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လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ 

အေၾကာင္း 
 

ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ား၊ ျပင္းထန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 

မ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္ႏွင့္ 

ထုိအရာမ်ားအေပၚ လူအမ်ား၏ သတိျပဳခ်က္ကုိ ရယူရန္အတြက္ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔မွ သိပၸံပညာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား 

ကုိ အသုံးျပဳ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။  

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ရိွ 

သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တုိ႔၏ တတ္ 

စြမ္းမႈမ်ား၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အမ်ားလက္ခံ ယုံၾကည္ 

ႏုိင္ေသာ အသံမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ 

ႏုိင္သည့္ အေနအထား တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚကုိ 

အေျခခံ၍ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာဝန္ 

မ်ားအဖြဲ႔၏ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ကၽြ မ္းက်င္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 

ဖိစီးႏိွပ္စက္ ျခင္း ခံရသည့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ 

ဖ်က္စီးျခင္းခံရသည့္ ေဆးဝါး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ 

စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားအား 

ကာကြယ္ျခင္း၊ ရက္စက္ ယုတ္မာမႈမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ 

ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား တာဝန္ယူမႈ 

တာဝန္ခံမႈ ရိွလာေစ ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရိွသည္။ 

 

အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘာရိန္း၊ ျမန္မာ၊ ကန္ဂုိ၊ အယ္လ္စဗာေဒါ၊ 

ဂြါတာမာလာ၊ အီရန္၊ အီရတ္၊ ကန္ညာ၊ လစ္ဗ်ား၊ မက္စီကုိ၊ ဆူဒန္၊ 

ဆီးရီးယား၊ တူရကီႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ မ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း 

ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္တြင္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔မွ 

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရိွသည္။  
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ေက်းဇူးတင္လႊာ 
 

ဤအစီရင္ခံစာကုိ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ မွ 

သုေတသီ- ျမန္မာ ႏွင့္Widney Brown လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ  

ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔- ျမန္မာ ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး မွေရးသားခ့ဲသည္။  

 

ဤအစီရင္ခံစာအား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ ၏ 

ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ Donna McKay 

(executive director; DeDe Dunevant, director of 

communications) ႏွင့္ Eliza B. Young (MA, publications 

coordinator) တုိ႔မွ ပါဝင္ ကူညီ စစ္ေဆးေပးခ့ဲၾကသည္။ 

 

ဤအစီရင္ခံစာအား Michele Heisler (MD, MPA, PHR volunteer 

medical advisor, PHR board member, professor of internal 

medicine and of health behavior and health education at the 

University of Michigan Medical School) ႏွင့္Adam Richards(MD, 

PhD, MPH, PHR board member, assistant professor in the 

Division of General Internal Medicine and Health Services 

Research at the University of California, Los Angeles) တုိ႔မွ 

ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ပါဝင္ကူညီ စစ္ေဆးေပးခ့ဲၾကသည္။ 

 

Eliza B. Young, MA, PHR publications coordinator မွေန၍ 

ဤအစီရင္ခံစာအား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရးအတြက္ တည္းျဖတ္မႈႏွင့္ 

ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ား 

အဖြဲ႔ (PHR) ၏ အလုပ္သင္ျဖစ္သူ Shilpa Venigandla မွ ဤအစီရင္ခံ 

စာထုတ္ၿပန္ေရးအတြက္ ကူညီေပး ခ့ဲသည္။  

 

ဒုိ႔ေၿမကြန္ရက္၊ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ အျခား 

ေဒသတြင္း ရိွ အဖြဲ႔အစည္း (၆) ဖြဲ႔မွ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ 

လိုအပ္သည့္ ေလ့လာ သုံးသပ္မႈ ပုံစံမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ 

စုေဆာင္းျခင္း၊ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တည္းျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ 

ကူညီ ခ့ဲၾကသည္။ ေအာင္မ်ိဳးဟိန္း (MSc)၊ စႏၵာခ်ိဳဦး (MSc) ႏွင့္ 

ဧပရယ္ၾက ၾဴကဴး (MSc) တုိ႔မွ ေလ့လာသုံးသပ္မႈ ပုံစံမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ 

ၫႊန္ၾကားျခင္းမ်ားအတြက္၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔အေနႏွင့္ကုိယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား 

ကုိ မွ်ေဝေပးခ့ဲၾကေသာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ ခံရသူမ်ားအား လိႈက္လဲွစြာ 

ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။  

 

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ စစ္တမ္းကုိ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဆရာ၀န္ 

မ်ားအဖြဲ႔ (PHR) ၏ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပန္လွန္သုံးသပ္သည့္ ဘုတ္ 

အဖြဲ႔မွေန၍ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။  

 

ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ အစီရင္ခံစာထုတ္ေဝမႈအား National 

Endowment for Democracy မွ ေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲသည္။ 

မာတိကာ  

 
4  စကားဦး 

5  နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား 

7  ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရင္း 

9  ေျမသိမ္း၍ ေရႊ႕ေၿပာင္းေနထုိင္ေစၿခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ႏုိင္ငံတကာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 

11  ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား 

12  ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ စာရြက္စာတမ္း ထုတ္ေပးျခင္းတြင္ 

အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာရိွေနျခင္း 

16  နိဂုံးခ်ဳပ္ 

17  အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

18  အခ်က္အလက္ျပ ဇယားမ်ား 

19  အခ်က္အလက္ျပ ပုံမ်ား 

22  Endnotes 

 

 
 
 
 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 

 

3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 

 

4 



 

စကားဦး  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ နီးပါး ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ခံရ 

သည္အထိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴ းလြန္ခ့ဲေသာ စစ္ 

တပ္ဦးစီးသည့္ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္တြင္ 

က်ေရာက္ခ့ဲသည္။1 သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပုိင္း၌အစုိးရ၏ 

မူဝါဒအခ်ိဳ႕အား ေျဖေလ်ာ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ 

ထုိပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအား ျပန္ လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း 

ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္ အခ်ိန္ တြင္စီးပြားေရးအရ ႏွစ္ႏုိင္ငံ 

ဆက္ဆံမႈမ်ား ဆက္လက္ တည္ရိွေနခ့ဲ သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ 

အိႏၵိယႏုိင္ငံမ်ားက့ဲသုိ႔ ပင္ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ပန္၊ 

အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတိုက္ရိွ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဤႏိုင္ငံအတြင္း 

အေျခတည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပထမဆုုံးအၿဖစ္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား အား တုိးျမႇင့္ပ့ံပုိးခ့ဲ 

ၿပီး ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္ပတ္ေစရန္ ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္။   

 

အစုိးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ည့ံဖ်င္းမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြား 

ေရး ကုိ ဖ်က္စီးခ့ဲေသာ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူခံရမႈမ်ား 

ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ 

တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ စာရင္းဝင္ခ့ဲသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ျပည္သူမ်ား၏ 

စီးပြားေရး အေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္အတြက္ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွာ အခြင့္ အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ေသြးေဆာင္လ်က္ 

ရိွသည္။2 ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံျခား 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားအား အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ဝင္ ေရာက္လာရန္အတြက္ 

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ အထူးစီးပြား ေရးဇုံမ်ား၊ 

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ ေရကာ 

တာမ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္း တူးေဖာ္မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွရန္ အခြင့္ 

အလမ္းမ်ားျပန္လည္ ဖြင့္ေပးသည့္အခါ ထုိလုပ္ငန္းအားလုံးမွာ 

လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ ၿဖစ္ေစ၊ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းစီမွၿဖစ္ေစ 

ေလ်ာ္ေၾကး ေငြအနည္းငယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လုံးဝမေပး 

ေသာတရားမဝင္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏီွးႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ား ရိွလာခ့ဲ 

သည္။  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားသည္ 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ားအား ေနရာအႏံွ႕ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲၿပီး လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္သည့္ ေနရာေဒသတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံမ်ားကုိ ယူက်ံဳး 

မရသည့္ ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားလည္း ခံစားေစခ့ဲသည္။ ထုိအထဲတြင္ 

လူ႔အခြင့္အ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

လုပ္ငန္းမ်ား၊ စားနပ္ ရိကၡာ ဖူလုံမႈႏွင့္ လူထု၏ က်န္းမာေရး 

အေပၚထိခုိက္ေစမႈမ်ား ပါဝင္လာ သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔  ေျမသိမ္းၿပီး 

တရားမဝင္ေနရပ္မွ ႏွင္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ 

အင္မတန္ ဆုိးရြားၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဆင္းရဲတြင္းထဲသုိ႔ 

ပုိ႔ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ အစုိးရ၏ မူဝါဒမ်ားသည္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ား 

တုိးတက္လာေစရန္သာ အားတင္ေပးသည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ 

စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကုိသာေစာင္းေပးထားသည့္အခ်ိဳ႕ 

ေသာေျမယာဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ ေလ်ာ့ရဲေသာ ရွင္းလင္းမႈမရိွေသာ 

ေျမယာမူဝါဒမ်ားသည္ အစုိးရ၊ 

စစ္တပ္ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာၿဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေခ်မႈမ်ား မရိွပဲ 

ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား  လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ဥပေဒအရ 

အကာအကြယ္ ေပးလ်က္ရိွသည္။  

 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပမည့္ အစီရင္ခံစာသည္္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ မွ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေျမသိမ္း 

မႈမ်ားကုိ သုေတသန ျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထား ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ epidemiological 

ဟုေခၚသည့္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္စနစ္ကုိ 

အသုံးျပဳခ့ဲၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ၏ 

ေရေလွာင္ကန္ ေၾကာင့္ေနရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းခ့ဲရေသာ ရြာသားမ်ား၏ 

လူ႔အခြင့္အေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 

ထိခုိက္ခံစားမႈမ်ားကုိ သုေတသန ျပဳခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ 

ေျမယာ၊ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ 

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား 
 

အဓမၼခုိင္းေစမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာျခင္းကုိ ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ 

အထူးသျဖင့္  တရားမဝင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား က့ဲသို႔ေသာ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ၎တုိ႔၏ 

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္း 

ကုိတြန္းလွန္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ ဆုိးက်ိဳး 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 
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သက္ေရာက္လ်က္ ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရိွ 

ေျမယာကုိ အစားအေသာက္၊ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းႏွင့္ အသက္ရွင္သန္ 

ရန္ အတြက္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ အသုံးျပဳ မီွခုိအားထား ေနရ 

သည့္ ျပည္သူမ်ားစြာအေနႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ဆုံး႐ံႈးရျခင္းသည္ ၎တုိ႔ 

အတြက္ အလြန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကမာၻ႔ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (UNDP) ၏ အစီရင္ 

ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ လူဦးေရ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ေက်းလက္ 

ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္လ်က္ရိွၿပီး ထုိလူဦးေရ၏ တစ္ဝက္မွာ 

အမဲလုိက္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ 

ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားစြာ ပုိင္ 

ဆုိင္သူမ်ားသည္ ဆင္းရဲရန္ အလားအလာ နည္းေသာ္လည္း ေျမပုိင္ 

ဆုိင္မႈ မရိွသူမ်ားမွာမူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကသည္ဟု ကုလသမဂၢ လူဦးေရ 

ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အစီရင္ခံ တင္ျပခ့ဲ သည္။ လယ္ 

သမားမဟုတ္သည့္ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဝင္ေငြ ႏွင့္ အစား 
အေသာက္ရရိွရန္အတြက္ ဥယာဥ္ျခံ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ ျခင္းျဖင့္ 
လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းလ်က္ရိွသည္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ဝင္ေငြ 
အခြင့္အလမ္းရရိွႏုိင္ေသာ အဓိကက႑တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

စားနပ္ ရိကၡာ ဖူလုံမႈမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွသည္။2
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Substantive due process ဟုေခၚသည့္ အစုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တရား႐ုံးမွ ကာကြယ္မႈ ေပးႏုိင္သည့္ စနစ္ႏွင့္  

တရား ဥပေဒအရ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပ ျဳခင္း မရိွပဲ 

အစုိးရမွ ေျမသိမ္းေသာအခါ ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ပုိ၍ပင္ 

ယူၾကံဳးမရ ခံစားရႏုိင္သည္။ ယခင္က ေလ့လာေတြ႔ရိွမႈမ်ားႏွင့္ အျခားမွ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံႈမႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားမွာ ေျမယာဆုံး႐ံႈးၿခင္း၏ 

အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ ဆက္စပ္လ်က္ ရိွ 

ေသာေၾကာင့္ျမန္မာျပည္ အတြင္းတြင္ ဥပေဒမ့ဲ ေျမသိမ္းမႈမ်ား၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ သိရိွႏုိင္ရန္အတြက္  ၎တုိ႔ကုိ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ မွ ေလ့လာခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ 

က်န္းမာေရးအေျခအေနဆုိးရြားမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿပီး အသက္ 

ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားကုိပါ ျဖစ္ ေပၚေစႏုိင္သည္။  

 

“မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမၻာေပၚတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 

မ်ား အတြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။”  

လူး၀စ္ အာေဘာလ္ (Louise Arbour), ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ 

အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးေဟာင္း၊ ယူဂုိစလားဗီးယားႏွင့္ ရဝန္ဒါ 

ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ ခုံ႐ုံး၏ အမႈထမ္း ေခါင္းေဆာင္ 

ေဟာင္း 
 

ႏုိင္ငံတကာ၏ေနရပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစမႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ 

ေဆာင္မႈ မရိွသည့္အတြက္ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္ 

အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပါဝင္လာသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤကနဦး 

အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ အစားေသာက္ ဖူလုံစြာရရိွရန္ 

အခြင့္အေရး၊ ျပည့္စုံေသာ ေနအိမ္တြင္ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရး၊ 

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ  အျခားအခြင့္အေရးမ်ားအား 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆီသုိ႔ ဦးတည္လာႏုိင္သည္သာမက လူမ်ားအား 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဆီသုိ႔ ပါဦးတည္ေစႏုိင္သည္။ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဆုိသည္မွာ လူသားရင္းျမစ္၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား အပါအဝင္ 

လူသားတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာျဖင့္ ေနထိုင္ႏုိင္ေရး 

အတြက္ လုိအပ္ေသာ  ကာကြယ္ႏုုိင္စြမ္း အရာမ်ား မရိွျခင္းပင္ ျဖစ္ 

သည္။4 အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆုိင္၍ 

ကာကြယ္ေဆးထိုးႏႈန္း နိမ့္ပါးျခင္း၊ ေရႏွင့္ တကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ 

အားနည္းျခင္း၊ ေဆးဝါးရရိွႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း မရိွျခင္း၊ ကုိယ္ဝန္ 

ေဆာင္ မိခင္မ်ား ေသဆုံးမႈ တုိးပြားလာျခင္းႏွင့္ အဟာရ ခ်ိဳ႕တ့ဲျခင္း 

စသည္တုုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။5 အဟာရ ခ်ိဳ႕တ့ဲမႈသည္ ကမၻာ 

တစ္ဝွမ္းရိွ ကေလးမ်ား ေသဆုံးမႈ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္ အေျခခံ 

အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ထုိက့ဲသို႔ 

အဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲသည့္အခါ ကေလးမ်ားေသဆုံးမႈ၏ အဓိက အေၾကာင္း 

ရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဝက္သက္ေရာဂါ၊ ဝမ္းေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာင္ 

ေရာဂါႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ားကုိ တုိက္ထုတ္ရန္အတြက္ 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 
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ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ ခြန္အား အျပည့္အဝ 

မရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။6 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒမ့ဲ ေျမသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး 

ေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူမ်ားမွာ ေျမယာ 

ဆုံး႐ံႈးၿပီး ၎တုိ႔ အသက္ရွင္ေနထုိင္ေရးအတြက္ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္း 

မ်ား ဆုံး႐ံႈးေလ့ရိွသည္။ အက်ိဴ းဆက္အေနႏွင့္ ေျမသိမ္းခံျပည္သူမ်ား 

သည္ ၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ မိသားစုဝင္မ်ား စားသုံးရန္အတြက္ သီးႏံွ 

စုိက္ပ်ိဳးရန္ သုုိ႔မဟုုတ္လုံေလာက္ေသာ အစားအေသာက္ ဝယ္ယူရန္ 

မစြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ေတာ့သည့္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈ က်ဆင္းလာ 

ၿပီး ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တ့ဲမႈ ျမင့္မားလာကာ ေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈ အႏၱရာယ္လည္း 

မ်ားျပားလာသည္။ လုံေလာက္ေသာ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္း မရိွသည့္ 

အတြက္ ဖ်ားနာလာသည့္အခါ လူအမ်ားစုမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ 

ေရွာက္မႈ ရရိွရန္အတြက္ ခရီးသြားလာစရိတ္ႏွင့္ ေဆးဖုိးဝါးခ ကုန္က် 

စရိတ္ ေပးေခ်ရန္အတြက္ မတတ္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။ အသက္ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ တုုိင္း 

တာခ်က္မ်ားသည္ သြယ္ဝုိက္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေနၿဖင့္ ေဖာ္ၿပ 

ၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ား ေရရွည္ခံစားရမည့္ ထိခုိက္မႈမ်ား အျဖစ္ 

တည္ရိွလာႏုိင္ကာ ေနရပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္း 

မ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီေသာအခါ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အာ႐ုံ စုိက္မႈ 

မ်ား ရိွလာေစသည္။  

ဓာတ္ပုံ- ေပါင္းေလာင္းေဒသ ေရြ႔ေၿပာင္း ဧရိယာ အိမ္တန္းမ်ား  

 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား 
ဤသုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းရိွ 

ေပါင္းေလာင္းေရကာတာတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္မႈ 

မ်ား ျပဳလုပ္ၿခင္းၿဖစ္စဥ္၌ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရိွမရိွကုိ 

စီစစ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ရိွခ့ဲပါက ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ ထုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ၏ အက်ိဳးဆက္ကုိ တုိင္းထြာေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထုိင္ေစမႈၿဖစ္စဥ္မ်ားတြင္အေျခခံလမ္းၫႊန္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 

အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာမႈ 

ရိွမရိွကုိ သိရိွေစရန္အတြက္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း၊ စားနပ္ရိကၡာ 

ဖူလုံမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေရရရိွမႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ သိရိွရန္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔မွ 

အခန္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ epidemiological ဟုေခၚသည့္ 

ေဆးပညာဆုိင္ရာစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္စနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲ 

သည္။ ထုိ epidemiological ဟုေခၚသည့္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္စနစ္တြင္အေရအတြက္ၿပ အပိတ္ေမးခြန္း 

မ်ားႏွင့္အတူ ေနာက္ဆက္တြဲ အေသးစိတ္ ေမးျမန္း ထားသည့္ 

ေမးခြန္းမ်ား ေရာယွက္ ပါဝင္သည္။  

 

Epidemiological ဟုေခၚသည့္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ စစ္တမ္း 

ေကာက္ယူ သည့္စနစ္ကုိေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဆုိင္ရာဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔မွ သုေတသနၿပဳသူသည္ ယခင္က 

သုေတသန ျပဳေသာ တကၠ သုိလ္မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ 

လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ စမ္းသပ္ အသုံးျပဳခ့ဲေသာ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္း ကိရိယာ ပုံစံမ်ားကုိ 

အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ ဤ အသုံးျပဳေသာနည္း လမ္းပုုံစံမ်ားကုိ 

ႏုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ယခုသုုေတသနမွ ရလာဒ္မ်ား ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားတြင္ 

လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ ေလ့လာ စမ္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ရသည္။  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ လူဦးေရ ၂ သန္း၏ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈ၊ အသက္ 

ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရိွရန္အတြက္ 

လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔မွ household hunger scale 

(HHH) ဟု ေခၚေသာ အိမ္ေထာင္စု အဟာရျပတ္လပ္မႈ ဆိုင္ရာ 

တုိင္းတာခ်က္၊ တပ္ဖ္ တကၠသုိလ္မွ USAID၏ အစားအေသာက္ႏွင့္ 

အာဟာရပုိင္းဆုိင္ရာ နည္းပညာ ေထာက္ပ့ံမႈ လုပ္ငန္း the Food and 

Nutrition Technical Assistance program (FANTA)၊တပ္ဖ္ 

တကၠသုိလ္မွ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ အိမ္ေထာင္မိသားစုအတြက္ 

လုံေလာက္ေသာ အစားအေသာက္ ေထာက္ပ့ံသည့္ လမ်ား the 

Months of Adequate Household Food Provisioning (MAHFP)၊ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ အတြက္ 

စိတ္ခ်ရေသာရန္ပုံေငြမ်ားဆုိင္ရာေမးျမန္းခ်က္မ်ား (Food Security 

Trust Fund survey)ႏွင့္ အလႉရွင္ အမ်ားစုကပ့ံပုုိးေပး ခ့ဲေသာ 

စစ္တမ္းေကာက္မႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ 

ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားသည္ စိတ္ဓါတ္ 

က်ဆင္းျခင္း၏႐ႈပ္ေထြးေနမႈမ်ားကုိ သိရိွေစရန္အတြက္ two-question 

Patient Healthcare Questionnaire (PHQ-2) ေခၚသည့္ 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 
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က်န္းမာေရး ေ၀ဒနာခံစားရသုုူ ေလ့လာသည့္ ေမးခြန္းတြဲ  ေမးခြန္း 

ႏွစ္ခု ပုံစံ ကုိ အသုံးျပဳခ့ဲၾကသည္။7 

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ 

မ်ားႏွင့္ ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္ႏွင့္ ၿဖစ္စဥ္သည္ 

ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိ လိုက္နာမႈရိွမရိွကုိ စစ္ေဆး သုံးသပ္ရန္ 

အတြက္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ သုေတသနၿပဳသူမ်ားသည္ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေသာ အေျခခံ လမ္းၫႊန္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

မ်ား၊ အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ 

ခ့ဲၾကသည္။ 

•   ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အဆုိၿပဳျပန္ 

လည္ ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား အပါအ၀င္သက္ဆုိင္ 

ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား ၾကိဳတင္ၿဖန္႔ေ၀ ေဆြးေႏြးျခင္း။ 

•   ေျမသိမ္းမည့္အေၾကာင္း ေရြ႔ေၿပာင္းေစမႈမ်ားကုိႀကိဳတင္  

အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား အသိေပးပြဲမ်ား                                                                   

ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

•   ေျမသိမ္းခံျပည္သူမ်ား၊သက္ေရာက္မႈ ခံစားရသည့္သူမ်ား  

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရန္ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 

စိန္ေခၚႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖြင့္ေပးၿခင္းႏွင့္ အျခား 

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ခ်ျပႏုိင္ရန္အတြက္ 

လူထု အသိေပးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 

•   ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏ ဆုံးျဖတ္ရန္ႏွင့္ လက္ခံရယူရန္ 

အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ ရိွေစရန္တုိ႔ 

ျဖစ္သည္။  

 

ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ား 

အဖြဲ႔မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၅ မုိင္ ကြာေဝးေသာ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရး 

ဇုံတြင္ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ သိရိွရန္ 

အတြက္ ၿပဳလုုပ္ခ့ဲသည့္ ယခင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အသုံးျပဳ 

သည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ အျပန္အလွန္သုံးသပ္ခ့ဲသည္။ယခုလုပ္ငန္းစဥ္ 

ေဆာင္ရြက္စဥ္ ကာလအတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္ 

မ်ားအဖြဲ႔သည္ ေဒသတြင္းရိွ အဖြဲ႔မ်ား၊ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္အႀကိမ္ 

ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဤစစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာကုိ 

ျပန္လွန္ဆန္းစစ္ခ့ဲသည္။ ဤေမးခြန္းလႊာအား သီလဝါ ေဒသအတြက္ 

ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမွ ရရိွလာခ့ဲေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ကုိ အေျခခံ၍ ေျပာင္းလဲခ့ဲၿပီး ေပါင္းေလာင္းေဒသမွ ေဒသခံ အဖြဲ႔မ်ား၊ 

ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ျပင္ဆင္ 

ျဖည့္စြက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ 

ထြက္ေပၚလာသည့္ စစ္တမ္းလႊာတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း ၇၁ ခု ပါဝင္သည္။  

 

ေပါင္းေလာင္းေဒသတြင္းရိွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားႏွင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အျခားေနရာမ်ားမွ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ 

လုပ္ကုိင္ေနေသာအမ်ိဳးသား ၇ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၉ ဦး စုစုေပါင္း ၁၆ ဦး 

ပါဝင္သည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔မွ သင္တန္း ၂ ရက္ ပုိ႕ခ်ခ့ဲသည္။ ထုိသင္တန္းတြင္ 

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ား၊ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ရမည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား၊ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္မ်ား 

အား ေသခ်ာစြာ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ေမးခြန္းေမးမည့္သူအား အသိေပး 

ေျပာၾကားၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရရိွရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္း 

မ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္ တုိ႔ပါဝင္သည္။ ကြင္းဆင္းႀကီးၾကပ္သူႏွစ္ဦးမွ စံနမူ 

နာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျပျခင္းႏွင့္ ထုိအေမးအေျဖ က႑ကုိ ေစာင့္ၾကပ္ 

စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။  

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔မွ အိမ္ေထာင္စု ၇၉ စုကုိ 

စံအျဖင့္ ထား၍ ခန္႔မွန္းေျခကုိ တြက္ခ်က္ရန္ ေမးျမန္းခ့ဲရာတြင္ ၎ 

တုိ႔၏ အေျခအေနမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၿပီးေနာက္ပုိင္းအတိအက်ပင္ 

၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမုိဆုိးရြားမႈ ရိွလာေၾကာင္း တင္ျပခ့ဲၾကသည္။ 

ဤနည္းလမ္း သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔မွ ယခင္ 

က သီလဝါ လုပ္ငန္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အေျခခံ 

ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ပုိမုိ ဆုိးရြားလာေသာ အေျခအေနႏွင့္ 

ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ပုုံမွန္ အေနအထားၿပန္ၿဖစ္လာကာ 

၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၾကားေန အေျခအ  ေနတြင္ရိွသည္။8 

ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲႏွင့္ လုံျခံဳေရး အတြက္ 

စုိးရိမ္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာ တစ္ရြာခ်င္းစီတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ 

အခ်ိန္မ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ရသျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇၉ စုျပည့္ရန္ 

ေက်းရြာ ငါးရြာရိွ အိမ္ေထာင္စု ၁၆ စုအား စံနမူနာထားျခင္းသည္ 

အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔မွ 

ဆုံးျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။  

 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 
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လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔မွ အေမးအေျဖ ျပဳလုပ္မည့္ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ စံပုံစံ အဆင့္ 

၂ဆင့္ကုိ အသုံးျပဳခ့ဲၾကသည္။ ေရကာတာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ခ့ဲရသူမ်ား သည္ ေက်းရြာ ၂၃ ရြာတြင္ေနထုိင္ၿပီး ထုိက့ဲသုိ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ ၿပီးေနာက္တြင္ ထုိေက်းရြာ ၂၃ ရြာကုိ ရြာႀကီး ၁ 

ရြာအျဖစ္ သတ္မွတ္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ ထုိေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ 

ရြာမ်ားထဲတြင္ ၅ရြာကုိ အစီအစဥ္ တက် မဟုတ္ပဲ ေက်းရြာ 

အရြယ္အစား ေပၚမူတည္၍ အခ်ိဳးက်ေရြးခ်ယ္ ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤနည္းလမ္းအား အသုံးျပ ျဳခင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ သူ 

အိမ္ေထာင္စု ၈၀၀၀ အတြင္းမွ စံအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ 

ရာတြင္သာတူညီမွ်မႈရိွေစရန္ႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းမွရရိွလာေသာ ရလာဒ္မ်ား 

မွ ထုိလူေပါင္း ၈၀၀၀ အေပၚ ေယဘုယ်အေနႏွင့္ 

ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ရြာလူႀကီးမ်ားမွ 

ေပးအပ္ခ့ဲေသာ ေက်းရြာစာရင္း ကုိ အေျခခံၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၁၆ စုကုိ 

သတ္မွတ္ရာတြင္ Microsoft Excel ၏ RANDBETWEEN ကုိ 

အသုံးျပ ၿဳပီး ၁ မွ ၁၆ အၾကား ရရိွလာ ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ 

အသုံးျပဳ၍အိမ္မ်ားကုုိ နံပါတ္ အတုိင္းစတင္ ေရတြက္ၿပီး ၁၆ ခုေျမာက္ 

အိမ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။  

 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈကုိအေသးစိတ္ ပုိမုိေလ့လာရန္ အတြက္ႏွင့္ 

စစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိျခင္း မရိွခ့ဲေသာ 

ျပႆနာမ်ား အား ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ရြာသားမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔လုိက္ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ေဒသတြင္းရိွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

ထုိေရႊ႕ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ကၽြ မ္းဝင္ေနသူမ်ား ေဒသအေၿခအေန 

သိသူမ်ားကုိ အဓိက သတင္း အခ်က္အလက္ ရယူႏုိင္မည့္ ေမးခြန္း 

၁၀ ခု ေမးျမန္းခ့ဲၾကသည္။ 

 

ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲ အတား 

အဆီးမ်ားမွာ သက္ဆုိင္သူလူထုအားလုံးကုိ ေမးျမန္းခြင့္မရိွျခင္းႏွင့္ 

အျခားအနီးအနားေက်းရြာရိွလူမ်ားအား ႏႈိင္းယွဥ္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ ေမးျမန္း 

ႏုိင္ျခင္း မရိွခ့ဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းမျပဳမီကသတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူႏုိင္မႈ မရိွျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ အျခား အတား 

အဆီးမ်ားမွာမူ အခ်ိဳ႕ေျဖၾကားသူမ်ားမွာ အစုိး၏ တုန္႔ျပန္ရန္မူလာမည္ 

ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံေသာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ 

စုိးရိမ္မႈမ်ားအား တင္ျပရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကသည္။ အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခ 

ရိွသည္မွာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚ 

လာသည့္စိတ္မေက်မခ်မ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ မတုိင္မီေတြ႔ 

ၾကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားမွာ ေသးငယ္သြားၿပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ 

တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္လာေစရန္ ထုိေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ၿပီးေနာက္ ၾကံဳေတြ႔ရ 

သည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိသာအဓိကထား၍ ေျပာျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ 

ႏိုင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔မွ ဤက့ဲသုိ႔ ဘက္ 

လုိက္ေျပာဆုိမႈမ်ား နည္းပါးေစရန္ ခ်ိန္ဆၿပီး နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ခ့ဲ 

ၾကသည္။ ပထမဆုံးအေနႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားမွ 

ဤစစ္တမ္း  တြင္ပါရိွသည့္ အခ်က္အလက္ေပးသူမ်ားအား 

အမည္ကုုိေဖာ္ထုတ္ မည္မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္ႏွင့္ 

အိမ္ေထာင္စု အခ်က္အလက္မ်ား အား စစ္တမ္းတြင္ မေမးျမန္းခ့ဲပါ။ 

ဒုတိယအေနႏွင့္ သင္တန္းကာလ တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူ သူမ်ားအား မွန္ကန္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပမႈ၏ အေရးပါပုံကုိ ဖိဖိစီးစီး 

သင္ၾကားေပးခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမတုိင္မီ 

ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက့ဲသုိ႔ လြန္ခ့ဲၿပီးေသာ အတိတ္အား 

ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ မမွန္မကန္ ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္လည္း 

ရိွႏုိင္ေပသည္။  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 

ေသာ လူမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤစစ္တမ္း 

ေကာက္ယူမႈတြင္မူ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ေပါင္းေလာင္း ေရကာတာေၾကာင့္ 

ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲရေသာ အိမ္ေထာင္စု ၈၀၀၀ အေၾကာင္းကုိသာ 

မီွျငမ္းထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစစ္တမ္းမွ ရရိွလာေသာ 

ရလဒ္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စု ၈၀၀၀ အတြက္သာ အၾကံဳးဝင္ၿပီး 

ျမန္မာျပည္အျခားေဒသမ်ားရိွေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ား 

အေပၚ ျခံဳငုံႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။  

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔၏ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပန္ 

လွန္သုံးသပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ဤသုေတသနျပဳမႈကုိ အခြင့္ေပးခ့ဲ 

သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ား 

အဖြဲ႕တြင္ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပန္လွန္သုံးသပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔အား 

၎တို႔၏ သုေတသန လုပ္ငန္းႏွင့္ ေလ့လာ စမ္းစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

တြင္ လူသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမႈ ရိွေစၿခင္း ကိစၥရပ္မ်ား 

ပါ၀င္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 
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ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔၏ က်င့္၀တ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာျပန္လွန္သုံးသပ္သည့္ 

ဘုတ္အဖြဲ႔၏ စည္းမ်ဥ္း စည္း ကမ္းမ်ားသည္ Institutional Review 

Boards (IRBs) မွ အသုံးျပဳ ေသာ Title 45 CRF Part 46 provisions9 

အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ား 

အဖြဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေသာ လူ သားရင္းျမစ္ဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ 

ေလ့လာစမ္းစစ္ၿခင္းလုပ္ငန္းအားလုံးသည္ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 

ျပန္လွန္သုံးသပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွမႈသာ 

လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရၿပီး ထုိလုပ္ငန္းအားလုံးကုိ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ 

သုံးသပ္ခ့ဲေသာ Helsinki ေၾကၿငာစာတမ္း အရသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။  
. 

ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရင္း  
 

ေျမသိမ္းမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ယခင္က အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲေသာ စစ္တပ္ 

၏ လက္ေအာက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲၿပီး အလယ္အလတ္ 

လမ္းစဥ္ လုိက္ေသာ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အထိ ရပ္တန္႔ 

မႈမရိွေသး ေပ။ ေျမသိမ္းမႈအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အခ်က္အလက္ 

စုေဆာင္းမႈမ်ား မရိွေသးေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ေျမသိမ္း 

မႈမ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔ စြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။10 

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္ေတာ္အဖြဲ႔မွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေျမယာစုံစမ္းစစ္ေဆး 

ေရး ေကာ္မရွင္မွာ ယခင္က ေျမသိမ္းခံခ့ဲရေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 

ကိစၥမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း အစုအဖြဲ႔၏ ကိစၥမ်ားကုိေသာ္လည္း 

ေကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေျဖရွင္းေပးရန္ တာဝန္ရိွသည္။11ထုိအဖြဲ႔၏ 

လုပ္ငန္း စတင္သည့္ ပထမ ေျခာက္လတြင္ စစ္တပ္မွ အဓမၼ 

သိမ္းယူထားေသာ ေျမဧကေပါင္း ၂၄၇၀၇၇ ဧက အတြက္ တုိင္စာ 

၅၆၅ ေစာင္ကုိ လက္ခံရရိွခ့ဲသည္။12လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ ေပါင္း ၂၀ 

အတြင္း ေျမဧကေပါင္း ၁.၉ သန္းခန္႔အား ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ မ်ားသုိ႔ 

တရားမဝင္ လႊဲေျပာင္းေပးခ့ဲၿပီး ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အသုံးျပဳမႈ မရိွ 

သည့္အျပင္ မူလပုိင္ရွင္မ်ားမွ ထုိေျမမ်ားေပၚတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ 

ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း The Center for Strategic International Studies 

မွ တင္ျပခ့ဲသည္။13 ထုိက့ဲသုိ႔ တရားမဝင္ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ ေျမေပၚ 

တြင္ မူလေနထုိင္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္အတြက္ 

အာမခံ ခ်က္မရိွသည့္အျပင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီကာကြယ္မႈ 

ေပးထားျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ထုိေျမယာမ်ားေပၚမွႏွင္ထုတ္ျခင္း 

ခံရႏုိင္သည္။  

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးျမတ္မယူေသာ သေဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

အဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္  Forest Trends မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ 

ဇူလုိင္လ အ တြင္း၌ပင္ ၿမန္မာအစုိးရမွ ျမန္မာ ကုမၸဏီ အမ်ားစုသို႔ 

စုိက္ပ်ိဳးေျမ ဧက ေပါင္း ၅.၂ သန္းကုိ ေပးခ့ဲေၾကာင္း တင္ျပခ့ဲသည္။14 

သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယ္ဝသည့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားမွ 

တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေလ့ရိွေသာ ထိန္းသိမ္းသစ္ေတာ ဧရိယာမ်ားသည္ 

အစုိးရမွ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရရိွရန္ႏွင့္ သဘာဝ 

သယံဇာတမ်ား ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု 

လည္း ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။15ယခင္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္္မ်ားအဖြဲ႔ (PHR) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား 

သည္မွာ အစုိးရသစ္ အာဏာ ရရိွခ့ဲေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ ခန္႔မွန္းေျခ 

လူေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔သည္ တုိက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရိွေသာ ေျမ 

သိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကုိ ဆုံး႐ံႈးခ့ဲရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမူ 

၎တုိ႔ပုိင္ ေျမယာမ်ားမွ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံ ၾကရသည္။ 

ထုိသူမ်ားထံမွ သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ားမွာ ဧက ေပါင္း ၆၁၃၅၅၈ 

ဧကျဖစ္ သည္။16 

 

ေျမယာ အသုံးျပဳမႈ ဥပေဒမ်ားမွ မမွ်တေသာ ေျမသိမ္းမႈမ်ားကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿခင္း 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒသည္ ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္ 

မႈပုံစံစာရြက္မ်ားကုိ အေျခတည္၍ ေျမဝယ္ေရာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ 

ေစ်းကြက္စနစ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 

လူအမ်ားစုတြင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား မရိွပါ။ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ 

ေျမမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ အသုံးျပဳခ့ဲၾကေသာ 

ေျမရွင္ မ်ားသည္ပင္ ပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထား မရိွၾကေပ။ ယခင္ 

ၿဗိတိသွ် စနစ္ေဟာင္းမွ ဆင္းသက္လာေသာ လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံ 

၏ေျမယာမွတ္ပုံ တင္ျခင္း စနစ္သည္ စနစ္ကျ်ခင္း မရိွသည့္အျပင္ 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား အား ေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္း 

ထားႏုိင္ျခင္းလည္း မရိွေပ။ လယ္ယာေျမ ဥပေဒသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 

ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန အား ေျမသိမ္းမႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ 

တရား႐ုံးမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အထက္တြင္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ အာဏာ 

မ်ား ေပးထားလ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ႏွင္ေၿမ႐ုိင္း  

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒအရအစုိးရ သည္ လူထု၏ ေျမယာမ်ားကုိ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွ 

သူမ်ားထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းပုိင္ ခြင့္ရိွသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒအပါအဝင္ ဤဥပေဒ မ်ားသည္ ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 
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ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးထားေသာ္ 

လည္း အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအား ထိေရာက္စြာ ေလးစား 

လုိက္နာမႈ အားနည္းျခင္းမ်ားက ဤ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္မႈကုိ တားဆီး ပိတ္ပင္ ထားလ်က္ရိွသည္။17 

 

လက္ရိွတြင္ မူၾကမ္းအေနႏွင့္သာ ရိွေနေသးေသာ အမ်ိဳးသား 

ေျမအသုံး ခ်မႈ မူဝါဒသည္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ ႏွင့္ လႊဲေျပာင္း 

ေပး မႈမ်ားႏွင့္ ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အမွန္ 

တကယ္လုိအပ္ေန ေသာ စနစ္တစ္ခုအား ဖန္တီးေပးရန္ အလား 

အလာရိွေသာ္လည္း တစ္ ဖက္တြင္မူ ထုိမူဝါဒသည္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွ 

မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈမ်ားအတြက္ လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ 

အျခားေျမပုိင္ရွင္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကုိ ဆုံး႐ံႈးေစႏုိင္သည့္ 

အခ်က္မ်ားပါေသာ ေျမယာဥပေဒ တစ္ရပ္ကုိ ေရးဆြဲေစရန္ အတြက္ 

လည္း အလားအလာရိွႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒေရး 

ဆြဲသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ 

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား မရိွျခင္းအတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ား ခံရၿပီး အကယ္၍ 

ထုိက့ဲသုိ႔လုံေလာက္ေသာေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲပါက တရား 

ဥပေဒမ့ဲ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဟာကြက္မ်ားကုိ 

ျဖည့္စြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ မူၾကမ္းေရး ဆြဲေနသည့္ 

အခ်ိန္တြင္လည္း ေျမသိမ္းမႈမ်ားမွာ ပမာဏေလ်ာ့နည္းျခင္း မရိွပဲ 

ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။18 

 

အစုိးရ၏ ၿခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပးမႈမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 

ေျမသိမ္းမႈမ်ား 

 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ္လည္း စစ္တပ္၏ 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏိွပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြ႕ံစိတ္မ်ား 

ယေန႔တုိင္ လႊမ္းမုိးလ်က္ ရိွဆဲျဖစ္ၿပီး ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား ဆက္လက္ 

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵ 

အရမဟုတ္ပဲအစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေနမႈေၾကာင့္ 

သာ လက္ခံၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရ၏ ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

ပုံရိပ္သည္ ႏုိင္ငံတကာအေရွ႕တြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း 

ႏုိင္ငံထဲတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ လူအမ်ားစုမွာမူ ေျပာင္းလဲမႈ 

အနည္းငယ္သာ ရိွသက့ဲသုိ႔ ခံစားၾကရသည္။ ဥပေဒမ့ဲေျမသိမ္းမႈမ်ား 

တုိးျမႇင့္လာသည္ႏွင့္အညီ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ား တုိးျမႇင့္လာမႈ 

ေၾကာင့္ ေၿမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵၿပၿခင္းမ်ားၿဖစ္ေပၚၿပီး 

လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႔လုိက္ စုေပါင္း ဆႏၵျပမႈမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ 

ၿဖိဳခြဲျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အစုိးရ၏ လက္ေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ 

ၿခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပးမႈအေရအတြက္သည္လည္း ပုိမုိ မ်ားျပား 

လာခ့ဲသည္။19 လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီသတၳဳတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ 

သံဃာမ်ားအား နံပါတ္တုတ္မ်ား အသုံးျပဳ၍ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပ 

ျပည္သူမ်ားအား ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ရဲမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈ 

မ်ားသည္ အစုိးရအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ပုိမုိ ပ်က္ၿပား 

ေစသည္။ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေျမသိမ္းမႈအေပၚ ဆႏၵျပၿပီး 

ေနာက္ ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီး သမဂၢ20၏ တင္ျပခ်က္အရ အကယ္၍ 

ဆႏၵျပမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါက ၎အေနႏွင့္ လူတစ္ဦးအား 

ငွါးရမ္းကာ ထုိအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္အား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈ 

ျပဳေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မွ ၿခိမ္းေျခာက္ခ့ဲသည္။21 

ျမန္မာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ား အပါ 

အဝင္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ရြာသားမ်ား ေျမေပၚမွ ထြက္ခြါ 

ေစရန္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သုံးေလ့ရိွၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ား 

တြင္ ရြာသားမ်ားမွ ထုိသူတုိ႔၏ သတိေပးမႈအေပၚ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈၿပီး ၎ 

တုိ႔ပုိင္ေျမမ်ားကုိ ကာကြယ္ေသာအခါ အသက္ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားပါ ၾကံဳေတြ႔ 

ရေၾကာင္း၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ တင္ျပခ့ဲ 

သည္။22 အစုိးရသုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေျမသိမ္းမႈအတြက္ 

တရားစြဲဆုိခ့ဲသူမ်ားသည္ တစ္ပါးသူ၏ ေျမေပၚ က်ဴ းေက်ာ္ 

ဝင္ေရာက္မႈသုိ႔မဟုတ္  ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ တရားစြဲဆုိခံရျခင္း 

အၿမဲ ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ထူးျခားေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ မိမိ 

ေျမသိမ္းယူမႈအတြက္ကာကြယ္ရန္ မိမိကုိယ္ကုိ မီး႐ိႈ႕ ဆႏၵျပခ့ဲသူ 

ျပည္သူတစ္ဦး၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား ျမန္မာအစုိးရမွေန၍ 

က်ဴ းေက်ာ္္မႈႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ေကာက္ခံခ့ဲသည္။23 အျခားေသာ 

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္မႈ လယ္သမား သမဂၢေခါင္းေဆာင္ တစ္ျဖစ္လဲ 

ေျမယာအေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးသည္ က်ဴ းေက်ာ္၀င္ ေရာက္မႈႏွင့္  

ဖမ္းဆီးခံခ့ဲရသည္။24 ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ 

ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ 

ပူးေပါင္း ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေျမယာအေရး 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္လယ္သမားမ်ားအဆက္မျပတ္ေတြ႔ၾကံဳခံစား 

ရေလ့ရိွေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ညႇင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား 

သည္။ ေျမယာအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အဖမ္းခံရမႈသည္ ပုိမုိ 

မ်ားျပားလာသည္ဟု ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ 

ေရးအသင္းမွ တင္ျပထားသည္။ ရရိွထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရိွ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ရိွေနေသာ ႏုိင္ငံေရး 
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အက်ဥ္းသား ၁၁၅ ေယာက္တြင္ ၅၈ ေယာက္မွာ ေျမသိမ္းမႈအေရး 

ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမယာအေရး လႈပ္ရွားသူ 

၈၆ေယာက္ႏွင့္ လယ္သမား ၉၆၁ ေယာက္မွာ တရားစြဲခံထားရၿပီး 

အမႈစစ္ေဆးခံေနရသည္။25ရြာသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ 

တင္ထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား စြဲဆုိ 

ခ့ဲေသာ စြဲခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ က်ဴ းေက်ာ္မ်ားအတြက္ စြဲဆုိေသာ ပုဒ္မ 

၄၄၇၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ အတြက္ စြဲဆုိေသာ ပုဒ္မ ၅၀၅၊ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖ်က္စီးေသာ ပုဒ္မ ၄၂၇ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း 

လွည့္လည္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္းတုိ႔အတြက္ ပုဒ္မ ၁၈ 

စသည္တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳ၍ သိမ္းထားေသာ ေျမမ်ားေပၚတြင္ ဆက္လက္ 

ထြန္ယက္ အသုံးျပဳေနေသာ လယ္သမားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ထြန္တုံးတုိက္ပြဲဝင္ေသာ လယ္သမားမ်ားအား26 တရားစြဲဆုိမႈ ျပဳလုပ္ 

ေလ့ရိွသည္။ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားစြာ 

တုိ႔အား ဖ်က္စီးရန္အတြက္ ပစ္မွတ္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဖမ္းဆီးခံခ့ဲရသည္။ ဥပမာ 

အားျဖင့္ ေျမယာအေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ ဦးေအာင္စုိးသည္ ၎၏ 

ဆႏၵျပမႈအတြက္ စြဲခ်က္မ်ားစြာေအာက္တြင္ ေျခာက္ႏွစ္တုိင္ အက်ဥ္းခ် 

ခံရသည္။ ေျမယာအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီး 

ေဒၚေဘာက္ဂ်ာသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေႏွာင့္ယွက္ 

ေပးျခင္း ခံရၿပီး သူမ၏ အစုိးရအား ပြင့္လင္းစြာ ျပစ္တင္ ေထာက္ၿပ 

ေျပာဆုိျခင္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ 

မွားယြင္းေသာ စြဲခ်က္မ်ားစြာႏွင့္ တရားစြဲခံခ့ဲရသည္။ အျခား ျဖစ္ရပ္ 

တစ္ခုမွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ 

ဆန္႔က်င္ ရာတြင္ ရဲမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ေသဆုံးခ့ဲေသာ 

ေဒၚခင္ဝင္း အတြက္ ဆႏၵျပခ့ဲမႈေၾကာင့္ ေဒၚေနာ္အုန္းလွသည္လည္း 

အင္းစိန္ ေထာင္တြင္ ေလးလ အက်ဥ္းခ် ခံေနရသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ 

အေႏွာင့္ အယွက္ေပးမႈႏွင့္ အက်ဥ္းခ် ေထာင္သြင္းမႈမ်ားသည္ 

အထူးသျဖင့္ ေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ ေက်းလက္ရိွ 

တိုင္းရင္းသား ေဒသ မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေလ့ရိွသည္။27ဤက့ဲသုိ႔ 

ေၾကာက္ရြ႕ံမႈမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္း ေျခာက္ဖိအားေပးမႈမ်ားသည္ ေျမသိမ္းမႈမ်ား 

အတားအဆီးမရိွ ဆက္ လ်က္ျဖစ္ေပၚေနေစရန္ အခြင့္ေပးေနသက့ဲသုိ႔ 

ျဖစ္သည့္အျပင္ မတရား မႈမ်ား ခံစားလာရေသာအခါ ထုိအရာအတြက္ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ အခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားသက့ဲသုိ႔ျဖစ္သည္။  

 

အစုိးရသည္ လူသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားရန္ဟူသည့္ 

၎တုိ႔ ေပးအပ္ထားေသာ ဂတိမ်ား အပါအဝင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈကုိ 

ရရိွလာရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အလြန္နည္းေနေသးသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရအေနႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ အမွန္တကယ္ 

စိတ္ပါဝင္စားမႈရိွေၾကာင္း ျပသရန္ႏွင့္ လူထုအေနႏွင့္ အစုိးရအေပၚ 

ယုံၾကည္မႈ တုိးပြားလာေစရန္အတြက္ အလြန္ပင္လုိအပ္ 

ေနေသးသည္။28 ဤက့ဲသုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မရိွသည့္အတြက္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားမွာ အစုိးရအား ဆက္လက္ 

ေၾကာက္ရြ႕ံေနၾကၿပီး ေျမသိမ္းမႈကုိ ဆန္႔က်င္ရန္အတြက္ တြန္႔ဆုတ္ 

ေနၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ ေျမသိမ္းမႈကုိ ဆန္႔က်င္ 

တြန္းလွန္ရန္  ၾကိဳးပမ္းမႈမရိွေတာ့ပဲ မိမိပုိင္ေျမကုိစြန္႔ကာ ၎တုိ႔၏ 

ေနအိမ္၊ သီးႏံွမ်ားႏွင့္ ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္အတြက္ အေထာက္အပ့ံ 

အနည္းငယ္အျဖစ္ ေပးအပ္ေသာအင္မတန္နည္းပါးသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေငြကုိသာ လက္ခံခ့ဲၾကသည္။29 ဥပမာအားျဖင့္ သီလဝါ အထူး 

စက္မႈဇုံ ေၾကာင့္ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံခ့ဲရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား 

ေကာက္ခံခ့ဲ သည့္ စစ္တမ္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ား 

အဖြဲ႔ မွ ေတြ႔ရိွ ခ်က္အရ အိမ္ေထာင္စု ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ 

သေဘာတူခ့ဲ ျခင္းမွာ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ျငင္းဆန္ခ့ဲပါက အစုိးရမွ တစ္စုံ 

တစ္ခု ျပဳလုပ္ မည္ကုိ ေၾကာက္လန္႔ စုိးရြံ႕ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။30  

သီလဝါမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရသူမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔အား ေျပာျပခ့ဲသည္မွာ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ အျခား 

ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္ ၍ သတင္းစာမ်ားတြင္ဖတ္႐ႈဖူးေသာ 

ေၾကာင့္ အစုိးရအေနႏွင့္၎တုိ႔အား ထုိေျမေပၚမွ လြယ္လင့္တကူ 

ေမာင္းထုတ္ႏုိင္မည္ဟုယုံၾကည္ကာအရာ အားလုံးကုိ ဆုံး႐ံႈးခံမည့္အ 

စား ႏုိင္ငံေတာ္မွေပးအပ္သည့္ လုံ ေလာက္မႈ မရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေငြအနည္းငယ္ကုိ လက္ခံ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းက ပုိမုိေကာင္းမည္ 

ဟုခံစားရေသာေၾကာင့္ေရႊ႕ေျပာင္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။31 

 

ေျမသိမ္း၍ ေရႊ႕ေၿပာင္းေနထုိင္ေစၿခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ႏုိင္ငံတကာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကၿငာစာတမ္း၊ စီးပြားေရး၊ 

လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ 

သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၊ ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံတကာ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား 

ပယ္ရွား ျခင္းဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

က့ဲသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ လမ္းၫြန္ခ်က္ အေၿခခံ စည္းမ်ဥ္း 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 
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အမ်ားစုတြင္ အဓမၼေျမသိမ္းမႈ ေနရပ္ေရြ႔ေၿပာင္းေစမႈမ်ားအား 

ေရွာင္က်ဥ္ရန္ႏွင္ကာကြယ္မႈေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဝတၱရားမ်ား 

ရိွေၾကာင္း ပါဝင္သည္။32 ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ကေလး 

အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ 

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္တုိ႔အား အသိအမွတ္ျပဳလိုက္နာရန္ လက္မွတ္ထုိးၿပီး 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရတြင္ လုိက္နာရန္အတြက္ ဝတၱရား ရိွသည္။ 

ေျမသိမ္းမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ေစမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာမွ 

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တရားဝင္  မူေဘာင္ႏွစ္ခုမွာ ျပည္တြင္း 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံလမ္းၫႊန္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ ေနရပ္မွ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစသူမ်ားအတြက္ အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

မ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ာတုိ႔ျဖစ္သည္။33  ဤမူေဘာင္မ်ားအရ ႏုိင္ငံ 

တကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားအား လုိက္နာၿပီး ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ 

ေသာ အေျခအေနတြင္ ျပည့္စုံလံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာ 

ေၾကးေငြေပးေခ်ကာ ထုိလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာပါက  

“ႁခြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ား” တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ေစမႈမ်ား ျဖစ္ေစ 

ႏုိင္သည္။ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားသည္ တစ္စုံတစ္ဦးမွ 

၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ ပုိင္ဆုိင္မႈ ပုံစံ အေထာက္ 

အထား ရိွသည္ျဖစ္ေစ မရိွသည္ျဖစ္ေစ အက်ံဳးဝင္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထုိင္ျခင္း မျပဳမီ ထိခုိက္ခံစားရမည့္သူမ်ား အေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ 

သည့္ ႀကိဳတင္ အသိေပးစာမ်ား ရရိွရန္၊ ျပည္သူမ်ားမွ ျပန္လွန္ 

သုံးသပ္ရန္ အတြက္ ေၾကာင္းက်ိဳးေလ်ာ္ညီသည့္ အခ်ိန္ 

အတုိင္းအတာတစ္ခုရရိွရန္၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈကုိ ျငင္းဆန္မည့္ 

အခြင့္အေရးရရိွရန္ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ရမည့္အစား အျခား 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း သိရိွႏုိင္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစမႈအတြက္ အျခား 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ကြဲၿပားနည္းလမ္း အားလုံးကုိ ေဖာ္ျပေပးရန္၊ 

ေျမသိမ္းမႈမွာ မျဖစ္မေန လိုအပ္၍သာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ ေစျခင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤက့ဲသုိ႔ ေနရပ္မွ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မႈ ေၾကာင့္ 

တစ္စုံတစ္ဦးမွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳ းေဖာက္မႈ မခံရေစရန္ အတြက္ 

ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အေန ႏွင့္ 

ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေနရပ္မွ ဖယ္ရွားျခင္း ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ တြင္ 

အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား 

ကုိလည္း ခြင့္ျပဳထားရမည္ျဖစ္သည္။ အင္အား အသုံးျပဳခ့ဲပါက လုိအပ္ 

သေလာက္သာ အခ်ိဳးအစား မွ်စြာ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူ တစ္ဦး 

တစ္ေယာက္မွ်၎တုိ႔၏ 

ပုိင္ဆုိင္ရာေနရာမွအၾကမ္းဖက္၍အဓမၼဆန္စြာ ဖယ္ရွင္းခံရျခင္းမ်ား 

မရိွေစရန္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရ မည္ျဖစ္သည္။ 

ေျမသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးပါက အစုိးရႏွင့္ အျခား တာဝန္ရိွ ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအား 

အခ်ိန္မီွ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ရရိွႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ 

ညီေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကုိ စီမံေပးရမည္ျဖစ္သည္။  

 

အေျခခံ လမ္းၫႊန္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊  အေျခခံ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အေနႏွင့္ 

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

• ေနရပ္မွဖယ္ရွားျခင္း မျပဳမီ ျပည့္စံုေသာျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားမႈ 

အစီအစဥ္အား ၾကိဳတင ္ေၾကၿငာာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားရမည္။  

• ေနရပ္မွဖယ္ရွားခံရမည့္သူမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ၊ 

အတတ္ ပညာပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျခား လုိအပ္ေသာ အၾကံဥာဏ္ 

မ်ား ပ့ံပိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။  

• ေနရပ္မွ ဖယ္ရွားခံရမည့္သူမ်ားအား ျငင္းဆန္ရန္အတြက္ အခြင့္ 

အေရး ေပးရမည္။  

● ဤက့ဲသုိ႔ ေနရပ္မွ ဖယ္ရွားျခင္းသည္ မၿဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရန္လုိ 

အပ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ 

အေထြေထြဖူလုံမႈအတြက္ကာကြယ္ေပးထား္သည္ကုိေဖာ္ျပရမည္

။  

● လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီတုိင္း အိမ္မ့ဲယာမ့ဲ မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံစားရျခင္း မရိွေစရန္ အတြက္ 

အာမခံခ်က္ ေပးထားရမည္။  

● ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အေထာက္အပ့ံမရရိွႏုိင္သည့္ 

အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရိွပါကထုိသူ၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာပ်က္စီး 

ဆုံး႐ံႈးမႈအေျခအေနအား သိရိွရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းေပးရန္ 

အတြက္ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။  

 

ေသခ်ာ စိတ္ခ်ရေသာ စံႏႈန္းမ်ားအား လိုက္နာမႈ ရိွပါက ျပည္သူမ်ား 

အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္ 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ႏုိင္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ 

တစ္စုံတစ္ဦး ပုိင္ဆုိင္ေသာအရာကုိအမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးငွာ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္ ၏ အျမင့္ဆုံး အခြင့္အာဏာကုိ အသုံးျပဳ၍ ျပည္သူမ်ားကုိ 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 
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၎တုိ႔ပုိင္ အိမ္ယာသုိ႔မဟုတ္ ေျမေပၚမွ ႏွင္ထုတ္ႏုိင္သည့္ 

အာဏာရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအာဏာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျခား 

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္ အေရးသေဘာတူညီခ်က္၏ ပုဒ္မ 

၁၇တြင္ အျခား အကာအကြယ္ေပးမႈ မ်ား အပါအဝင္ တစ္စုံတစ္ဦး၏ 

အိမ္ကုိ တရားမဝင္ အဓမၼ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းျခင္းအား တားျမစ္ထား 

ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီတုိင္း အား ေနရပ္မွ အဓမၼ 

ဖယ္ရွားခံရျခင္းမွ ကာကြယ္မႈ ေပးထားပါသည္။ ေနရပ္မွ အဓမၼ 

ဖယ္ရွားျခင္း ဆုိသည္မွာ လူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေျမယာမ်ားေပၚမွ အင္အား၊ အက်ပ္ကုိင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္း 

ေျခာက္မႈမ်ား အသုံးျပဳ၍ ၎တုိ႔ စိတ္ဆႏၵမပါပဲ ဖယ္ရွားေစျခင္းျဖစ္ 

သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ 

တုိက္႐ုိက္သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝိႈက္၍ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈရိွသည္။ 

ထုိက့ဲသုိ႔ဖယ္ရွားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ားအား 

လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္ ထုိသူမ်ားအေနႏွင့္ 

အနည္းဆုံး ေအာက္ပါအခ်က္အ လက္မ်ားကုိ လုိက္နာ 

က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္သည္။34 

• ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစမႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ၿပီး မေရွာင္ 

ႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ခဲ့ပါက နည္းႏိုင္သမွ် အနည္းဆုံး 

ျဖစ္လာေရး အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။  

• ေရႊ႕ေျပာင္းခံသူမ်ားအေနႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္း မျပဳလုပ္မီ 

လက္ရိွအေျခအေနထက္ ဆုိးရြားမႈမရိွေစရန္ႏွင့္ ေျမသိမ္းခံ 

ျပည္သူ မ်ားအေနႏွင့္ မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးကုိ လက္ခံ 

ရရိွႏုိင္ရန္အတြက္  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈမ်ားတြင္လုံေလာက္သည့္အရင္းအျမစ္ 

မ်ားစီမံေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ျပင္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွလည္

း ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲမည့္ အက်ိဳးျမတ္ကုိ ခံစားခြင့္ရသင့္သည္။  

• ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမည့္သူမ်ားသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္လည္း 

ေကာင္း အျပည့္အဝ ပါဝင္သင့္သည္။  

• ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား၏အဓိကဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္

သည့္ ၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေျမယာမ်ားကုိ ဆုံး႐ံႈးခ့ဲသူမ်ားအတြက္ 

မရိွမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ 

ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေ အပါအဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ ေရး 

အတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလုံးကုိေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈအား 

ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲ ေသာဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ရ 

သူမ်ား မွ အျပည့္အဝ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။  

• ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူမ်ားအေနႏွင့္ (ဥပမာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ 

ျခင္းမွာ တစ္ခုတည္းေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ မျဖစ္သင့္သည့္) 

အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျငင္းဆုိႏုိင္မည့္ ဥပေဒအရ 

က်င္းပေပးေသာ ပြင့္လင္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ရိွသင့္သည္။  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေရကာတာမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ၿခင္း 

 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ 

ကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ေရကာတာ 

တစ္ခုစီ၏ ႀကီးမားေသာ ေရေလွာင္ကန္သည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 

ေသာ လူမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 

ေတာင္ တန္းေဒသမ်ားသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး 

တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္း ကုမၸဏီမ်ားမွာ ၎တုိ႔ လုိအပ္ေသာစြမ္းအင္မ်ား 

အတြက္ထုိေနရာ မ်ားတြင္ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြမ်ား 

ရင္းႏီွးထားလ်က္ရိွသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေန ပုိမုိ 

တုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ 

အတြက္ စြမ္းအင္ လုိအပ္မႈမွာလည္း တုိးပြားလာခ့ဲၿပီးအစုိးရအေနႏွင့္ 

ေရကာတာမ်ားဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ရန္အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ 

ထားသည္။ ဗမာ့ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္ Burma Rivers Network 

(BRN) မွ ေရကာတာ ၄၃ ခု ထပ္မံေဆာက္ လုပ္ရန္ 

လ်ာထားလ်က္ရိွၿပီး ထုိေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ ၁သိန္းထက္ပုိ ေသာ 

လူမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းရရန္ ရိွေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။35 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွေရကာတာမ်ားသည္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ေဆာက္

လုပ္ေလ့ရိွၿပီး ထုိေဒသမ်ားမွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား ေနထုိင္ 

ရာေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အစုိးရအား ဆန္႔က်င္သည့္ အဖြဲ႔ 

မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ားတုိက္႐ုိက္ ျဖစ္ေလ့ 

ရိွေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားတြင္ 

တပ္မေတာ္ အင္အား အလုံးအရင္းႏွင့္ ပါဝင္ေလ့ရိွၿပီး အထူးသျဖင့္ 

ႏုိင္ငံတကာ၏ ေနရပ္မွ ဖယ္ရွားျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား 

လုိက္နာမႈ မရိွသည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ားမွာလည္း 

ေရးထုိးျခင္း မရိွေသးေသာ အေျခအေနတြင္ ထုိက့ဲသုိ႔ တပ္မေတာ္မွ 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 
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ပါဝင္ေနျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 

ပဋိပကၡကုိ အစပ်ိဳးႏုိင္ေျခ ရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ 

ေရးအဖြဲ႔မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ တပုိင္ 

ေရကာတ  ေရေလွာင္ကန္ေၾကာင့္ ထုိနယ္ေျမပုိင္နက္ ကြဲသြားရသည့္ 

အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား ထုိေနရာတြင္ တုိးပြားလာသည့္အတြက္ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။36  

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း ေရကာတာမ်ားအနီးတစ္ဝုိက္တြင္ ျဖစ္ေပၚ 

ခ့ဲေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထုိင္ခ့ဲရသည္ဟုဗမာ့ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္ကခန္႔မွန္းခ့ဲသည္။37 

ထုိနည္းတူစြာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ဟတ္္ႀကီးေရကာတာ အနီး 

တဝိႈက္တြင္ စစ္တပ္အင္အား ပုိမုိ တုိးပြားလာမႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပုိမုိ မ်ားျပားလာသည္ဟု ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ 

ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ အစီရင္ခံ တင္ျပခ့ဲသည္။38 

 

ေပါင္းေလာင္း ေရကာတာ 

 

အထက္ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ေပါင္းေလာင္း 

ျမစ္ေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ 

ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕၏ အလယ္တြင္ တည္ရိွၿပီးထုိေရကာတာသည္ ေဒသခံမ်ား 

အား ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ေပၚေစခ့ဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားထဲမွဥပမာတစ္ခု 

သာျဖစ္သည္။ ထုိေရကာတာကုိေငြေၾကးမတည္ၿပီးတည္ေဆာက္ၾက 

သူ မ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ဆြစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔ျဖစ္ကာ39 ထုိေရကာတာမွ 

ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လႊတ္ေပးလ်က္ရိွသည္။ 

ျမန္မာအစုိးရ မွ ထုိေရကာတာအား ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ တည္ 

ေဆာက္မႈမ်ားၿဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ ႀကီးဌာနမွ ထုိလုပ္ငန္းကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳခ့ဲၿပီး 

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 

သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားအား ေရကာတာမွ ေဝးရာသုိ႔ 

ေရာက္ရိွေစရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစမႈမ်ားကုိ စီမံခ့ဲၾက ျခင္း 

ျဖစ္သည္။  

 

အစုိးရ၏ ေဆာက္္လုပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း 

ကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခ့ဲၿပီး ထုိအခ်ိန္မွစ၍ုိလုပ္ငန္း ၿပီးဆုံးသည့္ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထိတုိင္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ရြာေပါင္း 

၂၃ ရြာမွ လူေပါင္း ၈၀၀၀ မွာ ထုိေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမွ ရရိွ 

လာေသာ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရသုိေလွာင္ရာ ေနရာေၾကာင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ခ့ဲရသည္။ ေရသုိေလွာင္ရာေနရာသည္ ေျမေနရာ 

၆၁ စတုရန္း ကီလုိမီတာရိွၿပီး သစ္ေတာမ်ားသာမက လယ္ယာေျမ 

ဧက ၂၀၀၀ ကုိပါ ေရလႊမ္းသြားခ့ဲသည္။  

 

အစုိးရမွေန၍ ထုိေက်းရြာ ၂၃ ရြာမွ အမ်ားစုကုိ ေရသုိေလွာင္ရာ ေနရာ 

၏ အလယ္တည့္တည့္ အနီးတြင္ရိွေသာ လိမ္လီတံတားအနီး 

က်ယ္ဝန္းေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရာ ေနရာသုိ႔ ပုိ႕ေဆာင္ခ့ဲၿပီး 

ထုိေနရာအား က်ယ္ဝန္းသည့္ အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ 

ေက်းရြာ တစ္ခုစီတိုင္းအား ေျမတစ္ကြက္စီ ေပးအပ္ခ့ဲသည္။ ဘုန္းႀကီး 

ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ 

အသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ အစုိးရမွ ေငြေၾကး အကုန္အက် 

ခံေပးျခင္း၊ ရြာသားမ်ား ေနအိမ္အသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္  

ေျမကြက္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္၎တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားေထာက္ပ့ံ 

ရန္အတြက္ေငြေၾကးမ်ား ပ့ံပုိးေပးခ့ဲသည္။  

 

အစုိးရ၏ထုိက့ဲသုိ႔လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားမွ ထုိ 

လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎ တုိ႔၏ စိတ္မေက်နပ္မႈမ်ားအား 

သတင္းဌာနမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ စိတ္မေက်နပ္မႈ 

မ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ ဆုံး႐ံႈးသြားေသာ ေျမယာမ်ားအတြက္ အစားထုိး 

ေျမယာ မ်ား ျပန္လည္ မရရိွျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရ 

ေသာ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းရရိွရန္ 

လုိအပ္သည့္ ေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ားအလုံအေလာက္ 

မရရိွမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြေပးေခ်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ 

တသမတ္တည္းမရိွသည့္အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေၾကာင္းႏွင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ပါက တာဝန္ ရိွသူမ်ားမွ ရြာသားမ်ားအား ဖိအား 

ေပးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေလ့ရိွေၾကာင္း ထိခုိက္ ခံစားရသည့္ 

ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပခ့ဲၾကသည္။40 

 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ ေနရာတြင္ လ်င္ျမန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပ လူေနမႈ 

တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ္လည္း အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း မ်ား 

ပါဝင္လာျခင္း မရိွပါ။ ၿမိဳ႕ေန ေနထုိင္သူမ်ားက့ဲသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 

ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ အျခား စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမွာ ေပါင္းေလာင္း ေက်းလက္ 

ေဒသႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရွားပါးလြန္း 

သည္။ အကယ္၍ ထုိက့ဲသုိ႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွေန 

ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္ လယ္သမားမ်ားမွာ ထုိလုပ္ငန္း 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 
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မ်ားအား ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ တတ္ကၽြ မ္းမႈရိွမည္ မဟုတ္ 

ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိလယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ လယ္ေျမ 

မ်ားတြင္ ေန႔စားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ ႏွင့္ ၎တုိ႔အား ေပးအပ္ 

ထားသည့္ ျခံေျမေလးတြင္ ဥယာဥ္ျခံ အေသးစား စိုက္ပ်ိဳးရန္၊ 

ဆုိင္ေသး ေသးေလး ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အျခား ဝင္ေငြ ရရိွႏုိင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္သာ ရိွသည္။ ထုိအလုပ္မ်ားမွာ ခုိင္မာ 

ေသခ်ာမႈနည္းၿပီး ဝင္ေငြ အနည္းငယ္ကုိသာ ရရိွေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္္မ်ားအဖြဲ႔သည္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း  

ရိွ ေပါင္းေလာင္း ဆည ေရေလွာင္ကန္ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခ့ဲရ 

ေသာ လူေပါင္း ၈၀၀၀ ၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ တုိင္းတာသုံးသပ္ရန္ 

အတြက္ ဒုိ႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH)၊ ကယန္း မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္အဖြဲ႔ 

(KNGY)41 တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 

ဤသုေတသနျပျဳခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေပါင္းေလာင္း 

ေရကာတာေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားစြာ ခံစားေနရသူမ်ားအား ကူညီရန္  

ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားကုိ သတင္းအခ်က္ အလက္ေပးရန္ႏွင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းတြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ စီးပြားေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိက္တက္မႈအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္း စီႏွင့္ 

၎တုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ သက္ေသျပဳႏုိင္ေသာ စနစ္က်သည့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္ စုေဆာင္းၿခင္းအားု စတင္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။  

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ 

ေဆာင္ဖက္မ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရ၏ မူဝါဒမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ 

လြမ္းမုိးရန္အတြက္ႏွင့္ အျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ကုိင္မည့္သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ 

အတြင္း ရိွ  ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ 

အတြက္ ဤသက္ေသမ်ားကုိ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 

ဓာတ္ပုံ- ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ (၂၀၁၅ အေစာပုိင္း) 
 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား  
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ စစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားသည္ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားအားလုံးကုိ အေမးအေျဖ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စီစဥ္ 

ထားေသာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၈၀ ကုိခ်ဥ္း္းကပ္ခ့ဲၾကသည္။ ေျဖၾကား 

သူမ်ားမွ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၈၂ ႏွစ္ၾကားရိွ အမ်ိဳး 

သမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုတြင္ လူဦးေရ သုံးဦးမွ 

ကုိးဦးအထိ ရိွၿပီး ခန္႔မွန္းေျခအရ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ လူဦးေရ ၅.၁ 

ဦးရိွသည္။ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၈၀ တြင္ လူဦးေရ ၃၅၈ ဦးရိွၿပီး 

အသက္ ၁ ႏွစ္မွ ၈၂ ၾကားရိွ အမ်ိဳးသမီးဦးေရေပါင္း ၅၁ 

ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္။ ဤစံ ျပဳထားေသာ သုေတသနေဘာင္ထဲတြင္ 

ေပါင္းေလာင္း ေဒသေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူ ၈၀၀၀ 

ဦိးအားလုံးအား ထည့္သြင္းထား ေသာ ေၾကာင့္ ရရိွ လာေသာ ရလဒ္မွာ 

ထုိလူဦးေရ အားလုံးအတြက္ ျခံဳငုံ ႏုိင္သည္။  

 

“ရြာထဲမွာရိွတ့ဲ ဘယ္သူမွ မေျပာင္းခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အစုိးရက ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အိမ္ေတြကုိ 

စက္ႀကီးေတြနဲ႔ လာၿပီး ဖယ္ဖ်က္မွာကုိ ေၾကာက္ရပါတယ္။” 

- နံပါတ္ ၂၆ အိမ္ေထာင္စု အေမးအေျဖ  

 

“ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ မေရႊ႕ေျပာင္းခ့ဲရင္ ေရႀကီးတ့ဲအခါ ဘယ္သူမွ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကူညီမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တာ 

ခံခ့ဲရပါတယ္။” 

- နံပါတ္ ၃ အိမ္ေထာင္စု အေမးအေျဖ 

ႏုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 

မ်ားအား ဤေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ လုိက္နာမႈ မရိွခ့ဲျခင္း  

 

အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေဒသခံမ်ား မွ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ (PHR) အား ေျပာခ့ဲသည္မွာ ဤေရကာတာ ေဆာက္ 

လုပ္ျခင္းအား ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ပထမဆုံးသိရိွခ့ဲသည္မွာ၎တုိ႔ေက် းရြာ 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 
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ပတ္ပတ္လည္၌ အစုိးရ၏ စစ္တမ္းေကာက္သူ မ်ားမွေန၍ အမွတ္ 

အသားမ်ား လာေရာက္ခ်မွတ္ခ့ဲသည့္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ 

ေျပာၾကားခ်က္အရ အစုိးရ၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားမွ ဤအလုပ္ 

မွာ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္ဟု အစဦးတြင္ ေျပာခ့ဲေသာ္ 

လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရေလွာင္ကန္အတြက္ ေရျမင့္တက္မႈ အမွတ္ 

ကုိတုိင္းတာရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခ့ဲၾကသည္။ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ 

ေရး စတင္ခ့ဲသည့္အခ်ိန္တြင္ ဤေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားပါ 

က ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းျခင္း ခံရႏုိင္သည္ကုိ ၎တုိ႔၏ 

ေဒသအတြင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ရွမ္းျပည္နယ္မွ အစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ 

ၿမိဳ႕နယ္မွအစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး 

ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အဖြဲ႔ တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ 

ေသာ္လည္းေကာင္း သိရိွ ခ့ဲရ သည္။  

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပခ့ဲသည္မွာၿမိဳ႕နယ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေရးအတြက္ 

ေဆြးေႏြးရန္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ား က်င္းပခ့ဲၾကသည္။ ထုိအစည္းအေဝး 

ပြဲမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားအား ေရေလွာင္ကန္ အလယ္ေခါင္၏ အနီးနား 

ဝန္းက်င္ရိွ ေနရာက်ယ္ဝန္းေသာ ရြာသစ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ 

အတြက္ ေျပာခ့ဲၾကသည္။  ထုိအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားအား 

ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္အခါတြင္ ရြာသားမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ (ဝါး၊ 

သစ္ သုိ႔မဟုတ္ အုတ္) အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ေငြေၾကးအေထာက္ 

အပ့ံ ရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္သုံးႏွစ္အထိ လွ်ပ္စစ္မီး အခမ့ဲ 

ရရိွမည္ဟု လာေရာက္ရွင္းျပခ့ဲေသာ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

အတူ႐ုိင္ဖယ္ ေသနတ္မ်ား ပစၥတုိမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ 

ရဲဝန္ထမ္း ေလးငါးဦး လုိက္ပါလာခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစုိးရမွ ဗုဒၶဘာသာ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား (ေရႀကီးသည့္ 

ေနရာတြင္အျခားဘာသာ ေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား မရိွခ့ဲပါ) 

ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္လည္း အစုိးရမွ ေငြေၾကးပ့ံပုိးေပးမည္ဟု 

ထုိဝန္ထမ္းမ်ားမွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခ့ဲသည္။  

 

ဤက့ဲသုိ႔ေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 

အေျခခံ လမ္းၫႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္  အေျခခံလုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာျခင္း မရိွပါ။ ဤစာ 

တမ္းမ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဒသခံမ်ားအား ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ 

ေဆြးေႏြးမႈ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစရျခင္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မည္သုိ႔မည္ပုံ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား 

ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္က့ဲသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ၾကမည္ 

စသည္တုိ႔အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္  အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ႏွစ္ခုစလုံးအရ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ထုိေရႊ႕ေျပာင္း 

မႈကုိ ျငင္းဆန္ခြင့္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သြားလုိပါက ဥပေဒ 

အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္သည္ကုိလည္း အစုိးရမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည့္ 

ေဒသခံမ်ားအား အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။  ထုိက့ဲသုိ႔ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ 

ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား သည္ ရြာသားမ်ားမွ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္အား နားလည္ 

သေဘာေပါက္ေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ထုိအထဲ 

တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ားအား စိတ္ေက်နပ္မႈ မရိွပါကထုိေျပာင္းေရႊ႕ 

ေနထုိင္ျခင္းအားျငင္းဆုိႏုိင္သည့္စနစ္တစ္ခုရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္း 

ေရႊ႕ ေနထုိင္ရမည့္ သူမ်ားအား အစုိးရမွ အမွန္တကယ္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ 

ျဖစ္ေစ၊ ေျခာက္လွန္႔ေျပာဆုိ၍ ျဖစ္ေစ ေၾကာက္ရြ႕ံေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေျမသိမ္းျခင္းမ်ားမွာ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံ  

လမ္းၫႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္း မ်ား ႏွင့္  အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္၍ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွေသာ ညႇိႏႈိင္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ 

မရိွပါ။  

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္္မ်ားအဖြဲ႔ (PHR) ၏ သုေတသန 

ျပဳလုပ္ထားခ်က္မ်ားအရ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ 

ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးခံရျခင္း မရိွခ့ဲပါ။ 

အိမ္ေျခ ၆၀ (၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း)မွ ေျပာၾကားခ့ဲသည္မွာ အစုိးရမွေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထုိင္ရန္၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးရန္ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ား၏ ၾကံဳေတြ႔ 

ရမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား အတြက္ အစီ 

အစဥ္ကုိ ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပျခင္းမရိွပါ။ အစုိးရမွ အျခားေျမမ်ားအစား 

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခ့ဲ 

သည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားျခင္းမရိွခ့ဲေၾကာင္းကုိ အိမ္ေထာင္စု ၅၂ 

စု (၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း)မွ လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထုိင္ျခင္းကုိ တရား႐ုံးတြင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျငင္းဆုိႏုိင္ေၾကာင္းကုိ 

အစုိးရမွ ေျပာၾကားျခင္း မရိွေၾကာင္းကုိ အိမ္ေထာင္စု ၇၂ စု(၉၀ ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) မွလည္းေကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းကုိ ျငင္းဆုိရန္အတြက္ 

ဥပေဒေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း နည္းပညာအရေသာ္လည္း 

ေကာင္း အကူအညီ ယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး ၎တုိ႔တြင္ ရိွေၾကာင္း 

ကုိ အစုိးရမွ အသိေပးျခင္းမရိွခ့ဲေၾကာင္းကုိ အိမ္ေထာင္စု ၇၇ စု (၉၆ 
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ရာခုိင္ႏႈန္း) မွ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား စစ္ 

တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၇၁ စု (၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္း) မွ ၎တုိ႔ 

အေနႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈအား လက္ခံႏုိင္စြမ္းမရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး 

ထုိကိစၥအား ဆႏၵျပရန္ အတြက္ သတင္းဌာနမ်ားအား ဆက္သြယ္ျခင္း၊ 

အစုိးရအား တုိင္စာေရးျခင္းစသည့္တုိ႔ကုိ ထုိအိမ္ေထာင္စု ၇၁ စုမွ 

အိမ္ေထာင္စု ၆ စု (၇.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကသာ လုပ္ေဆာင္မႈ မရိွခ့ဲျခင္း 

ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မည္သည့္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွ မရိွေၾကာင္းကုိ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ 

၀န္ မ်ားအဖြဲ႔အား ထုိအိမ္ေထာင္စုမ်ားရိွ 

ရြာသားမ်ားမွေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

 

“ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ လက္ခုပ္ထဲက ေရလုိပါပဲ။ သူတုိ႔လုိ 

အာဏာရိွသူေတြက သူတုိ႔လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လုိ႔ရတယ္။” 

- နံပါတ္ ၁ အိမ္ေထာင္စု အေမးအေျဖ  

 

“ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အစုိးရရဲ႕ စီမံကိန္းကုိ မျငင္းဆန္ရဲဘူး။” 

- နံပါတ္ ၆ အိမ္ေထာင္စု အေမးအေျဖ  

 

ထုိက့ဲသုိ႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၅၇ စု (၇၂ ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) မွ ေျပာၾကားခ့ဲသည္မွာ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ 

ပတ္သက္၍လည္း ေက်နပ္မႈ မရိွေၾကာင္း တင္ျပခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ထုိေပးအပ္လာေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား လက္ခံရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ထုိေလ်ာ္ေၾကးေငြအား အဆုံးခံၿပီး ၾကံဳေတြ႔လာမည့္ အႏၱရာယ္ကုိ ပါ 

လက္ခံရန္သာရိွသည္ဟု အမ်ားစုက ခံစားၾကရသည္။ အိမ္ေထာင္စု 

၅၁ စု (၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) မွာလည္း ၎တုိ႔ အေနႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ 

ျငင္းဆန္ပါက ျဖစ္လာမည့္ အရာကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေၾကာင္း တင္ျပ 

ခ့ဲၾကသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအား ေျဖၾကားခ့ဲသူမ်ားက ၎တုိ႔ 

အေနႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည္ကုိလည္းေကာင္း ၎တုိ႔၏ အိမ္မ်ားအား 

ဘူဒုိဇာမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံရမည္ကုိလည္းေကာင္း အေၾကာက္ဆုံး 

ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲၾကသည္။ အဓိက သတင္းေပးခ့ဲသူမွ 

ေျပာၾကားခ့ဲသည္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရန္အတြက္ စည္းေဝးသည့္ 

အစည္းအေဝးထဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လက္နက္ 

ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္လာျခင္းမွာ အက်ိဳးဆက္ကုိ ခံစားရမည့္ ရြာသား 

မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ေနသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ျငင္းဆန္ရန္လည္း အခက္ 

ေတြ႔ေစခ့ဲသည္။  

 

ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းရန္အတြက္ 

လုိအပ္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ေပးမည္ဟု ကတိခံထားသည္ႏွင့္အညီ  

အာမခံ ေငြေၾကးအျဖစ္ အစုိးရထံမွ လက္ခံရရိွခ့ဲေၾကာင္း အဖြဲ႔လုိက္ 

ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း ရြာသားမ်ားမွ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အစုိးရမွေန၍ 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံကုိ ထုိေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထုိင္သည့္  ေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးခ့ဲသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ 

ေရးသားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထုိေဆး႐ုံတြင သူနာျပဳမ်ား တာဝန္ထမ္း 

ေဆာင္လ်က္ရိွၿပီး ထုိေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သည့္ ေနရာအား ၿမိဳ႕နယ္ 

အဆင့္မွ အသိအမွတ္ျပဳသည္ႏွင့္ ထုိေနရာတြင္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္း 

အေထာက္အပ့ံမ်ားအား ရရိွမည္ျဖစ္သည္။42 သုိ႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဆုိင္ရာဆရာ၀န္္မ်ားအဖြဲ႔ အေမးအေျဖ ျပဳခ့ဲေသာ ရြာသားအမ်ားစုမွ 

ေျပာခ့ဲသည္မွာ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ အစုိးရ၏ တုန္႔ျပန္မႈအား ေက်နပ္ျခင္း 

မရိွခ့ဲပါ။ လက္နက္ကုိင္ထားေသာ ရဲမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ရိွေနျခင္း 

မွာ အခ်ိဳ႕သူမ်ားအား သတိေပးေနသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ 

အေနႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမယာမ်ားအား ေပးအပ္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္း 

သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာ ရြာမ်ားမွာ 

ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ေနရာအစား ေတာင္ေပၚ ေဒသ 

သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရန္အတြက္ တင္ျပခ့ဲၾကၿပီး ဤအိမ္ေထာင္စုမ်ား 

မွာလည္း လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ည့ံဖ်င္းျခင္း၊ လမ္းေရႀကီးျခင္း၊ 

စားပင္သီးႏံွမရိွျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ရန္ ခက္ခ့ဲျခင္း စသည့္ တူညီ 

ေသာအခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခံစားၾကရသည္။ အဖြဲ႔လုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ 

အတြင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူအခ်ိဳ႕မွလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ား 

အဖြဲ႔အား ေျပာၾကားခ့ဲသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အရာရိွမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 

ရိွသူမ်ားသည္ အစုိးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထက္ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ 

ေငြမ်ားလက္ခံရရိွၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးေနာက္ 

ႏွစ္လၾကာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ က်သင့္ေငြေတာင္းခံစာ ရရိွေၾကာင္း 

ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

 

“ကၽြ န္မတုိ႔က ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမ (အစုိးရစစ္တပ္အာ 

သမုိင္းေၾကာင္းအရ ေထာက္ခံျခင္း မရိွေသာ နယ္ေျမ) မွာ ေနၾကတာ။ 

ၿပီးေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္ၿပီဆုိ အာဏာပုိင္ေတြက ရဲေတြကုိ ေခၚၿပီး 

လူေတြကုိ ဖမ္းေတာ့တာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြ န္မတုိ႔လည္း ေၾကာက္ၿပီး 

လက္မွတ္ထုိးခ့ဲတာပါ။  

– အဖြဲ႔လုိက္ ေဆြးေႏြးမႈအတြင္းပါဝင္ေသာ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ 

အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး 
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အစုိးရသည္ ဤလုပ္ငန္းအား ဆန္႔က်င္သူ အားလုံးကုိ ဖိအားေပးခ့ဲၿပီး 

ေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျငင္းဆန္ခ့ဲသည္။ 

ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေပးစာမ်ားစြာ 

ပုိ႔ခ့ဲေသာ္လည္း မည္သည့္ ျပန္စာကုိမွ် လက္ခံရျခင္း မရိွခ့ဲပါ။43 ထုိ႔ျပင္ 

အစုိးရ၏ အၾကမ္းဖက္မႈကုိလည္း ခံရေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ လူ႔အခြင့္ 

အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္္မ်ားအဖြဲ႔ (PHR) အား ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ အစည္းအေဝး တစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ 

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေခ်မႈအေပၚ တုိင္ၾကားခ့ဲေသာ 

ရြာသားတစ္ဦးအား ထုိးႀကိတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခ့ဲသည္။ အျခား 

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္မူ ေဒသတြင္းရိွ စည္း႐ုံးမႈ ျပဳလုပ္ခ့ဲသူ တစ္ဦးမွာ 

အၾကမ္းဖက္မႈအား ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္သည့္ အတြက္ ဖမ္းဆီး႐ုိက္ႏွက္ 

ခံခ့ဲရသည္။44 

 

ဤသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားက ေျမသိမ္းမႈတြင ္ႏုိင္ငံတကာ လမ္း 

ၫႊန္ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာမႈ မရိွေၾကာင္းႏွင့္ ရြာသားမ်ား၏ စိတ္တြင္ 

ေၾကာက္ရြ႕ံမႈႏွင့္ မယုံၾကည္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခ့ဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ေနသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခ့ဲသူမ်ားက ၎တုိ႔အား ေပးအပ္ခ့ဲေသာ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေငြ အနည္းငယ္မွာ တစ္ခုတည္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈဟု ခံယူ ၿပီး ထုိေလ်ာ္ 

ေၾကးေငြကုိ လက္ခံရယူခ့ဲၾကသည္။ လူနည္းစုသာ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ 

သတင္းဌာနမ်ားသုိ႔ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ 

ျပန္လည္၍ တုန္႔ျပန္ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံေန၍ ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား အဓိက ေပးပုိ႔သူ တစ္ဦးမွ ရွင္းျပ ခ့ဲသည္။ အထူး 

သျဖင့္ လုံေလာက္မႈမရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိသာ ရရိွသည့္ အၾကမ္း 

ဖက္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ေစမႈသည္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း လုပ္ငန္း 

မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈကုိ အလြန္ပင္ ထိခုိက္ေစသည္။  

 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ စာရြက္စာတမ္း ထုတ္ေပးျခင္းတြင္ 

အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာရိွေနျခင္း 

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔၏ သုေတသနျပဳခ်က္တြင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားျပဳလုပ္ရာတြင္ 

ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား မီးေမာင္းထုိး တင္ျပထားသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ စနစ္ႏွင့္ အစုိးရမွ ခ်မွတ္ 

ထားေသာ စနစ္တုိ႔ၾကားရိွ ျပႆနာမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေပါင္းေလာင္း ေဒသရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ 

၎တုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္ 

လုပ္ကုိင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အစုိးရမွ ထုတ္ေပးေသာသင့္ေလ်ာ္သည့္ 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ လက္မွတ္အား လက္ခံရရိွျခင္းမရိွပါ။ စစ္တမ္းအရ 

၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ သူမ်ားမွာ ေျမယာမ်ားအား ၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု 

ေျပာခ့ဲေသာ္လည္း ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ သူတပါးထံမွ ဝယ္ယူထားေသာ 

စာခ်ဳပ္ရိွေၾကာင္း၊ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၎တုိ႔ပုုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမယာပုိင္ 

ဆုိင္မႈ စာရြက္စာတမ္းမွာ အခြန္ေငြ လက္ခံ ျဖတ္ပုိင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 

၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမွ မရိွေၾကာင္း ေျပာဆုိခ့ဲ 

သည္။ ထုိေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ကာလမည္မွၾ်ကာ 

ေအာင္ ေနထုိင္ၿပီး ျဖစ္သနည္းဟု ေမးရာတြင္ ၁ ႏွစ္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ 

အတြင္းဟု ေျဖၾကားခ့ဲရာ ထုိႏွစ္မ်ားအား ပ်မ္းမွ် ျပန္လည္ တြက္ခ်က္ 

ပါက ႏွစ္ေပါင္း ၃၂ ဒႆမ ၆ ႏွစ္ခန္႔ ရိွၿပီျဖစ္သည္။  

 

ႏုိင္ငံ၏ ေနရာေဒသ အမ်ားစုတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာအသုံးခ်မႈ 

ပုိင္ဆုိင္မႈ စနစ္အား က်င့္သုံးခ့ဲသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ႏုိင္ငံအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳမီကပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ 

တြင္ ဤစနစ္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပ ျဳခင္း မရိွေသးပါ။ 

အခြန္ေငြလက္ခံ ျဖတ္ပုိင္းႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္အရ 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား လက္မ ခံပါ။ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈထား သည္ ကုိၾကည္ ျခင္းျဖင့္ 

ျမန္မာအစုိးရသည္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား တစ္နည္း အားၿဖင့္ 

ပံ့ပုိးေပးလ်က္ရိွၿပီး လူအေျမာက္အမ်ားအား ေျမယာဆုံး႐ံႈးမႈကုိ 

ခံစားေစလ်က္ရိွေနသည္။ အမ်ိဳးသားေျမယာအသုံးခ်မႈ မူဝါဒႏွင့္ 

ေျမယာ ဥပေဒမ်ားအား ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ေျမသိမ္းမႈ 

ျပႆနာကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္း 

တစ္ခုအျဖစ္ဖန္တီးေပးထားေသာ္လည္း၎တုိ႔အေနႏွင့္ဓေလ့ထုံးတမ္း 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ စနစ္အား တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပ ၿဳပီး ထုိဓေလ့ထုံး 

တမ္းအရ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျမယာဆုိင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈမ်ားအၾကားရိွ ျခားနားခ်က္မ်ား 

အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စနစ္တစ္ခုရိွမွသာလွ်င္ ထုိစနစ္မ်ားအား 

ေကာင္းမြန္စြာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေပါင္းစည္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

ေပါင္းေလာင္းေဒသတြင္ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းသည္ 

အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး အား 

ဖ်က္စီးလ်က္ရိွျခင္း 
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ေပါင္းေလာင္းေရကာတာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခ့ဲရသူမ်ားမွ ၎ 

တုိ႔ အေနႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလး 

မ်ားအား ေက်ာင္းအပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အစားအေသာက္ မ်ား 

ဝယ္ယူရာတြင္လည္းေကာင္း အခက္အခဲမ်ား အလြန္ေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 

ေျပာင္းလာၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၎တုိ႔၏ 

အေျခအေန အားလုံး ၿခံဳငုံၾကည့္လွ်င္ ပုိမုိ ဆုိးရြားလာေၾကာင္း 

တင္ျပခ့ဲၿပီး ၉၁ ရာခုိင္ ႏႈန္း မွာ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ လုိအပ္သည္မ်ား 

ဝယ္ယူရန္ ေငြေၾကး လုံေလာက္မႈ မရိွေၾကာင္း တင္ျပေျပာဆုိခ့ဲသည္။ 

အစားအေသာက္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးရန္ ႏွင့္ ဝယ္ယူရန္အတြက္ 

အဟန္႔အတားမ်ား ရိွေနျခင္းသည္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ 

အဓိကလူမႈေရးေထာက္ပ့ံမႈမ်ား လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္လာေစခ့ဲသည္။  

 

အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းသည္ မိသားစုမ်ားအား ဆင္းရဲမႈသုိ႔ 

တြန္းပုိ႔လ်က္ရိွျခင္း 

 

အိမ္ေထာင္စု ၅၄ စု (၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ၏ တင္ျပခ်က္အရ ေနရပ္ ေရႊ႕ 

ေျပာင္းျခင္း မတုိင္မီ ၎တုိ႔၏ အဓိက ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းမွာ ဆန္စပါး 

စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုသုံးစု (၄ 

ရာခုိင္ႏႈန္း) ကသာ ထုိလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၿပီး အျခား 

အိမ္ေထာင္စု အမ်ားစု၏ တင္ျပခ်က္အရ  အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအတြင္း 

တြင္ တည္ၿမဲေသာ္အလုပ္အကုိင္ မရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမွာ ၁ စုမွ ၁၆ 

စုထိ (၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း) တုိးလာေၾကာင္း သိရသည္။ ေရႊ႕ 

ေျပာင္းၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ၎တုိ႔ အေနႏွင့္ ေန႔စား အလုပ္ႏွင့္ အျခား 

အလုပ္မ်ားအား အဓိကဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ရေၾကာင္း 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ တင္ျပခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေန႔စားအလုပ္သမား 

မ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ တည္ၿမဲမႈ အလြန္နည္းပါးသည္။ အလုပ္မရိွ 

သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ေန႔စားခမရပါ။ လုပ္ကြက္ငယ္ 

လယ္စုိက္ခင္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ အထြက္ႏႈန္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း အတက္ 

အက် ရိွေသာ္လည္း ေန႔စားအလုပ္အား အဓိက လုပ္ကုိင္လာေသာ 

အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္ မ်ားျပားလာမႈသည္ ၎တုိ႔၏ အသက္ 

ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း တည္ၿငိမ္မႈ မရိွေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ရိွ 

သည္။  

 

“ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၿပီးကတည္းက ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဝင္ေငြဟာ 

တသမတ္တည္း မရိွေတာ့ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕လေတြဆုိရင္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

လုံးဝ ဝင္ေငြမရိွတာေတြရိွတယ္။” 

- နံပါတ္ ၁ အိမ္ေထာင္စ ုအေမးအေျဖ  

 

“မေရႊ႕ေျပာင္းခင္တုန္းက အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ 

နည္းနည္းခက္တ့ဲအလုပ္ဆုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ခ 

ေကာင္းေကာင္းရတယ္။ တစ္ေန႔ကုိ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၈ ေဒၚလာ) 

အထိရတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးတ့ဲေနာက္မွာေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ 

တစ္လမွ အလုပ္ရိွတ့ဲရက္က ၁၅ ရက္ေလာက္ပဲ ရိွတယ္။”  

- နံပါတ္ ၅ အိမ္ေထာင္စု အေမးအေျဖ  

 

ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္း နည္းပါးလာျခင္းမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

အလုပ္ ဆုံး႐ံႈးမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား စစ္တမ္း 

ေကာက္ယူမႈအရ အိမ္ေထာင္စု ၇၉ စု (၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္း) မွ တင္ျပခ့ဲ 

သည္မွာေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္၎တုိ႔၏ ဝင္ေငြမ်ား ေလ်ာ့နည္း 

လာၿပီး အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြ ေလ်ာ့နည္းမႈမွာ ၈၁ ရာခုိင္ 

ႏႈန္းအထိ ရိွသည္။ အဓိက ေၿဖၾကားေပးေခ့ဲသူမ်ားအရေန႔စားအလုပ္မွာ 

အစဥ္ မရိွသည့္အျပင္ လုပ္ခလည္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကုိ ရွင္းၿပခ့ဲ 

သည္။ 

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္း 

အေပၚ ထိခုိက္မႈသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ဆင္းရဲမႈသုိ႔ တြန္းပုိ႔ 

လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ UNDP ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအား 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္းမွာ အရြယ္ေရာက္သူတစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 

ဝင္ေငြ ၃၇၆၁၅၁ က်ပ္ (၃၂၈ ေဒၚလာ) ျဖစ္သည္။45ယခင္က ထုိ 

သတ္မွတ္ခ်က္၏ အထက္တြင္ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု ၆၃ စု ရိွခ့ဲ 

ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ မတုိင္မီ အိမ္ေထာင္စု ၅၃ စုမွာထုိသတ္မွတ္ 

ခ်က္ ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရိွခ့ဲၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အိမ္ 

ေထာင္စု ၆၅ စုမွာ ထုိသတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ ေရာက္ရိွလာခ့ဲသည္။46 

အိမ္ေထာင္စုအားလုံးမွ ၎တုိ႔ ရရိွလာေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိ အစား 

အေသာက္အတြက္သာ အသုံးျပဳခ့ဲလွ်င္ပင္ ၎တုိ႔ လုိအပ္ေသာ ကယ္ 

လုိရီ ပမာဏ ျပည့္ဝရန္ လုိေနေသးသည့္ ေငြေၾကး ပမာဏအေပၚ 

အေျခခံ၍ UNDP မွ အစားအေသာက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ဥ္းကုိ ဆြဲခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဤျပယုဒ္သည္ ၎တုိ႔ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရ 

သည့္ အႀကီးမားဆုံး အခက္အခဲကုိ ေဖာ္ၫႊန္းေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ တစ္ဦးသည္ အစားအေသာက္ ငတ္မြတ္မႈ မရိွ 
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ေစရန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာေငြ ၂၇၃၉၉၀ က်ပ္ (ေဒၚလာ ၂၄၀) ျဖစ္ 

သည္ဟု UNDPမွ တြက္ခ်က္ထားသည္။47  ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမတုိင္မီက 

အစားအေသာက္ဆင္းရဲမြဲေတမႈအားသတ္မွတ္ထားသည့္မ်ဥ္း အထက္ 

တြင္ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု ၆၇ စု ရိွခ့ဲေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး 

ေနာက္တြင္မူ ၄၄ အိမ္ (၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္း)မွာ အစားအေသာက္ ဆင္းရဲ 

မြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္းေအာက္ ေရာက္သြားသည္။  

 

ဤရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္ 

ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ေနရာမ်ားရိွ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားအား ပ့ဲတင္ထပ္ေနသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဆုိင္ရာဆရာ၀န္္မ်ားအဖြဲ႔၏ စစ္တမ္းအရ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုံ 

တြင္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အိမ္ေျခ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ဥ္းေအာက္သုိ႔ ေရာက္ 

ရိွသြားခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း တနသၤာရီတုိင္းရိွ ထားဝယ္ 

အထူးစီးပြားေရးဇုံေၾကာင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္တြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ ရလဒ္အရ ၉၁ ရာခုိင္ႏႈန္း 

သည္ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္း နည္းပါး ခ့ဲ  ေၾကာင္း ထားဝယ္ အမ်ိဳးသမီး 

သမဂၢမွ တင္ျပခ့ဲသည္။48 (The Human Rights Foundation of 

Monland) မြန္ၿပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း မွ တင္ျပခ့ဲသည္မွာ 

မြန္ၿပည္နယ္တြင္ အစုိးရမွ ေၿမယာ မ်ားသိမ္းယူၿပီးေနာက္ ျပည္သူမ်ား 

အေနႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားျဖစ္လာရျခင္း၊  တခါတရံ ၎တုိ႔၏ 

ကေလမ်ားအား အလုပ္သုိ႔ ေစလႊတ္ရျခင္းမွာ ၎တုိ႔ေနအိမ္၏ 

ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု တင္ၿပခ့ဲသည္။49 

 
ဓာတ္ပုံ- ေပါင္းေလာင္း ဆည္ ေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚေသာ ေရလႊမ္း ဧရိယာ တစ္ေလွ်ာက္ 

ရြာသားမ်ား သြားလာပုံ။ ေရက်ခိ်န္တြင္ ပ်က္စီးသြားေသာ ဘုရားမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား 

ထင္ရွားစြာ ၿပန္လည္ေတြ႔ၿမင္ႏုိင္သည္။  

 

အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ား 

အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈကုိ ေတြ႔ႀကံဳခ့ဲရျခင္း 

 

ေပါင္းေလာင္းေဒသတြင္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံံရိွၿပီးေနာက္ စားနပ္ 

ရိကၡာ ဖူလံႈမႈ အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရလ်က္ရိွသည္။ အစုိးရမွ 

လယ္သမားမ်ားအား ၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမေပၚမွ အဓမၼထြက္ခြါ 

ေစေသာအခါ ၎တုိ႔၏ အစားအစာႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ား၏ အဓိက အရင္း 

အျမစ္ကုိ ဆုံး႐ံႈးခ့ဲၾကရသည္။ အိမ္ေထာင္စု ၆၆ စု (၈၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) မွ 

တင္ျပခ့ဲသည္မွာ ေျမသိမ္းမႈ မတုိင္မီ ၎တုိ႔၏ အစားအစာအတြက္ 

အဓိက အရင္းအျမစ္မွာ ၎တုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္ 

ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံရၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ လယ္ယာေျမအား 

၎တုိ႔၏ အစားအစာအတြက္ အဓိက အရင္းအျမစ္ဟု ေျပာသူမွာ 

အိမ္ေထာင္စု ႏွစ္စု (၃ ရာခုိင္ႏႈန္း) အထိ ေလ်ာ့က်သြားၿပီး ၎တုိ႔၏ 
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အစားအေသာက္အတြက္ အဓိက အရင္းအျမစ္မွာေစ်းျဖစ္လာေၾကာင္း 

အိမ္ေထာင္စု ၅၇ စု (၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) မွ တင္ျပထားသည္။ ဝင္ေငြအခြင့္ 

အလမ္းႏွင့္ အစားအစာအတြက္ အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားအားဆုံး႐ံႈးခ့ဲမႈ 

ေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈမွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။  

 

“ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ငတ္ျပတ္မွာကုိ အရမ္းစုိးရိမ္တယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 

ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ စုိးရိမ္တယ္။” 

- နံပါတ္ ၃ အိမ္ေထာင္စု အေမးအေျဖ 

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ (PHR)  မွ Household 

Hunger Scale (HHS) အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ငတ္ျပတ္မႈ တုိင္းတာခ်က္ 

ကုိ အသုံးျပ ၿဳပီး အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အစားအေသာက္ ရရိွမႈကုိ တုိင္း 

တာခ့ဲသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔အသုံးျပဳခ့ဲ ေသာ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ တုိင္းတာခ်က္ အဆင့္မ်ားမွာ ဆုိးရြားမႈ မရိွေသာ၊ 

ဆုိးရြားေသာ ႏွင့္ အလြန္ဆုိးရြားေသာ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ား 

အသုံးျပဳခ့ဲေသာ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ ရလဒ္ အဆင့္မ်ားကုိ ကမၻာ့စား 

နပ္ရိကၡာ ဖူလံႈေရး အစီအစဥ္ World Food Programme (WFP) ၏ 

ကမ္း႐ုိးတန္း ေဒသမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စစ္တမ္း၊50 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းရိွ Save the Children International 

(SCI)51မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စစ္တမ္း၊ the Livelihoods and Food 

Security Trust Fund (LIFT)52 မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စစ္တမ္းမ်ား 

ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ စစ္ေဆးႏုိင္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ LIFT မွ 

ထုတ္ျပန္ ထားေသာ စစ္တမ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ျခားနားေသာ ပထဝီ 

နယ္ေျမ ေလးခုမွ ရြာေပါင္း ၂၅၂ ရြာ အတြက္ 

ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ LIFT ၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ အတြက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ၎သည္ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံႈမႈႏွင့္ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္း ဆုံးႏွင့္ 

အနီးစပ္ဆုံး အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။  

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ ၏ ရလဒ္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း 

မတိုင္မီက စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈမွာ LIFT၏ စစ္တမ္း တြင္ (၂ ရာခုိင္ႏႈန္း 

မွာ ဆုိးရြားမႈ မရိွ၊ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ငတ္မြတ္မႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရ) 

ခန္႔မွန္းထား ေသာ ေယဘုယ် ခန္႔မွန္းေျခႏွင့္ တူညီမႈ ရိွေသာ္လည္း 

ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ေၾကာင့္ ထိုအေျခအေနမွာ (၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆုိးရြားမႈ မရိွ၊ 

၆ ရာခုိင္ႏႈန္း အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရ) ပုိမုိ 

ဆုိးရြားလာခ့ဲသည္။ 
 (For more data, see Chart 1 in Appendix.) 
 
LIFT၏ စစ္တမ္းအရ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ 

နည္းေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမ်ားရိွသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ 

ဖူလုံမႈ နည္းပါးသည္။53 ဤနိဂုံးခ်ဳပ္သည္ေျမယာႏွင့္ ဝင္ေငြ အခြင့္ 

အလမ္း ဆုံး႐ံႈးၿပီးေနာက္တြင္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈ မရိွျခင္း တုိးပြား 

လာသည္ဟူသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ (PHR) ၏ 

ေတြ႔ရိွခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွသည္။  

 

“ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အရင္ကဆုိ အသားနဲ႔ ငါးေတြ စားရေလ့ရိွေပမယ့္ 

အခုေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အရြက္နဲ႔ အသီးအႏံွေတြပဲ စားရေတာ့တယ္။” 

- နံပါတ္ ၂၀ အိမ္ေထာင္စု အေမးအေျဖ 

 

အိမ္ေထာင္စုအတြက္ အစားအေသာက္ ဖူလုံမႈရိွသည့္ လမ်ား Months 

of Adequate Household Food Provisioning (MAHFP) အား 

တုိင္းတာမႈကုိ အသုံးျပဳ၍ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ၎တုိ႔အေနႏွင့္ 

တစ္ႏွစ္အတြင္း လုံေလာက္သည့္ အစားအေသာက္ မရိွေသာ လမ်ား 

ရိွမရိွကုိ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ 

(PHR) မွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အစားအစာ ရရိွႏုိင္မႈကုိ တုိင္းတာခ့ဲ 

ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ပ်မ္းမွ် အေနႏွင့္ အိမ္ 

ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ ဖူလံႈမႈရိွသည့္ လမ်ားမွာ ပ်မ္းမွ် 

၃.၂ ရိွသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ် ၈.၈ လတြင္ အိမ္ 

ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ဖူလံႈသည့္ အစားအစာ မရိွပါ။ မေရႊ႕ေျပာင္းမီကာ 

လမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အတြက္ အစား အေသာက္ ဖူလံႈမႈရိွ 

သည့္ လမ်ားမွာ ၉.၉ ရိွသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၂.၁၂ လအတြင္းသာ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ဖူလံႈသည့္ စားနပ္ ရိကၡာ 

မရိွျခင္းျဖစ္သည္။54  ဤေတြ႔ရိွခ်က္ ႏွစ္ခုအား ႏႈိင္းယွဥ္လုိက္ ျခင္းျဖင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးေနာက္ ပုိင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလံႈမႈမွာသိသိသာသာ  က်ဆင္းလာသည္ကုိ ေတြ႔ရ 

သည္။ 
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“အရင္ကဆုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ သရက္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီးေတြကုိ 

ကုိယ့္ၿခံထဲကေန ခူးစားခ့ဲဘူးတယ္။ အခုေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ 

မရိွေတာ့ဘူး။” 

- နံပါတ္ ၂၆ အိမ္ေထာင္စု အေမးအေျဖ 

 

 အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အစားအေသာက္ ဖူလံႈမႈမရိွျခင္းအား 

ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ လူ႔အခြင့္ 

အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ (PHR)မွ ဤကြာျခားခ်က္ ၂ ခုကုိ 

တုိင္းတာရန္အတြက္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေနႏွင့္ အစားအေသာက္ 

လုံေလာက္မႈ မရိွသည့္အတြက္ ထမင္းစားခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ဟင္းခြက္ 

ပမာဏကုိ အႀကိမ္မည္မွ် ေလွ်ာ့ခ့ဲရေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ၎တုိ႔ 

ပုံမွန္ စားေနသည့္ အခါမ်ားထက္ ပုိမုိ၍ ေစ်းသက္သာေသာ အစား 

အေသာက္မ်ားကုိ အႀကိမ္မည္မွ် ေျပာင္းလဲစားေသာက္ရေၾကာင္းမ်ား 

ကုိ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ 

အစားေလွ်ာ့စားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထမင္းစားခ်ိန္ အၾကိမ္ ေလွ်ာ့ျခင္းႏွင့္ 

ေစ်းပုိသက္သာေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားသုံးမႈ  အႀကိမ္အေရ 

အတြက္ တုိးလာေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔မွ 

ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ့ဲသည္။  ထုိက့ဲသုိ႔ ျပႆနာမ်ားအား ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ 

အတြက္အသုံးျပဳမႈ နည္းလမ္းမ်ားပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္ 

စုမ်ား အေနႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈ 

မရိွျခင္း တုိးပြားလာသည္ကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။  

 

ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ရသည့္ မိသားစုမ်ားတြင္ ေသာက္ေရ 

လုံေလာက္စြာ မရိွျခင္း 

 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အျခား အဓိက လူသားခ်င္းစာနာ 

ေထာက္ထားမႈ လိုအပ္ေနသည္မွာ ေရရရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္း 

ေကာက္ယူထားေသာ အိမ္ေထာင္စု ၄၅ စု၏ တင္ျပခ်က္အရ ေသာက္ 

ေရလုံေလာက္မႈ မရိွေပ။ အစုိးရမွေန၍ ေရေလွာင္ကန္အသစ္မွ ေရျဖန္႔ 

ေဝရန္အတြက္ ေရပုိက္ေခါင္း အသစ္မ်ားေဆာက္ေပးထားေသာ္လည္း 

ထုိပုိက္မွ ထြက္လာေသာ ေရမ်ားမွာ မည္းညစ္ေနၿပီးအနံ႔ဆုိးလြန္းသည့္ 

အတြက္ ထုိေရမ်ားကုိ မေသာက္သုံးလိုၾကပါ။ အစုိးရမွ ရြာတစ္ရြာတြင္ 

အနီးရိွ စမ္းေခ်ာင္းမွတစ္ဆင့္ ေရဘုံဘုိင္တစ္ခု တည္ေဆာက္ထား 

ေသာ္လည္း ၂ ေပသာ နက္သည့္ ထုိေရဘုံဘုိင္သည္ အိမ္ေထာင္စု 

၃၀၀ အတြက္ ေရ အလုံအေလာက္မေပးႏုိင္သည့္အျပင္ေဒသအတြင္း  

တြင္ ရန္လုိ မုန္းတီးမႈ အၿငင္းပြားမႈမ်ားကုိပါ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေရအ 

တြက္၊  ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေရရိွရန္အတြက္ ပုိက္မ်ား သြယ္တန္းထား 

ျခင္း ျဖင့္္ နီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ေနထုိင္သူမ်ားက ပုိ၍ ေဝးေသာ 

ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားထက္  ေရပုိမုိရရိွမႈမ်ားအတြက္ ႏႈတ္ျဖင့္ 

ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားရိွသည္ဟု ေဒသတြင္း အဖြဲ႔ဝင္မွ တင္ျပထားသည္။  

 

“အခုဆုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရကုိ မွ ၿ်ပီး 

သုံးေနရတယ္။ ပုိက္ကေနလာတ့ဲေရက ေသာက္လို႔ မရဘူး။ 

အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေရရဖုိ႔ ေတာ္ထဲကုိ သြားရတယ္။” 

- နံပါတ္ ၂၀ အိမ္ေထာင္စု အေမးအေျဖ  

 

 

ဓာတ္ပုံ- ေပါင္းေလာင္းေရြ႕ေၿပာင္းဧရိယာ ၌ ေနရပ္ေၿပာင္းေရြ႕ခံရသူမ်ားမွ မိမိ တုိ႔ 

ေနထုိင္မႈအေၿခအေနအား ေၿပာၾကားေနၾကစဥ္။ 

 

ေပါင္းေလာင္းေဒသတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း မျပဳလုပ္မီ ပုိမုိေကာင္းမြန္ 

ေသာ ေရေပးေဝေရး စနစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အစုိးရတြင္ 

အခ်ိန္ရခ့ဲပါသည္။ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္မႈအား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ 

စတင္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ရြာသားမ်ားမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္း မရိွေသးပါ။ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရမည့္ 

ေနရာတြင္ ေသာက္ေရ အလုံအေလာက္ ရရိွရန္ မျပဳလုပ္ႏုိင္ခ့ဲျခင္းမွာ 

ႏုိင္ငံတကာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ 

မ်ားကုိ လိုက္နာသည့္ ျပည့္စုံေသာ ေနရာထုိင္ခင္းအတြက္ လိုအပ္ 

သည္မ်ားကုိ စီစဥ္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခခံ  လမ္းၫႊန္ 

ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္  အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား လမ္းၫႊန္ခ်က္ 

မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။  

 

ေပါင္းေလာင္းေဒသတြင္ ေတြ႕ရိွခ့ဲရသည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ အျခား 

ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရသူ 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 

 

23 



 
မ်ား ၏ အေျခအေနကုိပါ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရ 

သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေသာက္ေရ အလုံအေလာက္ မရရိွျခင္းအေပၚ 

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုံ55 ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ဟူးေကာင္း က်ား 

ထိန္းသိမ္းေရးေဒသတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းအ 

တြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရသူမ်ားမွလည္း တင္ျပထားသည္။56  အျခား 

အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္လည္း ကယားျပည္နယ္ရိွ ေမာ္ခ်ီးသတၳဳတြင္း၊57 

စစ္ကုိင္းတုိင္းရိွ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီ သတၳဳတြင္း၊58 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ 

တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး တြင္း59 ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ေက်ာက္ျဖဴ 

အထူးစီပြားေရးဇုံ60 မ်ားတြင္ ေရေပးေဝမႈႏွင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

“ေရမသန္႔တ့ဲအတြက္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အခုဆုိ ဝမ္းေရာဂါေတြ 

ခံစားေနရတယ္။” 

- နံပါတ္ ၂၃ အိမ္ေထာင္စု အေမးအေျဖ 

 

စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ အဆုံးစီရင္ျခင္းမ်ား 

 

“ဆက္ၿပီးေတာ့ အသက္ရွင္ေနတာထက္ ေသတာကမွ 

ပုိေကာင္းမယ္လုိ႔ ကၽြ န္ေတာ္ထင္တယ္။” 

- နံပါတ္ ၂၁ အိမ္ေထာင္စု အေမးအေျဖ  

 

ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ၏ ေရေလွာင္ကန္ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ 

ေနထုိင္ရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ား ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံႈမႈ မရိွျခင္းမ်ားသည္ ထုိသူမ်ားအား 

စိတ္ေရာဂါ ေဝဒနာကုိပါ ျဖစ္ေပၚ ခံစားလာေစသည္။ PHQ-2 ၏ 

စိတ္ဖိစီးမႈပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္အရ ျပန္လည္ 

ေျဖၾကားသူ ၈၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအား စိတ္ဖိစီးမႈ ေဝဒနာကုိ လက္ရိွ အခ်ိန္ 

တြင္ ခံစားေနရမႈ ရိွမရိွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ စမ္းသပ္ခံရန္အတြက္ အၾကံ 

ျပဳထားသည္။ ကေလးမ်ားအား ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ 

အမ်ားအျပားအပါအဝင္ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ အရက္ေသစာ ေသာက္စား 

ျခင္းမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ဟု ထင္ေနေၾကာင္းကုိ အဖြဲ႔လုိက္ 

ေဆြးေႏြး မႈတြင္ ပါဝင္သူ အခ်ိဳ႕က လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဆရာ၀န္မ်ား 

အဖြဲ႔အား ေျပာၾကားခ့ဲသည္။61 

 

“ကၽြ န္ေတာ္ အရက္မူးေနတ့ဲလူေတြ အမ်ားအၿပား လမ္းေပၚမွာ 

ေလွ်ာက္သြားေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ အရင္ကဆုိ အဲလုိမဟုတ္ဘူး။” 

- အဖြဲ႔လုိက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ နံပါတ္၂ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ  

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ထန္းတပင္ေက်းရြာတြင္ လယ္သမားႏွင့္ 

လူငယ္ စုစုေပါင္း ၁၀ ဦးမွာ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား ေသာက္ၿပီး မိမိကုိယ္ကုိ 

ေသေၾကာင္းၾကံစည္ခ့ဲၾကသည္။ ေျခာက္ဦးအား ေဆး႐ုံတင္ခ့ဲရၿပီး 

ေလးဦးမွာ အသက္ဆုံး႐ံႈးခ့ဲရသည္။ ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပခ့ဲသည္မွာ 

မိမိကုိယ္ကုိ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈမ်ားမွာ အမ်ားစုမွာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ 

လက္မထပ္ရေသးေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ လူငယ္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကား 

ခ့ဲသည္မွာ သူ႔အေန ၿဖင့္ သူ၏ လယ္ႏွင့္ ျပန္မရႏုိင္ေတာ့သည့္ ယခင္ 

က သူႏွင့္ သူ႔မိသားစု ေနခ့ဲသည့္ ဘဝမ်ိဳးကုိ လြမ္းသည္ဟု ဆုိသည္။ 

အျခား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးငယ ္ေလးမွ 

“ကၽြ န္မေသရင္ ကၽြ န္မမိသားစု စားစရာ ပုိလာလိမ့္မယ္” ဟုဆုိကာ 

အဆိပ္ေသာက္ခ့ဲသည္။62 

 

“ရြာထဲမွာ လူေတြက ေသရင္ေကာင္းမလားဆုိၿပီး ေျပာေနၾကတယ္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ငါးလ ေျခာက္လေလာက္ၾကာၿပီ သူတုိ႔မွာ 

စားစရာမရိွဘူး။ အလုပ္မရိွဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔လည္း 

အသက္မရွင္ခ်င္ေတာ့ဘူး။” 

- အဖြဲ႔လုိက္ေဆြးေႏြးမႈ အဖြဲ႔ ၂   တြင ္ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ  

 

ေနရပ္မွ ဖယ္ရွားခံရၿခင္း ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ (PHR) က ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အစုိးရၾကားရိွ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ 

ျပႆနာမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ အစုိးရမွ ေျမသိမ္းမႈတြင္ 

ပါဝင္ေနျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ ခ်မွတ္ထားေသာတာ 

ဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လစ္ဟာေနၿခင္းဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 

ေကာင္း မြန္စြာ အဓိပၸါယ္ဖြဲ႕ဆုိထားျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးအား 

ေလးစားမႈ မရိွ သည့္ေျမယာအသုံးခ်မႈ မူဝါဒေၾကာင္လည္း 

ဥပေဒအရမဟုတ္ သည့္ ေနရပ္ မွ ဖယ္ရွားမႈ မ်ားတြင္ အစုိးရအတြက္ 

တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ ခံမႈ ရိွလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ စနစ္မရိွျခင္း 

ျဖစ္သည္။  ဒီမုိက ေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ 

ေရာက္စျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အစုိးရတြင္ တာဝန္ ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ 

ရိွရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ စနစ္မ်ား မရိွသည့္အျပင္ 

အစုိးရအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာယုံၾကည္မႈကင္းမ့ဲ ခ့ဲေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 

ျပည္သူမ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳ ေတြ႔ေနရသည္။ 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 
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ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လြတ္ေတာ္ အမတ္အခ်ိဳ႕မွာ တရားသျဖင့္ တင္ေျမႇာက္ခံ 

ထားရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ အေျခခံ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ 

ႏုိင္ခြင့္ကုိ အေလးထားၿပီး ဥပေဒမ့ဲ ေနရပ္မွ ဖယ္ရွားၿခင္းအား ဆန္႔က်င္ 

ၿပီးလုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတုိင္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ စာတမ္းမ်ားအား 

ထုတ္ေဝႏုိင္ရန္ ပ့ံပုိးၾကသည္။  ထုိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ နည္းလမ္း 

တခ်ိဳ႕ျဖင့္ စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ ေၿမယာသိမ္း မႈမ်ားႏွင့္ပတ္ 

သက္၍ တုိင္စာမ်ားအား လက္ခံရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႔စည္းထား 

ေသာ လယ္ယာေျမ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ လူမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးအတြက္ ၎တုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္အား ေဖာ္ျပေနသည့္ 

လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။  

 

 အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကားရိွ ေျမသိမ္းမႈႏွင့္ ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 

အား ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ စနစ္က်ေစရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ 

အဖြဲ႔မ်ား အေနၿဖင့္္အေရးႀကီးသည့္ အပုိင္းမွ လုပ္ေဆာင္ ရန္ၿဖစ္ႏုိင္ 

ေခ်ရိိွသည္။။ သုိ႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရိွေသာ ျပည္သူ 

အမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ 

ေတာ္တုိ႔၏ အခန္းက႑အား မသိျခင္းေၾကာင့္ အကူအညီ မေတာင္း 

ျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါင္းေလာင္းေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔၏ သုေတသန ျပဳခ်က္အရ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 

ေသာ သူမ်ားသာ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိ သိသည္။Asia 

Foundation၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ “ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံရိွ ျပည္သူမ်ားမွာ အစုိးရ ဌာန အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ လက္ရိွ ဖြဲ႔စည္း 

ပုံႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အနည္းငယ္မွ်သာ သိရိွၾကၿပီး 

ဒီမုိကေရစီ၏ အေျခခံ သေဘာတရားကုိ အနည္းငယ္သာ နားလည္ 

သည္။”63 ဒုတိယ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္မွာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ခံရေသာ 

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ၾကားရိွ အာဏာ ခြဲေဝေရးပင္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ေျမသိမ္းမႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ အစုိးရႏွင့္ အျခား 

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အေပၚ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ မည္သည့္ အတုိင္း 

အတာအထိ အာဏာရိွသည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ မသိရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

 

ဓာတ္ပုံ- ေၿပာင္းေရြ႔ခံရေသာ ေနရာ မွ အိမ္။ ေနရပ္ေပ်ာက္သူမ်ားမွ မိမိတုိ႔ အိမ္ေဟာင္း 

အတြက္ ပမာဏ နည္းပါးေသာ၊ လုံေလာက္မႈ မရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ သာ ၿပန္လည္ 

ရရိွခ့ဲသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နိဂုံးခ်ဳပ္ 

အေျခခံ လမ္းၫႊန္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္  အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

မ်ား လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ေပါင္းေလာင္း ေရကာတာ အစီအစဥ္ 

ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 

မရိွေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ (PHR) မွ  ရွာေဖြ 

ေတြ႕ရိွခ့ဲသည္။ ထုိ႔အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈေၾကာင့္ အလုပ္ 

အကုိင္ ႏွင့္ ဝင္ေငြ အခြင့္အလမ္း ဆုံး႐ံႈးျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈ 

မရိွျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၊ ေရရရိွရန္ ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ကျ်ခင္း 

ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ အဆုံးစီရင္ျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ရိွလာရသည္။  

 

 
phr.org ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပုိင္း 

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခံ ဘဝမ်ား 
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ဤရွာေဖြ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား 

အတြက္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း၊ ေရရိွမႈ၊ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ ႏွင့္ လူသားတုိ႔ ဘဝမ်ားအေပၚ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား 

အပါအဝင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 

ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနအေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ား ရိွျခင္းႏွင့္ 

ဆုိင္သည့္  သက္ေသျပမႈမ်ား ပုိမုိ တုိးပြားလာသည္ကုိ ေတြ႔ႏုိင္သည္။  

စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔ အနီးရိွ လူအမ်ား 

၏  စီးပြားေရးကုိ ဖ်က္စီးလ်က္ရိွသည္။  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းရိွ အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေလ့လာ 

ေတြ႔ရိွထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေပါင္းေလာင္း 

အတြက္ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ထုိအထဲတြင္ 

လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ႏုိင္လုိမင္းထက္ ျပ ျဳခင္းမ်ားႏွင့္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအား ေရရွည္ 

လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ မရိွသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေခ်မႈ 

မ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အေသြး 

ေအာက္ နိမ့္ပါးသည့္ ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးအေထာက္အပ့ံ 

ပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ အစုိးရမွ ေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေန 

ထုိင္ရာ ေနရာမ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ 

ဖူလုံမႈ မရိွျခင္း ႏွင့္  ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားအား ျပန္လည္ျပျဳပင္ရန္အတြက္ 

ေပးေခ်ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏ အနည္းအက်ဥ္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။  

 

ေပါင္းေလာင္း ေရကာတာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ရသည့္ ျပည္တြင္း 

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရသူ ၈၀၀၀ သည္ လူသားမ်ား၏ အေျခခံ လိုအပ္ 

ခ်က္အတြက္ အကူအညီမ်ား အျပင္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 

အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားပါလိုအပ္ေနသည္။ ျမန္မာအစုိးရသည္ ဤ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ခ်က္ျခင္း ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လုိၿပီး ဤက့ဲသုိ႔ မျပ ဳ

လုပ္ႏုိင္ပါက ၄င္းတုိ႔အေနႏွင္ အျခား တတ္ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 

အကူအညီ ရွာေဖြ ရယူသင့္သည္။  

 

ေပါင္းေလာင္းတြင္ က်ေရာက္ေသာ ဤေဘးအႏၱရာယ္သည္ အျခား 

ေရကာတာမ်ား၊ သတၳဳတြင္းမ်ား၊ အထူး စီးပြားေရးဇုံမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တဝွမ္းရိွ အျခား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 

ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။ ဤဖြ႕ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ ေျမသိမ္းမႈမ်ားသည္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ မရိွျခင္း၊ 

အစုိးရ၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ႏုိင္ငံတကာ 

ေျမသိမ္းမႈလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ မလုိက္နာျခင္း၊ ေျမသိမ္းမႈကုိ 

ျဖစ္ေစေသာ ေျမယာအသုံးခ်မႈ မူဝါဒမ်ားက့ဲသုိ႔ ယခင္ 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ က်င့္သုံးခ့ဲေသာ စနစ္မ်ား ဆက္လက္ 

တည္ရိွေနမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ ဤက့ဲသုိ႔ မူဝါဒမ်ား 

ရိွမေနသင့္ေပ။ ဤမူဝါဒမ်ား ရိွေနသ၍ အေသးစား လုပ္ကြက္ငယ္ 

ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခား ေျမပုိင္ရွင္မ်ားအေနၿဖင့္  ဆက္လက္ 

ထိခုိက္နစ္နာေနမည္ျဖစ္သည္။ ပုိမုိ အားေကာင္းေသာ ဒီမုိကေရစီ 

ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ စတင္ 

ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားၾကားၿဖစ္ေသာ အေျခအေန 

မ်ားကုိ ၾကား၀င္ေၿဖရွင္းေပးသင့္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေက်းလက္ေတာ 

ရြာမ်ားတြင္ဝင္ေငြရရိွရန္လယ္ယာလုပ္ကုိင္ျခင္းမွတပါး အစား အ 

ေသာက္အတြက္ အခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္သာရိွသည္။ ႏုိင္ငံတဝွမ္း 

တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေျမယာ 

မ်ားကုိ ဆုံး႐ံႈးခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ 

စီးပြားေရး အေျခအေန ဆုိးရြားလာကာ အမ်ားစုမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ 

ၾကံဳေတြ႔ေနရၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ျပည္သူမ်ား 

အား အကာအကြယ္ေပးမည့္ အစိုးရအား ေရြးခ်ယ္ရမည့္ အခ်ိန္ 

ျဖစ္သည္။  

 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသုိ႔  
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• ျပည္တြင္း ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံ 

သေဘာတရား လမ္းၫႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္မွ ဖယ္ရွားခံရၿခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ 

ေျပာင္းေနထုိင္ရသူမ်ားအတြက္ အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား အား လိုက္နာေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေနရပ္မွ 

ဖယ္ရွားၿခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီၿပီး 

ေက်းလက္ေဒသရိွ ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား ေလးစားကာ 

အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ မႈေပးႏုိင္သည့္ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ 

မူဝါဒကုိ ေဖာ္ေဆာင္ အတည္ျပဳရန္ 

• အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒအား အတည္ျပၿဳပီးပါက 

ျပည္သူမ်ားအား ထုိ မူဝါဒတြင္ ပါဝင္သည့္ ၎တုိ႔၏ 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ကာကြယ္မႈေပးႏုိင္သည့္ လမ္း ၫႊန္ခ်က္မ်ား 

တည္ရိွေနမႈကုိ သိရိွနားလည္ လာေစ ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ား 

သုံးစြဲကာ ႏိုင္ငံတဝွမ္း အသိ ပညာေပးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္။  

• အေၿခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္၍ ေျမသိမ္းသူ တစ္ဦး 

တစ္ေယာက္စီႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားအား တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံ 

မႈရိွေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ မႈမ်ားအား 

ခ်ိဳးေဖာက္ၿခင္း  မ်ားကုိ ခ်က္ျခင္း ကုစားမႈ နည္းလမ္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏွင့္ ၿဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ 

စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေကာ္မတီ တစ္ခု ဖြဲ႔ရန္။ 

• ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼ ေနရပ္မွ ဖယ္ရွားၿခင္း မ်ားအား 

ႏုိင္ငံတဝွမ္းရိွ ျပည္သူမ်ာ အားလုံးပါဝင္ေသာ အသိေပး ေဆြးေႏြးမႈ 

ျပဳလုပ္ၿပီး ခုိင္မာသည့္ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံး ခ်မႈမူဝါဒ အား 

အတည္မျပဳမီ အခ်ိန္ထိ ရပ္ဆုိင္းထားရန္။  

• ေက်းလက္ေဒသရိွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူ 

လယ္သမားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေလးစားမႈ ရိွ သည့္ 

ေျမယာအသုံးခ်မႈ မူဝါဒကုိ ေထာက္ခံ ပ့ံပုိး ေပးရန္။  

• ေပါင္းေလာင္းေဒသႏွင့္ အျခား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္ 

ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ထိခုိက္မႈမ်ားအား ေလ့လာ ရန္ႏွင့္ 

ေရွ႕ဆက္ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ 

သာမကယခင္ႀကံဳေတြ႔ခံရမႈမ်ားအားကုစား ေပးရန္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ စုံစမ္းေထာက္ လွမ္းမည့္ အဖြဲ႔ကုိ 

စတင္ဖြဲ႔ရန္။  

• ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္း 

ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ လယ္ယာေျမ ေကာ္မရွင္၏ တရားစီရင္မႈ 

ျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အစုိးရ ဌာနမ်ားပါဝင္ ပါတ္သက္ေနသည့္ 

ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆး ေျဖရွင္းႏုိင္သည္အထိ 

တုိးျမႇင့္ရန္။  

• အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ အရပ္သား 

ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေအာက္တြင္ရိွသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္သည္ကုိ 

ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏုိင္မည့္ ဥပေဒအား ျပဌာန္းေပးရန္။  

• လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တုိ႔၏ 

အခြင့္အေရးမ်ား၊ လုိအပ္ေသာ အရာမ်ားကုိ ေလးစားၿပီး၊ 

လူ႔အဖဲြ႔အစည္း အသုိင္းအ၀ုိင္း အလုိက္ ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 

အခြင့္အေရးကုိ ညီမ်ွစြာ ကာကြယ္ေပးမည့္ ေျမယာ မူဝါဒကုိ 

ျပဌာန္းေပးရန္၊ ႏွင့္ ေျမယာဆုံး႐ံႈးသူ ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ 

သင့္ေတာ္သည့္ နစ္နာေၾကး ေလ်ာ္ေၾကး မ်ား ရရိွေစရန္အတြက္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

• လြတ္ေတာ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အေနႏွင့္ ၎တုိ႔ မဲဆႏၵနယ္ 

အတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ 

စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား 

ကာကြယ္ေပးမႈ ရိွမရိွ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လိုအပ္ပါက 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

 

ျမန္မာအစုိးရ၏ အစုိးရ အာဏာပုိင္ဌာနမ်ားသုိ႔ 

 

•  ျပည္တြင္း ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္  ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 

ေၾကာင့္ ေနရပ္မွဖယ္ရွားခံရၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူ 

မ်ားအတြက္ အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ 

ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေနရပ္မွ 

ဖယ္ရွားၿခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီၿပီး 

ေက်းလက္ေဒသရွိ ေဒသခံမ်ား၏အခြင့္အေရးအား ေလးစား 

ကာ အမွန္တကယ္ ကာကြယ္မႈေပးႏုိင္သည့္ အမ်ိဳးသား 

ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္  

• ယခင္က အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ 

ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ အတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား (ဥပမာအား ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္၊ 

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး) အား တာဝန္ ေပးၿပီး 

ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူမ်ားအား ျပန္လည္ကုစား ေပးမည့္ စနစ္တစ္ခု 

ျပဳလုပ္ေပးရန္။ 
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• တုိင္စာမ်ားအား ၾကားနာေပးၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူမ်ား 

အတြက္ ဆက္လက္ လုိအပ္ေနမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးမည့္ 

ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕ေပးရန္။  

• ေျမယာအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ဖမ္းဆီၿခင္း၊ 

ထိန္းသိမ္းၿခင္မ်ားကုိ ရပ္တန္႔ၿပီး ေျမယာအေရး 

ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ၿခြင္းခ်က္မရွိ  ၿပန္လည္ 

လႊတ္ေပးရန္။  

 

ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံေသာ အလွဴရွင္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔  

 

• ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္း ႏွင့္ အၿခား 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကုိ  

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား၊  ထုိလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား 

အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစျခင္း မရိွေစရန္အတြက္ႏွင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရမည့္သူမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ 

သေဘာတူညီလ်က္ တရားဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 

အညီ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းျဖစ္ေစ ရန္အတြက္ ေသခ်ာေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

• ေျမယာအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးေထာင ္

ခ်ေနျခင္းမ်ား၊  ထိန္းသိမ္းထားၿခင္းမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေပး ရန္ႏွင့္ 

မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူအားလုံးကုိ လႊတ္ေျမာက္ေစရန္ 

အတြက္ ေတာင္းဆုိေပးရန္။ 

• လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအတြက္ အကူအညီေပး 

ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔ 

မ်ားသည္ ေပါင္းေလာင္းေဒသႏွင့္ အျခား ေဒသမ်ားတြင္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေနရသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိရိွရန္ 

ေလ့လာၿပီး လုိအပ္ေသာ အစားအစာ၊ ေရ၊ တကုိယ္ေရ 

သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ 

ပညာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား  ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အတြက္ 

အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္။  

• ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ သံ႐ံုးမွ ပညာရွင္မ်ား က 

အဖမ္းခံထားရသူမ်ား၏  လက္တလာ အေျခအေန ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန 

ကုိသိရွိေစရန္ အတြက္ ေတာင္းဆုိသင့္ၿပီး က်န္းမာေရး 

အသိပညာရွင္မ်ားမွ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္။  

 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

 

• ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မည္သည့္စီးပြားေရး ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏံွမႈ 

လုပ္ငန္းရွင္မဆုိ အနည္းဆုံး လူ႔အခြင့္အေရးအား 

ေလးစားရမည္ ဟူသည့္ အခ်က္ ပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား64 ကုိ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္။  ထုိ႔အတြက္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္း စီမံကိန္း မ်ားမွ 

မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမွမျဖစ္ ေစရန္အတြက္ 

လူ႔အခြင့္အေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈ ေလ့လာစမ္းစစ္ခ်က္ မ်ား 

ျပဳလုပ္ရန္။  
 

 
 
 

ေၿမယာ သိမ္းယူခံရၿခင္း အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနေသာ 

အရပ္ဖက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ ေအာက္ပါ 

အရင္းအၿမစ္မ်ား သည္ အကူအညီ ၿဖစ္ေကာင္း 

ၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

• ၿမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

အသင္း(AAPP)၊  ကုိေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ၀၉၄၂၈၁၁၇၃၄၈ 

• ဒို႔ေၿမကြန္ရက္၊ landsinourhands@gmail.com ၊ 

၀၉၄၀၃၇၀၆၀၅၂ 

• ကယန္း မ်ိဳးဆက္သစ ္ လူငယ္အဖြဲ႔၊ kngy.org@gmail.com 

www.kngy.org  

• ၿမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္၊ အမွတ္၁၀/၁၂ ၄၉ လမ္း 

(ေအာက္လမ္း) ၅ ရပ္ကြက္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိ ႔ဳနယ္၊ 

၀၉၄၃၁၆၂၀၉၁၊ ukyimyint.p@gmail.com  
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အခ်က္အလက္ျပ ဇယားမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ျပ ပုံမ်ား 
ဇယား ၁ 
 

ေပါင္းေလာင္း ေရကာတာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ လူေပါင္း ၈၀၀၀ အေပၚ သက္ေရာက္ေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ တုိင္းတာ 

ခ်က္မ်ား  မေျပာင္းေရႊ႕မီ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး 

အလုပ္လက္မ့ဲ (%) ၁ ၂၀ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လစဥ္ဝင္ေငြ (က်ပ္ေငြ) ၂၃၅၀၀၀ ၄၅၀၀၀ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္မ်ဥ္းေအာက္ရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား (%) 

 ၁၆ ၈၆ 

အစားအေသာက္အတြက္ အဓိကအရင္းအျမစ္မွာ ကုိယ္ပုိင္လယ္ေျမျဖစ္သည္။  ၈၆ ၈ 

အစားအေသာက္အတြက္ အဓိကအရင္းအျမစ္မွာ ေစ်းျဖစ္သည္။ ၃ ၇၅ 

အစာငတ္မြတ္ျခင္း အေျခအေန ဆုိးရြားမႈ မရိွေသာ အိမ္ေထာင္စု (%) ၉၆ ၆၃ 

အစာငတ္မြတ္ျခင္း အေျခအေန ဆုိးရြားမႈရိွေသာ အိမ္ေထာင္စု (%) ၃ ၃၁ 

အစာငတ္မြတ္ျခင္း အေျခအေန အလြန္ဆုိးရြားေသာ အိမ္ေထာင္စု (%) ၁ ၆ 

အိမ္ေထာင္စုအတြက္ လုံေလာက္ေသာ အစားအစာ ထုတ္လုပ္မႈ ရိွေသာ လမ်ား ၉.၉ ၃.၂ 

ေရလုံေလာက္စြာ မရရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား (%) မသိ ၄၅ 

စိတ္က်ေရာဂါ ရိွႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ား (%) မသိ ၈၁ 

 
 
Chart 2 
 

ၿမန္မာႏိုင္ငံ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈ အေၿခအေန  

  အိမ္ေထာင္စု အစာငတ္မြတ္မႈ အစီရင္ခံၿခင္း  အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္း  

အိမ္ေထာင္စု 

အစာငတ္မြတ္မႈ အဆင့္  

PHR ေပါင္းေလာင္း စစ္တမ္း 

‘ေၿပာင္းေရြ႕ခံရ မႈ မတုိင္ခင္’ 

ေမးခြန္း 

PHR ေပါင္းေလာင္း စစ္တမ္း 

‘ေၿပာင္းေရြ႕ခံရ  ၿပီးေနာက္’ 

ေမးခြန္း 

LIFT ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 

စစ္တမ္း  

SCI ေၿခာက္ေသြ႕ဇုန္ 

စစ္တမ္း  

အနည္းငယ္  ၉၆ ၆၃ ၉၄ ၉၈ 

အသင့္အတင့္ 

(အလယ္အလတ္)  ၃ ၃၁ ၅ ၂ 

အလြန္အကၽြ ံ ၁ ၆ ၁ ၀ 
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Graph 3 
 

 
 
Graph 4 
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Graph 5 
 
 

 
 

UNDP ၏ တြက္ဆခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ လူႀကီး တစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၇၆၁၅၁ က်ပ္ (၃၂၈ ေဒၚလာ) 

ျဖစ္ၿပီး အစားအေသာက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ လူႀကီးတစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၇၄၉၉၀ က်ပ္ (၂၇၄ ေဒၚလာ) ျဖစ္သည္။65 

 
 
 

Graph 6 
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ENDNOTES 

1 ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရိွေသာ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမုိ သိရိွလုိပါက ေအာက္ပါ လင့္ခ္မ်ားကုိ 

ၾကည့္ပါ။  

http://fas.org/sgp/crs/row/R41336.pdf; https://www.gov.uk/arms-embargo-on-burma; 
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