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ရသည့္ လူထုမ်ား၏  ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယခုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကုိ ၁၁-ဖြဲ႕ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညႊန္႔ေပါင္းအသင္းႀကီး (TBC) က ဒီဇုိင္းေရးဆြဲ၊ ေကာက္ယူစုေဆာင္းခဲ့ၿပီး၊ သုံးသပ္စိစစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
အဆင့္ အလႊာလုိက္ခြဲျခား နမူနာထုတ္ ေကာက္ယူသည့္နည္းနာ (stratifi ed sampling method) ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီး၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၃ ခုမွ၊ ေက်းရြာ ၆၆၅ ခုအနက္ ၂၂၂ ရြာကုိ ေရြးခ်ယ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
ခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္တုိးခ်႕ဲ ေနရာခ်ထားမႈ၊ အုိးအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ေျပးရမႈမ်ား၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလမွ ဇူလုိင္လအတြင္း ရပ္ရြာလူထု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။ သီးသန္႔ပစ္မွတ္ 
ထား အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေက်းရြာလူထု ၂,၆၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းကာ၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားျဖင့္ ပ့ံပုိးျဖည့္ဆည္းခဲ့ၾကပါသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ခ်ိန္မွစ၍ စစ္တပ္အင္အား တုိးခ်႕ဲခ်ထားမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ 
သည္ဟူ၍ မရိွပါ။ အမ်ဳိးသား လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား၏ အင္အားမွာ ေဒသခံ 
လူထုမ်ား၏ အျမင္တြင္ မပုိလွ်င္ေသာ္မွ၊ ဆတူရိွေနသည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု 
၇၀% က ဤအတုိင္း ေျဖဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း၊ စစ္တပ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ 
ခ်ထားမႈမွာမူ သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုိ၍ပတ္သက္ေနပါသည္။ 

လူထုမ်ားကုိ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ေျမျမဳပ္မုိင္း ထူေျပာမႈမွာ ထင္ရွားသည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ ဆက္လက္ရိွေနေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူ ခဲ့သည့္ ေက်းရြာ 
အုပ္စု ၂၈% က ေဖာ္ျပၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကုိ အဓိကအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
တပ္ဖြ႔ဲမ်ားက ယခင္အလားတူပင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနဆဲ ရိွပါသည္။ ေျမသိမ္းယူမႈမွာ တပ္စခန္း မ်ားကုိ 
အခုိင္အမာ ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္အားျဖည့္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ သတၱဳမုိင္းတူးေဖာ္မႈမ်ား၊ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ 
စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (IDPs) ၄၀၀,၀၀၀ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၆-ခုတြင္ ရိွေနသည္ 
ဟု TBC အဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းပါသည္။ ပုိ၍ က်ဥ္းသည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ဧရိယာကုိ အေျခခံ၍ ပုိ၍တိက်ေသာ ခန္႔မွန္း 
မႈျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (IDPs) ၁၁၀,၀၀၀ ရိွမည္ဟု တြက္ခ်က္ပါသည္။ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္သည္ ယခင္အကဲျဖတ္ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားထက္ 
သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားျခင္း မရိွပါ။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအၾကားတြင္၊ ယခင္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ေျပးေနရသူ ၉,၉၀၀ ေက်ာ္ 
မွာ သူတုိ႔၏ ယခင္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္သြားၾကသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ ေနၾကသည္ဟု 
ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူ ၄,၂၀၀ ဦးမွာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝကပ္ေဘးမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤကာလမ်ားအတြင္း အုိးအိမ္အေျခပ်က္ခဲ့ၾကရပါသည္။ 

1 ႏုိင္ငံ၏ အဂၤလိပ္အမည္ကုိ စစ္အမိန္႔ျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ‘Burma’ မွ ‘Myanmar’ ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေျပာင္းလဲမႈသည္ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ 
ႏုိင္ငံ ေရးျပႆနာအျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ‘Burma’ ႏွင့္ ‘Myanmar’ ကုိ သင့္သလုိ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳပါသည္။ အလားတူ 
ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔၏ အမည္မ်ားကုိလည္း အလားတူ အသုံးျပဳပါသည္။ မည္သည့္ဘက္ကုိမွ် ရပ္တည္ေထာက္ခံ အသုံးျပဳျခင္း 
မဟုတ္ပါ။

2 ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲဆုိသည္မွာ "တပ္မေတာ္" ကုိ ရည္ညႊႊန္းေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲ မ်ားႏွင့္ 
ရႈပ္ေထြးေဝဝါးျခင္း မျဖစ္ရေလေအာင္ ေယဘုယ်သုံးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

1နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



အထူထင္ရွားသိသာသည့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ေျပးရမႈ အသစ္မ်ားကုိ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲ 
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၇၄% တြင္၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳ၍ အႀကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အဓိက အသုံးျပဳေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွရသည္။ ရပ္ရြာလူထု၏ တရားေရးစနစ္မ်ားမွာ ေတြ႕ဆုံညိႇႏိႈင္း ေျဖရွင္းေစျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစျခင္း၊ ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေပးျခင္းတုိ႔အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ မီွတည္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ပုိ၍ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားကုိ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ စြမ္းရည္ မရိွသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရိွရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ 
ကင္းမဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ အေမြဆက္ခံသည့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားတြင္ လိင္ကြဲ 
ျပားမႈအေပၚ ဘက္လုိက္ျခင္းမ်ား ရိွေနသည္ကုိလည္း စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ တုိးတက္ရရိွေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဦးစားေပး 
လုိလားခ်က္မွာ စစ္တပ္အင္အား ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းလာေစေရး 
ဟု ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရိွရပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေစေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဆုတ္ခြာေပးျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားကုိ ခြဲျခားထားျခင္း၊ အပစ္ရပ္စ ဲ
ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ စစ္သားမ်ားအတြက္ လုိက္နာရမည့္က်င့္ထုံးမ်ားရိွေစျခင္း
ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ ကရင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ား၏ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ အေလးေပးေဖာ္ျပၾကၿပီး၊ ရပ္ရြာအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးအတြက္၊ ႀကီးေလး 
သည့္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိ ျမန္မာတရားစီရင္ေရးစနစ္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔ႏုိင္ရန္ ပ့ံပုိးကူညီေပးမည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္၊ 
ေကာင္းစြာ ေနရာခ် အသုံးခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယေန႔ကာလအထိ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈ 
အတြက္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ အာရုံစုိက္ခံရမႈ မရိွေသးပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အတိတ္ကာလ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး အတြက္ 
အသင့္ေတာ္ဆုံးနည္းလမ္းႏွင့္၊ ရင္ၾကားေျပလည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ျမႇင့္တင္ႏုိင္မညကုိ္ သေဘာထား အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လူအမ်ားစုက ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈကုိ 
အသားေပး လုိလားၾကေသာ္လည္း၊ ထင္ရွားသိသာသည့္ လူနည္းစုကမူ အတိတ္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကုိ လြတ္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းသာခြင့္ေပးရန္ အဆုိျပဳၾကသည္။ သုိ႔မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လမ္းေၾကာင္းမလြဲေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ 
ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား ေရွ႕ေနာက္ အစီအစဥ္ခ်ေရး၌ အက်ယ္အျပန္႔ 
ေသာ ျပႆနာစိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွေနသည္ကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၄-ႏွစ္အတြင္း ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ခ့ဲသည့္တုိင္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး 
အလားအလာမွာ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေပးေရးႏွင့္ ပုိ၍ပုိ၍ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ 
လာပါသည္။ ဤအေရးကုိ တစ္ဖက္တြင္ ရပ္ရြာလူထု၏ ကာကြယ္ေပးမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ က်န္တစ္ဖက္တြင္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၏ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇ ဳပ္ႏွံ ျခင္းအားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿခိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဆုိျပဳထားသည့္ အမ်ဳိးသား 
အဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသည္ မရိွမျဖစ္ အေရးပါေနဆဲပင္ ျဖစ္ၿပီး၊ သုိ႔မွသာ အေရးပါသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လုံျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ေျမယာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒကုၡသည္မ်ား 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးတုိ႔ကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

2 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
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၁။ ၁။ ေနာက္ခံေၾကာင္းရာ

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံကုိ ဂ်ပန္ေတြသိမ္းၿပီးတဲ့အခါမွာ၊ အစုိးရက ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖုိ႔ေတာင္းတယ္။ အဲသလုိပဲ 
ျမန္မာစစ္တပ္ေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ႏိွပ္စက္တယ္၊ အိမ္ေတြကုိ မီးရိႈ႕တယ္၊ လူေတြကုိ သတ္ 
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ဆုံးရႈံးခဲ့ရသမွ်အတြက္ အစုိးရက တစ္ခုခုျပန္လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္။”

ကရင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ KORD ႏွင့္ KESAN ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လက္နက္ကုိင္စစ္ပြဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ အထီးက်န္ဖယ္က်ဥ္ထားခံရျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 
အၾကာတြင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွ ႏုိင္ငံေရးအေနအထားမွာ ျပည္တြင္း၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး 
တြင္ ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။  စစ္တပ္က အသာစီးအခြင့္အေရး 
ရယူထားေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အတူ၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ္လည္း၊ တရားမမွ်တဟု 
ယူဆႏုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ႏိဝုင္ဘာလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။ ျပည္ေထာငစု္အစုိးရ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲ အမ်ားအျပားအၾကား၊ ႏွစ္ဖြ႕ဲခ်င္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳၿပီးေနာက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ 
ညီခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တုိး၍ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံထားခဲ့ၾကသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၿပီေလာဟု စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ လကၡဏာ 
မ်ား ေတြ႕ရိွလာရသည္။3  လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အတုိက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္ 
မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္နယ္ပယ္မွာ က်ဳံ႕လာသည့္သဖြယ္ ျမင္ရသည္။ မူစလင္မ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စြဲကပ္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာကုိးကြယ္မႈ ခြဲျခားဆက္ဆံေရးကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနသည္။ 
အေရးပါသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳမီ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း 
လုပ္ေဆာင္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိျပဳထားသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္၊ တပ္မ်ား 
ေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈအတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေနရျခင္းေၾကာင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္ေနာက္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ပိတ္ဆုိ႔ေႏွာင့္ေႏွးေနရသည္။ 

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ၊ မၾကာေသးမီက သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ဓာတုလက္နက္ စက္ရုံဟု 
စြပ္စြဲသတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္အေပၚ၊ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ သကဲ့သုိ႔၊ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ စုိးရိမ္စိတ္ ပုိမုိလာေစပါသည္။ အလားတူပင္၊ တပ္မေတာ္စစ္သားက မုဒိမ္းျပဳက်င့္သည့္ 
အေပၚ ဆႏၵျပၾကသည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတျ္ခင္းက၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ စုရုံးခြင့္၊ ဆႏၵျပခြင့္ 
မ်ား မည္မွ်ျပန္၍ ဆုတ္ယုတ္ေနသည္ကုိ နမူနာျပ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ရက္ ၃၀ သာ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ဟု 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူတုိ႔၏မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပတြင္ မဲဆြယ္စည္းရုံးမည္ဆုိပါက၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္ လုိအပ္သည္ဟု 
ေဖာ္ျပပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (NLD) အတြက္ ပုိမုိခက္ခဲေအာင္ ျပဳေနသည့္သဖြယ္ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ 

မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ 
တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားခဲ့ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ဘာသာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ စသည့္ အကဲဆတ္ 
ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ ႏွင့္ အစုိးရက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ သူတုိ႔ဘာသာ လူမ်ဳိးတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပမႈကုိ ျငင္း 
ပယ္ေနေသာေၾကာင့္ ရန္လုိမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။ အမုန္းတရား ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ စုဖြဲ႔လႈံ႔ေဆာ္မႈ 
မ်ား မႏၱေလးတြင္ ရိွခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ယင္းေနာက္ပုိင္းျဖစ္လာသည့္ လူစုလူေဝးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ 
ရဲမ်ားက ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ၾကေပ။ သုိ႔မဟုတ္ မတားဆီးလုိၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဘာသာကြဲျပားသူမ်ား 
အၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း၊ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း၊ အိမ္ေထာင္အမ်ားယူ 
ျခင္းႏွင့္ မိသားစု စီမံကိန္းခ်ျခင္း ဥပေဒမူၾကမ္း တစ္စံုမွာ၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနၿပီး၊ အကယ္၍ လႊတ္ 
ေတာ္မွသာ အတည္ျပဳခဲ့ပါက လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ဖိႏိွပ္ခြဲျခားမႈမ်ား ပုိ၍ဆုိးရြားလာရန္ ရိွေနပါသည္။4 

3 ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးသတင္းေပး ေဖာ္ျပသူ သံတမာန္၏ ေဖာ္ျပခ်က္။ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

4 David Scott Mathieson, “Responding to Buddhist nationalists, Myanmar looks to restrict inter-faith marriage”, Global Post, 3 July 2014 (ေဒးဗစ္ 
စေကာ့ မီသီဆင္၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ဳိးခ်စ္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈကုိ တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဘာသာျခား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံက 
နည္းလမ္းရွာေနျခင္း)

4 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
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ပုံ ၁။ အမ်ဳိးသား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အဆုိျပဳထားသည့္ အေျခခံမူေဘာင္5 

5 Working Group for Ethnic Coordination, April 2013, as cited in Burma News International, 2014, “Deciphering Myanmar’s Peace Process: A 
Reference Guide”, Appendix 3.2, www.mmpeacemonitor.org (တုိင္းရင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အလုပ္အဖြ႔ဲ WGEC ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ တင္ျပခ်က္၊ 
Burma News Internation ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထုတ္- "ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပုံေဖာ္ျခင္း၊ လမ္းညႊန္အကုိး အကား" စာအုပ္မွ ျပန္လည္ ကုိးကားရယူသည္)  

5နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



လႊတ္ေတာ္ေကာ္မီတီ တစ္ရပ္က ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ေနသည့္ အခန္းက႑ကုိ အာမခခံ်က္ ေပးထား သည့္ အေျခခံမူ 
ေဘာင္ကုိမူ ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္း မရိွပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ပြင့္လင္း လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းတုိ႔က လက္မွတ္ ၅-သန္း နီးပါးမွ် စုေဆာင္းကာ၊ ဖြ႔ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး 
အတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္တစ္ခု တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိ လႊမ္းမုိးထားသည့္ 
ပုဒ္မပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္မည္ဆုိလွ်င္ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ၇၅% ေက်ာ္ 
ေထာက္ခံမႈ လုိအပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ တပ္မေတာ္ကုိ ဗီတုိအာဏာ ထိေရာက္စြာေပးထားသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ေနသည္။ 
(NLD) ႏွင့္ ၈၈ တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈက ယင္းအခ်ဳိးကုိ ၆၀% အထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြးရင္း ေရွ႕မဆက္ႏုိင္ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ဆုံးပုိင္း ၃-လတြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြမဲ်ား 
မတုိင္မီ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ အခ်ိန္မလုံေလာက္ ေတာ့ဘဲ ရိွေနပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ 
ဧၿပီလတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲ ၁၇-ခုက သေဘာတူညီထား သည့္ လမ္းျပေျမပုံကုိ ပုံ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဆက္လက္၍ အေရးပါဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိန္ဇယားမွာ လက္ေတြ႕မက်ႏုိင္ 
ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

အစုိးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ (UPWG)၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
အင္အားစုမ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ (NCCT) တုိ႔က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ စာသားကုိ စတင္၍ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ 
ၾကသည္။ သိသာထင္ရွားသည့္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ အဓိကက်သည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မ်ား 
ေနရာခ်ထားေရး၊ လုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ အပစ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔မွာ သေဘာကြဲလြဲ 
အျငင္းပြားေနဆဲ ရိွပါသည္။ အမ်ဳိးသား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္မည္၊ မည္သုိ႔ 
ကုိယ္စားျပဳမည္ကုိလည္း ေဆြးေႏြး ျငင္းခုံေနဆ ဲရိွပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ တပ္မေတာ္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ လက္ရိွဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ရပ္ခံေနၿပီး၊ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမရ ျဖစ္ေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ား၏ ဘုံရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္အသြင္ ရိွေနပါသည္။6

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တေလွ်ာက္လုံးတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြမဲ်ား ဆက္လက္ 
ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ႀကိဳၾကားျဖစ္ပြားေသာ္လည္း၊ တုိက္ပြဲမ်ား အက်ယ္အျပန္႔ 
ျဖစ္ပြားမႈ ရိွပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ တပ္မေတာ္က သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပုိင္း) (SSA-N) 
အေပၚ မုိင္းရွဴးႏွင့္ ေက်းသီး (ေက်းဆီး) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တစ္စုိက္ မတ္မတ္ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရိွေနခဲ့ပါသည္။ 
ႏွစ္ဖြ႕ဲခ်င္း သေဘာတူညီထားသည့္ အပစ္ရပ္စဲေရးကုိ ခ်ဳိးေဖာက္၍၊ ရန္သူ-လူထုမခြျဲခားဘ ဲလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ 
တုိက္ခုိက္ကာ နယ္ေျမမ်ားကုိ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ လူ ၃၀၀ ဦးခန္႔ကုိလည္း အုိးအိမ္မွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစခဲ့ရပါ သည္။7  

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္၊ ပုိ၍ သီးျခားျဖစ္သည့္ ထိေတြ႔တုိက္ပြဲမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာငပုိ္င္းေဒသတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေန 
ခဲ့ပါသည္။ ဤတုိက္ပြအဲမ်ားက ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနသည္မွာ၊ ထိေတြ႔တုိက္ပြျဲဖစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒသမ်ား ပုိ၍တိက်စြာျပဌာန္း 
ထားရန္ လုိအပ္ေနၿပီး၊ သုိ႔မွသာ ကင္းလွည့္တပ္ဖြ႔ဲမ်ား မေရွာင္မလႊဲသာ တုိက္ခုိက္ရျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ျမဝတီၿမိဳ႕ (ကရင္ျပည္နယ္)၊ ေက်ာက္ႀကီး (ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး)၊ က်ဳိက္မေရာ (မြန္ျပည္နယ္) တုိ႔တြင္ 
စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား အစဥ္လုိက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေနာက္ဆုံးနိဂုံး 
မခ်ဳပ္ႏုိင္ဘဲ ရိွေနစဥ္၊ တင္းမာမႈမ်ားမွေန၍ မည္မွ်တုိင္ တုိးတက္၍ျမင့္မားလာႏုိင္သည္ကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။8  

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသရိွ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားထံ ခံစားနစ္နာခဲ့ၾကရသည့္ လူထုမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ 
မည္သုိ႔ဆုိေစ ေျပာင္းလဲသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္က လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေသာ္လည္း၊ 

6 Euro-Burma Offi ce, 20-26 September 2014, “Political Monitor No. 23”, page 4 and 6, http://www.euro-burma.eu/activities/research-policy/ebo-
political-monitors/ (ဥေရာပ-ျမန္မာရုံး၊ ႏုိင္ငံေရး ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာ အမွတ္-၂၃) 

7 Shan Human Rights Foundation, 26 Aug 2014, “Shan IDPs petition President Thein Sein for Burma Army withdrawal from their homes” 
(ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ရွမ္းျပည္တြင္းဒုကၡသည္တုိ႔က သူတုိ႔၏ အိမ္မ်ားမွ ျမန္မာစစ္တပ္ ဆုတ္ခြာေပးရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆုိျခင္း)

8 Karen News, 30 September 2014, “Karen soldier killed in latest fi ghting: KNU claims government troops attacked fi rst” http://karennews.
org/2014/09/karen-soldier-killed-in-latest-fi ghting-knu-claims-government-troops-attacked-fi rst.html/  (ကရင္ သတင္းဌာန၊ ေနာက္ဆုံးတုိက္ပြဲတြင္ 
ကရင္စစ္သားတစ္ဦး သတ္ခံရျခင္း၊ အစုိးရတပ္ဖြ႔ဲမ်ားက စတင္တုိက္ခုိက္သည္ဟု ေကအဲန္ယူက စြပ္စြဲသည္။)

6 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



ယခုအခါ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုိ၍ သက္ဆုိင္ေနၾကသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ ႔အစည္း 
ကြန္ရက္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳရာတြင္၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စၾကၤန္လမ္းမႀကီးမ်ားအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ စက္မႈ 
ဇုန္မ်ား၊ စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဗဟုိအစုိးရ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ တုိးလာေစျခင္း၊ ေဒသခံ လူထုမ်ား 
ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား ရန္မီးပြားျဖစ္ေပၚေစရန္ အႏၱရာယ္ ရိွေနပါသည္။9 

အလွဴရွင္ အစုိးရမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ကရင္၊ ကရင္နီ/ကယား၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးတုိ႔တြင္ အုိးအိမ္ေနရာခ် ေက်းရြာမ်ား အစဥ္လုိက္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပ့ံေပးေနၾကပါသည္။ ဤေဆာက္ 
လုပ္ေနေသာ အိမ္ယာအခ်ဳိ႕မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ တည္ရိွေနၾကသည္။ 
ဤအိမ္ယာမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ခုလွ်င္ အိမ္အလုံး ၁၀၀ မွ် ပါဝင္သည္။ ဤသုိ႔အိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ 
ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပ့ံေပးေနသည့္အခ်ိန္တြင္၊ ပုိ၍ ဘက္စုံျဖစ္သည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ ေရးဆြမဲႈမ်ားလည္း 
လုိအပ္ေနပါသည္။ ယင္းတြင္ ေျမယာရရိွႏုိင္ေရး၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥမ်ား၊ ေရရရိွေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ လူမႈေရး ဝန္ 
ေဆာင္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 

သုိ႔ပါေသာ္လည္း၊ ထြက္ေျပး အုိးအိမ္မဲ့ေနရသည့္ ဒကုၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္္လည္အေျခခ်ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စစ္တပ္တုိးခ်႕ဲ ခ်ထားျခင္း ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈဆုိင္ရာ ႏွင့္ လုံျခံဳေရး စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (ေကအန္ဲယူ) က ျပန္လည္ 
အေျခခ်မည့္ ေနရာ ၅-ခုကုိ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ယင္းေဘးတြင္ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ားလည္း ဝန္းရံေနပါသည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ပဏာမ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးသည့္ေနာက္တြင္၊ ေကအဲန္ယူက ယင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
တပ္မေတာ္စခန္း ၇၀-ခုအနက္ ၇-ခုကုိ ရပ္ုသိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ဒကုၡသည္မ်ား ျပန္လည္အေျခခ်ႏုိင္ 
ေရးအတြက္ ပုိ၍ အဆင္ေခ်ာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဤစခန္းမ်ား ဆက္လက္တည္ရိွေန 
ေသးသည့္အျပင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံးတြင္ ေနာက္ထပ္စခန္း ၁၀-ခုကုိ ဤအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကာလအတြင္း ထပ္မံခ်ထား 
ခဲ့ပါသည္။  

9 Karen Peace Support Network, September 2014, “Critique of Japan International Cooperation Agency’s Blueprint for Development in Southeastern 
Burma/Myanmar” (ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ့ံပုိးကူညီေရး ကြန္ရက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာအစီအစဥ္မူၾကမ္းကုိ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ျခင္း)

7နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



၁။ ၂။ သုေတသနျပဳသည့္ နည္းနာ၁။ ၂။ သုေတသနျပဳသည့္ နည္းနာ

“ေက်းရြာလူထုေတြက အမ်ားအားျဖင့္ အမွန္အတုိင္း ေဖာ္ျပဖုိ႔ လက္တြန္႔ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထင္တာက 
အကယ္၍ ေျပာလုိက္မယ္ဆုိရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမယ္၊ သတ္ခံရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 
လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ပုိသိရိွလာဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါမွသာ တရားမွ်တမႈရဖုိ႔ ေျပာရဲဆုိရဲ ရိွလာမယ္။ ”

ကရင္အမ်ဳိးသား တစ္ဦး၊ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ ဇြန္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ CIDKP ႏွင့္ KHRG ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 

TBC အဖြ႕ဲက ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသရိွ ပဋိပကၡစစ္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာေနရေသာ 
လူထုမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ယခုႏွစ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကုိ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း ၁၁-ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသ၊ ပဋိပကၡ စစ္ပြမဲ်ား ျဖစ္ပြားေနရာေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ 
ကာကြယ္မႈေပးေရး စုိးရိမ္ပူပန္ခ်က္ အေထြေထြအေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သီးသန္႔ ပစ္မွတ္ထား အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ေမးခြန္း ၃၁-ခုပါ ေမးခြန္းတစ္စုံကုိ ျပဳစုႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္း 
သား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ားမွ ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ဗီဒယုိီ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳၿပီး၊ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံျဖည့္ 
ဆည္းခဲ့ပါသည္။

ပုံ-၂။ ေက်းရြာအုပ္စု စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ေရာက္ရိွႏိုင္မႈ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)ပုံ-၂။ ေက်းရြာအုပ္စု စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ေရာက္ရိွႏိုင္မႈ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)

8 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



TBC အဖြ႔ဲ၏ဝန္ထမ္းမ်ားက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္း ၇၅ ဦးႏွင့္ (၆၁% က်ား၊ ၃၉% 
မ) အႀကိဳ ရွင္းျပေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ နည္းနာမ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳမႈ နည္းနာ 
မ်ားကုိ ဤသင္တန္းမ်ားအတြင္း မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ၿမုိ႔နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ နမူနာစံကြက္ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း သုေတသနနည္းနာလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ ပုဂၢိဳ လ္ေရးလုံျခံဳမႈရိွစြာ၊ လွ်ဳိ႔ဝွက္ 
စြာ တင္ျပရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိလည္း ရွင္းလင္းျပခဲ့သည္။ သင္တန္းတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
အုပ္စုလုိက္သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးမႈျပဳျခင္း၊ ဗီဒီယုိရုိက္ကူးျခင္း၊ ေနရာညႊန္းကိရိယာစနစ္ (GPS) အသုံးျပဳျခင္း တုိ႔ကုိလည္း 
ေလ့က်င့္သင္ျပေပးခဲ့သည္။ 

အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ စြမ္းရည္ရိွသည္ ့ၿမိဳ႕နယ္ 
၂၃-ခုကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ စာရင္းမ်ားအရ ဤၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၆၆၅ ခုဟု 
သတ္မွတ္ထားသည္။ အဆင့္အလႊာအလုိက္ နမူနာေရြးခ်ယ္ထုတ္ယူသည့္ နည္းနာအရ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ေက်းရြာ 
အုပ္စု ၂၂၂ ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္သည့္ စံသတ္မွတ္မႈမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ား၏ၾသဇာ 
သက္ေရာက္မႈ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ ပထဝီ လႊမ္းျခံဳမႈႏွင့္ လူဦးေရပမာဏစသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရွ႔တန္းစခန္းမ်ား ထားရိွၾကသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုံမွန္အခြန္ 
ေကာက္ယူသည့္ဂိတ္ရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားသည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏ ၇၆% ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္ 
တည္းမွာပင္ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္ လက္နက္ကုိင္မ်ားက ၅၅% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ 
တည္ရိွေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားမွာ အခုိင္အမာ တပ္စခန္းမ်ား ထက္စာလွ်င္၊  
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရြ႔ေျပာင္းတည္ရိွ ေနၾကရာ ေလ်ာ့ေပါ့တြက္ခ်က္ထားသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္အေျဖကုိ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုလွ်င္ လူ ၁၂ ဦးႏႈန္း ပ်မ္းမွ် ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ စုစုေပါင္း ၂,၆၃၇ 
ဦး ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ၇၂% မွာ က်ား၊ ၂၈% မွာ မ ျဖစ္သည္။ ၃၅% ေသာ ေျဖၾကားသူမ်ားမွာ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ၃၄% မွာ သာမာန္အရပ္သား လူထုမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၂% ေသာ ေျဖၾကားသူမ်ားမွာ လူမႈေရး 
သုိ႔ မဟုတ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည္။ က်န္ ၉% မွာ ေက်းရြာအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေျဖဆုိၾက 
သူမ်ားအနက္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ကြဲျပားေနသည္ကုိ ယခုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ အားနည္းခ်က္အျဖစ္ အသိအမွတ္ 
ျပဳၿပီး၊ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ စစ္တမ္းေမးျမန္းသူမ်ား၏ အခ်ဳိးအရ ေယာက္်ားမ်ားျပားၿပီး၊ က်န္အေၾကာင္းတစ္ခ်က္မွာ ရပ္ရြာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ေယာက္်ားမ်ားက လႊမ္းမုိးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်းရြာေပါင္း ၁,၃၀၄၊ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၅၅၀,၀၉၂ ဦးရိွရာ၊ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေက်းရြာတစ္ခုတြင္ လူဦးေရ ၄၂၁ ဦးေနထုိင္ 
ေၾကာင္း ယခုစစ္တမ္းအရ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ရြာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ 
တုိင္း ရင္းသားအုပ္စု ၁၂ ခုရိွသည္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ စေကာကရင္က အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ဗမာ၊ 
ရွမ္း၊ ပုိးကရင္၊ ကယား၊ မြန္ႏွင့္ ကယန္းလူမ်ဳ ိးမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ ကရင္အမ်ားစုေနထုိင္ရာ ေဒသကုိ ဘက္လုိက္ေမးျမန္းသည့္ 
သဖြယ္ ျဖစ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယခုကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကရင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကုိ ေဒသခံ ဘာသာစကားသုိ႔ ျပန္ဆုိခဲ့ၿပီး၊ တံု႔ျပန္ေျဖဆုိမႈမ်ားကုိ ကြင္းထတဲြင္ ယခုေမးခြန္းမ်ားေပၚ 
တြင္ ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ အေျဖတံု႔ျပန္မႈမ်ားကုိ Survey Monkey စနစ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိပင္ 
အြန္လုိင္း ေဒတာေဘ့စ္ ထဲသုိ႔ ျဖည့္သြင္းေစပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ TBC အဖြ႔ဲက သတင္းေဒတာမ်ားကုိ ေပါင္းစည္း၍ 
သုံးသပ္မႈ ျပဳပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ေနရာအတြက္ တည္ေနရာျပ ေျမပုံစနစ္ (GPS) ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ေစၿပီး၊ 
ArcGIS 10.2 ေဆာ့ဖ္ဝဲယားကုိ သုံး၍ ေက်းရြာအုပစု္ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ အစုိးရက သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ေျမပုံထုတ္ 
ယူေစပါသည္။ စစ္တမ္း ေကာက္ယူသူမ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားသူမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ပုိၿပီး ကၽြမ္းဝင္သိရိွၾကေသာေၾကာင့္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိင္ုအုပ္စုမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္နိမိတ္မ်ား၊ ပထဝီ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳပါသည္။ 

စစ္တမ္းမွ ေတြ႔ရိွခ်က္ရလဒ္မ်ားကုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး၊ ၂-ရက္ၾကာ 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အတည္ျပဳျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းတုိ႔ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းကုိ အၾကံျပဳခ်က္ တံု႔ျပန္ေပး 
ႏုိင္ရန္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၿပီး၊ ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအတြက္ သူတုိ႔ 
ကုိယ္ပုိင္ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ သုံးသပ္မႈလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ၊ အယ္ဒီတာ တည္းျဖတ္မႈအပုိင္း၊ အမွား 
အယြင္း အက်အေပါက္မ်ားရိွပါက TBC အဖြ႔ဲတြင္သာ တာဝန္ရိွပါသည္။ 
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၂။ ၁။ စစ္တပ္တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ၂။ ၁။ စစ္တပ္တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ 
“အတိတ္တုန္းက အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ကေလးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 
သိပ္ၿပီးစုိးရိမ္ စရာ မရိွခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္က ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့၊ 
အနားမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လမ္းမေလွ်ာက္ရဲေတာ့ဘူး။”
ကယား အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ ဖရူဆုိၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ KSWDC ႏွင့္ KNWO ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ

       
အစုိးရႏွင့္ အေထြေထြေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အင္အားစုမ်ားအၾကား ႏွစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအၾကား ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
ရယူႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ 
လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြမဲ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားပါသည္။ ဤ 
ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္မူ တုိက္ပြ ဲ
မ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားေနေသာ္လည္း၊ ေတာင္ပုိင္းတြင္ 
ျဖစ္ပြားသည့္ ႀကိဳၾကားတုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာမူ အဓိကအားျဖင့္ 
တပ္မ်ားေနရာခ်ထားမ ႈအၾကား  ဆက္သြယ္ေရး  လြဲမ ွား  
ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္အင္အားေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍မႈ 
တုိးတက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရိွပါသည္။ တပ္မ်ားေနရာခ်ထား 
ေရး၊ လုိက္နာရမည့္ က်င့္ထုံးမ်ား၊ အပစ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားမွာမူ ေရွ႔မတုိးႏုိင္ဘ ဲရိွေနပါေသးသည္။ တပ္ဆုတ္ခြာေပးမႈမ်ား 
သိသာထင္ရွားစြာ မရွိေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ သူဝင္ 
ကုိယ္ဝင္ ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မ်ားထူထဲစြာ ခ်ထားလ်က္ပင္ 
ရွိေနေသးကာ၊ အရပ္သားလူထုမ်ားအတြက္ ပင္မ စုိးရိမ္ဖြယ္ 
လုံျခံဳေရးအေၾကာင္းအခ်က္အျဖစ္ ဆက္လက္ရိွေနပါသည္။ 

ပုံ-၃ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ အနည္းဆုံး 
၇၂% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၌ စစ္တပ္စခန္းတစ္ခုစီ ရွိေန 
ေသးသည္ကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ တပ္မေတာ္၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေနသည့္ ျပည္သူ႔စစ္လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ႕ဲမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
မ်ားသည္ ၄၉% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၌ စစ္စခန္းမ်ား ခ်ထား 
ၿပီး၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက 
၅၁% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ စစ္သားတန္းလ်ားမ်ား 
ေဆာက္လုပထ္ားပါသည္။ ၂၈% ေသာေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားတြင္ 
ပဋိပကၡ၏ ဖက္ႏွစ္ဖက္ရိွ စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စခန္းမ်ား ေနရာခ်ထား 
ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အတည္ေနရာခ် စခန္းမ်ား၏ ေျမပုံမွာ အက်ယ္အျပန္႔ တည္ရိွ 
ေနသည့္ အေနအထား၊ ၾသဇာသက္ ေရာက္မႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ တပ္မ်ား၏ ေရႊ႔ေျပာင္းေနမႈသေဘာ (အထူးသျဖင့္ 
ကယားျပည္နယ္တြင္) ကုိ ေလ်ာ့ေပါ့ တြက္ခ်က္ထားရာ ေရာက္ 
ပါသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အကုန္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ ပဏာမ 

ပုံ-၃။ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႕မ်ား၏ 
တပ္စခန္းမ်ား
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အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈမ်ား ၿပီးေနာက္၊ ဆက္လက္၍ စစ္ တပ္တုိးခ်ဲ႕ ေနရာခ်ထားမႈကုိ ပုံ-၄ တြင္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ တပ္မေတာ္၊ ယင္းႏွ င့္ ဆပ္စပ္ေနေသာ တပ္ဖြဲ ႕မ်ားႏ ွ င့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ ႔မ ်ား၏ 
သက္ဆုိင္ပတ္သက္ရာ အင္အားအခ် ဳိးအဆႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ၊ စစ္တမ္းေကာက္ ယူခဲ့သည့္ ၇၀% ေက်ာ္ 
ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ မမ်ားလွ်င္ေသာ္မွ၊ ဆတူမွ် ျဖစ္မည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ ခန္႔ မွန္းထားၾကပါသည္။ 
တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား တုိး၍ေနရာခ်ထားျခင္းကုိ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္မႈစၾကၤန္ မ်ားျဖစ္သည့္၊ 
ထားဝယ္၊ ျမဝတီႏွင့္ မုိင္းတုံၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သိသာစြာ ေတြ႔ရိွရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အင္အားဖက္ၿပိဳင္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား မ်ားျပားလာေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရိွရသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးအရ ထင္ရွား အေရးပါမႈ မရိွေသာ 
ေကအဲန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္သည္။ 

စစ္တပ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ေနရာယူေနျခင္းကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ ယခုေဖာ္ျပမႈသည္ ေလ်ာ့နည္းတြက္ဆမႈ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါ 
သည္။ အေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္ စစ္စခန္မ်းာက အျမဲတမ္းသေဘာ ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေနမႈမ်ားကုိ ဖယ္ခ်န္ 
ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူပင္ စစ္တပ္လွည့္ကင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းသည္လည္း၊ တပ္အင္ 
အား ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တန္းတူထားတြက္၍ မရႏုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ တရားဝင္ စစ္တပ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မရရိွေသာေၾကာင့္ ယခုထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳစစ္ေဆးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

ပုံ- ၄။ ပဏာမ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရိွခ်ိန္မွစ၍ တပ္မ်ား အင္အား ေျပာင္းလဲမႈ (ထင္ျမင္ယူဆခ်က္)

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စစ္တပ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားေနမႈ သတင္းမ်ားဆက္လက္ ရရိွေနသည့္ အတြက္ 
ေၾကာင့္၊ ေယဘုယ် အလားအလာမ်ားကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ဖရူဆုိၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ 
သင္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ဟုဆုိကာ တပ္မေတာ္က ဧက ၄၀၀ မွ်ရွိေသာ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါ 
သည္။ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အႀကိမ္ 
ႀကိမ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အနီးရိွၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ခန္႔မွန္း တပ္သားသစ္ ၂,၀၀၀ ကုိ 
စုေဆာင္းခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ သင္တန္းကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေျမပုိင္ရွင္ 
ေက်းရြာလူထုမ်ားက သူတုိ႔လယ္မ်ားသိမ္းယူျခင္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္၊ ထြန္တုံးတုိက္ပြ ဲဆင္ႏႊခဲဲ့ၿပီးေနာက္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ေျမမ်ားကုိ ပုိင္နက္က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ ေက်းရြာလူထု ၁၉၀ ကုိ တရားစြဲဆုိထားပါသည္။10

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္မႈ အပုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏ ၅၉% တြင္ တုိင္း 
ရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပုံမွန္အားျဖင့္၊ အခြန္ေကာက္ယူဆ၊ဲ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား စုေဆာင္းေန 
ဆ ဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ အစုိးရႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားက ၂၃% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား 
တြင္ အလားတူ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဤအခ်က္က ေဖာ္ျပေနသည္မွာ ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ် 
ခြင့္ျပဳေပးလာခ်ိန္မွစ၍၊ ေက်းရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ အင္အားဖက္ၿပိဳင္ ေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၏ 

10 http://landislife.org/news/2014/7/10/statement-by-political-and-community-based-organizations-in-kayah-state-condemning-the-planned-
trespassing-charges-against-190-villagers-of-hso-lyah-ku-village-in-pruso-township-of-kayah-state

12 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



အမ်ဳိးစုံေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေနရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ ပုိးကုိ မီးေမာင္းထုိး ျပသေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ယခု စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ အခြန္ေကာက္ယူမႈ၏ သက္ဆုိင္ရာ တန္ဖုိး၊ သုိ ႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ 
ေကာက္ယူသည့္ အခြန္အေပၚ မည္သုိ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္ေပးေဆာင္သည္အထိ ေမးျမန္းေကာက္ယူခဲ့မႈ မရိွပါ။

ပုံ- ၅။ စစ္တပ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ား (သက္ဆုိင္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ)

သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ အစုိးရ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ခြဲေဝသုံးစြဲမႈ 
မွာ ဗဟုိမွ အလြန္အက်ဴးခ်ဳပ္ကုိင္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ထားၾကပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားထံ 
သုိ႔ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အာဏာမ်ား ခြဲေဝေပးျခင္း၌ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ခြင့္ျပဳခ်ေပးထားသည္ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။11 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြက္ အစီရင္ခံမႈ ကဒ္ျပားတြင္မူ ပုိ၍ ေရာေထြးေဖာ္ျပမႈမ်ား ရိွပါသည္။ 
အဖြဲ႕ အမ်ားအျပားက ၾသဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ တရားဝင္မႈ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္ အေျခအေနေအာက္မွာပင္၊  
အက်ယ္အျပန္႔ေသာ လုံျခံဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကပါသည္။ 

၂။ ၂။ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ ၂။ ၂။ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ 
“အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးၿပီးေနာက္မွာ ဒနီားမွာ တုိက္ပြျဲဖစ္တာ လုံးဝ မရိွေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရးသမားေတြ 
က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနရာကုိ လာၾကၿပီးေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျမေတြကုိ သစ္ထုတ္ဖုိ႔၊ မုိင္းတူးဖုိ႔ လာလုယူၾကတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးေျမေတြ၊ ေရေတြ ပ်က္စီးကုန္မွာကုိ စုိးရိမ္မိပါတယ္။”

ကရင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ CIDKP ႏွင့္ KHRG ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားေသာေၾကာင့္၊ သဘာဝ သယံဇာတ 
ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက ေတာင္းဆုိၾကရာတြင္၊ အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ယာယီ 
အားျဖင့္ ဆုိင္းင့ံထားရန္၊ သုိ႔မွသာ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရိွေသာ လူမႈေရး ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီး 
ရမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္း ေစႏုိင္မည္ဟုဆုိၾကပါသည္။12 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပရာတြင္၊ ေရရွည္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြး 
ဆုတ္ယုတ္ ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၄၂% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ လက္ရိွအေျခခံ 
အေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ားကုိ မေတြ႕ရိွရပါ။ ၃၆% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္သာ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးကိစၥမ်ား 
ေၾကာင့္ သြားလာႏုိင္ၾကၿပီဟု ဆုိသည္။ 

11 Centre for Economic and Social Development and The Asia Foundation, 2013 “State and Region Governments in Myanmar”, http://asiafoundation.
org/publications/pdf/1249 (စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အဖြ႔ဲ ႏွင့္ အာရွ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ "ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား")

12 Karen Peace Support Network, September 2014, “Critique of Japan International Cooperation Agency’s Blueprint for Development in Southeastern 
Burma/Myanmar” (ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ့ံပုိးကူညီေရး ကြန္ရက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာအစီအစဥ္မူၾကမ္းကုိ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ျခင္း)

13နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



သုိ႔ေသာ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရး 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ အသုံးခ်ရယူရန္ လာေရာက္ၾကေသာ 
အျမန္ႏႈန္းမွာ သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ 
၃-ႏွစ္တာ ကာလတြင္၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေက်းရြာ 
အုပ္စုမ်ား၏ ၅၅%တြင္ အသစ္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ၁၅၅ 
စီမံကိန္းကုိ ေတြ႕ရွိၾကရပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လမ္း 
ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားက သိသာထင္ရွားၿပီး၊ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ ေရးလုပ္ငန္း (၁၀%)၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး (၉%)၊ 
စီးပြား ျဖစ္စုိက္ပ်ဳိးေရး (၅%) ႏွင့္ စက္မႈဇုန္ (၅%) စီမံကိန္း 
မ်ားကုိ ယင္းကာလအတြင္း အဆုိျပဳထားခဲ့ ၾကသည္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။ 

ဤသုိ႔ေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း အသစ္မ်ားကုိ ၿပိဳင္ဆုိင္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစပါသည္။ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု 
တြင္၊ အစုိးရက ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ 
(UWSA) ႏွ င့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ကုမ ၸဏီတစ္ခုကုိ 
မုိင္းပန္တြင္ ေရႊတြင္းတူးခြင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ သွ်မ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (ေတာငပုိ္င္း) (SSA-S)က၊ 
သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဤေနရာတြင္ သူတုိ႔ အာဏာပုိင္ 
သည္ဟု ဆုိပါသည္။ (SSA-S) အဖြဲ႕၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ 
လ်စ္လ်ဴျပဳ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ လက္နက္ ကုိင္တုိက္ပြ ဲ
မ်ား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ပါသည္။ 

ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အရ စစ္တပ္ 
အင္အားတုိးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္း၊ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ 
အေျခခံ အေဆာက္အဦ  ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ၈၀% ေသာ 
လက္ရွိတည္ရွိေနသည့္ စီမံခ်က္မ်ားမ ွာ အနည္းဆုံး 
လက္နက္ကုိင္အုပ္စု တစ္ခုရွိေနသည့္ ေက်းရြာအုပ္စု 
အတြင္း တည္ရိွေနၾကပါသည္။ ၆၁% မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ တပ္ဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ရိွေန 
ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းမ်ားထက္စာလွ်င္၊ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ား၏ စခန္းႏွင့္ ပုိ၍နီးကပ္စြာ တည္ရိွ 
ေနတတ္ၾက ပါသည္။ 

အင္အားဖက္ၿပိဳင္ေနၾကေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ား 
အေန ျဖင့္ ပဋိပကၡအတြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးသုိ႔ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရိွေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ 
အကယ္၍ စီမံခ်က္ စတင္ၿပီဆုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ 
ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ားမွာ ယင္းကိစၥအေပၚ တားဆီးဟန္႔တားထားရန္ 
ခက္ခဲပါသည္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီျမစ္ေပၚရွိ 
ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ျဖစ္ရပ္ 

ပုံ-၆။ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

14 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



ေလ့လာမႈအတြက္ ေလ့လာသင္ခန္းစာယူဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္္လည္အေျခခ်ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ 
ေနရာ၌၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လုိက္နာမႈမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေန၍ ေက်းရြာလူထုမ်ားက ကန္႔ကြက္သည့္အခါ၊ ေကအဲန္ယူက 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီက လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အစုိးရႏွင့္ေဆြးေႏြး၍ သက္တမ္းတုိးခ်႕ဲခဲ့ၿပီး၊ 
ယင္းကုိ လုံျခံဳမႈ ေပးႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္က အင္အားတုိးခ်ဲ႕ခ်ထား၍ လုံျခံဳေရး ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 
သည္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေစာပုိင္းကာလႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စၾကၤန္လမ္းမႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးစသည့္ 
အေထြေထြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေန ၾကပါသည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္ျခင္း မရိွၾကသကဲ့သုိ႔၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္းမ်ားလည္း မရိွၾကပါ။13 

စစ္အင္အားအေျချပဳေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွ်တသည့္ ေဝစု 
အက်ဳိးခံစားခြင့္ကုိ မရရွေိသာ္လည္း၊ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၏ ဆုိးက်ဳိးကုိ ခံစားၾကရပါသည္။ သာဓက 
ဆုိရလွ်င္၊ ေလာပီတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ ၁၉၆၁ ခုတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ တပ္ဆင္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ တတိယေျမာက္စက္ကုိ တည္ေဆာက္ တပ္ဆင္ေနပါသည္။  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းတြင္ အသုံးျပဳသည့္လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္၏ ၂၀% ကုိ ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ္လည္း၊ ကယားျပည္နယ္ 
တြင္ လွ်ပ္စစ္ခံစားခြင့္မွာ စုိးစဥ္းမွ်သာ ရိွပါသည္။14  ထုိ႔အျပင္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ႀကိဳးတုိင္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကာကြယ္ရန္ 
ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္၊ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ တုိက္ရုိက္ 
ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

မၾကာေသးမီက၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္၌ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ ေက်ာက္နဂါးဆည္ေၾကာင့္ လူေပါင္း 
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ အုိးအိမ္အေျခပ်က္ရကာ၊ စုိက္ပ်ဳိးေျမဧက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရပါသည္။ ေဒသခံလူထုမ်ား 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးရမႈအေပၚ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ား အလ်ဥ္းမရိွဘဲ၊ အနီးဝန္း 
က်င္ေဒသတြင္လည္း ေဒသခံလူထုမ်ားမွာ သစ္ထုတ္လုပ္ ျခင္း၊ သတၱဳမုိင္း တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း တုိး၍ 
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။ အလားတူပင္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွစ၍ 
သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳမုိင္းမ်ား သိသိသာသာ တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ သံျဖဴ (Tin)၊ အၿဖိဳက္နက္ (tungsten)၊ 
ခေနာက္စိမ္း (antimony) ႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေနၾကၿပီး၊ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္း ေဒသတစ္ခုတည္းမွပင္ အနီးတဝုိက္ ဧက ၂၀,၀၀၀ 
ခန္႔မွ သစ္မ်ား ထုတ္ယူရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ၃။ ျပည္တြင္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရမႈ ၂။ ၃။ ျပည္တြင္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရမႈ 

“ဆည္တည္ေဆာက္လုိ႔ ေရလႊမ္းသြားတဲ့ ေျမေတြကုိ ေလ်ာ္ေၾကး ျပန္ေပးမယ္လုိ႔ အစုိးရက ေျပာတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ေလ်ာ္ေၾကးကုိ တစ္ခါမွ မေတြ႕ရေသးဘူး။”
ကရင္အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ KORD ႏွင့္ KESAN ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသသုိ႔ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ပုိမုိတုိး၍ 
ေရာက္ရိွလာႏုိင္ ေသာ္လည္း၊ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုမွာ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားထံသုိ႔ ကူညီျဖန္႔ေဝႏုိင္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ 
အတုိင္းအဆ၌ နယ္စပ္အေျခစုိက္ အဖြဲ႔အစည္း ေအဂ်င္စီမ်ားအေပၚ အမ်ားအားျဖင့္ မီွခုိေနၾကရဆ ဲျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ် 
လက္ခံထားၾကသည့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (IDPs) အေရအတြက္မွာ ၄၀၀,၀၀၀ မွ် ရိွပါသည္။ ယင္းကိန္းဂဏန္း မွာ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ အဓိကက်သည့္ သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာမွ စုေဆာင္းရရိွျခင္း ျဖစ္ပါသည္။15  

ဤခန္႔မွန္းမႈမွာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (IDPs) ဟု ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ႏုိင္မႈအေပၚ အေျခခံ၍  
တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအရ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေယဘုယ် အၾကမ္းဖက္ 

13 The Irrawaddy, 9 October 2014, “NGOs urge Burma, Thailand to resolve Dawei SEZ land rights complaints”  http://www.irrawaddy.org/burma/
ngos-urge-burma-thailand-resolve-dawei-sez-land-rights-complaints.html (ဧရာဝတီဂ်ာနယ္၊ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားဇုန္ရိွ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ 
ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းတုိ႔က ေျဖရွင္းေပးရန္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက တုိက္တြန္းျခင္း)

14 UNHCR, June 2014, Kayah State Profi le, page 5 (ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး၊ ကယားျပည္နယ္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား)

15 TBC, 2012, “Changing Realities, Poverty and Displacement in South East Burma/Myanmar”, p16-18 (TBC အဖြ႔ဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ ေတာင္းပုိင္းေဒသတြင္ 
ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမွန္မ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏွင့္ အုိးအိမ္အေျခပ်က္ ေျပာင္းေရႊ႔ရမႈ)

15နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



မႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး         
စီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘး 
အႏၱရာယ္မ်ား ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတုိ႔၏ အိမ္ 
ေနရာမ်ားမွ အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ေျပးခဲ့ၾက 
ရသူမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။16  ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္း 
မ်ားအရ အုိးအိမ္ အေျခပ်က္ ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ ကာလကုိ 
အေျခခံ၍ ဆုံးျဖတ္စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
ယင္းအစား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားနည္းျဖင့္ တိက် 
သည့္ အေထာက္အပ့ံမ်ား မရရွိသည့္အခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ယခင္အုိးအိမ္အေျခပ်က္ ေျပာင္းေရႊ႔ရမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္၊ 
လုိအပ္ေသာ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားအတြက္ အေျဖတစ္ခု 
အျဖစ္သာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။17 

အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲႏုိင္မႈအတြက္ ပုိ၍တိက်သည့္၊ ပုိ၍ 
လမ္းညႊန္မ ႈေပး ႏုိ င္သည့္  ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား  
ေတာင္းခံေနမႈကုိ တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္၊ ျပည္တြင္း ဒကုၡသည္ 
(IDPs) အေရအတြက္ စိစစ္သည့္ ယခုစစ္တမ္းေကာက္ 
ယူမႈတစ္ရပ္ကုိ ၂၃ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၂၂ ခုတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္ေက်းရြာမ်ား၊ သုိ ႔မဟုတ္ 
အျခားေနရာ တစ္ခုခုတြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်ႏုိင္ျခင္းမရိွသူ 
ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ ၁၁၀,၀၀၀ ဦးကုိ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၈၀ 
တြင္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းမွာ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူခဲ့ သည့္ ဧရိယာမ်ား၏ ၂၀% ခန္႔ကုိ ထင္ဟပ္ 
ကုိယ္စားျပဳေနပါသည္။ 

ဤျပည္တြင္းဒုကၡသည္ လူဦးေရ ခန္႔မွန္းမႈမွာ၊ TBC အဖြဲ႔၏ 
ပုိ၍က်ယ္ျပန္ ႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္၊ ပုိ၍မ်ား ျပားေသာ  
လူထုမ်ားႏွင့္ ယခင္ အကျဲဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အေပၚ 
ကုိက္ညီပါသည္။ ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းေကာက္ 
ယူမႈမ်ား အရ ၃၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ လူဦးေရ 
၄၀၀,၀၀၀ ခန္႔မွန္းထားရာ၊ ယခုအႀကိမ္တြင္ ၂၃ ၿမိဳ႕နယ္၌ 
၃၁၁,၆၃၀ ဦးကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၃ ခုတြင္ 
ေက်းရြာ အုပ္စုေပါင္း ၆၆၅ ခုရွိေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၂၂ ခု (၃၃%) 
၌သာ ေဆာင္ရြက္စုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
ပုိ၍ တိက်ေသာ သုေတသန နည္းနာကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ခဲ့သည္၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကမူ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခု စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ 
မွေန၍ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (IDPs) သိသိသာသာ က်ဆင္း 
ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟု ဆင္ျခင္ ထုတ္ယူ၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

16 UN Guiding Principles on Internal Displacement, 1998 (ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္ အေျခခံမူမ်ား)

17 UN Inter Agency Standing Committee, 2010, Framework for Durable Solutions for Internally Displaced Persons (ကုလသမဂၢ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြင္း 
အျမဲတမ္း ေကာ္မီတီ၊ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေရရွည္အေျဖမ်ားဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္)

ပုံ- ၇။ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား

16 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



သိသာထင္ရွားသည့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ အမ်ားစုကုိ ကရင္ 
ျပည္နယ္ရွိ ဖာပြန္၊ သံေတာင္ႀကီး၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ လခဲ်ားၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 
ဤၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ အမ်ားစုေတြ႕ရွိရ 
ေၾကာင္း တစ္စုိက္မတ္မတ္ ေဖာ္ျပေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု 
ေက်ာ္ ရိွေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

တံံု႔ျပန္ေျဖၾကားသူမ်ားက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
ဇူလုိင္လအတြင္း ၁၃ ၿ မိ ဳ ႕နယ္၌ ပဋိပကၡမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ် ဳိးေဖာက္မ ႈမ ်ား ၊  သဘာဝ  ကပ္ေဘးမ်ားေ ၾကာင့္ 
အုိးအိမ္အေျခပ်က္ ေျပာင္းေရႊ႕ရသူ ၄,၂၀၀ ဦးရွိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့ ၾကပါသည္။ ဤသုိ႔ အုိးအိမ္အေျခပ်က္မႈ အသစ္မ်ား၏ 
တစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရလႊမ္းမုိးမႈ 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြမဲ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ မၾကာေသးမီက အုိးအိမ္အေျခပ်က္မႈ 
မ်ားကုိ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပမ္း 
မႈ၊ ေငြေကာက္ခံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လူထု ၆၀၀ ဦးခန္႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ထြက္ေျပးခဲ့ၾက ရပါသည္။ဤသုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
မ်ားကုိ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား 
က SSA (ေျမာက္ပုိင္း) တပ္ဖြဲ႕အေပၚ ထုိးစစ္ဆင္ရာ၌၊ SSA-N 
တပ္ဖြဲ ႕မ်ားကုိ ကင္းလွည့္ရ ွာေဖြရင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ ၾကျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ ၄။ အိမ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၂။ ၄။ အိမ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 

“ကၽြန္မတုိ႔ ေျပးလႊားေနရာတာ၊ သူမ်ားႏုိင္ငံမွ ေနရတာေတြ 
ပင္ပန္းလြန္းေနပါၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္မတုိ႔ရြာကုိ အခု 
ျပန္လာတာ။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရအာဏာပုိင္ေတြက လာၿပီး 
ျ ပႆနာ  ထပ္လုပ္ရ င္ေတာ့  ကၽ ြ န္မ တုိ ႔ ညီည ြ တ္ ၿ ပီး  
ျပန္ခုခံရမွာပဲ။”

ကရင္အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။ CIDKP ႏွင့္ KHRG ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ။ 

TBC အဖြ႔ဲ၏ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း လူဦးေရ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရး စနစ္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ ၄,၃၈၉ 
ဦးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္သြားၾကၿပီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္ 
ပုိင္းတြင္ ေနာကထ္ပ္ ၂၄၅ ဦး ျပန္သြားၾကပါသည္။ ကုလသမဂၢ 
ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး (UNHCR) က သီးျခား 
အတည္ျပဳရာ၌၊ ဒုကၡသည္ ၄၉၂ ဦးႏွင့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ 
(IDPs) ၄,၃၈၉ ဦးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသ 

ပုံ-၈။ အိမ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ျခင္း 
(ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ - ဇူလုိင္ ၂၀၁၄)

17နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ အတြင္း အိမ္ျပန္သြားၾကသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာ ၆၆ ခုတြင္ 
ျပန္လည္အေျခခ်ခဲ့သည္ဟု အတည္ျပဳ ေဖာ္ျပပါသည္။18  မည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကမွ အိမ္ျပန္သြားသူဦးေရကုိ အတိအက် 
ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ရိွေသးသည့္ သေဘာသဘာဝႏွင့္ လက္ရိွကာလအထိ အိမ္ျပန္သြားမႈ 
အလားအလာကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈက ယခင္ထြက္ေျပး ေရႊ႔ေျပာင္းေနေသာ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ ၉,၉၁၈ ဦးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ 
ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္း အိမ္သုိ႔ျပန္ခဲ့သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာ ၁၀၆ ရြာရိွ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ား 
အတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္အေျခခ်ခဲ့ၾကသည္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။ လူေပါင္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ 
တနသၤာရီ သုိ႔မဟုတ္ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အုိးအိမ္အေျခပ်က္မႈအတြက္ အေျဖမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အုိးအိမ္အေျခပ်က္ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းမ်ားသည္ ေရလႊမ္းမုိးျခင္း၊ ေရရွည္ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပုိင္း ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အသီးသီး သက္ဆုိင္ပတ္သက္ေနၾကပါသည္။ 

အိမ္ျပန္ၾကသူမ်ား၏ ခန္႔မွန္းတစ္ဝက္ခန္႔မွာ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား စသည့္ စစ္တပ္စခန္း ႏွစ္ခုလုံး ရိွေနေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ၾကသည္။ 
ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ၂၄% ေသာ အိမ္ျပန္သူမ်ားမွာ စစ္တပ္စခန္းမ်ား မည္သည့္တပ္ဖြဲ႕မွ် ရိွမေနေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသုိ႔ 
ျပန္၍ အေျခခ်ၾကပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈရိွသည္ဟု အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆုိႏုိင္ပါသည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္နည္းဆုိရေသာ္ အိမ္ျပန္အေျခခ်ႏုိင္ဖြယ္ ဧရိယာမ်ားမွာ စစ္တပ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ခ်ထား အေျခစုိက္ 
ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔၊ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးမ်ားလာေစရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ အုိးအိမ္အေျခပ်က္ 
ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းမ်ား အဆုံးသတ္ေစရန္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ 

ဤအခ်က္မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) အပစ္ရပ္စဲေရးနယ္ေျမ၊ ေရးႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ား 
အတြက္မူ ေရြးခ်ယ္စရာ ခက္ခဲေသာ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံရိွ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အတင္းအက်ပ္ အိမ္ျပန္ခုိင္းခံခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မြန္ဒုကၡ 
သည္မ်ား ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေနရာမ်ားမွာ လုံျခံဳေရးအရ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွ အမည္ခံမွ်သာ ကာကြယ္မႈေပးႏုိင္ၿပီး၊ ေဝးလံသည့္ ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ 
တြင္ လယ္စုိက္ပ်ဳိးၾကသူမ်ားအတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးလြန္းလွပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား 
အတြင္း ေဒသတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ျပန္ရန္လည္း အခက္အခဲ ရိွေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေရး- 
ထားဝယ္ကားလမ္း၏ အေရွ႔ျခမ္း သစ္ေတာမ်ားဧက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဆီအုန္းႏွင့္ ေရာ္ဘာျခံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးရန္ 
သိမ္းယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခား အကူအညီ လက္ခံရရွိမႈမ်ား တုိးတက္မ်ားျပားလာေသာ္ 
လည္း၊ မြန္ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္အေျခခ်ရာ စခန္းသည္ ယခင္ကတည္းက ေဝးလံေခ်ာင္က်ၿပီး၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း 
ႏုိင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေက်းရြာ 
ေနရာ အမ်ားအျပားတြင္ ေဆာင္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မြန္ဒုကၡသည္မ်ား၏ 
အေတြ႔အၾကံဳအရ အိမ္ျပန္ၾကေသာ္လည္း၊ ေနာက္ဆုံး ျပည္တြင္းဒုကၡသည္အျဖစ္ က်န္ရစ္ေနရသည္မ်ား ထပ္၍ျဖစ္ပြား 
ႏုိင္ပါေသးသည္။

18 UNHCR, September 2014, :Return Monitoring Update”,  pages 4-5 (ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး၊ အိမ္ျပန္ေရး အေျခအေန 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ)

18 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
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၃။ ၁။ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ား၃။ ၁။ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ား

“လူငယ္ေတြအၾကားမွာ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈ တုိးလာတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုိးရိမ္ေနၾကရတယ္။”
ကယား အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ ဒီေမာဆုိးၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ KSWDC ႏွင့္ KNWO ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ

ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ား ထိခုိက္သက္ေရာက္ခံစားခဲ့ၾကရေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအေနျဖင့္၊ ေရရွည္ႏွင့္ အက်ယ္အျပန္႔ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရွင္သန္ေရးအတြက္ စြမ္းရည္မွာ၊ လူမႈေရးအရ အေစးကပ္ 
ညီညြတ္မႈႏွင့္ နီးကပ္စြာ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ေနပါသည္။ ရပ္ရြာကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ မဟုတ္ေသာ လူမႈဖူလုံေရး ပုိက္ကြန္မ်ား 
သည္ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားအတြင္းႏွင့္ ေရရွည္ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ရင္ဆုိင္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ မ်ားစြာအားျဖည့္ ကူညီေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္အင္အား တုိးခ်႕ဲခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ 
စနစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ျဖစ္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ ကြန္ရက္မ်ား၏ အားေကာင္း 
ခ်က္ကုိ အားနည္းခ်ိနဲ႔ေအာင္ ျပဳသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ မိမိဘာသာ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ေရး စီးပြားေရးစနစ္မ်ား 
ၿပိဳက်ပ်က္စီး ခဲ့သည့္အတြက္၊ အတင္းအက်ပ္ အုိးအိမ္အေျခပ်က္ ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ေျပးၾကရသည့္အတြက္ လူမႈေရးအရ၊ 
က်ား-မ ကြဲျပားမႈအရ၊ မ်ဳိးဆက္ခ်င္းအၾကား ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ပုိ၍ဆုိးလာေစေအာင္ ဖန္တီးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

အရပ္သားမ်ား၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ 
ေတာင္ပုိင္းေဒသရဗိွ ေက်းလက္ေန လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားသည္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ရုန္းကန္ရင္ဆုိင္ေနရသည္ကုိ ထင္ဟပ္ 
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အလားတူ လူမႈအရင္းအႏီွး အင္အားကုိလည္း ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၂-လတာ 
ကာလအတြင္း အႀကီးေလးဆုံး က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခုိင္းသည့္အခါ၊ ၄၇% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား 
က မည္သည့္အမႈအခင္းမွ် မရိွခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း က်န္ ၅၃% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ႀကီး 
ေလးေသာ ရာဇဝတ္မႈ ၁၆၈ မႈ ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားကုိ လူမႈေရး 
ပဋိပကၡမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားဟု စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၈% တြင္ အေလးေပး ေဖာ္ျပ 
ၾကပါသည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထူးစုိးရိမ္ဖြယ္ 
အေျခအေန ေတြ႔ရပါသည္။

ပုံ- ၉။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၂-လအတြင္း အရပ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ အဓိကရာဇဝတ္မႈမ်ား

၄၈% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုရိွ ေျဖၾကားသူမ်ားက လူမႈ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ ခ်ဳ းိေဖာက္ေသာ ရုိင္းစုိင္းမႈမ်ားကုိ အေရးႀကီးသည့္ 
ျပႆနာအျဖစ္ မထင္ျမင္ၾကဘဲ၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၃၉% ႏွင့္ ၁၂% တြက္မူ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိ႔သည္ လူမႈေရး 
ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေပၚေပါက္ဆုိးရြားေစသည္ဟု အသီးသီး ေျဖဆုိၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္စၾကၤန္လမ္းမႀကီးမ်ား ႏွင့္ 
နီးစပ္သည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ဤသုိ႔စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕တြင္ အရက္စြမဲႈ 
ျဖစ္ရပ္အမ်ားကုိ ေဖာ္ျပၾကၿပီး၊ မူးယစ္ေဆး ျပႆနာကုိ ေရးၿမိဳ႕တြင္ အထူးေဖာ္ျပၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စိတ္ႂကြေဆး 
မီသာအမ္ဖီတမင္း ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းခ်ေနျခင္းကုိ ေနရာတုိင္းလုိလုိတြင္ တုိးတက္လာေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။19 
အထူးသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ထူေထာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနသည္ကုိလည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။  အလားတူပင္၊ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိး 
မႈမ်ားလည္း ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္စပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ က်န္ရိွေနေသးေၾကာင္း ေျဖဆုိၾကသည္။ 

19 Karen Human Rights Group, May 2014, “Truce or Transition? Trends in human rights abuse and local response in Southeast Myanmar since the 
2012 ceasefi re”, p 15. (ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၊ "အပစ္ရပ္စဲေရးေလာ- အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေလာ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္ရပ္ စဲေရး အေျခအေနမွစတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား") 

20 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



၃။ ၂။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လုံျခံဳေရးအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ၃။ ၂။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လုံျခံဳေရးအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 

“ကၽြန္ေတာ္ အထူးစုိးရိမ္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာက စစ္စခန္းန႔ဲ နီးတယ္။ စစ္တပ္န႔ဲ နီးေလေလ၊ ပုိစုိးရိမ္ရ 
ေလေလပဲ။”

ကရင္အမ်ဳိးသား တစ္ဦး၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ KORD ႏွင့္ KWO ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ

ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေနာ
က္ေၾကာင္းျပန္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ကုိးကား၍ သတိေပး ေဖာ္ျပၾကသည္။20  
သုိ႔ေသာ္လည္းျမန္မာ ႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူမ်ားက ေရရွည္ပဋိပကၡ စစ္ပြဲမ်ားမွ 
ႏုိးထတုိးတက္လာေနေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္၊ ဆက္လက္၍ စစ္တပ္အင္အား 
တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားေနမႈကုိ အဓိက စုိးရိမ္ပူပန္မႈအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။21  

ယခုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ 
လုံျခံဳေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကုိ လက္နက္ကုိင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
သိသိသာသာႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ရိွေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၈% က ေဖာ္ျပရာတြင္၊ အရပ္သား 
ျပည္သူမ်ား၏ လုံျခံဳေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိ ဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ၉၄ ခု ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၂-လအတြင္း ရိွခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ် ဳိးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စ ြဲေဖာ္ျပမႈမ်ား ျပည္နယ္ႏွ င့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး ၆-ခုရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၃-ခုတြင္ ၁၉ ခု ရိွခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္း 
တင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

စစ္တပ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားမႈႏွင့္အတူ တြဲဖက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႔ 
မဟုတ္ ေငြညႇစ္ေတာင္းခံျခင္း (၃၁%)၊ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ရိွေနမႈ (၂၈%) တုိ႔ 
သည္ ပုံမွန္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအျဖစ္ ရွိေနၾကပါသည္။ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ 
ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ လူမဆန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား (၁၄%) ႏွင့္ အရပ္သားမ်ား 
အေပၚ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ (၉%) တုိ႔သည္လည္း ပုဂၢိဳ လ္ 
ေရးဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈကုိ သိသာစြာ ၿခိမ္းေျခာက္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိေနသည္ဟု 
မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ တရားမဝင္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ လိင္မႈဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼ ေပ်ာက္ဆုံးေစမႈမ်ားကုိ လက္နက္ကိုင္ 
တပ္မ်ားက က်ဴးလြန္ၾက သည္ဟု စြပ္စြဲေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ဤေတြ႕ရိွခ်က္ 
မ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လုပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးေနသူမ်ားက သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန 
ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈရိွပါသည္။22   

20 Statement of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, 
26 July 2014, Yangon (ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္ အေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရး 
သတင္းေပးပုိ႔သူ အထူးသံတမာန္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ၂၆ ဇူလုိင္လ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္)

21 Karen Human Rights Group, May 2014, “Truce or Transition? Trends in human rights 
abuse and local response in Southeast Myanmar since the 2012 ceasefi re”, p 17. 
(ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၊ "အပစ္ရပ္စဲေရးေလာ- အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေလာ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္ရပ္ 
စဲေရး အေျခအေနမွစတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ 
ေဒသခံမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား") 

22 Network for Human Rights Documentation – Burma, Report on the Human Rights 
Situation in Burma: January – June 2014 (လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ ကြန္ရက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန၊ ဇြန္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။)

ပုံ- ၁၀။ ေဘးကင္မႈႏွင့္ လုံျခံဳေရးအား 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား

21နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



ေျမျမဳပ္မုိင္း ထူေျပာမႈမွာ အထူးသျဖင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ဖာပြန္ႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးေဒသမ်ား၊ 
လိြဳ င္ေကာ္ရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ ဝန္းရံထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အထူးေတြ႕ရိွရသည္။ မၾကာေသးမီက ေပးပုိ႔ခဲ့သည့္ 
သတင္း တစ္ခုအရ ဖာပြန္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈတြင္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားက၊ 
ေဖေဖၚဝါရီ ႏွင့္ မတ္လမ်ားတြင္ ယြန္းစလင္းေခ်ာင္း အေနာက္ဖက္ရိွ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားသုိ႔ ေမာ္တာလက္နက္ ႀကီးမ်ားျဖင့္ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ားက သူတုိ႔၏ေတာင္ယာမ်ားကုိ ကားလမ္းမ 
မ်ားႏွင့္ နီးရာ၊ တပ္မေတာ္စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ နီးရာေဒသမ်ားတြင္ စမ္းသပ္၍ စုိက္ပ်ဳိးၾကည့္လာၾကသူမ်ားက၊ ေကအန္ဲယူအဖြဲ႔ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားအတြင္းသုိ႔ ျပန္၍ ဆုတ္လာခဲ့ၾကသည္။ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မည္ဟု ေျခာက္လွန္႔သည့္ သတင္းမ်ား အက်ယ္အျပန္႔ ရိွေနပါေသးသည္။ ေရးၿမိဳ႕တြင္မူ 
ေငြညႇစ္ေတာင္းခံသည့္ သတင္းမ်ား ထူးျခားစြာ ေတြ႕ရိွရသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာ လူထုမ်ားကုိ လက္စားေခ်တံု႔ျပန္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန 
ပါသည္။ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက မုိင္းတုံတြင္ ေက်းရြာ လူထုမ်ားကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ေထာက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အိမ္ရိွ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယက္မႈမ်ား မတ္လ SSA-S ႏွင့္ တုိက္ပြဲကာလအတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကပါသည္။ နယ္စပ္၏ ေတာင္ဖက္ 
အဆုံးတြင္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားက ဇူလုိင္လတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၌ အစည္းအေဝးတစ္ခု ေခၚယူ၍ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအေပၚ 
ေကအဲန္ယူကုိ တုိင္ၾကားပါက မည္သူမဆုိ သတ္ျဖတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမဆန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား မွာ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ဖားေဆာင္းႏွင့္ ဖာပြန္ 
ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ေတြ႔ရိွရသည္။ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္မွဴးတစ္ဦးက ကမေမာင္း 
- ဖာပြန္ လမ္း အေရွ႕ဖက္ရိွ ေက်းရြာလူႀကီးတစ္ဦး ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ေကအဲန္ယူ တပ္ဖြဲ႕မ်ား တည္ရိွရာေနရာ သတင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းမေပးျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
အပစ္ရပ္စဲေရး ကာလတြင္ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း၊ 
ယခုေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဥပေဒမ်ားကုိ ဆက္လက္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အက်ယ္ အျပန္႔ 
ရိွေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

၃။ ၃။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ  သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ၃။ ၃။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ  သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 

“အကယ္၍ စစ္တပ္က သူတုိ႔တပ္ပုိင္ေျမေတြ ခ်႕ဲလာမယ္ဆုိရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာ့ လုပ္စားဖုိ႔ ေျမရိွေတာ့မွာ 
မဟုတ္ဘူး။ ဒုကၡေတြ႔ၾကမွာပဲ။ အခုေတာင္ ေျမက မိသားစု လုပ္ကုိင္စားေလာက္ရုံပဲ ရိွတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရ႔ဲ 
အဓိက စုိးရိမ္မႈကေတာ့ သူတုိ႔လာၾကတဲ့အခါ ရြာက ထြက္သြားရမွာပဲ။”

မြန္အမ်ဳိးသား တစ္ဦး၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ HURFOM ႏွင့္ MRDC ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ 

ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ရိွေနျခင္းႏွင့္ ေငြညႇစ္ေတာင္းခံျခင္း စေသာ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လုံျခုံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ အိမ္ ေထာင္စု 
စီးပြားေရး ဆင္းရဲမြေဲတမႈအေၾကာင္းႏွင့္ တုိက္ရုိက္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အပစ္ရပ္စဲေရး ကာလတြင္ပင္ 
စစ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ေနရာခ်ထားမႈသည္၊ ေျမယာသိမ္းပုိက္မႈမ်ား၊ သဘာဝ သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ အႀကီးစား 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္  တုိး၍ ပတ္သက္ဆက္စပ္လာရာ၊ လူတန္းစား မညီမွ်မႈကုိ ပုိ၍ဆုိးရြားလာေစပါသည္။23 

သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳမႈမ်ားက ေဖာ္ျပရာ၌၊ ေျမယာသိမ္းပုိက္မႈမ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ လုပ္ 
အားခုိင္းေစမႈမ်ားသည္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥအေပၚ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂-ႏွစ္အတြင္း အသိသာဆုံး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစပါ သည္။ 
ခရီးသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ လုပ္အားခုိင္းေစမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားသည္ ဟု 
ေျပာဆုိၾကသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ခြင့္ျပဳခ်ေပးသည့္  စုိက္ပ်ဳိးေရးစီမံ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ရန္အတြက္ ေျမယာသိမ္းပုိက္မႈမ်ား တုိး၍ မ်ားျပားလာေနပါသည္။24

23 Burma News International, September 2013, “Economics of Peace and Confl ict”, www.mmpeacemonitor.org (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားဆုိင္ရာ 
ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအေျခအေန)

24 Karen Human Rights Group, May 2014, “Truce or Transition? Trends in human rights abuse and local response in Southeast Myanmar since the 
2012 ceasefi re”, p 17. (ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၊ "အပစ္ရပ္စဲေရးေလာ- အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေလာ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္ရပ္ စဲေရး အေျခအေနမွစတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား")

22 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



ယခုေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားျဖင့္ ယခင္ကာလ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳေပး 
ႏုိင္ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲေသာ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ား၏ ၁၂% ႏွင့္ 
၁၀% တြင္ ေျမယာသိမ္းပုိက္မႈမ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ လုပ္အားခုိင္းေစမႈမ်ားကုိ 
အသီးသီးေဖာ္ ျပခ့ဲၾကသည္။ ေျမယာသိမ္းပုိက္မႈ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားမာွ 
အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားမႈႏွင့္အတူ လိြဳင္ေကာ္တြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ဖာပြန္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရႊႏွင့္ ခေနာက္စိမ္းမုိင္း 
တူးေဖာ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ပုိ၍သိသာ ထင္ရွားပါသည္။ တပ္မေတာ္က လိြဳင္ေကာ္ 
ၿမိဳ႕ေျမာက္ပုိင္းတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေျမဧက ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ သိမ္းယူ၍ ျခံစည္း 
ရုိးခတ္လုိက္သည့္အခါ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မား 
လာပါသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရထံသုိ႔ ေက်းရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေမတာၱရပ္ခံစာ ေပးပုိ႔ေသာ္လည္း၊ တပ္မေတာ္က 
လယ္သမားကုိ လယ္ယာထြန္ယက္ မစုိက္ပ်ဳိးၾကရန္ သတိေပးေနဆဲ 
ရိွပါသည္။ 

သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူမႈႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ "အမ်ဳးိသား အက်ဳးိစီးပြား" ဟူ၍ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ေဖာ္ျပဆင္ေျခ 
ေပးေလ့ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေက်းရြာလူထုမ်ားထံမွ ေျမမ်ားသိမ္းယူသည့္ 
အခါ ဤသုိ႔ေဖာ္ျပ၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္မႈလည္း မရိွပါ။ ဤသုိ႔ေသာ 
ဆင္ေျခေပးမႈမ် ဳိးကုိ ေနာက္ဆုံး လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနၾကသည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္  
ေရာ္ဘာ ျခံမ်ား၊ ခေနာက္စိမ္းသတၱဳတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ရာအထိပင္၊ ဆင္ေျခ 
အေၾကာင္းျပ၍ ေနၾကပါသည္။

ေဒသတြင္ တပ္မ်ားတုိးခ်႕ဲခ်ထားမႈႏွင့္ ရိကၡာေထာက္ပ့ံေပးရမႈတုိ႔ေၾကာင့္ 
ေဒသခံလူထုတုိ႔၏ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခုိက္ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ 
တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း တစ္ခုက တပ္ အေျပာင္းအလလုဲပ္စဥ္၊ ေတာင္ငူ-
ေမာ္ခ်ီးကားလမ္းေပၚ၌ ေတာမီး ေလာင္ေစခဲ့ရာ၊ ေတာင္ယာမ်ား၊ ေရရွည္ 
သီးပင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဖာလာေစ့၊ ကြမ္းရြက္၊ ေကာ္ဖီျခံမ်ားကုိ မီးသင့္ေစခဲ့ 
သည္။ အလားတူပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ စစ္တပ္ရိကၡာမ်ား 
သယ္ေဆာင္ ပုိ႔ေပးရန္ ေက်းရြာလူထုမ်ား၏ ေထာ္လာဂ်ီယာဥ္မ်ားကုိ 
လဲခ်ားေက်းရြာလူထုမ်ားထံမွ ဆင့္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဤသုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ေစမႈမ်ားမွာ အက်ယ္အျပန္႔ႏွင့္ ပုံမွန္ဆုိသလုိ ျဖစ္ေပၚ 
ေနပါသည္။ 

ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ရိွေနေသာေၾကာင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားအေပၚ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေပၚေစရာ၊ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ရွင္းလင္းျခင္း 
ႏွင့္အတူ စီးပြားျဖစ္ သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းပုိက္ 
ျခင္းက ပူးတြဲလုိက္ ပါလာရာ ပုိ၍ဆုိးရြားေစပါသည္။ ဤသုိ႔ ျပႆနာ 
မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခကုိ သိရွိအကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ေျမျမဳပ္မုိင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အုိးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပုဂၢလိက ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား 
ကာကြယ္ေပးမႈဆုိငရ္ာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ မၾကာေသးမီက ေလ့လာ 
သုံးသပ္မႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ရိွခဲ့သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအရ ေျမျမဳပ္မုိင္း ရွင္းလင္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီတြင္၊ ယင္းေျမျမဳပ္မုိင္း 
လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ၊ ေျမယာအခြင့္အေရးကုိပါ တစ္ပါတည္း ပူးတြဲပါဝင္ေစရန္ အၾကံေပးထားပါသည္။25 

25 Displacement Solutions, February 2014, “Land Rights and Mine Action in Myanmar”, page 2 (ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေျမယာ အခြင့္အေရး ႏွင့္ 
ေျမျမဳပ္မုိင္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ)

ပုံ- ၁၁။ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအား
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား

23နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕
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၄။ ၁။ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး ၄။ ၁။ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျပစ္မႈႀကီးေတြကုိ အစုိးရတရားစီရင္ေရး စနစ္ကုိ လႊဲေျပာင္းမေပးပါဘူး။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေက်းရြာ အုပ္စု 
အဆင့္မွာပဲ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒေတြအတုိင္း သုံးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျဖရွင္းၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အစုိးရ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ မသြားခ်င္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေငြအမ်ားအျပား လာဘ္ေပးရတာမ်ဳိး မလုိ ခ်င္ဘူး။”

ကရင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ လိႈင္းဘြ႔ဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ KORD ႏွင့္ KWO ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ 

ရပ္ရြာလူထု၏ လုုံျခံဳေရးဟူသည့္ သေဘာတရားကုိ ေဖာ္ျပၾကရာ၌၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 
ကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ လူထုအေျချပဳ ခ်ည္းကပ္ပုံဟု ဆုိၾကၿပီး၊ 
ယင္းတြင္ လူသားဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈ၊ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ရႈျမင္ခ်က္မ်ား 
လည္း ပူးတြဲပါဝင္ပါသည္။26  တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ ရဲေစာင့္ 
ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တရားစီးရင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ ဆက္စပ္ 
ပူးေပါင္းေစရာ၌၊ လူအမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ခြင့္ရိွသည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္ ျဖစ္ေစရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တာဝန္ယူ 
တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေဒသခံလူထုတုိ႔၏ စြမ္းရည္ကုိလည္း ျမႇင့္တင္ 
ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ရပ္ရြာမ်ား၊ အာဏာပုိင္မ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္း 
အင္စတီက်ဴးရ ွင္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကုိ ျမ ႇ င့္တင္ေပးျခင္း 
အားျဖင့္၊ ေအာက္ေျခလူထု အဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၌ 
ကာကြယ္မႈေပးေရးကုိ တိုးတက္ျမင့္မား လာေစေၾကာင္း သိရွိ 
နားလည္ထားၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသရွိ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဒသခံအိမ္ေထာင္စုမ်ားအေပၚ 
တာဝန္ယူ တာဝန္ခံရ မည္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပင္မ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။27 ယခု စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ 
က ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ စူးစမ္း 
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒကုိ 
ႀကီးေလးသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာ၌ 
အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ အသုံးျပၾဳကေၾကာင္း ၇၄% ေသာ ေက်းရြာ 
အုပ္စုမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲမ်ား၏ တရားေရးစနစ္မ်ားကုိ ျပႆနာေျဖရွင္း 
ေက်လည္ရန္ ေက်းရြာအုပ္စု ၃၂% တြင္ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစုိးရ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိမူ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၇% 
တြင္ အသုံးျပဳေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

26 Saferworld, April 2014, “Community Security Handbook”, page 4, www.
saferworld.org.uk  (ရပ္ရြာ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ လက္စြဲ)

27 Susanne Kempel & Aung Thu Nyein, August 2014, “Local Governance Dynamics 
in South East Myanmar”, An Assessment for the Swiss Agency for Development 
and Cooperation (SDC) (ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ပုိင္းေဒသရိွ ေဒသႏၱရအစုိးရစနစ္) The 
Border Consortium, November 2013, “Poverty, Displacement and Local 
Governance in South East Burma/Myanmar”, pages 22-24 (TBC အဖြ႔ဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေရွ႔ ေတာင္းပုိင္းေဒသတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမွန္မ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏွင့္ 
အုိးအိမ္အေျခပ်က္ ေျပာင္းေရႊ႔ရမႈ) 

ပုံ- ၁၂။ အဓိက ကာကြယ္မႈေပးေရး နည္းလမ္းမ်ား

25နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



ေဝးလံသည့္၊ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသးသည့္ ရပ္ရြာ လူမႈအသုိက္အဝန္း မ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူတုိ႔ဘာသာ ရဲလုပ္ 
ငန္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္းႏွင့္ လူမႈစနစ္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းေနၾကရေၾကာင္း ဤေတြ႕ရိွခ်က္ မ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ပဋိပကၡအမႈကုိ ေျဖရွင္း ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္ထံသုိ႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးၾကပါသည္။ ေကအဲန္ယူ၊ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ပုိမုိအေျခက်သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အုပ္စု အခ်ဳိ႕ေဒသတြင္မူ ဥပေဒျပဌာန္းထား သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား 
ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္အဆင့္ ေအာက္ေျခရွိ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈမွာ အကန္႔အသတ္ 
ရိွေနပါသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တရားစီရင္ေရး စနစ္အေပၚ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မီွခုိယုံၾကည္ရန္ 
မရွိေသာ္လည္း၊ အထူးသျဖင့္ စစ္ပြဲပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြား ေနၾကေသာ ရပ္ရြာလူမႈ အသုိက္အဝန္းမ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္သုိ႔ လက္လွမ္းမမီျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ မရိွၾကျခင္းကုိ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရိွရပါသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ဝက္ေက်ာ္ (၅၄%) တြင္၊ သဘာဝ သယံဇာတထုတ္ယူမႈကုိ စီမံခန္႔ခြသဲည့္၊ 
စီးပြားျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆုိျပဳလာသည္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ရပ္ရြာလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရိွေန 
ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အာဏာမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဤရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၏ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ အကန္႔အသတ္ ရိွေနပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၃% တြင္ 
ဤအဖြဲ႕မ်ားက ျပင္ပၾသဇာမ်ားကုိ ေက်ာ္လွန္ႏုိင္ရန္ အကန္႔အသတ္ ရိွေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ၊ 
ဤ အခ်က္သည္ပင္ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသုံးခ်ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္၊ 
သုိ႔ မဟုတ္ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ သိသာထင္ရွားသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ နည္းလမ္းမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ေနပါသည္။ ဤရပ္ရြာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနၿပီး၊ ဥပေဒ 
ထိန္းသိမ္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္း အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္၊ ယင္းတုိ႔အၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိလည္း အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ၂။ အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ ကုိယ္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၄။ ၂။ အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ ကုိယ္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

 “တကယ္လုိ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္က တစ္ႀကိမ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ရင္၊ ရြာလူႀကီးေတြက သူ႔ကုိ သတိေပးတယ္။ 
တကယ္လုိ႔ ဒုတိယ၊ တတိယအႀကိမ္ေတြ ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္၊ ရပ္ရြာေကာင္းက်ဳိးကိစၥ တစ္ခုခု လုပ္ေစတယ္။ ဒီေနာက္မွ 
ဆက္ၿပီးက်ဴးလြန္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရြာကေန သူတုိ႔ကုိ ႏွင္ထုတ္လုိက္တာပဲ။”

ရွမ္း အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ SSDF ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ

ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းေထာင္ခ်ထားရန္ အရင္းအျမစ္၊ အဖြဲ႔အစည္းစနစ္မ်ား ရွိမေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ၾကသည္မ်ားကုိ အျပစ္ေပးေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အကန္႔အသတ္ ရိွေနပါသည္။ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္ရုိက္ပုတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ဳိး 
ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ နစ္နာမေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိ၍ ဆုိးရြားေစႏုိင္ၿပီး၊ လုံျခံဳေရးေပးေဆာင္သူမ်ား၏ တရားဝင္မႈ 
ကုိပါ လူမႈေရးရႈေထာင့္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျချပဳ ရႈေထာင့္မွေသာ္လည္းေကာင္း ၾကည့္လွ်င္ ထိ 
ခုိက္ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရိွ ဒကုၡသည္စခန္းမ်ား၌ က်င့္သုံးေနေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ကရင္၊ ကရင္နီ တရား 
ေရးစနစ္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါက၊ ျဖန္ေျဖေက်လည္ေစျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစျခင္းတုိ႔ အေပၚတြင္သာ အထူးတည္မီွ 
အသုံးျပဳေနေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳမိပါသည္။ ယင္းကုိ တရားမွ်တမႈ ရရိွရန္ ျပန္လည္ကုစားေပးသည့္ ခ်ည္းကပ္ေဆာင္ရြက္ 
နည္းဟု သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပႏုိင္ၿပီး၊ ရံဖန္ရံခါ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။28

အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံ အျပစ္ေပးၾကသည္ကုိ ေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါ၊ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၂% ၌ ဒဏ္ေငြေပးေစျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစျခင္းဟု ေဖာ္ျပၾက 
ပါသည္။ ၂၉% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ရပ္ရြာေကာင္းက်ဳိး တစ္ခုခု ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းဟု ေဖာ္ျပသည္။ ေက်းရြာ 
အုပ္စု ၃၀% တြင္ ႏွစ္ဖက္ေက်လည္ေစသည့္ သေဘာတူညီမႈဟု ေဖာ္ျပပါသည္။ ၆% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ေယ 

28 Kirsten McConnachie, 2014, “Governing Refugees: Justice, Order and Legal Pluralim”, Routledge, pages 114-122 (ဒုကၡသည္မ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း- 
တရားမွ်တမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဗဟုသေဘာ အမ်ားဆုိင္ျဖစ္မႈ)

26 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



ဘုယ်အားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းရွင္းေၾကာင္း ပြဲက်င္းပသည့္အေနျဖင့္၊ မေကာင္းဆုိးရြားမ်ား ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ နတ္စားျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရဆုိလွ်င္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ထိပ္တုံးခတ္ျခင္း 
တုိ႔ကုိ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၁% တြင္ ေတြ႔ရိွရၿပီး၊ ေသဒဏ္ေပး၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ဳိး အမႈမ်ား မေတြ႔ရိွရပါ။ 

ဤေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ ရပ္ရြာအေျချပဳ တရားေရးစနစ္မ်ားသည္ ေက်ေအးေစျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းအေပၚ 
မ်ားစြာ တည္မီွေနေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အလားတူပင္ ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈဆုိင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား 
ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ တပ္မေတာ္ စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာေက်းရြာမ်ားတြင္ ေငြေၾကးအရ ေက်လည္ေစ 
ျခင္းကုိ အထူးအသုံးျပဳၿပီး၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အုပ္စု စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျပစ္မႈရွင္းလင္း 
ေရးဆုိင္ရာ အခမ္းအနားက်င္းပ နတ္စားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမ်ား မွတ္ခ်က္ျပဳမိပါသည္။ 

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ နစ္နာရသည့္ ကာယကံရွင္ကုိ ပ့ံပုိးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေက်း 
ရြာအပ္ုစု တစ္ဝက္ေက်ာ္တြင္ ေတြ႔ရိွရသည္။ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ား အကန္႔အသတ္ ရိွေနေသာ္လည္း၊ ပ့ံပုိးကူညီ ဝန္ေဆာင္ 
ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ခုိင္မာညီညြတ္သည့္ လူမႈေရး ဆက္ဆံမႈရရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာရရိွမႈမ်ား 
ကုိ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အၾကံေပးျခင္း (ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏ ၂၉%)၊ ဥပေဒေၾကာင္း ျပင္ပအကူအညီ (၂၄%)၊ ကုိယ္ခႏၶာ 
ဒဏ္ရာ ရရိွမႈမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ (၁၈%) ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ခုိလႈံေနထုိင္ 
ရာအိမ္မ်ား (၄%) တို႔တြင္ ယခုစစ္တမ္းအရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ လိင္မႈဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ သတင္းေပးပုိ႔ရန္ ယဥ္ေက်းမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ 
ေၾကာင္း အရေသာ္လည္းေကာင္း သိသာထင္ရွားသည့္ အဟန္႔အတားမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါ 
သည္။ အရွက္တရားႏွင့္ ရပ္ရြာက ပစ္ပယ္မည္ကုိ စုိးရိမ္မႈသည္ ယဥ္ေက်းမႈအရ အဓိက အခက္အခဲျဖစ္ကာ၊ လုံျခံဳ 
လွ်ဳိ႔ဝွက္မႈ မရိွျခင္း၊ သတင္းမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် တရားစီရင္မႈမ်ား မရိွျခင္းတုိ႔သည္ ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာအရ ေယဘုယ် 
အားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရိွရသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားသူက ျပန္၍ အၾကမ္းဖက္လက္စားေခ်မည္ကုိ 
ေၾကာက္ရြံ႔ေနရျခင္းေၾကာင့္ သတင္းေပးပုိ႔ရန္လည္း တားျမစ္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အုပ္စုလုိက္ 
သီးသန္႔ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈနည္းျခင္းေၾကာင့္၊ ယခု အစီရင္ခံစာ ေရးသားရာတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ 
ယူမႈမ်ားအေပၚ ေက်းရြာအုပ္စုအလုိက္ သီးျခားစာရင္းမ်ား ခြဲထုတ္စိစစ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။ 

၄။ ၃။ ကာကြယ္ေပးမႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား၄။ ၃။ ကာကြယ္ေပးမႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား

“သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ တုိင္ပင္တာ မရိွဘ ဲရြာနားကုိလာၿပီး ေရႊက်င္ၾကတယ္။ ကၽြန္မေျပာတယ္။ ကၽြန္မက ရြာ လူႀကီးပ။ဲ 
အနည္းဆုံး ကၽြန္မကုိ ေလးစားၿပီး ခြင့္ေတာင္းသင့္တယ္ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မကုိ အသိေပးတာ မရိွပါဘူး။”

ကရင္အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ KORD ႏွင့္ KESAN ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ 

ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားရိွေနျခင္းကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၃% တြင္ ေတြ႔ရိွရၿပီး၊ ၂၈% ေသာ ေက်းရြာအုပ္စု 
မ်ားတြင္ လုံျခံဳေရးအတြက္ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေနေသးသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သတိေပးသည့္ အမွတ္အသားမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၂% တြင္သာ 
ေတြ႔ရိွရၿပီး၊ နယ္ေျမခြဲျခား သတ္မွတ္မႈတြင္လည္း အကန္႔အသတ္မ်ား ရိွေနပါေသးသည္။ေပါက္ကြဲၿပီးေနာက္ ထိခုိက္ဒဏ္ 
ရာ ရရိွမႈမ်ားအျပင္၊ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား တည္ရိွရာေနရာကုိ သတင္းအဓိက ရရိွၾကသည္မွာ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိ 
အသိေပးရုံမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဤသုိ႔ေျပာဆုိ သတိေပးၾကသည္ကုိ ေက်း 
ရြာအုပ္စု ၂၇% တြင္ ေတြရိွရၿပီး၊ အျခားေသာ ရြာသားမ်ား (၉%) ႏွင့္ တပ္မေတာ္က (၆%) ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေျပာဆုိ 
သတိေပးၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

ဤအခ်က္မွာ ေဒသခံ ရပ္ရြာ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔မွာ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ရန္လုိမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္ 
လာမႈမ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေနၾကရပါသည္။ လက္နကုိ္င္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 

27နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



ထားရိွျခင္းျဖင့္ အႏၱရာယ္ကုိ စီမံေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ေက်းရြာ 
အုပ္စု ၄၅% တြင္ အသုံးျပဳ ၾကၿပီး၊ လူထုရပ္ရြာ၏ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား စည္းရုံးေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ (၂၇%) ႏွင့္ 
အျခားေသာ ရပ္ရြာလူမႈ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ျပဳ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (၁၄%) တုိ႔ကုိ သိသာထင္ရွား 
ေသာ တုိက္တြန္းနားခ်ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္မႈေပးျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရိွရ သည္။ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၄% တြင္၊ 
ေဒသခံ လုံျခံဳေရးအေစာင့္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာျပည္သူ႕ 
စစ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ သုံး၍၊ ျပင္ပမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ 
အဟန္႔အတားျပဳ ကာကြယ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 
ယင္း ျ ပည္သူ ႔  စ စ္လက္နက္ကုိ င္တပ္ဖ ြဲ ႔ မ ်ားတ ြ င္  
အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ား၌ တပ္မေတာ္က ခန္႔အပ္ 
ထားသည့္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားကုိပင္ အသုံးျပဳၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရိွ 
ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ 
မည္မွ်တာဝန္ခံ ေျဖၾကားမႈရွိသည္ကုိ သံသယရွိဖြယ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ၊ ရပ္ရြာ၏ ကာကြယ္မႈ 
ေပးေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ သံတမာန္ေရးဆက္ဆံမႈမွ 
သည္၊ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရသည္အထိ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ရလဒ္မ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကာလတြင္ ေလ်ာ့ေပါ့တြက္ခ်က္ 
ထားမိေသာ ေအာင္ျမင္မ ႈတစ္ခုမ ွာ ၊ ညီညြတ္ေသာ 
ကရင္လက္နက္ ကုိင္တပ္မ်ား ေကာ္မီတီကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ 
ျ ခ င္းပ င္  ျ ဖ စ္သည္။  ယင္းေကာ္မီတီသည္  ကရင္  
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ား ျပန္လည္ေပါင္း 
စည္းေရးအတြက္ ကနဦးအဆင့္ကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ညီညႊတ္ေသာ အင္အားစု 
အျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ စစ္ေရးအရ အေရးပါ 
သည့္အျပင္၊ ယခုႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ စံျပဳသတ္ 
မွတ္ထားေသာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရ ြက္ ျခင္း ျဖ င့္  အရပ္သား ျပည္သူမ်ားအေပၚ 
ကာကြယ္မႈေပးႏုိင္ ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္း 
မ်ား ျဖစ္လာေစႏုိင္ပါသည္။ 

ဤပူးတြဲေကာ္မီတီက ကရင္ရဲအဖြ႔ဲကုိ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့ၿပီး၊ ေဒသ 
အဆင့္တြင္ ေက်းရြာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစ 
ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစုိးရ၏ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏ ွ င့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္လည္း နည္းလမ္း ရရွိေစပါသည္။ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မူးယစ္ေဆး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈကုိ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယခု ႀကိဳးပမ္း 

ပုံ-၁၃။ အဓိက ကာကြယ္မႈေပးေရး ကြန္ရက္မ်ား

28 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ယခင္က သီးျခားစီ ေဆာင္ရြက္ 
ေနၾကသည့္ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ 
ရာတြင္ အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

အေျခခံ အေဆာက္အဦ  အကန္႔အသတ္ ရွိေနေသာ္ 
လည္း၊ ေဝးလံသည့္ ေက်းလက္ေနလူထုမ်ားသည္ 
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္လက္လွမ္း 
မီေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ 
သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၃၇% ရိွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သတင္းမ်ားကုိ လူဆက္သား 
ျဖင့္၊ ေျခလ်င္ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေနၾကရၿပီး၊ ကရင္ ျပည္နယ္ 
တြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရိွရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၄% တြင္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံမွ မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ 
ၾကၿပီး၊ ၂၃% တြင္ ႀကိဳးလုိင္းတယ္လီဖုန္းကုိ အသုံးျပဳ 
ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ႏွစ္ဖက္ေျပာႏုိင္သည့္ 
ေရဒီယုိမ်ားႏ ွ င့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံ၏ မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္း 
ကြန္ရက္ကုိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏ ၂၅% ႏွင့္ ၁၇% တြင္ 
အသီးသီး အသုံးျပဳႏုိင္သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး၊ 
အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား 
ထိန္းခ် ဳ ပ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပုိ၍သိသိသာသာ 
မ်ားျပားပါသည္။ 

 

ပံု-၁၄။ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ား

29နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕
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၅။ ၁။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ၅။ ၁။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး 

“သူတုိ႔က နည္းလမ္းတက် မေဆာင္ရြက္ၾကဘူး၊ ဥပေဒအတုိင္း မဆုံးျဖတ္ၾကဘူးဆုိေတာ့ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရးက 
အားနည္းတာေပါ့။ ကၽြန္မတုိ႔က ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဗဟုသုတ မရွိပါဘူး။ အမွန္မွာေတာ့ အစုိးရကခ်ည္း 
တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ အရပ္သားေတြေရာ၊ 
တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ ပါဝင္သင့္တယ္။"

ကရင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ KORD ႏွင့္ KESAN ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊

တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး မည္သုိ႔ခုိင္မာ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ ထင္ျမင္ခ်က္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွေနၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားက ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ အင္စတီ 
က်ဴးရွင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးႏွင့္ လူမႈရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အားျဖည့္ စည္းၾကပ္ 
ျခင္းဟု ထင္ျမင္ၾကပါသည္။ အျခားသူမ်ားကမူ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈတုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ 
ေပးျခင္း၊ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ အက်ယ္အျပန္႔ ျဖစ္ေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ျပဳျပင္ 
ျခင္းဟု ျမင္ၾကပါသည္။29 အမွန္ဆုိရလွ်င္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တရားေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ေခတ္ေနာက္က်ေနမႈ၊ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ ဥပေဒမ်ား ဆက္လက္က်န္ရွိေနမႈအေပၚ လူအမ်ားက ေဝဖန္ေနၾကၿပီး၊ 
ဥပေဒမ်ား အသစ္ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံယူမႈ မရိွၾကသည့္ 
အေပၚ ေထာက္ျပေဝဖန္ေနၾကပါသည္။30   

ယခု စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈက ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၏ တရားေရးစနစ္ ႏွင့္ 
တရားဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္ဟု ရႈျမင္ေနၾကသည့္ အဓိကအခ်က္ ၂-ခုကုိ အကဲျဖတ္ 
ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ပုံ-၁၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ မဟုတ္သည့္ 
တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ားတြင္ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္ ျပႆနာမွာ၊ ရွင္းလင္းေသခ်ာမႈ မရိွျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဥပေဒ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ကင္းမ့ဲေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရ၏စနစ္အေပၚ ဗဟုသုတမရိွ 
ၾကသည္ကုိလည္း သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ အက်ယ္အျပန္႔ 
ျခစားေနမႈေၾကာင့္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚ အဓိက အဟန္႔အတားအျဖစ္ ရႈျမင္ေနၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး 
အရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ရိွေနျခင္းႏွင့္ ရဲေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒကုိ 
ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္ဘဲ၊ အသုံးခ်မႈမ်ားရိွေနသည္ဟု ထင္ျမင္ေဖာ္ျပၾကပါသည္။  
   

ပုံ- ၁၅။ ထင္ျမင္ယူဆၾကသည့္ တရားေရးစနစ္ရိွ အားနည္းခ်က္မ်ား

တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ား အားလုံးအေပၚတြင္ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈ မရိွၾကသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဓေလ့ထုံးတမ္း 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တရားေရးစနစ္မ်ားအေပၚ အခက္အခဲနည္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ 
ေသခ်ာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒပင္ ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔အၾကား အျငင္းပြားစရာ 
အခ်က္မွာ တရားမႈ ႏွင့္ မွ်တမႈတုိ႔အၾကား သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုအမ်ားတြင္ 

29 US Institute for Peace, June 2013, “Burma/Myanmar Rule of Law Trip Report: Working Paper for Discussion” (အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသိပၸံ၊ 
"ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ အစီရင္ခံစာ- ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ စာတမ္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္)

30 Statement of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, 26 July 2014, Yangon (ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္ အေရး ေလ့လာတင္ျပသူ 
အထူးသံတမာန္၏ ေၾကညာခ်က္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္)
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31နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



သိသာထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈ ပဋိပကၡမ်ား 
ေျဖရွင္းရာတြင္၊ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ တရားစီရင္ေရးတြင္ ဘက္လုိက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာ 
ေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၏ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ားတြင္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ 
ဤသည္မွာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအတုိင္း တစ္ေသြမတိမ္း တူညီၾကၿပီး၊ ဥပမာအားျဖင့္ 
ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ဆုိင္မႈခြဲေဝရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရိွတတ္ၾကပါသည္။ 

ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရ၍ ျပန္လည္ႏုိးထလာေသာ ဧရိယာမ်ား၌ တရားမွ်တမႈ ခံစားရရိွႏုိင္ 
ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမွာ၊ တရားစီရင္ေရး စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကား က်ယ္ျပန္႔စြာ ၿပိဳင္ဆုိင္အားၿပိဳင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ၊ ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းစနစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔၊ တရားဝင္ႏွင့္ တရား 
ဥပေဒျပင္ပ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိလည္း အားေပးျမႇင့္တင္ေပးၾကရမည္မွာလည္း ရပ္ရြာ 
လူမႈအသုိက္အဝန္းအဆင့္တြင္ အထူးအေရးႀကီး ပါသည္။ 

အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ ကရင္ရဲတပ္ဖြ႔ဲမ်ားမွာ အရပ္သားျပည္သူမ်ား တရားမွ်တမႈ ခံစားရရိွႏုိင္ေရးအတြက္ ပုိမုိအား 
ေကာင္းလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္ေတာ္သည့္ ပ့ံပုိးမႈမ်ားျပဳလွ်င္၊ ယင္းမွတဆင့္ ရပ္ရြာ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေပးေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ၿပီး၊ ႀကီးေလးသည့္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ေရးစနစ္သုိ႔ လႊဲ 
ေျပာင္းေပးေရးကုိ ၾကားဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ 
အေတြ႕အၾကံဳအရ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မီတီမ်ား ဖြ႔ဲစည္းျခင္းျဖင့္၊ တပ္မေတာ္ကုိ တာဝန္ယူ ေျဖၾကားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ေရးမွာ ယခုတုိင္ စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာအျဖစ္ ရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႔ဲစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္၏ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈ မရိွေစေရး စုံစမ္းေရး 
ေကာ္မရွင္၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ တပ္မေတာ္က သိမ္းပုိက္ခ့ဲသည့္ ေျမယာမ်ား ရိွခ့ဲၿပီး၊ အသုံးမျပဳသည့္ ေျမမ်ားကုိ ျပန္ေပးရန္၊ 
သို႔မဟုတ္ သုံးသည့္ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးရန္ အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။31 သုိ႔ေသာ္လည္း ေရးၿမိဳ႕နယ္ရိွ တပ္မေတာ္ 
တပ္မွဴးမ်ားက ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈေနႏုိင္သည္၊ အနည္းဆုံး အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းမျပဳဘ ဲလ်စ္လ်ဴရႈ ေနႏုိင္ပါ 
ေသးသည္။

၅။ ၂။ က်ဴးလြန္သူမ်ား အျပစ္ကင္းလြတ္ေနခြင့္ အဆုံးသတ္ေရး ၅။ ၂။ က်ဴးလြန္သူမ်ား အျပစ္ကင္းလြတ္ေနခြင့္ အဆုံးသတ္ေရး 

“ကၽြန္မတုိ႔က အတိတ္ကာလ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြလည္း ခံစားခဲ့ၾကရတယ္။ အနာဂတ္မွာ ေနာက္ တစ္ 
ႀကိမ္ထပ္ၿပီး ဒလုိီမခံစားခ်င္ေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔က ဥပေဒေတြကုိ လုိက္နာတာ မဟုတ္ဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မျဖစ္ေစဖုိ႔ ကၽြန္မတို႔ဆီကုိ လာေနတာကုိလည္း ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္တာ မဟုတ္ဘူး။”

ကရင္အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ CIDKP ႏွင့္ KHRG ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ၊

ကုလသမဂၢ၏ အထူးသံကုိယ္စားလွယ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 
အက်ယ္အျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက် ရိွေနျခင္းအေပၚ ျပစ္တင္ရႈ႕ံခ်ခဲ့ပါသည္။32  ပဋိပကၡစစ္ပြမဲ်ားအတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ 
အင္အားစုမ်ားက အရပ္သားျပည္သူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ဝတၱရားရွိသည္ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့ၾကပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ေသာင္းက်န္းသူ ႏိွမ္နင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာအရ စစ္ပြဲျဖစပ္ြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လူထုမ်ား 
ကုိ ပစမွ္တ္ထားတုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ၊ ေယဘုယ် ဆုိရလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ပုိ၍ႀကီးမားသည့္ အစိတ္အပုိင္းအတြက္ 
တာဝန္ရိွသည္ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ၃-ႏွစ္အၾကာတြင္၊ အျပစ္ရိွေနသူ 
မ်ားကုိ အျပစ္မေပးဘဲ ကင္းလြတ္ထားေစသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အဆုံးသတ္ေစရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားေနသူမ်ားက အသစ္တဖန္ ထပ္၍ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္က ကမကထျပဳထားသည့္ 

31 The Irrawaddy, 5 March 2013, “Military involved in massive land grabs: Parliamentary Report”, (ဧရာဝတီဂ်ာနယ္၊ "စစ္တပ္က ေျမ အေျမာက္မ်ား 
သိမ္းပုိက္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္း - လႊတ္ေတာ္အစီရင္ခံစာ) http://www.irrawaddy.org/human-rights/military-involved-in-massive-land-grabs-
parliamentary-report.html 

32 Yozo Yokota, 1993, “Report on the Situation of Human Rights in Myanmar”, E/CN.4/1933/37 (ယုိဇုိ ယုိကုိတာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္ အေရး အေျခအေန၊ 
၁၉၉၃ ခုႏွစ္)

32 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



လိင္မႈဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တုိင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ရွိပါသည္။33 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္စဲေစျခင္း၊ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တာဝန္ယူ 
တာဝန္ခံမႈ ရွိေစေရး စသည့္အခ်က္တုိ႔မွာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားမွ်တေရးကုိ အေလးေပးသည့္ လုံျခံဳေရးက႑ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ပုံ- ၁၆။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေစရန္ ေဒသခံမ်ား၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေစရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း ၂-ခု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိသည့္အခါ၊ ရပ္ရြာကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးမႈကုိ အေလးေပး ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ သုိ႔မွသာ 
ေက်းရြာလူထုမ်ား အေနျဖင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆုိရာတြင္ ပုိ၍ ယုံၾကည္မႈရိွၾကမည္ဟု ဆုိပါသည္။ လုံျခံဳေရးက႑ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပႆနာအမ်ားကုိ ေဖာ္ျပၾကၿပီး၊ ယင္းတုိ႔တြင္ တပ္မေတာ္စခန္းမ်ား ရုပ္သိမ္းေပးေရး၊ ဆုတ္ေပးေရး၊ 
လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ခြဲျခားေနရာခ်ထားေရး၊ အပစ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ထူေထာင္ျခင္း၊ 
စစ္သားမ်ား လုိက္နာရမည့္ က်င့္ထုံးမ်ားကုိ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ခ်မွတ္ေရးဆြဲျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပေဒျပဳေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ (ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ရဲမ်ားႏွင့္ တရား 
ဥပေဒ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ သင္တန္းမ်ားေပးေရး၊ တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ားအၾကား တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး) စသည့္ 
ကိစၥမ်ားကုိလည္း မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ေအာက္ေျခအဆင့္ 
ရပ္ရြာ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ပတ္သက္မႈ နည္းသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

ဤေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မၾကာေသးမီက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အရည္အေသြးသေဘာ သုေတသန 
(qualitative research) မ်ားကုိ အတည္ျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။ ယင္းေတြ႔ရွိခ်က္အရ ဆက္လက္၍ စစ္တပ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ 
ခ်ထားမႈမ်ား ရိွေနျခင္းႏွင့္ အင္အားဖက္ၿပိဳင္ေနသည့္ အုပ္စုမ်ားအၾကား၊ နယ္ျခားသတ္မွတ္ထားမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းတုိ႔မွာ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ အဓိကအေၾကာင္း ျဖစ္ေနေစပါသည္။34 လုံျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈကုိ တရားမွ်တမႈ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ တပ္မေတာ္ရိွ စစ္သားမ်ား တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ရိွေစေရး 
တုိ႔မွာ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားအျဖစ္ ရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္။

33 Womens League of Burma, January 2014, “Same Impunity, Same Patterns” (ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးအဖြ႔ဲခ်ဳပ္၊ "ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ 
မရိွျခင္း တူညီသည့္အေျခအေန၊ တူညီသည့္ ေရွ႔လားရာျဖစ္စဥ္မ်ား"၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ)

34 Center for Peace and Confl ict Studies, September 2014, “Listening to Communities of Karen State” (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ့လာေရးစင္တာ၊ 
"ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ရပ္ရြာလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားထံမွ နားေထာင္ျခင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္)
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33နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



၅။ ၃။ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး အလားအလာ၅။ ၃။ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး အလားအလာ

“အတိတ္မွာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေတြက က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကုိ လြယ္လြယ္ေမ့ပစ္ဖုိ႔ ေတာ့ 
မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ သူတုိ႔ကုိ ျပန္အျပစ္ေပးဖုိ႔ လုိတယ္။ အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားရုံးေတြက သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အတုိင္း 
မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္၊ ကၽြန္မတုိ႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုကုိ အသိေပးေျပာျပရမွာပဲ။”

ရွမ္းအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး၊ မုိင္းတုံၿမိ ႔ဳနယ္၊ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ SSDF ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈ အယူအဆ ဆုိသည္မွာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း၊ ယခင္အာဏာ 
ရွင္ အစုိးရမ်ားလက္ေအာက္အတြင္း၊ အက်ယ္အျပန္႔ က်ဴးလြန္ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ၊ 
ျပန္ လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး အလားအလာမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေစရန္ ေျဖရွင္းေပးေရးကိစၥကုိ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အထူးတာဝန္ရွိေသာ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းပန္မႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားေစျခင္း၊ အိမ္ယာမ်ား၊ ေျမမ်ား၊ 
ပုိင္ဆုိင္မႈ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား သိမ္းပုိက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ အမွန္တရားေပၚေပါက္ေရး ေကာ္မရွင္ျဖင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း ႏွင့္ စစ္တပ္၊ ရဲမ်ား၊ တရားေရး အာဏာပုိင္မ်ား၏ 
ခံယူခ်က္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေစရန္ လုံျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး … စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္း အားျဖည့္ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အသိေပးရွင္းျပႏုိင္သည့္အခါ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အလားအလာမ်ား 
ပုိ၍ အားေကာင္းလာေစပါသည္။35 

သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္၍ ၃-ႏွစ္ 
ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုတုိင္ မ်ားစြာ အေလးေပးမႈ 
မခံရေသးပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေပၚ အစုိးရႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈ မရိွျခင္း၊ ယင္း၏ 
ေပး အပ္ထားသည့္တာဝန္အေပၚ ေက်ႁပြန္ထိေရာက္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ေဝဖန္ေနၾကပါသည္။ ထုိမွ်မက 
ယင္း အဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒က ပဋိပကၡစစ္ပြမဲ်ား ျဖစ္ပြားေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ဟု ခ်န္လွပ္ထားေၾကာင္း 
လူ သိရွင္ၾကား ေျပာဆုိျငင္းပယ္ထားခဲ့ပါသည္။ ပုိ၍အေရးႀကီးသည္မွာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္၊ အရပ္သားမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္ 
စီမံ မႈကုိ ယခုတုိင္ တာဝန္ခံေျဖၾကားျခင္း မရိွေသးဘ၊ဲ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႔တြင္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ဤအေျခအေန မရိွေသးပါ။36    

ယေန႔တုိင္ အေလးေပး အာရုံထားမႈ မရိွေသးေသာ္လည္း၊ ပုံ-၁၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ယခင္အတိတ္ကာလ 
ဖိႏိွပ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆုံး အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား အမ်ားအျပား ရိွေနပါ 
သည္။ တံု႔ျပန္မႈ အမ်ားဆုံး ၂-ခုကုိ ဦးစားေပးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ေမးျမန္းသည့္အခါ၊ အုပ္စုလုိက္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးပြဲ 
တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ အမ်ားစုက တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တရားစီရင္ရန္ 
သာ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ လူနည္းစုကမူ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း 
သာခြင့္ ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔မွသာ ယခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းေၾကာင္း မလြဲသြားေစရန္ဟု ဆုိၾက 
သည္။ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တရားစီရင္ အျပစ္ေပးမႈ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတြင္မူ အယူအဆမ်ား ကြဲလြဲေနၾကပါေသး 
သည္။ အခ်ဳိ႔က ႏုိင္ငံအဆင့္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က ဦးေဆာင္သင့္သည္ဟု ဆုိၾကၿပီး၊ အခ်ဳိ႔ကမူ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ 
ဆုိင္ရာ ခုံရုံး၊ သုိ႔မဟုတ္ အလားတူ အဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခု ထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔သင့္သည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ ရက္စက္ဖိႏိွပ္မႈ 
မ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကား အသိအမွတ္ျပဳေရး အေရးႀကီးၿပီး၊ အနည္းဆုံး တာဝန္ရိွသူမ်ားကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း 
သာခြင့္ ေပးခဲ့သည္ဆုိလွ်င္ေသာ္မွ၊ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ခံရ၍ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ရသူမ်ားအတြက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အသိ 
အမွတ္ျပဳမႈ ပ့ံပုိးေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။

35 Roger Duthie, 2012, “Transitional Justice and Displacement”, International Center for Transitional Justice and Brookings-LSE Project on Internal 
Displacement, pages 12-22. ေရာ္ဂ်ာ ဒူသီ၊ "အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တေရး ႏွင့္ အုိးအိမ္အေျခပ်က္ ေျပာင္းေရႊ႔ရ မႈ")

36 Equality Myanmar and Burma Partnership, “Burma: All the President’s Men”, in Asian NGO Network on National Human Rights Institutions, 
September 2014, “Report on the Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia”, pages 12-24 (Equality Myanmar 
ႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ- အားလုံးက သမၼတ၏လူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္" အစီရင္ခံစာ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္)

34 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



ပုံ - ၁၇။ အတိတ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းရန္ လုိလားၾကသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာဆုိေဖာ္ျပရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရး၊ လုံျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ေျမယာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒကုၡသည္မ်ား ျပန္လည္အေျခခ် ေပါင္းစည္းေရးတုိ႔မွာ၊ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ၿပီးေနာက္၊ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆက္လက္ 
ေဆြးေႏြးၾကရမည့္ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ အမ်ဴိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အလား 
အလာမွာ၊ ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း တရားမွ်တေရး စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ရိွ-မရိွအေပၚ မ်ားစြာတည္ 
မီွေနပါသည္။ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဖာ္ျပေျပာဆုိၾကရာတြင္ ဤေဆြးေႏြးျငင္းခုံပြဲမ်ားတြင္ 
ပါဝင္တက္ေရာက္လုိလွၿပီး၊ သူတုိ႔၏ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ားကုိ ေရရွည္ခံစားႏုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ 
ေရး အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။

% % % %

%
%

35နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁။ 
ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ လူဦးေရ ခန္႕မွန္းေျချပည္တြင္း ဒုကၡသည္ လူဦးေရ ခန္႕မွန္းေျခ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု

ေက်းရြာအုပ္စု၏ အျခားအမည္
MIMU 

P-codes
ျပည္တြင္း 
ဒုကၡသည္

အိမ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
အေခ်ျခေနထိုင္ျခင္း

(ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ - ဇူလိုင္ ၂၀၁၄) 

ရွမ္းျပည္နယ္ရွမ္းျပည္နယ္ ၉,၅၀၅၉,၅၀၅ ၄၀၅၄၀၅

လဲခ်ားလဲခ်ား ၇,၇၈၀၇,၇၈၀ ၂၄၈၂၄၈

ဟဲဆိုင္ MMR014012003 ၃၀၀ ၃

ကတ္ေမာက္ Nam Ler MMR014012013 ၂,၀၀၀ ၂၀

နားမန္း  MMR014012009 ၃၀၀ ၀

ေနာင္ေကာ္ Nawng Kaw MMR014012002 ၁,၂၀၀ ၃၀

ပန္ဆန္း Nar Poi MMR014012004 ၁,၀၀၀ ၅၀

ပံံုတိုက္ Hart Lee MMR014012008 ၁,၀၀၀ ၅၀

၀မ္ထိ MMR014012010 ၁၈၀ ၃၀

၀မ္ေလ MMR014012012 800 ၅၀

၀မ္ဆန္း MMR014012014 ၁,၀၀၀ ၁၅

မိုင္းပန္မိုင္းပန္ ၈၂၅၈၂၅ ၁၀၅၁၀၅

ဆား၀ါး MMR014021009 ၂၇ ၂၇

ကုန္းက်ဳိင္း MMR014021002 ၅၀ ၁၇

နမ္းတိန္း MMR014021003 3 ၆

နားေလာ MMR014021008 ၀ ၀

ေနာင္ဟီး MMR014021005 ၃၀၀ ၂၀

ေနာင္ရင္ MMR014021010 ၄၀၀ ၂၀

ေတာင္ကုိင္း MMR014021006 ၄၅ ၁၅

မိုင္းတံုမိုင္းတံု ၉၀၀၉၀၀ ၅၂၅၂

ဖါခ်ယ္ MMR016008002 ၀ ၈

မယ္ကင္း Wan Mai Mawk Pao MMR016008003 ၀ ၄

မိုင္းဟန္ (ပံုပါက်င္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ) MMR016008008 ၉၀၀ ၄၀

ကယားျပည္နယ္ကယားျပည္နယ္ ၁၄,၆၇၇၁၄,၆၇၇ ၁,၀၈၅၁,၀၈၅

ေဘာလခဲေဘာလခဲ ၁,၁၀၄၁,၁၀၄ ၄၀၄၀

ေဘာလခဲ Main Htan MMR002005003 ၀ ၁၇

ဘူးခူး MMR002005001 ၀ ၀

ခ်ီးကြဲ MMR002005005 ၀ ၀

လြယ္၀ိန္း (ရြာသစ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ) MMR002005008 ၁၉ ၁၆

နန္းဖဲ MMR002005002 ၂၀၉ ၀

နန္းလင္း MMR002005007 ၁၂၆ ၇

ေစာလံု MMR002005004 ၇၅၀ ၀

ဒီေမာဆိုဒီေမာဆို ၁,၈၆၀၁,၈၆၀ ၁၉၆၁၉၆

ေဒါဘူးကူး MMR002002005 ၁၇ ၁၅

ေဒါဖု MMR002002024 ၂၈၉ ၈

ေဒါကေလာဒူ MMR002002023 ၄၅ ၇

ေဒါတမႀကီး MMR002002026 ၁၀၀ ၆

ေဒါေတာ္ကူး MMR002002009 ၁၀၈ ၇

ထီးဖိုးကလို MMR002002025 ၈၉၆ ၂၂

လိုဘာခို MMR002002014 ၂၂၀ ၀

လိုပူ MMR002002018 ၂၀ ၀

ျမလဲ MMR002002016 ၀ ၁၇

ေနာင္ပုလဲ MMR002002010 ၁၁၂ ၉

ပန္ပက္ MMR002002020 ၄၀ ၀

စံျပ (၆) မိုင္ MMR002002022 ၀ ၁၀၅

ေဆာင္ဒူလာ MMR002002017 ၁၃ ၀

ေသးဆူလဲ MMR002002008 ၀ ၀
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု

ေက်းရြာအုပ္စု၏ အျခားအမည္
MIMU 

P-codes
ျပည္တြင္း 
ဒုကၡသည္

အိမ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
အေခ်ျခေနထိုင္ျခင္း

(ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ - ဇူလိုင္ ၂၀၁၄) 

ဖာေဆာင္းဖာေဆာင္း ၄,၃၁၀၄,၃၁၀ ၅၆၈၅၆၈

ဘဟန္းေလာ့ MMR002006003 ၂၀၀ ၁၆

ဖာေဆာင္း MMR002006001 ၄၅၀ ၄၂

ကရယ္ခီး Pa Hoe MMR002006008 ၁,၁၀၀ ၀

ေကာ္သူဒုိး  MMR002006005 ၅၀၀ ၁၀

ကြာခီး  MMR002006004 ၅၅၀ ၀

ေမာ္ခ်ီး LoKharLo MMR002006006 ၁,၃၀၀ ၅၀၀

မိုဆာခီး MMR002006007 ၁၀ ၀

၀မ္ေအာင္း MMR002006002 ၂၀၀ ၀

ဖရူဆိုဖရူဆို 576576 ၁၅၁၅

ဒုိေမာေစာ MMR002003010 ၆၀ ၀

ဒိုးလာေစာ MMR002003007 ၅၀ ၆

ဒိုးပရယ္ MMR002003008 ၆ ၀

ဟိုယာ MMR002003009 ၂၀၀ ၅

ဖရူဆို MyoeMa MMR002003001 ၀ ၀

ထီးေပၚဆို MMR002003002 ၁၀ ၀

ေကးလ်ာ MMR002003004 ၃၀ ၀

ေကေကာ MMR002003012 ၁၅၀ ၀

မာခေရာ္ေရွ MMR002003005 ၅၀ ၀

မိုဆို MMR002003006 ၂၀ ၀

ရာဧပရား MMR002003003 ၀ ၄

လြိဳင္ေကာ္လြိဳ င္ေကာ္ ၂,၈၂၈၂,၈၂၈ ၁၈၃၁၈၃

ခ်ိကယ္ MMR002001008 ၁၀ ၁

ကုန္းသာ MMR002001005 ၂၀၀ ၃

ေလာပီတ MMR002001012 ၆၃၀ ၆၀

လြိဳ င္လင္းေလး MMR002001003 ၃၅ ၀

မေထာခူ MMR002001009 ၁၀၀ ၅

ႏိုးကိုး MMR002001004 ၃ ၀

ႏြားလပိုး MMR002001007 ၅၀၀ ၇

ပါေလာင္း MMR002001010 ၃၀၀ ၄၉

တီးလံု MMR002001011 ၅၅၀ ၅၀

တီးစဲခါး MMR002001002 ၅၀၀ ၈

မယ္စဲ့မယ္စဲ့ ၆၄၉၆၄၉ ၁၃၁၃

ဟိုဂ်စ္ MMR002007002 ၃၀၀ ၁၂

မယ္ဆည္နန္း Pan Tain MMR002007003 ၁၃၆

မယ္စဲ့ MMR002007001 87 ၀

နန္းမား MMR002007004 ၁၂၆ ၁

ရွားေတာရွားေတာ ၃,၃၅၀၃,၃၅၀ ၇၀၇၀

ရွားေတာ (ေျမာက္ပိုင္း) Daw Ta Naw MMR002004001 ၇၅၀ ၇

ရွားေတာ (ေတာင္ပိုင္း)  MMR002004002 ၁,၄၀၀ ၅၃

ရွားေတာ (အလယ္ပိုင္း) Thi Ri Dah(East) MMR002004003 ၁,၂၀၀ ၁၀

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၉,၀၀၀၉,၀၀၀ ၉၀၉၀

ေက်ာက္ႀကီးေက်ာက္ႀကီး ၅,၀၀၀၅,၀၀၀ ၉၀၉၀

ပင္ပ်ဲ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း Saw Tay Der MMR007011000 ၃၄၀ ၀

သစ္ေတာ Yaw Hkee and Yoo Loh MMR007011000 ၄၀၀ ၀

သစ္ေတာ Hsaw Mee Loo MMR007011000 ၃၆၀ ၀

သစ္ေတာ Khoh Poo MMR007011000 ၃၅၀ ၀

သစ္ေတာ Saw Hka Der MMR007011000 ၃၉၅ ၀

သစ္ေတာ Kheh Der MMR007011000 ၆၃၇ ၀

သစ္ေတာ Kwee Lah and Le War MMR007011000 ၅၄၀ ၀

မီးတိုင္ေတာ (အေရွ႕) Kheh Poh Der and K. Moo Loh MMR007011000 ၂၅၀ ၀
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု

ေက်းရြာအုပ္စု၏ အျခားအမည္
MIMU 

P-codes
ျပည္တြင္း 
ဒုကၡသည္

အိမ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
အေခ်ျခေနထိုင္ျခင္း

(ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ - ဇူလိုင္ ၂၀၁၄) 

မယ္ခြာ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း Theh Baw Der MMR007011000 ၄၃၀ ၀

မယ္ပုတ္ Maw Keh Tha Per Hkoh MMR007011031 ၃၄၀ ၀

မီးတိုင္ေတာ (အေနာက္) Kyaw Hpya MMR007011028 ၂၀၀ ၀

မိေခ်ာင္းေဂါင္း Htee Ler Baw Hta MMR007011002 ၂၆၀ ၀

ေနာင္ဘို Kwee Doh Hkaw MMR007011032 ၂၃၈ ၅၀

တံုးႀကီး Ler Khah MMR007011004 ၂၆၀ ၄၀

ေရႊက်င္ေရႊက်င္ 4,0004,000 ၀

အထက္မယ္ေဇာင္း Loh Hkee MMR007008028 ၅၀၀ ၀

ထီးကေလး Saw theh Hkee MMR007008032 ၃၀၀ ၀

ခင္မြန္းအင္း Maw Bleh Hkee MMR007008028 ၂၅၀ ၀

က်ဳံပကူးဖ်ား Htee Blah MMR007008054 ၃၅၀ ၀

မယ္ေဖာင္၀ Meh Ka Tee MMR007008047 ၃၅၀ ၀

မယ္ကဒီး Blaw Hkoh MMR007008051 ၁,၀၀၀ ၀

မယ္ရစ္ Meh Yeh Hkee MMR007008046 ၃၀၀ ၀

ေစာ္ပဲဒိုး Kheh Ka Hkoh MMR007008026 ၄၀၀ ၀

သံပရာကုန္း Thay Ghaw Der MMR007008027 ၃၀၀ ၀

ရဲေသာင္ Htee Wa Bway Hkee MMR007008055 ၂၅၀ ၀

ကရင္ျပည္နယ္ကရင္ျပည္နယ္ ၅၉,၄၈၅၅၉,၄၈၅ ၅,၈၄၈၅,၈၄၈

လႈိင္းဘြဲလႈိင္းဘြဲ ၄,၂၅၂၄,၂၅၂ ၇၄၃၇၄၃

ဘီးစကတ္ Noh Boh MMR003002057 ၄၂၀ ၀

လႈိင္းဘြဲ  သစ္ေတာ္ႀကိဳး၀ိုင္း MMR003002000 ၂၅၀ ၀

မယ္ေလာခီး MMR003002021 ၁၆၅ ၀

မယ္ပရ MMR003002064 ၁၅၀ ၀

မယ္သလူ MMR003002022 ၁,၅၀၀ ၅၅၀

မိေက်ာင္း MMR003002068 ၁၅၀ ၀

ေနာင္ခြီး MMR003002056 ၁၂၀ ၀

ႏြဲ႕ပညာ MMR003002020 ၂၀၅ ၀

ပထလာပ MMR003002071 ၀ ၀

ပိုးပေလ MMR003002072 ၂၀၀ ၃၅

ေစာေလာ MMR003002025 ၃၅၀ ၅၈

တာကရား MMR003002058 ၆၈၂ ၁၀၀

သမို MMR003002069 ၆၀ ၀

ေရပူႀကီး MMR003002060 ၀ ၀

ဖာပြန္ဖာပြန္ ၁၃,၇၂၅၁၃,၇၂၅ ၃၈၃၈

ဘဲစာေလာ္ MMR003003012 ၄,၈၆၅ ၀

လွဂြင္းပ်ဳိ MMR003003019 ၀ ၀

ကြမ္းပင္၀ Htee Tha Blue Hta MMR003003023 ၃,၅၈၂ ၀

ေကာ္လူဒုိး MMR003003011 ၆၉၅ ၀

မေထာ MMR003003005 ၁,၅၃၅ ၀

မေလးေက်ာက္ MMR003003020 ၂၀၆ ၁၂

မယ္ခ်ဳံ၀ MMR003003022 ၂၅ ၀

မယ္သလြတ္ MMR003003002 ၁ ၁

မင္းနန္းနြယ္ MMR003003014 ၂၄၀ ၃

ျမင္းတေျပး Mae Hku Hta MMR003003033 ၅၀၁ ၀

နန္းခူခီး  MMR003003015 ၁၀၀ ၁၅

ပန္ဟုိက္  MMR003003007 ၀ ၇

ပ်ဥ္းမ Meh Nyu Hta MMR003003009 ၉၃၃ ၀

ေ၀ွဆန္ MMR003003004 ၁,၀၄၂ ၀

ေကာကရိတ္ေကာကရိတ္ ၁,၄၆၅၁,၄၆၅ ၂၂၄၂၂၄

အံဖႀကီး MMR003006021 ၆၄၀ ၁၂၀

အံေကာင္ MMR003006035 ၆၀ ၁၆
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု

ေက်းရြာအုပ္စု၏ အျခားအမည္
MIMU 

P-codes
ျပည္တြင္း 
ဒုကၡသည္

အိမ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
အေခ်ျခေနထိုင္ျခင္း

(ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ - ဇူလိုင္ ၂၀၁၄) 

ေဒါက္ပလန္ MMR003006023 ၃၅၀ ၁၀

ထီဟူးသံ MMR003006032 ၀ ၅၀

ေကာ့ႏြဲ႕ MMR003006017 ၁၅၀ ၀

ေလာင္းကုိင္ MMR003006034 ၀ ၁၄

စကား၀ွက္ MMR003006022 ၅၀ ၀

တရိတေခါင္း MMR003006036 ၀ ၁၄

ေတာင္ၾကာအင္း MMR003006033 ၀ ၀

သမိန္ဒြတ္ MMR003006030 ၀ ၀

သျပဳ (ကေမာ့ပိ) MMR003006037 ၁၁၅ ၀

၀င္းက MMR003006031 ၀ ၀

ေရေက်ာ္ႀကီး MMR003006019 ၁၀၀ ၀

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၁၉,၄၆၇၁၉,၄၆၇ ၃,၁၆၁၃,၁၆၁

အဇင္း Ah Kyuh MMR003007032 ၉၀၀ ၈၂၅

ဓႏ္ိုး Seesong MMR003007011 ၈၂၀ ၆၆၀

ဒါလီ Kyot Kay Kho MMR003007006 ၅၂၀ ၀

လြတ္ရွမ္း Hloat Shar MMR003007025 ၀ ၀

ဖါးျပ Phar Pra MMR003007029 ၀ ၀

ထီ၀ါကလူး Hti Wa Klu MMR003007041 ၉၀၀ ၀

ကစပ္  MMR003007012 ၁,၃၀၀ ၀

ေကာ့ဆိုင္ Kaw Hser MMR003007034 ၆၁၀ ၈၀

ခြါေဟး Noh Maw Pu MMR003007047 ၁,၆၀၀ ၀

ကြင္းကေလး Ywa Doh MMR003007037 ၈၀၀ ၂၅၀

က်ခန္ေခ်ာင္း Ta Kat Chaung MMR003007007 ၁,၉၈၃ ၂၀၆

ၾကာအင္းေရႊဒုိး Noh Ta Shru MMR003007002 ၁,၁၂၇ ၀

ေက်ာင္ဘီလူး Kyaut Be Luu MMR003007027 ၄,၀၀၀ ၂၀၀

ကၽႊန္းေခ်ာင္း  MMR003007023 ၁,၆၀၇ ၄၄၀

မိနအ Mae Naw Ah MMR003007042 ၁,၁၀၀ ၅၀၀

ဆိပ္ကေလး Seik Ka Lay MMR003007014 ၀ ၀

ေတာင္ကေလး Kwee Ler Ter MMR003007046 ၁,၂၀၀ ၀

ေတာင္၀ိုင္း MMR003007050 ၀ ၀

၀င္းေရာ္ဆိပ္ႀကီး MMR003007017 ၀ ၀

ျမ၀တီျမ၀တီ ၃,၃၅၀၃,၃၅၀ ၁,၂၉၅၁,၂၉၅

ဖလူး MMR003005008 ၇၀၀ ၆၀၀

မယ္ကနယ္ Noh Poe Hti Moo Hta MMR003005009 ၄၀၀ ၁၀

မယ္ေထာ္သေလး  MMR003005001 ၁၅၀ ၁၀၀

မယ္ကလာ Su Ka Li MMR003005004 ၇၀၀ ၆၀

မိဖါး Thay Baw Bo MMR003005007 ၁၅၀ ၂၅၀

တာအုပ္ MMR003005005 ၂၅၀ ၂၅

တီသဲလယ္ (ေမာခီး) MMR003005006 ၁,၀၀၀ ၂၅၀

သံေတာင္ႀကီးသံေတာင္ႀကီး ၁၇,၂၂၆၁၇,၂၂၆ ၃၈၇၃၈၇

ဘိုခါးေလခို MMR003004055 ၁,၃၅၀ ၁၇

ဒါရိုး MMR003004041 ၄၀၀ ၀

ငွက္ေပ်ာေတာ MMR003004025 ၈၀၀ ၀

ဟိုေတာပလို MMR003004042 ၆၀၀ ၂၀၀

ခံုတိုင္ MMR003004006 ၁,၂၅၄ ၀

ကြဲျဖဴေတာင္ MMR003004004 ၁,၄၅၀ ၀

လိပ္ျပာႀကီး MMR003004009 ၁,၄၀၀ ၀

လိပ္ျပာကေလး MMR003004008 ၁,၃၃၅ ၀

လယ္ခိုဒုိးခို MMR003004012 ၁,၄၂၄ ၀

ေမာင္ႏြဲ႕ႀကီး MMR003004007 ၁,၂၈၄ ၀

စပါးက်ီး MMR003004050 ၁,၄၄၆ ၀

ရိွဳးခိုး MMR003004013 ၁,၄၀၀ ၁၇၀
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု

ေက်းရြာအုပ္စု၏ အျခားအမည္
MIMU 

P-codes
ျပည္တြင္း 
ဒုကၡသည္

အိမ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
အေခ်ျခေနထိုင္ျခင္း

(ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ - ဇူလိုင္ ၂၀၁၄) 

စီပင္ကေလး MMR003004002 ၂၃၀ ၀

ေရသိုးႀကီး MMR003004052 ၂,၄၉၃ ၀

ရြာႀကီး MMR003004001 ၃၆၀ ၀

မြန္ျပည္နယ္ ၂,၉၀၀ ၈၃

ေရးေရး ၂,၉၀၀၂,၉၀၀ ၈၃၈၃

အေဘာ္ MMR011006003 ၀ ၀

အရူေတာင္ MMR011006012 ၀ ၀

အံဒင္ MMR011006006 ၀ ၅၂

ဒူးယား MMR011006010 ၀ ၀

ကူးေျမာင္း MMR011006025 ၀ ၀

ေတာင္ဘံု MMR011006024 ၀ ၀

သဃၤန္းကၽႊန္း MMR011006011 ၀ ၀

တူးေျမာင္း MMR011006004 ၀ ၀

ေရးေခ်ာင္းဖ်ား သစ္ေတာ္ႀကိဳး၀ိုင္း Panan Pone (Bee Ree) MMR011006000 ၂,၉၀၀ ၃၁

တနသၤာရီးတိုင္းေဒသႀကီးတနသၤာရီးတိုင္းေဒသႀကီး ၁၃,၈၀၅၁၃,၈၀၅ ၂,၄၀၇၂,၄၀၇

ထား၀ယ္ထား၀ယ္ ၁,၅၂၀၁,၅၂၀ ၂၅၇၂၅၇

အညာဖ်ား MMR006001008 ၀ ၀

ဟိန္းဒါ MMR006001022 ၀ ၁၀၀

ေဖာင္ေတာ္ႀကီး MMR006001023 ၀ ၇

ေျမးခံေဘာ္ MMR006001021 ၀ ၁၂

ကလစ္ႀကီး MMR006001024 ၁,၅၀၀ ၀

ပကာရီ MMR006001007 ၂၀ ၀

ပ်ားသားေခ်ာင္း MMR006001011 ၀ ၇

ဆင္ျဖဴတိုင္ MMR006001025 ၀ ၁၃၁

ပုေလာပုေလာ ၂,၄၂၅၂,၄၂၅ ၃၉၃၉

ဒူးရင္းပင္ေရွာင္ MMR006007019 ၁၅ ၀

ထမင္းမစား MMR006007008 ၅၅ ၃၀

ကဒဲ Ka Wert MMR006007007 ၇၀၀ ၀

မိေက်ာင္းသိုက္ MMR006007001 ၅၀၀ ၀

နန္းသီလာ MMR006007026 ၁၀၅ ၅

ပုေလာဖ်ား MMR006007011 ၅၀၀ ၀

ျပည္ျခား MMR006007022 ၁၅၀ ၀

ရွမ္းဒြတ္ MMR006007015 ၂၅၀ ၄

ဆင္ထိုးႀကီး MMR006007024 ၁၅၀ ၀

တနသၤာရီတနသၤာရီ ၄,၄၀၀၄,၄၀၀ ၁,၇၀၀၁,၇၀၀

ေညာင္ပင္ကြင္း MMR006008014 ၅၀ ၁၅၀

ပ၀ MMR006008002 ၅၀၀ ၅၀၀

သက်က္ MMR006008015 ၂,၀၀၀ ၀

သာရဘြင္ MMR006008019 ၁,၂၀၀ ၆၀၀

သိန္းခြန္း MMR006008008 ၁၅၀ ၁၀၀

သေဘၤာဦး Kyauk Lone Gyi MMR006008017 ၅၀၀ ၃၅၀

ေရျဖဴေရျဖဴ ၅,၄၆၀၅,၄၆၀ ၄၁၁၄၁၁

အိန္ဒါရာဇာ MMR006004023 ၂၀၀ ၄၀

ေဖာင္းေတာ MMR006004019 ၁,၀၀၀ ၁၀၀

ဂ်ဳန္းပိုင္း Kyone Baing  MMR006004032 ၀ ၂၂

ေလာ့သိုင္း Marot Chai MMR006004034 ၁,၁၀၀ ၆၃

မင္းသား MMR006004025 ၁၀၀ ၁၀

နတ္ႀကီးဇင္ MMR006004024 ၆၀ ၁၆

ရားဖူး MMR006004032 ၂,၀၀၀ ၆၀

သဲေခ်ာင္း MMR006004020 ၁,၀၀၀ ၁၀၀

စုစုေပါင္း ၁၀၉,၃၇၂ ၉,၉၁၈
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ အေျခခံမူေဘာင္၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ အေျခခံမူေဘာင္

”မဂၤလာပါ။ က်ေနာ္/က်မ နာမည္ …… လုိ႔ေခၚပါတယ္။ က်ေနာ္/က်မ က ……. အဖြ႔ဲအစည္းမွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ အျခားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ က်ေနာ္/
က်မတို႕မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ ၿမိဳ႕ေက်ာ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၀၀ အုပ္စုေဒသတြင္းရိွ အိုးအိမ္အေျခပ်က္ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မႈ၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
ၿ ခိ မ္းေ ျခာက္မ ႈမ ်ား ၊  အျငင္းပ ြားမ ႈမ ်ား  ေ ျဖရ ွ င္း ျခ င္းမ ်ားႏ ွ င့္  တရားမ ွ ်တမ ႈရရ ွိ ရ န္  အဟန္႕အတားမ ်ား ဆို င္ရာ  အေၾကာင္းအရာမ ်ား  
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေနၾကပါတယ္။ က်ေနာ္/ က်မတို႕အေနႏွင့္ လူထုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရိွေရး ပိုမိုတိုးျမင့္လာရန္အတြက္ 
အားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ မည္သည့္ရာဇ၀တ္မႈ သို႕မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈအတြက္ ျပႆနာေျဖရွင္းခ်က္ကုိ ရရိွရန္အတြက္ က်ေနာ္/
က်မတို႕ ကတိမျပဳႏိုင္ပါ။ က်ေနာ္/က်မတို႕မွ သင္၏ အမည္သိရန္ မလုိအပ္ပါ၊ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖေပးတဲ့အတြက္ ဘာမွ ေပးကမ္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 
သင္တို႕အေနႏွင့္ ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ ေက်းရြာအုပ္စု အေျခအေနအေပၚ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားေပးဖို႕ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မလား?”

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ………………………………………   ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ………………………………………
ေက်းရြာအုပ္စု (အစုိးရအေခၚအေ၀ၚ)ေက်းရြာအုပ္စု (အစုိးရအေခၚအေ၀ၚ) ………………………………………  (အျခားအမည္)(အျခားအမည္) ………………………………………
ေမးျမန္းရာေနရာ လတီၱတြဒ္ (dd.ddddd)ေမးျမန္းရာေနရာ လတီၱတြဒ္ (dd.ddddd) ………………………………………  ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ (dd.ddddd)ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ (dd.ddddd) ………………………………………
ေမးျမန္းသူ၀န္ထမ္း၏ အဖြဲ႕အစည္းေမးျမန္းသူ၀န္ထမ္း၏ အဖြဲ႕အစည္း ………………………………………

အဓိကအခ်က္အလက္ေပးသူ၏အေရအတြက္ (လိင္ - က်ား/မ) - (အေရအတြက္နံပါတ္ထည့္သြင္းပါ)အဓိကအခ်က္အလက္ေပးသူ၏အေရအတြက္ (လိင္ - က်ား/မ) - (အေရအတြက္နံပါတ္ထည့္သြင္းပါ)
 ၁။ အမ်ဳိးသား  ၂။ အမ်ဳိးသမီး

အဓိကအခ်က္အလက္ေပးသူ၏အေရအတြက္ (တာ၀န္အလုိက္) - (အေရအတြက္နံပါတ္ထည့္သြင္းပါ)အဓိကအခ်က္အလက္ေပးသူ၏အေရအတြက္ (တာ၀န္အလုိက္) - (အေရအတြက္နံပါတ္ထည့္သြင္းပါ)
 ၁။ ေက်းရြာအုပ္စု သူႀကီးမ်ား  ၂။ ရြာသူႀကီးမ်ား
 ၃။ လူမွဳ၀န္ထမ္းမ်ား (သို႕) ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား  ၄။ သာမန္ရြာသားမ်ား

ေဒသအေနအထားေဒသအေနအထား

၁။ ဤေလ့လာမႈစစ္တမ္းသည္ ေက်းရြာဘယ္ႏွစ္ရြာ ျခံဳငုံပါ၀င္ပါသလဲ။  (အေရအတြက္နံပါတ္ထည့္သြင္းပါ)၁။ ဤေလ့လာမႈစစ္တမ္းသည္ ေက်းရြာဘယ္ႏွစ္ရြာ ျခံဳငုံပါ၀င္ပါသလဲ။  (အေရအတြက္နံပါတ္ထည့္သြင္းပါ)

၂။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ဘာလူမ်ိဳးစုမ်ားေပါင္းစပ္ေနထုိင္ၾကပါသလဲ?  (လူမ်ိဳး ၃ မ်ိဳးထက္ မပုိပါေစႏွင့္)၂။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ဘာလူမ်ိဳးစုမ်ားေပါင္းစပ္ေနထုိင္ၾကပါသလဲ?  (လူမ်ိဳး ၃ မ်ိဳးထက္ မပုိပါေစႏွင့္)
 ၁. စေကာကရင္  ၂. ပုိးကရင္  ၃. ကယား
 ၄. ကေယာ  ၅. ပကူး  ၆. ကယန္း 
 ၇. ရွမ္း  ၈. ပေလာင္  ၉. ပအို၀္း 
 ၁၀. လားဟူ  ၁၁. မြန္  ၁၂. ဗမာ
 ၁၃. ၀  ၁၄. လီဆူး  ၁၅. အျခား

၃။ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း စုစုေပါင္း လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရိွပါသလဲ။  (အေရအတြက္နံပါတ္ထည့္သြင္းပါ)၃။ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း စုစုေပါင္း လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရိွပါသလဲ။  (အေရအတြက္နံပါတ္ထည့္သြင္းပါ)

၄။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားကတ္ျပား (အပန္းေရာင္မွတ္ပံုတင္ကဒ္) ရိွသူ ခန္႕မွန္းေခ်ဦးေရ စုစုေပါင္းဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ။၄။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားကတ္ျပား (အပန္းေရာင္မွတ္ပံုတင္ကဒ္) ရိွသူ ခန္႕မွန္းေခ်ဦးေရ စုစုေပါင္းဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ။
(တခုသာမွတ္ပါ)

 ၁။ အားလံုး (သုိ႕) အားလံုးနီးပါးရိွ (၉၀% အထက္)  ၂။ မ်ားေသာအားျဖင့္ရိွ (၆၀% မွ ၉၀%)
 ၃။ တ၀က္ရိွ (၄၀% မွ ၆၀ %)  ၄။ လူအခ်ဳိ႕သာရိွ (၁၀% မွ ၄၀%)
 ၅။ မည္သူမွ် (သို႕) အားလံုးနီးပါး မရိွ (၁၀% ေအာက္)

၅။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ျပည္တြင္းအိုးအိမ္စြန္႕ပစ္ထြက္ေျပးရသူမ်ားဦးေရ ခန္႔မွန္းေခ်ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရိွသလဲ။ (အေရအတြက္ ထည့္ေပးပါ)၅။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ျပည္တြင္းအိုးအိမ္စြန္႕ပစ္ထြက္ေျပးရသူမ်ားဦးေရ ခန္႔မွန္းေခ်ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရိွသလဲ။ (အေရအတြက္ ထည့္ေပးပါ)
 (ဥပမာ - ပဋိပကၡ၊ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ သို႕မဟုတ္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႕ပစ္ထြက္ေျပးရ၍ ၎တို႕မူလရြာရင္းသုိ႔ မျပန္ႏိုင္သူ၊ 

အျခားေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့သူ သို႕မဟုတ္ အျခားေက်းရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားသည္ လက္ရိွေက်းရြာအုပ္စုတြင္း 
လာေရာက္ေျပာင္းေရြ႔ ေနထိုင္သူ  ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရိွပါသလဲ။) 

၆။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း ဤေက်းရြာအုပ္စုမွ ပဋိပကၡ၊ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ သို႕မဟုတ္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္ စြန္႕ပစ္ထြက္ေျပး ၆။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း ဤေက်းရြာအုပ္စုမွ ပဋိပကၡ၊ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ သို႕မဟုတ္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္ စြန္႕ပစ္ထြက္ေျပး 
ရသူမ်ား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရိွသလဲ။   (အေရအတြက္ ထည့္ေပးပါ)ရသူမ်ား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရိွသလဲ။   (အေရအတြက္ ထည့္ေပးပါ)

၇။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း ဤေက်းရြာအုပ္စုသို႕ (ယခင္) အိုးအိမ္စြန္႕ပစ္ထြက္ေျပးခဲ့၍ ျပန္လာသူ သို႕မဟုတ္ လာေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္သူ ၇။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း ဤေက်းရြာအုပ္စုသို႕ (ယခင္) အိုးအိမ္စြန္႕ပစ္ထြက္ေျပးခဲ့၍ ျပန္လာသူ သို႕မဟုတ္ လာေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္သူ 
ခန္႕မွန္းေခ် ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရိွသလဲ။    (အေရအတြက္ ထည့္ေပးပါ)ခန္႕မွန္းေခ် ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရိွသလဲ။    (အေရအတြက္ ထည့္ေပးပါ)

၈။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း သံယံဇာတထုတ္ယူမႈ သို႕မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ား ရွိပါသလား။ ၈။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း သံယံဇာတထုတ္ယူမႈ သို႕မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ား ရွိပါသလား။ 
  (သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ)  (သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ)

 ၁။ သတၱဳတူးေဖၚေရး  ၂။ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး
 ၃။ စက္ရံုမ်ား (သို႕) အထူးစီးပြားေရးဇံု  ၄။ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း
 ၅။ ဘိလပ္ေျမ စက္ရံု  ၆။ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာ
 ၇။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံ ပိုက္လိုင္း  ၈။ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး 
 ၉။ ဘာစီမံကိန္းမွမရွ  ၁၀။ အျခား (ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖၚျပေပးပါ) ………………………

42 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



၉။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမသေဘာတူၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း သံယံဇာတထုတ္ယူမႈ သို႕မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ၉။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမသေဘာတူၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း သံယံဇာတထုတ္ယူမႈ သို႕မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား 
 စတင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ား သို႕မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရာထားသည္မ်ား  ရွိပါသလား။  (သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ) စတင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ား သို႕မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရာထားသည္မ်ား  ရွိပါသလား။  (သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ)

 ၁။ သတၱဳတူးေဖၚေရး  ၂။ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး
 ၃။ စက္ရံုမ်ား (သို႕) အထူးစီးပြားေရးဇံု  ၄။ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း
 ၅။ ဘိလပ္ေျမ စက္ရံု  ၆။ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာ
 ၇။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံ ပိုက္လိုင္း  ၈။ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး 
 ၉။ ဘာစီမံကိန္းမွမရွ  ၁၀။ အျခား (ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖၚျပေပးပါ) ………………………

၁၀။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း မည္သည့္လက္နက္က္ုုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တပ္စခန္း ႏွင့္ တပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ရိွပါသလဲ။ ၁၀။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း မည္သည့္လက္နက္က္ုုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တပ္စခန္း ႏွင့္ တပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ရိွပါသလဲ။ 
 (သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ) (သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ)

 ၁။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္  ၂။ နယ္စပ္ေစာင့္တပ္
 ၃။ ျပည္သူ႕စစ္  ၄။ KNU/ KNLA/ KNDO
 ၅။ DKBO / DKBA  ၆။ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ
 ၇။ NMSP / NMLA  ၈။ KNPP / KA
 ၉။ RCSS / SSA-South  ၁၀။ UWSA
 ၁၁။ KNPLF  ၁၂။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မရိွ 
 ၁၃။ အျခား (ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖၚျပေပးပါ) ……………………………

၁၁။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း မည္သည့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ အေကာက္ခြန္ေကာက္ျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာေတာင္းခံျခင္းမ်ား ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနပါ   ၁၁။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း မည္သည့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ အေကာက္ခြန္ေကာက္ျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာေတာင္းခံျခင္းမ်ား ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနပါ   
 သလဲ။  (သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ) သလဲ။  (သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ)

 ၁။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္  ၂။ နယ္စပ္ေစာင့္တပ္
 ၃။ ျပည္သူ႕စစ္  ၄။ KNU/ KNLA/ KNDO
 ၅။ DKBO / DKBA  ၆။ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ
 ၇။ NMSP / NMLA  ၈။ KNPP / KA
 ၉။ RCSS / SSA-South  ၁၀။ UWSA
 ၁၁။ KNPLF  ၁၂။ အခြန္ေကာက္ယူျခင္းမရိွ 
 ၁၃။ အျခား (ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖၚျပေပးပါ) ……………………………

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

၁၂။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လ အတြင္း ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း အရပ္သားအခ်င္းခ်င္း အဓိကက်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။  ၁၂။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လ အတြင္း ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း အရပ္သားအခ်င္းခ်င္း အဓိကက်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။  
(အေျဖ ၂ ခုထက္မပုိပါႏွင့္)(အေျဖ ၂ ခုထက္မပုိပါႏွင့္)

 ၁။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ/အိမ္တြင္းရုပ္ပိုင္း/လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ  ၂။ အိမ္အျပင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ/ မုဒိမ္းမႈ  
 ၃။ အိမ္အျပင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ / ေစာ္ကားမႈ  ၄။ ခိုးမႈ/ လုယွက္မႈ 
 ၅။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ   ၆။ သတ္ျဖတ္မႈ
 ၇။ မူးယစ္ေဆး၀ါကုန္သြယ္မႈ/ တရားဥပေဒမဲ့ေဆး၀ါးေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈ  ၈။ လူကုန္ကူးမႈ / ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္သို႕လွည့္ျဖားမႈ 
 ၉။ က်ဴးလြန္ခ်ဳိေဖာက္မႈမရိွ  ၁၀။ အျခား (ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖၚျပေပးပါ) ………………………

၁၃။ လြန္ခဲ့သည္ ၁၂ လ အတြင္း ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း အဓိကမည္သည့္အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သလဲ။ ၁၃။ လြန္ခဲ့သည္ ၁၂ လ အတြင္း ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း အဓိကမည္သည့္အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သလဲ။ 
(အေျဖ ၂ ခုထက္မပုိပါႏွင့္)(အေျဖ ၂ ခုထက္မပုိပါႏွင့္)

 ၁။ အရက္ေသစာေသာက္သံုးမႈ  ၂။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ 
 ၃။ ေလာင္းကစား  ၄။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ
 ၅။ လူအစုလိုက္ အၾကမ္းဖက္ (သို႕) က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈ    ၆။ လူမ်ဳိး (သို႕) ဘာသာေရးအေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ
 ၇။ လူမႈေရးႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ျပႆနာမရိွ  ၈။ အျခား ………………………………………

၁၄။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမသေဘာတူညီျပီးေနာက္ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႕စစ္ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ နယ္စပ္ေစာင့္တပ္တို႕၏ ၁၄။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမသေဘာတူညီျပီးေနာက္ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႕စစ္ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ နယ္စပ္ေစာင့္တပ္တို႕၏ 
 ပူးေပါင္းအင္အား အေျပာင္းအလဲရွိပါသလား။   (အေျဖတခုသာမွတ္ပါ) ပူးေပါင္းအင္အား အေျပာင္းအလဲရွိပါသလား။   (အေျဖတခုသာမွတ္ပါ)

 ၁။ မေျပာင္းလဲပါ / စစ္သားအေရအတြက္ မျခားနားပါ  ၂။ သိသိသာသာတုိးလာသည္  
 ၃။ သိသိသာသာ ေလ်ာ့လာသည္  ၄။ ေသခ်ာမသိပါ/မေျဖပါ 

၁၅။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမသေဘာတူညီျပီးေနာက္ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔တို႕၏ ပူးေပါင္းအင္အား အေျပာင္း ၁၅။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမသေဘာတူညီျပီးေနာက္ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔တို႕၏ ပူးေပါင္းအင္အား အေျပာင္း 
 အလဲရွိပါသလား။   (အေျဖတခုသာမွတ္ပါ) အလဲရွိပါသလား။   (အေျဖတခုသာမွတ္ပါ)

 ၁။ မေျပာင္းလဲပါ / စစ္သားအေရအတြက္ မျခားနားပါ  ၂။ သိသိသာသာတုိးလာသည္  
 ၃။ သိသိသာသာ ေလ်ာ့လာသည္  ၄။ ေသခ်ာမသိပါ/မေျဖပါ  

၁၆။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂လအတြင္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လံုၿခဳံမႈအား အဓိကျခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။  ၁၆။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂လအတြင္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လံုၿခဳံမႈအား အဓိကျခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။  
(အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)(အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)

 ၁။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သို႕မဟုတ္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမရိွ       ၂။ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား
 ၃။ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအခ်င္းခ်င္းၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္   ၄။ လယ္ယာ/အရပ္သားမ်ားရွိရာသုိ႔ လက္နက္ၾကီးျဖင့္ပစ္ခတ္ 
 ၅။ လယ္ယာ/အရပ္သားမ်ားရွိရာသုိ႔ လက္နက္ငယ္ျဖင့္ပစ္ခတ္  ၆။ အနီးနားရွိတပ္ဖြ႔ဲမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္၊ ျခိမ္းေျခာက္၊ က်ဳးလြန္ျခင္း
 ၇။ အျခား (ေဖၚျပပါ) ……………………………......

43နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



၁၇။ လြန္ခဲ့သည့္၁၂လအတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အာဏာပုိင္တို႕မွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ထိခိုက္ေစသည့္ အဓိက ၁၇။ လြန္ခဲ့သည့္၁၂လအတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အာဏာပုိင္တို႕မွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ထိခိုက္ေစသည့္ အဓိက 
 ျခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။  (အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္) ျခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။  (အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)

 ၁။ လုယက္မႈ / အတင္းအဓမၼအခြန္ေကာက္ယူမႈ   ၂။ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစျခင္း (ေပၚတာ၊ လမ္းျပ၊ ကင္းေစာင့္ေစျခင္း)  
 ၃။ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးျခင္း / ထိန္းသိမ္းျခင္း   ၄။ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း
 ၅။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ / မုဒိမ္းက်င့္မႈ   ၆။ ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္မႈထမ္းေစျခင္း
 ၇။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ / ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈ  ၈။ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေစျခင္း
 ၉။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရိွ   ၁၀။ အျခား (ေဖၚျပပါ) ………………………………  

 
၁၈။ လြန္ခဲ့သည့္၁၂လအတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အာဏာပုိင္တို႕မွ သင္တုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အား ထိခိုက္ေစသည့္ ၁၈။ လြန္ခဲ့သည့္၁၂လအတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အာဏာပုိင္တို႕မွ သင္တုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အား ထိခိုက္ေစသည့္ 
 အဓိကျခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။  (အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္) အဓိကျခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။  (အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)

 ၁။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ   ၂။ အိမ္မွ အဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္း / ေနအိမ္ဖ်က္ဆီးျခင္း  
 ၃။ သီးႏံွမ်ား သို႕မဟုတ္ အစားအစာမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း  ၄။ စားနပ္ရိကၡာမ်ားအား သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ခုိးယူျခင္း 
 ၅။ လယ္ယာမ်ား၊  ေစ်းမ်ားသို႕သြားရန္ ကန္႕သတ္ျခင္း  ၆။ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစျခင္း(ေပၚတာ၊ လမ္းျပ၊ ကင္းေစာင့္ေစျခင္း) 
 ၇။ လုယက္မႈ / အတင္းအဓမၼအခြန္ေကာက္ယူမႈ  ၈။ ေျမျမဳပ္မိုင္း
 ၉။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရိွ  ၁၀။ အျခား (ေဖၚျပပါ) …………………………

လူထုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ား။လူထုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ား။

၁၉။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ သံယံဇာတ စီမံခန္႕ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနေသာ ၁၉။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ သံယံဇာတ စီမံခန္႕ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနေသာ 
 ေဒသခံ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားရိွသလား။  (အေျဖ ၁ ခု တည္းသာထည့္ပါ။) ေဒသခံ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားရိွသလား။  (အေျဖ ၁ ခု တည္းသာထည့္ပါ။)

 ၁။ လူမႈအဖြဲ႕ / ေကာ္မတီ မရိွ  ၂။ ရိွ - သို႕ေသာ္ ၎တို႕မွ တရားမ၀င္၊ အာဏာမရိွ သို႕မဟုတ္ စြမ္းရည္မရိွ။
 ၃။ ရိွ၊ လုပ္ငန္းထိေရာက္စြာလုပ္ေနေသာ လူထုအဖြဲ႕ရိွ။ 

၂၀။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ျပင္းထန္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မ်ားကုိ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကပါသလ။ဲ ၂၀။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ျပင္းထန္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မ်ားကုိ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကပါသလ။ဲ 
  (အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)  (အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)

 ၁။ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား / ဓေလ့ထံုတမ္းဥပေဒ  ၂။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား / ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ
 ၃။ ျမန္မာအစုိးရ ရဲတပ္ဖြဲ႕ / တပ္မေတာ္    ၄။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား 
 ၅။ ေရွ႕ေနမ်ားအား တင္ျပျခင္း  ၆။ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား/ ဥပေဒေရးရာလႈပ္ရွားသူမ်ားသုိ႔တင္ျပျခင္း။
 ၇။ ဘာနည္းလမ္းမွမရိွ  ၈။ အျခား (ေဖၚျပေပးပါ) ………………………………

၂၁။  ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား မ်ားေသာအားျဖင့္ မည္သုိ႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးေပးပါသလဲ။ ၂၁။  ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား မ်ားေသာအားျဖင့္ မည္သုိ႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးေပးပါသလဲ။ 
(အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္) (အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္) 

 ၁။ မရွိပါ - အျငင္းပြားမႈ သို႕မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈ မရိွပါ။   ၂။ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမရိွ / ေျဖရွင္းမွဳမရွိ။
 ၃။ ေစ့စပ္မႈျဖင့္ ေက်ေအးေစျခင္း / ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးတြဲေျဖရွင္းသည္  ၄။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ထြက္ေျပးသည္/ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးသည္ 
 ၅။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္ / က်ဴးလြန္သူအား ဒဏ္ရုိက္သည္။   ၆။ ေထာင္ခ်သည္ /ထိပ္တုံးခတ္သည္
 ၇။ ေသဒဏ္ေပးသည္  ၈။ အျပစ္ေဖၚဆံုးမ၍ လူမွဳေရးအလုပ္ လုပ္ေစသည္
 ၉။ အျပစ္ေဖၚဆံုးမ၍ ရုိးရာအရ ေဆးေၾကာခုိင္းသည္  ၁၀။ အျခား (ေဖၚျပပါ) ……………………………....

၂၂။ အၾကမ္းဖက္ေသာရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူ (နစ္နာသူ) မ်ားအတြက္ မည္သုိ႔ေသာေထာက္ပ့ံမွဳမ်ိဳးရရွိပါသလဲ။ ၂၂။ အၾကမ္းဖက္ေသာရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူ (နစ္နာသူ) မ်ားအတြက္ မည္သုိ႔ေသာေထာက္ပ့ံမွဳမ်ိဳးရရွိပါသလဲ။ 
(သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ)(သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ)

 ၁။ မရွိပါ - ျပင္းထန္သည့္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား မရွိပါ   ၂။ လံုၿခံဳရာအိမ္ Safe house (အမ်ဳ ိးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္)
 ၃။ ႏွစ္သိမ့္အားေပးသည္ / စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပ့ံအားေပးသည္  ၄။ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ / ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးေပးသည္
 ၅။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကူညီသည္/ တရားမွ်တမႈရရန္ေထာက္ပ့ံေပးသည္  ၆။ ေထာက္ပ့ံ၀န္ေဆာင္ေပးမႈမရိွ။
 ၇။ အျခား(ေဖၚျပပါ)………………………………

၂၃။  ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ရွိသည့္ေနရာမ်ားကို ရြာသူ/သားမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔သိႏုိင္ပါသလဲ။ (သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ)၂၃။  ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ရွိသည့္ေနရာမ်ားကို ရြာသူ/သားမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔သိႏုိင္ပါသလဲ။ (သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ)
 ၁။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ႏွဳတ္ျဖင့္ သတိေပးသည္   ၂။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ားမွ ႏွဳတ္ျဖင့္သတိေပးသည္
 ၃။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မုိင္းေနရာအမွတ္အသားလုပ္ထားသည္  ၄။ တုိင္းရင္္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မွအမွတ္အသားလုပ္ထားသည္
 ၅။ လူ သို႕မဟုတ္ တိရိစာၦန္ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားမွတဆင့္ သိရသည္   ၆။ အျခားရြာသူ/သားမ်ားမွ သတိေပးသည္
 ၇။ ဤေဒသအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းမရွိပါ  ၈။ အျခား (ေဖၚျပပါ) …………………………………

၂၄။ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား (သုိ႔) စီးပြားေရးရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူမ်ားမွ က်ဴးလြန္ျပဳမူလာပါက ရြာသူ/သားမ်ားမွ မိမိကိုယ္ကုိ ကာကြယ္ရာတြင္ မည္သည့္ ၂၄။ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား (သုိ႔) စီးပြားေရးရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူမ်ားမွ က်ဴးလြန္ျပဳမူလာပါက ရြာသူ/သားမ်ားမွ မိမိကိုယ္ကုိ ကာကြယ္ရာတြင္ မည္သည့္ 
 နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကပါသလဲ။  (အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္) နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကပါသလဲ။  (အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)

 ၁။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၊ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေျပလည္စြာဆက္ဆံျခင္း  ၂။ အျခားရြာသူ/သားမ်ား/လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေျပလည္စြာဆက္ဆံျခင္း
 ၃။ စီးပြားေရးသမား/ရင္းနီးျမဳပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ ေျပလည္စြာဆက္ဆံျခင္း  ၄။ ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားဖြဲ႕စည္းသည္ / ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း
 ၅။ ေဒသခံလံုၿခံဳေရးအဖြ႔ဲ/ရြာတြင္းျပည္သူ႔စစ္ဖြ႔ဲစည္းျခင္း  ၆။ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားေထာင္ထားျခင္း 
 ၇။ အျခား (ေဖၚျပပါ)……………………………

44 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား



၂၅။  ဤေက်းရြာအုပ္စုမွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႕ရာတြင္္ မည္သည့္ဆက္သြယ္ေရးပုံစံမ်ား အသုံးျပဳၾကပါသလ။ဲ ၂၅။  ဤေက်းရြာအုပ္စုမွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႕ရာတြင္္ မည္သည့္ဆက္သြယ္ေရးပုံစံမ်ား အသုံးျပဳၾကပါသလ။ဲ 
  (သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ)  (သင့္ေလ်ာ္သည့္အကြက္မ်ားတြင္မွတ္ပါ)

 ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ကုိင္ဖုန္းလုိင္း  ၂။ ထိုင္းႏိုင္ငံ လက္ကုိင္ဖုန္းလုိင္း
 ၃။ အိမ္တြင္တပ္ဆင္ထားသည့္ ၾကိဳးသြယ္ဖုန္း  ၄။ Satellite ဖုန္း
 ၅။ စကားေျပာစက္ (ICOM / walkie-talkies / two-way radio)  ၆။ အင္တာနက္ / အီးေမးလ္
 ၇။ အျခား (ေဖၚျပပါ) ………………………………………

တရားမွ်တမႈ ရရိွေရးအတြက္ အဟန္႕အတားမ်ားတရားမွ်တမႈ ရရိွေရးအတြက္ အဟန္႕အတားမ်ား

၂၆။  ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္အားနည္းခ်က္မ်ား အဓိကရွိေနပါသလဲ။  (အေျဖ ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)၂၆။  ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္အားနည္းခ်က္မ်ား အဓိကရွိေနပါသလဲ။  (အေျဖ ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)
 ၁။ ဥေပဒမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပျခင္း/နားလည္ျခင္း မရိွ  ၂။ ဥပေဒမ်ား မွ်တမႈမရိွ/ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသာျဖစ္
 ၃။ ဥပေဒ လက္ေတြ႕အသုံးခ်မႈအားနည္း/တႀကိမ္ႏွင့္တႀကိမ္မတူၾက  ၄။ တိုင္ၾကားမႈနည္းနာ မရွင္းလင္း (သို႕) တိုင္ၾကားရန္ခက္ခဲ
 ၅။ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားထံေရာက္ရွိရန္ အကန္႔အသတ္ရွိ  ၆။ တရားသူႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ လာဘ္ေပးမႈရိွ
 ၇။ စစ္သားမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေပး / တာ၀န္ယူမႈမရိွ  ၈။ ဥပေဒအရ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ မရိွ
 ၉။ ဘာအဟန္႕အတားမွမရိွ   ၁၀။ အျခား (ေဖၚျပပါ) ………………………….........

၂၇။  ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္အားနည္းခ်က္မ်ား အဓိကရွိေနပါသလ။ဲ ၂၇။  ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္အားနည္းခ်က္မ်ား အဓိကရွိေနပါသလ။ဲ 
  (အေျဖ ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)  (အေျဖ ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)

 ၁။ ဥေပဒမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပျခင္း/နားလည္ျခင္း မရိွ  ၂။ ဥပေဒမ်ား မွ်တမႈမရိွ/ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသာျဖစ္
 ၃။ ဥပေဒ လက္ေတြ႕အသုံးခ်မႈအားနည္း/တႀကိမ္ႏွင့္တႀကိမ္မတူၾက  ၄။ တိုင္ၾကားမႈနည္းနာ မရွင္းလင္း (သို႕) တိုင္ၾကားရန္ခက္ခဲ
 ၅။ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားထံေရာက္ရွိရန္ အကန္႔အသတ္ရွိ  ၆။ တရားသူႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ လာဘ္ေပးမႈရိွ
 ၇။ စစ္သားမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေပး / တာ၀န္ယူမႈမရိွ  ၈။ ဥပေဒအရ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ မရိွ
 ၉။ ဘာအဟန္႕အတားမွမရိွ   ၁၀။ အျခား (ေဖၚျပပါ) ………………………….........

၂၈။  ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္အားနည္းခ်က္မ်ား အဓိကရွိေနပါသလဲ။ (အေျဖ ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)၂၈။  ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္အားနည္းခ်က္မ်ား အဓိကရွိေနပါသလဲ။ (အေျဖ ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)
 ၁။ ဥေပဒမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပျခင္း/နားလည္ျခင္း မရိွ  ၂။ ဥပေဒမ်ား မွ်တမႈမရိွ/ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသာျဖစ္
 ၃။ ဥပေဒ လက္ေတြ႕အသုံးခ်မႈအားနည္း/တႀကိမ္ႏွင့္တႀကိမ္မတူၾက  ၄။ တိုင္ၾကားမႈနည္းနာ မရွင္းလင္း (သို႕) တိုင္ၾကားရန္ခက္ခဲ
 ၅။ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားထံေရာက္ရွိရန္ အကန္႔အသတ္ရွိ  ၆။ တရားသူႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ လာဘ္ေပးမႈရိွ
 ၇။ စစ္သားမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေပး / တာ၀န္ယူမႈမရိွ  ၈။ ဥပေဒအရ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ မရိွ
 ၉။ ဘာအဟန္႕အတားမွမရိွ   ၁၀။ အျခား (ေဖၚျပပါ) ………………………….........

၂၉။  လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ တိုင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်င္ နစ္နာသူအတြက္ မည္သည့္စုိးရိမ္မွဳမ်ား အႀကီးဆုံးျဖစ္မည္ဟု သင္ယူဆပါသလ။ဲ ၂၉။  လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ တိုင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်င္ နစ္နာသူအတြက္ မည္သည့္စုိးရိမ္မွဳမ်ား အႀကီးဆုံးျဖစ္မည္ဟု သင္ယူဆပါသလ။ဲ 
  (အေျဖ ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)  (အေျဖ ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)

 ၁။ က်ဴးလြန္သူမွ ဂလဲ့စားေခ်မည္ကုိ ေၾကာက္လန္႕ျခင္း။  ၂။ မယုံၾကည္မွာကုိ ေၾကာက္ျခင္း။ 
 ၃။ အရွက္ရျခင္း / လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းထားမွဳမရွိမွာကုိ ေၾကာက္ျခင္း။   ၄။ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပစ္ပယ္မွာကို ေၾကာက္ျခင္း။ 
 ၅။ ဥေပဒမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမသိျခင္း။  ၆။ ဘာသာစကား / ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲရိွျခင္း။ 
 ၇။ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားျခင္း။  ၈။ အျခား (ေဖၚျပပါ) ……………………………………

၃၀။ က်ဴးလြန္ခ်ုဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႕ရန္ႏွင့္ ထပ္မံမျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ ၃၀။ က်ဴးလြန္ခ်ုဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႕ရန္ႏွင့္ ထပ္မံမျဖစ္ေပၚရနအ္တြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ 
 ဟုသင္ယူဆပါသလဲ။  (အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္) ဟုသင္ယူဆပါသလဲ။  (အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)

 ၁။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္တပ္သားမ်ား ဆုတ္ခြာရန္။  ၂။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဆုတ္ခြာရန္။
 ၃။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကုိ နယ္ေျမခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္။  ၄။ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား၏ က်င့္၀တ္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္။
 ၅။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနည္းလမ္း တည္ေဆာက္ရန္။  ၆။ ျမန္မာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား ေပါင္းစပ္ရန္။ 
 ၇။ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားအား လူ႕အခြင့္အေရး/ဥပေဒပညာေပးရန္။  ၈။ အာဏာပုိင္မ်ားအား လူ႕အခြင့္အေရး/ ဥပေဒပညာေပးရန္။ 
 ၉။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္။   ၁၀။ အျခား (ေဖၚျပပါ) …………………………………

၃၁။  အတိတ္ကာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မေဖၚထုတ္ႏိုင္ေသးေသာအမႈမ်ားကို မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္
 ဟု သင့္အေနႏွင့္ အၾကံေပးလပါသလဲ။  (အေျဖ၂ခုထက္မပုိပါႏွင့္)

 ၁။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ / တရားဥပေဒအရ အေရးမယူျခင္း   ၂။ က်ဴ းလြန္ခံရသူမ်ားအား နားေထာင္ေပးျခင္း၊ လူမႈစိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ 
   ေထာက္ပံ့ျခင္း / ဥပေဒအရ အေရးမယူျခင္း

 ၃။ လူထုၾကားနာျခင္း/အမွန္တရားထုတ္ေဖၚေရးေကာ္မရွင္/  ၄။ တည္ဆဲျမန္မာဥပေဒေအာက္ရွိ ရာဇ၀တ္မွဳဆုိင္ရာ
 ဥပေဒအရ အေရးမယူျခင္း။  တရားစီရင္ေရး/စြပ္စြဲခ်က္အတုိင္း အေရးယူျခင္း

 ၅။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေအာက္ရွိ ရာဇ၀တ္မႈခုံရံုး (ICC)/  ၆။ အျခား (ေဖၚျပပါ) …………………………………………
 စြပ္စြဲခ်က္အတုိင္း အေရးယူျခင္း

သင့္ရဲ့ပါ၀င္ေျဖၾကားျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။ သင့္ရဲ့ပါ၀င္ေျဖၾကားျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။ 

45နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕



ေနာက္ဆက္တြဲ ၃။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၃။ 
အတိုေကာက္စာလံုးမ်ားႏွင့္ အရပ္ေဒသ အမည္မ်ားအတိုေကာက္စာလံုးမ်ားႏွင့္ အရပ္ေဒသ အမည္မ်ား

ASEAN အေရွ႕ေတာင္အာရွာႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာစီယံ)
BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္
CIDKP ကရင္ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ 
HURFOM မြန္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
IDP ျပည္တြင္း အိုးအိမ္စြန္႕ပစ္ထြက္ေျပးရသူ
KEG ကရင္နီအျမဲစိမ္းအဖြဲ႕ 
KESAN ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္
KHRG ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ 
KIO ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕
KNPP ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ
KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး
KNWO ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး
KORD ကရင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံုး 
KSWDC ကရင္နီ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန
KWO ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး
MIMU ျမန္မာ႔သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးယူနစ္ 
MRDC မြန္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ 
NCCT တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုုင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕
NGO အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
NMSP မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 
RCSS ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ
SHRF ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
SSA-S ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေတာင္ပုိင္း)
SSA-N ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပုိင္း)
SSDF ရွမ္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း
TBC နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕
UNHCR ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုး
UPWC ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
UWSA ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္ဖြဲ႕

BURMA PLACE NAMES ေနရာမ်ား၏ ျမန္မာဘာသာ အမည္BURMA PLACE NAMES ေနရာမ်ား၏ ျမန္မာဘာသာ အမည္

Irrawaddy Region ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသ 
Karenni State ကယားျပည္နယ္ 
Karen State ကရင္ျပည္နယ္ 
Kyaukgyi ေက်ာက္ႀကီး 
Moulmein ေမာ္လၿမိဳင္ 
Mergui ၿမိတ္ 
Paan ဖားအံ 
Papun ဖာပြန္ 
Pasaung ဖာေဆာင္း
Pegu Region ပဲခူးတိုင္းေဒသ 
Salween River သံလြင္ျမစ္ 
Sittaung River စစ္ေတာင္းျမစ္ 
Tavoy ထား၀ယ္ 
Tenasserim Region တနသၤာရီတိုင္းေဒသ
Taungoo ေတာင္ငူ
Rangoon ရန္ကုန္

46 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား




