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“ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း” ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာ
ရေး�းအတွွက်် အဓိိကရံပုံံ�ငွေ�ေကူ
ံ
ူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသော�ာ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ (Joint Peace Fund-JPF)
အားး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံ)ံ အနေ�ေဖြ�င့့်� အထူးး�ပင််ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�
ပါါသည််။ ENAC သုုတေ�သနအဖွဲ့့��၏ ကချျင််ပြ�ည််နယ််ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာရေး�းခရီးး�စဉ််တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�
များ��းသို့့�� သွားး��ရော�ာက််လေ့�့လာာနိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အဓိိကကူူညီီစီီစဉ််ပေး�းသော�ာ ကချျင််အမျိုး�း��သားး�ကွွန်ဂ
် ရက််ပါါတီီ
(Kachin National Congress) မှှ တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��း၊ ယခုုစာာတမ်းး�အတွွက်် အင််တာာဗျူး�း�ပြု�ုလုုပ်ရာာ
် တွွင်် ခွွင့့်�ပြု�ု
ပါါဝင််ပေး�းခဲ့့�သော�ာ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းရှိိ� တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းနှှင့့်� စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��း၊ မြ�စ််ကြီး�း�နား�းမြို့�့��ပေါ်�်ရှိိ�
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူများ
ူ ��း အရေး�း�ကိိစ္စဆော�ာင်
စ
ရွ
် က်
ွ လျျက်
်
ရှိသော����ာ
်
အရပ််ဖက်လူ
် မှု
ူ အ
ု ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါတီီ
များ��း၊ မြ�စ််ကြီး�း�နား�းရုံးး�� KIO(TAT)/ကချျင််လွွတ််လပ်ရေး�း
် အဖွဲ့့�� (နည်းး�ပညာာအကြံ�ပေး
ံ �းအဖွဲ့့��) တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းအပေါ်�်�
အထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််ရှိိ� ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီ၊ ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်စခန်းး
်
�
အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းကော်�်�မတီီနှှင့့်� စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��း၊ ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီ (KNPP)၊ ကရင််
ဒုုက္ခသ
ခ ည််ကော်�်�မတီ၊ီ မယ််လဒုုက္ခသ
ခ ည််စခန်းး� အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းကော်�်�မတီနှ
ီ ှင့့်� စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူများ
ူ ��းအပေါ်�်�တွွင်လည်းး
်
�
ထပ််မံအ
ံ ထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ- ENAC မှှ ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုသော�ာ ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�သည််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််နှှင့့်�ဆက််စပ်၍
် သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲ
သော�ာ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� အနာာဂတ််ဖက်ဒ
် ရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု ပန်းး�တိုု�င််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရေး�း၌ ပြ�ည််တွွင်းး�
နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း/စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��း ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းနှှင့့်� နေ�ရပ််
ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �များ��းအတွွက်် တစုံံ�တရာာအထော��ာက််အကူူပြု�ုမည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််မျှော်�်��လင့့်�ပါါသည််။

ဒေါ�ါက််တာာနိုု�င်ပ
် ညာာမွွန််
အမှုုဆော�ာင်ဒါ
် ါရိုု�က််တာာ
			တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ(ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံ)ံ
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စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ဒုက္ခ
ု ဟူ
ခ သ
ူ ည်် အဆိုးး��ဝါးး�ဆုံးး��သော�ာဘေး�းဒုုက္ခများ
ခ ��းထဲဲက ဘေး�းဒုုက္ခတစ်
ခ
ခု
် ဖြု �စ််ကြော��ာင်းး� သာာမာာန််အားး�ဖြ�င့့်�
သိိနိုု�င်ပါ
် ါသည််။

ကိုု�ယ််တွေ့�့�ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသူူများ��းအဖို့့��မူူ

ဆိုု�ဖွွယ််ရာာမရှိလော����ာက်အော�ာင်
်
်

ကြီး�း�မား�းလှသော��ာ�ဒုုက္ခခတစ်ခု
် ုဖြ�စ််

ကြော��ာင်းး� စဉ်းး�စား�းကြ�ည့့်�ရုံံ�မျှှဖြ�င့့်� သိိနိုု�င််ပါါသည််။ ဆိုးး��ဝါးး�လှသော��ာ� စစ််ဘေး�းဒဏ််များ��းကိုု� နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၇၀)ကျော်�်�� ရင််ဆိုု�င်လာ
် ာရ
သော�ာကျနော်��်��တို့့�� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသားး�များ��းအဖို့့�� စစ််ဘေး�းဒဏ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ယခုုအချိိ�န််အထိိ ရင််ဆိုု�င်နေ
် �ရသည််မှာာ� မည််သူူမျှှ မ
ငြ�င်းး�ပယ််နိုု�င်ပေ
် �။ ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့့်� နေ�ရာာအသီးး�သီးး�တွွင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ခဲ့့�သည််မှာာ� ကြာ�ာတော�ာင့့်�ကြာ�ာရှှည််ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််ပါါသည််။
အထူးး�သဖြ�င့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုအ
ု တွွင်း�း အစိုးး��ရကိုု�ဆန့့်�ကျျင်ပု
် န်
ု ကန်
်
တိုု�က်
်
ခိုု�က်
်
မှု
် များ
ု ��းသည်် တစ််ဖွဲ့့�� ပြီး��း တစ််ဖွဲ့့�� ၊ တစ််မျိုး�း��
ပြီး�း�တစ််မျိုး�း��၊ တစ််နေ�ရာာပြီး�း�တစ််နေ�ရာာ ပေါ်�်လိုု�က််ပျော�ာ�က််လိုု�က်ဖြ် �င့့်� “အဆိုးး��ကျော့�့��သံသရာာ
ံ
” လည််နေ�ခဲ့့�သည််မှာာ� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�
(၇၀) ကျော်�်��ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါစစ််ပွဲဲ�များ��းအားး� ဆန့့်�ကျျင်သူ
် ူများ��းတင််မက အစိုးး��ရအဆက််ဆက််ကလည်းး� ဖြေ�ေရှှင်းး�
နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�သည့့်� စစ််ပွဲဲ�များ��းကလည်းး� ဒေ�သအတွွင်း�း ရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုုများ��းနှှင့့်� ကင်းး�လွွတ််သည့့်�ဒေ�သများ��းကိုု�
ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င်သ
် ည်် မဟုုတ််သော�ာကြော��ာင့့်� စစ််ပွဲဲ�များ��းဖြ�စ််တိုု�င်းး�ဖြ�စ််တိုု�င်းး� ဒေ�သတွွင်း�း နေ� ပြ�ည််သူူလူူထုုများ��းများ��းမှာာ� စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််များ��းအဖြ�စ်် ဘေး�းလွွတ်ရာာသို့့�
်
� ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််ကြ�ရသည််သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။
အဆိုု�ပါါဖြ�စ််ရပ််များ��းအတိုု�င်းး� ပြေး��းလိုု�က််၊ နေ�ရပ််ပြ�န််လိုု�က်၊် အချို့့���ကရော�ာ�က််လေ�ရာာမှာာ� အမြဲ�ဲနေ�ထိုု�င််လိုု�က်ကြ် �ပြီး�း�
မပြီး�း�ဆုံးး��နိုု�င််သော�ာ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း၏ဘဝမှာာ� အထက််မှာာ�ဆိုု�ခဲ့့�သလိုု� အဆိုးး��ဝါးး�ဆုံးး��သော�ာ ဘေး�းဒုုက္ခခကိုု�စဉ််ဆက််မပြ�တ််
ရင််ဆိုု�င်ခဲ့့
် �ကြ�ရပါါတော့�့�သည််။ ၂၀ ရာာစုုကာာလများ��းတုုန်းး�က စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ကူူညီီမှုု
သည်် မြ�န််မာာပြ�ည််အတွွင်းး� သိိပ််မတွေ့��့�ရသော်��်�လည်းး� ယခုု ၂၁-ရာာစုုတွွင်မူ
် ူ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပြ�င်် ပြ�ည််တွွင်း�း
လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ဝင််ရော�ာက်ကူ
် ူညီီလာာကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�လာာရပါါသည််။ သို့့��သော်�်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းကိုု� ကူူညီီရ
သည််မှာာ� နှှစ််ဖက်စစ်
် ်တပ်များ
် ��းထံံမှှ သဘော�ာ�တူူညီီခွွင့့်�ပြု�ုချျက််များ��းရရှိိ�မှှသာာ လွွယ််ကူူမည််ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့့်� အခက််အခဲဲ
များ��းစွာာ�ရှိနေ���ေမည််ကိုု� ခန့့်�မှှန်းး�ကြ�ည့့်�နိုု�င််ပါါသည််။
ယခုု (ENAC)၏ IDPs and Refugees Paper သည်် အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ရှုုထော�ာင့့်�စုံံ�မှှ လေ့�့လာာ
ထားး�သော�ာ စာာတမ်းး�တစ််စော�ာင်ဖြ် �စ််ပါါသည််။ ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ စစ််ပွဲဲ�များ��းကိုု�ရပ််တံ့့�သွားး��အော�ာင််တော့�့� ယခုုစာာတမ်းး�က
ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််လိိမ့့်�မည််တော့�့� မဟုုတ််ပါါ။ သို့့��သော်�်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း၏ ဒုုက္ခခသုုက္ခခအဝဝကိုု� မြ�င််တွေ့�့�လာာနိုု�င််ပါါ
သည််။ ဂရုုဏာာသက်လာ
် ာနိုု�င််ပါါသည််။ ပိုု�မိုု�ကူူညီီချျင်စိ
် ိတ််များ��းပေါ�ါက််ဖွား��းလာာနိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအားး�
ပိုု�မိုု�လုံံ�ခြုံ�ံ�သော�ာအကာာအကွွယ်များ
် ��း ပေး�းလာာနိုု�င််သည့့်�အပြ�င်် ယင်းး�တို့့��အတွွက်ထော
် �ာက််ပံ့့�မှုုများ��းကိုု�လည်းး� ပိုု�မိုု�စနစ််တကျျ
ဖြ�စ််စေ�နိုု�င်လိ
် ိမ့့်�မည််ဟုု မျှော်�်��လင့့်�မိိပါါသည််။
မည််သို့့��ပင်ဖြ် �စ််ပါါစေ�။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ
ကာာလကြာ�ာရှှည််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ စစ််ပွဲဲ�များ��းရပ််တံ့့�သွားး��ပြီး�း�
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ဒုုက္ခခသည််များ��း မိိမိိတို့့��ဆိုု�င်ရာာဒေ�သများ
်
��းသို့့�� ပျော်�်��ရွှှင်ချျ
် မ်းး�မြေ့�့�စွာာ�ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချျနိုု�င််ရေး�းတွွင်် ယခုုစာာတမ်းး�
လေး�းသည်် တစ််နည်းး�တစ််ဖုံံ�အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််လိိမ့့်�မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ထားး�မိိပါါသည််။
စိုု�င်းး�ညွွန့့်�လွွင််
(ဘုုတ်အ
် ဖွဲ့့��ဝင််)
				တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ(ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံ)ံ
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AA

Arakan Army
ရက္ခိုု��င့့်�တပ််မတော်��်�

ABSDF

All Burma Students’ Democratic Front

	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ��းဒီီမိုု�ကရက််တစ််တပ်ဦး
် း
ALP

Arakan Liberation Party
ရခိုု�င််ပြ�ည််လွွတ််မြော��ာက်ရေး�းပါ
်
ါတီီ

Bilateral Agreement

နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက်သဘော�ာ
်
�တူူညီီချျက််

CCPP

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

	မက္ကကဆီီကိုု�နိုု�င််ငံံရှိိ� ဂွာာ�တီီမာာလာာဒုုက္ခခသည််များ��းကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဆိုု�င််ရာာ အမြဲ�ဲတမ်းး�ကော်�်�မရှှင််များ��း
CNF

Chin National Front

	ချျင်းး�အမျိုး�း��သားး�တပ််ဦးး
CSOs

Civil Society Organizations
အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း

DKBA

Democratic Karen Buddhist Army

	တိုးး��တက််သော�ာ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ကရင််အမျိုး�း��သားး�တပ််မတော်��်�
EAOs

Ethnic Armed Organizations

	တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
ICRC

International Committee of the Red Cross
အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ကြ�က်ခြေ�ေနီ
်
ီကော်�်�မတီီ

IDPs

Internally Displaced Persons
ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း

INGO

International Non-Governmental Organization
အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�

JMC

Joint Ceasefire Monitoring Committee

	ပစ််ခတ်တိုု�က်
်
်ခိုု�က််မှုုရပ််စဲဲရေး�းဆိုု�င်ရာာ
် ပူးး�တွဲဲ�စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းကော်�်�မတီီ
JST

Joint Strategy Team

	ပူးး�တွဲဲ�မဟာာဗျူူ�ဟာာအစုုအဖွဲ့့��
KBC

Kachin Baptist Convention

	ကချျင််နှှစ််ခြ�င်းး�ခရစ််ယာာန််အသင်းး�တော်�်�အဖွဲ့့��ချုု�ပ််
KDNG

Kachin Development Networking Group

	ကချျင််လူူမှုုဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကွွန်ယက်
်
်
KHCC

Kachin Humanitarian Concern Committee

	ကချျင််ဒေ�သရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းအားး� ကူူညီီစော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ရေး�း ကော်�်�မတီီ

J

KIA/KIO

Kachin Independent Army/Kachin Independent Organization

	ကချျင််လွွတ််မြော��ာက်ရေး�းတပ်
်
မတော်��်�
်
/ကချျင််လွွတ််လပ်ရေး�း
် အဖွဲ့့��
KMSS

Karuna Mission Social Solidarity
ဂရုုဏာာလူူမှုုစည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ်ရေး�း
် အသင်းး�

KnED

Karenni Education Department

	ကရင််နီီပညာာရေး�းဌာာန
KnNC

Karenni National College

	ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�ကော�ာလိိပ််
KNPP

Karenni National Progressive Party

	ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီ
KnRC

Karenni Refugees Committee

	ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီ
KNU

Karen National Union

	ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး��
KNU/KNLA PC

Karen National Union/Karen National Liberation Army Peace Council

	ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး��/ကရင််အမျိုး�း��သားး� လွွတ်မြော��ာက်
်
ရေး�းတပ်
်
မတော်��်�
်
	ကရင််ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းကော�ာင််စီီ
KNWO

Karenni National Women’s Organization

	ကရင််နီီအမျိုး�း��သမီးး�အစည်းး�အရုံးး��
KRC

Karen Refugees Committee

	ကရင််ဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီ
LDU

Lahu Democratic Union

	လားး�ဟူူဒီီမိုု�ကရက််တစ်အ
် စည်းး�အရုံးး��
MNDO

Mon National Defence Organization

	မွွန််အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ်ရေး�း
် အဖွဲ့့��
MPF

Mon People’s Front

	မွွန််ပြ�ည််သူ့့�တပ်ဦး
် း
MRDC

Mon Relief and Development Committee

	မွွန်က
် ယ််ဆယ််ရေး�းနှှင့့်�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကော်�်�မတီီ
NCA

Nationwide Ceasefire Agreement

	တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ပစ််ခတ်တိုု�က်
်
်ခိုု�က််မှုုရပ််စဲဲရေး�း သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််
NCCT

Nationwide Ceasefire Coordination Team

	တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�း ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��
NGO

Non-Governmental Organization
အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
အဖွဲ့့��အစည်းး�

NLD

National League for Democracy
အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််

K

NRPC

National Reconciliation and Peace Center
အမျိုး�း��သားး�ပြ�န််လည််သင့့်�မြ�တ်ရေး�း
် နှှင့့်�ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဗဟိုု�ဌာာန

PNLO

Pa-O National Liberation Organization

	ပအိုု�ဝ်းး�အမျိုး�း��သားး�လွွတ််မြော��ာက်ရေး�း
် အဖွဲ့့��
RCSS

Restoration Council of Shan State

	ရှှမ်းး�ပြ�ည််ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းကော�ာင်စီ
် ီ
REC

Rakhine Ethnics Congress
ရခိုု�င််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း��နွွယ််များ��းအစည်းး�အရုံးး��

Refugees

ဒုုက္ခခသည််များ��း

RRCCI

Relief and Rehabilitation Committee for Chin IDPs

	ချျင်းး�တိုု�က််ပွဲဲ�ရှော�ာ�င််ကူူညီီရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းကော်�်�မတီီ
SHRF

Shan Human Right Foundation

	ရှှမ်းး�လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�
TBC

The Border Consortium

	နယ််စပ််တလျှော��ာ�က််ကူူညီီစော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ရေး�းညွွန့့်�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��
UKSIA

United Karenni State Independent Army

	လွွတ််လပ််သော�ာကရင််နီီပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�
UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

	ကုုလသမဂ္ဂဂပညာာရေး�း၊ သိိပ္ပံနှ
ံ� ှင့့်�ယဉ််ကျေး�း�မှုုအဖွဲ့့��
UNHCR

United Nations High Commissioners for Refugees

	ကုုလသမဂ္ဂဂဒုုက္ခခသည််များ��းဆိုု�င််ရာာမဟာာမင်းး�ကြီး�း�
UPDJC

Union Peace Dialogue Joint Committee
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ပူးး�တွဲဲ�ကော်�်�မတီီ

Voluntary Repatriation	မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�
WFP

World Food Program

	ကမာ္ဘ့�့�စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�အစီီအစဉ််
WLB

Women’s League of Burma
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအဖွဲ့့��ချုု�ပ််(မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ)ံ

ဖဆပလ	ဖက််ဆစ််ဆန့့်�ကျျင်ရေး�း
် ပြ�ည််သူ့့�လွွတ်လပ်
်
်ရေး�းအဖွဲ့့��ချုု�ပ််

1

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတမြ�န်မာာနိုု�င်
်
်ငံံသည်် လူူမျိုး�း��တစ််မျိုး�း��တည်းး�ဖြ�င့့်�ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမဟုုတ်ဘဲဲ
် ၊ ၁၉၄၇
ခုုနှှစ်် ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�သော�ာပြ�ည််ထော�ာင််စုုပင်ဖြ် �စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�ချိိ�န််မှှစတင်၍
်
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနေ�ထိုု�င််သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��း၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င်ပြ် �ဋ္ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င်အု
် ုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င်ခွ
် ွင့့်� မရရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�
ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�ဖြ�စ််ပွား��းသည််မှာာ� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�(၇၀)ကျော်�်��ကြာ�ာ ကြာ�ာမြ�င့့်�လာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�သည်် ပြ�ည််တွွင်း�း
နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း၊ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု အကူူအညီီဆိုု�င်ရာာမူ
်
ူဝါါဒများ��း (မူူကြ�မ်းး�)၁
အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံရေး�းသားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤစာာတမ်းး�ရေး�းသားး�ရသည့့်�ရည််ရွွယ်ချျက်
်
်မှာာ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း
မိိမိိဌာာနေ�အရပ််သို့့�� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�၍လူ့့�ဂုုဏ်သိ
် ိက္ခာာ�ရှိိ�ရှိိ�ဖြ�င့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းနှှင့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �များ��း လက််
တွေ့�့�ကျျကျျ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်နိုု�င်
် ်ရန််၊ ယင်းး�အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု အကူူအညီီ
များ��းကိုု� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းထံံသို့့�� တိုု�က််ရိုု�က််ရော�ာက်ရှိိ�နိုု�င်
်
်စေ�ရန််ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း
နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း�ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ-၂၁ရာာစုုပင်လုံံ�
် ၊ လူူမှုုရေး�းအခန်းး�ကဏ္ဍ၌ အဓိိက
ထားး�ဆွေး�း�နွေး�း�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�အပြ�င််အခြား��းသော�ာဏ္ဍများ��းဖြ�စ််သည့့်� စီးး�ပွား��းရေး�း၊ မြေ�ေယာာနှှင့့်�သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််၊ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခန်းး�ကဏ္ဍများ��းတွွင်လည်းး
်
� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း�ကိုု� ဆက််စပ််ထည့့်�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�စေ�ရန််
ရည််ရွွယ်၍
် ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ကချျင််၊ ကယားး�(ကရင််နီီ)၊ ကရင််၊ ချျင်းး�၊ မွွန််၊ ရခိုု�င််နှှင့့်� ရှှမ်းး�အစရှိသော����ာ ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း
ဖွွင့့်�လှှစ်ထားး
်
�ရှိနေ���ေရသည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��းကိုု� ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််တလျှော��ာ�က်် စခန်းး� (၉) ခုုဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�သည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�
နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း၂နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအဖြ�စ််သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�ရသည့့်�အဓိိကအကြော��ာ�င်းး�
အရင်းး�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င်အု
် ုပ််ချုု�ပ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်� မရရှိိ�ခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�ဖြ�စ််ပွား��းလာာ
ခြ�င်းး�၏ အကျိုးး���ဆက််များ��းဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�အတွွင်းး� နှှစ််ဖက်လက်
်
်နက််ကိုု�င်တပ်
်
်ဖွဲ့့��များ��း၏ ထော�ာင််ထားး�သော�ာမြေ�ေမြှု�ု�ပ််
မိုု�င်းး�များ��းနင်းး�မိိခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� အပြ�စ််မဲ့့ပြ� �ည််သူူများ��း၏ ဘဝများ��း၊ ကိုု�ယ််လက်အင်္ဂါါ
်
��ချို့့���ယွွင်းး�သူူများ��း (မသန််စွွမ်း�း ) အဖြ�စ််သို့့��ရော�ာက်ရှိိ�
်
လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ၎င်းး�တို့့��ဘဝ ဆက််လက််ရှှင်သန်
်
်ရပ််တည်် နိုု�င််ရေး�းအတွွက်သာာမက
်
၎င်းး�တို့့��၏မိိသားး�စုုဝင််များ��းအပေါ်�်� ဂယက််
ရိုု�က််ခတ််မှုုရှိိ�လာာသည််။ လက််နက်ကိုု�င်
်
ပ
် ဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းရာာနယ််မြေ�ေရှိိ� ပြ�ည််သူူများ��းသည်် မိိမိိတို့့��ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်မှုုများ��းစွွန့့်�ခွာာ�၍ စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းဖွွင့့်�လှှစ််ကာာနေ�ထိုု�င််ရသည််။ အချို့့���သော�ာစစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသည်် အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေအတွွင်း�း တွွင််

၁	တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံ)ံ -တတိိယအကြိ�ိမ်၊် အနာာဂတ််ဖက်ဒ
် ရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ဆော�ာက်ရာာ
်
တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံသင့့်�သော�ာကဏ္ဍအလိုု�က်် မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း(မူူကြ�မ်းး�များ��း)၊ ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒ
(မူူကြ�မ်းး�) စာာမျျက််နှာာ�-၄၆။
၂ ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�၌ ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းဟူူသော�ာစကားး�ရပ််အစား�း စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအဖြ�စ်် ထည့့်�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ထားး�သည််ကိုု�
စာာဖတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။
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ရှိနေ���ေပြီး�း� အချို့့���မှာာ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကိုု�င်
်
တော်�်�လှှန်
်
်ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေများ��းတွွင်် ရှိနေ���ေသည််။
အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််ရာာနယ််မြေ�ေစခန်းး�များ��းရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသည်် မြို့�့��ပေါ်�်စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းနှှင့့်� ကျေး�း�လက််/တော�ာရွာာ�
သို့့��မဟုုတ်် တော�ာတော�ာင််များ��းထဲဲ၌ ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ရှိနေ���ေရသည််။ အချို့့���သော�ာစစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းကိုု� အစိုးး��ရမှှ တရား�းဝင််အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုထားး�သော်�်�လည်းး� အချို့့���သော�ာ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းကိုု� အစိုးး��ရမှှအသိိအမှှတ််မပြု�ုပေ�။ ဥပမာာအနေ�ေဖြ�င့့်� ထိုု�င်းး�မြ�န််မာာနယ််စပ်ရှိိ�
် ရှှမ်းး�ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းကိုု� UNHCR နှှင့့်� ထိုု�င်းး�အစိုးး��ရတို့့��မှှ တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််မပြု�ုထားး�ပေ�။
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းရှိိ� ကျော�ာ�င်းး�နေ�အရွွယ်ကလေး�း
်
�များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ ရုုပ််ပိုု�င်းး�နှှင့့်� စိိတ််ပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၊ အစား�းအသော�ာ�က််နှှင့့်�ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံနိုု�င်
ံ ်သော�ာ ယာာယီီရွွက်ဖျျင်
် တဲဲများ
်
��း၊ ဘေး�းအန္တတရာာယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုမခံံ
စား�းရခြ�င်းး�အပြ�င်် အခြား��းသော�ာအခြေ�ေ�ခံံဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းမှာာ�လည်းး� လိုု�အပ််ချျက်အ
် မျိုး�း��မျိုး�း��ရှိနေ���ေသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််များ��း
၏ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်း�း ရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း၌ အနည်းး�ငယ််ကွာာ�ခြား��းမှုုရှိနေ���ေသည််။
နိုု�င််ငံံတကာာ ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု�ဖြ�တ််ကျော်�်��ရသဖြ�င့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသို့့�� တိုု�က််ရိုု�က််
မရော�ာ�က််ပေ�။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့��ရော�ာက်ရှိိ�မနေ�ေခြ�
်
င်းး�၊ အိိမ်တွ
် ွင်းး�
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းနေ�ရခြ�င်းး�နှှင့့်� လုုပ််အားး�ခနှုုန်းး�ထားး�ရရှိိ�ခြ�င်းး�၌ အမျိုး�း��သားး�များ��းနည်းး�တူူ တန်းး�တူူညီီတူူ မရရှိနေ���ေ
ခြ�င်းး�များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�အများ��းစုုရှိိ�အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အိိမ််ထော�ာင််ဦးးစီးး�တာာဝန််များ��း ထမ်းး�ဆော�ာင််
နေ�ရသည််။ ယင်းး�အပြ�င််အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး� သွေး�း�ဆော�ာင််ဖြား�း�ယော�ာင်းး�လိိမ်လ
် ည််ကာာ တစ််ဘက််နိုု�င််ငံံသို့့�� လူူကုုန််ကူးး�ရော�ာင်းး�စား�း
ခံံရမှုုများ��းလည်းး� ရှိနေ���ေသည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရမှှ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လိုု�က််သည့့်� ၂၀၁၂ လယ််ယာာမြေ�ေဥပဒေ�ေ၊ ၂၀၁၂ မြေ�ေလွွတ်၊် မြေ�ေလပ််နှှင့့်�
မြေ�ေရိုု�င်းး�ဥပဒေ�ေ၊ ယင်းး�ဥပဒေ�ေအားး�ပြ�င််ဆင််သည့့်� ဥပဒေ�ေ (၂၀၁၈) တို့့��သည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းသို့့��တွွန်းး�ပို့့��ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
စေ�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့့်� အရပ််သားး�ပြ�ည််သူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းသည်် (၆) လအတွွင်းး� လယ််ယာာမြေ�ေများ��းကိုု�
မှှတ််ပုံံ�တင််ပြု�ုလုုပ်ရ
် န််အတွွက်် တိုု�က််ရိုု�က်သော်�်�လည်းး
်
�ကော�ာင်းး�၊ သွွယ််ဝိုု�က်သော်�်�လည်းး
်
�ကော�ာင်းး� တွွန်အားး
် �ပေး�းနေ�သည့့်�သဘော�ာ�
သို့့�� သက််ရော�ာက်နေ
် �သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် ကချျင််ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ လယ််ယာာမြေ�ေများ��း၌ တရုုတ််
သျှှစ််ရှုးး�ငှှက််ပျော�ာ�စိုု�က််ပျိုး�း��မှုုများ��းကြော��ာင့့်� လယ််ယာာမြေ�ေများ��း ပျျက််စီးး�ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည့့်�အပြ�င််၊ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း
သည်် မိိမိိတို့့��နေ�ရပ််သို့့�� ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််၍ လယ််ယာာမြေ�ေများ��းပေါ်�်တွွင်် ပြ�န််လည််အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� ပြု�ုလုုပ််ရာာ
တွွင်် စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�လာာနိုု�င််သည််။
ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််တလျှော��ာ�က်် ဒုုက္ခခသည််စခန်းး� (၉)၃ ခုုရှိိ� ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် အခက််အခဲဲစိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��း
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� တိုးး��ပွား��းလာာနေ�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းသည််
ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းသို့့�� တွွန်းး�အားး�ပေး�းခြ�င်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� တတိိယ
နိုု�င််ငံသို့့�
ံ � ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခွွင့့်� လျှော�ာ�က််ထားး�မှုုအားး� ယာာယီီရပ််ဆိုု�င်းး�ထားး�ခြ�င်းး� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��း
သည်် မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် သို့့�
ံ နေ
� �ရပ််ပြ�န််ချျင်သော်�်�လည်းး
်
� ပြ�ည််တွင်း
ွ �း ငြိ�မ်း
ိ �း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််သည်် ၎င်းး�တို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအတွွက်် အာာမခံံချျက််
မရှိသေး����းပေ�။ နယ််စပ််တစ်လျှော�ာ
်
�က််ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းရှိိ�ပညာာရေး�းသည်် အခြေ�ေ�ခံံပညာာရေး�းအဆင့့်�အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး� သင််ကြား�း�
နိုု�င််ခွွင့့်�ရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး�၊ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�ရှိိ� အခြေ�ေ�ခံံပညာာရေး�းအဆင့့်� ဆယ််တန်းး�အော�ာင််မြ�င်ပြီး် �း�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သားး�
ကော�ာလိိပ်အ
် ဆင့့်�ကျော�ာ�င်းး�များ��းကိုု� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အချို့့���၌သာာ သင််ယူူနိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�ရှိိ� ပညာာ
ရေး�းအော�ာင််လက််မှှတ်များ
် ��းအားး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအ
ံ စိုးး��ရမှှတရား�းဝင််အသိိအမှှတ််မပြု�ုပေ�။ နိုု�င််ငံံတကာာ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�
မှုုများ��း လျော့�့��ကျျလာာခြ�င်းး�သည်် စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းအပေါ်�်� စိုးး��ရိိမ်ပူ
် ူပန််စိိတ််များ��း ပိုု�မိုု�ခံံစား�းလာာရသည််။ စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��း
၃	ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််ရှိိ� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�(၉)ခုု၌ မဲဲလအုုန်းး�၊ မဲဲရမတ််လော�ာင်(် ခ)မဲဲရော်�်�မူူ၊ မယ််လ၊ အုုန်းး�ဖျံံ�မိုု�င််၊ နိုု�ဖိုးး��၊ ဘန််တုံံ�ယန်းး�၊ ထမ််ဟင်းး� ကရင််ဒုုက္ခခသည််
စခန်းး�များ��းဖြ�စ််၍ ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ်် (၁)/ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်နှ
် ှင့့်� ကရင််နီီ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ််(၂)/မယ််စူူရင်းး�တို့့��သည်် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််
စခန်းး�များ��း ဖြ�စ််သည််။
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အနေ�ေဖြ�င့့်� စခန်းး�ပြ�င််ပသို့့��တရား�းဝင််သွားး��ရော�ာက််၍ အလုုပ်လု
် ုပ််ကိုု�င်ခွ
် ွင့့်�မရရှိချေ���ေ�။ အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ
အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာပညာာရပ််များ��း သင််ကြား�း�ပို့့�ချပေး
� ��း�သော်�်�လည်းး� စခန်းး�အတွွင်း�း ၌ ဈေး�းကွွက်မရှိိ�ခြ�
်
င်းး�နှှင့့်� စခန်းး�ပြ�င််ပ
သို့့��ရော�ာင်းး�ချျနိုု�င််ခွွင့့်� အခွွင့့်�အလမ်းး�လည်းး� မရရှိပေ���ေ။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိတို့့��နေ�ရပ််သို့့�� ပြ�န််လည််
အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််မည့့်� နယ််မြေ�ေများ��း၌ မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မိုု�င်းး�များ��းမရှှင်းး�လင်းး�နိုု�င််သေး�းခြ�င်းး�၊ နှှစ််ဖက်လက်
်
်နက််ကိုု�င်တပ်
်
်များ��းတပ််စွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�
သည်် ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအာာမခံချျက်
ံ
် မရှိသေး����းချေ�ေ။
နိုု�င််ငံတကာာဖြ
ံ
�စ််ရပ််လေ့�့လာာချျက််များ��းတွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုက္ခ
ု သ
ခ ည််များ��း ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းနှှင့့်� နေ�ရပ််
ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်လျျက်
်
ရှိိ�သ
်
ည််။ ယင်းး�သို့့��ဆော�ာင်ရွ
် ွက်ရာာ
် တွွင်် UNHCR ၏ ရေ�ရှှည််
တည််တံ့့�သော�ာဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��း (Durable Solutions) အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယခုုလေ့�့လာာထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံ
တကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက်စာာချုု
်
�ပ််များ��း၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း
အတွွက်် ထည့့်�သွွင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရာာတွွင််
အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းပါါဝင််ခွွင့့်�ရှိနေ���ေသည််။ ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျ
ထားး�ရေး�းနှှင့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအော�ာင််မြ�င်ရေး�း
် အတွွက်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းပါါဝင််ခြ�င်းး�သည်် အော�ာင််မြ�င်နိုု�င်
် ်
ကြော��ာင်းး� လက််ခံံထားး�သည််။ UNHCR သည်် မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး� (Voluntary Repatration) စီီမံကိ
ံ ိန်းး�
များ��းလုုပ်ဆော�ာင်
်
နေ
် �သော်�်�လည်းး� အော�ာင််မြ�င်သော�ာ
်
ရလဒ််များ��းမရရှိသေး����းပေ�။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�
ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအတွွက်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှင်းး�ရေး�း (လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအာာမခံချျက်
ံ
)် ၊ လူ့့�ဂုုဏ်သိ
် ိက္ခာာ�နှှင့့်�အညီီ၊ ရေ�ရှှည််
ရှှင််သန်ရ
် ပ််တည််နိုု�င်ရေး�း
် အတွွက်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့မှု
� များ
ု ��း၊ နေ�အိိမ်၊် မြေ�ေယာာနှှင့့်�ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
မှု
် အ
ု ခွွင့့်အရေး�း
�
�များ��း (Housing,
Land and Property Rights) သည်် အဓိိကစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းဖြ�စ််နေ�သည််။
NCA လမ်းး�ကြော��ာင်းး�အရဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း၊ အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က််၊
ဒေ�သအလိုု�က််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� နိုု�င််ငံရေး�းဆွေး�း
ံ
�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််နှှင့့်�ဒုက္ခ
ု သ
ခ ည််များ��းအရေး�း�ကိိစ္စများ
စ ��းကိုု� ထည့့်�သွင်း
ွ �း
ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ-၂၁ ရာာစုုပင်လုံံ�
် ၊ လူူမှုုရေး�းအခန်းး�ဏ္ဍ၌ ထည့့်�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�
ခဲ့့�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း�သည်် ကဏ္ဍအလိုု�က်် (၅) ခုုလုံးး��၄နှှင့့်� ဆက််စပ်နေ
် �သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း ညီီလာာခံံ-၂၁ ရာာစုုပင််လုံံ�သည်် NCA စာာချုု�ပ်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းအတွွက်သာာ
်
အကျုံးး���ဝင််နေ�သည််။ NCA စာာချုု�ပ်် လက််မှှတ််မရေး�း�ထိုးး��ထားး�သော�ာ ကျျန််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််
များ��းသည်် အစိုးး��ရဖြ�င့့်� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် (Bilateral Agreement) အားး� ပြ�ည််နယ််အဆင့့်�နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့့်�များ��းအထိိ ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည််။ နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် (Bilateral Agreement) များ��း၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�
ဒုုက္ခခသည််အရေး�း�ကိိစ္စစများ��း ပါါဝင််နေ�သည််။ ယင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီချျက်များ
် ��းကိုု� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န််
မှာာ� အရေး�း�ကြီး�း�နေ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအ
ံ စိုးး��ရသည်် ပြ�ည််တွွင်း�း ရှိိ�စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�
ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �များ��း ပထမဦးးစွာာ�ပြု�ုလုုပ်ရ
် မည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင်ရ
် မည််ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�သို့့��လုုပ်ဆော�ာင်
်
နေ
် �ချိိ�န််တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��း
အပေါ်�်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း ဆက််လက်ပံ့့
် �ပိုးး��ပေး�းရမည်် ဖြ�စ််သည််။ သို့့��မှှသာာ ၎င်းး�တို့့��ဘဝဆက််လက်် ရှှင််သန််
နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း မိိမိိတို့့��နေ�ထိုု�င််ရာာဒေ�သို့့�� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�၍ လူ့့�ဂုုဏ််
သိိက္ခာာ�နှှင့့်�အညီီ ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််မှုုပြု�ုလုုပ်ခြ�
် င်းး�သည်် ရေ�ရှှည််စီီမံံကိိန်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််နေ�သည််။

၄ NCA စာာချုု�ပ််၌ နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�မှုုဆိုု�င်ရာာမူ
်
ူဘော�ာင််ကဏ္ဍအလိုု�က််(၅)ခုုသည်် နိုု�င််ငံံရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ မြေ�ေယာာနှှင့့်�သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
တို့့�� ဖြ�စ််သည််။

မြေ�ေပုံံ�ပါါသင်္ကေ�ေ�တအချျက််အလက််များ��းသည််
ခန့့်�မှှန်းး�ထည့့်�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�သာာဖြ�စ််သည််။
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ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတမြ�န်မာာနိုု�င်
်
်ငံံတော်�်�သည််

၁၉၄၇

ခုုနှှစ််၊

ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၁၂) ရက််နေ့�့၌ ဗိုု�လ််ချုု�ပ််အော�ာင်ဆ
် န်းး�နှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
များ��းအကြား�း�ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ သမိုု�င်းး�ဝင််ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််ဖြ�င့့်� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာ
သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖြ�စ််သည််။ ကိုု�လိုု�နီီနယ််ချဲ့့��အင်္ဂဂ�လိိပ်လက်
်
်အော�ာက်မှှ
်
လွွတ်လပ်
်
ရေး�း
် ရရှိိ�ပြီး��း နော�ာက််ပိုု�င်း�း ပြ�ည််ထော�ာင််စုသ
ု ည်် ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််ပါါ ကတိိ
ကဝတ််များ��းဖြ�င့့်�

လက််တွေ့�့�ကျျင့့်�သုံးး��ခဲ့့�သည််မဟုုတ်ဘဲဲ
် ၊

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��းနေ�ထိုု�င််သော�ာပြ�ည််နယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အရတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု၊
ကိုု�ယ််ပိုု�င်ပြ် �ဋ္ဌာာန်းး�အုုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င်ခွ
် ွင့့်�နှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�မရ
ရှိိ�ဘဲဲ တပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််ဖြ�င့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ခံံနေ�ရသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည််
ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ဖြ�စ််ပွား��းလာာသည််မှာာ� လွွတ်လပ်
်
်ရေး�းရရှိိ�ပြီး�း�ချိိ�န််မှှ စတင််၍
ယနေ့�့�အချိိ�န်် ထိိပင်ဖြ် �စ််သည််။
၁၉၆၂ ခုုနှှစ််၊ မတ််လ (၂) ရက််နေ့�့တွွင်် ဗိုု�လ််ချုု�ပ််နေ�ဝင်းး�မှှ
နိုု�င််ငံတော်�်�အာာဏာာသိ
ံ
မ်း
ိ �း ယူူပြီး��း နော�ာက််၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခွွင့့်အရေး�း
�
�များ��းနှှင့့်�
လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း ပိုု�မိုု�ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံလာာရသည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အေး�းချျမ်းး�
သာာယာာရေး�းနှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကော�ာင််စီီ (နအဖ) စစ််အစိုးး��ရလက််ထက်တွ
် ွင််
ဖြ�တ််(၄)ဖြ�တ််၅ လမ်းး�စဉ််များ��းကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််နယ််များ��း၌
အသေး�း�စား�း၊ အလတ််စား�းနှှင့့်� အကြီး�း�စား�းစီီမံကိ
ံ ိန်းး�များ��းကြော��ာင့့်� လယ််ယာာ
မြေ�ေများ��း သိိမ်း�း ဆည်းး�ခံံရခြ�င်းး�စသော��ာအချျက််များ��းကြော��ာင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
ပြ�ည််သူများ
ူ ��းသည်် ပြ�ည််တွင်း
ွ �း နေ�ရပ််စွန့့်
ွ �ခွာ�ာ တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူများ
ူ ��း (IDPs)အဖြ�စ််
သို့့��ရော�ာက်ရှိိ�
် လာာခဲ့့�ပြီး��း နော�ာက််၊ ထိုု�မှှတဆင့့်�အိမ်
ိ နီးး
် �ချျင်းး�နိုု�င််ငံများ
ံ ��းသို့့�� ဒုုက္ခသ
ခ ည််
များ��း (Refugees) အဖြ�စ်် သွားး��ရော�ာက််ခိုု�လှုံံ�နေ�ရသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း(IDPs)နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း
(Refugees) အများ��းစုုမှာာ� ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာအကျိုးး���
ဆက််များ��းပင််ဖြ�စ််နေ�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသည်် အစိုးး��ရထိိန်းး�
ချုု�ပ််ရာာနယ််မြေ�ေများ��းနှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရာာနယ််မြေ�ေများ��း၌ စခန်းး�များ��းဖွွင့့်�လှှစ်ကာာ
်
ထွွက််ပြေး��းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််
နေ�ရသည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိတိုု�င်
ိ
အော�ာင်
်
် ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ်တလျှော��ာ
်
�က််
ဒုုက္ခခသည််စခန်းး� (၉)၆ခုု ဖွွင့့်�ထားး�၍ ထွွက််ပြေး��းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််နေ�ရသည််မှာာ�
၅	နိုု�င်် ငံံ တော်�်�အေး�းချျ မ်းး� သာာယာာရေး�းနှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကော�ာင်် စီီ ( နအဖ)အစိုးး��ရလက်် ထက်် ၌
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းနယ််မြေ�ေများ��းတွွင်် ဖြ�တ််(၄)ဖြ�တ်် လမ်းး�စဉ််
ဖြ�စ််သော�ာ “ရိိက္ခာာ�ဖြ�တ််၊ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေဖြ�တ််၊ သတင်းး�အဆက််အသွွယ်ဖြ် �တ််နှှင့့်� လူူထုုနှှင့့်�
အဆက််အသွွယ််ဖြ�တ််ခြ�င်းး�များ��း”ကိုု� လုုပ်ဆော�ာင်
်
ခဲ့့
် �သည််။
၆	ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ်ရှိိ�
် ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�(၉)ခုု၌ မဲဲလအုုန်းး�၊ မဲဲရမတ််လော�ာင်(် ခ)မဲဲရော်�်�မူူ၊
မယ််လ၊ အုုန်းး�ဖျံံ�မိုု�င််၊ နိုု�ဖိုးး��၊ ဘန််တုံံ�ယန်းး�၊ ထမ််ဟင်းး� ကရင််ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းဖြ�စ််၍
ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး� အမှှတ််(၁)/ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်နှ
် ှင့့်� ကရင််နီီ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�
အမှှတ််(၂)/မယ််စူူရင်းး� တို့့��သည်် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��း ဖြ�စ််သည််။
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ဆယ််စုုနှှစ််များ��းစွာာ� ကြာ�ာမြ�င့့်�နေ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််ရှိိ� ဒုုက္ခခသည်် စခန်းး�(၉)ခုုသည်် နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််များ��း၏
လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းကိုု�သာာ အဓိိကထားး�မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး� နေ�ရသည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏အရင်းး�ခံံပြ�ဿနာာသည်် ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််ပါါ ကတိိကဝတ််များ��းလက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််
ရွွက်ခြ�
် င်းး�မရှိသော����ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏အရေး�း�
ကိိစ္စစဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််တွွင်း�း ရှိိ�စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််နေ�ရသော��ာဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း
နှှင့့်� ပြ�ည််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််များ��းလုုပ်ဆော�ာင်
်
ရ
် န််အတွွက်် အဓိိကစိန်
ိ ခေါ်�
် ်ချျက််များ��းမှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စု၏
ု နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ၊
စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းများ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းအပေါ်�်� မူူတည််နေ�သည််။

ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း�အားး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ-၂၁ ရာာစုုပင်လုံံ�
် ၊ လူူမှုုရေး�း
အခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် ထည့့်�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�လျျက််ရှိနေ���ေသည််။ ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�၏ ရည််ရွွယ်ချျက်
်
မှာ
် ာ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�
ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကိုု� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််နှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန််ရည််ရွွယ်၍
်
ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုရခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�သည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခသ
ခ ည််များ��း မည််သို့့�မ
� ည််ပုံံ�ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�၍
လူ့့�ဂုုဏ်သိ
် ိက္ခာာ�နှှင့့်�အညီီ နေ�ရပ််ပြ�န််နိုု�င််ရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� သုုတေ�သနပြု�ုရေး�းသားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဤသုုတေ�
သနစာာတမ်းး�သည်် မူူဝါါဒရေး�း�ရာာရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းနှှင့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဆွေနွေး�း����သူူများ��းအတွွက်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��း
အရေး�း�ကိိစ္စစကိုု� ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�နား�းလည််စေ�ရန််နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း မူူဝါါဒများ��းရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် မှှန််ကန််သော�ာဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်များ
် ��း
ချျမှှတ််နိုု�င်ရေး�း
် အတွွက်် သုုတေ�သနပြု�ုလုုပ်ရ
် ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

သုုတေ�သနနည်းး�လမ်းး�များ��း
ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�ရေး�းသားး�ရာာတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (ပြ�ည််ထော�ာင််စုမြ�န်
ု မာာနိုု�င်
်
ငံ
် )ံ သုုတေ�
သနအဖွဲ့့��သည်် ကချျင််ပြ�ည််နယ်် ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDPs)/စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င်် စခန်းး�များ��းနှှင့့်� ကယားး�
(ကရင််နီီ) နှှင့့်� ကရင််ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းသို့့��သာာ သွားး��ရော�ာက််ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာခဲ့့�ပါါသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််အရေး�း�ကိိစ္စစနှှင့့်�
ပတ််သက်၍
် ENAC သုုတေ�သနအဖွဲ့့��သည်် ကချျင််ပြ�ည််နယ််၊ မြ�စ််ကြီး�း�နား�းမြို့�့��ရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််အရေး�း�ဆော�ာင််ရွွက်လျျက်
်
ရှိသော����ာ
်
မေ�တ္တာာ�ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ ဂရုုဏာာလူူမှုုစည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ်ရေး�း
် အသင်းး� (KMSS)၊ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�တာာဝန််ခံံနှှင့့်� စခန်းး�နေ�ပြ�ည််
သူူများ��း၊ အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ မြ�စ််ကြီး�း�နား�းမြို့�့��ရှိိ� ကေ�အိုု�င််အိုု� နည်းး�ပညာာအထော��ာက််အကူူပြု�ု
အဖွဲ့့�� (Technical Assistance Team) တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းထံံသို့့��သွားး��ရော�ာက််၍ တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ်ခဲ့့
် �ပါါသည််။ ဒုုက္ခခ
သည််အရေး�း�နှှင့့်�ပတ််သက်၍
် ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််ရှိိ� ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ််(၁)-ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်စခန်းး
်
�နှှင့့်� မယ််လ
ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းသို့့�� သွားး��ရော�ာက််ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာခဲ့့�သည််။ ယင်းး�သို့့��ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာရာာတွွင်် ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး��
တက််ရေး�းပါါတီီ(KNPP)မှှ ဒုုက္ခခသည််အရေး�း�တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��း၊ ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီ(KnRC)၊ ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�
အမှှတ််(၁)-ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်် စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�း/အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းကော်�်�မတီီနှှင့့်� စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��း၊ စခန်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� ရပ််ကွွက််
အလိုု�က်် အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းတာာဝန််ခံံများ��းထံံသို့့�� သွားး��ရော�ာက််ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့့်� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ်ခဲ့့
် �သည််။
ယင်းး�အပြ�င်် မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�သို့့�� ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာရာာ၌ ကရင််ဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီ (KRC)၊ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�
အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းကော်�်�မတီီတာာဝန််ရှိိ�သူူများ��း၊ စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းအားး� (အုုပ်စု
် ုဖွဲ့့��၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တစ််ဦးးချျင်းး�အားး�ဖြ�င့့်�သော်�်�
လည်းး�ကော�ာင်းး�) တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ သုုတေ�သနအဖွဲ့့��သည်် ချျင်းး�၊ မွွန််၊ ရခိုု�င််နှှင့့်� ရှှမ်းး�လူူမျိုး�း��များ��းမှှ ဖွွင့့်�လှှစ််
ထားး�သော�ာ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခသ
ခ ည််စခန်းး�များ��းသို့့�� ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာမှုုပြု�ုလုုပ်လိုု�ခဲ့့
်
သော်�်�လည်းး
�
� အချိိ�န််အကန့့်�
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အသတ််ဖြ�င့့်�သာာရရှိသော����ာကြော��ာင့့်� ကွွင်း�း ဆင်းး�သုုတေ�သန မပြု�ုလုုပ်နိုု�င်
် ်ခဲ့့�ပေ�။

သို့့��ရာာတွွင်် ဒုုတိိယအရင်းး�အမြ�စ််များ��းဖြ�စ််သော�ာ

အင််တာာနက်် သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း၊ ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း�နှှင့့်� ပတ််သက််
၍ပြု�ုစုုထားး�သော�ာစာာတမ်းး�များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍မှီီ�ငြ�မ်းး�ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�၌ နိုု�င််ငံံ
တကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု�လည်းး� ထည့့်�သွွင်းး�ရေး�းထားး�ပြီး�း�၊ ဒုုတိိယအရင်းး�အမြ�စ််များ��းအဖြ�စ်် အင််တာာနက််သတင်းး�အချျက််များ��းအပေါ်�်�
မှီီ�ငြ�မ်းး�ကိုးး��ကားး� ရေး�းသားး�ထားး�ပါါသည််။

Photo by ENAC
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၂.၁. ပြ�ည်တွ
် ွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း
(Internally Displaced Persons)
ပြ�ည််တွင်း
ွ �း နေ�ရပ််စွန့့်
ွ �ခွာ�ာ တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူများ
ူ ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််တွင်း
ွ �း
အိုးး��အိိမ်မဲ့့
် သူ
� များ
ူ ��းဆိုု�သည််မှာ�ာ အထူးး�သဖြ�င့့်� လက််နက်ကိုု�င်
်
ပ
် ဋိိပက္ခခ၊ အထွေ�ေ�
ထွေ�ေ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၊ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း
သို့့��မဟုုတ်် သဘာာဝ သို့့��မဟုုတ်် လူူတို့့��ဖန််တီးး�သော�ာ ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��း
ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််စေ�၊ အဆိုု�ပါါ အကျိုးး���ဆက််များ��းကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းရန််အတွွက်ဖြ် �စ််
စေ�၊ ယင်းး�တို့့��နေ�အိိမ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အစဉ််အလာာအရ အမြဲ�ဲနေ�ထိုု�င််သည့့်�
နေ�ရာာများ��းကိုု� အတင်းး�အကြ�ပ်် သို့့��မဟုုတ်် မလွှဲဲ�မရှော�ာ��င််သာာဘဲဲစွွန့့်�ခွာာ� သို့့��
မဟုုတ်် တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ထွွက်ပြေး�
် �းရပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာက အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�
သော�ာနိုု�င််ငံံနယ််နိိမိိတ််ကိုု�မဖြ�တ််ကျော်�်��သော�ာ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် လူူ
ပုုဂ္ဂိုု��လ််အုုပ််စုုများ��းပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ရ

၂.၂. 	ဒုုက္ခခသည််များ��း(Refugees)
ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ၁၉၅၁ ခုုနှှစ်် ဒုုက္ခခသည််များ��းညီီလာာခံံမှှ တရား�းဝင််
အထော��ာက််အထားး�အနေ�ေဖြ�င့့်� ဒုုက္ခခသည််အဖြ�စ်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�ထားး�သည််
မှာာ� “လူူတစ်ဦး
် းတစ််ယော�ာက်သ
် ည်် လူူမျိုး�း��ရေး�းအရဖြ�စ််စေ�၊ ဘာာသာာရေး�း
အရဖြ�စ််စေ�၊

နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့့်�အရဖြ�စ််စေ�၊

လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု၏

အဖွဲ့့��ဝင််အရဖြ�စ််စေ�၊ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းခံယူ
ံ ူချျက်အ
် ရဖြ�စ််စေ� ခြိ�ိမ်းး�
ခြော��ာက််ကြော��ာက်ရွံ့့�
် �စေ�ခြ�င်းး�စသော��ာ ၎င်းး�၏မူူလနိုု�င်ငံ
် ံသို့့�� ပြ�န််လည််နေ�ထိုု�င််
လိုု�သော�ာဆန္ဒဒမရှိိ�ဘဲဲ အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််များ��းကြော��ာင့့်� ဒုုက္ခခသည််အဖြ�စ််မှှတ််
ယူူသည််။၈

၂.၃.	ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��း 		
(Durable Solutions)၉
နိုု�င််ငံံတကာာဒုုက္ခခသည််မူူဝါါဒများ��းတွွင်် ဒုုက္ခခသည််များ��း ရေ�ရှှည််
တည််တံ့့�ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခြ�င်းး� (Re-

၇	ကမာ္ဘ့�့�ကုုလသမဂ္ဂ၊ဂ ပြ�ည််တွင်း
ွ �း ၌နေ�ရပ််စွန့့်
ွ �ခွာ�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ရမှုုဆိုု�င်ရာာလ
်
မ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံ
မူူများ��း: နိိဒါါန်းး�-အကျုံးး���ဝင််မှုုနှှင့့်� ရည််ရွွယ်ချျက်
်
် (စာာမျျက််နှာာ�-၈)။
၈ http://www.unhcr.org/what-is-a-refugee.html (accessed on October 16,
2018)
၉	ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် Durable Solutions ၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဝေါ�ါဟာာရ အသုံးး��အနှုုန်းး�အားး�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း ညီီလာာခံံသဘော�ာ�တူူညီီချျက်အ
် စိိတ်အ
် ပိုု�င်းး�(၁)တွွင်် ရေး�းသားး�
ထားး�သော�ာ “ရေ�ရှှည််ရှှင်သန်
်
်ရပ််တည််နိုု�င််ရေး�း”ဟူူ၍ သုံးး��နှုုန်းး�ထားး�ပါါသည််။
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settlement)၊ ဝင််ဆံ့့�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး� (Local Integration) နှှင့့်� မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး� (Voluntary
Repatriation) ဟူူ၍ အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််။
ကုုလသမဂ္ဂဂဒုုက္ခခသည််ဆိုု�င််ရာာမဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး�� (UNHCR) မှှ ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDPs)နှှင့့်�
ဒုုက္ခခသည််များ��း(Refugees)အတွွက်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��း (Durable Solutions) ဖြ�စ််သော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခွွင့့်� (Resettlement)၊ ဒေ�သတွွင်း�း ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဝင််ဆံ့့�နိုု�င််ခွွင့့်� (Local Integration) နှှင့့်� မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒ
အလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခွွင့့်� (Voluntary Repatriation) တို့့��သည်် လက််တွေ့�့�ကျျင့့်�သုံးး��နေ�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းပင််ဖြ�စ််နေ�သည််။
ပြ�ည််တွင်း
ွ �း နေ�ရပ််စွန့့်
ွ �ခွာ�ာ တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူများ
ူ ��း သို့့��မဟုုတ်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအတွွက်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခွင့့်
ွ � (Resettlement) နှှင့့်� မိိမိတို့့�
ိ မူ
� လနေ�ေ
ူ
ရပ််သို့့�� နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�/ဌာာနေ�သို့့��ပြ�န််ခွင့့်
ွ � (Return) တို့့��သည်် သင့့်�လျော်�်��သော�ာနည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�စ််သည််။
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခြ�င်းး�၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိတို့့��နေ�ထိုု�င််သည့့်� မူူလနေ�ေရာာအရပ််ဒေ�သသည်် လက််နက််
ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခ ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� ကျေး�း�ရွာာ�များ��းပျျက််စီးး�ခြ�င်းး�များ��းနှှင့့်� ပျော�ာ�က််ကွွယ်ခြ�
် င်းး�များ��းဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအားး� အသစ််သော�ာကျေး�း�ရွာာ�များ��း ပြ�န််လည််ဖော်�်�ထုုတ်ပေး
် �းခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းကိုု� ပြ�န််လည််နေ�ရာာ
ချျထားး�ရေး�းအစီီအစဉ််များ��း လုုပ်ဆော�ာင်
်
်နိုု�င််သည််။ နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး� (Return) ဖြ�စ််စဉ််သည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအတွွက်် သင့့်�တင့့်�
လျော�ာ�က််ပတ််သော�ာ အချိိ�န််ကာာလရော�ာ�က််ရှိိ�ခြ�င်းး�၌ မိိမိိတို့့��မူူလနေ�ေရာာအရပ််သို့့�� နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

၂.၃.၁.	ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခွွင့့်� (Resettlement)
နိုု�င််ငံံရေး�းခိုု�လှုံံ�ခွွင့့်�ပေး�းထားး�သော�ာနိုု�င််ငံံမှှ

ဒုုက္ခခသည််များ��းကိုု�

အခြား��းသော�ာနိုု�င််ငံံများ��းသို့့��

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််ရေး�းအတွွက််

သဘော�ာ�တူူထော�ာက််ခံံပေး�းသူူများ��းကိုု� ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ တနည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း တတိိယနိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။၁၀

၂.၃.၂.	ဒေ�သတွွင်းး�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဝင််ဆံ့့�နိုု�င််ခွွင့့်� (Local Integration)
ဒေ�သတွွင်း�း ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဝင််ဆံ့့�နိုု�င််ခွွင့့်�ဆိုု�သည််မှာာ� ဒုုက္ခခသည််များ��း ထွွက်ပြေး�
် �းခိုု�လှုံံ�သော�ာနိုု�င််ငံံ (ဒုုတိိယနိုု�င်ငံ
် )ံ ၌ တရား�းဝင််
အခွွင့့်�အရေး�း�အပြ�ည့့်�အဝဖြ�င့့်� အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဝင််ဆံ့့�စေ�
သော�ာနည််လမ်းး�သည်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််(၃)နည်းး�များ��းထဲဲတွွင်် တစ််ခုုအပါါအဝင်် ဖြ�စ််သည််။၁၁

၂.၃.၃.	မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် နေ�ရပ််ပြ�န််ခွွင့့်� (Voluntary Repatritation)
မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခွွင့့်�သည်် ၎င်းး�မူူလနိုု�င်ငံ
် ၏
ံ
ပြ�ည််သူူများ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင််
အကူူအညီီဖြ�စ််ရန်် ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ရှိိ�ရှိိ� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အပြ�ည့့်�အဝ
စိိတ်ဆ
် န္ဒဒရှိိ�ခြ�င်းး�။ ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် သွားး��ရော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာခြ�င်းး�(Go-and-See)၊ ဒုုက္ခခသည််များ��း မူူလ
နိုု�င််ငံ၏
ံ နော�ာက််ဆုံးး��ရသတင်းး�များ��းရရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတွွင်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�၊ လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက်မှု
် ုများ��း ပြ�န််လည််သင့့်�မြ�တ််
ရေး�း၊ နေ�အိိမ်နှ
် ှင့့်�ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်မှုုများ��း မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊ နေ�ရပ််ပြ�န််သူူများ��းအတွွက်် ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရ ကူူညီီပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််
ခြ�င်းး�အတွွက်် ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း စီီစဉ််ထားး�ရှိပေး���း�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။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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ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��း(Durable Solutions)၌ ပါါဝင််သော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခွွင့့်�၊ ဒေ�သ
တွွင်း�း ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဝင််ဆံ့့�နိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခွွင့့်� အစရှိသော����ာအချျက််များ��းသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း
အတွွက်် မတူူညီီသော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေဖြ�စ််နေ�သည််။ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခွွင့့်�သည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအတွွက်် တတိိယ
နိုု�င််ငံံသို့့�� အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခြ�င်းး�မျိုး�း��မဟုုတ််ဘဲဲ မြ�န််မာာပြ�ည််အတွွင်းး� အခြား��းသော�ာတစ််နေ�ရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခြ�င်းး�မျိုး�း��ဖြ�စ််
သည််။ ဒုုတိိယအချျက််ဖြ�စ််သည့့်� ဒေ�သတွွင်း�း ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဝင််ဆံ့့�နိုု�င််ခွွင့့်�သည််လည်းး� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအတွွက်် အဆင််ပြေ�ေနိုု�င််
သော�ာ အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခြ�င်းး�တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ တတိိယအချျက််ဖြ�စ််သော�ာ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�ဟူူသော�ာ
စကားး�လုံးး��ထက်် နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�(Return)ကိုု� ပိုု�မိုု�နှှစ််သက်ကြ် �သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�သည်် အခြား��း
သော�ာနယ််မြေ�ေများ��းသို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�နေ�ထိုု�င််မှုုမျိုး�း��မဟုုတ််ဘဲဲ မိိမိိတို့့��မူူလနေ�ေထိုု�င်သည့့်
်
� နေ�ရပ််ဒေ�သသို့့�� ပြ�န််လည််နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�မျိုး�း��ကိုု�
ဆိုု�လိုု�သည််။

Photo by ENAC
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ဤအခန်းး�တွွင်် NCA စာာချုု�ပ််အတွွင်း�း ၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�
ဒုုက္ခခသည််များ��း သက််ဆိုု�င််သည့့်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င်ရာာ
်
အကူူအညီီ
များ��း၊ ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုုရပ််စဲဲရေး�းဆိုု�င်ရာာ
်
ပူးး�တွဲဲ�စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းကော်�်�
မတီီ (JMC)နှှင့့်� ကြား�း�ကာာလဆိုု�င််ရာာအစီီအမံံများ��းအစရှိသော����ာအကြော��ာ�င်းး�
အရာာ(၃)ရပ််ကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ပါါမည််။ ယင်းး�အပြ�င်် ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�
ရေး�းဖြ�စ််စဉ််အတွွင်း�း အရပ််ဘက်လူ့့
် �အဖွဲ့့��အစည်းး� (CSOs) အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း
ကိုု�လည်းး� ချျန််လှှပ််ထားး�၍မရပေ�ေ။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ(၂၁) ရာာစုုပင်လုံံ�မှှ
်
ရရှိိ�လာာသော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသဘော�ာ�တူူညီီချျက်အ
် စိိတ််
အပိုု�င်းး� (၁) နှှင့့်� (၂) များ��းလည်းး� ထည့့်�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည့့်�အပြ�င််
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််အတွွင်း�း ကျားး��-မရေး�း�ရာာတန်းး�တူူညီီမျှရေး��း� ဖြ�စ််စဉ််
သည််လည်းး� အရေး�း�ပါါအရာာရော�ာက််နေ�သည််ကိုု�လည်းး� ထည့့်�သွင်း
ွ �း ဆွေး�း�နွေး�း�
ထားး�ပါါသည််။

၃.၁.	တစ််နိုု�င်ငံ
် ံလုံးး�� ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုုရပ်စဲ
် ဲရေး�း
	သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််နှှင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း/
	ဒုုက္ခခသည််များ��း
သမ္မမတဦးးသိိန်းး�စိိန်် အစိုးး��ရလက််ထက်် (၂၀၁၀-၁၅)၌ တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး� (၈)၁၃ ဖွဲ့့��သည်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ပစ််ခတ််
တိုု�က််ခိုု�က််မှုုရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (NCA)ကိုု� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၊ အော�ာက််
တိုု�ဘာာလ (၁၅)ရက််နေ့�့တွင်
ွ လက်
်
မှှတ်
်
ရေး�းထိုးး�
်
�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ၂၀၁၈
ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၁၃) ရက််နေ့�့၌ (NLD) အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��
ချုု�ပ််အစိုးး��ရလက််ထက်တွ
် ွင်် မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီ (NMSP)နှှင့့်� လားး�ဟူူဒီီမိုု�
ကရက််တစ်် အစည်းး�အရုံးး��(LDU) တို့့��သည်် NCA လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�
သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််၌ NCA လက််မှှတ််ထိုးး��ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး� စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၁၀) ဖွဲ့့�� ရှိိ�လာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ NCA
စာာချုု�ပ််သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီလမ်းး�ကြော��ာင်းး�အတွွက်် အပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲတစ််ခုဖြု �စ််လာာခဲ့့�သည််။ NCA စာာချုု�ပ််အရ အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�၊ ဒေ�သအဆင့့်�နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းနှှင့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာ
အလိုု�က်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပရန််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�

၁၃	ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး��

(KNU)၊

ရှှမ်းး�ပြ�ည််ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းကော�ာင်စီ
် ီ

(RCSS)၊ ပအိုု�ဝ့့်�အမျိုး�း��သားး� လွွတ််မြော��ာက်ရေး�း
် အဖွဲ့့�� (PNLO)၊ ချျင်းး�အမျိုး�း��သားး�တပ််ဦးး
(CNF)၊ ရခိုု�င််ပြ�ည််လွွတ််မြော��ာက်ရေး�းပါ
်
ါတီီ (ALP)၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာကျော�ာ�င်းး�သားး�
များ��းဒီီမိုု�ကရက််တစ််တပ်ဦး
် း (ABSDF)၊ ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး��/ကရင််အမျိုး�း��သားး�
လွွတ််မြော��ာက်ရေး�း
်
တပ််မတော်��်�ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းကော�ာင််စီီ (KNU/KNLA-PC)၊ တိုးး��တက််
သော�ာ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာကရင််အမျိုး�း��သားး�တပ််မတော်��်�(DKBA)
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NCA စာာချုု�ပ််လက််မှှတ်ရေး�းထိုးး�
်
�ထားး�သော�ာ အချို့့���သော�ာတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လက််နက််ကိုု�င်ဒေ�သများ
်
��း၌ အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�နိုု�င််ငံံရေး�း
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းကိုု� ဒေ�သလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဟူူသော�ာအကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့့်� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ NCA စာာချုု�ပ််သည်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း
စာာချုု�ပ််အဆင့့်�သို့့�� ရော�ာက််ရှိနေ���ေခြ�င်းး�မဟုုတ်ဘဲဲ
်
နိုု�င််ငံံရေး�းပြ�ဿနာာများ��းကိုု� လက််နက််ကိုု�င်နည်းး
်
�လမ်းး�ဖြ�င့့်� ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ထက််
နိုု�င််ငံံရေး�းစား�းပွဲဲ�ဝိုု�င်းး�/ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပေါ်�်သို့့�� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းသည့့်� အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ပင််ဖြ�စ််
သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ (၂၁-ရာာစုုပင်လုံံ�
် ) ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�သည်် NCA စာာချုု�ပ်် အခန်းး�(၅) ၌ နိုု�င််ငံံရေး�းလမ်းး�ပြ�
မြေ�ေပုံံ�အရ နိုု�င််ငံရေး�းဆွေး�း
ံ
�နွေး�း�မှုုဆိုု�င်ရာာမူ
်
ူဘော�ာင််အတွွင်းး� (Framework for Political Dialogue) ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�သို့့��
ကျျင်းး�ပရာာတွွင်် ကဏ္ဍအလိုု�က််(၅)ခုု၁၄တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း (IDPs) နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း (Refugees) အကြော��ာ�င်းး�အရာာမှာာ�
လူူမှုုရေး�းအခန်းး�ကဏ္ဍ၌ ထည့့်�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် ဖြ�စ််သည််။
NCA စာာချုု�ပ််အရ လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သားး�
အဆင့့်�နိုု�င်ငံ
် ံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပရာာတွွင်် ကန့့်�သတ််ချျက်များ
် ��းနှှင့့်�စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��းဖြ�င့့်� ရင််ဆိုု�င်နေ
် �ရသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့့်�
မွွန််အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် လူူဦးးရေ�ကန့့်�သတ်ချျက်
်
်များ��းနှှင့့်� ကျျင်းး�ပမည့့်�နေ�ရာာသတ််မှှတ််ချျက်များ
် ��းဖြ�င့့်� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
နေ�ရသည််။ သက််ဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သာာအဆင့့်�နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းမှှ ရရှိိ�လာာသော�ာအချျက််အလက််များ��းအားး� UPDJC ၌ တဖန််
ပြ�န််လည််ဆွေး�း�နွေး�း�သုံးး��သပ််ပြီး�း�မှှသာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံသို့့�� ဆွေး�း�နွေး�း�မည့့်�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� တင််သွွင်းး�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ NCA စာာချုု�ပ််လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�
အဆင့့်�နိုု�င်ငံ
် ံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�နှှင့့်� ပတ််သက်၍
် “လူူမျိုး�း��အလိုု�က််အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�” အားး� ကရင််၁၅၊ ပအိုု�ဝ်းး�၁၆၊
ချျင်းး�၁၇နှှင့့်� မွွန်၁၈
်
အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းကိုု� ကျျင်းး�ပနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ “ဒေ�သအလိုု�က််၊ အမျိုး�း��သားး�အလိုု�က််
အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�”အားး� တနင်္သာ�ာ�ရီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ထားး�ဝယ််မြို့�့��တွွင်် ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီလ ၂၃ ရက််
နေ့�့မှှ ၂၅ ရက််နေ့�့အထိိလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တော�ာင််ငူူမြို့�့��တွွင်် ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁၇ ရက််နေ့�့မှှ ၁၉
ရက််နေ့�့အထိိ လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��တွွင်် ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ ဧပြီ�ီလ ၂၃ ရက််မှှ ၂၅ ရက််အထိိလည်းး�ကော�ာင်းး�၊
“အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က်် အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�နိုု�င်ငံ
် ရေး�းဆွေး�း
ံ
�နွေး�း�ပွဲဲ�” ဖြ�စ််သော�ာ အရပ််ဘက်လူ
် မှု
ူ အ
ု ဖွဲ့့��အစည်းး�ဖိုု�ရမ်် (CSO Forum)
အားး� (၂၄/၂၅-၂-၂၀၁၇) နှှင့့်� (၂/၃-၁-၂၀၁၈) နေ�ပြ�ည််တော်�်�ကော�ာင်စီ
် ီနယ််မြေ�ေ၌ (၂) ကြိ�ိမ််ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။၁၉ NCA စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််
ဆိုု�ထားး�သော�ာ ရှှမ်းး�ပြ�ည််ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းကော�ာင်စီ
် ီ (RCSS)နှှင့့်� ရခိုု�င််ပြ�ည််လွွတ််မြော��ာက်ရေး�းပါ
်
ါတီီ (ALP) တို့့��သည်် မိိမိိတို့့��
နယ််မြေ�ေများ��း၌ အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပနိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိသေး����းပေ�။
အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီအ
ီ ဖွဲ့့��ချုု�ပ််အစိုးး��ရလက််ထက်တွ
် င်
ွ ် ပြ�ည််ထော�ာင််စုငြို �မ်း
ိ �း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ-(၂၁) ရာာစုုပင်လုံံ�
် စုုစုပေါ
ု �ါင်းး�
(၃) ကြိ�ိမ်၂၀
် ကျျင်းး�ပပြီး�း�စီးး�ခဲ့့�ရာာ၌ ဒုုတိယ
ိ အကြိ�ိမ်နှ
် ှင့့်� တတိိယအကြိ�ိမ်များ
် ��းမှှရရှိိ�လာာသော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုသဘော�ာ
ု
�တူူညီချျက်
ီ
အ
် စိိတ််
အပိုု�င်းး� (၁) နှှင့့်� (၂) အချျက််အလက််များ��းမှာာ� ယေ�ဘုုယျျဆန််နေ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ညီီလာာခံံ (၃) ကြိ�ိမ်် ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ်ခြ�
် င်းး�
၁၄	ကဏ္ဍအလိုု�က််(၅)ခုုမှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊ မြေ�ေယာာနှှင့့်�သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် စသည််တို့့��ဖြ�စ််သည််။
၁၅ ၂၀၁၇ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီလ ၁၈ရက််မှှ ၂၀ ရက််နေ့�့အထိိ ကရင််ပြ�ည််နယ်် ဘားး�အံ့့�မြို့�့��၌ ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။
၁၆ ၂၀၁၇ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁၈ရက််မှှ ၂၀ ရက််နေ့�့အထိိ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် ဟိုု�ပုုန်းး�မြို့�့��၌ ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။
၁၇ ၂၀၁၇ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၂၇ရက််မှှ ၂၉ ရက််နေ့�့အထိိ ချျင်းး�ပြ�ည််နယ်် ထန််တလန်မြို့�့
် ��၌ ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။
၁၈ ၂၀၁၈ခုုနှှစ််၊ မေ�လ (၅)ရက််မှှ (၇) ရက််နေ့�့အထိိ မွွန်ပြ် �ည််နယ်် ရေး�းမြို့�့��၌ ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။
၁၉	စိုု�င်းး�ကျော်�်��ညွွန့့်�၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််အရွေ့�့�� ဘယ််လော�ာက်ရှိိ�ပြီ
် �ီလဲဲ (သို့့��) ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ-၂၁ရာာစုုပင်လုံံ�
်
သဘော�ာ�တူူညီီချျက်များ
် ��းနှှင့့်�
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (စာာမျျက််နှာာ�-၁၁နှှင့့်�၁၂)။
၂၀	ယခုုစာာတမ်းး�ရေး�းသားး�ချိိ�န််တွွင်် ၂၀၁၅-၂၀၁၈ ခုုနှှစ််အတွွင်း�း ကျျင်းး�ပပြီး�း�စီးး�ခဲ့့�သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ အကြိ�ိမ်အရေ�ေ
်
အတွွက်အားး
် � ဆိုု�လိုု�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
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မှှရရှိိ�လာာသော�ာ လူူမှုုရေး�းအခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ်် စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��း/စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း(IDPs) နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််
များ��း (Refugees) အကြော��ာ�င်းး�အရာာပါါ ပြ�ည််ထော�ာင််စုသဘော�ာ
ု
�တူူညီချျက်
ီ
် အစိိတ်အ
် ပိုု�င်းး� (၁) နှှင့့်� (၂) ၌ စုုစုပေါ
ု �ါင်းး�အချျက်် (၃)ချျက််
သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။
၁။	လက််နက်ကိုု�င်
်
် ပဋိိပက္ခခများ��းကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လူူတို့့�၏
� ပြု�ုမူူဆော�ာင်ရွ
် က်
ွ မှု
် နှ
ု ှင့့်� သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််များ��း
ကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဒုုက္ခခသည််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�သူူများ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မရှိစေ���ေဘဲဲ နိုု�င််ငံံ
တကာာစံံချိိ�န်စံ
် ညွှှန်းး
ံ
�များ��းနှှင့့်�အညီီ လူ့့�အခွွင့့်အရေး�း
�
�ကိုု�လေး�းစား�းလိုု�က််နာာပြီး�း� ရေ�ရှှည််ရှှင်သန်
်
ရ
် ပ််တည််နိုု�င်ရေး�း
်
(Durable
Solution)ကိုု� ဦးးတည််၍ စနစ််တကျျအစီီအစဉ််များ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင်ရ
် န််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသဘော�ာ�တူူညီီချျက််
အစိိတ်အ
် ပိုု�င်းး� (၁)
၂။	လက််နက်ကိုု�င်
်
ပ
် ဋိိပက္ခခများ��းကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လူူတို့့��၏ပြု�ုမူူဆော�ာင်ရွ
် ွက်မှု
် ုနှှင့့်� သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််များ��း
ကြော��ာင့့်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဒုုက္ခခသည််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�သူူများ��းသည်် မိိမိနေ��ေရပ််နှှင့့်� မိိမိိသွားး��လိုု�ရာာ
အခြား��းဒေ�သသို့့�� လူ့့�ဂုုဏ်သိ
် ိက္ခာာ�နှှင့့်�အညီီ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််နိုု�င််ရန််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက်် အစိိတ်အ
် ပိုု�င်းး� (၁)
၃။ ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း၊ ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�း၊ လူူမှုုဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းအားး� ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင််
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်ချျသည့့်
်
� အဆင့့်�တိုု�င်းး�နှှင့့်� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုအဆင့့်�တိုု�င်းး�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအနည်းး�ဆုံးး�� ၃၀%
ပါါဝင််ရေး�းကိုု� ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသဘော�ာ�တူူညီီချျက်် အစိိတ်အ
် ပိုု�င်းး� (၂)
NCA စာာချုု�ပ််၊ အခန်းး�(၃)၊ အပိုု�ဒ််(၁၀)၌ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င်ရာာ
် အကူူအညီီများ��း အခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် အစိုးး��ရမဟုုတ််
သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ အကူူအညီီမည််မျှှပင်် ပေး�းစေ�ချျင််ကာာမူူ၊ အပိုု�ဒ််
(၁၀/က)အရ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရ၏ ခွွင့့်�ပြု�ုချျက််ဖြ�င့့်�သာာ ဆော�ာင််ရွွက်ခွ
် ွင့့်�ရှိကြော�����ာင်းး� အတိိအလင်းး�ပါါရှိိ�သည််။

၃.၁.၁.	လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င်ရာ
် ာ အကူူအညီီများ��း
၁၀။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င်ရာာ
်
အကူူ
အညီီများ��းနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ အော�ာက််ပါါအချျက််များ��းကိုု� သဘော�ာ�တူူသည််(က) ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDPs) နှှင့့်� ပဋိိပက္ခခဒဏ််ခံံစား�းနေ�ရသူူများ��းအတွွက်် လူူသားး�ချျင်းး�
စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာအကူူအညီီများ��းပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�ပြီး�း� NGO နှှင့့်� INGO အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ကူူညီီထော�ာက််
ပံ့့�မှုများ
ု ��းအားး� “နိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
အစိုးး��ရ၏ခွွင့့်ပြု� �ုချျက််ဖြ�င့့်�” လုုပ်ငန်းး
် �အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ရာာ
် တွွင်် သက််
ဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရဌာာနများ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အကြား�း� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န််။
(ခ) ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း(IDPs)အားး� ၎င်းး�တို့့��၏ဆန္ဒဒအတိုု�င်းး� မူူလဒေ�ေသများ��းသို့့�� ပြ�န််လည််
နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းဆော�ာင််ရွက်
ွ ရ
် န််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သင့့်�လျော်�်��ရာာနေ�ရာာတွွင်် ရွာာ�သစ််တည််ထော�ာင််
ပေး�းစေ�လိုု�လျှှင််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�၍ လူ့့�ဂုဏ်
ု သိ
် က္ခာာ
ိ �နှှင့့်�အညီီဖြ�စ််စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ပေး
် �းရ
မည််။
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(ဂ) ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း(IDPs)နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း သို့့��ပြ�န််လည််ဝင််ရော�ာက်လာ
် ာသည့့်� ဒုုက္ခခသည််
များ��းအားး�စီီစစ်၍
် ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််များ��းကိုု� ပူးး�တွဲဲ�ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န််။
NCA စာာချုု�ပ်် အပိုု�ဒ်(် ၁၃/ဂ) ၌
	လူူလုုပ်နှ
် ှင့့်�သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််များ��းကြော��ာင့့်�

ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း(IDPs)နှှင့့်�

ပဋိိပက္ခခ

ဒဏ််ခံစား
ံ �းရသူူများ��းအားး� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာသည့့်� အခြေ�ေ�ခံံအထော��ာက််အပံ့့�များ��းပေး�းအပ််မှုကိုု�
ု ညှိိ�နှိုင်း
ု �း ဆော�ာင််ရွက်
ွ ရ
် န််။
အထက််ပါါအချျက််များ��းအရ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င်ရာာ
် အကူူအညီီများ��းကိုု� ပြ�ည််တွွင်း�း နှှင့့်� ပြ�ည််ပအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ
ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရ၏ခွွင့့်�ပြု�ုချျက််ဖြ�င့့်�သာာ ဆော�ာင််ရွွက်ခွ
် ွင့့်�ရှိကြော�����ာင်းး� အပိုု�ဒ်် (၁၀/က) ၌ အတိိအလင်းး�
ရေး�းသားး�ထားး�သည််။ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င်ရာာ
် အကူူအညီီများ��းမှာာ� NCA စာာချုု�ပ်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင််သားး�
လက််နက်ကိုု�င်
်
အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်သာာဖြ
်
�စ််နေ�သည််။ အဆိုု�ပါါအကူူအညီီများ��းသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအတွွက်သာာ
်
အကျုံးး���
ဝင််နေ�ပြီး�း�၊ ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် အကျုံးး���ဝင််မှုုမရှိပေ���ေ။ NCA စာာချုု�ပ််ပါါ လူူသားး�ချျင်းး�ဆိုု�င််ရာာစာာနာာအကူူအညီီများ��းသည်် NCA
စာာချုု�ပ််လက််မှှတ်မရေး�း
်
�ထိုးး��ရသေး��းသော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် အကျုံးး���ဝင််မှုုမရှိပေ���ေ။ NCA
လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�လည်းး� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််အရေး�း�
ကိိစ္စစရပ််များ��းဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်�သာာလုုပ်ဆော�ာင်
်
နေ
် �ရသည််။ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ်ရှိိ�
် ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက််
နယ််စပ်ဖြ် �တ််ကျော်�်�� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င်ရာာ
် အကူူအညီီများ��းမှာာ� တစ််နှှစ််ထက်တစ်
်
နှ
် ှစ်် သိိသိသာာသာာပိုု�မိုု�လျော့�့
ိ
��နည်းး�လာာသည််။
အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင်် ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထံံသို့့�� တိုု�က််ရိုု�က််ရော�ာက်ရှိနေ���ေ
်
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�ပင်် ဖြ�စ််သည််။

၃.၁.၂. ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုုရပ်စဲ
် ဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပူးး�တွဲဲ�စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းကော်�်�မတီီ (JMC)နှှင့့်� 			
	ကြား�း�ကာာလဆိုု�င်ရာ
် ာ အစီီအမံံများ��း

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််အတွွင်းး� JMC ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ� အလွွန်အရေး�း
်
�ပါါသော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေ၌ တည််ရှိိ�
နေ�သည့့်�အပြ�င်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း တိုု�က််ရိုု�က်ဆ
် က််စပ်နေ
် �သည််။ နေ�ရပ််ပြ�န််လာာမည့့်�သူူများ��း
အတွွက်် လူူမှုုဘဝလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအာာမခံချျက်
ံ
ပေး
် �းနိုု�င််ရန်် NCA လက််မှှတ်ရေး�းထိုးး�
်
�ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းနှှင့့်� အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�တို့့�� နှှစ််ဖက်အ
် ကြား�း� တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နေ�ရာာချျထားး�ခြ�င်းး�၊ အပစ််ရပ််နယ််မြေ�ေသတ်မှှတ်
်
်ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပဋိိ
ပက္ခခများ��းထပ််မံံ မဖြ�စ််ပွား��းစေ�ရန်် စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�လေ့�့လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ JMC အားး� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��အဆင့့်� (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု)အဆင့့်�၊
ပြ�ည််နယ််အဆင့့်�၊ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာအဆင့့်�၂၁ ဟူူ၍ အသီးး�သီးး�သတ််မှှတ််ထားး�သည််။
NCA စာာချုု�ပ််တွွင်ပါ
် ါရှိသော����ာ ကြား�း�ကာာလနှှင့့်�ပတ််သက်၍
် အစိုးး��ရနှှင့့်� NCA စာာချုု�ပ်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကိုု�င်
်
အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� တိိတိိကျျကျျအဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိသေး����းပေ�။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရ
နှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကိုု�င်
်
အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� ချုု�ပ််ဆိုု�သော�ာ NCA စာာချုု�ပ််တွွင်် ကြား�း�ကာာလအတွွင်း�း ဆော�ာင််ရွွက်ရ
်
မည့့်�အစီီအစဉ််များ��း အပိုု�ဒ်် (၂၅/က) ၌ ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် အစီီအစဉ််များ��း
အတိိအလင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ ယင်းး�အစား�း NCA လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�
၂၁	တစ််နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က်မှု
် ုရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််(NCA)၊ အခန်းး�(၄): ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုုရပ််စဲဲရေး�းဆိုု�င်ရာာ
် ပူးး�တွဲဲ�စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းကော်�်�မတီီ
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များ��းသည်် “မိိမိိတို့့��နှှင့့်�သက််ဆိုု�င််သည့့်� အပစ််ရပ််နယ််မြေ�ေများ��းတွွင်”် အပိုု�ဒ်် (၂၅/က) ၏ ကိိစ္စစရပ််များ��းဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် နှှစ််ဖက််
ညှိိ�နှိုင်း
ု �း ဆော�ာင််ရွက်
ွ မ
် ည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ပါါရှိိ�သည််။ NCA သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််လက်မှှတ်
်
ရေး�းထိုးး�
်
�ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကိုု�င်
်
်
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်�အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� အပစ််ရပ််နယ််မြေ�ေများ��း တိိတိကျျကျျသတ်
ိ
မှှတ်
်
နိုု�င်
် ခြ�
် င်းး�မရှိသေး����းပေ�။ ကြား�း�ကာာလအတွွင်း�း
ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် မည့့်� အစီီအစဉ််များ��းလုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏
ခွွင့့်�ပြု�ုချျက််ရရှိိ�ပြီး�း�မှှသာာ ဆော�ာင််ရွွက်နိုု�င်
် ်မည််ဖြ�စ််သည််။

၃.၁.၃. အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏အခန်းး�ကဏ္ဍ
ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်ချျ
် မ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််၌ အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည််များ��း ပါါဝင််ခွွင့့်�အာာမခံံချျက််ပေး�းထားး�သည််မှာာ� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုဆိုု�င်ရာာမူ
်
ူဘော�ာင်် (The Framework for Political Dialogue)၊ အခန်းး� (၄): အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�
များ��း
၄.၁.၁။

အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�နိုု�င်ငံ
် ရေး�းဆွေး�း
ံ
�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းကိုု� လုုပ်ငန်းး
် �ကော်�်�မတီီများ��းမှှ ဦးးဆော�ာင််လမ်းး�ညွှှန််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပူးး�တွဲဲ�ကော်�်�မတီီ (UPDJC)မှှ ချျမှှတ််ပေး�းထားး�သည့့်� အခြေ�ေ�ခံံလမ်းး�ညွှှန််ချျက်များ
် ��းနှှင့့်�
အညီီ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရအဖွဲ့့��များ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကိုု�င်
်
် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်�
အရပ််ဘက်လူ့့
် �အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ အစုုအဖွဲ့့�� တစ််ဖွဲ့့��ချျင်းး�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ စုုပေါ�ါင်းး�၍ သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�
ကျျင်းး�ပနိုု�င််သည််။

၄.၁.၂။

အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအဖွဲ့့��မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ လွှှတ််
တော်�်�များ��းမှှကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ တပ််မတော်��်�မှှကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းမှှကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ တရား�းဝင််နိုု�င်ငံ
် ရေး�းပါ
ံ
ါတီီများ��းမှှကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့့်� အခြား��းပါါဝင််သင့့်� ပါါဝင််
ထိုု�က််သူူများ��း ပါါဝင််နိုု�င််သည််။

သမ္မမတဦးးသိိန်းး�စိိန်းး�အစိုးး��ရလက််ထက်် ပြ�ည််တွွင်းး�ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််တွွင်် အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� အခန်းး�ကဏ္ဍ
ပါါဝင််မှုုသည်် အားး�ကော�ာင်းး�လာာခဲ့့�သော်�်�လည်းး�၊ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််အစိုးး��ရလက််ထက်တွ
် ွင်် အရပ််ဖက််
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအခန်းး�ကဏ္ဍပါါဝင််မှုု ကန့့်�သတ်လာ
် ာခြ�င်းး�၊ မှေး�း�မှိိ�န််လာာခြ�င်းး�များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည််။ အရပ််ဘက်လူ
် ူမှုုအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းသည်် လက််တွေ့�့�မြေ�ေပြ�င််အခြေ�ေ�အနေ�ေဖြ�စ််တည််ခြ�င်းး�များ��း၊ လူူထုုအားး�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင််
လည်းး� ဖြ�စ််တည််နေ�သော�ာကြော��ာင့့်�ပင််ဖြ�စ််သည််။ အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် NCA စာာချုု�ပ််အရပေါ်�်�ပေါ�ါက််လာာသော�ာ
အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် အထိုု�က််အလျော��ာ�က််ပါါဝင််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုများ��းရှိသော်����်�လည်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံတွွင်မူ
် ူ ပါါဝင််ခွွင့့်�မရရှိသေး����းပေ�။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််တွွင်် အရပ််ဘက််
လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍ၌တည််ရှိနေ���ေသည့့်�အတွွက်် ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့့်�သည််။

၃.၁.၄.	ကျားး��-မတန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ လက််နက်ကိုု�င်
်
ပ
် ဋိိပက္ခခ အကျိုးး���သက််ရော�ာက်မှု
် ုများ��းသည်် အတိိတ််ကာာလနှှင့့်� ယခုု(ပစ္စုု�ပ္ပပန််) ကာာလ
အထိိ အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့့်� ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအပေါ်�်�သာာမက အမျိုး�း��သားး�များ��းအပေါ်�်�သို့့��လည်းး� အနုုတ််လက္ခခဏာာဆော�ာင်သည့့်
်
�
အကျိုးး���သက််ရော�ာက်မှု
် ုများ��းနှှင့့်� ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုုများ��းဖြ�စ််စေ�သည််။ အကယ််စင််စစ််လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း
နှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းတွွင်် အများ��းစုုမှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့့်� ကလေး�း�သူူငယ််များ��း၊ သက််ကြီး�း�ရွွယ်အိုု�များ
်
��း ဖြ�စ််နေ�သည််။ ယင်းး�အပြ�င််
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အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိသားး�စုုတစ်စု
် ု၌အိိမ််ထော�ာင််ဦးးစီးး�တာာဝန််များ��းယူူထားး�နေ�ရသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�
များ��းရှိိ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� ကျားး��-မ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုများ��း၊ အလုုပ်အ
် ကိုု�င််အခွွင့့်�အလမ်းး� ခွဲဲ�ခြား��းကန့့်�သတ်မှု
် ုများ��း၊ နေ့�့စား�းလုုပ််
အားး�ခရရှိိ�ခြ�င်းး�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�များ��းထက်် လုုပ််ခ (အခကြေး���းငွေ�ေ) နည်းး�ပါးး�နေ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည််
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�စုံံ�အတူူတကွွ နေ�ထိုု�င််သော�ာကြော��ာင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��တိုု�င်းး�၌ မိိမိိတို့့��၏ ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ကိုု�ယ််စီီဖြ�င့့်�တည််ရှိနေ���ေသည််။ ၎င်းး�ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းသည််လည်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်�ကန့့်�သတ်မှု
် ုများ��းရှိနေ���ေသည််။
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််ပွဲဲ�ကြော��ာင့့်� နစ််နာာဆုံးး��ရှုံးး��မှုုများ��း လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရမှုုများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
ခံံစား�းနေ�ရသည််မှာာ� ယနေ့�့�အချိိ�န််အထိိပင်ဖြ် �စ််သည််။ ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းအရေး�း�ကိိစ္စစသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်ချျည်းး
်
�သာာ
မဟုုတ်ဘဲဲ
် အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့့်�လည်းး�သက််ဆိုု�င််သည််။ ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�၏အကျိုးး���ဆက််သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� သွွယ််ဝိုု�က််
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တိုု�က််ရိုု�က်သော်�်�လည်းး
်
�ကော�ာင်းး� သက််ရော�ာက်မှု
် ရှိနေ���ေသ
ု
ည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� လိိင်ပိုု�
် င်းး�ဆိုု�င််ရာာအမြ�တ််
ထုုတ်မှု
် များ
ု ��း၊ လူ့့�အခွွင့့်အရေး�း
�
�ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံရ
ံ မှုုများ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း (ရုုပ်ပိုု�
် င်းး�နှှင့့်� စိိတ်ပိုု�
် င်းး�ဆိုု�င််ရာာဝေ�ဒနာာ
များ��း) လည်းး� ရှိနေ���ေသေး�းသည််။
ကျားး��-မတန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�သည်် ပြ�ည််တွွင်းး�ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််နှှင့့်� တိုု�က််ရိုု�က်ဆ
် က််စပ်ပတ်
်
်သက်နေ
် �သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�း
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း၏ သက််ဆိုု�င််ရာာအခန်းး�ကဏ္ဍအသီးး�သီးး�တိုု�င်းး�တွွင်် ကျားး��-မတန်းး�တူူညီီမျှရေး��း� မဖြ�စ််မနေ�ေထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််
လိုု�အပ််နေ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း(နိုု�င််ငံံရေး�း) ဖြ�စ််စဉ်် အခန်းး�ကဏ္ဍတိုု�င်းး�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််ခြ�င်းး�သည််သာာ
မက ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်လည်းး
်
� မဖြ�စ််မနေ�ေပါါဝင််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ WLB, အထွေထွေ��ေ���အတွွင်း�း ရေး�းမှူး��း လွေး�း�ပိုးး��ငယ််မှှ
“မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ံရဲ့့� လူူဦးးရေ� ၅၀% ကျော်�်��က အမျိုး�း��သမီးး�တွေ�ေဖြ�စ််တာာမို့့�� အများ��းပါါဝင််မှုု၊ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတို့့��လိုု� အကြော��ာ�င်းး�အရာာတွေ�ေ
ပြော��ာမယ််ဆိုု�ရင်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�တွေ�ေရဲ့့�အသံံကိုု� နော�ာက််ချျန််ထားး�ခဲ့့�လို့့��မရပါါဘူးး�။ စစ််ပွဲဲ�တွေ�ေမှာာ�ဆိုု�ရင််
လည်းး� အမျိုး�း��သမီးး�နဲ့့�ကလေး�း�တွေ�ေကိုု� လက််နက်လိုု�
် အသုံးး��ချျခံံရတာာမို့့�� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�တွေ�ေကိုု� မပါါဝင််
စေ�ဘူးး�ဆိုု�ရင်် အော�ာင််မြ�င်တဲ့့
် �လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ််လာာမှာာ� မဟုုတ််ပါါဘူးး�။ အမျိုး�း��သမီးး�တွေ�ေက အမျိုး�း��သားး�တွေ�ေထက််ပိုု�ပြီး�း� အနစ််နာာခံံရ
တယ််။ အဲဲဒါါကိုု�အမျိုး�း��သားး�တွေ�ေက အသိိအမှှတ််ပြု�ုဖို့့��လိုု�တယ််။”၂၂ အမှှန််တကယ််လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််များ��း
တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�ပါါဝင််မှုုရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး� နည်းး�ပါးး�နေ�သေး�းသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသဘော�ာ�တူူညီီချျက်် အစိိတ််အပိုု�င်းး� (၂)တွွင်် အမျိူး�း��
သမီးး�ပါါဝင််ခွွင့့်� အနည်းး�ဆုံးး�� (၃၀%) အာာမခံံသဘော�ာ�တူူညီီချျက်ရ
် ရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�
များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် မိိသားး�စုုစား�းဝတ််နေ�ရေး�းပုံံ�မှှန််လည််ပတ်နိုု�င်
် ရ
် န်် နေ့�့စား�းအလုုပ်သမား
်
�းအဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
အချို့့���သော�ာ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းခြံ�ံများ��းတွွင်် ပုုတ်ပြ် �တ််ဖြ�င့့်�သော်�်�လည်းး�၊ အိိမ်တွ
် ွင်းး�လက််မှုု (အသေး�း�စား�း) လုုပ်ငန်းး
် �အစရှိသော����ာ အလုုပ််
များ��းကိုု�လုုပ်ဆော�ာင်
်
ခြ�
် င်းး�ဖြ�င့့်� အိိမ်ထော
် �ာင််ဦးးစီးး�တာာဝန််များ��းကိုု� ပူးး�တွဲဲ�ထမ်းး�ဆော�ာင််နေ�လာာရသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််၌ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏အသံံများ��းကိုု�မဖြ�စ််မနေ�ေ
ထည့့်�သွွင်းး�ရမည့့်�အပြ�င််၊ ကျားး��-မဖြ�စ််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မပြု�ုဘဲဲ၊ လူူသားး�တစ််ဦးးကဲ့့�သို့့�� ရှု့့�မြ�င််လျျက်ပါ
် ါဝင််ခွွင့့်�ရှိိ�ရပေ�ေ
မည််။ ကျားး��-မရေး�း�ရာာတန်းး�တူူညီမျှှမှု
ီ အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံ
ု
၍
ံ ပါါဝင််ခွင့့်
ွ ရ
� ရှိိ�လာာလျှှင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခသ
ခ ည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း
အပေါ်�်� များ��းစွာာ�အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၎င်းး�တို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း လက််တွေ့�့�လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ချျက်များ
် ��းအပိုု�င်းး�
တွွင်် အမျိုး�း��သားး�များ��းသာာ ဦးးဆော�ာင််နေ�ခြ�င်းး�မျိုး�း��မဟုုတ််ဘဲဲ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု�လည်းး� ဦးးဆော�ာင််သော�ာအခန်းး�ဏ္ဍတွွင်် ထည့့်�သွွင်း�း
ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ကော�ာင်းး�မွွန်သော�ာ
်
အကျိုးး���ရလဒ််များ��း ရရှိိ�ခံံစား�းနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွင်
ွ ် ညီီလာာခံံမှှရရှိိ�လာာသော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
သဘော�ာ�တူူညီီချျက်အ
် စိိတ်အ
် ပိုု�င်းး� (၁ နှှင့့်� ၂) အချျက််များ��းသည်် လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်နေ
် �ခြ�င်းး�မျိုး�း�� မရှိိ�
သေး�းပေ�။
၂၂	လွေး�း�ပိုးး��ငယ်် (အထွေထွေ��ေ���အတွွင်း�း ရေး�းမှုးး�၊ WLB)၊ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက်လျျက်
်
ရှိိ�သည့့်
်
�လုုပ််ငန်းး�ခွွင််မှှ မိိခင််များ��း 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. ပြ�ည်တွ
် ွင်းး�ဖြ�စ််ရပ်များ��းကို
်
ု� လေ့�့လာာခြ�င်းး�
ပြ�ည််တွွင်း�း ဖြ�စ််ရပ််များ��းအဖြ�စ်် ကချျင််၊ ကရင််နီီ(ကယားး�)၊ ကရင််၊ ချျင်းး�၊ မွွန််၊ ရခိုု�င််၊ ရှှမ်းး�အစရှိသော����ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ��းနှှင့့်�သက််ဆိုု�င််သည့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအကြော��ာ�င်းး�ကိုု� စုုစည်းး�လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ လက််နက််
ကိုု�င်် ပဋိိပက္ခခအများ��းစုုသည်် ပြ�ည််နယ််အများ��းစုုတွွင်် ဖြ�စ််နေ�သည့့်�အတွွက်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် ဗမာာ
မဟုုတ်သော�ာ
်
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�စ််နေ�သည််။ ဤအခန်းး� ကဏ္ဍ၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း ပညာာရေး�း၊
ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး� စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုများ��း၊ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာအထော��ာက််အထားး�များ��း၊ မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ံ
အစိုးး��ရမှှပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့့်� တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေများ��းအထူးး�သဖြ�င့့်� မြေ�ေယာာဥပဒေ�ေနှှင့့်� ၎င်းး�ဥပဒေ�ေအားး� အခြေ�ေ�ပြု�ုလျျက်် မြေ�ေလွွတ်၊် မြေ�ေလပ််
နှှင့့်�မြေ�ေရိုု�င်းး� ဥပဒေ�ေများ��း (၂၀၁၂နှှင့့်� ပြ�င််ဆင််သည့့်ဥ
� ပဒေ�ေ-၂၀၁၈) အစရှိသော����ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းအပြ�င််၊ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာ နယ််စပ်ရှိိ�
်
ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� တတိိယနိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခွွင့့်�များ��း ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ခြ�င်းး�များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည့့်�အပြ�င််၊
၎င်းး�တို့့��ရင််ဆိုု�င်ကြုံ�ံ�တွေ့�့
်
�နေ�ရသည့့်� ရုုပ််ပိုု�င်းး�နှှင့့်� စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခက််အခဲဲများ��းကိုု�လည်းး� ထည့့်�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ထားး�ပါါသည််။

၃.၂.၁.	ကချျင််စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမြော��ာက်ပိုု�
် င်းး�တွွင်တ
် ည််ရှိသော����ာ ကချျင််ပြ�ည််နယ််သည်် အဖိုးး��တန််သဘာာဝတွွင်း�း ထွွက်ပစ္စ
် စည်းး� သယံံဇာာတ
များ��း (ကျော�ာ�က််စိိမ်းး�၊ ပယင်းး�နှှင့့်� ကျွွန်းး�သစ််) ပေါ်�်ထွွက်ရာာ
် ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်�အပြ�င်် နိုု�င််ငံအ
ံ တွွက်် မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�သော�ာ
တိုု�င်းး�ပြ�ည််ဝင််ငွေ�ေများ��းမှာာ� အဆိုု�ပါါသဘာာဝသယံံဇာာတများ��းမှှ ရှာာ�ဖွေပေး���း�လျျက််ရှိိ�သည််။ ကချျင််လူူမျိုး�း��အများ��းစုုသည်် ခရစ််ယာာန််
ဘာာသာာဝင််များ��းဖြ�စ််သည််။ ၁၉၅၀ ခုုနှှစ််ကာာလများ��းတွွင်် ဗမာာအစိုးး��ရသည်် ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််တွွင်ချုု
် �ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််ကတိိ
ကဝတ််များ��း လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််မဖော်�်��ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအားး� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်အ
် ဖြ�စ််သုံးး��နှုုန်းး�ခြ�င်းး�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်ယ
် ဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့့်� ဘာာသာာရေး�းထုံးး��တမ်းး�အစဉ််အလာာများ��းကိုု� ဖိိနှိိ�ပ်ခြ�
် င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� ကချျင််တော်�်�လှှန်ရေး�း
်
လှုုပ်ရှား�
် �းမှုုစတင်လာ
် ာခဲ့့�သည််။ ၁၉၅၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ရန််ကုုန််တက္ကသိုု�လ်
က
၌
် ပညာာသင််ကြား�း�နေ�သော�ာကချျင််ကျော�ာ�င်းး�သားး� (၇) ဦးးမှှ
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာအဖွဲ့့��သည်် မြေ�ေအော�ာက််လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းစတင််၍ ၁၉၆၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၅) ရက််နေ့�့တွွင်် ကချျင််လွွတ််
မြော��ာက််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး� (KIO)နှှင့့်� ကချျင််လွတ်
ွ မြော��ာက်
်
ရေး�းတပ်
်
မတော်��်�
်
(KIA)အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခဲ့့သ
� ည််။၂၃ ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််
တွွင်် ကချျင််လွွတ်မြော��ာက်
်
ရေး�းတပ်
်
မတော်��်�
်
နှှင့့်� စစ််အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း�ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေ� စာာချုု�ပ််မှာာ� ပျျက််ပြ�ယ််
သွားး��ခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန်လ
် ၊ (၉) ရက််နေ့�့၌ ကချျင််လွွတ််မြော��ာက်ရေး�းတပ်
်
မတော်��်�
်
နှှင့့်� မြ�န််မာာတပ်မတော်��်�တို့့�
်
� တကျော့��့��ပြ�န််
လက််နက်ကိုု�င်
်
ပ
် ဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းသော�ာကြော��ာင့့်� ကချျင််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််မြော��ာက်ပိုု�
် င်းး� ကေ�အိုု�င််အိုု�ထိန်းး
ိ �ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေနှှင့့်�
အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေများ��း၌ (မြ�န််မာာ-တရုုတ်် နှှစ််နိုု�င်ငံ
် န
ံ ယ််စပ်အ
် နီးး�/တစ််လျှော�ာ�က််) စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း (IDPs Camps)
(၁၈၀)ကျော်�်��၂၄ အများ��းအပြား�း� ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ရှိနေ���ေရသည််။ ကချျင််နှှစ််ခြ�င်းး�ခရစ််ယာာန််အဖွဲ့့��ချုု�ပ််စာာရင်းး�များ��းအရ “မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ၌
ံ
၂၀၁၁ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန်လ
် (၉) ရက််နေ့�့ စတင််ခဲ့့သ
� ည်် တစ််ကျော့�့��ပြ�န််တိုု�က်ပွဲဲ
် များ
� ��းကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််လူဦး
ူ းရေ� (၁၂၀,၀၀၀) ကျော်�်��၊
စစ််ပွဲဲ�အတွွင်း�း ကျေး�း�ရွာာ�ပေါ�ါင်းး� (၃၆၇)ရွာာ�၊ လူူနေ�အိိမ််ခြေ�ေပေါ�ါင်းး� (၁၅,၀၀၀) နီးး�ပါးး�၊ ဘာာသာာရေး�းအဆော�ာ�က််အဦးး ခရစ််ယာာန််ဘုုရား�း
ကျော�ာ�င်းး� (၂၇၂) ကျော�ာ�င်းး�ပျျက််စီးး�ခဲ့့�ဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့�ရသည််။၂၅ ကချျင််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််(မြော��ာက််ပိုု�င်းး�)ဒေ�သရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
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	ဗိုု�လ််မှုးး�ကြီး�း�နော်�်�ဘူူ၊ KIO သတင်းး�နှှင့့်� ပြ�န််ကြား�း�ရေး�းတာာဝန််ခံံ၊ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လ (၉) ရက််မှှ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လ (၉) ရက််အထိိ ကေ�အိုု�င််အိုု�နှှင့့်� မြ�န််မာာတပ််
ထိတွေ့��့��တိုု�က််ပွဲဲ�

အကြိ�ိမ်ရေ�
် အတိိအကျျမှှတ််တမ်းး�

သိိလိုု�သူူများ��းအတွွက််

https://www.facebook.com/kachinnews/posts/890751187779534

(accessed on June 12, 2018).
၂၅ BBC New (မြ�န််မာာ)၊ ကချျင််စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�တချို့့���မှာာ� ရိိက္ခာာ�ပြ�တ််လို့့�� ဝေ�ငှှစား�းနေ�ရ https://www.bbc.com/ burmese/burma-46466518
(accessed on October 10, 2019).
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Photo by ENAC
KIO ထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�

စခန်းး�များ��းကိုု� ခရစ််ယာာန်ဘု
် ရား
ု �းကျော�ာ�င်းး�များ��း၊ သာာသနာာပိုု�င််နယ််မြေ�ေများ��း၊ စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��းနှှင့့်� တော�ာတော�ာင််များ��းစသော��ာ နေ�ရာာ
အသီးး�သီးး�၌ ဖွွင့့်�လှှစ်နေ
် �ရသည််။

လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း
ကချျင််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် (မြော��ာက််ပိုု�င်းး�)ဒေ�သများ��းတွွင်် အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေနှှင့့်� ကေ�အိုု�င််အိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််
နယ််မြေ�ေများ��းရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း၏ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းနှှင့့်� အခြား��းသော�ာလိုု�အပ််ချျက်များ
် ��းအားး� မဟာာ
ဗျူူ�ဟာာအစုုအဖွဲ့့�� (JST-Joint Strategy Team) အဖွဲ့့��မှှ၂၆ အဓိိကထားး�ဆော�ာင််ရွွက်လျျက်
်
ရှိိ�သ
်
ည််။ ကချျင််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ရှှမ်းး�
ပြ�ည််နယ်် (မြော��ာက််ပိုု�င်းး�) ဒေ�သရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုသည်် ကမာ္ဘ့�့�စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�
အဖွဲ့့��(WFP)မှှ သတ််မှှတ်ထားး
်
�သော�ာ စံံနှုုန်းး�ဖြ�င့့်�ပေး�းနေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာကူူညီီထော�ာက််ပံံမှုု
များ��းကိုု� ရိိက္ခာာ�အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ငွေ�ေသားး�အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး� နည်းး�လမ်းး� (၂)မျိုး�း��ဖြ�င့့်� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနေ�သည််။ အစိုးး��ရ
ထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေနှှင့့်� ကေ�အိုု�င််အိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း၌ စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�ပေး�းဝေ�နေ�မှုုနှှင့့်� ပတ််သက်၍
်
KMSS တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် းမှှ “အစား�းအသော�ာ�က််နှှင့့်�ပတ််သက်လျှှင်
်
် အပိုု�င်းး� (၂)ပိုု�င်းး�ခွဲဲ�ရပေ�ေမည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််
နယ််မြေ�ေမဟုုတ်သော�ာ
်
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�အချို့့���၌ ဈေး�းကွွက်လိုု�
် အပ််ချျက်အ
် ရ အစား�းအသော�ာ�က််သာာပေး�းနေ�ရသေး��းသည််။ စစ််
ဘေး�းရှော�ာ�င်် ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�လည်းး� ကိုု�ယ််တိုု�င််သွားး��ရော�ာက််ဝယ််ယူူ၍ မရနိုု�င််သေး�းပေ�။ အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေ (GCA)
၂၆ ကချျင််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််မြော��ာက်ပိုု�
် င်းး�ရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအတွွက်် ဦးးစား�းပေး�းလုုပ်နေ
် �သော�ာ အဖွဲ့့��ဖြ�စ််သည််။Joint Strategy Team အဖွဲ့့��ဝင််များ��း
မှာာ� 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) တို့့��ဖြ�စ််သည််။
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မြို့�့��ပေါ်�် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် အရင််တုုန်းး�၌ အစား�းအသော�ာ�က်် (ဆန််၊ ဆီီ၊ ဆားး�) ပေး�းဝေ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ယခုုအချိိ�န််အခါါ
တွွင််မူူ ငွေ�ေသားး� (ပိုု�က််ဆံံ) သာာ ပေး�းတော့�့�သည််။”၂၇ အများ��းအားး�ဖြ�င့့်� မြို့�့��ပေါ်�် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း၌ ရိိက္ခာာ�အစား�း ငွေ�ေသားး�
အဖြ�စ်် ရိုးး��ရိုးး��သာာမန််ပြ�ည််သူတစ်
ူ
ဦး
် းလျှှင်် (၁၁,၀၀၀)ကျျပ််။ အဖိုးး��၊ အဖွား��းများ��းနှှင့့်� အလုုပ်မလု
်
ပ်
ု နိုု�င်
် သော�ာ
်
သူူတစ်ဦး
် းလျှှင်် (၁၅,၀၀၀)
ကျျပ််ဟူူ၍ အသီးး�သီးး�ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသည််။ လမ်းး�ပန်းး�ဆက််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� သွားး��လာာရခက််ခဲဲသော�ာ နယ််မြေ�ေများ��းရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
စခန်းး�များ��းတွွင်မူ
် ူ ရိိက္ခာာ�အဖြ�စ်် ဆန်် (၁၃.၅) ကီီလိုု�ဂရမ််၊ ဆားး�(၁၀) ကျျပ််သားး� (ခန့့်�မှှန်းး�ချျက််ဖြ�င့့်� ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�)၊ ဆီီတစ််လီီတာာ၊
ပဲဲ (၆)ပေါ�ါင်် (သို့့��) (၄)ပေါ�ါင်် အစရှိိ�သဖြ�င့့်� ဆက််လက််ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းလျျက််ရှိိ�သည််။ အချို့့���သော�ာစစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသည််
အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေများ��းတွွင်တ
် ည််ရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� လမ်းး�ပန်းး�ဆက််သွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ကုုန််စည််စီးး�ဆင်းး�မှုုခက်ခဲဲသော�ာန
်
ယ််မြေ�ေ
များ��းတွွင်် ရိိက္ခာာ�များ��းကိုု� ဆက််လက််ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနေ�သေး�းသော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းလည်းး� ရှိနေ���ေသေး�းသည််။ ငွေ�ေသားး�စနစ််ဖြ�င့့်� ကူူညီီ
ထော�ာက််ပံ့့�နေ�ခြ�င်းး�အားး� မြို့�့��ပေါ်�်စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�အများ��းစုု၌သာာ ကျျင့့်�သုံးး��လျျက််ဖြ�စ််သည််။ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�
ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��းတွွင်် အစား�းအသော�ာ�က်် (ဆန််၊ ဆီီ၊ ဆားး�)၊ နေ�အိိမ်် (သို့့��) ရွွက်ဖျျင်
် တဲဲ
် ၊ အဝတ််အထည််များ��း၊ ခြုံ�ံ�စော�ာင်များ
် ��း၊ ခြ�င််
ထော�ာင််များ��း၊ မီးး�ဖိုု�ချော�ာ�င််သုံးး��ပစ္စစည်းး�များ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာအရာာဝတ္ထုု�များ��းလည်းး� ပါါဝင််သည််။
မြို့�့��ပေါ်�်စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�တွွင််
ငွေ�ေသားး�စနစ််ဖြ�င့့်� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး�
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မြို့�့��ပေါ်�်ရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�

၂၀၁၁ ခုုနှှစ််၌ ကေ�အိုု�င််အေ�နှှင့့်� အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�တို့့�� တကျော့��့��ပြ�န််စစ််ပွဲဲ�ဖြ�စ််ပွား��းချိိ�န််တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသို့့��
စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�အဖြ�စ်် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််အထိိသာာပေး�းခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက််၊ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််မှှစတင်၍
် ရိိက္ခာာ�အစား�း ငွေ�ေသားး�အဖြ�စ််သို့့��
ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့့်�သုံးး��လာာသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အချို့့���သော�ာစစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းအပေါ်�်� စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�အဖြ�စ်် ဆက််လက််ပေး�းဝေ�
နေ�သေး�းသည််။ ကချျင််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် (မြော��ာက််ပိုု�င်းး�) ဒေ�သများ��းတွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသို့့�� နယ််မြေ�ေဒေ�သ
အလိုု�က််အပေါ်�်� မူူတည််၍ ရိိက္ခာာ�များ��းဆက််လက်် ကူူညီီပေး�းနေ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ရိိက္ခာာ�အစား�းငွေ�ေသားး�စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲကူူညီီပေး�းနေ�
သော�ာစခန်းး�များ��းဟူူ၍ (၂)မျိုး�း��အဖြ�စ်် လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ငွေ�ေသားး�စနစ််သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့့်�သုံးး��လာာသော�ာ စခန်းး�များ��းသည််
အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််ရာာနယ််မြေ�ေများ��းနှှင့့်� လမ်းး�ပန်းး�ဆက််သွွယ်ရေး�းကော�ာ
်
င်းး�မွွန််သော�ာ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် စတင််ကျျင့့်�သုံးး��
၂၇ KMSS တာာဝန််ရှိိ�သူူ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မြ�စ််ကြီး�း�နား�းမြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် မတ််လ ၂၅ ရက််။
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လာာသည််။ ရိိက္ခာာ�စနစ််မှှ ငွေ�ေသားး�စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့့်�သုံးး��လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအတွွက်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲလာာတော့�့�
သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူတစ်ဦး
် း၏ ပြော��ာပြ�ချျက််များ��းအရ “ရိိက္ခာာ�စနစ််မှှ ငွေ�ေသားး�စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ပေး�းရာာတွွင်် အကော��ာင်းး�ဘက််သို့့��ဦးးတည််ခြ�င်းး�ထက်် အဆိုးး��ဘက််သို့့��သာာ ဦးးတည််လာာခဲ့့�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�ရှိိ� တစ််လစာာ
အတွွက်် လူူတစ်ဦး
် းလျှှင်် ကျျပ််ငွေ�ေ (၁၁,၀၀၀) နှုုန်းး�ဖြ�င့့်�သာာ ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းလာာသည််။ အဆိုု�ပါါထော�ာက််ပံ့့�မှုုသည်် မလုံံ�လော�ာက််မှုု
ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့့်�အပြ�င်် အခြား��းသော�ာလိုု�အပ််သည့့်အ
� သုံးး��အဆော�ာ�င််များ��းဝယ််ယူရာာ
ူ တွွင်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််မနေ�ေပေ�။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ငွေ�ေသားး�ပေး�းခြ�င်းး�ထက်် ရိိက္ခာာ�ပေး�းခြ�င်းး�သည်် ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််စေ�ကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။၂၈
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအပေါ်�်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း လျော့�့��နည်းး�လာာခြ�င်းး�နှှင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�ထံံမှှ ရရှိိ�
သော�ာထော�ာက််ပံ့့ငွေ�ေသ
�
ည်် မလုံံ�လော�ာက််သော�ာကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� စခန်းး�ပြ�င််ပသို့့�သွားး
� ��ရော�ာက််၍ နေ့�့စား�းအလုုပ််
သမား�းအဖြ�စ်် ဝင််ရော�ာက်လု
် ုပ််ကိုု�င်သူ
် ူများ��းလည်းး� ရှိနေ���ေသည််။ နေ့�့စား�းလုုပ်ကိုု�င်
်
သူ
် ူများ��း ရရှိသော����ာငွေကြေး���း��မှာာ� (၅,၀၀၀) ကျျပ််နှှင့့်�
(၇,၀၀၀) ကျျပ််အကြား�း� ရရှိိ�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အလုုပ်လု
် ုပ််ကိုု�င်ခြ�
် င်းး�နှှင့့်� အလုုပ်လု
် ုပ််ခရရှိိ�ခြ�င်းး�များ��း၌ ကျားး��-မရေး�း�ရာာ
ခွဲဲ�ခြား��းမှုုများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ ကချျင််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် (မြော��ာက််ပိုု�င်းး�)ဒေ�သရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသည််
မိုးး��ရာာသီီနှှင့့်�ဆော�ာင်းး�ရာာသီီများ��းတွွင်် စိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််များ��း ပိုု�မိုု�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ မိုးး��ရာာသီီအတွွင်း�း လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုု
များ��း သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင်ရေး�း
် အဆင််မပြေ�ေ�မှုုများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ ယင်းး�အပြ�င်် ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံနိုု�င်
ံ ်သော�ာ အမိုးး��အကာာနှှင့့်�
ရွွက်ဖျျင်
် တဲဲများ
်
��း၊ လူူနေ�အိိမ်အ
် ခန်းး�တွဲဲ�များ��းမှာာ� အနည်းး�အကျျဉ်းး�သာာရှိိ�သည််။ ဆော�ာင်းး�ရာာသီီကာာလ၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း
အတွွက်် နွေး�း�ထွေး�း�သော�ာအဝတ််အထည််၊ ခြုံ�ံ�စော�ာင်များ
် ��းနှှင့့်� ခြ�င််ထော�ာင််များ��း အရေး�း�ပေါ်�်လိုု�အပ််လျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� စစ််
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းနေ�အိိမ်အားး
် � အနီးး�ကပ််တွေ့�့�မြ�င််ရသော��ာပုံံ�

Photo by ENAC

Photo by ENAC
မြို့�့��ပေါ်�်စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းနေ�ထိုု�င််သော�ာ နေ�အိိမ်တန်းး
်
�လျားး��များ��း

၂၈	စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူတစ်ဦး
် း၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ(သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ ကချျင််ပြ�ည််နယ််၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် မတ််လ
၂၅ ရက််။
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ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း၌ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းနှှင့့်�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အစား�းအစာာနှှင့့်�လုံံ�ခြုံ�ံ�
သော�ာ အမိုးး��အကာာရွွက်ဖျျင်
် တဲဲများ
်
��းနှှင့့်� အခြား��းသော�ာအခြေ�ေ�ခံံဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း လိုု�အပ််လျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ မြို့�့��ပေါ်�်စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�
များ��း၏ နေ�အိိမ််အကျျယ််အဝန်းး�သည်် အလျားး�� (၁၈)ပေ�၊ အနံံ(၁၃)ပေ�ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါနေ�အိိမ််အကျျယ််အဝန်းး�သည်် သီးး�သန့့်�
ပုံံ�စံံမျိုး�း��ဖြ�င့့်� ဆော�ာက််လုုပ််ထားး�သည်် မဟုုတ်ဘဲဲ
် ၊ လိုု�င်းး�ခန်းး�တွဲဲ�ပုံံ�စံဖြံ �င့့်� ဆော�ာက််လုုပ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ အကျျယ််အဝန်းး�
သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု (ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�း-Privacy) အပေါ်�်� ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််နေ�သည််။
ကေ�အိုု�င််အိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသို့့�� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ်ရာာ
် တွွင််
ကချျင််ပြ�ည််နယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� နယ််စပ််ရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာနမှှ အမိိန့့်�စာာများ��းထုုတ်ပြ် �န််ခြ�င်းး�များ��း၌ “ကချျင်် ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း ရှိိ�
ဘာာသာာရေး�းအဖွဲ့့��များ��း၊ လူူမှုရေး�း
ု အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေနဲ့့� ကချျင််လွတ်
ွ မြော��ာက်
်
ရေး�းတပ်
်
မတော်��်�
်
(ကေ�အိုု�င််အေ�) နယ််မြေ�ေရှိိ� စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််စခန်းး�ပြ�ည််သူူများ��းကိုု� သွားး��ရော�ာက််ကူူညီီရာာ၌ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအားး�မတင််ပြ�ဘဲဲသွားး��ရော�ာက််ပါါက မတရား�းအသင်းး�ဆက််
သွွယ််ခြ�င်းး� ပုုဒ်မ
် - ၁၇/၁ ဖြ�င့့်� အရေး�း�ယူူဆော�ာင်ရွ
် ွက်ခံ
် ံရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အတိိအလင်းး�ထုုတ်ပြ် �န််ကြေ��ညာာခဲ့့သ
� ည််။”၂၉ သို့့��သော်�်�
လည်းး� ကချျင််နှှစ််ခြ�င်းး�ခရစ််ယာာန််အဖွဲ့့��ချုု�ပ်် ဥက္ကကဌ သိိက္ခာာ�တော်�်�ရဒေါ�ါ�က််တာာခလမ်ဆ
် မ််ဆွွန်် (Hkalam Samson) မှှ “ကျနော်��်��တို့့��
အားး�လုံးး��က စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းကိုု� ကူူညီီနေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါတယ််၊ ကေ�အိုု�င််အိုု�ကိုု� ကူူညီီနေ�ခြ�င်းး�မဟုုတ်ကြော��ာ
်
င်းး�”၃၀ ပြော��ာဆိုု�
ခဲ့့�သည််။

နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုအထော��ာက််အထားး�များ��း
၂၀၁၁ ခုုနှှစ််၌ ကချျင််ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း တကျော့��့��ပြ�န််စစ််ပွဲဲ� ဖြ�စ််ပွား��းလာာချိိ�န််တွွင်် အရပ််သားး�ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိ
တို့့��၏ အိုးး��အိိမ်များ
် ��း၊ မရွှေ့�့��ပြော��ာင်းး�နိုု�င််သော�ာအရာာဝတ္ထုု�များ��းကိုု� ချျန််ထားး�ခဲ့့�ရသည််။ ယင်းး�အပြ�င်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုအထော��ာက််အထားး�
များ��းကိုု� မိိမိိနှှင့့်�တပါးး�တည်းး� အတူူတကွွမယူူနိုု�င်သော�ာ
်
ပြ�ည််သူူများ��းလည်းး� ရှိနေ���ေသည််။ မြို့�့��ပြ�နှှင့့်� အလှှမ်းး�ဝေး�းကွာာ�သော�ာကျေး�း�ရွာာ�
များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အထားး�များ��းကိုု� မပြု�ုလုုပ်သော�ာ
်
သူူများ��းလည်းး� ရှိနေ���ေသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းသည််
မြို့�့��ပေါ်�်သို့့�� ထွွက််ပြေး��းခိုု�လှုံံ�ရသည့့်�အခါါ မြို့�့��ပေါ်�် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် အစိုးး��ရမှှ နိုု�င််ငံံသားး�မှှတ််ပုံံ�တင််ကဒ်၊် အိိမ််ထော�ာင််စုု
လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�နှှင့့်� အရှှင််မွေး�း�လက််မှှတ်များ
် ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းနေ�မှုုများ��းလည်းး� ရှိနေ���ေသည််။ မြ�စ််ကြီး�း�နား�းမြို့�့��ပေါ်�် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
စခန်းး�တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် းမှှ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း၏ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုဆိုု�င်ရာာ
် အထော��ာက််အထားး�များ��းနှှင့့်�ပတ််သက်၍
် ပြော��ာ
ကြား�း�ရာာတွွင်စစ်
် ဘေး
် �းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူအ
ူ များ��းစုုသည်် နှှစ််ဖက်လက်
်
နက်
်
ကိုု�င်
်
တိုု�က်
်
ပွဲဲ
် များ
� ��းကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံသားး
ံ �ဖြ�စ််မှုဆိုု�င်
ု
ရာာအထော�
်
�ာက််
အထားး�များ��းကိုု� မယူူဆော�ာင်လာ
် ာနိုု�င််သော�ာသူူများ��းလည်းး� ရှိနေ���ေသည််သာာမက ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ပျျက််စီးး�မှုုများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။
၂၀၁၃-၁၄ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် အစိုးး��ရမှှမြို့�့��ပေါ်�်စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူများ
ူ ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံသားး
ံ �မှှတ််ပုံံ�တင်ကဒ်
်
ပြား် �း�နှှင့့်� အိိမ်ထော
် �ာင််စုု
သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�များ��းပြု�ုလုုပ်ပေး
် �းလာာခဲ့့�သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််၌ အသက်် (၁၀)နှှစ််နှှင့့်�အထက််အများ��းစုုသည်် နိုု�င််ငံံသားး�မှှတ််ပုံံ�
တင််ကဒ််ပြား�း�များ��းရရှိနေ���ေပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရမှှလည်းး� နိုု�င််ငံံသားး�မှှတ််ပုံံ�တင််ကဒ််ပြား�း�နှှင့့်� အိိမ်ထော
် �ာင််စုုသန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� ရှိသော����ာ
သူူနှှင့့်� မရှိသော����ာသူူအရေ�ေအတွွက်် စာာရင်းး�များ��းပေး�းပို့့��ရန်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသို့့�� စာာဝင််လာာခဲ့့�သည််။၃၁

၂၉ အစိုးး��ရမသိိဘဲဲ ကေ�အိုု�င််အိုု�နယ််မြေ�ေက စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းကိုု�ကူူညီီရင်် အရေး�း�ယူူခံရ
ံ နိုု�င််
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	စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�တာာဝန််ခံံ၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ ကချျင််ပြ�ည််နယ််၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် မတ််လ ၂၅ ရက််။
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ပညာာရေး�း
လက််နက်ကိုု�င်
်
ပ
် ဋိိပက္ခခကြော��ာင့့်� ကျော�ာ�င်းး�နေ�အရွွယ်ကလေး�း
်
�အများ��းစုုသည်် ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�းဆက််လက်သင်
်
ယူ
် နိုု�င်
ူ ရ
် န််
အခက််အခဲဲများ��းစွာာ� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ စစ််ဖြ�စ််ပွား��းရာာဒေ�သ အနီးး�တစ််ဝိုု�က်များ
် ��းတွွင်် အစိုးး��ရကျော��ာ�င်းး�များ��းကိုု� ပိိတ််ထားး�ရသည့့်�
အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းလည်းး� ရှိနေ���ေသည််သာာမက ပျျက််စီးး�ဆုံးး��ရှုံးး��ခြ�င်းး�များ��းလည်းး� ရှိနေ���ေသည််။
တကျော့��့��ပြ�န််စစ်ပွဲဲ�ကြော��
်
ာင့့်� ပျျက််စီးး�ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုများ��း
စဉ််

၂၀၁၁ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လ (၉)ရက််မှှစတင််ခဲ့့�သော�ာ တကျော့��့��ပြ�န််စစ််ပွဲဲ�ကြော��ာင့့်� ပျျက််စီးး�ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုများ��း

အရေ�ေအတွွက််

၁။

ခရစ််ယာာန််ဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး�

၃၁၁

၂။

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�

၂၄

၃။

မူူကြို�ု�ကျော�ာ�င်းး�

၁၃၄

၄။

စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��း

၁၂၂

၅။

ဆေး�းရုံံ�ဆေး�းပေး�းခန်းး�

၂၆၄

၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လမှှ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ မေ�လအထိိ တစ််နှှစ််အတွွင်းး�ထပ််မံံပျျက််စီးး�ခဲ့့�မှုု

အရေ�ေအတွွက််

၁။

ခရစ််ယာာန််ဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး�

၅၇

၂။

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�

၆

၃။

မူူကြို�ု�ကျော�ာ�င်းး�

၂၄

၄။

စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�

၂၁

၅။

ကျေး�း�ရွာာ�ဆေး�းပေး�းခန်းး�

၃၄

စဉ််

ပညာာရေး�းလိုု�အပ််ချျက််ရှိနေ���ေသော�ာ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသို့့�� ဘာာသာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းမှှ စေ�လွှှတ််သော�ာသူူများ��းနှှင့့်� မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််သွားး��ရော�ာက််၍ စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းအဖြ�စ်် ပါါဝင််လုုပ််အားး�ပေး�းနေ�သူူများ��း
လည်းး�ရှိနေ���ေသည််။
ပညာာရေး�းအခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေ မြို့�့��ပေါ်�်စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�ရှိိ� ကျော�ာ�င်းး�နေ�အရွွယ်များ
် ��းအတွွက််
ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက်နိုု�င်
် ်သော�ာ အခွွင့့်�အလမ်းး�ပိုု�မိုု�ရရှိိ�သည််။ KMSS တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် းမှှ “ပညာာရေး�းနဲ့့�ပတ်သက်
်
ပြီး် �း�တော့�့�
အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေမှာာ� တချို့့���နေ�ရာာမှာာ� ကျော�ာ�င်းး�တွေ�ေကသီးး�သန့့်�လုုပ်ထားး
်
�တာာရှိိ�ပါါတယ််။ ဥပမာာ-မိုု�င်းး�နား�းမှာာ�ဆိုု�ရင််ပေါ့�့�
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ကျော�ာ�င်းး�၊ IDPs ဆိုု�ရင်် ညနေ�ေပိုု�င်းး�တက််မလားး�၊ နယ််ခံံတွေ�ေဆိုု�ရင်် မနက််ပိုု�င်းး�တက််မလားး�”၃၂ အစရှိိ�သဖြ�င့့်� တက််
ရော�ာက််သင််ကြား�း�နေ�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် မြို့�့��နှှင့့်�အလှှမ်းး�ဝေး�းသော�ာစစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းရှိိ� ကျော�ာ�င်းး�နေ�အရွွယ်ကလေး�း
်
�များ��းမှာာ�
ပညာာဆည်းး�ပူးး�ရန််မှာာ� အခက််အခဲဲများ��းဆက််လက််ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သည််။ ကချျင််စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း၏ ပညာာရေး�းမှာာ�လည်းး�
စိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််များ��းစွာာ� ရှိနေ���ေဆဲဲပင််ဖြ�စ််သည််။ စာာသင််ဆော�ာင််များ��းကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�ရှိိ�မနေ�ေခြ�င်းး�၊ ဆရာာ/မ ဝန််ထမ်းး�အင််အားး� မလုံံ�
လော�ာက််ခြ�င်းး�၊ သင််ကြား�း�ရေး�းအထော��ာက််အကူူပြု�ုပစ္စစည်းး�များ��း မလုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ကချျင််လူူမျိုး�း��များ��းသည်် မိိမိိတို့့��နား�းမလည််သော�ာ
ဗမာာဘာာသာာစကားး�၊ စာာပေ� (အစိုးး��ရပုံံ�နှိိ�ပ််ဖတ််စာာအုုပ််များ��း)ဖြ�င့့်� သင််ကြား�း�နေ�ရသည််။ မိိဘများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�လည်းး� မိိမိိတို့့��၏သားး�/
သမီးး�ပညာာရေး�းအတွွက်် စိုးး��ရိိမ်ပူ
် ူပန််မှုုများ��းစွာာ� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််အများ��းစုုမှာာ� အလှူူ�ရှှင််များ��းထံံမှှရရှိသော����ာ
၃၂ KMSS တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် း၊ အင််တာာဗျူး�း�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ(သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မြ�စ််ကြီး�း�နား�းမြို့�့��၊ ၂၀၁၉ခုုနှှစ်် မတ််လ ၂၆ ရက််။
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Photo by ENAC
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�ရှိိ� အတန်းး�ပညာာသင််ကြား�း�/ သင််ယူူနေ�မှုုမြ�င်ကွ
် ွင်း�း

ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း မလုံံ�လော�ာက််သည့့်�အတွွက်် မိိသားး�စုုဝမ်းး�ရေး�းအဆင််ပြေ�ေစေ�ရန်် အလုုပ်လု
် ုပ်ကိုု�င်
်
ရသော��ာကြော��ာင့့်
်
� အတန်းး�ပညာာ
ရေး�း ဆက််လက််မတက်ရော�ာက်
်
နိုု�င်
် ်ခြ�င်းး�များ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းမှာာ�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��ပညာာရေး�း ဆက််လက််
ဆည်းး�ပူးး�ရန်် အဟန့့်�အတားး�များ��းစွာာ�ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ကချျင််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် (မြော��ာက််ပိုု�င်းး�)ဒေ�သအတွွင်း�း
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း၏ ကျော�ာ�င်းး�ထွွက်ရာာခိုု�င်
်
နှု
် ုန်းး�များ��း သိိသာာစွာာ�မြ�င့့်�တက်လာ
် ာခြ�င်းး� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းထဲဲ၌ လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းမလုံံ�
လော�ာက််ခြ�င်းး�၊ နား�းမလည််သော�ာဘာာသာာစကားး�စာာပေ�ဖြ�င့့်� သင််ကြား�း�ရခြ�င်းး�၊ လူူမှုရေး�း
ု အခက််အခဲဲများ��းနှှင့့်� မိိသားး�စုုအတွွင်း�း အခက််
အခဲဲများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရခြ�င်းး�သည််ကျော�ာ�င်းး�နေ�အရွွယ်ကလေး�း
်
�များ��းကိုု� ပညာာရေး�းဆက််လက်ဆ
် ည်းး�ပူးး�ရန်် အဟန့့်�အတားး�ဖြ�စ််စေ�
သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� အထက််ပါါ အချျက််များ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသည််လည်းး� ကျော�ာ�င်းး�ထွွက်ရာာခိုု�င်
်
နှု
် ုန်းး�များ��း
အားး� သွွယ်ဝိုု�က်
်
၍
် သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တိုု�က််ရိုု�က််ဖြ�င့့်�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဆက််စပ််ပတ််သက်နေ
် �သည််။
ကချျင််လွွတ််မြော��ာက်ရေး�းတပ်
်
မတော်��်�
်
(ကေ�အိုု�င််အေ�) ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သည့့်� အချို့့���သော�ာနယ််မြေ�ေများ��းတွွင်် အတန်းး�ပညာာ
များ��းကိုု� သင််ကြား�း�ခွွင့့်�ရရှိိ�သည််နှှင့့်�အညီီ တက္ကကသိုု�လ်ဝ
် င််တန်းး�အဆင့့်� အော�ာင််မြ�င်သူ
် ူများ��းသည်် လိုု�င််ဇာာ၃၃၌ ကေ�အိုု�င််အိုု�မှှ ဖွွင့့်�လှှစ််
ထားး�သော�ာကျော�ာ�င်းး�များ��းတွွင်် တက််ရော�ာက်ခွ
် ွင့့်�ရှိိ�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် KIO မှှဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံပညာာရေး�းကျော�ာ�င်းး�များ��းတွွင််
အော�ာင််မြ�င်သော�ာကျော�ာ
်
�င််သားး�/သူူများ��းကိုု� မြ�န််မာာအစိုးး��ရပညာာရေး�းစနစ််မှှ အသိိအမှှတ််မပြု�ုသော�ာကြော��ာင့့်� အစိုးး��ရတက္ကကသိုု�လ််
ပညာာရေး�းအားး� ဆက််လက််သင််ကြား�း�လိုု�သူူများ��းအတွွက်် အဟန့့်�အတားး�ဖြ�စ််နေ�သည််။ ကေ�အိုု�င််အိုု�ပညာာရေး�း (အခြေ�ေ�ခံံအဆင့့်�)
အော�ာင််လက််မှှတ်ရ
် ရှိိ�ထားး�သော်�်�လည်းး� အစိုးး��ရပညာာရေး�းစနစ််သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရာာတွွင်် (အခြေ�ေ�ခံံအဆင့့်�) အစိုးး��ရစာာမေး�းပွဲဲ�များ��းကိုု�
ပြ�န််လည််ဖြေ�ေဆိုု�မှုု ပြု�ုလုုပ်ရ
် ပြ�န််သည််။၃၄
၃၃	တရုုတ်-် မြ�န််မာာနယ််စပ်အ
် နီးး�ရှိိ� လိုု�င််ဇာာမြို့�့��သည်် ကချျင််လွွတ််လပ််ရေး�းအဖွဲ့့�� KIO ဗဟိုု�ဌာာနချုု�ပ််ဖြ�စ််သည််။
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.
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ကျျန်းး�မာာရေး�း
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင်မှု
် ုများ��းသည်် တစ််နေ�ရာာနှှင့့်�တစ်နေ
် �ရာာမတူူနိုု�င််ပေ�။ ဥပမာာ-အစိုးး��ရ
ထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေအတွွင်း�း ရှိိ� မြို့�့��ပေါ်�်စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းမှာာ� မြို့�့��နှှင့့်�အလှှမ်းး�ဝေး�းကွာာ�သော�ာစခန်းး�များ��းထက်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််
နေ�သည််။ မြို့�့��နှှင့့်�အလှှမ်းး�ဝေး�းသော�ာစခန်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေနှှင့့်� ဝေး�းကွာာ�သော�ာစခန်းး�များ��း၏ စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းရှိိ� ကျျန်းး�မာာရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေမှာာ� အလွွန််စိုးး��ရိိမ်ဖွ
် ွယ််ရာာအခြေ�ေ�အနေ�ေဖြ�စ််နေ�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းရှိိ�
ဆေး�းခန်းး�များ��းတွွင်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာဆေး�းဝါးး�များ��းရှိိ�မနေ�ေခြ�င်းး�၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��းနှှင့့်� ဆေး�းခန်းး�နှှင့့်�သက်ဆိုု�င်
်
်သော�ာအသုံးး��
အဆော�ာ�င််များ��း နည်းး�ပါးး�နေ�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် ဝင််ငွေ�ေနည်းး�ပါးး�သော�ာမိိသားး�စုုတွွင်် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််မှုုများ��းအတွွက််
ငွေကြေး���း��မတတ််နိုု�င်ခြ�
် င်းး�များ��းကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် အာာဟာာရချို့့���တဲ့့�မှုများ
ု ��းကြော��ာင့့်� မိိခင်များ
် ��းနှှင့့်� အသက််
(၅) နှှစ််အော�ာက်ကလေး�း
်
�များ��းတွွင်် ကျျန်းး�မာာရေး�းပြ�ဿနာာအဖြ�စ််များ��းသည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။၃၅ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် သန့့်�
ရှှင်းး�သော�ာသော�ာက််သုံးး��ရေ�မရရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံံနိုု�င််သော�ာ အမိုးး��အကာာရွွက်ဖျျင်
် တဲဲများ
်
��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�လစဉ််သုံးး��ဂွွမ်း�း ထုုပ်များ
် ��း၊
အနွေး�း��ထည််များ��း၊ ခြုံ�ံ�စော�ာင်များ
် ��း၊ ခြ�င််ထော�ာင််များ��း၊ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာသန့့်�စင်ခန်းး
် �များ��း၊ ဆေး�းဝါးး�အသုံးး��အဆော�ာ�င််ပစ္စစည်းး�များ��း အလုံံ�
အလော��ာက််မရှိိ�ခြ�င်းး�များ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာလိုု�အပ််ချျက််များ��းစွာာ�လည်းး� ကျျန််ရှိနေ���ေသေး�းသည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ကျျန်းး�မာာရေး�းအထူးး�
လိုု�အပ််ချျက််ရှိနေ���ေသော�ာ သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�လူူကြီး�း�သူူမများ��း၊ နာာတာာရှှည််ခံံစား�းနေ�ရသော��ာသူူများ��း၊ ကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင်အ
် မျိုး�း��သမီးး�များ��း၊
ကလေး�း�သူူငယ််များ��း၊ ကိုု�ယ််လက််အင်္ဂါါ�� မသန််စွွမ်း�း သော�ာသူူများ��းအတွွက်် ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင်မှု
် ုများ��းမှာာ�အထူးး�လိုု�အပ််နေ�သည််။
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေလိုု�အပ််ချျက််ရှိသော����ာ လူူနာာများ��းအတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာဆေး�းဝါးး�များ��းနှှင့့်�
ကုုသခြ�င်းး�များ��း အလုံံ�အလော��ာက််မရှိိ�သည့့်�အတွွက်် အနီးး�စပ််ဆုံးး�� သို့့��မဟုုတ်် အနီးး�အနား�းရှိိ� မြို့�့��ပေါ်�်ဆေး�းရုံံ�များ��းသို့့�� တက််ရော�ာက််
ကုုသရန်် လမ်းး�ပန်းး�ဆက််သွွယ််ရေး�းခက်ခဲဲခြ�
် င်းး�နှှင့့်� ငွေကြေး���း��အခက််အခဲဲများ��း ရင််ဆိုု�င််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းမှာာ� အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်�သာာ ရရှိိ�နိုု�င််သည််။
ပဋိိပက္ခခ၏ မြေ�ေစာာပင််များ��းမှာာ� အပြ�စ််မဲ့့ပြ� �ည််သူူများ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� သက််ကြီး�း�ရွွယ်အိုု�လူ
်
ူကြီး�း�သူူမများ��း၊ ကလေး�း�သူူငယ််
များ��း၊ ကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင်အ
် မျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းပင်် ဖြ�စ််နေ�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့့်�
စိိတ်ပိုု�
် င်းး�ဆိုု�င််ရာာစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းအပြ�င်် အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းစွာာ� ရင််ဆိုု�င််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရပါါသည််။ အများ��းစုုမှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�
များ��းအပေါ်�်� အိိမ်တွ
် ွင်းး�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း၊ လိိင််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှော�ာ�င့့်�ယှှက််မှုုများ��း၊ တရား�းမဝင််လူူကုုန််ကူးး�မှုုများ��း၊ မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး�
ဆိုု�င််ရာာကိစ္စ
ိ ရ
စ ပ််များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရခြ�င်းး�များ��းလည်းး�ပေါ်�်ပေါ�ါက််လျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူများ
ူ ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံလိုု�အပ််
ချျက််ဖြ�စ််သော�ာ အစား�းအသော�ာ�က််နှှင့့်� နေ�အိိမ်် သို့့��မဟုုတ်် အမိုးး��အကာာရွွက်ဖျျင်
် တဲဲများ
်
��း၊ ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ အထူးး�
လိုု�အပ််ချျက််ရှိသော����ာ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း ဥပမာာ-ကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင်အ
် မျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ ကလေး�း�သူူငယ််များ��း၊ သက််ကြီး�း�ရွွယ်အိုု�များ
်
��းမှာာ�
ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း အထူးး�လိုု�အပ််လျျက်ရှိနေ���ေသ
်
ည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူများ��းမှာာ� အကြော��ာ�က််တရား�း၊ ပူူပင််
သော�ာကစိုးး��ရိိမ်စိ
် ိတ်များ
် ��း၊ သံံသယစိိတ််များ��းဖြ�င့့်� နေ့�့တဓူူဝ အသက််ဆက််လက််ရှှင်သန်
်
်နေ�ရသည််။

မြေ�ေယာာအရေး�း�နှှင့့်� တရုုတ််တစ််ရှုးး�ငှှက််ပျော�ာ�စိုု�က်ခင်းး
် �
ဦးးသိိန်းး�စိိန််အစိုးး��ရလက််ထက်တွ
် ွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သော�ာ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် လယ််ယာာမြေ�ေယာာဥပဒေ�ေ၊ ၂၀၁၂ မြေ�ေလွွတ်၊် မြေ�ေလပ််နှှင့့်�
မြေ�ေရိုု�င်းး�ဥပဒေ�ေ၊ အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််အစိုးး��ရလက််ထက်၌
် မြေ�ေလွွတ်၊် မြေ�ေလပ််နှှင့့်� မြေ�ေရိုု�င်းး�ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််သည့့်�
ဥပဒေ�ေ (၂၀၁၈) သည်် ဌာာနေ�ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််သူများ
ူ ��း၏ လယ််ယာာမြေ�ေများ��းကိုု� သိိမ်း�း ဆည်းး�ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�

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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သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအတွွင်းး�၌ မြေ�ေယာာအရေး�း�ကိိစ္စစသည်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် တည််ရှိနေ���ေသည့့်�အပြ�င်် မြေ�ေယာာ
ပြ�ဿနာာသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတဝှှမ်းး�လုံးး��တွွင်် ဖြ�စ််တည််နေ�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််နယ််အများ��းစုုမှာာ� အဆိုု�ပါါ
ကိိစ္စစအားး� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ ကချျင််ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း၏ မြေ�ေယာာ
ပြ�ဿနာာသည်် အဓိိကစိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��းတွွင်် အချျက််တစ််ချျက်အ
် ဖြ�စ်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�
တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် းမှှ “IDP စခန်းး�များ��းထဲဲတွွင်် အဓိိကဖြ�စ််နေ�သည့့်�ကိိစ္စစပြ�ဿနာာသည်် မြေ�ေယာာအရေး�း�ဖြ�စ််နေ�သည််။ အစိုးး��ရ၏
(၂၀၁၈) မြေ�ေလွွတ်၊် မြေ�ေလပ််နှှင့့်� မြေ�ေရိုု�င်းး�ပြ�င််ဆင််သည့့်� ဥပဒေ�ေအသစ််အားး� အစိုးး��ရမြေ�ေ�စာာရင်းး�ဌာာနတာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းမှှ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
ပြ�ည််သူများ
ူ ��းထံံသို့့�� လာာရော�ာက််ရှှင်းး�ပြ�မှုုများ��းမရှိချေ���ေ�။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းသည်် ၎င်းး�ဥပဒေ�ေ၏သက််ရော�ာက်မှု
် သ
ု ည်် မည််သို့့��
ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာမည််ကိုု� မသိိရှိိ�/နား�းမလည််ဘဲဲ စိုးး��ရိိမ်ကြော��ာင့့်
်
�ကြ�နေ�ကြ�သည််။”၃၆
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းအားး� အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေနှှင့့်� ကေ�အိုု�င််အိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေအတွွင်း�း ထွွက််ပြေး��းတိိမ်း�း
ရှော�ာ�င််လာာသော�ာသူူများ��းဟူူ၍ အခြေ�ေ�အနေ�ေ(၂) မျိုး�း��ဖြ�င့့်�သတ်မှှတ်
်
်နိုု�င််သည််။ မြ�စ််ကြီး�း�နား�းမြို့�့��တွွင်် ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�သော�ာ ကေ�အိုု�င််အိုု�
နည်းး�ပညာာအထော��ာက််အကူူပြု�ုရုံးး��

တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် း၏ပြော��ာပြ�ချျက််များ��းအရ

လက််ရှိိ�မြ�န်မာာနိုု�င်
်
်ငံ၏
ံ

မြေ�ေယာာဥပဒေ�ေသည််

စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��းရှိနေ���ေသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိတို့့��လယ််ယာာမြေ�ေများ��းကိုု� စွွန့့်�၍ ထွွက််ပြေး��းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််နေ�ရ
သော�ာကြော��ာင့့်� အစိုးး��ရမှှထုုတ်ပြ် �န််ထားး�သည့့်� ခြော��ာက််လအတွွင်း�း မြေ�ေယာာမှှတ််ပုံံ�တင််ပြု�ုလုုပ်ရ
် န်် အချိိ�န််အကန့့်�အသတ််ပေး�းလာာ
သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းသည်် မိိမိိတို့့��ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်သော�ာ လယ််ယာာမြေ�ေအထော��ာက််အထားး� စာာရွွက်စာာတ
်
မ်းး�များ��းကိုု� ကိုု�င််
ဆော�ာင််၍ ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််လာာခြ�င်းး�မျိုး�း��မဟုုတ်ပေ
် �။ မြေ�ေယာာမှှတ််ပုံံ�တင်ပြု် �ုလုုပ်ရ
် န််အတွွက်် ခြော��ာက််လဟူသော�ာ
ူ
အချိိ�န််ကန့့်�
သတ််ချျက််များ��းသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအတွွက်် စိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််တစ်ရ
် ပ်် ဖြ�စ််လာာသည််။
ကချျင််ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း ၌ တရုုတ််တစ််ရှုးး�ငှှက််ပျော�ာ�စိုု�က််ပျိုး�း��မှုုသည်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ကျျယ််ပြ�န့့်�လာာသည််။ တရုုတ််
တစ််ရှုးး�ငှှက််ပျော�ာ�စိုု�က််ပျိုး�း��မှုုအများ��းစုုမှာာ� အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေအတွွင်း�း စိုု�က််ပျိုး�း��နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ တရုုတ်တစ်
်
်ရှုးး�ငှှက််ပျော�ာ�
စိုု�က််ပျိုး�း��ရန််အတွွက်် မြေ�ေယာာငှား��းရမ်းး�မှုုအများ��းစုုသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း၏ မြေ�ေယာာများ��းကိုု� ငှား��းရမ်းး�စိုု�က််ပျိုး�း��ရသည့့်�
အတွွက်် မြေ�ေသည််အခြေ�ေ�ခံအ
ံ ရင်းး�အမြ�စ််ဖြ�စ််နေ�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရမှှ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလ (၁၁)ရက််၌ ပြ�င််ဆင််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေလွွတ်၊် မြေ�ေလပ််နှှင့့်� မြေ�ေရိုု�င်းး�ဥပဒေ�ေသည်် ကချျင််ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း ရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူလူူထုုအပေါ်�်�
ဂယက််ရိုု�က်ခတ်
်
်မှုုများ��းနှှင့့်� စိုးး��ရိိမ်စိ
် ိတ်များ
် ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�သည််။ ကချျင််ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း တရုုတ််တစ််ရှုးး�ငှှက််ပျော�ာ� စိုု�က််ပျိုး�း��မှုု
များ��းသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း၏ လယ််ယာာမြေ�ေများ��းကိုု�အသုံးး��ပြု�ု၍ စိုု�က််ပျိုး�း��မှုုများ��းရှိိ�လာာသည််။ တကျော့��့��ပြ�န််စစ််ပွဲဲ�ဖြ�စ််ပွား��း
မှုုသည််လည်းး� အချိိ�န််ကာာလအားး�ဖြ�င့့်� ၈ နှှစ််၊ ၉ နှှစ််အတွွင်း�း သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� မူူလပိုု�င်ရှှင်
် များ
် ��း၏ လယ််ယာာမြေ�ေ
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအမှှတ််အသားး�များ��းသည်် ပျော�ာ�က််ကွွယ်သလော�ာ
်
�က််ပင်် ဖြ�စ််နေ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�သို့့�� ပျော�ာ�က််ကွွယ်လု
် ုနီးး�ပါးး�ဖြ�စ််နေ�
ချိိ�န််၌ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ပြ�င််ဆင််သည့့်� မြေ�ေလွွတ်၊် မြေ�ေလပ််နှှင့့်� မြေ�ေရိုု�င်းး�ဥပဒေ�ေကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူများ
ူ ��းသည်် ပိုု�င််ရှှင်/် ဆိုု�င််သူူ
များ��းအဖြ�စ််မှှ ပိုု�င််ဆိုု�င််မဲ့့�ဘဝအဖြ�စ််သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာသည််။ ကချျင််ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�တွွင်် မြေ�ေယာာနဲ့့�ပတ်သက်
်
၍
် မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််
ခွွင့့်�နှှင့့်� ဆုံးး��ရှုံးး��နစ််နာာမှုုများ��း ရင််ဆိုု�င််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�သည််။ အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေမဟုုတ်သော�ာ
်
ကေ�အိုု�င််အိုု�အုုပ််ချုု�ပ််သည့့်�နယ််မြေ�ေ
များ��းတွွင်် ပြ�ဿနာာမရှိချေ���ေ�။

စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိတို့့��လယ််ယာာမြေ�ေများ��း ပြ�န််လည််လုုပ်ကိုု�င်
်
သည့့်
်
�အချိိ�န််၌

မူူလပိုု�င်ရှှင်
် များ
် ��း၏ မြေ�ေနေ�ရာာအမှှတ််အသားး�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရန််အခက််အခဲဲ စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��းရှိိ�လာာမည်် ဖြ�စ််သည််။၃၇ တရုုတ််တစ်ရှုးး
် �
ငှှက််ပျော�ာ�စိုု�က််ခင်းး�အတွွင်းး� အသုံးး��ပြု�ုသည့့်�ဆေး�းများ��းသည်် အလွွန််ပြ�င်းး�သော�ာကြော��ာင့့်� တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက်ချျ
် င်းး�စီီ၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း
၃၆	စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�တာာဝန််ခံံ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ ကချျင််ပြ�ည််နယ််၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် မတ််လ
၂၅ ရက််။
၃၇ KDNG၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ ကချျင််ပြ�ည််နယ်် မြ�စ််ကြီး�း�နား�းမြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် မတ််လ ၂၅
ရက််။
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အခြေ�ေ�အနေ�ေအရ အသက််ရှုုကြ�ပ်ခြ�
် င်းး�များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ တရုုတ််တစ််ရှုးး�ငှှက််ပျော�ာ�ပင််တစ််ခေါ�ါက်် စိုု�က််ပြီး�း�သည့့်�အခါါ ၎င်းး�
စိုု�က််ပျိုး�း��ထားး�သည့့်� လယ််ယာာမြေ�ေ၏ မြေ�ေဆီီလွှာာ�ပျျက််စီးး�သွားး��စေ�သည််။ တရုုတ််နိုု�င််ငံံမှှ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ကချျင််ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း သို့့��
ဝင််ရော�ာက်၍
် တရုုတ််တစ်ရှု
် ု ငှှက််ပျော�ာ�စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�သည်် အကော��ာင်းး�ထက််ပြ�ဿနာာ/ဆိုးး��ကျိုးး���များ��း ပိုု�များ��းစေ�သည််။ အကျိုးး���
ရလဒ််အဖြ�စ်် လူူတစ်ဦး
် းတစ််ယော�ာက်ချျ
် င်းး�စီီ၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းအရသော်��်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မိိမိိပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်ထားး�သည့့်� လယ််ယာာမြေ�ေ၏
မြေ�ေဆီီလွှာာ�ကိုု�လည်းး� ပျျက််စီးး�စေ�သည််။။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း (IDPs) မိိမိိတို့့��ရပ််ရွာာ�သို့့�� ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ပြီး�း� ပြ�န််
လည််လုုပ််ကိုု�င်် အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပြု�ုမည််ဆိုု�လျှှင််လည်းး� မိိမိိတို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်လ
် ယ််ယာာမြေ�ေများ��း မြေ�ေဆီီလွှာာ�ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့့်� လုုပ်ကိုု�င်
်
်စား�းသော�ာက််ဖို့့��ရန်် အများ��းကြီး�း�ခက််ခဲဲလာာမည််ဖြ�စ််သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းသည်် မိိမိိတို့့��၏လယ််ယာာ
မြေ�ေငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�မှှ ရရှိသော����ာငွေကြေး���း��သည်် နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�၊ လတ််တလော�ာ�ဝမ်းး�စာာအတွွက်် ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သော်�်�လည်းး�၊ နော�ာက််ပိုု�င်းး�
ပြ�န််လည််ရရှိိ�ခြ�င်းး�၏ရလဒ််မှာာ� ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�သည််။ ယခုုအချိိ�န််အခါါတွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းသည်် တရုုတ််တစ်ရှုးး
် �
ငှှက််ပျော�ာ�စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ထက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လာာပြီ�ီဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့့်� ကန့့်�ကွက်
ွ မှု
် များ
ု ��းရှိိ�လာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။၃၈

နိိဂုံးး��
အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေနှှင့့်� ကေ�အိုု�င််အိုု�ထိန်းး
ိ �ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသို့့�� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�
မှုုများ��း/ရိိက္ခာာ�များ��း လျှော့�့��ချျလာာခြ�င်းး�သည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််မိိသားး�စုုများ��းထံံသို့့�� ကြီး�း�မား�းသော�ာဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက်မှု
် ုများ��းဖြ�စ််ပေါ်�်
စေ�သည််။ ထို့့��သို့့��ဖြ�တ််တော�ာက်မှု
် ုများ��းကြော��ာင့့်� ကျော�ာ�င်းး�နေ�အရွွယ်ကလေး�း
်
�များ��းသည်် မိိမိိတို့့��ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�းထက်် မိိသားး�စုု
ဝမ်းး�စာာအတွွက်် ကျော�ာ�င်းး�ထွွက်၍
် အလုုပ်လု
် ုပ််ကိုု�င်ရသော��ာ
်
အခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့��တွွန်းး�ပို့့��လာာခဲ့့�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းအပေါ်�်�
အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (ပြ�ည််တွွင်း�း နှှင့့်�ပြ�ည််ပ)မှှ လှူူ�ဒါါန်းး�သော�ာ ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�းပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ကန့့်�သတ်တားး
်
�ဆီးး�
ပိိတ်ပင်
် မှု
် များ
ု ��းရှိနေ���ေခြ�င်းး�နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့့်� လွွတ်လပ်
်
စွာာ
် �သွားး��လာာခွွင့့်မပြု
� �ုခြ�င်းး�နှှင့့်� နယ််စပ်ဖြ် �တ််ကျော်�်��ထော�ာက််
ပံ့့�မှုုများ��း လျော့�့��နည်းး�လာာခြ�င်းး�များ��း တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ပိုု�မိုု�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�လာာရသည််။ အစိုးး��ရမှှ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လိုု�က််သည့့်� လယ််ယာာမြေ�ေဥပဒေ�ေ၊
ပြ�င််ဆင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့့်� မြေ�ေလွွတ်၊် မြေ�ေလပ််နှှင့့်� မြေ�ေရိုု�င်းး�ဥပေ�ဒများ��းသည်် ကချျင််ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း ရှိိ� အရပ််သားး�ပြ�ည််သူူများ��းအပေါ်�်�
သို့့�� ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက်သက်
်
်ရော�ာက်မှု
် ုများ��းဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့့်�အပြ�င်် လက််နက််ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခကြော��ာင့့်� ထွွက််ပြေး��းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််နေ�
ရသည့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအပေါ်�်�သို့့�� ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက်မှု
် ုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�သည််။ တနည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််
သူူများ��းကိုု� မိိမိိတို့့��နေ�ရပ််သို့့�� ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ရေး�း တွွန်းး�အားး�ဖြ�စ််လာာစေ�သည််။ ကချျင််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််
(မြော��ာက််ပိုု�င်းး�) ဒေ�သများ��းရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းသည်် နယ််မြေ�ေဒေ�သမငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�သေး�းသည့့်�အတွွက်် မိိမိိတို့့��နေ�ရပ််ဌာာနေ�
သို့့�� ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခြ�င်းး�များ��း မပြု�ုလုုပ်သေး�းပေ
်
�။

၃.၂.၂.	ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််များ��း
ကရင််နီီပြ�ည််သည်် မည််သည့့်�နိုု�င််ငံ၊ံ မည််သည့့်�အဖွဲ့့��အစည်းး�လက််အော�ာက်၌
် မရှိိ�ခဲ့့�ဘဲဲ သီးး�ခြား��းလွွတ်လပ်
်
်သော�ာ ကရင််နီီ
ပြ�ည််အဖြ�စ်် ဖြ�စ််တည််ခဲ့့�သည််။ ၁၉၄၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖက််ဆစ််ဆန့့်�ကျျင်ရေး�း
် ပြ�ည််သူ့့� လွွတ််လပ််ရေး�းအဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (ဖဆပလ)အစိုးး��ရမှှ
ကရင််နီီပြ�ည််အားး� စတင််ဝင််ရော�ာက်ကျူးး�
်
�ကျော်�်��တိုု�က််ခိုု�က်လာ
် ာခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�ကျူးး��ကျော်�်��တိုု�က််ခိုု�က််မှုုအားး� ပြ�န််လည််တိုု�က််ခိုု�က််ခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� ဖဆပလအစိုးး��ရတပ််များ��း တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�တိုးး��လာာခဲ့့�သည််။ ထိုု�မှှတဆင့့်� ၁၉၄၈ ခုုနှှစ််၊ သြ�ဂုုတ်လ
် (၁၇) ရက််နေ့�့၌
တော်�်�လှှန််ရေး�းအတွွက်် ကရင််နီအ
ီ မျိုး�း��သားး�တစ််စုမှှ
ု လွွတ်လပ်
်
သော�ာက
်
ရင််နီပြီ �ည််ထော�ာင််စုတပ်
ု
မတော်��်�
်
(UKSIA-United Karenni
State Independent Army) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ကရင််နီီသမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ၁၉၄၈ ခုုနှှစ််၊ သြ�ဂုုတ်လ
် (၉) ရက််နေ့�့သည််
၃၈ KWAT၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ ကချျင််ပြ�ည််နယ််၊ မြ�စ််ကြီး�း�နား�းမြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် မတ််လ ၂၈
ရက််။
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နယ််ချဲ့့��သူူများ��းအားး� စတင််ခုုခံံတွွန်းး�လှှန််သော�ာနေ့�့ဖြ�စ််လာာသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ၁၉၅၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး��တက််ရေး�း
ပါါတီီ (KNPP)အားး� စတင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။၃၉
၁၉၉၅ ခုုနှှစ််၊မတ််လ၌ ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အေး�းချျမ်းး�သာာယာာရေး�းနှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း
ကော�ာင််စီီအစိုးး��ရဖြ�င့့်� အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း� (၃)လအကြာ�ာ
နိုု�င််ငံတော်�်�အေး�းချျ
ံ
မ်းး�သာာယာာရေး�းနှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကော�ာင််စီီအစိုးး��ရမှှ စာာချုု�ပ််ကိုု�ချိုး�း��ဖော�ာက််ပြီး�း�နော�ာက််၊ ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််၌ မြ�န််မာ့့�
တပ််မတော်��်�မှှ နယ််မြေ�ေရှှင်းး�လင်းး�ရေး�းအစီီအစဉ််ဟူူ၍ ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီ ထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေများ��းဖြ�စ််သည့့်�
မော်�်�ချီးး��နှှင့့်� လိုု�ခါးး�လိုု�ခရိုု�င််များ��းသို့့�� အင််အားး�အလုံးး��အရင်းး�ဖြ�င့့်�ဝင််ရော�ာက်လာ
် ာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� တိုု�က််ပွဲဲများ
� ��းပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည််။၄၁
စစ််အစိုးး��ရလက််ထက်တွ
် င်
ွ ် နှှစ််ဖက်လက်
်
နက်
်
ကိုု�င်
်
ပ
် ဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းသော�ာနယ််မြေ�ေများ��းတွွင်် ဖြ�တ်် (၄) ဖြ�တ်် စီီမံကိ
ံ န်းး
ိ �များ��း
လုုပ်ဆော�ာင်
်
လာ
် ာခဲ့့�သည့့်�အတွွက်် အရပ််သားး�ကရင််နီီပြ�ည််သူူများ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း သို့့��မဟုုတ််
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအဖြ�စ််မှှတဆင့့်� ၁၉၈၇ ခုုနှှစ််တွွင်် အိိမ််နီးး�နား�းချျင်းး�ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််သို့့�� နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��ပြီး�း�နော�ာက််
ဒုုက္ခသ
ခ ည််များ��းအဖြ�စ်် ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််လာာသည််မှာ�ာ ယနေ့�့�အချိိ�န််အထိိပင်ဖြ် �စ််သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််၌ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််
အနီးး�တွွင်် ဘန့့်�မိုု�င််နန်းး�ဆွွယ်စခန်းး
်
�/Ban Mai Nai Soi Camp (Site 1) နှှင့့်� ဘန့့်�မဲ့့စူ
� ူရင်းး�စခန်းး�/Ban Mae Surin Camp (Site
2) ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး� (၂)ခုုဖြ�င့့်� ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�သည််။ ကရင််နီီဒုုက္ခခသည်် (ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်)် စခန်းး�သည်် ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံ၊ံ မယ််
ဟော�ာင််ဆော�ာင််မြို့�့�� ဧရိိယာာအတွွင်း�း တည််ရှိိ�ပြီး�း�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနယ််စပ််မှှ တစ််ကီီလိုု�မီီတာာအကွာာ�တွွင်တ
် ည််ရှိိ�သည််။ ကရင််နီီဒုုက္ခခ
သည််စခန်းး� (ဘန့့်�မဲ့့စူ
� ူရင်းး�) သည်် ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်စခန်းး
်
�ထက်် သွားး��လာာရေး�းပိုု�ခက််ခဲဲသည််။
Photo by ENAC

ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး� အမှှတ်် (၁) တွွင်တွေ့�့
်
�ရသော��ာ နေ�အိိမ်များ
် ��း

၃၉	ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််
ဇန််နဝါါရီီလ ၂၁ရက််။
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).
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ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီ (KNPP)သည်် အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�းစာာချုု�ပ််အားး� ပြ�ည််နယ််အဆင့့်� (၂၀၁၂ခုု
နှှစ််၊ မတ််လ ၇ ရက််)နှှင့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်� (၂၀၁၃ ခုုနှှစ််၊ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ ၂၃ ရက််) ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည််။ ယင်းး�အပြ�င််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ (ဦးးသိိန်းး�စိိန််လက်ထက်
်
)် နှှင့့်� ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီ (KNPP) တို့့��အကြား�း� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (Bilateral Agreement) တစ််ရပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည််။ ကြား�း�ကာာလအတွွင်း�း ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး��တက််
ရေး�းပါါတီီသည်် အစိုးး��ရငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့့်� တရား�းဝင််အားး�ဖြ�င့့်�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အလွွတ််သဘော�ာ�အားး�ဖြ�င့့်�
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� NCA လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ကြိ�ိမ််ဖန််များ��းစွာာ�တွေ့�့�ဆုံံ�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ်လာ
် ာခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေထိတိုု�င်
ိ
အော�ာင်
်
် ကရင််နီအ
ီ မျိုး�း��သားး�တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီ (KNPP) သည်် NCA လက််မှှတ်ရေး�းထိုးး�
်
�နိုု�င််ရေး�းအတွွက််
မြ�န််မာာအစိုးး��ရနှှင့့်� ဆက််လက််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�နေ�ဆဲဲပင်် ဖြ�စ််သည််။

ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီ
ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီသည်် ၁၉၈၄ ခုုနှှစ််အချိိ�န််မှှစတင်၍
်
လက််နက််ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခကြော��ာင့့်� ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာ
နယ််စပ်သို့့�
် �ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််လာာသော�ာ ကရင််နီီပြ�ည််သူူများ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနေ�သော�ာကော်�်�မတီီဖြ�စ််သည််။ ကော်�်�မတီီ၏
ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းထဲဲတွွင်် ကရင််နီီပြ�ည််သူူများ��း၏ လွွတ််လပ်မှု
် ု၊ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� တရား�းမျှှတမှုုများ��းပါါဝင််ခြ�င်းး�အပြ�င််၊ ပညာာရေး�း
တတ််မြော��ာက်သူ
် ူများ��း၊ လူူနေ�မှုုအဆင့့်�အတန်းး�မြ�င့့်�မား�းစေ�ရန််၊ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာသဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််၌ နေ�ထိုု�င််နိုု�င််စေ�ရန််နှှင့့်�
အဆိုု�ပါါပတ််ဝန်းး�ကျျင််တွွင်် လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု�လေး�းစား�းလိုု�က််နာာစေ�ရန််စသော��ာ အချျက််များ��းထားး�ရှိိ�သည််။ ၁၉၉၃ ခုုနှှစ််တွွင််
ဒုုက္ခသ
ခ ည််စခန်းး�အရေ�ေအတွွက်် (၆) ခုုရှိိ�ခဲ့့သော်�်�လည်းး
�
�၊ ထိုု�င်းး�အာာဏာာပိုု�င််များ��း၏ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်အ
် ရ ယခုုအချိိ�န််အခါါတွွင်် ဒုုက္ခသ
ခ ည််
စခန်းး� (၂)သာာ ကျျန််ရှိတော့����့သ
� ည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းရေ�စီးး�ကြော��ာင်းး� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််စဉ််နှှင့့်�တကွွ ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�ကော်�်�မတီီ
သည်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရလာာသည််။ ကော်�်�မတီီ၏မစ််ရှှင်် (Missions) များ��းထဲဲ၌ ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််များ��း
အပေါ်�်� အကူူအညီီအထော��ာက််အပံ့့�များ��းဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ထိုု�င်းး�တော်�်�ဝင််အစိုးး��ရ၊ UNHCR နှှင့့်�
အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (NGOs) စသော��ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� အတူူတကွွပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ်ကိုု�င်
်
ဆော�ာင်
်
်ရွွက်ခြ�
် င်းး�ဖြ�စ််
သည််။၄၁ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််၊ မတ််လ (၁၈) ရက််နေ့�့၌ ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီအားး� တရား�းဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခဲ့့�
သည််။ လက််ရှိိ� ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး� (၂) ခုု၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး�လူူဦးးရေ�သည်် (၁၁,၀၀၀)ခန့့်�ရှိိ�သည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် တတိိယ
နိုု�င််ငံံများ��း၄၂သို့့�� သွားး��ရော�ာက််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သူူများ��းလည်းး�ရှိိ�သည််။

ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ််စခန်းး�စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�း
ကရင််နီီဒုုက္ခခသည်် ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်စခန်းး
်
�နှှင့့်� ဘန့့်�မဲ့့စူ
� ူရင်းး�စခန်းး�အသီးး�သီးး�၌ စခန်းး�တွွင်း�း စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�း (အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�း
ကော်�်�မတီီ) ဖြ�င့့်� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်း�း ရေး�း၊ သတင်းး�
ဖြ�န့့်�ဝေ�ဖလှှယ််ရေး�း၊ အမျိုး�း��သမီးး�ရေး�းရာာ၊ ရိိက္ခာာ�ဖြ�န့့်�ဖြူး�း�ရေး�းစသော��ာ ဌာာနအသီးး�သီးး�တို့့��သည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော်�်�မတီီတွွင်် ပါါဝင််
လျျက််ရှိိ�သည််။ လက််ရှိိ�ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်စခန်းး
်
�၏ စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းကော်�်�မတီီဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ရှိိ�မှုုနှှင့့်� ကော်�်�မတီီဝင််များ��း၏လုုပ်ဆော�ာင်
်
်
နေ�မှုုအပိုု�င်းး�၌ စခန်းး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�၌ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော်�်�မတီီ EC (၃) ဦးးနှှင့့်� ဝန််ထမ်းး�များ��းဖြ�င့့်�ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ ယင်းး�
အပြ�င်် စခန်းး�အတွွင်းး�တွွင်် ရပ််ကွွက်ကော်�်�မတီ
်
ီနှှင့့်� အစီီအစဉ်် (Program) တာာဝန််ခံံများ��းလည်းး� ထားး�ရှိိ�သည့့်�အပြ�င်် တရား�းရေး�း
စခန်းး�၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းများ��းဖြ�င့့်� စုုဖွဲ့့�� ထားး�သည််။ စခန်းး�အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းကော်�်�မတီသ
ီ ည်် ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်စခန်းး
်
�တစ််ခုလုံးး�
ု �အားး� တာာဝန််ယူူ
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	အမေ�ေရိိကန်၊် သြ�စတြေး��း�လျျ၊ ကနေ�ေဒါါ၊ နော်�်�ဝေး�း၊ ဒိိန်းး�မတ်် အစရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံများ��းဖြ�စ််သည််။
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အုုပ်ချုု
် �ပ််ခြ�င်းး�ကိုု� အဓိိကထားး�လုုပ်ဆော�ာင်
်
်လျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ စခန်းး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော်�်�မီီတီီသည်် သက််ဆိုု�င််ရာာဏ္ဍအလိုု�က်် UNHCR
ဖြ�စ််စေ�၊ ထိုု�င်းး�အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာပ်ို��ု�င််ဖြ�စ််စေ�၊ စခန်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� အရပ််ဘက်လူ
် ူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (CSOs) အစရှိသော����ာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�အသီးး�သီးး�ဖြ�င့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ်ဆော�ာင်
်
်လျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အတွွင်းး� စခန်းး�လူူထုုအရေး�း�အားး�မျှှမျှှတတရှိရေး���း�
နှှင့့်� တည််ငြိ�ိမ်အေး�းချျ
်
မ်းး�ရေး�းရှိိ�ရန်် စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��း လိုု�က််နာာရမည့့်�စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့့်�အပြ�င်် ၎င်းး�
စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ််များ��းအားး� စခန်းး�အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအပိုု�င်းး�များ��း အတူူတကွပူးး
ွ �ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ကာာ
်
လက််တွေ့�့�ကျျင့့်�
သုံးး��လျျက််ရှိိ�သည််။၄၃
စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းအတွွက်် ရေ�သည််မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သော�ာ အဓိိကအရင်းး�အမြ�စ််များ��းထဲဲတွွင်် တစ််ခုုအပါါအဝင််ဖြ�စ််
သည််။ စခန်းး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော်�်�မတီီမှှ စခန်းး�အနီးး� ရေ�ထွွက်ရှိိ�ရာာ
်
ဧရိိယာာများ��း၌ သစ််တော�ာ/သစ််ပင််များ��း ခုုတ််ယူူသုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး�များ��း
မပြု�ုလုုပ်စေ�
် ရန်် စည်းး�ကမ်းး�ထုုတ်ပြ် �န််ထားး�သည််။ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င်ရာာ
်
ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာန Environmental Health
(EH)မှှ အဓိိကအစိိတ််အပိုု�င်းး� (၂) ရပ််အဖြ�စ်် ရေ�သွွယ်တန်းး
်
�ခြ�င်းး�၊ သိုု�လှော�ာ�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်� စနစ််တကျျပြ�န််လည််ဖြ�န့့်�ဖြူး�း�ခြ�င်းး�အပိုု�င်းး�
များ��းကိုု�လုုပ်ဆော�ာင်
်
်သည််သာာမက စခန်းး�အတွွင်းး� လူူသုံးး��ကုုန်စွ
် ွန့့်�ပစ်ပစ္စ
် စည်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အမှိုုက်များ
် ��းစနစ််တကျျစွွန့့်�ပစ်နိုု�င်
် ်ရန််
တာာဝန််ယူူဆော�ာင်ရွ
် ွက်ပေး
် �းလျျက််ရှိိ�သည််။ စခန်းး�အတွွင်းး� ရေ�ရှိိ�ရှိိ�မှုုအပိုု�င်းး�သည်် ရာာသီီဥတုုအလိုု�က်် များ��းစွာာ�မူူတည််နေ�သည််။ မိုးး��
ရာာသီီနှှင့့်� ဆော�ာင်းး�ရာာသီီကာာလများ��းတွွင်် စခန်းး�တွွင်း�း ရေ�ဖြ�န့့်�ဝေ�ပေး�းခြ�င်းး�အပိုု�င်းး�၌ အခက််အခဲဲကြီး�း�ကြီး�း�မား�းမား�း မရှိသော်����်�လည်းး�
နွေ�ေရာာသီီသို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�ချိိ�န််တွွင်် ရေ�ရှား��းပါးး�မှုု ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
လာာရသည််။ အမှိုုက်စွ
် ွန့့်�ပစ်ရာာ
် တွွင်် စည်းး�စနစ််တကျျ
စွွန့့်�ပစ်နိုု�င်
် ်ရန််ရပ််ကွွက်အ
် တွွင်း�း အမှိုုက်ကန်
်
်များ��း စနစ််
တကျျပြု�ုလုုပ်ထားး
်
�ပေး�းလျျက််ရှိိ�သည််။ ယင်းး�သို့့�� အမှိုုက််
ကန််များ��း ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ရာာတွွင်် မီးး�ဖိုု�ချော�ာ�င်် (အိိမ််
သုံးး��)မှှ

ထွွက်သော�ာ
်
အမှိုုက်များ
် ��းနှှင့့်�

ဆေး�းခန်းး�များ��းမှှ

ထွွက််ရှိသော����ာအမှိုုက်များ
် ��းကိုု� သီးး�သန့့်�ခွဲဲ�ခြား��းစွွန့့်�ပစ်နိုု�င်
် ်
ရန်် ထားး�ရှိပေး���း�ထားး�သည််။ ထို့့��အပြ�င််ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�
ညီီညွတ်
ွ အော�ာင်
်
် ယင််လုံံ�အိမ်
ိ သာာများ
်
��း ဆော�ာက််လုုပ််ပေး�း
ရေ�ကိုု�စနစ််တကျျ သိုု�လှော�ာ�င််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�

ထားး�သည််။၄၄

ကရင််နီီ-ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်စခန်းး
်
�၌ စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��း မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ပြ�ည််တွွင်း�း အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသိိရှိိ�ရန်် သတင်းး�
အချျက််အလက်် မျှဝေ��ေခြ�င်းး�စင််တာာတစ်ခု
် ုထားး�ရှိိ�သည််။ သတင်းး�အချျက််အလက််ဆိုု�င််ရာာ တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် းမှှ သတင်းး�အချျက််
အလက််များ��းရရှိိ�နိုု�င််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� “ပြ�ည််တွွင်း�း အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့့်� ပတ််သက်လျှှင်
်
် မိိခင််ပါါတီီ(ကရင််နီီအမျိုး�း��
သားး�တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီ)မှှ စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းကိုု� သတင်းး�အချျက််အများ��းကိုု� ပြ�န််လည််မျှဝေ��ေခြ�င်းး�အပြ�င်် လူူမှုုရေး�းဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီ
ယာာ၊ ကန္တာာ�ရဝတီီတိုု�င်းး�၊ ကရင််နီီပြ�ည််လူူငယ််များ��းသမဂ္ဂဂ (Union of Karenni State Youth) အပြ�င်် အခြား��းသော�ာ သတင်းး�
အရင်းး�အမြ�စ််များ��းမှှလည်းး� ရရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။”၄၅

၄၃	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ်် (၁) စခန်းး�တာာဝန််ရှိိ�သူူ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သန
အဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၃ရက််။
၄၄	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ်် (၁) သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းတာာဝန််ခံံ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၂ ရက််။
၄၅	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ်် (၁) သတင်းး�အချျက််အလက််မျှဝေ��ေခြ�င်းး�စင််တာာတာာဝန််ခံံ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၃ ရက််။
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စခန်းး�အမှှတ်် (၁) ဝင််ပေါ�ါက််အနီးး�ရှိိ� စျေး�း�တန်းး�လျားး��မြ�င််ကွွင်း�း

နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း
နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််များ��းသည်် မတူူညီီသော�ာ (ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းအပြ�င််) အခန်းး�ကဏ္ဍ အသီးး�သီးး�ဖြ�င့့်�
ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းသို့့�� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင်လာ
် ာခဲ့့�သည််မှာာ� နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၃၀)နီးး�ပါးး� ပံ့့�ပိုးး��
ကူူညီီပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ ထော�ာက််ထားး�မှုုများ��း လျော့�့��ကျျလာာသည့့်�အတွွက်် ရပ််ရွာာ�စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�း
အသင်းး� (Community Management Team-CMT) အဖွဲ့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�လာာခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�အဖွဲ့့��၏လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ချျက်သ
် ည်် စခန်းး�
နေ�ပြ�ည််သူူများ��းထဲဲမှှ အထူးး�လိုု�အပ််သူူများ��းအတွွက်် ကူူညီီဆော�ာင်ရွ
် ွက်ပေး
် �းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််
စခန်းး�အမှှတ်် (၁)၏ ရပ််ရွာာ�စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�းအသင်းး� (CMT) သည်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းပေး�းနိုု�င််ရေး�းအတွွက််
ထိိခိုု�က်လွ
် ယ်
ွ သော�ာလူ
်
ူ (V-Vulnerable), အများ��းဆုံးး��ထိိခိုု�က်လွ
် ယ်
ွ သော�ာလူ
်
ူ (MV-Most Vanerable), ပုံံ�မှှန််/သာာမန််လူူ (Standard),
မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� မိိမိိရပ််တည််နိုု�င််သော�ာလူူ(Self-reliance) ဟူူ၍ အမျိုး�း��အစား�း(၄)မျိုး�း�� သတ််မှှတ််ထားး�ရှိိ�သည််။ စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��း
သည်် နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််များ��းထံံမှှ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းအဖြ�စ်် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််၌ ဆန်် (၁၅) ကီီလိုု�ရရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�
လည်းး�၊ ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�ချိိ�န််တွွင်် (၁၃) ကီီလိုု�သာာ ရရှိိ�လာာသည််။ အများ��းဆုံးး��ထိိခိုု�က်လွ
် ွယ််သော�ာ လူူတစ်ဦး
် းလျှှင်် (MVMost Vulnerable) ဆန်် (၁၃.၅) ကီီလိုု�၊ ထိိခိုု�က််လွွယ်သော�ာလူ
်
ူ (V-Vulnerable) တစ််ဦးးလျှှင်် ဆန်် (၁၁) ကီီလိုု�၊ ပုံံ�မှှန််/သာာမန််
လူူတစ်ဦး
် းလျှှင်် (Standard) ဆန်် (၉) ကီီလိုု�အသီးး�သီးး�ဖြ�င့့်� ရရှိိ�လာာခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�လျှော့�့��ချျလာာခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းအပေါ်�်� နိုု�င််ငံံတကာာကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းသည်် ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အထိိ တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�လျော့�့��ချျ
လာာခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ မေ�လမှှစပြီး�း�တင််၍ ထိိခိုု�က််လွွယ်သော�ာလူ
်
ူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအားး� (V- Vulnerable) ရိိက္ခာာ�အစား�း ငွေ�ေသားး�
ကဒ််စနစ်် (ရိိက္ခာာ�ကဒ််-Food Card) သို့့��ကျျင့့်�သုံးး��လာာသည််မှာာ� ယနေ့�့�အချိိ�န််ထိိပင်် ဖြ�စ််သည််။၄၆ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းသို့့�� လူူသားး�
ချျင်းး�စာာနာာ ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းလျော့�့��ချျလာာရသည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းထဲဲတွွင်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့့်� အလှူူ�ရှှင််များ��း၏ စိိတ်ဝ
် င််စား�းမှုု
၄၆	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီဒု
ီ က္ခ
ု သ
ခ ည််စခန်းး�အမှှတ််(၁) စခန်းး�တာာဝန််ခံ၊ံ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊
မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၃ ရက််။
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ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�တွွင်တွေ့�့
်
�ရသော��ာ ဆန််စျေး�း�နှုုန်းး�နှှင့့်�
စခန်းး�အတွွင်းး� စနစ််တကျျအမှိုုက်စွ
် ွန့့်�ပစ်ရ
် န်် စီီစဉ််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�

ချိိ�န််တွွယ်ရာာ
် တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ပုံးး��

အပေါ်�်� များ��းစွာာ�မူူတည််နေ�သည််။ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�အထိိ နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ဗမာာပြ�ည််
ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ဘက်သို့့�
် � အာာရုံံ�ပြု�ုသည့့်�နော�ာက်် သို့့��မဟုုတ်် ဦးးတည််သွားး��သည့့်�အခါါ ဒုုက္ခခသည််အရေး�း�အားး� ပိုု�မိုု�
အရေး�း�ပေး�း (အလေး�း�ပေး�း) ခြ�င်းး�မရှိတော့����့�သည့့်အ
� တွွက်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့မှု
� များ
ု ��း တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�လျော့�့��ကျျလာာခဲ့့�သည််။
နယ််စပ်တလျှော��ာ
်
�က်် ကူူညီီစော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ရေး�းညွွန့့်�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့�� (The Border Consortium) အချျက််အလက််အရ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််
အမေ�ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ-(၂၁) သန်းး�မှှ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် အမေ�ေရိိကန်ဒေါ်�
် ်လာာ-(၁၇)သန်းး�သို့့�� လျော့�့��ကျျလာာခဲ့့�သည််။၄၇
ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အတွွင်းး�၌ ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့့်�သုံးး��လာာသည့့်� ရိိက္ခာာ�ပေး�းဝေ�သော�ာစနစ််မှှ အစား�းအသော�ာ�က််ဝယ််ယူူနိုု�င််သော�ာ
ကဒ်် (Food Card) စနစ််သည်် ရိိက္ခာာ�အမျိုး�း��အမည်် (Food item) များ��းကိုု� ကုုန််စုံံ�ဆိုု�င််များ��း၌ ဆန််၊ ဆီီ၊ ဆားး�၊ ငရုုတ််သီးး�၊ အသားး�
ဟင်းး�များ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာစား�းသော�ာက််ကုုန််များ��းကိုု�ဝယ််ယူူရာာတွွင်် မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒဖြ�စ််သည််။ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၌ ရိိက္ခာာ�ဝယ််
ယူူနိုု�င်သော�ာကဒ်
်
စနစ်
်
်၌ အများ��းဆုံးး��ထိိခိုု�က်လွ
် ွယ််သော�ာလူူ၊ ထိိခိုု�က််
လွွယ်သော�ာလူ
်
ူ၊ ပုံံ�မှှန််/သာာမန််လူူ အမျိုး�း��အစား�း (၃) မျိုး�း��ဟူူ၍ သတ််
မှှတ််ထားး�ရှိိ�သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န်် ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းတွွင်် ထိိခိုု�က််
လွွယ်သော�ာလူ
်
ူတစ်ဦး
် းလျှှင်် ထိုု�င်းး�ငွေ�ေ ၂၅၀ဘတ််၊ သက််ကြီး�း�ရွွယ်အိုု�
်
မိိသားး�စုု၊ ဆွေး�း�မျိုး�း��သားး�ချျင်းး�မရှိသော����ာသူူများ��းကိုု� အများ��းဆုံးး��ထိိခိုု�က််
လွွယ်သော�ာလူ
်
ူတစ်ဦး
် းလျှှင်် ထိုု�င်းး�ဘတ်် ၃၀၀ ကျော်�်��၊ ပုံံ�မှှန််/သာာမန််
တစ််ဦးးလျှှင်် ထိုု�င်းး�ဘတ်် ၂၀၀ ကျော်�်��အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် သက််ကြီး�း�ရွွယ်အိုု�ဖြ
် �စ််သော်�်�လည်းး� မိိသားး�စုုဖြ�င့့်�နေ�ထိုု�င််
သော�ာသူူများ��းကိုု� ပုံံ�မှှန််/သာာမန််လူူစာာရင်းး�ထဲဲတွွင်် ထည့့်�သွွင်းး�ထားး�
သည််။ မုုဆိုးး��မ/ဖိုု�များ��းကိုု� ထိိခိုု�က်လွ
် ွယ််သော�ာလူူအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််
ထားး�သည််။ အလုုပ်မလု
်
ုပ်နိုု�င်
် ်သော�ာသူူ၊ သီးး�သန့့်�နေ�ထိုု�င််သူူများ��းနှှင့့်�
အဓိိကဝင််ငွေ�ေ မရှိသော����ာသူူများ��းအတွွက်် ထိုု�င်းး�ဘတ်် (၃၅၀) ပေး�း

ရိိက္ခခဝယ််ယူူရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ငွေ�ေဖြ�တ််စက််

၄၇	ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််
ဇန််နဝါါရီီလ ၂၁ ရက််။
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သည််။ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၌ အစား�းအသော�ာ�က််ဝယ််ယူူနိုု�င််သော�ာကဒ်် (Food Card) စနစ််သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ထိိခိုု�က်လွ
် ွယ််
သော�ာ လူူများ��းအတွွက်် မလုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ပိုု�လျှံံ�ခြ�င်းး�ရှိိ�မနေ�ေဘဲဲ ကွွက်တိ
် ိဖြ�စ််နေ�ခြ�င်းး�များ��း၊ ယင်းး�အပြ�င်် ပုံံ�မှှန််/သာာမန််လူူများ��း
အတွွက်် လုံးး��ဝမလော��ာက််ခြ�င်းး�များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေ၌ အများ��းဆုံးး��ထိိခိုု�က်လွ
် ွယ်သော�ာလူ
်
ူများ��း
အတွွက်် ရရှိိ�မှုုသည််လုံံ�လော�ာက်ခြ�
် င်းး�နှှင့့်� အဆင််ပြေ�ေကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။၄၈

ပညာာရေး�း
ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်စခန်းး
်
�နှှင့့်� ဘန့့်�မဲ့့စူ
� ူရင်းး�စခန်းး�များ��းတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံပညာာရေး�းအဆင့့်� သူူငယ််တန်းး�အဆင့့်�မှှ ၁၀ တန်းး�
အထိိသာာမက အမျိုး�း��သားး�ကျော�ာ�င်းး�များ��းကိုု� ကရင််နီီပညာာရေး�းဌာာနမှှ တာာဝန််ယူူထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ကရင််နီီပညာာရေး�းဌာာန
(KnED) သည်် အခြေ�ေ�ခံံပညာာရေး�းအခြေ�ေ�ခံအ
ံ ဆင့့်�များ��းတွွင်် မိိခင််ဘာာသာာစကားး�အခြေ�ေ�ပြု�ု-ဘာာသာာ စကားး�စုံံ�ပညာာရေး�းစနစ််ကိုု�
လက််တွေ့�့�ကျျင့့်�သုံးး��နေ�သော�ာ ပညာာရေး�းစနစ််ဖြ�စ််သည််။ ကရင််နီီဒုုက္ခခသည်် ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်စခန်းး
်
�တွွင်် မူူလတန်းး�ကျော�ာ�င်းး� (၅)
ကျော�ာ�င်းး�၊ အလယ််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး� (၄) ကျော�ာ�င်းး�၊ (၉၊ ၁၀) တန်းး�အဆင့့်� အထက််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး� (၁) ကျော�ာ�င်းး�၊ စုုစုုပေါ�ါင်းး�ကျော�ာ�င်းး�
အရေ�ေအတွွက်် (၁၀) ကျော�ာ�င်းး�ဖြ�င့့်� ဖွွင််လှှစ််သင််ကြား�း� ပေး�းလျျက််ရှိိ�သည််။ အထက််တန်းး�ပညာာရေး�း (၁၀) တန်းး� အော�ာင််မြ�င်သူ
် ူများ��း
ွ ် ကရင််နီီ
သည်် ဆယ််တန်းး�လွွန်် (Post-10) အတန်းး�ပညာာများ��းအားး� တက််ရော�ာက်ရ
် န််ရွေး�း�ချျယ််ခွင့့်
ွ ရှိနေ���ေသ
�
ည််။၄၉ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွင်
ပညာာရေး�းဌာာနသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအ
ံ စိုးး��ရမှှ KG+၁၂ တန်းး� ပညာာရေး�းစနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့့်�သုံးး��သည့့်� အချိိ�န််အသင့့်�ဖြ�စ််နေ�စေ�
ရန်် ပြ�င််ဆင််ထားး�လျျက််ရှိိ�သည််။ ကရင််နီပညာာရေး�း
ီ
ဌာာနမှှဖွွင့့်လှှစ်
�
ထားး
် �သော�ာ ပညာာရေး�းသည််စခန်းး�အတွွင်း�း ရှိိ� လူူငယ််လူရွ
ူ ယ်
ွ များ
် ��း

Photo by ENAC
စခန်းး�အမှှတ်် (၁) တွွင်် ပညာာသင််ကြား�း�/သင််ယူူနေ�မှုုမြ�င်ကွ
် ွင်း�း

၄၈	ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််
ဇန််နဝါါရီီလ ၂၁ရက််။
၄၉ Sdcthailand, Post-10 Education in and around Karenni Refugee Camp 1 https://sdcthailand.wordpress.com/2015/04/10/post-10education-in-and-around-karenni-refugee-camp-1/ (accessed on November 1, 2018).
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အတွွက်် ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည့့်�နှှင့့်�အညီီ ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််သည့့်� ရပ််ရွာာ�လူူထုုပတ်ဝ
် န်းး�ကျျင််၌ တဖန််ပြ�န််လည်် အကျိုးး���ပြု�ု/
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ်ချျက်
်
များ
် ��းဖြ�င့့်� ဖွွင့့်�လှှစ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�ကျော�ာ�င်းး� ပညာာရေး�းစနစ််၌ အင်္ဂဂ�လိိပ်၊်
သမိုု�င်းး�၊ လူူမှုုရေး�းသိိပ္ပံံ�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း အစရှိသော����ာဘာာသာာရပ််များ��းကိုု� သင််ကြား�း�ပို့့��ချပေး��း�နေ�သည််။ မိိမိိတို့့��၏
အခြေ�ေ�ခံံ ရပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း မည််သို့့��မည််ပုံံ� ကာာကွွယ်နည်းး
်
�များ��း၊ အခြေ�ေ�ခံံလူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း၊ အသိိပညာာဗဟုုသုုတများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏
လူူမှုုပတ်ဝ
် န်းး�ကျျင််တွွင်် လက််တွေ့�့�ကျျင့့်�သုံးး��ပါါက ၎င်းး�တို့့��၏နေ�ထိုု�င််မှုုပုံံ�စံံ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�
ကျော�ာ�င်းး�များ��းကိုု� ဂျျက််ဆွိိ� (JRC) အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ မူူလတန်းး� (KG) အဆင့့်�မှှ (၁၀) တန်းး�အထိိ သင််ထော�ာက််ကူပစ္စ
ူ ည်းး
စ �များ��း၊ ကျော�ာ�င်းး�
ဆရာာ/ဆရာာမများ��းအတွွက်် သင််တန်းး�များ��း၊ သင််ရိုးး��ညွှှန်းး�တမ်းး�များ��းအပြ�င်် ဆရာာ/ဆရာာမများ��း နေ�ထိုု�င််သော�ာအဆော�ာ�က််အဦးးများ��း
အလုံးး��စုံံ�ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းကိုု� ဂျျက််ဆွိိ�မှှ ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းနေ�သည််။၅၀
ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�ပညာာရေး�း (KnED) ၏ ဆယ််တန်းး�အဆင့့်�
အော�ာင််မြ�င်သူ
် များ
ူ ��းသည်် ဆယ််တန်းး�လွွန်် (Post-ten) ပညာာရေး�း ဆက််
လက််ဆည်းး�ပူးး�နိုု�င််ခွွင့့်�ရှိနေ���ေသည််။ ယင်းး�အပြ�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ (ပြ�ည််တွွင်း�း လွိုု��င််ကော်�်�) ၌လည်းး� ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�ကော�ာလိိပ်် (KnNC) သို့့��တက််
ရော�ာက််နေ�သူူများ��းလည်းး� ရှိနေ���ေသည််။ ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး� ပညာာရေး�းစနစ််
ကိုု� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံအ
ံ စိုးး��ရမှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော်����်�လည်းး�၊ အဆိုု�ပါါ
ဖွွင့့်လှှစ်
�
သင်
်
ကြား�း
်
�နေ�မှုုကိုု�ခွင့့်
ွ ပြု� �ုထားး�သည့့်� အနေ�ေအထားး�တစ််ရပ််တွင်
ွ သာာ
်
ရှိနေ���ေသည််။ ကရင််နီအ
ီ မျိုး�း��သားး� ပညာာရေး�းဌာာနအနေ�ေဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��အမျိုး�း��သားး�
ပညာာရေး�းစနစ််မှအော���ာင်မြ�င်
် သူ
် ူများ��း နိုု�င််ငံရ
ံ ပ််ခြား��းသို့့��သွားး��ရော�ာက််၍ ပညာာ
တော်�်�သင်် သွားး��ရော�ာက််မည့့်�သူူများ��းအတွွက်် ထော�ာက််ခံံစာာရေး�းပေး�းခြ�င်းး�
များ��းနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််ပေး�းခြ�င်းး�များ��းလုုပ်ဆော�ာင်
်
ပေး
် �းသည််။၅၁ ကရင််နီဒု
ီ က္ခ
ု သ
ခ ည််
စခန်းး�များ��းရှိိ� အချို့့���သော�ာလူူငယ််များ��းသည်် အတန်းး�ပညာာသင််ယူပြီးူ ��း မြော��ာက််
သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��ထံတွ
ံ ွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််
အထားး�များ��းမရှိသော����ာကြော��ာင့့်� အစိုးး��ရပညာာရေး�း (သို့့��) တက္ကကသိုု�လ်် ပညာာ
ရေး�းနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််တက်ရော�ာက်
်
နိုု�င်
် ်ခြ�င်းး�မရှိိ�ခြ�င်းး�အပြ�င်် နိုု�င််ငံရ
ံ ပ််ခြား��းသို့့��
ဆက််လက်သင်
်
်ကြား�း�နိုု�င််ခြ�င်းး� မရရှိသော����ာသူူများ��းလည်းး�ရှိနေ���ေသေး�းသည််။

ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�ပညာာရေး�းစနစ််နှှင့့်�
မြ�န််မာာအစိုးး��ရပညာာရေး�းစနစ််တို့့��ကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�

ကျျန်းး�မာာရေး�း
ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်စခန်းး
်
�အတွွင်းး� စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းကိုု� ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအဖြ�စ််ကုုသခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််
ခြ�င်းး�နှှင့့်�အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�များ��းကိုု� အဓိိကထားး�ဆော�ာင််ရွွက်လျျက်
်
ရှိိ�သ
်
ည််။ ယင်းး�အပြ�င်် သားး�ဖွား��းမီးး�ယပ််၊ ဓာာတ််ခွဲဲ�ခန်းး�၊ နှှစ််သိိမ့့်�
ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး� (counselling) များ��းကိုု� တတ််စွွမ်း�း သမျှှလုုပ်ဆော�ာင်
်
်ပေး�းနေ�သည််။”၅၂ ထို့့��ကြော��ာင့့်� စခန်းး�အတွွင်းး� ကျျန်းး�မာာရေး�း

၅၀	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ််(၁) ပညာာရေး�းတာာဝန််ရှိိ�သူူ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�
သန အဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၂ရက််။
၅၁	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ််(၁) ပညာာရေး�းတာာဝန််ခံံ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သန
အဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၂ ရက််။
၅၂	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ််(၁) ကျျန်းး�မာာရေး�းတာာဝန််ခံံ ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�
သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၂ ရက််။
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ဆိုု�င််ရာာကာာကွယ်
ွ ခြ�
် င်းး�နှှင့့်� အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�များ��းသည်် တပြို�ု�င််နက်ဒွ
် န်
ွ တွဲဲ
် လု
� ပ်
ု ဆော�ာင်
်
လျျက်
်
ရှိိ�သ
်
ည််။၅၃ ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနသည််
ကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင်မိ
် ိခင််များ��းအပေါ်�်� ရက််ချိိ�န်းး�ပြု�ုလုုပ်ပေး
် �းခြ�င်းး�၊ ကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင်နေ
် �စဉ််ကာာလအတွွင်း�း ကုုလားး�ပဲဲ၊ ကြ�က်ဥ
် နှှင့့်�
အာာဟာာရဓာာတ််ရှိသော����ာ အစား�းအသော�ာ�က််များ��းပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံတကာာကူ
ံ
ညီ
ူ ထော
ီ �ာက််ပံမှု
ံ များ
ု ��း လျော့�့��နည်းး�လာာခြ�င်းး�
များ��းကြော��ာင့့်� စခန်းး�တွွင်း�း ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း သိိသာာစွာာ�လျော့�့��နည်းး�လာာသည််။ စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� စိိတ််
ပိုု�င်းး�နှှင့့်� ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာစိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� နှှစ််သိိမ့့်�ဆွေး�း�နွေး�း�ပေး�းခြ�င်းး�အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််ပေး�း
လျျက််ရှိိ�သည််။ ကျျန်းး�မာာရေး�းတာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် းမှှ နှှစ််သိိမ့့်�ဆွေး�း�နွေး�း�ပေး�းခြ�င်းး�အစီီအစဉ််အပေါ်�်� “ရော�ာဂါါအလိုု�က််ကြ�ည့့်�ပြီး�း�တော့�့�မှှ
နှှစ််သိိမ့့်�ဆွေး�း�နွေး�း�ပေး�းတယ််။ စိိတ််ကစဉ့့်�ကလျားး��ဖြ�စ််တဲ့့�လူူတွေ�ေ၊ နော�ာက််အရက််စွဲဲ�တဲ့့သူ
� ူတွေ�ေ၊ စိိတ််ဖိိစီးး�မှုုခံနေ
ံ �ရတဲ့့�သူူတွေ�ေကိုု�
လည်းး� နှှစ််သိိမ့့်�ဆွေး�း�နွေး�း�ပေး�းတဲ့့�ဟာာတွေ�ေလည်းး� ရှိိ�တယ််၅၄ ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�သည််။
ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနသည်် စခန်းး�အတွွင်းး�နှှင့့်�ပြ�င််ပ၌ ကလေး�း�မွေး�း�ဖွား��းပြီး�း�သူူများ��းအတွွက်် အရှှင််မွေး�း�လက််မှှတ်များ
် ��း ပြု�ုလုုပ််
ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �းသည့့်�အပြ�င်် စခန်းး�လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�တွွင်် ထည့့်�သွွင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� UNHCR ရုံးး��၅၅ သို့့�� သွားး��ရော�ာက််စာာရင်းး�သွွင်း�း နိုု�င််ရန််
အတွွက်် ထော�ာက််ခံံစာာပြု�ုလုုပ်ပေး
် �းနိုု�င််သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်သာာ
်
ရှိနေ���ေသည််။ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�ပြ�င််ပတွွင်် မွေး�း�ဖွား��းသူူများ��းအတွွက််
ထိုု�င်းး�အစိုးး��ရမှှထုုတ်ပေး
် �းသော�ာ အရှှင််မွေး�း�လက််မှှတ််ဖြ�င့့်�လည်းး� စာာရင်းး�သွွင်း�း ခွွင့့်�ရရှိနေ���ေသည််။ ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနသည်် ဒုုက္ခခသည််
စခန်းး�အတွွင်းး�မွေး�း�ဖွား��းသော�ာ ကလေး�း�များ��းမွေး�း�စာာရင်းး�ရရှိိ�ရန််အတွွက်် ထိုု�င်းး�အစိုးး��ရနှှင့့်� UNHCR တို့့��နှှင့့်�ချိိ�တ််ဆက််၍ ပြု�ုလုုပ်ပေး
် �း
်
ထားး
်
�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� တတိိယနိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� သွားး��ရော�ာက််ရန််
လျျက််ရှိိ�သည််။၅၆ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၌ မွေး�း�လက််မှှတ််ကိုု�င်ဆော�ာင်
လျှော�ာ�က််ထားး�ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�သည််သာာမက တချိိ�န််ချိိ�န််တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသို့့�� ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သည့့်�
အခါါ တစ််ခုုတည်းး�သော�ာသက််သေ�အဖြ�စ်် ဖြ�စ််နေ�မည််ဖြ�စ််သည််။

လူူမှုုရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာပြ�ဿနာာများ��း
ကရင််နီီအမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် စခန်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� အရပ််ဖက်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းဖြ�င့့်� (CBOs) စခန်းး�အတွွင်းး� (၁၆)
ရက််တာာ ကျားး��-မရေး�း�ရာာ အိိမ်တွ
် ွင်းး�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့့်� လိိင််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာထိိပါးး�မှုု အသိိပညာာပေး�းလှုုပ်ရှား�
် �းဆော�ာင််ရွွက်ခြ�
် င်းး�များ��း
တွွင်် အတူူတကွွပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ရပ််ကွွက်အ
် လိုု�က််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကျော�ာ�င်းး�အလိုု�က််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဆော�ာင််ရွွက်လျျက်
်
ရှိိ�
်
သည််။ အိိမ်တွ
် ွင်းး�အကြ�မ်းး�ဖက််ခံံရခြ�င်းး�နှှင့့်� အလိုု�မတူူဘဲဲ အဓမ္မမပြု�ုကျျင့့်�ခံံရသူူများ��းအတွွက်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုခံရ
ံ မှုုကြော��ာင့့်� စိိတ််
ဒဏ််ရာာရှိိ�တဲ့့လူ
� ူနာာများ��းကိုု� ရုံးး��မှာာ�ခေါ်�်ဆော�ာင််ထားး�ခြ�င်းး� အစီီအစဉ််တစ်ရ
် ပ််ပြု�ုလုုပ်ပေး
် �းသည််။ ယင်းး�အစီီအစဉ််အားး� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၌
လျှော့�့��ချျလိုု�က်ရ
် သည််။ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အတွွင်းး� အကြ�မ်းး�ဖက််ခံံရသော��ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းခဏတာာနေ�ထိုု�င််ရန််အတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�
သော�ာအိိမ်် (safe house) ထားး�ရှိပေး���း�သည််။ စခန်းး�အတွွင်းး�အလိုု�မတူူဘဲဲ အဓ္ဓဓမပြု�ုကျျင့့်�ခံံရခြ�င်းး� (Rape) ကိိစ္စစနဲ့့�ပတ်သက်
်
၍
်
အရေး�း�ပေါ်�် လိုု�အပ််လျှှင်် ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနနှှင့့်� ဆက််သွွယ်မှု
် ုများ��း ပြု�ုလုုပ််ပေး�းသည််။ တကယ့့်�အရေး�း�ပေါ်�်လိုု�အပ််လျှှင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ
စခန်းး�ကော်�်�မတီီအဖွဲ့့��ဝင််များ��းဖြ�င့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ယင်းး�အပြ�င်် လူူနာာ၏ဆန္ဒဒအပေါ်�်�မူူတည််၍ ဆေး�းခန်းး� သို့့��မဟုုတ်် တရား�းရုံးး��
များ��းသို့့�� လိုု�က််ပါါဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �းသည််။၅၇
၅၃	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ််(၁) ကျျန်းး�မာာရေး�းတာာဝန််ခံံ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�
သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၂ ရက််။
၅၄	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ််(၁) ကျျန်းး�မာာရေး�းတာာဝန််ခံံ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�
သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၂ ရက််။
၅၅ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�ရှိိ� UNHCR သည်် ဒုုက္ခခသည််များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� စား�းရင်းး�ကော�ာက််ခြ�င်းး�၊ တတိိယနိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််
ရေး�းအတွွက်ဆော�ာင်
်
်ရွွက်ခြ�
် င်းး�နှှင့့်� မိိခင််နိုု�င်ငံ
် ံသို့့��မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််ဖြ�င့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအတွွက်ဆော�ာင်
်
်ရွွက်ပေး
် �းခြ�င်းး�ကိုု�လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
၅၆	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ််(၁) ကျျန်းး�မာာရေး�းတာာဝန််ခံံ၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�
သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၂ ရက််။
၅၇	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး� အမှှတ််(၁) ကရင််နီီအမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��အစည်းး�၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
(သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၂ ရက််။
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မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ်ပြ် �န််ခွွင့့်�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် (VRC Process)
UNHCR မှှ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်နေ
် �သော�ာ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခွွင့့်� လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည််
စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိ၏ကိုု�ယ််ပိုု�င်သဘော�ာ
်
�ဆန္ဒဒဖြ�င့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း သို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််သည််
မည််သူူတစ်ဦး
် းတစ််ယော�ာက်် သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုခုု၏တိုု�က််တွွန်းး�နှိုးး�ဆော်�်�မှုုဖြ�င့့်�နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�မဟုုတ်ပေ
် �။ သို့့��ရာာတွွင််
VRC လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််ဆော�ာင််ရွွက်မှု
် ုသည်် သုံးး��ပွွင့့်�ဆိုု�င်် (ထိုု�င်းး� အစိုးး��ရ၊ မြ�န််မာာအစိုးး��ရနှှင့့်� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံ UNHCR/ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ UNHCR
တို့့��) အတူူတကွွ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ခြ�
် င်းး�ဖြ�စ််သည််။ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�နှှင့့်�ပတ််သက်၍
် ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �
ဆွွယ််စခန်းး� စခန်းး�စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�းကော်�်�မတီီ တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် း၏ပြော��ာပြ�ချျက််များ��းအရ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််
ခြ�င်းး�၌ စခန်းး�စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�းကော်�်�မတီီ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍလုံးး��ဝ မပါါရှိပေ���ေ။ UNHCR သည်် စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းထံံသို့့�� တိုု�က််ရိုု�က််
ကွွင်း�း ဆင်းး�အင််တာာဗျူး�း�အစီီအစဉ််များ��း ပြု�ုလုုပ်ခြ�
် င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အင််တာာဗျူး�း�ပြု�ုလုုပ်သော�ာစခန်းး
်
�နေ�ပြ�ည််သူများ
ူ ��း၏ကိုု�ယ််ရေး�းရာာဇဝင််
အချျက််အလက််များ��းကိုု� မှှတ််တမ်းး�ရယူူထားး�၍ ၎င်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု� လျှို့့���ဝှှက််ချျက်် (Confidential) အဖြ�စ််သတ််မှှတ််
ထားး�သည််။ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�၏ နော�ာက််ဆုံးး��အဆင့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�နီးး�ကပ််သည့့်�အချိိ�န််မှှသာာ မိိသားး�စုု
(ဝါါ) အိိမ်ထော
် �ာင််စုုနှှင့့်� လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�များ��းကိုု� စခန်းး�စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�းကော်�်�မတီီသို့့�� အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််၍ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာ
နယ််စပ်သို့့�
် �ရော�ာက်ရှိိ�မှှသာာ
်
မည််သူူမည််ဝါါ နေ�ရပ််ပြ�န််သည််ကိုု� သိိရသည််။၅၈ ထို့့��ကြော��ာင့့်� UNHCR မှှ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရွွက်သည့့်
်
� မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒ အလျော��ာ�က််နေ�ပြ�န််ခြ�င်းး�လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််တစ််ခုုလုံးး��၌ စခန်းး�စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�းကော်�်�မတီီနှှင့့်� ကရင််နီီ
ဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီများ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍလုံးး��ဝမပါါရှိပေ���ေ။

Photo by ENAC
UNHCR ၏ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််အပေါ်�်� ကြေ��ညာာချျက််များ��း

၅၈	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ််(၁) စခန်းး�စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�းကော်�်�မတီီတာာဝန််ခံံ၊ အင််တာာဗျူး�း� မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာ
စင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၃ ရက််။
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မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း အစီီအစဉ်် (VRC) ဖြ�င့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း သို့့��ပြ�န််သွားး��သူူများ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေသည််
အားး�ရကျေ��ေနပ််စဖွွယ်ကော�ာ
်
င်းး�နေ�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� မရှိသေး����းသည််ကိုု� စခန်းး�စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�းကော်�်�မတီီတာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် းမှှ VRC အစီီအစဉ််
ဖြ�င့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််သူူများ��းအကြော��ာ�င်းး�အရာာပြော��ာကြား�း�ရာာတွွင်် လွွန််ခဲ့့�သည့့်� (၂၀၁၈) ခုုနှှစ််တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်း�း သို့့�� အိိမ််ထော�ာင််စုု
(၅) စုု၊ လူူဦးးရေ�အားး�ဖြ�င့့်� (၂၀) ဦးးခန့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�အိိမ််ထော�ာင််စုု (၅) စုုထဲဲတွွင်် အိိမ််ထော�ာင််စုု (၁ )ခုုတည်းး�၏ ဘဝ
ရပ််တည််နေ�သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပြု�ုနေ�ပုံံ� အစရှိိ�သည််များ��းကိုု� UNHCR မှှ ထုုတ်ပြ် �န််ထားး�သည််။ ၎င်းး�
ထုုတ်ပြ် �န််ချျက််များ��း၌ အကော��ာင်းး�ဘက််သို့့��သာာ အသားး�ပေး�းဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�၊ အားး�နည်းး�ချျက််များ��း/အဆိုးး��များ��းအားး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိချေ���ေ�။ ကျျန််ရှိသော����ာ အိိမ််ထော�ာင််စုု (၄) စုု၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု�မဖော်�်��ပြ�ထားး�ပေ�။၅၉ ထို့့��ကြော��ာင့့်� မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််
နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းလုပ်
ု ငန်းး
် �စဉ််ဖြ�င့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််လိုု�သူူများ��းအတွွက်် မှှန််ကန်ယုံံ�
် ကြ�ည််စိတ်
ိ ချျရသော��ာ
်
သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းအပြ�င််
ကနဦးးနေ�ရပ််ပြ�န််ပြီး�း�သော�ာလူူများ��း၏ ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်� အကော��ာင်းး�အဆိုးး��အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ဒွွန််တွဲဲ�၍ UNHCR အနေ�ေဖြ�င့့်�
စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းနှှင့့်� စခန်းး�စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�းကော်�်�မတီီသာာမက ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီအသီးး�သီးး�သို့့�� ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာစွာာ�
အသိပေး��း�ရပေ�ေမည််။ သို့့��မှှသာာ စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း သို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မပြ�န််ခြ�င်းး�အတွွက််
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်ပြု် �ုနိုု�င််ရန်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။
လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအရ လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေ၌ မိိမိသဘော�ာ
ိ
�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းလုပ်
ု ငန်းး
် �စဉ််ဖြ�င့့်� (VRC)
မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ံ (ပြ�ည််တွွင်း�း )သို့့�� ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သူူများ��းသည်် အဓိိကအချျက်် (၂) ချျက််အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�သည််ကိုု�တွေ့�့�
ရှိိ�ရသည််။ ပထမအချျက််အဖြ�စ်် ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းသည်် တတိိယနိုု�င််ငံံသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခွွင့့်� အခွွင့့်�
အရေး�း� အရမ်းး�နည်းး�ပါးး�နေ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� လုံးး��ဝမရှိိ�နိုု�င််သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းလည်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၌ပင််
ဆက််လက်နေ
် �ထိုု�င််ပါါက မရေ�ေရာာမသေ�ေချာ�ာသည့့်� အခြေ�ေ�အနေ�ေပင််ဖြ�စ််နေ�သည််။ ဒုုတိိယအချျက််အဖြ�စ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသို့့�� နိုု�င််ငံံ
တကာာ ကူူညီထော
ီ �ာက််ပံ့့မှု
� များ
ု ��းပိုု�မိုု�ရရှိိ�လာာခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််တွင်း
ွ �း ၌နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအတွွက်် အစီီအစဉ််များ��းစီီမံထားး
ံ �ရှိိ�ပြီး��း ဟူူသော�ာ သတင်းး�
အချျက််အလက််များ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ပြု�ု၍ နေ�ရပ််ပြ�န််လာာမည််ဟုုဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ပြု�ုသော�ာ လူူတစ််စုုလည်းး�ရှိနေ���ေသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��
ရရှိသော����ာ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််အချျက််အလက််အရ အိိမ််ထော�ာင််စုု (၁၉)စုုဖြ�စ််သည််။၆၀

နိိဂုံးး��
ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီ (KNPP) သည်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က်မှု
် ု ရပ််စဲဲရေး�းစာာချုု�ပ််ရေး�းထိုးး��နိုု�င််
ရန်် အစိုးး��ရနှှင့့်� တရား�းဝင််တွေ့�့�ဆုံံ�မှုုများ��းနှှင့့်� အလွွတ်သဘော�ာ
်
�တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််လျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််မှှစတင််
၍ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းအပေါ်�်� နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး�ဆိုု�င််ရာာအကူူအညီီများ��း တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�လျော့�့��ကျျလာာသည််။
ယင်းး�သို့့�� ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းလျော့�့��ကျျခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� အခြေ�ေ�ခံံစား�းသော�ာက််ကုုန််ဈေး�းနှုုန်းး�များ��း မြ�င့့်�တက်လာ
် ာခြ�င်းး�၊ ဒုုက္ခခသည််များ��း မူူလ
ရရှိနေ���ေသော�ာ အစား�းအစာာထော�ာက််ပံ့့ရေး�းခွဲဲ
�
တ
� မ်းး�များ��း လျော့�့��ကျျလာာခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် နယ််စပ်တလျှော��ာ
်
�က််ကူညီ
ူ စော�ာင့့်
ီ
ရှော�
� �ာ က််ရေး�း
ညွွန့့်�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့�� (TBC) လုုပ်ငန်းး
် �ဆော�ာင််ရွွက်ချျက်
်
် စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုုအပိုု�င်းး�အပေါ်�်� စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��းတစ််စထက်တစ်
်
်စ ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�လာာ
ခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််များ��း၏ စိိတ်ဆ
် န္ဒဒသဘော�ာ�ထားး�သည်် နယ််စပ််ဒေ�သဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းအပေါ်�်� စိိတ်ဝ
် င််စား�းမှုု
လျော့�့��ကျျလာာပြီး�း�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ
ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ဘက််သို့့�� စိိတ်ဝ
် င််စား�းမှုုပိုု�မိုု�မြ�င့့်�တက်လာ
် ာခဲ့့�သည််။ ယင်းး�သို့့��
ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း လျော့�့��ကျျလာာခြ�င်းး�၏ အကျိုးး���ဆက််ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့့်� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��း၌ အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််နေ�သော�ာ နယ််စပ််
တလျှော��ာ�က််ကူညီ
ူ စော�ာင့့်
ီ
ရှော�
� �ာ က််ရေး�းညွွန့့်�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့�� (TBC) ဝန််ထမ်းး�များ��း လျော့�့��ချနေ��ေရသည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�� ဦးးတည််လာာခဲ့့�သည််။
၅၉	ဘန့့်�မိုု�င်နန်းး
် �ဆွွယ်-် ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အမှှတ််(၁) စခန်းး�စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�းကော်�်�မတီီဝင််၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
(သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််ဟော�ာင်ဆော�ာင်
်
်မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီ ၂၂ ရက််။
၆၀	ကရင််နီီဒုုက္ခခသည်် ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းအလုုပ်အ
် ဖွဲ့့��(KnRRWG)၊ အင််တာာဗျူး�း� မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း
ရေး�းရာာစင််တာာ(သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ လွိုု��င််ကော်�်�မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ခုုနှှစ်် သြ�ဂုုတ်လ
် ၁၄ ရက််။
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ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် တရား�းဝင််စခန်းး�ပြ�င််ပသို့့�� သွားး��ရော�ာက််အလုုပ်လု
် ုပ််ကိုု�င်ခွ
် ွင့့်�နှှင့့်� စခန်းး�အတွွင်းး�မှှ ထွွက််ရှိသော����ာကုုန််
ပစ္စစည်းး�များ��းအပါါအဝင်် ရော�ာင်းး�ချျခွွင့့်�မရရှိပေ���ေ။၆၁ ယင်းး�သို့့�� လုုပ််ကိုု�င်ခွ
် ွင့့်�မရရှိသော����ာကြော��ာင့့်� မိိမိိတို့့��၏စား�းဝတ််နေ�ရေး�း၊ အသက််
ရှှင််သန််ရေး�း၊ ဘဝဆက််လက်ရ
် ပ််တည််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲလာာသည််။ စခန်းး�ပြ�င််ပသို့့�� သွားး��ရော�ာက််လုုပ််ကိုု�င်သော�ာ
်
သူူများ��း
သည်် တရား�းမဝင််ဖြ�စ််နေ�သော�ာကြော��ာင့့်�လုုပ််အားး�ခမှာာ� အပြ�ည့့်�အဝမရရှိပေ���ေ။ တစ််ခါါတစ််ရံံ ထိုု�င်းး�အာာဏာာပိုု�င််များ��း၏ ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံရမှုု
များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည််။ အခြား��းသော�ာတဖက််တွင်
ွ လည်းး
်
� နိုု�င််ငံတကာာလူ
ံ
သားး
ူ �ချျင်းး�ဆိုု�င််ရာာစာာနာာထော�ာက််ပံ့့မှု
� များ
ု ��း လျှော့�့��ချျလာာခြ�င်းး�
သည်် ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း ွ �ွန်းး�အားး�ဖြ�စ််စေ� နိုု�င််မည််မဟုုတ်ပေ
် �။ ယင်းး�အပြ�င်် ၂၀၀၅ ခုုနှှစ်် နော�ာက််ပိုု�င်းး�ရော�ာက််ရှိိ�လာာ
သော�ာ ဒုုက္ခခသည််ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� တတိိယနိုု�င််ငံံသို့့��အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခွွင့့်� အခွွင့့်�အလမ်းး�မရရှိတော့����့�ချေ�ေ။ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာ
နယ််စပ််ရှိိ� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�တွွင်း�း ပညာာရေး�းအော�ာင််လက်မှှတ်
်
်များ��းကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံပညာာရေး�းစနစ်/် အစိုးး��ရမှှ အသိိအမှှတ််မပြု�ုခြ�င်းး�
များ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသည််လည်းး� ၎င်းး�တို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအားး� တွွန်းး�အားး�ပေး�းလာာသော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့��
ရော�ာက််ရှိိ�လာာသည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိတို့့��နေ�ရပ််အားး� စွွန့့်�ခွာာ�ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််လာာရခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� မူူလပိုု�င််
ဆိုု�င််မှုပစ္စ
ု ည်းး
စ �များ��းရှိသော����ာအခြေ�ေ�အနေ�ေမှှ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွင်
ွ ် ပိုု�င််ဆိုု�င်မှု
် က
ု င်းး�မဲ့့�သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့��ရော�ာက်ရှိိ�
် လာာသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
UNHCR ၏ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ််သည်် နေ�ရပ််ပြ�န််မည့့်�သူူများ��းအတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအာာမခံချျက်
ံ
၊်
နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အထားး�များ��းနှှင့့်� အခြေ�ေ�ခံံလိုု�အပ််ချျက်ဖြ် �စ််သော�ာ နေ�အိိမ််၊ အလုုပ်အ
် ကိုု�င်် (အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�
ကြော��ာင်းး�)၊ ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း အစရှိသော����ာစိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည််မှာာ� မလွဲဲ�ဧကန််ပင်ဖြ် �စ််နေ�သည််။ ကရင််နီီ
ဒုုက္ခခသည််စခန်းး� အမှှတ်် (၁) ၏ သက််ဆိုု�င််ရာာကော်�်�မတီီအသီးး�သီးး�ထံံမှှ ပြော��ာဆိုု�ချျက််များ��းအရ ရိိက္ခာာ�အဖြ�စ််မှှ အစား�းအသော�ာ�က််
ဝယ််ယူူနိုု�င်သော�ာကဒ်
်
် (Food Card) စနစ််သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�သည်် စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းအတွွက်သာာမက
်
စခန်းး�အတွွင်းး�
ရှိိ� အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းနှှင့့်� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းယန္တတရား�းအထိိ အခက််အခဲဲစိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��း ပိုု�မိုု�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�

Photo by ENAC
ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ထိုု�င််ရသော��ာ နေ�အိိမ််

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).
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နေ� ပြ�ည််သူူများ��းမှှ အစား�းအသော�ာ�က််ဝယ််ယူူနိုု�င််သော�ာကဒ်အ
် စား�း ရိိက္ခာာ�အဖြ�စ််ထုုတ်ရ
် ခြ�င်းး�သည်် ပိုု�အဆင််ပြေ�ေခြ�င်းး�နှှင့့်� နှှစ််သက််
ကြော��ာင်းး� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။

၃.၂.၃.	ကရင််ဒုုက္ခခသည််များ��း
နိုု�င််ငံံတော်�်�ငြိ�ိမ်ဝ
် ပ််ပိိပြား�း�တည််ဆော�ာက််ရေး�းအဖွဲ့့��(နဝတ)နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�အေး�းချျမ်းး�သာာယာာရေး�းနှှင့့်�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကော�ာင််စီီ
(နအဖ) စစ််အစိုးး��ရလက််ထက်တွ
် ွင်် ဖြ�တ််(၄)ဖြ�တ််လမ်းး�စဉ််ကြော��ာင့့်� ကရင််လူူမျိုး�း��များ��းသည်် မိိမိိတို့့��အိုးး��အိိမ်ပိုု�င်
် ဆိုု�င်
်
်မှုုများ��းကိုု� စွွန့့်�
လွှှတ််ကာာ ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း (IDPs) အဖြ�စ််သာာမက အိိမ််နီးး�ချျင်းး�ထိုု�င်းး�
နိုု�င််ငံံသို့့�� ဒုုက္ခခသည််များ��းအဖြ�စ်် သွားး��ရော�ာက််ခိုု�လှုံံ�လျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ ယင်းး�သို့့�� ခိုု�လှုံံ�ရာာ၌ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ်တလျော��ာ
်
�က်် မယ််လ၊
အုုန်းး�ဖျျန််၊ နို့့��ဖိုု�၊ ဘန််ဒုံ့့��ယမ်းး�၊ ထမ့့်�ဟင်၊် မယ််ရမလွွန်နှ
် ှင့့်� မယ််လအွွန်် အစရှိသော����ာ ကရင််ဒုုက္ခခသည််စခန်းး� (၇)ခုုဖြ�င့့်� ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�
လျျက််ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�စခန်းး�များ��း၌ အခြား��းသော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းလည်းး�နေ�ထိုု�င််ပြီး�း�၊ အများ��းစုုသည်် ကရင််လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�စ််
သည််။ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��း၌ ကရင််လူူမျိုး�း��များ��းမှာာ� ၎င်းး�တို့့��ဘဝဆက််လက််ရှှင်သန်
်
်နေ�ထိုု�င််ရေး�းအတွွက်် စိိန််ခေါ်�်မှုုပေါ�ါင်းး�မြော��ာက််
များ��းစွာာ� ရင််ဆိုု�င်နေ
် �ရသည််။ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�သည်် ၁၉၈၄ ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�အပြ�င်် ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာ
နယ််စပ်တလျှော��ာ
်
�က်် ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းအနက်် အကြီး�း�ဆုံးး��သော�ာစခန်းး�ဖြ�စ််နေ�သည််။ စခန်းး�အတွွင်းး� ခန့့်�မှှန့့်�ခြေ�ေလူူဦးးရေ� စုုစုု
ပေါ�ါင်းး� (၃၅,၈၄၅) ခန့့်� နေ�ထိုု�င််လျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အားး�ကော်�်�မတီီဝင်် (၁၄)ဦးးနှှင့့်� ဇုုန််(၃)ခုု (A,B,C)ဟူူ၍
သတ််မှှတ်ထားး
်
�သည််။ ဇုုန််(A)၌ ကော်�်�မတီီအဖွဲ့့��ဝင်် (၇)ဦးးပါါဝင််၍၊ ကျျန််ရှိသော����ာဇုုန််များ��းတွွင်် ကော်�်�မတီီအဖွဲ့့��ဝင်် (၅)ဦးးစီီဖြ�င့့်�
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အတွွင်းး� ရပ််ကွွက်စု
် ုစုုပေါ�ါင်းး� (၂၁)ခုုရှိနေ���ေသည််။၆၂

Photo by ENAC
မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၏ ရပ််ကွွက်တစ်
်
်ခုုရှိိ� နေ�အိိမ််များ��း

၆၂	မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် း၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာ စင််တာာ (သုုတေ� သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၊
၂၀၁၉ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက််။
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ကရင််ဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပုံံ�စံံ

နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း
ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််တလျော��ာ�က််ရှိိ� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းသို့့�� နိုု�င််ငံံတကာာကူူညီီထော�ာက််ပံံမှုုများ��းသည်် ၂၀၀၃ ခုုနှှစ််တွွင််
လူူတစ်ဦး
် းလျှှင်် ဆန်် (၁၆) ကီီလိုု�ဂရမ််ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၂၀၁၄-၁၅ခုုနှှစ််ကာာလသို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�ချိိ�န််တွွင်် (၉)ကီီလိုု�ဂရမ််နှုုန်းး�သို့့��
ရရှိိ�မှုုသည်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ကာာလအထိိ ရရှိနေ���ေခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၂၀၁၄-၁၅ ခုုနှှစ််သို့့��ရော�ာက်ရှိိ�ချိိ�န်
်
်မှှစတင်၍
် ဒုုက္ခခသည််
စခန်းး�များ��းအပေါ်�်� နိုု�င််ငံံတကာာကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း သိိသိိသာာသာာလျှော့�့��ချျလာာမှုုကြော��ာင့့်� တနေ့�့�တခြား��းစား�းဝတ််နေ�ရေး�းအခက််
အခဲဲပိုု�မိုု�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�လာာရသည််။ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််ရှိိ� မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အနေ�ေဖြ�င့့်� စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�ရရှိိ�မှုုအပိုု�င်းး�နှှင့့်� ပတ််သက််
၍ ၂၀၀၃ ခုုနှှစ််တွွင်် လူူတစ်ဦး
် းလျှှင်် “ရိိက္ခာာ�အဖြ�စ်် ဆန်် (၁၆) ကီီလိုု�ဂရမ််ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၂၀၀၅ ခုုနှှစ််၌ ဆန််(၈)ကီီလိုု�ဂရမ််
သာာရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၄-၁၅ ခုုနှှစ််သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�ချိိ�န််တွွင််
ဆန််(၉) ကီီလိုု�ဂရမ််ပြ�န််လည််ရရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််

စဉ််

မှှစတင််၍ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အထိိ ရိိက္ခာာ�(ဆန််)အဖြ�စ်် (၉)

၁။
၂။

သီးး�သန့့်�သာာ

ပေး�းခြ�င်းး�မျိုး�း��မဟုုတ််ဘဲဲ၊

ဆီီ၊

၃။

မီးး�သွေး�း�၆၃

အသီးး�သီးး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�နေ�
ပြ�ည််သူူများ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းနေ�

ထိိခိုု�က််လွွယ််သော�ာသူူတစ်ဦး
် းလျှှင််

၂၃၀

အများ��းဆုံးး�� ထိိခိုု�က်လွ
် ွယ််သော�ာသူူ

၃၀၅

(MV-Most Vulnerable)

(၆) ကီီလိုု�ဂရမ််၊ လူူငယ််တစ်ဦး
် းလျှှင်် (၁၁) ကီီလိုု�ဂရမ််နှုုန်းး�
ဖြ�င့့်� ပုံံ�မှှန််ရရှိနေ���ေသည််။ ရိိက္ခာာ�ပေး�းဝေ�မှုုအပိုု�င်းး�တွွင်် ဆန််

ထိုု�င်းး�ငွေ�ေ(ဘတ််)

(V-Vulnerable)

ကီီလိုု�ဂရမ်် ပေး�းနိုု�င််သေး�းသည််။ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�
အတွွင်း�း ရိိက္ခာာ�ရရှိိ�မှုုအပိုု�င်းး�တွွင်် ကလေး�း�တစ််ဦးးလျှှင်် ဆန််

အမျိုး�း��အစား�းများ��း

ပုံံ�မှှန််သာာမန််လူူ တစ််ဦးးလျှှင််

၁၉၅

(Standard)
၄။

ကိုု�ယ််တိုု�င်ရ
် ပ််တည််နိုု�င််သော�ာသူူ

-

(SL-Self Relience)

သော�ာ ရိိက္ခာာ�များ��းကိုု� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် အစော�ာ�ပိုု�င်းး�ကာာလများ��း
၆၃	မီးး�သွေး�း�ပေး�းဝေ�မှုုအပိုု�င်းး�တွွင်် အိိမ်ထော
် �ာင််ဦးးစီးး�တစ််ဦးးလျှှင်် (၁၅)ကီီလိုု�ဂရမ််နှှင့့်� သားး�/သမီးး�တစ််ဦးးလျှှင်် (၅)ကီီလိုု�ဂရမ််အသီးး�သီးး�ဖြ�င့့်� ပေး�းနေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
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အထိိ ရရှိနေ���ေသေး�းသည််။၆၄ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ မေ�လအတွွင်း�း မှှစတင််၍ ရိိက္ခာာ�ကဒ်် (အစား�းအသော�ာ�က််ဝယ််ယူူနိုု�င််
သော�ာကဒ််-Food Card)သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့့်�သုံးး��လာာသည််။

Photo by ENAC
ဒုုက္ခခသည််များ��းကိုု� မီးး�သွေး�း�ဆက််လက်ပေး
် �းဝေ�ခြ�င်းး�

စခန်းး�တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် းမှှ ရိိက္ခာာ�ပေး�းသော�ာစနစ််မှှ ငွေ�ေသားး�စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့့်�ပတ််သက်၍
် ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သော�ာ
အကျိုးး���ဆက််များ��းအပေါ်�်� စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� လစဉ််လတိုု�င်းး�ရိိက္ခာာ�(ဆန််၊ မီးး�သွေး�း�၊ ဆီီ အစရှိသော����ာ စား�းသော�ာက််ကုုန််
များ��းရရှိနေ���ေမှုုသည်် ၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်�ကြီး�း�မား�းသော�ာရိုု�က််ခတ််မှုုများ��း နည်းး�ပါးး�သော်�်�လည်းး� ရိိက္ခာာ�ကဒ်် (အစား�းအသော�ာ�က််ဝယ််ယူူနိုု�င််
သော�ာကဒ််-Food Card) Food Card စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့့်�သုံးး��ပါါက စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုုအားး�နည်းး�မှုုများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�လာာနိုု�င််သည့့်�
အတွွက်် အတော်��်�အတန််ပင်် စိုးး��ရိိမ်ရ
် မည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့့်� ရင််ဆိုု�င်ရ
် မည့့်�ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေပိုု�များ��းမည််ဖြ�စ််သည််။ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�
နေ�ပြ�ည််သူများ
ူ ��းအတွွက်် ရိိက္ခာာ� (ဆန််)သည်် ငွေ�ေသားး�စနစ််ထက်် အဓိိကပိုု�မိုု�အရေး�း�ကြီး�း�နေ�သည််။ အခြား��းသော�ာတစ််ဖက်တွ
် င်
ွ လည်းး
်
�
ရိိက္ခာာ�ခွဲဲ�တမ်းး�ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းသည့့်� အပိုု�င်းး�တွွင်် ပိုု�လွွယ်ကူ
် ူလာာမည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိတို့့��ရရှိသော����ာ
အစား�း အသော�ာ�က််ဝယ််ယူူနိုု�င််သော�ာစနစ်် (Food Cash)အားး� မချျင့့်�ချိိ�န််တတ်ခဲ့့
် �သော်�်� စိုးး��ရိိမ်ရ
် သည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�
နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့့်�လည်းး� စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။၆၅

ကျျန်းး�မာာရေး�း
မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၌ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုသည်် အဓိိကအရေး�း�ပါါသော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်�အပြ�င််
၎င်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််များ��းအပေါ်�်� မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�နေ�ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ မယ််လစခန်းး�အတွွင်းး� ဆေး�းရုံံ�၆၆၊
သက််ဆိုု�င်ရာာဇု
်
န်
ု အ
် သီးး�သီးး�တွွင်် ဆေး�းပေး�းခန်းး�များ��းထားး�ရှိိ�သည််။ စခန်းး�တွွင်း�း ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင်မှု
် များ
ု ��းကိုု� စခန်းး�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း
၆၄	မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် း၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာ စင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၊
၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက််။
၆၅	မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် း၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာ စင််တာာ (သုုတေ� သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၊
၂၀၁၉ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက််။
၆၆ အမျိုး�း��သားး�ဆော�ာင််၊ အမျိုး�း��သမီးး�ဆော�ာင််၊ ကလေး�း�ဆော�ာင််၊ ဝမ်းး�လျော�ာ�ဝမ်းး�ပျျက််၊ တီီဘီီခန်းး�၊ အရေး�း�ပေါ်�်ခန်းး� (Emergency)၊ ပြ�င််ပလူူနာာဆော�ာင်(် OPD)၊
ကာာကွွယ်ဆေး�းထိုးး�
်
�အခန်းး�၊ ကလေး�း�မွေး�း�အခန်းး�များ��း ပါါဝင််သည််။
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ဌာာနမှူး��း ညွှှန််ကြား�း�ချျက််ဖြ�င့့်�လုုပ််ဆော�ာင်နေ
် �ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အရေး�း�ပေါ်�်လူူနာာများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာကြ�က်ခြေ�ေနီ
်
ီအဖွဲ့့��မှှ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��
ပေး�းသည််။ စခန်းး�အတွွင်းး� ကျျန်းး�မာာရေး�းလှုုပ်ရှား�
် �းဆော�ာင််ရွွက်မှု
် ုများ��းတွွင်် တီီဘီီရော�ာဂါါ၊ HIV နေ့�့များ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာကျျန်းး�မာာ
ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လူူထုုအသိိပညာာပေး�းလှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက်မှု
် ုများ��းဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းပါါဝင််သည််။ ယင်းး�အပြ�င််
စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နှှစ််သိိမ့့်�ဆွေး�း�နွေး�း�ပေး�းခြ�င်းး�များ��း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အမေး�း�အဖြေ�ေ�ကဏ္ဍပြု�ုလုုပ်ခြ�
် င်းး�နှှင့့်� လက််ကမ်းး�စာာစော�ာင််
များ��း ဖြ�န့့်�ဝေ�ခြ�င်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�လစဉ််သုံးး��ဂွွမ်း�း ထုုပ်များ
် ��းကိုု� ၂၀၁၃-၁၄ ခုုနှှစ််အထိိသာာ ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ကရင််
အမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��အစည်းး�(Karen Women Organization) မှှ သန့့်�ရှှင်းး�သော�ာပိိတ်စဖြ
် �င့့်� အမျိုး�း��သမီးး�လစဉ််သုံးး��ပစ္စစည်းး�ချုု�ပ််လုုပ််မှုု
အတတ််ပညာာသင်တန်းး
်
�ပေး�းသည််။ ကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင်မိ
် ခင်
ိ များ
် ��းအတွွက်် ကလေး�း�မမွေး�း��ဖွား��းမီီကာာလအထိိ သီးး�သန့့်�ဆေး�းခန်းး�ထားး�ရှိိ�
ထားး�သည့့်�အပြ�င်် ဆီီ၊ ပဲဲများ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာအာာဟာာရများ��းကိုု�လည်းး� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသော်�်�လည်းး� အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်�သာာ ပေး�းနိုု�င််
သည််။ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အတွွင်းး�၌ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင်မှု
် ုများ��းပေး�းနိုု�င််မှုုသည််လည်းး� အကန့့်�အသတ််သာာရရှိိ�နိုု�င််သော�ာ
အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်သာာ
်
ရှိနေ���ေသည််။

မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�ရှိိ�
ဒုုက္ခခသည််များ��း
နေ�ထိုု�င််ရသော��ာ နေ�အိိမ််

Photo by ENAC

ပညာာရေး�း
မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�တွွင်် ကရင််အမျိုး�း��သားး�ပညာာရေး�းဌာာန၆၇၏ ဦးးဆော�ာင််မှုုဖြ�င့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င်ပညာာရေး�းစနစ်
်
် သင််ကြား�း�
ပေး�းနေ�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် ကရင််အမျိုး�း��သားး� အခြေ�ေ�ခံံပညာာရေး�းစနစ်သ
် ည်် (၁၂)တန်းး�ပညာာရေး�းစနစ််ကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��လျျက််ရှိိ�သည််။
မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၌ မူူကြို�ု�အဆင့့်�(၂၀)ကျော�ာ�င်းး�၊ မူူလတန်းး�အဆင့့်�(၁၃)ကျော�ာ�င်းး�၊ အလယ််တန်းး�(၃)ကျော�ာ�င်းး�၊ အထက််တန်းး�
အဆင့့်�(၈)ကျော�ာ�င်းး� အသီးး�သီးး�ဖြ�င့့်� ဖွွင့့်�လှှစ််သင််ကြား�း�ပေး�းနေ�သည််။ ထူးး�ခြား��းချျက််တစ််ချျက်အနေ�ေဖြ
်
�င့့်� အထူးး�ပညာာရေး�း(Special
Education) အဖြ�စ်် မသန််စွွမ်း�း သူူများ��းအတွွက်် စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�(၃)ကျော�ာ�င်းး� ဖွွင့့်�လှှစ််လျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ စခန်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� အခြေ�ေ�ခံံ
၆၇	ကရင််အမျိုး�း��သားး�ပညာာရေး�းဌာာနသည်် ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး��မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းထားး�သည့့်� ပညာာရေး�းဌာာန ဖြ�စ််သည််။
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ပညာာရေး�း အဆင့့်�စာာသင်ကျော�ာ
်
�င်းး�များ��းသည်် ကရင််အမျိုး�း��သားး�ပညာာရေး�းဌာာနမှှ ပြု�ုလုုပ်သော�ာသင်
်
ရိုးး�
် �ညွှှန်းး�တမ်းး�များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ပြု�ု
သင််ကြား�း�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ သင််ကြား�း�ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ကရင််ဘာာသာာစကားး�နှှင့့်�စာာပေ�ကိုု� အဓိိကဦးးစား�းပေး�း
သင််ကြား�း� ပို့့��ချျလျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ မြ�န််မာာစာာနှှင့့်� အင်္ဂဂ�လိိပ်ဘာာသာာစကားး
်
�/စာာပေ�များ��းကိုု�ဒုုတိိယဦးးစား�းပေး�းများ��းအဖြ�စ််အသုံးး��ပြု�ုသည််။
သမိုု�င်းး�ဘာာသာာရပ််၌ ကရင််သမိုု�င်းး�နှှင့့်� ကမ္ဘာ့့�သမိုု�
�
င်းး�ဟူူ၍ အပိုု�င်းး�(၂)ပိုု�င်းး�ခွဲဲ�၍ သင််ကြား�း�လျျက််ရှိိ�သည််။ ကရင််သမိုု�င်းး�ဘာာသာာ
ရပ််၆၈နှှင့့်� ကမ္ဘာ့့�သမိုု�
�
င်းး�ဘာာသာာရပ််၆၉ များ��းကိုု� အလယ််တန်းး�အဆင့့်�မှှ အထက််တန်းး�အဆင့့်�အထိိ သင််ကြား�း�ပို့့��ချျလျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ မိိမိိ
တို့့��၏ မိိခင်ဘာာသာာစကားး
်
�နှှင့့်�ကရင််စာာပေ�(ဖတ််စာာ)များ��းကိုု� မူူလတန်းး�အဆင့့်�မှှ အထက််တန်းး�အဆင့့်�အထိိ သင််ကြား�း�ပေး�းသည််။
ကျော�ာ�င်းး�ဆရာာ/မများ��း၏ လစာာများ��းကိုု� အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ စခန်းး�တွွင်း�း
ပညာာရေး�းအော�ာင််မြ�င်ပြီး် ��း သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံတက္က
ံ
သိုု�လ်
က
ပညာာရေး�းစနစ်
်
သို့့�
် � တိုု�က််ရိုု�က်တက်
်
ရော�ာက်
်
နိုု�င်
် ခွ
် င့့်
ွ � မရရှိသေး����းပေ�။
ယင်းး�အစား�း ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံ၊ံ မဲဲဆော�ာက််မြို့�့��၌ မင်းး�မဟော်��်�၇၀ကဲ့့�သို့့��သော�ာကျော�ာ�င်းး�များ��းတွွင်် တက််ရော�ာက်၍
် ဝင််ခွွင့့်�စာာမေး�းပွဲဲ�များ��းဖြေ�ေဆိုု�
၍ ဘန််ကော�ာက်နှ
် ှင့့်� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းသို့့��တက်ရော�ာက်
်
နေ
် �သူူများ��းလည်းး�ရှိနေ���ေပြီ�ီဖြ�စ််သည််။၇၁ စခန်းး�အတွွင်းး�သို့့�� အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ သက််မွေး�း�ပညာာရပ််များ��း လာာရော�ာက််၍သင််တန်းး�များ��း ပို့့��ချပေး��း�သော်�်�လည်းး�၊ အဆိုု�ပါါ သင််တန်းး�သူူ/သားး�များ��း
ကိုု� မည််မျှှတတ်မြော��ာက်
်
သ
် ည််ကိုု� ပြ�န််လည််ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််လေ့�့လာာခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည််ကိုု� အင််တာာဗျူး�း�
ဖြေ�ေဆိုု�သူူများ��းထံံမှှ သိိရှိိ�ရသည််။ ယင်းး�အပြ�င်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့့်� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းအတွွက်ရ
် ည််ရွွယ်လျျက်
်
် အိိမ်တွ
် ွင်းး�အသက််မွေး�း�
ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပညာာရပ််များ��း သင််တန်းး�ပေး�းသော်�်�လည်းး�၊ ၎င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ်ဖန်
် ်တီးး�ထားး�သော�ာအရာာဝတ္ထုု�များ��းအတွွက်် ဈေး�းကွွက်မရှိိ�
်
ပေ�။ ဒုုက္ခသ
ခ ည််စခန်းး�အတွွင်း�း ရှိိ� ပညာာရေး�းအော�ာင််လက်မှှတ်
်
များ
် ��းကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် အ
ံ စိုးး��ရပညာာရေး�းစနစ််မှှ အသိိအမှှတ််မပြု�ုထားး�ပေ�။

မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�ရှိိ� မူူကြို�ု�ကျော�ာ�င်းး�
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မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၏ အမှှတ်် (၅) အထက််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�
၆၈	ကရင််သမိုု�င်းး�ဘာာသာာရပ််အားး� ကရင််စာာပေ�ဖြ�င့့်� ပုံံ�နှိိ�ပ််၍ ကရင််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့့်� သင််ကြား�း�ပေး�းသည််။
၆၉	ကမာ္ဘ့�့�သမိုု�င်းး�ဘာာသာာရပ််အားး� အင်္ဂဂ�လိိပ်စာာပေ
်
�ဖြ�င့့်� ပုံံ�နှိိ�ပ််၍ ကရင််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့့်� ရှှင်းး�ပြ�သည််။
၇၀	မင်းး�မဟော်��်�ကျော�ာ�င်းး�သည်် ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�ရှိိ� ကျော�ာ�င််သားး�/သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� အဆင့့်�မြ�င့့်�ပညာာရေး�း တက််လှှမ်းး�နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် ရည််ရွွယ်၍
် ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
၇၁	မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး� ပညာာရေး�းတာာဝန််ရှိိ�သူူတစ်ဦး
် း၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််လဒုုက္ခခ
သည််စခန်းး�၊ ၂၀၁၉ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက််။
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မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ်ပြ် �န််ခွွင့့်�လုုပ််ငန်းး�စဉ််(VRC Process)
UNHCR သည်် မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး� အစီီအစဉ််တစ်ရ
် ပ််ကိုု� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ဆော�ာင််လာာခဲ့့�သည််။ VRC လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််တွွင်် ဒုုက္ခခသည််တစ်ဦး
် းသည်် မိိမိိ၏ကိုု�ယ််ရေး�းရာာဇဝင်် အချျက််အလက််များ��းကိုု� UNHCR မှှ
သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ပုံံ�စံံစာာရွွက်များ
် ��းတွွင်ဖြ် �ည့့်�စွွက်၍
် မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအတိုု�င်းး� လျှို့့���ဝှှက််ချျက်အ
် ဖြ�စ််ထားး�ရှိပေး���း�ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�
ခွွင့့်�ရှိနေ���ေသည််။ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက်၍
် မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််
ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �မစတင််မီီ ကရင််ဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီနှှင့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းအရ စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းကိုု� အသိပေး��း�ခြ�င်းး�၊ နေ�ရပ််
ပြ�န််မည့့်�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး� ရပ််ကွွက်အု
် ုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းကိုု� အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�စာာဖြ�င့့်� အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ရန်် ပြု�ု
လုုပ်ခဲ့့
် �သေး�းသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�ကော်�်�မတီီမှှ UNHCR သို့့��သွားး��ရော�ာက််၍ နေ�ရပ််ပြ�န််မည့့်�သူူများ��း၏ စာာရင်းး�
များ��းပေး�းရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� UNHCR မှှ မပေး�း�ပေ�။ VRC လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�င့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််မည့့်�သူူများ��းအားး� အင််တာာဗျူး�း�
ပြု�ုလုုပ်ချိိ�န်
် ်တွွင်လည်းး
်
� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�ကော်�်�မတီီသို့့�� UNHCR မှှ အသိပေး��း�အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�မှုုမပြု�ုလုုပ်ဘဲဲ
် နေ�ရပ််ပြ�န််ခါါနီးး�အချိိ�န််
မှှသာာ အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�သို့့�� ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် ကရင််ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�ကော်�်�မတီီနှှင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာစခန်းး�
ကော်�်�မတီီများ��းနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး� မပြု�ုလုုပ်ချေ�ေ
် ။ VRC လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့့်�ပတ််သက်၍
် မယ််လစခန်းး�ကော်�်�မတီီတာာဝန််ရှိိ�သူူ
တစ််ဦးး၏ ဖြေ�ေကြား�း�ချျက််အရ VRC အစီီအစဉ််ဖြ�င့့်� နေ�ရပြ�န််မည့့်�လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�များ��းကိုု� စခန်းး�တွွင်း�း စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�း ကော်�်�မတီီသို့့��
အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ပေး�းရန််ပြော��ာဆိုု�ထားး�သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင်မူ
် ူမပြု�ုလုုပ်ခြ�
် င်းး�များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ ၎င်းး�အစား�း UNHCR
ိ
�
သည်် နေ�ရပ််ပြ�န််မည့့်အ
� ချိိ�န််နီးး�ကပ််မှှသာာ လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�ကိုု�သာာ အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။၇၂ UNHCR ၏ မိိမိသဘော�ာ
ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််သည်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု (၂) နှှစ််တာာကာာလအတွွင်း�း အယော��ာက်် (၂၀၀)
လော�ာက််သာာနေ�ရပ််ပြ�န််သည့့်�အတွွက်် အဆိုု�ပါါ (VRC) လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် အရှုံးး��ရလဒ််သာာဖြ�စ််နေ�သော�ာကြော��ာင့့်� လုံးး��ဝအော��ာင််မြ�င််
မှုုမရှိပေ���ေ။၇၃ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််မအော��ာင်မြ�င်
် ရ
် သည့့်�အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�များ��း၌ ဒုုက္ခခသည််များ��း
နေ�ရပ််ပြ�န််မည့့်� နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းတွွင်် ရုုပ််ပိုု�င်းး�နှှင့့်� စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုအာာမခံချျက်
ံ
မရှိိ�ခြ�
်
င်းး�၊ နေ�ရပ််ပြ�န််မည့့်�သူူများ��းအတွွက််
နေ�အိိမ််၊ လုုပ်ကိုု�င်
်
်စား�းသော�ာက််ရန်် မြေ�ေယာာများ��း၊ အလုုပ်အ
် ကိုု�င််အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��း၊ ဘာာသာာစကားး�အခက််အခဲဲများ��းနှှင့့်� ပညာာရေး�း
ဆက််လက််သင််ယူူရန်် စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��းအပြ�င်် ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�မချုု�ပ််ငြိ�ိမ်း�း နိုု�င််သေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းအပေါ်�်�
ယုံံ�ကြ�ည််ချျက််မရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ပြီး�း�သူူများ��း၏ လူူနေ�မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�မသိိရှိိ�ရခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််နေ�
သည််။ VRC လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််ဖြ�င့့်� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််၊ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ ၂၆ ရက််၌ နို့့�ဖိုု�
� ဒုုက္ခသ
ခ ည််စခန်းး�မှှ ပထမအသုုတ်နေ
် �ရပ််ပြ�န််သူူ (၆၅)
ဦးး၊ အိိမ်ထော
် �ာင််စုု(၁၉)စုု၊ ၂၀၁၈ခုုနှှစ််၊မေ�လ၌ ဒုုတိိယအသုုတ်အနေ�ေဖြ
်
�င့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််သူူ(၉၃)ဦးးတို့့��သည်် မယ််လ၊ အုုန််ဖျျန််၊ နို့့��ဖိုးး��၊
ဘန််ဒုံံ�ယန််နှှင့့်� ဘန့့်�မိုု�င်နိုု�င်
် ်ဆွိုု��င်် (ကရင််နီီ) ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အသီးး�သီးး�မှှ နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။၇၄
UNHCR မှှ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသို့့�� မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််ပြ�န််မည့့်�သူူများ��းအတွွက်် စီီစဉ််ပေး�းလာာခဲ့့�သည််။ UNHCR မှှ
VRC လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််အားး� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သူူများ��းအဖွဲ့့��အစည်းး�(IOM)
နှှင့့်� ကမာ္ဘ့�့�စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�အစီီအစဉ်် (WFP)မှှလည်းး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််မည့့်�
သူူများ��းအတွွက်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သူူများ��းအဖွဲ့့��အစည်းး� (International Organization of Mirgration-IOM) မှှ
တစ််ဦးးလျှှင်် သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင်ရေး�း
်
ကုုန်ကျငွေ
် �ေ�� ထိုု�င်းး�ငွေ�ေ (၁,၈၀၀) ဘတ််၊ ယင်းး�အပြ�င်် အရွွယ််ရော�ာက်ပြီး် �း�သူူများ��းအတွွက်် တစ််ဦးး
၇၂	မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး� တာာဝန််ရှိိ�သူူတစ််ဦးး၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၊
၂၀၁၉ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက််။
၇၃	မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�နေ�သူူတစ်ဦး
် း၊ အင််တာာဗျူးု��ု��မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သန အဖွဲ့့��)၊ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၊
၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂ ရက််။
၇၄ Refugees Voluntarily Return Rate Drop, http://karennews.org/2018/11/refugees-voluntarily-return-rate-drop/ (accessed on December
19, 2018).
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လျှှင်် ထိုု�င်းး�ငွေ�ေ (၅,၄၀၀) ဘတ််၊ ကလေး�း�တစ််ဦးးလျှှင်် ထိုု�င်းး�ငွေ�ေ (၃,၆၀၀)ဘတ်် အသီးး�သီးး�စီီစဉ််ပေး�းထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ကမာ္ဘ့�့�
စား�းနပ််ရိိက္ခာာ� အစီီအစဉ်် (WFP)မှှ (၆) လစာာရိိက္ခာာ�နှှင့့်� ညီီမျှသော���ာ ထိုု�င်းး�ငွေ�ေ (၂,၁၀၀) ဘတ််အပြ�င်် ခြ�င််ထော�ာင််များ��း၊ ခရီးး�ဆော�ာင််
အိိတ််များ��းနှှင့့်� အခြား��းသော�ာအရာာဝတ္ထုု�များ��းကိုု�လည်းး� စီီစဉ််ပေး�းသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအ
ံ စိုးး��ရမှှ နေ�ရပ််ပြ�န််သူူများ��းအတွွက်် တစ််ဦးး
လျှှင်် မြ�န််မာာငွေ�ေတစ်သိ
် ိန်းး�ကျျပ််စီီ စီီစဉ််ပေး�းသည််။၇၅

နိိဂုံးး��
ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ်် တလျော��ာ�က််ရှိိ� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��း၏ လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက်နေ
် �သည့့်� ယန္တတရား�းအများ��းစုုသည််
နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းအပေါ်�်� လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��မှီီ�ခိုု�နေ�ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််
များ��းထံံမှှ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းအပေါ်�်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း လျှော့�့��ချျလာာသည့့်�အတွွက်် စခန်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� ကျျန်းး�မာာ
ရေး�း၊ ပညာာရေး�း၊ စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�များ��းအပြ�င်် အလုုပ်အ
် ကိုု�င််အခွွင့့်�အလမ်းး�နည်းး�ပါးး�နေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရှိိ�မနေ�ေခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်�
စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��း၏ နေ့�့စဉ််လူူမှုုနေ�ထိုု�င််မှုုဘဝမှာာ� တစ််နေ့�့ထက််တစ််နေ့�့ ပိုု�မိုု�ကြ�ပ်တည်းး
်
�လာာနေ�ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််
တွွင်် အလှူူ�ရှှင််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံပညာာမူူလတန်းး�အဆင့့်�မှှ အထက််တန်းး�အဆင့့်�အထိိ သင််ထော�ာက််ကူူပစ္စစည်းး�နှှင့့်�
ကျော�ာ�င်းး�ပြု�ုပြ�င််ထိိန်းး�သိိမ်း�း စရိိတ်များ
် ��း အနည်းး�အကျျဉ်းး�သာာထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းပြီး�း� သင််ကြား�း�ရေး�းအတွွက်် အလုံံ�အလော��ာက််မရရှိတော့����့�
ပေ�။၇၆ ယင်းး�အပြ�င်် ၂၀၁၉ခုုနှှစ််၊ မေ�လမှှစတင််၍ မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�သည်် ရိိက္ခာာ�ပေး�းနေ�ခြ�င်းး�မှှ အစား�းအသော�ာ�က််ဝယ််ယူူ
နိုု�င််သော�ာ ကဒ််(Food Card) စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့့်�သုံးး��လာာသည််။ အစား�းအသော�ာ�က််ဝယ််ယူူနိုု�င််သော�ာကဒ်စနစ်
်
်သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�သည်် အချိိ�န််တိုု�အတွွင်းး�လုုပ်ငန်းး
် �ဆော�ာင််ရွွက်ချျက်
်
်များ��း လွွယ််ကူူလျျင်မြ�န်
် ်စေ�သော်�်�လည်းး�၊ ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�

Photo by ENAC
မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�ရှိိ� နေ�အိိမ်များ
် ��း

၇၅ Sa Isue (May9, 2018) , Thailand Transfers 93 Returning Refugees to Burma Government http://karennews.org/2018/05/thailandtransfers-93-returning-refugees-to-burma-government/ (December 19, 2018).
၇၆	အော�ာင််မိုးး��မြ�င့့်�(RFA

သတင်းး�ထော�ာက််)၊

အခက််အခဲဲကြုံ�ံ�နေ�ရတဲ့့�

မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�က

ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ��း

multimedia/maela-refugees-camp-10112018003019.html (accessed on October 11, 2018).
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ရိိက္ခာာ�မရရှိိ�ခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� စား�းဝတ််နေ�ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေ ပိုု�မိုု�ကြ�ပ်တည်းး
်
�လာာသည့့်�အပြ�င််၊ မိိမိတို့့�
ိ ရ
� ရှိသော����ာကဒ််အတွွင်း�း ရှိိ� ငွေကြေး���း��
များ��းကိုု� စနစ််တကျျမစီီမံမခန့့်
ံ
�ခွဲဲ�နိုု�င််မှုုစသော��ာ စိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််များ��း ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�လာာနေ�သည််။
စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� စခန်းး�ပြ�င််ပသို့့�� ထွွက်ခွာ
် ာ�ခွွင့့်�မရရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� အလုုပ်လု
် ုပ််ကိုု�င်ခွ
် ွင့့်� ရှိိ�မနေ�ေခြ�င်းး�များ��းသည််
၎င်းး�တို့့��၏ စိိတ််ပိုု�င်းး�နှှင့့်�ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာများ��းသာာမက အခြား��းသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍ အသီးး�သီးး�အပေါ်�်� ဆိုးး��ကျိုးး���များ��းဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့့်� ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အိိမ်တွ
် ွင်းး�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��းနှှင့့်� နေ�အိိမ်များ
် ��းကိုု�ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
အသစ််ပြ�န််လည််ဆော�ာက််လုုပ်ရ
် န််အတွွက်် ငွေကြေး���း��များ��းမတတ််နိုု�င််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�
ပေး�းသော�ာစနစ််မှှ အစား�းအသော�ာ�က်် ဝယ််ယူူနိုု�င််သော�ာစနစ််သို့့��ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် ဒုုက္ခခသည််များ��းအပေါ်�်� ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ထက််
ဆိုးး��ကျိုးး���များ��းပိုု�မိုု�ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� စခန်းး�မှှလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းသည်် မလုံံ�လော�ာက််
သည့့်�အတွွက်် စခန်းး�ပြ�င််ပသို့့�� တရား�းမဝင််ဖြ�င့့်� သွားး��ရော�ာက််ချိိ�န််တွွင်် ရံံဖန််ရံံခါါ ထိုု�င်းး�အာာဏာာပိုု�င််များ��း၏ စစ််ဆေး�းမေး�းမြ�န်းး�ခံံရချိိ�န််
တွွင်် ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့့်� တရား�းဝင််လက််မှှတ်နှ
် ှင့့်� စာာရွွက်စာာတ
်
မ်းး�များ��းမဖော်�်��ပြ�နိုု�င််ခြ�င်းး�များ��းကလည်းး� ၎င်းး�တို့့��ဘဝလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုကိုု� မခံံ
စား�းရစေ�ေခြ�င်းး�များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� စခန်းး�ပြ�င််ပ၌ တရား�းမဝင််ဖြ�င့့်�သွားး��ရော�ာက််လုုပ််ကိုု�င်သော်�်�လည်းး
်
�
ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် မိိမိိတို့့��ရသင့့်�သော�ာလုုပ်အားး
် �ခများ��း အပြ�ည့့်�အဝမရရှိပေ���ေ။ နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််များ��း၏ အထော��ာက််အပံ့့�ကိုု�
သာာ မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�နေ�ရသော��ာ ဒုုက္ခသ
ခ ည််များ��း၏ လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် ရုုပ်ပိုု�
် င်းး�နှှင့့်�စိတ်
ိ ပိုု�
် င်းး� ထိိခိုု�က်ခံ
် စား
ံ �းနေ�ရခြ�င်းး�များ��းအပြ�င််၊
မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�မိိမိိအဆုံးး��စီီရင််မှုုများ��းလည်းး� ရှိနေ���ေသည််။၇၇

၃.၂.၄. ချျင်းး�စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း
ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််၌နေ�ထိုု�င််သော�ာ ချျင်းး�လူူမျိုး�း��အများ��းစုုမှာာ� ခရစ််ယာာန််ဘာာသာာသက်ဝ
် င််ယုံံ�ကြ�ည််သူူများ��းဖြ�စ််သည််။ ၁၉၆၂
ခုုနှှစ်် ဗိုု�လ််ချုု�ပ််နေ�ဝင်းး�မှှ နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာသိိမ်း�း ယူူမှုုဖြ�စ််စဉ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�နှှင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ
လူူနည်းး�စုုခရစ််ယာာန််
ဘာာသာာဝင်် ချျင်းး�လူူမျိုး�း��များ��းမှာာ� ဘာာသာာရေး�းအရဖြ�စ််စေ�၊ လူူမျိုး�း��ရေး�းအရဖြ�စ််စေ� ဖိိနှိိ�ပ််ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရခြ�င်းး�၊ ရှှစ််လေး�းလုံးး��လူူထုု
အုံံ�ကြွ�မှုုအရေး�း�တော်�်�ပုံံ�နှှင့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရခြ�င်းး�များ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကြော��ာင့့်� မလေး��းရှား��း
နိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� ဒုုက္ခခသည််များ��းအဖြ�စ်် သွားး��ရော�ာက််ခိုု�လှုံံ�နေ�ရသည််။ ချျင်းး�ဒုုက္ခခသည််များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းခိုု�လှုံံ�ခွွင့့်�
တော�ာင်းး�ခံံသူူများ��းသည်် ကရင််နီီ(ကယားး�)နှှင့့်� ကရင််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းကဲ့့�သို့့�� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��း ဖွွင့့်�လှှစ်နေ
် �ထိုု�င််ခြ�င်းး�မျိုး�း��
မဟုုတ်ပေ
် �။ မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတို့့��သည်် ၁၉၅၁ ကုုလသမဂ္ဂဂဒုုက္ခခသည််ဆိုု�င််ရာာညီီလာာခံံသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် မချုု�ပ််
ဆိုု�ထားး�သော်�်�လည်းး� UNHCR မှှတ််ပုံံ�တင််ကဒ်ရ
် ရှိိ�ထားး�သော�ာ ချျင်းး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ဒုုက္ခခသည််များ��းအဖြ�စ််လက််ခံထားး
ံ
�ရှိိ�သည််။ ချျင်းး�
ဒုုက္ခသ
ခ ည််များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံရေး�းခိုု�လှုံံ�ခွ
ံ
င့့်
ွ တော�ာ
�
င်းး�ခံံသူများ
ူ ��းသည်် မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံမှှတ
ံ
ဆင့့်� အမေ�ေရိိကန်ပြ် �ည််ထော�ာင််စု၊ု ကနေ�ေဒါါ၊ နော်�်�ဝေ�၊
နယူးး�ဇီီလန််နှှင့့်� သြ�စတြေး��း�လျျ အစရှိသော����ာ တတိိယနိုု�င်ငံ
် ံများ��းသို့့��အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သည််မှာာ� လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိပင်ဖြ် �စ််သည််။
၂၀၁၅ ခုုနှှစ််မှှ စတင််၍ ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််တော�ာင်ပိုု�
် င်းး� ပလက််ဝမြို့�့��နယ််အတွွင်းး� ရက္ခိုု��င့့်�တပ််မတော်��်� (AA)နှှင့့်� အစိုးး��ရ
တပ််မတော်��်�တို့့�� ထိတွေ့��့��ပစ််ခတ်မှု
် ုများ��းရှိနေ���ေခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ရွာာ�သူူ/သားး�များ��းသည်် တဖက််နိုု�င််ငံံ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံသို့့�� ဒုုက္ခခသည််များ��း
အဖြ�စ််သာာမက အနီးး�အနား�း ကျေး�း�ရွာာ�များ��းသို့့�� ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDPs) အဖြ�စ်် ထွွက််ပြေး��းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််
နေ�ရသည််။၇၈ ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းသည်် ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း နေ�ထိုု�င််သည့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းကဲ့့�သို့့��
၇၇	အော�ာင််မိုးး��မြ�င့့်�(RFA

သတင်းး�ထော�ာက််)၊

အခက််အခဲဲကြုံ�ံ�နေ�ရတဲ့့�

မယ််လဒုုက္ခခသည််စခန်းး�က

ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ��း

https://www.rfa.org/burmese/

multimedia/maela-refugees-camp-10112018003019.html (accessed on October 11, 2018).
၇၈ Chin World Media၊ ပလက််ဝမြို့�့��နယ််အတွွင်းး� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း တစ််လကျော်��်��ကြာ�ာ အစား�းအသော�ာ�က်် ပြ�တ််လပ်နေ
် �ပြီ�ီဟုုဆိုု� https://www.
chinworld.org/2018/10/24/ပလက််၀မြို့�့��နယ််တွွင်းး�-စစ်ေ��ေ/?fbclid= IwAR0KwnRaXvC5N-JWgktwfGsyy0GpNgRQUCxeQIVnoaqFFjETvsjSCtF
6d6s (accessed on October 24, 2018).
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စခန်းး� (Camp) ဖွွင့့်�လှှစ်နေ
် �ထိုု�င််ခြ�င်းး�မဟုုတ်ဘဲဲ
် ၊ မိိမိိတို့့��နီးး�စပ််ရာာ ကျေး�း�ရွာာ�များ��း၊ ဆွေ�ေမျိုး�း��များ��းအိိမ်များ
် ��း၌ နေ�ထိုု�င််ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
သည််။၇၉ ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််၊ ပလက််ဝမြို့�့��နယ််တွွင်် လူူဦးးရေ�တစ််သိိန်းး�ကျော်�်��နေ�ထိုု�င်းး�ပြီး�း�၊ ရခိုု�င့့်�တပ််မတော်��်�နှှင့့်� မြ�န််မာာအစိုးး��ရ
တပ််မတော်��်�တို့့�� လက််နက်ကိုု�င်
်
တိုု�က်
်
ပွဲဲ
် များ
� ��းကြော��ာင့့်� ပလက််ဝမြို့�့��ပေါ်�်သို့့�� ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််လာာသူူအရေ�ေအတွွက်် အိိမ်ထော
် �ာင််စုု
၁,၁၃၂ စုု၊ လူူဦးးရေ� ၅,၀၉၀ ဦးး(ကျားး�� ၂,၃၃၇၊ မ ၂,၇၅၃)၊ စမီးး�မြို့�့��တွွင်် အိိမ််ထော�ာင််စုု ၆၉၈၊ လူူဦးးရေ� ၂,၉၆၁ ဦးး (ကျားး�� ၁,၃၈၇၊
မ ၁,၅၇၄) ထွွက််ပြေး��းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််နေ�ရသည််။၈၀ ဆမီးး�မြို့�့��ပေါ်�်တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူ ၃,၃၀၀ ကျော်�်��ရှိိ�သည့့်�အနက််
သူူငယ််တန်းး�မှှ ၁၀ တန်းး�အထိိ ကျော�ာ�င်းး�တက််ရမည့့်� ကျော�ာ�င်းး�သားး�/သူူ (၈၀၀) ကျော်�်��ရှိနေ���ေသည့့်�အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��ကျော�ာ�င်းး�တက််
ရာာတွွင်် လိုု�အပ််သော�ာသင်ထော
် �ာက််ကူပစ္စ
ူ ည်းး
စ �များ��းလည်းး� အများ��းအပြား�း�လိုု�အပ််လျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။၈၁ ချျင်းး�စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််အရေး�း�ပေါ်�်ကူူညီီ
ရေး�းနဲ့့� ပြ�န််လည််ထူထော
ူ �ာင််ရေး�းကော်�်�မတီထု
ီ တ်
ု ပြ် �န််ချျက်များ
် ��းအရ ပလက််ဝမြို့�့��နယ််၌ လက််နက်ကိုု�င်
်
ထိတွေ့��့�
်
�မှုုများ��းကြော��ာင့့်�လမ်းး�ပန်းး�
ဆက််သွယ်
ွ ရေး�းလ
်
မ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�အပြ�င််၊ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် ကျေး�း�ရွာာ�အတွွင်း�း ပိိတ််မိနေ��ေသော�ာ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
နှှစ််သော�ာင်းး�မှခြော���ာ�က််သော�ာင်းး�အကြား�း�ရှိနေ���ေပြီး�း� မြို့�့��ပေါ်�်စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် တစ််သော�ာင်းး�ရှှစ််ထော�ာင််ကျော်�်��ရှိနေ���ေသည််။၈၂
ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််တော�ာင်ပိုု�
် င်းး�၊ ပလက််ဝမြို့�့��နှှင့့်� ဆမီးး�မြို့�့��များ��းတွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူများ
ူ ��းအတွွက်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနထော��ာက််ထားး�
မှုုများ��း လိုု�အပ်် ျ�က််ရှိနေ���ေသည််။ ယင်းး�အပြ�င်် ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််၊ ပလက််ဝမြို့�့��နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� ချျင်းး�လူူမျိုး�း��စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း
သည်် နယ််မြေ�ေဒေ�သလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း အာာမခံံနိုု�င်သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�
်
� ရော�ာက််ရှိိ�မနေ�ေသေး�းသည့့်�အတွွက်် မိိမိိတို့့��ဒေ�သသို့့�� နေ�ရပ််ပြ�န််
နိုု�င်းး�ခြ�င်းး� မပြ�နိုု�င််သေး�းပေ�။
၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန်လ
်
(၁၉) ရက််နေ့�့စွဲဲ�ဖြ�င့့်� မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံံ ကုုလသမဂ္ဂဂဒုုက္ခခသည််များ��းဆိုု�င််ရာာ မဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး��
(UNHCR) မှှ “ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေတိုးး��တက််မှုုရှိနေ���ေသည့့်�အတွွက််
မ လေး�းရှား��းနိုု�င််ငံ၌
ံ ရော�ာက််ရှိနေ���ေသည့့်� ချျင်းး�လူူမျိုး�း��ဒုုက္ခခသည််များ��းကိုု� ခိုု�လှုံံ�ခွွင့့်�ပေး�းတော့�့�မည်် မဟုုတ််ကြော��ာင်းး�”၈၃ ကြေ��ညာာထုုတ််
ပြ�န််မှုုသည်် ချျင်းး�ဒုုက္ခခသည််များ��းအပေါ်�်�စိုးး��ရိိမ်စိ
် ိတ််များ��း ပိုု�မိုု�ဖြ�စ််ပွား��းစေ�ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််တွွင်း�း /ပြ�ည််ပ ချျင်းး�လူူမျိုး�း��အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၈၄
မှှလည်းး� ၎င်းး�ကြေ��ညာာထုုတ်ပြ် �န််ချျက်အပေါ်�်�
်
ကန့့်�ကွွက်ကြော��ာ
်
င်းး�ကြေ��ညာာချျက််အသီးး�သီးး� ထုုတ်ပြ် �န််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊
သြ�ဂုုတ်လ
် (၂၄)ရက်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င်ငံ
် ၌
ံ ချျင်းး�လူူမျိုး�း��ဒုုက္ခသ
ခ ည််အရေး�း�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ပေး
် �းနေ�သော�ာ ချျင်းး�လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့��အစည်းး�အားး� UNHCR မှှ
နယူးး�ဒေ�လီီမြို့�့��သို့့�� ခေါ်�်ယူူတွေ့�့�ဆုံံ�၍ ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််သည်် အေး�းချျမ်းး�ပြီ�ီဖြ�စ််သည့့်�အတွွက်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အပြီး�း�နေ�ရပ််ပြ�န််ခိုု�င်းး�တဲ့့�ကိိစ္စစ
ရပ််ဆိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး� ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�သို့့��ရပ််ဆိုု�င်းး�လိုု�က််ရသည့့်�အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�မှာာ� ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ်ချျမှု
် ုမရှိိ�
သေး�းတဲ့့�အကြော��ာ�င်းး� အစီီရင််ခံံစာာပေး�းပို့့��သော�ာကြော��ာင့့်� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််၍၊ ဖြ�စ််ရပ််မှှန််ကိုု�ပြ�န််လည််လေ့�့လာာရန်် “သွားး��ရော�ာက််၍
တွေ့�့�ဆုံံ�ခြ�င်းး�/သွားး��ရော�ာက််လည််ပတ်ကြ် �ည့့်�ရှု့့�ခြ�င်းး� (Go and See Visit )” အဖွဲ့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�လိုု�က််ကြော��ာင်းး� နယူးး�ဒေ�လီီအခြေ�ေ�စိုု�က််
၇၉	အော�ာင််သူူထွွန်းး�(နိုု�ဝင််ဘာာလ ၂ ရက််၊ ၂၀၁၉ခုုနှှစ််)၊ ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််ပလက်ဝဒေ�ေသရှိိ�
်
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�တွွင်နေ
် �ထိုု�င််သော�ာ အိိမ််ထော�ာင််စုုတချို့့���ကိုု� ထန််တ
လန််မြို့�့��နယ်် သီးး�ကီီရ်ရွာာ
် �သို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ပေး�းမည်် https://news-eleven.com/article/143454။
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(accessed on September 24, 2020).
၈၃ Alliance of Chin Refugees (June 18, 2018), မလေး��းရှား��းရော�ာက်် ချျင်းး�လူူမျိုး�း��တွေ�ေကိုု� ခိုု�လှုံံ�ခွွင့့်�ပေး�းတော့�့�မှာာ� မဟုုတ်် https://www.bbc.com/burmese/
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2018).
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ချျင်းး�လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�အဖွဲ့့��တာာဝန််ခံံ ဆလိုု�င်းး�ကျုံးး���ဒေါ�ါခ့့်�မှပြော���ာ�ဆိုု�သည််။ ယခုုပြ�င််ဆင််ချျက်သ
် ည်် အိိန္ဒိိ�ယရှိိ� ချျင်းး�ဒုုက္ခခသည််များ��း
အတွွက််သာာ အကျုံးး���ဝင််ပြီး�း�၊ မလေး��းရှား��းရှိိ� ချျင်းး�ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် အကျုံးး���ဝင််မှုုမရှိချေ���ေ�။၈၅
၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလအထိိ မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံ၊ံ UNHCR ရုံးး��၌ မှှတ််ပုံံ�တင််ထားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�း ခိုု�လှုံံ�ခွွင့့်�လျှော�ာ�က််
ထားး�သူူနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််စုုစုုပေါ�ါင်းး� အရေ�ေအတွွက်လူ
် ူဦးးရေ� (၁၆၁,၄၅၄) ယော�ာက််ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�အရေ�ေအတွွက်လူ
် ူဦးးရေ�ထဲဲ၌ ဒုုက္ခခ
သည်် (၁၃၉,၉၂၀) ဦးးရေ�မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတစ်ခု
် ုတည်းး�မှှဖြ�စ််သည့့်�အပြ�င်် (၂၈,၅၉၄) ဦးးရေ�မှာာ� ချျင်းး�လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�စ််သည််။86 ထို့့��
ကြော��ာင့့်� ချျင်းး�ဒုုက္ခသ
ခ ည််များ��းမှာာ� မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံတွ
ံ င်
ွ ် ဒုုတိယ
ိ အများ��းဆုံးး��ဟုုသတ်မှှတ်
်
နိုု�င်
် သ
် ည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င်ငံ
် ၊ံ နယူးး�ဒေး�းလီီ UNHCR
ရုံးး��၌ မှှတ််ပုံံ�တင််ထားး�သည််မှာာ� ချျင်းး�လူူမျိုး�း��လူူဦးးရေ� (၄၀,၀၀၀) ခန့့်�ဖြ�စ််သည််။ မြော��ာက််များ��းစွာာ�သော�ာ ချျင်းး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နယူးး�
ဒေး�းလီးး�မြို့�့��တော်�်�၌ UNHCR ကဒ်် မှှတ််ပုံံ�တင််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ဘဲဲ နေ�ထိုု�င််သူူများ��းလည်းး�ရှိိ�သည််။ အများ��းစုုမှာာ� ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််နယ််စပ််
မီီဇိုးး��ရမ််နယ််မြေ�ေ (Mizo) များ��းတွွင်် UNHCR ကဒ်် မှှတ််ပုံံ�တင််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ နေ�ထိုု�င််ကြ�သည််။၈၇ UNHCR မှှတ််ပုံံ�တင််ကဒ််
မလျှော�ာ�က််ထားး�သူူများ��းမှာာ� နိုု�င််ငံံတကာာအကာာအကွွယ်ပေး
် �းခြ�င်းး�နှှင့့်� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး�များ��း မရရှိိ�/မခံံစား�းဘဲဲ နေ�ထိုု�င််ကြ�သည််။
မုုန််ခန့့်� (Mung Khat) ပြော��ာဆိုု�ချျက််အရ မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံ၌
ံ UNHCR ကဒ််ကိုု�င်ဆော�ာင်
်
ထားး
်
�သူူများ��းအားး� ဘေး�းအန္တတရယ််
ကင်းး�မှုု၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုနှှင့့်� နေ�စရာာနေ�ရာာ (safety, security and a place to stay) စသည့့်� အချျက််(၃) ဖြ�င့့်� အာာမခံံချျက်ပေး
် �းထားး�
သည််။၈၈ မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံံရှိိ� ချျင်းး�လူူမျိုး��း �လူူဦးးရေ� (၃၀,၀၀၀) ကျော်�်��အားး� UNHCR မှှ ထုုတ််ပေး�းထားး�သော�ာ UNHCR မှှတ််ပုံံ�တင််
ကဒ််သည်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ ဒီီဇင်ဘာာလ
်
၃၁ ရက််နေ့�့အထိိသာာ အကျုံးး���ဝင််မည််ဖြ�စ််ပြီး��း ၊ အဆိုု�ပါါ သက််မှှတ်ရ
် က််ကျော်�်��လွွန််ပြီး�း�နော�ာက််
အကျုံးး���ဝင််တော့�့�မည််မဟုုတ််ပေ�။ ချျင်းး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေနဲ့့� နိုု�င််ငံတကာာ
ံ
အကွွယ်ပေး
် �းမှုု လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�ယူူဆလျှှင်် UNHCR ကိုု�
ခွွင့့်�တော�ာင်းး�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� (၂) လအတွွင်းး� ကုုလသမဂ္ဂဂဘက်ကစစ်
်
ဆေး�းပြီး
်
�း� အကြော��ာ�င်းး�ပြ�န််သွားး��မည််ဟုု UNHCR ဘက််မှှသတင်းး�
ထုုတ်ပြ် �န််ထားး�သည််။၈၉ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ချျင်းး�ဒုုက္ခသ
ခ ည််များ��းသည်် မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်း�း တွွင်် တရား�းမဝင််နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်� မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံသို့့�� ပြ�န််လည််နေ�ထိုု�င််ရန်် ရွေး�း�ချျယ််စရာာ (၂) ခုုသာာရှိတော့����့မ
� ည််ဖြ�စ််သည််။ UNHCR ရုံးး�� ထုုတ်ပြ် �န််ချျက်ကြော��ာင့့်
်
� စိုးး��ရိိမ်ပူ
် ူပန််
စိိတ််ခံံစား�းနေ�ရသော��ာ ချျင်းး�လူူမျိုး�း��အပေါ်�်� မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဝန််ကြီး�း� Datuk Seri Saifuddin Abdullah မှှ သတင်းး�စာာ
ရှှင်းး�လင်းး�ပွဲဲ�ပြု�ုလုုပ်ရာာ
် တွွင်် “မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအခြေ�ေ�အနေ�ေမလုံံ�ခြုံ�ံ�သေး�းပါါက မလေး��းရှား��းအစိုးး��ရမှှ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံသို့့�
ံ � နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီ
အစဉ််အားး� အတင်းး�ဖိိအားး�ပေး�းမည််မဟုုတ််ကြော��ာင်းး�”၉၀ ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�သည််။ မလေး��းရှား��းရှိိ� UNHCR မှှတ််ပုံံ�တင််ကဒ််မရ ရှိသေး����းသော�ာ
ချျင်းး�လူူမျိုး�း��များ��းမှာာ� တရား�းမဝင််နေ�ထိုု�င််သော�ာကြော��ာင့့်� ဖမ်းး�ဆီးး�ထော�ာင််ချျခံရ
ံ မှုုများ��းကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�သည််။ အချို့့���သော�ာသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�
အဖမ်းး�ဆီးး�မခံံရစေ�ေရန်် မလေး��းရှား��းရဲဲများ��းအားး� ငွေကြေး���း��ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ကိုု�ယ််လွွတ်ရု
် ုန်းး�ကန််နေ�ရသည််။
၈၅ BNI(ချျင်းး�ဘာာသာာအစီီအစဉ််)၊ အိိန္ဒိိ�ယမှာာ�ရှိနေ���ေတဲ့့� ချျင်းး�လူူမျိုး�း��ဒုုက္ခခသည််တွေ�ေအပေါ်�်� UNHCR ရဲ့့�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� ပြ�န််လည််ရုုတ််သိိမ်းး� လိုု�က််ပါါတယ်် https://
www.youtube.com/watch?v=uPIl6__1Bxw&feature=youtu.be (accessed on August 31, 2018).
၈၆ Alliance of Chin Refugees, Bar Council ဥက္ကကဌ Datuk Seri Ramachelvam မှှ အဖမ်းး�ဆီးး� ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�ချျက်် https://www.facebook.
com/allianceofchinrefugees/posts/2223439127697502 (accessed on October 17, 2018).
၈၇ Sangeeta Barooah Pisharoty, UNHCR to cancle refugee status of Chins of Myanmar https://thewire.in/rights/unhcr-to-lift-refugeestatus-over-chins-of-myanmar (accessed on October 30, 2018).
၈၈ Lim May Lee, Give refugees rights to work, govt urged https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/10/29/give-refugees-right-towork-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).
၈၉ Alliance of Chin Refugees (June 18, 2018), မလေး��းရှား��းရော�ာက်် ချျင်းး�လူူမျိုး�း��တွေ�ေကိုု� ခိုု�လှုံံ�ခွွင့့်�ပေး�းတော့�့�မှာာ� မဟုုတ်် https://www.bbc.com/burmese/
burma-44527983?SThisFB&fbclid=IwAR1jv1eugUB9K1tgPX3BmEBnv3GB_xA0NMdYIf3ymA2sdV9Ha1phCwIpRok (accessed on June 19,
2018).
၉၀ Samantha Chow, Saifuddin: We’ll not force refugee to return https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/10/24/saifuddin-well-notforce-refugees-to-return/?fbclid=IwAR1Y5c_Kj3G0focJ46jE-sfOuzbR_Z168_13HZbQf3MnTTVIywTKTZLfIPM (accessed on October 29, 2018).
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံချျင်းး�လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�လှုုပ်ရှား�
် �းသူူ ဆလိုု�င်းး�နှှင်းး�လျျန်းး�မှှ မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်် UNHCRမှှ ဒုုက္ခခသည််များ��း
အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာစရိတ်
ိ ် (Subsistence Allowance) မရှိပေ���ေ။ သို့့��သော်�်�လည်းး� UNHCR ၏ Refugee Status Determination (RSD) ကဒ်် ကိုု�င််ဆော�ာင်ထားး
် �သူူများ��းကိုု� မလေး��းရှား��းရဲဲများ��းမှှ မဖမ်းး�ဆီးး�ပေ�။ UNHCR ကဒ််ရုတ်
ု သိ
် မ်း
ိ �း ပြီး��း နော�ာက်် သြ�ဂုုတ်လ
်
နှှင့့်� အော�ာက််တိုု�ဘာာလအကြား�း� အနည်းး�ဆုံးး�� ချျင်းး�ဒုုက္ခသ
ခ ည််လူဦး
ူ းရေ� (၂၀၀) ကျော်�်��အဖမ်းး�ခံံနေ�ရသည််။၉၁ မလေး��းရှား��း UNHCR ရုံးး��
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် Richard Towel မှှလည်းး� မလေး��းရှား��းအစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းကိုု� အလုုပ်လု
် ုပ််ကိုု�င်ခွ
် ွင့့်�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း
ကိုု� ခွွင့့််ပြု� �ုသင့့်�ကြော��ာင်းး�နှှင့့်� ယင်းး�သို့့�� ခွွင့့်�ပြု�ုပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ဘဝအသက််ရှှင်နေ
် �ထိုု�င််မှုုသည််လည်းး� ကြီး�း�မား�းခြား��းနား�းသော�ာ
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� တိုု�က််တွွန်းး�ထားး�သည််။၉၂

နိိဂုံးး��
မလေး��းရှား��းရှိိ� ချျင်းး�ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် တရား�းဝင််အလုုပ််လုုပ််ခွွင့့်�မရှိိ�ခြ�င်းး�၊ မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�မိိမိိနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ မိိသားး�စုုဝင််
များ��း ရပ််တည််နိုု�င်ရေး�း
် နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုများ��းနှှင့့်� ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံရမှုုများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ ထို့့��အပြ�င်် အခြေ�ေ�ခံံလိုု�အပ််ချျက််
ဖြ�စ််သော�ာ အစား�းအစာာ၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ ပညာာရေး�း၊ လူူသားး�လူူခြုံ�ံ�ရေး�းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာစိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� ရင််ဆိုု�င်နေ
် �ရ
သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ထိိန်းး�သိိမ်း�း ရေး�းစင််တာာများ��း၌ လူူငယ််များ��း၊ သက််ကြီး�း�ရွွယ်အိုု�များ
်
��းနှှင့့်� ကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်�
စိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််များ��းရှိနေ���ေသည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��း၏ အသိုု�က််အဝန်းး�နှှင့့်� လူူငယ််မျိုး�း��ဆက််များ��းအပေါ်�်� အနာာဂတ််စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��းထဲဲ၌
၎င်းး�တို့့��အားး� တရား�းဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကာာကွွယ်ခွ
် င့့်
ွ � သို့့��မဟုုတ်် ရပိုု�င််ခွင့့်
ွ အ
� ခွွင့့်အရေး�း
�
�များ��းနှှင့့်� ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�း သင််ကြား�း�မှုုရရှိိ�ခြ�င်းး�
လည်းး� အခွွင့့်�အရေး�း�နည်းး�ပါးး�နေ�သေး�းသည့့်�အတွွက်် လူူငယ််များ��း၏အနာာဂတ််မှာာ� စိုးး��ရိိမ်ဖွ
် ွယ််အခြေ�ေ�အနေ�ေ ဖြ�စ််နေ�သည််။

၃.၂.၅. မွွန််ဒုုက္ခခသည််များ��း
၁၉၄၈ ခုုနှှစ််နှှင့့်� ၁၉၅၈ ခုုနှှစ််ကာာလအတွွင်း�း မွွန််အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ်ရေး�း
် အဖွဲ့့�� (MNDO)နှှင့့်� မွွန််ပြ�ည််သူ့့�တပ်ဦး
် း
(MPF) တို့့��၏ လက််နက််ကိုု�င်တော်�်�လှှန်
်
်ရေး�းကာာလအတွွင်း�း ဗဟိုု�အစိုးး��ရကြား�း�တိုု�က််ပွဲဲ�များ��းကြော��ာင့့်� ထော�ာင််နှှင့့်�ချီီ�သော�ာ မွွန််အရပ််
သားး�များ��း မိိမိိတို့့��နေ�အိိမ်များ
် ��းကိုု� စတင််စွွန့့်�ခွာာ�ထွွက်ပြေး�
် �းခဲ့့�ကြ�သည််။ ၁၉၅၈ ခုုနှှစ််တွွင်် မွွန််ပြ�ည််သူ့့�တပ်ဦး
် း(MPF) လက််နက််ချျပြီး�း�
နော�ာက်် မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီနှှင့့်� မွွန််အမျိုး�း��သားး�လွွတ််မြော��ာက်ရေး�းတပ်
်
မတော်��်�တို့့�
်
�သည်် လက််နက််ကိုု�င်တော်�်�လှှန်
်
်ရေး�းအလံံ ဆက််
လက််လွှှင့့်�ထူူခဲ့့�သည််။ ၁၉၉၀ ခုုနှှစ််၌ ဘုုရား�းသုံးး��ဆူူအနီးး�ရှိိ� မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီဗဟိုု�ဌာာနချုု�ပ််သည်် အစိုးး��ရစစ််တပ််လက််ထဲဲသို့့�� ကျျ
ရော�ာက််ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့့်� အရပ််သားး�ပြ�ည််သူူ (၁၀,၀၀၀)နှှင့့်� (၁၂,၀၀၀) အကြား�း� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံသို့့�� ထွွက််ပြေး��းခိုု�လှုံံ�ခဲ့့�ရသည််။ ထိုု�အချိိ�န််
မှှစတင််၍ ပြ�ည််သူူများ��းသည်် လက််နက််ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခကြော��ာင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�၌သာာစစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း (IDPs)အဖြ�စ်် နေ�ထိုု�င််လာာခဲ့့�
ပြီး�း�၊ အချို့့���သော�ာပြ�ည််သူူများ��းသည်် ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�သို့့�� ဒုုက္ခခသည််များ��းအဖြ�စ််သို့့�� သွားး��ရော�ာက််ခိုု�လှုံံ�ခဲ့့�ရသည််။ ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံသို့့�� မွွန််
ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းရရှိိ�နိုု�င််ရေး�းနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ အခြေ�ေ�ခံံဝန််ဆော�ာင်မှု
် ုများ��းအရေး�း�ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီမှှ မွွန််ကယ််ဆယ််ရေး�းနှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကော်�်�မတီီ (MRDC)အားး� ၁၉၈၈ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် စတင််
လုုပ်ဆော�ာင်
်
ခဲ့့
် �ပြီး�း�နော�ာက်် ၁၉၉၂ ခုုနှှစ််တွွင်် တရား�းဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းလိုု�က််သော�ာ ကယ််ဆယ််ရေး�းကော်�်�မတီီဖြ�စ််သည််။၉၃ ထူးး�ခြား��း
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၉၃	လူူမသိိသူူမသိိဘဝများ��း: မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှှ လူူမသိသေး��း�သော�ာ နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ရမှုု သံံသရာာ (မွွန်ပြ် �ည််လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ ဘားး�မား�းလင့့်�ခ််၊
မြ�န််မာ့့�အရေး�း�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်သူ
် ူများ��းအဖွဲ့့�� : ၂၀၁၆ခုုနှှစ်် သြ�ဂုုတ်လ
် )၊ စာာမျျက််နှာာ�-၂၅။

51
ချျက််တစ်ချျက်
်
်အနေ�ေဖြ�င့့်� မွွန််ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််ရှိိ� ကရင််နှှင့့်� ကရင််နီီဒုုက္ခခသည််များ��းကဲ့့�သို့့�� စခန်းး�များ��းဖွွင့့်�
လှှစ််၍ နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�မျိုး�း��မဟုုတ််ဘဲဲ အစုုအဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် ကျေး�း�ရွာာ�သဘော�ာ�မျိုး�း��ဖြ�င့့်� နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

အတင်းး�အကြ�ပ်နေ�ရပ်
်
်ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ခံံရခြ�င်းး�
လက််နက်ကိုု�င်
်
ပ
် ဋိိပက္ခခကြော��ာင့့်� အရပ််သားး�ပြ�ည််သူများ
ူ ��းသည်် ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံ၌
ံ ဒုုက္ခသ
ခ ည််များ��းအဖြ�စ်် နေ�ထိုု�င််ခဲ့့သော်�်�လည်းး
�
�၊
ထိုု�င်းး�အစိုးး��ရမှှ မွွန််ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ဆော�ာင်
်
လာ
် ာခဲ့့�သည််။ မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီ၊ ဗဟိုု�ကော်�်�မတီီဝင််တစ်ဦး
် းမှှ
“၁၉၉၀ ကနေ�ေ ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််အထိိ ထိုု�င်းး�အစိုးး��ရကကျနော်��်��တို့့��ကိုု�နေ�ခွွင့့်�ပေး�းခဲ့့�တယ််။ အဲဲဒီီနော�ာက်် ကျနော်��်��တို့့��တိုု�င်းး�ပြ�ည််ဘက််ကိုု�၊
နယ််စပ်ကိုု�
် တွွန်းး�ထုုတ််တယ််။ အဲဲဒါါကိုု� ကျနော်��်��တို့့��ကြော��ာက်တာာ
်
။ ကျနော်��်��တို့့��က ကိုု�ယ့့်�ဒေ�သကိုု�မပြ�န််ချျင်ကြ် �ဘူးး�လေ�”။၉၄ ယင်းး�သို့့��
မပြ�န််ချျင်ရ
် သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�သည်် ၎င်းး�(မိိမိိ)တို့့��အတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအာာမခံချျက်
ံ
ရှိိ�မနေ�ေခြ�
်
င်းး�ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ ၁၉၉၃
ခုုနှှစ််၌ ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံအစိုးး��ရမှှ မွွန််ဒုုက္ခခသည််များ��းအားး� နေ�ရပ််ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ရေး�း ဖိိအားး�ပေး�းလာာခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့�� ဖိိအားး�ပေး�းလာာခဲ့့�ပြီး�း�
နော�ာက်် မွွန်ဒု
် က္ခ
ု သ
ခ ည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�နှှင့့်�ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းအတွွက်် မွွန်ပြ် �ည််သစ်ပါ
် ါတီီ ထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေဖြ�စ််သော�ာ
ခလော��ာက််ခနီ၉၅
ီ ၊ ရေး�းချော�ာ�င်းး�ဖျား��းနှှင့့်� ထားး�ဝယ်် (၃)နေ�ရာာရွေး�း�ချျယ််ခွွင့့်�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီလ၌စတင််၍ ဧပြီ�ီလ
တွွင်် ဒုုက္ခခသည််ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�မှုုပြီး�း�ဆုံးး��ခဲ့့�သည််။ ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််၊ ဇူူလိုု�င််လ ၂၁ ရက််နေ့�့၌ မြ�န််မာ့့�တပ််မတော်��်�မှှ ခလော��ာက််ခနီီ စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င်် (IDPs) စခန်းး�အားး� ဝင််ရော�ာက်တိုု�က်
်
်ခိုု�က််သည့့်�အတွွက်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််အဖြ�စ််မှှ ဒုုက္ခခသည််အဖြ�စ််သို့့�� တဖန််ပြ�န််လည််
ရော�ာက််သွားး��ခဲ့့�ရသည််။ မွွန််ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််၊ သြ�ဂုုတ််လ (၃၁) ရက််နေ့�့တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််များ��းထံံမှှ
လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း ဖြ�တ််တော�ာက်ခံ
် ံခဲ့့�ရသည််။
မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီသည်် စစ််အစိုးး��ရနှှင့့်� အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�းစာာချုု�ပ်် မချုု�ပ််ဆိုု�မီီအချိိ�န််ကာာလ၌ မြ�န််မာာစစ််တပ််
တပ််ရင်းး� (၃) ခုုသာာ နေ�ရာာချျခဲ့့�သည််။ မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီသည်် ၁၉၉၅ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လ (၂၉) ရက််နေ့�့တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အေး�းချျမ်းး�
သာာယာာရေး�းနှှင့့်�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကော�ာင််စီီအစိုးး��ရနှှင့့်� အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�းစာာချုု�ပ်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့�� အပစ််အခတ််
ရပ််စဲဲရေး�းစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် မြ�န််မာာစစ််တပ်မှှ
် တပ််ရင်းး�သစ်် (၂၀) ကျော်�်��အားး� မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီထိိန်းး�ချုု�ပ််ရာာ
်
်
နယ််မြေ�ေပတ်လ
် ည််အသီီသီးး�တွွင်် တပ််စခန်းး�များ��း တည််ဆော�ာက်လာ
် ာခဲ့့�သည််။၉၆ ယင်းး�သို့့��တိုးး��ချဲ့့��လာာသည့့်�အတွွက်် နှှစ််ဖက်လက်
နက််ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��းနိုု�င််သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ််အဖြ�စ််သို့့�ရော�ာက်
�
ရှိိ�
် လာာနိုု�င််မည််ကိုု� စိုးး��ရိိမ်သော�ာကြော��ာင့့်
်
� ဖြ�စ််သည််။
အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�း လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�အကျိုးး���ဆက််မှာာ� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ� မွွန််ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းသို့့�� ပြ�န််
လည််ဦးးတည််စေ�ခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််၊ မတ််လ၌ လက််ကျျန််မွွန််ဒုုက္ခခသည်် (၄,၀၀၀) ကျော်�်��အားး�လုံးး�� ပြ�န််လည််
နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းစခန်းး�များ��းသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�ရသည််။ မွွန််ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် မိိမိိတို့့��နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ မူူလနေ�ေရာာသို့့�� ပြ�န််လည််
အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခြ�င်းး�မဟုုတ်ဘဲဲ
် မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီထိိန်းး�ချုု�ပ််ရာာနယ််မြေ�ေများ��းတွွင်် ယနေ့�့�အချိိ�န််ထိိတိုု�င််အော�ာင်် အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီမှှ ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သူူများ��း အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပြု�ုနိုု�င််ရန်် မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီ
အသိိအမှှတ််ပြု�ု မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုဂရမ််များ��းကိုု� တရား�းဝင််ထုုတ််ပေး�းထားး�သည််။ မွွန်် IDPs စခန်းး�များ��းသို့့�� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ
ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းလျော့�့��ချျခြ�င်းး�နှှင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိတို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်ရ
် ပ််တည််နိုု�င််ရေး�းသို့့�� ဦးးတည််လာာခဲ့့�သည််။ စစ််

၉၄	လူူမသိိသူူမသိိဘဝများ��း: မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှှ လူူမသိသေး��း�သော�ာ နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ရမှုု သံံသရာာ (မွွန်ပြ် �ည််လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ ဘားး�မား�းလင့့်�ခ််၊
မြ�န််မာ့့�အရေး�း�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်သူ
် ူများ��းအဖွဲ့့�� : ၂၀၁၆ခုုနှှစ်် သြ�ဂုုတ်လ
် )၊ စာာမျျက််နှာာ�-၂၇။
၉၅	ခလော��ာက််ခနီီစခန်းး�သည်် ၁၉၉၄ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။
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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ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအားး� နီီပွန်
ွ ဖော
် �ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ နိုု�င််ငံတကာာ
ံ
အကူူအညီီပေး�းရေး�းအဖွဲ့့�� နှှင့့်� အမေ�ေရိိကန်ဒု
် က္ခ
ု သ
ခ ည််ကော်�်�မတီအ
ီ ဖွဲ့့�� အစည်းး�
များ��းမှှ ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းနေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။၉၇
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ နိုု�င််ငံံရေး�း(ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း) ဖြ�စ််စဉ််ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာခြ�င်းး�နှှင့့်�အတူူ မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီသည််လည်းး� ၂၀၁၈
ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၁၃) ရက််နေ့�့၌ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က်မှု
် ုရပ််စဲဲရေး�း သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််(NCA) ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့သ
� ည််။ မွွန််
ပြ�ည််သစ််ပါါတီီသည်် NCA စာာချုု�ပ််လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော်�်�လည်းး� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း၏ ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အသက််
မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့့်� အခြား��းသော�ာလိုု�အပ််ချျက်များ
် ��း ရှိနေ���ေသေး�းသည််။ မွွန််စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီ ထိိန်းး�
ချုု�ပ််ရာာနယ််မြေ�ေများ��း၌ နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�သည်် ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုကိုု�ပိုု�မိုု�ခံစား
ံ �းရကြော���ာင်းး� ချဲဲ�ဒိုု�က်် IDP စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူတစ်ဦး
် းမှှ
မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ဒေ�သရော�ာ�က််ရှိိ�ချိိ�န််၌ လယ််ယာာ၊ ဥယျာာ�ဉ််ခြံ�ံသို့့�� မိိမိိတို့့��သွားး��ချျင််သော�ာ အချိိ�န််တိုု�င်းး�တွွင်် လွွတ််လွွတ််
လပ််လပ််သွားး��လာာ၍ အလုုပ်လု
် ုပ််ကိုု�င်နိုု�င်
် ်သည််။ အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေဒေ�သအတွွင်း�း နေ�ထိုု�င််ချိိ�န််တွွင်မူ
် ူလွွတ််လပ်စွာာ
် � သွားး��
ရော�ာက်် လုုပ်ကိုု�င်
်
ခြ�
် င်းး�မပြု�ုလုုပ်နိုု�င်
် ်ပေ�။၉၈

ပညာာရေး�း
“မွွန််အမျိုး�း��သားး�ကျော�ာ�င်းး�အစ မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီက”ဟူူ၍ ဆိုု�သည့့်�အတိုု�င်းး� မွွန််အမျိုး�း��သားး�ကျော�ာ�င်းး� ပညာာရေး�းစနစ််
သည်် ၁၉၇၂ ခုုနှှစ််တွွင်် မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီမှှစတင်လာ
် ာသည့့်� ပညာာရေး�းစနစ််ဖြ�စ််သည််။ မွွန််အမျိုး�း��သားး�ပညာာရေး�းစနစ််သည််
ဝေး�းလံံခေါ�ါင််ဖျား��းသည့့်� မွွန််လူူမျိုး�း��များ��းနေ�ထိုု�င််ရာာဒေ�သများ��းအတွွက်် ရည််ရွွယ်ချျက်
်
်ဖြ�င့့်� စတင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ မွွန််အမျိုး�း��သားး�
ကျော�ာ�င်းး�များ��းကိုု� မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီထိိန်းး�ချုု�ပ််ရာာ နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့့်� အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််ရာာနယ််မြေ�ေများ��းတွွင်လည်းး
်
� ဖွွင့့်�လှှစ််သင်ကြား�း
်
�
ပေး�းလျျက််ရှိိ�သည််။ အချို့့���သော�ာ ကျော�ာ�င်းး�များ��းသည်် အစိုးး��ရကျော��ာ�င်းး�များ��းနှှင့့်�အတူူတကွရော��ာ�နှော�ာ� (Mixed School) ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�
လျျက််ရှိိ�သည််။ မွွန်အ
် မျိုး�း��သားး�ပညာာရေး�းစနစ််သည်် မိိခင်ဘာာသာာစကားး
်
�အခြေ�ေ�ပြု�ု-ဘာာသာာစကားး�စုံံ�ပညာာရေး�းစနစ််ကိုု� လက််တွေ့�့�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွက်
ွ နေ
် �သော�ာ ပညာာရေး�းစနစ််ဖြ�စ််သည််။ မွွန်ပညာာရေး�းစနစ်
်
သ
် ည်် သင််ကြား�း�ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ဘာာသာာ
စကားး�အဖြ�စ်် မွွန်ဘာာသာာစကားး
်
�၊စာာပေ�ဖြ�င့့်� သင််ကြား�း�သင််ယူခြ�
ူ င်းး�ဖြ�စ််သည််။ မွွန်ပညာာရေး�းစနစ်
်
သ
် ည်် အစိုးး��ရပညာာရေး�းစနစ််နှှင့့်�
အပြ�န််အလှှန််ပေါ�ါင်းး�ကူးး�နိုု�င််သည််။ မွွန််ပညာာရေး�းစနစ်သ
် ည်် ဆယ််တန်းး�စာာမေး�းပွဲဲ�များ��းကိုု� ဝင််ရော�ာက်ဖြေ�ေဆိုု�ခွ
်
ွင့့်�ရရှိိ�သည့့်�အပြ�င််၊
ဆယ််တန်းး�အော�ာင််မြ�င်သူ
် ူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�လည်းး� အစိုးး��ရတက္ကကသိုု�လ်ပညာာရေး�းစနစ်
်
သို့့�
် � တက််ရော�ာက်နိုု�င်
် ်သည််။ အစိုးး��ရတက္ကကသိုု�လ််
ပညာာရေး�းစနစ််သို့့�� မတက််ရော�ာက်ချျင်
် သူ
် ူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�လည်းး� မွွန််အမျိုး�း��သားး�ပညာာရေး�းစနစ််မှှဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�သော�ာ ဆယ််တန်းး�
လွွန်် (Post-ten) ဘော�ာက််ထော်�်�ပညာာရေး�းအစီီအစဉ််အားး� ဝင််ခွွင့့်�စာာမေး�းပွဲဲ�အော�ာင်မြ�င်
် သူ
် ူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�လည်းး� တက််ရော�ာက်ခွ
် ွင့့်�
ရှိိ�သည််။ မွွန််ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံမှှပြ�ည််တွွင်းး�သို့့�� ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််လာာပြီး�း�နော�ာက်် ဒုုက္ခခသည််များ��းအဖြ�စ််မှှ စစ််
ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းအဖြ�စ််သို့့�� ပြ�န််လည််ရော�ာက်ရှိိ�
် လာာခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� မွွန််စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းသည်် မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီ
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရာာနယ််မြေ�ေများ��းတွွင်် အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််လာာသည်် ဆယ််နှှစ််ကျော်�်��ကာာလအတွွင်း�း သို့့��ရော�ာက်ရှိိ�
် လာာပြီး�း� မိိမိိတို့့��သားး�/သမီးး�
များ��းကိုု� မွွန်အ
် မျိုး�း��သားး�ကျော�ာ�င်းး�များ��း၌ တက််ရော�ာက်သင်
်
်ကြား�း�လျျက််ရှိိ�သည််။

နိိဂုံးး��
မွွန်လူ
် ူမျိုး�း��များ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအဖြ�စ်် ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ခြ�င်းး�သာာမက စစ််ပြေး��း
ဒုုက္ခခသည််များ��းအဖြ�စ်် ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�သို့့�� ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််ခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ထိုု�င်းး�အာာဏာာပိုု�င််များ��းမှှ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
၉၇ Zue Zue, Ethnic Mon IDPs Concerned about Declining Aid https://www.irrawaddy.com/news/burma/ethnic-mon-idps-concernedabout-declining-aid.html (accessed on November 8, 2018).
၉၈	လူူမသိိသူူမသိိဘဝများ��း : မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှှ လူူမသိသေး��း�သော�ာ နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ရမှုု သံံသရာာ (မွွန်ပြ် �ည််လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ ဘားး�မား�းလင့့်�ခ််၊
မြ�န််မာ့့�အရေး�း�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်သူ
် ူများ��းအဖွဲ့့�� : ၂၀၁၆ခုုနှှစ်် သြ�ဂုုတ်လ
် )၊ စာာမျျက််နှာာ�-၂၅။
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အတွွင်း�း သို့့�� ပြ�န််လည််တွွန်းး�ပို့့��လာာခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအဖြ�စ််မှှ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအဖြ�စ််သို့့�� တဖန််ရော�ာက်ရှိိ�
် လာာခဲ့့�
သည််။ မွွန်စစ်
် ဘေး
် �းရှော�ာ�င််အများ��းစုုသည်် မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီထိိန်းး�ချုု�ပ််ရာာနယ််မြေ�ေများ��း၌ အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ရာာမှှ ယခုုအချိိ�န််အခါါ
တွွင်် ကျေး�း�ရွာာ�အဖြ�စ််သို့့��ရော�ာက်ရှိနေ���ေပြီ
်
�ီဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါစစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�လည်းး� မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီမှှ ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�
သော�ာ မွွန််အမျိုး�း��သားး�ကျော�ာ�င်းး�များ��းတွွင်် တက််ရော�ာက်သင်
်
်ကြား�း�ခွွင့့်�ရရှိနေ���ေသည််။ မွွန််အမျိုး�း��သားး�ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�းစနစ််သည််
မိိခင်ဘာာသာာစကားး
်
� အခြေ�ေ�ပြု�ု-ဘာာသာာစကားး�စုံံ�ပညာာရေး�းစနစ််ကိုု� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ကျျင့့်�သုံးး��နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ထူးး�ခြား��းချျက််အနေ�ေဖြ�င့့်� မွွန််အမျိုး�း��သားး�ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�းစနစ််သည်် အစိုးး��ရပညာာရေး�းစနစ််ဖြ�င့့်� တိုု�က််ရိုု�က််ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး� သို့့��
မဟုုတ်် ပေါ�ါင်းး�ကူးး�နိုု�င််သည််။ ဤအချျက််သည်် အခြား��းဗမာာမဟုုတ်သော�ာ
်
ကျျန််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပညာာရေး�းစနစ််ထက််
အားး�သာာချျက််ဖြ�စ််နေ�သည််။ မွွန််စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း(IDPs)အနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိတို့့�� မူူလနေ�ေထိုု�င်ခဲ့့
် �သည့့်�ဒေ�သသို့့�� ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချျ
နေ�ထိုု�င််လိုု�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် လူူမှုုဘဝလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု အာာမခံံချျက််ရှိိ�မနေ�ေခြ�င်းး�၊ လုုပ််ကိုု�င်စား
် �းသော�ာက််မည့့်� မြေ�ေယာာများ��းနှှင့့်�
နေ�အိိမ်များ
် ��းမရှိိ�ခြ�င်းး�၊ မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မိုု�င်းး�အန္တတရာာယ််ရှိနေ���ေခြ�င်းး�နှှင့့်� နိုု�င််ငံရေး�းအာာမခံ
ံ
မရှိိ�ခြ�
ံ
င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� မူူလဒေ�ေသသို့့�� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း
အခက််အခဲဲဖြ�စ််စေ�သည််။ ၎င်းး�အစား�း မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီအနေ�ေဖြ�င့့်�လည်းး� မွွန််စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း လုုပ််ကိုု�င်စား
် �းသော�ာက််နိုု�င််ရန််
အတွွက်် ပါါတီီ၏အသိိအမှှတ််ပြု�ု တရား�းဝင််မြေ�ေဂရမ််များ��းကိုု�ထုုတ်ပေး
် �း၍ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပြု�ုနေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

၃.၂.၆.	ရခိုု�င်စစ်
် ်ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း
ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််မြော��ာက်ပိုု�
် င်းး�၌ ၂၀၁၈ခုုနှှစ််၊ ဒီီဇင််ဘာာလမှှ လက််ရှိိ�အချိိ�န််အထိိ ရက္ခိုု��င့့်�တပ််မတော်��်� (AA)နှှင့့်� မြ�န််မာ့့�
တပ််မတော်��်�တို့့��အကြား�း� ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ��းမှာာ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ရှိနေ���ေရသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း
အတွွက််

ရခိုု�င််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း��နွွယ််များ��းအစည်းး�အရုံးး��(REC)၉၉ကိုု� ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလ ၂၃ ရက််နေ့�့တွွင်် စတင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီလ (၂၅) ရက််နေ့�့ ထုုတ်ပြ် �န််ချျက်အ
် ရ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း ပုုဏားး�ကျွွန်းး�၊ ကျော�ာ�က််
တော်�်�၊ မြော��ာက််ဦးး၊ မင်းး�ပြား�း�၊ မြေ�ေပုံံ�၊ အမ်းး�၊ ရသေ့�့�တော�ာင်၊် မော�ာင်းး�တော�ာ၊ စစ််တွေ�ေနှှင့့်� ပေါ�ါက််တော�ာမြို့�့��နယ်် (၁၀)ခုု၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
ပြ�ည််သူူအရေ�ေအတွွက်် (၁၀၆,၆၁၄)ဦးး တစ််သိိန်းး�ခြော��ာက််ထော�ာင််ကျော်�်��၁၀၀ အထိိ တိုးး��လာာသည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
ပြ�ည််သူူအရေ�ေအတွွက်် ၂ သိိန်းး�ကျော်�်��သို့့��ရော�ာက်ရှိိ�
် လာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ လူူမှုုဝန််ထမ်းး�ကယ််ဆယ််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း
ဝန််ကြီး�း� ဌာာန၊ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာနမှှထုုတ််ပြ�န််ချျက််အရ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�အရေ�ေအတွွက််
(၁၂၅) ခုုနှှင့့်� လူူဦးးရေ� (၄၉,၂၂၁) ဦးးရှိကြော�����ာင်းး� ထုုတ်ပြ် �န််ထားး�သည််။၁၀၁ ရခိုု�င််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း��နွွယ််စုု အစည်းး�အရုံးး��မှှထုုတ်ပြ် �န််
သော�ာ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််လူူဦးးရေ�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရမှှထုုတ်ပြ် �န််သော�ာ လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�များ��း ကွာာ�ဟချျက််ကြီး�း�မား�းနေ�သည််။ စစ််
ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူ ၄၀% သာာ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်နေ
် �ထိုု�င််၍ ကျျန််၆၀% လူူဦးးရေ�မှာာ� အဆင််ပြေ�ေသလိုု� နီးး�စပ််ရာာ
ဆွေ�ေမျိုး�း��များ��း၌ နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ REC စာာရင်းး�များ��းအရ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် လူူဦးးရေ� (၄၀,၀၀၀)ဝန်းး�ကျျင််ရှိနေ���ေ
ပြီး�း�၊ စခန်းး�ပြ�င််ပတွွင်် နေ�ထိုု�င််သော�ာ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််အရေ�ေအတွွက်သ
် ည်် (၆၅,၀၀၀)အထိိရှိနေ���ေသည််။၁၀၂ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င်် ပြ�ည််သူူ
တဝက််လော�ာက်သ
် ည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်နေ
် �ထိုု�င််သည််မဟုုတ်ဘဲဲ
် နီးး�စပ််ရာာဆွေ�ေမျိုး�း��များ��းတွွင်နေ
် �ထိုု�င််ကြ�ရသည််။၁၀၃
၉၉

REC-Rakhine Ethinics Congress

၁၀၀	ဘီီဘီီစီီသတင်းး�(မြ�န််မာာ)၊ ရခိုု�င််မှာာ�တိုု�က််ပွဲဲ�တွေကြော���ာ��င့့်� စစ််ရှော�ာ�င််ဦးးရေ� တစ််သိိန်းး�ခြော��ာက််ထော�ာင််ကျော်�်��ရှိိ�လာာ
https://www.bbc.com/burmese/burma-51253533 (accessed on January 27, 2020).
၁၀၁	မင်းး�အော�ာင််ခိုု�င်၊် ရခိုု�င််စစ်ပွဲဲ
် �ကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င်် ၁သိိန်းး�၆သော�ာင်းး�ကျော်�်��ရှိိ�လာာဟုု REC ထုုတ်ပြ် �န််
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/28/214069.html (accessed on January 28, 2020.
၁၀၂	ဖြူ�ူဖြူ�ူခိုု�င််(လွွတ်လပ်
်
်တဲ့့အာာရှှ
�
အသံံ)၊ ကယ််ဆယ််ရေး�းစခန်းး�ပြ�င််ပ စစ််ဘေး�းဒုုက္ခခသည််တွေ�ေရဲ့့� အခက််အခဲဲ
https://www.rfa.org/burmese/program_2/rakhine-refugees-difficulites-01192020050926.html (accessed on January 19, 2020).
၁၀၃ RFA Burmese၊ စညှှင်းး�ဒုုက္ခခသည််စခန်းး� တပ််ကရိိက္ခာာ�သယ််ခွွင့့်�မပြု�ုလို့့��ပြော��ာ
https://www.facebook.com/rfaburmese/posts/10159488046488128?__tn__=K-R (accessed on January 29, 2020).
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လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း
ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််(မြော��ာက််ပိုု�င်းး�)စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသို့့�� လူူမှုုဝန််ထမ်းး�ကယ််ဆယ််ရေး�းနှှင့့်�ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၊ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာကြ�က်ခြေ�ေနီ
်
ီကော်�်�မတီီ (ICRC)နှှင့့်� ကမာ္ဘ့�့�စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�အစီီအစဉ်် (WFP)တို့့��မှှ ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�း
ထားး�ခြ�င်းး�၊ အရပ််ဖက်လူ
် ူမှုုရေး�းအသင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ ကူူညီီပံ့့�ပိုု�နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််တွွင်း�း /ပြ�ည််ပမှှ လှူူ�ဒါါန်းး�သော�ာ
လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့မှု
� များ
ု ��းသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းအားး�လုံးး��သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င်မ
် ည််မဟုုတ်ပေ
် �။ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င်ရာာ
်
ကြ�က်ခြေ�ေနီ
်
ီကော်�်�မတီီ (ICRC)မှှ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််၊ မြော��ာက််ဦးးမြို့�့��နယ််ရှိိ� တိိမ််ညိုု�၊ ပီီပင်ရ
် င်းး�၊ တင်းး�ထိိန််ကန််၊ ရွာာ�သစ််ကေ� အစရှိိ�
သော�ာ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းကိုု� အခုု (၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ သြ�ဂုုတ်)် လအတွွက်် ဆန််ရိိက္ခာာ�များ��းထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း ရပ််ဆိုု�င်းး�လိုု�က််
ကြော��ာင်းး� စခန်းး�တာာဝန််ခံံများ��းမှပြော���ာ�ဆိုု�သည််။ ယင်းး�သို့့��ရပ််ဆိုု�င်းး�ရခြ�င်းး�မှာာ� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအဖွဲ့့��သည်် အဆိုု�ပါါစခန်းး�များ��း၌
ဆန််များ��းအလုံံ�အလော��ာက််ရှိနေ���ေသည့့်�အတွွက်် ရပ််ဆိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး� ICRC အဖွဲ့့��မှပြော���ာ�ဆိုု�ကြော��ာင်းး� တိိမ်ညိုု
် �စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ဒုုက္ခခသည််
စခန်းး�တာာဝန််ခံံ ဦးးဝေ�လှအော��ာ�င််မှှ ပြော��ာဆိုု�သည််။၁၀၄ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် ဆန််၊ အမိုးး��အကာာ၊ အိိပ််ရာာခင်းး�၊ ဆေး�းဝါးး�
များ��း၁၀၅၊ ခြုံ�ံ�စော�ာင််များ��းနှှင့့်� သန့့်�ရှှင်းး�သော�ာသော�ာက််သုံးး��ရေ�များ��း လိုု�အပ််လျျက်ရှိနေ���ေသ
်
ည််။ အလှူူ�ရှှင််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
ပြ�ည််သူူများ��းကိုု� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုများ��းကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ရန််အတွွက်် မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းထံံမှှ ခွွင့့်�ပြု�ုချျက််ရရှိိ�
ပြီး�း�မှှသာာ ဆော�ာင််ရွွက်ခွ
် ွင့့်�ရှိနေ���ေသည််။၁၀၆ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီလ ၂ ၁ရက််နေ့�့တွွင်် အိိန္ဒိိ�ယအစိုးး��ရမှှ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအဖွဲ့့��
ထံံသို့့�� အမေ�ေရိိကန်ဒေါ်�
် ်လာာ (၂၀၀,၀၀၀) ကျော်�်�� တန််ဖိုးး��ရှိသော����ာရိိက္ခာာ�ပစ္စစည်းး�များ��း၁၀၇လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခဲ့့�သည််။၁၀၈
ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ (ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််)မှှ ကျော�ာ�က််တော်�်�စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�ရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််တစ််ဦးးလျှှင်် တစ််ရက််
(၃၀၀) ကျျပ််နှုုန်းး�ဖြ�င့့်� တစ််လစာာ (၉,၀၀၀)ကျျပ််စီီဖြ�င့့်� ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသည််။ ယင်းး�အပြ�င်် ကလေး�း�များ��းအတွွက်် ဖြ�ည့့်�စွွက််
အာာဟာာရမှုုန့့်�များ��းလည်းး� ပါါဝင််သည််။ မြော��ာက််ဦးးမြို့�့��နယ်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�၌ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရမှှ တစ််ရက််လျှှင်(် ၃၀၀)ကျျပ််
နှှင့့်� ညီီမျှသော���ာဆန််အားး� နို့့��ဆီီဗူးး�တစ််ဗူးး�၏ သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�ကိုု� တစ််လစာာ ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသည််။ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုအဖြ�စ််
မြို့�့��နယ််ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနမှှ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး� များ��းသို့့�� တပတ််လျှှင်် ၂ရက််/၃ရက်် အစရှိိ�သဖြ�င့့်� လာာရော�ာက််ကြ�ည့့်�ရှု့့�ပေး�း
လျျက််ရှိိ�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး� (IDPs camp)များ��းရှိိ� နေ�အိိမ်များ
် ��း သို့့��မဟုုတ်် အမိုးး��အကာာတဲဲများ��း၁၀၉ ကိုု� ကိုု�ယ့့်�အားး�ကိုု�ယ််
ကိုးး��ဖြ�င့့်� ဆော�ာက််လုုပ်် ထားး�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ်် မြို့�့��နယ််အသီးး�သီးး�မှှ အလှူူ�ငွေ�ေများ��း၊ ဗမာာပြ�ည််မှှ လှူူ�ဒါါန်းး�သော�ာ
ငွေကြေး���း��များ��း၊ ကချျင််ပြ�ည််နယ််/ဖား�းကန့့်�မှှ လှူူ�ဒါါန်းး�သော�ာ ငွေကြေး���း��များ��းအပြ�င်် လူူမှုုရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ မတည််သော�ာအလှူူ�
ငွေ�ေများ��းဖြ�င့့်� ရပ််တည််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အခြား��းသော�ာတဖက််တွွင်လည်းး
်
� ICRC နှှင့့်� ကမာ္ဘ့�့� စား�းနပ်် ရိိက္ခာာ�အစီီအစဉ််(WFP) အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း၏ အကူူအညီီဖြ�င့့်� ရပ််တည််နေ�ရသည််။”၁၁၀
၁၀၄	လွွတ််လပ််တဲ့့�အာာရှှအသံံ (RFA)၊ ရခိုု�င််စစ်ဘေး
် �းရှော�ာ�င််စခန်းး�တချို့့���ကိုု� ICRC က ဆန််ထော�ာက််ပံ့့�မှုုယာာယီီရပ်် https://www.rfa.org/burmese/news/
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် ၊
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၍ နေ�ထိုု�င််ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤကဲ့့�သို့့��သော�ာ အမိုးး�� အကာာတဲဲများ��းသည်် နွေ�ေရာာသီီတွွင်အ
် ဆင််ပြေ�ေနိုု�င်သော်�်�လည်းး
်
�၊ မိုးး��ရာာသီီဥတုုအတွွက်် အဆင််ပြေ�ေမည််
မဟုုတ််ပေ�။
၁၁၀	မျိုး�း��ကျော်�်�� (ရခိုု�င််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််/အထွေထွေ��ေ���အတွွင်း�း ရေး�းမှုးး�)၊ အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�သူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ(သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၊
ရန််ကုုန််မြို့�့��၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇူူလိုု�င်လ
် ၃ ရက််။
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ပညာာရေး�း
ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််မြော��ာက်ပိုု�
် င်းး�တွွင်် လက််နက််ကိုု�င်တိုု�က်
်
ပွဲဲ
် �များ��းကြော��ာင့့်� စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��းပိိတ်ထားး
်
�ရသည့့်�အတွွက််
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူများ
ူ ��း ပညာာရေး�းဆက််လက်သင်
်
ကြား�း
်
�နိုု�င််ရေး�း အခက််အခဲဲကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွင်
ွ ် ကျော�ာ�င်းး�
နေ�အရွွယ်် ကလေး�း�များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် ယာာယီီစာာသင်ကျော�ာ
်
�င်းး�များ��းအဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အနီးး�
အနား�းရှိိ� နီးး�စပ််ရာာစာာသင်ကျော�ာ
်
�င်းး�များ��းသို့့��သွားး��ရော�ာက််၍ ပညာာသင််ကြား�း�နေ�ရသည််။ REC စာာရင်းး�များ��းအရ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
လူူဦးးရေ� (၂၀,၀၀၀) ခန့့်�သည်် ကျော�ာ�င်းး�နေ�အရွွယ်ကလေး�း
်
�များ��းဖြ�စ််နေ�သည််။ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််မြော��ာက်ပိုု�
် င်းး� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�
များ��းတွွင်် ကျော�ာ�င်းး�ဆရာာ/မ အင််အားး�အလုံံ�အလော��ာက််ရှိိ�မနေ�ေပေ�။ အချို့့���သော�ာစာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��းသည်် နေ�ရာာအခက််အခဲဲကြုံ�ံ�
တွေ့�့�ရသည့့်�အတွွက်် စာာသင််ချိိ�န်များ
် ��းအချိိ�န််အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်�သာာ သင််ကြား�း�ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ကျော�ာ�င်းး�သားး�/သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�
ပညာာရေး�းဆက််လက်သင်
်
်ယူူလိုု�သော်�်�လည်းး� နယ််မြေ�ေမလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု၊ မိိသားး�စုုစား�းဝတ််နေ�ရေး�းနှှင့့်� ငွေကြေး���း��အခက််အခဲဲများ��း၊ ကျော�ာ�င်းး�
သုံးး��စာာရေး�းကိိရိိယာာများ��း အဆင််မပြေ�ေ�မှုုများ��းကြော��ာင့့်� ကျော�ာ�င်းး�ထွွက်လိုု�က်
်
ရ
် သည့့်�ကျော�ာ�င်းး�သားး�/သူူများ��းလည်းး�ရှိနေ���ေသည််။ ယင်းး�
အပြ�င်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းတွွင်် နေ�ရာာကျျဉ်းး�ကြ�ပ်သော�ာကြော��ာင့့်
်
� သင််ခန်းး�စာာများ��းလေ့�့လာာရာာတွွင်် အာာရုံံ�စူးး�စိုု�က််မှုုအားး�နည်းး�
လာာစေ�ခြ�င်းး�၊ ညအချိိ�န််အခါါတွွင်် မီးး�မရရှိိ�ခြ�င်းး�များ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာအဆင််မပြေ�ေ�မှုုများ��းကြော��ာင့့်� ပညာာရေး�းဆက််လက်် မသင််
ကြား�း�နိုု�င််ခြ�င်းး�များ��း တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ရှိိ�လာာသည််။၁၁၁ ကျော�ာ�င်းး�ဆရာာ/မများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�လည်းး� နယ််မြေ�ေမလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုများ��းကြော��ာင့့်� စာာသင််
ကျော�ာ�င်းး�များ��းသို့့��သွားး��ရော�ာက််ရန်် စိုးး��ရိိမ်ပူ
် ပန်
ူ မှု
် များ
ု ��းလည်းး�ရှိနေ���ေသည််။ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရမှှလည်းး� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ကလေး�း�များ��း၏
ပညာာရေး�းနှှင့့်�ပတ််သက်လျှှင်
်
် နှုုတ််အားး�ဖြ�င့့်�ကူူညီီပေး�းမည််ဟုုဆိုု�သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုအပိုု�င်းး�
တွွင်် အားး�နည်းး�နေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�စ််မလာာခြ�င်းး�များ��းလည်းး�ရှိနေ���ေသည််။၁၁၂

အင််တာာနက််ဆက််သွွယ််ရေး�းကွွန််ယက််ပိိတ်ပ
် င််ထားး�ခံံရခြ�င်းး�
ရခိုု�င့့်�တပ််မတော်��်�နှှင့့်� အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�တို့့��အကြား�း� လက််နက််ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခ ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့့်� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််မြော��ာက််
ပိုု�င်းး�နှှင့့်� ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််၊ ပလက််ဝမြို့�့��နယ််၌ အင််တာာနက််ဆက််သွွယ််ရေး�းကွွန်ယက်
်
် ဖြ�တ််တော�ာက်ခံ
် ံရမှုုသည်် အချိိ�န််ကာာလအားး�
ဖြ�င့့်� (၆)လကျော်��်�� ကြာ�ာမြ�င့့်�နေ�ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။ အင််တာာနက််ဆက််သွွယ််ရေး�းကွွန်ယက်
်
် ပိိတ််ပင််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� မိုု�လ််ဘိုု�င််ဖုုန်းး�ငွေ�ေလွှဲဲ�
ဝန််ဆော�ာင်မှု
် ုများ��း၊ ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းမှာာ�ယူူတင်သွ
် ွင်းး�ခြ�င်းး�၊ ဘဏ််စနစ််များ��းချိိ�တ််ဆက််ရာာတွွင်် အဆင််မပြေ�ေ�မှုုများ��း၊ သတင်းး�အချျက််
အလက််ရရှိိ�နိုု�င််မှုု နည်းး�ပါးး�လာာစေ�ခြ�င်းး�များ��း အစရှိိ�သည့့်�အကျိုးး���ဆက််များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းနေ�ရသည််။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လ (၂၆)
ရက််နေ့�့တွွင်် ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်� အင််တာာနက််ပြ�န််လည််ဖွွင့့်�လှှစ််ပေး�းရေး�းအဆိုု�အားး� အဆိုု�ပြု�ုတင််ပြ�မှုုအော�ာင်မြ�င်
် ပြီး် �း�နော�ာက််၊
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရမှှ ယနေ့�့�အထိိတစ်စုံံ�တစ်
်
်ရာာဆော�ာင်ရွ
် ွက်ပေး
် �းခြ�င်းး� မရှိသေး����းပေ�။၁၁၃ အစိုးး��ရမှှအချို့့���သော�ာ စစ််ဖြ�စ််ပွား��းရာာ
နယ််မြေ�ေများ��း၌ အင််တာာနက််ဆက််သွွယ််ရေး�းကွွန်ယက်
်
များ
် ��း ဆက််လက်ဖြ် �တ််တော�ာက်ထားး
်
�သည််။ ယင်းး�သို့့�� ဖြ�တ််တော�ာက်ထားး
်
�
သည့့်�အတွွက်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း၏ လက််တွေ့�့�မြေ�ေပြ�င််အခြေ�ေ�အနေ�ေ လိုု�အပ််ချျက်များ
် ��းနှှင့့်� စာာရင်းး�အချျက််အလက််များ��း
ရရှိိ�နိုု�င််သော�ာအခွွင့့်�အလမ်းး� ပိုု�မိုု�နည်းး�ပါးး�လာာသည််။

၁၁၁	စိိမ်း�း ကိုု�ကိုု�(DMG)၊ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််စစ််ရှော�ာ�င််စခန်းး�က မျိုး�း��ဆက််သစ််လူူငယ််တို့့��ရဲ့့� ပညာာရေး�းခရီးး�ကြ�မ်းး� 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	နိုု�င််ကွွန်းး�အိိန််(VOA)၊ ရခိုု�င််ပဋိိပက္ခခကြော��ာင့့်� ကလေး�း�ငယ််တွေ�ေ ပညာာရေး�းထိိခိုု�က််
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-children-education-/4979640.html (accessed on June 30, 2019).
၁၁၃	မင်းး�သိိန်းး�အော�ာင််(လွွတ်လပ်
်
်တဲ့့�အာာရှှအသံံ)၊ အင််တာာနက််အဖြ�တ််ခံံထားး�ရတဲ့့� ရခိုု�င််ဒေ�သခံံများ��း
https://www.rfa.org/burmese/multimedia/rakhine-internet-shut-down-01242020125307.html (accessed on January 24, 2020).
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နိိဂုံးး��
ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််မြော��ာက်ပိုု�
် င်းး�တွွင်် ရခိုု�င့့်�တပ််မတော်��်� (AA)နှှင့့်� အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�တို့့��အကြား�း� (၂)နှှစ််တာာကာာလအတွွင်း�း
လက််နက််ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခကြော��ာင့့်� ယခုုအချိိ�န််၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူဦးးရေ�နှှစ််သိိန်းး�ကျော်�်��သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ စစ််
ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း၏လိုု�အပ််ချျက််များ��းသည်် တနေ့�့�ထက်တနေ့�့
်
� ပိုု�မိုု�လိုု�အပ််လျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ အဆိုု�ပါါ
လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ မည််မျှှပင်ပံ့့
် �ပိုးး��ကူူညီီပေး�းစေ�ချျင််သော်�်�လည်းး� ကန့့်�သတ််တားး�ဆီးး�ပိိတ််
ပင််မှုုများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�မှှ စစ််ပွဲဲ�ဖြ�စ််ပွဲဲ�ရာာဒေ�သ၌ အရပ််သားး�ပြ�ည််သူူများ��းကိုု� ခေါ်�်ယူူစစ်ဆေး�းရာာ
်
တွွင််
အရပ််သားး�သေ�ဆုံးး��မှှုု�နှှင့့်� အပြ�င်းး�အထန််အနာာတရဖြ�စ််စေ�မှုုများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�
မိိမိိတို့့��အနေ�ေဖြ�င့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ်ချျ
် ရမှုုမခံစား
ံ �းရခြ�င်းး�များ��း ပိုု�မိုု�ခံံစား�းလာာရသည််။ အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ်် အစိုးး��ရလက််ထက််
တွွင်် တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအားး� ဦးးစား�းပေး�းအဆင့့်�များ��းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သော်�်�လည်းး� လက််နက််ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခ ဖြ�စ််ပွား��းရာာ
ဒေ�သများ��းတွွင်် ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းသည်် မိိမိိတို့့��သဘော�ာ�ဆန္ဒဒဖြ�င့့်� နှုုတ််ထွွက်စာာတင်
်
်ခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေ
စိုးး��မိုးး��ရေး�းလျော့�့��ရဲဲလာာသည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း ရခိုု�င့့်�တပ််မတော်��်� (AA)နှှင့့်� အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�တို့့��အကြား�း� စစ််ရေး�း
တင်းး�မာာမှုု များ��းပြား�း�လာာသည််။ အကျိုးး���ဆက််အနေ�ေဖြ�င့့်� ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အားး� အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်�သာာပြု�ုလုုပ်နိုု�င်
် ်ခြ�င်းး�နှှင့့်�
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့့်� ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း
နှှစ််ဖက်လက်
်
်နက်ကိုု�င်
်
် ထိတွေ့��့��မှုုများ��းဆက််လက််ရှိနေ���ေသေး�းလျှှင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းမိိမိိတို့့��နေ�ရပ််သို့့��ပြ�န််ရေး�းသည်် အလှှမ်းး�ဝေး�း
နေ�ဦးးမည််ဖြ�စ််သည််။

၃.၂.၇.	ရှှမ်းး�စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း
၁၉၉၆ နှှင့့်� ၁၉၉၈ ခုုနှှစ််များ��းအကြား�း� မြ�န််မာာအစိုးး��ရတပ််မတော်��်�နှှင့့်� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း ရှိိ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််
ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� လက််နက်ကိုု�င်
်
ပ
် ဋိိပက္ခခများ��းကြော��ာင့့်� ကျေး�း�ရွာာ�ပေါ�ါင်းး� (၁,၄၀၀)ကျော်�်��၊ အချို့့���သော�ာကျေး�း�ရွာာ�
များ��း မီးး�ရှို့့�ဖျျက််ဆီးး�ခံံရခြ�င်းး�များ��း၊ ရှှမ်းး�ပြ�ည််သူူ (၃၀၀,၀၀၀) ကျော်�်��၁၁၄တို့့��သည်် မိိမိိတို့့��ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်မှုုများ��း စွွန့့်�ခွာာ�ကာာပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််
စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအဖြ�စ်် ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံသို့့�� ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််နေ�ရသည််။ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််ဒုုက္ခခသည််
ကော်�်�မတီီစာာရင်းး�အရ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး� (IDPs Camps) အရေ�ေအတွွက်် (၅)ခုုနှှင့့်� Refugee ဒုုက္ခခသည််
စခန်းး�(၁)ခုု၁၁၅ အသီးး�သီးး�ရှိနေ���ေသည််။ စခန်းး�အားး�လုံးး�� လူူဦးးရေ�သည်် (၆,၂၀၀) ကျော်�်��နှှင့့်� ၇၀% မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့့်� ကလေး�း�သူူငယ််
များ��း ဖြ�စ််နေ�သည််။ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာ (ရှှမ်းး�)နယ််စပ်ရှိိ�
် ဒုုက္ခခသည််များ��းကိုု� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂဒုုက္ခခသည််များ��း ဆိုု�င််ရာာမဟာာ
မင်းး�ကြီး�း�ရုံးး�� (UNHCR)မှှ စာာရင်းး�မပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး�အပြ�င်် ထိုု�င်းး�အစိုးး��ရမှှလည်းး� အသိိအမှှတ််မပြု�ုကြော��ာင်းး� လွိုု��င််ကော်�်�ဝမ်် ဒုုက္ခခသည််
ူ �ာင််ရေး�းကော�ာင်စီ
် ီ (RCSS)နှှင့့်� မြ�န််မာ့့တပ်
�
မတော်��်�တို့့�
်
အ
� ကြား�း�
စခန်းး�ဦးးစီးး�မှုးး�-စိုု�င်းး�ပန််မှပြော���ာ�ဆိုု�သည််။၁၁၆ ရှှမ်းး�ပြ�ည််ပြ�န််လည််ထူထော
ထိိတွေ့�့�ပစ််ခတ််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င်် (IDPs)နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည်် (Refugee) စခန်းး�ဖွွင့့်�လှှစ်နေ
် �ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။၁၁၇ စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��း၌ မူူလကျေး�း��ရွာာ�ဒေ�သခံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းဖြ�င့့်� ပေါ�ါင်းး�စပ််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ စခန်းး�ကော်�်�
မတီီမှှ စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
၁၁၄ Burma Link, ပဋိိပက္ခခ၏ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး� https://burmese.burmalink.org/?page_id=264 (accessed on November 9, 2018).
၁၁၅	လွိုု��င််လမ်(် Loi Lam)၊ လွိုု��င််ဆမ််ဆစ်် (Loi Sarm Sip) ၂၀၀၆ခုုနှှစ််, လွိုု��င််ကော်�်�ဝမ်းး�(Loi Kaw Wan) ၂၀၀၁ခုုနှှစ််၊ လွိုု��င််တိုု�င်းး�လျျန်းး� (Loi Tai Leng)
၁၉၉၉ ခုုနှှစ််၊ ကော�ာင်းး�မုုန််မိုု�င်းး� (Gawng Mung Mong) ၂၀၀၇ ခုုနှှစ််၌ ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ်် စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူ/စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းအဖြ�စ်် အသီးး�သီးး�
ဖွွင့့်�ထားး�သည််။ ကုုန်းး�ကျော်�်�� ယာာယီီဒုုက္ခခသည််စခန်းး�(Koung Jor)အားး� ၂၀၀၂ခုုနှှစ််၌ စတင််ဖွွင့့်�ထားး�သည််။
၁၁၆ Chan Thar (26 Oct, 2017), Shan Refugees on Thailand border urged to request aid https://www.mmtimes.com/news/shan-refugeesthailand-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/foodrunning-displaced-shan.html (accessed on November 9, 2018).
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စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�(၅)ခုုသည်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းကော�ာင်စီ
် ီ (RCSS) ထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေ၌တည််ရှိနေ���ေ
သည််။ IDPs စခန်းး�အနီးး�တဝိုု�က််ဒေ�သများ��းတွွင်် မြ�န််မာ့့�တပ်မတော်��်�
်
နှှင့့်�“ဝ” ပြ�ည််သွေး�း�စည်းး�ညီီညွွတ်ရေး�း
်
တပ််မတော်��်�စခန်းး�များ��း
ရှိနေ���ေသည််။ တိုု�က််ပွဲဲများ
� ��းဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သည့့်�အချိိ�န််တွင်
ွ ် IDPs များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မြေ�ေအော�ာက််ဗုံးး��ခိုု�ကျျင်းး�များ��းသို့့�� သွားး��ရော�ာက််ခိုု�လှုံံ�နေ�ခြ�င်းး�
များ��းလည်းး�ရှိိ�သည််။ စခန်းး�နေ�ပြ�ည််သူူများ��းမှာာ� မိိမိိတို့့��ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်သော�ာလယ််ယာာမြေ�ေများ��းသို့့�� သွားး��ရော�ာက််လုုပ််ကိုု�င်ရ
် န်် အခက််အခဲဲရှိိ�
နေ�ခြ�င်းး�မှာာ� မြ�န််မာ့့တပ်
�
မတော်��်�
်
နှှင့့်�“ဝ”တပ််မတော်��်�တို့့�� နေ�ရာာယူူထားး�သော�ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိတို့့�
ိ �
နေ�အိိမ််အနီးး�ရှိိ� မြေ�ေကွွက်လပ်
်
အ
် နည်းး�ငယ််၌ အသီးး�အရွွက်များ
် ��းကိုု�သာာ စိုု�က််ပျိုး�း��နိုု�င််သည််။ အခြား��းသော�ာမြေ�ေကွွက်လပ်
်
်များ��းသည််
အချို့့���သော�ာစခန်းး�များ��းနှှင့့်� နီးး�ကပ််သော�ာကြော��ာင့့်� စပါးး�စိုု�က််ပျိုး�း��ရန််မြေ�ေနေ�ရာာလုံံ�လော�ာက််မှုုမရှိချေ���ေ�။ အချို့့���သော�ာစခန်းး�ရှိိ� စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််များ��းမှာာ� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံသို့့��နေ့�့စား�းအလုုပ်သမား
်
�းအဖြ�စ်် သွားး��ရော�ာက််လုုပ််ကိုု�င်သော်�်�လည်းး
်
� ၎င်းး�တို့့��မှာာ� တရား�းမဝင််ဖြ�စ််နေ�သည့့်�
အတွွက်် လုုပ်အားး
် �ခအပြ�ည့့်�အဝမရရှိပေ���ေ။ ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံရှိိ�
ံ အလုုပ်အ
် ကိုု�င််များ��းသည်် အချိိ�န််အခါါပေါ်�်မူူတည််၍ အလုုပ်လု
် ပ်
ု ကိုု�င်
်
သော�ာ
်
ကြော��ာင့့်� လုုပ်အားး
် �ခမှာာ�ပုံံ�သေ�မသတ််မှှတ််နိုု�င််ပေ�။

နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး�ဆိုု�င််ရာာကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း
ရှှမ်းး�ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အခြေ�ေ�ခံံလူ့့�စွွမ်း�း အားး�အရင်းး�အမြ�စ််များ��း စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆေး�း
ပေး�းခန်းး�များ��းနှှင့့်� ဘုုန််တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��း အစရှိသော����ာအရာာဝတ္ထုု�များ��းမပြ�တ််စေ�ရန်် နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််များ��းမှှ (၁၈) နှှစ််
ကျော်�်��ကာာလအထိိ ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းလာာခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ နိုု�င််ငံံရေး�း(ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း)ဖြ�စ််စဉ််ကြော��ာင့့်�
နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််များ��းမှှ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ အော�ာက််တိုု�ဘာာလမှှစတင်၍
် နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း ဖြ�တ််တော�ာက််
မှုုသည်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် စိိန််ခေါ်�်ချျက််နှှင့့်� စိုးး��ရိိမ်ချျက်
်
များ
် ��း ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�
လာာစေ�ခဲ့့�သည််။ The Branch Foundation မှှ ရေ�ရှှည််ရပ််တည််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ပညာာရေး�း၊ စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််မြှ�ှင့့်�တင််ခြ�င်းး�
သင််တန်းး�၊ အသစ််ပြ�န််လည််ဖြ�ည့့်�တင်းး�နိုု�င််သော�ာ စွွမ်း�း အင််နှှင့့်� လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �များ��းကိုု� ကုုန်းး�ကျော်�်��ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�၁၁၈၌
စီီမံကိ
ံ ိန်းး�များ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက်လျျက်
်
ရှိိ�သ
်
ည််။၁၁၉ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် ဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီဖော်�်�ပြ�ချျက််အရ မြ�န််မာာ(ရှှမ်းး�)-ထိုု�င်းး�
နယ််စပ််ရှိိ� IDPs စခန်းး�(၅)ခုုတွွင်် နေ�ထိုု�င််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� လယ််ယာာလုုပ်ငန်းး
် �များ��းကိုု�လုုပ်ကိုု�င်
်
လိုု�သော်�်�လည်းး
်
�၊ ၎င်းး�တို့့��ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်
သော�ာလယ််ယာာများ��း၌ “ဝ” ပြ�ည််သွေး�း�စည်းး�ညီီညွွတ်ရေး�းတပ်
်
မတော်��်�
်
နှှင့့်� မြ�န််မာ့့တပ်
�
်မတော်��်�တို့့��မှှ နေ�ရာာယူူထားး�ပြီး�း� ဖြ�စ််နေ�သည့့်�
အတွွက်် အခက််အခဲဲဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� စခန်းး�အနီးး�အနား�းရှိိ� အနည်းး�ငယ််ကျျယ််ဝန်းး�သော�ာ လယ််ယာာများ��းတွွင်သာာ
်
လုုပ််ကိုု�င်ရ
် န််သာာဖြ�စ််နေ�သည််။ အခြား��းတစ််ဖက်တွ
် ွင်လည်းး
်
� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံသို့့�� တရား�းမဝင််သွားး��ရော�ာက််လုုပ််ကိုု�င်သော်�်�လည်းး
်
� လုုပ််
အားး�ခ အပြ�ည့့်�အဝမရရှိချေ���ေ�။၁၂၀ စခန်းး�(၆)ခုု အတွွင်း�း နေ�ထိုု�င််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီများ��း ဖြ�တ််တော�ာက်ခံ
် ံရ
လာာပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး� ၎င်းး�တို့့��အလုုပ်လု
် ုပ််ကိုု�င်လိုု�သော်�်�လည်းး
်
� တရား�းမဝင််အလုုပ်သမား
်
�းများ��းဖြ�စ််နေ�သည့့်�အတွွက်် လုုပ််အားး�ခများ��း
ကိုု� အပြ�ည့့်�အဝမရရှိပေ���ေ။ ထို့့��အပြ�င်် အချို့့���သော�ာဒုုက္ခခသည််များ��းမှာာ� ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံရမှုုများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ ရှှမ်းး�လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�
ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� (SHRF) ပြော��ာဆိုု�ချျက််အရ အစား�းအသော�ာ�က််ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း ဖြ�တ််တော�ာက်ရ
် န််ဆုံးး��ဖြ�တ််လိုု�က်ခြ�
် င်းး�၏
အကျိုးး���ဆက််အနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�မိိမိိ အဆုံးး��စီီရင််မှုု (၂)ခုု ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။၁၂၁ နယ််စပ််တလျှော��ာ�က်် အကူူအညီီပေး�းရေး�း
၁၁၈	ကုုန်းး�ကျော်�်��ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�သည်် ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ်တွ
် ွင်် တည််ရှိိ�သည််။ 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-refugeecamp/ (accessed on November 9, 2018).
၁၂၀ Hnin Pwint, Nan Lwin., (23 October2017), Food Running out for Displaced Shan https://www.irrawaddy.com/news/burma/foodrunning-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/foodrunning-displaced-shan.html (accessed on November 9, 2018).
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ညွွန့့်�ပေါ�ါင်းး�အသင်းး� (The Border Consortium) မှှ နိုု�င််ငံံတကာာ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာကူူညီီ ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းကိုု� ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊
အော�ာက််တိုု�ဘာာလအထိိသာာ ပေး�းနိုု�င််တော့�့မ
� ည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� စခန်းး�တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းကိုု� ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလပိုု�င်းး�တွွင်် ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။
စခန်းး�နေ� ရှှမ်းး�ပြ�ည််သူူများ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံလိုု�အပ််ချျက််ဖြ�စ််သော�ာ အစား�းအသော�ာ�က််၊ နေ�အိိမ််၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ ပညာာရေး�းနှှင့့်�
အခြား��းသော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းမှာာ� အလုံံ�အလော��ာက််မရှိပေ���ေ။ တစ််လလျှှင်် လူူတစ်ဦး
် း၏ရိိက္ခာာ�ခွဲဲ�တမ်းး�အဖြ�စ်် ဆန််(၁၆)ကီီလိုု�ဂရမ််၊
ဆားး�(၁၀၀)ဂရမ််၊ ငရုုတ််သီးး�(၁၀၀)ဂရမ််နှှင့့်� ဆီီ(၁)လီီတာာ စသည််ဖြ�င့့်�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�ရိိက္ခာာ�ပစ္စစည်းး�ကုုန််ကျျစရိိတ်သ
် ည်် အမေ�ေ
ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ(၁၁)ခန့့်�၊ မြ�န််မာာကျျပ်ငွေ�ေအားး
်
�ဖြ�င့့်� (၁၅,၀၀၀) ကျျပ််ခန့့်� ကုုန််ကျျသည််။၁၂၂

ပညာာရေး�းနှှင့့်� ကျျန်းး�မာာရေး�း	
ရှှမ်းး�စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�အသီးး�သီးး�တိုု�င်းး�၌ ရှှမ်းး�အမျိုး�း��သားး�စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��းကိုု� ဖွွင့့်�လှှစ််
ထားး�သည််။ အဆိုု�ပါါ အမျိုး�း��သားး�ကျော�ာ�င်းး�များ��း၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ကလေး�း�သူူငယ််များ��းသာာမက မိိဘမဲ့့ကလေး�း
�
�များ��း အပါါအဝင််
တက််ရော�ာက်နေ
် �သည့့်�အပြ�င််၊ မူူလတန်းး�အဆင့့်�တွွင်် မိိခင််ဘာာသာာစကားး�အခြေ�ေ�ပြု�ု-ဘာာသာာစကားး�စုံံ�ပညာာရေး�းစနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ငွေကြေး���း��ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် ရံံပုံံ�ငွေ�ေများ��းမရရှိသော����ာကြော��ာင့့်� အချို့့���သော�ာစာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��းသည်် နံံရံံ
အပေါ�ါ�က််များ��း၊ ရာာသီီဥတုုဒဏ််ကြော��ာင့့်� ခေါ�ါင််မိုးး��များ��းပျျက််စီးး�နေ�သော�ာကြော��ာင့့်� ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုု�င််ပေ�။ ရှှမ်းး�အမျိုး�း��သားး�
ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�းစနစ််ကိုု� အစိုးး��ရပညာာရေး�းစနစ််မှှ အသိိအမှှတ််မပြု�ုသည့့်�အတွွက်် အစိုးး��ရကျော��ာ�င်းး�များ��းနှှင့့်�တက္ကကသိုု�လ််ပညာာ
ရေး�းစနစ််များ��းကိုု� တက််ရော�ာက်ခွ
် ွင့့်�မရချေ�ေ�။
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင်မှု
် ုများ��းကိုု� အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်�သာာ
ရရှိသော����ာဆေး�းဝါးး�နှှင့့်�ဆက််စပ်ပစ္စ
် စည်းး�များ��းအပေါ်�်�တွွင်် မှီီ�ခိုု�နေ�ရသည််။ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင်မှု
် ု အနည်းး�ငယ််သာာပေး�းနိုု�င််သော�ာ
စခန်းး�မှှကလေး�း�များ��း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းလိုု�အပ််ချျက််များ��းစွာာ� ရှိနေ���ေသေး�းသည််။ လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့့်� လွိုု��င််ကော်�်�ဝမ််စခန်းး�အတွွင်း�း
ကျျန်းး�မာာရေး�းကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာကလေး�း�များ��းရှိနေ���ေနိုု�င််ရန်် အင််မတန််ခက်ခဲဲသည့့်
်
�အရာာဖြ�စ််သည််။၁၂၃ တစ််ခါါတစ််ရံံ ဆေး�းဝါးး�ကုုသ
ရန်် လိုု�အပ််ချျက်အ
် ရ ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံသို့့�� သွားး��ရော�ာက််ကုုသရန်် ငွေကြေး���း��နှှင့့်�အခြား��းသော�ာလိုု�အပ််ချျက််များ��းသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း
နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် စိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််တစ််ခုု ဖြ�စ််နေ�သည််။

နိိဂုံးး��
ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ်ရှိိ�
် ရှှမ်းး�ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းကိုု� UNHCR မှှ ယနေ့�့�အချိိ�န််ထိိတိုု�င််အော�ာင်် အသိိအမှှတ််မပြု�ုသေး�း
သည့့်�အတွွက်် တတိိယနိုု�င််ငံံသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ရေး�းသည််လည်းး� အလှှမ်းး�ဝေး�းနေ�ဆဲဲပင််ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါဒုုက္ခခသည််
စခန််များ��းသို့့�� နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး�ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�လျှော့�့��ချျလာာသည့့်�အတွွက်် ဒုုက္ခခသည််များ��း၏ ဘဝ
ရှှင််သန််ရပ််တည််ရေး�းသည်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲလာာသည််။ ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်�အခြား��းသော�ာဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းနေ�မှုုများ��းသည််လည်းး�
လျော့�့��နည်းး�သည််ထက်် လျော့�့��နည်းး�လာာခဲ့့�သည််။ ရှှမ်းး�ပြ�ည််ပြ�န််လည််ထူထော
ူ �ာင််ရေး�းကော�ာင်စီ
် ီ (RCSS)သည်် NCA စာာချုု�ပ်် လက််မှှတ််
ရေး�းထိုးး��ထားး�သော်�်�လည်းး� အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပနိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိသော����ာကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�
ဒုုက္ခခသည််အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းသည်် အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိသာာ ပြု�ုလုုပ်နိုု�င်
် ်သေး�းသည််။

၁၂၂ Milko, Victoria / Frontier, The Borderline Shan: Anxious and facing hunger https://frontiermyanmar.net/en/the-borderline-shananxious-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-shananxious-and-facing-hunger (accessed on November 9, 2018).
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ဤအခန်းး�၌

နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းအဖြ�စ််

ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံ၊ံ

တော�ာင််ဆူူဒန််နိုု�င််ငံ၊ံ ဂွာာ�တီီမာာလာာနိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့့်� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံအကြော��ာ�င်းး�အရာာ
များ��းကိုု� စုုစည်းး�လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အထက််ပါါရွေး�း�ချျယ််ထားး�
သော�ာ နိုု�င််ငံံ (၄) နိုု�င််ငံံသည်် ပြ�ည််တွွင်း�း စစ်် (လက််နက််ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခ)
ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာကြော��ာင့့်� အရပ််သားး�ပြ�ည််သူူများ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�
ခွာာ�တိိမ်းး� ရှော�ာ�င််သူူများ��း/ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း(IDPs)နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း
(Refugees) အဖြ�စ််သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ အထက််ပါါနိုု�င််ငံံများ��းသည််
ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််လက်နက်
်
်ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခများ��းချုု�ပ််ငြိ�ိမ်း�း စေ�ရန််
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််။
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််၌

ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း

အဆိုု�ပါါနိုု�င််ငံအ
ံ သီးး�သီးး�၏

စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းနှှင့့်�

ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ်် ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည််။ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််
စာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက်် အစိုးး��ရမှှပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််
သူူများ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း
မူူဘော�ာင််များ��းရေး�းဆွဲဲ�လာာခဲ့့�သည််။

၄.၁.	ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င်ငံ
် ံ (Kosovo)
Nepal
Kosovo

၁၉၉၀ ပြ�ည့့်�နှှစ််များ��းတွွင်် ယူူဂိုု�ဆလားး�ဗီးး�ယားး�ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပြို�ု�
ကွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံံသည််၁၂၄ ဆားး�ဗီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံလက််အော�ာက်တွ
် ွင််

၁၂၄	ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံံသည်် ကုုန်းး�တွွင်း�း ပိိတ််နိုု�င််ငံံဖြ�စ််၍ ဥရော�ာပတိုု�က််၌တည််ရှိိ�ပြီး�း�၊ အိိမ်နီးး
် �ချျင်းး�
နိုု�င််ငံံများ��း ဆားး�ဘီးး�ယားး�နိုု�င််ငံ၊ံ မြော��ာက််မက်ဆီ
် ီဒိုးး��နီးး�ယားး�၊ အယ််ဘေး�းနီးး�ယားး�နှှင့့်� မွွန််တီီ
ဂရိုးး��နိုု�င််ငံံများ��းမှှ ဝိုု�င်းး�ရံံထားး�သည််။ https://www.britannica.com/place/Kosovo
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တည််ရှိနေ���ေခဲ့့�သေး�းသည််။ ၁၉၉၈ ခုုနှှစ််၊ မတ််လအတွွင်းး�၌ ဆားး�ဗီးး�ယားး� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ��းနှှင့့်� ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�လွွတ်မြော��ာက်
်
ရေး�းတပ်
်
မတော်��်�
်
တို့့�� ထိတွေ့��့��ပစ််ခတ််မှုုကြော��ာင့့်� ဆားး�ဗီးး�ယားး�ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ဝင်် (၄)ဦးး ကျျဆုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�တပ််ဖွဲ့့��ဝင်် (၁၆) ဦးး ကျျဆုံးး��ခြ�င်းး�မှှစတင််၍
ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််။၁၂၅ ပြ�ည််တွင်း
ွ �း စစ််ပွဲဲကြော��ာင့့်
�
� ပြ�ည််တွင်း
ွ �း နေ�ရပ််စွန့့်
ွ �ခွာ�ာ တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူများ
ူ ��း (IDPs) (၆၀၀,၀၀၀)
ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််ခဲ့့�ရသည််။ ယင်းး�အပြ�င်် နိုု�င််ငံံလူူဦးးရေ� (၂)သန်းး�ခန့့်�သည်် ဒုုက္ခခသည်် (Refugees)အဖြ�စ်် အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံ
များ��းသို့့�� ထွွက််ပြေး��းတိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ခဲ့့�ရသည််။၁၂၆

ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�တစ်နှ
် ှစ််ကြာ�ာပြီး�း�နော�ာက်် ၁၉၉၉ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လတွွင်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း

သဘော�ာ�တူူညီီချျက်တစ်
်
ခု
် ု ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ၌ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံအားး
ံ � အမေ�ေရိိကန်နှ
် ှင့့်� ဥရော�ာပအင််အားး�
ကြီး�း�နိုု�င််ငံများ
ံ ��းမှှ လွွတ်လပ်
်
်သော�ာနိုု�င််ငံံတစ်ခု
် ုအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုလာာခဲ့့�သည််။၁၂၇
ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�အစိုးး��ရသည်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက်စာာချုု
်
�ပ််၌ ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခ
သည််နိုု�င်ငံ
် သားး
ံ �များ��း မိိမိိတို့့��နေ�ရပ််သို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအခွွင့့်�အရေး�း�ထည့့်�သွွင်းး�ထားး�သည််။ နေ�ရပ််ပြ�န််သော�ာနိုု�င််ငံံသားး�များ��းသည်် မိိမိိ
တို့့��ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
မှု
် ုများ��းကိုု�ပြ�န််လည််ရယူူပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်ခွွင့့်�အတွွက်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက်စာာချုု
်
�ပ််အတွွင်း�း ၌ အာာမခံံချျက်ပေး
် �းထားး�
သည််။ အစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ� တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�န််လည််နေ�ရာာ
ချျထားး�ရေး�းအတွွက်် ကုုလသမဂ္ဂဒု
ဂ က္ခ
ု သ
ခ ည််များ��းဆိုု�င််ရာာ မဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး�� (UNHCR)၊ အခြား��းသော�ာနိုု�င််ငံတကာာ
ံ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊
အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (အရပ််ဖက််လူူမှုုရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း)နှှင့့်� အပြ�ည့့်�အဝ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ်ဆော�ာင်
်
်မည််ဖြ�စ််
ကြော��ာင်းး� အတိိအလင်းး�ထည့့်�သွင်း
ွ �း ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည််။၁၂၈ အစိုးး��ရသည်် နေ�ရပ််ပြ�န််လာာသူူများ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံတော်�်�ဖွဲ့့
ံ
�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ (၂၀၀၈)အားး� ပြ�င််ဆင််သည့့်�ဥပဒေ�ေ- (၂၀၁၆)၊
ပုုဒ််မ ၁၅၆: ဒုုက္ခခသည််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည်တွ
် ွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း
ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�သမ္မမတနိုု�င်ငံ
် ံသည်် ဒုုက္ခခသည််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��း လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ�နှှင့့်� ဂုုဏ််
သိိက္ခာာ�ရှိိ�ရှိိ� နေ�ရပ််ပြ�န််လာာနိုု�င််ရေး�းကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းနှှင့့်� ပိုု�င််ဆိုု�င််
မှုုများ��း ပြ�န််လည််ရယူူနိုု�င်ရ
် န််ကူူညီီမည််။၁၂၉

နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း အစီီအစဉ််
၂၀၀၆ ခုုနှှစ််၊ အော�ာက််တိုု�ဘာာလတွွင်် ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�အစိုးး��ရမှှ နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�သူူများ��း ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�း နည်းး�ဗျူူ�ဟာာ
တစ််ရပ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််အဖွဲ့့��တစ််ခုုဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ရာာတွွင်် အစိုးး��ရဝန််ကြီး�း�များ��း၊ နိုု�င််ငံတကာာ
ံ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊
နိုု�င််ငံံတကာာကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��းနှှင့့်� ဒေ�သခံံကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��း အစရှိိ�သဖြ�င့့်�ပါါဝင််သည််။ ၂၀၀၇ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလ၌ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�
အစိုးး��ရမှှ ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းအစီီအစဉ််များ��းတွွင်် လိုု�အပ််သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအတွွက်် လုုပ််ငန်းး�အဆင့့်�ဆင့့်�များ��း၊ တာာဝန််
ဝတ္ထထရား�းများ��း/ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်မှု
် ုများ��းနှှင့့်� နည်းး�ဗျူူ�ဟာာ (မူူကြ�မ်းး�)တစ််ရပ််အားး� အများ��းပြ�ည််သူူထံသို့့�
ံ �ချျပြ�ခဲ့့�သည််။ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�
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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အစိုးး��ရသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းဗျူူ�ဟာာ တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအဖြ�စ်် ရေ�ရှှည််
တည််တံ့့�သော�ာဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��း၊ ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုု သဟဇာာတဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး�နှှင့့်�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုများ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််
သည််။ အစိုးး��ရသည်် နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအတွွက်် မြေ�ေပြ�င််အခြေ�ေ�အနေ�ေသွားး��ရော�ာက််ကြ�ည့့်�ရှု့့�လေ့�့လာာခြ�င်းး� (Go and See Visit)နှှင့့်�
မြေ�ေပြ�င််အခြေ�ေ�အနေ�ေ၏လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� သွားး��ရော�ာက််သတင်းး�အချျက််အလက််ပေး�းခြ�င်းး� (Go and Inform Visit) အစီီ
အစဉ််များ��းကိုု� စီီစဉ််ထားး�ရှိပေး���း�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် မြူ�ူနီီစီီပယ််လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��သည်် (Municipal Working Groups) ပြ�ည််တွွင်း�း
နေ�ရပ််စွန့့်
ွ �ခွာ�ာ တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူများ
ူ ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခသ
ခ ည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအတွွက်် အဓိိကအရေး�း�ပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍ၌တည််ရှိနေ���ေသည််။
၎င်းး�မြူ�ူနီီစီီပယ််လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��သည်် ဒေ�သခံံမြူ�ူနီီစီီပယ််အာာဏာာရှိိ�သူူများ��း (Local Municipalities Authorities)၊ အစိုးး��ရမဟုုတ််
သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�ရဲဲဝန််ဆော�ာင််မှုု၊ နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ ကုုလသမဂ္ဂဂဒုုက္ခခသည််
များ��းဆိုု�င််ရာာမဟာာမင်းး�ကြီး�း�၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်�ဥပရော�ာ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ရေး�း
် အဖွဲ့့�� (Organization for Security and Co-operation
in Europe)၊နှှင့့်� ကမာ္ဘ့�့�ကုုလသမဂ္ဂဂမစ်ရှှင်
် -် ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�(United Nations Mission in Kosovo) အစရှိသော����ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
ပါါဝင််သည််။ နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရ၏ နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းစီီမံကိ
ံ ိန်းး�များ��း လက််တွေ့�့�လုုပ်ဆော�ာင်
်
ရာာ
်
တွွင်် ဗဟိုု�အဆင့့်�သာာမက ဒေ�သန္တာာ�ရအဆင့့်�တိုု�င်းး�၌လည်းး� ပါါဝင််ခွွင့့်�ရရှိနေ���ေသည််။၁၃၀ နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းဖြ�စ််စဉ််၌ နေ�ရပ််ပြ�န််သော�ာ
သူူများ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံဝန််ဆော�ာင်မှု
် များ
ု ��း၊ အရေး�း�ပေါ်�်ကယ််ဆယ််ရေး�းနှှင့့်� ကူူညီထော
ီ �ာက််ပံ့့မှု
� များ
ု ��းစီီမံဆော�ာင်
ံ
ရွ
် က်
ွ ရာာ
် တွွင်် ဗဟိုု�အဆင့့်�
နှှင့့်� ဒေ�သခံံမြူ�ူနီီစီီပယ််အဆင့့်�များ��းအပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းလည်းး� ပါါဝင််သည််။
နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းဗျူူ�ဟာာအစီီအမံံများ��း လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာမြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး��ရသော်��်�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသော်��်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ယန္တတရား�းတစ််ရပ််ဆော�ာင်ရွ
် ွက်ထားး
်
�သည််။
ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ််များ��း လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာအခန်းး�ကဏ္ဍ ပါါဝင််မှုုသည််
အရေး�း�ကြီး�း�နေ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီမှုုများ��းသည်် ငွေကြေး���း��ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းအပြ�င်် လိုု�အပ််သော�ာ
နည်းး�ပညာာရပ််များ��း၊ နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ််များ��းကိုု� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့့်� အကဲဲဖြ�တ််ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််
ပေး�းသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် တည််ရှိနေ���ေသည််။ နေ�ရပ််ပြ�န််သူူများ��းအစီီအစဉ််၌ အထူးး�လိုု�အပ််သူူများ��းဖြ�စ််သော�ာ တကိုု�ယ််တည်းး�
ရပ််တည််နေ�ရသော��ာမိိခင်များ
် ��း၊ မိိဘမဲ့့ကလေး�း
�
�များ��း၊ ညှှဉ်းး�ပန်းး�နှိိ�ပ််စက််ခံံရသော��ာကလေး�း�များ��း၊ အထူးး�လိုု�အပ််ချျက်ရှိသော����ာကလေး�း
်
�
များ��း၊ မသန််စွွမ်း�း သူူများ��းနှှင့့်� အိိမ်တွ
် ွင်းး� အကြ�မ်းး�ဖက််ခံံရသူူများ��း၊ လူူကုုန််ကူးး�ခံံရသူူများ��းနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခဇုုန််များ��းအတွွင်း�း ရှိိ� ထိိခိုု�က််ခံံစား�း
နေ�ရသူူများ��းအတွွက်် မဖြ�စ််မနေ�ေထည့့်�သွွင်းး� စဉ်းး�စား�းသည််။၁၃၁

နေ�ရပ််ပြ�န််လာာမည့့်�သူူများ��းအတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း
ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�အစိုးး��ရသည်် နေ�ရပ််ပြ�န််လာာမည့့်�သူူများ��းအတွွက်် ယာာယီီနေ�အိိမ််များ��းကိုု� အသင့့်�ပြ�င််ဆင််ပေး�းထားး�သည််။ နေ�ရပ််
ပြ�န််မည့့်�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�၌ နေ�ရာာထိုု�င််ခင်းး�မရှိသေး����းသူူများ��းအတွွက်် အစိုးး��ရမှနေ��ေအိိမ်များ
် ��းတစ််နှှစ််အထိိ ငှား��းရမ်းး�
ပေး�းထားး�သည််။ နေ�ရပ််ပြ�န််လာာသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ယာာယီီနေ�အိိမ််များ��းတွွင်် နေ�ထိုု�င််စဉ််အတွွင်း�း မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�မိိမိိ မရပ််တည််နိုု�င််
သေး�းချိိ�န််ကာာလအထိိ အစား�းအသော�ာ�က််များ��းနှှင့့်� လူူသုံးး��ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��း(Non-food items)၊ ဆေး�းကုုသခွွင့့်�များ��း၊ စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််
ရာာကုုသခွွင့့်�များ��း၊ ဆော�ာင်းး�ရာာသီီအတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာအနွေး�း��ထည််ခြုံ�ံ�စော�ာင်များ
် ��းနှှင့့်�ထင်းး� အစရှိသော����ာအရာာဝတ္ထုု�များ��း အကျိုးး���
ခံံစား�းခွွင့့်�များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာမြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး��ရမှှ ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းထားး�သည််။ ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သူူများ��းအတွွက်် ယာာယီီ
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 (20182022), (Prishtina, 2017), Page-12 and 14.
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နေ�အိိမ််၌ တစ််နှှစ််ကြာ�ာနေ�ထိုု�င််ပြီး�း�သော�ာအခါါ အမြဲ�ဲတမ်းး�နေ�ထိုု�င််မည့့်�အိိမ််များ��းကိုု� အသင့့်�ပြ�င််ဆင််ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရာာတွွင်် မြူ�ူနီီစီီပယ််
အစိုးး��ရမှှ(Municipal) ပြ�င််ဆင််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ နေ�ရပ််ပြ�န််လာာသော�ာသူူများ��းနှှင့့်� ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�
မိိမိိတို့့��နေ�အိိမ်များ
် ��းကိုု�

အစော�ာ�ပိုု�င်းး�ကာာလအချိိ�န််မှှစ၍

နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်�ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်ကြော��ာင်းး�

အထော��ာက််အထားး�ပြ�နိုု�င််သူူများ��း၏

နေ�အိိမ်များ
် ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာမြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး��ရမှှ ပြ�န််လည််ပြု�ုပြ�င််မွွမ်းး�မံံခြ�င်းး�နှှင့့်� အသစ််ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ပေး�းသည််။၁၃၂
သက််ဆိုု�င််ရာာမြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး��ရသည်် နေ�ရပ််ပြ�န််လာာသည့့်�ကလေး�း�များ��း၌ ပညာာရေး�းအော�ာင််လက််မှှတ််မရှိသော����ာသူူများ��း
အတွွက်် ဆက််လက်ပညာာသင်
်
ယူ
် လေ့�့
ူ
လာာနိုု�င််ရေး�းအတွွက်် စီီစဉ််ဆော�ာင်ရွ
် က်
ွ ထားး
် �ရှိိ�သည့့်�အပြ�င်် မွေး�း�ဖွား��းစာာရင်းး�အထော��ာက််အထားး�
(အရှှင််မွေး�း�လက််မှှတ်)် မရှိသော����ာသူူများ��း အတွွက််လည်းး� စီီစဉ််ပေး�းထားး�သည််။ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�အစိုးး��ရသည်် နေ�ရပ််ပြ�န််လာာသူူကလေး�း�
များ��း၏ ပညာာရေး�းဆက််လက်် ဆည်းး�ပူးး�နိုု�င််ရန််အတွွက်် သီးး�သန့့်�ရံပုံံ�ငွေ�ေတစ်
ံ
ရ
် ပ််ထားး�ရှိိ�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် နေ�ရပ််ပြ�န််လာာသူူ
ကလေး�း�များ��းသည်် ဘာာသာာစကားး�စာာပေ�နှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုအခက််အခဲဲကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�သူူများ��းအတွွက်် စာာသင််ခန်းး�အတွွင်းး�အသုံးး��ပြု�ု
သော�ာ ဘာာသာာစကားး�သင််တန်းး�များ��း (Language Courses) ကိုု� စီီစဉ််ပေး�းထားး�သည််။
မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး��ရသည်် နေ�ရပ််ပြ�န််လာာသူူများ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင်မှု
် ုများ��းပေး�းသည့့်�အပြ�င်် အစိုးး��ရ
မှှကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း မည််သို့့��မည််ပုံံ�/ မည််ကဲ့့�သို့့��ရရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သက််ဆိုု�င််သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု� ဖြ�န့့်�
ဝေ�ပေး�းထားး�သေး�းသည််။ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�အစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံပြံ �င််ပမှှမိိမိိတို့့�� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််လာာသူူများ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုု
ဆိုု�င််ရာာအထော��ာက််အထားး�များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာမြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး��ရမှှ အခမဲ့့�ပြု�ုလုုပ််ပေး�းသည််။ အလုုပ်သမား
်
�းရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာန
နှှင့့်� လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းဌာာနတို့့��သည်် နေ�ရပ််ပြ�န််လာာသူူများ��း ဘဝရှှင််သန််ရပ််တည််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အလုုပ်အ
် ကိုု�င််အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��းနှှ
င့့်� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င်ရာာထော
်
�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသည််။ ယင်းး�အပြ�င်် ကလေး�း�များ��းအပေါ်�်�အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�၊ အလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ု
ခြ�င်းး�၊ လျျစ််လျူူ�ရှု့့�ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�များ��းမှှ အကာာအကွွယ်ပေး
် �းထားး�သည််။၁၃၃

မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ်ပြ် �န််ခွွင့့်�
မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခွွင့့်�သည်် (Voluntary Return or Repatriation) ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ
ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��း (Durable Solutions)၌ တစ််ခုုအပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံ၏
ံ ၁၉၉၈-၉၉ ခုုနှှစ််အကြား�း� ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််
ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူအရေ�ေအတွွက်မှာ
် ာ� (၂၂၀,၀၀၀) ဦးးရေ�ခန့့်�ရှိိ�နိုု�င်ကြော��ာ
်
င်းး� ၂၀၁၂ခုုနှှစ်် UNHCR
စစ််တမ်းး�များ��းအရ သိိရသည််။ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််၊ ဇူူလိုု�င််လ၌ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် နေ�ရပ််ပြ�န််သော�ာနေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််
သူူများ��း (Displaced Persons) အရေ�ေအတွွက်သ
် ည်် (၂၅,၄၃၀)သာာရှိိ�သည််။ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံသို့့�
ံ � မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််
ပြ�န််သည့့်�

နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူအရေ�ေအတွွက်မှာ
် ာ�

တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ကျျဆင်းး�လာာခဲ့့�သည််။

ယင်းး�သို့့��ကျျဆင်းး�လာာရခြ�င်းး�

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းထဲဲတွွင်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းအရေး�း�ကိိစ္စစရပ််များ��း၊ ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုပေး�းနိုု�င််ရေး�းအတွွက်် စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းဆိုု�င်ရာာ
်
စိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််များ��းနှှင့့်� အချို့့���သော�ာနေ�ရပ််ပြ�န််သည့့်န
� ယ််မြေ�ေများ��းတွွင်် ဒေ�သခံံပြ�ည််သူများ
ူ ��း၏ကန့့်�ကွက်
ွ မှု
် များ
ု ��းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပြ�ဿနာာ
များ��းဖြ�စ််သော�ာ ခိုးး��မှုု၊ ဖော�ာက််ထွွင်းး�မှုု၊ ဖျျက််ဆီးး�မှုုကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််နေ�သည််။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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နိိဂုံးး��
ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံံသည်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက်စာာချုု
်
�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက်် ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း
နှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််လည််ချျထားး�ရေး�းနှှင့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက်လာ
် ာခဲ့့�သည််။ အစိုးး��ရမှှ
နေ�ရပ််ပြ�န််လာာသော�ာသူူများ��းအတွွက်် ယာာယီီနေ�ထိုု�င််နိုု�င်သော�ာ
်
နေ�အိိမ်များ
် ��း ပြ�င််ဆင််ပေး�းထားး�ခြ�င်းး�၊ အခြေ�ေ�ခံံဝန််ဆော�ာင်မှု
် များ
ု ��း (ပညာာ
ရေး�းနှှင့့်�ကျျန်းး�မာာရေး�းအပြ�င်် လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းများ��း)ပေး�းခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံ၏
ံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��း
နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း ကူူညီပံ့့
ီ ပိုးး�
� �ပေး�းမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ထည့့်�သွင်း
ွ �း ထားး�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုက္ခ
ု သ
ခ ည််များ��းအတွွက််
UNHCR ၏ နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ််တစ်ခု
် ုဖြ�စ််သော�ာ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� လက််တွေ့�့�ကျျင့့်�သုံးး��
ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အော�ာင််မြ�င်သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�
်
� မရော�ာ�က််နိုု�င််ခဲ့့�ပေ�။ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံံသည်် နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ရာာတွွင််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရလက််ထဲဲ၌ အပြ�ည့့်�အဝထားး�ရှိိ�သည််မဟုုတ််ဘဲဲ သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရလက််ထဲဲတွွင််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
သည််။ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံံသည်် အဓိိကစိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််များ��းအဖြ�စ်် နေ�အိိမ််၊ မြေ�ေယာာနှှင့့်�ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်မှုုများ��း (Housing, Land and Properties
Rights) ပြ�န််လည််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။

၄.၂. တော�ာင််ဆူူဒန််နိုု�င်ငံ
် ံ
တော�ာင််ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံသည်် ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံမှှ ခွဲဲ�ထွွက််
ပြီး�း� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််၊ ဇူူလိုု�င််လ ၉ ရက််တွွင်် လွွတ််လပ်သော�ာ
်
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််နိုု�င်ငံ
် တစ်
ံ
ခု
် အ
ု ဖြ�စ်် ရပ််တည််လာာခဲ့့�
သည််။ ဆူူဒန်နိုု�င်
် ငံ
် သ
ံ ည်် မွွတ်စလင်
်
အ
် များ��းစုုနေ�ထိုု�င််သည့့်�
နိုု�င််ငံံဖြ�စ််ပြီး�း�၊ ခရစ််ယာာန််အများ��းစုုရှိိ�သည့့်� တော�ာင််ဆူူဒန််က
ခွဲဲ�ထွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ တော�ာင််ဆူူဒန််နိုု�င််ငံ၏
ံ
ပဋိိပက္ခခ
ဖြ�စ််ပွား��းရခြ�င်းး� အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူ
မျိုး�း��အင််အားး�ကြီး�း�နှှစ််ခုု၁၃၅ အကြား�း�အားး�ပြို�ု�င််မှုုများ��းကြော��ာင့့်�
ဖြ�စ််သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလ (၁၂)ရက််အထိိ
လူူဦးးရေ� (၁၁,၂၁၉,၄၇၆)၁၃၆ အရေ�ေအတွွက်် ဖြ�စ််သည််။
တော�ာင််ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံသည်် ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််၊ ဒီီဇင််ဘာာလ၌
ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််သူူ (၄.၅)
သန်းး�နီးး�ပါးး�သည်် ၎င်းး�တို့့��ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်သော�ာ အိုးး��အိိမ််များ��းစွွန့့်�ခွာာ�
၍ ထွွက််ပြေး��းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််ခဲ့့�ရသည််။ ထွွက််ပြေး��း တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််
သော�ာ လူူဦးးရေ�(၄.၅)သန်းး�ထဲဲ၌ ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��း(IDPs) သို့့��မဟုုတ်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််လူူဦးးရေ� (၂)သန်းး�
ကျော်�်��နှှင့့်�ကျျန််ရှိသော����ာလူူဦးးရေ� (၂.၅)သန်းး�ခန့့်� အိိမ်နီးး
် �ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� ဒုုက္ခခသည််များ��းအဖြ�စ်် ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််နေ�ရသည််။
ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�အတွွင်းး� အပြ�စ််မဲ့့ပြ� �ည််သူူလူူဦးးရေ� အနည်းး�ဆုံးး�� (၃၈၀,၀၀၀)ခန့့်� အသက််ဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့�သည််။၁၃၇
၁၃၅	တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အင််အားး�ကြီး�း�(၂)စုုသည်် သမ္မမတဆာာလ််ဗာာကီးး�ယားး�ဦးးဆော�ာင််သော�ာ ဒင်းး�က(Dinka)လူူမျိုး�း��စုုနှှင့့်� ရီးး�ယက််မာာချာ�ာ ဦးးဆော�ာင််သော�ာ နူူ
အာာလူူမျိုး�း��စုု(Nuer) ဖြ�စ််သည််။
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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တော�ာင််ဆူူဒန််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််
တော�ာင််ဆူူဒန််ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�သည်် ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််၌ စတင််ခဲ့့�၍ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််တစ်ရ
် ပ််၁၃၈
ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့သ
� ည််။ အဆိုု�ပါါ စာာချုု�ပ််အတွွင်း�း တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း�ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� အခန်းး�(၃)- လူူသားး�
ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုနှှင့့်� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရေး�းအခန်းး�တွွင်၁၃၉
်
ထည့့်�သွွင်းး�ထားး�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊
စက််တင််ဘာာလ ၁၂ ရက််နေ့�့၌ ပြ�ည့့်�စုံံ�သော�ာငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (Comprehensive Peace Agreement)အားး�
တော�ာင််ဆူူဒန််အစိုးး��ရနှှင့့်� ဆူူဒန််ပြ�ည််သူ့့� လွွတ််မြော��ာက်ရေး�း
် အဖွဲ့့�� (Sudan People’s Liberation Movement)တို့့�� အကြား�း� ချုု�ပ််
ဆိုု� ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း ပဋိိပက္ခခ အဆုံးး��သတ််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�စာာချုု�ပ််တွွင်် အရပ််သားး�
ပြ�ည််သူူများ��းကိုု� အကာာအကွွယ်ပေး
် �းခြ�င်းး�နှှင့့်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုလက်ခံ
် ံခြ�င်းး�မှာာ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််
များ��းအတွွက်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်နေ
် �သည််။ လက််မှှတ်ရေး�းထိုးး�
်
�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် အရပ််သားး�ပြ�ည််သူူများ��းကိုု� တိုု�က််ခိုု�က််မှုု
ကိုု�ရှော�ာ�င််ရှား��းခြ�င်းး�နှှင့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်း�း လိုု�က််နာာခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ အသက််အိုးး��အိိမ်နှ
် ှင့့်� စည်းး�စိိမ်ဥ
် စ္စာာ�များ��း
ကိုု�ထိိန်းး�သိိမ်း�း စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််မည််ဟုုထည့့်�သွွင်းး�ထားး�သည််။ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုဖြ�စ််စဉ််များ��းဖြ�စ််သော�ာ ကလေး�း�သူူငယ််ဆိုု�င််ရာာအကြ�မ်းး�
ဖက််မှုုများ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း၊ သက််ကြီး�း�ရွွယ်အိုု�များ
်
��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� အလေး�း�ပေး�း
ဆော�ာင််ရွွက်မ
် ည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရမှှ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာအထော��ာက််အပံ့့�များ��းကိုု�လည်းး� လမ်းး�ဖွွင့့်�ပေး�းထားး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီ
ပေး�းမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� စာာချုု�ပ််တွွင်ထည့့်
်
�သွွင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�
ရှိိ� မိိမိိတို့့��မူူလနေ�ေရပ်် သို့့��မဟုုတ်် မည််သည့့်�နေ�ရာာမဆိုု� ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ရာာ၌ အစိုးး��ရမှှကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းမည်် ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
ကတိိကဝတ်် ပြု�ုထားး�ပေး�းသည််။
ယင်းး�အပြ�င်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း၏ နေ�အိိမ််၊မြေ�ေယာာနှှင့့်� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းကိုု� ပြ�န််လည််ရရှိစေ���ေခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် လျော်�်��ကြေး��းပေး�းစေ�ခြ�င်းး�အတွွက်် ထိရော��ာ�က််သော�ာယန္တတရား�းတစ််ခုုထည့့်�သွွင်းး�ထားး�သည့့်�အပြ�င်် ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�
ဥပဒေ�ေများ��းဖြ�င့့်� ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်နေ
် �သည််။ အစိုးး��ရ၏မူူဝါါဒများ��း လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််အတွွက်် စွွမ်း�း
ဆော�ာင််ရည််မြှ�ှင့့်�တင်ပေး
် �းရန်် လိုု�အပ််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�၊ သက််ဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရ(ပြ�ည််နယ််/ဒေ�သန္တတရ)များ��း၏ စွွမ်း�း ဆော�ာင််
ရည််များ��းအပြ�င်် တက််ကြွ�လှုုပ်ရှား�
် �းဆော�ာင််ရွွက်သူ
် ူများ��း၏ စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််များ��းကိုု�လည်းး� မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းရန််လိုု�အပ််သည််။ ရွှေ့�့�
ပြော��ာင်းး�ခံံရသူူများ��းအားး� လိုု�က််လံံစစ်တ
် မ်းး�ကော�ာက််သူူများ��းအဖွဲ့့��၏ (Displacement Tracking Matrix-DTM) လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််
ချျက််များ��းအရ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််အတွွင်း�း နိုု�င််ငံ၏
ံ လူူဦးးရေ� ၆၀% နီးး�ပါးး�ရှိသော����ာ နေ�ရပ််ပြ�န််သူူလူူဦးးရေ� အရေ�ေအတွွက်် ၆၅၈,၀၀၀
ကျော်�်�� ရှိနေ���ေသည််။၁၄၀ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် မတ််လအထိိ တော�ာင််ဆူူဒန််ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေ�ေအတွွက်် (၁၃၅,၀၀၀)ကျော်�်�� နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�
သို့့�� နေ�ရပ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။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	စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�၍ လူ့့�ဂုုဏ်သိ
် ိက္ခာာ�နှှင့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအခွွင့့်�အရေး�း�များ��း၊ ရုုပ််ပိုု�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ၊ ဥပဒေ�ေပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့့်�
စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာအကာာအကွွယ်ပေး
် �းခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအခွွင့့်�အရေး�း� ထည့့်�သွွင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု� ထားး�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် နေ�ရပ််ပြ�န််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိတို့့��
မူူလနေ�ေထိုု�င်ခဲ့့
် �သော�ာနယ််မြေ�ေများ��းနှှင့့်�(သို့့��မဟုုတ်)် မိိမိိတို့့��နေ�ထိုု�င်် လိုု�သော�ာနယ််မြေ�ေများ��းသို့့�� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�၍ လူ့့�ဂုုဏ်သိ
် ိက္ခာာ�နှှင့့်�အညီီ နေ�ရပ််ပြ�န််နိုု�င််
ကြော��ာင်းး� ထည့့်�သွွင်းး�ထားး�သည််။
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-over135-000-south-sudanese-refugees-return-from-ethiopia (accessed on September 20, 2019).
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စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအတွွက်် ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းမူူဘော�ာင််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�
တော�ာင််ဆူူဒန််အစိုးး��ရသည်် ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းနှှင့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််မူူဝါါဒ လမ်းး�ညွှှန််ချျက်များ
် ��းရေး�းဆွဲဲ�
ခြ�င်းး�နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��း ဆက််စပ််သော�ာကော်�်�မတီီများ��းအားး� အစိုးး��ရမှှဦးးဆော�ာင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒ
လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းကိုု� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုရေး�းရာာနှှင့့်� သဘာာဝဘေး��းစီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန (The Ministry of
Humanitarian Affairs & Disaster Mangagement) နှှင့့်� အစုုအဝေး�း�လုုပ်ငန်းး
် �ကော်�်�မတီီ (ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း၊ ကမာ္ဘ့�့�ကုုလ
သမဂ္ဂဂအေ�ဂျျင်စီ
် ီများ��းနှှင့့်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုရေး�း မိိတ်ဆ
် က််အဖွဲဲ�အစည်းး�များ��း) သည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခ
သည််များ��းကိုု� နေ�ရပ််ပြ�န််လည််ချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �များ��းကိုု� အကျိုးး���ဆော�ာင််ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရန််ဖြ�စ််သည််။၁၄၂ တော�ာင််ဆူူဒန််အစိုးး��ရသည််
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် UNHCR ၏ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��း (Durable Solutions) ဖြ�စ််
သော�ာ နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််ဝင််ဆံ့့�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ရာာချျထားး�ခြ�င်းး� အစရှိသော����ာအချျက််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ
ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဗဟိုု�အစိုးး��ရမှှ ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သော�ာမူူဘော�ာင််များ��း လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် သက််
ဆိုု�င််ရာာဒေ�သန္တရ
တ တာာဝန််ရှိိ�သူူအတွွက်် မူူဝါါဒပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာလမ်းး�ညွှှန််မှုပေး
ု �းခြ�င်းး�၊ နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာထော�ာက််ပံ့့ပေး
� �းခြ�င်းး�နှှင့့်�ငွေကြေး���း��
ဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ဖြ�ည့့်�ဆည်းး�ပေး�းသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းမူူဘော�ာင််လုုပ််ငန်းး�စဉ််၌ အရပ််
ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ပါါဝင််ခွွင့့်�အာာမခံံချျက််ပေး�းထားး�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် အဆိုု�ပါါမူူဘော�ာင််များ��းလက််တွေ�ေကျျင့့်�သုံးး��ရာာ
တွွင်် သုံးး��ပွွင့့်�ဆိုု�င်် (အစိုးး��ရ၊ အရပ််ဖက်လူ
် ူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��း) ပါါဝင််သည််။၁၄၃

စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းပိိတ််သိိမ်းး�ရေး�းအစီီအစဉ််
နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး� ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င်် (IDPs) သို့့��မဟုုတ်အ
် ရပ််သားး�များ��းကိုု� အကာာ
အကွွယ််ပေး�းသော�ာစခန်းး� (Protection of Civilian Sites) (၆)ခုု၁၄၄ ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ရှိိ�ပြီး�း�၊ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င်် ပြ�ည််သူူအရေ�ေအတွွက််
(၂၀၀,၀၀၀)ခန့့်� ရှိနေ���ေသည််။ တော�ာင််ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အထွေထွေ��ေ���အတွွင်း�း ရေး�းမှုးး�၏ အစီီရင််ခံံစာာ
အရ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၌ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီလ နော�ာက််ဆုံးး��ထားး�၍ စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း ပိိတ််သိိမ်းး�ရေး�းအစီီအစဉ််များ��းကိုု� လုုပ်ဆော�ာင်
်
လာ
် ာခဲ့့�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င်းး�စခန်းး�များ��း ပိိတ်သိ
် ိမ်းး�ခြ�င်းး�သည််
လက််တွေ့�့�ကျသော��ာ�ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�မဟုုတ်ဘဲဲ
် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူများ
ူ ��း၏ဘဝအခြေ�ေ�အနေ�ေ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်လာ
် ာခြ�င်းး�ထက်် အဆိုးး��
ဘက်် သို့့��သာာဦးးတည််စေ�ကြော��ာင်းး� လေ့�့လာာစော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�သူူများ��းနှှင့့်�လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ ထော�ာက််ထားး�မှုုပေး�းနေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းမှှ ပြော��ာဆိုု�သည််။ စခန်းး�များ��းပိိတ်သိ
် ိမ်းး�ရာာတွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည့့်�စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��းကိုု� စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းနှှင့့်� ထော�ာက််ပံ့့�မှုုစီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ပေး�းသူူများ��းအလေး�း�ထားး�ရှိိ�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� စခန်းး�များ��းပိိတ်သိ
် ိမ်းး�ပါါက
ပြ�ည််သူူများ��း၏ နေ�ရပ််ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််မည့့်� မူူလနေ�ေရာာများ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအာာမခံချျက်
ံ
မရှိချေ���ေ
်
�။

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 အရပ််သားး�များ��းကိုု� အကာာအကွွယ်ပေး
် �းထားး�သော�ာစခန်းး�များ��းသည်် UN လက််အော�ာက်၌
် ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

68

နိိဂုံးး��
တော�ာင််ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံသည်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််၌ နှှစ််ဖက််သော�ာလက်နက်
်
်ကိုု�င်များ
် ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�
ဒုုက္ခခသည််များ��းအပေါ်�်� အကာာအကွွယ်ပေး
် �းခြ�င်းး�၊ နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအတွွက်် ကူူညီီပေး�းရန််စသော��ာ အချျက််များ��းပါါဝင််သည််။ စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းနှှင့့်�နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းမူူဝါါဒများ��းလုုပ်ဆော�ာင်
်
်ရာာတွွင်် အရပ််ဖက်အ
် ဖွဲ့့��
အစည််များ��း (CSOs) ပါါဝင််ခွွင့့်� အာာမခံံချျက််ပေး�းထားး�သည််။ အစိုးး��ရနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
များ��းအတွွက်် နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ်် ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �းသော်�်�လည်းး� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအာာမခံချျက်
ံ
မပေး�း
်
�နိုု�င််သည့့်�အတွွက်ကြော��ာင့့်
်
�ပင််
အော�ာင််မြ�င်သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�
်
�မရော�ာ�က််ရှိပေ���ေ။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအတွွက်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�အတွွင်းး�နေ�ထိုု�င််
ခြ�င်းး�သည််သာာ အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ အာာမခံံချျက််ရှိနေ���ေသည််။

၄.၃. ဂွာာ�တီီမာာလာာနိုု�င်ငံ
် ံ
ဂွာာ�တီီမာာလာာနိုု�င််ငံသ
ံ ည်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ မေ�လ ၂၉
ရက််နေ့�့ UN မှှ နော�ာက််ဆုံးး��ထုုတ်ပြ် �န််ထားး�သော�ာ အချျက််
အလက််များ��းအရ လူူဦးးရေ� (၁၇,၈၈၃,၄၂၅)၁၄၅ ရှိနေ���ေပြီး�း�၊
နိုု�င််ငံံသည််လည်းး� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းအခြေ�ေ�ခံံသော�ာ နိုု�င််ငံံတစ််ခုု
ဖြ�စ််သည််။

နိုု�င််ငံ၏
ံ

ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််

ဖြ�စ််ပွား��းရသည့့်�

အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�သည်် လက််ဝဲဲယိမ်း
ိ �း ပြော��ာက််ကျားး��အုုပ်စု
် ု
အဖွဲ့့��မှှ အစိုးး��ရစစ််တပ််အားး�တိုု�က််ခိုု�က််ခြ�င်းး�မှှ စတင််၍
ပြ�ည််တွင်း
ွ �း စစ််ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါပြ�ည််တွင်း
ွ �း စစ််သည််
၁၉၆၀ ခုုနှှစ််မှှ ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််အထိိတိုု�င်အော�ာင်
်
် (၃၆) နှှစ််
ကြာ�ာမျှှဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည််။၁၄၆ သမိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာအချျက််အလက််
များ��း ရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�သော�ာကော်�်�မရှှင်် (The Commission
for Historical Clarification) စစ််တမ်းး�အရ “ပြ�ည််တွွင်းး�
စစ််ပွဲဲ�အတွွင်းး� အနည်းး�ဆုံးး��လူူဦးးရေ� (၂၀၀,၀၀၀) ခန့့်�
အသက််ဆုံးး��ရှုံးး��ရခြ�င်းး�၊ အခြား��းသော�ာ လူ့့�အခွွင့့်အရေး�း
�
�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုများ
ု ��းရှိိ�ခဲ့့�သည််။”၁၄၇ ပြ�ည််တွင်း
ွ �း စစ််ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� အရပ််သားး�
ပြ�ည််သူူ တစ််သိိန်းး�ကျော်�်��သေ�ဆုံးး��မှုု ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် လူူဦးးရေ� (၄၀,၀၀၀)ခန့့်� ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ခဲ့့�ပြီး�း�၊ လူူဦးးရေ�တစ််သန်းး�
ကျော်�်��သည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူများ
ူ ��းအဖြ�စ််သို့့�ရော�ာက်
�
ရှိိ�
် လာာခြ�င်းး�နှှင့့်� မက္ကကဆီကိုု�နိုု�င်
ီ
ငံ
် သို့့�
ံ � အနည်းး�ဆုံးး��လူူဦးးရေ� တစ််သိိန်းး�ကျော်�်��
ဒုုက္ခခသည််များ��းအဖြ�စ်် ခိုု�လှုံံ�နေ�ရသည််။

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-june11timeline_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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ဂွာာ�တီီမာာလာာနိုု�င််ငံံသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့့်�အတွွက်် အရပ််သားး�ပြ�ည််သူူများ��းမှာာ� မိိမိိတို့့��နေ�ရပ််အားး� စွွန့့်�ခွာာ�
ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််ခဲ့့ရ
� သည််။ အစိုးး��ရ၏ကူူညီထော
ီ �ာက််ပံ့့မှု
� များ
ု ��းသည်် နေ�အိိမ်၊် ဆေး�းဝါးး� (ကျျန်းး�မာာရေး�း ဝန််ဆော�ာင်မှု
် )ု ၊ ပညာာရေး�း၊
အစား�းအစား�းများ��းနှှင့့်� အခြေ�ေ�ခံံဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်�သာာရရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုအထော��ာက််အထားး�များ��း မရှိိ�
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံသားး�အခွွင့့်�အရေး�း�ဖြ�စ််သော�ာ မဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�ဆုံးး��ရှုံးး��နေ�သည််။ အစိုးး��ရသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း တည််ရှိနေ���ေ
မှုုကိုု� ၁၉၈၆-၁၉၉၆ ခုုနှှစ််အကြား�း� အသိိအမှှတ််မပြု�ုပေ�။ ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ဂွာာ�တီီမာာလာာအစိုးး��ရနှှင့့်� ဂွာာ�တီီမာာလာာအမျိုး�း��သားး�
တော်�်�လှှန််ရေး�းညီီညွွတ်မှု
် ု (URNG-Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca)၁၄၉ အကြား�း� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ်် (Peace Accord) ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််လူူဦးးရေ�စစ််တမ်းး�အရ (၂၀၀,၀၀၀) ရှိကြော�����ာင်းး� ပြော��ာဆိုု�သည််။
အခြား��းသော�ာတစ််ဖက်တွ
် ွင်လည်းး
်
� ကုုလသမဂ္ဂဂလူူဦးးရေ�ရံံပုံံ�ငွေ�ေ (UN Population Fund) မှှ ကော�ာက််ယူူသော�ာစစ်တ
် မ်းး�များ��းအရ
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူအရေ�ေအတွွက်် (၂၄၃,၃၈၆)ဦးး ရှိနေ���ေကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။ ၂၀၀၆ ခုုနှှစ််၊ မေ�လ၌ အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
အမျိုး�း��သားး�စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််အဖွဲ့့��အစည်းး� (National IDPs Organization) မှှ ကော�ာက််ယူူသော�ာစာာရင်းး�များ��းအရ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
လူူဦးးရေ�သည်် တစ််သန်းး�ခန့့်�ရှိိ�နိုု�င်ကြော��ာ
်
င်းး� ခန့့်�မှှန်းး�ခဲ့့�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််အများ��းစုုမှာာ� ဌာာနေ�ပြ�ည််သူူလူူထုု
(Indigenous People) ဖြ�စ််နေ�သည််။၁၅၀

ဂွာာ�တီီမာာလာာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််
ဂွာာ�တီီမာာလာာအစိုးး��ရနှှင့့်� URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca)တို့့��သည်် ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�
အဆုံးး��သတ််နိုု�င်ရေး�း
် အတွွက်် ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််၊ ဒီီဇင််ဘာာလ (၂၉)ရက််၌ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််(Peace Accord) လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��
နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််၌ ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််အရေး�း�ကိိစ္စစရပ််များ��း ထည့့်�သွွင်းး�ချုု�ပ််
ဆိုု�ထားး�သည််။ လက််နက်ကိုု�င်
်
ပ
် ဋိိပက္ခခကြော��ာင့့်� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းနေ�သော�ာ နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူ
များ��း (IDPs)နှှင့့်� နိုု�င််ငံပြံ �င််ပရှိိ�နိုု�င််ငံံသားး�ဒုုက္ခခသည််များ��း (Refugee)အတွွက်် ၎င်းး�စာာချုု�ပ််မှာာ� အကျုံးး���ဝင််ခြ�င်းး�နှှင့့်� အကျိုးး���သက််
ရော�ာက််မှုုရှိနေ���ေသည််။ ပြ�န််လည််နေ�ရာာ ချျထားး�ရေး�း (Resettlement) အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး�သည်် UNHCR ၏ မူူဝါါဒ
အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�သည််။ စာာချုု�ပ််၏ မူူ(Principle) ၌ ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င်် သူူများ��းကိုု� နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ မူူလနေ�ေရာာ
သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ချျယ််နေ�ထိုု�င််လိုု�သော�ာ မည််သည့့်�နေ�ရာာတွွင််မဆိုု� လွွတ််လပ်စွာာ
် �နေ�ထိုု�င််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ လူ့့�ဂုုဏ်သိ
် ိက္ခာာ�နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
အာာမခံံချျက်် အပြ�ည့့်�အဝပေး�း�ထားး�သည််သာာမက လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု� အပြ�ည့့်�အဝလေး��းစား�းလိုု�က််နာာမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ထည့့်�
သွွင်း�း ထားး�သည််။ နေ�ရပ််ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််မည့့်�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ပြ�န််လည််ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မည့့်� ဗျူူ�ဟာာစီီမံံကိိန်းး�နှှင့့်�
အရေး�း�ပါါသော�ာ စီီမံံကိိန်းး�များ��းတွွင်လည်းး
်
� ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�အပြ�င်် ဆုံးး��ဖြ�တ််မှုုပြု�ုခြ�င်းး�များ��း၌ ပါါဝင််ခွွင့့်�အာာမခံံချျက်ပေး
် �းထားး� ပြ�န််သေး�း
သည််။ ယင်းး�စီီမံကိ
ံ ိန်းး�ကိုု� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမရှိစေ���ေဘဲဲ သာာတူူညီီမျှှဖြ�င့့်� ပြ�န််လည််သင့့်�
မြ�တ််ရေး�း (Reconciliation) လုုပ်ဆော�ာင်
်
်မည််ဟုု ထည့့်�သွွင်းး�ထားး�သည််။
ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ စာာချုု�ပ််၏ရည််ရွွယ်ချျက်
်
်များ��းထဲဲ၌ ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ်် စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူ
များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် အာာမခံံချျက်များ
် ��းကိုု�ထည့့်�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� အခြေ�ေ�ခံံလွွတ််
လပ််ခွွင့့်�များ��း လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန််၊ အိိမ််ထော�ာင််ဦးးစီးး�နေ�သော�ာအမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� အကာာအကွွယ်ပေး
် �းရန််၊ မုုဆိုးး��မများ��းနှှင့့်� မိိဘမဲ့့�
ကလေး�း�သူူငယ််များ��းကိုု� အထူးး�အကာာအကွွယ်ပေး
် �းရန််ပါါဝင််သည််။ မတူူညီီသော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဆိုု�င််ရာာအခွွင့့်�အရေး�း�များ��း
၁၄၉	ဂွာာ�တီီမာာလာာအမျိုး�း��သားး�တော်�်�လှှန််ရေး�းညီီညွွတ်မှု
် ုအဖွဲ့့��အစည်းး� (URNG)သည်် ၁၉၈၂ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�သော�ာ လက််ဝဲဲယိိမ်း�း ပြော��ာက််ကျားး��အစုုအဖွဲ့့��ဖြ�စ််
သည််။ 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)ကိုု� အလေး�း�ထားး�လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန််၊ ပဋိိပက္ခခကြော��ာင့့်� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသူူများ��း၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� အလေး�း�ထားး�ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န််၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� မြေ�ေမြု�ုပ််မိုု�င်းး�များ��းနှှင့့်� ပေါ�ါက််ကွဲဲ�စေ�တတ်သော�ာ
်
အရာာဝတ္ထုု�များ��း
ကိုု� အလျျင််အမြ�န််ဖယ််ရှား��းရှှင်းး�လင်းး�ရန်် အစိုးး��ရမှှအသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း၏ ကျော�ာ�င်းး�
ပညာာရေး�းနှှင့့်� ကျော�ာ�င်းး�ပြ�င််ပပညာာရေး�းအဆင့့်�များ��းကိုု�အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််။ နေ�ရပ််ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သူများ
ူ ��းအတွွက််
စီီစဉ််ထားး�သော�ာ ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာအစီီအမံံများ��းနှှင့့်�ပတ််သက်၍
် အစိုးး��ရမှှ ကုုလသမဂ္ဂဂပညာာရေး�း၊ သိိပ္ပံံ�နှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုအဖွဲ့့��
(UNESCO) အဖွဲ့့��အစည်းး�အားး� စာာချုု�ပ််ထဲဲ၌ အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခံံထားး�သည််။
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း နှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှထုုတ်ပေး
် �းသည့့်� နိုု�င််ငံသားး
ံ �ဖြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံသားး�ကဒ််
သို့့��မဟုုတ်် မှှတ််ပုံံ�တင််ကဒ််မရရှိသေး����းသူူများ��းလည်းး�ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အထားး�ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် ၌ မှှတ််ပုံံ�
တင််ဖြ�ည့့်�သွွင်းး�အဆင့့်�များ��းတွွင်် အခမဲ့့�ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� အလျျင််အမြ�န််ရရှိအော����ာင်် ထည့့်�သွွင်းး�ထားး�သည််။ တိုု�င်းး�ပြ�ည််ပြ�င််ပတွွင််
မွေး�း�ဖွား��းသူူများ��းအတွွက်လည်းး
်
� နိုု�င််ငံသားး
ံ �ကဒ််ရရှိိ�ရန််အတွွက်ထည့့်
်
သွ
� င်း
ွ �း ထားး�သည််။ နေ�ရပ််ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချျဖြ�စ််စဉ််တွင်
ွ ် အစိုးး��ရမှှ
လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းနေ�သော�ာ အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� အသင်းး�တော်�်�များ��းကိုု�လည်းး� အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််။ ပဋိိပက္ခခကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံသူ
ံ ူ/သားး�များ��း ပြ�ည််ပနိုု�င််ငံံသို့့�� ခိုု�လှုံံ�ရာာတွွင်် အကာာအကွွယ်ပေး
် �းရေး�းဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒ
များ��းလုုပ်ဆော�ာင်
်
်ရာာ၌ အိိမ်နီးး
် �ချျင်းး�နိုု�င််ငံအ
ံ စိုးး��ရများ��းဖြ�င့့်� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် ထည့့်�သွွင်း�း ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည််။

မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ်ပြ် �န််ခြ�င်းး�
ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ််များ��းထဲဲတွွင်် မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�သည်် တစ််ခုုအပါါ
အဝင််ဖြ�စ််သည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိမူူလနိုု�င်ငံ
် ံသို့့�� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း/မပြ�န််ရေး�း ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််ရန််အတွွက်် အဓိိကကျသော��ာ�
အချျက််မှာာ� မိိမိိ(မူူလ)နိုု�င််ငံ၏
ံ နိုု�င််ငံံရေး�းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဖြ�စ််စဉ််အပေါ်�်� တိိကျသော��ာ�သတင်းး�အချျက််အလက်် ရရှိရေး���း�ပင််ဖြ�စ််
သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် နေ�ရပ််ပြ�န််မည့့်�သူူများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့့်�အခွွင့့်�အလမ်းး�မရရှိိ�ဘဲဲ နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�သည််
၎င်းး�တို့့��လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုခံစား
ံ �းစေ�မည်် မဟုုတ််သည့့်�အပြ�င််ရေ�ရှှည််တွွင််ယုုတ္တိိ�ရှိသော����ာ သို့့��မဟုုတ်် လက််တွေ့�့�ကျသော��ာ� နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�ဟုု မ
ဆိုု�နိုု�င််ပေ�။၁၅၁ ၁၉၉၂ ခုုနှှစ််၌ ဒုုက္ခခသည််များ��း မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း ပထမဦးးဆုံးး��အစီီအစဉ််တစ်ရ
် ပ်် လုုပ််
ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့�� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ်် တစ််ရပ််ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် အစိုးး��ရမှနေ��ေရပ််ပြ�န််မည့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက််
နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အထားး�များ��းကိုု� စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �းခဲ့့�သည််။ ၁၉၉၃ ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီလ ၂၀ ရက််တွွင်် နေ�ရပ််
ပြ�န််သူူ (၂,၄၇၂)ဦးး ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ၁၉၉၃ ခုုနှှစ််၌ ဒုုက္ခခသည််ဦးးရေ� (၁၅,၀၀၀) ဝန်းး�ကျျင်် နေ�ရပ််ပြ�န််ရန််စာာရင်းး�ပေး�းထားး�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့့်� (၄,၁၂၀)ဦးးသာာ နေ�ရပ််ပြ�န််ခဲ့့သ
� ည််။ ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််၌ ဒုုက္ခသ
ခ ည်် (၆,၀၀၀)နီးး�ပါးး� မက္ကကဆီကိုု�နိုု�င်
ီ
ငံ
် မှှ
ံ ဂွာာ�တီီမာာလာာ
နိုု�င််ငံံသို့့�� နေ�ရပ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။၁၅၂

ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ််
ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�အစီီအစဉ််များ��း ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် သုံးး��ပွွင့့်�ဆိုု�င််ကော်�်�မရှှင်် (Tripartite Commission)
ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�ကော်�်�မရှှင််၌ မူူလနိုု�င််ငံံ (ဂွာာ�တီီမာာလာာ)၊ ဒုုက္ခခသည််များ��း လက််ခံံသည့့်�နိုု�င််ငံံ (မက္ကကဆီီကိုု�)နှှင့့်� ကုုလသမဂ္ဂဂ
ဒုုက္ခခသည််များ��းဆိုု�င််ရာာမဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး�� (UNHCR)များ��းဖြ�င့့်� စုုဖွဲ့့��ထားး�သည််။ သုံးး��ပွွင့့်�ဆိုု�င််ကော်�်�မရှှင်၏
်
ဦးးစား�းပေး�းဆော�ာင််ရွွက််
ချျက််များ��းတွွင်် နေ�ရပ််ပြ�န််သူူများ��း၏ မူူလနိုု�င််ငံံနိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ဦးးစား�းပေး�းထားး�သည််။ 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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လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအပေါ်�်� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�ရာာတွွင်် “မူူလနိုု�င်ငံ
် ၏
ံ နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် အလုံးး��စုံံ�တိုးး��တက််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ယေ�ဘုုယျျအားး�
ဖြ�င့့်� တိုးး��တက််မှုုရှိနေ���ေလျှှင်် ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရှိိ�သည််။”၁၅၃ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််
ရေး�းအစီီအစဉ််များ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် ဒုုက္ခခသည််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမပါါဝင််ပေ�။ ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််
ရေး�းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��အားး�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ (CCPP)၁၅၄ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ်် ဖွဲ့့��စည်းး�သည််။
CCPP အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအတွွက်် ဂွာာ�တီီမာာလာာအစိုးး��ရထံံ အချျက်် (၆) ချျက််ကိုု� အဓိိက
အလေး�း�အနက််ထားး� အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ�(၁) ဒုုက္ခခသည််တိုု�င်းး�သည်် မည််သည့့်�အချိိ�န််နှှင့့်� မည််သည့့်�နေ�ရာာမဆိုု� မည််သို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််ရန်် အခွွင့့်�အရေ�ေ ရရှိရေး���း�
(၂) ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် မြေ�ေနေ�ရာာလက််ခံံရရှိိ�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� နေ�ရာာအတည်် တကျျ လွွတ်လပ်
်
်စွာာ� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သော�ာအခွွင့့်�
အရေး�း� ရရှိရေး���း�
(၃) ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် လွွတ်လပ်
်
်စွာာ�အသင်းး�အဖွဲ့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်� အခွွင့့်�အရေး�း�ရရှိရေး���း�
(၄) ဒုုက္ခခသည််များ��း အသက််ရှှင်သန်
်
်ခွွင့့်�၊ ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�းရာာလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်�လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး� တည််တံ့့�ရေး�းဆိုု�င်ရာာ
် အခွွင့့်�အရေး�း�
များ��း ရရှိရေး���း�
(၅) နေ�ရပ််ပြ�န််သူူများ��း အစီီအစဉ််များ��းတွွင်သက်
်
်ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ လိုု�က််ပါါပို့့��ဆော�ာင်ခွ
် ွင့့်� အခွွင့့်�အရေး�း�
များ��း ရရှိရေး���း�
(၆) နေ�ရပ််ပြ�န််သူူများ��းနှှင့့်� အမြဲ�ဲတမ်းး�ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��များ��း ပြ�ည််တွွင်း�း /ပြ�ည််ပသို့့�� လွွတ််လပ်စွာာ
် �ဝင််ထွွက််သွားး��လာာခွွင့့်� အခွွင့့်�
အရေး�း�ရရှိရေး���း�
စသည့့်� အချျက််များ��းကိုု� အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သည််။၁၅၅
၁၉၉၁ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာလ (၁၃) ရက််နေ့�့၌ UNHCR နှှင့့်� ဂွာာ�တီီမာာလာာအစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� နား�းလည််မှုုသဘော�ာ�တူူ
စာာချွွန််လွှာာ�အသစ််ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာတွွင်် ဂွာာ�တီီမာာလာာဒုုက္ခခသည််ဆိုု�င်ရာာ
် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ပါါဝင််ခွွင့့်�ရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။၁၅၆

နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်�ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��း
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��မူူလအရပ််သို့့��
ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ရာာတွွင်် စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��းစွာာ�ရှိနေ���ေသည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း မရေ�ေရာာမသေ�ေချာ�ာမှုုဖြ�င့့်�
အသက််ရှှင်ရ
် ပ််တည််နေ�ရခြ�င်းး�၊ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�(ဥပမာာ မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မိုု�င်းး�မရှှင်းး�လင်းး�ရသေး��းခြ�င်းး�)၊
လယ််ယာာမြေ�ေများ��းနှှင့့်� နေ�အိိမ်များ
် ��းငှား��းရမ်းး�ရခြ�င်းး�၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင်မှု
် ုများ��း၊ ပညာာရေး�းဝန််ဆော�ာင်မှု
် ုများ��း အပြ�ည့့်�အဝမခံံစား�း
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	မက္ကကဆီီကိုု�နိုု�င််ငံံရှိိ� ဂွာာ�တီီမာာလာာဒုုက္ခခသည််များ��းကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဆိုု�င််ရာာအမြဲ�ဲတမ်းး�ကော်�်�မရှှင််များ��း CCPP http://hrlibrary.umn.edu/iachr/indigguat-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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ရမှုုများ��းစွာာ� ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းမှှ ပညာာရေး�းတတ််မြော��ာက်သူ
် ူများ��းကိုု� အစိုးး��ရပညာာရေး�းဌာာနမှှ အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုရန််အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သည််။ အစိုးး��ရမှှဘာာသာာစကားး�(၂)မျိုး�း��သင််ကြား�း�ရေး�း (Bilingual Education)စနစ်် အသုံးး��ပြု�ုရန်် ကတိိ
ကဝတ်် ပြု�ုထားး�သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင်သင်
်
်ထော�ာက််ကူူပစ္စစည်းး�များ��းမလုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ရံံပုံံ�ငွေ�ေများ��းမပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�များ��း
နှှင့့်�ရင််ဆိုု�င်နေ
် �ရသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူများ
ူ ��း မိိမိကိုု�
ိ ယ််ကိုု�မိမိ
ိ ရ
ိ ပ််တည််နိုု�င်ရေး�းခက်
်
ခဲဲလှှသ
်
ည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်ဆိုု�သော်�်�
�
၈၀%
သော�ာ ဌာာနေ�ပြ�ည််သူူများ��းသည်် ဆင်းး�ရဲဲနေ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ၄၀% သည်် အလွွန့့်�အလွွန််ဆင်းး�ရဲဲမွဲဲ�တေ�မှုုအတွွင်း�း ၌ အသက််ရှှင်ရ
် ပ််တည််နေ�
ရသည််။၁၅၇ ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာသဘော�ာ�တူူညီီချျက်အ
် ရ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအစီီအမံံများ��းဆော�ာင််ရွွက််
ရာာ၌ ပါါဝင််ခွွင့့်�ရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး�၊ လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းပါါဝင််ခွွင့့်�မရပေ�ေ။ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်ပြု် �ုလုုပ်ခြ�
် င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၌
အမျိုး�း��သမီးး�ပါါဝင််မှုု အနည်းး�ငယ််သာာပေး�းထားး�သည််။၁၅၈ နေ�ရပ််ပြ�န််လည််ချျထားး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက်များ
် ��း အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းမှှ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအစီီအမံံများ��းဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် ဒေ�သန္တတရအဆင့့်�၊ မြူ�ူနီီစီီပယ််
အဆင့့်�နှှင့့်� ဒေ�သလုံးး��ဆိုု�င််ရာာအဆင့့်�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��အပြ�ည့့်�အဝပါါဝင််ခွွင့့်� အဆိုု�ပြု�ုသော်�်�လည်းး� မအော��ာင််မြ�င်ခဲ့့
် �ပေ�။ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုု
ဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အထားး�များ��းမရှိိ�သည့့်�အတွွက်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းသည်် တရား�းဝင််နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုု (မှှတ််ပုံံ�တင်)် ၊
တရား�းဝင််ထိိမ်း�း မြား�း�လက််ထပ််ခြ�င်းး�၊ ကလေး�း�အရှှင််မွေး�း�လက််မှှတ်၊် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၌ မဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�ဆုံးး��ရှုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�အဖြ�စ်် ပါါဝင််ခွွင့့်�မရရှိိ�ခြ�င်းး�များ��း စသော��ာအချျက််များ��းဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် တရား�းဝင််အချျက််
အလက််များ��း မပြ�ည့့်�စုံံ�ခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� အလုုပ်လု
် ုပ််ကိုု�င်ခွ
် ွင့့်�၊ ပညာာရေး�းသင််ကြား�း�ခွွင့့်�၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းဝန််ဆော�ာင်မှု
် ု
များ��းခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့့်�၊ တရား�းမျှှမှုုခံစား
ံ �းပိုု�င််ခွွင့့်�၊ အကြွေး��း�စနစ််ဖြ�င့့်� စား�းသုံးး��ပိုု�င််ခွွင့့်�၊ မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င်ခွ
် ွင့့်�နှှင့့်� အမွေ�ေ�ဆက််ခံံပိုု�င်ခွ
် ွင့့်� အစ
ရှိသော����ာ နိုု�င််ငံသားး
ံ �တစ််ယော�ာက်၏
် အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့့်�များ��း ဆုံးး��ရှုံးး��နေ�ရသည််။
ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် မိိမိိတို့့�� မူူလနေ�ေထိုု�င်သော�ာန
်
ယ််မြေ�ေများ��းသို့့�� ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ရန်် စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��းစွာာ� ရှိနေ���ေ
သည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�အတွွင်းး� ထွွက််ပြေး��းတိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ရသော��ာကြော��ာင့့်� မိိမိိတို့့��၏နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ
သက််သေ�ခံံလက််မှှတ််များ��း (သို့့��) အထော��ာက််အထားး�စာာရွွက်များ
် ��း၊ မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအထော��ာက််အထားး�များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��နှှင့့်� အတူူတကွွ
ယူူဆော�ာင်နိုု�င်
် ခြ�
် င်းး�မရှိပေ���ေ။ ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််လိုု�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� အလုုပ်အ
် ကိုု�င််အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��း
မှာာ� လိုု�အပ််ချျက််များ��းရှိနေ���ေသည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င်ခွ
် ွင့့်�နှှင့့်� မြေ�ေယာာ
စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ပိုု�င်ခွ
် ွင့့်� ရှိိ�မနေ�ေခြ�င်းး�သည်် အဓိိကစိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််ဖြ�စ််နေ�သည််။

နိိဂုံးး��
ပြ�ည််တွင်း
ွ �း ငြိ�မ်း
ိ �း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််၌ ဒုုက္ခသ
ခ ည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းထည့့်သွ
� င်း
ွ �း ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းဖြ�င့့်� ရင််ဆိုု�င််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မိိမိိတို့့��
နေ�ရပ််သို့့��ပြ�န််လိုု�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��ထံ၌
ံ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုနှှင့့်� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအထော��ာက််အထားး�များ��းမပြ�နိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင်းး� နိုု�င််ငံံသားး�
အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့့်�များ��း၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�၊ ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းဌာာနမှှ ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း
သည်် အကန့့်�အသတ််ဖြ�င့့်�သာာရရှိနေ���ေသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�သော်�်�လည်းး� ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််
ရေး�းသည်် အော�ာင််မြ�င်သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�
်
� ရော�ာက််ရှိိ�မနေ�ေသေး�းသော်�်�လည်းး� အဆိုု�ပါါနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ််သည်် ရေ�ရှှည််
စီီမံကိ
ံ ိန်းး�ဖြ�င့့်�လုုပ်ဆော�ာင်
်
နေ
် �ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််ဆော�ာင်ရွ
် ွက်ရာာ
် တွွင်် သုံးး��ပွွင့့်�ဆိုု�င်အ
် စုုအဖွဲ့့��
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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ဖြ�င့့်� ပြု�ုလုုပ်ခဲ့့
် �သော်�်�လည်းး� ၁၉၉၁ ခုုနှှစ််တွွင်် နား�းလည််မှုုစာာချွွန််လွှာာ�အသစ််အရ ဒုုက္ခခသည််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ပါါဝင််ခွွင့့်�ရှိိ�လာာ
သော�ာကြော��ာင့့်� အစုုအဖွဲ့့��(၄)ခုုဖြ�စ််လာာသည််။

၄.၄. နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ
၁၉၉၆ ခုုနှှစ််၌ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံသည်် နီီပေါ�ါအစိုးး��ရနှှင့့်�
နီီပေါ�ါကွွန််မြူ�ူနစ််ပါါတီီတို့့��အကြား�း� ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ� (ဝါါ)
လက််နက််ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခ ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည််။ ယင်းး�သို့့��ဖြ�စ််ပွား��း
ရသည့့်�အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�သည်် နီီပေါ်�်ကွွန််မြူ�ူနစ်် ပါါတီီ
သည်် အချျက််(၄၀)ပါါဝင််သော�ာ လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င်ရာာ
်
အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� နိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
အစိုးး��ရထံံသို့့��တင်ပြ် �ခြ�င်းး�မှှစတင််၍ ပြ�ည််သူ့့�စစ်(် People’s
War)ဟူူ၍ အမည််စတင််ကာာ ပြ�ည််တွွင်း�း စစ်် ဖြ�စ််လာာခဲ့့�
သည််။၁၅၉ နိုု�င််ငံံတော်�်�အားး� တစ််ပါါတီီစနစ်် ကွွန််မြူ�ူနစ််
နိုု�င််ငံံတည််ဆော�ာက်လိုု�ခြ�
်
င်းး�ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း စစ်် ဖြ�စ််
လာာခဲ့့�သည််။ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံအ
ံ စိုးး��ရ၏ ၁၉၉၆ ခုုနှှစ်် လူူဦးးရေ�
စာာရင်းး�အရ (၂၂.၀၉)သန်းး�ရှိိ�သည််။၁၆၀

ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ပွဲဲ�

ကြော��ာင့့်� ထော�ာင််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�သော�ာ ပြ�ည််သူူများ��းသည််
ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းအဖြ�စ််သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း၏ ပြ�ည််တွင်း
ွ �း နေ�ရပ်် စွွန့့်�ခွာ�ာ တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူခန့့်
ူ �မှှန်းး�ချေ�ေလူူဦးးရေ�သည်် ၂၀၀၃ ခုုနှှစ််-၂၀၀၆ ခုုနှှစ််အတွွင်း�း (၂၀၀,၀၀၀
နှှင့့်� ၆၀၀,၀၀၀) အကြား�း� ရှိိ�ခဲ့့�သည််။၁၆၁ ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူလူူဦးးရေ�စာာရင်းး� အတိိအကျျရရှိိ�ရန််မှာာ� အခက််အခဲဲ
များ��းစွာာ�ရှိနေ���ေသည််။ ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းသည်် မိိမိိတို့့��နေ�ရပ်် စွွန့့်�ခွာာ�ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််ရသည့့်�အတွွက််
အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာအခက််အခဲဲများ��းစွာာ� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�လာာခဲ့့�သည််။၁၆၃ ၂၀၀၅ ခုုနှှစ််တိုု�င််အော�ာင်် နီီပေါ�ါအစိုးး��ရသည်် ပဋိိပက္ခခဒဏ််ကြော��ာင့့်�
နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��းအားး� ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDPs)အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််မပြု�ုခဲ့့�ဘဲဲ၊ ပဋိိပက္ခခ
၏ သားး�ကော�ာင််များ��းအဖြ�စ််သာာ ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခဲ့့�သည််။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 အစား�းအစာာမလုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး�၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�သော�ာနေ�အိိမ်ဖြ် �င့့်� မနေ�ေရခြ�င်းး�၊ အဝတ််အစား�းနှှင့့်� ဆိုးး��ရွား��းသော�ာကျျန်းး�မာာရေး�း အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းဖြ�င့့်� ရင််ဆိုု�င်ရ
် ခြ�င်းး�၊
ပညာာရေး�းကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� မသင််ကြား�း�ရခြ�င်းး�၊ ပညာာရေး�းလက််လှှမ်းး�မမီီခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� အလုုပ်အ
် ကိုု�င််အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��း မရရှိိ�ခြ�င်းး�၊ မြေ�ေယာာမဲ့့�ဖြ�စ််လာာ
ခြ�င်းး�၊ စိိတ််ပိုု�င်းး�နှှင့့်�ရုုပ််ပိုု�င်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုမခံစား
ံ �းရခြ�င်းး�၊ သနှ့့်��ရှှင်းး�သော�ာ သော�ာက််သုံးး��ရေ�များ��း လက််ခံံရရှိိ�မှုုနည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�၊
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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နီီပေါ�ါငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (Comprehensive Peace Accord)
၂၀၀၆ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာလ (၂၂)ရက််နေ့�့၌ နီီပေါ�ါအစိုးး��ရနှှင့့်� နီီပေါ�ါကွွန််မြူ�ူနစ််ပါါတီီ (Maoist) တို့့��အကြား�း� ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�စာာချုု�ပ််၌ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာလူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း� ကြေ��ငြာ�ာစာာတမ်းး� (၁၉၄၈)၊
နိုု�င််ငံံတကာာ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�ရေး�းအကူူအညီီဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� ဆက််စပ််သော�ာတန််ဖိုးး��များ��းနှှင့့်�
အခြေ�ေ�ခံံနိယာာမများ
ိ
��း ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�သည််။ ငြိ�မ်း
ိ �း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််၌ ဝေါ�ါဟာာရအသုံးး��အနှုုန်းး�အားး�ဖွွင့့်ဆိုု�ရာာ
�
တွွင်် “ဤသဘော�ာ�
တူူညီီချျက်အ
် မည််မှာာ� ပြ�ည့့်�စုံံ�သော�ာငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက်ဖြ် �စ််သည််။”၁၆၄
ပဋိိပက္ခခဒဏ််ခံစား
ံ �းနေ�ရသော��ာ ပြ�ည််သူူများ��းအတွွက်် အခန်းး�(၇)၌ ထည့့်�သွွင်းး�ထားး�သည််။ ဤစာာချုု�ပ််၏ အခန်းး�(၇)တွွင််
လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း၊ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့့်�အရေး�း�များ��းနှှင့့်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု ဥပဒေ�ေအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်း�း
လိုု�က််နာာရန်် ထည့့်�သွင်း
ွ �း ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည််။ လူ့့�အခွွင့့်အရေး�း
�
�များ��းကိုု�လေး�းစား�းခြ�င်းး�နှှင့့်� ကာာကွွယ်မှု
် ပေး
ု �းခြ�င်းး�များ��းပါါဝင််သည့့်အ
� ပြ�င််၊
နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု ဥပဒေ�ေအားး� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရာာ၌ မည််သူူတစ်ဦး
် းတစ််ယော�ာက်ကိုု�မျှှ
်
အသားး�
အရော�ာ�င််အားး�ဖြ�င့့်�ဖြ�စ််စေ�၊ ကျားး��-မရေး�း�ရာာအားး�ဖြ�င့့်�ဖြ�စ််စေ�၊ ဘာာသာာစကားး�အားး�ဖြ�င့့်�ဖြ�စ််စေ�၊ ဘာာသာာရေး�းအားး�ဖြ�င့့်�ဖြ�စ််စေ�၊ လူူမျိုး�း��
ရေး�းအားး�ဖြ�င့့်�ဖြ�စ််စေ�၊ ချျမ်းး�သာာခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်�ဖြ�စ််စေ�၊ မသန််စွွမ်း�း သူူများ��းအားး�ဖြ�င့့်�ဖြ�စ််စေ� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုများ��းကိုု� တားး�မြ�စ််ထားး�
သည််။ ထို့့��အပြ�င်် စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�သူူများ��းမှှအပြ�စ််မဲ့့ပြ� �ည််သူူများ��းအပေါ်�်� ညှှဉ်းး�ပန်းး�နှိိ�ပ််စက််ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််ပေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� အတင်းး�အဓမ္မမ
်
စေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�များ��းကျုးး��လွွန်ပါ
် ါက အရေး�း�ယူူဆော�ာင်ရွ
် ွက်မ
် ည််ဟုု အပိုု�ဒ််ခွဲဲ�(၇.၁.၄)၁၆၅ တွွင်် ပါါရှိိ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င်ရာာ
အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း၌ ပါါဝင််သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင်ရေး�း
် တွွင်် ဝင််ရော�ာက်နှော�
် ာ�င့့်�ယှှက်ခြ�
် င်းး�မပြု�ုလုုပ်စေ�ဘဲဲ
်
အာာမခံံချျက််
ပေး�းထားး�သည််။ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ�(၇.၅.၁)မှှ(၇.၅.၅) အထိိ ပါါဝင််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းမှာာ� အလုုပ်အ
် ကိုု�င််လွွတ်လပ်
်
်စွာာ�ရွေး�း�ချျယ််ခွွင့့်�
သို့့��မဟုုတ်် လက််ခံခွ
ံ ွင့့်�၊ ပြ�ည််သူူများ��းအစား�းအစာာလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၏ အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု�လေး�းစား�းရန််နှှင့့်� အာာမခံံပေး�းရန််၊ နိုု�င််ငံံသားး�များ��း
၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာအခွွင့့်�အရေး�း�များ��း၊ ပညာာရေး�းအခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ်ဦး
် းချျင်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ပိုု�င််ဆိုု�င်မှု
် ုများ��း၊ စက််မှုုလက်မှု
် ုဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အဦးးများ��းနှှင့့်� အလုုပ်သမား
်
�းရေး�းရာာကိိစ္စစရပ််များ��း ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံ
တကာာအလုုပ်သမား
်
�း အဖွဲ့့��အစည်းး� (ILO)၏ သတ််မှှတ်ချျက်
်
်ဖြ�င့့်� ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န််ဟူူ၍ အသီးး�သီးး�ပါါဝင််သည််။ အရေး�း�ကြီး�း�
သော�ာ အချျက််များ��းထဲဲမှှ အရေး�း�ပါါနေ�သည့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့့်�ကလေး�း�သူူငယ််ဆိုု�င်ရာာ
် အခွွင့့်အရေး�း
�
�များ��း ၁၆၆ ကိုု�လည်းး� ထည့့်�သွင်း
ွ �း
ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည််။

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. ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာနှှစ််ဖက်စလုံးး�
်
�သည်် ညှှဉ်းး�ပန်းး�နှိိ�ပ််စက််ခြ�င်းး�၊ပြ�န််ပေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� အတင်းး�အဓမ္မမ
လုုပ််အားး�ပေး�းခိုု�င်းး�စေ�ခြ�င်းး�များ��းကိုု� လုုပ်ဆော�ာင်
်
လိ
် ိမ့့်�မဟုုတ််ပါါ။
၁၆၆ 7.6. Women and Child Rights အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့့်� ကလေး�း�သူူငယ််ဆိုု�င််ရာာအခွွင့့်�အရေး�း�များ��း
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.
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာနှှစ််ဖက််စလုံးး��သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့့်� ကလေး�း�သူူငယ််များ��း၏ အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု� အထူးး�
အကာာအကွွယ်ပေး
် �းရန််၊ ကလေး�း�အလုုပ်သမား
်
�းအပါါအဝင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့့်�ကလေး�း�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုအားး�လုံးး��ကိုု� ချျက််ချျင်းး�ရပ််တန့့်�ရန််၊ လိိင််
ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ်ခြ�
် င်းး�နှှင့့်� အလွဲဲ�သုံးး��စား�းမှုုများ��း မပြု�ုလုုပ်စေ�
် ရန်် အပြ�ည့့်�အဝ သဘော�ာ�တူူကြ�သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ ထိိခိုု�က််ခံံရသော��ာ
ကလေး�း�များ��းအားး� ချျက််ချျင်းး�ကယ််ဆယ်် နိုု�င််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�န််လည်် ထူူထော�ာင််ရေး�းအတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာအထော��ာက််အပံ့့�များ��းနှှင့့်� သင့့်�လျော်�်��သော�ာ
အထော��ာက််အပံ့့�များ��း ပေး�းသွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။
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ပြ�ည်တွ
် ွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�မူူဝါါဒများ��း (၂၀၀၇)
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက်စာာချုု
်
�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက်် နီီပေါ�ါအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ� တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််
သူူများ��းအတွွက်် ၂၀၀၇ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၂၂)ရက််နေ့�့တွွင်် အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�မူူဝါါဒအားး� အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ယင်းး�သို့့��ရေး�းဆွဲဲ�
ရာာ၌ ကမာ္ဘ့�့�ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDPs) လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�မူူဝါါဒများ��းတွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�
အရာာများ��း၌ သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််၊ လူူလုုပ်ဘေး
် �းအန္တတရာာယ််၊ လက််နက််ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခ၊ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��းနှှင့့်� ကြော��ာက််ရွံ့့��ထိိတ််
လန့့်�စေ�မှုုများ��းကြော��ာင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းဖြ�စ််ပေါ်�်လာာခြ�င်းး�ကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�ထားး�သည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််
စွွန့့်�ခွာ�ာ တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူများ
ူ ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် � အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် UNHCR
၏ လမ်းး�စဉ််ဖြ�စ််သော�ာ “လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�နှှင့့်�လူ့့�ဂုုဏ်သိ
် ိက္ခာာ�”၁၆၇ တို့့��အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ မူူဝါါဒများ��းရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် IDPs များ��းအတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းပေး�းခြ�င်းး�၊ အကျိုးး���ဆော�ာင််ခြ�င်းး�များ��းအတွွက်် ပေါ�ါင်းး�
ကူးး�ဆက််သွွယ််ပေး�းနိုု�င််ရေး�းနှှင့့်� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ခြ�
် င်းး�များ��းတွွင်် အစိုးး��ရအခန်းး�ကဏ္ဍ၊ အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊
ပုုဂ္ဂဂလိိကနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအခန်းး�ကဏ္ဍပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�အပြ�င်် အရပ််ဖက်လူ
် ူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (CSOs) သာာမက နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ
များ��းလည်းး� ပါါဝင််စေ�သည််။ မူူဝါါဒများ��းလက််တွေ့�့�လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ရာာတွွင်် အစိုးး��ရမှှပြ�ည််ထဲဲရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနအားး� တာာဝန််ပေး�းအပ််
ထားး�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် နီီပေါ�ါအစိုးး��ရ၏ သက််ဆိုု�င််ရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��း၊ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��း၊ အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း၊ ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍများ��းနှှင့့်� ဒေ�သခံံအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းမှှ ၎င်းး�မူူဝါါဒများ��းလက််တွေ့�့�ကျျင့့်�သုံးး��ရမည််ဖြ�စ််သည််။

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််စာာချုု�ပ််နှှင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�
နီီပေါ�ါအစိုးး��ရနှှင့့်� နီီပေါ�ါလ််ကွွန််မြူ�ူနစ်ပါ
် ါတီီ (Maoist) နှှစ််ဖက်အ
် ကြား�း� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက်လက်
်
မှှတ်
်
်ရေး�း
ထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း မိိမိိတို့့��ဌာာနေ�အရပ််သို့့�� ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သူူများ��း ရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင််
နေ�ရပ််ပြ�န််ခဲ့့�သည့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း လက််တွေ့�့�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််မှာာ� နေ�အိိမ််၊ မြေ�ေယာာနှှင့့်� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းဆိုု�င််ရာာအခွွင့့်�အရေး�း�
များ��း ဖြ�စ််နေ�သည််။ ၎င်းး�ထဲဲ၌ မြေ�ေယာာပြ�န််လည််ရရှိရေး���း�ကိိစ္စစသည်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက်် ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််။ နေ�ရပ််ပြ�န််သော�ာစစ််
ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းသည်် မိိမိိတို့့��ဘဝဆက််လက်ရှှင်
် သန်
်
် ရပ််တည််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် မြေ�ေယာာသည်် မရှိိ�မဖြ�စ််အရာာဖြ�စ််သည််။ နီီပေါ�ါ
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းသည်် မိိမိိတို့့��ဌာာနေ�အရပ််သို့့�� ပြ�န််လည််နေ�ထိုု�င််လိုု�သော်�်�လည်းး� မူူလမြေ�ေ�ယာာပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်မှုု သို့့��မဟုုတ်် မူူလမြေ�ေ�ယာာ
ပြ�န််လည်် မရရှိိ�ခြ�င်းး�များ��းသည်် နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအပေါ်�်� အဟန့့်�အတားး� ဖြ�စ််စေ�သည််။၁၆၈
နီီပေါ�ါပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအတွွက်် အာာမခံံချျက််များ��း
ထည့့်�သွင်း
ွ �း ထားး�သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အခက််အခဲဲများ��းရှိနေ���ေသည််။ ထိုု�သို့့��ဖြ�စ််နေ�ရခြ�င်းး�သည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
များ��း၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်�အခြေ�ေ�ခံံလိုု�အပ််ချျက်များ
် ��း သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း အဆင််သင့့်�ရှိိ�မနေ�ေခြ�င်းး�များ��းနှှင့့်� ပြ�င််ဆင််မှုုများ��း မပြု�ု
လုုပ််ရသေး��းခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််နေ�သည််။၁၆၉ နီီပေါ�ါအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒ (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).
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အားး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့့်�ပြ�ည််လည််တည််ဆော�ာက််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနမှှ လက််တွေ့�့�လုုပ်ဆော�ာင်
်
်သော်�်�လည်းး� နေ�ရပ််ပြ�န််သည့့်�စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�အတိိအကျျ မထုုတ်ပြ် �န််နိုု�င််ခဲ့့�ပေ�။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ရေး�း
အတွွက််သာာ တာာဝန််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း�၊ ၎င်းး�ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းသည်် နီီပေါ�ါငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းရန််ပုံံ�ငွေ�ေအဖွဲ့့�� (Nepal Peace Trust
Fund)၁၇၀ ထံံမှှ ရရှိိ�သည််။

နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ််၏မူူဝါါဒများ��း လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ပြု�ု

ရာာတွွင်် အရပ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း(CSOs)နှှင့့်� ပဋိိပက္ခခခံံစား�းရသူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ပါါဝင််ခွွင့့်�
ရှိိ�မှှသာာလျှှင်် နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ််သည်် ပိုု�မိုု�အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။၁၇၁

နိိဂုံးး��
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််အရေး�း�နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သည်် အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်� မူူဝါါဒများ��းချျမှှတ််ရာာတွွင်် အစိုးး��ရတစ််ခုု
တည်းး�မှှ လုုပ်ဆော�ာင်
်
်သည််မဟုုတ််ဘဲဲ အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
ပြ�ည််တွွင်း�း /ပြ�ည််ပအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းလည်းး� ပါါဝင််
သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�မူဝါ
ူ ါဒများ��း လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င်အ
် ဆင့့်�ဆင့့်�တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းမှှ ဆင့့်�
ကဲဲလုုပ်ဆော�ာင်
်
်သည််။ ယင်းး�သို့့��လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံအကျျဆုံးး��သော�ာ စိိန််ခေါ်�်ချျက််သည်် မြေ�ေယာာအရေး�း�ကိိစ္စစပင်ဖြ် �စ််သည််။
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းလုုပ်ဆော�ာင်
်
ရာာ
် တွွင်် ငွေကြေး���း��လိုု�အပ််ချျက်အ
် တွွက်် ရံံပုံံ�ငွေ�ေတစ်ခု
် ုထားး�
ရှိိ�သည််။ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံ၏
ံ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််သည်် ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင်နေ
် �သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��
သာာ ဖြ�စ််သည််။

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/nepalunresolved-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

ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််ချျက််များ��း
ဤအခန်းး�တွွင််

ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််ချျက်များ
် ��းအဖြ�စ််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ

ပြ�ည််တွွင်း�း ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� မည််ကဲ့့�သို့့�� ကြုံ�ံ�
တွေ့�့�နေ�ရမှုုများ��း၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ ပြ�ည််တွွင်းး�ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း ဖြ�စ််စဉ််သည်် စစ််
ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�

ဒုုက္ခခသည််များ��းအပေါ်�်�

အကျိုးး���သက််ရော�ာက်မှု
် ုများ��း၊

နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််လည််ချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််များ��းအပေါ်�်� စိိန််
ခေါ်�်ချျက််များ��းသည်် အမှှန််တကယ််လက်တွေ့�့
်
�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရမှုုများ��းကိုု� တင််
ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဒုုတိိယအနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််အရေး�း�ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူ
ညီီချျက်စာာချုု
်
�ပ််များ��းတွွင်် ထည့့်�သွွင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� လက််တွေ့�့�လုုပ််
ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသော��ာမြေ�ေပြ�င််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည်် တူူညီီချျက််
များ��းနှှင့့်� ခြား��းနား�းချျက််များ��းကိုု� လေ့�့လာာသုံးး��သပ််တင်ပြ် �ထားး�ပါါသည််။

၅.၁.၁. ပြ�ည်တွ
် ွင်းး�ဖြ�စ််ရပ်များ��း
်
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း
အတွွက်် လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ� နည်းး�လမ်းး�များ��းသည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ
ဒုုက္ခခသည််ဆိုု�င််ရာာမဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး��၏ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််
များ��း(ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ဒေ�သတွွင်း�း ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဝင််ဆံ့့� နိုု�င််
ခွွင့့်�နှှင့့်� မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခွွင့့်�) ပင််ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ
နည်းး�လမ်းး�များ��း၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအတွွက်် သင့့်�လျော်�်��သည့့်�နည်းး�လမ်းး�
များ��းတွွင်် မူူလနေ�ေထိုု�င်သည့့်
်
န
� ယ််မြေ�ေဒေ�သသို့့�� နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သော�ာနည်းး�လမ်းး�သည်် အသင့့်�လျော်�်��ဆုံးး��ပင်် ဖြ�စ််သည််။
အချို့့���သော�ာ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းသည်် မိိမိိတို့့��ရပ််ရွာာ�ဒေ�သများ��းသို့့��
ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််လိုု�သော်�်�လည်းး�ကျေး�း�ရွာာ�ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး�များ��းလည်းး�
ကြုံ�ံ�တွေ့�့�မှုုများ��း ရှိနေ���ေနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�သို့့��ပျျက်စီးး
် �ခြ�င်းး�များ��းအတွွက််
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းအားး� နယ််မြေ�ေအသစ်် သို့့��မဟုုတ်် ကျေး�း�ရွာာ�
အသစ််များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ဆော�ာင််ရွွက်နိုု�င်
် ်သည််။
အချို့့���သော�ာစစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��း မူူလနေ�ေထိုု�င်ခဲ့့
် �သည့့်�နယ််မြေ�ေဒေ�သ
များ��းသည်် မူူလပကတိိအတိုု�င်းး�တည််ရှိနေ���ေသေး�းလျှှင်် အဆိုု�ပါါဒေ�သများ��းသို့့��
ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခြ�င်းး�သည််လည်းး� ကော�ာင်းး�မွွန်သော�ာနည်းး
်
�လမ်းး�ပင််
ဖြ�စ််သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ
ရှှည််လျားး��သော�ာပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ကြော��ာင့့်� အရပ််
သားး�ပြ�ည််သူူများ��းသည်် မိိမိိတို့့��နေ�ရပ််များ��းကိုု�စွွန့့်�ခွာာ�၍ ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််
စွွန့့်�ခွာ�ာ တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််ရသူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအဖြ�စ််သို့့�� ရော�ာက််
ရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ လက််နက်ကိုု�င်
်
ထိတွေ့��့�
်
�မှုုဖြ�စ််ပွား��းရာာ အများ��းစုုသည်် ပြ�ည််နယ််
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အများ��းစုုတွွင်် ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းဖွွင့့်�လှှစ်၍
် နေ�ထိုု�င််ရသည််မှာာ�
အချိိ�န််ကာာလအားး�ဖြ�င့့်� ကြာ�ာမြ�င့့်�နေ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာလက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့့်� ကချျင််ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််(မြော��ာက််ပိုု�င်းး�)
တွွင်် ကချျင််လွွတ််မြော��ာက်ရေး�းတပ်
်
မတော်��်�
်
နှှင့့်� အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�တို့့��အကြား�း� တကျော့��့��ပြ�န််စစ််ကြော��ာင့့်� (၉)နှှစ််ကျော်�်��ကာာလ
အတွွင်း�း သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာဖြ�စ််သည််။ ထိုု�နည်းး�တူူပင်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််နှှင့့်�ကရင််ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းသည်် စခန်းး�
များ��းဖွွင့့်�လှှစ််ကာာ နေ�ထိုု�င််နေ�ရသည််။ မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီ ထိိန်းး�ချုု�ပ််သည့့်�နယ််မြေ�ေတွွင်် အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််လာာသည််မှာာ� ကြာ�ာမြ�င့့်�
လာာပြီး�း� လက််ရှိိ�အချိိ�န််၌ ကျေး�း�ရွာာ�အဖြ�စ််သို့့�� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ဖြ�စ််လာာသည််။ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၊ ဇူူလိုု�င််လတွွင်် ရခိုု�င့့်�တပ််မတော်��်�နှှင့့်�
အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�တို့့��အကြား�း� လက််နက်ကိုု�င်
်
ထိတွေ့��့�
်
�မှုုများ��းရှိိ�လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််၊ ပလက််ဝဒေ�ေသအတွွင်း�း နှှင့့်� ရခိုု�င််
ပြ�ည််နယ််(မြော��ာက််ပိုု�င်းး�)ဒေ�သများ��း၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန််များ��းကိုု� မြို့�့��ပေါ်�်များ��းတွွင်် ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�ရှိနေ���ေရသည််။ အကျိုးး���ဆက််
အနေ�ေဖြ�င့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံသားး�အခွွင့့်�အရေး�း�တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ မိိမိိတို့့��မဲဲဆန္ဒဒနယ််အားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု၍
ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�သည််လည်းး�မရေ�ေရာာမသေ�ေချာ�ာဘဲဲ မကျျင်းး�ပနိုု�င််သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေ
တွွင်် ရှိနေ���ေသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်ထိ
် ိန်းး�ချုု�ပ််ရာာ နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့့်� အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််
ရာာနယ််မြေ�ေများ��းတွွင်် တည််ရှိနေ���ေသည််။
ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််သည််လည်းး� တနိုု�င််ငံံလုံးး��အပေါ်�်� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နေ�ခြ�င်းး�ရှိိ�မနေ�ေသေး�းပေ�။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင််
NCA စာာချုု�ပ််အားး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကိုု�င်
်
အ
် ဖွဲ့့�� (၁၀)ဖွဲ့့�� ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည််။ NCA လမ်းး�ကြော��ာင်းး�သည်် လက််နက််ကိုု�င်ထိ
် ိ
တွေ့�့�မှုုများ��းရပ််စဲဲကာာ နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပေါ်�်သို့့�� သွားး��သည့့်�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဖြ�စ််သည််။ NCA စာာချုု�ပ််တွွင်် လူူသားး�
ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င်ရာာ
် အကူူအညီီများ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းအတွွက်သာာ
်
အကျုံးး���ဝင််နေ�ပြီး�း�၊ ထိုု�င်းး�မြ�န််မာာနယ််စပ်ရှိိ�
် ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် အကျုံးး���ဝင််မနေ�ေဘဲဲ အပိုု�ဒ််(၁၀/ဂ)အရ ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�သို့့�� ပြ�န််လည််ဝင််
ရော�ာက််လာာပြီး�း�ပြ�ည််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််၌ အကျုံးး���ဝင််နေ�သည််။ တနည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� NCA စာာချုု�ပ််၏ အပိုု�ဒ််(၁၀/ဂ)
အရ ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း သို့့�� ပြ�န််လည််ဝင််ရော�ာက်လာ
် ာသည့့်�အခါါ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းအဖြ�စ််သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာမည့့်�
သဘော�ာ�သက််ရော�ာက်နေ
် �သည််။
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��းသို့့�� အရပ််ဖက်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ အသင်းး�တော်�်�များ��းနှှင့့်� အလှူူ�ရှှင််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� လူူသားး�ချျင်းး�
စာာနာာအကူူအညီီများ��းပေး�းပို့့��ရာာတွွင်် ကန့့်�သတ််ပိိတ််ပင််တားး�ဆီးး�မှုုများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ ယင်းး�အပြ�င််အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲထားး�
ပြီး�း� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပနေ�ေသည့့်�ကာာလအတွွင်း�း တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနယ််မြေ�ေများ��း၌
ကြား�း�ကာာလအတွွင်း�း ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် မည့့်�အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည််လည်းး� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်�
ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််အပေါ်�်� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�သည််။ ပြ�ည််တွွင်း�း ဖြ�စ််ရပ််
များ��းလေ့�့လာာရာာတွွင်် မွွန််စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်� ဥပမာာကော�ာင်းး�
တစ််ခုဖြု �စ််နေ�သည််။ မွွန်ဒု
် က္ခ
ု သ
ခ ည််များ��းသည်် ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံမှှ
ံ ပြ�ည််တွင်း
ွ �း (မွွန်ပြ် �ည််သစ်ပါ
် ါတီီထိန်းး
ိ �ချုု�ပ််ရာာနယ််မြေ�ေများ��း)သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� အချို့့���သော�ာ နယ််မြေ�ေများ��းတွွင်် နေ�ရာာအတည််တကျျဖြ�စ််တည််လာာခြ�င်းး�နှှင့့်�အတူူ မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီမှှ ထုုတ်ပေး
် �း
ထားး�သော�ာ မြေ�ေယာာဂရမ််ဖြ�င့့်� အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပြု�ုလာာသည််မှာာ� ယနေ့�့�အထိိပင်် ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် မွွန််အမျိုး�း��သားး�
ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�းစနစ််သည််လည်းး� အစိုးး��ရပညာာရေး�းစနစ််ဖြ�င့့်� ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ပညာာရေး�းစနစ််ဖြ�စ််နေ�သည့့်�အတွွက်် အားး�သာာချျက််
ဖြ�စ််နေ�သည််။ အစိုးး��ရမှှ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့့်� လယ််ယာာမြေ�ေဥပဒေ�ေ၊ မြေ�ေလွွတ််၊ မြေ�ေလပ််နှှင့့်� မြေ�ေရိုု�င်းး�ဥပဒေ�ေနှှင့့်� ယင်းး�ဥပဒေ�ေအားး�
ပြ�င််ဆင််သည့့်� ဥပဒေ�ေ (၂၀၁၈)သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူများ��းအပေါ်�်� စိုးး��ရိိမ်စိ
် ိတ််များ��းပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�
သည့့်�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းသို့့�� တွွန်းး�အားး�ပေး�းသည့့်�သဘော�ာ�သို့့��ရော�ာက်ရှိနေ���ေသ
်
ည််။
ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််ရှိိ� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�(၉)ခုု အပါါအဝင်် ရှှမ်းး�ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�သည််လည်းး� နိုု�င််ငံံ တကာာလူူသားး�ချျင်းး�
စာာနာာကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းလျော့�့��ကျျလာာသည််။ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််တလျှော��ာ�က််ရှိိ� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံတကာာ
ံ
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အလှူူ�ရှှင််များ��းအပေါ်�်� လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��မှီီ�ခိုု�နေ�ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ကာာလမှှစတင်၍
် စခန်းး�အတွွင်းး� ရိိက္ခာာ�အစား�း
အစား�းအသော�ာ�က််ဝယ််ယူူနိုု�င််သော�ာ ကဒ််စနစ်သို့့�
် � ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့့်�သုံးး��လာာသည််။ ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး��သည်် NCA လက််
မှှတ််ရေး�း ထိုးး��ထားး�သည့့်�အတွွက်် နယ််စပ််ရှိိ�ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းသို့့��တွွန်းး�ပို့့��လာာခဲ့့�သည််။ ကရင်် အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး��
သည်် NCA လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော်�်�လည်းး� NCA စာာချုု�ပ််အတွွင်း�း ရှိိ� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာအကူူအညီီများ��းသည်် ဒုုက္ခခသည််များ��း
အပေါ်�်� အကျုံးး���ဝင််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းအတွွက်သာာ
်
အကျုံးး���ဝင််နေ�သည််။
NCA စာာချုု�ပ်် လက််မှှတ််ထိုးး��ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််အဖွဲ့့��အစည်းး�ကြော��ာင့့်� ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ်ရှိိ�
် ဒုုက္ခခသည််များ��း
အပေါ်�်� ထူးး�ခြား��းကော�ာင်းး�မွွန််သည့့်� သိိသာာပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� မရှိသေး����းပေ�။
လက််ရှိိ�အချိိ�န််၌ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််ဒေ�သရှိိ� ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် တတိိယနိုု�င််ငံံသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််
ခြ�င်းး� (Resettlement) ကိုု� ရပ််ဆိုု�င်းး�ထားး�သည််။ ဒုုတိိယနည်းး�လမ်းး�ဖြ�စ််သည့့်� ဒေ�သတွွင်း�း ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဝင််ဆံ့့�နိုု�င််ခွွင့့်� (Local
Integration) သည််လည်းး� ထိုု�င်းး�၊မလေး��းရှား��းနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံတို့့�
ံ �၌ လက််တွေ့�့�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး� မရှိိ�သလော�ာ�က််ပင််ဖြ�စ််သည််။ ဒုုက္ခခ
သည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� တတိိယနည်းး�လမ်းး�ဖြ�စ််သော�ာ ပြ�ည််တွင်း
ွ �း သို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး� အစီီအစဉ််ဖြ�စ််သော�ာ မိိမိသဘော�ာ
ိ
�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််
နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� ရွေး�း�ချျယ််ခွွင့့်�သာာရှိတော့����့သ
� ည််။ ၎င်းး�အစီီအစဉ််၌ ဒုုက္ခခသည်် စခန်းး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ကော်�်�မတီီနှှင့့်�
ဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီတို့့�� ပါါဝင််ခွွင့့်�မရရှိပေ���ေ။ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် သုံးး��ပွွင့့်�ဆိုု�င််
အစုုအဖွဲ့့��(မူူလနိုု�င်ငံ
် ၊ံ ဒုုက္ခခသည််များ��းလက််ခံံထားး�သော�ာနိုု�င််ငံ၊ံ UNHCR) ဖြ�င့့်�သာာ ဆော�ာင််ရွွက်ခြ�
် င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ််
ရှိိ� ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းမှှ ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်း�း သို့့��မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််ဖြ�င့့်� နေ�ရပ််
ပြ�န််သူူများ��း ရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� အရေ�ေအတွွက်အားး
် �ဖြ�င့့်� နည်းး�နေ�သေး�းသည််။
ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာ နယ််စပ််ရှိိ� ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် နေ�ရပ််
ပြ�န််ရေး�းရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သော�ာနည်းး�လမ်းး�ဖြ�စ််နေ�သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင်မူ
် ူ အော�ာင််မြ�င်နေ
် �သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�� ရော�ာက််ရှိိ� မနေ�ေ
သေး�းပေ�။ ပြ�ည််တွွင်းး�သို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််မည််ဆိုု�လျှှင််လည်းး� ရေ�ရှှည််ရှှင်သန်
်
်ရပ််တည််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအာာမခံနိုု�င်
ံ ်သော�ာ
အခြေ�ေ�အနေ�ေ မရှိသေး����းပေ�။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� စခန်းး�အတွွင်းး�နေ�ထိုု�င််ရသည််မှာာ� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� ဘေး�းကျျပ််နံံကျျပ််
ပိုု�မိုု�ဖြ�စ််ပေါ်�် လာာတော့�့�သည််။ ဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီများ��းသည်် ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ်် လက််တွေ့�့�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာ
လျှှင်် ကြို�ု�တင််ကွွင်း�း ဆင်းး�၍ မိိမိိတို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််မည့့်�နယ််မြေ�ေများ��းသို့့�� ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာမှုုများ��း (Go and See Visit)နှှင့့်� ကွွင်း�း ဆင်းး�
လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဒုုက္ခခသည််များ��းထံံသို့့�� ပြ�န််လည််အသိပေး��း�ခြ�င်းး� (Go and Inform) လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််
ထားး�သည််။

၅.၁.၂. နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ်များ��း
်
နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းအပေါ်�်� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအရ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူ စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာ၌ ပြ�ည််တွွင်းး�
နေ�ရပ််စွွန််ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း�ကိိစ္စစရပ််များ��း ထည့့်�သွွင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�
သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း မူူဝါါဒများ��းရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အစုုအဖွဲ့့��
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အသီးး�သီးး�ပါါဝင််သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း
လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််သည်် UNHCR ၏ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��း(ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခွွင့့်�၊ ဒေ�သတွွင်း�း ပေါ�ါင်းး�စည်းး�
ဝင််ဆံ့့�နိုု�င်ခွ
် ွင့့်�နှှင့့်� မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခွွင့့်�) အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံထားး�သည််။ နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�သည်် တသတ််မတ််
တည်းး� ဖြ�စ််နေ�ခြ�င်းး�မဟုုတ်ဘဲဲ
် ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�ရခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံ၏
ံ လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ဖြ�စ််စဉ််အပေါ်�်� မူူတည််နေ�သည််။

82
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် လူူသားး�ချျင်းး�ဆိုု�င််ရာာစာာနာာအကူူအညီီများ��းနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��အားး� နေ�ရပ််ပြ�န််
လည််ချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််များ��းဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် သုံးး��ပွွင့့်�ဆိုု�င်အ
် စုုအဖွဲ့့��ဖြ�င့့်�သာာ ဆော�ာင််ရွွက်သ
် ည််မဟုုတ််ဘဲဲ အနည်းး�ဆုံးး��
လေး�းပွွင့့်�ဆိုု�င်် အစုုအဖွဲ့့��နှှင့့်�အထက်် (စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအစုုအဖွဲ့့��) လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�
သည််။ ၎င်းး�အနည်းး�ဆုံးး��လေး�းပွွင့့်�ဆိုု�င်အ
် စုုအဖွဲ့့��၌ သက််ဆိုု�င််ရာာစစ်ဘေး
် �းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း၏ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ပါါဝင််
ခွွင့့်�ရှိနေ���ေသော�ာကြော��ာင့့်� ၎င်းး�တို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းဆော�ာင်ရွ
် ွက်ရာာ
် တွွင်် လိုု�အပ််ချျက််များ��းအပေါ်�်� များ��းစွာာ�အထော��ာက််အကူူပြု�ုစေ�သည််။
နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််များ��း၌ သက််ဆိုု�င််ရာာစစ်ဘေး
် �းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းဆိုု�င််ရာာ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းပါါဝင််ခွွင့့်�၊ အရပ််ဖက်လူ့့
် �အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင်ခွ
် ွင့့်�နှှင့့်� အသင်းး�တော်�်�များ��း၊ အစိုးး��ရမဟုုတ်သော�ာ
်
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပါါအဝင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းလည်းး�ပါါဝင််သည််။ အစိုးး��ရမှနေ��ေရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �
များ��းဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န်် သီးး�သန့့်�ရံပုံံ�ငွေ�ေတစ်
ံ
ရ
် ပ််ထားး�ရှိိ�သည််(ဥပမာာ-နီီပေါ�ါ)။
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းမစ
တင််မီီကာာလ၌ ၎င်းး�တို့့��အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််မည့့်�နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းသို့့��သွားး��ရော�ာက််၍ မြေ�ေပြ�င််ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာခြ�င်းး� (Go and See
Visit) ပြု�ုလုုပ်ကာာ
်
၊ လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအားး� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းထံံသို့့�� ပြ�န််လည််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�များ��း (Go
and Inform Visit) အစီီအစဉ််များ��း(ဥပမာာ-ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံအ
ံ စိုးး��ရမှှ) လုုပ််ဆော�ာင်သ
် ည််။ အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့့်�လည်းး� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းမလုုပ်ဆော�ာင်
်
မီ
် ီ ၎င်းး�တို့့��ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််မည့့်�
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််၌ နေ�ထိုု�င််သူူများ��းအားး� လူူမှုုသဟဇာာတဖြ�စ််စေ�ရန်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းပြု�ုလုုပ်ပေး
် �းသည််။ ထိုု�သို့့��ပြု�ုလုုပ်ပေး
် �းခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�
နေ�ရပ််ပြ�န််လာာမည့့်�သူူများ��းနှှင့့်� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မည့့်�စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအကြား�း�အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ
နား�းလည််မှုု တည််ဆော�ာက််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းလေ့�့လာာရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံတူူညီီချျက်လေ့�့
်
လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရာာတွွင်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ရာာ
တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း�ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� မရှိိ�မဖြ�စ််ထည့့်�သွွင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း
နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ဆော�ာင်
်
ရာာ
် တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံအားး�ဖြ�င့့်� အစုုအဖွဲ့့��(၄)ဖွဲ့့��ဖြ�င့့်� လုုပ််
ဆော�ာင််လာာခဲ့့�သည််။

ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့့်�ဂွာာ�တီီမာာလာာနိုု�င််ငံံတို့့��တွွင််

မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ကိုု�

လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ရာာတွွင်် ထိုု�က််သင့့်�သလော�ာ�က််အော�ာင်မြ�င်
် မှု
် ုမရပေ�ေ။ အဆိုု�ပါါဖြ�စ််စဉ််သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ ဖြ�စ််ရပ််နှှင့့်� ဆင််တူူနေ�သည််
။ အဘယ််ကြော��ာင့့်ဆိုု�သော်�်�
�
နေ�ရပ််ပြ�န််လာာမည့့်�သူများ
ူ ��းအတွွက်် ရေ�ရှှည််ရှှင်သန်
်
ရ
် ပ််တည််နိုု�င်သော�ာအာာမခံ
်
ချျက်
ံ
မရှိိ�ခြ�
်
င်းး�ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််
နေ�သည််။တော�ာင််ဆူူဒန််နိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်လည်းး
်
� အစိုးး��ရမှှစစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�များ��း ပိိတ်သိ
် ိမ််ရေး�းကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� မအော��ာင််မြ�င်ခဲ့့
် �
ပေ�။ တော�ာင််ဆူူဒန််ကဲ့့�သို့့��ပင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအ
ံ စိုးး��ရသည််လည်းး� ကချျင််၊ ရခိုု�င််၊ ရှှမ်းး�နှှင့့်� ကရင််ပြ�ည််နယ််များ��းရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�
် ုများ��းကြော��ာင့့်� မအော��ာင််မြ�င်ခဲ့့
် �ပေ�။
များ��း ပိိတ်သိ
် ိမ်း�း ရေး�းကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�၁၇၂ သော်�်�လည်းး� အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ ကန့့်�ကွွက်မှု
နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် နေ�အိိမ်၊် မြေ�ေယာာနှှင့့်�ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်မှုုများ��း ရရှိရေး���း�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းသည်် စိိန််ခေါ်�်ချျက််ဖြ�စ််နေ�
သည််။ ယင်းး�ထဲဲမှှ ထူးး�ခြား��းချျက််အနေ�ေဖြ�င့့်� ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�အစိုးး��ရသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းမှှမိိမိိတို့့��ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်မှုုအားး� အထော��ာက််အထားး�ပြ�
နိုု�င််ပါါက သက််ဆိုု�င််ရာာမြူ�ူနီီစီီပယ််မှှ ပြ�န််လည််ပြု�ုပြ�င််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� အသစ််ဆော�ာက်ပေး
် �းသည််။ ယင်းး�အပြ�င်် တော�ာင််ဆူူဒန််အစိုးး��ရ
သည်် ၎င်းး�ဖြ�စ််စဉ််အားး� ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေဖြ�င့့်� ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �းသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�
၁၇၂	ရှေ့�့�ပြေး��းအသံံ၊ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င်ရာာလူ့့
်
�အခွွင့့်အရေး�း
�
�အခြေ�ေ�အနေ�ေပုံံ�မှှန််သုံးး��သပ််ဆွေနွေး�း����ပွဲဲ�သို့့�� တင််သွင်း
ွ �း သော�ာပူးး�တွဲဲ�တင်ပြ် �ချျက််- ဒုုက္ခသ
ခ ည််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််တွင်း
ွ �း
နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ရသူူများ��း
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=IwAR1RBNQolGugrpTZZwAPwU0dTo3neepyAFKKn_i8NChhS4FjH3y--3ttUkA#_edn56 (accessed on July 11, 2020).
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ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််လည််ချျထားး�ရေး�းဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် နေ�အိိမ််၊မြေ�ေယာာနှှင့့်�ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်မှုုများ��းအခွွင့့်�အရေး�း�
များ��းသည်် စိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််တစ်ခု
် ုဖြ�စ််နေ�သည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််အများ��းစုုသည်် ဗမာာမဟုုတ်သော�ာ
်
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�စ််နေ�သဖြ�င့့်�၊ ၎င်းး�တို့့��၌ မိိမိိတို့့��ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဖြ�င့့်� ကျျင့့်�သုံးး��မှုုများ��းရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတည််ဆဲဲဥပဒေ�ေ
များ��းသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ဥပဒေ�ေလမ်းး�ကြော��ာင်းး�အရ တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််
မပြု�ုထားး�ပေ�။
ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�၌ ပြ�ည််တွွင်းး�ဖြ�စ််ရပ််များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းလေ့�့လာာရာာတွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�
ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််များ��း လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ရင််ဆိုု�င််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့့်�
စိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််များ��း၌ တူူညီီသော�ာအချျက််များ��းတွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံသားး
ံ �မှှတ််ပုံံ�တင််
ကဒ််များ��း ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� အထော��ာက််အထားး�မပြ�နိုု�င််ခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံ၏
ံ ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ��းအပြ�င်် နိုု�င််ငံံသားး� အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း အပြ�ည့့်�အဝခံံစား�းနိုု�င််ခွွင့့်� မရရှိချေ���ေ�။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း၏ ပညာာရေး�း
အော�ာင််လက််မှှတ်် အသိိအမှှတ််မပြု�ုခြ�င်းး�များ��း၊ ၎င်းး�တို့့�� လူူမှုုဘဝဆက််လက််ရှှင််သန််ရပ််တည်် နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အလုုပ််အကိုု�င််
အခွွင့့်�အလမ်းး�နည်းး�ပါးး�နေ�ခြ�င်းး�၊ နေ�အိိမ််၊ မြေ�ေယာာနှှင့့်� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းအပေါ်�်� အာာမခံံချျက််ရှိိ�မနေ�ေခြ�င်းး�များ��း။ အထူးး�သဖြ�င့့်� လယ််ယာာ
မြေ�ေနှှင့့်� မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအရေး�း�ကိိစ္စစသည်် အကြီး�း�မား�းဆုံးး��စိိန််ခေါ်�်ချျက််ဖြ�စ််နေ�သည််။
စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းစီီမံကိ
ံ ိန်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််
အခြေ�ေ�ခံံအဆင့့်�အနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံ၏
ံ လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ဖြ�စ််စဉ််အပေါ်�်� မူူတည််နေ�သည််။ နိုု�င််ငံံ
တကာာ ဖြ�စ််ရပ််များ��းလေ့�့လာာရာာတွွင်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််နှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််လည််ချျထားး�ရေး�းနှှင့့်�
ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �များ��း ထည့့်�သွွင်းး�ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သော်�်�လည်းး�၊ လက််တွေ့�့�လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ခြ�င်းး�အပိုု�င်းး�၌ လုံးး��လုံးး��လျားး��
လျားး��အော�ာင််မြ�င်ခြ�
် င်းး�မျိုး�း�� မရှိသေး����းသော်�်�လည်းး� အတိုု�င်းး�အတာာနယ််ပယ််တစ််ခုုအထိိသာာ အော�ာင််မြ�င်သ
် ည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း
နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း�ကိိစ္စစသည်် ရေ�တိုု�စီီမံကိ
ံ ိန်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ််သာာရှိိ�မနေ�ေဘဲဲ၊ ရေ�ရှှည််စီီမံံကိိန်းး� ဖြ�စ််နေ�သည််။ ယင်းး�အပြ�င််
ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုတည်းး�သာာ အဓိိကဦးးတည််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ထက်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာနေ�ရပ််
ပြ�န််ရေး�းဖြ�စ််ရန်် ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �များ��း (အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အဦးးများ��း)ကိုု� ပြို�ု�င််တူူတွွန်းး�အားး�ပေး�း လုုပ််ဆော�ာင်ရ
် န််
လိုု�အပ််ပါါသည််။
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (သုုတေ�သနအဖွဲ့့��)၏ ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာမှုုများ��းအရ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�
ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက်တည်းး
်
� နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�ထက်် အဖွဲ့့��လိုု�က််/အစုုအဖွဲ့့��ဖြ�င့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး� (Collective
Return) သည်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။

အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� အစုုအဖွဲ့့��ဖြ�င့့်�နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�

အစိုးး��ရမှှ လိုု�အပ််သော�ာအခြေ�ေ�ခံအဆော�ာ
ံ
�က််အဦးးများ��းနှှင့့်� ဝန််ဆော�ာင်မှု
် ုများ��းပြ�င််ဆင််ရာာတွွင်် များ��းစွာာ�အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�မည့့်�
အပြ�င််၊ ဒုုက္ခခသည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�လည်းး� မိိမိိတို့့��၏လိုု�အပ််ချျက်များ
် ��းကိုု� အဆိုု�ပြု�ုတင််ပြ�ရာာတွွင်် များ��းစွာာ�အထော��ာက််အကူူ ဖြ�စ််စေ�
သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ(၂၁-ရာာစုုပင်လုံံ�
် ) ရရှိိ�ထားး�သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသဘော�ာ�တူူ
ညီီချျက်အ
် စိိတ််အပိုု�င်းး� (၁နှှင့့်� ၂)၊ လူူမှုုရေး�းကဏ္ဍမူူဝါါဒ သဘော�ာ�တူူညီီချျက်တွ
် ွင်် ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း/စစ််
ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခသ
ခ ည််အရေး�း�အတွွက်ရ
် ရှိိ�ထားး�သော�ာအချျက််များ��းလက််တွေ့�့�လုုပ်ဆော�ာင်
်
ရာာ
် ၌ ပင််နဲဲရိုးး��အခြေ�ေ�ခံံမူများ
ူ ��းအပေါ်�်�
အခြေ�ေ�ခံံ၍ လုုပ်ဆော�ာင်
်
ရ
် မည််ဖြ�စ််သည််။

84

၅.၂. မူူဝါါဒအကြံ�ပြု�ု
ံ ချျက််များ��း
၁။	နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �
စဉ််များ��း လက််တွေ့�့�လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ရာာတွွင်် ပင််နဲဲရိုးး��အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း(The Pinheiro Principles) အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ လုုပ််
ဆော�ာင််သင့့်�သည််။
၂။ 	နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််နှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းသို့့��သွားး��ရော�ာက််၍ သတင်းး�
အချျက််အလက််များ��း မျှဝေ��ေခြ�င်းး�များ��း၊ သွားး��ရော�ာက််၍တွေ့�့�ဆုံံ�ခြ�င်းး�/သွားး��ရော�ာက််လည််ပတ်ကြ် �ည့့်�ရှုုခြ�င်းး� (Go and See
Visit) နှှင့့်� သွားး��ရော�ာက််၍သတင်းး�အချျက််အလက််ပေး�းခြ�င်းး� (Go and Inform Visit) အစရှိသော����ာလုုပ်ထုံးး�
် �လုုပ်နည်းး
်
�
များ��းပြု�ုလုုပ်သင့့်
်
�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််နှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််မည့့်�နေ�ရာာ
များ��း လက််ခံအ
ံ တည််ပြု�ုနိုု�င််ရန််အတွွက်် မြေ�ေပြ�င််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကော�ာင်းး�မွွန်စွာာ
် �လေ့�့လာာနိုု�င််သော�ာ အခွွင့့်အရေး�း
�
�တစ််ရပ််
ထားး�ရှိိ�သင့့်�သည််။
၃။	စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ဆော�ာင်
်
်ရာာတွွင်် သုံးး��ပွွင့့်�ဆိုု�င််
အစုုအဖွဲ့့��ဖြ�င့့်� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ထက််၊ အနည်းး�ဆုံးး��လေး�းပွွင့့်�ဆိုု�င်အ
် စုုအဖွဲ့့��နှှင့့်�အထက််ဖွဲ့့��စည်းး�၍ သက််ဆိုု�င််သည့့်� စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််နှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာပါါဝင််သင့့်� ပါါဝင််ထိုု�က်သူ
် ူများ��း၁၇၃ ပါါဝင််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််များ��းလုုပ်ဆော�ာင်
်
်ရာာတွွင်် များ��းစွာာ�အထော��ာက််အကူူ ပြု�ုစေ�နိုု�င််သည််။
၄။	စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ လက််ထဲဲတွွင််ထားး�သင့့်�ပါါသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရမှှ လိုု�အပ််သော�ာနည်းး�ပညာာများ��းကိုု� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��
ပေး�းခြ�င်းး�သည်် နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအပေါ်�်� ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််အော�ာင်မြ�င်
် စေ�နိုု�င်
်
်သည််။
၅။	နိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
အစိုးး��ရနှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း
နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်�ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �မပြု�ုလုုပ်မီ
် ီ ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််မည့့်� နယ််မြေ�ေအနီးး�တဝိုု�က််တွွင်် မြေ�ေ
မြှု�ု�ပ််မိုု�င်းး�များ��း ဦးးစွာာ�ရှှင်းး�လင်းး�ထားး�ရှိိ�ရန််နှှင့့်� တပ််စခန်းး�များ��းကိုု� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ပေး�းရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� ပြု�ုလုုပ်ရ
်
ခြ�င်းး�သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအရသော်��်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နှှစ််ဖက််လက်နက်
်
်ကိုု�င်တပ်
်
များ
် ��း စစ််ပွဲဲ�ပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��းမည််ကိုု� စိုးး��ရိိမ််
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။
၆။	နိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
အစိုးး��ရသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းကိုု� ပထမ
ဦးးစွာာ�စနစ််တကျျ နေ�ရာာချျထားး�သင့့်�သည််။ ယင်းး�သို့့��လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ရာာတွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းသည်် မိိမိနေ��ေထိုု�င်ရာာမူ
်
ူရင်းး�
နေ�ရာာသို့့�� အကြော��ာ�င်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကြော��ာင့့်�မပြ�န််နိုု�င််လျှှင်် သင့့်�လျော်�်��သော�ာနေ�ရာာတွွင်နေ
် �ထိုု�င််နိုု�င််ရန်် အစိုးး��ရနှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ ဖန််တီးး�ပြု�ုလုုပ်ပေး
် �းရန််လိုု�ပါါသည််။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း စနစ််တကျနေ�ေ�ရာာ
ချျထားး�ပြီး�း�မှှသာာ ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သင့့်�သည််။
၇။	နိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
အစိုးး��ရသည်် နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �များ��းနှှင့့်� ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�း လုုပ််
ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� တပြို�ု�င််နက်ပြု် �ုလုုပ််ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န််အတွွက်် သီးး�သန့့်�ရံပုံံ�ငွေ�ေတစ်
ံ
ရ
် ပ်် ထားး�သင့့်�သည််။
၁၇၃ အမျိုး�း��သမီးး�ပါါဝင််ခွွင့့်� အနည်းး�ဆုံးး��၃၀% ပါါဝင််ခွွင့့်�၊ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း� ဆော�ာင််ရွွက်နေ
် �သော�ာ ဘာာသာာရေး�းနှှင့့်� အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး� ကိုု�ယ််စား�း ှ�ှယ််များ��း၊ ဝင််ထိုု�က်သူ
် ူများ��း၊ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း
၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းပါါဝင််ရန်် လိုု�အပ််သည််။
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၈။	နိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
အစိုးး��ရသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��းအပေါ်�်� လူူမှုုဘဝလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််နိုု�င််သော�ာ တည််
ဆဲဲဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပယ််ဖျျက်ခြ�
် င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရမည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့့်� လယ််ယာာမြေ�ေဥပဒေ�ေ (၂၀၁၂)၊ (၂၀၁၂) ခုုနှှစ််
မြေ�ေလွွတ်၊် မြေ�ေလပ််နှှင့့်� မြေ�ေရိုု�င်းး�များ��း စီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ�ရေး�းဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််သည့့်�ဥပဒေ�ေ (၂၀၁၈)၊ မြေ�ေသိိမ်း�း ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််
လည််နေ�ရာာချျထားး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေ (၂၀၁၉)များ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပယ််ဖျျက််
ရမည််။ နိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
အစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုအ
ု တွွင်း�း နေ�ထိုု�င််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�
ကျျင့့်�သုံးး��မှုုကိုု� တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုသင့့်�သည််။
၉။	နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရသည်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း၏ ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အော�ာင််လက််မှှတ််
များ��းကိုု� တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�နှှင်် နေ�ရပ််ပြ�န််မည့့်�သူူများ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံသားး�ကဒ််များ��းကိုု�လည်းး�
အခမဲ့့�အလျျင််အမြ�န််ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရန််လိုု�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ အမျိုး�း��သားး�ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�းစနစ််
အော�ာင််လက််မှှတ််များ��းကိုု� တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန််လိုု�သည့့်�အပြ�င််၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံပညာာရေး�းစနစ်တွ
် ွင််လည်းး� မိိခင််
ဘာာသာာစကားး�အခြေ�ေ�ပြု�ု-ဘာာသာာစကားး�စုံံ�ပညာာရေး�းစနစ််ကိုု� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွက်
ွ သင့့်
်
သ
� ည််။
၁၀။	နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််လက််နက််ပဋိိပက္ခခအတွွင်း�း ရင််ဆိုု�င််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ရသော��ာ ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�
တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််ရသူူများ��း/စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် အနည်းး�ဆုံးး��အခြေ�ေ�ခံံ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆေး�း
ကုုသခွွင့့်�များ��း၊ မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မိုု�င်းး�ကြော��ာင့့်� ကိုု�ယ််လက််အင်္ဂါါ�� ချို့့���ယွွင်းး�သူူများ��းအတွွက်် ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းအစီီအစဉ််များ��း
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ထားး
် �သင့့်�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် နိုု�င််ငံတကာာ
ံ
အလှူူ�ရှှင််များ��း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံတကာာ
ံ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�
လည်းး� မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မိုု�င်းး�ဒဏ််ခံံစား�းရသူူများ��းအပေါ်�်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��းထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။
၁၁။	မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နေ�ရပ််ပြ�န််ခွွင့့်� (Voluntary Repatriation) လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ
ဒုုက္ခခသည််ကော်�်�မတီီဝင််များ��း ပါါဝင််ခွွင့့်�ပြု�ုသင့့်�သည့့်�အပြ�င််၊ အဆိုု�ပါါလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််အားး� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာရလဒ််ဖြ�စ််ပေါ်�်
စေ�ရေး�းအတွွက်် စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့့်� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�များ��း (Monitoring and Evaluation) အစဉ််တစိုု�က််
ပြု�ုလုုပ်ရ
် န်် စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�လေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့�� ဖွဲဲ�စည်းး�သင့့်�ပါါသည််။
၁၂။ နိုု�င််ငံတကာာ
ံ
အလှူူ�ရှှင််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��းအပေါ်�်� နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�မပြု�ုလုုပ်မီ
် ီ လူူသားး�
ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��း လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�မပြု�ုလုုပ်ဘဲဲ
် ၊ ထပ််မံတိုးး�
ံ �မြှ�ှင့့်�ပေး�းသင့့်�ပါါသည််။
၁၃။	စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ဒေ�သသို့့��နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််သေး�းသည််အထိိ သို့့��မဟုုတ််
နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�ရလဒ်် အဖြေ�ေ�မထွွက််သေး�းသော�ာကာာလအထိိ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
အစိုးး��ရတို့့��သည်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့့်�လူူသားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတို့့��ကိုု� ဘေး�းအန္တတရာာယ််/ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််မှုု ပြု�ုစေ�နိုု�င််သော�ာ
အသေး�း�စား�း၊ အလတ််စား�းနှှင့့်�အကြီး�း�စား�းလုုပ်ငန်းး
် �စီီမံကိ
ံ ိန်းး�များ��းကိုု� ရပ််ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�၊ ပြု�ုလုုပ်ခွ
် ွင့့်�မပြု�ုဘဲဲ ရပ််ဆိုု�င်းး�ထားး�သင့့်�
သည််။
၁၄။ NCA စာာချုု�ပ််လက်မှှတ်
်
ရေး�းထိုးး�
်
�ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကိုု�င်
်
န
် ယ််မြေ�ေ/ဧရိိယာာများ��း၌ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�
ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် “ကြား�း�ကာာလဆိုု�င်ရာ
် ာ” လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်ဆ
် က််လက််ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န််လိုု�
ပါါသည််။ ကြား�း�ကာာလဆိုု�င််ရာာလုုပ်ငန်းး
် �များ��း ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်အကော��ာင်
်
အ
် ထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��း
နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံလိုု�အပ််ချျက််များ��း (ကျော�ာ�င်းး�များ��း၊ တံံတားး�များ��း၊ ဆေး�းခန်းး�၊ လမ်းး�များ��း) ကိုု� ပြ�င််ဆင််
ထားး�ရှိိ�သည့့်� အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ််သို့့�� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�အပြ�င််၊ ၎င်းး�တို့့��၏ လူူသားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ဂုုဏ်သိ
် ိက္ခာာ�ရှိိ�ရှိိ�
နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအပေါ်�်� များ��းစွာာ�အထော��ာက််အကူူပြု�ုစေ�နိုု�င််သည််။ ယင်းး�သို့့��ဆော�ာင်ရွ
် ွက်ရာာ
် တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရမှှ
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ကန့့်�သတ််မှုုများ��းမရှိစေ���ေဘဲဲ၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န်် လိုု�အပ််ပါါ
သည််။
၁၅။	စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုက္ခ
ု သ
ခ ည််များ��းအကြော��ာ�င်းး�အရာာသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုငြို �မ်း
ိ �း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ -၂၁ ရာာစုုပင်လုံံ�
် တွွင််
ဆွေး�း�နွေး�း�သော�ာ ကဏ္ဍကြီး�း� (၅) ခုုအနက်် လူူမှုုရေး�းကဏ္ဍတွွင်် အဓိိကထားး�ဆွေး�း�နွေး�း�သည့့်�အပြ�င်် အခြား��းသော�ာကဏ္ဍ
များ��းဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ မြေ�ေယာာနှှင့့်� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခန်းး�ဏ္ဍများ��းတွွင်် ဆက််စပ်ထည့့်
်
�
သွွင်း�း စဉ်းး�စား�း ဆွေး�း�နွေး�း�သင့့်�ပါါသည််။

Photo by ENAC
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ

ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့့်�

စစ််

ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအရေး�း�သည်် နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��း
လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းနှှင့့်� သိိသာာကြီး�း�မား�းစွာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းချျက််မရှိိ�
ပေ�။ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းသည်် မိိမိိတို့့��ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
မှု
် ုများ��းစွွန့့်�
လွှှတ််၍ ထွွက်ပြေး�
် �းတိိမ်း�း ရှော�ာ�င််ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုအထော��ာက််
အထားး�မရှိိ�ခြ�င်းး�များ��းနှှင့့်� မပြ�နိုု�င််ခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံသားး
ံ �ဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���
ခံံစား�းခွွင့့်�များ��း ဆုံးး��ရှုံးး��နေ�ရခြ�င်းး�၊ ပညာာရေး�းနယ််ပယ််၌ အတန်းး�ပညာာရေး�း
ပြီး�း�ဆုံးး��သည််အထိိ မတက််ရော�ာက်နိုု�င်
် ်ခြ�င်းး� ယင်းး�အစား�း မိိသားး�စုုဝမ်းး�ရေး�း
အတွွက်် ရုုန်းး�ကန််လှုုပ််ရှား��းနေ�ရခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့့်� အနာာဂတ််လူူမှုုဘဝမှေး�း��
မှိိ�န််လာာခြ�င်းး�၊ လက််နက််ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခမဖြ�စ််ပွား��းမီီချိိ�န််၌ မိိမိိတို့့��ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်မှုု
များ��းဖြ�င့့်� အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပြု�ုနိုု�င််သူူများ��းအခြေ�ေ�အနေ�ေမှှ ပဋိိပက္ခခ
ဖြ�စ််ပွား��းချိိ�န််တွွင်် ၎င်းး�တို့့��ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်ခဲ့့�သမျှှအရာာအားး�လုံးး�� ဆုံးး��ရှုံးး��ရသော��ာအခြေ�ေ�
အနေ�ေသို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� လူူနေ�မှုုဘဝအခြေ�ေ�အနေ�ေမှာာ�လည်းး�
တမျိုး�း��တဖုံံ�ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာခဲ့့�သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််
လည််ချျထားး�ရေး�းနှှင့့်� နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််များ��း လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ရာာတွွင််
ပြ�ည််တွွင်း�း ရှိိ� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််လည််ချျထားး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််
ကိုု� ပထမဦးးစား�းပေး�းလုုပ်ဆော�ာင်
်
ရ
် မည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံသ
ံ ည်် ပြ�ည််တွွင်း�း
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းမရရှိသေး����းသော်�်�လည်းး� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်�ဒုုက္ခခသည််များ��း
နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ��းလုုပ်ဆော�ာင်
်
်နိုု�င််သည့့်� အနေ�ေအထားး�တစ််ရပ််
မှာာ� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက်သဘော�ာ
်
�တူူစာာချုု�ပ်် (Bilateral Agreement) အပေါ်�်�
အခြေ�ေ�ခံံ၍ နေ�ရပ််ပြ�န််လည််ချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် � အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် NCA စာာချုု�ပ််၌ ကြား�း�ကာာလဆိုု�င််ရာာအစီီအမံံ
များ��းကိုု�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် အ
ံ စိုးး��ရနှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကိုု�င်
်
အ
် ဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း အတူူတကွအကော��ာင်
ွ
အ
် ထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ရ
် န််မှာ�ာ အလွွန််
ပင််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ-၂၁ ရာာစုုပင်လုံံ�
် ၌ စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း အကြော��ာ�င်းး�အရာာသည်် လူူမှုုရေး�းအခန်းး�ဏ္ဍ
တွွင််သာာ အဓိိကထားး� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ထက်် အခြား��းသော�ာဏ္ဍအသီးး�သီးး�
(နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ မြေ�ေယာာနှှင့့်�သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််) ၌
လည်းး� ထည့့်�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�သင့့်�ပေ�သည််။ ယင်းး�အပြ�င်် NCA စာာချုု�ပ််ပါါ
အချျက််အလက််များ��း

လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင််

နှော�ာ�င့့်�နှေး�း�ကြ�န့့်�ကြာ�ာမှုုများ��းလည်းး� ရှိနေ���ေသည််။ NCA စာာချုု�ပ််၌ ပြ�ည််တွွင်း�း
နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ရသူူများ��းကိုု�သာာ အဓိိကဦးးစား�းပေး�းထားး�သည််ကိုု�
သာာ တွေ့�့�ရှိိ�ရ၍၊ (ထိုု�င်းး�-မြ�န််မာာနယ််စပ်၊် မလေး��းရှား��းနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံ)ံ နိုု�င််ငံံ
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ရပ််ခြား��း၌ သွားး��ရော�ာက််ခိုု�လှုံံ�နေ�ရသည့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�မတွေ့��့�ရှိိ�ရဘဲဲ၊ နေ�ရပ််ပြ�န််လာာမည့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း
အတွွက်် စီီစဉ််ပေး�းရန််သာာ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
NCA စာာချုု�ပ််လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် မိိမိိတို့့��သက်ဆိုု�င်
်
်ရာာ
နယ််မြေ�ေများ��း၌ အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းကိုု� မကျျင်းး�ပနိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ၎င်းး�နိုု�င််ငံံရေး�း ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််
ရာာတွွင်ကန့့်
်
�သတ်မှု
် ုများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ကြား�း�ကာာလအစီီအစဉ််
များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံတကာာလူ
ံ
သားး
ူ �ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုအကူူအညီီများ��း လက််ခံခြ�
ံ င်းး�နှှင့့်�လက်တွေ့�့
်
�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််
ရာာတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရတို့့��ထံမှှ
ံ သဘော�ာ�တူူညီီချျက်ရ
် ရှိိ�မှှသာာ ဆော�ာင််
ရွွက်ခွ
် ွင့့်�ပြု�ုခြ�င်းး� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းအတွွက်် ကြီး�း�မား�းသော�ာစိိန်ခေါ်�
် ်ချျက််တစ်ရ
် ပ််ဖြ�စ််နေ�သည််။

၎င်းး�အစား�း

နိုု�င််ငံံတကာာအလှူူ�ရှှင််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းကိုု�မလျှော့��့��ချျဘဲဲ၊သက််ဆိုု�င််ရာာတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လက််နက််
ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ချိိ�န််ဆက််၍ စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း၏လိုု�အပ််ချျက်များ
် ��း ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�သည်် ပိုု�မိုု�ထိိ
ရော�ာက််စေ�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။
ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််နှှင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််များ��းနှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�
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%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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အချျပ််ပိုု� (၁)
ပြ�ည်တွ
် ွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDPs) နှှင့့်�
ဒုုက္ခခသည််များ��း (Refugees) ဆိုု�င်ရာ
် ာ မူူဝါါဒများ��း(မူူကြ�မ်းး�)
ဦးးတည််ချျက််
ဖက််ဒရယ််ဒီမိုု�ကရေ�ေစီ
ီ
ပြီ �ည််ထော�ာင််စုအ
ု တွွင်း�း အတူူတကွွ ငြိ�မ်း
ိ �း ချျမ်းး�စွာာ�ယှှဉ််တွဲဲနေ
� �ထိုု�င််နိုု�င်ရ
် န််အတွွက်် ပြ�ည််တွင်း
ွ �း နေ�ရပ််
စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်း�း ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDPs) နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း (Refugees) သည်် ၎င်းး�တို့့��အခွွင့့်�အရေး�း�အတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာစံံချိိ�န််နှှင့့်�
အညီီ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သည့့်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု ရရှိိ�ရန််နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��ဆန္ဒဒအတိုု�င်းး� မူူရင်းး�ဒေ�သသို့့�� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�
၍ လူ့့�ဂုုဏ်သိ
် ိက္ခာာ�နှှင့့်�အညီီ ပြ�န််လည််နေ�ထိုု�င််ရန််။

အခြေ�ေ�ခံံလမ်းး�ညွှှန််မူူများ��း
၁။

ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDPs) နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း (Refugees) အားး�
၁.၁။

ပြ�ည််တွွင်း�း အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကော�ာင်းး�မွွန်လာ
် ာသည််နှှင့့်� ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ရှိိ�စွာာ�ပြ�န််နိုု�င််ရန်် မိိမိိတို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��၏မူူရင်းး�ဒေ�သသို့့��သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဆွေ�ေမျိုး�း��ရှိိ�ရာာအရပ််ဒေ�သသို့့��သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တာာဝန််
ရှိိ�သူူများ��း စီီစဉ််ပေး�းသော�ာနေ�ရာာများ��းသို့့��လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�န််နိုု�င််အော�ာင်စီ
် ီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �းရမည််။

၁.၂။ 	ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ၊ စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ၊ ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာများ��း ထော�ာက််ပံ့့�ရာာတွွင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုများ��း လုံးး��ဝ
မပြု�ုလုုပ်ရ
် ။
၂။

IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��းအားး� အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ရန််နှှင့့်� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး� ပြု�ုနိုု�င််
ရန််အတွွက်် သင့့်�တော်�်�သော�ာမြေ�ေယာာပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်ခွွင့့်�၊ ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့့်�နှှင့့်� အခြား��းအလုုပ်အ
် ကိုု�င််အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��း စီီစဉ််
ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �းရမည််။

၃။	လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းရာာဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��း မိိမိိကိုု�ယ််မိိမိိ
ရပ််တည််နိုု�င်ရ
် န်် အနည်းး�ဆုံးး�� (၃) နှှစ်် ကူူညီထော
ီ �ာက််ပံ့့ပေး
� �းရမည့့်�အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ရေ�ရှှည််ရပ််တည််နိုု�င်ရ
် န်် အခွွင့့်�
အလမ်းး�များ��း ဖန််တီးး�ပေး�းရမည််။ ၎င်းး�အပြ�င်် အထူးး�အကူူအညီီလိုု�အပ််သူူများ��းအတွွက်် သီးး�သန့့်�အကူူအညီီ ဖော်�်�ဆော�ာင််
ပေး�းရမည််။
၄။	လွွတ််လပ််စွာာ�သွားး��လာာနိုု�င််ရေး�းနှှင့့်� မည််သည့့်�လူူမှုုကယ််ဆယ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့့်� မဆိုု�တိုု�က််ရိုု�က်ဆ
် က််သွွယ်၍
် အကူူ
အညီီရယူူနိုု�င်ရ
် မည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာအကူူအညီီများ��းသည်် နိုု�င််ငံတကာာစံ
ံ
ံချိိ�န််စံံနှုုန်းး�အပြ�င်် သက််ဆိုု�င််ရာာဒေ�သနှှင့့်� ကိုု�က််
ညီီသည့့်� အကူူအညီီပေး�းခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက််မူူဘော�ာင််နှှင့့်�အညီီ ဖော်�်�ဆော�ာင််ရမည််။
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မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း
၁။

ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDPs) နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း (Refugees) ကိုု� ၁.၁။	စစ််မှှန်သော�ာ
်
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�အော�ာင်မြ�င်
် မှု
် ု ရရှိိ�ပြီး�း�မှှသာာလျှှင်် နေ�ရပ််သို့့�� ပြ�န််လည််နေ�ရာာ
ချျထားး�ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် မည့့်�အပြ�င်် အစိုးး��ရ၊ တပ််မတော်��်�နှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ
၎င်းး�တို့့��အားး� လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ်ချျမှု
် ုအာာမခံံချျက်် အပြ�ည့့်�အ၀ပေး�းရမည််။
၁.၂။

အပိုု�ဒ်် (က) ပါါ အခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့��မရော�ာ�က််ရှိိ�မီီ ကြား�း�ကာာလ၌ မိိမိိဆန္ဒဒအရ နေ�ရပ််ပြ�န််လိုု�သူူများ��းသည်် ပြ�န််လည််
အခြေ�ေ�ချျရန်် လိုု�အပ််ချျက်များ
် ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာလူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�အပြ�င်် ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း
၏ ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီမှုုနှှင့့်�အညီီ သက််ဆိုု�င််တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းထံံ အကူူအညီီရယူူနိုု�င်ရ
် မည််။

၂။

နေ�ရပ််ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််၊ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုလုပ်
ု ငန်းး
် �စဉ််များ��းနှှင့့်� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�မှုုဖြ�စ််စဉ််တွွင်် တိုု�င််ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်တော်�်�လှှန်
်
်ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအ
ံ စိုးး��ရ၊ နိုု�င််ငံံတကာာ
အသိုု�င်းး�အဝန်းး�များ��း၊ IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��းပါါဝင််သော�ာကော်�်�မတီီများ��း၊ ဒုုက္ခခသည််အရေး�း�ဆော�ာင််ရွွက်နေ
် �သော�ာ
လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်�ဘာာသာာရေး�းအဖွ့့�အဲဲစည်းး�များ��းမဖြ�စ််မနေ�ေ ပါါဝင််ရမည််။

၃။

IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��းအားး� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းမူူဘော�ာင််များ��းနှှင့့်� အစီီစဉ််များ��း ချျမှှတ််အကော��ာင်အ
် ထည််
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ပါါဝင််သင့့်�ပါါဝင််ထိုု�က်သူ
် ူများ��းမှှ သက််ဆိုု�င််ရာာဒေ�သနှှင့့်�
လျော်�်��ညီီမှုုရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာစံချိိ�န်
ံ ်စံနှု
ံ ုန်းး�များ��းနှှင့့်�အညီီ ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာစွာာ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် မည််။

၄။ 	နိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််တွွင်းး�ပြ�ည််ပအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ၄.၁။

IDPs များ��း နှှင့့်� Refugees များ��းအတွွက်် လိုု�အပ််သည့့်�အခြေ�ေ�ခံံလူူမှုုအဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��းနှှင့့်� အခြား��းလိုု�အပ််
သည့့်�အကူူအညီီများ��း ဖန််တီးး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� အာာမခံံရှိိ�မှုုများ��းကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းရမည််။

၄.၂။ 	ထိုု�သို့့�� စီီစဉ််ပေး�းရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�နှှင့့်� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အင်္ဂါါ��ရပ််နှှင့့်�အညီီ စီီစဉ််
ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် မည််။
၅။ 	မိိမိိမူူလနေ�ေထိုု�င်ခဲ့့
် �သော�ာဒေ�သကိုု� မပြ�န််နိုု�င််၊ မပြ�န််လိုု�ပဲဲ ပြ�ည််တွွင်း�း ရှိိ� အခြား��းတစ််နေ�ရာာရာာသို့့�� နေ�ထိုု�င််လိုု� သူူများ��းကိုု�
ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျမည့့်�နေ�ရာာသည်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ လုုပ်ကိုု�င်
်
စား
် �းသော�ာက််ရသည့့်�နေ�ရာာမျိုး�း�� ဖြ�စ််ရမည််။
၆။

ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDPs) နှှင့့်� ဒုုက္ခခသည််များ��း (Refugees) မှှ ၆.၁။	အကြော��ာ�င်းး�တစ််စုံံ�တစ််ရာာကြော��ာင့့်�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မိိမိိဆန္ဒဒ (သို့့��) မိိမိိကိုု�ယ််ပိုု�င်ဆုံးး�
် �ဖြ�တ််ချျက်အ
် ရသော်��်�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မိိမိနေ��ေထိုု�င်ခဲ့့
် �သည့့်�ဒေ�သတွွင်် ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ရန်် ဆန္ဒဒမရှိိ�သူူများ��းအားး�၊ ပြ�န််လည််
နေ�ရာာချျထားး�မည့့်�နေ�ရာာသည်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့ခိုု�င်
� မြဲ�ဲသော�ာ
်
အလုုပ်အ
် ကိုု�င််နှှင့့်� အခြား��းအသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�
ပြု�ုနိုု�င််သည့့်�နေ�ရာာမျိုး�း�� ဖြ�စ််ရမည််။
၆.၂။

၇။

၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ထိုု�နေ�ရာာများ��းကိုု� လက််ခံံအတည််ပြု�ုရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�လေ့�့လာာနိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�ရမည််။

IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��း၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� အထူးး�ဂရုုပြု�ုရမည့့်�အပြ�င်် တပ််မတော်��်�အပါါ
အဝင်် မည််သည့့်�လက််နက်ကိုု�င်
်
အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမဆိုု� မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မိုု�င်းး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ရှှင်းး�လင်းး�ရန််နှှင့့်� ထပ််မံံသုံးး��စွဲဲ�
ခြ�င်းး�မပြု�ုရ။
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၈။ 	ကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင််မိိခင််များ��း၊ ကလေး�း�သူူငယ််၊ သက််ကြီး�း�ရွွယ်အိုု�များ
်
��း၊ မသန််စွွမ်း�း သူူများ��း၊ မိိဘမဲ့့များ
� ��းကလေး�း�သူူငယ််များ��း
အတွွက်် အထူးး�ဝန််ဆော�ာင််မှုုလိုု�အပ််ချျက်များ
် ��းကိုု� လစ််လျူူ�ရှုုခြ�င်းး�မပြု�ုရန််နှှင့့်� ထိုု�လိုု�အပ််ချျက်များ
် ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �းရမည််။
၉။ 	နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ၉.၁။

IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��း၏ ဒုုက္ခခသည််စခန်းး�များ��းတွွင်် ရရှိိ�ထားး�သော�ာပညာာရေး�းစနစ််များ��း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊
အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� လက််မှှတ်များ
် ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းရမည််။

၉.၂။

IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််လည််ရော�ာက်ရှိိ�ချိိ�န်
်
်တွွင်် ပညာာဆက််လက််သင်ကြား�း
်
� နိုု�င််ရေး�း
အတွွက်် အထူးး�အစီီအစဉ််အဖြ�စ်် စီီစဉ််ဆော�ာင်ရွ
် ွက်ပေး
် �းရမည့့်�အပြ�င်် ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�းကိုု� စံံချိိ�န်် စံံနှုုန်းး�ပြ�ည့့်�
မီီစွာာ� အထူးး�ဂရုုပြု�ုဆော�ာင််ရွွက်ရ
် မည််။

၁၀။

နေ�ရပ််ပြ�န််သူူများ��းအခြေ�ေ�ချနေ��ေနိုု�င််ရန်် နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းကော်�်�မတီီအသီးး�သီးး�မှှ ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �းသော�ာ မြေ�ေနေ�ရာာများ��းတွွင််
ဆိုု�င််ရာာဒေ�သခံပြံ �ည််သူများ
ူ ��းနှှင့့်�ညှိ�နှို
ိ င်း
ု �း ပြီး��း ပါါဝင််ပတ်သက်
်
သူ
် အားး
ူ �လုံးး�� သဘော�ာ�တူူအဆိုု�ပြု�ုသည့့်� မူူဝါါဒနှှင့့်�အညီီ ဆော�ာင််
ရွွက်ရ
် မည််။

၁၁။

ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းအတွွက်် IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��း၏ဆန္ဒဒအရ မူူလနေ�ေရာာများ��းတွွင်် ပြ�န််လည််နေ�ရာာ
ချျထားး�နိုု�င််ရန်် ထိုု�နေ�ရာာများ��း၌ တပ််စခန်းး�များ��း၊ အခြား��းအခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သူူများ��းရှိိ�ပါါက ရုုပ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�နှှင့့်� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ပေး�း
ခြ�င်းး� ပြု�ုရမည််။

၁၂။

IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေနှှင့့်�အညီီ သေ�ချာ�ာစွာာ�စိိစစ်ပြီး် �း� နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ်် အ
ပြ�ည့့်�အဝသတ််မှှတ်၍
် နိုု�င််ငံံသားး�မှှတ််ပုံံ�တင်နှ
် ှင့့်� အခြား��းလိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက်စာာတ
်
မ်းး�များ��း ထုုတ်ပေး
် �းရမည််။

၁၃။

IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��း နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး�လုံးး�� အော�ာင််မြ�င််
ပြီး��း စီးး�သည််အထိိ နိုု�င််ငံတကာာ
ံ
အကူူအညီီပေး�းသည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ဒေ�သခံံပြ�ည််သူများ
ူ ��းနှှင့့်�ညှိ�နှို
ိ င်း
ု �း ပြီး��း အထော��ာက််
အပံ့့�များ��း လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ဆက််လက််ပေး�းရမည််။

၁၄။

နေ�ရပ််ပြ�န််ရေး�းအစီီအစဉ််ကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာစံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး�များ��းနှှင့့်�အညီီ လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််ခြ�င်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��မှှ
လွွတ််ကင်းး�ရန််အပါါအဝင်် လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ကိုု� ကာာကွွယ်ရ
် န််နှှင့့်� ၎င်းး�ကိုု�ချိုး�း��ဖော�ာက််ပါါက အရေး�း�ယူူဆော�ာင်ရွ
် ွက်ရ
် န််
ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး� သားး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််သော�ာ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��သည့့်� ယန္တတရား�းထားး�ရှိိ�ရမည််။

၁၅။

Refugees များ��း နေ�ရာာပြ�န််လည််ချျထားး�ရေး�းအစီီအစဉ်် မစတင််မီီ IDPs များ��းကိုု� ဦးးစွာာ�စနစ််တကျနေ�ေ�ရာာချျထားး�ပြီး�း� ဖြ�စ််
ရမည််။ ထိုု�သို့့��လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ရာာတွွင်် မိိမိနေ��ေရပ််ရင်းး�သို့့�� မပြ�န််နိုု�င််သူူများ��းအတွွက်လည်းး
်
� သင့့်�လျော်�်��သော�ာ နေ�ရာာချျထားး�
ပေး�းရမည််။

၁၆။

IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��း ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချျမည့့်�နေ�ရာာများ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��နှှင့့်� ဒေ�သခံံများ��းအကြား�း� တစ််ဦးးနှှင့့်�တစ််
ဦးးနား�းလည််မှုုရှိိ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရမည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သူူများ��းကိုု�လက််ခံသည့့်
ံ
� ဒေ�သခံံကျေး�း�ရွာာ�
ပြ�ည််သူူများ��းအားး� ထိိခိုု�က်နစ်
် ်နာာစေ�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်�အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�လည်းး�အထော��ာက််အကူူပြု�ုစေ�ရမည််။

၁၇။

IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��း ရုုပ််ပိုု�င်းး�နှှင့့်�စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ထိိခိုု�က််ဆုံးး��ရှုံးး��နစ််နာာချျက််များ��းကိုု� ကုုသနိုု�င််မည့့်� နည်းး�
လမ်းး�များ��းနှှင့့်�ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းအစီီအစဉ််များ��း အပြ�ည့့်�အဝ လုုပ်ဆော�ာင်
်
ပေး
် �းရမည််။
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၁၈။

IDPs များ��း နှှင့့်� Refugees များ��း ပြ�န််လည််အခြေ�ေ�ချျပြီး�း�သည့့်�နော�ာက််ပိုု�င်းး� ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�မှုုထပ်မံ
် ံ မဖြ�စ််ပွား��းစေ�
ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရ၊ မြ�န််မာ့့တပ်
�
်မတော်��်�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်အ
် ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသာာမက ၎င်းး�တို့့��နှှင့့်�
ကိုု�ယ််ကျိုးး���စီးး�ပွား��းအရ ဆက််နွှှယ််ပတ်သက်
်
်မှုုရှိသော����ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �ရှှင််ကြီး�း�များ��းအပါါဝင်် တာာဝန််ယူူရမည််။

၁၉။

IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��းကိုု� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းအကော��ာင်် အထည််ဖော်�်�
ခြ�င်းး� အစီီအစဉ််များ��းအတွွက်် စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး� (Monitoring and Evaluation) စနစ်် ထားး�ရှိိ�ရမည််။

၂၀။

IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့�� မူူရင်းး�စွွန့့်�ခွာာ�ခဲ့့�သည့့်�မြေ�ေနေ�ရာာများ��း ပြ�န််လည််ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့့်� သို့့��မဟုုတ််
မူူရင်းး�ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း ရှိိ� ပြ�န််လည််အစား�းထိုးး��မြေ�ေယာာများ��း ရပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ရမည််။

၂၁။

IDPs များ��းနှှင့့်� Refugees များ��းထွွက်ခွာ
် ာ�ခဲ့့�သော�ာ အိိမ််ခြံ�ံမြေ�ေများ��း လယ််ယာာမြေ�ေများ��းတွွင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ဝင််ရော�ာက်လာ
် ာ
သူူများ��းမရှိစေ���ေရန်် ကာာကွွယ်ပေး
် �းရမည််။ ထိုု�နေ�ရာာများ��းသို့့�� ပြ�ည််တွွင်း�း ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ဝင်် ရော�ာက််သူူများ��းရှိိ�ပါါက ဖယ််ရှား��းပေး�း
ရမည််။

၂၂။

IDPs စခန်းး�များ��းနှှင့့်� Refugees စခန်းး�များ��းမှှ ပြ�န််လာာမည့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု မဖြ�စ််ပွား��းရေး�း၊ လူူကုုန််
ကူးး�မှုုများ��းမဖြ�စ််ပွား��းရေး�း၊ မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မိုု�င်းး�နှှင့့်� အခြား��းလိုု�အပ််သည့့်�အသိိပညာာပေး�းလုုပ်ငန်းး
် �များ��း လုုပ်ဆော�ာင်
်
်ပေး�းရမည််။

၂၃။

ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�သူူများ��း ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်ရေး�းဆွဲဲ
်
�အကော��ာင်အ
် ထည််ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအချိုး�း��ကျျ ပါါဝင််ရမည််။

၂၄။

IDPs များ��း၏ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရမှုုနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ နစ််နာာဆုံးး��ရှုံးး��မှုုများ��းကိုု� ပြ�န််လည််ကုုစား�းပေး�းသည့့်� အပြ�င််
သင့့်�တော်�်�သော�ာ နစ််နာာကြေး��းများ��း ပေး�းရမည််။
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အချျပ််ပိုု� (၂)
လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု အကူူအညီီဆိုု�င်ရာ
် ာမူူဝါါဒများ��း (မူူကြ�မ်းး�)
ဦးးတည််ချျက််
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််နှှင့့်� အနာာဂတ််ဖက်ဒ
် ရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််တွွင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င်မှု
် ုလျှော့�့��ချျနိုု�င််ရေး�း
အတွွက်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု အထော��ာက််အပံ့့�များ��းသည်် တည််ရှိိ�ပြီး��း သော�ာတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ လူူမှုရေး�း
ု
အဆော�ာ�က််
အအုံံ�များ��းနှှင့့်� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�ရန််။

အခြေ�ေ�ခံံလမ်းး�ညွှှန််မူူများ��း
၁

ပြ�ည််ထော�ာင််စုငြို �မ်း
ိ �း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ်် (ကြား�း�ကာာလ) အတွွင်း�း လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င်ရာာ
် ကူူညီထော
ီ �ာက််ပံ့့�
မှုုများ��းသည််စစ််မှှန်သော�ာ
်
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ်ငန်းး
် �စဉ်် ဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််လာာမှုုနှှင့့်� သဟဇာာတရှိိ�သည့့်�မူူကိုု�အခြေ�ေ�ခံရ
ံ မည််။

၂။	နိုု�င််ငံတကာာကူ
ံ
ညီ
ူ ပံ့့
ီ ပိုးး�
� �မှုုများ��းသည်် ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််သူလူ
ူ ထု
ူ ၏
ု သဘော�ာ�ထားး�ဆန္ဒဒနှှင့့်�အညီီ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�
သော�ာဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုရှိိ�သည့့်�မူူကိုု� အခြေ�ေ�ခံံရမည််။
၃	လူူသားး�ချျင်းး�ဆိုု�င််ရာာစာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ��းဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် တစ််စုံံ�တစ်ဦး
် းကိုု� ထိိခိုု�က်နစ်
် ်နာာခြ�င်းး� မရှိိ�
သော�ာ (Do No Harm Principle) မူူကိုု� အခြေ�ေ�ခံံရမည််။

မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း
၁။	တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လက််နက််ကိုု�င်တော်�်�လှှန်
်
်ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ မိိမိိတို့့��အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းနယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်း�း အော�ာက််ပါါ
အချျက််များ��းကိုု� သေ�ချာ�ာစွာာ�ထားး�ရှိိ�ရမည််။
၁.၁။ 	လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�ရေး�း ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််များ��းကိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််
ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (EAOs)၊ ဒေ�သခံံတိုု�င်ရ
် င်းး�သားး� ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းနှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရမည််။
၁.၂။

ပြ�င််ပအေ�ေဂျျင်စီ
် ီများ��းနှှင့့်� အလှူူ�ရှှင််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်တော်�်�လှှန်
်
်ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း၊ ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူလူူထုုများ��းအပါါအဝင်် ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််
စာာချုု�ပ််ရေး�းထိုးး��ပြီး�း�မှှသာာ ဒေ�သခံံလူူထုုများ��းအတွွက်် စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့့်�တင်ရေး�း
် အစီီအစဉ််များ��း အပါါအဝင်် ဒေ�သခံံ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း ကိုု�ယ််တိုု�င််ကိုု�ယ််ကျျစီီမံခန့့်
ံ �ခွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာင်နေ
် �သည့့်� အစီီအစဉ််များ��း၊ နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��
အကူူအညီီများ��းကိုု� ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုပြု�ု ရမည််။

၁.၃။	တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကိုု�င်
်
တော်�်�လှှန်
်
်ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနယ််မြေ�ေအတွွင်း�း လူူသားး�ချျင်းး�
စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု အကူူအညီီများ��းပေး�းရာာတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်တော်�်�လှှန်
်
်ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�
အသီးး�သီးး�၏ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င်ရာာ
် မူူဝါါဒများ��းကိုု�လိုု�က််နာာရမည််။
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၁.၄။

အထက််ပါါ မူူဝါါဒများ��းကိုု�ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
မှှ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�ရေး�း ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုဆိုု�င််ရာာ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ခြ�
် င်းး�
အတွွက်် ထိရော��ာ�က််မှုုရှိစေ���ေရန်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ရမည့့်�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ချျမှှတ််ထားး�ရမည််။

၂။	ထိိခိုု�က်နစ်
် ်နာာခြ�င်းး�မရှိသော����ာ (Do No Harm Principle) အခြေ�ေ�ခံံမူူဝါါဒများ��းတွွင်် တာာဝန််ယူူမှုုနှှင့့်�တာာဝန််ခံမှု
ံ ု ရှိစေ���ေရန််
အတွွက်် လိုု�အပ််သည့့်�အချျက််အလက််များ��းကိုု� ဆက််လက််ထည့့်�သွွင်းး�သွားး��ရမည််။
၃။

ပြ�န််လာာမည့့်�စစ််ပြေး��းဒုုက္ခခသည််များ��း (Refugees) နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDPs) သည်် ၎င်းး�
တို့့��ပိုု�င်မူ
် ူလမြေ�ေ�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
်ခွွင့့်�ရရှိစေ���ေရန််နှှင့့်� မူူလမြေ�ေ�မရှိိ�သူူများ��းအတွွက်် အိိမ်၊် ခြံ�ံမြေ�ေနေ�ရာာများ��းနှှင့့်�
စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းမြေ�ေများ��းစီီစဉ်် ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �းရမည််။ အကြော��ာ�င်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကြော��ာင့့်� မူူလပိုု�င်မြေ�ေများ
်
��းကိုု�ပြ�န််လည်် ပိုု�င််ဆိုု�င််
ခွွင့့်� မရရှိိ�နိုု�င််ပါါက ကာာလတန်းး�ဖိုးး��နှှင့့်�ညီီမျှသော���ာ လျော်�်��ကြေး��းငွေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် အစား�းထိုးး��မြေ�ေနေ�ရာာ စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �း
ရမည််။ မူူလမြေ�ေ�ပြ�န််ရရှိိ�ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််သူူများ��းအတွွက်် စဉ်းး�စား�းရန််လိုု�သည််။

၄။ 	ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရငး်�်�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီမှု
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