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ေက်းဇူူးတင္လႊာ

အစီရင္ခံစာေရးသားသူမ်ားသည္ ဤသုေတသနအတြက္ သိရွိထားသည္မ်ားကို မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကေသာ၊ ၎တို႔၏ ကြန္ရက္မ်ား 
ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ရန္ ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အရာရွိမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမႈႏွင့္ ဤစီမံခ်က္အတြက္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကေသာ ေအာက္ပါလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ အေရးပါလွေသာ အခန္းက႑ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔မ်ားစြာ အသိ 
အမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္ပါသည္ - ေနာ္ထြန္းေအာင္၊ ဂ်ာေလာ့ဒ္ေအာင္, ေခါင္ေစး, ထုရာႏွင့္ ေဟာင္းေခါင္၊ ေထာက္ပံ့ 
ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ မူေဆးႏွင့္ ဤစီမံခ်က္၏ အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ အလံုးစံုႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ 
ေသာ ျမတ္သႏၱာကိုႏွင့္ Henri Myrttinen တို႔ ျဖစ္ပါသည္။  

ဤအစီရင္ခံစာ၏ မူၾကမ္းမ်ားကို ဖတ္ရႈသံုးသပ္ကာ ေဝဖန္အၾကံျပဳေပးခဲ့ေသာ စီစစ္အတည္ျပဳအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ 
တက္ေရာက္သူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ အမွားအယြင္းတစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့လွ်င္ အစီရင္ခံစာ 
ေရးသားသူမ်ား၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤသုေတသနအား U.S. Agency for International Development’s (USAID) ၏ Leahy War Victims Fund မွ 
ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးေပးၿပီး DAI ၏ ကမ္းလက္အစီအစဥ္မွ ရန္ပံုေငြမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
တင္ျပထားေသာ အျမင္မ်ားသည္ ကခ်င္ေျမသုေတသနဌာနႏွင့္ International Alert တို႔၏ အျမင္သက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး 
အလွဴရွင္၏ အျမင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားကို ထင္ဟပ္ကုိယ္စားျပဳျခင္း မရွိေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။   

အစီရင္ခံစာ ေရးသားသူမ်ား

Dan Seng Lawn
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
Kachinland Research Center (ကခ်င္ေဒသႏၲရသုေတသနအဖြဲ႔အစည္း)

Jana Naujoks
ေခတၱဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး
International Alert ျမန္မာ



မာတိကာ

အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ား  ................................................................................................. ၁

အႏွစ္ခ်ဳပ္  .................................................................................................................. ၂

၁။  နိဒါန္း  .................................................................................................................. ၅

၂။  သုေတသနဒီဇိုင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား  ........................................................................ ၈

၂-၁ သုေတသနျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ......................................................... ၈

၂-၂ သုေတသနဒီဇိုင္း ............................................................................................ ၈

၂-၃ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ........................................................................................ ၁၂

၃။   သုေတသနမွ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ............................................................................ ၁၃

၃-၁ ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ............................................................. ၁၅

၃-၂ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈမ်ားႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား .................................................. ၁၈

၃-၃ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ............................................................................... ၂၂

၃-၄ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ...................................................... ၂၅

၃-၅ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္မ်ား .......................................... ၂၈

၄။   သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ............................................................................... ၃၂

၅။   ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ................................................................................................. ၃၆

  ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၁ သုေတသနေမးခြန္းမ်ား ....................................................... ၃၆

  ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၂ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္  ............ ၃၇



1

အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ား

CSO  Civil Society Organization
အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း

DPO  Disabled persons’ organisation
  မသန္စြမ္းသူမ်ားအဖဲြ႕အစည္း
EAO  Ethnic armed organisation
  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း
FGD  Focus group discussion
  ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပဲြ
GOM  Government of Myanmar
  ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ
IDPs  Internally displaced person
  ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ား
KDG  Kachin Development Group
  ကခ်င္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြန္ရက္အုပ္စု
KBC  Kachin Baptist Convention
  ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
KIA  Kachin Independence Army
  ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
KII  Key informant interview
  အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
KIO  Kachin Independence Organisation
  ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္
KMSS  Karuna Myanmar Social Services
  ဂရုဏာ လူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္း
KRC  Kachinland Research Centre
  ကခ်င္ေဒသႏၲရသုေတသနအဖြဲ႔အစည္း
MWD  Man/men with disabilities
  မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသား(မ်ား)
PWDs  Persons with disabilities
  မသန္စြမ္းသူမ်ား
SGBV  Sexual and gender-based violence
  လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ဂ်န္ဒါအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ
WWD  Woman/women with disabilities
  မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသမီး(မ်ား)
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အႏွစ္ခ်ဳပ္

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းႏွင့္ ပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔ကို နားလည္သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ 
ဂ်န္ဒါသည္ အေရးပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိရွိသူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ တရားဝင္ အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ 
မၾကာခဏဆိုသလို အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္ ‘ဂ်န္ဒါ’ အစီအစဥ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအား ျဖင့္ ‘အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား’ ကုိ ပဋိပကၡတြင္ နစ္နာရသူမ်ားအျဖစ္ အဓိကဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားကိုမူ အၾကမ္းဖက္မႈ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ ယူဆေလ့ရွိပါသည္။ ပဋိပကၡတြင္ ‘ဂ်န္ဒါ၏ အျခားမ်က္ႏွာစာတစ္ဖက္’ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုမူ ဂ်န္ဒါ ရႈေထာင့္မွ နားလည္သိရွိျခင္းသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ပင္ 
နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားမွာ 
အလြန္ပင္နည္းပါးပါသည္။ 

 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အေရအတြက္ 
တိုးပြားလာသည့္တိုင္ မူဝါဒႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားက တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ ရယူသူမ်ားထဲတြင္ မသန္စြမ္း 
သူမ်ား ပါဝင္ေလ့မရွိပါ။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ၾကသူအမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသား အေရအတြက္သည္ ျမင့္မားလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမႈမ်ားႏွင့့္ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားအေပၚ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို နားလည္သိရွိမႈ အလြန္ပင္ 
နည္းပါးပါသည္။ ဤကနဦးဆန္းစစ္ေလလ့ာခ်ကတ္ြင္ ေယာက္်ားဆန္မႈသဘာဝမ်ားကိ ုအဓိကထားကာ မသန္စြမ္းသမူ်ားအေပၚ 
ထားရွိသည့္ ဂ်န္ဒါဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ဤကြာဟ 
ခ်က္ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား (PWDs) အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
ဂ်န္ဒါကို နားလည္သိရွိျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ အေျခအေနမ်ားကို မ်က္စိ 
လွ်မ္းသြားႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္လည္း မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အသံမ်ား မပါဝင္ဘဲ ျဖစ္ 
ေနသည့္အတြက္ ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ အေရးႀကီးပါသည္။   

 ေလ့လာမႈတြင္ မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ၁၆၁ ခု၊ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈ 
(FGDs) ေျခာက္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႕ခြာ (IDPs) စခန္းမ်ားအပါအဝင္ အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ 
ေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (KIO) ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသမ်ားမွ အဓိကအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ၁၉ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ ယင္းတို႔မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အေျခခံအက်ဆံုးအဆင့္တြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
သည္ ဂ်န္ဒါရႈေထာင့္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႕ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းမွ မသန္စြမ္းမႈမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ အျမင္မ်ားကို 
ေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအား ထိုရႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္စားကာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီး ထိုအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ စခန္းတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္အားေပးမ်ားသာမက မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္အတြက္ပါ 
စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားဆိုင္ရာ 
ေမာ္ဂ်ဴးမ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္ 
သင့္ပါသည္။  

 ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား - မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း သမားရိုးက်ခဲြေဝ သတ္ 
မွတ္ထားေသာ ဂ်န္ဒါအခန္းက႑မ်ားအရ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိသားစုအား ရွာေဖြေကၽြးေမြးၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးရမည္ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိုဂ်န္ဒါအခန္းက႑မ်ားကို 
ထမ္းေဆာင္ရန္မွာ ပိုမိုခက္ခဲလာပါသည္။ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည့္ မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအတြက္မူ ဆိုဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အတားအဆီးမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးပူပန္ရသည့္ 
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အေရးကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအဖို႔ စခန္းမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားခံရႏိုင္ေျခသည္လည္း မ်ားစြာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ျဖစ္ပါသည္။

 ပဋိပကၡ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းမွစ၍ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစုလိုက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈမ်ား 
အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈသည္ မူလကတည္းက မသန္စြမ္းျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မသန္စြမ္းမႈကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြ ဖန္တီးမႈ စနစ္မ်ားကို ပ်က္ျပားသြားေစကာ 
မိသားစု ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ၿပီး အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ပိုဆိုးေစပါသည္။ လူသြားလမ္းမ်ား 
မရွိျခင္း၊ အိမ္သာေရခ်ိဳးခန္းမ်ား လံုေလာက္စြာ မရွိျခင္းေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈကို ရင္ဆိုင္ 
ေက်ာ္လႊားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ IDP မ်ားတြင္ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာ 
လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီ သြားလာႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက် ပံုစံခ်ကာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား အေရး 
တႀကီး လိုအပ္ေနပါသည္။ 

 စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား - မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားက 
စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားပီသမႈဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္း မရွိမႈတို႔က 
စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား၊ စိတ္က်မႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့မႈတို႔ အျဖစ္မ်ားလာေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ 
မိသားစု၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ မိသားစုၿပိဳကဲြမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ သီးျခားအေလးထား ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
အား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကြက္တိကုိက္ညီေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ 

 မသန္စြမ္းျဖစ္သြားေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ သီးျခားျပႆနာမ်ားအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရပါသည ္ - 
စစ္သားမ်ားအျဖစ္ ၎တို႔သည္ မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ဟူသည့္ ေယာက္်ားပီသမႈ စံႏႈန္းမ်ားကို 
အဆံုးစြန္ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ ထိုအေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လက္နက္ 
မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လူမႈအဖဲြ႕အစည္း၏ ရိုေသေလးစားမႈကို က်င့္သားရထားသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိလူမ်ိဳးစု ေကာင္းက်ိဳး 
အတြက္ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့သည့္ ေျခလက္အဂၤါဆံုးရံႈးခဲ့ေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ 
မ်ားကို လိုအပ္သူတစ္ဦးအဆင့္သို႔ က်ဆင္းသြားမႈသည္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ 
စစ္မႈထမ္းခဲ့မႈႏွင့္ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာအသိအမွတ္မျပဳေသာအခါတြင္ ပိုဆိုးမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ 
လစာမ်ား ဆက္လက္ခံစားေနရေသာ္လည္း ၎တို႔၏ စိတ္က်န္းမာေရးသည္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္သည့္ အေရးကိစၥတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းသြားေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား သီးျခားခဲြထားျခင္းသည္ အထီးက်န္မႈႏွင့္ 
စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစလ်က္ရွိၿပီး အားလံုးအက်ံဳးဝင္သည္႔ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္း ေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္ 
ျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ဘဝအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ႏိုင္ေရး ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။   

 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ - ပဋိပကၡႏွင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အလုပ္ 
အကိုင္တို႔အေပၚ ဆိုးရြားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ဝင္ေငြရရွိႏိုင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ ၎တို႔၏ ခ်ိဳ႕ယြင္း 
အားနည္းခ်က္ႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ပိုမိုရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ ဝင္ေငြႏွင့္အတူ ေလးစား 
မႈကိုလည္း ရရွိျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးအတြက္ ဝင္ေငြတစ္ခု ရွိျခင္းသည္ 
၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားအား ၎တို႔သည္ မသန္ေသာ္လည္း စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည့္ အေထာက္အကူပစၥည္း ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လစဥ္ေငြသား 
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသည္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ 
ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ဝင္ေငြရွာႏိုင္ေစရန္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးသြားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါ 
သည္။ ထုိသို႔ ပံ့ပိုးကူညီရာတြင္ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲသည့္ပံုစံျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွဴၿပီးလွ်င္ ၿပီးသြားသည္ထက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈျပဳႏိုင္မည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိေစရန္ ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအဆင္႔ အနည္း 
အမ်ားအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးသင့္ပါသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ မျပဳႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခ်ိဳ႕ယြင္း 
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သြားေသာ မသန္စြမ္းမႈျပင္းထန္သူမ်ားအတြက္လည္း ၎တို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးသြားသင့္ပါသည္။ 

 ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း - မသန္စြမ္းသူ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားလဲြ၍ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အသက္အရြယ္မေရြး၊ 
၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားပါမက်န္ မသိနားမလည္မႈ၊ ပံံုေသကားခ်ပ္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားႏွင့္ 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားမွ အရင္းခံလာေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ မသန္စြမ္းမႈမ်ားႏွင့္ 
ဂ်န္ဒါမညီမွ်မႈမ်ားအေပၚ လူ႕ေဘာင္ အဖဲြ႕အစည္း၏ လက္ခံယူဆထားခ်က္မ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈမ်ားသည္ ကူးစက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသလို 
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အျပစ္လည္းမဟုတ္ေၾကာင္း အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္လိုအပ္ေနၿပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက 
အလြန္ပင္ အက်ိဳးမ်ားႏိုင္ပါသည္။ အသိပညာေပးရာတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရး 
ဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထိုအသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
မတူကဲြျပားမႈမ်ားကို နားလည္လက္ခံႏိုင္စြမ္း၊ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ ေမတၱာတရား၊ ၾကင္နာမႈ၊ သတၱိ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္ 
အလွန္ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈတို႔ကို ပိုမိုဦးတည္ေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ တင္းၾကပ္သည့္ ဂ်န္ဒါစံမ်ား ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 
ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ ဂ်န္ဒါအခန္းက႑မ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ သမားရိုးက်ဂ်န္ဒါအခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို 
ပယ္ခြာႏိုင္သူမ်ား၏ မိသားစုဘဝမ်ားသည္ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ရွိေနသည့္တိုင္ ပိုမိုတည္ၿငိမ္မႈရွိကာ အေပးအယူမွ်၍ သဟဇာတျဖစ္လာပါသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥအ္တြင္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအဝင္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း ပါဝင္ကူညီေပး လိုပါက 
ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ခြင့္မ်ား ေပးထားသည့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ 
နည္းလမ္းတစ္ခု ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ 
သူမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ 
သြယ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အနာဂတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးကာ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ား 
ကိုလည္း တင္ျပခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အား IDP စခန္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ား (DPOs) 
မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကို တင္ျပေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သြားလာရန္ 
မလြယ္ကူသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားက ထိုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္လိုပါက ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေပးသင့္ပါသည္။ 
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၁။  နိဒါန္း 

 ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ (UNSCR) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ကို 
ခ်မွတ္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ပဋိပကၡကို နားလည္သိရွိရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဂ်န္ဒါသည္ အေရးႀကီးေသာ 
အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလာၾကပါသည္။  တရားဝင္အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္ ‘ဂ်န္ဒါ’ အစီအစဥ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ‘အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား’ ကို ပဋိပကၡတြင္ 
နစ္နာရသူမ်ားအျဖစ္ အဓိကဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားကိုမူ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ ယူဆေလ့ 
ရွိပါသည္။ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ ဂ်န္ဒါအား ဤသို႔ပံုေသကားက် နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ိဳးသည္ ျပႆနာရွိပါသည္။ 
ပဋိပကၡတြင္ ‘ဂ်န္ဒါ၏ အျခားမ်က္ႏွာစာတစ္ဖက္’ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ အေေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုမူ 
ဂ်န္ဒါရႈေထာင့္မွ နားလည္သိရွိျခင္းသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ပင္ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
တြင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားမွာ အလြန္ပင္နည္းပါးပါသည္။ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားနည္းတူ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္လည္း မၾကာခဏဆိုသလို နစ္နာသူမ်ားျဖစ္တတ္ၾကၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈကို 
က်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ တရားေသမွတ္ယူရန္ မသင့္ပါ။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ၾကသူအမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္သည္ 
ႏွင့္အညီ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသား အေရအတြက္သည္ ျမင့္မားလွပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမႈမ်ားႏွင့့္ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားအေပၚ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို 
နားလည္သိရွိမႈ အလြန္ပင္နည္းပါးပါသည္။ ပဋိပကၡသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ 
ေျပာင္းလဲေစသနည္းဟူသည္ကလည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဂ်န္ဒါ၏ဆက္ႏႊယ္ပံု 
အေၾကာင္း သုေတသနမ်ားတြင္ လွ်စ္လွ်ဴရႈထားျခင္း ခံရေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။   

 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အေရအတြက္ 
တိုးပြားလာသည့္တိုင္ မူဝါဒႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားက တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ ရယူသူမ်ားထဲတြင္ မသန္စြမ္း 
သူမ်ား ပါဝင္ေလ့မရွိပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မသန္စြမ္း 
သူမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ေရးကို အားေပးပံ့ပိုးသည့္မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ၄င္းတို႔၏ 
ပညာရည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဝင္ေငြအဆင့္နိမ့္က်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအေၾကာင္းမ်ား စုေပါင္းကာ ၎တို႔၏ 
အျမင္မ်ားအား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားထံသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူထံသုိ႔ေသာ္လည္းေကာင္း တင္ျပႏိုင္မႈ 
အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၄.၆% ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း၊ ဆံုးခန္းတိုင္ပညာ သင္ၾကားမႈႏႈန္းႏွင့္ လုပ္သား 
အင္အားစုတြင္ ပါဝင္မႈႏႈန္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ ပွ်မ္းမွ်ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးေနပါသည္။1 သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္မႈႏွင့္ 
စကားေျပာဆိုႏုိင္မႈတို႔ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းေနမႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ကာ နစ္နာခဲ့ရေသာ ထိုသူမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အဟန္႕အတားမ်ား ရွိေနပါ 
သည္။2

 ဤေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ (GOM) ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကခ်င္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ / ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (KIA/O) တို႔ၾကား ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ပ်က္ျပားၿပီး 
ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤကိစၥရပ္ကို နားလည္သိရွိ ေစရန္ ရည္ရြယ္ေလ့လာျခင္း 

၁ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ား - ၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ညႊန္းဆိုေသာ ပံုရိပ္ (Disability Statistics in 
Myanmar: Highlight from 2014 Population & Housing Census)၊ ကုလသမဂၢ ရံုးခ်ဳပ္၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ 
ရက္၊ https://unstats.un.org/unsd/statcom/ 48th-session/side-events/documents/20170309-2L-Khaing-Khaing-Soe.pdf

၂ ကခ်င္တြင္ ပထမဦးဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအား ကခ်င္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြန္ရက္အုပ္စုက ၂၀၁၆ခုႏွစ္ တြင္  ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေယဘုယ်ေျပာ
ဆုိေရးသားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းကိစၥရပ္မ်ားကို လွ်စ္လွ်ဴရႈခံရပုံကို ယင္းက ျပသေနပါသည္။
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ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး ဝိေသသကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး 
အရ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုနစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ KIA/KIO ကို 
တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈမ်ား မတိုင္မီက ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရး 
ရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုးျပည္နယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ KIA/KIO သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္တိုက္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ရွိခဲ့ေသာ္ 
လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို မရရွိခဲ့ပါ။ 

 သို႔ေသာ္ စစ္ေအးတိုက္ပဲြၿပီးဆံုးသြားမႈသည္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားၾကားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ကိုးကန္႕ (MNDAA)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္တပ္မေတာ္ - ကခ်င္ႏွင့္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္တို႔က 
ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီးမွ ခဲြထြက္ခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္က ေနာက္တစ္ႏွစ္ 
တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ပါသည္။ ထုိႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္တြင္ KIO ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ ထိုစဥ္က စစ္အစိုးရႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားၾကား နယ္ေျမကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသတ္မွတ္ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ တည္ၿမဲခဲ့ၿပီး မလိ-တဘက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္
လုပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ ထိေတြ႕ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာပါသည္။3 ထိုအခ်ိန္မွစ၍ 
ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ အရပ္သား မ်ားသည္ ၎တို႔၏ရြာမ်ားကို စြန္႕ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ 
IDP ေပါင္း ၉၈,၀၀၀ သည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ 
ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ထိုအထဲမွ ၁၄,၀၀၀ သည္ ထပ္မံထြက္ေျပးခဲ့ရျပန္ပါသည္။ 

 ဤသုေတသနတြင္ IDP စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈကို မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဂ်န္ဒါရႈေထာင့္မွေန၍ ေယာက္်ား 
ဆန္မႈဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား အထူးအေလးေပး ထည့္သြင္းကာ ကနဦးဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳရန္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ထိုသို႔ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အုပ္စုတစ္စုတည္းအျဖစ္ မသတ္မွတ္ခဲ့ပါ။ သုေတသနတြင္ မသန္စြမ္း 
ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားၾကား ဂ်န္ဒါကြာျခားခ်က္မ်ား၊ မသန္စြမ္း 
သည့္ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကြာျခား 
သြားခ်က္မ်ား၊ ဝင္ေငြအဆင့္ကို အေျခခံကာ အုပ္စုခဲြထားေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ 
အရပ္သား မသန္စြမ္းသူမ်ားၾကား ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ကနဦးဆန္းစစ္ေလ့လာထား 
ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ေလ့လာခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားပံု၊ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈမ်ားႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡအေပၚ သေဘာထားမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ မသန္စြမ္း 
သူမ်ား (PWDs) အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဂ်န္ဒါကို နားလည္သိရွိျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ 
အေရးႀကီးေသာ အေျခအေနမ်ားကို မ်က္စိလွ်မ္းသြားႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္လည္း 
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အသံမ်ားမပါဝင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဤကိစၥရပ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  

 ဤအစီရင္ခံစာကိုမူ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း ဖဲြ႕စည္းတင္ျပထားပါသည္ - ဤနိဒါန္းအခန္းတြင္ ဤသုေတ 
သနကို ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း က်ိဳးေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္ ယင္း၏ အေရးပါပံုကို တင္ျပထားၿပီး ဒုတိယအခန္းတြင္ 
သုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ သုေတသနဒီဇိုင္းႏွင့္ ယင္း၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရမည္ ျဖစ္ သည္။ ပဋိပကၡသည္ 

၃ D. Seng Lawn၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈ သံုးသပ္ခ်က္ (၁၉၉၄-၂၀၁၀) - အထက္မွလာေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ)  (A 
critical review of development policy and processes in Kachin state (1994–2010): Development from above)၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳသည့္စာတမ္း၊ 
ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ေဒသႏၲရသုေတသနအဖြဲ႔အစည္း၊ ၂၀၁၇၊ 
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မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပံု၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တဲြ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထားမ်ားအေၾကာင္း အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား တတိယ 
အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအခန္းတြင္မူ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ 
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၂။  သုေတသနဒီဇိုင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

၂-၁။  သုေတသနျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

က) မသန္စြမ္းသူမ်ားၾကား ဂ်န္ဒါဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ပဋိပကၡ၏ 
သက္ေရာက္မႈအား နားလည္သိရွိေစရန္၊ 

ခ) ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာဆိုင္ရာ လူမႈပံုသြင္းခ်က္မ်ားသည္ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာထဲတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ 
မသန္စြမ္းသူ ကခ်င္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ပိုမို နားလည္သိရွိေစရန္၊

ဂ) လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔အတြက္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုး 
လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ၊ ဘက္စံုမွခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ 
ေသာ၊ ဂ်န္ဒါသာတူညီမွ်မႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုက်င့္သံုးႏိုင္ေစမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္၊  

၂-၂။  သုေတသနဒီဇိုင္း 

 သုေတသနတြင္ ဂ်န္ဒါႏွင့္ ပဋိပကၡ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အေျခအေန၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအေပၚ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အဓိကဦးတည္ေမးျမန္းပါသည္။ 
အားလံုးကို လႊမ္းျခံဳေသာ အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားအား ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ေယာက္်ားပီသမႈ လကၡဏာ)၊ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡတို႔ကို နားလည္သိရွိႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ပံုစံခ်ကာ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သုေတသန ေမးခြန္းမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ 
စာတမ္း ၁ တြင္ ဖတ္ရႈပါရန္။ 

အသံုးျပဳသည့္နည္းစနစ္ 

 သုေတသနတြင္ အရည္အေသြးစံျပဳ သုေတသနနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳထားၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ အာဏာ 
ပိုင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပံုစံခ်ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား အသံုးျပဳကာ KII 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ပံုစံခ်ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား အသံုးျပဳကာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ 
ေသာ FGD မ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

 ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ ကြင္းဆင္းကာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းမည့္ 
အဖဲြ႕အား ေယာက္်ားပီသမႈ သဘာဝမ်ား၊ ဂ်န္ဒါ၊ မသန္စြမ္းမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔ကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးခဲ့ 
ပါသည္။ ထိုသင္တန္းတြင္ ပထမသုံးရက္၌ International Alert ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
သုေတသနမ်ားကို အေျချပဳကာ ဂ်န္ဒါ၊ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အဓိက်ေသာ အေျခခံသေဘာတရား 
မ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ (MILI) မွ ကိုယ္တုိင္မသန္စြမ္းသူ သင္တန္းနည္းျပ ဦးေနလင္းစိုးမွ တစ္ရက္တာ သင္တန္း 
ေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကခ်င္ေဒသႏၲရသုေတသနအဖြဲ႔အစည္း (KRC) ႏွင့္ International Alert တို႔ ပူးေပါင္းကာ သုေတသန 
ေမးခြန္းမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ေမးခြန္းလႊာႏွင့္ သုေတသနနည္းစနစ္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးျပဳစု၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအား သေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုေတသနေမးခြန္းမ်ားအား စက္တင္ဘာလအေစာပိုင္းတြင္ 
ဂ်ာမိုင္ေကာင္း မ်က္မျမင္ ေက်ာင္း (ျမစ္ႀကီးနား) တြင္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေမးျမန္းၿပီး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ ေမးခြန္းမ်ား 
အား ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ၾကားတြင္ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ယူမႈအား KRC ကြင္းဆင္းသုေတသနအဖဲြ႕က ကနဦး ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
သုေတသနအား ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း (EAO) (KIO) ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသ 
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ႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ လုိင္ဇာ ႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယန္၊ ျမန္မာအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေဒသသံုးခု ျဖစ္ေသာ ဗန္းေမာ္၊ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ 
ဝိုင္းေမာ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဓိကအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအေၾကာင္း 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၂ တြင္ ၾကည့္ပါရန္။  

 ကြင္းဆင္းသုေတသနအဖဲြ႕သည္ စုစုေပါင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ၁၆၆ ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းမႈ ၁၄၁ ခု၊ FGD ၆ ခု၊ KII ၁၉ ခု တို႔ ပါဝင္ပါသည္ (ဇယား ၁ ကို ၾကည့္ပါရန္)။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ 
၄၅% သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသမီး ၆၄ ဦး) ျဖစ္ၿပီး ၅၅% မွာ အမ်ိဳးသားမ်ား (မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသား 
၇၇ဦး) ျဖစ္ပါသည္။ 

ဇယား ၁ - ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား 

ေနရာေဒသ KII FGD အဓိကအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား

လိုင္ဇာ ၅၀ ၃ ၈

မိုင္ဂ်ာယန္ ၇ ၁ ၄

ဗန္းေမာ္ ၉ ၁ ၁

ျမစ္ႀကီးနား ၄၆ ၁ ၄

ဝိုင္းေမာ္ ၂၉ ၀ ၂

၁၄၁ ၆ ၁၉

ပံု ၁ - သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ား၏ အသက္အရြယ္
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ပံု ၂ - ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား 
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ပံု ၃ - အဓိကအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ CSO မ်ား၊ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား 
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ပံု ၄ - အစိုးရႏွင့္ EAO မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေဒသမ်ားမွ  FGD မ်ား 
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ပံု ၅ - မသန္စြမ္းမႈ ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္း
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 ကြင္းဆင္းသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးေသာအခါ KRC ႏွင့္ Alert တို႔ ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 
၃၁ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္အထိ ေလးရက္တာ က်င္းပေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား 
အား ပူးတြဲဆန္းစစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ စုေဆာင္းရရွိခဲ့သည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ကြင္းဆင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ား၏ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစဥ္ မ်က္ျမင္ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္မ်ား၊ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ခ်က္ 
မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။    

 ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအား မသန္စြမ္း 
သူမ်ားကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားက ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းကာ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာအား အၿပီးသတ္ျပဳစုကာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ တင္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။   
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၂-၃။  ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား 

 ဤသုေတသနတြင္ ဂ်န္ဒါအေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္လည္းေကာင္း စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေယာက္်ား 
ပီသမႈလကၡဏာမ်ား၏ အပိုင္းက႑မ်ားအားလံုးကို လႊမ္းျခံဳေလ့လာရန္ထက္ အခ်ိန္အကန္႕အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ကနဦးဆန္း
စစ္ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအျဖစ္သာ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။ ေနရာေဒသလႊမ္းျခံဳမႈတြင္ အဓိကက်ေသာ ေနရာမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ကာ ေလ့လာခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေနရာေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အျခားေဒသမ်ားရွိ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ဂ်န္ုဒါအေျခအေနမ်ားတြင္ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ မ်ားစြာကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ သုေတသနအား အစိုးရႏွင့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္ရွိ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ အဓိကေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေနရာေဒသမ်ားရွိ အေျခအေနမ်ား 
ႏွင့္ ဆင္တူသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကဲြျပားသည့္အခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ၿပီး ထိုေဒသမ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ ပိုမိုနည္းပါး 
ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုေလ့လာမႈတြင္ ဂ်န္ဒါအေျချပဳလိင္အၾကမ္းဖက္မႈ (SGBV) ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ပိုမိုအေသးစိတ္ 
ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားအား ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ပိုမို 
တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လဲႊေျပာင္းညႊန္းပို႔မႈ၊ ပံ့ပိုးကူညီမႈယႏ ၱရားမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း သီးျခားလြတ္လပ္လံုျခံဳစြာႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈရွိစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ား 
လိုအပ္မည္ျဖစ္ရာ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) အၾကားအာရံု မသန္စြမ္း 
သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ သြားလာရခက္ခဲသူမ်ား၊ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူ 
မ်ားကို အဓိကထားကာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အၾကားအာရံုမသန္စြမ္းသူမ်ား၏ သီးျခား 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သီးျခားသုေတသနမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုသုေတသနတြင္မူ ဤအေၾကာင္း အရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပထမဆံုးေသာ ကနဦးဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ 
ကိုသာ တင္ျပထားၿပီး ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မည့္ သုေတသနႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ား၊ 
အေလးထားရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို  သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးထားပါသည္။
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၃။  သုေတသနမွ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

 ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္ 

 ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အေရးကိစၥကို 
အဓိက ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းအနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ အဖဲြ႕အစည္းအမ်ားစုသည္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းစဥ္တြင္ ၎တို႔အား လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ေပါင္းစည္းထည့္ 
သြင္းေပးေရး၏ အေရးပါမႈကို အျပည့္အဝသိရွိၾကေသာ္လည္း IDP ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျခားေသာ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိုကိစၥအား အျပည့္အဝ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားစုသည္ ၎တို႔တြင္ စာရင္းရွိထားသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းကိရိယာမ်ား 
ေပးအပ္ျခင္း4ႏွင့္ လစဥ္ေငြသားေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ခဲြေဝေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ၾကပါ 
သည္။5 ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (KBC)၊ ဂရုဏာ လူမႈစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအသင္း (KMSS) ႏွင့္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား (CSOs)  က အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ ေဒသမ်ားမွ မသန္စြမ္းသူ 
တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ ၈၀,၀၀၀ က်ပ္ (US$၅၁ ခန္႕ႏွင့္ညီမွ်) ႏွင့္ EAO ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ ေဒသမ်ားမွ မသန္စြမ္းသူွ 
တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (USD ၆၄ ခန္႕ႏွင့္ညီ္မွ်) ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ သုေတသနတြင္ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈအေပၚ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ကြာျခားမႈႏွင့္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကဲြျပားမႈတို႔ေၾကာင့္ နားလည္ရခက္ခဲကာ မရွင္းမလင္းျဖစ္မႈအခ်ိဳ႕ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္းကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အစိုးရက မသန္စြမ္းသူအုပ္စု ေလးစု (ကိုယ္အဂၤါ၊ အျမင္၊ အၾကားႏွင့္ ဥာဏ္ရည္) ကိုသာ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ္လည္း 
အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ထုိ႔ထက္ပိုမ်ားေသာ အုပ္စုမ်ား ခဲြထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ဝါရွင္တန္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခ်က္စံ 
ေျခာက္ခုကို အသုံးျပဳၿပီး6 အခ်ိဳ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကမူ HIV/AIDS ကူးစက္ခံထားရသူမ်ားပါ ပါဝင္သည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ 

 ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျမျပင္တြင္ စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ CSO မ်ားၾကားရွိ မသန္စြမ္းသူ စာရင္းမ်ားမွာ 
တစ္ခုထက္ မကဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပားေနေစပါသည္။ အဖဲြ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက မတူညီေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေငြ 
သားမ်ားကို ျဖန္႕ေဝေပးလိုၿပီး မတူညီေသာ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ားကို အသံုးျပဳေသာအခါတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ စခန္းမ်ားရွိ အခ်ိဳ႕ IDP မ်ားက ၎တို႔ လက္ခံရရွိသည့္ ပမာဏသည္ ရသင့္သည့္ပမာဏထက္ 
သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားထက္ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ထဲရွိ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားစာရင္းသည္ ပိုမိုျပည့္စံုၿပီး ၎တို႔ လက္ခံရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြပမာဏမွာ ၎တို႔ေလာက္ မျပည့္စံုသည့္ 
စာရင္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ပမာဏျဖစ္ၿပီး ထိုပမာဏအား ရွိေနသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားၾကား ခဲြေဝေပးျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
အားျဖင့္ ပိုမိုရွည္လ်ားျပည့္စံုေသာစာရင္းျဖင့္ ေပးအပ္သည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ထိုမွ်ေလာက္မျပည့္စံုသည့္ စာရင္းထဲမွ မသန္စြမ္း 
သူမ်ားကို ခဲြေဝေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းျပန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေရတြက္ 
စာရင္းျပဳစုမႈႏွင့္ ခဲြေဝေပးမႈမ်ားအား ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက ပိုမိုသင့္ေတာ္မည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။

၄ ထိုပစၥည္းကိရိယာမ်ားတြင္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္၊ သံုးဘီးစက္ဘီး၊ ေတာင္ေဝွးႏွင့္ ခ်ိဳင္းေထာက္မ်ား ပါဝင္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပစၥည္းမ်ား ရရွိႏိုင္မႈသည္ 
ေနရာေဒသကိုလိုက္ကာ ကြာျခားပါသည္။ ဥပမာ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ မ်က္လံုးအကာအကြယ္မ်က္မွန္မ်ားကို အစိုးရ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေနရာေဒသမ်ားတြင္သာ ရရွိႏိုင္ ပါသည္။  

၅ S. Awng Ja၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ KBC၊ KBC ရံုး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၁၅။ H. Roi Ji၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းရံုး၊ 
ျမစ္ႀကီးနား၊ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၁၂။ ဤအခ်က္အား ဂ်ဲယန္း IDP စခန္းတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား၊ လိုင္ဇာမွ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား (MHH) ၊ ႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ရွိ 
မိုင္းနား IDP စခန္းတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ သူမ်ားကလည္း ေျပာျပၾကပါသည္။

၆ ဝါရွင္တန္အဖဲြ႕ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား (The Washington Group Short Set of Questions on Disability)၊ ေအာက္ပါဝက္ဆိုက္တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/ 01/The-Washington-Group-Short-Set-of-Questions-on-Disability.pdf 
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ေနာက္ထပ္ရႈပ္ေထြးမႈတစ္ခုမွာ ေျခလက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ သူမ်ားအား ၎တို႔၏ ဆႏၵမပါဘဲ စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
၎တို႔၏ ေတြ႕ရွိသုံးသပ္ခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံကာ မသန္စြမ္းသူမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ထိုသူမ်ားက ၎တို႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ျပဳႏိုင္သည္ဟု ယူဆသည့္ 
အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို မႏွစ္သက္ၾကျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  မသန္စြမ္းမႈမ်ားသည္ လူ႕မႈအဖဲြ႕ 
အစည္းမွ ယူဆသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိမႈမ်ားႏွင့္ ထိုသုိ႔ နားလည္သိရွိကာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ 
နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳမႈမ်ားသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ‘ေရွ႕တန္း’ မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္အားေပးမ်ားအထိ 
ေရာက္ရွိဟန္မတူေသးဘဲ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲမႈ သို႔မဟုတ္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ တစ္ခါတစ္ရံ ဖခင္အသြင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ပို၍ အေတြ႕မ်ားပါသည္။   

 လတ္တေလာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ေပးေသာ စိတ္/လူမႈပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ား မရရွိႏိုင္ 
ေသးပါ။ ပဋိပကၡႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈအပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ကိုယ္စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိထားသူမ်ားႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင္႔ ေျခလက္အဂၤါဆံုးရံႈးခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ကြာဟခ်က္ 
ႀကီးတစ္ခု ရွိေနဟန္တူပါသည္။ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ကိုယ္စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားသည္ EAO 
ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပိုမို သိသာထင္ရွားသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္မူ တုိက္ရိုက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း ပိုမိုနည္းပါးပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ 
EAO ေဒသမ်ားရွိ မသန္စြမ္းမႈမ်ားသည္ မၾကာလွေသးသည့္ကာလမ်ားကမွ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရဟန္တူၿပီး ထိုသူမ်ားတြင္ စိတ္ 
ဒဏ္ရာမ်ား ရွိေနဆဲ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ ထိန္းညိႇေနရဆဲ ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ အစိုးရေဒသမ်ား၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 
ခဲ့သူမ်ားတြင္ ေမြးရာပါမသန္စြမ္းသူမ်ား ပိုမိုပါဝင္ၿပီး ၎တို႔သည္ မသန္စြမ္းသည့္ဘဝကို ပိုမိုလက္ခံထားႏိုင္ၾကသူမ်ား 
ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ EAO ထိန္္းခ်ဳပ္ေသာေဒသမ်ားရွိ IDP စခန္းအခ်ိဳ႕တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း 
ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံုႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား စီစဥ္ထားရွိေပးထားၿပီး ထိုေနရာမ်ားသည္ အထီးက်န္မႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းမ်ားကို 
ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ရင္ဖြင့္ႏိုင္မည့္၊ အျပန္အလွန္ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည့္ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၾကပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္သည့္၊ ရင္းရင္း 
ႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံုႏိုင္သည့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ပံုစံကို မိတၱဴပြားယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ႀကီးစိုးေနရာယူသည့္ ဂ်န္ဒါပံုစံကိုပါ မိတၱဴပြားယူထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ 
ထိုေနရာမ်ားကို ႀကီးစိုးေနကာ မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသမီး အနည္းငယ္မွ်ေလာက္သာ ထိုေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳေနပါသည္။ 
ထိုေနရာမ်ားသို႔ ဂ်န္ဒါအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္ရန္ ဦးတည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား သီးျခားလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ သင့္ပါသည္။ 

 ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားအရ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးရန္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ 
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ စာျဖင့္ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေပးထားေသာ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ လက္စြဲစာအုပ္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ မရွိေသးပါ။ 
သို႔ေသာ ္အခ်ိဳ႕ကုိ ျပဳစုလ်ကရ္ွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဥပမာ ျမစ္ႀကီးနားမ်ကမ္ျမင္ပညာေရးဌာနသည္   မသန္စြမ္းသမူ်ားအတြက ္
လက္စဲြစာအုပ္တစ္အုပ္ ျပဳစုေနပါသည္။7 ထိုလက္စဲြစာအုပ္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား 
မည္သို႔ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီရမည္ဆိုသည္ကို ပိုမို နားလည္သိရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
KBC၊ KMSS၊ ကခ်င္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြန္ရက္အုပ္စု (KDG) ႏွင့္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔သည္ ၎တို႔၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ 
IDP အစီအစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္သာ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ 
လက္ရွိတြင္ ဂ်န္ဒါျခားနားမႈ သို႔မဟုတ္ ဂ်န္ဒါဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈအား စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္မႈမရွိေသးပါ။ အဆိုပါ CSO 
မ်ားအားလံုးတြင္ တူညီသည့္အခ်က္မွာ ဂ်န္ဒါအသိအျမင္ႏိုးၾကားမႈ မရွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၇ L. Gam Hpang၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ၊ ဂ်ာမိုင္ေကာင္း မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ျမစ္ႀကီးနား)၊ ျမစ္ႀကီးနားမ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ျမစ္ႀကီးနား)၊ 
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္၊ 
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သုေတသနတြင္ ေလ့လာခဲ့သူမ်ားမွာ က်ားေရာမပါ ပါဝင္ၿပီး အသက္အရြယ္လည္း စံုပါသည္။ သို႔ေသာ္ မသန္စြမ္းမႈအေနျဖင့္ 
သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ခက္ခဲအားနည္းသူမ်ားႏွင့္ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူမ်ားသာ အဓိကပါဝင္ပါသည္။ သုေတသနျပဳ ေလ့လာမႈ 
သည္ မသန္စြမ္းသူ IDP မ်ားကို အဓိကအာရံုစိုက္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုင္ဇာႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားရွိ ေနရပ္ 
စြန္႕ခြာသူမ်ား မဟုတ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ သြင္ျပင္ 
လကၡဏာမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ EAO ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ေဒသမ်ားရွိ IDP အမ်ားအျပား၏ မသန္စြမ္းမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ 
ထြက္ေျပးစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အခ်ိန္မီ မရရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ 
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေဒသမ်ားတြင္မူ မသန္စြမ္းသူ အမ်ားစုက ၎တို႔၏ မသန္စြမ္းမႈမ်ားသည္ ေမြးရာပါ သို႔မဟုတ္ 
မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာျပၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာရျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း နင္းမိျခင္း 
သည္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း’ အျဖစ္ စြဲခ်က္တင္ခံရႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ တစ္ပူေပၚ 
ႏွစ္ပူဆင့္ရဖြယ္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမိသူမ်ားက ၎တို႔၏ မသန္စြမ္းမႈမ်ားသည္ 
ယာဥ္တိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားမေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟု လဲႊေျပာင္းေျပာဆိုေလ့ရွိသည့္အတြက္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဒဏ္ခံရသူ အေရအတြက္အမွန္ကို သိရွိရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။  

 ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳမႈမ်ားအရ ပဋိပကၡသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဘဝအပိုင္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ သက္ေရာက္ 
မႈ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 
ပဋိပကၡသည္ ၎တို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ IDP အမ်ားအျပားကဲ့သုိ႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
သည္လည္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ပို၍ 
ဆိုးသည္မွာ စခန္းတြင္ေနထိုင္သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက ၎တို႔အား မသန္စြမ္းသူမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ စခန္း အနီး 
ဝန္းက်င္မွ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက IDP မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည့္ 
အတြက္ အျခားသူမ်ားထက္ ႏွစ္ဆပုိ၍ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡသည္ ၎တို႔အား ပို၍ ထိခိုက္လြယ္ေစပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ IDP စခန္းမ်ားသို႔ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ေရာက္ရွိလာေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဗံုးၾကဲမႈမ်ားအႏ ရၱာယ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ပို၍ပင္ ထိခိုက္လြယ္ၾကပါသည္။ စခန္းတြင္းရွိ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားသည္လည္း အမ်ိဳးသမီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ 
လံုျခံဳမႈ နည္းပါးသည္ဟု ခံစားရေစပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ IDP စခန္းမ်ား၏ တည္ေနရာသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA 
ၾကား တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားစဥ္အတြင္းတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆန္မ်ား၊ ေဝဟင္မွ ဗံုးၾကဲမႈမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား 
ျဖစ္ေနပါသည္။8 ထုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အေပၚ အျမင္မ်ားကိုလည္း 
ကဲြျပားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ 

၃-၁။  ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔ မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း သမားရိုးက်ခဲြျခားသတ္မွတ္ထားေသာ ဂ်န္ဒါအခန္းက႑မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္မွာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ပိုမိုခက္ခဲလာပါသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည့္ မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္မူ ဆိုဖြယ္ရာ 
မရွိေတာ့ပါ။ 

 ကခ်င္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ဓေလ့ထံုးစံအရ အမ်ိဳးသားမ်ားအား မိသားစု၏ အႀကီးအမွဴး၊ အဓိကရွာေဖြေကၽြး 
ေမြးသူ၊ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ားႏွင့္ ေျမယာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္အားထားၾကပါသည္။ ကခ်င္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုမူ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းသူ၊ မိခင္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ နာမက်န္းသူမ်ားကို ျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္မႈအပါအဝင္ မိသားစုဝင္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စီမံေပးသူအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ ပဋိပကၡ အေျခအေန 
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မ်ားသည္ သမားရိုးက် ဂ်န္ဒါအခန္းက႑မ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ ေက်ာ္လႊားရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ထပ္ေဆာင္း ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 
ပို၍ပင္ ႀကီးမားပါသည္။ မိမိတို႔၏ မ်ိဳးႏြယ္စုအတြက္ မ်ိဳးဆက္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးစလံုးအား  
အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ ကေလးေမြးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။  သို႔ေသာ္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ 
အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုေၾကာင္း 
ေျပာၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ရွာေဖြရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းေနရပါသည္။ 

 လိုင္ဇာရွိ ေ၀ႀကိဳင္ IDP စခန္းမွ အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးက ပဋိပကၡသည္ မိသားစုအတြင္းရွိ ဂ်န္ဒါအခန္း 
က႑မ်ားကို ထိခိုက္ေစခဲ့ၿပီး လင္မယားၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပံုကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ပါသည္ -  

“ကၽြန္ေတာ္က မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေပမဲ့ စစ္မျဖစ္ခင္က ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးကို အေတာ္မ်ားမ်ား ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ 
ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ စစ္ျဖစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေနရာကုိ ထြက္ေျပးရပါတယ္။ အဲဒီလုိ 
ထြက္ေျပးတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေက်ာပိုးၿပီး ေျပးရပါတယ္။ အဲဒီ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
လုံးဝစိတ္ပ်က္သြားတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြလည္း အကုန္လုံး 
ဆုံးရံႈးခဲ့ရပါတယ္။” 

 ထိုသူသည္ ၎၏ မိသားစုႏွင့္ ေျမကို ပဋိပကၡမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ဘဲ ထြက္ေျပးရေသာအခါ ဂ်န္ဒါ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ကာ သူ၏ ဇနီးက သူ႕အား ေက်ာပိုး၍ ျပန္လည္ကာကြယ္ေပးရသည့္အျဖစ္ သို႔ ေရာက္ခဲ့ရ 
ပါသည္။ ဤအျဖစ္တြင္ အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူသည္ ၎အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ဂ်န္ဒါအခန္းက႑အား မေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ဘဲ ၎၏ဇနီးသည္က ၎၏အခန္းက႑အား အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ေသာအခါ လင္မယား ဆက္ဆံေရးမွာ တင္းမာလာၿပီး 
ျပႆနာျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုသူသည္ ပ်က္ျပားသြားေသာ သူ႕ဇနီးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၏ 
အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ သူသည္ မိသားစုႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ဂ်န္ဒါ 
အခန္းက႑အား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ဟု သူကယူဆပါသည္။9 အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးပင္ ၿပိဳကဲြသြား 
ႏိုင္ပါသည္။ 

 သုေတသနတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားတြင္မူ မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားက သမား ရိုးက် 
ဂ်န္ဒါအခန္းက႑မ်ားကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈအား လက္ခံႏိုင္ၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားကိုယ္တိုင္၏ သေဘာထားက 
ျပႆနာ ျဖစ္ေနပါသည္။ မိသားစုက ၎တို႔အား မိသားစု၏ အႀကီးအမွဴးအျဖစ္ ရႈျမင္ေနဆဲျဖစ္သည့္တိုင္ ထိုအမ်ိဳးသားမ်ားက 
မိသားစုကို ရွာေဖြေကၽြးေမြးသူႏွင့္ မိသားစု၏ အႀကီးအမွဴးအျဖစ္ သမားရိုးက် ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ခံစားေနရသည့္ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အတြက္ အလြန္ပင္ႀကီးမားလွေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးက သူသည္ 
မိသားစု၏ အႀကီးအမွဴး အိမ္ေထာင္ဦးစီး ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ဝင္ေငြ ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိျခင္းက သူ႕အတြက္ 
ထိုအခန္းက႑အား ထမ္းေဆာင္ရန္ ခက္ခဲပံုကို ဤသို႔ ေျပာျပပါသည္။  

“မိသားစုမွာ ကၽြန္ေတာ္က အိမ္ေထာင္ဦးစီး။ မိသားစုအေရးကိစၥေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ကပဲ စီမံႀကီးၾကပ္ရတာ။ 
အခုေတာ့ ဝင္ေငြမရွိတဲ့အတြက္ မိသားစုတာဝန္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အရမ္းပဲ ခက္ခဲေနပါတယ္။”10 

 

၉ WCC ၁၀၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ေ၀ႀကိဳင္ IDP စခန္း (လိုင္ဇာ)၊ ၂၀၁၈၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ။ အပစ္အခတ္ မရပ္စဲမီက စစ္ပဲြအတြင္း ေခါင္းကို ေသနတ္မွန္ေသာေၾကာင့္ 
မသန္စြမ္းမႈတစ္ခုထက္မကရွိေသာ အသက္ ၅၁ႏွစ္ အရြယ္ မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသမီး။  

၁၀ HLYC ၃၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဖြန္လြမ္ယန္ IDP စခန္း (လိုင္ဇာ)၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ေျခတစ္ဖက္ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည့္ အသက္ 
၄၅ ႏွစ္ေက်ာ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသူသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း မိသားစုအတြက္ ေငြရွာႏိုင္စြမ္း 
ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းက ျပႆနာဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
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ဝင္ေငြမရွိသည့္အျပင္ ခင္ပြန္းသည္၏ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍လည္း 
ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 အဆိုပါသမားရိုးက် ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိမႈသည္ မသန္စြမ္းေသာ 
စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္လည္း အထူးပင္ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ မိသားစု အတြင္းရွိ 
ေရွ႕ပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေယာက္်ားပီသမႈအခန္းက႑မ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီး KIA အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ေရွ႕တန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရႏိုင္ေျခ နည္းပါးသည့္အတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ 
စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္း 
ေျပာပါသည္ - 

“ကၽြန္ေတာ့္မွာ စိတ္ဓာတ္က်စရာ ကိစၥေတြအမ်ားႀကီးကုိ ၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ ကေလးေတြက 
ေက်ာင္းသားေတြပဲ ရွိေသးေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္က ေငြမရွာႏိုင္ေတာ့ဘူး။ မိသားစုအတြက္ ေငြမရွာေပးႏိုင္လို႔၊ မိသားစု 
တာဝန္ေတြ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းစိတ္ဓာတ္က်မိတယ္။”11 

 ၎တို႔သည္ စစ္သားမ်ားအျဖစ္ မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ဟူသည့္ ေယာက္်ားပီသမႈ 
စံႏႈန္းမ်ားကို အဆုံးစြန္ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ ထိုအေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ 
လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လူမႈအဖဲြ႕အစည္း၏ ရိုေသေလးစားမႈကုိ က်င့္သားရထားသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိလူမ်ိဳးစု 
ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့သည့္ ေျခလက္အဂၤါဆံုးရံႈးခဲ့ေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား၏ 
ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို လိုအပ္သူတစ္ဦးအဆင့္သို႔ က်ဆင္းသြားမႈသည္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ 
၎တို႔၏ စစ္မႈထမ္းခဲ့မႈႏွင့္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာအသိအမွတ္မျပဳေသာအခါတြင္ ပိုမိုထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

 သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သမားရိုးက်ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္း 
ရွိၾကၿပီး အေျခအေနသစ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာင္းလဲေနထိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးက ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ မိသားစုအတြင္းရွိ သူ၏ အခန္းက႑အား ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ပံုကို ဤသို႔ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္ - 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေယာက္်ားတာဝန္၊ မိန္းမတာဝန္ဆုိၿပီး မခဲြေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ ဇနီးကုိ 
အိမ္အလုပ္ေတြနဲ႕မိသားစုအလုပ္ေတြ ကူလုပ္ေပးပါတယ္။”12

 ဂ်န္ဒါအခန္းက႑မ်ား ခဲြျခားထားမႈအား ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းသည္ အေျခအေနသစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ညိႇႏိႈင္း 
ေနထိုင္ႏိုင္ေရးတြင္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ ဂ်န္ဒါအခန္းက႑မ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ 
သမားရိုးက် ဂ်န္ဒါအခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ခြာႏိုင္သူမ်ား၏ မိသားစုဘဝမ်ား သည္ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းမ်ား 
မရွိျခင္းႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနသည့္တုိင္ ပိုမိုတည္ၿငိမ္မႈရွိကာ အေပးအယူမွ်၍ သဟဇာတ 
ျဖစ္လာပါသည္။ ထုိမိသားစုမ်ားသည္ အကန္႕အသတ္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ၾကၿပီး မိသားစု 
ဘဝ အဆင္ေျပသာယာေရးအတြက္ အစြမ္းရွိသမွ် အတူတကြ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါသည္။   

 အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဂ်န္ဒါအခန္းက႑မ်ားအား ေျပာင္းျပင္ႏိုင္မႈ နည္းပါးသူမ်ားသည္ ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္စြမ္းမရွိမႈေၾကာင့္ အားမလိုအားမရ ခံျပင္းေဒါသထြက္မႈမ်ားစြာကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ ထိုခံစားခ်က္မ်ားက 
စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အရက္ေသစာ ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
သံုးစဲြျခင္းအပါအဝင္ မွားယြင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလာေစၿပီး အိိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုးပြားလာမႈႏွင့္လည္း 
ဆက္ႏႊယ္ေနပါသည္။ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထိုအေျခအေနအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း မရွိပါက မိမိကိုယ္မိမိ ေသေၾကာင္း 

၁၁ JYC ၅၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဂ်ဲယန္း IDP စခန္း (လိုင္ဇာ)၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္။ ထုိသူသည္ တိုက္ပဲြတြင္ ေျခေထာက္ကို ေသနတ္မွန္ကာ 
ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေျခတစ္ဖက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူ အသက္၄၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား ျဖစ္သည္။ 

၁၂ JYC ၂၁၊ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ ဂ်ဲယန္း IDP စခန္း (လိုင္ဇာ)၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္။ ေျခတစ္ဖက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူ အသက္၄၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား။
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ၾကံမႈမ်ားကိုပင္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ မိမိကုိယ္မိမိ သတ္ေသခဲ့ၾကသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေၾကာင္းကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားက 
ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားၾကားတြင္ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား ေတြ႕ရပါသည္။ 

 အခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈက မူလကတည္းက ျဖစ္ေနသည့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာ 
ကို ပို၍ ဆိုးေစပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး13 သည္ သူမ မူလေနထိုင္ေသာ ရပ္ရြာတြင္ 
သားဖြားဆရာမတစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ သူမသည္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ရွိလာေသာအခါ လူမႈေရး 
ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ သူမကို မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သူအား မလဲြမေရွာင္သာ လက္ထပ္ခဲ့ရပါသည္။ ပိုလီယိုအေၾကာေသမႈသည္ သူမ၏ 
ထိခိုက္လြယ္မႈကို ပုိ၍တိုးေစခဲ့ပံုရပါသည္။ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္ အၾကမ္းဖက္သည့္ အရက္သမားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
သူတို႔ရြာတြင္ သူမသည္ မိသားစုအတြက္ ေငြရွာေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူမ၏ ခင္ပြန္းက “သူမအား ျပႆနာ သိပ္မရွာ 
ႏိုင္ခဲ့ပါ”။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၎တို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး သူမ၏သားအငယ္သည္ ထြက္ေျပးစဥ္ ေဆးကုသႏိုင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ 
မသန္စြမ္းျဖစ္ခဲ့ရျပန္ ပါသည္။ IDP စခန္းတြင္ သူမသည္ မသန္စြမ္းသည့္ သားငယ္အား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနရသည့္အတြက္ 
မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရန္ အျပင္ထြက္ေငြရွာႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ သူမ၏ခင္ပြန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားကို ရိုင္းစိုင္းစြာ ဆက္ဆံ 
ၿပီး အရက္မူးလာတိုင္း ပို၍ပင္ အၾကမ္းဖက္လာသည့္အတြက္ မိသားစုတစ္ခုလံုးကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ေစၿပီး မသန္စြမ္းသူ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပို၍ပင္ တုိးလာေစပါသည္။  

၃-၂။  ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈမ်ားႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား  

 မသန္စြမ္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈပံုစံမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားတတ္ပါ 
သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တိုက္ရိုက္ဆက္ႏႊယ္ေနပါသည္။ မသန္စြမ္းမႈအား 
ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ၾကသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ မသန္စြမ္းမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို မဂၤလာရွိသည္ သို႔မဟုတ္ လာဘ္ေကာင္း 
သည္ဟု ယူဆၾကသည့္ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ အေကာင္းဘက္မွ ရႈျမင္မႈမ်ားသည္ ရပ္ရြာႏွင့္ 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီထံမွ ေကာင္းမြန္ေသာ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ 
ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈမ်ားကမူ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေအာ္တစ္ဇင္ 
လကၡဏာရွိေသာ ကေလးမ်ား၊ ႏႈတ္ခမ္းကဲြ၊ အာေခါင္ကဲြကေလးမ်ားသည္ မိသားစုကို စီးပြားတက္ေစသည့္အတြက္ 
မဂၤလာရွိသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မ်က္မျမင္မ်ား၊ ကိုယ္္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ား၊ နားမၾကားသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ ဥာဏ္ရည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုမူ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈမ်ား ျပဳၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ရွိသည့္ 
သူမ်ားအား က်က္သေရမဂၤလာမရွိသူမ်ားအျဖစ္ ယူဆေလ့ရွိၿပီး လူသားတစ္ဦးကဲ့သုိ႔ တန္ဖိုးမထားၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ ေမြးရာ 
ပါ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ထိုသို႔ မွတ္ယူဆက္ဆံၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား၏ ေလွာင္ 
ေျပာင္သေရာ္မႈမ်ားႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ခံရေလ့ရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ လူမ်ား၏ စိိတ္ထားဆိုးယုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
မဟုတ္ဘဲ နားလည္သိရွိမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည့္ စစ္မႈထမ္း 
ေဟာင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားမွာမူ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔အား တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုကို ကာကြယ္ရင္း 
ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္ သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားက မိသားစု၊ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ၊ စခန္းမ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား 
တြင္ ရင္ဆိုင္ရေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားမ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ မ်က္မျမင္ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူမ ပညာမတတ္စဥ္က မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ သူမအေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံပံုမ်ားကို ဤသို႔ 
ျပန္ေျပာျပခဲ့ပါသည္ - 

“ကၽြန္မ ပညာမတတ္စဥ္တုန္းက မိသားစုဝင္ေတြနဲ႕ ရပ္ကြက္က ကၽြန္မကုိ အထင္ေသးခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္မကုိ 
ရပ္ကြက္ထဲမွာ ကေလးေတြအတြက္ စေနာက္စရာ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခု ကၽြန္မ ပညာတတ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေတာ့ 

၁၃ MRCC ၅၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ မိုင္းနား RC စခန္း၊ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္၊ သူမသည္ ကေလးဘဝတြင္ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ပိုလီယိုအေၾကာေသကာ မသန္စြမ္းျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ 
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အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြ ထပ္ၿပီး မၾကံဳရေတာ့ဘူး။”14 

 ယင္းသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈကဲ့သုိ႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အထင္အရွားျပသေနပါသည္။ 
ထိုသို႔ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ ရပ္ရြာထဲတြင္ ၎တို႔အေပၚ ထားရွိေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အေပၚထားရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ဘဝအရည္အေသြးမ်ားေပၚတြင္လည္း 
သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားသည္ အျခားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ အျပန္ အလွန္ဆက္ႏႊယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
ရွိႏိုင္ပံုကိုလည္း ျပသေနပါသည္။ ဥပမာ မ်က္စိမျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားမွ ေဘးဖယ္ထားျခင္း ခံရကာ 
ထိုမွတစ္ဖန္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္သားေစ်းကြက္အတြင္း ဖယ္ၾကဥ္ခံရမႈမ်ားကို ဆက္လက္ခံစား 
ၾကရပါသည္။

 ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အဓိကက်ေသာ လူမႈေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အတြက္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ၊ ေပါင္းစည္းပါဝင္ႏိုင္မႈတို႔ တိုးတက္ေစေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္း 
က႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သလို ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳေစေသာ ေနရာဌာနမ်ားလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဘုရားေက်ာင္းဝတ္ျပဳအဖဲြ႕တြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံခံခဲ့ရသည့္ သူမ၏ အေတြ႕ 
အၾကံဳမ်ားကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္ -  

“ဘုရားေက်ာင္းက လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့တုန္းက ကၽြန္မ ခဲြျခားဆက္ဆံတာေတြ ခံခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္မ ဆယ္ေက်ာ္ 
သက္အရြယ္မွာ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ဖို႔ ကၽြန္မ သြားခဲ့တယ္။ တျခားသူေတြ ကစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မ 
တစ္ေယာက္တည္း ရပ္ၾကည့္ေနခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက တကယ္ကုိ သိမ္ငယ္ခဲ့ရပါတယ္။”15 

 မိုင္းနား IDP စခန္းမွ ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းသူအမ်ိဳးသမီး ေနာက္တစ္ဦးက ဘုရားေက်ာင္းမွ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ 
စဥ္ ဘုရားေက်ာင္းအဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ အထင္ေသးျခင္းကို ခံခဲ့ရပံုအား ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပပါသည္ - 

“သေဘာေကာင္းတဲ့လူတစ္ခ်ိဳ႕က မႏွစ္က ဓမၼေတးအဖဲြ႕ၿပိဳင္ပဲြမွ ကၽြန္မကို ထည့္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕က 
ကုိယ္အဂၤါပံုပ်က္ေနတဲ့လူကို ထည့္ရေကာင္းလားလို႔ ျပစ္တင္ကန္႔ကြက္ၾကပါတယ္။”16 

 ဘုရားေက်ာင္းအေဆာက္အဦသည္ တည္ေဆာက္ထားပံုအရ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီ 
သြားလာအသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ေနရာ တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ထိုမွ်သာမက အေဆာက္အဦထဲတြင္ ဘုရားေက်ာင္းဝတ္ျပဳအဖဲြ႕တြင္လည္း 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားသြားလာပါဝင္ရန္ ေနရာ နည္းပါးေနပံုရပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ေနရာရွိဟန္မတူပါ။ 

 ဖြန္လြမ္ယန္ IDP စခန္းမွ အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူ တစ္ဦးက ဘုရားေက်ာင္းဝတ္ျပဳအဖဲြ႕၏ ခဲြျခားဆက္ဆံေသာ 
အျပဳအမူမ်ားကို ေအာက္ပါတိုင္း ေဒါသတႀကီးေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္ -  

“ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ မူလရည္ရြယ္ခ်က္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ဖိႏွိပ္ခံေတြကုိ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ပဲ။ ဘုရားေက်ာင္းကုိ 
တည္ေထာင္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ့လူေတြ၊ မုဆုိးမေတြ၊ အပယ္ခံေတြကုိ ၾကည့္ရႈ ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးဖို႔ေလ။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားေက်ာင္းက အဲဒီလုိလူေတြကုိ ေက်ာခိုင္းထားတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြကုိပဲ ဂရုစိုက္တယ္။ 
ဒါဆုိ ကူရာကယ္ရာမဲ့ေနတဲ့လူေတြကို ဘယ္သူက ေစာင့္ေရွာက္ေပးမွာလဲ။ ဘုရားေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္ေတြက 
အဲဒီလူေတြအတြက္ မစဥ္းစားေပးရင္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ။”17 

၁၄ MBS ၃၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဂ်ာမိုင္ေကာင္း မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ျမစ္ႀကီးနား)၊ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၆။ ၃၄ ႏွစ္ အရြယ္ မ်က္မျမင္ အမ်ိဳးသမီး။
၁၅ Ibid.
၁၆ MRCC ၅၊ ၂၀၁၈ Op. cit. 
၁၇ HLY ၂၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဖြန္လြမ္ယန္ IDP စခန္း (လိုင္ဇာ)၊ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၀။ သူသည္ ကေလးဘဝက ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ မရခဲ့၍ 

ပိုလီယိုအေၾကာေသကာ မသန္စြမ္းျဖစ္ခဲ့ရေသာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။
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 ဘုရားေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးရန္၊ ၎တို႔၏ အသံမ်ားႏွင့္ 
အေရးကိစၥမ်ားအား ပိုမုိက်ယ္ေလာင္စြာ တင္ျပခြင့္ရရန္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ခဲြျခားဆက္ဆံခံရျခင္း ကင္းစြာ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပိုမိုအေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ 
ႏွင့္ ၾသဇာရွိမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ ဤအတြက္ တြန္းအားေပးေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက အက်ိဳးရွိမည္ဟု 
ယူဆႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ 

 စခန္းမ်ားရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားၾကားတြင္ပင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနဟန္တူပါသည္။ ဥပမာ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ပိုလီယိုျဖစ္ေနသူမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕အား စခန္းမ်ားက ခဲြျခား 
ဆက္ဆံခဲ့ၾကပါသည္။ ဖြန္လြမ္ယန္ မွ ပိုလီယိုေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူ (PWD) အမ်ိဳးသားတစ္ဦး က ေအာက္ပါအတိုင္း ခါးသီးစြာ 
ေျပာပါသည္ -  

“ကၽြန္ေတာ္ ဒီစခန္းမွာ ေနတာ သံုးႏွစ္ရွိၿပီ။ ခုခ်ိန္ထိ ေငြ ၃၀၀၀ က်ပ္နဲ႕ လွ်ပ္စစ္စက္ဘီးတစ္စီး ရတာ ဒါ 
ပထမဆုံးအႀကိမ္ပဲ။”18 

 ဤသည္မွာ အသိပညာ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါ သုိ႔မဟုတ္ ကူးစက္ႏုိင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ 
အေျခအျမစ္မရွိသည့္ အစဲြအလမ္းမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာေစၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခဲြျခား ဆက္ဆံျခင္း 
မ်ား ျဖစ္လာေစပါသည္။ 

 အစိုးရႏွင့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အစိုးရအလုပ္မ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌လည္း 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနပံုရပါသည္။ ေက်ာင္းဆရာ ရာထူးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူအတြက္ 
တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ “ကိုယ္အဂၤါျပည့္စံုသန္စြမ္းသူ” ျဖစ္ရမည္ ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 
မသန္စြမ္းသူ တစ္ဦး မျဖစ္ရပါ။ ဖြန္လြမ္ယန္ IDP စခန္းမွ အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးက ဤအေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပပါသည္ - 

“အစိုးရက႑မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အလုပ္မေပးခ်င္ၾကဘူး။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘယ္ရာထူး ေနရာမွာမွ 
မသုံးခ်င္ဘူး။ အလုပ္မခန္႕ခ်င္ဘူး။ သိပ္မၾကာခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ကေလးေတြကုိ 
စာသင္ေပးခြင့္ျပဳဖို႔ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကုိ ကၽြန္ေတာ္ ခြင့္ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ သူက ကေလးေတြ ကၽြန္ေတာ့္လုိ 
ျဖစ္သြားမွာ စိုးလုိ႔ မရဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ ကေလးေတြက ကၽြန္ေတာ္ကုိ လုိက္အတုခိုးၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ပံုစံျဖစ္သြားမွာကုိ 
သူက စိုးရိမ္တယ္ေလ။ သူတုိ႔က အဲဒီလုိ ေတြးၾကတာ။ ဘယ္အစိုးရအလုပ္မွာမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ခန္႔ခ်င္တာ 
မဟုတ္ဘူး။”19 

 ထိုကဲ့သုိ႔ တစ္ဖက္သတ္အစဲြအလမ္းမ်ား၊ မလုိမုန္းထားမႈမ်ားသည္ နက္ရိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနပံုရၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ 
ရႈတ္ခ်မႈႏွင့္ စိတ္က်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစကာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ စခန္းတြင္းတြင္ မိမိတို႔ 
ေနထိုင္ရာေနရာမွ အျခားေနရာသုိ႔ သြားလာႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ေအာက္ပိုင္းလႈပ္ရွားမႈမျပဳႏုိင္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအဖို႔ 
လံုေလာက္သည့္ လူမႈဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ား မရွိမႈေၾကာင့္ စိတ္က်မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့မႈမ်ားကို အဆိုးရြားဆံုး 
ခံစားေနရသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ 

 မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားသည္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားၾကားတြင္ အထူး စိုးရိမ္ 
ဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ မၾကာေသးမီက ဒဏ္ရာရကာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျဖစ္လာေသာ စစ္မႈထမ္းမ်ားအား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
ႏွင့္ေရာ၊ အျခား မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပါ ခဲြကာ သီးျခားေနရာတစ္ေနရာတြင္ ထားသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ထိုသို႔ ခဲြထားရျခင္းမွာ 
အေျခအေနသစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ညိႇယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ 

၁၈ Ibid.
၁၉ Ibid.
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သည့္ နည္းလမ္းတြင္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကို ရင္ဆိုင္ရပါသည္။ ဖြန္လြမ္ယန္စခန္းမွ မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက လက္နက္ 
ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ “ေလာေလာလတ္လတ္” အနားယူလိုက္ရေသာ ဒဏ္ရာရ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား သီးျခားခဲြထားျခင္းသည္ 
မည္မွ်အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္း ဤသို႔ ေျပာျပပါသည္ - 

“ေလာေလာလတ္လတ္ အနားယူလုိက္ရတဲ့ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြကုိ ရပ္ရြာလူမႈအသုိင္းအဝိုင္းထဲမွာ ထားတာ 
ပိုေကာင္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သီးျခားျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ဘာမဆုိ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ သူတို႔ေတြက 
မစဥ္းမစားနဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်လုိက္ႏိုင္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာက စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ႏွစ္ေယာက္ကုိ သီးျခား 
ခဲြထားဖူးတယ္။ သူတုိ႔ထဲက တစ္ေယာက္က သူ႕ကုိယ္သူ ေသေၾကာင္းၾကံခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အခ်ိန္မီ 
ေရာက္သြားလုိ႔ ကံေကာင္းသြားတယ္။ သူ႔အသက္ကုိ ကယ္လိုက္ႏိုင္တယ္။”20 

 ဤသို႔ သီးျခားခဲြထားမႈ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအျဖစ္ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေသေၾကာင္းၾကံမႈမ်ား မၾကာခဏ 
ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ျပင္းထန္ခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေသာ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ားက 
ထိုပံုစံမ်ားျဖင့္ ေပၚလြင္လာတတ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွားပါးသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ 

 သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ မိမိကိုယ္မိမိ ေသေၾကာင္းၾကံရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ေပးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား အတြက္ 
ပို၍ အေရးႀကီးပါသည္။ တစ္ကမၻာလံုးမွ စာရင္းအင္းမ်ားအရ မိမိကိုယ္မိမိ သတ္ေသသည့္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ပိုမို ျမင့္မားေနသည့္အတြက္လည္း စိတ္ပူစရာေကာင္းလွပါသည္။ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အရက္ေသာက္ျခင္းကို တားျမစ္ထားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူအတြက္ စိတ္က်ေဝဒနာႏွင့္ ဝမ္းနည္းမႈမ်ား 
သက္သာေစရန္ အမ်ိဳးသားေဆြမ်ိဳးမ်ားက အရက္ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးအား စခန္းသို႔ ခိုးသြင္းေပးၾကပံုကို ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေျပာျပပါသည္။ ထိုသို႔ အမ်ိဳးသားခ်င္း ရိုင္းပင္းကာ မူးယစ္ေဆးဝါး ရရွိေအာင္ လုပ္္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားသည္ 
ေဝဒနာမ်ားကို ခဏတာ သက္သာေစေသာ္လည္း အရင္းခံ ျပႆနာကိုမူ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္ 
အပါအဝင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝသာယာေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ယခုထက္ပိုမို 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါ သည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္မွာ 
ေငြေၾကးအရ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမ်ားအရ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိပါက မသန္စြမ္းသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးအားေပးသည့္ 
အဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

 မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုသာမက ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားပါ ေက်ာင္းႏွင့္ 
ရပ္ရြာထဲတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္မႈတို႔ကို ၾကံဳေတြ႕ရေစႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မိဘမ်ားက ၎တို႔၏ 
သားသမီးမ်ားအား မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ အတူမကစားရန္ တားျမစ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ မ်က္မျမင္ကေလး 
မ်ားသည္ အျခားသာမာန္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ပညာသင္ႏိုင္ေသာ္လည္း စာေမးပဲြေျဖ ေသာအခါ မ်က္မျမင္ကေလးမ်ားက 
ေလွကားေအာက္တြင္ ထိုင္ရပါသည္။21 ျမစ္ႀကီးနားမ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ မ်က္မျမင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ေက်ာင္း 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ စာေမးပဲြေမးခြန္းမ်ားသည္ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပျခင္းမရွိဟု 
သိရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စာေမးပဲြ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ စနစ္တက် ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မပါရွိဘဲ ပံုမ်ား ဆြဲခိုင္းသည့္ 
ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ ယင္းသည္ ပညာေရးစနစ္အတြင္းတြင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကို 
ျပသေနျခင္းျဖစ္သလိ2ု2 ပညာေရးတြင္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ပညာေရး စနစ္အတြင္း မသန္စြမ္းေသာ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးရာတြင္ ႀကီးမားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
ရရွိႏိုင္ကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ လူ႕ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ပိုမို ေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခ်ေပးႏိုင္မည့္ 
ဝင္ေပါက္မ်ားကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ညႊန္ျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀ Ibid.
၂၁ FGD၊ ဂ်ာမိုင္ေကာင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားမ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ျမစ္ႀကီးနား)၊ ျမစ္ႀကီးနားမ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ျမစ္ၾကီးနား)၊ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၆။
၂၂ Ibid. 
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 ပညာရည္အဆင့္အတန္းသည္လည္း မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ မိမိကိုယ္မိမိ ေလးစားမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပး 
ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားမ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦးက23 သူမ၏ မသန္စြမ္းမႈမ်ားအေပၚ သူမ၏ သေဘာထားအျမင္အား ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားက ပံုသြင္းေပးပံုကို 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္ -  

“ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မ မသန္စြမ္းတဲ့လူလုိ႔ မွတ္ယူထားပါတယ္။ ကၽြန္မမွာ အသိဥာဏ္ဗဟုသုတ နည္းစဥ္တုန္းက 
ကၽြန္မဟာ လုံးဝအျမင္ကြယ္ေနတယ္လုိ႔ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း မရခင္က ကၽြန္မအတြက္ 
ပိုၿပီး ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။ ‘အျမင္ကြယ္ရင္ တစ္ပန္းရံႈးတယ္၊ နားမၾကားရင္ေတာ့ လမ္းဆံုးၿပီ’ ဆုိတဲ့ ဆိုရိုးစကားတစ္ခု 
ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မ အရံႈးသမားတစ္ေယာက္ လို႔ပဲ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ကၽြန္မ 
စာေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ၿပီ။ ကၽြန္မ အလင္းေရာင္နဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျမင္ရၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အခု ကၽြန္မ 
မလုပ္ႏိုင္တာေတြကို မစဥ္းစားေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မ ဘာလုပ္ႏိုင္ေသးလဲဆုိတာပဲ စဥ္းစားေတာ့တယ္။” 

 ပညာေရးႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားသည္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ရႈျမင္ပံုမ်ားကို 
ေျပာင္းလဲသြားေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

၃-၃။  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 

 ပဋိပကၡေၾကာင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ရျခင္းအျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ ပဋိပကၡ၏ အႀကီးမားဆံုး 
သက္ေရာက္မႈမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္ျပားသြားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡႏွင့္ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ားက ၎တို႔၏ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားအေပၚ ဆိုးရြားစြာ သက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔၏ ခ်ိဳ႕ 
ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အျခားဝင္ေငြရလမ္းမ်ား ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ပိုမိုရင္ဆိုင္ရပါသည္။ မသန္စြမ္း 
သူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ပဋိပကၡေၾကာင့္ မိသားစုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့ရပံုကို ေျပာျပခဲ့ ပါသည္ - 

“စစ္မျဖစ္ခင္တုန္းက ကၽြန္မတို႔က ရြာမွာ ဆုိင္ေလးတစ္ဆုိင္ ဖြင့္ထားတယ္။ ကုိယ္ပိုင္ ဆိုင္ေလးရွိေတာ့ ဝင္ေငြလည္း 
ပံုမွန္ရွိခဲ့တယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ စစ္ျဖစ္လာေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ဆိုင္ကုိ ဆုံးရံႈးရၿပီး ရစရာရွိတဲ့ အေၾကြးေတြလည္း 
ဆုံးကုန္တယ္။”24 

 ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ကာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစ 
ေသာေၾကာင့္ IDP မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို နည္းပါးၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပို၍ပင္ နည္းပါး 
သျဖင့္ စိတ္က်ေဝဒနာ၊ အရက္စဲြျခင္း၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ မိသားစုၿပိဳကဲြျခင္း၊ စသည္တို႔ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ စိတ္က် 
ေရာဂါခံစားရေသာအခါ မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘာသာေရးဘက္လွည့္ကာ ေျဖသိမ့္ရာရွာၾကေသာ္လည္း 
အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူမ်ားၾကားတြင္ အရက္ေသာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ လဲြမွားေသာနည္းလမ္းမ်ားဘက္ လွည့္ၾကသူ ပိုမ်ားသည္ဟု 
ေျပာၾကပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အရက္ေသာက္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ 
လြတ္လပ္ခြင့္ပိုရသည့္ ဂ်န္ဒါစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနျပန္ပါသည္။ ေနရပ္ စြန္႕ခြာရေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရးကဲ့သုိ႔ ၎တို႔၏ ရိုးရာအစဥ္အလာ အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္လိုၾကေသာ္လည္း ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္သည့္ေနရာႏွင့္ မတည္ေငြမ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

 သုေတသနအတြက ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲမ့ႈမ်ားအရ မသနစ္ြမ္းသမူ်ား၏ မသနစ္ြမ္းမႈမ်ားႏငွ့ ္ဂ်နဒ္ါအခန္းက႑မ်ားဆိငုရ္ာ 
သေဘာထားအျမင္မ်ားသည္ ဝင္ေငြဖန္တီးႏိုင္စြမ္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္စြမ္းတို႔ႏွင့္ မ်ားစြာဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္ 
(အထက္ေဖာ္ျပပါ အပိုင္း ၃-၁ တြင္လည္း ၾကည့္ပါရန္)။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ဝင္ေငြရွာႏိုင္ၿပီး 
မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေသာအခါမွသာ “ပံုမွန္” ျဖစ္သည္ဟု ခံစားရပါသည္။ “သင့္ကိုယ္သင္ မသန္စြမ္းသူ တစ္ဦးအျဖစ္ 

၂၃ MBS ၂၊ ၂၀၁၈၊ Op. cit.
၂၄ MRCC ၅၊ ၂၀၁၈၊ Op. cit.
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သတ္မွတ္ပါသလား” ဟူသည့္ ေမးခြန္းအား ေျဖၾကားမႈမ်ားတြင္ ဤအခ်က္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုေမးခြန္းအား ေျဖၾကားသည့္ 
အေျဖမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားပါသည္။ ေျခလက္ သို႔မဟုတ္ အျခား ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း ဝင္ေငြတစ္ခု 
ဆက္ရွိေနၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ေနႏိုင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ မသန္စြမ္းသူ 
မ်ားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ၾကပါ။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူမ်ားကမူ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေျခ ပိုမ်ားပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနား မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ FGD တစ္ခုတြင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားက ၎တို႔သည္ သြားလာႏိုင္စြမ္း၊ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြရွာႏိုင္စြမ္းမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူ 
မ်ား မဟုတ္ဟု ဆုိၾကပါသည္။25 ယင္းသည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ခြန္အားရွိရန္၊ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ 
ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိသားစုကို ရွာေဖြေကၽြးေမြးရန္ဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ FGD ၌ 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကမူ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ မည္သို႔ရႈျမင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈ နည္းပါးၿပီး မ်က္မျမင္ 
ကေလးမ်ားကိုယ္စား ေျပာဆိုမႈ ပိုမ်ားပါသည္။ ယင္းသည္လည္း ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ တစ္ပါးသူ 
အတြက္သာ ဂရုစိုက္သည့္ အခန္းက႑ကို ရယူထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လံုးဝကိုက္ညီမႈ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ဝင္ေငြရိွျခင္းသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ လက္ခံမႈကို ရရွိရန္ အဓိကညႊန္ကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနဟန္တူပါသည္။ 
မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူမသည္ ဝင္ေငြမရွာႏိုင္ခင္က ေယာက္်ားဘက္မွ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ျပႆနာရွာျခင္းကို 
ခံခဲ့ရၿပီး ဝင္ေငြရွိလာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူမကို ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံလာေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။  

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပဋိပကၡသည္ အမွီအခိုကင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္မႈႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ 
အသက္ေမြးမႈ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပ်က္သုဥ္းေစခဲ့ပါသည္။ အသက္ေမြးမႈအလုပ္အကိုင္ ျပႆနာသည္ IDP 
စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပို၍ ႀကီးမားပါသည္။ စခန္းမွ ရရွိေသာ လစဥ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွလဲြ၍ 
၎တို႔တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား အလြန္နည္းပါးသည္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝ မရွိပါ။ ရႏိုင္သည့္ အလုပ္မ်ားမွာလည္း 
ရာသီအလိုက္ ယာယီအလုပ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ကာယႏွင့္ရင္းကာ လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမမ်ားရွိ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အဓိက ရႏိုင္ေသာ အလုပ္မွာ ငွက္ေပ်ာ၊ ၾကံႏွင့္ 
လက္ဖက္ကဲ့သုိ႔ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္း စိုက္ပ်ိဳးေသာ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ဖက္စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ လက္ဖက္ 
ခူးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ားကို ပိုႀကိဳက္ၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူမႈပံုသြင္းခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည ္အေသးစတ္ိအာရံစုိကုရ္ေသာ အလပုမ္်ားကိ ုပိမုိ ုလပုက္ိငု္ႏိငုသ္မူ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့ပ္င။္ လကဖ္ကစ္ိကုခ္င္းမ်ားသည ္
တရုတ္ျပည္ဘက္တြင္သာ အဓိက ရွိပါသည္။ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အဓိကအလုပ္မွာ ငွက္ေပ်ာခိုင္မ်ား သယ္ရန္ႏွင့္ 
ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းရန္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုအလုပ္မ်ားမွာမူ ခြန္အားစိုက္ရန္ လိုသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ပို၍သင့္ေတာ္သည္ဟု 
ယူဆပါသည္။ ၾကံစိုက္ခင္းမ်ားတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓိက အလုပ္လုပ္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ 
တစ္ေန႕လုပ္ခမွာ ယြမ္ ၅၀ သို႔မဟုတ္ ၆၀ ခန္႕ ရွိပါသည္။ ယခုအခါ အလုပ္လုပ္လိုသူက အလုပ္ခန္႕ႏိုင္သည္ထက္ ပိုမ်ားေန 
သည့္အတြက္ လုပ္ခမ်ားမွာလည္း ယြမ္ ၃၀ အထိ က်ဆင္းသြားပါသည္။ 

 အထက္ေဖာ္ျပပါအလုပ္မ်ားထဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား လုပ္ႏိုင္သည့္အလုပ္တစ္ခုမွ် မရွိပါ။ အလုပ္မ်ားမွာ 
ကိုယ္ကာယအား စိုက္ထုတ္ရၿပီး စိုက္ခင္းမ်ားမွာလည္း ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚတြင္ ရွိေနပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ 
အလုပ္ခြင္ အေျခအေနမ်ား ဆိုးရြားသည့္အျပင္ ထိုအလုပ္မ်ားသည္ ရာသီအလိုက္သာ ရွိၿပီး အလြန္လည္း နည္းပါးပါသည္။ 
ျမစ္ႀကီးနားရွိ IDP စခန္းတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက IDP စခန္းတြင္ ခုနစ္ၾကာသည္အထိ ေနလာခဲ့သည့္တိုင္ 
အလုပ္အကိုင္အတည္တက် မရႏိုင္ပံုႏွင့္ ဇနီးတစ္ေယာက္၊ မိခင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ သူမ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရပံုမ်ားကို 
ေျပာျပပါသည္ - 

“အစပိုင္းတုန္းက စခန္းကေန ကၽြန္မတုိ႔ ရမယ့္ အေထာက္အပံ့ေဝစုရဲ႕ ၁၀၀%ကုိ ရပါတယ္။ အခု ကၽြန္မက 
ယာယီအလုပ္ေလးေတြ လုပ္ႏိုင္လာေတာ့ ၇၀% ပဲ ေပးေတာ့တယ္။ ကၽြန္မ ေယာက္်ားနဲ႕ ကေလးေတြကုိ 

၂၅ FGD၊ ဂ်ာမိုင္ေကာင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားမ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ျမစ္ႀကီးနား)၊ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၂၆။
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ေထာက္ပံ့ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္မ အလုပ္လုပ္ရတယ္။ ေယာက္်ားက ေဆးစဲြေနေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ဘူး။ သူအျပင္ထြက္ရင္ 
ျပႆနာရွာတတ္ေတာ့ သူ႕ကုိ အိမ္မွာပဲ ေနဖို႔ ေျပာရတယ္။ အလုပ္တစ္ခု ရဖို႔ အရမ္းကုိ ခက္ခဲပါတယ္။ ပံုမွန္ IDP 
ေတြေတာင္ အလုပ္ရဖို႔ ခက္တာ ကၽြန္မတို႔ဆုိ ပိုဆုိးတာေပါ့။ ကၽြန္မ IDP စခန္းမွာ ေနတာ ေျခာက္ႏွစ္၊ ခုနစ္ႏွစ္ေလာက္ 
ရွိၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အခုထိ အလုပ္အကုိင္ အတည္တက် မရွိေသးဘူး။”26 

 ဤသည္မွာ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
ဂ်န္ဒါဝိေသသမ်ားက မသန္စြမ္းမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
‘ယာယီ’ ေနရပ္စြန္႕ခြာရသည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ ထိုမွ် ရွည္ၾကာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရရာ ထိုအခ်ိန္ ကာလအား မဟာဗ်ဴဟာက်က် 
အသံုးခ်ကာ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ေသာအခါ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ပိုမို 
မ်ားျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အေရးႀကီးပံုကိုလည္း ျပသေန ပါသည္။  

 အထူးသျဖင့္ မုတ္သုန္ရာသီအတြင္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ကိုယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အျပင္ထြက္ 
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ထိုရာသီတြင္ အလုပ္မရွိၾကပါ။ ေႏြရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီတြင္သာ ၎တို႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ 
ၾကပါသည္။ ထိုရာသီႏွစ္ရာသီတြင္ပင္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားရွိ စိုက္ခင္းမ်ား၌ အလုပ္ရရန္ အလြန္တရာ ခက္ခဲပါသည္။ 
စိုက္ခင္းပိုင္ရွင္မ်ားက လုပ္ခကို လူတိုင္းႏွင့္ တန္းတူေပးေသာ္လည္း မသန္စြမ္းသူမ်ားကို သိပ္မခိုင္းလိုၾကပါ။ မသန္စြမ္းသူ 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔ကို မ်က္ႏွာသာမေပးသည့္ အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မသန္စြမ္းသူ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အေျခအေနအား ဤသို႔ ရွင္းျပပါသည္ - 

“ဒီစခန္းမွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ဖို႔ ေနရာ မရွိဘူး။ ဝက္ေမြးဖို႔ ေနရာ မရွိဘူး။ ေႏြရာသီမွာ ငွက္ေပ်ာခိုင္ေတြ 
သယ္တဲ့ အလုပ္လုပ္ကုိ လုပ္ဖို႔ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းကို ကၽြန္မတုိ႔ သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေန႕တုိင္း အလုပ္မရဘူး။ 
ကၽြန္မတုိ႔ အရမ္းကုိ အားစိုက္ႀကိဳးစားမွ တစ္ပတ္ကုိ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ရက္ ဒါမွမဟုတ္ သုံးရက္ေလာက္ အလုပ္ 
လုပ္ခြင့္ရပါတယ္။”27 

 ဥပမာ ေျခတုတပ္ထားရေသာ မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ကြင္းျပင္ထဲတြင္ တစ္နာရီခဲြထက္ပို၍ အလုပ္ 
လုပ္ရန္ မလြယ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ေခၽြးထြက္ျခင္းႏွင့္ အပူရွိန္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးအဖို႔ အလြန္တရာ 
ခက္ခဲပင္ပန္းလွသည္ဟု ဆိုပါသည္။28 မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကြင္းျပင္ထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပို၍ပင္ 
ခက္ခဲပါသည္။ အလုပ္သဘာဝအရ ကိုယ္ကာယအား လိုၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မသင့္ေတာ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
ထိုစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ မ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 
မ်ားလည္း ရွိပါသည္။29 

 ပဋိပကၡဇုန္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ဒဏ္ကို ခံစားၾကရသလို 
ျမစ္ႀကီးနားကဲ့သုိ႔ ပဋိပကၡဇုန္မဟုတ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ 
ရွိပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားမ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးက ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေက်ာင္း၏ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း အေပၚ 
ထိခိုက္ပံုကို ဤသို႔ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္ -  

“ပဋိပကၡေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူ လူဦးေရ တုိးလာပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ေက်ာင္းက လက္ခံရရွိတဲ့ အလွဴ 
ေငြပမာဏက ေလ်ာ့က်လာပါတယ္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေက်ာင္းတီးဝိုင္းကလည္း အျပင္ထြက္ၿပီး ရန္ပံုေငြ ရွာလုိ႔ 

၂၆ BTHC ၂၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဗက္လင္ဟင္ IDP စခန္း (ျမစ္ႀကီးနား)၊ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၂။ သူမသည္ ပိုလီယို အေၾကာေသေရာဂါေၾကာင့္ မသန္စြမ္း 
ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၇ JYC ၁၅၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဂ်ဲယန္း IDP စခန္း (လိုင္ဇာ)၊ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၅။ သူသည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လက္ တစ္ဖက္ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည့္ ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းသူ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အသက္ ၆၀ အရြယ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ကိုယ္ကာယႏွင့္ရင္းကာ လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ားကို မသန္စြမ္းသူမ်ား လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈအေပၚ စိုက္ခင္း 
ပိုင္ရွင္မ်ား၏ အျမင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၈ Ibid.
၂၉ ဂ်ဲယန္း IDP စခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၈ 
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မရေတာ့ဘူး။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဘယ္မွ သြားလုိ႔မရဘူး။”30 

 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူအျဖစ္ ဤနယ္ပယ္တြင္ ကာလရွည္ၾကာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၿပီး IDP 
စခန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအေပၚ 
ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္ပံုအား ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္ -

“ပဋိပကၡက မသန္စြမ္းတဲ့သူေတြကို ပိုၿပီး မသန္စြမ္းျဖစ္ေစပါတယ္။ ေမြးရာပါ မသန္စြမ္းသူေတြ ဒါမွမဟုတ္ 
ပဋိပကၡမျဖစ္ခင္ကတည္းက မသန္စြမ္းသူ ျဖစ္ေနၿပီး ပဋိပကၡက လြတ္ေအာင္ ထြက္ေျပးလာရတဲ့သူေတြ အတြက္ 
အေတာ္ေလးကုိ ခက္ခဲပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကုိ ေသခ်ာေပါက္ ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ပဋိပကၡမျဖစ္ခင္က 
သူတုိ႔ရြာမွာ မသန္စြမ္းသူေတြ ျဖစ္ၾကေပမဲ့ သူတုိ႔မွာ ကုိယ္ပိုင္အလုပ္အကုိင္ေတြ ရွိၾကတယ္။”31 

 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းတစ္ခု မရွိျခင္းသည္ ဂ်န္ဒါဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက ဖန္တီးေပးသည့္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္ေစပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ကာလတို အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ပါ 
သည္။ အေသးစားလက္ယက္ကန္းစင္မ်ား၊ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
တည္ေထာင္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ 
ထိုလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္လိုက္ရပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို ႏွစ္သက္သေဘာက်စြာ အမွတ္ရေနၾကဆဲ 
ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ အခြင့္အေရးရလွ်င္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ဝင္ေငြဖန္တီးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ားကို ျပန္လည္ 
ရယူလိုၾကပါသည္။32 

၃-၄။  ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

 ဤအပုိင္းတြင္ လူသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ ယင္း၏ ညႊန္ကိန္းမ်ားဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားကို ရယူတင္ျပထားပါ 
သည္။33 လူသားလံုျခံဳမႈရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ရွိေနျခင္းကပင္ ၎တို႔ လက္ရွိ 
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အက်ပ္အတည္း၏ ညႊန္ကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ၎တို႔ရြာမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာစဥ္တြင္ 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏ ရၱာယ္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ 
ပါသည္။ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္စဥ္တြင္လည္း အလားတူၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏ ရၱာယ္မ်ားအား အနည္းႏွင့္အမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကရ 
ပါသည္။ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ တိုက္ရိုက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္အႏၱရာယ္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကဲ့သုိ႔ အဖ်က္စြမ္းအားႀကီးမားသည့္ လက္နက္မ်ား အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ 
မသန္စြမ္းမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေစျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ သြယ္ဝိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ၊ 
သန္႕ရွင္းေသာ ေသာက္ေရႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သုိ႔ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား လံုေလာက္ 
စြာ မရရွိျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ အသက္ေမြးမႈျပႆနာ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈတို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။  

 အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA ၾကား တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ကာလအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆန္မ်ား 
က်ျခင္း ႏွင့္ ေဝဟင္ဗံုးႀကဲမႈမ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡဇုန္မ်ားရွိ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ျခင္းသည္ 
လံုျခံဳမႈ မရွိပါ။ IDP ကေလးမ်ားအား ေလယာဥ္ပ်ံပံုဆဲြခိုင္းေသာအခါ ကေလးမ်ားသည္ ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ပံု မဆြဲတတ္ဘဲ 

၃၀  L. Gam Hpam၊ ၂၀၁၈၊ Op. cit.
၃၁  H. Nu Ra, ၂၀၁၈ Op. cit.
၃၂  L. Zau Hkam၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဂ်ဲယန္း IDP စခန္း မသန္စြမ္း တာဝန္ခံ၊ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၇။
၃၃ D.A. Baldwin၊ လံုျခံဳေရး၏ အေျခခံသေဘာတရား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာမႈမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (The Concept of Security, Review of 

International Studies)၊ ၂၃ (၁)၊ ၂၀၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၅မွ ၂၃ ႏွင့္ B. Kanti၊ လူသားလံုျခံဳေရး ဟူသည္၊ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာမႈမ်ား၊ (The Idea of Human 
Security, International Studies)၊ ၃(၃)၊ ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆၅-၇၆ ကိုၾကည္႔ပါရန္။
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ေဝဟင္မွဗံုးၾကဲသည့္ ေလယာဥ္ပံုကိုသာ ဆြဲျပပါသည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ ပဋိပကၡဇုန္တြင္ ႀကီးျပင္းလာေသာကေလးမ်ား၏ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ၎တို႔အား မည္သုိ႔ ပံုေဖာ္ေပးသည္ကို ျပသေနပါသည္။ ထိုအေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွာ စခန္းမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ေသာ IDP မ်ားသာ ၾကံဳေတြ႕ရသည္ မဟုတ္ပါ။ ၎တို႔အား အေျခအေနေပးလွ်င္ ေနရပ္သို႔ ျပန္လိုပါသလားဟု 
ေမးေသာအခါ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ မသန္စြမ္းသူ အမ်ားစုက လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္အခ်ိဳ႕ ရွိမွသာ ျပန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကပါ 
သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား ၎တို႔၏ ရြာမ်ားအနီးအနားတြင္ တပ္စဲြထားသေရြ႕၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိသည့္အျဖစ္မ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသေရြ႕ ၎တို႔ ျပန္မသြားရဲၾကပါ။  

 တာေလာႀကီးကဲ့သုိ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးစံု ေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရွမ္းနီမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေသာ္ 
လည္း သုိ႔မဟုတ္ ထြက္ေျပးရန္ မလိုေသာ္လည္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသား IDP မ်ားမွာ ေနရပ္ျပန္ပါက ပိုမို အႏၱရာယ္ႀကီးပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုက္ပဲြျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ၎တို႔အား KIA သုိ႔မဟုတ္ KIA အား သတင္းေပးသူအျဖစ္ 
သံသယဝင္ခံရႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားက ရြာသို႔ျပန္သြားသူမ်ားသည္ 
ပုဒ္မ ၁၇/၁ ႏွင့္ ၁၇/၂ တို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ားကို ေျပာျပၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ၎တို႔ မရွိခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ ေျမမ်ားအား 
သိမ္းယူခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ ေရႊဇက္ IDP စခန္းမွ မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက34 သူသည္ ရြာရွိ 
သူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။  

“ကၽြန္ေတာ္ မသန္စြမ္းသူ ျဖစ္သြားကတည္းက မိသားစုပိုင္ေျမကို ျပန္ၿပီး မၾကည့္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တျခားလူေတြက 
ရံဖန္ရံခါျပန္သြားၿပီး ခဏတာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးမွ ျပန္လာၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္အပ်က္ရဆုံးက 
ကုိယ့္အိမ္ျခံဝင္းကုိေတာင္ ျပန္ၿပီး သန္႕ရွင္းေရး မလုပ္ႏိုင္တာကုိပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က ဘာအကူအညီမွ မေပးႏိုင္တဲ့သူ 
ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုပိုင္ေျမကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕က 
ယူလုိက္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းေတြက ရွမ္းနီေတြ။ သူတုိ႔က ထြက္ေျပးစရာ မလုိဘူး။” 

 ေရႊဇက္ IDP စခန္းမွ IDP မ်ားကလည္း အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ နယ္ေျမသို႔ လာေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူ 
မ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေျပာျပပါသည္။ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္း 
သူမ်ားသည္ ယခင္က လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ေဟာင္းမ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏ သံသယဝင္ခံရၿပီး စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ 
ခဏခဏ စစ္ေမးခံရပါသည္။ ဤသည္မွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေဆးကုသေစာင့္ ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရရွိရန္ အဓိကအတားအဆီးအျဖစ္ ယူဆၾကပါသည္။35

 တရုတ္ျပည္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၌ သန္႕ရွင္းေသာ ေရႏွင့္စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ ျပႆနာအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၾကပါသည္။ ဖြန္လြမ္ယန္ စခန္းမွ မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ျမစ္ညာဘက္တြင္ 
ဆင္စခန္းမ်ားႏွင့္ မွ်စ္စက္ရံုမ်ား ရွိေနျခင္း၏ အႏၱရာယ္ကို ဤသို႔ ေျပာျပပါသည္ -  

“ျမစ္ညာဘက္မွာ ဆင္စခန္းေတြ ရွိတယ္။ ျမစ္ေရထဲမွာ ဆင္ေခ်းေတြ ပါလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီေရကုိ 
ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔နဲ႕ ေသာက္ေရအျဖစ္ သံုးရတယ္။ ေရက မသန္႕ဘူး။ စခန္းမွာေနတဲ့သူေတြ ေခ်ာင္းထဲမွာ ေရဆင္း 
ခ်ိဳးၿပီးရင္ ေပြးလုိမ်ိဳး အေရျပားေရာဂါေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။”36 

 မသန္စြမ္းသူ IDP မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမဟုတ္ေသာ IDP မ်ားကလည္း ျမစ္ညာဘက္မွ မွ်စ္စက္ရံုမ်ားတြင္ ဆာလဖာမ်ား 
အသံုးျပဳေနမႈကို စိုးရိမ္ပူပန္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက စခန္းတြင္ အေၾကာေသေသာ လူနာမ်ား ႏွင့္ 
မသန္စြမ္းေသာ ကေလးမ်ား အေရအတြက္ တိုးလာျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္ဘက္မွ မေကာင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို 
စားေနရေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ စခန္းတြင္ မိမိတို႔ဖာသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္စားရန္၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား 

၃၄ SZC ၃၊ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ ေရႊဇက္ IDP စခန္း (ျမစ္ၾကီးနား)၊ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာ ၁၈၊ ေဆးကုသေစာင္႔ေရွာက္မႈ မရွိေသာေၾကာင္႔ ေလျဖတ္ေရာဂါ 
ခံစားေနရသူ အသက္ ၄၇ ႏွစ္ရွိ အမ်ိဳးသား။

၃၅ Ibid.  
၃၆ HLYC ၂၊ ၂၀၁၈၊ Op. cit. 
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ေမြးျမဴရန္ ေနရာမရွိျခင္းေၾကာင့္ ထုိအစားအစာမ်ားကို စားေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း စခန္းအနီးဝန္းက်င္ရွိ 
စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳေနမႈေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ 
ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား တိုးလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။  

 KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ စခန္းမ်ားမွ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အေထြေထြက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို 
မသန္စြမ္းသူမ်ား ရယူႏိုင္ေသာ္လည္း ေဆးခန္းမွ ရရွိသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ ေရာဂါႀကီးမ်ားကို မကုသ 
ေပးႏိုင္ပါ။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ IDP စခန္းမ်ားတြင္ KIO ေဆးရံုထက္ ပိုေကာင္းေသာ အစိုးရ၏ အေထြေထြေဆးရံုမွ 
ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရယူခြင့္ရွိပါသည္။ KIO ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမတစ္ခုမွ မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
အထူးကု က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လိုအပ္ပံုကို ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပပါသည္ - 

“အေထြေထြက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ရဖို႔အတြက္ အတားအဆီးမရွိေပမဲ့ အဲဒါက မထိေရာက္ပါဘူး။ 
မၾကာေသးခင္က ကၽြန္ေတာ့္သား ငွက္ဖ်ားမိၿပီး သူတို႔ ေကာင္းေကာင္း မကုႏိုင္ေတာ့ ငွက္ဖ်ားပိုးက ဦးေႏွာက္ထဲ 
ေရာက္သြားတယ္။ အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေျခေထာက္လည္း ခဲြစိတ္တာ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိၿပီ။ 
ေကာင္းမလာေသးဘူး။ ဆရာဝန္က ကၽြန္ေတာ္ တတိယအႀကိမ္ ခဲြဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ 
အခုေတာ့ တုိင္းရင္းေဆးပဲ အားကုိးေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျခေထာက္အရိုးစေတြက ထြက္ေနတုန္းပဲ။ ဇာဂနာနဲ႕ 
ဆြဲထုတ္ေနရတယ္။”37

 ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ စခန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ၎တို႔က SGBV ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ရပ္မ်ား မရွိဟု ဆိုပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ SGBV အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ယႏၱရားမ်ား မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ဆို၍ စခန္းပတ္ဝန္းက်င္ 
သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ထိုအႏၱရာယ္မ်ား ကင္းေဝးကာ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည္ဟု 
ယူဆ၍ မရပါ။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက ထိုကိစၥအား လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေအာင္၊ အမ်ားျမင္သာေအာင္ မလုပ္လို၍ ထိုသို႔ 
ေျပာဆိုၾကသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက အခ်ိဳ႕ေသာ နစ္နာမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားကို 
ထိုအေၾကာင္း ထုတ္မေျပာရန္ တားျမစ္ျခင္းမ်ိဳး ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းသူ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ 
၎တို႔မိဘမ်ား စခန္းမွထြက္ကာ ေန႕စားအလုပ္ သြားလုပ္ေသာအခါတြင္ လံုျခံဳမႈ မရွိၾကပါ။ ပိေတာက္ၿမိဳင္ IDP စခန္းမွ 
ထိုအျဖစ္မ်ိဳးၾကံဳရသူတစ္ဦး၏ မိခင္က ဤသို႔ ေျပာျပပါသည္ -  

“ေျပာျပရမွာ ရွက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ အနီးအနားမွာ ေနတဲ့ လူယုတ္မာတစ္ေယာက္က ကၽြန္မသမီးကို ေႏွာင့္ယွက္ဖို႔ 
ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ကေလးက အရမ္းေၾကာက္ၿပီး ထြက္ေျပးရတယ္။ ဒါေတာင္ ေဘးကလူ ေတြက ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးလုိ႔ပဲ 
တြင္တြင္ေျပာေနၾကတယ္။ ကၽြန္မေယာက္်ားနဲ႕ ကၽြန္မ စခန္းအျပင္ ထြက္ၿပီး ေန႕စားသြားလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္တာ။ 
သူ႕ကုိ ကေလးအငယ္ေတြနဲ႕ ထားခဲ့ရတာေလ။ ကၽြန္မ တုိ႔ ဒါကုိ ဘယ္လုိထုတ္ေျပာရမလဲ မသိဘူး။ ေဘးကလူေတြက 
ကၽြန္မတုိ႔ကုိပဲ အျပစ္တင္ၾကတယ္။ ဒီေလာက္ထင္ရွားေနတာကုိ သူတုိ႔က ဘာမွမျဖစ္ဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔မွာ 
အဲဒီလို ခါးသီးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ ခံစားေနရတယ္။”38 

 ဤေနရာတြင္ SGBV ၏ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈအေၾကာင္း အသိပညာျဖန္႔ေဝမႈမ်ား ပိုမို ျပဳလုပ္ 
ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤျပႆနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျပန္အလွန္ပံ့ပိုးကူညီသည့္ အဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို ရွာေဖြရပါမည္။ ဥပမာ မသန္စြမ္းသူျဖစ္ေစ၊ မသန္စြမ္းမဟုတ္သူျဖစ္ေစ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အလွည့္က် ေစာင့္ 
ေရွာက္ေပးသည့္ ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ား တည္ေထာင္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

၃၇ JYC ၈၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဂ်ဲယန္း IDP စခန္း၊ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၅။ သူသည္ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ အသက္ ၅၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး 
ျဖစ္ပါသည္။ 

၃၈ PDMC ၁၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ပိေတာက္ၿမိဳင္ IDP စခန္း (ျမစ္ႀကီးနား)၊ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၁၆။ သူမသည္ ပိုလီယိုေၾကာင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္ခဲ့ရေသာ ၁၉ ႏွစ္ 
အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ 
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 ထို႔ျပင္ အေျခအေနအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
စကားမေျပာႏိုင္သူ သို႔မဟုတ္ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ SGBV က်ဴးလြန္ရန္ ပစ္မွတ္ထားခံရႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းကို ျပန္မေျပာႏုိင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ေျပာလွ်င္ လူမ်ားက 
ယံုၾကည္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပံုေသကားက် 
သတ္မွတ္ထားေသာ စံမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္ မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေယာက္်ား ေလးမ်ားသည္လည္း 
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၏ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဤသုေတသနတြင္ အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးအေၾကာင္း 
ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသား၏ မိန္းမဘက္မွ ပါလာေသာ သားသည္ မသန္စြမ္းသည့္ ၎၏ ပေထြးအား အၿမဲအၾကမ္းဖက္ 
တိုက္ခိုက္သည္ဟု သိရပါသည္။ ပေထြးအား ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ လည္ပင္းကို ဓားျဖင့္လွီးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ထိုသူမွာ 
ေဘးကင္းရန္အတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ သြားေနရပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ မိသားစု၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ 
အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ထို အေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလွ်င္လည္း ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ျခင္းခံရႏိုင္ေျခသာ ပိုမ်ားပါသည္။ 
SGBV အေၾကာင္း အသိပညာျဖန္႔ေဝမႈမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေနရာမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ 
ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ၿပီး ၎တို႔ထဲမွ အၾကမ္းဖက္ 
ခံရႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကို ကမ္းလင့္ႀကိဳဆိုကာ ပံ့ပိုးကူညီသင့္ပါသည္။  

၃-၅။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္မ်ား 

 “ကၽြန္မအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ရြာမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြလို႔ အဓိပၸါယ္ 
ရပါတယ္။”39 IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံု၍ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကပါသည္။ ၎တို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္ စားႏိုင္မႈ၊ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္မႈ၊ မိမိေျခေထာက္ေပၚ မိမိ ရပ္တည္ႏိုင္မႈ၊ စစ္ပဲြၿပီးဆံုးမႈႏွင့္ အိမ္ျပန္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနဟူသည့္ 
အဓိပၸါယ္မ်ား ရပါသည္။ ၎တို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ၎တို႔၏ ေန႕စဥ္ဘဝအေပၚ ႀကီးစြာ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ 
လက္ေတြ႕က်သည့္ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

 မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား လူမ်ား၊ မိသားစု၊ ရပ္ရြာႏွင့္ ႏိုင္ငံၾကား သဟဇာတမွ်တသည့္ 
ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပါသည္ - 

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ လူတစ္ေယာက္နဲ႕ မိသားစုၾကား၊ လူတစ္ေယာက္နဲ႕ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြၾကား 
ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရး ရွိေနတာပါ။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႕ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းကင္း 
ခရီးသြားလာႏိုင္ၿပီဆုိရင္ တုိင္းျပည္တုိးတက္ေနၿပီဆုိတာ ခံစားလုိ႔ရမွာပါ။”40 

 မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသား ေနာက္တစ္ဦးအတြက္မူ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ဘဝသာယာအဆင္ 
ေျပမႈအတြက္ ဝင္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။ ၁၇ ႏွစ္တာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း က ရရွိခဲ့သည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးကို သူ မႏွစ္သက္ခဲ့ေၾကာင္း ဤသို႔ ေျပာျပပါသည္ -  

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ေျပာမယ္ဆုိရင္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားစဥ္ကာလက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ မႀကိဳက္ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျမမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့တာေတြကုိ 
ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ လုိခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးက ေရရွည္တည္တ့ံၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာနဲ႕ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနသြားႏိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးပါ။ တစ္သက္လုံးတည္ၿမဲတဲ့ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိပဲ လုိခ်င္ပါတယ္။ ယာယီၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳး မလုိခ်င္ဘူး။”41 

၃၉ MRCC ၅၊ ၂၀၁၈ Op. cit.
၄၀ MBS ၃၊ ၂၀၁၈ Op. cit. 
၄၁ JYC ၅၊ ၂၀၁၈၊ Op. cit. 
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ထိုသူကပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္မႈအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပါသည္ - “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ေျပာရင္ 
ဘယ္ေနရာကိုမဆို ေဘးကင္းစြာနဲ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားႏိုင္တာကို ဆိုလိုတာပါ”42 ဟု ဆိုေလသည္။ လူမ်ားသည္ 
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ ဝိေသသအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ ၎တို႔
အားလံုး၏လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးကို လိုလားလ်က္ရွိၾကပါသည္။   

 မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အရပ္သား မသန္စြမ္းသူမ်ားက ပဋိပကၡအား နားလည္မႈလဲြျခင္း၊ ေလာဘ၊ 
အက်င့္ဆိုးမ်ား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေပးအယူညိႇႏိႈင္းေနထိုင္ျခင္း မရွိမႈတုိ႔မွ ထြက္ေပၚလာေသာ မလိုလားအပ္သည့္ မေကာင္း 
ဆိုးဝါးအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။43၎တို႔အဖို႔ ပဋိပကၡသည္ ျဖတ္သန္းသြားရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အရာရာတိုင္းကို နင္းေျခ 
ဖ်က္ဆီးသြားသည့္ စက္ယႏၱရားႀကီးတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ဲယန္း IDP စခန္းမွ အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူ တစ္ဦးက 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာပါသည္ - 

“ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျပႆနာေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ 
မသန္စြမ္းတဲ့သူေတြ ဘာမွ လုပ္လုိ႔မရပါဘူး။ စစ္သာမရွိရင္ အားလုံး အဆင္ေျပသြားမွာပါ။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ မသန္စြမ္းသူေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။”44 

 မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပဋိပကၡသည္ မေကာင္းဆိုးဝါးတစ္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အိပ္မက္မ်ား ကို ေပ်ာက္ဆံုးေစသည့္အရာ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ အနာဂတ္အတြက္ မည္သည့္အစီအစဥ္မွ် မေရးဆြဲႏိုင္ၾကပါ။ 
ေကာင္းမြန္သည့္ မိသားစုဘဝတစ္ခုကိုလည္း မရရွိႏိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕အတြက္ဆိုလွ်င္ ပဋိပကၡသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းကို ပ်က္ျပယ္သြားေစပါသည္။ ပဋိပကၡသာ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထိုမသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳကာ 
မိသားစုတစ္ခု ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။  သူ၏ မိဘမ်ားက သူ႕အား 
အိမ္ေထာင္ျပဳေစလိုေသာ္လည္း သူ၏ မသန္စြမ္းေသာ ဘဝအေျခအေနေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳလုိစိတ္ မရွိေတာ့ပါ။ ဂ်ဲယန္း 
IDP စခန္းမွ အျခားမသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း ဤသို႔ ေျပာပါသည္ -  

“စစ္မျဖစ္မီက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုေတြအတြက္ အစီအစဥ္ေတြ အတူတူဆဲြခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အခုေတာ့ ဒီပဋိပကၡေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြအားလုံးကုိ စြန္႕လႊတ္လုိက္ရတယ္။”45 

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အရပ္သား မသန္စြမ္းသူ အမ်ားစုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ဆံုး ရလိုၾကပါသည္။ သို႔မွသာ 
သူတုိ႔ အိမ္ျပန္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။  

အရပ္သား မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္မတူဘဲ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပဋိပကၡအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထား 
အျမင္သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပို၍ ႏွီးႏႊယ္ပါသည္။ စစ္ဆိုသည္မွာ မလိုလားအပ္သည့္ မေကာင္းဆိုးဝါးဟု ယူဆရန္ မလိုဟု 
၎တို႔က ျမင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ စစ္ဆိုသည္မွာ လိုအပ္ၿပီး ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအား ပိုမို စည္းလံုးကာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ ပိုမို 
ႏိုးၾကားေနေစမည့္ အရာဟုပင္ ျမင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ေျခလက္အဂၤါမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည့္ အတြက္ ၎တို႔ ေပးဆပ္ခဲ့ရသည့္ 
အေရးကိစၥႏွင့္ ပန္းတိုင္ ေအာင္ျမင္ျပည့္ေျမာက္ရန္ အဆံုးထိ တိုက္ပဲြဝင္သြား ရန္ ဆႏၵရွိၾကပါသည္။46 

၄၂ Ibid.
၄၃ HLYC ၁၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဖြန္လြမ္ယန္ IDP စခန္း၊ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၀။ သူသည္ မသန္စြမ္းမႈ တစ္ခုထက္မက ရွိေသာ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ 

အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ 
၄၄ JYC ၂၆၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဂ်ဲယန္း IDP စခန္း၊ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၇။ သူသည္ မသန္စြမ္းမႈတစ္ခု ထက္မက ရွိေသာ အသက္ ၃၀ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး 

ျဖစ္ပါသည္။
၄၅ JYC ၁၅၊ ၂၀၁၈၊ Op. cit.
၄၆ FGD၊ ဘြမ္ဆစ္ IDP စခန္း (မိုင္ဂ်ာယန္)၊ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၅။
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၄။  သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

 ဤသုေတသနတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္ ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ပဋိပကၡ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိရွိႏိုင္ေရးတြင္ ရွိေနသည့္ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ ကနဦးဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အေျခခံအက်ဆံုး အဆင့္ရွိ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဂ်န္ဒါရႈေထာင့္ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားအေပၚ လူ႕ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းမွ ထားရွိေသာ အျမင္တို႔ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုရႈေထာင့္ မ်ားမွ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
အေရးတႀကီး လုိအပ္လ်က္ရွိၿပီး ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ေပးသူမ်ား၊ စခန္းမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
လုပ္အားေပးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ကိုယ္တိုင္အား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စြမ္းရည္ 
ျမႇင့္တင္မႈမ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈဆိုင္ရာ အေျခခံေမာ္ဂ်ဴးမ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား၊ ၎တို႔အေပၚ ပဋိပကၡ၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမို 
ေလးစားလိုက္နာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းတို႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။   

 လတ္တေလာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘဝမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ပဋိပကၡ၏ သက္ 
ေရာက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ခံစားေနရပါသည္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေျခလက္အဂၤါမ်ား ဆံုးရံႈးရျခင္းမွစ၍ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစုလိုက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပးရျခင္းအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားရပါသည္။ ေနရပ္စြန္႕ခြာထြက္ေျပးရမႈက အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူမ်ားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီး 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ပါ မသန္စြမ္းမႈကို ေက်ာ္လႊားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြဖန္တီးသည့္ စနစ္မ်ားကို ပ်က္ျပား 
သြားေစၿပီး မိသားစုဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားက စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားပီသမႈ ဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိမႈတို႔ကို ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ စိတ္က်ေဝဒနာႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့မႈကဲ့သုိ႔ေသာ စိတ္က်န္းမာေရး 
ျပႆနာမ်ား အေတြ႕ရမ်ားေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ မိသားစုစည္းလံုးညီညြတ္မႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားႏွင့္ မိသားစုၿပိဳကြဲႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း မၾကာခဏ ၾကားသိရပါသည္။  

 မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အသက္အရြယ္မေရြး၊ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားပါမက်န္ မသိနားမလည္မႈ၊ ပံု 
ေသကားခ်ပ္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားမွ အျမစ္တြယ္လာေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈမ်ား 
ကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ မသန္စြမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ဂ်န္ဒါမညီမွ်မႈမ်ားအား လူမႈအဖဲြ႕အစည္းက မည္သို႔ ရႈျမင္သေဘာထားေၾကာင္းႏွင့္ 
အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ႀကိဳဆိုလက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ပံ့ပိုးကူညီမႈတို႔ ရရွိေအာင္ မည္သို႔ ပံ့ပိုးကူညီရမည္ 
ဆိုသည္ကို အသိပညာျဖန္႕ေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနၿပီး ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဆိုပါက ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မွာလည္း ႀကီးမားလွပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားသည္ ဤအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအဝင္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း ပါဝင္ကူညီေပးလိုပါက 
ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ခြင့္မ်ား ေပးထားသည့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ 
နည္းလမ္းတစ္ခု ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အက်ိဳး 
သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အနာဂတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးကာ ၎တို႔၏ 
အျမင္မ်ားကိုလည္း တင္ျပခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ရရွိပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား IDP စခန္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ား (DPOs) 
မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ 
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ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကို တင္ျပေပးႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သြားလာေရးတြင္ 
အတားအဆီးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားက ထိုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္လိုပါက ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ 
ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေပးသင့္ပါသည္။
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အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ သုေတသနေတြ႕ရွခိ်ကမ္်ားအရ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး မသနစ္ြမ္းသူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ 
၏ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ လက္ခံက်င့္သံုး 
ႏိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့္ အသိပညာျဖန္႔ေဝမႈအစီအစဥ္မ်ားကို မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ 
ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ လက္ရွိ လက္ခံထားၾကသည့္ တင္းက်ပ္သည့္ ဂ်န္ဒါစံမ်ားသည္ 
အားမလိုအားမရျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္က်ေဝဒနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစ 
ပါသည္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ အားမလိုအား မရျဖစ္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ 
အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အတည္ျပဳကာ တန္ဖိုးထားသည့္ ပိုမိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ 
ဂ်န္ဒါစံမ်ားက အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ မသန္စြမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ၏ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ သတၱိႏွင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၌ စံနမူနာျပ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေနထိုင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အသိဥာဏ္ဗဟုသုတမ်ားကို ေဝမွ်၍ ျဖစ္ေစ မည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္မဆို 
မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါဝင္ကူညီေပး ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား 
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဇနီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ဝင္ေငြထြက္ရွာလွ်င္ အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူမ်ားက 
မိသားစုကို ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။    

၂။ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔သည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား 
အကန္႕အသတ္ရွိမႈမ်ား (ဥပမာ ၾကမၼာဆိုးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ စုစည္းႏိုင္သည့္ စိတ္စြမ္းအားႏွင့္ 
ယံုၾကည္မႈအပါအဝင္) အား ပိုမိုလက္ခံနားလည္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုအား အသိပညာျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား မည္သုိ႔ ပံ့ပိုးကူညီေပးရမည္၊ ပံ့ပိုးကူညီေပးလိုေၾကာင္း မည္သုိ႔ ကမ္းလွမ္းေမးျမန္းရမည္ 
ဆိုသည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူ ရရွိႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္း အပါအဝင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ 
ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားမွ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအား စိတ္က်ေဝဒနာႏွင့္ အျခား စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား 
ေလ်ာ့ပါးသက္သာသြားေစရန္အတြက္ အရပ္သား မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္အတူ ေပါင္းစည္းေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔မွသာ ၎တို႔သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕သည့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းထံမွ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ရရွိႏိုင္ၿပီး အရပ္သား မသန္စြမ္းသူမ်ားထံမွ အျပန္အလွန္ပံ့ပိုကူညီမႈမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၅။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ မသန္စြမ္းသူ 
မ်ားသည္ အနာဂတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးကာ ပဋိပကၡ၏ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ ၎တုိ႔၏ အျမင္မ်ားကိုလည္း တင္ျပခြင့္ေပးရ 
မည္ျဖစ္သည္။

၆။ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈအမ်ားအျပားတြင္ ၎တို႔က ၎တို႔၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို မီဒီယာ 
တြင္ တင္ျပလိုသည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
အားေကာင္းေအာင္ ပံ့ပိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ မီဒီယာႏွင့္ ေဒသခံမီဒီယာမ်ားသည္ 
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပဋိပကၡ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းရွိ 
ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရဆံုးေသာသူမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္၊ ၎တို႔၏ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ားကို တင္ျပႏိုင္ 
မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသင့္ပါသည္။ 

စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ႏွင္႔ လူမႈေရး ပံ့ပိုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၇။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္႔ ေတြ႔ၾကံဳရျခင္းေၾကာင္႔ စိတ္ 
ဒဏ္ရာ ျပင္းစြာခံစားေနရေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ာအား သင္႔ေလ်ာ္သည္႔ စိတ္ဓာတ္ေရးရာဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးမႈမ်ား ေထာက္ပံ႔ 
ေပးသင္႔သည္။ ထိုပံ႔ပိုးမႈမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းပံ႔ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင္႔ေသာ္လည္း ရံပံုေငြႏွင္႔ လူအင္အား 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အုပ္စုငယ္ေလးမ်ားျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ မခံခ်ိမခံသာ 
ခံစားရမႈမ်ားအတြက္ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး  စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေစမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

၈။ အာဏာပိုင္မ်ား၊ စခန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အားကစား လုပ္ႏိုင္ 
ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကို ျပသႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား (ဥပမာ talent show ကဲ့သုိ႔) ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ 
အားကစားႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စီစဥ္ေပးရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားထု၏ ဆႏၵမ်ားကိုသာ 
ဦးစားေပးေလ့ရွိသည့္အတြက္ မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါသည္။ 

၉။ အစိုးရႏွင့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမႏွစ္ခုစလံုးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
အလိုက္ ဝင္ေငြဖန္တီးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ဝင္ေငြ ရွာႏိုင္ျခင္း၊ 
မိသားစုအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ပံုရိပ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ ပံုေဖာ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၀။ မိမိတုိ႔ ေနထုိင္ရာေနရာမွ အျခားေနရာမ်ားသို႔ သြားလာႏိုင္စြမ္းမရိွေသာ ေအာက္ပိုင္းမလႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ မသန္စြမ္း 
သူမ်ားအတြက္ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိလွ်င္ ၎တို႔၏ စိတ္က်ေဝဒနာ ေလ်ာ့က်သြားေစရန္ 
မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအတြက္ စခန္း သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုး 
ကူညီသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ‘မိတ္ဖဲြ႕သည့္’ စနစ္မ်ားကို ထူေထာင္ေပးႏိုင္ၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ 
ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ေပးရန္ကိုလည္း မေမ့ေလ်ာ့သင့္ပါ။   

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁၁။ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသမူ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏငွ့္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ အက်ိဳးသက္ဆိငု္သူမ်ား 
အားလံုးသည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ လွဴၿပီးလွ်င္ ၿပီးဆံုးသြားသည့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအစား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ 
ေရရွည္အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ားက လိုလားၾကပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ေရရွည္လုပ္ကိုင္စားႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ႏိုင္မည့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ 
သည္ ကုိယ္ပိုင္အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ထူေထာင္ႏိုင္ၿပီး မိသားစုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ကာ အမွီအခိုကင္းစြာ 
ရပ္တည္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲသည့္ ပံုစံမွ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ ဘဝကို အမွီအခို 
ကင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည့္ ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရသင့္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားက သြားလာရန္အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ဆိုင္ဖြင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ သို႔မဟုတ္ 
စခန္းတြင္ ၎တုိ႔ ခိုလံႈေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားမွ ဝင္ေငြရေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အလုပ္မ်ားကို ပိုမို 
ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ 
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ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈမ်ားႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁၂။ မသန္စြမ္းသူမိဘမ်ားက ၎တုိ႔၏ သားသမီးမ်ား ေလွာင္ေျပာင္ခံရျခင္း၊ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်သည့္ ပံုစံမ်ားမွ ကင္းေဝးေစရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ IDP စခန္းေကာ္မတီ 
မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားကို မသန္စြမ္းသူမ်ားအေၾကာင္း အသိ 
ပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေစလိုၾကပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ 
ဝတ္ျပဳအဖဲြ႕မ်ားအတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ေလးစားရန္၊ လက္ခံရန္ တိုက္တြန္းအားေပးရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။    

၁၃။ မသန္စြမ္းမိဘမ်ားက ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းတြင္ အျခားေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ဆက္ဆံ 
ေပးရန္ လိုလားၾကၿပီး မသန္စြမ္းမိန္းကေလးမ်ားကုိလည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားမွ ကင္းေဝး 
ေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေစလိုၾကပါသည္။ 

၁၄။ အစိုးရႏွင့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမႏွစ္ခုစလံုးတြင္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားကို အထူးျပဳ သင္ၾကားေပးသည့္ 
ေက်ာင္းပညာေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြသင့္ပါသည္။  

၁၅။ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားက ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအား မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပိုမို 
အဆင္ေျပလြယ္ကူကာ လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ျပဳစုေပးရန္ လုိလားၾကပါသည္။ မ်က္မျမင္စာ သုိ႔မဟုတ္ 
အသံဖိုင္ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ 
မသန္စြမ္းမ်ား လာေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသူေလး 
မ်ားအတြက္ ဂ်န္ဒါအသိအျမင္ႏုိးၾကားမႈႏွင့္ ေလးစားမႈရွိေသာ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားေပးရန္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားမႈ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ ထုတ္မႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

၁၆။ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာဖန္တီးမႈမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ကဲ့ရဲ႕သည့္၊ ႏွိမ့္ခ်သည့္ သရုပ္ေဖာ္တင္ျပမႈမ်ားကို 
ကန္႕ကြက္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ မေရြးထိုက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွိမ္႔ခ်မႈ 
မ်ားကို ကန္႕ကြက္ပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဗီဒီယို၊ ရုပ္ရွင္၊ ဂီတႏွင့္ ကာတြန္း၊ စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာ 
ဖန္တီးမႈမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ သရုပ္ေဖာ္တင္ျပမႈမ်ားကို တားျမစ္ေပးရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ားက 
လိုလားၾကပါသည္။

ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁၇။ မသန္စြမ္းသူမ်ားက အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား မသန္စြမ္းသူမ်ား အဆင္ေျပ 
လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ လူသြားလမ္းမ်ား၊ လမ္းမမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ အိမ္သာ/ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား 
တည္ေဆာက္ေပးေစလိုၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ မုတ္သုန္ရာသီအတြင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ ထုိအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအား ဘီးတပ္ကုလားထုိင္မ်ား၊ သံုးဘီးစက္ဘီးမ်ား၊ စသည္တို႔ကို 
အသံုးျပဳကာ သြားလာရသူမ်ား လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ႏွင့္ အျမင္အာရံု မသန္စြမ္းသူူမ်ားအတြက္ 
အမွတ္အသားမ်ား ေရးဆြဲေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။  

၁၈။ မသန္စြမ္းသူမ်ား သြားလာမႈအတြက္ အဟန္႕အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈေပးသူမ်ားသည္ စခန္းမ်ား၏ တည္ေနရာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထားမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေထာက္ 
အကူျပဳ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးသင့္ပါသည္။ ဥပမာ IDP စခန္းမ်ားတြင္ အျဖစ္ေဖာက္ လုပ္ထားေသာ 
လူသြားလမ္းမ်ားႏွင့္ ရႊံ႕ဗြက္ထူမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္မ်ားထက္ ပိုမိုအၾကမ္းခံႏိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ား 
ပံ့ပိုးေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 



35

၁၉။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ သန္႕ရွင္းေသာေရ (ေသာက္သံုးေရမဟုတ္) ႏွင့္ ေဆးကုသဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမို လက္လွမ္းမီ 
ရရွိမႈ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း တင္ျပခဲ့ၾကရာ အထူးသျဖင့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိ IDP စခန္းမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ မသန္စြမ္းသူ IDP မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ 
တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာမ်ားလည္း လိုအပ္လ်က္ရွိရာ ၎တို႔သည္ မသန္စြမ္းသူ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးပင္အေရးႀကီးပါသည္။  

၂၀။ မသန္စြမ္းသူမ်ား စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ေဝးရာ၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ေဘးကင္း 
လံုျခံဳသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ IDP စခန္းမ်ား တည္ရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

၂၁။ မသန္စြမ္းသူမ်ားက ႏႈတ္ျဖင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ SGBV မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစ 
ေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူအား အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကုိ လိုလားၾကၿပီး ၎တို႔အေပၚ အႏိုင္အထက္ 
ျပဳမႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈရွိေသာ အေျခအေနမ်ားမွ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပး သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း 
လိုခ်င္ၾကပါသည္။ 

၂၂။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားဟု သံသယရွိျခင္းခံရသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ကန္႕သတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္အတြက္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အရာရွိ 
မ်ားအား အမ်ိဳးသားမသန္စြမ္းသူတုိင္းသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ား မဟုတ္ၾကေၾကာင္း (အထူးသျဖင့္ 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားက) သိေစလိုၾကပါသည္။  

၂၃။ ယခုအခါ မသန္စြမ္းသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထိခဲ့ၾကသူမ်ားက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား 
အတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႕ေစလိုၾကပါသည္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္ကို အရပ္သား 
မ်ား သိရိွေစရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕တန္းစစ္ 
မ်က္ႏွာ မဟုတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းရသူမ်ား ေနာက္ထပ္မရွိရေလ 
ေအာင္ မိုင္းရွင္းလင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါသည္။ 
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၅. ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တဲြစာတမ္း ၁ - သုေတသနေမးခြန္းမ်ား 

၁။ ပဋိပကၡသည္ ဂ်န္ဒါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့သနည္း။ 

၂။ ပဋိပကၡသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ကဲြျပားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလား။ ကဲြျပားစြာ 
သက္ေရာက္သည္ဟု ဆိုပါက မည္သို႔ အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္သက္ေရာက္ေနၾကပါသနည္း။ 

၃။ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူ႕ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းက မည္သည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိသနည္း။ 
အခ်ိန္ကာလေရြ႕လ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မည္သို႔ ေျပာင္းလဲလာပါသနည္း။ ကခ်င္ အမ်ိဳးသား 
မသန္စြမ္းသူမ်ား သို႔မဟုတ္ IDP မ်ား သို႔မဟုတ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း 
ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိပါသလား။ ရွိသည္ဆိုပါက မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသနည္း။ 
မရွိပါက မည္သည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိပါသနည္း။

၄။ အမ်ိဳးသမီးမသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မည္သည့္ထိခိုက္လြယ္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရပါ 
သနည္း။ IDP အေျခအေနတြင္ မည္သည့္ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကို သီးျခား ရင္ဆိုင္ရပါသနည္း။

၅။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနတြင္ မည္သည့္ မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးအစားမ်ား ရွိပါသနည္း။ ၎တို႔အေပၚ ပဋိပကၡက 
မည္သို႔ ကဲြျပားစြာ သက္ေရာက္ေနပါသနည္း။ ပဋိပကၡ မတိုင္မီႏွင့္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။ 

၆။ ယခင္ကတည္းက မသန္စြမ္းသူမ်ား (၂၀၁၁ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားမႈ မပ်က္ျပားမီက)၊ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ ႏႊယ္ကာ 
မသန္စြမ္းျဖစ္ရသူမ်ားႏွင့္ ယခင္က လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ေဟာင္းမ်ားၾကား မည္သည့္ကြာျခား ခ်က္မ်ား ရွိသနည္း။

၇။ မသန္စြမ္းသူမ်ား ၎တို႔၏ ေန႕စဥ္ဘဝတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ 
၎တို႔၏ ေန႕စဥ္ဘဝမ်ား မည္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသနည္း။ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား 
ကြာျခားခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။

၈။ အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းသူ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မသန္စြမ္းသူ တြင္ ကဲြျပားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ 

၉။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား မည္သို႔ ရႈျမင္ပါသနည္း၊ တံု႔ျပန္ပါသနည္း။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ မည္သုိ႔ 
ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆိုျပဳမူမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသနည္း။ 

၁၀။ ရပ္ရြာအဆင့္ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအဆင့္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား (IDP မ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ာအပါအဝင္) 
အတြက္ မည္သည့္ အထူးျပဳအကူအညီမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသနည္း။ 

၁၁။ အာဏာပိုင္မ်ား (အစိုးရ၊ EAO၊ CSO၊ ဘာသာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ စသည္) မွ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ 
အေထာက္အကူျပဳဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသနည္း။ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ မည္သည့္အဟန္႕အတားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရပါသနည္း။ 

၁၂။ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ေဘးဖယ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအား မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ထိခိုက္ 
လြယ္မႈမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

၁၃။ ဂ်န္ဒါ၊ IDP မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားအတြက္ သီးျခား ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေသာ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ရွိပါသလား။ ၎တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ကြာျခားခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။
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၁၄။ အဆိုပါလူအုပ္စုမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡသည္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါသနည္း။ မည္သည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးကို ၎တို႔ လိုလားပါသနည္း။ 

၁၅။ ပဋိပကၡလြန္အေျခအေနတြင္ ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 

၁၆။ ရပ္ရြာအဆင့္ သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအဆင့္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစဥ္တြင္ ၎တို႔သည္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ ပါသလား။ 
ရွိလွ်င္ မည္သို႔နည္း။ မရွိလွ်င္ ၎တို႔ကို မည္သည့္အရာမ်ားက ဟန္႕တားထားပါသနည္း။

၁၇။ ၎တို႔သည္ ေနရပ္ရွိ ၎တို႔ပိုင္ ေျမႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား၏ ေယဘုယ်အေျခအေနကို သိရွိၾကပါ သလား။

၁၈။ ၎တို႔၏ လယ္ေျမမ်ားသို႔ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ သြားေရာက္ႏိုင္ပါသလား။ မသြားႏိုင္ပါက မည္သည့္အရာမ်ားက 
၎တို႔ကို ဟန္႕တား ထားပါသနည္း။ 

ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၂ - ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္

 မသန္စြမ္းသူ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ၁၄၁ ခုအနက္ ၅၀ သည္ လုိင္ဇာမွျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ လိုင္ဇာရွိ ေ၀ႀကိဳင္ IDP 
စခန္း၊ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဂ်ဲယန္း ႏွင့္ ဖြန္လြမ္ယန္ စခန္းမ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။ မိုင္ဂ်ာယန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 
KII ခုနစ္ခုသည္ အဓိကအားျဖင့္ မိုင္ဂ်ာယန္အေရွ႕ဘက္ သံုးနာရီခန္႕ ကားျဖင့္ သြားရသည့္ေနရာရွိ လနပါ IDP စခန္းႏွင့္ 
မိုင္ဂ်ာယန္မွ ေလးနာရီခန္႕ ကားျဖင့္ သြားရသည့္ေနရာရွိ ဘြမ္ဆစ္ပါ စခန္းတို႔တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗန္းေမာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
KII ၁၀ ခုသည္ အဓိကအားျဖင့္  DPO ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႕ (MILI) ဗန္းေမာ္ရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားရွိ KII မ်ားကုိ ဇီးလြန္၊ ဗက္လင္ဟင္ ၊ ေရႊဇက္၊ မန္ခိန္၊ ဂ်ာမိုင္ေကာင္း၊ ပိေတာက္ၿမိဳင္ႏွင့္ ပလန IDP 
စခန္းမ်ားတြင္ အဓိက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဝိုင္းေမာ္တြင္မူ မိုင္းနား KBC၊ AG ႏွင့္ RC IDP စခန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ FGD မ်ားကို 
လိုင္ဇာ၊ မိုင္ဂ်ာယန္၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဓိကအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားတြင္ ကခ်င္ ဖံြ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးကြန္ရက္အုပ္စု (KDG)၊ ေမတၱာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈေဖာင္ေဒးရွင္း၊ KIO ၏ ျပည္သူ႕စစ္အဖဲြ႕ (MHH)၊ KIO က်န္းမာေရးဌာန၊ 
IDP စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စခန္းေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး (KWA)၊ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT), IDP and Refugee Relief Committee (IRRC)၊ ၀န္ေပါင္နင္းထြယ္ 
(WPN)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႕(MILI)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္မႈ ထမ္းေဟာင္းအဖဲြ႕ (MVO၊ ျမစ္ႀကီးနား) ႏွင့္ 
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
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