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အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားက်င္းပမည္ျဖစ္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတု တြင္ 
ေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ာက အေလးကဲေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ က 
(၂၀၁၀)ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတုန္းက ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ျပႆနာ အခ်ိ ႔ဳကို ၾကိဳးစားေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား 
ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ စုေ၀း ခြင့္၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ထုတ္ေဖၚခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ သင္းပင္းဖြဲ႔ 
စည္းခြင့္တို႔အေပၚ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားက လြတ္လပ္၊ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားျဖစ္ေပၚေရးအလားအလာကို ထိ 
ခိုက္ေနေစလွ်က္ရွိသည္။   
 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကား တန္႔ေနျပီး၊ ကိုးကန္႔၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ တိုက္ပြမဲ်ား အ ရွိန္ျမင့္လာေနလွ်က္ရိွ 
သည္။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရးေကာ္မတီ (UPWC)ႏွင့္ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ား၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT)တို႔သည္ တႏိုင္ငံလံုး  အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)မူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို မူၾကမ္းပါသေဘာတူခ်က္မ်ားအနက္ (၁၅) 
ခ်က္ကိုမူ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြကဲ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။(NCA)ကို ယခု လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအ 
တြင္းမွာ အျပီးသတ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္မူ သေဘာတူခ်မွတ္ထား 
ေသာ မူေဘာင္မရွိေသးေခ်။      
 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႔ေတာင္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြမဲ်ားႏွင့္ သြား 
လာေရးအေပၚကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ေသာ္ျငားလည္း၊ စစ္တပ္မ်ား ေနရာအႏွံ႔ ခ်ထားမႈကား ရပ္ 
နားသြားသည္မရွိခဲ့ေခ်။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ အျပင္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ယာယီသ 
ေဘာတူညီခ်က္မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္  အျငင္းပြားနယ္ေျမမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ 
အရပ္သားမ်ားအဖို႔ လံုျခံဳေရးကင္းမဲ့မႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကလည္း ကရင္အမ်ိဳးအသား အစည္းအရံုး ထိန္း 
ခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားထသဲို႔ ေလ့က်င့္ခန္းအျဖစ္ ေ၀ဟင္မွ ေျမျပင္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား ပစ္လႊတ္ခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရသည္။ 
စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္မ်ား ရရိွေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္နက္ ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ တိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ 
အာရွ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီးတြင္ အခြန္ ေကာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အက်ိဳးျပဳ 
ကရင္တပ္မေတာ္ (Democratic Karen Benevolent Army -DKBA)တို႔ အၾကားတြင္လည္း တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္  ျပည္တြင္းအိုးအိမ္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ လူေျပာသူေျပာ စကားမ်ားအရဆိုလွ်င္ စစ္တပ္မ်ား 
ေနရာအႏံွ႔ခ်ထားမႈ သည္ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အသိသာအထင္ရွာဆံုးေသာ အဟန္႔အတားၾကီးတခု ျဖစ္ျမဲျဖစ္ေန 
ေၾကာင္း သိရသည္။      
 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး အမ်ိဳးသားေကာင္စီ(National Council for Peace and Order-NCPO)၏ လက္ 
ေအာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသည္ အေတာ္အတန္ ေအးေဆး ျငိမ္သက္လွ်က္ရွိသည္။ ဒုကၡသည္ စခန္း (၉)ခု မွာ 
ဇြန္လကုန္တြင္ TBC စစ္ ေဆးအတည္ျပဳထားေသာ လူဦးေရသည္  (၁၀၉ ,၇၉၈) ဦး ျဖစ္သည္။ တတိယႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ 
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျပီး၊ ထိုသို႔ အေျခခ်ေနထုိင္ရန္ ထြက္သြားသူေပါင္း (၂, ၉၈၇)ဦး ရွိသည္။ 
အလိုအေလ်ာက္ျပန္ႏႈန္းသည္ နည္းျမဲ နည္းေနလွ်က္ရိွျပီး၊ ရိကၡာေ၀ေပးရန္ လက္ခံထားသူ လူသစ္ဦးေရ သည္ 
(၂၅၀)မွ်သာရွိသည္ (ေနာက္ဆံုး ရလာဒ္အေနႏွင့္ ေျပာ ရပါလွ်င္ စခန္းလူဦးေရမွာ စုစုေပါင္း(၃၀၀)ခန္႔ ေလ်ာ့ 
သြားျခင္းျဖစ္သည္)။  (၂၀၀၅)ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ၊ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္၊ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ 
မဟာမင္းၾကီး (United Nations High Commissioner for Refugees -UNHCR)ႏွင့္ ထိုင္း အစိုးရ ျပည္ထဲေရး 
၀န္ၾကီးဌာန(MOI)တို႔က နယ္စပ္တေၾကာရိွ စခန္းမ်ားမွာ ေနထိုင္ၾကသူ ဒုကၡသည္အားလံုးအား စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း 
လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္ဦးေရစုစုေပါင္းသည္ ဇြန္လအကုန္တြင္ (၁၀၉ ,၀၃၅) ဦးရွိသည့္အျပင္၊ 
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ဆိုင္းငံ့ထားသူအခ်ိဳ႔လည္းရွိေသးသ္။ ကိန္းဂဏန္း အခ်င္းခ်င္း မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ေနမႈက စခန္းေကာ္မတီမ်ား အသစ္၊ 
အသစ္ စာရင္းေကာက္ ျပဳစုေနေသာ မွတ္တမ္းမ်ား၏ တန္ဖုိးကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေဖၚျပေနပါသည္။  
TBC ၏ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ရွိ လူဦးေရ (၂၂၀,၀၀၀) နီးပါးထံသို႔ ေပါက္ေရာက္ခဲ့ပါ သည္။ 
တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား (refugees)ႏွင့္ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ား (IDPs)၏ ခံႏိုင္ ရည္ရိွမႈကို 
အားျဖည့္ေပးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္း ရွိ စစ္ဒဏ္သင့္ ေက်းရြာမ်ား ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးကို 
အေထာက္အကူျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္၊ ေနရပ္ျပန္ေရး ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကို အေလးထားျမဲ ထားလွ်က္ရွိပါသည္။ TBC 
သည္ ေနရပ္ျပန္ေရး ကိစၥကို UNHCR ၏ မိိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးအတြက္  မဟာျဗဴဟာေျမာက္ လမ္းျပ 
ေျမပုံ (Strategic Roadmap for Voluntary Repatriation)ႏွင့္အညီ အစီအစဥ္ေရးဆြပဲါသည္။ အားအႏြဲ႔ဆံုးသူမ်ား 
အား လူထုကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ျခင္းနည္းလမ္းအရ အကူအညီေပးျခင္းသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမွန္သမွ်ကို 
ေပးေ၀ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ရိကၡာလံုျခံဳမႈကို တိုးျမင့္ေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးေအာင္ အစီအစဥ္မ်ားတခုႏွင့္ တခုေပါင္းစပ္ျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။     
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္း၌ TBC သည္ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ (IDP)စခန္း (၆)ခုသို႔ ရိကၡာအကူအညီ ဆက္လက္ 
ေပးေနသည့္အျပင္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ၊ ေက်းရြာ (၁၅၀)ေက်ာ္ တို႔တြင္ ေက်းရြာျပန္ 
လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊ ေက်းရြာသားမ်ားအဖို႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း 
မ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေငြလႊေဲျပာင္းေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ TBC သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ 
စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအ 
ခ်က္အလက္ ဖလွယ္ရာေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  
 
ယခု ကာလအတြင္း အသံုးစားရိတ္သည္ စုစုေပါင္း ထိုင္းဘတ္ (၄၆၅)သန္းျဖစ္ျပီး၊ ယမန္ႏွစ္က ယခုလိုကာ လအတြင္း 
အသံုးစားရိတ္သည္ (၄၆၆)သန္းျဖစ္သည္။ တႏွစ္လံုးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အသံုးစားရိတ္သည္ ထိုင္းဘတ္ 
(၈၁၆)သန္းျဖစ္ရာ၊ မူလသတ္မွတ္ထားေသာ အသံုးစားရိတ္ဘတ္ဂ်က္ထက္  ထိုင္း ဘတ္(၁၈)သန္း သက္သာမည္ျဖစ္ 
သည္။ ယခုႏွစ္ကို အသံုးစားရိတ္ဘတ္ဂ်က္ ထိုင္းဘတ္ (၈၃၄)သန္းျဖင့္ စခဲ့ရာ၌ ထိုင္းဘတ္ သန္း(၇၀) လိုေနခဲ့သည္။ 
အသံုးစားရိတ္ ေလွ်ာ့ေသာ ျဗဴဟာမ်ားကို တႏွစ္အတြင္း အဆင့္အလိုက္ က်င့္သံုးခဲ့ရာ၊ ရိကၡာခြတဲမ္းမ်ား၊ အစီအစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားမႈမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ခဲ့သည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ ေစ်း 
ႏႈန္းမ်ားက မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စုစုေပါင္း ရလာဒ္အရမူ ထိုင္းဘတ္ သန္း (၂၀) လိုေနဆဲ ရွိသည္။ TBC 
အေနႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ဆက္လက္ ရွာေဖြမည္ျဖစ္ျပီး၊ ႏွစ္ကုန္လွ်င္ ဤ ကြာဟခ်က္ကို ပိတ္ပစ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါ 
သည္။ သို႔ရာ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ အစီအစဥ္အတြက္ ရန္ပံုေငြ အသစ္ရရိွေအာင္ ဆြေဲဆာင္ရသည္မွာ 
ခက္သည္ထက္ ခက္လာေနလွ်က္ရွိသည္။     
 
ရက္ေရာေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ အလွဴရွင္အားလံုးအား TBC က ေက်းဇူးတင္စကား ဆိုသည့္ အျပင္ 
အစီအစဥ္ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အဆံုးသတ္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ကူညီပါမည့္အေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။  
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အခန္း ၁။ ေနာက္ဆုံးေပၚ အေျခအေန  
 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန  
(၂၀၁၅)ခုႏွစ္၏ ပထမႏွစ္၀က္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတုကို ပဋိပကၡမ်ားက ပံုေဖၚေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ကုန္မွာ ေရြး 
ေကာက္ပြကဲ်င္းပစရာရိွသည့္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါ တီမ်ားအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိ 
ပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ သည့္ထက္ပို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး 
ပြအဲဆင့္သို႔ တက္လွမ္းေစႏိုင္မည့္ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ရရိွေရးအတြက္ ပို၍ ပို၍ 
အေရးၾကီးလာေနလွ်က္ရွိသည္။ ဤ ျပိဳင္ ဆိုင္မႈႏွင့္ သင့္ျမတ္မႈတည္းဟူေသာ ပဋိပကၡသေဘာေဆာင္သည့္ အင္ 
အားမ်ားက ဒီမုိကေရစီေဖၚ ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္မွာျဖစ္ေစ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာျဖစ္ေစ အလွ်င္အျမန္ျဖစ္ထြန္းတိုး 
တက္လာမည့္ အလားအလာကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစခဲ့သည္လား မဆိုႏိုင္ေခ်။ သို႔ရာတြင္ ေရရွည္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အ 
လားအလာကိုေတာ့ တိုးပြားေစခဲ့ပါသည္။    
 
ႏို၀င္ဘာ (၈)ရက္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာ၌ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ 
(၂၀၁၀)ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတုန္းက ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ျပႆနာ အခ်ိဳ႔ကို ၾကိဳးစားေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။ ပါ 
တီမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အၾကိဳေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ကို အဆင္ေျပေအာင္ ၾကိဳတင္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ 
သည္။ အမွားျပင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ နည္းပညာ အကူအညီႏွင့္ အၾကံဥာဏ္ 
တို႔ကို ၾကိဳဆိုခဲ့သည့္ အျပင္၊ ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ေၾက 
ျငာခ့ဲသည္။ တိုင္းျပည္အႏံွ႔အျပားရွိ မဲရံုမ်ားမွာ ျပည္တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူေပါင္း (၁၆, ၀၀၀) ရိွမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။  
 
သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ စုေ၀းခြင့္၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ထုတ္ေဖၚခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ သင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္တို႔အေပၚ ဆက္ 
လက္ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားက လြတ္လပ္၊ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားျဖစ္ေပၚေရးအလားအလာကို ထိခိုက္ေနေစ 
လွ်က္ရွိသည္။ သာဓက အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္၊ လြတ္လပ္ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားဖြဲ႔စည္း ခြင့္ရေရးအတြက္ ဆႏၵျပ 
ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္မႈအတြက္ အက်ိဳးျပဳျခင္းမရွိေခ်။ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားေပါင္း (၁၂၀) ထိန္းသိမ္းခံေနရေၾကာင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အ ေရးကာကြယ္သူႏွင့္ သတင္းသမားေပါင္း (၄၄၄) 
ဦးတို႔လည္း ရံုးတင္စစ္ေဆးခံေနရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြ႔ဲ (Association for 
Assistance to Political Prisoners -AAPP)က ေဖၚျပခ့ဲသည္။  
 
 သိန္းဂဏန္းရွိေသာ ယာယီမွတ္ပံုတင္ သို႔မဟုတ္ ‘အျဖဴေရာင္’ ကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးခြင့္မရိွဟူ ေသာ ဖြဲ႔ 
စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရံုး၏ စည္းမ်ဥ္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအုပ္စုမ်ားအား  ပစ္မွတ္ 
ထားကာ မဲေပးခြင့္ ပိတ္ပင္ေၾကာင္း ညြန္ျပခ်က္တခုျဖစ္သည္။ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္ျပည္ နယ္မ်ားရိွ စစ္ဒဏ္သင့္နယ္ 
ေျမမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ယခင္ေရြးေကာက္ပြတဲုန္းကလိုပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးရန္ အလား 
အလာမရိွသည့္အျပင္၊ ‘အျဖဴေရာင္’ ကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားစာရင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ 
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ဆုတ္ယုတ္မႈကို ထင္ဟပ္ျပေနပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ အစမွာ ေတြ႔ရေသာ 
အမုန္းစကားမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားႏုိင္ဖြယ္ အလားအလာ အလြန္မ်ားေနသည္။      
 
ဤအခ်က္ကား ရုိဟင္ဂ်ာ လူမႈအုပ္စုအဖို႔ တရားဥပေဒေရးရာ အဆင့္အတန္း ကင္းမဲ့ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဧရာမ 
စိန္ေခၚမႈၾကီးတခု၏ တစိတ္တပိုင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကား သြားလာမႈခ်ဳပ္ ခ်ယ္ကန္႔သတ္ခံရျခင္းႏွင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းတို႔ မရရိွႏိုင္ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ 
ေဒသတြင္း ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းမႈအေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက ေဖၚျပရာ၌ ျပည္တြင္း ဒုကၡ 
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သည္စခန္းမ်ားရွိ ဆင္းရဲႏုံခ်ာလွေသာ အေျခအေနကုိ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ တခ်ိန္ထဲမွာပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မူဆ 
လင္မ်ားအေပၚ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈကိုလည္း ( ဘာသာမတူသူခ်င္း လက္ထပ္ထမ္းျမားေရးႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ လူမႈ 
အုပ္စုမ်ားမွာ သားဆက္ျခားေရး တို႔ႏွင္ပတ္သက္သည့္)လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္က တရား၀င္ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။     
 
ပို၍ ေယဘုယ်က်က်ေျပာရပါလွ်င္၊ တရားဥပေးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္သည္ဆိုေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အရး စံ 
ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ေခတ္ေဟာင္း ဥပေဒမ်ားက အာဏာဆက္လက္တည္ေနဆဲရွိသည္။  ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု 
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက  ပယ္ခ်လုိက္ေသာအခါ၌  ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု 
အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား လြင့္စင္သြားခဲ့သည္။ ဤ ဥပေဒၾကမ္းသည္ (ဆက္လက္၍ က်န္ဥပေဒမ်ား 
ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လမ္းစျဖစ္ေသာ)ပုဒ္မ ၄၃၆  ႏွင့္ (ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမတ အေရြးမခံႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ 
ထားေသာ)ပုဒ္မ ၅၉ (စ)တို႔ကို ျပင္ဆင္ေပးမည့္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္သည္။    
 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ လြန္သည္အထိ ဆိုင္းငံ့သြားခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးရာ၌ အျငင္းပြားရေသာ 
အခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္း တေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ တရပ္ကား  
လြန္ခဲ့ေသာ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းမွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔(KIO)၏ စစ္သင္တန္းစခန္းကို ျမန္မာစစ္ တပ္က လက္ 
နက္ၾကီးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို တုန္႔ျပန္ရာတြင ္ လိုအပ္ေသာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး သီးျခားကိစၥျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္း 
ေရးေဆြးေႏြးပြဲ အရွိန္ျပန္ရလာေရးအတြက္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ သမတ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွ 
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ား၊ စစ္တပ္အၾကီးအကဲမ်ား၊ ဥပေဒတြင္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ေပါင္းစံုႏွင့္ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ 
အစည္း (၄)ဖြဲ႔တို႔က အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကတိက၀တ္ စာခ်ဳပ္(Deed of Commitment 
to National Reconciliation and Peace)ဟူေသာ ဟန္ျပစာခ်ဳပ္ တခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။   
 
သို႔ရာတြင္ ဤပူးတြေဲၾကျငာခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (Myanmar National 
Democratic Alliance Army -MNDAA)က ကိုးကန္႔ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသထဲသို႔ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ လာျခင္းႏွင့္ 
တိုက္ဆိုင္ေနပါသည္။ MNDAA သည္ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔ေရး ကို ျငင္းဆန္ျပီး၊ 
ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ အကြအဲျပဲမျဖစ္မီအထိ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)မွ် အစိုးရ၏ မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ MNDAA ကို ျပန္ 
လည္ဖြဲ႔ကာ အစိုးရတပ္စခန္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ျပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာစစ္ တပ္က ၾကည္းေၾကာင္း၊ ေလ 
ေၾကာင္းမွေန၍ အလံုးအရင္းျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ တု႔န္ျပန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ တြင္ MNDAA က တဖက္သတ္ အ 
ပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကျငာျပီးေနာက္မွာပင္ ဆက္လက္ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္ေသာ 
လမ်ားအတြင္းမွာ အနည္းဆံုး စစ္သား (၂၀၀)ခန္႔ေသဆံုးျပီး၊ အရပ္သား (၈၀ ,၀၀၀)ေက်ာ္တို႔ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ 
ေျပးခဲ့ၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ဤ စစ္ပြေဲၾကာင့္ အနီးအနားရွိ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ တအာန္းနယ္ေျမတို႔တြင္လည္း 
တိုက္ပြအဲရွိန္ ျမင့္လာခဲ့သည္။   
  
သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္၊ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရးေကာ္မတီ (UPWC)ႏွင့္ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ား ၏ 
တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT)တို႔သည္  မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ တႏိုင္ငံလံုး  
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)မူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို သမိုင္း 
၀င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟု အမ်ားက လြမဲွားစြာ နားလည္ေနၾကေသာ္လည္း ၄င္းကို လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ တင္ျပကာ၊ အ တည္ျပဳခ်က္ ယူရန္လိုေသးသည္။ ထို႔ျပင္၊ ပဋိကၡ၏အေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူေဘာင္လည္း မပါရိွေခ်။  
 
သည့္ေနာက္ပိုင္း၊ ဇြန္လတြင္ က်င္းပေသာ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြကဲ ပုဒ္မ 
(၁၅)ခုကို ျပင္ဆင္ရန္ေတာင္းဆိုျပီး၊ လာမည့္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္း 
ေရးအဖြ႔ဲ (NCCT)ကို လမ္းညြန္ေရးအတြက္ အၾကီးတန္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (Senior Delegation)ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ 
ဇူလိုင္လတြင္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို ဆက္လက္ က်င္းပျပီး၊ အေရးၾကီး ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ 
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အစည္းမ်ား (EAO)မ ွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္သူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္မွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္သူမ်ား၊ 
ပါ၀င္သင့္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ ၾကားျဖတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကာလအတြင္း အရင္းအျမစ္ခြေဲ၀ 
ေရး၊ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAO)၏ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး အစီအစဥ္၊ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အၾကိတ္ အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။   
 
တႏိုင္ငံလံုး  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အနက္မွ 
အခ်ိဳ႔က ဤလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္းမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးဖြယ္ရွိေသာ္လည္း (NCA)လက္မွတ္ ေရးထိုးအျပီး၊ 
ရက္ေပါင္း (၉၀)အတြင္းမွာ စတင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိေသး 
ေခ်။ သမတသည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြအဲဆင့္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထား 
ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါ၀င္ရမည့္ အဆင့္ေနရာမ်ားကိစၥတို႔အတြက္ ပါတီေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ အလြတ္သေဘာ ေဆြး 
ေႏြးပြမဲ်ားကို တသီၾကီး က်င္းပခဲ့သည္။   
 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အေျခအေန 
(၂၀၁၂)ခုႏွစ္တြင္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျပီးခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႔ေတာင္ 
ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ သြားလာမႈအေပၚကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ေသာ္ျငားလည္း၊ စစ ္
တပ္မ်ား ေနရာအႏံွ႔ ခ်ထားမႈကား ရပ္နားသြားသည္မရွိခဲ့ေခ်။ နယ္စပ္ေဒသ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအသင္း 
(The Border Consortium -TBC)၏  “ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ ေတာင္ပိုင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လံုျခံဳ 
ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား (Protection and Security Concerns in South East Burma/Myanmar)” စစ္တမ္း 
ေကာက္ ေလ့လာခ်က္က ဤ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကာလအတြင္းတြင္ ေက်းရြာ အုပ္စု ၇၀ % တခြင္မွာ စစ္တပ္ မ်ား၏ 
အင္အားသည္ မူလအတိုင္း ေသာ္လည္းေကာင္း တိုး၍ေသာ္လည္းေကာင္းရွိေနေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ား၏ 
သိရွိခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပခ့ဲသည္။   
 
စစ္တပ္မ်ား ေနရာအႏံွ႔ခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကာလအတြင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ၾကားျဖတ္ စစီဥ္မႈမ်ား 
ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျငင္းပြားနယ္ေျမမ်ားရိွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ အ ရပ ္
သားျပည္သူမ်ားအဖို႔ မလံုျခံဳမႈမ်ား မလြမဲေသြရွိခဲ့သည္။ ဧျပီလအတြင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ကရင္အမ်ိဳးသားအ 
စည္းအရံုး အုပ္ခ်ဳပ္ရာ သံေတာင္ျမိဳ႔နယ္၊ ေဘာဂလိၾကီးအနီးရွိ ကုန္းျမင့္နယ္ေျမမ်ားထသဲို႔ ေ၀ဟင္မွ ေျမျပင္ပစ္ ဒံုး 
က်ည္မ်ား ပစ္လႊတ္ျခင္းအပါအ၀င္ သင္တန္းေလ့က်င့္မႈအတြက္ MiG-29  ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ပ်ံသန္းေစခဲ့ 
သည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ ဇြန္လအတြင္းကလည္း သစ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိုင္းဆတ္ျမိဳ႔နယ္ရွိ ရွမ္း 
ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္စခန္းအနီးမွာ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA)ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အားျပိဳင္ 
ရာမွေန၍ တိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ အျခားသစ္မာမ်ားကို ဥပေဒမ့ဲ စီးပြားျဖစ္ 
ခုတ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ဆံုးရံႈးလွသည္ျဖစ္ရာ ကရင္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)က သစ္ခုတ္ မႈကို 
လံုး၀ပိတ္ပင္ ေၾကာင္းၾကျငာခ်က္ ထုတ္ခဲ့သည္။    
 
ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႔နယ္ရွိ အသစ္ေဖါက္လုပ္ထားေသာ အာရွ အေ၀းေျပး လမ္းမၾကီးေပၚတြင္ ဇူလိုင္လအတြင္းက အခြန္ 
ေကာက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆရေသာ(ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ DKBA တို႔အၾကား) လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြတဲပြဲ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႔ေတာင္ပိုင္းတခြင္မွာရွိေနေသာမတည္ျငိမ္မႈကို အမွတ္မထင္ ျပသလိုက္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ နယ္ေျမခံ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ မရွိျခင္း၊ အၾကီးစား အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား 
အတြက္ လူေပါင္းစံု၏ ဘ႑ာေငြေၾကးျဖင့္ စိုက္ထုတ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ နယ္ေျမတပ္မွူးၾကီးမ်ားက စီးပြားေရး အခြင့္ထူးမ်ား 
ရရိွျခင္းတို႔ မွေန၍ တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားရသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ျပီး၊ လူေပါင္း (၅၀၀)ခန္႔တို႔ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရ 
သည္။ ရန္မီးသည္ လႈိင္းဘြဲအထိ ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားေရာက္အျပီး မၾကာမတင္မွာပင္ လူ (၂)ဦး အသတ္ခံ 
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ခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တေပါင္းတည္းျဖစ္ေသာ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ DKBA တို႔အၾကား တိုက္ပြဲ 
ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးမွာလည္း လေပါင္းမ်ားစြာ 
ထိခိုက္ခဲသ့ည္။   
ကုလသမဂၢႏွင့္ အလွဴရွင္အစိုးရမ်ားသည္ ရခိုင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္တို႔မ ွ အေထာက္အပံ့လိုအပ္သူ 
(၅၀၀ ,၀၀၀)ေက်ာ္တို႔အတြက္ ေဒၚလာ သန္း(၁၉၀)စုေဆာင္းရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ စီမံကိန္း (2015 Humanitarian Response Plan for Myanmar)ထဲမွေန၍ 
အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းကို ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့သည္။ ဤအစား အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းအတြက္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနေသာ လူသား 
ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ၊ တည္ျငိမ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အလို႔ငွာ မူေဘာင္တ 
ရပ္ကိုေရးဆြေဲနလွ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ဤမူေဘာင္ကို လက္ေတြ႔အသံုး၀င္ေအာင္ လုပ္ရဦးမည္ျဖစ္ရာ၊ အေရွ႔ေတာင္ 
ပိုင္းတြင္ ရံဖန္ရံခါ တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေရးေပၚ ကိစၥမ်ားအတြက္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဖြဲ႔အစည္း 
အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား လံုေလာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈ 
မ်ားေပၚေပါက္ေနပါသည္။  
 
သို႔ျဖစ္ေစကာမူ၊ နာတာရွည္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈႏွင့္ ေရရွည္စစ္ပြတဲို႔ကို တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ တရား၀င ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအကူ အ 
ညီကို စတင္ တိုးျမွင့္ေပးလွ်က္ရိွသည္။ အလွဴရွင္ေပါင္းစံု၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ရိကၡာလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ 
အဖြဲ႔ (Livelihoods and Food Security Trust (LIFT) Fund)က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ (၃)ႏွစ္တာ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား 
အစီအစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၅)သန္း ခ်ေပးခဲ့သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္း စစ္ပြမဲွ ေပၚ 
ေပါက္လာခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္ေပါင္းစံု၏ စုေပါင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြ 
အဖြဲ႔ (Joint Peace Fund)ကလည္း (၂၀၁၆)ခုႏွစ္လယ္တြင္ လုပ္ငန္းအျပည့္အ၀ လည္ပတ္ရန္ အစီအစဥ္ရိွျပီး၊ ပုံမွန္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း  
(၃၀)ေထာက္ပံ့သြားမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။ (၃)ႏွစ္ ဆိုင္းငံ့ထားျပီးေနာက္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္က ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 
ဌာနျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ ေက်းရြာမ်ားမွ စတင္ကာ အမ်ိဳးသား လူထု ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္း (National 
Community Driven Development Project -NCDDP) ၏ ေထာက္ပံ့မႈကို တိုးခ်႔ဲခဲ့သည္။ အျငင္းပြားနယ္ေျမမ်ား တြင္ 
ႏိုင္ငံျခားအကူအညီေပးမႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ျခင္းသည္ NCA မူၾကမ္းမွာ အၾကီးတန္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ျပင္ဆင္ လိုေသာ 
အခ်က္တခ်က္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ရရိွေစ ရနႏွ္င့္ 
အစိုးရလမ္းေၾကာင္း တခုတည္းမွေန၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။   
 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ား  
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနသည္ အေတာ္အတန္ ျငိမ္သက္ေအးေဆးလွ်က္ရွိသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျငိမ္၀ပ္ပိ 
ျပားေရး အမ်ိဳးသားေကာင္စီ(National Council for Peace and Order-NCPO)က အာဏာကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ 
ထားဆဲျဖစ္သည္။ ဧျပီလတြင္ နယ္ေျမအမ်ားစုမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္း 
မည့္ အရိပ္အေယာင္လည္းမရွိ၊ ေရြးေကာက္ပြကဲိုလည္း (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမတိုင္ခင္မွာ က်င္းပေပးမည့္ပံု 
လည္းမေပၚေခ်။ NCPO သည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈျဖင့္ ၄င္း၏ တရား၀င္မႈကို ဆက္လက္ရယူေနျပီး၊ မဲေဆာက္ ကို 
အထူး နယ္စပ္ စီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္ေပၚလစီကား 
အေျပာင္းအလဲမရွိေခ်။ ဒုကၡသည္မ်ားက စခန္းအနီးအနားနယ္ေျမမ်ားတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရွာေဖြေနၾကရာတြင္ အဖမ္းအဆီးခံရမည့္ အ ႏၱရာယ္က ရွိျမဲ ရိွေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႔ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြား 
ေသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ အေသးစားမ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရမႈ တခ်ိဳ႔တေလ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သို႔ရာ 
တြင္ ထိုတိုက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခိုလံႈရာရွာသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားကိုေတာ့ မၾကားရေခ်။ 
  
 ဇြန္လကုန္မွာ TBC စစ္ေဆးအတည္ျပဳခ့ဲေသာ ဒုကၡသည္ဦးေရသည္ (၁၀၉,၇၉၈) ဦးျဖစ္သည္ (ကြမ္ေဂ်ာ္ရိွ ၅၀၉ ဦး 
မပါ)။ အသားတင္ ေလ်ာ့သြားေသာဦးေရသည္ (၃၀၀)ဦးသာျဖစ္သည္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အလားတူကာလႏွင့္ အတူတူ 
ျဖစ္သည္)။ နယ္စပ္ စခန္း(၉)ခုမွ အ၀င္၊ အထြက္ ဦးေရသည္ အေတာ္အတန္ တည္ျငိမ္ေနပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း မွာ 
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(၂၀၀၅)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ဇႏၷ၀ါရီလႏွင့္ ဧျပီလအတြင္းမွာ လုပ္ခဲ့ေသာ UNHCR/MOI ၏ 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳ လုပ္ငန္း(UNHCR/MOI Verification Exercise)ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤ လုပ္ငန္းတြင္ 
ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ UNHCR တို႔က စခန္းမ်ားထမဲွာ ေနထုိင္ေနၾကေသာ လူအားလံုး၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ ဒုကၡသည္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပေးသာ လုပ္ငန္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ မွတ္ 
တမ္း တင္ျခင္းေၾကာင့္ စခန္းမ်ားထရဲွိ မွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မထားသူမ်ား၏ အဆင့္အတန္းမွာ ေျပာင္း 
လဲမႈရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူျပႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမွ ပ်က္သြားျခင္းရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
လည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ စစ္ေဆးအတည္ျပဳရာ၌ TBC ၏ အခ်က္အလက္ဘဏ္ႏွင့္ ရိကၡာ 
စာအုပ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ျပီး၊ မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ ေတြ႔ရေသာ ကြလဲြခဲ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
နယ္ေျမထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ ေကာ္မတီမ်ားအၾကားတြင္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာင္းစြာ ရွိခဲ့သည္။ 
UNHCR/MOI စစ္ေဆးအတည္ျပဳခ့ဲေသာ ဒုကၡသည္ ဦးေရသည္ (၁၀၉, ၀၃၅)ဦးႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ မျပီးျပတ္ေသးသူ 
ရာဂဏန္းအခ်ိ ႔ဳရွိသည္။ ကိန္းဂဏန္း အခ်င္းခ်င္း မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ေနျခင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ 
အတြင္း  စခန္း လူဦးေရကို အသစ္အသစ္ စာရင္းေကာက္မွတ္တမ္းတင္ေသာ စခန္းေကာ္မတီမ်ား၏ အရည္အေသြး 
ျမင့္ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
 
ဒုကၡသည္အားလံုးအတြက္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးမွာ အေထာက္အကူအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အီး-ကဒ္ (e-card)ကို 
အသက္ (၁၁)ႏွစ္ ျပည့္ျပီးသူအားလံုး (၇၇ , ၀၀၀ ခန္႔ရိွသည္) ရရိွၾကသည္။ လူဦးေရစစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းသည္ 
တၾကိမ္တည္း အျပီးလုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ျပီး၊ မွတ္ပံုတင္ လူဦးေရကို လစဥ္ အနည္းဆံုးတၾကိမ္ စစ္ေဆးအတည္ 
ျပဳမည္ (သာဓကအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအတြက္ စခန္းမွ ထြက္ခြာသြားျခင္းမ်ိဳး)ဟု ျပည္ 
ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။  ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးမ်ားကို မိဘမ်ား၏ အဆင့္အတန္းမည္သို႔ပင္ရွိေစ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒ (2010 Civil Registration Act) (ထိုင္းႏိုင္ငံ)ႏွင့္အညီ မွတ္ 
တမ္းတင္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါ သည္။  
 

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း 
ႏိုင္ငံတကာ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ (International Organisation for Migration -IOM)၏ ေဖၚျပ 
ခ်က္အရဆုိလွ်င္၊ ဒုကၡသည္ (၂,၉၈၇)ဦးတို႔သည္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ထြက္ခြာသြား 
ခဲ့ၾကျပီး၊ အမ်ားစုသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၾသစေတးလ်၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံတို႔သို႔ ထြက္ခြာသြား 
ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထြက္ခြာသြားမည့္ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ လက္က်န္ဦးေရသည္ (၇၂,၀၀)ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရျပီး၊ ၾသ 
ဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတို႔တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္လိမ့္မည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၂)ႏွစ္အတြင္းမွာ UNHCR က ထိုင္း ျပည္ 
နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနႏွင့္ စဥ္းစားေပးပါရန္ စခန္းမ်ားထမဲွာ မွတ္ပံုတင္ရမည့္ အျမန္လမ္းေၾကာင္းမွ သြားမည့္သူမ်ား 
စာရင္း (Fast Track cases) ၂ ေစာင္ကို တင္ျပခ့ဲသည္။ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္၏ ဒုတိယႏွစ္၀က္အတြင္းမွာလည္း ျပန္လည္ 
အေျခခ်ေနထုိင္ဖြယ္ရွိသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသေပးေရးကို ပိုမို အေလးထားလွ်က္ 
တတိယ စာရင္းကို တင္ျပဦးမည္ျဖစ္သည္။ 
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ပံု ၁။ ၁။ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ခြာသြားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားဦးေရႏွင့္ (၂၀၀၆)ခုႏွစ္မွစ၍ စုစုေပါင္းစာရင္း  
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တ
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န္ 
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င္ယ
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န္ 

ဂ်ပ
န္ 

ေန
ာ္ေ

၀ 

နယူ
းဇီ

လ
န္ 

ဆ
ြီဒင

္ 

ယူ
ေက

 

ယူ
 အ

က္
စ္ 

ေအ
  

အ
ျခာ

းႏ
ိုင္င

ံမ်ာ
း 

ေပ
ါင္း

 

ယခင္ျမိဳ႔အရပ္         ၁   ၁    ၂၁  ၂၃ 
ဘန္းမုိင္ႏိုင္းဆြိဳင္ ၁၀၂ ၃       ၂၂   ၂၅၉  ၃၈၆ 
ဘန္းမဲဆူရင္း ၂၈           ၉၈  ၁၂၆ 
မဲလအုန္း ၂၉ ၂၃   ၃    ၁၀   ၂၆၅  ၃၃၀ 
မဲေရာ္မူ ၇၂ ၃       ၁၇   ၃၄၀  ၄၃၂ 
မဲလ ၁၂၁ ၂၉   ၂    ၃၀   ၆၂၅  ၈၀၇ 
အုန္းဖ်ံမိုင္ ၄၀ ၄       ၈   ၂၆၃  ၃၁၅ 
နဴဖုိး ၅၀ ၄       ၁၀   ၁၉၅  ၂၅၉ 
ဘန္းဒုံယမ္း ၁၁ ၅          ၁၁၇  ၁၃၃ 
သမ္ဟင္          ၁  ၁၇၅  ၁၇၆ 
၂၀၁၅ ၄၅၃ ၇၁ ၀ ၀ ၆ ၀ ၀ ၁ ၉၇ ၁ ၀ ၂,၃၅၈ ၀ ၂ ,၉၈၇ 
၂၀၁၄ ၉၅၃ ၁၈၇ ၃ ၁ ၁၆၃ ၁ ၂၃ ၃ ၄၇ ၂၂ ၃ ၅,၈၀၉  ၆၁ ၇ ,၂၇၆ 
၂၀၁၃ ၉၁၉ ၈၁ ၉ ၁၃၇ ၇၅ ၀ ၁၈ ၂၇ ၁၀၄ ၁ ၁ ၇,၅၅၃ ၈၉ ၉,၀၁၄ 
၂၀၁၂ ၃၇၇ ၂၈ ၀ ၁၅၈ ၉၅ ၀ ၀ ၁၆ ၁၅၃ ၁၆ ၀ ၆,၅၅၃ ၁၈ ၇,၄၁၄ 
၂၀၁၁ ၇၉၄ ၈၂ ၄ ၁၇၉ ၁၀၈ ၂ ၁၈ ၁၃ ၁၇၁ ၂၁ ၀ ၈,၁၃၇ ၁၄ ၉,၅၄၃ 
၂၀၁၀ ၁,၀၁၁ ၃၅၀ ၁၆ ၁၂၉ ၁၀၀ ၃ ၂၇ ၅၁ ၅ ၈၉ ၄ ၁၀,၀၁၃ ၃၁ ၁၁,၈၂၉ 
၂၀၀၉ ၂,၃၃၂ ၈၇၄ ၁၁ ၂၄၀ ၂၇ ၀ ၀ ၂၉၇ ၁၁၆ ၁၃၄ ၅ ၁၃,၀၃၃ ၁၀ ၁၇,၀၇၉ 
၂၀၀၈ ၁,၅၆၃ ၆၉၇ ၁ ၃၀၈ ၁၈၉ ၀ ၀ ၈၄ ၂၅ ၁၄၃ ၂၉ ၁၄,၄၀၆ ၇ ၁၇,၄၅၂ 
၂၀၀၇ ၁,၅၂၀ ၁,၆၁၁ ၉ ၃၈၃ ၉၆ ၉၇ ၀ ၄၆၀ ၁၅၈ ၂၁၂ ၁၁၁ ၁၀,၄၃၆ ၉ ၁၅,၁၀၂ 
၂၀၀၆ ၇၅၇ ၇၉၄ ၇ ၂၀၈ ၁၁၅ ၀ ၀ ၃၅၅ ၂၀၁ ၃၅၇ ၈၁ ၂,၆၈၁ ၅ ၅,၅၆၁ 
စုစုေပါင္း-  ၁၀,၆၇၉ ၄,၇၇၅ ၆၀ ၁,၇၄၃ ၉၇၄ ၁၀၃ ၈၆ ၁,၃၀၇ ၁,၀၇၇ ၉၉၆ ၂၃၄ ၈၀,၉၇၉ ၂၄၄ ၁၀၃,၂၅၇ 
Source:IOM, Assisted Departures from Thailand reports as of June 2015 

 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လက္ရွိအေျခအေနသည္ ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးအတြက္ ေစ့ေဆာ္အားေပးရန္ ေကာင္းမြန္ 
ေသာအေျခအေန မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ားက ထင္ျမင္ေနၾကဆဲရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနလွ်က္ရွိပါသည္။  
 
UNHCR က မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး မဟာျဗဴဟာေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားပါရိွျပီး၊ အစီအစဥ္ေရးဆြေဲရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကိုအားေပးသည့္အျပင္၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေဘးကင္းစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ 
တကာ စံခ်ိန္မ်ားကိုလည္း ေဖၚျပထားေသာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး မဟာျဗဴဟာေျမာက္ လမ္းျပေျမပုံကို 
မတ္လအတြင္းက အသစ္မြမ္းမံခဲ့သည္။ ဤ စာေစာင္ကို ထိုင္း အစိုးရ (RTG)၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ 
(GoUM)တို႔အျပင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔လည္း ျဖန္႔ေ၀ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ 
၀ိုင္းက လက္ရွိအေျခအေနကုိ မသိေသးသည္တိုင္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ရန္မွာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အ 
ဆံုးအျဖတ္ႏွင့္ အခြင့္အေရးသာျဖစ္ေၾကာင္း UNHCR က ယခင္အတိုင္းပင္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လမ္းျပ 
ေျမပုံစာေစာင္ကို ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ား နားလည္ေစရန္အလို႔ငွာ ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား(CBOs)တက္ေရာက္ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတပြဲ က်င္းပေပးခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ 
ေရးဆြရဲန္ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ေသာ အေျခအေနတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအသီးသီး၏ အခန္းက႑မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ ေအာင္ 
ၾကိဳးစားၾကရန္ သေဘာတူညီခ်က္တရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (Committee for Coordination Services to Displaced Persons in 
Thailand -CCSDPT)၏ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ားကလည္း ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္လက္စူးစမ္းေလ့လာ 



9 
 

ႏိုင္ေရးအတြက္ (လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မွာ ထည့္သြင္းမည့္)က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းအေျချပစာတမ္းမ်ား 
(sectoral working papers)ကို ျပဳစုခဲ့သည္။  
 
ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမ်ားမွာ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္မဟာျဗဴဟာေရးဆြေဲရးအစီအစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚေရး 
အစီအစဥ္တို႔အတြက္ မူမ်ားခ်မွတ္ျပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ UNHCR မွာ အလိုအေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ျခင္း 
(spontaneous returns)မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ေနရပ္ျပန္မႈေစာင့္ၾကည့္ေရး နည္းနာတခုရွိသည္။ UNHCR သည္ 
(၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊  ဇႏၷ၀ါရီလကစ၍ အျမဲတန္းေနထိုင္ရန္ျပန္သြားခဲ့ၾကေသာ ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္(refugee) 
(၁,၂၄၈)ဦးႏွင့္ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ (IDP) (၆,၃၇၉)တို႔ကို စစ္ေဆးအတည္ျပဴခဲ့သည္။ ဤကိန္းဂဏန္းသည္ တ 
ကယ့္အရွိထက္ ေလ်ာ့ေနေသာ ကိန္းဂဏန္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ အခ်ိဳ႔လူမ်ားက လူသိမခံလိုၾကျခင္းႏွင့္ 
အခ်ိဳ႔နယ္ေျမေဒသမ်ားသည္ UNHCR ၀န္ထမ္းမ်ားမေရာက္ေပါက္ႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
 
အခ်ိဳ႔စခန္းမ်ားက “သြား၊ ၾကည့္”ေသာ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ိဳးလုပ္ၾကသည္။ မိမိတို႔ ျပန္ရဖြယ္ရွိေသာ နယ္ေျမကုိ 
ရွာရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ရင္ဆိုင္ရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္း (အထူးသျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္မႈတို႔အျပင္၊ ေျမျမဳပ္မုိင္း အ ႏၱရာယ္အေၾကာင္း) တို႔ကို ေဒသဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစု အာ 
ဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။ ေနရပ္ျပန္ေရးျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္သည့္တိုင္၊ တကယ့္လက္ေတြ႔၌ အပစ္ အခတ္ရပ္ 
စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မရိွေသာအေျခအေနမွာ လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ယ ႏ ၱရား 
မရိွသည့္အျပင္ မတရားသင္း ဥပေဒပုဒ္မကလည္း အာဏာတည္ေနဆဲရွိသည္။  
  
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ UNHCR က ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႔ေတာင္ပိုင္းအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍  အစည္းအေ၀းမ်ားကို တသီၾကီး 
ေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။ အေျခအေနဆိုင္ရာႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္မႈရိွေသာ္ 
လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႔ေတာင္ပိုင္းမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ NGO မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ CCSDPT 
ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးေသာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး ယ ႏၱရား မရွိေသးေခ်။  
 
TBC ၏ ေနရပ္ျပန္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြမဲႈေဘာင္သည္ UNHCR လမ္းျပေျမပုံ၏ မဟာျဗဴဟာ 
ေျမာက္ မ႑ိဳင္ၾကီး (၅)ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ ပထမမူၾကမ္းကို ရိကၡာအကူအညီ၊ ေနအိမ္၊ ေနအိမ္စုတို႔ႏွင့္ ပတ္ 
သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ အရေရးဆြခဲဲ့သည္။ ၄င္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥ၊ အထူးလို 
အပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားကိစၥ၊ စခန္းဖ်က္သိမ္းျခင္းကိစၥ၊ ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိစၥႏွင့္ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္း ကိစၥမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။   
 
ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းတပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၀င္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ဒုကၡသည္ သစ္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ 
ဆင္ထားရန္အလို႔ငွာ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ တရပ္ကိုေရးဆြေဲရးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤလုပ္ငန္း သည္ 
ႏွစ္စဥ္ လုပ္ေနက် လုပ္ငန္းတရပ္သာျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႔ေတာင္ပိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲမႈတစံုတရာျဖစ္ လိမ့္မည္ဟု 
ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။  

 
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမင့္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးတက္ရရွိေရးတို႔အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပား ေရး 
အမ်ိဳးသားေကာင္စီ(National Council for Peace and Order-NCPO) က အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၅)ခ ု တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည္။ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိွခိုသူမ်ားကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည့္ ယာယီေနထိုင္ခြင့္/အ 
လုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားသည္ ေမလမွ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ျပီး၊ တခ်ီတည္းအျပီးလုပ္ေပးေသာ ဌာနမ်ားမွာ အသစ္လုပ္ရန္ 
ဇြန္လကုန္အထိ ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္။ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အလုပ္ 
လုပ္ေနၾကေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ဦးေရ (၁.၃ )သန္းေက်ာ္ရိွသည္။ သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ အ 
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ေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမရိွၾကေခ်။ အလုပ္အကိုင္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္  ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ(GoUM) ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ကာ၊ နယ္စပ္ေဒသ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အစီအစဥ္သစ္တရပ္ကို 
ခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္သစ္အရဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ရက္ (၉၀)နယ္စပ္ျဖတ္ခြင့္လက္မွတ္ ျဖင့္ 
ေန႔စဥ ္နယ္စပ္ျဖတ္ျပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။  
 
မေလးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ စပ္ေနေသာ ထိုင္းနယ္စပ္တလွ်ာက္တြင္ လူေသအေလာင္းအမ်ားအျပားျမွဳပ္ထားေသာ ေျမပုံမ်ား 
ႏွင့္ လူပြစဲား စခန္းမ်ားကိုေတြ႔ရွိမႈေၾကာင့္ ေရလမ္းျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္၀င္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းခဲ့ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတို႔မ ွမေလးရွားႏိုင္ငံသို႔  အလြန္ အ ႏၱရာယ္မ်ားေသာခရီးကို ထြက္လာခဲ့ၾက 
သူမ်ားသည္ ခေနာ္နီခေနာ္နဲ႔ ေလွမ်ားထဲ လူအျပည့္အသိပ္ျဖင့္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္မွာ ေသာင္တင္ကာ စြန္႔ပစ ္ထားျခင္း 
ခံခဲ့ၾကရသည္။ ဤ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ယာယီအားျဖင့္ ပိတ္သြားခဲ့ေသာ္လည္း မုတ္သုန္မိုး လြန္သည္သည္ႏွင့္တျပိဳင္ နက္ 
လုပ္ငန္းျပန္စလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ဤ ျပႆနာသည္ ရႈပ္ေထြးေပြလီေသာ ျပႆနာတခု ျဖစ္သည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံေနရဆဲျဖစ္ေနျပီး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ားပါေသာ 
ေလွမ်ား ဧျပီလအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္သြားခဲ့ရာ၌ ရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္ ေဖၚထုတ္ရရွိသူမ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားခဲ့ သည္။ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ လူမ်ားကိုမူ ၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံရံုးက စစ္ေဆး 
အတည္ျပဳျပီးသည္အထိ နယ္စပ္စခန္းထဲမွာ ထားျပီးေနာက္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပုိ႔ခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားကို 
ထိုင္း/ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ထားသင့္၊ မထားသင့္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္စားရန္ ကနဦး 
ေဆြးေႏြး မႈအခ်ိဳ႔ရိွခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုင္းအစိုးရက မလိုက္ေလ်ာခဲ့ေခ်။  
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အခန္း ၂။ အစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ  
TBC ၏ (၂၀၁၃-၂၀၁၇)ခုႏွစ္ မဟာျဗဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္း  
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကို အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ 
ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ကို စြကဲိုင္ထားျခင္း။   
 
ေနရပ္ရင္းစြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရေသာ ေယာက္က်ား၊ မိန္းမတို႔သည္ တန္းတူညီမွ်စြာ ပါ၀င္မႈ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ အရင္းအ 
ျမစ္မ်ား ခံစားရန္အခြင့္လမ္းႏွင့္ ရရိွႏိုင္မႈတို ႔ျဖင့္ မွ်တမႈလည္းရွိ၊ လူအမ်ား ၀င္ဆံ့ခြင့္လည္းရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ 
ကို တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု TBC ကယံုၾကည္ပါသည္။ အဖြဲ႔အ 
စည္း၏ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးအတြက္ မူေဘာင္ တရပ္ ခ်မွတ္ေပးထာေးသာ TBC ၏ (၂၀၁၃-
၂၀၁၇)ခုႏွစ္ မဟာျဗဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းသည္ ၄င္း၏ မဟာျဗဴဟာ ေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္ (၅)ခ်က္ထဲမွ ဦးတည္ခ်က္ 
အသီးသီးမွာ လူမႈေရး၀င္ဆံ့မႈ (social inclusion)ႏွင့္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔ကို အေလးထားသည္။ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ 
အတြင္းမွာ ေဖၚေဆာင္ေသာTBC အစီအစဥ္မ်ားသည္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကို ဦးစားေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျပည္ပေရာက္ 
ဒုကၡသည္ (refugee)ႏွင့္ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ား (IDP)ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတို႔၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ကိုလည္း အေလးထားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။  
 
၁။   အသင့္ျဖစ္မႈ။       ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ၾကိဳတင္ျပင္ 

ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေနရပ္ျပန္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တန္းတူညီမွ်စြာ ရရွိႏိုင္ျခင္း။ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
မႈႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြရဲာတြင္ CBOမ်ားႏွင့္ အားအႏြဲ႔ဆံုးအုပ္စုမ်ား၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား 
မ်ားကို အေလးထားေဖၚျပျခင္း။  

 
၂။    စီးပြားေရးႏွင္ ့လူမႈေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ။        ။ ဒုကၡသည္မ်ားအား ၄င္းတို႔ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထရဲွိ မတူ 

ကြျဲပားမႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထရဲွိ အားႏြဲ႔မႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ပိုမုိနားလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ျပီး၊ အာဟာရျဖစ္ေသာ ေန႔စဥ္အစားအစာ စားသံုးမႈအေလ့အက်င့္မ်ားကို (အထူးသျဖင့္ 
ႏို႔စုိ႔ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအဖို႔)လက္ခံက်င့္သံုးေစရန္  ေနရပ္ရင္းစြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ားႏွင့္စစ္ဒဏ္ 
သင့္ လူမႈ အုပ္စုမ်ားအား အားေပးကူညီျခင္း။ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး၊ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳး 
တိုးတက္ေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြေဲရးတို႔တြင္ ရပ္ရြာလူထု၏ ဦးေဆာင္မႈကို ျမွင့္တင္ 
ေပးျခင္းအားျဖင့္၊ အကန္႔ အသတ္မ်ားရွိေနေသာ စခန္းအေျခအေနထဲမွာပင္ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ ရိကၡာလံုျခံဳ 
ေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ကိစၥတြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုယ္းမႈပိုရွိလာေရးကို နားလည္လာေစျခင္းႏွင့္ ကိုယ့္ 
အားကိုယ္ကိုယ္းႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ တိုးတက္လာေစျခင္း၊ ထိုမွတဆင့္ ၄င္းတို႔ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ 
အေရးထား မခံရေသာ အုပ္စုမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးျခင္း။   

 
၃။   လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ။       ။ ရိကၡာအကူအညီေပးရာတြင္ လူထုကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ျခင္းစနစ္ကို 

အမ်ားလက္ခံေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီကို အလိုအပ္ဆံုးသူမ်ား (နာတာရွည္ မမာ မ 
က်န္းျဖစ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ မစြမ္းမသန္ျဖစ္ေနေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ မိဘတဦး တည္းရွိေသာ အိမ္ေထာင္စု 
မ်ား၊ တကိုယ္တည္းေနေသာ အိုမင္းမစြမ္းသူမ်ား၊ အေဖၚမ့ဲကေလးမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္နိမ့္သူ သို႔မဟုတ္ 
ပညာမတတ္ သူမ်ား ဦးစီးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား စသည္တို႔)သို႔ ေပးေစ ေရးအတြက္ အားႏြဲ႔ေသာအိမ္ 
ေထာင္စုမ်ား သို႔ ေနအိမ္ ဆိုင္ရာအကူအညီကို ဦးစားေပး ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္း။ 

 
၄။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။     ။ ရပ္ရြာလူထု ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားပါ၀င္မႈလည္းရွိ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ 
တာ၀န္ယူမႈလည္းရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို အားေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ 
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ပိုမုိအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျပဳကာ၊ အျခား တဘက္မွာ TBCႏွင့္ စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရသည့္အုပ္စုမ်ား၏ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈကို 
တိုးျမွင့္ေပးျခင္း။   

 
၅။   ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ။       ။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပါ TBC ၏ အဖြဲ႔အစည္း 

တည္ေဆာက္ပံု၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ အစဥ္မျပတ္ တစတစ ေျပာင္း 
လဲေနလွ်က္ရွိကာ၊ လူမႈေရး၀င္ဆံ့မႈ၊ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကေလးသူငယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္မႈ၊ 
ကာကြယ္ေစာင္ေရွာက္မႈတို႔ကို အစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းႏွင့္ေစာင့္ ၾကည့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 
ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါသည္။ TBC ၏ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြရဲာ၌ လူမႈေရး ၀င္ဆံ့မႈႏွင့္ က်ား-
မတန္းတူညီမွ်မႈ ဘက္မ်ားတြင္ TBC အား ပိုမုိအားစိုက္ေစမည့္ လူမႈေရး၀င္ဆံ့မႈႏွင့္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈ 
ဆိုင္ရာအလုပ္အဖြ႔ဲ (Social Inclusion and Gender Equity working group)ကို ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း။    

     
သာမန္ၾကည့္ရံုျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
 အက်ိဳးခံစားရသူမ်ား ဦးေရ။       ။ TBC က ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေန လူေပါင္း (၁၀၈, ၀၀၀)ဦးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ 

ဒုကၡသည္စခန္း (၉)ခုမွ လူေပါင္း (၁၁၀,၀၀၀)ဦးတို႔ပါ၀င္ေသာ လူဦးေရ သန္း တစ္မတ္နီးပါးကို 
ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ 
 

 ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႔ေတာင္ပုိင္း။       ။ ရပ္ရြာက ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးမ်ားေရးကို အေလးထားသည္) 
မွေန၍ အက်ိဳးခံစားရသူေပါင္း (၈၄,၄၄၆)ဦးရွိခဲ့သည္။ ေငြလႊေဲျပာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ ေနေသာ 
ေက်းရြာသား ေပါင္း (၁၁,၃၆၂)ဦးကို အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္း 
ဒုကၡသည္စခန္း (၆)ခုမွ ဒုကၡသည္ (၁၂,၃၉၆)ဦးအား ရိကၡာအကူအညီေပးခဲ့သည္။   

  
လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ 
ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ TBC ေထာက္ပံ့ေရးအရာရိွ (၆)ဦးႏွင့္ စခန္း၀န္ထမ္း (၃၅၉)ဦးတို႔ ေထာက္ပံ့ေသာ 
စခန္း(၉)ခုရိွ သိုေလွာင္ရံု (၄၆)ရံုမွေန၍ ဆန္ မက္ထရစ္တန္ (၆,၅၄၅)တန္၊ ပဲျခမ္း မက္ထရစ္တန္ (၆၁၉) တန္၊ 
သန္႔စင္ျပီး ဂ်ံဳမႈန္႔ မက္ထရစ္တန္ (၂၈၀)တန္၊ ငါးပိ မက္ထရစ္တန္(၂၅၃)တန္၊ စားဆီ မက္ထရစ္လီတာ (၃၄၅)၊ 
ဆား မက္ထရစ္တန္ (၁၂၀)၊ မီးေသြး မက္ထရစ္တန္ (၅,၂၃၅)တန္တို႔ကို ေ၀ငွေပးခဲ့သည္။    

 စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ။       ။ ဒုကၡသည္ေပါင္း (၃, ၀၀၀)ေက်ာ္ (အမ်ိဳးသမီး မ်ားက ၃၉ % ျဖစ္သည္)တို႔ သည္ TBC က 
ေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖၚေဆာင္ရာ၌ စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႔မ်ားထမဲွာ အေရးၾကီးေသာ အခန္း က႑ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးမွေန၍ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္လူေပါင္း (၅၁၅)ဦးတို႔က ရပ္ကြက္ ေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း ေကာင္း၊ 
လူေပါင္း (၁၉၇)ဦးတို႔က စခန္းေကာ္မတီမ်ားကိုလည္းေကာင္း ၾကီးၾကပ္ခဲ့ၾကျပီး၊ လူေပါင္း (၁၅၂)ဦးတို႔ ကမူ 
လူထုကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ျခင္း (Community-Managed Targeting - CMT) လုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ၾကသည္။  
 

 ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္း။        ။ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ မိမိတို႔အေနႏွင့္ မည္သို႔ပါ၀င္ႏုိင္ပုံ 
ကို သိလိုၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ 
ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္၊ စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အဖြဲ႔သည္ KRC ၊ KnRC တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စခန္းအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးႏွင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြခဲဲ့ၾကရာ၌ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးမ်ားလာေနလွ်က္ရွိသည္။ စခန္းေကာ္မတီ (၃)ခုတို႔သည္ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ 
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ရာဒုကၡသည္ေကာ္မတီႏွင့္အတူ “သြား၊ ၾကည့္” သြားေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ခဲ့ၾကျပီး၊ ဒုကၡသည္ 
ေကာ္မတီမ်ားက အျခားစခန္းမ်ားအဖို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ား ေဖၚေဆာင္ရန္ စိုင္းျပင္းလွ်က္ရွိသည္။    

 
 ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး။       ။  မြမ္းမံထားေသာ TBC ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်င့္၀တ္စည္း ကမ္း 

(Code of Conduct for TBC representatives)ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကေလးသူငယ္ မ်ား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရး ဆိုင္ရာ TBC ေပၚလစီကို ထုတ္ေ၀ျပီးခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ေပၚလစီသစ္ကို ကရင္ဘာ သာႏွင့္ 
ျမန္မာဘာသာမ်ားသို႔ ျပန္ဆိုျပီး၊ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ ဒုကၡသည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ခ့ဲသည္။     

 
 လူထုကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ျခင္းနည္းသည္ အားႏြဲ႔မႈမ်ားကို နားလည္ေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ဤအားႏြ႔ဲမႈမ်ားအေပၚ 

အေျခခံကာ အိမ္ေထာင္စုတစုခ်င္းအတြက္ ရိကၡာခြတဲမ္း စံထားခ်က္သတ္မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ဒုကၡသည္ 
ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၆)လအတြင္းမွာ လူအမ်ားက 
ဤေဆာင္ ရြက္ခ်က္ကို ပုိမိုနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ သေဘာတူလက္ခံျခင္းရွိခဲ့သည္။ စခန္းအသီးသီးမွာ 
လည္း ပူဒေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုေကာင္းလာခဲ့သည္။ 

 
 အာဟာရ ။     ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအျပင္ ပိန္လွီ အာဟာရခ်ိဳ႔တဲ ့ေရာဂါ ရွိေသာ 

ကေလး (၆၀)အပါအ၀င္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူ လစဥ္ပ်မ္းမွ် လူဦးေရ  (၄,၀၉၀)တို႔သည္ ျဖည့္ စြက္စာေကၽြးျခင္း 
အစီအစဥ္ (Supplementary Feeding Programme –SFP) မ်ားမွာ ပါ၀င္ၾကျပီး၊ အာဟာရရွိေသာ ျဖည့္စြက္စ 
ာမ်ားကို ရရွိၾကသည္။ လစဥ္ပ်မ္းမွ် ဦးေရ (၁ ,၆၄၀)ဦးရွိေသာ ကေလးမ်ား သည္ (၂၄)လသားအရြယ္အထိ က 
ေလးမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားေသာ ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေကၽြးေမြးေရးအစီအစဥ္ (the Infant and Young 
Children Feeding Programme-IYCF)ျဖစ္ေသာ “က်န္းမာ ေသာကေလးမ်ား၊ ေတာက္ပေသာ အနာ ဂတ္” 
တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အာဟာရ အစီအစဥ္က မူလတန္း ၾကိဳေက်ာင္းမ်ားရွိ  (၃)ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္အရြယ္က ေလး ငယ္ လစဥ္ 
ပ်မ္းမွ် (၇,၈၀၀)ဦးတို႔အား ေန႔လည္စာ ေကၽြးေမြးခဲ့သည္။  

 
 ေနအိမ္ႏွင့္ ေနအိမ္စု။      ။ ရပ္ကြက္အေျခစိုက္ ေနအိမ္ဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြ႔ဲေပါင္း (၁၁၄)ဖြဲ႔တို႔သည္ စြမ္းရည္တည္ 

ေဆာင္ေရးသင္တန္း တက္ျပီးၾကျပီျဖစ္သည္။ ေနအိမ္(၂၂,၁၉၄)လံုးႏွင့္ ရပ္ရြာပိုင္ အေဆာက္အဦး (၂၁၅)ေဆာင္ 
တို႔သည္ အိမ္ျပင္ပစၥည္းအကူအညီမ်ား ရရိွခဲ့သည္။ ေနအိမ္ဆိုင္ရာအထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စု 
(၁,၀၅၃) စုကို မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ျပီး၊ သည့္ေနာက္တြင္ အိမ္ေထာင္စု (၂၉၆)စုတို႔သည္ အိမ္ျပင္ေရးႏွင့္ျပန္ေဆာက္ေရး 
အကူအညီမ်ားရရိွခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စု (၇၅၇)စုကမူ  ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အိမ္ျပင္ပစၥည္းမ်ားကို ခြ ဲ
တမ္းအျပည့္ ရရွိခဲ့သည္။ စခန္းအေျခစုိက္၀န္ထမ္းမ်ားက ေနအိမ္အားလံုး၏ ၉၅% ျဖစ္ေသာ ေနအိမ္(၂၁,၁၂၆) 
လံုးကို ပစၥည္းေ၀ အျပီး ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ခ်က္ (Post Distribution Monitoring assessment)လုပ္ခဲရ့ာ၌ 
ေနအိမ္ (၅၆၁)လံုး (ေနအိမ္အားလံုး၏ ၂.၆ %)ကို ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိဟု အကဲျဖတ္ခဲ့သည္။ ေနအိမ္ (၁,၅၇၃) လံုး 
(ေန အိမ္အားလံုး၏ ၇.၄ %)သည္ ေဘးမကင္းေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေရၾကီးျခင္း၊ သစ္ပင္လဲက်ျခင္း၊ ေျမ 
ျပိဳျခင္းျဖစ္ပြားရန္ အလြန္ အ ႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အကဲျဖတ္ခဲ့သည္။ 
၀ါးျပဳျပင္ျခင္း/ပရိေဘာဂလုပ္ျခင္း၊ ကြန္ကရစ္ ကၽြမ္းက်င္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ GPS တိုင္းတာျခင္းတို႔အတြက္လည္း သင္ 
တန္းမ်ား ေပးခဲ့သည္။   

 
 ရပ္ရြာက ေဆာင္ရြက္ေသာသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြေဲရး (Community-Driven Natural Resource 

Management -CDNRM)လုပ္ငန္းမ်ားကို စခန္း (၃)ခု (ႏူဖုိး၊ မဲလအုန္း၊ မဲေရာ္မူ)ႏွင့္၊ အနီး အနားေက်းရြာမ်ား တြင္ 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနလွ်က္ရွိျပီး၊ သမ္ဟင္စခန္း၌ ရပ္ရြာေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြ ဲ ေရး 
စည္းးမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို စတင္ေရးဆြေဲနျပီျဖစ္သည္။  
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 ရကိၡာလံုျခံဳေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား။      ။ ရပ္ရြာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အစီအစဥ္ (Community 
Agricultural Programme- CAP) ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ေရး အစီအစဥ္ (EDP) ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားက ဒုကၡသည္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၉, ၀၀၀)  (၄၀ %)ေက်ာ္တို႔ကို အေထာက္အကူျပဳ ေပးခဲ့သည္။ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ရပ္ရြာပိုင္ ဥယ်ာဥ္တို႔၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လူငယ္တို႔၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမုိမ်ားလာခဲ့သည္။ ထိုလူငယ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္း လူငယ္မ်ား၊ 
ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစား အေဆာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူငယ္မ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ လူေပါင္း  
(၁, ၀၂၅)ဦးတို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ သင္တန္းႏွင့္ မတည္အရင္းေငြ အေထာက္ 
အပံ့မ်ားရရိွခဲ့ၾကသည္။ ကေလးထိန္းေက်ာင္း (၃၇)ေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားေဆာင္ 
(၄၈)ခုတို႔အတြက္လည္း အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးခဲ့သည္။    
 

 ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ။       ။ TBC ၏ အဖြဲ႔အစည္း ျပန္လည္ဖြ႔ဲစည္းေရး ဒုတိယအဆင့္ကို ေဆာင္ 
ရြက္ျပီးစီးခဲ့သည္။ မူလ၀န္ထမ္းဦးေရ (၁၁၅)ဦးကို (၁၁၀)သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲသည္။ က်ား-မ အခ်ိဳးမွာ မျဖစ္စေလာက္ သာ 
ေျပာင္းလဲမႈရွိခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းမွအထြက္ အြန္လိုင္း (online)ေမးျမန္းခန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ျပီးျဖစ္သည္။    


