
 

 

ရမွး္လ ့ူ အခြ့္  ရးမးမ႑ြမ္ ွ နငာ္္ ဆံးရုးြး္ င မးွ(္၈/၁၇) 

ႀုဂံး္လ ၃၀ရာ္ န ့ ၂၀၁၇။ 

ရမွး္  ျန္္ ္းခြး္ းမာံ ္ခြဲမ ငး္ာလ္ာ ္     ္ခငး န ုင ႀာငြ့္ရမွး္- မနမ္ငန္ ္  ္ ရွမ ဒာံၡုျ ္ မ ငးာမ ံ  ာ ူ ျ ီ
မ  း ္းငာ္ု ြ့္ 

    ္စ ္ာ စး္ 

လာ္ရွမ ထံမြ္းနံမြ္ြဆနွြ့္ ရွမ္း  ျ္န္္  ္း လွ ငာ္းခြ္ ရွမ္း  ျ္းခြ္းမွ  နရ ္ ခန္္အခင ထခာ္   းးမမ္း ရွငြ္ုူမ ငး Internally 
Displaced Persons  IDPs   နထံမြ္ုျ့္  အန္း ၆ အံရွမ  ီး လူစီး ရ ံ ံ   ြ္း  ၆၂၀၀ အန္္ရွမ  ုျ္။  ထံမဒံာၡုျ္ မ ငးုျ္ 
ထံမြ္းနံမြ္ြဆ းခြ္းုံမ့၀ြ္ ရငာ္ နထံမြ္ လံ ္လံ ္ာံမြ္ အြ္းမ္ံး္ဘြဲ  ရွမ္း  ျ္န္္  ္း လွ ငာ္းခြ္ုငအံမလွ႑ဆ  နထံမြ္ န္ာ 
ုူမ ငး   ္  ုျ္။ ဒံာၡုျ္မ ငးထြဲးခြ္ ၇၀% မွင  မ မ႑းုမီးီွးႏြ့္ ာ လးမ ငး   ္္ာ  ုျ္။  

 ္ံမ    နရ ္ ခန္္အခ ုူ ု ွမ္း  ျ္ုငး ဒံာၡုျ္မ ငးမွင ထံမြ္း-ရွမ္းန္္  ္းခြ္အံမလွ႑ဆ နထံမြ္ နုျ္မွင ္အံနွ ္းခြ္ ၁၈ 
ီွးႏ ္္ာင မွြ့္အြဲ့့ ီ   ္ုျ္။္ြ္းးံမ့ုျ္၁တတ၆၁တတ၈အံနွ ္ာငလာထံမ စ္ာ  ္  ံမးရာ းြ္း စမိ နရ ္ ခန့္အခ အံမြ္း အြ္း၊  ာ 
းရခင မ ငး ငး မီးရွ႑မ့  ာ္္ီး အြ္းလံ ္ရ ္မ ငး ္ာငြ့္  နရ ္မွ  ခန့္အခ ထခာ္   းးမမ္း ရွငြ္အြဲ့ရုျ့္ ရခငုူ၊ ရခငုငး ၃ ုမန္း ာ င္မွ 
ရခငုူ၊ရခငုငးးအ ႑မ့   ္္ာ  ုျ္။္ြ္းးံမ္ုျ္ နရ ္မွထခာ္   းးမမ္း ရွငြ္ စ္ာလျ္းလမ္းအရီးး လ ွငာ္းခ
ြ္  ံမးရ  ္ ္ာငြ္းမ ငးမ  ားင ခ္ြဲ မ္း္ီး အြ္း၊နွမ ္ ာ္ျွြ္း န္း အြ္း၊ုး္  း္ အြ္းီွးႏြ့္ စမိ  ႑ာ ြ့္ အြ္းမ ငး အဆအြဲ့္ာရ  ုျ္။  

္ြ္းးံမ့ုျ္ မခန္၊ ာရြ္ ီွးႏြ့္ ာရြ္နီ  ျ္န္္ဘာ္မွ ရငာ္လင ုင ဒံာၡုျ္မ ငးာြဲ့ုံမ ့   ဒံာၡုျ္    ္ ထံမြ္း  ံမးရမ 
 ုမ မွး္  ႑ အြ္းလျ္းမအဆ္ာရ  ။ထံမ့းခာ္္ာ္လာ္ ုာ္ရွြ္ နထံမြ္ရန္ာံမ့္္  အ  ာရ ္းျ္ာငရံန္န္လငအြဲ့္ာုျ္။  

 မြ့္မငး ုင းငြ္ထမ ္မ ငး  ာရွမ ္ံမ   ဒံာၡုျ္  အန္းမ ငးုျ္ လ္္္ငထခန္္ာ္ ံမာ္  ႑မးလံ ္ာ္ံမြ္ီးႏမံြ္ ုင  
  မရွငး  းလခန္းလွ့ ီးဒံာၡုျ္ အန္းမ ငး း္ း္လျ္းခြ္လျ္း  မံးရ  ္း ္ီွးႏြ့္UWSA(ဝ  ျ္ ုခး ျ္းျီျီး္ ရး
း ္   ြ္း ံ) း ္ အန္းမ ငးဝန္းရဆလွ ာ္ရွမ  ုျ္။္ြ္းဒံာၡုျ္မ ငးုျ္  ာံမ္္ထူာံမ္္ထ  ံ   ြ္း ြ္ ငး  ြ့္  
မမမမးံမ့ အန္း းခြ္း  ငုြ္ ာ ငြ္း၊  ္း  းအန္း၊ ဘံန္းႀာီး ာ ငြ္း ုံမ္မ္ံး ္ ဘံရငး ာ ငြ္း မ ငးာံမ 
းျ္ ္ငာ္အြဲ့္ာုျ္။   

 ္ံမ  ္ာမ႑း ငးမွ႑မ ငး ္ာငြ့္ ဒံာၡုျ္မ ငး  န  ြ့္ မမမမးံမ့လူ္ ုံမြ္း ဝံမြ္း းအံာံမ  န္လျ္ထူ ထငြ္နံမြ္  ရန္ ရျ္ရခ္္  ီး 
  ျ္  လွွရွြ္ နံမြ္ြဆးာင  ခြဲ့  ျ္းမ ငးာ ရမာၡငနွြ့္ ုံဆး  ္ငြ္  စျ္းမ ငးာံမ ထငာ္ ဆ့  းလငအြဲ့ုျ္မွင   ၁၈ ီွးႏ ္ 
ာငလ ရွမ  ီ   ္  ုျ္။   

္အံ အ  ္ံမ  ဒံာၡုျ္မ ငး ငးီံးႏမြ္ြဆးာင လွွရွြ္မ ငးမွ   းာမ္း နုျ့္   အအဆ  ငး  ငမ ငးာူျီ ထငာ္ ့ဆမွ
႑မ ငးမွရ ္းန့္ းင့မျ္   ္ုျ္။ နံမြ္ြဆးာင လွွရွြ္မ ငးုျ္  မန္မင့ ့ြမမ္းအ မ္း ရးလံ ္ြန္း စ္ ္ာငြ့္ န္္  ္း လွ ငာ္  
ာူျီ ထငာ္ ဆ့မမာံမ ရ ္းန္႔ာင   ျ္းခြ္းုံမ္    ငြ္း ရီ္ ဆ့ ံမးာူျီ  းမျ္္ံ ္ံမ  ုျ္။ ထံမ့ ္ာငြ့္ ၂၀၁၇ 
အံီွးႏ ္  ငာ္းံမဘငလမွ   ီးထံမြ္းရွမ္းန္္  ္ရွမရွမ္းဒံာၡုျ္ အန္း၆အံးခြ္ာူျီ ထငာ္ ဆ့မမမ ငးာံမ  း္ း
ငာ္မျ္   ္ ္ာငြ္း  ုမ  း ္ာ ြငအြဲ့့ ီး   ္ုျ္။  



 

ုံမ့ ုင ္န္္  ္း လွ ငာ္းခြ္ အံမလွ႑ဆ နထံမြ္ ုင ရွမ္း  ျ္ုငး ဒံာၡုျ္မ ငးမွင မမမမရ ္ရခင ဒုးံမ္   မ  န္ီံးႏမြ္္ာ ုး  ။ 
 ဘ္္ ္ာငြ့္္ံမ ုင္  မန္မင  မံးရမ   ္း ္ုျ္    ္အး္းံမာ္အံမာ္မမ ရ ္ ြဲ ရး ု ဘငးူ ငအ ႑ ္ာံမ လံမာ္နငမမမရွမဘြဲ 
ရွမ္း  ျ္န္္ းခြ္း ္ြ္းးံမ့မး ္ အန္းမ ငး းံမးအ ြဲ္ အြ္းီွးႏြ့္ းံမြ္းရြ္းုငး ဒုမ ငးုံမ့  ြ္ ငးုံဆး ထံမး  ္္ြ္ အြ္းမ ငး 
္ာ္လာ္  ႑လံ ္လွ ာ္ရွမ နု  ြ့္  ျ္ုူလူထံမ ငးမွငလျ္းးရငးစ  ဒမြဲ့မွ႑  ငာ္းခြ္္ာ္လာ္ နထံမြ္ နရ 
ြဲ   ္  ုျ္။     

န္္  ္ ရငာ ္  နရ ္ ခန့္အခ အြဲ့ုျ့္ ရွမ္း  ျ္ုငးမ ငးမ  နရ ္ရြ္း ရခင   ြ္းရငအ ီမွင ုဘင၀  လ ငာ္  ာ္ ီးုခငး အြ္းမ ငး 
ရွမုာြဲ့ုံမ ့  ရခင အ ႑မ့မွင   မံးရ  ္း ္၊ ဝ  ျ္ ုခး ျ္းျီျီး္ ရးး ္မ းင္နွြ့္  ဌင န  ျ္ုူ္  ္မ ငးာ ုမမ္း္ျ္းုခငး 
ုျ္ မ ငးလျ္းရွမအြဲ့  ုျ္။ း ာ္းခြ္လျ္း   မန္မင  ံမးရမ ဧရငမ  ီမဆာမန္းု ္္ာီးမ ငးုျ္  ဒုအဆမ ငးမ 
္ီးႏၵု ဘငထငး ာံမမ ာ္ာခ္္  ႑ာငးျ္ရွမ န ုး ုင  ာ းလာ္ းငရခငမ ငး ္ာ္လာ္မ နရြဲ  ငြ္   အမမ္း  အငာ္ 
 နမွ႑းအံ   ္ န  ုျ္။  

 ာ္္၍   ္မွန္ ုင   ျ္လံဆးာခ း္    ္ အး္ရ ္ ြဲ အြ္း၊ းံမြ္းရြ္းုငးန္္  မမ ငးုံမ့ းံမးအ ြဲ့ နရင္ူလငုျ့္ 
  မံးရ  ္း ္မ ငး  ္ံး္အခ   း အြ္း၊   ျ္းခြ္း  ္ာံမ  ္ံဆးုး္ အြ္းမ  ႑လံ ္နံမြ္ဘြဲ ီံးႏမြ္ြဆ ရးးျ့္ြမမ္မမမ ငး   မန္္ံဆး 
မ  င္ ္ငြ္ီံးႏမြ္ ုး  ာ ဒံာၡုျ္မ ငး မမမမးံမ္ နရ ္ရြ္းာံမ   န္လျ္ နထံမြ္ရန္ းခန္္္ံး္ နမျ္   ္  ုျ္။  

ထံမ့ ္ာငြ့္ ထံမြ္း-ရွမ္း  ျ္န္ ္ န္္  ္ နဒံာၡုျ္မ ငး မမမမးံမ့ု ဘင္ီးႏၵ  လ ငာ္၊္ုမာၡငရွမ ခင ၊ ဘးာြ္းလံဆ အဆ႑ ခင  ြ့္ 
မမမမးံမ္ နရ ္ရြ္းုံမ့    န္ီံးႏမြ္ုျ့္ အ မန္ထမ   ္ီံးႏမြ္ြဆးာင လွွရွြ္မ ငးမွ လူုငးအ ြ္း ငနင ထငာ္ထငးမမ   ထငာ္  ဆ့မ ငး 
္ာ္လာ္ာျီူ  းုခငးရန္ ီူးႏး ျခး္းံမာ္းခန္း းငြ္း္ံမ  ္  ုျ္။  

ရွမ္း ထမံြ္း္န္္  ္္ရွမ္  ျ္းခြ္း၊  ျ္ ္ဒံာၡုျ္္မ ငးမးျ္ နရင 



 

 

 

မငးမာင  

 ာ စး္အ ႑  ္ 

ရမွး္  ျန္္မ္ ွထံမြ္းန္ ္ ္ု ံမ္    ငြး္ ရီ္ ရ အြး္မ နငာအ္ဆ  ္ာငြး္ 

-  ၁တတ၆ မ ွ၁တတ၈  းခြး္ ရမွး္  ျန္္ ္ လ္ ္ံမြ္း ဒုးခြ ္   ္ ံမးရ ာ ြ့္ုံဆးအြဲ ့ုင   မလနွမ္းီရမမ္္ န  ္ 
-   မငာ ္ံမြး္ ဝ  မ ငး ငး ရမွး္  ျန္္ ္ းငြ ္ံမြ္းုံမ္      ငြး္ ရီ္  နထံမြ ္  အြး္ (၁တတတ - ၂၀၀၁)  

ထံမြး္ - ရမွး္န္ ္ ရ္ွမ IDPs မ ငးီွးႏြ့္ ဒာံၡုျ ္အနး္မ ငးမ  နငာအ္ဆ  ္ာငြး္ီးႏြွ့္ လာရ္ွမ   အ  န 

-  အနး္မ ငးမ လာရ္ွမလစူးီ ရ 
- ထံမြး္ - ရမွး္န္ ္ း္ခြ ္ဒာံၡုျ ္အနး္မ ငး းျ ္္ငာ ္အြး္  
- ထံမြး္ီးႏံမြြ္ဆ းခြး္ းအးံျး္ ုင ရမွး္ ဒာံၡုျ ္အနး္ းျ ္္ငာ ္အြး္ 
- IDPs  အနး္ းခြး္မ ွ မန ္အာမမမ ငး 

o းံမာ ္ြဲခမ ငးမ ့အမမး္  အငာမ္မ 
o ထခန္္ ာ ္ံမာ ္ မ႑း  မနျး္  း အြး္၊ ုာ ္မခးဝမး္ ာ ငြး္ အခြ့္ လမး္မ ငးနျး္  း အြး္ 
o ာ နး္မင ရးီွးႏြ့္  ျင ရး  မန ္အာမမမ ငး  

- ာနံး္ ာ င္ ဒာံၡုျ ္အနး္းခြး္မ ွ မန ္အာမမမ ငး  

IDPs ီးႏြွ့္ ဒာံၡုျမ္ ငး  နရ ္ု ံမ္မ  နီ္းႏံမြ ္ု ုင   ္ာငြး္ရြး္မ ငး  

- ရမွး္  ျန္္ ္းခြး္   ံမးရမး ္္မ းင္မ ွ္ာလ္ာ ္ထံမး  ္္ ြ ္န အြး္  
-   မးံရမး မ္ းင္မ ွ္ြီ္းႏခြဲ န ုင းံမာ ္ြဲခမ ငးီွးႏြ့္ ရမွး္  ျလ္ထူ ံငး လူ္  အခြ့္  ရးအ မ႑း   ာ္္ န အြး္  
-  ာ းရခငမ ငး ္ာလ္ာ ္ုမမး္္ျး္အဆ နရ အြး္    
-   ံမးရမ  မီဆာမနး္္ားီမ ငး ္ာငြ့္ လ္္္ င  မ ္ံဆးရမဆးမ႑ွမ ငးအဆအဆ နရ အြး္   

နမဂံဆး  

 

 

 

 

 

 

 



 

ရမွး္  ျန္္မ္ ွထံမြ္းန္ ္ ္ု ံမ္    ငြး္ ရီ္ ရ အြး္မ နငာအ္ဆ  ္ာငြး္ 

  ျ္းခြ္း  ္ီွးႏြ့္ ဗမင  ္  ံမးရမ ျွြ္း မ္း 
ီွးႏမ ္ ာ္မမ မ ငး ္ာငြ့္ ရွမ္း  ျ္န္္မွ 
ဒံာၡုျ္မ ငး  ထံမြ္းီံးႏမြ္ြဆုံမ္ း  ျ္း  ျ္း 
ထခာ္    းးမမ္း ရွငြ္္ာရငမွ ၁တတ၆အံီးႏွ ္ 
္ နငာ္ မံြ္း းခြ္ ံ့ ႑ဆ၍ ထခာ္   း 
းမမ္း ရွငြ္အြဲ့္ာုျ္။  ဤ   ငြ္း ရီ္မမ မ ငး 
ုျ္ ၁တ၈၀ ီွးႏ ္မ ငး းခြ္း ာရြ္၊ 
ာရြ္နီီွးႏြ့္ မခန္  ျ္န္္မွ  
 ဒုအဆ  ထငြ္ ုငြ္းအ ီ၍ ထံမြ္းီံးႏမြ္ြဆုံမ္ 
ထခာ္    းးမမ္း ရွငြ္မမမ ငးီွးႏြ့္ မးူျီ  ။ 
၁တ၈္  အံီွးႏ ္းခြ္  ထမစီး္ံဆး  ာရြ္ဒံာၡ 
ုျ္ အန္း ာံမ ထံမြ္းီံးႏမြ္ြဆးခြ္  းြ္းျ္  
ထငြ္အြဲ ့ ုျ္။ ၁တ၈၈ အံီွးႏ ္ နငာ္ ံမြ္းးခြ္္္္ 
ာရြ္နီီွးႏြ့္ မခန္ ဒံာၡုျ္ အန္းာံမ းျ္ ထင 
ြ္လင ္ာုျ္။ ၁တတ၀ီွးႏ ္မ ငး   နငာ္ မံြ္း 
ရွမ္း့ ျ္န္္မွဒံာၡုျ္မ ငး  မံမမံမ ငး့ ငးလင 
ရ့အြ္း   ္ာငြ္းရြ္း ၂ အ ာ္မွင - 

၁။ ၁တတ၆အံီွးႏ ္းခြ္ ရွမ္း  ျ္န္္ လ္္ မံြ္း 
 ဒုမ ငး းခြ္း   မံးရ  ္း ္မ 
  ြ္းထန္ ုင  မလွန္ မီးရမမ္မမမ ငး 

၂။၁တတတအံီွးႏ ္မွ ၍္  မငာ္ ံမြ္းမွ၀လူမ ႑မးမ ငး ငးထံမ စ္  ္  ံမးရာ ရွမ္း  ျ္ းငြ္ ံမြ္း ထံမြ္းန္္  ္ုံမ္ 
 စမိ   ငြ္း ရီ္ နထံမြ္    အြ္းးမံ  ့ ္ာငြ့္   ္ုျ္။ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  မးံရ  း္ မ္  ၁တတ၆ မ ွ၁တတ၈  းခြး္ ရမွး္  ျန္္ ္ လ္ ္ံမြ္း ဒုးခြ ္ာ ြ့္ုံဆးအြဲ ့ုင္  မလနွမ္းီရမမ္္ န  ္

၁တတ၅ အံီွးႏ ္ နွငြ္း ံမြ္းာငလ   ံမးရထဆ  MTA လာ္နာ္အ  ုင အ    မ ငးနျ္းု ူလာ္နာ္မအ ဘြဲ ာ န္ န ုင MTA  
း ္ုငးမ ငး ငး ဗံမလ္မွွးႀာီး ရခာ္  ္မွ စီး ္ငြ္ာင ရွမ္း းင္လွန္ ရးး ္ ြဲခ္  ု ္ Shan State Army South 
( နငာ္ ံမြ္းးခ ြ္ ုွ မ္း  ျ္  န္လျ္ထူ ထငြ္ ရး ာငြ္ ီ မ  ရွမ္း  ျ္း ္မ းင္- းငြ္ ံမြ္း RCSS/SSA  ္ံ အားခြ္ ) ာံမ 
းျ္ ထငြ္ အြဲ့ုျ္။ ၁တတ၆ အံီွးႏ ္ မး္လးခြ္ ဤရွမ္း းင္လွန္ ရးး ္ ြဲခ္ ု ္ာံမ လူထံမွ  ထငာ္ ဆ့  းမမ ငး 
  း္ းငာ္ရန္ ရျ္ရခ္္အ ာ္  ြ့္   မံးရ  ္း ္္မွ   ြ္းထန္ ုင   မလွန္မီးရမမ္မမ န ္းအံာမ ံ ရွမ္း  ျ္ လ္္ ံမြ္းးခြ္ 
 းြ္အြဲ့ုျ္။  ာ းလာ္  ျ္ုူလူထံာံမ လာ္နာ္  ြ့့္အမမ္း  အငာ္ာင း ္မ းင္လံဆ အဆ႑ ရးမ ငးအ ထငး ုင နီး  ္ရင 
လမ္းမႀာီးီွးႏြ့္ ့မမ႑္မ ငး နီးုံမ္   စမိ   ငြ္း ရခ္ နထံမြ္  အြဲ့ုျ္။  

္ူာ ဆ႑းမရ  ငြ္   ာ္ ီ္ံဆးရမဆးမမမွင ဤ  ္္ြ္ ရးမ ရလဒ္ ြ္   ္ုျ္။ ၁တတ၆ မွ ၁တတ၈ အံီွးႏ ္ာငလ းခြ္း  ာ းရခင   ြ္း 
၁္၀၀  ာ င ္   ျ္ုူလူထံ ၃ုမန္း ာ င္  နရ ္မွ  းြ္း စမိ    ငြ္း ရီ္အံမြ္း အြ္းအဆအြဲ့ရုျ္။   ္း ္ မမန့္မလံမာ္နငဘြဲ  
ရခငုငးမ ငး မမမမ နရ ္းခြ္္ာ္လာ္ နထမံြ္ န အြ္း၊  မမမမးံမ္လ္္္င  မမ ငး းခြ္း  ံန္း  ငြ္း နထံမြ္ န အြ္းးံမ့ာံမ  မ္း္ီး 
ရမမ  ာ   ျွြ္း မ္းီွးႏမ ္ ာ္ အြ္း၊   ရာ္ ာ္္ံး္မင ခင   ္ုး္ အြ္းမ ငး  ြ့္    ္ဒဒ္  းာင လူမ္န္ ခင   ုငလံ ္ရ  ္မ ငးာံမ 
  ္း ္မွလာ္လခး္  ္္ ာ ွးလခန္ လံ ္ ္ငြ္အြဲ့  ုျ္။ 

 ထံမာငလးခြ္ ရွမ္း  ျ္ လ္္ ံမြ္းမွ   ျ္ုူလူထံ ၆၀၀  ာ င ္ ုး္အဆအြဲ့ရုျ္။  ၁တတ၇ အံီွးႏ ္ ဂခ န္လ ၁၆ ရာ္ န္းခြ္ 
 မ မ႑းုမီးမ ငး    ဝြ္   ျ္ုူလူထံ ၅၆  ္ငာ္ာံမ    ္း ္ာ   ံလံမာ္   ႑ဆလမံာ္ ုး္  း္အြဲ့ုျ့္  ္ာငြ္း SHRF 
မွ   ႑ ံအြဲ့ ုင မွး္းမ္းမ ငးးခြ္  းခ္ ရုျ္။ ထံမ  ျ္ုူလူထံမ ငးုျ္  နရ ္မွ ခန့္အခ    ငြ္း ရီ္ရန္ အံမြ္း   အြ္း 
အဆရုူမ ငး   ္  ီး  မမမမးံမ္ းငြ္္ငးခြ္ာ န္ရ ္ ုင ္န္   းမ ငး ုီးနွဆမ ငးာံမ ီးႏခငးလွျ္းမ ငး  ြ့္ ုခငး ရငာ္ု္္ ္ငြ္ရန္ 
း ္မ းင္ထဆမွ အခြ့္  ႑အ ာ္ရ္ူာင  နရ ္ုံမ့  န္ုခငး္ာုူမ ငး   ္ုျ္။ ုံမ့ ုင ္ ္ြ္းးံမ့ုျ္ ရခင   န္လမ္း 
မး လွ ငာ္းခြ္  မန္မင့း ္မ းင္ုငးမ ငးမ  မ္း္ီးမွ႑ာံမအဆရ  ီး    ံလံမာ္   ဆ႑လံမာ္   ္ုး္ အြ္းအဆ္ာရ  ုျ္။    

  မံးရ  ္း ္ုျ္ ာ းလာ္ုမီး  ႑မမ ငး  ဒုအဆ ရခငုူမ ငး  ငး းြ္း စမိမံဒမန္းာ ြ့္မမလ ္ံရ ္ုျ္ လျ္းးံမာ္ ြဲခမ ငး 
မလာ္နာ္း ္အံ    ္ာ ္္  န္္ ခင ုံဆး  ႑အြဲ့ုျ္။ ၂၀၀၂ းခြ္ ထံး္ ဝအြဲ့ ုင SHRF ီွးႏြ့္ SWAN  မ “License to Rape” 

ဇခန္, ၁၇, ၁တတ၇္  မံးရ  ္း ္မွာခန္္မန္း မမ႑့္န္္းခြ္  ံလမံာ္   ဆ႑လမံာ္ုး္  း္ထငး ုင္ရခငုငးမ ငးမ္ီးႏခငးလျွ္းမ ငး 



 

  ီရြ္အဆ င ရ  မ မ႑းုမီးီွးႏြ့္ ာ လး ံ ံ   ြ္း ၆၂၅ စီးာံမ း ္ရြ္း   ြ္း ၅၂ း ္ရြ္းာ မံဒမန္းမမီွးႏြ့္   အငး ုင လမြ္ ္ာမ္း 
 ာ္မမမ ငးာ ွးလခန္အြဲ့ုျ္။  ထံမုံမ္ ုင ္ာမ္း  ာ္မမမ ငးာံမရွမ္း  ျ္န္္းခြ္း  စမိ   ရီ္   ငြ္း နထံမြ္ရ  
ုင ဒုမ ငးးခြ္  မ ငး္ံဆး  းခ္ ရုျ္။  မ မ႑းုမီး ၆၁% မွင  ံ ္ ံ လံမာ ္မံဒမန္းာ ြ့္အဆရ ၊ ၂၅% မွင မံဒမန္းာ ြ့္ အဆရ  ီး နငာ္ 
ုး္  န္အဆရ၊  အ မ႑္မွငာံမ္္ ဂဂ    မး္   ံမြ္းမ ငး  း္အဆရ အ ြ္းမ ငးာံမလျ္း   းခ္ ရွမရုျ္။  

ရာ္ ာ္္ံး္မင ုင ္ာမ္း ာ္မမမ ငး ္ာငး 
 စမိ   ငြ္း ရီ္ နထံမြ္ရ ုင နရငမ ငးးခြ္ 

မ နီံးႏမြ္ အြ္း  ္ာငြ့္ ရခငုူ၊ရခငးုငး မ ငး ံမွင 
ထံမြ္းီံးႏမြ္ြဆုံမ္ ထခာ္   းးမမ္း ရွငြ္အြဲ့္ာုျ္။ 
ုာ္ႀာီးရခ္္ ံမမ ငး၊ ာ လးြ္္မ ငး   ၀ြ္ုျ့္ 
မမုငး ံမ ငးုျ္   းင းငြ္မ ငး ာံမ  အာ ြ္ 
  ြ့္လျ္း ာငြ္း၊  ရ ီး္ာမ္း ုင ုဆလခြ္ မ ္ 
 ္ာငြ္းး လွ ငာ္ ဝ း  ငြ္မ ငး   ြ့္္ 
လျ္း ာငြ္း  ုငမငန္လမ္းအရီးးခြ္ ာငး ြ္း 
လံဆးြွငး၍လျ္း ာငြ္း ထံမြ္းန္္  ္ုံမ ့ စီးးျ္ 
အရီးီွးႏြ္အြဲ့ ္ာုျ္။  

၁တတ၆အံီွးႏ ္  မလးခြ္  ုငြ္းအ ီ ုင 
ရွမ္း  ျ္ ာ းလာ္  ျ္ုူမ ငးုျ္ ထံမြ္းီံးႏမြ္ြဆ 
   မငာ္ ံမြ္း ုံမ္ ထခာ္   း းမမ္း ရွငြ္လင္ာ့ ီး 
ထံမြ္းနံမြ္ြဆုငးမ ငးမ လ္္္ငမ ငး၊ စ္ ငစ္ အဆ 
မ ငးးခြ္ ဝြ္ ရငာ္  လံ ္လံ ္ာံမြ္္ာရြ္း   
အ ြ္းမံမြ့္မမ႑္ းခြ္  န္းရဆ၊ ္ငာ္လံ ္ ရး 
လံ ္ြန္းုံမ့ ုခငး ရငာ္ လံ ္လံ ္ရန္ 

 အခြ့္  ရးာံမ   ငြ့္္ံမြ္းအြဲ့္ာုျ္။ းရငးမဝြ္  လံ ္ုမငးမ ငး   ္ ုင ္ာငြ့္ ထံမဒံာၡုျ္မ ငးုျ္  အ မန္မ ရခး 
  မ္းအဆရ၍ မမမမးံမ္ီံးႏမြ္ြဆုံမ္    န္လျ္ ံမ္ ္ငြ္ အြ္း ၊  ြဲခ ငးမ ငး  လံ ္ရွြ္မ ငးမ  အ ြ္း ံဆ  း္   မး္ထံး္ အြ္းမ ငးအဆ္ာရုျ္။  

 ထံမ္   ြ္ မမမမးံမ္ နထံမြ္ရင  လံ ္အခြ္မွ း အငး မမံ့္ာီးုံမ့ ထခာ္အခငရန္ အာ္အြဲ အြ္း၊  ္ာငာ္ရခဆ္ အြ္းမ ငး ္ာငြ့္ ဒံာၡုျ္  
အ မ႑္မွင ုငမငန္ ္းာံုရံဆ  ြ့္   ငာ္ာြ္းနံမြ္ ုင ရငဂ မ ငး  ြ့္ုင  ု္ံဆးအြဲ့္ာုျ္မ ငးလျ္းရွမ  ုျ္။ ဒံာၡုျ္မ ငးမ 
ာ လးမ ငးမွင  ျငုြ္္ူမွ႑ အခြ့္ လမ္းမရွမုျ့္   ြ္  ုန္္ရွြ္းမမမရွမ ုင  လံ ္အခြ္မ ငး၊ လူ ံ ္မ ငး္ာငးနွြ့္ 
  ဘး ီးႏႏၱရင္္ရွမ ုင စ းံ ံမးုး္ ္းမ ငး ္ာငးးခြ္  နထံမြ္္ာရုျ္။  

ာရြ္ီွးႏြ့္ ာရြ္နီမ ငးနျ္းးူ ရွမ္းဒံာၡုျ္ အန္းမ ငး းျ္ ္ငာ္  းရန္ ထံမြ္း ငဒင ံမြ္မ ငးထဆ ရွမ္း ရ ္ဘာ္ 
လူ္  ြဲခ္   ျ္းမ ငးာ  ႀာမမ္ႀာမမ္ ႀာမ႑း ငး းငြ္းအဆအြဲ့ ုင္လျ္း  အ ျ္း ီီွးႏး ြ္   ္ုျ္။ ထံမြ္း ငဒင ံမ္ြ္မ ငးာ 
ရွမ္း  ျ္းခြ္းဒံာၡုျ္မ ငး ထံမြ္းီံးႏမြ္ြဆုံမ့  ံ  ဆ႑ဝြ္ ရငာ္လင အြ္းမွင ုငမငန္ ရီ္   ငြ္း လံ ္ုမငးမ ငး ုင   ္ ္ာငြ္း 
    င္ံမအြဲ့ုျ္။  

မမမမဘ၀ လံဆ အ႑ဆ ရး ငမအဆအ ာ္ မရွမ ုင္လျ္း ထံမြ္းန္္  ္နွြ့္ ထံမြ္းီံးႏမြ္ြဆ းခြ္း ရွမ္း  ျ္န္္  လ္္ ံမြ္း ဒုမွ 
ဒံာၡုျ္မ ငး  ္ာ္မ  း္   ငြ္း ရီ္အံမလွ႑ဆလင္ာုျ္။ SHRF မ  ီရြ္အဆ င ရ ၁တတ၈ အံီွးႏ ္    ရ္္လးခြ္ 
 စမိ   ငြ္း ရီ္အဆရ ုင  ာ းလာ္  ျ္ုူ   ြ္း  နျ္း္ဆံး ၈၀၀၀၀ အန့္ ထံမြ္းီံးႏမြ္ြဆုံမ္ဝြ္ ရငာ္ ္ာငြ္း းြ္  ထငး ု ျ္။  

 

ဝ လမူ ႑မးမ ငး ငး ရမွး္  ျန္္ ္ းငြ ္ံမြ္းုံမ္ စမိ   ငြး္ ရီ္  နထံမြ ္  အြး္ (၁တတတ- ၂၀၀၁)  



 

LNDO မ ွ၁၉၉၉ ၂၀၀၁ တြင္ ဝလူမ   ်ိဳး ြ ို ့  က ို 

အြင့္်ိဳးအဓမၼျပန္လည္ေ့နရခ ထ ်ိဳးေ့ရ်ိဳး့ျေပ့ျမပံ့ို 

၁တတတ ီွးႏ ္ာံန္ ံမြ္းးခြ္   မံးရ  ္း ္ုျ္ ဝ  ျ္ ုခး ျ္းျီျီး္ ရးး ္မ းင္မ မမုငး ံ၀ြ္မ ငး  းရံး္  ျ္န္္  ္မွ 
ဝ ာ းလာ္  ျ္ုူမ ငးာံမ ရွမ္း  ျ္န္္  းငြ္ ံမြ္းုံမ္  စမိ   ငြ္း ရီ္ နထံမြ္  အြဲ့ုျ္။ ဝ  ျ္ ုခး ျ္းျီျီး္ ရး 
း ္မ းင္ုျ္  ၁တ၈တ အံီွးႏ ္းခြ္ ဗမင  ္  ံမးရီွးႏြ့္   ္အး္းံမာ္အံမာ္မမရ ္ ြဲ ရးု ဘငးူအြဲ့ုျ့္   ြဲခ္    ္ုျ္။  

 ရီ္   ငြ္း နထံမြ္ရ အြ္းမ   ္ာငြ္း  အ ာ္မွင မူး္ ္ ္းဝ းးံမာ္  ာ္ရန္ ြ္   ္ုျ္။ ဘမန္း ံမာ္  မ႑း ုင   မငာ္ ံမြ္း 
းရံး္န္္  ္   းငြ္  ာ ဒုမ ငးးခြ္  နထံမြ္ ုင ဝ ာ း လာ္  ျ္ုူမ ငး ငး   အငး  ငးထံမးုီးီွးႏဆမ ငး 
 ံမာ္  မ႑းီံးႏမြ္  ရန္  မ္ုဇင ာငြ္းမခန္ ုင ္   မ မ ငးရွမုျ့္  ရွမ္း  ျ္န္္ းငြ္ ံမြ္း ထံမြ္းန္္  
 ္ုံမ္   ငြ္း ရီ္ နထံမြ္  အြဲ့ုျ္။ထံမုံမ့ ္   ငြ္း ရီ္ နထံမြ္   အြ္း  စမာ  ္ာငြ္း ရြ္းမွင  ီံးႏမြ္ြဆ ရး ္ာငြ့္ ြ္   ္ုျ္။  

  ္  ံမးရုျ္  ုခးအခြဲ  ံ ္အ ႑ ္ ုင နျ္းလမ္းာံမ  ုံဆး  ႑ာင  UWSA    ြ့္ ုခ္ ္ဝံမာ္ ုငနျ္း  ြ့္ RCSS/SSA ာံမ 
 ငးနျ္းုခငး  လံမ အြ္း    ္ုျ္။ ရွမ္း  ျ္န္္းခြ္း  းင္လွန္ ရးး ္မ ငး  ငးနျ္းုခငး  ရန္   မံးရ  ္း ္မွ UWSA ာံမ 
 ငး  း ငး  မွငာ္  ႑၍ RCSS/SSA  ငး းမံာ္အံမာ္  လံမအြဲ့ အြ္း   ္ုျ္။  

၁တတတ မွ ၂၀၀၁ အံီွးႏ ္ာငလ းခြ္း 
  ာ းလာ္မွလူထံ   ြ္း ၁၂၆၀၀၀  ာ င္ ( 
 မန္မင  ျ္ရွမ ဝ  ျ္ုူလူထံမ   လး ံဆး ္ ံဆအန္္) 
ာံမ ရွမ္း  ျ္န္္  မငာ္ ံမြ္း ဝ   ျ္ုူမ ငး နထံမ 
ြ္ရင  ၆ ့မမ႑္န္္မွ န္္  ္ ဒု့မမ႑္မ ငး   ္ ုင  
းငအ ီလမး္၊မံမြ္း္း္ီွးႏြ့္မံမြ္းးံဆ မမ႑ ္မ ငးုံမ္ စမ 
ိိ   ငြ္း ရီ္ နထံမြ္  အြဲ့ုျ္။ မမမမးံမ႔ ံမြ္္ံမြ္ ုင 
 ံမး မမ္ ျ္း မမ္မ ငး ာံမ ခန္္  ္၍ 
 စမိ   ငြ္း ရီ္ နထံမြ္ရ အြ္း ္ာငြ္ ့ ဝ  ျ္ုူ 

 မ ငး   ငး ္ာ ္ းျ္းမ ငးီွးႏြ့္ရြ္္ံမြ္အြဲ့ 
ရုျ္။   

 ု ္   ငြ္း ရီ္ နထံမြ္ုူမ ငး  ငး အြ္း ္ာငြ့္   ရွမ္း  ျ္န္္ းငြ္ ံမြ္းးခြ္ ရွမရြ္း ြဲခ  ဒုအဆးံမြ္းရြ္းုငးမ ငး   ္ ုင ရွမ္း၊ 
လငး္ူီွးႏြ့္  ငအ   ာ းရခငလူထံမ ငးာံမ ထမအံမာ္န ္နငအြဲ့ုျ္။  မမ္၊ လ္္္င  မမ ငး၊  မမ္ မခးးမရမ စငန္မ ငး၊  ံမာ္  မ႑းုီးီွးႏဆမ ငး 
ုမမ္း ံမာ္အဆရ့ ီး  အ မ႑္ ဒုမ ငးးခြ္ UWSAမွ အခန္မ ငးီွးႏြ့္   ္မမမထမ္းမ နရ  န ္မ ငးာံမ အ မွး္အြဲ့ုျ္။ ထံမ ္ာ ္ းျ္းာံမ 
မအဆီံးႏမြ္၍   ထငြ္   ြ္းမ ငး ခင ုင  ာ းလာ္  ျ္ုူလူထံမ ငး ထံမြ္းီံးႏမြ္ြဆီွးႏြ့္ ရွမ္း  ျ္န္ ္  အငး ဒုမ ငးုံမ္    ငြ္း ရီ 
္ နထံမြ္အြဲ့္ာုျ္။  

မံမြ္း္း့္မမ႑္   ရွ္ဘာ္ နမ့္ ံမြ္ မ ္ာမ္းး လွ ငာ္မံန္းာန္း ဒုရွမ   ာ း ရခင ၆ ရခငမွ ( လူစီး ရ ၁၂၀၀ အန္္ရွမ)   ျ္ုူမ ငး  
 နထံမြ္ရင ဒုုံမ္ ဝ ာ းလာ္လူထံ   ြ္း ၁၆၀၀၀ အန္္ ငး    ငြ္း ရီ္ နထံမြ္အြဲ့ရုျ္။ ၂၀၀၁ အံ ီွးႏ ္စီး ံမြ္းးခြ္ RCSS/SSA 
ီွးႏြ့္   မံးရ  ္း ္ းံမာ္ ြဲခ   ြ္း ထန္   ္ ခငး့ ီး နငာ္ ံမြ္း UWSA ီွးႏြ့္  မံးရ  ္း ္မွ ရွမ္းး ္ ြဲခ္ာံမ ာူျီ ထငာ့္ ဆ့ုျ္္ံ 
ုဆု္ရွမ ုင  ာ းလာ္  ျ္ုူမ ငးာံမ  မ္း္ီးအြဲ့ုျ္။ ထံမ္ ္ာငြ့္ မံန္းာန္း ဒုမွ ရငီွးႏြ့္အ ီ ုင   ျ္ုူမ ငး 
ထံမြ္းန္္  ္ုံမ္    ငြ္း ရီ္လင္ာ့ ီး  လခမ႑ြ္ ာင္ဝမ္း IDPs  အန္းာံမ းျ္ ထငြ္အြဲ့ုျ္။ ္အံ အ   မံန္းာန္း ဒုမွ   နရ ္ 
 ခန္္အခငးမမ္း ရွငြ္ုူမ ငးမ  မမ္္ငမ ငး၊  ံမြ္္ံမြ္မမမ ငးာံမ UWSA မွ ုမမ္း္ူအြဲ့ုျ္။  

1 Lahu National Development Organisation, Unsettling Moves, 2002, 
http://www.burmalibrary.org/docs23/Unsettling_Moves-tpo.pdf     

ထံမြး္ - ရမွး္န္ ္ ရ္ွမ IDPs မ ငးီွးႏြ့္ ဒာံၡုျ ္အနး္မ ငးမ  နငာအ္ဆ  ္ာငြး္ီးႏြွ့္ လာရ္ွမ   အ  န 

ထံမြ္း - ရွမ္းန္္  ္ရွမ IDPs မ ငးီွးႏြ့္ ဒံာၡုျ္ အန္းမ ငးမ လာ္ရွမလူစီး ရ  ငရြ္းာမံ  ငာ္   ဇ္ငးးခြ္ ္ာျ့္နမံြ္ ုျ္။ 

http://www.burmalibrary.org/docs23/Unsettling_Moves-tpo.pdf


 

 စ္ ဒံာၡုျ္ အန္း မျ္ းျ္ ္ငာ္အြဲ့ 
 ုငနွ ္ 

းျ္ နရင 
(ထမံြ္းအရမံြ္/အရမံြ္အခြဲ,  
့ ျ္န္္) 

လာ္ရွမလူစီး ရ 
ာ ငး မ  ံ ံ   ြ္း  ုာ္ 

၁၈ 
ီွးႏ ္  ငာ္ 

၁  ာငြ္းမဆံမမန္း() ၂၀၀၇  မငာ္ ဆ  မ ာ္ီွးႏငအ ြ္း္မံြ္ 
မ္္ ္ငြ္ ္ငြ္ 

၁၁တ ၁၂၇ ၂္၆ ္၁% 

၂ လမခ႑ြ္းမံြ္းလ န္း() ၁တတတ  န္မ င့ 
မ္္ ္ငြ္ ္ငြ္ 

၁,၁၃၀ ၁,၁၇တ ၂,၃၀တ ၅၂% 

၃ လမခ႑ြ္လမ္ ၂၀၀၆ အ ြ္းမံမြ္အရံမြ္ ၀မန္း္ံမြ္ မမ႑့န္္ 
နွြ့္ မ ာ္ီွးႏငအ ြ္း္မံြ္ 
  

၁၂၁ ၁၁၇ ၂၃၈ ၃၇% 

္ ာံန္း ာ င္ ၂၀၀၂ အ ြ္းမံမြ္အရံမြ္ 
၀မန္း္မံမြ္ မမံ့န္္ းခြ္း 
  

၁တ၂ ၂၁၀ ္၀၂ ္၀% 

၅ လမခ႑ြ္္မ္္ ္ ၂၀၀၆ အ ြ္းမံမြ္အရမံြ္္ ွန္  မမ႑ ့နွြ့္ 
မ ာ္ီွးႏငအ ြ္း္မံြ္ 
 

၂၀၈ ၁္၈ ၃၅၆ ၃၂% 

၆ လမခ႑ြ္ ာင္၀မ္း ၂၀၀၁ အ မန္းရံမြ္းအရမံြ္ ္
မ္္ ွလဆံ မမ႑့န္ ္
မ ာ္ီွးႏငအ ြ္း္မံြ္ 
 

၁,၂္၆ ၁၃၈၈ ၂,၆၃္ ၃္% 

  ံ ံ   ြ္း   ၃,၀၁၆ ၃,၁၆တ ၆,၁၈၅ ၃တ% 
 

 ္မံ   ့ ျ္းခြ္း၊့ ျ္  မ ငးီွးႏြ့္ ဒံာၡုျ္ အန္းးခြ္ ရွမ္း၊ လငး္ူ၊၊ ငအ ၊ ၀၊ း ငန္း၊   မံ၀္း၊ လမ ္င၊ ာရြ္ နွြ့္ းရံး္ 
 ုျ့္ းမံြ္းရြ္းုငး  ရင ီွးႏင နထမံြ္ ္ာုျ္။ ဒံာၡုျ္ အန္း း ္အံအ ြ္း ီာမံ ္အြ္ာ ္ြ္းးမ ံ ့မ မူလ ာ းရခင 
းခြ္  အ ြ္း ္ငြ္ ့  ္အြဲ ့  ူး ုငုူ မ ငး    ၀ြ္   ္ ့ းဒံာၡုျ္ မ ငး့ ြ့္  ခြဲ ့ ျ္းထငး ုင  ာင္မးီမ ငး ာ  ီမဆအန္ ့အခြဲ 
လံ ္ ္ငြ္ုျ္။ 

လမခ႑ြ္းမံြ္းလ န္း္  ္   းဒံာၡုျ္ အန္း , ၂၀၁၅ လမခ႑ြ္ ာင္၀မ္း  ္   းဒံာၡုျ္ အန္း 



 

လ ြ့့ င္ေ့က ့္၀မ့္်ိဳးစစ္ေ့့ျပ်ိဳးဒိုကၡသည္စခန့္်ိဳးရွ  

ခရစယ န္ဘုရ ်ိဳးေ့က  င့္်ိဳး 

 

  ္ ့ းဒံာၡုျ္ အန္း မ ငးာမံ းြ္းျ္ ထငြ္ားျ္းာနမံြ္ြဆးာင  လွွရွြ္မ ငးထဆမွ  ငးန ္ရမာၡင ာူ ျီ ာမံရ္ူ 
ုျ္။  နငာ္ မံြ္းးခြ္ အ မ႑ ့   ဂ ြ္ ီမ ငးာ  ရးမ ံာ န္းမင ရး ီွးႏြ့္ ျင ရး   ထငာ္  ဆ့  းအြဲ့ုျ္။ 

ထံမြး္ - ရမွး္န္ ္ း္ခြ ္ဒာံၡုျ ္အနး္မ ငး းျ ္္ငာ ္အြး္ 

ထမံြ္း-ရွမ္း န္္နမမမး္  ာ းခြ္ ထမစီး္ံဆးဒံာၡုျ္  အန္းာမံ၁တတတ အံီွးႏ ္းခြ္   မငာ္ မံြ္းမ္္ ္ငြ္ ္ငြ္အရမံြ္မ 
မ ာ္နွငအ ြ္း္ံမြ္းခြ္ းျ္ ္ငာ္အြဲ့ုျ္။ ရွမ္း့ ျ္န္္  လ္္ မံြ္း  းခြ္း   ္   း ရွငြ္ မမုငး ံ ၃၅  ံ မွ 
ထမံြ္းန္္  ္ဘာ္ မွင  အန္းအ   နထမံြ္အြဲ့   ုျ္။ုမ ံ ့ ုင ္ ီွးႏ ္ း္ းခြ္း ထမံြ္း ငဒင မံြ္မ ငးာ 
္ြ္းးံမ့ ငးန္္  ္ုံမ ့ နငာ္္ံး္ ရီ္   ငြ္း  အြဲ့ုျ္။  

ထမံ႔ နငာ္လခမ႑ြ္းမံြ္းလ န္း းငြ္ထမ ္းခြ္ရွမ  ုငRCSS/SSAဌငနအ ႑ ္မာငာခ္ ္မမ  ငာ္းခြ္ ၀ြ္ ရငာ္  နထမံြ္အြဲ ့  ုျ္။္
အမံလွ႑ဆုျ့္ အန္း  းျ္းာ ရွမ္ ့ ီး နငာ္ မံြ္း္ုငုြ္ ာ ငြ္းီွးႏြ့္္ ္း  းအန္း္ာမံ္ာ္လာ္္းျ္ ္ငာ္္ထငးရွမအြဲ့ုျ္။ 
  နငာ္ မံြ္းးခြ္ရွမ္း  ျ္းခြ္းမွ  ္   းဒံာၡုျ္မ ငးလင ရငာ္အမံလွ႑ဆအြဲ့္ာုျ္။ရွမ္း  ျ္န္္္ းခြ္း္  ္  မ  
ြ္ ုီးုီးမွွမမဘမြဲ့အ လးြ္္မ ငး၊ဒံာၡမးာ လးြ္္မ ငးမ ျင ရး းခာ္္လင ရငာ္္္အမံလွ႑ဆအြဲ့္ာုျ္။ 
 လငးးူ အ မ႑္ ုင  ျ္းခြ္း နရ ္ ခန့္အခ ုူမ ငးမွင္္ထမံြ္းန္္  ္ုံမ့ံ္အမံလွ႑ဆရ န္္စီးးျ္အြဲ့ ုင္လျ္း္ရွမ္း  ျ္န္္ းခြ္းရွမ္
RCSS/SSA မ္ ာင ာခ္္္  ငာ္္ ရငာ္ရွမုခငးုူမ ငးလျ္း္္ရွမအြဲ့  ုျ္။ 
 
၂၀၀၁ အံီွးႏ ္ာ္  မံးရ  ္း ္မ္လူ့ အခြ့္  ရးာ ွးလခန္မွ႑မ ငး၊္မမံြ္း္း့္မမ႑္  ရွ္ဘာ္္ရွမ္မမံြ္းာန္း ာ းရခင  ံ ္ ံ းခြ္း္
၀လူမ ႑မးမ ငး နရင   ငြ္း ရီ္အ ထငးမွ႑မ ငးမ္ရန္မွထခာ္   းးမမ္း ရွငြ္ ုင္ ုအဆဒံာၡုျ္္၅၀၀္အန္္ုျ္ ္ ္ ထံမြ္းနံမြ္ြဆ  မင 
ာ္ ံမြ္း္အ မန္းရံမြ္းအရံမြ္၊္မ္္ ွလဆံ မမ႑့န္္းခြ္္ဒံာၡုျ္  အန္းအ ာင္ နထံမြ္အြဲ့ုျ္။ ုမံ႔ ုင္္း  ္လ ြ္မ  ျ့္ ုးအြ္္
္ြ္းးံမ့ ငး္ထံမြ္း ငဒင ံမြ္မ ငးာ္ န္္  ္ဘာ္ ရီ္   ငြ္း္အမံြ္းု  ြ့္္္RCSS/SSA  ာင ာခ္္  ငာ္ ္ဒံာၡုျ္ အန္း 
အ ၍ နအြဲ့္ာရုျ္။  ျ္းခြ္းမွ နရ ္ ခန့္အခ ုူမ ငးုျ္္ ဘးာြ္းုျ္္ံ္ူ္ာင္ထံမြ္းန္္  ္ ထမ္ ရီ္   ငြ္းးမမ္း  ရွ
ငြ္အံမ လွ႑ဆ္ အြဲ့ ုင္လျ္း ္ ရ ္ရခင ံမး မမ္မ ငး္ထံမြ္းန္္ းခြ္းာ ခဆ၀ြ္ န္ံ္ံမာင္ထံမြ္း ငဒင ံမြ္မ ငးာ္  ာ္္ီး  ္  ီး ္္္
ရွမ္း  မ းခြ္း နငာ္္ံး္ ္  ရီ္္ံမြ္း  အြဲ့ုျ္မ ငးလျ္းရွမ  ုျ္။္၂၀၀၆္ အံီွးႏ ္းခြ္္RCSS/SSA ဌငနအ ႑ ္္လခမ႑ြ္းမံြ္းလ န္း္
ာ္  နရငအ   း ုင္ဒံာၡုျ္မမုငး ံ ၆၈ ံမ နရငထံမြ္အြ္းမ ငး္    ဝြ္ ္းရဆံီွးႏြ့္္ ငုြ္ ာ ငြ္းမ ငး မွင္ ထမံြ္းန္္ဘ 
ာ္းခြ္  ရငာ ္ ုျ္္ ံ ္မံ၍္ ္   ာ္္ီးအဆရာင္ ရွမ္း  ျ္ဘာ္းံမး၀ြ္္  န္လျ္ ္ငာ္အြဲ့ရုျ္။၂၀၀တ္အံီွးႏ ္္ လခမ႑ြ္ ာင္ဝ 
မ္း္းခြ္ မမ္  အ ၂၀္အန္႔ီွးႏြ့္ ာ ငြ္း္ာမံလြဲ္ လငးးူ ြ္  ာ္ုမမ္းအဆရအြဲ့ုျ္။ 
 

 

လမခ႑ြ္ ာင္၀မ္း  ္   းဒံာၡုျ္ အန္းရွမ အရ ္္ငန္ဘံရငး ာ ငြ္း 

 

လမခ႑ြ္ ာင္ဝမ္း္ဒံာၡုျ္ အန္းးခြ္္ခမ္းအဆ န ုင္ာမံရြ္မ ငး 



 

၂၀၀၇အံီွးႏ ္္ရွမ္း  ျ္န္္ းခြ္းရွမ္
လခမ႑ြ္္မ္္ ္မွ္ ဒံာၡုျ္မမုငး ံ္ ၂္  ံ္ ာမံ္
န္္  ္မန္္နမမမး္မွ္ လွမ္းမ မြ္ီးႏမံြ္ ုင 
 ရ ္ုံမ့္္ံး္၀ြ္ ရီ္   ငြ္းအမံြ္းအြဲ့ုျ္။္ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ထံမြး္ီးႏံမြြ္ဆ းခြး္ းအးံျး္ ုင ရမွး္ ဒာံၡုျ ္အနး္ းျ ္္ငာ ္အြး္ 
၁တတ၆    င ္မံြ္း၊ MTA လာ္နာ္အ ့ ီး နငာ္ အ ြ္းမမံြ္အရမံြ္  မငာ္ မံြ္း ၀မန္း္မံြ္ မမ႑ ႔န္္္ ္န္႔ာ ြ္ဘာ္ရွမ္  MTA 
မထမန္းအ ႑ ္မမ   ငာ္ရွမ  ာ းရခငမ ငးုျ္    မံးရမ ထမန္းအ ႑ ္မမလာ္  ငာ္ ရငာ္အြဲ့ုျ္။ 

၂၀၀၂အံီွးႏ ္းခြ္န္္  ္န္္နမမမး္းခြ္  မံးရ  ္း ္ ီွးႏြ့္RCSS/SSA းမ ့ံးမံာ္ ခြဲ  ္ာီး ာ ္္ ့  ္ ခငးအြဲ့ုျ္။  မံးရ  ္း ္ မွ 
ရခငုငးမ ငးာမ ံ န္္  ္မွ  နာင ရွမ္း  ္ုငးမ ငးာမံ ထငာ္ ဆ့  နုျ္္ူ ုင ုဆု္  မး္  ြ့္လာ္နာ္ႀာီး  ြ့္ 
ရခငထြဲ မုံ ့းမံာ္ရမံာ္  ္အး္အြဲ့  ုင ္ာငြ့္ ၆ စီး ု္ဆံးာင ၂၀စီး ဒဒ္ရင ရအြဲ့ုျ္။ ၁၂ီွးႏ ္ ရခ္္ာ လးး ္စီး     ၀ြ္ 
ရခငုငး ၅စီး  ု ဆ္ံးအြဲ့ုျ္။ရခငုငးး ္စီးုဆံး မံြ္း အံး္  း္အဆရာင း ္အ မ႑့ ုင ရခငုငးမ ငး ငး မ္း္ီးရံမာ္နွာ္အြဲ ့ ုျ္။ 
ဒံာၡုျ္ ာ းရခင ္ ရခင  လဆံး ထမံြ္း- မန္မငန္္  ္ န္္နမမမး္ းခြ္ရွမ ုင ႀာငြ့္ ထမံြ္းနမံြ္ြဆ ၀မန္း္မံြ္ မမ႑့န္္ းခြ္းရွမ 
ဘံန္းႀာီး ာ ငြ္းုံမ့အံမလွ႑ဆအြဲ့ရုျ္။  ရခငုငးမ ငးမာ န္ရ ္အြဲ့ ုင  မင္ းင္ မ္ံြ္ာ္္၊ ထရ ္ာငး၊  မမ္မံမးုခ ္မ ငး ီွးႏြ့္ 
 မမ္ မခးးမရ္ စငန္ မ ငးာမ ံ  မံးရ  ္း ္ာ ္ူ ခုငးအြဲ့ုျ္။ 

၂၀၀၃ အံီွးႏ ္းခြ္   ္   းဒံာၡုျ္ မ ငးုျ္  ထံမြ္းန္္  ္မ စ္း  ာရွမ ၀း္ ၀မန္း ြ္း ဘံန္း ာီး  ာ ငြ္း 
ုမ ံ ့ထမြ္ံး ငဒင မံြ္မ ငးမအခြ့္   ႑အ ာ ္  ြ့္ ္င္ီ   ငြ္း ရီ္ နထမံြ္အခြ့္ရအြဲ့  ီးာံန္း ာ င္ရခင ္ံ မျ္းခြ္အြဲ့ုျ္။ နမံြ္ြဆးာင 
  ဂ ြ္ ီမ ငးမွး္ြ့္လူုငးအ ြ္း ငနင ထငာ္ထငးမမ  ထငာ္ ဆ့  ာူ ျီရရွမ အြဲ့ ုင္လျ္း UNHCR မွ မွး္ ဆံးြ္ မံ့အခြ့္ 
မ  ႑ ုငႀာငြ့္ း ္ အငး ုင ာရြ္ ီွးႏြ့္မခန္ ဒံာၡုျ္ အန္းမွ ဒံာၡုျ္မ ငးာြဲ့ုံမ့  းးမ္ီးႏမံြ္ြဆုံမ့    ငြ္း ရီ္    အအ  
 နထမံြ္ အခြ့္မရွမ အြဲ ့ ။ 

 

 

IDPs  အနး္ းခြး္မ ွ မန ္အာမမမ ငး 

  ္   းဒံာၡုျ္  မ ငး ံုျ္  ္မံ   အန္းမ ငးးျ္ရွမရင  ၀းလဆ အ ြ္ုီ ုင  းငြ္  ာာံန္း  ားခြ္  ုာ္ရွြ္ရန္္
 အာ္ အြဲမ ငး ခငရြ္္မံြ္ နရုျ္။ 

 
 

 မ္၂၀၀၇းခြ္္န္္  ္ီွးႏြ့္ ဝးရငးမံ့္   ငြ္း ရီ့္္
လမံာ္ရုျ့္လမခ႑ြ္္မ္္မ ္းဒံာၡုျ္ အန္း 



 

-  
o းံမာ ္ြဲခမ ငးမ ့အမမး္  အငာမ္မ 

 ္မံ  ဒံာၡုျ္ အန္းမ ငး ငးလဆံး RCSS/SSA ထမန္းအ ႑ ္ထငး ုင န္္  မာ စ္းုျ့္   မး္  မံြ္း လးး ္အံ 
  ားခြ္းျ္ရွမုျ္။ န္္  ္ရွမ္းဘာ္ အမ္းးခြ္  မံးရ  ္း ္ီွးႏြ့္ UWSA း ္ အန္းမ ငးာ ၀မံြ္း နႀာုျ္။ းမံာ္ ခြဲ မ ငး 
မ္ာငအဒ္ံမုလံမ ဒံာၡုျ္ အန္းးအ မ႑္္ နငးးခြ္    ္ ခငး ုင ္ာငြ့္  ဒံာၡုျ္မ ငးမ လူ နမွ႑ ဘ၀ းခာမံ အမမ္း  အငာ္ န 
ုျ္။ 

၂၀၀၂ အံီွးႏ ္းခြ္္   မံးရ  ္း ္၊ 
  ျ္ု ူ ့  ္ီွးႏြ့္ UWSA 
းမံ့   ြ္းာင RCSS/SSA ာမ ံ
  ြ္း  ြ္းထန္ထန္ ထမံး  ္ 
္ြ္အြဲ့ုျ္။ လမခ႑ြ္ ာင္၀မ္း 
ဒံာၡုျ္ အန္း နီးနငးးခြ္   ္  ီး 

  မံးရ  ္း ္မလာ္နာ္ 
ႀာီး ရငာ္ နမံြ္ ုင 
န္္နမမမး္းခြ္ရွမ နုျ္။ 

၂၀၀၅အံီွးႏ ္းခြ္ UWSA မွ 
RCSS/SSA လမခ႑ြ္းမံြ္းလ န္း 
  ရ့ွ ာ္ုမံ့ထမံး  ္္ြ္အြဲ့ုျ္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လမခ႑ြ္ ာင္၀မ္း  ္   းဒံာၡုျ္ အန္း္ နီးနငးးခြ္း ္ ခြဲထငး ုင္  မံးရ  ္း ္ီွးႏြ့္္UWSA 



 

လာ္နာ္ႀာီး လံဆး   ြ္း ထငြ္အ ီ   ္အး္  ီး ဒံာၡုျ္ အန္း နီး ာ  ုင ႀာငြ့္ အဆးး္ံ ာ ြ္းမ ငး ထြုဲ ံမ့၀ြ္ ရင 
ာ္ ံန္းအမံ္ာရုျ္။ 

ထမံ့ ႀာငြ့္   ္ အး္ရ ္ ြဲ ရးလံ ္ြန္း စ္    ာ ္ဆံႀာျ္မမ  လ င့နျ္းလင  ီး  နငာ္း ္အ  ထမံာြဲ့ မုံ့ ထမံး  ္္ြ္မမ 
ထ ္   ္ ခငးမျ္ာမံ ဒံာၡုျ္ မ ငး မံးရမမ္ န္ာုျ္။ 

 
o ထခန္္ ာ ္ံမာ ္ မ႑း  မနျး္  း အြး္၊ ုာ ္မခးဝမး္ ာ ငြး္ အခြ့္ လမး္မ ငးနျး္  း အြး္ 

 းငြ္ထမ ္ ဒု  ားခြ္   ္ ုင ႀာငြ့္ 
 ရရွငး  းုျ့္   ြ္ ဒံာၡုျ္ အန္း နီး 
 မံာ္  မ႑းရန္  မမွငလြဲ  နျ္းြ္္မ ွ ုငရွမ 
ုျ္။  ္   းဒံာၡုျ္မ ငး းခာ ္  မံးရ 
  ္း ္ီွးႏြ့္ UWSAး ္းမ ံ ့ နီးနငးမွင 
ရွမ ုင ႀာငြ့္  နီး နငးန္ ္  မ းခြ္း 
ုမ ံ ့လခး္လခး္လ ္လ ္ုခငး   ရငာ္ 
 မံာ္  မ႑း မံ ့မ   ္နမံြ္  ။ ္ြ္းးံမ့ နထံမြ္ုျ့္ 
 နီး နငး   မလီး္  မရံမြ္း မ ငးးခြ္ုင 
္ြ္းုီး္ြ္းရခာ္ နျ္းြ္္ာမံးနမံြ္း 

 ာငြ္းမဆံမမန္း္  ္   းဒံာၡုျ္ အန္း 

  မံးရ  ္း ္မွ္လာ္နာ္ႀာီး  ြ့္းမံာ္ ုင ႀာြ့္္ားံး္ာ ြ္းးခြ္္ ံန္း န ဆံ 



 

 မံြ္ မံာ္  မ႑းုျ္။း ္အ မ႑့ ုငဒံာၡုျ္ အန္း နီးးခြ္ းငြ္္င မံာ္  မ႑းရန္   မ နျ္းြ္္ရွမ ုင လျ္း္ဒံာၡုျ္ အန္း 
း ္အံလဆံး  းခာ ္ ရရွျ္မ ထငာ္ ့ဆနံမြ္  ။  

 အ မ႑ ့ ုင္ဒံာၡုျ္ အန္းမွ ဒံာၡုျ္မ ငးုျ္ ထမံြ္းန္္ဘာ္ုမံ့ာူးာင   မ ငး ံ္ မွင္ စ္ ငစ္ အဆ မ ငးထြဲးခြ္ 
 န္ ငး လံ ္ုမငး    ္ လံ ္ာမံြ္ုျ္။ ုမံ့ ုင္ထမံာြဲ့ုံမ့ လံ ္ြန္းမွင ရငုီုီးနွဆ  ာအ မန္ုင   ္  ီး  လံ ္ ငးအ လျ္း 
နွမမ္  းအဆရမွ႑ ္ာငြ့္  နျ္းြ္္မ ွုငရရွမအြဲ့္ာုျ္။     

o ာ နး္မင ရးီွးႏြ့္  ျင ရး  မန ္အာမမမ ငး  

ဒံာၡုျ္ အန္းမ ငးးခြ္ ာ န္းမင ရး ္း  းအန္းမ ငး ရွမ ုင္လျ္း ္ရင၀န္မရွမဘြဲ    အအဆ ာ န္းမင ရး 
လံ ္ုငးမ ငးုငရွမုျ္။  ာ န္းမင ရး    အ   န္မံးရခငး ုငဒံာၡုျ္မ ငးာမံမူ ထမံြ္းနမံြ္ြဆုံမ့ ံမ့ ္ငြ္ာံုရုျ္။ 
  ္းာံု မွ႑ ရမး္နွြ့္အရီး ရမး္မွငမူ ဒံာၡုျ္ အန္းမွ းင၀န္္ူ  းရုျ့္ ၀န္ထံ ္၀န္ မံးးအံ   ္  ုျ္။ 

 
ဒံာၡုျ္ အန္း ာံန္လဆံးးခြ္ ရွမ္း မ မ႑းုငး ာ ငြ္း ရွမ  ီး   ္   းဒံာၡုျ္ မ ငးုငမာ ရွမ္း  ျ္န္္ ုီးုီး မွ  မံ့လင ုင 
မမဘမြဲ့ာ လးနွြ့္ အ မ႑ ့းြဲ့ ုငုူမ ငး ာမ ံ းင၀န္္ူထငးုျ္။ လာ္ရွမ လမခ႑ြ္းမံြ္းလ န္း မ ံမးုငး ာ ငြ္းးခြ္ 
  ာ ငြ္းုငး ာ ငြ္းုူ    ြ္း ၇၀၀  ာ င ္ရွမ နုျ္။  
 
 ္ံမ  အ လးမ ငး းခာ္  ္ငရ  ျ့္၀ ုျ့္   ငး  ငမ ငး  း ာ ခး ရးနွြ့္   ငုြ္ႀာငး  းမျ့္ ္ရင၊ ္ရငမမ ငး 
လမံ  ္ နမွ႑မွငလျ္း ဒံာၡုျ္မ ငး ္ာမ႑း မ္းရမျ့္   မန္ အာမမ    ္ နုျ္။  လငးး ူ  ာ ငြ္းုြ္ ထငာ္ာူ  စျ္းမ ငး၊္
္ရင   ္ုြ္းန္းမ ငး၊္ုြ္ရမံးျခန္းးမ္း မခမ္းမဆ ရး္  ႑လံ ္နံမြ္ရန္ းခာ္လျ္း္ မန္ အာမမး ္ရ ္္ ြ္   ္ုျ္။ 
 
 စ္ ဒံာၡုျ္ အန္း  ာ ငြ္း( းန္း)  ာ ငြ္းုငး္

  ရ းခာ္ 
္ရင/မ္
  ရ းခာ္ 

၁  ာငြ္းမဆံမမန္း ၁ ္၅ ္ 
၂ လမခ႑ြ္းမံြ္းလ န္း ၁ ၇၁၀ ္၈ 
၃ လမခ႑ြ္လမ္ ၁ ၃တ ၂ 
္ လမခ႑ြ္္မ္္ ္ ၁ ၂၀ ၂ 
၅ လမခ႑ြ္ ာင္၀မ္း ၁ ၂၁တ တ 
  ံ ံ   ြ္း ၅ ၁,၀၃၃ ၆၅ 

 

လမခ႑ြ္ ာင္ဝမ္း  ္   းဒံာၡုျ္ အန္းရွမ္ ာ ငြ္းုငးမ ငး 



 

 

 

- ာနံး္ ာ င္ ဒာံၡုျ ္အနး္ာ  မန ္အာမမမ ငး  

း အငး ုင IDPs  အန္းမ ငးာြဲ့ုံမ့ ြ္ အ ြ္းမံမြ္အရံမြ္ ၀မန္း္ံမြ္ မမံ့န္္ းခြ္းရွမ ာံန္း ာ င ္ ဒံာၡုျ္ အန္း းခြ္လြဲ မံာ္  မ႑း 
  မရွငး  း ုျ့္ အာ္ အြဲ ီွးႏြ့္ ႀာဆ႑ နရ  ုျ္။  အန္း  ြ္ ထခာ္  ီး  လံ ္လံ ္ အခြ့္မရ  ။   ္းာံုမမလမံ  ္ ုင 
ဒံာၡုျ္မ ငးမွင ၀မန္း္မံြ္ ထံမြ္း ္းရဆံ ုမ ံ ့ ္းာံုမမအဆ ္ူ မံ ့ာမ ံ း ္နငရီႀာင ာငး မငြ္းုခငးရ  ုျ္။ 
  ာ ငြ္းးာ္  န ုင ာ လးမ ငး မွင ထရ ္ာငးမ ငးီွးႏြ့္ အန္းမွထခာ္ရ  ုျ္။ 

IDPs ီးႏြွ့္ ဒာံၡုျမ္ ငး  နရ ္ု ံမ္မ  နီ္းႏံမြ ္ုး ုင   ္ာငြး္ရြး္မ ငး 

၂၀၁၁ အံနွ ္ာ းမံြ္းရြ္းုငးလာ္နာ္ာမံြ္းအ ႑မ့ စီးုမန္း မန္  မံးရနွြ့္    ္အး္းံမာ္အံမာ္မွ႑ရ ္ ြဲ ရး ငအ ႑ ္ လာ္မွး္ ရးထမံး 
လမံာ္ားျ္းာ ီံးႏမြ္ြဆးာင လွွရွြ္မ ငးာ ထမံြ္း- မန္မငန္္  ္ရွမဒံာၡုျ္ အန္းမ ငးာမံ  ာူ ျီ းြ္  း္  းငာ္ 
အြဲ့ု ျ္။ 

RCSS/SSA ုျ္ ၂၀၁၁းခြ္ ီွးႏ ္စီးီွးႏ ္ ာ္ု ဘငးူ    ္ အး္ရ ္ ြဲ ရး ငအ ႑ ္   ြ္ ၂၀၁၅ းခြ္းနမံြ္ြဆလဆံး 
   ္ အး္ရ ္ ြဲ ရးု ဘငးူျီအ ာ္းခြ္  လာ္မွး္ ရးထမံးထငး ုင္လျ္း    အ  န မ မ႑းမ မ႑း ႀာငြ့္ ဒံာၡုျ္ မ ငး 
ထမံြ္း- မန္မငန္္  ္ မွ္ မမမမ နရ ္ုမ ံ ့မ  န္နမံြ္္ာ ုး  ။ 

- ရမွး္  ျန္္ ္းခြး္ ္ာလ္ာ ္ထံမး  ္္ ြမ္မမ ငး  

၁တတ၆-၁တတ၈ းခြ္ရွမ္း  ျ္  လ္္ မံြ္းမွ  ဒုအဆလူထံ ငး  းြ္း ာ  ္ နရင ရီ္   ငြ္းအမံြ္း  ီး နငာ္   မံးရ  ္း ္ 
ုျ္  ြ္ ငး  ္မးန္ းမံးအ ြဲ ာင နရင္ူလငအြဲ့ုျ္။ 



 

 

၂၀၁၁ းခြ္ ၁္ အံ  မငာ ္   ္ဌငနအ ႑ ္း ္အံ   ္လင ုင   ရွ ့ လ္္ မံြ္းးမံြ္း  ္ဌငနအ ႑ ္မ နရငုျ္ ၁တတ၆-၁တတ၈ 
အံနွ ္ာ ထံမ ဒုမွလူထံ ငး  းြ္း ာ  ္ နရင ရခွ ့   ငြ္းအံမြ္း ုင  ဒုမ ဗ္မံအ ာ ္ နမ္႔ န္ မမ႑ ့န္ ္ အမံလမ္းခြ္ 
းျ္ ္ငာ္အြဲ့  ုျ္။ ထံမ စ္ာငလ  ာ းရခင ္ြ့္ုငရွမ ုင အမံလမ္မွင  လာ္ရွမးခြ္ း ္ရြ္း   ြ္း  ၂၇  ရြ္း  ြ့္ 
 ထူး  ္္ြ္ ရးန္္    အ ံမာ္  ္းံမြ္းရံဆး   ္လငအြဲ့ုျ္။     

၂၀၁၂   ျ္ ထငြ္ ံ ္ြ့္    ္ အး္ရ ္ ြဲ ရးု ဘငးူျီအ ာ္းခြ္ RCSS/SSA ုျ္ လြ္း အး မမ႑့န္္မွ ္မံမမန္း 
နွြ့္မံန္းထ  မမ႑ ့န္္အခြဲးခြ္ ဌငနအ ႑ ္ရဆံး မံာ္ရန္   င္  ထငး ုင္လျ္း   မံးရ  ္း ္မွ း ္ရံး္ နရင ရီ္  းမွ႑မရွမု  ြ့္ 
RCSS/SSA ဌငနအ ႑ ္ာံမ လမခ႑ြ္းမံြ္းလ န္း ုင္ာ္လာ္ ထငးရွမအြဲ့ုျ္။ 

-   မးံရ  း္ မ္ းံမာ ္ြဲခမ ငးီွးႏြ့္ လူ္  အခြ့္  ရးအ မ႑း   ာမ္မမ ငး  

ရွမ္း  ျ္း ္မ းင္ RCSS/SSA ီွးႏြ့္ SSPP/SSA းမ ံ ့ီွးႏ ္ ခြဲ ့ လဆံး    ္ အး္ရ ္ ြဲ ရး ငအ ႑ ္လာ္မွး္ထမံးထငး ုင္လျ္း 
  ံမးရမ  ္း ္ုျ္ ္ြ္းးံမ့ ငး  ႀာမမ္ရငအ ီ ထမံး  ္္ြ္းမံာ္အမံာ္အြဲ့ုျ္။  RCSS/SSA ုျ္ ၂၀၁၅ းခြ္   ြမမ္းအ မ္း ရး 
ု ဘငးူျီအ ာ္ လာ္မွး္ ရးထမံးအြဲ့  ီး   ္ ုင္လျ္း ာ န္းံမြ္ ္မံ ဆံး မမံြ္း  စ္း ီွးႏြ့္ မမံြ္းာမံြ္န္္း ္၀မံာ္ းံမ္းခြ္ းမံာ္ ခြဲ 
မ ငး္ာ္လာ္    ္ ခငး နးံန္း ြ္   ္ုျ္။ 

 းမံာ္ ခြဲ   ္ ခငး ုင ဒုမ ငးးခြ္္ ဒုအဆ ရ ္ုငးမ ငးမွင   ံမးရး ္မ းင္မလူ ့ အခြ့္  ရးအ မ႑း  ငာ္မွ႑ မ ငးာံမအဆရ္ြဲ 
 ြ္   ္ ုျ္။ စ  ဒ မြဲ့ုး္  း္ အြ္း၊ ီွးႏမ ္ ာ္ျွြ္း မ္း အြ္း၊ မံဒမန္းာ ြ့္ အြ္းမ ငး ္ာ္လာ္ာ ွးလခန္ န္ြဲ ြ္   ္ုျ္။ ၂၀၁၇ 
အံ ဇူလမံြ္လ ာ   ီး ္မံ ဆံး မမ႑့န္္ းခြ္းးခြ္  ထူး  ္္ြ္ ရးန္္  မု ခ္္ း ္ရြ္း ၈ ရြ္း  ြ့္လွ႑ ္ရွငးာင ္မံ ဆံး မမ႑ 
့း ္၀မံာ္ရွမ္  ဒုအဆလူထံ ငး  မ္း္ီး  ္ ္းရံမာ္နွာ္ အြ္းမ ငး  ႑လံ ္အြဲ့ုျ္။ 

-  နရ ရ္ြမ္ ငး ုမမး္ ံမာအ္ဆရ အြး္  

၁တတ၆-၁တတ၈   းင းခြ္း   မံးရ  ္း ္မွ းြ္း ာ  ္  ရခ ွ ့   ငြ္းအမံြ္းလမံာ္ ုင ရခင   ြ္း ၁္၀၀  ာ င ္ မွ ရင 
အ  ီုငရခင မ ငးမွင မရွမ းင့  ။  မ ငး ံမွင ဘံန္းႀာီး ာ ငြ္း နွြ့္ န မမ္မ ငး ္ ံမ ခ္ြ္း   ာ္ ီးုခငး  ီ   ္ ုင ္ာငြ့္ ရခင   ငာ္ 

SHRF မ္၁တတ၈္Dispossessed   ီ ရြ္အဆ င ရ္မမံးနြဲးခြ္္ းြ္း စမိ နရင ရီ့္   ငြ္းအြဲ့ရ ုငရီငမ ငး 

 



 

 းင   ာ္ုခငး အြ္း၊    မံးရ  ္း ္ရန္ာမံ ႀာငာ္ န္ြဲ   ္ အြ္းးံမ့ ္ာငြ့္  မမမမ နရ ္ရြ္းုံမ ့   န္လျ္    အအ  ရန္  မံးရခဆ 
့ န္ာုျ္။ 

စ မင-  းြ္း ာ  ္ ရခွ္   ငြ္းအမံြ္း ုင မမ႑့န္္ ၁၁ န္္ထြဲမွ း ္န္္   ္ ုင မမံးနြဲ မမ႑ ့န္္းခြ္ ၁တတ၆ မးမံြ္အြ္ ထမ 
ရခင   ြ္း ၂၂္ ရခငရွမအြဲ့ ူးုျ္။ ုံမ့ ုင္ ္အံ အ းခြ္  ၈၃ ရခင ုငာ န္ရွမ းင့  ီး္ြ္းထြဲမွ ၂၇ ရခငမွင  နငာ္ ံမြ္းမွ းျ္ရွမ 
လင ုငရခငု ္   ္ုျ္္ံ္လ၀ာရဆံးမွ္ုမရ  ုျ္။ ၁္၁္ရခငမွင   ာ္္ီးအဆရုျ့္ ု ဘင ြ္    ္ုျ္။ 

စ မင “၀”   န္လျ္ နရငအ ထငး ရး  းင းခြ္း မမံြ္း္း္  ရ့ွ ာ္မွ ထခာ္   းလင ုင ဒံာၡုျ္မ ငးမ  မမ္မ ငးမွင 
‘၀’း ္မထမန္းအ ႑ ္ မမလာ္  ငာ္းခြ္ ရငာ္ရွမ န  ီ   ္ုျ္။  ရြ္းံန္းာရွမ္းရခငမ ငး္   ္ ုင မမံြ္းာန္အ မ႑ြ့္၀ွမ္း  ဒုမွင 
၀ထမန္းအ ႑ ္မမ  ငာ္    ီး  မံြ္ ရငာ္ရွမွမုခငး  ီ   ္ုျ္။ 

 

စဧရငမ မီဆာမနး္္ားီမ ငး ္ာငြ့္ လ္္္ င  မ္ံဆးရမဆးရန ့္အမမး္  အငာအ္ဆရ အြး္  

  မံးရမ  ရာငးငီွးႏြ့္ ုးႏၱ႑းူး  ာ ရးလံ ္ြန္း ီမဆာမန္းမ္ နငာ္ာခ္ ္းခြ္္ဒံာၡုျ္မ ငးမ  ာ းလာ္ န မမ္မ ငး 
  ာ္ ီး္ဆံးရမဆး ုခငးမျ္   ္ုျ္။ 

းင္န္း္ျ္္မမံြ္းးဆံ္ျ္ဆ   ီး ရလခမ္းမျ့္ဧရမ္ငန္္ ္္္,္Shan Sapawa’s 2006 report 
Warning Signs 



 

 
စ မင- ထမံြ္းီွးႏြ့္းရံး္ ာ္  ္ာံမၸဒီမွ ုဆလခြ္ မ ္  ာ ထာ္မံမြ္းးံဆ ရာငးငးျ္ ္ငာ္ာင္ရရွမလငမျ့္္လ ွ ္  ္ ္
စ း္ ငးာံမ္ထမြ္ံးနမံြ္ြဆာမံ   န္လျ္ ရငြ္းမျ္ ့္ဧ ရငမ္ ီမဆာမနး္ာီး  ာငြ္ ထျ္  င္နံမြ္အြဲ့ ္္္ုဆလခြ္ မ ္္လာ္းာ္း 
အံ   ္ ုင္ာခန္္မန္း မမ႑့န္္္နမ့္ န္ အ ငြ္း္္း ္ လွ ငာ္  မမံ့ရခငမ ငး္ ရ  ငာ္ ရငာ္ ခုငး မျ္   ္ုျ္။္၁ တတ၆-၁တတ၈ းခြ္္
လူစီး ရ  ၅၀၀၀၀ အန္ ့ာမ ံ ထမံ နရင မွ းြ္း ာ  ္ နရင ရီ္ထငးအမံြ္း  ီး   ္ ုျ္။္ျ္ႀာီးးျ္ ္ငာ္   ္  ာ 
ဒံာၡုျ္မ ငး နရ ္ုမံ့  န္လငနမံြ္ းင့မျ္မ္ံး္။ 
 
 လငးးူ ြ္   မံးရ  ္း ္ မံြ္  မန္မင့ ီး ခငး ရး ာင္ မံ ရးရွြ္းီွးႏြ့္  ီးလီ-ထမံြ္း  ၀ ာံမၸဒီးမံ္ ့မ္ မမံြ္းအံး္၊္မမံြ္း္း္္
းခြ္္းူး  င္မျ့္   ္လီာနမံာ(္lignite)္ုးႏၱ႑းခြ္းီွးႏြ့္္ ာ ငာ္မီး ုခး္ ီမဆာမန္း္ာီးမ ငးာ္ နီးနငးရွမ္ရွမ္း္၊ လငး္ူ၊္ ငအ ္
လူစီး ရ္၁၀၀၀္ ာ င္ နထမံြ္ုျ့္္ရခငမ ငးမွင္   ငာ္ုံစ္း  ာ္ ီးုခငးမျ္မွငမလခြဲ  ။္ 
 
  မံးရ  ္း ္မ မ္း္ီးလူ့ အခြ့္  ရးအ ႑မး  ငာ္မွ႑ ္ာငြ့္္္လမခ႑ြ္ ာင္၀မ္းဌငနုမံ့္ထခာ္   း္အံမလွ႑ဆလင ုင္မမံြ္း
အံး္ မမံ့န္္အခြဲမွ္ ရ ္ုငးမ ငး  ထမံ ီမဆာမန္း ာီး  ာငြ္ ထျ္  င္ ္ငြ္  ငြ္ မြ္ုခငး  ာ  လငးးူ ြ္  နရ ္ုမံ့ 
  န္နမံြ္မျ္ မ္ံး္  ။  ္မံ    ီမဆာမန္းုျ္ ထမံြ္းီးႏမံြ္ြဆရွမ  မ ္မ္ာီးး ္အံ   ္ ုင နမ့္အံး္ မ ္ ငး 
 ္မ ္ုြ့္ျ ္ျမ္း  ုျ္္ံ္ံမာင  ထမံြ္းန္္  ္  ဒုအဆမ ငး  ငဒင ံမြ္မ ငး ာန့္ာခာ္ ုင ႀာငြ့္  ီမဆာမန္း ၆ ီွးႏ ္ ာင 
ရ ္္မံြ္းုခငးအြဲ့  ီး ၂၀၁၇ ႀုဂံး္လ းခြ္  ီမဆာမန္း   န္လျ္ းြ္လျ္ း္ လင  ီ   ္ုျ္။ ရခငုငးမ ငးာမံ းင့ 
းူး  င္ ရးလံ ္ြန္းအခြ္နွြ့္   ၀း ၀း နရန္   ငအြဲ့ ုျ္။ 

 
 

 

 

 

းင္န္း္ျ္(မမံြ္းးဆံ္ျ္)   ီး ရလခမ္းမျ့္ဧရမ္ငန္္ ္္ (၂၀၀၆အံီွးႏ ္းခြ္ Shan Sapawa မ 
Warning Signs   ီ ရြ္အဆ ငမွ းြ္  ထငးုျ္။) 

 

 



 

 

နမဂံဆး  

ထံမ့ းခာ္ ္ာငြ့္    ္ အး္ရ ္ ြဲ ရးလံ ္ြန္း စ္မ ငး   ာငြ္ ထျ္  င္ ္ငြ္ရခာ္ န ုင္လြဲ ထမံြ္း- မန္မငန္္  ္ရွမ 
ဒံာၡုျ္မ ငး နရ ္ရြ္းုမ ံ ့  န္ မံ ့မ   ္နမံြ္ ုး  ။   မံးရ  ္း ္မွ RCSS/SSA ီွးႏြ့္္   ္ အး္ရ ္ ြဲ ရး္
ု ဘငးူျီအ ာ္မ ငး္ ာမ ံ လမံာ္နင အြ္းမရွမ ြဲ ရွမ္း  ျ္န္္ းငြ္ မံြ္း းခြ္းး ္ နရင းမံးအ ြဲ ့ အြ္းမ ငး္ာ္လာ္လံ ္  
္ငြ္ နုျ္။  ရ ္ုငးမ ငးာမံလျ္း ဒံာၡ  း န္ြဲ ြ္   ္ုျ္။ 

ရငီွးႏြ့္အ ီ ုင   ္   းဒံာၡုျ္မ ငးမ ရခငမ ငး  ာ္ ီး   ငာ္ာခ္္ုခငး  ီား ္ ႀာငြ္း၊   မံးရ  ္း ္၊   ျ္ု ူ ့  ္ီွးႏြ့္ ၀ 
  ္း ္ုမ ံ ့း ္ ခြဲ နးငား ္ ႀာငြ္း ဒံာၡုျ္မ ငး နရ ္ုမံ ့  န္ရန္မ   ္နမံြ္  ုး  ။ 

  ္မွန္ ုင းနံမြ္ြဆလဆံး   ္ အး္ရ ္ ြဲ ရး၊   မံးရ  ္း ္မ ငး္ံး္အခင ရးနွြ့္ ီးႏမံြ္ြဆ ရးနျ္းလမ္းီွးႏြ့္ နျ္း န ္ ာ ာ  
   ရွြ္းမမမရွမ ုး  ာ   ္   းဒံာၡုျ္မ ငး  နရ ္ုမံ ့ န္ရြဲ ုးမျ္မ္ံး္။ 

  ္   းဒံာၡုျ္မ ငး မး္္ီးႏၵ းမံြ္း နရ ္ုမံ႔လဆံလဆံ အဆ႑ အဆ႑္ီွးႏြ့္္ဂံဒ္ုမာၡငရွမရွမ  န္ီးႏမံြ္ လငာ္ုျ့္ အ မန္ ထမ္
နမံြ္ြဆးာင္ လွွရွြ္မ ငးမွ္္ာ္လာ္ာူျီ ထငာ္ ့ဆမွ႑မ ငး  းုခငးရန္္ ႀာဆ  ႑္  ုျ္။ 
 

 
 
 


