A/HRC/45/5
ႀကိဳတင္ တည္းျဖတ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာ

ျဖန္႔ခ်ီ - အမ်ားဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္၊
(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၃)ရက္
မူရင္းဘာသာစကား - အဂၤလိပ္

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စီ
(၄၅) ႀကိမေ
္ ျမာက္ အစည္းအေဝး
(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တဘ
ို ာလ (၂) ရက္ေန႔ အထိ
အစီအစဥ္ အမွတ္ (၂)
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိင
ု ရ
္ ာ မဟာမင္းႀကီး၏ ႏွစအ
္ လိက
ု ္ အစီရင္ခစ
ံ ာ ႏွင့္
္ ေရး ဆိင
ု ရ
္ ာ မဟာမင္းႀကီးရံုးႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြငး္ ေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ား
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ

ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အျခား တိင
ု း္ ရင္းသား
လူနည္းစုတို႔၏ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အေျခအေန

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိင
ု ရ
္ ာ မဟာမင္းႀကီးရံုး၏ အစီရင္ခစ
ံ ာ*

အႏွစ္ခ်ဳပ္
ဤအစီရင္ခံစာသည္ လူ႔အခြင္အ
့ ေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္
၄၂/၃ အရ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (OHCHR) က (၄၅)
ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝးသိ႔ု တင္သြင္းခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ၿပီး
ံ ွိ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာ မြတစ
္ လင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏
ဤအစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငရ
အေျခအေန အပါအဝင္ ႏိုင္ငအ
ံ တြင္းရွိ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ တာဝန္ခံ
အေရးယူ ေဆာင္ရက
ြ ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြကဆ
္ ဲ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုငရ
္ ာ
ံ ကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖဲြ႕ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳ
သီးျခားလြတလ
္ ပ္ေသာ ႏိုင္ငတ
တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

* ဤလက္ရွိ အစီရင္ခံစာသည္ ေနာက္ဆံုး ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ ၿပီးသည့္မွ တင္သြင္းသည့္ အတြက္
ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
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၁။

နိဒါန္း
၁။

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝး၏ ၄၂/၃

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ တင္သြငး္ ျခင္း ျဖစ္ၿပီး သီးျခားလြတလ
္ ပ္ေသာ ႏိုင္ငတ
ံ ကာ အခ်က္အလက္
ရွာေဖြေရး

အဖြဲ႕

(FFMM)

၏

အၾကံျပဳ

တိုကတ
္ ြန္းခ်က္မ်ားအား

ျမန္မာအစိုးရက

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေစရန္၊ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိုငရ
္ ာ
တာဝန္ခရ
ံ မည့္ သူမ်ား အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ
မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတင
ြ ္းရွိ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
္ ေရး
ဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေစရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (OHCHR) အား တာဝန္ေပးခ်က္ အရ အစီရင္ခံ တင္သြင္းျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
၂။

ဤအစီရင္ခံစာအား

ပင္မ

မ်က္ျမင္သက္ေသတိ႔၏
ု

ထြက္ဆခ
ို ်က္မ်ား၊

အစိုးရဌာန၊

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ တိင
ု း္ ရင္းသား လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရး
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ဝါရင့္ သတင္းမီဒယ
ီ ာသမားမ်ား၊
လူနည္းစု အသိုင္းအဝန္းမွ ကိုယစ
ဘာသာရပ္ ဆိင
ု ္ရာ ပညာရွငမ
္ ်ားႏွင့္ အျခား ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အပါအဝင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ
ရင္းျမစ္မ်ားမွ ပင္မ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဒုတယ
ိ တန္းစား အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ အေျခခံ၍
ျပင္ဆင္

ျဖစ္ပါသည္။

ေရးသားထားျခင္း

မရရွိပါေသာ္လည္း

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

(OHCHR)

ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္

သည္

ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ႔ို

အၾကမ္းဖက္မႈ

ျပည္ဝင္ခြင့္

က်ဴးလြနခ
္ ံရသူမ်ား

အပါအဝင္ မ်က္ျမင္ သက္ေသေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွ တဆင့္
အခ်က္အလက္မ်ား
က်င့္သံုးခဲပ
့ ါသည္။
ဓာတ္ပုမ
ံ ်ားႏွင့္

စုေဆာင္းသည့္
ပင္မ

အစိုးရ

သီးျခားလြတလ
္ ပ္ေသာ

လုပထ
္ ုးံ နည္းနာအား

အခ်က္အလက္
ထုတ္ျပန္ေသာ

ရင္းျမစ္မ်ား

တသတ္မတ္တည္း

ရင္းျမစ္မ်ားအား

အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားႏွင့္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျခား

လိက
ု ္နာ

ဆန္းစစ္ရာတြင္
ေၾကညာခ်က္မ်ား

ရင္းျမစ္

မ်ားစြာအား

ၿဂိဳလ္တု
အပါအဝင္
အသံုးျပဳ၍

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳမႈ အဆင့္ဆင့္တ႔ျို ဖင့္ ဆန္းစစ္ခ့ျဲ ခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ၫႊန္းဆိထ
ု ားေသာ

အျဖစ္အပ်က္မ်ား

ျဖစ္ပြားခဲသ
့ ည္ဟု

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

အေပၚ

အေျခခံ၍

ျဖစ္ပ်က္ပုစ
ံ ံမ်ားအား

အခ်က္အလက္

အမႈတြဲမ်ား၊
စံုလင္စာြ

ယံုၾကည္ႏိုင္ေအာင္

ခိင
ု ္လုသ
ံ ည့္

အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္

တူညီေသာ

စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ား

ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျမန္မာ အစိုးရဘက္မွ
ျဖည့္စြကရ
္ န္ႏွင့္

သေဘာထား

မွတ္ခ်က္ေပးရန္

အလိ႔င
ု ွာ

ဤအစီရင္ခံစာ

မူၾကမ္းအား

ျမန္မာအစိုးရထံသ႔ို (OHCHR) က ေပးပိ႔ခ
ု ့ပ
ဲ ါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ (OHCHR) သည္ ျမန္မာအစိုးရ
ဘက္မွ မည္သည့္ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မွ် မရရွိေသးပါ။
၃။

(၂၀၁၉) ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြ႕ဲ (FFMM) အား

အပ္ႏွင္းထားေသာ
အခ်က္အလက္

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
ရွာေဖြေရး

အာဏာသည္

အဖြဲ႕

(FFMM)

သက္တမ္းကုနဆ
္ ုးံ ခဲ့ၿပီး
သည္

လုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ့္

ျဖစ္ပါသည္။

တာဝန္၌

1

သတ္မွတ္

ေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ ၂ ေစာင္ အား ထုတ္ျပန္ခ့ၿဲ ပီး ျဖစ္သလို အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္
2

အလိုက္ စာတမ္း ၄ ေစာင္ 3 ကိုလည္း ျပဳစုထုတ္ျပန္ခပ
့ဲ ါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ (OHCHR)

1

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄/၂၂

1

A/HRC/39/64 ႏွင့္ A/HRC/42/50.

2

A/HRC/39/CRP.2၊ A/HRC/42/CRP.3၊ A/HRC/42/CRP.4 ႏွင့္ A/HRC/42/CRP.5 တို႔အား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Pages/
ListReports.aspx. အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ပါ။

2
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သည္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြ႕ဲ (FFMM) က ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံအတြင္းရွိ
ကုလသမဂၢ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသိ႔ု အၾကံျပဳတိက
ု ္တန
ြ ္းခ်က္ ေပါင္း ၁၀၉ ခုအား လက္နက္ကင
ို ္
ပဋိပကၡႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ တာဝန္ခမ
ံ ႈရွိျခင္း၊ လိငႏ
္ ွင့္ ဂ်န္ဒါ
ြ ့မ
္ ်ား၊ စီးပြားေရး၊ လူမေ
ႈ ရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အေျခခံ လြတ္လပ္ခင
ဆိုင္ရာ

အခြင့အ
္ ေရးမ်ား၊

အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္

ဥပေဒ

ေရးရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားႏွင့္

ကုလသမဂၢ စနစ္၏ ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ား စသည့္ ေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အလိုက္
စုစည္းထားသည့္ အေပၚ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ခပ
့ဲ ါသည္။

၂။
က။

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အေျခအေန
လက္နက္ကင
ို ္ ပဋိပကၡႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယေ
္ စာင့္ေရွာက္ျခင္း
၄။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရခိင
ု ္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပယ္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္

ကရင္ျပည္နယ္တ႔တ
ို ြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား
လက္နက္ကိုင္

တိုကပ
္ မ
ြဲ ်ား

အရွန
ိ ္အဟုန္

တိုးျမႇင့ျ္ ဖစ္ပြားေနေၾကာင္း

စဥ္ဆက္မျပတ္

ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဝွမ္းရွိ အျခား ျပည္နယ္မ်ား
အားလံုးတြင္
အခ်ိန္အထိ

တပ္မေတာ္က
အပစ္ခတ္

တဖက္သတ္

ရပ္စေ
ဲ ၾကာင္း

အပစ္ရပ္ေၾကာင္း

ေၾကညာခဲ့သလို

တိုးျမႇင့ေ
္ ၾကညာေနခဲ့ေသာ္လည္း

လက္ရွိ

ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ကို

္ ားခဲ့ပါသည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ မတ္လတြငမ
္ ူ အစိုးရသည္ ရခိုင့္
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္းမွ ခ်န္လွပထ
တပ္မေတာ္အား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခအ
ု ျဖစ္ သတ္မတ
ွ ေ
္ ၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမည့္ အလားအလာမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ကမာၻအဝွမ္း၌ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၾကရန္ တိုက္တန
ြ ္း ေတာင္းဆိုခသ
့ဲ ည့္
အေပၚ

တပ္မေတာ္က

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌

အေလးမထားဘဲ

(၂၀၂၀)

နယ္ေျမရွင္းလင္းသည့္

ခုႏွစ္

ဇြန္လ

စစ္ဆင္ေရး

(၂၆)

ရက္ေန႔တြင္

ေနာက္တစ္ခုအား

စတင္

ဆင္ႏႊဲခ့ေ
ဲ သာေၾကာင့္ အရပ္သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြကေ
္ ျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။
ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္
၅။

အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဥပေဒမဲေ
့ သာ၊

မလိုလားအပ္ေသာ၊ အခ်ိဳးမွ်တျခင္း မရွိေသာ လံုျခံဳေရး အေျချပဳ စစ္ဆင္းေရးမ်ားအားလံုး
ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ ၎၏ အစီရင္ခံစာ၌ ထည့္သင
ြ ္း ေတာင္းဆိုခသ
့ဲ ည္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
မဟာမင္းႀကီးႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

အေျခအေနဆိုငရ
္ ာ

အထူး

ကိုယစ
္ ားလွယတ
္ ႔က
ို လည္း (FFMM) ၏ ထိေ
ု တာင္းဆိခ
ု ်က္အား ထပ္ေလာင္း ေတာင္းဆိုခသ
့ဲ ည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္မွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင့တ
္ ပ္ေတာ္တို႔ အၾကား တိက
ု ္ခက
ို ္မသ
ႈ ည္
ပမာဏ

အားျဖင့္

လည္းေကာင္း၊

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ

အားျဖင့္

လည္းေကာင္း

ပိုမို

မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္ႏွင့္ ဒဏ္ရာ ရရွမ
ိ ႈလည္း တိုးလာကာ အရပ္သား
ပိုငဆ
္ ိုငမ
္ ႈ၊

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊

အေဆာက္အအံုမ်ား

ဘာသာေရး

ပ်က္စးီ ထိခက
ို ္မႏ
ႈ ွင့္

အေဆာက္အအံုမ်ား

လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ

ကဲ့သ႔ို

ႏိုင္ငတ
ံ ြင္း

အရပ္သား
ေနရပ္စန
ြ ္႔ခြာ

ထြကေ
္ ျပးရမႈမ်ား ရွိလာသည္။
၆။

တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင့္တပ္ေတာ္အား ေလေၾကာင္းျဖင့္ ပစ္မတ
ွ ္ထား တိက
ု ္ခက
ို ္မမ
ႈ ်ား

မၾကာမၾကာ

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္

နည္းဗ်ဴဟာ

အေျပာင္းအလဲရလ
ွိ ာေသာ္လည္း

အခ်ိဳ႕ေသာ

တိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအား တိက
ု ႐
္ ိုကပ
္ စ္မွတထ
္ ား တိုကခ
္ ိုကသ
္ ည့္ ပံုေပၚေနသည္။
အရပ္သား

ပိမ
ု ို

ထူေျပာေသာ

ေနရာမ်ားသိ႔ု

ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္

ေလေၾကာင္းမွ

တိုကခ
္ တ္ျခင္း၊ အေဝးပစ္ အေျမႇာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္တိုကပ
္ ြဲမ်ား၌ ပစ္ခတ္
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တိုကခ
္ ိုကသ
္ ည့္
အေျခအေန

အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္လည္း

အမ်ားစုတြင္

ရခိင
ု ့တ
္ ပ္ေတာ္

သိသသ
ိ ာသာ

မလႈပ္ရာွ းသည့္

ျမင့္မားလာသည္။
ေနရာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သိ႔ေ
ု သာ္
မရွသ
ိ ည့္

ေနရာမ်ား၌ ပစ္ခတ္တက
ို ္ခ္ုက
ိ ္မမ
ႈ ်ား ရွိေနၿပီး ထိုသ႔ို ပစ္ခတ္တက
ို ္ခက
ို ္သည့္ အခ်ိနတ
္ င
ြ လ
္ ည္း
လက္နက္ကိုင္ တိုကပ
္ ြဲမ်ား မရွသ
ိ ည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္
ဧၿပီလ

(၇)

ရက္ေန႔တြင္

ခ်င္းျပည္နယ္

အတြင္း

ဂ်က္တက
ို ္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္

ဗံုးႀကဲ

တိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈေၾကာင့္ အရပ္သား (၇) ဦး ေသဆံုးခဲ့ကာ အမ်ိဳးသမီး (၆) ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ (၁) ဦး
ဒဏ္ရာရရွိခသ
့ဲ ည္။ ေနအိမ္ (၈) လံုးႏွင့္ စပါးႀကိတ္ရုံ (၁) ခု ပ်က္စီးခဲက
့ ာ ရြာသားမ်ားလည္း
ထြကေ
္ ျပး တိမ္းေရွာင္ခ့ရ
ဲ သည္။ ၎တိ႔သ
ု ည္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇူလိုငလ
္
အထိ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ
ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ ေနထိင
ု ္ခ့ရ
ဲ သည္။
၇။

ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ႏွင့္

ခ်င္းျပည္နယ္

အတြင္း

အၾကမ္းဖက္တိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈမ်ားေၾကာင့္

ေက်းရြာလူထု အားလံုး အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွေ
ိ နစဥ္ ရခိုငႏ
္ ွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသား
အရပ္သားျပည္သူမ်ားသည္

လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡ၏

သက္ေရာက္မအ
ႈ ား

အဆိုးရြားဆံုး

ခါးစည္းခံေနရသည္။ စာရင္းဇယားမ်ား အရ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၏ ပထမ (၅) လအတြင္း အမ်ိဳးသမီး၊
ကေလးငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယအ
္ ိုမ်ား အပါအဝင္ အရပ္သား (၁၃၇) ဦး ေသဆံုးၿပီး (၃၈၆) ဦး
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ထိုကန
ိ ္းဂဏန္းတြင္ ေသဆံုးသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (၂၅) ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာ
(၄၄) ဦးတိ႔ု ပါဝင္သည္။(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ပထမ (၄) လ အတြင္း အရပ္သား ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိသူ
အေရအတြကသ
္ ည္

(၂၀၁၉)

ခုႏွစ္၊

တစ္ႏွစ္တာလံုး၏

အရပ္သား

ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိသူ

အေရအတြကအ
္ ား ေက်ာ္သာြ းၿပီ ျဖစ္သည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္
္ က
ို ္မႈ တစ္ခု၌ တပ္မေတာ္ ယာဥ္တန္းသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ျဖစ္ပြားခဲေ
့ သာ ပစ္ခတ္တိုကခ
ေက်းရြာတစ္ခု အတြင္းသိ႔ု ပစ္ခတ္ တိုကခ
္ ္ုက
ိ ္မႈေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (၆) ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး
ေနာက္ထပ္ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာ (၆) ဦး ဒဏ္ရာရရွေ
ိ စခဲ့သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္
အရ တပ္မေတာ္သည္ ရန္သူအရပ္သား မခြဲျခားပဲ ရြာအတြင္းသိ႔ု တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာေအာင္
ပစ္ခတ္ေနခဲ့ၿပီး

ေျမျမဳပ္မင
ို ္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

တစ္စီး

တစ္လုးံ

ေပါက္ကြဲျခင္းေၾကာင့္

ထိခိုကပ
္ ်က္စးီ မွသာ

တပ္မေတာ္

ပစ္ခတ္တက
ို ္ခက
ို ္မႈအား

ယာဥ္တန္းရွိ

ရပ္တန္႔ခ့သ
ဲ ည္ဟု

ဆိုသည္။
၈။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊

ဘာသာေရး

ဆိုင္ရာ

အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္

အရပ္သား

ေနအိမ္မ်ားသည္လည္း ပစ္မွတ္ထား တိက
ု ္ခ္ုက
ိ ္ျခင္းခံရသလို အေဝးပစ္ အေျမႇာက္ႀကီးမ်ား
သိ႔မ
ု ဟုတ္ တပ္မေတာ္ ကင္းလွည့မ
္ ်ား၏ ပစ္ခတ္ တိုကခ
္ က
ို ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုကပ
္ ်က္စးီ မႈမ်ား
ရွိခသ
့ဲ ည္။4 (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ၊ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခေမြေခ်ာင္း
ေက်းရြာရွိ

မူလတန္းေက်ာင္း

အေပၚသိ႔ု

ေမာ္တာလက္နက္က်ည္

တစ္လုးံ

က်ေရာက္

ေပါက္ကြဲမေ
ႈ ၾကာင့္ အသက္ (၅) ႏွစ္မွ (၁၂) ႏွစ္ၾကား ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္
အနည္းဆံုး (၁၇) ဦးသည္ ထိခက
ို ္ဒဏ္ရာ ရရွခ
ိ ့သ
ဲ ည္။ ေမာ္တာ လက္နက္က်ည္ က်ေရာက္
ေပါက္ကြဲခ်ိန္၌ စာသင္ေက်ာင္း အတြငး္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၆၀ ေက်ာ္ ရွိေနခဲသ
့ ည္။
မတ္လ

(၁၃)

ရက္ေန႔တြင္

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊

တင္မ

ေက်းရြာရွိ

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

တစ္ေက်ာင္း အေပၚသိ႔ု အေျမႇာက္က်ည္ဆံ (၃) လံုး က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခ့ၿဲ ပီး ဆိးု ရြားစြာ
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲသ
့ ည္။ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳ ေက်းရြာ၌
စစ္သားမ်ားသည္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းကိလ
ု ည္း မီးတင္ရိ႕ႈ ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကိလ
ု ည္း အာရ္ပဂ
ီ ်ီ ဒံုးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းမ်ား အရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေပါင္း (၁၂) ခုတင
ြ ္ (၈) ခုမွာ
တပ္မေတာ္က ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ A/74/845-S/2020/525, အစီရင္ခံစာ၏ အပိုဒ္ 127 အား
ၾကည့္ပါ။
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၉။

တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္

အရပ္သားမ်ားအား

တရားလက္လြတ္

ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္

ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြကလ
္ ာသည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား
အေပၚ

ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္းႏွင့္

လူ႔ဂုဏ္သက
ိ ၡာ

အျခားေသာ

လုပ္ရပ္မ်ား

ခ်ိဳးႏွိမ္ေသာ

ရက္စက္ေသာ၊

သို႔မဟုတ္

လူမဆန္ေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းမ်ား

ရွိေၾကာင္း

တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိလာပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အျဖစ္အပ်က္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ေက်းရြာမ်ားရွိ
အမ်ိဳးသားမ်ား အားလံုးကို ဝိင
ု ္းထားလိုကက
္ ာ လူမသိ သူမသိ ေနရာမ်ားသိ႔ု ေခၚေဆာင္သြားျခင္း
မျပဳမီ ၎တိ႔၏
ု
မ်က္လုးံ မ်ားအား အဝတ္ျဖင့္ စည္းထားေလ့ရွိသည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊
(၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ဆိပေ
္ ဒသ၌ အမ်ိဳးသား (၃၉) ဦး ဖမ္းဆီးခံခရ
့ဲ ကာ ၎တိ႔အ
ု ား
ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ရွိခ့ပ
ဲ ါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအား အဆံုးသတ္သည့္ အခ်ိနအ
္ ထိ ၎တိ႔ထ
ု မ
ဲ ွ (၅)
ဦးသည္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရကာ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားျဖင့္
တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္း

ခံေနရပါသည္။

ထိုးႀကိတေ
္ နသည့္

ေလွတစ္စီးေပၚတြင္

ဗီဒယ
ီ တ
ို စ္ခသ
ု ည္

အမ်ိဳးသားမ်ားအား

အြနလ
္ ္ုင
ိ ္းေပၚတြင္

ျပန္႔ခ့ရ
ဲ ာမွ

စစ္သားမ်ားက

ဒီဗဒ
ီ ီယက
ို ို

ၾကည့္၍

မိသားစုဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံေနရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ (၅) ဦး၏ အမည္ သေကၤတမ်ားအား
အတည္ျပဳ

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

(၂၀၂၀)

ခုႏွစ္၊

ေဖဖဝါရီလ၊

(၂၆)

ရက္ေန႔တြင္

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ျဖစ္ပာြ းေသာ အျဖစ္အပ်က္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမး္ ခံရသည့္ အမ်ိဳးသား
(၆) ဦးမွ (၂) ဦးသည္ တင္မ ေက်းရြာ အနီးတြင္ ထိန္းသိမ္းသည့္ ေနရာ၌ ထိုးႀကိတဒ
္ ဏ္ရာ၊
ဓားဒဏ္ရာႏွင့္ ေရေႏြးပူေလာင္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူမ်ားထဲမွ
တစ္ဦးကို သစ္ပင္၌ ေျခေထာက္မွ တြေ
ဲ လာင္းဆြဲထားကာ ၎၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ စစ္သားမ်ား၏
ထိုးႀကိတဒ
္ ဏ္ရာမ်ား ေတြ႕ရသည္။ ထိသ
ု တ
ူ ႔၏
ို ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား ၎တို႔၏ မိသားစုထံသို႔
ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳေသးေပ။ စစ္တပ္ လံုျခံဳေရး စစ္ေဆးဂိတမ
္ ်ား၌ လူအမ်ားအျပား
ထိန္းသိမ္းခံရသလို

ဖမ္းဆီး

အၾကမ္းဖက္မႈ

ေပ်ာက္ဆုးံ မႈမ်ားလည္း

တိုကဖ
္ ်က္ေရး

ဥပေဒျဖင့္

ရွလ
ိ ာသည္။

တရားစြဆ
ဲ ိုၿပီး

အရပ္သား

အခ်ိဳ႕မွာ

အခိ်ဳ႕ကို

ယာယီထန
ိ ္းသိမ္းျခင္း

ခံေနရသလို အခ်ိဳ႕မွာ ေပ်ာက္ဆုးံ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံၿပီးေနာက္ ေန႔ရက္မ်ားစြာ
အၾကာတြင္

ဆိုးဆိုးရြားရြား

ဒဏ္ရာမ်ားစြာျဖင့္

ေသဆံုးေနေသာ

႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား

မိသားစုဝင္မ်ားက ျပန္လည္ ေတြ႕ရွသ
ိ ည့္ အျဖစ္အပ်က္ အခ်ိဳ႕လည္း ရွိေသးသည္။ ဥပမာ၊
(၂၀၂၀)

ခုႏွစ္၊

ဧၿပီလ၊

(၁၆)

ရက္ေန႔တင
ြ ္

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊

စစ္တပ္

လံုျခံဳေရး

စစ္ေဆးဂိတတ
္ စ္ခု၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခ့ရ
ဲ သည့္ အမ်ိဳးသား (၃) ဦးအား ရက္အခ်ိဳ႕ အၾကာတြင္
ေခ်ာင္း တစ္ခု အနီး၌ ေသနတ္ဒဏ္ရာ၊ ႐ိက
ု ္ႏွက္ထားသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္
ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခရ
့ဲ သည္။
၁၀။

လက္နက္ကိုင္

တိုကပ
္ ြဲ

မျဖစ္ပြားသည့္

ေနရာ၌

တပ္မေတာ္

တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္

အရပ္သားမ်ား အေပၚ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို က်ဴးလြန္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း သက္ေသမ်ားအရ
ေဖာ္ျပေနသည္။

(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၌ တပ္မေတာ္

စစ္သားမ်ားသည္ ကြ်ေ
ဲ က်ာင္းေနေသာ လူတစ္ဦးအား အာပီဂ်ီ ဒံုက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္
ျပင္းထန္စာြ ဒဏ္ရာရရွိခ့သ
ဲ ည္။ ထိုသူအား ေဆးရံုသ႔ို ပိ႔ေ
ု ဆာင္စဥ္ လမ္း၌ ကြယလ
္ ြနခ
္ သ
့ဲ ည္။
(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝ ၿမိဳ႕နယ္၌ ထင္းေခြသြားေနေသာ အသက္
(၇၃) ႏွစ္ အရြယ္ အဖြားအို တစ္ဦးအားလည္း တပ္မေတာ္က ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခ့သ
ဲ ည္။
၁၁။

အျဖစ္အပ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

ရရွသ
ိ ူမ်ားအား

ေဆးရံုသို႔

ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္

ပိ႔ေ
ု ဆာင္ေသာ
၎တိ႔ထ
ု ဲမွ

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားသည္

ယာဥ္မ်ားကို

စစ္ေဆးေရး

အခိ်ဳ႕လူနာမ်ားသည္

ထိခက
ို ္ဒဏ္ရာ

ဂိတ္၌

ထိုစစ္ေဆးေရး

တားဆီး
ဂိတ္၌ပင္

အသက္ဆုးံ ရံႈးၾကရသည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဒဏ္ရာရရွေ
ိ နေသာ (၁၅)
ႏွစ္သား

အရြယ္

ေယာက္်ားေလး

တားဆီးရပ္တန္႔မႈေၾကာင့္

တစ္ဦးသည္

စစ္တပ္

စစ္ေဆးေရး

ဂိတ္၌

ေစာင့္စားေနရင္း အသက္ဆုးံ ရံႈးခဲေ
့ သာ္လည္း ၎စစ္တပ္ဂိတတ
္ ြင္

5

A/HRC/45/5

ဆက္လက္ ေစာင့္ဆိုင္းေစခဲသ
့ ည့္ အျဖစ္အပ်က္လည္း ရွိခသ
့ဲ ည္။ ေက်ာက္ဆိပ္ ေက်းရြာ
အနီးတြင္ အေျမႇာက္ဆန္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမေ
ႈ ၾကာင့္ ထိုေယာက်ာ္ေလး၏ ညီအစ္ကို (၂) ဦး
အသက္ဆုးံ ရံႈးခဲရ
့ ၿပီး ၎သည္လည္း ထိခိုကဒ
္ ဏ္ရာ ရရွက
ိ ာ အေရးေပၚ ေဆးဝါးကုသဖို႔
ု ဆာင္ျခင္း ခံေနရေသာသူ ျဖစ္သည္။ ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္
လိုအပ္ေနသျဖင့္ ေဆးရံုသ႔ို ပိ႔ေ
ေမာင္းေတာ ၿမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ဒဏ္ရာရရွသ
ိ ည့္ လူနာမ်ားအား
ေဆးရံုမ်ားသိ႔ု

သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္ျခင္း

အေပၚ

ကန္႔သတ္မမ
ႈ ်ား

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုအမိန႔စ
္ ာ အရ ထိခက
ို ္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ တစ္ဦးအား ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယရ
ူ န္ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ျခင္း
မျပဳမီ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ဖ႕ြဲ သည္ အစိုးရ အရာရွမ
ိ ်ားႏွင့္
စစ္တပ္ထံမွ ေထာက္ခံ စာမ်ား ရရွရ
ိ န္ လိုအပ္သည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။
၁၂။

(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ (၁၉) ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႔ အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္

ရခိင
ု ္ ျပည္နယ္၌ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုငရ
္ ာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တိက
ု ္ခက
ို မ
္ ႈ (၃)
ႀကိမ္ ရွခ
ိ ့ပ
ဲ ါသည္။

ထိုတက
ို ္ခက
ို ္မႈ (၁) ႀကိမ္စတ
ီ ိုင္းတြင္ တရားဝင္ အဖြ႕ဲ အစည္း တံဆိပ္
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သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဖြ႕ဲ အစည္း အလံအား ျပသထားသည့္ ယာဥ္မ်ားအား တိုကခ
္ ိုက္မမ
ႈ ်ား ရွိခပ
့ဲ ါသည္။
ဧၿပီလ၊ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၌ ကိုဗစ္ ၁၉ နမူနာမ်ားအား စစ္ေတြမွ ရခိုင္သို႔
ပိ႔ေ
ု ဆာင္ေပးသည့္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြ႕ဲ အစည္း၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ ပစ္ခတ္တိုကခ
္ ိုက္
ခံခရ
့ဲ သည္။ စီးနင္းလိုကပ
္ ါသူ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္
ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္း ယာဥ္ေမာင္း ျဖစ္သူတ႔သ
ို ည္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခခ
ံ ရ
့ဲ ၿပီး
ယာဥ္ေမာင္းသည္

ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္

ေသဆံုးခဲ့သည္။

ဧၿပီလ၊

(၂၉)

ရက္ေန႔တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတသည္ ထိုအခင္းျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဖြ႕ဲ စည္းရန္
အမိန႔ထ
္ ုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ

ထိုေကာ္မတီသည္

ရွာေဖြေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ားအား

ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။
၁၃။

(၂၀၂၀)

ခုႏွစ္၊

တိုကပ
္ ြဲဒဏ္သင့္သည့္

ႏွစ္ဆန္းပိင
ု ္းကတည္းက
ေနရာရွိ

တပ္မေတာ္

ရြာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္

တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္

အရပ္သား

ေနအိ္မ္မ်ားစြာအား

မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ထိုလပ
ု ္ရပ္သည္ အရပ္သား ပိုငဆ
္ ိုငမ
္ မ
ႈ ်ားအား ဖ်က္ဆီးသည့္ မွတတ
္ မ္းရွိ
စစ္တပ္၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ တသားတည္း ျဖစ္ကာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ျခင္း
အေျခခံမူအား

ခ်ိဳးေဖာက္ရာ

ေရာက္သည္။

တပ္မေတာ္

စစ္သားမ်ားသည္

ရြာမ်ား၊

ေနအိမ္မ်ားအား မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးရန္ မီးေလာင္ႏိုင္ေသာ ေလာင္စာရည္မ်ားအား အသံုးျပဳခဲ့သည္။
တိုကပ
္ ြဲမ်ား
စြန႔ခ
္ ြာခဲသ
့ ည့္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

လက္နက္ႀကီးမ်ား

ေက်းရြာမ်ားအား

ပစ္ခတ္က်ေရာက္ၿပီးေနာက္

စစ္သားမ်ားသည္

မီးတင္ရိႈ႕ေလ့ရွိေၾကာင္း

အရပ္သားမ်ား
အျဖစ္အပ်က္

မ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေမလ၊ (၂၆) ရက္ေန႔က ျဖစ္ပာြ းခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုတြင္
တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္
ထြကေ
္ ျပးခဲေ
့ သာ

ေနအိမ္

မီးလက္ဝ
(၆၀)

ေက်းရြာ၌
ေက်ာ္ကို

တိုက္ပေ
ြဲ ၾကာင့္

အရပ္သားမ်ား

မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲသ
့ ည္။

ထိုသ႔ို

စြန္႔ခြာ

ေက်းရြာရွိ

ေနအိမ္မ်ားအား မီးရိ႕ႈ ဖ်က္ဆီးေနစဥ္တင
ြ ္ ထိုေဒသ၌ မည္သည့္ လက္နက္ကင
ို ္ တိုကပ
္ ြဲမွ
ျဖစ္ပြားျခင္း မရွေ
ိ ပ။
၁၄။

အပါအဝင္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ခန
ု ္းတိင
ု ္ ေက်းရြာရွိ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာ ေနအိမ္ ၅၃ လံုးကို

ို ္းမ်ား ခ်ထားျခင္းႏွင့္
ဖ်က္ဆးီ မႈႏွင့္ အတူ အရပ္သားမ်ား သြားလာသည့္ ေနရာတြင္ ေျမျမဳပ္မင
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၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တင
ြ ္ Relief International အဖြဲ႕၏ စက္ေလွသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္
ေတာ္ကန္ ေဒသ၌ ပစ္ခတ္ခံခ့ဲရၿပီး ေလွပ်က္စီးခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႕
စာနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ WFP အဖြဲ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝသို႔ ကုန္တင္ကား ၅ စီး ယာဥ္တန္းျဖင့္
စားနပ္ရိကၡာ အေထာက္အပံ့ သြားေရာက္ပို႔ေဆာင္စဥ္ ပစ္ခတ္ခ့ရ
ဲ သည္။ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္း
တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခ့သ
ဲ ည္။
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အရပ္သား

ပိင
ု ္ဆင
ို ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္

တပ္ေတာ္က

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ေမြးျမဴေရး

တိရစာၦန္မ်ားအား

ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု

လုယူျခင္း

အပါအဝင္

စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားလည္း

ရခိုင့္

လက္ခံရရွိပါသည္။

(၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေဒသခံ ဝန္ထမ္း (၂) ဦးအား ရခိုင့္တပ္ေတာ္က
အတင္းအက်ပ္ ေခၚေဆာင္သာြ းၿပီး သတ္ပစ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆယ္ခ်ီေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္
ေက်းလက္မွ ထြကေ
္ ျပးတိမ္းေရွာင္ခ့ၾဲ ကသည္။
၁၅။

(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇူလင
ို ္လ၊ (၇) ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ စာရင္းဇယားမ်ား အရ6 လက္နက္ကင
ို ္

ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေပါင္း (၈၁,၆၃၇) ဦး ထြကေ
္ ျပးတိမ္းေရွာင္ရသည္ဟု ေဖာ္ျပေသာ္လည္း
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ အဆိုအရ ထြကေ
္ ျပးတိမ္းေရွာင္သည့္
လူဦးေရမွာ (၁၉၀,၇၀၈) အထိ ရွႏ
ိ ိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေဒသတြင္း စြန႔ခ
္ ြာထြက္ေျပး
ု ္ထားသည့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား၊
သူမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ယာယီ အျဖစ္သေဘာ ေဆာက္လပ
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊

ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္

ခိုလေ
ံႈ နသည္။

လံုေလာက္ေသာ အစား အစာႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုးံ ေရ လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္းမွာ
္ ာ
အလြနဆ
္ ိုးဝါးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိၿပီး တိုကပ
္ ြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ လံုျခံဳေရး ဆိုငရ
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ရင္ဆင
ို ္ေနၾကရကာ ေျမျမဳပ္မ္ုင
ိ ္း အႏၲရာယ္ အပါအဝင္ လြတလ
္ ပ္စြာ
သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခရ
ံ ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိျခင္း
စသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ၎တိ႔သ
ု ည္ သန္႔ရွင္းမႈ မရွေ
ိ သာ၊
ု ္ၾကရျခင္းေၾကာင့္ ကို႐ိုနာ ေရာဂါပိုး
လူမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးတြင္ ေနထိင
အပါအဝင္ (ကိဗ
ု စ္-၁၉) ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္အားလည္း ရင္ဆိုငရ
္ ပါသည္။
၁၆။

အကူအညီလအ
ို ပ္ေနသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ စစ္ေဘးေရွာင္ေန သူမ်ားထံသို႔

လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားမႈ

အကူအညီ

သြားေရာက္ေပးခြင့အ
္ ား

ျငင္းဆန္ျခင္းသည္

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အက်ပ္အတည္းအား ပိမ
ု ို ဆိုးဝါးေစသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္
တစ္ခုတည္း၌ပင္ လူေပါင္း (၇၅၀,၀၀၀) ခန္႔သည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ
အကူအညီမ်ားအား

လိုအပ္ေနပါသည္။

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ

သူမ်ား

အတြက္

ဝင္ေငြႏွင့္

အစားအစာ ရရွိရန္ ရင္းျမစ္မ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္းသည္ သက္ရင
ွ ္ေနထိင
ု ္ေရး အတြက္ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား အေပၚသာ အဓိက မွခ
ီ ိုအားထားရမည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။
(၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုနပ
္ ိုင္းတြင္ ခရီးသြားလာခြင့ႏ
္ ွင့္ အကူအညီေပး သြားလာခြင့္ ဆိုငရ
္ ာ
နည္းဥပေဒသစ္ တစ္ခု ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ အခ်ိနမ
္ ွ စတင္၍ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ ေနရာမ်ားသို႔
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုငရ
္ ာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း
ခံေနရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အာဏာပိင
ု ္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္အလိုက္
သြားလာခြင့္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ထုတ္ျပန္ခသ
့ဲ ည့္

(၂၀၂၀)

ခုႏွစ္၊

မတ္လမွ

အစျပဳ၍

ေက်းလက္ေဒသမ်ားသိ႔ု သြားလာခြင့အ
္ ား သိသသ
ိ ာသာ ကန္႔သတ္ခ့သ
ဲ ည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊
ဇြနလ
္ ၌ ရန္ကန
ု ္မွ စစ္ေတြသ႔ို ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား ပိ႔ေ
ု ဆာင္မႏ
ႈ ွင့္ ပတ္သက္၍ လံုျခံဳေရး
ခြင္ျ့ ပဳမိန႔္

ဆိင
ု ္ရာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

လုပ္ေဆာင္ရမည့္
လိအ
ု ပ္ေသာ

အဆင့္မ်ား

ခြင့္ျပဳမိန႔မ
္ ်ား

တိုးျမႇင့ခ
္ ့ၿဲ ပီး

အားလံုး

ထိုသ႔ို

အာဏာပိုင္

ရရွိေနလွ်င္ပင္

လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုငရ
္ ာ ပစၥည္းမ်ား ပိ႔ေ
ု ဆာင္ခင
ြ ့္ ရႏိုင္ေသာ္လည္း ရခိင
ု ့္ တပ္ေတာ္အား
အေထာက္အပံမ
့ ်ား

ေရာက္ရသ
ွိ ြားႏိုငသ
္ ည္

ဟူသည့္

သံသယျဖင့္

စစ္တပ္

စစ္ေဆးေရး

ဂိတ္မ်ားတြင္ တားဆီးခံရႏိုငတ
္ တ္သည္။ အဓိက ၿမိဳ႕ျပမ်ား ျပင္ပသိ႔ု အစားအစာ မဟုတ္ေသာ
အေထာက္အပံမ
့ ်ားျဖင့္ သြားလာႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ မဆိုစေလာက္
နည္းပါးလွေပသည္။ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
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ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္ ခြင့ျ္ ပဳမိန႔္ ေပးသည့္ ပံုစံမွာလည္း
ဗ်ဴ႐ိက
ု ေရစီ

အဆင့္မ်ားစြာျဖင့္

အေထာက္အပံမ
့ ်ား

ရႈပ္ေထြးေနပါေသာေၾကာင့္

ေပးရာ၌

အလြန္

အေႏွာင့္အယွကမ
္ ်ားႏွင့္

အေရးႀကီးေသာ

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား

ၾကံဳေတြ႕လာရပါသည္။ ခြင့ျ္ ပဳမိန႔မ
္ ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ Protection ဆိုငရ
္ ာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေပးရန္ အတြက္ အခက္အခဲ ရွိေစပါသည္္။
၁၇။

ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ႏွင့္

လက္နက္ကိုင္

ခ်င္းျပည္နယ္

တိုကပ
္ ြဲမ်ား

အတြင္း

စဥ္ဆက္မျပတ္

ထိတတ
္ ိုက္ျဖစ္ပြားေနမႈတ႔ေ
ို ၾကာင့္

ပိတ္ဆ႔တ
ို ားဆီးမႈမ်ားႏွင့္
စားနပ္ရက
ိ ၡာ

ေထာက္ပ့ံ

ပိ႔ေ
ု ဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ပိုမို ဆိုးဝါးေစပါသည္။ အာဏာပိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကားလမ္း ပိတ္ဆ႔ထ
ို ားျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား
ခ်ိတ္ဆက္သည့္

လမ္းမ်ားအား

ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား
အေႏွာင့္အယွက္

ထိေရာက္စြာ

ျပတ္ေတာက္ျခင္း

ျဖစ္ေစပါသည္။

ထိသ
ု ႔ို

စသည့္

ွိ သာ
ပံုမွန္သံုးေလ့ရေ

ပိတ္ထားျခင္း၊
ေထာက္ပံ့ေရး

ကြင္းဆက္မ်ားအား

လမ္းပန္းဆက္သယ
ြ ္ေရး

ပိတဆ
္ ႔မ
ို ႈမ်ားေၾကာင့္

စားနပ္ရက
ိ ၡာ ရွားပါးျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာ သိေ
ု လွာင္ရုမ
ံ ်ား ရိကၡာျပတ္လပ္လာျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ
စားနပ္ရိကၡာ

ၿမိဳ႕ရြာေစ်းမ်ားတြင္

ျပတ္လပ္ျခင္းႏွင့္

ကုန္ေစ်းႏႈန္းထားမ်ား

အလြန္

စားနပ္ရက
ိ ၡာမ်ားသည္

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္

အတူ

အဓိက

ျမင့္တက္လာျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ကုနပ
္ စၥည္းမ်ား၏

ေဒသခံမ်ား၏

နည္းပါးလာပါသည္။

ပလက္ဝ

ေန႔တဓူဝ
ၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္

တပ္မေတာ္သည္ ကုန္းလမ္းႏွင့္ ေရေၾကာင္း ပိ႔ေ
ု ဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊
ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္ ပိတ္ဆ႔ထ
ို ားျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာေသာ ဆန္အမ်ိဳးအစား တစ္အိတ္
တန္ဖိုးသည္ တစ္အတ
ိ လ
္ ွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃၀,၀၀၀ (၂၁ ေဒၚလာ)မွ ေငြက်ပ္ ၁၂၀,၀၀၀ (၈၄
ေဒၚလာ) အထိ ေစ်းတက္သြားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ အလြန္
က်ပ္တည္းလာသည့္ အေျခအေနအား ကုစားႏိုင္ရန္ မိသားစု၌ အသီးအႏွံခ်ည္း သက္သက္
စားသံုးျခင္း၊

ငွက္ေပ်ာအူ

ခ်က္စားျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တိရစာၦန္စာ

စားျခင္းျဖင့္သာ

အသက္ရွငေ
္ နၾကရသည္။ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ အစျပဳ၍
တပ္မေတာ္သည္

ပိတ္ဆ႔တ
ို ားဆီးမႈမ်ား

ျပဳလုပ္လာသည့္

အတြက္ေၾကာင့္

ပိ႔ေ
ု ဆာင္

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပေ
ံ့ ရး ကြင္းဆက္မ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွလ
ိ ာကာ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ား၌ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္လာၾကသည္။
၁၈။

အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM)၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္အ
့ ေရး ဆိင
ု ရ
္ ာ

မဟာမင္းႀကီးႏွင့္ အထူး ကိယ
ု ္စားလွယ္တ႔၏
ို
အၾကံျပဳတိက
ု ္တန
ြ ္းခ်က္မ်ား ရွေ
ိ သာ္ျငားလည္း
အစိိုးရ အာဏာပိုငမ
္ ်ားသည္ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တ႔၌
ို ပစ္ခတ္တက
ို ္ခက
ို ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္
စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား

တားဆီးရပ္တန္႔ရန္

ပ်က္ကက
ြ ေ
္ နဆဲ

ျဖစ္သည္။

အရပ္သားမ်ားႏွင့္

အရပ္သား အေဆာက္အအံုမ်ားအား တိုက႐
္ က
ို ္ ပစ္ခတ္ တိုကခ
္ ိုက္ျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငတ
ံ ကာ
လူသားခ်င္း ဆိင
ု ္ရာ ေထာက္ထားမႈ ဆိင
ု ္ရာ ဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိက
ု ပ
္ ြဲဝင္ စစ္သည္မ်ားမွ
ွ ္းခ်က္ ပစ္မတ
ွ ္မ်ားမွ အရပ္သား
အရပ္သားကို ခြဲျခမ္းသတ္မွတျ္ ခင္း၊ စစ္ေရး ဆိုငရ
္ ာ ရည္မန
ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ခြဲျခမ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ အရပ္သားႏွင့္ စစ္သား မခြဲျခားပဲ
ပစ္ခတ္မႈမ်ားမွ

ေရွာင္ရွားျခင္း၊

ပစ္ခတ္တိုကခ
္ ိုကရ
္ ာတြင္

အခ်ိဳးက်ေစျခင္းႏွင့္

ပစ္ခတ္

တိုကခ
္ ိုကရ
္ ာတြင္ ႀကိဳတင္ အသိေပး ျပင္ဆင္မမ
ႈ ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ အေျခခံမူမ်ားကို
ေလးစားလိုကန
္ ာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္၌ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္
လူသားတမ်ိဳးႏြယ္လုးံ

အေပၚ

က်ဴးလြန္သည့္

ရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ားအား

တပ္မေတာ္က

က်ဴးလြနသ
္ ည္ဟု သတ္မွတေ
္ ကာင္း သတ္မတ
ွ ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဤေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ားအားျဖင့္ အေၾကာင္းခိုငလ
္ ုေ
ံ စပါသည္။
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ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမး္ ျပည္နယ္
၁၉။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားတြင္

ရွမ္းျပည္နယ္၌

ေတြ႕ရေၾကာင္း

အစီရင္ခံ

ဆက္စပ္ေသာ

အဖြဲ႕မ်ားက

တစ္ႏိုင္ငံလုးံ

ပစ္ခတ္တိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈ

အပစ္ရပ္

ပံုစတ
ံ ေ
ူ နမႈမ်ားအား

ေဖာ္ျပၾကသည္။

လက္နက္ကင
ို ္

သေဘာတူ

ပဋိပကၡႏွင့္

တပ္မေတာ္ႏွင့္

ေၾကညာထားၾကပါေသာ္လည္း
ရပ္စေ
ဲ ရး

ကခ်င္ႏွင့္

စာခ်ဳပ္

(NCA)

လက္မွတေ
္ ရးထိုးထားေသာ တိုငရ
္ င္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကင
ို ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ သတင္းအား
အစီရင္ခစ
ံ ာ

တင္သြင္းသည့္

ျပဳလုပ္ေနခဲပ
့ ါသည္။

ကာလ

ပဋိပကၡဒဏ္

တေလွ်ာက္လုးံ

ရရွိကာ

သက္ေရာက္ေသာ

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား

ေနရာမ်ား၌

ေနထိုငေ
္ သာ

အရပ္သားမ်ားသည္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ႕ြဲ မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
က်ဴးလြနသ
္ ည့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ခံစားၾကရသည္။
ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထိုေဒသမ်ား၌ လံုျခံဳေရး
ဆိုင္ရာ အကဲဆတ္မႈအား ေဖာ္ျပပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက မီးေမာင္းထိးု ျပေနပါသလို ႏိုင္ငံ၏
ေျမာက္ပိုငး္ ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပင
ို ္း ေဒသမ်ားတြင္ ရန္လတ
ို က
ို ္ခက
ို ္မမ
ႈ ်ား ျပင္းထန္လာမႈ အေပၚ
ပူပန္ရေပသည္။
၂၀။

တပ္မေတာ္က ေက်းရြာမ်ား အပါအဝင္ အရပ္သားမ်ား ေနထိင
ု ္သည့္ ေနရာမ်ားအား

ထိုးစစ္ဆင္ တိုကခ
္ ိုက္ျခင္းႏွင့္ ရန္သူ အရပ္သား မခြပ
ဲ ဲ လက္နက္ႀကီး အေျမႇာက္မ်ားႏွင့္
လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမး္ ျပည္နယ္တြင္ အရပ္သားမ်ား
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမႈမ်ား ရွလ
ိ ာသည္။ တရားလက္လတ
ြ ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား၊ ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္
မျပဳေသာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအား ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လူမဆန္ေသာ
ဆက္ဆံမႈ၊ အတင္းအဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေခြ်းတပ္စြဲျခင္း၊ ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ကဲ့သို႔
အကာအကြယေ
္ ပးရမည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား စစ္ေရးဆိုငရ
္ ာ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ ပစ္မတ
ွ ္မ်ား
အျဖစ္

အသံုးျပဳျခင္း

အပါအဝင္

အျခားေသာ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားအား

တပ္မေတာ္က က်ဴးလြနသ
္ ည္ဟူသည့္ ၏ တိင
ု ္ၾကားခ်က္မ်ားလည္း ရွလ
ိ ာသည္။
၂၁။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားအား အတင္းအဓမၼ

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သာြ းျခင္း၊ ႐ိက
ု ္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊

ရြာသားမ်ားအား လမ္းျပမ်ား

ႏွင့္ ေပၚတာ အျဖစ္ အလိုမတူပဲ ေခၚေဆာင္သာြ းျခင္း၊ ၎တိ႔၏
ု
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား၌
ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ အခြန္ ေတာင္းခံျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ား၌ တပ္စြဲ ေနရာယူျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေက်းရြာမ်ား အနီးတြင္ တပ္စခန္းခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားအား ေဘးျဖစ္ေစျခင္းတို႔
ရွိပါသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္

ေျမျမဳပ္မင
ို ္းမ်ားႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

မေပါက္ကြဲေသးေသာ

လက္နက္ကိုင္

အဖြ႕ဲ မ်ားက

လက္နက္ခယ
ဲ မ္းမ်ားသည္

ခ်ထားေသာ

၎ေဒသမ်ားတြင္

ေနထိုင္သည့္ အရပ္သားမ်ား အထူးသျဖင့္ လယ္ယာစိုကပ
္ ်ိဳးေရး လုပ္ကင
ို သ
္ ူမ်ားႏွင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္း
ရွိသည့္

ေနရာမ်ားတြင္

ၿခိမ္းေျခာက္မက
ႈ ို

ထိေတြ႕ဆက္ဆံ

ျဖစ္ေစပါသည္။

လုပက
္ င
ို ္ေနၾကသူမ်ား

ေျမျမဳပ္မင
ို ္းႏွင့္

အေပၚ

ႀကီးစြာေသာ

မေပါက္ကြဲေသးေသာ

ခဲယမ္း

လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ရာခ်ီသည္ ဒဏ္ရာရရွိမမ
ႈ ်ား ျဖစ္ပြားခဲသ
့ ည္။ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ ထြကေ
္ နျပးေနမႈမ်ား ဆက္တက
ို ္ ရွေ
ိ နၿပီး (၂၀၁၁) ခုႏွစ္မွ စတင္၍
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္

အတြင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္း

(၁၇၀) ၌ လူေပါင္း

(၁၀၅,၀၀၀) သည္ ျပည္တင
ြ ္း၌ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ ရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။
တိုကပ
္ ြဲမ်ားေၾကာင့္

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ

စြန႔ခ
္ ြာၾကရပါေသာ္လည္း
ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္

၎တိ႔သ
ု ည္

တပ္မေတာ္သည္

သူမ်ားသည္

ေနအိမ္မ်ားအား

ေနရပ္ျပန္လာႏိုင္ၾကေပသည္။
ကခ်င္

လြတေ
္ ျမာက္ေရး

ေခတၱယာယီ

(၂၀၂၀)

အဖြ႕ဲ ႏွင့္

ခုႏွစ္

ရွမ္းျပည္နယ္
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ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စတ
ီ ႔က
ို
စီမခ
ံ န္႔ခြဲသည့္ ကိဗ
ု စ္-၁၉ စစ္ေဆးေရး ဂိတမ
္ ်ားအား
ဖ်က္ဆးီ ခဲပ
့ ါသည္။
ကရင္ျပည္နယ္
၂၂။

(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ႀကီး ေဒသမွ ကရင္ျပည္နယ္

ဘားအံၿမိဳ႕သိ႔ု ကားလမ္း ေဖာက္လပ
ု ္မအ
ႈ ား ျပန္လည္ စတင္ခ့ရ
ဲ ာ ေဒသတြင္း၌ တပ္မေတာ္
တည္ရမ
ွိ ႈမ်ား တဆဆ မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး တစ္ႏိ္ုင္ငံလုးံ ပစ္ခတ္တိုကခ
္ ိုက္မႈ ရပ္စဲေရး (NCA)
စာခ်ဳပ္ လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲ အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ
ကရင္

အမ်ိဳးသား

အစည္းအရံုး

(KNU)

ႏွင့္

ထိပ္တိုကေ
္ တြ႕ဆံုမမ
ႈ ်ား

ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အရပ္သားမ်ား ေနရပ္ စြန႔ခ
္ ြာထြကေ
္ ျပးေစရန္ ရည္ရယ
ြ ၍
္
တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ႀကီး
အေျမႇာက္မ်ားအား အရပ္သားမ်ား ေနထိင
ု ္သည့္ ေနရာသို႔ စနစ္တက် ပစ္ခတ္ခေ
့ဲ ၾကာင္း ေဒသခံ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တစိုကမ
္ တ္မတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ကနဦး ေကာက္ယူထားသည့္ ေဒတာ
အခ်က္အလက္မ်ား

အရ

အရပ္သား

(၂,၀၀၀)

ေက်ာ္သည္

နီးစပ္ရာ

သစ္ေတာသို႔

ထြကေ
္ ျပးခဲရ
့ ၿပီး ၎တိ႔သ
ု ည္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ရရွိရန္ ခက္ခဲသည့္
အေျခအေနတြင္

ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း

ေဖာ္ျပေနသည္။

အစီရင္ခံစာမ်ား

အရ

(၂၀၂၀)

ခုႏွစ္အတြင္း ကားလမ္း ေဖာက္လပ
ု သ
္ ည့္ ေနရာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားသည္
အရပ္သား (၃) ဦးအား သတ္ျဖတ္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊ ထိထ
ု ဲမွ အေလာင္း (၁) ေလာင္းကို မီး႐ိႈ႕
ဖ်က္ဆးီ ခဲေ
့ ၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ကိဗ
ု စ္-၁၉ ေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ပစ္ခတ္တိုက္ခက
ို ္မႈ
ရပ္စဲေၾကာင္း

အစိုးရက

ေၾကညာၿပီးသည့္

အခါတြငလ
္ ည္း

လက္နက္ကိုငတ
္ ပ္ဖြဲ႕မ်ား၏

္ ြာ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း
လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အရပ္သား ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေနရပ္ ေက်းလက္စြန႔ခ
အစီရင္ခံ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေမလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအေဝးက
စီမလ
ံ ည္ပတ္ေနသည့္ ကိုဗစ္ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ အနည္းဆံုး (၂) ခုအား တပ္မေတာ္က
ဖ်က္ဆးီ ခဲေ
့ ၾကာင္း အစီရင္ခံ ေဖာ္ျပၾကသည္။

ခ။

တာဝန္ခမ
ံ ႈ ရွေ
ိ စေရး
၂၃။

ျမန္မာႏိုင္ငတ
ံ လႊား က်ဴးလြနခ
္ ့ေ
ဲ သာ ရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ားအား ျမန္ဆန္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ၊

ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ၊ သီးျခားလြတလ
္ ပ္၍ ဘက္လိုကမ
္ ႈ ကင္းေသာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးမ်ား
ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ႏွင့္ က်ဴးလြနသ
္ ူမ်ားအား တာဝန္ခံ အေရးယူ ေဆာင္ရြကဖ
္ ႔ို အခ်က္အလက္
ရွာေဖြေရး

အဖြဲ႕

(FFMM)

၏

အၾကံျပဳတိုက္တန
ြ ္းခ်က္မ်ားအား

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အစိုးရက

အနည္းအက်ဥ္းသာ လုပေ
္ ဆာင္ခပ
့ဲ ါသည္။ အင္းဒင္ရြာ၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား (၁၀) ဦးအား
သတ္ျဖတ္ခရ
့ဲ ာ၌ ပါဝင္ေသာ အရာရွိ (၄) ဦးႏွင့္ တပ္သား (၃) ဦးတို႔အား အမႈစစ္ၾကားနာျခင္း
တစ္ခုလုးံ ကို

အမ်ားသူငါ

ေလ့လာခြင့္

မရွသ
ိ ည့္

တပ္မေတာ္

စစ္ခုရ
ံ ုးံ ၌

အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္

ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္ အမိန႔ခ
္ ်မွတ္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တပ္မေတာ္က
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံသူမ်ားသည္ အက်ဥ္း က်ခံသည့္ သက္တမ္း
(၁)

ႏွစ္

မျပည့္ေသးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည့္

(၂၀၁၈)

ခုႏွစ္၊

ႏိုဝင္ဘာလ၌

တပ္မေတာ္

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့ေ
္ ပးခဲ့ကာ အက်ဥ္းေထာင္မွ လႊတေ
္ ပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
စစ္တပ္ တရားေရး စနစ္၌ ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမႈႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈ မရွေ
ိ ၾကာင္း ထိုသ႔ေ
ို သာ
စစ္ခုရ
ံ ံုး အမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္းတိ႔က
ု မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပသလို အမႈတြဲမ်ား
အေပၚတြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိးု မႈကလ
ို ည္း ေဖာ္ျပရာ ေရာက္သည္။ အလားတူက့သ
ဲ ႔ပ
ို င္
(၂၀၁၇) ခုႏွစတ
္ ြင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂူတာျပင္ေက်းရြာ၌ ျဖစ္ပြားခဲေ
့ သာ အခင္း၌ အရာရွိ
၂ ဦးႏွင့္ စစ္သား (၁) ဦးကို “ၫႊန္ၾကားခ်က္ အမိန႔မ
္ ်ား လိက
ု ္နာရန္ အားနည္းခဲသ
့ ည့္ အတြက္”
စစ္ခုရ
ံ ံုးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လက
ို သ
္ ည္ဟု တပ္မေတာ္က (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇြနလ
္ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္
ေၾကညာခဲသ
့ ည္။ တပ္မေတာ္က ပြင္လ
့ င္းျမင္သာမႈ ရွိပါမည္ဟု ေၾကညာထားခဲ့ေသာ္လည္း
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ယခင္ တပ္တရားစီရင္သည့္ ပံုစံမ်ား ကဲသ
့ ႔ပ
ို င္ က်ဴးလြန္သမ
ူ ်ား၏ အမွတသ
္ ေကၤတႏွင့္ ရာထူး
အဆင့္မ်ား၊ ၎တိ႔အ
ု ား အေရးယူခ့သ
ဲ ည့္ ရာဇဝတ္မႈ အမ်ိဳးအစား၊ တရားစီရင္ ၾကားနာျခင္းမ်ား
ႏွင့္ သက္ေသမ်ား၊ႏွင့္ ၎က်ဴးလြနသ
္ ူ တစ္ဦးစီ အေပၚ ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား စသည့္
ိ သးေပ။ လွ်ိဳ႕ဝွက္စာြ ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းႏွင့္
အခ်က္အလက္တ႔အ
ို ား ထုတေ
္ ဖာ္ ခ်ျပျခင္း မရွေ
သီးျခားလြတလ
္ ပ္မႈ

မရွိျခင္းတိ႔သ
ု ည္

တပ္မေတာ္

တရားစီရင္ေရး

ျဖစ္စဥ္အားလံုးကို

ေဖာ္က်ဴးသည့္ အတြကေ
္ ၾကာင့္ စစ္ခုရ
ံ ုးံ တရားစီရင္ေရးမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ား အေပၚ
စစ္တပ္ဆိုငရ
္ ာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားက

ေဖာ္ေဆာင္ရန္

စိတ္မခ်ရသည့္

က်ဴးလြနသ
္ ည့္

ရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ား

အေျခအေနသိ႔ု

အတြက္

တရားမွ်တမႈကို

သက္ေရာက္ေစသည္။

အခ်က္အလက္

ရွာေဖြေရး အဖြ႕ဲ (FFMM) က မွတ္တမ္းျပဳစုထားေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း
ရာဇဝတ္မႈမ်ား အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ အေရးယူဒဏ္ခတ္ျခင္း လံုးဝမရွသ
ိ ျဖင့္
စစ္တပ္သည္ လံုးဝ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။
၂၄။

ယခင္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား ကဲ့သ႔ို တာဝန္ခံမႈရွိစြာ အေရးယူ ေဆာင္ရက
ြ ္ေၾကာင္း

လက္ခံယုၾံ ကည္မႈ

ေပးႏိုင္ရန္

ရည္ရယ
ြ ၍
္

ဖြဲ႕စည္းထားေသာ

သီးျခားလြတလ
္ ပ္သည့္
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(၂၀၂၀)

ခုႏွစ္၊

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး

ဇန္နဝါရီလတြင္

ေကာ္မရွငသ
္ ည္

အစိုးရ

ႏိုင္ငံေတာ္

သမၼတထံသို႔ ၎တိ႔၏
ု
အစီရင္ခံစာအား တင္သြင္းခဲ့သည္၊ (ထိုေကာ္မရွင္အား အမ်ိဳးသား
ေကာ္မရွငဟ
္ လ
ု ည္း ၫႊန္းဆိုေခၚေဝၚၾကသည္)။ ထိုအစီရင္ခစ
ံ ာ၌ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕
ေနာက္ဆက္တမ
ြဲ ်ား

ပါဝင္ေသာ

အႏွစ္ခ်ဳပ္

(၁၄)

မ်က္ႏွာမွ

လြ၍
ဲ

အစီရင္ခစ
ံ ာအား

ထုတ္ျပန္ခ့ျဲ ခင္း မရွိေပ။ အမ်ိဳးသား ေကာ္မရွင္၏ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္
ရင္းျမစ္မ်ား၏ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ၎တိ႔အ
ု ား ဆန္းစစ္ေရြးခ်ယ္မႈ၊ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားအား
ႈ ွင့္
ခ်ဥ္းကပ္မႏ

၎တို႔အား

အကာအကြယ္ေပးမႈ၊

အထူးသျဖင့္

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ

ႏိုင္ငံတြင္

ရွိေနေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခရ
ံ သူ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမ
ို ွ်
အင္တာဗ်ဴးျခင္း မရွမ
ိ ႈ အပါအဝင္ ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ အေျခခံ၍
ရွာေဖြေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒနည္းအရ ဆန္းစစ္သုးံ သပ္ခ်က္ ျပဳထားေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ
တစ္ရပ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ မည္သ႔မ
ို ွ် မျဖစ္ႏိုငေ
္ ခ်။ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ဲ ၏ ဖြ႕ဲ စည္း တည္ေဆာက္ပံု၊
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္

အခ်ိန္သတ္မတ
ွ ္မႈ၊

တာဝန္၊

ဘက္မလိက
ု ္မတ
ႈ ႔သ
ို ည္

ယခင္က

သီးျခားလြတလ
္ ပ္စြာ

စိုးရိမ္ခ့ရ
ဲ သည့္

အတိုငး္

ရပ္တည္ႏိုင္မႈႏွင့္

ဆက္လက္

ၾကားေန

စိုးရိမ္ပူပန္ေနရဆဲ

ျဖစ္သည္။ ထိအ
ု မ်ိဳးသား ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၏ လုပပ
္ ိုငခ
္ ြင့္ တာဝန္သည္ အလြန္ တိေ
ု တာင္းသည့္
(၁၂) ရက္ အေတာအတြငး္ ရခိုငေ
္ ဒသ၌ ျဖစ္ပြားခဲေ
့ သာ အထူး အျဖစ္အပ်က္မ်ား အေပၚ
အေလးထား စုံစမ္းစစ္ေဆးရသည္ ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံ၏ အျခား ေဒသမ်ားတြင္ က်ဴးလြနခ
္ ့ေ
ဲ သာ
အၾကမ္းဖက္

သတ္ျဖတ္မႈမ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း မရွခ
ိ ့ေ
ဲ ခ်။ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား အေပၚ ဦးတည္၍ ထပ္တလဲလဲ
ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လြန္စြာ
ႀကီးေလးသည့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
အေလ့အထတိ႔တ
ု ြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ခ်ိတဆ
္ က္မႈ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပပါ ေဒသမ်ားတြင္
ု ို ျမန္မာႏိုင္င၏
ံ
အာဏာပိင
ု ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ာ ျဖစ္ပာြ းေနေၾကာင္းတိ႔က
ဆက္လက္ ျငင္းဆန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
၂၅။

အမ်ိဳးသား

ေကာ္မရွင္

အဖြဲ႕၏

အၾကံတက
ို ္တန
ြ ္းခ်က္မ်ားတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

တရားစီရင္ေရး စနစ္သည္ အင္စတီက်ဴးရွင္ အရ အားနည္းခ်က္ ရွသ
ိ ည္ ဟူသည့္ အခ်က္အား
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ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္

ျပည့္ဝစံုလင္စြာ

ၫႊန္းဆိုေဖာ္ျပရန္

ပ်က္ကက
ြ ္ခေ
့ဲ ပသည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာေအာင္ က်ဴးလြန္ခသ
့ဲ ည့္ ႀကီးေလးေသာ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မမ
ႈ ်ားအား
အသိအမွတ္ျပဳ

ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္

ဒီမိုကေရစီႏွင့တ
္ ရားဥပေဒ

စိုးမိုးမႈ

ရရွေ
ိ စရန္

ရည္မွန္းလွ်င္

ု ္နာၿပီး ဘက္လိုကမ
္ ႈ
ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ည္ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအား ျပည့္ဝစြာ လိက
မရွေ
ိ သာ၊ အာမခံခ်က္ ရွသ
ိ ည့္ စနစ္ယႏၲရားမ်ားမွ တဆင့္ တရားသျဖင့္ ျပန္ျဖစ္ေစျခင္း
(transitional justice) ဆိုငရ
္ ာ အစျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ တာဝန္ခံမရ
ႈ ွိရွိ အေရးယူ
ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈမ်ိဳး ရွိရပါမည္။ အၾကမ္းဖက္ျပစ္မႈ က်ဴးလြနသ
္ ူမ်ားအား အေရးမယူ ဒဏ္မခတ္သည့္
အေျခအေနအား အဆံုးသတ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ ျပစ္မမ
ႈ ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားႏိုင္မႈကို ကာကြယရ
္ န္
ရည္ရယ
ြ ္၍ ဖြ႕ဲ စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆိင
ု ္ရာ၊ ျပ႒ာန္း ဥပေဒ ဆိုငရ
္ ာ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆိုင္ရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရံုးလုပင
္ န္းပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား
သက္ဆိုငရ
္ ာ

လူပုဂၢိဳလ္၊

အဖြဲ႕စအည္းမ်ား

အားလံုး

ပါဝင္ျခင္းျဖင့္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပင
္ န္းစဥ္ တစ္ခု လိုအပ္ေနပါသည္။
၂၆။

(၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ျခင္း ဆိင
ု ္ရာ ရာဇဝတ္မအ
ႈ ား

တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္း ဆိင
ု ္ရာ ႏိုင္ငတ
ံ ကာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ (ဂမ္ဘီယာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား) အမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
တရားရံုး ေရွ႕ေမွာက္သ႔ို ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ
ေရာက္ရလ
ွိ ာခဲ့သည္။ ေဖာ္ျပပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
သေဘာတူူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးစု တစ္ခုလုးံ ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္
ဂမ္ဘီယာ

ႏိုင္ငံ၏

အခြင့အ
္ ေရးအား

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္

ရည္ရြယ၍
္

ဂမ္ဘယ
ီ ာ

ႏိုင္ငံက

အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ တရားရံုးသိ႔ု ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး တရားရံုးက ေနာက္ဆုးံ စီရင္ခ်က္
မခ်မီ ၾကားျဖတ္ စီမံေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (Provisional measures) ဆိင
ု ္ရာ အမိန႔ခ
္ ်မွတ္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုခသ
့ဲ ည့္ တရားရံုး ၾကားနာခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယစ
္ ားျပဳ အဖြဲ႕က ႏိုင္ငတ
ံ ကာ
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိင
ု ္ရာ ဥပေဒ (IHL) အား ဆက္လက္ လစ္လ်ဴရႈ၍
ႈ င
ို ္ရာ တာဝန္ရသ
ွိ ူမ်ားအား အေရးယူရန္ အတြက္ စိတဆ
္ ႏၵရွိပါေၾကာင္း
မရႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပစ္မဆ
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ လက္ရွိအခ်ိနအ
္ ထိ အမ်ိဳးသား ေကာ္မရွငႏ
္ ွင့္ စစ္တပ္ တရားေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တဆင့္ ေဆာင္ရြကမ
္ မ
ႈ ်ားသည္ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရက
ြ ္သည့္
ထိေရာက္ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား

တည္ရေ
ွိ နသလို

ျပစ္မႈ

အေလ့အထမွာလည္း

ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္

က်ဴးလြနသ
္ ူမ်ားအား

ဆက္လက္

အေရးယူ

တည္ရေ
ွိ နေေသာေၾကာင့္

ပံုစံမွာလည္း

ဆက္လက္

ဒဏ္ခတ္ျခင္း

မရွသ
ိ ည့္

လံုေလာက္ျခင္း

မရွိေသးဟု

ဆိုႏိုင္သည္။ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ တရားရံုး၌ ၾကားနာစဥ္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕
(FFMM) ၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ားတြင္ “႐ိဟ
ု င္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊
ရံဖန္ရခ
ံ ါ

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္

ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအား

ပစ္မတ
ွ ္ထား၍

က်ဴးလြန္ေလ့ရေ
ွိ သာ

မုဒန
ိ ္းမႈမ်ား၊ အစုလက
ို ္ အျပံဳလိုက္ မုဒိနး္ က်င့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ား”ႏွင့္ ဆက္စပ္၍
ေဖာ္ျပခဲ့ပါေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာႏိုင္င၏
ံ
ကိယ
ု ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ လိင္ႏွင့္ ဂ်န္ဒါ အေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစုံ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားျခင္း
ိ ားေသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္
မရွေ
ိ ပ။8 ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ဲ ၏ လက္ခံရရွထ
တာဝန္မယူျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာဝန္ရွိမအ
ႈ ေပၚ ျငင္းဆန္ျခင္း ရွသ
ိ ည့္ အတြက္ ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ဲ ၏
အမွနတ
္ ကယ္ တာဝန္ခမ
ံ ႈရေ
ွိ စရန္ႏွင့္ သီးျခားလြတလ
္ ပ္မႈ ရွေ
ိ စရန္ ေသခ်ာေစမည့္ အာဏာပိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စိတဆ
္ ႏၵ အေပၚ ေမးခြန္းထုတစ
္ ရာ ျဖစ္လာသည္။
၂၇။

(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ တရားရံုးက ၾကားျဖတ္ စီမံ

ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ား၏ ေနရာေဒသ၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာ
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လူမ်ိဳးစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈအား တားဆီး
ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္

အေရးယူျခင္း

ေဖာ္ျပထားေသာ

လူမ်ိဳးတံုး

ဆိုငရ
္ ာ

ႏိုငင
္ ံတကာ

သတ္ျဖတ္မဟ
ႈ ု

သေဘာတူညီခ်က္

စာခ်ဳပ္တင
ြ ္

လုပရ
္ ပ္မ်ားအားလံုးကို

သတ္မတ
ွ ္ႏိ္ုင္သည့္

ေစခိုင္းျခင္းမွ ကာကြယရ
္ န္၊ ျပစ္မႈဆင
ို ္ရာ စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုငေ
္ သာ သက္ေသမ်ားအား
မူလ

အေျခအေနအတိင
ု ္း

ထိန္းသိမ္းထားရန္၊ႏွင့္

ၾကားဝင္

စီမေ
ံ ဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ လုပင
္ န္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ်က္မ်ားအား အခ်ိနက
္ ာလ အလိက
ု ္ အစီရင္ခံ
တင္ျပရန္ အတြက္ အစြမ္းရွသ
ိ မွ် ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၂)
ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ပထမ အစီရင္ခစ
ံ ာအား တင္သြငး္ ခဲ့ၿပီး ယေန႔ အခ်ိန္ထိ
၎အစီရင္ခစ
ံ ာအား လူအမ်ားသိေအာင္ ခ်ျပျခင္း မရွိေသးေပ။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ (၈)
ရက္ေန႔တြင္

ျမန္မာႏိုင္င၏
ံ

ႏိုင္ငံေတာ္

သမၼတရံုးသည္

စစ္တပ္

အပါအဝင္

အစိုးရ

အရာရွိမ်ားအား ၫႊန္ၾကားခ်က္ (၂) ခု ထုတ္ျပန္ခ့ၿဲ ပီး ထိုၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးတံုး
သတ္ျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈအား တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္း ဆိုငရ
္ ာ
ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ (၂) ႏွင့္ အပိုဒ္ (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားအား က်ဴးလြန္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ေကာ္မရွင္၏ ေနာက္ဆုးံ
အစီရင္ခစ
ံ ာတြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ

သက္ေသ

အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း မျပဳလုပရ
္ န္တ႔ို ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသ႔ို သမၼတရံုး၏
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အစိုးရ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ အစိုးရဌာန ဆိင
ု ္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းတိ႔၏
ု
အာဏာပိင
ု ္

အဆင့္တင
ို ္းတြင္

ျဖန္႔ျဖဴးေဝငွရန္ႏွင့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

ဆက္လက္

သိရမ
ွိ ႈ

အားေကာင္းရန္

လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားႏွင့္

အတြက္

ဆက္စပ္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားအား မေတြ႕ရေပ။
၂၈။

သက္ေသမ်ားအား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားဖိ႔ု သမၼတရံုး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္
ထုတ္ျပန္ျခင္း

ျဖစ္သည္။

“လြတသ
္ ြားသည့္
“႐ိုဟင္ဂ်ာ

ရခိုငတ
္ ြင္

အေရးကိစၥမ်ား
(၂၀၁၇)

ခုႏွစ္၊

ေျမေနရာမ်ားအား

ရပ္ရြာအသိုင္းအဝန္း

နည္းလမ္းမ်ားမွ

တဆင့္

ကာကြယတ
္ ားဆီးခဲေ
့ ၾကာင္း
ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

9

ျဖစ္ပြားၿပီး

အပိုင္စီး

သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္

နီးပါး

နယ္ေျမရွင္းျခင္း”

ေနရပ္ျပန္ေရး

အဖြ႕ဲ

အတြက္

ႏွင့္

ဖ်က္ပစ္ျခင္း”

ေနရပ္ျပန္ေရးကို
ရွာေဖြေရး

အၾကာတြငမ
္ ွ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ေျခရာလက္ရာတိုင္းအား

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား

ႏွစ္

ၾသဂုတ္လကတည္းက

ရွခ
ိ သ
့ဲ ည့္

အခ်က္အလက္

(၃)

တက္ႂကြစာြ
(FFMM)

က

တည္ေဆာက္ထားေသာ

ေသာင္ၿပိဳလက္ရာ၊ ငါခူရာ ျပန္လည္ လက္ခေ
ံ ရး စခန္းမ်ားႏွင့္ လွပိုးေခါင္ လႊဲေျပာင္းေရး
စခန္းတိ႔သ
ု ည္ ယခင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ရပ္တည္ေနထိင
ု ္ခသ
့ဲ ည့္ ေက်းရြာမ်ား တည္ေနရာတြင္
တည္ေဆာက္ထားခဲ့ျခင္း
ဖ်က္ဆးီ ပစ္ခသ
့ဲ ည့္

ျဖစ္ရာ

အလားအလာ

ထိေ
ု နရာမ်ားတြင္
ရွိေၾကာင္း

ၿဂိဳလ္တု

ရွိခသ
့ဲ ည့္

သက္ေသမ်ားအား

ဓာတ္ပုမ
ံ ်ားအရ

အခိင
ု အ
္ မာ

အတည္ျပဳပါသည္။ ထိုသ႔ေ
ို သာ အလားတူ ေဆာက္လုပေ
္ ရးမ်ားအား ေမာင္းေတာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ေက်းရြားမ်ားႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေပါင္းဇာ ေက်းရြာတိ႔တ
ု င
ြ ္ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္မွ စ၍
ိ ါသည္။
တည္ေဆာက္ေနခဲေ
့ ၾကာင္း သက္ေသလည္း ရွပ
၂၉။

(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ေမလ တေလွ်ာက္လုးံ တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ

ေနရာအေတာ္မာ်းမ်ားအား မီးရိႈ႕ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က ရွခ
ိ သ
့ဲ ည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာ (၅) ခုမွ
ေက်းရြာ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ အထိ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းအစီရင္ခစ
ံ ာမ်ား ရွိခသ
့ဲ ည္။ (၂၀၁၇)
ခုႏွစ္တြင္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” ဟု ေခၚဆိုသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္း
မ်ားစြာေသာ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားသည္ ထြကေ
္ ျပးတိမ္းေရွာင္ေနခဲရ
့ ၿပီး ၎တိ႔ု ထြကေ
္ ျပးကတည္းက

9
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၎ေနရာမ်ားတြင္ လူမေနသည့္ ေနအိမ္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ဖ်က္ဆီး ေဖ်ာက္ဖ်က္မသ
ႈ ည္
ထိုအခ်ိန္ကတည္းက စတင္ေနခဲသ
့ ည္။ ေမလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ထိေ
ု နရာသိ႔ု ျပန္လည္
ေရာက္ရလ
ွိ ာကာ

ယင္းမေက်ာင္း၊

ဒုုးံ ပိင
ု ္၊

သင္ဂနက္ႏွင့္

ကုန္းေတာင္

ေက်းရြာမ်ားရွိ

က်န္ရေ
ွိ နေသးေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား မီးရိ႕ႈ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား၏
ေျပာဆိခ
ု ်က္အရ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ထိုေနရာမ်ားသည္ ရခိုင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္
တိုကပ
္ ြဲျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မဟုတသ
္ လို ပဋိပကၡ စတင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍
ထိုေနရာတြင္ တိုကပ
္ ြဲ ျဖစ္ဖာြ းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇူလင
ို ္လ (၁၇) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိုငရ
္ ာ မဟာမင္းႀကီးထံသ႔ို ေပးပိ႔သ
ု ည့္ စာတြင္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္
ေမလ

အတြငး္

ဘူးသီးေတာင္

ၿမိဳ႕နယ္၌

တိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈမ်ား

ေဆာင္ရက
ြ ္ခသ
့ဲ ည္

ဟူသည့္

ု ႔ေ
ို သာ တိုက္ခ္ုက
ိ ္မႈမ်ိဳး မျဖစ္ပာြ းခဲ့”ဟု
စြပစ
္ ြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “မည္သည့္ အခါတြငမ
္ ွ ထိသ
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဂ်နီဗာရွိ ကုလသမဂၢရုးံ မ်ားႏွင့္ အျခား အျပည္ျပည္ ဆိုငရ
္ ာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသိ႔ု အေၾကာင္းၾကား ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည္။

ဂ။

လိငပ
္ င
ို း္ ဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္ ဂ်န္ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
၃၀။

လိင္ပိုင္းဆိုငရ
္ ာႏွင့္

ဂ်န္ဒါ

အေျချပဳ

အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္၍

ျပစ္မႈ

က်ဴးလြနသ
္ ူမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမွ ကင္းလႊတေ
္ နဆဲ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ
အေျခအေနႏွင့္ ပဋိပကၡ မျဖစ္သည့္ အေျခအေနမ်ား၌ ထိုသ႔ေ
ို သာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား လံုျခံဳမႈ၊
ထိေရာက္မႈ၊ လက္လွမ္းမွီမႏ
ႈ ွင့္ ဂ်န္ဒါ ထိရလ
ွ ြယမ
္ ႈ ရွိသည့္ တိုငတ
္ န္းတင္ျပသည့္ နည္းစနစ္မ်ား
မရွေ
ိ ပ။ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြ႕ဲ (FFMM) က မွတတ
္ မ္းျပဳစုုခေ
့ဲ သာ လိင္ႏွင့္ ဂ်န္ဒါ
အေျချပဳ

အၾကမ္းဖက္မႈ

ဆိုငရ
္ ာ

သက္ေသမ်ားကိလ
ု ည္း

အမ်ိဳးသား

ေကာ္မရွငက
္

ခ်န္လပ
ွ ္ခပ
့ဲ ါသည္။ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားႏွင့္ ၎တိ႔၏
ု မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္
အကူအညီ ရရွေ
ိ ရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သတင္းေပး တိင
ု ္ၾကားရာတြင္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ
အခက္အခဲမ်ားအား

ၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲ

ျဖစ္သည္။

က်ဴးလြနခ
္ ံရသူမ်ား

အတြက္

အေရးဆို

လုပ္ေဆာင္ေပးေနသူမ်ားက တင္ျပသည့္ အခက္အခဲ စိနေ
္ ခၚမႈမ်ား၌ တိင
ု ္းရင္းသား လူနည္းစု
အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ ဆက္ဆရ
ံ ာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ဘာသာစကား အခက္အခဲမ်ား၊ စိတဒ
္ ဏ္ရာ
ရရွမ
ိ ႈမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစမႈ ဥပေဒျဖင့္
အေရးယူခရ
ံ မည္ကို စိုးရိမထ
္ ိတလ
္ န္႔ရမႈ စသည္တ႔ို ပါဝင္သည္။ ထိအ
ု ခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီ ရယူရန္ ခက္ခဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တလႊားတြင္
ျဖစ္ပြားေနေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားမွ အလြနန
္ ည္းပါးသည့္ ပမာဏအား ကိုယ္စားျပဳေသာ
အမႈ

အေရအတြက္

အနည္းငယ္သာ

တိုင္ၾကားၾကမႈရွိျခင္း

ျဖစ္သည္။

ထိုသ႔ေ
ို သာ

အခက္အခဲမ်ားအား ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မေ
ႈ အာက္၌ မရွေ
ိ သာ ေနရာမ်ားတြင္
တမူထူးျခားစြာ ေတြ႕ရတတ္ၿပီး ထိုေနရာမ်ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ၾကားလူမ်ား၏
ျဖန္ေျဖမႈေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမွ တဆင့္ ေျဖရွင္းျခင္းခဲသ
့ ည့္ အမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။
၃၁။

(၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလတြင္ အစိးု ရက လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားေတြ႕ၾကံဳရသူမ်ား

အတြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္၊ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ခိုလမ
ံႈ ႈ
ေပးရန္ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ ခံရသူမ်ားအား ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ ရည္ရယ
ြ ္၍
“ဝမ္းစေတာ့ အၾကပ္အတည္းေျဖရွင္းေရး စင္တာ” ႏွင့္ “ဝမ္းစေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ေထာက္ပံ့ေရး
စင္တာ” တိ႔အ
ု ား မိတ္ဆက္ခသ
့ဲ ည္။ ထိုသ႔ေ
ို သာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ထိုစင္တာမ်ား၏ အေရအတြကသ
္ ည္ နည္းပါးကာ ထိခက
ို ္မႈ
အရွိဆုးံ လူထက
ု
ထိုစင္တာမ်ားသိ႔ု အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
လိင္ပိုင္းဆိုငရ
္ ာႏွင့္

ဂ်န္ဒါအေျချပဳ

အၾကမ္းဖက္မႈ

အေပၚ

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရက
ြ ္ေရး

ဆိုင္ရာ

ေငြေၾကး အဖိုးအခ မေပးရေသာ၊ တိင
ု ္ၾကားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္အား လွ်ိဳ႕ဝွကေ
္ ပးေသာ၊
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က႑ေပါင္းစံုႏွင့္
ရရွေ
ိ ရးမွာ

ဆက္စပ္ေသာ

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအား
လပ္လစ္ေနဆဲ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

ဝန္ႀကီးဌာနတိ႔သ
ု ည္

အကန္႔အသတ္

မရွိ

လက္လွမ္းမွီ

လူမႈဖလ
ူ ုေ
ံ ရး

ဝန္ႀကီးဌာန၊

အားကစားႏွင့္

က်န္းမာေရး

ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

က်ဴးလြန္ခထ
ံ ားရသူမ်ားအား

ဗဟိုျပဳေသာ

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုငေ
္ သာ လုပထ
္ ုးံ လုပ္နည္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ သြားေရာက္ရန္
ခက္ခေ
ဲ သာ ေနရာမ်ားရွိ လူထုႏွင့္ လက္နက္ကင
ို ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ား
အတြက္ လက္လမ
ွ ္းမွီႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား ရရွေ
ိ ရး ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါမည္။ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားမႈ
တံု႔ျပန္ကူညီေပးေရး

ဆိင
ု ရ
္ ာ

အကူအညီမ်ား

ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအား

အထူးသျဖင့္

သြားေရာက္

က်ဴးလြနခ
္ ံရသူ

ေပးအပ္ႏိုင္ခြင့က
္ ို

ဗဟိုျပဳ

သက္ဆိုငရ
္ ာ

ပါဝင္ပတ္သက္သည့္္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား အားလံုးသိ႔ု ေပးအပ္ရပါမည္။
၃၂။

(၂၀၁၈) ခုႏွစ္၌ Office of the Special Representative of the Secretary-General

on Sexual Violence in Conflict ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္တြင္
ျမန္မာအစိုးရသည္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္အား အေကာင္အထည္မည့္ လုပင
္ န္း စီမက
ံ ိန္း တစ္ခု
ေရးဆြဲရန္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္အား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွသည့္ အခ်က္မွာ အျပည္ျပည္ ဆိုငရ
္ ာ လုပထ
္ ုးံ လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲ၍
ျမန္မာအစိုးရသည္

ေစာင့္ၾကည့္

စိုးရိမ္ပူပန္သည္ဟု

ဆိက
ု ာ

အကဲခတ္ျခင္းႏွင့္

ကုလသမဂၢက

လက္လွမ္းမွီျခင္း

အတည္ျပဳ

ကိစၥရပ္

ေထာက္ခေ
ံ ပးႏိုင္သည့္

အေပၚ
လုပင
္ န္း

အစီအစဥ္ တစ္ရပ္အား ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္ျခင္း မရွေ
ိ သးေပ။ ထိသ
ု ႔ို လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ မူၾကမ္းအား
အတည္မျပဳႏိုင္ေသးမွီ လိငပ
္ ိုင္းဆိုငရ
္ ာႏွင့္ ဂ်န္ဒါအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား က်ဴးလြန္ခရ
ံ သူမ်ား
အတြက္ အဓိက က်ေသာ အကာအကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္းမ်ား ကင္းမဲေ
့ နသည္။
တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္အား လွ်ိဳ႕ဝွကေ
္ ပးျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားသူမ်ားအား လက္စားေခ်
ရန္ျပဳျခင္းမွ

အကာအကြယေ
္ ပးျခင္း

ရွသ
ိ ည့္

တိုင္ၾကားသည့္

စနစ္

တစ္ခု

အပါအဝင္

ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ား မရွိျခင္း၊ အလံုးစံု
ပါဝင္ခြင့္ မရျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ၾကံဳေတြ႕လြတေ
္ ျမာက္လာသူမ်ား အေျချပဳ ေထာက္ပံ့မႈ
မေပးႏိုင္ျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ု ုပင
္ န္း
ထိလ

အစီအစဥ္

မူၾကမ္းအဆင့္၌ပင္

စိုးရိမပ
္ ူပန္စရာမ်ား

ရွိေနပါသည္။
၃၃။

(၂၀၁၃)

ခုႏွစ္တြင္

စတင္ခသ
့ဲ ည္

ၾကာရွည္ေသာ

မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး

လုပ္ငန္းစဥ္

ေနာက္ပင
ို ္းျဖစ္သည့္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြငမ
္ ွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ
ြ ္းႏိုင္ခပ
့ဲ ါသည္။ လူမႈ အဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္
ကာကြယေ
္ ရး ဥပေဒမူၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သ႔ို တင္သင
ကုလသမဂၢ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

ထိုတင္သင
ြ ္းသည့္

ဥပေဒၾကမ္းတြင္

ပါဝင္ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚ စိုးရိမပ
္ ူပန္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိခ
ု ့ေ
ဲ သာ္လည္း ၎သည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ႏိုင္ငံတကာ
ႏိႈင္းယွဥလ
္ ွ်င္
ထိုဥပေဒၾကမ္း

အေပၚ

ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္
အားနည္းခ်က္မ်ား
အေပၚ

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအား

ျပ႒ာန္းထားေသာ
ရွိေနဆဲ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ျဖစ္ၿပီး

အေပၚ

အဆံုးသတ္ေရး

ႏိုင္ငတ
ံ ကာ

ထိုသ႔ို

စံခ်ိန္စႏ
ံ ႈန္းမ်ားႏွင့္

အားနည္းခ်က္မ်ား

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ

ဆိုငရ
္ ာ

ပေပ်ာက္ေရး

ရွိသည့္
ဆိုငရ
္ ာ

ု ၾကာင့္ လက္ရွိ မူၾကမ္း ပံုစံ အတိုင္း
ေကာ္မတီကလည္း ေထာက္ျပၫႊန္းဆိခ
ု ့ၿဲ ပီး ျဖစ္သည္။10 ထိ႔ေ
ဥပေဒ အတည္ျဖစ္လွ်င္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား အတြက္ ဥပေဒ အကာအကြယ္ေပးမႈ လံုေလာက္မႈ ရွိမရွိ
အေပၚ စိးု ရိမ္မမ
ႈ ်ား ဆက္လက္ ရွိေနပါသည္။

10

CEDAW/C/MMR/CO/EP/1, အပိုဒ္ 17–18 အား ၾကည့္ပါ။
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ဃ။

အေျခခံ အခြင့အ
္ ေရးမ်ားႏွင့္ လြတလ
္ ပ္ခြင့မ
္ ်ား
၃၄။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေျခခံ အခြင့အ
္ ေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့မ
္ ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္

တန္ဖိုးထား ေလးစားျခင္းတိ႔ႏ
ု ွင့္ ဆက္စပ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ လည္း သေဘာတူ လက္ခထ
ံ ားသည့္
ထိုအၾကံျပဳ တိုကတ
္ ြန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ (Universal Periodic

Review) ျဖစ္စဥ္တြင္

ံ ႈ ပေပ်ာက္ေရး
အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြ႕ဲ (FFMM)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆမ
ဆိ္ုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္တ႔၏
ို
အၾကံျပဳ တိုကတ
္ န
ြ ္းခ်က္
အမ်ားစုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားျခင္း မရွိေသးေခ်။ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ကာကြယသ
္ ူမ်ား၊
သတင္း မီဒယ
ီ ာသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတစ္ဦးဦးသည္ အတိက
ု အ
္ ခံ သေဘာထား အျမင္မ်ားအား
ေဖာ္ျပရာတြင္

ု
၎တိ႔၏

ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းႏွင့္

အခြင့္အေရးမ်ားအား

ဥပေဒအရ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္

အေရးယူခရ
ံ ျခင္းမ်ားအား

ခံစားေနရသည့္ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ

ဆိင
ု ္ရာ

အတြက္

စဥ္ဆက္မျပတ္

ၾကံဳေတြ႕

အခြင့အ
္ ေရးမ်ားႏွင့္ လြတလ
္ ပ္ခြင့မ
္ ်ားအား

က်င့္သံုးရန္ ေနရာမ်ား တျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာသည္။ လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားသည္ (၂၀၁၁)
့ သာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့ႏ
္ ွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခင
ြ ့္ ဆိုင္ရာ
ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲေ
ဥပေဒႏွင့္ အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပါေသာ္လည္း အက်ဥ္းခ်ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။
(၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလတြင္ တကၠသလ
ို ္ေက်ာင္းဝင္း အတြင္း လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ေပးရန္
မႏၲေလး၌ ဆႏၵထုတေ
္ ဖာ္ပြဲ တစ္ခုအား ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကက
ြ ္ခသ
့ဲ ည္ ဟူ၍
ေက်ာင္းသား (၇) ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ (၃) လ ခ်မွတခ
္ ့သ
ဲ ည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္၌ အင္တာနက္ ပိတ္ထားမႈအား ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲ အတြက္
ရန္ကုန္၌ ေက်ာင္းသား (၅) ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတခ
္ သ
့ဲ ည္။
၃၅။

အစီရင္ခစ
ံ ာ ေရးသားသည့္ ကာလ အတြင္း အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သီးျခားလြြတ္လပ္ေသာ သတင္း စာနယ္ဇင္း ေလာကအား
ရာဇဝတ္သားပမာ ဆက္ဆလ
ံ ာျခင္းတိ႔ျု ဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိခ
ု ြင့အ
္ ား ကန္႔သတ္မႈ
တိုးလာေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ့ရ
ဲ သည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ရခိင
ု ့္ တပ္ေတာ္အား
အၾကမ္းဖက္

အဖြဲ႕အစည္း

အျဖစ္

ေၾကညာသတ္မတ
ွ ္ၿပီးေနာက္တင
ြ ္

ရခိင
ု ့္

တပ္ေတာ္၏

္ သာေၾကာင့္
ေျပာေရးဆိုခင
ြ ့္ ရွိသႏ
ူ ွင့္ အင္တာဗ်ဴး ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအား တင္ဆက္ ထုတ္လင
ႊ ့ေ
The Voice of Myanmar, Naranjara ႏွင့္ Khit Thit သတင္းမီဒီယာ အယ္ဒီတာမ်ားအား
အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခခ
ံ ့ရ
ဲ သည္။ The Voice of Myanmar မီဒယ
ီ ာ
အဖြဲ႕မွ ေနလင္းသည္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခ့ရ
ဲ ၿပီး (၂၀၂၀)
ဲ သာ္လည္း Naranjara ႏွင့္ Khit Thit
ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔မွ ျပန္လည္ လႊတေ
္ ျမာက္ခ့ေ
မီဒယ
ီ ာ အဖြ႕ဲ အယ္ဒတ
ီ ာမ်ားမွာမူ ၎တိ႔၏
ု လုပေ
္ ဖာ္ကင
ို ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူ ေရွာင္တမ
ိ ္းေနရဆဲ
ျဖစ္သည္။

ရခိုငတ
္ ြင္

ျဖစ္ပြားေနသည့္

ပဋိပကၡမ်ားအား

သတင္းယူခသ
့ဲ ည့္

အတြက္

Development Media Group ၏ အယ္ဒတ
ီ ာ ေအာင္မာန္ဦးအား (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္
လည္းေကာင္း၊ Irrawaddy သတင္းဌာနအား (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ လည္းေကာင္း၊
႐ိုက္တာ သတင္းဌာနာအား (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္က
မီဒယ
ီ ာမ်ားအား အမႈဖင
ြ ့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား အစျပဳ လုပ္ေဆာင္ခ့သ
ဲ ည္။ တပ္မေတာ္သည္ ထိုသို႔
အမႈဖင
ြ ့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကို ပယ္ဖ်က္ခေ
့ဲ သာ္လည္း ထိသ
ို ႔ေ
ို သာ တရားစြဲဆမ
ို မ
ႈ ်ားသည္
သတင္း

မီဒယ
ီ ာ

လုပင
္ န္းတာဝန္အား

ဖိႏွိပ္သည့္

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား

အျဖစ္

ေဒသခံ

သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားက မွတ္ယူၾကသည္။
၃၆။

(၂၀၁၈) ႏွင့္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အရာရွိတ႔သ
ို ည္ ႏိ္ုင္ငံေတာ္

အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစမႈျဖင့္ အမႈေပါင္း (၁၅၀) အထိ တရားစြဆ
ဲ ိုခသ
့ဲ ည္။ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊
ဧၿပီလ၌ ရန္ကန
ု ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးတိ႔တ
ု ြင္ ေဒါင္းမ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္ အဖြဲ႕ဝင္တ႔သ
ို ည္
သေရာ္စာသေဘာျဖင့္ သံခ်ပ္ထိုး ေဖ်ာ္ေျဖမႈၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္အား အသေရဖ်က္သည္
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ဟူသည့္ စြပစ
္ ြဲခ်က္ျဖင့္ ေဒါင္းမ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္ အဖြဲ႕ဝင္ (၇) ဦးကို ျပစ္မႈဆင
ို ္ရာ ဥပေဒ ပုဒမ
္ ၅၀၅
(က) ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး ဥပေဒ ပုဒမ
္ ၆၆ (ဃ) တိ႔ျု ဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး (၆) ခု၌ အမႈဖင
ြ ့္
တရားစြဲခသ
့ဲ ည္။ ထို (၇) ဦးမွ (၆) ဦးအား တရားရံုးမ်ားတြင္ စီရင္ခ်က္ခ်ကာ ေထာင္ဒဏ္ (၁)
ႏွစ္မွ (၅) ႏွစ္ အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတခ
္ ့ၿဲ ပီး ဧရာဝတီတိုငး္ တရားရံုး ၂ ခုရွိ တရားစြဆ
ဲ ိုခ်က္မ်ားမွာမူ
အမိန႔မ
္ ခ်ႏိုင္ေသးပဲ ယခုထက္ထိ ၾကန္႔ၾကာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုသ႔ေ
ို သာ အမႈအခင္းမ်ိဳးသည္
ျပစ္မတ
ႈ စ္ခုျဖင့္ ၂ ႀကိမႏ
္ ွင့အ
္ ထက္ပ၍
ို ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစမႈ double jeopardy ျဖစ္ေစသည့္ အျပင္
ေလွ်ာ္ကန္ေသာ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းႏွင့္ မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရး ဆိုငရ
္ ာ အခြင့အ
္ ေရးတိ႔ႏ
ု ွင့္
ခ်ိတ္ဆက္သည့္ အေျခခံ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၃၇။

ဧၿပီလတြင္ အစိးု ရသည္ တိုင္းရင္းသား အင္တာနက္ ဝက္ဆဒ
ို ္ အခု ၂၀ အား ပိတပ
္ စ္ရန္

တယ္လီဖန
ု ္း ဆက္သြယေ
္ ရး ကုမၸဏီမ်ားအား ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ၎တိ႔သ
ု ည္ “သတင္းတုမ်ား”
ထုတလ
္ ႊင့ေ
္ နျခင္းေၾကာင့္

ဟူ၍

အေၾကာင္းျပခ်က္

ေပးခဲသ
့ ည္။

(၂၀၁၉)

ခုႏွစ္၊

ဇြန္လ

ု ္ျပည္နယ္တင
ြ ္
ကတည္းက လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဒဏ္ သက္ေရာက္ရာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိင
အင္တာနက္

ျဖတ္ေတာက္မႈ

ျဖတ္ေတာက္ရျခင္း
အင္တာနက္

ျပဳခဲ့သည္။

ျဖစ္သည္ဟု

ျဖတ္ေတာက္ထားမႈေၾကာင့္

ေရာဂါကပ္ေဘး

ႏိုင္ငံေတာ္

ဆိခ
ု ့ေ
ဲ သာ္လည္း

အၾကပ္အတည္း

လံုျခံဳေရးေၾကာင့္

ထိသ
ု ႔ို

ေဖာ္ျပရာ

ထိုေဒသရွိ

ရင္ဆိုငရ
္ သည့္

အင္တာနက္

ေဒသတဝွမ္းလံုးတြင္

ျပည္သူမ်ားသည္
ကာလ

ကိဗ
ု စ္-၁၉

တေလွ်ာက္လုးံ ပင္လွ်င္

အသက္ကယ္ဆယ္ ႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား မရရွႏ
ိ ိုင္သကဲ့သ႔ို ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊
ေမလတြင္မူ

ေမာင္းေတာ

ေဒသ၌

မိုဘင
ို ္းဖုန္း

အင္တာနက္

ႈ ်ား
ဝန္ေဆာင္မမ

ျပန္လည္

ရရွခ
ိ ့သ
ဲ ည္။
၃၈။

အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) သည္ အမုန္းစကား ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

အစိုးရအား အေသးစိတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ အမုန္းစကား ဆိုငရ
္ ာ ပုံစအ
ံ ားလံုးအား
ကန္႔ကြကရ
္ ံႈခ်ရန္၊ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အမုန္းစကား ဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရာွ းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္
ေထာက္ခံ အားေပးရန္ အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် လုပေ
္ ဆာင္ၾကဖိ႔ု ႏိုငင
္ ံေတာ္ သမၼတရံုးက
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြ႕ဲ မ်ား အားလံုးထံသ႔ို (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊
ဧၿပီလတြင္

ၫႊန္ၾကားခ်က္

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

တစ္ေစာင္

ထုတ္ျပန္ခသ
့ဲ ည္။

ေျခလွမ္းမ်ားသည္

ဤသိ႔ေ
ု သာ

တရားမွ်တမႈ၊

ခြဲျခား

ပထမ

အဆင့္

ဆက္ဆက
ံ င္းမႈ၊

တန္းတူညီမွ်မႈရစ
ွိ ြာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိအ
ု ပ္ၿပီး လူမ်ိဳး၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ
ဘာသာတရား၊

ဂ်န္ဒါႏွင့္

လိငပ
္ ိုင္းဆိင
ု ္ရာ

အမွတ္လကၡဏာ

စသည့္

မည္သည့္

အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မဆိ္ု ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကင္းေစရန္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသည့္ အလံုးစံု
ျခံဳငံုပါဝင္ေသာ ဥပေဒ မူေဘာင္ႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
လြတလ
္ ပ္စြာ ထုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆိုခင
ြ ့အ
္ ား ကန္႔သတ္သည့္ “အမုန္းစကား တိုကဖ
္ ်က္ေရး” ဥပေဒ
မူၾကမ္း တစ္ရပ္ ေရးဆြဲသည္ထက္ အမုန္းစကားအား ေျဖရွင္းကိုင္တယ
ြ ္ႏိုငမ
္ ည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္
မူဝါဒေရးရာ မူေဘာင္ တစ္ခု ေရးဆြဲရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးရန္ OHCHR ႏွင့္ အျခား ကုလသမဂၢ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

အစိုးရအား

ကမ္းလွမ္းၾကပါသည္။

“အမုန္းစကား

တိက
ု ္ဖ်က္ေရး”

ဥပေဒၾကမ္းရွိ မတိက် မေရရာေသာ ပုဒ္မမ်ားေၾကာင့္ လြဲမာွ းစြာ က်င့္သံုးရန္ လမ္းဖြင့ထ
္ ား
္ ပ္စြာ
သကဲသ
့ ႔ို ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ၎ဥပေဒၾကမ္းအား ဥပေဒျပဳမိပါက လြတလ
ထုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆိုခင
ြ ့္ အေပၚ သိသသ
ိ ာသာ ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုငပ
္ ါသည္။
၃၉။

အင္တာနက္ အြန္လင
ို ္းေပၚတြင္ တင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားစုသည္ လူနည္းစု

တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ ယုတ္ညံ့ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ၊ ေစာ္ကားရန္လိုေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
ပါဝင္ေနတတ္ၿပီး

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအား

ေထာက္ခံသည္ဟု

ယူဆသူမ်ားအားလည္း ဆိုးယုတ္ေသာသူမ်ား အျဖစ္ ဆက္ဆံတတ္ၾကပါသည္။ မၾကာေသးမီက
“ကြ်န္ေတာ္၊ ကြ်န္မကို ကုလားဟု မေခၚပါႏွင”့္ ဟူသည့္ အမည္ျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား
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ဆန္႔က်င္သည့္ အင္တာနက္ လႈပရ
္ ွားမႈတင
ြ ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရာွ းတက္ႂကြသူမ်ားသည္
၎တိ႔ု

အေရးဆိုသည့္

ၾကံဳေတြ႕ခဲရ
့ ပါသည္။

အတြက္

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္

ရန္လတ
ို ိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈမ်ားအား

Facebook သည္ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စစ္တပ္ အရာရွမ
ိ ်ား၏

11

ပုဂၢိဳလ္ေရး အေကာင့္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ဆိုငရ
္ ာ စာမ်က္ႏွာမ်ားအား ျဖဳတ္ခ်ျခင္း ကဲ့သို႔
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ၎တိ႔၏
ု လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိးု တက္
အားေကာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္ဝါဒျဖန္႔သည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ လူမ်ိဳးေရး
ခဲြျခားသည့္ ဘာသာစကား အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ အမုနး္ တရား ပြားျခင္းသည္ အြန္လင
ို ္းေပၚ၌
ဆက္လက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
၄၀။

ႏိုင္ငံအတြင္း ေနရပ္စန
ြ ႔ခ
္ ြာ တိမ္းေရွာင္ၾကသူမ်ားအား ၎တိ႔၏
ု ေနအိမ္မ်ား သို႔မဟုတ္

ေနရပ္ေဒသမ်ားသိ႔ု ေနရပ္ျပန္ေရး အတြက္ ပံ့ပိုးကူညေ
ီ ပးရန္ ဟူသည့္ အၾကံျပဳခ်က္အား
အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) က အၾကံျပဳခဲေ
့ သာ္လည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
သူမ်ားသည္ စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

(၂၀၁၉) ခုႏွစ္

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအတြငး္ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ တိမ္းေရွာင္ၾကသူမ်ားအား ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္

ဒုကၡသည္

စခန္းမ်ား

ပိတသ
္ ိမ္းျခင္း

ဆိင
ု ္ရာ

အမ်ိဳးသားအဆင့္

မဟာဗ်ဴဟာအား ေရးဆြခ
ဲ ့ဲသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
စံႏန
ႈ ္းမ်ားအား ထည့္သြင္းကိးု ကားထားကာ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနရပ္စန
ြ ႔ခ
္ ြာ တိမး္ ေရွာင္ၾကသူမ်ား
အတြက္

ေရရွည္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ရန္

အလားအလာ

ရွပ
ိ ါသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္တလံုး ဒုကၡသည္ စခန္း ပိတသ
္ ိမ္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍
လက္ရွိ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားတြငမ
္ ူ အလြနစ
္ ိုးရိမ္ပပ
ူ န္ဖြယရ
္ ာ အခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိလာေပသည္။
ိ သာ အၾကံဉာဏ္ရယူ
ဒုကၡသည္ စခန္းရွိ ကမာန္ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေဒသခံမ်ားအား အႏွစ္သာရရွေ
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မျပဳရေသးေသာ္လည္း ၎တိ႔သ
ု ည္ ၎တိ႔၏
ု
မူလေနရပ္ေဒသမ်ားသိ႔သ
ု ာ
ျပန္လစ
ို ိတ္

ျပင္းျပၾကေပသည္။

ေနရာသစ္မာွ လည္း

လက္ရွိ

ထိ႔အ
ု ျပင္

ဒုကၡသည္

၎တိ႔အ
ု ား

စခန္း

အနီးတြင္

ျပန္လည္

ေနရာခ်ထားမည့္

တည္ေဆာက္ေနဆဲ

ျဖစ္ကာ

ထိုေနရာသည္ ေရႀကီးႏိုင္သည့္ ေနရာ ျဖစ္သလို အလုပ္အကိုင္ အခြင့အ
္ လမ္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မတ
ႈ ႔ို ရရွိရန္ လက္လွမ္းမမွီေသာ ေနရာတြင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသ႔ေ
ို သာ
ျပန္လည္ေနရာ
ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ
Segregation

ခ်ထားေရး

အတြက္

တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား
ႏွင့္

အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းခ်က္သည္

လူမ်ိဳး/ဘာသာအလိုက္

စိုးရိမပ
္ ူပန္ေနသည့္

္ စျခင္း
သီးျခားေနထိုငေ

အစဥ္အၿမဲ

စုစည္းေစကာ

Permanent

သီးျခားေနထိုငေ
္ စျခင္း

Ghettonization အေျခအေနသိ႔ု ေရာက္ရွိရန္ အရိပလ
္ ကၡဏာ ျပေနသည္။

င။

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမေ
ႈ ရး ဆိ္ုင္ရာ အခြင့အ
္ ေရးမ်ား
၄၁။

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့အ
္ ေရးမ်ား ဆိင
ု ္ရာ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ

သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ေအာက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ တာဝန္ဝတၱရားတြင္ အစားအစာ၊ ေရ၊
တကိယ
ု ္ေရ

တကာယ

သန္႔ရွင္းေရး၊

အိးု အိမ္၊

က်န္းမာေရး၊

ပညာေရး၊

လူမဖ
ႈ ူလုေ
ံ ရး

ြ ့ရ
္ ျခင္း စသည့္ အခြင့အ
္ ေရးမ်ားကို
ရပိင
ု ္ခင
ြ ့မ
္ ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခင
ေလးစား တန္ဖိုးထားရန္၊ ကာကြယရ
္ န္ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ပါဝင္သည္။ အျခား ႏိုင္ငမ
ံ ်ား
နည္းတူ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ေျမယာ

အခြင့အ
္ ေရးမ်ားႏွင့္

ေျမယာလုပပ
္ င
ို ္ခင
ြ ့္

လုံျခံဳမႈတို႔သည္

ျပည္သူလထ
ူ တ
ု ရပ္လုးံ ၏ သိသာမ်ားျပားလွေသာ ပမာဏာ အတြက္ အစားအစာ၊ အိုးအိမ္၊
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိင
ု ္ရာ အခြင့အ
္ လမ္းမ်ား ရရွေ
ိ စဖိ႔ု ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
11

၎အြန္လိုင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ အမည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအား ႏွိမ့္ခ်ေခၚဆိုသည့္
အသံုးအႏႈန္းအား ကိုးကားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု အသိင
ု ္းအဝန္းမ်ား အတြကမ
္ ူ ပုမ
ံ ွနအ
္ ားျဖင့္ ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္မမ
ႈ ်ားသည္
ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမေ
ႈ ရး တိ႔ျု ဖင့္ ခ်ိတဆ
္ က္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္
တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

အၾကား

ျဖစ္ပြားသည့္

မ်ားစြာေသာ

လက္နက္ကိ္ုင္ တိ္ုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား အျဖစ္သို႔
သိသသ
ိ ာသာ ေျပာင္းလဲလာတတ္ေပသည္။
၄၂။

အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြ႕ဲ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳခ်က္တင
ြ ္ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္ရာ

ေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အားလံုးသည္
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးႏွင့္

ဆက္စပ္၍

နည္းမွနလ
္ မ္းမွန္

ေဆာင္ရက
ြ ္ၾကဖိ႔ု

အၾကံျပဳ

တိုကတ
္ ြန္းထားသည္။ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအားလည္း တရားမွ်တေသာ၊ တန္းတူညီမွ်မႈေသာ၊
ခဲြဲျခားဆက္ဆံမႈ

ကင္းေသာ၊

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ၊

ႏိုင္ငံေရး

ဘက္လက
ို ္မႈ

ကင္းေသာ

့ဲ ည့္ (၂) ႏွစ္က
အေလ့အထတိ႔ျု ဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ သ
္ င့္ေၾကာင္း အထူးျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။ လြန္ခသ
အျဖစ္အပ်က္မ်ား အရ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အတိုငး္ မေဆာင္ရြကခ
္ ့ၾဲ ကေပ။
၄၃။

(၂၀၁၈) ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊

ေျမ႐ိင
ု ္း စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရး ဥပေဒအား ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား အရ “ေျမလြတ္” “ေျမလပ္” “ေျမ႐ိုင္း”
ဟု

ဥပေဒ

အရ

သတ္မတ
ွ ္

ေၾကညာထားေသာ

ေျမမ်ားအား

အသံုးျပဳခြင့ရ
္ ရွရ
ိ န္

ရံုးလုပ္ထုံးလုပန
္ ည္း လိအ
ု ပ္လာၿပီး ထိသ
ု ို႔ သတ္မတ
ွ ္ထားေသာ ေျမမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တည္ရရ
ွိ ာ ထိုေဒသမ်ားတြင္ အႀကီးစား စိက
ု ္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၊
သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား လုပင
္ န္းမ်ားအား ဖိတေ
္ ခၚသကဲ့သ႔ို ရွိေလသည္။
ထိုဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈတင
ြ ္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာ အသံုးခ်မႈအား ပထမဆံုး အႀကိမ္ အသိအမွတ္
ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာလုပ္ကင
ို ္ခင
ြ ့အ
္ ား ဥပေဒ အရ အဓိပၸာယ္

ျပဳထားပါေသာ္လည္း

ဖြင့ဆ
္ ိုထားျခင္း မရွသ
ိ လို ေျမယာ အသံုးခ်ခြင့အ
္ ား စီမံသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရႈပေ
္ ထြးေသာ ဥပေဒ
မူေဘာင္ အတြင္း၌လည္း အထူးျပဳ အကာအကြယ္ ေပးထားျခင္း မရွိေပ။ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈ၏
ရလဒ္အေနျဖင့္

သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ

အေသးစား

လယ္သမားမ်ားသည္

၎တိ႔၏
ု

ေျမယာပိုငဆ
္ င
ို ခ
္ ြင့အ
္ ား ဆံုးရံႈးရကာ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီး (၆) လ သက္တမ္း အတြင္း ေျမယာ
အသံုးခ်ခြင့္ အသစ္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေျမယာ အသံုးခ်ခြင့္ မရလွ်င္ ၎တိ႔ု ေျမအား
ဆက္လက္ အသံုးျပဳပါက ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္ရာ က်ေပမည္။
၄၄။
ဆိုင္ရာ

(၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတလ
္ တြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ (၁၈၉၄) ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း
ဥပေဒအား

အစားထိုးသည့္

ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊

ျပန္လည္

ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္

ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒအား ျပ႒ာန္းခဲသ
့ ည္။ အစိုးရ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းက
ေျမသိမ္းဆည္းရန္ အတြက္ “အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳး အလိ႔င
ု ွာ” ဟု ဆိုသည့္ သတ္မွတ္
ထိခိုကန
္ စ္နာမႈ

ဖြင့ဆ
္ ိုခ်က္မ်ားႏွင့္
စစ္တမ္းေကာက္ယဖ
ူ ႔ို

ရွိႏိုင္ေသာသူမ်ားအား

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊

သဘာဝ

ဖြင့ဆ
္ ိုသတ္မွတရ
္ န္

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

အတြက္

လူမႈေရးဆိင
ု ္ရာ

သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း
အစီအစဥ္မ်ား ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ မူဝါဒေရးရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္
ဥပေဒသစ္၌

ပါဝင္ေသာ္လည္း

ဥပေဒသစ္သည္

စီးပြားေရး၊

လူမေ
ႈ ရးႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈ

အခြင့အ
္ ေရးမ်ား ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္ စာခ်ဳပ္ေအာက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အစိုးရ၏ တာဝန္ဝတၱရားအတိင
ု ္း ေဆာင္ရြကရ
္ န္ အတြက္ ပ်က္ကက
ြ ္ေနေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
အစိုးရ

ရည္မန
ွ ္းခ်က္

ု ရ
္ ာ
ဆိင

သတ္မတ
ွ ္ခ်က္မ်ားမွာ

အလြန္အမင္း

ေယဘူယ်ဆန္ၿပီး

ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခြင့အ
္ ေရး ရပိုငခ
္ ြင့ထ
္ က္ စီးပြားေရး ဆိုငရ
္ ာ အက်ိဳးစီးပြား
အေပၚ

စိုးရိမ္စဖြယ္

ျဖစ္ေစပါသည္။

ဦးစားေပးထားသလို

ထပ္မံျဖည့္စက
ြ ္ရမည္

ု ွ်င္
ဆိလ

လူမႈေရးဆိုငရ
္ ာ
လက္နက္ကင
ို ္

နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားကိလ
ု ည္း
တိက
ု ပ
္ ြဲ

ပဋိပကၡအတြင္း

စစ္ေရွာင္ဒက
ု ၡသည္မ်ား ျဖစ္၍ ေလ်ာ္ေၾကးရထိက
ု ္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ေျမအား ရပ္ရြာလူထု အလိုက္
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ဘံုအသံုးျပဳၾကသူမ်ား ကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ
ထိုဥပေဒသစ္၌

ထိခက
ို ္နစ္နာသူမ်ား ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားအေၾကာင္းကို

ေဖာ္ျပထားျခင္း

မရွသ
ိ ျဖင့္

ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္

စီးပြားေရး၊

အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ

သေဘာတူညီခ်က္၏

လူမႈေရးႏွင့္

၎လူထုတ႔သ
ို ည္
ယဥ္ေက်းမႈ

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

ထိခိုကန
္ စ္နာမႈမ်ား

အခြင့အ
္ ေရးမ်ား
မရွေ
ိ ရး

မူႏွင့္

ဆိုငရ
္ ာ

ဆန္႔က်င္ဘက္

ျဖစ္ေနပါသည္။
၄၅။

ေျမယာ အသံုးခ်ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ ေျမယာ မွတပ
္ ုတ
ံ င္ စနစ္မွ တဆင့္ ေက်းလက္ေဒသ၌

ေျမယာ

အသံုးခြင့္

တရားဝင္

ရရွလ
ိ ာကာ

ဥပေဒ

အရ

ေျမယာေစ်းကြက္

တစ္ခအ
ု ား

ထူေထာင္ေပးခဲေ
့ သာ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအား (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလတြင္
လႊတေ
္ တာ္က ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ့သ
ဲ ည္။ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
အခ်က္အခ်ိဳ႕

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ပါဝင္ေသာ္လည္း

ထိသ
ု ႔ို ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္

(၂၀၁၂) လယ္ယာေျမ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ပိမ
ု ို ဆိုးဝါးလာေစပါသည္။ အတိအက်
ွ ္မ်ားအား ေလွ်ာက္ထား၊ ရယူရန္ ရံုးလုပင
္ န္းဆိုငရ
္ ာ
ဆိုရလွ်င္ ေျမယာ အသံုးခ်ခြင့္ လက္မတ
လိုအပ္ခ်က္အား

လိုကန
္ ာေဆာင္ရြက္ျခင္း

မရွလ
ိ ွ်င္

ျပစ္မေ
ႈ ျမာက္ေၾကာင္း

ဥပေဒ

ျပင္ဆင္ခ်က္တင
ြ ္ သတ္မွတထ
္ ားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ အစိုးရဌာနက သိမ္းဆည္းၿပီး
အသံုးမျပဳျဖစ္ေသာ ေျမအား မူလပိုင္ရွင္သ႔ို ျပန္လည္ လႊအ
ဲ ပ္ရန္ ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည့္ မူရင္း ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခ်က္အား

ဥပေဒ

ျပင္ဆင္ခ်က္၌

ဖယ္ထုတခ
္ ့သ
ဲ ည့္

အတြက္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွေ
ိ စပါသည္။ ထိုဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္တင
ြ ္
ွ ္ခ်က္အား တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ျပခဲၿ့ ပီး ထံုးတမ္းစဥ္လာ
“လယ္ယာေျမ” ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ ဖြင္ဆ
့ ိုသတ္မတ
အရ အသံုးျပဳေနေသာ ေျမယာအား လယ္ယာေျမတြင္ ထည့္သြင္းပါဝင္ေစသည့္ အတြက္
တိုင္းရင္းသား လူထု သိ္ုင္းအဝန္းက အသံုးျပဳသည့္ ေျမအား ယဥ္ေက်းမႈ ဆိင
ု ္ရာ နားလည္မႈျဖင့္
အသိအမွတ္ ျပဳေပးမည့္ အစား ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ အစိုးရက ပိင
ု ဆ
္ ိုငသ
္ ည့္ စီးပြားေရးဆိင
ု ္ရာ ရင္းျမစ္
တစ္ခု

အေနႏွင့္

ေျမယာအား

ေရာင္းဝယ္ကုန္

သေဘာ

အသြင္းေျပာင္းလာသည့္

သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ိဳး ရွိေစပါသည္။
၄၆။

(၂၀၁၈) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၌ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ ေရရွည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

စီမက
ံ ိန္း (MSDP) အား စတင္ခ့ၿဲ ပီး တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ အေစာပိင
ု ္းတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ စီမက
ံ ိန္း ဘဏ္ (Project bank) အား အစျပဳခဲက
့ ာ ၎တိ႔သ
ု ည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရး
စီမက
ံ ိန္းမ်ားအား

လူသရ
ိ ွင္ၾကား

စုစည္းထားသည့္

မူဝါဒေရးရာ

မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို

ဖန္တီးေပးပါသည္။ ထိုသ႔ို အစျပဳသည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရသည္ (China’s Belth and
Road

Inititative)

တ႐ုတပ
္ ိုးလမ္းမ

စီမံကိန္းႀကီး၏

အစိတအ
္ ပိင
ု ္း

ျဖစ္ေသာ

အေျခခံ

အေဆာက္အအံု၊ ကုနသ
္ ြယေ
္ ရးႏွင့္ သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ အႀကီးစား စီမက
ံ န
ိ ္းမ်ား
အတြက္

မူေဘာင္

တစ္ခု

ျဖစ္သည့္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ

စီးပြားေရး

စႀကႍအတြက္

ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။
၄၇။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႍ စီမက
ံ ိန္းေအာက္၌ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား

မသိရွိရေသးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၎သည္ ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမႈႏွင့္ သက္ဆင
ို ္သမ
ူ ်ားအား
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ အပိင
ု ္းတိ႔တ
ု ြင္ အခက္အခဲ ရွေ
ိ နေပသည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
အခြင့အ
္ ေရးမ်ား

ဆိုင္ရာ

က်င့္ထံုးဆိင
ု ္ရာ

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား

ေဖာ္ေဆာင္ရန္

အလိ႔င
ု ွာ

အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ
သက္ဆိုငေ
္ သာ

သေဘာတူညီခ်က္တင
ြ ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အေနႏွင့္

အခ်က္အလက္မ်ား

ေဖာ္ျပထားသည့္
အေကာင္အထည္

အားလံုးကို

ထိခက
ို ္နစ္နာ

သူမ်ားထံ ခ်ျပရန္ လိအ
ု ပ္သလို စီမက
ံ ိနး္ လုပင
္ န္းမ်ား မေဖာ္ေဆာင္မီ ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္က
အကာအကြယေ
္ ပးထားသည့္ အခြင့အ
္ ေရးမ်ားအား အာမခံခ်က္ေပးသည့္ စစ္မန
ွ ္ေသာ ႏွစ္ဖက္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မမ
ႈ ်ားအား

လုပေ
္ ဆာင္ဖ႔ို

လိုအပ္ပါသည္။

အစိုးရ

အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ား

အရ

စီးပြားေရး စႀကႍေအာက္ရွိ အဓိက စီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားတြင္ တ႐ုတႏ
္ ိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ေရႊလီမွ
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္းရွိ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ တဆင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴသိ႔ု
တစ္ေၾကာင္း၊

ယင္းမွ

ေတာင္ဖက္ရွိ

မႏၲေလးႏွင့္

ရန္ကန
ု ္သ႔ို

တစ္ေၾကာင္း

အေဝးေျပး

ကားလမ္းမႀကီးႏွင့္ အတူ ယွဥ္တ၍
ြဲ
အျမန္ ရထားလမ္း ေဖာက္လပ
ု ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး စႀကႍ
အေရွ႕ဖက္စြန္း ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ဇံုသစ္ (၃) ခုႏွင့္ အေနာက္ဖက္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ
အထူး စီးပြားေရးဇံုဟု ေခၚဆိုသည့္ ပင္လယ္ဆိပက
္ မ္းႀကီး တစ္ခု ပါဝင္ေသာ စတုတၳေျမာက္
စီးပြားေရး ဇံုသစ္တ႔ို ပါဝင္ၾကပါသည္။ ၎စီးပြားေရး စႀကႍ၏ အစြနဆ
္ ုးံ ေဒသမ်ား၌ လြန္ခ့သ
ဲ ည့္
(၂)ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက

တပ္မေတာ္ႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကင
ို ္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

အၾကား လက္နက္ကိုင္ တိက
ု ပ
္ ြဲျဖစ္ပြားမႈ သိသိသာသာ မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ ထိခ္ုက
ိ ္နစ္နာမႈ
ရွိေသာ လူထု အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ေဆြးေႏြးတိင
ု ္ပင္မႈ မျပဳျခင္း၊ နစ္နာေသာ လူထု
စီးပြားေရး၊

အသိုင္းအဝန္း၏

လူမေ
ႈ ရးႏွင့္

အျခားေသာ

ရပိင
ု ္ခင
ြ ့မ
္ ်ားအား

အာမခံခ်က္

မေပးျခင္းႏွင့္ တမူထူးျခားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အျခား အေလ့အထမ်ား အတြက္
အထူး

အကာအကြယ္

မေပးျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ဤသို႔ေသာ

ေဒသတြင္း

ေဆာင္ရက
ြ ္မည့္

စီးပြားေရးဆိင
ု ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပင
္ န္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံပ
့ ိုးရန္ ဟူသည့္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္ေပသည္။
၄၈။

ျမန္မာႏိ္ုင္ငံအေနႏွင့္

ဆင္းရဲတြင္းမွ

လြတ္ကင္းရန္ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ

စာခ်ဳပ္ပါ

အခြင္အ
့ ေရးမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိအမွတ္ျပဳေစရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းလိသ
ု ည္ ဆိလ
ု ွ်င္
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ယံုမွားသံသယ မရွိေပ။ ကိဗ
ု စ္-၁၉
ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္

လူမစ
ႈ ီးပြား

ဆိင
ု ္ရာ

သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားအား

အစိုးရက

တံု႔ျပန္

ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ စာခ်ဳပ္ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြကသ
္ ည့္
သေဘာ

သက္ေရာက္ေပသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေက်းလက္ေဒသမ်ား

အေပၚ

္ ရာ ဖိအားမ်ားလွပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္
က်င့္သံုးသည့္ ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒမ်ားသည္ အလြနတ
သာမန္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ အသိုင္းအဝန္းတိ႔၏
ု ေျမယာ၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုငရ
္ ာ အခြင့အ
္ ေရးမ်ားကို စေတးခံၿပီး ေျမယာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အႀကီးစား
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပင
္ န္းမ်ား အတြက္ ရည္မန
ွ ္းရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားသည္ ေလာဘေဇာျဖင့္
ေျမယာႏွင့္

အျခား

သဘာဝ

ရင္းျမစ္မ်ားကို

သိမ္းယူဖ႔ို

ခြင့ျ္ ပဳထားပါသည္။

သီးျခား

လြတလ
္ ပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး စနစ္၊ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံု
ပါဝင္သည့္ လူမႈ ဖူလုေ
ံ ရး စနစ္ ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ခိုငမ
္ ာသည့္ ျပည္သ႔ူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိပဲ
ေျမေစ်းကြကအ
္ ား တရားဝင္ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတေ
္ ပးျခင္းသည္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ
လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡမ်ားအား

တိုးပြားေစႏိုင္သလို

ပဋိပကၡသစ္မ်ားလည္း

ဖန္တးီ ရာ

ေရာက္ပါသည္။

စ။

အင္စတီးက်ဴးရွငး္ ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ား
၄၉။

အစိုးရ၏

အဆင့္တိုင္းတြင္

လုပ္နည္းမ်ားသည္

လြတလ
္ ပ္စြာ

ဥပေဒမ်ား၊
သြားလာခြင့၊္

အမိန္႔စာမ်ား၊
လြတ္လပ္စြာ

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

လုပ္ထုးံ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္

လြတလ
္ ပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့လ
္ ည္ခြင့္တ႔က
ို ို ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကို
ံ ႈ ရွိျခင္းေၾကာင့္
က်င့္သံုးရာမွာလည္းေကာင္း၊ သက္ေရာက္မႈ အရ လည္းေကာင္း ခြဲျခားဆက္ဆမ
အစိုးရ ဥပေဒႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ဖ႔၊ို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖ႔ို သို႔မဟုတ္
ပယ္ဖ်က္ဖ႔ို အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြ႕ဲ (FMM) သည္ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း
အစိုးရသည္ လိုကန
္ ာ လုပေ
္ ဆာင္ျခင္း မရွိေပ။ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး
ဥပေဒ

(၄)

ရပ္သည္

လက္ရွိ

အခ်ိန္အထိ

အသက္ဝင္ဆဲ

ျဖစ္ၿပီး

လူနည္းစုမ်ား၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္တ႔၏
ို အခြင့အ
္ ေရးကို ႀကီးေလးစြာ အႏၲရာယ္ေပးႏိုငေ
္ သးသည့္
အေျခအေနတြင္ ဆက္ရွိေနသည္။ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ အခ်ိဳးအစား ကြျဲ ပားစြာ
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သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည့္ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ့ေ
ဲ သာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း
ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ အပါအဝင္ စကားလံုး အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သက္ေရာက္မႈ
အရေသာ္ လည္းေကာင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားအား လႊတေ
္ တာ္က ဆက္လက္
ျပ႒ာန္းထားဆဲ

ျဖစ္ပါသည္။

ခုႏွစ္တြင္

(၂၀၁၉)

ကေလးသူငယ္

အခြင့အ
္ ေရး

ဆိုင္ရာ

အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တင
ြ ္ ပါဝင္ေသာ အခြင့္အေရး အမ်ားစုကို
ကာကြယထ
္ ားသည့္ ကေလးအခြင့အ
္ ေရး ဥပေဒအား ျမန္မာႏိုင္ငံက အသစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး
ထိုဥပေဒသစ္၌ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ အေျခအေန၌ ကေလးသူငယ္မ်ား အေပၚ က်ဴးလြနသ
္ ည့္
ႀကီးေလးသည့္

ခ်ိဳးေဖာက္မႀႈ ကီး

(၆)

ရပ္အား

ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ

အျဖစ္

သတ္မွတ္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိက
ု ေလးသူငယ္ ဥပေဒသစ္တြင္ ေမြးစာရင္းအား ျမန္မာျပည္ အတြင္းရွိ
ကေလးသူငယ္မ်ားအား ထုတေ
္ ပးရန္ ျပ႒ာန္းထားပါေသာ္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ား အားလံုး
အတြက္ ႏိုင္ငသ
ံ ား ျဖစ္ခြင့က
္ ို အာမမခံထားျခင္း မရွိေပ။
၅၀။

ု ႏိုငင
္ သ
ံ ား စိစစ္ေရး လုပင
္ န္းစဥ္အား (၁၉၈၂) ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား
အစိုးရသည္ ၎တိ႔၏

ဥပေဒ

အေပၚတြင္

ဆက္လက္

အေျခခံထားကာ

(၂၀၁၉)

ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလႏွင့္

ဒီဇင္ဘာလၾကား ႏိုငင
္ ံသား စိစစ္မည့္ သူ၏ သက္ေသခံလက္မွတ္ NVC (၁၁၄၄) ကပ္အား
ထုတေ
္ ပးခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ပါသည္။

ထိသ
ု ႔ို စိစစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား

အဆံုးသတ္၍

႐ိုဟင္ဂ်ာတိ႔၏
ု ႏိုင္ငံသား အခြင့အ
္ ေရးအား ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး
အဖြဲ႕ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳတိုက္တန
ြ ္းခ်က္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရက လစ္လ်ဴရႈထားဆဲ
္ သ
့ဲ ူ အခ်ိဳ႕ အပါအဝင္
ျဖစ္သည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လႊတခ
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္မည့္ သူ၏ သက္ေသခံလက္မတ
ွ ္ (NVC)အား လက္ခရ
ံ ရွိရန္
တိုက႐
္ ိုကေ
္ သာ္ လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝက
ို ေ
္ သာ္ လည္းေကာင္း ဖိအားေပးျခင္း ခံေနရသည္
ဟူသည့္ သတင္း တင္ျပခ်က္မ်ားအား ကုလသမဂၢ (OHCHR) အဖြဲ႕က လက္ခံရရွေ
ိ နဆဲ
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မတူညီေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခေ
ံ နရသည့္
အုပ္ထန
ိ ္းသူ

မရွေ
ိ သာ

အသက္

(၁၄)

ႏွစ္

အရြယ္အထိ

ငယ္ရြယသ
္ ူမ်ားႏွင့္

အျခား

ကေလးငယ္မ်ား အပါအဝင္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမး္ ခံေနရသူမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အက်ဥ္းက်ခံရသူေပါင္း
(၈၀၀) ခန္႔သည္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၾကကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ
ကိုဗစ္-၁၉ ကြမ္ရန္တင္း ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရေပသည္။ ထိအ
ု ဖြဲ႕မွ
အခ်ိဳ႕သူမ်ား၏ ေျပာဆိခ
ု ်က္အရ ၎တိ႔သ
ု ည္ ကြမ္ရန္တင္း ထားရွိေသာ ေနရာမွ ထြက္ခြာခြင့္
ံ ား စိစစ္မည့္ သူ၏ သက္ေသခံလက္မတ
ွ ္ (NVC) မ်ားအား
ရရွရ
ိ န္ အလို႔ငွာ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငသ
လက္ခံရန္ဖ႔ို

လိုအပ္သည္ဟု

ဆိုၾကသည္။

ႏိုင္ငသ
ံ ားအျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳခံရခြင့္သည္

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ လုပင
္ န္းစဥ္မွ အဆက္ျပတ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တိ႔သ
ု ည္ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာတို႔၏
အေျခအေန တိုးတက္မမ
ႈ ်ား အျဖစ္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မရွသ
ိ လို ၎တိ႔၏
ု
လြတလ
္ ပ္စြာ
ေရႊ႕ေျပာင္း

သြားလာခြင့္အား

အေလးေပး

တန္ဖိုးထား

ခံရျခင္းလည္း

မရွေ
ိ သးေပ။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငသ
ံ ား အခြင့အ
္ ေရး မေပးျခင္း အျပင္ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏
မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခခ
ံ ြင့္ ဆံုးရံႈးခဲမ
့ ႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
မဲေပးခြင့္ ရရွိေရး အတြက္ အစိုးရ မူဝါဒမ်ားအား ေျပာင္းလဲမည့္ ပံုစံ မရွေ
ိ သးေပ။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မဲေပးခြင့ႏ
္ ွင့္ ေရြးေကာက္ခခ
ံ ြင့္ မျပဳသျဖင့္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊
ေရြးေကာက္ပဲြ၏ တရားမွ်တမႈ အေပၚ ေမးခြန္းထုတႏ
္ ိ္ုင္ေပသည္။ “တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား”
ဟူသည့္

သေဘာတရား

အေပၚ

အေျခခံ၍

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ႏိုင္ငသ
ံ ားျဖစ္ခင
ြ ့အ
္ ား

ခြဲျခားဖယ္ထုတသ
္ ည့္ ေမွ်ာ္မန
ွ ္းခ်က္ျဖင့္ ယခုကသ
့ဲ ႔ေ
ို သာ အေရးကိစၥ အျပင္ အျခားေသာ
ခြဲျခားဆက္ဆသ
ံ ည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ဆက္လက္ အားေပး ေဆာင္ရြကေ
္ နသည္။
၅၁။

(၂၀၁၉)ႏွင့္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ

ျပင္ဆင္ေရး
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ႀကိဳးပမ္းမႈ

တစ္ခု

ရွခ
ိ ့ပ
ဲ ါသည္။

သို႔ေသာ္

လႊတေ
္ တာ္၌

တပ္မေတာ္သား
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ကိုယစ
္ ားလွယမ
္ ်ားသည္ လက္ရွိ စနစ္အား မေျပာင္းလဲေစလိသ
ု ည့္ အတြကေ
္ ၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး တင္သြင္းခ်က္ အမ်ားစုသည္ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲေ
့ ပ။ အကယ္၍
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မမ
ႈ ်ား ေအာင္ျမင္လွ်င္ အစိုးရအဖြ႕ဲ အတြင္း၌ စစ္တပ္၏
ို ေရစီ အသြင္ကးူ ေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္
အခန္းက႑ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ အျပင္ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္၏ ဒီမက
အတြကလ
္ ည္း အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၌ အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ အရပ္သား အစိုးရ လက္ေအာက္သ႔ို ေရာက္ရွိလာၿပီး ၎သည္
တပ္၏ အခန္းက႑ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သလို
ထိုအေရြ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ျပင္ပ၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေန
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
၅၂။

အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသလို ႏိုင္ငတ
ံ ကာ
ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ား

အေပၚ

ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး

ျဖစ္စဥ္၌လည္း

ျပည္တြငး္

ခံုရံုးက

တိုးတက္မႈ

တရားစီရင္ႏိုင္ခင
ြ ့္
မရွေ
ိ သးေပ။

ေပးရန္

တရားစဲြ

အတြက္

အရာရွိမ်ားႏွင့္

တရားစီရင္ေရးသည္ လြတလ
္ ပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္ပင
ို ္ခင
ြ ့္ မရွိေသးပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တရားေရးသည္

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ထုတ္ျပန္ထားသည့္

ခံေနရဆဲ

တရားမွ်တေသာ

ျဖစ္ပါတယ္။

တရားစီရင္ေရး

ျပည္ေထာင္စု
လက္စစ
ြဲ ာအုပ္ႏွင့္

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုးံ က
ျပည္ေထာင္စု

တရားလႊတ္ေတာ္ ရံုးက ထုတ္ျပန္ေသာ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ နီတက
ိ ်င့္ဝတ္ စာအုပ္တ႔သ
ို ည္
တရားစီရင္ေရး

လုပ္ထုးံ လုပန
္ ည္း

ဆိုငရ
္ ာ

စံႏႈန္းမ်ားအား

လိုက္နာက်င့္သံုးရန္

သတ္မွတထ
္ ားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြငမ
္ ူ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိေပသည္။
၅၃။

(ပါရီ အေျခခံမမ
ူ ်ား ျဖစ္တ့)ဲ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးကို ျမႇင့တ
္ င္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္

အတြက္ ႏိုင္ငံ အဆင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား အေပၚ
ေလးစားလိုကန
္ ာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာ္မရွင္က
ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၁) ဦးကို (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၌ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၿပီးသည့္
ေနာက္တင
ြ ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

လူ႔အခြင္အ
့ ေရး

ေကာ္မရွင္ႏွင့္

ဆက္စပ္ၿပီး

စိုးရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ်ား

ရွိလာပါသည္။ အသစ္ ခန္႔အပ္ေသာ အဖြ႕ဲ ဝင္ (၁၁) ဦးမွ (၄) ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၿပီး
က်န္အဖြဲ႕ဝင္သစ္ အားလံုးမွာ ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္ အရာရွမ
ိ ်ား ျဖစ္ၾကသလို အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္
္ ေရး ဆိုင္ရာ
စစ္တပ္ ေနာက္ေၾကာင္္း ရာဇဝင္ ရွသ
ိ ည့္ အျပင္ အဖြဲ႕ဝင္ အားလံုးမွာ လူ႔အခြင့အ
အေတြ႕အၾကံဳ မရွိၾကေပ။ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၌ လူမႈ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ကိုယစ
္ ားလွယမ
္ ်ား
မပါဝင္သလို တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားလည္း မပါဝင္ေပ။ ကိဗ
ု စ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ကာလ၌
ေကာ္မရွငသ
္ ည္ ႏႈတဆ
္ ိတေ
္ နၿပီး ၎တိ႔၏
ု လူသရ
ိ ွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာလည္း အစိုးရကို
ခ်ီးမြမ္းရန္ႏွင့္ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ မပါဝင္ပဲ တဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စသ
ဲ ည့္ တပ္မေတာ္၏
ေၾကညာခ်က္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းရန္ ရည္ရြယသ
္ ည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသာ
ျဖစ္ေပသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေကာ္မရွင၏
္
သီးျခားလြတလ
္ ပ္မႏ
ႈ ွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးကို ျမႇင့္တင္၊
ြ ္းတိ႔ု အေပၚ စိုးရိမပ
္ ူပန္မမ
ႈ ်ား ပိမ
ု ို ရွလ
ိ ာၾကေပသည္။
ကာကြယႏ
္ ိုင္စမ

ဆ။

ျမန္မာႏိုငင
္ ရ
ံ ွိ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
၅၄။

အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳ တိုကတ
္ ြန္းခ်က္မ်ား အေပၚ

အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံ အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ (United Nationas
country team) သည္ ၎တိ႔၏
ု ႏိုင္ငံတင
ြ ္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား၌ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေရွ႕ေဆာင္
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Human Rights Up Front action plan) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမႉး၏

ေနာက္ဆက္တြဲ

ဖိတ္ေခၚခ်က္မ်ား

အရ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ဆိုငရ
္ ာ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလို႔ငွာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိုင္ရာ
23
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မဟာမင္းႀကီးရံုး (OHCHR) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အဆင့္မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခ့ၿဲ ပီး ျဖစ္သည္။
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ထိုလပ
ု ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ့ၿဲ ပီးေသာ္လည္း ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ
ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ (Country team)၏ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိင
ု ္ရာ အဖြဲ႕ႏွင့္ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုငရ
္ ာ ကုလသမဂၢ အစုအဖြဲ႕ (Humanitarian country team) တို႔ျဖင့္
ေပါင္းစပ္ထားေသာ လုပ္ငန္း အဖဲြ႕ (working group) တစ္ခုသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

အလႉရင
ွ ္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏

ကိုယစ
္ ားလွယ္တို႔ျဖင့္လည္း

ေပါင္းစပ္

ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူ႔အခြင္အ
့ ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္

(FFMM)

၏

အၾကံျပဳ

တိက
ု ္တန
ြ ္းခ်က္မ်ားသည္

သင့္ေလ်ာ္မႈ

ရွိမရွအ
ိ ား

ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ႏွင့္ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳတိုက္တန
ြ ္းခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ရန္ ၎လုပင
္ န္းအဖဲြ႕အား ဖြဲ႕စည္းထားခဲပ
့ ါသည္။ ကုလသမဂၢ
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က စီစဥ္ထားေသာ သီျခား လြတလ
္ ပ္သည့္ (“Rosenthal report”)
အစီရင္ခစ
ံ ာ၌

(inter

alia)

ဟု

ေခၚသည့္

စနစ္မ်ားအား

တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္
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အစိုးရ

မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလႉရင
ွ ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား လူ႔အခြင့အ
္ ေရးႏွင့္
ပတ္သက္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးရန္ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းသလို ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ ကုလသမဂၢ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ (Humanitarian country team) ၏ (Protection strategy)
အကာအကြယ္ ေပးေရး နည္းဗ်ဴဟာ ကဲသ႔ို တည္ဆဲ စနစ္မ်ားမွ တဆင့္ အခ်က္အလက္
ရွာေဖြေရး အဖြ႕ဲ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳ တိုက္တန
ြ ္းခ်က္မ်ားအား အစိုးရက အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈ အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္ႏွင့္ အစီရင္ခံ တင္ျပရန္ အၾကံျပဳ တိုကတ
္ ြန္းထားသည္။
၅၅။ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေရွ႕ေဆာင္ လုပင
္ န္း အစီအစဥ္ (Human Rights Up
Front action plan) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ေတာင္းဆိခ
ု ်က္ႏွင့္ အညီ ကုလသမဂၢ ဌာေန ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေရးမႉး၏ ရံုး
(the Office of the Resident Coordinator) ၏ ပံပ
့ ိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ (United Nations country team) ၏ အဓိက က်ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ

ေလးစားျမႇင့တ
္ င္ေပးမည့္

လူ႔အခြင့အ
္ ေရးအား

မူဝါဒေရးရာ

မူေဘာင္

တစ္ခုအား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိင
ု ္ရာ အေျခခံ မဟာဗ်ဴဟာ (Common
human

rights

strategy)

တစ္ခုအား

ေရးဆြဲျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

၎နည္းဗ်ဴဟာအား

(Rosenthal) အစီရင္ခစ
ံ ာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အေပၚ အေျချပဳ၍ ကုလသမဂၢ အဖြ႕ဲ အစည္း
အတြင္းႏွင့္

ျပင္ပမွ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖင့္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဉာဏ္ ရယူ၍ ေရးဆြဲခ့ျဲ ခင္း ျဖစ္သည္။ ၎မဟာဗ်ဴဟာ၌ အဓိကက်ေသာ
ရည္မန
ွ ္းခ်က္ (၄) ခု ရွိၿပီး ၎တိ႔မ
ု ွာ (က) မည္သ႔က
ူ ိုမွ် ထိနခ
္ ်န္မထားေရး၊ (ခ) လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္

ျမႇင့္တင္ေရး၊

(ဂ)

ကုလသမဂၢ

အဖြဲ႕အစည္းသည္

ူ တိုင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ၊ ထိေရာက္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္း အျဖစ္
အာမခံခ်က္ရွိေသာ၊ အေျခခံမအ
ရပ္တည္ေရးႏွင့္

(ဃ)

ကုလသမဂၢ

အဖြ႕ဲ အစည္း

အတြင္း၌

လုပ္ငန္း

ယဥ္ေက်းမႈ

ေျပာင္းလဲေရးတိ႔ု ျဖစ္ၾကပါသည္။
၅၆။

(၂၀၁၉) ခုႏွစ္တြင္ ေရွးဦးသတိေပး အစီရင္ခံ စနစ္ တစ္ခု (early warning reporting

system) အား တည္ေထာင္ရာတြင္ ကုလသဂၢ (OHCHR) ရံုးအဖြဲ႕သည္ ဦးေဆာင္ခ့ၿဲ ပီး
၎စနစ္သည္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိုင္ရာ အေျခအေနသစ္မ်ား၊ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊

12
13
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See www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/
The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf.
See www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/Myanmar%20Report%20%20May%202019.pdf.
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ႏွင့္ ႀကိဳတင္ အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား အတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္
လအလိက
ု ္ ေနာက္ဆုးံ ရ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကုလသမဂၢ (Country team) အား ပံုမွန္
ေပးေနပါသည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုး၏ ပံ့ပိုးပါဝင္မႈ အေပၚ အားျပဳ၍ (Human
Rights Up Front initiative) လုပ္ငန္းအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ
္ ရး လုပ္ငန္းရည္ရြယခ
္ ်က္ (Prevention
အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ တားဆီးကာကြယေ
agenda) အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယသ
္ ည့္ ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ား၏ တစိတတ
္ ပိင
ု ္း
အေနျဖင့္ ဤစနစ္မွ ေဒတာေကာက္ယရ
ူ န္ႏွင့္ ေဒတာ ဆန္းစစ္ရန္ (data collection and
analysis) အလိ႔င
ု ွာ အမ်ားစု သေဘာ အေျချပဳသည့္ လုပင
္ န္းစဥ္တစ္ခုအား အစျပဳခဲပ
့ ါသည္။
ျမန္မာအစိုးရ အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားသည္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး စံခ်ိနစ
္ ႏ
ံ ႈန္းမ်ားအား ေလးစားလိက
ု ္နာေစဖို႔
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ အလိ႔င
ု ွာ ထိစ
ု နစ္သည္ ျမန္မာအေျခစိက
ု ္ ကုလသမဂၢ (Country
team) ၏ (Advocacy) အၾကံျပဳတိက
ု ္တန
ြ ္းျခင္း ဆိင
ု ္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ
ု ရမ္မ်ား အၾကား စုေပါင္းေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္သည့္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ကုလသမဂၢ ပ႐ိဂ
လုပ္ငန္းမ်ားအား

သတ္မတ
ွ ္ျခင္းတိ႔ႏ
ု ွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လုပင
္ န္းေဆာင္တာမ်ားအား

ပံ့ပိုးေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
၅၇။

ကုလသမဂၢ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလက
ိ
က႑ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ

အာဏာပိင
ု ္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆသ
ံ ည့္ အခါတြင္ (Human Rights due diligence
policy) ႏွင့္ အညီ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိုငရ
္ ာ ဆန္းစစ္သုးံ သပ္ခ်က္အား သတိႀကီးႀကီးျဖင့္
အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြကမ
္ ည့္ လုပင
္ န္းစဥ္ တစ္ခုအား (OHCHR) က ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။
အဆံုးတြင္ ကုလသမဂၢ ဌာေန ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေရးမႉးသည္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ တြင္
ု ုပင
္ န္းစဥ္အား အေကာင္အထည္
ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ထိလ
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တရားဝင္ အသိေပးခဲ့သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြ႕ဲ (FFMM)
၏ အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အက်ိဳးစီးပြားေရး ဆိင
ု ရ
္ ာ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္
အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ျမန္မာအေျခစိက
ု ္ ကုလသမဂၢ (Country team) က အခ်ိနက
္ ိုက္
သတိေပးခဲ့ကာ

14

ကုလသမဂၢ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

ပ႐ိုဂရမ္မ်ားႏွင့္

ဝယ္ျခမ္းဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား တင္းၾကပ္ေသာ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းမ်ားမွ တဆင့္ တိတက
ိ ်က်
လုပ္ေဆာင္ေစရန္ စီစဥ္ခ့ၿဲ ပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အျခားေသာ ကုလသမဂၢ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘ႑ေငြေၾကး အေထာက္အပံမ
့ ်ားႏွင့္ ပ႐ိဂ
ု ရမ္မ်ားအား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြငလ
္ ည္း လုပ္ငန္း၏ ပ႐ိဂ
ု ရမ္ႏွင့္ စီမံကန
ိ း္ ဆိုင္ရာ သေဘာ သဘာဝအား
စိစစ္ရန္ အလိ႔င
ု ာွ စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္သည့္ လုပထ
္ ုးံ လုပ္နည္းမ်ားအား အသံုးခ်ၾကပါသည္။
၅၈။

(၂၀၁၉)

ခုႏွစ၊္

ဧၿပီလတြင္

ကုလသမဂၢ

လက္နက္ကင
ို ္

အဖြဲ႕သည္

ပဋိပကၡႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ျခင္း၊ စိစစ္သုးံ သပ္ျခင္းႏွင့္
အစီရင္ခံျခင္း ဆိုငရ
္ ာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုငရ
္ ာ အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္သည့္ လုပင
္ န္း
အဖြဲ႕

(working

ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ည္

group)

တစ္ခုအား

အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ

ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၎အဖြဲ႕၏

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား

ရည္ရြယခ
္ ်က္မွာ

လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈ

ပိုမို

အားေကာင္းေစရန္ အလိ႔င
ု ွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ
ဆိုင္ရာ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားအား စနစ္တက် ေကာက္ယူရန္၊ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွသ
ိ ည့္
အၾကမ္းဖက္မႈ
ကုလသမဂၢ

ပံုစံအား

ဆန္းစစ္သုးံ သပ္မႈ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(trend

analysis)

ပါဝင္လပ
ု ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္

အေပၚ

သတင္းပိ႔ရ
ု န္ႏွင့္

အခြင့အ
္ လမ္းမ်ားအား

ေလ့လာ

သတ္မွတရ
္ န္ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္
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A/HRC/42/CRP.3, available from www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
session42/Pages/ListReports.aspx.
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မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးတြလ
ဲ ုပေ
္ ဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ က်ဴးလြနခ
္ ံရသူ အေျချပဳ
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးမႈမ်ား အားေကာင္းေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

၃။

နိဂုးံ ခ်ဳပ္
၅၉။

စစ္ေရွာင္

ဒုကၡစခန္းမ်ား

ပိတသ
္ ိမ္းေရး

ဆိုငရ
္ ာ

မဟာဗ်ဴဟာအား

အၿပီးသတ္

ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့အ
္ ေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ
တိုးတက္မႈမ်ား

ရွိပါေသာ္လည္း

ဆိုးရြားလွေသာ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံ၏ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အရပ္သား လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္

အုပ္စုမ်ား

အေပၚ က်ဴးလြန္ေနသည့္ အေပၚ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလႊတ္ေနသည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

အေျခအေနသည္

အလြန္

စိုးရိမဖ
္ ယ
ြ ္ရာ

ေကာင္းသည့္

အေျခအေနတြင္

ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႀကီးေလးလွသည့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္ တာဝန္ခံမႈ
အေရးယူ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

မရွေ
ိ သးေပ။

လက္ဆပ
ု ္လက္ကင
ို ္

ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ၿပီး

ခဲြျခားဆက္ဆမ
ံ ၊ႈ

အၾကမ္းဖက္

ျပစ္ဒဏ္ခရ
ံ မႈ

သတ္ျဖတ္မႏ
ႈ ွင့္

ျပႏိုင္ေသာ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ကင္းလႊတေ
္ နမႈ

အလြဲသုးံ စားျပဳမႈ

ျဖစ္စဥ္

အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္

စသည့္

ျဖစ္စဥ္မ်ားအား

အဆံုးသတ္ေရး လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ လုပေ
္ ဆာင္ရန္ အလိ႔င
ု ွာ စစ္တပ္သည္ အမိန္႔ေပး
စနစ္ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ တာဝန္ခမ
ံ ႈ ရွသ
ိ ည္ ဟူ၍ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ပင
ို ္းတိ႔ု မိမက
ိ ိုယက
္ ို
ေႂကြးေၾကာ္ထားသည့္ သီးျခားကန္႔သတ္မႈျဖင့္ နားမလည္ႏိုင္ေသာ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားမွ ေက်ာ္လြန္
လုပ္ေဆာင္ရန္္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တ႔၌
ို တာဝန္ ရွိပါသည္။ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာလတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ တရားရံုး၌ ဖတ္ၾကားခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေနႏွင့္ ဆိုးရြားစြာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အတြက္ တာဝန္ရသ
ွိ ည္ဟု စြပ္စခ
ြဲ ံရသူမ်ားအား
ျမန္မာ စစ္တပ္ တရားေရး စနစ္မွ တဆင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရက
ြ ္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၎ေၾကညာခ်က္အရ

စစ္တပ္သည္

ျပည္တြင္း

ဥပေဒႏွင့္

အျပည္ျပည္ ဆိုငရ
္ ာ ဥပေဒ၏ အထက္တင
ြ ္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ၎တို႔ကယ
ို ္ကထ
ို က္
ံ ႈ မရွေ
ိ ၾကာင္း မွတယ
္ ူႏိုင္ေပသည္။ စစ္မန
ွ ္ေသာ တာဝန္ခမ
ံ ႈ ရွိေစရန္
မည္သ႔က
ူ ိုမွ် တာဝန္ခမ
အတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ၊ ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမႈ ရွိေသာ၊ အရပ္သား ဦးေဆာင္ေသာ
စနစ္မ်ား လိုအပ္ကာ ၎စနစ္မ်ားသည္ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရွင္းျခင္းကို အာမခံေပးကာ အမ်ား
ြ ္းႏွင့္ လူထု ယံုၾကည္မက
ႈ ိုလည္း ျမႇင့တ
္ င္ရာ ေရာက္ပါသည္။ တရားမွ်တမႈ၊
ယံုၾကည္ လက္ခံႏိုင္စမ
အေလ်ာ္အစားေပး ေၾကေအးျခင္းႏွင့္ ေနာက္တဖန္ မျဖစ္ေစေရး အတြက္ အာမခံျခင္းမ်ား
ဆိုင္ရာ အခြင့အ
္ ေရးမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္သည့္ တရားသျဖင့္ ျပန္ျဖစ္ေစေသာ (transitional justice)
ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ

တဆင့္

တာဝန္ခံမႈ

အားေကာင္းေစရန္

လုပေ
္ ဆာင္ရမည္

ျဖစ္ၿပီး

ယခု

လက္ရွိအခ်ိနတ
္ ြင္ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ား အားလံုး ကင္းမဲ့ေနပါသည္။
၆၀။

အလားတူပင္ အစိုးရ အာဏာပိုငမ
္ ်ားသည္ “တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး” (the rule of law)

ကို အာရံုစိုကခ
္ ်ိန္တင
ြ ္ “ဥပေဒႏွင့္ အမိန႔ေ
္ ပးမႈ” (law and order) ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစထ
ံ က္
ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ “ဥပေဒႏွင့္ အမိန႔ေ
္ ပးမႈ” (law and order)
ဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ လုပေ
္ ဆာင္မသ
ႈ ည္ အလံုးစံု ပါဝင္ေစေရးႏွင့္ ဖိႏွိပ္မရ
ႈ ွိေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
အ႐ိုးစြေ
ဲ နၿပီ ျဖစ္ေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ရွိေသာ သေဘာတရားမ်ားအား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္

အေၾကာင္းျပခ်က္

ေပးသကဲသ
့ ႔ို

ရွိေနပါသည္။

သတင္းမီဒီယာ

သမားမ်ား၊

လႈပ္ရွားတက္ႂကြသမ
ူ ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းရွင္းစြာႏွင့္ သီးျခား
လြတလ
္ ပ္စြာ လုပေ
္ ဆာင္ခြင့္ ရွိရမည္ ျဖစ္သလို အေရးယူ ေႏွာင့္ယွကခ
္ မ
ံ ႈအား စိုးရိမပ
္ ူပန္မႈ မရွိပဲ
၎တိ႔၏
ု
အခြင့အ
္ ေရးကို က်င့္သုးံ ႏိုင္ရန္ ၎တိ႔၏
ု
သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ထုတေ
္ ဖာ္
ေျပာၾကားခြင့ျ္ ပဳသင့္ပါသည္။
တည္ေဆာက္ထားေသာ

26

ဒီမိုကေရစီ

စနစ္ႏွင့္

ရွငသ
္ န္အားေကာင္းသည့္

တရားဥပေဒ
ႏိုင္ငံ

စိုးမိုးေရး

တစ္ႏိုင္ငံသည္

အေပၚ
သီးျခား

A/HRC/45/5

လြတလ
္ ပ္ေသာ အသံရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိုငရ
္ ာ အထူး လုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ့္ ရွိေသာ
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အပါအဝင္ အျခား သီးျခားလြတလ
္ ပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား
လိုအပ္သလို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိပဲ လူ႔အသိုင္းအဝန္း အားလံုးအေပၚ ေလးစားတန္ဖိုးထား
လိအ
ု ပ္ပါသည္။

တတ္ရန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

ထိုသ႔ေ
ို သာ

ဒီမက
ို ေရစီႏွင့္

အေျပာင္းအလဲမ်ား

ေရရွညဖ
္ ံ႕ြ ၿဖိဳးေရးသိ႔ု

မေပၚေပါက္လာေသးသ၍

ေရွးရႈေသာ

စစ္မန
ွ သ
္ ည့္

လမ္းစဥ္အား

မရရွိႏိုင္ေပ။

၄။

အၾကံျပဳ တိုက္တြနး္ ခ်က္မ်ား
၆၁။

ျမန္မာႏိုငင
္ ံ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိင
ု ရ
္ ာ အထူးကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး

အဖြဲ႕ (FFMM) အပါအဝင္ မဟာမင္းႀကီးရံုးႏွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး စနစ္မ်ားက အစီရင္ခထ
ံ ားေသာ
ယခင္

အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ား၌

ပါဝင္သည့္

တိက
ု တ
္ ြနး္ ခ်က္မ်ားကို

အၾကံျပဳ

ကုလသမဂၢ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိင
ု ရ
္ ာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (OHCHR) အေနျဖင့္ ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပလိပ
ု ါသည္။
(OHCHR) သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ထပ္တးို အၾကံျပဳပါသည္။
(က) ျမန္မာႏိုငင
္ ံ အစိးု ရသိ႔ု
(၁)
ဆိုငရ
္ ာ

ႏိုငင
္ အ
ံ ဝွမး္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရွရ
ိ န္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာေထာက္ထားမႈ
အေထာက္အပံမ
့ ်ားအား

တားဆီးပိတပ
္ င္ေနမႈ

အပါအဝင္

ႏိုငင
္ တ
ံ ကာ

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိင
ု ရ
္ ာ ဥပေဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ႈ ်ား အဆံုးသတ္ရန္ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြကပ
္ ါ။
ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အၾကမ္းဖက္မမ
(၂)
အေပၚ

ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားရွိ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားတမိ်ဳးႏြယလ
္ ုးံ
သက္ေရာက္သည့္

ရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ား

အပါအဝင္

ႏိုငင
္ တ
ံ ကာ

လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိင
ု ရ
္ ာ ဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အားလံုးႏွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ား

အားလံုး

ဘက္လက
ို မ
္ က
ႈ င္းေသာ၊

အေပၚ

စြပစ
္ ြဲခ်က္မ်ားအား

ႏွံ႔စပ္စုလ
ံ င္ေသာ

သီးျခားလြတလ
္ ပ္ေသာ၊

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားအား

မဆိင
ု း္ မတြပဲ

ေဆာင္ရြကပ
္ ါ။ ယင္းေနာက္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ားအား ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမႈႏွင့္
လက္ခံ

ယံုၾကည္ႏိုငေ
္ သာ

လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းမ်ားမွ

တဆင့္

တရားမွ်တမႈကို

ေဖာ္ေဆာင္ပါ။
(၃)

ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ႏွင့္

ရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ား

ျမန္မာႏိုငင
္ ၏
ံ

ျဖစ္ပြားခဲေ
့ ၾကာင္း

ေဖာ္ထတ
ု ႏ
္ ိုငရ
္ န္ႏွင့္

တာဝန္ယူ

အျခားေဒသမ်ား၌

အသိအမွတျ္ ပဳပါ။

ျပစ္မႈ

္ င
ို း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ
လိငပ
က်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ားအား

ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစရန္

တိက်ျပတ္သားေသာ

စီမေ
ံ ဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါ။ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ား အတြက္
က်န္းမာေရး

ဝန္ေဆာင္မႏ
ႈ ွင့္

စိတပ
္ င
ို း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ၊

လူမေ
ႈ ရးရာ

အကူအညီမ်ား

ရရွဖ
ိ ႔ို

ေဆာင္ရြကပ
္ ါ။
(၄)

တရားဥပေဒ စိးု မိးု ေရး၊ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးႏွင့္ ဒီမက
ို ေရစီ အေျခခံမမ
ူ ်ားအား စြဲၿမဲစြာ

ထိနး္ သိမး္ ႏိုငရ
္ န္ အလိ႔င
ု ွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကခ
္ ြင့ႏ
္ ွင့္ လူအမ်ား ပါဝင္ႏိုငခ
္ ြင့္ ရွေ
ိ သာ
ခ်ဥ္းကပ္မမ
ႈ ွ တဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွငး္ မ်ား ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
ဆိုငရ
္ ာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ား

အပါအဝင္

တရားစီရင္ေရး

သီးျခားလြတလ
္ ပ္ေစရန္

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ အရပ္သား ထိနး္ ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းေစသည့္ လံုျခံဳေရး က႑
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိင
ု ရ
္ ာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အားျဖည့္ပပ
ံ့ းို ေပးပါ။
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(၅)

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး မဟာမင္းႀကီးရံုး (OHCHR) အား ျမန္မာႏိုငင
္ အ
ံ တြငး္

ဝင္ခြင့ျ္ ပဳရန္၊ (OHCHR) ရံုး အေျခစိက
ု ္ ဖြင့ခ
္ ြင့ျ္ ပဳရန္ ပ့ံပးို ေပးပါ။ နည္းပညာဆိင
ု ရ
္ ာ
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြကမ
္ ၌
ႈ (OHCHR) ႏွင့္ ပူးတြဲ လုပေ
္ ဆာင္ပါ။
(၆)

တိင
ု ္းရင္းသား

လူမ်ိဳးႏွင့္

ႏိ္ုငင
္ သ
ံ ားျပဳျခင္း

အၾကား

ခ်ိတဆ
္ က္မက
ႈ ို

ပယ္ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ (၁၉၈၂) ခုႏွစ္ ႏိုငင
္ သ
ံ ား ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ပါ။ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာ လူမ်ိဳးအား
ႏိုငင
္ သ
ံ ား ျဖစ္ခြင့္ ျပန္လည္ ေပးအပ္ပါ။
(၇)

အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ စံခ်ိနစ
္ ႏ
ံ န
ႈ း္ မ်ားႏွင့္ အညီ စစ္ေရွာင္ဒက
ု ၡသည္မ်ား အတြက္

ေရရွညတ
္ ည္တမ
ံ့ ည့္ ေျဖရွငး္ ခ်က္ ရရွရ
ိ န္ အေရးယူ ေဆာင္ရြကၿ္ ပီး ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား
ပိတသ
္ မ
ိ း္ ေရး အတြက္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ မူဝါဒအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ပါ။
(၈)

ျမန္မာႏိုငင
္ ံ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာ္မရွငသ
္ ည္ ပဲရစ္ အေျခခံမမ
ူ ်ားအား အျပည့္အဝ

လိုကန
္ ာေစရန္ အေရးယူ ေဆာင္ရြကပ
္ ါ။ ထိေ
ု ကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ရာ၌လည္း
ပြင့လ
္ င္းျမင္သာရွေ
ိ သာ လုပင
္ န္းစဥ္မွ တဆင့္ ေဆာင္ရြကပ
္ ါ။ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕တြင္ လူမႈ
အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစု လူနည္းစု အုပစ
္ ုမ်ားမွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား
ပါဝင္ပါေစ။
(၉)

(၂၀၁၆) ခုႏွစတ
္ ြင္ ျပ႒ာန္းခဲေ
့ သာ ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ည့္

ေျမယာ စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရး ဆိင
ု ရ
္ ာ မူေဘာင္ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အခ်ိနအ
္ ထိ (၂၀၁၂)
ု း္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရး
ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ၊ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္ ေျမလြတ၊္ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိင
ဥပေဒႏွင့္ (၁၉၈၄) ခုႏွစ္ ေျမသိမး္ ဆည္းေရး ဥပေဒ/ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ေျမသိမး္ ဆည္းျခင္း၊
ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း ဆိင
ု ရ
္ ာ ဥပေဒမ်ား အရ
ေျမသိမး္ ဆည္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနမႈ အေပၚ တရားဝင္
ဆိုငး္ ငံစ
့ ာ ထုတျ္ ပန္ပါ။
(၁၀) ဒီမက
ို ေရစီ

လူ႔ေဘာင္

အဖြဲ႕အစည္း

အတြငး္

သတင္းမီဒယ
ီ ာႏွင့္

လူမႈ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စံႏန
ႈ း္ တန္ဖးို မ်ားအား လူသရ
ိ င
ွ ၾ္ ကား ထုတေ
္ ဖာ္ အသိအမွတျ္ ခင္းႏွင့္
၎တိ႔၏
ု အခြင့အ
္ ေရးမ်ားႏွင့္ လြတလ
္ ပ္ခြင့မ
္ ်ားအား က်င့္သုးံ ေနျခင္း အေပၚ ရာဇဝတ္မႈ
အျဖစ္ အေရးယူျခင္းကို ရပ္တန္႔ျခင္းအားျဖင့္ သတင္း မီဒယ
ီ ာႏွင့္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သီးျခားလြတလ
္ ပ္မႈ

ရွေ
ိ စရန္

အေထာက္အကူျပဳေသာ

ပတ္ဝန္းက်င္

တစ္ရပ္အား

ေဖာ္ေဆာင္ပါ။
(၁၁) သက္ဆင
ို ေ
္ သာ
စနစ္မ်ားႏွင့္

အသစ္

အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ

တရားေရးႏွင့္

တာဝန္ခမ
ံ ႈ

ဆိင
ု ရ
္ ာ

ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္

ကုလသမဂၢ၏

ျမန္မာႏိုငင
္ ံ

ဆိင
ု ရ
္ ာ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အထူး ကိယ
ု စ
္ ားလွယအ
္ ား အဓိပၸာယ္ရစ
ွိ ြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကပ
္ ါ။
(ခ)

ျမန္မာႏိုငင
္ ရ
ံ ွိ တိင
ု း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ို ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသိ႔ု

ႏိုငင
္ တ
ံ ကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုငရ
္ ာ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ရန္လတ
ို က
ို ခ
္ က
ို မ
္ မ
ႈ ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ႏိုငင
္ တ
ံ ကာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဥပေဒတြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ

အျမတ္ထတ
ု ္

ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားအား

အဆံုးသတ္ေစမည့္

ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ား အားလံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ပါ။
(ဂ)

ျမန္မာႏိုငင
္ ရ
ံ ွိ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း ရံုးမ်ားသိ႔ု

(၁)

အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳ တိက
ု တ
္ ြနး္ ခ်က္မ်ားအား

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းပါ။ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ဥပေဒ
ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ႀကီးေလးသည့္ ရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ားအား က်ဴးလြနထ
္ ားသူတ႔ို
အေပၚ တာဝန္ခံ အေရးယူရန္ အတြက္ က်ဴးလြနခ
္ ထ
ံ ားရသူမ်ား၏ အခြင့အ
္ ေရးအား
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အသိအမွတျ္ ပဳရန္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ ထပ္မက
ံ ်ဴးလြနမ
္ ႈ အေပၚ တားဆီးရန္ အဓိကထားသည့္
ရႈေထာင္စုံ ျခံဳငံုသည့္ ေျပာဆိဆ
ု က္ဆမ
ံ မ
ႈ ်ိဳးျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေရးဆိတ
ု က
ို တ
္ ြနး္ ပါ။
(၂)

ျမန္မာႏိုငင
္ အ
ံ တြငး္ ရွိ ပ႐ိဂ
ု ရမ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္မႏ
ႈ ွင့္ သတိႀကီးစြာ အဆင့္လက
ို ္ ေဆာင္ရြကသ
္ ည့္
လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကပ
္ ါ။
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