ္ခ သိူမ်း�်ဆည်�်ပြခွာင််း�မ်း���ကုိ္ခ နေ�်နေ�ါက်္ခနေစွ 

၃၅ Joint Strategy Team, The Hidden War: Assessment Report on Comprehensive Needs, Livelihood Opportunities and Coping Strategies, 

and the Situation of Spontaneous Return (Joint Strategy Team: 2019, Myanmar), P-16.
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သူည်။် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအတွွင်း်�၌ နေပြမ်းယ်�အနေရ�က္ခိစွစသူည် ် အနေရ�ကြီးက္ခီ�နေသူ�အခွာ��်က္ခဏ္ဍတွွင်း ် တွည်ရ်ာိနေ�သူည််�အပြ�င်း ် နေပြမ်းယ်�

ပြ�ဿ��သူည် ် ပြ�ည််နေ��င်းစ်ွုတွဝာမ်း်�လာုံ�တွွင်း ် ပြ�စွတ်ွည်န်ေ�သူည်။် အ�ူ�သူပြ�င်း်� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��ပြ�ည်�်ယ််အမ်း���စွုမ်းာ� အဆို�ါ

က္ခိစွစအ�� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် အ�ူ�သူပြ�င်း်� �ဋိိ�က္ခခပြ�စွ�်ွ��နေ�နေသူ� က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���၏ နေပြမ်းယ်�

ပြ�ဿ��သူည် ် အဓိိက္ခစွိ�်နေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���တွွင်း ် အခွာ�က္ခ်တွစွ်ခွာ�က္ခအ်ပြ�စွ ် ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်

တွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစွဦ်း�မ်းာ “IDP စွခွာ��်မ်း�����တွွင်း ် အဓိိက္ခပြ�စွန်ေ�သူည်�်က္ခိစွစပြ�ဿ��သူည် ် နေပြမ်းယ်�အနေရ�ပြ�စွန်ေ�သူည်။် အစွို�ရ၏    

(၂၀၁၈) နေပြမ်းလွာတ်ွ၊ နေပြမ်းလာ�်နှာင်း�် နေပြမ်းရုိုံးင််း�ပြ�င််းဆင်းသ်ူည်�် ဥ�နေဒုအသူစွအ်�� အစုိွ�ရနေပြမ်းစွ�ရင််း�ဌာ��တွ�ဝ�ရ်ာသူိူမ်း���မ်းာ စွစွန်ေ��နေရာ�င်း်

ပြ�ည်သူ်ူမ်း����ံသုိူ� လာ�နေရ�က်္ခရာင််း�ပြ�မု်းမ်း���မ်းရာနိေခွာ�။ �ုိ�နေကြက္ခ�င်း�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���သူည် ်၎င််း�ဥ�နေဒု၏သူက္ခန်ေရ�က္ခမု််းသူည် ်မ်းည်သုိ်ူ� 

ပြ�စွန်ေ�်လာ�မ်းည်က်္ခို မ်းသူိရာိ/���မ်းလာည်�်�  စွို�ရိမ်းန်ေကြက္ခ�င်း်�ကြက္ခနေ�ကြက္ခသူည်။်”၃၆ 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���အ�� အစွို�ရ�ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်းနှာင်း်� နေက္ခအိုင််းအို�ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်းအတွွင်း�် �ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�် 

နေရာ�င်းလ်ာ�နေသူ�သူူမ်း���ဟုူ၍ အနေပြခွာအနေ�(၂) မ်း��ိ�ပြ�င်း်�သူတွမ််းာတွန်ှိုင်းသ်ူည်။် ပြမ်းစွက်ြီးက္ခီ����ငြိမ်းိ��တွွင်း ်�ွင်း�်လာာစွ�်��နေသူ� နေက္ခအိုင်းအ်ို

�ည််��ည်�အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ��ရုံးု�ံ တွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစွဦ်း�၏နေပြ��ပြ�ခွာ�က္ခမ််း���အရ လာက္ခရ်ာိပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံ နေပြမ်းယ်�ဥ�နေဒုသူည် ်

စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���ရာိနေ�သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိတွို�လာယ်ယ််�နေပြမ်းမ်း���က္ခို စွွ�်�၍ �ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းန်ေ�ရ

နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� အစွို�ရမ်းာ�ုတွပ်ြ���်��သူည််� နေပြခွာ�က္ခလ်ာအတွွင်း�်နေပြမ်းယ်�မ်းာတွ�်ုတံွင်း်ပြ��လာု�ရ်�် အခွာ��ိ်အက္ခ�်�အသူတွန်ေ��လာ�

သူည်။် စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ် မ်းိမ်းိတွို��ိုင်းဆ်ိုင်းန်ေသူ� လာယ်ယ််�နေပြမ်းအနေ��က္ခအ်��� စွ�ရွက္ခစ်ွ�တွမ်း�်မ်း���က္ခို က္ခိုင်း်

နေဆ�င်း၍် �ွက္ခန်ေပြ��တိွမ််း�နေရာ�င််းလာ�ပြခွာင််း�မ်း��ိ�မ်းဟုုတွန်ေ�။ နေပြမ်းယ်�မ်းာတ်ွ�ံုတွင်းပ်ြ��လုာ�ရ်�အ်တွွက္ခ ်နေပြခွာ�က်္ခလာဟူုနေသူ� အခွာ��ိက်္ခ��် 

သူတွခ်ွာ�က္ခ်မ်း���သူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အတွွက္ခ ်စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခတ်ွစွရ်� ်ပြ�စွလ်ာ�သူည်။်  

 က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�်၌ တွရုံးုတွ်တွစွရ်ုံးု�င်းာက္ခန်ေ���စွိုက္ခ�်��ိ�မ်းုသူည် ် တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�်က္ခ�ယ်ပ်ြ���်လာ�သူည်။် တွရုံးုတွ ်   

တွစွရ်ုံးု�င်းာက္ခန်ေ���စွိုက္ခ�်��ိ�မ်းုအမ်း���စွုမ်းာ� အစွို�ရ�ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်းအတွွင်း�် စွိုက္ခ�်��ိ�နေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် တွရုံးုတွ်တွစွ်ရုံးု�င်းာက္ခန်ေ��� 

စွိုက္ခ�်��ိ�ရ�်အတွွက္ခ ် နေပြမ်းယ်�င်းာ��ရမ်း�်မ်းုအမ်း���စွုသူည် ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���၏ နေပြမ်းယ်�မ်း���က္ခို င်းာ��ရမ်း�်စွိုက္ခ�်��ိ�ရသူည်�်

အတွွက္ခ ်နေပြမ်းသူည်အ်နေပြခွာခွာအံရင်း�်အပြမ်းစွပ်ြ�စွန်ေ�သူည်။် နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရမ်းာ ၂၀၁၈ ခွာုနှာစွ်၊ စွက္ခတ်ွင်း�်�လာ (၁၁)ရက္ခ၌် ပြ�င်းဆ်င်း်

ပြ�ဋ္ဌာ���်ခွာ��နေသူ� နေပြမ်းလာွတွ၊် နေပြမ်းလာ�န်ှာင်း�် နေပြမ်းရုံးိုင်း�်ဥ�နေဒုသူည် ် က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည််�ယ််အတွွင်း�်ရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူလာူ�ုအနေ�် 

ဂယ်က္ခရ်ုံးိုက္ခခ်ွာတွ်မ်းုမ်း���နှာင်း်� စွို�ရိမ်းစ်ွိတွ်မ်း��� ပြ�စွန်ေ�်လာ�နေစွသူည်။် က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�် တွရုံးုတွ်တွစွ်ရုံးု�င်းာက္ခန်ေ��� စွိုက္ခ�်��ိ�မ်းု

မ်း���သူည် ်စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���၏ လာယ်ယ််�နေပြမ်းမ်း���က္ခိုအသူု�ံပြ��၍ စွိုက္ခ�်��ိ�မ်းုမ်း���ရာိလာ�သူည်။် တွနေက္ခ���ပြ��စ်ွစွ�်ွ�ပြ�စွ�်ွ��

မ်းုသူည်လ်ာည််� အခွာ��ိ်က္ခ�လာအ��ပြ�င်း�် ၈ နှာစွ်၊ ၉ နှာစွ်အတွွင်း�်သူို� နေရ�က္ခရ်ာိလာ�ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်�  မ်းူလာ�ိုင်းရ်ာင်းမ််း���၏ လာယ်ယ််�နေပြမ်း 

�ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုအမ်းာတွအ်သူ��မ်း���သူည် ် နေ���က္ခက်္ခွယ်သ်ူနေလာ�က္ခ�်င်း ် ပြ�စွန်ေ�ငြိ�ီပြ�စွသ်ူည်။်  ယ်င်း�်သူို� နေ���က္ခက်္ခွယ်လ်ာု�ီ��ါ�ပြ�စွန်ေ�

ခွာ��ိ၌် ၂၀၁၈ ခုွာနှာစွ ်ပြ�င်းဆ်င်းသ်ူည်�် နေပြမ်းလွာတ်ွ၊နေပြမ်းလာ�န်ှာင်း�် နေပြမ်းရုိုံးင််း�ဥ�နေဒုနေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င််းပြ�ည်သူ်ူမ်း���သူည် ်�ုိင််းရာင််း/ဆုိင််းသူူ 

မ်း���အပြ�စွမ််းာ  �ိုင်းဆ်ိုင်း်မ်း���ဝအပြ�စွသ်ူို� နေရ�က္ခရ်ာိလာ�သူည်။် က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ်အ်တွွင်း်�တွွင်း ်နေပြမ်းယ်�����တွသ်ူက္ခ၍် နေပြမ်းယ်��ိုင်းဆ်ိုင်း်

ခွာွင်း�်နှာင်း�် ဆု�ံရုံးု�ံ�စွ�်�မ်းုမ်း��� ရင်းဆ်ိုင်း်ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�သူည်။် အစွို�ရ�ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်းမ်းဟုုတွန်ေသူ� နေက္ခအိုင်းအ်ိုအု�ခ်ွာ���သ်ူည်�်�ယ်န်ေပြမ်း

မ်း���တွွင်း ် ပြ�ဿ��မ်းရာိနေခွာ�။  စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိတွို�လာယ်ယ််�နေပြမ်းမ်း��� ပြ��်လာည်လ်ာု�က်္ခိုင်းသ်ူည်�်အခွာ��ိ်၌ 

မ်းူလာ�ိုင်းရ်ာင်းမ််း���၏ နေပြမ်းနေ�ရ�အမ်းာတ်ွအသူ��က္ခို နေ��ပ်ြ�ရ�အ်ခွာက္ခအ်ခွာ� စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���ရာိလာ�မ်းည် ်ပြ�စွသ်ူည်။်၃၇ တွရုံးုတွ်တွစွရ်ုံးု�

င်းာက္ခန်ေ���စွိုက္ခခ်ွာင်း�်အတွွင်း်� အသူု�ံပြ��သူည််�နေဆ�မ်း���သူည် ်အလာွ�်ပြ�င်း�်နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� တွစွဦ်း�တွစွ်နေယ်�က္ခခ်ွာ�င်း�်စွီ၏ က္ခ��်�မ်း�နေရ�

၃၆ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�တွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ အင်း်တွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် မ်းတွလ်ာ 

၂၅ ရက္ခ။်

၃၇ KDNG၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ်် ပြမ်းစွက်ြီးက္ခီ����ငြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် မ်းတွလ်ာ ၂၅ 

ရက္ခ။် 
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အနေပြခွာအနေ�အရ အသူက္ခရ်ုံးုကြက္ခ�ပ်ြခွာင်း�်မ်း��� ပြ�စွန်ေ�်နေစွသူည်။် တွရုံးုတွ်တွစွ်ရုံးု�င်းာက္ခန်ေ����င်းတ်ွစွ်နေခွာါက္ခ ် စွိုက္ခင်ြိ�ီ�သူည််�အခွာါ ၎င်း�်

စွိုက္ခ�်��ိ����သူည််� လာယ်ယ််�နေပြမ်း၏ နေပြမ်းဆီလာာ���က္ခစ်ွီ�သူွ��နေစွသူည်။် တွရုံးုတွ်နှိုင်းင််းမံ်းာ ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း ံက္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�်သူို� 

ဝင်းန်ေရ�က္ခ၍် တွရုံးုတွ်တွစွရ်ုံးု င်းာက္ခန်ေ���စွိုက္ခ�်��ိ�ပြခွာင်း်�သူည် ် အနေက္ခ�င်း�်�က္ခပ်ြ�ဿ��/ဆို�က္ခ��ိ�မ်း��� �ိုမ်း���နေစွသူည်။် အက္ခ��ိ�

ရလာဒုအ်ပြ�စွ ် လာူတွစွဦ်း�တွစွန်ေယ်�က္ခခ်ွာ�င်း�်စွီ၏ က္ခ���်မ်း�နေရ�အရနေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ မ်းိမ်းိ�ိုင်းဆ်ိုင်း�်��သူည််� လာယ်ယ််�နေပြမ်း၏ 

နေပြမ်းဆီလာာ�က္ခိုလာည်�် ��က္ခစ်ွီ�နေစွသူည်။်။ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း��� (IDPs) မ်းိမ်းိတွို�ရ�ရ်ွ�သူို� ပြ��်လာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းင်ြိ�ီ� ပြ�� ်

လာည််လာု�က်္ခိုင်း ် အသူက္ခန်ေမ်းွ�ဝမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်ပြ��မ်းည်ဆ်ိုလာ်င်းလ်ာည်�် မ်းိမ်းိတွို�က္ခိုယ်�်ိုင်းလ်ာယ်ယ််�နေပြမ်းမ်း��� နေပြမ်းဆီလာာ���က္ခစ်ွီ�ပြခွာင်း�်

နေကြက္ခ�င်း်� လာု�က်္ခိုင််းစွ��နေသူ�က္ခ�်ို�ရ� ်အမ်း���ကြီးက္ခီ�ခွာက္ခခ်ွာ�လာ�မ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။်  စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ်မ်းိမ်းိတွို�၏လာယ်ယ််�

နေပြမ်းင်းာ��ရမ်း�်ပြခွာင်း�်မ်းာ ရရာိနေသူ�နေင်းွနေကြက္ခ�သူည် ်�ည်�်�ါ�ပြခွာင်း�်၊ လာတွတ်ွနေလာ�ဝမ်း�်စွ�အတွွက္ခ ်နေပြ�ရာင်း�်နှိုင်းန်ေသူ�လ်ာည်�်၊ နေ��က္ခ�်ိုင်း�် 

ပြ��လ်ာည်ရ်ရာိပြခွာင်း�်၏ရလာဒုမ််းာ� ဆု�ံရုံးုံ�မ်းု�ိုမ်းိုမ်း���ပြ���သူည်။် ယ်ခွာုအခွာ��ိ်အခွာါတွွင်း် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ်တွရုံးုတွ်တွစွရ်ုံးု�

င်းာက္ခန်ေ���စုိွက်္ခ���ိ�ပြခွာင်း�်နေက္ခ�င်း�်က္ခ��ိ��က္ခဆုိ်�က္ခ��ိ�မ်း���ကုိ္ခ �ုိမုိ်းသိူရာလိာ�ငြိ�ီပြ�စ်ွနေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� က္ခ��်ကွ္ခက်္ခမု်းမ်း���ရာလိာ�ငြိ�ီပြ�စွသ်ူည်။်၃၈

န်ုဂုံး��ံ

အစုိွ�ရ�ိ��်ခွာ����်ယ်န်ေပြမ်းနှာင်း�် နေက္ခအုိင််းအုိ�ိ��်ခွာ����်ယ်န်ေပြမ်းရာ ိစွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���သုိူ� လူာသူ��ခွာ�င််း�စွ���နေ��က်္ခ��ံ 

မ်းုမ်း���/ရိက္ခခ�မ်း��� နေလာ်��ခွာ�လာ�ပြခွာင်း�်သူည် ် စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််းိသူ��စွုမ်း����ံသူို� ကြီးက္ခီ�မ်း��နေသူ�ဆို�က္ခ��ိ�သူက္ခန်ေရ�က္ခမ််းုမ်း���ပြ�စွန်ေ�်

နေစွသူည်။် �ို�သူို�ပြ�တွန်ေတွ�က္ခမ််းုမ်း���နေကြက္ခ�င်း်� နေက္ခ��င်း�်နေ�အရွယ်က်္ခနေလာ�မ်း���သူည် ် မ်းိမ်းိတွို�နေက္ခ��င်း�်�ည်�နေရ��က္ခ ် မ်းိသူ��စွု

ဝမ်း�်စွ�အတွွက္ခ ် နေက္ခ��င်း�်�ွက္ခ၍်အလာု�လ်ာု�်က္ခိုင်းရ်နေသူ� အနေပြခွာအနေ�သူို�တွွ��်�ို�လာ�ခွာ��သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���အနေ�် 

အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ� အ�ွ��အစွည်�်မ်း��� (ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နှာင်း�်ပြ�ည်�်)မ်းာ လာားဒုါ�်�နေသူ� နေ��က္ခ�်�ံနေရ��စွစည်�်မ်း���က္ခို က္ခ��်သူတွတ်ွ��ဆီ�

�ိတွ�်င်းမု််းမ်း���ရာနိေ�ပြခွာင််း�နှာင်း�် လံုာခြုံခွာ�နံေရ�အနေကြက္ခ�င််း�ပြ�ခွာ�က္ခပ်ြ�င်း�် လွာတွလ်ာ�စွ်ွ�သွူ��လာ�ခွွာင်း�်မ်းပြ��ပြခွာင်း�်နှာင်း�် �ယ်စ်ွ�ပ်ြ�တွန်ေက္ခ��်နေ��က်္ခ 

��ံမ်းုမ်း��� နေလာ����ည််�လာ�ပြခွာင်း�်မ်း��� တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�်�ိုမ်းိုကြံက္ခ�နံေတွွ�လာ�ရသူည်။် အစွို�ရမ်းာ ပြ�ဋ္ဌာ���်လာိုက္ခသ်ူည်�် လာယ်ယ််�နေပြမ်းဥ�နေဒု၊ 

ပြ�င်းဆ်င်းပ်ြ�ဋ္ဌာ���်သူည််� နေပြမ်းလာွတွ၊် နေပြမ်းလာ�န်ှာင်း�် နေပြမ်းရုံးိုင်း�်ဥနေ�ဒုမ်း���သူည် ်က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�်ရာိ အရ�သ်ူ��ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�်

သူို� ဆို�က္ခ��ိ�သူက္ခန်ေရ�က္ခသ်ူက္ခန်ေရ�က္ခမ််းုမ်း���ပြ�စွန်ေ�်နေစွသူည််�အပြ�င်း ်လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခနေကြက္ခ�င်း်� �ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းန်ေ�

ရသူည််� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အနေ�်သူို� ဆို�က္ခ��ိ�သူက္ခ်နေရ�က္ခမ််းုမ်း��� ပြ�စွန်ေ�်လာ�နေစွသူည်။် တွ�ည်�်အ��ပြ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည််

သူူမ်း���က္ခို မ်းိမ်းိတွို�နေ�ရ�သ်ူို� ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းန်ေရ� တွွ�်�အ��ပြ�စွလ်ာ�နေစွသူည်။် က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််နှာင်း�် ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ််           

(နေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်) နေဒုသူမ်း���ရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ်�ယ်န်ေပြမ်းနေဒုသူမ်းငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေသူ�သူည််�အတွွက္ခ ်မ်းိမ်းိတွို�နေ�ရ�ဌ်ာ�နေ�

သူို� ပြ��လ်ာည််အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း��� မ်းပြ��လာု�န်ေသူ�နေ�။ 

၃.၂.၂. က်�င်န််ီ��က်ခသညာ်မွျာ� 

က္ခရင်း�်ီပြ�ည််သူည် ်မ်းည်သ်ူည်�်နှိုင်း်င်း၊ံ မ်းည်သ်ူည်�်အ�ွ��အစွည်�်လာက္ခန်ေအ�က္ခ၌်မ်းရာိခွာ���� သူီ�ပြခွာ��လာွတွလ်ာ�န်ေသူ� က္ခရင်း�်ီ

ပြ�ည်အ်ပြ�စွ ် ပြ�စွတ်ွည်ခ်ွာ��သူည်။် ၁၉၄၈ ခွာုနှာစွ်တွွင်း ်�က္ခဆ်စွဆ်�်�က္ခ�င်းန်ေရ�ပြ�ည်သ်ူူ� လာွတွလ်ာ�န်ေရ�အ�ွ��ခွာ��� ် (�ဆ�လာ)အစွို�ရမ်းာ 

က္ခရင်း�်ီပြ�ည်အ်�� စွတွင်းဝ်င်းန်ေရ�က္ခက်္ခ�း�နေက္ခ��တ်ွိုက္ခခ်ွာိုက္ခလ်ာ�ခွာ��သူည်။် ၎င်း�်က္ခ�း�နေက္ခ��တ်ွိုက္ခ်ခွာိုက္ခမ််းုအ�� ပြ��လ်ာည်တ်ွိုက္ခခ်ွာိုက္ခခ်ွာ��

နေသူ�လ်ာည်�် �ဆ�လာအစွို�ရတွ�မ််း��� တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�်တွို�လာ�ခွာ��သူည်။် �ိုမ်းာတွဆင်း်� ၁၉၄၈ ခွာုနှာစွ်၊ ကြသူဂုတွလ်ာ (၁၇) ရက္ခန်ေ��၌ 

နေတွ�လ်ာာ�န်ေရ�အတွွက်္ခ က္ခရင််း�ီအမ်း��ိ�သူ��တွစွစု်ွမ်းာ လွာတွလ်ာ�န်ေသူ�က္ခရင််း�ီပြ�ည်န်ေ��င််းစုွတွ�မ််းနေတွ� ်(UKSIA-United Karenni 

State Independent Army) အ�� �ွ��စွည်�်ခွာ��သူည်။် က္ခရင်း�်ီသူမ်းိုင်း�်နေကြက္ခ�င်း�်အရ ၁၉၄၈ ခွာုနှာစွ်၊ ကြသူဂုတွလ်ာ (၉) ရက္ခန်ေ��သူည် ်

၃၈ KWAT၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််၊ ပြမ်းစွက်ြီးက္ခီ����ငြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် မ်းတွလ်ာ ၂၈ 

ရက္ခ။်
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�ယ်ခ်ွာ���သူူမ်း���အ�� စွတွင်းခ်ွာုခွာံတွွ�်�လာာ�်နေသူ�နေ��ပြ�စွလ်ာ�သူည်။် �ို�နေ��က္ခ ်၁၉၅၇ ခွာုနှာစွ်တွွင်း ် က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��တွို�တွက္ခန်ေရ�

�ါတွီ (KNPP)အ�� စွတွင်း�်ွ��စွည်�်ခွာ��သူည်။်၃၉ 

၁၉၉၅ ခွာုနှာစွ်၊မ်းတွလ်ာ၌ က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��တွို�တွက္ခန်ေရ��ါတွီသူည် ် နှိုင်းင််းနံေတွ�န်ေအ�ခွာ�မ်း�်သူ�ယ်�နေရ�နှာင်း်� �ွ�ံငြိ�ိ��နေရ�

နေက္ခ�င်းစ်ွီအစွို�ရပြ�င်း်� အ�စွအ်ခွာတွ်ရ�စ်ွ�နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ��� ်ခွာ���်ဆိုခွာ��သူည်။် သူို�နေသူ�လ်ာည်�် စွ�ခွာ���ခ်ွာ���်ဆိုငြိ�ီ� (၃)လာအကြက္ခ�

နှိုင်းင််းနံေတွ�န်ေအ�ခွာ�မ်း�်သူ�ယ်�နေရ�နှာင်း်� �ွံ�ငြိ�ိ��နေရ�နေက္ခ�င်းစ်ွီအစွို�ရမ်းာ စွ�ခွာ���က်္ခိုခွာ��ိ�နေ��က္ခင်ြိ�ီ�နေ��က္ခ၊် ၁၉၉၆ ခွာုနှာစွ်၌ ပြမ်း�မ််း��

တွ�မ််းနေတွ�မ််းာ �ယ်န်ေပြမ်းရာင်း�်လာင်း�်နေရ�အစွီအစွဉ်ဟ်ုူ၍ က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��တွို�တွက္ခန်ေရ��ါတွီ �ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်းမ်း���ပြ�စွသ်ူည်�် 

နေမ်း�ခ်ွာ��ီနှာင်း�် လုိာခွာါ�လုိာခွာရုိုံးင််းမ်း���သုိူ� အင််းအ��အလံုာ�အရင်း�်ပြ�င်း�်ဝင်းန်ေရ�က္ခလ်ာ�ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� တုိွက္ခ�ွ်�မ်း���ပြ��်လာည်ပ်ြ�စ်ွ�ွ��ခွာ��သူည်။်၄၁

စွစွအ်စုိွ�ရလာက်္ခ�က္ခတွ်ွင်း ်နှာစွ�်က္ခလ်ာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််း�ဋိိ�က္ခခပြ�စွ�ွ်��နေသူ��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���တွွင််း ပြ�တွ ်(၄) ပြ�တွ ်စီွမ်းကိံ္ခ��်မ်း��� 

လာု�န်ေဆ�င်းလ်ာ�ခွာ��သူည်�်အတွွက္ခ ် အရ�သ်ူ��က္ခရင်း�်ီပြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� သူို�မ်းဟုုတွ ်

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���အပြ�စွမ််းာတွဆင်း�် ၁၉၈၇ ခွာုနှာစွ်တွွင်း ် အိမ်း�်ီ����ခွာ�င်း�်�ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�သ်ူို� �ယ်စ်ွ�ပ်ြ�တွန်ေက္ခ��င်ြိ�ီ�နေ��က္ခ ်

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စ်ွ �ွက္ခန်ေပြ��တိွမ််း�နေရာ�င််းလာ�သူည်မ််းာ� ယ်နေ��အခွာ��ိအ်�ိ�င််းပြ�စွသ်ူည်။် လာက္ခရ်ာအိခွာ��ိ၌် �ုိင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ� ်

အ�ီ�တွွင်း ်���်မ်းိုင််း��်�ဆွယ်စ်ွခွာ��်/Ban Mai Nai Soi Camp (Site 1) နှာင်း�် ���်မ်း��စွူရင်း�်စွခွာ�်�/Ban Mae Surin Camp (Site 

2) က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��် (၂)ခွာုပြ�င်း်� �ွင်း�်လာာစွ်���သူည်။် က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည် ်(��်�မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်)် စွခွာ�်�သူည် ်�ိုင်း�်နှိုင်းင််း၊ံ မ်းယ််

နေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ�� ဧရိယ်�အတွွင်း�်တွည်ရ်ာိငြိ�ီ�၊ ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း�ံယ်စ်ွ�မ််းာ တွစွ်က္ခီလာိုမ်းီတွ�အက္ခွ�တွွင်းတ်ွည်ရ်ာိသူည်။် က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခ 

သူည်စ်ွခွာ��် (���်မ်း��စွူရင်း�်) သူည် ်��်�မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်စ်ွခွာ�်��က္ခ ်သူွ��လာ�နေရ��ိုခွာက္ခခ်ွာ�သူည်။်

၃၉ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်း်ငြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် 

ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၁ရက္ခ။်

၄၀ Human Rights Watch, The Situation of Refugees: Situation od Karenni Refugees http://www.ibiblio.org/obl/docs/HRDU2003-04/

The%20Situation%20of%20Refugee.htm (accessed on December 20, 2018). 

က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��် အမ်းာတွ ်(၁) တွွင်းန်ေတွွ�ရနေသူ� နေ�အိမ်းမ််း��� 

Photo by ENAC
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က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��တွို�တွက္ခန်ေရ��ါတွီ (KNPP)သူည် ် အ�စွအ်ခွာတွ်ရ�စ်ွ�နေရ�စွ�ခွာ���အ်�� ပြ�ည်�်ယ််အဆင်း�် (၂၀၁၂ခွာု

နှာစွ်၊ မ်းတွလ်ာ ၇ ရက္ခ)်နှာင်း�် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအဆင်း�် (၂၀၁၃ ခွာုနှာစွ်၊ နေအ�က်္ခတွို��လာ ၂၃ ရက္ခ)် ခွာ���ဆ်ို���သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်

ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရ (ဦး�သူိ��်စွိ�်လာက္ခ�်က္ခ)်နှာင်း�် က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��တွို�တွက္ခန်ေရ��ါတွီ (KNPP) တွို�အကြက္ခ�� နှာစွ်ဦး�နှာစွ�်က္ခ်

သူနေ��တွူစွ�ခွာ��� ် (Bilateral Agreement) တွစွရ်�ခ်ွာ���ဆ်ို���သူည်။် ကြက္ခ��က္ခ�လာအတွွင်း�် က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��တွို�တွက္ခ်

နေရ��ါတွီသူည် ်အစွို�ရငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���နှာင်း်� တွရ��ဝင်းအ်��ပြ�င်း်�နေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ အလာွတွ်သူနေ��အ��ပြ�င်း်�

နေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�် NCA လာက္ခမ််းာတွ်နေရ��ို�နှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ်ကြီးက္ခိမ်း�်�မ််း���စွွ�နေတွွ�ဆုမံ်းုမ်း���ပြ��လာု�လ်ာ�ခွာ��သူည်။် သူို�နေသူ�လ်ာည်�်

လာက္ခရ်ာအိနေပြခွာအနေ��ိတုိွင််းနေအ�င််း က္ခရင််း�ီအမ်း��ိ�သူ��တုိွ�တွက်္ခနေရ��ါတီွ (KNPP) သူည် ်NCA လာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ုိ�နုိှင်းန်ေရ�အတွွက္ခ်

ပြမ်း�မ််း�အစွို�ရနှာင်း်� ဆက္ခလ်ာက္ခည််ိိနှုင်း်�နေဆွ�နေနှွ�နေ�ဆ��င်း ်ပြ�စွသ်ူည်။် 

က်�င်န််ီ��က်ခသညာဒ်ေါက်ာမ်ွတာီ

က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််နေက္ခ�မ််းတွီသူည် ် ၁၉၈၄ ခွာုနှာစွ်အခွာ��ိ်မ်းာစွတွင်း၍် လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခနေကြက္ခ�င်း်� �ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း�

�ယ်စ်ွ�သ်ူို��ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းလ်ာ�နေသူ� က္ခရင်း�်ီပြ�ည်သ်ူူမ်း���က္ခို က္ခိုယ်စ်ွ��ပြ��နေ�နေသူ�နေက္ခ�မ််းတွီပြ�စွသ်ူည်။် နေက္ခ�မ််းတွီ၏ 

ရည်မ််းာ��်ခွာ�က္ခမ််း�����တွွင်း ်က္ခရင်း�်ီပြ�ည်သ်ူူမ်း���၏ လာွတွ်လာ�မ််းု၊ ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�နှာင်း်� တွရ��မ်း်တွမ်းုမ်း����ါဝင်းပ်ြခွာင်း�်အပြ�င်း၊် �ည်�နေရ�

တွတွန်ေပြမ်း�က္ခသ်ူူမ်း���၊ လာူနေ�မ်းုအဆင်း�်အတွ��်ပြမ်းင်း်�မ်း��နေစွရ�၊် နေက္ခ�င်း�်မ်းွ�န်ေသူ�သူ��ဝ�တွဝ်��်က္ခ�င်း၌် နေ��ိုင်းန်ှိုင်းန်ေစွရ�န်ှာင်း�် 

အဆို�ါ�တွ်ဝ��်က္ခ�င်းတ်ွွင်း ်လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�မ်း���က္ခိုနေလာ�စွ��လာိုက္ခ�်�နေစွရ�စ်ွနေသူ� အခွာ�က္ခမ််း������ရာိသူည်။် ၁၉၉၃ ခွာုနှာစွ်တွွင်း ်

ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်အနေရအတွွက်္ခ (၆) ခုွာရာခိွာ��နေသူ�လ်ာည်�်၊ �ုိင်း�်အ�ဏ်��ုိင််းမ်း���၏ဆံု�ပြ�တ်ွခွာ�က္ခအ်ရ ယ်ခုွာအခွာ��ိအ်ခွာါတွွင်း ်ဒုုက္ခခသူည််

စွခွာ��် (၂)သူ� က္ခ��ရ်ာိနေတွ��သူည်။် နှိုင်း်င်းနံေရ�နေရစွီ�နေကြက္ခ�င်း�် အနေပြ��င်း�်အလာ�ပြ�စွစ်ွဉ််နှာင်း�်တွက္ခွ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�နေက္ခ�မ််းတွီ

သူည် ်တွပြ�ည်�်ပြ�ည််�တွရ��ဝင်းအ်သူိအမ်းာတွ်ပြ��ခွာရံလာ�သူည်။် နေက္ခ�မ််းတွီ၏မ်းစွရ်ာင်း ်(Missions) မ်း�����၌ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်မ််း���

အနေ�် အက္ခူအည်ီအနေ��က္ခအ်��ံမ်း���နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်လာူ�ုအနေပြခွာပြ��အ�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ �ိုင်း�်နေတွ�ဝ်င်းအ်စွို�ရ၊ UNHCR နှာင်း�်

အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း��� (NGOs) စွနေသူ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း�် အတွူတွက္ခွ�ူ�နေ�ါင်း�်လာု�က်္ခိုင်းန်ေဆ�င်းရ်ွက္ခပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွ ်

သူည်။်၄၁ �ို�နေကြက္ခ�င်း်� ၁၉၉၇ ခွာုနှာစွ်၊ မ်းတွလ်ာ (၁၈) ရက္ခန်ေ��၌ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီအ�� တွရ��ဝင်း�်ွ��စွည်�်တွည်န်ေ��င်းခ်ွာ��

သူည်။် လာက္ခရ်ာိ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��် (၂) ခွာု၏ စွုစွုနေ�ါင်း�်လာူဦး�နေရသူည် ်(၁၁,၀၀၀)ခွာ�်�ရာိသူည်။် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ်တွတွိယ်

နှိုင်းင််းမံ်း���၄၂သူို� သူွ��နေရ�က္ခအ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း���လာည်�်ရာိသူည်။်  

�န်�်မွု�င်န််န််�ဆိုွယ််စိုချန်�်စိုီမွံချန်�်ချွဲဒေါ��

က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည် ်���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်စ်ွခွာ��်နှာင်း�် ���်မ်း��စွူရင်း�်စွခွာ�်�အသူီ�သူီ�၌ စွခွာ�်�တွွင်း�်စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ� (အု�ခ်ွာ���်နေရ�

နေက္ခ�မ််းတွီ) ပြ�င်း်� စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် �ည်�နေရ�၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�၊ လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�၊ သူ��ဝ�တွဝ်�်�က္ခ�င်း�်ိ��်သူိမ်း�်နေရ�၊ သူတွင်း�်

ပြ���်နေဝ�လာာယ်န်ေရ�၊ အမ်း��ိ�သူမ်းီ�နေရ�ရ�၊ ရိက္ခခ�ပြ���်ပြ�း�နေရ�စွနေသူ� ဌာ��အသူီ�သူီ�တွို�သူည် ် အု�ခ်ွာ���န်ေရ�နေက္ခ�မ််းတွီတွွင်း ် �ါဝင်း်

လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် လာက္ခရ်ာိ��်�မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်စ်ွခွာ��်၏ စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီ�ွ��စွည်�်���ရာိမ်းုနှာင်း်� နေက္ခ�မ််းတွီဝင်းမ််း���၏လာု�န်ေဆ�င်း်

နေ�မ်းုအ�ိုင်း�်၌ စွခွာ��်အု�်ခွာ���န်ေရ��ွ��စွည်�်�ုံ၌ အု�်ခွာ���န်ေရ�နေက္ခ�မ််းတွီ EC (၃) ဦး�နှာင်း�် ဝ��်မ်း�်မ်း���ပြ�င်း်��ွ��စွည်�်���သူည်။် ယ်င်း�်

အပြ�င်း ်စွခွာ��်အတွွင်း်�တွွင်း ်ရ�က်္ခွက္ခန်ေက္ခ�မ််းတွီနှာင်း�် အစွီအစွဉ်် (Program) တွ�ဝ�်ခွာမံ်း���လာည်�် ���ရာိသူည််�အပြ�င်း ်တွရ��နေရ� 

စွခွာ��်၊ လံုာခြုံခွာ�နံေရ�မ်း���ပြ�င်း်� စုွ�ွ�����သူည်။် စွခွာ��်အု�ခ်ွာ���န်ေရ�နေက္ခ�မ််းတီွသူည် ် ���်မုိ်းင််း���်ဆွယ်စ်ွခွာ��်တွစွခု်ွာလံုာ�အ�� တွ�ဝ�ယူ်် 

၄၁ Neh Reh, on August 14, 2013, Karinni Refugee Committee (KnRC): Background, Vision, Step 3, The Way Out and Mission https://prezi.

com/ds6n5pla0km3/karenni-refugee-committee-knrc/ (accessed on September 26, 2018).

၄၂ အနေမ်းရိက္ခ�၊် ကြသူစွနေကြတွ�လာ�၊ က္ခနေ�ဒုါ၊ နေ��န်ေဝ�၊ ဒုိ��်မ်းတွ ်အစွရာိနေသူ� နှိုင်းင််းမံ်း���ပြ�စွသ်ူည်။်
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အု�ခ်ွာ���ပ်ြခွာင်း�်က္ခို အဓိိက္ခ���လာု�န်ေဆ�င်း်လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် စွခွာ�်�အု�ခ်ွာ���န်ေရ�နေက္ခ�မ််းီတွီသူည် ်သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�ဏ္ဍအလာိုက္ခ ်UNHCR 

ပြ�စွန်ေစွ၊ �ိုင်း�်အစွို�ရ သူို�မ်းဟုုတွ ်အ�ဏ်���်ိုင်း်ပြ�စွန်ေစွ၊ စွခွာ�်�အတွွင်း�်ရာိ အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း��� (CSOs) အစွရာိနေသူ�    

အ�ွ��အစွည်�်အသူီ�သူီ�ပြ�င်း်� �ူ�နေ�ါင်း�်လာု�န်ေဆ�င်းလ်ာ�က္ခရ်ာိသူည်။် ဒုုက္ခခသူည််စွခွာ�်�အတွွင်း�် စွခွာ�်�လာူ�ုအနေရ�အ��မ်း်မ်း်တွတွရာိနေရ�

နှာင်း�် တွည်င်ြိင်းိမ်းန်ေအ�ခွာ�မ်း�်နေရ�ရာိရ� ်စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း��� လာိုက္ခ�်�ရမ်းည်�်စွည်�်မ်း�ဉ်�်စွည်�်က္ခမ်း�်မ်း���က္ခိုနေရ�ဆွ����သူည််�အပြ�င်း ်၎င်း�်

စွည်�်မ်း�ဉ်�် စွည်�်က္ခမ််းမ်း���အ�� စွခွာ��်အု�ခ်ွာ���န်ေရ�နှာင်း�် လံုာခြုံခွာ�နံေရ�အ�ုိင််း�မ်း��� အတူွတွကွ္ခ�ူ�နေ�ါင််း�နေဆ�င််းရွက္ခက်္ခ� လာက္ခန်ေတွွ�က္ခ�င်း�် 

သူု�ံလာ�က္ခရ်ာိသူည်။်၄၃

စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အတွွက္ခ ်နေရသူည်မ််းရာိမ်းပြ�စွလ်ာိုအ�န်ေသူ� အဓိိက္ခအရင်း�်အပြမ်းစွမ််း�����တွွင်း ်တွစွ်ခွာုအ�ါအဝင်း်ပြ�စွ ်

သူည်။် စွခွာ��်အု�်ခွာ���န်ေရ�နေက္ခ�မ််းတွီမ်းာ စွခွာ��်အ�ီ� နေရ�ွက္ခရ်ာိရ� ဧရိယ်�မ်း���၌ သူစွန်ေတွ�/သူစွ�်င်းမ််း��� ခွာုတွ်ယ်ူသူု�ံစွွ�ပြခွာင်း�်မ်း���  

မ်းပြ��လာု�န်ေစွရ� ် စွည််�က္ခမ်း�်�ုတွပ်ြ���်��သူည်။် သူ��ဝ�တွဝ်�်�က္ခ�င်းဆ်ိုင်းရ်� က္ခ��်�မ်း�နေရ�ဌာ�� Environmental Health 

(EH)မ်းာ အဓိိက္ခအစွိတွအ်�ိုင်း�် (၂) ရ�အ်ပြ�စွ ် နေရသူွယ်တ်ွ�်�ပြခွာင်း�်၊ သူိုနေလာာ�င်းပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် စွ�စွတ်ွက္ခ�ပြ��လ်ာည်ပ်ြ���်ပြ�း�ပြခွာင်း�်အ�ိုင်း�်

မ်း���က္ခိုလာု�န်ေဆ�င်း်သူည််သူ�မ်းက္ခ စွခွာ��်အတွွင်း်� လာူသူု�ံက္ခု�စ်ွွ�်��စွ�်စွစည်�်မ်း��� သူို�မ်းဟုုတွ ်အမ်းုက္ခမ််း���စွ�စွ်တွက္ခ�စွွ�်��စွန်ှိုင်းရ်�်

တွ�ဝ�ယ််ူနေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် စွခွာ��်အတွွင်း�် နေရရာိရာိမ်းုအ�ိုင်း�်သူည် ်ရ�သူီဥတွုအလာိုက္ခ ်မ်း���စွွ�မ်းူတွည်န်ေ�သူည်။် မ်းို�

ရ�သီူနှာင်း�် နေဆ�င်း�်ရ�သီူက္ခ�လာမ်း���တွွင်း ် စွခွာ��်တွွင်း�်နေရပြ���်နေဝနေ��ပြခွာင်း�်အ�ိုင်း�်၌ အခွာက္ခအ်ခွာ�ကြီးက္ခီ�ကြီးက္ခီ�မ်း��မ်း�� မ်းရာိနေသူ�လ်ာည်�် 

နေနှွရ�သူီသူို� နေရ�က္ခရ်ာိခွာ��ိ်တွွင်း ် နေရရာ���ါ�မ်းု ကြံက္ခ�ံနေတွွ�

လာ�ရသူည်။် အမ်းုက္ခစ်ွွ��်�စွရ်�တွွင််း စွည်�်စွ�စွတ်ွက္ခ� 

စွွ��်�စွန်ှိုင်းရ်�်ရ�က်္ခွက္ခအ်တွွင်း�် အမ်းုက္ခက်္ခ�မ််း��� စွ�စွ် 

တွက္ခ�ပြ��လာု��်��နေ��လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် ယ်င်း�်သူို� အမ်းုက္ခ်

က္ခ�မ််း��� ခွာွ�ပြခွာ��သူတွမ််းာတွရ်�တွွင်း ် မ်းီ��ိုနေခွာ��င်း ် (အိမ်း်

သူု�ံ)မ်းာ �ွက္ခန်ေသူ�အမ်းုက္ခမ််း���နှာင်း�် နေဆ�ခွာ�်�မ်း���မ်းာ

�ွက္ခရ်ာိနေသူ�အမ်းုက္ခမ််း���က္ခို သူီ�သူ��်ခွာွ�ပြခွာ��စွွ��်�စွန်ှိုင်း်

ရ�် ���ရာိနေ�����သူည်။် �ို�အပြ�င်းက်္ခ���်မ်း�နေရ�နှာင်း�်

ညီ်ညွွတွန်ေအ�င်း ်ယ်င်းလံု်ာအိမ်းသ်ူ�မ်း��� နေဆ�က္ခ်လာု�န်ေ��

���သူည်။်၄၄

က္ခရင်း�်ီ-��်�မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်စ်ွခွာ��်၌ စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း��� ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း ံ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်အနေပြခွာအနေ�မ်း���သူိရာိရ� ် သူတွင်း�်

အခွာ�က္ခအ်လာက္ခ ် မ်း်နေဝပြခွာင်း�်စွင်းတ်ွ�တွစွခ်ွာု���ရာိသူည်။် သူတွင်း�်အခွာ�က္ခအ်လာက္ခဆ်ိုင်းရ်� တွ�ဝ�်ရာိသူူတွစွဦ်း�မ်းာ သူတွင်း�်အခွာ�က္ခ ်

အလာက္ခမ််း���ရရာိနှိုင်းန်ေသူ� �ည််�လာမ်း�်မ်း���အနေ�ပြ�င်း်� “ပြ�ည်တ်ွွင်း�်အနေပြခွာအနေ�မ်း���နှာင်း်� �တွ်သူက္ခလ်ာ်င်း ် မ်းိခွာင်း�်ါတွီ(က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ� 

သူ��တွို�တွက္ခန်ေရ��ါတွီ)မ်းာ စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���က္ခို သူတွင်း�်အခွာ�က္ခအ်မ်း���က္ခို ပြ��လ်ာည်မ််း်နေဝပြခွာင်း�်အပြ�င်း ် လာူမ်းုနေရ�ဆိုရာယ်မ််းီဒုီ

ယ်�၊ က္ခနှတ�ရဝတွီတွိုင်း�်၊ က္ခရင်း�်ီပြ�ည််လာူင်းယ်မ််း���သူမ်းဂဂ (Union of Karenni State Youth) အပြ�င်း ် အပြခွာ��နေသူ� သူတွင်း�်

အရင်း�်အပြမ်းစွမ််း���မ်းာလာည်�် ရရာိပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်”၄၅

၄၃ ���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ ် (၁) စွခွာ��်တွ�ဝ�ရ်ာိသူူ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�

အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၃ရက္ခ။်

၄၄ ���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ�်�အမ်းာတွ ် (၁) သူ��ဝ�တွဝ်�်�က္ခ�င်းဆ်ိုင်းရ်� က္ခ���်မ်း�နေရ�တွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��

လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၂ ရက္ခ။်

၄၅ ���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ ်(၁) သူတွင်း�်အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း်နေဝပြခွာင်း�်စွင်းတ်ွ�တွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�

မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၃ ရက္ခ။်

နေရက္ခိုစွ�စွတ်ွက္ခ� သူိုနေလာာ�င်း�်��ရာိပြခွာင်း�် 
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နိုု�င်င််တံာက်ာလွူသာ�ချျင်�်စိုာန်ာဒေါထိုာက်ပ်�ံမွုမွျာ�

နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း���သူည် ်မ်းတွူည်ီနေသူ� (�ည်�နေရ�၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�၊ လာူမ်းုနေရ�အပြ�င်း)် အခွာ�်�က္ခဏ္ဍ အသူီ�သူီ�ပြ�င်း်�

 က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���သူို� လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���က္ခူည်ီ�ံ��ို�မ်းုမ်း���က္ခို လာု�န်ေဆ�င်းလ်ာ�ခွာ��သူည်မ််းာ� နှာစွန်ေ�ါင်း�် (၃၀)�ီ��ါ� ��ံ�ို�

က္ခူည်ီနေ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ��� နေ��က္ခ�်��မ်းုမ်း��� နေလာ���က္ခ�လာ�သူည််�အတွွက္ခ ်ရ�ရ်ွ�စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�

အသူင်း်� (Community Management Team-CMT) အ�ွ��က္ခို �ွ��စွည််�လာ�ခွာ��သူည်။် ၎င်း�်အ�ွ��၏လာု�န်ေဆ�င်းခ်ွာ�က္ခ်သူည် ်စွခွာ��်

နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း�����မ်းာ အ�ူ�လာိုအ�သ်ူူမ်း���အတွွက္ခ ်က္ခူည်ီနေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည် ်

စွခွာ��်အမ်းာတွ ် (၁)၏ ရ�ရ်ွ�စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�အသူင်း�် (CMT) သူည် ် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���နေ��နှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ်

�ိခုိွာက္ခလွ်ာယ်န်ေသူ�လူာ (V-Vulnerable), အမ်း���ဆံု��ိခုိွာက်္ခလွာယ်န်ေသူ�လူာ (MV-Most Vanerable), �ံုမ်းာ�/်သူ�မ်း�လူ်ာ (Standard), 

မ်းိမ်းိက္ခိုယ်က်္ခို မ်းိမ်းိရ�တ်ွည်န်ှိုင်း်နေသူ�လာူ(Self-reliance) ဟုူ၍ အမ်း��ိ�အစွ��(၄)မ်း��ိ� သူတွမ််းာတွ�်��ရာိသူည်။် စွခွာ�်�နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���

သူည် ် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း����ံမ်းာ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���အပြ�စွ ် ၂၀၁၁ ခွာုနှာစွ်၌ ဆ�် (၁၅) က္ခီလာိုရရာိခွာ��နေသူ� ်

လာည််�၊ ၂၀၁၃ ခွာုနှာစွသ်ူို� နေရ�က္ခရ်ာိခွာ��ိ်တွွင်း ်(၁၃) က္ခီလာိုသူ� ရရာိလာ�သူည်။် အမ်း���ဆု�ံ�ိခွာိုက္ခလ်ာွယ်န်ေသူ� လာူတွစွဦ်း�လာ်င်း ်(MV-

Most Vulnerable) ဆ�် (၁၃.၅) က္ခီလာို၊ �ိခွာိုက္ခ်လာွယ်န်ေသူ�လာူ (V-Vulnerable) တွစွဦ်း�လာ်င်း ်ဆ�် (၁၁) က္ခီလာို၊ �ုမံ်းာ�်/သူ�မ်း�်

လာူတွစွဦ်း�လာ်င်း ်(Standard) ဆ�် (၉) က္ခီလာိုအသူီ�သူီ�ပြ�င်း်� ရရာိလာ�ခွာ��ငြိ�ီ�နေ��က္ခ ်တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�်နေလာ်��ခွာ�လာ�ခွာ��သူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်�

စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�် နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���သူည် ်၂၀၁၃ ခွာုနှာစွမ််းာ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ်အ�ိ တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�်နေလာ���ခွာ�

လာ�ခွာ��သူည်။် ၂၀၁၇ ခွာုနှာစွ်၊ နေမ်းလာမ်းာစွငြိ�ီ�တွင်း၍် �ိခွာိုက္ခ်လာွယ်န်ေသူ�လာူ�ုဂဂိ�လာမ််း���အ�� (V- Vulnerable) ရိက္ခခ�အစွ�� နေင်းွသူ��

က္ခဒုစ်ွ�စွ် (ရိက္ခခ�က္ခဒု-်Food Card) သူို�က္ခ�င်း်�သူုံ�လာ�သူည်မ််းာ� ယ်နေ��အခွာ��ိ�်ိ�င်း ်ပြ�စွသ်ူည်။်၄၆ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�မ်း���သူို� လာူသူ��

ခွာ�င်း်�စွ��� နေ��က်္ခ��ံမ်းုမ်း���နေလာ���ခွာ�လာ�ရသူည််� အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်း�����တွွင်း ်အဓိိက္ခအ��ပြ�င်း်� အလာားရာင်းမ််း���၏ စွိတွဝ်င်းစ်ွ��မ်းု 

၄၆ ���်မုိ်းင််း���်ဆွယ်-်က္ခရင်း�ီ်ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်အမ်းာတွ(်၁) စွခွာ��်တွ�ဝ�ခ်ွာ၊ံ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တုိွင်း�်ရင််း�သူ��လူာမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင််းတွ� (သုူနေတွသူ�အ�ွ��)၊ 

မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၃ ရက္ခ။်

စွခွာ�်�အမ်းာတွ ်(၁) ဝင်းန်ေ�ါက္ခအ်�ီ�ရာိ နေစွ��တွ��်လာ���ပြမ်းင်းက်္ခွင်း�်

Photo by ENAC



3333

အနေ�် မ်း���စွွ�မ်းူတွည်န်ေ�သူည်။်  ၂၀၁၂ ခွာုနှာစွ်မ်းာ ၂၀၁၅ ခွာုနှာစွန်ေ��က္ခ�်ိုင််း�အ�ိ နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း���အနေ�ပြ�င်း်�  ဗျူးမ်း�ပြ�ည််

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ်�်က္ခသ်ူို� အ�ရုံးုပံြ��သူည််�နေ��က္ခ ် သူို�မ်းဟုုတွ ် ဦး�တွည်သ်ူွ��သူည််�အခွာါ ဒုုက္ခခသူည်အ်နေရ�အ�� �ိုမ်းို

အနေရ�နေ�� (အနေလာ�နေ��) ပြခွာင််း�မ်းရာနိေတွ��သူည်�်အတွွက္ခ ်လူာသူ��ခွာ�င််း�စွ���နေ��က္ခ�်�ံမု်းမ်း��� တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�်နေလာ���က္ခ�လာ�ခွာ��သူည်။် 

�ယ်စ်ွ�တ်ွနေလာ်�က္ခ ် က္ခူည်ီနေစွ�င်း်�နေရာ�က္ခန်ေရ�ညွွ��်နေ�ါင်း�်အ�ွ�� (The Border Consortium) အခွာ�က္ခအ်လာက္ခအ်ရ ၂၀၁၅ ခွာုနှာစွ်   

အ နေမ်းရိက္ခ�န်ေဒု်လာ�-(၂၁) သူ��်မ်းာ ၂၀၁၆ ခွာုနှာစွ်တွွင်း ်အနေမ်းရိက္ခ�န်ေဒု်လာ�-(၁၇)သူ��်သူို� နေလာ���က္ခ�လာ�ခွာ��သူည်။်၄၇ 

ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်အတွွင်း်�၌ နေပြ��င်း�်လာ�က္ခ�င်း်�သူု�ံလာ�သူည််� ရိက္ခခ�နေ��နေဝနေသူ�စွ�စွမ််းာ အစွ��အနေသူ�က္ခဝ်ယ်ယ််ူနှိုင်းန်ေသူ�

က္ခဒု ်(Food Card) စွ�စွ်သူည် ်ရိက္ခခ�အမ်း��ိ�အမ်းည် ်(Food item) မ်း���က္ခို က္ခု�စ်ွုဆံိုင်း်မ်း���၌ ဆ�်၊ ဆီ၊ ဆ��၊ င်းရုံးုတွသ်ူီ�၊ အသူ��

ဟုင်း�်မ်း���အပြ�င်း ်အပြခွာ��နေသူ�စွ��နေသူ�က္ခက်္ခု�မ််း���က္ခိုဝယ်ယ််ူရ�တွွင်း ်မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒပြ�စွသ်ူည်။် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�၌ ရိက္ခခ�ဝယ် ်

ယ်ူနှိုင်းန်ေသူ�က္ခဒုစ်ွ�စွ်၌  အမ်း���ဆု�ံ�ိခွာိုက္ခလ်ာွယ််နေသူ�လာူ၊ �ိခွာိုက္ခ ်

လာွယ်န်ေသူ�လာူ၊ �ုမံ်းာ�်/သူ�မ်း�လ်ာူ အမ်း��ိ�အစွ�� (၃) မ်း��ိ�ဟုူ၍ သူတွ ်

မ်းာတွ�်��ရာိသူည်။် လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���တွွင်း ်�ိခွာိုက္ခ်

လာွယ်န်ေသူ�လာူတွစွဦ်း�လာ်င်း ်�ိုင်း်�နေင်းွ ၂၅၀�တွ်၊ သူက္ခက်ြီးက္ခီ�ရွယ်အ်ို 

မ်းိသူ��စွု၊ နေဆွ�မ်း��ိ�သူ��ခွာ�င်း�်မ်းရာိနေသူ�သူူမ်း���က္ခို အမ်း���ဆု�ံ�ိခွာိုက္ခ်

လာွယ်န်ေသူ�လာူတွစွဦ်း�လာ်င်း ်�ိုင်း်��တွ ်၃၀၀ နေက္ခ��၊် �ုမံ်းာ�်/သူ�မ်း�်

တွစွဦ်း�လာ်င်း ်�ိုင်း်��တွ ်၂၀၀ နေက္ခ��အ်ပြ�စွ ်သူတွမ််းာတွ�်��သူည်။် 

သူို�ရ�တွွင်း ် သူက္ခက်ြီးက္ခီ�ရွယ်အ်ိုပြ�စွန်ေသူ�လ်ာည်�် မ်းိသူ��စွုပြ�င်း်�နေ��ိုင်း်

နေသူ�သူူမ်း���က္ခို �ုမံ်းာ�်/သူ�မ်း�်လာူစွ�ရင်း�်��တွွင်း ် �ည်�်သူွင်း�်��� 

သူည်။် မ်းုဆို�မ်း/�ိုမ်း���က္ခို �ိခွာိုက္ခ်လာွယ််နေသူ�လာူအပြ�စွ ် သူတွမ််းာတွ်

���သူည်။် အလာု�မ််းလာု�န်ှိုင်း်နေသူ�သူူ၊ သူီ�သူ�်�နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း���နှာင်း�် 

အဓိိက္ခဝင်းန်ေင်းွ မ်းရာိနေသူ�သူူမ်း���အတွွက္ခ ် �ိုင်း်��တွ ် (၃၅၀) နေ�� 

၄၇ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်း်ငြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် 

ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၁ ရက္ခ။်

စွခွာ��်အတွွင်း်� စွ�စွ်တွက္ခ�အမ်းုက္ခစ်ွွ��်�စွရ်� ်စွီစွဉ်�်��ရာိပြခွာင်း�်

ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်တွွင်းန်ေတွွ�ရနေသူ� ဆ�န်ေစွ��နှု��်နှာင်း�် 

ခွာ��ိ်တွွယ်ရ်�တွွင်း ်အသူု�ံပြ��နေသူ� �ု�ံ

ရိက္ခခဝယ်ယ််ူရ�တွွင်း ်အသူု�ံပြ��နေသူ� နေင်းွပြ�တွစ်ွက္ခ ်
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၄၈ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်း်ငြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် 

ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၁ရက္ခ။် 

၄၉ Sdcthailand, Post-10 Education in and around Karenni Refugee Camp 1 https://sdcthailand.wordpress.com/2015/04/10/post-10-

education-in-and-around-karenni-refugee-camp-1/ (accessed on November 1, 2018).

သူည်။် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၌ အစွ��အနေသူ�က္ခဝ်ယ်ယ််ူနှိုင်းန်ေသူ�က္ခဒု ်(Food Card) စွ�စွသ်ူို�နေပြ��င်း�်လာ�ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� �ိခွာိုက္ခလ်ာွယ််

နေသူ� လာူမ်း���အတွွက္ခ ် မ်းလာုနံေလာ�က္ခပ်ြခွာင်း�်၊ �ိုလာ်ပံြခွာင်း�်ရာိမ်းနေ��� က္ခွက္ခတ်ွိပြ�စွန်ေ�ပြခွာင်း�်မ်း���၊ ယ်င်း�်အပြ�င်း ် �ုမံ်းာ�်/သူ�မ်း�လ်ာူမ်း��� 

အတွွက္ခ ် လာု�ံဝမ်းနေလာ�က္ခပ်ြခွာင်း�်မ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် သူို�ရ�တွွင်း ်လာက္ခရ်ာိအနေပြခွာအနေ�၌ အမ်း���ဆု�ံ�ိခွာိုက္ခလ်ာွယ်န်ေသူ�လာူမ်း���

အတွွက္ခ ်ရရာိမ်းုသူည်လ်ာုနံေလာ�က္ခပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် အဆင်းန်ေပြ�နေကြက္ခ�င်း�်နေတွွ�ရာိရသူည်။်၄၈

ပညာာဒေါ��

���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်စ်ွခွာ��်နှာင်း�် ���်မ်း��စွူရင်း�်စွခွာ��်မ်း���တွွင်း ် အနေပြခွာခွာံ�ည်�နေရ�အဆင်း်� သူူင်းယ်တ်ွ�်�အဆင်း�်မ်းာ ၁၀ တွ��်

အ�ိသူ�မ်းက္ခ အမ်း��ိ�သူ��နေက္ခ��င်း�်မ်း���က္ခို က္ခရင်း�်ီ�ည်�နေရ�ဌာ��မ်းာ တွ�ဝ�်ယ်ူ���ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် က္ခရင်း�်ီ�ည်�နေရ�ဌာ��

(KnED) သူည် ် အနေပြခွာခွာ�ံည်�နေရ�အနေပြခွာခွာအံဆင်း�်မ်း���တွွင်း ် မ်းိခွာင်း�်�သူ�စွက္ခ��အနေပြခွာပြ��-��သူ� စွက္ခ��စွု�ံည်�နေရ�စွ�စွက်္ခို 

လာက္ခန်ေတွွ�က္ခ�င်း်�သူုံ�နေ�နေသူ� �ည်�နေရ�စွ�စွပ်ြ�စွသ်ူည်။် က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည် ်���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်စ်ွခွာ�်�တွွင်း ်မ်းူလာတွ��်နေက္ခ��င်း�် (၅) 

နေက္ခ��င်း�်၊ အလာယ်တ်ွ��်နေက္ခ��င်း�် (၄) နေက္ခ��င်း�်၊ (၉၊ ၁၀) တွ�်�အဆင်း�် အ�က္ခ်တွ�်�နေက္ခ��င်း�် (၁) နေက္ခ��င်း�်၊ စွုစွုနေ�ါင်း�်နေက္ခ��င်း�် 

အနေရအတွွက္ခ ်(၁၀) နေက္ခ��င်း�်ပြ�င်း်� �ွင်း်လာာစွ်သူင်း်ကြက္ခ�� နေ��လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် အ�က္ခတ်ွ�်��ည်�နေရ� (၁၀) တွ�်� နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းသ်ူူမ်း���

သူည် ်ဆယ်တ်ွ��်လွာ� ်(Post-10) အတွ��်�ည်�မ်း���အ�� တွက္ခန်ေရ�က္ခရ်�န်ေရွ�ခွာ�ယ်ခွ်ွာင်း�်ရာနိေ�သူည်။်၄၉ လာက္ခရ်ာအိခွာ��ိတွ်ွင်း ်က္ခရင််း�ီ 

�ည်�နေရ�ဌာ��သူည် ် ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းအံစွို�ရမ်းာ KG+၁၂ တွ�်� �ည်�နေရ�စွ�စွ်သူို� နေပြ��င်း�်လာ�က္ခ�င်း်�သူု�ံသူည််� အခွာ��ိ်အသူင်း�်ပြ�စွန်ေ�နေစွ

ရ� ် ပြ�င််းဆင်း�်��လာ�က်္ခရာသိူည်။် က္ခရင််း�ီ�ည်�နေရ�ဌာ��မ်းာ�ွင်း�်လာာစွ�်��နေသူ� �ည်�နေရ�သူည်စ်ွခွာ��်အတွွင်း�်ရာ ိ လူာင်းယ်လူ်ာရွယ်မ််း��� 

စွခွာ��်အမ်းာတွ ်(၁) တွွင်း ်�ည်�သူင်းက်ြက္ခ��/သူင်းယ််ူနေ�မ်းုပြမ်းင်းက်္ခွင်း�်
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၅၀ ��်�မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ(်၁) �ည်�နေရ�တွ�ဝ�ရ်ာိသူူ၊ အင်း်တွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ�� လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွ 

သူ� အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၂ရက္ခ။် 

၅၁ ��်�မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ�်�အမ်းာတွ(်၁) �ည်�နေရ�တွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ�� လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�

အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊  ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၂ ရက္ခ။်

၅၂ ��်�မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ�်�အမ်းာတွ(်၁) က္ခ���်မ်း�နေရ�တွ�ဝ�ခ်ွာံ ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ�� လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွ 

သူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၂ ရက္ခ။်

အတွွက္ခ ် �ွင်း�်လာာစွ�်��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်�်နှာင်း�်အည်ီ ၎င်း�်တွို�နေ��ိုင်းသ်ူည်�် ရ�ရ်ွ�လာူ�ု�တွဝ်��်က္ခ�င်း၌် တွ��်ပြ��လ်ာည် ် အက္ခ��ိ�ပြ��/

အသူု�ံပြ��နှိုင်းန်ေစွရ� ် ရည်ရ်ွယ်ခ်ွာ�က္ခမ််း���ပြ�င်း်� �ွင်း�်လာာစွပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��နေက္ခ��င်း�် �ည်�နေရ�စွ�စွ၌် အဂ�လာိ�၊် 

သူမ်းိုင်း�်၊ လာူမ်းုနေရ�သိူ�ံံ၊ နှိုင်း်င်းနံေရ�နှာင်း�် လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�မ်း��� အစွရာိနေသူ���သူ�ရ�မ််း���က္ခို သူင်းက်ြက္ခ���ို�ခွာ�နေ��နေ�သူည်။် မ်းိမ်းိတွို�၏ 

အနေပြခွာခွာ ံရ�ိုင်းခ်ွာွင်း�်မ်း��� မ်းည်သ်ူို�မ်းည်�်ုံ က္ခ�က္ခွယ်�်ည်�်မ်း���၊ အနေပြခွာခွာံလာူ�အခွာွင်း�်အနေရ�မ်း���၊ အသူိ�ည်�ဗျူးဟုုသူုတွမ်း���က္ခို ၎င်း�်တွို�၏ 

လာူမ်းု�တွဝ်�်�က္ခ�င်းတ်ွွင်း ်လာက္ခန်ေတွွ�က္ခ�င်း်�သူုံ��ါက္ခ ၎င်း�်တွို�၏နေ��ိုင်းမ််းု�ုစံွ ံ�ိုမ်းိုနေက္ခ�င်း�်မ်းွ�န်ေစွမ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��

နေက္ခ��င်း�်မ်း���ကုိ္ခ ဂ�က်္ခဆိွ (JRC) အ�ွ��အစွည်�်မ်းာ မူ်းလာတွ��် (KG) အဆင်း�်မ်းာ (၁၀) တွ��်အ�ိ သူင်းန်ေ��က္ခကူ်္ခ�စွစည်�်မ်း���၊ နေက္ခ��င််း� 

ဆရ�/ဆရ�မ်းမ်း���အတွွက္ခ ်သူင်း်တွ��်မ်း���၊ သူင်း်ရုံးို�ညွာ��်တွမ်း်�မ်း���အပြ�င်း ်ဆရ�/ဆရ�မ်းမ်း��� နေ��ိုင်းန်ေသူ�အနေဆ�က္ခအ်ဦး�မ်း��� 

အလာုံ�စွုနံေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���က္ခို ဂ�က္ခဆ်ွိမ်းာ နေ��က္ခ�်�ံနေ��နေ�သူည်။်၅၀

က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ���ည်�နေရ� (KnED) ၏ ဆယ်တ်ွ�်�အဆင်း�်

နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းသူ်ူမ်း���သူည် ် ဆယ်တ်ွ��်လွာ� ် (Post-ten) �ည်�နေရ� ဆက္ခ ်

လာက္ခဆ်ည်�်�ူ�နှိုင်းခ်ွာွင်း�်ရာိနေ�သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း ံ (ပြ�ည်တ်ွွင်း�်-

လာွိ�င်းန်ေက္ခ�)် ၌လာည်�် က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��နေက္ခ�လာိ� ် (KnNC) သူို�တွက္ခ်

နေရ�က္ခန်ေ�သူူမ်း���လာည်�် ရာိနေ�သူည်။် က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ�� �ည်�နေရ�စွ�စွ်

က္ခို �ိုင်း�်နှိုင်းင််းအံစွို�ရမ်းာ အသူိအမ်းာတွပ်ြ�����ပြခွာင်း�်မ်းရာနိေသူ�လ်ာည်�်၊ အဆုိ�ါ

�ွင်း�်လာာစွသ်ူင်းက်ြက္ခ��နေ�မု်းကုိ္ခခွွာင်း်�ပြ�����သူည်�် အနေ�အ���တွစွရ်�တွ်ွင်းသ်ူ�

ရာနိေ�သူည်။် က္ခရင်း�ီ်အမ်း��ိ�သူ�� �ည်�နေရ�ဌာ��အနေ�ပြ�င်း်� ၎င််း�တုိွ�အမ်း��ိ�သူ��

�ည်�နေရ�စွ�စွမ််းာနေအ�င်းပ်ြမ်းင်းသ်ူူမ်း��� နှိုင်း်င်းရံ�ပ်ြခွာ��သူို�သူွ��နေရ�က္ခ၍် �ည်� 

နေတွ�သ်ူင်း ် သူွ��နေရ�က္ခမ််းည်�်သူူမ်း���အတွွက္ခ ် နေ��က္ခခ်ွာစံွ�နေရ�နေ��ပြခွာင်း�်

မ်း���နှာင်း�် ခွာ�တိွဆ်က္ခန်ေ��ပြခွာင််း�မ်း���လုာ�န်ေဆ�င်းန်ေ��သူည်။်၅၁ က္ခရင််း�ီဒုုက္ခခသူည် ်

စွခွာ��်မ်း���ရာ ိအခွာ��ိ�နေသူ�လူာင်းယ်မ််း���သူည် ်အတွ��်�ည်�သူင််းယူ်ငြိ�ီ�နေပြမ်း�က်္ခ

နေသူ�လ်ာည်�် ၎င်း�်တွို��တံွွင်း ် ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းသံူ��ပြ�စွမ််းုဆိုင်းရ်� အနေ��က္ခ ်

အ���မ်း���မ်းရာိနေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� အစွို�ရ�ည်�နေရ� (သူို�) တွက္ခကသူိုလာ ် �ည်� 

နေရ�နှာင်း်� ခွာ�တိွ်ဆက္ခတ်ွက္ခန်ေရ�က္ခန်ှိုင်း်ပြခွာင်း�်မ်းရာိပြခွာင်း�်အပြ�င်း ် နှိုင်းင််းရံ�ပ်ြခွာ��သူို� 

ဆက္ခလ်ာက္ခသ်ူင်းက်ြက္ခ��နှိုင်းပ်ြခွာင်း�် မ်းရရာိနေသူ�သူူမ်း���လာည်�်ရာိနေ�နေသူ�သူည်။်

က်ျန်�်မွာဒေါ�� 

���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်စ်ွခွာ��်အတွွင်း်� စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���က္ခို က္ခ��်�မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုမ်း���အပြ�စွက်္ခုသူပြခွာင်း�်၊ က္ခ�က္ခွယ် ်

ပြခွာင်း�်နှာင်း�်အသူိ�ည်�နေ��ပြခွာင်း�်မ်း���က္ခို အဓိိက္ခ���နေဆ�င်းရ်ွက္ခလ်ာ�က္ခရ်ာိသူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်သူ���ွ��မ်းီ�ယ်�၊် ဓိ�တွ်ခွာွ�ခွာ�်�၊ နှာစွ်သူိမ်း�်

နေဆွ�နေနှွ�ပြခွာင်း�် (counselling) မ်း���က္ခို တွတွ်စွွမ်း�်သူမ်း်လာု�န်ေဆ�င်းန်ေ��နေ�သူည်။်”၅၂ �ို�နေကြက္ခ�င်း်� စွခွာ�်�အတွွင်း�် က္ခ��်�မ်း�နေရ�

က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ���ည်�နေရ�စွ�စွန်ှာင်း�် 

ပြမ်း�မ််း�အစွို�ရ�ည်�နေရ�စွ�စွတ်ွို�က္ခို နှုင်း�်ယ်ာဉ်န်ေ��ပ်ြ�ပြခွာင်း�်
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ဆုိင်းရ်�က္ခ�ကွ္ခယ်ပ်ြခွာင််း�နှာင်း�် အသိူ�ည်�နေ��ပြခွာင််း�မ်း���သူည် ် တွငြိ�ိ�င်း�်က္ခဒွ်ု�တွ်ွ�လုာ�န်ေဆ�င်းလ်ာ�က်္ခရာသိူည်။်၅၃ က္ခ���်မ်း�နေရ�ဌာ��သူည် ်

က္ခိုယ်ဝ်�်နေဆ�င်းမ််းိခွာင်းမ််း���အနေ�် ရက္ခခ်ွာ��ိ�်ပြ��လာု�န်ေ��ပြခွာင်း�်၊ က္ခိုယ်ဝ်�်နေဆ�င်းန်ေ�စွဉ််က္ခ�လာအတွွင်း�် က္ခုလာ����၊ ကြက္ခက္ခဥ်နှာင်း�် 

အ�ဟု�ရဓိ�တ်ွရာနိေသူ� အစွ��အနေသူ�က်္ခမ်း�����ံ�ုိ�နေ��သူည်။် သုိူ�ရ�တွွင််း နုိှင်းင််းတံွက္ခ�ကူ္ခညီ်နေ��က်္ခ�မုံ်းမ်း��� နေလာ����ည်�်လာ�ပြခွာင််း� 

မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� စွခွာ��်တွွင်း�်က္ခ���်မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုမ်း��� သူိသူ�စွွ�နေလာ����ည်�်လာ�သူည်။် စွခွာ�်�နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� စွိတွ်

�ိုင်း�်နှာင်း�် ရုံးု��်ိုင်း�်ဆိုင်း်ရ�စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ပြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� နှာစွ်သူိမ်း�်နေဆွ�နေနှွ�နေ��ပြခွာင်း�်အစွီအစွဉ်မ််း���က္ခို ပြ��လာု�န်ေ��

လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် က္ခ���်မ်း�နေရ�တွ�ဝ�်ရာိသူူတွစွဦ်း�မ်းာ နှာစွသ်ူိမ်း�်နေဆွ�နေနှွ�နေ��ပြခွာင်း�်အစွီအစွဉ်အ်နေ�် “နေရ�ဂါအလာိုက္ခက်ြက္ခည်�်ငြိ�ီ�နေတွ��မ်းာ 

နှာစွသ်ူိမ်း�်နေဆွ�နေနှွ�နေ��တွယ်။် စွိတွ်က္ခစွဉ်�်က္ခလာ���ပြ�စွတ်ွ��လာူနေတွွ၊ နေ��က္ခအ်ရက္ခစ်ွွ�တွ��သူူနေတွွ၊ စွိတွ�်ိစွီ�မ်းုခွာနံေ�ရတွ��သူူနေတွွက္ခို

လာည််� နှာစွသ်ူိမ်း�်နေဆွ�နေနှွ�နေ��တွ��ဟု�နေတွွလာည်�် ရာိတွယ်၅်၄ ဟုု နေပြ�ကြက္ခ��ခွာ��သူည်။် 

က္ခ���်မ်း�နေရ�ဌာ��သူည် ်စွခွာ��်အတွွင်း်�နှာင်း�်ပြ�င်း�်၌ က္ခနေလာ�နေမ်းွ��ွ��ငြိ�ီ�သူူမ်း���အတွွက္ခ ်အရာင်းန်ေမ်းွ�လာက္ခမ််းာတွမ််း��� ပြ��လာု�်

နေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��သူည််�အပြ�င်း ်စွခွာ��်လာူဦး�နေရစွ�ရင်း�်တွွင်း ်�ည်�်သူွင်း�်ပြခွာင်း�်နှာင်း�် UNHCR ရုံးုံ�၅၅ သူို� သူွ��နေရ�က္ခစ်ွ�ရင်း�်သူွင်း�်နှိုင်းရ်�်

အတွွက္ခ ်နေ��က္ခခ်ွာစံွ�ပြ��လာု�န်ေ��နှိုင်းန်ေသူ�အနေပြခွာအနေ�တွွင်းသ်ူ� ရာိနေ�သူည်။် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�ပြ�င်း�်တွွင်း ်နေမ်းွ��ွ��သူူမ်း���အတွွက္ခ်

�ိုင်း�်အစွို�ရမ်းာ�ုတွန်ေ��နေသူ� အရာင်းန်ေမ်းွ�လာက္ခမ််းာတွ်ပြ�င်း်�လာည်�် စွ�ရင်း�်သူွင်း�်ခွာွင်း�်ရရာိနေ�သူည်။် က္ခ��်�မ်း�နေရ�ဌာ��သူည် ်ဒုုက္ခခသူည််

စွခွာ��်အတွွင်း်�နေမ်းွ��ွ��နေသူ� က္ခနေလာ�မ်း���နေမ်းွ�စွ�ရင်း�်ရရာိရ�အ်တွွက္ခ ်�ိုင်း�်အစွို�ရနှာင်း်� UNHCR တွို�နှာင်း�်ခွာ�တိွ်ဆက္ခ၍် ပြ��လာု�န်ေ��

လာ�က္ခရ်ာိသူည်။်၅၆ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၌ နေမ်းွ�လာက္ခမ််းာတွ်က္ခိုင်းန်ေဆ�င်း�်��သူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� တွတွိယ်နှိုင်းင််းမံ်း���သူို� သူွ��နေရ�က္ခရ်� ်

နေလာ်�က္ခ�်��ရ�တွွင်း ် အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ�စွန်ေစွသူည်သ်ူ�မ်းက္ခ တွခွာ��ိ်ခွာ��ိ်တွွင်း ် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းသံူို� ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းသ်ူည်�်

အခွာါ တွစွ်ခွာုတွည်�်နေသူ�သူက္ခန်ေသူအပြ�စွ ်ပြ�စွန်ေ�မ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် 

လွူမွုဒေါ��ဆိုု�င်�်ာပြပဿန်ာမွျာ�

က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူမ်းီ�အ�ွ��အစွည်�်သူည် ်စွခွာ��်အတွွင်း�်ရာိ အရ�်�က္ခအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���ပြ�င်း်� (CBOs) စွခွာ�်�အတွွင်း�် (၁၆)

ရက္ခတ်ွ� က္ခ���-မ်းနေရ�ရ� အိမ်းတ်ွွင်း်�အကြက္ခမ်း�်�က္ခမ််းုနှာင်း�် လာိင်း�်ိုင်း�်ဆိုင်းရ်��ိ�ါ�မ်းု အသူိ�ည်�နေ��လာု�ရ်ာ��နေဆ�င်းရ်ွက္ခပ်ြခွာင်း�်မ်း���

တွွင်း ်အတွူတွက္ခွ�ူ�နေ�ါင်း�်၍ ရ�က်္ခွက္ခအ်လာိုက္ခန်ေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ နေက္ခ��င်း�်အလာိုက္ခန်ေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�် နေဆ�င်းရ်ွက္ခလ်ာ�က္ခရ်ာိ

သူည်။် အိမ်းတ်ွွင်း်�အကြက္ခမ်း�်�က္ခခ်ွာံရပြခွာင်း�်နှာင်း�် အလာိုမ်းတွူ�� အဓိမ်းမပြ��က္ခ�င်း်�ခွာံရသူူမ်း���အတွွက္ခ ် အကြက္ခမ်း�်�က္ခမ််းုခွာရံမ်းုနေကြက္ခ�င်း်� စွိတွ်

ဒုဏ််ရ�ရာိတွ��လာူ��မ်း���က္ခို ရုံးု�ံမ်းာ�နေခွာ်နေဆ�င်း�်��ပြခွာင်း�် အစွီအစွဉ်တ်ွစွရ်�ပ်ြ��လာု�န်ေ��သူည်။် ယ်င်း�်အစွီအစွဉ်အ်�� ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ်၌ 

နေလာ်��ခွာ�လာိုက္ခရ်သူည်။် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်အတွွင်း်� အကြက္ခမ်း�်�က္ခခ်ွာရံနေသူ� အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���ခွာဏ်တွ�နေ��ိုင်းရ်�်အတွွက္ခ ် လာုခံြုံခွာ�ံ

နေသူ�အိမ်း ် (safe house) ���ရာိနေ��သူည်။် စွခွာ��်အတွွင်း�်အလာိုမ်းတူွ�� အဓိဓမ်းပြ��က္ခ�င်း်�ခွာံရပြခွာင်း�် (Rape) က္ခိစွစ����တွသ်ူက္ခ၍် 

အနေရ�နေ�် လာိုအ�လ်ာ်င်း ်က္ခ���်မ်း�နေရ�ဌာ��နှာင်း�် ဆက္ခသ်ူွယ်မ််းုမ်း��� ပြ��လာု�န်ေ��သူည်။် တွက္ခယ်�်အနေရ�နေ�်လာိုအ�လ်ာ်င်း ်သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�

စွခွာ��်နေက္ခ�မ််းတွီအ�ွ��ဝင်းမ််း���ပြ�င်း်� နေဆွ�နေနှွ�နေ��ပြခွာင်း�်၊ ယ်င်း�်အပြ�င်း ်လာူ��၏ဆနှဒအနေ�်မ်းူတွည်၍် နေဆ�ခွာ��် သူို�မ်းဟုုတွ ်တွရ��ရုံးု�ံ

မ်း���သူို� လာိုက္ခ�်ါနေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��သူည်။်၅၇

၅၃ ��်�မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ�်�အမ်းာတွ(်၁) က္ခ���်မ်း�နေရ�တွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ�� လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွ 

သူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၂ ရက္ခ။်

၅၄ ���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ�်�အမ်းာတွ(်၁) က္ခ���်မ်း�နေရ�တွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ အင်း်တွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွ 

သူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၂ ရက္ခ။် 

၅၅ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်ရာိ UNHCR သူည် ်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���က္ခို အသူိအမ်းာတွပ်ြ��နေ��ပြခွာင်း�်နှာင်း�် စွ��ရင်း�်နေက္ခ�က္ခပ်ြခွာင်း�်၊ တွတွိယ်နှိုင်းင််းမံ်း���သူို� နေရှ�နေပြ��င်း�်အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်း်

နေရ�အတွွက္ခန်ေဆ�င်း်ရွက္ခပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် မ်းိခွာင်း်နှိုင်း်င်းသံူို�မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခပ်ြ�င်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အတွွက္ခန်ေဆ�င်း်ရွက္ခန်ေ��ပြခွာင်း�်က္ခိုလာု�န်ေဆ�င်း်ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်  

၅၆ ���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ(်၁) က္ခ���်မ်း�နေရ�တွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ အင်း်တွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွ 

သူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၂ ရက္ခ။်

၅၇ ���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ�်� အမ်းာတွ(်၁) က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူမ်းီ�အ�ွ��အစွည််�၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ�   

(သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၂ ရက္ခ။်
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မွုမွုသဒေါ�ာဆိုနိုဒအဒေါလွျာက်ဒ်ေါန်�ပပ်ြပန််ချွင်�်လွ�ပင််န်�်စိုဉ်် (VRC Process) 

UNHCR မ်းာ အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ�နေသူ� မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာွင်း�် လာု�င််း��်စွဉ်သ်ူည််

စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိ၏က္ခိုယ်�်ိုင်းသ်ူနေ��ဆနှဒပြ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်သူို�နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ၎င်း�်လာု�င််း��်စွဉ်သ်ူည် ်

မ်းည်သ်ူူတွစွဦ်း�တွစွန်ေယ်�က္ခ ်သူို�မ်းဟုုတွ ်အ�ွ��အစွည်�်တွစွ်ခွာုခွာု၏တွိုက္ခတ်ွွ�်�နှု�နေဆ�မ််းုပြ�င်း�်နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်မ်းဟုုတွန်ေ�။ သူို�ရ�တွွင်း ်

VRC လာု�င််း�်�စွဉ်န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခမ််းုသူည် ်သူုံ��ွင်း်�ဆိုင်း ်(�ိုင်း�် အစွို�ရ၊ ပြမ်း�မ််း�အစွို�ရနှာင်း်� �ိုင်း�်နှိုင်းင််း ံUNHCR/ ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း ံUNHCR 

တွို�) အတွူတွက္ခွ �ူ�နေ�ါင်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�်�တွ်သူက္ခ၍် ���်မ်းိုင်း�်�်�

ဆွယ်စ်ွခွာ��် စွခွာ��်စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီ တွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစွဦ်း�၏နေပြ��ပြ�ခွာ�က္ခမ််း���အရ မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��်

ပြခွာင်း�်၌ စွခွာ��်စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီ၏ အခွာ�်�က္ခဏ္ဍလာု�ံဝ မ်း�ါရာိနေ�။ UNHCR သူည် ် စွခွာ�်�နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း����သံူို� တွိုက္ခရ်ုံးိုက္ခ ်

ကွ္ခင်း�်ဆင်း�်အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�အစီွအစွဉ်မ််း��� ပြ��လုာ�ပ်ြခွာင််း�ပြ�စ်ွသူည်။် အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�ပြ��လုာ�်နေသူ�စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သူ်ူမ်း���၏ကုိ္ခယ်န်ေရ�ရ�ဇူးဝင်း်

အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း���က္ခို မ်းာတွ်တွမ်း�်ရယ်ူ���၍ ၎င်း�်အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း���က္ခို လာ်�ိ�ဝာက္ခခ်ွာ�က္ခ ် (Confidential) အပြ�စွသ်ူတွမ််းာတွ်

���သူည်။် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်၏ နေ��က္ခဆ်ု�ံအဆင်း�် နေ�ရ�ပ်ြ��်ပြခွာင်း�်�ီ�က္ခ�သ်ူည်�်အခွာ��ိမ််းာသူ� မ်းိသူ��စွု

(ဝါ) အိမ်းန်ေ��င််းစွုနှာင်း�် လာူဦး�နေရစွ�ရင်း�်မ်း���က္ခို စွခွာ�်�စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီသူို� အနေကြက္ခ�င်း�်ကြက္ခ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွ၍် �ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း�

�ယ်စ်ွ�သ်ူို�နေရ�က္ခရ်ာိမ်းာသူ� မ်းည်သ်ူူမ်းည်ဝ်ါ နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူည်က်္ခို သူိရသူည်။်၅၈ �ို�နေကြက္ခ�င်း်� UNHCR မ်းာ အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��်

နေဆ�င်းရ်ွက္ခသ်ူည်�် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒ အနေလာ��က္ခန်ေ�ပြ��ပ်ြခွာင်း�်လာု�င််း��်စွဉ်တ်ွစွ်ခွာုလာု�ံ၌ စွခွာ�်�စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီနှာင်း�် က္ခရင်း�်ီ

ဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီမ်း���၏ အခွာ��်က္ခဏ္ဍလာု�ံဝမ်း�ါရာိနေ�။ 

၅၈ ���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ(်၁) စွခွာ��်စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီတွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ အင်း်တွ�ဗျူး�း� နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�

စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၃ ရက္ခ။် 

UNHCR ၏ မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��်ပြခွာင်း�်လာု�င််း��်စွဉ်အ်နေ�် နေကြက္ခည်�ခွာ�က္ခမ််း��� 

Photo by ENAC
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မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ� အစွီအစွဉ်် (VRC) ပြ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်သူို�ပြ��သ်ူွ��သူူမ်း���၏ အနေပြခွာအနေ�သူည််

အ��ရနေက္ခ���စ်ွ�ွယ်န်ေက္ခ�င်း�်နေ�ပြခွာင်း�်မ်း��ိ� မ်းရာိနေသူ�သူည်က်္ခို စွခွာ�်�စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီတွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစွဦ်း�မ်းာ VRC အစွီအစွဉ််

ပြ�င်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူူမ်း���အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�နေပြ��ကြက္ခ��ရ�တွွင်း ်လာွ�ခ်ွာ��သူည်�် (၂၀၁၈) ခွာုနှာစွ်တွွင်း ် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းတံွွင်း�်သူို� အိမ်းန်ေ��င်းစ်ွု    

(၅) စွု၊ လာူဦး�နေရအ��ပြ�င်း်� (၂၀) ဦး�ခွာ�်� နေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာ��သူည်။် ယ်င်း�်အိမ်းန်ေ��င်းစ်ွု (၅) စွု��တွွင်း ်အိမ်းန်ေ��င်းစ်ွု (၁ )ခွာုတွည်�်၏ �ဝ

ရ�တ်ွည်န်ေ�နေသူ� အနေပြခွာအနေ�၊ အသူက္ခန်ေမ်းွ�ဝမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်ပြ��နေ��ု ံ အစွရာိသူည်မ််း���က္ခို UNHCR မ်းာ �ုတွပ်ြ��်���သူည်။် ၎င်း�်

�ုတွပ်ြ��်ခွာ�က္ခ်မ်း���၌ အနေက္ခ�င်း�်�က္ခသ်ူို�သူ� အသူ��နေ��နေ��ပ်ြ����ငြိ�ီ�၊ အ���ည်�်ခွာ�က္ခမ််း���/အဆို�မ်း���အ�� နေ��ပ်ြ����ပြခွာင်း�် 

မ်းရာိနေခွာ�။ က္ခ��ရ်ာိနေသူ� အိမ်း်နေ��င်းစ်ွု (၄) စွု၏ အနေပြခွာအနေ�မ်း���က္ခိုမ်းနေ��ပ်ြ����နေ�။၅၉ �ို�နေကြက္ခ�င်း်� မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခ်

နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�လုာ�်င်း��်စွဉ်ပ်ြ�င်း�် နေ�ရ�ပ်ြ��လုိ်ာသူူမ်း���အတွွက်္ခ မ်းာ�က်္ခ�ယံု််ကြက္ခည်စိ်ွတွခ်ွာ�ရနေသူ� သူတွင်း�်အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း���အပြ�င််း 

က္ခ�ဦး�နေ�ရ�ပ်ြ��င်ြိ�ီ�နေသူ�လာူမ်း���၏ �က္ခတွိအနေပြခွာအနေ�နှာင်း်� အနေက္ခ�င်း�်အဆို�အနေပြခွာအနေ�မ်း���က္ခို ဒုွ�တ်ွွ�၍  UNHCR အနေ�ပြ�င်း်�

စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���နှာင်း်� စွခွာ��်စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီသူ�မ်းက္ခ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီအသူီ�သူီ�သူို� �ွင်း�်လာင်း�်ပြမ်းင်းသ်ူ�စွွ� 

အသူိနေ��ရနေ�မ်းည်။် သူို�မ်းာသူ� စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်သူို�နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�် သူို�မ်းဟုုတွ ် မ်းပြ��်ပြခွာင်း�်အတွွက္ခ ်

ဆု�ံပြ�တွခ်ွာ�က္ခပ်ြ��နှိုင်းရ်� ်အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ�စွန်ေစွမ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။်  

နေလာ�လာ�နေတွွ�ရာခိွာ�က်္ခမ်း���အရ လာက္ခရ်ာအိနေပြခွာအနေ�၌ မိ်းမိ်းသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�လုာ�င််း��်စွဉ်ပ်ြ�င်း�် (VRC) 

ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း ံ(ပြ�ည်တ်ွွင်း�်)သူို� ပြ��လ်ာည််အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း���သူည် ်အဓိိက္ခအခွာ�က္ခ ်(၂) ခွာ�က္ခ်အနေ�် အနေပြခွာခွာံ���သူည်က်္ခိုနေတွွ�

ရာိရသူည်။် ��မ်းအခွာ�က္ခအ်ပြ�စွ ် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ် တွတွိယ်နှိုင်းင််းသံူို� နေရှ�နေပြ��င်း�်အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းခ်ွာွင်း�် အခွာွင်း�်

အနေရ� အရမ်း�်�ည်�်�ါ�နေ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် လာုံ�ဝမ်းရာိနှိုင်းန်ေသူ� အနေပြခွာအနေ�မ်း���လာည်�်ပြ�စွန်ှိုင်းသ်ူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�၌�င်း ်

ဆက္ခလ်ာက္ခန်ေ��ိုင်း�်ါက္ခ မ်းနေရရ�မ်းနေသူခွာ��သူည််� အနေပြခွာအနေ��င်းပ်ြ�စွန်ေ�သူည်။် ဒုုတွိယ်အခွာ�က္ခအ်ပြ�စွ ် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းသံူို� နှိုင်းင််း ံ

တွက္ခ� ကူ္ခညီ်နေ��က်္ခ��ံမု်းမ်း����ုိမုိ်းရရာလိာ�ပြခွာင််း�နှာင်း�် ပြ�ည်တွ်ွင်း�်၌နေ�ရ�်ပြ��န်ေရ�အတွွက္ခ ်အစီွအစွဉ်မ််း���စီွမံ်း���ရာငိြိ�ီ�ဟူုနေသူ� သူတွင်း�်

အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း���အနေ�်အနေပြခွာပြ��၍ နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�မ်းည်ဟ်ုုဆု�ံပြ�တွခ်ွာ�က္ခ်ပြ��နေသူ� လာူတွစွစ်ွုလာည်�်ရာိနေ�သူည်။် နေ��က္ခဆ်ု�ံ

ရရာိနေသူ� ၂၀၁၈ ခွာုနှာစွအ်ခွာ�က္ခအ်လာက္ခအ်ရ အိမ်း်နေ��င်းစ်ွု (၁၉)စွုပြ�စွသ်ူည်။်၆၀

န်ုဂုံး��ံ

က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူ��တွို�တွက္ခန်ေရ��ါတွီ (KNPP) သူည် ်တွစွ်နှိုင်းင််းလံာု�ံ�စွခ်ွာတွ်တွိုက္ခခ်ွာိုက္ခမ််းု ရ�စ်ွ�နေရ�စွ�ခွာ���န်ေရ��ို�နှိုင်း်

ရ�် အစွို�ရနှာင်း�် တွရ��ဝင်းန်ေတွွ�ဆုမံ်းုမ်း���နှာင်း�် အလာွတွသ်ူနေ��နေတွွ�ဆုနံေဆွ�နေနှွ�မ်းုမ်း��� ပြ��လာု�လ်ာ�က္ခရ်ာိသူည်။် ၂၀၁၅ ခွာုနှာစွမ််းာစွတွင်း်

၍ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�် နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�လာူသူ��ခွာ�င်း�်ဆိုင်းရ်�အက္ခူအည်ီမ်း��� တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�်နေလာ���က္ခ�လာ�သူည်။် 

ယ်င်း�်သူို� နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���နေလာ���က္ခ�ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� အနေပြခွာခွာံစွ��နေသူ�က္ခက်္ခု�န်ေ��နှု��်မ်း��� ပြမ်းင်း်�တွက္ခလ်ာ�ပြခွာင်း�်၊ ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� မ်းူလာ

ရရာနိေ�နေသူ� အစွ��အစွ�နေ��က်္ခ��ံနေရ�ခွွာ�တွမ်း�်မ်း��� နေလာ���က္ခ�လာ�ခွာ��သူည်။် �ုိ�အပြ�င််း �ယ်စ်ွ�တ်ွနေလာ်�က်္ခကူ္ခညီ်နေစွ�င်း�်နေရာ�က္ခန်ေရ� 

ညွွ��်နေ�ါင်း�်အ�ွ�� (TBC) လာု�်င်း��်နေဆ�င်းရ်ွက္ခခ်ွာ�က္ခ ်စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�မ်းုအ�ိုင်း�်အနေ�် စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���တွစွစ်ွ�က္ခတ်ွစွ်စွ �ိုမ်းိုမ်း���ပြ���လာ�

ခွာ��သူည်။် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း���၏ စွိတွဆ်နှဒသူနေ�����သူည် ် �ယ်စ်ွ�န်ေဒုသူဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�မ်း���အနေ�် စွိတွဝ်င်းစ်ွ��မ်းု 

နေလာ���က္ခ�လာ�ငြိ�ီ�၊ ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်း၏ံ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ်�်က္ခသ်ူို� စွိတွဝ်င်းစ်ွ��မ်းု�ိုမ်းိုပြမ်းင်း်�တွက္ခလ်ာ�ခွာ��သူည်။် ယ်င်း�်သူို� 

နေ��က်္ခ��ံမ်းုမ်း��� နေလာ���က္ခ�လာ�ပြခွာင််း�၏  အက္ခ��ိ�ဆက္ခ်ရလာဒု်အနေ�ပြ�င်း�် ဒုုက္ခခသူည််စွခွာ�်�မ်း���၌ အလာု�်လာု�်က္ခိုင််းနေ�နေသူ� �ယ််စွ�်

တွနေလာ်�က်္ခကူ္ခညီ်နေစွ�င်း�်နေရာ�က်္ခနေရ�ညွွ��်နေ�ါင််း�အ�ွ�� (TBC) ဝ�်�မ်း�်မ်း��� နေလာ���ခွာ�နေ�ရသူည်�်အနေပြခွာအနေ�သုိူ� ဦး�တွည်လ်ာ�ခွာ��သူည်။် 

၅၉ ���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ�်�အမ်းာတွ(်၁)  စွခွာ��်စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီဝင်း၊် အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� 

(သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီ ၂၂ ရက္ခ်။

၆၀ က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည် ် ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်�်ူနေ��င်းန်ေရ�အလာု�အ်�ွ��(KnRRWG)၊ အင်း်တွ�ဗျူး�း� နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���

နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ�(သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ လာွိ�င်းန်ေက္ခ�င်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ခွာုနှာစွ် ကြသူဂုတွလ်ာ ၁၄ ရက္ခ။်
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ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ်တွရ��ဝင်းစ်ွခွာ��်ပြ�င်း�်သူို� သူွ��နေရ�က္ခအ်လာု�လ်ာု�က်္ခိုင်းခ်ွာွင်း�်နှာင်း�် စွခွာ�်�အတွွင်း�်မ်းာ �ွက္ခရ်ာိနေသူ�က္ခု� ်

�စွစည်�်မ်း���အ�ါအဝင်း ် နေရ�င်း�်ခွာ�ခွာွင်း�်မ်းရရာိနေ�။၆၁ ယ်င်း�်သူို� လာု�က်္ခိုင်းခ်ွာွင်း�်မ်းရရာိနေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� မ်းိမ်းိတွို�၏စွ��ဝတွန်ေ�နေရ�၊ အသူက္ခ်

ရာင်းသ်ူ�န်ေရ�၊ �ဝဆက္ခလ်ာက္ခရ်�တ်ွည်န်ှိုင်း်နေရ�အတွွက္ခ ်�ိုမ်းိုခွာက္ခခ်ွာ�လာ�သူည်။် စွခွာ�်�ပြ�င်း�်သူို� သူွ��နေရ�က္ခလ်ာု�က်္ခိုင်းန်ေသူ�သူူမ်း���

သူည် ်တွရ��မ်းဝင််းပြ�စွန်ေ�နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်�လာု�်အ��ခွာမ်းာ� အပြ�ည််�အဝမ်းရရာိနေ�။ တွစွ်ခွာါတွစွ်ရ ံ�ိုင်း�်အ�ဏ်��ိုင်းမ််း���၏ �မ်း�်ဆီ�ခွာရံမ်းု

မ်း��� ကြံက္ခ�နံေတွွ�ရသူည်။် အပြခွာ��နေသူ�တွ�က်္ခတွွင်းလ်ာည်�် နုိှင်းင််းတံွက္ခ�လူာသူ��ခွာ�င််း�ဆုိင်းရ်�စွ���နေ��က္ခ�်�ံမု်းမ်း��� နေလာ်��ခွာ�လာ�ပြခွာင််း� 

သူည် ်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ� �ွ�်�အ��ပြ�စွန်ေစွ နှိုင်းမ််းည်မ််းဟုုတွန်ေ�။ ယ်င်း�်အပြ�င်း ် ၂၀၀၅ ခွာုနှာစွ် နေ��က္ခ�်ိုင်း�်နေရ�က္ခရ်ာိလာ�

နေသူ� ဒုုက္ခခသူည်ပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� တွတွိယ်နှိုင်းင််းသံူို�အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းခ်ွာွင်း�် အခွာွင်း�်အလာမ်း�်မ်းရရာိနေတွ��နေခွာ�။ �ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း�

�ယ်စ်ွ�ရ်ာိ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်တွွင်း�် �ည်�နေရ�နေအ�င်းလ်ာက္ခမ််းာတွမ််း���က္ခို ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း�ံည်�နေရ�စွ�စွ/်အစွို�ရမ်းာ အသူိအမ်းာတွမ််းပြ��ပြခွာင်း�်

မ်း���အပြ�င်း ် အပြခွာ��နေသူ�အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်း���သူည်လ်ာည်�် ၎င်း�်တွို�နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အ�� တွွ�်�အ��နေ��လာ�နေသူ�အနေပြခွာအနေ�သူို� 

နေရ�က္ခရ်ာိလာ�သူည်။် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိတွို�နေ�ရ�အ်�� စွွ�်�ခွာွ��ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းလ်ာ�ရပြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� မ်းူလာ�ိုင်း ်

ဆုိင်းမု််း�စွစည်�်မ်း���ရာနိေသူ�အနေပြခွာအနေ�မ်းာ လာက္ခရ်ာအိခွာ��ိတွ်ွင်း ်�ုိင််းဆုိင်းမု််းက္ခင််း�မ်း��နေသူ� အနေပြခွာအနေ�သုိူ�နေရ�က္ခရ်ာလိာ�သူည်။် �ုိ�နေကြက္ခ�င်း�် 

UNHCR ၏ မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခ ်နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အစွီအစွဉ်သ်ူည် ်နေ�ရ�ပ်ြ��မ််းည်�်သူူမ်း���အတွွက္ခ ်လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ၊်

နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းုဆိုင်း်ရ� အနေ��က္ခအ်���မ်း���နှာင်း်� အနေပြခွာခွာံလာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်ပြ�စွန်ေသူ� နေ�အိမ်း၊် အလာု�အ်က္ခိုင်း ် (အသူက္ခန်ေမ်းွ�ဝမ်း�်

နေကြက္ခ�င်း�်)၊ �ည်�နေရ�၊ က္ခ���်မ်း�နေရ� အစွရာိနေသူ�စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�ရမ်းည်မ််းာ� မ်းလာွ�ဧက္ခ��်င်းပ်ြ�စွန်ေ�သူည်။် က္ခရင်း�်ီ 

ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��် အမ်းာတွ ်(၁) ၏ သူက္ခဆ်ိုင်း်ရ�နေက္ခ�မ််းတွီအသူီ�သူီ��မံ်းာ နေပြ��ဆိုခွာ�က္ခမ််း���အရ ရိက္ခခ�အပြ�စွမ််းာ အစွ��အနေသူ�က္ခ ်

ဝယ်ယ််ူနှိုင်းန်ေသူ�က္ခဒု ်(Food Card) စွ�စွ်သူို�နေပြ��င်း�်လာ�က္ခ�င်း်�သူု�ံပြခွာင်း�်သူည် ်စွခွာ�်�နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အတွွက္ခသ်ူ�မ်းက္ခ စွခွာ�်�အတွွင်း�်

ရာိ အု�ခ်ွာ���န်ေရ�နှာင်း်� စွီမ်းံခွာ��်ခွာွ�နေရ�ယ်နှတရ��အ�ိ အခွာက္ခအ်ခွာ�စွိ�်နေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း��� �ိုမ်းိုပြ�စွန်ေ�်လာ�သူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်

၆၁ Carole Oudot and Matthieu Baudey, No back-up plan for Karenni refugees in Thai border camp as funds dry up https://www.

mmtimes.com/national-news/23327-no-back-up-plan-for-karenni-refugees-in-thai-border-camp-as-funds-dry-up.html (accessed 

on November 6, 2018). 

ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ��ိုင်းရ်နေသူ� နေ�အိမ်း ်
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၆၂ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�တွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစွဦ်း�၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လူာမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ� စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွ သူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၊ 

၂၀၁၉ခွာုနှာစွ် နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ ၁ ရက္ခ။် 

နေ� ပြ�ည်သ်ူူမ်း���မ်းာ အစွ��အနေသူ�က္ခဝ်ယ်ယ််ူနှိုင်း်နေသူ�က္ခဒုအ်စွ�� ရိက္ခခ�အပြ�စွ�်ုတွရ်ပြခွာင်း�်သူည် ်�ိုအဆင်းန်ေပြ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် နှာစွ်သူက္ခ်

နေကြက္ခ�င်း�် နေလာ�လာ�နေတွွ�ရာိရသူည်။် 

၃.၂.၃. က်�င်�်�က်ခသညာမ်ွျာ�

နှိုင်းင််းနံေတွ�င်ြိင်းိမ်းဝ်��်ိပြ���တွည်န်ေဆ�က္ခန်ေရ�အ�ွ��(�ဝတွ)နှာင်း်� နှိုင်းင််းနံေတွ�န်ေအ�ခွာ�မ်း�်သူ�ယ်�နေရ�နှာင်း်��ွ�ံငြိ�ိ��နေရ�နေက္ခ�င်းစ်ွီ   

(�အ�) စွစွအ်စွို�ရလာက္ခ�်က္ခတ်ွွင်း ်ပြ�တွ(်၄)ပြ�တွလ်ာမ်း�်စွဉ်န်ေကြက္ခ�င်း်� က္ခရင်းလ်ာူမ်း��ိ�မ်း���သူည် ်မ်းိမ်းိတွို�အို�အိမ်း�်ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း���က္ခို စွွ�်�

လာာတွက်္ခ� ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� သူို�မ်းဟုုတွ ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� (IDPs) အပြ�စွသ်ူ�မ်းက္ခ အိမ်း�်ီ�ခွာ�င်း�်�ိုင်း�်

နှိုင်းင််းသံူို� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စွ ် သူွ��နေရ�က္ခခ်ွာိုလာုလံာ�က္ခရ်ာိသူည်။် ယ်င်း�်သူို� ခွာိုလာုရံ�၌ �ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�တ်ွနေလာ��က္ခ ် မ်းယ်လ်ာ၊

အု��်���၊် နှို��ို၊ ��ဒ်ုု�ံယ်မ်း်�၊ �မ်း�်ဟုင်း၊် မ်းယ်ရ်မ်းလာွ�န်ှာင်း�် မ်းယ်လ်ာအွ�် အစွရာိနေသူ� က္ခရင်းဒ်ုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်� (၇)ခွာုပြ�င်း်� �ွင်း�်လာာစွ�်��

လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် ၎င်း�်စွခွာ��်မ်း���၌ အပြခွာ��နေသူ� တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���လာည်�်နေ��ိုင်းင်ြိ�ီ�၊ အမ်း���စွုသူည် ်က္ခရင်းလ်ာူမ်း��ိ�မ်း���ပြ�စွ ်

သူည်။် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���၌ က္ခရင်းလ်ာူမ်း��ိ�မ်း���မ်းာ� ၎င်း�်တွို��ဝဆက္ခလ်ာက္ခရ်ာင်းသ်ူ�်နေ��ိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ်စွိ�န်ေခွာ်မ်းုနေ�ါင်း�်နေပြမ်း�က္ခ်

မ်း���စွွ� ရင်းဆ်ိုင်းန်ေ�ရသူည်။် မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်သူည် ် ၁၉၈၄ ခွာုနှာစွ်တွွင်း ် စွတွင်းတ်ွည်န်ေ��င်းပ်ြခွာင်း�်အပြ�င်း ် �ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း� 

�ယ်စ်ွ�တ်ွနေလာ်�က္ခ ် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���အ�က္ခ ် အကြီးက္ခီ�ဆု�ံနေသူ�စွခွာ��်ပြ�စွန်ေ�သူည်။် စွခွာ�်�အတွွင်း�် ခွာ��်မ်းာ��်နေပြခွာလာူဦး�နေရ စွုစွု 

နေ�ါင်း�် (၃၅,၈၄၅) ခွာ��် နေ��ိုင်းလ်ာ�က္ခရ်ာိသူည်။် မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�အ��နေက္ခ�မ််းတွီဝင်း ် (၁၄)ဦး�နှာင်း�် ဇူးု�်(၃)ခွာု (A,B,C)ဟုူ၍ 

သူတွမ််းာတွ�်��သူည်။် ဇူးု�်(A)၌ နေက္ခ�မ််းတွီအ�ွ��ဝင်း ် (၇)ဦး��ါဝင်း၍်၊ က္ခ��်ရာိနေသူ�ဇူးု�မ််း���တွွင်း ် နေက္ခ�မ််းတွီအ�ွ��ဝင်း ် (၅)ဦး�စွီပြ�င်း�် 

�ွ��စွည်�်���သူည်။် မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်အတွွင်း်� ရ�က်္ခွက္ခစ်ွုစွုနေ�ါင်း�် (၂၁)ခွာုရာိနေ�သူည်။်၆၂

မ်းယ််လာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၏ ရ�က်္ခွက္ခတ်ွစွခ်ွာုရာိ နေ�အိမ်း်မ်း��� 
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နိုု�င်င််တံာက်ာလွူသာ�ချျင်�်စိုာန်ာဒေါထိုာက်ပ်�ံမွုမွျာ�

�ိုင်း�်-ပြမ်း�်မ်း��ယ်စ်ွ�တ်ွနေလာ��က္ခရ်ာိ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�မ်း���သူို� နှိုင်းင််းတံွက္ခ�က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်မံ်းုမ်း���သူည် ်၂၀၀၃ ခွာုနှာစွ်တွွင်း်

လာူတွစွဦ်း�လာ်င်း ်ဆ�် (၁၆) က္ခီလာိုဂရမ်းန်ေ��နှိုင်းခ်ွာ��နေသူ�လ်ာည်�် ၂၀၁၄-၁၅ခွာုနှာစွ်က္ခ�လာသူို� နေရ�က္ခရ်ာိခွာ��ိ်တွွင်း ်(၉)က္ခီလာိုဂရမ်းန်ှု�်�သူို� 

ရရာိမ်းုသူည် ်၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ်က္ခ�လာအ�ိ ရရာိနေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င််း� ၂၀၁၄-၁၅ ခွာုနှာစွသ်ူို�နေရ�က္ခရ်ာိခွာ��ိ်မ်းာစွတွင်း၍် ဒုုက္ခခသူည််

စွခွာ��်မ်း���အနေ�် နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�က္ခူညီ်နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� သူိသူိသူ�သူ�နေလာ်��ခွာ�လာ�မ်းုနေကြက္ခ�င်း်� တွနေ��တွပြခွာ��စွ��ဝတွန်ေ�နေရ�အခွာက္ခ ်

အခွာ��ိုမ်းိုကြံက္ခ�နံေတွွ�လာ�ရသူည်။် �ိုင်း်�-ပြမ်း�်မ်း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�အနေ�ပြ�င်း်� စွ����ရ်ိက္ခခ�ရရာိမ်းုအ�ိုင်း�်နှာင်း�် �တွ်သူက္ခ်

၍ ၂၀၀၃ ခွာုနှာစွ်တွွင်း ်လာူတွစွဦ်း�လာ်င်း ်“ရိက္ခခ�အပြ�စွ ်ဆ�် (၁၆) က္ခီလာိုဂရမ််းနေ��နှိုင်းခ်ွာ��နေသူ�လ်ာည်�် ၂၀၀၅ ခွာုနှာစွ်၌ ဆ�်(၈)က္ခီလာိုဂရမ်း်

သူ�ရရာိခွာ��သူည်။် ၂၀၁၄-၁၅ ခွာုနှာစွ်သူို� နေရ�က္ခရ်ာိခွာ��ိ်တွွင်း ်

ဆ�်(၉) က္ခီလာိုဂရမ်းပ်ြ��်လာည်ရ်ရာိလာ�ခွာ��သူည်။် ၂၀၁၄ ခွာုနှာစွ်

မ်းာစွတွင်း၍် ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ်အ�ိ ရိက္ခခ�(ဆ�)်အပြ�စွ ် (၉)

က္ခီလာိုဂရမ်း ် နေ��နှိုင်းန်ေသူ�သူည်။် မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�

အတွွင်း�် ရိက္ခခ�ရရာိမ်းုအ�ိုင်း�်တွွင်း ်က္ခနေလာ�တွစွဦ်း�လာ်င်း ်ဆ�် 

(၆) က္ခီလာိုဂရမ်း၊် လာူင်းယ်တ်ွစွဦ်း�လာ်င်း ်(၁၁) က္ခီလာိုဂရမ်းန်ှု�်�

ပြ�င်း်� �ုမံ်းာ�်ရရာိနေ�သူည်။် ရိက္ခခ�နေ��နေဝမ်းုအ�ိုင်း�်တွွင်း ် ဆ�်

သူီ�သူ��်သူ� နေ��ပြခွာင်း�်မ်း��ိ�မ်းဟုုတွ်��၊ ဆီ၊ မ်းီ�နေသူွ�၆၃ 

အသူီ�သူီ�နေ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်  မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�နေ�

ပြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ် နှိုင်း်င်းတံွက္ခ� က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံနေ��နေ�

နေသူ� ရိက္ခခ�မ်း���က္ခို ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် အနေစွ��ိုင်း�်က္ခ�လာမ်း���

၆၃ မ်းီ�နေသူွ�နေ��နေဝမ်းုအ�ိုင်း�်တွွင်း ်အိမ်းန်ေ��င်းဦ်း�စွီ�တွစွဦ်း�လာ်င်း ်(၁၅)က္ခီလာိုဂရမ်းန်ှာင်း�် သူ��/သူမ်းီ�တွစွဦ်း�လာ်င်း ်(၅)က္ခီလာိုဂရမ်းအ်သူီ�သူီ�ပြ�င်း်� နေ��နေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် 

က္ခရင်းဒ်ုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီ�ွ��စွည်�်မ်းု�ုစံွံ

စိုဉ်် အမွျ ုံ �အစိုာ�မွျာ� ထိုု�င်�်ဒေါင်ွ(�တာ)်

၁။ �ိခွာိုက္ခလ်ာွယ်န်ေသူ�သူူတွစွဦ်း�လာ်င်း ်

(V-Vulnerable)

၂၃၀

၂။ အမ်း���ဆု�ံ �ိခွာိုက္ခလ်ာွယ်န်ေသူ�သူူ

(MV-Most Vulnerable)

၃၀၅

၃။ �ုမံ်းာ�်သူ�မ်း�လ်ာူ တွစွဦ်း�လာ်င်း်

(Standard)

၁၉၅

၄။ က္ခိုယ်တ်ွိုင်းရ်�တ်ွည်န်ှိုင်းန်ေသူ�သူူ

(SL-Self Relience)

-
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၆၄ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�တွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစွဦ်း�၊ အင်း်တွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ� စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၊ 

၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ ၁ ရက္ခ။်

၆၅ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�တွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစွဦ်း�၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လူာမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ� စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွ သူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၊ 

၂၀၁၉ခွာုနှာစွ် နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ ၁ ရက္ခ။်

၆၆ အမ်း��ိ�သူ��နေဆ�င််း၊ အမ်း��ိ�သူမ်းီ�နေဆ�င်း၊် က္ခနေလာ�နေဆ�င်း၊် ဝမ်း်�နေလာ��ဝမ်း�်��က္ခ၊် တွီ�ီခွာ��်၊ အနေရ�နေ�်ခွာ��် (Emergency)၊ ပြ�င်း�်လာူ��နေဆ�င်း(်OPD)၊ 

က္ခ�က္ခွယ်န်ေဆ��ို�အခွာ�်�၊ က္ခနေလာ�နေမ်းွ�အခွာ��်မ်း��� �ါဝင်းသ်ူည်။်

အ�ိ ရရာိနေ�နေသူ�သူည်။်၆၄ သူို�နေသူ�လ်ာည်�် ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ်၊ နေမ်းလာအတွွင်း�်မ်းာစွတွင်း၍် ရိက္ခခ�က္ခဒု ် (အစွ��အနေသူ�က္ခဝ်ယ်ယ််ူနှိုင်း်

နေသူ�က္ခဒု-်Food Card)သူို� နေပြ��င်း�်လာ�က္ခ�င်း်�သူုံ�လာ�သူည်။်

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���က္ခို မ်းီ�နေသူွ�ဆက္ခလ်ာက္ခန်ေ��နေဝပြခွာင်း�်

စွခွာ��်တွ�ဝ�်ရာိသူူတွစွဦ်း�မ်းာ ရိက္ခခ�နေ��နေသူ�စွ�စွမ််းာ နေင်းွသူ��စွ�စွသ်ူို� နေပြ��င်း�်လာ�မ်းုနှာင်း်��တွ်သူက္ခ၍် ပြ�စွန်ေ�်လာ�နှိုင်းန်ေသူ�

အက္ခ��ိ�ဆက္ခမ််း���အနေ�် စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� လာစွဉ်လ်ာတွိုင်း�်ရိက္ခခ�(ဆ�၊် မ်းီ�နေသူွ�၊ ဆီ အစွရာိနေသူ� စွ��နေသူ�က္ခက်္ခု�်

မ်း���ရရာိနေ�မ်းုသူည် ် ၎င်း�်တွို�အနေ�်ကြီးက္ခီ�မ်း��နေသူ�ရုံးိုက္ခခ်ွာတွမ််းုမ်း��� �ည်�်�ါ�နေသူ�လ်ာည်�် ရိက္ခခ�က္ခဒု ် (အစွ��အနေသူ�က္ခဝ်ယ်ယ််ူနှိုင်း်

နေသူ�က္ခဒု-်Food Card) Food Card စွ�စွ်သူို� နေပြ��င်း�်လာ�က္ခ�င်း်�သူု�ံ�ါက္ခ စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�မ်းုအ���ည်�်မ်းုမ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�လာ�နှိုင်းသ်ူည်�်

အတွွက္ခ ် အနေတွ�အ်တွ��်င်း ် စွို�ရိမ်းရ်မ်းည််�အနေပြခွာအနေ�မ်း���နှာင်း်� ရင်းဆ်ိုင်းရ်မ်းည်�်ပြ�စွန်ှိုင်းန်ေခွာ��ိုမ်း���မ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်

နေ�ပြ�ည်သူ်ူမ်း���အတွွက်္ခ ရိက္ခခ� (ဆ�)်သူည် ်နေငွ်းသူ��စွ�စွ�်က္ခ ်အဓိိက္ခ�ုိမုိ်းအနေရ�ကြီးကီ္ခ�နေ�သူည်။် အပြခွာ��နေသူ�တွစ်ွ�က္ခတွ်ွင်းလ်ာည်�်

ရိက္ခခ�ခွာွ�တွမ်း�်ခွာွ�နေဝနေ��သူည််� အ�ိုင်း�်တွွင်း ် �ိုလာွယ်က်္ခူလာ�မ်းည်ပ်ြ�စွန်ေသူ�လ်ာည်�် စွခွာ�်�နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိတွို�ရရာိနေသူ� 

အစွ�� အနေသူ�က်္ခဝယ်ယ််ူနှိုင်း်နေသူ�စွ�စွ် (Food Cash)အ�� မ်းခွာ�င်း�်ခွာ��ိတ်ွတွ်ခွာ��နေသူ� ်စွို�ရိမ်းရ်သူည််�အနေပြခွာအနေ�မ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�

နှိုင်းမ််းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် လာက္ခန်ေတွွ�အ��ပြ�င်း်�လာည််� စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း��� ကြံက္ခ�နံေတွွ�နေ�ရသူည်။်၆၅

က်ျန်�်မွာဒေါ��

မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၌ က္ခ���်မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုသူည် ် အဓိိက္ခအနေရ��ါနေသူ� ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုတွစွခ်ွာုပြ�စွသ်ူည်�်အပြ�င်း ်

၎င်း�်ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုမ်း���သူည် ်နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း���အနေ�် မ်းာီခွာိုအ�����နေ�ရပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် မ်းယ်လ်ာစွခွာ��်အတွွင်း�် နေဆ�ရုံးု၆ံ၆၊ 

သူက္ခဆုိ်င်းရ်�ဇုူး�အ်သီူ�သီူ�တွွင််း နေဆ�နေ��ခွာ��်မ်း������ရာသိူည်။် စွခွာ��်တွွင််း�က္ခ���်မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမု််းမ်း���ကုိ္ခ စွခွာ��်၏ က္ခ���်မ်း�နေရ�
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ဌာ��မ်းား� ညွာ�က်ြက္ခ��ခွာ�က္ခပ်ြ�င်း်�လာု�်နေဆ�င်းန်ေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် အနေရ�နေ�်လာူ��မ်း���က္ခို နှိုင်းင််းတံွက္ခ�ကြက္ခက္ခန်ေပြခွာ�ီအ�ွ��မ်းာ က္ခူည်ီ�ံ��ို�

နေ��သူည်။် စွခွာ��်အတွွင်း်� က္ခ���်မ်း�နေရ�လာု�ရ်ာ��နေဆ�င်းရ်ွက္ခမ််းုမ်း���တွွင်း ်တွီ�ီနေရ�ဂါ၊ HIV နေ��မ်း���အပြ�င်း ်အပြခွာ��နေသူ�က္ခ���်မ်း� 

နေရ�ဆိုင်းရ်� လာူ�ုအသူိ�ည်�နေ��လုာ�်ရာ��နေဆ�င်းရ်ွက္ခမ််းုမ်း���နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်စွခွာ�်�နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း����ါဝင်းသ်ူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်

စွိတွ�်ိုင်း�်ဆိုင်းရ်� နှာစွ်သူိမ်း�်နေဆွ�နေနှွ�နေ��ပြခွာင်း�်မ်း���၊ က္ခ���်မ်း�နေရ�ဆိုင်းရ်� အနေမ်း�အနေပြ�က္ခဏ္ဍပြ��လာု�ပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် လာက္ခက်္ခမ်း�်စွ�နေစွ�င်း်

မ်း��� ပြ���်နေဝပြခွာင်း�်၊ အမ်း��ိ�သူမ်းီ�လာစွဉ််သူုံ�ဂွမ်း�်�ု�မ််း���က္ခို ၂၀၁၃-၁၄ ခွာုနှာစွ်အ�ိသူ� နေ��နှိုင်းခ်ွာ��သူည်။် နေ��က္ခ�်ိုင်း�်တွွင်း ် က္ခရင်း်

အမ်း��ိ�သူမ်းီ�အ�ွ��အစွည်�်(Karen Women Organization) မ်းာ သူ��်ရာင်း�်နေသူ��ိတွစ်ွပြ�င်း်� အမ်း��ိ�သူမ်းီ�လာစွဉ်သ်ူု�ံ�စွစည်�်ခွာ���်လာု�မ််းု 

အတွတွ�်ည်�သူင််းတွ��်နေ��သူည်။် ကုိ္ခယ်ဝ်�န်ေဆ�င်းမိ််းခွာင်းမ််း���အတွွက္ခ ်က္ခနေလာ�မ်းနေမွ်း��ွ��မီ်းက္ခ�လာအ�ိ သီူ�သူ��်နေဆ�ခွာ��်���ရာိ

���သူည််�အပြ�င်း ်ဆီ၊ ��မ်း���အပြ�င်း ်အပြခွာ��နေသူ�အ�ဟု�ရမ်း���က္ခိုလာည်�် ��ံ�ို�နေ��နေသူ�လ်ာည်�် အက္ခ�်�အသူတွပ်ြ�င်း်�သူ� နေ��နှိုင်း ်

သူည်။် မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်အတွွင်း်�၌ က္ခ���်မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုမ်း���နေ��နှိုင်းမ််းုသူည်လ်ာည်�် အက္ခ��်အသူတွသ်ူ�ရရာိနှိုင်းန်ေသူ�

အနေပြခွာအနေ�တွွင်းသ်ူ� ရာိနေ�သူည်။် 

၆၇ က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ���ည်�နေရ�ဌာ��သူည် ်က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ��အစွည်�်အရုံးု�ံမ်းာ �ွ��စွည်�်နေ�����သူည််� �ည်�နေရ�ဌာ�� ပြ�စွသ်ူည်။် 

မ်းယ််လာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်ရာိ

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���

နေ��ိုင်း်ရနေသူ� နေ�အိမ်း ်

ပညာာဒေါ��

မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်တွွင်း ်က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ���ည်�နေရ�ဌာ��၆၇၏ ဦး�နေဆ�င်းမ််းုပြ�င်း်� က္ခိုယ်�်ိုင်း�်ည်�နေရ�စွ�စွ ်သူင်းက်ြက္ခ��

နေ��နေ�သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ�� အနေပြခွာခွာ�ံည်�နေရ�စွ�စွသ်ူည် ်(၁၂)တွ�်��ည်�နေရ�စွ�စွက်္ခို က္ခ�င်း်�သူု�ံလာ�က္ခရ်ာိသူည်။်

မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၌ မ်းူကြီးက္ခိ�အဆင်း�်(၂၀)နေက္ခ��င်း�်၊ မ်းူလာတွ��်အဆင်း�်(၁၃)နေက္ခ��င်း�်၊ အလာယ်တ်ွ�်�(၃)နေက္ခ��င်း�်၊ အ�က္ခတ်ွ��်

အဆင်း�်(၈)နေက္ခ��င်း�် အသူီ�သူီ�ပြ�င်း်� �ွင်း�်လာာစွ်သူင်း်ကြက္ခ��နေ��နေ�သူည်။် �ူ�ပြခွာ��ခွာ�က္ခတ်ွစွ်ခွာ�က္ခ်အနေ�ပြ�င်း်� အ�ူ��ည်�နေရ�(Special 

Education) အပြ�စွ ် မ်းသူ�်စွွမ်း�်သူူမ်း���အတွွက္ခ ် စွ�သူင်းန်ေက္ခ��င်း�်(၃)နေက္ခ��င်း�် �ွင်း�်လာာစွလ်ာ�က္ခရ်ာိသူည်။် စွခွာ�်�အတွွင်း�်ရာိ အနေပြခွာခွာ ံ
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�ည်�နေရ� အဆင်း�်စွ�သူင်းန်ေက္ခ��င်း�်မ်း���သူည် ်က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ���ည်�နေရ�ဌာ��မ်းာ ပြ��လာု�န်ေသူ�သူင်းရ်ုံးို�ညွာ��်တွမ်း်�မ်း���က္ခို အနေပြခွာပြ��

သူင်းက်ြက္ခ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် သူင်း်ကြက္ခ��နေရ�မ်းဏ္ဍိ�င်း�်�သူ�စွက္ခ��အပြ�စွ ် က္ခရင်း�်�သူ�စွက္ခ��နှာင်း်�စွ�နေ�က္ခို အဓိိက္ခဦး�စွ��နေ��

သူင်းက်ြက္ခ�� �ို�ခွာ�လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် ပြမ်း�်မ်း�စွ�နှာင်း�် အဂ�လာိ��်�သူ�စွက္ခ��/စွ�နေ�မ်း���က္ခိုဒုုတွိယ်ဦး�စွ��နေ��မ်း���အပြ�စွအ်သူု�ံပြ��သူည်။် 

သူမ်းိုင်း�်��သူ�ရ�၌် က္ခရင်းသ်ူမ်းိုင်း�်နှာင်း�် က္ခမ်း�့�သူမ်းိုင်း�်ဟုူ၍ အ�ိုင်း�်(၂)�ိုင်း�်ခွာွ�၍ သူင်းက်ြက္ခ��လာ�က္ခရ်ာိသူည်။်  က္ခရင်းသ်ူမ်းိုင်း�်��သူ� 

ရ�်၆၈နှာင်း�် က္ခမ်း�့�သူမ်းိုင်း�်��သူ�ရ�၆်၉ မ်း���က္ခို အလာယ််တွ�်�အဆင်း�်မ်းာ အ�က္ခတ်ွ�်�အဆင်း�်အ�ိ သူင်းက်ြက္ခ���ို�ခွာ�လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် မ်းိမ်းိ

တုိွ�၏ မိ်းခွာင်း�်�သူ�စွက္ခ��နှာင်း�်က္ခရင််းစွ�နေ�(�တ်ွစွ�)မ်း���ကုိ္ခ မူ်းလာတွ��်အဆင်း�်မ်းာ အ�က္ခတ်ွ��်အဆင်း�်အ�ိ သူင်းက်ြက္ခ��နေ��သူည်။် 

နေက္ခ��င်း�်ဆရ�/မ်းမ်း���၏ လာစွ�မ်း���က္ခို အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ က္ခူည်ီ�ံ��ို�နေ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် စွခွာ�်�တွွင်း�်

�ည်�နေရ�နေအ�င််းပြမ်းင််းငြိ�ီ�သူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း�် �ုိင်း�်နုိှင်းင််းတံွက္ခကသုိူလာ�်ည်�နေရ�စွ�စွသုိ်ူ� တုိွက္ခရုိ်ုံးက္ခတ်ွက္ခန်ေရ�က္ခနုိ်ှင်းခွ်ွာင်း�် မ်းရရာနိေသူ�နေ�။ 

ယ်င်း�်အစွ�� �ိုင်း�်နှိုင်း်င်း၊ံ မ်း�နေဆ�က္ခင်ြိမ်းိ��၌ မ်းင်း�်မ်းနေဟု�၇်၀က္ခ��သူို�နေသူ�နေက္ခ��င်း်�မ်း���တွွင်း ်တွက္ခ်နေရ�က္ခ၍် ဝင်းခ်ွာွင်း�်စွ�နေမ်း��ွ�မ်း���နေပြ�ဆုိ

၍ ��န်ေက္ခ�က္ခန်ှာင်း�် အပြခွာ��နှိုင်းင််းမံ်း���သူို�တွက္ခန်ေရ�က္ခန်ေ�သူူမ်း���လာည်�်ရာိနေ�ငြိ�ီပြ�စွသ်ူည်။်၇၁ စွခွာ�်�အတွွင်း�်သူို� အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ�

အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ သူက္ခန်ေမ်းွ��ည်�ရ�မ််း��� လာ�နေရ�က္ခ၍်သူင်းတ်ွ�်�မ်း��� �ို�ခွာ�နေ��နေသူ�လ်ာည်�်၊ အဆို�ါ သူင်းတ်ွ�်�သူူ/သူ��မ်း���

က္ခို မ်းည်မ််း်တွတွန်ေပြမ်း�က္ခသ်ူည််က္ခို ပြ��လ်ာည်ဆ်�်�စွစွ်ပြခွာင်း�်နှာင်း�် ပြ��လ်ာည်န်ေလာ�လာ�ပြခွာင်း�်မ်း��� ပြ��လာု�ပ်ြခွာင်း�်မ်းရာိသူည်က်္ခို အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�

နေပြ�ဆိုသူူမ်း����မံ်းာ သူိရာိရသူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���နှာင်း်� မ်းိ��်က္ခနေလာ�မ်း���အတွွက္ခရ်ည်ရ်ွယ်လ်ာ�က္ခ ်အိမ်းတ်ွွင်း်�အသူက္ခန်ေမ်းွ�

ဝမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်�ည်�ရ�မ််း��� သူင်း်တွ��်နေ��နေသူ�လ်ာည်�်၊ ၎င်း�်တွို� ပြ��လာု��်�တ်ွီ����နေသူ�အရ�ဝတွ�ုမ်း���အတွွက္ခ ်နေ��က္ခွက္ခမ််းရာိ 

နေ�။ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်အတွွင်း�်ရာ ိ�ည်�နေရ�နေအ�င််းလာက္ခမ််းာတွမ််း���ကုိ္ခ ပြမ်း�မ််း�နုိှင်းင််းအံစုိွ�ရ�ည်�နေရ�စွ�စ်ွမ်းာ အသိူအမ်းာတွမ််းပြ�����နေ�။ 

မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်ရာိ မ်းူကြီးက္ခိ�နေက္ခ��င်း�် မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်ရာိ မ်းူကြီးက္ခိ�နေက္ခ��င်း�် 

မ်းယ််လာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၏ အမ်းာတွ ်(၅) အ�က္ခတ်ွ��်နေက္ခ��င်း�် 

၆၈ က္ခရင်းသ်ူမ်းိုင်း�်��သူ�ရ�အ်�� က္ခရင်းစ်ွ�နေ�ပြ�င်း်� �ုနံှာိ�်၍ က္ခရင်း�်�သူ�စွက္ခ��ပြ�င်း်� သူင်းက်ြက္ခ��နေ��သူည်။် 

၆၉ က္ခမ်း��့သူမ်းိုင်း�်��သူ�ရ�အ်�� အဂ�လာိ�စ်ွ�နေ�ပြ�င်း်� �ုနံှာိ�်၍ က္ခရင်း�်�သူ�စွက္ခ��ပြ�င်း်� ရာင်း�်ပြ�သူည်။်

၇၀ မ်းင်း�်မ်းနေဟု�န်ေက္ခ��င််း�သူည် ်ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်ရာိ နေက္ခ��င်းသ်ူ��/သူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� အဆင်း�်ပြမ်းင်း�်�ည်�နေရ� တွက္ခလ်ာာမ်း�်နှိုင်းန်ေစွရ�အ်တွွက္ခ ်ရည်ရ်ွယ်၍်�ွင်း�်လာာစွ�်��

ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် 

၇၁ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်� �ည်�နေရ�တွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစွဦ်း�၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခ 

သူည််စွခွာ��်၊ ၂၀၁၉ခွာုနှာစွ် နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ ၁ ရက္ခ။်

Photo by ENAC
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၇၂ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��် တွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစ်ွဦး�၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လူာမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၊ 

၂၀၁၉ခွာုနှာစွ် နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ ၁ ရက္ခ။်

၇၃ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�နေ�သူူတွစွဦ်း�၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း��ုနေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ� အ�ွ��)၊ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၊ 

၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး��်ဝါရီလာ ၂ ရက္ခ။် 

၇၄ Refugees Voluntarily Return Rate Drop, http://karennews.org/2018/11/refugees-voluntarily-return-rate-drop/ (accessed on December 

19, 2018).

မွုမွုသဒေါ�ာဆိုနိုဒအဒေါလွျာက်ဒ်ေါန်�ပပ်ြပန််ချွင်�်လွ�ပင််န်�်စိုဉ််(VRC Process) 

UNHCR သူည် ်မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�် အစွီအစွဉ််တွစွရ်�က်္ခို လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��်

နေဆ�င်းလ်ာ�ခွာ��သူည်။် VRC လာု�င််း��်စွဉ်တ်ွွင်း ်ဒုုက္ခခသူည်တ်ွစွဦ်း�သူည် ်မ်းိမ်းိ၏က္ခိုယ်န်ေရ�ရ�ဇူးဝင်း ်အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း���က္ခို UNHCR မ်းာ 

သူတွမ််းာတွ�်��နေသူ� �ုစံွံစွ�ရွက္ခမ််း���တွွင်းပ်ြ�ည််�စွွက္ခ၍် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအတွိုင်း�် လာ်�ိ�ဝာက္ခခ်ွာ�က္ခအ်ပြ�စွ�်��ရာိနေ��ရ� ်နေတွ�င်း�်ဆို

ခွာွင်း�်ရာိနေ�သူည်။် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်လာု�င််း��်စွဉ်မ််း���နှာင်း်��တွ်သူက္ခ၍် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ� ်

ပြ��န်ေရ�လာု�င််း��်မ်းစွတွင်းမ််းီ က္ခရင်းဒ်ုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီနှာင်း�် နေဆွ�နေနှွ�မ်းုမ်း���အရ စွခွာ�်�နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���က္ခို အသူိနေ��ပြခွာင်း�်၊ နေ�ရ�်

ပြ��မ််းည်�်သူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��် ရ�က်္ခွက္ခအ်ု�ခ်ွာ���်နေရ�မ်းား�မ်း���က္ခို အနေကြက္ခ�င်း�်ကြက္ခ��စွ�ပြ�င်း်� အနေကြက္ခ�င်း�်ကြက္ခ��ရ� ် ပြ�� 

လာု�ခ်ွာ��နေသူ�သူည်။် သူို�နေသူ�လ်ာည်�် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်နေက္ခ�မ််းတွီမ်းာ UNHCR သူို�သူွ��နေရ�က္ခ၍် နေ�ရ�ပ်ြ��မ််းည်�်သူူမ်း���၏ စွ�ရင်း�်

မ်း���နေ��ရ� ် နေတွ�င်း�်ဆိုခွာ��နေသူ�လ်ာည်�် UNHCR မ်းာ မ်းနေ��နေ�။ VRC လာု�င််း��်စွဉ်ပ်ြ�င်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��်မ်းည်�်သူူမ်း���အ�� အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�

ပြ��လာု�ခ်ွာ��ိ်တွွင်းလ်ာည််� ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်နေက္ခ�မ််းတွီသူို� UNHCR မ်းာ အသူိနေ��အနေကြက္ခ�င်း�်ကြက္ခ��မ်းုမ်းပြ��လာု��်� နေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာါ�ီ�အခွာ��ိ်

မ်းာသူ� အနေကြက္ခ�င်း�်ကြက္ခ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ယ်င်း�်သူို� နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ် က္ခရင်းဒ်ုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�နေက္ခ�မ််းတွီနှာင်း�် သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�စွခွာ��်

နေက္ခ�မ််းတွီမ်း���နှာင်း�် �ူ�နေ�ါင်း�်�ါဝင်းန်ေစွပြခွာင်း�် မ်းပြ��လာု�န်ေခွာ�။ VRC လာု�င််း��်စွဉ််နှာင်း�်�တွ်သူက္ခ၍် မ်းယ်လ်ာစွခွာ��်နေက္ခ�မ််းတွီတွ�ဝ�ရ်ာိသူူ 

တွစွဦ်း�၏ နေပြ�ကြက္ခ��ခွာ�က္ခအ်ရ VRC အစွီအစွဉ််ပြ�င်း်� နေ�ရပြ��မ််းည်�်လာူဦး�နေရစွ�ရင်း�်မ်း���က္ခို စွခွာ�်�တွွင်း�်စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ� နေက္ခ�မ််းတွီသူို� 

အနေကြက္ခ�င်း�်ကြက္ခ��နေ��ရ�န်ေပြ��ဆို���နေသူ�လ်ာည်�် လာက္ခန်ေတွွ�တွွင်းမ််းူမ်းပြ��လာု�ပ်ြခွာင်း�်မ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် ၎င်း�်အစွ�� UNHCR 

သူည် ်နေ�ရ�ပ်ြ��မ််းည်�်အခွာ��ိ�ီ်�က္ခ�မ််းာသူ� လူာဦး�နေရစွ�ရင််း�ကုိ္ခသူ� အနေကြက္ခ�င််း�ကြက္ခ��နေ��ပြခွာင််း�ပြ�စွသ်ူည်။်၇၂ UNHCR ၏ မိ်းမိ်းသူနေ�� 

ဆနှဒအနေလာ��က္ခ ် နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်လာု�င််း��်စွဉ်သ်ူည် ် အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��မ််းု (၂) နှာစွ်တွ�က္ခ�လာအတွွင်း�် အနေယ်�က္ခ ် (၂၀၀)

နေလာ�က္ခသ်ူ�နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူည်�်အတွွက္ခ ် အဆို�ါ (VRC) လာု�င််း��်စွဉ်သ်ူည် ်အရုံးု�ံရလာဒုသ်ူ�ပြ�စွန်ေ�နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� လာု�ံဝနေအ�င်းပ်ြမ်းင်း်

မ်းုမ်းရာိနေ�။၇၃ မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�လာု�င််း��်စွဉ်မ််းနေအ�င်းပ်ြမ်းင်းရ်သူည််�အနေကြက္ခ�င်း�်အရင်း�်မ်း���၌ ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� 

နေ�ရ�ပ်ြ��မ််းည်�် �ယ်န်ေပြမ်းနေဒုသူမ်း���တွွင်း ်ရုံးု�်�ိုင်း�်နှာင်း�် စွိတွ�်ိုင်း�်ဆိုင်းရ်�လာုခံြုံခွာ�ံမ်းုအ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ်မ်းရာိပြခွာင်း�်၊ နေ�ရ�ပ်ြ��်မ်းည်�်သူူမ်း���အတွွက္ခ်

နေ�အိမ်း၊် လာု�က်္ခိုင််းစွ��နေသူ�က္ခရ်� ်နေပြမ်းယ်�မ်း���၊ အလာု�အ်က္ခိုင်းအ်ခွာွင်း�်အလာမ်း�်မ်း���၊ ��သူ�စွက္ခ��အခွာက္ခအ်ခွာ�မ်း���နှာင်း�် �ည်�နေရ�

ဆက္ခလ်ာက္ခသ်ူင်းယ််ူရ� ် စွိ�်နေခွာ်ခွာ�က်္ခမ်း���အပြ�င်း ် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ�်ွ�မ်းခွာ���င်ြိင်းိမ်း�်နှိုင်းန်ေသူ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�အနေ�် 

ယ်ုကံြက္ခည်ခ်ွာ�က္ခမ််းရာိပြခွာင်း�်နှာင်း�် နေ�ရ�ပ်ြ��်ငြိ�ီ�သူူမ်း���၏ လာူနေ�မ်းုအနေပြခွာအနေ�မ်း���က္ခို နေက္ခ�င်း�်မ်းွ�စ်ွွ�မ်းသူိရာိရပြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� ပြ�စွန်ေ� 

သူည်။် VRC လုာ�င််း��်စွဉ်ပ်ြ�င်း�် ၂၀၁၆ ခုွာနှာစွ၊် နေအ�က်္ခတုိွ��လာ ၂၆ ရက္ခ၌် နုိှ��ုိဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်းာ ��မ်းအသုူတွန်ေ�ရ�ပ်ြ��သူ်ူ (၆၅) 

ဦး�၊ အိမ်းန်ေ��င်းစ်ွု(၁၉)စွု၊ ၂၀၁၈ခွာုနှာစွ်၊နေမ်းလာ၌ ဒုုတွိယ်အသူုတွအ်နေ�ပြ�င်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူူ(၉၃)ဦး�တွို�သူည် ်မ်းယ်လ်ာ၊ အု��်��်၊ နှို��ို�၊ 

��ဒ်ုုယံ်�်နှာင်း�် ���်မ်းိုင်းန်ှိုင်း်ဆွိ�င်း် (က္ခရင်း�်ီ) ဒုုက္ခခသူည််စွခွာ�်�အသူီ�သူီ�မ်းာ နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်၇၄

UNHCR မ်းာ ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းသံူို� မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခပ်ြ��်မ်းည်�်သူူမ်း���အတွွက္ခ ် စွီစွဉ်န်ေ��လာ�ခွာ��သူည်။် UNHCR မ်းာ 

VRC လာု�င််း�်�စွဉ်အ်�� လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်ပ်ြ��လာု�ရ်�တွွင်း ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုင်းရ်�နေရှ�နေပြ��င်း�်သူူမ်း���အ�ွ��အစွည်�်(IOM)

နှာင်း�် က္ခမ်း��့စွ����ရ်ိက္ခခ�အစွီအစွဉ် ် (WFP)မ်းာလာည်�် �ူ�နေ�ါင်း�်�ါဝင်းပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်  မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��မ််းည်�်

သူူမ်း���အတွွက္ခ ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုင်း်ရ�နေရှ�နေပြ��င်း�်သူူမ်း���အ�ွ��အစွည်�် (International Organization of Mirgration-IOM) မ်းာ 

တွစွဦ်း�လာ်င်း ်သူယ်ယ််ူ�ို�နေဆ�င်းန်ေရ� က္ခု�က်္ခ�နေင်းွ �ိုင်း�်နေင်းွ (၁,၈၀၀) �တွ၊် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်အရွယ်န်ေရ�က္ခင်ြိ�ီ�သူူမ်း���အတွွက္ခ ်တွစွဦ်း�
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လာ်င်း ်�ိုင်း�်နေင်းွ (၅,၄၀၀) �တွ၊် က္ခနေလာ�တွစွဦ်း�လာ်င်း ်�ိုင်း�်နေင်းွ (၃,၆၀၀)�တွ် အသူီ�သူီ�စွီစွဉ်န်ေ�����ပြခွာင်း�် ပြ�စွသ်ူည်။် က္ခမ်း��့

စွ����ရ်ိက္ခခ� အစွီအစွဉ်် (WFP)မ်းာ (၆) လာစွ�ရိက္ခခ�နှာင်း်� ည်ီမ်း်နေသူ� �ိုင်း�်နေင်းွ (၂,၁၀၀) �တွအ်ပြ�င်း ်ပြခွာင်းန်ေ��င်းမ််း���၊ ခွာရီ�နေဆ�င်း်

အိတွမ််း���နှာင်း်� အပြခွာ��နေသူ�အရ�ဝတွ�ုမ်း���က္ခိုလာည်�် စွီစွဉ်န်ေ��သူည်။် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းအံစွို�ရမ်းာ နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူူမ်း���အတွွက္ခ ် တွစွဦ်း�

လာ်င်း ်ပြမ်း�မ််း�နေင်းွတွစွသ်ူိ�်�က္ခ��စ်ွီ စွီစွဉ််နေ��သူည်။်၇၅

န်ုဂုံး��ံ 

�ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ� ် တွနေလာ��က္ခရ်ာိ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�မ်း���၏ လာု�ရ်ာ��နေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ�သူည်�် ယ်နှတရ��အမ်း���စွုသူည် ်

နှိုင်းင််းတံွက္ခ�လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���အနေ�် လာု�ံလာု�ံလာ���လာ���မ်းာီခွာိုနေ�ရပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်း်

မ်း����မံ်းာ ဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်မ်း���အနေ�် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� နေလာ်��ခွာ�လာ�သူည််�အတွွက္ခ ်စွခွာ�်�အတွွင်း�်ရာိ က္ခ��်�မ်း� 

နေရ�၊ �ည်�နေရ�၊ စွ����ရ်ိက္ခခ�မ်း���အပြ�င်း ် အလာု�အ်က္ခိုင်းအ်ခွာွင်း�်အလာမ်း�်�ည်�်�ါ�နေ�ပြခွာင်း�် သူို�မ်းဟုုတွ ် ရာိမ်းနေ�ပြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� 

စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���၏ နေ��စွဉ််လာူမ်းုနေ��ိုင်းမ််းု�ဝမ်းာ� တွစွ်နေ���က္ခတ်ွစွ်နေ�� �ိုမ်းိုကြက္ခ�တ်ွည်�်လာ�နေ�ငြိ�ီ ပြ�စွသ်ူည်။် လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ်

တွွင်း ်အလာားရာင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���သူည် ်အနေပြခွာခွာ�ံည်�မ်းူလာတွ��်အဆင်း�်မ်းာ အ�က္ခတ်ွ�်�အဆင်း�်အ�ိ သူင်းန်ေ��က္ခက်္ခူ�စွစည်�်နှာင်း�် 

နေက္ခ��င်း�်ပြ��ပြ�င်း�်ိ��်သူိမ်း�်စွရိတွမ််း��� အ�ည်�်အက္ခ�ဉ်�်သူ�နေ��က္ခ�်�ံနေ��ငြိ�ီ� သူင်းက်ြက္ခ��နေရ�အတွွက္ခ ်အလာုအံနေလာ�က္ခမ််းရရာိနေတွ��

နေ�။၇၆ ယ်င်း�်အပြ�င်း ်၂၀၁၉ခွာုနှာစွ်၊ နေမ်းလာမ်းာစွတွင်း၍် မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�သူည် ်ရိက္ခခ�နေ��နေ�ပြခွာင်း�်မ်းာ အစွ��အနေသူ�က္ခဝ်ယ်ယ််ူ

နှိုင်းန်ေသူ� က္ခဒု(်Food Card) စွ�စွ်သူို� နေပြ��င်း�်လာ�က္ခ�င်း်�သူု�ံလာ�သူည်။် အစွ��အနေသူ�က္ခဝ်ယ်ယ််ူနှိုင်းန်ေသူ�က္ခဒုစ်ွ�စွသ်ူို� နေပြ��င်း�်လာ� 

က္ခ�င်း်�သူု�ံပြခွာင်း�်သူည် ်အခွာ��ိ်တွိုအတွွင်း်�လာု�င််း��်နေဆ�င်းရ်ွက္ခခ်ွာ�က္ခ်မ်း��� လာွယ်က်္ခူလာ�င်းပ်ြမ်း�န်ေစွနေသူ�လ်ာည်�်၊ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� 

၇၅ Sa Isue (May9, 2018) , Thailand Transfers 93 Returning Refugees to Burma Government http://karennews.org/2018/05/thailand-

transfers-93-returning-refugees-to-burma-government/ (December 19, 2018).

၇၆ နေအ�င်းမ််းို�ပြမ်းင်း်�(RFA သူတွင်း�်နေ��က္ခ)်၊ အခွာက္ခအ်ခွာ�ကြံက္ခ�ံနေ�ရတွ�� မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်က္ခ နေက္ခ��င်း�်သူ��မ်း��� https://www.rfa.org/burmese/

multimedia/maela-refugees-camp-10112018003019.html (accessed on October 11, 2018).

မ်းယ််လာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်ရာိ နေ�အိမ်းမ််း��� 

Photo by ENAC
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ရိက္ခခ�မ်းရရာပိြခွာင််း�မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� စွ��ဝတ်ွနေ�နေရ�အနေပြခွာအနေ� �ုိမုိ်းကြက္ခ�တ်ွည်�်လာ�သူည်�်အပြ�င်း၊် မိ်းမိ်းတုိွ�ရရာနိေသူ�က္ခဒ်ုအတွွင်း�်ရာ ိနေငွ်းနေကြက္ခ�

မ်း���က္ခို စွ�စွတ်ွက္ခ�မ်းစွီမ်းမံ်းခွာ��်ခွာွ�နှိုင်း်မ်းုစွနေသူ� စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း��� �ိုမ်းိုမ်း���ပြ���လာ�နေ�သူည်။်  

စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� စွခွာ��်ပြ�င်း�်သူို� �ွက္ခခ်ွာွ�ခွာွင်း�်မ်းရရာိပြခွာင်း�်နှာင်း�် အလာု�လ်ာု�က်္ခိုင်းခ်ွာွင်း�် ရာိမ်းနေ�ပြခွာင်း�်မ်း���သူည် ်   

၎င်း�်တွို�၏ စွိတွ�်ိုင်း�်နှာင်း�်ရုံးု�်�ိုင်း�်ဆိုင်း်ရ�မ်း���သူ�မ်းက္ခ အပြခွာ��နေသူ�အခွာ��်က္ခဏ္ဍ အသူီ�သူီ�အနေ�် ဆို�က္ခ��ိ�မ်း���ပြ�စွန်ေ�်နေစွသူည်။် 

ဥ�မ်း�အ��ပြ�င်း်� �ည်�နေရ�၊ က္ခ���်မ်း�နေရ�၊ အိမ်းတ်ွွင်း်�အကြက္ခမ်း�်�က္ခမ််းုမ်း���နှာင်း်� နေ�အိမ်းမ််း���က္ခိုပြ��လ်ာည်ပ်ြ�င်းဆ်င်း်ပြခွာင်း�် သူို�မ်းဟုုတွ ်

အသူစွပ်ြ��်လာည်န်ေဆ�က္ခလ်ာု�ရ်�အ်တွွက္ခ ်နေင်းွနေကြက္ခ�မ်း���မ်းတွတွန်ှိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း���က္ခို ပြ�စွန်ေ�်လာ�နေစွသူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� စွ����ရ်ိက္ခခ�

နေ��နေသူ�စွ�စွမ််းာ အစွ��အနေသူ�က္ခ ် ဝယ်ယ််ူနှိုင်း်နေသူ�စွ�စွသ်ူို�က္ခူ�နေပြ��င်း�်ပြခွာင်း�်သူည် ် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�် နေက္ခ�င်း�်က္ခ��ိ��က္ခ ်

ဆို�က္ခ��ိ�မ်း����ိုမ်းိုပြ�စွန်ေ�်နေစွသူည်။် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� စွခွာ�်�မ်းာလာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���သူည် ်မ်းလာုနံေလာ�က္ခ်

သူည်�်အတွွက္ခ ်စွခွာ��်ပြ�င်း�်သူို� တွရ��မ်းဝင်းပ်ြ�င်း်� သူွ��နေရ�က္ခခ်ွာ��ိ်တွွင်း ်ရ�ံ�ရ်ခံွာါ �ိုင်း�်အ�ဏ်��ိုင်းမ််း���၏ စွစွ်နေဆ�နေမ်း�ပြမ်း��်ခွာရံခွာ��ိ်

တွွင်း ် ၎င်း�်တွို�အနေ�ပြ�င်း်� တွရ��ဝင်းလ်ာက္ခမ််းာတွန်ှာင်း�် စွ�ရွက္ခစ်ွ�တွမ်း�်မ်း���မ်းနေ��ပ်ြ�နှိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း���က္ခလာည်�် ၎င်း�်တွို��ဝလာုခံြုံခွာ�ံမ်းုက္ခို မ်းခွာ ံ

စွ��ရနေစွပြခွာင်း�်မ်း��� ပြ�စွန်ေ�်နေစွသူည်။် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� စွခွာ�်�ပြ�င်း�်၌ တွရ��မ်းဝင်းပ်ြ�င်း်�သူွ��နေရ�က္ခလ်ာု�က်္ခိုင်းန်ေသူ�လ်ာည်�် 

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ် မ်းိမ်းိတွို�ရသူင်း်�နေသူ�လာု�အ်��ခွာမ်း��� အပြ�ည််�အဝမ်းရရာိနေ�။ နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း���၏ အနေ��က္ခအ်��ံက္ခို

သူ� မ်းာခုိီွာအ�����နေ�ရနေသူ� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���၏ လာက္ခရ်ာအိနေပြခွာအနေ�သူည် ်ရုုံး��ုိ်င််း�နှာင်း�်စိွတွ�ုိ်င််း� �ိခုိွာက္ခခ်ွာစံွ��နေ�ရပြခွာင််း�မ်း���အပြ�င််း၊ 

မ်းိမ်းိက္ခိုယ်က်္ခိုမ်းိမ်းိအဆု�ံစွီရင်းမ််းုမ်း���လာည်�် ရာိနေ�သူည်။်၇၇  

၃.၂.၄. ချျင်�်စိုစိုဒ်ေါ��ဒေါ�ာာင်မ်ွျာ�နိုာင်�် ��က်ခသညာမ်ွျာ�

ခွာ�င်း်�ပြ�ည်�်ယ််၌နေ��ိုင်းန်ေသူ�  ခွာ�င်း�်လာူမ်း��ိ�အမ်း���စွုမ်းာ� ခွာရစွ်ယ်���်�သူ�သူက္ခဝ်င်းယ််ုကံြက္ခည်သ်ူူမ်း���ပြ�စွသ်ူည်။် ၁၉၆၂ 

ခွာုနှာစွ် ဗျူးိုလာခ်ွာ���်နေ�ဝင်း�်မ်းာ နှိုင်း်င်းနံေတွ�အ်�ဏ်�သူိမ်း�်ယ်ူမ်းုပြ�စွစ်ွဉ်် နေ�်နေ�ါက္ခလ်ာ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံ လာူ�ည်�်စွုခွာရစွယ််��်

��သူ�ဝင်း ်ခွာ�င်း�်လာူမ်း��ိ�မ်း���မ်းာ� ��သူ�နေရ�အရပြ�စွန်ေစွ၊ လာူမ်း��ိ�နေရ�အရပြ�စွန်ေစွ �ိနှာိ�ခ်ွာွ�ပြခွာ��ဆက္ခဆ်ခံွာံရပြခွာင်း�်၊ ရာစွန်ေလာ�လာု�ံလာူ�ု

အုကံြွက္ခမ်းုအနေရ�နေတွ��်ုနံှာင်း�် လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�ခွာ��ိ�နေ��က္ခခ်ွာံရပြခွာင်း�်မ်း���အပြ�င်း ်အပြခွာ��နေသူ�အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� မ်းနေလာ�ရာ��

နှိုင်းင််းနံှာင်း�် အိနှဒိယ်နှိုင်း်င်းမံ်း���သူို� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စွ ် သူွ��နေရ�က္ခခ်ွာိုလာုနံေ�ရသူည်။် ခွာ�င်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နှာင်း်� နှိုင်းင််းနံေရ�ခွာိုလာုခံွာွင်း�်

နေတွ�င်း�်ခွာသံူူမ်း���သူည် ် က္ခရင်း�်ီ(က္ခယ်��)နှာင်း�် က္ခရင်းတ်ွိုင်း�်ရင်း�်သူ��မ်း���က္ခ��သူို� ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�မ်း��� �ွင်း�်လာာစွန်ေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း��ိ� 

မ်းဟုုတွန်ေ�။ မ်းနေလာ�ရာ��နှိုင်းင််းနံှာင်း�် အိနှဒိယ်နှိုင်း်င်းတံွို�သူည် ်၁၉၅၁ က္ခုလာသူမ်းဂဂဒုုက္ခခသူည်ဆ်ိုင်းရ်�ည်ီလာ�ခွာသံူနေ��တွူစွ�ခွာ��� ်မ်းခွာ���်

ဆို���နေသူ�လ်ာည်�် UNHCR မ်းာတွ်�ုတံွင်း်က္ခဒုရ်ရာိ���နေသူ� ခွာ�င်း�်လာူမ်း��ိ�မ်း���က္ခို ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စွလ်ာက္ခခ်ွာ�ံ��ရာိသူည်။် ခွာ�င်း�် 

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နှာင်း�် နုိှင်းင််းနံေရ�ခုိွာလံုာခွွာင်း�်နေတွ�င််း�ခွာသူံူမ်း���သူည် ်မ်းနေလာ�ရာ��နုိှင်းင််းမံ်းာတွဆင်း�် အနေမ်းရိက္ခ�ပ်ြ�ည်န်ေ��င််းစုွ၊ က္ခနေ�ဒုါ၊ နေ��န်ေဝ၊ 

�ယ်ူ�ဇူးီလာ�်နှာင်း�် ကြသူစွနေကြတွ�လာ� အစွရာိနေသူ� တွတွိယ်နှိုင်းင််းမံ်း���သူို�အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းသ်ူည်မ််းာ� လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ်�ိ�င်းပ်ြ�စွသ်ူည်။် 

၂၀၁၅ ခွာုနှာစွ်မ်းာ စွတွင်း၍် ခွာ�င်း�်ပြ�ည်�်ယ်န်ေတွ�င်း�်ိုင်း�် �လာက္ခဝ်ငြိမ်းိ���ယ်အ်တွွင်း်� ရက္ခခိ�င်း�်တွ�်မ်းနေတွ� ် (AA)နှာင်း�် အစွို�ရ

တွ�မ််းနေတွ�တ်ွို� �ိနေတွွ��စွခ်ွာတွမ််းုမ်း���ရာိနေ�ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� ရွ�သူူ/သူ��မ်း���သူည် ် တွ�က္ခ်နှိုင်းင််း ံ အိနှဒိယ်နှိုင်းင််းသံူို� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���

အပြ�စွသ်ူ�မ်းက္ခ အ�ီ�အ��� နေက္ခ��ရွ�မ်း���သူို� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� (IDPs) အပြ�စွ ်�ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်း်

နေ�ရသူည်။်၇၈ ခွာ�င်း�်ပြ�ည်�်ယ်ရ်ာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ်ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�်နေ��ိုင်းသ်ူည်�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���က္ခ��သူို� 

၇၇ နေအ�င်းမ််းို�ပြမ်းင်း်�(RFA သူတွင်း�်နေ��က္ခ)်၊ အခွာက္ခအ်ခွာ�ကြံက္ခ�ံနေ�ရတွ�� မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်က္ခ နေက္ခ��င်း�်သူ��မ်း��� https://www.rfa.org/burmese/

multimedia/maela-refugees-camp-10112018003019.html (accessed on October 11, 2018). 

၇၈ Chin World Media၊ �လာက္ခဝ်ငြိမ်းိ���ယ်အ်တွွင်း်� စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း��� တွစွလ်ာနေက္ခ��က်ြက္ခ� အစွ��အနေသူ�က္ခ ် ပြ�တွလ်ာ�န်ေ�ငြိ�ီဟုုဆို https://www.

chinworld.org/2018/10/24/�လာက္ခ၀်ငြိမ်းိ���ယ်တ်ွွင်း်�-စွစွန်ေ�/?fbclid= IwAR0KwnRaXvC5N-JWgktwfGsyy0GpNgRQUCxeQIVnoaqFFjETvsjSCtF

6d6s (accessed on October 24, 2018). 



4848

၇၉ နေအ�င်းသ်ူူ�ွ�်�(နှိုဝင်း�်�လာ ၂ ရက္ခ၊် ၂၀၁၉ခွာုနှာစွ်)၊ ခွာ�င်း်�ပြ�ည်�်ယ်�်လာက္ခဝ်နေဒုသူရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်တွွင်းန်ေ��ိုင်းန်ေသူ� အိမ်းန်ေ��င်းစ်ွုတွခွာ��ိ�က္ခို ��တ်ွ

လာ�င်ြိမ်းိ���ယ် ်သူီ�က္ခီရရ်ွ�သူို� နေပြ��င်း�်နေရှ�နေ��မ်းည် ်https://news-eleven.com/article/143454။ 

၈၀ နေအ�င်းသ်ူူ�ွ�်�(က္ခနေလာ�)၊ ခွာ�င်း်�ပြ�ည်�်ယ် ်�လာက္ခဝ်ငြိမ်းိ���ယ်ရ်ာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� နေဒုသူခွာအံရ�သ်ူ��မ်း��� စွ����ရ်ိက္ခခ�ပြ�တွလ်ာ�မ််းုနှာင်း�် ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရဆ�

ဟုု RRCCI �ုတွပ်ြ�� ်(နေမ်းလာ၊ ၂၀ရက္ခ၊် ၂၀၂၀) https://news-eleven.com/ article/ 174544 (accessed on May 23, 2020).

၈၁ BNI(Myanmar Peace Monitor), ခွာိုနှူမ်း်�သူု�၊် �လာက္ခဝ်နေဒုသူ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းက်္ခနေလာ�င်းယ်မ််း��� နေက္ခ��င်း�်တွက္ခန်ှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ် လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���ရာိနေ� 

https://www.mmpeacemonitor.org/3615 (accessed on July 12, 2020). 

၈၂ သူ��်ဇူးင်းဦ်း�၊ တွိုက္ခ�်ွ�နေတွွကြက္ခ��က္ခ �လာက္ခဝ်မ်းာ� ရိက္ခခ�ပြ�တွတ်ွ��ရွ� ၂၀၀ နေက္ခ��ရ်ာိ https://www.rfa.org/burmese/program_2/food-shortage-

200village-in-paletwa-09242020041625.html?fbclid=IwAR3Y8grxAryUW-oi-F6dn4Lat5pJUsy8vUwrKYP_22qOgoKWw5yD5MCElYI 

(accessed on September 24, 2020). 

၈၃ Alliance of Chin Refugees (June 18, 2018), မ်းနေလာ�ရာ��နေရ�က္ခ ်ခွာ�င်း�်လာူမ်း��ိ�နေတွွက္ခို ခွာိုလာုခံွာွင်း�်နေ��နေတွ��မ်းာ� မ်းဟုုတွ ်https://www.bbc.com/burmese/

burma-44527983?SThisFB&fbclid=IwAR1jv1eugUB9K1tgPX3BmEBnv3GB_xA0NMdYIf3ymA2sdV9Ha1phCwIpRok (accessed on June 19, 

2018).

၈၄ ခွာ�င်း�်နှိုင်းင််းနံေရ��ါတီွမ်း���၊ ခွာ�င်း�်တွက္ခကသူိုလာ ်နေက္ခ��င်း�်သူ��မ်း���အ�ွ��၊ ခွာ�င်း�်လာူမ်းုအ�ွ��အစွည််�မ်း��� (မ်းနေလာ�ရာ��၊ အိနှဒိယ်၊ ကြသူစွနေကြတွ�လာ�) စွသူည်တ်ွို�ပြ�စွသ်ူည်။် 

စွခွာ��် (Camp) �ွင်း�်လာာစွန်ေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်းဟုုတွ�်�၊ မ်းိမ်းိတွို��ီ�စွ�ရ်� နေက္ခ��ရွ�မ်း���၊ နေဆွမ်း��ိ�မ်း���အိမ်းမ််း���၌ နေ��ိုင်းက်ြက္ခပြခွာင်း�်ပြ�စွ ် 

သူည်။်၇၉ ခွာ�င်း်�ပြ�ည်�်ယ််၊ �လာက္ခဝ်ငြိမ်းိ���ယ်တ်ွွင်း ် လာူဦး�နေရတွစွသ်ူိ��်နေက္ခ��န်ေ��ိုင်း�်ငြိ�ီ�၊ ရခွာိုင်း�်တွ�်မ်းနေတွ�န်ှာင်း�် ပြမ်း�မ််း�အစွို�ရ

တွ�မ််းနေတွ�တုိ်ွ� လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််းတုိွက္ခ�ွ်�မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� �လာက္ခဝ်ငြိမိ်း��နေ�်သုိူ� �ွက္ခန်ေပြ��တိွမ်း�်နေရာ�င််းလာ�သူူအနေရအတွွက္ခ ်အိမ်းန်ေ��င််းစုွ 

၁,၁၃၂ စွု၊ လာူဦး�နေရ ၅,၀၉၀ ဦး�(က္ခ��� ၂,၃၃၇၊ မ်း ၂,၇၅၃)၊ စွမ်းီ�ငြိမ်းိ��တွွင်း ်အိမ်းန်ေ��င်းစ်ွု ၆၉၈၊ လာူဦး�နေရ ၂,၉၆၁ ဦး� (က္ခ��� ၁,၃၈၇၊ 

မ်း ၁,၅၇၄) �ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င််းနေ�ရသူည်။်၈၀ ဆမ်းီ�ငြိမ်းိ��နေ�်တွွင်း ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူ ၃,၃၀၀ နေက္ခ��ရ်ာိသူည်�်အ�က္ခ် 

သူူင်းယ်တ်ွ��်မ်းာ ၁၀ တွ��်အ�ိ နေက္ခ��င်း�်တွက္ခရ်မ်းည်�် နေက္ခ��င်း�်သူ��/သူူ (၈၀၀) နေက္ခ��ရ်ာိနေ�သူည်�်အပြ�င်း ်၎င်း�်တွို�နေက္ခ��င်း�်တွက္ခ်

ရ�တွွင်း ်လာိုအ�န်ေသူ�သူင်းန်ေ��က်္ခကူ္ခ�စွစည်�်မ်း���လာည်�် အမ်း���အပြ���လုိာအ�်လာ�က်္ခရာသိူည်။်၈၁ ခွာ�င်း�်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းအ်နေရ�နေ�်ကူ္ခညီ်

နေရ���� ပြ��လ်ာည်�ူ်နေ��င််းနေရ�နေက္ခ�မ််းတီွ�ုတ်ွပြ��ခ်ွာ�က္ခမ််း���အရ �လာက်္ခဝငြိမိ်း���ယ်၌် လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််း�ိနေတွွ�မု်းမ်း���နေကြက္ခ�င်း်�လာမ်း�်���် 

ဆက္ခသွ်ူယ်န်ေရ�လာမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်မ်း���လာုခံြုံခွာ�ံမ်းုမ်းရာိပြခွာင်း�်အပြ�င်း၊်  လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ်တွွင်း ် နေက္ခ��ရွ�အတွွင်း�်�ိတွမ််းိနေ�နေသူ� စွစွန်ေ��နေရာ�င်း်

နှာစွန်ေသူ�င််း�မ်းာနေပြခွာ�က်္ခနေသူ�င််း�အကြက္ခ��ရာနိေ�ငြိ�ီ� ငြိမိ်း��နေ�်စွစ်ွနေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���တွွင််း တွစွန်ေသူ�င််း�ရာစွန်ေ��င််းနေက္ခ��်ရာနိေ�သူည်။်၈၂ 

ခွာ�င်း�်ပြ�ည််�ယ််နေတွ�င််း�ုိင််း�၊ �လာက်္ခဝငြိမိ်း��နှာင်း�် ဆမီ်း�ငြိမိ်း��မ်း���တွွင််း စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သူ်ူမ်း���အတွွက်္ခ လူာသူ��ခွာ�င််း�စွ��နေ��က္ခ�်��

မု်းမ်း��� လုိာအ� ်��က္ခရ်ာိနေ�သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်ခွာ�င်း�်ပြ�ည်�်ယ််၊ �လာက္ခဝ်ငြိမ်းိ���ယ်အ်တွွင်း်�ရာိ ခွာ�င်း�်လာူမ်း��ိ�စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���

သူည် ် �ယ်န်ေပြမ်းနေဒုသူလာုံခြုံခွာ�ံနေရ� အ�မ်းခွာနံှိုင်း်နေသူ�အနေပြခွာအနေ�သူို� နေရ�က္ခရ်ာိမ်းနေ�နေသူ�သူည််�အတွွက္ခ ် မ်းိမ်းိတွို�နေဒုသူသူို� နေ�ရ�ပ်ြ��်

နှိုင်း�်ပြခွာင်း�် မ်းပြ�နှိုင်းန်ေသူ�နေ�။ 

၂၀၁၈ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးွ�လ်ာ (၁၉) ရက္ခန်ေ��စွွ�ပြ�င်း်� မ်းနေလာ�ရာ��နှိုင်းင််း ံ က္ခုလာသူမ်းဂဂဒုုက္ခခသူည်မ််း���ဆိုင်းရ်� မ်းဟု�မ်းင်း�်ကြီးက္ခီ�ရုံးု�ံ 

(UNHCR) မ်းာ  “ခွာ�င်း�်ပြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�်  နှိုင်း်င်းနံေရ�၊ စွီ��ွ��နေရ�၊ လာူမ်းုနေရ�နှာင်း်� လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�အနေပြခွာအနေ�တွို�တွက္ခမ််းုရာိနေ�သူည််�အတွွက္ခ်

မ်း နေလာ�ရာ��နှိုင်းင််း၌ံ နေရ�က္ခရ်ာိနေ�သူည်�် ခွာ�င်း�်လာူမ်း��ိ�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���က္ခို ခွာိုလာုခံွာွင်း�်နေ��နေတွ��မ်းည် ် မ်းဟုုတွန်ေကြက္ခ�င်း�်”၈၃ နေကြက္ခည်��ုတွ်

ပြ��မ််းုသူည် ်ခွာ�င်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�်စွို�ရိမ်းစ်ွိတွမ််း��� �ိုမ်းိုပြ�စွ�်ွ��နေစွခွာ��သူည်။် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်/ပြ�ည်�် ခွာ�င်း�်လာူမ်း��ိ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���၈၄ 

မ်းာလာည်�် ၎င်း�်နေကြက္ခည်��ုတွပ်ြ��ခ်ွာ�က္ခအ်နေ�် က္ခ��်က္ခွက္ခန်ေကြက္ခ�င်း�်နေကြက္ခည်�ခွာ�က္ခအ်သူီ�သူီ� �ုတွပ်ြ��်ခွာ��သူည်။် ၂၀၁၈ ခွာုနှာစွ်၊          

ကြသူဂုတ်ွလာ (၂၄)ရက်္ခ အိနှဒယိ်နုိှင်းင််း၌ံ ခွာ�င်း�်လူာမ်း��ိ�ဒုုက္ခခသူည်အ်နေရ�နေဆ�င်းရွ်က္ခန်ေ��နေ�နေသူ� ခွာ�င်း�်လူာမု်းအ�ွ��အစွည်�်အ�� UNHCR မ်းာ

�ယ်ူ�နေဒုလာီငြိမ်းိ��သူို� နေခွာ်ယ်ူနေတွွ�ဆု၍ံ ခွာ�င်း�်ပြ�ည်�်ယ်သ်ူည် ်နေအ�ခွာ�မ်း�်ငြိ�ီပြ�စွသ်ူည်�်အတွွက္ခ ်၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ်အငြိ�ီ�နေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာိုင်း�်တွ��က္ခိစွစ

ရ�ဆ်ိုင်း�်နေကြက္ခ�င်း�် နေပြ��ဆိုခွာ��သူည်။် ယ်င်း�်သူို�ရ�ဆ်ိုင်း်�လာိုက္ခရ်သူည်�်အနေကြက္ခ�င်း�်အရင်း�်မ်းာ� ခွာ�င်း�်ပြ�ည်�်ယ်သ်ူည် ် လာုခံြုံခွာ�ံစွိတွခ်ွာ�မ်းုမ်းရာိ 

နေသူ�တွ��အနေကြက္ခ�င်း�် အစွီရင်းခ်ွာစံွ�နေ���ို�နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� ပြ�င်းဆ်င်းပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွ၍်၊ ပြ�စွရ်�မ််းာ�က်္ခိုပြ��လ်ာည်န်ေလာ�လာ�ရ� ် “သူွ��နေရ�က္ခ၍်

နေတွွ�ဆုပံြခွာင်း�်/သူွ��နေရ�က္ခလ်ာည််�တွက်ြက္ခည််�ရုံးု�ပြခွာင်း�် (Go and See Visit )” အ�ွ��က္ခို �ွ��စွည်�်လာိုက္ခန်ေကြက္ခ�င်း�် �ယ်ူ�နေဒုလာီအနေပြခွာစွိုက္ခ်



4949

ခွာ�င်း်�လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�အ�ွ��တွ�ဝ�ခ်ွာံ ဆလာိုင်း�်က္ခ���ံနေဒုါခွာ�်မ်းာနေပြ��ဆိုသူည်။် ယ်ခွာုပြ�င်းဆ်င်းခ်ွာ�က္ခ်သူည် ် အိနှဒိယ်ရာိ ခွာ�င်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���

အတွွက္ခသ်ူ� အက္ခ���ံဝင်းင်ြိ�ီ�၊ မ်းနေလာ�ရာ��ရာိ ခွာ�င်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ်အက္ခ���ံဝင်းမ််းုမ်းရာိနေခွာ�။၈၅

၂၀၁၈ ခွာုနှာစွ်၊ စွက္ခတ်ွင်း�်�လာအ�ိ မ်းနေလာ�ရာ��နှိုင်းင််း၊ံ UNHCR ရုံးု�ံ၌ မ်းာတွ�်ုတံွင်း်���သူည််� နှိုင်းင််းနံေရ� ခွာိုလာုခံွာွင်း�်နေလာ်�က္ခ ်

���သူူနှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်စ်ွုစွုနေ�ါင်း�် အနေရအတွွက္ခလ်ာူဦး�နေရ (၁၆၁,၄၅၄) နေယ်�က္ခပ်ြ�စွသ်ူည်။် ၎င်း�်အနေရအတွွက္ခလ်ာူဦး�နေရ��၌ ဒုုက္ခခ 

သူည် ် (၁၃၉,၉၂၀) ဦး�နေရမ်းာ� ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းတံွစွခ်ွာုတွည်�်မ်းာပြ�စွသ်ူည်�်အပြ�င်း ် (၂၈,၅၉၄) ဦး�နေရမ်းာ� ခွာ�င်း�်လာူမ်း��ိ�မ်း���ပြ�စွသ်ူည်။်86 �ို�

နေကြက္ခ�င်း�် ခွာ�င်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���မ်းာ� မ်းနေလာ�ရာ��နုိှင််းင်းတွံွင်း ်ဒုုတိွယ်အမ်း���ဆံု�ဟုုသူတွမ််းာတွနုိ်ှင်းသ်ူည်။် အိနှဒယိ်နုိှင်းင််း၊ံ �ယူ်�နေဒု�လီာ UNHCR 

ရုံးု�ံ၌ မ်းာတွ�်ုတံွင်း်���သူည်မ််းာ� ခွာ�င်း�်လာူမ်း��ိ�လာူဦး�နေရ (၄၀,၀၀၀) ခွာ��်ပြ�စွသ်ူည်။် နေပြမ်း�က္ခမ််း���စွွ�နေသူ� ခွာ�င်း�်လာူမ်း��ိ�မ်း���သူည် ်�ယ်ူ�

နေဒု�လာီ�ငြိမ်းိ��နေတွ�၌် UNHCR က္ခဒု ်မ်းာတွ်�ုတံွင်း်���ပြခွာင်း�် မ်းရာိ�� နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း���လာည်�်ရာိသူည်။် အမ်း���စွုမ်းာ� ခွာ�င်း�်ပြ�ည်�်ယ်�်ယ်စ်ွ�်

မ်းီဇူးို�ရမ််း�ယ််နေပြမ်း (Mizo) မ်း���တွွင််း UNHCR က္ခဒု် မ်းာတွ်�ုံတွင်း်���ပြခွာင််း�မ်းရာိ�� နေ��ိုင်း်ကြက္ခသူည််။၈၇ UNHCR မ်းာတွ်�ုံတွင်း်က္ခဒု ်                

မ်းနေလာ်�က္ခ�်��သူူမ်း���မ်းာ� နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အက္ခ�အက္ခွယ်န်ေ��ပြခွာင်း�်နှာင်း�် နေ��က္ခ�်�ံနေ��ပြခွာင်း�်မ်း��� မ်းရရာိ/မ်းခွာစံွ���� နေ��ိုင်းက်ြက္ခသူည်။်

 မ်းု�ခ်ွာ��် (Mung Khat) နေပြ��ဆိုခွာ�က္ခအ်ရ မ်းနေလာ�ရာ��နှိုင်းင််း၌ံ UNHCR က္ခဒု်က္ခိုင်းန်ေဆ�င်း�်��သူူမ်း���အ�� နေ��အနှတရယ််

က္ခင်း�်မ်းု၊ လာုခံြုံခွာ�ံမ်းုနှာင်း�် နေ�စွရ�နေ�ရ� (safety, security and a place to stay) စွသူည်�် အခွာ�က္ခ(်၃)   ပြ�င်း်� အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ်နေ����� 

သူည််။၈၈ မ်းနေလာ�ရာ��နှိုင််းင်းံရာိ ခွာ�င်း်�လာူမ်း��ိ�လာူဦး�နေရ (၃၀,၀၀၀) နေက္ခ��်အ�� UNHCR မ်းာ �ုတွ်နေ�����နေသူ� UNHCR မ်းာတွ်�ုံတွင်း်

က္ခဒုသ်ူည် ်၂၀၁၉ ခုွာနှာစွ၊် ဒီုဇူးင်း�်�လာ ၃၁ ရက်္ခနေ��အ�ိသူ� အက္ခ���ံဝင််းမ်းည်ပ်ြ�စွင်ြိ�ီ�၊ အဆုိ�ါ သူက္ခမ််းာတွရ်က္ခန်ေက္ခ��လ်ာွ�င်ြိ�ီ�နေ��က္ခ ်

အက္ခ���ံဝင်းန်ေတွ��မ်းည်မ််းဟုုတွ်နေ�။ ခွာ�င်း�်လာူမ်း��ိ�မ်း���အနေ���� နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အက္ခွယ်န်ေ��မ်းု လာိုအ�န်ေကြက္ခ�င်း�်ယ်ူဆလာ်င်း ် UNHCR က္ခို   

ခွာွင်း�်နေတွ�င်း�်ရမ်းည်ပ်ြ�စွင်ြိ�ီ� (၂) လာအတွွင်း်� က္ခုလာသူမ်းဂဂ�က္ခက်္ခစွစွန်ေဆ�ငြိ�ီ� အနေကြက္ခ�င်း�်ပြ��သ်ူွ��မ်းည်ဟ်ုု UNHCR �က္ခမ််းာသူတွင်း�်

�ုတွပ်ြ���်��သူည်။်၈၉ �ုိ�နေကြက္ခ�င်း�် ခွာ�င်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ် မ်းနေလာ�ရာ��နုိှင််းင်းအံတွွင်း�်တွွင််း တွရ��မ်းဝင််းနေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် ပြမ်း�မ််း� 
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ရာင်း�်လာင်း�်�ွ�ပြ��လာု�ရ်�တွွင်း ် “ပြမ်း�မ််း�နှိုင်း်င်းအံနေပြခွာအနေ�မ်းလာုခံြုံခွာ�ံနေသူ��ါက္ခ မ်းနေလာ�ရာ��အစွို�ရမ်းာ ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းသံူို� နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�အစွီ 

အစွဉ််အ�� အတွင်း်��ိအ��နေ��မ်းည်မ််းဟုုတွ်နေကြက္ခ�င်း�်”၉၀ နေပြ��ဆိုခွာ��သူည်။် မ်းနေလာ�ရာ��ရာိ UNHCR မ်းာတွ�်ုတံွင်း်က္ခဒု်မ်းရ ရာိနေသူ�နေသူ� 
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ပြမ်း�မ််း�နှိုင်း်င်းခံွာ�င်း�်လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�လာု�ရ်ာ��သူူ ဆလာိုင်း�်နှာင်း�်လာ���်မ်းာ မ်းနေလာ�ရာ��နှိုင်းင််းတံွွင်း ် UNHCRမ်းာ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���

အတွွက္ခ ်လံုာနေလာ�က်္ခနေသူ�စွရိတ်ွ (Subsistence Allowance) မ်းရာနိေ�။ သုိူ�နေသူ�လ်ာည်�် UNHCR ၏ Refugee Status Determi-

nation (RSD) က္ခဒု ်ကုိ္ခင််းနေဆ�င်း�်��သူူမ်း���ကုိ္ခ မ်းနေလာ�ရာ��ရ�မ်း���မ်းာ မ်း�မ်း�်ဆီ�နေ�။ UNHCR က္ခဒုရု်ုံးတွသိ်ူမ်း�်ငြိ�ီ�နေ��က္ခ ်ကြသူဂုတ်ွလာ

နှာင်း�် နေအ�က္ခတုိ်ွ��လာအကြက္ခ�� အ�ည်�်ဆံု� ခွာ�င်း�်ဒုုက္ခခသူည်လူ်ာဦး�နေရ (၂၀၀) နေက္ခ��်အ�မ်း�်ခွာနံေ�ရသူည်။်၉၁ မ်းနေလာ�ရာ�� UNHCR ရံုုံး�

ကုိ္ခယ်စ်ွ��လာာယ် ်Richard Towel မ်းာလာည်�် မ်းနေလာ�ရာ��အစွို�ရအနေ�ပြ�င်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���က္ခို အလာု�လ်ာု�က်္ခိုင်းခ်ွာွင်း�်အခွာွင်း�်အနေရ�မ်း���

က္ခို ခွာွင်း့�ပြ��သူင်း�်နေကြက္ခ�င်း�်နှာင်း�် ယ်င်း�်သူို� ခွာွင်း�်ပြ��နေ��ပြခွာင်း�်ပြ�င်း်� ၎င်း�်တွို�၏�ဝအသူက္ခရ်ာင်းန်ေ��ိုင်းမ််းုသူည်လ်ာည်�် ကြီးက္ခီ�မ်း��ပြခွာ�����နေသူ� 

အနေပြ��င်း�်အလာ�ပြ�စွန်ေစွနှိုင်း်နေကြက္ခ�င်း�် တွိုက္ခတ်ွွ�်����သူည်။်၉၂

န်ုဂုံး��ံ

မ်းနေလာ�ရာ��ရာိ ခွာ�င်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည်် တွရ��ဝင်းအ်လာု�လ်ာု�ခ်ွာွင်း�်မ်းရာိပြခွာင််း�၊ မ်းိမ်းိက္ခိုယ်က်္ခိုမ်းိမ်းိနှာင်း်�  ၎င်း�်တွို�၏ မ်းိသူ��စွုဝင်း်

မ်း��� ရ�တ်ွည်န်ှိုင်းန်ေရ�နှာင်း်� လာုံခြုံခွာ�ံနေရ�ငြိခွာိမ်း�်နေပြခွာ�က္ခမ််းုမ်း���နှာင်း်� �မ်း�်ဆီ�ခွာရံမ်းုမ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် �ို�အပြ�င်း ်အနေပြခွာခွာံလာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်

ပြ�စွန်ေသူ� အစွ��အစွ�၊ က္ခ���်မ်း�နေရ�၊ �ည်�နေရ�၊ လာူသူ��လာူခြုံခွာ�နံေရ�အပြ�င်း ်အပြခွာ��နေသူ�စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���က္ခိုလာည်�် ရင်းဆ်ိုင်းန်ေ�ရ

သူည်။် �ို�အပြ�င်း ်�ိ�်�သူိမ်း�်နေရ�စွင်းတ်ွ�မ်း���၌ လာူင်းယ်မ််း���၊ သူက္ခက်ြီးက္ခီ�ရွယ်အ်ိုမ်း���နှာင်း်� က္ခိုယ်ဝ်�်နေဆ�င်း ်အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အနေ�် 

စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���ရာိနေ�သူည်။် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���၏ အသူိုက္ခအ်ဝ�်�နှာင်း�် လာူင်းယ်မ််း��ိ�ဆက္ခမ််း���အနေ�် အ��ဂတွ်စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း�����၌ 

၎င််း�တုိွ�အ�� တွရ��ဥ�နေဒုဆုိင််းရ� က္ခ�ကွ္ခယ်ခွ်ွာင်း�် သုိူ�မ်းဟုုတ်ွ ရ�ုိင်းခွ်ွာင်း�်အခွွာင်း�်အနေရ�မ်း���နှာင်း�် နေက္ခ��င််း��ည်�နေရ� သူင်းက်ြက္ခ��မု်းရရာပိြခွာင််း� 

လာည််� အခွာွင်း�်အနေရ��ည်�်�ါ�နေ�နေသူ�သူည််�အတွွက္ခ ်လာူင်းယ်မ််း���၏အ��ဂတွမ််းာ� စွို�ရိမ်း�်ွယ်အ်နေပြခွာအနေ� ပြ�စွန်ေ�သူည်။်

၃.၂.၅.  မွွန်�်�က်ခသညာမ်ွျာ�

၁၉၄၈ ခွာုနှာစွ်နှာင်း�် ၁၉၅၈ ခွာုနှာစွ်က္ခ�လာအတွွင်း�် မ်းွ�်အမ်း��ိ�သူ��က္ခ�က္ခွယ်န်ေရ�အ�ွ�� (MNDO)နှာင်း်� မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူူ�တွ�ဦ်း�

(MPF) တွို�၏ လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းန်ေတွ�လ်ာာ�်နေရ�က္ခ�လာအတွွင်း�် ဗျူးဟုိုအစွို�ရကြက္ခ��တွိုက္ခ�်ွ�မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� နေ��င်းန်ှာင်း�်ခွာ�နီေသူ� မ်းွ�်အရ� ်

သူ��မ်း��� မ်းိမ်းိတွို�နေ�အိမ်း်မ်း���က္ခို စွတွင်းစ်ွွ�်�ခွာွ��ွက္ခန်ေပြ��ခွာ��ကြက္ခသူည်။် ၁၉၅၈ ခွာုနှာစွ်တွွင်း ်မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူူ�တွ�ဦ်း�(MPF) လာက္ခ�်က္ခခ်ွာ�ငြိ�ီ�

နေ��က္ခ ်မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ်�ါတွီနှာင်း�် မ်းွ�်အမ်း��ိ�သူ��လာွတွ်နေပြမ်း�က္ခန်ေရ�တွ�မ််းနေတွ�တ်ွို�သူည် ်လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်းန်ေတွ�လ်ာာ�်နေရ�အလာ ံဆက္ခ ်

လာက္ခလ်ာာင်း�်�ူခွာ��သူည်။် ၁၉၉၀ ခွာုနှာစွ်၌ �ုရ��သူု�ံဆူအ�ီ�ရာိ မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီဗျူးဟုိုဌာ��ခွာ���သ်ူည် ်အစွို�ရစွစွတ်ွ�်လာက္ခ�်�သူို� က္ခ�

နေရ�က္ခခ်ွာ��နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� အရ�သ်ူ��ပြ�ည်သ်ူူ (၁၀,၀၀၀)နှာင်း်� (၁၂,၀၀၀) အကြက္ခ�� �ိုင်း�်နှိုင်းင််းသံူို� �ွက္ခန်ေပြ��ခွာိုလာုခံွာ��ရသူည်။် �ိုအခွာ��ိ်

မ်းာစွတွင်း၍် ပြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ်လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခနေကြက္ခ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း်�၌သူ�စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� (IDPs)အပြ�စွ ်နေ��ိုင်းလ်ာ�ခွာ��

ငြိ�ီ�၊ အခွာ��ိ�နေသူ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ်�ိုင်း်�နှိုင်း်င်းအံတွွင်း်�သူို� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စွသ်ူို� သူွ��နေရ�က္ခခ်ွာိုလာုခံွာ��ရသူည်။် �ိုင်း�်နှိုင်းင််းသံူို� မ်းွ�်

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ်လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���ရရာိနှိုင်းန်ေရ�နှာင်း်� ၎င်း�်တွို�၏ အနေပြခွာခွာဝံ�်နေဆ�င်းမ််းုမ်း���အနေရ�နေဆ�င်းရ်ွက္ခ်

နှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ်မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ်�ါတွီမ်းာ မ်းွ�်က္ခယ်ဆ်ယ်န်ေရ�နှာင်း်� �ွ�ံငြိ�ိ��နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီ (MRDC)အ�� ၁၉၈၈ နေ��က္ခ�်ိုင်း�်တွွင်း ်စွတွင်း်

လာု�န်ေဆ�င်းခ်ွာ��ငြိ�ီ�နေ��က္ခ ် ၁၉၉၂ ခွာုနှာစွတ်ွွင်း ် တွရ��ဝင်း�်ွ��စွည်�်နေ��လာိုက္ခန်ေသူ� က္ခယ်ဆ်ယ်န်ေရ�နေက္ခ�မ််းတွီပြ�စွသ်ူည်။်၉၃ �ူ�ပြခွာ��

၉၁ #CHRO: #BBC_Burmese Interview on UNCHR's cessation policy on Chin Refugees https://www.facebook.com/

ChinHumanRightsOrganization/ (accessed on November 14, 2018).

၉၂ Lim May Lee, Give refugees rights to work, govt urged https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/10/29/give-refugees-right-to-

work-govt-urged-it-would-make-a-huge-difference-in-their-lives-says-unhcr-rep/?fbclid=IwAR3vkc0CyuZSTU4Zj_RW1dA06ng2e_

XmXrtnb0_VdEL0v6OjxXii8BmmVOE#6ZpROb5gvv3L7Ruf.99 (accessed on October 29, 2018). 

၉၃ လာူမ်းသူိသူူမ်းသူိ�ဝမ်း���: ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းမံ်းာ လာူမ်းသူိနေသူ�နေသူ� နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း်�နေရာ�င်းရ်မ်းု သူသံူရ� (မ်းွ�ပ်ြ�ည်လ်ာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�နေ��င်းန်ေဒု�ရာင်း�်၊ ���မ်း��လာင်း်�ခွာ်၊ 

ပြမ်း�မ််း��အနေရ��ူ�နေ�ါင်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခသ်ူူမ်း���အ�ွ�� : ၂၀၁၆ခွာုနှာစွ ်ကြသူဂုတွလ်ာ)၊ စွ�မ်း�က္ခန်ှာ�-၂၅။
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ခွာ�က္ခတ်ွစွခ်ွာ�က္ခအ်နေ�ပြ�င်း်� မ်းွ�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ်�ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိ က္ခရင်းန်ှာင်း�် က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်မ််း���က္ခ��သူို� စွခွာ�်�မ်း����ွင်း်�

လာာစွ၍် နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း��ိ�မ်းဟုုတွ်�� အစွုအ�ွ�� သူို�မ်းဟုုတွ ်နေက္ခ��ရွ�သူနေ��မ်း��ိ�ပြ�င်း်� နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်

အတာင်�်အကြက်ပဒ်ေါန်�ပ်ဒေါပြပာင်�်ဒေါ�့�ချ�ံပြချင်�်

လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််း�ဋိိ�က္ခခနေကြက္ခ�င်း်� အရ�သ်ူ��ပြ�ည်သူ်ူမ်း���သူည် ်�ုိင်း�်နုိှင်းင််း၌ံ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စ်ွ နေ��ုိင်းခ်ွာ��နေသူ�လ်ာည်�်၊

�ိုင်း�်အစွို�ရမ်းာ မ်းွ�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�လာု�န်ေဆ�င်းလ်ာ�ခွာ��သူည်။် မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီ၊ ဗျူးဟုိုနေက္ခ�မ််းတွီဝင်းတ်ွစွဦ်း�မ်းာ              

“၁၉၉၀ က္ခနေ� ၁၉၉၄ ခွာုနှာစွ်အ�ိ �ိုင်း်�အစွို�ရက္ခက္ခ�နေ��တ်ွို�က္ခိုနေ�ခွာွင်း�်နေ��ခွာ��တွယ်။် အ�ဒုီနေ��က္ခ ်က္ခ�နေ��တ်ွို�တွိုင်း�်ပြ�ည်�်က္ခက်္ခို၊ 

�ယ်စ်ွ�က်္ခို တွွ��်�ုတွ်တွယ်။် အ�ဒုါက္ခို က္ခ�နေ��တ်ွို�နေကြက္ခ�က္ခတ်ွ�။ က္ခ�နေ��တ်ွို�က္ခ က္ခိုယ််�နေဒုသူက္ခိုမ်းပြ��ခ်ွာ�င်းက်ြက္ခ�ူ�နေလာ”။၉၄ ယ်င်း�်သူို�

မ်းပြ��ခ်ွာ�င်းရ်သူည်�် အနေကြက္ခ�င်း�်အရင်း�်သူည် ် ၎င်း�်(မ်းိမ်းိ)တွို�အတွွက္ခ ် လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ်ရာိမ်းနေ�ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်�ပြ�စွသ်ူည်။် ၁၉၉၃     

ခွာုနှာစွ်၌ �ိုင်း�်နှိုင်းင််းအံစွို�ရမ်းာ မ်းွ�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အ�� နေ�ရ�န်ေပြ��င်း�်နေရှ�နေရ� �ိအ��နေ��လာ�ခွာ��သူည်။် �ိုသူို� �ိအ��နေ��လာ�ခွာ��ငြိ�ီ�

နေ��က္ခ ် မွ်း�ဒု်ုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�်ပြ��ပ်ြခွာင််း�နှာင်း�်ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�အတွွက်္ခ မွ်း�ပ်ြ�ည်သ်ူစွ�်ါတီွ �ိ��်ခွာ����်ယ်န်ေပြမ်းပြ�စ်ွနေသူ� 

ခွာနေလာ�က္ခခ်ွာ�၉ီ၅၊ နေရ�နေခွာ��င်း�်����နှာင်း�် ���ဝယ် ်(၃)နေ�ရ�နေရွ�ခွာ�ယ်ခ်ွာွင်း�်နေ��ခွာ��သူည်။်  ၁၉၉၄ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူး�်�ဝါရီလာ၌စွတွင်း၍် ဧငြိ�ီလာ

တွွင်း ်ဒုုက္ခခသူည်န်ေရှ�နေပြ��င်း�်မ်းုငြိ�ီ�ဆု�ံခွာ��သူည်။် ၁၉၉၄ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးူလာိုင်းလ်ာ ၂၁ ရက္ခန်ေ��၌ ပြမ်း�မ််း��တွ�်မ်းနေတွ�မ််းာ ခွာနေလာ�က္ခခ်ွာ�ီ စွစွန်ေ��

နေရာ�င်း ် (IDPs) စွခွာ��်အ�� ဝင်းန်ေရ�က္ခတ်ွိုက္ခခ်ွာိုက္ခသ်ူည်�်အတွွက္ခ ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းအ်ပြ�စွမ််းာ ဒုုက္ခခသူည်အ်ပြ�စွသ်ူို� တွ��်ပြ��လ်ာည််

နေရ�က္ခသ်ူွ��ခွာ��ရသူည်။် မ်းွ�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ် ၁၉၉၄ ခွာုနှာစွ်၊ ကြသူဂုတွလ်ာ (၃၁) ရက္ခန်ေ��တွွင်း ် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း����မံ်းာ 

လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� ပြ�တွန်ေတွ�က္ခခ်ွာခံွာ��ရသူည်။်  

မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ်�ါတွီသူည် ် စွစွအ်စွို�ရနှာင်း�် အ�စွအ်ခွာတွ်ရ�စ်ွ�နေရ�စွ�ခွာ��� ် မ်းခွာ���်ဆိုမ်းီအခွာ��ိက်္ခ�လာ၌ ပြမ်း�မ််း�စွစွတ်ွ�်

တွ�ရ်င်း�် (၃) ခွာုသူ� နေ�ရ�ခွာ�ခွာ��သူည်။် မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီသူည် ် ၁၉၉၅ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးွ�လ်ာ (၂၉) ရက္ခန်ေ��တွွင်း ် နှိုင်းင််းနံေတွ�န်ေအ�ခွာ�မ်း�်

သူ�ယ်�နေရ�နှာင်း်��ွံ�ငြိ�ိ��နေရ�နေက္ခ�င်းစ်ွီအစွို�ရနှာင်း်� အ�စွအ်ခွာတွ်ရ�စ်ွ�နေရ�စွ�ခွာ��� ် လာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ို�ခွာ��သူည်။် �ိုသူို� အ�စွအ်ခွာတွ်

ရ�စ်ွ�နေရ�စွ�ခွာ���ခ်ွာ���ဆ်ိုငြိ�ီ�နေ��က္ခ�်ိုင်း�်တွွင်း ် ပြမ်း�်မ်း�စွစွ်တွ�်မ်းာ တွ�ရ်င်း�်သူစွ ် (၂၀) နေက္ခ��အ်�� မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီ�ိ��်ခွာ���်ရ�

�ယ်န်ေပြမ်း�တွလ်ာည်အ်သူီသူီ�တွွင်း ်တွ�စ်ွခွာ��်မ်း��� တွည်န်ေဆ�က္ခလ်ာ�ခွာ��သူည်။်၉၆ ယ်င်း�်သူို�တွို�ခွာ���လာ�သူည််�အတွွက္ခ ်နှာစွ်�က္ခလ်ာက္ခ ်

�က္ခကုိ်္ခင််း�ဋိိ�က္ခခပြ��်လာည်ပ်ြ�စ်ွ�ွ��နုိှင်းန်ေသူ� အနေပြခွာအနေ�တွစွရ်�အ်ပြ�စွသုိ်ူ�နေရ�က္ခရ်ာလိာ�နုိှင်းမ််းည်ကုိ်္ခ စုိွ�ရိမ်းန်ေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� ပြ�စွသ်ူည်။်

အ�စွအ်ခွာတွ်ရ�စ်ွ�နေရ� လာက္ခမ််းာတွ်နေရ��ို�ပြခွာင်း�်အက္ခ��ိ�ဆက္ခမ််းာ� �ိုင်း�်နှိုင်းင််းအံတွွင်း်�ရာိ မ်းွ�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�သူို� ပြ�� ်

လာည်ဦ်း�တွည်န်ေစွခွာ��သူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� ၁၉၉၆ ခွာုနှာစွ်၊ မ်းတွ်လာ၌ လာက္ခက်္ခ��်မ်းွ�်ဒုုက္ခခသူည် ် (၄,၀၀၀) နေက္ခ��အ်��လာု�ံ ပြ��လ်ာည််

နေ�ရ�ခွာ����နေရ�စွခွာ��်မ်း���သူို� နေရှ�နေပြ��င်း�်ခွာ��ရသူည်။် မ်းွ�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ် မ်းိမ်းိတွို�နေ��ိုင်းခ်ွာ��နေသူ� မ်းူလာနေ�ရ�သူို� ပြ��လ်ာည််

အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်းဟုုတွ�်� မ်းွ�ပ်ြ�ည်သ်ူစွ်�ါတွီ�ိ��်ခွာ���်ရ��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���တွွင်း ် ယ်နေ��အခွာ��ိ်�ိတွိုင်းန်ေအ�င်း ် အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်း်

ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ်�ါတွီမ်းာ ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း��� အသူက္ခန်ေမ်းွ�ဝမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်ပြ��နှိုင်းရ်�် မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီ 

အသူိအမ်းာတွပ်ြ�� နေပြမ်းယ်��ိုင်းဆ်ိုင်း်မ်းုဂရမ်းမ််း���က္ခို တွရ��ဝင်း�်ုတွန်ေ�����သူည်။် မ်းွ�် IDPs စွခွာ�်�မ်း���သူို� လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���

နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���နေလာ���ခွာ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိတွို�က္ခိုယ်တ်ွိုင်းရ်�တ်ွည်န်ှိုင်းန်ေရ�သူို� ဦး�တွည်လ်ာ�ခွာ��သူည်။် စွစွ်

၉၄ လာူမ်းသူိသူူမ်းသူိ�ဝမ်း���: ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းမံ်းာ လာူမ်းသူိနေသူ�နေသူ� နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း်�နေရာ�င်းရ်မ်းု သူသံူရ� (မ်းွ�ပ်ြ�ည်လ်ာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�နေ��င်းန်ေဒု�ရာင်း�်၊ ���မ်း��လာင်း်�ခွာ်၊ 

ပြမ်း�မ််း��အနေရ��ူ�နေ�ါင်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခသ်ူူမ်း���အ�ွ�� : ၂၀၁၆ခွာုနှာစွ ်ကြသူဂုတွလ်ာ)၊ စွ�မ်း�က္ခန်ှာ�-၂၇။

၉၅ ခွာနေလာ�က္ခခ်ွာ�ီစွခွာ�်�သူည် ်၁၉၉၄ခွာုနှာစွတ်ွွင်း ်စွတွင်းတ်ွည်န်ေ��င်းခ်ွာ��သူည်။် 

၉၆ Human Rights Foundation of Monland-Burma, Destination Unknown: Hope and Doubt Regarding IDP Resettlement in Mon State 

(Human Rihgts Foundation of Monland-Burma: 2012, Thailand), P-22 http://www.rehmonnya.org/upload/Destination-Unknown.pdf 

(accessed on October 8, 2019).
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နေ��နေရာ�င််းမ်း���အ�� �ီ�ွ�န်ေ��င််းနေဒု�ရာင််း�၊ နုိှင်းင််းတံွက္ခ�အကူ္ခအညီ်နေ��နေရ�အ�ွ��နှာင်း်� အနေမ်းရိက္ခ�်ဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတီွအ�ွ��အစွည်�် 

မ်း���မ်းာ က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံနေ��နေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်၉၇

ပြမ်း�မ််း�နှိုင်း်င်း၏ံ နှိုင်း်င်းနံေရ�(ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�) ပြ�စွစ်ွဉ်န်ေပြ��င်း�်လာ�လာ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�်အတွူ မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီသူည်လ်ာည်�် ၂၀၁၈    

ခွာုနှာစွ်၊ နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ (၁၃) ရက္ခန်ေ��၌ တွစွန်ှိုင်း်င်းလံာုံ��စွခ်ွာတွ်တွိုက္ခခ်ွာိုက္ခမ််းုရ�စ်ွ�နေရ� သူနေ��တွူစွ�ခွာ���(်NCA) ခွာ���်ဆိုခွာ��သူည်။် မ်းွ�်

ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီသူည် ်NCA စွ�ခွာ���လ်ာက္ခမ််းာတွ်နေရ��ို����နေသူ�လ်ာည်�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���၏ �ည်�နေရ�၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�၊ အသူက္ခ ်

နေမ်းွ�ဝမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်နှာင်း�် အပြခွာ��နေသူ�လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခမ််း��� ရာိနေ�နေသူ�သူည်။် မ်းွ�စ်ွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီ �ိ��် 

ခွာ���ရ်��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���၌ နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်သူည် ်၎င်း�်တွို�အတွွက္ခ ်လာုခံြုံခွာ�ံမ်းုက္ခို�ိုမ်းိုခွာစံွ��ရနေကြက္ခ�င်း�် ခွာ��ဒုိုက္ခ ်IDP စွခွာ�်�နေ�ပြ�ည်သ်ူူတွစွဦ်း�မ်းာ 

မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီ �ိ�်�ခွာ���န်ေဒုသူနေရ�က္ခရ်ာိခွာ��ိ်၌ လာယ်ယ််�၊ ဥယ်��ဉ််ခြုံခွာသံူို� မ်းိမ်းိတွို�သူွ��ခွာ�င်းန်ေသူ� အခွာ��ိ်တွိုင်း�်တွွင်း ်လာွတွလ်ာွတွ်

လာ�လ်ာ�သ်ူွ��လာ�၍ အလာု�လ်ာု�်က္ခိုင်းန်ှိုင်း်သူည်။် အစွို�ရ�ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်းနေဒုသူအတွွင်း�် နေ��ိုင်းခ်ွာ��ိ်တွွင်းမ််းူလာွတွလ်ာ�စ်ွွ� သူွ�� 

နေရ�က္ခ ်လာု�က်္ခိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်းပြ��လာု�န်ှိုင်း်နေ�။၉၈

ပညာာဒေါ�� 

“မ်းွ�အ်မ်း��ိ�သူ��နေက္ခ��င်း�်အစွ မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီက္ခ”ဟုူ၍ ဆိုသူည်�်အတွိုင်း�် မ်းွ�်အမ်း��ိ�သူ��နေက္ခ��င်း�် �ည်�နေရ�စွ�စွ်

သူည် ် ၁၉၇၂ ခွာုနှာစွ်တွွင်း ် မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ်�ါတွီမ်းာစွတွင်းလ်ာ�သူည်�် �ည်�နေရ�စွ�စွပ်ြ�စွသ်ူည်။် မ်းွ�်အမ်း��ိ�သူ���ည်�နေရ�စွ�စွသ်ူည် ်

နေဝ�လာနံေခွာါင်း်����သူည််� မ်းွ�်လာူမ်း��ိ�မ်း���နေ��ိုင်းရ်�နေဒုသူမ်း���အတွွက္ခ ် ရည်ရ်ွယ်ခ်ွာ�က္ခ်ပြ�င်း်� စွတွင်းခ်ွာ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် မ်းွ�်အမ်း��ိ�သူ��

နေက္ခ��င်း�်မ်း���က္ခို မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ်�ါတွီ�ိ�်�ခွာ���ရ်� �ယ်န်ေပြမ်းမ်း���နှာင်း်� အစွို�ရ�ိ��်ခွာ���်ရ��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���တွွင်းလ်ာည်�် �ွင်း�်လာာစွသ်ူင်းက်ြက္ခ��

နေ��လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် အခွာ��ိ�နေသူ� နေက္ခ��င်း�်မ်း���သူည် ်အစွို�ရနေက္ခ��င်း�်မ်း���နှာင်း်�အတွူတွက္ခွနေရ�နေနှာ� (Mixed School) �ွင်း�်လာာစွ�်��

လာ�က္ခရ်ာသိူည်။် မွ်း�အ်မ်း��ိ�သူ���ည်�နေရ�စွ�စ်ွသူည် ် မိ်းခွာင်း�်�သူ�စွက္ခ��အနေပြခွာပြ��-��သူ�စွက္ခ��စံုွ�ည်�နေရ�စွ�စ်ွကုိ္ခ လာက္ခန်ေတွွ� 

အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရွ်က်္ခနေ�နေသူ� �ည်�နေရ�စွ�စွပ်ြ�စွသ်ူည်။် မွ်း��်ည်�နေရ�စွ�စွသ်ူည် ် သူင်းက်ြက္ခ��နေရ�မ်းဏိ္ဍ�င််း��သူ� 

စွက္ခ��အပြ�စွ ်မွ်း��်�သူ�စွက္ခ��၊စွ�နေ�ပြ�င်း�် သူင်းက်ြက္ခ��သူင််းယူ်ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်   မွ်း��်ည်�နေရ�စွ�စွသ်ူည် ်အစုိွ�ရ�ည်�နေရ�စွ�စ်ွနှာင်း�် 

အပြ��အ်လာာ�်နေ�ါင်း�်က္ခူ�နှိုင်းသ်ူည်။် မ်းွ�်�ည်�နေရ�စွ�စွသ်ူည် ် ဆယ််တွ�်�စွ�နေမ်း��ွ�မ်း���က္ခို ဝင်းန်ေရ�က္ခန်ေပြ�ဆိုခွာွင်း်�ရရာိသူည််�အပြ�င်း၊် 

ဆယ်တ်ွ��်နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းသ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်�လာည််� အစွို�ရတွက္ခကသူိုလာ�်ည်�နေရ�စွ�စွသ်ူို� တွက္ခ်နေရ�က္ခန်ှိုင်းသ်ူည်။် အစွို�ရတွက္ခကသူိုလာ်

�ည်�နေရ�စွ�စွသ်ူို� မ်းတွက္ခန်ေရ�က္ခခ်ွာ�င်းသ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်�လာည်�် မ်းွ�်အမ်း��ိ�သူ���ည်�နေရ�စွ�စွမ််းာ�ွင်း်�လာာစွ�်��နေသူ� ဆယ်တ်ွ��်

လာွ�် (Post-ten) နေ��က္ခန်ေ���်ည်�နေရ�အစွီအစွဉ်အ်�� ဝင်းခ်ွာွင်း�်စွ�နေမ်း��ွ�နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းသ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်�လာည်�် တွက္ခ်နေရ�က္ခခ်ွာွင်း�်

ရာိသူည်။် မ်းွ�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ်�ိုင်း်�နှိုင်း်င်းမံ်းာပြ�ည်တ်ွွင်း်�သူို� ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းလ်ာ�ငြိ�ီ�နေ��က္ခ ်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စွမ််းာ စွစွ်

နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���အပြ�စွသ်ူို� ပြ��်လာည််နေရ�က္ခရ်ာိလာ�ခွာ��သူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� မ်းွ�စ်ွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���သူည် ် မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီ

�ိ��်ခွာ���ရ်��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���တွွင်း ်အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းလ်ာ�သူည် ်ဆယ်န်ှာစွ်နေက္ခ��က်္ခ�လာအတွွင်း�်သူို�နေရ�က္ခရ်ာိလာ�ငြိ�ီ� မ်းိမ်းိတွို�သူ��/သူမ်းီ�

မ်း���က္ခို မ်းွ�အ်မ်း��ိ�သူ��နေက္ခ��င်း�်မ်း���၌ တွက္ခန်ေရ�က္ခသ်ူင်းက်ြက္ခ��လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် 

န်ုဂုံး��ံ

မ်းွ�လ်ာူမ်း��ိ�မ်း���သူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွန်ေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အပြ�စွ ် �ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းပ်ြခွာင်း�်သူ�မ်းက္ခ စွစွန်ေပြ��

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စွ ် �ိုင်း်�နှိုင်း်င်းအံတွွင်း်�သူို� �ွက္ခ်နေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းခ်ွာ��သူည်။် သူို�ရ�တွွင်း ် �ိုင်း�်အ�ဏ်��ိုင်းမ််း���မ်းာ ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းံ

၉၇ Zue Zue, Ethnic Mon IDPs Concerned about Declining Aid https://www.irrawaddy.com/news/burma/ethnic-mon-idps-concerned-

about-declining-aid.html (accessed on November 8, 2018).

၉၈ လာူမ်းသူိသူူမ်းသူိ�ဝမ်း��� : ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းမံ်းာ လာူမ်းသူိနေသူ�နေသူ� နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း်�နေရာ�င်းရ်မ်းု သူသံူရ� (မ်းွ�ပ်ြ�ည်လ်ာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�နေ��င်းန်ေဒု�ရာင်း�်၊ ���မ်း��လာင်း်�ခွာ်၊ 

ပြမ်း�မ််း��အနေရ��ူ�နေ�ါင်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခသ်ူူမ်း���အ�ွ�� : ၂၀၁၆ခွာုနှာစွ ်ကြသူဂုတွလ်ာ)၊ စွ�မ်း�က္ခန်ှာ�-၂၅။
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အတွွင်း�်သူို� ပြ��လ်ာည်တ်ွွ�်��ို�လာ�ပြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စွမ််းာ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အပြ�စွသ်ူို� တွ��်နေရ�က္ခရ်ာိလာ�ခွာ��

သူည်။် မ်းွ�စ်ွစွ်နေ��နေရာ�င်းအ်မ်း���စွုသူည် ် မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီ�ိ��်ခွာ���်ရ��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���၌ အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းရ်�မ်းာ ယ်ခွာုအခွာ��ိ်အခွာါ

တွွင်း ်နေက္ခ��ရွ�အပြ�စွသ်ူို�နေရ�က္ခရ်ာိနေ�ငြိ�ီပြ�စွသ်ူည်။် အဆို�ါစွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���အနေ�ပြ�င်း်�လာည်�် မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီမ်းာ �ွင်း�်လာာစွ�်��

နေသူ� မ်းွ�်အမ်း��ိ�သူ��နေက္ခ��င်း�်မ်း���တွွင်း ် တွက္ခန်ေရ�က္ခသ်ူင်းက်ြက္ခ��ခွာွင်း်�ရရာိနေ�သူည်။် မ်းွ�်အမ်း��ိ�သူ��နေက္ခ��င်း�်�ည်�နေရ�စွ�စွသ်ူည် ်

မိ်းခွာင်း�်�သူ�စွက္ခ�� အနေပြခွာပြ��-��သူ�စွက္ခ��စံုွ�ည်�နေရ�စွ�စ်ွကုိ္ခ လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င််းအ�ည်န်ေ��က်္ခ�င်း�်သံုူ�နေ�ပြခွာင််း�ပြ�စွသ်ူည်။် 

�ူ�ပြခွာ��ခွာ�က္ခအ်နေ�ပြ�င်း်� မ်းွ�်အမ်း��ိ�သူ��နေက္ခ��င်း�်�ည်�နေရ�စွ�စွသ်ူည် ် အစွို�ရ�ည်�နေရ�စွ�စွပ်ြ�င်း်� တွိုက္ခရ်ုံးိုက္ခခ်ွာ�တိွ်ဆက္ခပ်ြခွာင်း�် သူို� 

မ်းဟုုတွ ်နေ�ါင်း�်က္ခူ�နှိုင်း်သူည်။် ဤအခွာ�က္ခသ်ူည် ်အပြခွာ��ဗျူးမ်း�မ်းဟုုတွန်ေသူ� က္ခ��်တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���၏ �ည်�နေရ�စွ�စွ�်က္ခ ်

အ��သူ�ခွာ�က္ခပ်ြ�စွန်ေ�သူည်။် မ်းွ�်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���(IDPs)အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိတွို� မ်းူလာနေ��ိုင်းခ်ွာ��သူည်�်နေဒုသူသူို� ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�

နေ��ိုင်း်လာိုနေသူ�လ်ာည်�် ၎င်း�်တွို�အတွွက္ခ ် လာူမ်းု�ဝလာုခံြုံခွာ�ံမ်းု အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ်ရာိမ်းနေ�ပြခွာင်း�်၊ လာု�က်္ခိုင်းစ်ွ��နေသူ�က္ခမ််းည်�် နေပြမ်းယ်�မ်း���နှာင်း်� 

နေ�အိမ်းမ််း���မ်းရာိပြခွာင်း�်၊ နေပြမ်းပြမ်းိ��မ််းိုင်း�်အနှတရ�ယ််ရာိနေ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် နှိုင်းင််းနံေရ�အ�မ်းခွာမံ်းရာိပြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� မ်းူလာနေဒုသူသူို� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�

အခွာက္ခအ်ခွာ�ပြ�စွန်ေစွသူည်။် ၎င်း�်အစွ�� မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီအနေ�ပြ�င်း်�လာည်�် မ်းွ�စ်ွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� လာု�က်္ခိုင်းစ်ွ��နေသူ�က္ခန်ှိုင်းရ်�်

အတွွက္ခ ်�ါတွီ၏အသူိအမ်းာတွပ်ြ�� တွရ��ဝင်းန်ေပြမ်းဂရမ်းမ််း���က္ခို�ုတွန်ေ��၍ အသူက္ခန်ေမ်းွ�ဝမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်ပြ��နေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် 

၃.၂.၆. �ချု�င်စ်ိုစိုဒ်ေါ��ဒေါ�ာာင်မ်ွျာ� 

ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ်န်ေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်၌ ၂၀၁၈ခွာုနှာစွ်၊ ဒုီဇူးင်း�်�လာမ်းာ လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ်အ�ိ ရက္ခခိ�င်း�်တွ�်မ်းနေတွ� ် (AA)နှာင်း�် ပြမ်း�မ််း��

တွ�မ််းနေတွ�တ်ွို�အကြက္ခ�� နေဒုသူခွာပံြ�ည်သ်ူူမ်း���မ်းာ� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း��� �ွင်း�်လာာစွ�်��ရာိနေ�ရသူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���

အတွွက္ခ ်  ရခွာိုင်းတ်ွိုင်း်�ရင်း�်သူ��မ်း��ိ�နှွယ်မ််း���အစွည်�်အရုံးု�ံ(REC)၉၉က္ခို ၂၀၁၇ ခွာုနှာစွ်၊ စွက္ခ်တွင်း�်�လာ ၂၃ ရက္ခန်ေ��တွွင်း ် စွတွင်း်

�ွ��စွည်�်ခွာ��သူည်။် ၂၀၂၀ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူး�်�ဝါရီလာ (၂၅) ရက္ခန်ေ�� �ုတွပ်ြ��်ခွာ�က္ခအ်ရ ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�် �ုဏ်��က္ခွ��်၊ နေက္ခ��က္ခ်

နေတွ�၊် နေပြမ်း�က္ခဦ်း�၊ မ်းင်း်�ပြ���၊ နေပြမ်း�ု၊ံ အမ်း�်၊ ရနေသူ�နေတွ�င်း၊် နေမ်း�င်း�်နေတွ�၊ စွစွန်ေတွွနှာင်း�် နေ�ါက္ခ်နေတွ�ငြိမ်းိ���ယ် ်(၁၀)ခွာု၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်း်

ပြ�ည်သ်ူူအနေရအတွွက္ခ ်(၁၀၆,၆၁၄)ဦး� တွစွသ်ူိ�်�နေပြခွာ�က္ခန်ေ��င်းန်ေက္ခ��၁်၀၀ အ�ိ တွို�လာ�သူည်။် လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ်၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်း်

ပြ�ည်သ်ူူအနေရအတွွက္ခ ်၂ သူိ�်�နေက္ခ��သ်ူို�နေရ�က္ခရ်ာိလာ�ငြိ�ီပြ�စွသ်ူည်။် လာူမ်းုဝ��်မ်း�်က္ခယ်ဆ်ယ်န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�

ဝ�်ကြီးက္ခီ� ဌာ��၊ ရခွာိုင်း်ပြ�ည််�ယ်် နေ��အနှတရ�ယ််စွီမ်းံခွာ�်�ခွာွ�နေရ�ဦး�စွီ�ဌာ��မ်းာ�ုတ်ွပြ��်ခွာ�က္ခ်အရ စွစွ်နေ��နေရာ�င််းစွခွာ�်�အနေရအတွွက်္ခ 

(၁၂၅) ခွာုနှာင်း�် လာူဦး�နေရ (၄၉,၂၂၁) ဦး�ရာိနေကြက္ခ�င်း�် �ုတွပ်ြ��်���သူည်။်၁၀၁ ရခွာိုင်းတ်ွိုင်း�်ရင်း�်သူ��မ်း��ိ�နှွယ်စ်ွု အစွည်�်အရုံးု�ံမ်းာ�ုတွပ်ြ��်

နေသူ� စွစွ်နေ��နေရာ�င်း်လာူဦး�နေရနှာင်း်� ပြ�ည်�်ယ််အစွို�ရမ်းာ�ုတွပ်ြ��န်ေသူ� လာူဦး�နေရစွ�ရင်း�်မ်း��� က္ခွ�ဟုခွာ�က္ခက်ြီးက္ခီ�မ်း��နေ�သူည်။် စွစွ်

နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူ ၄၀% သူ� စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���တွွင်းန်ေ��ိုင်း၍် က္ခ��၆်၀% လာူဦး�နေရမ်းာ� အဆင်းန်ေပြ�သူလာို �ီ�စွ�ရ်�

နေဆွမ်း��ိ�မ်း���၌ နေ��ိုင်း်ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် REC စွ�ရင်း�်မ်း���အရ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���တွွင်း ်လာူဦး�နေရ (၄၀,၀၀၀)ဝ�်�က္ခ�င်းရ်ာိနေ�

ငြိ�ီ�၊ စွခွာ��်ပြ�င်း�်တွွင်း ်နေ��ိုင်းန်ေသူ� စွစွ်နေ��နေရာ�င်းအ်နေရအတွွက္ခသ်ူည် ်(၆၅,၀၀၀)အ�ိရာိနေ�သူည််။၁၀၂ စွစွန်ေ��နေရာ�င်း ်ပြ�ည်သ်ူူ

တွဝက္ခန်ေလာ�က္ခသ်ူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���တွွင်းန်ေ��ိုင်း်သူည်မ််းဟုုတွ�်� �ီ�စွ�ရ်�နေဆွမ်း��ိ�မ်း���တွွင်းန်ေ��ိုင်းက်ြက္ခရသူည်။်၁၀၃

၉၉ REC-Rakhine Ethinics Congress  

၁၀၀ �ီ�ီစွီသူတွင်း�်(ပြမ်း�မ််း�)၊ ရခွာိုင်းမ််းာ�တွိုက္ခ�်ွ�နေတွွနေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေရာ�င်းဦ်း�နေရ တွစွသ်ူိ��်နေပြခွာ�က္ခန်ေ��င်းန်ေက္ခ��ရ်ာိလာ� 

 https://www.bbc.com/burmese/burma-51253533 (accessed on January 27, 2020). 

၁၀၁ မ်းင်း�်နေအ�င်းခ်ွာိုင်း၊် ရခွာိုင်းစ်ွစွ်�ွ�နေကြက္ခ�င်း်� စွစွ်နေ��နေရာ�င်း ်၁သူိ�်�၆နေသူ�င်း�်နေက္ခ��ရ်ာိလာ�ဟုု REC �ုတွပ်ြ�� ်

 https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/28/214069.html (accessed on January 28, 2020.

၁၀၂ ပြ�းပြ�းခွာိုင်း(်လာွတွလ်ာ�တ်ွ��အ�ရာအသူ)ံ၊ က္ခယ်ဆ်ယ်န်ေရ�စွခွာ��်ပြ�င်း�် စွစွန်ေ��ဒုုက္ခခသူည်န်ေတွွရ�� အခွာက္ခအ်ခွာ� 

 https://www.rfa.org/burmese/program_2/rakhine-refugees-difficulites-01192020050926.html (accessed on January 19, 2020).

၁၀၃ RFA Burmese၊ စွည်ိင်း�်ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��် တွ�က်္ခရိက္ခခ�သူယ်ခ်ွာွင်း�်မ်းပြ��လာို�နေပြ�� 

 https://www.facebook.com/rfaburmese/posts/10159488046488128?__tn__=K-R (accessed on January 29, 2020). 
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၁၀၄ လာွတွလ်ာ�တ်ွ��အ�ရာအသူ ံ (RFA)၊ ရခွာိုင်းစ်ွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�တွခွာ��ိ�က္ခို ICRC က္ခ ဆ�်နေ��က္ခ�်�ံမ်းုယ်�ယ်ီရ� ် https://www.rfa.org/burmese/news/
icrc-stop-supporting-rice-to-rakhine-refugee-camps-08212019080004.html (accessed on August 21, 2019).

၁၀၅ ခွာင်းမ််းို�မ်းို�လာွင်း(်မ်းတွလ်ာ ၂၁ ရက္ခ ်၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ်)၊ စွစွန်ေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���လာုခံြုံခွာ�ံမ်းု ရခွာိုင်းလ်ာူမ်းုနေရ�အ�ွ��စွို�ရိမ်း ်
 https://myanmar-now.org/mm/news/1904 (accessed on January 27, 2020).

၁၀၆ နေက္ခ��လ်ာွင်းဦ်း�(လာွတွလ်ာ�တ်ွ��အ�ရာအသူ)ံ၊ ရခွာိုင်းစ်ွစွ်နေ��နေရာ�င်းန်ေတွွ ရိက္ခခ�ပြ�တွလ်ာ� ် https://www.rfa.org/burmese/news/increased-northern-
rakhine-refugees-11262019011918.html (accessed on November 26, 2019). 

၁၀၇ ရိက္ခခ��စွစည်�်မ်း���အပြ�စွ ်ဆ�်အိတွ် (၂၀၀၀၀)၊ ဆ�်ကြက္ခ�ဆ၊ံ ��ဆီ၊ င်းရုံးုတွန်ေက္ခ�င်း�်၊ �နှွင်း�်၊ ဆ��နှာင်း�် တွ�နေ�်လာင်း ်အစွရာိနေသူ� �စွစည်�်မ်း���ပြ�စွသ်ူည်။် 

၁၀၈ ဝဏ်ဏခွာွ�ည်ိ� (DVB)၊ ရခွာိုင်းစ်ွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���အတွွက္ခ ်နေဒု်လာ� ၂ သူိ��်နေက္ခ��တ်ွ��်ို�ရာိ ရိက္ခခ�မ်း��� အိနှဒိယ်နေ��အ� ်
 http://burmese.dvb.no/archives/367816 (accessed on January 22, 2020).

၁၀၉ ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ်ရ်ာိ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���၏ အမ်းို�အက္ခ�တွ�မ်း���သူည် ် UN အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာနေ��အ�န်ေသူ� အပြ��နေရ�င်းရ်ွက္ခ�်�င်းတ်ွ�မ်း���မ်းဟုုတွ�်�၊ 
တွ�လာ�တွမ််း���က္ခို အမ်းို�မ်းို����ရပြခွာင်း�်၊ အက္ခ�အရအံပြ�စွ ်အသူု�ံပြ�����ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်ကြက္ခမ်း�်ခွာင်း�်မ်း���အပြ�စွ ်နေပြမ်းကြီးက္ခီ�နေ�်၌ အခွာင်း်�မ်း���ခွာင်း�်
၍ နေ��ိုင်းရ်ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ဤက္ခ��သူို�နေသူ� အမ်းို� အက္ခ�တွ�မ်း���သူည် ် နေနှွရ�သူီတွွင်းအ်ဆင်းန်ေပြ�နှိုင်းန်ေသူ�လ်ာည်�်၊ မ်းို�ရ�သူီဥတွုအတွွက္ခ ် အဆင်းန်ေပြ�မ်းည် ်
မ်းဟုုတွန်ေ�။ 

၁၁၀ မ်း��ိ�နေက္ခ�� ် (ရခွာိုင်းဒ်ုီမ်းိုက္ခနေရစွီအ�ွ��ခွာ���/်အနေ�ွနေ�ွအတွွင်း�်နေရ�မ်းု�)၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ�(သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ 
ရ�က်္ခု�င်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူးူလာိုင်းလ်ာ ၃ ရက္ခ။် 

လွူသာ�ချျင်�်စိုာန်ာက်ူညာီဒေါထိုာက်ပ်�ံမွုမွျာ�

ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ််(နေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်)စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���သူို� လာူမ်းုဝ��်မ်း�်က္ခယ်ဆ်ယ်န်ေရ�နှာင်း်�ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�

ဝ�်ကြီးက္ခီ�ဌာ��၊ အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုင်း်ရ�ကြက္ခက္ခန်ေပြခွာ�ီနေက္ခ�မ််းတွီ (ICRC)နှာင်း်� က္ခမ်း��့စွ����ရ်ိက္ခခ�အစွီအစွဉ် ်(WFP)တွို�မ်းာ နေ��က္ခ�်�ံနေ��

���ပြခွာင်း�်၊ အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုနေရ�အသူင်း�်အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ က္ခူည်ီ�ံ��ိုနေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်/ပြ�ည်�်မ်းာ လာားဒုါ�်�နေသူ� 

လူာသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က်္ခ��ံမု်းမ်း���သူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���အ��လံုာ�သုိူ� နေရ�က္ခရ်ာနုိိှင်းမ််းည်မ််းဟုုတွန်ေ�။ အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆုိ်င်းရ်� 

ကြက္ခက္ခန်ေပြခွာ�ီနေက္ခ�မ််းတွီ (ICRC)မ်းာ ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ််၊ နေပြမ်း�က္ခဦ်း�ငြိမ်းိ���ယ်ရ်ာိ တွိမ်းည််ိ�၊ �ီ�င်းရ်င်း�်၊ တွင်း�်�ိ�က်္ခ�်၊ ရွ�သူစွန်ေက္ခ အစွရာိ 

နေသူ� စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���က္ခို အခွာု (၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ်၊ ကြသူဂုတွ)် လာအတွွက္ခ ် ဆ�်ရိက္ခခ�မ်း���နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� ရ�ဆ်ိုင်း�်လာိုက္ခ်

နေကြက္ခ�င်း�် စွခွာ��်တွ�ဝ�ခ်ွာမံ်း���မ်းာနေပြ��ဆိုသူည်။် ယ်င်း�်သူို�ရ�ဆ်ိုင်း�်ရပြခွာင်း�်မ်းာ� ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ််အစွို�ရအ�ွ��သူည် ် အဆို�ါစွခွာ�်�မ်း���၌ 

ဆ�်မ်း���အလာုအံနေလာ�က္ခရ်ာိနေ�သူည််�အတွွက္ခ ်ရ�ဆ်ိုင်း�်နေကြက္ခ�င်း�် ICRC အ�ွ��မ်းာနေပြ��ဆိုနေကြက္ခ�င်း�် တွိမ်းည််ိ�စွစွန်ေ��နေရာ�င်းဒ်ုုက္ခခသူည််

စွခွာ��်တွ�ဝ�ခ်ွာံ ဦး�နေဝလာာနေအ�င်းမ််းာ နေပြ��ဆိုသူည်။်၁၀၄ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း���တွွင်း ် ဆ�်၊ အမ်းို�အက္ခ�၊ အိ�ရ်�ခွာင်း�်၊ နေဆ�ဝါ�

မ်း���၁၀၅၊ ခြုံခွာ�ံနေစွ�င််းမ်း���နှာင်း်� သူ�်�ရာင်း�်နေသူ�နေသူ�က္ခသ်ူုံ�နေရမ်း��� လာိုအ�လ်ာ�က္ခရ်ာိနေ�သူည်။် အလာားရာင်း်မ်း���အနေ�ပြ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်း်

ပြ�ည်သ်ူူမ်း���က္ခို လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းုမ်း���က္ခူည်ီ�ံ��ို�ရ�အ်တွွက္ခ ် ငြိမ်းိ���ယ်အ်ု�ခ်ွာ���်နေရ�မ်းား�မ်း����မံ်းာ ခွာွင်း�်ပြ��ခွာ�က္ခရ်ရာိ

ငြိ�ီ�မ်းာသူ� နေဆ�င်းရ်ွက္ခခ်ွာွင်း�်ရာိနေ�သူည်။်၁၀၆ ၂၀၂၀ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂ ၁ရက္ခန်ေ��တွွင်း ်အိနှဒိယ်အစွို�ရမ်းာ ရခွာိုင်းပ်ြ�ည််�ယ််အစွို�ရအ�ွ�� 

�သံူို� အနေမ်းရိက္ခ�န်ေဒု်လာ� (၂၀၀,၀၀၀) နေက္ခ�� ်တွ��်ို�ရာိနေသူ�ရိက္ခခ��စွစည်�်မ်း���၁၀၇လာာ�နေပြ��င်း�်နေ��အ�ခ်ွာ��သူည်။်၁၀၈

ရခွာိုင်း်ပြ�ည််�ယ််အစွို�ရ (ဝ�်ကြီးက္ခီ�ခွာ���်)မ်းာ နေက္ခ��က်္ခနေတွ�်စွစွ်နေ��နေရာ�င််းစွခွာ�်�ရာိ စွစွ်နေ��နေရာ�င််းတွစွ်ဦး�လာ်င််း တွစွ်ရက်္ခ  

(၃၀၀) က္ခ��န်ှု�်�ပြ�င်း�် တွစွလ်ာစွ� (၉,၀၀၀)က္ခ��စ်ွီပြ�င်း်� က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံနေ��သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်က္ခနေလာ�မ်း���အတွွက္ခ ်ပြ�ည််�စွွက္ခ်

အ�ဟု�ရမ်းု��်မ်း���လာည်�် �ါဝင်းသ်ူည်။် နေပြမ်း�က္ခဦ်း�ငြိမ်းိ���ယ် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�၌ ပြ�ည်�်ယ််အစွို�ရမ်းာ  တွစွရ်က္ခလ်ာ်င်း(်၃၀၀)က္ခ��်

နှာင်း�် ည်ီမ်း်နေသူ�ဆ�အ်�� နှို�ဆီဗျူးူ�တွစွ်ဗျူးူ�၏ သူုံ��ုံနှာစွ်�ုကံ္ခို တွစွ်လာစွ� က္ခူညီ်နေ��က္ခ�်�ံနေ��သူည်။် က္ခ��်�မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုအပြ�စွ်

 ငြိမ်းိ���ယ်က်္ခ���်မ်း�နေရ�ဌာ��မ်းာ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��် မ်း���သူို� တွ�တွ်လာ်င်း ် ၂ရက္ခ/်၃ရက္ခ ် အစွရာိသူပြ�င်း်� လာ�နေရ�က္ခက်ြက္ခည််�ရုံးု�နေ��

လာ�က္ခရ်ာိသူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��် (IDPs camp)မ်း���ရာိ နေ�အိမ်းမ််း��� သူို�မ်းဟုုတွ ်အမ်းို�အက္ခ�တွ�မ်း���၁၀၉ က္ခို က္ခိုယ််�အ��က္ခိုယ််

က္ခို�ပြ�င်း်� နေဆ�က္ခလ်ာု� ်���သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ်် ငြိမ်းိ���ယ်အ်သူီ�သူီ�မ်းာ အလာားနေင်းွမ်း���၊ ဗျူးမ်း�ပြ�ည်မ််းာ လာားဒုါ�်�နေသူ� 

နေင်းွနေကြက္ခ�မ်း���၊ က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််/���က္ခ��်မ်းာ လာားဒုါ�်�နေသူ� နေင်းွနေကြက္ခ�မ်း���အပြ�င်း ်လာူမ်းုနေရ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ မ်းတွည်န်ေသူ�အလာား

နေင်းွမ်း���ပြ�င်း်� ရ�တ်ွည်ပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် အပြခွာ��နေသူ�တွ�က္ခတ်ွွင်းလ်ာည်�် ICRC နှာင်း�် က္ခမ်း��့ စွ���� ် ရိက္ခခ�အစွီအစွဉ်(်WFP) အ�ွ��

အစွည််�မ်း���၏ အက္ခူအည်ီပြ�င်း်� ရ�တ်ွည်န်ေ�ရသူည်။်”၁၁၀
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ပညာာဒေါ�� 

ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ်န်ေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်တွွင်း ် လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းတ်ွိုက္ခ�်ွ�မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� စွ�သူင်းန်ေက္ခ��င်း�်မ်း����ိတွ�်��ရသူည််�အတွွက္ခ ်

စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သူ်ူမ်း��� �ည်�နေရ�ဆက်္ခလာက္ခသ်ူင်းက်ြက္ခ��နုိှင််းနေရ� အခွာက်္ခအခွာ�ကြံက္ခ�နံေတွွ�နေ�ရသူည်။် လာက္ခရ်ာအိခွာ��ိတွ်ွင်း ်နေက္ခ��င််း�

နေ�အရွယ် ်က္ခနေလာ�မ်း���အနေ�ပြ�င်း်� စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���တွွင်း ်ယ်�ယ်ီစွ�သူင်းန်ေက္ခ��င်း�်မ်း���အပြ�စွန်ေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ အ�ီ� 

အ���ရာိ �ီ�စွ�ရ်�စွ�သူင်းန်ေက္ခ��င်း�်မ်း���သူို�သူွ��နေရ�က္ခ၍် �ည်�သူင်းက်ြက္ခ��နေ�ရသူည်။် REC စွ�ရင်း�်မ်း���အရ စွစွန်ေ��နေရာ�င်း်

လာူဦး�နေရ (၂၀,၀၀၀) ခွာ��်သူည် ်နေက္ခ��င်း�်နေ�အရွယ်က်္ခနေလာ�မ်း���ပြ�စွန်ေ�သူည်။် ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ်န်ေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်

မ်း���တွွင်း ်နေက္ခ��င်း�်ဆရ�/မ်း အင်းအ်��အလာုအံနေလာ�က္ခရ်ာိမ်းနေ�နေ�။ အခွာ��ိ�နေသူ�စွ�သူင်းန်ေက္ခ��င်း�်မ်း���သူည် ်နေ�ရ�အခွာက္ခအ်ခွာ�ကြံက္ခ�ံ 

နေတွွ�ရသူည််�အတွွက္ခ ်စွ�သူင်းခ်ွာ��ိမ််း���အခွာ��ိ်အက္ခ��်အသူတွပ်ြ�င်း်�သူ� သူင်းက်ြက္ခ��ရပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် နေက္ခ��င်း�်သူ��/သူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်�

�ည်�နေရ�ဆက္ခလ်ာက္ခသ်ူင်း်ယ်ူလာိုနေသူ�လ်ာည်�် �ယ်န်ေပြမ်းမ်းလာုခံြုံခွာ�ံမ်းု၊ မ်းိသူ��စွုစွ��ဝတွန်ေ�နေရ�နှာင်း�် နေင်းွနေကြက္ခ�အခွာက္ခအ်ခွာ�မ်း���၊ နေက္ခ��င်း�်

သူု�ံစွ�နေရ�က္ခိရိယ်�မ်း��� အဆင်း်မ်းနေပြ�မ်းုမ်း���နေကြက္ခ�င်း်� နေက္ခ��င်း�်�ွက္ခလ်ာိုက္ခရ်သူည်�်နေက္ခ��င်း�်သူ��/သူူမ်း���လာည်�်ရာိနေ�သူည်။်  ယ်င်း�်

အပြ�င်း ်စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���တွွင်း ်နေ�ရ�က္ခ�ဉ်�်ကြက္ခ�န်ေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� သူင်းခ်ွာ��်စွ�မ်း���နေလာ�လာ�ရ�တွွင်း ်အ�ရုံးုစံွူ�စွိုက္ခမ််းုအ���ည်�်

လာ�နေစွပြခွာင်း�်၊ ည်အခွာ��ိ်အခွာါတွွင်း် မ်းီ�မ်းရရာိပြခွာင်း�်မ်း���အပြ�င်း ် အပြခွာ��နေသူ�အဆင်းမ််းနေပြ�မ်းုမ်း���နေကြက္ခ�င်း်� �ည်�နေရ�ဆက္ခလ်ာက္ခ ် မ်းသူင်း ်

ကြက္ခ��နှိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း��� တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�်ရာိလာ�သူည်။်၁၁၁ နေက္ခ��င်း�်ဆရ�/မ်းမ်း���အနေ�ပြ�င်း်�လာည်�် �ယ်န်ေပြမ်းမ်းလာုခံြုံခွာ�ံမ်းုမ်း���နေကြက္ခ�င်း�် စွ�သူင်း ်

နေက္ခ��င်း�်မ်း���သုိူ�သွူ��နေရ�က်္ခရ� ်စုိွ�ရိမ််း�ူ��မု််းမ်း���လာည်�်ရာနိေ�သူည်။် ရခုိွာင််းပြ�ည်�်ယ်အ်စုိွ�ရမ်းာလာည်�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းက်္ခနေလာ�မ်း���၏

�ည်�နေရ�နှာင်း်��တွသ်ူက္ခလ်ာ်င်း ် နှုတွ်အ��ပြ�င်း်�က္ခူည်ီနေ��မ်းည်ဟ်ုုဆိုနေသူ�လ်ာည်�် လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းမ််းုအ�ိုင်း�်

တွွင်း ်အ���ည်�်နေ�ပြခွာင်း�် သူို�မ်းဟုုတွ ်ပြ�စွမ််းလာ�ပြခွာင်း�်မ်း���လာည်�်ရာိနေ�သူည်။်၁၁၂

အင်တ်ာာန်က််ဆိုက်သ်ွယ်ဒ်ေါ��က်ွန််ယ်က်ပ်ုတာပ်င်ထ်ိုာ�ချံ�ပြချင်�်

ရခွာိုင်း်�တွ�မ််းနေတွ�န်ှာင်း�် အစွို�ရတွ�မ််းနေတွ�တ်ွို�အကြက္ခ�� လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခ ပြ�စွ�်ွ��နေ�သူည််� ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ်န်ေပြမ်း�က္ခ်

�ိုင်း�်နှာင်း�် ခွာ�င်း်�ပြ�ည််�ယ််၊ �လာက္ခဝ်ငြိမ်းိ���ယ်၌် အင်းတ်ွ��က္ခဆ်က္ခ်သူွယ်န်ေရ�က္ခွ�ယ််က္ခ ်ပြ�တွန်ေတွ�က္ခခ်ွာံရမ်းုသူည် ်အခွာ��ိက်္ခ�လာအ��

ပြ�င်း်� (၆)လာနေက္ခ�� ်ကြက္ခ�ပြမ်းင်း်�နေ�ငြိ�ီ ပြ�စွသ်ူည်။် အင်းတ်ွ��က္ခဆ်က္ခ်သူွယ်န်ေရ�က္ခွ�ယ််က္ခ ်�ိတွ�်င်းမ််းုမ်း���နေကြက္ခ�င်း်� မ်းိုလာ�်ိုင်း�်ု��်နေင်းွလာာ� 

ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုမ်း���၊ က္ခု��်စွစည်�်မ်း���မ်းာ�ယ်ူတွင်းသ်ူွင်း်�ပြခွာင်း�်၊  �ဏ်စ်ွ�စွမ််း���ခွာ�တိွ်ဆက္ခရ်�တွွင်း ်အဆင်း်မ်းနေပြ�မ်းုမ်း���၊ သူတွင်း�်အခွာ�က္ခ ်

အလာက္ခရ်ရာိနှိုင်းမ််းု �ည််��ါ�လာ�နေစွပြခွာင်း�်မ်း��� အစွရာိသူည််�အက္ခ��ိ�ဆက္ခ်မ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�ခွာစံွ��နေ�ရသူည်။် ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးွ�လ်ာ (၂၆)

ရက္ခန်ေ��တွွင်း ် ပြ�ည်�်ယ်လ်ာာတွ်နေတွ� ် အင်းတ်ွ��က္ခပ်ြ��လ်ာည်�်ွင်း�်လာာစွန်ေ��နေရ�အဆိုအ�� အဆိုပြ��တွင်းပ်ြ�မ်းုနေအ�င်းပ်ြမ်းင်းင်ြိ�ီ�နေ��က္ခ၊် 

ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရမ်းာ ယ်နေ��အ�ိတွစွစ်ွုတံွစွ်ရ�နေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��ပြခွာင်း�် မ်းရာိနေသူ�နေ�။၁၁၃ အစွို�ရမ်းာအခွာ��ိ�နေသူ� စွစွပ်ြ�စွ�်ွ��ရ�

�ယ်န်ေပြမ်းမ်း���၌ အင်းတ်ွ��က္ခဆ်က္ခသ်ူွယ််နေရ�က္ခွ�ယ််က္ခမ််း��� ဆက္ခလ်ာက္ခပ်ြ�တွန်ေတွ�က္ခ�်��သူည်။် ယ်င်း�်သူို� ပြ�တွန်ေတွ�က္ခ�်��

သူည်�်အတွွက္ခ ် စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���၏ လာက္ခန်ေတွွ�နေပြမ်းပြ�င်းအ်နေပြခွာအနေ� လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���နှာင်း်� စွ�ရင်း�်အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း��� 

ရရာိနှိုင်းန်ေသူ�အခွာွင်း်�အလာမ်း်� �ိုမ်းို�ည်�်�ါ�လာ�သူည်။် 

၁၁၁ စွိမ်း�်က္ခိုက္ခို(DMG)၊ ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ််စွစွ်နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်က္ခ မ်း��ိ�ဆက္ခသ်ူစွလ်ာူင်းယ်တ်ွို�ရ�� �ည်�နေရ�ခွာရီ�ကြက္ခမ်း�် https://www.dmgburmese.com/%E1%80%B

1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8/rswrng-edu.html 

(accessed on October 31, 2019).

၁၁၂ နှိုင်းက်္ခွ��်အိ�်(VOA)၊ ရခွာိုင်း�်ဋိိ�က္ခခနေကြက္ခ�င်း်� က္ခနေလာ�င်းယ်န်ေတွွ �ည်�နေရ��ိခွာိုက္ခ ်

 https://burmese.voanews.com/a/rakhine-children-education-/4979640.html (accessed on June 30, 2019). 

၁၁၃ မ်းင်း�်သူိ��်နေအ�င်း(်လာွတွလ်ာ�တ်ွ��အ�ရာအသူ)ံ၊ အင်း်တွ��က္ခအ်ပြ�တွခ်ွာ�ံ��ရတွ�� ရခွာိုင်းန်ေဒုသူခွာမံ်း��� 

 https://www.rfa.org/burmese/multimedia/rakhine-internet-shut-down-01242020125307.html (accessed on January 24, 2020).
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န်ုဂုံး��ံ

ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ်န်ေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်တွွင်း ်ရခွာိုင်း�်တွ�မ််းနေတွ� ်(AA)နှာင်း�် အစွို�ရတွ�မ််းနေတွ�တ်ွို�အကြက္ခ�� (၂)နှာစွ်တွ�က္ခ�လာအတွွင်း�် 

လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခနေကြက္ခ�င်း်� ယ်ခွာုအခွာ��ိ်၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူဦး�နေရနှာစွသ်ူိ��်နေက္ခ��သ်ူို� နေရ�က္ခရ်ာိလာ�ငြိ�ီပြ�စွသ်ူည်။် စွစွ်

နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���ရာိ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���၏လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���သူည် ် တွနေ���က္ခတ်ွနေ�� �ိုမ်းိုလာိုအ�လ်ာ�က္ခရ်ာိသူည်။် အဆို�ါ

လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���က္ခို အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ မ်းည်မ််း်�င်း�်�ံ�ို�က္ခူည်ီနေ��နေစွခွာ�င်းန်ေသူ�လ်ာည်�် က္ခ��်သူတွတ်ွ��ဆီ��ိတွ်

�င်းမ််းုမ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် အစွို�ရတွ�မ််းနေတွ�မ််းာ စွစွ�်ွ�ပြ�စွ�်ွ�ရ�နေဒုသူ၌ အရ�သ်ူ��ပြ�ည်သ်ူူမ်း���က္ခို နေခွာ်ယ်ူစွစွန်ေဆ�ရ�တွွင်း ်

အရ�သ်ူ��နေသူဆု�ံမ်းာုနှာင်း�် အပြ�င်း�်အ��အ်��တွရပြ�စွန်ေစွမ်းုမ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အနေ�ပြ�င်း်� 

မ်းိမ်းိတွို�အနေ�ပြ�င်း်� လာုံခြုံခွာ�ံစွိတွခ်ွာ�ရမ်းုမ်းခွာစံွ��ရပြခွာင်း�်မ်း��� �ိုမ်းိုခွာစံွ��လာ�ရသူည်။် အမ်း��ိ�သူ��ဒုီမ်းိုက္ခနေရစွီအ�ွ��ခွာ��� ် အစွို�ရလာက္ခ�်က္ခ်

တွွင်း ်တွရ��ဥ�နေဒုစွို�မ်းို�နေရ�အ�� ဦး�စွ��နေ��အဆင်း်�မ်း���အပြ�စွ ်သူတွမ််းာတွ�်��နေသူ�လ်ာည်�် လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခ ပြ�စွ�်ွ��ရ�

နေဒုသူမ်း���တွွင်း ် နေက္ခ��ရွ�အု�ခ်ွာ���န်ေရ�မ်းား�မ်း���သူည် ် မ်းိမ်းိတွို�သူနေ��ဆနှဒပြ�င်း်� နှုတွ�်ွက္ခစ်ွ�တွင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� တွရ��ဥ�နေဒု   

စွို�မ်းို�နေရ�နေလာ���ရ�လာ�သူည်။် �ိုက္ခ��သူို� ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�် ရခွာိုင်း�်တွ�်မ်းနေတွ� ်(AA)နှာင်း�် အစွို�ရတွ�မ််းနေတွ�တ်ွို�အကြက္ခ�� စွစွန်ေရ�

တွင်း�်မ်း�မ်းု မ်း���ပြ���လာ�သူည်။် အက္ခ��ိ�ဆက္ခအ်နေ�ပြ�င်း်� ၂၀၂၀ နေရွ�နေက္ခ�က္ခ�်ွ�အ�� အက္ခ��်အသူတွပ်ြ�င်း်�သူ�ပြ��လာု�န်ှိုင်းပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� ဆနှဒမ်း�နေ���ိုင်းခ်ွာွင်း�် ဆု�ံရုံးု�ံနှိုင်းမ််းုမ်း��� ပြ�စွန်ေ�်နေစွနှိုင်းသ်ူည်။်  �ိုက္ခ��သူို� ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�် 

နှာစွ�်က္ခလ်ာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း ်�ိနေတွွ�မ်းုမ်း���ဆက္ခလ်ာက္ခရ်ာိနေ�နေသူ�လာ်င်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���မ်းိမ်းိတွို�နေ�ရ�သ်ူို�ပြ��န်ေရ�သူည် ်အလာာမ်း�်နေဝ� 

နေ�ဦး�မ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် 

၃.၂.၇. �ာမွ�်စိုစိုဒ်ေါ��ဒေါ�ာာင်မ်ွျာ�နိုာင်�် ��က်ခသညာမ်ွျာ� 

၁၉၉၆ နှာင်း�် ၁၉၉၈ ခွာုနှာစွ်မ်း���အကြက္ခ�� ပြမ်း�်မ်း�အစွို�ရတွ�မ််းနေတွ�န်ှာင်း�် ရာမ််း�ပြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�်ရာိ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ် 

က္ခိုင်းန်ေတွ�လ်ာာ�်နေရ�အ�ွ��မ်း���အကြက္ခ�� လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခမ်း���နေကြက္ခ�င်း်� နေက္ခ��ရွ�နေ�ါင်း�် (၁,၄၀၀)နေက္ခ��၊် အခွာ��ိ�နေသူ�နေက္ခ��ရွ�

မ်း��� မ်းီ�ရုံးု���က္ခဆ်ီ�ခွာရံပြခွာင်း�်မ်း���၊ ရာမ််း�ပြ�ည်သ်ူူ (၃၀၀,၀၀၀) နေက္ခ��်၁၁၄တွို�သူည် ်မ်းိမ်းိတွို��ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း��� စွွ�်�ခွာွ�က္ခ�ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ� ်

စွွ��်ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စွ ် �ိုင်း�်နှိုင်းင််းသံူို� �ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းန်ေ�ရသူည်။် ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ််ဒုုက္ခခသူည််

နေက္ခ�မ််းတွီစွ�ရင်း�်အရ လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ်တွွင်း ်စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်� (IDPs Camps) အနေရအတွွက္ခ ်(၅)ခွာုနှာင်း်� Refugee ဒုုက္ခခသူည််

စွခွာ��်(၁)ခွာ၁ု၁၅ အသူီ�သူီ�ရာိနေ�သူည််။ စွခွာ��်အ��လာု�ံ လာူဦး�နေရသူည် ်(၆,၂၀၀) နေက္ခ��န်ှာင်း�် ၇၀% မ်းာ� အမ်း��ိ�သူမ်းီ�နှာင်း�် က္ခနေလာ�သူူင်းယ််

မ်း��� ပြ�စွန်ေ�သူည်။် �ိုင်း်�-ပြမ်း�မ််း� (ရာမ်း�်)�ယ််စွ�်ရာိ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���က္ခို �ိုင်း�်နှိုင်းင််းဆံိုင်းရ်� က္ခုလာသူမ်းဂဂဒုုက္ခခသူည်မ််း��� ဆိုင်းရ်�မ်းဟု�

မ်းင်း�်ကြီးက္ခီ�ရုံးု�ံ (UNHCR)မ်းာ စွ�ရင်း�်မ်းပြ��စွု���ပြခွာင်း�်အပြ�င်း ်�ိုင်း�်အစွို�ရမ်းာလာည်�် အသူိအမ်းာတွ်မ်းပြ��နေကြက္ခ�င်း�် လာွိ�င်းန်ေက္ခ�ဝ်မ်း ်ဒုုက္ခခသူည််

စွခွာ��်ဦး�စီွ�မု်း�-စုိွင််း���မ််းာနေပြ��ဆုိသူည်။်၁၁၆ ရာမ််း�ပြ�ည်ပ်ြ��လ်ာည်�ူ်နေ��င်းန်ေရ�နေက္ခ�င််းစီွ (RCSS)နှာင်း်� ပြမ်း�မ််း��တွ�မ််းနေတွ�တုိ်ွ�အကြက္ခ�� 

�ိ နေတွွ��စွခ်ွာတွမ််းုမ်း���နေကြက္ခ�င်း်� စွစွ်နေ��နေရာ�င်း ်(IDPs)နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည် ်(Refugee) စွခွာ�်��ွင်း်�လာာစွန်ေ�ရပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်၁၁၇ စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���၌ မ်းူလာနေက္ခ��ရွ�နေဒုသူခွာနံေခွာါင်း�်နေဆ�င်းမ််း���ပြ�င်း်� နေ�ါင်း�်စွ��်ွ��စွည်�်���နေသူ� စွခွာ�်�နေက္ခ� ်

မ်းတွီမ်းာ စွီမ်းခံွာ�်�ခွာွ�နေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် 

၁၁၄ Burma Link, �ဋိိ�က္ခခ၏ သူမ်းိုင်း�်နေကြက္ခ�င်း�် https://burmese.burmalink.org/?page_id=264 (accessed on November 9, 2018). 

၁၁၅ လာွိ�င်းလ်ာမ်း(်Loi Lam)၊ လာွိ�င်းဆ်မ်းဆ်စွ ် (Loi Sarm Sip) ၂၀၀၆ခွာုနှာစွ်, လာွိ�င်းန်ေက္ခ�ဝ်မ်း�်(Loi Kaw Wan) ၂၀၀၁ခွာုနှာစွ်၊ လာွိ�င်းတ်ွိုင်း�်လာ���် (Loi Tai Leng) 

၁၉၉၉ ခွာုနှာစွ်၊ နေက္ခ�င်း�်မ်းု�်မ်းိုင်း�် (Gawng Mung Mong) ၂၀၀၇ ခွာုနှာစွ်၌ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ� ်စွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း်�နေရာ�င်းသ်ူူ/စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���အပြ�စွ ်အသူီ�သူီ� 

�ွင်း�်���သူည်။် က္ခု��်နေက္ခ�� ်ယ်�ယ်ီဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်(Koung Jor)အ�� ၂၀၀၂ခွာုနှာစွ၌် စွတွင်း�်ွင်း�်���သူည်။်

၁၁၆ Chan Thar (26 Oct, 2017), Shan Refugees on Thailand border urged to request aid https://www.mmtimes.com/news/shan-refugees-

thailand-border-urged-request-aid.html (accessed on November 9, 2018). 

၁၁၇ Nan Lwin Hnin Pwint (23 October2017), Food Running out for Displaced Shan https://www.irrawaddy.com/news/burma/food-

running-displaced-shan.html (accessed on November 9, 2018).
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စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်(၅)ခွာုသူည် ် ရာမ်း�်ပြ�ည်ပ်ြ��်လာည်�်ူနေ��င်းန်ေရ�နေက္ခ�င်းစ်ွီ (RCSS) �ိ��်ခွာ���်�ယ်န်ေပြမ်း၌တွည်ရ်ာိနေ� 

သူည်။် IDPs စွခွာ��်အ�ီ�တွဝိုက္ခန်ေဒုသူမ်း���တွွင်း ်ပြမ်း�မ််း��တွ�်မ်းနေတွ�န်ှာင်း�်“ဝ” ပြ�ည်န်ေသူွ�စွည်�်ည်ီညွွတွန်ေရ� တွ�်မ်းနေတွ�စ်ွခွာ�်�မ်း��� 

ရာနိေ�သူည်။် တုိွက္ခ�ွ်�မ်း���ပြ�စ်ွနေ�်နေ�သူည်�်အခွာ��ိတွ်ွင်း ်IDPs မ်း���အနေ�ပြ�င်း�် နေပြမ်းနေအ�က္ခဗံု်ျူး�ခုိွာက္ခ�င််း�မ်း���သုိူ� သွူ��နေရ�က္ခခုိ်ွာလံုာနေ�ပြခွာင်း�် 

မ်း���လာည်�်ရာိသူည်။် စွခွာ��်နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���မ်းာ� မ်းိမ်းိတွို��ိုင်းဆ်ိုင်းန်ေသူ�လာယ်ယ််�နေပြမ်းမ်း���သူို� သူွ��နေရ�က္ခလ်ာု�က်္ခိုင်းရ်� ် အခွာက္ခအ်ခွာ�ရာိ

နေ�ပြခွာင်း�်မ်းာ� ပြမ်း�မ််း��တွ�မ််းနေတွ�န်ှာင်း�်“ဝ”တွ�်မ်းနေတွ�တုိ်ွ� နေ�ရ�ယူ်���နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်�ပြ�စွသ်ူည်။် �ုိ�နေကြက္ခ�င်း�် ၎င်း�်တုိွ�အနေ�ပြ�င်း�် မိ်းမိ်းတုိွ� 

နေ�အိမ်းအ်�ီ�ရာိ နေပြမ်းက္ခွက္ခလ်ာ�အ်�ည််�င်းယ်၌် အသူီ�အရွက္ခမ််း���က္ခိုသူ� စွိုက္ခ�်��ိ�နှိုင်းသ်ူည်။် အပြခွာ��နေသူ�နေပြမ်းက္ခွက္ခလ်ာ�မ််း���သူည် ်

အခွာ��ိ�နေသူ�စွခွာ��်မ်း���နှာင်း်� �ီ�က္ခ�်နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� စွ�ါ�စွိုက္ခ�်��ိ�ရ�န်ေပြမ်းနေ�ရ�လာုနံေလာ�က္ခမ််းုမ်းရာိနေခွာ�။ အခွာ��ိ�နေသူ�စွခွာ��်ရာိ စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းမ််း���မ်းာ� �ိုင်း်�နှိုင်း်င်းသံူို�နေ��စွ��အလာု�သ်ူမ်း��အပြ�စွ ်သူွ��နေရ�က္ခလ်ာု�က်္ခိုင်းန်ေသူ�လ်ာည်�် ၎င်း�်တွို�မ်းာ� တွရ��မ်းဝင်းပ်ြ�စွန်ေ�သူည်�်

အတွွက္ခ ်လုာ�အ်��ခွာအပြ�ည်�်အဝမ်းရရာနိေ�။ �ုိင်း�်နုိှင်းင််းရံာ ိအလုာ�အ်ကုိ္ခင််းမ်း���သူည် ်အခွာ��ိအ်ခွာါနေ�်မူ်းတွည်၍် အလုာ�လု်ာ�ကုိ်္ခင််းနေသူ� 

နေကြက္ခ�င်း်� လာု�အ်��ခွာမ်းာ��ုနံေသူမ်းသူတွမ််းာတွ်နှိုင်း်နေ�။

နိုု�င်င််တံာက်ာလွူသာ�ချျင်�်ဆိုု�င််�ာက်ူညာီဒေါထိုာက်ပ်�ံမွုမွျာ� 

ရာမ်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ် ၎င်း�်တွို�၏ အနေပြခွာခွာံလာူ�စွွမ်း�်အ��အရင်း�်အပြမ်းစွမ််း��� စွ�သူင်းန်ေက္ခ��င်း�်မ်း���၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�နေဆ�

နေ��ခွာ��်မ်း���နှာင်း်� �ု�်နေတွ�က်ြီးက္ခီ�နေက္ခ��င်း�်မ်း��� အစွရာိနေသူ�အရ�ဝတွ�ုမ်း���မ်းပြ�တွန်ေစွရ� ် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း���မ်းာ (၁၈) နှာစွ်

နေက္ခ��က်္ခ�လာအ�ိ က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံနေ��လာ�ခွာ��သူည်။် သူို�နေသူ�လ်ာည်�် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံ နှိုင်းင််းနံေရ�(ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�)ပြ�စွစ်ွဉ်န်ေကြက္ခ�င်း်� 

နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း���မ်းာ ၂၀၁၇ ခွာုနှာစွ်၊ နေအ�က္ခတ်ွို��လာမ်းာစွတွင်း၍် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အက္ခူအည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� ပြ�တွန်ေတွ�က္ခ်

မ်းုသူည် ်ရာမ်း�်ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း်�နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ်စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခန်ှာင်း�် စွို�ရိမ်းခ်ွာ�က္ခ်မ်း��� �ိုမ်းိုမ်း���ပြ���

လာ�နေစွခွာ��သူည်။် The Branch Foundation မ်းာ နေရရာည်ရ်�တ်ွည်န်ှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ် �ည်�နေရ�၊ စွွမ်း�်နေဆ�င်းရ်ည်ပ်ြမ်းိင်း်�တွင်းပ်ြခွာင်း�်

သူင်းတ်ွ��်၊ အသူစွပ်ြ��လ်ာည််ပြ�ည််�တွင်း�်နှိုင်း်နေသူ� စွွမ်း�်အင်းန်ှာင်း�် လာူမ်းု�ူလာုနံေရ�လာု�င််း��်မ်း���က္ခို က္ခု��်နေက္ခ��ဒ်ုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�၁၁၈၌ 

စွီမ်းကံ္ခိ��်မ်း��� ခွာ�မ်းာတွန်ေဆ�င်း်ရွက္ခလ်ာ�က္ခရ်ာိသူည်။်၁၁၉ ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ်် ဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီနေ��ပ်ြ�ခွာ�က္ခအ်ရ ပြမ်း�မ််း�(ရာမ်း�်)-�ိုင်း�် 

�ယ်စ်ွ�ရ်ာိ IDPs စွခွာ��်(၅)ခွာုတွွင်း ် နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� လာယ်ယ််�လာု�င််း��်မ်း���က္ခိုလာု�က်္ခိုင်းလ်ာိုနေသူ�လ်ာည်�်၊ ၎င်း�်တွို��ိုင်းဆ်ိုင်း်

နေသူ�လာယ်ယ််�မ်း���၌ “ဝ” ပြ�ည်န်ေသူွ�စွည်�်ည်ီညွွတွန်ေရ�တွ�မ််းနေတွ�န်ှာင်း�် ပြမ်း�မ််း��တွ�်မ်းနေတွ�တ်ွို�မ်းာ နေ�ရ�ယ်ူ���ငြိ�ီ� ပြ�စွန်ေ�သူည်�်

အတွွက္ခ ် အခွာက္ခအ်ခွာ�ပြ�စွန်ေ�်နေ�သူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� စွခွာ�်�အ�ီ�အ���ရာိ အ�ည််�င်းယ်က်္ခ�ယ်ဝ်�်�နေသူ� လာယ်ယ််�မ်း���တွွင်းသ်ူ� 

လာု�က်္ခိုင်းရ်�သ်ူ�ပြ�စွန်ေ�သူည်။် အပြခွာ��တွစွ�်က္ခတ်ွွင်းလ်ာည်�် �ိုင်း�်နှိုင်းင််းသံူို� တွရ��မ်းဝင်းသ်ူွ��နေရ�က္ခလ်ာု�က်္ခိုင်းန်ေသူ�လ်ာည်�် လာု� ်

အ��ခွာ အပြ�ည််�အဝမ်းရရာိနေခွာ�။၁၂၀ စွခွာ��်(၆)ခွာု အတွွင်း�် နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အက္ခူအည်ီမ်း��� ပြ�တွန်ေတွ�က္ခခ်ွာံရ

လာ�ငြိ�ီ�နေ��က္ခ�်ိုင်း�် ၎င်း�်တွို�အလာု�လ်ာု�်က္ခိုင်းလ်ာိုနေသူ�လ်ာည်�် တွရ��မ်းဝင်းအ်လာု�သ်ူမ်း��မ်း���ပြ�စွန်ေ�သူည်�်အတွွက္ခ ်လာု�အ်��ခွာမ်း���

က္ခို အပြ�ည်�်အဝမ်းရရာိနေ�။ �ို�အပြ�င်း ်အခွာ��ိ�နေသူ�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���မ်းာ� �မ်း�်ဆီ�ခွာရံမ်းုမ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် ရာမ်း�်လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ� 

နေ��င်းန်ေဒု�ရာင်း�် (SHRF) နေပြ��ဆိုခွာ�က္ခအ်ရ အစွ��အနေသူ�က္ခက်္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� ပြ�တွန်ေတွ�က္ခရ်�်ဆု�ံပြ�တွလ်ာိုက္ခပ်ြခွာင်း�်၏ 

အက္ခ��ိ�ဆက္ခအ်နေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိက္ခိုယ်က်္ခိုမ်းိမ်းိ အဆုံ�စွီရင်းမ််းု (၂)ခွာု ပြ�စွ�်ွ��ခွာ��ငြိ�ီ�ပြ�စွသ်ူည်။်၁၂၁ �ယ်စ်ွ�တ်ွနေလာ်�က္ခ ်အက္ခူအည်ီနေ��နေရ�

၁၁၈ က္ခု��်နေက္ခ��ဒ်ုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်သူည် ် �ိုင်း်�-ပြမ်း�်မ်း��ယ််စွ�တ်ွွင်း ် တွည်ရ်ာိသူည်။် http://thebranchfoundation.org/projects/thai-burma-border/

shan-refugee-camp/ 

၁၁၉ Koung Jor Shan Refugee Camp @ Thai-Burma Border http://thebranchfoundation.org/projects/thai-burma-border/shan-refugee-

camp/ (accessed on November 9, 2018). 

၁၂၀ Hnin Pwint, Nan Lwin., (23 October2017), Food Running out for Displaced Shan https://www.irrawaddy.com/news/burma/food-

running-displaced-shan.html (accessed on November 9, 2018).

၁၂၁ Hnin Pwint, Nan Lwin (23rd October 2017) Food Running out for Displaced Shan https://www.irrawaddy.com/news/burma/food-

running-displaced-shan.html (accessed on November 9, 2018). 
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ညွွ��်နေ�ါင်း�်အသူင်း�် (The Border Consortium) မ်းာ နှိုင်းင််းတံွက္ခ� လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���က္ခူည်ီ နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���က္ခို ၂၀၁၇ ခွာုနှာစွ်၊ 

နေအ�က်္ခတုိွ��လာအ�ိသူ� နေ��နုိှင််းနေတွ��မ်းည်ပ်ြ�စ်ွနေကြက္ခ�င််း� စွခွာ��်တွ�ဝ�ရ်ာသူိူမ်း���ကုိ္ခ နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ�ုိင််း�တွွင််း နေပြ��ကြက္ခ��ခွာ��သူည်။် 

စွခွာ��်နေ� ရာမ်း�်ပြ�ည််သူူမ်း���အတွွက္ခ ် အနေပြခွာခွာလံာိုအ�်ခွာ�က္ခ်ပြ�စွန်ေသူ� အစွ��အနေသူ�က္ခ၊် နေ�အိမ်း၊် က္ခ��်�မ်း�နေရ�၊ �ည်�နေရ�နှာင်း်� 

အပြခွာ��နေသူ� ဝ�်နေဆ�င်း်မ်းုမ်း���မ်းာ� အလာုအံနေလာ�က္ခမ််းရာိနေ�။ တွစွ်လာလာ်င်း ်လာူတွစွဦ်း�၏ရိက္ခခ�ခွာွ�တွမ်း�်အပြ�စွ ်ဆ�်(၁၆)က္ခီလာိုဂရမ်း၊် 

ဆ��(၁၀၀)ဂရမ်း၊် င်းရုံးုတွ်သူီ�(၁၀၀)ဂရမ်းန်ှာင်း�် ဆီ(၁)လာီတွ� စွသူည်ပ်ြ�င်း်�နေ��ခွာ��သူည်။် ၎င်း�်ရိက္ခခ��စွစည်�်က္ခု�က်္ခ�စွရိတွသ်ူည် ်အနေမ်း

ရိက္ခ�န်ေဒု်လာ�(၁၁)ခွာ��်၊ ပြမ်း�မ််း�က္ခ��န်ေင်းွအ��ပြ�င်း်� (၁၅,၀၀၀) က္ခ��်ခွာ��် က္ခု�က်္ခ�သူည်။်၁၂၂

ပညာာဒေါ��နိုာင််� က်ျန််�မွာဒေါ�� 

ရာမ်း�်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�အသူီ�သူီ�တွိုင်း�်၌ ရာမ််း�အမ်း��ိ�သူ��စွ�သူင်းန်ေက္ခ��င်း�်မ်း���က္ခို �ွင်း�်လာာစွ်

���သူည်။် အဆို�ါ အမ်း��ိ�သူ��နေက္ခ��င်း�်မ်း���၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းက်္ခနေလာ�သူူင်းယ်မ််း���သူ�မ်းက္ခ မ်းိ�မ်း��က္ခနေလာ�မ်း��� အ�ါအဝင်း ်

တွက္ခန်ေရ�က္ခန်ေ�သူည်�်အပြ�င်း၊် မ်းူလာတွ�်�အဆင်း�်တွွင်း ်မ်းိခွာင်း�်�သူ�စွက္ခ��အနေပြခွာပြ��-��သူ�စွက္ခ��စွု�ံည်�နေရ�စွ�စွက်္ခို အသူု�ံပြ��

ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် နေင်းွနေကြက္ခ�နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� သူို�မ်းဟုုတွ ်ရ�ံုနံေင်းွမ်း���မ်းရရာိနေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� အခွာ��ိ�နေသူ�စွ�သူင်းန်ေက္ခ��င်း�်မ်း���သူည် ်�ရံံ

အနေ�ါက္ခမ််း���၊ ရ�သူီဥတွုဒုဏ််နေကြက္ခ�င်း်� နေခွာါင်းမ််းို�မ်း�����က္ခစ်ွီ�နေ�နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� ပြ��်လာည်ပ်ြ�င်းဆ်င်း်ပြခွာင်း�်မ်းပြ��နှိုင်းန်ေ�။ ရာမ်း�်အမ်း��ိ�သူ��

နေက္ခ��င်း�်�ည်�နေရ�စွ�စွက်္ခို အစွို�ရ�ည်�နေရ�စွ�စွမ််းာ အသူိအမ်းာတွမ််းပြ��သူည််�အတွွက္ခ ် အစွို�ရနေက္ခ��င်း�်မ်း���နှာင်း်�တွက္ခကသူိုလာ�်ည်� 

နေရ�စွ�စွမ််း���က္ခို တွက္ခန်ေရ�က္ခခ်ွာွင်း�်မ်းရနေခွာ�။ 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���သူည် ်အနေပြခွာခွာံက္ခ��်�မ်း�နေရ�ဝ�်နေဆ�င်းမ််းုမ်း���က္ခို အက္ခ��်အသူတွပ်ြ�င်း်�သူ� 

ရရာိနေသူ�နေဆ�ဝါ�နှာင်း်�ဆက္ခစ်ွ�်�စွစည်�်မ်း���အနေ�်တွွင်း ် မ်းာီခွာိုနေ�ရသူည်။် က္ခ��်�မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းု အ�ည်�်င်းယ်သ်ူ�နေ��နှိုင်းန်ေသူ� 

စွခွာ��်မ်းာက္ခနေလာ�မ်း���၏ က္ခ���်မ်း�နေရ�လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခမ််း���စွွ� ရာိနေ�နေသူ�သူည်။် လာက္ခန်ေတွွ�အ��ပြ�င်း်� လာွိ�င်းန်ေက္ခ�ဝ်မ်း်စွခွာ�်�အတွွင်း�် 

က္ခ���်မ်း�နေရ�နေက္ခ�င်း�်မ်းွ�်နေသူ�က္ခနေလာ�မ်း���ရာိနေ�နှိုင်းရ်� ် အင်းမ််းတွ�်ခွာက္ခ်ခွာ�သူည်�်အရ�ပြ�စွသ်ူည်။်၁၂၃ တွစွ်ခွာါတွစွ်ရ ံ နေဆ�ဝါ�က္ခုသူ

ရ�် လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခအ်ရ �ိုင်း်�နှိုင်း်င်းသံူို� သူွ��နေရ�က္ခက်္ခုသူရ� ် နေင်းွနေကြက္ခ�နှာင််း�အပြခွာ��နေသူ�လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���သူည် ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���   

နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ်စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခတ်ွစွခ်ွာု ပြ�စွန်ေ�သူည်။်

န်ုဂုံး��ံ

�ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိ ရာမ်း�်ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���က္ခို UNHCR မ်းာ ယ်နေ��အခွာ��ိ်�ိတွိုင်းန်ေအ�င်း ် အသူိအမ်းာတွမ််းပြ��နေသူ� 

သူည်�်အတွွက္ခ ်တွတွိယ်နှိုင်း်င်းသံူို� နေရှ�နေပြ��င်း�်အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းန်ေရ�သူည်လ်ာည်�် အလာာမ်း�်နေဝ�နေ�ဆ��င်းပ်ြ�စွသ်ူည်။် အဆို�ါဒုုက္ခခသူည််

စွခွာ�မ််း���သူို� နှိုင်းင််းတံွက္ခ�လာူသူ��ခွာ�င်း�်က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�်နေလာ်��ခွာ�လာ�သူည််�အတွွက္ခ ် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���၏ �ဝ 

ရာင်းသ်ူ�်ရ�တ်ွည်န်ေရ�သူည် ်�ိုမ်းိုခွာက္ခခ်ွာ�လာ�သူည်။် �ည်�နေရ�၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�နှာင်း်�အပြခွာ��နေသူ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုနေ��နေ�မ်းုမ်း���သူည်လ်ာည်�် 

နေလာ����ည်�်သူည်�်က္ခ ်နေလာ����ည်�်လာ�ခွာ��သူည်။် ရာမ််း�ပြ�ည်ပ်ြ��လ်ာည်�ူ်နေ��င််းနေရ�နေက္ခ�င််းစီွ (RCSS)သူည် ်NCA စွ�ခွာ��� ်လာက္ခမ််းာတွ်

နေရ��ို����နေသူ�လ်ာည်�် အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်နှိုင်း်င်းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း��� က္ခ�င်း�်�နှိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်းရာိနေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� 

ဒုုက္ခခသူည်အ်နေရ�က္ခိစွစမ်း���သူည် ်အတွိုင်း်�အတွ�တွစွ်ခွာုအ�ိသူ� ပြ��လာု�န်ှိုင်းန်ေသူ�သူည်။် 

၁၂၂ Milko, Victoria / Frontier, The Borderline Shan: Anxious and facing hunger https://frontiermyanmar.net/en/the-borderline-shan-

anxious-and-facing-hunger (accessed on November 9, 2018).

၁၂၃ Milko, Victoria / Frontier, The Borderline Shan: Anxious and facing hunger https://frontiermyanmar.net/en/the-borderline-shan-

anxious-and-facing-hunger (accessed on November 9, 2018).
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ဤအခွာ��်၌ နှိုင်းင််းတံွက္ခ�ပြ�စွရ်�မ််း���အပြ�စွ ် က္ခိုဆိုဗျူးိုနှိုင်းင််း၊ံ 

နေတွ�င်းဆ်ူဒု�န်ှိုင်းင််း၊ံ ဂွ�တွီမ်း�လာ�နှိုင်းင််းနံှာင်း�် �ီနေ�ါနှိုင်းင််းအံနေကြက္ခ�င်း�်အရ�

မ်း���က္ခို စွုစွည်�်နေလာ�လာ�တွင်းပ်ြ�����ါသူည်။် အ�က္ခ�်ါနေရွ�ခွာ�ယ်�်��

နေသူ� နှိုင်းင််း ံ (၄) နှိုင်းင််းသံူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ ် (လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခ) 

ပြ�စွ�်ွ��နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� အရ�်သူ��ပြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�

ခွာွ�တွိမ်း�် နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���/ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���(IDPs)နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���

(Refugees) အပြ�စွသ်ူို� နေရ�က္ခရ်ာိလာ�ခွာ��သူည်။် အ�က္ခ�်ါနှိုင်းင််းမံ်း���သူည် ်

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွလ်ာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခမ်း���ခွာ���င်ြိင်းိမ်း�်နေစွရ� ် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�

သူနေ��တွူစွ�ခွာ���မ််း���က္ခိုခွာ���ဆ်ိုခွာ��ကြက္ခသူည်။် အဆို�ါနှိုင်း်င်းအံသူီ�သူီ�၏ 

ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ���၌် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���နှာင်း�် 

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ� ်ပြ��်နေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ� လာု�င််း��်စွဉ််

မ်း���က္ခို �ည်�်သူွင်း�်ခွာ���်ဆို���သူည်။် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခ်

စွ�ခွာ���် ခွာ���်ဆိုငြိ�ီ�နေ��က္ခ ် အစွို�ရမ်းာပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်း်

သူူမ်း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ� 

မ်းူနေ��င်းမ််း���နေရ�ဆွ�လာ�ခွာ��သူည်။် 

၄.၁. က်ု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င်င်် ံ(Kosovo) 

၁၂၄ က္ခိုဆိုဗျူးိုနှိုင်း်င်းသံူည် ်က္ခု��်တွွင်း�်�ိတွန်ှိုင်းင််းပံြ�စွ၍် ဥနေရ��တွိုက္ခ၌်တွည််ရာိငြိ�ီ�၊ အိမ်း�်ီ�ခွာ�င်း�်
နှိုင်းင််းမံ်း��� ဆ���ီ�ယ်��နှိုင်းင််း၊ံ နေပြမ်း�က္ခမ််းက္ခဆ်ီဒုို��ီ�ယ်��၊ အယ်န်ေ���ီ�ယ်��နှာင်း်� မ်းွ�တ်ွီ
ဂရုံးို�နှိုင်းင််းမံ်း���မ်းာ ဝိုင်း�်ရ�ံ��သူည်။် https://www.britannica.com/place/Kosovo 

Nepal

၁၉၉၀ ပြ�ည််�နှာစွမ််း���တွွင်း ် ယ်ူဂိုဆလာ��ဗျူးီ�ယ်��ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိ�ိ�

က္ခွ�ငြိ�ီ�နေ��က္ခ ် က္ခိုဆိုဗျူးိုနှိုင်းင််းသံူည်၁်၂၄ ဆ��ဗျူးီ�ယ်��နှိုင်းင််းလံာက္ခန်ေအ�က္ခတ်ွွင်း ်

Kosovo
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တွည်ရ်ာိနေ�ခွာ��နေသူ�သူည်။် ၁၉၉၈ ခွာုနှာစွ၊် မ်းတွလ်ာအတွွင်း်�၌ ဆ��ဗျူးီ�ယ်�� ရ�တွ�်�ွ��ဝင်းမ််း���နှာင်း်� က္ခိုဆိုဗျူးိုလာွတွန်ေပြမ်း�က္ခန်ေရ�တွ�မ််းနေတွ�်

တွို� �ိနေတွွ��စွခ်ွာတွမ််းုနေကြက္ခ�င်း်� ဆ��ဗျူးီ�ယ်��ရ�တွ��်ွ��ဝင်း ်(၄)ဦး� က္ခ�ဆုံ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် က္ခိုဆိုဗျူးိုတွ��်ွ��ဝင်း ်(၁၆) ဦး� က္ခ�ဆု�ံပြခွာင်း�်မ်းာစွတွင်း၍်

ပြ�ည််တွွင်း်�စွစ်ွပြ�စ်ွလာ�ခွာ��သူည််။၁၂၅ ပြ�ည်တွ်ွင်း�်စွစ်ွ�ွ�နေကြက္ခ�င်း်� ပြ�ည်တွ်ွင်း�်နေ�ရ�စွ်ွ��်ခွွာ�တိွမ်း�်နေရာ�င်းသူ်ူမ်း��� (IDPs) (၆၀၀,၀၀၀) 

�ွက္ခ်နေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းခ်ွာ��ရသူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်နှိုင်း်င်းလံာူဦး�နေရ (၂)သူ�်�ခွာ�်�သူည် ်ဒုုက္ခခသူည် ်(Refugees)အပြ�စွ ်အိမ်း�်ီ�ခွာ�င်း�်နှိုင်းင််းံ

မ်း���သူို� �ွက္ခ်နေပြ��တွိမ်း်�နေရာ�င်းခ်ွာ��ရသူည်။်၁၂၆  ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ�်ွ�တွစွန်ှာစွ်ကြက္ခ�ငြိ�ီ�နေ��က္ခ ် ၁၉၉၉ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးွ�လ်ာတွွင်း ် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�

သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခတ်ွစွခ်ွာု ခွာ���ဆ်ိုနှိုင်း်ခွာ��သူည်။် ၂၀၀၈ ခွာုနှာစွ်၊ နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ၌ က္ခိုဆိုဗျူးိုနှိုင်းင််းအံ�� အနေမ်းရိက္ခ�န်ှာင်း�် ဥနေရ��အင်းအ်��

ကြီးက္ခီ�နှိုင်းင််းမံ်း���မ်းာ လာွတွလ်ာ�်နေသူ�နှိုင်း်င်းတံွစွခ်ွာုအပြ�စွ ်အသူိအမ်းာတွပ်ြ��လာ�ခွာ��သူည်။်၁၂၇

က္ခိုဆိုဗျူးိုအစွို�ရသူည် ် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခစ်ွ�ခွာ���်၌ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခ 

သူည်န်ှိုင်းင််းသံူ��မ်း��� မ်းိမ်းိတွို�နေ�ရ�သ်ူို�နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အခွာွင်း်�အနေရ��ည််�သူွင်း�်���သူည်။် နေ�ရ�ပ်ြ��်နေသူ�နှိုင်းင််းသံူ��မ်း���သူည် ်မ်းိမ်းိ

တွို��ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း���က္ခိုပြ��လ်ာည်ရ်ယ်ူ�ိုင်းဆ်ိုင်း်ခွာွင်း�်အတွွက္ခ ်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခစ်ွ�ခွာ���်အတွွင်း�်၌ အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ်နေ����� 

သူည်။် အစွို�ရသူည်် ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ� တွိမ်း်�နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ� သူို�မ်းဟုုတွ ် ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�

ခွာ����နေရ�အတွွက်္ခ ကု္ခလာသူမ်းဂဂဒုုက္ခခသူည်မ််း���ဆုိင််းရ� မ်းဟု�မ်းင််း�ကြီးကီ္ခ�ရံုုံး� (UNHCR)၊ အပြခွာ��နေသူ�နုိှင််းင်းတံွက္ခ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ 

အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ� အ�ွ��အစွည်�်မ်း��� (အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုနေရ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���)နှာင်း်� အပြ�ည်�်အဝ �ူ�နေ�ါင်း�်လာု�န်ေဆ�င်းမ််းည်ပ်ြ�စွ ်

နေကြက္ခ�င်း�် အတိွအလာင််း��ည်�်သွူင်း�်ခွာ���ဆုိ်���သူည်။်၁၂၈ အစုိွ�ရသူည် ်နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�သူူမ်း���အတွွက္ခ ်နုိှင်းင််းနံေတွ��ွ်��စွည်�်�ံုအနေပြခွာခွာ ံ

ဥ�နေဒု (၂၀၀၈)အ�� ပြ�င်းဆ်င်း်သူည်�်ဥ�နေဒု- (၂၀၁၆)၊ 

ပ��မ်ွ ၁၅၆: ��က်ခသညာမ်ွျာ�နိုာင်�် ပြပညာတ်ာွင်�်ဒေါန်�ပ်စိုွန်�်ချွာတာုမွ�်ဒေါ�ာာင်သ်ူမွျာ�

က္ခိုဆိုဗျူးိုသူမ်းမတွနှိုင်းင််းသံူည် ် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နှာင်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� လာုခံြုံခွာ�ံစွွ�နှာင်း�် ဂုဏ် ်

သူိက္ခခ�ရာိရာိ နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�နှိုင်းန်ေရ�က္ခို အ��နေ��ပြမ်းိင်း်�တွင်းန်ေ��မ်းည်ပ်ြ�စွင်ြိ�ီ� ၎င်း�်တွို�၏�စွစည်�်ဥစွစ� �ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း���နှာင်း်� �ိုင်းဆ်ိုင်း်

မ်းုမ်း��� ပြ��လ်ာည်ရ်ယ်ူနှိုင်းရ်�က်္ခူည်ီမ်းည်။်၁၂၉

ဒေါန်�ပပ်ြပန််ဒေါ�� အစိုီအစိုဉ်် 

၂၀၀၆ ခွာုနှာစွ်၊ နေအ�က္ခတ်ွို��လာတွွင်း ် က္ခိုဆိုဗျူးိုအစွို�ရမ်းာ နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�သူူမ်း��� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ါင်း�်စွည်�်နေရ� �ည်�်ဗျူး�းဟု�

တွစွရ်� ်နေ��န်ေဆ�င်းရ်�်အ�ွ��တွစွခ်ွာု�ွ��စွည်�်ခွာ��သူည်။် ယ်င်း�်သူို� �ွ��စွည်�်ရ�တွွင်း ်အစွို�ရဝ�က်ြီးက္ခီ�မ်း���၊ နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ 

နှိုင်းင််းတံွက္ခ�က္ခွမ်း�်က္ခ�င်းသ်ူူမ်း���နှာင်း်� နေဒုသူခွာကံ္ခွမ်း်�က္ခ�င်းသ်ူူမ်း��� အစွရာိသူပြ�င်း်��ါဝင်း်သူည်။် ၂၀၀၇ ခွာုနှာစွ်၊ စွက္ခ်တွင်း�်�လာ၌ က္ခိုဆိုဗျူးို

အစွို�ရမ်းာ ပြ��လ်ာည်န်ေ�ါင်း�်စွည်�်နေရ�အစွီအစွဉ်မ််း���တွွင်း ်လာိုအ�န်ေသူ�အနေပြခွာအနေ�မ်း���အတွွက္ခ ်လာု�င််း��်အဆင်း�်ဆင်း�်မ်း���၊ တွ�ဝ�်

ဝတွရု��မ်း���/�ူ�နေ�ါင်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခမ််းုမ်း���နှာင်း်� �ည််�ဗျူး�းဟု� (မ်းူကြက္ခမ်း�်)တွစွရ်�အ်�� အမ်း���ပြ�ည်သ်ူူ�သံူို�ခွာ�ပြ�ခွာ��သူည်။် က္ခိုဆိုဗျူးို

၁၂၅ The Week, How did the conflict began? https://www.theweek.co.uk/100449/why-did-the-kosovo-war-start (accessed on June 15, 
2019).

၁၂၆ Humanitarian Situation of retunees to Kosovo (Revised report) http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.
asp?FileID=9230&lang=en (accessed on June 15, 2019). 

၁၂၇ BBC News, Kosovo Profile: Timeline https://www.bbc.com/news/world-europe-18328859 (accessed on June 15, 2019). 

၁၂၈ United States Institute of Peace, Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo: Article-II: Confidence-Building 
Measures “Return” https://www.usip.org/publications/1999/06/peace-agreements-kosovo (accessed on June 3, 2019). 

၁၂၉ Article 156: Refugees and Internally Displaced Persons (Constitutional Amendment 16), https://www.constituteproject.org/
constitution/Kosovo_2016.pdf?lang=en (accessed on September 10, 2019).
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အစွို�ရသူည် ်စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�ဗျူး�းဟု� တွစွရ်�န်ေရ�ဆွ�ရ�တွွင်း ်အနေပြခွာခွာံမ်းူမ်း���အပြ�စွ ်နေရရာည််

တွည်တ်ွ�ံနေသူ�နေပြ�ရာင်း�်ခွာ�က္ခမ််း���၊ က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းု သူဟုဇူး�တွပြ�စွန်ေစွပြခွာင်း�်နှာင်း�်တွ�်�တွူည်ီမ်း်မ်းုမ်း���အနေ�်အနေပြခွာခွာ�ံ��ပြခွာင်း�် ပြ�စွ ်

သူည်။် အစွို�ရသူည် ် နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�အတွွက္ခ ် နေပြမ်းပြ�င်းအ်နေပြခွာအနေ�သူွ��နေရ�က္ခက်ြက္ခည််�ရုံးု�နေလာ�လာ�ပြခွာင်း�် (Go and See Visit)နှာင်း်�

နေပြမ်းပြ�င််းအနေပြခွာအနေ�၏နေလာ�လာ�နေတွွ�ရာခိွာ�က်္ခမ်း���ကုိ္ခ သွူ��နေရ�က္ခသ်ူတွင်း�်အခွာ�က္ခအ်လာက္ခန်ေ��ပြခွာင််း� (Go and Inform Visit) အစီွ 

အစွဉ််မ်း���က္ခို စွီစွဉ််���ရာိနေ��သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ် ပြမ်းး�ီစွီ�ယ်လ်ာု�င််း��်အ�ွ��သူည် ်(Municipal Working Groups) ပြ�ည်တ်ွွင်း�်

နေ�ရ�စွ်ွ��်ခွွာ�တိွမ်း�်နေရာ�င််းသူူမ်း���နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�်ပြ��န်ေရ�အတွွက်္ခ အဓိိက္ခအနေရ��ါနေသူ�အခွာ��်က္ခဏ္ဍ၌တွည်ရ်ာနိေ�သူည်။်

၎င်း�်ပြမ်းး�ီစွီ�ယ်လ်ာု�င််း��်အ�ွ��သူည် ်နေဒုသူခွာပံြမ်းး�ီစွီ�ယ်အ်�ဏ်�ရာိသူူမ်း��� (Local Municipalities Authorities)၊ အစွို�ရမ်းဟုုတွ်

နေသူ� အ�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ က္ခိုဆိုဗျူးိုရ�ဝ�န်ေဆ�င်း်မ်းု၊ နေ�ရ�စ်ွွ��်ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���၏ က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���၊ က္ခုလာသူမ်းဂဂဒုုက္ခခသူည််

မ်း���ဆုိင််းရ�မ်းဟု�မ်းင််း�ကြီးကီ္ခ�၊ လံုာခြုံခွာ�နံေရ�နှာင်း�်ဥ�နေရ� �ူ�နေ�ါင််း�နေဆ�င််းရွက္ခန်ေရ�အ�ွ�� (Organization for Security and Co-operation 

in Europe)၊နှာင်း�် က္ခမ်း��့က္ခုလာသူမ်းဂဂမ်းစွရ်ာင်း-်က္ခိုဆိုဗျူးို(United Nations Mission in Kosovo) အစွရာိနေသူ� အ�ွ��အစွည်�်မ်း��� 

�ါဝင်းသ်ူည်။် နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း်�နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���သူည် ်နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရ၏ နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�စွီမ်းကံ္ခိ��်မ်း��� လာက္ခန်ေတွွ�လာု�န်ေဆ�င်းရ်� 

တွွင်း ် ဗျူးဟုိုအဆင်း်�သူ�မ်းက္ခ နေဒုသူနှတ�ရအဆင်း�်တွိုင်း်�၌လာည်�် �ါဝင်း်ခွာွင်း�်ရရာိနေ�သူည်။်၁၃၀ နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�ပြ�စွစ်ွဉ််၌ နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေသူ�

သူူမ်း���အနေ�် အနေပြခွာခွာဝံ�န်ေဆ�င်းမု််းမ်း���၊ အနေရ�နေ�်က္ခယ်ဆ်ယ်န်ေရ�နှာင်း�် ကူ္ခညီ်နေ��က်္ခ��ံမု်းမ်း���စီွမ်းနံေဆ�င်းရွ်က္ခရ်�တွွင််း ဗျူးဟုိုအဆင်း�် 

နှာင်း�် နေဒုသူခွာပံြမ်းး�ီစွီ�ယ်အ်ဆင်း�်မ်း���အပြ�င်း ်နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်� အရ��်က္ခ်လာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း���လာည်�် �ါဝင်း်သူည်။် 

နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�ဗျူး�းဟု�အစွီအမ်းမံ်း��� လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�ပြမ်းး�ီစွီ�ယ်အ်စွို�ရနေသူ� ်

လာည််�နေက္ခ�င်း�်၊ ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရနေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�် ယ်နှတရ��တွစွရ်�န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခ�်��သူည်။်

ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အစွီအစွဉ်မ််း��� လာက္ခန်ေတွွ�နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အခွာ�်�က္ခဏ္ဍ �ါဝင်း်မ်းုသူည် ်

အနေရ�ကြီးက္ခီ�နေ�သူည်။် နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ ��ံ�ို�က္ခူည်ီမ်းုမ်း���သူည် ် နေင်းွနေကြက္ခ�ဆိုင်းရ်�က္ခိစွစရ�မ််း���အပြ�င်း ် လာိုအ�န်ေသူ�

�ည််��ည်�ရ�မ််း���၊ နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အစွီအစွဉ်မ််း���က္ခို နေစွ�င်း်�ကြက္ခည််�နေလာ�လာ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် အက္ခ�ပြ�တွဆ်�်�စွစွပ်ြခွာင်း�်မ်း���က္ခို လာု�န်ေဆ�င်း်

နေ��နေသူ�အခွာ��်က္ခဏ္ဍတွွင်း ် တွည်ရ်ာိနေ�သူည်။် နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူူမ်း���အစွီအစွဉ်၌် အ�ူ�လာိုအ�သ်ူူမ်း���ပြ�စွန်ေသူ� တွက္ခိုယ်တ်ွည်�်

ရ�တ်ွည်န်ေ�ရနေသူ�မ်းိခွာင်းမ််း���၊ မ်းိ�မ်း��က္ခနေလာ�မ်း���၊ ည်ိဉ်�်���်နှာိ�စ်ွက္ခ်ခွာရံနေသူ�က္ခနေလာ�မ်း���၊ အ�ူ�လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်ရာိနေသူ�က္ခနေလာ�

မ်း���၊ မ်းသူ�်စွွမ်း�်သူူမ်း���နှာင်း်� အိမ်းတ်ွွင်း်� အကြက္ခမ်း�်�က္ခခ်ွာံရသူူမ်း���၊ လာူက္ခု�က်္ခူ�ခွာရံသူူမ်း���နှာင်း�် �ဋိိ�က္ခခဇူးု�မ််း���အတွွင်း�်ရာိ �ိခွာိုက္ခခ်ွာစံွ��

နေ�ရသူူမ်း���အတွွက္ခ ်မ်းပြ�စွမ််းနေ��ည်�်သူွင်း်� စွဉ်�်စွ��သူည်။်၁၃၁

ဒေါန်�ပပ်ြပန််လွာမွညာ်�သူမွျာ�အတာွက် ်ဝါန််ဒေါဆိုာင်မ်ွုမွျာ�

က္ခိုဆိုဗျူးိုအစွို�ရသူည် ်နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�မ်းည််�သူူမ်း���အတွွက္ခ ်ယ်�ယ်ီနေ�အိမ်းမ််း���က္ခို အသူင်း�်ပြ�င်းဆ်င်းန်ေ�����သူည်။် နေ�ရ�်

ပြ��မ််းည်�်သူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� နှိုင်း်င်းအံတွွင်း်�၌ နေ�ရ��ိုင်းခ်ွာင်း�်မ်းရာိနေသူ�သူူမ်း���အတွွက္ခ ် အစွို�ရမ်းာနေ�အိမ်းမ််း���တွစွန်ှာစွ်အ�ိ င်းာ��ရမ်း�် 

နေ�����သူည်။် နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�သူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� ယ်�ယ်ီနေ�အိမ်းမ််း���တွွင်း ် နေ��ိုင်းစ်ွဉ််အတွွင်း�် မ်းိမ်းိက္ခိုယ်က်္ခိုမ်းိမ်းိ မ်းရ�တ်ွည််နှိုင်း်

နေသူ�ခွာ��ိ်က္ခ�လာအ�ိ အစွ��အနေသူ�က္ခမ််း���နှာင်း်�  လာူသူု�ံက္ခု��်စွစည်�်မ်း���(Non-food items)၊ နေဆ�က္ခုသူခွာွင်း်�မ်း���၊ စွိတွ�်ိုင်း�်ဆိုင်း ်

ရ�က္ခုသူခွာွင်း်�မ်း���၊ နေဆ�င်း�်ရ�သူီအတွွက္ခ ် လာိုအ�်နေသူ�အနေနှွ��ည်ခ်ြုံခွာ�ံနေစွ�င်းမ််း���နှာင်း်��င်း�် အစွရာိနေသူ�အရ�ဝတွ�ုမ်း��� အက္ခ��ိ�

ခွာစံွ��ခွာွင်း်�မ်း���က္ခို သူက္ခဆ်ိုင်း်ရ�ပြမ်းး�ီစွီ�ယ်အ်စွို�ရမ်းာ နေ��က္ခ�်�ံနေ�����သူည်။် ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း���အတွွက္ခ ်ယ်�ယ်ီ 

၁၃၀ Organization for Security and Co-operation in Europe Mission In Kosovo, Eight years after Minority returns and housing and 

property restitution in Kosovo: Displaced person’ participation (June 2007), P- 16 and 22 https://www.osce.org/kosovo/26322.

၁၃၁ NATIONAL STRATEGY FOR SUSTAINABLE REINTEGRATION OF REPATRIATED PERSONS IN KOSOVO: International Assistance (2018-

2022), (Prishtina, 2017), Page-12 and 14.
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နေ�အိမ်း၌် တွစွန်ှာစွ်ကြက္ခ�နေ��ိုင်းင်ြိ�ီ�နေသူ�အခွာါ အငြိမ်း�တွမ်း�်နေ��ိုင်းမ််းည်�်အိမ်းမ််း���က္ခို အသူင်း�်ပြ�င်းဆ်င်းပ်ြ��လာု�န်ေ��ရ�တွွင်း ်ပြမ်းး�ီစွီ�ယ််

အစွို�ရမ်းာ(Municipal) ပြ�င်းဆ်င်း်���ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�နေသူ�သူူမ်း���နှာင်း�် ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� 

မ်းိမ်းိတွို�နေ�အိမ်းမ််း���က္ခို အနေစွ��ိုင်း�်က္ခ�လာအခွာ��ိ်မ်းာစွ၍ နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�်�ိုင်းဆ်ိုင်းန်ေကြက္ခ�င်း�် အနေ��က္ခအ်���ပြ�နှိုင်းသ်ူူမ်း���၏

နေ�အိမ်းမ််း���က္ခို သူက္ခဆ်ိုင်း်ရ�ပြမ်းး�ီစွီ�ယ်အ်စွို�ရမ်းာ ပြ��လ်ာည်ပ်ြ��ပြ�င်းမ််းွမ်း�်မ်းပံြခွာင်း�်နှာင်း�် အသူစွပ်ြ��်လာည်တ်ွည်န်ေဆ�က္ခ်နေ��သူည်။်၁၃၂

သူက္ခဆ်ိုင်း်ရ�ပြမ်းး�ီစွီ�ယ်အ်စွို�ရသူည် ်နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�သူည်�်က္ခနေလာ�မ်း���၌ �ည်�နေရ�နေအ�င်းလ်ာက္ခမ််းာတွမ််းရာိနေသူ�သူူမ်း���

အတွွက္ခ ်ဆက္ခလ်ာက္ခ�်ည်�သူင််းယူ်နေလာ�လာ�နုိှင်းန်ေရ�အတွွက်္ခ စီွစွဉ်န်ေဆ�င်းရွ်က္ခ�်��ရာသိူည်�်အပြ�င်း ်နေမွ်း��ွ��စွ�ရင််း�အနေ��က္ခအ်���

(အရာင်းန်ေမ်းွ�လာက္ခမ််းာတွ)် မ်းရာိနေသူ�သူူမ်း��� အတွွက္ခ်လာည်�် စွီစွဉ်န်ေ�����သူည်။် က္ခိုဆိုဗျူးိုအစွို�ရသူည် ် နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�သူူက္ခနေလာ�

မ်း���၏ �ည်�နေရ�ဆက္ခလ်ာက္ခ ် ဆည််��ူ�နှိုင်းရ်�်အတွွက္ခ ် သူီ�သူ��်ရ�ံုနံေင်းွတွစွရ်��်��ရာိသူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ် နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�သူူ

က္ခနေလာ�မ်း���သူည် ် ��သူ�စွက္ခ��စွ�နေ�နှာင်း�် ယ်ဉ်န်ေက္ခ��မ်းုအခွာက္ခအ်ခွာ�ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�သူူမ်း���အတွွက္ခ ် စွ�သူင်းခ်ွာ��်အတွွင်း�်အသူု�ံပြ��

နေသူ� ��သူ�စွက္ခ��သူင်းတ်ွ��်မ်း��� (Language Courses) က္ခို စွီစွဉ်န်ေ�����သူည်။် 

ပြမ်းး�ီစွီ�ယ်အ်စွို�ရသူည် ်နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�သူူမ်း���အတွွက္ခ ်အနေပြခွာခွာံက္ခ��်�မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုမ်း���နေ��သူည််�အပြ�င်း ်အစွို�ရ

မ်းာက္ခ���်မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်း်မ်းုမ်း��� မ်းည်သ်ူို�မ်းည်�်ုံ/ မ်းည််က္ခ��သူို�ရရာိနှိုင်းန်ေကြက္ခ�င်း�် သူက္ခဆ်ိုင်းန်ေသူ�သူတွင်း�်အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း���က္ခို ပြ���်

နေဝနေ�����နေသူ�သူည်။် က္ခိုဆိုဗျူးိုအစွို�ရသူည် ်နှိုင်း်င်းပံြ�င်း�်မ်းာမ်းိမ်းိတွို� နှိုင်းင််းသံူ��မ်း���နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�သူူမ်း���အတွွက္ခ ်နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းု

ဆိုင်းရ်�အနေ��က္ခအ်���မ်း���က္ခို သူက္ခဆ်ိုင်း်ရ�ပြမ်းး�ီစွီ�ယ်အ်စွို�ရမ်းာ အခွာမ်း��ပြ��လာု�န်ေ��သူည်။် အလာု�သ်ူမ်း��နေရ�ရ�ဝ�က်ြီးက္ခီ�ဌာ��

နှာင်း�် လာူမ်းု�ူလာုနံေရ�ဌာ��တွို�သူည် ်နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�သူူမ်း��� �ဝရာင်းသ်ူ�်ရ�တ်ွည်န်ှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ်အလာု�အ်က္ခိုင်းအ်ခွာွင်း�်အလာမ်း�်မ်း���နှာ

င်း�် လာူမ်းုနေရ�ဆိုင်းရ်�နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� ဝ�်နေဆ�င်း်မ်းုနေ��သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်က္ခနေလာ�မ်း���အနေ�်အကြက္ခမ်း�်�က္ခပ်ြခွာင်း�်၊ အလာွ�သူုံ�စွ��ပြ��

ပြခွာင်း�်၊ လာ�စွလ်ာ�းရုံးု����ပြခွာင်း�်နှာင်း�် နေခွာါင်း�်�ုပံြ�တွအ်ပြမ်းတွ�်ုတွပ်ြခွာင်း�်မ်း���မ်းာ အက္ခ�အက္ခွယ်န်ေ�����သူည်။်၁၃၃ 

မွုမွုသဒေါ�ာဆိုနိုဒအဒေါလွျာက်ဒ်ေါန်�ပပ်ြပန််ချွင်�်

မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာွင်း�်သူည် ် (Voluntary Return or Repatriation) နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံနေသူ�

နေပြ�ရာင်း�်ခွာ�က္ခမ််း��� (Durable Solutions)၌ တွစွခ်ွာုအ�ါအဝင်းပ်ြ�စွသ်ူည်။် က္ခိုဆိုဗျူးိုနှိုင်းင််း၏ံ ၁၉၉၈-၉၉ ခွာုနှာစွ်အကြက္ခ�� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ်

ပြ�စွ�်ွ��ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း်�နေရာ�င်းသ်ူူအနေရအတွွက္ခမ််းာ� (၂၂၀,၀၀၀) ဦး�နေရခွာ��်ရာိနှိုင်းန်ေကြက္ခ�င်း�် ၂၀၁၂ခွာုနှာစွ် UNHCR 

စွစွ်တွမ်း�်မ်း���အရ သူိရသူည်။် ၂၀၁၄ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးူလာိုင်း်လာ၌ မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခ ်နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေသူ�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်း်

သူူမ်း��� (Displaced Persons) အနေရအတွွက္ခသ်ူည် ်(၂၅,၄၃၀)သူ�ရာိသူည်။် က္ခိုဆိုဗျူးိုနှိုင်းင််းသံူို� မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�်

ပြ��သ်ူည်�် နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူအနေရအတွွက္ခမ််းာ� တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�်က္ခ�ဆင်း�်လာ�ခွာ��သူည်။် ယ်င်း�်သူို�က္ခ�ဆင်း�်လာ�ရပြခွာင်း�် 

အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်း�����တွွင်း ် �ိုင်းဆ်ိုင်း်မ်းုမ်း���အနေရ�က္ခိစွစရ�မ််း���၊ က္ခူညီ်နေ��က္ခ�်�ံမ်းုနေ��နှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ် စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�ဆိုင်းရ်� 

စိွ�န်ေခွာ်ခွာ�က်္ခမ်း���နှာင်း�် အခွာ��ိ�နေသူ�နေ�ရ�်ပြ��သ်ူည်�်�ယ်န်ေပြမ်းမ်း���တွွင််း နေဒုသူခွာပံြ�ည်သူ်ူမ်း���၏က္ခ��်ကွ္ခက်္ခမု်းမ်း���နှာင်း�် လံုာခြုံခွာ�နံေရ�ပြ�ဿ�� 

မ်း���ပြ�စွန်ေသူ� ခွာို�မ်းု၊ နေ��က္ခ�်ွင်း်�မ်းု၊ ��က္ခဆ်ီ�မ်းုနေကြက္ခ�င်း်� ပြ�စွန်ေ�သူည်။်၁၃၄

၁၃၂ Department of Reintegration of Repatriated Persons: Guidelines for assistance and support of repatriated persons for sustainable 

reintegration based on reintegration policies (Pristina, May 2014), P- 8,10,11,12,16-17 https://rm.coe.int/1680695d06 (accessed on 

August 13, 2019). 

၁၃၃ Department of Reintegration of Repatriated Persons: Guidelines for assistance and support of repatriated persons for sustainable 

reintegration based on reintegration policies (Pristina, May 2014), P- 8,10,11,12,16-17 https://rm.coe.int/1680695d06 (accessed on 

August 13, 2019). 

၁၃၄ Organization for Security and Co-operation in Europe Mission in Kosovo, An Assessment of the Voluntary Returns Process in Kosovo 

(December, 2014), https://www.osce.org/kosovo/129321 Page-6. 
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န်ုဂုံး��ံ 

က္ခိုဆိုဗျူးိုနှိုင်း်င်းသံူည် ်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခစ်ွ�ခွာ���ဆ်ိုငြိ�ီ�နေ��က်္ခ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ� တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���

နှာင်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာည််ခွာ����နေရ�နှာင်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�လာု�င််း��်မ်း���က္ခို လာက္ခန်ေတွွ�နေဆ�င်းရ်ွက္ခလ်ာ�ခွာ��သူည်။် အစွို�ရမ်းာ 

နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�နေသူ�သူူမ်း���အတွွက်္ခ ယ်�ယီ်နေ��ုိင််းနုိှင်းန်ေသူ�နေ�အိမ်းမ််း��� ပြ�င််းဆင်းန်ေ�����ပြခွာင််း�၊ အနေပြခွာခွာဝံ�န်ေဆ�င်းမု််းမ်း��� (�ည်� 

နေရ�နှာင်း်�က္ခ���်မ်း�နေရ�အပြ�င်း ်လာူမ်းု�ူလာုနံေရ�မ်း���)နေ��ပြခွာင်း�်၊ နှိုင်းင််း၏ံ�ွ��စွည်�်�ုအံနေပြခွာခွာဥံ�နေဒု၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���

နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ� ကူ္ခညီ်��ံ�ုိ�နေ��မ်းည်ပ်ြ�စ်ွနေကြက္ခ�င််း� �ည်�်သွူင်း�်���သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ်

UNHCR ၏ နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အစွီအစွဉ်တ်ွစွခ်ွာုပြ�စွန်ေသူ� မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်က္ခိုလာည်�် လာက္ခန်ေတွွ�က္ခ�င်း်�သူု�ံ

ခွာ��နေသူ�လ်ာည်�် နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းန်ေသူ�အနေပြခွာအနေ�သူို� မ်းနေရ�က္ခန်ှိုင်းခ်ွာ��နေ�။ က္ခိုဆိုဗျူးိုနှိုင်းင််းသံူည် ် နေ�ရ�ပ်ြ��်ပြခွာင်း�်လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ်

ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရလာက္ခ�်�၌ အပြ�ည််�အဝ���ရာိသူည်မ််းဟုုတွ�်� သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�ပြ�ည်�်ယ််အစွို�ရလာက္ခ�်�တွွင်း�်��ရာိပြခွာင်း�်ပြ�စွ ်

သူည်။် က္ခိုဆိုဗျူးိုနှိုင်းင််းသံူည် ်အဓိိက္ခစွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���အပြ�စွ ်နေ�အိမ်း၊် နေပြမ်းယ်�နှာင်း်��ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း��� (Housing, Land and Properties 

Rights) ပြ��လ်ာည််နေ��အ�ပ်ြခွာင်း�် သူို�မ်းဟုုတွ ်စွီမ်းံခွာ��်ခွာွ�ပြခွာင်း�်မ်း��� ကြံက္ခ�နံေတွွ�နေ�ရသူည်။် 

၄.၂. ဒေါတာာင်ဆ်ိုူ�န််နိုု�င်င််ံ

နေတွ�င်းဆ်ူဒု�န်ှိုင်းင််းသံူည် ် ဆူဒု�န်ှိုင်းင််းမံ်းာ ခွာွ��ွက္ခ်

ငြိ�ီ� ၂၀၁၁ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးူလာိုင်းလ်ာ ၉ ရက္ခတ်ွွင်း ်လာွတွလ်ာ�န်ေသူ� 

အခွာ���အ်ပြခွာ�အ�ဏ်��ုိင်းနုိ်ှင်းင််းတံွစွခု်ွာအပြ�စွ ်ရ�တ်ွည်လ်ာ�ခွာ��

သူည်။် ဆူဒု�နုိ်ှင်းင််းသံူည် ် မွ်းတွစ်ွလာင််းအမ်း���စုွနေ��ုိင်းသ်ူည်�် 

နှိုင်းင််းပံြ�စွင်ြိ�ီ�၊ ခွာရစွ်ယ်��်အမ်း���စွုရာိသူည်�် နေတွ�င်းဆ်ူဒု�က်္ခ 

ခွာွ��ွက္ခခ်ွာ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် နေတွ�င်းဆ်ူဒု�န်ှိုင်းင််း၏ံ �ဋိိ�က္ခခ

ပြ�စွ�်ွ��ရပြခွာင်း�် အနေကြက္ခ�င်း�်အရင်း�်သူည် ်တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူ 

မ်း��ိ�အင်းအ်��ကြီးက္ခီ�နှာစွခ်ွာု၁၃၅ အကြက္ခ��အ��ငြိ�ိ�င်းမ််းုမ်း���နေကြက္ခ�င်း်� 

ပြ�စွသ်ူည်။် ၂၀၂၀ ခွာုနှာစွ်၊ စွက္ခတ်ွင်း�်�လာ (၁၂)ရက္ခအ်�ိ 

လာူဦး�နေရ (၁၁,၂၁၉,၄၇၆)၁၃၆ အနေရအတွွက္ခ ် ပြ�စွသ်ူည်။် 

နေတွ�င်းဆ်ူဒု�န်ှိုင်းင််းသံူည် ် ၂၀၁၃ ခွာုနှာစွ်၊ ဒုီဇူးင်း�်�လာ၌ 

ပြ�စွ�်ွ��ခွာ��သူည်�် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ�်ွ�နေကြက္ခ�င်း�် ပြ�ည်သ်ူူ (၄.၅)

သူ��်�ီ��ါ�သူည် ်၎င်း�်တွို��ိုင်းဆ်ိုင်းန်ေသူ� အို�အိမ်းမ််း���စွွ��်ခွာွ�

၍ �ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းခ်ွာ��ရသူည်။် �ွက္ခန်ေပြ�� တွိမ်း�်နေရာ�င်း်

နေသူ� လာူဦး�နေရ(၄.၅)သူ�်���၌ ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���(IDPs) သူို�မ်းဟုုတွ ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းလ်ာူဦး�နေရ (၂)သူ�်�

နေက္ခ��န်ှာင်း�်က္ခ��ရ်ာိနေသူ�လာူဦး�နေရ (၂.၅)သူ��်ခွာ��် အိမ်း�်ီ�ခွာ�င်း�်နှိုင်းင််းမံ်း���သူို� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စွ ်�ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းန်ေ�ရသူည်။် 

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ်�ွ�အတွွင်း်� အပြ�စွမ််း��ပြ�ည်သ်ူူလာူဦး�နေရ အ�ည်�်ဆု�ံ (၃၈၀,၀၀၀)ခွာ�်� အသူက္ခဆ်ု�ံရုံးု�ံခွာ��သူည်။်၁၃၇

၁၃၅ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ� အင်းအ်��ကြီးက္ခီ�(၂)စွုသူည် ်သူမ်းမတွဆ�လာ်ဗျူး�က္ခီ�ယ်��ဦး�နေဆ�င််းနေသူ� ဒုင်း�်က္ခ(Dinka)လာူမ်း��ိ�စွုနှာင်း�် ရီ�ယ်က္ခမ််း�ခွာ�� ဦး�နေဆ�င်းန်ေသူ� နှူ
အ�လာူမ်း��ိ�စွု(Nuer) ပြ�စွသ်ူည်။်

၁၃၆ South Sudan Population, https://www.worldometers.info/world-population/south-sudan-population/ (accessed September 13, 
2020). 

၁၃၇ Sullivan, Daniel P., Displaced Nation: The Dangerous Implications of Rushed Returns in South Sudan (Field Reprot: November, 
2018), P-7 https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/5c016929575d1ff2db20dd62/1543596335696/
South+Sudan+Report+-+November+2018+-+1137+11.30.pdf (accessed on September 20, 2019).
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ဒေါတာာင်ဆ်ိုူ�န််ငြိင်ုမွ�်ချျမွ်�ဒေါ��စိုာချျံပ်

နေတွ�င်းဆ်ူဒု�်ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ်�ွ�သူည် ်၂၀၁၃ ခွာုနှာစွ်၌ စွတွင်းခ်ွာ��၍ ၂၀၁၅ ခွာုနှာစွ် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ���တ်ွစွရ်�၁်၃၈ 

ခွာ���ဆ်ိုခွာ��သူည်။် အဆို�ါ စွ�ခွာ���်အတွွင်း�်တွွင်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�က္ခိစွစရ�မ််း���က္ခို အခွာ�်�(၃)- လာူသူ��

ခွာ�င်း်�စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းုနှာင်း်� ပြ��လ်ာည်တ်ွည်န်ေဆ�က္ခ်နေရ�အခွာ�်�တွွင််း၁၃၉ �ည်�်သူွင်း�်���သူည်။် �ို�နေ��က္ခ ် ၂၀၁၈ ခွာုနှာစွ်၊ 

စွက္ခတ်ွင်း�်�လာ ၁၂ ရက္ခန်ေ��၌ ပြ�ည််�စွုနံေသူ�ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ��� ် (Comprehensive Peace Agreement)အ�� 

နေတွ�င်းဆ်ူဒု�်အစွို�ရနှာင်း�် ဆူဒု�်ပြ�ည်သ်ူူ� လာွတွန်ေပြမ်း�က္ခန်ေရ�အ�ွ�� (Sudan People’s Liberation Movement)တွို� အကြက္ခ�� ခွာ���်

ဆို ခွာ��ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ယ်င်း�်စွ�ခွာ���ခ်ွာ���ပ်ြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်�ဋိိ�က္ခခ အဆုံ�သူတွန်ှိုင်းခ်ွာ��သူည်။် ၎င်း�်စွ�ခွာ���တ်ွွင်း ် အရ�သ်ူ�� 

ပြ�ည်သ်ူူမ်း���က္ခို အက္ခ�အက္ခွယ်န်ေ��ပြခွာင်း�်နှာင်း�် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံမ်းုလာက္ခခ်ွာပံြခွာင်း�်မ်းာ� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည််

မ်း���အတွွက္ခ ်�ိုမ်းိုနေက္ခ�င်း�်မ်းွ�န်ေ�သူည်။် လာက္ခမ််းာတွ်နေရ��ို�နေသူ� အ�ွ��အစွည်�်မ်း���သူည် ်အရ�သ်ူ��ပြ�ည်သ်ူူမ်း���က္ခို တွိုက္ခခ်ွာိုက္ခမ််းု

က္ခိုနေရာ�င်းရ်ာ��ပြခွာင်း�်နှာင်း�် လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�မ်း���က္ခို �ိ�်�သူိမ်း�်လာိုက္ခ�်�ပြခွာင်း�်၊ ပြ�ည်သ်ူူလာူ�ု၏ အသူက္ခအ်ို�အိမ်းန်ှာင်း�် စွည်�်စွိမ်းဥ်စွစ�မ်း���

က္ခို�ိ��်သူိမ်း�်နေစွ�င်း်�နေရာ�က္ခမ််းည်ဟ်ုု�ည်�်သူွင်း်����သူည်။် အကြက္ခမ်း�်�က္ခမ််းုပြ�စွစ်ွဉ်မ််း���ပြ�စွန်ေသူ� က္ခနေလာ�သူူင်းယ်ဆ်ိုင်းရ်�အကြက္ခမ်း�် 

�က္ခမ််းုမ်း���၊ အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အနေ�်အကြက္ခမ်း�်�က္ခမ််းုမ်း���၊ သူက္ခက်ြီးက္ခီ�ရွယ်အ်ိုမ်း���အနေ�် အကြက္ခမ်း�်�က္ခပ်ြခွာင်း�်မ်း���က္ခို အနေလာ�နေ��

နေဆ�င်းရ်ွက္ခမ််းည်။် နှိုင်း်င်းနံေတွ�အ်စွို�ရမ်းာ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���အနေ��က္ခအ်��ံမ်း���က္ခိုလာည်�် လာမ်း�်�ွင်း်�နေ�����ပြခွာင်း�်နှာင်း�် ��ံ�ို�က္ခူည်ီ

နေ��မ်းည်ပ်ြ�စွန်ေကြက္ခ�င်း�် စွ�ခွာ���်တွွင်း�်ည်�်သူွင်း်�ခွာ���ဆ်ို���သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� နှိုင်းင််းအံတွွင်း်�

ရာိ မ်းိမ်းိတွို�မ်းူလာနေ�ရ� ်သူို�မ်းဟုုတွ ်မ်းည်သ်ူည်�်နေ�ရ�မ်းဆို ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းရ်�၌ အစွို�ရမ်းာက္ခူည်ီ�ံ��ို�နေ��မ်းည် ်ပြ�စွန်ေကြက္ခ�င်း�် 

က္ခတွိက္ခဝတွ ်ပြ�����နေ��သူည်။်

ယ်င်း�်အပြ�င်း ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���၏ နေ�အိမ်း၊်နေပြမ်းယ်�နှာင်း�် �ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း���က္ခို ပြ��်လာည်ရ်ရာိနေစွပြခွာင်း�်

သူို�မ်းဟုုတွ ် နေလာ��်နေကြက္ခ�နေ��နေစွပြခွာင်း�်အတွွက္ခ ် �ိနေရ�က္ခန်ေသူ�ယ်နှတရ��တွစွခ်ွာု�ည်�်သူွင်း�်���သူည််�အပြ�င်း ် ရုံးို�ရ�ဓိနေလာ��ု�ံတွမ်း�်

ဥ�နေဒုမ်း���ပြ�င်း်� နေပြ�ရာင်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ�သူည်။် အစွို�ရ၏မ်းူဝါဒုမ်း��� လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းန်ှိုင်းရ်�်အတွွက္ခ ်စွွမ်း�်

နေဆ�င်းရ်ည်ပ်ြမ်းိင်း်�တွင်းန်ေ��ရ� ်လာိုအ�်သူည်။်  ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအဆင်း�်၊ သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�အစွို�ရ(ပြ�ည်�်ယ််/နေဒုသူနှတရ)မ်း���၏ စွွမ်း�်နေဆ�င်း်

ရည်မ််း���အပြ�င်း ် တွက္ခက်ြွက္ခလာု�ရ်ာ��နေဆ�င်းရ်ွက္ခသ်ူူမ်း���၏ စွွမ်း�်နေဆ�င်းရ်ည်မ််း���က္ခိုလာည်�် ပြမ်းိင်း်�တွင်းန်ေ��ရ�လ်ာိုအ�သ်ူည်။် နေရှ� 

နေပြ��င်း�်ခွာရံသူူမ်း���အ�� လာိုက္ခလ်ာစံွစွ်တွမ်း�်နေက္ခ�က္ခသ်ူူမ်း���အ�ွ��၏ (Displacement Tracking Matrix-DTM) နေလာ�လာ�ဆ��်စွစွ်

ခွာ�က္ခမ််း���အရ ၂၀၁၈ ခွာုနှာစွ်အတွွင်း�်  နှိုင်း်င်း၏ံလာူဦး�နေရ ၆၀% �ီ��ါ�ရာိနေသူ� နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူူလာူဦး�နေရ အနေရအတွွက္ခ ် ၆၅၈,၀၀၀ 

နေက္ခ�� ်ရာိနေ�သူည်။်၁၄၀ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် မ်းတွလ်ာအ�ိ နေတွ�င်းဆ်ူဒု�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရအတွွက္ခ ်(၁၃၅,၀၀၀)နေက္ခ�� ်နှိုင်းင််းအံတွွင်း်� 

သူို� နေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာ��သူည်။်၁၄၁

၁၃၈ Intergovernmental Authority on Development, Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan-2015 
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/documents/IGAD-Compromise-Agreement-Aug-2015.pdf (accessed on 
Septemeber 20, 2019).

၁၃၉ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ��က္ခင်း�်လာုခံြုံခွာ�၍ံ လာူ�ဂုဏ်သ်ူိက္ခခ�နှာင်း�် နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အခွာွင်း်�အနေရ�မ်း���၊ ရုံးု��်ိုင်း�် ဆိုင်းရ်�၊ ဥ�နေဒု�ိုင်း�်ဆိုင်းရ်�နှာင်း�် 
စွိတွ�်ိုင်း�်ဆိုင်းရ်�အက္ခ�အက္ခွယ်န်ေ��ပြခွာင်း�်ပြ�င်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�အခွာွင်း်�အနေရ� �ည်�်သူွင်း�်ခွာ���ဆ်ို ���သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိတွို�
မ်းူလာနေ��ိုင်းခ်ွာ��နေသူ��ယ််နေပြမ်းမ်း���နှာင်း်�(သူို�မ်းဟုုတွ)် မ်းိမ်းိတွို�နေ��ိုင်း ် လာိုနေသူ��ယ််နေပြမ်းမ်း���သူို� နေ��က္ခင်း�်လာုခံြုံခွာ�ံ၍ လာူ�ဂုဏ်သ်ူိက္ခခ�နှာင်း�်အည်ီ နေ�ရ�ပ်ြ��န်ှိုင်း်
နေကြက္ခ�င်း�် �ည််�သူွင်း�်���သူည်။်

၁၄၀ OCHA, South: Sudan(2019): Humanitarian Needs Overviews (OCHA: 2019, ….), P-5 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/South_Sudan_2019_Humanitarian_Needs_Overview.pdf (accessed on September 20, 2019). 

၁၄၁ Gerbre, Muluneh., Offical: Over 135,000 South Sudanese Refugees Return from Ethiopia https://7dnews.com/news/official-over-
135-000-south-sudanese-refugees-return-from-ethiopia (accessed on September 20, 2019).
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စိုစိုဒ်ေါ��ဒေါ�ာာင်မ်ွျာ�အတာွက် ်ပြပန်လ်ွညာဒ်ေါန်�ာချျထိုာ�ဒေါ��မွူဒေါ�ာင်ဒ်ေါ��ဆိုွဲပြချင်�် 

နေတွ�င်းဆ်ူဒု�်အစွို�ရသူည် ်ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�နှာင်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�လာု�င််း��်စွဉ်မ််းူဝါဒု လာမ်း�်ညွာ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���နေရ�ဆွ�

ပြခွာင်း�်နှာင်း�် သူက္ခဆ်ိုင်း်ရ�ဝ�က်ြီးက္ခီ�ဌာ��မ်း��� ဆက္ခစ်ွ�န်ေသူ�နေက္ခ�မ််းတွီမ်း���အ�� အစွို�ရမ်းာဦး�နေဆ�င်းပ်ြခွာင်း�် ပြ�စွသ်ူည်။် အစွို�ရ၏ မ်းူဝါဒု

လာမ်း�်ညွာ�်ခွာ�က္ခ်မ်း���က္ခို လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းုနေရ�ရ�နှာင်း်� သူ��ဝနေ��စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�ဝ�က်ြီးက္ခီ�ဌာ�� (The Ministry of 

Humanitarian Affairs & Disaster Mangagement) နှာင်း�် အစွုအနေဝ�လာု�င််း��်နေက္ခ�မ််းတွီ (ပြ�ည်�်ယ််အစွို�ရမ်း���၊ က္ခမ်း��့က္ခုလာ 

သူမ်းဂဂနေအဂ�င်းစ်ွီမ်း���နှာင်း်� လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းုနေရ� မ်းိတွဆ်က္ခအ်�ွ�အစွည်�်မ်း���) သူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခ 

သူည်မ််း���က္ခို နေ�ရ�ပ်ြ��်လာည်ခ်ွာ����နေရ�လာု�င််း��်မ်း���က္ခို အက္ခ��ိ�နေဆ�င်းပ်ြ��လာု�န်ေ��ရ�ပ်ြ�စွသ်ူည်။်၁၄၂ နေတွ�င်းဆ်ူဒု�်အစွို�ရသူည််

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ်UNHCR ၏ နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံနေသူ�နေပြ�ရာင်း�်ခွာ�က္ခမ််း��� (Durable Solutions) ပြ�စွ်

နေသူ� နေ�ရ�ပ်ြ��်ပြခွာင်း�်၊ ပြ��လ်ာည်ဝ်င်းဆ်�ံနေ�ါင်း�်စွည်�်ပြခွာင်း�်နှာင်း�်နေရှ�နေပြ��င်း�်နေ�ရ�ခွာ����ပြခွာင်း�် အစွရာိနေသူ�အခွာ�က္ခမ််း���အနေ�် အနေပြခွာခွာံ

���ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ဗျူးဟုိုအစွို�ရမ်းာ နေရ�ဆွ����နေသူ�မ်းူနေ��င်းမ််း��� လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်သူက္ခ ်

ဆုိင်းရ်�နေဒုသူနှတရတွ�ဝ�ရ်ာသူိူအတွွက်္ခ မူ်းဝါဒု�ုိင််း�ဆုိင်းရ်�လာမ်း�်ညွာ�မု််းနေ��ပြခွာင်း�်၊ �ည်�်�ည်�ဆုိင််းရ�နေ��က္ခ�်�ံနေ��ပြခွာင််း�နှာင်း�်နေငွ်းနေကြက္ခ� 

ဆိုင်းရ်� အရင်း�်အပြမ်းစွမ််း��� ပြ�ည််�ဆည်�်နေ��သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�မ်းူနေ��င်းလ်ာု�င််း��်စွဉ်၌် အရ�်

�က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း���က္ခို �ါဝင်းခ်ွာွင်း�်အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခန်ေ�����သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ် အဆို�ါမ်းူနေ��င်းမ််း���လာက္ခန်ေတွွက္ခ�င်း်�သူု�ံရ� 

တွွင်း ်သူုံ��ွင်း်�ဆိုင်း ်(အစွို�ရ၊ အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အသူိုင်း�်အဝိုင်း�်မ်း���) �ါဝင်းသ်ူည်။်၁၄၃

စိုစိုဒ်ေါ��ဒေါ�ာာင်စ်ိုချန်�်မွျာ�ပုတာ်သုမွ်�ဒေါ��အစိုီအစိုဉ်် 

နှိုင်းင််းအံတွွင်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ်�ွ�ပြ�စွ�်ွ��နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်း ် (IDPs) သူို�မ်းဟုုတွအ်ရ�သ်ူ��မ်း���က္ခို အက္ခ� 

အက္ခွယ်န်ေ��နေသူ�စွခွာ��် (Protection of Civilian Sites) (၆)ခွာု၁၄၄ �ွင်း�်လာာစွ�်��ရာိငြိ�ီ�၊  စွစွန်ေ��နေရာ�င်း ်ပြ�ည်သ်ူူအနေရအတွွက္ခ ်   

(၂၀၀,၀၀၀)ခွာ�်� ရာိနေ�သူည်။် နေတွ�င််းဆူဒု�်နှိုင်း်င်းဆံိုင်းရ်� က္ခုလာသူမ်းဂဂက္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ် ်အနေ�ွနေ�ွအတွွင်း�်နေရ�မ်းု�၏ အစွီရင်းခ်ွာစံွ�

အရ ၂၀၁၈ ခွာုနှာစွ်၌ ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ���ခ်ွာ���်ဆိုငြိ�ီ�နေ��က္ခ ်၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူး�်�ဝါရီလာ နေ��က္ခဆ်ု�ံ���၍ စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း��� �ိတွ်သူိမ်း်�နေရ�အစွီအစွဉ်မ််း���က္ခို လာု�န်ေဆ�င်းလ်ာ�ခွာ��သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်း�်စွခွာ�်�မ်း��� �ိတွသ်ူိမ်း�်ပြခွာင်း�်သူည် ်

လာက္ခန်ေတွွ�က္ခ�နေသူ�နေပြ�ရာင််း�ပြခွာင််း�မ်းဟုုတ်ွ�� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သူ်ူမ်း���၏�ဝအနေပြခွာအနေ� �ုိမုိ်းနေက္ခ�င််း�မွ်း�လ်ာ�ပြခွာင်း�်�က္ခ ် အဆုိ� 

�က္ခ ်သူို�သူ�ဦး�တွည်န်ေစွနေကြက္ခ�င်း�် နေလာ�လာ�နေစွ�င်း်�ကြက္ခည််�သူူမ်း���နှာင်း်�လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ��� နေ��က္ခ�်��မ်းုနေ��နေ�နေသူ� အ�ွ��အစွည်�်

မ်း���မ်းာ နေပြ��ဆိုသူည်။် စွခွာ��်မ်း����ိတွသ်ူိမ်း်�ရ�တွွင်း ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�ရမ်းည််�စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���က္ခို စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���နှာင်း�် နေ��က္ခ�်�ံမ်းုစွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေ��သူူမ်း���အနေလာ����ရာိသူည်။် အ�ယ်န်ေကြက္ခ�င်း်�ဆိုနေသူ� ်စွခွာ�်�မ်း����ိတွသ်ူိမ်း�်�ါက္ခ

ပြ�ည်သ်ူူမ်း���၏ နေ�ရ�ပ်ြ��်လာည််အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းမ််းည်�် မ်းူလာနေ�ရ�မ်း���သူည် ်လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ်မ်းရာိနေခွာ�။ 

၁၄၂  Republic of South Sudan; Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management(MHADM), Framework for Return, Reintegration 
and Relocation of Displaced Persons: Achieving Durable Solutions in South Sudan (February 2017), https://www.refworld.org/
pdfid/5b72a64a4.pdf?fbclid=IwAR0wDyu5RKGb0LjURuLhpM_fetziUZvvRctYai2kW9VDycybzEMi7Xqd67E P-12.

၁၄၃ Republic of South Sudan; Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management (MHADM)., Framework for Return, Reintegration 
and Relocation of Displaced Persons: Achieving Durable Solutions in South Sudan (Republic of South Sudan: February 2017), 
https://www.refworld.org/pdfid/5b72a64a4.pdf?fbclid=IwAR0wDyu5RKGb0LjURuLhpM_fetziUZvvRctYai2kW9VDycybzEMi7Xqd67E 
P-8.

၁၄၄ အရ�သ်ူ��မ်း���က္ခို အက္ခ�အက္ခွယ်န်ေ�����နေသူ�စွခွာ��်မ်း���သူည် ်UN လာက္ခန်ေအ�က္ခ၌် ���ရာိပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် 
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န်ုဂုံး��ံ

နေတွ�င်းဆ်ူဒု�်နှိုင်း်င်းသံူည် ် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�စွ�ခွာ���၌် နှာစွ်�က္ခ်နေသူ�လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းမ််း���အနေ�ပြ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� 

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�် အက္ခ�အက္ခွယ်န်ေ��ပြခွာင်း�်၊ နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အတွွက္ခ ်က္ခူည်ီနေ��ရ�စ်ွနေသူ� အခွာ�က္ခမ််း����ါဝင်းသ်ူည်။် စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��်လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�နှာင်း်�နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�မ်းူဝါဒုမ်း���လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ်အရ��်က္ခအ်�ွ��

အစွည််မ်း��� (CSOs) �ါဝင်းခ်ွာွင်း�် အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခန်ေ�����သူည်။် အစွို�ရနှာင်း�် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း����ူ�နေ�ါင်း�်၍ စွစွန်ေ��နေရာ�င်း်

မ်း���အတွွက္ခ ် နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အစွီအစွဉ်် နေဆ�င်း်ရွက္ခန်ေ��နေသူ�လ်ာည်�် လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ်မ်းနေ��နှိုင်းသ်ူည်�်အတွွက္ခ်နေကြက္ခ�င်း်��င်း ်

နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းန်ေသူ�အနေပြခွာအနေ�သူို�မ်းနေရ�က္ခရ်ာိနေ�။ �ို�နေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အတွွက္ခ ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�အတွွင်း�်နေ��ိုင်း်

ပြခွာင်း�်သူည်သ်ူ� အတွိုင်း်�အတွ�တွစွခ်ွာုအ�ိ အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခရ်ာိနေ�သူည်။်  

၄.၃. ဂုံးွာတာီမွာလွာနိုု�င်င််ံ
ဂွ�တီွမ်း�လာ�နုိှင််းင်းသံူည် ်၂၀၂၀ ခုွာနှာစွ၊် နေမ်းလာ ၂၉

 ရက္ခန်ေ�� UN မ်းာ နေ��က္ခဆ်ု�ံ�ုတွပ်ြ���်��နေသူ� အခွာ�က္ခ ်

အလာက္ခမ််း���အရ လာူဦး�နေရ (၁၇,၈၈၃,၄၂၅)၁၄၅ ရာိနေ�ငြိ�ီ�၊ 

နှိုင်းင််းသံူည်လ်ာည်�် စွိုက္ခ�်��ိ�နေရ�အနေပြခွာခွာနံေသူ� နှိုင်းင််းတံွစွခ်ွာု 

ပြ�စွသ်ူည်။် နှိုင်းင််း၏ံ ပြ�ည်တ်ွွင်း်�စွစွ ် ပြ�စွ�်ွ��ရသူည််� 

အနေကြက္ခ�င််း�အရင််း�သူည် ် လာက္ခဝ်�ယိ်မ်း�်နေပြ��က်္ခက္ခ���အု�်စုွ

အ�ွ��မ်းာ အစွို�ရစွစွတ်ွ�်အ��တွိုက္ခခ်ွာိုက္ခပ်ြခွာင်း�်မ်းာ စွတွင်း၍် 

ပြ�ည်တွ်ွင်း�်စွစ်ွပြ�စ်ွ�ွ��ခွာ��သူည်။် အဆုိ�ါပြ�ည်တွ်ွင််း�စွစ်ွသူည် ်

၁၉၆၀ ခုွာနှာစွမ််းာ ၁၉၉၆ ခုွာနှာစွအ်�ိတုိွင်းန်ေအ�င်း ် (၃၆) နှာစွ်

ကြက္ခ�မ်း်ပြ�စ်ွ�ွ��ခွာ��သူည်။်၁၄၆ သူမုိ်းင််း�ဆုိင်းရ်�အခွာ�က္ခအ်လာက္ခ ်

မ်း��� ရာင််း�လာင််း�တွင်းပ်ြ�နေသူ�နေက္ခ�မ််းရာင််း (The Commission 

for Historical Clarification) စွစွတ်ွမ်း်�အရ “ပြ�ည်တ်ွွင်း�်

 စွစွ�်ွ�အတွွင်း�် အ�ည််�ဆု�ံလာူဦး�နေရ (၂၀၀,၀၀၀) ခွာ��်  

အသူက္ခဆံု်�ရံုုံး�ရပြခွာင််း�၊ အပြခွာ��နေသူ� လူာ�အခွွာင်း�်အနေရ�ခွာ��ိ�နေ��က္ခမု််းမ်း���ရာခိွာ��သူည်။်”၁၄၇  ပြ�ည်တွ်ွင်း�်စွစွပ်ြ�စွ�ွ်��ပြခွာင််း�နေကြက္ခ�င်း်� အရ�သ်ူ��

ပြ�ည်သ်ူူ တွစွသ်ူိ��်နေက္ခ��န်ေသူဆု�ံမ်းု ပြ�စွ�်ွ��ခွာ��သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်လာူဦး�နေရ (၄၀,၀၀၀)ခွာ�်� နေ���က္ခဆ်ု�ံခွာ��ငြိ�ီ�၊ လူာဦး�နေရတွစွသ်ူ��်

နေက္ခ��်သူည် ် စွစွန်ေ��နေရာ�င််းပြ�ည်သူ်ူမ်း���အပြ�စ်ွသုိူ�နေရ�က္ခရ်ာလိာ�ပြခွာင််း�နှာင်း�် မ်းက္ခကဆီကုိ္ခနုိှင်းင််းသုိံူ� အ�ည်�်ဆံု�လူာဦး�နေရ တွစွသ်ူိ��်နေက္ခ�� ်

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အပြ�စွ ်ခွာိုလာုံနေ�ရသူည်။် 

၁၄၅ Guatemala Population, https://www.worldometers.info/world-population/guatemala-population/ (accessed on May 29, 2019). 

၁၄၆ PBS NEWS HOUR, Timeline: Guatemala’s Brutal Civil War https://www.pbs.org/newshour/health/latin_america-jan-june11-
timeline_03-07 (accessed on May 29, 2019). 

၁၄၇ J. MCDONNEL, Patrick. Guatemala’s civil war devastated the country’s indigenous Maya communities https://www.latimes.com/
world/mexico-americas/la-fg-guatemala-war-aftermath-20180903-story.html (accessed on July 8, 2019).   

၁၄၈ Patrick Costello, Guatemala: Displacement, Return and the Peace Process, April 1, 1995 https://www.refworld.org/docid/3ae6a6b98.
html (accessed on July 8, 2019). 
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ဂွ�တွီမ်း�လာ�နှိုင်းင််းသံူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း်�စွစွပ်ြ�စွ�်ွ��ခွာ��သူည်�်အတွွက္ခ ် အရ�သ်ူ��ပြ�ည်သ်ူူမ်း���မ်းာ� မ်းိမ်းိတွို�နေ�ရ�အ်�� စွွ�်�ခွာွ�

�ွက္ခန်ေပြ��တိွမ််း�နေရာ�င််းခွာ��ရသူည်။် အစုိွ�ရ၏ကူ္ခညီ်နေ��က်္ခ��ံမု်းမ်း���သူည် ်နေ�အိမ်း၊် နေဆ�ဝါ� (က္ခ���်မ်း�နေရ� ဝ�န်ေဆ�င်းမု််း)၊ �ည်�နေရ�၊ 

အစွ��အစွ��မ်း���နှာင်း်� အနေပြခွာခွာဝံ�်နေဆ�င်းမ််းုမ်း���က္ခို အက္ခ�်�အသူတွပ်ြ�င်း်�သူ�ရရာိသူည်။် နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းုအနေ��က္ခအ်���မ်း��� မ်းရာိ

ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� နှိုင်းင််းသံူ��အခွာွင်း်�အနေရ�ပြ�စွန်ေသူ� မ်း�နေ���ိုင်းခ်ွာွင်း�်ဆု�ံရုံးု�ံနေ�သူည်။် အစွို�ရသူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း��� တွည်ရ်ာိနေ�

မ်းုက္ခို ၁၉၈၆-၁၉၉၆ ခွာုနှာစွ်အကြက္ခ�� အသူိအမ်းာတွ်မ်းပြ��နေ�။ ၁၉၉၆ ခွာုနှာစွတ်ွွင်း ် ဂွ�တွီမ်း�လာ�အစွို�ရနှာင်း်� ဂွ�တွီမ်း�လာ�အမ်း��ိ�သူ��

နေတွ�လ်ာာ�်နေရ�ည်ီညွွတွမ််းု (URNG-Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca)၁၄၉ အကြက္ခ�� ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�သူနေ��တွူ

စွ�ခွာ���် (Peace Accord) ခွာ���ဆ်ိုငြိ�ီ�နေ��က္ခ ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းလ်ာူဦး�နေရစွစွတ်ွမ်း်�အရ (၂၀၀,၀၀၀) ရာိနေကြက္ခ�င်း�် နေပြ��ဆိုသူည်။် 

အပြခွာ��နေသူ�တွစွ�်က္ခတ်ွွင်းလ်ာည််� က္ခုလာသူမ်းဂဂလာူဦး�နေရရ�ံုနံေင်းွ (UN Population Fund) မ်းာ နေက္ခ�က္ခယ််ူနေသူ�စွစွတ်ွမ်း်�မ်း���အရ 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူအနေရအတွွက္ခ ်(၂၄၃,၃၈၆)ဦး� ရာိနေ�နေကြက္ခ�င်း�် နေ��ပ်ြ�ခွာ��သူည်။် ၂၀၀၆ ခွာုနှာစွ်၊ နေမ်းလာ၌ အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ� 

အမ်း��ိ�သူ��စွစွန်ေ��နေရာ�င်းအ်�ွ��အစွည်�် (National IDPs Organization) မ်းာ နေက္ခ�က္ခယ််ူနေသူ�စွ�ရင်း�်မ်း���အရ စွစွန်ေ��နေရာ�င်း်

လာူဦး�နေရသူည် ် တွစွသ်ူ�်�ခွာ��်ရာိနှိုင်းန်ေကြက္ခ�င်း�် ခွာ��်မ်းာ��်ခွာ��သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းန်ှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်အ်မ်း���စွုမ်းာ� ဌာ�နေ�ပြ�ည်သ်ူူလာူ�ု 

(Indigenous People) ပြ�စွန်ေ�သူည်။်၁၅၀

ဂုံးွာတာီမွာလွာငြိင်ုမွ�်ချျမွ်�ဒေါ��စိုာချျံပ်

ဂွ�တွီမ်း�လာ�အစွို�ရနှာင်း်� URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca)တွို�သူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း်�စွစွ�်ွ� 

အဆု�ံသူတွန်ှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ်၁၉၉၆ ခွာုနှာစွ်၊ ဒုီဇူးင်း်��လာ (၂၉)ရက္ခ၌် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�စွ�ခွာ���(်Peace Accord)  လာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ို�

နှိုင်းခ်ွာ��သူည်။် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�စွ�ခွာ���၌် ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်အ်နေရ�က္ခိစွစရ�မ််း��� �ည်�်သူွင်း�်ခွာ���်

ဆို���သူည်။် လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခနေကြက္ခ�င်း်� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�ခွာစံွ��နေ�နေသူ� နှိုင်းင််းအံတွွင်း်�ရာိ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူ 

မ်း��� (IDPs)နှာင်း်� နှိုင်း်င်းပံြ�င်း�်ရာိနှိုင်း်င်းသံူ��ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� (Refugee)အတွွက္ခ ် ၎င်း�်စွ�ခွာ���မ််းာ� အက္ခ��ံ�ဝင်းပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် အက္ခ��ိ�သူက္ခ ်

နေရ�က္ခမ််းုရာိနေ�သူည်။် ပြ��်လာည်န်ေ�ရ� ခွာ����နေရ� (Resettlement) အ�က္ခ်အဓိိ�ံါယ်�်ွင်း�်ဆို���ပြခွာင်း�်သူည် ်UNHCR ၏ မ်းူဝါဒု

အနေ�် အနေပြခွာခွာံ���သူည်။် စွ�ခွာ���်၏ မ်းူ(Principle) ၌ ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်း ်သူူမ်း���က္ခို နှိုင်းင််းအံတွွင်း်� ၎င်း�်တွို�၏ မ်းူလာနေ�ရ�

သူို�မ်းဟုုတွ ် နေရွ�ခွာ�ယ်န်ေ��ိုင်း်လာိုနေသူ� မ်းည်သ်ူည်�်နေ�ရ�တွွင်းမ််းဆို လာွတွလ်ာ�စ်ွွ�နေ��ိုင်းန်ှိုင်းပ်ြခွာင်း�်၊ လာူ�ဂုဏ်သ်ူိက္ခခ�နှာင်း�် လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�

အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ ်အပြ�ည်�်အဝနေ�����သူည်သ်ူ�မ်းက္ခ လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�မ်း���က္ခို အပြ�ည််�အဝနေလာ�စွ��လာိုက္ခ�်�မ်းည်ပ်ြ�စွန်ေကြက္ခ�င်း�် �ည်�်

သူွင်း�်���သူည်။် နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာည််အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းမ််းည်�်သူူမ်း���အနေ�ပြ�င််း� ပြ��လ်ာည်န်ေရှ�နေပြ��င်း�်နေ��ိုင်းမ််းည်�် ဗျူး�းဟု�စွီမ်းကံ္ခိ��်နှာင်း�် 

အနေရ��ါနေသူ� စွီမ်းံက္ခိ��်မ်း���တွွင်းလ်ာည်�် �ါဝင်းန်ေစွပြခွာင်း�်အပြ�င်း ်ဆု�ံပြ�တွမ််းုပြ��ပြခွာင်း�်မ်း���၌ �ါဝင်း်ခွာွင်း�်အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ်နေ����� ပြ��န်ေသူ�

သူည်။် ယ်င်း�်စွီမ်းကံ္ခိ��်က္ခို လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��ရ်�တွွင်း ် ခွာွ�ပြခွာ��ဆက္ခဆ်မံ်းုမ်းရာိနေစွ�� သူ�တွူည်ီမ်း်ပြ�င်း်� ပြ��လ်ာည်သ်ူင်း�်

ပြမ်းတွန်ေရ� (Reconciliation) လာု�န်ေဆ�င်း်မ်းည်ဟ်ုု �ည်�်သူွင်း�်���သူည်။်

ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�နှာင်း်�စွ�်လာ�ဉ်�်၍ စွ�ခွာ���်၏ရည်ရ်ွယ်ခ်ွာ�က္ခ်မ်း�����၌ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ� ် စွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူ 

မ်း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ်အ�မ်းခွာံခွာ�က္ခမ််း���က္ခို�ည််�သူွင်း�်နေ��ပ်ြ����သူည်။် ၎င်း�်တွို�မ်းာ� လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�နှာင်း်� အနေပြခွာခွာံလာွတွ ်

လာ�ခ်ွာွင်း�်မ်း��� နေလာ�စွ��လာိုက္ခ�်�ရ�်၊ အိမ်း်နေ��င်းဦ်း�စွီ�နေ�နေသူ�အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���က္ခို အက္ခ�အက္ခွယ်န်ေ��ရ�၊် မ်းုဆို�မ်းမ်း���နှာင်း်� မ်းိ�မ်း��

က္ခနေလာ�သူူင်းယ်မ််း���က္ခို အ�ူ�အက္ခ�အက္ခွယ်န်ေ��ရ��်ါဝင်း်သူည်။် မ်းတွူည်ီနေသူ� ဌာ�နေ�တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��ဆိုင်းရ်�အခွာွင်း�်အနေရ�မ်း��� 

၁၄၉ ဂွ�တွီမ်း�လာ�အမ်း��ိ�သူ��နေတွ�လ်ာာ�်နေရ�ည်ီညွွတွမ််းုအ�ွ��အစွည်�် (URNG)သူည် ် ၁၉၈၂ ခွာုနှာစွ်တွွင်း ် �ွ��စွည်�်နေသူ� လာက္ခဝ်�ယ်ိမ်း�်နေပြ��က္ခက်္ခ���အစွုအ�ွ��ပြ�စွ ်
သူည်။် https://www.globalsecurity.org/military/world/para/urng.htm (acceessed on July 8, 2019). 

၁၅၀ Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), Guatemala: Ten Years after peace accords, Key Provisions benefiting the displaced 
remain unimplemented (Internal Displacement Monitoring Center: 2006, Switzerland), https://www.refworld.org/docid/3c1f3c6f7.
html P-36.  
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(Indigenous People Rights)က္ခို အနေလာ����နေလာ�စွ��လာိုက္ခ�်�ရ�်၊ �ဋိိ�က္ခခနေကြက္ခ�င်း်� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူူမ်း���၏ လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�

ဆိုင်းရ်�က္ခိစွစရ�မ််း���က္ခို အနေလာ����နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�၊် အ�ူ�သူပြ�င်း်� နေပြမ်းပြမ်း��မ််းိုင်း�်မ်း���နှာင်း်� နေ�ါက္ခ်က္ခွ�နေစွတွတွန်ေသူ�အရ�ဝတွ�ုမ်း���

က္ခို အလာ�င်းအ်ပြမ်း��်ယ်ရ်ာ��ရာင်း�်လာင်း�်ရ� ်အစွို�ရမ်းာအသူိအမ်းာတွပ်ြ�����သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���၏ နေက္ခ��င်း�် 

�ည်�နေရ�နှာင်း�် နေက္ခ��င််း�ပြ�င််း��ည်�နေရ�အဆင်း်�မ်း���ကုိ္ခအသိူအမ်းာတွပ်ြ�����သူည်။် နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ုိင််းသူူမ်း���အတွွက္ခ ်

စွီစွဉ်�်��နေသူ� �ည်�နေရ�ဆိုင်းရ်�အစွီအမ်းမံ်း���နှာင်း်��တွသ်ူက္ခ၍် အစွို�ရမ်းာ က္ခုလာသူမ်းဂဂ�ည်�နေရ�၊ သူိ�ံနံှာင်း�် ယ်ဉ်န်ေက္ခ��မ်းုအ�ွ��

(UNESCO) အ�ွ��အစွည်�်အ�� စွ�ခွာ���်��၌ အက္ခူအည်ီနေတွ�င်း�်ခွာ�ံ��သူည်။် 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း��� နှာင်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ် နှိုင်းင််းနံေတွ�မ််းာ�ုတွန်ေ��သူည်�် နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းုဆိုင်းရ်� နှိုင်းင််းသံူ��က္ခဒု ်

သူို�မ်းဟုုတွ ်မ်းာတွ�်ုတံွင်း်က္ခဒုမ််းရရာိနေသူ�သူူမ်း���လာည်�်ရာိသူည်။် နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းုဆိုင်းရ်� အနေ��က္ခအ်���နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�၌ မ်းာတွ�်ု ံ

တွင်းပ်ြ�ည််�သူွင်း�်အဆင်း�်မ်း���တွွင်း ် အခွာမ်း��ပြ�စွန်ေစွပြခွာင်း�်ပြ�င်း်� အလာ�င်းအ်ပြမ်း�ရ်ရာိနေအ�င်း ် �ည်�်သူွင်း�်���သူည်။် တွိုင်း�်ပြ�ည်ပ်ြ�င်း�်တွွင်း ်

နေမွ်း��ွ��သူူမ်း���အတွွက်္ခလာည်�် နုိှင်းင််းသံူ��က္ခဒ်ုရရာရိ�်အတွွက္ခ�်ည်�်သွူင်း�်���သူည်။် နေ�ရ�်ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�ပြ�စွစ်ွဉ်တွ်ွင်း ်အစုိွ�ရမ်းာ

လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ��� က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံနေ��နေ�နေသူ� အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်� အသူင်း်�နေတွ�မ််း���က္ခိုလာည်�် အသူိ 

အမ်းာတွပ်ြ�����သူည်။် �ဋိိ�က္ခခနေကြက္ခ�င်း်� နှိုင်း်င်းသံူူ/သူ��မ်း��� ပြ�ည်�်နှိုင်းင််းသံူို� ခွာိုလာုရံ�တွွင်း ် အက္ခ�အက္ခွယ်န်ေ��နေရ�ဆိုင်းရ်� မ်းူဝါဒု

မ်း���လာု�န်ေဆ�င်းရ်�၌ အိမ်း�်ီ�ခွာ�င်း�်နှိုင်း်င်းအံစွို�ရမ်း���ပြ�င်း်� နေစွ�စွ�ည််ိိနှုင်း�်နေဆွ�နေနှွ�ရ� ်�ည်�်သူွင်း�်ခွာ���်ဆို���သူည်။် 

မွုမွုသဒေါ�ာဆိုနိုဒအဒေါလွျာက်ဒ်ေါန်�ပပ်ြပန််ပြချင်�် 

ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အစွီအစွဉ်မ််း�����တွွင်း ် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်သူည် ် တွစွ်ခွာုအ�ါ 

အဝင်းပ်ြ�စွသ်ူည်။် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိမ်းူလာနှိုင်းင််းသံူို� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�/မ်းပြ��န်ေရ� ဆု�ံပြ�တွန်ှိုင်း်ရ�အ်တွွက္ခ ်အဓိိက္ခက္ခ�နေသူ�

အခွာ�က္ခမ််းာ� မ်းိမ်းိ(မ်းူလာ)နှိုင်းင််း၏ံ နှိုင်း်င်းနံေရ�ပြ��ပြ�င်းန်ေပြ��င်း�်လာ�မ်းုပြ�စွစ်ွဉ်အ်နေ�် တွိက္ခ�နေသူ�သူတွင်း�်အခွာ�က္ခအ်လာက္ခ ် ရရာိနေရ��င်းပ်ြ�စွ ်

သူည်။် ယ်င်း်�အပြ�င််း နေ�ရ�ပ်ြ��မ််းည်�်သူူမ်း���သူည် ်၎င်း�်တွို�အတွွက္ခ ်နေပြမ်းယ်��ိုင်းဆ်ိုင်းခ်ွာွင်း�်အခွာွင်း�်အလာမ်း�်မ်းရရာိ�� နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်သူည််

၎င်း�်တွို�လာုခံြုံခွာ�ံမ်းုခွာစံွ��နေစွမ်းည် ်မ်းဟုုတွ်သူည်�်အပြ�င်းန်ေရရာည်တ်ွွင်း်ယ်ုတွာိရာိနေသူ� သူို�မ်းဟုုတွ ်လာက္ခန်ေတွွ�က္ခ�နေသူ� နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်ဟုု မ်း

ဆိုနှိုင်းန်ေ�။၁၅၁ ၁၉၉၂ ခွာုနှာစွ်၌ ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ� ��မ်းဦး�ဆု�ံအစွီအစွဉ်တ်ွစွရ်� ် လာု� ်

နေဆ�င်းခ်ွာ��သူည်။် �ိုသူို� နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�အစွီအစွဉ် ် တွစွရ်�န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ် အစွို�ရမ်းာနေ�ရ�ပ်ြ��်မ်းည်�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ် 

နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းုဆိုင်း်ရ� အနေ��က္ခအ်���မ်း���က္ခို စွီစွဉ်န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��ခွာ��သူည်။် ၁၉၉၃ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၀ ရက္ခတ်ွွင်း ်နေ�ရ�်

ပြ��သ်ူူ (၂,၄၇၂)ဦး� ရာိခွာ��သူည်။် ၁၉၉၃ ခွာုနှာစွ်၌ ဒုုက္ခခသူည်ဦ်း�နေရ (၁၅,၀၀၀) ဝ��်က္ခ�င်း ်နေ�ရ�ပ်ြ��ရ်�်စွ�ရင်း�်နေ�����ခွာ��နေသူ�လ်ာည်�်

လာက္ခန်ေတွွ�အ��ပြ�င်း်� (၄,၁၂၀)ဦး�သူ� နေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာ��သူည်။် ၁၉၉၄ ခုွာနှာစွ၌် ဒုုက္ခခသူည် ်(၆,၀၀၀)�ီ��ါ� မ်းက္ခကဆီကုိ္ခနုိှင်းင််းမံ်းာ ဂွ�တီွမ်း�လာ� 

နှိုင်းင််းသံူို� နေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာ��သူည်။်၁၅၂

��က်ခသညာမ်ွျာ� ဒေါန်�ပပ်ြပန်ဒ်ေါ��အစိုီအစိုဉ််

ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်အစွီအစွဉ််မ်း��� နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်သူု�ံ�ွင်း်�ဆိုင်းန်ေက္ခ�မ််းရာင်း ်(Tripartite Commission) 

�ွ��စွည်�်ခွာ��သူည်။် ၎င်း�်နေက္ခ�မ််းရာင်း၌် မ်းူလာနှိုင်း်င်း ံ (ဂွ�တွီမ်း�လာ�)၊ ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� လာက္ခခ်ွာသံူည်�်နှိုင်းင််း ံ (မ်းက္ခကဆီက္ခို)နှာင်း�် က္ခုလာသူမ်းဂဂ

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���ဆိုင်းရ်�မ်းဟု�မ်းင်း�်ကြီးက္ခီ�ရုံးု�ံ (UNHCR)မ်း���ပြ�င်း်� စွု�ွ�����သူည်။် သူု�ံ�ွင်း်�ဆိုင်းန်ေက္ခ�မ််းရာင်း၏် ဦး�စွ��နေ��နေဆ�င်းရ်ွက္ခ်

ခွာ�က္ခမ််း���တွွင်း ်နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူူမ်း���၏ မ်းူလာနှိုင်း်င်းနံှိုင်း်င်းနံေရ�အနေပြခွာအနေ� လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�အနေပြခွာအနေ�က္ခို ဦး�စွ��နေ�����သူည်။် UNHCR ၏

၁၅၁ Riess, Steffanie. New Issues in Refugee Research: Returning is struggle, not resignation: Lessons from the repatriation of Guatemalan 
refuges from Mexico (…: 2000, United Kingdom), https://www.refworld.org/docid/4ff585ad2.html P-10.

၁၅၂ E. Lindsey, Julianna. International Protection for Guatemalan Refugees: Voluntary Repatriation 
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 လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�အနေ�် အဓိိ�ံါယ်�်ွင်း�်ဆိုရ�တွွင်း ်“မ်းူလာနှိုင်းင််း၏ံ နှိုင်းင််းနံေရ�အနေပြခွာအနေ�သူည် ်အလာုံ�စွုတံွို�တွက္ခမ််းုရာိပြခွာင်း�်၊ နေယ်�ုယ်�အ��

ပြ�င်း်� တွို�တွက္ခမ််းုရာိနေ�လာ်င်း ်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အတွွက္ခ ်လာုခံြုံခွာ�ံမ်းုရာိသူည်။်”၁၅၃ သူို�နေသူ�လ်ာည်�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��်

နေရ�အစွီအစွဉ်မ််း��� ခွာ�မ်းာတွန်ေဆ�င်း်ရွက္ခရ်�တွွင်း ် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���၏ အခွာ�်�က္ခဏ္ဍမ်း�ါဝင်းန်ေ�။ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��်

နေရ�အတွွက္ခ ်၎င်း�်တွို�အ��က္ခိုယ်စ်ွ��ပြ��နေသူ� (CCPP)၁၅၄ အ�ွ��အစွည်�်တွစွရ်� ်�ွ��စွည်�်သူည်။် 

CCPP အ�ွ��အစွည်�်မ်းာ ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�အတွွက္ခ ်ဂွ�တွီမ်း�လာ�အစွို�ရ� ံအခွာ�က္ခ ် (၆) ခွာ�က္ခ်က္ခို အဓိိက္ခ 

အနေလာ�အ�က္ခ်��� အဆိုပြ��ခွာ��သူည်။် ၎င်း�်တွို�မ်းာ�-

(၁) ဒုုက္ခခသူည်တ်ွိုင်း်�သူည် ်မ်းည်သ်ူည်�်အခွာ��ိ်နှာင်း�် မ်းည်သ်ူည်�်နေ�ရ�မ်းဆို မ်းည်သ်ူို�နေ�ရ�ပ်ြ��ရ်�် အခွာွင်း�်အနေရ ရရာိနေရ�

(၂) ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ်နေပြမ်းနေ�ရ�လာက္ခခ်ွာံရရာိ�ိုင်းဆ်ိုင်းခ်ွာွင်း�်နှာင်း�် နေ�ရ�အတွည် ်တွက္ခ� လာွတွလ်ာ�စ်ွွ� နေရွ�ခွာ�ယ်န်ှိုင်းန်ေသူ�အခွာွင်း်�

အနေရ� ရရာိနေရ�

(၃) ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ်လာွတွလ်ာ�်စွွ�အသူင်း�်အ�ွ�� �ွ��စွည်�်�ိုင်းခ်ွာွင်း�် အခွာွင်း�်အနေရ�ရရာိနေရ�

(၄) ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� အသူက္ခရ်ာင်းသ်ူ�်ခွာွင်း�်၊ �ုဂဂိ�လာ်နေရ�ရ�လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�နှာင်း�်လာူမ်းုအသူိုင်း�်အဝိုင်း�် တွည်တ်ွ�ံနေရ�ဆိုင်းရ်� အခွာွင်း�်အနေရ�

မ်း��� ရရာိနေရ�

(၅) နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူူမ်း��� အစွီအစွဉ််မ်း���တွွင်းသ်ူက္ခဆ်ိုင်းရ်� နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ လာိုက္ခ�်ါ�ို�နေဆ�င်းခ်ွာွင်း�် အခွာွင်း�်အနေရ�

မ်း��� ရရာိနေရ� 

(၆) နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူူမ်း���နှာင်း�် အငြိမ်း�တွမ်း�်နေက္ခ�မ််းရာင်းအ်�ွ��မ်း��� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်/ပြ�ည်�်သူို� လာွတွလ်ာ�စ်ွွ�ဝင်း�်ွက္ခသ်ူွ��လာ�ခွာွင်း်� အခွာွင်း�်

အနေရ�ရရာိနေရ�  

စွသူည်�် အခွာ�က္ခ်မ်း���က္ခို အဆိုပြ��ခွာ��သူည်။်၁၅၅

၁၉၉၁ ခွာုနှာစွ်၊ နှိုဝင်း်��လာ (၁၃) ရက္ခန်ေ��၌ UNHCR နှာင်း�် ဂွ�တွီမ်း�လာ�အစွို�ရတွို�အကြက္ခ�� ���လာည်မ််းုသူနေ��တွူ 

စွ�ခွာွ�်လာာ�အသူစွခ်ွာ���ဆ်ိုရ�တွွင်း ်ဂွ�တွီမ်း�လာ�ဒုုက္ခခသူည်ဆ်ိုင်းရ်� က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း��� �ါဝင်းခ်ွာွင်း�်ရာိလာ�ခွာ��သူည်။်၁၅၆

ဒေါန်�ပပ်ြပန််ဒေါ��နိုာင်�်ပြပန််လွညာဒ်ေါန်�ာချျထိုာ�ဒေါ�� စိုုန်ဒ်ေါချ်ချျက််မွျာ�  

ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ��� ် ခွာ���ဆ်ိုငြိ�ီ�နေ��က္ခ�်ိုင်း�်တွွင်း ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ် ၎င်း�်တွို�မ်းူလာအရ�သ်ူို� 

ပြ��လ်ာည််အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းရ်�တွွင်း ် စွိ�်နေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���စွွ�ရာိနေ�သူည်။် ယ်င်း�်တွို�မ်းာ� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� မ်းနေရရ�မ်းနေသူခွာ��မ်းုပြ�င်း်� 

အသူက္ခ်ရာင်းရ်�တ်ွည်န်ေ�ရပြခွာင်း�်၊ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း��� ရုံးု��်ိုင်း�်ဆိုင်းရ်�လာုခံြုံခွာ�ံမ်းုမ်းရာိပြခွာင်း�်(ဥ�မ်း� နေပြမ်းပြမ်းိ��မ််းိုင်း�်မ်းရာင်း�်လာင်း�်ရနေသူ�ပြခွာင်း�်)၊ 

လာယ်ယ််�နေပြမ်းမ်း���နှာင်း်� နေ�အိမ်းမ််း���င်းာ��ရမ်း�်ရပြခွာင်း�်၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုမ်း���၊ �ည်�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုမ်း��� အပြ�ည်�်အဝမ်းခွာံစွ��

၁၅၃ Riess, Steffanie. New Issues in Refugee Research: Returning is struggle, not resignation: Lessons from the repatriation of Guatemalan 
refuges from Mexico (…..: 2000, United Kingdom), https://www.refworld.org/docid/4ff585ad2.html P-11.

၁၅၄ မ်းက္ခကဆီက္ခိုနှိုင်းင််းရံာိ ဂွ�တွီမ်း�လာ�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���ဆိုင်းရ်�အငြိမ်း�တွမ်း�်နေက္ခ�မ််းရာင်းမ််း��� CCPP http://hrlibrary.umn.edu/iachr/indig-
guat-ch7.html 

၁၅၅ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 'Return is struggle, not resignation': lessons from the repatriation of Guatemalan 
refugees from Mexico, 8 July 2000, ISSN 1020-7473 , available at: https://www.refworld.org/docid/4ff585ad2.html [accessed 4 
September 2020] https://www.refworld.org/docid/4ff585ad2.html P-8.

၁၅၆ Long, Katy., The Point of No Return: Refugees, rights, and repatriation (Oxford University Press: 2013, United Kingdom), https://
oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199673315.001.0001/acprof-9780199673315 P-120. 
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ရမ်းုမ်း���စွွ� ပြ�စွန်ေ�်ခွာ��သူည်။် စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���မ်းာ �ည်�နေရ�တွတွန်ေပြမ်း�က္ခသ်ူူမ်း���က္ခို အစွို�ရ�ည်�နေရ�ဌာ��မ်းာ အသူိ 

အမ်းာတွပ်ြ��ရ�အ်ဆိုပြ��ခွာ��သူည်။် အစွို�ရမ်းာ��သူ�စွက္ခ��(၂)မ်း��ိ�သူင်းက်ြက္ခ��နေရ� (Bilingual Education)စွ�စွ ်အသူု�ံပြ��ရ� ်က္ခတွိ 

က္ခဝတွ ် ပြ�����နေသူ�လ်ာည််� လာက္ခန်ေတွွ�တွွင်းသ်ူင်း်နေ��က္ခက်္ခူ�စွစည်�်မ်း���မ်းလာုနံေလာ�က္ခပ်ြခွာင်း�်၊ ရ�ံုနံေင်းွမ်း���မ်း�ံ��ို�နေ��နှိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း���   

နှာင်း�်ရင်းဆုိ်င်းန်ေ�ရသူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င််းပြ�ည်သူ်ူမ်း��� မိ်းမိ်းကုိ္ခယ်ကုိ်္ခမိ်းမိ်းရ�်တွည်နုိ်ှင်းန်ေရ�ခွာက္ခခ်ွာ�လာာသူည်။် အ�ယ်န်ေကြက္ခ�င်း�်ဆုိနေသူ� ်၈၀% 

နေသူ� ဌာ�နေ�ပြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ်ဆင်း�်ရ�နေ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် ၄၀% သူည် ်အလာွ�်�အလာွ�်ဆင်း�်ရ�မ်းွ�နေတွမ်းုအတွွင်း�်၌ အသူက္ခရ်ာင်းရ်�တ်ွည်န်ေ�

ရသူည်။်၁၅၇ ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�ဆိုင်းရ်�သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခအ်ရ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း����ွ�ံငြိ�ိ��နေရ�အစွီအမ်းမံ်း���နေဆ�င်းရ်ွက္ခ်

ရ�၌ �ါဝင်းခ်ွာွင်း�်ရာိနေ�နေသူ�လ်ာည်�်၊ လာက္ခန်ေတွွ�အ��ပြ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း����ါဝင်းခ်ွာွင်း�်မ်းရနေ�။ ဆု�ံပြ�တွခ်ွာ�က္ခ်ပြ��လာု�ပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွစ်ွဉ််၌ 

အမ်း��ိ�သူမ်းီ��ါဝင်းမ််းု အ�ည်�်င်းယ်သ်ူ�နေ�����သူည်။်၁၅၈ နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာည်ခ်ွာ����နေရ�သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခမ််း��� အနေက္ခ�င်းအ်�ည် ်

နေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���မ်းာ �ွ�ံငြိ�ိ��နေရ�အစွီအမ်းမံ်း���နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်နေဒုသူနှတရအဆင်း�်၊ ပြမ်းး�ီစွီ�ယ််

အဆင်း�်နှာင်း�် နေဒုသူလာုံ�ဆိုင်း်ရ�အဆင်း�်တွွင်း ်၎င်း�်တွို�အပြ�ည််�အဝ�ါဝင်း်ခွာွင်း�် အဆိုပြ��နေသူ�လ်ာည်�် မ်းနေအ�င်းပ်ြမ်းင်းခ်ွာ��နေ�။ နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းု

ဆိုင်းရ်� အနေ��က္ခအ်���မ်း���မ်းရာိသူည််�အတွွက္ခ ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ် တွရ��ဝင်းန်ှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းု (မ်းာတွ်�ုတံွင်း)်၊ 

တွရ��ဝင်း�်ိမ်း�်ပြမ်း��လာက္ခ�်�်ပြခွာင်း�်၊ က္ခနေလာ�အရာင်းန်ေမ်းွ�လာက္ခမ််းာတွ၊် နေရွ�နေက္ခ�က္ခ�်ွ�၌  မ်း�နေ���ိုင်းခ်ွာွင်း�်ဆု�ံရုံးု�ံပြခွာင်း�်နှာင်း�် နေရွ�နေက္ခ�က္ခ�်ွ�

က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်န်ေလာ�င်း�်အပြ�စွ ် �ါဝင်းခ်ွာွင်း�်မ်းရရာိပြခွာင်း�်မ်း��� စွနေသူ�အခွာ�က္ခမ််း���ပြ�စွန်ေ�်နေစွသူည်။် �ို�အပြ�င်း ် တွရ��ဝင်းအ်ခွာ�က္ခ ်

အလာက္ခမ််း��� မ်းပြ�ည််�စွုပံြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� အလာု�လ်ာု�်က္ခိုင်းခ်ွာွင်း�်၊ �ည်�နေရ�သူင်းက်ြက္ခ��ခွာွင်း်�၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�နှာင်း်� လာူမ်းု�ူလာုနံေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းု

မ်း���ခွာစံွ���ိုင်းခ်ွာွင်း�်၊ တွရ��မ်း်မ်းုခွာစံွ���ိုင်းခ်ွာွင်း�်၊ အနေကြွက္ခ�စွ�စွပ်ြ�င်း်� စွ��သူု�ံ�ိုင်းခ်ွာွင်း�်၊ နေပြမ်းယ်��ိုင်းဆ်ိုင်းခ်ွာွင်း�်နှာင်း�် အနေမ်းွဆက္ခခ်ွာ�ံိုင်းခ်ွာွင်း�် အစွ

ရာိနေသူ� နှိုင်းင််းသံူ��တွစွန်ေယ်�က္ခ၏် အက္ခ��ိ�ခွာစံွ��ခွာွင်း်�မ်း��� ဆု�ံရုံးု�ံနေ�ရသူည်။် 

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ်မ်းိမ်းိတွို� မ်းူလာနေ��ိုင်းန်ေသူ��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���သူို� ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းရ်� ်စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���စွွ� ရာိနေ�

 သူည်။် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ်�ွ�အတွွင်း�် �ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းရ်နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� မ်းိမ်းိတွို�၏နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းုဆိုင်းရ်�

သူက္ခန်ေသူခွာလံာက္ခမ််းာတွ်မ်း��� (သူို�) အနေ��က္ခအ်���စွ�ရွက္ခမ််း���၊ နေပြမ်း�ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုအနေ��က္ခအ်���မ်း���က္ခို ၎င်း�်တွို�နှာင်း�် အတွူတွက္ခွ

ယ်ူနေဆ�င်းန်ှိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်းရာိနေ�။ ဒုုက္ခခသူည််မ်း���နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာိုနေသူ�လ်ာည်�် ၎င်း�်တွို�၏စွီ��ွ��နေရ�နှာင်း်� အလာု�အ်က္ခိုင်းအ်ခွာွင်း�်အလာမ်း�်မ်း���

မ်းာ� လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���ရာိနေ�သူည်။် အ�ူ�သူပြ�င်း်� စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ် နေပြမ်းယ်��ိုင်းဆ်ိုင်းခ်ွာွင်း�်နှာင်း�် နေပြမ်းယ်�

စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ��ိုင်းခ်ွာွင်း�် ရာိမ်းနေ�ပြခွာင်း�်သူည် ်အဓိိက္ခစွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခပ်ြ�စွန်ေ�သူည်။် 

န်ုဂုံး��ံ 

ပြ�ည်တွ်ွင်း�်ငြိငိ်းမ််း�ခွာ�မ်း�်နေရ�စွ�ခွာ���်၌ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�်ပြ��န်ေရ��ည်�်သွူင်း�်ခွာ���ဆုိ်���နေသူ�လ်ာည်�် လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င််း 

အ�ည််နေ��န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ် ကြီးက္ခီ�မ်း��နေသူ�စွိ�်နေခွာ်မ်းုမ်း���ပြ�င်း်� ရင်းဆ်ိုင်းက်ြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းိမ်းိတွို�

နေ�ရ�သ်ူို�ပြ��လ်ာိုနေသူ�လ်ာည်�် ၎င်း�်တွို��၌ံ နှိုင်း်င်းသံူ��ပြ�စွမ််းုနှာင်း�် �ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုအနေ��က္ခအ်���မ်း���မ်းပြ�နှိုင်းပ်ြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း�် နှိုင်းင််းသံူ��

အက္ခ��ိ�ခွာစံွ��ခွာွင်း်�မ်း���၊ နေရွ�နေက္ခ�က္ခ�်ွ�ဆနှဒမ်း�နေ���ိုင်းခ်ွာွင်း�်၊ �ည်�နေရ�၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�နှာင်း်� လာူမ်းု�ူလာုနံေရ�ဌာ��မ်းာ က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� 

သူည် ်အက္ခ��်အသူတွပ်ြ�င်း်�သူ�ရရာိနေ�သူည်။် �ို�နေကြက္ခ�င်း်� ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�စွ�ခွာ��� ်ခွာ���်ဆိုငြိ�ီ�နေသူ�လ်ာည်�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��်

နေရ�သူည် ် နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းန်ေသူ�အနေပြခွာအနေ�သူို� နေရ�က္ခရ်ာိမ်းနေ�နေသူ�နေသူ�လ်ာည်�် အဆို�ါနေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အစွီအစွဉ်သ်ူည် ် နေရရာည််

စွီမ်းကံ္ခိ��်ပြ�င်း်�လာု�န်ေဆ�င်းန်ေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�လာု�င််း��်စွဉ်န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်သူု�ံ�ွင်း်�ဆိုင်းအ်စွုအ�ွ�� 

၁၅၇ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 'Return is struggle, not resignation': lessons from the repatriation of Guatemalan 
refugees from Mexico, 8 July 2000, ISSN 1020-7473 , available at: https://www.refworld.org/docid/4ff585ad2.html [accessed 4 
September 2020] https://www.refworld.org/docid/4ff585ad2.html P-57.

၁၅၈ Ibid., P-62.
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ပြ�င်း်� ပြ��လာု�ခ်ွာ��နေသူ�လ်ာည်�် ၁၉၉၁ ခွာုနှာစွ်တွွင်း ် ���လာည်မ််းုစွ�ခွာွ�်လာာ�အသူစွအ်ရ ဒုုက္ခခသူည်က်္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း��� �ါဝင်း်ခွာွင်း�်ရာိလာ�

နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� အစွုအ�ွ��(၄)ခွာုပြ�စွလ်ာ�သူည်။် 

၄.၄. န်ီဒေါပါနိုု�င်င်် ံ
၁၉၉၆ ခွာုနှာစွ်၌ �ီနေ�ါနှိုင်းင််းသံူည် ်�ီနေ�ါအစွို�ရနှာင်း�်

�ီနေ�ါက္ခွ�်ပြမ်းး�စွ်�ါတွီတွို�အကြက္ခ�� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ�်ွ� (ဝါ) 

လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခ ပြ�စွ�်ွ��ခွာ��သူည်။် ယ်င်း�်သူို�ပြ�စွ�်ွ��

ရသူည််�အနေကြက္ခ�င်း�်အရင်း�်သူည် ် �ီနေ�်က္ခွ�ပ်ြမ်းး�စွ် �ါတွီ

သူည် ် အခွာ�က္ခ(်၄၀)�ါဝင်း်နေသူ� လာူမ်းုနေရ�၊ စွီ��ွ��နေရ�နှာင်း်� 

နှိုင်းင််းနံေရ�ဆိုင်းရ်� အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်း���က္ခို နှိုင်းင််းနံေတွ� ်

အစွို�ရ�သံူို�တွင်းပ်ြ�ပြခွာင်း�်မ်းာစွတွင်း၍် ပြ�ည်သ်ူူ�စွစွ(်People’s 

War)ဟုူ၍ အမ်းည်စ်ွတွင်းက်္ခ� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ ် ပြ�စွလ်ာ�ခွာ��

သူည်။်၁၅၉ နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်�� တွစွ်�ါတွီစွ�စွ် က္ခွ�ပ်ြမ်းး�စွ်

နှိုင်းင််းတံွည်န်ေဆ�က္ခလ်ာိုပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ ် ပြ�စွ ်

လာ�ခွာ��သူည်။် �ီနေ�ါနှိုင်းင််းအံစွို�ရ၏ ၁၉၉၆ ခွာုနှာစွ် လာူဦး�နေရ 

စွ�ရင်း�်အရ (၂၂.၀၉)သူ�်�ရာိသူည်။်၁၆၀  ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ�်ွ�

နေကြက္ခ�င်း်� နေ��င်းန်ေ�ါင်း�်မ်း���စွွ�နေသူ� ပြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ် 

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���အပြ�စွသ်ူို� နေရ�က္ခရ်ာိလာ�ခွာ��သူည်။် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်အ�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်� နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အ�ွ��

အစွည်�်မ်း���၏  ပြ�ည်တွ်ွင််း�နေ�ရ�် စွွ��်ခွွာ�တိွမ်း�်နေရာ�င််းသူူခွာ��်မ်းာ��်နေခွာ�လူာဦး�နေရသူည် ်၂၀၀၃ ခုွာနှာစွ-်၂၀၀၆ ခုွာနှာစွအ်တွွင်း�် (၂၀၀,၀၀၀ 

နှာင်း�် ၆၀၀,၀၀၀) အကြက္ခ�� ရာိခွာ��သူည်။်၁၆၁ ပြ�ည်တ်ွွင်း�် နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူလာူဦး�နေရစွ�ရင်း�် အတွိအက္ခ�ရရာိရ�မ််းာ� အခွာက္ခအ်ခွာ�

မ်း���စွွ�ရာိနေ�သူည်။်  ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���သူည် ်မ်းိမ်းိတွို�နေ�ရ� ်စွွ�်�ခွာွ��ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းရ်သူည််�အတွွက္ခ်

အမ်း��ိ�မ်း��ိ�နေသူ�အခွာက္ခအ်ခွာ�မ်း���စွွ�  ကြံက္ခ�ံနေတွွ�လာ�ခွာ��သူည်။်၁၆၃ ၂၀၀၅ ခွာုနှာစွတ်ွိုင်းန်ေအ�င်း ်�ီနေ�ါအစွို�ရသူည် ်�ဋိိ�က္ခခဒုဏ်န်ေကြက္ခ�င်း်� 

နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���အ�� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� (IDPs)အပြ�စွ ်အသူိအမ်းာတွမ််းပြ��ခွာ����၊ �ဋိိ�က္ခခ

၏ သူ��နေက္ခ�င်းမ််း���အပြ�စွသ်ူ� �ည််�သူွင်း်�စွဉ်�်စွ��ခွာ��သူည်။်၁၆၃

၁၅၉ OHCHR (2012), Neapal Conflict Report- Executive Summary: An analysis of conflict-related violations of international human rights 
law and international humanitarian law between February 1996 and 21 November 2006 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/OHCHR_ExecSumm_Nepal_Conflict_report2012.pdf,P-4.

၁၆၀  Nepal- Populatoin https://countryeconomy.com/demography/population/nepal?year=1996 (accessed on October 17, 2019). 

   Niroula, Som Pradsad., Voiceless Citizens: A case study of Internally Displaced Persons in Nepal P-110 http://www.mcrg.ac.in/
rw%20files/RW32/7.Som_Prasad_Niroula.pdf (accessed on October 17, 2019). 

၁၆၂ အစွ��အစွ�မ်းလာုနံေလာ�က္ခပ်ြခွာင်း�်၊ လာုခံြုံခွာ�ံနေသူ�နေ�အိမ်းပ်ြ�င်း်� မ်းနေ�ရပြခွာင်း�်၊ အဝတွအ်စွ��နှာင်း�် ဆို�ရွ��နေသူ�က္ခ���်မ်း�နေရ� အနေပြခွာအနေ�မ်း���ပြ�င်း်� ရင်းဆ်ိုင်းရ်ပြခွာင်း�်၊ 
�ည်�နေရ�နေက္ခ�င်း�်မ်းွ�်စွွ� မ်းသူင်းက်ြက္ခ��ရပြခွာင်း�်၊ �ည်�နေရ�လာက္ခလ်ာာမ်း�်မ်းမ်းီပြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� အလာု�အ်က္ခိုင်းအ်ခွာွင်း�်အလာမ်း�်မ်း��� မ်းရရာိပြခွာင်း�်၊ နေပြမ်းယ်�မ်း��ပြ�စွလ်ာ�
ပြခွာင်း�်၊ စွိတွ�်ိုင်း�်နှာင်း�်ရုံးု�်�ိုင်း�်လာုခံြုံခွာ�ံမ်းုမ်းခွာစံွ��ရပြခွာင်း�်၊ သူနှာ�်ရာင်း�်နေသူ� နေသူ�က္ခသ်ူု�ံနေရမ်း��� လာက္ခခ်ွာံရရာိမ်းု�ည်�်�ါ�ပြခွာင်း�်၊ 

၁၆၃ Niroula, Som Pradsad., Voiceless Citizens: A case study of Internally Displaced Persons in Nepal P-112 http://www.mcrg.ac.in/
rw%20files/RW32/7.Som_Prasad_Niroula.pdf (accessed on October 17, 2019). 
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န်ီဒေါပါငြိင်ုမွ�်ချျမွ�်ဒေါ��သဒေါ�ာတာူစိုာချျံပ ်(Comprehensive Peace Accord)

၂၀၀၆ ခွာုနှာစွ်၊ နှိုဝင်း်��လာ (၂၂)ရက္ခန်ေ��၌ �ီနေ�ါအစွို�ရနှာင်း�် �ီနေ�ါက္ခွ�်ပြမ်းး�စွ်�ါတွီ (Maoist) တွို�အကြက္ခ�� ခွာ���်ဆိုခွာ��နေသူ�

ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ���ပ်ြ�စွသ်ူည်။် ၎င်း�်စွ�ခွာ���၌် အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုင်းရ်�လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ� နေကြက္ခပြင်း�စွ�တွမ်း�် (၁၉၄၈)၊ 

နှိုင်းင််းတံွက္ခ� လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံနေရ�အက္ခူအည်ီဥ�နေဒုမ်း���နှာင်း�် လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�နှာင်း်� ဆက္ခစ်ွ�န်ေသူ�တွ��်ို�မ်း���နှာင်း်� 

အနေပြခွာခွာ�ိံယ်�မ်းမ်း��� က္ခတိွက္ခဝတ်ွပြ�����သူည်။် ငြိငိ်းမ််း�ခွာ�မ်း�်နေရ�စွ�ခွာ���၌် နေဝါဟု�ရအသံုူ�အနုှ��်အ���ွင်း�်ဆုိရ�တွွင််း “ဤသူနေ�� 

တွူည်ီခွာ�က္ခအ်မ်းည်မ််းာ� ပြ�ည််�စွုနံေသူ�ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခပ်ြ�စွသ်ူည်။်”၁၆၄

�ဋိိ�က္ခခဒုဏ်ခ်ွာစံွ��နေ�ရနေသူ� ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အတွွက္ခ ်အခွာ�်�(၇)၌ �ည်�်သူွင်း�်���သူည်။် ဤစွ�ခွာ���်၏ အခွာ�်�(၇)တွွင်း်

လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�မ်း���၊ အနေပြခွာခွာအံခွာွင်း�်အနေရ�မ်း���နှာင်း်� လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းု ဥ�နေဒုအနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်း���က္ခို �ိ��်သူိမ်း�်

လုိာက္ခ�်�ရ� ်�ည်�်သွူင်း�်ခွာ���ဆုိ်���သူည်။် လူာ�အခွွာင်း�်အနေရ�မ်း���ကုိ္ခနေလာ�စွ��ပြခွာင််း�နှာင်း�် က္ခ�ကွ္ခယ်မု််းနေ��ပြခွာင််း�မ်း����ါဝင််းသူည်�်အပြ�င််း၊ 

နှိုင်းင််းတံွက္ခ�လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းု ဥ�နေဒုအ�� နေလာ�စွ��လာိုက္ခ�်�ရ�၌ မ်းည်သ်ူူတွစွဦ်း�တွစွန်ေယ်�က္ခက်္ခိုမ်း် အသူ��

အနေရ�င်းအ်��ပြ�င်း်�ပြ�စွန်ေစွ၊ က္ခ���-မ်းနေရ�ရ�အ��ပြ�င်း်�ပြ�စွန်ေစွ၊ ��သူ�စွက္ခ��အ��ပြ�င်း်�ပြ�စွန်ေစွ၊ ��သူ�နေရ�အ��ပြ�င်း်�ပြ�စွန်ေစွ၊ လာူမ်း��ိ� 

နေရ�အ��ပြ�င်း်�ပြ�စွန်ေစွ၊ ခွာ�မ်း�်သူ�ပြခွာင်း�်အ��ပြ�င်း်�ပြ�စွန်ေစွ၊ မ်းသူ�်စွွမ်း�်သူူမ်း���အ��ပြ�င်း်�ပြ�စွန်ေစွ ခွာွ�ပြခွာ��ဆက္ခဆ်မံ်းုမ်း���က္ခို တွ��ပြမ်းစွ�်�� 

သူည်။် �ို�အပြ�င်း ်စွ�ခွာ���်ခွာ���ဆ်ိုသူူမ်း���မ်းာအပြ�စွမ််း��ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�် ည်ိဉ်�်���်နှာိ�စ်ွက္ခ်ပြခွာင်း�်၊ ပြ��န်ေ��ဆွ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် အတွင်း်�အဓိမ်းမ 

နေစွခွာိုင်း�်ပြခွာင်း�်မ်း���က္ခ���လာွ��်ါက္ခ အနေရ�ယ်ူနေဆ�င်းရ်ွက္ခမ််းည်ဟ်ုု အ�ိုဒုခ်ွာွ�(၇.၁.၄)၁၆၅ တွွင်း ်�ါရာိသူည်။် စွီ��ွ��နေရ�နှာင်း်� လာူမ်းုနေရ�ဆိုင်းရ်�

အခွာွင်း�်အနေရ�မ်း���၌ �ါဝင်းသ်ူည်။် �ိုက္ခ��သူို� သူယ်ယ််ူ�ို�နေဆ�င်းန်ေရ�တွွင်း ် ဝင်းန်ေရ�က္ခန်ေနှာ�င်း�်ယ်ာက္ခပ်ြခွာင်း�်မ်းပြ��လာု�န်ေစွ�� အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ်

နေ�����သူည်။် အ�ိုဒုခ်ွာွ�(၇.၅.၁)မ်းာ(၇.၅.၅) အ�ိ �ါဝင်းန်ေသူ� အနေကြက္ခ�င််း�အရ�မ်း���မ်းာ� အလာု�အ်က္ခိုင်းလ်ာွတွလ်ာ�စ်ွွ�နေရွ�ခွာ�ယ်ခ်ွာွင်း�်

သူို�မ်းဟုုတွ ်လာက္ခခ်ွာခံွာွင်း�်၊ ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အစွ��အစွ�လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�၏ အခွာွင်း�်အနေရ�မ်း���က္ခိုနေလာ�စွ��ရ�န်ှာင်း�် အ�မ်းခွာနံေ��ရ�၊် နှိုင်းင််းသံူ��မ်း���

၏ က္ခ���်မ်း�နေရ�ဆိုင်းရ်�အခွာွင်း�်အနေရ�မ်း���၊ �ည်�နေရ�အခွာွင်း်�အနေရ�မ်း���က္ခို အသူိအမ်းာတွပ်ြ��ပြခွာင်း�်၊ လာူ�ုဂဂိ�လာတ်ွစွဦ်း�ခွာ�င်း�်ဆိုင်းရ်� 

�ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း���၊ စွက္ခမ််းုလာက္ခမ််းုဆိုင်း်ရ� အနေပြခွာခွာအံနေဆ�က္ခအ်ဦး�မ်း���နှာင်း�် အလာု�သ်ူမ်း��နေရ�ရ�က္ခိစွစရ�မ််း��� နေပြ�ရာင်း�်ရ�တွွင်း ်နှိုင်းင််း ံ

တွက္ခ�အလာု�သ်ူမ်း�� အ�ွ��အစွည်�် (ILO)၏ သူတွမ််းာတွခ်ွာ�က္ခ်ပြ�င်း်� နေပြ�ရာင်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�ဟ်ုူ၍ အသူီ�သူီ��ါဝင်းသ်ူည်။် အနေရ�ကြီးက္ခီ�

နေသူ� အခွာ�က္ခမ််း�����မ်းာ အနေရ��ါနေ�သူည်�်  အမ်း��ိ�သူမီ်း�မ်း���နှာင်း�်က္ခနေလာ�သူူင်းယ်ဆုိ်င်းရ်� အခွွာင်း�်အနေရ�မ်း��� ၁၆၆ ကုိ္ခလာည်�် �ည်�်သွူင်း�် 

ခွာ���ဆ်ို���သူည်။် 

၁၆၄ 1. Preliminary https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/NP_061122_Comprehensive%20Peace%20Agreement%20
between%20the%20Government%20and%20the%20CPN%20%28Maoist%29.pdf  

 1.1. The name of this agreement is Comprehensive Peace Accord. In Short, the agreement shall be called Peace Accord.

၁၆၅ 7.1.4. Both sides will not carry out acts of torture, kidnapping and forced labor and will take necessary action to discourage such 
acts. ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ��� ် လာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ို����နေသူ�နှာစွ�်က္ခစ်ွလာု�ံသူည် ် ည်ိဉ်�်���်နှာိ�စ်ွက္ခပ်ြခွာင်း�်၊ပြ��န်ေ��ဆွ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် အတွင်း�်အဓိမ်းမ
လာု�အ်��နေ��ခွာိုင်း�်နေစွပြခွာင်း�်မ်း���က္ခို လာု�န်ေဆ�င်းလ်ာိမ်း�်မ်းဟုုတွ�်ါ။

၁၆၆ 7.6. Women and Child Rights အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���နှာင်း်� က္ခနေလာ�သူူင်းယ်ဆ်ိုင်းရ်�အခွာွင်း�်အနေရ�မ်း��� 

 7.6.1. Both parties fully agree to provide special protection to the rights of women and children, to immediately stop all types of 
violence against women and children, including child labor, as well as sexual exploitation and abuse, and not to include or use 
children who are 18 years old and below in the armed force. Children thus affected would be immediately rescued and necessary 
and appropriate assistance will be provided for their rehabilitation.

 ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ��� ်လာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ို����နေသူ�နှာစွ�်က္ခစ်ွလာု�ံသူည် ်အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���နှာင်း်� က္ခနေလာ�သူူင်းယ်မ််း���၏ အခွာွင်း�်အနေရ�မ်း���က္ခို အ�ူ�
အက္ခ�အက္ခွယ်န်ေ��ရ�၊် က္ခနေလာ�အလာု�သ်ူမ်း��အ�ါအဝင်း ်အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���နှာင်း်�က္ခနေလာ�မ်း���အနေ�် အကြက္ခမ်း�်�က္ခမ််းုအ��လာု�ံက္ခို ခွာ�က္ခ်ခွာ�င်း�်ရ�တ်ွ��်ရ�၊် လာိင်း်
�ိုင်း�်ဆိုင်းရ်� နေခွာါင်း်��ုပံြ�တွအ်ပြမ်းတွ�်ုတွပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် အလာွ�သူုံ�စွ��မ်းုမ်း��� မ်းပြ��လာု�န်ေစွရ� ် အပြ�ည်�်အဝ သူနေ��တွူကြက္ခသူည်။် သူို�ပြ�စွရ်� �ိခွာိုက္ခခ်ွာရံနေသူ� 
က္ခနေလာ�မ်း���အ�� ခွာ�က္ခခ်ွာ�င်း်�က္ခယ်ဆ်ယ် ် နှိုင်း်မ်းည်ပ်ြ�စွင်ြိ�ီ� ပြ��လ်ာည် ် �ူနေ��င်းန်ေရ�အတွွက္ခ ် လာိုအ�န်ေသူ�အနေ��က္ခအ်��ံမ်း���နှာင်း်� သူင်း�်နေလာ��န်ေသူ�
အနေ��က္ခအ်��ံမ်း��� နေ��သူွ��မ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် 
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ပြပညာတ်ာွင်�်ဒေါန်�ပ်စိုွန််�ချွာတာုမွ�်ဒေါ�ာာင်သ်ူမွျာ� အမွျ ုံ �သာ�အဆိုင်�်မွူဝါါ�မွျာ� (၂၀၀၇) 

ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခစ်ွ�ခွာ���ခ်ွာ���ဆ်ိုငြိ�ီ�နေ��က္ခ ် �ီနေ�ါအစွို�ရသူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ� တွိမ်း�်နေရာ�င်း်

သူူမ်း���အတွွက္ခ ်၂၀၀၇ ခွာုနှာစွ်၊ နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ (၂၂)ရက္ခ်နေ��တွွင်း ်အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်မ်းူဝါဒုအ�� အတွည်ပ်ြ��ခွာ��သူည်။် ယ်င်း�်သူို�နေရ�ဆွ�

ရ�၌ က္ခမ်း��့က္ခုလာသူမ်းဂဂ၏ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� (IDPs) လာမ်း�်ညွာ�အ်နေပြခွာခွာံမ်းူမ်း���အနေ�် အနေပြခွာခွာ�ံ��

ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။်  ၎င်း�်အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်မ်းူဝါဒုမ်း���တွွင်း ်ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� ပြ�စွန်ေ�်နေစွသူည််� အနေကြက္ခ�င်း�် 

အရ�မ်း���၌ သူ��ဝနေ��အနှတရ�ယ်၊် လာူလာု�န်ေ��အနှတရ�ယ်၊် လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခ၊ အကြက္ခမ်း�်�က္ခမ််းုမ်း���နှာင်း်� နေကြက္ခ�က္ခရ်ွ�ံ�ိတွ်

လာ�်�နေစွမ်းုမ်း���နေကြက္ခ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���ပြ�စွန်ေ�်လာ�ပြခွာင်း�်က္ခို �ည်�်သူွင်း�်���သူည်။် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�်

စွွ��်ခွွာ�တိွမ်း�်နေရာ�င််းသူူမ်း���နေ�ရ�်ပြ��န်ေရ� သုိူ�မ်းဟုုတ်ွ ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လုာ�်င်း��် အနေက္ခ�င််းအ�ည်န်ေ��ရ်�တွွင်း ်UNHCR 

၏ လာမ်း�်စွဉ််ပြ�စွန်ေသူ� “လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�၊ မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�်လာူ�ဂုဏ်သ်ူိက္ခခ�”၁၆၇ တွို�အနေ�် အနေပြခွာခွာ�ံ��

ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် မ်းူဝါဒုမ်း���နေရ�ဆွ�ရ�တွွင်း ်IDPs မ်း���အတွွက္ခ ်ဝ�်နေဆ�င်းမ််းုမ်း���နေ��ပြခွာင်း�်၊ အက္ခ��ိ�နေဆ�င်းပ်ြခွာင်း�်မ်း���အတွွက္ခ ်နေ�ါင်း�် 

က္ခူ�ဆက္ခသ်ူွယ်န်ေ��နှိုင်းန်ေရ�နှာင်း်� ည်ိိနှုင်း်�နေဆ�င်းရ်ွက္ခပ်ြခွာင်း�်မ်း���တွွင်း ် အစွို�ရအခွာ�်�က္ခဏ္ဍ၊ အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ� အ�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ 

�ုဂဂလာိက္ခနှာင်း်� နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အခွာ��်က္ခဏ္ဍ�ါဝင်းန်ေစွပြခွာင်း�်အပြ�င်း ် အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း��� (CSOs) သူ�မ်းက္ခ နှိုင်းင််းနံေရ��ါတွီ

မ်း���လာည်�် �ါဝင်းန်ေစွသူည်။် မ်းူဝါဒုမ်း���လာက္ခန်ေတွွ�လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ် အစွို�ရမ်းာပြ�ည်�်�နေရ�ဝ�က်ြီးက္ခီ�ဌာ��အ�� တွ�ဝ�်နေ��အ�်

���သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်�ီနေ�ါအစွို�ရ၏ သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�ဝ�က်ြီးက္ခီ�ဌာ��မ်း���၊ နေဒုသူနှတရအစွို�ရမ်း���၊ အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ�အ�ွ��အစွည်�်

မ်း���၊ �ုဂဂလာိက္ခက္ခဏ္ဍမ်း���နှာင်း်� နေဒုသူခွာအံသူိုင်း�်အဝိုင်း�်မ်း���မ်းာ ၎င်း�်မ်းူဝါဒုမ်း���လာက္ခန်ေတွွ�က္ခ�င်း်�သူု�ံရမ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် 

ငြိင်ုမွ�်ချျမွ�်ဒေါ��သဒေါ�ာတာူညာီချျက်စ်ိုာချျံပန်ိုာင်�် စိုစိုဒ်ေါ��ဒေါ�ာာင်မ်ွျာ�က်ု� လွက်ဒ်ေါတာွ�က်ျင််�သ��ံပြချင်�်

�ီနေ�ါအစွို�ရနှာင်း�် �ီနေ�ါလာ်က္ခွ�ပ်ြမ်းး�စွ်�ါတွီ (Maoist) နှာစွ်�က္ခအ်ကြက္ခ�� ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခလ်ာက္ခမ််းာတွန်ေရ� 

�ို�ငြိ�ီ�နေ��က္ခ ် စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း��� မ်းိမ်းိတွို�ဌာ�နေ�အရ�သ်ူို� ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း��� ရာိလာ�ခွာ��သူည်။် သူို�ရ�တွွင်း ်

နေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာ��သူည်�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� လာက္ခန်ေတွွ�ကြံက္ခ�နံေတွွ�နေ�ရသူည်မ််းာ� နေ�အိမ်း၊် နေပြမ်းယ်�နှာင်း်� �ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း���ဆိုင်းရ်�အခွာွင်း�်အနေရ�

မ်း��� ပြ�စွန်ေ�သူည်။် ၎င်း�်��၌ နေပြမ်းယ်�ပြ��လ်ာည်ရ်ရာိနေရ�က္ခိစွစသူည် ်အနေရ�ကြီးက္ခီ�နေသူ�အခွာ�က္ခ ်ပြ�စွလ်ာ�ခွာ��သူည်။် နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေသူ�စွစွ်

နေ��နေရာ�င်းမ််း���သူည် ် မ်းိမ်းိတွို��ဝဆက္ခလ်ာက္ခရ်ာင်းသ်ူ�် ရ�တ်ွည်န်ှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ် နေပြမ်းယ်�သူည် ် မ်းရာိမ်းပြ�စွအ်ရ�ပြ�စွသ်ူည်။် �ီနေ�ါ

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���သူည် ်မ်းိမ်းိတွို�ဌာ�နေ�အရ�သ်ူို� ပြ��လ်ာည်န်ေ��ိုင်းလ်ာိုနေသူ�လ်ာည်�် မ်းူလာနေပြမ်းယ်��ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းု သူို�မ်းဟုုတွ ်မ်းူလာနေပြမ်းယ်�

ပြ��လ်ာည် ်မ်းရရာိပြခွာင်း�်မ်း���သူည် ်နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အနေ�် အဟု��်အတွ�� ပြ�စွန်ေစွသူည်။်၁၆၈ 

�ီနေ�ါပြ�ည်တ်ွွင်း�်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ���တ်ွွင်း ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အတွွက္ခ ် အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခမ််း���  

�ည်�်သွူင်း�်���နေသူ�လ်ာည်�် လာက္ခန်ေတွွ�နေ��န်ေဆ�င်းရ်�တွွင််း အခွာက္ခအ်ခွာ�မ်း���ရာနိေ�သူည်။် �ုိသုိူ�ပြ�စ်ွနေ�ရပြခွာင််း�သူည် ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်း ်

မ်း���၏ လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�နှာင်း်�အနေပြခွာခွာလံာိုအ�်ခွာ�က္ခမ််း��� သူို�မ်းဟုုတွ ်ဝ�်နေဆ�င်းမ််းုမ်း��� အဆင်း်သူင်း�်ရာိမ်းနေ�ပြခွာင်း�်မ်း���နှာင်း်� ပြ�င်းဆ်င်း်မ်းုမ်း��� မ်းပြ�� 

လာု�ရ်နေသူ�ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်�ပြ�စွန်ေ�သူည်။်၁၆၉ �ီနေ�ါအစွို�ရသူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���ဆိုင်းရ်�မ်းူဝါဒု (၂၀၀၇)

၁၆၇ Nepal: National Policies on Internally Displaced Persons, 2063(2007): Article-6.3 https://www.refworld.org/docid/5a7adfda4.html 
(accessed on July 30, 2019). 

၁၆၈ Nini Gurung (28 December 2007), Cautious return for Nepal’s displaced people https://www.unhcr.org/news/latest/2007/12/4774f5b54/
cautious-return-nepals-displaced-people.html (accessed on July 30, 2019). 

၁၆၉ Internal Displacement Monitoring Center, Nepal: Failed Implementation of IDP Policy leaves many unassisted (Norwegian Refugee 
Council: January 28th, 2010, Switzerland), 236-237 https://www.internal-displacement.org/publications/nepal-failed-
implementation-of-idp-policy-leaves-many-unassisted (accessed on July 26, 2019).
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အ�� ငြိင်းိမ််း�ခွာ�မ်း�်နေရ�နှာင်း�်ပြ�ည်လ်ာည်တ်ွည်န်ေဆ�က္ခန်ေရ�ဝ�က်ြီးက္ခီ�ဌာ��မ်းာ လာက္ခန်ေတွွ�လာု�န်ေဆ�င်းန်ေသူ�လ်ာည်�် နေ�ရ�ပ်ြ��်သူည်�်စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းလ်ာူဦး�နေရစွ�ရင်း�်အတွိအက္ခ� မ်း�ုတွပ်ြ��န်ှိုင်း်ခွာ��နေ�။ ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရသူည် ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံနေရ�

အတွွက္ခသ်ူ� တွ�ဝ�ယ််ူပြခွာင်း�်ပြ�စွင်ြိ�ီ�၊ ၎င်း�်က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���သူည် ် �ီနေ�ါငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ရ��်ုနံေင်းွအ�ွ�� (Nepal Peace Trust 

Fund)၁၇၀ �မံ်းာ ရရာိသူည်။်  နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အစွီအစွဉ််၏မ်းူဝါဒုမ်း��� လာက္ခန်ေတွွ�နေ��န်ေဆ�င်းက်္ခ�င်း်�သူု�ံပြခွာင်း�်နှာင်း�် ဆု�ံပြ�တွခ်ွာ�က္ခ်ပြ��

ရ�တွွင်း ်အရ��်က်္ခအ�ွ��အစွည်�်မ်း���(CSOs)နှာင်း်� �ဋိိ�က္ခခခွာံစွ��ရသူူမ်း��� သူို�မ်းဟုုတွ ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းက်္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း��� �ါဝင်း်ခွာွင်း�်

ရာိမ်းာသူ�လာ်င်း ်နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အစွီအစွဉ်သ်ူည် ်�ိုမ်းိုအဓိိ�ံါယ်ရ်ာိမ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။်၁၇၁

န်ုဂုံး��ံ

�ီနေ�ါနှိုင်းင််းသံူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းအ်နေရ�နှာင်း်� သူက္ခ်ဆိုင်းသ်ူည် ်အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�် မ်းူဝါဒုမ်း���ခွာ�မ်းာတွရ်�တွွင်း ်အစွို�ရတွစွခ်ွာု

တွည်�်မ်းာ လာု�န်ေဆ�င်းသ်ူည််မ်းဟုုတွ်�� အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်/ပြ�ည်�်အ�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ နှိုင်းင််းနံေရ��ါတွီမ်း���လာည်�် �ါဝင်း်

သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င််းမ်း���ဆုိင််းရ� အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်မူ်းဝါဒုမ်း��� လုာ�င််း��်စွဉ်မ််း���ကုိ္ခ သူက္ခဆုိ်င်းအ်ဆင်း�်ဆင်း�်တွ�ဝ�ရ်ာသူိူမ်း���မ်းာ ဆင်း်� 

က္ခ�လာု�န်ေဆ�င်းသ်ူည်။် ယ်င်း�်သူို�လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ်အနေပြခွာခွာအံက္ခ�ဆု�ံနေသူ� စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခသ်ူည် ်နေပြမ်းယ်�အနေရ�က္ခိစွစ�င်းပ်ြ�စွသ်ူည်။်

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ� က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ်နေင်းွနေကြက္ခ�လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခအ်တွွက္ခ ်ရ�ံုနံေင်းွတွစွခ်ွာု���

ရာိသူည်။် �ီနေ�ါနှိုင်းင််း၏ံ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�လာု�င််း��်စွဉ်သ်ူည် ် ဆက္ခလ်ာက္ခလ်ာု�န်ေဆ�င်းန်ေ�နေသူ� အနေပြခွာအနေ�မ်း��ိ�

သူ� ပြ�စွသ်ူည်။် 

၁၇၀ Internal Displacement Monitoring Center, Unresolved property issues and IDP policy hiatus undermine search for durable solutions: 
National Response (Norwegian Refugee Council: 2012), P-8 https://www.internal-displacement.org/publications/nepal-
unresolved-property-issues-and-idp-policy-hiatus-undermine-search-for-durable (accessed on July 26, 2019). 

၁၇၁ Ruben Carranza, Nepal: Relief, Repataration and the Root Causes of Conflict in Nepal (International Center for Transitional Justice: 
2012, New York), P-12 https://www.ictj.org/publication/relief-reparations-and-root-causes-conflict-nepal (accessed on July 27, 
2019). 
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၅.၁ ခြုံချံငံ်�သံ��ံသပခ်ျျက််မွျာ� 

ဤအခွာ��်တွွင်း ် ခြုံခွာ�ံင်းုသံူု�ံသူ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���အပြ�စွ ် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံ 

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ပြ�စွရ်�မ််း���တွွင်း ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အနေ�ပြ�င်း်� မ်းည်က်္ခ��သူို� ကြံက္ခ� ံ

နေတွွ�နေ�ရမ်းုမ်း���၊ ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံ ပြ�ည်တ်ွွင်း်�ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ� ပြ�စွစ်ွဉ်သ်ူည် ်စွစွ်

နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�် အက္ခ��ိ�သူက္ခန်ေရ�က္ခမ််းုမ်း���၊ 

နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာည်ခ်ွာ����နေရ�လာု�င််း��်စွဉ်မ််း���အနေ�် စွိ�် 

နေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���သူည် ်အမ်းာ�တ်ွက္ခယ််လာက္ခန်ေတွွ�ကြံက္ခ�နံေတွွ�နေ�ရမ်းုမ်း���က္ခို တွင်း်

 ပြ�����ါသူည်။် ဒုုတွိယ်အနေ�ပြ�င်း�် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�ပြ�စွရ်�မ််း���တွွင်း ်စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်အ်နေရ�က္ခိစွစရ�မ််း���က္ခို ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�သူနေ��တွူ

ည်ီခွာ�က္ခစ်ွ�ခွာ���မ််း���တွွင်း ် �ည်�်သူွင်း�်ခွာ���်ဆို���ပြခွာင်း�်နှာင်း�် လာက္ခန်ေတွွ�လာု� ်

နေဆ�င်းရ်�တွွင်း ်ကြံက္ခ�ံနေတွွ�ရနေသူ�နေပြမ်းပြ�င်းအ်နေပြခွာအနေ�မ်း���သူည် ်တွူည်ီခွာ�က္ခ်

မ်း���နှာင်း်� ပြခွာ�����ခွာ�က္ခမ််း���က္ခို နေလာ�လာ�သူု�ံသူ�တ်ွင်းပ်ြ�����ါသူည်။် 

၅.၁.၁. ပြပညာတ်ာွင်�်ပြဖွစို�်ပမ်ွျာ� 

စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း�် ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�

အတွွက္ခ ် လာက္ခန်ေတွွ�အနေပြခွာခွာကံ္ခ�နေသူ� �ည်�်လာမ်း�်မ်း���သူည် ် က္ခုလာသူမ်းဂဂ

ဒုုက္ခခသူည်ဆ်ိုင်းရ်�မ်းဟု�မ်းင်း�်ကြီးက္ခီ�ရုံးု�ံ၏ နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံနေသူ�နေပြ�ရာင်း�်ခွာ�က္ခ်

မ်း���(နေရှ�နေပြ��င်း�်အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းပ်ြခွာင်း�်၊ နေဒုသူတွွင်း�်နေ�ါင်း�်စွည်�်ဝင်းဆ်�ံ နှိုင်း် 

ခွာွင်း�်နှာင်း�် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာွင်း�်) �င်းပ်ြ�စွသ်ူည်။် အဆို�ါ

�ည်�်လာမ်း�်မ်း���၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အတွွက္ခ ်သူင်း�်နေလာ��သ်ူည်�်�ည်�်လာမ်း�် 

မ်း���တွွင််း မူ်းလာနေ��ုိင်းသ်ူည်�်�ယ်န်ေပြမ်းနေဒုသူသုိူ� နေ�ရ�်ပြ��ပ်ြခွာင််း�နှာင်း�် နေရှ�နေပြ��င််း�

အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းန်ေသူ��ည်�်လာမ်း�်သူည် ် အသူင်း�်နေလာ��ဆ်ုံ��င်း ် ပြ�စွသ်ူည်။် 

အခွာ��ိ�နေသူ� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ် မ်းိမ်းိတွို�ရ�ရ်ွ�နေဒုသူမ်း���သူို� 

ပြ��်လာည််အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်း်လာိုနေသူ�်လာည််�နေက္ခ��ရွ���က္ခ်စွီ�ပြခွာင်း�်မ်း���လာည်�် 

ကြံက္ခ�ံနေတွွ�မ်းုမ်း��� ရာိနေ�နှိုင်းမ််းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် ယ်င်း�်သူို���က္ခစ်ွီ�ပြခွာင်း�်မ်း���အတွွက္ခ ်

စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���အ�� �ယ်န်ေပြမ်းအသူစွ ် သူို�မ်းဟုုတွ ် နေက္ခ��ရွ�

အသူစွမ််း���က္ခို ပြ��လ်ာည်န်ေ��န်ေဆ�င်းန်ေ��ပြခွာင်း�်ပြ�င်း်� နေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ှိုင်းသ်ူည်။် 

အခွာ��ိ�နေသူ�စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း��� မ်းူလာနေ��ိုင်းခ်ွာ��သူည်�်�ယ်န်ေပြမ်းနေဒုသူ 

မ်း���သူည် ်မ်းူလာ�က္ခတွိအတွိုင်း�်တွည်ရ်ာိနေ�နေသူ�လာ်င်း ်အဆို�ါနေဒုသူမ်း���သူို� 

ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ုိင်းပ်ြခွာင််း�သူည်လ်ာည်�် နေက္ခ�င််း�မွ်း�န်ေသူ��ည်�်လာမ််း��င််း 

ပြ�စွသ်ူည်။်

ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံ ရာည်လ်ာ���နေသူ�ပြ�ည််တွွင်း�်စွစွန်ေကြက္ခ�င်း်� အရ� ်

သူ��ပြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ် မ်းိမ်းိတွို�နေ�ရ�မ််း���က္ခိုစွွ��်ခွာွ�၍ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ� ်   

စွွ��်ခွွာ�တိွမ်း�်နေရာ�င်းရ်သူူမ်း��� သုိူ�မ်းဟုုတွ ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အပြ�စွသုိ်ူ� နေရ�က္ခ်

ရာလိာ�ခွာ��သူည်။် လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််း�ိနေတွွ�မု်းပြ�စ်ွ�ွ��ရ� အမ်း���စုွသူည် ်ပြ�ည်�်ယ််
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အမ်း���စွုတွွင်း ်ပြ�စွသ်ူည်။် ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်း၏ံ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���သူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း����ွင်း်�လာာစွ၍်နေ��ိုင်းရ်သူည်မ််းာ�

အခွာ��ိက်္ခ�လာအ��ပြ�င်း်� ကြက္ခ�ပြမ်းင်း်�နေ�ငြိ�ီပြ�စွသ်ူည်။် ဥ�မ်း�လာက္ခန်ေတွွ�အ��ပြ�င်း်� က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််နှာင်း�် ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ််(နေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်)

တွွင်း ် က္ခခွာ�င်းလ်ာွတွန်ေပြမ်း�က္ခန်ေရ�တွ�မ််းနေတွ�်နှာင်း�် အစွို�ရတွ�မ််းနေတွ�တ်ွို�အကြက္ခ�� တွနေက္ခ���ပြ��စ်ွစွန်ေကြက္ခ�င်း်� (၉)နှာစွ်နေက္ခ��က်္ခ�လာ

အတွွင်း�်သူို� နေရ�က်္ခရာိလာ�ပြ�စွသ်ူည်။် �ို�ည််�တွူ�င်း ်ရာမ်း�်ပြ�ည်�်ယ််နှာင်း�်က္ခရင်းပ်ြ�ည်�်ယ်မ််း���တွွင်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���သူည် ်စွခွာ��်

မ်း����ွင်း်�လာာစွက်္ခ� နေ��ိုင်းန်ေ�ရသူည်။် မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ်�ါတွီ �ိ��်ခွာ���်သူည်�်�ယ်န်ေပြမ်းတွွင်း ် အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းလ်ာ�သူည်မ််းာ� ကြက္ခ�ပြမ်းင်း်� 

လာ�ငြိ�ီ� လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ်၌ နေက္ခ��ရွ�အပြ�စွသ်ူို� တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�်ပြ�စွလ်ာ�သူည်။် ၂၀၁၅ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးူလာိုင်းလ်ာတွွင်း ် ရခွာိုင်း�်တွ�်မ်းနေတွ�န်ှာင်း�် 

အစွို�ရတွ�မ််းနေတွ�တ်ွို�အကြက္ခ�� လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ိနေတွွ�မ်းုမ်း���ရာိလာ�ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� ခွာ�င်း�်ပြ�ည်�်ယ််၊ �လာက္ခဝ်နေဒုသူအတွွင်း�်နှာင်း�် ရခွာိုင်း ်

ပြ�ည်�်ယ််(နေပြမ်း�က္ခ�်ိုင်း�်)နေဒုသူမ်း���၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�မ််း���က္ခို ငြိမ်းိ��နေ�်မ်း���တွွင်း ် �ွင်း�်လာာစွ�်��ရာိနေ�ရသူည်။် အက္ခ��ိ�ဆက္ခ်

အနေ�ပြ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�ပြ�င်း်� နှိုင်း်င်းသံူ��အခွာွင်း်�အနေရ�တွစွခ်ွာုပြ�စွန်ေသူ� မ်းိမ်းိတွို�မ်း�ဆနှဒ�ယ်အ်�� က္ခိုယ်စ်ွ��ပြ��၍ 

ဆနှဒမ်း�နေ���ိုင်းခ်ွာွင်း�်ဆု�ံရုံးုံ�နှိုင်း်နေသူ�အနေပြခွာအနေ�နှာင်း်� နေရွ�နေက္ခ�က္ခ�်ွ�သူည်လ်ာည်�်မ်းနေရရ�မ်းနေသူခွာ���� မ်းက္ခ�င်း�်�နှိုင်းန်ေသူ� အနေပြခွာအနေ�

တွွင်း ်ရာိနေ�သူည်။် စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���သူည် ်တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်း�်ိ��်ခွာ���်ရ� �ယ်န်ေပြမ်းမ်း���နှာင်း်� အစွို�ရ�ိ��်ခွာ���်

ရ��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���တွွင်း ်တွည်ရ်ာိနေ�သူည်။်  

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ်သ်ူည််လာည်�် တွနှိုင်းင််းလံာု�ံအနေ�် လာာမ်း�်ခြုံခွာ�နံေ�ပြခွာင်း�်ရာိမ်းနေ�နေသူ�နေ�။ လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ်တွွင်း ်

NCA စွ�ခွာ���်အ�� တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းအ်�ွ�� (၁၀)�ွ�� ခွာ���ဆ်ို���သူည်။် NCA လာမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်သူည် ်လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း�်ိ

နေတွွ�မ်းုမ်း���ရ�စ်ွ�က္ခ� နှိုင်း်င်းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�လာမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်နေ�်သူို� သူွ��သူည််�လာမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် NCA စွ�ခွာ���်တွွင်း ်လာူသူ��

ခွာ�င်း်�စွ���မ်းုဆိုင်းရ်�အက္ခူအည်ီမ်း���သူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���အတွွက္ခသ်ူ� အက္ခ��ံ�ဝင်းန်ေ�ငြိ�ီ�၊ �ိုင်း�်-

ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ် အက္ခ��ံ�ဝင်းမ််းနေ��� အ�ိုဒု(်၁၀/ဂ)အရ ၎င်း�်တွို�အနေ�ပြ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း်�သူို� ပြ��လ်ာည်ဝ်င်း်

နေရ�က္ခလ်ာ�ငြိ�ီ�ပြ�ည်လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လာု�င််း��်စွဉ်၌် အက္ခ���ံဝင်းန်ေ�သူည်။် တွ�ည်�်အ��ပြ�င်း်� NCA စွ�ခွာ���်၏ အ�ိုဒု(်၁၀/ဂ) 

အရ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်သူို� ပြ��်လာည်ဝ်င်းန်ေရ�က္ခလ်ာ�သူည်�်အခွာါ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အပြ�စွသ်ူို� နေရ�က္ခရ်ာိလာ�မ်းည််�

သူနေ��သူက္ခန်ေရ�က္ခန်ေ�သူည်။် 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���သူို� အရ��်က္ခအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ အသူင်း�်နေတွ�မ််း���နှာင်း�် အလာားရာင်းမ််း���အနေ�ပြ�င်း်� လာူသူ��ခွာ�င်း�်

စွ���အက္ခူအည်ီမ်း���နေ���ို�ရ�တွွင်း ်က္ခ��်သူတွ်�ိတွ်�င်းတ်ွ��ဆီ�မ်းုမ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်းအ်�စွအ်ခွာတွ်ရ�စ်ွ����

ငြိ�ီ� ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း��� က္ခ�င်း�်�နေ�သူည််�က္ခ�လာအတွွင်း�် တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း����ယ်န်ေပြမ်းမ်း���၌ 

ကြက္ခ��က္ခ�လာအတွွင်း�် နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်မ်းည်�်အစွီအစွဉ််မ်း���က္ခို နေ��န်ေဆ�င်းပ်ြခွာင်း�်သူည်လ်ာည်�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� 

ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လာု�င််း��်စွဉ်အ်နေ�် အတွိုင်း�်အတွ�တွစွ်ခွာုအ�ိ အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ�စွန်ေစွသူည်။် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ပြ�စွရ်�်

မ်း���နေလာ�လာ�ရ�တွွင်း ် မ်းွ�်စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း��� သူို�မ်းဟုုတွ ် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ် နေက္ခ�င်း�်မ်းွ�န်ေသူ�အနေပြခွာအနေ�နှာင်း်� ဥ�မ်း�နေက္ခ�င်း�်

တွစွခု်ွာပြ�စွန်ေ�သူည်။် မွ်း�ဒု်ုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ်�ုိင်း�်နုိှင်းင််းမံ်းာပြ�ည်တွ်ွင်း�် (မွ်း�ပ်ြ�ည်သ်ူစွ�်ါတီွ�ိ��်ခွာ���ရ်��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���)သုိူ� နေရှ�နေပြ��င််း� 

လာ�ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� အခွာ��ိ�နေသူ� �ယ်န်ေပြမ်းမ်း���တွွင်း ်နေ�ရ�အတွည်တ်ွက္ခ�ပြ�စွတ်ွည်လ်ာ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�်အတွူ မ်းွ�်ပြ�ည်သ်ူစွ�်ါတွီမ်းာ �ုတွန်ေ��

���နေသူ� နေပြမ်းယ်�ဂရမ်းပ်ြ�င်း်�  အသူက္ခ်နေမ်းွ�ဝမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်ပြ��လာ�သူည်မ််းာ� ယ်နေ��အ�ိ�င်း ်ပြ�စွသ်ူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်မ်းွ�်အမ်း��ိ�သူ��

နေက္ခ��င်း�်�ည်�နေရ�စွ�စွသ်ူည််လာည်�် အစွို�ရ�ည်�နေရ�စွ�စွပ်ြ�င်း်� နေ�ါင်း�်က္ခူ��ည်�နေရ�စွ�စွပ်ြ�စွန်ေ�သူည်�်အတွွက္ခ ် အ��သူ�ခွာ�က္ခ်

ပြ�စွန်ေ�သူည်။် အစွို�ရမ်းာ ပြ�ဋ္ဌာ���်���သူည််� လာယ်ယ််�နေပြမ်းဥ�နေဒု၊ နေပြမ်းလွာတွ၊် နေပြမ်းလာ�န်ှာင်း�် နေပြမ်းရုံးိုင်း�်ဥ�နေဒုနှာင်း်� ယ်င်း�်ဥ�နေဒုအ�� 

ပြ�င်းဆ်င်းသ်ူည်�် ဥ�နေဒု (၂၀၁၈)သူည် ်ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းအံတွွင်း်�ရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူမ်း���အနေ�် စွို�ရိမ်းစ်ွိတွမ််း���နေ�်နေ�ါက္ခလ်ာ�နေစွ

သူည်�်အတွွက္ခ ်၎င်း�်တွို�နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�သူို� တွွ��်အ��နေ��သူည််�သူနေ��သူို�နေရ�က္ခရ်ာိနေ�သူည်။် 

�ိုင်း�်-ပြမ်း�်မ်း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်(၉)ခွာု အ�ါအဝင်း ်ရာမ်း�်ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�သူည်လ်ာည်�် နှိုင်းင််း ံတွက္ခ�လာူသူ��ခွာ�င်း�်

စွ���က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���နေလာ���က္ခ�လာ�သူည်။် �ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�တ်ွနေလာ်�က္ခရ်ာိ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�မ်း���သူည် ် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�
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အလာားရာင်း်မ်း���အနေ�် လာုံ�လာုံ�လာ���လာ���မ်းာီခွာိုနေ�ရပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွက်္ခ�လာမ်းာစွတွင်း၍် စွခွာ�်�အတွွင်း�် ရိက္ခခ�အစွ�� 

အစွ��အနေသူ�က္ခဝ်ယ််ယ်ူနှိုင်း်နေသူ� က္ခဒုစ်ွ�စွ်သူို� နေပြ��င်း�်လာ�က္ခ�င်း်�သူု�ံလာ�သူည်။် က္ခရင်းအ်မ်း��ိ�သူ��အစွည်�်အရုံးု�ံသူည် ်NCA လာက္ခ်

 မ်းာတွန်ေရ� �ို����သူည််�အတွွက္ခ ်�ယ်စ်ွ�်ရာိဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�သူို�တွွ��်�ို�လာ�ခွာ��သူည်။် က္ခရင်း ်အမ်း��ိ�သူ��အစွည်�်အရုံးု�ံ

သူည် ်NCA လာက္ခမ််းာတွ်နေရ��ို����နေသူ�လ်ာည်�် NCA စွ�ခွာ���်အတွွင်း�်ရာိ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���အက္ခူအည်ီမ်း���သူည် ်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���

အနေ�် အက္ခ��ံ�ဝင််းမ်းုမ်းရာိ��၊ ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းအံတွွင်း်�ရာိ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ� တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���အတွွက္ခသ်ူ� အက္ခ��ံ�ဝင်းန်ေ�သူည်။်

NCA စွ�ခွာ���် လာက္ခမ််းာတွ်�ို����နေသူ� တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်အ�ွ��အစွည်�်နေကြက္ခ�င်း်� �ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�ရ်ာိ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���

အနေ�် �ူ�ပြခွာ��နေက္ခ�င်း�်မ်းွ�်သူည်�် သူိသူ�နေပြ��င်း�်လာ�ပြခွာင်း�် မ်းရာိနေသူ�နေ�။ 

လာက္ခရ်ာိအခွာ��ိ်၌ �ိုင်း်�-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�န်ေဒုသူရာိ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ် တွတွိယ်နှိုင်းင််းသံူို� နေရှ�နေပြ��င်း�်အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်း်

ပြခွာင်း�် (Resettlement) က္ခို ရ�ဆ်ိုင်း်����သူည်။် ဒုုတွိယ်�ည်�်လာမ်း�်ပြ�စွသ်ူည်�် နေဒုသူတွွင်း�်နေ�ါင်း�်စွည်�်ဝင်းဆ်�ံနှိုင်းခ်ွာွင်း�် (Local 

Integration) သူည်လ်ာည််� �ိုင်း်�၊မ်းနေလာ�ရာ��နှာင်း်� အိနှဒိယ်နှိုင်းင််းတံွို�၌ လာက္ခန်ေတွွ�က္ခ�င်း်�သူု�ံပြခွာင်း�် မ်းရာိသူနေလာ�က္ခ�်င်းပ်ြ�စွသ်ူည်။် ဒုုက္ခခ 

သူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း�် တွတိွယ်�ည်�်လာမ််း�ပြ�စ်ွနေသူ� ပြ�ည်တွ်ွင််း�သုိူ�နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင််း� အစီွအစွဉ်ပ်ြ�စွန်ေသူ� မိ်းမိ်းသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခ ်

နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�် လာု�်င်း��်စွဉ်အ်�� နေရွ�ခွာ�ယ်ခ်ွာွင်း�်သူ�ရာိနေတွ��သူည်။် ၎င်း�်အစွီအစွဉ်၌် ဒုုက္ခခသူည် ်စွခွာ�်�အု�ခ်ွာ���်နေရ� နေက္ခ�မ််းတွီနှာင်း�် 

ဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီတွို� �ါဝင်းခ်ွာွင်း�်မ်းရရာိနေ�။ မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခ ်နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�ပြ�စွစ်ွဉ်န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်သူု�ံ�ွင်း်�ဆိုင်း်

အစွုအ�ွ��(မ်းူလာနှိုင်းင််း၊ံ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���လာက္ခခ်ွာ�ံ��နေသူ�နှိုင်းင််း၊ံUNHCR) ပြ�င်း်�သူ� နေဆ�င်းရ်ွက္ခပ်ြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် �ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�်

ရာိ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်မ်း���မ်းာ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ်ပြ�ည်တ်ွွင်း�်သူို�မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခ ်နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်လာု�င််း��်စွဉ်ပ်ြ�င်း်� နေ�ရ�်

ပြ��သ်ူူမ်း��� ရာိနေ�နေသူ�လ်ာည်�် အနေရအတွွက္ခအ်��ပြ�င်း်� �ည်�်နေ�နေသူ�သူည်။် 

�ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း� �ယ်စ်ွ�ရ်ာိ ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ်မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�် လာု�င််း��်စွဉ်သ်ူည် ်နေ�ရ�်

ပြ��န်ေရ�နေရွ�ခွာ�ယ်န်ှိုင်း်နေသူ��ည်�်လာမ်း�်ပြ�စွန်ေ�နေသူ�လ်ာည်�် လာက္ခန်ေတွွ�တွွင်းမ််းူ နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းန်ေ�နေသူ�အနေပြခွာအနေ�သူို� နေရ�က္ခရ်ာိ မ်းနေ�

နေသူ�နေ�။ ပြ�ည်တ်ွွင်း်�သူို�နေ�ရ�ပ်ြ��မ််းည််ဆိုလာ်င်း်လာည်�် နေရရာည်ရ်ာင်းသ်ူ�်ရ�တ်ွည်န်ှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ် လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�အ�မ်းခွာနံှိုင်းန်ေသူ� 

အနေပြခွာအနေ� မ်းရာိနေသူ�နေ�။ �ို�နေကြက္ခ�င််း� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� စွခွာ�်�အတွွင်း�်နေ��ိုင်းရ်သူည်မ််းာ� တွပြ�ည်�်ပြ�ည်�် နေ��က္ခ���်ကံ္ခ��်

�ိုမ်းိုပြ�စွန်ေ�် လာ�နေတွ��သူည်။် ဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီမ်း���သူည် ် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အစွီအစွဉ် ် လာက္ခန်ေတွွ�ပြ�စွန်ေ�်လာ�

လာ်င်း ်ကြီးက္ခိ�တွင်းက်္ခွင်း�်ဆင်း�်၍ မ်းိမ်းိတွို�နေ�ရ�ပ်ြ��မ််းည်�်�ယ်န်ေပြမ်းမ်း���သူို� က္ခွင်း�်ဆင်း�်နေလာ�လာ�မ်းုမ်း��� (Go and See Visit)နှာင်း်� က္ခွင်း�်ဆင်း�်

နေလာ�လာ�နေတွွ�ရာိခွာ�က္ခမ််း���က္ခို ဒုုက္ခခသူည်မ််း����သံူို� ပြ��်လာည်အ်သူိနေ��ပြခွာင်း�် (Go and Inform) လာု�င််း��်မ်း���က္ခို လာု�န်ေဆ�င်း်

���သူည်။် 

၅.၁.၂. နိုု�င်င််တံာက်ာပြဖွစို�်ပမ်ွျာ� 

နှိုင်းင််းတံွက္ခ�ပြ�စွရ်�မ််း���အနေ�် နေလာ�လာ�နေတွွ�ရာိခွာ�က္ခမ််း���အရ ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�သူနေ��တွူ စွ�ခွာ���ခ်ွာ���ဆ်ိုရ�၌ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်

နေ�ရ�စ်ွွ�်ခွာွ�တွိမ်း်�နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� သူို�မ်းဟုုတွ ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�က္ခိစွစရ�မ််း��� �ည်�်သူွင်း�်ခွာ���်ဆို��� 

သူည်။်  စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ� မ်းူဝါဒုမ်း���နေရ�ဆွ�ရ�တွွင်း ်အစွုအ�ွ��

က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ် ် အသူီ�သူီ��ါဝင်းသ်ူည်။် စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�

လာု�င််း�်�စွဉ်သ်ူည် ်UNHCR ၏ နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံနေသူ�နေပြ�ရာင်း�်ခွာ�က္ခမ််း���(နေရှ�နေပြ��င်း�်အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းခ်ွာွင်း�်၊ နေဒုသူတွွင်း�်နေ�ါင်း�်စွည်�်

ဝင်းဆ်�ံနှိုင်းခ်ွာွင်း�်နှာင်း�် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာွင်း�်) အနေ�်အနေပြခွာခွာ�ံ��သူည်။် နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်သူည် ် တွသူတွမ််းတွ်

တွည်�် ပြ�စွန်ေ�ပြခွာင်း�်မ်းဟုုတွ�်� နေပြ��င်း�်လာ�နေ�ပြခွာင်း�်ပြ�စွသ်ူည်။် ယ်င်း�်သူို� နေပြ��င်း�်လာ�နေ�ရပြခွာင်း�်သူည် ်နှိုင်းင််း၏ံလာူမ်းုနေရ�၊ စွီ��ွ��နေရ�နှာင်း်� 

နှိုင်းင််းနံေရ�အနေပြခွာအနေ�မ်း��� ပြ�စွစ်ွဉ်အ်နေ�် မ်းူတွည်န်ေ�သူည်။်
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စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ်လာူသူ��ခွာ�င်း�်ဆိုင်းရ်�စွ���အက္ခူအည်ီမ်း���နှာင်း်� ၎င်း�်တွို�အ�� နေ�ရ�ပ်ြ�� ်

လာည််ခွာ����နေရ�လာု�င််း��်စွဉ်မ််း���နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ် သူု�ံ�ွင်း်�ဆိုင်းအ်စွုအ�ွ��ပြ�င်း်�သူ� နေဆ�င်းရ်ွက္ခသ်ူည်မ််းဟုုတွ�်� အ�ည််�ဆု�ံ

နေလာ��ွင်း်�ဆိုင်း ်အစွုအ�ွ��နှာင်း�်အ�က္ခ ်(စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���ဆိုင်းရ်� က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���အစွုအ�ွ��) လာု�န်ေဆ�င်းခ်ွာ��

သူည်။် ၎င်း�်အ�ည််�ဆု�ံနေလာ��ွင်း်�ဆိုင်းအ်စွုအ�ွ��၌ သူက္ခ်ဆိုင်းရ်�စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���၏က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း��� �ါဝင်း်

ခွာွင်း�်ရာိနေ�နေသူ�နေကြက္ခ�င်း်� ၎င်း�်တွို�နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ် လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���အနေ�် မ်း���စွွ�အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ��နေစွသူည်။် 

နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��်လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လာု�င််း��်စွဉ်မ််း���၌ သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���ဆိုင်းရ်� 

က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း����ါဝင်းခ်ွာွင်း�်၊ အရ��်က္ခလ်ာူ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း��� �ါဝင်း်လာု�န်ေဆ�င်းခ်ွာွင်း�်နှာင်း�် အသူင်း်�နေတွ�မ််း���၊ အစွို�ရမ်းဟုုတွန်ေသူ� 

အ�ွ��အစွည်�်မ်း���အ�ါအဝင်း ်အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���လာည်�်�ါဝင်းသ်ူည်။် အစွို�ရမ်းာနေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လာု�င််း��်

မ်း���နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်� ်သူီ�သူ��်ရ�ံုနံေင်းွတွစွရ်��်��ရာိသူည်(်ဥ�မ်း�-�ီနေ�ါ)။ 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���၏ က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���သူည် ်နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�မ်းစွ

တွင်းမ််းီက္ခ�လာ၌ ၎င်း�်တွို�အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းမ််းည်�်�ယ်န်ေပြမ်းနေဒုသူမ်း���သူို�သူွ��နေရ�က္ခ၍် နေပြမ်းပြ�င်းက်္ခွင်း�်ဆင်း�်နေလာ�လာ�ပြခွာင်း�် (Go and See 

Visit) ပြ��လာု�က်္ခ�၊ နေလာ�လာ�နေတွွ�ရာိခွာ�က္ခမ််း���အ�� စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း����သံူို� ပြ��လ်ာည်အ်သူိနေ��ပြခွာင်း�်မ်း��� (Go 

and Inform Visit) အစွီအစွဉ််မ်း���(ဥ�မ်း�-က္ခိုဆိုဗျူးိုနှိုင်းင််းအံစွို�ရမ်းာ) လာု�န်ေဆ�င်းသ်ူည်။် အစွို�ရအနေ�ပြ�င်း�်လာည်�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်း်

မ်း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�မ်းလာု�န်ေဆ�င်းမ််းီ ၎င်း�်တွို�ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းမ််းည်�်

�တွဝ်�်�က္ခ�င်း၌် နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း���အ�� လာူမ်းုသူဟုဇူး�တွပြ�စွန်ေစွရ� ် နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���ပြ��လာု�န်ေ��သူည်။် �ိုသူို�ပြ��လာု�န်ေ��ပြခွာင်း�်ပြ�င်း်� 

နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�မ်းည်�်သူူမ်း���နှာင်း်� နေရှ�နေပြ��င်း�်နေ��ိုင်းမ််းည်�်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အကြက္ခ��အတွိုင်း�်အတွ�တွစွ်ခွာုအ�ိ 

���လာည်မ််းု တွည်န်ေဆ�က္ခန်ှိုင်း်မ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။်

နှိုင်းင််းတံွက္ခ�ပြ�စွရ်�မ််း���နေလာ�လာ�ရ�တွွင်း ် အနေပြခွာခွာတံွူည်ီခွာ�က္ခန်ေလာ�လာ�နေတွွ�ရာိရ�တွွင်း ် ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�စွ�ခွာ���ခ်ွာ���ဆ်ိုရ� 

တွွင်း ် စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�က္ခိစွစရ�မ််း���က္ခို မ်းရာိမ်းပြ�စွ�်ည်�်သူွင်း�်ခွာ���်ဆို���သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���   

နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��်လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ်အနေပြခွာခွာံအ��ပြ�င်း်� အစွုအ�ွ��(၄)�ွ��ပြ�င်း်� လာု� ်

နေဆ�င်းလ်ာ�ခွာ��သူည်။် က္ခိုဆိုဗျူးိုနှိုင်း်င်းနံှာင်း�်ဂွ�တွီမ်း�လာ�နှိုင်းင််းတံွို�တွွင်း ် မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�ပြ�စွစ်ွဉ်က်္ခို 

လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ်�ိုက္ခသ်ူင်း�်သူနေလာ�က္ခန်ေအ�င်းပ်ြမ်းင်းမ််းုမ်းရနေ�။ အဆို�ါပြ�စွစ်ွဉ်သ်ူည် ်ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံပြ�စွရ်�န်ှာင်း�် ဆင်း်တွူနေ�သူည််

။ အ�ယ််နေကြက္ခ�င်း�်ဆုိနေသူ� ်နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�မ်းည်�်သူူမ်း���အတွွက်္ခ နေရရာည်ရ်ာင််းသူ�ရ်�တ်ွည်နုိ်ှင်းန်ေသူ�အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခမ််းရာပိြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� ပြ�စ်ွ

နေ�သူည်။်နေတွ�င်းဆ်ူဒု�်နှိုင်း်င်းတံွွင်းလ်ာည်�် အစွို�ရမ်းာစွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�မ်း��� �ိတွသ်ူိမ်းန်ေရ�ကြီးက္ခိ���မ်း�်ခွာ��နေသူ�လ်ာည်�် မ်းနေအ�င်းပ်ြမ်းင်းခ်ွာ��

နေ�။ နေတွ�င်းဆ်ူဒု�က်္ခ��သူို��င်း ်ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းအံစွို�ရသူည်လ်ာည်�် က္ခခွာ�င်း၊် ရခွာိုင်း၊် ရာမ်း�်နှာင်း�် က္ခရင်းပ်ြ�ည်�်ယ်မ််း���ရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်

မ်း��� �ိတွသ်ူိမ်း�်နေရ�ကြီးက္ခိ���မ်း�်ခွာ��၁၇၂ နေသူ�လ်ာည်�် အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ က္ခ��်က္ခွက္ခမ််းုမ်း���နေကြက္ခ�င်း်� မ်းနေအ�င်းပ်ြမ်းင်းခ်ွာ��နေ�။ 

နှိုင်းင််းတံွက္ခ�ပြ�စွရ်�မ််း���တွွင်း ် နေ�အိမ်း၊်နေပြမ်းယ်�နှာင်း်��ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း��� ရရာိနေရ�အခွာွင်း�်အနေရ�မ်း���သူည် ် စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခပ်ြ�စွန်ေ� 

သူည်။် ယ်င်း်���မ်းာ �ူ�ပြခွာ��ခွာ�က္ခအ်နေ�ပြ�င်း်� က္ခိုဆိုဗျူးိုအစွို�ရသူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���မ်းာမ်းိမ်းိတွို��ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုအ�� အနေ��က္ခအ်���ပြ�

နှိုင်း�်ါက္ခ သူက္ခဆ်ိုင်း်ရ�ပြမ်းး�ီစွီ�ယ်မ််းာ ပြ��လ်ာည်ပ်ြ��ပြ�င်းန်ေ��ပြခွာင်း�်နှာင်း�် အသူစွ်နေဆ�က္ခန်ေ��သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်နေတွ�င်းဆ်ူဒု�်အစွို�ရ

သူည် ် ၎င်း�်ပြ�စွစ်ွဉ်အ်�� ရုံးို�ရ�ဓိနေလာ��ုံ�တွမ်း�်ဥ�နေဒုပြ�င်း်� နေပြ�ရာင်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��သူည်။် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�

၁၇၂ နေရာ�နေပြ��အသံူ၊ အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆုိ်င်းရ်�လူာ�အခွွာင်း�်အနေရ�အနေပြခွာအနေ��ံုမ်းာ�သံု်ူ�သူ�်နေဆွနေနွှ��ွ�သုိူ� တွင်းသွ်ူင်း�်နေသူ��ူ�တွွ�တွင််းပြ�ခွာ�က်္ခ- ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နှာင်း�် ပြ�ည်တွ်ွင်း�် 
နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းရ်သူူမ်း��� 

 https://progressivevoicemyanmar.org/2020/07/09/%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%95
%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%A
C-%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD/?fbclid=IwAR1RBNQolGugrpTZZwAPwU0d-
To3neepyAFKKn_i8NChhS4FjH3y--3ttUkA#_edn56 (accessed on July 11, 2020). 
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ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာည််ခွာ����နေရ�နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်နေ�အိမ်း၊်နေပြမ်းယ်�နှာင်း်��ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း���အခွာွင်း်�အနေရ� 

မ်း���သူည် ်စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခတ်ွစွခ်ွာုပြ�စွန်ေ�သူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်အ်မ်း���စွုသူည် ်ဗျူးမ်း�မ်းဟုုတွန်ေသူ� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��

လာူမ်း��ိ�မ်း���ပြ�စွန်ေ�သူပြ�င်း်�၊ ၎င်း�်တွို�၌ မ်းိမ်းိတွို�ရုံးို�ရ�ဓိနေလာ��ု�ံတွမ်း်�ပြ�င်း်� က္ခ�င်း်�သူု�ံမ်းုမ်း���ရာိနေ�နေသူ�လ်ာည်�် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းတံွည်ဆ်�ဥ�နေဒု

မ်း���သူည် ် တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���၏ ရုံးို�ရ�ဓိနေလာ��ု�ံတွမ်း်�ဥ�နေဒုမ်း���က္ခို ဥ�နေဒုလာမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်အရ တွရ��ဝင်းအ်သူိအမ်းာတွ ်    

မ်းပြ�����နေ�။ 

ဤသူုနေတွသူ�စွ�တွမ်း်�၌ ပြ�ည်တ်ွွင်း်�ပြ�စွရ်�မ််း���နှာင်း်� နှိုင်းင််းတံွက္ခ�ပြ�စွရ်�မ််း���နေလာ�လာ�ရ�တွွင်း ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�

ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လာု�င််း��်စွဉ်မ််း��� လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ် ရင်းဆ်ိုင်းက်ြံက္ခ�ံနေတွွ�ရသူည််� 

စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခမ််း���၌ တွူည်ီနေသူ�အခွာ�က္ခမ််း���နေတွွ�ရာိရသူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� နှိုင်းင််းသံူ��မ်းာတွ�်ုတံွင်း်

က္ခဒုမ််း��� နေ���က္ခဆ်ု�ံ��က္ခစ်ွီ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် အနေ��က္ခအ်���မ်းပြ�နှိုင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� နှိုင်းင််း၏ံ �ည်�နေရ�၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းု

မ်း���အပြ�င်း ်နှိုင်းင််းသံူ�� အခွာွင်း�်အနေရ�မ်း��� အပြ�ည်�်အဝခွာံစွ��နှိုင်းခ်ွာွင်း�် မ်းရရာိနေခွာ�။ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���၏ �ည်�နေရ�

နေအ�င်း်လာက္ခ်မ်းာတွ် အသူိအမ်းာတွ်မ်းပြ��ပြခွာင််း�မ်း���၊ ၎င််း�တွို� လာူမ်းု�ဝဆက္ခ်လာက္ခ်ရာင််းသူ�်ရ�်တွည်် နှိုင်း်နေရ�အတွွက္ခ် အလာု�်အက္ခိုင်း ်

အခွာွင်း�်အလာမ်း်��ည််��ါ�နေ�ပြခွာင်း�်၊ နေ�အိမ်း၊် နေပြမ်းယ်�နှာင်း်� �ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း���အနေ�် အ�မ်းခွာခံွာ�က္ခ်ရာိမ်းနေ�ပြခွာင်း�်မ်း���။ အ�ူ�သူပြ�င်း်� လာယ်ယ််�

နေပြမ်းနှာင်း်� နေပြမ်း�ိုင်းဆ်ိုင်း်မ်းုအနေရ�က္ခိစွစသူည် ်အကြီးက္ခီ�မ်း��ဆု�ံစွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခပ်ြ�စွန်ေ�သူည်။် 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�နှာင်း်� ပြ��်လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�စွီမ်းကံ္ခိ��်မ်း��� လာု�န်ေဆ�င်းန်ှိုင်းရ်�် 

အနေပြခွာခွာအံဆင်း�်အနေ�ပြ�င်း်� နှိုင်း်င်း၏ံ လာူမ်းုနေရ�၊ စွီ��ွ��နေရ�နှာင်း်� နှိုင်းင််းနံေရ�အနေပြခွာအနေ�မ်း��� ပြ�စွစ်ွဉ်အ်နေ�် မ်းူတွည်န်ေ�သူည်။် နှိုင်းင််း ံ

တွက္ခ� ပြ�စွရ်�မ််း���နေလာ�လာ�ရ�တွွင်း ်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�စွ�ခွာ���တ်ွွင်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းန်ှာင်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��်လာည်ခ်ွာ����နေရ�နှာင်း်� 

ပြ��လ်ာည််�ူနေ��င်းန်ေရ�လာု�င််း��်မ်း��� �ည်�်သူွင်း်�ခွာ���ဆ်ို���နေသူ�လ်ာည်�်၊ လာက္ခန်ေတွွ�လာု�န်ေဆ�င်းပ်ြခွာင်း�်အ�ိုင်း�်၌ လာု�ံလာု�ံလာ��� 

လာ���နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းပ်ြခွာင်း�်မ်း��ိ� မ်းရာိနေသူ�နေသူ�လ်ာည်�် အတွိုင်း�်အတွ��ယ်�်ယ်တ်ွစွ်ခွာုအ�ိသူ� နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းသ်ူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� 

နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�က္ခိစွစသူည် ် နေရတွိုစွီမ်းကံ္ခိ��်တွစွ်ခွာုအပြ�စွသ်ူ�ရာိမ်းနေ���၊ နေရရာည်စ်ွီမ်းကံ္ခိ��် ပြ�စွန်ေ�သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်

ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ� လာု�်င်း��်စွဉ်တ်ွစွခ်ွာုတွည်�်သူ� အဓိိက္ခဦး�တွည်လ်ာု�န်ေဆ�င်းပ်ြခွာင်း�်�က္ခ ် နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံနေသူ�နေ�ရ�်

ပြ��န်ေရ�ပြ�စွရ်�် ပြ��်လာည််�ူနေ��င်းန်ေရ�လာု�င််း��်မ်း��� (အနေပြခွာခွာအံနေဆ�က္ခအ်ဦး�မ်း���)က္ခို ငြိ�ိ�င်းတ်ွူတွွ��်အ��နေ�� လာု�န်ေဆ�င်းရ်� ်

လာိုအ��်ါသူည်။်  

တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၏ က္ခွင်း�်ဆင်း�်နေလာ�လာ�မ်းုမ်း���အရ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�ပြ�င်း်� တွစွဦ်း�တွစွ်နေယ်�က္ခတ်ွည်�် နေ�ရ�ပ်ြ��်ပြခွာင်း�်�က္ခ ်အ�ွ��လာိုက္ခ/်အစွုအ�ွ��ပြ�င်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�် (Collective 

Return) သူည် ် �ိုမ်းိုနေက္ခ�င်း�်မ်းွ�်နေစွမ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။်  အ�ယ််နေကြက္ခ�င်း်�ဆိုနေသူ� ် အစွုအ�ွ��ပြ�င်း်�နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်သူည် ် နှိုင်းင််းနံေတွ�်

အစွို�ရမ်းာ လာိုအ�န်ေသူ�အနေပြခွာခွာအံနေဆ�က္ခအ်ဦး�မ်း���နှာင်း�် ဝ�်နေဆ�င်းမ််းုမ်း���ပြ�င်းဆ်င်းရ်�တွွင်း ် မ်း���စွွ�အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ�စွန်ေစွမ်းည််�

အပြ�င်း၊် ဒုုက္ခခသူည််မ်း���အနေ�ပြ�င်း်�လာည်�် မ်းိမ်းိတွို�၏လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���က္ခို အဆိုပြ��တွင်းပ်ြ�ရ�တွွင်း ် မ်း���စွွ�အနေ��က္ခအ်က္ခူ ပြ�စွန်ေစွ 

သူည်။် နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရသူည် ်ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ည်ီလာ�ခွာ(ံ၂၁-ရ�စွု�င်းလ်ာု)ံ ရရာိ���နေသူ� ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုသူနေ��တွူ

ည်ီခွာ�က္ခအ်စွိတွအ်�ိုင်း�် (၁နှာင်း�် ၂)၊ လာူမ်းုနေရ�က္ခဏ္ဍမ်းူဝါဒု သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခတ်ွွင်း ်ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ� တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���/စွစွ်

နေ��နေရာ�င််းမ်း���နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်အ်နေရ�အတွွက်္ခရရာ�ိ��နေသူ�အခွာ�က်္ခမ်း���လာက္ခန်ေတွွ�လုာ�်နေဆ�င်းရ်�၌ �င်း�်�ရုိုံး�အနေပြခွာခွာမူံ်းမ်း���အနေ�် 

အနေပြခွာခွာ၍ံ လာု�န်ေဆ�င်းရ်မ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။် 
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၅.၂. မွူဝါါ�အကြံက်ပံြပံချျက်မ်ွျာ�

၁။ နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရသူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လာု�င််း��် 

စွဉ်မ််း��� လာက္ခန်ေတွွ�လာု�န်ေဆ�င်း်ရ�တွွင်း ် �င်း�်�ရုံးို�အနေပြခွာခွာမံ်းူမ်း���(The Pinheiro Principles) အနေ�်အနေပြခွာခွာ၍ံ လာု� ်

နေဆ�င်းသ်ူင်း�်သူည်။် 

၂။  နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရသူည် ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ� လာု�င််း��် 

စွဉ်မ််း��� အနေက္ခ�င််းအ�ည််နေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းန်ှာင်း�်ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�မ်း���သူို�သူွ��နေရ�က္ခ၍် သူတွင်း�်

အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း��� မ်း်နေဝပြခွာင်း�်မ်း���၊ သူွ��နေရ�က္ခ၍်နေတွွ�ဆုပံြခွာင်း�်/သူွ��နေရ�က္ခလ်ာည်�်တွက်ြက္ခည််�ရုံးုပြခွာင်း�် (Go and See 

Visit) နှာင်း�် သူွ��နေရ�က္ခ၍်သူတွင်း�်အခွာ�က္ခအ်လာက္ခန်ေ��ပြခွာင်း�် (Go and Inform Visit) အစွရာိနေသူ�လာု��်ု�ံလာု��်ည်�်

မ်း���ပြ��လာု�သ်ူင်း�်သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ်စွစွ်နေ��နေရာ�င်းန်ှာင်း�်ဒုုက္ခခသူည်က်္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���သူည် ်၎င်း�်တွို�နေ��ိုင်းမ််းည်�်နေ�ရ�

မ်း��� လာက္ခခ်ွာအံတွည်ပ်ြ��နုိှင်းရ်�အ်တွွက္ခ ် နေပြမ်းပြ�င််းအနေပြခွာအနေ�မ်း���နေက္ခ�င််း�မွ်း�စွ်ွ�နေလာ�လာ�နုိှင်းန်ေသူ� အခွွာင်း�်အနေရ�တွစွရ်� ်

���ရာိသူင်း်�သူည်။်

၃။ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ် သူု�ံ�ွင်း်�ဆိုင်း်

အစွုအ�ွ��ပြ�င်း်� ပြ��လာု�်ပြခွာင်း�်�က္ခ၊် အ�ည််�ဆု�ံနေလာ��ွင်း်�ဆိုင်းအ်စွုအ�ွ��နှာင်း�်အ�က္ခ�်ွ��စွည်�်၍ သူက္ခဆ်ိုင်းသ်ူည်�် စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းန်ှာင်း�်ဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီ က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း���အ�ါအဝင်း ် အပြခွာ��နေသူ��ါဝင်းသ်ူင်း�် �ါဝင်း်�ိုက္ခသ်ူူမ်း���၁၇၃ �ါဝင်း်

ပြခွာင်း�်ပြ�င်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�လာု�င််း��်စွဉ်မ််း���လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ်မ်း���စွွ�အနေ��က္ခအ်က္ခူ ပြ��နေစွနှိုင်းသ်ူည်။် 

၄။ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��်လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လာု�င််း��်မ်း���က္ခို သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�

ပြ�ည်�်ယ််အစွို�ရ လာက္ခ�်�တွွင်း်���သူင်း်��ါသူည်။် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရမ်းာ လာိုအ�န်ေသူ��ည်�်�ည်�မ်း���က္ခို က္ခူည်ီ�ံ��ို�

နေ��ပြခွာင်း�်သူည် ်နေ�ရ�ပ်ြ��်နေရ�အနေ�် �ိုမ်းို�ိနေရ�က္ခန်ေအ�င်းပ်ြမ်းင်းန်ေစွနှိုင်းသ်ူည်။် 

၅။ နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရနှာင်း်� တွိုင်း်�ရင််း�သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���သူည် ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� 

နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်�ပြ��်လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လာု�င််း��်မ်းပြ��လာု�မ််းီ ၎င်း�်တွို�နေ��ိုင်းမ််းည်�် �ယ်န်ေပြမ်းအ�ီ�တွဝိုက္ခတ်ွွင်း ် နေပြမ်း

ပြမ်းိ��မ််းိုင်း�်မ်း��� ဦး�စွွ�ရာင်း�်လာင်း�်���ရာိရ�န်ှာင်း�် တွ�်စွခွာ�်�မ်း���က္ခို နေရှ�နေပြ��င်း�်နေ��ရ�လ်ာိုအ��်ါသူည်။် ယ်င်း�်သူို� ပြ��လာု�ရ်

ပြခွာင်း�်သူည် ်လာုံခြုံခွာ�ံနေရ�အရနေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ နှာစွ�်က္ခ်လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းတ်ွ�်မ်း��� စွစွ�်ွ�ပြ��လ်ာည်ပ်ြ�စွ�်ွ��မ်းည်က်္ခို စွို�ရိမ်း်

ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်�ပြ�စွသ်ူည်။်

၆။ နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရသူည် ်တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်��ူ�နေ�ါင်း�်၍  စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���က္ခို ��မ်း

ဦး�စွွ�စွ�စွ်တွက္ခ� နေ�ရ�ခွာ����သူင်း်�သူည်။် ယ်င်း�်သူို�လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���သူည် ်မ်းိမ်းိနေ��ိုင်းရ်�မ်းူရင်း�်

နေ�ရ�သူို� အနေကြက္ခ�င်း�်အမ်း��ိ�မ်း��ိ�နေကြက္ခ�င်း်�မ်းပြ��န်ှိုင်းလ်ာ်င်း ်သူင်း�်နေလာ��န်ေသူ�နေ�ရ�တွွင်းန်ေ��ိုင်းန်ှိုင်း်ရ� ်အစွို�ရနှာင်း်� တွိုင်း�်ရင်း�် 

သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ ��တ်ွီ�ပြ��လာု�န်ေ��ရ�လ်ာို�ါသူည်။် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း��� စွ�စွတ်ွက္ခ�နေ�ရ�

ခွာ����ငြိ�ီ�မ်းာသူ� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�လာု�င််း��်စွဉ် ်အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��သ်ူင်း�်သူည်။်  

၇။ နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရသူည် ်နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လာု�င််း��်မ်း���နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်�်ူနေ��င်းန်ေရ� လာု� ်

င်း�်�စွဉ်မ််း���က္ခို တွငြိ�ိ�င်း�်က္ခပ်ြ��လာု�်နေဆ�င်း်ရွက္ခရ်�အ်တွွက္ခ ်သူီ�သူ��်ရ�ံုနံေင်းွတွစွရ်� ်���သူင်း�်သူည်။်

၁၇၃ အမ်း��ိ�သူမ်းီ��ါဝင်းခ်ွာွင်း�် အ�ည််�ဆုံ�၃၀% �ါဝင်း်ခွာွင်း�်၊ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ� နေဆ�င်း်ရွက္ခန်ေ�နေသူ� ��သူ�နေရ�နှာင်း်� အရ��်က္ခလ်ာူမ်းုအ�ွ��
အစွည်�်မ်း���၊ နှိုင်းင််းနံေရ��ါတွီမ်း���၊ တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�် က္ခိုယ်စ်ွ�� �ာယ််မ်း���၊ ဝင်း�်ိုက္ခသ်ူူမ်း���၊ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���
၏ က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း����ါဝင်းရ်�် လာိုအ�သ်ူည်။်
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၈။ နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရသူည် ် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�် လာူမ်းု�ဝလာုခံြုံခွာ�ံနေရ�ငြိခွာိမ်း�်နေပြခွာ�က္ခန်ှိုင်းန်ေသူ� တွည််

ဆ�ဥ�နေဒုမ်း���က္ခို �ယ်�်�က္ခပ်ြခွာင်း�်မ်း��� ပြ��လာု�န်ေ��ရမ်းည်။် ဥ�မ်း�အ��ပြ�င််း� လာယ်ယ််�နေပြမ်းဥ�နေဒု (၂၀၁၂)၊ (၂၀၁၂) ခွာုနှာစွ် 

နေပြမ်းလာွတွ၊် နေပြမ်းလာ�န်ှာင်း�် နေပြမ်းရုံးိုင်း�်မ်း��� စွီမ်းံခွာ��်ခွာွ�နေရ�ဥ�နေဒုက္ခို ပြ�င်းဆ်င်း်သူည်�်ဥ�နေဒု (၂၀၁၈)၊ နေပြမ်းသူိမ်း�်ဆည်�်ပြခွာင်း�်၊ ပြ�� ်

လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����ပြခွာင်း�်နှာင်း�် ပြ��လ်ာည််�ူနေ��င်းပ်ြခွာင်း�်ဆိုင်းရ်�ဥ�နေဒု (၂၀၁၉)မ်း���က္ခို ပြ�င်းဆ်င်းပ်ြခွာင်း�် သူို�မ်းဟုုတွ ်�ယ်�်�က္ခ်

ရမ်းည်။် နုိှင်းင််းနံေတွ�အ်စုိွ�ရသူည် ်ပြ�ည်န်ေ��င််းစုွအတွွင်း�်နေ��ုိင််းနေသူ� တုိွင်း�်ရင်း�်သူ��လူာမ်း��ိ�မ်း���၏ ရုိုံး�ရ�ဓိနေလာ��ံု�တွမ်း�် 

က္ခ�င်း်�သူုံ�မ်းုက္ခို တွရ��ဝင်းအ်သူိအမ်းာတွပ်ြ��သူင်း�်သူည်။် 

၉။ နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရသူည် ်စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���၏ �ည်�နေရ�၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�ဆိုင်းရ်� နေအ�င်းလ်ာက္ခမ််းာတွ်

မ်း���က္ခို တွရ��ဝင်းအ်သူိအမ်းာတွ်ပြ��ရ� ် လာိုအ�ပ်ြခွာင်း�်နှာင်း ် နေ�ရ�ပ်ြ��မ််းည်�်သူူမ်း���အတွွက္ခ ် နှိုင်းင််းသံူ��က္ခဒုမ််း���က္ခိုလာည်�် 

အခွာမ်း��အလာ�င်းအ်ပြမ်း�ပ်ြ��လာု�်နေ��ရ�လ်ာိုသူည်။်  အ�ူ�သူပြ�င်း်� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��မ်း���၏ အမ်း��ိ�သူ��နေက္ခ��င်း�်�ည်�နေရ�စွ�စွ်

နေအ�င်းလ်ာက္ခမ််းာတွ်မ်း���က္ခို တွရ��ဝင်းအ်သူိအမ်းာတွပ်ြ��ရ�လ်ာိုသူည််�အပြ�င်း၊် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း�ံည်�နေရ�စွ�စွတ်ွွင်း်လာည်�် မ်းိခွာင်း်

��သူ�စွက္ခ��အနေပြခွာပြ��-��သူ�စွက္ခ��စံုွ�ည်�နေရ�စွ�စ်ွကုိ္ခ လာက်္ခနေတွွ�အနေက္ခ�င််းအ�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရွ်က္ခသ်ူင်း�်သူည်။် 

၁၀။ နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရသူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွ်လာက္ခ်�က္ခ်�ဋိိ�က္ခခအတွွင်း�် ရင်းဆ်ိုင်းက်ြံက္ခ�ံနေတွွ�ခွာ��ရနေသူ� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�

တွိမ်း�်နေရာ�င်းရ်သူူမ်း���/စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ် အ�ည််�ဆု�ံအနေပြခွာခွာ ံ က္ခ��်�မ်း�နေရ�ဆိုင်းရ်� နေဆ� 

က္ခုသူခွာွင်း်�မ်း���၊ နေပြမ်းပြမ်းိ��မ််းိုင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� က္ခိုယ်လ်ာက္ခအ်ဂ�ါ ခွာ��ိ�ယ်ွင်း�်သူူမ်း���အတွွက္ခ ်ပြ��်လာည်�်ူနေ��င်းန်ေရ�အစွီအစွဉ်မ််း��� 

နေဆ�င်းရွ်က်္ခ���သူင်း�်သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င််း နုိှင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင််းမ်း��� သုိူ�မ်းဟုုတ်ွ နုိှင်းင််းတံွက္ခ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���အနေ�ပြ�င်း်� 

လာည််� နေပြမ်းပြမ်းိ��မ််းိုင်း�်ဒုဏ်ခ်ွာစံွ��ရသူူမ်း���အနေ�် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���က္ခူည်ီ�ံ��ို�မ်းုမ်း���နေ��က္ခ�်�ံနေ��ရ�လ်ာိုအ��်ါသူည်။် 

၁၁။ မ်းိမ်းိသူနေ��ဆနှဒအနေလာ��က္ခန်ေ�ရ�ပ်ြ��ခ်ွာွင်း�် (Voluntary Repatriation) လာု�င််း��်စွဉ်န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�

ဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီဝင်းမ််း��� �ါဝင်းခ်ွာွင်း�်ပြ��သူင်း�်သူည်�်အပြ�င်း၊် အဆို�ါလာု�င််း��်စွဉ်အ်�� နေက္ခ�င်း�်မ်းွ�န်ေသူ�ရလာဒုပ်ြ�စွန်ေ�်

နေစွနေရ�အတွွက္ခ ် နေစွ�င်း်�ကြက္ခည််�နေလာ�လာ�ပြခွာင်း�်နှာင်း�် အက္ခ�ပြ�တွပ်ြခွာင်း�်မ်း��� (Monitoring and Evaluation) အစွဉ်တ်ွစွိုက္ခ ်

ပြ��လာု�ရ်� ်နေစွ�င်း�်ကြက္ခည််�နေလာ�လာ�နေရ�အ�ွ��တွစွ�်ွ�� �ွ�စွည်�်သူင်း်��ါသူည်။် 

၁၂။ နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း���အနေ�ပြ�င်း်� စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေ�် နေ�ရ�ပ်ြ��ပ်ြခွာင်း�်မ်းပြ��လာု�မ််းီ လာူသူ��

ခွာ�င်း်�စွ���နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� နေလာ်��ခွာ�ပြခွာင်း�်မ်းပြ��လာု��်�၊ ��မ််းတံွို�ပြမ်းိင်း်�နေ��သူင်း်��ါသူည်။်

၁၃။ စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ် ၎င်း�်တွို�နေဒုသူသူို�နေ�ရ�ပ်ြ��်ပြခွာင်း�် မ်းပြ��နှိုင်းန်ေသူ�သူည်အ်�ိ သူို�မ်းဟုုတွ ်

နှိုင်းင််းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�ရလာဒု ်အနေပြ�မ်း�ွက္ခ်နေသူ�နေသူ�က္ခ�လာအ�ိ ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရနှာင်း်� ပြ�ည်�်ယ််/တွိုင်း�်နေဒုသူကြီးက္ခီ�

အစွို�ရတွို�သူည် ် သူ��ဝ�တွဝ်�်�က္ခ�င်းန်ှာင်း�်လာူသူ��လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�တွို�က္ခို နေ��အနှတရ�ယ်/်ငြိခွာိမ်း�်နေပြခွာ�က္ခမ််းု ပြ��နေစွနှိုင်းန်ေသူ�

အနေသူ�စွ��၊ အလာတွ်စွ��နှာင်း�်အကြီးက္ခီ�စွ��လာု�င််း��်စွီမ်းကံ္ခိ��်မ်း���က္ခို ရ�ဆ်ိုင်း�်ပြခွာင်း�်၊ ပြ��လာု�ခ်ွာွင်း�်မ်းပြ���� ရ�ဆ်ိုင်း�်���သူင်း်�

သူည်။် 

၁၄။ NCA စွ�ခွာ���လ်ာက္ခမ််းာတွန်ေရ��ုိ����နေသူ� တုိွင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််း�ယ်န်ေပြမ်း/ဧရိယ်�မ်း���၌ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း�် 

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ် “ကြက်ာ�က်ာလွဆိုု�င်�်ာ” လာု�င််း��်မ်း���က္ခို �ိ�ိနေရ�က္ခန်ေရ�က္ခဆ်က္ခလ်ာက္ခန်ေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�လ်ာို

�ါသူည်။် ကြက္ခ��က္ခ�လာဆိုင်းရ်�လာု�င််း��်မ်း��� �ိ�ိနေရ�က္ခန်ေရ�က္ခအ်နေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��ပ်ြခွာင်း�်ပြ�င်း်�  စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���

နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ်အနေပြခွာခွာလံာိုအ�်ခွာ�က္ခ်မ်း��� (နေက္ခ��င်း�်မ်း���၊ တွတံွ��မ်း���၊ နေဆ�ခွာ��်၊ လာမ်း�်မ်း���) က္ခို ပြ�င်းဆ်င်း်

���ရာိသူည််� အနေပြခွာအနေ�တွစွရ်�သ်ူို� နေ��န်ေဆ�င်းန်ေ��ပြခွာင်း�်အပြ�င်း၊် ၎င်း�်တွို�၏ လာူသူ��လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�နှာင်း�် ဂုဏ်သ်ူိက္ခခ�ရာိရာိ 

နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အနေ�် မ်း���စွွ�အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ��နေစွနှိုင်းသ်ူည်။် ယ်င်း�်သူို�နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရမ်းာ   
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က္ခ��်သူတွမ််းုမ်း���မ်းရာိနေစွ��၊ တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်� �ူ�နေ�ါင်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်� ် လာိုအ��်ါ 

သူည်။် 

၁၅။ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း�်ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေကြက္ခ�င််း�အရ�သူည် ် ပြ�ည်န်ေ��င််းစုွငြိငိ်းမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ညီ်လာ�ခွာ ံ -၂၁ ရ�စုွ�င်းလံု်ာတွွင်း ်

နေဆွ�နေနှွ�နေသူ� က္ခဏ္ဍကြီးက္ခီ� (၅) ခွာုအ�က္ခ် လာူမ်းုနေရ�က္ခဏ္ဍတွွင်း ်အဓိိက္ခ���နေဆွ�နေနှွ�သူည််�အပြ�င်း ်အပြခွာ��နေသူ�က္ခဏ္ဍ

မ်း���ပြ�စွန်ေသူ� နှိုင်း်င်းနံေရ�၊ စွီ��ွ��နေရ�၊ နေပြမ်းယ်�နှာင်း်� သူ��ဝ�တွဝ်�်�က္ခ�င်း၊် လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�အခွာ��်ဏ္ဍမ်း���တွွင်း ်ဆက္ခစ်ွ��်ည်�်

သူွင်း�်စွဉ်�်စွ�� နေဆွ�နေနှွ�သူင်း်��ါသူည်။် 
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ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်စွစွန်ေကြက္ခ�င်း�်ပြ�စွန်ေ�်လာ�သူည််� စွစွ်

နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အနေရ�သူည် ် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�ပြ�စွရ်�မ််း��� 

နေလာ�လာ�နေတွွ�ရာိခွာ�က္ခမ််း���နှာင်း်� သူိသူ�ကြီးက္ခီ�မ်း��စွွ� က္ခွ�ပြ���ပြခွာ�����ခွာ�က္ခမ််းရာိ

နေ�။ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���သူည် ်မ်းိမ်းိတွို��ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းုမ်း���စွွ��်

လာာတွ၍် �ွက္ခန်ေပြ��တွိမ်း�်နေရာ�င်းရ်ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွမ််းုအနေ��က္ခ ်

အ���မ်းရာပိြခွာင််း�မ်း���နှာင်း�် မ်းပြ�နုိှင်းပ်ြခွာင််း�မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� နုိှင်းင််းသံူ��ဆုိင််းရ� အက္ခ��ိ� 

ခွာစံွ��ခွာွင်း်�မ်း��� ဆု�ံရုံးု�ံနေ�ရပြခွာင်း�်၊ �ည်�နေရ��ယ်�်ယ်၌် အတွ�်��ည်�နေရ�

ငြိ�ီ�ဆု�ံသူည်အ်�ိ မ်းတွက္ခ်နေရ�က္ခန်ှိုင်းပ်ြခွာင်း�် ယ်င်း�်အစွ�� မ်းိသူ��စွုဝမ်း�်နေရ�

အတွွက္ခ ် ရုံးု��်က္ခ�်လာု�ရ်ာ��နေ�ရပြခွာင်း�်မ်း���နေကြက္ခ�င်း်� အ��ဂတွ်လာူမ်းု�ဝနေမ်းာ� 

မ်းာိ�်လာ�ပြခွာင်း�်၊ လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်း�်ဋိိ�က္ခခမ်းပြ�စွ�်ွ��မ်းီခွာ��ိ်၌ မ်းိမ်းိတွို��ိုင်းဆ်ိုင်းမ််းု

မ်း���ပြ�င်း်� အသူက္ခန်ေမ်းွ�ဝမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�်ပြ��နှိုင်းသ်ူူမ်း���အနေပြခွာအနေ�မ်းာ �ဋိိ�က္ခခ 

ပြ�စွ�်ွ��ခွာ��ိ်တွွင်း ်၎င်း�်တွို��ိုင်းဆ်ိုင်းခ်ွာ��သူမ်း်အရ�အ��လာု�ံ ဆု�ံရုံးု�ံရနေသူ�အနေပြခွာ 

အနေ�သူို� နေပြ��င်း�်လာ�လာ�ပြခွာင်း�်နေကြက္ခ�င်း်� လာူနေ�မ်းု�ဝအနေပြခွာအနေ�မ်းာ�လာည်�် 

တွမ်း��ိ�တွ�ုံနေပြ��င်း�်လာ�လာ�ခွာ��သူည်။်

ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း၏ံ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ�� ်

လာည်ခ်ွာ����နေရ�နှာင်း်� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�လာု�င််း��်စွဉ်မ််း��� လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ်

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာည်ခ်ွာ����နေရ� လာု�င််း��်စွဉ််

က္ခို ��မ်းဦး�စွ��နေ��လာု�န်ေဆ�င်းရ်မ်းည်။် ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းသံူည် ် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်

ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�မ်းရရာိနေသူ�နေသူ�လ်ာည်�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���

နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ� လာု�င််း��်မ်း���လာု�န်ေဆ�င်းန်ှိုင်းသ်ူည်�် အနေ�အ���တွစွရ်�်

မ်းာ� နှာစွ်ဦး�နှာစွ်�က္ခသ်ူနေ��တွူစွ�ခွာ��� ် (Bilateral Agreement) အနေ�်

အနေပြခွာခွာ၍ံ နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာည်ခ်ွာ����နေရ�လာု�င််း��် အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��်

နေဆ�င်းန်ှိုင်းသ်ူည်။် �ို�အပြ�င်း ်NCA စွ�ခွာ���်၌ ကြက္ခ��က္ခ�လာဆိုင်းရ်�အစွီအမ်းံ

မ်း���ကုိ္ခလာည်�် ပြမ်း�မ််း�နုိှင်းင််းအံစုိွ�ရနှာင်း�် တုိွင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််းအ�ွ��

အစွည်�်မ်း��� အတူွတွကွ္ခအနေက္ခ�င််းအ�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရွ်က္ခရ်�မ််းာ� အလွာ� ်

�င်းအ်နေရ�ကြီးက္ခီ�သူည်။် 

ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ည်ီလာ�ခွာ-ံ၂၁ ရ�စွု�င်းလ်ာု၌ံ စွစွန်ေ��

နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�သူည် ် လာူမ်းုနေရ�အခွာ��်ဏ္ဍ

တွွင်းသ်ူ� အဓိိက္ခ��� နေဆွ�နေနှွ�ပြခွာင်း�်�က္ခ ် အပြခွာ��နေသူ�ဏ္ဍအသူီ�သူီ�       

(နှိုင်းင််းနံေရ�၊ စွီ��ွ��နေရ�၊ လာုခံြုံခွာ�ံနေရ�၊ နေပြမ်းယ်�နှာင်း်�သူ��ဝ�တွဝ်�်�က္ခ�င်း)် ၌

လာည်�် �ည်�်သူွင်း�်နေဆွ�နေနှွ�သူင်း်�နေ�သူည်။် ယ်င်း�်အပြ�င်း ် NCA စွ�ခွာ���်�ါ 

အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း��� လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ်

နေနှာ�င်း�်နေနှာ�ကြက္ခ��်ကြက္ခ�မ်းုမ်း���လာည်�် ရာိနေ�သူည်။် NCA စွ�ခွာ���်၌ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်

နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ� တွိမ်း�်နေရာ�င်းရ်သူူမ်း���က္ခိုသူ� အဓိိက္ခဦး�စွ��နေ�����သူည်က်္ခို

သူ� နေတွွ�ရာိရ၍၊ (�ိုင်း�်-ပြမ်း�မ််း��ယ်စ်ွ�၊် မ်းနေလာ�ရာ��နှာင်း်� အိနှဒိယ်နှိုင်းင််း)ံ နှိုင်းင််းံ
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ရ�ပ်ြခွာ��၌ သူွ��နေရ�က္ခခ်ွာိုလာုံနေ�ရသူည်�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� အနေကြက္ခ�င်း�်အရ�မ်း���က္ခိုမ်းနေတွွ�ရာိရ��၊ နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာ�မ်းည်�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း���

အတွွက္ခ ်စွီစွဉ််နေ��ရ�သ်ူ� နေ��ပ်ြ����သူည်။် 

NCA စွ�ခွာ���လ်ာက္ခမ််းာတွ်နေရ��ို����နေသူ� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���သူည် ် မ်းိမ်းိတွို�သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�

�ယ်န်ေပြမ်းမ်း���၌ အမ်း��ိ�သူ��အဆင်း�်နှိုင်း်င်းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���က္ခို မ်းက္ခ�င်း�်�နှိုင်းပ်ြခွာင်း�်နှာင်း�် ၎င်း�်နှိုင်းင််းနံေရ� နေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း��� က္ခ�င်း�်�ပြ��လာု�်

ရ�တွွင်းက်္ခ��်သူတွမ််းုမ်း��� ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရသူည်။် တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်း ်အ�ွ��အစွည်�်မ်း���အနေ�ပြ�င်း်� ကြက္ခ��က္ခ�လာအစွီအစွဉ််

မ်း���နှာင်း�် နုိှင်းင််းတံွက္ခ�လူာသူ��ခွာ�င််း�စွ���နေ��က်္ခ���မု်းအကူ္ခအညီ်မ်း��� လာက္ခခ်ွာပံြခွာင််း�နှာင်း�်လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င််းအ�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်း ်

ရ�တွွင်း ် ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရနှာင်း်� သူက္ခဆ်ိုင်း်ရ�ပြ�ည်�်ယ််/တွိုင်း�်နေဒုသူကြီးက္ခီ�အစွို�ရတွို��မံ်းာ သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခရ်ရာိမ်းာသူ� နေဆ�င်း ်

ရွက္ခခ်ွာွင်း�်ပြ��ပြခွာင်း�် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ် ကြီးက္ခီ�မ်း��နေသူ�စွိ�န်ေခွာ်ခွာ�က္ခတ်ွစွရ်�ပ်ြ�စွန်ေ�သူည်။်  ၎င်း�်အစွ�� 

နှိုင်းင််းတံွက္ခ�အလာားရာင်းမ််း���အနေ�ပြ�င်း်� လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���က္ခိုမ်းနေလာ်��ခွာ���၊သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�တွိုင်း�်ရင်း�်သူ�� လာက္ခ�်က္ခ် 

က္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်� ခွာ��ိ်ဆက္ခ၍် စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���၏လာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း��� ��ံ�ို�နေ��ပြခွာင်း�်သူည် ် �ိုမ်းို�ိ

နေရ�က္ခန်ေစွနေသူ� �ည်�်လာမ်း�်�င်းပ်ြ�စွသ်ူည်။် 

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ််နှာင်း�် စွစွ်နေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����

နေရ�လာု�င််း�်�စွဉ်မ််း��� အဆင်းန်ေပြ�နေစွနှိုင်းန်ေသူ��ည်�် သူို�မ်းဟုုတွ ်နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းန်ေစွနှိုင်းန်ေရ�အတွွက္ခ ်အပြခွာ��နေသူ�အနေရ��ါအရ�နေရ�က္ခ်

နေ�သူည်�်အခွာ�က္ခမ််းာ� �စွခ်ွာတွတ်ွိုက္ခ်ခွာိုက္ခမ််းုနေစွ�င်း်�ကြက္ခည််�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီ (JMC) ၏ အခွာ�်�က္ခဏ္ဍအ�� မ်းနေမ်း�နေလာ���သူင်း�်နေ�။ အ�ယ််

နေကြက္ခ�င်း်�ဆိုနေသူ� ် �စွ်ခွာတွတ်ွိုက္ခခ်ွာိုက္ခမ််းုနေစွ�င်း်�ကြက္ခည််�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီ (JMC) သူည် ် နှာစွ်�က္ခလ်ာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း ် တွ�်�ွ��မ်း���အကြက္ခ�� 

လာက္ခ�်က္ခကုိ်္ခင််း�ဋိိ�က္ခခ��်မ်းမံ်းပြ�စ်ွ�ွ��နေစွနေရ�နှာင်း်� လံုာခြုံခွာ�နံေရ�အတွွက်္ခ နေစွ�င်း�်ကြက္ခည်�်နေလာ�လာ�နေသူ�ယ်နှတရ��တွစွခု်ွာပြ�စွသ်ူည်။် လာက္ခရ်ာိ

အခွာ��ိ်တွွင်း ် NCA လာက္ခမ််းာတွ်နေရ��ို����နေသူ� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း ် အ�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်� အစွို�ရတွို�အကြက္ခ�� အ�စွ်

အခွာတွရ်�စ်ွ�နေရ��ယ်န်ေပြမ်းအ�� တိွတိွက္ခ�က္ခ�မ်းသူတ်ွမ်းာတွနုိ်ှင်းန်ေသူ�သူည်�်အတွွက္ခ ်လံုာခြုံခွာ�နံေရ�အ�မ်းခံွာခွာ�က္ခမ််းရာနိေခွာ�။ အစုိွ�ရတွ�်မ်းနေတွ�် 

နှာင်း�် တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းအ်�ွ��မ်း���မ်းာ နေ��င်း�်��နေသူ�မ်းိုင်း�်အနှတရ�ယ်န်ှာင်း�် မ်းိုင်း�်ရာင်း�်လာင်း�်နေရ�လာု�င််း��်စွဉ်သ်ူည် ် နေ�ရ�်

ပြ��မ််းည်�်သူူမ်း���နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����မ်းည်�်သူူမ်း���အတွွက္ခ ် အဓိိက္ခအနေရ�ကြီးက္ခီ�နေသူ�အခွာ�က္ခအ်ပြ�စွ ် မ်းပြ�စွမ််းနေ��ည်�်သူွင်း�်

စွဉ်�်စွ��လာု�န်ေဆ�င်းရ်နေ�မ်းည်။် အ�က္ခ�်ါ တွင်းပ်ြ����နေသူ�အခွာ�က္ခမ််း��� �ိုမ်းိုအ��နေက္ခ�င်း�်လာ�လာ်င်း ်စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခ 

သူည်မ််း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း�် ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ� အစီွအစွဉ်မ််း���ကုိ္ခ လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရ်� ်တွွ��်အ�� 

တွစွရ်� ်ပြ�စွလ်ာ�မ်းည်ပ်ြ�စွသ်ူည်။်

ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ််အတွွင်း�် နှိုင်း်င်းနံေရ�နေတွွ�ဆုနံေဆွ�နေနှွ��ွ�မ်း���မ်းာ ရရာိလာ�နေသူ� အတွည််ပြ��ဆု�ံပြ�တွခ်ွာ�က္ခ်

မ်း���က္ခို လာက္ခန်ေတွွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ် နှိုင်းင််းနံေတွ�အ်စွို�ရ၊ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ 
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တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ လာွိ�င်းန်ေက္ခ�င်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ခွာုနှာစွ် ကြသူဂုတွလ်ာ ၁၄ ရက္ခ။်

က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လူာမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ�(သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်း ်

နေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၁ရက္ခ။်
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က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည်န်ေက္ခ�မ််းတွီ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လူာမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ�(သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်း ်

နေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၁ ရက္ခ။်

ခွာင်း်မ်းို�မ်းို�လာွင်း(်မ်းတွလ်ာ ၂၁ရက္ခ ်၂၀၁၉ခွာုနှာစွ်)၊ စွစွ်နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်မ်း���လာုခံြုံခွာ�ံမ်းု ရခွာိုင်းလ်ာူမ်းုနေရ�အ�ွ��စွို�ရိမ်း ်https://myanmar-now.org/

mm/news/1904 (accessed on January 27, 2020).

စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ��်တွ�ဝ�်ခွာံ၊ တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ က္ခခွာ�င်းပ်ြ�ည်�်ယ််၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် 

မ်းတွလ်ာ ၂၅ ရက္ခ။် 

စွစွ်နေ��နေရာ�င်းပ်ြ�ည်သ်ူူတွစွဦ်း�၊ အင်း်တွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ က္ခခွာ�င်း ်

ပြ�ည်�်ယ််၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် မ်းတွလ်ာ ၂၅ရက္ခ။် 

စွိမ်း�်က္ခိုက္ခို(DMG)၊ ရခွာိုင်းပ်ြ�ည်�်ယ်စ်ွစွန်ေရာ�င်းစ်ွခွာ��်က္ခ မ်း��ိ�ဆက္ခသ်ူစွလ်ာူင်းယ်တ်ွို�ရ�� �ည်�နေရ�ခွာရီ�ကြက္ခမ်း�် https://www.dmgbur-

mese.com/%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95

%E1%80%AB%E1%80%B8/rswrng-edu.html (accessed on October 31, 2019).

စွိုင်း�်နေက္ခ��ည်ွွ��်၊ ငြိင်းိမ်း်�ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ်အ်နေရွ� �ယ်န်ေလာ�က္ခရ်ာိငြိ�ီလာ� (သူို�) ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�ည်ီလာ�ခွာ-ံ၂၁ ရ�စွု�င်းလ်ာု ံ

သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခမ််း���နှာင်း်� ၂၀၀၈ �ွ��စွည်�်�ုအံနေပြခွာခွာဥံ�နေဒု (စွ�မ်း�က္ခန်ှာ�-၁၁နှာင်း�်၁၂)။ 

တွစွန်ှိုင်းင််းလံာု�ံ�စွခ်ွာတွတ်ွိုက္ခခ်ွာိုက္ခမ််းုရ�စ်ွ�နေရ�သူနေ��တွူစွ�ခွာ���(်NCA)၊ အခွာ�်�(၄): �စွခ်ွာတွ်တွိုက္ခခ်ွာိုက္ခမ််းုရ�စ်ွ�နေရ�ဆိုင်းရ်� �ူ�တွွ� 

နေစွ�င်း်�ကြက္ခည််�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီ 

တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််း)ံ-တွတွိယ်အကြီးက္ခိမ်း၊် အ��ဂတွ�်က္ခဒ်ုရယ်ဒ်ုီမ်းိုက္ခနေရစွီ 

ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုတွည်န်ေဆ�က္ခရ်�တွွင်း ် အနေပြခွာခွာသံူင်း�်နေသူ�က္ခဏ္ဍအလာိုက္ခမ််းူဝါဒုအကြံက္ခံပြ��ခွာ�က္ခ်မ်း���(မ်းူကြက္ခမ်း�်မ်း���)၊ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်

နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း���နှာင်း်�ဒုုက္ခခသူည်မ််း���ဆိုင်းရ်�မ်းူဝါဒု(မ်းူကြက္ခမ်း�်) စွ�မ်း�က္ခန်ှာ�-၄၆။ 

ဗျူးိုလာမ််းု�ကြီးက္ခီ�နေ���်ူ၊ KIO သူတွင်း်�နှာင်း�် ပြ��က်ြက္ခ��နေရ�တွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ ၂၀၁၁ ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးွ�လ်ာ (၉)ရက္ခမ််းာ ၂၀၁၈ခွာုနှာစွ်၊ ဇူးွ�လ်ာ (၉)ရက္ခအ်�ိ 

နေက္ခအိုင်းအ်ိုနှာင်း�် ပြမ်း�်မ်း�တွ��်ိနေတွွ�တွိုက္ခ�်ွ�အကြီးက္ခိမ်းန်ေရ အတွိအက္ခ�မ်းာတွတ်ွမ်း်�သူိလာိုသူူမ်း���အတွွက္ခ ် https://www.

facebook.com/kachinnews/posts/890751187779534 (accessed on June 12, 2018).

���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ(်၁) စွခွာ�်�စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီဝင်း၊် အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��

 လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီ ၂၂ ရက္ခ်။ 

���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ(်၁) က္ခရင်း�်ီအမ်း��ိ�သူမ်းီ�အ�ွ��အစွည်�်၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��

 လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၂ ရက္ခ။် 

���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ(်၁) က္ခ��်�မ်း�နေရ�တွ�ဝ�်ခွာံ ၊ အင်း်တွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ�� လာူမ်း��ိ�

မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၂ ရက္ခ။် 

���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ(်၁) စွခွာ�်�စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ�နေရ�နေက္ခ�မ််းတွီတွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ 

တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၃ ရက္ခ။် 

���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ(်၁) စွခွာ�်�တွ�ဝ�်ရာိသူူ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း��� 

နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၃ရက္ခ။် 

���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ(်၁) �ည်�နေရ�တွ�ဝ�ရ်ာိသူူ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�

မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ� အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂၂ရက္ခ။် 
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���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ(်၁) သူတွင်း�်အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း်နေဝပြခွာင်း�်စွင်းတ်ွ� တွ�ဝ�်ခွာံ၊ အင်း်တွ�ဗျူး�း� 

နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ

 ၂၃ ရက္ခ။် 

���်မ်းိုင်း�်�်�ဆွယ်-်က္ခရင်း�်ီဒုုက္ခခသူည််စွခွာ��်အမ်းာတွ(်၁) သူ��ဝ�တွဝ်�်�က္ခ�င်းဆ်ိုင်းရ်� က္ခ��်�မ်း�နေရ�တွ�ဝ�ခ်ွာံ၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း� 

နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ�(သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်န်ေဟု�င်းန်ေဆ�င်းင်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ

 ၂၂ ရက္ခ။်

�ီ�ီစွီသူတွင်း�်(ပြမ်း�မ််း�)၊ ရခွာိုင်းမ််းာ�တွိုက္ခ�်ွ�နေတွွနေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေရာ�င်းဦ်း�နေရ တွစွ်သူိ��်နေပြခွာ�က္ခန်ေ��င်းန်ေက္ခ��ရ်ာိလာ� https://www.

bbc.com/burmese/burma-51253533 (accessed on January 27, 2020). 

မ်းင်း�်သူိ��်နေအ�င်း(်လာွတွလ်ာ�်တွ��အ�ရာအသူ)ံ၊ အင်း်တွ��က္ခအ်ပြ�တွ်ခွာ�ံ��ရတွ�� ရခွာိုင်းန်ေဒုသူခွာမံ်း��� https://www.rfa.org/

burmese/multimedia/rakhine-internet-shut-down-01242020125307.html (accessed on January 24, 

2020). 

မ်းင်း�်နေအ�င်းခ်ွာိုင်း၊် ရခွာိုင်းစ်ွစွ်�ွ�နေကြက္ခ�င်း်� စွစွန်ေ��နေရာ�င်း ်၁သူိ�်�၆နေသူ�င်း�်နေက္ခ��ရ်ာိလာ�ဟုု REC �ုတွပ်ြ�� ်https://burma.irrawaddy.

com/news/2020/01/28/214069.html (accessed on January 28, 2020.

မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��် �ည်�နေရ�တွ�ဝ�ရ်ာိသူူတွစွဦ်း�၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ�                

(သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ ၁ ရက္ခ။်

မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်တွ�ဝ�ရ်ာသူိူတွစ်ွဦး�၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တုိွင်း�်ရင်း�်သူ��လူာမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင််းတွ�(သုူနေတွသူ� အ�ွ��)၊ 

မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၊ ၂၀၁၉ခွာု နှာစွ် နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ ၁ ရက္ခ။် 

မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်တွ�ဝ�ရ်ာသူိူတွစ်ွဦး�၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တုိွင်း�်ရင်း�်သူ��လူာမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင််းတွ�(သုူနေတွသူ�အ�ွ��)၊ 

မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် နေ�နေ��ဝ်ါရီလာ ၁ ရက္ခ။်

မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်နေ�သူူတွစွဦ်း�၊ အင်း်တွ�ဗျူး�း��ုနေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ�စွင်းတ်ွ� (သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ 

မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ��်၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူး�်�ဝါရီလာ ၂ ရက္ခ။် 

မ်း��ိ�နေက္ခ��်(ရခွာိုင်းဒ်ုီမ်းိုက္ခနေရစွီအ�ွ��ခွာ���/်အနေ�ွနေ�ွအတွွင်း�်နေရ�မ်းု�)၊ အင်းတ်ွ�ဗျူး�း�နေမ်း�ပြမ်း��်သူူ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���နေရ�ရ� စွင်း်

တွ�(သူုနေတွသူ�အ�ွ��)၊ ရ�က်္ခု�င်ြိမ်းိ��၊ ၂၀၁၉ ခွာုနှာစွ် ဇူးူလာိုင်းလ်ာ ၃ ရက္ခ။် 

ပြ�းပြ�းခွာိုင်း(်လာွတွလ်ာ�်တွ��အ�ရာအသူ)ံ၊ က္ခယ်ဆ်ယ်န်ေရ�စွခွာ�်�ပြ�င်း�် စွစွန်ေ��ဒုုက္ခခသူည်န်ေတွွရ�� အခွာက္ခအ်ခွာ� https://www.rfa.

org/burmese/program_2/rakhine-refugees-difficulites-01192020050926.html (accessed on January 19, 

2020).

လာွတွလ်ာ�တ်ွ��အ�ရာအသူ(ံRFA)၊ ရခွာိုင်းစ်ွစွ်နေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�တွခွာ��ိ�က္ခို ICRC က္ခ ဆ�်နေ��က္ခ�်�ံမ်းု ယ်�ယ်ီရ� ်https://www.rfa.

org/burmese/news/icrc-stop-supporting-rice-to-rakhine-refugee-camps-08212019080004.html 

(accessed on August 21, 2019).

လာူမ်းသူိသူူမ်းသူိ�ဝမ်း���: ပြမ်း�်မ်း�နှိုင်း်င်းမံ်းာ လာူမ်းသူိနေသူ�နေသူ� နေ�ရ�စ်ွွ��်ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းရ်မ်းု သူသံူရ� (မ်းွ�ပ်ြ�ည်လ်ာူ�အခွာွင်း်�အနေရ� နေ��

င်းန်ေဒု�ရာင်း�်၊ ���မ်း��လာင်း်�ခွာ်၊ ပြမ်း�မ််း��အနေရ��ူ�နေ�ါင်း�်နေဆ�င်းရ်ွက္ခသ်ူူမ်း���အ�ွ�� : ၂၀၁၆ခွာုနှာစွ ်ကြသူဂုတွလ်ာ)၊ စွ�မ်း�က္ခန်ှာ�-၂၅။ 

ဝဏ်ခွာွ�ည်ိ� (DVB)၊ ရခွာိုင်းစ်ွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���အတွွက္ခ ် နေဒု်လာ� ၂ သူိ��်နေက္ခ��တ်ွ��်ို�ရာိ ရိက္ခခ�မ်း��� အိနှဒိယ်နေ��အ� ် http://

burmese.dvb.no/archives/367816 (accessed on January 22, 2020).
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အစွို�ရမ်းသူိ�� နေက္ခအိုင်းအ်ို�ယ််နေပြမ်းက္ခ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���က္ခိုက္ခူည်ီရင်း ် အနေရ�ယ်ူခွာရံနှိုင်း ် https://www.facebook.com/

DVBTVNews/posts/1891841507521007 (accessed on June 20, 2018).

နေက္ခ��လ်ာွင်းဦ်း�(လာွတွလ်ာ�်တွ��အ�ရာအသူ)ံ၊ ရခွာိုင်းစ်ွစွ်နေ��နေရာ�င်းန်ေတွွ ရိက္ခခ�ပြ�တွလ်ာ� ် https://www.rfa.org/burmese/news/

increased-northern-rakhine-refugees-11262019011918.html (accessed on November 26, 2019). 

သူ��်ဇူးင်းဦ်း�၊ တွိုက္ခ�်ွ�နေတွွကြက္ခ��က္ခ �လာက္ခဝ်မ်းာ� ရိက္ခခ�ပြ�တွတ်ွ��ရွ� ၂၀၀ နေက္ခ��ရ်ာိ https://www.rfa.org/burmese/program_2/

food-shortage-200village-in-paletwa-09242020041625.html?fbclid=IwAR3Y8grxAryUW-oi-F6dn4Lat5pJ

Usy8vUwrKYP_22qOgoKWw5yD5MCElYI (accessed on September 24, 2020).

နေလာွ��ို�င်းယ် ်(အနေ�ွနေ�ွအတွွင်း�်နေရ�မ်းု�၊ WLB)၊ ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း်�နေရ�လာု�င််း��်စွဉ်တ်ွွင်း ်�ါဝင်း်နေဆ�င်းရ်ွက္ခလ်ာ�က္ခရ်ာိသူည််� လာု�င််း��်ခွာွင်းမ််းာ 

မ်းိခွာင်းမ််း��� https://www.jointpeacefund.org/mm/blog/jpf-interviewed-young-mothers-working-peace-

process-myanmar-1 (accessed on August 27, 2019). 

နေအ�င်းမ််းို�ပြမ်းင်း်�(RFA သူတွင်း်�နေ��က္ခ)်၊ အခွာက္ခအ်ခွာ�ကြံက္ခ�ံနေ�ရတွ�� မ်းယ်လ်ာဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�က္ခ နေက္ခ��င်း�်သူ��မ်း��� https://www.

rfa.org/burmese/multimedia/maela-refugees-camp-10112018003019.html (accessed on October 11, 

2018).

နေအ�င်းသ်ူူ�ွ�်�(နှိုဝင်း�်�လာ ၂ ရက္ခ၊် ၂၀၁၉ခွာုနှာစွ်)၊ ခွာ�င်း�်ပြ�ည်�်ယ်�်လာက္ခဝ်နေဒုသူရာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းစ်ွခွာ�်�တွွင်း ် နေ��ိုင်းန်ေသူ� 

အိမ်းန်ေ��င်းစ်ွုတွခွာ��ိ�က္ခို ��တ်ွလာ�င်ြိမ်းိ���ယ် ် သူီ�က္ခီရရ်ွ�သူို� နေပြ��င်း�်နေရှ�နေ��မ်းည် ် https://news-eleven.com/

article/143454။ 

နေအ�င်းသ်ူူ�ွ�်�(က္ခနေလာ�)၊ ခွာ�င်း�်ပြ�ည််�ယ်် �လာက္ခဝ်ငြိမ်းိ���ယ်ရ်ာိ စွစွန်ေ��နေရာ�င်းမ််း���နှာင်း်� နေဒုသူခွာအံရ�သ်ူ��မ်း��� စွ���� ် ရိက္ခခ�

ပြ�တွလ်ာ�မ််းုနှာင်း�် ကြံက္ခ�ံနေတွွ�နေ�ရဆ�ဟုု RRCCI �ုတွပ်ြ�� ်(နေမ်းလာ၊ ၂၀ရက္ခ၊် ၂၀၂၀) https://news-eleven.com/ article/ 

174544 (accessed on May 23, 2020).

နှိုင်းက်္ခွ��်အိ�်(VOA)၊ ရခွာိုင်း�်ဋိိ�က္ခခနေကြက္ခ�င်း်� က္ခနေလာ�င်းယ်န်ေတွွ �ည်�နေရ��ိခွာိုက္ခ ် https://burmese.voanews.com/a/

rakhine-children-education-/4979640.html (accessed on June 30, 2019). 

နေရာ�နေပြ��အသူ၊ံ အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုင်း်ရ�လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�အနေပြခွာအနေ��ုမံ်းာ�်သူု�ံသူ�န်ေဆွနေနှွ��ွ�သူို� တွင်းသ်ူွင်း�်နေသူ� �ူ�တွွ�တွင်းပ်ြ�ခွာ�က္ခ-် 

ဒုုက္ခခသူည်မ််း���နှာင်း်� ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းရ်သူူမ်း��� https://progressivevoicemyanmar.org/2020/07/0

9/%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%B-

C%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80

%9B%E1%80%AC-%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD/?fbcl

id=IwAR1RBNQolGugrpTZZwAPwU0dTo3neepyAFKKn_i8NChhS4FjH3y--3ttUkA#_edn56 (accessed on 

July 11, 2020). 
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အချျပပ်ု� (၁)

ပြပညာတ်ာွင်�်ဒေါန်�ပ်စိုွန်�်ချွာတာုမွ�်ဒေါ�ာာင်သ်ူမွျာ� (IDPs) နိုာင််� 
��က်ခသညာမ်ွျာ� (Refugees) ဆိုု�င်�်ာ မွူဝါါ�မွျာ�(မွူကြက်မွ�်)

ဦး�တာညာခ်ျျက််

�က္ခဒ်ုရယ်ဒီ်ုမုိ်းက္ခနေရစီွပြ�ည်န်ေ��င််းစုွအတွွင်း�် အတူွတွကွ္ခ ငြိငိ်းမ််း�ခွာ�မ်း�်စွွ�ယ်ာဉ်တွ်ွ�နေ��ုိင်းနုိ်ှင်းရ်�အ်တွွက္ခ ် ပြ�ည်တွ်ွင်း�်နေ�ရ�် 

စွွ��်ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� (IDPs) နှာင်း�် ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� (Refugees) သူည် ် ၎င်း�်တွို�အခွာွင်း�်အနေရ�အတွွက္ခ ် နှိုင်းင််းတံွက္ခ�စွံခွာ��ိ်နှာင်း�်

အည်ီ နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံသူည်�် လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းု ရရာိရ�န်ှာင်း�် ၎င်း�်တွို�ဆနှဒအတွိုင်း�် မ်းူရင်း�်နေဒုသူသူို� နေ��က္ခင်း�်လာုခံြုံခွာ�ံ

၍ လာူ�ဂုဏ်သ်ူိက္ခခ�နှာင်း�်အည်ီ ပြ��လ်ာည်န်ေ��ိုင်းရ်�်။ 

အဒေါပြချချလံွမွ�်ညွှန််မွူမွျာ�

၁။  ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� (IDPs) နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� (Refugees) အ�� 

၁.၁။ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်အနေပြခွာအနေ� နေက္ခ�င်း�်မ်းွ�လ်ာ�သူည်န်ှာင်း�် ဂုဏ်သ်ူိက္ခခ�ရာိစွွ�ပြ��န်ှိုင်းရ်�် မ်းိမ်းိတွို�က္ခိုယ်�်ိုင်း ်ဆု�ံပြ�တွခ်ွာ�က္ခ်

ပြ�င်း်� ၎င်း�်တွို�၏မ်းူရင်း�်နေဒုသူသူို�နေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ နေဆွမ်း��ိ�ရာိရ�အရ�န်ေဒုသူသူို�နေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ တွ�ဝ�်

 ရာိသူူမ်း��� စွီစွဉ်န်ေ��နေသူ�နေ�ရ�မ်း���သူို�လာည်�်နေက္ခ�င်း�် ပြ��န်ှိုင်းန်ေအ�င်းစ်ွီစွဉ်န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��ရမ်းည်။် 

၁.၂။  ရုံးု�်�ိုင်း�်ဆိုင်း်ရ�၊ စွိတွ�်ိုင်း�်ဆိုင်း်ရ�၊ ဥ�နေဒုနေကြက္ခ�င်း�်ဆိုင်းရ်�မ်း��� နေ��က္ခ�်�ံရ�တွွင်း ်ခွာွ�ပြခွာ��ဆက္ခဆ်မံ်းုမ်း��� လာု�ံဝ

မ်းပြ��လာု�ရ်။ 

၂။ IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း���အ�� အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းရ်�်နှာင်း�် နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံနေသူ� အသူက္ခန်ေမ်းွ�ဝမ်း�်နေကြက္ခ�င်း�် ပြ��နှိုင်း်

ရ�်အတွွက္ခ ်သူင်း�်နေတွ�န်ေသူ�နေပြမ်းယ်��ိုင်းဆ်ိုင်းခ်ွာွင်း�်၊ �စွစည်�်�ိုင်းဆ်ိုင်းခ်ွာွင်း�်နှာင်း�် အပြခွာ��အလာု�အ်က္ခိုင်းအ်ခွာွင်း�်အလာမ်း�်မ်း��� စွီစွဉ််

နေဆ�င်း်ရွက္ခန်ေ��ရမ်းည်။် 

၃။ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းုနှာင်း်� လာူမ်းုနေရ�ရ�ဝ�န်ေဆ�င်းမ််းုမ်း���က္ခို IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း��� မ်းိမ်းိက္ခိုယ်မ််းိမ်းိ

ရ�တ်ွည်နုိ်ှင်းရ်� ်အ�ည်�်ဆံု� (၃) နှာစွ ်ကူ္ခညီ်နေ��က္ခ�်�ံနေ��ရမ်းည်�်အပြ�င်း ်၎င်း�်တုိွ�ကုိ္ခယ်တုိ်ွင်း ်နေရရာည်ရ်�်တွည်နုိ်ှင်းရ်� ်အခွွာင်း�်

အလာမ်း်�မ်း��� ��်တွီ�နေ��ရမ်းည်။် ၎င်း�်အပြ�င်း ်အ�ူ�အက္ခူအည်ီလာိုအ�သ်ူူမ်း���အတွွက္ခ ်သူီ�သူ��်အက္ခူအည်ီ နေ��န်ေဆ�င်း်

နေ��ရမ်းည်။် 

၄။ လာွတွ်လာ�်စွွ�သူွ��လာ�နှိုင်းန်ေရ�နှာင်း်� မ်းည််သူည်�်လာူမ်းုက္ခယ်ဆ်ယ်န်ေရ�အ�ွ��အစွည်�်နှာင်း�် မ်းဆိုတွိုက္ခရ်ုံးိုက္ခဆ်က္ခသ်ူွယ်၍် အက္ခူ 

အည်ီရယ်ူနှိုင်းရ်မ်းည်။် �ိုက္ခ��သူို�နေသူ�အက္ခူအည်ီမ်း���သူည် ်နှိုင်းင််းတံွက္ခ�စွံခွာ��ိစ်ွနံှု�်�အပြ�င်း ်သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�နေဒုသူနှာင်း်� က္ခိုက္ခ်

ည်ီသူည််� အက္ခူအည်ီနေ��ပြခွာင်း�်ဆိုင်း်ရ� သူတွမ််းာတွခ်ွာ�က္ခ်မ်းူနေ��င်းန်ှာင်း�်အည်ီ နေ��န်ေဆ�င်းရ်မ်းည်။် 
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မွူဝါါ�အကြံက်ပံြပံချျက်မ်ွျာ�

၁။ ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း်�နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� (IDPs) နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� (Refugees) က္ခို - 

၁.၁။ စွစွ်မ်းာ�်နေသူ�ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�နှာင်း်� နှိုင်း်င်းနံေရ�နေဆွ�နေနှွ��ွ�နေအ�င်းပ်ြမ်းင်းမ််းု ရရာိငြိ�ီ�မ်းာသူ�လာ်င်း ်နေ�ရ�သ်ူို� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�

ခွာ����နေရ� နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်မ်းည်�်အပြ�င်း ်အစွို�ရ၊ တွ�်မ်းနေတွ�န်ှာင်း�် တွိုင်း�်ရင််း�လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်း ်အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ 

၎င်း�်တွို�အ�� လာုခံြုံခွာ�ံစွိတွခ်ွာ�မ်းုအ�မ်းခွာံခွာ�က္ခ ်အပြ�ည်�်အ၀နေ��ရမ်းည်။် 

၁.၂။ အ�ိုဒု ်(က္ခ) �ါ အနေပြခွာအနေ�သူို�မ်းနေရ�က္ခရ်ာိမ်းီ ကြက္ခ��က္ခ�လာ၌ မ်းိမ်းိဆနှဒအရ နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာိုသူူမ်း���သူည် ်ပြ��လ်ာည််

အနေပြခွာခွာ�ရ� ်လာိုအ�်ခွာ�က္ခမ််း���အတွွက္ခ ်နှိုင်းင််းတံွက္ခ�လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�အပြ�င်း ်နေဒုသူခွာတံွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာူမ်း��ိ�မ်း���

၏ �ံ��ို�က္ခူည်ီမ်းုနှာင်း်�အည်ီ သူက္ခဆ်ိုင်းတ်ွ�ဝ�်ရာိသူူမ်း���� ံအက္ခူအည်ီရယ်ူနှိုင်းရ်မ်းည်။် 

၂။  နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လုာ�်င်း��်စွဉ်၊် လူာသူ��ခွာ�င််း�စွ���နေ��က္ခ�်��မု်းလုာ�င််း��်စွဉ်မ််း���နှာင်း�် အနေက္ခ�င်းအ်�ည် ်

နေ��မ််းုပြ�စွစ်ွဉ််တွွင်း ် တွိုင်းရ်င်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းန်ေတွ�လ်ာာ�်နေရ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���၊ ပြမ်း�မ််း�နှိုင်းင််းအံစွို�ရ၊ နှိုင်းင််းတံွက္ခ�    

အသူိုင်း�်အဝ��်မ်း���၊ IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း����ါဝင်းန်ေသူ�နေက္ခ�မ််းတွီမ်း���၊ ဒုုက္ခခသူည်အ်နေရ�နေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ�နေသူ�

လာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်���သူ�နေရ�အ�ွ�အ�စွည်�်မ်း���မ်းပြ�စွမ််းနေ� �ါဝင်းရ်မ်းည်။် 

၃။ IDPs မ်း���နှာင်း�် Refugees မ်း���အ�� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�မူ်းနေ��င််းမ်း���နှာင်း�် အစီွစွဉ်မ််း��� ခွာ�မ်းာတွအ်နေက္ခ�င််းအ�ည် ်

နေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ် သူက္ခဆ်ိုင်း်ရ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်� �ါဝင်း်သူင်း�်�ါဝင်း်�ိုက္ခသ်ူူမ်း���မ်းာ သူက္ခဆ်ိုင်းရ်�နေဒုသူနှာင်း်� 

နေလာ��ည််ီမ်းုရာိငြိ�ီ� နှိုင်းင််းတံွက္ခ�စွခံွာ��ိစ်ွနံှု�်�မ်း���နှာင်း်�အည်ီ �ွင်း်�လာင်း�်ပြမ်းင်းသ်ူ�စွွ� အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်မ်းည်။် 

၄။  နှိုင်းင််းနံေတွ�န်ှာင်း�် သူက္ခဆ်ိုင်း်ရ�ပြ�ည်တ်ွွင်း်�ပြ�ည်�်အ�ွ��အစွည်�်မ်း���အနေ�ပြ�င်း်� -

၄.၁။  IDPs မ်း��� နှာင်း�် Refugees မ်း���အတွွက္ခ ်လာိုအ�သ်ူည်�်အနေပြခွာခွာံလာူမ်းုအနေဆ�က္ခအ်အုံမ်း���နှာင်း�် အပြခွာ��လာိုအ� ်

သူည်�်အက္ခူအည်ီမ်း��� ��တ်ွီ�နေ��ပြခွာင်း�်နှာင်း�် အ�မ်းခွာံရာိမ်းုမ်း���က္ခို ��တ်ွီ�နေ��ရမ်းည်။် 

၄.၂။  �ိုသူို� စွီစွဉ််နေ��ရ�တွွင်း ်၎င်း�်တွို�၏ ယ်ဉ်န်ေက္ခ��မ်းု၊ ဓိနေလာ��ု�ံတွမ်း်�နှာင်း�် လာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်အဂ�ါရ�န်ှာင်း�်အည်ီ စွီစွဉ််

နေဆ�င်း်ရွက္ခရ်မ်းည်။် 

၅။  မ်းိမ်းိမ်းူလာနေ��ိုင်းခ်ွာ��နေသူ�နေဒုသူက္ခို မ်းပြ��်နှိုင်း်၊ မ်းပြ��်လာို�� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်ရာိ အပြခွာ��တွစွန်ေ�ရ�ရ�သူို� နေ��ိုင်းလ်ာို သူူမ်း���က္ခို 

ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ�မ်းည်�်နေ�ရ�သူည် ်နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံခွာိုင်းင်ြိမ်း�နေသူ� လာု�က်္ခိုင်းစ်ွ��နေသူ�က္ခရ်သူည််�နေ�ရ�မ်း��ိ� ပြ�စွရ်မ်းည်။် 

၆။  ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� (IDPs) နှာင်း်� ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� (Refugees) မ်းာ - 

၆.၁။ အနေကြက္ခ�င်း�်တွစွစ်ွုတံွစွ်ရ�နေကြက္ခ�င်း်�နေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ မ်းိမ်းိဆနှဒ (သူို�) မ်းိမ်းိက္ခိုယ်�်ိုင်းဆ်ု�ံပြ�တွခ်ွာ�က္ခအ်ရနေသူ� ်

လာည််�နေက္ခ�င်း�်၊ မ်းိမ်းိနေ��ိုင်းခ်ွာ��သူည်�်နေဒုသူတွွင်း ်ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းရ်� ်ဆနှဒမ်းရာိသူူမ်း���အ��၊ ပြ��်လာည််

နေ�ရ�ခွာ����မ်းည်�်နေ�ရ�သူည် ်နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံခုိွာင်းင်ြိမ်း�နေသူ� အလုာ�်အကုိ္ခင်းန်ှာင်း�် အပြခွာ��အသူက္ခန်ေမွ်း�ဝမ်း�်နေက္ခ��င််း� 

ပြ��နှိုင်း်သူည်�်နေ�ရ�မ်း��ိ� ပြ�စွရ်မ်းည်။် 

၆.၂။ ၎င်း�်တွို�က္ခိုယ်တ်ွိုင်း ်�ိုနေ�ရ�မ်း���က္ခို လာက္ခခ်ွာံအတွည်ပ်ြ��ရ� ်နေက္ခ�င်း�်မ်းွ�စ်ွွ�နေလာ�လာ�နှိုင်းခ်ွာွင်း�် ရာိရမ်းည်။် 

၇။  IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း���၏ လာုံခြုံခွာ�ံနေရ�နှာင်း�် တွရ��ဥ�နေဒုစိွု�မ်းို�နေရ�က္ခို အ�ူ�ဂရုံးုပြ��ရမ်းည််�အပြ�င်း ်တွ�်မ်းနေတွ�အ်�ါ 

အဝင်း ် မ်းည်သ်ူည်�်လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းဆို နေပြမ်းပြမ်းိ��မ််းိုင်း�်မ်း���က္ခို ပြ��်လာည်ရ်ာင်း�်လာင်း�်ရ�န်ှာင်း�် ��မ််းသံူု�ံစွွ�

ပြခွာင်း�်မ်းပြ��ရ။ 
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၈။  က္ခိုယ်ဝ်�်နေဆ�င်းမ််းိခွာင်း်မ်း���၊ က္ခနေလာ�သူူင်းယ်၊် သူက္ခက်ြီးက္ခီ�ရွယ်အ်ိုမ်း���၊ မ်းသူ�်စွွမ်း�်သူူမ်း���၊ မ်းိ�မ်း��မ်း���က္ခနေလာ�သူူင်းယ်မ််း���

အတွွက္ခ ်အ�ူ�ဝ�န်ေဆ�င်း်မ်းုလာိုအ�ခ်ွာ�က္ခမ််း���က္ခို လာစွလ်ာ�းရုံးုပြခွာင်း�်မ်းပြ��ရ�န်ှာင်း�် �ိုလာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်မ်း���က္ခို အနေက္ခ�င်းအ်�ည််

 နေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��ရမ်းည်။် 

၉။  နှိုင်းင််းနံေတွ�သ်ူည် ်- 

၉.၁။  IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း���၏ ဒုုက္ခခသူည်စ်ွခွာ�်�မ်း���တွွင်း ်ရရာိ���နေသူ��ည်�နေရ�စွ�စွမ််း���၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�၊

 အသူက္ခန်ေမ်းွ�ဝမ်း�်နေက္ခ��င်း�် လာက္ခမ််းာတွမ််း���က္ခို အသူိအမ်းာတွပ်ြ��နေ��ရမ်းည်။် 

၉.၂။  IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း��� နေ�ရ�ပ်ြ��လ်ာည်န်ေရ�က္ခရ်ာိခွာ��ိ်တွွင်း ် �ည်�ဆက္ခလ်ာက္ခသ်ူင်းက်ြက္ခ�� နှိုင်းန်ေရ�

အတွွက္ခ ်အ�ူ�အစွီအစွဉ််အပြ�စွ ်စွီစွဉ်န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��ရမ်းည််�အပြ�င်း ်နေက္ခ��င်း�်�ည်�နေရ�က္ခို စွခံွာ��ိ် စွနံှု�်�ပြ�ည််�

မ်းီစွွ� အ�ူ�ဂရုံးုပြ��နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်မ်းည်။် 

၁၀။  နေ�ရ�ပ်ြ��သ်ူူမ်း���အနေပြခွာခွာ�နေ�နှိုင်းရ်� ် နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နေက္ခ�မ််းတွီအသူီ�သူီ�မ်းာ နေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��နေသူ� နေပြမ်းနေ�ရ�မ်း���တွွင်း ်

ဆုိင်းရ်�နေဒုသူခံွာပြ�ည်သူ်ူမ်း���နှာင်း�်ညိိ်နုှင်း�်ငြိ�ီ� �ါဝင်း�်တွသ်ူက္ခသူ်ူအ��လံုာ� သူနေ��တူွအဆုိပြ��သူည်�် မူ်းဝါဒုနှာင်း�်အညီ် နေဆ�င်း ်

ရွက္ခရ်မ်းည်။် 

၁၁။  ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�အတွွက္ခ ် IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း���၏ဆနှဒအရ မ်းူလာနေ�ရ�မ်း���တွွင်း ် ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�

ခွာ����နှိုင်းရ်�် �ိုနေ�ရ�မ်း���၌ တွ�စ်ွခွာ��်မ်း���၊ အပြခွာ��အနေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း���ရာိ�ါက္ခ ရုံးု�သ်ူိမ်း�်ပြခွာင်း�်နှာင်း�် နေရှ�နေပြ��င်း�်နေ��

ပြခွာင်း�် ပြ��ရမ်းည်။် 

၁၂။  IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း���အ��လာု�ံက္ခို နှိုင်းင််းသံူ��ပြ�စွပ်ြခွာင်း�်ဥ�နေဒုနှာင်း်�အည်ီ နေသူခွာ��စွွ�စွိစွစွင်ြိ�ီ� နှိုင်းင််းသံူ��အပြ�စွ ်အ

ပြ�ည််�အဝသူတွမ််းာတွ၍် နှိုင်း်င်းသံူ��မ်းာတွ�်ုတံွင်းန်ှာင်း�် အပြခွာ��လာိုအ�န်ေသူ� စွ�ရွက္ခစ်ွ�တွမ်း�်မ်း��� �ုတွန်ေ��ရမ်းည်။် 

၁၃။  IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း��� နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�နှာင်း်� ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ� လာု�င််း��်စွဉ်မ််း���အ��လာု�ံ နေအ�င်းပ်ြမ်းင်း်

ငြိ�ီ�စီွ�သူည်အ်�ိ နုိှင်းင််းတံွက္ခ�အကူ္ခအညီ်နေ��သူည််� အ�ွ��အစွည်�်မ်း���သူည် ်နေဒုသူခွာပံြ�ည်သူ်ူမ်း���နှာင်း�်ညိိ်နုှင်း�်ငြိ�ီ� အနေ��က္ခ်

အ��ံမ်း��� လာုနံေလာ�က္ခစ်ွွ� ဆက္ခလ်ာက္ခန်ေ��ရမ်းည်။် 

၁၄။  နေ�ရ�ပ်ြ��န်ေရ�အစွီအစွဉ်က်္ခို နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�စွခံွာ��ိစ်ွညံွာ��်မ်း���နှာင်း်�အည်ီ လာု�န်ေဆ�င်းရ်�တွွင်း ်နေခွာါင်း�်�ုပံြ�တွပ်ြခွာင်း�် အမ်း��ိ�မ်း��ိ�မ်းာ

လာွတွ်က္ခင်း�်ရ�အ်�ါအဝင်း ် လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�က္ခို က္ခ�က္ခွယ်ရ်�်နှာင်း�် ၎င်း�်က္ခိုခွာ��ိ�နေ��က္ခ�်ါက္ခ အနေရ�ယ်ူနေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်� ်

နေဒုသူခွာတံွိုင်း်�ရင်း�် သူ��က္ခိုယ်စ်ွ��လာာယ်မ််း��� �ူ�နေ�ါင်း�်�ါဝင်းန်ေသူ� တွရ��ဥ�နေဒုစွို�မ်းို�သူည််� ယ်နှတရ�����ရာိရမ်းည်။် 

၁၅။  Refugees မ်း��� နေ�ရ�ပြ��လ်ာည််ခွာ����နေရ�အစွီအစွဉ် ်မ်းစွတွင်းမ််းီ IDPs မ်း���က္ခို ဦး�စွွ�စွ�စွတ်ွက္ခ�နေ�ရ�ခွာ����ငြိ�ီ� ပြ�စွ်

ရမ်းည်။် �ိုသူို�လာု�န်ေဆ�င်း်ရ�တွွင်း ် မ်းိမ်းိနေ�ရ�ရ်င်း�်သူို� မ်းပြ��်နှိုင်းသ်ူူမ်း���အတွွက္ခလ်ာည်�် သူင်း�်နေလာ��န်ေသူ� နေ�ရ�ခွာ����

နေ��ရမ်းည်။် 

၁၆။  IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း��� ပြ��်လာည််အနေပြခွာခွာ�မ်းည််�နေ�ရ�မ်း���တွွင်း ်၎င်း�်တွို�နှာင်း�် နေဒုသူခွာမံ်း���အကြက္ခ�� တွစွဦ်း�နှာင်း�်တွစွ်

ဦး����လာည်မ််းုရာိရ� ် ပြ��လာု�်နေ��ရမ်းည်။် �ို�အပြ�င်း ် ပြ��လ်ာည်အ်နေပြခွာခွာ�နေ��ိုင်းသ်ူူမ်း���က္ခိုလာက္ခခ်ွာသံူည်�် နေဒုသူခွာနံေက္ခ��ရွ�

ပြ�ည်သ်ူူမ်း���အ�� �ိခွာိုက္ခ�်စွ�်�နေစွပြခွာင်း�်မ်းရာိသူည််�အပြ�င်း ်၎င်း�်တွို�က္ခိုလာည်�်အနေ��က္ခအ်က္ခူပြ��နေစွရမ်းည်။် 

၁၇။  IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း��� ရုံးု�်�ိုင်း�်နှာင်း�်စွိတွ�်ိုင်း�်ဆိုင်းရ်� �ိခွာိုက္ခဆ်ု�ံရုံးု�ံ�စွ�်�ခွာ�က္ခ်မ်း���က္ခို က္ခုသူနှိုင်းမ််းည်�် �ည်�်

လာမ်း�်မ်း���နှာင်း်�ပြ��်လာည်�်ူနေ��င်းန်ေရ�အစွီအစွဉ်မ််း��� အပြ�ည််�အဝ လာု�န်ေဆ�င်းန်ေ��ရမ်းည်။် 
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၁၈။  IDPs မ်း��� နှာင်း�် Refugees မ်း��� ပြ��လ်ာည််အနေပြခွာခွာ�ငြိ�ီ�သူည််�နေ��က္ခ�်ိုင်း�် ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�မ်းု��မ််း ံမ်းပြ�စွ�်ွ��နေစွ

ရ�် နှိုင်း်င်းနံေတွ�အ်စွို�ရ၊ ပြမ်း�်မ်း��တွ�မ််းနေတွ�၊် တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်းအ်�ွ��အစွည်�်မ်း���သူ�မ်းက္ခ ၎င်း�်တွို�နှာင်း�်

က္ခိုယ်က်္ခ��ိ�စွီ��ွ��အရ ဆက္ခန်ှာယ််�တွသ်ူက္ခမ််းုရာိနေသူ� စွီ��ွ��နေရ�လာု�င််း��်ရာင်းက်ြီးက္ခီ�မ်း���အ�ါဝင်း ်တွ�ဝ�်ယ်ူရမ်းည်။် 

၁၉။  IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း���က္ခို ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����ပြခွာင်း�်နှာင်း�် ပြ��လ်ာည်�်ူနေ��င်းန်ေရ�အနေက္ခ�င်း ် အ�ည်န်ေ��်

ပြခွာင်း�် အစွီအစွဉ််မ်း���အတွွက္ခ ်နေစွ�င်း်�ကြက္ခည််�အက္ခ�ပြ�တွပ်ြခွာင်း�် (Monitoring and Evaluation) စွ�စွ ်���ရာိရမ်းည်။် 

၂၀။  IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း���အတွွက္ခ ် ၎င်း�်တွို� မ်းူရင်း�်စွွ��်ခွာွ�ခွာ��သူည်�်နေပြမ်းနေ�ရ�မ်း��� ပြ��်လာည်ရ်ရာိ�ိုင်းခ်ွာွင်း�် သူို�မ်းဟုုတွ ်

မ်းူရင်း�်ပြ�ည်�်ယ််အတွွင်း�်ရာိ ပြ��လ်ာည်အ်စွ���ို�နေပြမ်းယ်�မ်း��� ရ�ိုင်းခ်ွာွင်း�်ရာိရမ်းည်။် 

၂၁။  IDPs မ်း���နှာင်း်� Refugees မ်း����ွက္ခခ်ွာွ�ခွာ��နေသူ� အိမ်းခ်ြုံခွာနံေပြမ်းမ်း��� လာယ်ယ််�နေပြမ်းမ်း���တွွင်း ် နေရှ�နေပြ��င်း�်ဝင်းန်ေရ�က္ခလ်ာ�

သူူမ်း���မ်းရာိနေစွရ� ်က္ခ�က္ခွယ်န်ေ��ရမ်းည်။် �ိုနေ�ရ�မ်း���သူို� ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေရှ�နေပြ��င်း�်ဝင်း ်နေရ�က္ခသ်ူူမ်း���ရာိ�ါက္ခ �ယ်ရ်ာ��နေ��

ရမ်းည်။် 

၂၂။  IDPs စွခွာ��်မ်း���နှာင်း်� Refugees စွခွာ��်မ်း���မ်းာ ပြ��လ်ာ�မ်းည်�် အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အ�� အကြက္ခမ်း�်�က္ခမ််းု မ်းပြ�စွ�်ွ��နေရ�၊ လာူက္ခု�်

က္ခူ�မ်းုမ်း���မ်းပြ�စွ�်ွ��နေရ�၊ နေပြမ်းပြမ်းိ��မ််းိုင်း�်နှာင်း�် အပြခွာ��လာိုအ�သ်ူည်�်အသူိ�ည်�နေ��လာု�င််း��်မ်း��� လာု�န်ေဆ�င်းန်ေ��ရမ်းည်။် 

၂၃။  ပြ�ည်တ်ွွင်း�်နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�သူူမ်း��� ပြ��်လာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�နှာင်း်�ဆိုင်းန်ေသူ� ဆု�ံပြ�တွခ်ွာ�က္ခ်နေရ�ဆွ�အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��်

နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်အမ်း��ိ�သူမ်းီ�မ်း���အခွာ��ိ�က္ခ� �ါဝင်းရ်မ်းည်။် 

၂၄။  IDPs မ်း���၏ လာူ�အခွာွင်း်�အနေရ�ခွာ��ိ�နေ��က္ခခ်ွာံရမ်းုနှာင်း�်ဆိုင်းန်ေသူ� �စွ�်�ဆု�ံရုံးု�ံမ်းုမ်း���က္ခို ပြ��လ်ာည်က်္ခုစွ��နေ��သူည််� အပြ�င်း ်

သူင်း�်နေတွ�န်ေသူ� �စွ်��နေကြက္ခ�မ်း��� နေ��ရမ်းည်။် 



103103

အချျပပ်ု� (၂)

လွူသာ�ချျင်�်စိုာန်ာဒေါထိုာက််ထိုာ�မွု အက်ူအညာီဆိုု�င်�်ာမွူဝါါ�မွျာ� (မွူကြက်မွ�်)

ဦး�တာညာခ်ျျက််

ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စွစ်ွဉ််နှာင်း�် အ��ဂတွ်�က္ခဒ်ုရယ် ် ဒုီမ်းိုက္ခနေရစွီပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုစွ�စွတ်ွွင်း ် ဗျူးဟုိုခွာ���က်္ခိုင်းမ််းုနေလာ်��ခွာ�နှိုင်းန်ေရ� 

အတွွက္ခ ်လူာသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က်္ခ���မု်း အနေ��က္ခအ်��ံမ်း���သူည် ်တွည်ရ်ာငိြိ�ီ�နေသူ�တုိွင််း�ရင်း�်သူ��မ်း���၏ လူာမု်းနေရ� အနေဆ�က္ခ်

 အအုံမ်း���နှာင်း်� ဝ�်နေဆ�င်းမ််းုမ်း���က္ခို အ��နေက္ခ�င်း�်လာ�နေစွရ�။် 

အဒေါပြချချလံွမွ�်ညွှန််မွူမွျာ�

၁ ပြ�ည်န်ေ��င််းစုွငြိငိ်းမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�ပြ�စ်ွစွဉ် ်(ကြက္ခ��က္ခ�လာ) အတွွင််း� လူာသူ��ခွာ�င််း�စွ���နေ��က္ခ�်��မု်းဆုိင််းရ� ကူ္ခညီ်နေ��က်္ခ��ံ 

မ်းုမ်း���သူည်စ်ွစွမ််းာ�်နေသူ�ငြိင်းိမ်း�်ခွာ�မ်း�်နေရ�လာု�င််း��်စွဉ် ်ပြ�စွန်ေ�်တွို�တွက္ခလ်ာ�မ်းုနှာင်း�် သူဟုဇူး�တွရာိသူည််�မ်းူက္ခိုအနေပြခွာခွာရံမ်းည်။် 

၂။ နုိှင်းင််းတံွက္ခ�ကူ္ခညီ်��ံ�ုိ�မု်းမ်း���သူည် ်နေဒုသူခွာတုိံွင်း�်ရင်း�်သူ��ပြ�ည်သူ်ူလူာ�ု၏ သူနေ�����ဆနှဒနှာင်း�်အညီ် နေရရာည်တ်ွည်တ်ွ�ံ 

နေသူ��ွ�ံငြိ�ိ��မ်းုရာိသူည််�မ်းူက္ခို အနေပြခွာခွာရံမ်းည်။် 

၃ လာူသူ��ခွာ�င်း�်ဆိုင်း်ရ�စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းု လာု�င််း��်မ်း���နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ် တွစွ်စွုတံွစွဦ်း�က္ခို �ိခွာိုက္ခ�်စွ�်�ပြခွာင်း�် မ်းရာိ 

နေသူ� (Do No Harm Principle) မ်းူက္ခို အနေပြခွာခွာရံမ်းည်။် 

မွူဝါါ�အကြံက်ပံြပံချျက်မ်ွျာ�

၁။ တွိုင်း�်ရင်း�်သူ�� လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းန်ေတွ�လ်ာာ�်နေရ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���မ်းာ မ်းိမ်းိတွို�အု�ခ်ွာ���်နေရ��ယ်န်ေပြမ်းမ်း���အတွွင်း�် နေအ�က္ခ�်ါ

အခွာ�က္ခမ််း���က္ခို နေသူခွာ��စွွ����ရာိရမ်းည်။် 

၁.၁။  လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��နေရ� က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုဆိုင်းရ်� အစွီအစွဉ်မ််း���က္ခို တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ် 

က္ခိုင်းန်ေတွ�လ်ာာ�်နေရ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း��� (EAOs)၊ နေဒုသူခွာတံွိုင်းရ်င်း�်သူ�� နေဒုသူနှတရအု�ခ်ွာ���န်ေရ� အ�ွ��အစွည်�်

မ်း���နှာင်း်� တွိုင်း်�ရင်း�်သူ�� လာူ�ုအနေပြခွာပြ��အ�ွ��အစွည်�်မ်း��� �ူ�နေ�ါင်း�်နေရ�ဆွ�ငြိ�ီ� �ူ�နေ�ါင်း�်အနေက္ခ�င်းအ်�ည််နေ��်

နေဆ�င်းရ်မ်းည်။် 

၁.၂။ ပြ�င်း�်နေအဂ�င်းစ်ွီမ်း���နှာင်း်� အလာားရာင်း်မ်း���အနေ�ပြ�င်း်� တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းန်ေတွ�လ်ာာ�်နေရ� အ�ွ��အစွည်�်

မ်း���၊ နေဒုသူခွာပံြ�ည်သ်ူူလာူ�ုမ်း���အ�ါအဝင်း ် နေဒုသူနှတရအု�ခ်ွာ���န်ေရ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���နှာင်း်� သူနေ��တွူည်ီခွာ�က္ခ်

စွ�ခွာ���န်ေရ��ို�ငြိ�ီ�မ်းာသူ� နေဒုသူခွာလံာူ�ုမ်း���အတွွက္ခ ်စွွမ်း်�ရည်ပ်ြမ်းိင်း်�တွင်းန်ေရ�အစွီအစွဉ်မ််း��� အ�ါအဝင်း ်နေဒုသူခွာံ

တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��မ်း��� က္ခိုယ်တ်ွိုင်း်က္ခိုယ်က်္ခ�စွီမ်းခံွာ��်ခွာွ� လာု�န်ေဆ�င်းန်ေ�သူည်�် အစွီအစွဉ်မ််း���၊ �ယ်စ်ွ�ပ်ြ�တွန်ေက္ခ��်

အက္ခူအည်ီမ်း���က္ခို က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုပြ�� ရမ်းည်။် 

၁.၃။ တွိုင်း်�ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းန်ေတွ�လ်ာာ�်နေရ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း��� အု�ခ်ွာ���န်ေရ��ယ်န်ေပြမ်းအတွွင်း�် လာူသူ��ခွာ�င်း�်

စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းု အက္ခူအည်ီမ်း���နေ��ရ�တွွင်း ်တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခက်္ခိုင်းန်ေတွ�လ်ာာ�်နေရ�အ�ွ��အစွည်�်

အသူီ�သူီ�၏ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းုဆိုင်းရ်� မ်းူဝါဒုမ်း���က္ခိုလာိုက္ခ�်�ရမ်းည်။် 
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၁.၄။  အ�က္ခ�်ါ မ်းူဝါဒုမ်း���က္ခိုနေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်တွိုင်း�်ရင်း�်သူ��လာက္ခ�်က္ခ်က္ခိုင်း ်နေတွ�လ်ာာ�်နေရ�အ�ွ��အစွည်�်မ်း���

မ်းာ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��နေရ� က္ခူည်ီနေ��က္ခ�်�ံမ်းုဆိုင်းရ်� အနေက္ခ�င်းအ်�ည်န်ေ��န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခပ်ြခွာင်း�်

အတွွက္ခ ်�ိနေရ�က္ခမ််းုရာိနေစွရ� ်နေ��န်ေဆ�င်းရ်မ်းည််�လာု�င််း��်စွဉ်မ််း���က္ခို ခွာ�မ်းာတွ�်��ရမ်းည်။် 

၂။ �ိခွာိုက္ခ�်စွ်��ပြခွာင်း�်မ်းရာိနေသူ� (Do No Harm Principle) အနေပြခွာခွာံမ်းူဝါဒုမ်း���တွွင်း ်တွ�ဝ�်ယ်ူမ်းုနှာင်း�်တွ�ဝ�်ခွာမံ်းု ရာိနေစွရ�်

အတွွက္ခ ်လာိုအ�သ်ူည်�်အခွာ�က္ခအ်လာက္ခမ််း���က္ခို ဆက္ခလ်ာက္ခ�်ည်�်သူွင်း�်သူွ��ရမ်းည်။် 

၃။  ပြ��လ်ာ�မ်းည်�်စွစွန်ေပြ��ဒုုက္ခခသူည်မ််း��� (Refugees) နှာင်း�် ပြ�ည်တ်ွွင်း်�နေ�ရ�စ်ွွ�်�ခွာွ�တွိမ်း�်နေရာ�င်းသ်ူူမ်း��� (IDPs) သူည် ်၎င်း�်

တွို��ိုင်းမ််းူလာနေပြမ်းမ်း���က္ခို ပြ��လ်ာည််�ိုင်းဆ်ိုင်း်ခွာွင်း�်ရရာိနေစွရ�န်ှာင်း�် မ်းူလာနေပြမ်းမ်းရာိသူူမ်း���အတွွက္ခ ် အိမ်း၊် ခြုံခွာနံေပြမ်းနေ�ရ�မ်း���နှာင်း်� 

စွိုက္ခ�်��ိ�နေရ�နေပြမ်းမ်း���စွီစွဉ် ်နေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��ရမ်းည်။် အနေကြက္ခ�င်း�်အမ်း��ိ�မ်း��ိ�နေကြက္ခ�င်း်� မ်းူလာ�ိုင်းန်ေပြမ်းမ်း���က္ခိုပြ��လ်ာည် ်�ိုင်းဆ်ိုင်း်

ခွာွင်း�် မ်းရရာိနှိုင်း�်ါက္ခ က္ခ�လာတွ�်��ို�နှာင်း်�ည်ီမ်း်နေသူ� နေလာ��န်ေကြက္ခ�နေင်းွ သူို�မ်းဟုုတွ ်အစွ���ို�နေပြမ်းနေ�ရ� စွီစွဉ်န်ေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��

ရမ်းည်။် မ်းူလာနေပြမ်းပြ��ရ်ရာိရ� ်မ်းပြ�စွန်ှိုင်း်သူူမ်း���အတွွက္ခ ်စွဉ်�်စွ��ရ�လ်ာိုသူည်။် 

၄။  နေဒုသူခွာတုိံွင်း�်ရင်း��သ်ူ��လူာမ်း��ိ�မ်း���၏ သူနေ��တူွညီ်မု်းနှာင်း�်အညီ် လူာသူ��ခွာ�င််း�စွ���နေ��က္ခ�်��မု်း အကူ္ခအညီ်အတွွက်္ခ 

နုိှင်းင််းနံေတွ�အ်စုိွ�ရ၊ ပြ�ည်တွ်ွင််း�နှာင်း�်နုိှင်းင််းတံွက္ခ� လူာမု်းအ�ွ��အစွည်�်မ်း���၏ကူ္ခညီ်နေ��က်္ခ��ံမု်းမ်း���ကုိ္ခ လွာတွလ်ာ�စွ်ွ�နေ��က်္ခ 

��ံနှိုင်းခ်ွာွင်း�်၊ ရယ်ူ�ိုင်းခ်ွာွင်း�်ရာိရ�န်ှာင်း�် မ်းက္ခိုက္ခည််ီသူည််�က္ခ�်�သူတွခ်ွာ�က္ခ်မ်း���က္ခို �ယ်�်�က္ခရ်မ်းည်။် 

၅။ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းု က္ခူည်ီနေရ�မ်း���က္ခို အ�ူ�အက္ခူည်ီလာိုအ�န်ေသူ� က္ခိုယ်ဝ်�်နေဆ�င်းမ််းိခွာင်းမ််း���နှာင်း်� 

က္ခနေလာ�သူူင်းယ်မ််း���၊ သူက္ခက်ြီးက္ခီ�ရွယ်အ်ိုမ်း���၊ မ်းသူ�်စွွမ်း�်သူူမ်း���၊ က္ခ��်�မ်း�နေရ�ခွာ��ိ�တွ��သူူမ်း���အတွွက္ခ ်အ�ူ�စွီမ်းခံွာ�က္ခ်မ်း���

အပြ�စွ ်��ံ�ို�နေ��ရမ်းည်။် 

၆။  လူာသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က်္ခ���မု်း ကူ္ခညီ်နေရ�လုာ�်င်း��်စွဉ်မ််း���လုာ�်နေဆ�င်းရ်�တွွင််း တွ�ဝ�ယူ််မု်း၊ တွ�ဝ�ခ်ွာမုံ်းနှာင်း�် �ွင်း�်လာင်း�် 

ပြမ်းင်းသ်ူ�မ်းုရာိရမ်းည်။် သူို�နေသူ� ်နှိုင်း်င်းနံေရ�အပြမ်းတွ�်ုတွန်ေသူ� လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းု အက္ခူအည်ီမ်းပြ�စွန်ေစွရ။ 

၇။  ပြ��လ်ာည်န်ေ�ရ�ခွာ����နေရ�လာု�င််း��်မ်း��� နေဆ�င်းရ်ွက္ခရ်�တွွင်း ်�ွင်း�်လာင်း�်ပြမ်းင်းသ်ူ�မ်းုရာိငြိ�ီ� တွ�ဝ�်ယ်ူမ်းုနှာင်း�် တွ�ဝ�်ခွာမံ်းု ရာိရ

မ်းည်။် 

၇.၁။  နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�မ်းာ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းုမ်း���က္ခို ပြ�ည်�်ယ််အစွို�ရမ်းာ တွိုက္ခရ်ုံးိုက္ခစ်ွီမ်းဆံု�ံပြ�တွ�်ိုင်းခ်ွာွင်း�် ရာိ

ရမ်းည်။် 

၇.၂။  နှိုင်း်င်းတံွက္ခ�မ်းာ လာူသူ��ခွာ�င်း�်စွ���နေ��က္ခ�်��မ်းုအက္ခူအည်ီမ်း���က္ခို ပြ�ည်�်ယ််အစွို�ရမ်းာ လာူမ်းုအ�ွ��အစွည်�်

မ်း���နှာင်း်��ူ�နေ�ါင်း�်ငြိ�ီ� အမ်းာ�်တွက္ခယ်အ်က္ခူအည်ီလာို အ�်လာ�က္ခရ်ာိသူူမ်း����ံသူို� ရ�နှု��်ပြ�ည််�နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း���က္ခို

ရရာိရ�စ်ွီစွဉ််နေ��ရမ်းည်။် နေ��က္ခ�်�ံမ်းုမ်း��� ရ�နှု��်ပြ�ည််�ရမ်းရ စွစွန်ေဆ�နေရ� အ�ွ��အစွည်�်က္ခိုလာည်�် �ွ��စွည်�်နေ��

ရမ်းည်။် 

၇.၃။  နေ�ရ�ပ်ြ��ဒ်ုုက္ခခသူည်မ််း���အတွွက္ခ ် အနေပြခွာခွာံလာိုအ�ခ်ွာ�က္ခ်ပြ�စွန်ေသူ� စွ��ဝတွန်ေ�နေရ�၊ �ည်�နေရ�နှာင်း်� က္ခ��်�မ်း� 

နေရ�မ်း���က္ခို ပြ�ည်န်ေ��င်းစ်ွုအစွို�ရက္ခနေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ ပြ�ည်�်ယ််အစွို�ရက္ခနေသူ�လ်ာည်�်နေက္ခ�င်း�်၊ အ�ူ�

စွီစွဉ််နေဆ�င်းရ်ွက္ခန်ေ��ရမ်းည်။် 




