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Safe Child Thailand သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ကေလးမ်ားအားလံုးကို
အေလးထားမႈ၊
ကာကြယ္ၿပီး
တူညီေသာ
ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္
အခြင့္အေရးမ်ားကို
ရရွိေစႏိုင္ရန္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ
အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။
Safe Child Thailand အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈကိစၥရပ္ကို
သတိျပဳမႈျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းႏိုင္ငံသို႔
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ေက်းဇူးတင္လႊာ
Action for Street Kids: လမ္းေပၚတြင္ ေနထိုင္ၿပီး လမ္းေပၚတြင္
အလုပ္လုပ္ေသာ လမ္းေပ်ာ္ကေလးငယ္မ်ားကို ကူညီေဖးမရန္ ေဒသခံပူးေ
ပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာတလႊား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ
အဖြဲ႕အစည္း။
The Evan Cornish Foundation: ေဘးဖယ္ခံထားရဆံုးျဖစ္ေသာ
သူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္
လူတိုင္းအတြက္

ညီမွ်ျခင္းႏွင့္

တရားမွ်တျခင္းကို

ရရွိေအာင္

ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း
The Balcombe Trust, UK
သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းတို႔အတြက္
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္

မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း: ရွင္းလင္းခ်က္။ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈမွာ အလြန္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔ရွိ အစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ႐ုံးမ်ား၊ ရဲ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသခံ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏
မိသားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားစသည့္ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေကာက္ယူစုေဆာင္းပါသည္။ သတင္းေပးသူႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားစြာမွာ အမည္နာမ မေဖာ္ျပဘဲ ေနလုိၾကပါသည္။ ၎တုိ႔ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကိုးကားမႈမ်ားမွ ဖယ္ရွားထားပါသည္။

မာတိကာ

အတိုေကာက္မ်ား(

၃

လုပ္ေဆာင္မႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၆

လူကုန္ကူးမႈ (Tip) အစီရင္ခံစာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၇

အခန္း (၁) နိဒါန္း
အေျခခံအေၾကာင္းရင္း
သုေတသန၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား
အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း
ပထဝီအေနအထားဆိုင္ရာနယ္ပယ္์
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
တရားဥပေဒဖြ႕စည္
ဲ
းမႈမူေဘာင္မ်ား

၈
၉
၉
၉
၁၀
၁၄
၁၆

အခန္း(၂) ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈ

၂၂

အခန္း(၃) ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈ

၂၈

အခန္း(၄) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈ

၃၆

အခန္း(၅)လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈ

၄၆

အခန္း(၆) နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ညႊန္းဆိုေထာက္ခံျခင္းမ်ား

၅၀

နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္း
ညႊန္းဆိုေထာက္ခံျခင္းမ်ား

အတိုေကာက္မ်ား

ကိုးကားစာရင္း
AEC
ASA
ASEAN
AAPTIP
BATWC
BCATIP
CBO
COMMIT
CPPCR
CRC
CWCC
ETIP
DKBA
DSI
ILO
IOM
LAK
LAPTU
Lao PDR/Laos
MLSW
MLoSW
MoU
MSDHS
NGO
NOCHT
PTC
SEZ
THB
TIP
UN
UN–ACT
UNIAP
UNICEF
UNODC
WHO

၅၆
ASEAN Economic Community (အေရွ႕ေတာင္အာရွစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း)
Association of Southeast Asian (အေရွ႕ေတာင္အာရွအသင္း)
Association of South East Asian Nations (အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုင
ိ ္ငံမ်ားအဖြ႕အစည္
ဲ
း)
Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons (လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ၾသစေၾတးလ်-အာရွအစီအစဥ္)
Bureau of Anti-Trafficking in Women & Children, Ministry of Social Development & Human Security
(အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အဖြ႕အစည္
ဲ
း၊ လူမႈဘဝဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဗ်ဴ႐ို)
Border Cooperation on Anti – Trafficking in Persons (လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး နယ္စပ္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Community Based Organisations (ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)
Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human Trafficking (လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
မဲေခါင္ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ အစျပဳပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Committee for Protection and Promotion of Child Rights (ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္
ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီ)
Convention on the Rights of the Child (ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံ)
Cambodia Women’s Crisis Centre (ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ အမ်ဳးသမီ
ိ
းအေရးကိစၥ စင္တာ)
End Trafficking in Persons Program (World Vision) (လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရး ပ႐ုဂ
ိ ရမ္ (ကမၻာ့အျမင္)
Democratic Karen Benevolent Army (ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ အက်ဳးေတာ္
ိ
ေဆာင္ တပ္မေကာ္)
Department of Special Investigation (အထူးစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးဌာန)
International Labour Organisation (ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အစည္းအ႐ံုး)
International Organisation for Migration (ႏိုင္ငံတကာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႕အစည္
ဲ
း)
Lao Kip Currency (လာအိုကစ္ေင)ြ
Lao PDR Anti-Trafficking Unit (လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြ႕)ဲ
Lao People’s Democratic Republic (လာအိုျပည္သူ႔ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ)
Ministry of Labour and Social Welfare (အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန)
Ministry of Labour and Social Work (Laos) (အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန (လာအိုႏုင
ိ ္ငံ))
Memorandum of Understanding (နားလည္မႈသေဘာတူညီခ်က္)
Ministry of Social Development and Human Security (လူမႈဘဝဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
Non-Government Organisation (အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း)
The National Operation Centre on Prevention and Suppression of Human Trafficking
(လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ေရး အမ်ဳးသားအဆင္
ိ
့လုပ္ေဆာင္မႈ)
Poipet Transit Centre (ကူးေျပာင္းေရးစင္တာ)
Special Economic Zone (အထူးစီးပြားေရးဇံု)
Thai Baht (ထိုင္းဘတ္ေငြ)
Trafficking in Persons (Report) (လူကုန္ကူးမႈ (အစီရင္ခံစာ))
United Nations (ကမၻာ့ကုလသမဂၢ)
United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons (ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူကုန္ကူးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြ
က္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္)
United Nations Inter–Agency Project on Human Trafficking (ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာပေရာဂ်က္)
United Nations Children's Fund (ကမၻာ့ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္မ်ားအဖြ႕)ဲ
United Nations Office on Drugs and Crime (ကမၻာ့ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕)
World Health Organisation (ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕)
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“ ထိုင္းႏိုင္ငံက အလုပ္အကိုင္တိုင္းမွာ ကေလးေတြကို ေတြ႕ရမွာပါ။
ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း အဆင့္အေနအထားနဲ႔ ဘယ္ေလာက္စိုးရိ
မ္ဖြယ္ျဖစ္ေနလဲဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာကို ခင္ဗ်ားတို႔ သတ္မွတ္
ၾကည့္ႏုင
ိ ္ၾကမွာပါ။ လူကုန္ကူးမႈဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္ ဝင္ေရာက္လာတာ
အဲဒီေနရာမွာပါပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ တားဆီးခ်င္တဲ့ အလြသံ
ဲ ုးမႈ
နယ္ပယ္အတိုင္းအတာက ဒီေနရာပါပဲ။ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ဒီနယ္ပယ္ကို
မတားဆီးရေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးျခင္းကိစၥကို
နားလည္ဖို႔ခက္ပါတယ္”
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕အစည္
ဲ
း (NGO) ဝန္ထမ္း၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕
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လုပ္ေဆာင္မႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္

မဲေခါင္ေဒသခဲြအတြင္း ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈ
» ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ မဲေခါင္ေဒသခြဲတြင္ အႀကီးဆံုးစီးပြားေရးလုပ္
ငန္းရွိၿပီး၎ထက္ သိသာစြာ ပိုမို ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္
လာအိုႏိုင္ငံ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္
ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္
အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရရွိႏိုင္သ
ည့္
ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အလြန္အမင္း
တိုးတက္လာေသာ
ေစ်းကြက္ႏွင့္
လ်င္ျမန္ေသာ
ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈသည္ ေစ်းသက္သာေသာ လုပ္သားမ်ား အၿမဲတေစ
လိုအပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလိုအပ္ခ်က္ကို
ျပည့္ေစရန္အတြက္
ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားမွွ
လုပ္သားေပါင္း
သန္းခ်ီၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ၾကသည္။
» ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ
ခန္႔မွန္းေျခ
၃.၇
သန္းရွိၿပီး
ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံသူႏွင့္
ဒုကၡသည္၁ေပါင္း
၁၃၀,၀၀၀
ရွိေနေပေသးသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ေနထိုင္ေသာ
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူအမ်ားစုမွာ
တရားမဝင္
ဝင္ေရာက္
ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအေနျဖင့္
တရားမဝင္ေနထိုင္မႈ၊
လူေမွာင္ခိုကူးမႈႏွင့္
လူကုန္ကူးမႈ
ကိစၥရပ္မ်ားကို
ခြဲျခားႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ သတိမမူမိျဖစ္ေစသည္။
» လူကုန္ကူးမႈကို တရားဥပေဒအရစီရင္ျခင္းတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္
တရားစြဲဆိုျခင္း
နည္းပါးသျဖင့္
နယ္စပ္ေက်ာ္
ျဖတ္၍
လူကုန္သြယ္မႈျပဳျခင္းသည္ ထိုေဒသအတြင္း ပိုမိုတြင္က်ယ္လာၿပီး
လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။
» လူကုန္ကူးျခင္းကို
တရားဥပေဒသေဘာအရ
လြဲမွားစြာနားလည္မႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး လူကုန္ကူးသူမ်ား အေနျဖင့္
အသက္မျပည့္ေသာကေလးမ်ားကို အလုပ္ခန္႔ထားသည့္အတြက္
အလုပ္သမားဥပေဒအရ
တရားစြဲဆိုခံရမည္
သို႔မဟုတ္
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ
ကေလးသူငယ္ညွင္းပန္းသူမ်ားအျဖစ္
တရားစြဲဆိုခံရမည္ဟူ
ယူဆေနၾကသည္။ ရရွိႏိုင္ေသာ လူကုန္ကူးမႈစာရင္းဇယားမ်ား
မွာလည္း ယခင္က တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းမ်ားကို
အေျခခံထားေသာေၾကာင့္
ေယဘုယ်အားျဖင့္
ေလွ်ာ့ေပါ့
ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား
ျဖစ္ေနေပသည္။
လက္ေတြ႕တြင္မူ
တရားစြဲဆိုျခင္း
သို႔မဟုတ္
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမရွိဘဲ
ကေလးသူငယ္အမ်ားစုမွာ ေနရပ္သို႔ ျပန္ပို႔ခံေနၾကရသည္။
» ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရးလုပင
္ န္းမ်ား၊
စက္႐မ
ုံ ်ား၊
ငါးထုပပ
္ းုိ ေရးလုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္
ကမၻာလွညခ
့္ ရီးသည္မ်ားကို
လိငေ
္ ဖ်ာ္ေျဖေရးလုပင
္ န္းမ်ားတြင္ ကေလးလုပသ
္ ားလိအ
ု ပ္ခ်က္သည္
ျမင္တ
့ က္ေနေပသည္။
ကေလးသူငယ္
လူကန
ု က
္ းူ မႈသည္
တရားဥပေဒႏွငဆ
့္ န္က
႔ ်င္ေနေသာ္လည္း
အေရအတြကဆ
္ င
ို ရ
္ ာ
အခ်က္အလက္မ်ား
မရွေ
ိ ပ။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ
လူမဘ
ႈ ဝဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္
လံၿု ခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာန
(MSDHS)
လက္ေအာက္တင
ြ ္ ေဒတာေဘ့စတ
္ စ္ခု
ရွထ
ိ ားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
ထိင
ု း္ ရဲဌာနႏွင့္
အျခားအာဏာပိင
ု တ
္ တ
႔ုိ င
ြ ္
လူကန
ု က
္ းူ ခံရေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ားကို မွတတ
္ မ္းျပဳစုထားေသာ ေဒတာေဘ့စမ
္ ရွေ
ိ ပ။
» ကေလးသူငယ္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ လူကုန္ကူးသည့္အျပင္
ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္
ေက်းလက္
ေဒသမွ
ကေလးငယ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ျပသို႔ေခၚေဆာင္ၿပီး အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း
လုပ္ရပ္တို႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပန္႔ပြားလွ်က္ရသည္
ွိ
။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္
လူကုန္ကူးခံရသည့္
အေျခအေနမ်ဳးျဖစ္
ိ
ရန္ နည္းပါးသည္ဟု ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ
ေယဘုယ်ခန္႔မွန္းခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း
လူကုန္ကူး
ခံရသူမ်ား
ခိုလံႈရာေနရာမ်ားတြင္
ငယ္ရြယ္ေသာ
ထိုင္းနိုင္ငံသားအေရအတြက္မ်ားမွာ
ႏိုင္ငံျခားသား
အေရအတြက္ႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္
နည္းေနသည္ျဖစ္ေစကာမူ
မ်ားျပားေနဆဲပင္ရသည္
ွိ
။
» ထိုင္းႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသမွ
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားသည္
ကေလးသူငယ္လုပ္သားမ်ားကို
ေငြမ်ားမ်ားေပးကာ
ခိုင္းေစႏိုင္ေသာ
လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္
လူပြဲစားမ်ားအတြက္
ပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ထိုသို႔
လူကုန္ကူး
ခံရေသာ
ကေလးငယ္မ်ားသည္
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း၊
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို
လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
လုပ္ငန္းႏွင့္
အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အလုပ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။
»
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ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ အသက္ ၁၈ ႏွစေ
္ အာက္ရေသာ
ွိ
မည္သမ
ူ ဆို

ျပည္တ
့ န္ဆာအျဖစ္ လုပက
္ င
ို ျ္ ခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီေပ။ သိေ
႔ု သာ္
မၾကာေသးခင္ႏစ
ွ မ
္ ်ားအတြငး္ ရဲဌာန၏ အဓိကလုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ၁၅
ႏွစေ
္ အာက္ကေလးငယ္မ်ားကိုလိငလ
္ ပ
ု င
္ န္းမွတားျမစ္ဖယ္ရာွ းျခင္းျဖစ္သည္။
ရလဒ္အေနျဖင့္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ႏွတ
႔ံ င
ြ ္ ငယ္ရယ
ြ ေ
္ သာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားစြာ
လိငလ
္ ပ
ု င
္ န္းတြင္
လုပက
္ င
ို ေ
္ နျခင္းကို
ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။
ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ွ လူကန
ု က
္ းူ ခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ငါးဖမ္းလုပင
္ န္း၊
ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရးလုပင
္ န္း၊ စက္႐လ
ုံ ပ
ု င
္ န္း၊ စိက
ု ပ
္ ်ဳးေရးလု
ိ
ပင
္ န္း၊ ရာဘာႏွင့္
ဆီအန
ု း္ ထုတလ
္ ပ
ု ေ
္ ရးလုပင
္ န္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားက႑မ်ားတြငလ
္ ည္း
ေတြ႕ၾကရသည္။
» ကေမၻာဒီးယားကေလးငယ္မ်ားကို
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား
လာေရာက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္
သူေတာင္းစားမ်ားႏွင့္
ပန္းသည္မ်ားအျဖစ္
ခိုင္းေစျခင္းမွာ
ျမင့္မားလွ်က္ရွိသည္။ လူပြဲစားမ်ားႏွင့္ လက္လႊဲ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားက
စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာစနစ္ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဘန္ေကာက္၊
ပတၱယာႏွင့္ ဖူးခက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္
ပန္းေရာင္းျခင္းမွ ျပစ္မႈငယ္မ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ျခင္း
အထိ
ျပဳလုပ္ၾကၿပီး
၎တို႔ကိုယ္တိုင္
လူကုန္ကူးသူမ်ား
ျဖစ္လာၾကသည္လည္းရွိသည္။
» ကေမၻာဒီးယားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားကို ၎တိ၏
႔ ု မိဘထံမွ ငွားရမ္းျခင္းစနစ္
တြငက
္ ်ယ္လ်ွ က္ရသ
ိ ွ ျဖင့္ ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ႔ ု ိ ပိေ
႔ ု ဆာင္ခရ
ံ ေသာ ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕ကို
ေနရပ္သ႔ ု ိ
ျပန္ပေ
႔ ု ိ ပးတတ္ၾကသည္။
သိေ
႔ ု သာ္
ကေမၻာဒီးယားတြင္
ပညာသင္ယခ
ူ င
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္
အလုပအ
္ ကိင
ု ရ
္ ရွႏ
ိ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္
ရွားပါးေသာေၾကာင့္
ေငြရာွ ရလြယေ
္ သာ
ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ႔ုိ
ျပန္လည္သာြ းေရာက္ၾကေပသည္။
ကေမၻာဒီးယားသိ႔ ု ျပန္လည္ေရာက္ရလ
ိ ွ ာေသာ လူကန
ု က
္ းူ ခံရသူမ်ားကို
အစိးု ရမဟုတေ
္ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း (NGO) အခ်ိဳ႕မွ ျပဳလုပေ
္ ပးသည္မအ
ွ ပ
ထိေရာက္စာြ ျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေပးျခင္း သိမ
႔ ု ဟုတ္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္ေပးျခင္း
မရွေ
ိ ပ။
» ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ ႏ
ံ င
ွ ့္
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၾံ ကားတြင္
စိမဝ
့္ င္ရလြယေ
္ သာ
နယ္စပ္မ်ဥ္းရွညရ
္ သ
ိွ ည္အ
့ ျပင္
စစ္အစိးု ရ၏
ဆယ္စႏ
ု စ
ွ ေ
္ ပါင္းမ်ားစြာ
အုပခ
္ ်ဳပ္မေ
ႈ ၾကာင့္
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ
စီးပြားေရးႏွင့္
လူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္းကို
ခ်ိဳ႕တဲေ
့ စသျဖင့္
ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမ်ား
စီးပြားေရးအရ
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိင
ု ျ္ ခင္းမွာ အလြနျ္ မင္တ
့ က္လ်ွ က္ရသ
ိွ ည္။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္
ရေနာင္းၿမိဳ႕တိမ
႔ု ာွ
ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ႔ုိ တရားဝင္ျဖစ္ေစ တရားမဝင္ျဖစ္ေစ
ဝင္ေရာက္ႏင
ို ေ
္ သာ အဓိကေနရာ ႏွစေ
္ နရာျဖစ္သည္။ လူကန
ု က
္ းူ သူမ်ားႏွင့္
ပြစ
ဲ ားမ်ား ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထိင
ု း္ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ုိ ေခၚယူရန္ အသံးု ျပဳေသာ
ေနရာမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။
» ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးသူငယ္မ်ားကို
ထိုင္းႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္
ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး
လုပ္ငန္းတိုင္းနီးပါး
တြင္
ေတြ႕ရသည္။
ျမန္မာအစုိးရက
ေနရပ္မွႏွင္ထုတ္ေ
သာေၾကာင့္ႏိုင္ငံမဲ့ဘဝျဖင့္
လွည့္လည္သြားလာေနေသာ
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏
အက်ဥ္းအက်ပ္ဒုကၡမွာလည္း
စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာလူငယ္မ်ားစြာႏွင့္
ကေလးငယ္မ်ားစြာတို႔ကို
မေလးရွားႏွင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ
ေရျပင္မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ
ငါးဖမ္းေလွမ်ားသို႔ လူကုန္ကူးခံၾကရသည္။
» ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးခံရေသာ ျမန္မာမ်ား ေန႔စဥ္ ခန္႔မွန္းေျခ
၄၀၀
ခန္႔ကို
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အေနာက္
ေတာင္ဘက္မွတဆင့္
ေနရပ္ျပန္ပို႔ေပးေနရသည္။
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ၿပီး
အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းတို႔ကို
အာ႐ံုစိုက္အားထုတ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ျပန္လည္ကုစားျခင္း
နည္းပါးေနေသးသည္။
လူကုန္ကူးခံရေသာကေလးငယ္မ်ားမွာ
ေနရပ္ျပန္ပို႔ၿပီးေနာက္
တစ္လမၾကာခင္မွာပင္
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔
ျပန္လည္လူကုန္ကူးခံၾကရသည္။
» လာအိုႏိုင္ငံတြင္
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးၿပီး
လာအိုႏုိင္ငံသားမ်ားစြာတို႔သည္ စီးပြားေရး ပိုမို ခိုင္မာေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔
အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။
တရားမဝင္ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္
လူကုန္ကူးျခင္း
တို႔လည္းရွိေနၿပီး
အထူးသျဖင့္
လိင္လုပ္ငန္းတြင္
ဝင္ေငြေကာင္းေသာ လာအိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္
ေဒသခံမ်ားႏွင့္
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားၾကားတြင္
ေတာင္းဆိုမႈျမင့္မားလွ်က္ရွိသည္။
» ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏို္င္ငံတို႔၏ ဘာသာစကားဆင္တူျခင္းေၾကာင့္
လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ လာအိုႏိုင္ငံမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ေခၚယူရန္
ပိုမိုစိတ္ဝင္စားၾကသည္။
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္
ေနသားက်ရန္
လြယ္ကူသျဖင့္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး ပိုမိုအက်ိဳးရွိေသာ
လုပ္သားမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္
တစ္ႏွစ္လွ်င္
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို လာအိုႏိုင္ငံသို႔ ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္း ၁၅၀ ခန္႔
ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ၈၀

လူ ကုန္ကူးမႈ ဆိုင္ရာ (TIP) အစီရင္ခံစာ သတ္ မ ွ တ္ခ ်က္ မ ်ား
အဆင့္ ၁ - လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒ
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝလိုက္နာက်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား

(TVPA) ၏ အနိမ့္ဆံုးေသာ

အဆင့္ ၂ - လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒ (TVPA) ၏ အနိမ့္ဆံုးေသာ
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
အျပည့္အဝလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း
မရွိေသးေသာ္လည္း
ထိုစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သိသာ ထင္ရွားေသာ အင္အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳေနေသာ
ႏိုင္ငံမ်ား
အဆင့္ ၂ ေစာင့္ၾကည့္စာရင္း - လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒ (TVPA) ၏
အနိမ့္ဆံုးေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း မရွေသးေသာ္
ိ
လည္း
ထိုစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သိသာထင္ရွားေသာ အင္အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳေနေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး
•

ဆိုးရြားေသာပံုစံျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈကို ခံရသူမ်ား၏ အေရအတြက္အျပည့္အဝမွာ သိသာထင္ရွားျခင္း
သို႔မဟုတ္ သိသာထင္ရွားစြာ ျမင့္တက္လာျခင္း

•

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က ဆိုးရြားေသာပံုစံျဖင့္
တိုးတက္လာေၾကာင္း

လူကုန္ကူးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ

သို႔မဟုတ္
•

အနိမ့္ဆံုးေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ သိသာထင္ရွားေသာ
အင္အား စိုက္ထုတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုင
ိ ္ငံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္
ထိုႏုင
ိ ္ငံအေနျဖင့္
ေနာက္ႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အနာဂတ္ေျခလွမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသည္။

အဆင့္ ၃ - လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒ (TVPA) ၏ အနိမ့္ဆံုးေသာ
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
အျပည့္အဝလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း
မရွိေသးသည့္အျပင္
ထိုစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာရန္
သိသာထင္ရွားေသာ
အင္အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းလည္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား

*
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ၾကသည္။
» အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္
၂၀၀၀
ခုႏွစ္
လူကုန္ကူးျခင္း
ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရး
ကမၻာ့ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္
(ပယ္လာမို စာခ်ဳပ္) ကို ကတိျပဳလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။ ၎စာခ်ဳပ္ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ ေဒသတြင္း လူကုန္ကူးသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္
အေျခခံတရားဥပေဒမူေဘာင္ တစ္ခုကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေစခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္တြင္
လက္ခံထားေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေသာ
ဥပေဒမ်ားအျဖစ္
ေအာင္ျမင္စြာ
ေျပာင္းလဲႏိုင္မွသာ
ထိုရလဒ္ကို
ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုရလဒ္ကို ယခုထိ ရရွိႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။
» ၂၀၀၈
ခုႏွစ္
လူကုန္ကူးျခင္းအက္ဥပေဒသည္
ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္
ပထမဦးဆံုးေသာ
လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ
ႏိုင္ငံအဆင့္
တရားဥပေဒျပဌာန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကလည္း
ထိုသို႔ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ တရားဥပေဒျပဌာန္းျခင္းကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈတြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏
သတင္းသည္ ဆက္လက္ႀကီးထြားေနၿပီး အေျခအေန၏ လက္ေတြ႕မွန္ကန္မႈႏွင့္
ျပင္းထန္မႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္း တရားဥပေဒအရ ေျပာဆိုေလလံုးထြားေနေသာ
လူကုန္ကူးမႈစိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ျခင္းကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိေပ။
» ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ
လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ အရ အဆင့္ ၃ သို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
အဆင့္
၃
သည္
လူကုန္ကူးမႈအထူးသျဖင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရး
ကမၻာ့ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္ (ပယ္လာမို စာခ်ဳပ္) ၏ အနိမ့္ဆံုးစည္းကမ္းမ်ားကို
အျပည့္အဝမက်င့္သံုးေသာ၊
ထိုသို႔က်င့္သံုးရန္
သိသာထင္ရွားေသာ
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆင့္က်ဆင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈကို
ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္၏ ဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။
» လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ
အစီရင္ခံစာတြင္
အဆင့္
၃
အျဖစ္
ႏွစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၂ ေစာင့္ၾကည့္စာရင္းအျဖစ္
ျပန္တက္လာခဲ့သည္။
ေစာင့္ၾကည့္စာရင္းတြင္
အဆင့္တက္လာျခင္းကို
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေရး

အက္ဥပေဒ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ တြင္ ပါရွိသည့္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္
လိုအပ္ေသာ အနိမ့္ဆံုးစည္းကမ္းမ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ သိသာထင္ရွားေသာ
အင္အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ျပသေနေပသည္။ သို႔ေသာ္
လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအရ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးငယ္မ်ား
အေျမာက္အမ်ားကို
လိင္လုပ္ငန္းအပါအဝင္
လုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔တြင္
ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္
ေယာက္်ားေလးမ်ားကို ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊
ႏွင့္
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို
ထိိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ
ငါးဖမ္းေလွမ်ားတြင္
ကၽြန္အျဖစ္ေရာင္းခ်ျခင္း အပါအဝင္ အဓိက စိုးရိမ္ဖြယ္ကိစၥရပ္ႀကီးမ်ား
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
» လူကုန္ကူးျခင္းသည္
ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္ေစၿပီး
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
စီစဥ္ေသာ
မႈခင္းမ်ားကို
အားေပးရာေရာက္သည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆံုးမွာ ရဲဌာန၊ ဥပေဒျပဳသူမ်ား၊
အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ပညာေပးျခင္းျဖင့္ ပြဲစားကြန္ယက္ကို
ၿဖိဳခြင္းကာ
၎ကို
တိုက္ဖ်က္ရန္ျဖစ္သည္။
ကေလးငယ္မ်ားကို
ေခါင္းပံုျဖတ္ေနေသာ
အလုပ္ရွင္မ်ားကို
ဒဏ္ေငြေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဘက္ေပါင္းစံုကမ္ပိန္းအတြက္ ရံပံုေငြရႏိုင္သည့္
အရင္းအျမစ္လည္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
» အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား (အာစီယံႏုိင္ငံမ်ား) ၏ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs) ပူးေပါင္းအားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားျဖ
င့္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္လာသည့္
သံသရာစက္ဝန္းကို ရပ္တန္႔ေစႏိုင္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို
ပံ့ပိုးရန္အတြက္ နယ္စပ္ေက်ာ္ျဖတ္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို လိုအပ္သည္။
» ဤအစီရင္ခံစာတြင္
ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ
လုပ္ငန္းမ်ားစြာမွ
ကေလးလုပ္သားမ်ားကို တရားမဝင္ေၾကာင္း ေၾကညာသင့္ေၾကာင္း၊ အသက္ ၁၈
ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ေသာ
ဥပေဒကို စိုးမိုးေစသင့္ေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ
ႏွိမ္နင္းသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မိဘ၏အေၾကြးေၾကာင့္ သမီးကို ျပည့္တန္ဆာအိမ္သို႔
ေရာင္းရျခင္းဟူသည့္
ေတာ့ခ္က်ဴး
ဟုေခၚေသာ
အေလ့အထကို
ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။
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နိဒါန္း

အေျခခံအေၾကာင္းရင္း
Safe Child Thailand သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၅ ႏွစ္
လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး
ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္
မိသားစုမ်ားကို
လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ကိုယ္ေတြ႕သိျမင္ခဲ့ရသည္။
ဤသုေတသနစာတမ္း သည္ လူကုန္ကူးမႈ၏ ရင္းျမစ္၊ ပန္းတိုင္ႏွင့္
ျဖတ္သန္းရာေနရာအျဖစ္
ထိုင္းႏို္င္ငံကို
အသံုးျပဳေနေသာ
မဲေခါင္ေဒသရွိ
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ၏
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ပိုမိုနားလည္လာေအာင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရန္
ေရးသားျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္
အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏
အေရးပါေသာ
စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။
၎ထက္
သိသာထင္ရွားစြာ
ပိုမိုဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ လာအိုႏိုင္ငံ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔အတြက္
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္
ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔သည္ ၎တို႔၏ အရွိန္အဟုန္ျမင့္မား
လွ်က္ရွိသည့္
စီးပြားေရးအလားအလာကို
ေဝမွ်ရယူလိုေသာ
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္
ဆြဲေဆာင္မႈ
ရွိေနေသာ
ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ၏ အလယ္ဗဟုိတြင္
ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈမ်ား
စုေဝးလွ်က္ရွိၿပီး
ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းလာေစရန္ ဆြဲေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္
ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈသည္လည္း
အျဖစ္မ်ားေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေပသည္။
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
လူကုန္ကူးမႈတြင္
ဆက္စပ္လႊမ္းၿခံဳေနေသာ
ဥပေဒစီရင္ျပဌာန္းမႈ တစ္ခုတည္းျဖင့္ တရားခံမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္
တရားစြဲဆိုျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္
ျပႆနာမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစသည္။
၎လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ရန္မွာ
က႑အားလံုးမွ
နယ္စပ္ခ်င္းပူးေပါ
င္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ
ထိုသို႔ပူးေပါင္းမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဤအစီရင္ခံစာကို ေရးသားျပဳစုခ်န္ိ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ
ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ၂အရ အဆင့္ ၃ သို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္း
ႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အေျမာက္အမ်ားကို
လိင္လုပ္ငန္း
အပါအဝင္
လုပ္ငန္း
မ်ားစြာတို႔တြင္
ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ အမ်ဳးသားမ်ားႏွ
ိ
င့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားကို
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ႏွင့္ ႐ုဟ
ိ င္ဂ်ာမ်ားကို
ငါးဖမ္းေလွမ်ားတြင္
ကၽြန္အျဖစ္ေရာင္းခ်ျခင္း
စသည့္
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၃ ေနရာတြင္ ရွိေနေသးသည္။
ထိုင္း-မေလးရွားနယ္စပ္
တစ္ေလွ်ာက္တြင္
ေသဆံုးမႈမ်ားစြာကို
ေတြ႕ရွိရျခင္းသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္္မ်ားကုိ
လူကုန္ကူးမႈရာဇဝတ္အဖြဲ႕မ်ား၏
ရန္မွ
ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း
သိရွိႏိုင္ေပသည္။
၂၀၁၆
ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္
ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ည္
လူကန
ု က
္ းူ မႈဆင
ုိ ရ
္ ာ
ႏွစစ
္ ဥ္အစီရင္ခစ
ံ ာတြင္
အဆင့္
၂
ေစာင္ၾ့ ကည္စ
့ ာရင္းသိေ
႔ု ရာ
က္ရလ
ိွ ာခဲၿ့ ပီး
လူကန
ု က
္ းူ မႈတက
ုိ ဖ
္ ်က္ေရး၄တြင္
ထိင
ု း္ အစိးု ရက
သိသာထင္ရာွ းေသာ
ႀကိဳးစားအားထုတမ
္ ႈ
ျပဳထားေၾကာင္း
ျပသေနေပသည္။ လူကန
ု က
္ းူ မႈကုိ တိက
ု ဖ
္ ်က္ရန္အတြက္ ထိင
ု း္ အစိးု ရ၏
လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္
မ်ားသည္
ကမၻာက
့ လ
ု သမဂၢစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျပည္မ
့ ရ
ီ န္ ရဲစစ
ုံ မ္းေထာက္လမ
ွ း္ ေရး၊ လူကန
ု က
္ းူ မႈ
တိက
ု ဖ
္ ်က္ေရး
တရားစီရင္ျပဌာန္းျခင္းတြင္
တရားစြဆ
ဲ ျုိ ခင္းမ်ားႏွင့္
ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားေျမာက္မ်ားစြာ တိးု ပြားလာျခင္း၊ လူကန
ု က
္ းူ မႈတက
ုိ ဖ
္ ်က္ေရး
၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ ္ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လူကန
ု က
္ းူ ခံေနရသူမ်ားကို
ေခါင္းပံျု ဖတ္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ေစခိင
ု း္ ျခင္းရွသ
ိ ည့လ
္ ပ
ု င
္ န္းခြငမ
္ ်ားကိပ
ု တ
ိ ္
သိမး္ ေစျခင္းတိက
႔ု ေ
ုိ ဆာင္ရက
ြ လ
္ ်ွ က္ရသ
ိွ ည္။

“

“လူကုန္ကူးမႈဆုိတာ အေတာ္ေလး အသစ္ျဖစ္တဲ့
ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ အတြင္းမွာ မၾကာေသးမီကမွ
လူသိမ်ားလာခဲ့ပါ။ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကုိယ္၌က
၆ ႏွစ္ပဲရပါေသးတယ္
ွိ
။ လူမ်ားစြာက ဒီကိစၥကုိ
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းနဲ႔ အေျခအေနဆုိးေတြမွာ
အလုပ္လုပ္ေနၾကရတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူေတြနဲ႔ ယွဥ္တဲြ
ရႈျမင္ၾကပါတယ္။”

”

ေတာင္ေပၚ တုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္ေပးေနသူ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ

သို႔ေသာ္
လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ
အစီရင္ခံစာအရ
ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ
လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးနီးပါးတြင္ လူကုန္ကူးမႈ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား
ေတြ႕ရွိေနရသည္။ အဆင့္တက္လာျခင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာမွ
ေဝဖန္ခဲ့ၾကၿပီး
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္
အဆင့္
၃
တြင္သာရွိသင့္ေသးေၾကာင္း၊
ႏိုင္ငံေရးအရ
ႏိႈးဆြျခင္းျဖစ္ၿပီး
ခိုင္လံုမႈမရွိေၾကာင္း၅ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္
လူကုန္ကူးမႈအေၾကာင္းအရာကို
အသိပညာတိုးပြားေစရန္
ျဖန္႔ေဝလိုေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္
ျဖင့္
ျပဳစုေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုေဒသအတြင္း
လူကုန္ကူးမႈကို
တိုက္ဖ်က္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႕အ
ဲ
စည္မ်ားအတြက္
အရင္းအျမစ္ႏွင့္
ကိရိယာအျဖစ္
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္
ပံုႏပ္
ွ ိ ထုတ္ေဝထားျခင္းျဖစ္သည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္စဥ္ကို နားလည္ရန္ႏွင့္
စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္မွာ ေအာက္ပါ သုေတသနေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္ထားသည္။
» ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈအတြက္ ရင္းျမစ္၊
ဆံုမွတ္ေနရာႏွင့္ ကူးေျပာင္းသည့္ေနရာ အျဖစ္ မည္ကဲ့သို႔ရွိေနသလဲ။
» လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာမွ လာၾကသလဲ။
» ထိုသို႔ေသာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူ႔အဖြ႕အစည္
ဲ
းတို႔သည္
အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ အႏၱရာယ္ကို ႀကံဳေနရသလဲ။
» လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္
မည္သည့္က႑က ပါဝင္ၾကသလဲ။
» မတူညေ
ီ သာ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ႔ုိ သြားေသာ
အဓိကလမ္းမ်ားႏွင့္ သြားေနက်ျဖစ္ေသာ ေနာက္ဆးုံ ပန္းတိင
ု မ
္ ်ားသည္
မည္သည္မ်ားျဖစ္သလဲ။
» နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ေရွာင္တိမ္းသည့္ သံုးေနက်နည္းလမ္းမ်ားမွာ
မည္သည္မ်ားျဖစ္သလဲ။
» အေမရိကန္အစိုးရ၏ လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာသည္ အေျခအေနကို
ထင္ဟပ္ပါသလား။
» လူကန
ု က
္ းူ မႈကုိ တိက
ု ဖ
္ ်က္ရန္ မည္သည္႐
့ းုံ မ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက
လက္ေတြ႕ကြငး္ ဆင္း လုပေ
္ ဆာင္ ေနၾကသနည္း။
» မဲေခါင္္ေဒသခြဲတြင္ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရန္
အဓိကအခက္အခဲမ်ားမွာ မည္သည္မ်ားျဖစ္သနည္း။

အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း
ကေလးသူငယ္လက
ူ န
ု က
္ းူ မႈႏင
ွ ့္
ပတ္သက္ေသာ
တစ္ကမၻာလံးု ဆိင
ု ရ
္ ာ
အခ်က္အလက္ႏင
ွ ့္
အသိပညာမွ်ေဝျခင္း
စနစ္မရွေ
ိ ပ။
သိေ
႔ု သာ္
စနစ္ရလ
ိွ ်ွ င္ေတာင္မွ ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ ၊ံ ကေမၻာဒီးယားႏိင
ု င
္ ၊ံ ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ မ
႔ုိ ဟုတ္
လာအိႏ
ု င
ုိ င
္ တ
ံ တ
႔ုိ င
ြ ္ ႏိင
ု င
္ လ
ံ းုံ ဆိင
ု ရ
္ ာ အခ်က္အလက္သမ
ိ း္ ဆည္းမႈ (ေဒတာေဘ့စ)္
မရွေ
ိ ပ။ စာရင္းဇယားမ်ားကို ေဒသအလိက
ု ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ႏုင
ိ င
္ အ
ံ လိက
ု ္
စာရင္းဇယားမ်ားရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ ခက္ခသ
ဲ ျဖင့္ တရားမဝင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားအတြက္
ယံၾု ကည္ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားသည္ ဆိးု ရြားစြာ
လစ္ဟင္းေနေပသည္။
စာရင္းဇယားဆိင
ု ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ား မရွျိ ခင္းေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာသည္
ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ ၊ံ
ကေမၻာဒီးယားႏိင
ု င
္ ၊ံ
လာအိႏ
ု င
ုိ င
္ ႏ
ံ င
ွ ့္
ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ တြငး္ ရွိ
လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တင
ြ ္
ေကာက္ယရ
ူ ရွေ
ိ သာ
အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ
အေျခခံေသာ ခန္မ
႔ န
ွ း္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္မမ
ႈ ်ားကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။
လူကန
ု က
္ းူ မႈတင
ြ ္ မရွငး္ လင္းေသာ အပိင
ု း္ မ်ားမ်ားစြာရွသ
ိ ည္။ ႐ႈပေ
္ ထြးမႈမ်ားေၾကာင့္
ကေလးလုပသ
္ ား၊ ကေလးသူငယ္လက
ူ န
ု က
္ းူ မႈႏင
ွ ့္ ကေလးသူငယ္ေမွာင္ခက
ို းူ မႈ
စသည္က
့ စ
ိ ရ
ၥ ပ္မ်ားကို
သီးျခားခြထ
ဲ တ
ု ရ
္ န္
မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေစသည္။
တစ္ခခ
ု ်င္းစီသည္ သီးျခားကိစရ
ၥ ပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဤအစီရင္ခစ
ံ ာသည္ လူကန
ု က
္ းူ မႈကုိ
တတ္ႏင
ုိ သ
္ ေလာက္ နီးကပ္စာြ အာ႐ုစ
ံ က
ုိ ရ
္ န္ ႀကိဳးစားထားသည္။
ကြငး္ ဆင္းသုေတသနျပဳျခင္းသည္
ကိစရ
ၥ ပ္ကုိ
လက္ေတြ႕အဆင္ျ့ ဖင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ တစ္ခတ
ု ည္းေသာနည္းျဖစ္သည္။
ယံၾု ကည္ရေသာ
စာရင္းအင္းဆိင
ု ရ
္ ာ
အခ်က္အလက္မ်ားမရွျိ ခင္းႏွင့္
ထိစ
ု ာရင္းအင္းမ်ားကို ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ နည္းလမ္းမ်ားမရွျိ ခင္းေၾကာင့္ ပံျု ပင္ဆန္ေသာ
သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္ ကိယ
ု ေ
္ တြ႕အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚတြင္
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အဓိကမွခ
ီ အ
ုိ ားထားေနရသည္။
ဤသုေတသနတြင္
အစိးု ရအရာရွမ
ိ ်ား၊
လူဝင္မႀႈ ကီးၾကပ္ေရးအရာရွမ
ိ ်ားကဲ့
သိေ
႔ု သာ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ာဏာပိင
ု မ
္ ်ားႏွင့္ အဓိကသတင္းေပးအင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အထူး
စံစ
ု မ္းေထာက္လမ
ွ း္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
ထိင
ု း္ ရဲဌာန၊
တရားဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္
အစိးု ရစာရြကစ
္ ာတမ္းမ်ား - ဥပမာ - လူကန
ု က
္ းူ ခံရသူကုိ ေဖာ္ထတ
ု ေ
္ သာ ပံစ
ု ေ
ံ ဖာင္မ်ား၊
ေနရပ္ျပန္ပမ
႔ုိ တ
ွ တ
္ မ္းမ်ားႏွင့္
ႏွစစ
္ ဥ္မတ
ွ တ
္ မ္းမ်ား၊
ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာေအဂ်င္စမ
ီ ်ားမွ
အဓိကသတင္းေပးအင္တာဗ်ဴးမ်ား ၊ တရားဥပေဒပညာရွငမ
္ ်ား၊ အစိးု ရမဟုတေ
္ သာ
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ လူမဝ
ႈ န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ လူမဝ
ႈ န္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသတြငး္ ရပ္ရာြ လူထ၊ု
မိသားစုမ်ားႏွင့္
မိဘမ်ားႏွငအ
့္ င္တာဗ်ဴးမ်ား၊
ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ ၊ံ
ကေမၻာဒီးယားႏိင
ု င
္ ၊ံ
လာအိႏ
ု င
ုိ င
္ ႏ
ံ င
ွ ့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ ဝွမး္ မွ လူကန
ု က
္ းူ သူမ်ားႏွင့္ လူကန
ု က
္ းူ ခံရေသာ
ကေလးမ်ားႏွင့္ ၎တိ၏
႔ု
အျပဳအမူမ်ားကို ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာျခင္း စသည့္
ဒုတယ
ိ ရင္းျမစ္မ်ားကို ေစာင္ၾ့ ကည္အ
့ ကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမွရရွေ
ိ သာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည္။

ပထဝီအေနအထားဆိုင္ရာနယ္ပယ္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ ဧရိယာမ်ားမွ ေကာက္ယူခဲ့သည္။
ထိုင္းႏုင
ိ ္ငံ
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ - နုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးမ်ားစြာတို႔သည္
ဘန္ေကာက္တြင္ အေျခစိုက္ သည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ရဲ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘန္ေကာက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ
အင္တာဗ်ဴးမ်ားသည္
မူဝါဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္
ထိုးထြင္းသိျမင္လာႏုိင္စြမ္း
ရရွိႏိုင္ရန္
ႏွင့္
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ၏
လက္ရွိအခ်က္အလက္မ်ားကို ရင္းျမစ္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ခ်ဳဘူ
ံ ရီ ခ႐ိုင္ - ပတၱယာသည္ ခ်ဳဘူ
ံ ရီ ခ႐ိုင္တြင္ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္
ထိုင္းႏုင
ိ ္ငံတြင္
လိင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား
စုေဝးရာေနရာမ်ားတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။
နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အနီေရာင္ခ႐ိုင္သည္ လိင္လုပ္ငန္းအတြက္
လူကုန္ကူးခံရေသာ အမ်ဳးသားမ်ား၊
ိ
အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏
ေနအိမ္ျဖစ္လာသည္။ ဘန္ေကာက္တြင္ အစပိုင္း အင္တာဗ်ဳးမ်ားအရ ပတၱယားကို
လိင္လုပ္ငန္းတြင္
လုပ္ကိုင္ၾကရသည့္
လူကုန္ကူးခံရေသာ
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အဓိကေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုင
ိ ္သည္။
တက္ခ္ခ႐ိုင္
တက္ခ္ခ႐ိုင္သည္
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား
နယ္စပ္တြင္တည္ရွိသည္။
တပ္ခ္ခ႐ိုင္တြင္
ဒုကၡသည္စခန္း
၃
ခုရွိၿပီး
ျမန္မာဒုကၡသည္၂၅၆ေပါင္း ၆၀,၀၀၀ ခန္႔ ေနထိုင္ၾကသည္။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သည္
ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ နယ္စပ္မ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားေသာ တက္ခ္ခ႐ိုင္တြင္ တည္ရွိၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူ မ်ားအတြက္ အခ်က္အခ်ာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။
တက္ခ္ခ႐ိုင္သည္
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏
အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ားထဲမွ
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၆အၾကား ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို
ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ဧရိယာျဖစ္သည္။
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သည္ လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ေခၚယူရာတြင္ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္
ဤအစီရင္ခံစာအရ လူကုန္ကူးခံရေသာ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား၏ အဓိကရင္းျမစ္
ရပ္ရြာေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ဘန္ေကာက္တြင္ ပန္းေရာင္းေနျခင္း
သို႔မဟုတ္
ထိုင္းႏုိင္ငံ၏
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား
စုေဝးရာေနရာမ်ားတြင္
အခိုင္းအေစအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနျခင္းကိုလည္း မၾကာခဏေတြ႕ႏိုင္သည္။
ထုိဧရိယာသည္
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္
၎တို႔၏ကေလးငယ္မ်ား
အကာအကြယ္မဲ့ အားနည္းျခင္းကို အျမတ္ထုတ္ေသာ လူကုန္ကူးသူမ်ားအတြက္
ေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ရေနာင္းခ႐ိုင္
ရေနာင္းၿမိဳ႕သည္
ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံၾကားရွိ
နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ တည္ရွိၿပီး တက္ခ္ခ႐ိုင္ထက္ ေတာင္ဘက္ပိုက်သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္
ပိုမိုနီးကပ္ေသာေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
တရားမဝင္
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ အမွတ္အသားမရွိေသာ
ေနရာမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံတြင္း သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကသည္။ ရေနာင္းသည္
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔
ဝင္ေရာက္ေသာ
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္
အဓိက
ခရီးပန္းတိုင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး
ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္
မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔မွ
ငါးဖမ္းေလွမ်ားတြင္
ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရေသာ
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္
ကူးေျပာင္းေသာေနရာျဖစ္သည္။
ေနာင္ခိုင္ခ႐ိုင္ - ေနာင္ခိုင္ခ႐ိုင္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ
မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းတြင္
တည္ရွိၿပီး
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္
လာအိုႏုိင္ငံၾကားရွိ
ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားတည္ရွိေသာ
ေနရာျဖစ္သည္။
ေနာင္ခိုင္ခ႐ိုင္သည္
လာအိုကေလးငယ္မ်ား၊ ရံဖန္ရံခါ မိန္းကေလးငယ္မ်ား လာအိုႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္

10

ဗီယန္က်င္းမွတဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။
ေနာင္ခိုင္တြင္ ျပည့္တန္ဆာအိမ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး အသက္မျပည့္ေသးေသာ
လာအိုမိန္းကေလးမ်ားႏွင့္
ထိုင္းမိန္းကေလးမ်ားကို
အလုပ္ခန္႔ထားကာ
လာအိုလူမ်ိဳး၊ ထိုင္းလူမ်ိဳးႏွင့္ နုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးၾကရသည္။
ေနာင္ခိုင္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဘန္ေကာက္၊ ပတၱယာ ႏွင့္ ဖူးခက္တို႔အပါအဝင္
ပိုမိုႀကီးမားေသာ
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေနရာမ်ားသို႔
ကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးသည့္ ကူးေျပာင္းေနရာလည္း ျဖစ္သည္။
ခ်င္းမိုင္ - ခ်င္းမိုင္သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး
ဝန္းရံထားေသာခ႐ိုင္တစ္ခုလံုးသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ေတာလမ္းမ်ားႏွင့္
သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိေသာ
လမ္းမ်ားမွတဆင့္
ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းသို႔
ဝင္ေရာက္လာေသာ
ျမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္
ျဖတ္သန္းရာ
ေနရာျဖစ္သည္။
ခ်င္းမိုင္သည္
ေနာင္ခိုင္ခရိုင္ကဲ့သို႔ပင္၊
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားၾကားတြင္
ေရပန္းစားၿပီး
ေက်းလက္ တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံလွ်က္ရွိေသာ ေနရာျဖစ္ကာ
လိင္လုပ္ငန္းလုပ္ရျခင္း
သို႔မဟုတ္
သူေတာင္းစားလုပ္ရျခင္းႏွင့္
ပန္းေရာင္းရျခင္းကို လုပ္ကိုင္ရသည့္ လူကုန္ကူးခံကေလးငယ္မ်ား အတြက္
အဓိကေနရာျဖစ္လာခဲ့သည္။
ဖူးခက္ - ဖူးခက္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ အက္ဒမန္ပင္လယ္ထဲရွိ
ကၽြန္းခ႐ိုင္ျဖစ္သည္။ ျပည္မႏွင့္ လမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။ ထို္င္းႏိုင္ငံရွိ
ငါးဖမ္းေလွမ်ားႏွင့္ ငါးထုပ္ပိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ရန္ေခၚေဆာင္လာေသာ
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္
စည္ကားေသာ
ငါးဖမ္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္
ေနထိုင္ရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ဖူးခက္သည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားၾကားတြင္
ေရပန္းစားေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကေလးအရြယ္ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားဘားမ်ားႏွင့္
ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားတြင္
ေခါင္းပံုျဖတ္
အျမတ္ထုတ္ခံရေသာ သိသာလွသည့္ ျပည့္တန္ဆာျမင္ကြင္းမ်ား ရွိသည္။
ကေမၻာဒီးယား
ေပါ့ပစ္ၿမိဳ႕ - ေပါ့ပစ္ၿမိဳ႕သည္ ထိုင္း-ကေမၻာဒီးယားနယ္စပ္ရွိ ဗင္တီမိန္ခ်ီခ႐ိုင္တြင္
တည္ရွိသည္။ ေပါ့ပစ္ၿမိဳ႕သည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ေပးေသာ
တရားဝင္ေနရာျဖစ္ၿပီး
တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားကို
ကေမၻာဒီးယားသို႔
နယ္ႏွင္ေသာေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္
လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေမၻာဒီးယားကေလးငယ္မ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္
ထိုေဒသ၇ရွိ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွျဖစ္ၾကသည္။
မာလိင
ု း္ ၿမိဳ႕ - မာလိင
ု း္ ၿမိဳ႕သည္ ကေမၻာဒီးယားႏိင
ူ င
္ ၏
ံ
အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရိ ွ
ဗင္တမ
ီ န
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အေနာက္
ေတာင္ဘက္တင
ြ ္
တည္ရသ
ိ ွ ည္။
ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ႔ုိ
တရားမဝင္ဝင္ေရာက္ႏင
ုိ ေ
္ သာ ေနရာျဖစ္ၿပီး ေပါ့ပစ္ၿမိဳ႕တြင္ လံၿု ခံဳေရးတင္းၾကပ္ေနခ်ိန၌
္
ပြစ
ဲ ားမ်ားက ဤၿမိဳ႕ကို အသံးု ျပဳၾကသည္။ မာလိင
ု း္ ၿမိဳ႕မွ ကေလးငယ္မ်ားကို
လူကန
ု က
္ းူ သူမ်ားမွ မၾကာခဏပစ္မတ
ွ ထ
္ ားၾကၿပီး မိဘမ်ားကို အေၾကြးေပးျခင္းျဖင့္
ရယူႏင
ုိ ရ
္ န္ ေမွ်ာ္လင္ၾ့ ကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ
ျမဝတီၿမိဳ႕
ျမဝတီၿမိဳ႕သည္
ထိင
ု း္ ႏိုငင
္ န
ံ ယ္စပ္တြင္
တည္ရေသာ
ွိ
ကရင္ျပည္နယ္တြငး္ မွ
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။
ျမဝတီၿမိဳ႕သည္
ထိင
ု း္ ႏိုငင
္ ံ
(မဲေဆာက္ၿမိဳ႕) မွ မူးျမစ္ျဖင့္ ပိင
ု း္ ျခားထားသည္။ ဤၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုငင
္ ႏ
ံ င
ွ ့္
ထိင
ု း္ ႏိုငင
္ ၾံ ကားရွ ိ
အေရးအပါဆံးု
ကုနသ
္ ြယေ
္ ရးအခ်က္အခ်ာျဖစ္ၿပီး
၎ႏိုငင
္ မ
ံ ်ားအၾကား
အသြားအျပန္
ျပဳလုပေ
္ နၾကေသာ
ပြစားမ်ားႏွ
ဲ
င့္
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပသ
္ ားမ်ားအတြက္ အဝင္အထြကဂ
္ တ
ိ ဒ
္ ါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွေသာ
ိ
ေနရာလည္းျဖစ္သည္။
လူကန
ု က
္ းူ ခံရေသာ
ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားကို
ျပန္ပရ
႔ုိ ာတြင္ ျမဝတီၾကားခံ ျဖတ္သန္းခိလ
ု ရ
ႈံ ာသိ႔ု ပိၾ႔ု ကသည္။ ထိသ
ု ေ
႔ို သာျဖစ္ရပ္
မ်ားစြာတိတ
႔ု ြင္ ေနရပ္ျပန္ပျ႔ုိ ခင္းကို တရားမဝင္ဂတ
ိ မ
္ ်ားမွ တရားမဝင္ပေ
႔ို ဆာင္ၾကၿပီး
တစ္ခါတရံတြင္
အခ်ဳ႕ေသာအေရာင္
ိ
းအဝယ္မ်ားအတြက္
တရားဝင္ျပဳလုပၾ္ ကသည္။
လာအိုႏုင
ိ ္ငံ
ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕
ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕သည္
လာအိုႏိုင္ငံ၏
ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး
ထိုင္းႏုိင္ငံ
ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္တြင္
တည္ရွိသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ
ေနာင္ခုိင္ၿမိဳ႕ႏွင့္
ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားျဖင့္
ဆက္သြယ္ထားသည္။
ႏို္င္ငံတဝွမ္းရွိ
ေက်းရြာငယ္ေလးမ်ားမွ
ကေလးငယ္မ်ားစြာတို႔သည္
ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕သို႔ အလုပ္ရွာရန္ သြားၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ဝင္ေငြပိုရမည္ဟု
အယံုသြင္းေသာ
ပြဲစားမ်ား၏
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔
ျဖားေယာင္းမႈကို ခံၾကရသည္။ ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕သည္ လာအိုႏိုင္ငံသားလူကု
န္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းႏွင့္ နယ္ႏွင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေသာ
တရားဝင္ေနရာျဖစ္ၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ
ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္
ျမန္မာ
လာအုိ
6
11
5
3
10

ထုိင္း
1
8
2

9

ကေမၻာဒီးယား

4

7
အညႊန္း

မေလးရွား

၁၊

ဘန္ေကာက္၊ ထုိင္း

၂၊

ပတၲယား၊ ခၽြင္ဘူရီ၊ ထုိင္း

၃၊

မဲေဆာက္၊ တက္ခ္၊ ထုိင္း

၄၊

ရေနာင္း၊ ထုိင္း

၅၊

ႏြင္ခုိင္၊ ထုိင္း

၆၊

ခ်င္မုိင္၊ ထုိင္း

၇၊

ဖူးခက္၊ ထုိင္း

၈၊

ပြဳင္ိ ပတ္၊ ကေမၻာဒီးယား

၉၊

မလုိင္၊ ကေမၻာဒီးယား

၁၀၊ ျမ၀တီ၊ ျမန္မာ
၁၁၊ ဗီယန္တုိင္း၊ လာအုို

11

12

“ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ လူကုန္ကူးခံရသူအေရအတြက္ စုစုေပါင္းကို
သိရွိလိုေပမယ့္ လူကုန္ကူးခံရသူေတြရဲ႕ အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္
တဲ့အစီရင္ခံစာေတြက အလြန္မ်ားေနတဲ့အခါ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနနဲ႔
စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့
ယံုၾကည္ရတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ မရရွိႏိုင္ပါဘူး။ လူကုန္ကူးမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕တိုင္းသည္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ မတူညီေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈႏွင့္ စနစ္ဟူ၍ မရွိေပ။”
အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖဲြ႔အစည္း လုပ္သား၊ ဘန္ေကာက္
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အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား

ကေလးသူငယ္ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။

ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
သေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါရွိေသာ
အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး လက္ခံထားေသာ
ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ကေလးသူငယ္ ဆိုသည္မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစေ
္ အာက္၈
ရွိသူကို ဆိုလိုသည္။

ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္အရ
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးျခင္းဆိုသည္
မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါအပိုဒ္ခြဲ၏ အပိုဒ္ငယ္ (က)၁၂ တြင္ ပါရွိေသာ
နည္းလမ္းမ်ားမပါရွိေစကာမူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မည္သူ႔ကိုျဖစ္ေစ
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း ျပဳရန္အလို႔ငွာ သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊
လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ခိုလႈံခြင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း
ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္
အထူးသျဖင့္
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္
“ကေလးသူငယ္”ဟူသည္ကို
ဓေလ့ထံုးစံအရ
တန္းတူညီညြတ္ျခင္းမရွိသည့္
မတူညီေသာ
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိေနၾကၿပီး
“လူငယ္”
ဟူေသာ
သီးျခားအမ်ိဳးအစားတစ္ခုလည္း ရွိေနသျဖင့္ “ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈ”
ကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေမွးမွိန္ေစႏိုင္ေပသည္။
ဥပမာအားျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
“ကေလးသူငယ္”
ဆိုသည္မွာ
အသက္ ၁၆ ႏွစ္၉ ေအာက္ ရွိသူကို ဆိုလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္
၁၆
ႏွစ္ေအာက္ရွိေသာကေလးငယ္ကို
လူကုန္ကူးျခင္းကိုသာ
တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရေပသည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္
၁၈
ႏွစ္ၾကားတြင္ရွိေသာ
သက္ငယ္မ်ားကုိမူ
လူကုန္ကူးခံရေသာ
ကေလးငယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေျခမရွိမရွိဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးလုပ္
သားမ်ားအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ရ ေပမည္။

လူကုန္ကူးျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။
လူကုန္ကူးျခင္းကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အထိ အားလံုးက လက္ခံေသာ ေယဘုယ်
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မရွခဲိ ့သျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္
မစံုစမ္း မသတ္မွတ္ႏုင
ိ ္ဘဲ ပိုမိုဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးလာေစခဲ့သည္။
ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၃ (က) အရ လူကုန္ကူးမႈကို ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္“ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္
အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို
ေခါင္း
ပံုျဖတ္ျခင္းျပဳရန္အလို႔ငွာ
ထိုသူ၏
သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အင္အားသံုးျခင္း၊ အျခားနည္းျဖင့္ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊
ေသြးေဆာင္ေခၚယူျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ လွည့္ျဖားျခင္း၊ အခြင့္အာဏာကို
အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း
သို႔မဟုတ္
ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲေေသာ
အေျခအေနကို
အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊
တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ
ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာသူ၏
သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေစရန္
ေငြေၾကး
သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံရယူျခင္း
စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္
လူမ်ားကို
သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္း၊
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ခိုလႈံခြင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အနည္းဆံုးအားျဖင့္
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္
အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို
ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္း၊
အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္
ကာမဆိုင္ရာ
ကိစၥမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊
အဓမၼဝန္ေဆာင္မႈေပးေစျခင္း၊ ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ ေက်းကၽြန္ကဲ့သို႔ခိုင္းေစျခင္း၊
ေၾကြးၿမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခိုင္းေစျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား
ထုတ္ယူ ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။” ၁၀
စာခ်ဳပ္အရ
လူကုန္ကူးမႈဆိုသည္မွာ
အဓိကအခ်က္ ၃ ခ်က္ပါဝင္သည္။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အားျဖင့္

လုပ္ေဆာင္မႈ - လူမ်ားကို သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊
လႊေျပာင္
ဲ
းျခင္း၊ ခိုလခြ
ႈ ံ င့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း
နည္းလမ္း - ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အင္အားသံုးျခင္း၊ အျခားနည္းျဖင့္
အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊
ေသြးေဆာင္ေခၚယူျခင္း၊
လိမ္လည္ျခင္း၊
လွည့္ျဖားျခင္း၊
အခြင့္အာဏာကို
အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း
သို႔မဟုတ္
ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲ့ေသာ
အေျခအေနကို
အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊
တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္
ရရွိေစရန္ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
လက္ခံရယူျခင္း
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ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္အရ
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးျခင္းဆိုသည္မွာ
အထက္ေဖာ္ျပပါအပိုဒ္ခြဲ၏ အပိုဒ္ငယ္ (က)၁၂
တြင္ ပါရွေသာ
ိ
နည္းလမ္းမ်ားမပါရွေစကာမူ
ိ
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္
မည္သူ႔ကိုျဖစ္ေစ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း ျပဳရန္အလို႔ငွာ သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္း၊
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊
လႊေျပာင္
ဲ
းျခင္း၊
ခိုလခြ
ႈ ံ င့္ေပးျခင္း
သို႔မဟုတ္
လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။
“ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္အလို႔ငွာ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊
ဝယ္ယူျခင္း၊ လမ္းေပၚေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေခၚေဆာင္လာျခင္း၊ ေခၚယူသြားျခင္း၊
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း၊
ခိုလခြ
ႈ ံ င့္ေပးျခင္း
သို႔မဟုတ္
လက္ခံျခင္းကို ျပဳသည့္မည္သူျဖစ္ေစ လူကုန္ကူးမႈျဖင့္ အျပစ္ရသည္
ွိ
။”၁၃
“လူကုန္ကူးမႈ”
ႏွင့္
“ကေလးသူငယ္”
ဟူေသာ
စကားလံုးမ်ား၏
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို
တူညီစြာလက္ခံထားေသာ
သက္ဆိုင္ရာ
ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ထိေရာက္ေသာ တရားစီရင္ျခင္းျဖင့္ မပံ့ပိုးႏုိင္ပါက
ေလးနက္မႈ မရွိႏိုင္သျဖင့္ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ၏ စံခ်ိန္မီေသာ
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို
ျပည့္ဝေစရန္
ႏို္င္ငံတကာႏွင့္
ေဒသဆိုင္ရာ
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးမႈအခ်ိဳ႕ ရွိေနေပသည္။
ထိုသို႔မပံ့ပိုးႏိုင္သျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားစြာတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊
သိရွိႏုိင္ျခင္း
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
တရားစြဲဆိုႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။
အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္
၎တို႔၏
လူကုန္ကူး ခံရျခင္းကို ဥပေဒအရ ရွင္းလင္းစြာ အတည္မျပဳႏုိင္သျဖင့္
၎တို႔ကိုယ္တိုင္သည္ပင္
တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္
တရားစြဲဆိုခံရၾကသည္။ အကယ္၍ ၎တို႔၏ မူရင္းႏိုင္ငံမွ ကေလးသူငယ္၏
အသက္ အပိုင္းအျခား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ
အသက္အရြယ္တို႔ကို
သတ္မွတ္ထားျခင္းတို႔သည္
အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
မတူညီပါက
အသက္
၁၈
ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားသည္ပင္
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္တရားစြဲဆိုခံၾကရသည္။

ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။
ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတြင္းလူကုန္ကူးျခင္းဆိုသည္မွာ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွ အျခား ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို (ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေစ၊
လူမ်ိဳးျဖစ္ေစ) ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၁၄ ၏ နယ္ပယ္အတြင္း လူကုန္ကူးျခင္းကို
ဆိုလိုသည္။
ဥပမာအားျဖင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ
ရြာတစ္ရြာမွ
ကေလးငယ္တစ္ဦးကို
ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္အလို႔ငွာ
ဘန္ေကာက္သို႔
လူကုန္ကူးျခင္းသည္ ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္ ညွဥ္းပန္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕
(WHO)
အရကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းျခင္းဆို
သည္မွာ “ကေလးငယ္၏ က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သို႔မဟုတ္
ဂုဏ္သိကၡာကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွိပ္စက္ျခင္း၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
မေတာ္တေရာ္ျပဳျခင္း၊
ပစ္ထားျခင္းႏွင့္
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားအားလံုး
ကို ဆိုလိုသည္။ ဤက်ယ္ျပန္႕ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ခ်က္တြင္
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ညွဥ္းပန္းျခင္း၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
မေတာ္တေရာ္ျပဳျခင္း၊
ဂ႐ုမစုိက္ဘဲပစ္ထားျခင္း၊ ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း
ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားငယ္မ်ား ထပ္မံခြဲျခားႏိုင္သည္။” ၁၅

ရည္ရြယ္ခ်က္
ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္
ရည္ရြယ္ျခင္း
(ကာမဆိုင္ရာ
ကိစၥမ်ားျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္းႏွင့္
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း အစရွိသည္)

ထိုင္းႏုင
ိ ္ငံတြင္
စိုးရိမ္ေလာက္ဖြယ္ရာအေနအထားထိ
လံုေလာက္ေသာ
ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား
ရွေနသည္
ိ
။
၂၀၁၃
ခုႏွစ္တြင္
ကမၻာ့ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္မ်ားအဖြ႕ ဲ (UNICEF) မွ ကေလးသူငယ္
၁၉,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ညွဥ္းပန္းမႈတစ္မ်ဳးမ်
ိ ဳးေၾကာင္
ိ
့ ခ႐ိုင္ေဆး႐ံုမ်ားတြင္
တက္ေရာက္ကုသေနရၿပီး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေတာ္တေရာ္ျပဳ
လုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ ၁၆

ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္မွာ
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈသည္ ထုိအခ်က္ ၃ ခ်က္အနက္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း ဟူသည့္ အခ်က္ ၂ ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္သာ လိုအပ္သည္။
အေၾကာင္းမွာ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္အတြက္
မိမိကိုယ္ကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈသည္ ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းမႈပင္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အုပ္ထိန္းသူ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမရွိသည့္
လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္
ဂ႐ုမစုိက္ဘဲပစ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္
အလြန္စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈကို ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းမႈအျဖစ္
တရားစြဲဆိုင္ႏုိင္ၿပီး
အျပန္အလွန္အားျဖင့္
ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းမႈကို
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈအျဖစ္လည္း
စြဲဆိုႏိုင္သည္။
ထိုင္းရဲဌာန၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းမႈဆိုသည္မွာ ကေလးငယ္မ်ားကို
ေစာ္ကားေသာ
မည္သည့္အရာကိုမဆို
ဆိုလိုသည္။
လူကုန္ကူးမႈသည္
ညွဥ္းပန္းျခင္းပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူကုန္ကူးမႈ၏ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ
႐ႈပ္ေထြးေနသျဖင့္ ရဲမ်ားအေနျဖင့္ အမႈကို “ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ”
အျဖစ္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းထက္ “ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းမႈ” အျဖစ္
တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ျပစ္ဒဏ္္ခ်မွတ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။
ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။
ကေလးလုပ္သားဆိုသည္မွာ ကေလးငယ္မ်ားကို ကေလးသဘာဝေနထိုင္ရေသာ
ဘဝမွ ပိတ္ပင္လိုက္ေသာ ၊ ပံုမွန္ေက်ာင္းတက္ႏုင
ိ ္စြမ္းကို ေႏွာင့္ယွက္ေသာ၊
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊
လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ
သို႔မဟုတ္
စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာအရ
အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး
ထိခို္က္ႏုင
ိ ္ေသာ
မည္သည့္အလုပ္မ်ဳးကိ
ိ ုမဆို ခိုင္းေစျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ၁၇
ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစျခင္းသည္
လူကုန္ကူးျခင္း၏
ရလဒ္အျဖစ္
အၿမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ္လည္း
ကေလးငယ္မ်ားကို
အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊
ကၽြန္ျပဳျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းကၽြန္အျဖစ္ျပဳျခင္း အေျခအေနမ်ားသို႔ေရာက္ေအာင္
မၾကာခဏ လူကုန္ကူးခံၾကရသည္။
ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစျခင္းသည္
ထိိုင္းႏုိင္ငံတြင္
တရားဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ၁၈ ရွိသည့္
မည္သူ႔ကိုမဆို
အလုပ္ခန္႔ျခင္းသည္
တရားဥပေဒႏွင့္
မညီညြတ္ေပ။
ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္
ဓေလ့ထုံးစံအရ
ေက်းလက္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ
အသံုးျပဳၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းသည္
လူမႈေရးအရ အရွက္ရေစေသာကိစၥႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္
လံုးဝ မရွိေပ။
ယေန႔ကာလတြင္
ပညာေရးစနစ္
အလြန္တိုးတက္လာျခင္း၁၉ေၾကာင့္
အလုပ္ခြင္ထဲတြင္
ထိုင္းကေလးငယ္မ်ား
နည္းပါးလာၾကသည္။
ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေသာ္လည္း
ကေလးလုပ္သားလိုအပ္ခ်က္မွာ
ရွိေနသျဖင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္အျပင္
ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ခြင့္လည္း
မရွိေသာ
ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားရပ္ရြာမ်ားမွ
ကေလးငယ္မ်ားကို အစားထိုးလာၾကသည္။
ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစျခင္းကို
တစ္ခါတရံတြင္
ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းမႈ
ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုၾကသည္။ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ၎၏ မိဘက
လမ္းေပၚတြင္
ေတာင္းရမ္းခိုင္းသည့္အခါ
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ၊
ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းမႈ ျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ားကို ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ
အက္ဥပေဒ ၂၀၀၃ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္။

လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ လူေမွာင္ခိုကူးျခင္း၏ ကြျပားျခားနားခ်က္
ဲ
သည္ ဘာလဲ။
အေမရိကန္ႏုင
ိ ္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက
လူေမွာင္ခိုကူးျခင္းကို
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္သည္မွာ “ လူပုဂဳလ္
ၢိ
တစ္ဦး (မ်ား) သည္
လွ်ဳ႕ဝွ
ု ိ က္စြာျဖစ္ေစ
စာရြက္စာတမ္းအတုမ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သို႔
လိမ္လည္၍ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတစ္ႏုင
ိ ္ငံ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုေသာ ႏုင
ိ္ ္ငံမ်ား၏
ဥပေဒကို ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ တရားမဝင္
ဝင္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ဝင္ေရာက္ရာတြင္ လြယ္ကူေအာင္လုပ္ေပးျခင္း၊
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း” ျဖစ္သည္။၂၀
ေမွာင္ခိုကူးလိုသူမ်ားသည္ နယ္စပ္မ်ဥ္းကိုျဖတ္၍ ေခၚယူရန္အတြက္ (ဥပမာ ထရပ္ကား၏ ေနာက္တြဲတြင္) ေငြေၾကးေပးၾကသျဖင့္ လူေမွာင္ခုိကူးျခင္းသည္
ေယဘုယ်အားျဖင့္
လူေမွာင္ခုိသမားမ်ားကို
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစသည္။
သို႔ေသာ္
ထိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ
ေငြေၾကးအျမတ္ထုတ္ျခင္းဟူသည့္
အဓိပၸာယ္မသက္ေရာက္ေပ။
လူေမွာင္ခိုကူးျခင္းတြင္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ေၾကျ
ငာခ်က္မ်ားမပါဝင္သျဖင့္
လူေမွာင္ခုိကူးသူမ်ားကိုယ္တိုင္သည္
တရားမဝင္
ဝင္ေရာက္သူမ်ား
အလိုအေလ်ာက္
ျဖစ္သြားေပသည္။
၎တို႔သည္
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား
မဟုတ္ေသာ္လည္း
၎တို႔၏
အေျခအေနႏွင့္
အေနအထားမွာ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္
အျခားပံုစံမ်ားျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းတို႔အတြက္ အကာအကြယ္မဲ့သူမ်ားျဖစ္
သြားၾကသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္

လူေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ားသည္

လူကုန္ကူးမႈမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ လူေမွာင္ခိုကူးသူကို
ေငြေၾကးေပးၿပီးေနာက္ ေရာက္ရွိေသာအခါ ေခါင္းပံုျဖတ္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ
ေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံရႏိုင္သည္။ ထိုရာဇဝတ္မႈမ်ားကို လူကုန္ကူးမႈအျဖစ္
အၿမဲတေစ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းမရွိေပ။
လူေမွာင္ခိုကူးခံရသူဆိုသည္မွာ
ႏိုင္ငံနယ္စပ္မ်ဥ္းကို
တရားမဝင္
ေက်ာ္ျဖတ္ေခၚေဆာင္ရန္
သေဘာတူညီခ်က္ေပးၿပီးသူ
ျဖစ္သည္။
သေဘာတူညီခ်က္မေပးခဲ့ပါက
သို႔မဟုတ္
သေဘာတူညီခ်က္ကို
လိမ္လည္လွည့္ျဖားရယူခဲ့ပါက ထိုသူသည္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္
လူေမွာင္ခိုကူးခံရသူသည္
ကေလးငယ္ျဖစ္ပါက
ကေလးငယ္သည္ လူေမွာင္ခိုကူးခံရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၎ကိုယ္တိုင္
တရားဝင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ထိုအမႈသည္ အၿမဲတမ္း လူကုန္ကူးမႈျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ကေလးသူငယ္ လူေမွာင္ခိုကူးမႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈၾကားတြင္
လက္ေတြ႕က်ေသာ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မရွိေပ။

လူကုန္ကူးသူဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ (UNICEF) က ေဖာ္ျပခ်က္အရ
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္
ကေလးငယ္တစ္ဦးကို
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု သိေသာမည္သူမဆို လူကုန္ကူးသူျဖစ္သည္။
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္
ကေလးငယ္တစ္ဦးကို
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို မသိသူ သို႔မဟုတ္ သံသယမရွိသူကို
လူကုန္ကူးသူဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ေပ။၂၁
လူကုန္ကူးမႈသည္
တစ္ခါတရံတြင္
႐ႈပ္ေထြးေသာ
ရာဇဝတ္ကြန္ယက္၊
ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္စီစဥ္ေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၊ ရာဇဝတ္သားမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းႀကံစည္သူမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳ႕ေသာ
ိ
အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးမႈသည္ မိသားစုေနအိမ္တြင္း ေလးဘက္
ေလးတန္ နံရံအတြင္းတြင္ပင္ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ေဆြမ်ဳးသားခ်င္
ိ
းမ်ားႏွင့္
မိဘမ်ားသည္ပင္ ၎တို႔ ကေလးငယ္၏ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုင
ိ ္ၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္
အျမတ္ထုတ္ခံရႏုင
ိ ္သည္ကို သိလွ်က္ႏွင့္ပင္ လူကုန္ကူးမႈတြင္ ႀကံရာပါမ်ား
ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။
ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။
ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ကေလးသူငယ္ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစျခင္းႏွင့္
ကေလးသူငယ္ ညွဥ္းပန္းျခင္း တုိ႔ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္မႈတည္းသာ
လူကုန္ကူးမႈျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ထိုသို႔ေသာ
ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာရွိၿပီး
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈကို
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊
ကေလးသူငယ္
လူကုန္ကူးမႈ မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးသူမ်ားကို
လူကုန္ကူးမႈဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲျခင္း တို႔တြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္။
ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈတိုင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားၾကၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ
သို႔မဟုတ္
ရပ္ရြာလူထုတစ္ခုခ်င္းစီ၏
တန္ဖိုးမ်ား၊
ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္
ယံုၾကည္မႈမ်ားက လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစျခင္းအေပၚ အဓိပၸာယ္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒခ်မွတ္ျခင္းတို႔ အေပၚ သက္ေရာက္ၾကသည္။
ျဖစ္ရပ္ ၁ - ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ေယက္်ားေလးတစ္ဦးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ရြာတစ္ရြာတြင္
ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ မိဘမ်ားႏွင့္ အတူေနထိုင္သည္။ ၎သည္
အနီးအနားရွိ အထည္စက္႐ံုတြင္ မိဘမ်ားႏွင့္လိုက္ပါၿပီး အလုပ္လုပ္သည္။
စက္႐ံုတြင္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၀ နာရီအလုပ္ လုပ္ကာ လုပ္အားခ
အနည္းငယ္ရရွိၿပီး မိသားစု၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို အေထာက္အကူျပဳသည္။
ဤျဖစ္ရပ္သည္ လူကုန္ကူးမႈမဟုတ္ေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔
၎တို႔၏ သေဘာျဖင့္ လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္အေနျဖင့္
ပညာသင္ခြင့္ကိုမရရွိဘဲ
အလုပ္လုပ္ရသည့္အျပင္
အလုပ္ခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ
လုပ္ရေသာ္လည္း ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံရသည့္ လူကုန္ကူးမႈကို ခံရျခင္း
မဟုတ္ေပ။
ျဖစ္ရပ္ ၂ - ထိုင္းႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္မွ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးကို
အမ်ိဳးေဝးေသာ ဝမ္းကြဲ ပိုင္ဆိုင္သည့္ဘားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ၎၏မိဘမ်ားက
ဘန္ေကာက္သို႔ ပို႔ေဆာင္သည္။ ၎၏ ဖခင္က ၎ကို ဘန္ေကာက္သို႔
လိုက္ပို႔ေပးၿပီး ၎တစ္ခါမွမျမင္ဖူးေသာ ဝမ္းကြဲ၏ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေအာက္တြင္
ထားခဲ့သည္။ ထိုမိန္းကေလးသည္ ဘားတြင္ ညတိုင္းအလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
လုပ္ခလစာမ်ားကို အိမ္က မိဘမ်ားထံ ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ဤျဖစ္ရပ္သည္
လူကုန္ကူးမႈျဖစ္သည္။
ကေလးငယ္သည္
ဘန္ေကာက္သို႔သြားေရာက္ရၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္ အလို႔ငွာ အပ္ႏျခင္
ွ ံ းႏွင့္
လက္ခံထားျခင္းကို ခံရသည္။ ကေလးငယ္သည္ လံုၿခံဳေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ
ထြက္ခြာကာ
ေခါင္းပံုျဖတ္
အျမတ္ထုတ္ခံရမည့္
အေျခအေနသို႔
သြားေရာက္ရသည္။

15

ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ား

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ အေျခအေနကို သတင္းပို႔ရန္ တာဝန္ဝတၱရား

ႏိုင
္ ္ငံတကာဆိုင္ရာ တရားဥပေဒျပဌာန္းျခင္း
လူကုန္ကူးမႈသည္
ကမၻာအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနေသာ
ရာဇဝတ္မႈျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသည္
လူကုန္ကူးမႈကို
တိုက္ဖ်က္ရာတြင္
အစြမ္းထက္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာ
လူ႔အခြင့္အေရး ျပဌာန္းမႈမ်ားကို အသံုးျပဳေသာ္လည္း ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္
မူဝါဒမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ
စာခ်ဳပ္ပါ
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လိုက္နာျဖည့္ဆည္းရာတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနဆဲ
အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရသည္။
ႏိုင္ငံတကာ တရားဥပေဒျပဌာန္းမႈကို လိုက္နာရန္ ပထမအဆင့္မွာ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္
အတည္ျပဳ
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း
တို႔ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံ
တစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္
အတည္ျပဳ
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္
လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္
သုေတသနျပဳျခင္းကို
ပံုေဖာ္ရန္ႏွင့္
တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို
စုစည္းရန္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
ေကာ္မတီမ်ားမွ
တရားဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ခံယူရေပသည္။
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ားတြင္
အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားသည္
၎တို႔၏
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ကို
ညႊန္ျပေသာ
အစီရင္ခံစာမ်ားကို
ပံုမွန္တင္ျပရန္
လိုအပ္သည္။
ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္
စာခ်ဳပ္ပါ
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လိုက္နာျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ ႏိုင
္ ္ငံ့ဥပေဒ ျပဌာန္းမႈ
မျပဳႏိုင္မီ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ားတြင္
အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳၾကေပ။้
၂၀၀၀
ခုႏွစ္တြင္
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
မူးယစ္ေဆးႏွင့္
မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕မွ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒလမ္း ညႊန္ခ်က္ ၃ ခ်က္ကို
ဥပေဒၾကမ္းေရးသားခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။่
•

ႏိုင
္ ္ငံျဖတ္ေက်ာ္စီစဥ္ေသာ
မႈခင္းမ်ားကို
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္

•

အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား လူကုန္ကူးမႈကို
ကာကြယ္ႏမ္
ွ ိ နင္းရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရန္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
စာခ်ဳပ္ (ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္)

•

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို
ကုန္းေၾကာင္း၊
ေလေၾကာင္းမွ
လူေမွာင္ခိုကူးျခင္းကို
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ စာခ်ဳပ္

တိုက္ဖ်က္ရန္

ေရေၾကာင္းႏွင့္
တိုက္ဖ်က္ရန္

စာမ်က္ႏွာ ၁၉ မွ ဇယားတြင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ တရားဥပေဒျပဌာန္းမႈကို
လိုက္နာရန္
ထိုင္းႏုင
ိ ္ငံ၊
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
လာအိုႏုင
ိ ္ငံတို႔မွ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကတိဝန္ခံခ်က္မ်ားကို ျပသထားသည္။์

ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္
ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္ဟု
ေခၚဆိုေသာအထူးသျဖင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးငယ္မ်ား
လူကုန္ကူးမႈကို
ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရန္ႏွင့္
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္
ကမၻာ့ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္သည္
လူကုန္ကူးမႈကို
တိတိက်က်
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
အေရးအပါဆံုးႏွင့္
ၾသဇာအရွိဆံုး
စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။
ထိုစာခ်ဳပ္သည္
လူကုန္ကူးမႈကို
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ
ခ်ဥ္းကပ္ကိုင္တြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္
စစ္မွန္ေသာ
အေျပာင္းအလဲဲကို
ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို
ႀကံ့ခိုင္သန္မာစြာ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုစာခ်ဳပ္သည္ လူကုန္ကူးမႈကို ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အေျခအေနျဖင့္
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ နားလည္ႏုင
ိ ္ေသာ
ဥပေဒဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တရားစြဆိ
ဲ ုေရး
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ခ်မွတ္ထားသည္။
ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာ
ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ၿပီး
ထိုတာဝန္မ်ားထက္
မပိုရဟူ၍
သတ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။
» လူကုန္ကူးမႈကို
ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္
ႏိုင္ငံဥပေဒစီရင္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္
တရားခံမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ တာဝန္ဝတၱရား
» လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို
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ထိေရာက္စြာ

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္

» အမႈမ်ားကုိ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ
တရားစဲြဆုိရန္ တာ၀န္၀တၲရား
» စာရြက္စာတမ္းမ်ားမပါရွိေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို မူရင္းႏိုင္ငံသို႔
ျပန္ရာတြင္
လြယ္ကူေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို
ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ တာဝန္ဝတၱရား
» လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို
ကာကြယ္ရန္၊
ေထာက္ပံ့ကူညီရန္၊
ျပန္လည္ကုစားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္းျပဳရန္ တာဝန္ဝတၱရား
» လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အထူးပံံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္
တာဝန္ဝတၱရား
» လူကုန္ကူးမႈကို ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ရွာေဖြရန္
တာဝန္ဝတၱရား
» လူကုန္ကူးမႈကို
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္
ေဘးကင္းစြာ
ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ဝတၱရား၂၃

ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္
မွ်ေဝျခင္းတို႔တြင္

ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္င့ံဥပေဒႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မွသာ
ထိေရာက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္။
စာခ်ဳပ္သည္
ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္
အနိမ့္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ
ျပဌာန္းထားၿပီး
၎တို႔၏
ႏိုင္ငံ့တရားဥပေဒအရ လိုအပ္သည္ဟု ၎တိို႔ယူဆေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို
ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏိုင္ခြင့္ကို ေပးထားသည္။၂၄ လူကုန္ကူးမႈကို ထိေရာက္စြာ
တုိက္ဖ်က္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ
ႏိုင္ငံ့ဥပေဒကို ထိေရာက္စြာ ဖန္တီးႏိုင္ သို႔မဟုတ္ ညွိယူႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္၏
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေနျဖင့္
ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္ကို
အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ရန္
အားအင္မရွိျဖစ္ေနၿပီး
ထိုစာခ်ဳပ္ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို တရားဥပေဒဆိုင္ရာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အာမခံႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို
ျပည့္မီျခင္းရွိမရွိ
အကဲျဖတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျပည့္မီရန္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းသည္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ လႈမႈေရး-ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
ကြဲျပားခ်က္မ်ားကိုလိုက္၍
ႀကီးမားစြာ
ကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း
သိရွိရမည္။
ထိုအခ်က္မ်ားသည္
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီက
တားဆီးေရးနည္းလမ္းမ်ား၊
ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
လူကုန္ကူးခံရေသာ
ကေလးငယ္မ်ားကို
ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းတို႔ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္
အတိုင္းအတာေပၚမူတည္၍
ဆံုးျဖတ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဦးတည္ဝင္ေရာက္ရာႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္မႈျပဳေသာ
ရင္းျမစ္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားျဖစ္သည့္
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္
ပိုမိုႀကီးမားေသာ
စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ရွတတ္
ိ
ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုမိုဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရး စီမံခ်က္မ်ားအားလံုးကို
ျပဳလုပ္ရမည့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို
ေလွ်ာ့ေပါေပးႏိ
့
ုင္ျခင္းမရွသျဖင့
ိ
္
စာခ်ဳပ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိို ျပည့္မီရမည့္ အတိုင္းအတာကို ရရွႏိိ ုင
္ ္ေသာ
ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚတြင္သာ
မူတည္ဆံုးျဖတ္ၾကရသည္။
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္
ႏိုင္ငံတစ္ႏုင
ိ ္ငံခ်င္းစီ၏ ဥပေဒျပဌာန္းမႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ရာတြင္
ႏိုင္ငံတစ္ႏုင
ိ ္ငံခ်င္းစီ၏
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို
ျပည့္မီႏုင
ိ ္စြမ္းကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ
ႏွင့္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္အတူ
မဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ
လူကုန္ကူးမႈကိစၥရပ္မ်ားကို
သိရွိရန္ႏွင့္
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္
ေဒသတြင္း
ဥပေဒဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္သည့္
လူကုန္ကူးမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရး
မဲေခါင္ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ အစျပဳပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း (COMMIT) ကို
တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။၂၅
နားလည္မႈႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို
ျမွင့္တင္ရန္ႀကိဳးစားရာတြင္
လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မဲေခါင္ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ အစျပဳပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္း (COMMIT) အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ မဲေခါင္နယ္စပ္ ေဒသတြင္

* အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း - ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အျခားပါဝင္သူမ်ားက ထိုဥပေဒကို ႏိုင္ငံတစ္ႏုင
ိ ္ငံက လိုက္နာႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာတူညီမႈျပသလိုသည့္အခါတြင္ ထိုႏုင
ိ ္ငံသည္လည္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ ထိုႏုင
ိ ္ငံမ်ားအေနျဖင့္
လိုအပ္ေသာ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွရန္
ိ ႏွင့္ ထိုစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ တရားဥပေဒျပဌာန္းျခင္းကို ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်န္ိ ကာလ အတိုင္းအတာကို အခ်န္ိ ယူခြင့္ေပးသည္။2
†ဥပေဒလိုက္နာသူ ထပ္ပိုးပြားျခင္း - ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံတစ္ႏုင
ိ ္ငံမွ လက္ခံၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုး ညွႏိိ ႈင္းမႈျပဳၿပီးေသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈတြင္ အဖြ႕ဝင္
ဲ ျဖစ္ရန္ အခြင့္အေရးကို လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ တူညီေသာ သက္ေရာက္မႈရသည္
ွိ
။3

မ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည္”၂၈ ဟု ဆိုသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား

လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
နားလည္မႈသေဘာတူ
စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို
ေၾကညာခဲ့သည္။
ထိုသေဘာတူ
စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းသည္
ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးက ပယ္လာမုိစာခ်ဳပ္ကို မက်င့္သံုးမီ “လူကုန္ကူးမႈ” ႏွင့္
“သေဘာတူညီခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ
အရြယ္”
ကဲ့သို႔ေသာ
ႏိုင္ငံ့ဥပေဒအရ
အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိ သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ားကို တန္းတူညွိျခင္းကို
ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္
လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။
နယ္စပ္ေဒသအခ်င္းခ်င္း
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ၿပီး လက္ေတြ႕တြင္မူ ဥပေဒဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြင္းမွာလည္း
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
သေဘာထားအျမင္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း (AEC) သည္ အစပ်ိဳးအေနအထားသာရွိေသးေသာ္လည္း
အာရွတြင္
တတိယအႀကီးဆံုး
စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး
ကမၻာတြင္
ႀကီးမားမႈအဆင့္ ၇ ရွိသည္။၂၉ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း
(AEC) သည္ ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး
အဖြဲ႕ဝင္
ႏိုင္ငံမ်ားၾကားရွိ
ႏိုင္ငံသားမ်ား
သြားလာေဆာင္ရြက္မႈကို
ပိုမိုလြတ္လပ္လာေစသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ
သြားလာႏိုင္သျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈျမင့္တက္ျခင္းကို ပိုမို လြယ္ကူ လာေစသျဖင့္
တစ္နည္းအားျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈကိုလည္း ျမင့္တက္ေစႏိုင္ေပသည္။

မဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍
အစံုလင္ဆံုး
ဥပေဒ
စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ကို
ပိုင္ဆိုင္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး အက္ဥပေဒဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အက္ဥပေဒျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံေသာ အလားတူ ႏိုင္ငံ့ဥပေဒ ျပဌာန္းမႈမ်ားကို
အျခားေသာ
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးမွ
သေဘာတူလက္ခံ
က်င့္သံုးၾကသည္။
သို႔ေသာ္
လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊
အင္အားမရွိျခင္း၊
လုပ္လိုေသာ ဆႏၵမရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဌာန္းမႈရွိျခင္းသည္
ထိုဥပေဒျပဌာန္းမႈကို က်င့္သံုးသည္ဟု မဆိုလိုေပ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေ
ဆာင္ရြက္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုင
ိ ္ငံမ်ား စီးပြားေရးအဖြ႕အစည္
ဲ
း
(AEC)အတြင္း အနာဂတ္တြင္ နယ္စပ္လြတ္လပ္မႈ ရွလာျခင္
ိ
းသည္ ယခုလက္ရွ ိ
လူကုန္ကူးမႈကြန္ယက္မ်ား က်ယ္ျပန္႔လာေစႏိုင္သည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ Rouse က အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႕အစည္
ဲ
း (NGO)
ဝန္ထမ္းမ်ား၊
လူမႈ
ဝန္ထမ္းမ်ား၊
ရဲ၊
အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမ်ားအပါအဝင္
လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို
ကိုင္တြယ္
ေဆာင္ရြက္ေနရသူမ်ားအားလံုးကို
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။
၎တို႔၏
ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုင
ိ ္ငံမ်ား စီးပြားေရးအဖြ႕အစည္
ဲ
း (AEC) ၏
နယ္စပ္တင္းက်ပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေၾကာင့္ အက်ဳးသက္
ိ
ေရာက္မႈမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ
၁၉ တြင္ ဖတ္႐ႈႏုင
ိ ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုင
ိ ္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံအသင္း)

ထိုင္းႏိုင္ငံ

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံအသင္း) ကို ၁၉၆၇
ခုႏွစ္တြင္ ဖီလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္
စကၤာပူႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဘန္ေကာက္ေၾကညာခ်က္အျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ
ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈႏွင့္
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍
ႏိုင္ငံ့ဥပေဒျပဌာန္းမႈမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း၏
အစပိုင္း
တည္ေထာင္မႈကို
ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ေၾကာက္လန္႔ျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ
လ်င္ျမန္ေစလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စတင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔တြင္မူ အေရွ႕ေ
တာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔
ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး
ေဒသတြင္းတြင္
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊
လူမႈဆက္ဆံေရးတိုးတက္မႈႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို
အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ရန္ႏွင့္ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွစာေပေလ့လာမႈ
မ်ား တိုးျမွင့္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အထူးသျဖင့္
အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုင
ိ ္ငံမ်ားအသင္း၏ ေၾကညာခ်က္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္
ထိုတူညီေသာ
အမည္ျဖင့္ပင္
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုင
ိ ္ငံမ်ားအသင္း၏
သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ကြျပားျခားနားသျဖင္
ဲ
့
ေၾကညာခ်က္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သတင္း အခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း၊ နယ္စပ္မ်ားကို
အားျဖည့္ျခင္းႏွင့္
ခရီးသြား
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
အတုျပဳလုပ္ျခင္းမွ
ကာကြယ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ
ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို
အားေပးတိုက္တြန္းရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရသည္။၂၆
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏
ေဒသအတြင္းတြင္
လူကုန္ကူးမႈကို
ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းသည္
အၾကမ္းခံၿပီး
အစံု
အလင္ပါဝင္ေသာ
ညီညြတ္သည့္
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ
တည္ေဆာက္ရန္
လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း ႏိုင္ငံေရးလံုၿခံဳမႈ
အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အလြန္အေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပးျဖစ္လာခဲ့သည္။၂၇
ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို
ထိပ္တိုက္ပူးေပါင္းရင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္
အေရွ႕ေတာင္
အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းဝင္မ်ားသည္
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးတြင္ ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပသသည္။
သို႔ေသာ္
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္
ရင္ဆုိင္ရေသာ
အႀကီးမားဆံုး
အခက္အခဲမ်ားထဲမွ
တစ္ခုမွာ
ပါဝင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္
ဓနဥစၥာပိုင္ဆုိင္မႈ
ႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အလြန္ကြာျခားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ
ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈအလြန္
မ်ားသည့္အခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။
၂၀၁၅
ခုႏွစ္တြင္
စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း

တည္ေထာင္ေသာ
(AEC)

က

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား
ေျပာၾကားသည္မွာ

“အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္
အဓိကသမိုင္းမွတ္တုိင္ႀကီးတစ္ခုမွာ
လူ
၆၂၂
သန္းေက်ာ္အတြက္
အေမရိကန္
ေဒၚလာသန္းေပါင္း
၂၆၀၀
(၂.၆
ထရီလီယံ) ရွိသည့္ ေစ်းကြက္ႀကီးကို ျဖစ္ထြန္းေစေသာ အခြင့္အလမ္း

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏

• ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ေသာ မႈခင္းမ်ား ကာကြယ္ႏမ္
ွ ိ နင္းေရး
အက္ဥပေဒ ၂၀၁၃
• လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အက္ဥပေဒ ၂၀၀၈
• ေငြခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အက္ဥပေဒ (အမွတ္ ၂ ) ၂၀၀၈
• မ်က္ျမင္သက္ေသ ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ၂၀၀၃
• ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ၂၀၀၃
• ရာဇဝတ္သားစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ျပင္ဆင္ခ်က္ အက္ဥပေဒ ၁၉၉၉
• ေငြခဝါခ်မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အက္ဥပေဒ ၁၉၉၉
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္
ႏိုင္ငံတကာတာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ျပည့္မီရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို
ခိုင္မာရန္ အင္အားစိုက္ထုတ္လွ်က္ရွိသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုးကို
လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး စာခ်ဳပ္အရဆိုလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွကေလးငယ္မ်ားသည္
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းရွိ
မည္သည့္ႏိုင္ငံထက္မဆို
ကေလး
သူငယ္အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ခြင့္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို
ရရွိေနၾကသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ၂၀၀၃ အရ
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးကို ထိပါးျခင္းမ်ားကို စီရင္ေသာ အက္ဥပေဒမ်ားႏွင့္
လူငယ္ ဟူေသာေဝါဟာရကို ႏိုင္ငံတကာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ
ေပါင္းစပ္ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အေျခခံက်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အာဟာရ
ျပည့္ဝေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးတို႔အျပင္ ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊
လူကုန္ကူးမႈ၊
ကေလး
လုပ္သားခိုင္းေစျခင္း၊
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္
အၾကမ္းဖက္ျခင္းဆိုင္ရာ
အျခားနည္းလမ္းမ်ားမွ
ကာကြယ္ျခင္း
တို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးကို ျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည္။၃၀
ထိုအက္ဥပေဒအရ
ထိုဥပေဒကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္
အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ေရးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ကေ
လးသူငယ္ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားကတ္ သို႔မဟုတ္
စာရြက္စာတမ္း ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔
တရားမဝင္
ဝင္ေရာက္လာေသာ
ကေလးငယ္မ်ားကို
တန္းတူညီမွ်စြာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။
ႏိုင္ငံသားအက္ဥပေဒ
၁၉၆၅
အရ
ကေလးသူငယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို
မ်ိဳး႐ိုးဆင္းသက္မႈျဖင့္သာ
ရရွိႏိုင္ေပသည္။
ထိုအခ်က္သည္
ေမြးစာရင္းစာရြက္စာတမ္းမရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဥေပဒအရ ကာကြယ္မႈကို ရရွိရန္
အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ ၃၁
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လူကုန္ကူးမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရး
အက္ဥပေဒ
၂၀၀၈အရ
လူကုန္ကူးမႈအမ်ိဳးအစားအားလံုးကို
တားျမစ္ၿပီး
လူကုန္ကူးသူမ်ားကို
ေထာင္ဒဏ္ ၄ - ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ လူကုန္ကူး ခံရႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကို ႀကိဳတင္ေဖာ္ထုတ္ေရး၊
တရားခံမ်ားကို
တရားစီရင္ေရး၊
လူကုန္ကူး
ခံရသူမ်ားကို
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္
ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးတို႔တြင္
ျမင့္မားေသာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။၃၂ ထိုဥပေဒအရ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးႏွင့္
တိုက္ဖ်က္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ (NOCHT)
ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ
ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားအားလံုးကို ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ
ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏
ႏိုင္ငံ့ဥပေဒျပဌာန္းမႈမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။
• အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ၂၀၁၀
• လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ႏွမ္ိ နင္းေရး ၂၀၀၇

ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈ

• လူကုန္ကူးမႈ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ ျပန္ေပးဆြမႈဲ ႏွမ္ိ နင္းေရး
၁၉၉၆
ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္ကို
လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမျပဳမီ
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏
လူကုန္ကူးမႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္မႈမွာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသူ အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးငယ္မ်ား
ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္
လူကုန္ကူးခံရျခင္းကို
ဦးတည္သည္။၃၃
စာခ်ဳပ္ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္တြင္
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္
ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈႏွင့္
နယ္စပ္
ျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ
ထိေရာက္စြာတိုက္ဖ်က္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒကို တိုးျမွင့္ရန္
ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးျပဳျပင္ခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ
လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရး၊
လူကုန္ကူးသူမ်ားကို
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးႏွင့္
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ကာကြယ္ေရးတို႔ ပါဝင္သည္။
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္
ႏို္င္ငံတကာ
လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို
လိုက္နာလက္ခံခဲ့ၿပီး
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား
က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္
တရားဥပေဒစီရင္ခ်က္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားကို
လက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္
အေမရိကန္
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာတြင္
အဆင့္
၂
သာရွိသည္။
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္
ကေလးသူငယ္မ်ားကို
ေရာင္းခ်ျခင္း၊
ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းဗီြဒီယို ႐ိုက္ကူးျခင္းကို တားျမစ္သည့္ ၂၀၀၂
ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္
ေရြးခ်ယ္စာခ်ဳပ္ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ ကေလး သူငယ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး
တရားဥပေဒမ်ားစြာကို
လက္မွတ္
ေရးထိုးထားေသာ္လည္း ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္သည့္
အလံုးစံုပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံ့ဥပေဒ ျပဌာန္းမႈကို ခ်မွတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနေပသည္။
ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္တြင္
ပါဝင္ေသာ
ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွ
င့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျပည္တြင္း
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္
အထူးသျဖင့္
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ကာကြယ္ေရးတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနသည္ကို
ေတြ႕ရွိရသည္။
ထိုကြာဟခ်က္မ်ားေၾကာင့္
လူကုန္ကူးခံရေသာ
ကေလးငယ္မ်ားကို တည္ၿငိမ္ၿပီး ေထာက္ပံ့မႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္
ေနထိုင္ႏိုင္ရန္
ကူညီေပးျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းမရွိသျ
ဖင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္လူကုန္ကူးခံရေသာ
ျဖစ္စဥ္စက္ဝန္းသည္ အၿမဲမျပတ္ လည္ပတ္လွ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ
ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈႏွင့္
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍
ႏိုင္ငံ့ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

• လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ၂၀၀၅
• ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ၁၉၉၃
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံကဲ့သို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း
ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာေၾကာင္း
ျပသရန္
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ႏိုင္ငံ့ဥပေဒကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ လူကုန္ကူးမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ
၂၀၀၅
တြင္
ထပ္မံျဖည့္ဆည္းသည့္အေနျဖင့္

18

ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ တရားခံမ်ားကို
စီရင္ရန္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အထူးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ
ခ်မွတ္ေသာ
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို
လိုက္နာရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ၁၉၉၃ ကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္
အေရွ႕ဘက္ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ
တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကားမွ
ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ရာတြင္
ခက္ခဲေသာျပႆနာမ်ားကို
ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
လူ၊
မူးယစ္ေဆး၊
လက္နက္ႏွင့္
ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို
လြတ္လပ္စြာ
ေမွာင္ခိုကူးႏိုင္သည္။
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္
စီးပြားေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ျပည္ပတြင္
ရွာေဖြသည့္
ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား
အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္
ရွိလာသကဲ့သို႔
အကာအကြယ္မဲ့စြာ
ေနထိုင္ရပ္တည္ေနရသူမ်ားကို လူကုန္ကူးခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္မွာလည္း
အစိုးရက မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ရွိေသာသူကိုသာ ကေလးသူငယ္အျဖစ္
တရားဝင္
သတ္မွတ္ထားသည္။၃၄
ထိုသတ္မွတ္ခ်က္သည္
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္
ကြဲျပားျခားနားေနသည့္အျပင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း
ကြဲျပားျခားနားေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
အျခားႏိုင္ငံတို႔တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား
လူကုန္ကူးခံရမႈကို
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္
တသမတ္တည္း
မဟုတ္ျခင္းႏွင့္ ေရာေထြးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အစားထိုးေသာအခါတြင္
မမွန္ကန္မႈမ်ား၊
ႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ေနာက္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေသာ နမူနာမ်ားထဲမွ
တစ္ခုျဖစ္သည္။

လာအိုႏုင
ိ ္ငံ
ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈႏွင့္
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍
ႏိုင္ငံ့ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။

လာအိုႏုင
ိ ္ငံ၏

• လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၅
• ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးဥပေဒ ၂၀၀၇
• အမ်ဳးသမီ
ိ
းကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ ၂၀၀၄
ကေလးငယ္မ်ားကို
က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းလုပ္ေပးျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ လူမႈေရးေ
ထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ပါဝင္ေသာ
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး
ကာကြယ္ေရးဥပေဒ ၂၀၀၇ ျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ညွဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းတို႔တြင္ ႏိုင္ငံသားအေရအတြက္
တိုးျမွင့္လာျခင္းကို သတိျပဳမိလာေသာအခါ လာအိုႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၂၀၀၃
ခုႏွစ္တြင္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ အထူးပါဝင္ပတ္သက္ လာခဲ့သည္။ လူကုန္ကူးမႈတြင္
စိုးရိမ္ဖြယ္ႀကီးထြားလာျခင္း၊ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ မထိေရာက္ျခင္း၊
ထိေရာက္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မရွိပါက
လူကုန္ကူးမႈအေျခအေနသည္
ပိုမိုဆိုးရြားလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ လာအိုႏိုင္ငံသည္ ႀကီးမားေသာ
ႏိုင္ငံတကာဖိအားေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။
၎ကိုတံု႕ျပန္ေသာအားျဖင့္ လာအိုႏုင
ိ ္ငံသည္ အဓိကက်ေသာ နိုင္ငံတကာ
ဥပေဒမ်ားကို လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးမႈမွ
ကာကြယ္ရန္
ကတိျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
လာအိုႏုင
ိ ္ငံသည္
ဤေဒသအတြင္းတြင္ ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္ကို ပထမဦးဆံုးလက္မွတ္ေရးထိုးေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ
တစ္ခုျဖစ္
သည္။လာအိုႏုင
ိ ္ငံအစိုးရမွ
တင္းမာစြာလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း လူကုန္ကူးသူမ်ားကို တရားစဲြဆိုႏုင
ိ ္ျခင္းမွာ
နည္းပါးေနေပေသးသည္။
လာအိုႏိုင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၅ မျပ႒ာန္းမီ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
သီးသန္႔သက္ဆိုင္ေသာ အလံုးစံုပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံဥပေဒမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ တရားဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေပ။ လူကုန္ကူးမႈကို
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
ႏုိင္ငံ့ဥပေဒမ်ား၏
ဥပေဒပုဒ္မမ်ားတြင္
တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ
သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ
ေဖာ္ျပထားသည္။သို႔ေသာ္
ထိုသို႔အပိုင္းခြဲထားေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္
ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိသည့္အျပင္
ယံုၾကည္အားကိုးဖြယ္မရွိေသာ
ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။၃၅
ဥပမာအားျဖင့္
အမ်ိဳးသမီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ ၂၀၀၄ ျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
ကေလးငယ္မ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
ညွဥ္းပန္းမႈတို႔မွ
ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို သတ္မွတ္ခ်က္ကို
ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း
အမ်ိဳးသားမ်ားအား
လူကုန္ကူးမႈကို
ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။

ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ ၊ံ ကေမၻာဒီးယားနိင
ု င
္ ၊ံ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ႏ
ံ င
ွ ့္ လာအိျု ပည္သသ
႔ူ မၼတႏိင
ု င
္ တ
ံ မ
႔ ို ွ
လိက
ု န
္ ာက်င္သ
့ းံု သည့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ တရားဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္း
လိုက္နာက်င့္သံုးေသာ
ခုႏွစ္

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံ

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

လာအုိျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ

ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ံုး၏ အဓမၼခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္

1930

Feb - 1969 (R)

Feb - 1969 (R)

Mar - 1955 (R)

Jan - 1964 (R)

ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ံုး၏ အဓမၼခိုင္းေစမႈကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္

1957

Dec -1969 (R)

Aug - 1999 (R)

Mar -1955 (R)

Unsigned
Unratifid

အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားကို ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံျခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္

1979

Aug - 1985 (A)

Oct - 1980 (S)
Oct - 1992 (R)

July - 1997 (A)

July - 1980 (S)
Aug - 1981 (R)

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္

1990

Mar - 1992 (A)

Oct - 1992 (A)

July - 1991 (A)

May - 1991 (A)

ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမား အစည္းအ႐ံုး၏ အဆိုးရြားဆံုး ကေလးသူငယ္ အဓမၼခိုင္းေစျခင္းဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္

1997

Feb - 2001 (R)

Mar - 2006 (R)

Dec - 2013 (R)

June - 2005 (R)

ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေမွာင္ခိုကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ကမၻာ့ကုလသမဂၢ စာခ်ဳပ္

2000

Dec - 2001 (S)
Unratifid

Nov- 2001 (S)
Dec - 2005 (R)

Mar - 2004 (A)

Sept - 2003 (A)

လက္နက္မ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
ကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ကမၻာ့ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္

2001

Unsigned
Unratifid

Dec - 2005 (A)

Unsigned
Unratifid

Sept - 2003 (A)

လူကုန္ကူးမႈ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရး
ကမၻာ့ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္ (ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္)

2000

Dec - 2001 (S)
Oct - 2013 (R)

Nov - 2001 (S)
July - 2007 (R)

Mar - 2004 (R)

Sept - 2003 (R)

ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ႀကံစည္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရး ကမၻာ့ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္

2000

Dec. - 2001 (S)
Oct - 2013 (R)

Nov - 2001 (S)
Dec - 2005 (R)

Mar. - 2004 (R)

Sept - 2003 (R)

(S) = အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ထားေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ - လက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူျခင္းကို ျပသသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ကို တိုက္႐ုက
ိ ္ ေဖာ္ျပျခင္း
မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ စစ္မွန္ျခင္းကို ျပသေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လုပ္ရန္ လက္မွတ္ထိုးေသာႏိုင္ငံ၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈကို ေဖာ္ျပသည္။ လက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္ လက္မွတ္ထိုးေသာ ႏိုင္ငံ၏ အတည္ျပဳျခင္း၊ လက္ခံျခင္းႏွင့္ သေဘာတူျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ စာခ်ဳပ္၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ပ်က္ျပားေစေသာ အျပဳအမူမ်ားမွ သစၥာရွစြိ ာျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္မည့္ တာဝန္ဝတၱရားကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ၁
((R) = ႏိုင္ငံမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း - အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုင
ိ ္ငံအေနျဖင့္ အျခားပါဝင္သူမ်ားက ၎ႏိုင္ငံကို စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ရန္ သေဘာတူညီပါက ထိုစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို လိုက္နာရန္ ၎၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပသေသာ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရၾကသည္
ွိ
။ အမ်ားႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ႏိုင္ငံအားလံုးမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျ
ခင္းမ်ားကို ပါဝင္သူမ်ားအားလံုးအား အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းထားလွ်က္ထိန္းသိမ္းသူမွ စုေဆာင္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးေသာ အဖြ႕အစည္
ဲ
းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုင
ိ ္ငံအား ထိုစာခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံတြင္း အက်ဳးသက္
ိ
ေရာက္မႈရေစရန္
ွိ
လိုအပ္ေသာ တရားဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ကို
ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူညီမႈ ရယူရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်န္ိ အတိုင္းအတာကို ေပးသည္။၂
(A)= ပါဝင္ျခင္း - ပါဝင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုးညွိႏိႈင္းထားေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာရန္ ကမ္းလွမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အလမ္းကို လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ တူညီသည့္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈရွိသည္။
ပါဝင္ျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသည္ ထိန္းသိမ္းသူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာ္အထည္မေဖာ္မီ ပါဝင္မႈမ်ားကိုလည္း လက္ခံသည္။
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ စာခ်ဳပ္၏ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ စာခ်ဳပ္သည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးကို ပါဝင္ႏိုင္ေစျခင္းလည္း ရွိႏို္င္ၿပီး ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကိုသာ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းလည္း ရွိႏုိင္သည္။
ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရွိပါက ပါဝင္ျခင္းသည္ ပါဝင္လိုေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သေဘာတူညီလာေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၃

____
(၁) စာခ်ဳပ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ဗီယင္နာသေဘာတူညီခ်က္ ၁၉၆၉ အပိုဒ္ ၁၀ ႏွင့္ အပို္ဒ္ ၁၈
(၂) စာခ်ဳပ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ဗီယင္နာသေဘာတူညီခ်က္ ၁၉၆၉ အပိုဒ္ ၂ (၁) (ခ) ႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၈
(၃) စာခ်ဳပ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ဗီယင္နာသေဘာတူညီခ်က္ ၁၉၆၉ အပိဒ
ု ္ ၂ (၁) (ခ) ႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၅

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈကို သက္ေရာက္မႈရွိသလား။
62.5%
62.5% လူကုန္ကူးမႈတိုးျမင့္ျခင္း

12.5%

12.5% မည္သည့္အရာမွ မေျပာင္းလဲျခင္း
9.37% လူကုန္ကူးသူမ်ားက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ခြာလိုသူမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း

6.25% မေသခ်ာပါ
9.37%

6.25% လူကုန္ကူးမႈေလ်ာ့က်ျခင္း
3.13% အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုငိ ္ငံမ်ားသည္ ေျဖရွင္းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္

6.25%
6.25%
3.13%

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုင
ိ ္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအဖြ႕အစည္
ဲ
း၏ ဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးတိုးတက္မႈသည္ မည္သို႔ေသာ မေကာင္းေသာရလဒ္မ်ား ျဖစ္လာေစႏိုင္သလဲ။

45% ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား တုိးလာျခင္း
45%

20% ျပႆနာမ်ား ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာျခင္း
20%

10% လူကုန္ကူးမႈလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း
5% တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ အေျခအေနပိုမို ဆိုးရြားလာျခင္း
5% ေဒသတြင္းတြင္ ျပႆနာမ်ား ပုိမုိပ်႕ႏွ
ံ ႔လ
ံ ာျခင္း
5% ကေလးငယ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း ပိုမိုမ်ားျပားးလာျခင္း
5% အစိုးရမ်ားမွ လူကုန္ကူးမႈလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားကို ျပန္လည္တုံ႕ျပန္မည္မဟုတ္ျခင္း
5% ပြစားမ်ား/
ဲ
လူကုန္ကူးသူမ်ား နယ္စပ္ကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာျဖတ္ေက်ာ္ႏုင
ိ ္ျခင္း

5%
10%

5%
5%

5%

5%

*ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူကုန္ကူးမႈ ႏွိမ္နင္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနသူ ၉၂ ဦးကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။၃၆
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“ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းကို သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းမရွိရင္ လူကုန္ကူးမႈအျဖစ္
သက္ေသ မျပႏိုင္ပါဘူး။ ဥပမာေျပာရရင္ မိဘက သားသမီးကို
ေရာင္းေနတာေတာင္ သားသမီးဟာ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရေၾကာင္း
သက္ေသျပလို႔ အၿမဲမရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဆံုးမွာေတာ့
လူကုန္ကူးမႈလို႔ မေျပာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။”
ေတာ္၀င္ ထိုင္းရဲဌာန
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†

အခန္း (၂)
ႏိုင္ငံတြင္းလူကုန္ကူးမႈ
22

*

ႏိုင္ငံတြင္း လူကုန္ကူးမႈ

ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးမႈ
ျပည္တြင္း
လူကုန္ကူးမႈဆိုသည္မွာ
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏
နယ္နိမိတ္အတြင္း
လူကုန္ကူးမႈျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္
ႏိုင္ငံျခားမွ
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္
အကာအကြယ္မဲ့ေသာ
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို
အထူးအေလးေပးလွ်က္ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ လူကုန္ကူးသူမ်ားအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္
လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ အစိုးရခိုလႈံစခန္း ၉ ခုတြင္
စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ
စခန္းရွိ
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏
၈၀
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္
ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး
ထိုထဲမွ
တစ္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔မွာ ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။၃၇
ထိုင္းလူငယ္မ်ား ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိရသည့္အခါ ၎တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိသေဘာအရ
လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆရသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကို
လူကုန္ကူးမႈအျဖစ္ ရဲမွစံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ နည္းပါးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ျပည္တြင္းကေလးသူငယ္
လူကုန္ကူးမႈသည္
ဖမ္းဆီးရန္ႏွင့္
တရားစြဲဆိုရန္ တင္ျပျခင္းမ်ား မရွိေပ။
မိဘမ်ား၏
စီးပြားေရး
အခြင့္အလမ္းမ်ား
ေကာင္းလာျခင္းႏွင့္
ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား
ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္
ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားကို
ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈသည္
ေလ်ာ့နည္းလာသည္ဟု
ယူဆခ်က္မ်ားရွိၾကသည္။
ထိုင္းကေလးငယ္မ်ား ျပည့္တန္ဆာျဖစ္ျခင္းကုိ ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္
ပညာသင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
တိုးခ်ဲ႕ေပးေသာ
အစိုးရ၏
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္
လူကုန္ကူးမႈတြင္
ပါဝင္ေသာ
ကေလးငယ္အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီဟု လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္
လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာက
တင္ျပခဲ့သည္။၃၈
ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရးကို အာ႐ံုစိုက္မႈနည္းပါးျခင္းသည္
ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းသို႔
ႏိုင္ငံျခား
ကေလးငယ္မ်ား
ဝင္ေရာက္မႈတိုးပြားလွ်က္ရွိၿပီး
အမ်ားစုမွာ
ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
လာအိုႏိုင္ငံတို႔မွ
ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ကာ
ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးလွ်က္ ရွိသည္။
ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားသည္
ထိုေဒသမွ
ကေလးငယ္မ်ားထက္
အကာအကြယ္မဲ့မႈနည္းပါးၾကသျဖင့္
ထိုင္းကေလးငယ္ကို
ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိရပါက
၎မွာ
မိမိဆႏၵျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။
ထိုင္းအစိုးရ၏
အထူးစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးဌာန
(DSI)
က
၎တို႔ေဖာ္ထုတ္ရရွိသည့္ လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးငယ္အမ်ားစုမွာ
ႏိုင္ငံျခားမွျဖစ္ၿပီး
ႏွစ္စဥ္လက္တစ္ဆုပ္စာ
ပမာဏာသာ
ဝင္ေရာက္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။၃၉ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ျခားနားစြာပင္
လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တင္ျပခ်က္အရ
လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အစိုးရခိုလံႈစခန္းမ်ားတြင္
လူကုန္ကူးခံရေသာ
ထိုင္းကေလး
ငယ္အေရအတြက္ႏွင့္
ႏိုင္ငံျခားကေလးငယ္အေရအတြက္မွာ တူညီလုနီးပါး ျဖစ္သည္။၄၀
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
မညီမွ်ေသာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္
ေက်းလက္ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈတို႔သည္
ျပည္တြင္းကေလး
သူငယ္လူကုန္ကူးမႈအတြက္
အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေနေပသည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
လူကုန္ကူးမႈ
ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ေဆာင္ေရးမွ
ကိုယ္စားလွယ္က

“ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္
ျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။
အထူးသျဖင့္
ထိုင္းႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ မညီမွ်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါ။ အဆင္းရဲဆံုးလူေတြဟာ
လူကုန္ကူးခံရဖို႕ မျဖစ္မေနလိုအပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္က
ဆင္းရဲမႈကို
အကြက္ခ်အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး
ကြာဟခ်က္
တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလိုက္ၾကတာပါ” ၄၁ ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။
မညီမွ်ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈသည္
ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး
ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိေသာ
မိသားစုမ်ားမွ
ထိုင္းမိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္ခံရျခင္း
တိုးျမင့္လာမႈတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထိုမိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္
ထိုင္းႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း အီဆန္ေဒသဟု လူသိမ်ားေသာေဒသမွ
ျဖစ္ၿပီး ဘားမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားမွ ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္
ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား၊
ဒိီဇိုင္နာအဝတ္အစားမ်ား၊
စမတ္ဖုန္းမ်ား
စသည္တို႔
ရမည္ဟူေသာ
ကတိစကားမ်ားျဖင့္
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းသို႔
သြတ္သြင္းၿပီး
ေခါင္းပံုျဖတ္
အျမတ္ထုတ္ၾကသည္။
၎တို႔သည္
ပညာတတ္ၾကၿပီး
အႏၱရာယ္ရွိသည္ကို သတိျပဳမိၾကေသာ္လည္း ဇိမ္ရွိေသာဘဝကို

“

ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
ျပႆနာအေနအထားကို သိရွိၿပီး သတိျပဳမိတယ္။
ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို
လူသိရွင္ၾကား မျဖစ္ေစဘဲ ျပည့္တန္ဆာအက္ဥပေဒ ဒါမွမဟုတ္
အလုပ္သမားအက္ဥပေဒလိုမ်ိဳး အျခားအက္ဥပေဒေတြကို

အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကတယ္။ လူကုန္ကူးမႈဟာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္တဲ့အမႈလို႔
ထင္ျမင္တဲ့အတြက္ အဲဒီျဖစ္ရပ္ေတြအတြက္ လူကုန္ကူးမႈကို
အသံုးျပဳျခင္းမရွိပါဘူး။

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အထူးျပဳေလ့လာသူ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕
ေရာက္ရွိႏုိင္ေသာ
ျမင္ၾကသည္။၄၂

ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို

ဝင္ေငြျမင့္ေသာ

”

အလုပ္အျဖစ္

ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္
လိင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္
သတင္းေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ၿပီး ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို
ႀကီးမားစြာ အေထာက္အကူျပဳေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္း ႀကီးထြားလာေသာ
လူမႈေရးျပႆနာျဖစ္လာခဲ့သည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ
မ်ား အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ားကို
ျပလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ ခၽြမ္လီပိုင္ (၁၉၉၂၁၉၉၅) က အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ ျပည့္တန္ဆာၿဖိဳခြဲမႈကို ေၾကညာခဲ့သည္။
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းသည္
ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္
တရားဝင္လုပ္ငန္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး
ယခုလည္းျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ မစၥတာ လီပင
ို သ
္ ည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္မ်ားကို
ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္းမွ
တိုက္ဖ်က္ရန္အလို႔ငွာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမွ
ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္
ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။၄၃ ထိုမူဝါဒမ်ားအရ မိန္းကေလးမ်ားကို
ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ဖိအားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သြတ္သြင္းျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းျခင္း
သို႔မဟုတ္
ႏွိပ္စက္ျခင္း
ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိဘဲ
ျပည့္တန္ဆာေခါင္းမ်ားကို
တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။
ထိုကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း႐ံုးမွ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အၾကံေပး
အရာရွျဖစ္
ိ သည့္
ဆိုင္ဆူရီ
ခ်ဴတီကယ္သည္
အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“ထိုင္းအမ်ိဳးသားေတြဟာ
ျပည့္တန္ဆာနဲ႔ေပ်ာ္ပါးရတာကို
ထမင္းစားၿပီး
ေကာ္ဖီေသာက္သလိုပဲ ယူဆၾကတယ္။ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ မခံစားၾကဘူး။
တခ်ိဳ႕မိဘေတြက
ပ်င္းလြန္းလို႔
ကေလးေတြကို
သူတို႔အတြက္
ေငြအမ်ားႀကီးရွာေပးေစခ်င္ၾကတယ္။ သူတို႔ကေလးေတြ ဘယ္လိုအလုပ္ပဲ
လုပ္ရပါေစ
ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။
သက္ငယ္ျပည့္တန္ဆာတိုက္ဖ်က္ေရးဟာ
အစိုးရရဲ႕မူဝါဒဆိုေပမယ့္ အစိုးရအရာရွိေတြ အမ်ားႀကီးက ဒီကိစၥမွာ ပူးေပါင္းေ
ဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါဘူး။”၄၄
ရဲမ်ားက
ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ
ဘားမ်ား၊
ႏုိက္ကလပ္မ်ားႏွင့္
ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားမွ
မိန္းကေလးမ်ားကို
မွတ္ပံုတင္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္
ၿဖိဳခြဲခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း
မွတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ရွိသည္။
မိန္းကေလးတြင္ မွတ္ပံုတင္မရွိပါက အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ငယ္သည္ဟု
မွတ္ယူၿပီး ထိုမိန္းကေလးကို ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ တရားမဝင္ လုပ္ခိုင္းသည္ဟု
အဓိပၸာယ္ရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
အသက္
၁၅
ႏွစ္အရြယ္၌
သေဘာတူညီခ်က္ေပးခြင့္သည္
မိန္းကေလးမ်ား
အေနျဖင့္
အသက္
၁၅
ႏွစ္ေက်ာ္ျဖစ္ေနသေရြ႕
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းတြင္
ပြင့္လင္းစြာလုပ္ကိုင္ျခင္းကို
အရွိန္အဟုန္ျဖင့္
လက္ခံလာၾကသည္။၄၅
အသက္
၁၈
ႏွစ္ေအာက္အရြယ္မ်ားသည္
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းတြင္
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္
တရားမဝင္ေၾကာင္းပါရွိသည့္
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ႏွိမ္နင္းျခင္း အက္ဥပေဒ ၁၉၉၆
ရွိေသာ္လည္း ဤက့ဲသို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းရဲဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာျပသည္မွာ ี

“လူကုန္ကူးခံရတဲ့
ကေလးငယ္
အမ်ားစုက
ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြျဖစ္ၿပီး
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္။ အႀကီးမားဆံုးျပႆနာကေတာ့
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ အဲဒီမိန္းကေလးေတြက အသက္
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၁၃ -၁၄ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို
ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
တခ်ိဳ႕က
အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး
အခ်ိဳ႕က
အခ်ိန္ျပည့္အသက္ေမြးမႈလို
လုပ္ကိုင္ၾကတယ္။
ဒီလုပ္ငန္းမွာ
ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္ေတြထက္ ထိုင္းကေလးငယ္ေတြက ပိုမ်ားပါတယ္။”၄၆
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ
ျပည့္တန္ဆာအိမ္ငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဟုိတယ္မ်ား ႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား
အပန္းေျဖစခန္း ကဲ့သို႔ေသာ အလံုပိတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။
အာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔ကို ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးသည့္အခါ မိန္းကေလးမ်ားသည္
ထြက္ေျပးၾကသျဖင့္
၎တို႔သည္
မိမိ၏သေဘာျဖင့္
လုပ္ကိုင္သည္ဟု
ယူဆၾကရသည္။၄၇ အဖမ္းခံရမွာကို ေၾကာက္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရဲမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္
လူကုန္ကူးျခင္း
အေထာက္အထားမ်ားရရွိရန္
အလြန္ခက္ခဲသည္။
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းတြင္
လုပ္ကိုင္ၾကေသာ
မိန္းကေလးမ်ားသည္
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို မသတ္မွတ္ၾကဘဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္
ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆိုၾကကာ လူကုန္ကူးသူမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာ ေခါင္းမ်ားႏွင့္
ျပည့္တန္ဆာအိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို
လႊတ္ေပးလိုက္ၾကသည္။
၎တို႔မွ
လက္မခံေသာေၾကာင့္ ရဲမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကို လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္၍မရၾကေပ။
ထို႔ေၾကာင့္
တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကို

“

“ျပႆနာကေတာ့ လိင္လုပ္ငန္းပါပဲ။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေနေတာ့
အၿမဲရွေနမွ
ိ
ာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ လူကုန္ကူးတဲ့ အလုပ္မ်ဳးကိ
ိ ု
အဓိကဦးတည္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြက
အၿမဲပစ္မွတ္ထားေနမွာပဲ။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့
ရွာရတာလည္းလြယ္သလို ဘယ္မွာရွာရမယ္
ဆိုတာကိုလည္း သိတယ္ေလ။”

”

ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ေပးေနသူ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး၊
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ
သို႔မဟုတ္
တရားမဝင္ခိုင္း ေစျခင္း စသည့္ အျခားဥပေဒမ်ားျဖင့္ စြဲဆိုၾကရၿပီး ျပည္တြင္းလူ
ကုန္ကူးမႈျဖစ္ရပ္မ်ားကို သိျမင္မႈ ပိုမိုနည္းပါးေစေပသည္။

ေတာ့ခ္က်ဴး
၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေတာ့ခ္က်ဴးဟူေသာ အေခၚအေဝၚတစ္ခု
ေခတ္စားလာခဲ့ၿပီး “မရင့္မွည့္မီ ရိတ္သိမ္းျခင္း” ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ
အေၾကြးရစရာရွိသျဖင့္
စပါးမ်ားကို
မရင့္မွည့္မီ
ရိတ္သိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။၄၈
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏
စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းတြင္
လယ္သမားမ်ားစြာသည္
အလြန္ဆင္းရဲသျဖင့္ စပါးမ်ားကို ရင့္မွည့္ေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္တြင္
၎တို႔၏
မိသားစုမ်ားကို
ေကၽြးေမြးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။
ထို႔ေၾကာင့္
အေၾကြးယူၾကရၿပီး ထိုအေၾကြးမ်ားကို ေက်ေစရန္ စပါးမ်ားကို ရိတ္သိမ္းၿပီး
ေၾကြးရွင္မ်ားကို ဆပ္ၾကရသည္။ ေတာ့ခ္က်ဴးဟူေသာ အေခၚအေဝၚသည္
အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္
စိုက္ပ်ိဳးေရးကို
မွီခိုေနရေသာ
ထိုင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ
လယ္သမားမ်ား၏
ဘဝၾကမ္းတမ္းမႈကို
မီးေမာင္းထိုးျပရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။၄၉
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အာရွေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏
စီးပြားေရးသည္ ပိုမိုက်ပ္တည္း လာခဲ့ၿပီး လယ္သမားမ်ားမွာ ရပ္တည္ရ
ပိုမိုခက္ခဲလာခဲ့သည္။ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ သီးႏွအစား
ံ
၎တို႔၏ သမီးမ်ားကို အေပါင္ထားလာၾကသည္။၅၀
ဖခင္၏ အေၾကြးမ်ားကို ဆပ္ရန္ႏွင့္ မိသားစု၏ ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္
အသက္
၁၂
ႏွစ္အရြယ္ထိပါဝငေသာ
မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို
ထိုင္းႏုိင္ငံအႏွံ႕အျပားရွိ ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပို႔ခံရသည္။
ထိုသို႔ေသာ ေခ်းေငြျဖင့္ခိုင္းေစျခင္းသည္ ကၽြန္ျပဳျခင္းမွ ျခားနားမႈမရွိေပ။
၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန (MLSW) သည္
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းႏွင့္ လူသားမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း (လူကုန္ကူးမႈဟူေသာ
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အသံုးအႏႈန္းကို
သံုးႏႈန္းျခင္း
မရွိေသးေပ)
ဦးတည္ေျဖရွင္းရန္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ မိန္းကေလးဦးေရ ၆၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံ
ေျမာက္ပိုင္းရွိ ခ႐ိုင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ခ်င္း႐ိုင္မွ မိန္းကေလးငယ္ ၁၅၀၀
ခန္႔သည္ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေရာင္းခံေနရေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသိရွိရသည္။၅၁
ထိုကိန္းဂဏန္းသည္
ေတာ့ခ္က်ဴးေၾကာင့္ အသိမ္းခံရေသာ မိန္းကေလး
၂,၀၀၀ ခန္႔၏ ဆရာဆရာမမ်ားက အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန
(MLSW) သို႔ ေပးပို႔ေသာ ခန္႔မွန္းကိန္းဂဏန္းျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စ၍
ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ၿပီး ေတာ့ခ္က်ဴးကို အသံုးျပဳမႈ နည္းပါးလာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုဓေလ့ကိုလက္ခံေသာ စိတ္ဓာတ္သည္ က်န္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး မိသားစု
အခ်ဳ႕သည္
ိ
ထိုလုပ္ရပ္ကို လက္ခံႏုင
ိ ္ေသာလုပ္ရပ္အျဖစ္
သတ္မွတ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးျခင္း
ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္
အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္
ေနထိုင္ၾကေသာ
ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား၊
ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္
ယံုၾကည္မႈရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ေခၚဆိုရာတြင္ သံုးႏႈန္းေသာ
အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။၅၂
၎တို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လာေသာ
သမိုင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂,၀၀၀ ခန္႔ကပင္ ျဖစ္သည္။
မၾကာေသးခင္
ကာလမ်ားအတြင္းက
တီဘီတန္လူမ်ိဳး၊
ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္
တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။
ထိုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ခ်င္းမိုင္၊ မယ္ဟုန္ဆန္း၊ ခ်င္း႐ိုင္ႏွင့္ တက္ခ္
ခ႐ိုင္ကဲ့သို႔ေသာ
ေတာင္ပိုင္း
ေဒသမ်ားတြင္
အေျခခ်ေနထိုင္သည္ကို
ေတြ႕ရွိရသည္။
သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ
ေတာင္ေပၚတိုင္း
ရင္းသားမ်ားသည္ ထိုင္းအစိုးရ၏ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို
အနည္းငယ္သာ
ႀကံဳေတြ႕ရသည္။
အခ်ိန္ကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်
ထိုင္းသစ္ေတာဧရိယာမ်ားစြာကို
ထိခိုက္ေစသည့္
၎တို႔၏
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ရွိေနျခင္းအေပၚ သတိျပဳမႈပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို တားဆီးေသာ မူဝါဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရက တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားကို
အျခားသီးႏွံမ်ားႏွင့္
အပင္မ်ား
စိုက္ပ်ိဳးရန္
တိုက္တြန္းေသာ္လည္း
“ေရႊႀတိဂံေဒသ”မွ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္းသည္
ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ဝင္ေငြမတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို
ျဖစ္ေစသည္။၅၃ ဝင္ေငြရွာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္
ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသား မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ လိုအပ္လာၾကသည္။
လူကုန္ကူးမႈ၏ သားေကာင္ျဖစ္ၾကရေသာ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားကေလး
ငယ္မ်ားစြာသည္ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားမွ
ျဖစ္သည္။ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ား၏ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္
၈၇
မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ဝင္ေရာက္ၾကၿပီး
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ၏
ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ သည္။ ေယာက်္ားေလး ၃၅.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ မိန္းကေလး ၂၉%
သည္သာ အလယ္တန္းတက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသား
၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စာမတတ္ၾကသျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္း အတာ၏
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။၅၄
ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈတြင္
အေရးႀကီးေသာ
ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။
မယ္ဟန
ု ဆ
္ န္းခ႐ိင
ု မ
္ ွ ေတာင္ေပၚတိင
ု ္းရင္းသားမိသားစုမ်ား၏ ၆၄ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းသည္
(ဝင္ေငြ တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ေဒၚလာထက္နည္း) ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္းေအာက္သို႔
ေရာက္ရွိေနၾကၿပီး ထိုလူဦးေရ၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ (ဝင္ေငြ တစ္ရက္လွ်င္ ၁
ေဒၚလာထက္နည္း) အလြန္အမင္းဆင္းရဲမႈတြင္ ေနထိုင္ၾကရသည္။၅၅

“

ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈကိစၥေတြမွာ
သတင္းအခ်က္အလက္အစစ္ေတြ မရွိပါဘူး။
ဒီျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အမ်ား ႀကီးျဖစ္ေနတာ အေသအခ်ာပါ။
သတင္း အခ်က္အလက္ေတြပဲ မရွိတာ။ ဘယ္သူမွ
ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို မရွာေဖြမစံုစမ္းပါဘူး။ ေနရာမွန္ေတြမွာ
ရွာေနတယ္လို႔လည္း မထင္မိဘူး။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕အစည္
ဲ
း ဝန္ထမ္း၊ ခ်င္းမိုင္

”

မိသားစုမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတေနျခင္းသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ ျဖားေယာင္းမႈကို
ခံရရန္ အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ေငြအလြန္အမင္း
လိုအပ္ေနသျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လူကုန္ကူးသူႏွင့္ လုိက္သြားျခင္းသည္
အလုပ္အကိုင္ရႏိုင္သျဖင့္ ေငြရွာႏိုင္ၿပီး ဘဝတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ရႏိုင္သျဖင့္
၎တို႔၏
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္သည္။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၎တို႔သည္ အျခားကေလးငယ္မ်ား အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္
ပါးစပ္တစ္ေပါက္ေလ်ာ့ေရးအတြက္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ေပးလိုက္ၾကသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
တည္ဆဲဥပေဒက
ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားမ်ား
လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကို
ပိတ္ပင္ထား
သည္။
ေတာင္ေပၚတို
င္းရင္းသားမ်ားစြာတြင္
မွတ္ပံုတင္ႏွင့္
အေျခခံစာရြက္စာတမ္းမ်ား
မရွိၾကသျဖင့္
၎တို႔
၏ေနအိမ္မွ
ထြက္ခြာသြားလာႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။
ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္
၎တို႔ကို
သတ္မွတ္
ထားေသာ
ေနရာမ်ားမွ ရံဖန္ရံခါထြက္ခြာရန္ ေၾကာက္လန္႔ၾကၿပီး ထြက္ခြာပါကလည္း
အကာအကြယ္မဲ့ ျဖစ္ၾကရသည္။ ထိုအခါတြင္ ပြဲစားမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာၿပီး
လူေမွာင္ခိုကူးရာတြင္ ကူညီျခင္း၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို
တရားမဝင္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကသည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ
ပြဲစားစနစ္ကို
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
လာအိုႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။
ပြဲစားမ်ားသည္
ရပ္တည္ရခက္ခဲေနေသာ
မိသားစုမ်ားကို
ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီး
၎တို႔၏
အကာအကြယ္မဲ့ျခင္းႏွင့္
စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား
မရွိျခင္းအေပၚ
အခြင့္ေကာင္းယူကာ
၎တို႔၏
ကေလးငယ္မ်ားကို
အလုပ္ရွာေပးႏိုင္ေၾကာင္း
သို႔မဟုတ္
ပညာဆက္သင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း
အာမခံၾကသည္။ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္း သားကေလးငယ္မ်ားစြာ အထူးသျဖင့္
မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ လိင္လုပ္ငန္းတြင္ လူကုန္ကူးျခင္း ခံၾကရသည္။

ျပႆနာတစ္ရပ္ရွိသည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွ တင္ျပသည္မွာ

“ရဲအရာရွိေတြၾကားမွာ
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြရွိတာေၾကာ
င့္ အဲဒီျပည့္တန္ဆာအိမ္ေတြ အမ်ားႀကီးကို ရဲအရာရွိႀကီးေတြက
ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြကို ျပည့္တန္ဆာအိမ္ထဲ
လူကုန္ကူးတာကို ေျဖရွင္းဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။”၅၈
ထိုသုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ရပ္တန္႔လိုက္ရၿပီး
အာဏာပိုင္မ်ားေၾကာင့္
အၿပီးတိုင္
အမႈပိတ္လိုက္ရသည္။
ကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး သင့္ေတာ္ရာ
အစိုးရခိုလႈံစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္
လံုၿခံဳေရး
ဝန္ႀကီးဌာနမွ
ခ်မွတ္ေသာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္
ကာကြယ္ထားေပလိမ့္မည္။
အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
ရဲမ်ားက
ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေနသည္မ်ားကို သတိျပဳမိေသာ္လည္း
ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားက
စံုစမ္း
ေထာက္လွမ္းျခင္း
သို႔မဟုတ္
ဂ႐ုျပဳျခင္းဟူသည့္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိပါက
ထိထိေရာက္ေရာက္
စံုစမ္းလိုျခင္း
မရွိေပ။
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္
လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာ၌
အဆင့္ ၃ သို႔က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေစာင့္ၾကည့္စာရင္း တြင္လည္း
ထပ္မံက်ေရာက္လာရာ
ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္
လူကုန္ကူးမႈ
တိုက္ဖ်က္ျခင္းကို
အင္တိုက္အား
တိုက္
လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို ျပသလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵသည္ ျပည္သူတို႔တြင္
ရွိလာခဲ့သည္။

ခ်င္း႐ိုင္ၿမိဳ႕မွ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ

“မိန္းကေလးေတြကို မားမားစံ (ျပည့္တန္ဆာအိမ္ေခါင္းေဆာင္) ဆီ
တိုက္႐ိုက္ပို႔ေပးေနတာကို လြယ္ေအာင္လုပ္ေပးေနတဲ့ သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္
အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရွိတယ္။
ျပည့္တန္ဆာအိမ္မွာ
မားမားစံက
အဲဒီမိန္းကေလးေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ မားမားစံ ကိုယ္တိုင္ကလည္း
လူကုန္ကူး ခံခဲ့ရသူပဲ။”၅၆
ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈတြင္ အခက္အခဲမွာ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္
ထိုလူကိုဖမ္းရခက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပြဲစားထက္ မားမားစံသာ
အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။
လိင္လုပ္ငန္းတြင္
လူကုန္ကူးခံရေသာ
ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသူ
မိန္းကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ခ႐ိုင္မ်ားမွ ထြက္ခြာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ၎တို႔ကို
ခ်င္း႐ိုင္ႏွင့္ ခ်င္းမိုင္ရွိ ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ကို
ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ၎တို႔၏ မူရင္းရပ္ရြာမွ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား
သြားလာေရးကို ပိုမိုလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားတြင္
လူျဖည့္ရေသာ
မားမားစံက
အၿမဲဆက္သြယ္သည့္
ပြဲစားအတြက္
အလုပ္ပိုမိုေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ၅၇
ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသူမိန္းကေလးမ်ား၏
အကာအကြယ္မဲ့မႈကို
ေလ်ာ့ပါးေစရန္
လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း
လုပ္ေဆာင္ေနရေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာအေနျဖင့္
တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားအတြက္
မွတ္ပံုတင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေပးၾကသည္။ ထိုင္းအစိုးရမွ
ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပားမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏
ႏိုင္ငံသားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏
ေဒတာေဘ့စ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးသားျဖစ္ေစသည္။ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသူ
မိန္းကေလးမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မေပးေသာ္လည္း ေဒတာေဘ့စ္တြင္
မွတ္တမ္းတင္ေပးသျဖင့္
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေသာ
စနစ္အရ
၎တို႔၏
အကာအကြယ္မဲ့မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး လူကုန္ကူးသူမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိန္တြင္
ရဲမ်ားက ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ ပိုမ်ားသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာက
ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္း
သားကေလးငယ္မ်ားအတြက္
အေျခခံပညာေရးကို
ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္
ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေပသည္။
လူကုန္ကူးမႈကို
ေစာင့္ၾကည့္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခု
ရွိသင့္ေသာ္လည္း
ကံမေကာင္းစြာပင္
အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားသည္
ရြာမ်ားစြာအတြက္
ဖြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
ေက်ာင္းတက္ရန္
ခရီးေဝးသြား
ၾကရကာ
တစ္ခါတစ္ရံ
အျပင္ဘက္ဧရိယာမ်ားကိုပင္
သြားၾကရေသာေၾကာင့္
လူကုန္ကူးသူမ်ား
သို႔မဟုတ္
ရဲမ်ားက
ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။
ပြဲစားမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ျခင္းတို႔တြင္
ရဲမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းရာ၌ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားမွ တင္ျပေသာ

“လူကုန္ကူးမႈမ်ားအတြက္ ထားရွိတဲ့ ဗဟိုေဒတာေဘ့စ္တစ္ခုကို

“

လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထားရွိခြင့္ရရွိၿပီး

စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အသံတိတ္သြားခဲ့ ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ထိုင္းရဲနဲ႔ အထူးစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးဌာနတို႔
ပူးေပါင္း ေကာက္ယူထားတဲ့ လူကုန္ကူးမႈအေရအတြက္ကို
စုေဆာင္းထားတဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ရွိပါတယ္။ ရဲေတြက
ဒီအေရအတြက္ကို ဘယ္လိုရသလဲလို႔ ေမးလာရင္ ေပၚ-ေဆာ္ေတာ္-ေရာ္- ၀၁ လို႔ေခၚတဲ့ ပုံစံတစ္ခုကေန ရတာပါ။ အဲဒီပံုစံဟာ
ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းက ရဲစခန္းတစ္ခုစီက ရရွိတဲ့ လူကုန္ကူးမႈေတြကိုပဲ
မွတ္တမ္းတင္ထားတာျဖစ္ၿပီး လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး
ဝန္ႀကီးဌာနမွာရွိတဲ့ အေရအတြက္နဲ႔ေပါင္းဖို႔ ေပးပို႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာနက
ဗဟိုေဒတာေဘ့စ္ကို ဖြင့္လွစ္ရာမွာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။
ရဲေတြကေတာ့ အမႈကို တရား႐ံုးမွာ စြဲဆိုသင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္ရတဲ့
ေရွ႕ေနဆီအပ္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာင္ လိုက္ေနၾကတုန္းပါပဲ။ ဒါကို
လူကုန္ကူးမႈလို႔ ထင္ျမင္ထားေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမွာ တရား႐ံုး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္သြားတာပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက
အခ်က္အလက္ေတြအားလံုးကို စုစည္းဖို႔ စနစ္တစ္ခုမရွိဘဲနဲ႔
ဒီလိုကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္ေတြကို ေပါင္းဖို႔ သူတို႔ကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုလုပ္ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ရမွာ လဲ။
သူတို႔က ခိုလံႈစခန္းက အေရအတြက္ကို မေကာက္ယူဘဲ
(ညွဥ္းပန္းခံရသူမ်ားႏွင့္ ေရာေနတဲ့) သူတို႔မွာရွိတဲ့
အေရအတြက္ကိုပဲ သံုးတာမို႔ ခိုလႈံစခန္းက အေရအတြက္ေတာင္မွ
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာရွိတဲ့ အေရအတြက္နဲ႔မတူဘူး။ ေဒသခံ
ရဲအရာရွိေတြဆီကိုပဲ ပို႔ထားတဲ့ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနအတြင္းက
အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္ေတြေတာင္ ရွိပါေသးတယ္။ အေရအတြက္ကို
ဘယ္သူမွ အတိအက်အတည္မျပဳႏုိင္ဘူး။ မွတ္တမ္းေတြက
စာရြက္ေပၚရွိသေလာက္ပါပဲ။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဒီေဒတာေဘ့စ္ကို
တာဝန္ယူရသူက ရဲေတြပါပဲ။
ေတာ္၀င္ ထိုင္းရဲဌာန၊ ဘန္ေကာက္

”
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“မိန္းကေလးေတြကို မားမားစံ (ျပည့္တန္ဆာ အိမ္ေခါင္းေဆာင္)
ဆီ တိုက္႐ုက
ိ ္ပို႔ေပးေနတာကို လြယ္ေအာင္လုပ္ေပးေနတဲ့
သက္လတ္ပိုင္း အရြယ္ အမ်ဳးသားတစ္
ိ
ေယာက္ရတယ္
ွိ
။
ျပည့္တန္ဆာအိမ္မွာ မားမားစံက အဲဒီမိန္းကေလးေတြကို
ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ မားမားစံကိုယ္တိုင္ကလည္း
လူကုန္ကူးခံခဲ့ရသူပဲ။”

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႕အစည္
ဲ
း ဒါ႐ိုက္တာ၊ ခ်င္း႐ိုင္
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အခန္း (၃)
ကေမၻာဒီးယားမွ လူကုန္ကူးမႈ
*28

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ

ေနာက္ခံသမုိင္း
၁၉၉၀ခုနွစ္မ်ားကတည္းက
ထုိင္းႏုိင္ငံသည္
ကေမာၻဒီးယား
မွေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကုိ
ဆြဲေဆာင္ရာေနရာ
ျဖစ္ခဲ့သည္။
တရားဝင္ျဖစ္ေစ၊
တရားမဝင္ျဖစ္ေစ
အလုပ္လုပ္ေသာ
ကေမာၻဒီးယားလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားအျပား ရွိသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္
မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းသူ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသား ၈၈၀,၀၀၀ ရွိသည္။၅၉
သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုိင္ငံရွိ ကေမာၻဒီးယား
လူမ်ိဳးမ်ား၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာျဖစ္သည္။
ကေမာၻဒီးယားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
ႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔
အၿမဲဝင္ေရာက္လာေနမႈကုိ
ပိတ္ဆုိ႔ရန္
ႀကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္
ထုိင္းအစုိးရသည္ ကေမာၻဒီးယားတုိ႔အား လုပ္ခနည္းေသာ၊ ညစ္ပတ္ေသာ၊
အႏၱရာယ္မ်ားေသာ၊
ေအာက္က်ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ
အလုပ္ေပးရန္
ကန္႔သတ္ျခင္းအားျဖင့္
ေရႊ႕ေျပာင္း
ဝင္ေရာက္မႈ
အလားအလာကုိ ဟန္႔တားရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။၆၀
ႏိုင္ငံအဆင့္
မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွ
ကင္းလြတ္ေနၿပီး၊
လက္ေတြ႕တြင္
ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနေသာ ကေမာၻဒီးယား ကေလးမ်ား ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ရွိေနသည္။
ထုိမခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ လူဦးေရတြင္ မိဘမ်ားနွင့္အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
လုိက္ပါလာေသာ ကေလးမ်ား ပါဝင္သကဲ့သုိ႔ တစ္ဦးတည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေ
က်ာ္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား၊ ပြဲစား သုိ႔မဟုတ္ ေမွာင္ခုိကုန္ကူးသူမ်ားက
ပုိ႔ေပးေသာေၾကာင့္
ဝင္ေရာက္လာသည့္
ကေလးမ်ားပါဝင္သည္။
၄င္းသည္ လူကုန္ကူးမႈအတြက္သိသာထင္ရွားေသာအုပ္စု ျဖစ္သည္။
၁၉၇၅
ခုနွစ္မွ
၁၉၇၉
ခုနွစ္ထိ
ကေမာၻဒီးယားတုိ႔သည္
လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားနွင့္ လူတန္းစား ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား အမ်ားအျပားျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ
လူမဆန္သည့္
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္
ခမာနီတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ခံခဲ့ရသည္။ ပိုေပါ့၏ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စ
နစ္က်င့္သံုးေသာ အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ ကေမာၻဒီးယားလူမ်ိဳး ၂သန္း၊
၃သန္းခန္႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွဦးေဆာင္သည့္ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္
မႈနွင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းႏွိပ္စက္မႈတုိ႔၏ ထိခုိက္မႈေၾကာင့္
ေသဆံုးခဲ့ရသည္။၆၁ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကေမာၻဒီးယားသည္ ၁၉၇၉
ခုနွစ္တြင္ ပုိေပါ့အစိုးစနစ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာျဖဳတ္ခ်ႏိုိင္ခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္
စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ခံခဲ့ရသည္။
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမၿငိမ္သက္မႈ
မ်ားေနာက္ပုိင္း ကေမာၻဒီးယား တုိ႔သည္ အလြန္႔အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္
သူတုိ႔၏ႏိုင္ငံအတြင္း နည္းပါးေသာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းတုိ႔ျဖင့္
ဆက္လက္႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္။
ကေမာၻဒီးယားတုိ႔သည္
တစ္လလွ်င္
ထုိင္းဘတ္ေငြ ၃၀၀၀ခန္႔ (တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ေဒၚလာ၊ ၃ ေဒၚလာခန္႔)
ရရွိေရးအတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကသည္။
ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ကေမာၻဒီးယားမွ ႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ လုံၿခံဳမႈကင္းမဲ့ေသာ
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကုိ အဓိက အေထာက္အပ့ံေပးသည္။ နည္းပါးေသာ
ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ပ်က္ယြင္းေနေသာ
မိသားစုဘဝႏွင့္ လူမႈေရးပ်က္သုဥ္းေနေသာ အသိုက္အဝန္း တုိ႔သည္လည္း
အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈအခြင့္အလမ္း
နည္းပါးျခင္းႏွင့္အတူ
နယ္စပ္အနီးတြင္
ေနထုိင္ၾကရေသာ
မိသားစုမ်ားအတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလင္းေရာင္ကေလး
ပင္ျဖစ္သည္။
မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ကေမာၻဒီးယား လူမ်ိဳးမ်ားစြာသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုိ
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနၾကသည္။ စတန္တီရမ္း ေဒသ
အုိရပ္ေဆးရြာမွ ၉၅ႏႈန္းေသာ ဆယ္ေက်ာ္္သက္မ်ားက သူတို႔မိဘတစ္ဦး
သုိ႔မဟုတ္ နွစ္ဦးလံုးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ဟုဆုိသည္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးက
“လူတုိင္းက
ထုိင္းကုိသြားခ်င္ၾကတယ္။
ထုိင္းမွာအလုပ္ရွိတယ္။ ဒီမွာကဘာအလုပ္မွမရွိဘူး” ဟုဆုိသည္။၆၂
ကေမာၻဒီးယား၏
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ
သမိုင္းေၾကာင္းက
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ကေမာၻဒီးယား အမ်ားအျပား၏ စိတ္သေဘာတြင္
ကိန္းဝပ္ေနသည္။
မည္မွ်ေပးဆပ္ရသည္ျဖစ္ေစ
သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔
အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေအာင္
အစီအစဥ္ဆြဲထားၾကသည္။
၄င္းသည္
လူကုန္ကူးမႈကုိ
အက်ိဳးရွိေစေသာ
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို
ဖန္တီးလုိက္သည္။ ပညာေရးက တန္ဖိုးမရွိသလုိ ျဖစ္သြားသည္။
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ
အမ်ားအျပားသည္
စစ္၏အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္
ပညာသင္ၾကားခြင့္မရၾကဘဲ
လက္ရွိ
အေျခအေနကုိသာ
အာရံုစုိက္ၾကသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ပညာတတ္သြားရင္ေတာင္
ေနာက္ပုိင္းမွာ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္
ဘာအလုပ္ရွိမွာလဲ၊
အႏွစ္သာရကဘာလဲ” ဟု ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ စတန္တီရမ္းရွိရြာတစ္ရြာမွ
လူငယ္တစ္ဦးက ေမးသည္။၆၃

အစာေရစာရွားပါးမႈက
သူတို႔အတြက္
အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။
ပညာေရးအားနည္းမႈႏွင့္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား ေပါင္းစပ္မႈေၾကာင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခအေနကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာၿပီး
အစုိးရ၏
စာရင္းအင္းမ်ားတြင္
မရွိသည့္
ဆန္းျပားရႈပ္ေထြးေသာ
ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားသည္ ပိုမို တြင္က်ယ္လာခဲ့သည္။

အရင္းအျမစ္ႏုင
ိ ္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကေမာၻဒီးယား
ပိုပက္ ကူးေျပာင္းေရးစင္တာ (PTC) က ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
ကေလးလူကုန္ကူးမႈ စနစ္ပံုစံမွာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအလိုက္ ကြျပားသည္
ဲ
ဟု
ေျပာျပသည္။
ထုိင္းႏိုင္ငံမွ
ျပန္လာၾကသူမ်ား၏
အစီရင္ခံစာအရ
ကေလးသူငယ္ သားေကာင္မ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္
ဘင္တီမိန္ခ် ီ
ေဒသ
(ပိုပက္)
နွင့္
အုိခ်ရြဳင္ိ
ခရုိင္တုိ႔မွ
လာေရာက္သူမ်ားျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိေဒသမ်ား အတြင္းတြင္
ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔
ဝင္ေရာက္ရန္
သစ္ေတာမ်ား၊
လယ္ကြင္းမ်ားနွင့္
ေတာင္တန္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ သြားရေသာ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ား
မေရမတြက္ႏုင
ိ ္ေအာင္ ရိွေနသည္။
ပတၱယာ
တစ္ေနရာတည္းတြင္
ေတြ႔ရေသာ
လူကုန္ကူးခံရေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ပိုပက္မွ ေခၚယူလာျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႔ရွိရသည္။၆၄
တစ္ခါက စစ္ၿပီးေခတ္ စြန္႔ပစ္ေျမျဖစ္သည့္ ပိုပက္သည္ ယခုအခါ
အဓိကအားျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ အစုလိုက္အၿပံဳလုိက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္
က်ယ္ျပန္႔လာေနေသာ
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာသည္။
ၿမိဳ႕တြင္းတြင္
ကာစီႏိုမ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ပိုပက္သည္ “အနာဂတ္စီးပြားေရးဇုန္” ဟု
ကေမာၻဒီးယားအစုိးရက ေၾကညာထားခဲ့သည္။၆၅ လူမႈေရးလုပ္သားတစ္ဦးက
“ပိုပက္ေဒသခံရယ္လုိ႔ တစ္ေယာက္မွမရွိဘူး။ မိသားစုေတြက ထုိင္းဘက္မွာ
အလုပ္သြားလုပ္ခ်င္တဲ့အတြက္
လြန္ခဲ့တဲ့
ဆယ္ႏွစ္ေလာက္အတြင္းက
ေျပာင္းလာၾကတာ” ဟုေျပာခဲ့သည္။၆၆
ပိုပက္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္သည့္
လမ္းေၾကာင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ အမ်ားစုမွာ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး
ရဲအေစာင့္အၾကပ္မရွိေပ။
လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း
လုပ္ကိုင္ေနေသာ
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ပိုပက္နယ္စပ္တေလွ်ာက္
အခါအားေလ်ာ္စြာ လံုၿခံဳေရတိုးျမွင့္ႏိုင္လာၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို
ပိုမိုခက္ခဲေအာင္
လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့သည္။၆၇
ထိုကာလမ်ားတြင္
ကေမၻာဒီးယားတို႔သည္ တရားမဝင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ရန္ လမ္းေၾကာင္း
၁၀
ခုမကရွိသည့္
မာလိုင္းဟုေခၚေသာ
အျခား
နယ္စပ္ၿမိဳ႕ငယ္
တစ္ၿမိဳ႕ဆီသို႔ မိုင္အနည္းငယ္ သြားေရာက္ၾကသည္။
မာလုိင္းတြင္
ထုိင္းေစ်းကြက္သုိ႔ တရားမဝင္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ကေမာၻဒီးယားအရာရွိမ်ားအား ရီရယ္ ၅၀၀ ခန္႔ ေပးေဆာင္ရသည္
ဟုဆုိသည္။
မာလုိင္းမွေစ်းသည္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ-

“ဒီကေနထုိင္းကုိ သြားရတာလြယ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕အိမ္ေနာက္ဖက္ေတြမွာ
လမ္းေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိၿပီး တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းေတြ အဲဒီကေနပဲ
ဝင္ေန ထြက္ေနၾကတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကို ဝင္ဖို႔ နည္းလမ္းက အၿမဲရွိေနၿပီး
ကူညီမယ့္သူကလည္း အၿမဲရွိေနတတ္ပါတယ္။”၆၈
ကေမာၻဒီးယားလူမ်ိဳး ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ကုန္သြယ္ရန္၊
ေဆာက္လုပ္ေရး
အလုပ္သမားလုပ္ရန္ႏွင့္
ေရာင္ကလူရာေစ်းတြင္
အလုပ္လုပ္ရန္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဝင္ထြက္ေနၾကသည္။ ထုိသူမ်ားအၾကားတြင္
ထုိင္းေစ်းမ်ားအတြင္း
ေတာင္ရမ္းရန္
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေနေသာ
ရာႏွင့္ခ်ီသည့္
ကေလးမ်ားလည္းပါဝင္သည္။
၎တုိ႔သည္
ေတာင္းရမ္းခိုင္းရန္နွင့္
လိင္လုပ္ငန္းတြင္ခိုင္းရန္
ထုိင္းႏိုင္ငံ၏
အျခားေနရာမ်ားသုိ႔
ေခၚသြားမည့္
ပြဲစားမ်ား၏
သားေကာင္မ်ား
အလြယ္တကူျဖစ္သြားႏိုင္သည္။၆၉
ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသို႔
လူကုန္ကူးခံရႏိုင္ေျခအရွိဆံုး
အုပ္စု
မ်ားထဲတြင္
ကေမာၻဒီးယားကေလးမ်ားပါဝင္သည္။
ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ အစိုးရခိုလႈံစခန္း မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက
ကေမာၻဒီးယားတုိ႔သည္
၎တို႔ေနထိုင္ရေသာ
အေျခအေနနွင့္
ဆင္းရဲမႈေၾကာင့္
အလြန္အခက္အခဲရွိေနပံုရသည္ဟု
ဆိုသည္။
ကေလးမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရးနွင့္
အေျခခံအာဟာရကုိပင္ အနည္းငယ္သာ ရရွိႏိုင္ေသာ ဆင္းရဲစုတ္ခ်ာေသာ
အေျခအေနတြင္ ေနထုိင္ရသည့္ ရြာမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္မ်ား
မွလာၾကသည္။၇၀
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္းစားခိုင္းရန္ ကေလးငယ္မ်ားက မိဘမ်ားထံမွ ငွားေသာ
သို႔မဟုတ္
အဓမၼ
ေခၚေဆာင္ေသာ
ေနရာႏွစ္ခုမွာ
ပါလိလိုင္ႏွင့္
ေဒေဆာရပ္ကြက္တို႔ျဖစ္ၿပီး
ထိုဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ႏွစ္ခုတြင္
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လူကုန္ကူးခံရၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရႏိုင္ရန္ အေျခအေနရွေသာ
ိ
ကေလးငယ္ ၃၀၀
ေက်ာ္ ေနထိုင္ၾကသည္။၇၂
ထုက
ိ ေလးမ်ားထဲမွ အမ်ားစုမွာ မိဘမ်ားက ထုင
ိ ္းႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ အလုပလ
္ ပ
ု ္ေနခ်ိနတ
္ င
ြ ္
၎တို႔၏
အဘုိးအဘြားမ်ားႏွင့္
ေနထုိင္ၾကသည္။
ကေလးမ်ားသည္
ေက်ာင္းမေနၾကဘဲ ေန႔ဘက္တြင္ လမ္းေပၚတြင္ ေတာင္းရမ္းျခင္း၊ ညဘက္တြင္
ေဒသတြင္းရွိ အရက္ဘားမ်ားႏွင့္ ေလာင္းကစား႐ံုတို႔တြင္ ေတာင္းရမ္း
ၾကသည္။ အနီးအနားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္
တတ္လည္းမတတ္ႏုိင္၊
အထူးသျဖင့္ ပညာမတတ္ေသာ မိဘမ်ား၏
ပညာေရးအေပၚ တန္ဖိုးထားမႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေပးရန္လည္း ဆႏၵမရွိေသာ
မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရမည့္ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားရွိေနေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ ရွိေနၾကရၿပီး လမ္းေပၚေရာက္သူမ်ား၊
အလုပ္ခြင္ထဲ ဝင္ၾကရသူမ်ား ျဖစ္လာၾကကာ လူကုန္ကူးသူမ်ားအတြက္
လြယ္ကူေသာ သားေကာင္မ်ားျဖစ္လာသည္။

ကေမာၻဒီးယားမွ ထုိင္းသုိ႔ လူကုန္ကူးသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား
အလြန္႔အလြန္ဆင္းရဲစြာ ေနထုိင္ၾကရေသာ မိသားစုမ်ားစြာအတြက္ ထုိင္းသုိ႔
တရားဝင္သြားေရာက္ရန္
ပတ္စပုိ႔ရယူရျခင္းသည္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး
ၾကာျမင့္ေသာ
ဗ်ဴရုိကရက္ဆန္ေသာ၊
ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလုပ္ရကာ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ရန္လုိအပ္သည္။
ခရီးစဥ္သည္
ထုိင္း-ကေမာၻဒီးယားနယ္စပ္တြင္
ေနထုိင္သည့္
မိသားစုမ်ားအတြက္ ရွစ္နာရီခန္႔ၾကာျမင့္သည္။ ပတ္စပုိ႔ျဖင့္ ဆုိလွ်င္ပင္
ကေမာၻဒီးယားတုိ႔သည္ နယ္စပ္ေဒသကုိ တရား၀င္ ျဖတ္ေက်ာ္လိုျခင္းမရွိေပ။
လူဝင္မႈ
ႀကီးၾကပ္ေရး
အရာရွိမ်ားစြာတုိ႔သည္
အခမဲ့ေပးရမည့္
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏
အားနည္းခ်က္နွင့္ ပညာမတတ္ျခင္းကုိ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။၇၃
နယ္စပ္တစ္ေလ်ွာက္တြင္
ေနထုိင္ၾကေသာ
ကေမာၻဒီးယားမ်ားအတြက္
ေနာက္ထပ္
နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ
ေဒသတြင္း
ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး
ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးသည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လက္မွတ္ ရယူရန္ျဖစ္သည္။၇၄
သုိ႔ေသာ္ နယ္စပ္ကုိ အခမဲ့ ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား မေရမတြက္ႏုိ္င္
ရွိေနခ်ိန္တြင္
အခ်ိန္ကုန္ၿပီး
တရားဝင္
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္
ေပးရန္ကုန္က်မႈတုိ႔ေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္မရွိဟု ထင္ရသည္။
ပိုပက္တစ္ေနရာတည္းတြင္
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္
တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ထုိတရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္
သစ္ေတာမ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ျမစ္ငယ္ ေခ်ာင္းငယ္ မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္း႐ွိ
ေလာင္းကစား႐ံုမ်ား၏ တံခါးေပါက္ငယ္မ်ားပင္ ပါဝင္သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔
တရားမဝင္ေသာ ဝင္ေပါက္မ်ားကုိ ပန္း၊ ဖရဲသီး စသည့္အမည္မ်ားေပးထားျပီး
ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦး၏ အဆုိအရ “အဲဒီ နာမည္ေတြက အၿမဲေျပာင္းေနတာ၊

လမ္းေၾကာင္းအသစ္
ေတြကလည္း
အၿမဲဲေပၚလာေနတာေလ။
ထုိင္းကုိသြားရတာသိပ္လြယ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အၿမဲတမ္း ပန္းကုိ
သံုးတယ္။ တစ္္ခါတစ္ေလေတာ့ ေငြေပးစရာမလုိဘူး။ တစ္ခါတေလေတာ့
ဘတ္ ၂၀ ေလာက္ေပးရတယ္။”၇၅
အသက္ပိုႀကီးေသာ
ကေလးမ်ားသည္
အလုပ္ရွာရန္
ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔
တစ္ဦးတည္း ဝင္ေရာက္ေလ့႐ွိၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရေသာ အေျခအေနျဖင့္
ဇာတ္သိမ္းေလ့ရွိသည္။
ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ား၊
အထူးသျဖင့္
မိန္းကေလးမ်ားသည္
ပြဲစား၏
အကူအညီျဖင့္
ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔
ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ ပြဲစားႏွင့္ ထုိင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ကေလးသည္
ေရာင္းစားခံရေသာ ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ားထံမွ ငွားရမ္းလာေသာ ကေလးမ်ား
သုိ႔မဟုတ္ ပိုပက္ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားေသာ
ပြဲစားမ်ားက ျပန္ေပးဆြဲလာေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။၇၆

ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ကေလးမ်ားကို တရားမဝင္ လူကုန္ကူးေသာပြဲစားမ်ားသည္
ဖရဲသီးလမ္းေၾကာင္းကုိ
အသံုးျပဳၾကသည္။
ထုိေနရာတြင္
စည္ကားေသာ ထုိင္းေစ်းကုိဦးတည္သည့္ တံခါးေပါက္ကေလးမွ တဆင့္
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္းဝင္ေရာက္္ရန္
အခ်ိဳ႕ေသာ
ကေမာၻဒီးယားရဲအရာရွိမ်ားကုိ
ပြဲစားတစ္ဦးလွ်င္ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၂၀ခန္႔ ေပးရသည္။ ထုိေနရာတြင္ ကေလးမ်ားကုိ
ထုိင္းႏုိင္ငံ၏အျခားအပုိင္းသုိ႔
ေခၚေဆာင္သြားသည္။၇၇
ရဲမ်ားထူထပ္စြာ
ေစာင့္ၾကပ္ေန၍ ကေမာၻဒီးယားေဒသတြင္းရွိ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမွ
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ထုိျဖတ္လမ္းကို နီးကပ္စြာ မေရာက္ရွိႏိုင္ေပ။

ကေမၻာဒီးယား ကေလးငယ္မ်ား လူကုန္ကူးခံရမႈတြင္ မိဘမ်ား၏
အခန္းက႑
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္
ပတ္သက္၍
ဥပေဒနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္
ကေလးမ်ားသည္
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ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္
ဥပေဒအကာအကြယ္မွ

လြတ္ကင္းေနၾကသည္။
ကေမာၻဒီးယား
မိဘမ်ားအေနျဖင့္
၎တုိ႔၏
ကေလးမ်ားကုိ
လူကုန္ကူးရာတြြင္
ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေနျခင္းမွာ
အထူးအဆန္းမဟုတ္ေပ။ အခ်ဳ႕ေသာျဖစ္
ိ
ရပ္မ်ားတြင္ မိဘမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏
ကေလးမ်ားကုိ ပြစားတစ္
ဲ
ဦးထံသုိ႔ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁,၅၀၀ မွ ၃,၀၀၀
အထိခန္႔မွ်ေသာ
ေငြပမာဏျဖင့္
“ငွားရမ္းျခင္း”
(သို႔မဟုတ္)
ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳၾကသည္။၇၈
ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ
လူကုန္ကူးရန္
ျပန္ေပးဆြျခင္
ဲ းထက္
ထုိသုိ႔ငွားရမ္းျခင္းကို
ပို၍ေတြ႕ရသည္။
ထိုင္းဘက္ျခမ္းနယ္စပ္ရွ ိ
ေရာင္ကလူရာေစ်းတြင္
ေတာင္းရမ္းေနေသာ
ကေလးမ်ားသည္ ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ ေသြးေဆာင္ ဖ်ားေယာင္းခံရႏုင
ိ ္ေျခ
အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကေသာ
မိဘမ်ားက ညအခ်ိနမ
္ ်ားတြင္ လမ္းေပၚ၌ ေတာင္းရမ္းရန္ ၎တု၏
႔ိ ကေလးမ်ားကုိ
ေခၚလာၾကသည္။ ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရလွ်င္ မိဘမ်ားသည္
ေထာင္က်ႏိုင္ၿပီး ကေလးမ်ားသည္ ကေမာၻဒီးယားရွိ အစိုးရ၏ ေဂဟာသုိ႔
ျပန္ပို႔ခံရသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျခားေနထုိင္စရာ ေနရာေတြ႕သည္အထိ
ေဂဟာတြင္ ေနထုိင္ရသည္။၇၉ တစ္ခါတစ္ရံ ကေလးမ်ားသည္ ေဂဟာတြင္
လေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဂဟာမွ ထြက္ခြာႏိုင္မည့္
အသက္အရြယ္ေရာက္သည္အထိ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေနထုိင္ရျခင္းတို႔ ရွိသည္။
ကေမာၻဒီးယားမွ အခ်ိဳ႕ေသာ မိဘမ်ားသည္
၎ တုိ ႔ ၏ ကေ လး မ်ား ကုိ
ရင္းႏွီးျမႈပ္နွံမႈတစ္ခုဟု
သေဘာထားၾကၿပီး
ကေလးမ်ားကို
ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းသည္
တန္ဖိုးမရွိဟုျမင္ၾကသည္။
မိဘမ်ားသည္
ကုိယ္တုိင္
လူကုန္ကူးမႈနွင့္
ေခါင္းပံုျဖတ္မႈခံရသည့္
သားေကာင္မ်ားျဖစ္ေနေလ့ရွိၿပီး ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။
အုိရပ္ေဆးေက်းရြာမွ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ့္ အေဖက

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေက်ာင္းသြားခ်င္ရမလားဆုိၿပီး ရုိက္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္
ဘာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသြားခ်င္တယ္ဆုိတာကုိ သူနားမလည္ဘူး။ သူက
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အလုပ္လုပ္ၿပီး သူ႕အတြက္ ေငြရွာခုိင္းခ်င္တာ။”၈၀
ပိုပက္ရွိ
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ
အမ်ားအျပားသည္
ေခ်းေငြမ်ားနွင့္
ေၾကြးၿမီမ်ားျဖင့့္ ရုန္းကန္ေနၾကရၿပီး အေၾကြးျပန္ဆပ္ရန္အတြက္ သူတို႔၏
ဝင္ေငြအခ်ိဳ႕ကို စုေဆာင္းျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ မသိျမင္ၾကေပ။ ပိုပက္မွ
လူမႈေရးလုပ္သားတစ္ဦးက “မိဘေတြက သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ရွာထားတဲ့ေငြနဲ႔
ေၾကြးမဆပ္ၾကဘူး။ ကေလးေတြက ဆပ္ၾကရတယ္” ဟု ေျပာသည္။၈၁
အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူး ခံရၿပီးေနာက္ မိခင္ႏိုင္ငံသုိ႔
ေအာင္ျမင္စြာျပန္ပုိ႔ခံရၿပီး
မိသားစုမ်ားနွင့္
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့ေသာ
ကေလးမ်ားသည္
ေငြရွာရန္
ဖိအားေပးခံရလြန္းသျဖင့္
လက္ဗလာနွင့္
အိမ္ျပန္ရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိသူတုိ႔ ပြဲစားမ်ားႏွင့္
ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။၈၂

“

ဆင္းရဲမြေတမႈ
ဲ
က မိဘေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕
ကေလးေတြကို ေရာင္းစားရတဲ့ အျဖစ္ကို
ေရာက္သြားေစတယ္။ တခ်ဳ႕မိ
ိ ဘေတြက သူတို႔ကေလး
ဘယ္ေရာက္သြားမလဲ ဘာျဖစ္သြားမလဲ သိၾကတယ္။

လူမႈဝန္ထမ္း ဝန္ထမ္း၊ ပိုပက္

”

ထုိ႔ျပင္ နယ္္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိသားစုစီမံကိန္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္းမ်ား
မရွိျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားစြာတုိ႔သည္ ကေလး ၁၀ ေယာက္အထိ ရွိတတ္ၾကၿပီး
ေကၽြးေမြးရန္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ပုိပက္ရွိ ေလးႏွစ္သားအရြယ္ကေလးႏွင့္အတူ

ညအေမွာင္ထဲတြင္
ေလာင္းကစား႐ံုဝန္းက်င္၌
ေတာင္းရမ္းေနေသာ
ကေလးရွစ္ေယာက္ မိခင္တစ္ဦးက “ကၽြန္မမွာကေလးရွစ္ေယာက္ရွိတယ္။
သူတုိ႔ထဲက ႏွစ္ေယာက္က ထုိင္းႏိုင္ငံ တစ္ေနရာရာမွာ အလုပ္လုပ္ေနတယ္။
ဘယ္ေနရာလဲေတာ့ ကၽြန္မမသိဘူး။ သူတုိ႔ျပန္လာလိမ့္မယ္ဆုိတာ သိတယ္။
ထုိင္းမွာရွိတဲ့ တစ္ေယာက္က ၿပီးခဲ့တဲ့လေလာက္ကပဲ ျပန္လာေသးတယ္။
ဒီတစ္ေယာက္ကုိလည္း (ေလးႏွစ္သားကေလးကုိ ညႊန္ျပလ်က္) ပုိ႔ခ်င္တယ္။
ဒါေပမယ့္
ကၽြန္မေယာက္်ားက
သူ႔ရဲ႕ေသြးကုိ
ေရာင္းစားမယ့္အစား
ေမြးထားေစခ်င္တယ္” ဟုေျပာခဲ့သည္။ ၈၃
ထုိမိသားစုမ်ားအတြက္ ကေလးငွားရမ္းျခင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္္မဲ့ေသာအေျခ
အေနတြင္ အသက္ရွင္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပင္းထန္လွေသာ
ဆင္းရဲျခင္းသည္ မိဘမ်ားကုိ ထုိမျဖစ္ႏုင
ိ ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္
ဖိအားေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိအေလ့အက်င့္သည္ လူကုန္ကူးမႈစနစ္ကုိ
ေလာင္စာျဖည့္ေပးေနသည္။

ကေမာၻဒီးယားရွိ ရပ္ရြာလူထု အရင္းအျမစ္ နမူနာမ်ား၈၄

ရြာ၁။

ရြာ ၂။

ရြာရွိ လူဦးေရအမ်ားစုမွာ
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားသာျဖစ္သည္။
အသက္အရြယ္ ၂၀ မွ ၅၀ အတြင္းရွိ
အရြယ္ေကာင္းမ်ား အမ်ားအျပားမွာ ထုိင္းတြင္
အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ားကုိ
အဘိုးအဘြားတုိ႔၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေအာက္တြင္ ထားရစ္ခဲ့သည္။ တရားမဝင္
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လမ္းေၾကာင္းအနီးတြင္
တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ
ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးငယ္
မ်ားစြာကုိ ထုိင္းသုိ႔ လူကုန္ကူးမႈမ်ား မ်ားစြာ
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္
အဖုိးအဖြားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ားက
ကေလးမ်ားကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ပြဲစားမ်ားကုိ
ထုိင္းဘတ္ေငြ ၂,၀၀၀ ခန္႔ေပးျပီး
ေခၚယူေစသည္။ ၎တုိ႔သည္ ကေလးမ်ား၏
ဝင္ေငြကုိ မွန္မွန္ျပန္ပုိ႔ေပးေစလုိလွ်င္
ေနာက္ထပ္ႏႈန္းထားတစ္ခု ထပ္ေပးရသည္။
ကေလးအမ်ားစုမွာ လမ္းေဘး ေတာင္းရမ္းသူ
မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မိန္းကေလးမ်ားမွာ
ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္လည္းေကာင္း
လမ္းဆံုးၾကသည္။

ရြာသည္ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ
ေက်းလက္ေဒသတြင္႐ွိၿပီး
အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းကုိ လက္လွမ္းမမီေပ။
ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္က ကေလးမ်ားကုိ
အေျခခံပညာေရးအဆင့္ရရွိေစရန္
အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းကုိ တည္ေထာင္
ထားသည္။ ကေလးအမ်ားစုသည္
စာမတတ္ေသာ၊ ပညာမတတ္ေသာ
အဘိုးအဘြား ႏွင့္ေနရသည္။
ဤရြာရွိ ကေလးမ်ားသည္
အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိပင္
အနည္းငယ္သာရရွိၾကၿပီး
သီးျခားျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္ အႏၱရာယ္
က်ေရာက္လြယ္သည္။ သူတု႔ိသည္
အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းတြင္
စာရင္းသြင္းထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္၊
သူတုိ႔ေပ်ာက္သြားလွ်င္လည္း မည္သူကမွ်
သတိျပဳမိျခင္းမရွိေပ။ ကေလးမ်ားသည္
ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ ဘဝကုိဖယ္ခြာၿပီး သူတုိ႔အေနျဖင့္
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ဆန္းသစ္၍
ေခတ္မီေသာ အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈ
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရရွိနုိင္ေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔
ေခၚေဆာင္ခံရမည့္ အခြင့္အေရးကုိ
ႀကိဳဆုိၾကသည္။

ကေမာၻဒီးယားပြစားစနစ္
ဲ
ကေမာၻဒီးယားမွ ကေလးမ်ားကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးရာတြင္ ရႈပ္ေထြးေသာ
လူကုန္ကူးဂုိဏ္းက
ေထာက္ပံ့ထားေသာ
ဆန္းျပားရႈပ္ေထြးေသာ
ပြဲစားစနစ္တစ္ခုပါဝင္သည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးမႈႏွင့္အတူ
ပုိပက္ရွိ မတည္ၿငိမ္ေသာ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ားစြာသည္
လူကုန္ကူးမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကြန္ရက္တြင္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းပင္မရွိဘဲ
ပါဝင္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ အျခားသူမ်ားအတြက္မူ ယင္းသည္
ဖမ္းဆီးခံရမႈနွင့္
ျပစ္ဒဏ္က်ျခင္း
တုိ႔အပါအဝင္
စြန္႔စားရမႈ
အနည္းငယ္သာရွိၿပီး အျမတ္အစြန္းက အေလးသာသည့္ ေလးနက္ေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ
နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္
လူခိုးမႈႏွင့္
ျပန္ေပးဆြဲမႈအခ်ိဳ႕
ျဖစ္ပြားေနၿပီး အမ်ားဆံုး လူကုန္ကူး ခံရေသာ ကေမာၻဒီးယားကေလးမ်ားသည္
၎တုိ႔၏
မိဘမ်ားထံမွ
ပြဲစားမ်ားက
ငွားရမ္းေခၚေဆာင္လာေသာ
ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပြဲစားမ်ားသည္ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္
ရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေသာပတ္သက္မႈ တည္ေဆာက္ထားၾကၿပီး
အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
ေဒသခံရဲမ်ားႏွင့္
လူဝင္မႈ
ႀကီးၾကပ္ေရး
အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ပါ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ထားၾကသည္။၈၅
ပြဲစားမ်ားသည္ ကေလးမ်ားေသာ မိသားစုမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား ေလ့ရွိၾကၿပီး
၎တို႔၏ ဆင္းရဲမႈနွင့္ ကေလးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္
ႀကံရာမရျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ အလြဲသံုးစားျပဳၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာပြဲစားမ်ားက
ကေလးကုိ
တရားမဝင္ေသာ
အလုပ္စာခ်ဳပ္
သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း ၿပီးဆံုးသည္နွင့္ ျပန္ပို႔ေပးမည္ဟု ကတိျပဳလ်က္္
မိဘမ်ားထံမွ တုိက္ရုိက္ငွားရမ္းၾကသည္။၈၆ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာ္လည္း
“လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ” ရလာၿပီး ပုိမုိပညာတတ္လာသည့္ အေျခအေနျဖင့္
ကေလးသည္
ျပန္လာလိမ့္မည္ဟူေသာ
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
မိဘမ်ားသည္
၎တုိ႔၏
ကေလးမ်ားကုိ
ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔
ေခၚသြားရန္
လုိလုိလားလား
ခြင့္ျပဳၾကသည္။
၎တုိ႔၏
ကေလးမ်ားသည္
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ ေရာက္သည္နွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရလိမ့္မည္ ဆုိသည္ကုိ
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ သိရွိထားသည္ဆုိသည္မွာ
အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည္။
အျခားပြဲစားမ်ားက

ျပန္လာရန္

ကတိေပးျခင္းမ႐ွိဘဲ

ကေလးကုိ

ရြာ ၃။
ရြာ၏ အလယ္တြင္ တရားမဝင္
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုရွိသည္။
ကေမာၻဒီးယား ကေလးငယ္မ်ားကုိ
ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ အဓိကပုိ႔ေပးေနသူတစ္ဦးက
ရြာ၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။
သူက ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမ်ားထံမွ
အခြန္ေကာက္ယူသည္။ အခြန္မေပးႏုိင္ေသာ
မိသားစုမ်ားသည္ အခြန္အစား
သူတုိ႔၏ကေလးမ်ားကုိ သူ႔ထံေရာင္းခ်ၾကသည္။
သူသည္ ထုိကေလးအမ်ားစုကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ
ဂုိဏ္းမ်ားနွင့္ သူေတာင္းစား ဂုိဏ္းမ်ားသုိ႔
ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ
မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ အိမ္မႈကိစၥ
ခုိင္းေစရန္ႏွင့္ လိင္ကၽြန္အျဖစ္ ခိုင္းေစရန္
သူ႔အိမ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။
သူအဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္က်ၿပီးသည့္ေနာက္
ကေလးငယ္မ်ား လူကုန္ကူးခံရျခင္းမွာ
ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ကေမာၻဒီးယား အမ်ားအျပားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔
အလုပ္လုပ္ရန္ တရားမဝင္သြားေရာက္
ခ်ိန္တြင္ သူတ႔ို၏ ကေလးမ်ားကုိပါ
ေခၚေဆာင္လာၾကသည္။

လက္ငင္းဝယ္ယူၾကသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုတစ္ခုလံုးကုိ ၎တုိ႔က
ကူညီျခင္းျဖစ္သည္ဟု မိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဘုိးအဘြားမ်ားကုိ သိမ္းသြင္း
စည္းရံုးၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ကေလး၏ဝင္ေငြမွ အခ်ိဳးတစ္ခုကုိ မိဘမ်ားထံ
လတုိင္းျပန္ပုိ႔ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ေငြျပန္ပုိ႔ေ
ပးရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ က်သင့္ေငြ တစ္ရပ္ကို ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
၈၇
ပုိပက္ရွိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ခိုလႈံစခန္းမွ ညႊန္ၾကားေရးမႈး တစ္ဦးက -

“ပြဲစားစနစ္က ပုိ္ပက္မွာ အရမ္းအလုပ္ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့
သူတုိ႕ကုိ ဖမ္းမိတာ နည္းတယ္။ ကေလးက ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကုိင္ခံ
ထားရၿပီး ေၾကာက္ေနေလ့ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က ပြဲစားေတြဟာ
ဘယ္သူဘယ္ဝါေတြ ဆုိတာကုိ ဖံုးကြယ္ေပးၾကတယ္”ဟု ေျပာခဲ့သည္။၈၈
New Family Centre က မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ လူကုန္ကူးမႈ အမ်ားစုတြင္
ပြဲစားမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလံုးတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ပြဲစား
(အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသား) သည္ ကေလးကုိ မိသားစုထံမွ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး
နယ္စပ္တြင္ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲမလုပ္ဘဲ ရည္ရြယ္ရာ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္သုိ႔
တုိက္႐ိုက္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးၾကသည္။

“

ကေလးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသူျဖစ္တဲ့ ကေလးေခါင္းက ကေလးကို
နည္းလမ္းမ်ဳးစံ
ိ ုနဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္တယ္။ ကေလးကုိ ေရာင္းခ်မယ့္
လုပ္ငန္းကုိ ကေလးရဲ႕ အသက္အရြယ္ေပၚ မူတည္ၿပီး
ဆံုးျဖတ္တယ္။ ကေလးက ၁ ႏွစ္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ဆိုရင္
ေတာင္းရမ္းမယ့္ေနရာကို ပို႔တယ္။ ကေလးက ေငြ
လံုလံုေလာက္ေလာက္ မေတာင္းေပးႏုင
ိ ္ဘူးဆိုတာနဲ႔
အျခားသူလက္ထဲ ခ်က္ခ်င္း ေရာင္းလိုက္ၾကတယ္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕အစည္
ဲ
း ဒါ႐ိုက္တာ၊ ပတၱယား

”
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ကေလးသည္
ထုိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း
ေနာက္ဆံုး
ရည္ရြယ္ရာ
ပန္းတိုင္သုိ႔
ေရာက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ၎တုိ႔သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္
ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည့္ ေဒသခံ ကေလးေခါင္း တစ္ဦးထံသုိ႔ အပ္ႏွံခံရ
မည္ျဖစ္သည္။၈၉
ပုပက္တြင္
ဗီယက္နမ္
ပြဲစားကြန္ရက္
တစ္ခုရွိၿပီး
ထုိင္းႏွင့္မေလးရွားရွိ
ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ကေလးေခါင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည္။
ပိုပက္မွ လူကုန္ကူးလာေသာ ကေလးမ်ားသည္ ပတၱရားတြင္ လမ္းဆံုးၿပီး
ထုိေနရာတြင္ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး ကေလးေခါင္းမ်ားက ၎တို႔ကုိ အလုပ္ရွာေပးျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေတာင္းရမ္းသူ (သူေတာင္းစား) ဂုိဏ္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္
ထားရွိႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္္။၉၀

“

ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ပြစားေတြ
ဲ
ထက္ ကေလးေခါင္းေတြကုိ
ဖမ္းဖို႔ ပိုလြယ္တယ္။ အမ်ားစုက ဗီယက္နမ္လူမ်ဳးေတြ
ိ
ျဖစ္တာမို႔ သိၾကတယ္။ ကေလးကုိ
ဖုန္းလက္ခံေျပာလို႔ရၿပီး ဖုန္းေခၚလို႔မရတဲ့
ဖုန္းတစ္လံုးေပးထားေလ့ရတယ္
ွိ
။ ကေလးကို
ဘယ္သူနဲ႔မွ ၂ မိနစ္ထက္ပိုၿပီး
စကားေျပာခြင့္မေပးထားလို႔ ကေလးေခါင္းေတြနဲ႔
ခပ္ေဝးေဝး ေရာက္ေအာင္ ဖမ္းမသြားၾကဘူး။
တခ်ဳ႕ျဖစ္
ိ ရပ္ေတြမွာ ရဲက ကေလးကိုေတြ႕တဲ့အခါ
ရဲစခန္းကို ေခၚသြားႏိုင္လိုက္ၿပီး ကေလးေခါင္းက
ဖုန္းဆက္တဲ့အခါ ကေလး မေတာ္တဆမႈျဖစ္ေနလို႔
ကေလးကိုလာေခၚဖို႔ ေျပာလိုက္တယ္။
ကေလးေခါင္းေတြကို ဖမ္းဖို႔ ဘယ္လို
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ျဖစ္ သံုးၾကတယ္။ ဒီကိစၥက
ပိုပက္မွာေနတဲ့ ပြစားကိ
ဲ
ု ဖမ္းရတာထက္ ပိုလြယ္တယ္။
ဒါေပမဲ့ အဲဒီပြစားေတြ
ဲ
ေနတဲ့ေနရာကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔သိၾကတာမ်ားတယ္။ ကေလးေတြေတာင္
သိၾကတယ္။ အခ်ဳ႕ျဖစ္
ိ ရပ္ေတြမွာ ကေလးကိုယ္တိုင္က
သူ႔ကိုယ္သူ လူကုန္ကူးတာ လည္းရွတယ္
ိ
။ ၁၀
ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ ထိုင္းႏုင
ိ ္ငံမွာ
အလုပ္ လုပ္ခ်င္လို႔လူကုန္ကူးသူဆီ ကိုယ္တိုင္သြားခဲ့ၿပီး
ကေလးေခါင္းဆီ ေရာင္းစားခံလိုက္ရတယ္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ပတၱယား

”

ကေလးေခါင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရသည့္ ကေလးမ်ားကုိ အေဝးသုိ႔
ထြက္မေျပးေစရန္ႏွင့္ ရဲမွ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း မရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအတြက္
အခေၾကးေငြရၾကသည္။
လူထုထဲတြင္
၎တို႔သည္
ကုန္ကူးခံရေသာ
ကေလး၏မိဘ
သုိ႔မဟုတ္
မိသားစုဝင္အျဖစ္
ဟန္ေဆာင္ထားၾကသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း တကယ့္ျဖစ္ရပ္တြင္ ၎တုိ႔သည္ ၎တုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
ကေလးမ်ားကုိ အႏုိင္က်င့္ႏွိပ္စက္တတ္ၾကသည္။ ခုိဆာမြိဳင္တြင္ ပန္းေရာင္းရသည့္
ထိန္းခ်ဳပ္ခံ ကေလးတစ္ဦးက ေျပာျပသည္မွာ သူမသည္ ပန္းမ်ားကုိ ကုန္ေအာင္
မေရာင္းႏိုင္လွ်င္ သူမကုိ ဒဏ္ခတ္သင္ခန္းစာ ေပးသည့္အေနျဖင့္ က်န္ေနေသာ
ပန္းမ်ားအားလံုးကုိ စားခိုင္းသည္ဟု ေျပာျပသည္။၉၁
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (NGO) မ်ားက ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္
အထူးသျဖင့္ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ကေလးေခါင္းမ်ားကုိ ရဲထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရန္
ႀကိဳးစားသည့္အခါတြင္ ခက္ခဲသည္ဟု အစီရင္ခံသည္။ လူကုန္ကူးဂိုဏ္းတြင္
ကေမာၻဒီးယားအရာရွိမ်ား
သုိ႔မဟုတ္
၎တုိ႔၏
မိသားစုဝင္မ်ား
ပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ လူမႈေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ပြဲစားမ်ား
အဖမ္းမခံရျခင္း အေၾကာင္းမွာ “ သူတုိ႔အေတာ္မ်ားမ်ားက ရဲအရာရွိ ဒါမွမဟုတ္
ရဲဝန္ထမ္းရဲ႕မိန္းမေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ သူတုိ႔က အကာအကြယ္ေပးခံရတယ္ေလ”
ဟုရွင္းျပသည္။၉၂
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ထုိင္းႏုင
ိ ္ငံရွ ကေမာၻ
ိ
ဒီးယား ကေလးမ်ား
ကေမာၻဒီးယားမွ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ ပတၱယား၊ ခုိဆာမြိဳင္း၊ ဘန္ေကာက္၊
ရေနာင္းနွင့္ ဖူးခက္ စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေတာင္းရမ္းေနသည္ကုိ
အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔ႏုိင္သည္။၉၃
ထုိင္းရဲအရာရွိမ်ားက
ကေမာၻဒီးယား
ကေလးငယ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ကုန္လြန္ေသာအခါတြင္
အပိုဝင္ေငြ ရရွိေစရန္အတြက္ ပတၱယား၊ ရေနာင္းႏွင့္ဘန္ေကာက္တုိ႔တြင္
ေတာင္းရမ္းၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ဟု ေျပာျပသည္။၉၄
ထုိကေလးမ်ားထဲမွ
အခ်ိဳ႕မွာ
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွ
တစ္ဦးတည္း
လူကုန္ကူးခံရလာရသူမ်ား ျဖစ္သည္္။ အျခားကေလးမ်ားမွာ ထိုင္းတြင္
အလုပ္လုပ္ေသာ
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
မိသားစုမ်ား၏
ကေလးမ်ား
ျဖစ္သည္။
ထုိကေလးမ်ားသည္
ေဒသခံ
လူကုန္ကူးကြန္ရက္မ်ားမွ
ေခၚေဆာင္ခံရႏိုင္ေျခ ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပတၱယားတြင္ တရားဝင္ႏွင့္
တရားမဝင္ ကေမာၻဒီးယားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္။
ႏိုင္ငံမွ
ႏွင္ထုတ္ခံရမည္ကုိ
ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္
ကေလးမ်ားမွာ
ေက်ာင္းမေနၾကေပ။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ သူတုိ႔သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လတ္လ်ားလတ္လ်ား လုပ္ေနျခင္း၊ လမ္းမ်ားေပၚတြင္
တစ္ေယာက္တည္း
ေလွ်ာက္သြားေနျခင္း
တုိ႔ျဖစ္လာသည္။
တခါတရံ
ထုိကေလးမ်ားသည္
ပတၱယားၿမိဳ႕၏
ကမ္းနားလမ္းတေလွ်ာက္နွင့္
လူသြားလမ္းမ်ားရွိ
ျပည့္တန္ဆာႏွင့္
လိင္လုပ္ငန္းေၾကာင့္
နာမည္ဆုိးထြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ ေတာင္းရမ္းသူမ်ား ကြန္ရက္မ်ား၏
ေခၚေဆာင္မႈကိုခံရသည္။ ကေလးေပ်ာက္သြားလွ်င္ မိဘမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္
ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္းတုိ႔ကုိ ေၾကာက္ရြ႔ံ႕ေသာေၾကာင့္ ကေလးကုိရွာေဖြရန္အတြက္
ရဲကုိ အကူအညီေတာင္းရန္ ႀကိဳးစားမႈအလြန္နည္းသည္။၉၅
အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ
မိဘမ်ားကုိယ္တုိင္က ၎တုိ႔၏ကေလးကုိ လူကုန္ကူးၾကသည္။ ပတၱယားတြင္
ကေမာၻဒီးယားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အသိုင္းအဝန္း ပတ္ဝန္းက်င္၌ မိဘမ်ားသည္
၎တို႔၏သမီးကုိ လိင္လုပ္ငန္းအတြက္ေရာင္းခ်ရန္ ေၾကာ္ျငာေနသည္ကုိ
ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ၎သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ
မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေတာင္းရမ္းရန္ အရြယ္ႀကီးလြန္းေနေသာ
ကေလးမ်ားအတြက္ အပိုဝင္ေငြရရွိႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။၉၆
ထုိင္းတြင္
ေတာင္းရမ္းေနေသာ
ကေလးအမ်ားစုမွာ
ကေမာၻဒီးယား
လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။၉၇
ထုိင္းတြင္
အိုးမဲ့အိမ္မဲ့
ကေလးမ်ားႏွင့္
ေတာင္းရမ္းသူကေလးမ်ား
ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္
အလုပ္လုပ္ေနသည့္
ေၾကးမံု (Mirror) ေဖာင္ေဒးရွင္းက ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေတာင္းရမ္းသူ
ကေလးမ်ားသည္
ကေမာၻဒီးယားမွ
လာေရာက္ၾကျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု
ဆုိသည္။ ကေမာၻဒီးယားကေလး ၁,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေန႔စဥ္
ေတာင္းရမ္းေနၾကသည္။၉၈
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ျခင္းသည္
ဆင္းရဲျခင္း
ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ျမင္ရၿပီး
သူတုိ႔သည္
ေတာင္းရမ္းသူမ်ား
အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားထံ ေငြေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံစားၾကရသည့္
ထုိင္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္
ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားထံမွ
စာနာမႈမ်ားစြာကုိ
လႈံ႕ေဆာ္ေနသည္။ ထုိစာနာသည့္ စိတ္သေဘာထားမ်ားသည္ ကေလး
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည့္ေပးေနၿပီး ကေလးလုိအပ္မႈ
ပုိမုိတုိးပြားလာေစကာ ပြဲစားမ်ားအား ကေမာၻဒီးယားမွ ပုိမုိငယ္ရြယ္ေသာ
ကေလးမ်ားကုိ ရွာေဖြစုေဆာင္းလာေစသည္။
လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္
လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာနက
ျပဳလုပ္ေသာ
ကေလးေတာင္းရမ္းသူမ်ား
စာရင္းေကာက္ခံမႈတစ္ခုအရ အေမးအေျဖတြင္ ပါဝင္ေသာ ထုိင္းလူမ်ိဳး ၆၅
ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎တုိ႔သည္ ကေလးတစ္ေယာက္ ေတာင္းရမ္းေနသည္ကုိ
ေတြ႕လွ်င္ သနားစိတ္ဝင္လာၿပီး ေငြေပးကမ္းမိသည္ ဟုေျဖၾကားသည္။၉၉
ထုိကေလးမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ကုသုိလ္ျပဳျခင္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟူေသာ
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ သေဘာထားမ်ားကလည္း
အားျဖည့္ေပးေနသည္။
ပုိမုိငယ္ရြယ္ေသာ
ကေလးမ်ားသည္
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္
အထူးသျဖင့္
ေတာင္းရမ္းသည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ လူကုန္ကူး ခံရႏိုင္ေျခရွိသည္။ ၎တုိ႔သည္
ေစ်းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အရက္ဆုိင္ငယ္မ်ားတြင္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားကုိ
ပန္းေရာင္းရန္
ခုိင္းေစျခင္းခံရသည္။
၎တို႔ႀကီးျပင္းလာသည္ႏွင့္တၿ
ပိဳင္နက္ သူတုိ႔သည္ ပုိမုိငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
သုိ႔မဟုတ္
ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ
အလုပ္ခြင္မ်ားသုိ႔
ေျပာင္းေရႊ႕ရန္
ဖိအားေပးခံရသည္။၁၀၀ ကေမာၻဒီးယား မိန္းကေလးမ်ား ႀကီးျပင္း လာေသာအခါ
သူတုိ႔သည္ လိင္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရ ဖြယ္ရိွသည္။ ပတၱယာရွိ
ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ား၏ အေရွ႕ခန္းျဖစ္ေသာ အႏွိပ္ခန္းမ်ားက ၎တု႔ိကုိ
ငွားရမ္းၾကသည္။၁၀၁
အျခားလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ
ေက်ာင္းစီမံခ်က္အတြက္
လွဴဒါန္းပါဝင္ရန္
ျဖတ္သြားျဖတ္လာတုိ႔ကုိ လွည့္စားသည့္ အေနျဖင့္ ထုိင္းေက်ာင္းဝတ္စံုကို
အသံုးျပဳၾကသည္။
ဘန္ေကာက္တြင္
ေက်ာင္းအတြက္
လွဴဒါန္းရန္
ပံုးမ်ားကုိ
လႈပ္ယမ္းအလွဴခံေနၾကေသာ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ
အမွန္တကယ္တြင္
ေတာင္းရမ္းႏိုင္သည့္
သနားစဖြယ္အရြယ္

“ကၽြန္မမွာ ကေလးရွစ္ေယာက္ရွိတယ္။ သူတုိ႔ထဲက
ႏွစ္ေယာက္က ထုိင္းႏိုင္ငံ တစ္ေနရာရာမွာ အလုပ္ လုပ္ေနတယ္။
ဘယ္ေနရာလဲေတာ့ ကၽြန္မမသိဘူး။ သူတုိ႔ျပန္လာလိမ့္မယ္ဆုိတာ
သိတယ္။ ထုိင္းမွာ ရွိတဲ့တစ္ေယာက္က ၿပီးခဲ့တဲ့လေလာက္ကပဲ
ျပန္လာေသးတယ္။ ဒီတစ္ေယာက္ကုိလည္း ပုိ႔ခ်င္တယ္။
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မေယာက္်ားက သူ႔ရဲ႕ေသြးကုိ ေရာင္းစားမယ့္အစား
ေမြးထားေစခ်င္တယ္”
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မဟုတ္ေတာ့သည့္
ကေမာၻဒီးယား
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား
ျဖစ္သည္။
သူတို႔သည္ ထုိင္းစာသင္ ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ထုိင္းရဲမ်ား၏
အာရံုစုိက္မႈကုိ
ေရွာင္လႊဲႏိုင္ၾကသည္။
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ
ထင္ရွားေသာ
ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားႏွင့္
ရဲစခန္းမ်ားေရွ႕တြင္ပင္
ေတာင္းရမ္းျခင္းျပဳၾကၿပီး
ရဲလက္မွ လြတ္ေျမာက္ေနသည္။၁၀၂
ကေလးမ်ား ေပၚေပၚထင္ထင္ ေတာင္းရမ္းႏိုင္ေနျခင္းက ေတာင္းရမ္းျခင္းကို
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္
ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း
ေတာင္းရမ္းျခင္းသည္
လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေသာ
ကိစၥတစ္ခု
အျဖစ္မယူဆဟု
ေဖာ္ျပေနၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား မည္သည့္အခါမွ မေဖာ္ထုတ္ႏုင
ိ ္ေပ။
ေတာင္းရမ္းေနသည့္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္
ႏြမ္သာဘူရီအိမ္ယာမဲ႔ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႔ နွစ္စဥ္ ပုိ႔ေဆာင္ခံၾကရသည္။
၎စခန္းသည္
လူကုန္ကူး
ခံရသူမ်ားအတြက္
မဟုတ္ဘဲ
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္မႈ
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ
၁၉၄၁
(ေတာင္းရမ္း
စားေသာက္သူမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၆ ႏွင့္ အစားထုိးလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။)
ကုိ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
သည့္သူမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္
၎အမ်ဳးသားမ်ား၊
ိ
အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ တရားမဝင္ေရႊ႕
ေျပာင္းသူမ်ားအျဖစ္
နွင္ထုတ္ခံရသည္။
သူတုိ႔ကုိ
လူကုန္ကူးခံရသူ
သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းသြင္းျခင္း မခံရေပ။ ၁၀၃

ကေမာၻဒီးယားမွ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္ပုိ႔ျခင္း
ကေမာၻဒီးယား အလုပ္သမား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္္း သင္တန္းႏွင့္လူငယ္မ်ား
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
လူမႈေရးရာ
ဝန္ႀကီးဌာနက
ကေလးသူငယ္
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ
အိမ္ျပန္ျခင္းနွင့္
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းရန္ ေတာင္းဆုိသည္။ စနစ္သည္
လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ကေလးမ်ားကုိ ပုိပက္ၿမိဳ႕ရွိ
အစုိးရ လႊဲေျပာင္းေရးစင္တာကုိ ျဖတ္သန္း၍ တရားဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ရန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။
ပိုပက္လႊဲေျပာင္းေရးစင္တာ၏
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ
မိသားစု
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
ျပဳလုပ္ၿပီးမွ
ကေလးမ်ားကုိ
ျပန္ပုိ႔ျခင္းသည္
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ အျခားနည္းမွာ
၎တို႔ကုိ
ေနာက္ဆက္တြဲ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစတင္ျပဳလုပ္ရန္
အျခားေဂဟာမ်ားသို႔
လႊဲေျပာင္း
ေပးပို႔ၿပီးမွ
အသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေစမည္
ျဖစ္သည္။၎လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ထုိင္းနွင့္
ကေမာၻဒီးယား အစုိးရႏွစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္
အျခားအႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ
အုပ္စုမ်ား
ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္
ႀကိဳဆုိေရးစင္တာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတြင္
အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။၁၀၄
လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္
သတ္မွတ္ျခင္းမခံရသည့္
ကေလးမ်ားသည္
တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအျဖစ္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံၾကရသည္။ ရဲက ၎တုိ႔ကုိ
ကေမာၻဒီးယား နယ္စပ္သုိ႔ ျပန္ပုိ႔လုိက္ၿပီး ၎တို႔ကို ေခၚေဆာင္မည့္၊
အကူအညီေပးမည့္သူ မရွိေပ။ ပြဲစားမ်ားက ကေလးမ်ားကို ထပ္မံကုန္ကူးရန္
နယ္စပ္တြင္
ေစာင့္ေနေလသည္။
အမွန္တြင္
လူကုန္ကူးခံရသည့္
ကေလးအမ်ားစုသည္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ
စံုစမ္းစစ္ေမးမႈ
မရွိဘဲ
တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအျဖစ္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရၿပီး ၎စနစ္က ၎တုိ႔ကုိ
ပထမေနရာမွ ကုန္ကူးခဲ့ေသာ ပြဲစားမ်ားလက္တြင္းသုိ႔ တုိက္ရုိက္ျပန္လည္ေရာ
က္ရွိသြားေစသည္။၁၀၅
မိဘမ်ားထံမွ
ငွားရမ္းလာခဲ့ေသာ
ကေလးအမ်ားအျပားသည္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊
ျပန္လည္ထူမတ္ျခင္္း၊
သုိ႔မဟုတ္
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း
အေထာက္အပ့့ံမ်ားမရွိပဲ
တစ္ခုတည္းေသာ
အသံုးျပဳေနက်
တရားမဝင္နယ္စပ္
ျဖတ္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္
ျပန္ေရာက္လာၾကသည္။
ထုိသုိ႔ျဖစ္ျခင္းက
လူကုန္ကူးမႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍
ရရွိႏုိင္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္
ႀကီးမားေသာ
ဟာကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။
လူကုန္ကူးခံရေသာ
ကေလးသည္
ပိုပက္ကူးေျပာင္းေရးစင္တာ
မွတစ္ဆင့္
တရားဝင္သတ္မွတ္ျခင္း၊
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ျခင္း မခံရဖူးလွ်င္ ၎တို႔၏ လူကုန္ကူးခံရမႈသည္
စနစ္အတြင္းတြင္
ကြယ္ေပ်ာက္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး
ကေမာၻဒီးယားတြင္
ကေလးလူကုန္ကူးမႈ အေျခအေန ပမာဏကုိ တုိင္းတာ၍ မရႏုိင္ေတာ့ေပ။

้ကေမာၻဒီးယား ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္
တားဆီးျခင္း
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒျဖစ္သည့္
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
လိင္မႈဆုိင္ရာ
ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ
ႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒကုိ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။ ၎ဥပေဒသည္
ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကမာၻ႔လူကုန္ကူးမႈ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ
မလုိက္နာဘဲ၊
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ
ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္

34

“

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပုိပက္နယ္စပ္က ကေလးမ်ားကုိ မၾကာခဏ
သြားေစာင့္ၾကတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ကေလးေတြကုိ
ပိုပက္လႊေျပာင္
ဲ
းေရးစင္တာကို ပုိ႔ရမယ့္အစား လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး႐ံုးကို
ပုိ႔ၾကလို႔ေလ။ သူတို႔က ကေလးမ်ားကို လံုးဝ ဂရုမစုိက္ဘူး။
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႐ံုးမွာလည္း ကေလးကုိ ေနာက္တစ္ခါ
ျပန္ေခၚသြားမယ့္ လူကုန္ကူးသူရေနတယ္
ွိ
။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က
ပိုပက္ကူးေျပာင္းစင္တာကို ကေလးရဲ႕ ဓါတ္ပုံနဲ႔စာရြက္စာတမ္းေတြကုိ
ပုိ႔ေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြက ကေလးကုိ တရားဝင္
သြားေရာက္ေခၚယူႏုင
ိ ္တယ္။ အဲဒီလိုလုပ္တာေတာင္မွ
ပိုပက္ကူးေျပာင္းစင္တာ ဝန္ထမ္းေတြ မေရာက္လာခင္မွာ
လူကုန္ကူးသူေတြက ကေလးကုိ ေခၚသြားတတ္ေသးတယ္။

”

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕အစည္
ဲ
းဝန္ထမ္း၊ ပိုပက္

အႀကံျပဳထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း မပါဝင္ေပ။ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္
ကေမာၻဒီးယားက လူကုန္ကူးမႈကုိ အထူးျပဳညႊန္း ဆုိျခင္းမရွိေသာ္လည္း
“အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကုိ
ဥပေဒနွင့္မညီေသာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ” အရ
အျပစ္ရွိသူကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္
ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
ဥပေဒသစ္ တစ္ရပ္ကုိ ေရးဆြဲလုိက္ၿပီး ၎ဥပေဒကုိ လူကုန္ကူးမႈအခ်ိဳ႕တြင္
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၁၀၆
ကေမာၻဒီးယားတြင္ ဥပေဒမရွိျခင္းသည္ လူကုန္ကူးမႈ သားေကာင္အျဖစ္
သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ကုိယ္ပုိင္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္
ထုိင္းအစုိးရထံသုိ႔ မၾကာခဏ တာဝန္ က်ေရာက္ေစသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ
လူကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္ေရးအက္ဥပေဒ ၂၀၀၈ အရ၊ လူမႈဘဝလံုၿခံဳေရးႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၎တို႔၏ ခိုလံႈေရးစခန္းတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး
ပါဝင္ေသာ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားကုိ တရားဝင္ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ျခင္းလုပ္ငန္းအတြ
က္ လုိအပ္ေသာ အဆင့္မ်ား ရရွိသည္အထိ ၎တို႔၏ ခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားတြင္
ကာကြယ္ေပးရန္လုိအပ္သည္။
ကေလးမ်ားကုိ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိပါက ၎တို႔သည္
မည္သည့္ စာရင္းဇယား စနစ္တြင္မွ ပါဝင္မည္မဟုတ္ဘဲ ၎တုိ႔၏ အေကာင္းဆံုး
အက်ိဳးစီးပြားကို
မွတ္တမ္းအတင္မခံရ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမခံရေပ။
ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရၿပီးသည္နွင့္
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္
ေထာက္ပံ့ေရး၊
လူမႈဖူလံုေရးနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔မွာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လက္ထဲတြင္
က်န္ရစ္သည္။၁၀၇
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္း
အမ်ားအျပားသည္
လမ္းေပၚေန
ကေလးမ်ားနွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ကေလးမ်ားကုိ လူကုန္ကူးမႈမွ
ကာကြယ္ေပးရန္
စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
ထုိင္းနုိင္ငံသုိ႔
လူကုန္ကူးခံရေသာ
သုိ႔မဟုတ္
အနာဂတ္တြင္
လူကုန္ကူးခံရမည့္
အႏၱရာယ္ရွိေနေသာ
ကေလးမ်ားကုိ
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းတြင္
ရဲမ်ားကုိ အကူအညီေပးရန္ အိပ္စ္ပီ (XP) မစ္ရွင္က လုပ္ေဆာင္သည္။
ထုိအဖြဲ႔အစည္းသည္ ကေလးမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ႏိုင္ေရးအတြက္
စာရြက္စာတမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္
ပတၱယာရွိ
မာစီစင္တာနွင့္
ဆက္သြယ္ကာ
အလုပ္လုပ္သည္။
ဘန္ေကာက္တြင္
ေၾကးမံုေဖာင္ေဒးရွင္းက ကေလး ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားအေရးကုိ
အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ၿပီး ကေမာၻဒီးယားကေလးမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ
အာရံုစုိက္ထားသည္။
ကေလးမ်ားသည္ ပိုပက္ ကူးေျပာင္းေရးစင္တာမွတစ္ဆင့္ ကေမာၻဒီးယားသို႔
ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ခံရစဥ္တြင္ မိသားစုထံ မျပန္ႏိုင္သည့္ ကေလးမ်ားအတြက္
ေဂဟာမ်ား
အမ်ားအျပားရွိသည္။
ပိုပက္ကူးေျပာင္းစင္တာ
က
လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးမ်ားအား အၿမဲတမ္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနရသည္ကုိ
ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး အတြက္ ကုိယ္ပုိင္ေဂဟာ ဖြင့္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပိုပက္တြင္ အခိုင္အမာရွိေနၿပီး
နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ရပ္ရြာလူထုကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ကေလးလူကုန္ကူးမႈ
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို လက္လွမ္းမီေစရန္ အတြက္ ေဒသတြင္းတြင္
လူမႈေရး ဝန္ထမ္းမ်ားစြာကုိ ခန္႔ထားသည္။
ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ကေမာၻဒီးယားကေလးမ်ား အတြက္
အဓိက အရင္းအျမစ္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုိပက္သည္ လူကုန္ကူးမႈ
ဆန္႔က်င္တားဆီးေရး
အကူအညီမ်ား
ပုိမုိလုိအပ္ေနၿပီး
အထူးသျဖင့္
ကာကြယ္တားဆီးရမည့္
ေဒသျဖစ္သည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားတြင္
ခိုလႈံစခန္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ထုိင္းနယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္
လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေရြ႕လ်ား လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မ်ားစသည့္
ကာကြယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အနည္းငယ္မွ်သာ ထိေရာက္ေအာင္
လုပ္ႏိုင္ၾကသည္။
ကေမာၻဒီးယားနယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ား၊
ေက်းရြာမ်ားတြင္

လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလားတူအဖြဲ႕သည္ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးနွင့္
ကေလးမ်ားကုိ
လူကုန္ကူးမႈမွ
အကာအကြယ္ေပးေရး
တုိ႔တြင္
အလြန္ထိေရာက္ႏိုင္သည္။၁၀၈

ကေမၻာဒီးယား ကေလးငယ္မ်ားအား
လူကုန္ကူးမႈကိုတိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္
အခက္အခဲမ်ား
ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္
ကေလး
သူေတာင္းစားလုပ္ငန္းသည္
အၿမဲရွိေနသျဖင့္
ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္သည္ အၿမဲရွိေနသည္။ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ား၏
သနားၾကင္နာမႈကို
ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္
သူေတာင္းစား
ဂိုဏ္းသည္
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား
သြားေရာက္ရာ
အဓိကေနရာမ်ားတြင္ ရွင္သန္လွ်က္ရွိသည္။ အာဏာပိုင္မ်ား၏ မတည္ၿငိမ္ေသာ
အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္
ပြဲစားမ်ားသည္
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္
အလွည့္က်စနစ္တစ္ခု
ျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္
၎တို႔၏
နည္းလမ္းမ်ားကို
ျပန္လည္ဆန္းသစ္ရန္ အခြင့္အေရးရရွိၾကသည္။ ယခင္က ေတာင္းစားေသာ
ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္
တစ္ေနရာတည္းတြင္
တစ္ေနကုန္ေနသည္။
ယခုအခါတြင္
ရဲစံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈကို
ေရွာင္ရွားရန္အတြက္
ကေလးငယ္မ်ားကို တစ္ေန႔တာအတြင္း ေနရာမ်ားတြင္ အလွည့္က်ေနေစသည္။

ေျခရာခံျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္ရန္ျဖစ္ သည္။

ကေမၻာဒီးယားရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ခံစားေနရေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္
အက်ပ္အတည္းသည္
ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ
လူကုန္ကူးမႈကို
တိုက္ဖ်က္ရာတြင္
အႀကီးမားဆံုး အခက္အခဲျဖစ္သည္။ ကေမၻာဒီးယားတြင္ အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္
ငယ္ရြယ္သည့္အရြယ္တြင္
လူကုန္ကူးမခံရဘဲ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ပင္
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အလြန္ နည္းပါးေပသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္
လူကုန္ကူးခံရျခင္းသည္
ေတြ႕ျမင္ရပိုမ်ားသည္။
ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၏ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးသည္ တန္ဖိုးနည္းပါးျခင္း
သို႔မဟုတ္
တန္ဖိုးမရွိျခင္းကို
ျဖစ္ေစၿပီး
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္
တရားမဝင္ေသာ
အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ရန္
လူကုန္ကူး
ခံရႏုိင္ေျခ
ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။

“

ကေလးငယ္ေတြကို နာမည္လေျပာင္
ႊဲ
းတတ္ေအာင္
အၿမဲေလ့က်င့္ေပးထားၿပီး ဗဟိုေဒတာေဘ့စ္လည္းမရွဘူ
ိ း ဆိုေတာ့
သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းေတြဟာ ခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္းစီက
အဖြ႕အစည္
ဲ
းတစ္ခုခ်င္း စီအတြင္းမွာပဲ
မွတ္တမ္းတင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ကေလးတစ္ေယာက္ကို သူရဲ႕ခ႐ိုင္မဟုတ္တဲ့ ခ႐ိုင္မွာေတြ႕ရင္ သူ႔ကို
လူကုန္ကူး ထားတာလားဆိုတာ ဘယ္လိုမွ
ဆက္စပ္ေဖာ္ထုတ္လို႔မရႏုင
ိ ္ပါဘူး။

၁၀၉

လူကုန္ကူးခံရျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ
လူကုန္ကူးမႈတြင္
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း
သက္ေသ
အေထာက္အထားကို
ရွာေဖြျခင္းသည္ အခက္ခဲဆံုး အပိုင္းျဖစ္သည္။ ကေမၻာဒီးယား ကေလးငယ္မ်ားကို
မၾကာခဏ ေရာင္းစားျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ
ေတာင္းရမ္း
စားေသာက္ေနသည္ကို
ေတြ႕ရွိရပါက
ရဲမ်ားအေနျဖင့္
ထိုကေလးကို ေခါင္းပံုျဖတ္ ခံေနရသည္ဟု အၿမဲတမ္း သက္ေသျပႏိုင္ျခင္း
မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ားအျဖစ္ထက္
တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းေနသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လူကုန္ကူး ခံရသူအျဖစ္
မဟုတ္ဘဲ ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္သည္။
ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္
လူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္အတူ
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနပါက ရဲအေနျဖင့္ ထိုလူႀကီးသည္ ကေလးငယ္၏
မိဘဟုတ္မဟုတ္ႏွင့္
ကေလးငယ္က
လူကုန္ကူးခံရသူဟုတ္မဟုတ္
မသိႏိုင္ေပ။ ဒီအင္န္ေအစစ္ေဆးမႈသည္ မိဘျဖစ္မျဖစ္ သက္ေသျပႏိုင္သည့္
တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုနည္းလမ္းသည္
လူကုန္ကူးခံရႏုိင္ေျခသူမ်ားကို
လြဲမွား
သတ္မွတ္မိျခင္းျဖစ္လာခဲ့ၿပီး
အမႈမ်ားစြာသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမရွိဘဲ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့သည္။ ၁၁၀
ျပန္လည္လူကုန္ကူးခံရမႈႏွႈန္း
ျမင့္မားလာျခင္းသည္
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
ကေလးသူငယ္ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း
သံသရာကို
လည္ပတ္ေအာင္
ကူညီေပးေနသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လူကုန္ကူးခံရေသာ
ကေလးငယ္မ်ားသည္
ထိုလုပ္ငန္းကိုသာ
လုပ္တတ္ေတာ့သျဖင့္
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ပြဲစားမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ ပိုပက္မွ လူမႈဝန္ထမ္း တစ္ဦး၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ “အဲဒီကေလးငယ္ေတြဟာ သူတို႔ဘဝမွာ ဒါေတြကိုပဲ

ျမင္ဖူးေနတာမို႔ သူတို႔ေခါင္းပံု ျဖတ္ခံေနရတယ္ဆိုတာကို မျမင္ၾကပါဘူး။
သူတို႔ႀကီးလာတဲ့အခါမွာလည္း
ဒီသံသရာကို
ဆက္လည္ပတ္ေအာင္
လုပ္ၾကမွာပဲဆိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ အေျဖရွိေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု
ဆိုသည္။၁၁၁

ဗဟိုေဒတာေဘ့စ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးခံရျခင္းရွိမရွိ
ေဖာ္ထုတ္ရန္ခက္ခဲသည္။
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္
ထိုင္းႏုိင္ငံကဲ့သို႔
တင္းက်ပ္ခုိင္မာေသာ
ႏုိင္ငံသား
မွတ္ပံုတင္စနစ္မရွိသျဖင့္
ရဲမ်ားသည္
ကေမၻာဒီးယား
ကေလးငယ္တစ္ဦးကို
ကယ္တင္ရန္မွာ
ကေလးငယ္ကို
အမည္ျဖင့္
စတင္ေနာက္ေၾကာင္းလုိက္ရမည္ျဖစ္သျဖ
င့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားေပသည္။ ဤျဖစ္စဥ္သည္
ထပ္မံလူကုန္ကူးခံရျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အမွားမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။
ကေလးငယ္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ေခၚေဆာင္လာသည္ႏွင့္
ပြစားမ်ားက
ဲ
နာမည္
ေျပာင္းခိုင္းၾကၿပီး
ကေမၻာဒီးယားသို႔ျပန္ေသာအခါ
ေပါပက္
့ လေျပာင္
ႊဲ
းဌာန (PTC) မွွတဆင့္ ျပန္ၾကသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ စံုစမ္း
ေထာက္လွမ္းမႈကို ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈကို

“

“အဲဒီကေလးငယ္ေတြဟာ သူတို႔ဘဝမွာ ဒါေတြကိုပဲ
ျမင္ဖူးေနတာမို႔ သူတို႔ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရတယ္ဆိုတာကို
မျမင္ၾကပါဘူး။ သူတို႔ႀကီးလာတဲ့အခါမွာလည္း ဒီသံသရာကို
ဆက္လည္ပတ္ ေအာင္လုပ္ၾကမွာပဲဆိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ
အေျဖရွေတာ့
ိ
မွာမဟုတ္ပါဘူး”

”

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႕အစည္
ဲ
းဝန္ထမ္း၊ ပိုပက္

၁၁၂

”

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ဘန္ေကာက္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာခ်ိန္တြင္ ကေမၻာဒီးယားတြင္
လုပ္သား ကြင္းဆက္အျဖစ္ အားတက္သေရာ ပါဝင္မႈႏွင့္ လြယ္ကူမႈတို႔ေၾကာင့္
ကေမၻာဒီးယားကေလးငယ္မ်ားသည္ အလြန္အမင္း အကာအကြယ္ မဲ့ေနသည့္
သားေကာင္ရင္းျမစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကေမၻာဒီးယား ကေလးငယ္မ်ားအား မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔
ထိုင္းႏိုင္ငံမွတဆင့္ လူကုန္ကူးျခင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္ျမွင့္လွ်က္ရွိၿပီး
ေစ်းသက္သာေသာ
လုပ္သားမ်ား
လိုအပ္လွ်က္ရွိသည္။
မေလးရွားႏွင့္
ကေမၻာဒီးယားၾကားတြင္
နယ္စပ္မ်ဥ္းမရွိသျဖင့္
ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္
တရားဝင္ျဖစ္ေစ
တရားမဝင္ျဖစ္ေစ
ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔
ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္
နည္းလမ္းကို ေတြ႕ရွိၾကသည္။
၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ကမၻာက
့ လ
ု သမဂၢ လူကန
ု က
္ းူ မႈဆင
ုိ ရ
္ ာ စီမခ
ံ ်က္ (UNIAP)
က မေလးရွားမွ လူကန
ု က
္ းူ ခံရေသာ ကေမၻာဒီးယား ကေလးငယ္ ၂၈ ဦးကို
မေလးရွားသိ႔ု
ျပန္လည္ပေ
႔ုိ ဆာင္ေပးခဲရ
့ ေၾကာင္း
အစီရင္ခတ
ံ င္ျပခဲသ
့ ည္။
အေမရိကန္ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားအရ ကေမၻာဒီးယား
ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမ်ား
မေလးရွားသိ႔ု
လူကန
ု က
္ းူ
ခံရရာတြင္
ထိင
ု း္ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ည္
ျဖတ္သန္းကူးေျပာင္းရာေနရာအျဖစ္ ႏွစေ
္ ပါင္းမ်ားစြာ ရွေ
ိ နေၾကာင္း ၂၀၀၅ ခုႏစ
ွ က
္
မေလးရွားႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ လူကန
ု က
္ းူ ခံရေသာ ကေမၻာဒီးယား ကေလးငယ္မ်ား၏
တရားဝင္ေျပာျပခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ႏင
ွ လ
့္ ည္း တိက
ု ဆ
္ င
ုိ ေ
္ နေပသည္။
၁၁၃

ထိုင္း-ကေမၻာဒီးယားနယ္စပ္တြင္
ေျပာၾကားသည္မွာ -

အလုပ္လုပ္ေနေသာ

လူမႈဝန္ထမ္းတစ္ဦးက

“မေလးရွားကို ကေလးငယ္ေတြ လူကုန္ကူးတာဟာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။
ျဖစ္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ မေလးရွားက ဘယ္ေနရာေတြကို သြားတာလဲေတာ့ မသိဘူး။
ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ ရွိတဲ့ေနရာေတြျဖစ္မယ္ထင္တယ္။” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၁၁၄
ကေမၻာဒီးယား ကေလးငယ္မ်ားသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ေတြမွာ
အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီးေနာက္
မေလးရွားတြင္
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ရန္
အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခံၾကရသည္။၁၁၅ လူကုန္ကူးကြန္ယက္သည္ ပိုပက္တြင္
စတင္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လုပ္ရန္အတြက္
ဘန္ေကာက္တြင္ ရက္အနည္းငယ္ၾကာ လႈပ္ရွားၾကေလ့ရွိသည္။
ကေမၻာဒီးယား
ကေလးငယ္မ်ားစြာတို႔သည္
ဗီယက္နမ္ပြဲစားတစ္ဦး၏
အကူအညီျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးခံရသည္ဟု သတင္းရရွိၾကသည္။
ဗီယက္နမ္ပြဲစားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိတ္အဆက္ကို
ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးမည့္ ကေမၻာဒီးယားကေလးငယ္မ်ားကို
ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္
လႊဲေျပာင္းရန္
စီစဥ္ၾကသည္။
၂၀၁၄
ခုႏွစ္တြင္
ေပါ့ပက္လႊဲေျပာင္းဌာန (PTC) ၌ မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လူကုန္ကူး
ခံရသူမ်ားအပါအဝင္ ခိုလႈံစခန္းသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္လာေသာ အသက္ ၁၂ -၁၈
ႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလးငယ္ ၂၀၀ ဦး ရွိခဲ့သည္။ ၁၁၆
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အခန္း(၄)
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူကုန္ကူးမႈ
†36

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေနာက္ခံသမိုင္း
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္
ထိုင္းလုပ္သားအင္အားစု၌
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ အထင္အရွား ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။
အထူးသျဖင့္
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
၃
သန္း
ရွိမည္ဟု
ခန္႔မွန္းရသည္။၁၁၇၎တို႔သည္
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏
စုစုေပါင္း
ျပည္တြင္း
ထုတ္ကုန္(GDP)၏
၉
ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိ
ထုတ္လုပ္ေပးသည္ဟု
ခန္႔မွန္းၾကသည္။
သုိ႔ေသာ္
တရားမဝင္
အလုပ္သမား
အေရအတြက္ကုိ ခန္႔မွန္း၍သာ ရႏိုင္သျဖင့္ ၎ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ
အထူးသတိျပဳ၍
တြက္ခ်က္ရသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ
စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ နယ္စပ္မ်ားေျဖေလွ်ာ့ေရး အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္
ျမင့္မားသည့္လုပ္ခလစာ
ရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
ပုိမိုဝင္ေရာက္လာဖြယ္ရွိသည္။
အတိတက
္ ာလ ႏွစင
္ ါးဆယ္ေက်ာ္ စစ္အပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္တင
ြ း္ စစ္တ၏
႔ုိ
အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္
ျမန္မာ့စးီ ပြားေရး က်ဆင္းလာၿပီး ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ႔ို
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကုိ ေရာက္လာေစသည္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဆင္း
ရဲမေ
ဲြ တမႈသည္ႏင
ုိ င
္ အ
ံ ႏွပ
႔ံ ်ံ႕ႏွ႕ံ သြားခဲၿ့ ပီး ျမန္မာႏိင
္ု င
္ ၏
ံ
စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရးသည္
ေနာက္က် က်န္ေနခဲသ
့ ည့အ
္ ျပင္၊ အေျခခံအေဆာက္အႏ
ံု င
ွ ့္ တရားဝင္
စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ား ပ်က္စးီ ခဲသ
့ ည္။ ဆင္းရဲမေ
ဲြ တမႈသည္ တရားမဝင္
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ လူကန
ု က
္ းူ ခံရမႈ၏ အဓိက အေၾကာင္းတရားျဖစ္ၿပီး
ပညာမသင္ၾကားရသည္အ
့ တြကေ
္ ၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီႏစ
ွ မ
္ ်ားက
ျမန္မာအစုးိ ရသည္ စုစေ
ု ပါင္းျပည္တင
ြ း္ ထုတက
္ န
ု ္ (GDP) ၏ ၄.၈
ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ ေက်ာ္ကို
ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ကာကြယေ
္ ရးအတြက္
အသုးံ ျပဳခဲၿ့ ပီး
ပညာေရးတြင္ ၀.၆ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ ကုသ
ိ ာ အသုးံ ျပဳခဲသ
့ ည္။၁၁၈၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ ၌
္
ရန္ကန
ု ၿ္ မိဳ႕ရွိ ဒုတယ
ိ တန္း ေက်ာင္းသား ၉ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ သည္ စကားစုတစ္စက
ု ို
မဖတ္ႏင
ုိ ေ
္ ၾကာင္း ကမၻာဘ
့ ဏ္က အစီရင္ခံ တင္ျပခဲသ
့ ည္။၁၁၉
မွတ္တမ္းတင္သည့္ စနစ္ တိတိက်က် မရွိသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံစနစ္ထဲသုိ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစြာ စာရင္းမ၀င္ဘဲ ေရာက္သြားၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ
ကေလးသူငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ မဲေဆာက္၊ ရေနာင္း၊ ဖူးခက္ႏွင့္ စမုစခြန္
ကဲ့သုိ႔ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ား ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းမ်ား
အၾကားတြင္ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသျဖင့္
သူတို႔ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္မလုံၿခံဳမႈကုိ အတန္ငယ္ ေလ်ာ့ပါးေစသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စာရင္းသြင္းထားျခင္းမရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဦးေရ
ခန္႔မွန္းေခ် ၅၀၀,၀၀၀ မွာ စာရင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သလုိ ျဖစ္ေနၿပီး
လူကုန္ကူးခံရမႈ အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနၾကသည္။
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းတစ္ဦးကုိ
အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္
ၿမိဳ႕နယ္
မွတ္ပုံတင္ရုံးတြင္ မွတ္တမ္းတင္ရၿပီး ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂,၆၈၀ ကုန္က်ကာ
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ထိုင္းဘတ္ေငြ ၃,၁၈၀
ထပ္ေဆာင္းေပးရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ မိဘမ်ားႏွင့္အတူပါလာေသာ
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ ၇ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္တစ္ဦးလွ်င္
ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂၆၅ ဘတ္ႏွင့္ အသက္ ၇ ႏွစ္ အထက္ ကေလးတစ္ဦးအတြက္
ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁,၆၈၀ ဘတ္ ထပ္မံေကာက္ယူသည္။
ကေလးမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းရာတြင္ သူတို႔ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔
ျပန္ပုိ႔ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အစီအစဥ္မ်ား
ပါဝင္ေသာ
“မွီခိုသူျဖစ္ေၾကာင္း”
သက္ေသခံကဒ္
ပါရွိသည္။ အလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက္ဥပေဒ
၂၀၁၀ အရ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၌ တရားဝင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ
ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္
အိမ္အကူ အပါအဝင္ ရိုးစင္းေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား လုပ္ႏိုင္သည္။၁၂၀
၎တို႔တစ္မိသားစုလုံးအား

စာရင္းသြင္းရန္

ကုန္က်စရိတ္

“

ထိုင္းစက္႐ုအ
ံ လုပ္သမား အမ်ားစုက
ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းရြာေတြကေန ေရာက္လာၾကတာ။ အရင္လက
ကၽြန္ေတာ့္ဦးေလးရြာကို ကၽြန္ေတာ္အလည္သြားတယ္။
အဲဒီရြာက စစ္ေတာင္းျမစ္ကမ္းေဘးမွာ ရွတဲ
ိ ရြာႀကီးပဲ။
အသက္ႀကီးသူေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြပဲ အိမ္မွာက်န္ခဲ့တာ။
ဒါပုံမွန္မဟုတ္ဘူး။ လူေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္တာလဲလို႔
ကၽြန္ေတာ္ေမးတယ္။ အသက္ငယ္သူေတြနဲ႔
အလုပ္လုပ္ႏုင
ိ ္သူေတြ အကုန္လံုး ဘန္ေကာက္ ဒါမွမဟုတ္
ထိုင္းႏုင
ိ ္ငံတစ္ေနရာမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာ
လူမႈေရးအရပ္ဖက္အဖြ႕အစည္
ဲ
း ဝန္ထမ္း၊ မဲေဆာက္

”

အလြန္မ်ားသျဖင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ
ျမန္မာ
အလုပ္သမားမ်ားစြာသည္
သူတို႔တစ္ဦးတည္း
အတြက္သာ
တရား၀င္စာရင္းသြင္းၾကသည္။၁၂၁
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ စာရင္းသြင္းသည့္စနစ္ထဲသို႔ မထည့္သြင္းႏိုင္ဘဲ
ကေလးသူငယ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ
က်န္ရစ္ခဲ့ေစၿပီး
သူတို႔၌
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏
တရားဝင္ အေထာက္အထားမ်ား မရွိသျဖင့္ ပြဲစားမ်ားထံသုိ႔ အလြယ္တကူ
ေရာက္ႏိုင္သြားႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ မ
ံ ွ လူကန
ု က
္ းူ ျခင္း ႀကီးႀကီးမားမား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္
ႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ း္ ႏွင့္ ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ႔ို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ ႏွစမ
္ ်ိဳးစလုးံ ၌ ရွေ
ိ နသည္။
ျမန္မာ့လဥ
ူ းီ ေရ၏
သုးံ ပုတ
ံ စ္ပေ
ံု က်ာ္သည္
ေက်းလက္မွ
ၿမိဳ႕ျပသု႔ိ
ေရႊ႕ေျပာင္းၾကဖူးၾကၿပီး ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ ရ
ံ ိွ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ သူတ၏
႔ုိ ေနာက္ဆးံု သြားလုေ
ိ သာ
ေနရာ
ျဖစ္သည္ဟု
အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားစြာက
အေထာက္အထားႏွင့္
ကုးိ ကားၾကသည္။ ၁၂၂

အရင္းအျမစ္ႏုင
ိ ္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကရင္ျပည္နယ္မွ လူကုန္ကူးခံရသူ ကေလးမ်ားစြာသည္ ထုိင္းဘက္ျခမ္းရွိ
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ
ျမဝတီမွတဆင့္
၀င္ေရာက္ၾကသည္။၁၂၃
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
လူကုန္ကူးခံရေသာ
ကေလး
အမ်ားစုသည္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကုိ သူတို႔ေနာက္ဆုံးဦးတည္ရာ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ မေရာက္ေသးမီ စပ္ၾကား ၾကားခံစခန္းအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အတြင္း၌ပင္ ပုိႀကီးေသာၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဟန္ျပင္ေနသည့္
အကာအကြယ္မဲ့
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစြာ
ရွိသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ဟု
သိၾကေသာ
အစၥလာမ္လူမႈ
အသိုက္အဝန္းသည္
ထိုင္းအစုိးရ
သုိ႔မဟုတ္
ျမန္မာအစုိးရက
အသိအမွတ္မျပဳေသာ
ျမန္မာမူဆလင္
မ်ားစြာ၏
ေနရပ္ျဖစ္ၿပီး
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အစြန္ဖက္
ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္၌
အေျခတည္သည္။
ထိုအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ
လူအမ်ားစုမွာ
ဘူးသီးေတာင္မွ
ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္ေတြႏွင့္ ေမာင္းေတာမွ ေရာက္လာၾကသည့္
လူဦးေရ အနည္းငယ္ရွိသည္။၁၂၄
ရေနာင္းၿမိဳ႕အတြင္း
မရမ္းၿမိဳ႕မွ
ေရာက္လာၾကေသာ
လူကုန္ကူးခံရသူ
ကေလးသူငယ္မ်ားစြာ ရွိသည္။ မရမ္းၿမိဳ႕သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၌
တည္ရွိၿပီး ရေနာင္းနယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးစခန္းႏွင့္ ၃-၄ ကီလုိမီတာေဝးသည္။၁၂၅

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးသည့္ လမ္းေၾကာင္း
ဘန္ေကာက္ရွ ိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ေ
ဆာင္ခ်က္ ရုံးခ်ဳပ္မွ စာရင္းျပဳစု ထားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား
တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ အဓိကလမ္းေၾကာင္း မ်ားမွာ က်ဳင္ိ းတုံ/
တာခ်လိ
ီ တ္မွ မယ္ဆိုင္၊ ျမဝတီမွ မဲေဆာက္၊ ေကာ့ေသာင္းမွ ရေနာင္း
တို႔ျဖစ္သည္။၁၂၆
တက္ခ္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲတပ္ဖ႕၏အဆိ
ြဲ
ုအရ
လူကုန္ကူးခံရသည္ျဖစ္ေစ
မခံရသည္ျဖစ္ေစ
မဲေဆာက္
ၿမိဳ႕သည္
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ဝင္ေရာက္မည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အဓိကၾကားခံစခန္း ျဖစ္သည္။
မဲေဆာက္တြင္ ျမဝတီမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ပုံစံမွာ ရုိးစင္းလွသည္။
မိြဳင္ျမစ္ေပၚရွ ိ
ျမဝတီႏွင့္
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကုိ
ဆက္သြယ္ထားေသာ
ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားေပၚမွ ဝင္ေရာက္ႏုင
ိ ္သည္။ ထိုေနရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ သင့္လ်ာ္ကုိက္ညီေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ တရားဝင္
ဝင္ေရာက္ႏုင
ိ ္သည္။
သုိ႔ေသာ္
မိြဳင္ျမစ္ေအာက္ဘက္ပုိင္း၌
ျမန္မာလက္နက္ကုိင္အမ်ဳးမ်
ိ ဳးိ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ေသာ ျဖတ္ကူးခေပးေဆာင္ရေသာ
တရားမဝင္ျဖတ္ေက်ာ္ေရး စခန္းမ်ားစြာ ရွေနသည္
ိ
။ ထိုင္းဘက္ျခမ္း ျမစ္ေဘး၌
အေကာက္အခြန္တာဝန္ရသူ
ွ ိ မ်ားက ယာယီ တရားဝင္ကူးေျပာင္းေရး စခန္းမ်ား
မၾကာခဏ
ထားရွၾကသျဖင္
ိ
့
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
လူကုန္ကူးရာတြင္
အသုံးျပဳသည့္
တရားမဝင္
လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ လက္နက္ေမွာင္ခုိ လုပ္ရန္ အသုံးျပဳေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား
တူညီႏုင
ိ ္သည္။၁၂၇
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ဝင္ရန္ ၎စခန္းမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းရၿပီး စစ္ေဆးေရးတာဝန္ခံကုိ
ျဖတ္သန္းမႈ အမ်ဳးအစားေပၚ
ိ
မူတည္၍ တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ ၂၀ႏွင့္ ၅၀၀
ၾကားေပးေဆာင္ရသည္။၁၂၈
မေရတြက္ႏုင
ိ ္ေသာ
ေလွမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ တင္ေဆာင္၌ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္
ကူးလူးသြားလာေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံကဲ့သို႔
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ အၿမဲတမ္းသြားလာႏိုင္သည့္
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
နယ္စပ္ေဒသကုိ စြန္႔ခြာ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဓိက အခ်က္အခ်ာက်ေသာ
ေနရာမ်ားသုို႔ေရာက္ရွိရန္အတြက္
ကုန္က်စရိတ္
ပုိမ်ားသည္။
ေျမာက္ဘက္လမ္းေၾကာင္း (မယ္ဆိုင္၊ မဲေဆာက္၊ ခ်င္း႐ိုင္)မွ တဆင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ဝင္လာေသာ ကေလးအမ်ားစုကုိ ထိုင္းႏို္င္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔
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မပုိ႔ေဆာင္ရေသးခင္အခ်ိန္၌
ခန္ဖါ့အန္႔ဖက္ေဒသရွိ
ျဖတ္သန္း၍ ေခၚေဆာင္လာၾကသည္။ ၁၂၉

ေတာေတာင္မ်ားမွ

ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ၾကားစခန္းအျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ ပင္မစခန္းအျဖစ္
ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွ အစျပဳသည္။ ကေလး သုိ႔မဟုတ္ ပြဲစား၌
ေငြမည္ေရြ႕မည္မွ်ရွိသည့္အေပၚ မူတည္၍ အမ်ားနားလည္ သေဘာေပါက္သည့္
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ကေလးမ်ားကုိ မဲေဆာက္မွ
ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးရွိ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးသုိ႔
ပုိ႔ေဆာင္ရန္ အသီးအရြက္တင္
ထရပ္ကားကုိ အသုံးျပဳသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာရွိသည္။၁၃၀
ထိုင္းဘက္ေငြ ၁၈,၀၀၀ နီးပါးဆိုလွ်င္ ကေလးမ်ားသည္ ရဲအရာရွိႏွင့္အတူ
သာမန္ အိမ္စီးကားအတူစီး၍ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး စစ္ေဆးေရးစခန္းအားလုံးကုိ
အစစ္ေဆးအေမးအျမန္းမရွိ
ေဘးရန္ကင္းစြာ
ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္သည္။
ထိုင္းဘက္ေငြ ၁၅,၀၀၀ ဆိုလွ်င္ ကေလးမ်ားသည္ ထရပ္ကားထဲရွိ အသီးအရြက္
ေသတၱာမ်ားေအာက္မွ လုိက္ရၿပီး ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားကုိ
ေရွာင္တိန္းရန္အတြက္
ယာဥ္ေပၚမွဆင္း၍
ေရွာင္ကြင္းေရးလမ္းတိုမ်ား၌
လမ္းေလွ်ာက္သြားရသည္။ ေငြအင္အား နည္းပါးေသာ ကေလးမ်ား သုိ႔မဟုတ္
ပြဲစားမ်ားအဖို႔
လုံၿခံဳေရးအားနည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းမွ ထိုင္းႏို္င္ငံရွိ
အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ထိုင္းဘက္ေငြ ၆,၀၀၀ တန္ခရီးစဥ္ကုိ
၀ယ္ယူၾကသည္။ ထိုခရီးစဥ္တြင္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စစ္ေဆးေရး
စခန္းအားလုံးကုိ
ေရွာင္ရွားရန္
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္
အႏၲရာယ္ရွိေသာ
ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ားကုိ ျဖတ္၍ ၄-၅ ရက္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ရသည္။၁၃၁
သစ္ေတာမ်ားက
ပုန္းကြယ္ရန္
အကာအကြယ္ေကာင္းျဖစ္သျဖင့္
ေျခလ်င္ခရီးသြား ကေလးမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိ ဆုံရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း
တက္ခ္ခရိုင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းျပသည္။၁၃၂
ထိိုင္းႏိုင္ငံ
ေတာင္ဖက္ရွိ
ရေနာင္းၿမိဳ႕ကုိလည္း
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
ေရလမ္းျဖင့္၀င္ႏိုင္ေသာ
ဝင္ေပါက္အျဖစ္
အသုံးျပဳၾကသည္။
ရေနာင္းတြင္
ေရာက္ေနေသာ
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ေနထိုင္ၾကသူမ်ားရွိသလုိ
မေလးရွားႏိုင္ငံသုိ႔
လူကုန္ကူးရန္ ၾကားစခန္းအေနျဖင့္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။၁၃၃
ထိုသုိ႔ျဖတ္ကူးရန္အတြက္ ေကာ့ေသာင္းမွတဆင့္ ေလွစီးသြားရန္ လုိအပ္သည္။
ထို္င္းႏိုင္ငံတြင္ ေကာ့ေသာင္းကုိ ခြန္ေဆာင္းဟု ေခၚၾကသည္။ ရေနာင္း၌
ျမန္မာလူဦးေရသည္ မဲေဆာက္ကဲ့သုိ႔ပင္ ထိုင္းလူဦးေရထက္ ပုိမ်ားသည္။
ရေနာင္းတြင္
ခရိုင္ငါးခရုိင္ရွိၿပီး
ခရိုင္အားလုံးသည္
ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္
ကပ္ေနသည္။ ခရာဘူရီခရုိင္သည္ ေရက်ခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ကုိ ေျခလ်င္
ျဖတ္ကူးသြားႏိုင္သည္အထိ နီးကပ္သည္။

ျမန္မာပြစားစနစ္
ဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ထိုင္းႏိုင္ငံ
ေရြ႕ေျပာင္းလာေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ား
လူကုန္ကူးမႈကြန္ရက္သည္
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
ဝင္ေရာက္ေသာ
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ား
အလြန္မ်ားျပားသျဖင့္
ရႈပ္ေထြးလွသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
လူကုန္ကူးမႈသည္
ထိုင္းပြဲစားႏွင့္
ျမန္မာပြဲစား
ႏွစ္ဦးစလုံးအေပၚတြင္
အမွီျပဳသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသား
လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနတစ္ဦးက ယခုကဲ့သုိ႔ရွင္းျပခဲ့သည္။
“ထိုင္းပြဲစားေတြရဲ႕ အကူအညီမပါဘဲ ဒါမ်ိဳး (ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူး)
ျမန္မာပြဲစားေတြ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ တာန္ရွိသူေတြက (ျမန္မာပြဲစားေတြကုိ)
ျပန္စုံစမ္းတာမ်ိဳး အမ်ားႀကီးမရွိဘူးေလ။” ၁၃၄
အမ်ားဆုံးလုပ္ၾကသည့္ပုံစံမွာ
ျမန္မာပြဲစားတစ္ေယာက္က
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ရန္
ကူညီေပးသည္ႏွင့္
တၿပိဳင္နက္
ကေလးမ်ားကုိ
သူတို႔အလုပ္ရမည့္ေနရာရွိ ထိုင္းအလုပ္ရွင္မ်ားထံသုိ႔ ပုိ႔ေပးေဆာင္ေပးမည့္
ထိုင္းပြဲစားမ်ား လက္တြင္းသုိ႔ အပ္လုိက္သည္။ ထိုင္းပြဲစားမ်ားက ကေလးမ်ားကုိ
သူတို႔အလုပ္လုပ္မည့္ ေနရာသုိ႔ ေခၚသြားရသည့္ ပုံစံျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားအား
အလုပ္လုပ္ရန္ ေခၚေဆာင္သြားသည့္ ျမန္မာပြဲစားမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏
မိသားစုမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္အဆက္အသြယ္ရွိသည္။၁၃၅
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ရွိႏွင့္ေနေသာ ကေလးမ်ားကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပြဲစားႏွစ္ဦးက
တာ၀န္ယူၾကသည္။ ဥပမာ အစၥလာမ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ကေလးမ်ား။
ျမန္မာပြဲစားတစ္ဦးက
သူတုိ႔ခရီးလမ္းဆုံသို႔
ေခၚသြားေပးၿပီး
တစ္ဦးက
ၿမိဳ႕ထဲ၌
တာ၀န္ယူသည္။
ထိုကြန္ရက္သည္
ရႈပ္ေထြးမႈနည္းသည္။
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကူအညီေပးမႈ မလုိသျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္
ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ပြဲစားအခ်ိဳ႕သာ လုိအပ္သည္။
ပြဲစားမ်ားသည္
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ႏွစ္အေတာ္ၾကာ
အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးၾကၿပီး
ေနာက္ဆုံးတြင္ လူကုန္ကူးမႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၌ အဆုံးသတ္ၾကသည္။
မၾကာခဏ
သူတို႔လုပ္ကုိင္ေနသည္မွာ
ရာဇ၀တ္မႈဟု
အျပည့္အ၀
သေဘာမေပါက္ၾကေပ။
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ

“ျမန္မာပြဲစားေတြက
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လူမႈေရးလုပ္သားတစ္ဦးက

ျမန္မာျပည္က

ယခုလုိ

ရွင္းျပသည္။

ဆင္းရဲတဲ့လူေတြဆီကုိ

သြားၿပီး
သူတို႔ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ
အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့
အေတြ႕အႀကံဳေတြကုိ
ၾကြားေျပာတယ္။” ၁၃၆ ထုံးစံအတိုင္း
ပြဲစားမ်ားက
မိဘမ်ားထံသို႔

တိုက္ရိုက္ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သူတို႔ကေလးမ်ား မိသားစုအတြက္ ေငြရွာေပးႏိုင္တဲ့
အလုပ္ပုံစံမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္္။ အေရးႀကီးေသာ အလုပ္အကုိင္
အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ဖာေထးေျပာဆိုၾကၿပီး မိဘမ်ားအား သူတုိ႔၏ကေလး
ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ ပုိရလာမည္ဟု ထင္ျမင္လာေအာင္
မၾကခဏလွည့္ဖ်ားၾကသည္။ ၁၃၇
ကေမၻာဒီးယား ပြဲစားစနစ္ႏွင့္ မတူညီဘဲ
အဘိုးအဘြားမ်ားထံမွ
ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္
အနည္းငယ္သာရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
ငွားရမ္းျခင္း

မိဘမ်ားႏွင့္
ျဖစ္ရပ္

ယာယီ
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္
သက္ေသခံ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္
သြားလာၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားပင္လွ်င္ ပြဲစားမ်ား၏ လူကုန္ကူးျခင္းကုိ
ခံရႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားတြင္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ထိ
ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာေနထိုင္ခြင့္ရွိေသာ
ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို
ထုတ္ေပးသည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမွ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ယခုကဲ့သုိ႔ ရွင္းျပသည္။

“ျမန္မာေတြ
သူတို႔ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္
သက္တမ္းတိုးဖို႔
သြားတဲ့အခ်ိန္က်ရင္ ပြဲစားေတြ ခုန္ဝင္လာလိမ့္မယ္။ သူတို႔က ဟုိလူေတြကုိ
ဗီဇာတုံးအတု ထုေပးလိမ့္မယ္။ အဲလုိမ်ိဳးနဲ႔ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းေတြကေန
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္သုံးလုိ႔မရေတာ့ စာရြက္စာတမ္းအတုေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။
ကြ်န္ေတာ္အေတြ႕အႀကံဳအရ (သူတို႔နဲ႔လုပ္တဲ့) ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း ၉၀
ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ဒီလွည့္ကြက္ရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္သြားတယ္။” ၁၃၈
ရေနာင္းရွိ ပြဲစားစနစ္မွာ ကြဲျပားသည္။ ရေနာင္းဧရိယာတြင္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား
ေလ်ာ့နည္း
သြားေသာ္လည္း
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
လူကုန္ကူးမႈ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္က
ေကာ့ေသာင္းမွ
ရေနာင္း
လမ္းၾကာင္းကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးမႈ
အမ်ားဆုံးလမ္းေၾကာင္း
သုံးေၾကာင္းထဲမွ
တစ္ေၾကာင္းအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားသည္။ အႀကီးမားဆုံး ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ယခုအခ်ိန္၌
လူကုန္ကူးမႈ မရွိေတာ့ဘဲ လူေမွာင္ခုိကူးျခင္းသာ
ရွိသည့္အေၾကာင္းကုိ
ရေနာင္းရွိ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားက အစီရင္ခံတင္ျပၾကသည္။၁၃၉
လူေမွာင္ခုိကူးမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ၏ တရားဥပေဒအရ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ
အဓိပၸာယ္ ေကာက္မွားသည္ကုိ အေတြ႔ရမ်ားၿပီး ထိုစကားရပ္ကုိ မၾကာခဏ
အျပန္အလွန္ဖလွယ္ သုံးစြဲၾကသည္။ အဓိကကြဲျပားမႈမွာ လူေမွာင္ခိုကူးမႈ၌
အျခားႏိုင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ ပုဂၢလကသေဘာတူညီမႈ ပါရွိသည္။
အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကသာ
ပုဂၢလိကသေဘာတူညီမႈ
ေပးႏိုင္ၿပီး
ခရီးစဥ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ေပးထားၿပီးသား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကေလးမ်ားက
ပုဂၢလိက
သေဘာတူညီမႈ
မေပးႏိုင္ၾကသျဖင့္
နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္
တစ္ကုိယ္ေတာ္ သြားလာၾကေသာ ကေလးမ်ားကုိ လူကုန္ကူးမႈအျဖစ္
အၿမဲတမ္းသတ္မွတ္ထားသည္။

“တခါတေလ
မိဘေတြက
သူတို႔
ေမာင္ႏွမေတြ
ဒါမွမဟုတ္
အျခားေဆြမ်ိဳးေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ဘာစာရြက္စာတမ္းမရွိတဲ့ ကေလးေတြကုိ
ရေနာင္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အျခားေဆြမ်ိဳးေတြဆီ ပုိ႔ေပးဖို႔ေျပာျပၾကတယ္။
ပုံမွန္အတိုင္းဆုိ အဲဒီေဆြမ်ိဳးက ဒီခရီးမွာ သူတို႔ကုိ အကူအညီေပးမဲ့
အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ငွားရတယ္။ ျမန္မာပြဲစားေတြ အမ်ားႀကီးက
ထိုင္းဘက္ျခမ္းမွာ ဒါမွမဟုတ္ ေကာ့ေသာင္းမွာ ေစာင့္ေနၾကတာ။ သူတို႔က
ဆိပ္ကမ္းမွာ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း သတိလက္လြတ္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ ဒါမွမဟုတ္
တစ္ေယာက္ထဲ သြားလာေနတဲ့ကေလးေတြကုိ လုိက္ရွာေန ၾကတာ။” ၁၄၀
ရေနာင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အလုပ္ရွာမည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားကုိ တရားမဝင္
ပုိ႔ေဆာင္ေသာ လူေမွာင္ခုိကူးသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ
ေရွာင္ရွားရန္ လူေမွာင္ခုိသမားမ်ားသည္ သူတို႔အား သေဘၤာဆိုက္မည့္ေနရာကုိ
ေျပာျပသည့္ ျမန္မာပြဲစားမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ၾကသည္။ ထိုေနရာ၌
ပြဲစားမ်ားက တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ မ်ားရင္မ်ားသေလာက္ သူတို႔ကုိ
အလုပ္ရွာေပးရန္
အလုပ္အပ္မည့္သူ
မ်ားႏိုင္သျဖင့္
အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရရွိမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။
ရေနာင္းရွိ ျပည္နယ္လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာနဗ်ဴရုိက
ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လူေမွာင္ခုိကူးမႈ မႈခင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳသည္။
ကေလးမ်ားက
လူေမွာင္ခုိသမားမ်ားကုိ
သူတို႔အား
ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္
သေဘာတူေဆြးေႏြးျခင္း မလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ လတ္တေလာ၌ တစ္ကုိယ္ေတာ္
သြားလာသည့္ ကေလးမ်ားကုိ လူကုန္ကူးမႈဟု သက္မွတ္ရမည္။၁၄၁

ျမန္မာကေလးသူငယ္မ်ားအား လူကုန္ကူးမႈတြင္ မိဘမ်ား၏
အခန္းက႑
အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ
ကေလးမ်ားစြာကုိ
မိဘမ်ားအားေက်းဇူးျပန္ဆပ္ရန္ တတ္ႏိုင္သမွ်

အပုိဝင္ေငြရွာရန္ႏွင့္
မိသားစုကုိေထာက္ပံ့ရန္မွာ

သူတို႔တာဝန္ဟု ယုံၾကည္ေအာင္ ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုယုံၾကည္မႈေၾကာင့္
မိဘမ်ားထံတြင္သာ ေတြ႕ရသည္မဟုတ္ဘဲ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိယ္တိုင္
ယုံၾကည္ၾကသည္။
ထိုသို႔ယုံၾကည္မႈေၾကာင့္
လူကုန္ကူးခံရမႈမွာ
က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရွိေနသည္။ လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
သူတို႔လူကုန္ကူးမႈ ခံလာခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း
ရွင္းျပရန္မွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူတို႔ေမြးထားေသာ ကေလးမ်ားကုိ
လူကုန္ကူးရာ၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ မိဘမ်ားယုံၾကည္ရန္ထက္ ပုိခက္ခဲေကာင္း
ခက္ခဲႏိုင္သည္။
ထုိင္းအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတို႔ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္
လူမႈေရးလုပ္သားမ်ား ခန္႔အပ္၍ မိသားစုအကဲျဖတ္စံႏႈန္းကုိ အသုံးျပဳ၍
ထပ္မံလူကုန္ကူးခံရရန္
အလားအလာရွိေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
အကဲျဖတ္မည့္
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္
ျဖစ္လာခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း
ထိုစနစ္ကုိယ္တိုင္ကပင္
စိန္ေခၚမႈမ်ား
ရွိေနသည္။
တက္ခ္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရုံးမွ
တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏အဆိုအရ
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္
၎တုိ႔၏မိဘမ်ား
ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္သျဖင့္
မည့္သည့္အေထာက္အထားမွ
ပံ့ပုိးျခင္း
ေပးျခင္းမရွိေပ။
မိဘမ်ားကုိ
ဖမ္းဆီးျခင္းက ကေလးမ်ား၏ အေျခအေနကုိ ပုိ၍ခက္ခဲေစသည္။
ကေမၻာဒီးယားမိဘမ်ားကဲ့သို႔
ျမန္မာမိဘမ်ားက
သူတို႔ကေလးမ်ား
ေငြေၾကးပုိင္ဆိုင္မႈ၊ ပုိေကာင္းသည့္ ပညာေရးတို႔ျဖင့္ အိမ္ျပန္လာၾကမည္ဟု
ယုံၾကည္ၾကသျဖင့္သူတို႔ကေလးမ်ား
ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔
ပြဲစားမ်ားႏွင့္
သြားေရာက္သည္ကုိ
ခြင့္ျပဳေပးၾကသည္။၁၄၂
ကေမၻာဒီးယားႏွင့္မတူဘဲ
ကေလးငွားရမ္းမႈ
အလြန္နည္းပါးေသာ္လည္း
သူတို႔ျပန္လာမည္ဟု
ကတိေပးကာ ကေလးမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ေခၚသြားၾကသည္။ ကေလးမ်ား
မည္သည္အ
့ ခါမွ ျပန္မလာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာရွသ
ိ ည္။ သူတ႔ျို ပန္လာရမည္အ
့ စား
မျပန္လာဘဲ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူႀကီးအလုပ္သမားအေနျဖင့္ အလုပ္ရွာ ၾကသည္။
မၾကာခဏဆိုသလုိ သူတို႔သားသမီးမ်ားအေၾကာင္း စုံစမ္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
မိဘမ်ား ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္သုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္ကုိ မဲေဆာက္ရွိ
အစၥလာမ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ရြာသူႀကီးက ေျပာျပျပသည္။၁၄၃
ကေလးတစ္ေယာက္ ျပန္ေပးဆြခ
ဲ ရ
ံ ေသာအခါ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ား
အၾကား၌
ကေလး
လူကန
ု က
္ းူ ခံရျခင္းဟု
သာမန္
သိထားၾကသည္။
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ား အျမင္တင
ြ ္
စြနစ
႔္ ားရမည့္ အဆင္မ
့ ်ားအား
ဂရုမထားဘဲ ကေလးမ်ား အလုပလ
္ ပ
ု ခ
္ ်င္သည္မာွ လူကန
ု က
္ းူ မႈ မဟုတဟ
္ ု
ထင္ျမင္ၾကသည္။
မဲေဆာက္
ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား
စာသင္ေက်ာင္း၌
အလုပလ
္ ပ
ု ေ
္ နေသာ
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းမိဘတစ္ဥးီ က
သူတက
႔ုိ ယ
ို ပ
္ င
ို ေ
္ ငြျဖင့္
ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ႔ို သြားသည့္ ကေလးမ်ားစြာ အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးသည္မာွ -

“ကြ်န္မထင္တယ္ ကေလးေတြ အလုပ္လုပ္ခ်င္ရင္ အလုပ္ထဲသြားၾကမွာပဲ။
ဒါလူကုန္ကူးမႈမွ မဟုတ္တာ။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ေရာက္ရင္
ေက်ာင္းဆက္မတက္ေတာ့တဲ့
ကေလးေတြ
အမ်ားႀကီးပဲ။
သူတို႔
မဲေဆာက္ကေနထြက္ၿပီး ဘန္ေကာက္ေရာက္မဲ့ နည္းလမ္းကုိ ရွာၾကတယ္။

“

ကြ်န္မကေလးကုိ ထပ္ၿပီးျမင္ခ်င္တယ္လုိ႔
ကြ်န္မေျပာခဲ့တယ္။ သူဘယ္မွာရွတယ္
ိ
ဆိုတာ
ကြ်န္မမသိဘူး။
ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမွန္းလဲမသိဘူး။
သူ႔ကုိေခၚသြားတဲ့ သူကုိ ဘယ္လုိရွာရမွန္း ေတာင္
ကြ်န္မမသိဘူး။

လူကုန္ကူးခံရသူ၏ မိခင္၊ ျမဝတီ

ထိုကေလးမ်ားကုိ ဘန္ေကာက္၏ မထင္ရွားေသာ ေခါက္စရမ္းလမ္း၀န္းက်င္၌
ေျပးလႊားေနသည္ကုိ
အလြယ္တကူ
ေတြ႕ျမင္ရသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ႏွင္းဆီပန္းေရာင္းေသာ ျမန္မာမူဆလင္ကေလးငယ္ ၅၀၀ ႏွင့္ ၆၀၀
ၾကားတြင္ရွိသည္။၁၄၅
ဘန္ေကာက္ရွိ လူကုန္ကူးဂိုဏ္ကုိ စီးနင္းတိုက္ခုိက္မႈ တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၎စီးနင္းမႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏို္င္ငံ၏ အဆင့္သည္ အေမရိကန္ ႏို္ငံျခားေရးဌာန (U.S
Department of State) ၏သတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္ ၃ သုိ႔ က်ဆင္းၿပီးေနာက္ပုိင္း
ႏို္ငံတကာမွ စိတ္ဝင္စားမႈကုိ ရရွိခဲ့သည္။ စီးနင္းမႈတြင္ ေခါက္စရမ္းလမ္း၌
ႏွင္းဆီပန္းေရာင္းသည့္
ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား
လူကုန္ကူးခံရမႈတြင္
တာဝန္ရွိေသာ ခ်ဳပ္ကုိင္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။၁၄၆ စီးနင္းမႈျဖစ္ၿပီးၿပီးခ်င္း
ကေလးမ်ားကုိ မေတြ႕ရသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသည္။ လအနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါ
မီဒီယာမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိေတာ့ဘဲ ထိုကေလးမ်ား မူလေနရာသ႔ို
ျပန္ေရာက္သြားၿပီး ႏွင္းဆီပန္း ဆက္ေရာင္းၾကသည္။
ရေနာင္းသို႔ ေရာက္လာၾကေသာ ကေလးမ်ားသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံသုိ႔ မၾကာခဏ
ကူးသြားၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်န္ရွိေနသူမ်ားက ဟုိတယ္မ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္ရန္
ဘန္ေကာက္သုိ႔သြားၾကၿပီး
ငါးဖမ္းေလွေပၚတြင္လုပ္ရန္
သုိ႔မဟုတ္ ငါးထုပ္ပုိးစက္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ စမုစခြန္သုိ႔ သြားၾကသည္။
အျခားသူမ်ားက ငါးလုပ္ငန္း၊ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္၌
အလုပ္လုပ္ရန္ ေတာင္ဘက္ပုိင္းရွိ စြန္ခါ၊ စရက္တနီ၊ ဖူးခက္ သို႔သြားၾကသည္။
ရေနာင္း ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ရွိေနျခင္းကုိ
အဓိကျပႆနာဟု
အမ်ားကယူဆၾကေသာ္လည္း
ထိုေနရာတြင္
ကေလးျပည့္တန္ဆာ အမ်ားအျပားလည္း ရွိသည္။ မိန္းကေလး အသက္ ၁၅
ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ အၾကား မိန္းကေလးမ်ားစြာ အရက္ဘားမ်ားႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာ
အိမ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။၁၄၇

လူကုန္ကူးျခင္းခံရေသာကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ပို႔ျခင္း
ထို္င္းလူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး အက္ဥပေဒ (B.E) ၂၅၅၁ ပိုဒ္ခြဲ
၃၃ အရ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ ကေလးတစ္ဦးကုိ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္
စိစစ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ၎ကေလးကုိ ေနရပ္ျပန္မပို႔မီ သူတို႔အား
အကာအကြယ္ေပးရန္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ အစုိးရ၏ ခိုလံႈေရးစခန္းသုိ႔
ပုိ႔ရသည္။၁၄၈ ထိုကေလးမ်ားက တရားခြင္တြင္ အမႈတည္ေဆာက္ရန္ သူတို႔၏
သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ႏွင့္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ေပးရသည္။
ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ထိုင္းအစုိးရက မႈခင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
လက္ေဗြစနစ္ကုိ ခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရနွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
လုိအပ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈသဝဏ္လႊာသည္
အိမ္နီးခ်င္းသုံးႏိုင္ငံအၾကား၌ လုိအပ္ေသာ ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းရန္၊
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ စိစစ္ရာတြင္ အေတြ႕ရမ်ားသည့္ လကၡဏာမ်ားကုိ
သတ္မွတ္ရန္၊ ၎ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ စိစစ္ရာတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါဝင္မႈ ေဖာ္ျပခ်က္ မွတ္တမ္းသာျဖစ္သည္။
လူကုန္ကူးခံရသူ၏
လူမ်ဳးကိ
ိ ု
အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း
တရားဝင္
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ကို
အစျပဳလိ္မ္႔မည္။၁၄၉
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းသည္
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွ
ျမဝတီၿမိဳ႕သို႔
တရားဝင္
ျဖတ္သန္းျခင္းမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚသည္။ ျမဝတီသို႔ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး နယ္စပ္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (BCATIP)
႐ံုးသည္
ကေလးကို
လက္ခံရရွၿပီိ း
၎တို႔ကို
ျမဝတီၾကားခံ
ျဖတ္သန္းခိုလေရးစခန္
ႈံ
းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ၁၅၀

”

ပုံမွန္ကေတာ့ အသီးအရြက္တင္ကားေတြထဲကေနလုိက္ၾကတာပဲ။ သူတို႔ကုိ
တစ္ေယာက္ေယာက္က ေငြေခ်းေပးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ျပန္ဆပ္ရမွာပဲ။
ကြ်န္မသားလည္း အဲဒီလုိလုပ္တာပဲ။ အခု သူသြားထားတဲ့ အေၾကြးေတြကုိ
ဆပ္ဖို႔ ငါးဖမ္းေလွေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ေနတယ္။” ၁၄၄

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ ကေလးမ်ား
မဲေဆာက္မွ
ကေလးမ်ား
အထူးသျဖင့္
အစၥလာမ္လူအဖြဲ႕အစည္းရွိ
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
ၿမိဳ႕ထဲရွိ
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧရိယာ၌
ပန္းေရာင္းရန္ ဘန္ေကာက္သို႔ ေခၚလာၾကသည္။ ႏွင္းဆီပန္းေရာင္းၿပီး
ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ညမိုးခ်ဳပ္သည္အထိ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနသည့္

ကေလးသည္ ျမဝတီၾကားခံ ျဖတ္သန္းခိုလေရးစခန္
ႈံ
းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ
ထိုင္းႏိုင္ငံအာဏာပိုင္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ
အာဏာပိုင္တို႔အၾကား
ဆက္သြယ္ေရးသည္ ရပ္စဲသြားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္က
ရွင္းျပသည္မွာ-

“ခိုလေရးစခန္
ႈံ
းကို
ေရာက္တဲ႔အခ်န္ိ မွာ
ကေလးဟာ
ပထမဦးဆံုး
အကဲျဖတ္တာကို ခံရပါမယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ တစ္ညအိပ္ၿပီးေနာက္မွာ ေမာ္လၿမိဳင္
ခိုလေရးစခန္
ႈံ
းကို လိုက္ပို႔ေပးပါတယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္ ခိုလႈေရးစခန္
ံ
းကို ေရာက္ရင္ပဲ
ကေလးကို သူ႔ဆႏၵအတိုင္း ေနခ်င္ေန သြားခ်င္သြားဖို႔ ခြင့္ျပဳပါတယ္။” ၁၅၁
ကေလးတစ္ေယာက္ခ်င္းေပၚတြင္
မိသားစုေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ျခင္းကို
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးသူငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမႈဘဝ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဗ်ဴရိုက အခိုင္အမာ ေျပာဆိုေသာ္လည္း ကေလးမ်ားသည္
ဒုတိယေျမာက္ ခိုလႈံေရးစခန္းမွ ထြက္ခြာရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္
၎တို႔၏မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းၾကလိမ္႔မည္ဟု အာမမခံႏုိင္ေပ။၁၅၂
အကယ္၍ ကေလးမ်ားသည္ ပြဲစားဆီသို႔ တိုက္ရိုက္ျပန္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္
ထြက္သြားရင္းက တျခား ပြဲစားထံ ေခၚေဆာင္သြားခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ
အလားအလာရွိသည္။
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ကန္႔သတ္ထားေသာ
မိသားစု
ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ျခင္း
အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္တို႔၏ အေထာက္အထားသည္ မိသားစု
ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ျခင္းစနစ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာျခင္းအား
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။
ကေလးမ်ားသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔
ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း
၎တို႔ေရြးခ်ယ္ေသာ
မည္သည့္ေနရာကိုမဆို
သြားလာရန္ လြတ္လပ္လ်က္ရွိၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံအာဏာပိုင္မ်ား လိုအပ္ေသာ
ေနာက္ဆက္တြဲ
လုပ္ငန္းစဥ္သည္
ေလာေလာဆယ္တြင္
မရွိဟု
အေထာက္အထားက ေဖာ္ျပသည္။
ေန႔တိုင္း လူ ၄၀၀ ခန္႔ မဲေဆာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္း
ခံရသည္။ ၁၅၃ လူမ်ားကို ရပ္မေနေစဘဲ လ်င္ျမန္စြာဆက္သြားေစရန္
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
အရာရွိမ်ားအေပၚ
ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္
ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရသူမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မနက္ပိုင္းတြင္
လ်င္ျမန္စြာ ၿပီးစီးသည္။ ၁၅၄ ၎က လူကုန္ကူးခံရသူ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ
ကေလးမ်ားကို ခြဲျခားႏိုင္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ ေပးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
လူကုန္ကူးျခင္းခံရေသာ
ကေလးမ်ားကို
စစ္ေဆးရန္
တခ်ိဳ႕ေသာ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနႏွင့္
အလုပ္လုပ္ၿပီး ၎တို႔ၾကားတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူ ပါမပါ အကဲျဖတ္ၾကသည္။
လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္
မခြဲျခားႏိုင္ေသာ
ကေလးမ်ားကို
တရားမဝင္
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူမ်ား
အတြက္
အသံုးျပဳေသာ
တူညီသည့္
လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေနရပ္ျပန္ပို႔သည္။
တခ်ိဳ႕အတြက္ တရားဝင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္
ေနရပ္ျပန္ပို႔သည္ထက္ ဤကေလးမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ၎တို႔ ျဖတ္သန္း
ဝင္ေရာက္လာေသာ
တူညီသည့္
တရားမဝင္
ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္
ေနရပ္ျပန္ပို႔ႏိုင္သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ ဤဂိတ္မ်ားကို မၾကာခဏ
အေကာက္ခြန္အက္ဥပေဒအရ ယာယီ တရားဝင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ ၎ဂိတ္မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမဝင္
ဝင္ေပါက္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနသည္။၁၅၅
ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရေသာ ကေလးမ်ားအား ၎တိ႔ျု ဖတ္သန္းလာရာ နယ္စပ္ေဒသကို
အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ မည္သည့္အာဏာပိုင္မဆို လက္ခံရလိမ့္မည္။ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္
၎အာဏာပိုင္မွာ ထံုးစံအတိုင္း ကရင္ ဒီမိုကရက္တစ္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္
တပ္မေတာ္
(DKBA)
ျဖစ္သည္။
ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရသူမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ဂိတ္တြင္ လာဘ္ထိုးရသည္။
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္းအတြက္ လာဘ္မေပးႏိုင္ေသာ သူမ်ားကို ၎တို႔၏
လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္
တစ္စံုတစ္ေယာက္
ေယဘုယ်အားျဖင့္
၎တို႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ေသာ ပြဲစားက မေပးႏုိင္မခ်င္း
ယာယီအက်ဥ္းစခန္းသို႔ ပို႔ထားသည္။
အကယ္၍ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္လိုေသာ
ပြဲစားတစ္ေယာက္ကို
မဆက္သြယ္ႏိုင္လွ်င္
ကရင္
ဒီမိုကရက္တစ္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ တပ္မေတာ္သည္ ပြဲစားတစ္ေယာက္ကို
၎၏
ကိုယ္စားရွာေဖြေပးသည္ဟု
ဆိုၾကသည္။
နယ္စပ္၏
ျမန္မာဘက္အျခမ္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ ကေလးမ်ားကို
ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ တပ္မေတာ္သည္
ပါဝင္ေနသည္ဟု တခ်ိဳ႕ေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။၁၅၆
ဤစနစ္သည္
ထပ္မံလူကုန္ကူးျခင္းကို
အားေပးၿပီး
ထိုသံသရာကို
တစ္ပတ္ျပန္လည္ေစသည္။
တက္ခ္ခရိုင္
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနအရ
မူးျမစ္တြင္
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲမ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
ဆိပ္ကမ္း
၂၂
ခုအထက္ရွိသည္။၁၅၇
ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားသည္
တစ္ခုတည္းေသာ
တရားဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ရာ
ေနရာျဖစ္သည္။
တျခားဂိတ္မ်ားမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္မ်ား တင္သြင္းရန္ႏွင့္ ပို႔ရန္ အေကာက္ခြန္အက္ဥပေဒအရ
ယာယီ ခြင့္ျပဳသည္။ အရာရွိတစ္ေယာက္ ရွင္းျပသည္မွာ-

“ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနရပ္ျပန္ပို႔တဲ့အခါမွာ
လူ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွ တယ္
ိ
။ သူတို႔ထဲက အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မယူဆေတာ့ သူတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တံတားေပၚကေန
ေနရပ္ျပန္မပို႔ႏုင
ိ ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီဂိတ္ေတြကပဲ သူတုိ႔ကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ရ
ေတာ့တာေပါ ့ ”၁၅၈
ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳတဲ႔ ဆိပ္ကမ္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွ
ဂိတ္ ၁၃ ဟု သိၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွ ဂိတ္ ၉၉၉ ဟု သိၾကသည္။
မဲေဆာက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ခံရလွ်င္ အခ်ဳပ္ခ်ခံရေသာ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ ဂိတ္ ၉၉၉ ကို
သိရွိ ေျပာျပၾကသည္။၁၅၉
ဤနည္းျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရေသာ ကေလးမ်ား၏ ထိန္းသိမ္းထားေသာ
မွတ္တမ္းမရွိေသာေၾကာင့္
ေနရပ္ျပန္ပို႔လွ်င္
ျပန္ပို႔ခ်င္း
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္စနစ္
မရွိေပ။ တူညီစြာပင္ အကယ္၍ လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးသည္ ၎၏
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မိသားစုႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းလွ်င္လည္း ၎ကေလးကို
ျပန္လည္ လူကုန္ကူးမခံရေစေအာင္ တားျမစ္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္စနစ္
မရွိေပ။
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအၾကား တစ္ခုတည္းေသာ
တရားဝင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္
ရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးေသာ
ကိစၥတခ်ိဳ႕
ရွိေသးသည္။
ရေနာင္းကို
လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားဝင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေနရာအျဖစ္
အသိမွတ္ျပဳခံရရန္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕က
ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤေနရာမွ ကေလးတစ္ေယာက္ကို
ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္
၎ကို
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သို႔
ေလွျဖင့္
လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ရမည္
ျဖစ္ၿပီး
၎သည္
အစိုးရ၏
အင္အား
အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစသည္။၁၆၀

ျမန္မာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္
တားဆီးျခင္း
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ မဲေခါင္ေဒသ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပယ္မိုလာၿမိဳ႕စာခ်ဳပ္ကို
လက္မွတ္ထုိးေသာ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ပထမဆံုး ျပည့္စံုေသာ လူကုန္ကူးမႈ ဥပေဒျဖစ္သည့္
လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ထုတ္ျပန္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဥပေဒသည္ လူကုန္ကူးမႈကို လူမ်ားအား ေရာင္းျခင္း၊ ဝယ္ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊
ငွားယူျခင္း၊ သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္
လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးရန္
ရည္ရြယ္၍ အေယာင္ေဆာင္ေမြးစားျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ျခင္း
(အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားတြင္)တို႔ကို အျပစ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိသည္။
အခန္း ၆ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အတိအက် ပါရွိသည္။၁၆၁
သို႔ေသာ္လည္း
ႏိုင္ငံ့ဥပေဒသည္
အေျခအေန
ၿပိဳပ်က္ေနေသာ
လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
နယ္စပ္ေဒသ၏
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္
ျပ႒ာန္းရန္ ခက္ခဲၿပီး အာဏာသည္ ႏိုင္ငံ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္တပ္မေတာ္
စသည့္
စစ္အဖြဲ႕စည္းမ်ားၾကားတြင္
ၿပိဳကြဲပ်က္စီးရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို လူကုန္ကူးခံရေသာ
ကေလးမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္၍
ထိထိေရာက္ေရာက္
ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းႏိုင္သည္အထိ တိုးျမွင့္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္အျခမ္းတြင္
လူကုန္ကူးခံရေသာ
သို႔မဟုတ္
လူကုန္ကူးခံရဖြယ္ အလားအလာရွိေသာ ကေလးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္
လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားစြာ ရွိေလသည္။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အႏၱရာယ္ရွိေနေသာ ကေလးမ်ား
(ဆိုလိုသည္မွာ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္သူ၏
မွတ္ခ်က္
မရွိေသာ
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ၏
ကေလးမ်ား)
၏
လူကုန္ကူးခံရေစသည့္ အားနည္းခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဂဏန္း ၁၃
လံုးပါေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သက္ေသခံကတ္ပံုစံျဖင့္ စနစ္တက် သက္ေသခံခ်က္
ရယူထားျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။၁၆၂
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ေမြးဖြားေသာ
ျမန္မား
ကေလးမ်ားအတြက္
ေမြးစာရင္းရရွိရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာ မိဘမ်ားကို မဲေတာ္ေဆးခန္းႏွင့္
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး
ကာကြယ္ေရးႏွင့္
ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီ
(CPPCR) တို႔သည္ ကူညီၾကသည္။ ျမန္မာကေလးမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရထံမွ
အေျခခံပညာေရးႏွင့္ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္ ေမြးစာရင္းရွိျခင္းက
ခြင့္ျပဳၿပီး ၎က အနာဂတ္တြင္ ကေလးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံသား မိဘမ်ားကို ကူညီသည္။၁၆၃ ကေလးအမ်ားစုကို ေဆးခန္းက
မွတ္တမ္းတင္ စာရင္းျပဳစုထားေသာ္လည္း အကယ္၍ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္
ေမြးဖြားၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း မၿပီးေျမာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းက
မသိေသာ
ကေလးမ်ား
(ဥပမာအိမ္တြင္
ေမြးေသာကေလးမ်ား)
အတြက္မူ တာဝန္ရပ္သည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္
ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီထံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသည္။
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အိမ္ယာမဲ့အုပ္စုမွ အကာကြယ္မဲ့
ကေလးမ်ားကို
ကာကြယ္ရန္
လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ
အဖြဲ႕အစည္း
အနည္းငယ္
ရွိပံုေပၚသည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း
တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
မရရွိေတာ့ဘဲ
ပိတ္ရန္ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစခံခဲ႔ၾကသည္။ ၎က ဤရပ္ရြာလူထုမွ
ကေလးမ်ားကို
အလြန္ပင္
အကာအကြယ္မဲ႔သြားေစသည္။
အက်ိဳးဆက္အျဖစ္
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္
အိမ္ယာမဲ့
ကေလးမ်ားကို
လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေတာင္းရမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး လူကုန္ကူးသူမ်ား၏
ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္း အႏၱရာယ္ကို ပိုမို ျမင့္မားလာေစသည္။၁၆၄

ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္အျခမ္းတြင္
အကာကြယ္မဲ့ကေလးမ်ားကို
ကာကြယ္ရန္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အလြန္ႀကီးမားေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
ရွိသည္။ ၎အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တခ်ိဳ႕သည္ ေဒသဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိရွိရန္
မိဘမ်ားကို သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို
ျမွင့္တင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္။
ရင္းျမစ္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
သူ႔ေနရာႏွင့္သူ
ကေလးမ်ားကုိ လူကုန္ကူးခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
ျပန္လာေသာကေလးမ်ားကို ၎တို႔၏ဘဝမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ႏွင့္
ျပန္လည္လူကုန္ကူးခံရျခင္းမွ
ကာကြယ္ရန္
ထိေရာက္ေသာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း အနည္းငယ္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈကို
တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခက္အခဲမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္
အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္
ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္
အမႈကိစၥမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ရဲမ်ားႏွင့္
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိမ်ားကို ကူညီရန္ စကားျပန္လံုေလာက္ျခင္းမရွိဟု
ထိုင္းရဲဌာနက
အစီရင္ခံသည္။
ဘာသာျပန္သူမ်ားသည္
မၾကာခဏ
ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္ဘဲ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ပို႔လိုက္ေသာသူမ်ားမွာ ၎တို႔ ဘာသာျပန္ရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား အေပၚတြင္
ဘက္လိုက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေလ႔ ရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။၁၆၆
လူကုန္ကူးခံရသူ၏ ထြက္ဆိုခ်က္မွ ရရွိေသာ မွန္ကန္မႈသည္ စီစဥ္ေပးေသာ
ဘာသာျပန္မႈ၏ အရည္အေသြးေပၚတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မူတည္ေနသည္။
လြဲမွားေသာ ဘာသာျပန္မႈသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုလံုးကို လွည့္စားႏိုင္ၿပီး
တရားစြဲဆိုရန္ မတတ္ႏိုင္ျခင္းကို ဆိုက္ေရာက္ေစသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိုင္ႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ ဥပေဒမ်ားတြင္
အဓိပၸာယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္
မတူညီၾကဘဲ
၎ကနယ္စပ္၏
တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ အမႈမ်ားအား သေဘာေပါက္ပံုႏွင့္ ကိုင္တြယ္ပံုတို႔ကို
အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးမ်ားကို တရားမဝင္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ
အတန္းအစားေအာက္မွ
ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းတြင္
ဤအခ်က္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားသည္
အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနလွ်င္
လူကုန္ကူးခံရသည္ဟု အလိုအေလ်ာက္ မွတ္ယူသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ အရာရွိမ်ားက
၎ကေလးမ်ားကို
လူကုန္ကူးခံရသူဟု
မသတ္မွတ္ဘဲ
တရားမဝင္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ေသာအခါ ျမန္မာအရာရွိမ်ားသည္
၎ကေလးမ်ားအား မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေပးျခင္း လိုအပ္သည္ကို
မသိႏုိင္ေပ။ အကယ္၍ ၎ကေလးမ်ားကို လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအျဖစ္
ေနရပ္ျပန္ပို႔လွ်င္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၎တို႔ကို ကာကြယ္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ
ထားေပလိမ့္မည္။၁၆၇ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ တရားမဝင္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္
ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရေသာ
ကေလးမ်ားကို
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
စနစ္ထဲတြင္
မွတ္တမ္းမတင္ထားဘဲ
၎တို႔၏
အားနည္းခ်က္သည္ ၎တို႔၏ ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို
ျဖတ္သန္း၍ ျမင့္တက္လာသည္။
ရဲမ်ားရင္ဆိုင္ရေသာ
အတားအဆီးမ်ားမွ
အႀကီးမားဆံုးတစ္ခုမွာ
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို စံုစမ္းမႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းရျခင္း
ျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူးခံရသူ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္သာ ရဲမ်ားသည္
လူကုန္ကူးမႈကို သက္ေသျပျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
သက္ေသခံခ်က္မရွိဘဲ
လူကုန္ကူးမႈအတြက္
အမႈတစ္ရပ္ကို
မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေပ။
လူကုန္ကူးခံရသူတခ်ိဳ႕သည္
လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္
မေဖာ္ျပၾကဘဲ
၎တို႔၏ အေျခအေနကို သာမန္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္သည္။
တျခားသူမ်ားမွာမူ စိတ္ဒဏ္ရာ ရၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ခ်င္ၾကေလသည္။
လူကုန္ကူးမႈ အမႈအခင္းမ်ားသည္ ၾကာျမင့္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ေစသည္။
ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း
ရဲေသာ္လည္းေကာင္း လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အမႈတစ္ခုအတြက္
တိုက္တြန္းရန္
စိတ္အားမထက္သန္ေပ။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ
အမႈမ်ားသည္
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔မွ အမႈမ်ားထက္ အခ်ိန္ ၂ ဆခန္႔ ပိုမို
ၾကာျမင့္ေလ႔ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂ ႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အဆိုအရ လူကုန္ကူးခံရသူ၏ ႏိုင္ငံအတည္ျပဳျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပထမဦးဆံုး ၿပီးဆံုးေအာင္ လုပ္ရမည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔၏
နီးကပ္ေသာ
ထိစပ္ေနမႈသည္
ထိုင္းကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္
ေစာင့္ၾကည့္မေနႏိုင္ေသာ
အားနည္းသည့္အပိုင္းမ်ား
မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ရွိရန္
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။
ရေနာင္းတြင္
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔
ကရာဘူရီ၊

လအြန္းခရိုင္သို႔ ေမာ္လီဝန္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ရန္ လမ္းမ်ားစြာရွိသည္။
ကရာဘူရီတြင္ ဒီေရက်သြားေသာအခါ လူမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔
လမ္းေလွ်ာက္သြားႏိုင္ၾကသည္။
ရေနာင္းေတာင္ပိုင္းတြင္
မည္သူမဆို
၎တို႔၏
ေလွကို
ကမ္းကပ္ထားႏိုင္ကာ
ထိုင္းႏိုင္ငံ
ေျမေပၚသို႔
တိက
ု ရ
္ က
ို ္ေလွ်ာက္သြားႏိင
ု ္ေသာ ပင္လယ္ေအာ္မ်ားရွသ
ိ ည္။ ၎ေနရာမ်ားတြင္
ေစာင့္ၾကပ္ျခင္းမရွိဘဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူမ်ား
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔
အစစ္အေဆးမရွိ လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ၾကသည္။၁၆၈

ရိုဟင္ဂ်ာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔
ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ လူကုန္ကူးျခင္း
ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ရန္ ေတာင္းဆိုေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္
အင္ဒို-အာရီယန္လူစုျဖစ္ၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ
သမိုင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္လည္း
၎လူစုသည္ ၿဗိတိသွ်မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရမွ
ွ္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသည္ဟု
အခိုင္အမာဆိုသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ
အသံုးအႏႈန္းသည္ “ရိုဟန္း” ဆိုေသာ စကားလံုးမွ ဆင္းသက္လာၿပီး ၎သည္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား
ႏွစ္ရာစုမ်ားစြာ
ေနထိုင္ခဲ့ေသာ
ရခိုင္ျပည္နယ္၏
နာမည္ေဟာင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ သမုိင္းေၾကာင္း ရွည္လ်ားေသာ္လည္း
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ထံုးစံအတိုင္း ဘဂၤလီမ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုၿပီး
၎တို႔သည္ မည္သည့္အခါကမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမဟုတ္ဘဲ ၎အစား
တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္ အေနအထားတြင္ ၎တို႔ကို
တိုင္းတစ္ပါးသားအျဖစ္
ဆက္ဆံခံရသည္ကုိ
ေတြ႕ဖို႔မွ်သာ
ႏုင
ိ ္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အလြန္ပင္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးကို
၁၉၇၀
ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက ေတာင္းဆိုရန္ ႀကိဳးစားခဲ႔ၾကၿပီး ျပည္တြင္းမူဝါဒမ်ားျဖင့္
၎တို႔အား ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေျမာက္ျမားစြာကို ေက်ာ္လႊားခဲ့သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ
ထိုင္း၊
မေလးရွား၊
အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္
စေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား
အဆက္မျပတ္
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေစသည္။၁၆၉
၎ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏
အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားၾကားတြင္
အကာအကြယ္မဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အက်ပ္အတည္းေပၚတြင္ အျမတ္ထုတ္ရန္
တည္ေထာင္ေသာ လူကုန္ကူးမႈကြန္ရက္မ်ား မ်ဳးစံ
ိ ုရသည္
ွိ
။
၂၀၀၁
ခုႏွစ္တြင္
ေလွမ်ားေပၚ၌
ေတြ႕ရေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုထို
င္းႏုိင္ငံေရတပ္က
ႏွိပ္စက္ေသာအခါ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္
၎တို႔၏
ပထမဆံုး မွတ္တမ္းတင္ေသာ ေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားမွ တစ္ခုကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၌
ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။၁၇၀
ပင္လယ္ျပင္မွတစ္ဆင့္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း၏
ဤအစပိုင္း က႑မ်ားကို စီးပြားေရး အေၾကာင္းရင္းမ်ားက ျဖစ္ေပၚေစသည္။
အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳးသားမ်ားသည္
ိ
အလုပ္ရွာေဖြရန္
၎တို႔၏
ဆႏၵအေလ်ာက္
မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသည္။ မေလးရွားႏုင
ိ ္ငံမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ မလိုအပ္ေသာ
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
ႀကီးမားစြာေသာ
လိုအပ္မႈရေနၿပီ
ွိ
း
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္
လံုၿခံဳေသာ
ေကာင္းကင္ဘံုတစ္ခုအျဖစ္
ေတြးျမင္ေစသည္။
မေလးရွားႏုင
ိ ္ငံမွ
၎တို႔၏
ဘဝအသစ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ သတင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံေရပိုင္နက္မ်ားကို ျဖတ္သန္း၍
မေလးရွားႏုင
ိ ္ငံအတြင္းသို႔ အစံုအၿပံဳလိုက္ အေရႊ႕အေျပာင္း ျဖစ္ေပၚေအာင္
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ခရီးသြားရန္ အားေပးေလသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္မူ မေလးရွားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ၎တို႔၏ အေဖမ်ား၊
အစ္ကိုမ်ား၊ ဦးေလးမ်ားႏွင့္ လင္ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္
ေမွ်ာ္လင့္ၾကေသာ
အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားႏွင့္
အသက္မျပည့္သည့္
မိန္းကေလးမ်ားပါဝင္ကာ
ယေန႔ေခတ္တြင္
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း၏ ဒုတယက႑ ေပၚေပါက္လာသည္။၁၇၁
မၾကာေသးမီက
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
လက္ရွိေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ
႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ခု ေမလတြင္ မူဆလင္လူမ်ိဳး သံုးေယာက္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္
ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အား အဓမၼမႈနွင့္ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု
စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။ ထိုစြပ္စြဲမႈေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး နွင့္ ဗုဒၶဘာသာ
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္
တင္းမာမႈမ်ားပို၍
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။
အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းထိ ပ်ံႏ႔ွံသြားၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ
လူမ်ိဳး တစ္ရာအထက္ ေသဆံုးကာ အိမ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ကိုလည္း
မီး႐ိႈ႕ခံခဲ့ရသည္။၁၇၂
၂၀၁၂

တြင္

ျဖစ္ေပၚေသာ

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
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“သူတို႔ မဲေဆာက္က ထြက္ခြာၿပီး ဘန္ေကာက္ကို ေရာက္ဖို႔
နည္းလမ္းရွာၾကတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ အသီးအႏွတင္
ံ
ကုန္ကားထဲက လိုက္တာေပါ။့ သူတို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီက
အေၾကြးယူထားၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ျပန္ဆပ္ဖို႔ လိုတာေပါ။့
က်ဳပ္ရဲ႕သားက အဲဒီလို လုပ္ခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕သြားစရိတ္ အေၾကြးကို
ျပန္ဆပ္ဖို႔ အခု ငါးဖမ္းေလွတစ္စီးမွာ အလုပ္လုပ္ေနတယ္။”
ရြာသားတစ္ဦး၊ ျမဝတီၿမိဳ႕

43

†

ထြက္ေျပးလာေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တျခားႏိုင္ငံ
မွအေျခစိုက္၀င္လာသူမ်ား
ထိန္းသိမ္းရာစခန္းတြင္
ထိန္းသိမ္းထားျပီး
ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ ေရြးခ်ယ္သူ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္
အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၁၉၅၁ခု ဒုကၡသည္မ်ား
သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ၁၉၆၇ ခုတြင္ ထိုလိုက္နာေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ
က်င့္ဝတ္မ်ားကို လက္မွတ္ထိုးထားျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏
ဒုကၡသည္မ်ား ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား စုၿပံဳေရာက္ရွိလာျခင္းျဖင့္
နိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား
မရွိေသာေၾကာင့္
လိုအပ္ေသာ
ေထာက္ပ့ံမႈလည္းမရွိေခ်။
ကိုယ္ေတြ႕ႀကံေလ့လာသူတစ္ေယာက္
ေျပာဆိုခဲ့သည္မွ

“တစ္ခါက ထိုင္းဧရိယာကို သူတို႕က ေလွနဲ႔ျဖတ္လာတယ္ ထိုင္းေရတပ္က
သေဘၤာကိုရပ္ခိုင္းၿပီးေတာ့ ဆက္သြားဖို႔ကို လာဘ္ထိုးခိုင္းေလ့ရွိတယ္။
လာဘ္ထိုးဖို႕မတတ္နိုင္တဲ့သူေတြကိုေတာ့
ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့
တျခားႏိုင္ငံက
အေျခစိုက္ဝင္လာသူေတြ
ထိန္းသိမ္းရာစခန္းမွာ
ေခၚေဆာင္ထိန္းသိမ္းထားခ်ိန္မွာ က်န္လူေတြ ကိုေတာ့ မေလးရွားနယ္စပ္က
စခန္းတစ္ခုဆီကို ႀကိဳက္တဲ့သူကိုေခၚသြားတယ္။” ၁၇၃
ဤျဖစ္စဥ္ကို စာမ်က္ႏွာ ၄၅ တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
တျခားမ်က္ျမင္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ေငြေတာင္းခံျခင္းမွာ

“႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ သူတို႔ကို ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံဟာ အေျခအေနက်ဆင္းေနေၾကာင္းနဲ႔
သူတို႔ကို
ေနရပ္ကို
ျပန္ပို႔မယ့္အေၾကာင္း
မေျပာခင္ကတည္းက
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမွာ
ေနတာၾကာလွၿပီ။
တကယ္တမ္းမွာေတာ့
အာဏာပိုင္ေတြက
သူတို႔ကို
လူကုန္ကူးသူေတြ
ေစာင့္ေနတဲ့
ပင္လယ္ျပင္ဆီကိုပဲ ဓါးစာခံအျဖစ္နဲ႔ တခါတည္းပို႔ေပးလိုက္တယ္။”၁၇၄

၀င္ေရာက္လာၾကသည္။
ထိုလုပ္ရပ္ကို
ေတြ႕ရွိေသာအခါ
၎တို႔ကို
ခိုးဝင္သူမ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရသည္။ ၎တို႔သည္ မေလးရွားတြင္
အလုပ္ရွာေဖြရန္သြားသည့္
ေလွေပၚတြင္
ျပန္လည္လိုက္ပါလာၿပီး
လူကုန္ကူးခံရမည့္ အႏၱရာယ္တြင္ ျပန္လည္က်ေရာက္ၾကသည္။ ခိုးဝင္မ်ားကုိ
ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ရေနာင္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းမွ ျဖတ္၍ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။
ရေနာင္းသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ဝင္ေရာက္ရန္
ပြင့္၍က်န္ေနေသာ ဝင္ေပါက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖန္ငါ သို႔မဟုတ္ ေစတန္
တို႔ထက္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ နည္းပါးသည္။
ထိုင္းနယ္စပ္တေလ်ာက္
လူအမ်ား
ေသဆံုးမႈအား
ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကုန္ကူးခံရမႈကို ထိုင္းအစိုးရက
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ အထူးစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးဌာနက ေယဘုယ်အားျဖင့္
႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုလွ်င္ ခိုးဝင္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
တပ္မေတာ္အရာရွိက

“သူတို႔ဟာ
ထိုင္းႏိုင္ငံကို
တရားမဝင္ေရာက္လာတယ္။
ၿပီးေတာ့
မေလးရွားကိုလည္း ခိုးဝင္တယ္။ သူတို႕ထဲက တခ်ိဳ႕ကို ဓါးစာခံအျဖစ္
လူကုန္ကူးခံရတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိစၥတစ္ခုစီကို
သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စံုစမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။” ၁၈၂
ျမန္မာႏိုင္ငံက
၎တို႔ကို
ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ဟုအၿမဲတမ္း
ျငင္းပယ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး
ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍
မည္သည့္ေျ
ပာင္းလဲျခင္းမွရွိမည္မဟုတ္ေပ။
အမ်ိဳးသားမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးမ်ားသည္ ပြဲစားမ်ား၏ ပစ္မွတ္ထားမႈကို ဆက္လက္၍ ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိျပီး
လူကုန္ကူးစခန္းမ်ားဆီသို႔ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး
ပိုမိုမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္
မထိန္းသိမ္း
ႏိုင္ေသာ္လည္း
တခ်ိဳ႕ကို
ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ရန္လည္း
ျမန္မာတို႕က
ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက
ထိုင္းႏုိင္ငံသည္
ထိုအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္
ႏိုင္ငံတြင္းတြင္
ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို
ကိုယ္တြယ္ရန္
အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုကို စီမံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။၁၇၅
မီဒီယာမ်ား၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ
ထိုင္း၊
မေလးရွားနယ္စပ္ရွိ
ေတာတေလွ်ာက္တြင္ ဝွက္ထားေသာ စခန္းမ်ားကို ျပသသည့္သတင္းမ်ား
မၾကာေသးမီက
ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္
လူကုန္ကူးသူမ်ားအေနျဖင့္ မေလးရွားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေျခခ်ေန
ေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားရွိသူမ်ားထံမွ ျပန္ေပးေငြကို ေတာင္းဆိုခိုင္းခဲ့ၾကသည္။
ဖူးခက္တြင္မူ မတတ္ႏိုင္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၊ ငယ္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္
မိသားစုမရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လာဘ္ထိုးေငြ မတတ္ႏိုင္သျဖင့္
၎တို႔ကို ငါးဖမ္းေလွမ်ားထံ ေရာင္းခ်ေလ့ရွိၾကသည္။၁၇၆
ယခင္က ပြဲစားမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားထံမွ ၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို
လႊတ္ေပးရာတြင္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁,၂၀၀,၀၀၀ ကို ေတာင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း
ယခုအခါ
၎တို႔မွာ
ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာသျဖင့္
ေပးေခ်မႈကို
သံုးႀကိမ္ခြဲေဝေပးရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၁၇၇
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
တရားဝင္ျပန္ပို႔၍
မရႏိုင္သည့္
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားတြင္ ျပြတ္သိပ္ေနျခင္းကို ဖယ္ရွားရန္
ထိုင္းရဲဌာနမွ က်င့္သံုးလိုက္ေသာ ဒုတိယ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
လက္ရွိမွာေတာ့ ထိုင္းမေလးရွား နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ဓါးစာခံစခန္းတြင္
ဓါးစာခံေပါင္း ၇၀ အထက္ရွိေနသည္။၁၇၈
လူကုန္ကူးခံရေသာ
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို
ေနရပ္ျပန္ပို႔သည့္အလုပ္ကို
လုပ္ကိုင္ေနေသာ
လူ႕အခြင့္အေရး
ေရွ႕ေနတစ္ဦး၏
အဆိုအရ
ငါးဖမ္းေလွမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ကေလးငယ္မ်ားစြာသည္ မည္သည့္အခါမွ
မေလးရွားဒုကၡသည္စခန္းကို
မေတြ႕ရွိခဲ့ၾကဘဲ
လူကုန္ကူးသူမ်ားက
အလုပ္ရမည္ဟူေသာ ကတိျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုက္႐ိုက္ျဖားေယာင္းခံခဲ့ရျခ
င္းျဖစ္သည္။ ၁၄ နွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလး တစ္ေယာက္ကို မေလးရွားတြင္
အလုပ္ရမည္ဟု
ကတိေပးၿပီးလွ်င္
ခရီးစရိတ္လည္း
ေပးရန္မလုိဟု
ေျပာခဲ့သည္။
ပြဲစားမ်ားအေနျဖင့္
ေလွေပၚသို႔
ပို႔ေဆာင္ႏုိင္သည့္
လူအေရအတြက္အလိုက္
ေငြေၾကးရရွိသည္ျဖစ္ရာ
လူငယ္ေလးမ်ားကို
အခေၾကးေငြရရွိမည့္အလုပ္အတြက္ ေခၚယူသည္ဟု ထင္ျမင္ယဆ
ူ ေအာင္
လွည့္စားၾကသည္။ ၁၈၀

“ေလွမ်ားမွာေတြ႕တဲ့ လူကုန္ကူးခံရသူ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ဟာ
အသက္ ၁၈ ႏွွစ္ေအာက္ ကေလးေတြ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့
မိဘေတြ
သက္ရွိထင္ရွားမရွိၾကေတာ့တဲ့အတြက္
တစ္ေယာက္တည္း
လာၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ ေလွေပၚကိုပို႔မယ့္ ပြဲစားေတြရဲ႕ ဖ်ားေယာင္းျခင္းကို
လြယ္လြယ္ကူကူပဲ ခံရတယ္။” ၁၈၁
မ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ကေလးမ်ားသည္
ဖန္ငါ သို႔မဟုတ္ ေစတန္ စေသာ သေဘၤာဆိပ္မ်ားမွတဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကို
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ဖန္င

ေစတန္

႐ိုဟင္ဂ်ာလူကုန္ကူးမႈျပ ေျမပံု
႐ိုဟင္ဂ်ာေလွ
မေလးရွားသို႔ ဦးတည္ေသာလမ္းေၾကာင္း
လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ စခန္းမ်ား
ထိုင္းေရတပ္၏ အစီးနင္းခံရေသာ/
ထိုင္းေရတပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ရၿပီး
ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာ
ေလွမ်ားအတြက္ ကမ္းနီးလမ္းေၾကာင္း

ဘဂၤလားေဒ့ရႏိ
ွ ္ ုင္ငံ

စေကးအႀကီးျဖင့္ ျပထားေသာ ကၽြန္းမ်ား
ေလွစီးခမ်ား၊ ဒဏ္ေငြမ်ားႏွင့္
ျပန္ေပးေငြမ်ားကို ေတာင္းခံသည့္ေနရာမ်ား
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ထိုင္းေရတပ္ ဝင္ေရာက္စီးနင္းသည့္
ေနရာမ်ား

လာအိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ

ထိုင္းႏိုင္ငံ

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ

မေလးရွားႏိုင္ငံ
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အခန္း (၅)
လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈ
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လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ

ေနာက္ခံသမုိင္း
လာအို
ျပည္သူ႔
ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံသည္
ဝင္ေငြ
အလယ္အလတ္ရေသာ
ွိ
ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၆.၇ သန္း ရွသည္
ိ
။၁၈၃
မတည္ၿငိမ္ေသာ
လာအိုကစ္ေငြေၾကးႏွင့္အတူ
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား
ေပါၾကြယ္ဝေသာ္လည္း
စီးပြားေရး
ရင္းႏွးျမွ
ီ ဳပ္ႏမႈ
ွ ံ ႏွင့္
ႏိုင္ငံ၏
အျခခံအေဆာက္အအံု
ဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးတိုးတက္မႈတို႔သည္ အလြန္ဆိုးရြား စြာ နိမ့္က်သည္။
လာအုိျပည္သူ ႏွစ္ဆယ့္သုံးရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
မ်ဥ္းေအာက္တြင္ရွိေနၿပီး
၆၀
ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္
တစ္ရက္ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၃.၁၀၁၈၄ ေအာက္သာ ရၾကသည္။
အနည္းငယ္ေသာ
ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံသူမ်ားကုိသာ
လာအုိႏိုင္ငံတြင္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သျဖင့္
၎အေျခအေနမွ
သိသာစြာ
တိုးတက္လာျခင္းမရွိေသးဘဲ
လာအုိႏိုင္ငံကုိ
အေရွ႕ေတာင္အာရွစီးပြားေရး
အဖြဲ႕အစည္း
(အာစီယံႏိုင္ငံမ်ား
စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း) အတြင္း၌ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက
ေနာက္က် က်န္ရစ္ေစသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံထဲသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္းတ႔ုိကုိ
ေျဖရွင္းရန္ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ဟန္ရွိၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏို္င္ငံႏွင့္
ျမန္မာႏို္င္ငံကဲ့သုိ႔
တရားဝင္ႏွင့္
တရားမဝင္
ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမား ပမာဏသည္ အလုံးအရင္းႏွင့္
တိုးပြားလာသည္။
လာအုိႏိုင္ငံမွ လူမ်ားသည္ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈတူညီသျဖင့္
ထိုင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း
အလြယ္တကူ ေရာေႏွာသြားၿပီး ထိုင္းလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္ျဖင့္
မစစ္ေဆးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏ လြတ္ေျမာက္သြားၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားကဲ့သုိ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ကာ
အလုပ္လုပ္ၿပီး ဝင္ေငြရွာေဖြရန္ အလြန္ စိတ္အားထက္သန္ၾကၿပီး
လူကုန္ကူးသူမ်ား၏
သားေကာင္အျဖစ္
ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။

“ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္
ကေလးသူငယ္
လူကုန္ကူးတာေတြကုိ
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
အျပစ္တင္ေနလုိ႔မရဘူး။
ေခတ္ကေျပာင္းေနၿပီ။
ကေလးသူငယ္ေတြက
အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္။
သူတို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခ်င္ ၾကတယ္။”၁၈၅ ဟု လာအုိႏိုင္ငံ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
လူကုန္ကူးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရုံး (UN-ACT) မွ
ညႊန္ၾကားေရးမႈးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အတိတ္ကာလက
လာအုိႏိုင္ငံအတြင္း
ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔
ႏိုင္ငံအတြင္း
လူကုန္ကူးမႈအေပၚ
စိတ္ဝင္စားမႈ
အနည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ
တျဖည္းျဖည္းတိုးပြားလာသလုိ
လူကုန္ကူးမႈအေပၚ
ႏိုင္ငံတကာမွ
အာရုံစုိက္မႈ
တိုးလာၿပီး
လာအုိႏိုင္ငံကုိ
၎ကိစၥရပ္အား
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္
တြန္းအားေပးၾကသည္။
လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္မႈ၌
အားစုိက္ထုတ္မႈမရွိေသးသျဖင့္
ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးမႈ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးလုံး ေပါင္းစံုလာေသာအခါ
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္
ခက္ခဲသည္ကုိ
လာအိုႏိုင္ငံကုိယ္တိုင္
သေဘာေပါက္လာသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ လာအုိႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍
တိက်ေသာ
တရားဝင္ျပ႒ာန္းခ်က္
သုိ႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံအတြင္း
ပြဲစားမ်ားကုိ
ထိထိေရာက္ေရာက္
အေရးယူႏိုင္ျခင္း
မရွိခဲ့ပါ။
လူကုန္ကူးမႈ
တရားစီရင္ခ်က္
အတြက္
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ
လူကုန္ကူးမႈဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပိုဒ္ခြဲ ၁၃၄
တြင္ထည့္သြင္း ထားသည္။၁၈၆၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ လာအုိႏိုင္ငံအစုိးရက
လာအုိလူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး အဖြဲ႕ကုိလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္
ေဒသႏၲာရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နယ္ေျမေျခာက္ခုတြင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရး
အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
လာအုိႏိုင္ငံသည္ ၎၏ပထမဆုံး လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး
ဥပေဒကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။
လူကုန္ကူးမႈျပစ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ အတြက္
လာအုိႏိုင္ငံ၏
ေဆာင္ရြက္မႈ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ အေသအခ်ာ
မေတြ႕ရွိေသးပါ။

အရင္းအျမစ္ႏုင
ိ ္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည့္ လာအိုႏုင
ိ ္ငံ
လာအုိႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးဥပေဒ
အားနည္းမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈအေပၚ နားလည္မႈ ပုံစံလြဲမွားမႈေၾကာင့္
အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရာ၌
ထိေရာက္မႈမရွိေပ။၁၈၇၂၀၀၁
ႏွင့္ ၂၀၁၄ အတြင္း လာအိုမွ လူကုန္ကူးခံရသူ ၂၂၁၇ ေယာက္ကုိ

ေနရပ္သုိ႔ျပန္ပုိ႔ေပးခဲ့ၿပီး ထိုအထဲမွ ၁၈၇၂ ေယာက္ (၈၄.၅%) သည္ အသက္
၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ထဲ၌
လူကုန္ကူးခံရသည့္ အသက္မျပည့္သည့္ ကေလးသူငယ္ ၁၁၃ ေယာက္ကို
ေနရပ္သုိ႔ ျပန္ပုိ႔ေပးခဲ့သည္။၁၈၈ လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ျပည္သူမ်ားထဲ၌ ေတြ႕ရသည္။
လစဥ္ ျပဳစုထားေသာ လူကုန္ကူးခံရၿပီး ျပန္ေရာက္လာသူမ်ား မွတ္တမ္းတြင္
၂၀၀၁ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးခံရမႈ အမ်ားဆုံး
နယ္ေျမ ၅ ခုျဖစ္ေသာ စဗန္နခတ္တြင္ ၆၄၅ ဦး၊ ခ်န္ပါ့စက္တြင္ ၂၈၇
ဦး၊ စာရဗာန္တြင္ ၂၇၁ ဦး၊ ဗီယန္က်င္းျမဴနီစီပယ္နယ္တြင္ ၂၃၅ ဦးႏွင့္
ဗီယန္က်င္းတြင္ ၁၄၄ ဦး ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။၁၈၉

“

အကာအကြယ္မဲ့မႈနဲ႔ လူကုန္ကူးခံရမဲ့ အႏၲရာယ္ေတြက
လာအုိႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်းလက္ေဒသတိုင္းမွာ ရွိတယ္။
နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေတြ
အမ်ားႀကီးရွိေပမဲ့ သူတို႔က အေထာက္အထားေတြနဲ႔
အလြယ္တကူ ဝင္လုိ႔ရတဲ့သူေတြ။ လူကုန္ကူးခံရၿပီး
ျပန္လာတဲ့သူ အမ်ားႀကီးကုိ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့
ေဒသေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြ႕တာ ပုိမ်ားတယ္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕အစည္
ဲ
း(NGO)၊ လာအုိႏုင
ိ ္ငံ

”

လာအုိႏုင
ိ ္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား

ကေမၻာဒီးယား၊
ျမန္မာတို႔ႏွင့္မတူညီဘဲ
လာအုိမွ
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ားစုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲသုိ႔ တရားဝင္
အေထာက္အထားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ တရားဝင္
ဝင္ေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လုိအပ္ၿပီး လာအုိႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ
ရက္ေပါင္း ၃၀ တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ ထုတ္ေပးထားသည္။ လိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ
လာအုိအမ်ိဳးသမီးငယ္
အမ်ားစုသည္
ႏိုင္ငံတကာ
နယ္စပ္
စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွတဆင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
လက္မွတ္မ်ားကုိ
အသုံးျပဳ၍
ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ၾကသည္ကုိ
ေတြ႕ရသည္။ အျခားအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ ပုံမွန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္အတိုင္း
နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ျဖင့္သာ ၀င္ေရာက္သည္။ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ကုိ
၂ ညႏွင့္ ၃ ရက္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရွိရန္မလုိပါ။
နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ပုံစံမွာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး တစ္ႀကိမ္သာ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္
ပုံစံႏွင့္ တစ္ႏွစ္အထိအသုံးျပဳသည့္ အျခားပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ကာ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ
ခြင့္ျပဳ ထားသည္။၁၉၀
ျဖတ္သန္းခြင့္လက္မွတ္မရွိေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပြဲစားမ်ားႏွင့္
သြားလာၾကေသာ ကေလး သူငယ္မ်ားသည္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္
ဂိတ္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားကာ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ၾကသည္။
၎တို႔သည္ လာအုိႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ၾကားမွ ေျခလ်င္ သုိ႔မဟုတ္
မဲေခါင္ျမစ္ကုိ ေလွျဖင့္ျဖတ္ကူးၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကသည္။
တရားဝင္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ၎တို႔၏ ရက္ ၃၀ သက္တမ္းထက္
ေက်ာ္လြန္ကာေနထိုင္ၾကသည့္
ပုံစံမ်ိဳးလည္းရွိသည္။
အသက္မျပည့္ေသးေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားစြာသည္ နုိင္ငံအတြင္းသုိ႔
တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ၾကၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕၌ အေျခခ်ကာ
တရားဝင္ခြင့္ျပဳရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ တရားမဝင္ေနထိုင္ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ လာအုိႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ရက္ ၃၀
သက္တမ္း ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ၂၉ ရက္အလုပ္လုပ္ၿပီး
လာအိုႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္
ေနာက္ထပ္
ရက္
၃၀
သက္တမ္းခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္ဝင္ၾကသည္။
အရြယ္ေရာက္သူ
အေျမာက္အမ်ားသည္
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
လာအုိအလုပ္သမားႏွင့္
လူမႈဖူလုံေရး
ဝန္ႀကီးဌာန
(MoLSW)
မွ
တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားေသာ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳ LA ဗီဇာျဖင့္ ဝင္ေရာက္မႈမွာ တျဖည္းျဖည္း တိုးပြားလာသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း
လာအုိအစုိးရသည္
အသက္
၁၈
ႏွစ္ေအာက္
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္
အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳသျဖင့္
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လာအုိႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားသည္
ဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖာက္ကာ
တရားမဝင္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ
လာအုိအလုပ္သမား
တစ္ဝက္ေက်ာ္သည္
အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး
တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္
ဝင္ရာက္လာကာ
ခြင့္ျပဳထားသည့္
အခ်ိန္ကာလထက္
ေက်ာ္လြန္ေနထိုင္ၾကသည္ဟု
အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
လိင္လုပ္သားမ်ားတြင္ ထိုပုံစံကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ပါ၀င္သည္။၁၉၁
လာအုိႏိုင္ငံမွ

ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ဝင္ေရာက္ၾကသည့္

လူကုန္ကူးမႈအမ်ားဆုံး
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လမ္းေၾကာင္းမွာ ေနာင္ခိုင္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်င္း႐ိုင္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၂
သုိ႔ေသာ္လည္း
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ဝင္ေရာက္ၾကသည့္
လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္
အၿမဲတမ္း ေျပာင္းလဲ ေနသည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဗီယန္က်င္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“
အရင္လူေတြတုန္းက
ဘာအေထာက္အထားမွမပါပဲ
ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကုိ
သြားလုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုသူတုိ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာ အကြာအေဝး အကန္႔အသတ္နဲ႔
လည္ပတ္လုိ႔ရတဲ့ ၃ ရက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရၾကတယ္။
တကယ္လုိ႔ သူတို႔မွာ
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မရွိဘူးဆိုရင္ ၃ ရက္ ဗီဇာနဲ႔ ဝင္လာတဲ့နည္းလမ္းက အေတြ႕ရ
အမ်ားဆုံး နည္းလမ္းတစ္ခုပဲ။
ဒီနည္းလမ္းနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကုိ
သြားလာၾကတယ္။ တခါတေလ နယ္စပ္မွာ ေတြ႔ဆုံၾကၿပီး ပြဲစားအကူအညီနဲ႔
နယ္စပ္ကေန ျဖတ္ဝင္လာၾကတယ္။ သူတို႔ေတြ လူကုန္ကူးခံရမဲ့ အေျခအေနနဲ႔
ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံရမဲ့ အေျခအေနဆီ ဦးတည္သြားၾကၿပီး အဆုံးသတ္
မေကာင္းဘူး။”၁၉၅

“

ထိုင္းလူပြစားေတြ
ဲ
က လာအိုႏုင
ိ ္ငံထဲကုိ ခရီးသြားေတြအေနနဲ႔
အလြယ္တကူ ဝင္လုိ႔ရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ကြင္းဆက္ထဲ ျဖည့္စြမ္းဖို႔
အတြက္ ရြာေတြဆီတိုက္ရိုက္သြားၾကၿပီး ကေလးသူငယ္ေတြကုိ
ရွာေဖြၾကတယ္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ဝန္ထမ္း၊ ဗီယန္က်င္း

”

လာအိုႏုင
ိ ္ငံမွ ပြစားစနစ္
ဲ
အစဥ္အလာ လူပြစားစနစ္
ဲ
သည္ လူပြစားမ်ားက
ဲ
လာအုိႏုင
ိ ္ငံ၏ ဆင္းရဲၿပီး
ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေဒသမ်ားမွ
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
လူကုန္ကူးရာတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ပုံစံမ်ဳးျဖစ္
ိ
သည္။
ထိုင္းပြစားမ်ားက
ဲ
မၾကာခဏ လာအုိႏုင
ိ ္ငံသို႔ ခရီးသြားမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ၾကၿပီး
သိမ္းသြင္းရန္လြယ္ကူေသာ ရြာမ်ားသုိ႔ တိုက္ရိုက္သြားေရာက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏
ကြင္းဆက္လုပ္သား လုိအပ္ခ်က္ကုိ
ျဖည့္တင္းရန္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
ရွာေဖြၾကသည္ဟု ဗီယန္က်င္းရွ အရင္
ိ
းအျမစ္မ်ားက အခိုင္အမာ ေျပာဆုိသည္။၁၉၆
လူပြစားသည္
ဲ
ရပ္ရြာလူထုအတြင္း
လူသိမ်ားသည့္
သူတစ္ဦးဦးျဖစ္ၿပီး
သူလုပ္သမွ်ကုိ
လူအမ်ားက
ယုံၾကည္ၾကသည္။
၎လူပြစားမ်ားသည္
ဲ
မိသားစုမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ရင္းႏွးေအာင္
ီ
ဖန္တီးၾကၿပီး အခ်ဳ႕ျဖစ္
ိ
ရပ္မ်ားတြင္
လူပြစားမ်ားသည္
ဲ
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳးိ ေတာ္စပ္ၾကသည္။
အလုပ္သမားတစ္ဦးေျပာျပေသာ လူကုန္ကူးမႈတစ္မႈမွာ

“တကယ္လုိ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သူတို႔ အလုပ္ရွာခ်င္တယ္ဆုိရင္ လူတိုင္းဆီမွာ
သူတို႔နဲ႔သိတဲ့ အဆက္အသြယ္ လုပ္လုိ႔ရတဲ့သူေတြ ရွတယ္
ိ
။ သူတို႔က
အဲဒီလူနဲ႔ခ်တ္
ိ ဆက္ၾကၿပီး အဲဒီလူက သူတို႔အေျခခ်ဖို႔ လုိအပ္တာ အကုန္
ကူညီေပးတယ္။ ဒီလုိလူပြစားေတြ
ဲ
က ကေလးလုပ္သားေတြကုိ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့
အရပ္မွာ ေနသူေတြထဲက လုိက္ၿပီးရွာတယ္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။၁၉၇
မၾကာခဏ
ကေလးေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားႏွင့္
ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္
မိန္းမငယ္ေလးမ်ားသည္ ၎တို႔သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ အတူ သူတို႔နည္းသူတို႔ဟန္ျဖင့္
သြားလာ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ခရီးသြားလာေရး
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ
အကူအညီေပးဟန္ေဆာင္ထားေသာ
လူပြစားမ်ား
ဲ
လက္တြင္းသုိ႔
က်ေရာက္ၾကသည္။
လာအုိႏုင
ိ ္ငံႏွင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္
ႏွစ္ဘက္လုံးတြင္ ၎ျဖစ္ရပ္မ်ဳးိ ျဖစ္ႏုင
ိ ္သည္။

လာအုိကေလးငယ္မ်ားအား လူကုန္ကူးမႈတြင္ မိဘမ်ား၏ အခန္းက႑
လာအုိဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားစြာသည္ အလုပ္ရွာေဖြရန္ ၎တို႔ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖ
တ္ခ်က္ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၾကသည္။ လာအုိႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္
အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔
ခက္ခဲမႈမရွိသျဖင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
အၿမဲတမ္း
ေျပာင္းေရႊ႕ၾကသည္။
မိသားစု၀င္ေငြအပုိရရွိရန္
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ အလုပ္ရွာေဖြရန္ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကုိ
တိုက္တြန္းျခင္းသည္ ေဒသထုံးစံအရ မွန္ကန္သည္။
မည္သို႔ဆိုေစ
လာအုိကေလးမ်ားသည္
အသက္ငယ္ရြယ္ခ်ိန္တြင္
သြားေရာက္
အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္
ဖိအားအနည္းငယ္သာရွိသည္။
မိသားစုမ်ားက သူတို႔ကေလးမ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ တိုက္တြန္းၾကေသာ္လည္း
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေတြ႕ရေသာ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္
ျမန္မာတို႔ကဲ့သုိ႔
သြားေရာက္ရန္
အတင္းဖိအားေပးျခင္း
သို႔မဟုတ္
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မလုိအပ္ပဲ တျဖည္းျဖည္း ဖိအားေပးျခင္း မျပဳလုပ္ၾကပါ။၁၉၉ သုိ႔ေသာ္
မိဘမ်ားက ၎တို႔၏သားသမီးမ်ားကုိ ဂရုမစုိက္ႏိုင္ဘဲ သားသမီးမ်ားကုိ
မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားအိမ္တြင္
ထားခဲ့ၾကၿပီး
ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္
တသီးတျခား
ေနထိုင္မႈသည္ ထိုေဒသရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ သိသိသာသာေတြ႕ရသည့္
မွတ္တမ္းမ်ားရွိသည္။၂၀၀

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လာအုိ ကေလးမ်ား
ဘာသာစကားႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းဆင္တူသျဖင့္
လာအုိကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ထိုင္းလူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၌ အလြယ္တကူ
ေရာေႏွာသြားၿပီး
ျမန္မာႏွင့္
ကေမၻာဒီးယား
ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားထက္
တသီးတသန္႔ျဖစ္မႈ
ေလ်ာ့နည္းသည္။
လာအုိႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ
ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ မွားႏိုင္သလို ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္
လာအုိႏိုင္ငံမွ
လူူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္
ထိုင္းတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္
ျပန္႔ႏွံေနၿပီး အလုပ္ရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကုိ
ေတြ႕ရသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လာအုိအလယ္ပုိင္းႏွင့္
ေတာင္ပုိင္းေဒသမ်ားမွ
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌
အလုပ္လုပ္လို ၾကသည္။
ေနာင္ခိုင္
တရားဝင္
နယ္စပ္ဂိတ္မွ
တဆင့္
ဝင္ေရာက္လာေသာ
အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္
မိန္းမငယ္မ်ားကုိ
ေနာင္ခိုင္ၿမိဳ႕
သုိ႔မဟုတ္
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ရသည္။ လာအုိမွမိန္းကေလးမ်ားကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံ
ေတာင္ပုိင္း
ျပည္နယ္မ်ားရွိ
ဘားမ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္သည္ကုိလည္း
ေတြ႕ရသျဖင့္ လာအုိ လူကုန္ကူးခံရ သူမ်ားအတြက္ သြားလိုရာအရပ္ေဒသ
သီးျခားမရွိဘဲ အလုပ္ရွိေသာ မည္သည့္ေနရာကုိမဆုိ သြားေရာက္ ၾကသည္ဟု
ယူဆရသည္။
လာအုိႏုင
ိ ္ငံမွ
လူကုန္ကူးခံရသူ
အမ်ားအျပားမွာ
လိင္လုပ္ငန္းတြင္
လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
လူကုန္ကူးမႈ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။၂၀၁ တရားဝင္ျပန္ပုိ႔ခံရ သူမ်ား
မွတ္တမ္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က လိင္လုပ္ငန္း၌ လူကုန္ကူးခံရေသာ အရြယ္
မေရာက္ေသးေသာ မိန္းကေလး ၁၀၀ နီးပါးကုိ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ခံရခ်န္ိ ၌
အရြယမ
္ ေရာက္ေသးေသာ
ေယာက်ားေလး
္
အနည္းငယ္သာ
ေနရပ္ျပန္ပခ
႔ုိ ရ
ံ ျခင္းက
ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ခုိင္မာေစသည္။
ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရေသာ
လူကုန္ကူးခံရ
သူ
၉၅
ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ
အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုအထဲမွ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အရြယ္မေရာက္ ေသးသူမ်ား
ျဖစ္သည္။၂၀၂
၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလက ထိုင္းအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း
စုဖန္ဘူရိေဒသ၊
ေဆာင္ဖိႏြံခရိုင္အတြင္းရွိ
ကာရာအုိေကဘားေလးခုတြင္
ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္
လုပ္ကုိင္ေနေသာ
(အသက္
၁၃-၂၀
ၾကား)
လာအုိဆယ္ေက်ာ္သက္
၇၂
ဦးကုိ
ကယ္ဆယ္ခဲ့သည္။၂၀၃
၎ကယ္ဆယ္မႈေၾကာင့္
လိင္လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးႏွင့္
လိင္လုပ္ငန္းတြင္
လူကုန္ကူးခံရေသာ
ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ
အညွာအတာကင္းမဲ့မႈႏွင့္
ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား အာရုံစိုက္၍
ပါ၀င္လာေစခဲ့သည္။
လာအုိအမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားသည္ ရုပ္ရည္ ေခ်ာေမာၾကသည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံသားႏွင့္
ႏိုင္ငံျခားသား
ေဖာက္သည္ႏွစ္မ်ဳးစလု
ိ
ံးက
မွတ္ယူထားၾကသျဖင့္
လိင္လုပ္ငန္းတြင္
လာအုိအမ်ဳးသမီ
ိ
းလုိအပ္ခ်က္မွာ
ျမင့္မားသည္။
လာအုိအမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားသည္
ေဖာက္သည္ႏွစ္မ်ဳးစလု
ိ
ံး
စိတ္ဝင္စားေစရန္
လုိအပ္ေသာ
ရုပ္ရည္ႏွင့္
ဘာသာစကား
ကြ်မ္းက်င္မႈႏွစ္မ်ဳးစလု
ိ
ံးကုိ
ပုိင္ဆိုင္ထား
ၾကသျဖင့္
လုိအပ္ခ်က္
ျမင့္မားၿပီး
ႏိုင္ငံအႏွ႔ ံ
အလြယ္တကူပုိ႔ေဆာင္ႏုင
ိ ္သည္။၂၀၄
တာဝန္ရွိသူမ်ားက
လူကုန္ကူးခံရသူ
အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ
အမိ်ဳးသမီးမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွာေဖြရမည္ကုိ သာမန္အားျဖင့္
သိၾကသျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အလြန္လြယ္ကူသည္။
ထိုင္းေတာ္၀င္ရဲတပ္ဖြဲ႕က
ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားမွ
ကယ္ဆယ္ထားေသာ
မိန္းကေလးမ်ားကုိ လူကုန္ကူးမႈ တာဆီးကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒ ၂၀၀၈ ျဖင့္
တရားစြဲဆုိႏိုင္ရန္ အေထာက္အထားႏွင့္တကြ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

“

လာအုိအမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ၾကည္လင္တဲ့အသားအရည္ရွိတဲ့အတြက္
သူတို႔က ရွင္းသန္႔သလုိမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ျဖဴစင္ရိုးစင္းတဲ့
ရုပ္ရည္က ထိုင္းအမိ်ဳးသားေတြအတြက္ တကယ့္ ဆြဲေဆာင္မႈပဲ။

အမည္မေဖာ္သူတစ္ဦး၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕

”

မွတ္တမ္းမရွိ
ျမင္ေတြ႕မႈ
မရွိေသာ္လည္း
လုပ္သားဗဟုိျပဳ
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္ရန္
လာအုိေယာက္်ားေလးမ်ားကုိပါ
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးၾကသည္။ သူတို႔အလုပ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္
(စက္ရုံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္းေလွ ႏွင့္ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္း) ၌ ေခါင္းပုံျဖတ္
အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးပါအရာေရာက္ၿပီး တိက်ေသခ်ာေသာ
အေထာက္အထားမ်ား မရႏိုင္သျဖင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားကုိ လူကုန္ကူးမႈ
က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တရားစြဲဆုိရန္ ပုိမုိခက္ခဲႏိုင္သည္။၂၀၅

လူကုန္ကူးျခင္းခံရေသာကေလးသူငယ္မ်ားကို
လာအိုႏုင
ိ ္ငံသို႔ျပန္ပို႔ျခင္း
လူကုန္ကူးခံရသူ
အျဖစ္
စိစစ္ထားေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
ဗီယန္က်င္းနယ္စပ္ရွိ လႊဲေျပာင္းေရး အေဆာက္အဦးမွ တစ္ဆင့္ လာအိုႏိုင္ငံသုိ႔
ျပန္ပုိ႔သည္။ လာအုိႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအၾကား တရား၀င္ သေဘာတူညီမႈ၌
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္
ျပည္နယ္အဆင့္
(လာအုိ)
လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔
အမႈတြဲမ်ား
ေပးပုိ႔စဥ္ကာလအတြင္း ကေလးသူငယ္ မ်ားသည္ လႊဲေျပာင္းေရး ခုိလ
ေရးစခန္းထဲ၌ အမ်ားဆုံး ၇ ရက္အထိသာ ေနရသည္။
အမ်ားအားျဖင့္ ဗီယန္႔က်င္းတြင္ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ခံရေသာ လူကုန္ကူးခံရေသာ
အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ
ထားရန္
အတြက္
အေဆာက္အဦးမရွိပဲ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ လူကုန္ကူး ျခင္း
စကားရပ္ကုိ လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားတြင္သာ သုံးစြဲၿပီး
အရြယ္ေရာက္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ အာရုံစုိက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။
ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္လက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ
အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ နယ္စပ္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ကုိသာ အကန္႔ အသတ္ျဖင္သာ ရရွိၿပီး
ထိုင္းႏွင့္ လာအုိ အာဏာပုိင္မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။
တရား၀င္ ေဆြးေႏြးမႈ လစ္ဟင္းသည့္အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၌
အတားအဆီး
ျဖစ္ေစၿပီး
လာအုိ
အာဏာပုိင္မ်ားသ႔ုိ
လႊဲေျပာင္းရာတြင္
ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ကေလးသူငယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့သည့္
အမႈရာဇဝင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မပါရွိေပ။

လာအုိကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္တားဆီးျခင္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထိုင္းလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွမ်ားက
ိ
ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကုိ
အသုံးျပဳၿပီး
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔
တရားဝင္
ဝင္ေရာက္လာေသာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ မိန္းကေလး အေယာက္ ၁၀၀
ေက်ာ္ကုိ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ေနာင္ခိုင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ
ထိုင္းလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွတစ္
ိ ဦးက အေျခအေနကုိရွင္းျပသည္။

“မိန္းကေလးေတြက သူတို႔ဘန္ေကာက္ကုိ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔အတူတူ
သြားမွာလုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ သူတို႔ လူကုန္ကူးခံရေတာ့မဲ့ အႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမွာ
ေသခ်ာတယ္။
လိင္လုပ္ငန္းခြင္ထဲ
သူတို႔
သိမ္းသြင္းခံရမွာကို
သူတို႔မသိၾကတာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စုိးရိမ္တယ္။”၂၀၆
ထိုင္းနယ္စပ္ဖက္ျခမ္း၌ ေငြမပါ မည္သည့္ေနရာသုိ႔ သြားရမွန္းမသိေသာ
အရြယ္မေရာက္ေသးသူ
တစ္ကုိယ္ေတာ္
အေရအတြက္
အဆမတန္မ်ားလာသည့္ ဆိုးရြားသည့္ျဖစ္ရပ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစပုိင္းတြင္
စတင္ခဲ့သည္။ ထိုင္းလူထုသေဘာထား၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားဝန္ႀကီးဌာန
လူကုန္ကူးမႈ အစီရင္ခံစာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအလယ္ပုိင္းရွ ိ ကာရာအိုေကဘားမွ
ကယ္တင္ထားေသာ
ဆယ္ေက်ာ္သက္
မိန္းကေလးမ်ားအေပၚတြင္
မီဒီယာမ်ားက
အထူးအာရုံစုိက္မႈတို႔က
၎သုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကုိ
တြန္းအားျဖစ္မျဖစ္မွာ
မေသခ်ာလွေသာ္လည္း
ထိုင္းအစုိးရကုိ
အေကာင္းဖက္သုိ႔ ဦးတည္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
လာအုိႏုင
ိ ္ငံ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ားက
လူကုန္ကူးမႈ
ေဘးအႏၲရာယ္
ပညာေပးျခင္းႏွင့္
ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားကုိ
ျပည္လည္ထူေထာင္ျခင္းတို႔၌
အကူအညီေပးၾကၿပီး
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား
ေနရပ္
ျပန္ပုိ႔ခံရခ်န္ိ တြင္
ခံစားရသည့္ေဝဒနာမ်ားကုိ
ဖယ္ရွားရန္
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
လာအုိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ၿပီး ထပ္မံ
လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ခိုင္မာတိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
မရရွႏိိ ုင္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း အခြင့္အလမ္းမ်ား ႀကိဳးစား
လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ္လည္း
သူတို႔စြန္႔ခြာခဲ့ေသာ
ဆင္းရဲသည့္ဘဝသုိ႔
ျပန္ေရာက္လာေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားစြာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏
႐ုပ္ဝတၳဳခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ အေတြ႕ အႀကံဳအသစ္က သူတို႔အား ဆြေဆာင္
ဲ
သျဖင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကသည္။

လာအုိႏုင
ိ ္ငံမွ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္
ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား
လူကုန္ကူးမႈအေၾကာင္းကုိ
နားလည္သေဘာေပါက္မႈ
နည္းပါးၾကသည္။
အထူးသျဖင့္
လာအုိႏိုင္ငံ
ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာေဒသမ်ားတြင္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ား
အတြက္တူညီေသာ
အႀကီးမားဆုံး
ကိစၥတစ္ရပ္မွာ
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္
တရားဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး ၎တို႔ကုိ
ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒ စံႏႈန္းမ်ား၊
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
တကယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအၾကားကြာဟမႈ
က်ယ္ျပန္႔္လာၿပီး
လူကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္
လစ္ဟင္းသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနကာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ား
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေပ။၂၀၇
တရားဝင္
အေထာက္အထား
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏
တိက်မႈကုိပါ
ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။
ျပစ္မႈအမ်ားအျပား၌
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္
ကုိင္ေဆာင္ထားသူ၏ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ ပါရွိေသာ
အသက္မွာ ကုိက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္းထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က အခိုင္အမာေျပာၾကားသည္။
ထိုအေထာက္အထားမ်ားသည္
တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္မႈအေျခအေနကုိ
လာအုိအစုိးရႏွင့္အတူ စစ္ေဆးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိခုိက္လြယ္ေသာ
ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အတိတ္က
တရားဝင္
စာရြက္စာတမ္းမ်ား
အလြယ္တကူ မရႏိုင္သျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူ၏ အသက္ႏွင့္ပတ္သက္၍
ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိ
ေရွာင္ရွားရန္
ရဲမ်ားက
အ႐ိုးစစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈ
ျပဳလုပ္ၾကသည္။၂၀၈
အမ်ားအားျဖင့္ လာအိုႏိုင္ငံရွိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အားလုံးသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္သာ စီစဥ္ထားသည္။
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအျဖစ္
ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ခံရေသာ
အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ
လုိအပ္ေသာ
သီးသန္႔အကူအညီေပးမႈ
အနည္းငယ္သာရွိသည္။
လူကုန္ကူးခံရသူ
အမ်ိဳးသားအေရအတြက္သည္
လူကုန္ကူးခံရေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အေရအတြက္ႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက
နိမ့္က်ေသာ္လည္း
မ်ားစြာရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္စနစ္မွ မရွိေပ။
အမ်ားအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေနရာခ်ထားေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ တူညီေသာခုိလႈံေရးခန္းမ်ား၌ ထားရွိသည္။

လာအုိကေလးသူငယ္မ်ားကုိ မေလးရွားႏိုင္ငံသုိ႔
ထိုင္းႏိုင္ငံမွတဆင့္ လူကုန္ကူးျခင္း
အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန (U.S Department of State)
လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ လိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္ရန္ ငယ္ရြယ္ေသာ လာအုိမိန္းကေလးမ်ားကုိ လူကုန္ကူးရာ၌
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္
ၾကားခံႏိုင္ငံအျဖစ္
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။၂၀၉
ႏိုင္ငံတကာလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
အဖြဲ႕အစည္း
(IOM)
အစီရင္ခံစာ၌
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ လာအုိ လူကုန္ကူးခံရသူ
ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ လာအုိေရႊ႕ေျပာင္း
လုပ္သားမ်ားကုိ အကူအညီေပးရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ၂၁၀
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းအတြင္းႏွင့္
မေလးေရျပင္ရွိ
ငါးဖမ္းေလွေပၚရွိ
လာအုိကေလးသူငယ္ အေရအတြက္ကုိ ခန္႔မွန္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌
ထိုင္းႏိုင္ငံမွတဆင့္ မေလးရွားႏို္င္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူ လာအုိႏိုင္ငံသား
၄၈,၀၀၀ ဦးရွိၿပီး ျပန္လာသူ ၄၆,၀၀၀ ဦးရိွသည္ဟု ထိုင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး
ဗ်ဴရုိ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၁၁
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ လာအုိအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျပင္ပသုိ႔ ထြက္ခြာမည့္
အရြယ္မေရာက္ေသးသူ
လာအုိ
အမ်ဳးသမီ
ိ
းငယ္မ်ား
အေပၚ
ပုိမိုအာရုံစိုက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသုိ႔ သြားမည့္သူမ်ား။
တရားမ၀င္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားကုိ
လုိက္နာရန္
မိန္းကေလး ေျမာက္မ်ားစြာကုိ “ေပ်ာက္ဆုံး” သို႔မဟုတ္
“ေရာင္းစားခံရ” သူအေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍
လာအုိမိန္းကေလးမ်ားစြာကုိ
ထိမ္းျမားလက္ထပ္မည္ဟု
ကတိေပးကာ
မေလးရွားႏိုင္ငံသုိ႔ လွည့္စား၍ ေခၚလာၾကသည္။ မေလးရွားသုိ႔ေရာက္ေသာအခါ
ထိုမိန္းကေလးကုိ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အတင္းသြတ္သြင္းသည္။၂၁၂
ထိုသုိ႔လိမ္လည္လွည့္စားမႈမ်ိဳးကုိ
ယေန႔ေခတ္တြင္
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
အသုံးျပဳလာၾကသည္။
အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ
ထုိင္းမိန္းကေလးမ်ားႏွင့္
လာအုိမိန္းကေလးမ်ားကုိ လိင္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လူကုန္ကူးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
သူတို႔၏ရုပ္ရည္လွမႈႏွင့္
အလုပ္ရမည္ဟု လြယ္တကူ လိမ္လည္လွည့္စား၍ ရသျဖင့္ လာအုိအမ်ိဳးသမီး
လုိအပ္ခ်က္မွာ
ျမင့္မားေသာေၾကာင့္
လာအုိမိန္းကေလး
မ်ားစြာကုိ
မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ လိင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ေတြ႔ရသည္။၂၁၃
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နိဂံုး

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈတြင္
အရင္းအျမစ္၊ ရည္ရြယ္ရာ ႏွင့္ ၾကားခံႏုင
ိ ္ငံ အျဖစ္
မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္တည္ေနသနည္း။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈသည္
ျပင္တြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊
မေလးရွားႏိုင္ငံမွလြဲ၍
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏
နယ္စပ္မ်ားကို
ျဖတ္ေက်ာ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားသည္။ ထုိင္းတိုင္းရင္းသား
ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားမွ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ပိုမို
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ႀကီးမားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဧရိယာမ်ားသို႔
ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈ ခံၾကရသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးမႈကို
ပိုမိုအာရံုစိုက္ေနစဥ္တြင္ ထို္င္းႏိုင္ငံ၌ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈ
ခံရသူတစ္ဝက္မွာ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏုင
ိ ္ငံတို႔မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏
စိမ္႔ဝင္ႏုင
ိ ္ေသာ နယ္စပ္ကို ျဖတ္သန္း၍ ကေလးသူငယ္မ်ားကို
ကုန္ကူးၾကသည္။ ၎တို႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံအႏွ႔အ
ံ ျပားတြင္ ပြစားမ်ား၏
ဲ
ရႈပ္ေထြးေသာ
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္
ေျမာက္ျမားစြာေသာ
နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို
ျဖတ္သန္း၍
ရည္ရြယ္ရာေနရာမ်ားသို႔
ေခၚေဆာင္လာၾကသည္။ လိင္လုပ္ငန္း၊ စက္ရံုမ်ား၊ ပန္းေရာင္းျခင္းႏွင့္
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအပါအဝင္
ေျမာက္ျမားစြာေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားသို႔
ပြစားမ်ားက
ဲ
ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ၾကသည္။
၎ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကေလးမ်ားကို မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကို
ျဖတ္သန္း၍
လူကုန္ကူးခံေနရသည္ဟု
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားလည္း
ရွိသည္။
မိန္းကေလးမ်ားကို
လိင္လုပ္ငန္းတြင္
လုပ္ကိုင္ရန္
မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၾကၿပီး ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္းရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏုင
ိ ္ငံတို႔တြင္
လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ မည္သည့္လူတန္းစားကို
ပစ္မွတ္ထားသနည္း။
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားမွာ
မ်ားေသာအားျဖင့္
နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ
ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔၏ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နီးစပ္မႈသည္
ပြဲစားမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးရန္ႏွ
င့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏
၉၀
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္
ပြိဳက္ပစ္ၿမိဳ႕နယ္စပ္ေဒသမွ
ျဖစ္ၾကသည္။
ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕သည္
လူကုန္ကူးခံရေသာ
ကေလးငယ္မ်ားကို
လာအိုႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ရာ
ေနရာႏွင့္ ျဖတ္သန္းရာေနရာ ျဖစ္သည္။
လာအိႏ
ု င
ုိ င
္ တ
ံ စ္ဝက
ုိ ္ ဆင္းရဲႏမ
ြ း္ ပါးေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ကေလးမ်ားသည္
အလုပရ
္ ရွမ
ိ ည္ဟေ
ူ သာ
ကတိစကားႏွင့္
ေသြးေဆာင္ခရ
ံ ၿပီး
ေနာက္ပင
ုိ း္ တြင္ ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ
အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လူကန
ု က
္ းူ ခံရၿပီး
အတင္းအၾကပ္
ခိင
ု း္ ေစခံၾကရသည္။
ကေမၻာဒီးယားႏိင
ု င
္ ႏ
ံ င
ွ ့္
လာအိႏ
ု င
ုိ င
္ တ
ံ ၏
႔ုိ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ ပြစ
ဲ ားမ်ား၏
ပံမ
ု န
ွ ပ
္ စ္မတ
ွ ေ
္ နရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ ံ အတြငး္ သိ႔ု
လူအေျမာက္အျမား
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိင
ု ျ္ ခင္းေၾကာင့္
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ
လူကန
ု က
္ းူ ခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ႏွမ
႔ံ ွ ျဖစ္ၾကသျဖင့္
ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူကန
ု က
္ းူ ခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ
ျမန္မာႏိင
ု င
္ မ
ံ ွ ျဖစ္သည္အ
့ ျပင္ ထိင
ု း္ -ျမန္မာနယ္စပ္မွ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း
ေနထုင
ိ သ
္ ူ မိသားစုမ်ားမွလည္း ျဖစ္ၾကသည္။
ျပည္တြင္းတြင္
လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္
ပိုမိုဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ
ေက်းလက္မိသားစုမ်ားမွ
ထိုင္းတိုင္းရင္းသား
မိန္းကေလးမ်ားကို
ထုိင္းႏိုင္ငံ၏
အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္
ပိုေကာင္းေသာဘဝကို
ရရွိမည္ဟူေသာကတိျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားၾကသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ
ေတာင္ေပၚေန တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ကေလးမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ
သြားလာတတ္ျခင္း
မရွိသျဖင့္
အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္
ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားသို႔ လူေမွာင္ခိုကုန္ကူးရန္ လြယ္ကူ၍
လူကုန္ကူးသူမ်ားက ပစ္မွတ္ထားၾကသည္။

ဤကေလးမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ားသည္
အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာအႏၱရာယ္ က်ေရာက္
ေနရသနည္း။
ကေလးမ်ားကို
အၿမဲတေစ
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔မွ

လူကုန္ကူးျခင္းခံေနရေသာ
သုေတသနကို အေျခခံ၍

လူကုန္ကူးရန္အတြက္
အကာအကြယ္မဲ့ကာ
အားနည္းေသာ
ရပ္ရြာလုထုမ်ား၏ ေယဘုယ် အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဖာ္ထုတ္
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုေယဘုယ် အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ဆင္းရဲျခင္း၊
ပညာသင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားကို မိသားစု
ဝင္ေငြရွာေဖြေရးတြင္
တာဝန္ရွိသူမ်ားအျဖစ္
မွတ္ယူေသာ
ဓေလ့တို႔
ပါဝင္သည္။
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားကို ထို္င္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္
ေခၚေဆာင္သြားမည့္ ပြဲစားမ်ားထံ မိဘမ်ားက သူတို႔၏ ကေလးမ်ားကို
ငွားေသာဓေလ႔ရွိသည္။ ပြဲစားမ်ားက စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏
ကေလးမ်ားကို ျပန္ေပးမည္ဟု ေျပာေသာအခါ မိဘမ်ားက ယံုၾကည္ၾကၿပီး
ထိုစာခ်ဳပ္က
ကေမၻာဒီးယားကေလးမ်ားကို
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔
လူကုန္ကူးျခင္းကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားကို လူကုန္ကူးမႈအႏၱရာယ္ က်ရာက္ေစေသာ
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
အစုအၿပံဳလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈက နယ္စပ္သာမက ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း
ရပ္ရြာလူထုကို
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။
အထိအခိုက္မ်ားၿပီး
ရွည္ၾကာေသာ
ျပည္တြင္းစစ္၊
စစ္တပ္အထက္တန္းလႊာမ်ား၏
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေအာင္ တမင္တကာ ျပဳလုပ္ခံထားရျခင္း၊
ပညာသင္ယူခြင့္မ်ား
မရရွိျခင္းစသည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ထူးျခားေသာ
အေျခအေနမ်ားက
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ေနရေသာဘဝကို
အထူးသျဖင့္
ႏွိပ္ကြပ္ခံေနရေသာ မူဆလင္ လူနည္းစုမ်ားအေနျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ဟု
ထင္ျမင္ေစသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ၂ သန္းႏွင့္ ၃ သန္းၾကား
ေနထိုင္ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။
ထို္င္းႏိုင္ငံ၌
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားတြင္
ကြဲျပားေသာ
တရားဝင္အဆင့္အတန္းမ်ား
ရွိၾကသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာ
မိသားစုအမ်ားစုမွာ
ထိုင္းႏိုင္ငံ
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
တရားဝင္
မွတ္ပံုမတင္ထားေသာေၾကာင့္
အထူးသျဖင့္
၎မိသားစုမ်ားမွ
ကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးသူမ်ားထံ ကူညီရန္ အသနားခံေစသည္။
မိသားစု၏
အေၾကြးကိဆ
ု ပ္ဖရ
႔ုိ ာ
သမီးမ်ားကို
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္
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္ ်ားစြာ
အေလ႔အထျဖစ္လာေသာ
ထိင
ု း္ လူမ်ိဳးဓေလ႔သည္
ဆင္းရဲႏမ
ြ း္ ပါးေသာ
ေက်းလက္မသ
ိ ားစုမ်ားမွ မိနး္ ကေလးမ်ားကို ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ တြငး္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသိ႔ု
ပြစ
ဲ ားမ်ားက လူကန
ု က
္ းူ ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ပြစ
ဲ ားမ်ားသည္
၎မိသားစု၏သမီးမ်ားကို
လိငလ
္ ပ
ု င
္ န္းတြင္
လုပက
္ င
ုိ ရ
္ န္အတြက္
လူကန
ု က
္ းူ ရန္ သီးႏွအ
ံ ထြကႏ
္ န
ႈ း္ ေပၚမူတည္၍ တင္က်န္ေသာ မိသားစု၏
အေၾကြးကို အသံးု ခ်သည္။ ရပ္ရာြ လူထ၏
ု ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအခြငအ
့္ လမ္း
နည္းပါးမႈတေ
႔ုိ ၾကာင့္
ေတာင္ေပၚေန
မ်ိဳးႏြယစ
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ကေလးမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လူကုန္ကူးရာတြင္
ပြစားမ်ားသည္
ဲ
မည္သည့္အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သနည္း။
ထိုင္းလူမ်ိဳး၊
ကေမၻာဒီးယားလူမ်ိဳး၊
ျမန္မာလူမ်ိဳး၊
လာအိုလူမ်ိဳးႏွင့္
ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး
စသည့္
ပြဲစားမ်ားႏွင့္
သယ္ယူသူမ်ား၏
ရႈပ္ေထြးေသာ ကြန္ယက္ေပၚတြင္ လူကုန္ကူးမႈသည္ ျဖစ္တည္သည္။
မိခင္ႏိုင္ငံတြင္
စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း
မရွိျခင္းသည္
ႏိုင္ငံတြင္းရွိ
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ဘဝကိုရရွိရန္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားရန္ဆြဲေဆာင္သည္။ မိသားစုမ်ားသည္
နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရာတြင္ ကူညီရန္ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးသူမ်ားကို တစ္ခါတရံ
အသံုးခ်သည္။ ေမွာင္ခိုခိုးဝင္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔မေျပာတတ္ေသာ
ဘာသာစကားေျပာသည့္ ႏိုင္ငံထဲသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ခ်က္ခ်င္းပင္
အႏၱရာယ္အတြင္း က်ဆင္းႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ဘာသာစကားအခက္အခဲသည္
ကေလးမ်ားကို
ဗဟုသုတ၊
လူကုန္ကူးျခင္းကို
သိရွိနားလည္ျခင္းႏွင့္
မိမိတို႔လူကုန္ကူးခံေနရျခင္းကို မသိဘဲ စက္ရံုမ်ားႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားသို႔
လူကုန္ကူးခံရေစသည္။
လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ မိသားစုသည္ ဘယ္အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သလဲ။
၎တို႔၏ကေလးမ်ား လူကုန္ကူးခံရမႈတြင္ မိသားစု၏ ႀကံရာပါျဖစ္ျခင္းသည္
အေျခအေနမ်ားႏွင့္
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ဗဟုသုတတြင္
အေျခခံ၍ ကြဲျပားသည္။ ေတာ့ခ္က်ဴး ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားလူမ်ိဳးမ်ား၏
အငွားစနစ္မ်ားကဲ႔သို႔ ကာလၾကာၾကာ ျဖစ္တည္ေသာ ဓေလ႔မ်ားေပၚတြင္
အေျခခံ၍
ကေလးတခ်ိဳ႕သည္
ပြဲစားမ်ားႏွင့္
ပို႔လိုက္ျခင္းခံရသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အဓိကတြင္ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ၌ မိသားစု၏
ႀကံရာပါျဖစ္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈႏွင့္ ရိုးအမႈေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ကေလးကုိ
အလုပ္အကိုင္ေပးရန္ေခၚသြားမည္ဟု

ေကာင္းမြန္ေသာပညာသင္ယူခြင့္ႏွင့္
ကမ္းလွမ္းေသာ

51

လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ မိဘမ်ား၏ ၎တို႔ကေလးကုိ ဘဝတြင္ အေကာင္းဆံုး
ျဖစ္ေစခ်င္ေသာဆႏၵကို
ဆြဲေဆာင္သည္။
၎တို႔၏
ကေလးမ်ားကို
ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ပို႔လိုက္ေသာ အိမ္ေထာင္စု အမ်ားစုမွာ ပညာမတတ္ၾကဘဲ
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကသည္။ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ား ဘာျဖစ္မည္ကို မသိေသာ္လည္း
မိသားစုခံစားေနရေသာ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ႀကံရာမရျဖစ္ျခင္းက ကေလးမ်ားအား
အေဝးသို႔ ပို႔လိုက္ျခင္းကို ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေစသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္ရြယ္ရာခရီးဆံုးအတြင္းသို႔
အဓိကက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
ပြဲစားစနစ္သည္ ကြဲျပားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒႏွင့္မညီေသာ
ကုန္သြယ္မႈမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး
၎ကပင္
ကေလးမ်ားအား လူကုန္ကူးမည့္ ရည္ရြယ္ရာခရီးဆံုးကို သတ္မွတ္ေပးသည္။
ကေမၻာဒီးယားလူမ်ိဳး
ကေလးမ်ားသည္
အဓိကအားျဖင့္
ပတၱယား၊
ဖူးခက္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ ကဲ႔သို႔ ႀကီးမားေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား
စုေဝးေသာေနရာမ်ားတြင္ ေတာင္းရမ္းၾက၊ ပန္းေရာင္းၾကသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး
ကေလးတခ်ိဳ႕သည္ ေတာင္းရမ္းၾက၊ ပန္းေရာင္းၾကေသာ္လည္း ေတာင္ေပၚေန
မ်ိဳးႏြယ္စုကေလးမ်ားကဲ႔သို႔ တျခားေသာကေလးမ်ားကို ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ား၊
စက္ရံုမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းေလွမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။
လာအိုလူမ်ိဳး မိန္းကေလးမ်ားကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားသို႔
ေခၚေဆာင္လာၾကေသာ္လည္း
ေတာင္ေပၚေနမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ
မိန္းကေလးမ်ားကိုမူ ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားသို႔
ေရာင္းခ်ေလ႔ရွိသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း
အလုပ္သမားလိုအပ္မႈသည္
ပိုမိုအဓိကက်ေသာ
ထိုင္းႏိုင္ငံ
တစ္ေလွ်ာက္
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္
လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ရန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။

နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေရွာင္လျခင္
ႊ ဲ းအတြက္ ေယဘုယ်
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမနယ္နိမိတ္ စုစုေပါင္း ၄၈၆၃ ကီလိုမီတာ ( ၃၀၂၂
မိုင္ ) ၏ အမ်ားစုသည္ ေတာမ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေနသည္။ လူအမ်ား ႏိုင္ငံကို
တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ထြက္ခြါျခင္းကို တားဆီးရန္ လက္ေတြ႕တြင္
ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေပ။ အသံုးအမ်ားဆံုးေသာ နည္းဗ်ဴဟာမွာ ၎တို႔ကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္း
မသိက်ိဳးကၽြံျပဳထားရန္
ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ
သို႔မဟုတ္
လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ
တို႔မွ ဝင္ေရာက္ျခင္းထက္ ပိုမိုခက္ခဲျခင္းမွာ နယ္စပ္သည္ စိမ္႔ဝင္ႏိုင္စြမ္းန
ည္းေသာေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ နယ္စပ္သို႔ သြားရာလမ္းေပၚတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲ
စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ပိုရွိပံုေပၚေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို ပရိယာယ္သံုး၍
ေရွာင္တိမ္းရန္ လိုအပ္ေပသည္။
ေငြေၾကးေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခ်မ္းသာသူမ်ားအတြက္ ရဲမ်ားကို ၎တို႔၏
ယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္ ငွားရမ္းႏိုင္ျပီး ေတာႀကီးကိုျဖတ္၍ ကုန္တင္ကား သို႔မဟုတ္
လမ္းျပပါေသာ ေျခက်င္ခရီးျဖင့္ ေမွာင္ခိုလုပ္ျခင္း ရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ
ထိုဝန္ေဆာင္မႈအတြက္
သတ္မွတ္ထားေသာ
ႏႈန္းထားရွိသည္ဟု
သာမန္ဗဟုသုတအျဖစ္ သတင္းေပးပို႔သည္။

အေမရိကန္ႏုင
ိ ္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာသည္ ေျမျပင္အေျခအေနကို အမွန္ပင္
ထင္ဟပ္ပါသလား။
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္
အေမရိကန္
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၃ မွ အဆင့္ျမွင့္ၿပီးေနာက္
အဆင့္ ၂ ေစာင့္ၾကည့္စာရင္း၌ လက္ရွိမွာ ေရာက္ရွိေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ
အစိုးရသည္ လူကုန္ကူးမႈ အစီရင္ခံစာအတိုင္း လူကုန္ကူးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္
လိုအပ္သည့္ အနိမ္႔ဆံုးေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ အေရးပါေသာ
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
ျပဳလုပ္သည္ဟု
ထိုအဆင့္ျမွင့္ျခင္းက
သက္ေသျဖစ္သည္။
လူကုန္ကူးမႈ
အျဖစ္ပြားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအၾကား
အဆင့္
၃
စာရင္းတြင္
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္
က်န္ရွိေနသင့္သည္ဟု
အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္သည့္
ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ
ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို
ထိုအဆင့္ျမွင့္ျခင္းက ေပၚေပါက္လာေစသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ လုပ္သားမ်ားအား
အတင္အၾကပ္ခိုင္းေစမႈတြင္
ပါဝင္ဖြယ္ရွိေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ပိတ္ရန္
အစိုးရခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးကာ
ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း၊
တရားစြဲဆိုျခင္း၊
စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၎၏နယ္စပ္အတြင္းတြင္
လူကုန္ကူးမႈကို ဖယ္ရွားသုတ္သင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို
ထိုလူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာက တရားဝင္ ေဖာ္ျပေလသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေစကာမူ
ႏိုင္ငံအႏွံ႔ လုပ္ငန္းအားလံုးနီးပါးမွ လူကုန္ကူးေနေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို
အစီရင္ခံစာက ယခုတိုင္ မီးေမာင္းထိုးျပေနၿပီး လူကုန္ကူးမႈ မႈခင္းမ်ားတြင္
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အစိုးရက ပါဝင္ေနသည္ကိုလည္း တရားဝင္ေဖာ္ျပေလသည္။
လက္ေတြ႕တြင္
အလြနအ
္ ေရးပါေသာ
အဆင္တ
့ ခ်ိဳ႕ကို
အစိးု ရက
ျပဳလုပၿ္ ပီးျဖစ္သည္။
ျမန္မာလူမ်ိဳး
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုင
ိ သ
္ ူ
၂
သန္းႏွင့္
ကေမၻာဒီးယားလူမ်ိဳး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိင
ု သ
္ ူ ၁ သိနး္ တိသ
႔ု ည္ ပြစ
ဲ ားမ်ားထံ
ၿခိမး္ ေျခာက္အက်ပ္ကင
ုိ ခ
္ ရ
ံ ျခင္း
အႏၱရာယ္ကုိ
ေလွ်ာ့ခ်ဖိရ
႔ု ာ
ထိင
ု း္ ႏိင
ု င
္ ံ
လူဝင္မႀႈ ကီးၾကပ္ေရးဌာနႏွင့္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ မွတပ
္ တ
ုံ င္ထားခ်ိနမ
္ စ
ွ ၍
ထိေ
ု ရႊ႕ေျပာင္းေနထိင
ု သ
္ မ
ူ ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားလူမအ
ႈ က်ိဳးေက်းဇူး
တခ်ိဳ႕ကို ရရွေ
ိ လသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ ကေလးမ်ားကို ပိုမို၍
လွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲႀကိဳဆိုၾကၿပီး ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္
ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု အသစ္ပါဝင္ေသာ ပညာေရးမူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
စက္ရံုမ်ားသည္လည္း
လုပ္သားဥပေဒကို
ပိုမိုလိုက္ေလ်ာလာၿပီး
ေဈးသက္သာေသာ လုပ္သားမ်ား လိုအပ္ျခင္းေပၚ မူတည္၍ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကို
ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို အလုပ္သမားသမဂၢ ညွိႏိႈင္းခ်က္အရ
သတ္မွတ္ထားေသာအနိမ္႔ဆံုးလစာအား စတင္ေပးလာၾကသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊
ကေမၻာဒီးယားႏုင
ိ ္ငံ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
လာအိုႏုင
ိ ္ငံတို႔သည္
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာပါဝင္ေသာ စနစ္ကို
အရင္ဦးဆံုး အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ ဦးေဆာင္ၿပီး
လူမႈဘဝဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လူကုန္ကူးမႈမ်ားအတြက္
ေဒတာေဘ့စ္၏
ျဖစ္အံ႔ဆဲဆဲ
တည္ေထာင္ျခင္းသည္
ႏိုင္ငံမ်ား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
အခ်က္အလက္
စုေဆာင္းျခင္းသည္
တိုးတက္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ အေရြ႕ျဖစ္သည္။
တာဝန္သိကာ
ထင္ရွားေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ရွိေသာ္ျငားလည္း
မေလးရွားႏိုင္ငံနယ္စပ္အနားတြင္
ေတြ႕ရသည့္
ေျမာက္ျမားစြာေသာ
သခၤ်ဳိင္းေျမပံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာႏွင့္ ထိုင္းရဲဌာန၏
စစ္ေဆးမႈတို႔က
ၿပီးခဲ႔ေသာႏွစ္မ်ားတြင္
လူကုန္ကူးခံရသူတခ်ိဳ႕မွာ
အလြန္အကၽြံ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံခဲ႔ၾကရသည္ဟု ေဖာ္ျပေနသည္။ ထိုသို႔
ဆိုးရြားေသာ လက္လြန္မႈမ်ားသည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုစြန္ထုပ္ပိုးေသာ
စက္ရံုမ်ားတြင္
ျဖစ္ပြားသည္ကို
မျငင္းသာေပ။
ဤလုပ္ငန္းတြင္
လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းကို သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္
အဓိကက်ေသာ အတားအဆီးမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
မဲေခါင္ေဒသတြင္
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈကို
တိုက္ဖ်က္ျခင္းသည္
လူကုန္ကူးမႈကို တိုက္ဖ်က္ ေခ်မႈန္းေရး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္
လူကုန္ကူးမႈ
ျပန္႔ပြားရွင္သန္ျခင္းသည္
၎ကိုတားဆီးရန္
ေဒသအလိုက္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ
မရွေသာေၾကာင္
ိ
့ျဖစ္သည္။
ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ အတားအဆီးသည္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
မရွျခင္
ိ းျဖစ္သည္။ ဒုတိယ တစ္ခုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်
က္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္
ညွႏိိ ႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ကင္းမဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊
တတိယတစ္ခုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေဒသႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈ
ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံလစာမ်ားသည္ အေစခံအလုပ္အတြက္ပင္လွ်င္
မ်ားျပားသည္ဟု ထင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ထ႔ေနာက္
ုိ
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
အထူးဆက္စပ္ေနမႈသည္ အျခားကၽြမ္းက်င္မႈ မလိုေသာ အလုပ္မ်ားတြင္
ရရန္မေမွ်ာ္လင့္ႏုင
ိ ္ေသာ လုပ္ခႏႈန္းႏွင့္ လိင္လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ဳးသားငယ္
ိ
ႏွင့္
အမ်ဳးသမီ
ိ
းငယ္မ်ားကို
လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ၎၏ ပ်႕ႏွ
ံ ႔မံ ႈသည္
လိင္လုပ္သားမ်ားကို အၿမဲတမ္းလိုအပ္ေနရျခင္း၏ အဓိက ျပႆနာျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ မိဘမ်ား၏ လူကုန္ကူးမႈအေပၚ ၄င္းတို႔၏သေဘာထားကို
ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ လူကုန္ကူးမႈတြင္ ပါဝင္ရေသာအႏၱရာယ္မ်ားကို
မိဘမ်ား၏ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း သည္ ကေလးမ်ားကို ဝယ္၍၊ ေရာင္း၍၊ ငွား၍ရေသာ
လူ႔အသံုးအေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံလိုျခင္းထက္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာျဖစ္ေပၚေ
သာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပညာတတ္ကေလးတစ္ေယာက္သည္
မိသားစုတစ္ခုလံုးကို
ဆင္းရဲတြင္းထဲမွ
ဆြဲထုတ္ႏိုင္ေလာက္သည္အထိ
လံုေလာက္ေသာ လုပ္ခလစာကို ရရွိႏိုင္သည္ဟု အကယ္၍ မိဘမ်ားကသိလွ်င္
ထိုသေဘာထားမ်ားသည္ စတင္ေျပာင္းလဲလာႏိုင္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕အစည္း (အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား
အဖြဲ႕အစည္း) က နယ္စပ္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းသည္
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ အေပၚတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သနည္း။

လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးမ်ားဆီသို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစ
ည္း (အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔အစည္း) သည္ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ယူလာလိမ္႔မည္ဟု
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေပ။
အနည္းဆံုး
ထိုလူငယ္မ်ားသည္
လမ္းေပၚတြင္ စတင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္း ဒုစရိုက္ေလာက၏ အစြယ္အပြားအျဖစ္သို႔
က်ေရာက္သြားၾကသည္။
ကေလးမ်ားသည္
သူေတာင္းစားမ်ားႏွင့္
ပန္းသည္မ်ားအျဖစ္
ႏွစ္သက္ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္
၎တို႔သည္
ဆက္လက္၍ ပညာေရးမွ အလွမ္းေဝးေနၿပီး ကၽြမ္းက်င္ေသာ အလုပ္အကိုင္
ရႏိုင္ခြင့္ကို
ေလ်ာ့က်ေစကာ
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလ်က္
အေသးစားျပစ္မႈမ်ားကို
က်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခရွိေသာ
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ေယာက္၏
ဘဝကို
ႀကိတ္မွိတ္ခံစားရေစသည္။่

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္း (အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕အစည္း)
က
အေျခအေနကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
ကူညီႏိုင္ေလာက္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္။ ပထမဆံုး ေယဘုယ် အေခၚအေဝၚတြင္ လက္ရွိတြင္
လံုးဝမရွိေသာ လူကုန္ကူးမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ မွန္ကန္ထိေရာက္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေနာက္ဆံုးတြင္
ရွိေစရန္အလို႔ငွာ
မဲေခါင္ေဒသႏွင့္
ဆက္စပ္ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ပိုမိုနီးစပ္ေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အေ
ရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္း
(အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား
အဖြဲ႕အစည္း)
သည္ ျမွင့္တင္လိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ
ေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္သည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေမွာင္ခိုခိုးဝင္မႈကို
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး
သို႔ျဖစ္၍
ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ
ကြန္ရက္တခ်ိဳ႕၏
ဝင္ေငြအလားအလာသည္လည္း ေလ်ာ့က်ႏုိင္သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ၏ သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္
စုေဆာင္းျခင္းသည္
ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္
မွန္ကန္ထိေရာက္ေသာ
တန္ျပန္ေရး
အစီအမံမ်ားကို
နားလည္ျခင္းႏွင့္
စီစဥ္ျခင္းတို႔၏ ပထမအဆင့္ ျဖစ္သည္။

ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္း (အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕အစည္း)
ေအာက္
ေလ်ာ့ရဲေသာ
နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္
လူကုန္ကူးမႈကို
ပိုမိုလြယ္ကူေစလိမ့္မည္ဟု လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေျမျပင္အလုပ္မ်ားက
စိုးရိမ္ၾကသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္
အလြန္ရွည္လ်ားၿပီး
လူကုန္ကူးသူမ်ား အလိုရွိသေလာက္ ျဖတ္သန္းႏိုင္သည္ထိ ယိုစိမ္႔မႈမ်ားေလသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္း (အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕အစည္း)
လက္ေအာက္
အလုပ္သမားမ်ား
လြတ္လပ္စြာ
သြားလာႏိုင္ျခင္းအတြက္
နယ္စပ္မ်ားကို
ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းသည္
ထိုင္းႏိုင္ငံကို
လြယ္ကူစြာ
ဝင္ထြက္သြားလာေနေသာ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို အနည္းငယ္
သို႔မဟုတ္ လံုးဝ ေျပာင္းလဲေစျခင္းမရွိေပ။

ဤအစီရင္ခံစာျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေရးတြင္ ပါဝင္ေနေသာ
ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
အျပန္အလွန္
ေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္
လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္
ေမွ်ာ္လင့္သည္။
ျပႆနာအတြက္
အားလံုးအက်ံဳးဝင္ေသာ
ေျဖရွင္းခ်က္မရွိေသာ္လည္း
လူကုန္ကူးခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ
ကေလးမ်ားကို
ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း ႏွစ္ခုလံုးတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ
အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။

ေယဘုယ အားျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈသည္ ထိုင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္းကို ပ်က္စီးေစသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနယ္ပယ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏အဆင့္သည္
ၿပီးခဲ႔ေသာႏွစ္မ်ား၏ ေဖာ္ျပပါ ဆိုးက်ိဳးေပးေသာ လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာရသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားက ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ
အလုပ္ၾကမ္းအလုပ္မ်ားကို သည္းခံျခင္းသည္ ၎ထိခိုက္နစ္နာမႈကို ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေစမည့္ ဆိုးက်ိဳးေပးေသာ သတင္းဇာတ္လမ္းမ်ားကို ေတာက္ေလွ်ာက္
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာေစ လိမ့္မည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီေသာ၊ အႏုပညာျမတ္ႏိုးေသာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရွိေနေသာ ပံုရိပ္သည္ ေတာင္းရမ္းေသာ
ကေလးမ်ား၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားေၾကာင့္ ေမွးမွိန္သြားရသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၎ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္သည္။ လူကုန္ကူးမႈသည္ ေဘးဖယ္ခံရျခင္းႏွင့္ ရမ္းကားျခင္းစသည့္ ဒုစရိုက္ေလာကဓေလ့မ်ားကို
ျဖည့္စြက္ေပးေသာေၾကာင့္ ယေန႔ လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးသည္ ေနာက္ေန႔တြင္ သူခိုးကေလး သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးခိုးေရာင္းသူ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ၎တို႔မရွလွ
ိ ်င္
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုင
ိ ္ငံ ျဖစ္လာလိမ္႔မည္။
လူကုန္ကူးမႈကို အဓိကက်ေသာ နယ္ပယ္ ၃ ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈကို ၿပီးျပတ္ေစႏိုင္သည္။
ပညာေရး- လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးမ်ားကို အိမ္သို႔ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးႏိုင္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လူကုန္ကူးသူမ်ား ျဖစ္လာျခင္းမွ ဟန္႔တားႏိုင္၍
ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကို လူထုပညာေရးမွတစ္ဆင့္ တားဆီးႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း- လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း ပြဲစားမ်ားကုိလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ဦးတည္ေစမည့္ အသိပညာကို မွ်ေဝေပးျခင္းျဖင့္
ပြဲစားမ်ားႏွင့္ သယ္ယူသူမ်ား၏ ကြန္ယက္ကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည္။ ၎ဂိုဏ္းမ်ားကို ဂိုဏ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေထာင္ခ်ျခင္းျဖင့္ ဟန္႔တားႏိုင္သည္။
အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္း- လယ္ယာစိုက္ကြင္းမ်ား၊ စက္ရံုမ်ား၊ ငါးဖမ္းေလွမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးမ်ားကို စာနာစိတ္ကင္းမဲ႔စြာ
ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ေငြဒဏ္ေပးခံရသင့္ၿပီး သို႔မွသာ ရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အျမတ္အစြန္းထက္ ေငြေၾကးဆံုးရႈံးမႈက အေလးသာမည္။ ၎ေငြဒဏ္မ်ားမွ
ရရွိေသာ ဝင္ေငြသည္ ျပည့္စံုေသာ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခု၏ ကုန္က်စရိတ္တခ်ိဳ႕ကိုခုႏွိမ္ႏိုင္မည္။
ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ပ်က္ျပားသြားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္းကုိ
ျပဳျပင္ရာတြင္ အသံုးဝင္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ားကို Safe Child Thailand က ေလးစားစြာျဖင့္ အႀကံျပဳပါသည္။
၁။ မဲေခါင္ေဒသထိစပ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဒသခြဲတြင္ ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ အထေျမာက္ေစရန္ စူးစိုက္ေသာ အားထုတ္မႈတြင္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
မဲေခါင္ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ အစျပဳပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မွတစ္ဆင့္ လက္ေတြ႕ျပေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္မႈကို ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍
ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
• အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးလိုက္ေသာ ကေလးမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေထာက္လွမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သိရနားလည္
ွိ
လြယ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ပံုတို႔ကို အားေပးရန္။
• စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး သင္ၾကား ေလ႔က်င့္ေပးမႈကို စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔တြင္
ႏိုင္ငံ့အစိုးရမ်ားကို ကူညီရန္။
• ပယ္လာမိုစာခ်ဳပ္အရ လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီး တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာကို
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားၾကား ဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ နယ္စပ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ အားေပးျမွင့္တင္ရန္။
၂။ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမ္ေမြ႕ေသာ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးပြဲကို ထိုင္းႏုိင္ငံသည္
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၎ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လံုၿခံဳစြာ ေနထိုင္ႏိုင္လွ်င္ ၎တို႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ျပႆနာတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ေပ။
၃။ ေတာင္ေပၚေနမ်ဳးႏြ
ိ ယ္စုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ထိုင္းႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ လက္ခံသင့္ၿပီး ၎တို႔ကို တရားဝင္ သက္ေသခံစာရြက္မ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ
ခရီးသြားလာခြင့္ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ား စီစဥ္ေပးသင့္သည္။ ၎တို႔၏ စာမတတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ နိမ့္ပါးေသာပညာေရးသည္ ၎တို႔ကို လူကုန္ကူး ခံရရန္ႏွင့္
ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။ ဤကဲ႔သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔သည္ ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈကို ဤလူထုအဖြ႕အစည္
ဲ
း၌ ရုတ္တရက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္။
၄။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားသည္ အနည္းဆံုး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အနိမ့္ဆံုးလစာကို ရရွသင္
ိ ့ၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္
ထိေရာက္ေသာ ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းကို ခံရသင့္သည္။ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရေသာ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းပံုျဖတ္ ခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို
အသံုးျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေသာ အလုပ္ရွင္သည္ ဒုကၡမ်ားမ်ားႏွင့္ အျမတ္နည္းနည္းကို ေတြးျမင္မိသင့္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရေသာ ကုန္က်စရိတ္ကို ျပန္ေထမိရန္
အလုပ္သမား၏ လစာမွ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္လည္း တရားမဝင္ျဖစ္သင့္သည္။
၅။ မည္သည့္လုပ္ငန္း၌မဆို ကေလးလုပ္သားသည္ တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္သင့္ၿပီး ျပည့္တန္ဆာမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေသာ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္းကို
အာဏာျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ျပဳရမည္။ี
၆။ အေၾကြးဆပ္ရန္ မိန္းကေလးမ်ား (သို႔မဟုတ္ ေယာက္်ားေလးမ်ား)ကို ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ငွားရမ္းျခင္း အေလ႔အထကို
တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္သင့္သည္။
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မဲေခါင္ေဒသခြ၌ဲ လူကုန္ကူးမႈ နယ္ပယ္တြင္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ား၏
အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လမ္းညႊန္အတြက္safechildthailand.org/trafficking-report
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