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ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဤအစီရင္ခံစာသည္ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ လႊမ္းၿခံဳသည္ျဖစ္ရာ၊ TBC အစီအစဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ပထမဦးဆံုး ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္လာပါသည္။ ၎သည္ TBC ၏ လုပ္ငန္းဇယားမွာ
အေသးစိတ္ ရွင္းျပထားၿပီး၊ (၂၀၁၃-၂၀၁၇) ခုႏွစ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအေပၚ
အေျခခံထားေသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားဆီ ေရွ႕ရႈသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ရွင္းျပထားပါသည္။
(၂၀၁၅) ခုႏွစ္အတြင္း TBC အစီအစဥ္မ်ား၏ ထိေတြ႕သူ စုစုေပါင္းသည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလး
ငယ္မ်ား လူဦးေရ (၂၁၁,၀၀၀) နီးပါးရွိသည္ (ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုတြင္ ၁၀၃,၀၀၀ ဦးႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀၈,၀၀၀ ဦးျဖစ္သည္)။
(၂၀၁၅) ခုႏွစ္အတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဓိက ျဖစ္ရပ္ႀကီး ႏွစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ (ေအာက္တိုဘာလတြင္
တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္)။ လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုး ပါ၀င္သည္
မဟုတ္သည့္တိုင္၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားခ်ီ၍ ၾကာေညာင္းခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ေရးဆီ ဦးတည္သည့္
အေရးႀကီး ေျခလွမ္းတရပ္အျဖစ္ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။
လူဦးေရ

တစ္သန္းနီးပါး

မဲေပးခြင့္မရခဲ့ေသာ္ျငားလည္း

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္သည္

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔ မ်ားစြာကင္းစင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က လႊတ္ေတာ္
ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ အမတ္ေနရာ ၇၉% ျဖင့္ ေတာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၌၊ အိုးအိမ္အေျခပ်က္မႈ အသစ္မ်ား၊ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားႏွင့္ အႏွံ႔အျပားျဖစ္ပြားေန
ဆဲပင္ရွိသည္။ အာရွ အေ၀းေျပး လမ္းမႀကီးကို တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ရန္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာ၌ သူပိုင္ကိုယ္ပိုင္
အျငင္းပြားနယ္ေျမမ်ားမွာ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိခဲ့ဘဲ၊ ထိုမွေန၍ နယ္ေျမ
အခ်ဳိ႕တြင္ လက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို (၂၀၁၆)ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ မတိုင္မီမွာ ခန္႔အပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းမရွိေခ်။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္
တြင္း ဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ရိုက္ခတ္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (National Council for Peace and Order NCPO) ၏ လက္ေအာက္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆက္လက္ရွိေနၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ာကို (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အထိ
ေရႊ႕ဆိုင္းထားခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား စခန္းတြင္း၀င္ေရာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေပၚလစီကို ဆက္လက္က်င့္သံုးခဲ့
သည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရသည္ ျပည္၀င္ျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဟိုဟိုသည္သည္ သြားလာမႈမ်ား
အေပၚတြင္ အထူးအာရံုစိုက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၾကံ့ၾကာမႈျဖစ္ကာ၊ ဒုကၡသည္မ်ား
ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရတို႔၏ ေဆြးေႏြးမႈသည္ တိုးတက္မႈ မရွိခဲ့ေခ်။ ထိုင္းအစိုးရက
ဒုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္သာ ေနရပ္ျပန္ေစရမည္ဟူေသာ ၎၏ ကတိအတိုင္း ဆက္လက္ ရပ္တည္
ေနေသာ္လည္း၊ UNHCR ႏွင့္ စခန္းမ်ားထဲရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (CCSDPT - Committee for Coordination Services to Displaced Persons in Thailand)
၏ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕မ်ားဘက္မွာမူ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လိုေသာ အခ်ိန္အတြက္ အစီအစဥ္တရပ္ကို အသင့္
ထားရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကား ပုံမွန္၀င္ေရာက္လာေနဆဲပင္ရွိသည္။ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားကမူ လူ
ေမွာင္ခိုသြင္းသူမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားကို စစ္ဆင္ရွင္းလင္းေရး လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္ႀကီးတရပ္ကို စတင္
ခဲ့သည္။ ဤႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ လူေမွာင္ခိုသြင္းမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား လံုး၀ ရပ္တန္႔သြားသည္ေတာ့မဟုတ္
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ေခ်။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားႏွင့္ ယာယီခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားတြင္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ ထိန္းသိမ္း
ခံေနရ ဆဲရွိေနသည္။
တီဘီစီ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အသင့္ျဖစ္မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ တိုးတက္
ေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို အစီအစဥ္အားလံုးမွာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စစ္ဒဏ္သင့္ေက်း
ရြာမ်ားအဖို႔ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တီဘီစီသည္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ေရး (participation) မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးေရး (empowerment) နမူနာစံျပပံုစံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့
သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ - ဒုကၡသည္မ်ားအဖို႔ နယ္စပ္တဘက္မွာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအတြက္
လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသာမက၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေျမယာအသံုးခ်မႈ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ
ျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္
ေထာင္ျခင္းတို႔တြင္ လက္ေတြ႕ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုပါ ရရွိေစရန္ျဖစ္သည္။
တစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာ အစီအစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွေန၍ သင္ခန္းစာ အမ်ားအျပားရရွိခဲ့ပါသည္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ျမင္ေတြ႕ရေသာ အေရးႀကီး သင္ခန္းစာ တစ္ခုကား ဒုကၡသည္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္
အသင့္ရွိ၊ ဆႏၵရွိသည့္အျပင္၊ စြမ္းရည္ပါရွိၾကၿပီး၊ ယခုအခါ၌ တီဘီစီက ဆရာသမား/နည္းေပးလမ္းျပ၏
အခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ယခုအခါ၌ မိမိတို႔ ျပန္သြားဖြယ္ရွိသည့္ နယ္
ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြ ရွာေဖြေနၾကသည့္အျပင္၊ နယ္
ေျမအာဏာပိုင္မ်ား၊ နယ္ခံေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ၊ လူထု ကိုယ္တိုင္ဦးစီးေသာ အစီအစဥ္အေရးဆြဲ
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္း အသိေပးေနၾကသည္။
(၂၀၁၆) ခုႏွစ္ဆီ ေမွ်ာ္ၾကည့္ကာ၊ ထိုႏွစ္တြင္ အုပ္စုငယ္မ်ားျဖင့္ ေနရပ္ျပန္မႈ စတင္လိမ့္မည္ဟု တီဘီစီက
ႀကိဳတြက္ထားၿပီး၊ UNHCR အျပင္၊ အျခားေအဂ်င္စီအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းကာ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အသင့္ျပင္ထားသည္။ တီဘီစီသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္
မိမိအဖြဲ႕အစည္းကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ပို၍အသင့္ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား
သို႔ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္
ေဖၚေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ တီဘီစီသည္ လက္ရွိ ရိကၡာခြဲတမ္းအတိုင္း ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး
အတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ျဖစ္ရာ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားမွေန၍ သိရွိ
လာခဲ့ေသာ ထိေရာက္ေဆာင္ေဆာင္ရြက္နည္းတို႔ကို အားေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဘ႑ာေရးအရဆိုရပါလွ်င္၊ တီဘီစီ ၀င္ေငြ၏ ၉၀% သည္ အစိုးရေနာက္ခံရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွ
လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ တႏွစ္လံုးအတြက္ အမွန္တကယ္ သံုးစြဲကုန္က်ေငြသည္ စုစုေပါင္း ထိုင္း
ဘတ္ေငြ (၇၉၃) သန္း ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ကမူ (၈၃၄)သန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္က တႏွစ္တာအတြင္း
တီဘီစီ ေဖၚေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းပမာဏ ေလ်ာ့ခ်ေရး/ကုန္က်စားရိတ္ ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီ
အမံမ်ား (ဆန္ႏွင့္ မီးေသြးခြဲတမ္းကို တစိတ္တပိုင္း ျဖတ္ေတာက္မႈ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္)ကို ထင္ဟပ္ေဖၚ
ျပေနပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ ေထာက္ပံ့ေသာ ရိကၡာ အားလံုးအတြက္ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းကလည္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္
ေရး ဘတ္ဂ်က္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ နည္းခဲ့သည္။ ၀န္ထမ္းဦးေရသည္ ႏွစ္စမွာ (၁၁၃) ဦး ရွိခဲ့ရာမွ
ႏွစ္ကုန္တြင္ (၁၀၂) ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကလည္း လုပ္ငန္းပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္
သစ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ျပေနပါသည္။
တီဘစ
ီ ၏
ီ (၂၀၁၆) ခုႏစ
ွ အ
္ တြက္ လုပင
္ န္းလည္ပတ္ေရး ဘတ္ဂ်က္သည္ ထိင
ု း္ ဘတ္ (၇၅၅) သန္း (အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၂၁ - သန္း) ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

အခန္း ၁။ ေနာက္ဆံုး အေျခအေန
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေန
အမည္ခံမွ်သာရွိေသာ

တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ
ခ်က္ႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားေၾကာင့္ ေပၚလြင္ထင္ရွားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္
မွာ အားလံုးပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္မဟုတ္သည့္အျပင္၊ ႏိုင္ငံေရး
မွာ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ ဆက္လက္ရွိေနသည့္တိုင္
အတိုက္အခံ

အမ်ဳိးသား

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ

ဒီမိုကေရစီ

အႀကီးအက်ယ္

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

မဲဆႏၵ

နယ္ေျမမ်ားရွိ မဲရံုမ်ား ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္

သမတသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္း၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္သည္
ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက

ရိုက္ခတ္မႈခံရေသာ

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က

အႏိုင္ရမႈေၾကာင့္
အလားအလာႏွင့္

ပတ္သက္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။

(၅၀၀,၀၀၀) ခန္႔မွာ ထိခိုက္ခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္၊
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္
မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ မဲရံုမ်ား ပယ္ဖ်က္ခံရၿပီး၊
ရွမ္းျပည္နယ္၌မူ လံုးလံုး ပယ္ဖ်က္ခံရေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း
(၇) ၿမိဳ႕နယ္ရွိသည္။ တရား၀င္အေၾကာင္းျပခ်က္က လံုျခံဳ
ေရးႏွင့္ သြားလာေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ဟုဆိုေသာ္လည္း
တိင
ု း္ ရင္းသား ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားကမူ တိင
ု း္ ရင္းသားလူမ်ဳိးစု
မဲဆႏၵရင
ွ မ
္ ်ားအား အမွနတ
္ ကယ္ မဲေပးခြငရ
့္ ပ
ု သ
္ မ
ိ း္ လိေ
ု သာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္
မိမိတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚေသာ မူဆလင္ (၅၀၀,၀၀၀)ခန္႔တို႔
သည္လည္း (၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
မဲဆြယ္ကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ရာစုႏွစ္၀က္ကာလ
အတြင္းမွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း
ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔ မ်ားစြာ ကင္းစင္
ေၾကာင္း လူအမ်ား အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္
တိုင္၊ လူဦးေရ (၁)သန္းနီးပါးခန္႔သည္ မဲေပးခြင့္မရခဲ့ၾက
ေခ်။ ဤအခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္း၏ တရား၀င္
ျဖစ္မႈအေပၚ အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္မႈႀကီးျဖစ္သည္။

မဲေပးခြင့္ရခဲ့ၾကသည့္တိုင္) မဲေပးခြင့္မရခဲ့ၾကေခ်။ ဤသို႔
ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း
လိုက္ျခင္းႏွင့္၊ (မဲေပးခြင့္ကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ
ဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးေသာ) ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ
ဥပေဒ ခံုရံုး၏ စည္းမ်ဥ္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆးုံ ၌ အမ်ဳိးသားဒီမက
ုိ ေရစီ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္က လႊတေ
္ တာ္
ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ အမတ္ေနရာ ၇၉% ျဖင့္ ေတာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳ
အႏိုင္ရခဲ့သည္။ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပး
ထားေသာ

ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

(USDP) ကမူ ၈% သာ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ရခိုင္အမ်ဳိးသား
ပါတီ (ANP) ႏွင့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
(SNLD) တို႔မွလြဲ၍ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔ ႏွစ္ဆင့္စလံုး
မွာ အႏိုင္ရမႈ နည္းခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ျမန္မာစစ္တပ္
ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀ယူေသာ အစိုးရတရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ေစ့စပ္
ေဆြးေႏြးမႈ စတင္စဥ္၌ ဤေရြးေကာက္ပရ
ဲြ လဒ္က NLD ၏
အခြင့္အာဏာကို တိုးေစခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ ျမန္မာ
စစ္တပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ၎၏ ဗီတန
ုိ းီ ပါးအာဏာႏွင့္ ကာကြယေ
္ ရး
၀န္ႀကီးဌာန၊ (က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဓာတ္ပုံ။ Thomson Reuters

ဌာနပါ၀င္သည့္) ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ကို ခ်ဳပ္ကိုင္
ထားသည့္ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာတို႔ကို ဆက္လက္

4

5

ေနာက္ဆုံးအေျခအေန

တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန
ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
(တႏိုင္ငံလံုးအဆင့္မွာ လက္မွတ္ထုိးျခင္း
မဟုတ္)

အမ်ဳိးသားအဆင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
မရွိ

ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕(KIO)

ေကာင္စီ (RCSS)
ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး (KNU)
ဒီမိုကေရစီ အက်ဳိးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္
(DKBA)
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား

၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္

(UWSA)

မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (NDAA)

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/

နာဂလင္း အမ်ဳိးသာ ဆိုရွယ္လစ္

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)

ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF)
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)

ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔

ေကာင္စီ - ခတ္ပလန္း (NSCN-K)

တအာင္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္ (TNLA)
ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA)

ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရး
ပါတီ (KNPP)

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္
မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)

(PNLO)
ေကအင္ယ/ူ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတေ
္ ျမာက္

= စစ္အင္အား ၂၀၀

ေရးတပ္မေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး
(LDU)

ရခိုင္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္ (ALP)

* အရင္းအျမစ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ (Myanmar Peace Monitor)

ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

အရပ္သား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီသို႔

အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမႈ

အခိုင္အမာျဖစ္ေအာင္

ဆက္

လက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကရာ၌ ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္၏ အခန္း

အေသးစိတ္က်ေသာ နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းသတ္မွတ္
ခ်က္တို႔လည္း ကင္းမဲ့ေနဆဲရွိသည္။

က႑ ဆက္လက္ရွိေနမႈသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ပို၍ ပို၍
ပံု ၁။ ၁။ မွာ ညႊန္ျပထားသည့္အတိုင္းပင္၊

ျဖစ္လာေနပါသည္။

အစိုးရက

အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ (EAO) (၇)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ

ဖြဲ႔တို႔အား NCA မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဖိတ္ေခၚထား

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ာလ (၃)လ ၾကာၿပီးေနာက္တင
ြ ္ အစိးု ရ

သည္။ ထိုအဖြဲ႔တို႔သည္ လက္မွတ္ထိုးရာမွာ ပါ၀င္ခြင့္မရခဲ့

ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) အပါအ၀င္

ေသာ ေနာက္ထပ္ (EAO) (၆) ဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္

လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကင
ုိ ္ အဖြ႕ဲ (၈) ဖြ႕ဲ တိသ
႔ု ည္ (၂၀၁၅)ခုႏစ
ွ ၊္

ေသာအားျဖင့္ အစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚမႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာလတြင္ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့

တႏိုင္ငံလံုး တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး

ၾကသည္။

စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး၊ မၾကာမီမွာပင္ ပူးတြဲ ၿငိမ္း

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍

ၾကာေညာင္းခဲ့ေသာ

ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ေရးဆီ ေရွ႕ရႈသည့္ အေရးႀကီး

ခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးႏွင့္

ေျခလွမ္းတရပ္အျဖစ္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အမ်ားက

Implementation and Coordination Mechanism -JICM)

ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကို အဆင့္ျမင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလယ္အလတ္

သို႔ရာတြင္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္

ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း (EAO) မ်ား

ဆင့္

အားလံုး ပါ၀င္သည္ မဟုတ္ေခ်။ အျခားတဘက္၌လည္း

စစ္ေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္

(EAO)

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္

(Joint

ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

(Joint

တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပိုင္း

Monitoring Committee - JMC) ကိလ
ု ည္းေကာင္း၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

(SSPP/SSA-N) ၏ ၀မ္ဟိုင္း ဌာနခ်ဳပ္ကို ထိုးစစ္ဆင္

ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထိန္းကြပ္ေရး

တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလကစ၍ ေက်းသီးႏွင့္

အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ

မိုင္းရွူးၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ အရပ္သား (၆,၀၀၀)တို႔ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ

ေကာ္မတီ (Union Peace Dialouge Joint Committee -

ထြက္ေျပးၾကရသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားဆီသို႔ ႏိုင္ငံတကာ

UPDJC) ကိုလည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕မ်ား

ေရးအတြက္

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ

ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းသာ

၀င္ေရာက္ခြင့္ရသျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပး
(ဆိုလိုသည္မွာ

ေရး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္

ႏိင
ု င
္ ံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ကို ေျပာင္းလဲရန္အၾကံျပဳခ်က္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဓိကအားျဖင့္ သယ္ပိုးခဲ့ၾကရသည္။

မ်ား ရွိေနႏိုင္ေသးသည္) ဟူေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (SHRF) ကလည္း

၏ စကားေၾကာင့္ ပြဲဦးထြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီ လာခံသည္

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္

အသံဗလံ

ပထမဦးဆံုးေသာ

ေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုင္း (RCSS/

ျပည္နယ္အဆင့္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC)

SSA-S) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း

ကို ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္း

အျပင္၊ သံလြင္ျမစ္ေပၚ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာေဆာက္

အေကာင္အထည္ေပၚလာရန္

လအေတာ္ၾကာႏိုင္သည့္

လုပ္ရန္ အၾကံျပဳထားေသာ ေနရာအနီး၊ ကြန္ဟိန္ၿမိဳ႕နယ္

အျပင္၊ အရပ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး

အတြင္းမွာ စစ္တပ္မ်ားခ်ထားေရးအတြက္ လူသားဒိုင္းမ်ား

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ေကာင္းစြာမရွိေခ်။ ျမန္မာ

အသံုးျပဳျခင္းအေၾကာင္း တို႔ကိုသတင္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိရန္

လိုသည္

တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

ႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ
ေပးေရး အေျခအေနလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အခ်ဳိ႕အတြင္းမွာ ရွမ္း

ကရင္ျပည္နယ္၌၊

ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္

ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္

သူပိုင္ကိုယ္ပိုင္ အျငင္းပြားနယ္ေျမမ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား အရွိန္ျမင့္ လာခဲ့ေသာ္လည္း

ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်င္းမ်ားမႈေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတခြင္တြင္မူ တိုက္ပြဲမ်ား

အတြငး္ က ေကာ့ကရိတၿ္ မိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏင
ွ ့ ္ ၎၏

သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔က တဘက္၊ ဒီမိုကေရစီ အက်ဳိးျပဳ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရရွည္စစ္ပြဲေၾကာင့္

ကရင့္တပ္မေတာ္ (Democratic Karen Benevolent Army

အထူးသျဖင့္

ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္

- DKBA) ၏ ကလိုထူးေဘာ (Klo Htoo Baw) အုပ္စုက

ဧရာမမ်ားျပားလွေသာ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ား (IDPs)

တဘက္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေက်းရြာ

ရွိေနပါသည္။ TBC ၏ ခန္႔မွန္းထားေသာ ျပည္တြင္း

(၅) ရြာမွ ရြာသား (၁,၀၀၀) ခန္႔တို႔သည္ သီတင္းႏွစ္ပါတ္

ဒုကၡသည္ဦးေရသည္ (၄၀၀,၀၀၀) ျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္

ၾကာမွ် ထြက္ေျပးတမ္းေရွာင္ၾကၿပီးေနာက္၊ ခိုးယူလုယက္ခံ

အမ်ားဆံုး

ထားရေသာ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွာ ျပန္ေနၾကသည္တြင္

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္

ကိုးကားခံရေသာ

ကိန္းဂဏန္းျဖစ္သည္။

အာရွ

အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးေပၚရွိ

ျပန္လည္အေျခခ်

ေတာင္ေပၚ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားသို႔ သြားလာေရးမွာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္

ေနထိုင္ရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ေနရပ္ျပန္ၿပီး၊ ပင္မ လူ႕အဖြဲ႕

ကန္႔သတ္ခံၾကရသည္။ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

အစည္းထဲသို႔

ျပန္လည္၀င္ေရာက္ေပါင္းစပ္ရာတြင္

ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ရရွိ

ေနာက္မွာ DKBA မွ ခြဲထြက္ေသာ အုပ္စုႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္

ေစေရးအတြက္ အေျခအေနမ်ား လံုေလာက္စြာ တိုးတက္

တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ႏွစ္မကုန္မီ လမ်ားအတြင္းမွာ ဟတ္ႀကီး

ေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ထို႔ျပင္၊ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား

ဆည္တည္ေဆာက္ရန္

ေနေသာ

နယ္ေျမအနီးအထိ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းဒုကၡသည္

အမ်ားစုအဖို႔

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္း

ေကာင္း၊ အႀကီးစား အေျခခံ အေဆာက္အအံု ေဆာက္
လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၌

အိုးအိမ္အေျခပ်က္မႈ အသစ္မ်ား၊ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားႏွင့္
အႏွံ႔အျပား ျဖစ္ပြားေနဆဲပင္ရွိသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၌

ျမန္မာစစ္တပ္က

ရွမ္းျပည္

အဆိုျပဳထားေသာ

အျငင္းပြား

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခအေန
ထိုင္းႏိုင္ငံ၌လည္း အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီ ျပန္လည္
ကူးေျပာင္းေရးသည္ ေႏွာင့္ေႏွးေနလွ်က္ရွိသည္။ အေစာ
ဆံုး

(၂၀၁၇)

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

ခုႏွစ္၏

ဒုတိယ

ႏွစ္၀က္အထိပင္

က်င္းပျဖစ္လိမ့္မည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္၍

6

7

ေနာက္ဆုံးအေျခအေန

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အင္တာေနရွင္နယ္ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (MICC II) တြင္ က်င္းပေသာ တႏိုင္ငံလံုး
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခန္းအနား။ ဓါတ္ပံု - ဧရာ၀တီ

မရေခ်။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး အမ်ဳိးသား

သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားကို ဆက္လက္ ကူညီေထာက္ပံ့ရင္း၊

ေကာင္စီ (National Council for Peace and Order-NCPO)

၎တို႔၏ အနာဂတ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

က မတ္လတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ေသာ္

ရရွိေအာင္ ၎တို႔အား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးရန္လိုေၾကာင္း

လည္း ၾကားျဖတ္အေျခခံဥပေဒ (Interim Constitution)

ကိုလည္း အေလးထားေဖၚျပခဲ့သည္။

၏ ပုဒ္ (၄၄)က စစ္တပ္ခန္႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား အကန္႔
အသတ္မရွိေသာ အာဏာကို ဆက္လက္ေပးထားသည္။

ထိုင္းအစိုးရသည္

ပဋိညာဥ္ မူၾကမ္းတခုကို အမ်ဳိးသားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရထံမွ မီးစိမ္းျပျခင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္

ေကာင္စီ (Nation Reform Council) က စက္တင္ဘာလ

လွ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ ေပၚလစီ

တြင္ ပယ္ခ်ၿပီးေနာက္၊ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္တြင္ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ

လည္း မရွိေသးသည့္အျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရသစ္

တင္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည့္ ယာယီအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို

ဖြဲ႔စရာလည္း ရွိေနေသးသျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္

ေရးႏွင့္

အေျခခံဥပေဒ

မူၾကမ္း

ဒုကၡသည္မ်ား

ပတ္သက္၍

ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္

တိုင္းျပည္အစိုးရႏွစ္ရပ္အၾကား

ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီထဲမွာ ေကာ္မတီ၀င္ အေျပာင္းအလဲ

ေဆြးေႏြးမႈသည္ တိုးတက္မႈမရွိေခ်။ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိ

လုပ္ခဲ့သည္။

ဆႏၵအေလ်ာက္သာ ေနရပ္ျပန္ေစရမည္ဟူေသာ ကတိကို
ထိုင္းအစိုးရက

ဒုကၡသည္မ်ား
ထိုင္းအစိုးရသည္

ထပ္ေလာင္းေျပာေနေသာ္ျငားလည္း

UNHCR ႏွင့္ စခန္းမ်ားထဲရွိ CCSDPT ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕မ်ား
ဒုကၡသည္စခန္းဆုိင္ရာ

ေပၚလစီကို

ဆက္လက္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္၀င္ျခင္းႏွင့္

ကမူ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လိုေသာ အခ်ိန္အတြက္ အစီအစဥ္
တရပ္ကို အသင့္ထားရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

နယ္စပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဟိုဟိုသည္သည္ သြားလာမႈမ်ား
အေပၚတြင္ အထူးအာရံုစိုက္ခဲ့သည္။ ထိုင္းအစိုးရသည္

(၂၀၁၅) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္၌ စခန္းလူဦးေရသည္

မတတ္သာ၍ တိုင္းျပည္ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး

(၁၀၃,၈၀၁) ဦးျဖစ္သည္။1 တႏွစ္အတြင္းမွာ လူ(၃,၃၀၀)

အရ တိုင္းျပည္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကို ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း

ဦးတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကျပီး၊ (၆၂၉၇)ဦး2

ႏွင့္၊ တိုင္းျပည္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ မူလတိုင္းျပည္အတြင္း

တို႔ကမူ ကိုရီးယားအပါအ၀င္ (ကိုရီးယားသို႔ ပထမဦး

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလက၊

ဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္) တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္

ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ

အေျခခ်ခဲ့သည္။ လူ (၁,၈၀၀)နီးပါးခန္႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ

က်င္းပခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အလုပ္အမႈ

ေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုင္းအစိုးရသည္
ဒုကၡသည္မ်ားအဖို႔

ေဘးကင္းၿပီး၊

ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ

ေနရပ္ျပန္မႈျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း ေဖၚျပခဲ့

1
2

TBC စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားေသာ ဒုကၡသည္ ဦးေရ
(၂၀၁၅)၊ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ IOM အကူအညီျဖင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားသူမ်ား

ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ - ဒီဇင္ဘာလ

မ်ားတြင္လည္း ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္အေရးကို ေဆြးေႏြးရန္

ပံု ၁။ ၂။ (၂၀၁၁-၂၀၁၅) စခန္း လူဦးေရ
၂၀၁၁

၂၀၁၂

၂၀၁၃

၂၀၁၄

၂၀၁၅

၁၄၀,၀၀၀

ရွိေသးသည္။ ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား (refugees) က
‘ျပန္၍ၾကည့္ျခင္း’ ေသာ လည္ပတ္မႈမ်ဳိး အနည္းအက်ဥ္း
ရွိေနၿပီး၊ ေျမယာလံုျခံဳေရးက ဦးစားေပးကိစၥျဖစ္ေနေသာ
နယ္ေျမမ်ားတြင္ နယ္ေျမအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္

၁၀၀,၀၀၀

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္အတြင္း စခန္းမွ ထြက္သြားသူဦးေရ

၀

တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔

၆,၂၉၇

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔

၃,၂၉၃

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔

၁,၇၇၆

TBC စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားေသာ ဒုကၡသည္ ဦးေရ
အရင္းအျမစ္။ TBC လစဥ္ လူဦးေရ အစီရင္ခံစာမ်ား

ထဲမွာ အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာႀကံရန္ ထြက္ခြာသြားၾက
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အသားတင္ ရလဒ္ကား - တႏွစ္အတြင္းမွာ လူဦးေရ ၆%
ေလ်ာ့သာြ းျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစစ
္ မွာ ႀကိဳတြကထ
္ ားသည္ထက္
အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ သို႔ရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ

ေတြ႕ဆံုၾကသည္။ UNHCR က ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕
ေတာင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္

ေတာင္ပိုင္း

လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ

က်င္းပကာ၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

အေရွ႕

အစည္းအေ၀းမ်ားကို

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

လုပ္ငန္းမ်ားမွေန၍ ပညာေရးကိစၥ၊ ေျမယာကိစၥမ်ားအထိ
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကိစၥမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။ UNHCR ႏွင့္
UNDP (ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္)တို႔သည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း အလုပ္အဖြဲ႕တဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္
ခဲ့ၿပီး၊ ထိုအဖြဲ႕တြင္ လူသားလံုၿခံဳေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္
ေဆာက္ေရးႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ

မူေဘာင္အတြင္း

တာရွည္ခံေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္

(၄) ႏွစ္အတြင္းက ထိမ္းညႊတ္မႈအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ရန္ပါရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းစနစ္မ်ား

အုပ္စုလိုက္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္မႈအတြက္ ေလွ်ာက္

အလက္ ေ၀မွ်ရာ ေနရာမ်ားအျဖစ္သာ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊

လႊာမ်ားကို ပိတ္ထားလိုက္ေသာ္လည္း ျပန္လည္အေျခခ်
ေနထိုင္ေရးအတြက္ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ခြာမည့္သူ
ဦးေရသည္

ႀကိဳတြက္ထားသည့္အတိုင္း

ျဖစ္မည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အျမန္လမ္းေၾကာင္းမွ
သြားမည့္သူမ်ား (fast track cases) ၏ တတိယ အသုတ္
အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိစၥကို ျမန္ျမန္

(mechanisms) သည္ အဓိကအားျဖင့္ သတင္းအခ်က္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ညိႇႏႈိင္းေရးအတြက္

မဟုတ္ေခ်။

ေလာေလာဆယ္၌ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း လုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းမႈသည္ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔၌သာရွိၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၌
လုပ္ရန္အခက္အခဲ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထက္ထက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ

အလုပ္ရွာရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲသို႔ လူအမ်ားအျပား မွန္မွန္ ၀င္

UNHCR သည္ ၎၏ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရး
အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းျပေျမပံုကို မတ္လတြင္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ႏိ၀
ု င္ဘာလတြင္ အေထာက္အကူျပဳမႈ
ျဖင့္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို CCSDPT ၏
အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲ
ခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမ်ားက

ေနရပ္ျပန္ျခင္းးမွ

လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းထဲ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ေပါင္းစပ္ျခင္းအထိ
၎တို႔၏ တာ၀န္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲခဲ့
သည္။ ေနာက္လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ကား ပါ၀င္
ပတ္သက္သူ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစီအစဥ္
တစံုလံုးမွာ ေပါင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းအစိုးရမွာ အစီ
အစဥ္မူၾကမ္းတရပ္

ရွိမည္ဟု

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ပြင့္လာေသာ္လည္း
ေရာက္ေနလွ်က္ပင္ရွိေနေသးသည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား
အဖို႔ကား

စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ၏

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

၎တို႔ထံသို႔ မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခား
သူမ်ားအဖို႔မူ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ခၽြတ္ျခံဳက်မႈမ်ား
ျဖစ္ပြားကာ မိသားစုမ်ားမွာ လုပ္စရာ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္း လုပ္ငန္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္
ေတာရြာမ်ား၌ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ပို႔ေငြသည္ မိသားစု အမ်ားစု
ႀကီးအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေရွ႕ေတာင္ပင
ုိ း္ သိ႔ု ႏိင
ု င
္ ရ
ံ ပ္ျခားမွ ပိေ
႔ု ငြသည္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၂.၂၆ ဘီလ်ံခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။3
မေလးရွားနယ္စပ္ႏင
ွ ့္ ကပ္လ်က္စခန္းမ်ားအနီးတြင္ လူေသ

အမ်ားနားလည္ထားၾက

ေသာ္လည္း၊ ဤအစီအစဥ္မူၾကမ္းကို အမ်ားသိေအာင္
ခ်ျပရန္ရွိေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

3

IOM: IOM: Assessing Potential Changes in the
Migration Patterns of Myanmar Migrants and their
Impacts on Thailand: Supplementary Report
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ေနာက္ဆုံးအေျခအေန

အေလာင္းမ်ား အစုလက
ုိ အ
္ ၿပံဳလိက
ု ္ ျမႇဳပ္ထားေသာ သခ်ဳိငး္
ေျမပံုမ်ားကို ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက
ေမလအတြင္းမွာ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္မ်ားကို တံျမက္လွည္း
စစ္ဆင္ေရးလုပ္ခဲ့ရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ
တို႔မွလာေသာ ပင္လယ္ေရလမ္းသည္ ယာယီအားျဖင့္
ပိတ္သြားခဲ့သည္။

မိုးရာသီကုန္ဆံုးၿပီး

‘ရြက္လႊင့္ရာသီ’

ျပန္စခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းမွာ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ လူကုန္
ကူးမႈ

ႏွိမ္နင္းေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာပါ

ဆက္လက္

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေရာ၊
လုပ္ေနသျဖင့္

ေလွျဖင့္ ထြက္ခြာလာသူမ်ား၏ ဦးေရသည္ ယမန္ႏွစ္က
ထက္ သိသိသာသာ နည္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာ
တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူ၀င္မႈဌာန ထိန္းသိမ္းေရး စခန္း
မ်ားႏွင့္ ခိုလႈံရာေနရာမ်ားတြင္ လူမ်ားရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိေနဆဲ
ျဖစ္သည္။

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ

