IDP-Refugee ေျမယာရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ
သေဘာထားေၾကညာစာတမ္း
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အဖြင့္နိဒါန္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲသ
့ ူမ်ားႏွင့္
စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအျပင္ ၎တုိ႔ကုိ အနီးကပ္ပံ့ပုိးကူညီေပးလ်က္ရွိသည့္ နယ္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတူတကြ
စုစည္း၍ ၎တုိ႔၏ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ မူလရပုိင္ခြင့္ျပန္လည္ရရွိေရးဆုိင္ရာ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကုိ အတူတကြ
ေဆြးေႏြးအေျဖရာ၍ စည္းရုံးေရးဆုိမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ ၀ုိင္း၀န္ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ပြဲဒဏ္သင့္လာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္း
သားရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းေပါင္းမ်ားစြာ မူရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ားကို စြန႔္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး မိမိတို႔၏ ေျမယာ
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးအားလံုးနီးပါး ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသည္။ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးကို
အႏွစ္သာရရွိရွိျဖင့္ အျပည့္အ၀အသိအမွတ္ျပဳမႈအပါအ၀င္ IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရွာ
ေဖြရာ၌ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္
ကခ်င္၊ ကရင္နီ၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(၅)ခုမွ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္
စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအပါအ၀င္ ၎တို႔ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ား၏ ေျမယာရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္
သက္၍ ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ေဆြးေႏြးအေျဖ
ရွာလာခဲ့ၾကၿပီး လာမည့္အနာဂတ္၌ မဟာဗ်ဴဟာက်က် တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြး
ေဖာ္ထုတ္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုန္လ ၂၁ ရက္ေန႕၌ ဤသေဘာထားေၾကာညာစာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
ဤသေဘာထားေၾကညာစာတမ္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေျခခံမူမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကက်
သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မခ်ျပမီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသီးသီး ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ တူညီသည့္အေျခအေန
မ်ားႏွင့္ ကြျဲ ပားျခားနားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဦးစြာရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသေဘာထားေၾကညာစာ
တမ္းသည္ “စာတမ္းရွင္” ျဖစ္သျဖင့္ စာတမ္းအတြင္း IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳထား
သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးကို အ
ႏွစ္သာရရွိရွိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ အကာအကြယ္ေပးကာ ျပန္လည္ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရရွိေစသည့္ အေျခ
အေနသို႔ ဦးတည္လာေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္၊ အေလးေပးအာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ စကား၀ိုင္းမ်ားျဖစ္ထြန္းလာေစရန္၊ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ခိုင္မာအား
ေကာင္းလာေအာင္တည္ေဆာက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ခံအခင္းအက်င္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ မိမိတို႔၏ ဘ၀မ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း
မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဓေလ့စရိုက္မ်ားအတြက္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ မွီခိုရွင္သန္လာခဲ့
ၾကသည့္ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းခင္တြယ္မႈရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္နယ္
ေဒသအသီးသီး၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ရွည္ၾကာသည့္ သမိုင္းအခံရွိခဲ့
သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤေၾကညာစာတမ္းသည္ ကခ်င္၊ ကရင္နီ၊ ကရင္၊ ရွမ္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားပါ၀င္
လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသတစ္လႊားရွိ လူထုလူတန္းစားမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ၾကရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္၀န္းက်င္ခန္႔မွစ၍ ျမန္မာအစိုးရက စတင္ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့သည့္
ျဖတ္ေလးျဖတ္စီမံကိန္းသည္ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ကရင္နီ တိုင္းရင္းသားလူထုလူတန္းစားေပါင္းမ်ားစြာကို ေနရပ္စြန္႔
ခြာေစခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ ယင္းေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသူအခ်ိဳ႕
ထိုင္းႏိုင္ငံဖက္သို႔ ၀င္ေရာက္ခိုလႈံသြားခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားအျပားသည္ ေတာတြင္းေဒသမ်ား၌ ဆက္လက္ပုန္း
ေအာင္း၍ မိမိတို႔၏ ေနရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ားကို အခြင့္သင့္သလို အသြားအျပန္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၈၄ ခုႏွစ္၌ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆံုးေသာ ကရင္စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ၀င္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္
၂ ခုေက်ာ္အၾကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ KNU အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း
ကရင္ျပည္နယ္၌ တိုက္ပသ
ြဲ ံမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ဤအေျခအေနေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ(အားလံုးမဟုတ္)သူ
မ်ားအတြက္ ေနရပ္ျပန္ရန္ အခြင့္သာလာခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပး
လ်က္ရွိသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားခမ္းေျခာက္လာခဲ့သျဖင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား မျဖစ္မေနေနရပ္ျပန္ရန္ ဖိအားေပးခံ
လာရေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မွ် ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းမရွိေသးသလို
ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ ဂုဏ္သိကၡာျပည့္၀စြာျဖင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္းမရွိေပ။

ကရင္လူထုလူတန္းစားမ်ား၏

ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈ

ကာလ လြန္စြာၾကာျမင့္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႔လာခဲ့သည့္ အရပ္ေဒသမ်ားကို သိရွိ
ျခင္းမရွိေတာ့သလို ၎တိ႔စ
ု ြန္႔ခြာခဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာမူလေနရင္း ရပ္ရြာေဒသမ်ား၌လည္း အျခားသူမ်ားက ၀င္
ေရာက္ေနထိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ IDPs မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံံ့မရွိသေလာက္နည္းပါးၿပီး
Refugees မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။
တပ္စခန္းမ်ားရုပ္သိမ္းရမည့္ အစား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျမင္ေတြ႔လာရသည္က ကရင္ျပည္နယ္ထဲသို႔
အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလာသည့္ ကင္းစခန္းမ်ား၊ ေရွ႕တန္းတပ္စခန္းမ်ား၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ေနရပ္စြန္႔
ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ ကရင္ IDPs ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း) ၀န္းက်င္ တုိးပြားလာခဲသ
့ ည္။

ကရင္နီစစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနသည္လည္း ကရင္ႏွင့္ ထူးမျခားနားပင္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆံုး
ေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အုပ္စုမ်ားသည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၀န္းက်င္၌ လူဦးေရ ၂၀၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့
သည္။ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကသူမ်ားကို ဖယ္လိုက္ပါက လူဦးေရ ၁၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ က်န္ရွိ
ေနဆဲျဖစ္သည္။ က်န္ေနရစ္သူမ်ားအား ေနရပ္ျပန္ရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာရာ၌ ႏိုင္ငံတကာအကူအ
ညီမ်ားႏွင့္ စားေရရိကၡာမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လာျခင္းသည္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုသည္
ကရင္နီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ေနရပ္ျပန္လိုၾကသည္။ ကရင္နီဒုကၡသည္အမ်ားစုက လက္ရွိအ
ခင္းအက်င္းသည္ ေနရပ္ျပန္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း
မရွိေသးဟု သံုးသပ္ယူဆထားၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရလံုျခံဳေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း
ေရးအတြက္ အလြနစ
္ ိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္ကို စိုးရိမပ
္ ူပန္
ေနၾကရၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ားရွိ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏံုခ်ာလွသည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား(ဥပမာ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုျပည့္စံုမႈမရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအပါအ၀င္ အေျခခံလူထု၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း
မ်ားကင္းမဲ့ျခင္း)ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အမ်ားစုသည္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားႏွင့္
ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ားကဲ့သို႔ ခံစားေနၾကရပါသျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနကိုၾကည့္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေနၿပီဟု သေဘာမ
ထားႏိုင္ပါေပ။
မြန္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနမွာမူ အနည္းငယ္ကြျဲ ပားမႈရွိသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ထိုင္းႏိုင္ငံအ
တြင္း မြန္စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္း အေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲသည့္
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း မြန္ဒုကၡသည္မ်ားသည္ နယ္စပ္ကိုျဖတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္သို႔ျပန္ရန္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရ
သျဖင့္ အမ်ားအျပားသည္ ယင္းအခ်ိန္က တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာဖက္ျခမ္းမွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား
ကို ကာလအတန္ၾကာ တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အေထာက္အပံ့မ်ား လံုး၀ခန္း
ေျခာက္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း မိမိတ႔၏
ို စား၀တ္ေနေရးျပႆနာမ်ားကို မိမိတ႔ဘ
ို ာသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍ စီမံ
ေျဖရွင္းခဲ့ၾကရသည္။ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ျပတ္လပ္သြားျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ အေစာပိုင္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္
ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ အသက္ဆက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ ႏွစ္ရွည္သီးပင္စားပင္ျခံမ်ားကို ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၾက
သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ လူတစ္ဦးလွ်င္ ေျမေနရာ ၅-၁၀ ဧကခန္႔ ျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း
ႏွင့္ စုေပါင္းေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဂရန္မ်ားကို ထုတ္ေပးခဲ့သျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမယာလက္လွမ္းမီအသံုးခ်ႏိုင္မႈ ျမင့္
မားတိုးတက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အ
ေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေျမဂရန္ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိေသးေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ေျမလြတ္၊
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဟူ၍ မရွိေသာ္လည္း အစိုးရ၌ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးဥပေဒရွိေနသျဖင့္
ယင္းဥပေဒစည္းၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ရင္ဆိုင္အံတုရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဖက္မွ မျဖစ္မေနျပင္ဆင္
ထားရန္ လိုအပ္လာသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒသမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ ေျမဂရန္

ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေျမဂရန္မ်ားရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သလို လူထုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပြမ
ဲ ်ားမွတစ္ဆင့္ ကိုယ့္
နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။
ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း IDPs မ်ား၏ ေျမယာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး
အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔၌ ဆိုးဆိုးရြားရြားျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း(KIO)

စတင္လက္နက္စက
ြဲ ိုင္ေတာ္လွန္ခ်ိန္ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းသို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စတင္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည့္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍
ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အ
ေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ကနဦးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္
နယ္ေျမေဒသတစ္လႊား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ
ယူနန္ျပည္နယ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိုျဖတ္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ကို ထြက္မည့္
တရုတ္အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အ
တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈပံုစံသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္အတြင္း KIO ႏွင့္ အစိုးရၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ပ်က္ျပယ္သြား
ခဲၿ့ ပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွ႔လ
ံ ာျခင္း
ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။
တိုက္ပမ
ြဲ ်ား စတင္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္ အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ နီးစပ္ရာေတာထဲ၌ ပုန္း
ေအာင္း၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စပါးခင္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို အသြားအလာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိေတြ႔
တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပိတ္မိသြားခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အိုးအိမ္မ်ားအားလံုး
မီးရိ႕ႈ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရသလို ကၽြႏ
ဲ ြားမ်ားသည္လည္း ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားနင္းမိ၍ ေသေက်ပ်က္စီးကုန္သျဖင့္ မ်ား
စြာဆံုးရႈံးနစ္နာခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ မည္သို႔မွ် မူရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ ဆက္လက္ေနထိုင္၍မရေတာ့သည့္
အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ တရုတ္အဆိုျပဳထားသည့္ အေ၀းေျပးလမ္းမႏွင့္ မီးရထား
လမ္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ခရိုနီကုမၸဏီမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းမ်ားအပါအ၀င္ အႀကီးစားစီမံကိန္း
မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနၾကရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ရသည့္ အိုးအိမ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ ေျမယာမ်ားအတြက္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ပူပန္ေသာက
ေရာက္ေနၾကရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ တအာင္းႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လူထုလူတန္းစားေပါင္း
မ်ားစြာသည္ စစ္ပြဲႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရမႈဒဏ္ကို အလူးအလဲျဖင့္ ခါးစည္းခံေနၾကရပါသည္။
KIO

အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည့္

၁၉၉၄

ခုႏွစ္မတိုင္မီအခ်ိန္ထိ

ကခ်င္လူထုလူတန္းစားမ်ားသည္

ဆယ္စု

ႏွစ္ႏွစ္ခုစာမွ် တိုက္ပမ
ြဲ ်ားေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ဒဏ္ကို ႀကံဳေတြ႔

ခံစားခဲ့ရသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာ၏ အေထာက္အပံ့မပါရွိဘဲ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရသူ
မ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အႀကီးအက်ယ္ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား ထပ္မံ
ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ ယခင္ျဖတ္ေလးျဖတ္ကာလအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ားအျပားသည္ ေတာတြင္းေနရာမ်ား၌
ပုန္းေအာင္း၍ တိုက္ပစ
ြဲ ဲသည္ႏွင့္ ေက်းရြာသို႔သာ ျပန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း
ယခင္ကဲ့သို႔ ေခတၱခဏပုန္းေရွာင္မႈမျပဳႏိုင္ေတာ့ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စြန္႔ခြာထားခဲ့ရသည့္ ေျမယာမ်ားသည္ တစ္သွ်ဴး
ငွက္ေပ်ာႏွင့္ အျခားစက္မႈသီးႏွံမ်ား၏ လုယူခံေနရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမယာမ်ားကို လက္လႊတ္ဆံုး
ရႈံးရျခင္းမရွိေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ္လည္း လူတိုင္းၾကံရာမရ ကူကယ္ရာမဲ့အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ရင္
ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ျပင္ပရွိ IDPs စခန္းမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးအ
ကူအညီမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ထားသည့္အေျခအေန၌ ေျမယာ
အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ ေငြေၾကးမက္လံုးမ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအား ႏွစ္ေပါင္း
(၃၀)အထိ သက္တမ္းအႀကိမ္ႀကိမ္တိုးခြင့္ျပဳထားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလို၌ အစိုးရသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေနအိမ္
မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားရွိေနသည့္ လမ္းေဘး၀ဲယာတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ ၁၀ မိုင္ပတ္၀န္းက်င္ကို သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း
အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ ဗူးေလးရာဖရံုဆင့္ဆိုသလို အစိုးရအပါအ၀င္ အေျခအေနအရပ္ရပ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား စခန္းကိုစြန္႔ခြာ၍
ေနရပ္ျပန္ရန္ ဖိအားေပးလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနရပ္ျပန္ၿပီးေနာက္ တိုက္ပြျဲ ပန္လည္မျဖစ္ပြား
ေစရန္ မည္သူက အာမခံေပးမည္နည္း။ တစ္ဖက္သတ္အပစ္ရပ္ ေၾကညာထားခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း အစိုးရ
သည္ မိမိတို႔၏ တပ္အင္အားမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္း၍ တပ္စခန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေနခဲ့သည္။
သို႔ျဖစ္၍ IDPs မ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ်မရွိဟု
သံုးသပ္ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ တပ္လႈပ္ရွားမႈပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ စိတ္ခ်လက္ခ်ေနႏိုင္ပါ
မည္နည္း။ အရာရာသည္ ရိုးစင္းမႈမရွိဘဲ ရႈပ္ေထြးလြန္းေနသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာသာ အက်ပ္ရိုက္ေနၾကရေသာ္
လည္း ကုမၸဏီမ်ားက တဟုန္ထုိးဆက္လက္ ၀င္ေရာက္လာလ်က္ရွိၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ေနၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ
အစိုးရက ၎တို႔အေနျဖင့္ ငွက္ေပ်ာကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္းမရွိဟု ေျပာဆိုထားသလို KIO
အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္းမရွိဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦး
တစ္ေယာက္မွ် ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာေနမႈ ရပ္တန္႔သြားေစရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ရသည့္ အဖိုးတန္ေျမယာမ်ားကို လက္လႊတ္ဆံုး
ရႈံးရေတာ့မည္ဟု ခံစားေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိမ၀
ူ ါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား
IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ဥပေဒတစ္
ရပ္မွ်မရွိေပ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေျမယာဥပေဒသစ္ အေျမာက္အမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတို႔
တစ္ခုတစ္ေလမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ပို၍သာ ဆိုးရြားလာေစလ်က္ရွိသည္။
စစ္တပ္၊ အစိုးရ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပြစ
ဲ ားမ်ားကသာ အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳ
၍ IDP-Refugee တိ႔၏
ု ေျမယာမ်ားကို လုယူလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ အနည္းဆံုး IDP-Refugee မ်ား၌
ေျမယာအခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီး
ျပည့္စံုျခင္းမရွိသလို ယခုအခ်ိန္ထိ ဥေပကၡာျပဳခံထားရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစိုးရက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမယာဥ
ပေဒအခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေကာင္းဆံုး ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည္
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒ စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒျဖစ္သည္။
ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈမျပဳမီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမယာမ်ား၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း
စနစ္မ်ားအတိုင္း စီမံခန္႔ခလ
ြဲ ာခဲ့ရာ၌ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ဆိုင္ရာ ေျမယာစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔
ခြေ
ဲ ရး ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်
သြားေရာက္မွတ္ပံုတင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သေဘာ
ထားေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို ေရးဆြျဲ ပင္ဆင္၍ စည္းရံုးအေရးဆိုသြားရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။
ထို႔အျပင္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းရွိ IDPs စခန္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းသြားမည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ေရးဆြျဲ ပင္
ဆင္လ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကားသိရပါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာအတြင္း IDPsမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အလုပ္
အေကၽြးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ သာမန္မဟာ
ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္မဟုတ္ဘဲ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္

ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို

ဖ်က္ဆီးေခ်မြ၍

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းလာမည္ဟု ရႈျမင္သံုးသပ္ရသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္
လံုး၀ဥသံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း ဖိအားမပါဘဲ ေနရပ္ျပန္သြားၿပီးေနာက္မွ
သာလွ်င္ စခန္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို အေျခခံမူမ်ား
လူ႔အခြင့္အေရးသည္ တရားမမွ်တမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အစိုး
ရႏွင့္ အျခားအာဏာပိုင္မ်ားအား လမ္းျပေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သည္။ လူသားတိုင္းရရွိသည့္ အေျခခံ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳ

ေတြ႔ရလ်က္ရွိသည့္ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ေနေသာ သီးျခားအေျခအေနမ်ားကို ကုစားေပးႏိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အ
ေရးစံအမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ “ေစ့စပ္ကုစားျခင္းနည္းျဖင့္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြပိုင္ခြင့္” သို႔မဟုတ္ “မူလရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို
ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ခံစားပိုင္ခြင့္”ရွိသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ

အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို

ပင္ညဲရိုးအေျခခံမူမ်ား

(Pinheiro)၊ ဒန္းအေျခခံမူမ်ား(Deng)၊ UN-CFS လုပ္ပိုင္ခြင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား(စာပိုဒ္ ၂၅-၁၊ ၂၅-၄ ႏွင့္ ၂၅-၅
တို႔အပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစစ္ေဘးဒုကၡသည္ဥပေဒႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာ
တမ္းတို႔အပါအ၀င္)၌ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးသည္ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္
အညီ မူရင္းႏိုင္ငံသို႔ ေနရပ္ျပန္ခြင့္အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ခြျဲ ခားဆက္
ဆံမႈမွ ကင္းလြတ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကဲ့သို႔ေသာ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ပတ္သက္လ်က္ရွိ
သည္။
ယင္းတို႔၌ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတိုင္း၌ နဂိုေနရင္းရပ္ရြာမ်ားသို႔ ေနရပ္ျပန္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ဘ၀မ်ားကို ျပန္
လည္တည္ေဆာက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္လပ္မႈကို ျပန္လည္ရယူခံစား
ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာရပ္၊ မိသားစုဘ၀ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရယူခံစား
ပိုင္ခြင့္၊ ေနရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္အေျခခ်ပိုင္ခြင့္၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္
ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ျပန္လည္ရယူခံစားပိုင္ခြင့္တို႔လည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာ
သူမ်ားအေနျဖင့္ နဂိရ
ု ပ္ရြာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိလင့္ကစား မူလအ
တိုင္း မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ျပန္လည္ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္
လူ႔အခြင့္အေရးသည္ အတိတ္ႏွင့္လက္ရွိ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္
လမ္းေၾကာင္းေပၚ တြန္းတင္ေပးသည့္အရာျဖစ္သည္။


ေျမသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ား၏ အသက္၊ ဘ၀၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ လံုျခံဳမႈအကာအ
ကြယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္း၊ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ အေမြအႏွစ္၊ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရိွ
ေသာ ကံၾကမၼာအဆံုးအျဖတ္ျဖစ္သည္။ (ဤတန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို UN-CFS လုပ္ပိုင္ခြင့္လမ္းညႊန္ခ်က္
၉-၁ ႏွင့္ ၉-၇ တြင္ အသိ အမွတ္ျပဳထားပါသည္)



IDP ႏွင့္ Refugees တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ အုိးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို မူရင္းအတိုင္း အျပည့္အ
၀ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ (“အတင္းအဓၶမေမာင္းထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္
ေစျခင္းဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ‘ေနရပ္ျပန္ခြင့္အခြင့္အေရး’ေနရာခ်ထားမႈ(စာပိုဒ္ ၆၄၆၇)၊ “ဆိုးရြားျပင္းထန္လြန္းသည့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားေရးဥပေဒ

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္

ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအတြက္

ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကး၊

ကုစားမႈခံယူပိုင္ခြင့္ရရွိေစသည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား”ႏွင့္ “ပင္ညဲရိုးအေျခခံမူမ်ား (အေျခခံ
မူ အမွတ္ ၂)”တိ႔က
ု ို ၾကည့္ရႈပါ။)



အစိုးရသည္ IDPs & Refugees မ်ား၏ အုိးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး
မ်ား အျပည့္အ၀ျပန္လည္ရရိွခံစားႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြျဲ ပဌာန္း၍ ျဖည့္
ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ (UN-CFS လုပ္ပိုင္ခြင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ အခန္း ၂၅)



အစိုးရသည္ IDP ႏွင့္ Refugees မ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းအ
ျဖစ္ သေဘာထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အတန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္းမျပဳဘဲ အျပည့္အ၀ အသိအမွတ္ျပဳ၍ အ
ကာအကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ (UN-CFS လုပ္ပိုင္ခြင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ အခန္း ၉ ႏွင့္ အခန္း
၂၅)



အစိုးရအေနျဖင့္ IDP & Refugees မ်ား ေနရပ္မျပန္နိုင္ေသးသည့္ အေျခအေန၌ ၎တို႔၏ ေျမေနရာ
မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ
ရိုင္းေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္းကို ေရွာင္ၾကည္ရမည္။ (UN-CFS
လုပ္ပိုင္ခြင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ စာပိုဒ္ ၁၂-၄ ႏွင့္ ၁၂-၆)



အစိုးရအေနျဖင့္ IDP ႏွင့္ Refugees မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးအကူအညီမ်ား
ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္

အကူအညီမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္

ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကည္ရမည္။


IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ားအား အတင္းအက်ပ္ ေနရပ္ျပန္ေစျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း
မျပဳသင့္ေပ။ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ိဳးသာလွ်င္ ျဖစ္
သင့္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသြားၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာလွ်င္
ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။



IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊
ဂုဏ္သိကၡာရွိေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား လက္ခံရရွိေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း အျပည့္အ၀ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။



လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ သာတူညီမွ်ရိွခြင့္ စေသာအေျခခံႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္
ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာရမည္္ျဖစ္ျပီး လူမႈေရးတရားမွ်တမႈရိွေသာ လူမႈအသိုက္အ
၀န္းတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားရမည္။



အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတိုင္း တန္းတူညီမွ်ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။



IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား


ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ၍ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္အသိေပး
ထားသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ ဂုဏ္သိကၡာ
ရွိရွိ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေစရန္ အျပည့္အေ၀ပံ့ပိုးကူညီေပးၿပီး တည္ဆဲႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံမူ
မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ မူလေနရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ ယခင္ကရရွိခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ျပန္ လည္ရယူခံစားႏိုင္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အတိအလင္းေဖာ္ျပပါရွိ
သည့္ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊



စစ္ပံုသြင္းမႈတိုးခ်ဲ႕လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စစ္ပြမ
ဲ ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ သစ္ေတာႀကိဳး
၀ိုင္းမ်ား/ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္အ
သိေပးထားသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေသာသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မပါရွိဘဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးသြားခဲ့ရသည့္ သို႔မဟုတ္
အသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္

ေျမေနရာမ်ားအားလံုးကို

နဂိုမူရင္းပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္

IDPs

ႏွင့္

Refugees မ်ားထံ ျပန္လည္လႊဲအပ္ေပးရန္၊


IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္စနစ္မ်ားႏွင့္ ေျမယာလံုျခံဳေရးကို
ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး
ပယ္ဖ်က္ေပး၍ ဤဥပေဒပါ အတန္းအစားသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ရယူသြားခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားအားလံုးကို
ဆံုးရႈံးနစ္နာခဲ့ရသည့္ နဂိုပိုင္ရွင္မ်ားလက္သို႔ ျပန္လည္လႊဲအပ္ေပးရန္၊



၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေအာက္၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည့္ ေျမယာ
ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လက္ရွိက်င့္သံုး
ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ တည္ဆဲေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားအားလံုးကို အစိုးရ
အေနျဖင့္ ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးအသိအမွတ္ျပဳေပးရန္၊



အာဏာပိုင္မ်ား(အစိုးရႏွင့္ EAOs)အေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ဘ၀မ်ိဳးကို ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္း
စြာျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ အ
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အရင္းအ
ျမစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီ ရယူအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာေနရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ IDPs ႏွင့္
Refugees မ်ား စြန္႔ခြာခဲ့ရသည့္ ေျမယာဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံ
ေပးႏိုင္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ကာ ၎တို႔အားလံုး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာျဖင့္ ၎တို႔၏
သေဘာဆႏၵအတိုင္း ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ မူလရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္ရယူခံ
စားႏိုင္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသည့္ IDPs ႏွင့္ Refugees
မ်ား၏ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္သိရွိ၍ ေပးအပ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ စနစ္
တက်ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေနရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ားသို႔ ေနရပ္ျပန္ရန္ႏွင့္ မူလရ
ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရယူခံစားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိပါက မူလအခြင့္အေရး
ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြး
ခ်င္း တန္ဖိုးတူညီသည့္ ေျမေနရာမ်ားကို အစားထိုးေပးအပ္ရန္၊



IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို မေပါက္ကြဲ
ေသးသည့္ စစ္က်န္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းၿပီးမွသာ ဆက္လက္အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ရန္၊



IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး
အာမခံခ်က္ရိွေသာ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရိွၿပီးမွသာလွ်င္

ဆက္လက္အေကာင္အထည္

ေဖာ္ရန္၊


မည္သည့္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကိုမွ် မေဖာ္ေဆာင္မီ IDPs ႏွင့္
Refugees မ်ား၏ ေနရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ စခန္းခ်တပ္စြထ
ဲ ားသည့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုးကို အ
ျမန္ဆံုးဖယ္ရွားေပးရန္၊



ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း မတိုင္မီႏွင့္ ၿပီးေနာက္အေစာပိုင္းကာလမ်ားအထိ IDPs
ႏွင့္ Refugees မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိ
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး၍ မည္သည့္ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္မႈကိုမွ် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္



IDP ႏွင့္ Refugee မ်ားအား ၎တို႔၏ မူရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ လြတ္လပ္စြာ ျပန္လည္လုပ္ကုိင္စား
ေသာက္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
ဦးတူးနန္ ( ကခ်င္ျပည္နယ္ )

၀၉ ၂၅၉၁ ၉၉၈၉၅

ဦးေနာင္လတ္ (ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း) ၀၉၂၅၆၄၂၆၁၈၀

ေစာဂြတ္ေ၀လာ (ကရင္နီျပည္) ၀၉၉၆၀၁၇၉၇၂၃
ေစာေ၀ေလး (ကရင္ျပည္နယ္) +၆၆ ၉၇၉၂၇၉၇၃၈
မိခမြန္း (မြန္ျပည္နယ္) ၀၉ ၄၀၁၆၀၁၈၂၂
ဦးဘြမ္ခရန္း (ကခ်င္ျပည္နယ္) ၀၉ ၄၄၀၀၀၀၄၈၂

