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အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ျမန္မာႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း

အေျခအေနဆန္းစစ္ခ်က္

စာေစာင္ကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

လူသားခ်င္းစာနာေရးႏွင့္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး က႑မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲ
ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌လည္းေကာင္း၊

ပံ့ပိုးမႈေပးႏိုင္မည့္

အရင္းအျမစ္တစ္ရပ္အျဖစ္

Myanmar

Information

Management Unit (MIMU) ႏွင့္ Peace Support Fund (PSF) တို႔က ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းဟု
(အေ႐ွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း)၊

ဆိုရာ၌

မြန္ျပည္နယ္၊

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊

ကရင္ျပည္နယ္၊
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ကယားျပည္နယ္၊

႐ွမ္းျပည္နယ္

(အေ႐ွ႕ပိုင္း)

ပါ၀င္ပါသည္။

တို႔

မၾကာေသးမီက ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ အဓိက ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားသူ
၃၆ဦးအား ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္းတို႔ျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းထားပါသည္။ ေနာင္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္
အလားအလာမ်ား၊
ရည္႐ြယ္ပါသည္။

လစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္
အဓိက

အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ

ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကို

ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္

နယ္ပယ္မ်ားကို
၂၀၁၆ခုႏွစ္

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္

မတ္လတြင္

ျပဳလုပ္ေသာ

စိစစ္အတည္ျပဳေရး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ို႔ တက္ေရာက္သူ ေနာက္ထပ္ ၃၂ဦး ႐ွိပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာပါ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွာ အလံုးစံု ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္း မ႐ွိပါ။ လိုအပ္ခ်က္ကိုအကဲျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္
လစ္ဟာခ်က္ကို အကဲျဖတ္ျခင္း အေနျဖင့္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ အဓိက အလားအလာမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း
မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ အဓိက ေဆြးေႏြးေျဖၾကားေပးသူမ်ားထံမွ ရ႐ွိေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို
(သို႔မဟုတ္)

ထည့္သြင္းဆန္းစစ္ထားေသာ္လည္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္း

(သို႔မဟုတ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ပတြင္

တိုင္းရင္းသား

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အပါအ၀င္

အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခ်က္မ်ား မပါ၀င္ပါ။

ဆက္စပ္အေျခအေန
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း တြင္ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း ၃၀% ထက္ အနည္းငယ္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရ ၅၁.၄သန္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္) အနက္ ၂၀%နီးပါး ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ပထ၀ီနယ္ေျမ မတူကျြဲ ပားမႈ
မ်ားျပားၿပီး ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၊ ကုန္းေျမျမင့္မ်ား၊ ျမစ္၀ွမ္းမ်ား၊ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ား၊
အဓိကအားျဖင့္ ေျမာက္မွေတာင္သို႔ စီးဆင္းသည့္ ႐ွည္လ်ားေသာ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္းမ်ားစြာ ႐ွိသည့္ ႐ွည္လ်ားေသာ
ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
ဤေဒသတစ္၀န္း

တူညီေသာ

အခ်က္မ်ားတြင္

မတူကျြဲ ပားေသာ

တိုင္းရင္းသားမ်ားရွိျခင္း၊

နယ္ေျမခံ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအၾကား တင္းမာမႈ သမိုင္းေၾကာင္း ႐ွိျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း

ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ

ပဋိပကၡ

အခ်ိဳ႕နယ္ေျမေဒသမ်ားကို
ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ

ဗဟိုအစိုးရ၏

ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္
ဆက္လက္

အမ်ားအျပား

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို
အစိုးရမဟုတ္ေသာ

ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး

႐ွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

အျပည့္အ၀

လက္ခံျခင္းမ႐ွိပါ။

လက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
အျခားေသာ

ဤေဒသတစ္၀န္း

တူညီေသာ

နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္
အျခားကိစၥရပ္မ်ားမွာ
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ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ပဋိပကၡ ႏွင့္ အဓမၼ ေနရပ္စြန္႔ခြာေစျခင္းမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း ေဒသမွာ တစ္ေျပးညီလည္း မဟုတ္၊ လူမ်ိဳးတူညီျခင္းလည္း
မ႐ွိဘဲ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။ ပထ၀ီနယ္ေျမ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး
အေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈ မ်ားျပားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္အကူးအေျပာင္း သံုးမ်ိဳး ျဖစ္ပြားလ်က္ ႐ွိပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ စစ္ဖက္
အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသို႔ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးမွ ေစ်းကြက္
အေျချပဳ စီးပြားေရးသို႔ ေျပာင္းလဲသည့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ေျဖ႐ွင္းရန္ၾကိဳးပမ္းေနေသာ အမ်ိဳးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္း
ႏိုင္ငံေတာ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏိ၀
ု င္ဘာလတြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ႐ွမ္းျပည္နယ္မွတပါး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ဖက္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
အားလံုးတြင္ မဲအမ်ားစုျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ား သိသာစြာ
ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းၿပီး နယ္ေျမေဒသအမ်ားအျပားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈ တိုးတက္ရ႐ွိလာပါသည္။ ယခင္က ကန္႔သတ္
နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔လည္း ပိုမို၍ သြားေရာက္ႏိုင္လာပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
တြင္

ႏွစ္ဖက္

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး

ေဆြးေႏြးၿပီး

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ခ်ိန္မွ အစျပဳလ်က္ ပိုမိုျပည့္စံုၿပီး ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရ႐ွိရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။

အဓိကပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ (၈၄)ၿမိဳ႕နယ္လံုးတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၇၃ဖြ႕ဲ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္
လ်က္ ႐ွိရာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၆၂ဖြ႕ဲ ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္
အနည္းဆံုး

ျဖစ္ၿပီး

၂၅ဖြ႕ဲ သာ

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္

႐ွိသည္။

ျခံဳငံု၍

ၾကည့္လွ်င္

က်န္းမာေရးသည္

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အမ်ားဆံုး နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယမွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္
ေမြးစာရင္း ေသစာရင္း၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္၊ မိသားစု စာရင္းစသည့္ အရပ္ဖက္ စာ႐ြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား
ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အလွဴ႐ွင္
အဖြ႕ဲ အစည္း

အမ်ားအျပား

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏

ပါ၀င္သည့္

ရန္ပံုေငြျဖင့္

ရန္ပံုေငြမ်ား၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္

ရန္ပံုေငြမ်ား

အပါအ၀င္

အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း

အလွဴ႐ွင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

မ်ားျပားလာသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နယ္ေျမေဒသ အခန္းက႑အားလံုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ရ႐ွိႏိုင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိေရာက္စြာ

ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္

အေ႐ွ႕ေတာင္ဖက္ေဒသ

ေဆာင္႐ြက္ေရးကို

ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္

အဓိကအခ်က္အျဖစ္

ေဆာင္႐ြက္ေရး

႐ႈျမင္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းမ်ားကို

ျမန္မာႏုိင္ငံ

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕သည္
ယင္းသို႔ေသာ အစီအမံတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္လာၾကသူမ်ား မ်ားျပားလာသည့္အတြက္
မဟာဗ်ဴဟာ

ညႇိႏိႈ္င္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ

တိုးျမႇင့္ရန္

ဖြ႕ဲ စည္းထားျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို သီးျခား ေဆြးေႏြးရန္
ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္

ေဆာင္႐ြက္ေရး

အစီအမံကို

အတိအလင္း

သတ္မွတ္ထားျခင္း

မ႐ွိပါ။

က်ား-မေရးရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
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အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ႐ွိေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖၾကားသူမ်ားထံမွ
သိရသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားသည္ လည္း စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္

နယ္ေျမခံ

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

အေၾကာင္းအရာ

အလိုက္

အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ က႑အလိုက္ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပျခင္း အပါအ၀င္ အဖြ႕ဲ အစည္းအသီးသီးအၾကား
ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤ
အဆင့္တြင္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမို အားေကာင္းေစရန္ အခြင့္အလမ္း ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
အတြက္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမခံအဆင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ပိုမို၍ သက္ဆိုင္အက်ံဳး၀င္
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈသည္လည္း တန္ဖိုး ႐ွိႏိုင္
ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ နယ္ေျမေဒသတြင္း အစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား အစိုးရမဟုတ္ေသာ
လက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္
အမ်ိဳးသားအဆင့္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

၀န္မပိေစရန္လည္း

နယ္ေျမေဒသတြင္း

ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ေရး

ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ ဖြဲ႕မ်ားက အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါမည္။
ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုင္းခြမ
ဲ ်ားမွာ အစီရင္ခံစာပါ အပိုင္းတစ္ပိုင္းစီကို ျခံဳငံုေဖာ္ျပ
ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁။ စီးပြားေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သူ အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ လယ္သမားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုအတြင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
သဘာ၀သယံဇာတ

ထုတ္ယူျခင္းတို႔မွ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊

ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း၊

ခ်မ္းသာႂကြယ္၀လာၾကသူမ်ား

ကုန္သြယ္ေရး၊

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊

ရွလ
ိ င့္ကစား

စိုက္ပ်ိဳး

စက္မႈထြန္းကားျခင္းႏွင့္

ထုတ္လုပ္မႈ

သတၱဳတြင္းမ်ား၊

ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သစ္ေတာႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ သဘာ၀ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းတို႔မွဆက္လက္၍
စီးပြားေရးႀကီးထြားရန္ အေနအထားေကာင္းမ်ား ႐ွိေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ လြယ္လင့္တကူ
ေရာက္႐ွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တရား၀င္ႏွင့္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ မည္သူေတြ အက်ိဳးခံစားရၿပီး မည္သူေတြ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမည္နည္းဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
႐ွိသည္။ နယ္ေျမေဒသ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးေနသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာမ်ားစြာ ႐ွိၿပီး လ်င္ျမန္စြာ
ႀကီးထြားေနသည္။

နယ္ေျမေဒသအတြင္း

၀င္ေငြရ႐ွိမႈ

မ်ားစြာ

ကြာျခားေနၿပီး

စီးပြားေရး

ႀကီးထြားမႈေၾကာင့္

ကြာဟခ်က္မ်ား ပိုမိုဆိုး၀ါးလာႏုိင္သည္။ လူနည္းစု အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းဆိုင္ရာ စိုးရိမ္
ပူပန္မႈမ်ားလည္း တိုးပြားလာႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚေန
လယ္သမားမ်ား၊ အေသးစား ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား ပါ၀င္သည္။
ေတာင္ေပၚေန
စိုက္ခင္းသစ္

လယ္သမားမ်ား၊
မ်ား၊

အထူးသျဖင့္

သစ္ေတာႏွင့္

အျခား

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္

လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ
အႏၲရာယ္

အထူးသျဖင့္

က်ေရာက္လြယ္ပါသည္။

ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ခ်ထားေပးေသာ ေျမေနရာမ်ားမွာ ယခုအခါ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး႐ွိ စုစုေပါင္း
ေျမဧရိယာ၏ ၁၈%ပင္ ႐ွိေနပါသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
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ျဖစ္သည္။ ဘိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ အနည္းဆံုး ၃၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အတိုင္းအတာ
တစ္ခုအထိ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။
ေက်းလက္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
၂၀၁၂ခုႏွစ္ အကဲျဖတ္ခ်က္အရ အိမ္ေထာင္စု သံုးပံုႏွစ္ပံု နီးပါးသည္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေအာင္
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္း မ႐ွိပါ။

၂။ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ

အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း

တစ္၀န္းလံုးတြင္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

အသစ္မ်ား

ပိုမို

၀င္ေရာက္လာပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရ႐ွိေရး၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး၊
စိုက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္း ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ အဓိက
စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း၌သာမက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ လမ္းမ်ား
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ စက္မႈ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

လိုအပ္ခ်က္ပမာဏ

မ်ားျပားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား

ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္မႈ အေနအထားမ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အနည္းဆံုးရရွိေသာ ေဒသထဲမွတစ္ခုတြင္ အပါအ၀င္
ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္

တနသၤာရီႏွင့္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း

ေ၀းလံေသာ ေဒသမ်ားတြင္

လွ်ပ္စစ္မီးရ႐ွိမႈ

နည္းပါးသည္။ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ထိုင္းနယ္စပ္အနီး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားသည့္
နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ခ်ိဳ႕တဲသ
့ ည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား
လ်င္ျမန္စြာ

စတင္ျဖစ္ပြားလ်က္

႐ွိသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္

အိမ္ေထာင္စု

၃၁%မွာ

လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား

အသံုးျပဳလ်က္႐ွိသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ယင္း ကိန္းဂဏန္းမွာ ႏွစ္ဆတိုးလာႏိုင္ပါသည္။
စီမံခ်က္အသစ္မ်ားေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ႐ွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊
ေျမအသံုးျပဳမႈ၊

က်ား-မေရးရာ

အခန္းက႑၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို

အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။ ထား၀ယ္႐ွိ အဆိုျပဳထားေသာ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္
စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ကဲ့သို႔ေသာ မၾကာေသးမီက စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို
နယ္ေျမခံမ်ားက

မိမိတို႔အတြက္

အက်ိဳးမ႐ွိ၊

နစ္နာရန္သာ႐ွိသည္ဟူ၍

မေက်နပ္ၾကပါ။

တပ္မေတာ္ႏွင့္

ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ ႐ွိေသာ အုပ္စုမ်ားသာ အဓိက အက်ိဳးခံစားရသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ႐ွိေသာ အထက္မွ
ေအာက္သို႔

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ထားေပးသည့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
လာေရာက္

အုပ္စုမ်ားႏွင့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက

စနစ္ေၾကာင့္

အနာဂတ္မွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

နယ္ခံျပည္သူလူထုက
သံသယျဖစ္ၾကပါသည္။

၎တို႔၏

မ႐ွိ

ျဖစ္ေနရသည္။

နယ္ေျမေဒသအတြင္း

မ်ားေသာအားျဖင့္

ျပင္ပမွ

စီမံခ်က္မ်ားကို

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိစစ္ျခင္း၊ နယ္ေျမခံ ရပ္႐ြာျပည္သူလူထု အသိုက္အ၀န္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အဓိပၸာယ္႐ွိေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက
လံုေလာက္မႈ ႐ွိတတ္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဆိုပါက အႏၲရာယ္မကင္းဟု ယခင္က
ယူဆခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူက႑ႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံ ၀င္ေရာက္လာ
ဖြယ္ရာ႐ွိသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား

လိုအပ္ေသာ္လည္း

မူလကပင္

႐ွိႏွင့္ေသာ

ပဋိပကၡကို

ျဖစ္ပၚရန္တြန္းအားေပးသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ဆိုး၀ါးေစႏုိင္ပါသည္။ မညီမွ်မႈကိုလည္း တိုးပြားေစႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
ကရင္ျပည္နယ္

ျမ၀တီသို႔

မၾကာေသးမီက

လမ္းပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္

ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာ
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လက္နက္ကိုင္အုပ္စု

မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား တိုးပြားခဲ့သည္။

၃။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဓာတ္သတၱဳ၊

သစ္ေတာႏွင့္

ေရေျမဟူေသာ

နယ္ေျမေဒသ၏

သဘာ၀

သယံဇာတမ်ားကို

စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းႏွင့္

မွ်ေ၀အက်ိဳးခံစားေရးမွာ အမွားအယြင္း အတိမ္းအေစာင္း မခံေသာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊
ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ ပံ့ပိုးမႈအခန္းက႑မ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ႐ွိမႈဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို
သာတူညီမွ် ခြေ
ဲ ၀ေရးတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြမွာ တြင္းထြက္ဓာတ္သတၱဳမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း႐ွိ
ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔
သယံဇာတမွ

ရ႐ွိေသာ

အပါအ၀င္

သဘာ၀သယံဇာတ

ဘ႑ာေငြေၾကာင့္

လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ

ေဒသတြင္း

မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။

ျဖစ္ပြားလ်က္႐ွိေသာ

ပဋိပကၡ

အမ်ားအျပားကို ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစသည္။
သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလ်က္ ႐ွိေသာ္လည္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သံုးပံုႏွစ္ပံုႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္
ထက္၀က္ခန္႔မွာ

သစ္ေတာမ်ား

ဖံုးလႊမ္းေနဆဲ

ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပသို႔

သစ္တင္ပို႔ရာမွ

ဘ႑ာေငြေၾကး

အေျမာက္အျမား ရ႐ွိၿပီး သစ္ေတာမ်ားကို မွီခိုလ်က္ အသက္ေမြးေသာ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးပမာဏ
မ်ားစြာ အက်ိဳးအျမတ္ရယူေနသည့္ အုပ္စုမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားလာသည္။ ေဒသ႐ွိ သစ္ေတာမ်ားမွာ
အထူးသျဖင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အလြန္မ်ားျပားေသာ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား႐ွိသည္။ ဥပေဒျပဳရန္ မူေဘာင္
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး အပါအ၀င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ေရလႊမ္းမိုးမႈမွာ

အႀကီးမားဆံုး

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္

ေျမယာအသံုးျပဳမႈ

အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားေသာ ေဒသမ်ား ႐ွိပါသည္။ ငလ်င္အႏၲရာယ္ႏွင့္ မီးေလာင္မႈ
အပါအ၀င္ အျခား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ သဘာ၀ေဘး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အျခား နယ္ပယ္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔မွာ
တစ္ျဖည္းျဖည္း

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု

လူအမ်ားစုက

ဆိုၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္

၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ အဖြ႕ဲ အစည္း အသီးသီး ႐ွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။နယ္စပ္တြင္ ေနထုိင္သူအခ်ိဳ႕သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လ်က္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ရယူၾကရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာတစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ကြာျခားသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပ်မ္းမွ်ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ား ႐ွိသကဲ့သို႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္
စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း

တစ္ႏုိင္ငံလံုး

ပ်မ္းမွ်ထက္

မ်ားစြာ

နိမ့္က်ေနသည္လည္း

႐ွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း တစ္၀န္းလံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း နိမ့္က်သည္။
ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား၏အဆင့္အတန္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး အရည္အေသြးႏွင့္ သင္ၾကားေပးႏုိင္မႈ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
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မူလတန္းပညာသာ သင္ၾကားႏုိင္ေသာ ကေလးသူငယ္ အေရအတြက္ မ်ားျပားေနျခင္း စသည့္ အထူးသျဖင့္
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ႐ွိပါသည္။
ကေလးသူငယ္ေသဆံုးမႈႏႈန္းမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပ်မ္းမွ်ထက္ မ်ားျပားေနပါသည္။ ေ၀းလံေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္
နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈ ရ႐ွိထားေသာ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား မ႐ွိျခင္း၊ ေဆး႐ံုေဆးခန္း
မ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ခက္ခဲျခင္း ျပႆနာမ်ား ႐ွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း ေ၀းလံေသာ နယ္ေျမ
ေဒသမ်ား႐ွိ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ အသိုက္အ၀န္းမ်ားတြင္ ေသဆံုးမႈအားလံုး၏ ၄၂%မွာ
တားဆီးႏုိင္ေသာ

ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံ၏

အျခားအပိုင္းမ်ားမွာ

ကဲ့သို႔ပင္ကိုယ္၀န္ေဆာင္

မိခင္မ်ားႏွင့္

မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း မ႐ွိပါ။
ျခံဳငံု၍ၾကည့္လွ်င္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ အေ၀းလံဆံုးနယ္ေျမေဒသမ်ားမွာ
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရ႐ွိႏိုင္မႈ နည္းပါးပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ
မဟုတ္ေသာလက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကျဖစ္ေစ၀န္ေဆာင္မႈ

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းကို

နယ္ေျမေဒသတြင္း

တရား၀င္ျဖစ္မႈ အာဏာပိုင္ျဖစ္မႈ တည္ေဆာက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ျခင္းဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ ၀န္ထမ္း
ခန္႔ထားျခင္း၊

ေက်ာင္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳေသာဘာသာစကား၊

သင္ၾကားေပးေသာ

သမိုင္း

စသည့္

အခ်ိဳ႕

အခန္းက႑မ်ားမွာ အျငင္းပြားမႈ မ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအမံမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္
ျဖစ္ေစ၊ နယ္ေျမခံ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ျဖစ္ေစ ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသ
တြင္

၀န္ေဆာင္မႈ

ျဖည့္ဆည္းေပးေရး

တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးေသာ

နယ္ေျမ ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ (NGO) မ်ား
ေရာေႏွာလ်က္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးၾကပါသည္။
၀န္ေဆာင္မႈ

ျဖည့္ဆည္းေပးသူ

အသီးသီးအၾကား

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္

ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ျဖစ္သည္။ ေနရာေဒသအမ်ားအျပားတြင္ ေျမျပင္၌ လက္ေတြ႔က်က် ေရာေႏွာေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။
ဗဟိုအစိုးရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ျမႇင့္တင္သည္ဟု ထင္ျမင္ရပါက စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ အယူအဆကို ဆန္႔က်င္
လာႏုိင္သည္။
နယ္စပ္အနီး႐ွိ

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေသာ

အုပ္စုမ်ားႏွင့္

ျပည္သူလူထုသည္

က်န္းမာေရးႏွင့္

ပညာေရး

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ရယူရန္ အခက္အခဲ ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္း႐ွိ စခန္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူမ်ားသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေရး သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာ တက္ေရာက္သင္ၾကား
ႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား မ႐ွိဘဲ
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

၅။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားျပားပါသည္။ ဗဟိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာက်င့္သံုးမႈကို တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု
ျပည္နယ္မ်ား၊ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အခ်ဳိ႕ နယ္ေျမ
ေဒသမ်ားတြင္ ေက်နပ္မႈ မ႐ွိၾကပါ။
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ႐ွိေသာ္လည္း တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ အားနည္း
ေနပါသည္။ ဘ႑ာေငြလံုေလာက္စြာ မ႐ွိၾကဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈပိုင္း ပံ့ပိုးမႈနည္း နည္းပါးသည္။ နယ္ေျမခံ အဆင့္တြင္
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ အရာ႐ွိမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
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႐ွိသည္။ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကိုမူ ယခုအခါ ခန္႔အပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သြယ္၀ိုက္၍ ေ႐ြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

နယ္ေျမခံ

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္

ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ

အေရးတႀကီး

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္လည္း နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေန
ပါသည္။ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးဆဲ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ဗဟိုအစိုးရ၏

ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ

႐ႈပ္ေထြးေသာ

အျပည့္အ၀

နယ္ေျမေဒသတြင္း

မ႐ွိေသာ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ

အစီအမံမ်ား

အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး

နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္

႐ွိပါသည္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ သိမ္းပိုက္ျခင္း စသည္ျဖင့္
ဆက္ဆံေရး အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း နယ္ေျမေဒသအမ်ားအျပား (ဥပမာ ႐ွမ္းျပည္နယ္
ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား)တြင္ အာဏာပိုင္မ်ား တစ္ဖြ႕ဲ မက ႐ွိေနၿပီး နယ္ေျမခံ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက
ေျမျပင္တြင္ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ႐ွိေနပါသည္။
နယ္ေျမေဒသအားလံုးတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တရားစီရင္ေရး ရယူႏိုင္မႈ အတား
အဆီးမ်ား

႐ွိေနပါသည္။

လည္းေကာင္း၊

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားတြင္

အဖြ႕ဲ မ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း

မယံုၾကည္မႈ

က်ယ္ျပန္႔စြာ ႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး ရယူႏိုင္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနသည္။ ျပင္ပမွ အာဏာပိုင္မ်ားကို
ႏွစ္ဘက္ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ
အခြင့္အေရးမ်ား

မ႐ွိျခင္းမွာ

ေယဘုယ်အားျဖင့္

အကာအကြယ္ေပးသည့္အေနျဖင့္

နယ္ေျမခံမ်ားက

မ႐ႈျမင္ဘဲ

မည္သည့္

ဖိႏွိပ္သည့္

ဥပေဒစနစ္ကိုမဆို

နည္းလမ္းကိရိယာတစ္ရပ္အျဖစ္

႐ႈျမင္ၾကသည္။ ေက်း႐ြာအဆင့္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း႐ွိ ေနရာေဒသ အႏွံ႕အျပားမွ ရပ္႐ြာမ်ားသည္
အာဏာ႐ွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္
ျပႆနာေျဖ႐ွင္းသည့္

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားဆဲ
အစီအမံမ်ားကို

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတို႔ကို

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ

တည္ေဆာက္ၿပီး

ရင္ဆုိင္ရင္း

ခံႏိုင္ရည္

မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္

႐ွိမႈႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္

အသားက်ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ား၏ ၇၄% သည္ ႀကီးေလးေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖ႐ွင္းသည့္
အဓိက နည္းလမ္းအျဖစ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ေတြ႕႐ွိရပါသည္။
ေျမယာရ႐ွိအသံုးျပဳမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတစ္ခုလံုးတြင္ အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္ အမ်ားအျပားအတြက္
အခ်က္အခ်ာ

ျဖစ္ပါသည္။

ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ား၊
ေျမယာကို

ကုန္သြယ္မႈ၊

က်ား-မေရးရာ

႐ႈျမင္ပံုႏွင့္

သဘာ၀သယံဇာတမ်ား၊

အခန္းက႑

ေျမယာဆုိင္ရာ

သာတူညီမွ်မႈ၊

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္

အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္

ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၊

ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအဆင့္တို႔သည္

ခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။

လက္႐ွိဥပေဒမ်ားသည္

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ေန႐ံုမွ်မက အႏွံ႕အျပား က်င့္သံုးေနသည့္ ေျမကို ဓေလ့ထံုးတမ္း ရပ္႐ြာမွ စုေပါင္းပိုင္ဆုိင္
အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ေနသည္။
ေျမအသံုးျပဳမႈမ၀
ူ ါဒ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ေျမယာမွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိေသာ္လည္း
အေရးၾကီးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား က်န္႐ွိေနပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ႐ွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ဤကိစၥရပ္ မွာ အထူးသျဖင့္ အမွားအယြင္း အတိမ္းအေစာင္း မခံေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္
ျပည္သူလူထု၏

ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း

မ်ားစြာ

ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ေျမယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေျမေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အခက္အခဲမ်ား
ျဖစ္ေနပါသည္။

ေနရပ္ျပန္ေသာ

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၊

ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား၊

ေတာင္ေပၚေဒသ

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္ သူမ်ား အပါအ၀င္ အုပ္စုမ်ားသည္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအထူး ေတြ႕ၾကံဳခံစားၾက
ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
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၆။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈမ်ား
၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရခ်ိန္မွ စတင္လ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကာလၾကာ႐ွည္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ယင္းပဋိပကၡမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ က်န္႐ွိေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွာ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ရ႐ွိလိုေသာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု နယ္ေျမခံ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡ အဆံုးသတ္
ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၅ဖြဲ႕သည္
တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

လက္မွတ္မထိုးၾကပါ။

သို႔ေသာ္

လက္မွတ္မထိုးေသာ

အဖြ႕ဲ မ်ားသည္

၂၀၁၂ခုႏွစ္

ပတ္၀န္းက်င္က ႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းေၾကာင့္ ပိုမို
က်ယ္ျပန္႔ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ပါ၀င္ေနဆဲ

ျဖစ္ပါသည္။NCA

ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး

ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီ
တုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕မ်ားအၾကား

စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ

မ႐ွိျခင္း၊

ပါဝင္သူ

အဖဲ႕ြ မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈနည္းပါးျခင္း စေသာ အတားအဆီး အမ်ားအျပားႏွင့္ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ရပ္႐ြာ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား
ပါ၀င္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း သက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္သာ ႐ွိပါသည္။
အမ်ိဳးသမီး

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

အခ်ိဳ႕ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

လံုျခံဳေရး

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးလ်က္ စြမ္းေဆာင္ေရတိုးျမွင့္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ႏွင့္
၎တို႔၏ ဦးစားေပးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။
အကူအညီေပးေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားတြင္

အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား

(NSA) အထူးသျဖင့္ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ လက္ခံမထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္လည္း ပါ၀င္သည္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
သည့္ အရပ္ဖက္အစီအမံမ်ားကို တရား၀င္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး စုဖြ႕ဲ ပံုမ်ားအတြင္း ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းေရးမွာ
ေနာက္ထပ္

စိန္ေခၚမႈ

အခက္အခဲတစ္ရပ္

ျဖစ္ပါသည္။

နယ္ေျမခံအဆင့္တြင္

အလြတ္သေဘာ

စီးပြားေရး

အေရးပါပံုႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတြင္း ရပ္႐ြာတြင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္ ရ႐ွိမႈ အကန္႔အသတ္႐ွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သြားေရးလာေရး
လြယ္ကူလာပါသည္။
ကာလ႐ွည္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

စီးပြားေရး

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္
မ႐ွိေသးသည့္

ေပၚေပါက္လာပါသည္။

အထူးသျဖင့္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ

ေ၀းလံေသာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

လူသားခ်င္းစာနာေရး

ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္

ပိုမိုအာ႐ံုစူးစိုက္ေဆာင္႐ြက္ရန္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္

လူသားခ်င္းစာနာေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက လူအုပ္စုမ်ားထံ သြားေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ မၾကာေသးမီက တိုက္ပျြဲ ဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားမွာ တည္ၿငိမ္မႈ မ႐ွိဘဲ
ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ ႐ွိေနေသးသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္ရန္ အဓိက
ေသာ့ခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ သာတူညီမွ် ခြေ
ဲ ၀ေပးႏုိင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ဖက္တစ္လႊား လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိၾကေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေရး
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ပဋိပကၡကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါသည္။ အေကာင္းဆံုးစီမံကိန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
ေရးဆြသ
ဲ ည့္
နားလည္

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားဆိုသည္မွာ
သေဘာေပါက္ၿပီး

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္

မ်ားျပား႐ႈပ္ေထြးေသာ

မရည္႐ြယ္ဘဲ

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို

နယ္ေျမေဒသ

ထိခိုက္မႈျဖစ္မည့္

ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားကို

အႏၲရာယ္ကို

ေျဖၾကားသူမ်ားသည္
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အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ေနာင္အခါ

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို သိျမင္နားလည္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား၏ အေရးႀကီးပံုကို အေလးအနက္
ေဖာ္ျပၾကသည္။

၇။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကပ
ြဲ စၥည္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ႐ွိေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၅၈) ၿမိဳ႕နယ္အနက္ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း
တြင္ တည္႐ွိပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မိုင္း႐ွိသည့္ ေနရာအမ်ားအျပားကို သိိ႐ွိထားၾကေသာ္လည္း မိုင္းေၾကာင့္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိသူမ်ားႏွင့္ မိုင္းမ်ား တည္႐ွိရာေနရာတို႔အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုစြာ ရ႐ွိႏိုင္မႈမွာ
အကန္႔အသတ္ ႐ွိသည္။
တပ္မေတာ္၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ နယ္ေျမခံ ရပ္႐ြာမ်ားက မိမိတို႔
ကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္ မိုင္းမ်ား ခ်ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မိုင္းမ်ား/စစ္က်န္ေပါက္ကပ
ြဲ စၥည္းမ်ား
ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၂၅၁ဦး ႐ွိရာ ဤစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ ေသဆံုးသူမ်ားလည္း ႐ွိမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေ႐ွ႕ပိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွာ အဆိုး၀ါးဆံုး ထိခိုက္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား
ျဖစ္သည္။
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ႐ွိေနျခင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးတြင္ အေရးပါေသာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ပါသည္။
နယ္ေျမေဒသအမ်ားအျပားတြင္
က်န္းမာေရးႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊

ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ယင္းတို႔အားလံုးတြင္

က်ား-မေရးရာ

ရယူႏုိင္မႈတို႔မွာ

အခန္းက႑ဆိုင္ရာ

စီးပြားေရး

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ၊

မိုင္းမ်ားေၾကာင့္

အပိုင္းက႑မ်ားႏွင့္

ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ၊

အတားအဆီးျဖစ္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္

သက္ေရာက္မႈမ်ား

႐ွိပါသည္။
မိုင္း႐ွင္းလင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မ႐ွိေသးေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ျပႆနာကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ကတိက၀တ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ မိုင္းဆုိင္ရာ
သိျမင္နားလည္မႈ

ျမႇင့္တင္ေရး

လုပ္ေဆာင္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္း

အမ်ားအျပား

႐ွိၿပီး

အခ်ိဳ႕မွာ

အလွဴ႐ွင္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြ အမ်ားအျပား ရ႐ွိၾကသည္။ လက္႐ွိလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အတုိင္း
အတားမွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ္လည္း အျပည့္အ၀ လႊမ္းျခံဳမိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေသးပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာမိုင္းတားဆီးေရးစာခ်ဳပ္ (၁၉၉၇ခုႏွစ္)ကို စာခ်ဳပ္၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းမ႐ွိေသးပါ။
အမ်ိဳးသားအဆင့္

မိုင္း႐ွင္းလင္းေရး

စံႏႈန္းမ်ား

ျပဳစုၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း

ယင္းတုိ႔ကို

မွ်ေ၀ျခင္း

သို႔မဟုတ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မ႐ွိေသးပါ။ အဖြ႕ဲ အစည္း အသီးသီးမွာ ယခုအခါ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို
သာ လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၈။ ေနရပ္စန
ြ ္႔ခာြ ရသူမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း နယ္ေျမေဒသအမ်ားအျပားတြင္ ပဋိပကၡကို ေ႐ွာင္႐ွားရန္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး
အခြင့္အလမ္းမ်ား

႐ွာေဖြရန္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းႏွင့္

မလႊဲမေ႐ွာင္သာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္းတို႔မွာ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
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ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားမွ
လူအမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာပင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္းမ်ား (IDP)မ်ား ႐ွိသကဲ့သို႔ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍
ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔

(ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္)

ေရာက္႐ွိသြားျခင္းမ်ားလည္း

႐ွိပါသည္။

အခ်ိဳ႕႐ြာမ်ားမွာ

အႀကိမ္ႀကိမ္

ေနရပ္စြန္႔ခြာၾကရသည္။ အႀကိမ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္မ်ားပင္႐ွိသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားသည္
တစ္ပံုစံတည္းမဟုတ္ဘဲ ႐ိုး႐ွင္းစြာ အုပ္စုခ၍
ြဲ လည္း မရႏုိင္ပါ။ အခ်ိဳ႕မွာ အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္း
အေျခခ်ေနထိုင္သြားၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ မူလေနရာေဒသတြင္ လံုျခံဳမႈ အလံုအေလာက္ ႐ွိသည္ဟု ယူဆရ
ပါက ေနရပ္ျပန္လိုၾကပါသည္။ အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္ေဒသတြင္ (IDP)မ်ား အတြက္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း
ပေပ်ာက္ေစရန္ ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ကာလ႐ွည္ ေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ား ရ႐ွိေရး တစ္ေျပးညီ ခ်ဥ္းကပ္ပံု မ႐ွိပါ။
ထိုင္းႏုိင္ငံ႐ွိ စခန္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးသူ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ ၄၀၀၀၀၀ ခန္႔ ႐ွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္
စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္လ်က္႐ွိသူမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွလာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား
သန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ ႐ွိရာ အခ်ိဳ႕မွာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ အစီအစဥ္မ်ား ႐ွိေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ွိေရး ေႏွးေကြးေနျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အခိုင္အမာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွး
ၾကန္႔ၾကာလ်က္

႐ွိပါသည္။

ဆႏၵမ႐ွိဘဲ

ျပန္ေစျခင္းကို

တားျမစ္ရန္ႏွင့္

လံုျခံဳမႈ

အလံုအေလာက္

႐ွိေစေရး

ေတာင္းဆိုရန္ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ေရး UNHCR မွ အားေပးလ်က္႐ွိသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ လိုအပ္ခ်က္
အမ်ိဳးမ်ိဳး

႐ွိၾကၿပီး

နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက်င့္သံုးၾကပါသည္။

ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားသည္

ေနရပ္မျပန္လိုၾကပါ။

အခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေပါင္းစည္းပါ၀င္ရန္ အခက္အခဲ ႐ွိႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ၎တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္
ျပန္သြားၾကသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူမ်ား သန္းဂဏန္းျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ေရာက္႐ွိေနပါသည္။ အမ်ားစုမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရး အေၾကာင္းမ်ား
ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၂.၉ ဘီလီယံႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေငြပမာဏ ျပန္လည္ေပးပို႕ခဲသ
့ ည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ ယင္းအနက္ ၈၀%မွာ
ျမန္မာႏုိင္ငံ
ျဖစ္ပါသည္။

အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းသို႔

ေပးပို႔ျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူအမ်ားအျပားသည္

အလြတ္သေဘာ
ျပည္ပမွ

လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ

အလည္အပတ္အျဖစ္

ေပးပို႔ျခင္း

ရာသီအလိုက္

ျပန္လည္လာေရာက္ ၾကပါသည္။
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာ အေျခအေနမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား
ျပန္႔ႏွံ႕ကူးစက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား ဆက္စပ္ပံုမ်ား ေျပာင္းလဲ
လာပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု သံုးပံုတစ္ပံုအထိမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ဦးစီး
ျဖစ္ေနေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၂၄%ထက္ သိသိသာသာ
ပိုလြန္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ ျပင္ပသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမား
မလံုေလာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအျခားေဒသမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးေပၚမွီခိုလ်က္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ျပဳသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူမ်ား ၀င္ေရာက္လာၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
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၉။ က်ား-မ ေရးရာ အခန္းက႑
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားတြင္ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္မႈ အခ်ိဳးအစား အလြန္နည္းပါးပါသည္။
ႏိုင္ငံေရး

ႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ပါ၀င္မႈကို

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစေသာ

အေရးပါသည့္

အတားအဆီးမ်ားတြင္ က်ား-မ အခန္းက႑ သာတူညီမွ် မ႐ွိမႈကို အဓြန္႔႐ွည္ေစသည့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ က်ား-မ ခြျဲ ခားသည့္
ေခါင္းေဆာင္မႈ

ပတ္၀န္းက်င္မ်ား၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

အိမ္တြင္းမွာသာ

ေနထိုင္လ်က္

အိမ္ေထာင္တာ၀န္သာ

ယူေစေသာ အခန္းက႑မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
က်ား-မေရးရာ အခန္းက႑ မညီမွ်မႈ ျပႆနာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေရး၊
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑စံုတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေနရာေဒသ အမ်ားအျပားမွာ
ကဲ့သို႔ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္အားလံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူက႑ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ
ရာထူးေနရာ မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ မရ႐ွိၾကပါ။ က်ား-မေရးရာ အခန္းက႑ သာတူညီမွ်မႈကို ထိခိုက္ေစေသာ
လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ လက္႐ွိ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ စုဖြ႕ဲ ပံုမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သည့္

အိမ္ေထာင္စုမ်ား

မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္

က်ား-မ

အခန္းက႑မ်ား

ေျပာင္းလဲလာသည့္ လကၡဏာ႐ွိေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေျဖၾကားသူမ်ားက ဆိုသည္။ အျပဳသေဘာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်ီအိုမ်ားက အမ်ားျပည္သူက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို
တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ စီမံခ်က္သစ္မ်ား၏ က်ား-မ အခန္းက႑အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
နားလည္ႏိုင္ရန္

အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ
လူသားခ်င္းစာနာေရး၊

မတူညီေသာ
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး၊

သက္ေရာက္မႈမ်ား၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ႏွင့္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္

ဆႏၵမ်ားကို

က႑အားလံုးတြင္ပိုမို

ျပည့္စံုေသာ က်ား-မ အခန္းက႑ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းအား ဆန္းစစ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၁၀။ မွတ္ပံုတင္စသည့္ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္း မ႐ွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးသူငယ္မ်ား အပါအ၀င္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူ အုပ္စုမ်ား
တရား၀င္ထုတ္ေပးထားေသာ မွတ္ပံုတင္မ႐ွိျခင္း၊ တင္းျပည့္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သူ အမ်ားအျပားအတြက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္မႈ မ်ားျပားသည္။
အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္း ႐ွိျခင္းသည္ အဓမၼလက္ထပ္ေစျခင္း မခံရေစရန္ အေရးပါေသာ ကာကြယ္
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ နည္းလမ္းကိရိယာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူႏိုင္ပါသည္၊ လူကုန္ကူးမႈကို
တားဆီးႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေစရန္ အေရးယူႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားတြင္

ေမြးစာရင္း၊

မွတ္ပံုတင္၊

လက္ထပ္စာခ်ဳပ္စသည့္

အရပ္ဘက္

အေထာက္အထား

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား မ႐ွိပါက အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္

ကေလးသူငယ္သာယာ၀ေျပာမႈမွာ

အမ်ိဳးမ်ိဳး

ကြျဲ ပားေနပါသည္။ဥပမာ

ေက်းလက္ေဒသ မ်ားျပားသည့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ ကေလးသူငယ္ ပုညႇက္မႈႏႈန္း ၄၂%ႏွင့္
၃၉%

႐ွိပါသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္

ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းျဖစ္သည့္

၃၅%

ထက္မ်ားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
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မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၂၉% ႏွင့္ ၃၀% အသီးသီး ႐ွိရာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ သိသိသာသာ
ေလ်ာ့နည္းပါသည္။
လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေၾကာင္း
စြပ္စေ
ြဲ ျပာၾကားမႈမ်ားအပါအ၀င္ ကေလးသူငယ္ကို အလုပ္ခုိင္းေစမႈမွာ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ တည္႐ွိေန
ပါသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းေၾကာင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရ႐ွိႏိုင္မႈမွာလည္း
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ားမွထက္ ပိ၍
ု အကန္႔အသတ္ ႐ွိပါသည္။

ေျဖၾကားသူမ်ားထံမွ ေလ့လာသိ႐ွိရေသာ သင္ခန္းစာယူႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ား1
ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား


ျပင္ပမွ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ အစီအစဥ္ ပါလာေလ့႐ွိသည္။ အခ်ိန္
လံုေလာက္စြာ အသံုးျပဳလ်က္ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမခံ ဆက္စပ္အေျခအေနကို နားလည္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါ။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴ႐ွင္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား
ပါ႐ွိလာၾကၿပီး မၾကာခဏ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား
ကို လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖၾကားသူမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္။



ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိၾကပါ။ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ အခ်ိန္ယူရ
သည္။ သို႔ေသာ္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။



နယ္ေျမခံ

ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္

ဆက္ဆံေရး

တည္ေဆာက္ရပါမည္။

နယ္ေျမေဒသတြင္

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ယင္းသို႔ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူ
ျပဳပါသည္။



အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အသံကို ပါ၀င္ေစလ်က္ ရပ္႐ြာႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္
ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ေျမေဒသတြင္းမွ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ထိေတြ႕ ေဆာင္႐ြက္လ်က္
အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို မွ်ေ၀ရန္ ျဖစ္ပါသည္။



အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုမည္ဆိုပါက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ကိုလည္း တစ္ပါတည္း ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူေရး ေဆြးေႏြးျခင္း
မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေဖာ္ျပ
ၾကပါသည္။

1

ေျဖၾကားသူမ်ားကို

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစဥ္

ယင္းသင္ခန္းစာယူႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ားကို

မဟုတ္ပါ။ မည္သ႔မ
ို ည္ပံုလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။

ေျပာျပၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
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အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္း
တစ္ခုတည္းအေပၚတြင္သာ စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျဖစ္သင့္ပါ။



အလွဴ႐ွင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

လုပ္ေဆာင္

ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရ႐ွိေရး ပိ၍
ု လက္ေတြ႕က်သည့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ လိုအပ္
ပါသည္။

အခ်ိန္ကာလ

သတ္မွတ္ခ်က္

တိုေတာင္းလြန္းပါက

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္

ထိေရာက္မႈ

အတုိင္းအတာကို အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစပါသည္။

ဆက္စပ္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိျခင္း


ျမန္မာႏုိင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာ နယ္ေျမဧရိယာအားျဖင့္ က်ယ္ေျပာၿပီးတစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ မတူညီပါ။
ေယဘုယ်ျပဳရန္

ခက္ခဲပါသည္။

ေနရာေဒသအလုိက္

ကြဲျပားမႈမ်ားကို

အေသးစိတ္

နားလည္

သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။


နယ္ေျမေဒသ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈအဆင့္ဆင့္ႏွင့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ

႐ႈပ္ေထြးပါသည္။

“ေရာေႏွာ ေပါင္းစပ္လ်က္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း” ကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲ
ေနေသာ

ပစ္ခတ္

တိုက္ခိုက္မႈ

ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ

ဆက္စပ္ထိေတြ႕ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

သိႏိုင္ရန္

ခက္ခဲျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသူမ်ားက ဆိုပါသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခကို သိ႐ွိနားလည္ျခင္း


ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
သေဘာေပါက္ရန္

လိုအပ္ပါသည္။

အင္အားဆက္စပ္ထိေတြ႕ေျပာင္းလဲပံုမ်ားကို
သို႔မဟုတ္ပါက

ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာ

ပိုမို၍

နားလည္

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို

အဓြန္႔႐ွည္ေစ ျခင္း၊ ပိုမိုဆိုး၀ါးေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ႐ွိပါသည္။


အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအနက္ တစ္စုကို အထူးအခြင့္အေရး ေပးမိျခင္း မျဖစ္ေစရန္
သတိျပဳပါ။ ဥပမာ က်ယ္ျပန္႔စြာ သက္ဆုိင္ အက်ံဳး၀င္မည့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္မႈ စံႏႈန္းမ်ားကို
အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားပါ။



ျမန္မာႏုိင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အျခားျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေဒသမ်ားရွိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြ႕ဲ အစည္း
အသီးသီး ၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။



၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းပိုင္းဆက္ဆံေရးမ်ား

တည္ေထာင္ထား႐ွိပါ။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို

ဒီဇိုင္းပံုစံ

ထုတ္ျခင္း၊

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းတို႔တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခကို သိ႐ွိနားလည္ၿပီး
ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေစေရး ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကို ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းရန္ အထူး လိုအပ္ ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္



အလြယ္တကူသြားေရာက္ႏိုင္ေသာ
အႏၲရာယ္

နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္သာ

ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားျပားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ေ႐ွာင္႐ွားျခင္းျဖင့္
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မျဖစ္ေစရပါ။

အက်ိဳးယုတ္ႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ဒီဇိုင္းပံုစံ ထုတ္ရာတြင္ ထိေတြ႕လႈပ္႐ွားေျပာင္းလဲေနေသာ အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈကို
ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းရန္ စဥ္းစားပါ။

ကိုယ္စားျပဳမႈ


ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္လည္းေကာင္း၊

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

လည္းေကာင္း အားလံုးပံုတူ တစ္ေျပးညီ မဟုတ္ပါ။ ႏွစ္ဘက္စလံုး တစ္ပံုစံတည္း စုဖြ႕ဲ ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။
စီမံခ်က္ လုပ္ေဆာင္မည့္ နယ္ေျမေဒသကို အေသးစိတ္ အကဲျဖတ္ရန္ အဓိက လိုအပ္ ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားထက္ ပိုမို၍
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအားေကာင္းသည္။


လူေျပာမ်ားတိုင္း လက္မခံေသးဘဲ စိစစ္ပါ။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားသည္ ထစ္ခနဲ႐ွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
ဆိုသည္မွာ လူမ်ားစုဗမာမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ဟု ဆိုတတ္ၾကပါသည္။

ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း


ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ပိုမို၍ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္
ပိုမို၍ လိုအပ္လာပါသည္။ ေသခ်ာမႈ မ႐ွိဘဲ ဆက္စပ္ထိေတြ႕လႈပ္႐ွားေျပာင္းလဲေနသည့္ အေျခအေန တြင္
နယ္ေျမခံ အဆင့္၌ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။



ကြင္းဆင္းလ်က္

တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို

မည္သည့္အရာႏွင့္မွ်

အစားမထိုးႏိုင္ပါ။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာေန၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္း
အတြင္း

ေနထိုင္လုပ္ကိုင္လ်က္

ဆံုးျဖတ္ျခင္းမွာ

တန္ဖိုး႐ွိေၾကာင္း

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက

ေျပာၾကားၾကပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္း


အကူးအေျပာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ေသာ

အျခားေနရာမ်ား၏

ႏုိင္ငံတကာ႐ွိအျခားေသာ

ပဋိပကၡ

အေျခအေနမွ
ပတ္၀န္းက်င္မ်ားမွ

ေလ့လာသင္ယူျခင္း။
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို

ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။


သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ေပးေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း။ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစလ်က္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္။

