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အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
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ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည ္လံုေလာက္မႈမရိွေပ။ ကုလသမဂၢမဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR)၏ အကူအည ီ
ျဖင့ျ္ပနလ္ာသူမ်ားသည ္အစိုးရႏွင့အ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညမီပါပ ဲမမိအိစအီစဥျ္ဖင့ ္ေနရပသ္ို႔ျပနသ္ြားသည့ ္
ဒုကၡသည္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၎တို႔၏ဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မရွိၾကေပ။ ထို႔ျပင္ 
ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအေထာက္အပံႏွ့င္ ့ ေနာက္ဆက္တြစဲစီစမ္ႈမ်ားေစာင္ၾ့ကည္ရ့န ္ ကတိပ်က္ျခင္းသည ္
ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား အထူးအကူအညီလုိအပ္သူမ်ားအျဖစ္ ခက္ခဲသည့္ဘဝသုိ႔တြန္းပို႔ေစသည္။ အကယ္၍ 
ေနရပ္ေဒသအသစတ္ြင ္၎တုိ႔၏ဘဝအား ျပည္စ့ံစုြာျပနလ္ညထူ္ေထာငႏ္ိငုျ္ခင္းမရိွပါက ေနာငတ္ြငလ္ည္းေနရပ ္
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကို ထပ္မံျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အကူအညီအခ်ိဳ႕ရရွိၾကေသာ္လည္း 
အမ်ားစုမွာ ၎တို႔ရရွိသင့္သည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးက္ျပားမ်ားရရွိရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနၾကဆဲျဖစ္ 
သည္။ ေျမယာ၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္အတြက္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား
လုိအပ္ေသာေၾကာင့ ္ဤအခက္အခသဲည ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ား၏ နိငုင္ ံေရး၊ လမူႈေရးႏွင့ ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းပါဝငမ္ႈမ်ား 
အတြက္ အဟန႔အ္တားျဖစ္ေစသည။္ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည ္မိမိတုိ႔၏အျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
အား ျဖည့္ဆည္းရနအ္တြက္ ေန႔ စဥ္ႏွင့္အမွ်႐ုန္းကန္ေနရေသာေၾကာင့ ္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြႏွဲင့ ္ ေဒသတြင္းဆံုး 
ျဖတခ္်က္ခ်မႈမ်ားတြငပ္ါဝငရ္န ္စတ္ိဝငစ္ားမႈႏႈန္း အလြနန္ည္းပါးလွပါသည။္ အခ်ိဳ ႕ေနရပမ္်ားတြင ္လက္နက္ကိငု ္
အဖြဲ႔မ်ား၊ မေပါက္ကြဲေသးေသာ လကန္က္ခယဲမ္းမ်ားႏွင္ ့ေျမျမႇဳ ပမ္ိငု္းမ်ားရိွေနေသာေၾကာင့ ္အခ်ဳ႕ိေနရပျ္ပနသူ္ 
မ်ား၏ ေဘးကင္းလုျံခံဳမႈမ်ားအတြက္ စိုးရမိစ္ရာမ်ားရိွေနေသးသည။္ စီးပြားေရးႏွင့ရ္ပုပ္ိငု္းဆုိငရ္ာ ေဘးကင္းလံုျခံဳ  
မႈမရိွျခင္းသည ္ ရပ္ရြာတညတ့ံ္ခုိင္ၿမဲေရး၊ ဒမုိီကေရစႏွီင္ၿ့ငမိ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ေရးတြင ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးဘက္မ်ားမွ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္နည္းပါးသူမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနရမည္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ 
အစိုးရမွ၎တုိ႔အားထည့သ္ြင္းမစဥ္းစားျခင္း စသည္ခ့စံားခ်က္မ်ားကုိ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားမွ ေဖာ္ျပၾကသည။္ ၎တုိ႔ 
၏ခစံားခ်က္မ်ားအရ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာကျ္ဖစ္ပြားလာခဲသ့ည့ ္ပဋပိကၡမ်ားႏွင့ ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည ္ျပနလ္ည ္
ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ားမရွိေၾကာင္းကုိ 
ရွင္းလင္းစြာျပသေနသည္။ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားရင္ဆုိင္ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ားကို သတိမူလာၾကေစရန္ ယခု 
အစရီငခ္စံာတြင ္မီးေမာင္းထိုး ျပသထားပါသည။္ သုိ႔မွသာလ်င ္ေရရွညတ္ညတ့ံ္ၿပီး ဂဏုသ္ကိၡာရိွသည့ ္ျပနလ္ည ္
ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိ၍ေကာင္းမြန္လာေစရန ္လပု္ေဆာငႏ္ိငုမ္ညျ္ဖစသ္ည။္ ဤအစရီငခ္စံာ တစခ္လံုုး 
တြင္ KHRG မွ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုသိျမင္လာေစရန္ ၎တို႔၏ကိုယ္ေတြ႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ား
ကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
နွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏အျမင္သေဘာထားမ်ားကို တာဝန္ယူကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါ
သည္။ 
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နိဒါန္း
KHRG မွ ဘားအံခရိုင္၊ မယ္လေဝလယ္မူးႏွင့္ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ေလးဖာေထာသို႔ လတ္တေလာျပန္လည္ 
အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ခုကို ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါသတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 
တြင ္ေနရပျ္ပနသူ္အမ်ားစမွုာ UNHCR ႏွင့ ္အျခားလုပ္ေဖာ္ကိငုဖ္က္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အကူအညျီဖင့ ္ထုိင္းအစိုး 
ရႏွင့ျ္မနမ္ာအစိုးရတုိ႔မွဦးေဆာင္ေသာ မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာျပည ္
တြင္းသုိ႔ ျပန္လာခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည။္ ထုိသမူ်ားကိ ုKHRG မွလူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပရ္ာတြင ္၎တုိ႔၏အေျခ 
ခလုိံအပခ္်က္မ်ားျဖစသ္ည္ ့ေျမယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝင ္ေငြအခြင့အ္ ေရးမ်ားနည္းပါးျခင္း စသည္စ့နိ္ေခၚမႈအခက္ 
အခမဲ်ားကိ ုရငဆုိ္င္ေနရေၾကာင္းတငျ္ပခဲၾ့ကသည။္ ၎တုိ႔မွ အျခားျပႆနာမ်ားျဖစသ္ည္ ့မေပါက္ကြ ဲေသးေသာ 
လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားရိွေနျခင္း၊ ျပနလ္ာခ်န္ိတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရိွသည့ ္ခရီးလမ္းမ်ားျဖတ္လာရျခင္းႏွင့ ္ေဒ
သတြင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လုံျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနရျခင္းတို႔ကိုပါ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။1

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ UNHCR အကူအညီျဖင့္ေနရာျပန္လည္ခ်ထားမႈသည္ တတိယ
အႀကိမျ္ပဳလုပခ္ဲျ့ခင္းျဖစၿ္ပီး ဤအစအီစဥအ္ား ေနာင္တြင္လည္းဆကလ္က္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရိွပါသည။္ အမွန ္
စငစ္စ ္၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ထုိင္းအစိုးရတုိ႔မွ ဒကုၡသညႏွ္စစ္ကုို မိုးရာသီမတုိငခ္ငႏွ္င့ ္မိုးရာသီေနာက္ 
ပိုင္း တစ္ႏွစ္လၽွင္ႏွစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။2 ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစုိက္ 
UNHCR မွလည္း ေနာင္လာမည့္ေလးႏွစ္အတြင္းတြင ္ထုိင္းျမနမ္ာနယ္စပတ္စ္ေလွ်ာက္ရိွ ယာယီဒကုၡသည္စခန္း 
မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ဒုကၡသည္မ်ား၏အေရအတြက္ကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ခ်မွတ္ထားသည္။3 ေနာင္တြင္ ေနရပ္ျပန္မည့္သမူ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာျ္ပပါ အလားတစူိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ုရင္ 
ဆိုင္ႏိုင္ရေျခရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အဆို 
ပါစိန္ေခၚမႈမ်ားအား အေျဖရွာႏိုင္မည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေပးထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
တြင္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ထက္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ရင္ဆုိင္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ 
အေသးစတ္ိ ဆန္းစစ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည။္ ဤအစရီငခ္စံာတြင ္ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထုိငမ္ႈပုစံမံ်ားျဖစၾ္ကေသာ 
UNHCR ၏အစအီစဥျ္ဖင့ျ္ပနလ္ည္ေနထိငုမ္ႈ၊ မမိအိစအီစဥျ္ဖင့ျ္ပနလ္ည္ေနထုိငမ္ႈႏွင့ ္IDP မ်ားမွ ျပနလ္ညအ္ေျခခ် 
ေနထိုင္မႈတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

UNHCR ၏အစအီစဥျ္ဖင့ ္ျမနမ္ာျပညသုိ္႔ ေနရပျ္ပနလ္ာသူစစုုေပါင္း ၁၀၃၉ ဦးရိွၿပီး၂၀၁၆ ခႏွုစ၊္ ေအာကတုိ္ဘာ 
လတြင္ ၇၁ ဦး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ၉၃ ဦး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၅၆၅ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 
ဇူလိုင္လတြင္ ၃၁၀ ဦးျဖစ္ၾကပါသည္။4 UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ အနာ 
ဂတ္တြင္မ်ားလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏အေရအတြက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ 
အနည္းအက်ဥ္းသာရိွေနသည။္ တရားဝငျ္ပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားရိွၾကေသာ္လည္း နယ္စပ ္
ေဒသကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးညႊန႔္ေပါင္းအဖြဲ႔ (TBC) ၏ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္မႈအမ်ားစု 
သည္ ထုိတရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏အျပင္ဖက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း 

1 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “အကယ္၍ ကြ်န္မသာသိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး 
- ဒုကၡသည္မ်ား၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ား” တြင္ၾကည့္ပါ။

2 ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Press Release : Cooperation between 
Thailand and Myanmar on the Voluntary Return of the 4th Batch of Myanmar Displaced Persons during 1 – 3 July 
2019 in Tak, Kanchanaburi, and Mae Hong Son Provinces” တြင္ၾကည့္ပါ။

3 ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ UNHCR Global Focus Thailand မွ ထုတ္ေဝေသာ “Operations - Thailand” တြင္ၾကည့္ပါ။
4 ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Press Release : Cooperation between 

Thailand and Myanmar on the Voluntary Return of the 4th Batch of Myanmar Displaced Persons during 1 – 3 July 
2019 in Tak, Kanchanaburi, and Mae Hong Son Provinces” တြင္ၾကည္႔ပါ။

5

မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း

https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/19-1-nb1_burmese_version_3.pdf
http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/105808-Cooperation-between-Thailand-and-Myanmar-on-the-Vo.html
http://reporting.unhcr.org/thailand
http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/105808-Cooperation-between-Thailand-and-Myanmar-on-the-Vo.html


မမိအိစအီစဥျ္ဖင့(္UNHCR ႏွင့အ္စိုးရမ်ား၏အကူအညမီပါပ)ဲ ေနရပျ္ပနသူ္ ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွသညဟု္ခန႔မွ္န္းရၿပီး5 
၂၀၁၈ ခႏွုစတ္ြင ္ထုိနည္းျဖင့္ေနရပျ္ပနသူ္ ၃,၃၉၀ ဦးရိွပါသည။္6 ဤနည္းလမ္းျဖင့ ္၎တုိ႔ထြက္သြားသည့အ္ခ်နိတ္ြင ္
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏အေရအတြက္ကုိ အတိအက်သိရန္ 
ခဲယဥ္းလွပါသည္။7 ထို႔ေၾကာင့္ ဤခန႔္မွန္းေျခအေရအတြက္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္အေရအတြက္ထက္ ပိုၿပီး 
နည္းပါးႏုိင္ပါသည္။ 

UNHCR မွ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားမည့္အစီအစဥ္တြင္ လူဦးေရပိုမိုတိုးျမင့္လာေစရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ေၾကာင့္ တစ္ဖက္တြင္လည္း မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏လူဦးေရပိုမိုတိုးမ်ားလာေစပါသည္။ ျမန္မာ 
ျပည္အေျခစိက္ု UNHCR မွလည္း မိမိအစီအစဥ္ျဖင့ ္ေနရပျ္ပနသူ္ဦးေရသည ္လြနခ္ဲသ့ည္ ့ႏွစအ္နည္းငယ္အတြင္း 
မ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္းကုိ သတိထားမိခဲ့ၾကပါသည။္ ထုိကဲသုိ့႔ UNHCR ၏ မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ ျပနလ္ည္ေနရခ်ထား 
ေရးအစအီစဥ္ေဆာငရ္ြက္ရာတြင ္အခ်နိၾ္ကန္႔ၾကာမႈမ်ားရိွျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည ္၎တုိ႔၏နာမညမ္်ား 
ကုိ စာရင္းမွထုတ္ပယရ္န္ေတာင္းဆုိၾကၿပီး မမိအိစအီစဥျ္ဖင့သ္ာ ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထိငုရ္န ္ေရြးခ်ယ္ၾကသည။္8   

မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း IDP မ်ား၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ားလည္း တိုးမ်ားလာခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ပဏာမအပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပိငု္း လက္နက္ကုိငပ္ဋပိကၡမ်ားေလ်ာ့နည္းလာသကဲ ့
သို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ NCA9  လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္မွာလည္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ 
ခြာရမႈမ်ားနည္းလာခဲသ့ည။္ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့IDP  မ်ား၏ ျပန္လညအ္ေျခခ်ေနထုိငမ္ႈ  တုိးပြားလာရျခင္းျဖစ္သည။္ 
TBC ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေနရပ္စြန႔္ခြာရသူ ၁၆၂,၀၀၀ ဦးခန႔္သည္ မိမိတို႔၏ 
မူလရြာမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းတစဝ္ိက္ုတြင ္ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထုိငရ္န ္ႀကိဳ းစားခဲၾ့က 
သည။္ သို႔ေသာလ္ည္း လံုျခံဳေရးႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ စိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနေသာ 
ေၾကာင့ ္ထုိျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထုိင္မႈမ်ား၏ ေရရွညတ္ညတ္ံမ့ႈႏွင့ ္ျပနလ္ည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ စိုးရမိဖ္ြယ္ 
ရာအေနထားတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု TBC မွ တင္ျပခဲ့သည္။10  အမွန္စင္စစ္၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူ ၁၆၂,၀၀၀ 
ဦး အနက္ ၁၁,၀၀၀ ဦးတို႔သည္ မူလအားျဖင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္သူ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း 
TBC မွ၎တုိ႔ကုိ အထက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းထဲတြင္ ထည့္တြက္ခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ TBC မွ  
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ျပန္လည္အေျခခ်ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ IDP မ်ားျဖစ္ေနႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

5 နယ္စပ္ေဒသကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (TBC) မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝေသာ “2017 Annual Report” ၏စာမ်က္ 
ႏွာ ၇ တြင္ ၾကည့္ပါ။

6 နယ္စပ္ေဒသကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (TBC) မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝေသာ “2017 Annual Report”  ၏စာမ်က္ 
ႏွာ ၇ တြင္ ၾကည့္ပါ။

7 Southern Methodist University, PhD Dissertation, Carrie PERKINS မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Rethinking 
Repatriation: Karen Refugees on the Thia-Myanmar Border” တြင္ႀကည့္ပါ။

8 UNHCR Global Focus Myanmar မွ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “2020 (Plan) - Voluntary Return” တြင္ၾကည့္ပါ။
9 တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔အမ်ားအျပားပါဝင္မႈ 

မရွိေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေစသည့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ 
တြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၁၅ ဖြဲ႔အနက္ KNU အပါအဝင္ ၈ ဖြဲ႔သာ ဖိတ္ၾကားခံရေသာ တုိင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားအၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွျပဌာန္းထားေသာ ေလးစား 
လုိက္နာရမည့္ကတိကဝတ္မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ စတင္က်င့္သံုးရပါ 
သည္။  ျမန္မာအစိုးရ၏ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ေနာက္ထပ္ ၂ ဖြဲ႔မွလည္း အဆုိပါ 
NCA စာခ်ဳပ္အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။

10 နယ္စပ္ေဒသကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (TBC) မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Human 
Security in South Eastern Myanmar” ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ တြင္ၾကည့္ပါ။ TBC မွထုတ္ေဝထားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ KHRG ၏ 
သုေတသနနယ္ေျမမဟုတ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ အေျခအေနမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔

6

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TBC-Annual-Report-2017_Bur.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TBC-Annual-Report-2017_Bur.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/e3ca/53f536b0ff3ede529d5a48ef22f4cba69aa8.pdf?_ga=2.254227137.833073793.1596084129-1957571089.1596084129
https://reporting.unhcr.org/node/2541?y=2020#year
https://reliefweb.int/report/myanmar/2018-human-security-south-eastern-myanmar


ပံုစံသုံးမ်ဳိး (အကူအညီျဖင့္၊ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္၊ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းပံုစံျဖင့္) ျဖင့္ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ ႀကံဳ 
ေတြ႔ရေသာအေျခအေနမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပႏိငုရ္နအ္တြက္ KHRG မွျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္း ေဒသမ်ား 
တြင္ IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွျပန္လာသူမ်ားကို လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ UNHCR ၏မိမိ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပျ္ပနျ္ခင္းလက္စြစဲာအုပ ္(၁၉၉၆)11 ႏွင္ ့ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္ ့ျပနလ္ည္ေပါင္းစည္း 
ေရးႏွင္္ဆုိ့င္ေသာလက္စြစဲာအပ္ု (၂၀၀၄) မ်ားကုိအသုံးျပဳၿပီး ေနရပျ္ပနသူ္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆန္းစစသုံ္း 
သပထ္ားပါသည။္ ထုိ႔နည္းတူ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအကူအညမီ်ားႏွင္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ား၏ “အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကုိကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
တရားေရးအေျခအေနမ်ားရရိွရန”္ 12 အကူအညတုိီ႔အား ျပနလ္ညခ္်ထားေရးလုပင္န္းမွ ေအာငျ္မငစ္ြာျပနလ္ည ္
ေပါင္းစည္းႏုိင္စြမ္းရွိမရွိကုိလည္း သံုးသပ္ထားပါသည္။ ဤလမ္းညြန္ခ်က္လက္စဲြစာအုပ္မ်ားသည္ မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လာသည့္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ 
ေျပးရသမူ်ားအားလံုးႏွင့ ္  IDP မ်ားအပါအဝင ္အျခားပဋပိကၡဒဏခ္ရံသူမ်ားအတြက္ကုိပါ ေရရွညတ္ညတံ့္ေသာ 
အေျဖမ်ားကိုရွာရန္အတြက္ အသံုးဝင္သည့္လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားသည္ ေနရပ္
ျပန္သူမ်ားအားလံုး၏အေျခအေနကိုသုံးသပ္ရာတြင္ အလြန္အသုံးဝင္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာမွ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ အေတြ႔ 
အၾကံဳတို႔အား စတင္သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ UNHCR ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ျဖစ္ေသာ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျဖင့္ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ား ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူ 
မ်ား၏ ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထုိင္မႈသည ္လံျုခံဳ၍ဂဏုသ္ကိၡာရိွေစျခင္းႏွင့ ္ပိမုိုေကာင္းမြနၿ္ပီး ေရရွညတ္ညတ့ံ္ေသာ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း” 13 စသည့္အေျခအေနတုိ႔အား သတိျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး UNHCR ၏ 
ျပဌာန္းခ်က္အရ  မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာျပန္လည္ေပါင္း 
စည္းျခင္းအေျခအေနမ်ားကို အဓိကထား ဆန္းစစသုံ္းသပထ္ားပါသည။္ အဆုပိါအေျခအေနမ်ားမွာ “ႏိငုင္သံား 
ဆိုငရ္ာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိ ုလက္လွမ္းမီျွခင္း၊ ရပုပ္ိငု္းဆုိငရ္ာ ေဘးကင္းလုံျခံဳ ျခင္း၊ အိမ၊္ေျမယာႏွင္ ့
ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈကိုအေျခခံေသာ လူထုအေျချပဳ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမွီႏိုင္ျခင္း” 14  စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ျပနလ္ညအ္ ေျခခ် ေနထုိငမ္ႈပုစံတံစခ္အုား ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားသည ္အျခားေသာ ျပန္လညအ္ေျခခ်ေနထိငုမ္ႈ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း သက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္းလက္ခံသည္အ့ေပၚ KHRG  မွ  ဤအစီရင္ခံစာတစ္ခုလံုးတြင ္
ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားရငဆုိ္ငရ္သည္ ့ကြျဲပားျခားနားေသာအေတြ႔အၾကံဳႏွင့ ္အေျခအေနမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားပါ 
သည။္ ထုိ႔အျပင ္ေနရပျ္ပနသ္မူ်ား၏  တူညမီႈမရိွေသာေနရပျ္ပနမ္ႈ ပုစံမံ်ားသည ္တစခ္ါတစရ္ပံထဝအီေနအထားအရ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားထက ္အေရးႀကီးမႈမရိွေၾကာင္းကုိလည္း ဤအစရီငခ္စံာတြင္ေဖာ္ျပရနႀ္ကိဳ း 
စားထားပါသည္။ အကူအညီျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ ကနဦးေပးထားသည့္အကူအညီမ်ားကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္
တြင ္၎တုိ႔ႏွင္အ့တူယွဥတ္ြဲေနထိငုၾ္ကေသာ အျခားေသာပုစံျံဖင့ျ္ပနလ္ာသူမ်ားအပါအဝင ္အျခားေဒသခရံြာသား 
မ်ားကဲ့သို႔ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကူညီမႈႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား
သည ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္ တုိက္ရိက္ုဦးတညလု္ပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးထက္ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းတစရ္ပ ္
လုံးအတြက္ကုိ ဦးတညလု္ပ္ေဆာငၾ္ကသည။္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္ ့KHRG မွေနရပျ္ပနသ္မူ်ား 
၏ ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထုိငျ္ခင္းအစအီစဥမွ္ အကူအညမီညမွ္်ရရိွေၾကာင္းကုိသာမကပ ဲ၎တို႔ျပနလ္ည ္အေျခ 
ခ်သည့္ ေနရာေဒသႏွင့္ပံုစံမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသုံးသပ္ထားပါသည္။

11 ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ UNHCR မွထုတ္ေဝေသာ “Handbook. Voluntary Repatriation: International Protection” တြင္ၾကည့္ပါ။
12 UNHCR မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Handbook for Repatriation and Reintegration Activities” တြင္ၾကည့္ပါ။
13 UNHCR မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Third group of Myanmar refugees return home from 

Thialand with UNHCR support” တြင္ၾကည့္ပါ။
14 UNHCR မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Third group of Myanmar refugees return home from 

Thialand with UNHCR support” တြင္ၾကည့္ပါ။
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း

https://www.unhcr.org/publications/legal/3bfe68d32/handbook-voluntary-repatriation-international-protection.html
https://www.unhcr.org/411786694.pdf
https://www.unhcr.or.th/en/news/general/pr/third-group-of-myanmar-refugees-return-home-from-thailand-with-unhcr-support#:~:text=Third%20group%20of%20Myanmar%20refugees%20return%20home%20from%20Thailand%20with%20UNHCR%20support,-Ma%20Tway%2C%20a&text=The%20refugees%20will%20be%20departing,Myanmar's%20Kayin%20and%20Kayah%20States.&text=%E2%80%9CThailand%20has%20been%20a%20ge
https://www.unhcr.or.th/en/news/general/pr/third-group-of-myanmar-refugees-return-home-from-thailand-with-unhcr-support#:~:text=Third%20group%20of%20Myanmar%20refugees%20return%20home%20from%20Thailand%20with%20UNHCR%20support,-Ma%20Tway%2C%20a&text=The%20refugees%20will%20be%20departing,Myanmar's%20Kayin%20and%20Kayah%20States.&text=%E2%80%9CThailand%20has%20been%20a%20ge


ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ “ယာယီစခန္းမ်ား”

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာျပည္ဘက္ျခမ္းမွဒုကၡသည္မ်ား လာေရာက္ေနထုိင္သည့္ စခန္းမ်ားကုိ 
အမ်ားအားျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းအျဖစ္ေခၚေဝၚၾကေသာ္လည္း ထုိင္းအစုိးရအေနျဖင့္ ၎တုိ႔အား ယာယီ 
စခန္းအျဖစသ္ာ တရားဝငမွ္တ္ယူပါသည။္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည ္၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းထားေသာ ဒကုၡသည ္
မ်ားဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၏အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမျဖစ္သည့္အျပင္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းထားေသာ 
ထုိစာခ်ဳပ၏္ ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူညခီ်က္တြင္လည္း လက္မွတ္မထုိးထားပါ။ ထုိ႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ 
သည ္ဒကုၡသညမ္်ားႏွင္ ့ႏုငိင္ံေရးခုလိႈ ံခြင့္ေတာင္းဆိသုမူ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားကာကြယရ္န္ 
ခ်မွတထ္ားေသာ ျပညတ္ြင္းဥပေဒမ်ား မရိွပါ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ထိုင္းႏုငိင္အံတြင္းရိွ ယာယီဒကုၡသညစ္ခန္းတြင ္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကို UNHCR မွ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ထိုင္းအစိုးရမွာမူ 
ထုိကဲသုိ့႔အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရိွပါ။15 ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔သည ္ဒကုၡသညစ္ခန္းျပင္ပတြင္ သြားလာ 
ေနထုိင္ခြင့္ စသည့္အခြင့္အေရးမ်ား မရရွိၾကပါ။ 

အစိကရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္မ်ားအတြင္း ဒုကၡသည္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏ 
မဝူါဒမ်ား ေကာင္းမြန္လာျခင္းအခ်ဳ႕ိရိွေနေသာ္လည္း ဥပေဒမ်ားသညအ္လြနတ္င္းၾကပလ္်က္ရိွေနၿပီး ျမနမ္ာျပည ္
သုိ႔ ျပန္လည္အေျခခ်ရာတြင္လည္း ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအခက္အခဲ 
မ်ားကုိ တရားဝငန္ည္းလမ္းျဖင့္ရွာေဖြေျဖရွင္းရန္ ျဖစႏ္ိငု္ေခ်အနည္းငယ္မွ်သာရိွပါသည။္  ထုိ႔ေၾကာင့ ္ဒကုၡသည ္
မ်ားျပန္လည္အေျခခ်ရန္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ “တြန္းအား” မ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ 
မရွိျခင္းႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းလာျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ 
၎တို႔၏ အေျခအေနေကာင္းမြန္လာမည္ဟူေသာေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ အိမ္ျပန္ရန္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ေျမယာ 
ေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္နုိင္ေျခမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ“ဆြဲအား”မ်ားကုိတင္ျပထားေသာ္လည္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ 
၎တုိ႔ရငဆုိ္ငခ္ဲရ့သည့ ္တင္းက်ပမ္ႈမ်ားႏွင့ ္ျပနလ္ညအ္ေျခခ်သည့အ္ခ်ိန္တြင္ အမွန္တကယ္ ရင္ဆိင္ုေတြ႔ ၾကံဳ 
ရသည့္အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

UNHCR မွ ေနရပျ္ပနလ္ညခ္်ထားေရးလုပင္န္းေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားအား ေကာင္းမြနလ္ာေအာင ္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင ္
ၾကေသာ္လည္း ျမနမ္ာျပညဘ္က္ျခမ္းသို႔ျပန္သြားသည္ခ့ရီးစဥစ္စီဥမ္ႈမ်ားသည ္ျပႆနာမ်ားဆက္လက္ရိွေနဆ ဲ
ျဖစ္ပါသည။္ ၎သည ္ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ ဂဏုသ္ကိၡာကုိ ထိပါးျခင္း၊ ၎တုိ႔အား လုံျခံဳ မႈမရိွေစျခင္းႏွင္ ့က်န္းမာ 
ေရးႏွင့္ညီညြတ္မႈမရွိသည့္ ခရီးအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေသာ စနစ္တက်စီစဥ္မႈမရွိျခင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈမရွိသည့္သယ္
ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ အစာေရစာလုံေလာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္အားနည္းျခင္း 
စသည္အ့ေျခအေနမ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေစၿပီး ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအေနႏွင္ ့မွားယြင္းစြာဆက္ဆံခရံသညဟ္ ုခစံားရ 
ေစပါသည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔လံုေလာက္ေသာအေထာက္အပ့ံမရွိျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ေရးျပဳလုပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားမွ ျပန္လည္စီစစ္မႈမ်ားမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ UNHCR သံုးပြင့္ဆုိင္သေဘာတူညီမႈအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ 

15 UNHCR မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒစံႏႈန္းအရႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ အကာအကြယ္ေပးမည့္သူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
စံႏႈန္းမ်ားအရ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အကာအကြယ္ရယူႏုိင္သည့္ႏုိင္ငံတစ္ငံသည္ ဂ်ီနီဗာေခါ၏ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ႏွင့္ သံတမန္က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ လက္ခံက်င့္သံုးသည့္အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းအေပၚ မသက္ဆုိင္ပါ။ ထုိ႔နည္းအတူ 
၎တုိ႔၏ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေအာက္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ လက္ခံေပးသည့္ႏုိင္ငံသည္လည္း ဒုကၡသည္အျဖစ္ 
အသိမွတ္ျပဳျခင္း မျပဳျခင္းအေပၚမွာလည္း မသက္ဆုိင္ပါ။ ဤအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိ “Glossary”, 
European Commission Migration and Home Affairs တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္လည္း မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ေနရပ္ျပန္သူမ်ားထက္ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ရွိ 
မေနေပ။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတြင ္စစီဥသူ္မ်ားအေနျဖင္ ့အေျခခဝံန္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိရရိွရန ္ေသခ်ာ 
စြာလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္သူမ်ားမွ သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးရရွိရန္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားအကန္႔အသတ္ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွၾကသည။္  အခ်ိဳ ႕ေသာေနရပျ္ပနသူ္မ်ားသည ္အေျခခကံ်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိယာယီစခန္းမ်ားသို႔ျပန္သြားရၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ား၌ 
အခမဲ့ျဖစ္သင့္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားေပးေနရသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ UNHCR ႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ 
ၾကေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU)၊16  ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး(KWO), ဌာေနမဲ့ျပည္တြင္း 
ကရငဒ္ကုၡသညမ္်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ(CIDKP)၊ ကရငက္ယ္ဆယ္ေရးႏွင္ဖ့ြံ႔ၿဖိဳ းေရးရုံး (KORD)ႏွင္ ့ကရငသ္ဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်ငႏွ္င့လူ္မႈေရးလႈပရွ္ားမႈကြနယ္က(္KESAN) တုိ႔မွေပးေနေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည ္ေရတုိအတြက္ 
သာျဖစၿ္ပီး ကနဦးျပနလ္ညအ္ေျခခ်မႈကုနက္်စရတ္ိမ်ားကုိသာ ကာေပးနိငုသ္ည။္ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအား ၆ လစာ 
ေထာက္ပံမ့ႈရရိွမည္ဟု ကတိေပးထားသညမ္်ားရိွေသာလ္ည္း လက္ေတြ႔တြင ္ရရိွေသာအေထာက္အပံမ့်ားသည ္
အမ်ားဆံုးတစလ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစလ္မွ်သာလံုေလာက္သည။္ ထုိအခ်နိအ္တြင္း ေျမယာဝယ္ယူႏိငုခ္ြင့ႏွ္င့ ္အျခား 
ေသာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမ်ားလည္းမရွိပါ။ 
ေျမယာရရိွခဲသူ့မ်ားသည ္ပိမုိုေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနတြငရိွ္ေနေသာ္လည္း ျပငပ္ေထာက္ပံမ့ႈမ်ားအေပၚတြင ္
မီွခိုေနရေသးသည။္ ဤထိရွလြယ္ေသာအေျခအေနတြင ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားသည ္ထပမ္ံေထာက္ပံမ့ႈမ်ားမရရိွလၽွင ္
ေျမယာဆုံးရႈံးႏုိင္ေျခႏွင့္ ထုိေျမယာမ်ားအေပၚတြင ္မီွခိႏုိငုစ္ြမ္းမရိွသည္အ့ေျခအေနမ်ား ပိမုိမု်ားျပားလာႏိငုသ္ည။္

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားရရွိႏိုင္ခြင့္သည္ အဘက္ဘက္တြင္ျပည့္စံုလုံေလာက္မႈမရွိေသးပါ။ UNHCR အစီ 
အစဥျ္ဖင့ျ္ပန္လညအ္ေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအပါအဝင ္ေနရပျ္ပနသ္အူမ်ားအျပားမွာ တရားဝငစ္ာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ရယူရာတြင္ မ်ားစြာေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့အု္ပခ္်ဳပ္ေရးလိအုပခ္်က္မ်ားေၾကာင့ ္အခက္အခမဲ်ားစြာႏွင့ရ္ငဆုိ္င ္
ၾကရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္၊ မဲ ေပးႏိုင္ခြင့္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသား
အခြင့အ္ေရးနားလညရ္နအ္တြက ္ကူညီေထာက္ပံမ့ႈေပးရာတြင ္လုိအပခ္်က္မ်ားစြာရိွေနေသးသည။္ အမ်ားစမွုာ 
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈနည္းၿပီး နိုင္ငံသားအျဖစ္ထည့္သြင္းခံရမႈရွိမရွိ သံသယရွိၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားမွေနရပ္ျပန္သူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားရွိၿပီး ေနာင္အနာဂတ္တြင္  
ဖယ္က်ဥ္ခံရမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။

ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈႏွင့္လုံျခံဳေရး အာမခံခ်က္သည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ 
အရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ KHRG မွ 
ျပဳလုပ္ေသာလူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းတြင္ ယင္းျပႆနာမ်ားကုိ ထငဟ္ပ္ေဖာ္ျပထားပါသည။္ KHRG  ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္ 
အရ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည္ဟုယူဆရေသာ ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ စနစ္က်ေသာမိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
မရွိေသးေသာေၾကာင့္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးျပႆနာမ်ား ရွိေနေသးသည္။ ျပန္လည္အေျခခ်မႈမ်ား 
ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားကို ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းအသိေပးသင္တန္းေပးထားျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ 
ေဒသမ်ားတြင ္မေပါက္ကြဲေသးေသာလကန္ကခ္ယဲမ္းမ်ားရိွေနေသးၿပီး ၎တို႔၏လုျံခံဳမႈကိ ုအႏၱရာယ္ေပးေနေသာ 
ေၾကာင့ ္သြားလာလႈပရွ္ားမႈႏွင့ ္စားဝတ္ေနေရးအတြက ္အခက္အခမဲ်ားျဖစ္ေစပါသည။္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိငအ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေရးလႈပရွ္ားမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနေသးေသာေၾကာင့ ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ား 
မွာ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မယုံၾကည္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

16 KNU သည္ ကရင္လူမ်ိဳး၏ အဓိကႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ၎အား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္အစျပဳၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၁၉၄၉ 
ခႏွုစ္တြင္စ၍ သေဘာထားကြဲလြဲခဲၿ့ပီး ပဋပိကၡျဖစခ္ဲပ့ါသည္။ KNU ၏အာဏာသည္ ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ ေတာင္ပိငု္းေဒသတစ္ဝိကုတ္ြင ္
က်ယ္ျပန္႔စြာအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္စနစ္အား တည္ေထာင္ဖို႔ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)အား ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံ 
ေရး တင္းမာေနဆဲျဖစ္သည္။
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ေနရပ္ျပန္သူမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေစျခင္း၊  ေရရွည္တည္တံ့ 
ေသာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအားျမႇင့္တင္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကုိ ယခုျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမွ 
ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ၿပီးျပငဆ္င္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ေနာင္ေနရပ္ျပနသ္မူ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အပံမ့်ားရရိွရန ္ 
အျပင္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရာေနရာမ်ား 

ဒကုၡသညမ္်ားႏွင့္ IDP အခ်ိဳ ႕သည္ မိမိတို႔၏ မူလေက်းရြာသို႔ျပနသ္ြားခ်နိတ္ြင ္အျခားသူမ်ားသည ္အျခား 
ေက်းရြာမ်ား သို႔မဟတ္ု ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္ အထူးခ်မွတ္ေပးထားသည္ ့ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး 
ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါခ်မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ေရး 
ေနရာမ်ားသည ္UNHCR ကဲသို့႔ အေထာက္အကူေပးသည္အ့ဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ေဒသခအံစိုးရမွ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မွီရမည္။  ထုိအေျခခံစံႏႈန္းမ်ားမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလပု္ 
ႏုငိခ္ြင္(့အမိယ္ာႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ေျမယာ)၊ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ပညာေရးလက္လွမ္းမီွႏုငိခ္ြင္၊့ ေသာက္သံုး 
ေရရရိွမႈ စသညတုိ္႔ပါဝငပ္ါသည။္  ဤျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအစအီစဥတ္ြင ္စစီဥလု္ပ္ေဆာငပ္ံတုို႔သည ္
အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕အလွဴရွင္မ်ားသည္ အိမ္ယာ၊ အေဆာက္အဦးပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ 
ေျမယာခ်မွတ္ေပးေဝျခင္းတုိ႔အတြက္သာ ကူညီေထာကပ္ံ့ေပးၾကပါသည။္ အခ်ိဳ ႕ေသာ ျပနလ္ည္ေနရာခ် 
ထားေရးေနရာမ်ားသည္ ႀကီးမားက်ယ္ဝန္းၿပီး လူသိမ်ားေသာ္လည္း တရားဝင္ခ်မွတ္ထားေသာ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာ စာရင္းမ်ားကို KHRG မွ ရရွိႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ဤအစီရင္ ခံစာတြင္ KHRG 
အေနျဖင္ ့ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားမွ မညသ္ည့္ေနရာက ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ျပငဆ္ငထ္ား 
သည့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ေျပာဆိုထားျခင္းအေပၚ တင္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလကမ္်ား 
အား အေျခခံထားပါသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမွ “ဒီရြာက ေနရပ္ျပန္ေတြအတြက္ 
ျပင္ဆင္ထားတဲ့ေနရာျဖစ္တယ္” ဟုတင္ျပသည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား

ဤပံုအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ခလယ္လြီထူ(ေညာင္ေလးပင္)ခရုိင္၊ မူး(မုန္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ မရမ္းပင္ေက်းရြာတြင္ ရိုက္ယူ 
ခဲ့ပါသည္။ ဤပံုသည္ မရမ္းပင္ေက်းရြာသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ၾကေသာ IDPမ်ား၏အိမ္မ်ားပံု ျဖစ္ပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]

ဤပုံအား ၂၀၂၀ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖၚဝါရလီ ၆ ရက္ေန႔တြင ္ဒူးပလာယာခရိငု၊္ ေကာ္တရ(ီေကာ့ကရတ္ိ)ၿမိဳ ႕နယ္၊ ေကာ္လားေက်းရြာကုိ ရိက္ုယခူဲ ့
သည့္ ဗီဒီယိုထဲမွပံုကိုျပန္လည္ယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္လားေက်းရြာသည္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးေနရာထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပံုသည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ အသစ္ 
ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္အလံုး (၃၀၀) ၏ ပံုျဖစ္ပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည ္KHRG ၏သုေတသနျပဳခ်က္၊ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်ကမ္်ား 
မွ အေျခခထံားၿပီး ၎တို႔၏ကြင္းဆင္းအဖြဲ႔ႏွင့ ္စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေပးထားေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျဖစပ္ါသည။္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားမွေပးေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဤအစရီငခ္စံာ၏စာကုိယတ္ြင ္တိုကရ္ုကိ ္
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (အခန္း ၅ - ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏အျမင္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ပါ)

အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမနမ္ာအစိုးရ၊ UNHCR၊ CBO-CSO မ်ား - အစိုးရ၏အကူအညႏွီင့္ UNHCR ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လညအ္ေျခခ် 
ေနထုိငသူ္မ်ား၏အေျခအေနကုိ ေစာင့ၾ္ကည့ရ္န။္ ေဒသခံ CBO-CSO မ်ား၏ အကူအညျီဖင့္ ၎တုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီ 
၏ လုိအပခ္်က္မ်ားကိ ုပုမွံနဆ္န္းစစရ္နႏွ္င့ ္လုိအပ္ေသာအေထာက္အပ့ံမ်ားကို အျပည္အ့ဝျဖည္ဆ့ည္းေပးရန္။

ျမန္မာအစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ UNHCR ႏွင့္အလွဴရွင္မ်ား -  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ 
ရန္အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ IDP မ်ား၏ ျပန္လည္ 
အေျခခ်သည့္ေနရာမ်ားကုိ ေလ့လာရန္။ ထို႔ေနာက ္  ထိသူုမ်ား၏  အဓကိလုိအပခ္်ကမ္်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္ျဖည့ဆ္ည္း 
ေပးရန္၊ ၎တုိ႔ျပန္လည္အေျခခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဘဝမ်ားျပန္လည္စတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာကူညီမႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။

ျမနမ္ာအစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ UNHCR ႏွင့အ္လွဴရွငမ္်ား - ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထုိငသူ္မ်ားကုိ အကူအညီေပးေနေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္  လုိအပ္ေသာေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္၊ ေဒသအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပး 
ရန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း

UNHCR၊ ျမနမ္ာအစုိးရ၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ INGO မ်ား - ဒကုၡသညမ္်ားႏွင့ ္IDP မ်ားရရိွေသာ စားနပရ္ကိၡာ၊ အကူအည ီ
မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည ္၎တို႔အား အတင္းအၾကပျ္ပနခ္ိငု္းျခင္းဟ ုယဆူေသာေၾကာင့ ္၎တုိ႔အတြက္ လူသား 
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား တုိးျမႇင့္ေပးရန္။

UNHCR၊ CBO-CSO မ်ား၊ INGO မ်ား - ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းမျပဳလုိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
ထုိင္းအစိုးရႏွင့ ္ဆက္လက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာငၿ္ပီး ထုိင္းႏိငုင္တံြင ္အေျခခ်ေနထုိငႏ္ိငုမ္ည့ ္အခြင့အ္လမ္းမ်ားႏွင့ ္
တရားဝင္ေနထိုင္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။

ျမနမ္ာအစိုးရ၊ UNHCR - UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပျ္ပနသ္မူ်ားကုိ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ သယသူ္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့ ္
ခရီးသြားလာမႈအေျခအေနပိမုိ ုေကာင္းမြန္ေအာင ္လပု္ေဆာင္ေပးရနႏွ္င္ ့ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထုိငမ္ည့္ေဒသသုိ႔ 
သြားရာတြင္ လုံေလာက္ေသာ ေရႏွင့္အစားအစာအပါအဝင္ လုိအပ္သည့္အကူအညီမ်ားေပးရန္။ 

တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

အစိုးရ၊ UNHCR - ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလပု္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အေတာအတြင္း တရားဝင္စာရြက ္
စာတမ္းမ်ားျပဳလပု္ေပးရာတြင ္အခ်တိအ္ဆက္ေကာင္းမြန္စြာရရိွေစရန္အတြက္ ပိုမိုပူးေပါင္းလပ္ုေဆာင္ရန္ႏွင့္ 
ျပန္ေရာက္ေနထုိင္သည့္  ေနရာသုိ႔ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား အခ်ိန္မွီရရွိေစရန္ 
အတြက္ အကူအညီမ်ားေပးရန္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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အစိုးရ - တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပဳလုပရ္ာတြင ္ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထိငုသူ္မ်ား ရငဆုိ္ငရ္သည့အ္ခက္အခ ဲ
မ်ား (ဥပမာ - နာမည္ကြဲျပားမႈ၊ အခ်ိဳ႕ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မရယူနိုင္ျခင္း) ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးၿပီး 
တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္။

အစိုးရ၊ NGO မ်ား - ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထိငုသူ္မ်ားအတြက္ တရားဝငစ္ာရြက္စာတမ္းရယူႏုငိသ္ည္ ့ ဝန္ေဆာင ္
မႈမ်ားေပးရန္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ တုိင္းရင္းသား 
ဘာသာစကားပါဝင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထားရွိရန္။

တရားမၽွတမႈရရွိေရး

ျမနမ္ာႏုငိင္ ံအဂတလုိိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ -  ျပညသူ္လူထုမ်ားက တရားေရးစနစ္တြင္ ယုၾံကညမ္ႈရိွ 
လာေစရန ္စနစအ္တြင္းရိွေနေသာ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာတုိကဖ္်က္ေပးရန။္ ထုိသို႔ျပဳလပုရ္ာတြင ္
တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံးရွိ ေဒသအလုိက္ ႐ုံးမ်ားဖြင့္ထားရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကံဳေတြ႔ရေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ 
ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တက္ႂကြစြာတိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေပးရန္။

ျမန္မာအစိုးရ - အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ၎၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ 
လုံေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရန္။ ထို႔အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအေပၚ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ 
ဆုိသူမ်ားကိ ုအကာအကြယ္ေပးနိငုရ္န ္သတင္းေပးမ်ားအား ကာကြယ္ေရးဥပေဒ (Whistleblower Protection 
Bill) ကိုျပဌာန္းေပးရန္။

ျမန္မာအစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ CBO-CSO မ်ား - ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ တရားေရးစနစ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ပုိမုိသိရွိနားလည္ 
လာေစရန ္အသိပညာေပး အလုပ႐္ုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားျပဳလုပၿ္ပီး ဥပေဒေရးရာယႏၲရားမ်ား လက္လွမ္းမီလွာေစရန ္
အတြက္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားေပးရန္။

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ 

ျမနမ္ာအစိုးရ၊ CBO-CSO မ်ား - ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ရာေနရာမ်ားတြင ္မဲေပးမႈအသပိညာႏွင့ ္ေရြး ေကာက္ပြမဲ်ားတြင ္
ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၏အေရးပါပုံကို အသိပညာေပးရန္။

ျမန္မာအစိုးရ - ျပန္လည္အေျခခ်ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ မဲေပးခြင့္စာရင္းေပးမႈ 
စီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ မဲေပးခြင့္ရွိရန္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မဲ႐ုံအလုံအေလာက္ထားရွိေပးရန္။

ျမန္မာအစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ CBO-CSO မ်ား - ေဒသအဆင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူး 
ေပါင္းပါဝငမ္ႈကုိအားေပးရနႏွ္င့ ္ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ရာေန ရာမ်ားတြင ္က်ား၊မေရးရာ အသိပညာေပးအလုပ႐ံု္ေဆြး 
ေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္။

ျမနမ္ာအစိုးရ၊ EAO မ်ား - ခြျဲခားဆက္ဆံမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၲရားမ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီး လူမႈအသိုက္အဝန္းအသစတ္ြင ္
ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမႈ

ျမန္မာအစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ UNHCR၊ CBO-CSO မ်ား - ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ေျမႏွင့္ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား 
ေပးရန။္ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာငရ္ာတြင္ ေျမယာမ်ားတုိက္ရိကု္ေပးျခင္း၊ ေျမယာပိငုဆုိ္ငခ္ြင့ ္တရားဝငစ္ာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ရရွိရန္အတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေရးေျမယာမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း 
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



ေျမယာေစ်းခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳ းေရးလပ္ုငန္းမ်ား လပုက္ိငုန္ိငုရ္နအ္တြက္ေျမယာမ်ား ျပနလ္ညျ္ပငဆ္ငရ္ာတြင ္
အကူအညီေပးရန္တို႔ ပါဝင္သည္။

ျမနမ္ာအစိုးရ၊ UNHCR၊ CBO-CSO မ်ား - ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနရပ္ျပန္္သူမ်ား ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္နိုင္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း 
မ်ားေပးရန္။

ျမန္မာအစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ CBO-CSO မ်ား၊ NGO မ်ား - စိုက္ပ်ိဳး ေရးေစ်းကြက္ လက္လွမ္းမီွေစရန္အတြက္ 
ျပန္လည္အေျခခ်သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အေသးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္။

ျမန္မာအစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ UNHCR - ေနရပ္ျပန္သူမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမႈအား 
ျပနလ္ညထ္ူေထာငန္ိငုသ္ညအ္ထိ အသီးသီးတြငရိွ္ေသာ လုိအပခ္်က္မ်ားအတြက္ အေထာကအ္ပံမ့်ားေပးရန။္

အိမ္ယာ

ျမန္မာအစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ UNHCR - UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
အိမ္ယာမ်ားတည္ေဆာက္ ေပးရန္ႏွင့္ ေစ်းသက္သာၿပီးေရရွည္တည္တံ့ေသာ လွ်ပ္စစ္မီး, ေရသန႔္ႏွင့္ အျခား  
ေသာအိမ္သုံးပစၥည္းတပ္ဆင္မႈမ်ားရရွိရန္။ (ဥပမာ - အိပ္ယာ၊ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ မီးဖုိေခ်ာင္ပစၥည္းမ်ား)

ျမန္မာအစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ INGO မ်ား - ျပန္လည္အေျခခ်ထားသည့္ေနရာတြင္ အိမ္ယာတည္ 
ေဆာကသ္ည္အ့ခါ စစတ္ပႏွ္င္ပ့တ္သက္ဆကႏ္ြယ္သည္အိ့မယ္ာေဆာက္လပု္ေရးကုမၸဏမီ်ားႏွင္ ့စာခ်ဳပခ္်ဳပဆ္ိ ု
ျခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာမူဝါဒမ်ားထားရွိရန္။  

ျမန္မာအစိုးရ - ေစ်းသက္သာၿပီး ေရရွညတ္ညတ့ံ္ေသာလွ်ပစ္စမ္ီးႏွင့ ္ေရသန႔ရ္ရိွမႈ ပိမုိုေကာင္းမြန္ေအာငျ္ပဳလုပ ္
ၿပီး ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႔ေတာငပ္ိငု္း အထူးသျဖင့ ္ျပနလ္ညအ္ေျခခ်သည့္ေနရာမ်ားတြင ္ေရရွညအ္တြကသ္င့္ေလ်ာ ္
ေသာ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္မ်ား က်င့္သုံးရန္။

ျမနမ္ာအစိုးရ၊ CBO-CSO မ်ား၊ EAO မ်ား - မမိအိစအီစဥျ္ဖင့္ေနရပျ္ပနလ္ာသမူ်ားႏွင့ ္ IDP မ်ားကုိ ျပနလ္ညထ္ ူ
ေထာင္ေရး သို႔မဟုတ္ ခိုင္ခံ့ေသာအိမ္ယာမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကူညီေပးရန္။

ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး

ျမန္မာအစိုးရ၊ EAO မ်ား - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး 
လကလွ္မ္းမီွနိငုမ္ႈ တုိးတက္ေကာင္းမြနလ္ာေစရနအ္တြက ္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့ ္ေဆးခန္းမ်ား ေဆာကလု္ပျ္ခင္းႏွင့ ္
ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမႇင့္ခန႔္ထားရန္။

ျမနမ္ာအစိုးရ၊ UNHCR - ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး အေဆာကအ္ဦးမ်ားသည ္ျပနလ္ညအ္ေျခခ်သည့္ေနရာႏွင့ ္
သင့္ေတာ္သည့္အကြာအေဝးတြင္သာထားရွိၿပီး ထုိအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ရွိလာမည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ထားရန္။

ျမန္မာအစိုးရ - ဒုကၡသည္စခန္းရွိေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကြဲျပားမႈကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ယႏၲရားမ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီး ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ပညာေရး လက္္လွမ္းမွီႏိုင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္။

ျမနမ္ာအစိုးရ - မမိအိစအီစဥျ္ဖင့္ေနရပျ္ပနလ္ာသည္ ့IDP ႏွင့ဒ္ကုၡသညက္ေလးသူငယ္မ်ား အစုိးရေက်ာင္းမ်ားသို႔ 
တက္ေရာက္ပညာသငယူ္ႏုငိရ္နအ္တြက္ ကူညီေထာကပ္ံ့ေပးရနႏွ္င္ ့၎ကေလးမ်ား ဆက္လက္တက္ေရာက္
ရမည့္အတန္းပညာအတိုင္း သင္ယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုံျခံဳေရး

တပမ္ေတာ္၊ ျမနမ္ာအစိုးရ၊ EAO မ်ား - ေျမျမႇုဳ ပမ္ိငု္းမ်ားအားဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကုိ တားျမစရ္န။္ ေျမျမႇုဳ ပ ္
မိုင္းႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားကို အမွတ္အသားျပဳလုပ္ၿပီး လုံျခံဳေရးအ 
တြက္ ထိုအမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားသည့္ေနရာမ်ားကို  ေဒသခံမ်ားအား အသိေပးရန္။

UNHCR၊ CBO-CSO မ်ား - ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ၿပီးသူမ်ားရိွသည့္ေနရာမ်ား၊ IDP မ်ား ေနသည့စ္ခန္းမ်ားႏွင့ ္ထုိင္း 
နိုင္ငံရွိဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္။

ျမနမ္ာအစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ UNHCR - ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ားႏွင့ ္ေဘးပတ္ဝန္းက်ငမ္်ားတြင ္ေျမျမႇဳပ ္
မိုင္းႏွင့္မေပါက္ကြဲေသးေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

တပ္မေတာ္၊ အစိုးရ - ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတည္ရွိရာေန
ရာမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလုပ္ရွားမႈ ကင္းမဲ့ဇံုျဖစ္ေစရန္အတြက္ စစ္တပ္စခန္းမ်ား 
ရုတ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ အရပ္သားေနရာမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္။

အစီရင္ခံစာျပဳစုပံုနည္းစနစ္

ဤအစရီငခ္စံာကို ဒကုၡသညမ္်ား၊ IDP မ်ားအပါအဝင ္ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးလုပင္န္းတြငပ္ါဝင္ေသာ ေဒသခ ံ
ေခါင္းေဆာငမ္်ားႏွင္ျ့ပဳလပု္ေသာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင ္မီွျငမ္းအသုံး 
ျပဳထားပါသည္။ 

ဤကဲ့သို ႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကူညီေပးေနေသာ 
(သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္ေနေသာအဓိကပါဝငသ္ည့အ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ား (UNHCR ႏွင့ ္ျမနမ္ာအစိုးရ) ႏွင့့္အ္ရပဘ္က္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေတြ႔ဆုံခဲ့ျခင္းမ်ားမရွိပါ။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို တင္ျပရာတြင္ 
ပါဝငလု္ပ္ေဆာငသူ္မ်ားႏွင့ ္တာဝနရိွ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျမင္မ်ားပါဝင္ျခင္းသည ္ပိုမိုမွ်တမႈရိွေသာ အျမငမ္်ားရိွ 
သည္ဟုဆိုပါက အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေစပါမည္။ သို႔ေစကာမူ ထုိအျငင္းပြားမႈသည္ အၿမဲတမ္းမမွန္ကန္ေပ။ 
အေၾကာင္းမွာ အပယ္ခရံသူမ်ားႏွင္ ့ခ်နထ္ားခသံမူ်ား၏အျမငမ္်ား ပါဝငပ္ါက မွ်တသည္အ့ျမငမ္်ားလည္း ျဖစႏ္ုငိ ္
ပါသည။္ KHRG ၏ရညရ္ြယ္ခ်က္မွာ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ား၏အသမံ်ားကုိ ဦးစားေပးတငျ္ပရနျ္ဖစသ္ည။္ ေနရပျ္ပနသူ္ 
မ်ားမွ ထပခ္ါတလလဲတဲငျ္ပသညမွ္ာ ၎တုိ႔ျပနလ္ည္ေရာက္ရိွခ်နိမွ္စ၍ တာဝနရိွ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပနလ္ညဆ္န္း 
စစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း တစ္စုံတစ္ရာမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သာမက 
ေနာငျ္ပနလ္ာမည္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္ပါ တာဝန္ယူေနရေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထသံို႔ ၎တုိ႔၏ေနရပျ္ပန ္
သည့္အေတြ႔အၾကံဳကို တင္ျပႏိုင္ခြင့္မရွိေသးပါ။  KHRG မွ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏အသံကို အေလးထားၿပီး လူေတြ႔ 
ေမးျမန္းခန္းမွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကိုတင္ျပျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္စိုးရိမ္မႈမ်ားကို လူအမ်ား 
ၾကားသိႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ကြင္းပိုင္းသုေတသနႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ား

ဤအစရီင္ခံစာတြင္ ႏုတ္သက္ေသခံခ်က္မ်ား အဓကိပါဝငပ္ါသည။္ ထုိသက္ေသခခံ်က္မ်ားကုိ KHRG မွျပငဆ္င ္
ထားသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ေစရန္ပံုစံခ်ထားသည့္ေမးခြန္းမ်ား (semi-structure interview) 
၏ အသံသြင္းရရိွမႈအေပၚအေျခခံကာ ျပဳစထုားျခင္းျဖစပ္ါသည။္ KHRG မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ 
ယူစုေဆာင္းပုံနည္းစနစ္မ်ားကုိ ရြာသားမ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးၿပီး ၎ရြာသားမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
သတင္းရယူသူမ်ားကြန္ယက္သည္ ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



ရယူေပးခဲ့ၾကပါသည္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သည့္ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားအားလုံးထံမွ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ရရွိလာေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားအစီရင္ခံစာအတြင္း မည္သုိ႔ထည့္သြင္းအသုံးျပဳလုိ 
ေၾကာင္းကုိ သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့ပါသည္။ ထုိလူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားအား စေကာကရင္ဘာသာစကားအျပင္ 
ျမန္မာဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ပါ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  

ဤအစရီငခ္စံာအတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈႏွစ္ပုိင္းမွရရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုအသံုးျပဳထားပါသည။္ 
တစပ္ိငု္းမွာ ၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ဇြနလ္မွသတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္ျပဳလပ္ုခဲ့ေသာ လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းမ်ားျဖစ္သည။္ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လႏွင့္ဧၿပီလမ်ားတြင္ KHRG မွ မယ္လေဝလယ္မူး17 ႏွင့္ ေလးဖာေထာ18 ရွိ ျပန္လည္္အေျခ 
ခ်သည္ဒ့ကုၡသည ္၁၃ ဦးတုိ႔ႏွင့ ္ေဒသခံေခါင္းေဆာင ္၃ ဦးတုိ႔ကိ ုေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပခ္ဲပ့ါသည။္ ကနဦးပိငု္း 
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၁၃ ခုအနက္ ၁၁ ခုကုိသာ ဤလက္ရွိအစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါ 
သည္။ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၃  ခုစလံုးကိ ုအသုံးျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုလူေတြ႕ေမးျမန္းခန္းမ်ားအျပင္ KHRG မွ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္းအျခား 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၃၀ ခုတို႔မွာ -

•  ေနရပ္ျပန္သူဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP ၂၈ ဦး
•  ခ်မွတ္ထားေသာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမဟုတ္သည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္သည့္ IDP တစ္ဦး
•  အီးတူထ စစ္ေဘးေရွာငဒ္ကုၡသညစ္ခန္းတြင္းရိွ ကရငအ္မ်ိဳ းသမီးအစည္းအရုံးအဖြဲ႔ဝငျ္ဖစသ္ည္ ့ေဒသခံေခါင္း 

ေဆာင္ ၁ ဦး 

KHRG မွ ေနရပ္ျပန္သူစုစုေပါင္း ၄၀ ဦး (အမ်ိဳးသား ၂၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၉ ဦး)ႏွင့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦး 
(အမ်ိဳးသား ၂ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး)တုိ႔အား လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ KHRG ၏လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ခရုိင္ ၇ ခုအတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၂၀ ရြာတြင္ 
ျပဳလုပခ္ဲပ့ါသည။္ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ့ေနရပျ္ပနသူ္ ၂၄ ဦးသည ္ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာအျဖစ ္
သတ္မွတ္ထားသည့္ေက်းရြာမ်ား သို႔မဟတ္ု ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္ ့မယ္လတာေလာ္ 
ေသာ၊ မယ္လေဝလယ္မူး၊ ေလးဖာေထာ၊ ေကာ္လားႏွင့္ ထီးသဘလုခီး စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လက္ရွိေနထုိင္ 
လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဤေနရာမ်ားမွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ UNHCR ၏ အကူအညီ 
ရရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့့္္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္သည့္ဒုကၡသည္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ၎ 
လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားသည္ တမင္တကာေရြးခ်ယ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ ျပန္လည္ခ်ထားသည့္ေနရာ 
မ်ားတြင ္IDP မ်ားလည္း အေျခခ်ေနထိုငပ္ါသည။္ သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔အားေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ မျပဳလုပ္မိခဲပ့ါ။ အဆိုပါ 
ျပန္လည္အေျခခ်သည့္ေနရာႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ားအားလုံးသည္ ဒူးပလာယာခရုိင္ႏွင့္ 
ဘားအံခရုိင္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦးမွလြဲ၍ က်န္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ား အားလံုး 
သည ္ဤခရုငိႏွ္စခ္အုတြင္းရိွ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားသည္ ့ေနရာမ်ားထတဲြင ္ျပနလ္ည္ေန 
ထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ ဤခရုိင္ႏွစ္ခု 
(ဒူးပလာယာႏွင္ဘ့ားအံ) အတြင္းတြင ္လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈပုိ၍ ျပဳလပ္ုႏိုင္ခဲရ့ျခင္းမွာ အဆုပိါေဒသအတြင္း ခ်မွတ္ 
ထားေသာ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာမ်ားသည ္အျခားဧရယိာမ်ားထက ္ပုမိုတိညၿ္ငမိမ္ႈရိွျခင္းႏွင္ ့လုံျခံဳ မႈ 
ရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဒူးသထ ူ(သထုံ) ခရုငိမွ္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသ ူ၄ ဦးစလုံးမွာ ၎တို႔၏ မလူေက်းရြာျဖစသ္ည္ ့ထီးဆီေဘာခီးေက်းရြာသုိ႔ 
ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ထားေသာ IDP မ်ား ျဖစၾ္ကသည။္ ေတာအူး (ေတာင္ငူ)၊ ဘိတ္-ထားဝယ္ (ၿမိတ္-ထား၀ယ္)ႏွင့္ 
မူေၾတာ္ (ဖာပြန္)ခရုိင္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္မူ IDPမ်ားႏွင့္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွ 

17 မယ္လထာဟု ယခင္ကတည္းက သိရသည္။
18 ကရင္လို ‘ေမာ္ေတာ့ထူ’ ဟုသိရၿပီး ျမန္မာလို ‘ဇီးပင္’ ဟုသိရသည္။
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မမိအိစစီဥျ္ဖင္ ့ေနရပျ္ပနလ္ာသူမ်ားကို ေရာေႏွာၿပီးေတြ႔ ဆုံေမးျမန္းထားျခင္းျဖစသ္ည။္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ား 
အျပားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔၏မူလေက်းရြာတြင္ပင္မဟုတ္ဘဲ ယခင္၎တို႔၏မူလေဒသအတြင္းတြင္္ 
ျပနလ္ညအ္ျခခ်လ်က္ရိွသည။္  ခလယ္လြထူီ (ေညာင္ေလးပင)္ ခရုငိတ္ြင ္KHRG မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈျပဳလုပခ္ဲ့ေသာ 
သူ ၅ ဦးမွာ IDP မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏မူလေက်းရြာသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့သည္။ 

KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ သူအမ်ားစုမွာမူ UNHCR ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး လက္ 
ေတြ႔တြငမူ္ ေနရပ္ျပန္အမ်ားစုမွာ မိမိအစီအစဥျ္ဖင္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားျဖစၾ္ကသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့KHRG မွ ရရိွထား 
ေသာ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈရလဒသ္ည ္ျမန္မာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ုငိ္းတြငျ္ဖစပ္ြားေနေသာ ေနရပျ္ပနမ္ႈပံစုႏွံင္ ့ကြျဲပား 
ေနပါသည။္  အဘယ္ေၾကာင္ဆုိ့ေသာ္ ၎တို႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ားသည ္လြယက္စူြာဝင္ေရာက္ 
သြားလာႏုင္ိျခင္း၊ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားစုေဆာင္းရယူရန ္ပုမိုလိြယကူ္ျခင္းႏွင္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိရန္ လူဦးေရအမ်ားအျပားရွိျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ျပန္သြားၾကေသာဒုကၡ 
သညႏွ္င္ ့IDP မ်ားကုိေတြ႔ရိွရန္ အကန္႔အသတ္ရိွေသာေၾကာင္ ့၎တုိ႔၏ေနရပျ္ပနမ္ႈႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားကုိ သုေတသနျပဳရနခ္က္ခပဲါသည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာင္တြင္၎တုိ႔၏အသံမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ 
ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္တင္ျပရာတြင္ ၎တို႔၏ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္မွသာလွ်င္ 
ျပည့္စံုေသာသုေတသနမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

မွတခ္်က္။ ။ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည္အ့ခ်ိနတ္ြင ္KHRG သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစသူုမ်ားမွ လူေတြ႔ေမး 
ျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ထိုအခ်ိနတ္ြင ္ထိုင္းႏွင္ျ့မနမ္ာႏုငိင္ ံနယ္စပတ္စ္ေလွ်ာက္တြင ္
လမ္းေၾကာင္းမ်ားပတိဆုိ္႔ျခင္းႏွင္ ့သြားလာေရးမ်ားတင္းၾကပျ္ခင္းမ်ားေၾကာင္ ့ရရိွထားေသာအခ်က္အလက္ 
မ်ားအေပၚ လိုအပသ္ည္ထ့ပမ္ံေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈႏွင့္ ရညရ္ြယ္ထားေသာလူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလပ္ုႏုငိ ္
ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။

သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းသည့္ေနရာမ်ား

KHRG သည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္္းရွိ ခရိုင္ ၇ ခု ျဖစ္သည့္ ဒူးသထူ(သထံု)၊ ေတာအူး (ေတာင္ငူ)၊ 
ခလယ္လြီထူ (ေညာင္ေလးပင္)၊ ဘိတ္-ထားဝယ္ (ၿမိတ္-ထားဝယ္)၊ မူေၾတာ္(ဖာပြန္)၊ ဒူးပလာယာႏွင့္ ဘားအံ 
ခရုိင္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။19  ထုိ “ခရုိင္” မ်ားသည္ KNU မွ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ၿပီး KNU ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ေဒသခံကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ 
မရွိသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေစ ၎အသုံးအႏႈန္းကို သုံးစြဲေခၚေဝၚၾကပါသည္။ ကြင္းထဲမွရရွိေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ KHRG မွ ဤနယ္ေျမ ခုႏွစ္ခု၏ဖြဲ႔စည္းပံုအတုိင္း စီစစ္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ KHRGမွ ဤသုေတသနျပဳထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံ” ဟူေသာ 
ေဝါဟာရအား သုံးစြဲထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ စစ္အစိုးရမွတိုင္းျပည္အား ဗမာႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၁၉၈၉ 
ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚသံုးစြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ကရင္ေက်းရြာအမည္မ်ားအား ဘာသာျပန္ဆုိသည့္အခါတြင္လည္း ေနရာေဒသအမည္မ်ားႏွင့္  စာလံုးေပါင္း 
သတ္ပံုမွန္ကန္ေစရန္အတြက္  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ကရင္ CBOs/CSOs ႏွင့္ NGOs ၁၄ ဖြဲ႔တုိ႔ႏွင့္အတူ 
ကရင္အသံထြက္ ဘာသာျပန္ဆုိမႈစနစ္တစ္ခုကုိခ်မွတ္ၿပီး အဆုိပါစနစ္အား အတူသံုးစြဲခဲ့ပါသည္။ 

19 ျမန္မာဘာသာျဖင့္အသံုးျပဳေခၚေဝၚေသာခရုိင္မ်ားကို ကြင္းထဲ၌ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ ျမန္မာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပံုနွင့္ တူညီမႈမရွိေပ။
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



အရင္းအျမစ္ႏွင့္ မွီျငမ္းကုိးကားခ်က္မ်ား

ဤအစီရင္ခံစာပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုိယ္တုိင္တင္ျပ 
ထားသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ တုိက္ရုိက္အေျခခံထားပါသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား 
အေပၚ ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈရိွေစရနႏွ္င္ ့စစီစပ္ုငိ္းျခားႏုငိရ္န ္ကိုးကားထားေသာသက္ေသခခံ်က္အားလုံးႏွင္ ့ဥပမာ 
မ်ားအားလုံး၏ သတင္းအရင္းအျမစ ္၄၃ ခကိုု ေအာက္ေျခမွတ္စု (Footnote) ထားရိွၿပီး အဆိုပါ ေနာက္ဆက္တြ ဲ
မရူင္းသတင္းမွတ္တမ္းအရင္းအျမစမ္်ားကို KHRG ၏ ဝက္ဘဆ္ုဒိတ္ြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည။္ လူေတြ႔ေမးျမန္း 
ခန္းမ်ား မရရိွေသာအခ်က္အလက္မ်ားအျပင ္မဝူါဒႏွင္ဥ့ပေဒပုငိ္းဆိုငရ္ာ အခ်က္အလကမ္်ား၊ အေရအတြက္ႏွင္ ့
ဆက္စပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း KHRG မွ ရယူကုိးကား
သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ယင္းျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ မွီျငမ္း
ကုိးကားအသုံးျပဳထားပါသည။္ KHRG ၏ ယခငက္ထုတ္ေဝခဲသ့ည္အ့စရီငခ္စံာမ်ားကုိလည္း ဤအစရီငခ္စံာတြင ္
ျပင္ဆင္၍ သတ္မွတ္ထားေသာစံခ်ိန္စံႏႈန္းပံုစံႏွင့္အညီ မွီျငမ္းကိုးကားအသံုးျပဳထားပါသည္။

အမည္နာမမ်ား၊ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆင္ဆာျဖတ္ထားျခင္း

KHRG အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပရာတြင္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုးကားခ်က္မ်ား 
ထည့္သြင္းရာ၌ အထူးသျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအမည္၊ ရြာအမည္မ်ားအားပါရွိပါက ရြာသားမ်ားအား သုိ႔မ 
ဟုတ္ ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အႏၱရာယ္ရွိေစႏုိင္သည္ဟုယူဆေသာေၾကာင့္ ထုိအမည္နာမ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ဆငဆ္ာျဖတထ္ားပါသည။္ ေက်းရြာအမညႏွ္င္ ့လူပဂုၢိဳလ္နာမညမ္်ားကိ ုက---မွ အ--- အကၡရာမ်ားအသုံးျပဳ၍ 
ဆငဆ္ာျဖတ္ထားပါသည။္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမ်ားတြင ္ျဖတ္ေတာက္ေဖာ္ျပထားေသာ စကားလုံးမ်ား 
သည္ အမည္နာမအစစ္အမွန္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အသံုးျပဳျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ KHRG ၏ ယခင္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳခဲ့ေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင္လ့ည္း သကဆ္ုငိမ္ႈမရိွပါ။ ဤအစရီငခ္စံာတြင ္အသံုးျပဳေသာ ဆငဆ္ာျဖတ္္ထား 
သည္ ့အမညန္ာမမ်ားသည ္KHRG ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒတ္ြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေနာက္ဆက္တြ ဲမရူင္းသတင္းမွတ္တမ္း 
ႏွင္ ့တူညမီႈရိွပါသည။္ ဤကဲသ့ုိ႔ဆငဆ္ာျဖတ္ထားသည္ ့အမညန္ာမမ်ားႏွင္ ့ေနရာမ်ား၏အမည ္အစစအ္မွနမ္်ားကို 
KHRG ၏ ဖုငိတ္ြတဲြင ္သိမ္းဆည္းထားသည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ဆငဆ္ာျဖတ္ေတာက္ထားမႈကို သတင္းအခ်က္အလက္ 
အေျခအျမစမ္ရိွဟု သတ္မွတ္ယူ၍မရပါ။ အခ်ိဳ ႕ကိစၥရပမ္်ားတြင ္ရြာသားမ်ားႏွင္ ့KHRG သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစသူုမ်ား 
၏ လုံျခံဳေရးအတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။
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ေျမပံု ၁ - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား 
ျပနလ္ည္ေနထုိငရ္ာေဒသႏွင္ ့ဒကုၡသညမ္်ားျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ား (KHRG 
၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမွ ရရွိျခင္း)

19

မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



ေဝါဟာရႏွင့္ အတုိေကာက္အသံုးအႏႈန္းမ်ား 

BGF     နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
CBO    လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း
CIDKP    ဌာေနမဲ့ ျပည္တြင္းကရင္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ
COI    သက္ေသခံလက္မွတ္
CSC    ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား
CSO    အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း
DKBA Splinter   တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (ခြဲထြက္အဖြဲ႔)
EAO    တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း
FAO    ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔
IDP    ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ
IOM     ႏိုင္ငံတစ္ကာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း
JMC    အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ
KECD    ကရင့္ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန
KESAN    ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္
KNDO    ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း
KNLA    ကရင္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
KNU    ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
KNU/KNLA PC   ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ
KORD    ကရင္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရံုး
KRC    ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားေကာ္မတီ
KWO    ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး
KYO    ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုး
NCA    တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
NGO    အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း
NIC    ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား 
RSD    ဒုကၡသည္အျဖစ္ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း   
TBC    နယ္စပ္ေဒသ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔
UN     ကုလသမဂၢ
UNHCR    ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး
UNICEF   ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကေလးမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔
UXO    မေပါက္ကြဲေသးေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား
VRC    ဆႏၵအေလ်ာက္ဌာေနျပန္သြားေရးအက်ဳိးေဆာင္ဗဟိုဌာန

 
ကရင္ဘာသာ အထူးအေခၚအေဝၚမ်ား

ေနာ္၊ ေစာ စေကာကရင ္အမ်ိဳ းသား၊ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ နာမည္ေရွ႕တြင ္ေခၚေဝၚသုံးစြဲေသာ အသုံးအႏွႈန္း
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20



အခန္း (၁)  ျပန္လညအ္ေျခခ်ေနထုိငမ္ႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင္ ့ျပနလ္ည္အေျခခ် 
ေနထိုင္ေရး အစီအစဥ္
ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း 
ေနထုိင္ျခင္းတြင္ သသိာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာကမ္ႈရွိေစႏိုင္သည္။ ေနရပ္ျပန္သူ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေသာ 
ေၾကာင္ ့မညသ္ည္ပ့ံစုျံဖင္ ့ေနရပသုိ္႔ျပနလ္ာသညကုိ္ သိရိွနားလညရ္န ္အေရးႀကီးသည။္ ဤအခန္းတြင ္ေနရပျ္ပန ္
သူမ်ားႏွင္ ့လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းမ်ားအေပၚအေျခခၿံပီး ၎တုိ႔၏ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ရန ္ဆုံးျဖတ္ေစသည္ ့အေျခအေန 
မ်ား၊ ေနရပ္ျပန္သည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ရရွိခဲ့သည့္ သုိ႔မဟုတ္ မရရွိသည့္ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ KHRG မွ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္၊ လံုျခံဳ 
စြာႏွင္ ့သိကၡာရိွစြာ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးဟူသည္ ့UNHCR ၏ ျပဌာန္းခ်က္ကုိလည္း KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္း 
ထားသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳေပၚအေျခခံၿပီး ျပန္လည္သံုုးသပ္ထားသည္။

(က) ေနရပ္ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 
 ၁) ေနရပ္ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း။  ။ဒုကၡသည္မ်ား

“ကၽြနမ္တုိ႔ စခန္းထမွဲာ မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒ့မွီာ လြတ္လြတ္လပလ္ပ ္သြားလာခြင္မ့ရိွဘူး။ ဥပမာ၊ စခန္းအျပင ္
ဘက္မွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္သြားရွာတာမ်ိဳ း တစ္ေနရာရာကုိသြားခ်ငတ္ယ္ဆုိရငလ္ည္း ထုိင္းအာဏာပိငု္ေတြက 
ခြင္မ့ျပဳတဲအ့တြက္ေၾကာင္ ့ကၽြနမ္တို႔ စခန္းအျပင္ကုိခုိးထြက္ၿပီး [မိသားစုဝင္ေငြရေအာင္] ေန႔စားအေနနဲ႔ အလုပ ္
လုပရ္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ကရင္ျပညန္ယ္မွာျဖစ္ေနတဲ ့အေျခအေနေတြအေၾကာင္းသိရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပညတ္ြင္း 
ထဲမွာရွိတဲ့သူေတြ  ေကာင္းေကာင္းေနႏိုင္တာေတြ႔ရေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔လည္းသူတုိ႔လုိပဲ ေနႏိုင္မယ္လုိ႔ စဥ္းစားမိ 
တယ္။” 20  (ေနာ္အ---၊ မယ္လစခန္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သူ) 

KHRG ၏ ေနရပ္ျပန္္သူမ်ားႏွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ 
ရသည္ ့အဓကိအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ စခန္းအတြင္းရကိၡာႏွင္ ့အေထာကအ္ပံမ့်ားေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ လြတ္လပ ္
စြာသြားလာခြင့္မရရွိျခင္းႏွင့္ မိမိ၏တုိင္းျပည္တြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္လုိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။21 ထုိအခ်က္ 
သုံးခ်က္သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လြန္စြာခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။ စခန္းအတြင္းရိကၡာႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင္ ့စားဝတ္ေနေရးအတြက္လုိအပခ္်က္မ်ားကိ ုစခန္းအတြင္းမွ ထြက္ခြာျခင္းမရိွပ ဲျဖည့ဆ္ည္း 
ႏိုင္ရန္ခက္ခဲသည္။ စခန္းမွထြက္ခြာရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းႏွင့္ ထုိင္းရဲမ်ား၏ 
ပစ္မွတ္ထားျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခါတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုလက္ခံျခင္းမရွိေသာ တိုင္း 
တစပ္ါးနယ္ေျမတြင ္ေနထိငုသ္ကဲသုိ့႔ ခစံားရေစသည။္ စခန္းအျပငဘ္က္ရိွဘဝကုိ လြတ္လပစ္ြာ ခစံားႏိငုျ္ခင္းမရိွ 
သကဲ့သို႔ ရိကၡာႏွင့္အေထာက္အပံ့မ်ားလည္း  ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 
စားဝတ္ေနေရးလုိအပခ္်ကမ္်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိရွာေဖြရန္ လုိအပ္လာသည။္ 

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း 
သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ မၾကာမီကာလတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔  
ျပန္လည္ေနထုိင္ႏိုင္မည္ဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ယူေဆာင္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 
KHRG အပါအဝင ္ေျမျပငအ္ေျခအေနအား ေကာင္းစြာသကိၽြမ္းသည္အ့ဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာမူ ထိအုခ်ိန္က ေနရပ ္
ျပန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အ 

20 Source #1 တြင္ၾကည့္ပါ။
21 KHRG မွ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ယာယီဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အနက္ 

ေမးျမန္းခဲ့ေသာဒုကၡသည္တစ္ဦးမွာ အခန္းငွားေနခဲ့ၿပီး အလုပ္လည္းရွာလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

21

မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



စည္းမ်ားကမ ူ၎တုိ႔၏လပုင္န္းမ်ားအား ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ဦးတည္ေစခဲၿ့ပီး ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ 
ရွိ ယာယီစခန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေပးလွဴမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက 
ႏွစစ္ဥႏွ္စတုိ္င္းစခန္းအတြင္း ရကိၡာေပးေဝမႈပမာဏ ေလ်ာ့နည္းလာသညဟ္ ုတငျ္ပခဲၾ့ကသည။္ ၂၀၁၀ ခႏွုစႏွ္င္ ့
၂၀၁၇ ခႏွုစအ္ၾကားတြင ္ဆန္ေပးေဝမႈမွာ ထကဝ္က္ေလ်ာ့နည္းသြားခဲၿ့ပီး ထုိပမာဏသည ္ႏိငုင္တံကာ၏အနမိ္ ့
ဆုံး အာဟာရစႏံႈန္းမ်ားထက္ပင ္လြနစ္ြာ နမိ္က့်လ်က္ရိွသည။္ Leitner Center ၏ ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြက္  
လူ႔အခြင္အ့ေရးအေျခအေနအား သုံးသပ္သည္လ့ပုင္န္းစဥ ္(Universal Periodic Review)တငသ္ြင္းသည္ ့အစ ီ
ရငခ္စံာအရ “စခန္းတြင္း ေနထုိင္သမူ်ားသည ္ႏုိင္ငတံကာ အနမိ္ဆုံ့းအာဟာရ စခံ်နိစ္ႏံႈန္းျပည့မ္ျီခင္းမရိွ ေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳမီအခ်ိန္ကတည္းက စခန္းတြင္းေနထုိင္ၾက 
သူမ်ားသည္ နာတာရွည္၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါမ်ားအား ခံစားရလ်က္ရွိၾကသည္။” 22

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ႏို႔တေကာ (ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး) ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာအင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ခ--- ေက်းရြာသို႔ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ျခင္းမျပဳမီ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ၁၃ ႏွစ္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနာ္ဘ--- က ဤသို႔ 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ “ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာ ကၽြန္မတုိ႔ရတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြက နည္းသထက္နည္းလာ 
တယ္။ […] ရိကၡာေတြကုိလည္း ေလွ်ာ့လုိက္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေတြလုိ တျခားအေထာက္ 
အပံ့ေတြကိလုည္း ေလွ်ာ့လုိကၾ္ကတယ္။”  23 ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည ္အျခားအေထာက္အပံမ့်ားႏွင္ ့
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ထိခုိက္မႈရွိေစသည္။ စခန္းမ်ားအား အကူအညီမ်ားေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အဓိက 
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ TBC က “၎တုိ႔၏ အဓိကမဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား႐ုတ္သိမ္းၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
လခမ်ားအားေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရၿပီး ထိုဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ ဒုကၡသည္အသုိင္းအဝိုင္းမွ ျဖစ္ၾကသည္။” 24 ရိကၡာႏွင့္ 
အေထာကအ္ပံမ့်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင္ ့ဒကုၡသညမ္်ားအတြက္ အလုပ္ကုိင္အခြင့္အေရးမ်ား ေလ်ာ့နည္း 
သြားသညသ္ာမက စခန္းမ်ား၏ပညာေရးႏွင္ ့က်န္းမာေရးကုိထိခုိက္ေစၿပီး ေဆးခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းရျခင္း၊ ေက်ာင္း 
စရိတ္မ်ားတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားၾကရသည္။ 

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးခြင့္သို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္မ်ား နည္းပါးသျဖင့္ ထိုင္း-
ျမနမ္ာနယ္စပစ္ခန္းမ်ားမွ ဒကုၡသညမ္်ားသည ္စခန္းအျပငဘ္က္တြင ္အလုပအ္ကုိငရွ္ာေဖြရနမွ္လြ၍ဲ အျခားေရြး 
ခ်ယ္စရာ နည္းပါးသည။္ သို႔ေသာ္လည္း ထိငု္းအစိုးရအေနျဖင္ ့ဤဒကုၡသညမ္်ားအား ထုိင္းႏိငုင္တံြငအ္လုပလု္ပ ္
ကုိင္ခြင့္မေပးပဲ ၎တုိ႔အား စခန္းအျပင္သုိ႔ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔၏သြားလာလႈပ္ရွားမႈအား တင္းၾကပ္စြာ 
တားျမစထ္ားသည။္ စခန္းမွထြက္ခြာရန္အတြက္ ဒုကၡသညမ္်ားအေနျဖင္ ့ခရီးသြားလာခြင့္ေထာက္ခခံ်က္ လုိအပ ္
သည။္ ထုိေထာက္ခစံာျပဳလုပရ္နအ္တြက ္ကုနက္်စရတ္ိႏွင္ ့ခြင္ျ့ပဳခ်နိက္ာလမွာ စခန္းတစခ္ႏွုင္တ့စခ္ ုကြျဲပားမႈရိွ 
သည္။ ေထာက္ခံစာျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ဘတ္ ၂၀၀ မွ ၅၀၀ [၉၀၆၅ က်ပ္မွ ၂၂၆၆၃ က်ပ္ftn 
အထိ ရွိႏိုင္ၿပီး သြားလာခြင့္လည္း သံုးရက္မွဆယ္ရက္အထိ ရရွိႏိုင္သည္။25 မယ္လစခန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ 
ခန္႔ ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ ေနာ္ ဒ--- က “ကၽြန္မတုိ႔ စခန္းထမွဲာေနတုန္းက ဘာမွမလပုႏ္ိငုခ္ဲဘူ့း။ ၿပီးေတာ့ ေန႔စားအလပု ္
လုပဖ္ို႔ဆုိတာလည္း မလြယဘူ္း။ စခန္းကေနရကိၡာရေပမယ့္ အဲဒ့ါက ကၽြနမ္တို႔အတြက္မေလာက္ဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့

22 Leitner Center for International Law and Justice at Fordham Law School မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Universal Periodic Review, 25th Session of the UPR Working Group, Stakeholder Submission, 
Thailand” တြင္ၾကည့္ပါ။

23 Source #24 တြင္ၾကည့္ပါ။
24 Karen News မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “In Thai Border Camps, Funding Cuts Leave Refugees 

in Limbo” တြင္ၾကည့္ပါ။
25 Thomas WILKIE-BLACK မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ Asia Times တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Myanmar’s Karen Displaced in a 

Quagmire” တြင္ၾကည့္ပါ။

Ftn: ဤအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁ရက္ေန႔၏ တရားဝင္ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ 
သည့္ ၁ ဘတ္လ်င္ ျမန္မာက်ပ္ ၄၃.၀၁၁၂၀ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကုိ ေအာက္ပါဝဘ္ဆုိဒ္ https://transferwise.com/gb/
currency-converter/ မွရယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔

22

http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/66674-Thailand's-participation-in-the-Universal-Per.html
http://karennews.org/2017/11/in-thai-border-camps-funding-cuts-leave-refugees-in-limbo/#:~:text=Refugees%20from%20Burma%20are%20finding,stay%2C%20difficult%20to%20go%20home.&text=Unable%20to%20legally%20leave%20the,has%20begun%20to%20dry%20up.
https://asiatimes.com/2019/04/myanmars-karen-displaced-in-a-quagmire/


လုိအပ္တာေတြထပ္ဝယ္ဖို ႔ စခန္းအျပင္မွာအလုပ္ရွာရတယ္။ ဒါကလည္း ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ မလြယ္ဘူး။ 
ဘာေၾကာင္လ့ဆုိဲေတာ့ စခန္းအျပငကုိ္သြားဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္မတုိ႔ ခရီးသြားေထာကခံ္စာယူရတယ္။ ေထာက္ခစံာ 
တစ္ေစာင္ကုိ ဘတ္ ၂၀၀ [၉၀၆၅ က်ပ္] ေပးရၿပီး သြားလာခြင့္က သုံးေလးရက္ပဲရတယ္။” 26 

ခရီးသြားခြင့္ေထာက္ခစံာျပဳလုပရ္န ္ကုနက္်စရတ္ိႏွင္ ့သြားလာခြင္ရ့သည္ ့အခ်နိက္ာလကုိၾကည္လွ့်င ္ဒကုၡသည ္
မ်ားအေနျဖင္ ့ေထာက္ခစံာေၾကးေပးရန ္လုံေလာက္သည္အ့ခေၾကးေငြရရိွရနပ္င ္မလြယ္ကူေပ။ ထုိအေျခအေန 
က ၎တို႔အားစခန္းမွထြက္ၿပီး အလုပ္ရွာရန္အတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေစသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေနာ္ဒ---က တင္ျပ 
ခဲ့သည္မွာ “ခရီးသြားေထာက္ခံစာတစ္ေစာင္လုပ္ၿပီး တစ္ရက္ေလာက္ပဲအလုပ္သြားလုပ္ရင္ ရတဲ့လုပ္အားခနဲ႔ 
ေထာက္ခံစာအတြက္ စရိတ္ေလာက္ပဲရလိမ့္မယ္။”  27 ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း တရားဝင္အလုပ္ 
လုပ္ႏိုင္ခြင့္ရႏိုင္ရန္မဆိုထားႏွင့္ ထိုသတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္း စခန္းျပင္ပတြင္ အတည္တက် 
အလုပ္လုပ္ခြင့္ပင္ မရႏိုင္ေပ။ ဒုကၡသည္အမ်ားစုက စခန္းအတြင္းမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲထြက္ခြာခဲ့ရသည့္အေျခ 
အေနမ်ားႏွင့္ပတ္သကၿ္ပီး တင္ျပခဲ့ၾကသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ျပဳလုပျ္ခင္းအားေတြ႔ရိွပါက ေနာကဆ္က္တြ ဲ
အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။ 

ဦးအ--- သည ္မယ္လ စခန္းတြင ္ရွစႏွ္စန္ီးပါးေနထုိငခ္ဲၿ့ပီး မူေၾတာ္ (ဖာပြန)္ ခ႐ိငု၊္ ဘူးသုိၿမိဳ ႕နယ္၊ ရ--- ေက်းရြာသုိ႔ 
မမိကုိိယ္ပုိင္အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနထုိငခ္ဲသ့ည။္ ၎အေနျဖင္ ့အာဏာပိငုမ္်ားႏွင္ ့ျပႆနာမရိွေသာ္လည္း 
သူက “ဒကုၡသည္ေတြက စခန္းအျပငကုိ္ ထြက္ခြင္မ့ရိွဘူး။ ပလ [စခန္းဗိလ္ုအား ထိငု္းဘာသာစကားျဖင့္ေခၚျခင္း] 
ေတြဆီကေန ခြင္ျ့ပဳမနိ္႔ယူရတယ္။ တကယ္လုိ႔ခင္ဗ်ားမွာ အဲဒ့ါရၿပီဆုိ စခန္းအျပင္ကုိသြားလုိ႔ရၿပီ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပ ဲ
သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားအဖမ္းခံရၿပီး ဒဏ႐္ိက္ုခရံမယ။္ ဒါမွမဟုတ္ ရကိၡာႏွစလ္စာ အျဖတ္ခရံမယ္။ ဒါအ့ျပင ္
လုပ္အားေပးလည္း ႏွစ္ပတ္လုပ္ရမယ္” 28 ဟုေျပာခဲ့သည္။ 

ဘန္႔ဒံယုန္းစခန္းတြင္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေနာ္ဂ--- က အေျခအေနကုိ ဤသုိ႔ အက်ဥ္းခ်ဳပတ္ငျ္ပခဲသ့ည။္ 
“စခန္းထမွဲာေနတုန္းက ဘဝကအရမ္းက်ဥ္းက်ပ္ခဲတ့ယ္။ စခန္းရ႕ဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ လုိက္နာခဲရ့တဲ့အ 
တြက္ ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ဝင္ေငြရႏိုင္မယ့္လမ္းေၾကာင္းမရွိခဲ့ဘူး။ […] ကၽြန္မတုိ႔ စခန္းအျပင္ထြက္ခြင့္မရခဲ့ဘူး။ 
ကၽြန္မတုိ႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနသလုိ ခံစားရတယ္။” 29 စခန္းမ်ားအား ထုိင္းစစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္မဟုတ္ေသာ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားက လုံျခံဳေရးေစာင့္ၾကပ္လ်က္ရွိသည္။ အကယ္၍ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြား 
ေထာက္ခစံာမပါပ ဲစခန္းမွထြကခ္ြာျခင္း သုိ႔မဟတ္ု ခြင္ျ့ပဳမနိ္႔မပါပ ဲအလုပလ္ပုက္ိငုျ္ခင္းမ်ားအား ေတြ႔ရိွပါက ၎ 
တုိ႔အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခရံျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခရံျခင္းႏွင္ ့ထုိင္းရမဲ်ား၏ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကိ ုခရံႏိငုသ္ည။္30  

၎တို႔၏ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္မ်ားအား ကန္႔သတ္ထားျခင္းေၾကာင့္  ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ 
ၾကေသာ ဒကုၡသညအ္မ်ားစကု စခန္းအတြင္းရိွအေျခအေနမ်ားသည ္၎တို႔အတြက္ ခိငုမ္ာသည္ဘ့ဝကုိတည ္
ေဆာက္ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္းကို နားလည္ၾကသည္။ ထိုသို႔ သြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ျခင္းက ၎တို႔ 
သည္ မိမိ၏တိုင္းျပည္တြင္ ေနထိုင္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ၎တို႔အားသတိေပးေနသကဲ့သို႔ ခံစားရေစသည္။ 
မယ္လေဝလယ္မူးျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတြင္ လက္ရွိေနထိုင္ေသာ ေစာဟ---ႏွင့္ ေနာ္အ--- အား 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မယ္လစခန္းမွထြက္ခြာခဲ့သနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ သူမက “ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ 
ကုိယ့္ေဒသျဖစ္တဲ့ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ျပန္လာေနခ်င္ၾကတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ျပန္လာတာပါ။” 31  ထို႔ေနာက္ 
သူမ၏အမ်ိဳးသား ေစာဟ--- က “[…]ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စခန္းထဲမွာေနေနတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္မွ 

26 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
27 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
28 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
29 Source #5 တြင္ၾကည့္ပါ။
30 Human Rights Watch မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Ad Hoc and Inadequate: Thailand’s 

Treatment of Refugees and Asylum Seekers” တြင္ၾကည့္ပါ။
31 Source #6 တြင္ၾကည့္ပါ။
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သြားလုိ႔မရသလုိ ဘယ္မွလည္း မသြားရဲဘူး။ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေလွ်ာက္သြားလုိ႔ရတယ္။” 32 
ဘန္႔ဒံုယန္းတြင္ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ေလးဖာေထာျပန္လည္ေနရာခ်ထား 
ေရးေနရာသုိ႔ ျပန္လည္ေနထိုင္သည့္ ေစာဂ်--- ကလည္း ဤသုိ႔ထပ္ေလာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ “ျပႆနာက 
အဲဒ့ီေနရာဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ႏိငုင္မံဟုတဘူ္း။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ အလုပလ္ပုလုိ္႔မရသလုိ 
အလုပ္ရွာလုိ႔လဲမရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဘဝေနာင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ခ်ၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔မလြယ္ဘူး။” 33  

 ၂) ေနရပ္ျပန္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း။  ။IDP မ်ား

ဒကုၡသညမ္်ားကဲသုိ့႔ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထုိင္ျခင္းမဟတ္ုေသာ္လည္း IDP မ်ားသညလ္ည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင ္
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိန္ေခၚမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၎တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ေျခ 
ေထာက္ေပၚရပတ္ည၍္ ခုိင္မာသည္အ့နာဂတ္အား တည္ေဆာက္ႏိငုမ္ည္ ့မမိ၏ိဇာတရိပရ္ြာသုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထုိင ္
လိုသည့္ ဆႏၵျပင္းျပလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္  IDP မ်ားအၾကားတြင္လည္း ၎တို႔၏အေျခ 
အေနအေပၚမတူည၍္ ေနရပျ္ပနရ္န ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ား ရိွၾကသည။္ အေျခအေန 
ဆုိသညမွ္ာ သတ္မွတ္ထားသည္စ့ခန္းမ်ားတြင ္ေနထုိငျ္ခင္း သုိ႔မဟတ္ု  စနစတ္က်သတမွ္တ္ထားျခင္းမရိွသည္ ့
ေနရာမ်ား [မ်ားေသာအားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိေသာ၊ ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔မ်ား မေရာက္ႏိုင္ေသာ လူမသိ 
သူမသိေနရာမ်ား]တြင္ ေနထိုင္ျခင္းမ်ားအေပၚမူတည္သည္။34

IDP မ်ားသည္ “ပနု္းခိရုာေနရာ” အမ်ားအျပားတြင ္ အစအုဖြဲ႔ငယမ္်ားျဖင္ ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငၾ္ကျခင္း၊  သို႔မဟုတ ္
အျခားေက်းရြာျပငပ္တြင ္ေရွာငတိ္မ္းေနထုိငျ္ခင္း သုိ႔မဟုတ္ မသိားစမု်ား၊ သငူယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္ ့သြားေရာက္ေနထုိင ္
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည။္ စနစတ္က် သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေသာေနရာမ်ားမွ IDP မ်ား၏ ေနရပျ္ပနလ္ာရျခင္း 
အဓကိအေၾကာင္းရင္းမွာ တျခားသူမ်ားပိငုဆ္ိငု္ေသာေျမေပၚတြင ္ယာယီေနထုိငရ္ျခင္းႏွင္ ့ကုိယ္ပိငု္ေျမသုိ႔မဟုတ္ 
ေနရာမရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ျ့ဖစသ္ည။္ ေစာက---သည ္၁၉၇၄-၇၅ ခႏွုစတ္ြင ္ႏို႔ရဲွရြာမွ အဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခခံဲရ့ၿပီး 
၂၀၁၆ ခႏွုစအ္ထိ ေနရပ္ျပန္ခြင့္မရခဲ့ေပ။ ေစာက--- က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငခ္ဲရ့ၿပီး တျခားလရူ႕ဲ 
ေျမေပၚမွာ ေနခဲရ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပက္ိငုစ္ားဖုိ႔နဲ႔ ေနဖုိ႔အတြက္ေျမမရိွဘူး။ စားစရာလည္း လုံလုံေလာက္ 
ေလာက္မရိွဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေျမနဲ႔ပုိင္ဆိငုမ္ႈနည္းနည္းပရိွဲတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခလုိုကုိယ့္ရြာမွာကုိယ္ 
ျပန္ေနခြင္ရ့ေတာ့ လြတ္လပသ္ြားသလုိခစံားရတယ။္ ၿပီးေတာ့ ကုိယ္႔ေျမေပၚမွာ လြတလ္ြတ္လပလ္ပ ္လုပစ္ားလုိ႔ 
ရတယ္။” 35 

စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ IDP မ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားတင္ျပသကဲ့သို႔ အလားတူစိုးရိမ္မႈမ်ားကို 
တင္ျပခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕စခန္းမ်ားတြင္ IDP မ်ားအား အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ အစား 
အေသာက္မ်ား  ေထာက္ပံ့ေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စခန္းတြင္းအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရရွိေသာရိကၡာမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေက်းရြာသို႔လြန္စြာ 
ျပန္လည္ေနထိုင္ခ်င္ၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အီးတူထာစခန္းမွထြက္ၿပီး ၎၏မူလေနရာျဖစ္ေသာ ေစာမူဒဲ 
ေက်းရြာသုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထုိငသ္ည္ ့ေစာလ--- က ဤသုိ႔ မွတ္ခ်ကျ္ပဳခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  စစေရာကျ္ခင္းမွာေတာ့ 
စခန္းထကဲ အစားအေသာကအ္ေျခအေနေတြက ေကာင္းတယ္။ ေနာကပ္ိငု္းက်ေတာ့ အေျခအေနဆုိးလာတယ္။ 
ကၽြန္ေတာတုိ္႔ အလွဴရွင္ေတြဆီကေန အေထာကအ္ပ့ံေတြအမ်ားႀကီးရခဲတ့ယ္။ ဆီ၊ ဆား၊ငပိ လံလုံုေလာက္ေလာက ္
ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ဆီနဲ႔ငပမိရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆနရ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒ့ါ 

32 Source #6 တြင္ၾကည့္ပါ။
33 Source #7 တြင္ၾကည့္ပါ။
34 UNHCR မွ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနထုိင္ရန္ သို႔မဟုတ္အျခားေနရာတြင္ အေျခခ်ေန 

ထိုင္ရန္ ေနရာမ်ားကုိ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ UNHCR မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Return Assessments-
Kayin State” တြင္ၾကည့္ပါ။

35 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြကမ္လံုေလာက္ဘူး။ အဲဒ့မွီာေနရတာ အရမ္းခက္ခတဲဲအ့တြက္ ကၽြန္ေတာတုိ္႔ ဒကုိီ 
ျပန္လာၾကတာ။” 36  

အီးတူထာစခန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထိုစခန္းမွ KWO  အဖြဲ႔ဝင္ ေနာ္ထ---မွ “အီးတူထာ စခန္းက 
လူေတြကုိေနရပ္ျပန္ဖို႔ စိတ္အားထက္သန္မႈ ရွိမရွိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးၾကည့္ေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕က ဒီစခန္းထဲမွာ 
ဆက္ေနရင ္သူတုိ႔ရ႕ဲေဝစ ု[အစားအေသာက္] ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထငၾ္ကတယ္။ တျခားတစဖ္က္မွာလည္း 
သူတုိ႔အေနနဲ႔ ကုိယ့္ေဒသကိယ္ုျပနရ္င ္သူတုိ႔ရ႕ဲလုံျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ၾကျပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ေတြ 
စခန္းထဲမွာေနရင ္စားစရာရမွာမဟုတ္သလုိ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္လပ္ုဖုိ႔ေနရာလည္းမရိွေတာ့ ျပနဖ္ို႔ 
ကုိပဲေရြးခ်ယ္ၾကတယ္။” 37 

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက IDP မ်ားေနထိုင္ၾကသည့္ စခန္းမ်ား၏အေျခအေနမွာ ပိုမိုဆိုးရြာလာသည္ကို ဂ႐ုျပဳရ 
မည။္ အီးတူထစခန္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးျခင္းအား ၂၀၁၇ ခႏွုစတ္ြင ္လံုးဝရပတ္န္႔ခဲသ့ည။္ ၂၀၁၆ ခႏွုစတ္ြင ္
ထုိစခန္းအတြင္းေနထုိင္ခဲ့ေသာ IDP အေရအတြက္မွာ ၃၄၀၀ ဦးခန္႔ရိွသည။္38  အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိငုင္တံကာ 
အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ ႕က အျခားအလွဴရွင္မ်ားထံမွ  ေထာက္ပံမ့ႈအနည္းငယ္ရရိွသျဖင္ ့၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအ 
တြက္ စားနပရ္ကိၡာမ်ား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးႏိငုခ္ဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲမ့ႈႏႈန္းမွာ ျမင္မ့ားဆျဲဖစၿ္ပီး 
မိသားစု အမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားအား အေဝးသို႔ ပို႔ခဲ့ရသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
လည္း အလြနအ္မင္းနည္းပါးလာသည။္39 ထုိ႔အျပင္ ေထာက္ပ့ံေငြျဖတ္ေတာကမ္ႈမ်ားေၾကာင့္ မၾကာမီကာလအတြင္း 
စခန္းပတ္ိသမိ္းရမညက္ိ ုစိုးရမိ္ေနၾကသည။္ ဆုိးရြားသည္ ့လုံျခံဳေရးဆိင္ုရာကစိၥရပ္မ်ား ရိွေသာ္လည္း ထိအုေျခ 
အေနက ၎တို႔၏ေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာဖိအားေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ 
လုံျခံဳ ေရးအေျခအေန တညၿ္ငိမ္မႈ မရိွေသးသျဖင္ ့အခ်ိဳ ႕ေသာေနရပျ္ပနမ္်ားသည ္ေနာငျ္ဖစလ္ာႏိငုမ္ည္ ့ထိခိက္ုမႈ 
အႏၲရာယ္မ်ားမွ ၎တုိ႔ကုိယ္ကုိကာကြယ္ရနအ္တြက္ ၎တုိ႔၏ေက်းရြာျပငပ္တြင္ေနထိငုရ္န ္ ေရြးခ်ယ္ခဲၾ့ကသည။္ 
“တခ်ိဳ ႕ေတြက ျပန္သြားၾကေပမယ့္ ရြာထမွဲာေနလုိ႔မရေတာ့ ရြာေဘးမွာပဲေနၾကတယ္။ သူတုိ႔က ရြာေဘးမွာေနၿပီး 
စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လယ္ယာနဲ႔ ဥယာဥျ္ခံေတြလပုတ္ယ။္ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရ႕ဲလုံျခံဳ ေရးအတြက္ စိုးရမိမ္ႈေတြ 
ရွိေနတုန္းပဲ” ဟု ေနာ္ထ--- မွ ရွင္းျပခဲ့သည္။40  

(စခန္းအတြင္းေနထိငုသ္မူ်ားသာမက) IDP အမ်ားစသုည ္ေနရပျ္ပနရ္န ္ဆုံးျဖတခ္်က္ခ်သည္အ့ခါတြင ္လံျုခံဳေရး 
ႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး စိုးရမိမ္ႈမ်ားခစံားရလ်ကရိွ္သည။္ အခ်ိဳ ႕ေသာကိစၥရပမ္်ားတြင ္IDP မ်ားအား ေနရပျ္ပနခ္ြင္ရိွ့ေၾကာင္း 
ေျပာေသာ္လည္း ၎တို႔အား မည္သည့္အကာအကြယ္မွ မေပးခဲ့ပါ။  ေစာမ--- သည္ ကေလးဘဝအရြယ္က 
ပထမဆုံးအႀကိမအ္ျဖစ ္ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိင္ုခဲရ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၎၏ေက်းရြာျဖစ္ေသာ ကုန္းနီမွေနာက္ 
ထပႏွ္စႀ္ကမိတုိ္ငတုိ္င ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငခ္ဲရ့သည။္ (၂၀၁၁/၂၀၁၂) ပဏာမ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူည ီ
မႈစာခ်ဳပအ္ား လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္တြင ္ေစာမ---အား ျပညတ္ြင္းေရႊ႕ ေျပာင္းကရငဒ္ကုၡသညမ္်ားေကာ္မတီ 
(CIDKP) ၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ေနရပ္ျပန္မ်ား၏လံျုခံဳ ေရးကိ ုအာမမခႏံိငု္ေသးေသာ္လည္း ၎အေနျဖင္ ့ေနရပ ္
သုိ႔ျပနႏ္ိငုၿ္ပျီဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ “CIDKP က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ကုိယ့္ရြာကုိယ္ျပနလုိ္႔ေတာ့ရၿပ။ီ ဒါေပမယ့္ 
သူတုိ႔အေနနဲ႔ ျပညသူ္ေတြရ႕ဲလုံျခံဳ ေရးကုိ အျပည္အ့ဝေပးႏိငုမွ္ာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ျပန္ခ်င္ရင္  ျပန္လုိ႔ရတယ္လုိ႔ေျပာတယ္။” 41 CIDKP ၏ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ IDP မ်ားအား ကယ္ဆယ္ 
ေရးဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္သုိ႔ျပန္ခြင့္ 

36 Source #9 တြင္ၾကည့္ပါ။
37 Source #10 တြင္ၾကည့္ပါ။
38 S’Phan Shuang မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ Karen News တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “End of Funding will Force Ei Tu Hta 

Karen Displaced People’s Camp to Close” တြင္ၾကည့္ပါ။
39 Thomas WILKIE-BLACK မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ Asia Times တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Myanmar’s Karen Displaced in a 

Quagmire” တြင္ၾကည့္ပါ။
40 Source #10 တြင္ၾကည့္ပါ။
41 Source #10 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ျပဳျခင္းမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏တာဝန္ယူထားေသာ နယ္ပယ္အျပင္ဘက္တြင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ တရားမဝင္ေပ။ 

လုံျခံဳ ေရးဆုိငရ္ာစိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ား ဆက္လကရိွ္ေနေသာလ္ည္း ၂၀၁၂/၂၀၁၃ ခႏွုစတ္ြင ္ေစာမ---ႏွင္ ့(အျခားအမိ ္
ေထာင္စု ၄၂ စု အပါအဝင္) စြန္႔စားၿပီးေနရပ္ျပန္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ရြာထဲမွာေနဖို႔ 
စိုးရမိသ္လုိ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္တယ။္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာထမွဲာ ႀကိဳးစားၿပီးေနတယ္ဆုိတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေျမ၊ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရြာန႔ဲဒီေနရာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခ်စလုိ္႔ပါ။ ဒါေၾကာင္ဘ့ာပဲျဖစျ္ဖစ ္ကၽြန္ေတာ္ဒမွီာပဲေနၿပီး ဒမွီာပဲ 
ေသတဲအ့ထိေနသြားမယ္။ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြက တျခားေနရာမွာေနခ်ငတ္ယ္ဆုိရင ္သူတုိ႔သြား 
ႏိငုတ္ယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘယ္မွသြားမွာမဟုတဘ္ူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေနရာမွာ အခက္အခဲေတြ အတားအ 
ဆီးေတြကုိ ခခံဲရ့ၿပီးၿပ။ီ အခဆုို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘုိးေဘးေတြရ႕ဲ ေျမေပၚမွာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခြင့္ရၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ [ဒမွီာျပနလ္ာေနတဲသူ့ေတြက] အခ်င္းခ်င္း ကူညၾီကတယ္။ အၾကံေတြေပးၾကတယ္။ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြေန႔တုိင္း အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆုိင္ႏိုင္တာ။” 42 

ကုန္းနီရြာတြင္ IDP မ်ားအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းစီစဥ္ေပးရေသာ ေစာန--- က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာကိုျပန္လာဖို႔ 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြကုိ ထပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းမယ္ဆုိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ 
ေျပာင္းရမွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြက သူမ်ားေနရာမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနလာခဲ့ၿပီးၿပီ။ 
ေျမပိငုရွ္င္ေတြကလည္း သူတို႔ေျမေပၚမွာလုပ္ကိင္ုစားေသာက္ခ်ငၾ္ကမွာပ။ဲ”  43  အခ်ိဳ ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင ္
IDP မ်ားအေနျဖင္ ့မၾကာခဏ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငၾ္ကရသျဖင္ ့ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိငျ္ခင္းႏွင္ ့အသားက်လာကာ 
အတညတ္က်ေနထုိငရ္မညဟူ္ေသာ အာမခခံ်က္မရိွျခင္းက ၎တုိ႔အား ရြာသို႔ျပန္လည္ေနထုိင္ရန္ တားဆီးႏုိင္ 
စြမ္းမရွိေတာ့ေပ။ တုိက္ပြဲမ်ား တဖန္ျဖစ္ေပၚလာပါက ၎တို႔အေနျဖင့္ ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကမည္သာ 
ျဖစသ္ည။္ ေစာမ---၏  ေျပာၾကားခ်က္အရ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရငက္ေျပာင္းခဲတ့ဲ့ေနရာကုိပ ဲေျပာင္းၿပီးျပန္ေနၾက 
တယ္။” 44

ေခါင္းေဆာငမ္်ားမွ ေနရပသုိ္႔ျပနႏ္ိငု္ေၾကာင္း (သုိ႔မဟုတ္ျပနသ္င့္ေၾကာင္း) ေျပာေသာ္လည္း KHRG မွ လူေတြ႔ေမး 
ျမန္းခဲ့ေသာ IDP မ်ားက ေနရပ္ျပန္သည့္အေျခအေနကုိ ၎တုိ႔ကိယ္ုတုိင္ေလလ့ာၾကသည။္ ၎တို႔၏လုံျခံဳ ေရး 
အတြက္သာမဟုတ္ပ ဲလယလု္ပက္ိငုရ္နအ္ဆင္ေျပမေျပႏွင္ ့ေျမအေျခအေနမ်ားအေပၚတြငလ္ည္း စိုးရမိၾ္ကသည္ ့
အေလ်ာက္ ကုန္းနီသုိ႔ ျပန္လညအ္ေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မ ီ၎တုိ႔၏ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက ္
ကာ အေျခအေနအား ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေျခအေနအား ေစာန--- က ဤသို႔ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ပထမေတာ့ 
ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ ရြာသားေတြက [သူတုိ႔ေတြရြာျပန္ၿပီး ေနလုိ႔ရတယ္ဆိုတာ] မယုံၾကဘူး။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ေတြ [ျပန္ရမွာ] ေၾကာက္ၾကတယ္။ […] ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာသားေတြအခ်င္းခ်င္း 
ရြာမွာျပန္ေနမယ့္ကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးၾကတယ။္ ရြာသားေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲ ႏွစရွ္ညသီ္းႏံွေတြ ေကာင္းေနေသးတယ္ဆိရုင ္ 
ျပန္ေနဖို႔အတြက္ စတ္ိထက္သနၾ္ကတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာထကဲအေျခအေနကုိ အရငဆုံ္းသြားၾကည္ၿ့ပီး 
ေတာ့ ျပန္လာေနဖို႔အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။” 45

ဒကုၡသည္မ်ားကဲသုိ့႔ပင ္IDP မ်ားကလည္း ၎တုိ႔၏မူရင္းေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ၿပီး ဘိုးေဘးမ်ား၏ေျမေပၚ 
တြင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္လုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ကုိယ့္ရြာနဲ႔ဒီေဒသကိုခ်စ္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ကုိယ့္ရြာနဲ႔ကိုယ့္ေဒသမွာပဲ ေနခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ သြားေနတဲ့ရြာက ကၽြန္ေတာ္ 

42 Source #11 တြင္ၾကည့္ပါ။
43 Source #12 တြင္ၾကည့္ပါ။
44 Source #11 တြင္ၾကည့္ပါ။
45 Source #11 တြင္ၾကည့္ပါ။
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တုိ႔ရ႕ဲ ရြာလည္းမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာတုိ္႔ရ႕ဲ နယ္ေျမလည္းမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက ကုိယ့္ရြာအေၾကာင္းနဲဲ႔ 
ဘုိးေဘးေတြခ်န္ထားခဲ့ေပးတဲ့ နယ္ေျမအေၾကာင္းကုိသိတယ္။” 46

(ခ) ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

KHRG အေနျဖင့္ IDP မ်ားႏွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းမ်ားမွတဆင့္ ကြဲျပားေသာ ျပန္လာသည့္ပုံစံမ်ိဳးစံုကို ေတြ႔ရွိ 
ေလ့လာႏိငုခ္ဲသ့ည။္ အခ်ိဳ ႕ေသာသူမ်ားႏွင္ ့မသိားစမု်ားမွာ မမိအိစအီစဥျ္ဖင္ျ့ပနလ္ာခဲၾ့ကသည။္ ဆုိလုိသညမွ္ာ 
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အကူအညီမွမယူပဲ ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္အဖြဲ႔မ်ားမွာ 
ကူညီေထာက္ပံမ့ႈအစအီစဥျ္ဖင္ ့ျပနလ္ည္ေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ UNHCR ၊ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းအစိုးရ 
တုိ႔ သံုးပြင္ဆ့ိငုသ္ေဘာတူညခီ်က္ျဖင္ ့ျပနလ္ည္ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိအဖြဲ႔မ်ားသည ္ေဒသတြင္း အာဏာပိငုမ္်ား 
ျဖစသ္ည္ ့ေကအန္ဲယ/ူေကအန္ဲအယ္လ္ေအ-ၿငမိ္းခ်မ္းေရးေကာငစ္ ီ(KNU/KNLA PC)47  ကဲသုိ့႔ေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့
လက္တြကဲာ ေဆာငရ္ြက္ၾကသညဟု္ ဘားအခံ႐ိငုမွ္ ေမးခြန္းေျဖၾကားခဲသူ့မ်ားက တငျ္ပခဲၾ့ကသည။္ အခ်ိဳ ႕ေသာ 
ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး ျဖစစ္ဥမ္်ားတြင ္KNU မွ တုိက္႐ိက္ုကညူီေဆာငရ္ြက္ေပးသည။္ အျခားေသာ ေနရပျ္ပန ္
သူမ်ားကမ ူနည္းလမ္းမ်ိဳ းစံျုဖင္ ့ျပနလ္ည္ေနထုိငၾ္ကသည။္ အထူးသျဖင္ ့၎တုိ႔၏လုိအပခ္်က္ႏွင္ ့ကိကုည္ီေအာင ္
လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပနလ္ာခဲၾ့ကသည။္ KHRG ၏  ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲသူ့မ်ားတြင ္IDP မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင္ ့
မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ႏွင့္ ျပန္လာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ 
မ်ားျဖင္ ့ျပနလ္ာၾကျခင္းျဖစ္သည။္ ဤေဖာ္ျပခ်က္သည ္ေနရပျ္ပနသူ္အမ်ားစ၏ု ျပနလ္ာသည္ပ့ံစုအံား ကုိယ္စား 
ျပဳျခင္းမရွိေပ။ စခန္းတြင္ေနထုိင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေနရပ္သို႔ 
ျပနလ္ာရန ္အခြင္အ့လမ္းပိမု်ားေသာလ္ည္း ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းသုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထုိငၾ္ကေသာသူ (IDP  
ျဖစ္ေစ၊ ဒုကၡသည္ျဖစ္ေစ) အမ်ားစုမွာ မိမိကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ျပန္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ၁) UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ျခင္း

လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္ ၂၄ ဦး အနက္ ၁၄ ဦးမွာ UNHCR ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ထိုအထဲမွ ၁၃ ဦးမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ UNHCR ၏ တတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (တစ္ဦးမွာ ေနရပ္ျပန္ခဲ့သည့္ေန႔ရက္ကုိ မွတ္မိျခင္း 
မရွိေပ။)48 အျခားေမးခြန္းေျဖၾကားသူႏွစ္ဦးသည္လည္း UNHCR ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာ 
သေယာင္ရွိေသာ္လည္း ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ 
ျပန္လာၾကသူအမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔စခန္းအတြင္းရွိေနစဥ္ကတည္းက ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္ႏိုင္သည္ဟု ၾကားသိခဲ့ 
ၾကရသည။္ UNHCR မွ ၂၀၁၆ ခႏွုစတ္ြငျ္ပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အခ်က္အလကမ္်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား 
ရန ္ဆႏၵရိွေသာဒကုၡသညမ္်ားကုိကူညရီန္ႏွင္ ့ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးတြငကူ္ညရီနအ္တြက္ မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ 

46 Source #11 တြင္ၾကည့္ပါ။
47 KNU/KNLA-PC လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔သည္ ဘားအံခရိုင္၊ ထို႔ေကာ္ကိုးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၎ 

သည္ KNU မွ ခဲြထြက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္၎သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္ 
တိုဘာလတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။

48 ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ ေနထုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ UNHCR မွ ေလး 
ႀကိမ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအႀကိမ္သည္ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ျဖစ္သည္။ တတိယအႀကိမ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 
ဇူလိႈင္လတြင္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသာမဟုတ္ေပ။ Karen News မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ 
ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “UNHCR Organize Repatriation of 161 Refugees from Thai Camps” တြင္ၾကည့္ပါ။
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း

http://karennews.org/2018/05/unhcr-organizes-repatriation-of-161-refugees-from-thai-camps/#:~:text=The%20United%20Nations%20High%20Commissioner,on%20the%20Thai%2DBurma%20border.


ဌာေနျပန္သြားေရး အက်ိဳးေဆာင္ဗဟုိဌာန (VRCs) မ်ားကုိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ရွိေသာ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္းတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။

KHRG သည္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ အမည္စာရင္းသြင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အစ 
ပိငု္းႏွင္ပ့တ္သကၿ္ပီး ၎တုိ႔၏ အေတြ႔အၾကံဳ (သို႔မဟတ္ု) မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ ေနရပျ္ပန္ေရးေကာ္မတမွီရရိွသည္ ့
သတင္းအခ်က္အလက္အနည္းငယ္ကုိသာ ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္49 မယ္လစခန္းမွ မယ္လတာေလာ္ေသာ ျပန္လညခ္် 
ထားေရးေနရာသုိ႔ ၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရလီတြင ္ျပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲသ့ည္ ့ေနာ္အ--- က ဤသုိ႔ တငျ္ပခဲသ့ည။္ 
“ကၽြနမ္လည္းမသိဘူး။ ကၽြနမ္တုိ႔ေတြလည္း ျပနဖ္ို႔ စာရင္းသြင္းလို႔ရတယ္ဆုိလုိ႔ ကၽြနမ္လည္း စာရင္းသြင္းလုိက္တာ။ 
ေနာက္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ၄ ခါေလာက္ သူတုိ႔ကေတြ႔ဆုံေမးျမန္းၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ျပန္ခြင့္    
ရခဲ့တယ္။” 50 

၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေလးဖာေထာျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာသုိ႔ ျပနမ္လာမ ီဘန္႔ဒုယံန္းစခန္း 
တြင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေစာပ--- က KHRG အား ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။ “VRC ေတြကုိဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ 
ခ်င္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ လာေလွ်ာက္လုိ႔ရတယ္လုိ႔ ေၾကညာတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ 
သူတုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ လူေတြ႔ေမးျမန္းၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားတယ္။ ျမန္မာသံရံုးကလာၿပီး 
ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ေတြ႔တယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္ ေသခ်ာျဖစ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္  ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ၁၀ လ ေက်ာ္ 
၁ ႏွစ္ နီးပါးေစာင့္လုိက္ရတယ္။” 51   

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်ကအ္လကမ္်ား စစ္ေဆးျခင္းလုပင္န္းစဥသ္ည ္ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးတြင ္လုပ္ေလ ့
လုပ္ထရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္စခန္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အမည္စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ခိုင္မာသည့္စနစ္မ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ပါက ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ားအား ကနဦးစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို UNHCR 
ဝနထ္မ္းမ်ားႏွင္ ့အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမွဝန္ထမ္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာငသ္င့္ေၾကာင္း UNHCR မွ အၾကံျပဳထားသည။္ UNHCR 
၏ေျပာၾကားခ်က္အရ “အကယ၍္ တစ္စုံတစ္ဦးမွ RTG (ထိငု္းဘရုငအ္စိုးရ) ႏွင္ ့UNHCR ထံတြင ္အမညစ္ာရင္း 
သြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးအတညျ္ပဳၿပီး ျဖစ္ပါကေနရပသုိ္႔ျပနႏ္ိငု္ေၾကာင္းႏွင္ ့ထုိမွတစဆ္င္ ့၎တို႔အေနျဖင္ ့ 
ျပနလ္ည္ေနထုိငမ္ည့္ေဒသသုိ႔ ေရာက္ရိွမွသာလွ်င ္မွတပ္ံတုငျ္ခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပႏ္ိငု္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ 
ထားသည္။” 52 သို႔ေသာ္လည္း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား (COI) ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ VRC မ်ားတြင္ လုပ္ 
ေဆာငသ္ည္ ့ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္စစ္ေဆးမႈမ်ားကိ ုျမနမ္ာအစိုးရဝနထ္မ္းမ်ားမွ ကိယ္ုတိငုလု္ပ္ေဆာငရ္န ္
အျပင္းအထန္ေတာင္းဆုိခဲၾ့ကသည။္ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး လုပင္န္းစဥ၏္ ကနဦးေလ့လာဆန္းစစခ္်က္မ်ား 
လုပ္ေဆာငရ္ာတြင ္ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထုိငလုိ္သမူ်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔အား အျပစသ္ားကဲသုိ့႔စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း UNHCR မွ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။53  UNHCR အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းအား ရပ္တန္႔ရန္ အၾကံျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရမွ ထိုသို႔ေမးျမန္းမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက 
သည္။54  

49 UNHCR မွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္အေသးစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ ဗီဒီယိုတစ္ခုအား ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ အခ်က္အလက္အား ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရွင္းျပခ်က္ကဲ့သို႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုဗီဒီယိုအား UNHCR-sponsored 
Thailand-Myanmar Cross Border Operational Portal လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ 
တင္ခဲ့ပါသည္။ UNHCR, Facilitated Voluntary Repatriation Process, n.d. တြင္ၾကည့္ပါ။

50 Source #1 တြင္ၾကည့္ပါ။
51 Source #13 တြင္ၾကည့္ပါ။
52 UNHCR မွ ရက္စြဲမရွိသည့္ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Facilitated voluntary repatriation from Thailand to Myanmar: A 

“Win-Win” in actualizing the New York Declaration” တြင္ၾကည့္ပါ။
53 UNHCR မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Voluntary Repatriation to Myanmar: Verified refugees 

residing in the nine Temporary Shelters. Aide Memoire” တြင္ၾကည့္ပါ။
54 UNHCR မွ(ရက္စြဲမရွိသည့္)ႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Facilitated Voluntary Repatriation Process ဗီဒီယိုတြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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https://en-gb.facebook.com/commonservice/videos/824983921214083/
https://static1.squarespace.com/static/51b9368ee4b0d62983909d45/t/5a938981085229b264f05057/1519618434774/THA+MYR+volrep+-+2+pager+-+DHA.pdf
https://static1.squarespace.com/static/51b9368ee4b0d62983909d45/t/5a938a55e4966bf0586e27ee/1519618647469/vff+Aide+Memoire+Sept+2017.pdf
https://reliefweb.int/report/thailand/process-facilitated-voluntary-repatriation


စခန္းမွ ထြက္ခြာျခင္းမျပဳမီ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ အႏၲရာယ္ႀကိဳတငက္ာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ားကုိလည္း တက္ေရာက္ခဲရ့ေၾကာင္း ေျဖၾကားသူမ်ားက 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ဤသို႔ေသာသင္တန္းမ်ားသည္  ျပန္လည္ေနထိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား၏ အဓကိအစတ္ိအပိငု္းတစခ္ျုဖစၿ္ပီး ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထုိငျ္ခင္းႏွင္ ့ျပနလ္ည္ေပါင္းစည္း 
ျခင္းတြင ္ေနရပ္ျပန္မ်ား၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာလံျုခံဳ မႈရိွေစရန ္ေဆာငရ္ြက္ေရးဟူေသာ UNHCR ၏ သေဘာထားရပ ္
တည္ခ်က္ႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေနသည္။

 (က) ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈ အေျခအေနမ်ား 

အကယ္၍ ေနရပ္ျပန္မ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပရန္အနည္း 
ငယ္သာရိွပါက ၎တို႔တြင ္ေနရပသုိ္႔ျပနသ္ည္ ့ခရီးစဥ္အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေျပာရန္ မ်ားစြာရိွေနတတ္ 
သည္။55 ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအားလုံးက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္တြင္ မည္သည့္အခက္အခဲမွမရွိ 
ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္းခရီးစဥ္မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္စြာစီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိ 
ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ အဓိကအခကအ္ခမွဲာ ျမဝတီသုိ႔ေရာကရိွ္ၿပီးေနာကပ္ိငု္း ျမနမ္ာႏိငုင္ဘံက္ျခမ္းရိွ ခရီးစဥ ္
အတြက္ စီစဥ္ထားပုံပင္ျဖစ္သည္။ KHRG မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူ 
အားလံုး ျမဝတီဂိတ္အားျဖတ္ေက်ာ္ရသည္။ ျမဝတီဂိတ္သည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းသို႔ ျပန္လည္ေန 
ထုိငၾ္ကမည္ ့ဒကုၡသညမ္်ားအတြက္ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးလုပင္န္းစဥမ္်ားအား လုပ္ေဆာငႏ္ိငုရ္န ္ခြင္ျ့ပဳခ်က္  
ေပးႏိငုသ္ည္ ့တစခ္တုည္းေသာ နယ္စပဂ္တ္ိျဖစသ္ည။္56  ထုိအတြက္ေၾကာင္ ့ျမဝတီၿမိဳ ႕သုိ႔ သြားႏိငုရ္နအ္တြက္ 
ခရီးစဥစ္စီဥ္ျခင္းမွာ ႐ုိးရွင္းသည္။ (ထို႔အျပင ္ထုိင္းအစိုးရႏွင္ ့IOM မွ ဦးေဆာငစ္စီဥ္ေပးျခင္းျဖစသ္ည။္) UNHCR 
သည ္ ျမနမ္ာအစိုးရ၊ ေဒသတြင္း အာဏာပိငုမ္်ားႏွင့္ ကုိယစ္ားလွယ ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္  ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ရသည္အ့တြက္  
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္စီစဥ္ရာတြင္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစသည္။ ဒုကၡသည္အား 
ကရငျ္ပညန္ယ္တစဝွ္မ္းရိွ မတူညီေသာေနရာမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရသည။္ (အျခားတိင္ုးရင္းသား ဒကုၡသည္မ်ား 
ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရသည္။)57 

ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားစုက ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ၎တို႔၏ေက်းရြာသို႔ ျပန္လာသည့္ခရီးစဥ္သည္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ 
ၿပီး အခ်ိဳ ႕ေသာသူမ်ားအတြက္မွာမ ူပိမုိခုကခ္ဲေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကသည။္ KHRG မွလူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေနရပျ္ပန ္
သူတစ္ဦးက ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လာခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။ ေနာ္ဘ--- 
သည ္ႏို႔ဖိုးဒကုၡသညစ္ခန္းမွ ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ႏို႔တေကာ (ၾကာအင္းဆိပႀ္ကီး) ၿမိဳ ႕နယ္၊ ၾကာအင္းေက်းရြာအပုစ္၊ု 
စ---ရြာသုိ႔ ၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရလီတြင ္UNHCR ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးမားဆံုး (ဒကုၡသည္ေပါင္း 
၅၃၅ ဦး ပါဝင္ေသာ) ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအစအီစဥျ္ဖင္ ့ျပနလ္ာခဲသ့ည။္ ေနာ္ဘ--- ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၀ စုခန္႔ သူမႏွင့္အတူ ျပန္လာၾကသည္။ (ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ်က္အား 
ၾကည့္ပါ။)

ေနရပျ္ပနသူ္မ်ား ျမဝတီသုိ႔ေရာက္ေသာအခါ ၎တုိ႔အတြက္ မတူညသီည္ ့ပို႔ေဆာင္ေရးအစအီစဥမ္်ားကိ ုစစီဥ ္
ေပးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဒသခံ (ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာ) တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အစီအစဥ္အေပၚမူတည္ၿပီး 
အခ်ိဳ ႕ေသာကိစၥရပမ္်ားတြင ္အဆငမ္ေျပမႈမ်ားရိွသည။္ ဘန္႔ဒံယုန္းစခန္းမွ ေလးဖာေထာ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထား 
ေရးသုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထုိင္ေသာ ေစာဂ--- က ဤသုိ႔ အတညျ္ပဳခဲသ့ည။္ “ျမနမ္ာအစိုးရက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ 

55 ေနာက္ထပ္ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ သြားလာေရးအေျခအေနေဆြးေႏြးမႈကို KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာသတင္း 
အက်ဥ္းခ်ဴပ္ “အကယ္၍ ကြ်န္မသာသိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ကိုျပန္လာခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး” တြင္ၾကည့္ပါ။

56 အျခားနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။
57 မွတ္ခ်က္၊ KHRG မွ ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ UHNCR ၏အစီစဥ္မွတစ္ဆင့္ ေနရပ္သို႔ျပန္လည္ေနထိုင္ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား 

သည္ ဒူးပလာယာႏွင့္ ဘားအံခရိုင္မ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

29

မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း

https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/19-1-nb1_burmese_version_3.pdf


ပို႔ေဆာင္ေရးအစအီစဥ္ ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ေပးဘူးဆုိတာ ေတြ႔ရတယ္။ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ခ်တ္ိဆက္မႈေတြက 
မေကာင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ အခ်ိန္မီသြားႏိုင္ဖို႔ ကားမစီစဥ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။” 58 

“ျမနမ္ာျပညျ္ပနတ္ဲအ့ခ်နိအ္တြင္း ဘယ္သူမွ ကၽြနမ္တို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တာမရိွဘူး။ ဘာအကာအကြယ ္ 
ေပးမႈမွလည္း မရွိခဲ့ဘူး။” ေနာ္ဘ---  

“ကၽြနမ္တုိ႔ ႏို႔ဖိုးစခန္းကေန ျမဝတီၿမိဳ ႕အထ ိသြားတဲလ့မ္းတစ္ေလွ်ာက္ အရာအားလုံးက အဆင္ေျပပါတယ္။ 
သူတုိ႔ [UNHCR နဲ႔ ထုိင္းအစိုးရ] က ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ကၽြန္မတို႔လုိအပ္တဲ့ အကာအကြယ္ေတြ 
အားလုံးေပးခဲတ့ယ္။ ျမဝတၿီမိဳ ႕ကုိေရာက္ေတာ့ ညေနသုံးနာရထုိီးၿပ။ီ […] ျမဝတီၿမိဳ ႕မွာ စစ္ေဆးေရးဂတိ ္
တစ္ခုရွိတယ္။ သူတို႔က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ေမးခြန္းေတြအမ်ားႀကီးေမးတယ္။ ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္။ ဂိတ္က 
[ျမနမ္ာအစိုးရ] ဝန္ထမ္းေတြက သူတုိ႔ကုိ သတင္းမပို႔လုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ ကၽြနမ္တုိ႔ကုိဆူတယ။္ သူတုိ႔ ကၽြနမ္တုိ႔ 
ကုိ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ဆူတာ။” 

“ျမန္မာအစိုးရက ကၽြန္မတုိ႔စားဖို႔ ဆန္နဲ႔ၾကက္ဥေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစားအေသာက္ေကၽြးေမြးတာနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး အဆငမ္ေျပတာေတြရိွတယ္ဆုိတာ ကၽြနမ္သိတယ္။ ကၽြနမ္တုိ႔ ထမင္းစားခန္းထမွဲာ သြားစား 
ဖို႔အတြက္ ကူပြနစ္ာရြက္ရတယ္။ အဲဒ့စီာရြက္မရရင ္သြားစားလို႔မရဘူး။ […] ကၽြနမ္သူငယ္ခ်င္းတစခ္်ိဳ ႕က 
ဘာေတြျဖစ္ေနလမဲသိေတာ ့အစားအေသာက္အတြက္ ကူပြနစ္ာရြက္မရၾကဘူး။ ကၽြနမ္က ဒါနဲ႔ပတ္သက္ 
ၿပီး ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕ စာရြက္မရဘူးလို႔ အာဏာပိုင္ေတြကုိေျပာလုိက္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ေတြက 
စာရြက္ရေပမယ့္ လူတိုင္းေတာ့ထမင္းစားခန္းထဲ သြားစားခြင့္မရခဲ့ဘူး။ လင္မယားစံုတြဲတစ္တြဲဆုိရင္ 
ေယာက္်ားက စာရြက္ရေတာ့ ထမင္းသြားစားလုိ႔ရေပမယ့္ သူ႔မိန္းမကေတာ့ စာရြက္ေတြကုန္သြားလုိ႔ 
သြားစားခြင္မ့ရခဲဘ့ူး။ ကၽြနမ္သာ ထမင္းေကၽြးတဲအ့ဖြဲ႔ကိသုြားမေျပာေပးရင ္သူ႔မနိ္းမ ထမင္းစားရမွာမဟုတ ္
ဘူး။ တခ်ိဳ႕လူေတြက်ေတာ့ ထမင္းေကၽြးတဲ့အဖြဲ႔ကို မေျပာရဲၾကဘူး။”

“ကၽြနမ္တုိ႔ စားၿပီးေသာက္ၿပီး အနားယူခဲတ့ယ္။ သူတုိ႔[ျမနမ္ာအစိုးရ]က ကၽြနမ္တုိ႔ကုိ ႀကိဳဆုိတဲပ့ြလုဲပ္ေပးၿပီး 
ပြဲမွာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ဓါတ္ပံုေတြ႐ိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစခန္းကုိသြားဖို႔ 
အတြက္ ကားမရိွဘူးလုိ႔ေျပာတယ္။ ကရငျ္ပညန္ယရ္႕ဲ တျခားေနရာေတြကုိျပနမ္ယ့္ ဒကုၡသည္ေတြအတြက္ 
ျပနပ္ို႔ဖို႔ ကားေတြစစီဥထ္ားေပမယ့္ ၾကာအင္းဆပိႀ္ကီးၿမိဳ ႕နယ္ကိျုပနမ္ယ့္ ကၽြနမ္တို႔အတြက္က်ေတာ့ ကား 
မရွိဘူး။” 

အစပိငု္းတြင ္ေနာဘ္--- အား ႏို႔တေကာ ၿမိဳ ႕နယ္အပုခ္်ဳပ္ေရးမႉး လာေရာကျ္ခင္းမရိွသည္အ့တြက္ သူမတုိ႔ 
အေနျဖင္ ့ျမဝတီၿမိဳ ႕တြင ္တစည္အပိရ္မညဟု္ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း က်ိဳက္ဒံၿုမဳိ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွ လာေရာက္ 
ၿပီး ၎တုိ႔သြားလာရန္စီစဥ္ေပးသည္အ့တြက္ အစအီစဥ္ေျပာင္းသြားခဲသ့ည။္ ၎တို႔အား အမိသ္ို႔ပို႔ေဆာင ္
ရန္အတြက္ ကုန္တင္ကားႀကီးႏွစ္စီး စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ 

“ကားႀကီးေပၚတက္ေတာ့ ကားေပၚမွာ မီးေသြးမႈန္႔ေတြနဲ႔ဘိလပ္ေျမမႈန္႔ေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ေတြ တစ္ 
ကုိယ္လုံးေပကနုတ္ယ္။ ကၽြနမ္တုိ႔ေတြ ရြာကုိေရာက္ေတာ့ အဝတ္ေတြကအရမ္းညစ္ပတ္ကုန္လုိ႔  ေလွ်ာ္ 
လုိ႔ေတာင္မရေတာ့ဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကၽြန္မတုိ႔ကို သူတုိ႔က ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕က ရံုးႀကီးတစ္ရံုးမွာခ် 
ထားခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ကုိ မနက္သုံးနာရီေလာက္ ေရာက္တယ္။ ျမဝတီၿမိဳ႕နဲ႔ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ကနီးေပမယ့္ သြားရတဲ့ခရီးကအရမ္းၾကာတယ္။” 
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သူမၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားမွာ ထိုမွ်ႏွင့္မၿပီးဆံုးေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူမ၏ေဒသခံ 
တာဝန္ရွိသူမွ သူမေရာက္ရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ လုိအပ္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ေနာ္ဘ---အေနျဖင့္ သူမအား ထုိအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား 
ခံထားရျခင္းမရွိသျဖင့္ ထိုကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ 

“မနက္က်ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ဘယ္သူမွလာမေခၚဘူး။ ကၽြန္မရဲ႕ရြာက ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နဲ႔ နီးတဲ့အ 
တြက္ ကၽြန္မကသူတုိ႔ကုိ တကၠစီငွါးစီးၿပီး ရြာကုိကုိယ္ဟ့ာကုိယ္ ျပနမ္ည္အ့ေၾကာင္းေျပာခဲတ့ယ္။ ဒါေပမယ့္ 
သူတုိ႔က သြားခြင့္မေပးဘူး။ […] တျခားသူေတြ စာရြက္မွာလက္မွတထုိ္းၿပီးမွပ ဲကၽြနမ္တုိ႔ ျပနလ္ို႔ရမယ္လုိ႔ 
သူတုိ႔ကေျပာတယ္။ ကၽြန္မျပန္လာတုန္းက ကၽြန္မရဲ႕ရြာလူႀကီးကုိ ႀကိဳအသိေပးဖို႔ အခ်ိန္မရွိခဲ့ဘူး။ ေန႔ 
လညက္်ေတာ့ ရြာလႀူကီးက ကၽြန္မတုိ႔ကုိလာေခၚတယ္။ ကေလးေတြကဗိက္ုဆာေတာ့ အရမ္းငိၾုကတယ္။ 
သူတုိ႔ဘာမွမစားရေသးဘူး။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ရြာကုိဘယ္လုိျပနရ္မယဆုိ္တာသိေပမယ့္ သတုိူ႔ကေပးမျပန ္
ဘူး။ ဒကုၡသည္အမ်ားစုက ျပန္ရမယ္အ့ခ်ိနမ္ျပနရ္လုိ႔ သူတို႔ကုိေဒါသထြကၿ္ပီး မေက်မနပ္ေျပာၾကတယ္။ 
ရြာလူႀကီးလာၿပီး ကၽြန္မအတြက္လက္မွတ္ထုိးၿပီးတဲ့အခါမွာလည္း ကၽြန္မကုိယ့္ဟာကိုယ္တကၠစီငွါးၿပီး 
ျပန္ခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကုိ ဘယ္သူမွလိုက္မပို႔ဘူး။” 59

ေနရပျ္ပနသူ္အမ်ားစကု ခရီးစဥအ္ကြာအေဝး (ေစာင့္စားရန္ၾကာခ်ိန္)၊ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မရျခင္း၊ က်ဥ္းက်ပ္ၿပီး သန္႔ရွင္းမႈမရွိေသာယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ အထူးသျဖင့္ အစား 
အေသာက္ လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း (မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အစားအေသာက္စားခြင့္ရမည္ကို မသိျခင္း) မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ညည္းတြားၾကသည္။ ေနရပ္ျပန္သူတစ္ဦးမွ သိုးေနေသာအစားအစာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ 
သည္။60

ေနာက္---က သမူ၏ မယလ္စခန္းမွ မယလ္တာေလာ္ေသာ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာသို႔ ျပနလ္ာရေသာ 
ခရီးစဥအ္ေၾကာင္းကိ ုဤသုိ႔ေဖာျ္ပခဲသ့ည။္ “ကၽြနမ္တုိ႔ေတြ မနကစ္ာအတြက္ ထမင္းေၾကာ္တစပ္န္းကန၊္ ၾကက္ဥ 
နဲ႔လက္ဘက္ရည္တစ္ခြက္ရတယ္။ ဒါက ကၽြန္မတုိ႔စားေနၾကမနက္စာမဟုတ္ေတာ့ ေန႔လည္ခင္းဆုိဗိုက္ဆာ 
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြနမ္တုိ႔ကုိျပနပ္ို႔ေပးတဲသူ့ေတြက ေန႔လညစ္ာစားဖို႔ လမ္းမွာမနားေတာ့ ကၽြနမ္တုိ႔ေတြ ကေလး 
ေတြအတြက္ေတာင္ စားစရာနဲ႔မုန္႔ဝယ္ေပးလုိ႔မရဘူး။ သူတုိ႔ေတြက ထမင္းဆိုင္ေတြအကုန္ ေက်ာ္လာတယ္။ 
ကံေကာင္းလုိ႔ ထီးဝါကေလးေက်းရြာမွာ ဆီျဖည္ဖ့ို႔ကားရပတု္န္း ကၽြနမ္တုိ႔ အစားအေသာက္ေတြဝယ္ၾကတယ္။ 
ကၽြနမ္တုိ႔ ဆုိငမွ္ာစားမယ္လပု္ေတာ့ သတုိူ႔ကသြားေတာ့မယဆ္ိလုို႔ ကၽြန္မတုိ႔မစားရဘူး။ အဲဒ့ါေၾကာင့္ ကၽြနမ္တုိ႔ 
အစားအေသာက္ေတြေကာ ဆိင္ုရွင္ဆီကဇြန္းေကာေတာင္းၿပီး ကားဆီကုိယူလာၾကတယ္။ […] မယ္တေဝကလုိး 
ထမင္းဆုိင္ကုိေရာက္ေတာ ့ကၽြန္မတုိ႔ေတြ သူတို႔ကုိေမးလုိက္တယ္။ “နငတ္ို႔ငါတုိ႔ကုိ ထမင္းစားခြင္မ့ေပးေတာ့ဘူး 
လား။ လမ္းမွာ ထမင္းဆုိငဆုိ္လုိ႔ ဒတီစဆုိ္င္ပကဲ်န္ေတာ့တယ္။” ေနာက္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ကိယ့္ုဟာကုိယပ္ ဲဆင္း 
ၿပီးထမင္းဝယ္စားလုိက္ၾကတယ္။” 61 

မယ္လစခန္းမွ မယလ္တာေလာ္ေသာသုိ႔ (UNHCR မွ အခ်က္အလက္အရ ျပနလ္ာသည့္ေန႔ရက္ကိမုသိရေပ။)  
ျပနလ္ည္ေရာက္ရိွလာခဲ့ေသာ ေနာ္ဒ--- က ခရီးစဥအ္တြင္း စားစရာမရိွျခင္းႏွင္ ့တပမ္ေတာ္62 စစသ္ားမ်ား ရိွေန 
သည့္အတြက္ ထုိအေၾကာင္းကို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် မေျပာရဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတို႔ 
မယ္လစခန္းကေနမထြက္ခင ္စခန္းမွာ စားစရာအလုံအေလာကရ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြနမ္တို႔ ထုိင္းလဝူငမ္ႈႀကီးၾကပ ္
ေရးရံုးကေန ဆန္အိတ္ေတြရေတာ့ ျမဝတီမွာခ်က္စားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမဝတီကေနထြက္ၿပီး ရြာေရာက္တဲ့ 

59 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
60 Source #43 တြင္ၾကည့္ပါ။
61 Source #14 တြင္ၾကည့္ပါ။
62 တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ ရည္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



အထိကုိေတာ့ ဘာမွမစားရဘူး။ […] ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ဗိုက္ဆာတယ္။ […] တပ္မေတာ္စစ္သားေတြကလည္း 
အမ်ားႀကီးဆုိေတာ့ ကၽြန္မတို႔လည္း သူတို႔ကိုေျပာရမွာေၾကာက္တယ္။ […] ကားေမာင္းတဲ့သူ အပါအဝင္ 
စစ္သားသံုးေယာက္ပါတယ္။ သူတုိ႔ထဲကတစ္ေယာက္က ဗိုလ္ျဖစ္မယ္လို႔ကၽြန္မထင္တယ္။” 63  

UNHCR ၏ မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ ေနရပျ္ပနျ္ခင္းဆုိငရ္ာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍) တြင္ ေနရပ္ျပန္မ်ား 
၏ ေဘးကင္းလုံျခံဳ မႈရိွေရးႏွင္ ့ဂဏုသိ္ကၡာရိွေရးအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေဖာ္ျပထားၿပီး ထုိအခ်က္မ်ားမွာ 
၎တုိ႔၏ ေနရပ္သုိ႔ျပန္လည္ေနထုိင္ျခင္းအတြက္သာမဟုတ္ပဲ ၎တုိ႔ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ  
ေနရာသို႔ သြားရာလမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ႀကိဳဆိုလက္ခံသည့္ေနရာမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳံးဝင္သည္။64  
ထုိအထတဲြင ္ေျပာင္းေရႊ႕သည္ခ့ရီးစဥတ္စ္ေလွ်ာက္ အစားအေသာက၊္ ေရႏွင့္ေဆးဝါးမ်ား  ျပငဆ္င္ေပးျခင္းတုိ႔လည္း 
ပါဝငသ္ည္။ KHRG မွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားေထာက္ျပသကဲသုိ့႔ အစားအေသာကႏွ္င္ပ့တ္သက္၍ အခက္အခ ဲ
မ်ားရိွသည္အ့ျပင ္၎တုိ႔၏လုိအပခ္်က္မ်ားအား ေျပာရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ျဖည္ဆ့ည္းေပးမႈမရိွျခင္း စသည္ ့
ျပႆနာမ်ားရိွသည။္ ေနရပျ္ပနသ္အူမ်ားစမွုာ စခန္းမွမထြက္ခြါမီ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္မ်ား ျပဳလပ္ုခဲရ့ေသာ္ 
လည္း ခရီးစဥ္အတြင္း က်န္းမာေရးလုပ္သားပါရွိေၾကာင္း ၎တုိ႔ထဲမွတစ္ဦးကသာ တင္ျပခဲ့သည္။65 သူႏွင့္ 
တစခ္်နိတ္ည္းတြငျ္ပနလ္ာသည္ ့အျခားေသာေနရပျ္ပနမ္်ားကမ ူက်န္းမာေရးလုပသ္ားမပါေၾကာင္း ေျပာခဲသ့ည။္ 
ျဖစႏ္ိငု္ေခ်ရိွသည္မွာ အခ်ိဳ ႕အဖြဲ႔မ်ားအတြက္သာ က်န္းမာေရးလုပသ္ားမ်ားထားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္  ေနရပျ္ပနသူ္ 
မ်ားအား လုိအပပ္ါက ၎တို႔၏က်န္းမာေရးအတြက္ကူညရီန္ ္တစစ္ံတုစဥ္ီးရိွေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာမေျပာျပျခင္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

အထက္ေဖာျ္ပပါ ေနရပသုိ္႔ျပနလ္ာသည္ ့ခရီးစဥအ္ေတြ႔အၾကံဳရိွသ ူေနာ္ဘ---က ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ 
ဆုိငသ္ည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမူအေနျဖင္ ့စာတစ္ေစာငႀ္ကိဳတငလ္က္ခရံရိွခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည။္ 
“ကၽြနမ္ ဒီေနရပျ္ပန္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတသ္က္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြပါတဲ ့စာရတယ္။ အဲဒ့စီာအရ ျမနမ္ာ 
အစိုးရက ဒကုၡသည္ေတြကုိ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ႀကိဳဆုိဖို႔ဆႏၵရိွၿပီးေတာ ့ဒကုၡသည္ေတြကိ ုပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
အလုပအ္ကုိငန္ဲ႔ေနထုိင္ဖုိ႔အတြက္ အမ္ိယာေတြအျပည္အ့ဝပံပ့ိုးေပးမယ္။” 66 ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးစာေစာင ္
တြင္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ “ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုရန္” ကတိေပးထားေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္အခါတြင္ ၎တို႔အား ေသခ်ာစြာဂ႐ုစိုက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ခံစားရသည္။ 
ဤသုိ႔ ၎တုိ႔၏ဂုဏ္သိကၡာအားဂ႐ုမစုိက္ျခင္းက ေနရပ္ျပန္သည့္ခရီးစဥ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ေနရပ္ျပန္ 
သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထာက္ပံံ့မႈမ်ားမရရွိေတာ့ေပ။  

 (ခ) ေနရပ္ျပန္ျခင္းအတြက္ UNHCR ၏  ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား 

ေနရပ္ျပန္ျခင္းတြင္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ 
ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 
ဤအစအီစဥတ္ြင ္UNHCR က ၎အေနျဖင္ ့ပို႔ေဆာငဆ္ကသ္ြယ္ေရး (သုိ႔မဟတ္ု ပို႔ေဆာငဆ္က္သြယ္ေရးအတြက္ 
ကုနက္်စရတိ)္ႏွင္ ့ကနဦးျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ကာမိေစရန္အတြက ္ေငြေၾကးဆုိင္ 
ရာအေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ေပးအပ္သြားမညဟု္ အေသးစတ္ိထည္သ့ြင္းထားသည။္67 ထုိ႔အျပင ္၎တုိ႔၏မတိဖ္က္ 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင္ပ့ူးေပါင္းၿပီး ေနရပ္ျပန္မ်ားအတြက္တစႏွ္စစ္ာ အစားအေသာက္ဖလုံူမႈရရိွေစရန ္ေဆာငရ္ြက္သြားမည ္
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစီအစဥ္စတင္သည့္အခ်ိန္တြင္မူ အခ်ိန္ကာလကို ေျခာက္လသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ 

63 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
64 UNHCR မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ "Handbook. Voluntary Repatriation: International Protection" တြင္ၾကည့္ပါ။
65 Source #15 တြင္ၾကည့္ပါ။
66 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
67 UNHCR မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Strategic Roadmap for Voluntary Repatriation: Refugees from 

Myanmar and Thailand, 2015-2017” တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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https://www.unhcr.org/publications/legal/3bfe68d32/handbook-voluntary-repatriation-international-protection.html
https://reliefweb.int/report/thailand/unhcr-strategic-roadmap-voluntary-repatriation-refugees-myanmar-thailand-2015-2017


TBC ၏တင္ျပခ်ကအ္ရ UNHCR အေနျဖင္ ့တစႏွ္စစ္ာေထာကပ္ံမ့ႈရရိွရနအ္တြက္ လံုေလာကသ္ည့္ေထာကပ္ံ့ေငြ 
မရွိေသးေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။68  

ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအစအီစဥ၏္ သေဘာတူညမီႈအရ UNHCR ထံမွ လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၉၃၀၀ 
[၄၂၁,၅၂၉ က်ပ]္ ႏွင္ ့ကေလးတစဥ္ီးလွ်င ္၇,၅၀၀ ဘတ္ [၃၃၉,၉၄၃ က်ပ]္ လကခ္ရံရိွေၾကာင္း ဒကုၡသညမ္်ားက 
တသမတ္တည္း တင္ျပခဲ့ၾကသည။္ ျမန္မာအစိုးရမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံမ့ႈမ်ား ျပဳလုပခ္ဲ့ေသာ္လည္း ေပးအပသ္ည္ ့
ပမာဏမွာ တသမတတ္ည္းမဟုတ္ေပ။ KHRG လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာသူမ်ားက လတူစဥ္ီးလွ်င ္က်ပ ္၁၀၀,၀၀၀ 
မွ ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ မိသားစု တစ္စုလွ်င္ ၁၆၀၀၀၀ မွ ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ အစရွိသျဖင့္ ရရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ 
သည္။69  ျမန္မာအစိုးရမွေပးအပ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏမ်ား၏ကြာျခားခ်က္ကို ေနရပ္ျပန္မ်ားက ေကာင္းစြာ 
သတိထားမိခဲ့သည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးကေျပာသည္မွာ သူမက (တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္) ၅ သိန္းမွ ၁၀ 
သိန္းရရိွမညဟု္ ထင္ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည။္70  အခ်ိဳ႕က ၎တို႔အရငႀ္ကိဳတငျ္ပနလ္ာၾကသူမ်ားမွ အကူအည ီ
အေထာက္အပံ့မ်ား ပိုမိုရရွိေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီရရွိသည့္ ေငြပမာဏမ်ားအၾကား အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ဤမွ်ကြာျခားခ်က္ႀကီးႀကီးမားမားရွိေၾကာင္း နားလည္ရန္ခက္ခဲသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ ေပးအပ္ေသာ 
အေထာက္အပံ့ပမာဏမွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိေၾကာင္း TBC က ေျပာသည္။71 

UNHCR ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ျပန္လာေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက ၎တုိ႔ စိတ္ပ်က္ရဆုံးအခ်က္မွာ 
ျပန္ေရာကလ္ာၿပီးေနာက္ အေထာက္အပံရ့ရိွမညဟု္ UNHCR မွ ကတျိပဳထားေသာ္လည္း မညသ္ည္အ့ေထာက္ 
အပံမွ့ရရိွျခင္း မရိွသည္အ့ခ်ကပ္ငျ္ဖစသ္ည။္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိငၿ္ပီး  
ေျခာက္လ (အခ်ိဳ ႕မွာ ၃ လ) အထိ ေထာက္ပ့မံႈမ်ား ဆက္လက္ရရိွမညဟု္ သိရသည။္ UNHCR ၏ တငျ္ပခ်က္အရ 
ေျခာက္လအတြက္  မူလေထာက္ပံ့ေငြ လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ ၉၃၀၀ ဘတ္ႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ ၇၅၀၀ဘတ္ 
ျဖစ္သည္။ တိက်စြာေဖာ္ျပရလွ်င္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ ခရီးသြားလာစရိတ္အတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ 
၁၈၀၀ ဘတ္ [၈၁၅၈၆ က်ပ]္၊  အေထြေထြျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အေထာကအ္ပ့ံစရိတ္မွာ လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င ္
၅၄၀၀ ဘတ္ [၂၄၄၇၅၉ က်ပ]္  ႏွင္ ့ကေလးတစဥ္ီးလွ်င ္၃၆၀၀ ဘတ္ [၁၆၃၁၇၃ က်ပ]္ ႏွင္ ့(ကမာၻ႔စားနပရ္ကိၡာ 
အဖြဲ႔မွရရိွေသာ) ရိကၡာေျခာကလ္စာမွာ တစဥ္ီးလွ်င ္၂၁၀၀ ဘတ္ [၉၅၁၈၄ က်ပ]္ တုိ႔ျဖစသ္ည။္72  ထုိသို႔ခြျဲခားျပ 
ထားျခင္းမွာ အခ်ိဳ ႕ေသာေနရပျ္ပနမ္်ားအတြက္ ရွင္းလင္းမႈမရိွပါ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့၎တုိ႔ျပန္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ပိငု္းတြင ္ 
ေထာက္ပံမ့ႈမ်ားႏွင္ပ့တ္သက၍္ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည။္ ဤသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္း၏အေၾကာင္း 
ရင္းတစိတ္တပိုင္းမွာ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ၎တို႔ရရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ ေျခာက္လစာအသံုးျပဳရန္ 
မလုံေလာက္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားစုက (ျမန္မာအစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြအပါအဝင္) 
၎တို႔ရရွိေသာပမာဏသည္ လအနည္းငယ္အတြက္သာ လံုေလာက္မႈရွိေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ 

၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရလီအတြင္း ဒူးပလာယာခ႐ုိင္၊ ႏုိ႔တေကာၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာအင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ခ--- ေက်းရြာ 
တြင ္ျပနလ္ည္ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေနာ္ဘ--- က “ကၽြနမ္တို႔ျမနမ္ာျပညကုိ္ ပထမဆုံးျပနလ္ာေတာ ့သူတို႔ေတြ ကၽြနမ္ 
တုိ႔ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါေတြက တစ္လစာအတြက္ပဲလုံေလာက္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ [ျမန္မာ 
အစိုးရဆကီေန] ဆန၊္ ဆီန႔ဲ တျခားအစားအစာေတြရတယ။္ ဒါေပမယ့္ဒါေတြက တစ္လစာပဲလံုေလာက္တယ္။ 
ျမန္မာအစိုးရက လူတစ္ေယာက္ကုိ ၉၃၀၀၀ က်ပ္ ေပးတယ္။ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ 
ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးဝနႀ္ကီးဌာနတုိ႔ကလည္း အဝတအ္စားန႔ဲ  ေငြေၾကးအနည္းငယ ္ေထာကပ့ံ္ေပးတယ္။ 
အစိုးရ၊ ၾကက္ေျခနီနဲ႔ လူကယ္ျပန္ကေနရရွိတဲ့ ပိုက္ဆံေတြအားလုံးကုိ ေပါင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ ၄၇၀၀၀၀ က်ပ္ 

68 နယ္စပ္ေဒသ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ 2018 Annual Report တြင္ၾကည့္ပါ။
69 Source #3 ႏွင့္ Source #1 တြင္ၾကည့္ပါ။
70 Source #40 တြင္ၾကည့္ပါ။
71 နယ္စပ္ေဒသ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ 2018 Annual Report တြင္ၾကည့္ပါ။
72 UNHCR မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Assistance for Verified Refugees Returning to Myanmar 

through Facilitated Voluntary Repatriation” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ရတယ္။ ျမန္မာအစိုးရဆီကေန ဆန္နဲ႔ေငြ ၉၃၀၀၀ က်ပ္ရေပမယ့္ အဲ့ဒါက တစ္လပဲခံတယ္။”  73  သူမအေနျဖင့္ 
UNHCR မွ ေထာက္ပံ့ေငြ ဘတ္ ၉၃၀၀ (၄၁၄၇၃၀ က်ပ္) ကိုလည္း ရရွိပါလိမ့္မည္။ 

ထီးသဘလုခီးေက်းရြာတြင္ လက္ရွိေနထိုင္ေနေသာ မုဆိုးမတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚစ---သည္လည္း UNHCR ၏ 
ေထာက္ပံ့ေငြအျပင ္ျမနမ္ာအစိုးရထမွံ ေငြ ၁၅၀၀၀၀ က်ပက္ိလုည္း လက္ခရံရိွခဲသ့ည။္ ထို႔အျပင ္ဆနတ္စအိ္တ္၊ 
ဆီႏွစဗ္ူးႏွင္ ့ေခါက္ဆြဲေျခာကတ္စဖ္ာကုိလည္း လက္ခံရရိွခဲသ့ည။္ သူမက “ဘယ္သူတစ္ေယာက္ကမွ ကၽြန္မတုိ႔ 
ကုိ အစားအေသာက္ေတြေထာက္ပံ့တာ ဂ႐ုစိုက္တာမရွိခဲ့ဘူး။ သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ အစားအေသာက္နဲ႔ 
ပိုက္ဆံေတြကုိ ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ပထမလအတြက္ပဲေထာက္ပံ့ခဲ့တာ။ […] ကၽြန္မတုိ႔ က်ိဳက္ဒံုကုိေရာက္ 
ေတာ့ ျမန္မာအစိုးရက ကၽြန္မတုိ႔ကို သံုးလေထာက္ပံ့မယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ သူတုိ႔ေတြ ကၽြန္မတုိ႔ အဆင္ေျပမေျပ 
လာစစ္ေဆးေပးမယဆုိ္ၿပီး ေျပာတယ။္ ကၽြန္မတုိ႔ေျပာင္းလာၿပီး တစလ္ႏွစလ္ေလာက္ထိကုိ သူတုိ႔တစခ္ါပ ဲလာ 
တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြ အေျခအေနေတြကုိ လာစစ္ေဆးခိုင္းတယ္။”  74

အျခားေက်းရြာႏွင့္ခ႐ိုင္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ၾကေသာသူမ်ားက ၎တို႔ထံသုိ႔ လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း 
လုံးဝမရိွေၾကာင္း တငျ္ပခဲၾ့ကသည။္ အလွဴရွငအ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔၏ေထာက္ပံမ့ႈမ်ားအား အမွနတ္ 
ကယ္အသုံးျပဳႏိငုသ္ည္အ့ခ်န္ိထက ္ပုိမုိၾကာရွညခံ္ရနရ္ညရ္ြယ္၍ ေပးအပခ္ဲသ့ညက္ိ ုအခ်ိဳ ႕ေသာေနရပျ္ပနမ္်ားက 
နားလည္ေသာ္လည္း မညသ္တူစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း မရိွသညႏွ္င္ပ့တ္သက၍္  ၎တုိ႔ 
အေနျဖင့္ စိတ္ကသိကေအာင့္ျဖစ္ပံုေပၚသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္အေျခ 
အေနမ်ားကုိ UNHCR (သုိ႔မဟတ္ု) ျမနမ္ာအစိုးရအား တငျ္ပႏိငုျ္ခင္းမရိွေပ။ မယ္လတာေလာ္ေသာတြင ္ေနထိငု ္
ေသာ ေနာဒ္--- က “သူတုိ႔ေျပာတာက ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ေျခာက္လတစခ္ါလာၾကည္မ့ယ္။ ဒါေပမယ္ ့ကၽြနမ္တုိ႔ျပနလ္ာ 
ကတည္းက သူတုိ႔ကုိ တစ္ခါမွမေတြ႔ရေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ေတြ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ လာၾကည့္သင့္တယ္လုိ႔ 
ကၽြန္မထင္တယ္။ သူတုိ႔သာလာရင္ ကၽြန္မတုိ႔ေပ်ာ္မွာပဲ။ သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔မွာ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိရင္ သူတုိ႔ကုိ 
ဆကသ္ြယ္ဖို႔ေျပာတယ။္ သူတုိ႔ရ႕ဲဖနု္းနပံါတ္ကုိလည္း ကၽြနမ္တုိ႔ကုိေပးတယ္။ […] သူတုိ႔ဖနု္းကုိ ကၽြနမ္တို႔ဆက္ 
သြယ္ၾကည့္ေပမယ့္ ေခၚလုိ႔မရဘူး။ သူတုိ႔ဖုန္းကို ဘာလုိ႔ေခၚလုိ႔မရလဲ ကၽြန္မတုိ႔လည္းမသိဘူး။ […] သူတုိ႔က 
ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔မွာျပႆနာတစ္ခုခုရွိရင္ ေခၚဖို႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္မတို႔ျပႆနာရွိလုိ႔ သူတုိ႔ကုိေခၚေတာ့ ေခၚလုိ႔ 
မရဘူး။” 75

UNHCR ၏ မဟာဗ်ဴဟာစမီကံနိ္းတြင ္ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအား ပံပ့ိုးကူညရီာတြင ္အဓကိ 
လုပင္န္းတစခ္မွုာ “ေနာက္ဆက္တြဲေထာကပ့ံ္မႈမ်ားႏွင္ ့အကျဲဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပႏ္ိငုရ္နအ္တြက္ ျပနလ္ည္ေနရာခ် 
ထားသည့္ေနရာေဒသမ်ားအား UNHCR မွ သြားေရာက္ခြင့္ အျပည့္အဝရရန္”  ျဖစ္သည္။76  ျမန္မာအေျခစိုက္ 
UNHCR ၏ ႏွစပ္တ္လညအ္စီရင္ခံစာအရ ေနရပ္ျပနလ္ည္ေနထိငုသ္ည္ဒ့ကုၡသညမ္်ားအား ပံမွုနအ္ကျဲဖတ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပရ္နျ္ဖစပ္ါသည။္ သုိ႔ေသာလ္ည္း KHRG ၏ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစဥ္ီးသာလွ်င ္UNHCR ၏ ေနာက္ဆကတ္ြ ဲ
လာေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ေျပာျပႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ပထမဆံုး ေနရပ္ျပန္သည့္အဖြဲ႔အတြက္ UNHCR မွ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း 
ေနရပျ္ပနအ္မ်ားစမွုာ UNHCR ၏ အစအီစဥ ္(အခ်နိ)္ အတုိင္း ျပနရ္ျခင္းကိ ုေက်နပမ္ႈမရိွေၾကာင္းႏွင္ ့လူအမ်ား 
ႏွင့္ျပန္ရသည္မွာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ပိုမိုၾကာျမင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။77  ေနာက္ပိုင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္မူ UNHCR 
ႏွင္ ့ျမနမ္ာအစိုးရမွပံပ့ိုးေပးသည္ ့ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွေန၍ ေနရပျ္ပနမ္်ားအား ခရီးစရတိမ္်ားေပးခဲသ့ည။္ သယ္ယူ 

73 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
74 Source #15 တြင္ၾကည့္ပါ။
75 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
76 UNHCR မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Strategic Roadmap for Voluntary Repatriation: Refugees from 

Myanamr and Thailand, 2015-2017” တြင္ၾကည့္ပါ။
77 UNHCR မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ “Voluntary Repatriation to Myanmar: verified refugees residing in the 

nine Temporary Shelters. Aide Memoire” တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္ပ့တ္သက္၍ အျခားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က (ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားပူးေပါင္း၍) စီစဥ္ေပး 
ေသာ္လည္း ခရီးစရတ္ိအား ေနရပျ္ပနမ္်ားမွ ကားသမား(သို႔မဟတု)္ စစီဥသူ္အား တုိက္႐ိက္ုေပးရသည။္ KHRG 
မွလူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာေနရပ္ျပန္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်ကအ္ရ UNHCR ႏွင္ ့ျမနမ္ာအစိုးရ၏ေငြေၾကးေထာက္ပံမ့ႈ 
တစစ္တ္ိတစ္ပုိင္းမွာ ခရီးစရိတ္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနရပျ္ပနမ္်ားအေနျဖင္န့ားလည္ေသာ္လည္း ၎တို႔မွ ခရီး 
စရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ျပႆနာမ်ားကုိ တင္ျပေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ UNHCR ၏ 
အကူအညီျဖင့္ မယ္လတာေလာ္ေသာသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာ ေနာ္ယ--- က ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ 
“ကၽြနမ္တုိ႔ေတြခရီးစရိတ္ကုိ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ရွင္းခဲရ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပထမဆုံးျပနတ္ဲအ့ဖြဲ႔ကေတာ ့ကၽြနမ္တုိ႔လုိ 
မ်ိဳး ေပးစရာမလုိဘူး။” 78 UNHCR အေနျဖင့္ ၎တို႔၏အစီအစဥ္သစ္မွာ ေနရပ္ျပန္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေစမညဟု္ယုံၾကည္ေသာ္လည္း KHRG မွ  ေတြ႔ဆုံစကားေျပာခဲသ့ည္ ့ေနရပျ္ပနမ္်ားကမ ူထုိသုိ႔ေပးေခ်ရျခင္းကုိ 
၎တို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္(ေငြေၾကးဝန္ထုတ္)တစ္ခုအေနျဖင့္ ခံစားၾကသည္။  

အခ်ိဳ ႕ေသာ ေနရပျ္ပနမ္်ားကလည္း မွတ္ပံတုင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားကဲသုိ့႔ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား 
အခမဲထု့တ္ေပးရမညျ္ဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေငြကုန္ေၾကးကန္ုက်ခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားျပဳလုပရ္နမွ္ာ ျမဝတၿီမိဳ ႕တြင္ေဆာငရ္ြက္ရမည္ ့ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအစအီစဥ၏္ တစစ္တ္ိတစ ္
ပိငု္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်းရြာတြင္ ျပန္လည္ေဆာငရ္ြက္ရမည္အ့ဆင္မ့်ား ရိွေနေသးသည္အ့တြက္ ေဒသတြင္းရိွ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား တရားမဝင္သည့္ အခေၾကးေငြမ်ားရရိွရန္အတြက္ အခြင့္အေရးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြား 
သည္။ ဤသို႔ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္းေပးရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ၎တို႔ရရွိသည့္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည။္ ထုိ႔ျပင ္ေနရပျ္ပနသ္မူ်ားအတြက္ UNHCR ႏွင္ ့ျမနမ္ာအစိုးရ 
တုိ႔မွ ၎တုိ႔၏ ေနရပသုိ္႔ျပန္ေရးႏွင္ ့အေျခခ်ေနထုိငရ္န ္အေျခခလုိံအပခ္်က္မ်ားအား လုံေလာက္ေသာေထာက္ပံမ့ႈ 
မေပးသကဲ့သို႔ ခံစားရေစသည္။ 

 (ဂ) UNHCR ၏ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 

ျမန္မာအစိုးရ၊ ထုိင္းအစိုးရႏွင့္ သုံးပြင့္ဆုိင္သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီးေနာက္တြင္ UNHCR က ၎၏အဓိက 
တာဝန္အား ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိသုံးပြင့္ဆုိင္ 
သေဘာတူညခီ်က္သည ္“ေနရပျ္ပနလ္ည္ေနထိငု္ေရးအား ဒကုၡသညမ္်ားအေနျဖင္ ့ယုံၾကညစ္တ္ိခ်မႈရိွလာေစရန ္
အျပဳသေဘာေဆာငသ္ည္ ့လႊမ္းမိုးမႈမ်ားေပးျခင္း” အျပင္ “သကဆုိ္င္ရာ တုိင္းရင္းသားလက္နကက္ိင္ုအဖြ႔ဲမ်ား၊ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညမီ်ားေပးသည္ ့အစိုးရမဟုတ္သည္အ့ဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အရပဖ္ကလ္မူႈ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေအဂ်ငစ္မီ်ားႏွင္ ့အလွဴရွငမ္်ားအၾကား ပိမုိ ုအားေကာင္းေသာဆက္ဆံေရး 
ရရိွေစရန”္ အတြက္လည္း ရညရ္ြယ္ထားသည။္79  UNHCR အရ လုံျခံဳ၍ေရရွညခ္ိငုမ္ာမႈရိွေသာ ျပနလ္ည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ ကူညီေဆာငရ္ြက္ရာတြင ္ျမနမ္ာအစိုးရ၊ ျပညတ္ြင္းအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ရန္ လုံးဝလိုအပ္သည္။ ထုိအေျခအေနအား 
ဘားအံခ႐ိုင္တြင္ KNU/KNLA- PC မွ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေနမႈကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာေတြ႔ႏိုင္သည္။ 

မယ္လေဝလယ္မူးတြင ္KNU/KNLA- PC ၏ စစ္ဗုိလ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းျပဳလုပ္ခဲရ့ာ ဒကုၡသညမ္်ားအား 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ေက်းရြာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားအပါ 
အဝင္ ေက်းရြာသုိ႔ ျပန္လာရန္အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစီစဥ္ျခင္းမ်ားအား ၎တို႔အဖြဲ႔မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးခဲသ့ညဟု္သိရသည။္80 KNU/KNLA- PC အဖြဲ႔ဝငမ္်ားမွ UNHCR ဝနထ္မ္းမ်ားႏွင္ ့အျခားေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားေတြ႔ဆံုၿပီး ေျမျပင္အေျခအေနအားေလ့လာကာ အစီရင္ခံတင္ျပၾကသည္။ 

78 Source #16 တြင္ၾကည့္ပါ။
79 UNHCR မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Voluntary Repatriation to Myanmar: verified refugees 

residing in the nine Temporary Shelters. Aide Memoire” တြင္ၾကည့္ပါ။
80 Source #17 ႏွင့္ Source #18 တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://static1.squarespace.com/static/51b9368ee4b0d62983909d45/t/5a938a55e4966bf0586e27ee/1519618647469/vff+Aide+Memoire+Sept+2017.pdf


KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ KNU/KNLA-PC မွ စစဗ္ိလ္ုမ်ားက ဤပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈမွာ ၎တို႔ေမွ်ာ္လင္ ့
ထားသည္အ့တုိင္း မျဖစလ္ာသည္အ့ေၾကာင္းကိ ုရွင္းျပခဲသ့ည။္ ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ား၏ လုိအပခ္်က္ 
ကုိျဖည္ဆ့ည္းေပးရနအ္တြက္ အျပည္အ့ဝတာဝနယူ္ေနရေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲရ့သည။္ ထုိစစဗ္ိလ္ုတစဥ္ီးက “ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ကို သူတို႔က ေနရပ္ျပန္ေတြကုိလက္ခံႏိုင္မလား ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဒီကုိ 
ျပနလ္ာခ်ငရ္င ္သူတုိ႔ကုိလက္ခံႀကိဳဆိပုါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ သူတုိ႔ကုိ အတင္းျပနလ္ာခိငု္းမွာ 
မဟုတ္ဘူး။ [KNU/KNLA-PC ၏ စစ္ဗုိလ္ျဖစ္သူ] ဗိလ္ုရငႏ္ကု UN [UNHCR] နဲ႔ ေတြ႔တနု္းက ဒကိီစၥနဲ႔ ပတ္သက္ 
ၿပီး စကားေျပာျဖစ္ခဲ့ေသးတယ္။ UN ကေတာ့ ေနရပ္ျပန္တဲ့သူေတြကုိ သူတုိ႔ေတြ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚကုိယ္ 
ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့အထိ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသြားမယ္လုိ႔ေျပာတယ္။” 81  သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေပးထားသည့္ 
ကတိအား မတည္ေၾကာင္းကိုလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

“တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ UN [UNHCR] ကို နားမလည္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ေနရပ္ျပန္လာမယ့္ 
သူေတြကိ ု ႀကိဳဆုိလက္ခဖံို႔သေဘာတူၿပီး  အိမ္ေထာငစ္ ု၃၀ ေလာကရိွ္တဲ ့ပထမဆုံး ဒကုၡသညအ္ဖြဲ႔ကုိ လက္ခခံဲ ့
တုန္းက သူတုိ႔ေတြ ဘာအကူအညီအေထာက္အပံ့မွ မေပးခဲ့ဘူး။ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေနရပ္ျပန္ေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး အျပည့္အဝတာဝန္ယူခိုင္းသလိုပဲ။ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူတူလက္တြဲလုပ္မယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီလိုျဖစ္သြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရ 
ေတာ့ဘူး” ဟု ၎၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မွ ထပ္မံရွင္းျပခဲ့သည္။82

မယလ္ေဝလယမ္ူးသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ေသာ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအားလုံးက UNHCR ႏွင္ ့ျမနမ္ာအစိုးရ၏ ေထာက္ 
ပ့ံမႈမ်ားမွာ လုံေလာက္မႈမရိွေၾကာင္း ေျပာျပခဲသ့ည။္ မလူေပးထားသည္ ့ေထာက္ပံမ့ႈမ်ားအားလုံး ကုနသ္ည္အ့ခါ 
၎တို႔အေနျဖင္ ့လက္ရိွတြင ္KNU/KNLA-PC (အထူးသျဖင္ ့ဗိလ္ုရငႏ္)ု ေပးလ်က္ရိွေသာ ဆနႏွ္င္ ့အေထာက္အပံ ့
မ်ားအေပၚ မွီခိုရလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွာ မည္သည့္ေနရာကမွ လာေရာက္ျခင္း 
မရိွသည္အ့တြက္ KNU/KNLA-PC အဖြ႕ဲဝငမ္်ားအေနျဖင္ ့အေထာကအ္ပံမ့်ားအား ဆက္လက္ေထာက္ပံရ့နအ္ျပင ္
၎တို႔တြင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိဟု ခံစားရလ်က္ရွိသည္။ 

KNU/KNLA-PC အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ UNHCR မွ ၎တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္ရယူမႈမရွိျခင္းႏွင့္ 
မညသ္ည္လုိ့အပခ္်ကမ္်ားရိွေနသညကုိ္ ေနာက္ဆက္တြဲေမးျမန္းမႈမရိွျခင္းမ်ားအေပၚ ဒကုၡသညမ္်ားအား ဆက္ 
လက္ပို႔ေဆာင္ေနမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ “သူတုိ႔အေနနဲ႔ ေနရပ္ျပန္ေတြထပ္ပို႔ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္ဆုိရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းၾကားၿပီး အဲ့ဒီလူေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ေတြေပးသင့္တယ္။ တကယ္လုိ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြသာ အတတူူလက္တြၿဲပီး ေနရပျ္ပန္ေတြကုိ ေထာက္ပံၾ့ကမယဆုိ္ရင ္ဒါဟာ ကၽြန္ေတာတုိ္႔အတြက္ 
လုံေလာက္ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔ေတြ႔ၿပီး ခ်မွတ္မယ့္အစီအစဥ္ကုိ ေဆြးေႏြးေစခ်င္တယ္။ 
အေရးႀကီးတဲအ့ခ်က္ကေတာ့ အကူအညီေပးမယ့္သူေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရ႕ဲအေထာက္အပံ့ေတြကုိ အမွနတ္ကယ္ 
ေပးဖို႔ပဲ။ […] ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္လူမ်ဳိးေတြခံစားေနရတာကုိ မၾကည့္ႏိုင္ဘူး။ […] ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
အတြက္ကေတာ့ ေနရပ္ျပန္သူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လူမ်ိဳးေတြပဲ။” 83 

သုိ႔ေသာ္လည္း ထိျုပႆနာအား UNHCR ႏွင္သ့ာ ေျဖရွင္းျခင္းမဟုတ္ပ ဲ ၎၏အျခားမတိဖ္က္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင္ ့
လုပင္န္းေကာင္းမြနစ္ြာ ေဆာင္ရြကျ္ခင္းရိွမရိွကုိလည္း ေလ့လာသုံးသပရ္န ္လုိအပသ္ည။္ ျမနမ္ာအစိုးရအေနျဖင္ ့
သုံးပြင္ဆုိ့ငသ္ေဘာတူညခီ်က္တြငပ္ါဝငသ္ည္ ့တာဝန္မ်ားအား ေလးစားစြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရိွျခင္းသည ္
လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည။္ ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင္ ့အေထာက္အပံႏွ့င္ ့ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား 
အား ေပးရနလ္ိအုပ္ေသာ္လည္း မယ္လေဝလယ္မူး ကဲသ့ို႔ေသာအေျခအေနတြင ္ေဒသခမံတ္ိဖက္အဖြဲ႔မ်ားသာလွ်င ္
ဤေထာက္ပံ့ေရးလုပင္န္းစဥအ္တြင္း လုပင္န္းေဆာငရ္ြကသ္ည္ ့တစခ္တုည္းေသာအဖြဲ႔ျဖစ္ေနပါက ၎တုိ႔အေပၚ 

81 Source #17 တြင္ၾကည့္ပါ။
82 Source #18 တြင္ၾကည့္ပါ။
83 Source #18 တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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ဝနထု္တ္ဝန္ပုိးမွာ အလြန္ႀကီးလာမညျ္ဖစ္သည။္ ဤျပႆနာသည ္တျဖည္းျဖည္းႀကီးမားလာၿပီး လူမႈအသုိက္အ 
ဝန္းတစ္ခုလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ဓာတ္ပုံ - UNHCR ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ဤပံုအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံရွိ ႏို႔ဖိုးယာယီဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ရိုက္ယူခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ 
ဒကုၡသည ္စစုုေပါင္း ၇၁ တစ္ဦးသည ္ျမန္မာ-ထုိင္းအစိုးရတုိ႔၏ သုံး
ပြင္ဆုိ့ငသ္ေဘာတညူမီႈႏွင့္အတူ UNHCR၏ အစီအစဥျ္ဖင္ ့မမိဆိႏၵ 
အေလ်ာက္ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးလုပင္န္းစဥျ္ဖင္ ့ျပနလ္ညအ္ 
ေျခခ်ေသာ ပထမဦးဆံုးအဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤပံုသည္ ႏို႔ဖိုးစခန္းကို 
ထြက္ခြာမည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာေရႊ႕ေျပာင္းေန 
ထိုင္သူမ်ားဆုိင္ရာအဖြဲ ႔ (IOM)၊ ထုိင္းအစိုးရႏွင့္ UNHCR မွ 
လမ္းခရီးစီစဥ္ေပးေနသည့္ ပံုျဖစ္ပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]

ဤပံုမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏို႔ဖိုးယာယီဒုကၡသည္စခန္းတြင္ရုိက္္ယူခဲ့ပါသည္။ ထိုင္း-ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ UNHCR တို႔ 
မွဦးစီးေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအႀကိမ္တြင္ စုစုေပါင္းဒုကၡသည္ ၉၃ ဦး ျပန္လာ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



 ၂) မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သည့္ဒုကၡသည္မ်ား 

KHRG မွ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္ ၈ ဦးအား လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၅ ဦးမွာ 
UNHCR ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစအီစဥမ္တုိငမ္ကီတည္းက ျပနလ္ာခဲၾ့ကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အျခား ၃ ဦးထဲမွတစ္ဦးမွာ ၎ျပန္လာသည့္ေန႔ရက္အား မသိရွိရပဲ က်န္ ၂ ဦးမွာမူ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးအစီအစဥ္ရွိေနေသာ္လည္း မိမိတို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းတြင္ မပါေသာ အျခား ၄ ဦးမွာ UNHCR ၏ အစီအစဥ္ မစတင္မီက ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ 
ေနထုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အစအီစဥတ္ြင ္အမညစ္ာရင္းသြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ထုိင္း-ျမနမ္ာနယ္စပရိွ္ ယာယီဒကုၡသညစ္ခန္းမ်ားသုိ႔ ျပနလ္ည ္
ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။84 ေသခ်ာသည္မွာ ေနရပ္ျပန္အားလုံး ထုိသုိ႔ေသာအခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ UNHCR ၏  
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ယာယီဒုကၡသည္စခန္း 
မ်ားတြင ္အမည္စာရင္းသြင္းထားရန ္လုိအပသ္ည။္ ထုိသုိ႔ အမညစ္ာရင္းရိွေနရနအ္တြက္ ဒကုၡသညမ္်ားအေနျဖင္ ့
သတိရွိရွိျဖင့္ ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ TBC သည္ လူဦးေရစာရင္း 
စစ္ေဆးမႈအား စခန္းအတြင္းတစ္ႏွစ္တစ္ႀကမိ္ ျပဳလပု္ေလရ့ွိသည။္ ထုိအခ်နိ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး ရွိေနရ 
မည္ျဖစၿ္ပီး ၎တုိ႔၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလကမ္်ားအား စစ္ေဆးခရံမညျ္ဖစသ္ည။္ လစဥရ္ကိၡာ ေပးေဝသည္အ့ခါ 
တြင္လည္း လူကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ထုတ္ယူရသည္။ ထုိကဲ့သို႔ပ်က္ကြက္ပါက အေၾကာင္းၾကားစာပို႔ရမည္။ 
ဤသည္မွာလည္း ထပ္ေလာင္းစစ္ေဆးမႈျဖစ္သည္။85  

KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ဒကုၡသညအ္မ်ားစသုည ္ေနရပသ္ို႔ျပနလ္ည္ေနထိငုျ္ခင္းမျပဳမ ီဒကုၡသညစ္ခန္း 
မ်ားတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာ္ဗ--- မွာမူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္မလာမီက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ 
အလုပ္လုပ္ကာ အိမ္ငွါးေနထုိင္ခဲ့ၿပီး စားဝတ္ေနေရးအဆင္မေျပသျဖင့္ ျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။86 ထုိအခ်ိန္ 
ကာလတြင္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ေနရပ္ျပန္ျခင္းက သူမအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ  ေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္သည္။  
ေနာ္ဗ---သည္ မည္သည့္ယာယီဒုကၡသည္စခန္းတြင္ စာရင္းသြင္းထားေၾကာင္း မေျပာျပခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမ 
သည ္UNHCR ၏ေထာကပ္ံမ့ႈျဖင္ ့ျပနလ္ာႏိငုခ္ြင္မ့ရိွပါ။ ေနာ္ဗ--- ၏အေျခအေနက အျခားျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္ ့
UNHCR ၏ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ စာရင္းဝင္ျခင္းမရွိေသာ ၿမိဳ႕ 
ေပၚဒကုၡသညမ္်ားႏွင္ ့ထိငု္းႏိငုင္တံြင ္ခိလုႈခံြင့္ေတာင္းခသူံမ်ား၏အေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပေနသည။္ အကာအကြယ္ 
ေပးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈအေျခအေနမ်ားအျပင္ ထုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ 
ေနထုိငလုိ္သည့္အခါမ်ားတြင ္မမိ၏ိကုိယပ္ိငုအ္စအီစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနထုိင္ရန္ (သုိ႔မဟုတ္) ယာယီဒကုၡသည ္
စခန္းတြင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းရန္ု ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။87  

ဦးအ---သည္ မယ္လစခန္းတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေသာ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ အေၾကာင္းၾကားသိခဲ့သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ အကူအညီႏွင့္ ေနရပ္သို႔ျပန္ခြင့္ 
ရိွေသာလ္ည္း ထုိလမ္းေၾကာင္းျဖင္မ့ျပနရ္န ္ေရြးခ်ယ္ခဲသ့ည။္ ၎၏ေျပာဆိခု်က္အရ “ကၽြန္ေတာ္ဘယသ္ူ႔ကုိမွ 
ဘာမွမေျပာပ ဲဒအီတုိင္းျပနလ္ာခဲတ့ယ။္ […] တကယ္လုိ႔ကၽြန္ေတာ္သာ တာဝနရိွ္သူေတြကုိေျပာရင ္သူတို႔ဆကီ 
ေန အေထာက္အပံ့ေတြရမွာပဲ။” သို႔ေသာ္လည္း ဦးအ--- ၾကားခဲ့ရသည့္သတင္းမွာ ႏို႔ဖိုးစခန္းမွျပန္သည့္ ဒုကၡ 
သညမ္်ားအား ရန္ကုန္သို႔ပုိ႔ၿပီး ေနရာထုိင္ခင္းတစ္ေနရာစာရရိွရနအ္တြက္ က်ပသိ္န္း ၃၀ ေပးရသညဟု္ ၾကားခဲရ့ 
သည။္ ထိမွု်မက ထုိသူမ်ားသည ္ယခုအခ်န္ိတြင္ သြားစရာေနရာမရိွပ ဲလမ္းေပၚတြင္ေနၾကရသညဟ္ ုၾကားသိရ 

84 Source #24၊ Source #31၊ Source #14 ႏွင့္ Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
85 နယ္စပ္ေဒသ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ မွ ဇြန္လအထိ ထုတ္ေဝထားေသာ "Programme 

Report" တြင္ၾကည့္ပါ။
86 Source #19 တြင္ၾကည့္ပါ။
87 Caleb QUINLEY မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ The New Humanitarian တြင္ထုတ္ေဝထားေသာ “Life in the Shadows: 

Thailand’s Urban Refugees” တြင္ၾကည့္ပါ။
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သည။္ “ကၽြန္ေတာ္က အဲဒ့ါကိုေၾကာက္လုိ႔ အဲဒ့အီေၾကာင္း ဘယ္သူ႔ကုိမွမေျပာပ ဲတိတ္တိတ္ေလးျပန္လာခဲတ့ယ။္ 
တကယ္လုိ႔ကၽြန္ေတာ္သာ သူတုိ႔ကိုေျပာခဲ့ရင္ သူတုိ႔ကၽြန္ေတာ့္ကုိ တျခားတစ္ေနရာရာကုိ ေခၚသြားလိမ့္မယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္ရြာမွာရွိတဲ့ မိသားစုဆီကို ျပန္ခြင့္မရမွာစိုးတယ္။” 88

ဦးအ--- သည္ KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းထားသည့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးတည္းေသာ မူစလင္လူမ်ဳိး 
ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာစိုးရိမ္မႈမ်ားမွာ မူစလင္ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား ပိုမိုပ်ံ႕ႏွ႔ံျခင္းရွိမရွိ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ အျခား 
ေသာေနရပျ္ပနသူ္မ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့ျပနလ္ိသုည့္ေနရာအား ေရြးခ်ယခ္ြင္ရိွ့ေၾကာင္း  ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတြင ္
အေလးထားေျပာခဲသ့ည။္ အခ်ိဳ ႕ေသာေနရပျ္ပနသူ္မ်ားက ၎တုိ႔၏ေရြးခ်ယ္မႈအား အေလးေပးျခင္းမျပဳမညကုိ္ 
စိုးရမိၾ္ကသည။္ ျဖစႏ္ိငု္ေျခရိွသညမွ္ာ မစူလငလူ္မ်ိဳ းမ်ားအတြက္ ေနရာေရြးခ်ယ္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရိွႏိငုသ္ည။္ 
အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ မူစလင္မ်ားအား ရဲမ်ားမွရပ္တန္႔စစ္ေဆးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ၾကားသည့္အတြက္  
ဦးအ--- က ၎၏ ေက်းရြာျဖစ္ေသာ အရ--- ေက်းရြာသို႔ ျပနသ္ည္လ့မ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင ္သတိျဖင္သ့ြားရေၾကာင္း 
ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္၎အေနျဖင့္ ျပႆနာမျဖစ္ႏိုင္မည့္လမ္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီးသြားခဲ့သည္။ 

UNHCR ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လာခြင့္ရွိေသာ္လည္း ေနာ္ဇ--- သည္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ 
အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လာခဲ့သည္။ ေနာ္ဇ--- သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ မယ္ရာမိုဒုကၡသည္စခန္းတြင္ 
ေနထိငုခ္ဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ္ သူမ၏အမ်ိဳ းသားျဖစ္သူမွာ ေတာင္ငူခ႐ုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ခလယ္မူဂါးေက်းရြာ 
တြင ္အေျခခ်ႏုိင္ရန္အတြက ္ဒကုၡသညစ္ခန္းမွထြက္ခြာခဲသ့ည။္ သူမအေနျဖင္ ့အျခားသူမ်ားႏွင္အ့တူ ျပနလ္ာခဲ ့
ေသာ္လည္း သူမ၏သမီးျဖစသ္မွူာ က်န္းမာေရးဆုိငရ္ာအထူးေစာင့္ေရွာကရ္နလုိ္အပသ္ျဖင္ ့ခရီးသြားလာမႈအား 
ခက္ခဲေစခဲ့သည္။89 

မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သည့္သူမ်ားအတြက္မူ ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ခရီးသြားရန္ 
အခက္အခမဲ်ားရိွသည။္ ဘန္႔ဒံယုန္းစခန္းတြင္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေနထိင္ုခဲၿ့ပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ မိမိအစအီစဥ ္
ျဖင့္ ျပန္လာခဲသ့ည့္ ေနာ ္ဂ--- က ထိအုေၾကာင္းကုိ ဤသို႔ ျပနလ္ည္ေျပာျပခဲသ့ည။္ “အစကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔မွာ 
UN ကဒရိွ္လုိ႔ ထုိင္းဖက္မွာခရီးသြားရတာ ပိၿုပီးအဆင္ေျပမယ္လုိ႔ထငခ္ဲတ့ယ။္ တကယ္ေတာ့အဲဒ့ါက ဘာမွအသုံး 
မဝင္ဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ထုိင္းဘက္မွာကားစီးလို႔မရတဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ပစၥည္းေတြကုိပဲ ပို႔ခဲ့တယ္။ ပစၥည္း 
ေတြကုိ ကၽြနမ္တုိ႔သြားယူလုိ႔ရမယ့္ေနရာမွာ ထားေပးဖို႔ ကားသမားကိုေျပာရတယ။္ အဲလုိ့မလုပဘူ္းဆိရုင ္ျမနမ္ာ 
ႏိုင္ငံကုိေရာက္တဲ့အခါ ကၽြန္မတုိ႔ သူေတာင္းစားျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။” 90 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္ေရာက္သည့္ 
အခါတြင္လည္း ဂိတ္မ်ားတြင္ စစ္သားမ်ား၏ေမးျမန္းျခင္းကို ခံရေသာ္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းမရွိေၾကာင္း 
ေနာ္ဂ--- က ေျပာသည္။ 

ေနရပျ္ပနသ္မူ်ားအတြက္ ခရီးစစီဥရ္ျခင္းမွာ အထူးသျဖင္ ့ခရီးရွညျ္ပနရ္မည္သူ့မ်ားအတြက ္ညႇႏိိႈင္းေဆာငရ္ြက္ 
ျခင္းမ်ားႏွင္ ့ကုိယ္တုိငအ္ခ်တ္ိအဆက္မ်ားအား ဆက္သြယ္ရနလုိ္အပ္ေသာေၾကာင္ ့မ်ားေသာအားျဖင္ ့ရႈပ္ေထြး 
ေလ့ရွိသည္။ နယ္စပ္ႏွင့္မေဝးေသာ ေက်းရြာမ်ား (ဥပမာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစခန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေကာ္ 
လား၊ မယ္လတာေလာ္ေသာ၊ မယ္လေဝလယ္မူး)သို႔ ျပနသ္ည္သ့မူ်ားအတြက္မ ူနည္းလမ္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းျဖင္ ့သြားလာ 
ႏိုင္ၿပီး ေျခလ်င္ျဖင့္ပင္သြားလာႏိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္းအစြန္းရွိ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ျပန္သည့္ 
ေနာ္ဂ---အတြက္ ထိုခရီးလမ္းသည္ ရွည္လ်ားၿပီးကုန္က်စရိတ္လည္း ျမင့္မားသည္။ “ကၽြန္မ ဒီကုိျပန္ေရာက္ဖို႔ 
အတြက္ ဘတ္ေငြေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်ခံရတယ္။ ကားသမားတစ္ေယာက္ကို ကၽြန္မဘတ္တစ္ေထာင္ 
ေပးရၿပီး ေနာကတ္စ္ေယာက္ကိ ုဘတ္သံုးေထာင္ေပးရတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ကားသမားနဲ႔ကားခကုိ ညႇရိတယ္။ 
ကၽြနမ္တုိ႔ရ႕ဲပစၥည္းေတြကုိ စနခ္လဘူရ ီ[ထုိင္းႏိငုင္]ံမွာ ထားခဲဖ့ို႔ သူ႔ကုိေျပာတယ္။ ၿပီးေတာအ့ဲဒ့မွီာ  ကၽြနမ္တူေလး 
တစ္ေယာက္ကုိ လာႀကိဳခိငု္းတယ္။ ကၽြနမ္တူေလးက ကၽြနမ္တို႔ဒကုၡသည္ေတြရ႕ဲ အေျခအေနကုိသိေတာ့ ကၽြနမ္ 

88 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
89 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
90 Source #5 တြင္ၾကည့္ပါ။
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



တုိ႔ကိ ုေစ်းအမ်ားႀကီးမေတာင္းဘူး။ ဆဖီိုးပယူဲတယ္။ မေနာရိရုြာကိုေရာက္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ ႕နယ္ငါးခုေလာက္ ျဖတ္ 
ေမာင္းေပးရတယ္။ […] ႏွစ္ပတ္ေလာက္ၾကာတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ဒီ [သူးေလပေလာ]ကုိ ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ 
ဆုိငက္ယ္ထပငွ္ါးရေသးတယ္။ ဆုိင္ကယတ္ကၠစီဆရာက ကၽြနမ္တုိ႔ကိ ု၇၀၀၀၀ က်ပ္ေတာင္းေပမယ့္ ကၽြနမ္မွာ 
ေပးစရာပိုက္ဆံ အဲ့ေလာက္မရွိလုိ႔ ဆိုင္ကယ္သမားကိုေစ်းေလွ်ာ့ေပးဖို႔ ေတာင္းပန္ခဲ့ရတယ္။” 91 

ဤကဲ့သို႔ေသာ ခရီးသြားလာမႈအေျခအေနမ်ားသည္ UNHCR ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္ 
သည့္ေနရပ္ျပန္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီျဖစ္သည္။ ၾကမ္းတမ္းေသာခရီးစဥ္မ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတသ္က္၍ တုိင္တန္းမႈမ်ား အမ်ားအျပားရိွခဲ့ေသာ္လည္း UNHCR ၏ အစအီစဥျ္ဖင္ ့ေနရပ ္
ျပန္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ခ်န္လွပ္ထားရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ခရီးစရိတ္ညႇိႏိႈင္းရျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး တင္ျပျခင္းမ်ားမရွိေတာ့ပါ။ အဆိုပါကိစၥမ်ားအား UNHCR မွ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ UNHCR 
၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္ေရာက္သည့္အခါတြင္ 
၎တုိ႔၏လံုျခံဳေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ COI ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားကုိလည္း ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ 
KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ မိမိအစီအစဥ္ျဖင္ ့ျပနလ္ာသတူစဥ္ီးကမွ် ၎တို႔ျပနလ္ာသည္အ့ခ်နိတ္ြင ္လုံျခံဳ  
ေရးျပႆနာ ကစိၥတစ္စုံတစ္ခုရိွခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပျခင္းမရိွသည္အ့တြက္ ယခငက္မမိအိစအီစဥျ္ဖင္ ့ ျပနလ္ာေသာ 
သူမ်ား၏ လုံျခံဳ ေရးဆုိငရ္ာအေျခအေနမ်ားကုိ သိရိွရနခ္က္ခဲသည။္ သုိ႔ေသာလ္ည္း  ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအေနျဖင္ ့
UNHCR ၏အစအီစဥ္ျဖင့္ ျပန္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမအိစအီစဥျ္ဖင္ ့ျပနလ္ာသညျ္ဖစ္ေစ ေနရပျ္ပနလ္ာသည္ ့ခရီး 
စဥမ္်ားတြင ္စနိ္ေခၚမႈမ်ားစြာၾကံဳေတြ႔ရၿပီး ထုိစနိ္ေခၚမႈမ်ားက ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္ ဘဝကုိျပနလ္ညထ္ူေထာင ္
ရန္ ပို၍အားနည္းေစသည္။ 

ေနာ္ဂ--- အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ UNHCR (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ ေထာက္ပံ့မႈမရရွိပဲ  
ျပန္လာခဲ့ေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စခန္းတြင္ေနထိုင္စဥ္ ကာလ 
အတြင္း ရရိွခဲ့ေၾကာင္းေျပာခဲသ့ည။္ “သူတုိ႔ေတြကကၽြန္မတုိ႔ကုိ ဗီဒယုိီေတြျပၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဘယ္လုိျပန္ရမလ ဲ
ဆုိတဲ့အခ်က္အလက္ေတြေပးတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားနဲ႔ ဗီဒီယုိေတြျပၿပီး ကရင္လုိသူတုိ႔က 
ဘာသာျပန္ေပးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ တုိက္ပြဲေတြမရွိေတာ့ဘူးဆုိတာကုိ သူတို႔ကယုံၾကည္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ 
ကုိယ့္ရြာကို ကိုယ္ျပန္လုိ႔ရတယ္ဆုိတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ဒီသင္တန္းေတြေပးတာေပါ့။ အဲ့ဒီဗီဒီယုိဖိုင္ကုိေတြ႔တာနဲ႔ 
ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ျပန္သင့္ၿပီလို႔သိလုိက္တယ္။” 92  ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သူကေပးသည္ကိုမူ 
သူမအေနႏွင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ 

၂၀၁၅ ခႏွုစ ္NCA လကမွ္တ္ေရးထုိးခဲ့ခ်န္ိတြင္ UNHCR မွ ဒကုၡသညမ္်ားအတြက္ မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ ေနရပျ္ပန ္
ျခင္းမွာ လြန္စြာေစာေနေသးသည္ဟုဆိုသည္။93  သို႔ေသာ္ UNHCR သည္ ထိုင္း NGO တစ္ခုအား “ယာယီဒုကၡ 
သညစ္ခန္းမ်ားအလြန ္အနာဂတ္အစအီစဥမ္်ားအား ကူညရီနအ္တြက္ အေျခခအုံတ္ျမစအ္ျဖစ ္အသံုးျပဳႏိငုရ္န ္
ယာယီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏လူဦးေရႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ 
ငန္းမ်ား” ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နားလည္ႏိုင္ရန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ 94၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ 
ဒဇီငဘ္ာလ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစတ္မ္းေကာကယ္မူႈတြင ္‘ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအား 
အေလးေပးသည့္ အေျဖမ်ား’ႏွင့္အတူ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားပါဝင္ေနၿပီး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
ေနရပ္ျပန္ျခင္းသည္ စခန္းအတြင္းေနထိုင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္သည္ဆို 

91 Source #5 တြင္ၾကည့္ပါ။
92 Source #5 တြင္ၾကည့္ပါ။
93 UNHCR မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Strategic Roadmap for Voluntary Repatriation: Refugees from 

Myanamr and Thailand, 2015-2017” တြင္ၾကည့္ပါ။
94 UNHCR မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Displaced Persons in the Temporary Shelters Along the Thia-Myanmar 

Border, 2014” တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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https://reliefweb.int/report/thailand/unhcr-strategic-roadmap-voluntary-repatriation-refugees-myanmar-thailand-2015-2017
https://reliefweb.int/report/thailand/displaced-persons-temporary-shelters-along-thai-myanmar-border-future-hopes-and


သည့္  သတင္းစကားေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု Burma Link က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။95  ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၆ 
ခႏွုစမ္်ားတြင ္ျပဳလုပခ္ဲ့ေသာ ထုိင္းအစိုးရႏွင္ ့UNHCR ၏ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး အစအီစဥတ္ြင ္ေနရပျ္ပနမ္်ား 
အား အကာအကြယ္ေပးျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ထိုစစ္တမ္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မတန္မီ ေနရပ္ျပန္ရန္ 
ေၾကာက္ရြ႕ံၾကသည္အ့တြက္ ဒကုၡသညမ္်ားက ထုိစစတ္မ္းႏွင္ ့၎တြငပ္ါရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 

NCA ေရးထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္  မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လာသည့္ဒုကၡသည္ မ်ားျပားလာျခင္းသည္ 
ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးစစီဥ္ေပးသည္ ့အဓကိအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့တာဝနရိွ္သူမ်ားအေပၚ ယုံၾကညမ္ႈမရိွျခင္း 
ႏွင့္ဆက္စပ္ႏိုင္သည္။ UNHCR ၏အကူအညီျဖင့္ ေနရပ္သို႔ျပန္လာသူတစ္ဦးက သူမအေနျဖင့္ အစပိုင္းတြင္ 
မမိိအစီအစဥျ္ဖင့္ျပန္လာရျခင္းမွာ ေနရပျ္ပနရ္နအ္တြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏အေထာကအ္ပံ့ (ေငြ) အား ယျူခင္းက 
၎တုိ႔အား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစႏိငုမ္ညဟ္ူသူည္ ့သမူ၏ေက်းရြာတြငပ္်ံ႕ႏံွ႔လ်ကရိွ္ေသာ သတင္းအမွားတစခ္ ု
ေၾကာင္ျ့ဖစ္သည။္96  ဤသုိ႔ဒကုၡသညမ္်ားအား အကူအညီေပးမည္အ့ဖြဲ႔မ်ားမွာ ဒကုၡသညမ္်ား ယုံၾကည၍္မရသည္ ့
အဖြဲ႔မ်ားျဖစလ္ာျခင္းႏွင္ ့ေဘးကင္းလံျုခံဳမႈ၊ ဂဏုသိ္ကၡာရိွမႈႏွင္ ့အဓပိၸါယ္ျပည္ဝ့ေသာ ခိငုမ္ာသည္ ့ျပနလ္ည္ေပါင္း 
စည္းေရး စသည့္ကတိကဝတ္မ်ားရွိေသာ္လည္း မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းသည္ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေနရပ္
ျပန္ျခင္းထက္ပို၍ေကာင္းသည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္းမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ 

 ၃) IDP မ်ား ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ အေထာက္အပ့ံမ်ား

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေပါင္း ၁၆၂,၀၀၀ ဦးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
အတြင္း ျပန္လည္ေနထိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု TBC မွ ခန္႔မွန္းထား 
သည။္97 အမ်ားစမွုာIDP မ်ားျဖစၾ္ကသည။္ ေနရပျ္ပနလ္ာသည္ဒ့ကုၡသညဥ္ီးေရမွာ ရာခိငုႏ္ႈန္း အနည္းငယသ္ာျဖစ ္
ေသာ္လည္း TBC ၏ေရတြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ 
တုိက္ပြမဲ်ားႏွင္ ့၎တုိ႔၏ဘဝမ်ားအား ျပနလ္ညတ္ည္ေဆာကရ္န ္ၾကံဳေတြ႔ရသည္အ့ခက္အခမဲ်ားေၾကာင္ ့ေနရပ ္
ျပန္ေသာဒုကၡသညမ္်ားသည ္IDP မ်ား ျဖစလ္ာႏိငုသ္ည။္ IDP မ်ားသည ္မ်ားေသာအားျဖင္ ့မမိအိစအီစဥႏွ္င့သ္ာ 
ေနရပျ္ပနလ္ာသူမ်ား ျဖစၾ္ကသည။္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံတကာအကာအကြယ္ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားအရ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ IDP ျဖစ္ေနျခင္းက အကူအညီျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားမွ 
အေထာက္အပံမ့်ားကိ ုလက္ခရံရိွရန ္အခြင့္အလမ္းမရိွေပ။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ IDP မ်ားသည ္KNU ၏ အကူ 
အညီျဖင့္ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။ 

ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထိငုျ္ခင္းႏွင္ ့ျပနလ္ည္ေပါင္းစည္းျခင္းမ်ားတြင ္IDP မ်ားႏွင္ ့ဒကုၡသညမ္်ားအေနျဖင့္ တူည ီ
ေသာအခက္အခမဲ်ားကုိ ရငဆုိ္ငႏ္ိငုရ္ေသာ္လည္း ဒကုၡသညမ္်ား၏ေနရပျ္ပနျ္ခင္းႏွင္ ့IDP မ်ား၏ ေနရပျ္ပနျ္ခင္း 
မ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥပ္ါက သသိာထငရွ္ားေသာ ကြျဲပားမႈအခ်ိဳ ႕ရိွေနပါသည။္ အခ်ိဳ ႕ေသာကိစၥရပမ္်ားတြင ္ၿမတ္ိ-ထား 
ဝယ္ခရုငိ၊္ တကဲေဒသရိွ အပ--- ကဲသုိ့႔ေသာ တရားဝငမ္ဟုတ္သည္ ့IDP စခန္းမ်ားသည ္အၿမဲတမ္းအေျခခ်ေန 
ထိုင္ရာစခန္းမ်ား ျဖစ္သြားတတ္သည္။98  IDP မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္လည္း ျခားနားသည့္ 
ပံစုမံ်ားျဖင္ျ့ဖစတ္တ္ၿပီး ဒကုၡသညမ္်ား၏အလွဴရွငမ္်ားႏွင္ ့အကအူညီေပးသည္အ့ဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္မ့တူပ ဲကြျဲပားမႈ 

95 Burma Link မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “I Believe this Survey is Designed to Reflect What They 
Want” ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပန္လည္မြမ္းမံထုတ္ေဝထားေသာ “Recent Developments: Repatriation of 
Refugees” တြင္ၾကည့္ပါ။

96 Source #1 တြင္ၾကည့္ပါ။
97 နယ္စပ္ေဒသ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ "Human Security in 

South Eastern Myanmar" တြင္ၾကည့္ပါ။
98 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://www.burmalink.org/i-believe-this-survey-is-designed-to-reflect-what-they-want/
https://www.burmalink.org/background/recent-developments/repatriation-of-refugees/
https://www.theborderconsortium.org/media/TBC-Human-Security-in-South-Eastern-Myanmar-2018.pdf


ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ေသာ IDP အတြက္ ေက်းရြာအဆင့္ရရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ေဒသတြင္းရွိ ျပည္ 
သူမ်ားအားေပးအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈကဲ့သို႔ေသာ အကူအညီမ်ားရရွိရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိသည္။ 

IDP မ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ၾကသည္မွာ မိမိ၏အစီအစဥ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း KHRG ၏ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္ခ်ိဳ ႕တြင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေက်းရြာအုပခ္်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင္ ့ေဒသခအံာဏာပိငုမ္်ားမွ ေနရပ ္
ျပနရ္နအ္တြက္ အားေပးသကဲသုိ့႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ ၂၀၁၈ ခႏွုစတ္ြင ္ေလးဖိုးထမွ ၎၏မလူေက်းရြာ 
ျဖစ္သည့္ ထီးဆီေဘာခီးသို႔ျပန္လာေသာ ေစာရ--- က ထုိကာလအတြင္း ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ လူစု 
ေဆာင္းမႈမ်ားရွိသည္ဟုေျပာသည္။ “လူစုေဆာင္းတာေတြရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဒီကုိျပန္ေျပာင္းလာၾက 
တယ္။ […] ဒမွီာရိွတဲ့ အာဏာပိငုတ္စ္ေယာက္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပနခ္်င္တယလုိ္႔ ေျပာလုိက္တယ္။ အဲဒ့ါန႔ဲသူက 
ျပန္မယ့္လူစာရင္းထဲ နာမည္ထည့္ဖို႔ေျပာလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္းစာရင္းသြင္းၿပီး ဒီကုိျပန္လာခဲ့တာ။”  99 သို႔ေသာ္ 
ေစာရ--- အပါအဝင္ ေလးဖိုးထမွ အျခားေနရပ္ျပန္သည့္သူမ်ားအတြက္ ေနရပ္ျပန္ရန္ မည္သည့္အကူအညီမွ 
ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ 

လက္ရွိဇာတိျဖစ္ေသာ ကုန္းနီးရြာတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေစာန--- က “KNU နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတုိ႔ၾကားမွာ 
NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးကတည္းက ကၽြန္ေတာတုိ္႔ေတြ ဒမွီာျပနလ္ာေနၾကတယ္။ [မနု္း]ၿမိဳ ႕နယ္ အုပခ္်ဳပ္ေရးမႉးက 
သူ႔ဆီသြားလည္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိဖိတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိသူက အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေၾကာင္း 
ေျပာျပၿပီးေတာ့ အဲဒ့ထီမွဲာ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငတ္ဲသူ့ေတြလည္း ျပနလ္ာေနရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္ 
ဆုိၿပီးရွင္းျပတယ္။” 100 ရလာဒအ္ေနျဖင္ ့အမိ္ေထာငစ္ ု၄၃ စ ု[ရြာ၏လဥူီးေရ သံုးပံတုစပ္ံခုန္႔] မွ ေနရပျ္ပနဖ္ို႔ရနအ္ 
တြက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

IDP မ်ားက KNU ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ (CIDKP၊ KWO ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕) ထံ 
မွ ေထာက္ပံပ့စၥည္းအနည္းငယ္ ရရိွခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲၾ့ကသည။္ ထုိေထာက္ပံပ့စၥည္းမ်ားထတဲြင ္အစားအေသာက္ 
မွအစ ေရရရွိသည္အထိပါဝင္ၿပီး တိရိစာၦန္ဝယ္ယူေမြးျမဴရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။101 ထိုသို႔ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားတြက္သာ အထူးစီစဥ္ 
ေပးထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ 

IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏ေနရပ္ျပန္မႈပုံစံသည္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အစအီစဥႏွ္င္ ့ဆငတူ္မႈမ်ားရိွသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း IDP မ်ားရရိွသည္ ့အေထာက္အပံႏွ့င္ ့အကူအညီေပးသည္ ့
အဖြဲ႔အစည္း အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အီးတူထာစခန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ရသည့္ ေနာ္ 
ဇ--- သည္ KNU ၏အကူအညီျဖင့္ သူမ၏ေက်းရြာျဖစ္သည့္ ကေလခီးေက်းရြာသို႔ အျခားမိသားစုေလးစုျဖင့္ 
အတူတကြျပနလ္ာခဲၾ့ကသည။္ KWO ႏွင္ ့KORD အပါအဝင ္KNU မွ ၎တုိ႔၏ေနရပျ္ပနခ္ရီးစဥအ္တြက္ စစီဥ္ေပး 
ခဲ့ၾကသည္။ “ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ငါးမိုင္ကုိပို႔တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ 
ခရီးစရတ္ိအတြက္ တစ္ေယာက္ကုိ ေငြ ၁၁၀,၀၀၀ က်ပ္ရတယ္။ အဲဒ့ကီရတဲ့ေငြေတြကုိ အကန္ုသုံးၿပီး ငါးမုိင္က 
ေန ေကာ္ေသးဒဲကုိသြားဖို႔ ကၽြန္မတုိ႔ကားငွါးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါ ကၽြန္မတုိ႔ရတဲ့ အေထာက္အပံံ့အကုန္ပဲ။” 102  

အီးတူထာစခန္းတြင္ KWO ၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေသာ ေနာ္ထ ---က မူလေက်းရြာသို႔  ျပန္လည္ေနထိုင္မည့္ IDP 
မ်ား အတြက္ အရပဖ္က္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ KESAN, KWO ႏွင္ ့KORD အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ခရီးစဥစ္ရတ္ိႏွင္ ့
အစားအေသာက္စရတိမ္်ားအတြက္  ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားရိွသည။္ UNHCR ၏ အကူအညျီဖင္ ့ေနရပျ္ပနခ္ဲသ့ည္ ့
ဒုကၡသည္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ IDP ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္လည္း ေနရပ္သုိ႔ျပန္ေရာက္သည့္အခါတြင္ ၎တုိ႔အား 
ေထာက္ပံခ့ဲသ့ည္ ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အေထာကအ္ပံႏွ့င္ ့ေနာက္ဆက္တြအဲကအူညမီ်ား ဆက္လက္မရေတာ့ 

99 Source #21 တြင္ၾကည့္ပါ။
100 Source #12 တြင္ၾကည့္ပါ။ NCA ၏လိုက္နာရမည့္ ကတိကဝတ္သည္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္အားမလုပ္ေဆာင္ပါ၊၊
101 Source #22၊ ႏွင့္  Source #12 တြင္ၾကည့္ပါ။
102 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
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မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။  ေနာ္ဇ--- မွ သူမမိသားစုရရွိခဲ့ေသာ သံုးလစာကူညီေထာက္ပ့ံမႈေငြမ်ားသည္ 
အျပန္ခရီးစရိတ္အတြက္ ကုန္သြားေၾကာင္း ဤကဲ့သို႔ေျပာျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတို႔မိသားစုကုိ အဖြဲ႔အစည္းသံုးခု 
ေပါင္းၿပီး ေငြ ၁၁၀,၀၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေထာက္ပံခ့ဲတ့ယ္။ အဲဒ့အီဖြဲ႔ေတြက KWO၊ KYO နဲ႔ တျခားတစဖ္ြဲ႔ကေတာ့ 
နာမည္မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ကဒီေငြေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ သုံးလသုံးရမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေတြ 
ကၽြနမ္တုိ႔ကုိ ငါးမိငုကုိ္ပို႔ၿပီးတာနဲ႔ တျခားသြားလာဖို႔ ကနုက္်စရတ္ိေတြကုိ ကုိယ္ဟာကုိယ ္ေပးရမယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ 
ကၽြနမ္တုိ႔ေတြကားခကုိ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ေလာက္ေပးလုိက္ရေတာ့ အဲ့ဒီပိကုဆံ္ေတြအကုန္ကုနသ္ြားတယ။္” 103

၎တုိ႔ကတိျပဳထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းဆုိသည္ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိ 
ေၾကာင္း ေနာ္ဇ---မွ ထပ္ေလာင္းေျပာဆိခုဲသ့ည။္ “KNU, KRC နဲ႔ တျခားအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ကၽြနမ္တုိ႔ကုိကတိေပး 
ထားတဲ့အတုိင္း ေထာက္ပံ့ေပးသင့္တယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္မတို႔ကုိ ကုိယ့္ဟာကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္လုိ႔ သုံးႏွစ္ 
ေထာက္ပံမ့ယ္လို႔ ကတိေပးထားတယ္။ သူတုိ႔က ကၽြနမ္တုိ႔ကုိ သုံးလတစခ္ါေစာင္ၾ့ကည္မ့ယ္လုိ႔လည္း ေျပာထား 
တယ။္ ကၽြနမ္တုိ႔ျပနလ္ာတာ သံုးႏွစရိွ္ၿပ။ီ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ေတြဒကုိီလာတာကုိ တစခ္ါမွမေတြ႔ဖူးေသးဘူး။ ကၽြနမ္ 
ေျပာခ်ငတ္ာကေတာ့ သူတုိ႔ေတြက အေျပာနဲ႔အလုပ ္မကုိက္ညဘီူး။ သူတုိ႔ကအလပုမ္လုပပ္ ဲအေျပာသက္သက္ပ ဲ
ေျပာခဲတ့ာ။ ကၽြနမ္တုိ႔ကေတာ ့ေမွ်ာ္လင္ခ့ဲၾ့ကေသးတယ။္ ေနာက္ပိငု္းက်ေတာ့ ကၽြနမ္တုိ႔အတြက ္ဘာမွလာလုပ ္
ေပးတာမရွိလုိ႔ ဒါကအေျပာသက္သက္ပဲျဖစ္မွာပါဆုိၿပီး လက္ခံလုိက္ရတယ္။” 104   

 ၄) ေပါင္းစည္းထားေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအား အဓကိအားျဖင္ ့ မမိအိစအီစဥျ္ဖင့္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားႏွင္ ့ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအစအီစဥ ္
မွတစ္ဆင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားထားေသာ္လည္း ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP မ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ရာတြင္ 
ပံုစံမတူသည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ထိုနည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္  IDP မ်ားမွ ၎တို႔ 
ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးေရြးခ်ယ္ေသာ ကာကြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည့္အျပင္ လက္ရွိျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္ လုိအပခ္်က္မ်ားအား ျပည္စ့ံ ု
စြာမျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ 

KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင ္ေနရပျ္ပနအ္နည္းစကု ၎တုိ႔၏ရြာသုိ႔ မမိ၏ိအစအီစဥျ္ဖင္ ့ျပနလ္ည္ေနထုိငၿ္ပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ UNHCR ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ တရားဝင္ေနရပ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖြင့္ဟခဲ့ၾက 
သည။္ ေနာ္အအ--- သည ္သူမ၏ရြာျဖစ္ေသာ မယ္လေဝလယ္မူးသုိ႔ လြနခ္ဲ့ေသာ ၅ ႏွစက္ ျပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲသ့ည။္ 
သုိ႔ေသာ္သူမက ဤသုိ႔ ရွင္းျပခဲသ့ည။္ “အဲဒ့ါက အာဏာပိငု္ေတြက စစီဥ္ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒ့အီခ်နိတ္နု္းက 
ကၽြန္မ လယ္ထဲမွာေနခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ေနာက္တစ္ခါျပန္လာေတာ့မွ အာဏာပိုင္ေတြ [UN၊ 
IOM ႏွင္ ့ျမနမ္ာအစိုးရ] က စစီဥ္ေပးတာ။” 105  သူမသည ္UNHCR ၏ အစအီစဥျ္ဖင္ ့၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရလီ 
တြင ္ေနရပသုိ္႔တစဖ္နျ္ပနလ္ာခဲသ့ည။္ မယ္လစခန္းတြင္ ေနထုိင္ခဲစ့ဥ္က ရိကၡာေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ သူမအေန 
ျဖင့္ စခန္းအျပင္သို႔ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ 
ႏွစ္ေပါင္း ၅ ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာထိုအျဖစ္အပ်က္က သူမအား ေနရပ္ျပန္ေစသည့္အေၾကာင္းအရင္း ဟုတ္ 
မဟုတ္ မေသခ်ာေပ။ ဒကုၡသညစ္ခန္းအတြင္းသုိ႔ျပနက္ာ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး အစအီစဥျ္ဖင္ ့ေနရပျ္ပနလ္ာ 
ခဲ့သည့္အတြက္ သူမအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ေပးထားသည့္ အိမ္တစ္လံုးရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ 

UNHCR ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဒကုၡသညမ္်ားအား ၎တုိ႔ေက်းရြာသုိ႔ျပနရ္န ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားသည။္ သုိ႔ေသာ္ 
အခ်ိဳ ႕ေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသမူ်ားက ေနရာခ်ထားေပးျခင္းမ်ားသည ္ေနရပျ္ပနမ္်ားသြားလုိသည္ ့ေနရာမ်ားႏွင္ ့
တူညီမႈမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားက ေရြးခ်ယ္မႈပိုမိုရရွိရန္ႏွင့္ ၎တို႔ျပန္လိုသည့္ ေက်းရြာအား 

103 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
104 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
105 Source #24 တြင္ၾကည့္ပါ။
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



ျပနႏ္ိငုရ္န ္အသုံးျပဳခဲသ့ည္န့ည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ေဖာျ္ပခဲသ့ည။္  ကမေမာင္းမွ ေနာ္ဒ--- သည ္မယ္လစခန္းမွ 
လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ႏွစ္ခန္႔က ထြက္ခြာခဲ့သည္။စခန္းအျပင္သို႔ထြကၿ္ပီးအလုပ္လုပ္ရန္ တားျမစ္မႈမ်ားရွိျခင္းအေပၚ 
စတ္ိပ်က္သည္အ့တြက ္သူမႏွင္သ့မူအမ်ိဳ းသားတုိ႔ ျမနမ္ာျပညသုိ္႔ျပနရ္န ္ဆုံးျဖတ္ခဲၾ့ကသည။္ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ 
မူလေက်းရြာသို႔မျပန္ပဲ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္၊ မယ္လစခန္းႏွင့္နီးေသာ ဘားအံခ႐ိုင္ရွိ မယ္လတာေလာ္ေသာသို႔ 
ျပနလ္ာခဲၾ့ကသည။္ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔အေနႏွင္ ့မယ္လတာေလာ္ေသာတြငအ္ေျခခ်ရန ္ဆုံးျဖတခ္်က္ 
မခ်မကီာလမ်ားက မယ္လတာေလာ္ေသာႏွင္ ့မယလ္စခန္းၾကား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထိင္ု 
ခြင့္ရၿပီး အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္။ သူမက အေျခအေနအား ဤသို႔ရွင္းျပခဲ့ 
သည။္ “ကၽြနမ္တုိ႔က ဒမွီာ[မယ္လတာေလာ္ေသာ] အေျခအေနပိုေကာင္းမယ္ထငလုိ္႔ ဒမွီာျပနလ္ာေနဖို႔ ဆုံးျဖတ္ 
လုိက္တယ္။ အစကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ဒကုိီ အလညပ္လဲာတာ။ ကၽြနမ္က စခန္းထမွဲာစာသငၿ္ပီးေတာ့ ကၽြနမ္ေယာ 
က္်ားက ေန႔စားအေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဒီကုိေျပာင္းလာၿပီး တဲေဆာက္ၿပီးေနၾကတယ္။”  106 

ထိုေနရာမ်ားမွာ နီးကပ္ေသာ္လည္း သူမအေနျဖင့္ရိကၡာအတြက္ လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈမ်ားအားျပန္ခံယူရန္ ခက္ခဲ 
သည္။ “တစ္ခါတစ္ေလ ကၽြန္မရိကၡာအတြက္ျပန္ၿပီး အစစ္ေဆးမခံႏိုင္ရင္ သူတုိ႔ကကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ရိကၡာေတြကုိ 
ျဖတ္လုိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္မတုိ႔မွာ စားဖုိ႔ေသာကဖ္ို႔ ဘာမွမက်နဘူ္း။ ဝယစ္ားဖို႔ကလည္း ကၽြနမ္တုိ႔မွာ ပိက္ု 
ဆံမရိွဘူး။” 107 ဤအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိငုင္သံို႔အၿပီးျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထုိငရ္န ္ဆံုးျဖတ္ခဲၾ့ကသည။္ 
ဘုရားသုံးဆူ သုိ႔မဟုတ ္ေနျပည္ေတာ္သို႔အပို႔ခရံမညကုိ္ စိုးရမိမ္ႈမ်ားရိွေသာေၾကာင္ ့ UNHCR မွ မညသ္ည့္ေနရာ 
သုိ႔သြားလုိေၾကာင္းေမးသည္အ့ခါ သူမႏွင္သူ့မအမ်ိဳ းသားသည ္မယ္လတာေလာ္ေသာတြင ္ေနအိမရိွ္ၿပျီဖစ္ေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပန္ပို႔မည့္ေနရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုေသခ်ေစရန္အတြက္ သူမကဤကဲ့သို႔ မွတ္ 
ခ်က္ျပဳခဲသ့ည္။ “[ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ျပန္ပုိ႔တဲ့အခ်န္ိ] သတုိူ႔ဘယ္ကိသုြားေနလဆုိဲတာသိဖို႔အတြက္ သူတုိ႔ဘယ္လမ္းကုိ 
သြားေနလဲဆုိတာကုိ ေမးလုိ႔ရတယ္။” 108   

မယ္လစခန္းမွ မယ္လတာေလာ္ေသာသို႔ ျပန္လာသူတစ္ဦးျဖစ္သည့့္ ေနာ္ယ--- ကလည္း ေျမယာမရွိေသာ 
သူမ်ားအား ဘုရားသံုးဆူသို႔ပို ႔မည္ဟူေသာ သတင္းအမွားမ်ားေၾကာင့္ အလားတူစိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကို 
ခံစားရလ်က္ရွိသည္။ “ဗမာ [ျမန္မာအစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္]က သူတုိ႔ဆီျပန္လာဖို႔ ေခၚတယ္လုိ႔ ကၽြန္မ 
တုိ႔ၾကားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔မွာေျမမရွိဘူးဆုိရင္ ဘုရားသုံးဆူကိုပို ႔မယ္ေပါ့။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ [မယ္လ] 
ေဝလယ္မူးမွာေျမရိွလုိ႔ ကၽြနမ္တုိ႔ျပနလ္ာတာလုိ႔ ေကာ္မတီကုိေျပာခဲတ့ယ္။” 109  UNHCR အေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူ 
မ်ားအား ေနရာခ်ထားရာတြင္ အေျခအေနေပးပါက ၎တို႔၏မူလေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ မူလေဒသမ်ားသို႔သာ 
ေနရာခ်ထားေပးလုိသည။္ ေနရာေဒသတစ္ခုတြင္ အမိ၊္ ေျမႏွင္ ့ပိငုဆုိ္ငမ္ႈမ်ားရိွေနျခင္းသညလ္ည္း ေနရာခ်သည္ ့
အခါတြင ္ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ တစ္ခ်က္ျဖစသ္ည။္ ဤသုိ႔ေသာ လုပင္န္းစဥမ္်ားအား နားလညထ္ား 
ျခင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေနႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ျဖစ္ေစသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ အခြင့္ရွိျခင္းမွာ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ 
အခ်က္ျဖစသ္ည။္ ဒကုၡသညစ္ခန္းမ်ားတြင္ အမညစ္ာရင္းရိွေနျခင္းျဖင္ ့၎တို႔အား ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ဘဝသစထ္ ူ
ေထာငရ္နအ္တြက္ ႀကိဳ းပမ္းေနခ်နိအ္တြင္း ရကိၡာမ်ားဆက္လက္ရရိွေစသည။္ ေလးဖာေထာမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ 

106 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
107 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
108 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။ ဘုရားသုံးဆူႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံရျခင္းအတြက္ ဘာေၾကာင့္စိုးရိမ္မႈရွိ 

ေၾကာင္း မရွင္းလင္းပါ။ မိသားစုႏွစ္စုသည္ ထိုေနရာမ်ားသို႔ပို႔မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
ေတာင္းဆိုမႈအား ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေနာ္ ဒ---မွ ေျပာျပထားသည္။ ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အသစ္ျဖစ္ၿပီး 
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသုံးဆူသည္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေတာင္ဘက္ျခမ္းေဒသတြင္ 
တည္ရွိၿပီး ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ မူရင္းေနရာမ်ားႏွင့္ ေဝးေနျခင္းျဖစ္သည္။

109 Source #16 တြင္ၾကည့္ပါ။ မယ္လေဝလယ္မူးသည္ မယ္လတာေလာ္ေသာႏွင့္နီးၿပီး ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား ျပန္လည္အေျခခ် 
ေနထိုင္ေစေသာ ေနရာျဖစ္သည္။
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ေရးမွဴး၏အဆိုအရ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ ေက်းရြာသစ္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ မရွိသျဖင့္ 
ဒကုၡသညစ္ခန္းမ်ားသုိ႔ [ယာယီ] ျပနလ္ည္ေနထိငု္ေလ့ရိွသည။္110  သုိ႔ေသာလ္ည္း  ဒကုၡသညစ္ခန္းမွေလ်ာ့လာသည္ ့
ရိကၡာမ်ားရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ မၾကာခဏ ဝင္ထြက္သြားလာေနျခင္းအား အၿမဲလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္အျပင္ 
၎တို႔ အေျခခ်ေနထိင္ုသည့္ေနရာသစ္တြငလ္ည္း ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစလ္ာေစႏိငုသ္ည။္ ထုိ႔အျပင ္ရကိၡာအတြက္ 
လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စခန္းသို႔ျပန္လာျခင္းသည္ နယ္စပ္ႏွင့္သိပ္မေဝးေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပန္ 
လည္ေနထုိငမွ္သာ ျဖစႏ္ိငုမ္ည။္ ေနာ္အအ--- အေနျဖင့္ ကံေကာင္းသညမွ္ာ သူမ၏မူလေက်းရြာသည ္မယ္လ 
ေဝလယ္မူးျဖစ္ေနျခင္းျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာ္လည္း ေနာ္ဒ--- မွာမူ ူသူမ၏ေက်းရြာသည ္မူေၾတာ္ခ႐ိငုတ္ြငျ္ဖစသ္ည္ ့
အတြက္ သူမအေနျဖင့္ မယလ္တာေလာ္ေသာသို႔ သြားေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ရသည။္ အမွန္စင္စစ္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ျပန္ရန္ အခြင့္လံုးဝမရွိေတာ့ပါ။ 
သို႔ေသာ္လည္း မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပနသူ္အခ်ိဳ ႕အတြက္ စခန္းသုိ႔ျပနၿ္ပီး ပံမွုနစ္စ္ေဆးခရံန ္အခက္အခမဲ်ား 
ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ေနရပျ္ပနသ္မူ်ားအေနျဖင္ ့ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထိငုရ္ာတြင ္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခ်ိဳ ႕စနိ္ေခၚမႈမ်ားအား ေက်ာ္ျဖတ္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း ၎တို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာအနည္းငယ္သာရွိၿပီး 
၎တုိ႔ရရိွေသာ အေထာက္အပံမ့်ားမွာလည္း လုံေလာက္မႈမရိွသည္အ့ျပင ္မီွခိအုားထားရသည္ ့အေျခအေနတြင ္
မရွိေပ။ 

110 Source #31 ႏွင့္  Source #30 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ဤပံုအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မူေၾတာ္ (ဖာပြန္) 
ခရုငိ၊္ ဘူးသုိၿမိဳ ႕နယ္၊ အီးတူထာ IDP စခန္းတြင ္ရိက္ုယူ ခဲပ့ါသည။္ 
အီးတူထာ စခန္းေကာ္မတီမ်ား၊ IDPမ်ား၊ သတင္းေထာက္ႏွင့္ 
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ (KORD, KWO ႏွင့္ KSNG)တို႔သည္ 
ခလယ္လြီထူ (ေညာင္ေလးပင္) ခရုိင္ႏွင့္ ေတာအူး (ေတာင္ငူ) 
ခရုင္ိသုိ႔ IDP မ်ား မညက္ဲသ့ို႔ျပနသ္ြားမညႏွ္င္ ့ပတ္သက၍္ ေဆြးေႏြး 
ရန္အတြက္ စခန္းေဟာခန္းတြင္ အစည္း အေဝးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
အစည္းအေဝးက်င္းပရျခင္း၏ ရညရ္ြယ္ခ်က္သည ္ေနရပျ္ပနသ္ြား 
မည့္ IDP မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့၊ အစားအစားႏွင့္ က်န္းမာ 
ေရးကုသခံယူျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ ကေလးသငူယ္မ်ားႏွင္ ့
အမ်ဳိးသမီးမ်ား မည္ကဲ့သို႔ျပန္သြားမည္ စသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ 
တူညီေသာသေဘာတူညမီႈရရိွရန ္ျဖစပ္ါ သည။္ [ဓာတပ္ံ ု- KHRG]

ဤပံကုို ၂၀၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇြနလ္ ၂၀ ရက္ေန႔တြင ္ေတာအူး (ေတာငင္)ူ
ခရုငိ၊္ ေဒါဖ့ခို႔ (သံေတာငႀ္ကီး) ၿမိဳ ႕နယ္၊ သံေတာငႀ္ကီးၿမိဳ ႕တြင ္ရိကု ္
ယူခဲ့ပါသည္။ KNU ႏွင့္ ေဒသခံလူထုအေျချပဳအဖြဲ ႔မ်ားသည္ 
အီးတူထာ စခန္းမွ ၎တုိ႔၏ေက်းရြာသုိ႔ျပနသ္ြားၾကမည္ ့IDP မ်ား၏ 
ခရီးသြားလာေရးအတြက္ တာဝန္ယူကာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလု
ပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]

ဤပံတုို႔အား ၂၀၁၇ ခႏွုစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မူေၾတာ္(ဖာပြန)္ခရုငိ၊္ ဘူးသုိၿမိဳ ႕နယ္၊ အီးတူထာ IDP စခန္းႏွင္ ့IDP စခန္း ၏အျပငဖ္က္ရိွ 
လမ္းၾကားတစ္ခုတြင္ ရိုက္ယူခဲ့ပါသည္။ ဤပံုသည္ ခလယ္လြီထူ (ေညာင္ေလးပင္) ခရုိင္ ၊ မူး (မုန္း) ၿမိ ဳ႕နယ္ရွိ မရမ္းပင္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာသို႔ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ျပန္သြားခဲ့ၾကေသာ IDP မိသားစုမ်ား၏ပံုျဖစ္ပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္သည့္ဓာတ္ပံု
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(ဂ) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာႏွင့္သိကၡာရွိစြာေနရပ္သို႔ျပန္ျခင္းေလာ 

UNHCR ၏ ကနဦးျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုမွာ မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ေနရပျ္ပနျ္ခင္းမ်ားအား ေဘးကင္းလုံျခံဳ၍ သိကၡာရိွ 
ေသာ ေနရပျ္ပနျ္ခင္းျဖစ္ေစရနအ္တြက္ လုိအပ္သည္အ့ေျခအေနမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့
၎အေျခအေနမ်ား မညမွ္ျ်ဖစ္ေျမာကမ္ႈရိွေၾကာင္းသိႏုိင္ရန္အတြက္ ျပန္လညသ္ံုးသပ္မႈလုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည။္ 

 ၁) လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ 

UNHCR ႏွင့္ KRC တုိ႔၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္ဆုိ့ငသ္ည္ ့ထုတ္ျပနခ္်က္မ်ားတြင ္လြတ္လပစ္ြာ မမိကုိိယ္ 
ပိငုဆုံ္းျဖတ္ခ်က္ႏွင္ ့ေနရပျ္ပနျ္ခင္း၏အေရးႀကီးပံကုိ ုေဖာ္ျပထားပါသည။္111  မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ ေနရပျ္ပနျ္ခင္း 
သည ္အဓမၼတိက္ုတြန္း၍ျပနျ္ခင္းႏွင္ ့ဆန္႔က်ငသ္ည္အ့တြက္ေၾကာင္သ့ာ အေရးပါျခင္းမဟုတပ္ ဲ“ဆႏၵအေလ်ာက္ 
ေနရပ္ျပန္ျခင္းသည္ ပိုမိုခိုင္မာၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံမႈရွိႏိုင္ေခ် ပိုမိုျမင့္မားသည္” ဟူသည့္အခ်က္ေၾကာင့္လည္း 
ျဖစ္သည္။112 “တစ္စုံတစ္ေယာက္ကသင့္အား အဓမၼေနရပ္ျပန္ခိုင္းပါသလား” ဟု KHRG မွ ေမးသည့္အခါ 
“ဘယ္သူမွ အဓမၼမျပန္ခိုင္းဘူး” ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းသည္ 
ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရၾကည္မ့ညဆုိ္ပါက ပိမုိရုႈပ္ေထြးသည။္ အထူးသျဖင္ ့တုိက္ပြမဲ်ားႏွင္ ့လက္နက္ကုိငတ္ပဖ္ြ႕ဲ 
မ်ား၏ ဖအိားေပးမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငရ္သူမ်ားအတြက္မ ူအထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ့ ေဖာ္ထုတ္ေျပာ 
ဆိုခ်က္ထက္ ပိုၿပီး႐ႈပ္ေထြးေစသည္။ 

UNHCR ကုိယ္တုိငသ္ညလ္ည္း မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ေနရပျ္ပနျ္ခင္းအား သတ္မွတ္ရန ္ခက္ချဲခင္းႏွင္ပ့တ္သက္၍ 
အမ်ားမွ အာရံုစိုက္မိေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ “ဆႏၵအေလ်ာက္ဆုိသည္မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
အရာဝတၳဳပိုင္းဆုိင္ရာ ဖိအားေပးမႈမ်ားမရွိရဟုဆုိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ 
ပိငု္းဆုိငရ္ာလုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဖ့အိားမ်ားေပၚတြင ္ဒကုၡသညအ္မ်ားစကု ေနရပျ္ပနရ္နအ္ 
တြက္ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။” 113 အထက္တြင္ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႔ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဒုကၡ 
သညမ္်ား၏ ေနရပ္ျပန္ရန္ဆုံးျဖတခ္်က္မွာ ရကိၡာေလ်ာ့နည္းလာမႈ၊ သြားလာေရးကန္႔သတမ္ႈႏွင္ ့စားဝတ္ေနေရး 
လုိအပခ္်က္မ်ား မျပည့မ္မီႈတုိ႔ေၾကာင္ျ့ဖစသ္ည။္ ဒကုၡသညအ္မ်ားစုအတြက ္ေနရပ္ျပန္ရန္ဆုံးျဖတ္ရျခင္းမွာ ခႏံိငု ္
စြမ္းမရွိေတာ့သည့္အဆုံးတြင္ ထုိအေျခအေနမွလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားစု 
ေထာက္ျပသကဲသုိ့႔ ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့မမိ၏ိအနာဂတ္အတြက္ အစအီစဥခ္်မွတ္ႏိငုျ္ခင္း မရိွခဲ့ေပ။ လက္ရိွေနရာတြင ္
၎တုိ႔၏အေျခအေနအား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာငလု္ပ္ေဆာငရ္န ္မျဖစႏ္ိငု္ေၾကာင္းသိရိွၿပီး ျမနမ္ာျပညတ္ြငမ္ ူ
ေျမယာရရိွႏိငု္ေခ်ရိွသည္အ့တြက ္၎တုိ႔အေနျဖင္ ့မမိႏွိင္မ့သိားစအုား ေကၽြးေမြးေထာက္ပံႏ့ိငုမ္ညဟ္ ုေမွ်ာ္လင္ ့
ေသာေၾကာင့္ ျပန္ရန္ဆံုးျဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးတြင ္ဒကုၡသညစ္ခန္းမ်ား ပတ္ိသိမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သကၿ္ပီး ေျပာဆုိျခင္းသည ္ဒကုၡသညမ္်ားအား ေနရပ ္
ျပနရ္န ္ဖအိားေပးမႈမ်ားသာပိမုိျုဖစ္ေပၚေစသည။္ KHRG မွ ယခင္ကတင္ျပခဲသ့ညမွ္ာ ဒူးပလာယာခရုိင္မွလာၿပီး 
ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စခန္းပိတ္သိမ္းမည္ဟူသည့္ 
တရားဝငမ္ဟတု္ေသာသတင္းမ်ားအား ၾကားသခိဲရ့သည။္ ရလာဒအ္ေနျဖင္ ့လံျုခံဳေရးႏွင္ပ့တသ္က၍္ စိုးရမိမ္ႈမ်ား 
ရွိေနေသးေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္ရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္စီစဥ္ေနသူ 

111 KRC ကရင္္ဒုကၡသည္မ်ားေကာ္မတီ၏ ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၫႊန္ျပမႈ ၁၀ ခ်က္အား KNU 
မွအတည္ျပဳ၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ Karen News တြင္ “Karen Refugee Committee’s 10 Points to Repatriation” ႏွင့္ 
Sai Wansai ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ Burma News International မွ Karen News, “UNHCR’s Refugee Repatriation: 
A Timely Undertaking or Just a Trial and Error Pilot Project?” တြင္ၾကည့္ပါ။

112 ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ UNHCR မွထုတ္ေဝေသာ "Handbook. Voluntary Repatriation: International Protection" တြင္ၾကည့္ပါ။
113 ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ UNHCR မွထုတ္ေဝေသာ "Handbook. Voluntary Repatriation: International Protection" တြင္ၾကည့္ပါ။
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အေရအတြက္ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။114  KHRG မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာဒုကၡသည္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ 
တတိယႏိငုင္သုိံ႔ သြားေရာက္အေျခခ်ေနထုိငခ္ြင္မ့ရိွေတာ့သည္အ့တြက ္၎တုိ႔အတြက္ က်န္ရိွေသာတစ္ခုတည္း 
ေသာေရြးခ်ယ္စရာမွာ ျမနမ္ာျပညသ္ို႔ျပနျ္ခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်ကျ္ပဳခဲသ့ည။္ စခန္းမ်ားအတြင္း အေထာက္အပံ ့
မ်ားေလ်ာ့နည္းလာျခင္းႏွင့္ စခန္းအတြင္းေနထုိင္သူ လဥူီးေရေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားက  အနာဂတ္တြင ္ဒကုၡသညမ္်ား 
ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ ဖိအားေပးျခင္းမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။  

UNHCR မွ “ဆက္လက္ေပးသြားမည္ ့အေထာက္အပံမ့်ားႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး မွားယြင္းေသာသတင္း အခ်က္အလက္ 
မ်ားႏွင့္ အကူအညီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အတုအေယာင္ကတိကဝတ္မ်ားအား ျဖန္႔ေဝျခင္း”  မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ 
ဆံုးျဖတ္ပိငုခ္ြင္အ့ေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲသ့ည။္115 ၎အေနျဖင္ ့ဒကုၡသညမ္်ားအား ေနရပျ္ပန ္
ရန္အတြက္ တားဆီးလ်က္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ားႏွင့္ အတုအေယာင္ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဤစခံ်နိစ္ႏံႈန္းမ်ားအား ေနရပျ္ပန္ေရးအတြက္ စစီဥ္ေဆာငရ္ြက္သည္အ့ခါ 
တြင ္ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာငသ္င္သ့ည။္ ဤအစရီငခ္စံာတြင ္ေဖာ္ျပထားသကဲသုိ့႔  ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္ ့ 
ျပနလ္ည္ေနထုိင္ေရးဆိငုရ္ာ အေထာက္အပံမ့်ားမွာ ေနရပ္ျပန္မ်ားအတြက္ ရညရ္ြယ္ထားေသာ  ျပန္လည္ေနထုိင္ 
ေရးအား ဖနတီ္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လုံေလာက္မႈမရိွေပ။ ဒကုၡသညမ္်ားအေနျဖင္ ့ေနရပျ္ပနရ္နအ္တြက္ ေရြးခ်ယ္ 
ရသည္အ့ေၾကာင္းရင္းမွာ ၎တုိ႔အတြက္ လုပကုိ္ငစ္ားေသာက္ႏိငုရ္န ္ေျမရရိွမညဟု္ ထငသ္ည္အ့တြက္ျဖစသ္ည။္ 
သုိ႔ေသာလ္ည္း မ်ားေသာအားျဖင္ဤ့အခ်က္သည ္စနိ္ေခၚမႈတစရ္ပအ္ျဖစ ္ရိွေနဆျဲဖစသ္ည။္ အခ်ိဳ ႕ေသာ ေနရပ ္
ျပနမ္်ားက တျခားသူမ်ား၏ ေျမအားငွါးရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုိေျမမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခြင့္ရေသာ္ 
လည္း အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ေျမအသံုးခ်ခြင့္လံုးဝမရေပ။ 

ေနရပ္ျပန္လာၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား (အခ်ိဳ႕ေသာ IDP မ်ားအပါအဝင္) အား ၎တို႔အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ေနထိုင္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးမညဟူ္သည္ ့ကတိကဝတ္မ်ား ရိွထားခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ္ KHRG  မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ 
ေနရပျ္ပနမ္်ားက ၎တုိ႔အတြက္ မညသ္ည့္ေနာက္ဆက္တြဆဲန္းစစမ္ႈမွမရရိွေၾကာင္း တသမတတ္ည္း ေျပာခဲၾ့က 
သည္။ UNHCR မွ ၎တုိ႔၏ အခ်ိဳ႕ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ “စိုးရိမ္ရသည့္ အထူးအကာအကြယ္ေပးရန္ 
လုိအပသူ္မ်ား”  အတြက္ တစဦ္းခ်င္းေနာက္ဆက္တြ ဲစံစုမ္းကူညမီႈမ်ား လပု္ေလ့ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည။္116  
ကိစၥရပအ္မ်ားစတုြင ္ေစာင့ၾ္ကည့္ေလ့လာျခင္းမွာ ေယဘုယ်အားျဖင္သ့ာျဖစၿ္ပီး ေဒသတစခ္လုံုးအား ျခံဳငံ၍ုသာ 
လုပ္ေၾကာင္း ယူဆရသည။္ သုိ႔ေသာ္ ေနရပ္ျပန္မ်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔သညလ္ည္း ထိ ု“စိုးရမိရ္သည္ ့အထူးအကာ 
အကြယ္ေပးရန္ လုိအပ္သူမ်ား”  စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္မလုိေၾကာင္း မည္သုိ႔သိရိွႏုိင္သနည္း။ အကယ္၍တစ္ဦး 
ျခင္းေနာက္ဆက္တြ ဲေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့လာျခင္းက စနစမ္က်ပါက ထုိ “စိုးရမိရ္သည္ ့အထူးအကာအကြယ္ေပးရန ္
လုိအပခ္်က္”  သည ္လူတစ္ေယာက္အတြက္ သုိ႔မဟုတ ္အမိ္ေထာငစ္တုစခ္အုတြက္လုိအပ္ေၾကာင္း  UNHCR 
ႏွင္ ့အျခားေသာအကာအကြယ္ေပးမည္သူ့မ်ားက မညသုိ္႔သိရိွႏိငုမ္ညန္ည္း။ ကာကြယ္ေရးဆုိငရ္ာ စိုးရမိမ္ႈမ်ားႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ စစတ္မ္းမ်ားေကာက္ျခင္းအား ထုိင္းႏိငုင္တံြင္ေနရပျ္ပနရ္န ္အမညစ္ာရင္းသြင္းခဲစ့ဥက္ လပု္ေဆာင ္
ၿပီးျဖစ္ပံုေပၚသည္။ ထိုသို႔ဆိုပါလွ်င္ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ေနာက္ဆက္တြဲေကာက္ခံျခင္းမရွိပါက ေနရပ္ျပန္ၿပီး 
ေနာက္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားအား မည္သို႔ခြဲျခားသတ္မွတ္မည္နည္း။ KHRG 
၏ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ေနရပျ္ပနမ္်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔၏ျပနလ္ည္ေနထုိငျ္ခင္းအတြက္ တာဝနယ္ထူားေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တာဝနရိွ္ပဂုၢိဳလမ္်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး ေျဖရွင္းလုိသည္အ့ခက္အခႏွဲင္ ့ပပူမမ္ႈမ်ားရိွေနသညမွ္ာ ထင ္
ရွားသည္။ ေနရပ္ျပန္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ေနာက္ဆက္သတင္းရယူျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာလုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခု  
ျဖစ္ေသာလ္ည္း ကညူီေထာကပ္ံမ့ႈအစအီစဥႏွ္င္ ့ေနရပ္သို႔ျပနလ္ာသအူေရအတြက္နည္းေနေသးၿပီး သတမွ္တ ္

114 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Dooplaya Situation Update: Kawkareik Township and 
Kyaingseikgyi Township, June to July 2017” တြင္ၾကည့္ပါ။

115 UNHCR မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ "Handbook. Voluntary Repatriation: International Protection" 
တြင္ၾကည့္ပါ။

116 UNHCR မွ (ရက္စြဲမသိရွိသည့္) ႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ "Facilitated Voluntary Repatriation Process" တြင္ၾကည့္ပါ။
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ထားေသာေနရာေဒသမ်ားတြင ္ေနထုိငသ္မူ်ား အနည္းအမ်ားအေပၚမတူည၍္ တစဥ္ီးခ်င္းစအီား ေနာက္ဆက္တြ ဲ
ေမးျမန္းျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။ 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ 
ဆကစ္ပၿ္ပီး UNHCR မွ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ “မွနက္န္ေသာ ‘လြတလ္ပစ္ြာဆံုးျဖတ္ပိငုခ္ြင္’့ အား အဓပိၸါယ္ဖြင္ဆုိ့ရန ္
ခက္ချဲခင္းက UNHCR အတြက ္ဒကုၡသညမ္်ား၏အေျခအေနကုိ ေသခ်ာစြာစစီစ္ေလ့လာရနအ္တြက္ တြန္းအား 
ေပးမႈ ျဖစ္ေစခဲသ့ည။္ ဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပျ္ပနျ္ခင္းအား အတညျ္ပဳရနအ္တြက္ အေရးပါဆံုးေသာ အခ်က္မ်ား 
ထဲမွတစ္ခ်က္မွာ လက္ရွိခိုလံႈခြင့္ေပးထားသည့္ႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ တရားဝင္ျဖစ္တည္မႈအေျခအေန 
ျဖစသ္ည။္ အကယ္၍ဒကုၡသည္မ်ားအေနျဖင္ ့တရားဝငအ္သအိမွတ္ျပဳျခင္းခထံားရပါက ၎တုိ႔၏ အခြင္အ့ေရး 
မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္အခြင့္ရွိပါက ၎တုိ႔၏ေရြး 
ခ်ယ္မႈမွာ လြတ္လပၿ္ပီး ဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပျ္ပနျ္ခင္းသာ ျဖစ္ေနရမည။္ သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔၏အခြင္အ့ေရးမ်ားအား 
အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းမရွိပဲ ဖိအားေပးျခင္းမ်ား၊ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး စခန္းအတြင္းပိတ္မိေနပါက 
ဒကုၡသညမ္်ားအေနျဖင္ ့ေနရပျ္ပနရ္န္ေရြးခ်ယ္ၾကမညျ္ဖစ္ေသာ္လည္း ထုိသို႔ေသာေရြးခ်ယ္မႈမွာ လြတ္လပ္စြာေရြး 
ခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္ေပ။” 117 

အထက္တြင္ေဖာျ္ပထားသကဲသုိ့႔ ထုိင္းျမနမ္ာနယ္စပစ္ခန္းမ်ားတြင ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိငုၾ္ကေသာ ဒကုၡသညမ္်ားအ 
ေပၚထားရိွေသာ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား မ်ားစြာရိွေနသည။္ ဤသို႔ျဖစရ္ျခင္းမွာ ၎တုိ႔၏ရႈပ္ေထြးလွသည္ ့တရား 
ဝငအ္သိအမွတ္ျပဳမႈေပၚတြငလ္ည္း မတူညသ္ည။္ UNHCR တြင္ ဒကုၡသညအ္ျဖစ္ အမညစ္ာရင္းသြင္းထားေသာ္ 
လည္း ၎တို႔အား တရားဝင္ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ထိုယာယီဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ေအာက္တြင္သာ 
အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းျဖစသ္ည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆုိ့ေသာ ္ထုိင္းႏိငုင္သံည ္၁၉၅၁ ခႏွုစတ္ြင ္ဒကုၡသညမ္်ားဆုိင ္
ရာ သေဘာတူညီခ်က္၏ အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေပ။ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိျခင္း 
တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၾကသည္။ ဒုကၡ 
သညမ္်ားအား စခန္းအတြင္း လူ႔အခြင္အ့ေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း ရိွမရိွႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္ အလားတူ 
ကိစၥရပမ္်ားအား ေဖာ္ျပၾကသည။္ ထုိအေျခအေနအား ဒကုၡသညအ္သုိင္းအဝိငု္းႏွင္ ့ယာယီဒကုၡသညစ္ခန္းမ်ားတြင ္
လုပင္န္းလုပ္ေဆာငလ္်က္ရိွသည္ ့ကာကြယ္ေရးႏွင့္ေထာကပ္ံ့ေရးဆုိငရ္ာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့ေကာင္းမြန ္
စြာ သိရိွထားၿပီးျဖစသ္ည။္ အမ်ားစမွုာ ထိငု္းႏိငုင္ရိွံဒကုၡသညမ္်ား၏ လူ႔အခြင္အ့ေရးအေျခအေန ပိမုိုေကာင္းမြနလ္ာ 
ေစရန ္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာငၾ္ကေသာ္လည္း ေအာငျ္မငမ္ႈအနည္းငယသ္ာ ရရိွခဲသ့ည။္ ဥပေဒျပဳေရးတြင ္ေျပာင္းလ ဲ
မႈအနည္းငယရိွ္ေသာ္လည္း ဒကုၡသညမ္်ားအေနျဖင္ ့ထုိင္းႏိငုင္အံတြင္း ဒကုၡသညစ္ခန္းျပငပ္တြင ္တရားဝင္ေန 
ထိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းအလြန္နည္းပါးသည္။ ထိုင္းအစိုးရမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ 
အေရအတြက္ကုိေလွ်ာ့ခ်ရန ္ဆက္လကလု္ပ္ေဆာင္ေနသျဖင္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္သုိံ႔ျပနရ္န ္လုံးဝဆႏၵမရိွေသာသူမ်ား 
အတြက္ ကံၾကမၼာမွာ မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္သနည္း။ 

UNHCR ၏ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ေရးဗီဒီယိုတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ထိုင္း- 
ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ စခန္းမ်ားတြင္ရရွိႏုိင္ေသာအေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ရွင္းျပထားၿပီး VRC တြင္ 
လာေရာကအ္မညစ္ာရင္းသြင္းသူမ်ားအား (လုပင္န္းစဥအ္ဆင္တုိ့င္းတြင ္အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ) ဆႏၵအ ေလ်ာက္ 
ေနရပ္သို႔ျပန္ျခင္းဟုတ္မဟုတ္ ေမးျမန္းေလ့ရွိသည္။118 လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ဖြင့္ဆိုရန္ ခက္ခဲလွပါ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေမးခြန္းမ်ားအား အဆင့္တိုင္းတြင္ေမးျမန္းျခင္းအားျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
သည ္အျခားတြန္းအားမ်ားေၾကာင္မ့ဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးတာဝနရိွ္သူမ်ားက သႏိိငုသ္ည ္
ကို နားလည္ရခက္လွပါသည္။ 

117 UNHCR မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ "Handbook. Voluntary Repatriation: International Protection" 
တြင္ၾကည့္ပါ။

118 UNHCR မွ ထုတ္ေဝထားေသာ "Facilitated Voluntary Repatriation Process" တြင္ၾကည့္ပါ။ (ရက္စြဲမသိရွိပါ)

49

မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း

https://www.unhcr.org/publications/legal/3bfe68d32/handbook-voluntary-repatriation-international-protection.html
https://reliefweb.int/report/thailand/process-facilitated-voluntary-repatriation


UNHCR ႏွင့္ အျခားေသာဒုကၡသည္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္အဖြဲ႔မ်ားမွ 
ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရအား ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ရႏိုင္ရန္ 
ေရြးခ်ယ္ပါက ၎တုိ႔အတြက္ တရားဝင္အေထာက္အထားရရိွႏိငု္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစခ္ုေဖာ္ေဆာင္ေပးရန ္
ေတာင္းဆုိလာခဲသ့ည။္ UNHCR ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ ေနရပျ္ပနမ္ႈအစအီစဥမ္်ား မ်ားျပားလာခ်နိ ္
တြင ္ဒကုၡသညမ္်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုတည္းသာမရိွေစရန္အတြက ္ထုိေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိ 
ပိုမိုတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည့္ပံုေပၚသည္။ အကယ္၍ေနရပ္ျပန္ျခင္းအား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ဆံုးျဖတ္
ပိငုခ္ြင့္ေပးမညဆုိ္ပါက  ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက ္လုိအပသ္ည္အ့ေထာက္အပ့ႏွံင္ ့အကူအညမီ်ားအား 
ပုိမိ၍ုလက္ေတြ႔က်က်လုပ္ေဆာင္ေပးရန ္လုိအပသ္ည။္ အထူးသျဖင္ ့ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ စိကုပ္်ိဳ းေရးျပဳလုပႏ္ိငု ္
ေသာေဒသမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ၾကမည့္ ေနရပ္ျပန္မ်ားအတြက္ ပိုမိုတိက်ေသခ်ာေသာ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 ၂) ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရပ္ျပန္ျခင္း 

UNHCR ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေဘးကင္းလံျုခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ ေနရပျ္ပနျ္ခင္းမဟတ္ုပါက ထုိေနရပျ္ပနျ္ခင္းသည ္
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ရာတြင္ ၾကံဳ 
ေတြ႔ရမည့္အေျခအေနမ်ားအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ UNHCR မွ အားထုတ္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ 
ႏိငုင္အံတြင္း ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္စီစဥ္ေပးေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအစအီစဥမ္်ားမွာ အခက္အခမဲ်ားစြာ 
ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ စနစ္က်မႈ၊ သန္႔ရွင္းမႈ၊ 
ေရႏွင္ ့အစားအစာမ်ားလုံေလာက္မႈမရ္ိွျခင္းမ်ား ပါရိွသည္အ့ျပင ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား 
ေကာင္းမြန္စြာ စီစဥ္ထားမႈမရွိျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ထိအုေျခအေနမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အတတိ္ကာလမွျဖစ္ 
ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ရေသာ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ 
ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံခံရမႈႏွင့္ ဂရုစိုက္မႈမရွိဟု ခံစားရေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဒဏ္ရာမ်ားရရွိေစ
ႏိငုပ္ါသည။္ ဤအေျခအေနသည ္ေနရပ္ျပန္မ်ားတငျ္ပခဲသ့ည္ ့ထိငု္းႏိငုင္အံတြင္း နယ္စပတ္စ္ေလွ်ာက္ ခရီးသြား 
လာမႈအေျခအေနႏွင့္ လံုးဝဆန္႔က်င္လ်ကရ္ွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သယ္ယပူို႔ေဆာင္ေရးအတြက ္စီစဥ္ရာ 
တြင ္ဒကုၡသညမ္်ားအေနျဖင္ ့မတူညီေသာေဒသမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ၾကသည္အ့တြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာကြန္ 
ယက္ခ်တ္ိဆက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သျဖင္ ့ပိမုိ၍ုရႈပ္ေထြးမႈမ်ားရိွႏိငု္ေသာ္လည္း ထိသုို႔ေသာရႈပ္ေထြးမႈ 
မ်ားကုိေျဖရွင္းရန ္လုိအပ္သည။္ ထိမွုသာ ေနရပ္ျပနသူ္မ်ားအေနျဖင္ ့ အခ်နိၾ္ကာျမင္မ့ႈမ်ား ခက္ခၾဲကမ္းတမ္းမႈမ်ား 
ရိွေသာ္လည္း အစားအေသာက္၊ ေရ၊ ေနရာထုိငခ္င္းႏွင္ ့ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအား ရရိွႏိငုမ္ညျ္ဖစသ္ည။္  ေနရပျ္ပန ္
သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးထိခိက္ုမႈမရိွေစရန ္ေမာ္ေတာ္ယာဥမ္်ားအား ငွါးရမ္းသည္အ့ခါတြင ္သတ္မွတ္ထား 
သည့္စံခ်ိန္စံႏႈန္းမီရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနရပ္ျပန္ၾကသူမ်ားအမ်ားစုသည္ မိမိအစီ 
အစဥျ္ဖင္ ့ျပနၾ္ကသူမ်ားျဖစ္သည္အ့ေလွ်ာက္ ၎တုိ႔၏လုံျခံဳ ေရးႏွင္ ့ဂဏုသိ္ကၡာရိွစြာျပနႏ္ုငိ္ေရးအတြက္ လုိအပ ္
သည့္ခရီးသြားလာခြင့္ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ားမပါပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စြန္႔စားၿပီး 
ျပနလ္ာၾကရပါသည။္ UNHCR အေနျဖင့္ ဤအေျခအေနႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ၎၏ ၁၉၉၆ ခႏွုစ ္လမ္းၫႊနမ္ႈမ်ားတြင ္
ထည္သ့ြင္းေဖာ္ျပထားသည။္ မမိအိစအီစဥျ္ဖင္ ့ေနရပ္ျပန္ျခင္းသည ္ခဏတာေပ်ာက္ကြယ္သြားမညမ္ဟုတ္သည္ ့
အတြက္ ဤျပႆနာမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ၿပီးအေျဖရွာရန္ လိုအပ္သည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔

50



အခန္း (၂) ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ လူထုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မ်ား  
UNHCR အရ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အကာအကြယ္ေပးမႈအား ျပန္လည္ရယူျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ျပန္လည္ရရိွျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။119 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းသည္ ဒုကၡသည္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အကာ  
အကြယ္ေပးမႈကို႐ုတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေသခ်ာစြာရရွိရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
အဓိကက်သည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 

(က) တရားဝင္အေထာက္အထားမ်ား 

UNHCR ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပနလ္ည္ေပါင္းစည္းေရး လပုင္န္းလမ္းၫႊနစ္ာအုပတ္ြင ္“ျပစဒ္ဏက္င္း 
လြတ္ခြင္၊့ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ အေထာက္အထားမ်ားႏွင္ ့ေနရပျ္ပန္ေရးအတြက္ ဥပေဒအရ အကာအ 
ကြယ္ရရွိခြင့္ စသည့္္နည္းပညာႏွင့္ အၾကံေပးမႈဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးရမည္။” 120 ဆိုလိုသည္မွာ 
ဒကုၡသညမ္်ားႏွင္ ့IDP မ်ားအား တရားဝငအ္ေထာက္အထားမ်ားရရိွရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာအကူအညမီ်ားကုိ 
ပံပ့ိုးေပးရမည။္ ဤအစရီင္ခံစာ ေရးသားရျခင္း၏ရညရ္ြယ္ခ်က္မွာ ဒကုၡသညမ္်ားအေနႏွင္ ့တရားဝငအ္ေထာက္ 
အထားမ်ားရရိွရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာကညူပီံပ့ိုးမႈမ်ား လက္ခရံရိွျခင္း ရိွမရိွသႏိိငုရ္နႏွ္င္ ့အကယ္၍ထိတုရားဝင ္
အေထာက္အထားမ်ားမရွိပါက ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ဘဝမ်ားအား မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏိုင္ေၾကာင္းကုိ 
KHRG အေနျဖင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားရန္ျဖစ္သည္။ 

UNHCR ၏ အကူအညီျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္ 
ေမြးစာရင္းမ်ားရရွိရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးမည္ဟု အာမခံထားခဲ့ပါသည္။  ေမးခြန္းေျဖၾကားခဲ့ေသာ 
ေနရပျ္ပနသ္မူ်ား၏တင္ျပခ်ကအ္ရ ၎တို႔မွ ျမဝတီၿမိဳ ႕သုိ႔ေရာက္ရိွခ်ိနတ္ြင ္ယာယသီက္ေသခကံဒျ္ပားမ်ား ေပး 
အပ္ၿပီး ၎တို႔ေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အ 
တြက္ တရားဝငစ္ာရြက္စာတမ္းမ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္းသရိွိရသည။္ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ UNHCR ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ႏို႔တေကာ (ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာသို႔ျပန္ 
လာခဲ့ေသာ ေနာ္ဘ--- က ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတို႔ ျမဝတီကုိေရာက္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကုိ 
ယာယအိီမ္ေထာငစ္စုာရင္းမွာ စာရင္းသြင္းေပးၿပီး ရြာကုိျပနလ္ာခဲတ့ယ္။ ၿပီးေတာ့ [ျမနမ္ာအစိုးရရ႕ဲ] လူဝငမ္ႈႀကီး 
ၾကပ္ေရးရုံးရဲ႕ဝန္ထမ္းက ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ယာယီအိမ္ေထာင္စုစာရင္းနဲ႔ နာမည္စာရင္းေတြကို ရြာလူႀကီးဆီပို႔ေပး 
တယ္။ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ ကၽြနမ္တို႔ရြာလူႀကီးနဲ႔ [အဲဒ့လူီဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး] ရုံးကုိလုိက္သြားၿပီး တရားဝငမွ္တ္ပံ ု
တငန္ဲ႔ အမိ္ေထာငစ္စုာရင္းေတြရတယ္။”  121 သူမအေနျဖင္ ့ျမဝတီသို႔ေရာကလွ္်င ္စာရြကစ္ာတမ္းမ်ားရရိွမညဟု္ 
ယုံၾကညခ္ဲ့ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာျပခဲ့သည။္ “ျမဝတီေရာက္ေတာ့ ကၽြနမ္တို႔ကုိ အိမ္ေထာငစ္စုာရင္းနဲ႔ မွတ္ပံ ု
တင္ေလွ်ာက္လုိ႔ရတယ္ဆိုၿပီး ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔က [ျမန္မာအစိုးရ] ကၽြန္မတုိ႔ကုိ မလုပ္ေပးဘူး။ 
ကၽြန္မတုိ႔ကုိသူတို႔က ယာယီအိမ္ေထာင္စုစာရင္းစာရြက္ပဲေပးတယ္။” 122 

ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ေရာက္သည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ခ်က္ခ်င္းမရျခင္းသည ္ျပႆနာမရိွသကဲသို့႔ထငရ္ေသာ္လည္း ထုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားမရိွပါက ေနရပျ္ပနသူ္မ်ား 
အေနျဖင္ ့ျပႆနာမ်ိဳ းစံကုို ရငဆုိ္ငရ္ႏိငုသ္ည။္ (ပန္းေရာင)္ အမ်ိဳ းသားမွတ္ပံတုငက္ဒသ္ည ္ႏိငုင္သံားမ်ားအတြက္ 

119 UNHCR မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ "Handbook. Voluntary Repatriation: International Protection" တြင္ၾကည့္ပါ။
120 UNHCR မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ "Handbook. Voluntary Repatriation: International Protection" 

တြင္ၾကည့္ပါ။
121 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
122 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://www.unhcr.org/publications/legal/3bfe68d32/handbook-voluntary-repatriation-international-protection.html
https://www.unhcr.org/411786694.pdf


ျဖစၿ္ပီး တရားဝငအ္မညမွ္ာ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒျ္ပားျဖစသ္ည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားစကု အမ်ိဳ းသားမွတ္ 
ပံတုငက္ဒအ္ျဖစသ္ာသိရိွထားၿပီး ထုိကဒသ္ည ္ႏိငုင္သံားမ်ားအား  ျမန္မာျပညအ္တြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာႏုိင္ခြင့္ 
ေပးထားသည။္123  ထိကုဒမ္ပါပဲသြားလာပါက ဖမ္းဆီးအေရးယခံူရႏုိင္သည။္ ဒကုၡသညစ္ခန္းမ်ားမွ မထြကခ္ြါမီ 
ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအား ေပးအပခ္ဲသ့ည္ ့COI သည ္၎တုိ႔ ျမန္မာျပညသုိ္႔ ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခရီးသြားလကမွ္တ္ 
တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ထိုလက္မွတ္သည္ လုပ္ေဆာင္သည့္ေန႔မွ ႏွစ္လအတြင္းအသံုးျပဳ၍ရၿပီး ျမန္မာအစိုးရမွ 
ေစာလ်ငစ္ြာ ထုိလကမွ္တ္မ်ားအား နာမညစ္ာရင္းသြင္းသည္လု့ပင္န္းစဥ ္စတငသ္ည္အ့ခ်နိတ္ြင ္(ဥပမာ၊ စခန္းအ 
တြင္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း စီစစ္အတည္ျပဳသည့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခ်ိန္) လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။124 ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏုိင္သျဖင့္ COI တြင္ ပါရွိေသာေန႔ရက္သည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေရး 
ျပဳလုပ္သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အလြန္နီးကပ္ေနႏိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားလက္ခံရရွိေသာ ယာယီအိမ္ 
ေထာငစ္စုာရင္းမွာလည္း ခရီးသြားလက္မွတ္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္ ့ေနရပျ္ပနမ္်ားအေနျဖင္ ့ျမနမ္ာျပည ္
သို႔ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ 

၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ UNHCR ၏ အစီအစဥျ္ဖင္ ့ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ထုိငၾ္ကေသာ  ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအား 
KHRG မွ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လႏွင္ဧ့ၿပလီအတြင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပခ္ဲ ့
ရာ ထုိအခ်ိန္၌ ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔၏စာရြက္စာတမ္းအသစ္မ်ားအား လက္ခံရရွိျခင္းမရွိေသးပါ။ 
ေနရပျ္ပနသူ္တစဥ္ီးမွ ၎တို႔အား မွတ္ပံတုငက္ဒအ္သစမ္ရခငအ္ခ်နိထိ္ ခရီးထြက္ခြင္မ့ျပဳေၾကာင္း  ေထာက္ျပခဲ ့
သည။္ UNHCR ၏အစအီစဥျ္ဖင္ ့ေလးဖါေထာသုိ႔ ျပနလ္ာေသာ ေနာ္အတ--- က ထုိအေၾကာင္းႏွင္ပ့တ္သကၿ္ပီး 
ဤသုိ႔ရွင္းျပခဲသ့ည။္ “သတုိူ႔ေတြ ဒကီိလုာမယ္လို႔ ကၽြနမ္တုိ႔ေတြသတင္းရတယ္။ အဲဒ့ါေၾကာင္ ့ကၽြနမ္တုိ႔ ဘယ္ကုိ 
မွသြားခြင္မ့ျပဳေသးဘူး။ သူတုိ႔ေတြက ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ အိမ္ေထာငစ္စုာရင္း၊ မွတပ္ံတုငန္ဲ႔ သန္းေခါငစ္ာရင္းေတြ 
လာလုပ္ေပးမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔လာတာလည္း ကၽြန္မတို႔မေတြ႔ရေသးဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ ဒီကိုျပန္ေရာက္တာ 
ရက္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပ။ီ” 125  မယ္လေဝလယ္မူးသုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထုိငၾ္ကေသာ ေနရပျ္ပနသ္မူ်ားကိလုည္း 
ျမဝတီသုိ႔ေရာကရိွ္ခ်နိတ္ြင ္“အစိုးရကိယ္ုစားလွယ္ေတြက ေက်းရြာေတြမွာ မွတ္ပံတုငက္ဒ္ေတြကုိ လာလုပ္ေပး 
တဲအ့ခ်ိနက္်ရင ္မွတ္ပုံတင္ရမယ္”  ဟုေျပာခဲ့သည။္126 ထုိသူမ်ားသညလ္ည္း ျမနမ္ာအစိုးရမွ ၎တုိ႔၏ေက်းရြာသုိ႔ 
လာေရာက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္လုပ္ေပးမည့္အခ်ိန္အား ေစာင့္စားၾကလ်က္ရွိသည္။

UNHCR ၏အစအီစဥ္ျဖင့္ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္ ့အျခားေသာေနရပျ္ပနသူ္မ်ားသညလ္ည္း တရားဝငစ္ာရြကစ္ာတမ္း 
မ်ားရရိွရန ္ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္အလားတအူေျခအေနမ်ားကိ ုရငဆုိ္ငၾ္ကရသည။္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင္ ့ရြာလူႀကီး 
မ်ားထံမွ အကအူညရီရိွသည္အ့ခါမ်ားတြင ္ႏိငုင္သံားဆုိင္ရာ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရယူသည္ ့
လုပင္န္းစဥမွ္ာ ပိမုိလုြယ္ကသူည။္ အေစာပိငု္း၌ ျမဝတီတြင ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားရရိွမညဟ္ူေသာ သတင္းအမွားကုိ 
ရခဲျ့ခင္းမွလြ၍ဲ ေနာ္ဘ--- က “ကၽြန္မတို႔ေတြ အဲ့ဒါကုိ ေဒသခအံာဏာပိငု္ေတြရ႕ဲအကူအညနီဲ႔ ရြာမွာပ ဲလုပလုိ္က္ 
တယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ေထာက္ခံစာလုပ္ေပးတဲအ့တြက ္ေလွ်ာက္ရတာလြယ္တယ။္ ဘာအခေၾကးေငြမွလည္း 
ေပးစရာမလိုဘူး။” 127 သို႔ေသာ္လည္း ထိုအေျခအေနမွာ လူတုိင္းအတြက္မဟုတ္ေပ။ ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားစုမွာ 
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏အကူအညီကုိ မရရွိသည့္အတြက္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
လုပ္ေဆာငရ္န ္ေသခ်ာစြာသိရိွမႈမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ ္လာဘ္ထုိးျခင္းမ်ားျပဳလုပခ္ဲရ့သည။္ မယ္လတာေလာေသာသုိ႔ 
UNHCR ၏အစအီစဥျ္ဖင္ ့ျပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ ေနာ္ဒ--- က သူမ၏ ယာယီအိမ္ေထာင္စုစာရင္းအား အသစ္ 
ျပန္လုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ား၏ ေငြေတာင္းယူမႈမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။   

123 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လူမႈစီစစ္ေရး (မွတ္ပုံတင္) ကတ္ျပားသည္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူမႈ ႏွင့္ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းမ်ားအေပၚ 
မူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။

124 UNHCR အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုမွရရွိေသာအခ်က္အလက္ျဖစ္သည္။ UNHCR ၏ "Facilitated Voluntary Repatriation 
Process," n.d. တြင္ၾကည့္ပါ။

125 Source #25 တြင္ၾကည့္ပါ။
126 Source #24 တြင္ၾကည့္ပါ။
127 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://en-gb.facebook.com/commonservice/videos/824983921214083/


“အစကေတာ့ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း အသစျ္ပနလု္ပမ္ယ္ဆုိရင ္ဘတ္ ၁၀၀၀ [၄၅၃၂၆ က်ပ]္ ေပးရမယလ္ို႔ သူတုိ႔ 
ကကၽြန္မတုိ႔ကုိေျပာတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ကၽြန္မလည္း ပိုက္ဆံမရွိလုိ႔မလုပ္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ 
သူတုိ႔က ဘတ္ ၂၀၀ [၉၀၆၅ က်ပ္] ပ ဲေပးဖုိ႔ေျပာတယ္။” 128  ၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရလီတြင ္မယ္လတာေလာ္ေသာ 
သုိ႔ ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထိင္ုခဲ့ေသာ ေနာ္က်--- ကလည္း ထုိလုပင္န္းစဥႏွ္င္ပ့တသ္က္၍ သူမအေနႏွင္ ့မေသခ်ာ 
မႈကိ ုထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခဲသ့ည။္ “ကၽြနမ္တို႔က လုပင္န္းစဥကုိ္ ေသခ်ာနားမလည္ေတာ့ ကၽြနမ္အမ်ိဳ းသားတစ္ေယာက္ 
ပဲ [မွတ္ပံုတင္] အဲ့ဒါကုိရတယ္။ အဲ့ဒါက အရမ္းရႈပ္ေထြးေတာ့ ေနာက္တစ္ေခါက္သြားတဲ့အခ်ိန္အထိ ကၽြန္မတုိ႔ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၿပီးေအာင္မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မအဲ့ဒါကို [မွတ္ပံုတင္] မရဘူး။” 129 

အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ရရွိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမူရင္း၊ မိသားစု 
စာရင္းအျပည္အ့စံ၊ု ေမြးစာရင္းမရူင္း (သုိ႔မဟတ္ု ေလွ်ာက္ထားသူ၏အသက္အား အတညျ္ပဳထားေသာ  ေက်ာင္း 
ေထာက္ခံစာ)၊ ေလွ်ာက္ထားသူ၏မိဘမ်ား မူလဇစ္ျမစ္ဆုိင္ရာအေထာက္အထားမ်ား၊ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ 
ရပ္ကြက္လူႀကီး၏ (ရပ္ရြာတြင္းေနထုိင္ေၾကာင္း)ေထာက္ခံစာ၊ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ေသြးအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ 
ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ ဓာတ္ပံုသုံးပံုတို႔လုိအပ္သည္။130 အကယ္၍ဒုကၡသည္မ်ားသည္ UNHCR ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ 
ေနရပ္ျပန္ပါက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ 
လုိအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးျခင္းသည္လည္း အမည္စာရင္းသြင္းျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္သည္။ 

မမိအိစအီစဥျ္ဖင္ျ့ပနလ္ာသည္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားသည ္တရားဝငအ္ေထာက္အထားမ်ား ရရိွရနအ္တြက ္ေဆြးေႏြး 
အၾကံေပးျခင္းႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမရေသာေၾကာင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ UNHCR ၏ 
အကူအညီျဖင့္ျပန္လာသည့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရြာသုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ အကူအညီ 
ဆက္လက္ရရိွျခင္းမရိွသကဲ့သို႔ မိမိအစီအစဥျ္ဖင္ ့ျပနလ္ာသည္သူ့မ်ားအေနျဖင္လ့ည္း စာရြကစ္ာတမ္းမ်ားအား 
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါတြင္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံု ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားတြင္ 
အခ်နိၾ္ကာျမင္စ့ြာေစာင္ရ့ျခင္းႏွင္ ့ရႈပ္ေထြးလွသည္ ့လိအုပ္ခ်က္မ်ားအား ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြကႏုိ္င္မႈမရိွျခင္းတုိ႔ 
ပါဝငသ္ည။္ အခ်ိဳ ႕ကစိၥရပ္မ်ားတြင္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသမူ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့ႏိငုင္သံား အေထာကအ္ထားမ်ား 
အား (မွတ္ပံတုငႏွ္င္ ့အမ္ိေထာငစ္စုာရင္းမ်ား) ေငြေပးမွသာ လက္ခရံရိွခဲၾ့ကသည ္(ထုိအေထာက္အထားမ်ားသည ္
အခမဲ ့ျဖစသ္င္သ့ည)္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ဒူးပလာယာခ႐ိငု ္ေကာ့ကရတ္ိၿမိဳ ႕နယ္ ေကာ္လားျပနလ္ည္ေနရာခ်ထား 
ေရးေနရာသုိ႔ ျပန္လညအ္ေျခခ်ေနထိင္ုေသာ ေနာ္အခ--- က ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ “ဟုတတ္ယ္။ ကၽြနမ္ ပိက္ုဆံေပးခဲရ့ 
တယ္။ [သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိရရွိရန္] တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သုံးေသာင္းက်ပ္ေလာက္ေပးခဲ့ရ 
တယ္။” 131 အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္လမ္းေၾကာင္းသည္  အထူးသျဖင့္ ဗမာစကားမေျပာႏိုင္သူမ်ားအတြက္ 
အခက္ခဲျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးလွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ 
လူအမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏တရားဝင္အေထာက္အထားမ်ားအား ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိၾကေပ။ 

ျမန္မာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ၾကေသာ ေနရပ္  
ျပနသ္မူ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တညမ္ႈႏွင့္ ႏိငုင္ံေရးဆုိငရ္ာ အျခားစနိ္ေခၚမႈမ်ားအား ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည။္ မယ္ရာမိ ု
ဒကုၡသညစ္ခန္းတြင ္ေနထုိငခ္ဲၿ့ပီး ျမနမ္ာအစိုးရအုပခ္်ဳပရ္ာေဒသျဖစသ္ည္ ့ခလယ္မဂူါးေက်းရြာသုိ႔ သူမ၏အစအီ 
စဥျ္ဖင္ ့ျပနလ္ည္ေနထိင္ုခဲ့ေသာ ေနာဇ္--- က သူမ၏ အေတြ႔အၾကံဳကုိ ဤကဲသုိ့႔ေဝမွ်ခဲသ့ည။္ သူမ၏အမ်ိဳ းသား 
မွာ KNU တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္အတြက္ သူမ၏အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရရွိရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ 

128 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
129 Source #14 တြင္ၾကည့္ပါ။
130 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Norwegian Refugee Council, Myanmar Office of Immigration, UNHCR မွ "Applying [for] Citizenship 

Scrutiny Card Infographic Short Film" တြင္ၾကည့္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၁ ရက္ တြင္ UNHCR မွေထာက္ပံ့ေသာ 
"Thailand-Myanmar Cross Border Operational Portal" လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္တင္ထားေသာ ဗီဒီယိုကိုၾကည့္ပါ။

131 Source #26 တြင္ၾကည့္ပါ။

53

မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း

https://www.facebook.com/commonservice/videos/1167400533443008/


“ကၽြန္မဒီကုိျပန္လာတာ သုံးႏွစ္ရွိၿပီ။ ဒါေပမယ့္ခုထိ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမရွိေသးဘူး။ ကၽြန္မဒီကုိျပန္ေရာက္က 
တည္းက အိမ္ေထာငစ္စုာရင္းရဖို႔ ေလွ်ာကခ္ဲ့ေပမယ့္ မၾကာေသးခငက္မွ အဲဒ့ါကုိရတယ္။ [KHRG: အမိ္ေထာငစ္ ု
စာရင္းကုိ လြယ္လြယ္ကူကူမရတာ ဘာေၾကာင္လုိ့႔ထင္လ။ဲ] သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ KNU သူပုန္အဖြဲ႔ကလူေတြလုိ႔ 
ျမင္တဲ့အတြက္ တာဝန္မယူခ်င္ဘူး။ […] ေနာက္က်ရင္ သူတုိ႔ေပၚမွာတစ္ခုခုျဖစ္မွာစိုးလုိ႔ သူတို႔က ကၽြန္မတို႔အ 
တြက္ မလုပ္ေပးရၾဲကဘူး။ သုံးႏွစ္ေလာက ္ကၽြနမ္အဲဒ့စီာရြက္စာတမ္းေတြရဖို႔ လုိက္လုပရ္တယ္။ ၿပီးေတာ ့ဥပေဒ 
အတုိင္းပ[ဲစႏံႈန္းမ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာငသ္ည]္လုပတ္ယ္။ ေနာက္ဆုံးကၽြနမ္ KNU ၿမိဳ ႕နယ္မွဴးဆီ သြားအကူအည ီ
ေတာင္းလုိ႔ သူလုိက္ေပးေတာ့မွ ကၽြန္မရေတာ့တယ္။ ကၽြန္မကုိယ္တိုင္သြားလုပ္တုန္းက သူတုိ႔ကကၽြန္မကုိ 
ဟုိပို႔ဒီလႊတ္နဲ႔ အဲ့ဒါကအရမ္းရႈပ္ေထြးလုိက္တာ။ […] ကၽြန္မမွာ လုိအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္း အားလုံးရွိေပမယ့္ 
သူ [အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးစာေရးမ] က ေၾကာက္လုိ႔နဲ႔တူတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ မလုပ္ေပးခ်င္ဘူး။” 132  

အထူးသျဖင့္ IDP မ်ားအတြက္ မူရင္းေက်းရြာသုိ႔ျပန္သည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေနရာတစ္ခုသုိ႔ သြားသည္ျဖစ္ေစ 
ျမနမ္ာအစိုးရ၏ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားရရိွရနမွ္ာ ခက္ခႏဲိငုသ္ည။္ ဧရာဝတီသတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ 
၂၀၁၉ ခႏွုစ ္အေစာပိင္ုးတြင ္ျမန္မာအစိုးရသည ္IDP စခန္းမ်ားတြင ္ေနထုိငၾ္ကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငသူ္မ်ား 
အားလံုးအတြက္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။133  ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ ေနရပ္ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တရားဝင္အေထာက္အထားမ်ား ရရွိရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား 
ရွိေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား
သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအေထာက္အထားမ်ား မရွိေပ (ရယူႏိုင္ 
ျခင္းမရွိေပ)။134 အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏အမည္ရင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ 
အမညမ္်ားမွာ ကြာျခားသည္အ့တြက္ ထုိအခ်ကက္ ၎တုိ႔အားမွတ္ပံတုငျ္ပဳလုပရ္ာတြင ္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ 
ႏုိငသ္ည။္135 ဤအခ်က္သည ္မွတ္ပံတုင္ေလွ်ာက္လုိသည္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္သာမက ေဒသတြင္းရိွ ေန
ရပ္ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိငုျ္ခင္းမရိွေသာ ရြာသားမ်ားပါ ရငဆ္ိငုရ္ေသာစနိ္ေခၚမႈမ်ားျဖစသ္ညဟ္ ုမွတယူ္ထားသင္သ့ည။္ 
အျခားေသာ ေနရပ္ျပန္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ဗမာစကားအနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝေျပာတတ္ျခင္း 
မရွိသည့္အတြက္ အစိုးရရံုးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရသည့္အခါတြင္လည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ 

တရားဝငအ္သအိမွတျ္ပဳျခင္းမရိွေသာ ေနရပ္ေရႊ႔ေျပာင္းေနထုိငသူ္မ်ား၏စခန္းမ်ားႏွင္ ့အျခားေသာ  ေက်းရြာမ်ား 
တြင ္ျပနလ္ည္အေျခခ်ေနထုိင္ၾကေသာ IDP မ်ားမွာ အစိုးရဦးေဆာငသ္ည္ ့ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး အစအီစဥ ္
တြင ္ပါဝငျ္ခင္းမရိွပါ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့၎တုိ႔အေနျဖင္ ့အေထာကအ္ကူမ်ားမရေသာေၾကာင့ ္တရားဝငစ္ာရြက္စာတမ္း 
မ်ားအား ရရိွရနအ္တြက္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာငသ္ည္အ့ခါတြင ္အခက္အခမဲ်ား ရငဆ္ိငုခ္ဲရ့သည။္ တရား 
ဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားရရွိရန္အတြက္ အျခားေသာ တရားဝင္အေထာက္အထားမ်ားရရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ဥပမာ မွတပ္ံတုငျ္ပဳလုပရ္နအ္တြက္ ေမြးစာရင္းႏွင္ ့အမိ္ေထာငစ္စုာရင္းလုိအပၿ္ပီး  ႏိငုင္ကူံးလက္မွတ္ျပဳလုပရ္န ္
မွတ္ပံတုငလုိ္အပသ္ည။္ IDP မ်ားႏွင္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယားမ်ားအၾကား စိတ္ရႈပ္ေထြးလ်က္ 
ရွိသည္။ ႏို႔ရွဲေက်းရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေစာက--- က ၎တို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳကို 
ဤသုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ “ေမြးစာရင္းလို အေထာက္အထားတစ္ခုခုလုပ္ဖို႔အတြက္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုးမွာ ဒီတရားဝင္စာရြက္စာတမ္းေတြကို တုိက္႐ိုက္ေလွ်ာက္လုိ႔မရဘူး။ 
ပထမဆုံး ရဲေတြဆီကေန ေထာက္ခံစာယူရတယ္။ အဲ့ဒါကလည္း ဝန္ေဆာင္ခေပးရေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြအေနနဲ႔ နယ္စပက္ိျုဖတၿ္ပီး ဘန္ေကာက္ကုိသြားခ်ငတ္ယ္ဆုိရင ္ႏိငုင္ကံူးလက္မွတ္ 

132 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
133 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ The Irawaddy မွထုတ္ေဝေသာ “Parliament Pushes for Identity Cards to be Issued to IDPs” 

တြင္ၾကည့္ပါ။
134 ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ စခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္ကဲ့သို႔ေသာ (မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ 

ႏိုင္ငံကူူူးလက္မွတ္မ်ား) စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားရရွိရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ Bangkok Post မွ 
“Myanmar to Issue Pink Cardholders Passports, ID Cards” တြင္ၾကည့္ပါ။

135 ဤသည္လည္း ဒုကၡသည္အခ်ိဳ႕အတြက္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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https://www.irrawaddy.com/news/burma/parliament-pushes-identity-cards-issued-idps.html
https://www.bangkokpost.com/world/1203477/myanmar-to-issue-pink-card-holders-passports-id-cards


ေလွ်ာက္ဖို႔ ေငြ ၁ သိန္းက်ပ္ေပးရတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျမန္ေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ 
ပိုကုန္တယ္။ တကယ္လုိ႔ လာဘ္မထုိးဘူးဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလွ်ာက္ထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေလးရဖို႔ ရက္ 
ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ဆြဲထားၾကတယ္။ ဒါေတြၿပီးတဲ့အထိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေန႔တုိင္းသြားရတဲ့အခါ စားစရိတ္သြား 
စရိတ္ေတြက ရွိေသးတယ္။” 136 

ကုိနီးေက်းရြာသို႔ ျပနလ္ည္ေနထိငုခ္ဲ့ေသာ ေစာမ--- ကလည္း ဤအခကအ္ခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေလးေပး 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တရားဝင္အေထာက္အထားမ်ား ရရွိရန္အတြက္ လာဘ္ထိုးရန္လိုအပ္ေလ့ရွိေၾကာင္းကိုလည္း 
၎အေနျဖင့္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ “အရင္ကဆုိရင္ ဒီလုိစာရြက္စာတမ္းေတြရဖို႔ လြယ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုဆုိရင္ 
ဒီစာရြက္စာတမ္းေတြရဖို႔  [ၿမိဳ႕နယ္] ရံုးခ်ဳပ္မွာ သြားေလွ်ာက္ရတယ္။ သူတုိ႔က လုပ္ေပးခ်င္စိတ္ရွိတယ္ဆုိရင္ 
ေတာ့ ခငဗ္်ားအတြက္ လြယ္လိမ္မ့ယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔မလပ္ုခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားကိ ုခဏခဏခ်ိန္းလိမ္ ့
မယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြကေတာ့ ျခေသၤ့ေခါင္းေတြ ဆင္ေခါင္းေတြ[ေငြေၾကး]ေပးလုိက္ေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ရၾက 
တယ္။” 137 အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားရရွိရန္ ေငြေၾကးအေျမာက္ 
အမ်ားေပးေဆာင္ရေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ “တရားမဝင္တဲ့ပံုစံနဲ႔ ေလွ်ာက္တဲ့ လူေတြက်ေတာ့ ၁ 
သိန္းက်ပ္နီးပါး ေပးရတယ္။” 138 

ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားစုမွာ တရားဝင္အေထာက္အထားမ်ား မရရွိႏိုင္သည္ကိုၾကည့္ပါက ျပန္လည္ေနရာခ်ထား 
ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ UNHCR ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္း 
စည္းေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ တရားဝင္အေထာက္အထားမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္အေျခခ် 
ေနထုိငရ္န ္ႀကိဳးပမ္းသည္အ့ခါတြင ္မရိွမျဖစလုိ္အပ္ေသာအရာမ်ား ျဖစသ္ည။္ ထုိစာရြက္စာတမ္းမ်ား မရိွျခင္းက 
၎တို႔၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးအတြက္ ဆုိးက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈ ရိွေစႏိငုသ္ည။္ မွတပ္ံတုငမ္ရိွပါက ေနရပျ္ပနသ္ ူ
မ်ားအေနျဖင္ ့ပံမွုနလု္ပင္န္းေဆာငတ္ာမ်ားျဖစ္သည္ ့အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းခရီးသြားလာျခင္း 
မ်ားတြင ္အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔ရႏိငုသ္ည။္ မွတပ္ံတုငက္ဒသ္ည ္ေျမယာႏွင္ပ့ိငုဆုိ္ငမ္ႈ အေထာက္အထားမ်ား 
အားဝယ္ယူရနႏွ္င္ ့စာရင္းသြင္းရနအ္တြက္ လုိအပ္ေသာအရာတစခ္ျုဖစၿ္ပီး ေျမယာႏွင္ပ့ိငုဆုိ္ငမ္ႈမ်ားအား စာရင္း 
သြင္းျခင္းမရွိပါက ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူျခင္းခံရႏိုင္သည္။ ခလယ္လြီထူ (ေညာင္ေလးပင္ ခ႐ိုင္)၊ မူး 
(မနု္း) ၿမိဳ ႕နယ္၊ ႏို႔ရဲွေက်းရြာမွ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိငုသူ္ ေစာက--- က စာရြက္စာတမ္းမ်ားမရိွသည္ ့ေနရပျ္ပန ္
သူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခအဲခ်ိဳ ႕ကုိ ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆမွီာ ဘာစာရြက္စာတမ္း အေထာက္ 
အထားမွမရိွေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အရမ္းခက္ခတဲယ။္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ တုိက္ပြအဲတြင္းမွာ အိမ္ေထာငစ္ ု
စာရင္းေကာ မွတ္ပုံတင္ေကာ အကုန္လုံးဆုံးရံႈးခဲရ့တယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပန္ေရာကလ္ာေတာ့ ေျမယာ 
ပိုင္ဆုိင္မႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလုိ႔မရဘူး။” 139  အေထာက္အထားပံုစံအသစ္မ်ားလည္းရွိလာေၾကာင္း     
ေစာက--- မွေထာက္ျပခဲ့သည္။ “အရင္က ေမြးစားရင္းဆုိတာမရွိဘူး။ အခုတုိက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ 
ရွိလာတာ။” 140  

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္  
ထုိစာရြက္စာတမ္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ရန္လုိအပ္သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားတုိင္း 
အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ရန္တာဝန္ရွိၿပီး ထုိမွတ္ပံုတင္သည္မိမိအား ဘယ္သူဘယ္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း 

136 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
137 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
138 Source #11 တြင္ၾကည့္ပါ။
139 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
140 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



ကုိယ္စားျပဳသည္ ့စာရြကစ္ာတမ္းျဖစ္သည။္141  ထို႔အျပင ္ႏိငုင္သံားအခြင္အ့ေရးမ်ားျဖစသ္ည္ ့ေရြးေကာက္ပြတဲြင ္
မဲေပးႏိငုခ္ြင္ႏွ့င္ ့ေရြးေကာက္ခံပုိင္ခြင့္ရရိွရန္အတြက္လည္း လုိအပသ္ည။္ ေလးဖါေထာတြင ္ေနရပျ္ပနသူ္အမ်ား 
စသုည ္မွတ္ပံတုငရ္ရိွရနအ္တြက္ ေစာင္ဆုိ့င္းေနၾကဆျဲဖစ္ၿပီး ယခုဆုိလွ်င္ တစ္ႏွစ္နီးပါးခန္႔ရိွၿပီျဖစ္သည။္ ေနရပ္ 
ျပနသူ္မ်ားအေနျဖင္ ့ထုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားမရိွပါက ၎တုိ႔၏အခြင္အ့ေရးမ်ား ရရိွႏိငုမ္ညမ္ဟုတ္ေၾကာင္း ေဒသ 
ခံေခါင္းေဆာငက္ သူ၏စုိးရိမ္မႈအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခဲသ့ည။္ “ဒအီခ်နိက္ ကြ်န္ေတာ္ရ႕ဲအခြင္အ့ေရးကုိ ေတာင္း 
ဆုိရမယ့္အခ်ိန္ပဲ။ တကယ္လုိ႔ ဒီအခ်ိန္မွာမေတာင္းဘူးဆိုရင္ ဘယ္အခ်ိန္သြားေတာင္းမွာလဲ။ ႏိုင္ငံသားတစ္ 
ေယာက္ျဖစဖ္ို႔ အေရးႀကီးတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ မွတပုံ္တင္မရိွဘူးဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကႏုိင္ငံမရိွ 
တဲ့သူေတြ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။” 142 

(ခ) တရားမွ်တမႈရရွိျခင္း 

UNHCR ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ လမ္းၫႊန္တြင္ “လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးအပါအဝင္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားေပးေသာ ေျဖရွင္းေရးယႏၲယားမ်ားတည္ရွိႏိုင္ေရး” သည္ 
မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထုိင္ေရးႏွင္ ့ျပနလ္ည္ေပါင္းစည္းေရး ျဖစ္ေပၚလာရနအ္တြက္ အေရးႀကီး 
သည့္ အစတ္ိအပိငု္းတစခ္အုျဖစ ္ေဖာ္ျပထားသည။္143  KHRG မွ  ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားအား ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 
ယာယီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္စဥ္ကာလအတြင္း ၾကံဳေတြ႔ရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းသို႔ ၎တို႔ျပန္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၾကံဳေတြ႔ရေသာ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
အတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ KHRG ကို ေမးခြန္းေျဖၾကားေသာသူမ်ားအေန
ျဖင္ ့လူ႔အခြင္အ့ေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး တငျ္ပၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔အတြက္တရားမွ်တမႈ မညသုိ္႔ 
ရယူႏိုင္ေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ပင္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ 

KHRG မွ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲသူ့အမ်ားစကု ထိငု္း-ျမနမ္ာ နယ္စပဒ္ကုၡသညစ္ခန္းမ်ားတြင ္ေနထိငုစ္ဥက္ လြတ္လပ ္
စြာသြားခြင့္မရွိေၾကာင္းေျပာခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ကထိုအခ်က္အား ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဟုပင္ ေဖာ္ၫႊန္းခဲ့ 
သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေနထိုင္သူ ေနာ္ဥ--- အား စခန္းအတြင္း 
လူ႔အခြင္အ့ေရးခ်ိဳ းေဖာကမ္ႈ ရိွ/မရိွ ေမးျမန္းရာတြင ္သူမက “မနက္တုိင္းပ ဲဒလုိီေၾကညာတယ္။ ‘စခန္းအျပငမ္ထြက ္
ပါနဲ႔။ စခန္းအျပငမ္ထြက္ဖုိ႔ တားျမစ္ထားပါတယ္။ တကယ္လုိ႔သငအ္ဖမ္းခရံရင ္ထုိင္းအာဏာပိငု္ေတြက အေရး 
ယူလိမ့္မယ္။ စခန္းေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ တာဝန္ယူမွာမဟုတ္ပါ” ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။144  မယ္လစခန္းမွ 
အျခားဒကုၡသညတ္စဥ္ီးကလည္း ဤသုိ႔ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲသ့ည။္ “ဒကုၡသည္ေတြကုိ စခန္းအျပင္ထြက္ခြင့္ 
မေပးဘူး။[…] တကယ္လုိ႔ သင္အ့ေနနဲ႔ခြင္ျ့ပဳခ်က္မရိွပသဲြားရင္ သင့္ကုိဖမ္းထားလိမ့္မယ။္ ၿပီးေတာ့ ဒဏ္ေငြ႐ုိက ္
မယ္ ဒါမွမဟတ္ု ရကိၡာ ၂ လစာ ျဖတ္ထားလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင ္၂ ပတ္ လုပအ္ားေပးလုပရ္မယ္။” 145  သုိ႔ေသာလ္ည္း 
KHRG မွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက စခန္းအတြင္းေနထိုင္စဥ္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေရးရာအကူအညီရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးပါ။ 

ထိုနည္းတူစြာပင္ KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သည့္၏ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အျခားေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ ၎တို႔
လက္ရိွျပနလ္ည္အေျခခ်ေနထုိင္သည့္ေဒသတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာလူ႔အခြင္အ့ေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားအတြက ္တရား

141 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Norwegian Refugee Council, Myanmar Office of Immigration, UNHCR မွ "Applying [for] Citizenship 
Scrutiny Card Infographic Short Film" တြင္ၾကည့္ၿပီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ UNHCR မွေထာက္ပံ့ေသာ 
"Thailand-Myanmar Cross Border Operational Portal" လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ထားေသာ ဗီဒီယိုကိုၾကည့္ပါ။

142 Source #31 တြင္ၾကည့္ပါ။
143 ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ UNHCR မွ "Handbook for Repatriation and Reintegration Activities" တြင္ၾကည့္ပါ။
144 Source #16 တြင္ၾကည့္ပါ။
145 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://www.facebook.com/commonservice/videos/1167400533443008/
https://www.unhcr.org/partners/guides/411786694/handbook-repatriation-reintegration-activities-emcomplete-handbookem.html


မွ်တမႈရရိွျခင္းႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ေျပာစရာအနည္းငယမွ္်သာရိွသည။္ မၾကာေသးမကီ ေနရပျ္ပနခ္ဲသူ့မ်ားအတြက ္
သုိ႔မဟုတ ္ေနရာသစ္သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငခ္ဲၾ့ကသူမ်ားအတြက္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳမကီ ေနထိငုခ္ဲ့ေသာ 
ဝန္းက်ငႏွ္င္ ့မတူညီေသာအပ္ုခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ားေၾကာင္ ့လက္ရိွတရားဥပေဒဆိငုရ္ာ ယႏၲယားမ်ားႏွင္ ့ရင္းႏီွးမႈရိွမည ္
မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္ ့KHRG ၏ ေမးခြန္းျဖစသ္ည္ ့တရားမွ်တမႈရရိွျခင္းႏွင္ပ့တ္သက္သည္ ့အေၾကာင္းကုိ 
ေမးခြန္းေျဖၾကားခဲ့သူအနည္းငယ္သာ ေျဖၾကားႏိငုခ္ဲသ့ည။္ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားမွရရိွလာေသာ အခ်က္မ်ားအရ 
ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအား ထုိေဒသအတြင္းက်င္သုံ့းလ်က္ရိွသည္ ့တရားေရးစနစမ္်ားကုိ နားလည္ေစရန ္အကူအည ီ
ေပးေသာ လုံေလာကသ္ည္အ့ေနအထားရိွမရိွ မေသခ်ာပါ။ ေနရပျ္ပနသူ္တစဥ္ီးမွ  “ဒမွီာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ [KNU] 
ေခါင္းေဆာင္ေတြရိွတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သတိဲ ့အနီးစပဆုံ္းအဖြဲ႔အစည္းပ။ဲ ဒါေပမယ္ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္မွာ 
သြားတိငုၿ္ပီး အကအူညီေတာင္းရမလဆုိဲတာကုိေတာ့ မသိဘူး” ဟု ေထာကျ္ပခဲသ့ည။္146  ေနရျပနသူ္မ်ားသည ္
ေယဘယု်အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  ဗဟသုုတမရိွျခင္းလည္း ျဖစႏ္ိငုသ္ည။္  လအူခြင္အ့ေရးခ်ိဳ း 
ေဖာက္မႈခံရျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ IDP တစ္ဦးမွ ဤသုိ႔ေျဖၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
လည္း မေသခ်ာဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အဲ့ဒါ (လူ႔အခြင့္အေရး) က ဘာအဓိပၸါယ္လဲဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
မသိတာ။” 147  

ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ေနထုိင္သည္ ့ေဒသအတြင္းရိွလူ႔အခြင္အ့ေရးအေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ဥပေဒလမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားကိ ုသရိွိေသာလ္ည္း လာဘစ္ားမႈမ်ား၊ အဂတိလိက္ုစားမႈမ်ားေၾကာင္ ့တရားေရးစနစအ္ား အယံအု 
ၾကည္မရိွေပ။ ထုိလာဘ္စားမႈမ်ားႏွင္ ့အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားသည ္အထူးအကအူညလိုီအပ္ေနေသာ  ေနရပျ္ပနသူ္ 
မ်ားအေပၚသုိ႔ ႀကီးမားသည္သ့က္ေရာက္မႈရိွေစသည။္ ေတာအူး (ေတာငင္ခူ႐ိငု)္၊ ေဒါဖ့ခို႔ (သံေတာငၾ္ကီးၿမိဳ ႕နယ)္
မွ ေနာ္ဇ--- က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားေရးစနစ္အေပၚ သူမ၏အျမင္ကို KHRG အား ဤကဲ့သုိ႔ေျပာခဲ့သည္။ 
“ျမနမ္ာႏိငုင္မွံာ ျပႆနာေတြကုိေျဖရွင္းရာမွာ လူေတြဟာ တရားမွ်တမႈကုိရရိွမယ္လို႔ ကြ် န္မမထင္ဘူး။ ဘာလို႔ 
လဲဆုိေတာ့ ဒီမွာတရားမွ်တမႈမွမရွိတာ။ … သိတဲ့အတုိင္းဘဲ ေငြမ်ားရင္တရားႏိုင္ေပါ့။ ကၽြန္မတုိ႔လုိ ဆင္းရဲတဲ့ 
သူေတြကေတာ့ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ အႏိုင္ရရမွာမဟုတ္ဘူး။” 148 

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ၊ KNU ႏွင့္ KNU/KNLA-PC အပါအဝင္ မတူညီေသာအဖြဲ႔မ်ား၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ၾကရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ တင္းမာမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၎တုိ႔ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေသာ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားသည္ မည္သူ႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ 
တြငရိွ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာသိရိွႏုငိစ္ြမ္းမရိွသညကို္လည္းသတျိပဳရန္ အေရးႀကီးသည။္ ေတာအူးခ႐ုိင္သုိ႔  ေနရပ ္
ျပန္သူတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ တရားေရးစနစ္မတူညီေသာ KNU ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတို႔ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္ 
သည့္ေဒသတြင ္တရားမွ်တမႈရရိွရနမွ္ာ ခက္ခသဲညဟု္ဆုိသည။္ သူမအေနျဖင္ ့တရားမွ်တမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
ေသာတိုင္ၾကားေရးယႏၲယားမ်ားအား လက္လွမ္းမီွျခင္းရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္ သူမ ဤသို႔ျပန္ 
လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္မေတာ့ မထင္ဘူး။ ဒီေနရာက ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နယ္ေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ ခက္ 
မယ္လုိ႔ကၽြန္မထင္တယ္။ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ သေဘာတူညီမႈမရႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒါကခက္တယ္။” 149  
KHRG  အေနျဖင့္ ယခင္ကတင္ျပခဲ့ဖူးသကဲ့သို႔ ေတာအူးခရိုင္ကဲ့သို႔ေသာ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ား
တြင္ တရားေရးစနစ္ႏွစ္ခုယွဥ္တဲြရွိေနမႈေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ စနစ္တစ္ခုခ်င္းစီကိုခ်ဥ္းကပ္ရၿပီး တစ္ခါ 
တစရ္ ံတစဖ္က္ဖကမွ္တာဝနယူ္ေပးမညဟူ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ စနစ္ႏွစ္ခုစလုံးအား တစ္ၿပိဳင္နကခ္်ဥ္းကပ ္
ၾကရသည္။150  

146 Source #27 တြင္ၾကည့္ပါ။
147 Source #37 တြင္ၾကည့္ပါ။
148 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
149 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
150 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ KHRG မွထုတ္ေဝေသာ “လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေသးေသာအမွန္တရားမ်ား - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ 

ပိုင္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏အျမင္သေဘာထားမ်ား” တြင္ၾကည့္ပါ။
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တရားမွ်တမႈ ရရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်ကမ္်ားျပဳလုပရ္ာတြင ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ား လက္ရိွခစံားေနရေသာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အခက္အခမဲ်ားကုိလည္း ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားရန ္လုိအပသ္ည။္ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ား 
အေနျဖင္ ့၎တုိ႔ေဒသအတြင္း ျပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲသ့ည္အ့ခ်နိမွ္စ၍ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးဆိငုရ္ာ ေထာက္ပံ ့
မႈနည္းပါးေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမရွိေၾကာင္း ေမးခြန္းေျဖၾကားခဲ့ 
သူအမ်ားစုက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာအခက္အခဲမ်ားကို  KHRG သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမ်ားအား ျပန္ 
လည္ေျပာျပရာတြင္ ၎တို႔ႀကံဳေတြ႔ရေသာအေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကူညီခဲ့ 
သည့္အဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ တင္ျပလုိေသာ္လည္း တင္ျပႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမရွိေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
အခ်ိဳ ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင ္၎တုိ႔၏ျပႆနာမ်ားအား  ေဒသခံေခါင္းေဆာငမ္်ားထံသို႔ တငျ္ပေသာ္လည္း 
အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈမရိွေပ။ ေလးဖါေထာသို႔ ျပန္လည္ေနထုိငၾ္ကေသာ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအား ကူညခီဲသူ့တစဥ္ီးမွ 
“ဟုတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး [ေခါင္းေဆာင္ေတြကို] အၿမဲတင္ျပတယ္။ ေဆးရံုေဆာက္ဖို႔၊ 
မႀူကိဳနဲ႔ေက်ာင္းေတြေဆာကဖုိ္႔ အစည္းအေဝးရိွတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တငျ္ပတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ေဒသ 
အေျခအေနကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သင့္တယ္။” 151 ေနရပ္ျပန္္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အစား 
အေသာက္၊ အလုပ္အကုိင္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ပညာေရးအတြက္ လုိအပခ္်ကမ္်ားမွာ ျပည္မ့ျီခင္းမရိွေသးေပ။ ဤသုိ႔ 
ေသာအေျခအေနတြင္ပင္ ၎တို႔၏အသံအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲသည္။ 

(ဂ) ေရြးေကာက္ပြဲ 

မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ခြင့္သည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၏ အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည့္အ 
တြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လုိအပ္ 
ေၾကာင္း UNHCR မွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။152  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား ဗဟိုျပဳ၍ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔၏ မလူႏိငုင္သုိံ႔ေရာက္သည့အ္ခါ မဲေပးခြင္ရ့ပါက ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးမ်ားအား အကာအကြယ္  
ေပးႏိငုမ္ညျ္ဖစသ္ည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မွ တန္းတအူမညစ္ာရင္းသြင္းခြင္ႏွ့င္ ့မဲေပးႏိငုခ္ြင္ရ့ရန ္ေသခ်ာစြာ 
ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။ UNHCR ၏ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္း 
စည္းေရး လမ္းၫႊန္စာအုပ္တြင္ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အခါ ျပင္
ဆငထ္ားသင္သ့ည္လု့ပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဒကုၡသညမ္်ားအား ၎တုိ႔၏မလူႏိငုင္သုိံ႔ မညသ္ည္အ့ခ်နိတ္ြင ္မညသုိ္႔ 
ျပနမ္ညကုိ္ [ေရြးေကာက္ပြအဲခ်နိက္ာလႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး အထူးထည့သ္ြင္းစဥ္းစားရန ္လုိအပသ္ည။္] ဆုံးျဖတ္ႏိငု ္
ရနအ္တြက္ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရပါမည။္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မွ်ေဝသည္အ့ခါ 
တြငလ္ည္း မတူညီသည္အ့ဖြ႕ဲမ်ား (ဥပမာ။ ။ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္ႏွင္အ့မ်ိဳ းသမီး)အတြက္ ထည္သ့ြင္းစဥ္းစား 
ေပးရမည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၎၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
(ဥပမာ-လုံျခံဳေရးအေျခအေန၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ေဆာင္မႈ 
ရွိမရွိ) စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါရွိရပါမည္။” ဟူ၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 153

ျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္၂၀၂၀ ခႏွုစ္ေႏွာင္းပိငု္းတြင ္ေရြးေကာကပ္ြကဲ်င္းပရမညျ္ဖစ္ေသာ္လည္း KHRG ၏ လူေတြ႔ေမး 
ျမန္းမႈမ်ားအရ ေနရပ္ျပန္သမူ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြ၊ဲ မဲေပးျခင္းအေၾကာင္းအရာႏွင္ပ့တ္သက္၍ သတင္းအခ်က ္
အလက္ရရိွမႈမွာ အင္မတန္နည္းပါးသည။္ အမွန္စငစ္စ၊္ KHRG မွ ေမးခြန္းေျဖၾကားခဲသူ့အမ်ားစမွုာ ေရြးေကာက္ပြ ဲ
သို႔မဟုတ္ မဲေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာသိရွိျခင္း မရွိေပ။ ခလယ္လြီထူခ႐ိုင္တြင္ ေနထိုင္ေသာ 
IDP  မ်ားသည ္ ၎တုိ႔၏ ေက်းရြာအတြင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင္ ့ႏိငုင္ံေရး ပါတီမ်ား၏ မဆဲြယစ္ည္းရံုးမႈမ်ားေၾကာင္သ့ာ 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းကို ၾကားသိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ (UNHCR 

151 Source #28 တြင္ၾကည့္ပါ။
152 ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ UNHCR မွထုတ္ေဝေသာ "Handbook. Voluntary Repatriation: International Protection" တြင္ၾကည့္ပါ။
153 UNHCR မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ "Handbook for Repatriation and Reintegration Activities" တြင္ၾကည့္ပါ။
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၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္သူမ်ားအပါအဝင္) ၎တို႔အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ မသိရွိခဲ့ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲၾ့ကသည။္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးမွ KHRG သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူူတစ္ဦးအား ေရြးေကာက္ 
ပြႏွဲင္ပ့တ္သက၍္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးႏိငုျ္ခင္းရိွမရိွကုိ ေမးျမန္းခဲသ့ည။္ “ကၽြနမ္ဘယပ္ါတီကုိ မဲေပးရမလ ဲ
မသိဘူး။ ကၽြန္မကုိ အ့ဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပလုိ႔ရမလား။ ကၽြန္မဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ဘာမွနားမလည္ဘူး။” 154 
အျခားေသာ KHRG သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူသည္လည္း ဤသုိ႔ေမးျမန္းျခင္းခံရသည္။ “မဲေပးဖို ႔အတြက္  
ဘယ္မွာနာမည္စာရင္းသြင္းရမလဲမသိဘူး။ ၿမိဳ႕ထဲမွာလား။” 155 

ထုိသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိသည့္အတြက္ ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မဲေပးရန္ 
အခြင္အ့ေရးရိွမရိွႏွင္ ့ေနရပျ္ပနသူ္တစဥ္ီးအေနျဖင္ ့၎တို႔၏အသကံိ ုအသအိမွတ္ျပဳျခင္းရိွမရိွကုိပင ္ေသခ်ာမႈ 
မရွိေပ။ အီးတူထာ IDP စခန္းတြင္ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ေတာအူးခ႐ိုင္၊ ကေလခီးရြာသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ခဲ့ေသာ            
ေနာ္ဇ--- က “ကၽြနမ္တုိ႔က သာမနရ္ြာသားေတြပဆဲိုေတာ ့လြယ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြနမ္တုိ႔ မသဲြားေပးဖို႔ အိမမ္က္ 
မက္ခဲရ့င္ေတာင ္အဲလုိ့လုပဖ္ို႔ အခြင္အ့ေရးရိွမွာမဟုတ္ဘူး။” 156 သူမအေနျဖင္ ့အဘယ္ေၾကာင္ ့ထိသုို႔ေျပာရသည္ ့
အေၾကာင္းရင္းကုိ ေမးသည္အ့ခါတြင ္သမူက ဤသုိ႔ထပ္ေလာင္းေျပာခဲသ့ည။္ “ဘာလို႔လဆုိဲေတာ ့ကၽြနမ္တုိ႔က 
႐ုိး႐ုိးသာမန္ရြာသားေတြပဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔က [ျမန္မာအစုိးရ] ကၽြန္မတုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖုိးထားမွာမဟုတ္ဘူး” 157 
မယ္ရာမိုစခန္းမွ ခလယ္မူဂါးေက်းရြာသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာ ေနာ္ဇ--- ကလည္း ထုိအခ်က္ကုိ ထပ္မံ 
ေျပာခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတို႔ မဲေပးမယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ သူတို႔ကကၽြန္မတို႔ကုိ ခြင့္ေပးမွာလား။ သူတုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ 
မဲေပးဖို႔ေခၚပါ့မလား၊ ေျပာျပပါ့မလားေတာင္ မေသခ်ာဘူး။” 158 

၎တုိ႔အေနျဖင္ ့မဲေပးႏိငုရ္နအ္တြက္ ျမနမ္ာႏိငုင္သံားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိငုရ္မညျ္ဖစၿ္ပီး လိအုပသ္ည္စ့ာရြက္ 
စာတမ္းမ်ား (ႏိငုင္သံားစစိစ္ေရးကဒျ္ပား) ရိွမႈအေပၚတြင္ မူတညပ္ါသည။္ ထုိစာရြကစ္ာတမ္းမ်ား ရရန္အတြက ္
လည္း ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ အခက္အခႀဲကံဳရလ်က္ရိွသည။္ KHRG မွ ေမးခြန္းေျဖၾကားခဲသ့အူမ်ားစကု 
၎တို႔အေနျဖင္ ့ျမနမ္ာအစိုးရ၏ မွတ္ပံတုငမ္ရိွသည္အ့တြက္ မထဲည္ႏ့ိငုမ္ညမ္ဟတ္ုေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲၾ့ကသည။္ 
မထဲည့္သည္ ့ေနရာ(ၿမိဳ ႕)သုိ႔ သြားလာရနမွ္ာလည္း ၎တုိ႔အတြက္ အဟန္႔အတားတစခ္ျုဖစသ္ည။္ “ကၽြန္ေတာ္က 
ေတာ့ ျဖစမ္ယ္မထငဘူ္း။ ကၽြန္ေတာသ္ြားလည္း မသြားခ်ငဘူ္း။ ၿမိဳ ႕ထကုိဲလည္း မသြားတတဘူ္း။” 159  အခ်ိဳ ႕ေသာ 
သူမ်ားက အတန္းပညာႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္ျခင္းသည္လည္း မဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ မယ္လတာေလာ္ေသာသို႔  ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာ ေနာ္အ--- က “ကၽြန္မက စာမတတ္ဘူး။ 
အဲဒ့ါေၾကာင္ ့တျခားဗဟုသုတရိွတဲ ့[ေဒသခ ံေခါင္းေဆာင]္ သူေတြအေပၚမွာပ ဲမတူညတ္ယ္။ သူတုိ႔က ကၽြနမ္ကုိ 
နာမည္စာရင္းသြင္းခိုင္းလို႔ တျခားလူေတြကလည္းလုပ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မလုပ္မယ္။ အဲ့လုိမွမဟုတ္ရင္ ကၽြန္မ 
လည္းမလုပ္ဘူး။” 160  ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရျခင္းသည္လည္း အခ်ိဳ႕သူ 
မ်ားအတြက္ ႏိငုင္ံေရးတြငပ္ါဝငရ္န ္အဟန္႔အတားတစခ္အုျဖစရိွ္သည။္ မူေၾတာ္ခ႐ိငု၊္ ဘူးသိၿုမိဳ ႕နယသ္ို႔ ျပနလ္ည ္
ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ ဦးအ--- က သူ႔အေနျဖင္ ့ေရြးေကာက္ပြႏွဲင္ပ့တ္သက္၍ သိရိွနားလညမ္ႈမရိွေၾကာင္း ရွင္းျပခဲသ့ည။္ 
“အိမက္ ကေလးေတြကုိ ၾကည့္ေနရတာနဲ႔ အလုပမ္်ားေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ဘယ္သတင္းမွ နားမေထာငျ္ဖစဘူ္း။ 
သူတုိ႔လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္ ဘာတစ္ခုမွနားမလည္ဘူး။” 161  

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုသည ္ မဲေပးခြင္ရိွ့သူႏွင္ ့မဲေပးခြင္မ့ရိွသူမ်ားပါဝငၾ္ကသလု ိမဲေပးခြင္ရိွ့မရိွ ေသခ်ာစြာ 
သိရိွနားလညမ္ႈမရိွေသာ သူမ်ားလည္းပါဝငပ္ါသည။္ သို႔ေသာ္၎တုိ႔သည ္ေရြးေကာကပ္ြႏွဲင္ပ့တ္သက၍္ စတ္ိဝင ္

154 Source #11 တြင္ၾကည့္ပါ။
155 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
156 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
157 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
158 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
159 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
160 Source #1 တြင္ၾကည့္ပါ။
161 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
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စားမႈ ရိွပံမုေပၚေခ်။ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခ႐ုိင္၊ တေနာသရီး (တနသၤာရ)ီ ၿမိဳ ႕နယ္ရိွ လက္ရိွေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိငုရ္ာ 
ေဒသအသစ္ျဖစ္သည့္ အပ--- စခန္းမွ ေစာဝ--- က “လူအမ်ားႀကီး မဲမေပးခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ဝန္ထမ္း 
ေတြက ဒကုိီလာၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာတ္ို႔အတြကမွ္တပ္ံတုင္ေတြ လုပ္ေပးတယ။္ ၿပီးေတာ့ ဒမွီာရိွတဲလူ့ဦးေရနပံါတ္ 
ေကာက္သြားတယ္။ တကယ္ေတာ ့ ျမနမ္ာအစိုးရဆီက မွတ္ပုံတင္ရထားတဲဘ့ယ္သူမဆုိ လြတလ္ြတ္လပ္လပ္ 
မဲေပးခြင္ရိွ့ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မေပးဘူး။” 162  ထုိေနရာသုိ႔ ႏိငုင္ံေရးပါတီမ်ားက မဆဲြယ္စည္းရံုးရန ္ ေရာက္ရိွၾက 
ေသာ္လည္း  ေဒသခံမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိေပ။ ကေလာ္ေထာတြင္ ၁၇ ႏွစ္ခန္႔ေနခဲ့ၿပီး 
ေကာ္လားေက်းရြာသုိ႔ ျပနလ္ည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိင္ုခဲသ့ည္ ့ေနာ္ အခ--- က “သူတို႔ေတြ ေဒသထဲကုိလာၿပီးေရြး 
ေကာက္ပြဲအတြက္ရွင္းျပရင္ေတာင္မွ ရြာသားအမ်ားစုကေတာ့ သူတုိ႔[ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား]နဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ စိတ္ 
အားထက္သန္ပံုမေပၚဘူး။” 163 ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ ကုိနီးေက်းရြာသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ေသာ IDP တစ္ဦးက 
၎တုိ႔၏မဲေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား ဆက္လက္ဖယ္က်ဥ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရး 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏စုိးရိမ္ပူပန္ေသာကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ 
သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ဘယ္သူ႔ကုိမဲေပးရမလဲ။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ မေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကုိ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ခံစားခဲ့ရၿပီးၿပီ။” ထို႔ေနာက္တြင္သူက အေသအခ်ာေျပာခဲ့သည္မွာ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ 
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကုိပဲ မဲေပးမယ္။” 164

UNHCR အေနျဖင္ ့မဆဲႏၵရွင္အျဖစ္မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ရနႏွ္င္ ့မဲေပးႏိငုရ္နအ္တြက ္လုိအပခ္်က္မ်ားကုိသာ ေဆာငရ္ြက္ 
ရနမ္ဟုတ္ပ ဲမဲေပးျခင္းႏွင္ပ့တသ္က္၍ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားလည္းလုိအပ္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာခဲသ့ည။္ 
ထုိသုိ႔အသိပညာေပးျခင္းမ်ားမရိွပါက မဲေပးရာတြငပ္ါဝငျ္ခင္းသည ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားႏွင္ ့အျခားရြာသားမ်ားအတြက္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

(ဃ) ေဒသတြင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း

ေဒသတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင ္ပါဝငျ္ခင္းသည ္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက ္အေရး 
ႀကီးၿပီး ႏိငုင္သံားအခြင္အ့ေရး၏ တစစ္တ္ိတစပ္ိငု္းတစခ္ျုဖစသ္ည။္ ဥပမာ မဲေပးျခင္းကဲသ့ို႔ပင ္ေဒသတြင္းဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားတြင ္ေနရပ္ျပန္သူမ်ား (ဒကုၡသညျ္ဖစ္ေစ၊ IDP မ်ားျဖစ္ေစ) ပါဝငလ္ာရနအ္တြက္ ေသခ်ာေအာင ္
ေဆာငရ္ြက္ရမည္။ ထိသုို႔ျပဳလုပရ္ျခင္း၏ရညရ္ြယ္ခ်က္သည ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအေနျဖင္ ့၎တို႔၏ဘဝမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ လူမႈဝန္းက်င္အဆင့္တိုင္းတြင္ ၎တို႔၏အသံကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 
ေနရပျ္ပနမ္်ားအား ေဒသတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပရ္ာတြင ္KHRG 
အေနျဖင္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာ မရခဲ့ေပ။ ရရိွလာသည္ ့တစခ္တုည္းေသာအခ်က္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ 
ႏွင္ပ့တ္သက္၍ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကား ပါဝငမ္ႈႏွင္ပ့ါဝငႏ္ိငုခ္ြင္မ့်ား ကြျဲပားမႈမ်ားရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲ ့
ရသည္။ 

ေမးခြန္းမ်ားအားေျဖၾကားခဲ့ေသာ အမ်ိဳ းသမီးအခ်ိဳ ႕သည ္ပညာမတတ္ျခင္းအား အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေလ့မရွိေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားခဲသ့ည။္ ေတာအူးခ႐ိငု၊္  ေဒါဖ့ခို႔ၿမိဳ ႕နယ္သုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထိငု္ေသာအမ်ိဳ းသမီးတစဥ္ီးက ဤသုိ႔ ရွင္းျပခဲသ့ည။္ 
“ခုေခတ္က ပညာတတ္တဲ့လူေတြပ ဲအစည္းအေဝးေတြတက္ၾကေတာ့ ကၽြနမ္အေနနဲ႔ အဲဒ့လုိီအစည္းအေဝးေတြ 
တက္ဖို႔ အရည္အခ်င္းမမီဘူးလုိ႔ ခံစားရတယ။္ ကၽြနမ္တုိ႔ေတြ ပညာမတတ္တဲအ့တြက္ ပါဝငလ္ို႔မရဘူးလုိ႔ ကၽြနမ္ 
ထငတ္ယ္။” 165  ေဒသတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်ကခ္်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင ္ပါဝငျ္ခင္းႏွင္ပ့တ္သက္၍ KHRG လက္ခရံရိွေသာ 

162 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
163 Source #26 တြင္ၾကည့္ပါ။
164 Source #11 တြင္ၾကည့္ပါ။
165 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
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သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျပည့္စံုမႈမရွိေသာ္လည္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ပညာမတတ္သည့္အတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကသာလွ်င္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အမ်ိဳ းသားမ်ားထံမွ ျပနလ္ည္ေျဖၾကားမႈ အနည္းငယ္ရရိွေသာ္လည္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ေတြ႔ရိွသည္အ့ခ်က္ 
မွာ ေက်းရြာအဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ျဖစ္ေစ အုပခ္်ဳပ္ေရးရာထူးမ်ားအား အမ်ိဳ းသားမ်ားသာ ရယူထားသည ္
ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ KWO ႏွင့္ KNU/KNLA-PC 
မွဖြဲ႔စည္းထားေသာ အမ်ိဳ းသမီးေကာ္မတ ီစသည္အ့ဖြဲ႔အစည္းမ်ားရိွပါသည။္ ေက်းရြာမ်ားတြင ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ 
မ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ ထိုအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အေျခအေနအထိ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
ေရးအရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား မည္မွ်ရွိေၾကာင္းကုိမႈတည္၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
ေက်းရြာ၏အပ္ုခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိငု္းတြင ္တာဝနယူ္ထားျခင္းရိွမရိွႏွင္ပ့တ္သကၿ္ပီး ေမးျမန္းရာတြင ္
မယ္လတာေလာ္ေသာတြင္ေနထုိင္ေသာ ေနရပျ္ပနသ္အူမ်ိဳးသမီးတစဥ္ီးမွ “မရိွဘူး။ ကၽြနမ္တုိ႔ေတြ ေျပာတာကုိ 
လူေတြက ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားပါမ့လားမသိဘူး။ ကၽြနမ္တုိ႔ေတြကလည္း ကုိယ့္ရ႕ဲအေတြးအျမင္ေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာျပလုိ႔မရဘူဲး။” 166   ဟူ၍လည္း ေျပာခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ္ KHRG မွ ယခငက္ ထုတ္ေဝခဲသ့ည္အ့စရီငခ္စံာမ်ားအရ  
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ကာလအတြင္း ေက်းရြာအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈွရွိခဲ့ၿပီး ေခါင္း 
ေဆာငမ္ႈပုိင္းတြင္မွာလည္း ေနရာယူမႈျမင့္မားခဲဖ့ူးသည။္ အမ်ိဳ းသားအမ်ားစမွုာ ပဋပိကၡကာလအတြင္း ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ရၿပီး အခ်ိဳ ႕မွာလည္း ေရွ႕တန္းတြငတ္ိက္ုပြဝဲင္ေနရေသာေၾကာင္ ့လူလတ္ပိငု္းအရြယ္္ရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ႏွင္ ့အသက္ႀကီးေသာအမ်ိဳ းသမီးမ်ားမွာ ရာထူးႀကီးတာဝန္မ်ားကုိ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ခဲၾ့ကရသည။္ ပစခ္တ္
ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုရာထူးမ်ားအား အမ်ိဳးသားမ်ားမွျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပံုေပၚသည္။167 

(င) ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

UNHCR ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္အရ “ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး” သည္ အဓိကက် 
ေသာ အစတိအ္ပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည။္168  ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းသည ္ျပနလ္ည္ေနထုိင္ေရးလုပင္န္းစဥတ္ြင ္ႏိငုင္ံေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခြင္အ့ေရးမ်ားအား အျပည္အ့ဝခယူံက်င္သုံ့းႏိငုခ္ြင္ကုိ့ သက္ေရာက္ 
မႈႀကီးႀကီးမားမားရိွေစႏိငုသ္ည္အ့တြက္ ထိသုို႔ခြျဲခားဆကဆံ္ျခင္းႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ ကိစၥရပမ္်ားကိ ု ေစာင္ၾ့ကည္ ့
စစ္ေဆးရန ္အေရးႀကီးသည။္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း၊ အတူယွဥတ္ြဲေနထုိငျ္ခင္းမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္၍ ျပနလ္ည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္မွ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ပို၍သက္ 
ဆိငု္မႈရွိသည္ဟု ဆုပိါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔သည္ ခြဲျခားဆကဆ္ံခံရျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း ပုိမုိရင္ 
ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ႏွစ္ခ်က္သည္ ကနဦးေနရပ္ေရႊ႔ေျပာင္းေနထုိင္သည့္အခါႏွင့္ 
ပဋိပကၡအလြန္ကာလမ်ားတြင္ ကြဲျပားေသာတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား မယံုၾကည္မႈမ်ားရွိႏုိင္ေၾကာင္း 
အဆိုပါလမ္းညႊနခ္်က္က ညႊန္းဆိုထားပါသည။္ တုိကပ္ြမဲ်ား အခ်နိၾ္ကာျမင္စ့ြာျဖစပ္ြားသည္အ့ခါ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထုိငမ္ႈသည ္ဆယ္စႏွုစမ္်ားအထိၾကာရွည္ေလရိွ့သည။္ ဤအေျခအေနတြင္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းသည ္ေနရပ ္
ျပန္သူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ 
ေစႏိငုသ္ည။္ သို႔ေသာ္ ဤတင္းမာမႈသည ္လူမ်ိဳ းတစမ္်ိဳ းႏွင္တ့စမ္်ိဳ းၾကား ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳ းႏွင္ ့မသက္ဆိငုပ္ါ။ 

166 Source #1 တြင္ၾကည့္ပါ။
167 KHRG မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝထားေသာ “Dignity in the Shadow of Oppression: The Abuse and 

Agency of Karen Women under Militarisation” ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ထုတ္ေဝထားေသာ “မ်က္ကြယ္ျပဳခံရေသာအခြင့္ 
အေရးႏွင့္ ရုန္းကန္မႈမ်ား - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏သက္ေသခံခ်က္မ်ား” တြင္ၾကည့္ပါ။

168 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းအေပၚသတိျပဳမိျခင္းရွိမရွိကို 
KHRG မွ တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းေသာ္လည္း  ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္  
ျပႆနာမ်ားအား ေဆြးေႏြးထားျခင္းမရွိပါ။။ ႏို႔ရွဲတြင္ေနထိုင္ေသာ IDP တစ္ဦးကသာလွ်င္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရ 
ျခင္းအေတြ႔အၾကံဳအား ေဖာ္ျပခဲ့သည။္ ထုိခြျဲခားဆက္ဆံမႈသည ္ေနရပျ္ပန္တ္စဥ္ီးျဖစ္ေနျခင္းႏွင္ ့သက္ဆိငုသ္ည။္ 
“ဟုုတ္တယ္။ တခ်ိဳ ႕လူေတြက ကၽြန္ေတာတုိ္႔ကိ ုအထငလ္ြၾဲကတယ္။ ဘာေၾကာင္လ့ဆုိဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ 
အေနနဲ႔ ေနရင္းေက်းရြာကုိျပနလ္ာေပမယ့္ IDP စခန္းက အိမကုိ္လည္းမဖ်ကရ္ေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒလုိီလုပ ္
ရတဲ့အေၾကာင္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အေျခအေနေတြက မတည္ၿငိမ္ေသးဘူူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အခုမွရြာ 
မွာျပန္လာၿပီး အုတ္ျမစ္ခ်တုန္းပဲရွိေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေလာဘႀကီးတယ္လို႔ထင္ၿပီး 
ေစာဒကတက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔  KNU ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္ကရပ္တည္ေပးေစခ်င္ 
တယ္။” 169  ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းေနစဥတ္ြင ္ေဒသခရံြာသားမ်ားႏွင္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအၾကား အလားတူတင္းမာ 
မႈရိွေၾကာင္း မွတ္ခ်က္မ်ားလည္းထြက္ေပၚလာခဲသ့ည။္ ေလးဖါေထာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစဥ္ီးက ၎၏ေက်း 
ရြာအပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင္ပ့တ္သက္၍ ေျပာခဲသ့ညမွ္ာ “ဒကုၡသညက္ျပန္လာတဲလူ့ေတြ ေလးဖါေထာရြာကုိ ထန္ိးခ်ဳပ္ 
တာေတြမရိွေအာင ္သူကႀကိဳးစားလုပတ္ယ္။” 170  KHRG မွ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ့ေနာကထ္ပအ္ေသး 
စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။171 

ေလးဖါေထာသည္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး KNU မွ 
လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမယာေပၚတြင္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏အကူအညီျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ထား 
ျခင္းျဖစသ္ည။္ ထုိျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတြင္ အိမ္ေျခ ၃၀၀ ရိွၿပီး ေဒသခံကရင္လူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္သည္ ့
ေက်းရြာေဟာင္းအနီးအနားတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစသ္ည။္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ား၏  ေျပာၾကားခ်က္အရ 
ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာသစတ္ြင ္လာေရာက္ေနထုိငၾ္ကသူအမ်ားစမွုာ ကရငလူ္မ်ိဳ းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း 
အျခားလူမ်ိဳးစု ၇ မ်ိဳးမွ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္လည္း ထိုေနရာတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ “ဒီမွာက ရွမ္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ 
ထားဝယ္နဲ႔ ရခိငုတုိ္င္းရင္းသားေတြရိွတယ။္ မစူလငလူ္မ်ိဳ းေတာ့မရိွဘူး။”  172   ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတြင ္ 
လူမ်ိဳ းစမုတူညီမႈမ်ားေၾကာင္ ့ျပႆနာမ်ားမရိွေသာ္လည္း ေက်းရြာေဟာင္းမွေဒသခံမ်ားႏွင့္ အိမ္ေျခ ၃၀၀ ရာရိွ 
သည္ ့ေနရာမွ “လူသစမ္်ား” (ေနရပျ္ပန ္ဒကုၡသညႏွ္င့္ IDP မ်ား) အၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားရိွသည။္ ထုိေဒသ၏ 
မူလေနထုိငၾ္ကသူမ်ားသာလွ်င ္ေက်းရြာေဟာင္းတြင္ေနထုိငခ္ြင္ရိွ့ၿပီး ထိသုမူ်ားက ေနရပျ္ပနမ္်ားႏွင္ ့ဆကဆ္မံႈ 
ျပဳလုပ္ေလ့မရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ေနရပ္ျပန္္သူမ်ားႏွင့္ အဆက္အဆံျပဳလုပ္ 
ေလ့မရွိသကဲ့သို႔ ေနရပ္ျပန္သည့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံျခင္းမရွိေပ။ 

တင္းမာမႈမ်ားႏွင္ ့ခြျဲခားဆက္ဆမံႈအမ်ားစမွုာ ေျမယာ၊ အိမယ္ာမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစသ္ည။္ အမိ ္
ေထာင္စု ၃၀၀ မွာ အိမ္တစ္လံုးစီလက္ခံရရွိေသာ္လည္း ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မရေပ။  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
၏ အစတ္ိအပိငု္းတစခ္အုေနျဖင္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအား ေျမယာမ်ားကုိ အခမဲ့ေပးရမညျ္ဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔အ 
ေနျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္မ်ားအား ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ ေက်းရြာလံုျခံဳေရး/ ေျမယာေကာ္မတီအား ၅၀၀ ဘတ္ 
[၂၂၆၆၃ က်ပ]္ ေပးရသည။္ ထုိ႔အျပင ္ေဝးလံၿပီးေတာင္ေပၚတြငရိွ္သည္ ့ေျမယာမ်ားကုိသာ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအား 
ျပသခဲၾ့ကသည။္ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည ္ေနအမိႏွ္င္လ့ယ္ေျမနီးကပသ္ည္ ့အျခားေသာေနရာ 
မ်ားတြင္ ေနထိုင္ရန္စီစဥ္ၾကျခင္း သို႔မဟုတ္ စခန္းအတြင္းရႏိုင္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ယူရန္အတြက္ 
စခန္းမ်ားသုိ႔ ယာယီျပနလ္ည္ေနထုိငၾ္ကသည။္ ဤသုိ႔စခန္းတြင္း ျပန္လည္ေနထုိင္သည္အ့ခါတြင္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးေနရာတြင္ ရွိေသာေနအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ရန္ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ ထိုေန 
ရပျ္ပနမ္်ားကုိ အေရးယသူည္အ့ေနျဖင္ ့၎တုိ႔၏အမ္ိမ်ားအား သိမ္းယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သျဖင့္ ၎တုိ႔၏အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေစသည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ားေၾကာင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရယူ 

169 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
170 Source #31 တြင္ၾကည့္ပါ။
171 ေနာက္ဆက္တြဲေမးျမန္းမႈကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
172 Source #31 တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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ဤပုံကုိ ၂၀၁၇ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖၚဝါရလီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင ္ဒူးပလာယာခရုငိ၊္ ႏို႔တေကာ (ၾကာအင္းဆိပၾ္ကီး) ၿမိဳ ႕နယ္ရိွ ေလးဖာေထာျပန္လည ္
ေနရာခ်ထားေရးေနရာတြင ္ရိကုယ္ခူဲပ့ါသည။္ ၎ပံသုည ္ျပနလ္ည္ေနရာအေျခခ်သည္ ့ဒုကၡသညမ္်ားအတြက္ ရညရ္ြယ၍္ ေဆာက္လုပ ္
ေသာ အမိ္ေျခ ၃၀၀ ရိွ အိမ္မ်ားေဆာကလု္ပ္ၿပီးစီးသည့္ေနာက္ မၾကာမအီခ်နိတ္ြင ္ရုက္ိကူးထားျခင္း ျဖစပ္ါသည။္ KNU မွ ေျမယာမ်ားအား 
လွဴဒါန္းထားၿပီး နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အိမ္မ်ားအားေဆာက္လုပခ္ဲျ့ခင္းျဖစပ္ါသည။္ ဤဓာတ္ပံကုို ရိက္ုယူသည္အ့ခ်နိတ္ြင ္ေဒသခအံာဏာ 
ပိငုမ္်ား၏ ျပနလ္ည္ေနထိုငရ္န ္ခြင္ျ့ပဳခ်က္မရိွေသးေသာေၾကာင္ ့မညသူ္မွေဆာက္လုပၿ္ပီးစီးသည္အ့မိမ္်ားတြင ္စတင္ေနထုိငမ္ႈမရိွၾကေသး 
ေပ။ ပံထု၌ဲ ေက်းရြာေဟာင္းကုိမျမငရ္ေသာလ္ည္း  ဤအိမအ္ေဆာက္အဦးမ်ား၏ ညာဖက္ရိွအစြနဖ္က္ပိငု္းႏွင္ ့ကပလွ္်ပတ္ညရိွ္ေနပါသည။္ 
[ဓာတ္ပံု - KHRG]

သုံးစြရဲန ္အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေပၚသည္အ့ခါတြင ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားသည ္၎တုိ႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝိငု္းအတြင္းမွာ 
ပင္ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းခံရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္  ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကုိ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားအား က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ထုိေနရာတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ၾကရပါသည္။

ေလးဖါေထာမွ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ရြာသားမ်ားႏွင့္ေဒသခအံာဏာပိငုမ္်ားအေနျဖင္ ့ေနရပျ္ပနသ္မူ်ား 
အား ၎တို႔၏ နည္းလမ္းမ်ိဳ းစံျုဖင္လု့ပက္ိငုစ္ားေသာကရ္န ္ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားႏွင္ပ့တသ္က္ၿပီး အျပစ္ေပးျခင္းထက္ 
၎တို႔ၾကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခဲမ်ားကို ပိုမိုနားလည္မႈေပးရန္ႏွင့္ သည္းခံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ 
သည။္ “တခ်ိဳ ႕ေသာ မသိားစုေတြ [ႏုိ႔ဖိုးဒကုၡသည ္စခန္းကေန] ျပနလ္ာၿပီး ေနၾကမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ၾကားတယ။္ 
ျမန္မာျပည္ကုိျပန္လာဖို႔အတြက္က အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ လုိလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္လာဖုိ႔ေတာ့ 
လြယ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင္လ့ဆုိဲေတာ့ သူတုိ႔ျပန္သြားတဲအ့ခ်ိန္မွာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖုိ႔ ေျမရိွမွာမဟုတ္ 
ဘူး။ […] ဒါေၾကာင္ ့ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ သည္းခဖံို႔ ေျပာခ်ငတ္ယ။္ ဘာေၾကာင္လ့ဆုိဲေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံက မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြအမ်ားႀကီးက ႏို႔ဖိုးစခန္းကေနၿပီးေတာ့ အတတ္ပညာေတြနဲ႔ 
ပညာေတြသငခ္ဲၾ့ကတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဒအီေျခအေနကုိနားလညသ္င္ၿ့ပီး ႏို႔ဖိုးစခန္းကလူေတြကိ ု
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လက္ခံလုိ႔ရလာမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ကိုသိရမယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတို႔အေနနဲ႔ စိတ္ရွည္သင့္တယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ 
ဒီလုိမ်ိဳး မလုပ္သင့္ဘူး။ ဒီလုိမ်ိဳး ‘ခင္ဗ်ားတုိ႔ခ်က္ခ်င္း ျပန္မလာဘူးဆုိရင္ ဒီမွာလာေနလို႔မရဘူး၊ တကယ္လုိ႔ 
ျပန္မလာဘူးဆုိရင္ ငါတုိ႔ မင္းတုိ႔ရဲ႕အိမ္ေတြကုိ သိမ္းလိုက္မယ္’ ဆုိတဲ့ပံုစံမ်ိဳး လုပ္လို႔မရဘူး။ သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ 
ဒလုိီမျပဳမသူင္ဘ့ူး။” 173 ျမနမ္ာျပညသုိ္႔ ေနရပျ္ပနသူ္အေရအတြက္ တိုးမ်ားလာသညႏွ္င္အ့ည ီ လူသစမ္်ားအား 
ထားရန္အတြက္ ေလးဖါေထာကဲ့သို႔ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အစီအ 
စဥမ္်ားေရးဆြသဲည္အ့ခါတြင ္ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားမရိွေစရနအ္တြက္ ေစာင္ၾ့ကည္စ့စ္ေဆးမႈယႏၲယားမ်ားအား 
ခ်မွတ္ထားရန ္လုိအပသ္ည။္ သို႔ေစကာမ ူ ေနရပျ္ပန္မ်ားအတြက္ ေရရွညလု္ပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ျခင္းမရွိပါက ထုိသုိ႔ေသာခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ 
ယႏၲယားမ်ားထားရွိသည့္တုိင္ေအာင္ ထိေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ေပ။

ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားဆက္လက္ၾကံဳေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
ေနရပ္ျပန္သမူ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္ေရာကသ္ည့္အခါတြင္ တရားဝင္အေထာကအ္ထားမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက ္
UNHCR မွေပးေသာ အကူအညမွီာ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ရႈပ္ေထြးလွသည္လုိ့အပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၿပီးျပည္စုံ့မႈ 
မရိွေပ။ UNHCR မွ ႀကိဳးစား စစီဥ္ေဆာငရ္ြကထ္ားေသာ ဤလုပင္န္းစဥအ္ား ၿပီးေျမာက္ေအာငလု္ပ္ေဆာငရ္ာတြင ္
ေဒသခအံာဏာပိငုမ္်ားထံမွ ကူညီေထာက္ပံမ့ႈမ်ားမရသည္အ့တြက္ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔၏စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားအားလုပ္ 
ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳရသည့္အခါ ေနရပ္ျပန္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
ထုိလုပင္န္းစဥအ္ား ၾကန္႔ၾကာေစသည္အ့ရာမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ ယႏၲရားမရိွသည္အ့ခါတြင္ IDP မ်ားႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ 
သူအမ်ားစမွုာ စာရြကစ္ာတမ္းမ်ားရရိွရန ္ၾကိဳးစားအားထတ္ုျခင္းမရိွေတာ့သျဖင္ ့ျမနမ္ာျပညတ္ြင ္ေရရွညရ္ပတ္ည ္
ရန္အတြက္ ခက္ခဲမႈမ်ားၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ထိုနည္းတူစြာ အျခားေသာစိုးရိမ္ရသည့္အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ 
တညမ္ႈအခြင္အ့ေရးႏွင္ ့အမ်ားျပညသူ္ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားဆိင္ုရာ သတင္းအခ်ကအ္လက္ မရရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္  
ထုိသို႔ေသာကိစၥရပမ္်ားအား စိတပ္ါဝင္စားမႈမရိွျခင္းတို႔ ျဖစသ္ည။္ တက္ႂကြေသာႏိငုင္သံားမ်ားအေနျဖင္ ့ပါဝငမ္ႈ 
မရွိျခင္းက ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဖယ္က်ဥ္ထားခံရေစႏိုင္သည္။ 

ထုိနည္းတူစြာ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေပၚ ခြျဲခားဆက္ဆခံံရမႈမ်ား 
ျပားလာျခင္းမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ၎တုိ႔အား ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိသူမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအေနျဖင္ ့ေနရာသစမ္်ားတြင ္တရားမွ်တမႈမ်ားရရိွေအာင ္မညသ္ို႔ေဆာငရ္ြက္ရမညကုိ္ 
နားလညရ္နခ္က္ချဲခင္းက တရားမွ်တမႈရရိွရနအ္တြက္ ပိမုိုေကာင္းမြန္ေသာယႏၲရားမ်ား လုိအပလ္်က္ရိွသညကုိ္ 
ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေနသည္။ 

173 Source #30 တြင္ၾကည့္ပါ။
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အခန္း (၃) ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း  
UNHCR ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပနလ္ည္ေနထုိင္ေရးဆုိငရ္ာလမ္းၫႊနစ္ာအုပတ္ြင ္မမိဆိႏၵအေလ်ာက္  
ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္ အဓကိက်ေသာအခ်က္မွာ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာအာမခံခ်က္ ရိွျခင္းျဖစ္သည။္ လုံျခံဳစတ္ိ 
ခ်ရေသာအာမခခံ်က္ဆုိသညမွ္ာ “ေနရပျ္ပန္သည္ ့အေစာပုိင္းအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ အသက္ရွင္သန္ရပတ္ည္
ႏိငု္ေရးအတြက္နည္းလမ္းမ်ားႏွင္ ့အေျခခဝံန္ေဆာငမ္ႈမ်ားျဖစ္ေသာ (ေနရာထုိငခ္င္း၊ ေရ၊ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ပညာ 
ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) အလပုအ္ကုိင္အခြင္အ့လမ္းမ်ားအား လက္လွမ္းမျီခင္းစသညတ္ို႔ျဖစသ္ည။္” 174 ဤပထမ 
အဆင့္သည္ ျပန္လည္ေနထုိင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အား 
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

ဤအခန္းတြင ္KHRG မွ UNHCR ၏ အစအီစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္သို႔ျပန္လာသည္ဒ့ကုၡသညမ္်ားအား ၎တုိ႔၏ လူမႈအ 
သိုင္းအဝိုင္းသစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ထားပါသည္။ ဤအကဲျဖတ္မႈမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ လက္ရွိအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ေနအမိမ္်ား၏ အေျခအေနအပါအဝင္ အေျခခဝံန္ေဆာငမ္ႈမ်ားျဖစ္ေသာ ေသာက္သုံးေရ၊ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ပညာ 
ေရးအတြက္ လက္လွမ္းမႏီိငုသ္ည္အ့ေျခအေန စသညတုိ္႔အား ျပနလ္ညသ္ံုးသပထ္ားသည။္ တစဆ္က္တည္းမွာပင ္
မမိအိစအီစဥျ္ဖင္ ့ေနရပသ္ို႔ျပနလ္ာမည္ ့IDPs ႏွင္ ့ဒကုၡသညမ္်ား၏ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စနိ္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိငု ္
ရန္အတြက္ ၎တို႔၏အေျခအေနကိုလည္း ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 

ဤသုိ႔ မတူကြျဲပားျခင္းကုိသုံးသပရ္ျခင္းမွာ အေရးႀကီးပါသည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆုိ့ေသာ္ အျခားေသာ ေနရပျ္ပန ္
သူမ်ား အမ်ားစုမွမရရွိသည့္  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး/ ျပန္လည္ေနထိုင္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို 
UNHCR ၏အကူအညျီဖင္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားက ရရိွထားၾကသည။္ UNHCR ၏ အကူအညျီဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား 
သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင္ ့အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားမွ ခ်မွတ္ေပးထားသည္ ့အေျခခဝံန္ေဆာငမ္ႈမ်ား၊ အိမယ္ာမ်ားႏွင္ ့အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္း လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားအား လက္ခရံရိွမညဟု္ ယူဆရပါသည။္ ေအာငျ္မငသ္ည္ ့ ျပနလ္ည္ေနထုိင္ေရး 
အစအီစဥအ္တြက္ UNHCR ၏ အကအူညအီားျဖင္ ့ေနရပျ္ပနမ္ည္ဒ့ကုၡသညမ္်ားသည ္ေပးထားေသာ ေထာက္ပံ ့
ပစၥည္းမ်ားအား အလြယ္တကူရရိွမညဟု္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည။္  သို႔ေသာလ္ည္း လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားမွာ 
ထိုကဲ့သို႔ အျမဲမမွန္ေနေၾကာင္း KHRG မွ ေတြ႔ရွိပါသည္။ 

(က) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ (FAO) မွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း 
ရိွ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင ္လူဦးေရ ၇၀ ရာခိငုႏ္ႈန္းသည ္၎တုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ စိက္ုပ်ိဳ း 
ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးလ်က္ရွိသည္။175 KHRG မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူေတြ႔ 
ေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ေန႔စားအလုပ္မ်ားသည္ ရာသီခ်ိန္အလိုက္ သို႔မဟုတ္ တခါတရံမွ်သာရွိသည့္အတြက္ ပံုမွန္ 
ဝင္ေငြရရိွရန္ အာမခံခ်ကမ္ရိွေပ။ ေနရပ္ျပနအ္မ်ားစမွုာ လယ္သမားမ်ားျဖစသ္ည္အ့ေလ်ာက္ ျပနလ္ည္ေနရာခ် 
ထားေရးအစအီစဥမ္်ားတြင ္အဓကိဦးစားေပးသင္သ့ည္ ့အခ်က္မ်ားထမွဲတစခ္်ကမွ္ာ ၎တုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္း ဖလူံႈမႈရိွေစရနအ္တြက ္လံုေလာက္သည္လ့ယ္ေျမမ်ား ျပင္ဆင္ထားေပးသင့္ပါသည။္  သုိ႔ေသာ္လည္း 
UNHCR ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ေနရပ္သို႔ ျပန္လာေသာ ဒုကၡသည္အမ်ားစုသည္ ျပန္လာသည့္အခ်ိန္တြင္  ေျမယာ 

174 UNHCR မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝထားေသာ "Handbook for Repatriation and Reintegration Activities" တြင္ၾကည့္ပါ။
175 Food and Agriculture Organization of the United Nations မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ "FAO Country 
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သို႔မဟုတ္ ေျမယာဝယ္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ေငြေၾကးပမာဏအား လက္ခံရရွိျခင္းမရွိပါ။ ရလာဒ္အေနျဖင့္ 
အမ်ားစုမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ခံစားရလ်က္ရွိသည္။ 

ယခင ္IDP မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထုိငသ္ည္အ့ခါတြင ္ေျမယာလုပကုိ္ငစ္ားေသာက္ 
ႏိငုခ္ြင္ရိွ့ပံုေပၚေသာလ္ည္း အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရလ်ကရိွ္ေနေသးေၾကာင္း တင္ျပခဲၾ့ကသည။္ အလားတူပင္ 
မမိအိစအီစဥျ္ဖင္ ့ေနရပ္သို႔ျပန္လည္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသညလ္ည္း KNU မွ ၎တုိ႔အုပခ္်ဳပမ္ႈေအာက္ရိွ  ေျမယာ 
ႏွင္ ့အျခားေသာအေထာက္အပံမ့်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခက္အခမဲ်ားရင္ဆုိင္ရလ်က္ ရိွေသးေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္မဟုတ္သည့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားမွတင္ျပေသာ အဓိကအခက္အခဲ 
မ်ားမွာ လယ္ယာေျမ အလံုအေလာက္မရွိျခင္းႏွင့္ အပိုဝင္ေငြရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ခလစာေကာင္းေကာင္း 
ေပးသည့္ အလုပအ္ကုိငအ္ခြင္အ့လမ္း မရိွျခင္းတို႔ျဖစ္သည။္ ထုိ႔အျပင္ အပူလိႈင္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ႂကြက္မ်ားမွ သီးႏံွ 
ပင္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကလည္း အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳး 
ေရးထုတ္ကုနအ္ထြက္ႏႈန္းကိ ု ေလွ်ာ့က်ေစၿပီး ေဒသခမံ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပင္န္းမ်ားကုိ ထခိိက္ုမႈ 
ရွိေစခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္အေျခခ်ၿပီးသည့္တိုင္  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
အခက္အခဲမ်ား ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႔ေနရျခင္းသည ္စုိးရိမ္ဖြယ္ရာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည။္ ထုိအခ်က္က ေနရပ္ျပန္ 
သည္ ့IDP ႏွင္ ့ဒကုၡသညမ္်ားအေနျဖင္ ့သင္တ့င့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေထာကအ္ပံမ့ရိွပ ဲ၎တုိ႔၏ဘဝမ်ားအား 
ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း ျပသေနသည္။ 

 ၁) UNHCR ၏ အကူအညီျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား 

KHRG  မွ ၂၀၁၇ ခႏွုစတ္ြင ္မွတ္တမ္းတငခ္ဲသ့ညမွ္ာ  ဒူးပလာယာခ႐ိငုရိွ္ ေနရပျ္ပနသ္မူ်ားအတြက္ စစီဥထ္ားေသာ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စခန္းျဖစ္သည့္ ေလးဖါေထာအတြက္ေရးဆြဲထားေသာ  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အစီအစဥ္တြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္မပါဝင္ပါ။176 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဘန္႔ဒံုယန္း 
ဒကုၡသညစ္ခန္းမွ ျပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ ေစာဖ--- က သူ႔အေနျဖင္ ့လုပကုိ္ငစ္ားေသာက္ရန ္ေျမယာလက္ခရံရိွ 
ျခင္းမရွိသကဲ့သုိ႔ ေျမယာဝယ္ႏိုင္သည့္အေနအထားလည္း မရွိသည့္အတြက္ အနာဂတ္တြင္စိုးရိမ္ရေၾကာင္း 
KHRG အား တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖို႔ ကုိယ္ပိုင္ေျမမရွိ 
ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးလုပ္ကုိင္ဖို႔လည္း ေငြမရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ […] အနာဂတ္မွာ အခက္အခဲ 
စိန္ေခၚမႈေတြ ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္တယ္။” 177၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ 
ေစာအအိ--- က လက္ရိွ ထိုေဒသတြငျ္ပနလ္ည္ေနထုိငသ္ည္ ့ဒကုၡသညမ္်ားႏွင္ ့IDP မ်ားသည ္အဓကိအားျဖင္ ့
လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိသည့္အတြက္ ရလာဒ္အေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ား 
ရငဆုိ္ငရ္လ်က္ရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲသ့ည။္ “အိမ္ေျခ ၃၀၀ ရိွတဲ့ေဒသက ရြာသားေတြအေနနဲ႔ အခြန္ေဆာင္ဖုိ႔ 
ဆုိတာ မလြယ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ သူတုိ႔ကဒကုၡသညန္ဲ႔ IDP ေတြ ျဖစလုိ္႔ပ။ဲ သူတုိ႔က ဆင္းရၾဲကတယ။္ 
ၿပီးေတာ့ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖို႔ ေျမလည္းမရွိဘူး။” 178

ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရြာႏွင့္နီးေသာေျမယာမ်ားကုိ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပခဲ့သည္။  
ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတသီည ္ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြကလ္်ာထားေသာ ေတာင္ေပၚေဒသ အနီးအ 
နားရိွ အခ်ိဳ ႕ေသာေျမယာမ်ားကုိ ဘတ္ ၆၀၀ [၂၇၁၉၅ က်ပ]္ေပးမွသာ ေနရပျ္ပနသ္မူ်ားအား လပုကုိ္ငခ္ြင့္ေပးပါ 
သည။္179 ထို႔နည္းအတ ူေနရပျ္ပနသူ္မ်ားသည ္ေျမယာပိငုဆုိ္ငခ္ြင္မ့ရိွသကဲသ့ို႔ သြားလာေရးအခက္အခမဲ်ားေၾကာင္ ့

176 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ KHRG မွထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kyainseikgyi Township, February 
to May 2017” တြင္ၾကည့္ပါ။

177 Source #13 တြင္ၾကည့္ပါ။
178 Source #31 တြင္ၾကည့္ပါ။
179 ေျမယာရရွိရန္အတြက္ ရြာသားမ်ားက ဘတ္ေငြ ၅၀၀ (၂၂၂၉၇ က်ပ္) ေပးရန္လိုအပ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေပးမႈအတြက္ ဘတ္ေငြ ၁၀၀ 

(၄၄၅၉ က်ပ္) ထပ္မံေပးရပါသည္။
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လည္း အလုပ္မလုပ္ႏုိင္သည္ ့အေျခအေနမ်ားလည္းရိွခဲၾ့ကသည။္ “တခ်ိဳ ႕မဆုိုးမေတြက သြားလာဖို႔ဆိငုက္ယ္မရိွ 
ၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ကုိလပုကုိ္ငစ္ားဖို႔ေပးထားတဲ့ေျမက ေတာင္ေပၚေဒသေတြမွာျဖစ္တယ္။ မုဆုိးမေတြက 
အဲမွ့ာ ဘယ္လုိအလုပသ္ြားလုပမ္လ။ဲ သူတုိ႔ေတြ ဒႏွီစဒ္ီေျမေပၚမွာ အလုပမ္လပုႏ္ိငုဘူ္းဆိရုင ္ေနာက္ႏွစအ္ဲဒ့ီေျမ 
ကုိ သူမ်ားယူသြားလိမ့္မယ္။ KNU ရ႕ဲေျမယာမဝူါဒအရ လူေတြကဒီေျမေပၚမွာသုံးႏွစ္ေလာက္ လုပကုိ္ငစ္ားေသာက္ 
ျခင္းမရိွဘူးဆုိရင ္အဲဒ့ီေျမကုိသိမ္းလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြအဲဒ့ီေျမေပၚမွာ ဒႏွီစ္လုပ္ကိင္ုစားေသာက္ 
ျခင္းမရိွရင ္သူ[ရြာသူႀကီး]က အဲဒ့ီေျမကိသိုမ္းလိမ္မ့ယ္။” 180 ေစာအအိ--- ၏ေျပာျပခ်က္အရ ျပနလ္ည္ေနရာခ် 
ထားေရးေကာ္မတ္ီသည္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသည့္ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူခဲ့ၿပီး 
ျဖစသ္ည။္ UNHCR ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစအီစဥတ္ြင ္ေနရပျ္ပန္ေသာ ဒကုၡသညမ္်ားအတြက္ ေျမယာ 
မ်ားအား စနစ္တက်ေပးအပ္မႈမရွိျခင္းသည္ အဓိကလိုအပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကိုလည္း ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစသည္။ 

ေစာအအိ--- က သူ၏ေနရပ္ေဒသတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္္ 
ရာတြင ္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ သူ၏အေတြ႔အၾကံဳ ႏွင္အ့ခက္အခမဲ်ားကုိ မွ်ေဝခဲသ့ည။္ သသူည ္UNHCR ၏ အစအီစဥ ္
ျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနရပ္သို႔ျပန္လည္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ကမိမိ္အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လာခဲ့ဖူးသည္။ 
ေစာအအိ---သည ္UNHCR ၏အစအီစဥျ္ဖင့္ ျပန္လာခဲစ့ဥ္က စားဝတ္ေနေရးအတြက ္လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန ္
ေျမယာမရရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း UNHCR ေထာက္ပံ့သည့္ေငြျဖင့္ သူ၏သူငယ္ခ်င္းပိုင္ဆုိင္သည့္ေျမယာကို 
၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရလီ ၂၅ ရက္ေန႔တြငဝ္ယ္ယခူဲၿ့ပီး သီးႏံွပငမ္်ားစိက္ုပ်ိဳ းခဲသ့ည။္ သူ႔အေနျဖင္ ့ေျမတစက္ြက ္
ရရန္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြက္ စားဝတ္ေနေရးဖူလံႈေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေျပာခဲ့
သည။္ “ကၽြန္ေတာ္လပုကုိ္ငစ္ားေသာက္ဖို႔ ေျမတစက္ြက္ရေပမယ့္ ဒကီိျုပနလ္ာေနေတာ့ ဘယ္လုိလပုကုိ္ငစ္ားရမလ ဲ
မသိဘူး။ ဒႏွီစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ပီေလာပနီစံိက္ုတယ္။ ပီေလာပနီ ံေျခာကအိ္တ္ရတယ္။ တစကီ္လုိ ကိ ု၄ ဘတ္ 
[၁၈၁ က်ပ္] ရတယ္။ ဒီႏွစ္ကၽြန္ေတာ္ ပီေလာပီနံရတာ ကီလုိ ၅၀၀ မျပည့္ဘူးထင္တယ္။ ဆုိေတာ့ အဲ့ဒါကုိ 
ေရာင္းရင ္ဘတ္ ၁၀၀၀ [၄၅,၃၂၆ က်ပ္] ေက်ာ္ေလာက္ပရဲမယ္။ ဒီေငြနဲ႔က စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုံေလာက္ဖို႔ 
ခကခ္တဲယ္။ တျခားလူေတြလည္း ဒလုိီအခက္အခမဲ်ိဳး ၾကံဳရၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အခက္အ ဲ
အမ်ားႀကီးရိွတယ။္” 181  ထုိ႔ေၾကာင္သူ့႔အေနျဖင္ ့အျခားအလုပမ္်ားျဖစသ္ည္ ့ေန႔စားအလုပလု္ပရ္န ္စဥ္းစားလ်က္ 
ရိွသည္။ “ကၽြန္ေတာ ္ေန႔စားအလုပသ္မားလုပ္မယလုိ္႔ စဥ္းစားထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိဘုယသူ္မွ မေထာက္ပံ ့
ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အခက္အခဲကုိ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသုံးၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားရမယ္။” 182 

ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ထီးသဘလုခီး ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာသုိ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ UNHCR 
အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေဒၚစ--- က သူမအေနႏွင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ ေျမကြက္ရမည္ဟု 
ထင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံ KNU အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အိမ္ေျခ 
၅၀ ျပန္လာမွသာလွ်င္ ေျမကြက္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။  ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိျခင္းအျပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ 
လမ္းနည္းပါးျခင္းသည ္သူမအား ခက္ခသဲည္အ့ေျခအေနသုိ႔ တြန္းပို႔ေစပါသည။္ “ကၽြနမ္တုိ႔မွာ ဝင္ေငြရဖို႔အတြက္ 
အလုပ္ကမရွိေတာ့ ပိုက္ဆံလည္းမရွိဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕စားဝတ္ေနေရးအတြက္ပဲ ႀကိဳးစားလုပ္ရမယ္။ ကိုယ့္ကုိ 
ကူညမီယ့္သတူစ္ေယာက္က အၿမတဲမ္းရိွေနမွာမဟုတ္ဘူး။” အခ်ိဳ ႕ေသာ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားက စားနပရ္ကိၡာရရိွရန ္
အတြက္ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ ျပန္ၾကရသည္။ “ကၽြန္မတုိ႔နဲ႔အတူ ျပန္လာတဲ့သူေတြက ခုထိဘာအလုပ္မွ 
မယမ္ယ္ရရ မရိွေသးဘူး။  သူတုိ႔က စခန္းနဲ႔ဒကုိီပ ဲသြားသြားလာလာလပု္ေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြက အိမယ္ာရ 
ဖုိ႔အတြက္ ဒီမွာျပန္လာေနၾကေပမယ့္ [ရိကၡာရဖုိ႔အတြက္] စခန္းထဲမွာလည္း နာမည္စာရင္းသြင္းထားတုန္းပဲ။” 183  
ထုိ႔ေၾကာင္ ့မိမိအစအီစဥႏွ္င့္ျပနလ္ာၾကသူမ်ားသညလ္ည္း ရြာထတဲြင္ေနထုိငလ္်က္ရိွၿပီး အလားတူစနိ္ေခၚမႈမ်ား 

180 Source #31 တြင္ၾကည့္ပါ။
181 Source #31 တြင္ၾကည့္ပါ။
182 Source #31 တြင္ၾကည့္ပါ။
183 Source #15 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကုိ ရငဆုိ္ငရ္လ်က္ရိွေၾကာင္းကိ ုထုိအခ်က္ကေဖာ္ျပေနသည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ိုေသာ္ UNHCR ၏ အစအီစဥ ္
ျဖင့္ေနရပ္သို႔ျပန္လာၾကသူမ်ားအား ယခင္ေနခဲ့ေသာစခန္းတြင္းရွိ အမည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေလ့ရိွၾကသည္။ 

ဘားအခံ႐ိငု၊္ တာက့ရ႕ဲ (ပိငုက္်ံဳ ) ၿမိဳ ႕နယ္၊ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာရိွသည္ ့မယ္လတေလာ္ေသာေဒသမွ 
UNHCR ၏ အကူအညီျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လာသူေလးဦးအား KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔အား 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ႏွင့္ ေနထိုင္ရန္ေျမယာလည္း စီစဥ္ေပးထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေျမကြက္မ်ားအား 
ဝယ္ယူ(သုိ႔) ငွါးရမ္းရသည။္184  ထုိသူမ်ားသည ္ယခအုခ်နိတ္ြင ္လယယ္ာလပုကုိ္ငျ္ခင္းႏွင္ ့ေန႔စားအလုပမ္်ားကိ ု
လုပကုိ္ငလ္်က္ရိွၾကေသာလ္ည္း လုံေလာက္သည္ဝ့င္ေငြမရရိွေၾကာင္း တငျ္ပခဲၾ့ကသည။္ ေနရပျ္ပနသူ္တစဥ္ီးျဖစ ္
ေသာ ေနာ္က်---သည္လည္း စားဝတ္ေနေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ “ကၽြန္မအေနနဲ႔ 
ကုိယ့္အေျခအေနကိ ုေျပာျပခ်ငတ္ယ။္ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔မိသားစုအခက္အခဲေတြ၊ ဆင္းရမဲႈဒဏ ္
ေတြ အမ်ားႀကီးခံစားရတယ္။ ကၽြန္မသမီးက ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသတ္ေသခဲ့တဲ့အတြက္ သူ႔ကေလးႏွစ္ေယာက္က 
အခုကၽြန္မကုိ မွီခိုေနရတယ္။ ကၽြန္မမွာ တျခားကေလးငယ္သုံးေယာက္လည္း ရွိေသးတယ္။ သူတုိ႔အားလံုးက 
ေက်ာင္းတက္ေနၿပီးေလ။ ဒါေပမယ့္ကၽြန္မမွာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္အကုိင္မရွိဘူး။ […]” 185

ေနာ္အ--- ကဲသုိ့႔ေသာသမူ်ားသည ္အေႂကြးႏွင့္ငွါးရမ္းစရတ္ိမ်ားအတြက္ လုံးပမ္းေနရေသာေၾကာင္ ့စားဝတ္ေန 
ေရးဖူလံုရန္ မတတ္ႏိုင္ၾကေပ။ “ကၽြန္မလယ္ယာလုပ္ကုိင္ဖို႔နဲ႔ ေမြးျမဴေရးအတြက္ ေျမယာလိုအပ္တယ္။  […] 
အခုေလာေလာဆယ္ ေျမနဲ႔လယ္ထြန္စက္ ကၽြန္မတုိ႔ငွါးထားရတယ္။ ပိုးသတ္ေဆးတုိ႔ ဘာတို႔အတြက္လည္း 
ေခ်းေငြယူရေသးတယ။္ ရတ္ိသိမ္းၿပီးတဲအ့ခ်နိဆုိ္ အဲဒ့အီေႂကြးေတြျပနဆ္ပရ္ေတာ့ ရတဲသီ့းႏံွေတြကုနသ္ေလာက္ 
ပ။ဲ” 186 UNHCR ၏အစအီစဥျ္ဖင္ ့ေနရပသုိ္႔ျပနလ္ည္ေနထုိငၿ္ပီး လက္ရိွစာသငၾ္ကားလ်ကရိွ္ေသာ ေက်ာင္းဆရာ 
မေနာ္ဒ---က သူမ၏လစာသည ္ေန႔စဥအ္သုံးစရတ္ိပငမ္ကာမိေၾကာင္း KHRG အား တငျ္ပခဲသ့ည။္ သူမအေန 
ျဖင္ ့လယ္ယာလပုင္န္းအား လုပကုိ္ငလ္်ကရိွ္ေသာ္လည္း အေႂကြးမ်ားေပးေခ်ေနရသျဖင္ ့သမူ၏အေျခအေနမွာ 
တညၿ္ငမိမ္ႈမရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ “အေႂကြးေတြပျဲပနဆ္ပ္ေနရေတာ့ ကၽြနမ္တုိ႔ရ႕ဲသီးႏံွေတြကေန စားရတယ္ 
ဆုိတာမရိွဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔အလုပလု္ပ္မယ္ဆုိရင္ အရင္းအႏီွးမရိွေတာ ့ေခ်းရတယ။္ […] အတုိးေၾကာင္ ့ကၽြနမ္တုိ႔ 
ေတြ အေႂကြးႏြံနစ္သထက္ နစ္လာတယ္။” 187  

ဘားအခံ႐ိငု၊္ မယ္လေဝလယ္မူး ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမွ ၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ မတ္လတြင ္လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ ့
ေသာ KNU/KNLA-PC ၏ တပရ္င္းမွဴးက KNU/KNLA-PC ၏ ဗုိလ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ေရႏုက ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား 
၎တုိ႔ေနထုိငရ္နအ္တြက ္ေျမယာစီစဥ္ေပးရေၾကာင္း ရွင္းျပခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ္ ထုိသူအမ်ားစမွုာ စားဝတ္ေနေရး 
အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရလ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔အားေပးေဝေသာ အစားအေသာက္ေပၚတြင္သာ မွီခိုေနရသည့္ 
အခ်က္ကို သူကအေလးထားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ဘယ္သူမွ သူတို႔ေျခေထာက္ေပၚ သူတုိ႔မရပ္တည္ႏိုင္ေသးဘူး 
ၿပီးေတာ့ ေသခ်ာတဲ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းလည္းမရွိၾကေသးဘူးလုိ ့ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ သူတုိ႔က 
ဒီကုိမျပန္လာခင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကရတဲ့ အကူအညီနည္းနည္းနဲ႔ျပန္လာၾကတာ။ သူတုိ႔ေတြ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ 
မရိွေသးဘူး။ ရထားတဲ့အေထာက္အပ့ံက သူတုိ႔အတြက ္မလံုေလာက္ဘူး။ […] (KNU/KNLA-PC) ေခါင္းေဆာင ္
ေတြက ဆနတ္အိတ္ ဒါမွမဟုတ ္ဒထီက္နည္းတဲပ့မာဏေတြနဲ႔ သတုိူ႔တတ္ႏုိင္သေလာက ္အေထာက္အပ့ံေပးဖုိ႔ 
အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားၾကတယ္။” 188

KHRG မွ ေနာ္အအ---အား လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းမလုပမ္ ီသူမအေနျဖင္ ့ယခငတု္န္းကမမိအိစအီစဥျ္ဖင္ ့ဒကုၡသည ္
စခန္းႏွင့္မယ္လေဝလယ္မူးအၾကား ဝင္ထြက္သြားလာခဲ့ၾကသူျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 

184 Source #1 တြင္ၾကည့္ပါ။
185 Source #14 တြင္ၾကည့္ပါ။
186 Source #1 တြင္ၾကည့္ပါ။
187 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
188 Source #17 တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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UNHCR ၏ အစအီစဥျ္ဖင္ ့မယ္လေဝလယ္မူးသုိ႔ သူမျပနလ္ာေနထုိငခ္ဲၿ့ပီး လယ္ေျမလက္ခရံရိွေၾကာင္း သူမအ 
တည္ျပဳခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ကုိအိမ္နဲ႔ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖို႔ ေျမကြက္တစ္ကြက္ေပးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ 
ကၽြနမ္တုိ႔ ပိက္ုဆံေပးစရာမလုိဘူး။” 189  သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိလယ္ကြက္သည ္တခါတရသူံမတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးအ 
တြက္ လုံေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ဖြင့္ေျပာခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနက UNHCR ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အစအီစဥႏွ္င္ ့ျပနလ္ာေသာ္လည္း  သူမ၏စီးပြားေရးအေျခအေနအား တုိးတက္ေကာင္းမြနလ္ာေစျခင္း မရိွေပ။  
မယ္လစခန္းမွ UNHCR  အစအီစဥျ္ဖင့ျ္ပနလ္ာသည္ ့ေနာ္အဂ--- က ေနရပျ္ပနသူ္အားလံုးသည ္ေျမယာရရိွမည ္
မဟုတ္ေၾကာင္း KHRG အား ေျပာျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတို႔ကုိ ေျမယာမေပးခဲ့ဘူး။ တခ်ိဳ႕လူေတြက  ေတာထဲမွာ 
ခ်ံဳ ရွင္းလင္းၿပီးေတာ့ လယယ္ာလပုကုိ္ငရ္တယ။္” 190  အခ်ိဳ႕ေသာေနရပ္ျပန္သူမ်ားက သစ္ေတာေျမအား လယ္
ယာလုပ္ကိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ေရရွည္တြင္ ၎တို႔၏ေရွ႕ေရးအတြက္စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ၎တို႔အတြက္ တရားဝင္အာမခံခ်က္ တစ္စံုတစ္ခုမရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 

 ၂) UNHCR ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ျပင္ပမွ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား

ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ေကာ္လားျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာမွ  မမိအိစအီစဥျ္ဖင္ျ့ပနလ္ာသည္ ့ေနရပျ္ပနသူ္ 
သံုးဦးအား KHRG မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲသ့ည။္ ထုိေဒသသည ္မမိတိို႔၏မရူင္းေက်းရြာမဟတု္ေသာလ္ည္း ၎တို႔ 
သုံးဦးအနက္ ႏွစဥ္ီးက ေျမယာလကခ္ရံရိွေၾကာင္းႏွင္ ့ထုိႏွစဥ္ီးထဲမွတစဥ္ီးမွာ ေဒသခအံာဏာပိငုမ္်ားထံမွ ရရိွခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ (ေကာ္လားသည ္ေကအနဲယ္အူပုခ္်ဳပသ္ည့္ေဒသျဖစသ္ျဖင္ ့ေကအနဲယူ္သည ္
ေျမယာေပးအပ္ခဲ့ေသာအာဏာပုိင္မ်ားျဖစ္္သည္ဟု ယူဆရသည္။) သို႔ေသာ္ ေနာ္အခ---က သူမရရွိေသာ 
ေျမယာမွာ အလြန္က်ဥ္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ရန္မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မမွာ ဘာပိုင္ဆိုင္မႈမွ 
မရိွဘူး။ အမ္ိေဆာက္ဖုိ႔ ေျမေသးေသးေလးတစက္ြက္ပရိွဲတယ္။” 191 သူမအေနျဖင္ ့ေတာထမွဲရသည္အ့သီးအႏံွ 
မ်ား ေရာင္းခ်၍ရသည့္ေငြျဖင္ ့အစားအေသာကဝ္ယ္ရနလုံ္ေလာက္ေၾကာင္းႏွင္ ့တစခ္ါတစရ္တံြငလ္ည္း ခက္ခမဲႈရိွ 
ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ေနာ္အဥ--- က ေျမကြက္ရရွိထားေသာ္လည္း ပံုမွန္ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ ထိုေဒသ၏ ရာသီအလိုက္လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းျပ 
ခဲသ့ည။္ “ပံမွုနဝ္င္ေငြရတဲအ့လုပရိွ္တဲလူ့ [ကၽြနမ္တုိ႔မသိားစမွုာ] တစ္ေယာက္မွမရိွဘူး။ […] ကၽြနမ္တို႔ ေန႔စားအ 
လုပပ္လုဲပ္တယ္။ ဒါေပမယ္ ့ကၽြန္မတို႔အခ်နိတုိ္င္း လုပလ္ို႔မရဘူး။ […] ကၽြနမ္တုိ႔ ေကာက္ရတိန္ဲ႔ ေျပာင္းဖူးခ်ိဳ းတဲ ့
အလုပ္ပဲလုပ္ၾကတယ္။” 192 

ဆုိလုိသည္မွာ သူမ၏ေျမကြက္သည္ အလြန္ေသးငယ္ၿပီး လုံေလာက္သည့္ဝင္ေငြရရွိရန္သီးႏွံမ်ားထုတ္လုပ္ 
ႏိငုျ္ခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သူမ၏မသိားစမွုာ ၂၀၁၃ ခႏွုစတ္ြင ္ျပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ္လည္း သူမ 
တို႔အေနျဖင့္ အျခားေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာေဆြမ်ိဳးမ်ားအား မွီခိုရလ်က္ရွိေသးသည္။ “ႏိုင္ငံျခားက ကၽြန္မတုိ႔ 
ေမာင္ႏွမေတြက ကၽြန္မတုိ႔ကိုပိုက္ဆံပို ႔ေပးတယ္။ သူတို ႔ပို ႔ေပးတဲ့ပိုက္ဆံနဲ ႔ပဲ ကၽြန္မတို ႔အသက္ဆက္ရွင္ 
ေနရတာ။” 193 

မူေၾတာ္ခ႐ိုင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊ အရ--- ေက်းရြာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လည္ ေနထိုင္ခဲ့ 
ေသာ ဦးအ--- က အလုပ္အကိင္ုအခြင့္အလမ္းမရိွျခင္းႏွင္ ့လယ္ယာေျမလပုကုိ္ငခ္ြင္မ့ရိွသည္အ့တြက္ သူ႔အေန 
ျဖင္ ့စားဝတ္ေနေရးမေျပလညမ္ႈမ်ားႏွင္ ့ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း KHRG အား  ေျပာၾကားခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ 
ျခံထဲမွာ သီးႏွံေတြစိုက္ၿပီး ၾကက္ေမြးတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ဖို႔ ျမစ္ထဲကငါး 
ေတြဖမ္းတယ္။ […] ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တျခားအလုပ္မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မိသားစုအတြက္ ျခံထဲမွာ သီးႏွံေလး 

189 Source #24 တြင္ၾကည့္ပါ။
190 Source #32 တြင္ၾကည့္ပါ။
191 Source #26 တြင္ၾကည့္ပါ။
192 Source #19 တြင္ၾကည့္ပါ။
193 Source #19 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ေတြစိက္ုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေျမကြက္အက်ယ္ႀကီးလည္း မရိွဘူး။[…]” 194 ဤေဒသသည ္သူ၏မလူေဒသျဖစ ္
ေသာ္လည္း ေဒသခံမူဆလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ [သူသည္လည္း မူဆလင္ဘာသာဝင္ျဖစ္သည္] ထံမွ 
ေျမကြက္ငယ္တစ္ကြက္ကို ငွါးရမ္းေနထိုင္ရလ်က္ရွိသည္။ ေက်းရြာပိုင္ ေျမကြက္မ်ားအားလံုးကို တပ္မေတာ္မွ 
သိမ္းယထူားၿပီး လက္ရိွတြင္ ရြာသားမ်ားအားျပန္၍ အငွါးခ်ထားေၾကာင္း သူကေျပာသည။္ “ေဒသခအံမ်ားစကု 
ေတာ့ လယ္လုပ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေတာင္ယာလုပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလယ္ေတြက သူတုိ႔ဟာေတြ 
မဟုတ္ေတာ့ သူတုိ႔က တပ္မေတာ္ဆီကငွါးၿပီး လုပ္ၾကတာ။ […] တပ္မေတာ္က ဒီကေျမေတြအားလုံးကုိ သိမ္း 
ထားတယ္။ သူတုိ႔က ေဒသခံေတြကုိအငွါးခ်ၿပီး ငွါးခယူတယ္။” 195

လကန္က္ကုိငတ္ပဖ္ြ႔ဲမ်ားႏွင္ ့ပဂုၢလိကကုမၸဏမီ်ား၏ ေျမသိမ္းယမူႈမ်ားသည ္ျမန္မာျပညအ္ေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ 
က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ ျပႆနာတစရ္ပျ္ဖစ္ေၾကာင္း KHRG ၏ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားက  
ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။196  ဤအေျခအေနသည္ အေသးစားလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မီွခိုေနရေသာ ေနရပ္ 
ျပန္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
မိမိ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ျပန္လာခဲ့ေသာ မူေၾတာ္ခ႐ိုင္၊ သူးေလပေလာမွ ေနာ္ဂ--- အား KHRG မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ 
သည။္ ထုိေနရာသည ္သူမ၏မလူေနရပမ္ဟုတ္ေသာ္လည္း သမူအေနျဖင့္ အစပုိင္းတြင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္ 
အခဲမ်ားအား KNU ၏အကူအညီျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုတြင္သူမသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ထုိေဒသအတြင္းရွိ ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထုိေဒသတစ္ခုလုံး၏ စားဝတ္ေနေရးအား 
ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ “ကုမၸဏီတစ္ခုက ဆီအုန္းနဲ႔ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္တယ္။ တျခား 
တစခ္ကုေတာ့ ဘိလပ္ေျမထတ္ုဖို႔အတြက ္ေက်ာက္မိငု္းတစခ္ပုိငုတ္ယ္။ သတူို႔ရ႕ဲအက်ိဳ းစီးပြားအတြက္ (ဆီအုန္း 
ပင္နဲ႔ေရာ္ဘာပင္ေတြကုိ စိုက္ပ်ိဳးဖို႔) ရြာသားေတြရဲ႕ေျမယာေပၚရွိ အပင္ေတြကိုလည္း ခုတ္လွဲပစ္တယ္။ ဒါက 
ကၽြနမ္တုိ႔အလပုလု္ပကုိ္ငဖ္ို႔ ေျမေတြဆံုးရံႈးရတဲအ့တြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲစားဝတ္ေနေရးကုိ အခက္အချဲဖစ္ေစႏိငု ္
တယ္။” 197  

 ၃) ျပည္တြင္း ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား

ခလယ္လြီထူခ႐ိုင္၊ လယ္ဒိုၿမိဳ႕နယ္၊ IDP မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာျဖစ္သည့္ ေလာ္မူေသာေဒသ 
(ကဲဒို႔လူရပ္ကြက္) သုိ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာ ေစာအဂ--- က ၎တြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ 
ေျမယာရွိေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ CIDKP မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာတြင္သင္တန္းရရွိခဲ့ၿပီး 
ထိုသင္တန္းသည္ ၎အတြက္အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူႏွင့္ အျခားရြာသားမ်ားအေနျဖင့္  
၎တုိ႔၏စားဝတ္ေနေရးေျပလညရ္န ္လုပကုိ္ငႏ္ိငုျ္ခင္းမရိွေသးပါဟ ုေစာအဂ---မွ ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ဝင္ေငြက ကၽြန္ေတာတုိ္႔ ၂ ေယာက္အတြက္ပ ဲလုံေလာက္တယ။္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကေလးေတြရ႕ဲလိအုပခ္်ကကုိ္ေတာ့ 
မျဖည့္ေပးႏိငု္ေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ့အိမ္နီးခ်င္းတခ်ိဳ ႕ဆိလုည္း [သူတုိ႔ရ႕ဲ လယ္ကရတဲ့ေငြဟာ]သတုိူ႔ တစမ္သိားစ ု
လုံးအတြက္ မလုံေလာက္ဘူး။ ဒီလူေတြက ရာသီခ်ိန္ဆုိရင္လည္း ေန႔စားအေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကေသးတယ္။ 
ဒါေပမယ့္လည္းအဲ့ဒါက သူတုိ႔စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မလုံေလာက္ျပန္ဘူး။” 198  ေလာ္မူေသာေဒသ 
(ထူေတာ္လရူပက္ြက)္ သုိ႔ ၂၀၁၈ ခႏွုစ၊္ ဇနန္ဝါရလီတြင ္ျပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ အျခားေသာရြာသားတစဥ္ီးျဖစ ္
သည္ ့ေစာအအ-ိ-- က သူ႔အေနျဖင္ ့ေကအနဲယ္ထံူမွ ေျမယာငါးဧကရရိွခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပခဲသ့ည။္ သူ႔အေနျဖင္ ့

194 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
195 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
196 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ထုတ္ေဝထားေသာ “အေၾကာက္တရား၏အုတ္ျမစ္ - ၂၅ ႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ 

ထားေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ား” ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “လူထု 
ပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား” တြင္ၾကည့္ပါ။

197 Source #5 တြင္ၾကည့္ပါ။
198 Source #33 တြင္ၾကည့္ပါ။
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စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုံေလာကသ္ည္ဝ့င္ေငြရရိွျခင္း ရိွမရိွႏွင္ပ့တသ္က္ၿပီး မေသခ်ာေသာ္လည္း အမ်ားစမွုာ 
လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း အဓိကထားတင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသမွာ လုံေလာက္တဲ့ဝင္ေငြေပးႏိုင္တဲ့ 
အလုပ္မရွိဘူး။ […] ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့လူအမ်ားစုက ဆင္းရဲၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က ေန႔စားအလုပ္ေတြ 
ကုိလုပ္ရတယ္။ ဒီမွာ လုပ္စားကုိင္စားလုိ႔ရတဲ့ ေျမအမ်ားႀကီးမရွိဘူး။ KNU က ေပးလုပ္တဲ့ေျမယာေပၚမွာပဲ 
မိုးတြင္းေလာက္ကို လုပ္ကုိင္စားလို႔ရတယ္။ KNU ကေပးထားတဲ့  ေျမယာအားလုံးက ေႏြရာသီမွာ လုပ္စားလုိ႔ 
ရတာမဟုတ္ဘူး။” 199  

ဒူးသထူ (သထုံ)ခ႐ုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ၊္ ထီးဆီေဘာခီးေက်းရြာတြင ္IDP ေလးဦးအား KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ ့
ပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမျပဳလုပ္မီ ၂ ႏွစ္မွ  ၄ ႏွစ္အတြင္း ၎တို႔၏ေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ 
ေနထုိင္ခဲ့ ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ၎တို ႔အားလုံး လယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္းကုိ       
ေစာယ--- က အတညျ္ပဳခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ေတာငယ္ာလပုကုိ္ငၾ္ကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒါပလုဲပတ္တ္ 
တယ္။ တျခားဟာမလုပတ္တ္ဘူး။” 200 သ၏ူအမိန္ီးခ်င္းတစခ္်ိဳ ႕ႏွင္ ့ေဆြးမ်ိဳ းမ်ားမွာ ေန႔စားအလုပသ္မားမ်ားအျဖစ ္
လုပကုိ္ငလ္်က္ရိွေၾကာင္း ေဖာျ္ပခဲသ့ည။္ အခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသမူ်ားက ၎တုိ႔၏ စားဝတ္ေနေရး 
အတြက္ လုံေလာက္သည္ဝ့င္ေငြအခြင္အ့လမ္းမရိွေၾကာင္း တငျ္ပခဲၾ့ကသည။္201 အျခားေဒသခ ံIDP တစဥ္ီးျဖစ ္
သည့္ ေနာ္အဝ--- မွ KHRG အား သူမ၏အေျခအေနကို ဤသုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတစ္ေယာက္ထဲ အလုပ္ 
လုပတ္ယ္။ ဒါေပမယ့္အခုေတာ ့ကၽြနမ္အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပႏ္ိငု္ေတာဘူ့း။ ဒါေပမယ့္ ကၽြနမ္အသက္ရွငဖ္ို႔ 
အတြက္ေတာ ့လုပႏ္ိငုသ္ေလာက္အလုပ္ေတြ လုပရ္အံုးမယ္။ […] ကၽြနမ္တို႔ စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ေအာင္ေတာ့ 
မလုပ္ႏိုင္ဘူး။” 202  

ေတာအူးခ႐ိုင္တြင္ ၎တို႔၏မူလေဒသျဖစ္ေသာ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္သည့္  IDP မ်ားသည္ 
လည္း အလားတူအခက္အခမဲ်ား ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည။္ ထုိမွ်မက ၎တုိ႔သည ္၂၀၁၉ ခႏွုစ ္တြငလ္ည္း ေရႀကီးျခင္း၊ 
အပလူိႈင္းႏွင္ ့ႂကြက္အႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင္ ့ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားႏွင္လ့ည္း   ရငဆုိ္င္ၾကရ 
ေသးသည။္203 ရလာဒအ္ေနျဖင္ ့ေဒသခမံ်ားသည ္စိကုပ္်ိဳ းေရးသီးႏံွွမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ ရတ္ိသိမ္းႏိငုျ္ခင္း 
မရွိေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ကေလခီးေက်းရြာသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ရြာသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္         
ေနာ္ဇ---အား သူမအေနျဖင့္ မိသားစုအတြက္လုပ္ကိုင္ေကၽြးေမြးရန္္ ဝင္ေငြလံုေလာက္မႈရွိမရွိ ေမးျမန္းရာတြင္ 
“ေလာက္ေတာ့မေလာက္ဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔မွာ လယ္လုပ္ငန္းကလြဲၿပီးေတာ့ တျခားအလုပ္မရွိ 
ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္မတုိ႔ေတြ တစ္ႏွစ္စာစပါးကို လုံလုံေလာက္ေလာက္ရရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြန္မတုိ႔စပါးေတြကို ႂကြက္ေတြကဖ်က္ဆီးတယ္။ ဖာလာစိုက္ခင္းလည္း အပူခ်ိန္ျပင္းေတာ့ ေသကုန္ၿပီ။ 
ႂကြက္ေတြက သီးႏွံေတြကုိလည္းစားတယ္။ ဒါေတြက ကၽြန္မတုိ႔ရြာနဲ႔ေဒသတစ္ခုလံုးအတြက္ အႀကီးမားဆုံး 
ျပႆနာေတြပဲ။” 204 

လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမျပဳလုပ္မီ လြန္ခဲ့ေသာေလးႏွစ္ခန္႔က စီခဲဒဲသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ IDP တစ္ဦးျဖစ္သူ 
ေစာအက--- သညလ္ည္း အလားတူအခက္အခကုိဲ ရငဆုိ္ငရ္လ်ကရိွ္သည။္ သူ႔အေနျဖင္ ့ကေလးခႏွုစဥ္ီးအတြက္ 
လံုေလာက္သည့္ အစားအေသာက္ဝယ္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ဆန္ဝယ္ဖို႔အတြက္ 
တျခားသီးႏံွေတြနဲ႔ ပစၥည္းေတြရွာၿပီး ေရာင္းၾကတယ။္ ဒါကလြၿဲပီး တျခားဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘူး။ တျခားနည္းလမ္း 

199 Source #34 တြင္ၾကည့္ပါ။
200 Source #21 တြင္ၾကည့္ပါ။
201 Source #35၊ Source #21 ႏွင့္ Source #37 တြင္ၾကည့္ပါ။
202 Source #35 တြင္ၾကည့္ပါ။
203 Source #9 ႏွင့္ Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
204 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



လည္းမရိွဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဝင္ေငြရဖုိ႔ခက္ခဲတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြက တစ္ေန႔လုပ္တစ္ေန႔စားပဲ။” 205 
FAO ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံရသည့္ ထိပ္ဆံုးသုံးႏိုင္ငံတြင္ပါဝင္ၿပီး ထိုအေျခ 
အေနက စားဝတ္ေနေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္သီးႏွံပင္မ်ားကို ပ်က္စီးေစသည္။ ေဒသခံ အာဏာ 
ပိငုမ္်ားအေနျဖင္ ့ေဒသတြင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားရင္ဆုိင္ေနရေသာ ရာသီဥတုႏွင္ ့သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားဆိငု ္
ရာ အခက္အခဲမ်ားကုိလည္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝျခင္းမရွိၾကပါ။206 ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းထိခိုက္သည့္အခါတြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ 
လုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ား မရရွိၾကပါ။ ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ားက သဘာဝေဘးဒဏ္က်ေရာက္ေသာ 
ေနရာမ်ားတြငရိွ္သည္ ့စိက္ုပ်ိဳ းေရးအေပၚ မီွခိအုားထားေသာ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္ အခက္အချဲဖစ္ေစပါသည။္ 

ခလယ္လြီထူခ႐ိုင္ရွိ ႏို႔ရွဲေဒသသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္  ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာ IDP တစ္ဦးျဖစ္သည့္ 
ေစာက--- က စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပရန္အတြက္ ၎တို႔မိသားစုဝင္အားလံုး အလုပ္လုပ္ရသည္ဟု ေျပာ 
သည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း သူ၏ စိက္ုခင္းမွရေသာဝင္ေငြႏွင္ ့မသိားစဝုငမ္်ား၏လုပခ္မ်ားမွာ ၎တုိ႔၏လုိအပခ္်က္ကုိ 
ကာမိႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရတဲ့ေန႔စားခက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕တစ္ရက္စာ အစားအေသာက္ေတြျဖစ္တဲ့ 
ဆန၊္ ဆီ၊ ဆား ဝယ္ဖို႔အတြကပ္ ဲလုံေလာက္တယ္။ တျခားကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိအပ္တဲ ့အဝတ္အစား၊ ေစာင္၊ ဖိနပ္နဲ႔ 
ခရီးသြားတဲအ့ခါလုိတဲ့ ေက်ာပုိးအတ္ိကုိေတာ့ ဝယ္ႏိငုဖ္ို႔ခက္တယ။္”  207 ကုိနီးေက်းရြာသုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထုိင္ေသာ 
IDP မ်ားသည ္ေက်းရြာအနီးတဝိကုရိွ္ ေျမယာမ်ားအား လပုပ္ိငုခ္ြင္ရ့ရိွၾကသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း IDP တစဥ္ီးျဖစ ္
ေသာေစာမ---သည ္သူ႔အေနျဖင္ ့၂၀၁၂/၂၀၁၃ ခႏွုစက္တည္းက ျပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ္လည္း အခက္အခမဲ်ား 
ၾကံဳေတြ႔လ်က္ ရိွေနေသးေၾကာင္း တငျ္ပခဲသ့ည။္ “ဒမွီာ အလုပအ္ကိငုအ္ခြင္အ့လမ္းေတာ့ နည္းနည္းပါးပါးရိွတယ။္ 
တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာတုိ္႔ကၽြဲႏြားေတြေက်ာင္းမယ္ဆိရုင္ အဲဒ့အီလုပ္ပဲလပ္ုလို႔ရတယ။္ ကၽြဲကေလးေတြက ငယ္ 
ေသးေတာ့ ေရာင္းလို႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သူမ်ား(သူေဌး) ေတြဆီကေန ပိုက္ဆံေခ်းၿပီး အတိုးနဲ႔ 
ျပန္ေပးရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ လုံေလာက္တဲ့ဝင္ေငြမရွိေပမယ့္ ဒီလုိပဲလုပ္စားၾကရတယ္။” 208   
ထိုအေျခအေနက ေနရပ္ျပန္သူမ်ား ၎တို႔၏ေျခေထာက္ေပၚရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ 
ေရရွည္ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ 

KHRG မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားစုက ၎တို႔အေနျဖင့္ ေနရပ္သို႔ျပန္လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပင္န္းအတြက ္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရလ်က္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ အဓိက 
အခ်က္တစခ္်က္မွာ ေျမယာလုပကုိ္ငခ္ြင္ ့မရိွသည္အ့တြက္ျဖစသ္ည။္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲသူ့မ်ားတြင ္UNHCR ၏ 
အစအီစဥျ္ဖင္ ့ေနရပသုိ္႔ျပနလ္ာခဲသူ့အမ်ားစသုည ္၎တုိ႔ကုိယ္ပိငု္ေျမယာမ်ားမရိွသျဖင္ ့အျခားသူမ်ား၏ ေျမယာ 
အား ငွါးရမ္းလုပကုိ္ငျ္ခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစပ္ါးသမူ်ား၏ေျမေပၚတြင ္သြားေရာက္လုပကုိ္ငျ္ခင္းမ်ား ျပဳလုပရ္သည။္ 
UNHCR ႏွင္ ့ျမနမ္ာအစုိးရမွ ေနရပ္ျပန္ရန္ပ့ံပုိးေပးထားသည္ ့အေထာက္အပံမ့်ားမွ ေျမယာဝယယူ္ရန ္ေထာကပ္ံ ့
ေငြမွာ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ေျမယာဝယ္ယူရန္အတြက္ အတားအဆီးႀကီး တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ 
ေသာ္ အျခားေသာကိစၥရပမ္်ားျဖစသ္ည္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းႏွင္ ့ေနရပျ္ပနသ္မူ်ားမရႏိငု္ေသး 
သည့္ေျမယာမ်ားအား လုပပ္ိငုခ္ြင့္ေပးမညဟ္ူေသာ ကတိကဝတ္မ်ားက ေနရပျ္ပနသ္မူ်ားအတြက္ ေရရွညတ္ည ္
တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေစသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာမိမိ 
အစအီစဥႏွ္င္ ့ေနရပ္ျပန္ၾကသူမ်ားသည ္KNU ၏ အကူအညျီဖင္ ့ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္မ့်ားရရိွၾကၿပီး  IDP အမ်ားစ ု
မွာ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေျမယာရွိေသာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အခက္ 
အခမဲ်ားကိၾုကံဳေတြ႔ၾကရေသာလ္ည္း ထုိအခကအ္ခမဲ်ားသည ္အဓမၼေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမခရံေသာ ရြာသားမ်ား 
ေတြ႔ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္တူညီသည္။ 

205 Source #36 တြင္ၾကည့္ပါ။
206 Food and Agriculture Organization of the United Nations မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ "FAO Country Programming Framework 

for Myanmar 2017-2022" တြင္ၾကည့္ပါ။
207 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
208 Source #11 တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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ဤပံုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ႏို႔တေကာ (ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး) ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးဖာေထာျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရးေနရာတြင ္ရိက္ုယူခဲပ့ါသည။္ ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထုိငသ္ည္ဒု့ကၡသညမ္်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည့ ္အမိမ္်ား 
၏ပံျုဖစပ္ါသည္။ ထုိအခ်န္ိ၌ ဒယ္ဲသဖဲလယ္အနီးရိွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစဥ္ီးမွ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး ေနရာတစဝ္ိက္ုတြင ္လယ္ယာ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ေျမယာမရွိျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ျပႆနာျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ 
“အဲမွာ အိမ္တစ္အိမ္ရရံုကလြဲၿပီး  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳဖို႔အတြက္ လယ္ယာမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီကိုျပန္သြားမယ္ဆိုရင္ဘယ္ 
မွာအစားအစာရမွာလဲ။” [ဓာတ္ပံု - KHRG]

ဤပံတုို႔အား ၂၀၁၇ ခႏွုစ၊္ မတလ္တြင ္ဒူးပလာယာခရိငု၊္ ႏို႔တေကာ (ၾကာအင္းဆိပႀ္ကီး) ၿမိဳ ႕နယ္၊ ထီးညေဖာေက်းရြာတြင ္ရိက္ုယူထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည။္ ဤပံသုည ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအား ႏို႔ဖိုးယာယီဒုကၡသညစ္ခန္းရိွ စိက္ုပ်ဳ ိးေရးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ့လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ား၊ 
မ်ဳိးေစမ့်ားႏွင္ ့ျခငသ္တ္ေဆးမ်ား၏ပံျုဖစ္ပါသည။္ ၎တို႔သည ္ ျမနမ္ာျပညသ္ို႔ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ရာ၌ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပနလ္ည္
တည္ေထာင္မႈတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္းတို႔ကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ KHRG မွ ေမး
ခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုျဖစ္သည့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ ဤသင္တန္းကိုတက္ခဲ့ၾကပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]
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(ခ) ေနအိမ္ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား

KHRG ၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ရရွိခဲ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာ UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ 
ေနရပ္ျပန္သည့္ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာသို႔ျပန္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔အတြက္ 
ေနအမိမ္်ားကုိ စစီဥ္ေပးထားသည။္  အထူးသျဖင့္ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးစခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ မယ္လေဝလယ ္
မူး၊ ေကာ္လား၊ ေလးဖါေထာႏွင့္ ထီးသဘလုဖိုးခီးသုိ႔ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ 
အိမ္ယာသစ္မ်ား ရရွိၾကသည္။  သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာစီစဥ္ေပးထားသည့္ အိမ္ယာသစ္မ်ားသည္ အရည္ 
အေသြးျပည္မီွ့ျခင္း မရိွသည္အ့ျပင္ ေနရပ္ျပန္သမူ်ားအေနျဖင္ ့ထုိအိမယ္ာမ်ားကုိ တရားဝငပ္ိငုဆုိ္ငခ္ြင္မ့ရရိွေပ။  
မယလ္တာေလာ္ေသာသည ္ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အစပုိင္းတြင္ ေနရပ္ျပန္သူ 
မ်ားအတြက္ အနီးအနားတြင္ အိမ္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္မွအပ လက္ေတြ႔တြင္ 
အမိယ္ာအသစမ္်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းမရိွေပ။ ထုိသုိ႔ေသာအိမယ္ာမ်ား စစီဥ္ေပးသည္ ့အေထာက္အပံမ့်ား 
မရသည္သူ့မ်ားသည ္၎တုိ႔၏အမိယ္ာမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ေဆာက္လုပ္ၾကရၿပီး အခ်ိဳ ႕ေသာသမူ်ားမွာ က်ဥ္းက်ပ္၍ 
လံုျခံဳမႈမရွိေသာအိမ္ယာမ်ားတြင္  ေနထိုင္ရလ်က္ရွိသည္။ 

ေရရရိွျခင္းသညလ္ည္း အခ်ိဳ ႕ေသာေဒသမ်ားအတြက ္အခက္အခတဲစခ္ျုဖစသ္ည။္ ထုိေဒသတြင ္ ေနထုိင္ေသာ  
ေနရပ္ျပန္မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေရတြင္းတူး၍အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အႏၱရယ္ရွိသည့္ သဘာဝအရင္း 
အျမစမ္်ားအေပၚ ယာယမီွီခုိမႈမ်ား ျပဳလပ္ုရသည။္ ထုိေဒသမ်ားသည ္မမိအိစအီစဥျ္ဖင္ ့ ေနရပသုိ္႔ ျပနလ္ာခဲ့ေသာ  
IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ 

 ၁) UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား

ဘားအံခ႐ိငု၊္ မယ္လတာေလာ္ေသာတြင ္လက္ရိွေနထိင္ုလ်က္ရိွေသာ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲသူ့မ်ားတြင္ အမ်ားစုမွာ 
UNHRC ၏အစီအစဥ္ႏွင့္ ေနရပ္သို႔ျပန္လာခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ျပန္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေနအိမ္မ်ားျပင္ဆင္ 
ေပးထားျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ၎တုိ႔ကိယုတုိ္င္ ေနအိမမ္်ားေဆာက္လပုၾ္ကရသည။္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ သုံးဦး 
စလုံးသည ္၎တုိ႔၏လကရိွ္အေျခအေနကုိ ေက်နပလ္်က္ရိွေသာ္လည္း သမူအေနျဖင္လ့က္ရိွတြင ္က်ဥ္းက်ဥ္း 
က်ပက္်ပအ္ေျခအေနတြင္ ေနထုိင္ရလ်ကရိွ္ေၾကာင္း ေနာ္ဒ--- က KHRG အားေျပာခဲသ့ည။္ “အိမက္နည္းနည္း 
ေသးၿပီး လူကမ်ားေနတယ္။ ဒါေပမဲခ့ုေတာ့ ပိႀုကီးတဲအ့မိမ္ေဆာက္ႏိငု္ေသးဘူး။ […] အမိက္ အရမ္းေတာ့မခိငု ္
ဘူး။ ေလျပင္းတုိက္ရင္ေတာ့ ေၾကာက္ရတယ္။” 209 သူမ၏အိမ္မွာ ယုိယြင္းပ်က္စီးေနၿပီး အေျခအေနမေကာင္း 
ေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတို႔အိမ္ေဆာက္ဖို႔နဲ႔ ေျမရဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားရတယ္။ အိမ္ကသိပ္မ 
ေကာင္းေတာ့ဘူး။ ျခေတြကလည္းအိမ္တုိင္ကုိ စားကုန္ၿပီ။” ေနာ္က်--- သည္လည္း အလားတူအေျခအေနကို 
ရငဆုိ္ငရ္လ်က္ရိွသည။္ “ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကၽြန္မရ႕ဲ အိမ္က ပ်က္စီးေနၿပီ။ အိမ္က သိပ္မခုိင္ေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ 
ကၽြန္မတုိ႔ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနလုိ႔မရေတာ့ဘူး။” 210

အခ်ိဳ႕က ၎တုိ႔တြင္ ဖ်ာ၊ ေစာင္ႏွင့္ ျခင္ေထာင္ အလုံအေလာက္မရွိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ထုိအေျခအေနက 
မိုးတြင္းႏွင့္ ေအးသည့္ရာသီဥတုမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ျခင္မွျဖစ္ပြားေစသည့္  
ေရာဂါမ်ားအား ရရိွေစေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည။္ အခ်ိဳ ႕ေသာေနရပျ္ပနသူ္မ်ားသည ္KNU-KNLA-PC မွ တစဆ္င္ ့
(အမညမ္သိ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမွ) ဆုိလာျပားမ်ားရရိွခဲၾ့ကၿပီး လူတိငု္းေစမ့ရေသးသည္အ့တြက္  ေနာငတ္ြင ္
ထပ္မံရရွိရန္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနရပ္ျပန္သူႏွစ္ဦးက ထုိဆိုလာျပားမ်ားသည္ အခမဲ့မဟုတ္ 
ေၾကာင္း KHRG အား ေျပာခဲ့သည္။ ေနာ္က်--- က သူမအေနျဖင့္ ဆိုလာျပားတစ္ခုပင္ ဝယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ “ဆုိလာေတြေတာ ့ရိွပါတယ။္ ဒါေပမယ္ ့ကၽြနမ္တုိ႔ဘတသ္ံုးရာ [၁၃၅၉၈ က်ပ]္ ေပးရမယ။္ ဒါေပ 
မယ့္ကၽြန္မမွာ ဘတ္သုံးရာမရွိေသးေတာ့ ကၽြန္မမဝယ္ႏိုင္ေသးဘူး။ […] ကၽြန္မသူတုိ႔ [လူႀကီးေတြ] ကုိေျပာ 

209 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
210 Source #14 တြင္ၾကည့္ပါ။
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တယ္။ ‘ရွငတုိ္႔ ကၽြန္မကိုေပးရင္ေတာ့ ကၽြနမ္တစခ္ရုမယ။္ ဒါေပမယ့္ ရွငတုိ္႔မေပးရင္ေတာ့ ကၽြနမ္မယူေတာဘူ့း။ 
ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မမွာပိုက္ဆံလုံးဝမရွိေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ ကၽြန္မအေမွာင္ထဲမွာပဲ ေနေတာ့မယ္။’” 211   
ဆိုလာျပားမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားလွ်ပ္္စစ္မီးရရွိရန္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္ 
နယ္၏ေနရာအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လွ်ပ္္စစ္ဓါတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။212 

မယ္လတာေလာ္ေသာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ျမစ္ေရႏွင့္ တြင္းေရႏွစ္ခုလံုးကို အသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
ေနာ္က်---မွာ ရြာႏွင္ ့အလွမ္းေဝးသည့္ေနရာတြင ္ေနထုိငသ္ျဖင့္ ့ေရရိွရနအ္တြက္ သူမ၏ကိယ္ုပိငုအ္စအီစဥျ္ဖင္ ့
လုပ္ေဆာငရ္သည။္ “ေရက ကၽြနမ္အိမထိ္မေရာက္ဘူး။ ဘာလို႔လဆုိဲေတာ့ ကၽြနမ္ေနတာက အဲဒ့ီေနရာနဲ႔ေဝးတယ္။ 
[…] ကၽြန္မ မိသားစုအတြက္ ေရတြင္းတူးထားတယ္။” 213  သူမအေနျဖင့္ အျခားေသာေနရပ္ျပန္သူမ်ားကဲ့သို႔ 
အမိသ္ာခြက္ လက္ခံရရိွျခင္းမရိွေၾကာင္းကုိလည္း ရွင္းျပခဲသ့ည။္ ေနာ္ဒ--- မွ ရွင္းျပသကဲသုိ့႔ ေဒသတစခ္လုံုးတြင ္
စြန္႔ပစပ္စၥည္း စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ရိွပုံမရေပ။ “ကၽြနမ္တို႔က (အမႈက္ိေတြကိ)ုဒလုိီပ ဲမီးရိႈ႕လုိကတ္ယ။္ […] တခ်ိဳ ႕က 
ေတာ့ ျမစ္ထဲကုိပစ္ၾကတယ္။” 214 

ဒူးပလာယာခ႐ုိင္မွ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည ္၎တုိ႔ေနထိငုသ္ည့္ေနရာအေပၚမတူည၍္ မတူညီေသာ အခက္အခ ဲ
မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရသည္။ ထီးသဘလုခီးမွ ေဒၚစ--- က သူမအေနျဖင့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ 
တည္္ေဆာက္ခဲ့ေသာအမ္ိယာသည ္သူမအတြက ္ေက်နပမ္ႈရိွသညဟု္ ရွင္းျပခဲသ့ည။္ “အဲဒ့အိီမယ္ာမွာ လူတုိင္း 
ေနလုိ႔ဆ့ံတယ္။ အိမ္က အခန္းက်ယ္ႏွစ္ခန္းနဲ႔ ဧည့္ခန္းတစ္ခန္းရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္အဲ့ဒါက ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ 
အဆင္ေျပတယ္။ […] ကၽြန္မတုိ႔မွာ အိမ္သာလည္းရွိတယ္။ အိမ္တုိင္းမွာ အိမ္သာတစ္လုံးစီရွိတယ္။ သူတုိ႔က 
အိမ္တိုင္းအတြက္ အိမ္သာ၊ မီးဖိုေခ်ာင္၊ ေရခ်ိဳးခန္းအားလုံးကုိ လုံေလာက္ေအာင္ ေဆာက္ထားေပးတယ္။” 215  
သူမတြင္ ေနရာထိုင္ခင္းလံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိၿပီး သံုးေရလုံေလာက္စြာရရွိသည္။ သို႔ေသာ္သူမတို႔တြင္ စြန္႔ 
ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိေပ။

ေလးဖာေထာမွ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာအအိ--- က KHRG အား ၎တို႔ေနထိုင္သည့္ ျပန္ 
လည္ေနရာခ်ထားေရးစခန္းတြင္ ေရရရွိရန္အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ “မိုးတြင္းဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
မိုးေရကုိပဲသုံးတယ္။ ဘာလို ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တျခားေနရာက ေရမရဘူး။ ေႏြရာသီဆုိရင္ေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသထဲ ေရအလံုအေလာက္မရွိေတာ့ ေရကုိေခ်ာင္းကေနသြားခပ္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ့္ 
ဟာကိုယ္ ေရရွာရတယ္။ […] ဆုိင္ကယ္မရွိတဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ အရမ္းေဝးတယ္။ အဲ့ဒီကုိေရာက္ဖို႔ 
မနိစသ္ံုးဆယ္ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ရတယ္။ […] ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးသယ္ရင ္အဲ့ေလာက္ထိမသယ္ 
ႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေခ်ာင္းမွာေရခ်ိဳးတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရယူလုိ႔မရဘူး။ ေခ်ာင္းကသိပ္ 
မနက္ေတာ့ ခဏေလးနဲ႔ ညစ္ပတ္သြားတယ္။” 216 

နပိြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက ္ေနအိမ္မ်ားေဆာက္ေပးေၾကာင္းကုိလည္း သူကေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ 
သုိ႔ေသာ ္တစ္စုံတစ္ဦးက ထုိေဒသမွထြက္သြားမညဆုိ္ပါက ၎ေနထုိငသ္ည္အိ့မအ္ား ျပနသိ္မ္းမညျ္ဖစ္ေၾကာင္း 
ကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ UNHCR ၏ အကူအညီျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအပါအဝင္ ထိုေဒသတြင္ 
ေနထိငုလ္်က္ရိွသည္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ တိက်ေသာအိမ္ယာေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ အုိးအိမ္ပုိင္ဆုိငခ္ြင္ ့
မရိွသည္အ့တြက္ ဤအေျခအေနသည ္စုိးရမိဖ္ြယ္ျဖစသ္ည။္ ထို႔အျပင ္ေစာအအိ---သည ္အိမ္ေဆာက္လုပထ္ား 

211 Source #14 တြင္ၾကည့္ပါ။
212 World Bank မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ Xinhua Net တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Electricity to transform Rural 

Myanmar” ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝထားေသာ “7 regions, states to get electricity access in 
Myanmar” တြင္ၾကည့္ပါ။

213 Source #14 တြင္ၾကည့္ပါ။
214 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
215 Source #15 တြင္ၾကည့္ပါ။
216 Source #15 တြင္ၾကည့္ပါ။
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http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/02/c_137795138.htm#:~:text=The%20electrification%20project%20will%20cover,help%20of%20the%20World%20Bank.
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/09/16/electricity-to-transform-rural-myanmar#:~:text=On%20September%2016%2C%202015%2C%20the,extension%20and%20off%2Dgrid%20electrification.&text=As%20the%20plan%20is%20rolled,transform%20life%20in%20rural%20Myanmar.


သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕အိမ္ယာမ်ားသည္ ျခစားထားသည့္အတြက္  ၎ကစိတ္ပ်က္မိ 
ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ ထိုအိမ္ယာမ်ားသည္ ဆိုးရြားေသာရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္မရွိေၾကာင္းကိုလည္း 
၎ကရွင္းျပခဲသ့ည။္ အထူးသျဖင္မ့ိုးရာသီတြင ္အခ်ိဳ ႕ေသာအမိယ္ာမ်ားသည ္ျပင္းထန္ေသာေလတိက္ုခတျ္ခင္း 
ေၾကာင္ ့တစခ္်ဳ႕ိတစ္ဝကၿ္ပိဳက်ျခင္းႏွင့္ အိမ္ေခါင္မိုးယိုျခင္းမ်ား ျဖစပ္ြားခဲသ့ည။္ တစပ္ိငုတ္စႏ္ိငု ္သီးႏံွစိကုပ္်ိဳးႏိငု ္
သည့္ အမိအ္ေနာက္ဖကရိွ္ေျမကြကလ္ပ္အား မေပးျခင္းကုိလည္း ၎ကရွင္းျပခဲသ့ည။္ ထုိသုိ႔ေသာ သီးႏံွစိက္ုပ်ိဳ း 
ျခင္းသည ္မသိားစမု်ားအတြက ္အပိဝုင္ေငြရရိွေစႏိငုၿ္ပီး အစားအေသာကကု္နက္်စရတ္ိ သက္သာေစသည္အ့တြက္ 
အေသးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးေပၚ အမ်ားဆုံးမွီခိုေလ့ရွိေသာ ကရင္လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည့္ 
အေလ့အထတစခ္ျုဖစသ္ည။္ “အမိ္ေနာက္ေဖး ေစ်းဆိငုတ္ည”္ ဟူသည္ ့ဗမာစကားပံ ုအရ ထုိသုိ႔ေသာအိမျ္ခဝံန္း 
စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ က်င့္သံုးပံုေပၚသည္။ 

 ၂) UNHCR ၏ အကူအညီျဖင့္ ျပန္လာျခင္းမဟုတ္ေသာ IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား 

KHRG သည္ မမိအိစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ေနထုိငမ္ႈအေျခအေနမ်ားကိ ုအေသးစတိရ္ယူႏိငုျ္ခင္း မရိွခဲပ့ါ။ 
ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ေကာ္လားမွ ေနာအ္ခ--- က သူမအေနျဖင့္ ေရရရိွေသာ္လည္း ထုိေရမွာလတူိင္ုးအတြက္ လုံ 
ေလာက္မႈမရွိပါ။ သူမအေနျဖင့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွေပးေသာ ဆိုလာျပား၊ အိမ္သာခြက္ႏွင့္ အိပ္ယာပစၥည္း 
အလံုအေလာက္ရွိသည္။ ေနာ္ဗ--- ကမူ သူမအေနျဖင့္ အနီးအနားရွိစမ္းေခ်ာင္းမွ ေရရွိေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ 
သူမတို႔ႏွစဥ္ီးစလုံးသည ္ေနအမိမ္်ားအား ကုိယ္တုိင္ေဆာက္ရေသာ္လည္း သူမတုိ႔၏အိမယ္ာမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ 
ၿပီး ေက်နပမ္ႈရိွၾကသည။္ ေကာ္လားသည ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတထ္ားေသာ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး 
ေနရာတစခ္ျုဖစၿ္ပီး ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္ စစီဥ္ေပးေသာအိမ္ယာမ်ားသည ္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကန္ုအထ ိေဆာက္ 
လုပၿ္ပီးစီးျခင္းမရိွခဲပ့ါ။ KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲသ့ည္ ့ဒကုၡသညမ္်ားသည ္၂၀၁၈ ခုႏွစ္မတိင္ုမီ ထုိေနရာေဒသသို႔ 
ျပန္လာခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ေနစရာအိမ္ယာမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရသည္။ 

ေကာ္လား - ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာ

ေကာ္လားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတြင္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ 
အိမ္ယာအလံုး (၃၀၀)၏ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို နိပြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ တပ္မ 
ေတာ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းႏွစ္ဦးသူ တပ္ရင္းမွဴးေမာင္ေရႊလင္းႏွင့္ ဗ်ဴဟာမွဴးရဲထြန္းလင္းတို႔၏ စီမံခန္႔ခဲြဦး 
ေဆာငမ္ႈေအာက္တြင္ ကမာၻေရႊနန္းကုမၸဏႏွီင္ ့မင္းဇာနညကု္မၸဏတုိီ႔မွ ၎အိမယ္ာေဆာက္လုပ္ေရးစမီ ံ
ကိန္းကုိ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာငရ္ြက္ခဲပ့ါသည။္ နပိြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အမိယ္ာတစလုံ္း၏ကုနက္်မႈကုိ 
၁၂,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ေထာက္ပ့ံကူညီသည့္အတြက္ အိမ္ယာအလံုး (၃၀၀)အတြက္ဆိုလွ်င္ ကုန္က်ေငြ 
စုစုေပါင္း ၃,၆၀၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ကို ၎ကုမၸဏီတို႔မွ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါအိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အိမ္ယာမ်ား 
အရည္အေသြးမမီွေၾကာင္းႏွင္ ့သတ္မွတ္ထားသည္အ့ခ်နိက္ာလအတြင္း ေဆာငရ္ြက္ႏိငုျ္ခင္းမရိွေၾကာင္း 
ကုိ KHRG မွ သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တငဘ္ာလတြင ္ကုမၸဏမီ်ားမွ အိမယ္ာေဆာက္လုပရ္န ္
အတြက္ ေျမယာမ်ားကို စတင္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ကာလ ေျခာက္လအတြင္း 
ကုမၸဏမီ်ားမွ အမိယ္ာမ်ားကုိေဆာက္လုပၿ္ပီးစီးရမညျ္ဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ႏွစ္ေႏွာင္းပိငု္းတြငသ္ာ ၎ 
အမိယ္ာေဆာက္လုပ္ေရးစမီကံနိ္းကိ ုေဆာငရ္ြက္ၿပီးစီးခဲပ့ါသည။္ ထုိ႔အျပင ္ကုမၸဏမီ်ားမွ ျပနလ္ည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးေနရာရွိ လမ္းမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္လုပ္ထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေနရပ္ျပန္လာမည့္ 
သူမ်ားအတြက္ စခန္းအတြင္း သန္႔ရွင္းသည့္ေရရရိွရန္ လုိအပ္သညမ္်ားကုိ စီစဥ္ေပးထားျခင္းမ်ားလည္း 
မရိွေပ။ ေကာ္လားသည ္ေဝးလံေခါငပ္ါးသည့္ေနရာေဒသတြင္တညရိွ္ေသာေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအ 
တြက္ သြားလာေနထုိငလ္ပုကုိ္ငရ္န ္အခက္အခမဲ်ား ရငဆ္ိငုရ္ႏိငုပ္ါသည။္ အထူးသျဖင္ ့မိုးရာသီကာလတြင ္
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လမ္းမေပၚမွာရွိသည့္ေျမႀကီးမ်ားသည္ ဗြက္အုိင္အျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ခရီးသြားလာရန္အတြက္ 
အခက္ခဲျဖစ္ေစပါသည္။ 

KHRG မွ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေဒသခ ံKNLA အရာရိွတစဥ္ီးမွလည္း ၎အမိယ္ာမ်ားသည ္အရညအ္ေသြးမမီွ 
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ ခိုင္ခံ့မႈရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ 
“ေဆာက္လုပ ္ထားတဲအိ့မ္ေတြရ႕ဲအရညအ္ေသြးျပည္မီွ့လား၊ မမီွဘူးလားဆိတုာ ခငဗ္်ားျမငတ္ဲအ့တိငု္းဘ။ဲ 
ဒမွီာၾကည္ပ့ါဦး။ ဒလီိအုမိ္ေတြက ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီးေဆာကလု္ပ္ထားတာမရိွမွန္း သသိာတယ္။ ဒမွီာ 
ျပန္လည္ေနထုိင္မယ့္သူေတြအတြက္ ဒီလုိအိမ္ယာေတြမွာ သူတုိ႔ေတြဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ေနထုိင္လုိ႔ရ
မယ္ ခင္ဗ်ားထင္လဲ။” 217 အနည္းဆံုး အိမ္ယာအလံုး (၃၀၀) ၏သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ေနထုိင္ရန္အတြက္ 
အရည္အေသြးမမ ွီေ ၾကာင္း ၎မွေ ျပာ ၾကားခဲ့ပ ါသည္။ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ကုိ  
ေဆာင္ရြက္ၾက သည့္ ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ပင္ တပ္မေတာ္မွအၿငိမ္းစားယူျခင္းရွိ၊ 
မရိွအေၾကာင္း ၎ KNLA အရာရွိက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါသည္။ 

အမိယ္ာစမီကိံန္းအား ေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့လာရန ္တာဝနယူ္ေဆာငရ္ြက္ရသည္ ့KNLA တပခ္ဲြမွဴးတစဥ္ီးမွလည္း 
အိမ္ယာမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အိမ္ယာအေဆာက္အဦးမ်ား၏ အရည္အေသြးကို 
စစီစအ္ကျဲဖတမ္ႈမ်ားလုပ္ေဆာငရ္နႏွ္င္ ့လိုအပပ္ါက ျပနလ္ညျ္ပငဆ္င္ေပးမညဟု္ ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႔တြင္မူ ဘာမွ်လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ အိမယ္ာမ်ားအား ေဆာက္လုပၿ္ပီးစီးၿပီးေနာက္တြင ္
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အိမ္ယာေသာ့မ်ားလဲႊအပ္ေပးခဲၿ့ပီး ကုမၸဏမီ်ားသည ္ျပနလ္ညစ္စ္ေဆးျခင္း 
မရွိဘဲ ထုိေနရာမွထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။ ေကာ္လားတြင္ရွိသည့္ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္ 
(KHRG မွ ဤအစီရင္ခံစာကို ျပဳစုေနစဥ္ကာလ) အထိ သန္႔ရွင္းသည့္ေရရရွိျခင္း မရွိေသးေပ။ 

ေကာ္လားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတြင ္ျဖစ္ေပၚေနသည္ ့ဤကဲသို့႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင္ ့
ေနရပျ္ပနလ္ာသူမ်ားအတြက္ အိမယ္ာေဆာက္လုပ္ေပးရာတြင ္ကုမၸဏမီ်ားအားေဆာက္လုပ္ေရး ကနထ္ 
ရိက္ုေပးသည္ပ့ံစုမံ်ားအေပၚ စိုးရမိစ္ရာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည။္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား 
အတြက္ ခုိင္ခ့ံသည္အ့မ္ိယာမ်ားႏွင့္ အေျခခလုိံအပခ္်က္မ်ားရရိွေစရန ္ေသခ်ာခ်မွတ္၍ ေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့ 
လာသည္လု့ပင္န္းစဥမ္်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည။္ ဤျဖစ္စဥ္ကုိ ေလ့လာၾကည္ျ့ခင္းအားျဖင့္ ထုိကုမၸဏ ီ
ႏွစ္ခုသည္ ၎တို႔၏အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ားရရွိရန္အတြက္ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ရာတြင္ တန္ဖိုးနည္းၿပီး 
အရညအ္ေသြးမျပည္မီွ့သည္ ့ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳထားပုံရပါသည။္ တပ္မေတာ္မွ က်ဳးလြနခ္ဲ့ 
သည္အ့မႈမ်ားတြင ္ျပစဒ္ဏလ္ြတ္ေျမာကျ္ခင္းမ်ား ရိွေနသည္အ့တြက္ေၾကာင့္ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရး 
စမီကိံန္းတြင ္တပမ္ေတာ္စစမ္ႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ပါဝငလု္ပ္ေဆာငျ္ခင္းအေပၚ ၎တို႔၏လုပရ္ပမ္်ားအတြက္ 
တာဝနယူ္၊ တာဝနခ္မံႈရိွေစရန ္ျဖစႏ္ိငု္ေခ်အလြနန္ည္းပါးသည။္218  အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ိုေသာ ္တပမ္ေတာ ္
စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းမ်ားျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရရွိေလ့ရွိသည္။ 

217 ဤကိုးကားခ်က္ကို ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ႏို႔တေကာ (ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး) ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ္လားတြင္ KHRG သတင္းစုေဆာင္းသူတစ္ဦးမွ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရိုက္ယူထားေသာ မထုတ္ေဝသည့္ဗီဒီယိုမွ ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

218 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “အေၾကာက္တရား၏ အုတ္ျမစ္ - ၂၅ ႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ 
ထားေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ား” ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ 
“လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ား” တြင္ၾကည့္ပါ။
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မူေၾတာ္ခ႐ိုင္၊ အရ--- ေက်းရြာမွ ဦးအ--- က သူ႔အေနျဖင့္ ပြယ္လိုကလိုး (ယြန္းစလင္း) ျမစ္အား ေရရရွိရန္ 
အသံုးျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ထိုျမစ္တြင္ပင္ အမိႈက္သြန္ေလ့ရွိေၾကာင္းကို KHRG အား ေျပာျပခဲ့သည္။ ေရရရွိေရးလံု 
ေလာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ မိလႅာသန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္းသည္  အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ခလယ္မူဂါးေက်းရြာမွ  
ေနာ္ဇ---က အဓိကထားေျပာျပခဲ့သည္။ “ရြာထဲမွာ အဓိကလုိအပ္ခ်က္က အိမ္သာရယ္၊ အမိႈက္ပုံးနဲ ႔ 
ေရအလုံအေလာက္ ရရွိဖို႔ပဲ။ ဒီမွာလူေတြအမ်ားႀကီးေနၾကေတာ့ ေရအလုံအေလာက္မရဘူး။” 219

သထံုခ႐ိုင္၊ ထီးဆီေဘာခီးေက်းရြာသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ IDP မ်ားသည္ အနီးအနားရွိ ထီးဆီေဘာျမစ္မွ 
ေရကုိသာ မွီခိုအားထားရသည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း ထုိ ျမစ္အေပၚမွီခို ျခင္းတြင္ စိန္ေခၚမ ႈမ်ားရ ွိသည္ဟု             
ေစာအဖ--- က ေထာက္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔နီးနီးနားနားက ေရရႏိုင္မယ့္ေနရာေတြ လုိအပ္တယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ေရရတဲ့ေနရာက အရမ္းေဝးတယ္။ အဲ့ဒီကုိေရာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္တက္ရ 
တယ္။” 220  ေစာရ--- ကလည္း ေရအရည္အေသြး မေကာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံတင္ျပခဲ့သည္။ 

219 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
220 Source #37 တြင္ၾကည့္ပါ။

ဤဓာတ္ပံႏွုစပ္ံကုို ၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ဇြနလ္ ၅ ရက္ေန႔၌ ဒူးပလာယာခရိငု၊္ ေကာတ္ရ ီး (ေကာ့ကရတ္ိ) ၿမိဳ ႕နယ္၊ ေကာ္လားတြင ္ရိကုယ္ခူဲသ့ည္ ့
ဗီဒီယုိမွ ကူးယူထားပါသည္။ ဝဲယာမွဓာတ္ပံုသည္ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္အိမ္ယာမ်ားၾကားတြင္ ရႊံ႕မ်ား 
ထူထပ္ေနသည္လ့မ္းျဖစ္ပါသည။္ မုိးရာသီတြင္ စခန္းအတြင္းရႊ႕ံအုငိမ္်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေဒသခမံ်ားခရီးသြားလာရာတြင ္အခက္အချဲဖစ္ေစ 
ပါသည္။ လက္ယာမွ ဓာတ္ပံုသည္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွေပးသည့္ဆိုလာျပားျဖစ္ပါသည္။ [ဓာတ္ပုံ - KHRG] 

အထက္ပါဓာတ္ပံုႏွစ္ပံုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔၌ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ေကာ္တရီး (ေကာ့ကရိတ္) ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ္လားတြင္ ရိုက္ 
ယူခဲ့သည့္ဗီဒီယုိမွ ကူးယူထားပါသည္။ ဤပံုမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္သူဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အိမ္ယာတစ္လံုး၏ 
နံရံကို ေဒသခံ KNLA အရာရိွတစ္ဦးမွ အားမစိုက္ဘဲ ၎၏ဆိုင္ကယ္ေသာ့ျဖင့္ထိုးသည့္အခါ လြယ္ကူစြာ ကြာက်လာပံုကို ျပသထားပါ 
သည္။ ထုိ႔ေနာက္သူသည္ ထိုနံရံအေပါက္ကို လက္မျဖင့္ထိုးၿပီး နံရံတြင္ရွိသည့္သဲေက်ာက္မ်ား ကြာက်လာပါသည္။ “ဒီမွာတစ္ခ်က္ 
ေလာက္ၾကည့္ပါဦး။ ကၽြန္ေတာ့္လက္မနဲ႔ေတာင္ အလြယ္တကူကုတ္ျခစ္လုိ႔ရတယ္။” [ဓာတ္ပံု - KHRG]

ဓါတ္ပံုမ်ား- ေကာ္လားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာ   

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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“ရႊ႕ံထူတဲ့ေခ်ာင္းကေရကိ ုကၽြန္ေတာတုိ္႔ သံုးရတယ။္ ေရကမသန္႔တဲအ့ျပင ္အခဆုိုရင ္ေရစီးအားလည္းမေကာင္း 
ဘူး။” 221 ထို႔အျပင္ ရြာအတြင္းေရခ်ိဳးရန္ ေနရာမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၿပိဳလဲေတာ့မည့္ အိမ္သာအေဆာက္အအံုသာရွိ 
ေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေရခ်ိဳးမယ့္ေနရာမရိွဘူး။ ဒါေပမယ့္ အိမ္သာေတာ့ရိွတယ္။ 
အိမ္သာကလည္း ေကာင္းေကာင္းေဆာက္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒီက သစ္သားတစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ ျခစားေန    
ၿပီး။” 222   အမိႈက္မ်ားကို အနီးအနားရွိျခံဳပုတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လမ္းမႀကီးမ်ားအနီးတြင္ ပစ္ေလ့ရွိသည္။ 

ဤသုိ႔ တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ားသည ္လူအေျမာက္အမ်ားေနထုိငၾ္ကသည္ ့
ထီးဆီေဘာခီးေက်းရြာတြင ္စိုးရမိဖ္ြယ္ရာျဖစ္သညဟု္ ေစာယ--- က ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္က နည္း 
နည္းေတာ့ က်ဥ္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အေကာင္းဆံုးေတာ ့အားလုံးဆန္႔ေအာင္ေနႏိငုဖ္ို႔ ႀကိဳးစား 
တယ္။ ဒီမွာေတြ႔တဲ့အတုိင္းပဲ ပစၥည္းေတြက ေနရာအႏွံ႔ပဲ။ […] ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နည္းနည္းပိုႀကီးတဲ့ 
အိမ္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လုိ႔အိမ္ကုိ အဲ့လုိခ်ဲ႕ခဲ့ရင္ ေနရာကက်ဥ္းေတာ့ ေဘးအိမ္ေတြ ဒါမွ 
မဟုတ္ ပစၥည္းေတြကိုထိမိလိမ့္မယ္။” 223 ေနာ္အဟ--- ကလည္း ထပ္မံ၍အတည္ျပဳခဲ့သည္။ “ဒီမွာက အရမ္း 
က်ဥ္းတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ဒီလုိပဲေနတယ္။ ကၽြန္မတို႔ နည္းနည္းႀကီးတဲ့အိမ္မေဆာက္ႏိုင္ဘူး။” 224 ထီးဆီေဘာခီး 
ေက်းရြာတြင္ရွိေသာ လူအမ်ားစုကလည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ အိပ္ယာပစၥည္းမ်ားအတြက္ မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

ထုိနည္းတူစြာပင ္ေတာငင္ခူ႐ိငု၊္ ကေလခီးတြငျ္ပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ IDP တစဥ္ီးျဖစသူ္ ေနာဇ္--- က သူမအ 
ေနျဖင္ ့ေရရိွရနအ္တြက္ အနီးအနားရိွျမစ္ေခ်ာင္းအား မီွခုအိားထားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ သူမ၏ ပတ္ဝန္းက်င ္
တြင ္အမိသ္ာႏွစ္လုံးရိွၿပီး အမိႈကမ္်ားအားရြာအျပငတ္ြင ္ပစ္ေလ့ရိွၾကသည။္ ထုိ႔အျပင ္၎တုိ႔အေနျဖင္ ့လွ်ပစ္စမ္ီး 
မရရွိပါ။ ခလယ္လြီထူတြင္ လက္ရွိေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ  IDP မ်ားအတြက္ ေရရရွိေရးႏွင့္ မိလႅာစနစ္သန္႔ရွင္းမႈ 
မရိွျခင္းက ၎တုိ႔အဓကိၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစသ္ည။္ ကုိနီးသုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထိငု္ေသာ IDP တစဥ္ီး 
ျဖစသူ္ ေစာန--- က လူတုိင္းအတြက္လံုေလာက္သည္ ့အမိသ္ာမရိွေၾကာင္း ဤသုိ႔ရွင္းျပခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေတြ ရြာထကုိဲျပန္ေနတာေတာင ္အမိသ္ာတစလုံ္းမွမရိွဘူး။ ကၽြန္ေတာတုိ္႔ကုိ အိမသ္ာခြက္ေတြေပးတယ။္ အဲဒ့ါက 
လည္း အမိ ္၄ အမိအ္တြက္ပဲေပးတာ။ မေလာက္ဘူး။” 225  ေဒသထတဲြင ္အမိႈက္သိမ္းသည္ ့စနစမ္ရိွေၾကာင္းႏွင္ ့
လွ်ပ္္စစ္မီးလည္းမရေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပခဲ့သည္။ 

ေစာအဂ--- က ေလာမူေသာေဒသ (ကဒဲိလူုရပက္ြက္) တြင ္လုိအပ္ေသာ ေရအလုံအေလာက ္ရရိွႏိငု္ေလာက္သည္ ့
ေရတြင္းမ်ားမရွိေၾကာင္း KHRG အား ေျပာျပခဲ့သည္။ “အခက္ခဲတစ္ခုက ေရရရွိေရးပဲ။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 
လက္ရွိအခက္အခဲပဲ။ လမ္းမႀကီးေဘးမွာေနတဲ့လူေတြအတြက္က ေရတြင္းေတြရွိတယ္။ ေတာင္ေပၚမွာေနတဲ့ 
သူေတြအတြက္ေတာ့ မရိွဘူး။” 226 ေလာ္မူေသာ(တုိေတာလူရပ္ကြက္ ) သုိ႔ ျပန္လည္ေနထိင္ုေသာ အျခား IDP 
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာအအိ---က အခ်ိဳ႕ေသာေရတြင္းမ်ားမွာ ေရခန္းေနၿပီျဖစ္ၿပီး ထိုအေျခအေနကို ေျဖရွင္းရန္ 
အတြက္ ရြာတြင္အကူအညီေပးမည့္သူမရွိေၾကာင္း ၎တုိ႔၏စိုးရိမ္မႈကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ “ဒီရြာထဲမွာေနတာ 
ေရရွားေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ေနလုိ႔ရေသးတယ္။ […] အရင္တုန္းကဆိုရင္ CIDKP ကလာၿပီး ဒီလုိ 
အခက္အခဲေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီကုိျပန္လာၿပီးကတည္းက[၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ] 
ေထာက္ပံ့မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္။” 227  

221 Source #21 တြင္ၾကည့္ပါ။
222 Source #21 တြင္ၾကည့္ပါ။
223 Source #21 တြင္ၾကည့္ပါ။
224 Source #38 တြင္ၾကည့္ပါ။
225 Source #12 တြင္ၾကည့္ပါ။
226 Source #33 တြင္ၾကည့္ပါ။
227 Source #34 တြင္ၾကည့္ပါ။
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



ႏုိ႔ရဲွေက်းရြာသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ခ့ဲေသာ IDP မ်ားကလည္း အလားတူအေျခအေနကုိ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရသည္။  ေစာက--- 
က ဤသို႔ ရွင္းျပခဲ့သည္မွာ  “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ CIDKP ကေဆာက္ေပးတဲ့ ေရတြင္းတစ္တြင္းရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ေရတြင္းကရြာမွာရွိတဲ့ အိမ္တုိင္းအတြက္ေတာ့ မေလာက္ဘူး။ ဒီမွာလူဦးေရ ၁၂၀ ေက်ာ္နဲ႔ အိမ္ေျခ ၃၂ လုံး 
ရွိတယ္။ […] ေရတြင္းက အပူဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ ဧၿပီလဆုိရင္ ေရခမ္းၿပီ။ […] ေရပိုသုံးရဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ 
ေရတြင္းကိ ုပိနုက္ေအာငတူ္းခဲတ့ယ္။” 228  ေရတြင္းမွ ေရပုိရရန္မလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကန္ထမွဲ 
ေရကို ယူသံုးရသည္။ သို႔ေသာ္ထိုေရမွာလည္း ေရႊတူးမႈမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သူကတင္ျပခဲ့ 
သည္။ “အဲဒ့ါက အလုပမ္ျဖစဘူ္း။ ေရရယူတဲ့ေနရာက အရမ္းေဝးေတာ့ လွည္းနဲ႔ကန္ထမွဲာ ေရယရူတယ။္ ဒါေပ 
မယ့္ကနထ္ကဲေရက လုံးဝမသန္႔ဘူး။ ျမစထ္ကဲေရကလည္း (ကနထ္ကုိဲစီးဝငလ္ာတယ)္ ေရႊတူးတဲလု့ပင္န္းေတြ 
ေၾကာင့္ ေရေတြညစ္ပတ္ကုန္ၿပီ။ ငါးေတြလည္း ေသကုန္တယ္။” 229

ေစာက--- က သူ၏ေနအမ္ိသည္ သူ႔မိသားစုေနထုိငရ္နအ္တြက္ ေသးငယ္လြန္းၿပီး ခိငုခ္ံမ့ႈမရိွေၾကာင္း ဤကဲသို့႔ 
ေျပာခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထဲကတခ်ိဳ႕က တဲမွာေနၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကအိမ္မွာေနတယ္။ […] ကၽြန္ေတာ့္အိမ္က 
မိုးဒဏ္ေလဒဏ္မခံႏိုင္ဘူး။ ဒါက ယာယီအေဆာက္အအုံပဲ။ မိုးရာသီအတြက္ေတာ့ တကယ္စိုးရိမ္တယ္။” 230 
၂၀၁၆ ခႏွုစအ္ေစာပိငု္းက ျပနလ္ာခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔အေနျဖင့ ္ယာယအီေဆာက္အအံတုြငသ္ာ ေနႏိငုသ္ညကုိ္ 
ၾကည္ပ့ါက ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအေနျဖင္ ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကုိင္အခက္အခဲမ်ားရိွသည္အ့တြက္ 
ေၾကာင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပမည့္အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ရန္မတတ္စြမ္းႏိုင္ေပ။ 

ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအေနျဖင္ ့မညသ္ည့္ေက်းရြာတြငျ္ဖစ္ေစ၊ မညသ္ည္ျ့ပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး ေနရာမ်ားတြငျ္ဖစ ္
ေစ၊ မညသ္ည္ပ့ံစုမံ်ိဳ းႏွင့္ျပန္လာသညျ္ဖစ္ေစ ၎တုိ႔သည ္ေနအိမႏွ္င့္ေနထုိငရ္သည္ ့အေျခအေနမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္ 
ၿပီး စနိ္ေခၚမႈအခ်ိဳ ႕ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည။္ UNHCR အကူအညျီဖင္ ့ေနရပျ္ပနသ္အူမ်ားစမွုာ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတြင ္ေနထုိငၾ္ကေသာ္လည္း အားလုံးအတြက္ ေနအိမ္ေဆာက္ေပးထားျခင္းမရိွ 
ေပ။ ခ႐ိုင္အားလုံးရွိ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ဆုိလာျပားမ်ားေပးေဝႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကုိ 
ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာေရႏွင့္ အိမ္သာမ်ားရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ 
အမိႈက္စြန္႔သည့္စနစ္သည္လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနေသးသည္။

 

228 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
229 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
230 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
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အထက္ပါဓာတ္ပံမု်ားအား ၂၀၂၀ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖၚဝါရလီ ၃ ရက္ေန႔တြင ္ဒူးပလာယာခရိငု၊္ ႏို႔တေကာ(ၾကာအင္းဆိပၾ္ကီး) ၿမိဳ ႕နယ္၊ ေလးဖာ 
ေထာျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး ေနရာတြင္ရုိက္ယူခဲပ့ါသည။္ ဤပံတုို႔သည ္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားမွ ၎တုိ႔၏အမိျ္ခဝံင္းမ်ားခတျ္ခင္း၊ ဟင္းသီး 
ဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ၿခံဝင္းထဲတြင္ သစ္ပင္စုိက္ေသာပံုျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏အိမ္ေရွ႕တြင္ ေစ်းဆိုင္ 
ေဆာက္ၾကပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]

ဤဘယဖ္က္ပံကုို ၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ဇြနလ္တြင ္ဒူးပလာယာခရုငိ၊္ ေကာ္တရ(ီေကာ့ကရတ္ိ) ၿမိဳ ႕နယ္တြင ္ရိက္ုယူခဲ့ေသာ ဗဒီီယုိထမွဲ ျပနလ္ည ္
ယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤပံုသည္ ေကာ္လားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာပံုျဖစ္ပါသည္။ ညာဖက္တြင္ရွိေသာပံုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 
မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဘားအံခရိုင္၊ လူပလယ္ (လႈိင္းဘြဲ)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရုိက္ယူခဲ့ပါသည္။ ဤပံုသည္ မယ္လေဝးလယ္မူးသို႔ျပန္လည္
အေျခခ်သည့္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေပးေသာ အိမ္မ်ား၏ပံုျဖစ္ပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]

(ဂ) က်န္းမာေရး 

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအား ရရွိျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားစုအတြက္ စိန္ 
ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရွိေနေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက အနီးဆံုးေဆးခန္းသို႔ 
ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ၾကာရွည္စြာခရီးသြားရေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ၎တုိ႔၏ ယခင္ IDP စခန္း 
သို႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုသာ မွီခိုၾကရေသးသည္။ 

 ၁) တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ား

ဘားအခံ႐ိင္ု၊ မယ္လတာေလာ္ေသာတြင္ ေဆးေပးခန္းမ်ားမရိွပါ။ KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းထားေသာ ေနရပျ္ပန ္
သူ ဒကုၡသည္ငါးဦးအနက္ UNHCR ၏ အကူအညျီဖင္ ့ျပန္ေရာက္လာေသာ ဒကုၡသည္ေလးဦးသည ္က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေလ့ရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မဲေဆာက္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ 
ယခင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္ႏွစ္က မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ 
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ျပနလ္ည္ ေနထုိငခ္ဲ့သူ ဒကုၡသည္ေဟာင္း ေနာ္အဗ--- က ဤသုိ႔ ရွင္းျပခဲသ့ည။္ “ကၽြနမ္တုိ႔ဆမွီာ ေဆးခန္းမရိွဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ဖ်ားတုိင္း ေဆးကုဖုိ႔အတြက္ ဘဲကေလာ္[မယ္လ]ဒုကၡသည္စခန္းကုိ ျပန္ရတယ္။” 231   
သုိ႔ေသာ္သူမအား ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ စခန္းတြင္းဝင္ခြင့္တားျမစ္ထားသည္။ UNHCR ၏ အကူအညီျဖင့္ 
ေနရပျ္ပနခ္ဲ့ေသာ ေနာ္အ---  က စခန္းသုိ႔ျပနရ္နမွ္ာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွႏု္ိင္သည္အ့တြက ္ေက်းရြာအတြင္း ေဆးခန္း 
ေဆာက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ “အဲ့ဒါက ထုိင္းအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ပဲဆုိင္တယ္။ သူတို႔က ခြင့္ျပဳေပးရင္ေတာ့ 
(ဒုကၡသည္စခန္းထဲကိုဝင္ဖို႔) လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ခြင့္မျပဳရင္ေတာ့ မလြယ္ဘူး။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က်ရင္ 
ကၽြနမ္တုိ႔ ဒလုိီပ ဲ(ေနရပျ္ပနလ္ညခ္်ထားတဲစ့ခန္းကုိ) ျပနလွ္ည္လ့ာရတယ္။ ကၽြနမ္တုိ႔ေနရာမွာ ေဆးခန္းမရိွေတာ့ 
အရမ္းခက္ခတဲယ။္ တကယ္လုိ႔ ကၽြနမ္တို႔ရ႕ဲေဒသမွာ ေဆးခန္းတစလ္ံုးေလာကရိွ္ရင ္အရမ္းေကာင္းမယ္။ အဲက့် 
မွ ကၽြန္မတုိ႔ဒီမွာ ေဆးဝါးပစၥည္းနဲ႔ ကုသမႈေတြ လြယ္လြယ္နဲ႔ယူလုိ႔ရမွာ။” 232 

ထိုနည္းတူစြာပင္ ထီးသဘလုခီးတြင္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ထုိေနရာတြင္ေနထုိငခ္ဲသ့ည္ ့အခ်ိဳ ႕ေသာေနရပျ္ပနဒ္ကုၡသညမ္်ားမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈ ခယံရူနအ္တြက္ 
၎တို႔၏မူလစခန္းသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚစ--- မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ “ဒီမွာေဆးခန္း 
မရိွေသးဘူး။ ဒမွီာေဆးခန္းနဲ႔ သူနာျပဳေတြမရိွတဲအ့တြက္ လူနာေတြကိ ုဒကုၡသညစ္ခန္း ဒါမွမဟုတ္ ျမနမ္ာအစိုးရ 
ေဆးရုံကုိ ပုိ႔ၾကတယ္။”  233 ဒူးပလာယာခ႐ုိင္၊ ေကာ္လားသုိ႔  မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနထုိင္ခ့ဲသူ ေနာ္အခ--- က 
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အုန္းဖန္ေဆးရံုႏွင့္ ေကအဲန္ယူတို ႔ ပူးေပါင္း၍ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားေပးေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ပိုမိုဆိုးရြားသည့္ ေရာဂါမ်ားခံစားရေသာ ရြာသားမ်ားအား ထိုေနရာသို႔ပို႔ေလ့ 
ရွိသည္။ 234

ျမန္မာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပုိ္င္းရိွ အခ်ိဳ ႕ေသာေက်းလက္ေဒသမွ ရြာသားမ်ားသည ္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာငမ္ႈအား 
ရယူရန ္ထုိင္းႏိငုင္အံား ဆက္လက္အားကုိးေနရပါသည။္ သုိ႔ေသာ္ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသရိွ ျဖတ္သန္းသြား 
လာေနေသာလမ္းမ်ားအား ေရရွည္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားရွိသည့္အခါတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  
အထူးအကူအညီလိုအပ္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္  
ျမန္မာအစိုးရတို႔မွ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ မျပန္႔ပြားေစရန္အတြက္ သြားလာခြင့္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ 
လူမႈအသုိက္ဝန္းတစရ္ပလုံ္းအတြက ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွရန ္အခက္အချဲဖစ္ေစခဲသ့ည။္235  ဒကုၡသည ္
မ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိသည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ UNHRC ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ 
ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ေလးဖါေထာတြင္ KNU မွ ဖြင့္ထားေသာ ေဆးခန္းရွိေသာ္လည္း ထိုေဆးခန္းတြင္ ဝန္ထမ္းလံုေလာက္စြာမရွိ 
သည့္အျပင ္အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈကုိသာ ေပးႏိငု္ေၾကာင္း ၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ေဖေဖာ္ဝါရလီတြင ္UNHCR 
၏အကူအညျီဖင္ ့ေနရပ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေဒသခံေခါင္းေဆာင ္ေစာအအိ--- က KHRG အားေျပာခဲသ့ည။္ အကယ္၍ 
အေရးေပၚအေျခအေန တစ္စုံတစ္ခုရိွခဲ့ပါက ထုိေနရာတြင္ေနထုိင္ေသာ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအေနျဖင္ ့ဘုရားသံုးဆူ 
သို႔သြားေရာက္ကာ ေဆးကုသရၿပီး ထိုသို႔သြားေရာက္ရန္ကားျဖင့္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ၾကာၿပီး ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ၄၅ မိနစ္ 
ခန္႔ၾကာျမင့္သည္။ 

231 Source #39 တြင္ၾကည့္ပါ။
232 Source #1 တြင္ၾကည့္ပါ။
233 Source #15 တြင္ၾကည့္ပါ။
234 Source #26 တြင္ၾကည့္ပါ။
235 Hmue Angel မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ Myanmar Times တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Myanmar closes Myawady-Thai border 

gates” ႏွင့္ Assawin PINITWONG မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ Bangkok Post တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Border checkpoints in 
Tak to close from Monday” တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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https://www.mmtimes.com/news/myanmar-closes-myawady-thai-border-gates.html
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1884020/border-checkpoints-in-tak-to-close-from-monday#:~:text=TAK%3A%20All%20checkpoints%20in%20this,Ansit%20Sampantharat%20said%20on%20Sunday.


 ၂) တရားဝင္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ား

မိမိ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ေနရပ္ျပန္လာသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးအ---က မူေၾတာ္ခ႐ိုင္၊ အရ--- ေက်းရြာေဒသတြင္ 
ရိွေသာ အစုိးရေဆးရုံသုိ႔ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင္ ့အလြယ္တကူတက္ေရာကႏ္ိငု္ေၾကာင္း တငျ္ပခဲသ့ည။္ သို႔ေသာ္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိႏိုင္ေသာ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲရွိ 
ေသာေၾကာင့္ ထိုေဒသမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ၾကေသာ အျခားဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈရရိွရန္ အခက္အချဲဖစ္ေစသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ၿမတ္ိ-ထားဝယ္ ခ႐ိငု၊္ သူးေလပေလာသုိ႔ မမိအိစအီစဥျ္ဖင္ ့
ျပနလ္ည္ေနထိငု္ေသာ ဒကုၡသည္ေဟာင္း ေနာ္ဂ--- က သူမ၏ရြာတြင ္ေဆးခန္းေဆာကရ္န ္ေတာင္းဆုိခဲသ့ည။္ 
“ကၽြနမ္တုိ႔ေတြလည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုိအပတ္ယ္။ ဘာလို႔လည္းဆုိေတာ့ ကၽြနမ္တို႔ရြာမွာ ေဆးဝါး 
အလုံအေလာက္မရွိဘူး။ တခ်ိဳ႕လူေတြက  ေနပူထဲမွာ တျခားရြာကုိလမ္းေလွ်ာက္သြားၿပီး ေဆးခန္းျပရတယ္။ 
တကယ္လို႔ကၽြန္မတုိ႔ရြာထမွဲာ ပစၥည္းလုံလုံေလာက္ေလာကန္ဲ႔ ေဆးခန္းတစလ္ံုးရိွရင ္ကၽြနမ္တုိ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ 
သြားလုိ႔ရတယ္။” 236 

KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ IDP အမ်ားစသုညလ္ည္း အလားတူအခကအ္ခမဲ်ားကုိ ရငဆုိ္ငရ္လ်ကရိွ္သည။္ ု
ဒူးသထူခ႐ိငု၊္ ထီးဆီေဘာခီးေက်းရြာတြင ္ေနထုိင္သူမ်ားမွာ ၎တို႔ဖ်ားနာပါက ေလးဖုိးထ (၎တို႔၏ ယခငက္ 
ေနထိုင္ခဲ့သည့္ IDP စခန္း) သို႔ ျပန္သြားရေၾကာင္း ေစာအဖ--- က ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆးကုသမႈ 
ခယံဖူို႔အတြက္ ေလးဖိုးထကုိျပနသ္ြားရတယ္။[…] ေျခလ်ငန္ဲ႔ဆုိ တစန္ာရီေလာက္သြားရတယ္။ […] တကယ္လုိ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပိုေကာင္းတဲကု့သမႈ ခယူံဖို႔လိမုယ္ဆုိရင ္သူတို႔က ကမမိ ု(ကမေမာင္း) မွာ ရိွတဲ့ေဆးရံ ုဒါမွမဟုတ္ 
ေဆးရံရိွုတဲတ့ျခားေနရာကိ ုလႊဲေပးတယ္။” 237  ထီးဆီေဘာခီးေက်းရြာႏွင္ ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပစၥည္းမ်ား 
ရိွသည္ ့အနီးဆုံးေဆးရုံ၏အကြာအေဝးမွာ အရမ္းေဝးသည္အ့တြက္ေၾကာင္ ့ျပႆနာရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲၿ့ပီး 
ေက်းရြာအတြင္း ေဆးခန္းတစ္လံုးလုိအပ္ေၾကာင္း အဓိကထားတင္ျပခဲ့သည္။ “ဒီမွာ ေဆးခန္းတစ္လုံးရွိရင္ 
ပိုေကာင္းမယ္။ တစ္ခုခုအေရးေပၚဆိုရင္ အေဝးႀကီးသြားရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ခက္ခဲတယ္။” 238

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အလားတူအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ခလယ္လြီထူခ႐ိုင္၊ ႏို႔ရွဲသို႔  ျပန္လည္ေန 
ထုိင္ေသာ ေစာက--- က KHRG သို႔ တငျ္ပခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ေဆးခန္း၊ ေဆးရံနုဲ႔ က်န္းမာေရးလုပ္သား 
မရွိဘူး။ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဆးကုဖို႔လုိအပ္ရင္ တေခါပြာရြာ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာက္ႀကီးကုိသြားရတယ္။ 
လမ္းမေကာင္းေတာ့ ခရီးသြားရတာအဆငမ္ေျပဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူနာကုိ ပခုံုးေပၚ ဒါမွမဟုတ ္ပခုက္ပၚတငၿ္ပီး 
လမ္းေလွ်ာက္ထမ္းရတယ္။ မိုးရာသီမွာဆုိရင ္ေျခလ်ငသ္ြားရတာပိခုက္ၿပီးေတာ့ အဲဒ့ကုိီေရာကဖ္ို႔ ႏွစန္ာရီေလာက္ 
ၾကာတယ္။” 239 ခရီးသြားလာေရး ခက္ခဲသည္သာမက အခ်ိဳ႕ေသာေတာရြာမ်ားရွိ ေဆးေပးခန္းမ်ားမွာ 
လံုေလာက္သည့္ေဆးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမရွိေပ။ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ ကေလခီးေက်းရြာသို႔ ျပန္လည္ 
ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ IDP တစဥ္ီးျဖစသ္ ူေနာ္ဇ--- က ဤသုိ႔ရွင္းျပခဲသ့ည။္ “ကၽြန္မတုိ႔ဆီမွာ ေကအန္ဲယူေဆာက္လပု ္
ေပးတဲ ့ေဆးခန္းရိွတယ္။ ဒါေပမယ္အ့ဲဒ့ကုိီသြားဖို႔ ေျခလ်င္န္ဲ႔ ေလးနာရီေလာကသ္ြားရတယ္။ အဲဒ့မွီာ လုံေလာက ္
တဲ့ေဆးပစၥည္းေတြလည္းမရွိဘူး။ ေခါင္းကိုက္တာမ်ိဳး သာမန္ေရာဂါေတြအတြက္ ပါရာစီတေမာပဲရွိတယ္။” 240

236 Source #5 တြင္ၾကည့္ပါ။
237 Source #37 တြင္ၾကည့္ပါ။
238 Source #21 တြင္ၾကည့္ပါ။
239 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
240 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
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(ဃ) ပညာေရး 

KHRG မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ  ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားစမွုာ အတုိင္းအတာတစခ္ထို ေက်ာင္းတက္ခြင္ရ့ၾကသည။္ 
ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံေက်ာင္းတြင္တက္ရသည့္အတြက္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားနည္းတူ 
အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ထိုအထဲတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေက်းရြာမ်ားမွာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ 
အကြာအေဝးတြင ္ေက်ာင္းမရိွသျဖင္ ့ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ား ပိမုိျုမင္တ့က္လာသည။္ သို႔ေသာလ္ည္း ဒကုၡသည ္
မ်ားႏွင္ ့IDP မ်ားအတြက္မ ူအျခားေသာစနိ္ေခၚမႈမ်ားအား ထပ္ေလာင္းၾကံဳေတြ႔ၾကရသည။္ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအေန 
ျဖင္ ့ၾကံဳေတြ႔ရေသာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပင္န္းဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ပညာေရးအား 
ပံပ့ိုးေပးရန ္အထူးသျဖင္ ့အေဆာငခ္ႏွင္ခ့ရီးစရတ္ိမ်ားေပးရန္ ၎တုိ႔အတြက္ အခက္အချဲဖစ္ေစသည။္ ကေလး 
အားလုံးကုိ ေက်ာင္းထားရနမ္ျဖစႏ္ိငုသ္ည္အ့ေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေနရပ္ျပန္မိသားစုဝင္မ်ားသည ္ေယာက္်ားေလး 
မ်ားအား မနိ္းကေလးမ်ားထက္ဦးစားေပး၍ ေက်ာင္းတက္ေစခ်ငၾ္ကၿပီး စားဝတ္ေနေရးစနိ္ေခၚမႈမ်ား ၾကံဳလာသည္ ့
အခါတြင္ ကေလးမ်ားအားလံုးကို အိမ္တြင္ေနေစၿပီး ၎တို႔သည္ အလုပ္လုပ္ရႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ 

ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းတြင ္ကရငပ္ညာေရးႏွင္ယ့ဥ္ေက်းမႈဌာန၏ ပညာေရးစနစ ္(KECD)241 ႏွင္ ့ ျမနမ္ာ 
အစိုးရ၏ ပညာေရးစနစဟူ္၍ ပညာေရးစနစႏွ္စခ္ရိွုသည။္ ျမနမ္ာပညာေရးဥပေဒမ်ားသည ္တုိင္းရင္းသားဘာသာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းေက်ာင္းမ်ားထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္အတြက္ အျပည့္အဝခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေသးေပ။  
KECD  ပညာေရး စနစ္သည္ ကရင္ဘာသာစကား သင႐္ိုးၫႊန္းတန္းျဖင္ ့သငၾ္ကားေသာ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း 
၎တို႔ေပးအပ္သည့္ ပညာေရးလက္မွတ္မ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိေပ။ ၎တို႔ေနသည့္ 
အရပ္ေဒသအလိက္ု ရြာသားမ်ားသည ္ပညာေရးစနစႏွ္စခ္လုံုး သို႔မဟုတ္ တစခ္တုည္းကုိသာ လက္ခရံရိွႏိငုမ္ည ္
ျဖစ္သည္။ 

UNHCR ၏အကူအညီျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည ္မ်ားေသာအားျဖင္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္းသုိ႔  ျပနလ္ည္ေရာက္ရိွ 
ၾကသည့္အခါတြင ္အစိုးရေက်ာင္းတက္ႏိငုရ္နအ္တြက္ လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရိွေသာ္လည္း ပညာ 
သငၾ္ကားခြင္ရ့ရိွရနအ္တြက္ ပိမုိုက်ယ္ျပန္႔ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား မ်ားစြာရိွေနေသးသည။္ အစိုးရေက်ာင္းတြင ္အပႏံွ္ 
ထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ ကေလးမ်ားသည ္၎တုိ႔အေနျဖင္ ့ေက်ာင္းစာလုိက္ႏိငုရ္န ္႐နု္းကနရ္ 
လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ကရင္ဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာကုိသာ သငၾ္ကားရသည္အ့တြက္ ၎တုိ႔၏ အဓကိျပႆနာမွာ ဗမာဘာသာစကားမတတျ္ခင္းျဖစသ္ည။္  
၎တုိ႔ ယခင္ကသင္ယူခဲ့ေသာ သင္႐ုိးၫႊန္းတန္းသည္ ယခုသင္ယူေနရေသာ ျမန္မာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ 
ကြျဲပားသည့္အျပင ္ဘာသာစကားလည္းကြျဲပားသည္အ့တြက္ေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ကေလးမ်ားအတြက္ 
အခက္ခဲျဖစ္ေစပါသည္။

 ၁) တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ား 

ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ထီးသဘလခုီးသို႔ ၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာဝ္ါရလီတြင ္UNHCR ၏အကူအညျီဖင္ ့ျပနလ္ည္ေနထိငုခ္ဲ ့
ေသာ ဒကုၡသည္တစဥ္ီးျဖစသူ္ ေဒၚစ--- က ေဒသတြင္းရိွ ကေလးမ်ားအေနျဖင္ ့မတဲေရာထႏွင္ ့ကြီးခလယ္ေက်းရြာ 
မ်ားရိွ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင ္တက္ေရာက္ခြင္ရိွ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲသ့ည။္ ကေလးမ်ားအေနျဖင္ ့အစိုးရေက်ာင္းသုိ႔ 
တက္ခြင့္ရရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း UNHCR ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ 
ေနရပျ္ပနခ္ဲသူ့တစဥ္ီးျဖစသ္ည္ ့ေနာ္ဘ--- က KHRG အားေျပာခဲသ့ည။္ “ကၽြနမ္တုိ႔ေတြဒတီိငု္းပ ဲကုိယ့္ဟာကုိယ္ 
ျပနလ္ာမယ္ဆုိရင ္ကေလးေတြေက်ာင္းတက္ခြင္ရ့မွာမဟုတ္ဘူး။ တကယ္လုိ႔ ကၽြနမ္တုိ႔မွာ စာရြက္စာတမ္းေတြ 

241 ကရင္ပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဌာန (KECD) သည္ KNU ၏ပညာေရးဆုိင္ရာဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ 
မ်ားမွာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအား မိမိဘာသာစကား ပညာေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေပးကမ္းစီ 
စဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ကရင္ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းမ်ားအားထိန္သိမ္းရန္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေဒသအတြင္း အဓိကပညာ 
ေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရမွ တရားဝင္အသိအမွတ္မျပဳပါ။
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မရိွဘူးဆုိရင ္ကေလးေတြေက်ာင္းတက္လုိ႔ရမွာမဟတ္ုဘူးလို႔ ဆရာမေတြကေျပာတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ကၽြနမ္တုိ႔ေတြ 
UNHCR ရ႕ဲစီမံမႈေအာက္မွာ ျပန္လာၾကတဲအ့တြက ္ကၽြနမ္တုိ႔မွာ အဲဒ့စီာရြက္စာတမ္းေတြရိွတယ။္ […] တကယ္ 
လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ဒီလုိစာရြက္စာတမ္းေတြျပႏိုင္ရင္ သူတုိ႔ကကၽြန္မတုိ႔ကေလးေတြကုိ လက္ခံရမယ္။” 242   
သို႔ေသာ္လည္း သင့္ေတာ္သည့္ အကြာအေဝးတစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းမရွိျခင္းက အခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
ေနရာမ်ားအတြက္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားအား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ 

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ေကာ္လားသုိ႔  မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ျပန္လည္ေနထိုင္ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ KECD မူလ 
တန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရိွၾကသည။္ ေနရပျ္ပနသ္မူ်ားေနထုိငသ္ည္ ့ေလးဖါေထာေဒသတြငလ္ည္း 
စတတၳုတန္းအထိ ပညာသငၾ္ကားႏိငု္ေသာ KECD မူလတန္းေက်ာင္းရိွသည။္ သို႔ေသာ္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္တစဥ္ီး 
ျဖစ္ေသာ ေစာအအိ--- က ထိုအေဆာက္အအံုမွာ အိုေဟာင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း KHRG အား ေျပာျပခဲ့သည္။ ထို႔ 
အျပင္ ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ လစဥ္ 
ဘတ္ေငြ ၄၀၀၀ [၁၈၁၃၀၃ က်ပ္] ခန္႔ ထည့္ဝင္ရသည္။ ထုိအေျခအေနသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအား 
သင္ၾကားလိုေသာကေလးမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာအစိုးရ၏ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ မူလတန္းေက်ာင္း (KECD ေက်ာင္းမ်ားအားဆိုလိုသည္) 
တြင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လက္ခံေလ့မရွိေပ။ 

ေလးဖါေထာတြငရိွ္ေသာ ရြာသားအခ်ိဳ ႕မွာ ဟိသဖဲလယ္(အိမသုံ္းလုံး)ႏွင္ ့ဇီးပင္ေက်းရြာမ်ားတြငရိွ္ေသာ  အနီးဆုံး 
ျဖစ္သည့္ အစုိးရမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ ဟိသဖဲလယ္ရြာရိွေက်ာင္းသုိ႔ ေျခလ်ငျ္ဖင္သ့ြားလွ်င ္မနိစ ္၃၀ ခန္႔ ၾကာၿပီး ဇီးပင္ေက်းရြာရိွေက်ာင္းသို႔သြား 
လွ်င ္၁ နာရခီြခဲန္႔ ၾကာျမင္သ့ည။္ အနီးဆုံး ျမန္မာအစုိးရ အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ဃုိသဖဲလယ္ 
(ဘုရားသံုးဆူ) တြင္တည္ရွိၿပီး ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ၄၅ မိနစ္ခန္႔သြားရသည္။ ေစာအအိ--- က ၎၏ ေဒသအတြင္း 
ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း မရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူေတြ႔ေမးျမန္းစဥ္က ေျပာျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ 
ပညာတတဖ္ို႔အတြက္ ပညာေရးလိအုပတ္ယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ [ဒကုၡသည္ေတြအတြက္] စီမံကိန္းနယ္ေျမမွာ 
ျပန္လာၿပီး ေနတယ္ဆုိေပမယ့္ ဒီမွာကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းမရွိဘူး။ ဒီမွာ ကေလးေတြအမ်ားႀကီးရွိ 
ေပမယ့္ မႀူကိဳေက်ာင္းမရိွဘူး။ ဒကိီစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ေက်းရြာေကာ္မတအီစည္းအေဝးမွာ 
ေဆြးေႏြးၾကေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘူး။ […] ဒီျပႆနာကုိ ဘယ္သူမွလာၿပီး မေျဖရွင္းေပးဘူး။” 243

ဘားအခံ႐ိငု၊္ မယ္လတာေလာ္ေသာရိွ UNHCR အစအီစဥျ္ဖင့္ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအား KHRG က လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ 
ရာ မလူတန္းေက်ာင္းတက္ခြင္ရိွ့ေၾကာင္း တငျ္ပခဲၾ့ကသည။္ ထုိေဒသတြင ္KNU/KNLA-PC မွ ဖြင္လွ့စထ္ားေသာ 
အစိုးရသင္႐ုိးၫႊန္းတန္းျဖင့္သင္ၾကားေပးသည္ ့ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရိွသညဟ္ ုKHRG မွသရိသည။္ ထုိေက်ာင္း 
အား အစိုးရအာဏာပိငုမ္်ားကလည္း အသိအမွတျ္ပဳထားသည။္ ထုိ႔ျပင ္KNU-KNLA-PC သည ္မယ္လေဝလယ္မူး 
တြင္ ၁၀ တန္းအထိရွိေသာ ၎တို႔၏ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းကုိလည္း ဖြင့္လွစ္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္းကုိ ၎တုိ႔၏ 
တပ္ခြဲမွဴးတစ္ဦးမွ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒုကၡသည္ေတြျပန္မလာခင္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ 
ဒမွီာေက်ာင္းဖြင္ထ့ားတယ္။ ကၽြန္ေတာတုိ္႔ရ႕ဲမိသားစုေတြနဲ႔ ကေလးေတြ သတုိူ႔ရ႕ဲပညာေရးကုိ ေရွ႕ဆကလုိ္႔ရေအာင ္
ဟုိးအရင္ကတည္းက ေက်ာင္းေဆာက္ခဲ့တာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အလွဴေငြရွာၿပီးေတာ့ ေဆာက္ခဲ့တာ။ အဲ့ဒီ 
ေက်ာင္းက ဒုကၡသည္ေတြျပန္လာဖို႔ကူညီတဲ့ အလွဴရွင္ေတြနဲ႔ ဘာမွသက္ဆိုင္မႈမရွိဘူး။” 244

UNHCR ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနထိုင္သည့္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေနာ္အဂ--- က သူမအေနျဖင့္ 
မယ္လတာေလာ္ေသာရွိ KNU-KNLA-PC ၏ ေက်ာင္းမွရရွိသည့္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိ 
ေၾကာင္းအတညျ္ပဳခဲသ့ည။္ ထုိေက်ာင္းတြင ္တက္ေရာကလ္်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆကလ္က္ပညာသငခ္ြင္ ့

242 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
243 Source #31 တြင္ၾကည့္ပါ။
244 Source #18 တြင္ၾကည့္ပါ။
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



ရရွိရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြရရွိႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္းကုိလည္း အဓိကထားေျပာျပခဲ့သည္။ “ဒီမွာ 
ပညာေရးကေကာင္းတယ္။ ၁၀ တန္းေအာင္ၿပီးတဲ့ေက်ာင္းသားေတြ ပညာဆက္သင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္  သူတုိ႔ 
အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြကုိ ေက်ာင္းကလုိက္ရွာေပးတယ္။” 245 UNHCR အကူအညီျဖင့္ ေနရပ္သုိ႔ျပန္ 
လာသည့္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေနာ္အအ--- က သူမ၏ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္ေပးရန္ အၿမဲ 
မတတႏ္ိငု္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ “ကၽြနမ္မွာ ကေလးေတြအမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့သူတုိ႔အားလုံးအတြက ္
ကၽြနမ္က ေက်ာင္းစရတ္ိမေပးႏိငုဘူ္း။ […] ဒမွီာ ေက်ာင္းေတြက တစႏွ္စစ္ာအတြက္ မႀူကိဳနဲ႔ မလူတန္းအတြကဆုိ္ရင ္
ဘတ္ ၂၀၀ [၉၀၆၅ က်ပ္] နဲ႔ အလယ္တန္းဆုိရင္ ဘတ္ ၃၀၀ [၁၃၅၉၈ က်ပ္] ေပးရတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ 
ကၽြန္မတို႔ေတြ အကုန္မေပးႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဆရာမေတြကနားလည္ေပးေတာ့ ေနာက္မွေပးဖို႔ေျပာတယ္။ 
ဒါေၾကာင္ ့ကၽြနမ္ကေလးေတြ  ေက်ာင္းတက္ႏိငုတ္ာ။” 246   ထုိသို႔ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ေက်ာင္းအပသ္ည္ ့
ကုန္က်ေငြမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရးအၾကပ္အတည္းရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းထြက္သည့္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ မ်ားလာေစႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ထို 
ေက်ာင္းအပသ္ည္ကု့န္က်ေငြမ်ားသည ္ျမန္မာအစိုးရ၏မဝူါဒျဖစ္ေသာ မလူတန္းႏွင္အ့လယ္တန္းအတြက ္အခမဲ ့
ပညာေရးဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္။247  

 ၂) တရားဝင္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာမ်ား

သထံုခ႐ိုင္၊ ထီးဆီေဘာခီးႏွင့္ ခလယ္လြီထူပင္ခ႐ိုင္၊ လယ္မူေသာေဒသသို႔  ျပန္လည္ေနထိုင္ၾကသည့္ IDP 
မ်ား ႏွင့္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက KECD ေက်ာင္းမ်ားကို တက္ခြင့္ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာ ေဝးလံသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ား လံုေလာက္မႈမရွိျခင္းက 
ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ခလယ္လြီထူခ႐ုိင္၊ ကုန္းနီေဒသအနီးအနားတြင္ ေက်ာင္းမရွိသည့္အတြက္ 
ေဒသတြင္းရိွကေလးမ်ားသည ္ဝါးဒိကုလားရြာရိွ အနီးဆုံးေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းတကရ္နႏွ္စမ္ိငုခ္န္႔ လမ္းေလွ်ာက ္
ရေၾကာင္း ထိုေဒသတြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာ ေနရပ္ျပန္သည့္ IDP တစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။248

ထုိနည္းတူစြာပင ္ခလယ္လြထူီခ႐ိငု၊္ ႏို႔ရဲွသုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထုိင္ေသာ IDP တစဥ္ီးျဖစသူ္ ေစာက--- က ထုိရြာတြင ္
ေက်ာင္းမရိွေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင္ ့အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရိွသည္အ့တြက္ ၎တုိ႔၏ 
ကေလးမ်ား စာသငၾ္ကားႏိငုရ္န ္အျခားေက်းရြာမ်ားသို႔ပို႔ခဲရ့သည။္ “ရြာမွာ ကေလးေတြ ေက်ာင္းမတက္ရတဲအ့တြက္ 
ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္စိတ္မေကာင္းဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ မလူတန္းေက်ာင္းေတာငမ္ရိွဘူး။ ေက်ာင္းတက္ခ်ငတ္ဲ ့
ကေလးေတြက သူတို႔မိသားစုနဲ႔ေဝးတဲ့ သေခါ့ပြာရြာကုိသြားၿပီး ေက်ာင္းတက္ေနရတယ္။ အဲ့ဒီမွာ အိမ္မရွိလုိ႔ 
မိဘေတြက လုိက္မေနႏိုင္ဘူး။ […] ရြာကေနအဲ့ဒီေက်ာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျခလ်င္သြားမယ္ဆုိရင္ တစ္နာရီ 
ေက်ာ္ၾကာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကသူတုိ႔ကုိ အဲ့ဒီသေခါပြာရြာမွာပဲ သြားေနခိုင္းလုိက္တယ္။” 249 ထို႔ 
ေၾကာင့္ ၎ေက်းရြာတြင္လံုေလာက္သည့္  ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးရန္ သူကေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ တကယ္ပ ဲေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ ဆရာ/မေတြနဲ႔ ရုံးခန္းတစ္ခုလုိအပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ  
ျပန္လာတာ ေလးႏွစ္ရွိၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေတာင္ မရွိေသးဘူး။” 250 

မူေၾတာ္ခ႐ိငု၊္ အရ--- ေက်းရြာသုိ႔ မမိအိစအီစဥျ္ဖင့္ ေနရပ္ျဖစ္သူဒကုၡသညတ္စ္ဦးျဖစ္သည္ ့ဦးအ--- ၏ သမီးျဖစ္ 
သူက အစတြင ္အစုိးရေက်ာင္းတက္ခြင့္မရခဲ့ေပ။ သူမ၏ဖခငျ္ဖစသူ္က ေဒသခံေက်ာင္းဆရာမ၏ အကူအညျီဖင္ ့
သူမအားေက်ာင္းတက္ႏိငုရ္န ္စစီဥႏ္ိငုခ္ဲ့ေသာ္လည္း သူမအေနျဖင္ ့အငယ္တန္းတြငတ္စဆ္င္န့မိ္ၿ့ပီး ျပနတ္ကခ္ဲရ့ 

245 Source #32 တြင္ၾကည့္ပါ။
246 Source #24 တြင္ၾကည့္ပါ။
247 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ Myanmar Times မွ ေမသင္ဇာႏိုင္ ေဖာ္ျပေသာ “High school to be free in 2015” တြင္ၾကည့္ပါ။
248 Source #12 တြင္ၾကည့္ပါ။
249 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
250 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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သည။္ “ဟုတ္တယ။္ ကၽြန္ေတာ့က္ေလးက စခန္းထမွဲာ မလူတန္းၿပီးသြားၿပ။ီ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္ 
လည္း ယူခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ဒါက ကရင္ေက်ာင္းျဖစလုိ္႔ ျမနမ္ာအစိုးရေက်ာင္းက လက္မခဘူံး။ ဆရာမေကသီက 
ကၽြန္ေတာ့သ္မီးေက်ာင္းတကခ္ြင့္ရေအာင ္ညႇႏိႈငိ္းေပးခဲတ့ယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သမီးက  ေလးတန္းျပနတ္ကရ္တယ္။ 
စခန္းထမွဲာ သူကေျခာက္တန္းေအာငၿ္ပီးၿပီ။ ဒါေပမဲ ့ေက်ာင္းလႊစဲာက ကရင္လုိေရးထားေတာ့ သူတုိ႔ကလက္မခ ံ
ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ထငတ္ယ္။ ဟုိကပညာေရးက ေက်းရြာအဆင္ဆုိ့ေတာ့ ျမနမ္ာအစိုးရရ႕ဲပညာေရးစနစ ္အဆင္န့ဲ႔ 
မကုိက္ညီဘူးထင္တယ္။” 251   

ေတာငင္ခူ႐ိငု၊္ ခလယမ္ဂူါးေက်းရြာသုိ႔ မမိ၏ိအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနထုိင္ေသာ ေနာ္ဌ--- က သူမ၏ကေလး 
မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအပခ္ြင္ရ့ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့အျခားေက်ာင္းသားမ်ား 
ႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ရန္႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရသည္။ “အဓိကစိန္ေခၚမႈကေတာ့ ဘာသာစကားအခက္အခဲပဲ။ ကၽြန္မတုိ႔ 
စခန္းထမွဲာေနတနု္းက ကေလးေတြကုိ အမ်ားအားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ကရင္စာပသဲင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ေတြ 
ဒကုိီျပနလ္ာေတာ့ ဗမာလုိအမ်ားဆံုးသငယူ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔စာေကာင္းေကာင္းနားမလည္ေတာ့ ဒမွီာရိွ 
တဲ့ တျခားေဒသခံကေလးေတြနဲ႔ မတူဘူး။ ဒါက သူတုိ႔အတြက္ အရမ္းခက္ခဲတယ္။” 252   ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ 
ဒကုၡသညစ္ခန္းတြင္းတြငတ္က္ေရာက္ခဲ့ေသာ အတန္းပညာအတိငု္း တက္ေရာက္ႏိငုျ္ခင္းရိွမရိွ သူမအားေမးျမန္း 
ရာတြင ္သူမက “ျမန္မာလုိသိပ္နားမလညတ္ဲက့ေလးေတြက  သူတုိ႔တကရ္မယ့္အတန္းကုိတကဖ္ို႔ အရညအ္ခ်င္း 
မမွီတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ေတြကုိ ဆရာမေတြကလက္မခံဘူး။ သူတုိ႔ေတြက အငယ္တန္းေတြမွာ ေက်ာင္းအပ္ရ 
တယ္။” 253  ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ 
ရရိွေစရနအ္တြက္ ဘာသာစကားႏွင္ ့သင႐္ိုးၫႊန္းတန္းကုိကည္မီႈဆိငုရ္ာ အခက္အခမဲ်ားအား ေျဖရွင္းရနလုိ္အပ ္
သည္။ 

ဓာတ္ပံု - ပညာေရး 

251 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
252 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
253 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။

ဤပံတုို႔အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဒူးပလာယာခရိငု၊္ ႏို႔တေကာ(ၾကာအင္းဆိပႀ္ကီး) ၿမိဳ ႕နယ္၊ ထီးညေဖာေက်းရြာတြင ္ရုက္ိယူခဲ့ပါသည။္ 
KECD ႏွင္ ့ေဒသခလူံထုမ်ားမွ ေထာကပ္ံ့ေပးထားသည္ ့ေဒသတြင္းရိွေက်ာင္း၏ပံျုဖစပ္ါသည။္ ဤေက်ာင္းအေဆာက္အဦးသည ္ရာသီ 
ဥတုဒဏ္ကုိ အနည္းငယ္မွ်သာခႏံိငုပ္ံုေပၚၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီးျဖစပ္ါသည။္ ထုိရြာထတဲြင ္ေနရပျ္ပနအိ္မ္ေထာငစ္ ု၃၅ စ ုေနထုိင္ေနၾကၿပီး 
ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါေက်ာင္းကိ ုျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက္ရနအ္စအီစဥသ္ည ္ျဖစမ္လာေသးပဲရိွေနပါသည။္ အခ်ဳ႕ိေဝးလံေသာေဒသ
တြင္ေနထုိင္ၾကေသာသူအမ်ားစုအဖို႔မူ ဤေက်ာင္းမ်ားသည္လုံျခံဳၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာအကြာအေဝးတြင္ရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ 
ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အစိုးရ၏အေထာက္အပံ့မ်ားကို မရရွိၾကပါ။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]
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အခန္း (၄) ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး 
UNHCR ၏ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္ ့ျပနလ္ည္ေနထုိင္ေရးလမ္းၫႊနအ္ရ မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ ေနရပျ္ပနျ္ခင္း 
၏အဓကိအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာလုံျခံဳ ေရးျဖစသ္ည။္ ဤအခ်က္တြင ္အၾကမ္းဖကမ္ႈႏွင္ ့ၿခမိ္းေျခာက္ 
မႈမ်ားအားရပတ္န္႔ေပးရန၊္ ေျမျမႇဳပမ္ိငု္းမ်ားႏွင္ ့မေပါကက္ြဲေသးသည္လ့ကန္က္ခယဲမ္းမ်ားမရိွေစရနႏွ္င္ ့လုံျခံဳ ေရး 
အေျခအေနတိုးျမႇင့္ေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားစြာပါဝင္လ်က္ရွိသည္။254  

KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားစုသည္ ျပန္လည္ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္း 
ဖက္မႈႏွင့္  ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ အတိတ္ကာလႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ 
လွ်င္ ၎တို႔၏လုံျခံဳေရးအေျခအေန ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု တင္ျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္အမ်ားစုမွာ တပ္မ 
ေတာ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိသျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားတဖန္ျပန္ 
လညျ္ဖစပ္ြားမညကုိ္ စုိးရိမ္လ်ကရိွ္သည္။ ေနရပ္ျပနအ္မ်ားစမွုာ ၎တုိ႔၏ေဒသအတြင္းရိွ မေပါက္ကြဲေသးသည္ ့
လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။ 

(က) အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား

KHRG မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေနရပ္ျပန္အမ်ားစမွုာ ႐ပုပ္ိငု္းဆုိငရ္ာအၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ားႏွင္ ့ၿခမိ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ 
၎တုိ႔ျပန္ေရာက္သည္အ့ခ်နိမွ္စ၍ ရငဆုိ္ငၾ္ကံဳေတြ႔ရျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း တင္ျပခဲသ့ည။္ သို႔ေသာ္ ၿမိတ္-ထား 
ဝယ္ခ႐ိငု၊္ လက္ရိွသူးေလပေလာတြင ္ေနထုိငလ္်က္ရိွေသာ ဒကုၡသည္ေဟာင္း ေနာ္ဂ--- က သူမ၏ ေဒသတြင ္
ေနထိုင္သူမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေဒသအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးစီးပြားကုမၸဏီတစ္ခု 
ျဖစသ္ည္ ့အငထ္ရိအုာဂရိ ု(Itroagro)  ကုမၸဏ၏ီ ၿခမိ္းေျခာက္ျခင္းကိ ုခရံေၾကာင္းရွင္းျပခဲသ့ည။္ “ဗမာစစတ္ပန္ဲ႔ 
သူတုိ႔ရ႕ဲကုမၸဏီေတြက ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲေနရာကုိလာၿပီး ၿခမိ္းေျခာက္ၾကတယ။္ သတူို႔ရ႕ဲလုပင္န္းကုိ ဒမွီာလုပခ္်ငၾ္က 
တယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ကၽြန္မတုိ႔ေတြအေနနဲ႔က အၿမဲတမ္းႏိုးၾကားၿပီးေတာ့ ကုိယ့္လုံျခံဳေရးအတြက္ကုိ စိတ္ပူ 
ေနရတယ္။ ဒလုိီေနရာမွာ ဘယ္လုိလုပလုံ္ျခံဳ မႈ ရိွမွာလ။ဲ ‘ေညာငသီ္းလည္းစား ေလးသံလည္းနားေထာင’္ ဆုိတဲ ့
စကားပံုလိုပဲ ေနရတယ္။” 255 

တပမ္ေတာ္အရာရိွေဟာင္းအခ်ိဳ ႕သည ္ထုိကုမၸဏႏွီင့္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသျဖင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွာ လုံျခံဳ 
ေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈျဖစ္ေစေၾကာင္း သူမက ထပ္ေလာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ “ကုမၸဏီက တပ္မေတာ္စစ္သား 
ေဟာင္းေတြကုိ အလုပခ္န္႔တယ္။ သတုိူ႔က စစသ္ားေတြဆုိေတာ့ ကၽြနမ္တို႔ကိစုကားေျပာတဲပ့ံစုကံိကု ေၾကာက္ဖို႔ 
ေကာင္းတယ္။ သတုိူ႔ေတြ ကၽြနမ္တုိ႔အိမကုိ္လာၿပဆီိ ုကၽြနမ္တုိ႔အရမ္းေၾကာက္တယ္။” 256 KHRG ၏ သတင္းအ 
ခ်က္အလက္မ်ားအရ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္နီးကပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ရြာသားမ်ား၏ေျမမ်ားအား သိမ္းယူရန္အတြက္ ရြာသားမ်ားအား ဆက္လက္ေႏွာက္ယွက္လ်က္ရွိသည္။257   
ဤအခ်က္သည္ အဆုိပါကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ၾကေသာ 
ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေနထုိင္ျခင္းအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။  

ခလယ္လြီထူခ႐ိုင္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ႏို႔ရွဲေက်းရြာသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာ IDP တစ္ဦးျဖစ္သူ 
ေစာက--- က ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္စဥ္ကာလအတြင္း ၎တို႔ပိုင္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူထားသူတစ္စုမွ ၎တို႔အား 

254 ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ UNHCR မွ "Handbook for Repatriation and Reintegration Activities" တြင္ၾကည့္ပါ။
255 Source #5 တြင္ၾကည့္ပါ။
256 Source #5 တြင္ၾကည့္ပါ။
257 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ထုတ္ေဝထားေသာ “လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 

ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား” ၏ စာမ်က္ႏွာ ၅၃ တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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မည္သုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပံုကို ဤသုိ႔ ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ပထမေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အေဝးကုိေရာက္ေနခ်ိန္မွာ 
သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျမေပၚမွာေနခဲ့တယ္။ သူတုိ႔မွာ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထားမရွိေပမယ့္ ဒါကသူတုိ႔ 
ရဲ႕ေျမဆုိၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိေျပာတယ္။ မေၾကာက္တတ္ရင္ ဒီေျမေပၚကိုဝင္လာခဲ့ဆုိၿပီး သူတုိ႔က 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ […] သူတုိ႔က ဒီေျမေပၚမွာ အိမ္ေတြေဆာက္ၿပီး တိရိစာၦန္ေတြေမြးတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ေျမေပၚမွာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴၿပီးေတာ့ သူတို႔ပိုင္တဲ့ပစၥည္းလုိယူၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ 
မိသားစုေတြကုိလည္း သူတို႔နဲ႔အတူေခၚလာတယ္။” 258 ထိုသူမ်ားတြင္ ေတာပုန္းေသနတ္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ 
ထိုသိမ္းယူထားသည့္ေျမမ်ားမွ ထြက္ခြာရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးကာ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ 
ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ “သူတုိ႔ကုိ အတင္းထြက္သြားခိုင္းရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုတုိက္ခိုက္လိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
သူတုိ႔ကိုေၾကာက္ရတယ္။” 259 

(ခ) အေထြေထြလုံျခံဳေရးအေျခအေန - UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ခဲ့ေသာ 
ဒုကၡသည္မ်ား

ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ခ--- ေက်းရြာသို႔ UNHCR ၏အကအူညျီဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊  ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္  ျပန္လည္ေနထုိငခ္ဲ ့
ေသာ  ေနာ္ဘ---က  သူမအေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း KHRG 
အားေျပာခဲသ့ည။္ “လက္ရိွအေျခအေနက ေရရွညတ္ညတ္ံမွ့ာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ကၽြနမ္ခစံားရတယ။္ […] အနာဂတ္ 
မွာ တုိက္ပြဲေတြျပနျ္ဖစမွ္ာကုိ ကၽြနမ္စိုးရမိတ္ယ္။ တကယ္လုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္မဒမွီာမေနရဘူဲး။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အရင္တုန္းကလည္း ဒီမွာတိုက္ပြဲေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။” 260 သူမအေနျဖင့္လက္ရွိတြင္ ၿခိမ္း 
ေျခာက္မႈမ်ားအား လက္ေတြ႔ရင္ဆုိင္ခံစားရျခင္းမရိွေသာ္လည္း ျမန္မ္ာႏိငုင္၏ံအျခားေဒသတြင ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေျခအေနမ်ားက သူမအားစုိးရိမ္ေစသည့္ အဓိကအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ေနရပ္သို႔မျပန္လာမီ သူမအေနျဖင့္ 
ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ျပန္ခြင့္ရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ “ကၽြန္မဗမာျပည္ကုိ ျပန္မလာခင္ တကယ္လုိ႔ကၽြန္မတုိ႔ 
ျပန္ေနတဲ့ေနရာမွာ တုိက္ပြျဲပန္ျဖစ္ခဲရ့င္ ထုိင္းကုိျပနလ္ာလုိ႔ရမရ UN ဝနထ္မ္းေတြကုိ ေမးခဲၿ့ပီးၿပ။ီ သူတုိ႔ကကၽြနမ္ 
ကုိ တကယ္လုိ႔တုိက္ပြဲျဖစ္ရင္ ထုိင္းကုိျပန္လို႔ရတယ္လုိ႔ေျပာတယ္။” 261 ဤအခ်က္က ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ 
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးလုပင္န္းစဥႏွ္င္ ့ေရရွညတ္ညတ့ံ္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းအေပၚ ယုံၾကညမ္ႈအနည္း 
ငယ္သာရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ KHRG သည္ ေလးဖါေထာတြင္ရွိေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအေျခအေနႏွင့္ ပတ္ 
သက၍္ အေသးစတ္ိသတင္းအခ်ကမ္်ားအား မသိရေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ခႏွုစ ္မတလ္တြင ္လူေတြ႔ေမးျမန္းခ်က္မ်ား 
အရ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားက ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားရင္ဆိုင္ရျခင္းရွိေၾကာင္း တင္ျပျခင္းမရွိေပ။ 

ဘားအခံ႐ိငု၊္ မယ္လတာေလာ္ေသာတြင ္UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လာေသာဒကုၡသညတ္စ္ဦးႏွင့္ မိမိအစအီစဥ ္
ျဖင့္ ျပန္လာသည့္ဒုကၡသည္သူတစ္ဦးတို႔မွ ၎တို႔အေနျဖင့္ လုံျခံဳမႈရွိသည္ဟုခံစားရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ UNHCR အစီအစဥ္ႏွင့္ျပန္လာခဲ့ေသာ ေနာ္ဒ--- က တပ္မေတာ္၊ 
KNU/KNLA-PC ၊ KNLA262  ႏွင့္ BGF263  တို႔၏ စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ တပ္သားမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သူမအေနျဖင့္ 

258 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
259 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
260 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
261 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
262 ကရင္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA)သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU)၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ 

သည္။
263 တပ္မေတာ္၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) တပ္ရင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အစုိးရ၏ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ 

မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ DKBA ၏ အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားမွ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္  
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအားတရားဝင္လက္ခံခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ တပ္ရင္းမ်ားသို႔ေျပာင္းလဲ 
ရန္ သေဘာတူခဲ့ေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

89

မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



လုံျခံဳမႈရွိသည္ဟု မခံစားရေၾကာင္း KHRG အား ေျပာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူမအေနျဖင့္ ထုိအဖြဲ႔မ်ားၾကား 
တုိက္ပြျဲပနလ္ညျ္ဖစ္ေပၚပါက သူမတုိ႔အေနျဖင့္ တုိကပ္ြမဲ်ားအတြင္း ၾကားညပခ္ရံမညျ္ဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္  
“တုိက္ပြျဲပနျ္ဖစႏ္ိင္ုတယ္လုိ႔ တခ်ိဳ ႕လူေတြကေျပာတယ္။ တပမ္ေတာ္စစသ္ားေတြက ညေနခင္းဆုိရင ္ဒမွီာကင္း 
လွည့ၾ္ကတယ္။ ကၽြနမ္တုိ႔က ဒလုိီလက္နက္ကိငု္ေတြၾကားမွာ ေနရတဲအ့တြက္ ဒါကုိေၾကာက္တယ္။” 264 ထုိ႔အျပင ္
စစသ္ားမ်ားက သူမအားသတျ္ဖတ္မည ္သုိ႔မဟုတ ္အဓမၼျပဳက်င္မ့ညက္ိ ုေၾကာက္ရြ႕ံလ်က္ရိွသည။္ “အခတုပမ္ 
ေတာ္စစ္သားေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ကေၾကာက္တယ္။ ကတဲရြာမွာ တပ္မေတာ္စခန္းတစ္ခုရွိတယ္။ ကၽြန္မတို႔ေတြ 
ညေနခင္း ဒါမွမဟတ္ု အေမွာငသ္န္းတဲအ့ခ်နိမွ္ာ ခရီးသြားတဲအ့ခါ သူတုိ႔ေတြကကၽြနမ္တုိ႔ကိ ုသတ္မွာ၊ မဒုနိ္းက်င္ ့
မွာ ေၾကာက္ရတယ္။ သူတုိ႔ေတြ အဲ့ဒီလုိလုပ္မလုပ္ေတာ့မသိေပမယ့္ ဒါကကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ စိုးရိမ္မႈပဲ။” 265 

ထုိသုိ႔ေသာေၾကာက္ရြ႕ံမႈမ်ားသည ္တိက္ုပြဒဲဏခ္ရံေသာ ကရင္ရြာသားအမ်ားစုတြင္ ရိွၾကသည။္ အဓိကအားျဖင့္ 
တပမ္ေတာ္၏အတိတ္သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ က်ဴးလြနခ္ဲ့ေသာ လူ႔အခြင္အ့ေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳ း 
သမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထုိသို႔ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။266 ေနာ္အဝ--- သည္ 
မယ္လေဝလယ္မူးသို႔ UNHCR ၏အကအူညျီဖင္ ့ျပနလ္ည္ေနထိငုခ္ဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွအခ်နိတ္ြင ္မယ္လေလာ ္
လီ (မယ္လေနရာေဟာင္း) အနီးရွိ သူမ၏လယ္ထဲတြင္သာ မ်ားေသာအားျဖင့္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ သူမ၏ 
လယ္ယာေျမႏွင့္ မယ္လေဝလယ္မူးအၾကားတြင္ တပ္မေတာ္စစ္စခန္းတစ္ခုရွိသည့္အတြက္ သူမအေနျဖင့္ 
တစ္ေယာက္တည္းခရီးသြားရဲျခင္း ရွိမရွိေမးသည့္အခါတြင္ သူမက အလားတူစိုးရိမ္မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ဟင့္ 
အင္း၊ ကၽြနမ္သြားရမွဲာမဟုတဘူ္း။ ကၽြနမ္တုိ႔လည္းေၾကာကတ္ယ။္ […] ကၽြန္မတုိ႔ေတြ တစ္ေယာကထ္ ဲခရီးသြား 
တဲ့အခါ သူတုိ႔နဲ႔လမ္းမွာ မေတာ္တဆေတြ႕မွာေၾကာက္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ သူတို႔သတ္သြားမလားေပါ့။” 267  
ျပညသူ္မ်ားအေနျဖင့ ္တပမ္ေတာ္၏ပစမွ္တ္ထားျခင္းကုိ ခရံသည္အ့ခါတြင ္ကူရာမဲျ့ဖစမ္ည္အ့ေၾကာင္းကုိလည္း 
တင္ျပခဲ့သည္။ “တကယ္လုိ႔သူတုိ႔ေတြသာ လက္ပစ္ဗံုးတစ္လုံးေလာက္သာ ပစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔အကုန္ 
ေသမွာပဲ။ […] တကယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနသာ ဆုိးလာမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ပစ္လုိ႔ရတယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔ေတြအေနနဲ႔က သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ ဘာေတြေတြးေနလည္းမသိေတာ့ ဒီအတုိင္းစိုးရိမ္ေနရတယ္။” 268 

စတ္ိဝငစ္ားဖြယ္ေကာင္းသညမွ္ာ မယ္လေဝလယမ္ူးမွ အျခားေသာေနရပျ္ပနသူ္အခ်ိဳ ႕အား လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲရ့ာ 
တြင္ လုံျခံဳေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားရွိေနျခင္းက ၎တုိ႔အတြက္ ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ားမရွိဟု 
ေျပာဆုိခဲပ့ါသည။္ ေစာအမ--- က “ဒမွီာေနတဲ့အခ်နိ ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔တပမ္ေတာ္ကိ ုေၾကာက္စရာမလုိဘူး” 
ဟု တင္ျပခဲ့သည္။269  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေနာ္အန-- ႏွင့္ သူမ၏အမ်ိဳးသားကဲ့သို႔ 
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး ရိွပံုေပၚသည။္ “ကၽြနမ္တုိ႔ေတြက 
သူတုိ႔ရ႕ဲစခန္းနားမွာပ ဲလယလု္ပတ္ယ္။ ဒမွီာေနလုိ႔ရိွရင ္အဆင္ေျပတယ္လုိ႔ သတုိူ႔က ကၽြနမ္တို႔ကိုေျပာျပတယ္။ 
ဘာေၾကာင္လ့ဆုိဲေတာ့ သူတုိ႔ေတြမဲ့တရီးမွာေနခဲ့တုန္းက တုိက္ခိက္ုခခံဲရ့လုိ႔ ထြက္ေျပးရၾကတယ္။ ဒမွီာျပနလ္ာ 
ေနေတာ့ ၿငမိ္းၿငမိ္းခ်မ္းခ်မ္းေနရတယ္လုိ႔ သူတို႔ေတြေျပာတယ္။” 270 ထုိေဒသတြင္ေနထိငု္ေသာ အျခားဒကုၡသည ္
တစဥ္ီးျဖစသူ္ ေနာ္အအ--- က သူမအေနႏွင့္ သူမ၏လုံျခံဳ ေရးအတြက္ ေၾကာက္ရြ႕ံစတ္ိမရိွေၾကာင္းႏွင္ ့ထုိေဒသ 
တြင္ သူမ၏သမီးျဖစ္သူ တစ္ဦးတည္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း သူမအေနႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမရွိေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့သည္။271

264 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
265 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
266 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “အေၾကာက္တရား၏ အုတ္ျမစ္ - ၂၅ ႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ 

ထားေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ား” တြင္ၾကည့္ပါ။
267 Source #40 တြင္ၾကည့္ပါ။
268 Source #40 တြင္ၾကည့္ပါ။
269 Source #41 တြင္ၾကည့္ပါ။
270 Source #6 တြင္ၾကည့္ပါ။
271  Source #24 တြင္ၾကည့္ပါ။
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(ဂ) အေထြအထြလံုျခံဳေရးအေျခအေန - မိမိ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ၾကေသာ IDP 
ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား 

ျခံဳငံသုံုးသပၾ္ကည္ပ့ါက KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲသ့ည္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားသည ္၎တုိ႔၏ လက္ရိွလုံျခံဳေရးအေျခ 
အေနအား ယခငက္ာလမ်ားႏွင္ႏ့ိႈင္းယွဥပ္ါက တုိးတကလ္ာသညဟု္ ခစံားၾကရသည။္ ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့လြတ္လပ ္
စြာသြားလာခြင့္ရၾကၿပီး လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿခိ္မ္းေျခာက္ခံရျခင္းမရွိေၾကာင္း အမ်ားစုကတင္ျပၾကသည္။ မူေၾတာ္ 
ခ႐ိငု၊္ အအ--- ေက်းရြာသုိ႔ မမိ၏ိအစအီစဥျ္ဖင္ ့ျပနလ္ာခဲ့ေသာ ေစာအ--- က ေက်းရြာအတြင္း တပမ္ေတာ္စစစ္ခန္း 
ရွိျခင္းမွလြဲ၍ ၎အေနျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည္ဟု ခံစားရျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
ထုိေဒသအတြင္း မညသ္ည္လ့ကန္က္ကုိငတုိ္ကပ္ြမွဲ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း အဓကိထားေျပာခဲသ့ည။္272  ခလယ္လြ ီ
ထူခ႐ိုင္၊ ေလာ္မူေသာ (ကဲဒိုလူ) သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာ IDP တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာအဂ--- က “လုံျခံဳေရးနဲ႔ 
ပတသ္က္ၿပီးေတာ့ အရငက္န႔ဲစာရင ္အခကုနည္းနည္း ပိုေကာင္းလာတယ္။ အခဆုိုရင ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာကေန 
ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ဝင္ထြက္သြားလာလုိ႔ရတယ္။” 273

ဒူးသထ ူခ႐ိငု၊္ ထီးဆီေဘာခီးသုိ႔ ျပနလ္ာသည္ ့IDP ေလးဦးက ၎တို႔အေနျဖင္ ့လက္ရိွအခ်နိတ္ြင ္လုံျခံဳ စိတ္ခ်မႈ 
ကုိခံစားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေစာယ--- အေနျဖင့္ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ 
“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနက ေရရွည္ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔မထင္ဘူး။ တပ္မေတာ္နဲ႔ KNLA ၾကားမွာ 
တုိကပ္ြဲေတြျပနျ္ဖစလ္ာမွာကိ ုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ စိုးရမိ္ေနတုန္းပဲ။” 274  ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ေကာ္လားသုိ႔ မိမအိစ ီ
အစဥျ္ဖင္ျ့ပန္လာေသာ ဒကုၡသည္ေဟာင္းတစဥ္ီးျဖစသူ္ ေနာ္အခ--- ကလည္း မေသခ်ာမေရရာေသာ အနာဂတ္ 
ႏွင္ပ့တ္သက္၍ အလားတူခစံားခ်က္အား ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ သူမအေနျဖင္ ့ျပန္ေရာက္သည္အ့ခ်နိမွ္စ၍ လက္နက္ 
ကုိငမ္်ား၏ ၿခမ္ိေျခာက္မႈမ်ားအား ၾကံဳေတြ႔ရျခင္းမရိွေသးေသာ္လည္း လုံျခံဳ ေရးႏွင္ပ့တ္သက္၍ စိုးရမိပ္ပူနမ္ႈအား 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ေတြ လံုျခံဳမႈမရွိဘူးလုိ႔ ခံစားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ေတြ ဗမာ[တပ္မေတာ္] 
ေတြရဲ႕လက္ကေန ထပ္ၿပီးထြက္ေျပးရမွာကိုလည္း စိုးရိမ္တယ္။” 275  

အျခားေနရပ္ျပန္သူမ်ားကလည္း လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေတာအူးခရိုင္၊ ေစာမူဒဲေက်းရြာသုိ႔ ျပန္္လာခဲ့ 
ေသာ IDP တစဥ္ီးျဖစသူ္ ေစာအလ--- သူ၏ေဒသတြင္ တပ္မေတာ္တပ္စခန္းရိွေနသည္အ့တြက္ တုိကပ္ြတဲဖန ္
ျဖစ္ေပၚမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ေၾကာင္း KHRG သုိ႔ ေျပာခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေသာရလာဒ္မ်ားအား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ 
တပမ္ေတာအ္ေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏တပသ္ားမ်ားအား ဆုတခ္ြာေစလုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ “သူတုိ႔ေတြ အျမနဆုံ္း 
တပ္ဆုတ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔သာထြက္မသြားရင္ တုိက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္ 
လိမ့္မယ္။ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ၾကားထဲက ဆက္ဆံေရးကုိအေကာင္း
ဆုံးထနိ္းထားႏိငုတ္ယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ။့ သူတို႔သာမထိန္းႏိငုဘူ္းဆုိရင ္အေျခအေနက ဆိုးသြားလိမ္ ့
မယ္။” 276 ေစာအလ---အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားပါက ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားမည္မဟုတ္ပဲ 
သူ၏ကံၾကမၼာကုိ လက္ခံမညျ္ဖစ္ေၾကာင္း ထပမ္ရွံင္းျပခဲသ့ည။္ “တကယ္လုိ႔ ဒါသာထပျ္ဖစမ္ယ္ဆုိရင ္ကၽြန္ေတာ ္
ေတာ့ ဘယမွ္သြားေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ေသေသရွငရွ္င ္ဒမွီာပဲေနမယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အသက္ ႀကီးၿပဆုိီေတာ့ 
တျခားေနရာေတြကိ ုထပၿ္ပီးထြက္ေျပးလုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ တုိက္ပြျဲဖစလ္ို႔ေျပးၿပ ီ
ဆုိ ခုန္ေပါက္ၿပီးေျပးႏိုင္တယ္။ ခုေတာ့ အဲ့လုိမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တကယ္လို႔သာ ထပ္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
သူတုိ႔ဘာလုပ္လုပ္ ကၽြန္ေတာ္ခံလုိက္ေတာ့မယ္။” 277 

272 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
273 Source #33 တြင္ၾကည့္ပါ။
274 Source #21 တြင္ၾကည့္ပါ။
275 Source #26 တြင္ၾကည့္ပါ။
276 Source #9 တြင္ၾကည့္ပါ။
277 Source #9 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲသ့ည္ ့ေတာငင္ခူ႐ိငုတ္ြင ္ေနထုိငလ္်က္ရိွသူမ်ားကလည္း တပမ္ေတာ္အား ေၾကာက္ရြ႕ံၾကသည္အ့ 
ေၾကာင္းကုိ ခလယ္မူဂါးသို႔ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနထိ္ုင္ေသာ ဒုကၡသည္ေဟာင္း ေနာ္ဇ--- က ရွင္းျပခဲ့ 
သညမွ္ာ“အမွနအ္တုိင္း ေျပာရမယ္ဆုိရင ္ကၽြနမ္တုိ႔ေတြဒမွီာေနရတာ လံျုခံဳ မႈရိွတယ္လို႔ကုိ မခစံားရဘူး။ ကၽြနမ္ 
တုိ႔ေတြ တပမ္ေတာ္စခန္းရ႕ဲအနီးမွာ ေနေနၾကတဲအ့တြက္ စုိးရိမ္မႈေတြရိွေနေသးတယ္။”  278 ေတာင္ငူခ႐ုိင္သည ္ 
ေတာငပ္ိငု္းတုိင္းစစဌ္ာနခ်ဳပႏွ္င္ ့အနီးအနားခ႐ိငုမ္်ားတြငရိွ္ေသာ တပစ္ခန္းမ်ားသုိ႔ တပသ္ားစမု်ားႏွင္ ့လကန္က္ခ ဲ
ယမ္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးလ်ကရိွ္သည္ ့အျခားေသာတပ္မေတာ္စစ္စခန္းမ်ား၏ အခ်က္အျခာေနရာျဖစ္သည။္ 
ဤတပဖ္ြဲ႔မ်ားသည ္လုံျခံဳေရးဆုိငရ္ာစိုးရမိမ္ႈမ်ားကိ ုေဒသခရံြာသားမ်ားၾကား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း အတညျ္ပဳေျပာခဲ ့
သည။္ “ တပမ္ေတာစ္စ္သားေတြ သူတုိ႔ရ႕ဲစခန္းေတြကိ ုပိမုိခုိငုမ္ာေအာင ္စားနပရ္ကိၡာပို႔ေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ 
အဲဒ့ါေၾကာင္ ့ကၽြနမ္တုိ႔ေတြ ေတာ္ေတာ္စိုးရမိ္ေနရတယ။္ […] သူတုိ႔ေတြက ရကိၡာေတြ၊ တပသ္ားေတြနဲ႔ လက္နက္ 
ခဲယမ္းေတြကုိ ေရွ႕တန္းကစစ္တပ္ေတြကုိ ပို႔တယ္။ သူတုိ႔ေတြသယ္တဲ့ တခ်ိဳ႕လက္နက္ေတြဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ 
တစ္ခါမွ မေတြ႔ဖူးဘူး။” 279

စီးကဒဲသုိဲ႔ ျပနလ္ည္ေနထိငုခ္ဲ့ေသာ ေစာအက--- ကဲသုိ့႔ပင ္အျခားေသာသူမ်ားသညလ္ည္း တပမ္ေတာ္မွဤသုိ႔ 
ခိငုခ္ိငုမ္ာမာတညရိွ္ေနျခင္းသည ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင္န္းစဥကုိ္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမညဟု္ ခစံားၾကရလ်က္ရိွသည။္ 
ေစာအက---က ေျပာခဲ့သည္မွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က အလုပ္ျဖစ္လား၊ မျဖစ္ဘူးလားေတာ့မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
တပမ္ေတာ္စစသ္ားေတြကုိေတာ ့ေနရာတကာမွာေတြ႔ရတယ။္ သတူို႔ျပနမ္ယဆုိ္ရင္ေတာ့ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥက္ 
ေရရွည္တည္တ့ံမယ္လုိ႔ထင္တယ္။” 280 ၎အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏တပ္စခန္းရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား 
စိုးရမိ္ေနရၿပီး တပမ္ေတာအ္ားယုံၾကည္မႈမရိွေၾကာင္း အဓကိထားေျပာၾကားခဲသ့ည။္ ၎က ဆက္ၿပီးတငျ္ပခဲသ့ည ္
မွာ“သူတုိ႔ရဲ႕စခန္းက ကလုိမူဒဲရြာေဘးမွာပဲရွိတယ္။ ေျခလ်င္နဲ႔သြားရင္ တစ္နာရီခြဲေတာင္မၾကာဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
သူတုိ႔ေတြမျပနသ္ြားမွာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့စိုးရမိတ္ယ္။ အရငတု္န္းက သူတုိ႔ကကၽြန္ေတာ္ကုိ့ တစခ္ါႏွစခ္ါ 
ေလာက္ ဖမ္းခ်ဳပထ္ားတာခခံဲရ့ဖူးတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့သူတုိ႔ကိကုၽြန္ေတာတ္ို႔ မယုံဘူး။ အဲဒ့တုီန္းက ကၽြန္ေတာ္ငယ ္
ေသးတယ္။” 281 ထုိသုိ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ မယံၾုကညႏ္ိငု္ေၾကာင္းႏွင္ပ့တသ္က္ၿပီး  ေစာမဒူသုိဲ႔  ျပနလ္ည္ေနထုိင ္
ခဲ့ေသာ IDP တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာလ--- က တပ္မေတာ္အေပၚထားရွိသည့္ ၎၏သေဘာထားကို KHRG 
အား ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဖ်က္စီးခ်င္ေနတုန္းပဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ 
အခုေတာ့ သူတုိ႔အတြက္ အခ်ိန္မက်ေသးလုိ႔ပါ။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အမွားအယြင္းတစ္ခုခုျဖစ္သြားခဲ့ရင္ အေျခအ 
ေနက ပိုဆုိးသြားႏိုင္တယ္။” 282 

ေဒၚဖခို႔ (သံေတာင္ႀကီး) ၿမိဳ႕နယ္၊ ရိႈခိုသို႔ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနထိုင္သည့္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ 
ေစာအလ--- က လက္ရွိပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသည္ တပ္မေတာ္၏ လွည့္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
အနာဂတ္တြင ္တုိက္ပြမဲ်ားျပန္လညျ္ဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း KHRG သုိ႔ ေျပာခဲသ့ည။္ “တပမ္ေတာ္က ဖနတ္ီးလုိက္တဲ ့
စစ္ပြဲက ခုဆုိရင္ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၿပီ။ သူတို႔ေတြ ကရင္ေတြနဲ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးေတာ့ 
ကခ်င္ေတြကိ ုသြားတုိက္တယ္။ သူတုိ႔က ကခ်င္ေတြနဲ႔ အပစအ္ခတရ္ပစ္ဲေရးလက္မွတ္ထိုးေတာ့ ကရင္ေတြကုိ 
လာတုိက္ျပန္တယ္။ သူတုိ႔ ဒီလိုလုပ္လာတာ ႏွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီ။ သူတုိ႔ေတြက ဒါကုိသေဘာ႐ိုးနဲ႔ 
လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ဆုိရင္လည္း တျခားတုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ ဒီလုိဆက္လုပ္ေနမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 
အရပသ္ားေတြအေနနဲ႔ စိုးရမိစ္ရာမရိွဘူးဆုိတာ လုံးဝမျဖစႏ္ိငုဘူ္း။ လူတုိင္းက စိုးရမိ္ေနၾကတယ္။” 283 သ၏ူေဒ 
သမွ အျခားသူမ်ားကလည္း ရြာျပင္တြင္ ေနအိမ္မ်ား တည္ေဆာက္ေနၾကသည့္အေလ်ာက္ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ 
တုိက္ခိကုခ္ရံမညကုိ္ စိုးရမိ္ေနလ်က္ရိွသည။္ “ရြာထမွဲာ အမိ္ေျခသုံးဆယ္ေက်ာ္ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ ႕လူေတြ 

278 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
279 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
280 Source #36 တြင္ၾကည့္ပါ။
281 Source #36 တြင္ၾကည့္ပါ။
282 Source #9 တြင္ၾကည့္ပါ။
283 Source #42 တြင္ၾကည့္ပါ။
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က ျခထံမွဲာပဲေနၾကတယ္။ တကယလ္ို႔သူတုိ႔က အိမ္ေတြကုိရြာထမွဲာေဆာကရ္င္ တပ္မေတာ္ကလာတုိက္မွာစိုးလုိ႔ 
သူတုိ႔ရ႕ဲအိမ္ေတြကုိ ျခံထမွဲာပဲေဆာက္ၾကတယ္။ တပမ္ေတာ္ကုိေကာ ျမနမ္ာအစိုးရကိုေကာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ 
အယံအုၾကညမ္ရိွေသးဘူး။” 284 ကေလခီးတြင ္ျပနလ္ည္ေနထိငု္ေသာ IDP တစဥ္ီးျဖစသူ္ ေနာ္ဇ--- က လုံျခံဳ ေရး 
ႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး သူမ၏ စိုးရမိမ္ႈကိ ုဖြင္ဟ့ေျပာဆုိျခင္းမရိွေသာ္လည္း သမူ၏အနာဂတမွ္ာ ေသခ်ာမႈမရိွေၾကာင္းကုိ 
ဤသို႔ဝန္ခံခဲ့သည္။ “လက္ရွိမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာ 
မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လာမယ့္အနာဂတ္အတြက္ကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔လည္းမသိဘူး။” 285

၂၀၁၄ ခႏွုစ ္၊ဧၿပလီတြင ္ၿမတ္ိ-ထားဝယ္ခ႐ိငု၊္ သူးေလပေလာသုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထိငုခ္ဲ့ေသာ ဒကုၡသညတ္စဥ္ီးျဖစသ္ည္ ့
ေနာ္ဂ--- က တပ္မေတာ္ တည္ရွိေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာစိုးရိမ္မႈမ်ားကို ဤသို႔တင္ျပခဲ့သည္။ 
“တစ္ခါတစ္ေလတပ္မေတာ္က ဆိုင္ကယ္အစီး ၃၀ ေလာက္နဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ရြာေဘးမွာ စစ္ေၾကာင္းလွည့္ေနတာ 
ေတြ႔တယ္။ ဒါကကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕လုံျခံဳေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္။” 286  အေျခအေနဆိုးလာပါက သူမအေနျဖင့္ 
ထြက္ေျပးရန ္အၿမအဲသင္ျ့ဖစ္ေနေၾကာင္းကုိလည္း သူမကရွင္းျပခဲသ့ည။္ “တပမ္ေတာ္ကလာၿပဆုိီတာနဲ႔ ကၽြနမ္ 
ကေတာ့ အတ္ိေတြ၊ UNHCR ကဒန္ဲ႔ မွတ္ပံတုင္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းလုိ တျခားအေထာက္အထားေတြနဲ႔ ဓါတမ္ီး 
တစ္ခါတည္း ျပင္ထားတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာေနတုန္းက အျမင္ဖြင့္သင္တန္းရထားဖူးေတာ့ ဒါကအက်င့္ 
တစ္ခုလုိျဖစ္ေနတယ္။” 287 

ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္သည္မွာ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာ္ဂ--- အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ 
ျပနရ္န ္စဥ္းစားေနျခင္းက ေသခ်ာေရရာမႈမရိွေသာ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးလုပင္န္းစဥသ္ည ္ဒကုၡသညမ္်ား ေကာင္းမြနစ္ြာ 
ေနရပ္ျပန္လည္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အတားအဆီးႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေစေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ 
ေရရွညတ္ညတ့ံ္သည္ ့ၿငမိ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညခီ်က ္မရိွျခင္းေၾကာင္ ့တုိက္ပြဲေနာက္တဖန ္မျဖစ္ေစရနအ္တြက္ 
အာမခခံ်ကမ္ရိွေပ။ ထုိအတြက္ေၾကာင္ ့သမူအေနျဖင္ ့အနာဂတ္တြင ္မညသ္ည္ကိ့စၥမ်ားျဖစလ္ာမညကုိ္ မသႏိိငု ္
သည္အ့တြက္ အဆုိးဆံုး အေျခအေနအား ရငဆ္ိငုရ္နအ္တြက္ အစအီစဥမ္်ား ခ်မွတ္ရသည။္ “ကၽြနမ္တုိ႔ေတြဆမွီာ 
UNHCR ကေပးထားတဲ ့မွတ္ပံတုငက္ဒရိွ္တယ္။ ကၽြနမ္တုိ႔ေတြ ကုိယ္န့ပံါတကုိ္ ကုိယ္အလြတ္မွတ္ထားရတဲအ့တြက္ 
အဲဒ့ါကုိ ကၽြနမ္ခခု်နိထိ္ မွတ္မိေနေသးတယ္။ […] အဒဲါကုိ ကၽြနမ္နဲ႔အတူယူလာခဲတ့ာ။ တစခ္ါတစ္ေလေတာ့လည္း 
ကၽြန္မစဥ္းစားမိတယ္။ တကယ္လို႔ ကၽြန္မတုိ႔ေတြထပ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ရမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ေတြကၽြန္မတုိ႔ကုိ ဒုကၡ 
သညအ္ျဖစလ္ကခ္ပံါမ့လား။ တကယ္လုိ႔သူတုိ႔ေတြ ကၽြနမ္တုိ႔ကုိ ဒကုၡသညအ္ေနနဲ႔လက္မခဘူံးဆုိရင ္ကၽြနမ္တို႔ 
ေတြ အဲဒ့ ီUNHCR ရ႕ဲ မွတ္ပံတုငက္ဒကုိ္ျပၿပီး စတိ္ေျပာင္းလာမလားၾကည္မ့ယ္။ ဘာလုိ႔လဆုိဲေတာ့ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ
အေျခအေနက မတည္ၿငိမ္ဘူးဆုိတာ သိတယ္မဟုတ္လား။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ကတိမ 
ေပးႏိုင္ဘူး။” 288 

ခလယလ္ြထူီခ႐ုိင္၊ ထူေတာ္လူ (ေလာ္မူေသာ) သုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ IDP တစဥ္ီးျဖစသူ္ ေစာအအိ--- က 
အားလုံးေက်နပ္ႏုိင္မည္ ့ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညခီ်ကကုိ္ မရရိွႏိငုပ္ါက လုံျခံဳ ေရးအေျခအေနမွာ ထိလြယ္ရွလြယ္ 
ျဖစ္ေနဦးမည္ဟု သူ၏အေတြးကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ကုိယ့္အခြင့္အေရးကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႔ 
ညီတူညီမွ်ခံစားခြင့္ ရသင့္တယ္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးခြင့္ေပးရမယ္။ ဒါမွသာ ေရရွည္တည္တ့ံ
တဲၿ့ငမိ္းခ်မ္းေရးကုိ ရရိွမွာျဖစ္တယ္။” 289 လက္ရိွအေျခအေနသည ္ယာယီခ်မွတ္ထားေသာ အစ ီအစဥသ္ာျဖစၿ္ပီး 
အကယ္၍တုိက္ပြတဲဖနျ္ဖစပ္ြားပါက အရပသ္ားမ်ားကသာ ေပးဆပ္ရမညဟု္လည္း ရွင္းျပခဲ ့သည။္ “တကယ္လုိ႔ 
သူတုိ႔ [ျမနမ္ာအစိုးရ]ကသာ ဖက္္ဒရယ္အစိုးရတည္ေထာငဖ္ို႔အခြင္န့ဲ႔ ကုိယ္ပိငုအု္ပခ္်ဳပခ္ြင္မ့ေပးရင ္တုိက္ပြဲေတြ 

284 Source #42 တြင္ၾကည့္ပါ။
285 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
286 Source #5 တြင္ၾကည့္ပါ။
287 Source #5 တြင္ၾကည့္ပါ။
288 Source #5 တြင္ၾကည့္ပါ။
289 Source #34 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကအနာဂတ္မွာ ဆကျ္ဖစမွ္ာပဲ။ တကယလုိ္႔ တုိက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္ခဲရ့င္ ေသခ်ာတာကေတာ့ အရပ္သားေတြပဲခံရ 
မယ္။” 290 ခ႐ိုင္တစ္ခုတြင္းရွိ ႏို႔ရွဲေက်းရြာသို႔ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာအျခားေသာ IDP တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာက---
ကလည္း လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ အသစ္တစ္ဖန္ျဖစ္လာမည့္တိုက္ပြဲ၏ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခဆိုးက်ိဳးသက္ေရာ
က္မႈမ်ားႏွင္ပ့တ္သကၿ္ပီး ၎၏စိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ားကိ ုKHRG အားဤကဲသုိ့႔ေျပာျပခဲသ့ည။္ “ႏိငုင္ံေရးအေျခအေနက 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ စိုးရမိမ္ႈကိျုဖစ္ေစတယ္။ တကယ္လုိ႔တုိက္ပြဲေတြ ထပျ္ဖစမ္ယ္ဆိ ုရင ္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲေဒသကုိ 
အဖက္ဖက္ကေန ဆုိးရြားစြာထိခုိက္ေစလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္နက္ကုိငပ္ဋပိကၡ နဲ႔ လက္နက္ကုိငတ္ပဖ္ြဲ႔ေတြ 
ရဲ႕ ညႇဥ္းပမ္းႏိပွစ္က္ျခင္းကုိၾကဳံေတြ႔ရႏိငုၿ္ပီး ေရရွညတ္ညတံ့္ခိငုၿ္မဲတဲ ့စားဝတ္ေနေရးအတြက္ပါ ဆံုးရႈံးသြားလမိ္ ့
မယ္။” 291  

290 Source #34 တြင္ၾကည့္ပါ။
291 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ေျမပံ ု၂ - ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းရိွ တပမ္ေတာ္တညရိွ္ရာေနရာမ်ား (ေကအနဲယူ္ 
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



(ဃ) မေပါက္ကြဲေသးေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား 

ျမနမ္ာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ေျမျမႇဳ ပ္မုိင္းမ်ားသည ္ကာလၾကာရွညတ္ညရိွ္ေနေသာ ျပႆနာတစရ္ပျ္ဖစၿ္ပီး 
ဒုကၡသညမ္်ားႏွင္ ့IDP မ်ား အေနျဖင္ ့ေနရပျ္ပနရ္နအ္တြက္ အဓိကအတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္ မၾကာခဏဆုိသလုိ 
ေဖာျ္ပျခင္းခရံသည္။292  ျမနမ္ာႏိုင္ငံဆိငု္ရာ သီးသန္႔လြတလ္ပ္ေသာ ႏိငု္ငံတကာအခ်ကအ္လကရ္ွာေဖြေရးမစ္ 
ရွင္ (UN Independent International Fact-finding Mission) က ၂၀၁၈ခု ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ဤသို႔ 
တင္ျပခဲ့သည္။ “ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားအား အသုံးျပဳမႈကုိရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ အားလုံး 
သေဘာတူရမညဟူ္ေသာ အခ်က္ပါသည္ ့တစႏ္ိငုင္လုံံးပစခ္တတုိ္က္ခိက္ုမႈရပစ္ဲေရး သေဘာတူညခီ်က္စာခ်ဳပ ္
အား ၂၀၁၅ ခႏွုစ၊္ ေအာက္တုိဘာလတြင ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း  ေျမျမႇဳ ပ္မုိင္းအသစ္မ်ားကုိ ဆက္ 
လက္အသုံးျပဳေနၾကေသးသည။္” 293 ျမနမ္ာအစိုးရသည ္လက္ရိွအခ်နိထိ္ ေျမျမႇဳပမ္ိငု္းရွင္းလင္းေရးႏွင္ ့ပတ္သက္ 
ၿပီး ရွင္းလင္းသည္န့ည္းဗ်ဴဟာအား ခ်မွတထ္ားျခင္းမရိွသည္အ့ျပင္ ေျမျမႇုဳ ပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစတတ္ 
ေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား  ေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာေရးအဖြ႕ဲ (ICBL) အရ တပမ္ေတာ္မွလည္း ေျမျမႇဳပမ္ိငု္းအသစ ္
မ်ားကိ ုဆက္လက္အသုံးျပဳလ်ကရိွ္သည။္294  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အစပုိင္းတြင္ ဒမုိီကရက္ 
တစက္ရငအ္က်ိဳ းျပဳတပမ္ေတာ္ (DKBA)295 ၊ ကရင့္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႔ (KNDO)296  ႏွင့္  ကရင္အမ်ိဳး 
သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA)297  တို႔မွ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းအသစ္မ်ား အသံုးျပဳေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အစီရင္ခံစာမ်ားရွိခဲ့သည္။ 

တပမ္ေတာ္အေနျဖင့္ IDP မ်ားအား ေနရပ္သုိ႔ျပန္လာျခင္းမွ တားဆီးရနအ္တြက္ လူသြားလမ္းမ်ားႏွင္ ့ ေက်းရြာ 
မ်ားတြင ္ ေျမျမႇဳ ပမ္ိငု္းမ်ားျမႇဳ ပထ္ားခဲျ့ခင္းမ်ားအပါအဝင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နကကုိ္င္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားအားလုံးသည ္
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွည္လ်ားေသာသမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့သည္။ ထိုမိုင္းမ်ားအား ေျမပံုတြင္ 
အမွတ္အသားထားခဲ့ျခင္းမရိွသကဲ့သို႔ ကရင္ေဒသမ်ားအတြင္း စနစတ္က်ေျမျမႇဳပမ္ိငု္းရွင္းလင္းျခင္းလည္း တစခ္ါ 
မွ ျ်ပဳလုပခ္ဲျ့ခင္းမရိွေပ။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပနျ္ခင္း၏ အဓကိအစတ္ိအပိငု္းတစခ္မွုာ ႐ပုပ္ိငု္းဆုိငရ္ာလုံျခံဳေရး 
ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ လက္နက္ခဲ 
ယမ္းမ်ားမရွိျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ UNHCR ႏွင့္ အျခားေသာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အႀကီးစား 

292 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကိုတမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္းရွိ ႏွစ္ရွည္ၾကာေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း” တြင္ၾကည့္ပါ။

293 Human Rights Council မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ A/HRC/39/CRP.2 စာမ်က္ႏွာ ၉၅ တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Report 
of the Detailed Findings of the Independent International Fact-finding Mission on Myanmar” တြင္ၾကည့္ပါ။

294 International Campaign to Ban Landmines (ICBL) မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ "Landmine 
Monitor 2019" ၏ စာမ်က္ႏွာ ၈ တြင္ၾကည့္ပါ။

295 ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ကို(DKBA) ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယခင္က၎သည္ တိုးတက္ေသာ 
ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ထို႔နည္းတူ၎တို႔သည္ ယခင္က KNU/KNLA မွ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာအဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအ 
စိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ (ျမန္မာ) တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ DKBA အဖြဲ႔အစည္းကို 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးဦးသုဇနမွဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တပ္မေတာ္အစိုးရျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး 
ေကာင္စီ (နဝတ - SLORC) ကိုေထာက္ခံသည့္အဖြ ဲ႔ျဖစ္သည္။ DKBA အဖြ ဲ႔အစည္း၏ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုကို KHRG မွ 
၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Inside the DKBA” တြင္ၾကည့္ပါ။ DKBA ခြထဲြက္အဖြ႔သဲည္ တပ္မေတာ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
အျဖစ္(BGF) အသြင္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး၊ အခ် ိဳ႕သည္လည္း KNLA တြင္ က်န္ရွေိနခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ DKBA သည္ ၎၏ 
ဘာသာေရးႀကီးစိုးမႈ ကင္းေစရန္ ၎၏နာမည္ျဖစ္ေသာ “ဗုဒၶဘာသာ” အား “အက် ိဳးျပဳ” အျဖစ္ေျပာင္းခဲ့သည္။

296 ကရင့္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (KNDO)ကို ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)မွ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ 
ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၎သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA)၏ ေရွ႕ေျပးအဖဲြ႔ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ KNDO  
၏ျပည္သူ႔စစ္ေဒသခံေစတနာဝန္ထမ္းမ်ားအား KNLA မွ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကို  ပံ့ပိုးေပးသည္။ 
၎ KNDO တို႔သည္ တပ္ရင္း၊ အာဏာဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားၿပီး ၎တို႔၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ယူနီေဖာင္းမ်ားဝတ္ဆင္ၿပီး 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ၂ ႏွစ္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ကတိျပဳရသည္။

297 International Campaign to Ban Landmines (ICBL) မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ "Landmine 
Monitor 2019" ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၁ တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/dream-of-home-bur_reduce_0.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/A_HRC_39_64.pdf
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2019/landmine-monitor-2019.aspx
https://khrg.org/1996/03/khrg96b23/inside-dkba
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2019/landmine-monitor-2019.aspx


ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းမႈမ်ားကုိ မလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ တုိက္႐ိုက္အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကိုသာ အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကသည္။298  

KHRG မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲသ့ည္ ့UNHCR အကူအညျီဖင့္ ေနရပ္သုိ႔ျပန္ခဲ့ေသာဒကုၡသညမ္်ားက ၎တုိ႔ေနရပသုိ္႔ 
ျပန္မလာမီ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးသင္တန္း လက္ခံရရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ မိမိ၏ 
အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္သို႔ျပန္ခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္အမ်ားစုကလည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ အလားတူသင္တန္းမ်ားအား 
၎တို႔၏ေက်းရြာအတြင္း သို႔မဟုတ္ ယခင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ KHRG မွ လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားအရ CIDKP သည္ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခ႐ိုင္မွလြဲ၍ ျမန္ 
မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ  IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားေနထုိင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ IDP မ်ားအား ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား ေပးလ်က္ရွိ 
သည။္299 ႏို႔ရဲွရြာသုိ႔ျပနလ္ည္ေနထုိင္ေသာ IDP တစဥ္ီးက CIDKP ၏အသပိညာေပးသငတ္န္းသို႔ တက္ေရာကဖ္ူး 
ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။300 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာအေျခအေနအရ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက ၎ 
တုိ႔၏ေဒသတြင ္ေျမျမႇဳပမ္ိငု္း သုိ႔မဟုတ္ မေပါကက္ြဲေသးေသာလကန္က္ခယဲမ္းမ်ား ရိွသညဟု္ေျဖဆုိခဲၾ့ကသည။္ 
ဒူးသထူခ႐ိငု၊္ ထီးဆီေဘာခီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေစာယ--- ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေန 
နဲ႔ မျမင္ႏိုင္ေပမယ့္ မေပါက္ကြဲေသးတဲ့လက္နက္ခဲယမ္းေတြ ရွိေနတာေတာ့ေသခ်ာတယ္။” 301  ခလယ္လြီထူ 
ခ႐ိုင္၊ ေလာ္မူေသာ (ကဲဒိုလူရပ္ကြက္) သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ အျခား IDP တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာအဂ--- 
ကလည္း “ဒီရြာနဲ႔ အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္မွာ မေပါက္ေသးတဲ့ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြနဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္းေတြရွိမယ္ 
ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့  ေပါက္ကြဲတာနဲ႔ တခါမွမၾကံဳရေသးဘူး။” 302  ေတာအူးခ႐ိုင္၊ ကေလခီးသို႔ 
၂၀၁၆ ခႏွုစတ္ြင ္ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ တတိယေျမာက္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငသူ္ ေနာ္ဇ--- ကလည္း သူမ၏ 
ရြာတြင ္မိင္ုးမ်ားမရိွေသာ္လည္း တျခားေဒသမ်ားတြင ္ထိအုႏၲရာယ္ႏွင္ ့ၾကံဳေတြ႔ေနရသညကုိ္သိေၾကာင္း ေျပာခဲ ့
သည။္ “ကၽြနမ္တို႔ေဒသမွာေတာ့ မေပါက္ကြဲေသးတဲ ့လက္နက္ခယဲမ္းေတြမရိွဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဖိုးခီးေဒသမွာရိွတဲ ့
တခ်ိဳ႕ရြာေတြမွာေတာ့ရွိတယ္။ တပ္မေတာ္က စစ္တုိက္တုန္းကေထာင္ထားတဲ့ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြရယ္၊ KNLA 
က တပ္မေတာ္ရန္ကေန သူတို႔ကုိယ္သူတုိ႔ကာကြယ္ဖို႔ ေထာင္ထားတဲ့မိုင္းေတြ က်န္ခဲ့မယ္ထင္တယ္။” 303 
ဤျပႆနာအားေျဖရွင္းရနအ္တြက္ အငမ္တနခ္က္ခမဲညျ္ဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း သူမ က ဤသုိ႔ေထာကျ္ပခဲသ့ည။္ 
“တခ်ိဳ ႕ေျမျမႇဳပမ္ိငု္းေတြဟာ စစသ္ားေတြကေထာငခ္ဲတ့ာ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ေထာင ္ခဲတ့ဲ့ေနရာကုိ သူတုိ႔မမွတ္မတိဲ ့
အတြက္ အဲ့ဒါေတြကုိဖယ္ရွားဖို႔ လြယ္မွာမဟုတ္ဘူး။” 304 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားရွိေနျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ေက်းရြာအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားလာျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားလ်က္ရွိသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမျပဳလုပ္မီ 
လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္ခန္႔က ေတာအူးခ႐ိုင္၊ ခလယ္မူဂါးေက်းရြာသုိ႔ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္  ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေသာ         
ေနာ္ဇ---က ဤသုိ႔ရွင္းျပခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္က ကၽြန္မတို႔ရြာထဲကိုဝင္ၿပီး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြေထာင္တယ္။ 
ၿပီးေတာ့ အိမ္ေတြကုိဖ်က္ဆီးတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ဒီကုိျပန္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းေတာင္မွ ကုိယ့္လုံျခံဳေရး 
အတြက္ ကိယ္ုစတ္ိပရူေသးတယ္။ မိငု္းနင္းမမွိာစိုးလုိ႔ ကၽြနမ္တို႔ တခ်ိဳ ႕ေနရာေတြကိမုသြားရဘူဲး။” 305   အခ်ိဳ ႕ေသာ 

298 UNHCR မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝထားေသာ "Handbook - Voluntary Repatriation: International Protection" တြင္ 
ၾကည့္ပါ။

299 ဤအေၾကာင္းအရာကို KHRG  ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ မွ်ေဝေပးပို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။
300 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
301 Source #21 တြင္ၾကည့္ပါ။
302 Source #33 တြင္ၾကည့္ပါ။
303 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
304 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
305 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားရွိေနသည့္ အေထာက္အထားမရွိေသာ္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕သည့္စိတ္ေၾကာင့္ 
သြားလာလႈပရွ္ားမႈမ်ားအား ၎တို႔ကုယ္ိတုိင္ ကန္႔သတျ္ခင္းမ်ားလည္းရိွသည။္ ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ထီးသဘလုခီး 
သုိ႔ ၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရလီတြင ္UNHCR ၏ အကူအညျီဖင့္ ျပန္လညအ္ေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေဒၚစ--- တင္ 
ျပခဲသ့ညမွ္ာ “ကၽြနမ္တုိ႔ျပနလ္ာကတည္းက ျခံဳထတူဲ့ေနရာေတြကုိမသြားဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔လည္းမသိဘူး 
[မိငု္းရိွမရိွ] သူတို႔ဘယ္အခ်နိ ္ထေပါက္မလဆဲိတုာကုိလည္း ကၽြနမ္တို႔မသိဘူး။ ကၽြနမ္တုိ႔ေတြ ရြာထမွဲာပဲေနၿပီး 
ေတာထဲသြားတာကုိ ေရွာင္တယ္။” 306 

UNHCR ၏ အစအီစဥႏွ္င္ ့ျပနလ္ာၾကေသာဒကုၡသညအ္မ်ားစကု ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့ေျမျမႇဳပမ္ိငု္းႏွင္ ့မေပါက္ကြဲေသး 
ေသာလက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ကုိယ္တုိင္ေတြ႔ရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 
မယ္လေဝလယ္မူးသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေနာ္အန--- က သူမ၏ ေက်းရြာအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ မေပါက္ကြဲ 
ေသးသည္ ့လက္နက္ခယဲမ္းမ်ားရိွေၾကာင္း ရွင္းျပခဲသ့ည။္ သူမအေနျဖင္ ့လယ္ကြင္းတြငအ္လုပလ္ပုစ္ဥ ္ေပါက္ 
ကြမဲႈအား ကိယ္ုတုိင္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည။္ “ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ေတာငယ္ာကုိရွင္းေတာ့ ေတြ႔ခဲတ့ာ။ ကၽြနမ္တုိ႔ ေတာငယ္ာ 
ကုိမီးရႈိ႕ေနတုန္းေတာင္ ေပါက္ကြဲေသးတယ္။ […] လူေတြလာေထာင္ထားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
အရငတုိ္က္ပြဲျဖစတု္န္းကက်နခ္ဲတ့ာ။  ကၽြနမ္တုိ႔ယာကိ ုမီးရိႈ႕တဲအ့ခါ အဲဒ့ါကမီးေလာင္ၿပီးထေပါကတ္ာေပါ့။” 307  
သူမအေနျဖင္ ့ထုိမေပါကက္ြဲေသးသည့္ လကန္က္ခယဲမ္းမ်ားအား ေၾကာက္ေသာ္လည္း သမူတို႔အား ဤျပႆ 
နာမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္သတိေပးထားသည္အ့တြက္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့အႏၲရာယမ္်ားအား ႀကိဳတငက္ာ 
ကြယ္ ႏိငုရ္နအ္တြက္ လုိအပမ္ႈမ်ားကိ ုျပငဆ္ငထ္ားေၾကာင္းေျပာခဲသ့ည။္ “ကၽြနမ္တုိ႔ေတြ ဒါကုိအရမ္းေၾကာက္တယ္။ 
အဲ့ဒီအနီးအနားကုိေတာင္ မသြားဘူး။ လူေတြက ကၽြန္မတုိ႔ယာကိုမီးရိႈ႕တဲ့အခါ ဟိုးအေဝးမွာေနဖို႔ေျပာတယ္။ 
[…] အဲဒ့ါက ေတာထဲမွာဆုိေတာ့ ဘယ္သူမွသြားၿပီး မရွင္းၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ကကၽြနမ္တုိ႔ကိ ုသတိထားဖို႔ 
ႀကိဳၿပီးေျပာထားတယ္။” 308  

၂၀၁၉ခ ုႏွစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရလီတြင ္မယ္လေလာလီသုိ႔ ျပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ ေနာအ္ဝ--- ကလည္း အနီးတဝိက္ုရိွ 
ေတာထဲတြင္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားရွိသည္ဟုထင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ “ဒီမွာေတာ့ 
[မိငု္းနဲ႔ မေပါကက္ြဲေသးတဲလ့က္နက္ခယဲမ္းေတြ] မရိွဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေတာထမွဲာေတာ ့တခ်ိဳ ႕ရိွမယ္။” 309 ေဒသခ ံ
တစ္ဦးမွ ေတာင္ယာမီးရိႈ႕ေနစဥ္ လက္နက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့ 
သည။္ “[၂၀၁၉ ခႏွုစ]္ ဧၿပလီတုန္းက သူေတာငယ္ာမီးရိႈ႕ေနတုန္းျဖစသ္ြားတာ။ သူက အဲဒ့လီက္နက္ေပါက္ကြတဲဲ ့
အခ်ိန္ မီးရိႈ႕တဲ့ေနရာနဲ႔အနီးအနားမွာေနခဲ့ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေျခသလုံးကို ထိမွန္သြားတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ မဲေဆာက္မွာ 
သူေဆးရံတုက္ရတယ။္” 310  သူမ၏တငျ္ပခ်က္အရ ေဒသခရံြာသားမ်ားသည ္ယခအုခါတြင ္ေတာငယ္ာမီးရိႈ႕ျခင္း 
ျဖင့္ ထိုလက္နက္မ်ားအား ဖယ္ရွားသည့္နည္းလမ္းကို သံုးၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “အဲ့ဒါကုိ ေတြ႔တဲ့လူက 
ေနရာကုိမွတ္ထားၿပီးေတာ့ တစ္ေနရာရာမွာထားမယ္။ ဥပမာ သစ္တုံးေပၚမွာ အမွတ္အသားလုပ္ၿပီး တျခားလူ 
ေတြ အဲဒ့ကီိ ုမသြားဖို႔ မထိဖို႔ ေျပာမယ္။ ကၽြနမ္တို႔ေတြ ေတာငယ္ာမီးရိႈ႕တဲအ့ခါ အဲဒ့ါကသူ႔ဟာသူေပါက္သြားလိမ္မ့ယ္။ 
[…] ကၽြနမ္တုိ႔က မီးရိႈ႕တဲ့အခ်န္္ိမွာ ကုိယ့္ကုိယကုိ္ကာကြယ္ဖို႔ အဲဒ့ါမထိေအာင ္အေဝးမွာေနရတယ္။” 311  ထုိသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ အႏၲရာယ္မ်ားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားအား 
ဖ်ကဆီ္းရနႀ္ကိဳးစားရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာကထ္ားျခင္း၊ ပစၥည္းကိရယိာမ်ား အသုံးျပဳ 
ျခင္းမရွိပါက လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ေပါက္ကြဲႏိုင္ပါသည္။ 

306 Source #15 တြင္ၾကည့္ပါ။
307 Source #6 တြင္ၾကည့္ပါ။
308 Source #6 တြင္ၾကည့္ပါ။
309 Source #40 တြင္ၾကည့္ပါ။
310 Source #40 တြင္ၾကည့္ပါ။
311 Source #40 တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔

98



မယ္လတာေလာ္ေသာသို႔ UNHCR ၏ အကူအညီျဖင့္ ျပန္လည္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေနာ္ဒ--- က  သူမအေနျဖင့္ 
လက္နက္ခဲယမ္းအစိတ္အပိ္ုင္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအသံုးအေဆာင္မ်ားကုိ ေက်းရြာလယ္ကြက္မ်ားတြင္ 
ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း KHRG အား ေျပာခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတို႔ ေတာင္ယာလုပ္တုန္းက က်ည္ဆံခြံေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ 
စစသ္ားေတြရ႕ဲ ေရဗူးအပိငု္းအစေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔ခဲတ့ယ္။” 312 အခ်ိဳ႕ေသာကေလးငယ္မ်ားမွာ က်ညဆ္မံ်ား 
အား ေကာကရ္ေၾကာင္းသိရိွရသည္အ့ေပၚ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ စိုးရမိမ္ႈျဖစ္ေစေၾကာင္း သူမကေထာက္ျပခဲ့ 
သည။္ “ကၽြနမ္တို႔က အဲဒ့ါကုိ အေဝးမွာပစလုိ္က္တယ။္ ဘာလုိ႔လဆဲိုေတာ ့အဲဒ့ါေပါကက္ြမွဲာကုိ ကၽြနမ္ေၾကာက္လုိ႔။ 
ကေလးေတြက အဲ့ဒီအေၾကာင္းေတြမသိဘူး။ သူတုိ႔ကေတာ့ ဒီတုိင္းေတြ႔ၿပီး ယူလာၾကတာပဲ။” 313 UNICEF 
၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငၿ္ပီး မမိမိရူင္းဌာေနသုိ႔ ျပနလ္ာသည္က့ေလးမ်ားသည ္ေျမျမႇဳပမ္ိငု္းႏွင္ ့
မေပါက္ကြဲေသးသည္ ့လကန္က္ခယဲမ္းမ်ား၏အႏၲရာယကုိ္ ရငဆုိ္ငရ္ႏိငု္ေျခမ်ားသည။္ “ထုိကေလးမ်ားအေနႏွင္ ့
ေျမျမႇဳ ပမ္ိင္ုးမ်ားရိွသည့္အရပ္ေဒသတြင္ သြားလာေဆာ့ကစားျခင္း၏ အႏၲရာယ္ရိွေၾကာင္းကိ ုမသိရိွၾကေပ။”  314  
ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေျမျမႇဳ ပ္မုိင္းအႏၲရာယ္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရနအ္တြက္ အနာဂတ္တြငလု္ပ္ေဆာငမ္ည္ ့ျပနလ္ည ္
ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 
အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ခ--- ေက်းရြာသို႔ UNHCR ၏ အကူအညီျဖင့္ ျပန္လည္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေနာ္ဘ--- က သူမ၏ 
ေက်းရြာရိွေရတြင္းတြင ္မေပါကက္ြဲေသးသည္လ့က္နက္ခယဲမ္းတစခ္ရိွုေၾကာင္း ရွင္းျပခဲသ့ည။္ “လူေတြေျပာတာ 
ကေတာ့ ကၽြနမ္တုိ႔ဒကီိျုပနမ္လာခင ္လြနခ္ဲတ့ဲႏွ့စ္ေပါင္းမ်ားစြာက တပမ္ေတာ္ကရြာကုိ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ပစတ္ယ္။ 
အဲဒ့ါက ေရတြင္းထဲကုိက်ၿပီးေတာ့ ခထုမိေပါက္ကြဲေသးဘူး။” 315  သူမႏွင္ ့သူမကေလးမ်ား၏ လုံျခံဳ ေရးႏွင္ပ့တ္ 
သက္၍ သမူအေနျဖင့္စုိးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိကိစၥႏွင္ပ့တသ္က္ၿပီး မညသ္ည္အ့ရာမွ် လုပ္ေဆာငျ္ခင္းမရိွေၾကာင္း 
တငျ္ပခဲသ့ည။္ “ကၽြန္မလည္း စုိးရိမ္မႈေတြရိွတယ။္ ဘာလို႔လဆုိဲေတာ့ အဲဒ့ါက ဘယ္အခ်နိထ္ေပါက္မလ ဲကၽြနမ္ 
တုိ႔လည္းမသိဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့ကၽြန္မကေလးေတြကုိ အဲဒ့နီားမသြားဖို႔ေျပာထားတယ္။ ဒကိီစၥနဲ႔ ပတသ္က္ၿပီးရြာထကဲ 
လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကသိၾကေပမယ့္ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အဲ့ဒါကုိတာဝန္ယူၿပီး မဖယ္ရွား 
ေပးဘူး။” 316 

312 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
313 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
314 UNICEF မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Landmines pose gravest risk for children” တြင္ၾကည့္ပါ။
315 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
316 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ဓတ္ပုံ - လုံၿခံဳမႈ

ဤပံုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဘားအံခရိုင္၊ တာကရယ္ (ပိုင္က်ဳံ) ၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္လေဝလယ္မူးတြင္ ရိုက္ယူခဲ့ပါသည္။ 
ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးမွ မေပါက္ကြဲေသးေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံတစ္လုံးအား သစ္ငုတ္တုိေပၚသို႔ခ်ထားေသာပံုျဖစ္ပါသည္။ 
၎တို႔သည ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ စိက္ုပ်ဳိးေရး ေျမယာမ်ားကုိ မီွခိုေနၾကရေသာေၾကာင္ ့အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအတြက္ 
မည္သည့္အျခား ေရြးခ်ယ္စရာမွ်မရွိပဲ ၎တို႔၏အသက္ကိုစြန္႔၍ UXO ကိုဖယ္ရွားၾကပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]

အထက္ပါပံမု်ားအား ၂၀၁၇ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာဝ္ါရလီ ၇ ရက္ေန႔တြင ္ဘိတ္-ထားဝယ္  (ၿမတ္ိ-ထားဝယ)္ခရုငိ၊္ ထားဝယ္ၿမိဳ ႕နယ္၊ ထီးထေက်းရြာ 
တြင ္ရုက္ိယူခဲပ့ါသည။္ ေဒသအနီး တပမ္ေတာ္အေျခခ်မႈရိွေနျခင္းသည ္ထုိေနရာတြင ္အေျခခ်ေနထိငုသ္ည့္ေနရပျ္ပနသ္မူ်ား လုံၿခံဳ ေရး 
အတြက္ အဓကိစိုးရမိမ္ႈကုိျဖစ္ေစၿပီး ၎သည ္အျခားေသာျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထိုငမ္ည္ ့ဒုကၡသညမ္်ားအတြက္ အဓကိအခက္အခတဲစခ္ ု
ျဖစ္ပါသည္။ KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္သည့္လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈတြင္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးမွ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က 
အထူးသျဖင့္ ဘ---ေက်းရြာမွာရိွေနတဲ ့တပမ္ေတာ္စခန္းကုိ ဖယ္ေပးေစခ်ငတ္ယ္။ ဘာေၾကာင္လ့ဆုိဲေတာ့ ေက်းရြာရ႕ဲအနီးမွာ တပမ္ေတာ္ 
စခန္းရွိေနသ၍ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလံုၿခံဳတယ္လုိ႔ ခံစားရမွာမဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း
ပဲေနခ်င္ၾကတာ။”  ဟုေျပာခဲပ့ါသည။္ ထိုနည္းတူေသာ စိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ားကိလုည္း KHRG မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမနမ္ႈတြင ္ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားသည ္
ဤအစီရင္ ခံစာတြင္ တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]
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အခန္း (၅) ေနရပျ္ပနသ္မူ်ား၏ အျမငသ္ေဘာထားမ်ားႏွင္ ့အၾကျံပဳခ်ကမ္်ား 
ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစမွုာ ၎တို႔ၾကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခမဲ်ားရိွေသာ္လည္း ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ
သို႔ ျပန္လာေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာင္တရမႈရွိသလားဟု ေမးျမန္းခဲ့သည့္အခါတြင္မူ ေနာင္တရျခင္းမရွိ 
ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲၾ့ကသည။္ ဥပမာအားျဖင္ ့ခလယ္လြထူီခ႐ိငု၊္ ေလာ္မူေသာ (ထူေတာ္လရူပက္ြက)္သို႔ ျပနလ္ာ 
သည့္ ေစာအအိ--- က “အရင္က တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးတဲ့ေနရာက အခုဆိုရင္ ရြာျပန္ျဖစ္ ေနၿပီဆုိတဲ့အေၾကာင္း 
လူေတြကိ ုဝမ္းပမ္းတသာေျပာျပခ်ငတ္ယ။္ […] ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ေဆြမ်ိဳ းေတြနဲ႔ အေပါင္းအေဖာ္ 
ေတြကုိ ရြာမွာလာေနဖို႔ ေခၚလုိက္တယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြကေတာ့ တုိက္ပြျဲပန္ျဖစ္မွာ စုိးလုိ႔ ရြာမွာလာေနရမွာေၾကာက္ 
ၾကတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့ရင္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔အတူတူ လက္တြဲလုပ္လုိ႔ရၿပီ။” 317  

မူေၾတာ္ခ႐ိုင္၊ အအ--- ေက်းရြာသို႔ မိမိ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လာခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးအ--- သည္ 
ေနာငတ္ရသည္ပုံ့မေပၚေသာလ္ည္း ၎အေနျဖင္ ့UNHCR ၏ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအစအီစဥႏွ္င္ ့ျပနမ္လာ 
ျခင္းမွာ သူ၏အမွားတစခ္ျုဖစ္ေၾကာင္း ဝနခ္ခံဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ ္(ျပနလ္ာတာကုိ) ေနာငတ္မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင္ ့
လဆုိဲေတာ့ ဒကုၡသညစ္ခန္းမွာေနလည္း ဒမွီာလုိပအဲလုပလု္ပရ္မွာပ။ဲ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာခ္ငဗ္်ားကုိ ေျပာခဲတ့ဲ ့
အတုိင္းပ ဲဒကုိီအာဏာပိငု္ေတြကုိအသိမေပးပ ဲျပနလ္ာခဲ့ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တစခ္ခု ုဆုံးရႈံးသြားသလုိပ။ဲ တကယ္လို႔ 
ကၽြန္ေတာ္သာ သူတုိ႔ကုိအသိေပးခဲ့မယဆုိ္ရင ္သူတို႔ေတြျပငဆ္ငထ္ားေပးတဲ ့ေျမယာနဲ႔ မသိားစဝုင ္တစ္ေယာက္ 
ခ်င္းစီကိုေပးတဲ့ ပိုက္ဆံေတြ ကၽြန္ေတာ္ရအံုးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေနာင္တနည္းနည္းပဲရတယ္။ လူတုိင္းကေတာ့ 
ရမယ္ဆုိရင္ယူမွာပဲေလ။” 318 သုိ႔ေသာ္လည္း သူ႔အေနႏွင့္ မိမိအစီအစဥ္ႏွင့္ျပန္ရန္  ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ 
အခ်ိဳ ႕ေသာေနရပ္ျပန္ၾကသည္ ့ဒကုၡသညမ္်ားအေန ျဖင္ ့အခကအ္ခမဲ်ားရငဆုိ္ငရ္သညဟု္ ၾကားသရိသည္အ့တြက္ 
ျဖစ္သည္။ “တခ်ိဳ႕လူေတြက သူမ်ားစီစဥ္ေပးထားတဲ့အတုိင္းျပန္တဲ့အခါ အခက္အခဲေတြၾကံဳရတယ္လို႔ ၾကား 
ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္းေၾကာက္တယ္။ အဲ့ဒီလူေတြမွာ ေနဖို႔အတြက္ေနရာမရွိသလုိ ဒုကၡသည္စခန္းကုိလည္း 
ျပန္လာလို႔ မရေတာ့ဘူး။” 319  

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ ခ--- ေက်းရြာသို႔ UNHCR ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ယခင္ကဒုကၡသည္ 
တစဥ္ီးျဖစ္ေသာ ေနာဘ္--- သည္လည္း သူမ၏ေရြးခ်ယ္မႈႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ေနာငတ္ရလ်က္ရိွေၾကာင္း ေျပာျပခဲ ့
သည္။ သူမအေနျဖင့္ ေနရပ္သုိ႔မျပန္မီ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ား လက္ခံရရွိေၾကာင္းကို ဤသို႔ရွင္းျပ 
ထားသည။္ “ကၽြနမ္ ျပနမ္လာခငတု္န္းက ျမနမ္ာျပညက္ိအုရငျ္ပနလ္ာႏွင္တ့ဲသူ့ေတြကုိ  ျပနလ္ည္ေနထုိငတ္ဲ့အေျခ 
အေနအေၾကာင္း ေမးခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ကကၽြန္မကုိ အေျခအေနေကာင္းတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ 
ျပနလ္ာဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲတ့ယ္။ အရငျ္ပနလ္ာတဲသူ့ေတြကုိ သူတို႔ရ႕ဲအေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးတဲအ့ခါ သူတုိ႔ 
ေျပာတာက သူတုိ႔ကုိေႏြးေႏြးေထြးေထြးႀကိဳ ဆုိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပနလ္ာဖို႔ခရီးစဥကုိ္လည္း စစီဥ္ေပးတယ္။ ကၽြနမ္ 
တုိ႔ျပန္လာေတာ့ ဘယ္သူမွလာမႀကိဳဘူး။ အဲ့ဒီမွာကၽြန္မသိလုိက္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ 
ဘာအာမခံခ်က္မွမရိွဘူး။”  320  ယခုအခ်န္ိတြင ္ထိငု္းႏိငုင္ဒံကုၡသညစ္ခန္းတြင ္က်နရ္စခ္ဲ့ေသာသူမ၏သူငယခ္်င္း 
မ်ားအား  လက္ရွိအေျခအေနကိုသုံးသပ္ရန္ သူမကသတိေပးခဲ့သည္။ “ကၽြန္မျပန္လာဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာဟာ  
ကၽြနမ္လုပမ္တိဲ့ အမွားႀကီးတစ္ခပုလုိဲ႔ထင္တယ္။ ဘာျဖစလုိ္႔လဆုိဲေတာ့  အခကုၽြနမ္ တကယ့္လက္ေတြ႔အေျခအေန 
ကုိ သိလုိက္ရၿပီးျဖစတ္ယ။္ အခက္အခဲေတြကုိ ကၽြနမ္ကုိယ္တုိငပ္ ဲရငဆုိ္ငရ္တယ္။ စခန္းထမွဲာေနၾကတဲ ့သူငယ ္
ခ်င္းေတြကိလုည္း သတိေပးတယ္။ ကၽြနမ္ျပနလ္ာတုန္းက ကၽြနမ္ၾကံဳေတြ႔ခဲ ့ရတဲအ့ျဖစ္ေတြကုိ သူတုိ႔ကုိ အားလုံး 
ေျပာျပၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ျပန္မလာခင္ မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိခ်ဖို႔အတြက္ ေျပာခဲ့တယ္။” 321

317 Source #34 တြင္ၾကည့္ပါ။
318 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
319 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
320 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
321 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
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မေရရာမႈမ်ားဆီသို႔ လွမ္းဝင္ျခင္း



ေတာအူးခ႐ိငု၊္ ခလယ္မဂူါးေက်းရြာသုိ႔ မမိိ၏အစီအစဥျ္ဖင္ ့ျပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ ဒကုၡသညတ္စဥ္ီး ျဖစသ္ည္ ့
ေနာ္စ်--- မွလည္း ျပနလ္ာၿပီးေနာက္ပိငု္းတြင ္သူမမသိားစၾုကံဳေတြ႔ရသည္ ့အခကအ္ခမဲ်ားေၾကာင္ ့အလားတူပင ္
ေနာငတ္ရေၾကာင္း ေဖာျ္ပခဲသ့ည။္ “ဟုတ္တယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြနမ္တုိ႔ စစခ်င္းျပနလ္ာတနု္းက ေနစရာ 
ေနရာမရွိဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မကေလးေတြကလည္း ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္းမတက္ဖူးေတာ့ ေက်ာင္းမွာ အခက္ 
အခဲေတြၾကံဳရတယ္။” 322  ဒကုၡသညစ္ခန္းအတြင္းတြင ္အေျခခဝံန္ေဆာငမ္ႈမ်ားအားရရိွရန ္ပိမုိလုြယ္ကူေၾကာင္း 
ကုိလည္း သူမကဤသုိ႔ရွင္းျပခဲ့သည္။ “တစ္ခါတစ္ေလ ကၽြနမ္တုိ႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာငမ္ႈေတြကုိ လက္လွမ္းမီွဖို႔ 
မတတ္ႏိုင္ဘူး။ စခန္းထဲမွာဆုိရင္ ေဆးခန္းတုိ႔ေဆးရံုတုိ႔သြားရင္ ဘာမွမကုန္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာက်ေတာ့ 
ကၽြန္မတုိ ႔ဖ်ားနာလုိ႔ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ေဆးခန္းသြားရေတာ့မယ္ဆုိရင္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတယ္။ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈရရွိေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီမွာနဲ႔စခန္းထဲမွာ ကြာျခားမႈေတြရွိတယ္။” 323 

ေနရပျ္ပနသူ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကုိ ရငဆုိ္ငရ္လ်က္ရိွေနေသးသည္အ့တြက္  အာဏာပိငုမ္်ားႏွင္ ့
အျခားေသာတာဝန္ရိွသူမ်ားအား ၎တို႔၏အေျခအေနမ်ား ပိမုိတုိုးတက္ေကာင္းမြနလ္ာေစရန ္အၾကဉံာဏမ္်ား 
ေပးခဲသ့ည။္ မ်ားေသာအားျဖင္ ့အေျခခလုိံအပခ္်က္မ်ားျဖစ္သည္ ့အစားအေသာက္၊ ေနရာထိင္ုခင္း၊ အလပ္ုအ 
ကိငုအ္ခြင္အ့လမ္း၊ ေျမယာႏွင္လ့ံျုခံဳ ေရး စသညႏွ္င္ပ့တသ္က္ေသာ လိအုပခ္်ကမ္်ားကိ ုတငျ္ပခဲသ့ည။္ ဒူးသထ ူ
ခ႐ိုင္၊ ထီးဆီေဘာခီးသို႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ၾကသည့္ IDP ႏွစ္ဦးက KHRG အား ၎တုိ႔အတြက္ အလုိအပ္ 
ဆုံးေသာအရာမွာ စားနပရ္ကိၡာျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေစာယ--- က ဤသုိ႔အေလးထား ေျပာျပခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာထ္င ္
တာကေတာ့ တကယ္လုိ႔သူတုိ႔သာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ စားစရာအလုံအေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မယ္ဆုိရင္ 
အရမ္းေကာင္းသြားမယ္။ ဘာေၾကာင္လ့ဆုိဲေတာ့ ဒါကကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အရမ္းအေရးႀကီးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေတြမွာ အစားအေသာက္ လံလုံုေလာက္ေလာကမ္ရိွဘူး။” 324  UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ဘားအံခ႐ုိင္၊ မယ္လတာ 
ေလာ္ေသာသုိ႔  ျပနလ္ည္ေနထုိငခ္ဲ့ေသာ ေနာဒ္--- ကလည္း အလားတူအၾကျံပဳခ်က္မ်ားျပဳလုပခ္ဲသ့ည။္ “ကၽြနမ္ 
တုိ႔ေတြ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ကၽြန္မတို ႔ကုိ အစားအေသာက္နဲ႔  
ေငြေၾကးအခ်ိဳ ႕ ေထာက္ပံ့ေပးသင္တ့ယ။္” 325  UNHCR အစအီစဥျ္ဖင္ ့ေနရပသ္ို႔ျပနလ္ာကာ ထုိေဒသတြင္ေနထုိင ္
ေသာ ေနာ္ဥ---ကလည္း အလားတူပငတ္ငျ္ပခဲသ့ည။္ “သူတို႔ေတြအေနန႔ဲ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ဆန္ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ 
တယ။္ တကယ္လို႔သတုိူ႔သာ ကၽြနမ္တုိ႔ကုိ ႏွစဝ္ကစ္ာအတြက ္ဆနကုိ္လံလုံုေလာက္ေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးမယ ္
ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူအမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏိုင္မယ္။” 326 

အခ်ိဳ႕ေသာေနရပ္ျပန္သူမ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမယာမ်ားကုိလုိအပ္ 
ေၾကာင္း တငျ္ပခဲသ့ည။္ သုိ႔မဟုတ္ပါက ၎တို႔အေနျဖင္ ့ျပငပ္အကအူညကုိီသာ အားကုိးေနရေသာ အေျခအေန 
တြင္ ပိတ္မိေနမည္ျဖစ္သည္။ မယ္လတာေလာ္ေသာသုိ႔ UNHCR ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္ေရာက္လာေသာ  
ေနာ္အ--- က “တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ အိမ္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ကုိ ေျမယာဝယ္စရာမလိုဘူး။ 
သူတုိ႔က ကၽြနမ္တုိ႔ေနဖို႔နဲ႔ လယ္လုပစ္ားဖို႔အတြက္ ေျမယာေပးသင္တ့ယ္။ […] တကယ္လုိ႔ ကၽြနမ္တုိ႔ေတြအေနနဲ႔ 
ဆိတ္ႏွစ္ေကာင္၊ သုံးေကာင္ေလာက္ဝယ္ႏိုင္ရင္ ေတာ္ေတာ္အကူအညီျဖစ္မယ္။” 327  ခလယ္လြီထူခ႐ိုင္၊ 
ေလာ္မူေသာ (ထူေတာ္လူရပ္ကြက္)သို႔ ျပန္ေရာက္ေနထိုင္သည့္  IDP တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာအအိ--- ကလည္း 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU အား ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ဝင္ေငြရရွိေစႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးအခြင့္ 
အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးရန္ ေတာင္းဆိခုဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ သူတို႔ကုိ ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္ 

322 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
323 Source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။
324 Source #21 တြင္ၾကည့္ပါ။
325 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
326 Source #16 တြင္ၾကည့္ပါ။
327 Source #1 တြင္ၾကည့္ပါ။
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အကုိင္ေတြဖန္တီးေပးဖို႔ စဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ အဲ့ဒါမွ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဝင္ေငြရွိၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ 
ေနႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ […] ဒီေဒသမွာက ေန႔စားအလုပ္ေတြ အျမဲတမ္းမရွိဘူး။” 328

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေနရပ္ျပန္သူမ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ၎တို႔ 
အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေန စံုစမ္းေမးျမန္း 
မႈမ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ခ--- ေက်းရြာမွ ေနာ္ဘ---က KNU၊ 
KRC ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕မွ 
၎တုိ႔ကတကိဝတ္ျပဳထားသည္အ့တုိင္း သင့္ေလ်ာသ္ည္အ့ေထာက္အပံမ့်ား ခ်မွတ္ေပးရနႏွ္င္ ့ေနရပျ္ပနသူ္မ်ား 
၏အေျခအေနကိ ုပံမွုန္ေစာင္ၾ့ကည္စ့စ္ေဆးေပးရနအ္တြက ္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲသ့ည။္ “ကၽြနမ္အ 
ေနနဲ႔ ေထာက္ျပခ်ငတ္ာကေတာ့ သူတို႔ေတြက အေျပာနဲ႔အလုပမ္ညဘူီး။” 329  ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ထီးသဘလုခီး 
ေက်းရြာသုိ႔ UNHCR ၏အစအီစဥျ္ဖင္ ့ျပနလ္ာခဲ့ေသာ ေဒၚစ--- ကလည္း အလားတူအေျခအေနကုိ တင္ျပခဲသ့ည။္ 
“ကၽြနမ္တုိ႔ကုိ အေထာက္အပံ့ေပးမယ့္သူတစ္ေယာက္မွမရိွဘူး။ ကၽြန္မတို႔ဒကုိီျပန္လာတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ရိွၿပ။ီ 
[…] ကၽြနမ္ထငတ္ာကေတာ့ သူတို႔ [KNU န႔ဲ ျမန္မာအစုိးရ] ေတြအေနန႔ဲ လာၾကည္သ့င့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ 
သူမွမလာဘူး။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ လာၿပီးအားေပးတာ၊ အၾကံဉာဏ္ေပးတာနဲ႔ ေထာက္ပ့တံာေတြ လပု္ေပးသင္တ့ယ္။ 
သူတုိ႔ေတြ ေဒသခံလူႀကီးေတြကုိ အေထာက္အပံ့ေတြေပး၊ မေပးေတာ့ ကၽြန္မတို႔လည္းမသိဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔က 
ပညာမတတ္ေတာ့ အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဲ့ဒီေလာက္မသိဘူး။” 330 ထုိ႔ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႔အစည္း 
သုိ႔မဟုတ္ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးလုပင္န္းစဥတ္ြင ္ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့၎တို႔၏ လုိအပခ္်က္ 
မ်ားကိသုရိွိရန္ႏွင့္ လုိအပ္သည္အ့ေထာက္အပံမ့်ားရရိွေစရနအ္တြက ္ေနရပျ္ပနသ္မူ်ား၏ အေျခအေနမ်ားအား 
ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးသင့္သည္။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားအျပား 
စိုးရမိ္ေနၾကသညႏွ္င္ပ့တ္သက္၍ ဘားအခံ႐ုိင္ မယ္လတေလာေသာမွ UNHCR ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပနလ္ာခဲ ့
ေသာ ေနာ္က်--- က “သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ကၽြန္မတို႔လုိအပ္တဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ ေဆးရံုေတြကုိေတာ့ 
ေထာက္ပံ့ေပးသင့္တယ္။” 331 ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ခ--- ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သည့္ ေနာ္ဘ--- က ဒုကၡသည္မ်ား 
ေနရပ္သို႔ျပန္မလာမီ ေနရပ္ျပန္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားအားလံုးကို ျပင္ဆင္ထားရန္ အေရး 
ႀကီးေၾကာင္း ဤသုိ႔ေဖာ္ျပခဲ့သည။္ “ေနရပျ္ပနမ္ယ့္သူေတြအတြက ္ေနစရာေပးသင္တ့ယ။္ ဒကုၡသည္ေတြ မျပန ္
လာခင္မွာ သူတုိ႔အတြက္လုိအပ္တဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ႀကိဳတင္ၿပီးျပင္ဆင္ထားေပးသင့္တယ္။ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေတြ 
လုံျခံဳေရးေတြ ထားေပးသင့္တယ္။” 332

အေျခခလံိအုပခ္်က္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအျပင ္KNU ႏွင္ ့ျမနမ္ာအစိုးရတုိ႔အၾကား အျပနအ္လွနယုံ္ၾကည ္
မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အရပ္ 
သားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ အခ်င္းခ်င္းၾကားတင္းမာမႈမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးအရ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။  ခလယ္လြီထူခ႐ိုင္၊ ေလာ္မူေသာေဒသ (ထူေတာ္လူ ရပ္ကြက္) မွ 
ေစာအအိ--- က “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံး အတူတူထုိင္ၿပီးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ယုံၾကည္မႈ 
အျပည့္အဝတည္ေဆာက္ေစခ်ငတ္ယ္။ သူတို႔ေတြၾကားမွာ ပဋပိကၡျဖစရ္င ္အေကာင္းဆုံးအေျဖကိ ုရွာဖို႔အတြက္ 
ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းသင္တ့ယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ တကယ္လုိ႔ တစ္ခုခုျပင္းျပင္း ထန္ထန္ျဖစ္ၿပီဆုိရင္ အရပ္သားေတြက
အရမ္းနစ္နာရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ သူတုိ႔ေတြအခ်င္းခ်င္းၾကား ယုံၾကည္မႈပို ၿပီး 

328 Source #34 တြင္ၾကည့္ပါ။
329 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
330 Source #15 တြင္ၾကည့္ပါ။
331 Source #14 တြင္ၾကည့္ပါ။
332 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
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တည္ေဆာက္ေစခ်င္တယ္။”  333 ခလယ္လြီထူခ႐ိုင္၊ ႏို႔ရွဲသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္သည့္ ေစာက--- က ေဒသခံျပည္ 
သူမ်ား၏အျမင္သေဘာထားမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ေပးသည့္ အဆင့္ မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ NCA 
အား ေဖာ္ေဆာငသ္ြားရန ္ထပ္ေလာင္းေဖာျ္ပခဲသ့ည။္ “အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ရြာသားေတြရ႕ဲအျမငသ္ေဘာထား 
ကုိ မွတ္တမ္းတငတ္ဲ့ေနရာမွာ ကူညီေပးသင္တ့ယ္။ ၿပီးေတာ့ JMC  334 အေန နဲ႔လည္း လက္နက္ကုိငတ္ပဖ္ြဲ႔ေတြရ႕ဲ 
လႈပရွ္ားမႈေတြကုိ ေသခ်ာေစာင္ၾ့ကည္ၿ့ပီး ပဋပိကၡျဖစ္ေအာငလ္ပုတ္ာေတြ အရပသ္ားေတြကုိ ထိခိက္ုေစတာေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္ေပးမႈေတြ လုပ္သင့္တယ္။” 335 

333 Source #34 တြင္ၾကည့္ပါ။
334 ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအဆင့္စတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ထိုးထားေသာအ
ဖြဲ႔မ်ားမွထိန္းသိမ္းလိုက္နာမႈရွိမရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ေစာင့္ၾကည့္ေရးသည္ ေဒသအလိုက္ျဖစ္ေပၚေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ အမ်ားဆုံးေတြးေတာထားေသာ္လည္း NCA ၏လိုက္နာရမည့္ကတိကဝတ္မ်ားအားေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ား 
ေၾကာင့္ တိုင္တန္းမႈမ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ တရားဝင္တိုင္ၾကားမႈယႏၱရား သို႔မဟုတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာနည္းပါးျခင္း 
အား ေတြ႔ရွိေနပါသည္။  သတင္းအျပည့္အစုံကိုဖတ္ရႈရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္  The Irrawaddy မွထုတ္ေဝေသာ 
“Majority of joint ceasefire monitoring committee complaints are territorial disputes” ကိုၾကည့္ပါ။

335 Source #8 တြင္ၾကည့္ပါ။
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နိဂံုးခ်ဳပ္  
KHRG မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေနရပ္ျပန္သူအမ်ားစုက ၎တုိ႔အား ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ UNHCR ၏အကူအညီျဖင့္ ေနရပ္ 
ျပနျ္ခင္းအစအီစဥက္ ဒကုၡသညမ္်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ၊ ဂုဏသိ္ကၡာရိွမႈႏွင့္ ေရရွညတ္ညတ့ံ္ေသာ ေနရပ ္
ျပနျ္ခင္းကိရုညရ္ြယ္ေသာ္လည္း ဤအစရီငခ္စံာ၏ေဖာျ္ပခ်က္အရ လက္ရိွ UNHCR အစအီစဥျ္ဖင္ ့ေနရပျ္ပနသူ္ 
မ်ားသည္ မမိိအစအီစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခမဲ်ားကဲသုိ့႔ အလားတူရငဆုိ္င္ေနၾက 
ရသည။္ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးစခန္းမ်ားတြင ္ဝင္ေငြရရိႏွိငု္ေသာ အလုပအ္ကုိငအ္ခြင္အ့လမ္းမ်ားမရိွသည့္
အျပင္ UNHCR ၏ ကနဦးအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းစတင္ရန္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္။ “ေနရပ္ျပန္သည့္ ကနဦး 
အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားရရွိရန္” သည္ မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ေနရပျ္ပနျ္ခင္း၏ အဓကိအစတိအ္ပိငု္းတစခ္ျုဖစ္ေသာ္လည္း ထုိေဒသမ်ားတြင ္အေျခခဝံန္ေဆာငမ္ႈ 
မ်ားမရွိျခင္းသည္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။336   

UNHCR အေနျဖင္ ့ေနရပျ္ပနသ္ည္ဒ့ကုၡသညမ္်ား၏ ျပနလ္ည္ေပါင္းစည္းမႈ အေျခအေနႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ေစာင္ ့
ၾကည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပသ္ြားမညဟု္ဆုိေသာ္လည္း ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိငုအ္ဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအပါအဝင ္၎တို႔၏ေနာကဆ္ကတ္ြအဲေျခအေန လာေရာကစ္စ္ေဆးမႈမ်ား မရိွျခင္းသည ္အဓကိကိစၥ 
ရပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာ “အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွရန္အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ လူထုအေျချပဳစီမံကိန္းမ်ား” 337 
သည္ UNHCR အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္  
စီးပြား ေရးဆုိငရ္ာဖြံ႔ၿဖိဳ းတုိးတက္မႈအား  ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိငုျ္ခင္းရရိွေစျခင္းမရိွဟု KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းသူမ်ားက 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။  ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ UNHCR ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္သို႔ျပန္လာေသာ ျမန္မာျပည္ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ လံုေလာက္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ား 
ေပးအပႏ္ိငုရ္နအ္တြက္ ၎တို႔၏လက္ရိွအေျခအေနအား ေစာင့္ၾကည္စ့စ္ေဆးေပးရန္ လုိအပ္သည။္ ထုိ႔အျပင ္
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းမ်ား၏ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးၿပီး ေနာင္တြင္ေနရပ္ျပန္မည့္ 
ဒကုၡသညမ္်ားအေနျဖင္ ့အလားတူအေျခအေနမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရျခင္းမရိွေစရန္အတြက္ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင ္
ရြက္ေပးရမည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDPမ်ား၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ၎တုိ႔၏ဘဝမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ ကူညီမႈမ်ားေပးႏိုင္ 
ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အကူအညီႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးေနသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၎တို႔၏လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ  
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ 

336 UNHCR မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ "Handbook for Repatriation and Reintegration Activities" တြင္ၾကည့္ပါ။
337 UNHCR မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ “Third group of Myanmar refugees return home from 

Thialand with UNHCR support” တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://www.unhcr.org/411786694.pdf
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ဓာတ္ပုံ - အေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာဖံုး 

အေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုး

ဤပံုကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၌ရွိေသာ ႏို႔ဖိုးယာယီစခန္းတြင္ 
ရိုက္ယူခဲ့ပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ UNHCR ႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ တတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္ရန္ အထုပ္အပုိးမ်ားအားစီစဥ္ၿပီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္ 
ေစာင္စ့ားေနၾကပါသည။္ ဤတတိယအႀကိမျ္ပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးအစအီစဥတ္ြင ္နယ္စပရိွ္ဒကုၡသညစ္ခန္း 
ငါးခုမွ ဒုကၡသည္ ဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

အေႏွာက္မ်က္ႏွာဖံုး

ဤပံုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာအူး (ေတာင္ငူ) ခရုိင္၊ ေဒါ့ဖာခို႔ (သံေတာင္ႀကီး) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
ကမ္းနားတစ္ခုတြင္ ရိုက္ယူခဲ့ပါသည္။ အီးတူထာစခန္းတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ IDP တစ္စုသည္ ေတာအူးခရုိင္ရွိ 
၎တို႔၏ မူလေက်းရြာသို႔ ျပန္သြားၾကေသာပံုျဖစ္ပါသည္။ IDP မ်ားသည္ ၎တို႔ျပန္သြားရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ေထာက္ပံံ့မႈအနည္းငယ္စီ ရရွိၾကပါသည္။ ဤ IDP မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အထုပ္အပိုးမ်ားအားသယ္၍ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရးကားျဖင့္ လာႀကိဳမည့္ေနရာျဖစ္သည့္ ခဲမျဖဴဆိပ္ကမ္းသို႔ ေျခလွ်င္ျဖင့္ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
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