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၁။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး - ထိုင္းႏိုင္ငံ 

၂။ ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ရက္အဖြဲ႔

၃။ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ 

၄။ ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ 

၅။ ကရင္နီပညာေရးဌာန  

၆။ ကရင္နီလူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပင္မ 

၇။ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး 

၈။ ကရင္နီဥပေဒႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးစင္တာ 

၉။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔

၁၀။ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး 

၁၁။ ကုန္းေက်ာရွမ္းဒုကၡသည္စခန္း 

၁၂။ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း

၁၃။ ပအိုဝ္းေဒသက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး     

      ေကာ္မတီ 

၁၄။ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း 

၁၅။ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔

rdrdwdkYtaMumif; 

တိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း စုစုေပါင္း ၁၅ ဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ကာ ဤအစီရင္ခံစာကို ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ မန္လီစခန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ  
ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ႏွင့္ မိခင္ [ဓာတ္ပံု - တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း]



aus;Zl;wifvTm 
ယခုအစီရင္ခံစာကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္ေဝႏုိင္ေရးအတြက္ ရက္ေရာစြာျဖင့္ ဘ႑ာေရး အကူ 

အညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ Partner Asia ႏွင့္ Unitarian Universalist Service Committee 

တို႔အပါအဝင္ အျခားေသာအလွဴရွင္မ်ားကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ 

ဆန္းစစ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

အေရးအႀကီးဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 

တန္ဖုိးရွိေသာ အခ်ိန္မ်ားကိုေပးခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ားအား ေက်းဇူး  အထူးတင္ရွိပါသည္။ 

၎တုိ႔၏ လုိလားေတာင့္တမႈမ်ားကုိ ၾကားသိစာနာၾကၿပီး ၎တုိ႔အတြက္ သာယာေျဖာင့္ျဖဴး လံုျခံဳေသာ 

အနာဂတ္ ရရွိမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ 

UUSC



တ႐ုတ္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ထိုင္း

လာအို

ဗီယက္နမ္

ကေမာၻဒီးယား

အိႏၵိယ

အိႏၵိယ

ဘူတန္နီေပါ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္

အန္ဒမန္ပင္လယ္

ထုိင္းပင္လယ္ေကြ႔

ကခ်င္

ရွမ္း

စစ္ကိုင္း

ခ်င္း

ရခိုင္ မေကြး

မႏၱေလး

ေနျပည္ေတာ္

ဧရာ၀တီ

ပဲခူး

ရန္ကုန္
ကရင္

တနသၤာရီ

မြန္

ကရင္နီ

IDP စခန္းမ်ား

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား

သုေတသနေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာ

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ႀကိဳတင္ပံုစံခ်ထားေသာ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ စုစုေပါင္း ၃၃၈ ခုႏွင့္ 

ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲ စုစုေပါင္း၂၁ ခုကို 
ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ တရားဝင္ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုႏွင့္ 

ရွမ္းဒုကၡသည္စခန္း ၁ ခုႏွင့္  မြန္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ 
ပအိုဝ္း၊ တအာင္းႏွင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားရွိ IDP 

စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ သုေတသနျပဳခဲ့ပါသည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပဋိပကၡမ်ား 
ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ 
အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား 
တြင္ ဖယ္ၾကဥ္ခံေနၾကရပါသည္။ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ 
အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိေနၾကသကဲ့သုိ႔ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား 
တြင္လည္း အေရးမပါသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္သာ  
သေဘာထားခံေနရပါသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ 
မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသႏၲရ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား အေပၚတြင္သာ မွီတည္ 
ေနရပါသည္။ ထိုသုိ႔ ဖယ္ခ်န္ထားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငား 
လည္း ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ 
ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္မႈကုိ ဆက္လက္ ျပသေနၿပီး အလြန္အမင္း 
ဆုိး၀ါးေသာ အေျခအေနမ်ား အၾကားမွ ဆက္လက္ 
ရွင္သန္ရပ္တည္ကာ ၎တို႔အား လက္ခံရန္ ေသခ်ာစြာ 
ျပင္ဆင္ထားမႈ မရွိ ေသာ၊ လုံျခံဳမႈ မရွိေသာ အေျခအေနသုိ႔ 
ျပန္ပုိ႔မည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆုိင္ရလ်က္ 
ရွိပါသည္။

ဤစာတမ္းတုိသည္  ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ႏွင့္ ၎၏  
သုေတသန မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (Human Rights Foun-
dation of Monland - HURFOM)၊ ကရင္ေက်ာင္း 
သားကြန္ရက္အဖြဲ႔ (Karen Student Network Group - 
KSNG)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔(Karen Human Rights 
Group - KHRG)၊ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ (Karen Ref-
ugee Committee - KRC)၊ ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ 

(Karenni Refugee Committee - KnRC)၊ 
ကရင္နီဥပေဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စင္တာ (Karenni Le-
gal and Human Rights Center - KnLHRC)၊ ကရင္နီ 
ပညာေရးဌာန (Karenni Education Department - 
KnED)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး (Karenni Na-
tional Women’s Organization - KNWO)၊ ကရင္နီ 
လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပင္မ (Karenni Social Welfare 
and Development Center - KSWDC)၊ ကုန္းေက်ာ 
ရွမ္းဒုကၡသည္စခန္း (Koung Jor Shan Refugee Camp)၊ 
ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး - ထိုင္းႏိုင္ငံ (Kachin 
Women’s Association Thailand - KWAT)၊ ပအိုဝ္းေဒသ 
က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ 
(Pa-Oh Health Working Committee - PHWC)၊ 
တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း (Ta’ang Women’s Or-
ganization - TWO) မ်ားႏွင့္ အတူတကြ သုေတသနျပဳ 
ေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံု အား 
အေျခခံထားသည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းတုိ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ 
ႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကာလ 
ရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း 
ေနထုိင္ေနရေသာ  တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစု   
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္း 
မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္တြင္ ထည့္သြင္း ပါဝင္လာေစျခင္းျဖင့္ ထုိအသိုင္း 
အဝိုင္းမ်ားအား ဖယ္ၾကဥ္ထားမႈကို အဆံုးသတ္သြားေစရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ ရည္ရြယ္ခ်က္္တစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
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လူငယ္မ်ား အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္း 
ေရွာင္ရေသာ နစ္နာသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသြင္ကူး 
ေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ ရရွိေစေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ 
ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။1

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ၎ႏွင့္  
ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ 
အေျခအေနမ်ားအတြင္း ေနထုိင္ေနရေသာ  ဒုကၡသည္ 
မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရ 
သူမ်ား (Internally Displaced Persons – IDPs) 
အေၾကာင္းကို ဤစာတမ္းတုိတြင္ ျခံဳငံု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

1 အထက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ၾကခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား 
လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြညိႇနႈိင္းပြဲတြင္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာႏွင့္ နည္းနာေဗဒမ်ားကို ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းကာ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကာလရွည္ၾကာေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအေျခအေနတြင္ ရွိေနသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ထင္ဟပ္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဤသုေတသနတြင္ အရည္အေသြး အေျချပဳ ကြင္းဆင္း 
သုေတသနျပဳမႈႏွင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား အခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိးကားျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ အစီ 
ရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနျပဳရာတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
ႀကိဳတင္ ပံုစံခ်ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
ဒုကၡသည္၊ IDP မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ စုစုေပါင္း 
၃၃၈ ခုႏွင့္ ဦးတည္ အစုအဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ စုစုေပါင္း ၂၁ 
ခုတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ကြင္းဆင္း သုေတသနအတြက္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 
ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမထားေသာ ရွမ္း 
ဒုကၡသည္စခန္း/ရြာ ၁ ခု ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မြန္၊ 
ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ပအိုဝ္း၊ တအာင္းႏွင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားရွိ 
IDP စခန္း၂၇ ခုကို သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

aemufcHtajctae - jrefrmEdkifiHrS y#dyu©ESifh ae&yfpGefYcGm 
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ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရမႈမ်ား အထူးသျဖင္ ့သနိ္းခ်ီေသာ တိငု္းရင္းသား လမူ်ဳိးစမု်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ အျပင္ရွိ ယာယီစခန္းမ်ား၌ ဆယ္ 

စုနွစ္မ်ားစြာ ေနထုိင္ေနၾကရမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ယင္းကဲ့ 
သုိ႔ေသာ ကာလရွည္ၾကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ားတြင္ 
သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ကပ္ဆုိးမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 
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မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေျမယာသိမ္းခံရ 
မႈမ်ားေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ ထုိထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ၏ အဓိက 
အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္အဆက္ 
ဆက္ စစ္အစိုးရမ်ား၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ လူမ်ားစုမွ ဗိုလ္က် 
လႊမ္းမိုးေရးႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ေပါင္း 
စည္းပါဝင္ေစျခင္း (“ျမန္မာႀကီးစိုးျခယ္လွယ္ေရး၀ါဒ” 
ဟုလည္း သိရွိၾကသည္) ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ 
ဒါဇင္ မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း (Ethnic Armed Organizaion 
- EAO) မ်ားအၾကား ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားကို 
ဦးတည္ေစခဲ့သည္။ ဤပဋိပကၡ ႏွင့္အတူ စစ္တပ္၏ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ “ျမန္မာ ႀကီးစိုး 
ျခယ္လွယ္ေရး” လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡ 
ကာလ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တစ္သန္းထက္ေက်ာ္ေသာ 
တိုင္းရင္းသား အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို ကာလရွည္ၾကာ 

2 The Border Consortium, “Refugee Camp Populations: December 2018.” Available at https://www.theborderconsortium.org/
media/119470/2018-12-december-map-tbc unhcr.pdf?fbclid=IwAR0em37evGPvIJgTa1RhohjUYlqT90hbOKzxLlp6CrzWI1VSt-
LuIN-wL-_E.

3 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Myanmar: Civilians Displaced by Fighting in Kachin/Shan 
2018-28 (As 10 December 2018)”. Available at https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MMR_Kachin_Shan_Dis-
placement_Snapshot_20181212.pdf.

4 There is no authoritative estimate of IDPs in southeastern Myanmar, due to the shifting patterns of displacement, remote 
nature of displacement sites and differences in definitions of internal displacement. In 2012, a survey conducted by The 
Border Consortium (TBC) estimated 400,000 IDPs in southern Shan, Karenni, Karen and Mon States and Tanintharyi Region. 
In 2018, another survey by TBC estimated 156,700 remaining IDPs in Karenni, Karen and Mon States and Tanintharyi Region. 
While the 2018 TBC survey could not fully cover southern Shan States, it noted that IDP population in that area is estimated 
to be fairly stable since its 2012 survey, which found 125,000 IDPs. Therefore, this estimate is based on the 2018 estimate 
for most of southeast Myanmar, plus the 2012 estimate for southern Shan State. 

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ 
ၾကံဳေတြ႔ေစပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အခ်ိန္ 
အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ တုိင္းရင္း 
သားအမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ဒုကၡ 
သည္ေပါင္း ကိုးေသာင္းခုနစ္ေထာင္ (၉၇,၀၀၀)2 ခန္႔ရွိၿပီး 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္၊ 
တအာင္းႏွင့္ ရွမ္း IDP ဦးေရ တစ္သိန္းေျခာက္ေထာင္ 
(၁၀၆,၀၀၀)3 ခန္႔ရွိကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း 
တြင္လည္း ကရင္ႏွင့္ မြန္တုိင္းရင္းသားအမ်ားစု ျဖစ္သည့္ 
IDP ဦးေရ ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း (၂၈၀,၀၀၀) ခန္႔ ရွိေန 
ပါသည္။4

ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာလည္း ယိမ္းယိုင္ ထစ္ေငါ့ေနသည့္ 
အေျခအေနတြင္ ရွိေနကာ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းရွိ IDP စခန္းမ်ား၊ နယ္စပ္ ျဖတ္ 
ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ကူညီေနေသာ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔ 
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အစည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအား ေပးအပ္ေနသည့္ လူသားခ်င္း စာနာ 
မႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးမႈမ်ား က်ဆင္းေနၿပီး လာမည့္ 
ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမိုျဖတ္ေတာက္ခံရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ 
လည္း ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။5 ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ လူထုမ်ား 
အေပၚ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေန 
ခ်ိန္တြင္ ေနရပ္ျပန္ေရး အားေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား 
ဖန္းတီးမႈကို ဦးတည္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၎၏ပံုစံ 
ကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္   ျပည္တြင္းရွိ က်န္းမာ 
ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ကိစၥမ်ားကိုသာ 
ရန္ပံုေငြ တိုးျမႇင့္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိေနပါသည္။6 ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရခုိင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္္ 

5 Karen News, “Karen Groups Concerned Cross-Border Humanitarian Aid Decreasing,” 3 June, 2013. Available at http://karen-
news.org/2013/06/karen-groups-concerned-decreased-cross-border-humanitarian-aid/. Joint Strategy Team, “World Human-
itarian Day Key Message from Joint Strategy Team for Solidarity with IDPs in Kachin and northern Shan States, Myanmar,” 19 
August, 2017. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2017/08/19/world-humanitarian-day-keys-message-from-
joint-strategy-team-jst-for-solidarity-with-idps-in-kachin-and-northern-shan-states-myanmar/. Ei Htu Hta IDPs Supporting 
Committee, “Letter of Appeal for Continued Cross-Border Humanitarian Aid,” 4 September, 2017. Available athttps://karen-
women.org/2017/09/05/ei-htu-hta-idps-supporting-committee-letter-of-appeal-for-continued-cross-border-humanitarian-aid/. 
Shan State Refugee Committee (Thai Border), “As Conflict Escalates in Shan State, Aid Must Not Be Cut Off to Shan-Thai 
Border Refugees,” 30 August, 2017. Available at https://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/333-as-conflict-escalates-
in-shan-state-aid-must-not-be-cut-off-to-shan-thai-border-refugees.

6 Private Conversations with Author, Yangon, January 2018.

7 Nan Lwin Hnin Pwint, “Ministry Announces Plan to Close IDP Camps in Four States,” The Irrawaddy, 5 June, 2018. Available 
at  https://www.irrawaddy.com/news/burma/ministry-announces-plan-close-idp-camps-4-states.html.

8 Sa Isue, “Government Urged to Address Root Causes before Closing Down IDP Camps” Karen Information Center, 26 June, 
2018. Available at https://www.bnionline.net/en/news/govt-urged-address-root-causes-closing-down-idp-camps.

9 Ye Mon, “Military Orders Kachin IDPs to Leave Camps Despite Ongoing Hostilities,” Democratic Voice of Burma, 10 May, 2018. 
Available at http://www.dvb.no/news/military-orders-kachin-idps-leave-camps-despite-ongoing-hostilities/80788. Lawi Weng, 

ျပည္နယ္ေလးခုတုိ႔တြင္ ရွိေနသည့္ IDP စခန္းမ်ားကို ပိတ္ 
သိမ္းရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲမႈကိုလည္း 
လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ပါသည္။7  ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တုိင္ 
ပင္ ညိႇႏိႈင္းမႈ မရွိသည့္အျပင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ ရႏုိင္ျခင္း 
မရွိခဲ့သလုိ မည္သုိ႔မွ်လည္း ပါ၀င္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း 
မရွိခဲ့ပါ။8 ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ IDP မ်ား 
အား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ 
အျခားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ စစ္တပ္ 
မွ ဖိအားေပးခဲ့သည့္အျပင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ 
အကူအညီေပးေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း KIA 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ IDP မ်ားအား ကူညီ 
ေထာက္ပံ့သည့္အတြက္ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးကာ မတရား 
အသင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။9
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EdkifiHwumOya'ESifh pHEIef;rsm; 

“Military Frees Last of Baptist Group Members in Kachin, NGO Says,” Irrawaddy, 5 November, 2018. Available at  https://
www.irrawaddy.com/news/burma/military-frees-last-baptist-group-members-kachin-ngo-says.html.

10 Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, Introductory Note by the Office of the High Commissioner for 
Refugees, December 2010. Available at http://www.unhcr.org/3b66c2aa10 .

11 Amnesty International, “Syrian Refugees at Risk of Being Returned,” 17 October 2014. Available at https://www.amnestyusa.
org/files/uaa26014.pdf.

12 Guy Goodwin-Gill and Jane McAdam, “The Refugee in International Law,” Oxford University Press (March 2007).

13 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Guiding Principles of Internal Displacement, 2004, Principle 15. Avail-
able at http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html.

အတင္းအက်ပ္ ျပန္မပုိ႔ေရး အေျခခံမူကို ႏိုင္ငံမ်ား 
အားလံုး လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ 
တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အတင္းအက်ပ္ျပန္မပုိ႔ 
ေရး ဆုိရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား သူ သို႔မဟုတ္ သူမ 
အတြက္ “အသက္ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္” ႏိုင္ငံသို႔ 
အတင္းအက်ပ္ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ဥပေဒျဖင့္ 
တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။10 အတင္းအက်ပ္ 
ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ တရားဝင္ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၌သာ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
“ဒုကၡသည္မ်ားကို ၎တို႔၏ အသက္ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ 
လပ္မႈအေပၚ အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္ ေနရာသို႔ ေနရပ္ျပန္ရန္ 
ဖိအားေပးျခင္း” ရွိပါကလည္း အတင္းအက်ပ္ပို႔ေဆာင္ 
ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။11 ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
ဥပေဒတြင္ အတင္းအက်ပ္ျပန္မပုိ႔ေရးအား “ဒုကၡသည္မ်ား 
ႏွိပ္ကြပ္ အျပစ္ေပးခံရႏုိင္ေျခရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ မည္သည့္ 

အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္ပုိ႔ျခင္းကုိ 
ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း” ဟူ၍ ေယဘုယ် နားလည္သေဘာ 
ေပါက္ၾကပါသည္။12  ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရမႈ 
ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းၫႊန္မူမ်ားတြင္လည္း “၎တို႔၏ 
ဘဝရွင္သန္မႈ၊ လုံျခဳံမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ က်န္းမာ 
ေရးကိစၥမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ မည္သည့္ ေနရာကို 
မဆို အတင္းအက်ပ္ျပန္ပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ေနရာခ် 
ထားျခင္းမ်ဳိးမွ ကာကြယ္ရန္” ဟူေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ 
ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အလားတူ 
ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။13 ဤအခ်က္သည္ အတင္း 
အက်ပ္ျပန္မပို႔ေရး အေျခခံမူကို ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား အတြက္ပါ ခ်ဲ႕ထြင္ထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ အိုးအိမ္၊ 
ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဒုကၡသည္ 
ႏွင့္ IDP မ်ားအတြက္ အိုးအိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျပန္လည္ 



6

ျဖည့္ဆည္းေပးေရး အေျခခံမူမ်ား (ပင္နဲ႐ုိး အေျခခံမူမ်ားဟု 
လည္း သိၾကသည္) ထဲတြင္ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပင္နဲ႐ုိးမူမ်ား၏ အေျခခံမူမွာ ထြက္ 
ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ အုိးအိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
အတြက္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ ရရွိရန္ သို႔မဟုတ္ 
လက္ေတြ႔အရ မျဖစ္ႏိုင္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ ရရွိရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။14 ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း အခြင့္အေရး 
သည္ သီးျခားကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္လွ်င္ လံုေလာက္ေသာ ေျမ 

14 UN Commission on Human Rights, “Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons,” 
Principle 10, E/CN.4/Sub.2/2005/1, 28 June, 2005, Principle 2. Available at http://www.unhcr.org/protection/idps/50f94d849/
principles-housing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html.

ယာ၊ အိုးအိမ္ ရရွိရန္ကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ထြက္ 
ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္ျဖစ္ေစ ေရႊ႕ေျပာင္းခံ 
ရခ်ိန္ မတိုင္မီကေသာ္ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္ 
ပိုင္းမွေသာ္ လည္းေကာင္း ၎တုိ႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား 
တရားမဝင္ သိမ္းပိုက္ခံထားရျခင္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္အတြက္ 
၎တို႔ထံ၌ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

ae&yfpGefYcGm xGufajy;wdrf;a&Smif&rI taMumif;&if;rsm;

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုအၾကား ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ေနထိုင္ရမႈအတြက္ အဓိက အေျခခံအေၾကာင္း 
ရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေတာက္ 

ေလာင္ေနခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမီးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ 
ေနသည့္   ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးဖယ္ပစ္ပယ္မႈတို႔ကို 
စနစ္တက်ပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ 

ydkif&Sif&Sdonf/ rusL;ausmf&/ 
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သည္။15 အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရျခင္း 
သည္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု 
လူထုမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေသာ မဟာဗ်ဳဟာ ျဖစ္သည္။ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 
ရမႈသည္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အခြင့္ 
အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ေဘးဖယ္ပစ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခား 

15 ပဋိပကၡ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ 
ရွိေသာ္လည္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈကို အဓိက အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဆက္ဆံျခင္းတို႔၏ ရလဒ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။  ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ရမႈ၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ အေျခအေန 
ျဖစ္ရပ္ တခ်ဳိ႕တြင္ အုပ္စု ႏွစ္စုအၾကား ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ 
သက္သက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္မ်ားရွိေသာ္လည္း မ်ားေသာ 
အားျဖင့္မွာမူ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား 
ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

vuf&Sdtajctae - toufarG;0rf;ausmif;rIESifh 

axmufyHhulnDrI
အေရွ႕ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ တိုင္းရင္းသား 

ေဒသမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ားတြင္ 
ဘံုအေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ထြက္ေျပးတိမ္း 
ေရွာင္ရသည့္ ကာလမွာမူ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္မွ 
လအနည္းငယ္အထိ  ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ 
အလားတူ ယခုထက္ထိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား 
၏ အေျခအေနမွာလည္း ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား 
အတြင္း အမ်ားစု ေပါင္းစပ္ေနထုိင္သြားရာမွ သမား႐ုိးက် 
မဟုတ္ေသာ တိမ္းေရွာင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈမ်ား၊ 
တရားဝင္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္မႈမ်ား 

အစရွိသျဖင့္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားသြားပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ အဆိုးဝါးဆံုး 
မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ကာ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ စခန္းမွ 
ထြက္ခြာမႈမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာကန္႔သတ္ထားမႈ (စခန္း 
တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရိကၡာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည့္ အလား 
အလာ) ႏွင့္အတူ ထိုင္းႏုိင္ငံအလုပ္သမား ဥပေဒႏွင့္အညီ 
ျဖစ္သည့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ရရွိ ရန္ ခက္ခဲၿပီး ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ားထက္စာ
လွ်င္လည္း ပိုမို ေလ်ာ့နည္းေသာ လုပ္အားခကိုသာ 



8

ရရွိၾကပါသည္။16 တရားဝင္ ပိုျဖစ္သည့္ စခန္းမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ၾကသည့္ IDP မ်ားမွာလည္း ဝင္ေငြရႏုိင္ရန္ 
ကိစၥတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ၾကံဳေနရပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ 
IDP စခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရွာရန္အတြက္ စခန္းမ်ားမွ 
ထြက္ခြာမႈမ်ားအေပၚ စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားကာ 
အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ဦး စခန္းျပင္ပထြက္၍ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ျခင္းကို တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ သိရွိသြားပါက 
၎အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းခံရျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ခံရျခင္းမ်ား ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ပါသည္။ 
IDP မ်ား ေနထိုင္သည့္ ေနရာအားလံုးတြင္ ၎တို႔ 
အနားပတ္ဝန္းက်င္၌ ရွိသည့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္း 
အဝိုင္းသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အလံု 
အေလာက္ မရရွိမႈမ်ား၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမႈမ်ားႏွင့္ 
လံုေလာက္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား အပါ 
အဝင္ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈဒဏ္မ်ားကို အလားတူ 
ခံစားၾကရပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား 
လံုေလာက္မႈ မရွိေနၿပီးသားျဖစ္ေသာ ေဒသခံ ရပ္ရြာ 
အသိုင္းအဝိုင္းသို႔ IDP မ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္းသည္ ႀကီး 
မားေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ဖိစီးမႈကို ျဖစ္ေစကာ ေဒသခံ 

16 Human Rights Watch, “Thailand: Refugee Policies Ad Hoc and Inadequate,” September 2012. Available at  https://www.hrw.
org/news/2012/09/13/thailand-refugee-policies-ad-hoc-and-inadequate.

17  Karen News, “In Thai Border Camps, Funding Cuts Leave Refugees in Limbo,” 21 November, 2017. Available at  http://karen-
news.org/2017/11/in-thai-border-camps-funding-cuts-leave-refugees-in-limbo/; 

ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ IDP မ်ားအၾကား တင္းမာမႈကို 
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခက္အခဲမ်ား 
အားလံုးေၾကာင့္ မိမိဘာသာ ဖူလံုေရးကို ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ရာတြင္ ဒုကၡသည္စခန္း သို႔မဟုတ္ IDP 
စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ ေနရသည့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ 
အမ်ားစုႏွင့္ စခန္းျပင္ပရွိ IDP တခ်ဳိ႕သည္ ေန႔စဥ္ 
ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အကူအညီ 
ေထာက္ပံ့မႈ တခ်ဳိ႕အေပၚတြင္ မီွခိုေနၾကရသည္။ 
အကူအညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္အတူ အနာ 
ဂတ္အတြက္ ေရရာေသခ်ာမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္းမႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို 
ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈႏႈန္း တိုးျမင့္လာသည္အထိ ဦးတည္ 
လာခဲ့သည္။ အလားတူ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေလာင္း 
ကစား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္စြဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျခား 
လူမႈေရး ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။17
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owif;tcsuftvuf
ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေန 

ျဖင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ တိက်ေသာ အကူအညီ 
မ်ား ရမည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္အထိ ရမည္၊ မူလေနထိုင္ 
ရာေနရာမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ 
ေနရာမ်ား၏ လက္ရွိ လံုျခံဳေရးအေျခအေန၊ လူမႈစီးပြား 
အေျခအေန၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အတူ ေရရွည္ 
တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ 
အျမင္မ်ား အစရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ျပန္လည္ 
ေနထုိင္မႈ အပါအ၀င္ လုံေလာက္ ရွင္းလင္းသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္ျပည့္စုံစုံ သိရွိၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တို႔ နားလည္ေသာ မိခင္ဘာသာ 
စကား သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ နားလည္ႏိုင္ေသာ အျခားဘာသာ 
စကား တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျဖန္႔ေဝေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရရွိမႈ အေနအထားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကြဲျပားမႈမ်ား 

ရွိေသာ္ျငားလည္း ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ 
ခံ အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိမႈ ကြာဟခ်က္ 
မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႔ဆံု ေမး 
ျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ပုိ၍ စိုးရိမ္ 
စရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ 
ေပၚတုိးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္အကြ်ံ အေကာင္း 
ျမင္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပး 
အပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္ပုိ႔ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေနရာေဒသမ်ား 
အနီးတစ္၀ုိက္ ျဖစ္ပြားသည့္ တုိက္ပဲြမ်ားအေၾကာင္း 
သတင္းမေပးဘဲ ထိမ္ခ်န္ထားျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံ 
တကာ NGO မ်ားႏွင့္ UNHCR တုိ႔ထံမွ ထြက္ေျပးတိမ္း 
ေရွာင္ရသူမ်ားရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
အျပည့္အစံု မဟုတ္ဘဲ ေရြးခ်ယ္စိစစ္ထားသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားသာ ျဖစ္ေနပါသည္။

tem*wftwGuf qkH;jzwfcsufcs&mwGif t"du 

taMumif;t&mrsm;
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ အမ်ားအျပားအတြက္ 

အႏၲိမ ပန္းတိုင္မွာ ၎တို႔ မူလေနထိုင္ရာ ေနရပ္ သို႔မဟုတ္ 
အနီးအနားသို႔ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးျဖစ္ၿပီး ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေနရပ္ျပန္ေရး 
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အတြက္ ၎တုိ႔မွ ယံုၾကည္မႈရွိရွိျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ 
ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ 
သူမ်ားမွာ ယခု လက္ရွိ ေနထုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ 
ဆက္လက္ ေနထုိင္လိုၾကၿပီး ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းမႈ ေရရွည္ တည္တံ့ႏုိင္ေရးအတြက္ အကူအညီ 

18 Amnesty International,“Syrian Refugees at Risk of Being Returned,” 17 October, 2014. Available at https://www.amnestyusa.

အေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွင့္ 
၎တို႔ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပို၍ လက္လွမ္းမီႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ရ 
သည့္ အျခားတစ္ေနရာသို႔ လံုးဝ အၿပီးတိုင္ ေျပာင္းေရႊ႕ 
သြားလုိၾကပါသည္။

½kyfydkif;qdkif&m vkHjcHKrI

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား အၾကားတြင္ ႐ုပ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈသည္ အားလံုးနီးပါး အတြက္ အေရးႀကီး 
ဆံုး အခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ မူလေနထုိင္ရာ 
ေနရပ္ သို႔မဟုတ္ အျခား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည့္ 
ေနရာမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ ေနရပ္ျပန္ေရး 
အတြက္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး မျဖစ္ေသး 
ေၾကာင္း ခံစားရသည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
၏ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၌ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်လာသည့္ႏွင့္အမွ် ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP 
မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
တြန္းအားေပးေနသည့္  စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အေနျဖင့္ 
ေနရပ္ျပန္ရန္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
၎တုိ႔တြင္ ရွင္းလင္းခိုင္မာေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား 
ရွိေနၿပီး ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို နားလည္ထားျခင္းက 
၎တုိ႔၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ 
ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲရာတြင္ 

အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေနရပ္ျပန္လာမည့္ 
သူမ်ားအတြက္ ေရတိုကာလတြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အထူး 
သျဖင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ တိုက္႐ိုက္အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေန 
ျခင္း၊ ေရရွည္တြင္ လံုျခံဳစြာေနႏိုင္မည္ဆုိသည့္ ယံုၾကည္ 
မႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ေပးထားသည့္ 
သူမ်ားမွ ၎တုိ႔အေပၚတြင္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မက်ဳးလြန္ဘဲ 
အမွန္တကယ္ အကာအကြယ္ေပးမည္ဆုိသည့္ ယံုၾကည္မႈ 
ကင္းမဲ့ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ား ေရာယွက္ပါဝင္ေသာ 
သံုးသပ္ခ်က္က အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခ်က္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ခ်က္ 
မ်ားကို အေလးအနက္ထား ကိုင္တြယ္ရန္ လုိအပ္ၿပီး 
အတင္းအက်ပ္ျပန္မပို႔ေရး အေျခခံမူကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ 
အသက္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ အေျခ 
အေနသို႔ ၎တုိ႔အား အတင္းအက်ပ္ သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပး 
ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္သည္။18
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org/files/uaa26014.pdf.

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုက လံုျခံဳေရးကိစၥ 
အျပင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ရမည္၊ မည္သို႔ လုပ္ကိုင္ 
စားေသာက္ရမည္ဆိုသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာျပၾကပါသည္။ ၎တို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရမႈမ်ား 
မျဖစ္ပြားခင္အခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေျမယာ 
မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့သူ အမ်ားစုက ေျပာၾကၿပီး ၎တုိ႔ထဲမွ အနည္း 
ငယ္ကသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မွတ္ပံုတင္ကို ျပန္လည္ 
ရရွိထားသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထု၏ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ ေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ 
အျခား နစ္နာခံစားရသူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ 
သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက စီပြားေရးမ်ားမွ သိမ္းယူထားေသာ 
၎တို႔ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကး ရယူႏုိင္ရန္မွာမူ ေတာင္တက္ 
တိုက္ပြဲကို ရင္ဆုိင္ေနရသကဲ့သို႔ ခက္ခဲလွပါသည္။ ပဋိ 
ပကၡ ျဖစ္ပြားေသာ ေနရာေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုး 
ၾကၿပီး ယင္းကို ျမန္မာအစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳမထား 
ေသာေၾကာင့္ အသိမ္းဆည္းခံထားရေသာ ေျမယာမ်ား 

ကို ျပန္လည္ ေတာင္းဆုိျခင္း အပါအဝင္ ၎တုိ႔၏ ေျမယာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို မကာကြယ္ႏုိင္ၾကဘဲ ျဖစ္ေနရပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ နစ္နာ 
ခံစားရသူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ ထြက္ 
ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခား စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
လည္း ထပ္မံ ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ 
ေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ အမ်ားအျပား 
သည္ ၎တုိ႔ထက္ေစာ၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ 
ေျမမ်ားေပၚတြင္ ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္ရာ ေျမယာ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါ 
သည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ေဆာင္ထားသည့္ 
ျဖတ္ပိုင္း (ျခံေျပစာ) ကဲ့သို႔ေသာ အစားထိုး ျပသႏိုင္သည့္ 
အေထာက္အထား အပါအဝင္ တရားဝင္ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ 
သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းပင္ ျဖစ္ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအႏွံ႔ရွိ ျပည္သူအမ်ားအျပားမွ ရွာေဖြသိရွိခဲ့သည္မွာ 
၎တို႔အေနျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈကို သက္ေသျပႏုိင္လွ်င္ 
ပင္ ၎တုိ႔၏ ေျမမ်ားကို ျပန္ရခ်င္မွ ရႏိုင္မည္ ဆုိသည့္ 
အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေျမယာ 
ပုိင္ဆုိင္မႈ မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေျမယာပုိင္ 
ဆုိင္မႈကုိ ေပးအပ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေျမယာ 
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အား စုိက္ပ်ဳိးရန္ အသံုးျပဳမႈအတြက္သာ အသိအမွတ္ 
ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေျမယာသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ 
သာ အေရးႀကီးသည္ မဟုတ္ဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ 
တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ ၾကန္အင္လကၡဏာ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
အပါအဝင္ ၎တို႔၏ လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ အသိုင္း 
အဝိုင္း တန္ဖိုးအတြက္ပါ ပဓာနက်လွပါသည္။ ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ရသည့္ လူထုမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ 
စဥ္းစားရာတြင္  ေျမယာ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးေရးသည္ 

အမ်ားဆံုး  ေတာင္းဆိုသည့္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းသည္ 
မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကုစားမႈျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ 
ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအား မည္သုိ႔မွ မလုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္သည့္ အေျခအေနေရာက္မွသာ ေျမယာႏွင့္အတူ 
ပ်က္စီး သုိ႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ သီးႏွံ၊ တိရစၧာန္ 
မ်ားအတြက္ ကာလေပါက္ေစ်းအတုိင္း အေလ်ာ္ေပးျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

usef;rma&;ESifh ynma&;

၎တုိ႔၏ မူလရြာမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ 
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္ 
လက္လွမ္းမီႏုိင္သည့္ အေျခအေန မရွိေသာေၾကာင့္ 
၎တို႔၏ မူလရြာမ်ားသို႔ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳ
တင္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ 
ေဆးခန္းအသစ္မ်ား ေဆာက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါ 
သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡအတြင္း 
ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ခုိင္းေစခံ 
ရျခင္းမ်ားႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ 
မသန္စြမ္းသူ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါ 
သည္။ အမ်ားစုက ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
အရည္အေသြးမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကီးႀကီးမားမား လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း 
သတိျပဳမိေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရသူမ်ားက ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီႏုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ ၎တို႔၏ ရြာေဟာင္းမ်ားအနီး 
သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ လက္ရွိ ခုိလံႈေနေသာ ေနရာမ်ားအနီးသုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္လုိၾကပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား 
တြင္ ဒုကၡသည္ကေလးမ်ားသည္ ထုိင္းအစိုးရေက်ာင္း 
မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ၾကၿပီး မိဘမ်ားက ထုိေက်ာင္းမ်ား 
တြင္ပင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားေစလုိပါသည္။ ျမန္မာ 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵက 
လည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ 
ေနရာႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေနရပ္ျပန္မည္ဟူေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစပါ သည္။ 

ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ တိက်ေသာ စိန္ေခၚမႈ 
တစ္ခုမွာ ထိုေက်ာင္းမ်ားမွ ထုတ္ေပးသည့္ ပညာေရးဆုိင္ 
ရာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္သား၏ 
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ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မိုင္းယုေလး IDP စခန္း [ဓာတ္ပုံ - ေရွ႕ေျပးအသံံအဖြဲ႔] 
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အရည္အခ်င္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးေရးႏွင့္ အလား 
တူ အျခား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ ေနရာမ်ားမွ 
EAO လည္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူထု 
အသုိင္းအဝိုင္း လည္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ 
လက္မွတ္မ်ားကိုပါ အသိအမွတ္ျပဳေရး ျဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာအစိုးရသည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ 
သည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ထုတ္ေပးေသာ လက္မွတ္မ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိပါ။ ဤအခ်က္က ေက်ာင္းသားမ်ား 
အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ သင့္ေတာ္ေသာ 
အတန္းပညာ တက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ 
တကၠသိုလ္တက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေရးတြင္ သက္ 
ေရာက္မႈရွိၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွ  ၎တို႔၏ 
အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္အတြက္ အရည္အေသြးရွိေသာ 
ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ႏွစ္ေပါင္း 

19 Karen Refugee Committee Education Entity, Karenni Education Department, Karen Education Department, Karen Teachers 
Working Group, and Karen Women’s Organization, “Refugee Student Transition: Policy Position and Program Recommenda-
tions,” October 2015. Available at http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_Refugee_Student_Transi-
tion_Policy_Position_Program_Recommendations_Oct2015.pdf.

20 UNHCR, “Supporting Durable Solutions in South-East Myanmar: A Framework for UNHCR Engagement,” 15 June, 2013. Avail-
able at http://www.burmalibrary.org/docs21/UNHCR-2013-06-Supporting_Durable_Solutions_in_SE_Myanmar-en-red.pdf.

မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခ့ဲမႈကို ခ်ဳိးႏွိမ္ဖယ္ရွား 
လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။19 ထုိေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/
ဆရာမမ်ားမွာလည္း ၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳခံထားရျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ ပါ။ 
တခ်ဳိ႕ေသာ အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေက်ာင္းမ်ားမွ 
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ကို ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္း 
မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံႏုိင္သည့္ တုိးတက္မႈတခ်ဳိ႕ ရွိ 
ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ႏုိင္ငံအဆင့္ လႊမ္းျခဳံမႈရွိသည့္ 
မူဝါဒကို အေျခခံေသာ ရလဒ္တစ္ခု မဟုတ္ဘဲ ယင္းအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသႏၲရ ပညာေရးအရာရွိ 
မ်ား၏ ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးသား ဆက္ဆံေရးအေပၚ မူတည္၍ 
လႊဲေျပာင္းႏုိင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ae&yfjyefa&;twGuf tultnDaxmufyHhrI

ႏိုင္္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ေရး 
သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ အကူအညီ 
ေထာက္ပံ့မႈ လိုအပ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ 

ေရးႏွင့္ သံုးလစာ စားနပ္ရိကၡာကုိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ 
ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ားအတြက္ “ေနရပ္ျပန္ေရး ေထာက္ပံ့ 
မႈ အစီအစဥ္“ ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကတိ 
ျပဳထားပါသည္။20  သို႔ေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ 
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ေရရွွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ တစ္ခု 
ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ၎တုိ႔ ရင္ဆိုင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
အထူးသျဖင့္ အမ်ားစုသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရၿပီး ေနရပ္ျပန္လွ်င္လည္း လယ္ယာစိုက္ 
ပ်ဳိးေရးအေပၚတြင္သာ မွီခိုရမည့္ အေျခအေနကို ၾကည့္ပါ 
က  ယင္းအကူအညီသည္ မည္သို႔မွ် မလုံေလာက္သည္ကုိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမ 
မ်ား စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ေျမျပဳျပင္မႈအတြက္ အခ်ိန္ 
ယူေနရသည့္ ကာလအတြင္း မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ 
ရိကၡာေထာက္ပ့ံမႈ၊ အခမဲ့ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
အကယ္၍ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရရွိပါက 

လတ္တေလာ လိုအပ္သည့္ အစားအစာမ်ား ျဖည့္ဆည္း 
ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေစ်းေပါေပါ 
ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနၿပီး ပံုမွန္ ေန႔စား 
အလုပ္သမားဘဝကို မွီခိုေနရျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ကာ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ အေျခအေန 
တြင္ လုပ္အားခအနည္းအက်ဥ္းသာ ရသည့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ 
ေျပာင္းအလုပ္သမားဘဝျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ား
သို႔ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ား ၎ 
တို႔ဘာသာ ဘဝကို ေရရွည္တည္တံ့စြာ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုး ရရွိမႈ ေသခ်ာေစ 
ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ အဓိကအက်ဆံုး တာဝန္ရွိသူ 
မွာ အစိုးရပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ae&yfjyefa&;twGuf tjcm;aom twm;tqD;rsm;

ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ တရားဝင္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP 
မ်ား၏ တရားဝင္မႈ အေထာက္အထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေသာ္ လည္းေကာင္း စသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အတားအဆီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေနၾက 
ပါသည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၎တို႔တြင္ ယခင္ 
ကတည္းက တရားဝင္ အေထာက္အထား စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ား ရွိေနခဲ့ပါလွ်င္လည္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေန 
ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရြာမ်ား မီးရိႈ႕ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အဓမၼ 
လုပ္အားေပး ခုိင္းေစခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အေရးေပၚ 

ထြက္ေျပးလာရျခင္းေၾကာင့္ အားလံုးကို အၿမဲလိုလို ခ်န္ 
ထားခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုအေထာက္အထားမ်ားကို မည္သို႔ 
နည္းျဖင့္မွ် ျပန္လည္ရယူရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဖ်က္ 
ဆီးခံရသည္မ်ားလည္း ရွိကာ မည္သည့္ ေနရပ္ျပန္လာ 
မႈမ်ဳိးကို မဆို ပိုမို ေရရွည္တည္တ့ံေစမည့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို 
ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ရန္ သို႔မဟုတ္ သက္ေသျပႏုိင္ရန္ အေရး 
ႀကီးေသာ အေထာက္အထားမ်ား ဆံုး႐ံႈးသြားျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာသူ အမ်ားအျပားမွာမူ ဖယ္ၾကဥ္ခံထား 
ရျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေန တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ေန 
ထုိင္ေသာ အရပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ တိမ္းေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ 
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ေနထုိင္ရသည့္ သေဘာသဘာဝတို႔ေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ 
ေမြးစာရင္း စသည့္ အေထာက္အထားမ်ား အစကတည္းက 
မရွိခဲ့ဖူးၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခ 
အေနမွာ ကိုလိုနီေခတ္မ်ားကတည္းက က်င့္သံုးေနခဲ့သည့္ 
ေခတ္ေနာက္က်ေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ အသက္၀င္ေနဆဲ 
ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ထဲမွ အခ်ဳိ႕ဥပေဒမ်ားအား လုိသလုိ ေရြးခ်ယ္ 
အသုံးျပဳေနပါသည္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒႏွင္ ့မတရား 
အသင္း အက္ဥပေဒတုိ႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ သုိ႔မဟုတ္ 

21 For more on the impact of conflict on women, see: Karen Women’s Organization, “State of Terror: The Ongoing Rape, Mur-
der, Torture and Forced Labour Suffered by Women Living under the Burmese Military Regime in Karen State,” February 2007. 
Available at https://karenwomen.files.wordpress.com/2011/11/state20of20terror20report.pdf.Trocaire and Oxfam, “Life on 
Hold: Experiences of Women Displaced by Conflict in Kachin State, Burma/Myanmar,” June 2017. Available athttps://www.tro-
caire.org/sites/default/files/resources/policy/life-on-hold-trocaire-oxfam-2017.pdf. Women and Child Rights Project (Southern 
Burma), “Mon Women, the Military and Forced Labor in Mon State,” March 2009. Available at http://www.burmalibrary.org/
docs07/WCRP2009-03.pdf. 

EAO မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအား ဦးတည္ 
အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ အဓိက ဥပေဒမ်ားထဲမွ ဥပမာႏွစ္ခု ျဖစ္ 
ပါသည္။  ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိဥပေဒ 
မ်ားအရ ၎တို႔အေပၚ အေရးယူရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈ အပါ 
အဝင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆုိင္ရႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ 
မ်ားကို မသိရပါက ၎တို႔အေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ လံုျခံဳမႈ 
မရွိျခင္းကို ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။

xGufajy;wdrf;a&Smif&rItwGif; trsKd;orD;rsm;\ tawGUtMuHK
ပဋပိကၡမ်ားႏငွ္ ့လူ႔အခြင္အ့ေရး ခ်ဳိးေဖာကမ္ႈမ်ားကိ ု

အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကား ေတြ႔ၾကံဳခံစားရပံုခ်င္း 
ကြာျခားေလ့ရွိၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ ပံုစံမ်ားအေပၚ 
တြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိကာ တခ်ဳိ႕ေသာ ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ 
ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။21 အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္မႈအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ 
တိုင္းရင္းသူျဖစ္မႈအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ခြဲျခားဆက္ဆံ 

မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆင့္မ်ဳိးစံုကို မၾကာခဏ ရင္ဆိုင္ 
ရၿပီး အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ၎တို႔၏ 
လိင္ကြဲျပားမႈကို ပစ္မွတ္ထားသည့္  တခ်ဳိ႕ေသာ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို မၾကာခဏ ခံရေလ့ရွိသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ အနီးအနား ရွိေနသည့္အခါမ်ား 
တြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားငယ္ေလးမ်ားမွာ ေတာ 
တြင္းသို႔ မၾကာခဏဆိုသလို တိမ္းေရွာင္ပုန္းေအာင္းရၿပီး 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ 
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မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို အိမ္မ်ား၌ ခ်န္ထားရပါ 
သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသား 
မ်ားအစား လုပ္အားေပး ခုိင္းေစျခင္းခံရၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ား 
နည္းတူ ခုိင္းေစခံရသည့္အျပင္ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည့္ 
အႏၲရာယ္ကိုလည္း ၾကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။22 လူထု 
အသိုင္းအဝိုင္းအား အၾကမ္းဖက္ရန္ႏွင့္ EAO မ်ားကို 
ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳေနေသာ 
မုဒိမ္းက်င့္မႈႏွင့္ အျခားပံုစံမ်ားျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡေဒသရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ပိုမို 
ထိရွလြယ္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။23 

လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ 
အတြင္း အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ မိ႐ုိး 
ဖလာ အခန္းက႑မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ တာဝန္ 
မ်ားကို ယူခဲ့ၾကရပါသည္။24 တခ်ဳိ႕ေသာ ပဋိပကၡ သက္ 
ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အမ်ဳိးသားမ်ား မရွိသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အျခား ေခါင္း 

22 Women’s League of Burma, “If They Had Hope, They Would Speak: The Ongoing Use of State-Sponsored Sexual Violence in 
Burma’s Ethnic Communities,” November 2014. Available at http://womenofburma.org/if-they-had-hope-they-would-speak/. 
Shan Human Rights Foundation and Shan Women’s Action Network, “License to Rape,” May 2002. Available at http://www.
shanwomen.org/reports/36-license-to-rape.

23 Karen Women’s Organization, “State of Terror: The Ongoing Rape, Murder, Torture and Forced Labour Suffered by Women 
Living under the Burmese Military Regime in Karen State,” February 2007. Available at https://karenwomen.files.wordpress.
com/2011/11/state20of20terror20report.pdf.

24 Karen Women’s Organization, “Walking Amongst Sharp Knives: The Unsung Courage of Karen Women Village Chiefs in Con-
flict Areas of Eastern Burma,” February 2010. Available at https://karenwomen.files.wordpress.com/2011/11/walkingamongst-
sharpknives.pdf.

ေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ားကိုပါ တာဝန္ယူရေတာ့သည္။ 
အမ်ဳိးသမီး ဦးစီးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအျဖစ္ လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ပါက အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ထြက္ 
ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ကာလတစ္ခုလံုး အတြင္း 
မိသားစု၀င္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား 
ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း၊ အေထာက္အပံ့ စားနပ္ 
ရိကၡာ လုံေလာက္ေအာင္ ရွာေဖြရျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြရျခင္းတုိ႔ကုိ တာ၀န္ယူ 
လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အားေပးျမႇင့္ 
တင္မႈတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ပိုင္းတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္း ၾသဇာအာဏာ တည္ေဆာက္ပံု 
ကုိသာ ဆက္လက္ကုိင္စြဲ အသံုးျပဳေနၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ဖယ္ခ်န္ခံထားေနရဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
သည္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံ 
ရသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကး အနည္းငယ္ေပးကာ 
ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနေစသည့္ မိ႐ုိးဖလာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ 
သာ အသံုးျပဳျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒ 
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ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝုိင္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္မႈမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈအျပင္ “မိမိ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရး” ဆုိသည့္ အျမင္ 
သေဘာထားေအာက္တြင္ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အမ်ဳိး 

25 ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အသံုျပဳထားေသာ “ေခါင္းေဆာင္မ်ား“ ဆိုသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑တြင္ရွိေနေသာ မည္သူကိုမဆို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး 
အသိုင္းအဝုိင္းထဲတြင္ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ဘဲ ရွိေနေသာ၊ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ တရားဝင္ျဖစ္ေနေသာ၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၌ရွိေသာ၊ 
EAO တစ္ခုခု၌ရွိေနေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ တရားဝင္မႈရွိသည့္ ေခါင္း 
ေဆာင္မႈႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ 
တရားဝင္ျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳမႈအေပၚ ႀကိဳတင္အကဲျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားအားလံုးအေပၚ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မွာ 
မည္သူျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား စသျဖင့္ သံုးသပ္တင္ျပထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဤအသံုးအႏႈန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 
ရသူမ်ားက ယံုုၾကည္သည့္၊ တရားဝင္မႈရွိသည္ဟု ျမင္သည့္၊ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ ၎တုိ႔၏ လမ္းၫႊန္မႈကို ခံယူမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိေနျခင္းအေပၚ အေလးေပး ေဖာ္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 

သမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ အမွန္တကယ္ ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေရး ေသခ်ာေစရန္ လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံ 
သည့္ ႐ႈေထာင့္မွ နားလည္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

vlxktodkif;t0dkif;? acgif;aqmifrIESifh awmifhcHEdkifrI
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ မတိုင္မီ၊ ကာလအတြင္း 

ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ 
မ်ားသည္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ 
ခ်ိန္တြင္ပင္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ ေတာင့္ခံ 
ႏိုင္မႈမ်ားကို ျပသခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ရွင္သန္႐ုံ 
အတြက္ သာမကဘဲ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာကမ္ႈ၊ ပညာေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ အစားအေသာက္ႏငွ္ ့
စိတ္ခြန္အား ပံ့ပိုးေပးမႈ အစရွိသည္တို႔ကို ထြက္ေျပးတိမ္း 
ေရွာင္ရမႈ ကာလအတြင္း တတ္ႏိုင္သမွ် ပံ့ပိုးကူညီမႈေပး 
သည့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ ပံ့ပိုးေပးသည့္ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားကို တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
အတြက္ အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎ 

တို႔ထဲတြင္ တရားဝင္မႈႏွင့္အတူ ယံုၾကည္မႈ အပ္ႏွင္းခံရ 
ေသာ ေလးစားထုိက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား25 ရွိၾကၿပီး 
ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ၎တို႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ေစ့စပ္ 
ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္း 
ေရွာင္ရသူ အမ်ားအျပားမွာ  ျပင္ပ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား 
အေပၚ မွီခုိေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈကို 
လႊမ္းျခံဳၾကည့္ပါက အမ်ားစုအတြက္ စိတ္အား ညိႇဳးႏြမ္းေစ 
ေသာ အေတြ႔အၾကံဳတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ရာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ 
လြတ္လပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ 
မႈမ်ားကို ပစ္ပယ္၊ ဖယ္ခ်န္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးပစ္မည့္အစား 
ေနရပ္ျပန္ေရး သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ ေနထုိင္ရာေဒသတြင္ 
ေရာေႏွာ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ 
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ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ရွိ IDP စခန္း [ဓာတ္ပံု - ေမာင္ေနလင္းေအာင္] 
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ေနရာခ်ထားေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ၎တုိ႔အား အသိအမွတ္ျပဳ 
ျခင္းအားျဖင့္ ေထာက္ခံ ပံ့ပိုးသင့္ပါသည္။ ေနရပ္ျပန္ေရးကို 
အားေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကာလအတြင္း 
ဂ႐ုတစိုက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ 
ထိရွလြယ္ေသာ ခ်ည္ေႏွာင္မႈ၊ ေတာင့္ခံႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ “မည္သူမွ ထိခုိက္နစ္နာျခင္း မရွိေစရ” မူကို 

26 For an assessment of the relevance of ‘do no harm’ principles and the negative impact of reduction in cross-border aid, see 
Norwegian Church Aid, “Do No Harm: Cross-Border and Thailand Based Assistance to Refugees, IDPs and Migrants from 
Burma/Myanmar – Report on Findings from Consultancy,” April 2012. Available at http://www.burmalibrary.org/docs13/
NCAMyanmar_consultancy_report-public-ocr-red.pdf.

ကိုင္စြဲကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုိက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။26 
ဤဆိုလုိရင္းမွာ အျခား လုပ္စရာမ်ားအျပင္ လူထုအသိုင္း 
အဝိုင္း အေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ လည္ပတ္ႏုိင္ 
ရန္ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမွ 
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္းတို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။
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ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားမွ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ 

သတင္းစကားမ်ား ရွိခဲ့သည္မွာ ၎တို႔အား မည္သို႔မည္ပံု 
ဆက္ဆံျပဳမူခဲ့သည္ ဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ တူညီေသာ ကာကြယ္မႈကုိ မည္ 
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔ ခံစားခြင့္ မရခဲ့သည္ႏွင့္ မရ 
ရွိဆဲဘဲ ျဖစ္ေနသည္ကို သိရွိလိုၾကပါသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္း 
ေရွာင္ရသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို နားလည္ရန္ ႐ုိး 
သားပြင့္လင္းေသာ အားထုတ္မႈမ်ား အပါအဝင္ ၎တို႔အား 
တန္ဖုိးရွိေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
သည္ ျမန္မာအစုိးရအတြက္သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္းရွိ ၾသဇာရိွေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ အလားတူ 

ႏိုင္ငံတကာ သက္ဆုိင္ ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ပါ အေရး 
ႀကီးပါသည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရခ်ိန္ မတုိင္မီ၊ ကာလ  
အတြင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့
လူထုအသိုင္းအဝုိင္း အၾကား အျပန္အလွန္ ကာကြယ ္
ၾကရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ နည္းလမ္းမ်ားက ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ အျပဳခံမ်ားသာ မဟုတ္ဘဲ 
၎တို႔၏ မိသားစုႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ 
အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ႀကိဳးစား ေနၾကၿပီး 
ႀကီးမားေသာ စိတ္ပ်က္စရာမ်ားအၾကားမွ ၎တို႔၏ 
အေျခအေနကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးစား 
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ေနရသည့္ တက္ႂကြစြာ တုံ႔ျပန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားသာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤ 
သုေတသနျပဳမႈအတြက္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခံရသူမ်ား 
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ၎တို႔အား 
ပ်င္းရိၿပီး ေပးကမ္းေသာ အကူအညီမ်ားကိုသာ 
ေမွ်ာ္ကိုး ေနသူမ်ားအျဖစ္ ျမင္ေနၾကေၾကာင္း ခံစား 
ေနရသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။27 ေမးျမန္းခံရသူ 

27 For an example of a young, urban Burma/Myanmar woman’s change in perception of IDPs in Kachin State, which discusses 
how the author experienced common public perceptions of displaced people, see Thinn Thinn, “A Journey to the North,” Tea 
Circle Oxford, 15 January, 2018. Available at https://teacircleoxford.com/2018/01/15/a-journey-to-the-north/.

အမ်ားအျပားမွ ၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကြ်မ္း 
က်င္မႈမ်ားကို တုိင္းျပည္ႏွင့္ ရပ္ရြာအတြက္ ပါ၀င္လုပ္ 
ေဆာင္ေပးခ်င္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အျပည့္အ၀ 
အသိအမွတ္ျပဳခံခ်င္ၾကေၾကာင္း၊ အသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ 
၏ ႏုိင္ငံေရးရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္အားျဖည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ 
ၾကသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

twdwfumvtwGuf w&m;rQwrI
တရားမွ်တမႈကို စိုက္ထူရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေန 

သည့္ ၾကား မွပင္ အရပ္သားမ်ား အတိတ္ကာလကတည္းက 
ယခုအထိ ခံစားခဲ့ရေသာ ႀကီးမားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိး 
ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ခုခု 
လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ရွင္း 
ရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံ 
ေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင္႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္ 
မ်ား ရွိေနသည္ကုိ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း 
၎တို႔အေနျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခံထားရသည္မ်ားကို ျပန္ေပးရန္၊ 
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးရန္အတြက္ အစိုးရက အား 
ထုတ္မႈမ်ား တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ၎တို႔ဘဝကို ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း အေလးထား ေျပာျပ 
ၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံမ်ား 
ခံစားခဲ့ရေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အနာဂတ္ 
မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည့္စံုရန္ လိုအပ္ေသာ အစိတ္ 
အပုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထိုခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ 
ယေန႔ထက္ထိ ျပည္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေန 
ဆဲျဖစ္ၿပီး  ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာသည့္ ယံုၾကည္မႈ 
ကင္းမဲ့ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေျမယာ၊ ဥစၥာပစၥည္း ဆံုး႐ႈံးျခင္းတို႔သည္ ေနရပ္ျပန္ေရး 
ျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ 
ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။



23

ed*kH;
ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း ျပည့္စံုေစရန္ 
အတြက္ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းရမည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ 
ပါဝင္မႈသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိေရး ေသခ်ာေစရန္ သာမက 
တိုင္းျပည္ကို အလားအလာေကာင္းမ်ား အျပည့္အဝဆံုး 
ျဖစ္ ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ပါ 
မျဖစ္မေန လုိအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပံုသည္ 
ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်ေသာ၊ အားလံုးပါဝင္မႈရွိေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 
သႏၷိ႒ာန္ ကင္းမဲ့ေနမႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသေနပါသည္။ 

ေနရပ္ျပန္ရန္ကိစၥအေပၚ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားက 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး 
ျဖစ္စဥ္အတြက္ပါ အေရးပါလွပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထြက္ 
ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူမ်ားက သင္ေပးေနသည္မွာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈဟူသည္ စစ္ပြဲႏွင့္ ပဋိပကၡ မရွိျခင္း 
သာမကဘဲ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးကို တန္းတူညီမွ်စြာ 
ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ၊ ေလးစားသမႈႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္း ဆိုသည္ကိုပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတိတ္ 
ကာလ၏ ဒဏ္ရာမ်ားသည္ အလြယ္တကူ ေမ့ေပ်ာက္ 
သြားႏိုင္သည့္အရာ မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား 
ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးတို႔တြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ဆက္လက္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၎တို႔မွ ေဖာ္ျပ 
ေနပါသည္။
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�� စစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ျခင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္အား ၎တို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေျခစုိက္ 
စခန္းမ်ားအားလံုး ႐ုပ္သိမ္းဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ 
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ 
အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရသည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ စစ္မွန္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခုိင္မာသည့္ေျခလွမ္းမ်ား  ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊
�� ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိရန္အတြက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ 

ရွိေနသည့္ အျခား ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အား အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အျပည့္အဝ 
လႊဲေျပာင္း ထားရွိျခင္း အပါအ၀င္ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားအား စတင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္၊
�� လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဆိုးဝါးသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 

အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လူသိရွင္ၾကား 
ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ မူဝါဒပုိင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အားလံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ ၎တုိ႔မွ အဓိပၸာယ္ရွိၿပီး ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ႏုိင္ေရး ေသခ်ာေစရန္၊
�� လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒႏွင့္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒမ်ား အပါအ၀င္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အားလံုး 

ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ကာ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာမည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအား ၎ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တရားဝင္ လူသိရွင္ၾကား မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနရပ္ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အာမခံေပးရန္၊
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�� လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
ေသာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ခံရမႈ မရွိေစဘဲ EAO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ လြပ္လပ္စြာ 
သြားေရာက္ႏိုင္ေရး ခြင့္ျပဳျခင္းအပါအဝင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေနရာဌာန 
အားလံုးသုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ ခြင့္ျပဳေပးရန္၊
�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ 

အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားတြင္ တရားဝင္ 
ေဆြးေႏြးရမည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္၊
�� ေနရပ္ျပန္လာမည့္ IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပင္နဲ႐ိုး 

အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေသခ်ာေစရန္၊
�� ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံမူမ်ားအေပၚအေျခခံကာ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ 

မႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးခ်မႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္းတူ 
ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ေသခ်ာေစေသာ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊
�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ 

မူဝါဒတစ္ရပ္ကို ပင္နဲ႐ိုး အေျခခံမူမ်ားပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္တစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြားေသာ ေျမယာ၊ သီးႏွံႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္္မ်ားအတြက္ ကာလ 
ေပါက္ေစ်းျဖင့္ အစားထုိး ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊
�� လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ 

ေအာက္တြင္ “သာမန္ထက္လြန္ကဲေသာ အေျခအေန” တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွ 
ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားကို ေျမလြတ္ သို႔မဟုတ္ ေျမလပ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ထိုေျမယာမ်ားကို 
ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း မျပဳရဟု ခ်က္ခ်င္း 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္၊
�� သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုးႏွင့္ ျပည့္ဝၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စီမံကိန္း 

ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်န္လွပ္မထားဘဲ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ကာ ၎တုိ႔၏ 
သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ စနစ္ 
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တစ္ခု မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ထုတ္ယူျခင္း၊ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး စသည့္ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို တရား၀င္ 
ထုတ္ျပန္ ဆိုင္းငံ့ထားရန္၊
�� EAO မ်ား ဖန္တီးအုပ္ခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ရွိႏွင့္ၿပီးသားစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ေပးေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊
�� ေရရွည္တည္တ့့ံေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာအားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ လုပ္ငန္း 

မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊
�� က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူထု 
အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအား တန္းတူညီမွ်ေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္၊
�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ တုိင္းရင္းသားလူထုအား အမည္၊ မိသားစု အမည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

အမည္မ်ား အပါအဝင္ ၎တို႔ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေသာ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳကာ ၎တို႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ အလြယ္တကူ 
လက္လွမ္းမီေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ 
အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊
�� ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ အလုပ္ 

လုပ္ႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း အပါအဝင္ ေနရပ္စြႏ္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ရရွိႏုိင္ေရး၊ 
ေျမယာ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေရး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရး၊ မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ရယူေရးတုိ႔အတြက္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ စနစ္တစ္ခု 
ထားရွိႏိုင္ရန္ EAO မ်ားနွင့္အတူ ပူးေပါင္း ညႇိႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္၊
�� EAO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ေမြးစာရင္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ လက္မွတ္မ်ားအပါအဝင္ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရာ ေနရာေဒသမ်ား၌ ထုတ္ေပးေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ 
ျပဳရန္၊ ႏွင့္
�� သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး သေဘာတူသည့္ အားလံုးပါဝင္မႈရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု ရရွိ 

လာလွ်င္ အရပ္သားေဒသမ်ားရွိ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို စနစ္တက် ရွင္းလင္းႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၱရ၊ 
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ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းရွင္းလင္းေရး 
အစီအစဥ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္။
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�� မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကို စစ္လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳျခင္း အပါအဝင္ စစ္ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ  
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအားလံုး ရပ္တန္႔ရန္၊
�� တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement) ႏွင့္ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၿပီး EAO မ်ား အားလံုးအေပၚ 
ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေၾကာင္း တစ္ဖက္သတ္ ခ်က္ခ်င္း ေၾကညာရန္၊ 
�� တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အေျခစုိက္ထားေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုးႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အေျခခ် 

ေနထုိင္မႈမ်ားကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းရန္ အပါအဝင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္ စစ္ဆင္ 
ေရးမ်ား အားလံုး ရပ္တန္႔ရန္၊
�� ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ၿပီး ယခင္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ 
�� လူသတ္မိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္၊ ႏွင့္
�� တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ 

ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကို အားေပးေထာက္ခံရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
စစ္တပ္မွ ပါဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းရန္။
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�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထုမ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔ႏွင့္အတူတကြ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ 
လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပြဲမ်ား ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ 
အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး 
အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား ရယူကာ ၎တို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပး မွ်ေဝျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္၊  
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�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထု၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားကုိ 
မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းပြမဲ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
အေထာက္အကူႏွင့္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP မ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္၊
�� ပင္နဲ႐ိုးအေျခခံမူမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အတြက္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ 

မ်ားအား ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ဘံုမူဝါဒတစ္ခု ခ်မွတ္ကာ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းကို အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊
�� ေနရပ္ျပန္လာမည့္ IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပင္နဲ႐ိုး 

အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေသခ်ာေစရန္၊
�� ေျမယာမူဝါဒမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

တန္းတူ ေျမယာအသံုးခ်မႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး ေသခ်ာစြာ လုပ္ 
ေဆာင္ရန္၊
�� ရွိႏွင့္ၿပီးသားဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပိုမိုအားျဖည့္ေပးရန္ႏွင့္ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားက ေဒသႏၱရလူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၎တို႔အား ခ်ိတ္ဆက္စီစဥ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ EAO ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားရွိ ထြက္ေျပး
တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအားလံုးထံ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္၊
�� ေဒသႏၱရတိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား28၏ အေရးပါေသာ အခန္း႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ 

28 မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ခံယူေသာ အဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး 
အမ်ားအျပားမွာ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုိတူ အလုိပါမ်ား ျဖစ္ေနကာ သက္ဆိုင္ရာ လူထု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို 
တရား၀င္ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု ၎တို႔မွ အခိုင္အမာ ေျပာဆုိေနၾကသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တို႔တြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျမျပင္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၊ UN ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ INGO 
မ်ားထံသုိ႔ မွားယြင္းစြာ တင္ျပေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထု အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား အၾကားမွ ေပါက္ဖြား၍ ထိုေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
အတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တရားဝင္မႈႏွင့္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ တုိင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္သာလွ်င္ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အပါအဝင္ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ ခံေနရေသာ လူထုအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၏ အသံမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ 
အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ ထိခုိက္နစ္နာသူ ျပည္သူမ်ားအၾကား 
အေျခစိုက္ၿပီး ထိုျပည္သူမ်ားကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ၿပီး 
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ပံ့ပိုးေပးကာ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ရန္၊
�� EAO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနထုိင္ရာ 

ေဒသမ်ားတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေပးေနသည့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳရန္၊
�� တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား ျဖစ္ေစ၊ အျခားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ အျပန္အလွန္ ထိပ္တုိက္ ပစ္ခတ္ 

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာအသံႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အတူတကြ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္၊
�� အားလုံးပါ၀င္မႈရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု ရရွိလာလွ်င္ အရပ္သားေဒသမ်ားရွိ 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို စနစ္တက် ရွင္းလင္းႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၲရ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းရွင္းလင္းေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို 
တည္ေထာင္ရန္၊ ႏွင့္
�� ျပည္သူလူထု အသံုးျပဳေသာ လမ္း၊ ရြာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ေျမယာမ်ား အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား 

ေထာင္ထားပါက ၎တုိ႔အား ခ်က္ခ်င္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္။

Nidrf;csrf;a&;twGuf axmufyHhay;aeaom tvSL&Sifrsm;? UNHCR ESifh  tpdk;& r[kwfaom 

EdkifiHwum  tzGJU tpnf;rsm; tygt0if EdkifiHwumtodkif;t0dkif;odkY 

�� ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၎တုိ႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ လံုျခံဳစြာျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္သည့္အထိ အကူ 
အညီမ်ား ဆက္လက္ ေထာက္ပ့ံေပးရန္ႏွင့္ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကို 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ အဓိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
ဝန္ေဆာင္မႈ  ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊
�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထုအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေပးပုိ႔ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား 

အပါအဝင္ UNHCR ၏ လမ္းၫႊန္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လူတစ္ဦး၌ လိုအပ္ေသာ 

ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေရး ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
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အစားအေသာက္ႏွင့္ အာဟာရဓာတ္ စံႏႈန္းခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ စားနပ္ 
ရိကၡာမ်ားကို အေရးတႀကီး ျပန္လည္ပံ့ပိုးေပးရန္၊
�� လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္၊
�� ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အား 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားတြင္ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးရ 
မည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းအား တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္၊
�� ႏိုင္ငံတကာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဒုကၡသည္မ်ားအား “အတင္းအက်ပ္ ျပန္မပို႔ေရး” 

အေျခခံမူကို လိုက္နာရန္၊
�� အစုိးရ ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ စစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ျခင္း၊ 

ျမန္မာစစ္တပ္အား ၎တို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစျခင္း၊ တိုင္းရင္း 
သားေဒသမ်ားရွိ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေျခစုိက္ စခန္းမ်ားအားလံုး ႐ုပ္သိမ္းဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ 
ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္္ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရသည့္ အရင္းခံ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ခုိင္မာသည့္ ေျခလွမ္းမ်ား  လုပ္ေဆာင္လာေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္၊
�� သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ျပည့္ဝၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စီမံကိန္း 

ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်န္လွပ္မထားဘဲ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ကာ ၎တုိ႔၏ 
သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာစနစ္တစ္ခု 
မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ထုတ္ယူျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု 
မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစသည့္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ဆိုင္းငံ့ထား 
ေရးကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊ 
�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ မူဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးရာတြင္ မတူကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔မ်ားမွေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ၊ 
ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျခဳံငံုမႈရွိၿပီး ပံုမွန္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္၊
�� ဆႏၵအေလ်ာက္ လံုျခံဳစြာျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနရပ္ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
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သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီွေစၿပီး ထိုစံႏႈန္းမ်ားကို 
လုိက္နာ က်င့္သံုးပါမည္ဟု ရွင္းလင္းေသာ ကတိကဝတ္ျပဳရန္၊ ႏွင့္
�� ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထုအပါအဝင္ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝၿပီး 

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ 
အနာဂတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေရး ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္လည္း ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

txufyg tMuHjyKcsufrsm;tjyif vuf&Sd odkYr[kwf aemifwGif &SdvmEdkifonfh ae&yfjyefa&; vkyfief;pOfrsm;wGif atmufygtcsufrsm; 

xnfhoGif;&ygrnf

�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကို ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ ေနရပ္ျပန္မည့္ နယ္ေျမေဒသ၏ လံုျခံဳေရးအေျခအေနကို  ကိုယ္တိုင္ “သြားေရာက္ ေလ့လာ” ႏုိင္ေရး 
အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္၊
�� တခ်ဳိ႕ေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွ ၎တုိ႔ ျပန္လည္ ေနထုိင္မည့္ေနရာသို႔ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား တစ္ခု 

သြားေရာက္ကာ ေျမယာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ကာလ 
တြင္ စခန္းအတြင္း ၎တို႔၏ စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေနထိုင္သည့္စာရင္းကို မဆံုးရႈံးေစေရးအတြက္ မူဝါဒတစ္ခု 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္၊
�� ပဋိပကၡျဖစ္ပြားဆဲ နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ားအတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာ ေရရွည္ 

တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမယာ ျပန္လည္ျပဳစု 
ပ်ဳိးေထာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးေနေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္၊
�� ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ား အားလံုးအတြက္ တိုင္ၾကားစာမ်ား လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ား 

အပါအဝင္ ၎တုိ႔ ေနရပ္ျပန္မည့္ ေနရာသည္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ျဖစ္ေစ၊ EAO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ျဖစ္ေစ 
အကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား တန္းတူညီမွ်စြာ ေရာက္ရွိေစေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူထု အေျချပဳ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္၊
�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ 
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ရာတြင္ ပင္နဲ႐ိုး အေျခခံမူမ်ားပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆႏၵအေလ်ာက္ လံုျခံဳစြာ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေသာ 
အေျခအေန ျဖစ္ေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားတြင္ ပင္နဲ႐ိုး အေျခခံမူမ်ားကို 
ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးကာ သေဘာတူညီမႈရရွိေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ 
အစုအဖြဲ႔မ်ားအားလံုးကို စည္း႐ုံးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီရန္၊
�� မည္သည့္ ေနရပ္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းတြင္မဆို ေနရပ္ျပန္မည့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ မတိုင္ခင္တြင္ ဆုိးဝါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ 
မႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာသူမ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္မႈေပးသည့္ အစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္း 
လုပ္ေဆာင္ရန္၊
�� ေနာက္ထပ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ ယခင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ သီးျခားစိန္ေခၚမႈ 

မ်ားကို တံု႔ျပန္ စဥ္းစားေပးသည့္အေနျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ အလားအလာရွိေသာ ေဒသမ်ား 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ မူလေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးတြင္ 
လုိအပ္လွ်င္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔လုိက္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ “ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈဆုိင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ 
ခ်က္” တစ္ခုကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ႏွင့္
�� အားလံုးပါဝင္မႈရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား 

ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္မည့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္။
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