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ဤအစီရင္ခံစာသည္ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ လႊမ္းၿခံဳပါသည္။ အစီရင္ခံစာက 
(၂၀၁၃ - ၂၀၁၇) ကာလ အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံသည့္ တုိးတက္မႈမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖၚျပပါသည္။ တီဘီစီ၏ ကူညီေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အပါအ၀င္ လူဦးေရ (၂၁၀,၀၀၀) (ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ 
ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုတြင္ လူ ၁၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၄ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
လူဦးေရေပါင္း (၁၁၀, ၀၀၀) တို႔ကို ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (National League for Democracy) က (၂၀၁၅) ခုႏွစ္တြင္ 
မဲအျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္၊ အစိုးရ သစ္သည္ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္တြင္ က်မ္းသစၥာ 
က်ိန္ဆိုခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး အရပ္သား သမတသည္ 
အစိုးရအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ 
ရာထူးကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးတို႔ အက်ဳံး၀င္ေသာ တာ၀န္ကိုပါ 
ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 

၂၁ ရာစု ပင္လုံ၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (UPC) ကုိ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပခ့ဲၿပီး၊ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲ (၁၇) ဖြ႕ဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ညီလာခံမွာ အေၾကာင္းအရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို 
တင္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ေလ့လာသူမ်ားကမူ ထိေရာက္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားမရွိဟု ျမင္ၾကၿပီး၊ 
စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္သည္ ရွည္ၾကာလိမ့္ဦးမည္ဟု ေထာက္ျပ 
ၾကသည္။ 

ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) မ်ားကို 
ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ 
တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ္၊ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

သို႔ရာတြင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတို႔တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား 
အရွိန္ျမင့္လာခဲ့ၿပီး၊ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ လူဦးေရ (၁၂၀,၀၀၀)တို႔သည္ မၾကာေသးမီကပင္ အိုးအိမ္စြန္႔
ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူထု အေပၚ အၾကမ္းဖက္ဖက္မႈမ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ လူသားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ 
အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ လူ (၆၆,၀၀၀) သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ေျပး၀င္ၾကၿပီး၊ လူ (၂၂,၀၀၀)
တို႔က ျပည္တြင္းမွာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး 
အစီရင္ခံစာတေစာင္က ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၌ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ (BGF) ႏွင့္ 
ဒီ၊ေက၊ဘီ၊ေအ (DKBA)တို႔၏ တိုက္ပြဲ အရွိန္ ျမင့္လာမႈေၾကာင့္ ေက်းရြာသား (၅,၀၀၀) ေက်ာ္တို႔ 
အိုးအိမ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾကရၿပီး၊ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီမွာ ေနရပ္ျပန္ ဒုကၡသည္မ်ား 
တိုးလာလိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစခဲ့သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အေျခခံဥပေဒသစ္အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (National Council for Peace and Order - NCPO) ၏ အာဏာကို 

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ႀကီး ဘူမီေဘာ အဒူယာေဒ့ 
(Bhumibol Adulyadej) နတ္ရြာစံခ့ဲၿပီး၊ ထုိင္းအစုိးရက တရား၀င္ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈကာလကုိ တႏွစ္တာ 
အျဖစ္ ေက်ညာခဲ့သည္။ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြကုိဲ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္အထိ ထပ္မံေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ျပန္သည္။ 

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔၏ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပထမအသုတ္ ဒုကၡသည္သည္ (၇၁)
ဦးတို႔သည္ UNHCR အေထာက္အကူျပဳမႈျဖင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္အရ 
ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလအကုန္၌ စခန္းမ်ားထဲမွာ ဒုကၡသည္ (၉၈,၇၄၅)ဦး က်န္ရွိေနပါသည္။ (၅,၂၃၇)ဦးက 
တတိယႏို္ငံမ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအတြက္ ထြက္သြားခဲ့ၾကသည္။ (၂,၃၀၀)ခန္႔က 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္သြားၾကသည္။ ေနာက္ (၁,၀၅၀)တို႔က ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာ 
အလုပ္ရွာေနၾကသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ 

တီ၊ဘီ၊စီ၏ ကူညီေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ တဘက္မွာ အလံုအေလာက္မရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
စခန္းမ်ားထဲရွိ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းဆံုး သူမ်ားဆီ ပစ္မွတ္ထားလွ်က္၊ အျခားတဘက္တြင္ 
သတ္မွတ္မထားေသာ အခ်ိန္ကာလထဲမွာ ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရးကို ညႊန္ျပေနပါသည္။ 
ရိကၡာ ပစၥည္းေ၀ေပးျခင္းအစား  ရိကၡာကဒ္ (Food Card) စနစ္ကို စခန္းမ်ားထဲမွာ 
စမ္းသပ္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ေန႔စဥ္ အစားအစာထဲမွာ စားစရာ အမ်ိဳးအစား ပိုမိုစံုလင္လာခဲ့ၿပီး၊ 
ဒုကၡသည္မ်ားအား ၎တို႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမို ရရိွေစခဲ့သည္။

(၂၀၁၆)ခုႏွစ္၊ အသံုးစားရိတ္သည္ ထိုင္းဘတ္ေငြ (၇၃၆)သန္းျဖစ္ၿပီး၊ ဘတ္ဂ်က္သည္ ထိုင္းဘတ္ေငြ 
(၇၅၄) သန္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ကုန္က်စားရိတ္ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အစီအမံမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေသာ ရိကၡာအမ်ားစုႏွင့္ စားဆီမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ နည္းျခင္းတို႔ကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနပါသည္။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြက္ တီဘီစီ၏ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ဘတ္ဂ်က္သည္ ထိုင္းဘတ္ေငြ (၇၀၁)သန္း (US $ သန္း ၂၀) ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က (၂၀၁၅) ခုႏွစ္၊ 
ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရ 
ၿပီးေနာက္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ အသစ္မ်ားက ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ 
လႊတ္ေတာ္ တက္ခ့ဲ သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ ္

(NLD) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္တို႔မွတပါး က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အားလံုးတို႔တြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားခဲ့ 
သည္။ မတ္လတြင္ လႊတ္ေတာ္က ႏွစ္ (၅၀) အတြင္း 
ပထမဦးဆံုး အရပ္သား သမတကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
အစိုးရသစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူးကို ဖန္းတီးေပးခဲ့သည္။ သူမအား 
ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးတို႔ ပါ၀င္ေသာ 
တာ၀န္ကုိပါ ေပးခ့ဲသည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ 
ကုိယ္စားလွယမ္်ားကုိ ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တိငု္းေဒသႀကီးအားလံုး 
တို႔မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (Myanmar Peace 

Centre) ကို အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲအစားထိုးၿပီး၊ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ 
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးအတြက္ 
လမ္းခင္းေပးေသာ တာ၀န္အပ္ႏွင္းျခင္း ခံရသျဖင့္ NRPC 
သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံု၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ 
(Union  Peace  Conference - UPC) ကို ၾသဂုတ္လတြင္ 
က်င္းပခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (၁၇) 
ဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၀ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ 
ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) က တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
ဆုိင္ရာ သေဘာထားကြလဲြမဲႈေၾကာင့္ ညီလာခံမွ ထြက္သြား 
ခဲ့သည္။ UPC က တိုင္းရင္းသား လက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေရး 
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာတြင္ တိုးတက္မႈ အခ်ဳိ႕ရခဲ့သည္။ 
ညီလာခံမွာ အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို တင္ျပခဲ့ၾကေသာ္ 

လည္း၊ ေလ့လာသူမ်ားကမူ ထိေရာက္ေသာ တိုးတက္မႈ 
မ်ားမရွိဟု ျမင္ၾကၿပီး၊ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္သည္ ရွည္ၾကာ လိမ့္ဦးမည္ဟု 
ေထာက္ျပၾကသည္။ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ 
က်င္းပမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ဒုတိယအဆင့္ ျပည္ 
ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (UPC) မတိုင္မီကာလ 
အတြင္း ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တခုၿပီး တခု 
က်င္းပခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ 
ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) မ်ားကို ရွမ္းျပည္ 
နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ တနသၤာရီ 
တိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕မ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ္၊ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 
၎သည္ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ား၏ လိုက္နာ 
မႈကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္ႏွင့္၊ အကယ္၍ တိုက္ခိုက္မႈ 
မ်ားျဖစ္ပြားပါက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဦးစီးက်င္းပေပးရန္ 
အတြက္ အဓိက ယႏၱရားျဖစ္သည္။  

သို႔ရာတြင္ တႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔တြင္ တုိက္ပြမဲ်ား အရိွန္ျမင့္လာေသာေၾကာင့္ 
လူ (၁၂၀,၀၀၀) တို႔သည္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾက 
သည္။ မ်ားစြာ လိုအပ္ေနသာ အကူအညီမ်ား ပို႔ေပးေရး 
တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆက္လက္၍ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ 
ေနပါသည္။ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ 
တေစာင္က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရ 
လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ား က်ဴးလြန္ေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ 
ရက္စက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကို ေဖၚျပထားၿပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ 
၎သည္ လူသားမဆန္စြာ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ဖြယ္ရွိ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္က်င္းပေနပံု။ 

ဓါတ္ပံု - MNA
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ကရင္ျပည္နယ္၌ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ 
အတြင္း အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ႏွင့္ 
ဒီမိုကေရတစ္ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တပ္မေတာ္ (Democratic 

Karen Buddhist Army - DKBA) တို႔ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ 
အနည္းအက်ဥ္း စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ 
မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွ မိုင္ (၃၀) သာေ၀းေသာ လႈိင္းဘြဲ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအတို႔၏ 
တိုက္ပြဲသည္ အရွိန္ျမင့္လာေသာေၾကာင့္ အရပ္သား 
(၅,၀၀၀) ေက်ာ္တို႔ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရၿပီး၊ 
ေျခာက္ေသြ႕ရာသီမွာ ေနရပ္ျပန္ ဒုကၡသည္မ်ား တိုးလာ 
လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစခဲ့ 
သည္။ တႏွစ္အတြင္း ဒီေကဘီေအမွေန၍ ဂိုဏ္းအုပ္စု 
မ်ား ကြဲထြက္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ေက်းရြာမ်ားသည္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တဖြဲ႕သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ 
၏ ၾသဇာအာဏာေအာက္ သုိ႕မဟုတ္ အစိုးရတပ္မ်ား၏ 
ၾသဇာအာဏာေအာက္တြင္း က်ေရာက္ သြားသည္လည္း 
ရွိရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး ရႈပ္ေထြးမႈကို ေဖၚျပေနပါသည္။ 

ျပည္နယ္အဆင့္၌ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး(KNU) 

ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တို႔သည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပၚလစီမ်ားကို ဆက္လက္ေရးဆြဲေနၾကၿပီး၊ 
၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု  
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ညိႇႏိုင္းမႈတိုးတက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
ကို ရွာေနၾကသည္။ ေကအင္ယူက ၎၏ ေျမယာေပၚလစီ 
ကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီ 
ေရွ႕ရႈေသာ ေျခလွမ္းတရပ္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား 
က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈအဖြ႕ဲမ်ားက အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ က်န္းမာေရးေပၚလစီကို ပိုမိုနက္ရႈိင္းေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး အလား 
အလာမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းအျဖစ္ ႀကိဳဆုိၾကသည္။ 
သို႔ရာတြင္ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ား ေပါင္းစည္းေရးသည္ 
ရွည္လ်ားေသာ ျဖစ္စဥ္တရပ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေကအင္ယူ 
က ပဲခူးတိုင္း၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ 
ရန္ အဆိုျပဳထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္အတြက္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလုပ္ရန္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန 
ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာ အခင္းအက်င္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕သုိ႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း၊ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ခတ္ 

ပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ားစုကို ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသံုး 
ေငြေၾကးတန္ဖိုးသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း၌ က်ဆင္းခဲ့ကာ၊ 
အမ်ားစားသံုးေသာ စားကုန္မ်ား၏ ေစ်ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ 
လာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က (၂၀၁၇)
ခုႏွစ္တြင္ လုပ္မည့္ ေငြေၾကးဖလွယ္မႈႏႈန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ လုပ္ရေတာ့သည္။ ဂ်ပန္၊ တရုတ္ 
ႏွင့္ ထိုင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္းနယ္ေျမအတြင္း ဆီထြက္အုန္း စိုက္ခင္းမ်ား၊ 
ကန္ထရိုက္ လယ္ယာမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္မ်ား၊ 
ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖၚေရးမ်ား၊ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမ်ားမွာ 
ဆက္လက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ၾကသည္။     

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာ 
တရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနသည့္အျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ အဟန္႔အတားတခုလည္း 
ျဖစ္ေနပါသည္။ ကယားျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ခု စလံုး 
ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ခု စလံုးမွာ ေျမျမႇဳပ္ 
မိုင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စစ္အတြင္းက ဗံုးအၾကြင္းအက်န္မ်ား 
(explosive remnants of war - ERW) ရွိေနသည္ဟု 
သံသယျဖစ္ရေသာ အႏၱရာယ္မကင္း နယ္ေျမမ်ားရွိေနပါ 
သည္။ ထိုျပည္နယ္ (၂)ခုစလုံးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း 
မ်ားကို ဆက္လက္ခ်ထားေနၾကသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ 
မ်ားရွိေနပါသည္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း သို႔မဟုတ္ စစ္အတြင္းက 
ဗံုးၾကြင္း ဗံုးက်န္မ်ားရွိေနျခင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ 
ျပန္ေရးမွာသာမက အခ်ဳိ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား၏ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာပါ သိသာ 
ထင္ရွားေသာ အဟန္႔အတားတခု ျဖစ္ေနပါသည္။

လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (အားလံုးမဟုတ္ 
ေသာ္လည္း) အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ လုပ္ထားေသာ အပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား၊ မၾကာေသးမီက ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရလဒ္မ်ား၊ အစိုးရသစ္၏ ရာထူးခန္႔ထားမႈမ်ားသည္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး သေဘာအရၾကည့္လွ်င္ အားတက္စရာ 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္၊ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္မူ 
ေျမယာအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
မေသခ်ာ မေရရာမႈ၊ စားနပ္ရိကၡာ မလံုၿခံဳမႈ၊ ဒုကၡသည္ 
မ်ားျပန္လိုေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္မ်ား 
ဆက္လက္ရွိေနမႈတို႔သည္ အစိုးရသစ္ ေျဖရွင္းေပးရမည့္ 
ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ရွိေနပါေသးသည္။ 
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ထိုင္းႏိုင္ငံ
ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အေျခခံဥပေဒသစ္အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲကို 
ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပား 
ေရး အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (National Council for Peace 

and Order-NCPO) ၏ အာဏာကို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစ 
ခဲ့သည္။ ထိုင္းအစိုးရသည္ ယခင္ အေျခခံဥပေဒေဟာင္းကို 
(၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ၿပီး၊ ဤဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ 
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့သည္။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို (၂၀၁၈)
ခုႏွစ္အထိ ထပ္မံေရႊ႕ဆိုင္း လိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ႀကီး ဘူမီေဘာ 
အဒူယာေဒ့ (Bhumibol Adulyadej) နတ္ရြာစံခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္း 
အစိုးရက တရား၀င္ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈကာလကို တႏွစ္ 
တာအျဖစ္ ေက်ညာခဲ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္ မၾကာမီမွာပင္  
သီတင္းပါတ္မ်ားအတြင္းတြင္ အစိုးရရံုးအခ်ဳိ႕၏ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈမ်ား ေႏွးေကြးသြားခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္ 
သည္ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းတရပ္ 
ျဖစ္သည္ဟုပင္ ျမင္ၿမဲျမင္ေနၾကသည္။ မယ္ေဆာက္ႏွင့္ 
အျခားနယ္စပ္ျဖတ္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား 
ဆက္လက္ တက္ေနပါသည္။ မယ္ေဆာက္-ျမ၀တီ အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္သည္ ေလေလာဆယ္၌ တည္ေဆာက္ဆဲရွိ 
ေနၿပီး၊ ၎တြင္ လက္ရွိ မယ္လစခန္းေနရာႏွင့္နီးေသာ 
နယ္ေျမမ်ား ပါ၀င္ေနပါသည္။ ထိုင္း-ျမန္မာ ပူးတြဲ 
ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ (Thailand-Myanmar Joint 

Trade Commission) ၏ ေဖၚျပခ်က္အရဆိုလွ်င္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ 
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးကို 
(၂၀၁၅) ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇.၇၄) ဘီလ်ံ 
(ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂၇၂ ဘီလ်ံ) ရွိရာမွေန၍ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ 
တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀) ဘီလ်ံမွ (၁၂) ဘီလ်ံအထိ 
တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ 

ဒုကၡသည္မ်ား အေျခအေန 
(၂၀၁၆)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအကုန္တြင္ စခန္း (၉)ခုရွိ 
ဒုကၡသည္ လူဦးေရသည္ တီဘီစီမွ ေကာက္ခံထားသည့္ 
လူဦးေရစာရင္း အရဆိုလွ်င္၊ (၉၈,၇၅၄)ျဖစ္သည္။  
အသားတင္ (၅,၀၄၉)ဦး (၅%) ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 

ႏွစ္စမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ မ်ားစြာနည္းသည္။ လူ 
(၂,၄၀၀) ဦးခန္႔က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္သြားၾကသည္။ 
(၅,၂၃၇) ဦးက တတိယႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျပန္လည္အေျခခ် 
ေနထိုင္ရန္ ထြက္သြားၾကၿပီး၊ (၁,၀၆၅) ဦးတို႔က ထိုင္း 
ႏိုင္ငံထဲမွာ အလုပ္ရွာေနေၾကာင္း သိရသည္။ စခန္းမ်ား 
တြင္း ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္ေပါင္း (၁,၇၄၆)ဦး 
ရွိသည္။ 
.
ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး 
(United Nation High Commissioner for Refugee - 

UNHCR) က ဤႏွစ္အတြင္း အေထာက္အကူ ရယူျခင္းျဖင့္ 
ေနရပ္ျပန္ျခင္း (Facilitated Return) အတြက္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားကို မြမ္းမံခဲ့သည္။ ဤလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား 
အရ ေနရပ္ျပန္ျခင္းသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ရမည့္ 
အျပင္၊ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေရာက္ရိွႏိုင္မႈတို႔ကို အာမခံထားသည္။ 
ေနရပ္ျပန္မည့္ သူမ်ား၏ အမည္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ တင္ျပရသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအစိုးရက ေနရပ္ျပန္ သူတဦးခ်င္းကို အတည္ျပဳ 
ေထာက္ခံျခင္း၊ ျပန္သြားရာနယ္ေျမသို႔ UNHCR က 
ေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္း၊ လံုၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား 
မရွိဟု ယူဆျခင္း၊ ေနရပ္ျပန္သူ တဦးခ်င္းအေနႏွင့္ မိမိ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔ ရွိမွသာလွ်င္ အကူအညီ 
မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ အကူအညီမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ (International 

Organization for Migration - IOM)ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ကာ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 
တန္းတူေပးေသာ ေငြေၾကးတို႔ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့သည္ လက္သံုးကိရိယာမ်ား၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား စသည္တို႔အတြက္ ေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ စခန္းမွ ထြက္ခြာသည့္အခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႕စားနပ္ 
ရိကၡာအစီအစဥ ္ (World Food Program - WFP) က (၃)
လစာ ရိကၡာႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြေၾကး (တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ 
၂,၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္) ကိုေထာက္ပံ့သည္။ ဤအကူအညီကို 
UNHCR ေပးေသာအကူညီႏွင့္ ေပါင္းၿပီး၊ စခန္းမွ ထြက္ခြာ 
ေသာေန႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႕ (IOM) က ေ၀ငွေပးသည္။ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား စခန္းမွ 
ထြက္ခြာေသာအခါတြင္ ၎တို႔ကို UNHCR/ထိုင္းႏုိင္ငံ 
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္ မွတ္ပံုတင္ 
စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္သည့္ အျပင္၊ တီဘီစီကလည္း မိမိ၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွ စာရင္းပယ္ဖ်က္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရဘက္မွာ အသင့္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္အထိ 
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ေစာင့္ၿပီး၊ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးျဖစ္စဥ္ကို စတင္ 
မည္ဟု ဤႏွစ္၏ ပထမႏွစ္၀က္အတြင္းမွာ ထိုင္းအစိုးရက 
အေလးတင္းေျပာခဲ့သည္။ ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ႏွစ္ ႏိုင္ငံစစ္တပ္တို႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။

ၾသဂုတ္လအကုန္၌ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး၊ အ 
ေထာက္အကူျပဳမႈျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္စဥ္းစားေနၾကေသာ 
ဒုကၡသည္ (၉၆) ဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ စက္တင္ 
ဘာလတြင္လည္း ေကအင္ယူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး၊ ေနရပ္ျပန္ေရးကိစၥႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တို႔၏ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈအေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေကအင္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
လံုေလာက္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား မလုပ္ရေသးဟု 
ထင္ေၾကာင္းႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ျပန္ရန္ အခ်ိန္မတန္ေသးဟု 
ထင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤေျပာၾကားခ်က္သည္ 
KNPP၊ UNHCR ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရတို႔၏ ေျပာၾကား 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။   

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူအခ်ဳိ႕က စခန္းမ်ားမွာဆက္လက္ 
ေနရစ္ၾကရန္ဆံုးျဖတ္ၾကေသာ္လည္း၊ (၇၁) ဦးကမူ 
UNHCR ၏ အေထာက္အကူျပဳမႈျဖင့္  ေနရပ္ျပန္သြားခဲ့ၾက 
သည္။ သို႔ရာတြင္ စီစဥ္မႈအေတာ္မ်ားမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အစိုးရႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေပါင္း၍ လုပ္ေပး 
ခဲ့ၾကသည္။ တီဘီစီကမူ ဤေနရပ္ျပန္ျခင္း ကိစၥတြင္ 
တိုက္ရိုက္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ကမာၻ႕စားနပ္ ရိကၡာ 
အစီအစဥ္ (WFP) က (၃) လစာ ရိကၡာအကူအညီအတြက္ 
ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး၊ UNHCR က အေျခခ် ကုန္က် 
စားရိတ္ အခ်ဳိ႕အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ 

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔က 
နယ္စပ္ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွေန၍  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ကိစၥကို စီစဥ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ပဲခူးတုိင္း 
ေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသို႔ ျပန္သြားၾကသည္။ ရန္ကုန္၌ 
မူလက ကတိေပးထားေသာ ေနအိမ္သည္ ဒုကၡသည္မ်ား 
၀ယ္ရန္မတတ္ႏိုင္သည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု 
တိုက္ခန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အစိုးရက ေနရပ္ျပန္သူမ်ား ၀န္မေလးေလာက္ေသာ 
၀ယ္ယူေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ 
အတြင္းေရးကိစၥမ်ား အျပင္သို႔ မေပါက္ၾကားေအာင္ 
လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေနရပ္ 
ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနရပ္ျပန္မိသားစုမ်ားအား 
မီဒီယာက စုၿပံဳအာရံုစိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ 
ဒုကၡသည္ ေကာ္မတီ (KRC) ႏွင့္ စခန္းေကာ္မတီ (CC) တုိ႔က 
ေနရပ္ျပန္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အား 
ေရေရရာရာ အသိေပးျခင္းလည္းမရွိ၊ စခန္းေခါင္းေဆာင္မႈ 
အဖြဲ႕၏ အခန္းက႑၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ ေနရပ္ျပန္ေရး 
အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကိုလည္း လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည္ဟု 
ျမင္ၾကသည္။ တီဘီစီကမူ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေနရပ္ 
ျပန္ျခင္းႏွင့္ ဌာေနလူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားထဲသို႔ ျပန္လည္ 
ေပါင္းစပ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ပုိမုိအသင့္ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကို အားေပးကူညီခဲ့သည့္အျပင္၊ ဆက္လက္၍ 
လည္း အားေပးကူညီသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏွစ္ကုန္ 
အထိ အေထာက္အကူျပဳမႈျဖင့္ ေနရပ္ျပန္မႈမ်ား ေနာက္ 
ထပ္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

၁၃၇,၂၀၀

၉၈,၇၄၅

၀

၂၀,၀၀၀

၄၀,၀၀၀

၆၀,၀၀၀

၈၀,၀၀၀

၁၀၀,၀၀၀

၁၂၀,၀၀၀

၁၄၀,၀၀၀

၁၆၀,၀၀၀

 
 

   -

TBC မွ စစ္ေဆးရရိွေသာ လူဦးေရစာရင္း

၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅၂၀၁၅

အရင္းအျမစ္။ TBC ၏ လစဥ္ လူဦးေရ အစီရင္ခံစာ

(၂၀၁၆) ခုႏွစ္အတြင္း စခန္းမွထြက္ခြာသြားသူဦးေရ

ျပန္လည္အေခ်ခ်ေနထုိင္သူ*
ျမန္မာႏုငိ္ငံသုိ႕ ျပန္လည္သူ**
ထုိင္းႏုငိ္ငံသုိ႕ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္သူ

၅,၂၃၇
၂,၄၃၅
၁,၀၆၅

*IOM ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၆
**ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ ဆႏၵအရ UNHCR ကျပန္ပို႔ေပးသူ  ၇၁ ဦး

ပံု ၁-၁။ (၂၀၁၂-၂၀၁၆) ခုႏွစ္၊ စခန္းလူဦးေရ

လူ
ဦး

ေရ


