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ဒုကၡသည္တုိ႔၏ အသံမ်ား … 
 

 
 

"ဒုကၡသည္တုိ႔၏ အသံမ်ား …" တြင္ တင္ျပထားသည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူတုိ႔၏ 

အျမင္မ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပထားသည္။  
 
 

 

 
 

ေမလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
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  ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ …………………………………………………………………………………………….   ၁၂ 

  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥလုံျခံဳမႈ …………………………………………………………………..   ၁၄ 

  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးရျခင္း …………………………………………………………………..   ၁၅ 

  က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  ………………………………………………………………..   ၁၆ 

  မူးယစ္ေဆးဝါး ထူေျပာျခင္း  …………………………………………………………………..   ၁၇ 

  အျခား ………………………………………………………………………………………………………….   ၁၈ 

 ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး အခက္အခဲမ်ား ………………………………………………   ၁၉ 
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“ဤအစီရင္ခံစာပါ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ပုိင္း သုံးသပ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ အေရအတြက္ရွိသည့္ သူ
မ်ားကုိ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ အေျချပဳထားပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈအသုိက္အဝန္း၏ 
အျမင္ကို ကုိယ္စားမျပဳ၊ ယင္းရပ္ရြာအတြင္းရွိ မတူကြဲျပားသည့္ အုပ္စုမ်ား၏ အျမင္ကို ကုိယ္စားမျပဳဟုလည္း ဆုိႏိုင္ပါ 
သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္၊ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအစီရင္ခံစာမွေန၍ ေယဘုယ် ေကာက္ခ်က္မဆြဲမိေစရန္ သတိ 
ေပးလုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန၊ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အိမ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခ ဲ
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ က်ပန္း လွ်ပ္တစ္ျပက္အျမင္တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပလုိ 
ျခင္းဟုသာ မွတ္ယူေစလုိပါသည္။ အကယ္၍ သင္က ေဖာ္ျပလုိသည့္ ကိုယ္ပိုင္အျမင္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုိပါက၊TBC 
အဖြဲ႔၏ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားထံသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆက္ 
သြယ္ေစလုိပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္” 
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ယခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသ၊ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရိွ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုမွ 
မိမိတုိ႔ေနထုိင္ခဲ့ရာ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ေခတၱခဏယာယီျပန္သြားသူ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳခဲ့ 
ပါသည္။ ဤသုိ႔ေဆြးေႏြးရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားထဲရိွ ကိုယ္စားျပဳသည့္ လူဦးေရအုပစု္မ်ားကုိ 
ပုံမွန္စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ားျပဳမည့္ အစား၊ ျပန္သြား ၾကသူမ်ားထံမွ လက္ေတြ႔အေနအထားတြင္ အမွန္တကယ္ 
ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားအေပၚ သူတုိ႔၏ တစ္ဦးခ်င္း ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေယဘုယ်သေဘာထား 
အျမင္မ်ား ရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
ယင္းသုိ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ သူတုိ႔ျပန္သြားၾကသည့္ ဧရိယာ၏ အေျခအေနမ်ားအေပၚ အေလးအနက္ထား 
ကာ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအရ၊ စစ္ေရးအရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ ျဖစ္ေပၚခ်ိန္ 
မွစ၍ ေနရပ္သို႔ျပန္သြားၾကသူမ်ားကုိယ္တိုင္၊ ေဒသေနျပည္သူမ်ားကုိယ္တိုင္ ထိေတြ႔ခံစားရသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ေတြ႔ အေျခအေနတြင္ အိမ္ျပန္ရန္ မည္သည့္အခက္အခဲ၊ ဟန္႔တားမႈမ်ား 
ရိွေနသည္ကုိလည္း သိရိွႏိုင္ရန္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
 
ေဆြးေႏြးရမည့္သူမ်ားကုိ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားက ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ထုိသူမ်ားမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္ 
ေပၚခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသသုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ လူႀကီးမ်ား 
ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ က်ား-မ အခ်ဳိးမွ်တေစရန္လည္း စီစဥ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အိမ္ျပန္သြားခဲ့ 
ၾကသူအေရအတြက္အားျဖင့္ စုစုေပါင္း ၈၅ ဦး ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၃၅% မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ က်န္လူဦးေရ ၁၀၀ 
တြင္ ရပ္ရြာအႀကီးအကဲေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္း ဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခုအစီရင္ခံစာ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ မူရင္းႏိုင္ငံ၊ ေနရပ္ရင္းသို႔ 
ျပန္သြားခဲ့ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အျမင္ကုိသာ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားပါျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
 
ယခု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မတုိင္မီတြင္၊ ပါဝင္မည့္သူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ သူတို႔၏ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာမႈကို သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ 
သူတို႔အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္းကုိ ကုိယ္တိုင္မိတ္ဆက္ေစခဲ့ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းတြင္ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔၏ဆႏၵ 
အေလ်ာက္ျပန္သြားသည့္ ေန႔ ရက္၊ ျပန္သြားသည့္ အခ်ိန္ကာလအၾကာ၊ ေနရာ၊ ျပန္အလည္သြားသည့္ အေၾကာင္း 
အရင္းမ်ား အျပင္၊ အိမ္ျပန္သြား သည့္လမ္းေၾကာင္းကုိပါ ေဖာ္ျပေျပာဆုိခဲ့ၾကပါသည္။  
 
သူတို႔ျပန္သြားၾကသည့္ ေနရာမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္ေပၚေက်းလက္ေဒသမ်ားျဖစ္၍၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ 
ပုိင္း ေဒသရိွ ျပည္နယ္/တုိင္းမ်ားရိွ ၿမိ ႔ဳနယ္ ၁၈-ခုကုိ လႊမ္းျခံဳမႈ ရိွပါသည္။ (ရွမ္းျပည္နယ္ မပါဝင္ပါ)။ အဓိကျပန္ၾက 
သည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ မိသားစုအေရးကိစၥျဖစ္၍ ၁-ရက္မွ ၉-လအထိ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။  
 
သူတို႔၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား၊ တင္ျပသည့္ အျမင္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အိမ္ျပန္မႈျဖစ္ရန္ အခက္ 
အခ ဲတားဆီးဟန္႔တားမႈမ်ား ရိွေနေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုတုိင္ေအာင္ ဆက္လက္၍ စစ္တပ္ 
တိုးခ ဲ်႔ခ်ထားသည့္ေနရာမ်ား၊ ထိုနည္းတူ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အာမခံခ်က္မရိွေသးသည့္ေနရာမ်ား၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးေကာင္းစြာမတည္ရိွေသးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ထုိက့ဲသုိ႔ 
ေသာ အေျခအေနအခက္အခဲမ်ား ႀကီးမားပါသည္။  
 
စစ္တပ္မ်ား ဆက္လက္၍တုိးခ ဲ်႔ခ်ထားမႈေၾကာင့္ ခံစားရသည့္မလုံျခံဳမႈကုိ စခန္းမ်ားတြင္ေနထုိင္၍ မိမိေနရပ္သုိ႔ 
ေခတၱျပန္သြားၾကေသာသူမ်ား မိမိတို႔ျပန္သြားၾကသည့္ ေနရာေဒသမ်ားအားလုံးတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း၊ က်န္ 
အခက္အခဲမ်ား၏ သေဘာသဘာဝ၊ အဆင့္ ျမင့္မားမႈတုိ႔မွာ စခန္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား၊ သူတို႔ေခတၱခဏ 
ျပန္သြားၾကသည့္ ေနရာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုမွာ အေျခအေနမတူညီၾကဘ ဲ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ အသက္ 
ေမြးဝမ္းမႈအတြက္ အခက္အခမဲ်ားႏွင့္ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈ/ ျပန္လည္ ရယူပုိင္ခြင့္တို႔မွာ ေနာက္ထပ္ရွိေနသည့္ 
ႀကီးေလးေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ (သို႔ေသာ္ ေတာင္ပိုင္းစခန္း ၂-ခုတြင္မူ ပုိ၍ေလ်ာ့ နည္းစြာ 
ေတြ႔ရွိရသည္။) ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ထူထပ္စြာရိွေနမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္မႈတုိ႔မွာ 

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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ေနာက္မွလုိက္သည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ (ပထမျပႆနာမွာ ေျမာက္ပိုင္းစခန္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရၿပီး၊ 
က်န္ျပႆနာမွာ ေတာင္ပုိင္းစခန္းမ်ားတြင္ အေတြ႔ရမ်ားပါသည္။)  
 
အႀကီးစား စက္မႈစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထူေျပာမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ ေျဖၾကားၾကသူမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ (အုန္းဖ်ံစခန္းႏွင့္ မဲလအုန္း 
စခန္းတို႔တြင္မူ ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ေတြ႔ရသည္။) ေဒသတြင္းျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအရ ယင္းအခက္ အခဲမ်ား၏ 
ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွာ တိုးမ်ားလာဖြယ္ရာ ရိွေနပါသည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ ပို၍ 
အာရုံစုိက္မႈ ခံလာရဖြယ္လည္း ရိွေနသည္။ 
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ယခုႏွစ္ မတ္လမွ ဧၿပီလအတြင္း၊ နယ္စပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္းႀကီး (TBC) က စခန္းမ်ားအားလုံးတြင္ 
မၾကာေသးမီက ျမန္မာျပည္သို႔ ယာယီျပန္ၾကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ က်ပမ္းသေဘာေရြးခ်ယ္ကာ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သူတုိ႔ျပန္ၾကသည့္ ေဒသမ်ားရိွ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခ 
အေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔၏အျမင္မ်ားကုိ သိရိွႏိုင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွစ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး 
အတုိင္းအတာႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရယူၾကၿပီး 
သည့္ေနာက္၊ မည္သည့္ကိစၥမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည္၊ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ မည္သည့္အခက္ 
အခဲမ်ား ရွိေနဦးမည္ကို သိရွိႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
ယခုေဆာင္ရြက္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒုကၡသည္မ်ားအားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားအရ ပံုမွန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ မဟုတ္ဘဲ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အျမင္ႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ သိရိွႏိုင္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ 
ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားကုိ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားက ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ၾကၿပီး၊ စခန္း၏ ရပ္ကြက္တစ္ခုစီမွ အနည္းဆုံး 
တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ေပးခ့ဲၾကသည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ 
ေတာင္ပိုင္းေဒသသုိ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးၿပီးေနာက္၊ အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ လူႀကီး 
ျဖစ္ရမည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားအၾကားတြင္ က်ား-မမွ်တမႈ ရိွေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
ယခု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မတုိင္မီတြင္၊ ပါဝင္မည့္သူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ သူတုိ႔၏ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ သိရိွႏုိင္ရန္ သူတို႔ 
အား မိမိတုိ႔အေၾကာင္းကုိ ကုိယ္တိုင္မိတ္ဆက္ေစခ့ဲပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းတြင္ သူတို႔ကုိယ္တိုင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
ျပန္သြားသည့္ ေန႔ ရက္၊ ျပန္သြားသည့္ အခ်ိန္ကာလအၾကာ၊ ေနရာ၊ ျပန္အလည္သြားသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား 
အျပင္၊ အိမ္ျပန္သြားသည့္လမ္းေၾကာင္းကုိပါ ေဖာ္ျပေျပာဆုိခဲ့ၾကပါသည္။  
 
လူအမ်ားစုက ေျဖဆုိၾကရာတြင္ သူတုိ႔ျပန္ၾကသည္မွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားျဖစ္၍၊ သူတုိ႔၏အျမင္မ်ားမွာ ၿမိ ႔ဳျပႏွင့္ ဆင္ 
ေျခဖုန္းေဒသမ်ားကုိ ထင္ဟပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစ၊ အပစ္ရပ္စဲေရးၿပီးစ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
လည္း ကြာျခားမႈ ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆုိေစကာမူ၊ အသအိမွတ္ျပဳထားၾကရမည့္ အခ်က္မွာ ဒုကၡသည္စခန္း 
ေန လူထုအမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသမွ လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေအာက္တြင္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွာလည္း အိမ္ျပန္သူအမ်ားစု၊ အကယ္၍ စုစည္း၍ ဆႏၵအေလ်ာက္ အိမ္ျပန္ႏိုင္ၾကသည့္ 
အခါ ျပန္လုိၾကသည့္ ဦးတည္ရာေဒသကုိသာ ထင္ဟပ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။  
 
ဤေဆြးေႏြးစူးစမ္းမႈမ်ားတြင္ ေလ့လာမႈ အဓိကဧရိယာ ၃-ခုႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ေနသည့္ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားအေပၚ 
အေျချပဳခဲ့ပါသည္။  

၁။ ကာကြယ္ေပးမႈႏွင့္ လုံျခံဳေရး  
o ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ဆက္လက္ရိွေနမႈ  
o အပစ္ရပ္စဲေရး ေသခ်ာမႈ  
o ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ထူေျပာမႈ  
o လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္မႈ  
o တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး  
o ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး  

 
၂။ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး)  

o ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းႏွင့္ ရရိွႏိုင္မႈ (ျမန္မာအစုိးရ၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔မ်ား၊ ရပ္ရြာမွ 
ေဆာင္ရြက္မႈ)  

o အလုပ္အကုိင္ရရိွေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား  
 
 

၃။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား  
o လယ္ကြင္းမ်ား၊ ျခဥံယ်ာဥ္မ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္မႈ  

နိဒါန္း  
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o ေျမယာ ရရိွမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရယူႏုိင္ျခင္း  
o စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ေၾကာင့္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လုံျခံဳမႈ သက္ေရာက္ 

မႈ အေၾကာင္းမ်ား  
o မူးယစ္ေဆး ထူေျပာမႈ (လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေတြ႔ရိွမႈျဖစ္ၿပီး၊ မူလက ေခါင္းစဥ္ငယ္တစ္ခုအျဖစ္ 

မသတ္မွတ္ထားခဲ့ပါ)  
 

ဤအျမင္မ်ားအေပၚ စုစည္းထားမႈ၊ အလားတူ သူတို႔အိမ္ျပန္သြားၾကသည့္ ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား 
စုစည္းမႈမ်ားကုိ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ယခုအစီရင္ခံစာ၏ စာကုိယ္တြင္ တင္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုသူတို႔ 
ကုိယ္တုိင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပၾကသည့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အိမ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခက္အခဲမ်ား 
ကုိ နယ္စပ္တစ္ခုလုံးအေနအထား၊ စခန္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ စုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အိမ္ျပန္ရန္အခက္ 
အခဲမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 
ေဆြးေႏြးမႈၿပီးေနာက္တြင္၊ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ "ရြာသားမ်ားက မည္သုိ႔ေျပာဆုိၾကသနည္း" (What Villagers Say…) 
ဟူသည့္ ဗီဒီယုိၾကည့္ရန္ ဖိတ္ၾကားပါသည္။ ယခင္တစ္ေနရာတည္း ေနခ့ဲၾကသူ ရြာသားမ်ား၏ အိမ္အျပန္ခရီး 
အေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ဗီဒီယုိထဲတြင္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအေပၚ တူညီခ်က္မ်ား၊ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား 
ကုိ ထင္ဟပ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
အခ်ဳိ႔ေသာစခန္းမ်ားတြင္၊ စခန္းေကာ္မီတီမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ယခုရုပ္ရွင္ျပသမႈသုိ႔ ဖိတ္ၾကားခ့ဲပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရုပ္ရွင္ၾကည့္ပုရိသတ္မ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ ယခုေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရိွပါ။  
 
စခန္းအလိုက္ ဗီဒီယုိျပသခဲ့ၾကသည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားအေရအတြက္၊ ယင္းအေပၚ ပရိသတ္မ်ား၏ တံု႔ျပန္ေျပာဆုိမႈမ်ား၊ 
ထုိ႔အျပင္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း ဗီဒီယိုျဖန္႔ေဝေပးမႈမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို 
ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
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မွတ္ခ်က္။ * ယခုအခန္းတြင္ ယာယီေခတၱအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား၊ စခန္းေကာ္မီတီမ်ား၊ ရပ္ရြာ အေျချပဳလူမႈအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ မူစလင္ ဗီဒီယုိ 
ပရိသတ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။  
* “ယာယီ အိမ္ျပန္ၾကသူ ယခုေဆြးေႏြးသူမ်ားကုိ ရပ္ကြက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက က်ပန္းသေဘာ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရပ္ကြက္တစ္ခု တစ္ဦးျဖစ္သည္။ က်န္သူမ်ားမွာ မိမိဘာသာေရြးခ်ယ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။  

 

စခန္း ပရိသတ္ 
ပါဝင္ေျဖၾကား
သူမ်ား 

မ-က်ား အခ်ဳိး 
(အမ်ဳိးသမီး %) 

စခန္း-၁ (Site 1) (S1) ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား ၂ ၁ : ၁ (၅၀%) 

စခန္း-၂ (Site 2) (S2) 
ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား ၁၃ ၆ : ၇ (၄၆%) 
စခန္းေကာ္မီတီ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား ၃ ၂ : ၁ (၆၇%) 

မဲလအုန္း  
(MLO) 

ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား ၁၂ ၂ : ၁၀ (၁၇%)
စခန္းေကာ္မီတီ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား ၁၆ ၆ : ၁၃ (၅၆%)

မဲရမတ္ေလာင္ (ခ) 
မဲေရာ္မူ (MRM) 

ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား ၉ ၂ : ၇ (၂၂%) 
စခန္းေကာ္မီတီ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား ၁၉ ၉ : ၇ (၃၂%) 

မဲလ  
(MLA) 

ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား ၉ ၅ : ၄ (၅၆%) 
မူစလင္ ရပ္မိရပ္ဖ ၂၀ ၆ : ၁၄ (၃၀%)
မူစလင္ လူငယ္မ်ား ၁၃ ၀ : ၁၃ (၀%) 

အုန္းဖ်ံမုိင္  
(UMP) 

ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား ၁၁ ၇ : ၄ (၆၄%) 
မူစလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၁၀ ၁ : ၉ (၁၀%) 

ႏုိဖုိး 
(NPO) 

ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား ၁၄ ၀ : ၁၄ (၀%) 

ဘန္တံုယန္း  
(BDY) 

ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား ၇ ၂ : ၅ (၂၉%) 
စခန္းေကာ္မီတီ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား ၁၂ ၅ : ၇ (၄၂%) 

ထမ္ဟင္း  
(THI) 

ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား ၈ ၅ : ၃ (၆၃%) 
စခန္းေကာ္မီတီ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား ၁၁ ၆ : ၅ (၅၅%) 

စုစုေပါင္း ၁၈၉ ၆၅ : ၁၂၄ (၃၄%)
 

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား  
ပရိသတ္ စုစုေပါင္း မ-က်ား အခ်ဳိး  

ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား ၈၅ ၃၀ : ၅၅ (၃၅%) 
စခန္းေကာ္မီတီ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား ၆၁ ၂၈ : ၃၃ (၄၆%) 
မူစလင္မ်ား ၄၃ ၇ : ၃၆ (၁၆%) 

စုစုေပါင္းမ်ား ၁၈၉ ၆၅ : ၁၂၄ (၃၄%) 

 

ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား  
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မွတ္ခ်က္  * ယခုအခန္းတြင္ ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား၏ ခရီးသြားလာေရႊ႔ေျပာင္းမႈမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

* သူတုိ႔၏ ဦးတည္ရာႏွင့္ အိမ္ျပန္ရသည့္ ေစ့ေဆာ္မႈ တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္မႈ မရိွပါ။ ယင္းကုိ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
* သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ လူဦးေရ (FGD participants) ႏွင့္ ေအာက္တြင္ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားသူ အေရအတြက္ 
ကြဲလြဲရသည့္အေၾကာင္းမွာ မေျဖၾကားသူမ်ား ရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

စခန္း 
ေနာက္ဆုံး ခရီးစဥ္ 

(အနည္းဆုံး-မၾကာေသးမီက 
ခရီးစဥ္)  

ခရီးစဥ္ကာလ 
(အတုိဆုံး-အရွည္ၾကာဆုံး)  

ဦးတည္ရာ ၿမိ ႔ဳနယ္  အိမ္ျပန္ရသည့္အေၾကာင္း ေစ့ေဆာ္ခ်က္  

စခန္း-၁ ၁၃၀၄- ၁၄၀၃  ၉ လ 

ေဘာလခဲ  x ၂ 
ဒီေမာဆုိး x ၂ 
လိြဳ င္ေကာ္ x ၂ 
မဲစက္ x ၂ 
ဖားေဆာင္း x ၂ 
ဖရူဆုိ x ၂ 
(မွတ္ခ်က္။ NGO လုပ္ငန္းတာဝန္ေၾကာင့္ ခရီး 
သြား ၂ ဦးမွာ ကရင္နီျပည္နယ္ ၿမိ ႔ဳနယ္အားလုံး 
ကုိ ခရီးသြားလာခဲ့သည္။)  

အလုပ္ x ၂ 

စခန္း-၂ ၂၀၁၁- ၁၄၀၃  ၃ ရက္- ၃ လ 
ဒီေမာ္ဆုိး x ၁ 
ဖားေဆာင္း x ၃ 
သံေတာင္ x ၁ 

မိသားစု x ၅ 

မဲလအုန္း ၁၂၀၃- ၁၃၁၁  ၂ ပတ္- ၇ လ 

ဖားေဆာင္း x ၁ 
ေက်ာက္ႀကီး x ၁ 
ဖာပြန္ x ၉ 
သံေတာင္ x ၁ 

မိသားစု  x ၇ 

မဲရမတ္ 
ေလာင္ 

၁၃၀၃- ၁၃၁၂ ၁ ပတ္- ၉ လ 
ေက်ာက္ႀကီး x ၃ 
သံေတာင္ x ၆ 

မိသားစု x ၉ 

မဲလ ၁၄၀၁- ၁၄၀၄  ၁ ရက္- ၃ ပတ္ 

ဘီးလင္း x ၁ 
လိႈင္းဘြဲ x ၂ 
ၾကာအင္ဆိပ္ႀကီး x ၁ 
ေက်ာက္ႀကီး x ၁ 
ျမဝတီ x ၁ 
ဖားအံ x ၁ 
သထုံ x ၁ 
သံေတာင္ x ၁ 

ျပန္ၾကည့္ရံု  x ၁ 
မိသားစု  x ၄ 
ဘာသာေရး x ၄ 

အုန္းဖ်ံ ၁၃၀၄- ၁၄၀၄  ၂ ရက္- ၄ လ  

ပုသိမ္ x ၁ 
ေကာ့ကရိတ္ x ၃ 
ျမဝတီ x ၄ 
ဖားအံ x ၁ 
သထုံ x ၁ 

မိသားစု    x ၉ 
အလုပ္    x ၁ 

ႏုိဖုိး ၁၃၀၄-၁၄၀၄ ၂ ရက္- ၂ လ  

ေကာ့ကရိတ္ x ၃ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး x ၈  
ျမဝတီ x ၂ 
ဖာပြန္ x ၁ 

ျပန္ၾကည့္ရံု x ၂ 
ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင္   x ၁ 
အလုပ္     x ၄ 
မိသားစု      x ၇ 

ဘန္႔ 
တုံယန္း 

၁၄၀၂ - ၁၄၀၄  ၂ ရက္- ၁ လ 

ထားဝယ္ x ၂ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး x ၁ 
ၿမိတ္ x ၃ 
ျမဝတီ x ၁ 

ျပန္ၾကည့္ရံု x ၂ 
ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင္   x ၁ 
အလုပ္     x ၁ 
မိသားစု      x ၃ 

ထမ္ဟင္ ၁၃၁၁- ၁၄၀၃ ၁ ပတ္- ၄ လ 

ထားဝယ္ x ၆ 
ၿမိတ္ x ၂ 

ျပန္ၾကည့္ရံု  x ၁ 
ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္   x ၁ 
အလုပ္     x ၁ 
မိသားစု      x ၅ 

 
 

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ဦးတည္အိမ္ျပန္ၾကရာ ၿမိ ႔ဳနယ္မ်ား  

 

စခန္းအားလုံးမွ အိမ္ျပန္သူအမ်ားစုမွာ ပုံမွန္ လူအမ်ားသြားလာသည့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳၾကသည္။ 
(ျမန္မာအစုိးရႏွင့္၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အင္အားစုမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရိွၾကသည္။) ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ 

ေဒသတြင္ ခရီးသြားလာမႈ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈအဆင့္ သိသာစြာ ျမင့္မားလာသည္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ 

ခရီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
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ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႔နယ္ 
လူ အေရ
အတြက္ 

စုစုေပါင္း 
မွ %  

ရွမ္းျပည္နယ္ --- ၀ ၀ % 

ကရင္နီျပည္နယ္ 

ေဘာလခဲ ၂ ၂% 
ဒီေမာဆုိး ၃ ၃% 
လိြဳ င္ေကာ္ ၂ ၂% 
မစဲက္ ၂ ၂% 
ဖားေဆာင္း ၆ ၆% 
ဖရူဆုိ ၂ ၂% 

စုစုေပါင္း ၁၇ ၁၈% 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး 
ေက်ာက္ႀကီး ၅ ၅% 

စုစုေပါင္း ၅ ၅% 

ကရင္ျပည္နယ္ 

လိႈင္းဘြဲ ၂ ၂% 
ေကာ့ကရိတ္ ၆ ၆% 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၁၀ ၁၁% 
ျမဝတီ ၈ ၈% 
ဖားအံ ၂ ၂% 
ဖာပြန္ ၁၀ ၁၁% 
သံေတာင္ ၉ ၉% 

စုစုေပါင္း ၄၇ ၄၉% 

မြန္ျပည္နယ္ 
ဘီးလင္း ၁ ၁% 
သထုံ ၂ ၂% 

စုစုေပါင္း ၃ 3% 

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
ထားဝယ္ ၈ ၈% 
ၿမိတ္ ၅ ၅% 

စုစုေပါင္း ၁၃ 14% 

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး 
ပုသိမ္ ၁ ၁% 

စုစုေပါင္း ၁ ၁% 
တံု႔ျပန္မေျဖၾကားသူမ်ား ၉ ၉% 

စုစုေပါင္းမ်ား ၉၅ 100% 

 

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ အိမ္ျပန္ခရီး၏ ေစ့ေဆာ္မႈအေၾကာင္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္  

အိမ္ျပန္ၾကသည့္အေၾကာင္းရင္း စုစုေပါင္း 
စုစုေပါင္းမွ

%  
သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈရုံ ၆ ၇%
ေျမပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ ၃ ၄%
အလုပ္ ၉ ၁၁%
မိသားစုေရးရာ ၄၉ ၅၈%
ဘာသာေရး ၄ ၅%
တံု႔ျပန္မေျဖၾကားသူမ်ား ၁၄ ၁၆%

စုစုေပါင္းမ်ား ၈၅ ၁၀၀%

* မွတ္ခ်က္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဇယား ႏွင့္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္တြင္ ၁၀ ကြာျခား 
ေနရျခင္းမွာ စခန္း-၁ မွ ျပန္သြားသူ ၂ ဦးက ကရင္နီျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႔နယ္ ၆ 
ခုလုံးသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

  

ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ားမွ တစ္ဝက္ခန္႔မွာ ကရင္ျပည္နယ္သုိ႔ ယာယီေခတၱျပန္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ငါးပုံတစ္ပုံခန္႔မွာ ကရင္နီျပည္နယ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ 
အိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား၏ အဓိကေစ့ေဆာ္မႈမွာ မိသားစုေရးရာကိစၥျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ 

"အိမ္အလည္ျပန္သူ" မ်ားမွာ အိမ္ျပန္ၾကသူမ်ားအနက္မွ အနည္းစုသာ ျဖစ္သည္။ တက္ခ္ခရုိင္ရိွ စခန္းမ်ားႏွင့္  
ေတာင္ပုိင္းရိွစခန္းမ်ားမွသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။  
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"[အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး] မတုိင္မီတုန္းကေတာ့ စစ္
ေဆးေရးဂိတ္ေတြက ေရတြက္လုိ႔ မႏုိင္ဘူး။ 
လုိအပ္တာထက္ ခရီးက နာရီမ်ားစြာ ပုိၾကာတယ္။ 
ခုေတာ့ ဂိတ္ေတြမွာ ေငြနည္းနည္းေပးေနရေသး 
ေပမယ့္ အမ်ားႀကီး လြယ္သြားၿပီ။"  

ဘန္႔တုံယန္းမွ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးသုိ႔ ျပန္သြားသူ 

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

 

 

 
မွတ္ခ်က္  * ယခုအခန္းတြင္ ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိသာ စုစည္းထားပါသည္။  

* ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈတုိင္းတြင္ တူညီသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိၾကၿပီး၊ ယင္းအခ်က္မ်ားကုိ 
ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကိစၥျပႆနာ အမ်ားစုမွာ လႊမ္းျခံဳျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ 
အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရိွေနျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေသာ ေျမယာျပႆနာ၊ သက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။  
* ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ အမ်ားစုကုိ စခန္းမ်ားအလုိက္ ကုိးကားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကုိးကားေဖာ္ျပမႈမရိွေသာ ကိစၥတစ္ခု 
သည္ အျခားစခန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာမတူညီၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

 

လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားရိွေနျခင္း/ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေသခ်ာမႈ  
ဆက္လက္တည္ရိွေနေသာ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား  

 ျမန္မာအစုိးရတပ္မ်ား (တပ္မေတာ္) ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္တပ္မ်ား [ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ 
တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား (BGFs)၊ ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ ကရင္နီလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္ဦး (KnPLF) ႏွင့္ ၾကယ္နီ၊ ၾကယ္ျဖဴအဖြဲ႔မ်ား] သည္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ 
စုိးရိမ္ပူပန္မႈအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေနပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေနရာ 
ေဒသမ်ားစြာတြင္ တပ္မ်ားအနီးတစ္ဝုိက္၌ ကင္းလွည့္ေနၾကဆ ဲ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခအေနကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသတြင္းရိွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တန္ 
ျပန္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ရွိေစကာမူ ေက်းရြာလူထုမ်ားသည္ သူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ စုိးရိမ္ 
ပူပန္ၾကသည္မွာ နားလည္၍ရႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းေျမျပန္႔ေဒသ 
မ်ားတြင္၊ ယင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ တပ္ဝင္း ဘားတုိက္မ်ားအတြင္း၌သာ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ (မဲလMLA).  

 ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္မွာ တပ္မေတာ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ 
အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေရွ႔တန္းစခန္းမ်ားကုိ ပုိမုိခိုင္မာေအာင္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္၊ အေရအတြက္ တုိးျမႇင့္ေန 
သည္၊ ရိကၡာႏွင့္ စစ္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးျဖည့္တင္းေနသည္ဟု ဆုိသည္။ ျမဝတီၿမိ ႔ဳနယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ 
တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားက သူတုိ႔ႏွင့္နီးစပ္သည့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကုိ သူတို႔တပ္ခ်ထားရာေနရာမ်ားသုိ႔ ေရႊ႔ေျပာင္း 
အေျခခ်ေစသည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိ႔အျပင္ မၾကာေသးမီက ေနရာအမ်ာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လမ္းခ်ဲ႔ထြင္ 
ေရး စီမံကိန္းမ်ားသည္၊ ယခင္က စစ္တပ္က အေရာက္အေပါက္နည္းေသာ ေနရာမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုလည္း ဆုိၾကသည္။ ဤသုိ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလုံးအေပၚ အဓိပၸါယ္ျပန္ဆုိၾကရာတြင္၊ 
ယင္းေဒသတြင္ တပ္မေတာ္က အျမဲတမ္းအေျခခ် တပ္စြဲေတာ့မည့္ အသြင္ေရာက္ေစၿပီး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စ ဲ
ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကုိ အားေပ်ာ့ခ်ိနဲ႔ေစပါသည္။  

 တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးတြဲ မဟာမိတ္ျပဳထားျခင္း မရိွသည့္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ ပို၍အား 
ထားယုံၾကည္မႈကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီေကဘီေအ 
အဖြဲ႔က ျမဝတီၿမိ ႔ဳနယ္တြင္ လုပ္အားအတင္းအက်ပ္ ဆင့္ဆုိမႈမ်ား 
ရိွေနပါေသးသည္။ (အုန္းဖ်ံ UMP).  

 ကရင္ျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းေဒသ (ေကာ့ကရိတ္၊ 
ျမဝတီ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိ ႔ဳနယ္မ်ား) ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေက်း 
ရြာလူထုမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္မွာ ေဒသတြင္းအေျခစုိက္ လက္ 
နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ဳိးစုံ ရိွေနၾကၿပီး၊ ေသနတ္ျပန္ေပါက္ရန္၊ သို႔မဟုတ္  
တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပန္၍စတင္ရန္ ယမ္းပုံသဖြယ္ ရွိေနၾကသည္ဟု 
ဆုိသည္။ (အုန္းဖ်ံUMP, ႏုိဖိုး NPO).  

 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ထုိးစစ္မ်ားဆက္လက္ ရိွေနေသးျခင္း၊ တုိက္ပြဲ 
မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနျခင္း၊ အလားတူပင္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း မၾကာခဏဆုိသလို 
တုိက္ပြဲသတင္းမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား ၾကားသိေနရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္၊ တပ္မေတာ္၏ ရုိးသားမႈကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေမး 
ခြန္းထုတ္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံလံုးအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရး၊ ေနာက္ဆံုး အမ်ဳိးသား 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥမ်ား အသာထား၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးပဏာမကာလတြင္ပင္ ယံုၾကည္မႈတည္ 
ေဆာက္ေရးအတြက္ပင္ အခက္အခ ဲျဖစ္ေစသည္ဟု ေဖာ္ျပေျပာဆုိၾကသည္။  

ေျမျပင္ေပၚ လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ား- ေဒသခံတုိ႔၏အျမင္အေပၚ စုေဆာင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား
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"[အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿပီးကတည္းက] အေျခ 
အေန အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကေတာ့ ေသနတ္ 
သံေတြ မၾကားရေတာ့တာပဲ။ အဲဒါအျပင္ေတာ့ 
သိပ္ၿပီး မထူးျခားပါဘူး။" 

ဖာပြန္သုိ႔ျပန္သူ မဲလအုန္းမွ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

"အိမ္ကထြက္ေျပးရၿပီး ျပန္တဲ့သူတစ္ဦးအဖုိ႔ 
အေရးႀကီးတာက ဘယ္အလံေအာက္မွာ 
ရပ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ရတာပါပဲ"  

  မဲလမွ ျမဝတီသုိ႔ျပန္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး  
 

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျဖတ္ၿပီးခရီးမသြားရဲတဲ့ေနရာ
ေတြ ရိွေသးတယ္။ အဲဒါမွာ (တစ္ခ်ဳိ႔မုိင္းေတြ) 
ရိွေနၾကေသးတယ္"  
 

အုန္းဖ်ံမွ ျမဝတီသုိ႔ အိမ္ျပန္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

 
တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား  

 ေက်းရြာလူထုမ်ားအေပၚ ေဒသခံတပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ႀကီးေလးသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ က်ဴး 
လြန္မႈမ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားအေပၚ က်ဴး 
လြန္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသးၿပီး၊ အဓမၼလုပ္အားကိစၥအတြက္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားလည္း ပုံမွန္ရွိေနပါ 
ေသးသည္။ (ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိ ႔ဳနယ္မ်ား) ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ား သမုိင္း 
ေၾကာင္းအရ ရွိေနခဲ့သည့္ သံသယ၊ မယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္က အားျဖည့္ေပးသလုိ ျဖစ္ေနပါသည္။ 
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ ခ်ိနဲ႔ဆုတ္ယုတ္ေစပါသည္။ (ႏုိဖိုးNPO, အုန္းဖ်ံ UMP, 
မဲလ MLA).  

 တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရပ္စဲသြားျခင္းႏွင့္အတူ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး 
ေဖာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရလာၿပီး၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့နည္း 
သြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပစ္ 
ခတ္ရပ္စဲေရးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ တိုးတက္လာပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာ 

လူထုမ်ားကမူ ခရီးသြားလာရာတြင္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ တစ္ခုခုျဖစ္လာမည္ 
ကုိစိုးရိမ္ေသာ အေၾကာက္တရားမ်ားက ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်န္ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္း 
ေဒသမ်ားတြင္ ထုိကဲ့သို႔ေသာအေၾကာက္တရားမ်ား မ်ားစြာေလွ်ာ့နည္းလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ( မဲရမတ္ေလာင္ 
MRM, မဲလအုန္း MLO) 

 

ေျမျမဳပ္မုိင္း ထူေျပာမႈ  
အသစ္ ျမဳပ္ႏွံထားရိွမႈမ်ား  

 ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ ေက်းရြာလူထုမ်ားက ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား အသစ္ထပ္မံ၍ ျမဳပ္ႏံွေနသည္ကုိ မေတြ႔ရွိၾကပါ။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း မဲလအုန္းမွ ျပန္လာသူ ၃ ဦး၊ ဘန္႔တုံယန္းမွ ျပန္လာသူ ၂-ဦးတုိ႔က အပစ္ရပ္စဲေရးၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားအသစ္ထပ္မံ၍ ျမဳပ္ႏွံ 
လ်က္ရွိ ေနေသးသည္ဟု ၾကားသိခဲ့ရၿပီး၊ ေက်းရြာလူထုမ်ားကုိ 
ဒဏ္ရာရေစသည္ဟုဆိုသည္။(ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚ လာေသာ 
ကိစၥသည္ေကအဲန္ယူ-မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေျမအျငင္းပြားမႈႏွင့္သက္  
ဆုိင္သည္။)  

မုိင္းရွင္းလင္းမႈ  
 အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးၿပီးေနာက္ မုိင္းရွင္းလင္းသည္ဟု ေက်းရြာလူထု 

မ်ား မသိရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမဝတီၿမိ ႔ဳေတာင္ပုိင္းတြင္ ဒီေကဘီေအ အဖြဲ႔က ေျမျမဳပ္မိုင္းရိွရာေနရာမ်ားတြင္ 
မၾကာေသးမီက သတိေပးအမွတ္အသားမ်ား ခ်ထားခဲ့သည္။ (အုန္းဖ်ံUMP). 

 

ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ/ ျပန္လည္ရယူႏုိင္ျခင္း  
အေထြေထြ 

 လက္ရိွအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္၍ သံသယရိွေနၾကေသာေၾကာင့္၊  
စုစည္းစီစဥ္သည့္ အိမ္ျပန္မႈမ်ဳိးအားျဖင့္သာ လူအမ်ားက နယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ျပန္လုိၾကပါသည္။ သို႔ 
ေသာ္လည္း မယ္သေဝါႏွင့္ ဘုရားသုံးဆူအၾကားရိွ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွာ ယခုအခါ အမ်ဳိးစုံေသာ အင္အား 
ဖက္ၿပိဳင္ေနၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းထူေထာင္ရန္ ဆုိလွ်င္ ေျမမက်န္ေတာ့သေလာက္ ရိွေနပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း 
စခန္းေန ဒုကၡသည္မ်ားက အိမ္ျပန္အေျခခ်ႏုိင္ေရး ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေရးကိစၥသဖြယ္ ယူဆ 
ဆုံးျဖတ္ေနၾကပါ သည္။ (ႏိုဖုိး NPO, အုန္းဖ်ံ UMP, မဲလ MLA). 

 ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္ 
တြင္း ဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) မွာ ယခုအခါ ပုိမိုေရရွည္တည္တံ့ 
ေကာင္းမြန္သည့္အေျဖရွာေဖြႏုိင္ရန္အတြက္ ပ်ံ႔က ဲ်လ်က္ အေျခ 
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"ကၽြန္မက အခု လုိအပ္ေနတဲ့ ေျမပုိင္ခြင့္ကိစၥ
ကုိ မိခင္အဖြ႔ဲအစည္း (KNU) ဆီက စီစဥ္ေပးဖုိ႔ 
လုိလားတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္"  

ထမ္ဟင္းမွ ထားဝယ္သုိ႔ျပန္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး  

ခ်ေနထုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (ၿမိ ႔ဳျပမ်ားသုိ႔ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း၊ တည္ၿငိမ္သည့္ေက်းရြာထူေထာင္ျခင္း၊ 
မူရင္းေဒသမ်ားသုိ႔ "လွ်ိ ႔ဳဝွက္" ျပန္၍အေျခခ်ျခင္း မ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။) တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ား၏ ကာကြယ္ေပးမႈေအာင္တြင္ ေန ထုိင္ၾကေသာ သူမ်ားအတြက္မူ၊ အပစ္ခတ္ 
ရပ္စဲေရးၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရးကိစၥအတြက္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ (မဲလအုန္း MLO).  

 
ေျမပုိင္ဆိုင္ခြင့္  

 အုန္းဖ်ံမုိင္ႏွင့္ ႏုိဖိုးစခန္းမ်ားရိွ မိသားစုမ်ားက သူတုိ႔၏ လုံျခံဳေရး မေသခ်ာမေရရာေသးမီ အၿပီးျပန္ရဖို႔ 
စဥ္းစားရမည့္အေရး အက်ပ္အတည္းဆုိက္ေနၾကသည္။ သုိ႔မွသာ ထားခဲ့သည့္ေျမမ်ား ျပန္ရေရးေသခ်ာမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အကယ္၍ ေရရွည္တည္တ့ံစြာ ျပန္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ေနပါက၊ ေျမဆုံး အခြင့္အလမ္းဆုံး 
ရမည့္ အေျခဆုိက္ေနပါသည္။ ဤသုိ႔ပူပန္မႈကို ေဒသခံတပ္မေတာ္ယူနစ္မ်ား၊ ေကအဲန္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ႏွင့္ အလားတူ မ်ာမၾကာမီက မဲ့ဖာေလာင္ေဖာင္ေဒးရွင္း (Mae Fa Luang Foundation)  ကလည္း ႀကိမ္ဖန္ 
မ်ားစြာ တြန္းအားေပးေနၾကရာ ပုိ၍ဆုိးရြားေစသည္။ (အုန္းဖ်ံUMP). 

 အပစ္ခတ္ရပ္စဲခ်ိန္မွစ၍ ေကအဲန္ယူႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပုိင္ 
တုိ႔မွ ေျမပုိင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ထားဝယ္ၿမိဳ႔ 
နယ္တြင္ တိုး၍ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ေျမေလွ်ာက္ထား 
သူက ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ျပသရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္။   
(ဘန္းတုံယန္း BDY).  

 ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိ ႔ဳနယ္တြင္၊ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားက ေျမမွတ္ပံုတင္ 
လက္မွတ္ ႏွစ္စဥ္သက္တမ္းတိုးရန္ ေဒသခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ တစ္ရုိင္ rai (၁,၆၀၀ စတုရန္း 
မီတာ) လွ်င္ ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေပးၾကရသည္။ အကယ္၍ မေပးေဆာင္ပါက သူတုိ႔ေျမကုိ သိမ္းယူခြင့္ရိွသည္ဟု 
ဆုံးျဖတ္သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ (အုန္းဖ်ံ UMP). 

 ေလ်ာ္ေၾကးတစ္စုံတစ္ရာ ေပးေသာ္လည္း ေဒသခံတပ္မေတာ္ယူနစ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပး၍ 
ကုမၸဏီမ်ားက ေျမယာမ်ားသိမ္းယူမႈ ထားဝယ္ၿမိဳ႔ နယ္တြင္ တိုး၍ျဖစ္ပြားေနသည္။ (သုိ႔ေသာ္ခုခံမႈၾကံဳရသည့္ 
အခါ အတင္းအက်ပ္တုိက္တြန္းမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။) ထားဝယ္ၿမိ ႔ဳနယ္တြင္ ေကအဲန္ယူက ၎တုိ႔ၾသဇာ 
သက္ေရာက္ရာနယ္ေျမမ်ား၌ ကုမၸဏီမ်ား၏ ထုိးေဖာက္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ရိွသည္။ (ထမ္ဟင္THI, 
ဘန္းတုံယန္း BDY). 

 မၾကာေသးမီက လမ္းခ ဲ်႔သည့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားရိွခဲ့ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
ေျမပုိင္ဆိုင္မႈ အေပၚထိခိုက္ႏွစ္နာေစေသာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  
 

ေျမယာ ျပန္လည္ရယူႏုိင္မႈ  
 ထမ္ဟင္စခန္းရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၅% မွာ သူတို႔ေနရပ္ရင္းသုိ႔ ျပန္၍ မူရင္းေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူလိုၾက 

ပါသည္။  
 မူလကပုိင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူရန္မွာ ၿမိ ႔ဳျပႏွင့္ ဆင္ေျခဖုန္းေဒသမ်ားတြင္သာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ 

သည္။ (သို႔ေသာ္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပန္လည္ဝယ္ယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။) နယ္စပ္ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေျမ 
ျပန္လည္ရယူမည္ဆုိပါက ပုိ၍ ခက္ခဲပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဖက္ၿပိဳင္ေနၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္အင္အားစု 
မ်ားက သိမ္းယူထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ (အုန္းဖ်ံUMP, မဲလ MLA). 
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"အရင္ကုိယ္ပုိင္တဲ့ေျမေပၚမွာ ကုမၸဏီတစ္ခု
အတြက္ အလုပ္ျပန္လုပ္ေပးရမယ္ဆုိတာ 
အနာဂတ္အတြက္ အဓိပၸါယ္မရိွပါဘူး"  

ႏိုဖိုးမွ ေကာ့ကရိတ္သုိ႔ျပန္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

"အကယ္၍ အစစ္အမွန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာျဖစ္မယ္
ဆုိရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမွန္ျပန္မွာပဲ … ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ခုေတာ့ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ဖုိ႔လည္း ေျမ 
မက်န္ဘူး။ အဲန္ဂ်ီအိုေတြကလည္း ကုိယ့္ဘာသာ 
ဖူလုံေရးအေၾကာင္း အေတာ္ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားစုက လယ္သမားဘဝနဲ႔ အဆုံး 
သတ္ၾက မွာပဲ။ ထုိင္းမွာပဲလား၊ ျမန္မာျပည္မွာလား 
ေတာ့ မသိဘူး။" 

 
အုန္းဖ်ံမိုင္မွ ေကာ့ကရိတ္သုိ႔ ျပန္သြားသူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုံျခံဳမႈ  

ေတာင္းဆုိမႈမ်ား  
 ခရီးသြားလာမႈတြင္ လြတ္လပ္လာ၍ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စီးပြား 

ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ပုံမွန္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား (ေက်းရြာလူထုမ်ားက မိမိတို႔၏ ျခံထြက္သီးႏွံမ်ားကုိ ေစ်း 
ကြက္သို႔ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ပင္) စစ္တပ္စခန္းမ်ား တည္ရာရိွေနေသးသည္။ ယင္းကိစၥမွာ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ 
ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။  

 အစားအေသာက္၊ ယာဥ္ဆင့္ဆုိ အသံုးခ်ျခင္း၊ အဓမၼ 
လုပ္အားခုိင္းေစမႈ/ သက္ဆုိင္သည့္ ခံစားခြင့္မ်ား 
စသည္တုိ႔ကို လက္နက္ကုိင္အင္အားစုအားလုံးတို႔ 
က ပံ့ပုိးေပးရန္၊ ရုပ္၀တၳဳေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေတာင္း 
ဆုိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ သက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည္။ သုိ႔ 
ေသာ္လည္း ဤသုိ႔ေတာင္းဆုိမႈ ပမာဏႏွင့္ ႀကိမ္ေရ 
ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ (အခ်ဳိ႔ေနရာမ်ား 
တြင္ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်သြားသည္။) တပ္မေတာ္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ဤသုိ႔ကိစၥမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိမႈသည္ 
အတင္းအက်ပ္သေဘာ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနဆဲ 

ျဖစ္သည္။ [ဥပမာ- ေကာ့ကရိတ္တြင္ ေက်ာင္းျပင္ဆင္ရန္ ခိုင္းေစမႈ (မဲလ MLA)] တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားဖက္က ေတာင္းဆိုမႈမွာ ပို၍ေစတနာ့ဝန္ထမ္းသေဘာ 
ေဆာင္ၿပီး၊ တ္ုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ [ဥပမာ- ေထာ့ကလုိခုိးတြင္ 
လမ္းျပင္ဆင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာင္စီက ေတာင္းဆုိမႈ (အုန္းဖ်ံ UMP)] 

 ျမဝတီၿမိ ႔ဳနယ္ရိွ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႔က ယာဥ္မ်ားအားလုံးကုိ အခြန္ေကာက္ယူေနသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ 
တစ္စီးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ၅၀၀-၆၀၀ ဘတ္၊ ကားတစ္စီးအတြက္ ၄,၀၀၀ ဘတ္ က်သင့္သည္။ (အုန္းဖ်ံ UMP). 

 မၾကာေသးမီက လမ္းခ ဲ်႔ထြင္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူတို႔အေနျဖင့္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ ပိုမုိ ထိေတြ႔သြားေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။  

 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  

 သယံဇာတထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ခင္းမ်ား ေဒသတြင္း ဝင္ေရာက္လာၾကေသာ 
ေၾကာင့္၊ အလုပ္အကိုင္ အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ဖန္တီးေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ က်ပန္း 
လုပ္အားလုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားကုိ ေန႔စားအျဖစ္ငွားရမ္း 
ခုိင္းေစမႈမ်ဳိး ရိွတတ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်းရြာလူထုမ်ား၏ရင္းျမစ္ 
မ်ားကုိ တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈေၾကာင့္လည္း ေဒသခံမ်ားက မည္သည့္ 
အက်ဳိးအျမတ္မွ် မခံစားၾကရေပ။ ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ကုန္ၾကမ္း 
အျဖစ္ ၿမိ ႔ဳျပေဒသသုိ႔ တင္ပုိ႔သြားၾကသည္။  

 ထြက္ေျပးေရႊ႔ေျပာင္းရ၍ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ 
ရရိွခဲ့သည့္ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသာသည့္စုိးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။ ယင္းအရည္ 
အခ်င္းမ်ားကုိ ေဒသခံ၊ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဏာပုိင္မ်ားက အိမ္ျပန္ၾကသည့္အခါ အသိအမွတ္မျပဳမည္ 
ကုိ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။  

 

သြားေရာက္ထိေတြ႔ႏိုင္မႈ  
 အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္တို႔တြင္ တပ္မေတာ္စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္သူ 

မ်ားအဖုိ႔ စုိးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ ရွိေနေသးေသာ္လည္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္  လယ္ကြင္းမ်ား၊ စုိက္ခင္း ဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ ပို၍သြားေရာက္ထိေတြ႔ႏုိင္သည္။ (မဲရမတ္ေလာင္ MRM, မဲလအုန္း MLO, စခန္း ၁ S1). 
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"သူတုိ႔ (ကုမၸဏီ) လုပ္ငန္းေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ 
ေတာ့ သိပ္မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ေဒသမွာ အခုမွ အစပဲျဖစ္လုိ႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္ 
တာပဲ"  

မဲေရာမူမွ သံေတာင္သုိ႔ျပန္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

"[ကုမၸဏကီ ေဒသထဲမွာ မုိင္းစတူးလာကတည္း
က] ရြာသားေတြက သန္႔ရွင္းတဲ့ေရရဖုိ႔ အေဝး 
ႀကီး ပုိေလွ်ာက္ၾကရတယ္"  
 
မဲလအုန္းမွ ေက်ာက္ႀကီးသုိ႔ျပန္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

 

အႀကီးစားသယံဇာတထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္ စုိက္ခင္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ပ်က္စီးရျခင္း  

 အႀကီးစား သယံဇာတထုတ္လုပ္သည့္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ 
က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား၊ ထိပါးမႈမ်ား ၾကံဳ ေတြ႔ေနၾကရသည္။ အခ်ဳိ႔မွာ သိသာသည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား 
ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ (မဲလအုန္း MLO, စခန္း ၂ S2). သတင္းမ်ားအရ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ 
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။  
o စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ေျပာင္းဖူးခ်ဳိ၊ ေျမပဲ၊ 

ရာဘာ၊ ဆီအုန္း)။   ။ အဓိကအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ 
ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႔ပိုင္းေဒသမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္၊ 
တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ျဖစ္သည္။ (သုိ႔ေသာ္ 
ေျပာင္းဖူးခ်ဳိႏွင့္ ေျမပဲကို ျမဝတီေတာင္ပုိင္း နယ္စပ္အနီး 
တြင္ စုိက္ပ်ဳိးထားမႈမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ထုိင္းကုမၸဏီ 
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထုိင္း 
တုိ႔က ထုတ္ကုန္ကို ဝယ္၍၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ သြင္းအားစု-နည္းပညာ ေထာက္ပ့ံေပးသည္။) 
(အုန္းဖ်ံ UMP). 

o သတၱဳမ်ဳိးစံု (မိုင္းတူးေဖာ္ျခင္း)။     ။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ပဲခူးတုိင္း 
ေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္။  

o သစ္ထုတ္လုပ္ငန္း။     ။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ("ကရင္ျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္း နဲ႔ 
အေရွ႔ပုိင္းမွာ သစ္ခုတ္ဖုိ႔ သစ္ပင္မက်န္ေတာ့ဘူး" (UMP). 

o ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား။     ။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ကရင္နီျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူး 
တုိင္းေဒသႀကီး။  

 ယင္းရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ားမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးရမႈ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ား 
ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။  

o ေဒသခံေရ အရင္းျမစ္မ်ား ညစ္ညမ္းလာျခင္း (လြတ္လပ္စြာစီးေနေသာ ေရမ်ားႏွင့္ ေလွာင္ေရမ်ား)၊ 
အိမ္ေထာင္စုအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာေစသည္။  

o စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ေျမဆီသုဥ္းလာျခင္း။  
o လုံေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကး ေပးျခင္းမရိွဘ ဲေျမယာလုယက္သိမ္းယူျခင္းမ်ား.. ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။  

 ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔မွာ တုိက္ရုိက္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း၊ ဤသုိ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ကုိ ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္သေဘာရိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ခ် 
ေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားက မသိမသာဆုိးရြားလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ 
ေဒသခံျပည္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာေရးဆုိခြင့္လည္း 
မရိွၾကပါ။  
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"အစုိးရေဆးခန္းမွာ မီးဖြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့
က်ပ္တစ္သိန္းေလာက္ ေပးရလိမ့္မယ္။ 
အမႊာဆုိရင္ ႏွစ္ဆေပးရမလားေတာင္ မသိ 
ပါဘူး။"  

မဲလအုန္းမွ ေက်ာက္ႀကီးသုိ႔ ျပန္သြားသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

"အခုေဒသအစုိးရက က်န္းမာေရးလုပ္ 
သားေတြ ရြာအထိလႊတ္ေပးေတာ့ 
ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ စကားမတူ 
ေတာ့ ေျပာရဆုိရတာ ခက္တယ္။"  
 

စခန္း-၂ မွ ေဘာ္လခဲသို႔ ျပန္သြားသူ 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး  

"ကၽြန္မတုိ႔ရြာက လူေတြက ကေလးေတြကုိ မလဲ 
အုန္းမွာ ေက်ာင္းထားဖုိ႔ လႊတ္ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ 
လဲဆုိေတာ့ ေဒသမွာ မူလတန္းအထက္ကုိ ေက်ာင္း 
မရိွလုိ႔ပဲ။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ မဲလက နာမည္ႀကီး 
တယ္။"  
မဲလအုန္းမွ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးသုိ႔ ျပန္သြားသည့္ အမ်ဳိးသမီး  

 

 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  
အေထြေထြ  

 ေဒသအစုိးရမ်ားက ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္၊ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္မွစ၍ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တုိးတက္မႈအနည္း 
ငယ္ ရိွလာခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ-  

o ေက်ာင္းသစ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန အသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊  
o အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ အတန္းတိုးျမႇင့္ သင္ၾကားေပးလာျခင္း၊  
o ကာကြယ္ေဆးထုိးမႈ အပါအဝင္ က်န္းမာေရးအရ လူထုအၾကား တိုးခ ဲ်႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား။  

ဤလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အတိအက်ဆုိလွ်င္ ေနရာေဒသ ၃-ခုတြင္ အဓိကျဖစ္ေပၚ 
ေနပါသည္။  
 ပမာဏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ကာလအတြင္း ဧရိယာ 

(ဥပမာ- ေက်ာက္ႀကီးၿမိ ႔ဳ ေျမာက္ဖက္ပုိင္းတြင္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ အစုိးရ၏ က်န္းမာေရးနယ္လွည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား၊ မူလတန္းေက်ာင္း အသစ္မ်ား၊ ထားဝယ္ၿမိ ႔ဳနယ္တြင္ 
တည္ရွိၿပီးေက်ာင္းမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကရင္နီျပည္ 
နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အတိအက် ေဖာ္ျပႏုိင္ျခငး္ မရိွေသာ အခ်ဳိ႔ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။) (မဲလ MLA, ဘန္းတုံယန္း BDY, 

စခန္း ၁ S1). 
 မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ၿမိ ႔ဳျပမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဧရိယာမ်ား (ဥပမာ-ဖားအံၿမိ ႔ဳနယ္၊ ထုိကလုိခုိး ႏွင့္ က်ဳိက္ဒုံ 

ေဒသမ်ား – အုန္းဖ်ံ UMP, ႏိုဖုိး NPO). 
 ထုိင္းနယ္စပ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္မူ အစုိးရက ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေပးမႈ လံုးဝကင္းမဲ့ေနပါသည္။ (ဥပမာ- က်ဳိက္ဒံုႏွင့္ နယ္စပ္အၾကားေဒသမ်ား၊ – NPO) ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 
လူအမ်ားမွာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရိွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူေနၾကရပါသည္။  

 ခရီးသြားလာခြင့္ လြတ္လပ္လာေသာေၾကာင့္၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက (အတိအက်ေဖာ္ျပ 
ႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္) သူတုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခ်ဳိ႔ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ၾကပါသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္သည္။ (မဲရမတ္ေလာင္MRM, စခန္း ၁ 
S1). 
 

အခေၾကးေငြမ်ား  
 ႏုိင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာခ်ိန္မွစ၍ အစုိးရက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္ 

မႈမ်ားကုိ ရယူရာတြင္ ေပးရသည့္ သိသာ ေအာင္ႀကီးေလးသည့္ အဖိုးအခ 
မွာ ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွေသးပါ။ အကယ္၍ ေငြေၾကး မေပးႏုိင္ပါက၊ ဝန္ 
ေဆာင္မႈ မရရိွၾကပါ။ ရပ္ရြာက ဦးစီးသည့္ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားမွာလည္း 
အမ်ားအားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရရိွသူက ေစတနာအေလ်ာက္ ထည့္ဝင္ေပး 
ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဆရာမ်ားကုိ ဤေငြမွ ပ့ံပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္-  
o ေက်ာက္ႀကီးၿမိ ႔ဳနယ္တြင္ အစုိးရေဆးခန္း၌ သားဖြားရာ တစ္သိန္းက်ပ္ (ေဒၚလာ ၁,၂၀၀ ခန္႔) ကုန္က် 

သည္။ အိမ္တြင္ ရုိးရာလက္သည္ေခၚ၍ သားဖြားမည္ဆုိပါက၊ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ခန္႔ ကုန္က်သည္။ (မဲလ 
MLA). 

o စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ- မေအာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ 
အထက္တန္းေက်ာင္း "ေအာင္ျမင္စြာ" ၿပီးေျမာက္ရန္ အစုိး 
ရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေငြသိသိသာသာ ေပးေဆာင္ကုန္က် 
ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ (ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိ ႔ဳနယ္တြင္ 
၁,၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္၊ သံေတာင္တြင္ ၁,၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ လုိ 
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"အခု ကရင္နီေတာင္ေပၚမွာ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိ
မူးယစ္ေဆးဝါး လုိခ်င္လုိခ်င္ ရတယ္"  

စခန္း-၁ မွ ကရင္နီျပည္နယ္သုိ႔ျပန္သူ 
အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

"အကယ္၍ ဒုကၡသည္ေတြ အိမ္ျပန္တာတကယ္ျဖစ္ 
လာခဲ့ရင္၊ လူငယ္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္သိပ္စုိးရိမ္ 
တယ္… [ေထာ့ကုိခုိးေဒသက] အမ်ားစုဟာ [ယာဘား 
ေသာက္ၿပီး] ပ်က္စီးေနၾကၿပီ"  

အုန္းဖ်ံမိုင္မွ ေကာ့ကရိတ္သုိ႔ျပန္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

အပ္သည္။ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္း၊ ဆရာမ်ားကုိေပးရန္ ႏွင့္ က်ဴရွင္ဖိုးကုန္က်ေငြမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။)  
o ထုိးကလုိခိုးတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္ သံပံုး ၆ ပုံး (၉၆ ကီလုိဂရမ္) ေပးေဆာင္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။ (မဲလ MLA). 
 ပညာေရးကုိ အေလးထားတန္ဖိုးထားၾကသည့္အတြက္၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ကုန္က် 

စားရိတ္နည္းၿပီး၊ ပို၍အရည္အေသြးျမင့္မားရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္း ေက်းလက္ေဒသမွ ျပည္သူမ်ား 
အတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္အားထားစရာ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ေစ်းႀကီးၿပီး၊ အရည္အေသြးနိမ့္ 
သည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ (မဲလ MLA).  
 

ဘာသာစကား  
 ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိ ႔ဳနယ္မ်ားရိွ ေဒသအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ကရင္ဘာသာစကား သင္ရိုး 

ညႊန္းတန္းကို သင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲပါသည္။ (ဘန္းတုံယန္း BDY, မဲလ MLA). 
 [ထားဝယ္] ဧရိယာ ျပင္ပတြင္ ခန္႔ထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္း 

မရိွၾကေပ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ မထိေရာက္ ျဖစ္ေစၿပီး၊ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
လည္း မက်င့္သုံးႏိုင္ ျဖစ္ရသည္။ (ထမ္းဟင္THI).  
 

ဘဝတက္လမ္း အခြင့္အေရးမ်ား  
 ေဒသအစုိးရက လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ဘဝ၊ လုပ္ငန္းခြင္ တက္လမ္းအတြက္ 

ဗမာမ်ားကုိသာ ဦးစားေပးမႈ ရွိေနဆ ဲျဖစ္ပါသည္။ ထားဝယ္ၿမိ ႔ဳနယ္တြင္ ဤအေျခအေနမ်ဳိး မေတြ႔ရွိရပါ။  
 ထြက္ေျပးေရႊ႔ေျပာင္းရစဥ္ကာလအတြင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား ရရိွထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍မူ အိမ္ျပန္သည့္အခါ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအဆင့္အစိုးရ အာဏာ 
ပုိင္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း အသိအမွတ္မျပဳမည္ကို အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ ပူပန္ေနၾကပါသည္။  
 

 
မူးယစ္ေဆးဝါး ထူေျပာမႈ  

 ခရီးသြားလာခြင့္အေပၚ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်လိုက္သည္ႏွင့္အညီ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး (အထူးသျဖင့္ 
ယာဘ) ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ား ကရင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္  တုိးတက္မ်ားျပား 
လာသည္။ (ျမဝတီ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ၿကီး၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိ ႔ဳနယ္မ်ား) 
အထူးသျဖင့္ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၏ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ 
ေသာ ထုိကလုိခုိး၊ ကရင္နီျပည္နယ္၊ အခ်ဳိ႔ေသာဒုကၡသည္စခန္း မ်ား  
(ႏုိဖိုး၊ အုန္းဖ်ံမိုင္၊ မဲလ၊ မဲလအုန္း၊ စခန္း-၁) သုိ႔ မူးယစ္ေဆး မ်ား 
ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိ ႔ဳနယ္တြင္ လူငယ္ ၃၀% 
မွာ မူးယစ္ေဆးပုံမွန္ သံုးစြဲေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ (ႏိုဖုိး NPO) သုိ႔ေသာ္ ထားဝယ္ၿမိ ႔ဳနယ္တြင္မူ ယာဘား 
သုံးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲလြဲစြာေတြ႔ရွိရသည္။ (ထမ္ဟင္း- မရိွပါ။ ဘန္႔တုံယန္း- ရွိသည္။)  

 ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ (ပုသိမ္) တြင္ မူးယစ္ေဆးအျဖစ္ အလြဲသံုးမႈမ်ား (ဒိုင္ယာဇီပန္) တုိးျမင့္လာသည္ကုိ၊ 
အထူးသျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား၌ပင္ ေတြ႔ရိွရသည္။ (အုန္းဖ်ံ UMP). 

 ဤသုိ႔တိုးမ်ားလာရျခင္းမွာ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ စီးပြားေရး 
မေတာ္ေလာဘေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ မူဝါဒ၊ ေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ (သုိ႔ေသာ္ အုပ္စုမ်ားက 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္ဘဲျဖစ္ေစ၊ ပို၍ 
ဝင္ေရာက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟူေသာ 
သံသယမ်ား ရိွေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္ 

နယ္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ အလယ္ပုိင္းေဒသမ်ား၊ ကရင္နီျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္သည္။ (ႏိုဖုိးNPO, အုန္းဖ်ံ UMP, 
မဲလ MLA, စခန္း ၂ S2).  
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အျခား 

 လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာႏုိင္ေရး၊ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္မ်ား၊ ေျပာေရးဆုိခြင့္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံ 
ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္လာခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္၊ တင္းက်ပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။ 
ဥပေဒအရ ဤအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ အတည္မျပဳထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ား 
မွာ မတည္ၿငိမ္ၿပိဳကြဲလြယ္ ျဖစ္ေနေသးၿပီး၊ လုံးဝ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားႏုိင္ေသးသည္။  

 ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္) ထုတ္ေပးျခင္းမွာ တုိးတက္လာခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း မူစလင္မ်ားအတြက္မွာမူ သူတို႔၏ကုိးကြယ္ရာဘာသာကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မခံၾကရပါ။ 
(အုန္းဖ်ံမုိင္စခန္း)  
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မွတ္ခ်က္။ * ယခုအခန္းတြင္ ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား၏ အျမင္မ်ား အေသးစိတ္ကုိသာ ေဖာ္ျပထားသည္။  
* ေျဖၾကားသူမ်ားကုိ သူတုိ႔အိမ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး အခက္အခဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၂-ခုမွ ၄ ခု ေျဖေပးရန္ 
ေမးခဲ့သည္။  
ယခုနံပါတ္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးစဥ္ ပင္မက်သည့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ (၅-ခုမွ ၇-ခုအထိ) စုစုေပါင္းထုတ္ထား 
ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးစားေပးကိစၥတစ္ခုခ်င္းအေပၚ ၁ မွတ္ေပးပါသည္။  

 

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အိမ္ျပန္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခက္အခဲမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္  
ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အိမ္ျပန္မႈအတြက္ ဒုကၡသည္တုိ႔ကုိယ္တုိင္

ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားသည့္ အခက္အခဲမ်ား 
စခန္း အေရအတြက္ 

စုစုေပါင္းမွ %  
ဦးစားေပး 

လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ား ရိွေနျခင္း/ အပစ္ရပ္စဲေရး ေသခ်ာမႈ 
 
 
 
 
* ထမ္ဟင္းစခန္းတြင္ ယခုအခက္အခဲကုိ အေၾကာင္းအခ်က္ ၂ ခု 
ေဖာ္ျပပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အမွတ္ ၂ ခု ေပးခဲ့သည္။  

စခန္း-၁ ၂ / ၂

၃၆% ၁ 

စခန္း-၂ ၁၃ / ၁၃
မဲလအုန္း ၁၂ / ၁၂
မဲရမတ္ေလာင္ ၇ / ၉
မဲလ ၉ / ၉
အုန္းဖ်ံ ၇ / ၁၁
ႏုိဖုိး ၁၃ / ၁၄
ဘန္႔တံုယန္း ၇ / ၇
ထမ္ဟင္ * ၁၆ / ၈
စုစုေပါင္း ၈၆ / ၈၅

ေျမပုိင္ဆုိင္ျခင္း/ ေျမျပန္ရယူႏုိင္ျခင္း  
 
 
* မဲရမတ္ေလာင္စခန္းတြင္ ေျမပုိင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
မလုံျခံဳမႈ ျပႆနာမ်ားေဖာ္ျပၾကသူ ေျဖၾကားသူမ်ားက တြဲစပ္ေန 
သည့္ အခက္အခဲတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 
အမွတ္ကုိ အခက္အခဲ ၃-ခုအၾကား ညီမွ်စြာ ခြဲျခားပါသည္။  

စခန္း-၁ ၁ / ၂

၁၅% ၂ 

စခန္း-၂ ၅ / ၁၃
မဲလအုန္း ၄ / ၁၂
မဲရမတ္ေလာင္ * ၅ / ၉
မဲလ ၃ / ၉
အုန္းဖ်ံ ၇ / ၁၁
ႏုိဖုိး ၁၀ / ၁၄
ဘန္႔တံုယန္း ၂ / ၇
ထမ္ဟင္ ၀ / ၈
စုစုေပါင္း ၃၇ / ၈၅

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  စခန္း-၁ ၀ / ၂

၁၅% ၃ 

စခန္း-၂ ၂ / ၁၃
မဲလအုန္း ၂ / ၁၂
မဲရမတ္ေလာင္ ၄ / ၉
မဲလ ၀ / ၉
အုန္းဖ်ံ ၆ / ၁၁
ႏုိဖုိး ၁၂ / ၁၄
ဘန္႔တံုယန္း ၃ / ၇
ထမ္ဟင္ ၇ / ၈
စုစုေပါင္း ၃၆ / ၈၅

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုံျခံဳမႈ  
(ဤအခ်က္တြင္ ဆက္လက္၍ အခြန္ေကာက္ခံေနျခင္း၊ အဓမၼ 
လုပ္အားခုိင္းေစေနျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္-- အုန္းဖ်ံစခန္း)  
 
* မဲရမတ္ေလာင္စခန္းတြင္ ေျမပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
မလုံျခံဳမႈ ျပႆနာမ်ားေဖာ္ျပၾကသူ ေျဖၾကားသူမ်ားက တြဲစပ္ေန 
သည့္ အခက္အခဲတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 
အမွတ္ကုိ အခက္အခဲ ၂-ခုအၾကား ညီမွ်စြာ ခြဲျခားပါသည္။ 

စခန္း-၁ ၂ / ၂

၁၅% ၄ 

စခန္း-၂ ၇ / ၁၃
မဲလအုန္း ၆ / ၁၂
မဲရမတ္ေလာင္ * ၅ / ၉
မဲလ ၆ / ၉
အုန္းဖ်ံ ၇ / ၁၁
ႏုိဖုိး ၂ / ၁၄
ဘန္႔တံုယန္း ၀ / ၇

ေရရွည္တည္တ့ံသည့္အိမ္ျပန္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခက္အခဲမ်ား  
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ထမ္ဟင္ ၀ / ၈
စုစုေပါင္း ၃၅ / ၈၅

ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ရိွေနျခင္း  
 
 

စခန္း-၁ ၁ / ၂

၁၃% ၅ 

စခန္း-၂ ၉ / ၁၃
မဲလအုန္း ၈ / ၁၂
မဲရမတ္ေလာင္ ၆ / ၉
မဲလ ၀ / ၉
အုန္းဖ်ံ ၁ / ၁၁
ႏုိဖုိး ၃ / ၁၄
ဘန္႔တံုယန္း ၂ / ၇
ထမ္ဟင္ ၁ / ၈
စုစုေပါင္း ၃၁ / ၈၅

မူးယစ္ေဆးဝါး ထူေျပာျခင္း  စခန္း-၁ ၀ / ၂

၄% ၆ 

စခန္း-၂ ၂ / ၁၃
မဲလအုန္း ၀ / ၁၂
မဲရမတ္ေလာင္ ၀ / ၉
မဲလ ၀ / ၉
အုန္းဖ်ံ ၅ / ၁၁
ႏုိဖုိး ၂ / ၁၄
ဘန္႔တံုယန္း ၀ / ၇
ထမ္ဟင္ ၀ / ၉
စုစုေပါင္း ၉ / ၈၅

သယံဇာတ အႀကီးအက်ယ္ ထုတ္ယူမႈ ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ သီးႏံွ စုိက္ပ်ဳိးမႈ
တုိ႔ေၾကာင့္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္း  

စခန္း-၁ ၀ /၂

၂% ၇ 

စခန္း-၂ ၁ / ၁၃
မဲလအုန္း ၄ / ၁၂
မဲရမတ္ေလာင္ ၀ / ၉
မဲလ ၀ / ၉
အုန္းဖ်ံ ၀ / ၁၁
ႏုိဖုိး ၀ / ၁၄
ဘန္႔တံုယန္း ၀ / ၇
ထမ္ဟင္ ၀ / ၈
စုစုေပါင္း ၅ / ၈၅

စုစုေပါင္း ၂၃၉ / ၈၅ ၁၀၀% ၁၀၀%
 
ေဖာ္ျပခ်က္    အိမ္ျပန္ရန္ အလြန္အခက္အခဲရိွသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနမႈ (ေျဖၾကားသူ ၅၀-၁၀၀% ၏ ဦးစာေပး)  

အိမ္ျပန္ရန္ သိသာသည့္အခက္အခဲရိွသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနမႈ (ေျဖၾကားသူ ၂၅-၄၉% ၏ 
ဦးစာေပး) 

   အိမ္ျပန္ရန္ အခက္အခဲသိပ္မရိွဟု ထင္ျမင္ယူဆေနမႈ (ေျဖၾကားသူ ၁-၂၄% ၏ ဦးစာေပး) 
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စခန္းအလုိက္- ေရရွည္တည္တ့ံသည့္အိမ္ျပန္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခက္အခဲမ်ား  
မွတ္ခ်က္။  * ဦးစားေပး အခက္အခဲမ်ားကုိ နယ္စပ္တစ္ခုလုံး ျပင္းထန္ဆုိးရြားမႈအရ ဘယ္မွညာသုိ႔ စီစဥ္ထားသည္။  

Self-Identified 
Obstacle 

 
 
စခန္း 

လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႔မ်ား 
ရိွေနျခင္း/ 

အပစ္ရပ္စဲေရး 
ေသခ်ာမႈ 

သက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္း 
လုံျခံဳမႈ  

ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ/ 
ေျမျပန္ရယူ 
ႏုိင္ျခင္း 

ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား 
ရိွေနျခင္း 

က်န္းမာ-  
ပညာ 

ဝန္ေဆာင္မႈ  
မ်ား  

မူးယစ္ေဆးဝါး 
ထူေျပာျခင္း  

သဘာဝ 
ဝန္းက်င္ 
ပ်က္စီးျခင္း  

စခန္း-၁ ၁၀၀% ၁၀၀% ၅၀% ၅၀% ၀ % ၀ % ၀ %
စခန္း-၂ ၁၀၀% ၅၄% ၃၈% ၆၉% ၁၅% 1၁၅% ၈%
မဲလအုန္း ၁၀၀% ၅၀% ၃၃% ၆၇% ၁၇% ၀ % ၃၃%
မဲရမတ္ေလာင္ ၇၈% ၅၆% ၅၆% ၆၇% ၄၄% ၀ % ၀ %
မဲလ ၁၀၀% ၆၇% ၃၃% ၀ % ၀ % ၀ % ၀ %
အုန္းဖ်ံ ၆၄% ၆၄% ၆၄% ၉% ၅၅% ၄၅% ၀ %
ႏုိဖုိး ၉၃% ၁၄% ၇၁% ၂၁% ၈၆% ၁၄% ၀ %
ဘန္႔တံုယန္း ၁၀၀% ၀ % ၂၉% ၂၉% ၄၃% ၀ % ၀ %
ထမ္ဟင္ ၂၀၀% ၀ % ၀ % ၁၃% ၈၈% ၀ % ၀ %

 
ေဖာ္ျပခ်က္    အိမ္ျပန္ရန္ အလြန္အခက္အခဲရိွသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနမႈ (ေျဖၾကားသူ ၅၀-၁၀၀% ၏ ဦးစာေပး)  

အိမ္ျပန္ရန္ သိသာသည့္အခက္အခဲရိွသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနမႈ (ေျဖၾကားသူ ၂၅-၄၉% ၏ 
ဦးစာေပး) 

   အိမ္ျပန္ရန္ သိပ္အခက္အခဲမရိွဟု ထင္ျမင္ယူဆေနမႈ (ေျဖၾကားသူ ၁-၂၄% ၏ ဦးစာေပး) 
      အိမ္ျပန္ရန္ အခက္အခဲရိွသည္ဟု မထင္ျမင္မယူဆမႈ (ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၀%)  
 

မွတ္ခ်က္။     ။ အမ်ားစုေသာ ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ားက အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပႆနာ (အျခားကိစၥမ်ား က်န္ရိွေနေသာ္လည္း 
အျပည့္အဝ ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းမရိွ) မ်ားမွာ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အိမ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အဟန္႔အတား 
မ်ားဟု ယူဆၾကသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ (ေပ်ာ့ေျပာင္း) “mild” ႏွင့္ ဦးစားေပး မခြဲျခားရေသး “non-prioritised” သည့္ 
အခက္အခဲမ်ား အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ ယင္းတုိ႔ကုိ အေရးမႀကီးဟု ယူဆျခင္း မဟုတ္ပါ။ ယခုရလာဒ္မွာ 
ဦးစားေပး အစီအစဥ္သတ္မွတ္ျခင္း အေပၚတြင္သာ မူတည္ၿပီး၊ မူလကတည္းက ေျဖၾကားသူမ်ားက အိမ္ျပန္ႏုိင္ေရး 
အဓိက အဟန္႔အတားမ်ားဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။  
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အေၾကာင္းအရာအလုိက္- အေရးႀကီးသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ခ်က္  
မွတ္ခ်က္။  * အခက္အခဲမ်ားကုိ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ျပင္းထန္မႈ အတုိင္းအဆအရ စီစဥ္ထားပါသည္။  
 

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ရိွေနမႈ/ အပစ္ရပ္စဲေရး ေသခ်ာေရရာမႈ  
 
နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ စခန္းတစ္ခုခ်င္းစီ၌ ယခုျပႆနာကုိ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အိမ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
အေရးအႀကီးဆံုး အခက္အခဲအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ႏုိဖိုး၊ မဲရမတ္ေလာင္ (မဲရာမူ) ႏွင့္ အုန္းဖ်ံရွိ အခ်ဳိ႔ေသာ 
ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ားက အဟန္႔အတားတစ္ခုအျဖစ္ ဦးစားေပး မေဖာ္ျပၾကပါ။ ပို၍အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ 
မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ယင္းစခန္းမ်ားသည္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၏ တစ္ဖက္ျခမ္း နယ္စပ္တြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထုိအခါ အစိုးရက ဦးေဆာင္စီစဥ္ျခင္း 
မဟုတ္သည့္၊ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ အိမ္ျပန္မႈနည္းလမ္းမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သူတို႔၏ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ညိႇႏိႈင္းအေလ်ာ့ေပးျခင္းမရိွဘ ဲ
ၾကံ့ၾကံ့ခံ ရပ္တည္ေနၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ ဤအေၾကာင္းအခ်က္ကို ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အိမ္ျပန္ေရး 
အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးဟု ျမင္ထားသည့္ အခက္အခဲဟု ယူဆရမည္ ျဖစ္သည္။  
 
ေျမပုိင္ခြင့္/ ေျမယာျပန္လည္ရယူႏုိင္မႈ  
 
ေျမပုိင္ခြင့္/ ေျမယာျပန္လည္ရယူႏိုင္မႈကုိ ထမ္ဟင္းစခန္းမွအပ၊ က်န္စခန္းမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ အထူးဦးစား 
ေပးအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။ "လက္နက္ကုိင္ တပ္မ်ားရိွေနျခင္း/ အပစ္ရပ္စဲေရး မေသခ်ာျခင္း" စသည့္ အခက္အခဲကုိ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအခ်က္ ႏွစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထမ္ဟင္းစခန္းတြင္မူ ယခုဦးစားေပးကိစၥသည္ 
သိသာထင္ရွားသည့္၊ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရိွေသာ အျခား အေၾကာင္းအခ်က္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။  
 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  
 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ေျမျမဳပမုိင္း ထူေျပာမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္၊ လူမႈဖူလံုေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ရရိွႏုိင္ေရးျပႆနာသည္ ေတာင္ပုိင္းစခန္းမ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ 
ႀကီးေလးသည့္၊ သိသာထင္ရွားသည့္ အခက္အခဲဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ ခၽြင္းခ်က္တစ္ခုမွာ မဲရမတ္ေလာင္စခန္းျဖစ္ၿပီး၊ 
ယင္းစခန္း တြင္မူ မာနယ္ပေလာ (၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႔ထြက္ေျပးရမႈမ်ား မတုိင္မီတြင္၊ စစ္ေရးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရး ခုခံမႈ အတြက္ ဌာနခ်ဳပ္-ဗဟုိခ်က္မ ျဖစ္ခဲ့သည္) တည္ရိွေနစဥ္ကာလကပင္၊ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပ့ံပိုးေပးေရးက အစဥ္သျဖင့္ အခရာ က်ပါသည္။ 
 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုံျခံဳေရး  
 
ယခုအခက္အခဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစားေပးမႈတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ကြဲလြဲေနၾကသည္။ ေျမာက္ပုိင္းက်ေလ စခန္း 
မ်ားတြင္ ပုိ၍ ျပင္းထန္စြာ ရုန္းကန္ရေလဟု ေယဘုယ် ယူဆႏုိင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
လုံျခံဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေတာင္ပုိင္းစခန္းမ်ားက အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ပုိမိုရရိွႏုိင္ေရးကုိ ေဖာ္ျပၾကသည္။ (ဥပမာ 
အားျဖင့္- ေျမပိုင္ခြင့္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။) မတူကြဲျပားသည့္ အခက္အခဲမ်ား အျပန္ 
အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနပုံကုိ သတိျပဳသင့္သည္။  
 
ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ရိွေနမႈ  
 
ေျမာက္ပုိင္းစခန္း ၄ ခုရွိ ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၅၀% က ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ရွိေနျခင္းကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
ေတာင္ပိုင္း ၅-ခုတြင္ ၃၀% ေသာ ေျဖၾကားသူမ်ားကသာ အလားတူေဖာ္ျပသည္။ ေတာင္ပိုင္းစခန္းမ်ားက အေျခခံ 
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အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေရး (ဥပမာ- ေျမပုိင္ခြင့္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ကုိသာ ပုိ၍ဦးစားေပး ေဖာ္ျပ 
ၾကသည္။ ဤအေျခအေနမွာ ေျမာက္ပုိင္းစခန္းမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပို၍ကြာဟမႈအေျခအေနကုိ 
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနၿပီး၊ ေတာင္ပုိင္းတြင္မူ အေထြေထြေသာ လႈပ္ရွားသူမ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳမူေဆာင္ 
ရြက္ေနၾက၍ ကြဲျပားေနေသာ အေျခအေန ျဖစ္ႏိုင္သည္။  
 
မူးယစ္ေဆးဝါး ထူေျပာမႈ  
 
အုန္းဖ်ံစခန္းတြင္ ယင္းျပႆနာကုိ အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းစခန္းသည္ မူးယစ္ 
ေဆးထုတ္လုပ္သည္ဟု ေက်ာ္ေစာေနသည့္ ေဒသႏွင့္ နီးကပ္ေနျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး ေဖာက္ကားေရာင္းဝယ္မႈမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။  
 
အႀကီးစား သယံဇာတထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္သီးႏံွစုိက္ခင္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးရျခင္း 
  
မဲလအုန္းစခန္းမွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားသာလွ်င္ ယခုအခက္အခဲကုိ အိမ္ျပန္ရန္ သိသာထင္ရွားသည့္ အဟန္႔ 
အတားအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ားမွာ ဖာပြန္သုိ႔သာ သိသာသည့္ အေရအတြက္ျဖင့္ ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး၊ 
ဤသုိ႔စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ ယင္းေဒသေန ေက်းရြာလူထုမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပမႈလည္း ရိွႏုိင္သည္။ 
ယင္းေဒသတြင္ သယံဇာတထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမပုိင္ခြင့္ႏွင့္ သဘာဝ ဝန္းက်င္အခြင့္ 
အေရးမ်ားကုိ ထိခိုက္နစ္နာေစေၾကာင္း သိရသည္။ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ခင္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚသုိ႔ တုိးခ ဲ်႔လာမည့္ကိစၥမွာ ေစာလြန္းပါေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္လာမည့္ 
လမ်ား၊ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဤကိစၥအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အိမ္ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမွာ ပုိ၍ႀကီးထြားလာ 
ဖြယ္ ရွိသည္။  
 
 

စခန္းအလုိက္- အေရးႀကီးသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ခ်က္  
 

ထမ္ဟင္းစခန္း  
မွတ္ခ်က္  * "လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားရိွေနျခင္း/ အပစ္ရပ္စဲေရး ေသခ်ာမႈ" ကုိ ယခုစခန္းတြင္ အဟန္႔အတား ၂ ခုအျဖစ္ သီးျခား 

ခြဲ၍ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ယင္းကုိပင္မ အခက္အခဲအျဖစ္ ေျပာဆုိေသာ္လည္း၊ က်န္ျပႆနာမ်ားကုိ အနည္းငယ္သာ ေျပာ 
ဆုိၾကသည္။  
* ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေလးပုံသုံးပုံ (၆ ဦး) မွာ ထားဝယ္ၿမိဳ႔နယ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး၊ က်န္သူမ်ားမွာ ၿမိတ္ၿမိဳ႔သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾက 
သည္။  

လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏုိင္ေရးသည္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အိမ္ျပန္မႈအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ လုိအပ္ခ်က္ 
သာ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႔က ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား က်န္ရိွေနမႈအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေဒသတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ရိွေနေသာ္လည္း၊ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္/ ေျမျပန္လည္ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ေဖာ္ျပေျပာဆုိၾကျခင္း မရိွပါ။ သူတုိ႔ျပန္သြား 
ၾကသည့္ ေနရာမွာ ပုိ၍ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေက်းလက္ေဒသ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္းေဒသ 
မ်ားသုိ႔ ေရရွည္ျပန္ရန္ ဦးစားေပးအခက္အခဲမ်ား ရိွေနသည္ဟုလည္း ခံစားထင္ျမင္ၾကပုံ မရပါ။  
 
ဘန္႔တုံယန္းစခန္း 
မွတ္ခ်က္  * ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၄၀% (၃ ဦး) မွာ ၿမိတ္ၿမိဳ႔သုိ႔ ျပန္ခဲ့သည္။ က်န္ ၃၀% မွာ ထားဝယ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၅% မွာ 

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႔နယ္မ်ားသုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။  
အိမ္ျပန္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဦးစားေပးအခက္အခဲအျဖစ္ ဆက္၍ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စစ္တပ္မ်ားတုိးခ ဲ်႔ခ်ထားေန 
မႈအျပင္၊ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္မႈ၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ရိွေနျခင္း၊ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေရရွည္တည္ 
တ့ံသည့္ အိမ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္၊ ဦးစားေပးအခက္အခဲမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ထမ္ဟင္းစခန္းမွ အိမ္သို႔ျပန္ၾက 
သူမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားစြာ ျပန္ၾကရာ တူညီေသာ္လည္း၊ မတူကြဲျပားသည့္ ဦးစားေပး ျပႆနာမ်ားကုိ ေတြ႔ရသည္။ ေျမ 
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းျပႆနာမ်ားကုိ အိမ္ျပန္ရန္ အခက္အခဲမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပၿပီး၊ အိမ္ျပန္သြားၾကသူမ်ား၏ 
၃၀% မွာ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးႏွင့္ ျမဝတီၿမိ ႔ဳနယ္မ်ားသုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္။ ထမ္ဟင္းစခန္းႏွင့္အလားတူပင္၊ 
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အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုံျခံဳမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ထူေျပာေနမႈ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္း.. 
စသည့္ကိစၥမ်ားကုိ ပါဝင္ေျဖ ဆုိၾကသူမ်ားက ဦးစားေပးျပႆနာမ်ားအျဖစ္ စဥ္းစားေဖာ္ျပၾကျခင္း မရိွပါ။  
 
ႏုိဖုိးစခန္း 
မွတ္ခ်က္  * ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၆၀% (၈ ဦး) ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ က်န္ ၂၀% မွာ ေကာ့ကရိတ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ 

သည္။ ၁၅% ခန္႔မွာ ျမဝတီသုိ႔၊ ၇% မွာ ဖာပြန္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။  
ျပန္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္၍ စစ္တပ္မ်ားတုိးခ ဲ်႔ ခ်ထားေနျခင္းႏွင့္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရရိွႏုိင္မႈ၊ ေျမပုိင္ဆိုင္ခြင့္တုိ႔အေပၚ အိမ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကီးေလးေသာ အခက္အခဲမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ႏိုဖုိး 
စခန္းမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈအေပၚ "ေတာ္သင့္ေသာ အခက္အခဲမွ်သာ" ဟု ေဖာ္ျပေျဖဆုိသည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ စခန္းလည္း ျဖစ္သည္။ (ေျမာက္ပိုင္းေဒသရိွ က်န္စခန္းမ်ားအားလုံးက ႀကီးမားဆုိးရြားသည့္ အခက္ 
အခဲဟု ဤကိစၥအေပၚ ေျဖဆုိခဲ့ၾကၿပီး၊ ေတာင္ပုိင္းရိွ စခန္းမ်ားကမူ ဦးစားေပးျပႆနာဟု လံုးဝထင္ျမင္ယူဆျခင္း မရိွ 
ၾကပါ။) တစ္ျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကုိ ဦးစားေပးအခက္အခဲအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည္ကို 
လည္း မိမိတို႔ ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ရသည္။  
 
အုန္းဖ်ံမုိင္စခန္း  
မွတ္ခ်က္  * ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၆၄၀% (၄ ဦး) မွာ ျမဝတီၿမိဳ႔နယ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး၊ က်န္ ၃၀% မွာ ေကာ့ကရိတ္သုိ႔၊ ၁၀% မွာ 

ဖားအံႏွင့္ သထုံၿမိဳ႔နယ္မ်ားသုိ႔ အသီးသီး ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ၁-ဦးက ပုသိမ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့သည္။  
စခန္းမ်ားအားလုံးတြင္၊ အုန္းဖ်ံမုိင္စခန္းက လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရိွေနျခင္း၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မေသခ်ာမႈအေပၚ 
အိမ္ျပန္ႏုိင္ေရး ဦးစားေပးျပႆနာဟု အနည္းဆုံးေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စခန္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခက္အခဲတစ္ခု 
အျဖစ္ေတာ့ ယူဆၾကပါေသးသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥအေပၚ လုံျခံဳမႈ၊ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္တို႔ 
ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အလားတူ အေရးႀကီးေၾကာင္း အမွတ္ေပးေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိမေနမႈ 
အေပၚ ႀကီးေလးေသာ အခက္အခဲဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ အျခားစခန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ အုန္းဖ်ံမုိင္စခန္းက မူးယစ္ 
ေဆးဝါးေပါမ်ားေနမႈ ျပႆနာကုိ အႀကီးမားဆုံး အိမ္ျပန္ရန္ အခက္အခဲဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ထူေျပာ 
မႈအေပၚ အိမ္ျပန္ရန္ျပႆနာအျဖစ္ အဆင့္အတန္းကုိမူ၊ နိမ့္စြာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္မွာ တစ္စံုတစ္ရာ အ့ံၾသဖြယ္ပင္ ျဖစ္ 
သည္။  
 
မဲလစခန္း  
မွတ္ခ်က္  * မဲလစခန္းမွ ယာယီျပန္ခဲ့ၾကသူတုိ႔၏ ဦးတည္ရာမွာ စခန္းမ်ားအားလုံးအနက္ ကြဲျပားမႈ အရိွဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ 

ေၾကာင့္ ဦးစားေပးျပႆနာမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ေနရာမ်ား ဆက္စပ္ပတ္သက္ပုံ တြက္ခ်က္ရာ၌ ပုိ၍ ေဝဝါးလွပါသည္။  
 * ပါဝင္ေျဖၾကားသူတုိ႔၏ ၂၂% ( ၂ ဦး) မွာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႔နယ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၁၁% စီမွာ ဘီးလင္းၿမိဳ႔နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ 

ႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ ျမဝတီ၊ ဖားအံ၊ သထုံႏွင့္ သံေတာင္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားသုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။  
အိမ္ျပန္မည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္၍ စစ္တပ္အင္အားတုိးခ ဲ်႔ ခ်ထားမႈမ်ားအေပၚ အဓိကလႊမ္းမုိးေနသည့္၊ ဦးစား 
ေပး အခက္အခဟုဲ ေဖာ္ျပၾကသည့္အျပင္၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လုံျခံဳမႈကင္းမဲ့ေနမႈအေပၚတြင္ 
လည္း ႀကီးေလးေသာ အဟန္႔အတားဟု ယူဆၾကပါသည္။ အျခားဦးစားေပး အဟန္႔အတားတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾက 
သည္မွာ ေျမပုိင္ခြင့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ အုန္းဖ်ံမုိင္စခန္းတြင ္ ေျဖဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ထင္ဟပ္ၾကည့္ပါက၊ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားရိွေန 
သည့္ ျပႆနာကုိ ဦးစားေပးအခက္အခဲအျဖစ္ မေရြးခ်ယ္ၾကသည္မွာ အ့ံအားသင့္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စခန္းႏွင့္တစ္ 
ဖက္ကမ္းနယ္ေျမတြင္ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား တည္ရိွေနမႈအေနအထားအေပၚၾကည့္၍ ေျဖဆုိသည္ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ သို႔ 
မဟုတ္ ယာယီအိမ္ျပန္သြားၾကသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသ အတြင္းပုိင္းက်က်သုိ႔ ျပန္သြားၾက 
သည့္ အတြက္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ပါဝင္ေျဖၾကားသူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္၊ "ေျမျမဳပ္မုိင္းျပႆနာက နယ္ 
စပ္ေဒသနဲ႔ ပုိနီးတဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ အဓိကျပႆနာပါပ"ဲ ဟု ဆုိခဲ့သည္။ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ အျခားကိစၥတစ္ခုမွာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသတစ္ဝွမ္း နယ္စပ္စခန္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေပါမ်ားထူေျပာေသာ္လည္း၊ မူးယစ္ 
ေဆးထူေျပာမႈ ျပႆနာကုိ ဦးစားေပးအခက္အခဲတစ္ခုအျဖစ္ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  
 
မဲရမတ္ေလာင္ (မဲေရာ္မူ) စခန္း  
မွတ္ခ်က္  * ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံ (၆ ဦး) မွာ သံေတာင္ၿမိဳ႔နယ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး၊ က်န္သူမ်ားမွာ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ သို႔ 

အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။  
မဲရမတ္ေလာင္စခန္းမွ ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ားက အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားကုိ အိမ္ျပန္ရန္ အႀကီးမားဆုံး အခက္ 
အခဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ယင္းႏွင့္အတူ စစ္တပ္မ်ားတုိးခ ဲ်႔ ခ်ထားလာျခင္း၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ထူေျပာျခင္းတို႔ 
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အျပင္၊ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လံုျခံဳေရးတုိ႔အေပၚ ႀကီးမားစြာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾက 
သည္။ ယင္းတုိ႔ေနာက္မွ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွရန္လုိအပ္မႈကုိလည္း လုိက္၍ ေဖာ္ျပၾကသည္။ အလားတူ မူး 
ယစ္ေဆးဝါး ေပါမ်ားျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးလာျခင္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း အိမ္ျပန္ေရး ဦးစားေပးအခက္ 
အခဲမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။  
 
မဲလအုန္းစခန္း  
မွတ္ခ်က္  * ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေလးပုံသုံးပုံ (၉ ဦး) မွာ ဖာပြန္ၿမိဳ႔နယ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ေက်ာက္ႀကီး၊ ဖား 

ေဆာင္းႏွင့္ သံေတာင္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားသုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။  
မဲရမတ္ေလာင္စခန္းႏွင့္ အလားတူ၊ မဲလအုန္းစခန္းမွ ပါဝင္ေျဖဆုိသူမ်ားက အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ ျပင္းထန္ႀကီးေလး 
သည့္ ျပႆနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပၾကရာတြင္၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားကုိ ဦးစားေပးေဖာ္ျပၾကသည္။ သုိ႔ 
ေသာ္လည္း ေျမပုိင္ခြင့္ျပႆနာကုိမူ ႀကီးေလးသည့္ျပႆနာဟု မယူဆေသာ္လည္း၊ အေရးပါသည္ဟု သုံးသပ္ၾက 
သည္။ ယင္းကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးလာမႈႏွင့္ တန္းတူအမွတ္ေပးထားပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသရိွ ဤသုိ႔အမွတ္ 
ေပးေဖာ္ျပသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ စခန္းျဖစ္ပါသည္။ (က်န္စခန္းမွာ စခန္း-၂ ျဖစ္၍ ယင္းျပႆနာကုိ ဦးစားေပးအျဖစ္ 
မသတ္မွတ္ဘဲ၊ တန္ရုံ ဦးစားေပးအျဖစ္သာ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။) အေျခခံလူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏုိင္မႈကိုလည္း 
အမွတ္ႏိွမ့္ေပးထားကာ၊ တန္ရုံ အခက္အခဲအျဖစ္မွ်သာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤတစ္ႀကမ္ိတြင္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ 
သည့္ အိမ္ျပန္မႈအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကုိ ဦးစားေပးအခက္အခဲတစ္ခုအျဖစ္ မယူဆေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါ 
သည္။  
 
စခန္း -၂ (Site 2) 
မွတ္ခ်က္  * ပါဝင္ေျဖဆုိသူမ်ား ၁၃ ဦးအနက္ ၅ ဦးကသာ သူတုိ႔သြားေရာက္ရာ ေနရာ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပၾကသည္။ အေၾကာင္း 

မွာ သီးသန္႔အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲ (FGD) သုိ႔ ေနာက္က်မွ ေရာက္ရိွလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  
 * ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၆၀% (၃ ဦး) မွာ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႔နယ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီက ဒီေမာဆုိး၊ သံေတာင္ၿမိဳ႔ 

နယ္မ်ားသုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။  
မဲလအုန္း (ႏွင့္ မဲရမတ္ေလာင္) စခန္းတို႔ႏွင့္အလားတူ၊ စခန္း-၂ ရွိ ပါဝင္ေျဖဆုိသူမ်ားက အိမ္ျပန္ရန္ အခက္အခဲႀကီး 
ႀကီးမားမားအျဖစ္ အဓိက အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈအေပၚ သင့္ရုံအခက္အခဲမွ်သာ စဥ္းစားေဖာ္ျပၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထူေျပာမႈ 
ျပႆနာကုိ တန္းတဦူးစားေပး အခက္အခဲအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။  
 
စခန္း -၁ (Site 1) 
မွတ္ခ်က္  * ပါဝင္ေျဖၾကားသူ ၂-ဦးသာ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ (FGD) သုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည္။ ယင္းတုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ ကရင္နီ 

ျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႔နယ္အားလုံးသုိ႔ ကာလတစ္စုံတစ္ရာၾကာ ခရီးသြားခဲ့ၾကၿပီး၊ အလုပ္တာဝန္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ 
သည္။  

ဤတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း ပါဝင္ေျဖၾကားသူ ၂-ဦးက အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး လုိအပ္ခ်က္အေပၚ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ 
အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ ပင္မျပႆနာဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကျပန္သည္။ အလားတူ စစ္တပ္မ်ားတုိးခ ဲ်႔ ခ်ထားေနျခင္း၊ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ မလုံျခံဳျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ေရရွည္အိမ္ျပန္ေရးတြင္ လက္ရွိ အေရးႀကီးသည့္ အခက္အခဲမ်ား ဟု 
ေဖာ္ျပၾကသည္။ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနသည့္ ေျမပုိင္ခြင့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းထူေျပာမႈကိုမူ ဒုတိယဦးစားေပး 
အခက္အခ ဲအျဖစ္သာ ေဖာ္ျပၾကသည္။ အလားတူပင္ က်န္အခက္အခဲမ်ားကုိ ဦးစားေပးျပႆနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္း 
မရိွပါ။ သူတို႔၏ တာဝန္လုပ္ငန္းသေဘာအရ လူေနထူထပ္သည့္ၿမိ ႔ဳမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကရသည့္အေလ်ာက္၊ လူမႈ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏုိင္ေရး ျပႆနာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေပါမ်ားေနမႈတို႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးလာျခင္းတို႔ 
ကုိလည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ပို၍ေဝးလံေခါင္သီသည့္ ေဒသမ်ားနွ ျပႆနာမ်ားကုိ သတိထားမိျခင္း မရိွၾကပါ။ (စခန္း-၂ 
မွ ျပန္လာၾကသူမ်ားက ဤျပႆနာမ်ားကုိ အတန္အသင့္ဟုသာ အကဲျဖတ္ၾကပါသည္။)  
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ယခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလမ်ားတြင္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္း ၉-ခုမွေန၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ယာယီျပန္သြား 
သည့္ ဒုကၡသည္ ၈၅ ဦးႏွင့္ ေသခ်ာပစ္မွတ္ထား အုပ္စု အျဖစ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ (ယင္းတုိ႔အနက္ သုံးပံု 
တစ္ပုံမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။) သူတုိ႔ျပန္သြားသည့္ ေဒသမွ အေျခအေနမ်ားကုိ ေမးျမန္းတုိင္ပင္ခဲ့ၿပီး၊ မၾကာ 
ေသးမီကမွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးအရအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္အေပၚ ယင္းတို႔ႏွင့္ သူတို႔ျပန္ 
သြားသည့္ ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားထံမွ ေတြ႔ျမင္ရသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း ေမးျမန္းခဲ့ပါ 
သည္။ အျခားသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ တြင္ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ပါဝင္ၾကၿပီး၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ 
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ မၾကာ ေသးမီကမွ ေနရပ္ရင္းသုိ႔ ယာယီ အိမ္ျပန္သြားၾကသည့္ သူတုိ႔၏ အျမင္မ်ားအေပၚ 
တြင္သာ အဓိကထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 
ယခုျပန္သြားၾကသူမ်ား၏ ဦးတည္ရာမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းလက္ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ 
ေတာင္ေဒသ (ရွမ္းျပည္နယ္မပါ) ရိွ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအားလုံးမွ ၿမိ ႔ဳနယ္ ၁၈ ခုအေပၚ အနည္းဆုံး လႊမ္းျခံဳမႈရွိပါ 
သည္။ အမ်ားစုမွာ မိသားစုအေၾကာင္းကိစၥျဖင့္ ျပန္ၾကၿပီး၊ တစ္ရက္မွ ၉ လတုိင္ ၾကာျမင့္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။  
 
သူတို႔၏ သက္ေသထြက္ဆို ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ၊ သူတုိ႔ျပန္သြားၾကသည့္ ေနရာမ်ားအေပၚ အျမင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ 
လက္ေတြ႔ကြင္းထဲတြင္ မည္သုိ႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို သူတုိ႔ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ၾကပါသည္။ ေရရွည္ 
တည္တံ့သည့္ အိမ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အကန္႔အသတ္၊ အခက္အခဲမ်ား ရိွေနေသးသည္မွာ အေသ 
အခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္မ်ားစြာ ခ်ထားသည့္ဆက္စပ္ေဒသမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး 
ေသခ်ာမလည္ပတ္ အလုပ္မျဖစ္ ေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားလည္း 
ေကာင္းစြာခံစားႏုိင္ၿခိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  
 
ဆက္လက္၍ စစ္တပ္အင္အားတုိးခ ဲ်႔ခ်ထားမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍အလြန္အမင္း လံုျခံဳမႈမရိွ ျဖစ္ေနျခင္းသည္၊ လူတုိင္း 
အတြက္၊ ျပန္လည္သြားေရာက္ၾကသည့္ ေနရာတုိင္းအတြက္ အဓိကစုိးရိမ္ပူပန္ဖြယ္အခ်က္ ျဖစ္ေနပါသည္။ က်န္ 
အခက္အခ ဲအဟန္႔အတားမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ေရခ်ိန္အနိမ့္အျမင့္မွာ စခန္းမ်ားအလုိက္၊ ယာယီအိမ္ျပန္ၾကသူ 
မ်ား ေရာက္သြားၾကသည့္ ေနရာမ်ားအလုိက္ ကြဲျပားမႈမ်ား ရိွေနပါသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥ လုံျခံဳမႈႏွင့္ 
ေျမပုိင္ ဆုိင္မႈ/ ေျမယာျပန္လည္ ရယူႏိုင္ျခင္း အခက္အခဲတုိ႔မွာ အထူးစုိးရိမ္ပူပန္ၾကသည့္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခု 
ျဖစ္ပါ သည္။ (သုိ႔ေသာ္ ေတာင္ဖက္က် သည့္စခန္း ၂-ခု၌ ပုိ၍ေလ်ာ့နည္းသည္ကို ေတြ႔ရသည္။) ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား 
ရိွေနျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ရရိွႏုိင္ျခင္းတို႔အေပၚလည္း စိုးရိမ္ၾကပါသည္။ 
(ပထမေဖာ္ျပသည့္ ျပႆနာကုိ ေျမာက္ဖက္ပိုင္း စခန္းမ်ားတြင္ အေတြ႔ ရမ်ားၿပီး၊ ေနာက္ေဖာ္ျပသည့္ျပႆနာကုိ 
ေတာင္ပိုင္းစခန္းမ်ား တြင္ ပုိမိုေတြ႔ရသည္။)  
 
စက္မႈ/ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထူေျပာျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးျခင္းတုိ႔အေပၚတြင္ 
ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ားက စုိးရိမ္ပူပန္မႈ အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ (အုန္းဖ်ံႏွင့္ မဲလအုန္းတုိ႔မွာ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ 
သည္။) ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ထိခုိက္သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍ 
ျဖစ္ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ ပို၍တုိးမ်ားလာဖြယ္ ရိွေနပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ ပုိ၍ 
လူအမ်ား အာရုံ စိုက္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အိမ္ျပန္အေျခခ်ေရးအတြက္ ပင္မ 
က်သည့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစမည္-မျဖစ္ေစမည္ကုိမူ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရိွေနပါေသးသည္။  
 
ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အိမ္ျပန္အေျခခ်ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
မွာလည္း အေကာင္အထည္ ေရရာမေတြ႔ရေသးပါ။ ထင္ေၾကးမွ်သာ ရွိေနပါေသးသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ဒုကၡသည္မ်ား 
ရယူ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ လံုေလာက္သည့္ဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားမွာ ဦးစားေပးစဥ္းစားခ်က္ 
အျဖစ္ ဆက္၍ ရိွေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
         

နိဂုံး 


