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ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ျပႆနာရွိေသာ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေပးဆပ္ရႏုိင္သည့္ တန္ဖိုးမ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္ျခင္း

I.

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတင
ြ ္ ကုလသမဂၢ၏ အႀကံေပးမႈ၊ အလွဴရွင္ႏွစ္ဖြ႕ဲ ၏ အထူးရန္ပံုေငြ ပံ့ပိုးမႈတို႔ျဖင့္ ၂၀၁၄ ဧၿပီလတြင္
ႏွစ္သံုးဆယ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္
သန္းေခါင္စာရင္းသည္ မ်ားစြာအျငင္းပြားစရာ၊ နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္း ဝိဝါဒကြဲစရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား
ေပၚလြင္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို ႀကီးႀကီးမားမား မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ေသာ
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကြဲျပားစံုလင္လြန္းေသာ တုိင္းျပည္တြင္ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး တင္းမာမႈမ်ားကို
ပိုမို တုိးပြားေစခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို ေလွ်ာ့ပါးေစလိုပါက လာမည့္လမ်ားအတြင္း
အျငင္းပြားဖြယ္ရလဒ္မ်ားကို မလဲႊမေ႐ွာင္သာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရသည့္အခါ သတိႀကီးႀကီးုျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရန္
လိုေပလိမ့္မည္။
အဆိုပါသန္းေခါင္စာရင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္တကြ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလက္တဲြေဖာ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
သူမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ေပးေပလိမ့္မည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ တုိင္းျပည္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္
အေရးႀကီးေသာ အခိုက္အတန္႔တြင္ မလိုလားအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးတင္းမာမႈမ်ားကို ဖန္တီးကာ၊ ပဋိပကၡမ်ားကို
လည္း မီးေမႊးေပးခဲ့သည္။ သန္းေခါင္စာရင္း မွန္သမွ်တြင္ အျငင္းပြားစရာကိစၥ အခ်ိဳ႕ကို ေရွာင္လဲႊ၍ မရႏုိင္ပါ။
သိ႔ရ
ု ာတြင္

လုပ္ငန္းစဥ္

အျဖစ္မွန္မ်ားႏွင့္

ေရးဆဲျြ ပင္ဆင္ထားပံု

ယင္းတိ႔ုကေပးေသာ

နည္းလမ္းသည္

တုိင္းျပည္တြင္

အဓိကအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို

ျဖစ္ေပၚေနေသာ

လံုလံုေလာက္ေလာက္

လက္ခံသံုးသပ္မႈ မရွိျခင္း ေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ႀကီးႀကီးမားမား ပိုဆိုးသြားေစခဲ့သည္။
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ယင္းကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားမွာ ေရွာင္လ၍
ဲြ မရေသာအရာ မဟုတ္သလို၊ ႀကိဳတင္မွန္းဆမရေသာ အရာ လည္း
မဟုတ္ေပ။ ျပႆနာမ်ားသည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံသား အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
ေကာက္ယူခြဲျခားပံု နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆဲြရာတြင္ အဓိကတုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္ေဒသမ်ားႏွင့္
တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈ
ကုလလူဦးေရ

မရွိျခင္းတိ႔မ
ု ွ
ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ

ျမစ္ဖ်ားခံဆင္းသက္လာသည္။
(UNFPA)

က

နည္းပညာအႀကံေပး

လုပ္ငန္းစဥ္အစတြင္

ဦးေဆာင္သူ

ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ

ႏုိင္ငံေရး

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်မ်ားကို
ခန္႔မွန္းကာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပထားခဲ့သလို၊ Crisis Group အပါအဝင္ အျခားသက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
အကဲခတ္ေလ့လာသူ မ်ားစြာကလည္း မၾကာခဏ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၾက သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ UNFP
က

ယင္းကဲ့သ႔ို

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို

ပယ္ခ်ကာ

သန္းေခါင္စာရင္း၏

ေကာင္းကြက္မ်ားကိုသာ

တစ္သမတ္တည္း တင္ျပခဲ့ၿပီး၊ အထူးဂ႐ုျပဳရမည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္

ရခုိင္ျပည္နယ္တင
ြ ္

အၾကမ္းဖက္မႈကို

စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္

သန္းေခါင္စာရင္းစီမံခ်က္ကို

႐ုတ္သိမ္းထားရခ်ိန္ႏွင့္ အဓိက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို
ေ႐ႊ႕ဆုိင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားခ်ိန္မ်ိဳး၌ပင္ သန္းေခါင္စာရင္း အဓိကအလွဴရွင္မ်ားက လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ
အေျခခံက်က် ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားကို အႀကံျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္သန္းေခါင္စာရင္း သပိတ္မွ
သည္ လူသားခ်င္း စာနာကူညီမႈ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး
ေအဂ်င္စီမ်ား

အၾကမ္းဖက္

တုိက္ခိုက္ခံရမႈ

အျဖစ္သ႔ို

ကူးေျပာင္းသြားခ်ိန္

ေနာက္ဆံုးမိနစ္ပိုင္း

ေရာက္လာမွသာ ယင္းကဲ့သ႔ို အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္း ျပႆနာမ်ား၏ သက္ေရာက္႐ိုက္ခတ္မႈသည္ အလြန္တာသြားခဲ့ၿပီး၊ လူမ်ိဳးကဲြ၊ ဘာသာကြဲ တင္းမာ
မႈမ်ားကို ပိုဆိုးသြားေစသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းကို သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားသူ ရခိုင္လူမ်ိဳးေရး
အေျခခံဝါဒီမ်ားကို ေခၽြးသိပ္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတု႔အ
ိ ား သူတို႔
လူမ်ိဴးအမည္

သူတို႔

ကိုယ္တုိ္င္

အစိုးရကဆံုးျဖတ္ခ့ၿဲ ပီးေနာက္

သတ္မွတ္ျခင္းကို

ရခိုင္ျပည္နယ္

တားဆီးရန္

အႏွ႕ံ တြင္

ေနာက္ဆံုးမိနစ္ပိုင္းတြင္

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ား

ရပ္တန္႔သာြ းခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ား အတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာျဖင့္ လံုၿခံဳေရး
ထူထပ္စြာခ်ထားသည့္ၾကားမွပင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ လူမ်ားစု ေနထိုင္ၾကေသာ ၎အိမ္ေထာင္စုမ်ားက
႐ိုဟင္ဂ်ာဟု

သတ္မွတ္ေရးကိုသာ

ခုခံေျပာဆုိကာ

သန္းေခါင္စာရင္းကို

လံုးလံုးလ်ားလ်ား

ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္မူ လူမ်ိဳးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ေကအိုင္အို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ
နယ္ေျမမ်ားတြင္

သန္းေခါင္စာရင္း

ေကာက္ယူမႈကို

ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။

ကခ်င္

ျပည္နယ္ႏွင့္
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သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသူမ်ား

သြားေရာက္ခင
ြ ့္

ရရွိရန္အတြက္

မၿငိမ္မသက္ေသာ နယ္ေျမမ်ား လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
ႏွစ္ဖက္ တပ္မ်ားအၾကား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲၿ့ ပီး အရပ္သား ရာေပါင္းမ်ားစြာ
ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

ေနာက္ထပ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းအား အထူးသျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း
ထင္ရွားသည့္ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ပံုနည္းလမ္း ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ
ရွိျခင္းကို သံသယရွိစရာမလိုေပ။ ယင္းျပႆနာမ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း မေျပာခင္ကပင္
ရွိႏွင့္ေနၿပီးသား ျဖစ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိ္င္ငံေတာ္၏ ဦးစားေပးကိစၥသည္ အားလံုး ႀကီးပြား
ခ်မ္းသာေရးျဖစ္ေၾကာင္း

အမ်ားသိေအာင္

လူသိရွင္ၾကား

ေၾကညာခ်က္မ်ား၊

လံုၿခံဳေရး

တာဝန္ရွိ

ဝန္ထမ္းတိ႔၏
ု အျပဳအမူမ်ား၊ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ မွတဆင့္ ျပသရန္ မ်ားစြာပိုမိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔
လိုေသးသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ႏုိ္င္ငံေရးအျဖစ္မွန္မ်ားကို ပိမ
ု သ
ို ိရွိလက္ခံထင္ဟပ္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းကို
ဆူပူအံုၾကြ ႏုိ္င္ေခ်နည္းေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပဳလုပ္ပါက ယခု ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို
ေရွာင္ရွားႏုိင္ျခင္း (သိ႕ု ) ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းတိ႔ု ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္
ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ပံုစံတို႔ေပၚမူတည္ၿပီး ေနာက္ထပ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား
ရွိေနသည္။ ယခု အေနအထားတြင္ ယင္းအႏၱရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ပါးသြားဖို႔ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ပါ။ UNFPA ႏွင့္
အလွဴရွင္မ်ားမွာလည္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ နည္းပညာအပိုင္းနွင့္ ကုန္က်စရိတ္ အပိုင္းတိ႔ု ၿပီးစီးသြားမႈေၾကာင့္
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏုိင္မႈ မ်ားစြာ ေလွ်ာ့နည္း သြားေပလိမ့္မည္။
UNFPA ႏွင့္ အဓိက အလွဴရွင္မ်ားသည္ အဖဲ႕ြ အစည္းေပါင္းစံုက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတိေပးေနသည့္
ၾကားမွပင္ ျပစ္ခ်က္မကင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရးဆြက
ဲ ာ တြန္းအားေပးခဲ့ၾကျခင္းအတြက္ သူတ႕ို တာဝန္ယူ
ရမည့္ အပိုင္းကို လက္သင့္မခံပဲ၊ အစိုးရအေပၚ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အျပစ္ပံုခ်ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။
၎တိ႔သ
ု ည္

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား

ေနာက္ဆံုးမိနစ္ပိုင္း
ျပင္ဆင္ျခင္း၊

လူမ်ိဳးအမည္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ဆုိင္းငံ့ျခင္း

မျပဳရန္

ကိုယ္တုိင္သတ္မွတ္ခြင့္ပိတ္ပင္သည့္

ျပစ္တင္ေဝဖန္

ေသာ္ျငားလည္း

တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္

အစိုးရ၏

လုပ္ငန္းစဥ္အေစာပိုင္းတြင္

ထိုအခ်က္ကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္

ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ေရွာင္ရွားရန္ နည္းလမ္းေကာင္း အနည္းငယ္သာက်န္ေတာ့သည့္
ခက္ခက္ခဲခဲ အေျခအေနတြင္ အစိုးရကို ပစ္ထားခဲ့ၾက သည္။ အစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုး မိနစ္ ပိုင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္
မတိုင္မွီအထိ လုပ္ငန္းစဥ္ေကာင္းစြာ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ပံုေျပာေနေသာ ဇာတ္လမ္းသည္ မွန္ကန္မႈ
မရွိသလို အေထာက္အကူလည္း မျဖစ္ေပ။

Counting the Costs: Myanmar’s Problematic Census
Crisis Group Asia Briefing N°144, 15 May 2014

II.

Page 4

စိန္ေခၚမႈမ်ားေသာ လုပ္ငန္း

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ အခ်က္အလက္ အေျချပဳ၍ မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေရးဆဲျြ ခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ မွန္ကန္
စိတခ
္ ်ရေသာ အခ်က္အလက္မရွိျခင္းသည္ ယခင္ကတည္းကပင္ အဓိက အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

1

ေနာက္ဆံုး သန္းေခါင္စာရင္း ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ၁၉၈၃ တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ၿဲ ပီး၊ ထိုအခ်ိန္က
ျပည္တြင္းစစ္
ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏

ပဋိပကၡေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ မေရာက္ႏိုင္ခ့ဲေပ။
ပိုင္နက္နယ္ေျမအားလံုးတြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ၁၉၃၁ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးသန္းေခါင္းစာရင္းမွာ

2

၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တုိင္းျပည္ေနရာအႏွ႔တ
ံ ုိက္ပမ
ြဲ ်ား ရပ္သြားေစေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူဦးေရအခ်က္အလက္ အေရးေပၚလိုအပ္မႈတ႔ိုပါ ေပါင္းလိုက္ေသာအခါ၊
ေနာက္ဆံုးတြင္ ယင္းကဲ့သ႔ို စာရင္းေကာက္ယူမႈကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္
ျဖစ္ႏို္င္ေခ်ကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚ ေစသည္။ ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမန
ြ ္းက ၎၏ ၂၀၁၂
ဧၿပီလ

ျမန္မာခရီးစဥ္တြင္

သန္းေခါင္

စာရင္းေကာက္ယူေရးအတြက္

ျမန္မာအစိုးရအား

နည္းပညာအႀကံအဥာဏ္ႏွင့္ အကူအညီေပးရန္အျပင္ စီမံခ်က္ အတြက္လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြအတြက္
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္ေပးရန္

ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

ယင္းအစီ

ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ခရီးစဥ္၏ အဓိကလက္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

အစဥ္သည္
3

အေထြေထြ

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးအႀကံေပးလာေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ကိစၥေဆြးေႏြးပြဲ၌
ေပးစာခ်င္း လဲလွယ္ရာတြင္ ျမန္မာလူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သ႔ူအင္အားဝန္ႀကီးက ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊
ကုလသမဂၢ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို လုပ္ေဆာင္သြားရန္

1

For previous Crisis Group reporting on Myanmar since the present government took power, see Asia
Briefings N°143, Myanmar’s Military: Back to the Barracks?, 22 April 2014; N°142, Not a Rubber
Stamp: Myanmar’s Legislature in a Time of Transition, 13 December 2013; N°140, A Tentative Peace in
Myanmar’s Kachin Conflict, 12 June 2013;N°136, Reform in Myanmar: One Year On, 11 April 2012; and
N°127, Myanmar: Major Reform Underway, 22 September 2011; also Asia Reports N°251, The Dark Side
of Transition: Violence Against Muslims in Myanmar, 1 October 2013;N°238, Myanmar: Storm Clouds
on the Horizon, 12 November 2012; N°231, Myanmar: The Politics of Economic Reform, 27 July 2012;
and N°214, Myanmar: A New Peace Initiative, 30 November 2011.
2
For a detailed discussion of the background, see “Ethnicity without meaning, data without context: The
2014 census, identity and citizenship in Burma/Myanmar”, Burma Policy Briefing No. 13, Transnational
Institute, February 2014.
3
An internal UN Policy Committee document from May 2012, seen by Crisis Group, listed the census as
first among six issues for UN engagement identified by the Secretary-General’s visit.
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4

တာဝန္ခံခဲ့သည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္တင
ြ ္ သန္းေခါင္စာရင္္းအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ UNFPA
တိ႔ု ပူးေပါင္းကာ အၿပီးသတ္ လိုက္ၾကသည္။
၂၀၁၄ မတ္-ဧၿပီတင
ြ ္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ၾကေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္
ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားမ်ားစားစား ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း
ေကာက္ယူမႈ

မရွိခ့ဲဘူးေသာေၾကာင့္

သန္းေခါင္စာရင္းအေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ

အစိုးရတာဝန္

ရွိသူ

5

တစ္ဦးတစ္ေလပင္မရွိေပ။ ထိ႔အ
ု တြက္ သန္းေခါင္စာရင္း စီမံခ်က္နည္းပညာအႀကံေပး အႀကီးအကဲကို
ျပည္သ႕ူ အင္အားဦးစီးဌာနတြင္ တြဲဖက္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ UNFPA သည္ နည္းပညာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ မႀကံဳစဖူး ၾသဇာရွိေသာ က႑ကို ရရွိခ့ၿဲ ပီး၊ ျမန္မာအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအတြင္း
ႏိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို လုပက
္ ိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ပထမဆံုးျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
တိုင္းျပည္ အ႐ြယ္အစားေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားျခင္း၊ လမ္းပန္းခက္ခဲေသာ ေဝးလံေခါင္သီ အရပ္မ်ားသို႔
သြားေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိျခင္း၊ စာ႐ြက္ပံုစံေဖာင္မွသည္ ေကာက္ခံသူလက္စြဲ၊ ေလ့က်င့္ေရး ပစၥည္းမ်ား
အထိ

အရာရာကို

စလံုးေရစမွ

စတင္ရျခင္း၊

သန္းေခါင္းစာရင္းတြင္

ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးလြန္းေသာ

သေဘာသဘာဝရွိျခင္း အစရွိသျဖင့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လြန္းေသာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ပမွ
ေငြေၾကးအကူအညီရရွိေရးမွာ လြန္စြာအေရးပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဒၚလာ ၇၄ သန္းခန္႔အထိ
ကုန္က်ဖြယ္႐ိွသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြ၏ ေလးပံုသံုးပံုခန္႔ကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္
အလွဴရွင္ႏွစ္ဖြ႕ဲ

အေနျဖင့္

အေရးပါေသာ

တာဝန္ယူမအ
ႈ ျပင္

UNFPA

(ႏွင့္

အစိုးရ)

အေပၚ၊

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပံုနည္းလမ္းတို႔ အေပၚ လႊမ္းမိုးႏုိ္င္ေသာ အေတာ္အတန္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ
အေျခခံကို ရရွိခဲ့ၾကသည္။
အစိုးရဖက္ကလည္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

6

ေငြေၾကးႏွင့္

မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ယႏၱရားကို

နည္းပညာပိုင္း
ယင္းသိ႔ု

ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္
ျပဳလုပ္ရာတြင္

တြန္းအားေပးျခင္း၊

အေတာ္အတန္
ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း

မူလတန္းျပဆရာမမ်ား

ႀကီးမားေသာ
က်ယ္ျပန္႔ေသာ

အဓိကပါဝင္ေသာ

အစိုးရဝန္ထမ္း ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို စာရင္း ေကာက္ယူသူမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္တာဝန္ေပးျခင္း၊ ထိုကဲ့သ႔ို
ႀကီးမား၊ ႐ႈတ္ေထြးလြန္းေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္အတြက္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအပိုင္းမ်ား
ေနရာတက်ျဖစ္ေအာင္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ႀကီးႀကီးမားမား အားထုတ္ရျခင္း တိ႔ပ
ု ါဝင္သည္။

4

Letter dated 30 April 2012 from the Secretary-General’s Special Adviser for Myanmar Vijay Nambiar to
the Immigration Minister, and the latter’s response dated the same day.
5
“Ethnicity without meaning …”, op. cit.
6
The census donors, who provide funds through UNFPA, are: Australia, Finland, Germany,Italy, Norway,
Switzerland, Sweden and the UK. Of these, the UK is the largest, having contributed approximately $16
million.
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အလြဲအမွားမ်ား ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္

တိုင္းျပည္တြင္

မွန္ကန္တိက်ေသာ

ေမးခြန္းထုတ္စရာ

မရွိေသာ္လည္း

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္
သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္

လိုအပ္ေနေသာ
ေရးဆြပ
ဲ ံုႏွင့္

အေျခအေနကို

လုပ္ေဆာင္ပံုတ႔တ
ို ြင္

ျပႆနာရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ ကာလ၊ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ ပဋိပကၡ အပါအဝင္ ႏုိ္င္ငံေရး
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေလွ်ာ့ခ်မႈ အားနည္းျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆုိင္သည္။

(က)

စီမံခ်က္လုပ္ေဆာင္ေသာ အခ်ိန္ကာလ

ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ လာေရာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရာစုႏွစ္ဝက္ အာဏာရွင္
စနစ္မွ အထင္ကရအသြင္ကူးေျပာင္းေရးစတင္မႈ တစ္ႏွစ္ပင္မျပည့္ေသးသည့္အျပင္၊ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စု
တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ ပတ္သက္ေနေသာ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ျပည္တင
ြ ္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္
7

႐ႈတ္ေထြးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ား စတင္ကာစသာ ရွိေသးသည္။ လူမ်ိဳးႏွင့္
ဆိုင္ေသာ အယူအဆမ်ားအားၿပိဳင္မႈက ပဋိပကၡကို ယခင္ကတည္းက မီးေမႊးခဲ့ဘူးေသာ ႏုိင္ငံတြင္
လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအေနအထား ပံုစံေကာက္ေၾကာင္း မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရဖြယ္ ရွိေနျခင္း၊
ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ

႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊

ကိန္းဂဏန္းထုတ္ျပန္မႈသည္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း

သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနေသာ

ပထမဦးဆံုး

ျဖစ္လာႏုိ္င္ေသာ

ဒီမုိကေရစီေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တုိက္ဆိုင္ေနျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥ
အခမ္းအနား၌

အေထြေထြ

ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏

ပါဝင္ရမည္ဟု

မွတ္ခ်က္စကားမ်ားသည္

ႀကိဳတင္စကားဦး

သန္းခဲ့ၿပီး၊

လူမ်ိဳးအမည္ႏွင့္

အျပန္အလွန္နားလည္

သေဘာေပါက္ေရးအတြက္ ကရိယာတစ္ခုဟု အေကာင္းျမင္ သံုးသပ္ခ့ဲသည္။ ၎ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေသာ
စိန္ေခၚ မႈမ်ားမွာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ လိုအပ္မႈ၊ ေဝးလံေခါင္သီအရပ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ခက္ခမ
ဲ ႈ
အစရွိေသာ နည္းပညာပိုင္း သက္သက္သာ ျဖစ္ေပသည္။

8

မေရွးမေႏွာင္းထြက္ေပၚလာေသာ သန္းေခါင္စာရင္းစီမံခ်က္စာတမ္းတြင္ စီမံခ်က္လုပ္မည့္အခ်ိန္အေပၚ
ထိထိေရာက္ေရာက္ စဥ္းစားသံုးသပ္မႈ မပါဝင္ေပ။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေနေၾကာင္း ပါရွိေသာ္
လည္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ျခင္းကို မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သတ္သတ္စီချြဲ ခား ေဆာင္႐ြက္ရန္သာ
တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မႀကံဳစဖူး လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမတုိင္မီွ အခ်ိန္ကပ္၍ အကဲဆတ္ေသာ

7

For a contemporaneous analysis, see Crisis Group Asia Briefing N°136, Reform in Myanmar: One Year
On, 11 April 2012.
8
“Remarks at census event”, UN Secretary-General Ban Ki-moon, Naypyitaw, 30 April 2012.
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လူမ်ိဳး၊

ဘာသာဆုိင္ရာ

ကိန္းဂဏန္း

သစ္မ်ား

Page 7

ထုတ္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္

ႏုိင္ငံေရးအႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားျခင္းမရွိေပ။

(ခ)

ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ

9

ေမးျမန္းမည့္အေၾကာင္းအရာ

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အေျခခံက်ေသာ လူဦးေရကိန္းဂဏန္းမွ်သာမကပဲ၊ လူမ်ိဳးအမည္၊
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊

ႏုိင္ငံသားအဆင့္စေသာ

အကဲဆတ္လြန္းသည့္

အခ်က္အလက္မ်ားလည္း

ပါဝင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ထိုသ႔ျို ပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္
တြဲပါလာမည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားပံု မရေပ။ အထက္တင
ြ ္
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို

ခန္႔မွန္းေျပာဆုိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊
ယူဆထားသည္။

10

စီမံကိန္းစာတမ္း

ယင္းသိ႔ေ
ု သာ

ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္

စုေဆာင္းရမည္ဟု

တြင္လည္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို

အသိုင္းအဝိုိင္းမ်ားလည္း

အျပင္လူမ်ားက

ထိုအခ်က္မ်ားသည္

ျပႆနာမရွိဟု

ေကာက္ယူေစလိုေသာ

တုိင္းရင္းသား

ရွိသည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္

ထြက္ေပၚလာေသာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေလွ်ာ့ခ်ေရး မူေဘာင္ပံုစံထဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမႈ၊
ထုတ္ျပန္မႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ျပႆနာ မွန္သမွ်ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ထည့္သင
ြ ္း စဥ္းစားျခင္း
မရွိသလို၊ ထိုသ႔ျို ပဳလုပ္ရမည့္ သီးျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္း မပါရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္
အစိုးရက သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးစာရင္းကို တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အမ်ားစုက
နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ကြဲလဲမ
ြ ႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ကာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းခုန္လ်က္ရွိျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
မရွိေပ။
အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ား၏ အျငင္းပြားဖြယ္သေဘာသဘာဝကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မရွိျခင္းသည္
စီမံကိန္းစာတမ္းတြင္ ထင္ဟပ္ေနၿပီး၊ စီစစ္တင္ျပထားေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ား
11

ထဲတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ေမးခြန္းမ်ား ဖယ္ရွားေရးျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
12

အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ဘာဆိုဘာမွ ေျဖရွင္းထားျခင္း မရွိေပ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေသြးစြန္းေသာ
မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး၊ ယင္း အႏၱရာယ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ေနဆဲ
အခ်ိန္ အခိုက္အတန္႔ ျဖစ္သည့္အျပင္ ကမာၻ႕အၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ
လမ္းခရီးတစ္ဝက္တြင္သာ
9

ရွိေနေသးသည့္

တိုင္းျပည္မ်ိဳးတြင္

ဤကိစၥသည္

အံ့အားသင့္စရာ

“2014 Population and Housing Census. Project Document”, Myanmar Department of Population, with
the support of UNFPA Myanmar Country Office, October 2012.
10
Ibid.
11
Ibid.
12
Risk 8 was phrased as follows: “Rejection of the census by sectors of the population because of political,
ideological or other reasons. The risks here are in not having complete census coverage and/or inaccurate results” (emphasis added). Ibid, section 6.
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ေပါ့ေလ်ာ့ပ်က္ကြက္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။
အာဖဂန္နစၥတန္

သန္းေခါင္

13
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ထိုအေတာအတြင္း UNFPA သည္ စတင္ကာစသာရွိေသးေသာ

စာရင္းစီမံခ်က္တြင္မူ

အလြန္ကြဲျပားျခားနားေသာ

နည္းလမ္းပံုစံကို

သိသာထင္ရွားစြာ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခဲ့သည္။
“လူမိ္်ဳးအမည္ (သိ႔)ု ဘာသာစကား ကို ေမးျမန္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ္ရတာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။
အာဖဂန္နစၥတန္ဟာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရးအစရွိတ့ဲ က႑ေတြအၾကားမွာ
ေျဖရွင္းရမယ့္

ကိစၥရပ္ေတြ

တစ္ပံုတစ္ပင္ရွိေနတဲ့

တုိင္းျပည္ပါ။

ပိုၿပီး႐ႈတ္ေထြးသြားေအာင္

14

ဘာ့ေၾကာင့္လုပ္မလဲ”

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ အလားတူ အႏၱရာယ္ေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ မျမင္ၾကသနည္း။ အလားတူ မဟာဗ်ဴဟာ
နည္းလမ္းကို ဘာ့ေၾကာင့္ မစဥ္းစားခဲ့သနည္း ဆိုသည္ကို နားမလည္ႏိုင္ပါ။

(ဂ)

တကယ့္အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မွန္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ

သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေလွ်ာ့ခ်မႈအစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္
ခဲ့ေသာ္လည္း UNFPA က ၎၏ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ “သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမည္ ကိစၥအပါအဝင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ပါး ေစျခင္းတုိ႔ကို
15

အထူးဂ႐ုတစ္စိုက္ ရွိခဲ့သည္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စီမံကိန္းစာတမ္းတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အႏၱရာယ္အခ်ိဳ႕ကို

စီစစ္တင္ျပထားေသာ္လည္း အားလံုးနီးပါးမွာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုျပဳထားေသာ
ျပႆနာေလွ်ာ့ခ်ေရး

အစီအစဥ္မ်ားမွာလည္း

ေကာင္းစြာစည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္
16

ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားအေပၚ သီးသန္႔ဦးစားေပး ဦးတည္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၃ ဧၿပီလတြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း အစမ္းေကာက္ယူမႈအၿပီး သင္ခန္းစာယူစရာမ်ားကို UNFPA က
ျပဳစုထားေသာစာတမ္းတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုမွ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳခဲ့ေပ။

17

အထူး သျဖင့္ UNFPA က ထုတ္ျပန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္
စိစစ္တင္ျပထားသည့္ အထူးသတိထားစရာမ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
13

For further discussion of the Rakhine violence, see Crisis Group, “Myanmar Conflict Alert: Preventing
communalbloodshed and building better relations”, 12 June 2012; and Crisis Group Asia Report N°238,
Myanmar: Storm Clouds on the Horizon, 12 November 2012.
14
Laurent Zessler, head of UNFPA in Afghanistan, quoted in “Afghan census dodges questions of ethnicity
and language”, The Guardian, 3 January 2013.
15
Internal UNFPA “status update” dated 5 May, appended to a letter dated 6 May from the UNFPA executive director to the UN Deputy Secretary-General.
16
“2014 Population and Housing Census. Project Document”, op. cit.
17
The document noted in its executive summary that “some people have already developed negative notions, attitudes and perceptions about the census”, but this was not mentioned in the body of the report,
nor any consequences drawn from it. “Report on the implementation, experiences and recommendations
of the pilot census, April 2013”, UNFPA census adviser, May 2013.
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စဥ္းစားေျဖရွင္းျခင္းမျပဳ

သည့္အျပင္၊
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ေပၚေပါက္လာေနေသာ

ႏိုင္ငံေရး

(သိ႔ု)

ပဋိပကၡ

ျပႆနာ

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျခရာခံရန္ႏွင့္ ျပႆနာေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို
အကဲျဖတ္ရန္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ

ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း

UNFPA

တစ္စံုတစ္ရာ မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

သည္

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး

ယင္းကဲ့သ႔ို

မရွိခ့ဲေပ။

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို

ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ား
ကိုးကားရည္ညႊန္းမႈ

18

စိတ္ခ်ရေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေလွ်ာ့ခ်မႈ မရွိျခင္းသည္ အလွဴရွင္ ႏွစ္ဖြ႕ဲ စလံုးက သန္းေခါင္စာရင္း
အတြက္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္ တာဝန္ယူထားမႈအေပၚ အစပုိင္းတြင္ သတိႀကီးႀကီးထားခဲ့ၾကျခင္း၏ အဓိက
19

အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ရင္းျမစ္စုေဆာင္းျပင္ဆင္ေရးကို အဓိကအာ႐ံုစိုက္ေသာ UNFPA အဖြ႕ဲ အတြင္း အဓိကစိုးရိမ္မႈမွာ ရန္ပံုေငြမရွိမွာကို ပူပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို
အငယ္တန္း အလွဴရွင္ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္သတ္မွတ္ထားသည္။ အငယ္တန္း
တာဝန္ခံမ်ားမွာ

အရင္းအျမစ္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥသည္

အဆင္သင္႔ျဖစ္ေအာင္သာ
အဘယ့္ေၾကာင့္

20

အာ႐ံုျပဳရန္

ျဖစ္ပါသည္။

ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏

ဦးစားေပးျဖစ္ေနသလဲဆုိသည္မွာ ရွင္းလင္း သဲကြဲမႈ မရွိသလို ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ထိပ္ပိုင္းအလႊာထံမွ ျဖစ္ေစ၊
ႏိုင္ငံေရးပိုင္း

႐ႈ႕ေထာင့္မွျဖစ္ေစ

ထင္သာျမင္သာ

ပိုမိုအေလးထားမႈမ်ိဳး

မေတြ႕ရပါ။

21

သိ႔ျု ဖစ္ရာ

အျငင္းပြားစရာလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကုလသမဂၢအဖဲ႕ြ အတြင္း၌ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ႐ႈတ္ေထြးမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္
လူမွန္ေနရာမွန္မဟုတ္ေသာ

အေသးစား

နည္းပညာပိုင္းဌာန

တစ္ခု

ျဖစ္သည့္

UNFPA

ထံေရာက္ရွိသြားေလသည္။
အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားရွိသည့္ၾကားမွပင္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ
စတင္သည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေလွ်ာ့ခ်ေရး

ေဆြးေႏြးမည့္

အဦးဆံုးဖိုရမ္သည္

သန္းေခါင္စာရင္း အလွဴရွင္အုပ္စု၏ ဖိုရမ္ ျဖစ္သြားသည္။ ဖိုရမ္သည္ အစပိုင္းတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ က်န္းမာေရး အစရွိသျဖင့္ အလွဴရွင္အေပၚမူတည္ကာ က႑အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္ လက္ရွိဌာနႏွငအ
့္ တူ ႀကီးေလးေသာ လုပ္ငန္းအျပင္ သန္းေခါင္စာရင္း

18

For example, presentations by UNFPA census adviser to the Myanmar Information Management
Unit/Information Management Group, Yangon, 2 September 2013; and to Peace Research Institute Oslo
(PRIO) conference on elections and peace, Myanmar Peace Centre, Yangon, 13 September 2013.
19
Crisis Group discussions with representatives of potential census donor countries, Yangon, JuneOctober 2013; follow-up discussions with donor representatives and other relevant persons, Yangon, February-April 2014.
20
See UNFPA Vacancy Announcement, “Programme Specialist (Census Donor Coordinator),Yangon, Myanmar, ICS-10(P-3)”, Job ID 2242, June 2013.
21
Crisis Group interviews, UN staff and other persons having direct knowledge of the situation, Yangon,
January-March 2014.
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စီမံခ်က္အတြက္

တာဝန္ယူၾကရသည္။

22
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၎တို႔အမ်ားစုသည္

သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အႏၱရာယ္မ်ားကို ဦးစားေပးေလ့လာသံုးသပ္ရန္ အခ်ိန္ေကာ ကၽြမ္းက်င္မႈပါ မရွိၾကေပ။ ၂၀၁၃
တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ အလွဴရွင္သံ႐ံုးအခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံဆုိင္ရာ ပဋိပကၡအၾကံေပးမ်ားကို ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္
စတင္ခန္႔အပ္ကာ၊

ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္

ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်မ်ားကို

ဦးစားေပးသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္

သန္းေခါင္ စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တာဝန္ဝတၱရားကို ပိုမိုလက္ခံယူခဲ့ၾကသည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်
အႏၱရာယ္မ်ား၏ ထုထည္ ႀကီးမားမႈကို အနည္းငယ္သာ သိရွိၾက ပံုရကာ၊ ယင္းတိ႔ုကို ေျဖရွင္းရာတြင္
လိုအပ္မည့္ ထိေရာက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို အႀကံျပဳရန္ အာသီသ အနည္းငယ္သာ ရွိၾကေသာေၾကာင့္
အႏၱရာယ္မ်ားရွင္းလင္းေရးတြင္ တြန္းအားသံုးရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၃

ေႏွာင္းပိုင္းတြင္

သက္ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက

23

ျပင္းထန္ေသာ

သတိေပးမႈမ်ား

စတင္ထုတ္ျပန္ လာသည့္အေလွ်ာက္ ျပႆနာျဖစ္ႏို္င္ေခ်မ်ား ထင္ရွားသည္ထက္ ထင္ရွားလာေသာအခါ
အလွဴရွင္အုပ္စုသည္ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈ ႀကီးထြားလာေသာ္လည္း သန္းေခါင္စာရင္းကို ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ျဖစ္ေစ၊
ၿဂိဳလ္ေမႊေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပး ရန္ျဖစ္ေစ၊ အႀကံျပဳဖိ႔ု အဆင္သင့္မျဖစ္ေတာ့သည့္အျပင္
(အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ပံုစံစာ႐ြက္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီးေသာ ေၾကာင့္ဟုဆုိကာ ကုန္က်စရိတ္ကို ေထာက္ျပ)
ထိုအဆင့္တြင္ UNFPA ႀကီးမွဴးေသာ ဖိုရမ္မ်ားမွလဲ၍
ြ အစိုးရႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ မရွိေတာ့ေပ။

24

အစိုးရအဖြဲ႕ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သန္းေခါင္စာရင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္လႈပ္ရွားသည့္
ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အစြမ္းအစႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ ခံစားမႈ အတိမ္အနက္ တို႔ကို
ေလွ်ာ့တြက္မိခဲ့ပံုရသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရင္းအႏွီးႏွင့္ ရင္းျမစ္တ႔ို မ်ားမ်ားစားစား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ရရွိထားရာ ျပႆနာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္
တြန္းအားေပးျခင္း မရွိပါက ထည့္သင
ြ ္း စဥ္းစားရန္ လံုးဝ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလတြင္ လူမ်ိဳးႏွင့္
ကိုးကြယ္မႈဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ဖယ္ရွားရန္ (သိ႔)ု ေမးခြႏ္းမ်ားကို လြယ္က႐
ူ ိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို သန္းေခါင္စာရင္း

စီမံခ်က္ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕

(ITAB) သိ႔ု

25

ဘုတ္အဖြဲ႕က

တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသ႔ို မျပဳလုပ္ရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကန္႔ကက
ြ ္ျခင္း ခံရသည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရာတြင္ ၎ေမးခြန္းမ်ားကို ဖယ္ရွားပါက အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈကို တိုးေစႏုိင္ၿပီး၊

22

Crisis Group discussions with representatives of donors throughout 2013 and in early 2014.
Ibid.
24
Crisis Group interviews, individuals having direct knowledge of the situation, Yangon, January-April
2014.
25
Crisis Group interview, individual briefed on the meeting, Yangon, April 2014. The International Technical Advisory Board is a group of fourteen international technical and statistical experts on censuses,
which first met in January 2013. Its terms of reference are technical, and do not include political or conflict risk issues, and none of its members have such expertise, nor country-specific expertise on Myanmar.
23
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စာရင္းေကာက္သူမ်ားႏွင့္ လူထုအၾကား သိ႔ေ
ု လာ သိ႔ေ
ု လာ ႐ႈတ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္ဟု
ဆိုသည္။

IV.

26

သတိေပးမႈမ်ားကို အေလးဂ႐ု ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း

အမွားအယြင္းမ်ားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို သိျမင္မႈ
မရွိျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ဟု ေျပာ၍မရပါ။ ၂၀၁၃ အေစာပိုင္းကပင္ သီးသန္႔သတိေပးမႈမ်ား၊ ယံုၾကည္
ေလာက္ေသာ သတိေပးမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းတု႔မ
ိ ွာ UNFPA ကိုယ္တုိင္
ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ေခ် အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံေပးမႈမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္း
အစမ္းေကာက္ယူမႈမွ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အဓိကသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္သူမ်ားထံမွ သတိေပးမႈ
မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

(က)

UNFPA ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ေခ် အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာ

၂၀၁၂ ႏုိဝင္ဘာတြင္ UNFPA က သန္းေခါင္စာရင္း စီမံခ်က္ စာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်
အကဲျဖတ္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေလ့လာ၊ သံုးသပ္ ၊ မြမ္းမံထားသည့္
27

ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အက်ပ္အတည္းေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးစီးေသာ ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ အၿပီးသတ္
အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာကို

၂၀၁၃

ေဖေဖာ္ဝါရီတင
ြ ္

ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

28

အစီရင္ခံစာတြင္

သန္းေခါင္စာရင္း စီမံခ်က္စာတမ္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္း အဝိုင္းထံမွ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ ရရွိေစမည့္
သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းအတြက္

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ

အေကာင္းဆံုး

ျဖစ္ရပ္ခန္႔မွန္း

လမ္းျပေျမပံုတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟူေသာအျမင္ကို ရည္ညႊန္းထားသည္။ အစီရင္ခံစာက ဆက္လက္၍ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ တုိင္းျပည္မ်ိဳး၌ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည့္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းမႈ အခက္အခဲမ်ားကို
စစ္ေဆး ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးတိ႔အ
ု တြက္ အစီရင္ခံစာက ျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာ္ျငားလည္း၊
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုဦးတည္ထားေသာ မိမိတို႔၏သုေတသန အစီရင္ခံစာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ Stakeholders

26

မ်ားက

တင္ျပထားၾကေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

စိုးရိမ္စရာမ်ားစြာကို

စီမံခ်က္စာတမ္းႏွင့္

Letter dated 3 May 2014 to Crisis Group from the UNFPA representative for Myanmar, responding to
Crisis Group’s preliminary findings that had been provided for comment.
27
“Revised draft TOR for a consultant to conduct risk assessment and develop risk mitigation measures
for the 2014 Population and Housing Census in Myanmar”, UNFPA, November 2012.
28
Mary Callahan and Tin Tin Nyunt, “Political Risk Assessment: Myanmar 2014 Population and Housing
Census”, February 2013.
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အျခားတရားဝင္စာတမ္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ မေျဖရွင္းထား သေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

29

စိစစ္တင္ျပထား ေသာ သီးျခားျပႆနာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားမွာ

စီမံခ်က္စာတမ္းတြင္ မွန္းဆထားသကဲ့သ႔ို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ တိုင္ေအာင္၊ သန္းေခါင္စာရင္းရလာဒ္မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲ မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို မေရမရာျဖစ္မႈ၊ ေဘးသင့္မႈတ႔ုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေတာ္အတန္ ႀကီးမား
ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေနၿပီး၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ လူမ်ိဳးႏွွင့္ ကိုးကြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူး
ၿဂိဳလ္ေမႊႏုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။



30

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူမ်ိဳးကိစၥႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိစတ
ၥ ႔၏
ို
ႏုိ္င္ငံေရးအကဲဆတ္သည့္ သေဘာ
သဘာဝ ေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳပါက အေျခခံအက်ဆံုး
ကိန္းဂဏန္း စုေဆာင္းသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းမွ်သာ ျပဳလုပ္သည့္တုိင္ေအာင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေစ့စပ္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို

အႏၱရာယ္ေပးမည့္ အလားအလာ ရွိသည္။


ေနာက္ျပန္ဆြဲဖြယ္ရွိၿပီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို

31

လူမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တင္းမာမႈမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား
ေရးဝါဒီ မ်ားကို အားေကာင္းသြားေစႏိုင္ၿပီး၊ လူမ်ိဴးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈေၾကာင့္
ေနရာအခ်ိဳ႕၌ အထူး သျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ကခ်င္ႏွင့္ ရခုိင္၌ လူဦးေရႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ မလံုမၿခံဳစိုးရိမ္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစမည့္ သီးျခား အႏၱရာယ္ တစ္ခုလည္း ရွိေနသည္။

32

အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေနာက္ထပ္အႀကံျပဳထားေသာအခ်က္မွာ သန္းေခါင္စာရင္းအစမ္းေကာက္ယူမႈ
ကြင္း ဆင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ထားေသာ
စစ္တမ္းကို အသံုးျပဳကာ အခ်က္အလက္အရည္အေသြးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မႈ ရွိသလား ဆုိသည္ ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ မူလက စိတ္ကူးထားသလို
သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

အားလုံးပါဝင္

ဆင္ႏဲြမႈကို

ေမွ်ာ္လင့္ကာ

ျမွင့္တင္ေနျခင္းထက၊္

ျပည္နယ္ေဒသမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျပင္ဆင္မႈ
အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစႏုိ္င္ရန္အတြက္ လႈံေဆာ္စည္း႐ံုးမႈ မဟာဗ်ဴဟာကို အေျခခံက်က် ျပန္လည္ စဥ္းစား
သံုးသပ္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

29

Ibid, p. 10.
Ibid, pp. 30-32.
31
Ibid, pp. 32-33.
32
Ibid, pp. 31-32.
33
Ibid, pp. 33-37.
30

33

Counting the Costs: Myanmar’s Problematic Census
Crisis Group Asia Briefing N°144, 15 May 2014

Page 13

အေရးႀကီးဆံုးဟု

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်

ဆုိႏိုင္ေသာအခ်က္မွာ

အႏၱရာယ္သံုးသပ္မႈ

လုပ္ငန္းစဥ္

သင္ခန္းစာမ်ားကို

လုိက္နာထားေသာ

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းသည္

၂၀၁၃

စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းတြင္

ထည့္သင
ြ ္းျခင္းႏွင့္

တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာစရာ

လုပ္ငန္းစဥ္တ႔ုိ

တစ္ေခါက္စာလုပ္ငန္း

အစမ္းစီမံခ်က္အလြန္

အပါအဝင္

မဟုတ္ေၾကာင္း

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်
ေသခ်ာမႈရွိေစရန္အတြက္

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ (သိ႔)ု လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ ဖြ႕ဲ စည္းရန္
အႀကံျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသ႔ို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေနာက္ထပ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအသစ္မ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အဖဲ႕ြ သစ္မ်ား မလိုအပ္ပါဟုလည္း ေထာက္ျပထားသည္။

34

ႏုိ္င္ငံေရးျပႆနာ ျဖစ္ႏို္င္ေျခ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာကို UNFPA အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းက ပယ္ခ်ခဲ့
သည္။

35

အထက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေသာ့ခ်က္က် အႀကံျပဳခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွ အေကာင္အထည္

ေဖာ္ျခင္းမရွိသလို၊ စီစစ္တင္ျပထားေသာ အလြန္ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ေလွ်ာ့ပါးေစမည့္
စိတ္ခ်လက္ခ်၊ ခိုင္ခိုင္မာမာ အစီအမံမ်ားကိုလည္း အဆိုျပဳျခင္း မရွိခ့ေ
ဲ ပ။

(ခ)

36

၂၀၁၃ ဧၿပီလ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း

၂၀၁၃ ဧၿပီလ သန္းေခါင္စာရင္း စမ္းသပ္ေကာက္ယူမႈ အၿပီးတြင္ UNFPA ကန္ထ႐ိုက္ လက္မွတ္ထုိး
ထားေသာ အတုင
ိ ္ပင္ခံ သံုးဦး ပူးေပါင္းျပဳစုေသာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ယခင္
ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ေျခ အကဲျဖတ္ခ်က္မွ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပ
37

ထားသည္။ အထူး သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ေလွ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ အခ်က္အလက္ အရည္အေသြး
တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ပံုစံ စာ႐ြက္ေပၚမွ ေမးခြန္းအေရအတြက္ကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္
၎အစား အကဲဆတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္အတြက္
သန္းေခါင္စာရင္းအၿပီး ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ နည္းကိုသံုးရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

38

UNFPA သည္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ေလွ်ာ့ပါးေရးအစီရင္ခံစာကို ျပဳစုေနစဥ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စမ္းသပ္
သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဒုတိယအစီရင္ခံစာကိုပါ ေရးသားခဲ့သည္။

39

ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ေခ်

ေလွ်ာ့ပါးေရး အစီရင္ခံစာမဟုတ္သျဖင့္၊ မည္သည့္ ႏို္င္ငံေရး (သိ႔)ု ပဋိပကၡျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကိုမွ

34

Ibid, pp. 35-36.
Crisis Group interview, Yangon, January 2014.
36
The only recommended step that was actually taken was the pilot census observation and lessons
learned exercise. However, this was ineffective given that the risk mitigation report was essentially
quashed (see Section IV.B below).
37
Mary Callahan, Christoph LeFranc, Nancy Stiegler, “Documentation of risk mitigation report. 2013 Pilot
Census, Myanmar”, UNFPA, May 2013.
38
Ibid, pp. 9, 21.
39
“Report on the implementation, experiences and recommendations of the pilot census”, op. cit.
35
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စိစစ္တင္ျပ ျခင္းမျပဳပဲ၊ ထိုအစား နည္းပညာပိုင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အဓိကဦးတည္ သံုးသပ္ထားသည္။ အဆုိပါ
နည္းပညာပိုင္း သက္သက္ အစီရင္ခံစာသည္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ား၏ ၂၀၁၃ ေမလ
အလုပ႐
္ ံုေဆြးေႏြးပြဲတင
ြ ္

စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း

အေတြ႕အႀကံဳ

ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

အေျခခံအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ေခ် ေလွ်ာ့ပါးေရး အစီရင္ခံစာကိုမူ တက္ေရာက္
လာသူမ်ားအား

ခ်က္ျခင္းျဖန္႔ေဝေပးျခင္း

မရွိသလို

ျပဳစုသူ

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတင္ျပရန္ အလုပ႐
္ ံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္းဆိုမႈ မရွိခ့ေ
ဲ ပ။

အတုိုင္ပင္ခံမ်ားကိုလည္း

40

အလွဴရွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ အစိုးရတိ႔ု လစ္လ်ဴ႐ႈရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား၏
ျပင္းထန္မႈ အတုိင္းအတာကို ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေလွ်ာ့ပါးေရးအစီရင္ခံစာအျပင္ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း
ကလည္း ထပ္မံ ညႊန္ျပလ်က္ ရွိသည္။ ကနဦး အစမ္းေကာက္ယူရာ၌ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂
အၾကမ္းဖက္မႈ

ေနာက္ပိုင္း

႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္လူဦးေရကို

ယာယီ
ေရတြက္ရာတြင္

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္
ႀကံဳႏိုင္သည့္

အမ်ားစုရွိေနသည့္

အခက္အခဲ

မ်ားကို

စမ္းသပ္ရန္

41

ကိုယ္စားျပဳ

အခြင့္အေရးမရႏိုငသ
္ ည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ေနထုိင္ေသာ ရပ္ကက
ြ ္မ်ား၌
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္

၂၀၁၃

ဧၿပီလစမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းအၿပီးတြင္

အိုးအိမ္မ့ဲ

မြတ္ဆလင္

အသိုင္းအဝိုင္း မ်ား ရွိေသာေနရာ၌ ထိုႏွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ ေနာက္ဆက္တဲြ အစမ္းေကာက္ယူမႈ ျပဳလုပ္ရန္
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အိုးအိမ္မ့ဲ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အတြက္သာမကပဲ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ
စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ပါ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ စိုးရိမ္စရာ မ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး တင္းမာမႈမ်ားကို ထပ္မံလႈံ႔ေဆာ္ေပးဖြယ္
ရွိသည္ဟူေသာ

အခ်က္အပါအဝင္

“ဆိုးဆိုးဝါးဝါး

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်

အႏႈတ္လကၡဏာသေဘာ

တုန႔ျ္ ပန္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား” ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားေသာ Sittwe Protection Working Group ထံသ႔ို ၎ အဆိုျပဳခ်က္ကို UNFPA က တင္ျပခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံသားအဆင့္၊

ေနရာတုိ႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ

႐ႈျမင္သတ္မွတ္ၾကသည္။

40

43

ေမးခြန္းမ်ားသည္

အထူးသျဖင့္

42

လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္မႈ၊
အကဲဆတ္သည္ဟု

လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ တုန႔ျ္ ပန္မႈကို အေၾကာင္းျပဳကာ၊

The workshop was held on 25 May 2013 at Sedona Hotel, Yangon. The final risk mitigation report was
only submitted after the workshop. Crisis Group interviews, Yangon, January and April 2014.
41
That is, Nar Yi Kan village tract.
42
“Sittwe Protection Working Group meeting minutes”, 11 July 2013. The working group is made up of
representatives of UN/international non-governmental organisations with humanitarian operations in
Rakhine State.
43
“Feedback on census forms and procedures”, Sittwe Protection Working Group, 23 August 2013. Location was seen as potentially sensitive for those in camps for internally displaced persons (IDPs) because it
might raise confidentiality concerns about IDP status, and could create the impression that the camps
were not a temporary measure.
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UNFPA က “အစမ္းေကာက္ယူမႈကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း တင္းမာမႈ ဖန္တီးႏို္င္သည့္ အလားအလာရွိသည္ကို
44

သေဘာတူေၾကာင္း” Sittwe Protection Working Group ထံသ႔ို မေရွးမေႏွာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္စရာမ်ားေၾကာင့္ ရခို္င္ျပည္နယ္၌ သန္းေခါင္စာရင္းအစမ္းေကာက္ယူမႈ ဖ်က္သိမ္း လိုက္ရျခင္း
သည္

UNFPA

ႏွင့္

အလွဴရွင္မ်ားအား

ယင္းကဲ့သ႔ို

ဆိုးဆိုးဝါးဝါး

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏို္င္ေခ်မ်ားႏွင့္

အခ်ိဳးအစားညီေသာ အဓိက ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္သည့္ သတိေပးေခါင္းေလာင္း
ျဖစ္သင့္ေပသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ UNFPA သည္ ၎၏ ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေလွ်ာ့ပါးေရး
မဟာဗ်ဴဟာပါ

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္

အက်ပ္အတည္းဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားကို

ကိုးကားစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲ

ဆက္လက္ေရွာင္လႊခ
ဲ ဲ့သလို အလွဴရွင္မ်ားကလည္း အဓိကအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ေရး မွန္သမွ် ကို
45

ေဘးဖယ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာမ်ားေအာင္ျမင္မႈနည္းၿပီး ေနာက္က်လြန္းေသာ (၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလတြင္) လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
အေရးေပၚ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေရး အစည္းအေဝးကို ေခၚယူက်င္းပျခင္း၊ UNFPA ထံ ျဖန္႔ေဝၿပီး အစိုးရထံ
ေပးပိ႔ုျခင္းမျပဳေသာ ‘သန္းေခါင္စာရင္း စီမံခ်က္ အေသးစိတ္’ (၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္) ကို
အလွဴရွင္မ်ား၏ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြ႕ဲ က ျပဳစုျခင္း တိ႔သ
ု ာျဖစ္သည္။

(ဂ)

46

အဓိကသက္ဆိုင္သူ Stakeholders မ်ားထံမွ သတိေပးမႈမ်ား

၂၀၁၃ ႏွစ္ဝက္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္သြားေနေသာ လမ္းေၾကာင္း
တြင္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ေျခေျချမစ္ျမစ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား ရွိေနၿပီဟူေသာအခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ
လူသားခ်င္း စာနာကူညီမႈ အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း ပိုမိုသဲကဲြလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တင
ြ ္
စိုးရိမ္စရာမ်ား

ရွိေနၿပီး

စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥကို

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္
အေၾကာင္းျပဳ၍

ပို၍ပင္မ်ားသည္။
ယင္းစိုးရိမ္ပူပန္

စရာမ်ားကို

အဆိုျပဳထားေသာ
UNFPA

ထံ

အသိေပးခဲ့ၾကသည္။ (အခန္း ၄ (ခ) တြင္ ၾကည့္ပါ) ၎ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးရန္
UNFPA အေနျဖင့္ လိုလိုလားလားမရွိဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေန အဖြဲ႕အတြင္း၌ ယူဆမႈရွိ
သည္။

44

ယင္းတုိ႔ကို

ထုတ္ေဖာ္တင္ျပလုိက္ပါက

သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းသည္

UNFPA feedback to the Sittwe Protection Working Group, 11 February 2014.
In meetings of donor conflict advisers in late 2013, the possibility of postponing the census, or making
changes that would have required amending the questionnaire, were ruled out. Crisis Group interviews,
individuals having knowledge of the meetings, Yangon, January-April 2014.
46
Ibid.
45
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ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ပံ့ပိုးအားေပးရန္အတြက္

ကုလသမဂၢစနစ္တစ္ခုလံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဝတၱရားရွိသည္ဟု ေအဂ်င္စီမ်ား အား ေျပာၾကေပလိမ့္မည္။

47

UNFPA ကလည္း ၂၀၁၃ ဧၿပီလတြင္ လူမ်ိဳးဆုိင္ရာေမးခြန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ကဒ္ ကိုးကားမႈ တု႔က
ိ ို
ဖယ္ရွားျခင္း၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ အေလးထားတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃
ေမလ အလုပ႐
္ ံု ေဆြးေႏြးပြဲတင
ြ ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳး စာရင္းကို ကိုးကားအသံုးျပဳျခင္း၏
ျပႆနာမ်ားကို တုိက္႐ိုက္ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာၾကားသည္။

48

သိ႔ရ
ု ာတြင္ ၂၀၁၄

ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္က ITAB အစည္းအေဝးအၿပီး UNFPA က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေသာအခါ အဆိုပါ
စိုးရိမ္စရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပထားသည့္ လကၡဏာ လံုးဝမရွိေပ။ ေၾကညာခ်က္အရ ITAB သည္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အေနအထားအေပၚ မ်ားစြာ ေက်နပ္၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ UNFPA ကလည္း
လူမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကိုင္တယ
ြ ္ပံုနည္းလမ္းကို ထိုအခ်ိန္အထိ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့
သည့္ သေဘာပင္ရွိသည္။

49

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး

ျပႆနာမရွိဟု ထင္ျမင္ေစရန္အလိ႔င
ု ွာ UNFPA

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အေပၚ သတိေပးခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မပါဝင္ဘ၊ဲ
စာရင္းအင္းပိုင္းဆိုင္ရာ

ကၽြမ္းက်င္

ပညာရွင္တ႔၏
ို

နည္းပညာပုိင္း

အကဲျဖတ္ခ်က္ကိုသာ

ထည့္သြင္းထားသည္။
၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ အေစာပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး မတူကဲျြ ပားေသာ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ Stakeholders
အသီးသီးက ထပ္ကာထပ္ကာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ တြင္ UNFPA
သိ႔ု

လိပ္မူ

ကာ

အစိုးရႏွင့္

အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားထံ

မိတၱဴေဝေသာ

ေပးစာတစ္ေစာင္ကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ အေရးပါဆံုး လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေသာ့ခ်က္က် လက္နက္ကိုင္အုပ္စု
ညႊန္႔ေပါင္း ႏွစ္ဖြဲ႔တ႔ို အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း ၃၁
ဖြ႕ဲ တိ႔ုက ေပးပိ႔ုခ့ၾဲ ကသည္။

50

၆၅ ႏွစ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ သန္းေခါင္ စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈတည္ေဆာက္ရန္

အလွမ္းေဝးေနသည့္

အေျခအေနအခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္

စီစဥ္

ေနေသာလုပ္ငန္းစဥ္၏ မွန္ကန္ဆီေလ်ာ္မႈရွိရမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တိုင္းျပည္လူဦးေရ၏ စုစုေပါင္း ၄၀

47

Crisis Group interviews, several individuals with knowledge of the meetings, Yangon, January-April
2014.
48
Letter dated 3 May 2014 from UNFPA to Crisis Group, op. cit.
49
“ITAB gives thumbs up to census preparations in time for Myanmar census”, UNFPA press release,
Naypyitaw, 24 January 2014.
50
Letter dated 16 December 2013 to the UNFPA representative in Myanmar, copied to the Myanmar immigration minister and the Peace Donor Support Group. Signatories included the three leading ethnic
armed groups in the peace process (that is, the Karen National Union, the Restoration Council of Shan
State/Shan State Army-South and the New Mon State Party) and the two ethnic alliances (United Nationalities Federal Council and Working Group for Ethnic Coordination), as well as thirteen other ethnic
armed groups and thirteen ethnic political and assistance organisations.
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ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား အသိုင္းအဝုိင္း၏ ဦးေဆာင္က႑ မပါဝင္ေၾကာင္း ေပးစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
အဆိုပါေပးစာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သန္းေခါင္စာရင္း၏ ႐ိုက္ခတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္
ေၾကာင္း၊ အသံုးျပဳထားေသာ လူမ်ိဳး အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္မႈစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာသံသယရွိေၾကာင္း
အေလးေပး ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ တုိင္းရင္းသားအသိုင္းအဝိုင္းအမ်ားစုက ၎တိ႔ု လူဦးေရကို ကိုယ္တုိင္
ေကာက္ယူရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိရာ ၎တိ႔၏
ု
ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းကိန္းဂဏန္း ကိုက္ညီမႈ
မရွိပါက တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ ပိုမိုအေရးပါေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ ၂၀၁၄ တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္
အႀကံဥာဏ္ကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။ ၎ေပးစာကို တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀
ခ်င္းမိုင္တြင္ အစိုးရ၊ UNFPA ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ၃ နာရီၾကာ အစည္း အေဝး
က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ UNFPA ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ ႐ွည္လ်ားေထြျပားေသာ နည္းပညာပိုင္း တင္ျပမႈ
ပါဝင္၍ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စိုးရိမ္စရာကိစၥမ်ား တင္ျပရန္ အခ်ိန္မက်န္သေလာက္ ျဖစ္ကာ၊
ေဆြးေႏြးမႈ မျပဳႏုိင္ေတာ့သည့္အျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မည္သ႔ေ
ို သာ ျပင္ဆင္မႈကိုမဆို ျပဳလုပ္ရန္
ေနာက္က်လြန္းသြားၿပီ ဟူေသာ အခ်က္ကို သဲသဲကြဲကြဲ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ၾကသည္။

51

အစည္းအေဝးၿပီး မေရွးမေႏွာင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈ
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပင္ဆင္ရန္ (သိ႕ု ) ဆုိင္းငံ့ရန္ ေတာင္းဆိုထားကာ၊
တုိင္းရင္းသား

ျပည္နယ္ေဒသမ်ားႏွင့္

မည္သ႔ေ
ို သာတိုင္ပင္မႈမွ

မျပဳလုပ္ျခင္းအပါအဝင္

လူမ်ိဳးဆုိင္ရာေမးခြန္းႏွင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပံုတို႔ အေပၚ အထူးသျဖင့္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ
52

ေပးစာအေျမာက္အမ်ားကို အစိုးရ၊ UNFPA ႏွင့္ အလွဴရွင္ ႏုိ္င္ငံမ်ားထံ လိပ္မူေရးသား ေပးပိ႔ခ
ု ဲ့ၾကသည္။

တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္း ထားေသာ ညႊန္႕ေပါင္းအဖြ႕ဲ က
သန္းေခါင္စာရင္းတြင္

လူမ်ိဳးအေၾကာင္းအရာကို

ကိုင္တြယ္ပံုနည္းလမ္းသည္

တုိင္းရင္းသား

အုပ္စုမ်ားအၾကား ေသြးကြဲမႈကို ဖန္တီးလိမ့္မည္ဟု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး၊
တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈမွ

51

တဆင့္

လုပ္ငန္းစဥ္ကိုျပင္ဆင္ရန္

ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

53

ဦးေဆာင္ေသာ

Crisis Group interviews, ethnic leaders and others involved in the meeting, December 2013-January
2014; and minutes of the meeting prepared by one ethnic organisation that attended.
52
For example, “Joint statement by ethnic organizations on the 2014 census” (in Burmese), Yangon, 17
February 2014 (signed by 32 ethnic civil society organisations); “Statement by Kachin civil society organisations concerning the 2014 Myanmar Population and Housing Census”, 9 March 2014 (signed by 29 Kachin civil society organisations).
53
“Statement by the Nationalities Brotherhood Federation”, Naypyitaw, 2 February 2014.
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“သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္

အခုပံုစံအတုိင္း

ေရွ႕ဆက္မတိုးေစဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တ႔ို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

54

ယင္းအေျခအေနသည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးအား တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈကို
တုိးျမွင့္စူးစိုက္လာေစသည္။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကက႑မွ
ပါဝင္ျခင္း ေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တိုးပြားလာေသာ ႏုိင္ငံေရး အရွိန္အဝါကို ျဖန္႔က်က္ျခင္းအားျဖင့္၊
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစု စိတ္မခ်လက္မခ် ျဖစ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းတြင္
ပါဝင္လာေအာင္

စည္း႐ံုးခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးမိနစ္ပိုင္းေရာက္မွ
သြင္ျပင္လကၡဏာရွိေနပါလ်က္ႏွင့္

ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း

တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား
UNFPA

က

တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈအျဖစ္
ပါဝင္ပတ္သက္လာသည့္

“တို္င္းရင္းသားအုပ္စုအမ်ားစုသည္

စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပၾကသည္”
ေကာင္းလွေပ သည္။

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

သန္းေခါင္

ဟု မွတ္ခ်က္ေပးထားျခင္းမွာ ျငင္းခုန္ခ်င္စရာ

55

၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး က “ျပည္နယ္
အတြင္း

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရာတြင္

ၾကံဳရမည့္

အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ

လူမ်ိဳးအမည္ကို

မည္သ႔စ
ို ာရင္းသြင္းမလဲဟူေသာ ေမးခြန္း ျဖစ္သည္” ဟု UNFPA သိ႔ု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပႆနာမ်ား
ရွိေနသည္ကို

ႀကိဳတင္

သိျမင္ထားျခင္းေၾကာင့္

“အကယ္၍

တစ္စံုတစ္ရာ

ျပႆနာေပၚလာပါက

ပိုမိုႀကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ အလိ႔င
ု ွာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္
အစိုးရက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည္” ဟု ၎က အသိေပး ေျပာဆိုသည္။

56

အလားတူပင္ Crisis Group ကလည္း သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ေခ် သတိိေပး
ႏႈိးေဆာ္မႈ အစီရင္ခံစာကို ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခိုက္အတန္႔တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း
ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား ႀကီးထြားလာမည့္ အလားအလာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အဓိကက်ေသာ
လူဦးေရဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ ေကာက္ယူဖ႔ို အေရးေပၚျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ မလိုအပ္ပဲ ရန္ပြား၊
အျငင္းပြားေစမည့္ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္မႈ၊ ႏိုင္ငံသားအဆင့္အတန္း ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုမူ ပိုမိုဆီေလွ်ာ္သည့္
ကာလတစ္ခုသို႔ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

57

ထိ႔ေ
ု နာက္ Transnational Institute က

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အေသးစိတ္အစီရင္ခံစာတြင္လည္း အလားတူ စိုးရိန္ပူပန္စရာ
54

See “Ethnic groups resist census, object to question of ethnicity”, Democratic Voice of Burma, 18 February 2014.
55
These claims were made in its 3 May letter to Crisis Group, and in its 6 May letter to the UN Deputy
Secretary-General.
56
Note of the meeting, Sittwe, 20 February 2014.
57
“Myanmar Conflict Alert: A Risky Census”, Crisis Group, 12 February 2014.
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ျပႆနာရွာမည့္ေမးခြန္းမ်ား ျဖဳတ္ခ်ေရးကို စဥ္းစားရန္ အစိုးရကို

အျခားသူမ်ားက ဝုိ္င္းဝန္း အႀကံျပဳေနၾကခ်ိန္တြင္ အနည္းဆံုး အဓိကအလွဴရွင္တစ္ဖဲြ႕က သန္းေခါင္စာရင္းကို
ေ႐ႊ႕ဆုိင္းရန္ (သိ႔ု) ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပင္ဆင္ရန္ မလိုဟူေသာ သေဘာထားကို ထိုအခ်ိန္ထိေအာင္
ဆက္လက္ ကိုင္စြဲထားခဲ့ သည္။

V.

59

ေပးဆပ္ရမည့္ တန္ဖိုးမ်ားကို တြက္ခ်က္ျခင္း

၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီလက လုပ္ေဆာင္ေသာ UNFPA ၏ ႏုိင္ငံေရးအရ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္
ေဖာ္ျပ

ထားေသာ

လံုးဝအေလးအနက္ထားရမည့္

အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးျခင္း၊

က်ယ္က်ယ္

ေလာင္ေလာင္

သတိေပးခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍

သတိေပးျခင္းမ်ားကို

ထိုစဥ္ကတည္းက

စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာပင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္လာပါသည္။
သန္းေခါင္စာရင္း

ေကာက္ယူမႈကို

ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

အေလးအနက္ထားရမည့္

နည္းလမ္းသည္

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ

ပဋိပကၡကို

အက်ိဳးဆက္မ်ား

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုလို အေရးႀကီးၿပီး ထိလြယ႐
္ ွလြယ္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚလည္း
သက္ေရာက္မႈမ်ား

ရွိပါသည္။

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည့္အတုိင္းပင္

အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုး ပထဝီဆုိင္ရာ နယ္ေျမႏွစ္ခုမွာ ရခုိ္င္ျပည္နယ္ ႏွင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္

ျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါ

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူပံုနည္းလမ္းႏွင့္

ျပည္နယ္မ်ားမွာ

ဘာသာေရးႏွင့္

တုိင္းရင္းသားႏွင့္ဆုိင္ေသာ

ပတ္သက္ေသာ

ေမးခြန္းတု႔ိေၾကာင့္

တုိက္႐ိုက္သက္ေရာက္ မႈ၏ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေရွာင္လဲႊ၍မရႏိုင္ေပ။ ၎တိ႔ုမွာ
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားမႈမရွိျခင္း
သတိေပးမႈမ်ားႏွင့္

အႏၱရာယ္လကၡဏာမ်ားကို

လစ္လ်ဴ႐ႈ

ျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ရင္ဆိုင္လာရသည့္

အက်ိဴးဆက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(က)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆို္င္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ႔၏
ု
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမည္ကို ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ရန္ လြတ္လပ္စြာ

58
59

“Ethnicity without meaning …”, op. cit.
This was made clear to Crisis Group in discussions with donors following the release of its conflict alert.
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ခြင့္ျပဳမည္ဟု UNFPA သိ႔ု ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။
ေဖာ္ထုတ္

ခြင့္ရႏုိ္င္သည့္

ရခုိင္အသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္

60
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႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ထိုသို႔

အလားအလာသည္

ရခို္င္ႏိုင္ငံေရးအဝန္းအဝိုင္းႏွင့္

အခ်က္ေပးႏႈိးစက္သံျမည္ေစေသာ

အေၾကာင္း

က်ယ္ျပန္႔ေသာ

ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၄

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌္ ေဆးပစၥည္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ အကူအညီေပးေနေသာ
အႀကီးဆံုးေအဂ်င္စီျဖစ္သည့္ Medecins Sans Fortieres (ေဟာ္လန္) ကို အစိုးရက ၎တိ႔လ
ု ုပ္ငန္းမ်ား
ပိတ္သိမ္းရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုအေပၚ
မ်က္ႏွုာသာေပးဘက္လိုက္ေၾကာင္း စြပ္စဲြခ်က္ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၎၏ လုပ္ေဆာင္
ေနမႈမ်ားကိုလည္း ပိတ္သိမ္းေစခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ရျခင္း

၏

61

ေနာက္ကြယ္မွ

ရခိုင္အာဏာပိုင္မ်ားက မီဒီယာမ်ားသိ႔ု ေျပာၾကားရာတြင္
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုွမွာ

သန္းေခါင္စာရင္းေၾကာင့္

လူမ််ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္းျဖစ္လာႏုိင္ သည္ကို စိုးရိမ္၍ုျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

62

New York

Times မွ ေဖာ္ျပထားရာတြင္ အဆိုပါေအဂ်င္စီကို ပိတ္ပင္ လိုက္ၿပီးေနာက္ ပထမႏွစ္ပတ္အတြင္း၌ပင္
႐ိုဟင္ဂ်ာ (၁၅၀) ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

63

မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ (၉) ၿမိဳ႕နယ္၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ၎တိ႔ု ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္
ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ အလားအလာကို ဆန္႔က်င္လ်က္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ‘၉၆၉’ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
ဦးေဆာင္သည့္ ရယ္ဒီကယ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝီရသူသည္ ဆႏၵျပပြတ
ဲ စ္ခုသို႔
သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ၎တို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား မေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္
သန္းေခါင္စာရင္း သပိတ္ေမွာက္ အစီအစဥ္မ်ား စတင္ခဲ့ပါသည္။

64

သပိတ္ေမွာက္ရန္စည္း႐ံုးမႈ အရွိန္မ်ားျမင့္တက္လာၿပီး မတ္လ ၂၆-၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္
ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကို တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ထုိ

60

It had always been clear, however, that there were significant barriers to the census producing an accurate count of the ethnic Rohingya population. There were questions as to whether enumerators – depending on who they were – would write down the word “Rohingya” next to the “other” category (there was no
code specifically for Rohingya), or whether they would instead enter the code for “Bangladeshi foreigner”
or write “Bengali”in the“other” category. Subsequently, when the hand-written “other” ethnicities were
manually sub-coded, a similar issue would have arisen. See also “Ethnicity without meaning …”, op. cit., p.
17.
61
“Medecins Sans Frontieres’ shock at Myanmar suspension”, BBC, 28 February 2014.
62
Rakhine State Department of Health director Dr Aye Nyein, quoted in “MSF ban ‘temporary’, Rakhine
officials insist”, Myanmar Times, 6 March 2014.
63
Jane Perlez, “Ban on doctors’ group imperils Muslim minority in Myanmar”, The New York Times, 13
March 2014.
64
“Rakhine State protests oppose ‘Rohingya’ as census category”, Mizzima, 17 March 2014; “Wirathu
joins Arakanese protest against census”, The Irrawaddy, 17 March 2014; “Ethnic groups hold press conference to oppose ‘Rohingya’ in census”, Eleven News, 21 March 2014; “Arakanese threaten to boycott
census over Rohingya issue”, Democratic Voice of Burma, 24 March 2014. For background on radical
Burman nationalist movements, see Crisis Group Report, The Dark Side of Transition, op. cit.
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ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေဒသခံတစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေနေသာ လုပ္သား
(၃၀၀)

ေက်ာ္

စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ

ထြက္ခာြ သြားခဲ့ရပါသည္။

လူသားခ်င္းစာနာေသာ

အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ ႐ံုးခန္းမ်ား၊ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းသိုေလွာင္႐ံု
ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါသည္။

65

အဆိုပါ

အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမွ

အၾကမ္းဖက္မႈ

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္

စတင္

ျဖစ္ပြားလာရျခင္းမွာ

၎တိ႔ု

႐ံုးအတြင္းမွ

ႏိုင္ငံတကာ

ဗုဒၶဘာသာအလံကို

ဖယ္ရွားပစ္ခ့ဲရာမွ စတင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေကာလဟာလ ပ်ံႏွံ႔သာြ းၿပီး စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ရာ
အစိုးရစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ အဆုိပါအမ်ိဳးသမီးက မေလးမစားကိုင္တြယ္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟူေသာ ေကာလေဟာလ မွန္ကန္မႈမရွိ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

66

ထိုအခ်ိန္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ

အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း သပိတ္ေမွာက္မႈကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသရန္ ဗုဒၶဘာသာ
အလံမ်ား လႊင့္ထူထားၾကပါသည္။
အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၂၀၁၂ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ၾကရသူမ်ား (အမ်ားစုမွာ
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား)

၏

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအပါအဝင္

အတြက္

အေရးႀကီးေသာ

လူသားခ်င္းစာနာမႈ

အကူအညီမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းသြားေစသည့္ရလဒ္ကို ထြက္ေပၚေစပါသည္။ အကယ္၍ UNFPA အေနျဖင့္
ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈ တစ္ခုခုလုပ္ထား သည္ျဖစ္ေစ မလုပ္ထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာ
အစီအစဥ္

သည္

ဧၿပီလအတြက္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
သန္းေခါင္စာရင္း

67

ခြဲတမ္းကို

မတ္လတြင္

ျဖန္႔ေဝရန္

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမ်ား

လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီရရွိေနေသာ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားကမူ

ေကာက္ယူေရး

အခ်ိန္ႏွင့္

တဲြလ်က္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု

ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ
သက္ေရာက္ မႈမ်ားမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ား ကပင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ
မျပဳလုပ္ပါက

မေသသင့္

သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

မေသထိုက္ေသာ

68

သန္းေခါင္စာရင္း

လူ႕အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား
ေကာက္ယူ

သည့္

တိုးလာႏုိင္သည္ဟု
ကာလအတြင္း

မြတ္ဆလင္အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား၏ စခန္းမ်ားတြင္ ေ႐ြ႕လ်ားေဆးခန္းအစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ က်န္းမာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးသည္ ထိုသ႔ပ
ို ိုမိုဆိုး႐ြားေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္
ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

65

69

“Press Release by the Investigation Commission on the Incidents in Sittwe”, Yangon, 9 April 2014.
Ibid. The investigation found no evidence to support the rumours, and furthermore noted that the staff
member had been in Myanmar for twenty years and had long been a practicing Buddhist.
67
Crisis Group interviews, Yangon, March-April 2014.
68
“In the shadow of the census, a health crisis unfolds”, Myanmar Times, 3 April 2014.
69
Crisis Group interviews, humanitarian workers, Yangon, March-April 2014.
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သပိတ္ေမွာက္ရန္ စည္း႐ံုးမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္လာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္း
70

ေကာက္ယူမႈ ေ႐ြ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေနာက္ဆံုးမိနစ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျဖစ္လာရပါသည္။ ဤသို႔ေသာ လြန္စာြ မွ
ေနာက္က်ေန ေသာ အဆင့္မ်ိဳးတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ UNFPA တိ႔သ
ု ည္
ရခုိ္င္ျပည္နယ္၌

သန္းေခါင္စာရင္း

ေကာက္ယူမႈ

ေ႐ႊ႕ဆို္င္းရန္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တစ္ျပည္လံုးတြင္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေဖာ္ျပမႈ ေမးခြန္းကို ဖယ္ရွားရန္ အႀကံျပဳ ခဲ့ၾကပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အဆိုပါအႀကံျပဳခ်က္ကို
အစိုးရက ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၏

71

ေနာက္ သံုးရက္အၾကာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈမ်ား စတင္ခဲ့ရာ

ထိရွလယ
ြ ္ေသာနယ္မ်ား၊

စာရင္းေကာက္ယူသူမ်ားကို

အထူးသျဖင့္

လက္နက္တပ္ဆင္ထားေသာ

႐ိုဟင္ဂ်ာ
စစ္တပ္ႏွင့္

ဒုကၡသည္မ်ားစခန္းတြင္
ရဲမ်ား

တြဲဖက္လ်က္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ သပိတ္ေမွာက္မႈႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ႀကီးမားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္
အစိုးရသည္

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားဟု

စာရင္းေကာက္ယူသူမ်ားအား

လည္း

ေနာက္ပိုင္းတြင္ေက်ညာခဲ့ပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္လူမ်ိဳးမ်ား
‘႐ိုဟင္ဂ်ာ’

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခင
ြ ့္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္

ဆိုသည့္

စာလံုးအား

လက္ေတြ႕ေကာက္ယူ

ရာတြင္

ေရးသြင္းခြင့္မျပဳေၾကာင္း
႐ိုဟင္ဂ်ာနယ္ေျမမ်ားမွ

စာရင္းေကာက္ယူသူမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေမးခြန္းကို စတင္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေျဖဆိုသူ
အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ဆက္လက္စာရင္းေကာက္ခံျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေပ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ သန္းေခါင္ စာရင္း
72

အခ်က္အလက္မ်ား၏ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ စုစည္းေကာက္ယူႏုိင္မႈမွာ ထုတ္ေျပာ၍ မရႏုိင္ေပ။ UNFPA မွ တာဝန္
ေပးထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာနယ္ေျမမ်ားတြင္
သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူမႈမွာ လံုးဝမေအာင္ျမင္ဟု ေဖာ္ျပခဲၿ့ ပီး၊ ၎တိ႔၏
ု ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာကို
73

ေမလကုန္ခန္႔တြင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ အစိုးရ၏ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရလဒ္အျဖစ္ ရခိုင္မ်ား၏သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၏
အျခားေဒသအစိတ္ အပိုင္းမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမွာ ကာလရွည္ၾကာကပင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေနရသည့္ အခ်ိန္
အေလးမထားမႈေၾကာင့္ အေျခအေနပိုမိုပ်က္ယြင္းလာေနခ်ိန္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈသည္
လက္ရွိတင္းမာမႈ မ်ားကို ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေစပါသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးအစြန္းေရာက္မ်ားကလည္း
သန္းေခါင္စာရင္းကို အခြင့္အေရး တစ္ခု သိ႔မ
ု ဟုတ္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု အျဖစ္ ဆုတ္ကိုင္၍
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One prominent example was “Burma: Postpone flawed census to avert violence”, Human Rights Watch,
28 March 2014.
71
Letter dated 6 May from UNFPA to the UN Deputy Secretary-General, op. cit.
72
Crisis Group interviews, humanitarian workers, Yangon, March-April 2014. See also “Census off to a
bad start in Rakhine State”, Myanmar Times, 1 April 2014.
73
Letter dated 6 May from UNFPA to the UN Deputy Secretary-General, op. cit.
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အထီးက်န္ဆက္ျပဳထားရန္ႏွင့္

လူသားခ်င္းစာနာေသာ

အကုူအညီမ်ားေပးရာတြင္ ေနာက္ထပ္ အခက္အခဲမ်ား ဖန္တီးလာႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္ အေရးပါေသာ ႏုိ္င္ငံေရးအရ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့ပါသည္။ တင္းမာမႈမ်ားကို ပိုမို
ေတာက္ေလာင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သေဘာထားတင္းမာေသာ ရခိုင္ႏုိင္ငံေရး
အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ား ကို ရဲရင့္သာြ းေအာင္၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိသြားေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္
လည္းေကာင္း၊

အေရးႀကီးေသာ

သေဘာထားတင္းမာေသာ

ႏုိင္ငံေရးအရ

ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

ကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ပတ္သက္ေသာ

ထိခိုက္ေစပါသည္။

အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားက

၎တိ႔ု၏

သပိတ္ေမွာက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္းမွ ထုတ္ပစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ထိေရာက္သည္ဟု

႐ႈျမင္ၾကပါသည္။

ထိုအထဲမွ

အေရးႀကီးဆံုးေသာအခ်က္တစ္ခုွမွာ

႐ိုဟင္ဂ်ာ

အေနအထားကို စီစစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးက ဦးေဆာင္သည္ဟူေသာ
အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္

(လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္

ဆိုင္ေသာ

႐ိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရမ်ားအတြက္

အဆင့္အတန္းကို

ရည္႐ြယ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသ႔ို

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင္႔

အလိုအေလ်ာက္

ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္လမ္းေၾကာင္းေပၚ

တရားဝင္အဆင့္အတန္း

ဆိုလိုသည္)

၎တိ႔ု

လူဦးေရမွ

တင္ႏုိင္ေရးကို

တစ္ခုကို

စိစစ္ေပးရန္

အေရအတြက္တစ္ခုသည္
အစိုးရက

လုပ္ေဆာင္ရန္

ရည္႐ြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎တိ႔၏
ု အေျခအေနေပၚတြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား
74

ရွိလာႏိုင္ပါ သည္။

စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္
ေတြ႕ရေသာ

ေၾကာင့္

ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္
ထပ္မံ၍ေ႐ႊ႕ဆုိင္းရန္

၂၀၁၃

အတြင္း

ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရပါသည္။

ျဖစ္ေသာ္

နားခ်ပါသည္။

နီးကပ္ေနေသာေၾကာင့္ဟု

႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ

ဆုိပါသည္။

လည္း

ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ကို

UNFPA

အေၾကာင္းရင္းမွာ
75

ယခုမူ

က

မယံုၾကည္ဖြယ္မ်ား

၂၀၁၄

အစပိုင္းတြင္

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးအား

သန္းေခါင္

စာရင္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္

စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို

မည္သ႔ဆ
ို က္လက္

လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကို စဥ္းစားရန္ ခက္ခဲေနပါၿပီ။ ရခိုိင္လူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို
ႏိုင္ငံေရးအရ စည္းခဲြျခားရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
တခ်ိန္တည္းတြင္

လူဝင္မႈ

ကိုယ္ပိုင္လူမ်ဳးိသတ္မွတ္ခြင့္

ႀကီးၾကပ္ေရး

ဝန္ႀကီးအေနျဖင့္

လြတလ
္ ပ္ေစရမည္ဟု

သန္းေခါင္စာရင္း

ကတိျပဳခဲ့မႈကို

ေကာက္ယူရာတြင္

မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္လည္း အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရပါ သည္။
74

The reason is that many restrictions on the Rohingya – including on freedom of movement outside their
village, which limits employment opportunities and access to health, education and other government
services, as well as freedom to marry, and restrictions on number of children – are imposed on the basis
that the Rohingya have temporary (non-citizen) registration cards.
75
Crisis Group interview, individual briefed on the issue, Yangon, April 2014.
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ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြ႕ဲ (KIO) သည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲ႕ြ မ်ားၾကားတြင္
ၾသဇာအရွိဆံုးအဖဲြ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ တရားဝင္အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးသေဘာတူညီမႈ မရေသးေသာ
အဓိကအဖြဲ႕

တစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္သ႔ေ
ို ရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ

76

၎၏

တစ္ႏုိ္င္ငံ

ရပ္တည္ခ်က္သည္
လံုး

ယခုလက္ရွိအေရးႀကီးေသာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညခ
ီ ်က္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရ၊ မရ ဆိုသည့္အေပၚ အဓိကက်လိမ့္မည္ဟု
ယူဆရပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တင
ြ ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္
သည့္နည္းလမ္းမွာ အစိုးရ-KIO ဆက္ဆံေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး၊ ဆိုး႐ြားသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား
ျဖစ္လာႏုိင္ ပါသည္။ KIO အေနျဖင့္ ၎ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ
ခြင့္မျပဳရန္ ေနုာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၂၀၁၄ မတ္လတြင္ ခ်ခဲ့ရာ အစိုးရအေပၚယံုၾကည္မႈမရွိျခင္း၏
ထင္ဟပ္ခ်က္က တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ၿပီး ေကာက္ယူသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕မွာ မဟာဗ်ဴဟာ
77

သိ႔မ
ု ဟုတ္ စစ္ေရး ႐ႈေဒါင့္မွ ၾကည့္ပါက ထိ႐ွလယ
ြ ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုင္တြယ္မႈ နည္းလမ္းကလည္း
တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနပါသည္။

စိုးရိမ္မႈ၏

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ၾကည့္၍

ကခ်င္ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္
ကခ်င္လူမ်ိဳးသည္

ကခ်င္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာ

ေကာက္ယူမႈမွ

ရေသာ

တုိင္းရင္းသားအေရအတြက္အတိအက်သည္
ျပည္နယ္

အမ်ားစုမဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း

တစ္ခုလံုး၌ပင္
ျပသေနမည္ကို

အလားအလာရွိေနသည္မွာ
အခ်ိဳ႕

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားက

78

စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ စိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုကို တိတိက်က်ဆုိရပါက သန္းေခါင္စာရင္း
ကုဒ္နံပါတ္စာရင္းတြင္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေအာက္တင
ြ ္ အုပ္စုခြဲ (၁၁) ခု ထပ္မံခဲြထားရာ ကခ်င္
ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး စည္းလံုးညီညတ
ြ ္မႈသေဘာထား အားေကာင္းရန္ ကာလရွည္ၾကာက ႀကိဳးပမ္းမႈကို
79

အားနည္းေစမည္ ဟု ႐ႈျမင္ပါသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္၏

ထိ႐ွလြယ္ေသာ

အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္

လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသကဲ့သ႔ို

ကခ်င္ျပည္နယ္၏

အခ်ိဳ႕ေနရာ မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ကပ္ေနေသာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္အမ်ားစုရွိရာ

76

It has signed an agreement in May 2013 aimed at “de-escalation and cessation of hostilities”, and a fragile de facto ceasefire has been in place since. See Crisis Group Briefing, A Tentative Peace in Myanmar’s
Kachin Conflict, op. cit.
77
See “Kachin won’t suffer from missing out on census: KIO”, The Irrawaddy, 3 April 2014; “Burma’s
census marred by controversy over ethnic question”, The Irrawaddy, 4 April 2014.
78
“Ethnicity without meaning …”, op. cit.
79
Ibid.
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ေဒသမ်ားတြင္ စာရင္းေကာက္ယူ သူမ်ားကို လံုၿခံဳေရးအတြက္ စစ္တပ္မ်ား တဲြဖက္လိုက္ပါေစခဲ့ပါသည္။ KIO
ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ပင္မနယ္ေျမမ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း KIO ၏
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အာဏာတည္ရွိမႈ

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္မူ

အျမဲတစ္ေစ

မရွိပဲ

အစိုးရႏွင့္

ၿပိဳင္ဆို္င္ေနေသာ

စာရင္းေကာက္ယူခြင့္ျပဳထားပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း

ေကာက္ယူသည့္အခ်ိန္အတြင္း အခ်ိဳ႕ရက္မ်ားတြင္ တရားဝင္ News Light of Myanmar သတင္းစာ၌
နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ KIO က သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ႔ကို တားဆီးျခင္းအေပၚ ေဝဖန္သည့္ သတင္းမ်ား
ထင္ထင္ရွားရွား

ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူႏိုင္ေအာင္

စစ္တပ္မွ

လုပ္ေဆာင္ရ

သည္ဟု

လံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ား
ဆုိထားပါသည္။

80

လုပ္ေဆာင္၍
ေနာက္ပိုင္းတြင္

သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ KIO အဖြ႕ဲဝင္မ်ားက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို ေႏွာင့္ယွက္ရန္
ႀကိဳးစားသည့္ ႐ြာ (၂၃၁) ႐ြာ ရွိသည့္အနက္ စစ္တပ္လံုၿခံဳေရးေပး၍ ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ ေက်း႐ြာ (၁၁၀)
သာ ေကာက္ယူရန္ က်န္ရွိေၾကာင္း ေက်ညာခဲ့ပါသည္။

81

လြတ္လပ္ေသာ သတင္းေထာက္မ်ား၏ အဆိုအရ အဆိုပါလံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ လက္နက္မ်ား
ေကာင္းစြာ

တပ္ဆင္ထားေသာ

အဓိကက်ေသာ

ေ႐ွ႕တန္းတပ္

ေ႐ြ႕လ်ားမႈမ်ား

ပါဝင္ေၾကာင္း၊

ထုိသို႔ေ႐ြ႕လ်ားရာတြင္ ေမာ္တာျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ KIO တပ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊
82

သိရွိရပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႐ြာသားမ်ား ထြက္ေျပးရမႈမ်ားရွိခ့ဲသည္ဟု ဆုိပါသည္။

ဧၿပီလ (၄) ရက္ေန႔ တြင္ KIO သည္ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ လံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာ
ျမန္မာစစ္တပ္ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးကို ပစ္သတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ အား ေကာင္းၿပီး လ်င္ျမန္ေသာ
တုန႔ျ္ ပန္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာရန္ ဆြလိုက္သကဲ့သ႔ို ျဖစ္ရပါသည္။ အစိုးရဖက္မွ ေရတြက္ခ်က္ အရ
83

ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ စစ္သည္ (၂၂) ဦး က်ဆံုးေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒသခံၾကားဝင္ေစ့စပ္
ညွိႏႈိင္း ေရးအုပ္စုမွ ထင္ရွားေသာ ကခ်င္ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးက အကယ္၍ ဤသိ႔ေ
ု သာ အေျခအေနမ်ား
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ

ေနမည္

ဆုိပါက၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုး

ၿပိဳလဲသာြ းႏုိ္င္သည့္လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ပါ သည္။
အက်ိဳးဆက္မ်ားကို
80

ေ႐ွာင္႐ွားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု

84

ထိုသ႔ိုေသာ ဆိုး႐ြားသည့္

ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ္လည္း

ဤသိ႔ေ
ု သာ

See New Light of Myanmar, 1 April 2014, p. 1; 3 April 2014, p. 3; 5 April 2014, p. 9; 6 April 2014, p. 2;
10 April 2014, p. 2.
81
“2014 nationwide census covers nearly 11 million households”, New Light of Myanmar, 23 April 2014,
p. 2. The KIA is the armed wing of the KIO.
82
See “Hundreds flee as census-related clashes break out in Kachin”, Democratic Voice of Burma, 11 April
2014; “Burmese military accompanies census enumerators in conflict area”, The Irrawaddy, 10 April
2014.
83
“Myanmar says 22 dead in Kachin fighting this month”, Associated Press, 20 April 2014; “Why conflict
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အေရးႀကီးလွသည့္အခ်ိန္တြင္ အစိုးရႏွင့္ KIO ဆက္ဆံေရးအေပၚ မလဲြသာမေ႐ွာင္သာ ေတြ႕ရမည့္
ဖိအားမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ ေမလ (၁၃) ရက္၌ အစိုးရႏွင့္ KIO တိ႔၏
ု
ျမစ္ႀကီးနားတြင္

ေတြ႕ဆံု

ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္

ေမလ

၁၉-၂၀

တြင္

က်င္းပမည့္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပတ
ြဲ ႔ိုတြင္ အကိ်ဳး ဆက္မ်ားကို ေတြ႕ေကာင္းေတြ႕လာရႏိုင္ပါသည္။
တိုင္းရင္းသားအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ အားလံုး မေကာက္ယူ
ႏုိင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ KIO အေနျဖင့္ကမူ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္
ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏုိ္င္ေပ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ပင္ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ KIO က
မကန္႔ကြက္ခ့၍
ဲ
ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေ႐ွာင္႐ွားႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ဧၿပီလ
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ႏွစ္ဖက္တုိက္ပြဲမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ႐ႈတ္ေထြးၿပီး၊ အၿပိဳင္အဆုိင္
ျငင္းခုန္မႈမ်ား ႐ွိခ့ဲပါသည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ေနာက္ဆံုးတြင္ အရပ္သား (၂၇၀၀) ေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မ့ဲ
ျဖစ္ရသည့္

ရလဒ္သာထြက္ခ့ဲပါသည္။
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ဤတို္က္ပြဲမ်ားသည္

သန္းေခါင္စာရင္း

ေကာက္ယူမႈႏွင့္

တုိ္က္႐ိုက္သက္ဆုိင္မႈမရွိဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စာရင္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ အဆိုပါ စာရင္းေကာက္ယူ
မႈကို

အေၾကာင္းျပဳ၍

ထြက္ေပၚလာေသာ

လံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚရေသာ

တင္းမာမႈအတုိ္င္းအတာ မည္မွ် ရွိသည္ ဆိုသည္ကိုမူ ေျပာဆုိရန္ မလြယ္ကူေပ။

VI.

ႏိုင္ငံတကာ၏ ဝတၱရားမ်ား

မည္သ႔ဆ
ို ိုေစ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးတာဝန္ရွိသူမွာ အစိုးရပင္
ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္

၎စီစဥ္၍

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ

လမ္းေၾကာင္းအတြက္

အေကာင္းအဆိုးကို မွ်ေဝ၍ တာဝန္ယူရ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အလွဴရွင္၏
တြန္းအားေပးမႈကလည္း အေတာ္မ်ားပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ တုိက္တြန္းေစ့ေဆာ္မႈလည္း ပါပါသည္။
ကုလသမဂၢသည္

အားေပးျခင္း၊

အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊

နည္းပညာ

အကူအညီမ်ားေပးျခင္းႏွင့္

ရန္ပံုေငြအနည္းငယ္ ကူညီျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ အလွဴရွင္ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ ကုန္က်မည့္
ေဒၚလာ ၇၄ သန္း၏ အမ်ားစုကို ေပးပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ခန္႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈမရွိေသာႏုိ္င္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳ
မရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ အႀကံဥာဏ္ေပၚတြင္သာ
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“Asia Pacific Region: Weekly Regional Humanitarian Snapshot 22-28 April 2014”,UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. See also “5000 displaced by Kachin clashes amid KIO leader’s US
visit”, The Irrawaddy, 21 April 2014.
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မွီခိုခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည့္ အတုိင္းအတာႀကီးၿပီး၊
တာဝန္ယူရမည့္ အပိုင္းလည္း အေရးပါပါ သည္။
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးတြင္

တရားဝင္အႀကီးအကဲျဖစ္သူ

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္

ျပည္သူ႔

အင္အားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေမာင္းႏွင္ေနသူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို
ဝန္းရံ ေပးေန ေသာ အုပ္စုေလးတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ လူဝင္ႀကီးၾကပ္ေရးပါဝင္ရေသာ
အခန္းက႑အရ

ယခင္ပဋိပကၡ

တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

နယ္ေျမမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား

ႏိုင္ငံေရးကိစၥေၾကာင့္

လူဝင္မႈ

ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ

အမည္မည္းစာရင္းမ်ားပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ အစိုးရဆန္႔က်င္သူအမ်ားအျပား ျပန္လာႏုိင္ ေအာင္
ကူညီျခင္းမ်ားတြင္
အေနအထား

ဦးေဆာင္လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။
စီစစ္ျခင္းကိုလည္း

ထိ႔အ
ု ျပင္

သူသည္

တာဝန္ယူထားရၿပီး၊

႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏

လက္ရွိ

ႏုိ္င္ငမ
ံ ့ျဲ ဖစ္ေနရသူမ်ား၏

အေျခအေနတိုးတက္လာေအာင္ လက္ေတြ႕က် ေသာ အေျဖရွာေရးကို စဥ္းစားရန္ စိတ္အားထက္သန္သူ
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ကိစၥခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ထူးထူး ျခားျခား
တံခါးဖြင့္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အေစာပုိင္းတြင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟုဆုိရပါမည္။ UNFPA မွ ႏုိ္င္ငံတကာအႀကံေပးမ်ားကို သူ၏ ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း အလုပ္
လုပ္ခြင့္ေပးျခင္း (ထိုအခ်ိန္က အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို လက္မခံေသးပါ) အဆိုပါ
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ႏုိ္င္ငံတကာပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ အုပ္စုဖြဲ႕စည္းမႈကို သေဘာတူျခင္း၊
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ ေ႐ွ႕ေျပးစတင္ ေကာက္ယူစဥ္မွစ၍ ႏုိင္ငံတကာ၏
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကို

လက္ခံျခင္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္

ျခင္းျဖင့္

တံခါးဖြင့္ခဲ့ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သူ၏ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈကို ျပသခဲ့ပါသည္။
မည္သ႔ပ
ို င္ဆိုေစ အမူအက်င့္ေဟာင္း၊ ခံယူခ်က္ေဟာင္းမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းသာ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ႏုိင္ပါသည္။
ဝန္ႀကီးဌာနရွိ

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ဥပေဒစိုးမိုးေရး

လုပ္ေဆာင္ရေသာ

သဘာဝရွိပါသည္။

ယခင္

အစိုးရလက္ထက္က အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လံုၿခံဳေရးအဖဲ႕ြ အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ဝန္ႀကီး

ဦးခင္ရီ

ကိုယ္တုိင္ကပင္

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္

ရဲခ်ဳပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

သူကိုယ္တုိင္ကပင္ ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး အုပ္စုအခ်ိဳ႕က အခ်ိဳ႕နယ္ပယ္မ်ား၌ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
လမ္းေခ်ာ္သြားေအာင္

အတုိ္င္းအတာတစ္ခုအထိ

လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္စြမ္း

ရွိသည္ဆိုသည္ကို

ေလွ်ာ့တြက္ေကာင္းေလွ်ာ့တက
ြ ္ခ့ဲဟန္ တူပါသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား အေနႏွင့္က လည္း
အစကတည္းက ယခင္မျပဳလုပ္ခဲ့ဘူးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္္မ်ား လုပ္ေနစဥ္ႏွင့္
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အေရးပါေသာ

ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ား

မတိုင္မီ
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သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးကို

အေကာင္းဆံုး

မည္သ႔လ
ို ုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ ေမးခြန္းထုတ္၍ အႀကံျပဳခဲ့သင့္လွေပသည္။
သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီဆိုပါက၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလွဴရွင္
မ်ားကူညီေနေသာ အျခားအေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈအနည္းဆံုးသာ ရွိေစရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ထားသင့္ပါသည္။ ႀကံဳေတြ႕လာရႏို္င္သည့္ အႏၱရာယ္အတုိင္းအတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
သိလာသည္ႏွင့္အမွ် လိုအပ္ပါ က အစီအစဥ္ကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္းအပါအဝင္ အဓိကေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား
တြန္းအားေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ ရွိရပါမည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ကုလသမဂၢဖက္မွ ထိေရာက္ေသာ
ႏုိင္ငံေရးအရ ႀကီးၾကပ္ေပးမႈ မရွိခဲ့ေပ။ UNFPA အတြင္းတြင္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ
ျငင္းဆန္မႈမ်ားပင္

ေတြ႕ရပါသည္။

ေတြ႕လာရႏုိင္သည့္

အေျခခံက်က်

သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္
အႏၱရာယ္မ်ားကို

အလွဴရွင္

တုန႔ျ္ ပန္ရာတြင္

အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း

အေရးမႀကီးေသာ

အစိတ္

အပိုင္းမ်ား၌သာ အေသးစား ျပန္ညွိျခင္းမ်ားကိုသာ အာ႐ံုျပဳသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
အေျခအေနကို အေလးအနက္ထား စိုးရိမ္ရသည့္ အတုိင္းအတာသည္ ၂၀၁၃ အကုန္ႏွင့္ ၂၀၁၄ အစပိုင္း
တိ႔တ
ု ြင္

ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ

ေတြ႕လာရပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္

အဓိကအလွဴရွင္မ်ားသည္

စတင္စိုးရိမ္လာၾကပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို မေျပာင္းဘဲ ေရွ႕ဆက္ရန္ကိုသာ
ဆက္လက္တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။ ၎တိ႔က
ု
ေဖာ္ျပရာ တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ဆိုသည္မွာ
မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း

ပံုစံမ်ားကို

ျပန္လည္ပံုႏွိပ္ရပါက

ကုန္က်ေငြေၾကာင့္

ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုပါသည္။

86

သန္းေခါင္စာရင္း အလွဴရွင္မ်ားအုပ္စုသည္ UNFPA ၏ ၾကားဝင္မႈမပါဘဲ အစိုးရႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ဆက္ဆံေရးကို
၂၀၁၄ အေစာပိုင္းအထိ မျပဳလုပ္ခဲ႔ပါ။
ပဋိပကၡႏႈိးေဆာ္ခ်က္

87

၎တိ႔ု အစိုးရႏွင့္တိုက႐
္ ိုက္ေတြ႕ဆံုခ်ိန္သည္ Crisis Group ၏

ထုတ္ေဝၿပီးသည့္အခ်ိန္

ျဖစ္ေသာ္လည္း၊

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို

အေျခခံက်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမလုပ္ပဲ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။

88

ရက္သတၱပတ္အေစာပိုင္းက အစိုးရသည္ သေဘာ မတူညီမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို
ITAB ႏွင့္ ဖယ္ရွားရန္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာလာေသာ္လည္း အလွဴရွင္မ်ားက တြန္းအားေပးျခင္းနွင့္
ျပင္ဆင္ေရးကို အားမေပးၾကျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ လာျခင္းအတြက္
အံ့ၾသဖြယ္ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးနွင့္ဆုိင္ေသာ အရင္းအႏွီးႀကီးႀကီးမားမား

86

Crisis Group interviews, individuals who raised concerns with the process, Yangon, December 2013March 2014.
87
Crisis Group interviews, representatives of donor countries, Yangon, January-March 2014. Some donors report that they were raising concerns bilaterally with the government prior to this, but these efforts
do not appear to have been coordinated.
88
Ibid.
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ထည့္ဝင္ထားရၿပီးလည္း

ျဖစ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊
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UNFPA

ႏွင့္

အဓိကအလွဴရွင္မ်ားထံမွ

ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တင
ြ ္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အကူအညီမရေတာ့ေသာအခါ ဝန္ႀကီးဦးခင္ရီသည္
နည္းပညာအႀကံေပးအတိုင္းသာ လုပ္ရန္ ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရန္သာ ဖိအားေပးရေတာ့သည္။
ဤေနရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း၌ မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကို ျငင္းဆိုသည့္
အစိုးရ

၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ေနာက္ျပန္လွည့္သာြ းရန္

ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာက

ရခိုင္ျပည္နယ္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို

ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္

ကတိျပဳမႈမ်ားလည္း

ဆက္လုပ္ရန္

မေမွ်ာ္လင္ပ
့ ဲ

မရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း

သည္

ႀကီးမားေသာ

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ရခို္င္တို႔၏ သပိတ္ေမွာက္မႈကိုသာ ေ႐ွာင္လဲႊႏုိင္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္ရွိပါ သည္။
အမွန္တကယ္ပင္ ဤသို႔ဆက္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေရးပါသည့္ ျဖစ္လာႏုိ္င္သည့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေ႐ွာင္လဲႊႏို္င္ခ့ပ
ဲ ါသည္ ဆိုေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳမႈတင
ြ ္
အားနည္းေစ သည့္ တန္ဖိုးတစ္ခု ေပးဆပ္ခဲ့ရပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွာ အျခားခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့ရသည့္
ပံုစံမ်ား

ရွိေနၿပီးျဖစ္ရာ

႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုကို

စာရင္းေကာက္ယူႏိုင္မွသာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ကို

အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ရေပလိမ့္မည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အလွဴရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္
UNFPA ကို ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္စရာ ျဖစ္ေစခဲ့ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ
မျပည့္စံုျခင္း၊ အေထာက္အကူမျဖစ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ UNFPA က ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား
မိမိ ကိုယ္တုိင္သတ္မွတ္ျခင္း အေပၚအစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလးေလးနက္နက္စိုးရိမ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

89

UNFPA

က

စိုးရိမ္

သည္မွာ

ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

လူမႈေရးအၾကမ္းဖက္မႈ

သမိ္ုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ လာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္သည္ဟု
ဆိုပါသည္။ ၎မွာ ကနဦး ႏုိ္င္ငံေရးအရ ႀကံဳေတြ႕လာရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း၌ UNFPA
ကို

ေထာက္ျပခဲ့ေသာ

ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္

အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရသည္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ေပၚျခင္းမွ

ႀကိဳတင္

UNFPA

အေနျဖင့္

လူ႕အသက္မ်ားကို
ကာကြယ္ရန္ကို

မွတ္သားမိသည့္အခ်က္မွာ
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္
အျမင့္ဆံုးဦးစားေပးအျဖစ္

ထားရွိေရးစဥ္းစားရန္ ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို
ေရးဆဲြထားသည္မွာ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အမွားမ်ားရွိေနၿပီးုျဖစ္သည္ဟု စဥ္းစားမည္ ဆုိပါက အစိုးရအေနျဖင့္
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းအရင္းမွာ အထက္က
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္မည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ၎မွာ အျငင္းပြားမႈ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။
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“UNFPA concerned about decision not to allow census respondents to self-identify as Rohingya”,
statement, UNFPA Yangon, 1 April 2014.
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UNFPA

က

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ေဖာ္ျပသည္မွာ
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သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္

ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားမွာ

ေကာင္းမြန္သည္ဟု ဆုိႏုိ္င္ေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခြင့္မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ စာရင္းေကာက္ယူရာ တြင္ မျပည့္စံုမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္းနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
ကုလသမဂၢစံမ်ားျဖင့္ အကဲျဖတ္ပါက ပထဝီအေနထားတစ္ခု တြင္ရိွေသာ လူအုပ္စုတစ္ခုကို ဝါဒေရးရာ ၊
လက္ေတြ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ စာရင္းေကာက္ယူရန္
ခ်န္လွပ္ျခင္းဟု

အကဲျဖတ္ႏုိင္သည္ဟု

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

UNFPA

အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

က

ဆက္လက္ေဖာ္ျပရာတြင္

ျဖည့္သြင္းႏုိင္သည္ဟု

ဆုိပါကလည္း

ဤသိ႔ေ
ု သာ အေျခအေန မ်ိဳးျဖင့္ ေကာက္ယူျခင္းကို တစ္ႏုိ္င္ငံလံုး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းဟု
မွတ္ယူျခင္းျပဳ၍မရ

ဟု

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးက
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ေမလ

၇

ေဖာ္ျပရာတြင္

ရက္ေန႔က

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတင
ြ ္

သန္းေခါင္စာရင္း

ေကာက္ယုူမႈတြင္

၉၉

ရာခို္င္ႏႈန္းေသာ နယ္ေျမမ်ားကို အက်ဳံးဝင္ေကာက္ခံႏုိင္ခ့ဲၿပီး ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပန္လည္ ေျဖၾကားမႈ မ်ားရွိ၍
ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း

ဆုိပါသည္။

ေနာက္ထပ္

ရက္သတၱပတ္

၈

ပတ္အတြင္း

စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

က်န္ရွိေသာ
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ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ကလည္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအားေခၚယူ၍ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈအတြက္

ႀကီးစြာစုိးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပန္ျပင္ရန္တို႔ကို

ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီး သတင္းစာထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။

92

ၿဗိတိန္အေနျဖင့္

ဝန္ႀကီးဦးခင္ရီ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနကို သိရွိနားလည္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
အလွဴရွင္မ်ား၏

ဖိအားကလည္း

အမွားမ်ားရွိေနသည့္အျပင္
အားနည္းျခင္းမ်ားက

ရွိေနခ်ိန္၊

လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲထားမႈကလည္း

ႀကံဳေတြ႕လာရႏုိင္သည့္

ရွိေနျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

အႏၱရာယ္

မ်ားကို

သိ႔တ
ု ုိင္ေအာင္

အားနည္းခ်က္မ်ား၊
ဦးစားေပးေလွ်ာ့ခ်ရန္

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

တြင္

“ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢကို ႏုိင္ငံေရးအရ ႀကံဳေတြ႕လာရႏုိ္င္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားနွင့္
တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကား
ေဖာ္ျပထားသည္ကို

တင္းမာမႈမ်ားကို
ေတြ႕

ရပါသည္။

စီမံခန္႔ခဲြႏုိင္ေရး

ဆက္လက္နားခ်မည္

လုပ္ငန္းစဥ္၏

အေစာပိုင္းအဆင့္

ျဖစ္သည္”

ဟု

ကတည္းက

ရွင္းလင္းေနသည့္အခ်က္မွာ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေသးငယ္သည့္ ေအဂ်င္စီျဖစ္သည့္ UNFPA သည္
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Letter dated 6 May from UNFPA to the UN Deputy Secretary-General, op. cit.
Reported in “Preliminary results of census to be publishedin August with near complete coverage”, New
Light of Myanmar, 8 May 2014, p. 1. See also “Census extended in Rakhine, Kachin states, says official”,
Mizzima, 23 April 2014.
92
“Joint FCO-DFID call for urgent restoration of humanitarian access to all communities in RakhineState.
Mr Swire summons Burmese Ambassador”, press release, 7 April 2014. See also “Violence in Rakhine
State Burma”, Australian foreign minister media release, 6 April 2014.
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ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအရအႏၱရာယ္မ်ားကို သိပ္အေလးမထား ျခင္းကို ေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ အလွဴရွင္မ်ားကလည္း တစ္ဦးခ်င္းတာဝန္ယူရမည့္ အပိုင္းကို ပ်က္ကြက္ၾက ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

VII. အနာဂတ္တြင္ ေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား
စာရင္းေကာက္ယူမႈွမ်ား

ၿပီးဆံုးသြားေသာ္လည္း

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ

အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္

ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကမူ ၿပီးဆံုးမသြားေသးေပ။ အေရးႀကီးေသာ အႏၱရာယ္မ်ား အနာဂတ္တြင္
ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေန တြင္ရွိၿပီး ၎အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ခက္ခမ
ဲ ည္ျဖစ္ပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အႏၱရာယ္၏ သဘာဝ အရလည္းေကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တင
ြ ္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္
ကုလသမဂၢတုိ႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ သိသိသာသာက်ဆင္းလာ ေနျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။
အလွဴရွင္မ်ား၏

ရန္ပံုေငြေပၚတြငတ
္ ည္မွီၿပီး

လုပ္ေဆာင္ရေသာ

အေရးႀကီးဆံုး

စီမံခ်က္အပိုင္းမွာ

ၿပီးဆံုးသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခင္က သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အဆင့္ ၃ ဆင့္ခြဲ၍ ထုတ္ျပန္ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ ထားခဲ့ပါ
သည္။ ပထမအဆင့္ကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ က်ား ၊ မ ႏွင့္ ေဒသ စုစုေပါင္း ကိန္းဂဏန္းအား ထုတ္ျပန္ရန္
ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအဆင့္အတြင္ အဓိကက်ေသာ ရလဒ္မ်ားထုတ္ျပန္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္
အလိုအေလ်ာက္ထက
ြ ္ေပၚလာမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ရန္
ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ တတိယအဆင့္တြင္မူ လူအား ျဖင့္လုပ္ရေသာ ကုဒ္နံပါတ္ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ား

ပါဝင္မည္ျဖစ္ရာ

(အျခားတုိင္းရင္းသား

အမ်ိဳး

အစားခဲြျခားမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ)

ယာယီအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္တင
ြ ္ ထုတ္ျပန္ရန္ရွိေသာ္လည္း ထု႔ထ
ိ က္ေနာက္က်ႏုိင္ပါ သည္။
ဤေနရာတြင္ အေလးနက္ဆံုးထား၍ ဂ႐ုျပဳရမည့္ အႏၱရာယ္ သံုးခုရွိပါသည္။
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ႏိုင္ငံအတြင္း မြတ္ဆလင္မ်ား၏ စုစုေပါင္း အေရအတြကသ
္ ည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ မ်ားေကာင္း
မ်ားေန ႏုိ္င္ပါသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ မြတ္ဆလင္ဦးေရကို ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု
ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ရာခို္င္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး

သိ႔ေ
ု သာ္

ထုိစဥ္က
ႏုိင္ငံေရးအရ

ေကာက္ခံခ့ဲေသာ

အမွန္တကယ္စာရင္းအရ

ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္မ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ရေလာက္သည့္ သာဓကမ်ား ရွိေနပါသည္။

၁၀

ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္
94

ဤကိစၥသည္

အစြန္းေရာက္မ်ားက စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းမရွိပဲ တိုင္းျပည္တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား မ်ားစြာျပန႔္ႏွံ႔ေနသည္ဟု
ပံုေျပာလာႏုိင္ပါသည္။ မြတ္ဆလင္ဦးေရကို ေဒသအလိုက္ခြဲ၍ ထုတ္ျပန္မည္ဆိုပါက လည္း ႀကီးမားစြာ
93
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Some of these risks are discussed in more detail in “Ethnicity without meaning …”, op. cit.
See Crisis Group Conflict Alert, “A Risky Census”, op. cit.
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မီးေမႊးလိုက္သည့္သဖြယ္

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္အခ်ိဳ႕၏

စိုးရိမ္စိတ္ကို
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သက္ဆုိင္ရာေဒသတြင္

ပိုမိုျဖစ္ေစျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေနထိုင္ၾကေသာ

ေဒသတစ္ခုတြင္

၉၆၉

လႈပ္ရွားမႈကဲ့သို႔ေသာ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အုပ္စုမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အာ႐ံုျပဳလုပ္ေဆာင္ေစရန္
အားေပးလုိက္သကဲ့သို႔

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

တိတိက်က်ေကာက္ခံႏုိင္မည့္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း

အတုိ္င္းအတာအေပၚ

မူတည္၍

အားလံုးကို
ထြက္ေပၚလာမည့္

ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္လည္း ေပါက္ကြဲမႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။


တုိ္င္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏွင့္
ရွိႏုိင္ပါသည္။

ပတ္သက္ေသာ

မက္ခ႐ိုအဆင့္

အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏

အခ်က္အလက္မ်ားလည္း

က်ယ္ျပန္႔ေသာ
လူဦးေရ

ႀကီးစြာအျငင္းပြားဖြယ္မ်ား

စေကးမ်ိဳးတြင္

ျမန္မာလူမ်ိဳးႏွင့္

အခ်ိဳးခ်ထားမႈသည္လည္း

အခ်ိဳ႕လူမ်ား၏

အရင္ကတည္းကရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ ခံယူခ်က္အျမင္မ်ား၏ စိန္ေခၚမႈ႔ ကို ေ႐ွာင္႐ွားႏုိင္လိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။

လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း

အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားတြင္

ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

ႀကီးစြာျခားနားေသာအျမင္ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတင
ြ ္ သ႐ုပ္လကၡဏာ ႏွင့္
ဆုိ္င္ေသာႏုိင္ငံေရး

(

Identity

ေဒသတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ခြဲ၍
အဆိုပါေဒသ၏

Politics)

လူဦးေရအခ်ိဳးကို

နားလည္မႈမ်ားကို

ေလာင္စာပင့္ေပးသည့္သဖြယ္
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ကလည္း

အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္မည္

စိန္ေခၚလာႏုိင္

ျဖစ္ႏုိ္င္ပါသည္။

အထင္႐ွား႐ွိေနၿပီျဖစ္ရာ

အစိုးရက

ဖြယ္ရွိၿပီး

တင္းမာမႈမ်ားကို

သန္းေခါင္စာရင္း

တုိင္းရင္းသားအသိုင္းအဝုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကလည္း

ဆုိပါကလည္း

ေကာက္ယူသည့္
အလြတ္သေဘာ

စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားရွိရာ အကယ္၍ အစိုးရထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထူးထူးျခားျခား
ကဲြျပား

ျခားနားမႈမ်ား

ရွိပါက

ေကာက္ယူပံုနည္းစနစ္ကလည္း

အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနရာ

မျဖစ္ႏုိင္ဟု

႐ႈုျမင္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ ထိုသို႔ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို

လက္မခံ

ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးအလို႔ငွာ

မႈမ်ား

ျဖစ္လာႏိုင္သလို

လိုသလို

အစိုးရက

ကစားေနသည္ဟု

အခ်က္အလက္မ်ားကို
သံသယမ်ားကို

ေလာင္စာပင့္ေပးသည့္သဖြယ္လည္း ျဖစ္လာႏုိ္င္ပါသည္။


အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ခ်ိန္သည္ အကယ္၍ ၂၀၁၅ ေႏွာင္းပိုင္း ေ႐ြးေကာက္ပအ
ြဲ တြက္ မဲဆြယ္
စည္း႐ံုးေရးဆင္းေသာ

ကာလျဖစ္ပါက

ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပသည့္

အႏၱရာယ္အခ်ိဳ႕

အသံက်ယ္

လာႏုိင္ပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ပတ္သက္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ရွိလာႏုိ္င္ပါသည္။
ထုတ္ျပန္ေသာ တုိင္းရင္းသားအေရအတြက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္

မည္သည့္တုိင္းရင္းသားအမတ္ေနရာမ်ား

ထပ္တိုး

ထည့္သြင္းရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အသံုးခ်လာႏုိင္ပါသည္။ သိ႔မ
ု ဟုတ္ပါကလည္း တုိင္းရင္းသား
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အုပ္စုမ်ားက အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏုိင္ပါသည္။

95

နယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ တုိင္းရင္းသားလူဦးေရကိုခြဲ၍ ေဖာ္ျပမည္ဆုိပါက အုပ္စုတစ္ခု သိ႔မ
ု ဟုတ္
အျခားအုပ္စုတစ္စု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ႏွင့္ ျခားနားေနပါက ႏုိင္ငံေရးအရ တင္းမာမႈမ်ား ဖန္တီးလာ
ႏုိင္ပါသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္တင
ြ ္ ထုိျပည္နယ္၏ အဓိကတုိင္းရင္းသား အုပ္စုသည္ အမ်ားစုလူဦးေရ
ရွိမေနဟု ေပၚေပါက္လာပါက အေလးအနက္ထည့္သင
ြ ္း စဥ္းစားရမည့္ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါ
သည္။ (ျပႆနာတစ္ရပ္အသြင္သို႔လည္း ေျပာင္းသြားႏုိင္ပါသည္) ။
အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားအားလံုးမွာ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားရမည့္ အလားအလာ ႐ွိပါ
သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွမူ သဘာဝတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေကာက္ယူသြားၿပီးျဖစ္ရာ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္
အႏၱရာယ္ မ်ားကို မည္သ႔က
ို ိုင္တယ
ြ ္မည္ဆိုသည္ကို ကိုယ္တုိင္ခက္ခက္ခဲခဲ ဆံုးျဖတ္၍ နည္းလမ္းမ်ား
ေ႐ြးခ်ယ္ရပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို မထုတ္ျပန္ပဲ ထားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ၊ အခ်ိဳ႕အႏၱရာယ္ကို
ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ကလည္း ျပႆနာအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ရာ ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္မ်ိဳးတြင္ လြယ္လယ
ြ ္ကူကူ ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမရွိေပ။
ဤအဆင့္တင
ြ ္ အလွဴရွင္မ်ား (သိ႔မ
ု ဟုတ္) UNFPA ကလည္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိႏုိင္၊ မရွိႏုိင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
မသိႏုိင္။
UNFPA ကမူ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ိဳးအစား
သတ္မွတ္ေရးႏွင့္

ပတ္သက္၍

ရွင္းလင္းေျပာၾကား

အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ

ေနပါသည္။

ထိုသို႔႐ွင္းျပေနျခင္းသည္

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

ရွိပါသည္ဟု

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက

သန္းေခါင္စာရင္းကို ေထာက္ခံသည္ဟု ယံုၾကည္ရမႈ အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးက
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ တရားဝင္စာရင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
စတင္မည္ဟု ကတိျပဳမႈအေပၚလည္းေကာင္း အေျခခံ၍ ရွင္းျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ႐ႈျမင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

97

96

အခ်ိဳ႕အလွဴရွင္မ်ားက

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီး၏ စဥ္းစားမႈမွာ

ေလးစားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူဦးေရ အေျခအေနသည္ သေဘာမတူမႈမ်ား၊
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို

ျဖစ္ေစမႈကို

ပိုမုိေသခ်ာေစမည့္

သန္းေခါင္စာရင္းသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကိစၥကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ အေျခအတင္ေျပာဆိုႏုိင္မည့္ အစျပဳေစေသာ ဆံုမွတ္တစ္ခု ျဖစ္၊
မျဖစ္မွာမူ

ေမးခြန္းထုတ္ရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားကိစၥမွာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္

ထြက္ေပၚလာေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္၌ ေဆြးေႏြးရန္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

95

Under section 161 of the constitution, additional ethnic seats are delineated for ethnic groups that reach
a threshold in any state or region equivalent to more than 0.1 per cent of the population of the country.
96
Letter dated 6 May from UNFPA to the UN Deputy Secretary-General, op. cit.
97
Crisis Group interviews, donor embassy representatives, Yangon, April-May 2014.
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အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ယခုအခ်ိန္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ား ေက်ညာ
သည့္

အခ်ိန္အတြင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

အားနည္းေသာ

ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္

လူနည္းစုမ်ားရွိသည့္

အဆင့္မ်ား

ရွိပါသည္။

နယ္ေျမမ်ားတြင္

အထူးသျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ရခုိ္င္ျပည္နယ္ တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လံုၿခံဳေရးမ်ား ျဖည့္ဆီးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေတြ႕ျမင္ရေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳး ျပန္လည္မေပၚေပါက္ေစရန္
ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝ က်က် သံုးသပ္ရလွ်င္ စစ္တပ္ကသာလွ်င္ ထိုကိစၥကို
ကိုင္တယ
ြ ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ လူ႕အသိုင္းအဝုိင္း၏ ယံုၾကည္မႈ ရွိေသာ အဖြ႕ဲ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေတြတြင္မၾကာေသးမီက
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၌ ၎တိ႔ု ပါဝင္ခ့ဲေသာ က႑ကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ဒုတိယအဆင့္အားျဖင့္ အစိုးရသည္
တုိင္းျပည္၏

နယ္စပ္မ်ား၌

လံုၿခံဳေရးကို

အကာအကြယ္ေပးရန္အသင့္ရွိေၾကာင္း

ျပည္သူသို႔

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေက်ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တတိယအဆင့္အားျဖင့္ အစိုးရ
အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ ပိုမိုခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
ဆန္႔က်င္သည့္ ဦးေဆာင္ က႑တြင္ အားေကာင္းစြာ ရပ္တည္ေနသင့္ပါသည္။

VIII. နိဂံုး
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ လိုအပ္ပံုႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ေကာက္ယူႏုိင္မည့္
ကိန္းဂဏန္း

အခ်က္အလက္မ်ား၏

တန္ဖိုးမွာသံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။

သိ႔ေ
ု သာ္

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲ ထားေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္
အမွားအယြင္းမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွိေနၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ
ထိရွလြယ္ေသာအဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေသာ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း

မရွိေပ။

လုပ္ငန္းစဥ္၏

အႏၱရာယ္မ်ား ကို လံုေလာက္စြာ

မေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္

ထိခုိက္မႈမ်ားအတြက္ UNFPA တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တာဝန္ရွိပါ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ရာတြင္ UNFPA သည္ ႀကီးမားေသာ က႑မွ
ပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

အစိုးရ၏

အစိုးရတြင္
အာဏာစက္

တာဝန္ရွိပါသည္။
ေအာက္တြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ကုလသမဂၢ၏ စနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံေသာ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္
အလွဴရွင္မ်ား အပိုင္းမွလည္းေကာင္း ႏို္င္ငံေရးအရ တြက္ခ်က္ရမည့္အခ်က္မ်ား သတိမမူခဲ့ျခင္းႏွင့္
အႏၱရာယ္မ်ားကို သိရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါ သည္။
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အႏၱရာယ္မ်ားကို စတင္သေဘာေပါက္လာခ်ိန္တြင္ အႏၱရာယ္ကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ ေသာ အဓိကေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးကို နားမခ်ႏုိင္ခ့ဲပဲ အဓိကက်ေသာ အလွဴရွင္မ်ားသည္
အစိုးရကို အစီအစဥ္ အတုိင္းမေျပာင္းလဲဘဲ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
သန္းေခါင္စာရင္း

ေကာက္ယူမႈကို

ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္း

(သိ႔မ
ု ဟုတ)္

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္

ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းေကာက္ယူခါနီး ရက္ပိုင္းအလုိခန္႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ျဖစ္ပြားေသာအခါ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ အဓိကျပန္လွန္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္လည္း အစိုးရသည္ အစီအစဥ္တိ္ုင္း ဆက္လုပ္ရန္ကိုသာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏွင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ စာရင္းေကာက္ယူမည့္သူမ်ားကို လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ၿခံရံ၍ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား သပိတ္ေမွာက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၱရာယ္ကို ေ႐ွာင္လဲႊသည့္အေနျဖင့္
႐ိုဟင္ဂ်ာဟု

မိမိကုိယ္ကုိစာရင္းေရးသြင္းမႈကို

အခ်ိဳ႕အလွဴရွင္မ်ားသည္

၎တိ႔ု

ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။

တာဝန္ရွိသည့္အပိုင္းကို

ထိ႔ေ
ု နာက္

UNFPA

လက္ခံရမည့္အေပၚ

ႏွင့္

ေ႐ွာင္လႊလ
ဲ ို၍

အစိုးရအေပၚတြင္သာ လံုးလံုးအျပစ္ပံုခ်ရန္ ႀကိဳးစားထားသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။
အႏၱရာယ္မ်ားက ဤမွ်ႏွင့္ ၿပီးဆံုးမသြားပါ။ ႀကံဳေတြ႕လာရႏုိင္ေသာ အေရးႀကီးအႏၱရာယ္မ်ားတြင္ သန္းေခါင္
စာရင္းရလဒ္ကို
သေဘာသဘာဝမ်ား

ထုတ္ျပန္မည့္အခ်ိန္သည္
ပါဝင္ေနပါသည္။

မည္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္မည္ဆုိသည္ႏွင့္

ထိုႀကံဳေတြ႕လာရႏိုင္သည့္

အႏၱရာယ္မ်ားကို

ရလဒ္၏
ထိေရာက္စာြ

ေလွ်ာ့ခ်ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ယခု ေနာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္
လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ

ထိထိေရာက္ေရာက္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္

ေလ်ာ့က်လာေနရာ
လြယ္ကူလိမ့္မည္

အႏၱရာယ္မ်ားကို
မဟုတ္ေပ။

ဤကိစၥကို

ေက်ာ္လြန္၍ဆိုရလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနာဂတ္၌
အလွဴရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြင္း ပဋိပကၡအတြက္ ထိ႐ွလြယ္မႈမ်ားတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား

ႏွင့္

ပတ္သက္၍

အေရးႀကီးေသာ

သင္ခန္းစာ

မ်ားကို

ေလ့လာမွတ္သားထားရေပလိမ့္မည္။
ရန္ကုန္/ဘရပ္ဆယ္ ၁၅ ေမလ ၂၀၁၄
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