
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စ ီ
(၄၅) ႀကမိေ္ျမာက္ အစညး္အေဝး 
(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ စကတ္ငဘ္ာလ (၁၄) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ (၂) ရက္ေန႔ အထိ  
အစီအစဥ္ အမတ္ွ (၂)  
ကလုသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိငုရ္ာ မဟာမငး္ႀကးီ၏ ႏွစအ္လိကု ္အစရီငခ္စံာ ႏွင့္ 
ကလုသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိငုရ္ာ မဟာမငး္ႀကးီရံုးႏွင့္ ကလုသမဂၢ အေထြေထြ အတြငး္ေရးမႉးခ်ဳပ၏္ အစရီငခ္စံာမ်ား 

  ျမနမ္ာႏိုင္ငရံွ ိ႐ိုဟငဂ္်ာ မြတ္စလငမ္်ားႏွင့္ အျခား တိငုး္ရငး္သား 
လူနညး္စတုို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန  

  

  ကလုသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိငုရ္ာ မဟာမငး္ႀကးီရံုး၏ အစရီငခ္စံာ * 

 အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

 ဤအစရီငခ္ံစာသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာငစ္ီ အစည္းအေဝး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမတ္ွ 
၄၂/၃ အရ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (OHCHR) က (၄၅) 
ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝးသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အစရီငခ္ံစာ ျဖစ္ၿပီး 
ဤအစရီငခ္ံစာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငရံွိ ႐ိဟုင္ဂ်ာ မြတစ္လင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လနူည္းစုမ်ား၏ 
အေျခအေန အပါအဝင္ ႏုိင္ငအံတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ၍္ တာဝနခ္ံ 
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆာငရ္ြက္ဆ ဲ လုပင္န္းစဥမ္်ား အပါအဝင ္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံဆုိငရ္ာ 
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငတံကာ အခ်က္အလက ္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳ 
တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားအား အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ကိစၥႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ အစရီင္ခံျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။     

 
  

  

 * ဤလက္ရွိ အစီရင္ခံစာသည္ ေနာက္ဆံုး ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ ၿပီးသည့္မွ တင္သြင္းသည့္ အတြက္ 
ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

  A/HRC/45/5

 ႀကိဳတင ္တညး္ျဖတထ္ားေသာ အစရီငခ္ံစာ ျဖန္႔ခ်ီ - အမ်ားဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္၊ 
(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ စက္တငဘ္ာ (၃)ရက္
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 ၁။ နိဒါနး္ 

၁။ ဤအစရီငခ္ံစာသည္ ကလုသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝး၏ ၄၂/၃ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ  တငသ္ြငး္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငတံကာ အခ်က္အလက္ 
ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်ကမ္်ားအား ျမန္မာအစိုးရက 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေစရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုငရ္ာ 
တာဝန္ခရံမည့္ သူမ်ား အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန ္ အပါအဝင္ ျမနမ္ာႏုိင္ငရံွိ ႐ုိဟငဂ္်ာ 
မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥမ္်ားအား ဆကလ္က္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေစရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (OHCHR) အား တာဝန္ေပးခ်က္ အရ အစရီငခ္ံ တငသ္ြင္းျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။  

၂။ ဤအစရီငခ္ံစာအား ပငမ္ မ်က္ျမငသ္က္ေသတို႔၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၊ အစိုးရဌာန၊ 
ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ တုိငး္ရင္းသား လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရး 
လူနည္းစု အသုိင္းအဝန္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သံတမနမ္်ား၊ ဝါရင့္ သတင္းမီဒယီာသမားမ်ား၊ 
ဘာသာရပ္ ဆုိင္ရာ ပညာရွငမ္်ားႏွင့္ အျခား ကြ်မ္းက်ငသူ္မ်ား အပါအဝင ္ေျမာကမ္်ားစြာေသာ 
ရင္းျမစ္မ်ားမွ ပင္မ အခ်ကအ္လက္ႏွင့္ ဒတိုယတန္းစား အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ အေျခခ၍ံ 
ျပင္ဆင္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (OHCHR) သည္ ျမနမ္ာႏုိင္ငသံို႔ ျပည္ဝငခ္ြင့္ 
မရရွိပါေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖကမ္ႈ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား 
အပါအဝင္ မ်က္ျမင္ သက္ေသေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွ တဆင့္ 
အခ်က္အလကမ္်ား စေုဆာင္းသည့္ လုပထုံ္းနည္းနာအား တသတ္မတ္တည္း လုိက္နာ 
က်င့္သုံးခဲပ့ါသည္။ ပငမ္ အခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္မ်ားအား  ဆန္းစစရ္ာတြင္ ၿဂိဳလ္တု 
ဓာတပ္ံုမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ထုတ္ျပနေ္သာ အစီရင္ခစံာမ်ားႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား အပါအဝင္ 
သီးျခားလြတလ္ပ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား သုိ႔မဟတ္ု အျခား ရင္းျမစ္ မ်ားစြာအား အသုံးျပဳ၍ 
တင္းတင္းက်ပက္်ပ္ စိစစ္ျခငး္ႏွင့္ အတည္ျပဳမႈ အဆင့္ဆင့္တုိ႔ျဖင့္ ဆန္းစစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ၫႊန္းဆုိထားေသာ အျဖစ္အပ်ကမ္်ား ျဖစပ္ြားခဲသ့ညဟု္ ယုံၾကည္ႏုိင္ေအာင္ ခိငု္လုံသည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခ၍ံ အမႈတြဲမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ တညီူေသာ 
ျဖစ္ပ်ကပ္ံုစံမ်ားအား အခ်က္အလက ္ စံုလင္စြာ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳခဲ့ပါသည္။ 
ဤအစရီငခ္ံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆကစ္ပ၍္ ျမန္မာ အစိုးရဘက္မ ွ
ျဖည့္စြကရ္နႏွ္င့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးရန္ အလို႔ငွာ ဤအစီရငခ္ံစာ မူၾကမ္းအား 
ျမန္မာအစိုးရထသုိံ႔ (OHCHR) က ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ (OHCHR) သည္ ျမန္မာအစိုးရ 
ဘက္မွ မည္သည့္ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မွ် မရရိွေသးပါ။ 

၃။ (၂၀၁၉) ခႏွုစ္ စက္တငဘ္ာလတြင္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) အား 
အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ အာဏာသည္ သက္တမ္းကုနဆုံ္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 1 
အခ်က္အလက ္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) သည ္ လုပ္ပိငု္ခြင့္ တာဝန္၌ သတမ္ွတ္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အစရီငခ္ံစာ ၂ ေစာင2္ အား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစသ္လုိ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ ္
အလုိက္ စာတမ္း ၄ ေစာင္3  ကုိလည္း ျပဳစထုုတ္ျပန္ခဲပ့ါသည္။ ဤအစီရငခ္ံစာတြင္ (OHCHR) 

  

 1 ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 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 တုိ႔အား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Pages/ 
ListReports.aspx. အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
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သည္ အခ်ကအ္လက္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) က ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏုိငင္ံအတြင္းရွိ 
ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္ ေပါင္း ၁၀၉ ခအုား လက္နက္ကိငု္ 
ပဋိပကၡႏွင့္ အရပသ္ားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ တာဝန္ခမံႈရွိျခင္း၊ လိငႏွ္င့္ ဂ်န္ဒါ 
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရငွ္းႏွင့္ ဥပေဒ ေရးရာ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈမ်ားႏွင့္ 
ကုလသမဂၢ စနစ္၏ ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ား စသည့္ ေခါင္းစဥ္ အေၾကာငး္အရာမ်ား အလုိက္ 
စုစည္းထားသည့္ အေပၚ ဆနး္စစ္ သုံးသပ္ခဲပ့ါသည္။ 

 ၂။ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန 

 က။ လက္နကက္ိငု္ ပဋိပကၡႏွင့္ အရပသ္ားမ်ားအား ကာကြယေ္စာင့္ေရာွကျ္ခင္း  

၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရခိငု္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပယန္ယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယႏ္ွင့္ 
ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တပမ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား 
လက္နက္ကုိင ္ တုိက္ပြမဲ်ား အရွနိ္အဟုန္ တုိးျမႇင့္ျဖစ္ပြားေနေၾကာငး္ စဥဆ္က္မျပတ္ 
ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္၊ ဒဇီင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဝွမ္းရွိ အျခား ျပည္နယ္မ်ား 
အားလုံးတြင္ တပမ္ေတာ္က တဖက္သတ ္ အပစရ္ပေ္ၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သလုိ လက္ရွိ 
အခ်ိန္အထိ အပစခ္တ္ ရပ္စေဲၾကာင္း တုိးျမႇင့္ေၾကညာေနခဲ့ေသာ္လည္း ရခိငု္ျပည္နယ္ကို 
အပစအ္ခတ္ ရပ္စဲျခင္းမွ ခ်နလွ္ပထ္ားခဲ့ပါသည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ မတ္လတြငမ္ူ အစိုးရသည္ ရခိုင့္ 
တပ္မေတာ္အား အၾကမ္းဖက ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခအုျဖစ္ သတ္မတ္ွေၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
အပစအ္ခတ္ ရပစ္ဲမည့္ အလားအလာမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ကမာၻအဝွမ္း၌ အပစ္အခတ္ ရပစ္ဲၾကရန္ တုိက္တြန္း ေတာင္းဆုိခဲသ့ည့္ 
အေပၚ တပမ္ေတာ္က အေလးမထားဘ ဲ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္ ဇြန္လ (၂၆) ရကေ္န႔တြင္ 
ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ နယ္ေျမရငွ္းလင္းသည့္ စစ္ဆငေ္ရး ေနာကတ္စခ္ုအား စတင္ 
ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ အရပ္သား ေထာငေ္ပါငး္မ်ားစြာ ထြကေ္ျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။  

  ရခိငုျ္ပညန္ယႏွ္င့္ ခ်ငး္ျပည္နယ ္ 

၅။ အခ်က္အလက ္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဥပေဒမဲ့ေသာ၊ 
မလုိလားအပ္ေသာ၊ အခ်ိဳးမွ်တျခင္း မရွိေသာ လုံျခံဳေရး အေျချပဳ စစ္ဆင္းေရးမ်ားအားလုံး 
ရပတ္န္႔ပစ္ရန္ ၎၏ အစီရငခ္ံစာ၌ ထည့္သြင္း ေတာင္းဆုိခဲသ့ည္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး 
မဟာမင္းႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုငရ္ာ အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ကလည္း (FFMM) ၏ ထုိေတာင္းဆုိခ်က္အား ထပေ္လာင္း ေတာင္းဆုိခဲသ့ည္။ 
သို႔ေသာ္ (၂၀၁၉) ခႏွုစ္မွစ၍ တပမ္ေတာ္ႏွင့္ ရခိုင့္တပ္ေတာ္တို႔ အၾကား တုိက္ခိက္ုမႈသည္ 
ပမာဏ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရကစ္က္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း ပိုမို 
မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္ႏွင့္ ဒဏ္ရာ ရရွမိႈလည္း တိုးလာကာ အရပသ္ား 
ပိုငဆုိ္ငမ္ႈ၊ စာသငေ္က်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ား ကဲ့သုိ႔ အရပသ္ား 
အေဆာက္အအုံမ်ား ပ်က္စးီထိခိက္ုမႈႏွင့္ လူေထာငေ္ပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငတံြင္း ေနရပစ္ြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ရွိလာသည္။  

၆။ တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင့္တပ္ေတာ္အား ေလေၾကာင္းျဖင့္ ပစ္မတ္ွထား တိက္ုခိက္ုမႈမ်ား 
မၾကာမၾကာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ နည္းဗ်ဴဟာ အေျပာင္းအလဲရွလိာေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ အရပသ္ားမ်ားအား တိက္ု႐ိုက္ပစမ္ွတထ္ား တိုက္ခိုက္သည့္ ပံုေပၚေနသည္။ 
အရပသ္ား ပိမုို ထူေျပာေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥမ္်ားျဖင့္ ေလေၾကာင္းမွ 
တိုက္ခတ္ျခင္း၊ အေဝးပစ္ အေျမႇာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစခ္တမ္ႈမ်ားႏွင့္ ေျမျပငတ္ိုက္ပြဲမ်ား၌ ပစ္ခတ္ 
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တိုက္ခိုက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္လည္း သိသိသာသာ ျမင့္မားလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အေျခအေန အမ်ားစတုြင ္ ရခိငု့္တပ္ေတာ္ မလႈပ္ရာွးသည့္ ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ မရွသိည့္ 
ေနရာမ်ား၌ ပစ္ခတ္တုိက္ခိ္ုက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ထုိသုိ႔ ပစ္ခတ္တိက္ုခိက္ုသည့္ အခ်ိနတ္ြငလ္ည္း 
လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲမ်ား မရွသိည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျဖစေ္ၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္ 
ဧၿပီလ (၇) ရက္ေန႔တြင ္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း ဂ်က္တိက္ုေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဗံုးႀကဲ 
တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အရပသ္ား (၇) ဦး ေသဆံုးခဲ့ကာ အမ်ိဳးသမီး (၆) ဦးႏွင့္ ကေလးငယ ္(၁) ဦး 
ဒဏ္ရာရရွိခဲသ့ည္။ ေနအိမ္ (၈) လုံးႏွင့္ စပါးႀကိတ္ရံု (၁) ခု ပ်က္စီးခဲက့ာ ရြာသားမ်ားလည္း 
ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာငခ္ဲ့ရသည္။ ၎တုိ႔သည္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇလုိူငလ္ အထိ ေနရပစ္ြန္႔ခြာ 
ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ ေနထုိင္ခ့ဲရသည္။ 

၇။ ရခိငု္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေက်းရြာလူထု အားလံုး အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွေိနစဥ ္ ရခိုငႏွ္င့္ ႐ိုဟငဂ္်ာ တုိင္းရငး္သား 
အရပသ္ားျပည္သူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင ္ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈအား အဆုိးရြားဆုံး 
ခါးစည္းခေံနရသည္။ စာရင္းဇယားမ်ား အရ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၏ ပထမ (၅) လအတြင္း အမ်ိဳးသမီး၊ 
ကေလးငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုုိမ်ား အပါအဝင္ အရပ္သား (၁၃၇) ဥးီ ေသဆံုးၿပီး (၃၈၆) ဦး 
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ထုိကနိ္းဂဏန္းတြင္ ေသဆုံးသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (၂၅) ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ႐ိဟုငဂ္်ာ 
(၄၄) ဦးတို႔ ပါဝင္သည္။(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ပထမ (၄) လ အတြင္း အရပသ္ား ေသဆုံးဒဏ္ရာရရွိသ ူ
အေရအတြကသ္ည္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ တစႏွ္စ္တာလုံး၏ အရပသ္ား ေသဆုံးဒဏ္ရာရရွိသူ 
အေရအတြကအ္ား ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ေဖဖဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲေ့သာ ပစခ္တ္တိုက္ခိက္ုမႈ တစခ္ု၌ တပမ္ေတာ္ ယာဥတ္နး္သည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
ေက်းရြာတစ္ခ ု အတြင္းသို႔ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိ္ုက္မႈေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (၆) ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ထပ္ ႐ိဟုငဂ္်ာ (၆) ဥးီ ဒဏ္ရာရရွေိစခဲ့သည္။ မ်က္ျမငသ္ကေ္သမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ 
အရ တပ္မေတာ္သည္ ရန္သူအရပ္သား မခြဲျခားပဲ ရြာအတြင္းသုိ႔ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာေအာင္ 
ပစခ္တ္ေနခ့ဲၿပီး ေျမျမဳပ္မိငု္း တစလုံ္း ေပါကက္ြဲျခင္းေၾကာင့္ တပမ္ေတာ္ ယာဥတ္န္းရွိ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ တစစ္ီး ထိခုိကပ္်က္စးီမသွာ ပစခ္တ္တိက္ုခိက္ုမႈအား ရပတ္န္႔ခဲ့သည္ဟု 
ဆိုသည္။ 

၈။  စာသင္ေက်ာငး္မ်ား၊ ဘာသာေရး ဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အရပသ္ား 
ေနအိမ္မ်ားသည္လည္း ပစမ္ွတ္ထား တိက္ုခိ္ုက္ျခင္းခံရသလုိ အေဝးပစ္ အေျမႇာက္ႀကီးမ်ား 
သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ ကင္းလွည့္မ်ား၏ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိကု္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စးီမႈမ်ား 
ရွိခဲသ့ည္။4 (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရလီ၊ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခေမြေခ်ာင္း 
ေက်းရြာရိွ မလူတန္းေက်ာင္း အေပၚသုိ႔ ေမာ္တာလက္နက္က်ည္ တစလုံ္း က်ေရာက္ 
ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အသက္ (၅) ႏွစ္မွ (၁၂) ႏွစ္ၾကား ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္ 
အနည္းဆုံး (၁၇) ဦးသည္ ထိခိက္ုဒဏရ္ာ ရရွခိဲ့သည္။ ေမာ္တာ လက္နက္က်ည္ က်ေရာက္ 
ေပါက္ကြဲခ်ိန္၌ စာသငေ္က်ာင္း အတြငး္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၆၀ ေက်ာ္ ရွိေနခဲသ့ည္။ 
မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တင္မ ေက်းရြာရွ ိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္း အေပၚသုိ႔ အေျမႇာကက္်ည္ဆံ (၃) လံုး က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ဆိးုရြားစြာ 
ထိခုိက္ပ်က္စီးေစခဲသ့ည္။ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင ္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳ ေက်းရြာ၌ 
စစသ္ားမ်ားသည္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းကုိလည္း မီးတငရ္ႈိ႕ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိလည္း အာရ္ပဂီ်ီ ဒံုးက်ည္ျဖင့္ ပစခ္တ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ 

  

 4 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းမ်ား အရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈေပါင္း (၁၂) ခုတြင္ (၈) ခုမွာ 
တပ္မေတာ္က ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ A/74/845-S/2020/525, အစီရင္ခံစာ၏ အပိုဒ္ 127 အား 
ၾကည့္ပါ။ 
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၉။ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ အရပသ္ားမ်ားအား တရားလက္လြတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာငရ္ြက္လာသည္။ ဖမ္းဆးီထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား 
အေပၚ ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းျခငး္ႏွင့္ အျခားေသာ ရက္စကေ္သာ၊ လူမဆန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ခ်ိဳးႏွိမ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း 
တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိလာပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အျဖစ္အပ်ကတ္ြင္ တပ္မေတာ္သည္ ေက်းရြာမ်ားရိွ 
အမ်ိဳးသားမ်ား အားလံုးကုိ ဝိငု္းထားလုိက္ကာ လူမသိ သူမသိ ေနရာမ်ားသို႔ ေခၚေဆာငသ္ြားျခင္း 
မျပဳမီ ၎တုိ႔၏ မ်က္လုံးမ်ားအား အဝတ္ျဖင့္ စည္းထားေလ့ရိွသည္။ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ဧၿပီလ၊ 
(၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ဆိပေ္ဒသ၌ အမ်ိဳးသား (၃၉) ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲရ့ကာ ၎တုိ႔အား 
ႏိွပ္စက္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤအစရီငခ္ံစာအား အဆုံးသတ္သည့္ အခ်ိနအ္ထိ ၎တုိ႔ထမဲွ (၅) 
ဦးသည္ ဆကလ္က္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရကာ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားျဖင့္ 
တရားစြဲဆုိျခင္း ခံေနရပါသည္။ ေလွတစစ္ီးေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား စစ္သားမ်ားက 
ထိုးႀကိတ္ေနသည့္ ဗီဒယုိီတစ္ခသုည္ အြနလ္ိ္ုင္းေပၚတြင္ ျပန္႔ခဲ့ရာမွ ဒီဗဒီီယုိကို ၾကည့္၍ 
မိသားစုဝငမ္်ားက ဖမ္းဆီးႏိွပ္စက္ခံေနရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ (၅) ဦး၏ အမည္ သေကၤတမ်ားအား 
အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ၊ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ 
ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ျဖစ္ပြားေသာ အျဖစအ္ပ်က္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမး္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသား 
(၆) ဦးမွ (၂) ဦးသည္ တငမ္ ေက်းရြာ အနးီတြင္ ထိန္းသိမ္းသည့္ ေနရာ၌ ထိုးႀကိတ္ဒဏ္ရာ၊ 
ဓားဒဏ္ရာႏွင့္ ေရေႏြးပူေလာင္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူမ်ားထဲမွ 
တစ္ဦးကုိ သစပ္င္၌ ေျခေထာက္မွ တြဲေလာငး္ဆြဲထားကာ ၎၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ စစသ္ားမ်ား၏ 
ထိုးႀကိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ေတြ႕ရသည္။ ထိသူုတုိ႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ မိသားစုထံသို႔ 
ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳေသးေပ။ စစ္တပ္ လုံျခံဳေရး စစ္ေဆးဂိတ္မ်ား၌ လူအမ်ားအျပား 
ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရသလုိ ေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ားလည္း ရွလိာသည္။ အရပသ္ား အခိ်ဳ႕ကိ ု
အၾကမ္းဖကမ္ႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဆုိဲၿပးီ အခ်ိဳ႕မွာ ယာယထိီန္းသမိ္းျခင္း 
ခံေနရသလို အခ်ိဳ႕မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆ ဲ ျဖစသ္ည္။ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံၿပီးေနာက္ ေန႔ရက္မ်ားစြာ 
အၾကာတြင္ ဆုိးဆိုးရြားရြား ဒဏ္ရာမ်ားစြာျဖင့္ ေသဆုံးေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား 
မိသားစုဝငမ္်ားက ျပနလ္ည္ ေတြ႕ရွသိည့္ အျဖစ္အပ်က္ အခ်ိဳ႕လည္း ရိွေသးသည္။ ဥပမာ၊ 
(၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ဧၿပီလ၊ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစတ္ပ္ လုံျခံဳေရး 
စစေ္ဆးဂိတ္တစ္ခု၌ ဖမ္းဆီးထနိ္းသိမ္းခခံဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသား (၃) ဦးအား ရက္အခ်ိဳ႕ အၾကာတြင္ 
ေခ်ာင္း တစခ္ ု အနီး၌ ေသနတဒ္ဏ္ရာ၊ ႐ိက္ုႏွက္ထားသည့္ ျပင္းထနေ္သာ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ 
ေသဆုံးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲရ့သည္။  

၁၀။  လက္နက္ကုိင ္ တိုက္ပြ ဲ မျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာ၌ တပမ္ေတာ္ တပဖ္ြဲ႕မ်ားသည္ 
အရပသ္ားမ်ား အေပၚ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခ့ဲေၾကာင္း သက္ေသမ်ားအရ 
ေဖာ္ျပေနသည။္  (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ဧၿပီလ၊ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ ႕နယ္၌ တပမ္ေတာ္ 
စစသ္ားမ်ားသည္ ကြ် ေဲက်ာင္းေနေသာ လူတစ္ဦးအား အာပဂီ်ီ ဒံုက်ည္ျဖင့္ ပစခ္တ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ ထုိသူအား ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာငစ္ဥ ္ လမ္း၌ ကြယ္လြနခ္ဲသ့ည္။ 
(၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝ ၿမိဳ႕နယ္၌ ထင္းေခြသြားေနေသာ အသက္ 
(၇၃) ႏွစ္ အရြယ္ အဖြားအုိ တစဥ္ီးအားလည္း တပမ္ေတာ္က ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ 

၁၁။  အျဖစ္အပ်က ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ ထိခိက္ုဒဏ္ရာ 
ရရွသူိမ်ားအား ေဆးရံုသုိ႔ ပို႔ေဆာငေ္သာ ယာဥမ္်ားကုိ စစေ္ဆးေရး ဂိတ္၌ တားဆီး 
ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ထဲမွ အခိ်ဳ႕လူနာမ်ားသည္ ထုိစစေ္ဆးေရး ဂတိ္၌ပင္ 
အသကဆုံ္းရံႈးၾကရသည္။ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ဧၿပီလ၊ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဒဏ္ရာရရွေိနေသာ (၁၅) 
ႏွစ္သား အရြယ္ ေယာက္်ားေလး တစဥ္ီးသည္ စစ္တပ ္ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္၌ 
တားဆီးရပ္တန္႔မႈေၾကာင့္  ေစာင့္စားေနရင္း အသက္ဆံုးရံႈးခဲေ့သာ္လည္း ၎စစတ္ပဂ္ိတ္တြင္ 
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ဆက္လက္ ေစာင့္ဆုိင္းေစခဲသ့ည့္ အျဖစ္အပ်က္လည္း ရွိခဲသ့ည္။ ေက်ာက္ဆိပ္ ေက်းရြာ 
အနီးတြင္ အေျမႇာက္ဆန္ က်ေရာက္ေပါကက္ြဲမႈေၾကာင့္ ထုိေယာက်ာ္ေလး၏ ညီအစကုိ္ (၂) ဦး 
အသကဆုံ္းရံႈးခဲရ့ၿပီး ၎သည္လည္း ထိခိုကဒ္ဏ္ရာ ရရွကိာ အေရးေပၚ ေဆးဝါးကုသဖို႔ 
လိုအပေ္နသျဖင့္ ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခငး္ ခံေနရေသာသူ ျဖစ္သည္။ ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ 
ေမာင္းေတာ ၿမိဳ ႕နယ္၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပေ္ရး ဦးစီးဌာနက ဒဏ္ရာရရွသိည့္ လူနာမ်ားအား 
ေဆးရံုမ်ားသုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း အေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ထတ္ုျပနေ္ၾကညာခဲ့သည္။ 
ထိုအမနိ္႔စာ အရ ထိခိက္ု ဒဏ္ရာ ရရွိသူ တစဥ္ီးအား ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူရန္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း 
မျပဳမီ လူတစဥ္ီး တစေ္ယာက္ သုိ႔မဟုတ ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ဖြဲ႕သည္ အစိုးရ အရာရွမိ်ားႏွင့္ 
စစတ္ပ္ထံမွ ေထာကခ္ံ စာမ်ား ရရွရိန္ လုိအပသ္ည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။  

၁၂။  (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ (၁၉) ရက္ေန႔မွ ဧၿပလီ (၂၉) ရကေ္န႔ အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရခိငု္ ျပည္နယ၌္ လူသားခ်င္း စာနာေထာကထ္ားမႈ ဆုိငရ္ာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တိက္ုခိက္ုမႈ (၃) 
ႀကိမ္ ရွခိဲ့ပါသည္။ 5  ထုိတုိက္ခိက္ုမႈ (၁) ႀကိမ္စတီိုင္းတြင္ တရားဝင ္ အဖြ႕ဲအစည္း တံဆိပ္ 
သို႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္း အလအံား ျပသထားသည့္ ယာဥမ္်ားအား တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိခဲပ့ါသည္။ 
ဧၿပီလ၊ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၌ ကုိဗစ္ ၁၉ နမနူာမ်ားအား စစေ္တြမွ ရခိုင္သို႔ 
ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြ႕ဲအစည္း၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥသ္ည္ ပစ္ခတတုိ္က္ခိုက္ 
ခံခဲရ့သည္။ စီးနင္းလိုက္ပါသူ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစဥ္ီးႏွင့္ 
ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္း ယာဥ္ေမာင္း ျဖစ္သူတုိ႔သည္ ေသနတျ္ဖင့္ ပစ္ခတ္ခခံဲရ့ၿပီး 
ယာဥေ္မာင္းသည္ ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ ဧၿပီလ၊ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတသည္ ထိုအခင္းျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစေ္ဆးေရး ဖြ႕ဲစည္းရန္ 
အမိန္႔ထုတ္ျပနခ္ဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ထုိေကာ္မတီသည္ ရာွေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအား 
ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။ 

၁၃။ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိငု္းကတည္းက တပ္မေတာ္ တပဖ္ြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 
တိုက္ပြဲဒဏ္သင့္သည့္ ေနရာရွိ ရြာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အရပ္သား ေနအ္ိမ္မ်ားစြာအား 
မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ထုိလပု္ရပသ္ည္ အရပသ္ား ပိုငဆုိ္ငမ္ႈမ်ားအား ဖ်ကဆီ္းသည့္ မတ္ွတမ္းရွိ 
စစတ္ပ္၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ တသားတည္း ျဖစ္ကာ အရပ္ဘက္-စစဘ္က္ ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္း 
အေျခခမံူအား ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သည္။ တပ္မေတာ္ စစသ္ားမ်ားသည္ ရြာမ်ား၊ 
ေနအိမ္မ်ားအား မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးရန္ မီးေလာငႏုိ္င္ေသာ ေလာင္စာရည္မ်ားအား အသံုးျပဳခဲ့သည္။ 
တိုက္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ အရပသ္ားမ်ား 
စြန္႔ခြာခဲသ့ည့္ ေက်းရြာမ်ားအား စစသ္ားမ်ားသည္ မးီတငရ္ိႈ႕ေလရ့ွိေၾကာင္း အျဖစအ္ပ်က္ 
မ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေမလ၊ (၂၆) ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစခ္ုတြင္ 
တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ မီးလက္ဝ ေက်းရြာ၌ တုိက္ပြေဲၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးခဲေ့သာ ေနအိမ္ (၆၀) ေက်ာ္ကို မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲသ့ည္။ ထုိသုိ႔ ေက်းရြာရွိ 
ေနအိမ္မ်ားအား မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးေနစဥ္တြင ္ ထုိေဒသ၌ မည္သည့္ လက္နက္ကုိင္ တိုက္ပြဲမွ 
ျဖစ္ပြားျခင္း မရွေိပ။ 

၁၄။  အပါအဝင္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ဆငခ္နု္းတုိင္ ေက်းရြာရွိ ႐ိဟုငဂ္်ာ ေနအိမ္ ၅၃ လုံးကုိ 
ဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ အတူ အရပသ္ားမ်ား သြားလာသည့္ ေနရာတြင္ ေျမျမဳပ္မိငု္းမ်ား ခ်ထားျခင္းႏွင့္ 

  

 5 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ 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 ပစ္ခတ္ခ့ဲရသည္။ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္း 
တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ 
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အရပသ္ား ပိငု္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရး တိရစာၦန္မ်ားအား လုယူျခင္း အပါအဝင္ ရခိုင့္ 
တပ္ေတာ္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြခဲ်က္မ်ားလည္း လကခ္ံရရွိပါသည္။ 
(၂၀၁၉) ခႏွုစ္၊ ေမလတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေဒသခံ ဝနထ္မ္း (၂) ဦးအား ရခိုင့္တပ္ေတာ္က 
အတင္းအက်ပ ္ေခၚေဆာင္သြားၿပီး သတ္ပစလ္ိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆယ္ခ်ီေသာ ႐ိုဟငဂ္်ာမ်ားသည္ 
ေက်းလက္မွ ထြကေ္ျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

၁၅။ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ဇူလုိင္လ၊ (၇) ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ စာရင္းဇယားမ်ား အရ6 လက္နက္ကိငု ္
ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေပါငး္ (၈၁,၆၃၇) ဦး ထြကေ္ျပးတိမ္းေရွာင္ရသည္ဟု ေဖာ္ျပေသာ္လည္း 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆိုအရ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သည့္ 
လူဦးေရမွာ (၁၉၀,၇၀၈) အထိ ရွႏုိိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေဒသတြင္း စြန္႔ခြာထြက္ေျပး 
သူမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ယာယီ အျဖစသ္ေဘာ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ စစေ္ရွာင္စခန္းမ်ား၊ 
စာသင္ေက်ာငး္မ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခိုလံႈေနသည္။ 
လံုေလာက္ေသာ အစား အစာႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ လုံေလာက္မႈ မရွိျခင္းမွာ 
အလြနဆ္ိုးဝါးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိၿပီး တုိကပ္ြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ လုံျခံဳေရး ဆိုငရ္ာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ရင္ဆုိင္ေနၾကရကာ ေျမျမဳပ္မိ္ုင္း အႏၲရာယ္ အပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခရံျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံ ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ်ား မရရွိျခင္း 
စသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ရငဆုိ္င္ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းမႈ မရွေိသာ၊ 
လူမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးတြင္ ေနထုိင္ၾကရျခင္းေၾကာင့္ ကို႐ုိနာ ေရာဂါပုိး 
အပါအဝင္ (ကုိဗစ-္၁၉) ေရာဂါကူးစက္ ျဖစပ္ြားႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္အားလည္း ရငဆ္ိုငရ္ပါသည္။ 

၁၆။ အကူအညလုိီအပ္ေနသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ စစေ္ဘးေရွာငေ္န သူမ်ားထံသို႔ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ သြားေရာက္ေပးခြင့္အား ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အက်ပအ္တည္းအား ပိမုို ဆုိးဝါးေစသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
တစ္ခုတည္း၌ပင္ လူေပါင္း (၇၅၀,၀၀၀) ခန္႔သည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ 
အကူအညမီ်ားအား လုိအပေ္နပါသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ သူမ်ား အတြက္ ဝင္ေငြႏွင့္ 
အစားအစာ ရရွိရန္ ရင္းျမစ္မ်ား ဆုံး႐ံႈးျခင္းသည္ သကရ္ငွ္ေနထုိင္ေရး အတြက္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာကထ္ားမႈ အကူအညီမ်ား အေပၚသာ အဓိက မွခီိုအားထားရမည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ 
(၂၀၁၉) ခႏွုစ္၊ ႏွစ္ကုနပ္ိုင္းတြင္ ခရီးသြားလာခြင့္ႏွင့္ အကူအညီေပး သြားလာခြင့္ ဆိုငရ္ာ 
နည္းဥပေဒသစ ္ တစခ္ု ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ အခ်ိနမ္ွ စတင၍္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ ေနရာမ်ားသို႔ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိငရ္ာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း 
ခံေနရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပညန္ယ္တြင္ အာဏာပိငု္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္အလုိက ္
သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲသ့ည့္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ မတ္လမွ အစျပဳ၍ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားလာခြင့္အား သိသသိာသာ ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ 
ဇြနလ္၌ ရနက္နု္မွ စစေ္တြသုိ႔ ေထာက္ပ့ံေရး ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုံျခံဳေရး 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာငရ္မည့္ အဆင့္မ်ား တုိးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ထုိသို႔ အာဏာပိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လိအုပေ္သာ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား အားလုံး ရရွိေနလွ်င္ပင္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာကထ္ားမႈ ဆုိငရ္ာ ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ခြင့္ ရႏုိင္ေသာ္လည္း ရခိငု့္ တပ္ေတာ္အား 
အေထာက္အပံမ့်ား ေရာက္ရွသိြားႏုိငသ္ည ္ ဟူသည့္ သံသယျဖင့္ စစတ္ပ္ စစေ္ဆးေရး 
ဂိတ္မ်ားတြင္ တားဆီးခရံႏုိငတ္တ္သည္။ အဓိက ၿမိဳ႕ျပမ်ား ျပငပ္သုိ႔ အစားအစာ မဟုတ္ေသာ 
အေထာက္အပံမ့်ားျဖင့္ သြားလာႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ မဆုိစေလာက္ 
နည္းပါးလွေပသည္။ ရခိငု္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်ငး္ စာနာေထာက္ထားမႈ 

  

 6 https://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-myanmar-armed-forces-arakan-army-conflict-
generated-displacement-rakhine-and-0 အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာအား ၾကည့္ပါ။ 
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ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရန္ အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေပးသည့္ ပံုစံမွာလည္း 
ဗ်ဴ႐ိကုေရစီ အဆင့္မ်ားစြာျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေနပါေသာေၾကာင့္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ 
အေထာက္အပံမ့်ား ေပးရာ၌ အေႏွာင့္အယွကမ္်ားႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား 
ၾကံဳေတြ႕လာရပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားႏွင့္ ဆကစ္ပေ္သာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ Protection ဆုိငရ္ာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား 
ေပးရန္ အတြက္ အခက္အခ ဲရွိေစပါသည္္္။ 

၁၇။ ရခိငု္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း စဥဆ္ကမ္ျပတ္ ပတိ္ဆုိ႔တားဆီးမႈမ်ားႏွင့္ 
လက္နက္ကုိင ္ တုိက္ပြဲမ်ား ထိတတုိ္က္ျဖစပ္ြားေနမႈတို႔ေၾကာင့္ စားနပ္ရကိၡာ ေထာက္ပ့ံ 
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ အခက္အခမဲ်ားအား ပိုမိ ု ဆုိးဝါးေစပါသည္။ အာဏာပိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကားလမ္း ပတိ္ဆုိ႔ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ တစခ္ုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား 
ခ်ိတ္ဆကသ္ည့္ လမ္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ပတ္ိထားျခင္း၊ ပံုမွန္သုံးေလ့ရွေိသာ 
ေရလမ္းေၾကာငး္မ်ား ျပတ္ေတာက္ျခင္း စသည့္ ေထာက္ပံ့ေရး ကြင္းဆက္မ်ားအား 
အေႏွာင့္အယက္ွ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ 
စားနပ္ရကိၡာ ရွားပါးျခင္း၊ စားနပရ္ိကၡာ သိေုလွာင္ရံုမ်ား ရိကၡာျပတလ္ပလ္ာျခငး္ႏွင့္ ေဒသခံ 
ၿမိဳ႕ရြာေစ်းမ်ားတြင္ စားနပရ္ိကၡာ ျပတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ အတူ အဓကိ ကုနပ္စၥည္းမ်ား၏ 
ကုန္ေစ်းႏႈန္းထားမ်ား အလြန္ ျမင့္တက္လာျခငး္တုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခမံ်ား၏ ေန႔တဓဝူ 
စားနပ္ရကိၡာမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ နည္းပါးလာပါသည္။ ပလက္ဝ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
တပ္မေတာ္သည္ ကုန္းလမ္းႏွင့္ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ 
ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္ ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာေသာ ဆနအ္မ်ိဳးအစား တစ္အိတ္ 
တန္ဖုိးသည္ တစ္အိတ္လွ်င ္ ေငြက်ပ္ ၃၀,၀၀၀ (၂၁ ေဒၚလာ)မွ ေငြက်ပ္ ၁၂၀,၀၀၀ (၈၄ 
ေဒၚလာ) အထိ ေစ်းတက္သြားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံ ျပညသူ္မ်ားသည္ အလြန္ 
က်ပ္တညး္လာသည့္ အေျခအေနအား ကုစားႏုိင္ရန္ မသိားစု၌ အသီးအႏံွခ်ည္း သက္သက ္
စားသုံးျခင္း၊ ငွက္ေပ်ာအူ ခ်က္စားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တိရစာၦန္စာ စားျခင္းျဖင့္သာ 
အသကရ္ွငေ္နၾကရသည္။ ရခိငု္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ အစျပဳ၍ 
တပ္မေတာ္သည္ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ပို႔ေဆာင္ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံေ့ရး ကြင္းဆက္မ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွလိာကာ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား၌ စားနပရ္ိကၡာ ျပတ္လပ္လာၾကသည္။ 

၁၈။  အခ်က္အလက ္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM)၊ ကလုသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိငုရ္ာ 
မဟာမင္းႀကီးႏွင့္ အထူး ကိယ္ုစားလွယ္တို႔၏ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား ရွေိသာ္ျငားလည္း 
အစိိုးရ အာဏာပိုငမ္်ားသည္ ရခိငု္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔၌ ပစခ္တ္တုိက္ခိကု္မႈမ်ားႏွင့္ 
စစဆ္င္ေရးမ်ားအား တားဆးီရပတ္န္႔ရန္ ပ်က္ကြကေ္နဆ ဲ ျဖစ္သည္။ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ 
အရပသ္ား အေဆာက္အအုံမ်ားအား တိုက္႐ိက္ု ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငတံကာ 
လူသားခ်င္း ဆုိင္ရာ ေထာကထ္ားမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
လက္နက္ကုိင ္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိက္ုပြဲဝင္ စစသ္ညမ္်ားမွ 
အရပသ္ားကုိ ခြဲျခမ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ စစ္ေရး ဆုိငရ္ာ ရညမ္နွ္းခ်က္ ပစမ္တွ္မ်ားမွ အရပသ္ား 
ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ခြဲျခမ္းသတမ္ွတ္ျခင္း၊ အရပ္သားႏွင့္ စစသ္ား မခြဲျခားပဲ 
ပစခ္တ္မႈမ်ားမ ွ ေရွာငရ္ွားျခင္း၊ ပစခ္တ္တုိကခ္ိုက္ရာတြင္ အခ်ိဳးက်ေစျခင္းႏွင့္ ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ႀကိဳတင္ အသိေပး ျပငဆ္င္မႈမ်ား ေဆာငရ္ြက္ျခင္း စသည့္ အေျခခမံူမ်ားကုိ 
ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပပ္ါသည္။ ခ်င္းျပည္နယႏွ္င့္ ရခိငု္ျပည္နယ္၌ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
လူသားတမ်ိဳးႏြယ္လုံး အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား တပမ္ေတာ္က 
က်ဴးလြနသ္ညဟု္ သတ္မွတ္ေကာင္း သတ္မတ္ွႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 
ဆက္လက္ လပု္ေဆာငရ္န္ ဤေတြ႕ရွခိ်ကမ္်ားအားျဖင့္ အေၾကာင္းခိုငလ္ံုေစပါသည္။ 
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ကခ်ငျ္ပညန္ယႏွ္င့္ ရမွး္ျပညန္ယ ္

၁၉။ အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ားႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပံုစတူံေနမႈမ်ားအား ကခ်ငႏွ္င့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္၌ ေတြ႕ရေၾကာင္း အစီရင္ခံ ေဖာ္ျပၾကသည္။ လက္နက္ကိငု္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ဆက္စပေ္သာ အဖြဲ႕မ်ားက အပစရ္ပ ္ ေၾကညာထားၾကပါေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္  
တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စေဲရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ ္ (NCA) 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တိုငရ္င္းသား လက္နက္ကိုင ္ အဖြဲမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိငု္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ သတင္းအား 
အစီရင္ခစံာ တငသ္ြင္းသည့္ ကာလ တေလွ်ာက္လံုး ရရွိကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနခဲပ့ါသည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ သက္ေရာကေ္သာ ေနရာမ်ား၌ ေနထုိငေ္သာ 
အရပသ္ားမ်ားသည္ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
က်ဴးလြနသ္ည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ညႇင္းပန္း ႏိွပ္စကမ္ႈမ်ားကုိ ခစံားၾကရသည္။ 
ေရ႕ွမတိုး ေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစစ္ဥေ္ၾကာင့္ ထိုေဒသမ်ား၌ လုံျခံဳေရး 
ဆိုင္ရာ အကဆဲတမ္ႈအား ေဖာ္ျပပါ အျဖစအ္ပ်က္မ်ားက မီးေမာင္းထုိးျပေနပါသလုိ ႏုိင္ငံ၏ 
ေျမာက္ပိုငး္ႏွင့္ အေရ႕ွေျမာက္ပိငု္း ေဒသမ်ားတြင္ ရနလုိ္တုိက္ခိက္ုမႈမ်ား ျပင္းထန္လာမႈ အေပၚ 
ပူပန္ရေပသည္။ 

၂၀။ တပ္မေတာ္က ေက်းရြာမ်ား အပါအဝင္ အရပသ္ားမ်ား ေနထုိင္သည့္ ေနရာမ်ားအား 
ထိုးစစ္ဆင္ တုိက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ရန္သူ အရပသ္ား မခြပဲ ဲ လက္နက္ႀကီး အေျမႇာက္မ်ားႏွင့္ 
လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ျပညန္ယ္ႏွင့္ ရွမး္ျပည္နယ္တြင္ အရပသ္ားမ်ား 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာမႈမ်ား ရွလိာသည္။ တရားလက္လြတ္ ဖမး္ဆီးျခင္းမ်ား၊ ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ 
မျပဳေသာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာင္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအား ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လူမဆနေ္သာ 
ဆက္ဆံမႈ၊ အတင္းအဓမၼ စစသ္ားစေုဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေခြ်းတပ္စြဲျခင္း၊ ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ကဲ့သို႔ 
အကာအကြယ္ေပးရမည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားအား စစေ္ရးဆုိငရ္ာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပစ္မတ္ွမ်ား 
အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း အပါအဝင္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 
တပ္မေတာ္က က်ဴးလြနသ္ညဟူ္သည့္ ၏ တိငု္ၾကားခ်က္မ်ားလည္း ရွလိာသည္။ 

၂၁။ တိုင္းရင္းသား လကန္က္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အရပသ္ားမ်ားအား အတင္းအဓမၼ 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း၊ ႐ိက္ုႏွက္ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခငး္မ်ား၊   ရြာသားမ်ားအား လမ္းျပမ်ား 
ႏွင့္ ေပၚတာ အျဖစ္ အလုိမတူပ ဲ ေခၚေဆာင္သြားျခငး္၊ ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား၌ 
ေနထုိင္သူမ်ားထံမွ အခြန္ ေတာင္းခံျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ား၌ တပ္စြ ဲ ေနရာယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ေက်းရြာမ်ား အနီးတြင္ တပစ္ခန္းခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားအား ေဘးျဖစ္ေစျခင္းတို႔ 
ရွိပါသည္။ တပမ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲမ်ားက ခ်ထားေသာ 
ေျမျမဳပ္မိငု္းမ်ားႏွင့္ မေပါကက္ြဲေသးေသာ လက္နက္ခယဲမ္းမ်ားသည ္ ၎ေဒသမ်ားတြင္ 
ေနထုိင္သည့္ အရပသ္ားမ်ား အထူးသျဖင့္ လယ္ယာစိုကပ္်ိဳးေရး လုပ္ကိငုသူ္မ်ားႏွင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္း 
ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ထိေတြ႕ဆက္ဆ ံ လုပကုိ္င္ေနၾကသမူ်ား အေပၚ ႀကီးစြာေသာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ျဖစေ္စပါသည္။ ေျမျမဳပ္မိငု္းႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ ခဲယမ္း 
လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ရာခ်ီသည္ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲသ့ည္။ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပစ္ြန္႔ခြာ ထြက္ေနျပးေနမႈမ်ား ဆက္တုိက္ ရွေိနၿပးီ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္မွ စတင၍္ 
ကခ်င္ျပည္နယႏွ္င့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွ ိ စစေ္ဘးေရာွင္ စခန္း (၁၇၀) ၌ လူေပါင္း 
(၁၀၅,၀၀၀) သည္ ျပည္တြင္း၌ စစေ္ဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ ရွိေနၾကဆဲ ျဖစသ္ည္။ 
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူမ်ားသည္ ေနအိမ္မ်ားအား ေခတၱယာယီ 
စြန္႔ခြာၾကရပါေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ေနရပ္ျပနလ္ာႏုိင္ၾကေပသည္။ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္ 
ႏွစ္လယပ္ိုင္းတြင္ တပမ္ေတာ္သည္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
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ျပန္လညထူ္ေထာင္ေရး ေကာင္စတုိီ႔က စမီခံန္႔ခြဲသည့္ ကုိဗစ-္၁၉ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားအား 
ဖ်က္ဆီးခဲပ့ါသည္။ 

ကရငျ္ပညန္ယ ္ 

၂၂။  (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇနန္ဝါရီလတြင ္ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ႀကီး ေဒသမွ ကရင္ျပည္နယ္ 
ဘားအံၿမိဳ႕သို႔ ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္မႈအား ျပန္လည္ စတငခ္ဲ့ရာ ေဒသတြင္း၌ တပမ္ေတာ္ 
တည္ရွမိႈမ်ား တဆဆ မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး တစႏု္ိ္င္ငံလုံး ပစ္ခတတုိ္က္ခိုက္မႈ ရပစ္ဲေရး (NCA) 
စာခ်ဳပ္ လက္မတ္ွေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲအစည္း တစခ္ု ျဖစေ္သာ 
ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
အရပသ္ားမ်ား ေနရပ္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ႀကီး 
အေျမႇာက္မ်ားအား အရပ္သားမ်ား ေနထုိင္သည့္ ေနရာသုိ႔ စနစတ္က် ပစ္ခတ္ခဲေ့ၾကာင္း ေဒသခ ံ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တစိုကမ္တ္မတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ကနဦး ေကာကယူ္ထားသည့္ ေဒတာ 
အခ်က္အလကမ္်ား အရ အရပသ္ား (၂,၀၀၀) ေက်ာ္သည္ နီးစပရ္ာ သစေ္တာသို႔ 
ထြက္ေျပးခဲရ့ၿပီး ၎တုိ႔သည္ စားနပရ္ိကၡာႏွင့္ အေျခခံ လုိအပခ္်က္မ်ားအား ရရွိရန္ ခက္ခဲသည့္ 
အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ား အရ (၂၀၂၀) 
ခုႏွစ္အတြင္း ကားလမ္း ေဖာက္လုပသ္ည့္ ေနရာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားသည္ 
အရပသ္ား (၃) ဦးအား သတ္ျဖတ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ထုိထဲမွ အေလာင္း (၁) ေလာင္းကိ ု မီး႐ိႈ႕ 
ဖ်က္ဆီးခဲေ့ၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ကိဗုစ္-၁၉ ေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ၍္ ပစခ္တ္တုိက္ခိက္ုမႈ 
ရပစ္ဲေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာၿပီးသည့္ အခါတြငလ္ည္း လက္နက္ကိုငတ္ပဖ္ြဲ႕မ်ား၏ 
လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အရပသ္ား ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေနရပ္ ေက်းလက္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း 
အစီရင္ခံ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေမလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအေဝးက 
စီမလံည္ပတ္ေနသည့္ ကိုဗစ ္ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ အနည္းဆုံး (၂) ခုအား တပ္မေတာ္က 
ဖ်က္ဆီးခဲေ့ၾကာင္း အစရီငခ္ံ ေဖာ္ျပၾကသည္။  

 ခ။ တာဝနခ္မံႈ ရွေိစေရး 

၂၃။  ျမန္မာႏုိင္ငတံလႊား က်ဴးလြနခ္ဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ျမန္ဆန္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ၊ 
ေစစ့ပေ္သခ်ာေသာ၊ သီးျခားလြတ္လပ၍္ ဘက္လုိကမ္ႈ ကင္းေသာ စံုစမ္း စစေ္ဆးေရးမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရနႏွ္င့္ က်ဴးလြနသူ္မ်ားအား တာဝန္ခ ံ အေရးယူ ေဆာငရ္ြက္ဖို႔ အခ်က္အလက္ 
ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်ကမ္်ားအား ျမနမ္ာႏုိင္င ံ အစိုးရက 
အနည္းအက်ဥ္းသာ လုပေ္ဆာင္ခဲပ့ါသည္။ အင္းဒင္ရြာ၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား (၁၀) ဦးအား 
သတ္ျဖတ္ခဲရ့ာ၌ ပါဝင္ေသာ အရာရွိ (၄) ဦးႏွင့္ တပ္သား (၃) ဦးတုိ႔အား အမႈစစ္ၾကားနာျခင္း 
တစ္ခုလံုးကုိ အမ်ားသူငါ ေလ့လာခြင့္ မရွသိည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ခံုရံုး၌ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ 
ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္ အမနိ္႔ခ်မွတ္ခ့ဲေၾကာင္း (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တပ္မေတာ္က 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပစ္ဒဏ္က်ခသူံမ်ားသည္ အက်ဥ္း က်ခံသည့္ သက္တမ္း 
(၁) ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ အခ်ိန္ျဖစသ္ည့္ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္၊ ႏိုဝငဘ္ာလ၌ တပမ္ေတာ္ 
စစဥ္ီးစီးခ်ဳပ္က လြတ္ၿငမိ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ကာ အက်ဥ္းေထာင္မွ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ 
စစတ္ပ္ တရားေရး စနစ္၌ ပြင့္လင္းျမငသ္ာမႈႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈ မရွေိၾကာင္း ထုိသုိ႔ေသာ 
စစခ္ံုရံုး အမႈျဖစစ္ဥႏွ္င့္ လႊတ္ၿငမိ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္းတုိ႔က မီးေမာငး္ထိုးေဖာ္ျပသလုိ အမႈတြဲမ်ား 
အေပၚတြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိးုမႈကိလုည္း ေဖာ္ျပရာ ေရာက္သည္။ အလားတူကဲ့သုိ႔ပင္ 
(၂၀၁၇) ခုႏွစတ္ြင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂူတာျပင္ေက်းရြာ၌ ျဖစပ္ြားခဲေ့သာ အခင္း၌ အရာရွိ 
၂ ဦးႏွင့္ စစသ္ား (၁) ဦးကို “ၫႊန္ၾကားခ်က္ အမိန္႔မ်ား လုိက္နာရန္ အားနည္းခဲသ့ည့္ အတြက္” 
စစခ္ံုရံုးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မတ္ွလိက္ုသည္ဟု တပ္မေတာ္က (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇြနလ္ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ 
ေၾကညာခဲသ့ည။္ တပ္မေတာ္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိပါမည္ဟု ေၾကညာထားခဲ့ေသာ္လည္း 
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ယခင္ တပတ္ရားစီရင္သည့္ ပံုစံမ်ား ကဲသ့ို႔ပင္ က်ဴးလြန္သမူ်ား၏ အမွတ္သေကၤတႏွင့္ ရာထူး 
အဆင့္မ်ား၊ ၎တို႔အား အေရးယူခ့ဲသည့္ ရာဇဝတမ္ႈ အမ်ိဳးအစား၊ တရားစီရင္ ၾကားနာျခင္းမ်ား 
ႏွင့္ သက္ေသမ်ား၊ႏွင့္ ၎က်ဴးလြနသူ္ တစဥ္ီးစ ီ အေပၚ ခ်မတ္ွသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား စသည့္ 
အခ်က္အလကတုိ္႔အား ထုတ္ေဖာ္ ခ်ျပျခင္း မရွေိသးေပ။ လွ်ိဳ႕ဝကွ္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
သီးျခားလြတလ္ပ္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔သည္ တပ္မေတာ္ တရားစရီငေ္ရး ျဖစ္စဥ္အားလုံးကုိ 
ေဖာ္က်ဴးသည့္ အတြကေ္ၾကာင့္ စစ္ခံုရံုး တရားစီရငေ္ရးမ်ားသည္ အရပသ္ားမ်ား အေပၚ 
စစတ္ပ္ဆုိငရ္ာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အတြက္ တရားမွ်တမႈကို 
ေဖာ္ေဆာငရ္န ္ စိတ္မခ်ရသည့္ အေျခအေနသို႔ သက္ေရာက္ေစသည္။ အခ်က္အလက္ 
ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) က မတ္ွတမ္းျပဳစုထားေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း 
ရာဇဝတမ္ႈမ်ား အတြက္ စံုစမ္းစစေ္ဆးေရးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေရးယူဒဏ္ခတျ္ခင္း လံုးဝမရွသိျဖင့္ 
စစတ္ပ္သည္ လံုးဝ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ 

၂၄။ ယခင္ လုပေ္ဆာငခ္်က္မ်ား ကဲ့သုိ႔ တာဝန္ခံမႈရိွစြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း 
လက္ခံယုံၾကည္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ 7 (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇနန္ဝါရီလတြင ္ အစိုးရ 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သီးျခားလြတလ္ပသ္ည့္ စံုစမ္းစစေ္ဆးေရး ေကာ္မရွငသ္ည္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတထံသုိ႔ ၎တုိ႔၏ အစီရငခ္ံစာအား တငသ္ြင္းခဲ့သည္၊ (ထိုေကာ္မရငွ္အား အမ်ိဳးသား 
ေကာ္မရငွဟု္လည္း ၫႊန္းဆုိေခၚေဝၚၾကသည္)။ ထုိအစီရင္ခစံာ၌ အၾကံျပဳခ်ကမ္်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ 
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ပါဝင္ေသာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁၄) မ်က္ႏွာမွ လြဲ၍ အစီရင္ခစံာအား 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အမ်ိဳးသား ေကာ္မရငွ္၏ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက ္
ရင္းျမစ္မ်ား၏ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ၎တုိ႔အား ဆန္းစစေ္ရြးခ်ယ္မႈ၊ မ်က္ျမင ္ သကေ္သမ်ားအား 
ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ၎တုိ႔အား အကာအကြယ္ေပးမႈ၊ အထူးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္ 
ရွိေနေသာ ျပစမ္ႈက်ဴးလြန္ခရံသူ ႐ိဟုငဂ္်ာမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမငသ္ကေ္သ တစ္ဦးတစေ္ယာက္ကုိမွ် 
အင္တာဗ်ဴးျခင္း မရွမိႈ အပါအဝင ္ ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ အေျခခ၍ံ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွခိ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခ ံ ျပဳထားသည့္ ျဖစရ္ပမ္ွန္ 
အခ်က္အလကမ္်ားႏွင့္ ဥပေဒနည္းအရ ဆန္းစစသုံ္းသပ္ခ်က္ ျပဳထားေသာ ေလလ့ာဆန္းစစ္မႈ 
တစ္ရပ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏုိငေ္ခ်။ ေကာ္မရငွ္အဖြ႕ဲ၏ ဖြ႕ဲစည္း တည္ေဆာက္ပံု၊ 
လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ တာဝန္၊ အခ်ိန္သတ္မတွ္မႈ၊ သီးျခားလြတ္လပစ္ြာ ရပတ္ည္ႏုိင္မႈႏွင့္ ၾကားေန 
ဘက္မလုိက္မႈတို႔သည္ ယခင္က စိုးရိမ္ခ့ဲရသည့္ အတိုငး္ ဆက္လက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနရဆ ဲ
ျဖစ္သည္။ ထုိအမ်ိဳးသား ေကာ္မရငွ္ အဖြဲ႕၏ လုပပ္ိုငခ္ြင့္ တာဝနသ္ည္ အလြန္ တုိေတာင္းသည့္ 
(၁၂) ရက္ အ ေတာအတြငး္ ရခိုငေ္ဒသ၌ ျဖစပ္ြားခဲေ့သာ အထးူ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အေပၚ 
အေလးထား စုံစမ္းစစ္ေဆးရသည္ ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံ၏ အျခား ေဒသမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ 
အၾကမ္းဖက ္ သတ္ျဖတမ္ႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရာဇဝတမ္ႈမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွခိဲ့ေခ်။ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား အေပၚ ဦးတည္၍ ထပတ္လလဲဲ 
ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ စဥဆ္က္မျပတ္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လြန္စြာ 
ႀကီးေလးသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ခြဲျခားဆကဆံ္မႈ ရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
အေလ့အထတုိ႔တြင္ အေျခခအံားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆကမ္ႈ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပပါ ေဒသမ်ားတြင္ 
ရာဇဝတမ္ႈႀကီးမ်ာ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းတို႔ကုိ ျမနမ္ာႏုိင္င၏ံ အာဏာပိငု္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
ဆက္လက္ ျငငး္ဆနေ္နဆ ဲျဖစ္သည္။ 

၂၅။ အမ်ိဳးသား ေကာ္မရငွ္ အဖြဲ႕၏ အၾကံတိက္ုတြန္းခ်က္မ်ားတြင ္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ 
တရားစီရငေ္ရး စနစသ္ည္ အင္စတီက်ဴးရွင္ အရ အားနည္းခ်က္ ရွသိည္ ဟူသည့္ အခ်က္အား 

  

 7 A/HRC/39/64 အစီရင္ခံစာ, အပိုဒ္ 95–99; A/HRC/39/CRP.2 အစီရင္ခံစာ, အပု္ိဒ္ 1601–1609; 
A/HRC/40/37 အစီရင္ခံစာ, အပိုဒ္ 56–59; ႏွင့္ CEDAW/C/MMR/CO/EP/1 အစီရင္ခံစာ, အပုိဒ္ 9 
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ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ျပည့္ဝစံုလငစ္ြာ ၫႊန္းဆိုေဖာ္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲေ့ပသည္။ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာေအာင္ က်ဴးလြန္ခဲသ့ည့္ ႀကီးေလးေသာ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား 
အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရရွေိစရန္ ရည္မွန္းလွ်င္ 
ျမန္မာႏုိင္ငသံည္ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာ စခံ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအား ျပည့္ဝစြာ လိက္ုနာၿပးီ ဘက္လုိကမ္ႈ 
မရွေိသာ၊ အာမခံခ်က္ ရွသိည့္ စနစ္ယႏၲရားမ်ားမွ တဆင့္ တရားသျဖင့္ ျပန္ျဖစေ္စျခင္း 
(transitional justice) ဆိုငရ္ာ အစျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝငသ္ည့္ တာဝနခ္ံမႈရွိရွိ အေရးယ ူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး ရွိရပါမည္။ အၾကမ္းဖက္ျပစ္မႈ က်ဴးလြနသူ္မ်ားအား အေရးမယူ ဒဏမ္ခတ္သည့္ 
အေျခအေနအား အဆုံးသတ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ ျပစမ္ႈမ်ား ထပမ္ံ ျဖစ္ပြားႏုိင္မႈကို ကာကြယရ္န္ 
ရည္ရြယ္၍ ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ၊ ျပ႒ာန္း ဥပေဒ ဆုိငရ္ာ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆုိင္ရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပေ္ရး ရံုးလုပင္န္းပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားအား 
သက္ဆုိငရ္ာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕စအည္းမ်ား အားလုံး ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
လုပ္ေဆာငမ္ည့္ လုပင္န္းစဥ္ တစခ္ု လိုအပ္ေနပါသည္။  

၂၆။ (၂၀၁၉) ခႏွုစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္ျခင္း ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈအား 
တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္း ဆိငု္ရာ ႏုိင္ငတံကာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ (ဂမဘ္ီယာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား) အမႈႏွင့္ ဆက္စပ၍္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
တရားရံုး ေရ႕ွေမွာက္သုိ႔ ျမနမ္ာႏုိင္ငကံ ေရာက္ရွလိာခဲ့သည္။ ေဖာ္ျပပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သေဘာတူူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ ႐ိုဟငဂ္်ာ လူမ်ိဳးစု တစခ္ုလံုး၊ ႐ိုဟငဂ္်ာမ်ားႏွင့္ 
ဂမဘီ္ယာ ႏုိင္ငံ၏ အခြင့္အေရးအား ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ရညရ္ြယ္၍ ဂမဘ္ယီာ ႏုိင္ငံက 
အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ တရားရံုုုးသို႔ ဦးတိုက္ ေလွ်ာကထ္ားခဲ့ၿပးီ တရားရံုးက ေနာက္ဆုံး စီရင္ခ်က္ 
မခ်မီ ၾကားျဖတ ္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (Provisional measures) ဆုိင္ရာ အမိန္႔ခ်မတွ္ေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိခဲသ့ည့္ တရားရံုး ၾကားနာခ်ိနတ္ြင ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳ အဖြဲ႕က ႏုိင္ငတံကာ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ (IHL) အား ဆကလ္က္ လစလ္်ဴရႈ၍ 
မရႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တာဝနရ္ွသိူမ်ားအား အေရးယူရန္ အတြက္ စိတ္ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း  
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိနအ္ထိ အမ်ိဳးသား ေကာ္မရွငႏွ္င့္ စစ္တပ္ တရားေရး 
လုပ္ငန္းစဥမ္်ားမွ တဆင့္ ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားသည္ တာဝနခ္ံမႈျဖင့္ အေရးယူ ေဆာငရ္ြက္သည့္ 
ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥမ္်ားအား ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ ပံုစံမွာလည္း ဆက္လက္ 
တည္ရွေိနသလို ျပစမ္ႈ က်ဴးလြနသူ္မ်ားအား အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ျခင္း မရွသိည့္ 
အေလ့အထမွာလည္း ဆက္လက္ တညရ္ွေိနေေသာေၾကာင့္ လံုေလာက္ျခင္း မရွိေသးဟ ု
ဆိုႏုိင္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ တရားရံုး၌ ၾကားနာစဥ ္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ 
(FFMM) ၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွခိ်က္မ်ားတြင္ “႐ိဟုငဂ္်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယမ္်ား၊ 
ရံဖန္ရခံါ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအား ပစမ္တွ္ထား၍ က်ဴးလြန္ေလ့ရွေိသာ 
မုဒနိ္းမႈမ်ား၊ အစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ မဒုိနး္က်င့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား”ႏွင့္ ဆက္စပ၍္ 
ေဖာ္ျပခဲ့ပါေသာ္ျငားလည္း ျမနမ္ာႏုိင္င၏ံ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ လငိ္ႏွင့္ ဂ်န္ဒါ အေျချပဳ 
အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ား ဆိုင္ရာ ကိစၥရပမ္်ား အေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားျခင္း 
မရွေိပ။8 ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၏ လက္ခံရရွထိားေသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ 
တာဝန္မယူျခင္း သို႔မဟုတ္ တာဝနရ္ွိမႈအေပၚ ျငင္းဆန္ျခင္း ရွသိည့္ အတြက္ ေကာ္မရငွ္ အဖြ႕ဲ၏ 
အမွနတ္ကယ္ တာဝန္ခမံႈရွေိစရနႏွ္င့္ သီးျခားလြတ္လပမ္ႈ ရွေိစရန္ ေသခ်ာေစမည့္ အာဏာပိုင ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စိတဆ္ႏၵ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစလ္ာသည္။ 

၂၇။ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ဇနန္ဝါရီလတြင္ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ တရားရံုးက ၾကားျဖတ္ စမီ ံ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ ျမနမ္ာႏုိင္ငံသည္ ႐ိဟုငဂ္်ာမ်ား၏ ေနရာေဒသ၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာ 

  

 8 A/HRC/39/CRP.2, အပုိဒ္ 1276 အား ၾကည့္ပါ။ 
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လူမ်ိဳးစဝုငမ္်ားႏွင့္ ဆက္စပ၍္ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ျခငး္ ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈအား တားဆီး 
ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္း ဆုိငရ္ာ ႏိုငင္ံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတမ္ႈဟု သတမ္တ္ွႏု္ိင္သည့္ လုပရ္ပမ္်ားအားလုံးကုိ 
ေစခိုုင္းျခင္းမွ ကာကြယရ္န္၊ ျပစမ္ႈဆိငု္ရာ စြပ္စြခဲ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိငေ္သာ သကေ္သမ်ားအား 
မူလ အေျခအေနအတုိင္း ထိန္းသိမ္းထားရန္၊ႏွင့္ ၾကားဝင္ စီမေံဆာင္ရြကခ္်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပေ္သာ လုပင္န္း အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ခ်က္မ်ားအား အခ်ိနက္ာလ အလုိက္ အစီရင္ခ ံ
တင္ျပရန္ အတြက္ အစြမ္းရွသိမွ် ေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ေမလ (၂၂) 
ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎၏ ပထမ အစီရင္ခစံာအား တငသ္ြငး္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ အခ်ိန္ထိ 
၎အစီရင္ခစံာအား လူအမ်ားသိေအာင္ ခ်ျပျခင္း မရွိေသးေပ။ (၂၀၂၀) ခႏုွစ္၊ ေမလ၊ (၈) 
ရက္ေန႔တြင္ ျမနမ္ာႏုိင္င၏ံ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးသည္ စစတ္ပ ္ အပါအဝင ္ အစိုးရ 
အရာရွိမ်ားအား ၫႊန္ၾကားခ်က္ (၂) ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထိုၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးတုံး 
သတ္ျဖတ္ျခငး္ ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈအား တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္း ဆိုငရ္ာ 
ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ အပိုဒ ္ (၂) ႏွင့္ အပိုဒ္ (၃) တြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ားအား က်ဴးလြန္ျခငး္ မျပဳရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ေကာ္မရငွ္၏ ေနာက္ဆုံး 
အစီရင္ခစံာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သက္ေသ 
အခ်က္အလကမ္်ားအား ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း မျပဳလုပရ္နတုိ္႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ သမၼတရံုး၏ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အစိုးရ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ အစိုးရဌာန ဆိငု္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေဝငွရန္ႏွင့္ သိရွမိႈ အားေကာင္းရန္ အတြက္ 
အာဏာပိငု ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆက္လက္ လုပေ္ဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပေ္သာ 
အခ်က္အလကမ္်ားအား မေတြ႕ရေပ။  

၂၈။ သက္ေသမ်ားအား မေပ်ာကပ္်က္ေအာင္ ထနိ္းသိမ္းထားဖို႔ သမၼတရံုး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ရခိုငတ္ြင္ အေရးကိစၥမ်ား ျဖစပ္ြားၿပးီ (၃) ႏွစ္ နီးပါး အၾကာတြင္မွ 
ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္၊ ၾသဂတ္ုလကတည္းက ျမနမ္ာႏုိင္ငံသည ္
“လြတ္သြားသည့္ ေျမေနရာမ်ားအား အပုိင္စီး သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမရွင္းျခင္း” ႏွင့္ 
“႐ိုဟင္ဂ်ာ ရပရ္ြာအသုိင္းအဝန္း ရွခိဲသ့ည့္ ေျခရာလက္ရာတုိင္းအား ဖ်ကပ္စ္ျခင္း” 
နည္းလမ္းမ်ားမ ွ တဆင့္ ႐ိုဟငဂ္်ာမ်ား ေနရပ္ျပနေ္ရးကုိ တက္ႂကြစြာ 
ကာကြယ္တားဆီးခဲေ့ၾကာင္း အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) က 
ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ 9  ႐ိုဟငဂ္်ာမ်ား ေနရပ္ျပနေ္ရး အတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ 
ေသာင္ၿပိဳလကရ္ာ၊ ငါခူရာ ျပနလ္ည္ လက္ခေံရး စခနး္မ်ားႏွင့္ လွပိုးေခါင္ လႊဲေျပာင္းေရး 
စခန္းတုိ႔သည ္ ယခင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ရပတ္ည္ေနထုိင္ခဲသ့ည့္ ေက်းရြာမ်ား တည္ေနရာတြင္ 
တည္ေဆာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ ထုိေနရာမ်ားတြင္ ရွိခဲသ့ည့္ သကေ္သမ်ားအား 
ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲသ့ည့္ အလားအလာ ရွိေၾကာင္း ၿဂိဳလတု္ ဓာတပ္ံုမ်ားအရ အခိငုအ္မာ 
အတည္ျပဳပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အလားတူ ေဆာကလု္ပေ္ရးမ်ားအား ေမာင္းေတာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
ေက်းရြားမ်ားႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေပါင္းဇာ ေက်းရြာတုိ႔တြင္ (၂၀၁၇) ခႏွုစ္မ ွ စ၍ 
တည္ေဆာက္ေနခဲေ့ၾကာငး္ သက္ေသလည္း ရွပိါသည္။ 

၂၉။ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ေမလ တေလွ်ာက္လုံးတြင ္တပမ္ေတာ္သည္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယရ္ွိ 
ေနရာအေတာ္မာ်းမ်ားအား မီးရိႈ႕ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ယခငက္ ရွခိဲသ့ည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာ (၅) ခုမွ 
ေက်းရြာ တစဒ္ါဇငေ္က်ာ္ အထိ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သတငး္အစီရင္ခစံာမ်ား ရွိခဲသ့ည္။ (၂၀၁၇) 
ခုႏွစ္တြင္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” ဟု ေခၚဆိုသည့္ စစဆ္ငေ္ရးမ်ားေၾကာင့္ ေထာငေ္ပါင္း 
မ်ားစြာေသာ ႐ိဟုငဂ္်ာမ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာငေ္နခဲရ့ၿပီး ၎တို႔ ထြက္ေျပးကတည္းက 

  

 9 Ibid., para. 1182. 
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၎ေနရာမ်ားတြင္ လူမေနသည့္ ေနအိမ္ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ဖ်ကဆီ္း ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈသည္ 
ထိုအခ်ိန္ကတည္းက စတငေ္နခဲသ့ည္။ ေမလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ထုိေနရာသို႔ ျပနလ္ည္ 
ေရာက္ရွလိာကာ ယင္းမေက်ာင္း၊ ဒုံုးပိငု္၊ သငဂ္နကႏွ္င့္ ကုန္းေတာင္ ေက်းရြာမ်ားရိွ 
က်န္ရွေိနေသးေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားအား မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား၏ 
ေျပာဆုိခ်က္အရ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ထုိေနရာမ်ားသည္ ရခိုင့္ တပမ္ေတာ္ႏွင့္ လက္နကကုိ္င္ 
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မဟတ္ုသလို ပဋပိကၡ စတင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္မ ွ စ၍ 
ထိုေနရာတြင္ တုိကပ္ြ ဲ ျဖစ္ဖြားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ဇူလိငု္လ (၁၇) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ 
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုငရ္ာ မဟာမင္းႀကီးထံသို႔ ေပးပို႔သည့္ စာတြင္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ 
ေမလ အတြငး္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၌ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲသ့ည္ ဟူသည့္ 
စြပစ္ြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “မည္သည့္ အခါတြငမ္ွ ထုိသုိ႔ေသာ တုိက္ခိ္ုက္မႈမ်ိဳး မျဖစ္ပြားခဲ့”ဟု 
ျပည္ေထာငစ္ု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဂ်နဗီာရွိ ကုလသမဂၢရံုးမ်ားႏွင့္ အျခား အျပည္ျပည္ ဆုိငရ္ာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကား ေဖာ္ျပခဲသ့ည္။  

 ဂ။ လငိပ္ိငုး္ဆိငုရ္ာႏွင့္ ဂ်နဒ္ါ အေျချပဳ အၾကမး္ဖကမ္ႈ 

၃၀။ လိင္ပုိင္းဆုိငရ္ာႏွင့္ ဂ်နဒ္ါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆကစ္ပ၍္ ျပစမ္ႈ 
က်ဴးလြနသူ္မ်ားသည္ ျပစဒ္ဏ္က်ခံရျခင္းမွ ကင္းလႊတ္ေနဆ ဲ ျဖစသ္ည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ 
အေျခအေနႏွင့္ ပဋိပကၡ မျဖစသ္ည့္ အေျခအေနမ်ား၌ ထုိသို႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား လုံျခံဳမႈ၊ 
ထိေရာက္မႈ၊ လက္လွမ္းမွီမႈႏွင့္ ဂ်န္ဒါ ထိရလွြယ္မႈ ရွိသည့္ တုိငတ္န္းတင္ျပသည့္ နည္းစနစ္မ်ား 
မရွေိပ။ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြ႕ဲ (FFMM) က မွတတ္မ္းျပဳစုုခဲေ့သာ လိင္ႏွင့္ ဂ်နဒ္ါ 
အေျချပဳ အၾကမ္းဖကမ္ႈ ဆုိငရ္ာ သက္ေသမ်ားကိလုည္း အမ်ိဳးသား ေကာ္မရွငက္ 
ခ်န္လွပ္ခဲပ့ါသည္။ က်ဴးလြနခ္ရံသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ားႏွင့္ 
အကူအညီ ရရွေိရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သတငး္ေပး တိငု္ၾကားရာတြင္လညး္ သိသာထင္ရွားေသာ 
အခက္အခမဲ်ားအား ၾကံဳေတြ႕ေနရဆ ဲ ျဖစသ္ည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား အတြက္ အေရးဆို 
လုပ္ေဆာငေ္ပးေနသူမ်ားက တင္ျပသည့္ အခကအ္ခ ဲ စိနေ္ခၚမႈမ်ား၌ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု 
အသုိင္းအဝန္းႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ဘာသာစကား အခက္အခဲမ်ား၊ စိတ္ဒဏ္ရာ 
ရရွမိႈမ်ား၊ စစတ္ပႏွ္င့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိလွ်င ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစမႈ ဥပေဒျဖင့္ 
အေရးယူခရံမည္ကို စိုးရိမထိ္တလ္န္႔ရမႈ စသညတုိ္႔ ပါဝငသ္ည္။ ထုိအခက္အခမဲ်ားေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ဆုိင္ရာ အကူအည ီရယူရန္ ခက္ခဲၿပီး ျမနမ္ာႏုိင္င ံတလႊားတြင္ 
ျဖစ္ပြားေနေသာ လိင္အၾကမး္ဖက္မႈမ်ားမွ အလြနန္ည္းပါးသည့္ ပမာဏအား ကုိယ္စားျပဳေသာ 
အမႈ အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာ တုိင္ၾကားၾကမႈရွိျခင္း ျဖစသ္ည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 
အခက္အခမဲ်ားအား ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ မရွေိသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
တမူထူးျခားစြာ ေတြ႕ရတတ္ၿပီး ထုိေနရာမ်ားတြင္ လငိ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ၾကားလူမ်ား၏ 
ျဖန္ေျဖမႈေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမွ တဆင့္ ေျဖရွင္းျခင္းခဲသ့ည့္ အမႈမ်ား ရိွေနပါသည္။   

၃၁။ (၂၀၁၉) ခႏုွစ္၊ ေဖဖဝါရလီတြင္ အစိးုရက လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားေတြ႕ၾကံဳရသူမ်ား 
အတြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာငမ္ႈ ေပးရန္၊ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ခုိလံႈမႈ 
ေပးရန္ႏွင့္ လိင္အၾကမး္ဖက ္ ခံရသူမ်ားအား ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ ရညရ္ြယ္၍ 
“ဝမ္းစေတာ့ အၾကပ္အတညး္ေျဖရငွ္းေရး စင္တာ” ႏွင့္ “ဝမ္းစေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ေထာက္ပံ့ေရး 
စငတ္ာ” တုိ႔အား မိတ္ဆက္ခဲသ့ည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အစီအစဥမ္်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 
ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစပ္ါေသာ္လည္း ထိုစငတ္ာမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ နည္းပါးကာ ထိခိကု္မႈ 
အရွိဆုံး လူထုက ထုိစင္တာမ်ားသုိ႔ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ၾကသည္။ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၌ 
လိင္ပုိင္းဆုိငရ္ာႏွင့္ ဂ်န္ဒါအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အေပၚ တံု႔ျပနေ္ဆာင္ရြက္ေရး ဆုိင္ရာ 
ေငြေၾကး အဖိုးအခ မေပးရေသာ၊ တုိင္ၾကားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္အား လွ်ိဳ႕ဝွကေ္ပးေသာ၊ 
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က႑ေပါင္းစံုႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားအား အကန္႔အသတ္ မရွိ လက္လွမ္းမွ ီ
ရရွေိရးမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လပ္လစေ္နဆ ဲ ျဖစပ္ါသည္။ လူမႈဖလူံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လညေ္နရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔သည္ က်ဴးလြန္ခထံားရသူမ်ားအား ဗဟုိျပဳေသာ တုံ႔ျပနေ္ဆာင္ရြကမ္ႈမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိငေ္သာ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်ကမ္်ားအား ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ သြားေရာက္ရန္ 
ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ားရိွ လူထုႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ား 
အတြက္ လက္လွမ္းမီွႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွေိရး ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာကထ္ားမႈ ဆုိငရ္ာ အကူအညီမ်ား အထးူသျဖင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူ ဗဟိုျပဳ 
တံု႔ျပန္ကူညီေပးေရး ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားအား သြားေရာက္ ေပးအပႏုိ္င္ခြင့္ကုိ သက္ဆုိငရ္ာ 
ပါဝငပ္တ္သကသ္ည့္္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးသုိ႔ ေပးအပရ္ပါမည္။  

၃၂။ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္၌ Office of the Special Representative of the Secretary-General 
on Sexual Violence in Conflict ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေနာကတ္ြင္ 
ျမန္မာအစိုးရသည္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္အား အေကာင္အထည္မည့္ လုပင္န္း စီမကံိန္း တစခ္ ု
ေရးဆြဲရန္ (၂၀၁၉) ခႏွုစ္၊ မတ္လ၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္အား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ 
ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွသည့္ အခ်က္မွာ အျပည္ျပည္ ဆုိငရ္ာ လုပထုံ္းလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲ၍ 
ျမန္မာအစိုးရသည္ ေစာင့္ၾကည့္ အကခဲတ္ျခင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမွီျခငး္ ကိစၥရပ္ အေပၚ 
စိုးရိမ္ပူပန္သည္ဟု ဆုိကာ ကုလသမဂၢက အတည္ျပဳ ေထာက္ခေံပးႏုိင္သည့္ လုပင္န္း 
အစီအစဥ္ တစရ္ပ္အား ေဆာငရ္ြကႏုိ္င္ျခင္း မရွေိသးေပ။ ထုိသုိ႔ လုပ္ငန္း အစအီစဥ္ မူၾကမ္းအား 
အတည္မျပဳႏုိင္ေသးမွီ လိငပ္ိုင္းဆုိငရ္ာႏွင့္ ဂ်န္ဒါအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား က်ဴးလြန္ခရံသူမ်ား 
အတြက္ အဓကိ က်ေသာ အကာအကြယ္ ေစာင့္ေရာွက္မႈ ေပးျခင္းမ်ား ကင္းမဲေ့နသည္။ 
တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္အား လွ်ိဳ႕ဝွက္ေပးျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားသူမ်ားအား လက္စားေခ် 
ရန္ျပဳျခငး္မွ အကာအကြယ္ေပးျခင္း ရွသိည့္ တုိင္ၾကားသည့္ စနစ ္ တစ္ခု အပါအဝင္ 
ဆက္စပေ္သာ ဥပေဒမ်ား အတြက ္ လုိအပ္ေသာ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈမ်ား မရွိျခင္း၊ အလံုးစံု 
ပါဝငခ္ြင့္ မရျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ၾကံဳေတြ႕လြတေ္ျမာက္လာသမူ်ား အေျချပဳ ေထာက္ပံ့မႈ 
မေပးႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထုိလုပင္န္း အစီအစဥ္ မူၾကမ္းအဆင့္၌ပင ္ စိုးရိမပ္ူပန္စရာမ်ား 
ရွိေနပါသည္။ 

၃၃။ (၂၀၁၃) ခႏွုစ္တြင္ စတင္ခဲသ့ည္ ၾကာရည္ွေသာ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
ေနာက္ပိငု္းျဖစသ္ည့္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြငမ္ွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမး္ဖကမ္ႈ 
ကာကြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းႏုိင္ခဲပ့ါသည္။ လမူႈ အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ 
ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထုိတင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါဝငေ္သာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚ စိုးရမိပ္ူပန္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ၎သည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအား အဆံုးသတ္ေရး ဆိုငရ္ာ 
ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ႏိုင္ငတံကာ စံခ်ိန္စႏံႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥလွ္်င ္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွေနဆ ဲ ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိသည့္ 
ထိုဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဆိုငရ္ာ 
ေကာ္မတီကလည္း ေထာက္ျပၫႊန္းဆုိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။10 ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ မူၾကမ္း ပံုစံ အတုိင္း 
ဥပေဒ အတည္ျဖစလွ္်င္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား အတြက္ ဥပေဒ အကာအကြယ္ေပးမႈ လုံေလာက္မႈ ရွိမရွိ 
အေပၚ စိးုရမိ္မႈမ်ား ဆက္လက ္ရိွေနပါသည္။ 

  

 10 CEDAW/C/MMR/CO/EP/1, အပုိဒ္ 17–18 အား ၾကည့္ပါ။  
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 ဃ။ အေျခခ ံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတလ္ပခ္ြင့္မ်ား  

၃၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပခ္ြင့္မ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
တန္ဖုိးထား ေလးစားျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျမနမ္ာႏုိင္ငကံလည္း သေဘာတူ လက္ခထံားသည့္ 
ထိုအၾကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ား ျဖစသ္ည့္ (Universal Periodic Review) ျဖစ္စဥ္တြင္ 
အခ်က္အလက ္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆမံႈ ပေပ်ာက္ေရး 
ဆိ္ုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ကုလသမဂၢ အထူး ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔၏ အၾကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္ 
အမ်ားစကုို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားျခင္း မရွိေသးေခ်။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ား၊ 
သတင္း မီဒယီာသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတစ္ဦးဥးီသည္ အတိက္ုအခံ သေဘာထား အျမင္မ်ားအား 
ေဖာ္ျပရာတြင္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ အတြက္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူခရံျခင္းမ်ားအား စဥဆ္က္မျပတ္ ၾကံဳေတြ႕ 
ခံစားေနရသည့္ အတြက္ ဒမီိုကေရစီ ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတလ္ပခ္ြင့္မ်ားအား 
က်င့္သုံးရန္ ေနရာမ်ား တျဖညး္ျဖည္း နည္းပါးလာသည္။ လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားသည္ (၂၀၁၁) 
ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲေ့သာ ၿငမိ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စတီန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒႏွင့္ အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပါေသာ္လည္း အက်ဥ္းခ်ခံေနရဆဲ ျဖစသ္ည္။ 
(၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရလီတြင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းဝင္း အတြင္း လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ေပးရန္ 
မႏၲေလး၌ ဆႏၵထုတေ္ဖာ္ပြ ဲ တစခ္ုအား ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲသ့ည္ ဟူ၍ 
ေက်ာင္းသား (၇) ဦးအား ေထာငဒ္ဏ္ (၃) လ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ေဖဖဝါရလီတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္၌ အင္တာနက္ ပတ္ိထားမႈအား ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြ ဲအတြက္ 
ရနကု္န္၌ ေက်ာင္းသား (၅) ဦးအား ေထာငဒ္ဏ္ ခ်မွတ္ခဲသ့ည္။ 

၃၅။ အစီရင္ခစံာ ေရးသားသည့္ ကာလ အတြင္း အထူးသျဖင့္ တပမ္ေတာ္ စစဆ္ငေ္ရးႏွင့္ 
ဆက္စပေ္သာ ကိစၥရပမ္်ားတြင္ သီးျခားလြြတ္လပ္ေသာ သတင္း စာနယ္ဇင္း ေလာကအား 
ရာဇဝတသ္ားပမာ ဆက္ဆံလာျခင္းတုိ႔ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အား ကန္႔သတ္မႈ 
တိုးလာေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွခ့ဲရသည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ရခိငု့္ တပ္ေတာ္အား 
အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ ေၾကညာသတ္မတ္ွၿပီးေနာက္တြင ္ ရခိငု့္ တပေ္တာ္၏ 
ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူႏွင့္ အငတ္ာဗ်ဴး ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအား တင္ဆက္ ထုတ္လႊင့္ေသာေၾကာင့္ 
The Voice of Myanmar, Naranjara ႏွင့္ Khit Thit သတင္းမဒီီယာ အယ္ဒီတာမ်ားအား 
အၾကမ္းဖကမ္ႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခခံဲ့ရသည္။ The Voice of Myanmar မီဒယီာ 
အဖြဲ႕မွ ေနလင္းသည္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ မတလ္ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးထနိ္းသိမ္းခခံဲ့ရၿပီး (၂၀၂၀) 
ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔မွ ျပန္လည္ လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း Naranjara ႏွင့္ Khit Thit 
မီဒယီာ အဖြ႕ဲ အယ္ဒတီာမ်ားမွာမ ူ၎တုိ႔၏ လုပေ္ဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူ ေရွာင္တိမ္းေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ရခိုငတ္ြင္ ျဖစပ္ြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား သတငး္ယူခဲသ့ည့္ အတြက္ 
Development Media Group ၏ အယ္ဒတီာ ေအာင္မာန္ဦးအား (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ Irrawaddy သတင္းဌာနအား (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ဧၿပလီတြင္ လည္းေကာင္း၊ 
႐ိုက္တာ သတင္းဌာနာအား (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ မတ္လတြင္ လည္းေကာင္း တပမ္ေတာ္က 
မီဒယီာမ်ားအား အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား အစျပဳ လုပ္ေဆာငခ္ဲ့သည္။ တပမ္ေတာ္သည္ ထုိသို႔ 
အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲေ့သာ္လည္း ထုိိသို႔ေသာ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားသည္ 
သတင္း မီဒယီာ လုပင္န္းတာဝန္အား ဖိႏိွပ္သည့္ ၿခမိ္းေျခာက္မႈမ်ား အျဖစ ္ ေဒသခံ 
သတင္းမဒီီယာ သမားမ်ားက မတွ္ယူၾကသည္။ 

၃၆။ (၂၀၁၈) ႏွင့္ (၂၀၁၉) ခႏွုစ္တြင္ တပမ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အရာရွိတုိ႔သည္ ႏု္ိင္ငံေတာ္ 
အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစမႈျဖင့္ အမႈေပါင္း (၁၅၀) အထိ တရားစြဆဲိုခဲသ့ည္။ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ 
ဧၿပီလ၌ ရနကု္န္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ေဒါင္းမ်ိဳးဆက္ သခံ်ပ္ အဖြဲ႕ဝင္တုိ႔သည္ 
သေရာ္စာသေဘာျဖင့္ သံခ်ပ္ထုိး ေဖ်ာ္ေျဖမႈၿပီးေနာက္ တပမ္ေတာ္အား အသေရဖ်က္သည္ 
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ဟူသည့္ စြပစ္ြဲခ်က္ျဖင့္ ေဒါင္းမ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္ အဖြဲ႕ဝင္ (၇) ဦးကုိ ျပစမ္ႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒမ္ ၅၀၅ 
(က) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒမ္ ၆၆ (ဃ) တုိ႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး (၆) ခု၌ အမႈဖြင့္ 
တရားစြဲခဲသ့ည။္ ထုိ (၇) ဦးမ ွ (၆) ဦးအား တရားရံုးမ်ားတြင္ စီရငခ္်က္ခ်ကာ ေထာင္ဒဏ္ (၁) 
ႏွစ္မွ (၅) ႏွစ္ အထိ ျပစဒ္ဏခ္်မွတခ္ဲ့ၿပီး ဧရာဝတီတိုငး္ တရားရံုး ၂ ခရုွိ တရားစြဆုိဲခ်က္မ်ားမွာမူ 
အမိန္႔မခ်ႏုိင္ေသးပ ဲ ယခုထက္ထိ ၾကန္႔ၾကာေနဆ ဲ ျဖစသ္ည္။ ထုိသို႔ေသာ အမႈအခင္းမ်ိဳးသည္ 
ျပစ္မႈတစခ္ုျဖင့္ ၂ ႀကိမႏွ္င့္အထက္ပိ၍ု ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစမႈ double jeopardy ျဖစေ္စသည့္ အျပင္ 
ေလွ်ာ္ကနေ္သာ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းႏွင့္ မွ်တေသာ တရားစရီငေ္ရး ဆုိငရ္ာ အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆကသ္ည့္ အေျခခံ ျပႆနာမ်ား ျဖစေ္စေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

၃၇။ ဧၿပီလတြင္ အစိးုရသည္ တိုင္းရင္းသား အငတ္ာနက္ ဝက္ဆုိဒ ္အခု ၂၀ အား ပိတပ္စရ္န္ 
တယ္လီဖနု္း ဆကသ္ြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအား ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္ “သတငး္တုမ်ား” 
ထုတ္လႊင့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဟူ၍ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးခဲသ့ည္။ (၂၀၁၉) ခႏွုစ္၊ ဇြန္လ 
ကတည္းက လက္နကကုိ္င ္ ပဋိပကၡဒဏ္ သက္ေရာကရ္ာ ခ်င္းျပညန္ယ္ႏွင့္ ရခိငု္ျပည္နယ္တြင္ 
အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မႈ ျပဳခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးေၾကာင့္ အင္တာနက ္
ျဖတ္ေတာက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ေဖာ္ျပရာ ေဒသတဝွမ္းလုံးတြင္ 
အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ထားမႈေၾကာင့္ ထုိေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ကုိဗစ-္၁၉ 
ေရာဂါကပ္ေဘး အၾကပ္အတည္း ရငဆုိ္ငရ္သည့္ ကာလ တေလွ်ာက္လုံးပငလွ္်င ္
အသကက္ယ္ဆယ္ ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလကမ္်ားအား မရရွႏုိိင္သကဲ့သုိ႔ ျဖစခ္ဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ 
ေမလတြင္မူ ေမာင္းေတာ ေဒသ၌ မိုဘုိင္းဖနု္း အငတ္ာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပနလ္ည ္
ရရွခိဲ့သည္။  

၃၈။  အခ်က္အလက ္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) သည္ အမုန္းစကား ကိစၥရပႏွ္င့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အစိုးရအား အေသးစိတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ အမုန္းစကား ဆိုငရ္ာ ပုံစအံားလုံးအား 
ကန္႔ကြက္ရံႈခ်ရန္၊ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အမုန္းစကား ဆန္႔က်ငသ္ည့္ လႈပ္ရာွးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္ 
ေထာက္ခံ အားေပးရန္ အတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် လုပေ္ဆာင္ၾကဖို႔ ႏိုငင္ံေတာ္ သမၼတရံုးက 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား အားလံုးထံသို႔ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ 
ဧၿပီလတြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က ္ တစ္ေစာင ္ ထုတ္ျပန္ခဲသ့ည္။ ဤသုိ႔ေသာ ပထမ အဆင့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံကင္းမႈ၊ 
တန္းတူညီမွ်မႈရွစိြာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လုိအပ္ၿပီး လူမ်ိဳး၊ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ 
ဘာသာတရား၊ ဂ်န္ဒါႏွင့္ လိငပ္ိုင္းဆုိင္ရာ အမတ္ွလကၡဏာ စသည့္ မည္သည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မဆိ္ု ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကင္းေစရန ္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသည့္ အလံုးစံု 
ျခံဳငံုပါဝင္ေသာ ဥပေဒ မူေဘာငႏွ္င့္ မူဝါဒေရးရာ မူေဘာငမ္်ား ခ်မတ္ွရန္ လိုအပပ္ါသည္။ 
လြတ္လပစ္ြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အား ကန္႔သတ္သည့္ “အမုန္းစကား တုိက္ဖ်က္ေရး” ဥပေဒ 
မူၾကမ္း တစရ္ပ ္ေရးဆြဲသည္ထက္ အမနု္းစကားအား ေျဖရငွ္းကုိင္တြယ္ႏုိငမ္ည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 
မူဝါဒေရးရာ မေူဘာင္ တစ္ခ ု ေရးဆြဲရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးရန္ OHCHR ႏွင့္ အျခား ကုလသမဂၢ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရအား ကမ္းလွမ္းၾကပါသည္။ “အမုန္းစကား တုိက္ဖ်က္ေရး” 
ဥပေဒၾကမ္းရွိ မတိက် မေရရာေသာ ပဒု္မမ်ားေၾကာင့္ လြဲမာွးစြာ က်င့္သုံးရန္ လမ္းဖြင့္ထား 
သကဲသုိ့႔ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ၎ဥပေဒၾကမ္းအား ဥပေဒျပဳမိပါက လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ အေပၚ သိသိသာသာ ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိငပ္ါသည္။ 

၃၉။ အင္တာနက္ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ တငသ္ည့္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားစသုည္ လူနည္းစု 
တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ ယုတ္ည့ံ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ၊ ေစာ္ကားရနလုိ္ေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား 
ပါဝငေ္နတတ္ၿပးီ တုိင္းရင္းသား လက္နကကုိ္င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာကခ္ံသည္ဟု 
ယူဆသူမ်ားအားလည္း ဆုိးယတ္ုေသာသူမ်ား အျဖစ္ ဆက္ဆံတတ္ၾကပါသည္။ မၾကာေသးမကီ 
“ကြ်န္ေတာ္၊ ကြ်န္မကုိ ကုလားဟု မေခၚပါႏွင္”့ ဟူသည့္ အမည္ျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား 
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ဆန္႔က်ငသ္ည့္ အင္တာနက္ လႈပရ္ွားမႈတြင္ ပါဝငပ္တ္သကေ္သာ လႈပ္ရာွးတက္ႂကြသူမ်ားသည္ 
၎တုိ႔ အေရးဆုိသည့္ အတြက္ ၿခမိ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရန္လုိတုိကခ္ိုက္မႈမ်ားအား 
ၾကံဳေတြ႕ခဲရ့ပါသည္။ 11  Facebook သည္ (၂၀၁၈) ခႏွုစ္မ ွ စတင၍္ စစတ္ပ္ အရာရွမိ်ား၏ 
ပုဂၢိဳလ္ေရး အေကာင့္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ဆုိငရ္ာ စာမ်က္ႏွာမ်ားအား ျဖဳတ္ခ်ျခင္း ကဲ့သို႔ 
လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ား အပါအဝင္ ျမနမ္ာႏုိင္င ံအတြက္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တုိးတက္ 
အားေကာင္းရန ္ ႀကိဳးပမ္းေနဆ ဲ ျဖစေ္သာ္လည္း တပ္ဝါဒျဖန္႔သည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမ ွ လူမ်ိဳးေရး 
ခြဲျခားသည့္ ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းျဖင့္ အမုနး္တရား ပြားျခငး္သည္ အြန္လိငု္းေပၚ၌ 
ဆက္လက္ ရွိေနဆ ဲျဖစ္သည္။  

၄၀။ ႏုိင္ငံအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ၾကသူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ေနရပေ္ဒသမ်ားသုိ႔ ေနရပ္ျပနေ္ရး အတြက္ ပံ့ပိုးကူညေီပးရန္ ဟူသည့္ အၾကံျပဳခ်က္အား 
အခ်က္အလက ္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) က အၾကံျပဳခဲေ့သာ္လည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
သူမ်ားသည္ စစေ္ရွာင္ ဒကုၡသည္ စခနး္မ်ားတြင္ ေနရဆ ဲ ျဖစသ္ည္။  (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ 
ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအတြငး္ ေနရပစ္ြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ၾကသူမ်ားအား ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား ပိတသိ္မ္းျခင္း ဆိငု္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာအား ေရးဆြဲခ့ဲသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ ေသာ့ခ်ကက္်ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားအား ထည့္သြင္းကုိးကားထားကာ ႏုိင္ငံအတြင္း ေနရပစ္ြန္႔ခြာ တိမး္ေရွာင္ၾကသမူ်ား 
အတြက္ ေရရည္ွေျဖရငွ္းခ်ကမ္်ား ေဆာငရ္ြက္ႏုိင္ရန္ အလားအလာ ရွပိါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ရခိငု္ျပည္နယ္ရွ ိ ေက်ာကတ္လုံး ဒုကၡသည ္ စခန္း ပိတသိ္မ္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လက္ရွိ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားတြငမ္ူ အလြနစ္ိုးရမိ္ပပူနဖ္ြယ္ရာ အခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိလာေပသည္။ 
ဒုကၡသည္ စခန္းရိွ ကမာန္ႏွင့္ ႐ိုဟငဂ္်ာ ေဒသခမံ်ားအား အႏွစ္သာရရွေိသာ အၾကံဉာဏ္ရယူ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မျပဳရေသးေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ မူလေနရပေ္ဒသမ်ားသုိ႔သာ 
ျပန္လုိစိတ္ ျပင္းျပၾကေပသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တုိ႔အား ျပနလ္ည္ ေနရာခ်ထားမည့္ 
ေနရာသစ္မာွလည္း လက္ရွိ ဒကုၡသည္ စခန္း အနးီတြင္ တည္ေဆာကေ္နဆ ဲ ျဖစ္ကာ 
ထိုေနရာသည္ ေရႀကီးႏုိင္သည့္ ေနရာ ျဖစ္သလုိ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ပညာေရး ဝနေ္ဆာင္မႈတုိ႔ ရရွိရန္ လက္လွမ္းမမွီေသာ ေနရာတြင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ 
ျပန္လညေ္နရာ ခ်ထားေရး အတြက္ အဆုိျပဳကမ္းလွမ္းခ်ကသ္ည္ စိုးရိမပ္ူပန္ေနသည့္ 
ေနရပစ္ြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာငသ္ူမ်ားအား အစဥအ္ၿမ ဲ သီးျခားေနထုိငေ္စျခင္း Permanent 
Segregation ႏွင့္ လမူ်ိဳး/ဘာသာအလုိက္ စုစည္းေစကာ သီးျခားေနထိုငေ္စျခင္း 
Ghettonization အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရိွရန္ အရိပလ္ကၡဏာ ျပေနသည္။  

 င။ စးီပြားေရးႏွင့္ လမူႈေရး ဆိ္ုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား  

၄၁။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပေ္အာက္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရ၏ တာဝန္ဝတၱရားတြင္ အစားအစာ၊ ေရ၊ 
တကုိယ္ေရ တကာယ သန္႔ရွင္းေရး၊ အုိးအိမ္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဖူလုံေရး 
ရပိငု္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရျခင္း စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ေလးစား တနဖ္ိုးထားရန္၊ ကာကြယ္ရနႏွ္င့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ပါဝငသ္ည။္ အျခား ႏုိင္ငမံ်ား 
နည္းတူ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၌ ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျမယာလုပပ္ိငု္ခြင္ ့ လုံျခံဳမႈတုိ႔သည္ 
ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ သိသာမ်ားျပားလွေသာ ပမာဏာ အတြက္ အစားအစာ၊ အုိးအိမ္၊ 
အသကေ္မြးဝမး္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိငု္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွေိစဖို႔ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

  

 11 ၎အြန္လိုင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ အမည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအား ႏွိမ့္ခ်ေခၚဆုိသည့္ 
အသံုးအႏႈန္းအား ကိုးကားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
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တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု အသုိင္းအဝန္းမ်ား အတြက္မူ ပုမံွနအ္ားျဖင့္ ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားသည္ 
ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရး တို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆကမ္ႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ျဖစပ္ြားသည့္ မ်ားစြာေသာ 
လက္နက္ကု္ိင္ တု္ိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာကစိၥသည္ ႏုိင္ငံေရး ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား အျဖစ္သို႔ 
သိသိသာသာ ေျပာင္းလလဲာတတေ္ပသည္။  

၄၂။ အခ်က္အလက ္ရွာေဖြေရး အဖြ႕ဲ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ ပဋိပကၡ သက္ေရာကရ္ာ 
ေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား၌ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အားလံုးသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ၍္ နညး္မွနလ္မ္းမွန ္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အၾကံျပဳ 
တိုက္တြန္းထားသည္။ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအားလည္း တရားမွ်တေသာ၊ တန္းတူညီမွ်မႈေသာ၊ 
ခြဲဲျခားဆက္ဆံမႈ ကင္းေသာ၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ၊ ႏုိင္ငံေရး ဘက္လုိက္မႈ ကင္းေသာ 
အေလ့အထတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အထူးျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။ လြန္ခဲသ့ည့္ (၂) ႏွစ္က 
အျဖစ္အပ်က္မ်ား အရ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အတုိငး္ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပ။  

၄၃။ (၂၀၁၈) ခႏွုစ္၊ စက္တငဘ္ာလတြင္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ 
ေျမ႐ိငု္း စီမခံန္႔ခြဲေရး ဥပေဒအား ဥပေဒျပငဆ္င္ခ်က္မ်ား အရ “ေျမလြတ္” “ေျမလပ္” “ေျမ႐ိုင္း” 
ဟ ု ဥပေဒ အရ သတ္မတ္ွ ေၾကညာထားေသာ ေျမမ်ားအား အသုံးျပဳခြင့္ရရွရိန္ 
ရံုးလုပ္ထံုးလုပန္ည္း လိအုပလ္ာၿပီး ထုိသုိ႔ သတ္မတ္ွထားေသာ ေျမမ်ားသည္လည္း ျမနမ္ာႏုိင္ငံရွ ိ
တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တည္ရွရိာ ထုိေဒသမ်ားတြင္ အႀကီးစား စိက္ုပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၊ 
သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား လုပင္န္းမ်ားအား ဖိတ္ေခၚသကဲ့သုိ႔ ရွိေလသည္။ 
ထိုဥပေဒ ျပငဆ္ငမ္ႈတြင္ ထုံးတမ္းစဥလ္ာ ေျမယာ အသုံးခ်မႈအား ပထမဆုံး အႀကိမ္ အသိအမွတ ္
ျပဳထားပါေသာ္လည္း  ထံုးတမ္းစဥလ္ာ ေျမယာလပု္ကုိင္ခြင့္အား ဥပေဒ အရ အဓိပၸာယ ္
ဖြင့္ဆုိထားျခင္း မရွသိလို ေျမယာ အသုံးခ်ခြင့္အား စီမံသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရႈပေ္ထြးေသာ ဥပေဒ 
မူေဘာင ္ အတြင္း၌လည္း အထူးျပဳ အကာအကြယ္ ေပးထားျခင္း မရွိေပ။ ဥပေဒျပငဆ္င္မႈ၏ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေသးစား လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
ေျမယာပိုငဆ္ိငုခ္ြင့္အား ဆုံးရံႈးရကာ ဥပေဒ ျပငဆ္င္ၿပီး (၆) လ သက္တမး္ အတြင္း ေျမယာ 
အသုံးခ်ခြင့္ အသစ္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေျမယာ အသုံးခ်ခြင့္ မရလွ်င္ ၎တို႔ ေျမအား 
ဆက္လက္ အသံုးျပဳပါက ရာဇဝတမ္ႈ ေျမာက္ရာ က်ေပမည္။  

၄၄။ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ (၁၈၉၄) ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒအား အစားထုိးသည့္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒအား ျပ႒ာန္းခဲသ့ည္။ အစိုးရ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းက 
ေျမသိမ္းဆည္းရန္ အတြက္ “အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳး အလုိ႔ငွာ” ဟု ဆုိသည့္ သတ္မွတ ္
ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ရွိႏုိင္ေသာသမူ်ားအား ဖြင့္ဆိုသတ္မွတရ္န္ အတြက္ 
စစတ္မ္းေကာက္ယူဖို႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ သဘာဝ ပတဝ္န္းက်င္ႏွင့္ လမူႈေရးဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း 
အစီအစဥမ္်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ မူဝါဒေရးရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ 
ဥပေဒသစ္၌ ပါဝငေ္သာ္လည္း ဥပေဒသစသ္ည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုငရ္ာ သေဘာတူညခီ်က္ စာခ်ဳပ္ေအာက္၌ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ 
အစိုးရ၏ တာဝန္ဝတၱရားအတုိင္း ေဆာငရ္ြက္ရန္ အတြက္ ပ်က္ကြက္ေနေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အစိုးရ ရည္မနွ္းခ်က ္ ဆုိငရ္ာ သတမ္တ္ွခ်က္မ်ားမွာ အလြန္အမင္း ေယဘူယ်ဆန္ၿပီး 
ျပည္သူတစ္ဦးတစေ္ယာက္၏ အခြင့္အေရး ရပိုငခ္ြင့္ထက္ စီးပြားေရး ဆုိငရ္ာ အက်ိဳးစီးပြား 
အေပၚ စိုးရမိ္စဖြယ္ ဦးစားေပးထားသလုိ လမူႈေရးဆုိငရ္ာ နစန္ာဆုံးရံႈးမႈမ်ားကိလုည္း 
ျဖစ္ေစပါသည္။ ထပ္မံျဖည့္စြက္ရမည္ ဆုိလွ်င္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြ ဲ ပဋိပကၡအတြင္း 
စစေ္ရွာင္ဒကုၡသည္မ်ား ျဖစ၍္ ေလ်ာ္ေၾကးရထုိက္သူမ်ားႏွင့္ ေျမအား ရပ္ရြာလူထု အလုိက္ 
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ဘံုအသုံးျပဳၾကသူမ်ား ကဲသုိ့႔ေသာ  ထိခိကု္နစ္နာသူမ်ား ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားအေၾကာင္းကုိ 
ထိုဥပေဒသစ္၌ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွသိျဖင့္ ၎လူထုတုိ႔သည္ ထိခိုက္နစန္ာမႈမ်ား 
ရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥေ္က်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုငရ္ာ 
အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၏ ခြဲျခားဆကဆံ္မႈ မရွေိရး မႏွူင့္ ဆန္႔က်ငဘ္က္ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ 

၄၅။ ေျမယာ အသုံးခ်ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ ေျမယာ မွတ္ပံုတင္ စနစ္မွ တဆင့္ ေက်းလက္ေဒသ၌ 
ေျမယာ အသုံးခြင့္ တရားဝင္ ရရွလိာကာ ဥပေဒ အရ ေျမယာေစ်းကြက္ တစခ္အုား 
ထူေထာငေ္ပးခဲေ့သာ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအား (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ေဖဖဝါရီလတြင္ 
လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ ျပငဆ္ငခ္ဲ့သည္။ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 
အခ်က္အခ်ိဳ႕ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ပါဝင္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ဥပေဒ ျပင္ဆငခ္်က္မ်ားသည္ 
(၂၀၁၂) လယ္ယာေျမ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ပိမုို ဆိုးဝါးလာေစပါသည္။ အတိအက် 
ဆိုရလွ်င္ ေျမယာ အသုံးခ်ခြင့္ လက္မတ္ွမ်ားအား ေလွ်ာက္ထား၊ ရယူရန္ ရံုးလုပင္န္းဆုိငရ္ာ 
လိုအပခ္်က္အား လုိကန္ာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွလွိ်င ္ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ သတ္မွတထ္ားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရဌာနက သိမ္းဆည္းၿပီး 
အသုံးမျပဳျဖစ္ေသာ ေျမအား မူလပုိင္ရွင္သုိ႔ ျပနလ္ည္ လႊအဲပ္ရန္ ေဖာ္ျပခဲသ့ည့္ မူရင္း ဥပေဒ 
ျပ႒ာန္းခ်က္အား ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္၌ ဖယထု္တ္ခဲ့သည့္ အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျဖစလ္ာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွေိစပါသည္။ ထုိဥပေဒ ျပငဆ္င္ခ်က္တြင္ 
“လယ္ယာေျမ” ဟူသည့္ အဓပိၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသတ္မတွ္ခ်က္အား တုိးခ်႕ဲေဖာ္ျပခဲၿ့ပီး ထုံးတမ္းစဥလ္ာ 
အရ အသံုးျပဳေနေသာ ေျမယာအား လယ္ယာေျမတြင ္ ထည့္သြင္းပါဝငေ္စသည့္ အတြက္ 
တိုင္းရင္းသား လူထု သိ္ုင္းအဝန္းက အသုံးျပဳသည့္ ေျမအား ယဥေ္က်းမႈ ဆုိင္ရာ နားလည္မႈျဖင့္ 
အသိအမွတ္ ျပဳေပးမည့္ အစား ႏိုင္ငေံတာ္ အစိုးရက ပိငုဆုိ္ငသ္ည့္ စီးပြားေရးဆိငု္ရာ ရင္းျမစ္ 
တစ္ခု အေနႏွင့္ ေျမယာအား ေရာင္းဝယ္ကုန္ သေဘာ အသြင္းေျပာင္းလာသည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ရွိေစပါသည္။  

၄၆။ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၌ ျမနမ္ာအစိုးရသည္ ျမန္မာႏုိငင္ ံေရရွည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
စီမကိံန္း (MSDP) အား စတငခ္ဲ့ၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ အေစာပိငု္းတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ စမီကိံန္း ဘဏ္ (Project bank) အား အစျပဳခဲက့ာ ၎တို႔သည္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံေရး 
စီမကိံန္းမ်ားအား လူသိရွင္ၾကား စစုည္းထားသည့္ မူဝါဒေရးရာ မူေဘာငတ္စ္ရပ္ကိ ု
ဖနတီ္းေပးပါသည္။ ထိုသုိ႔ အစျပဳသည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရသည္ (China’s Belth and 
Road Inititative) တ႐ုတ္ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းႀကီး၏ အစိတ္အပိငု္း ျဖစ္ေသာ အေျခခ ံ
အေဆာက္အအုံ၊ ကုနသ္ြယ္ေရးႏွင့္ သယယူ္ပို႔ေဆာငေ္ရး ဆုိင္ရာ အႀကီးစား စီမကိံန္းမ်ား 
အတြက ္ မေူဘာင ္ တစခ္ု ျဖစသ္ည့္ တ႐တ္ု-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႍအတြက္ 
ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။  

၄၇။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀက ႍစီမကိံန္းေအာက္၌ အေသးစတ္ိ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
မသိရိွရေသးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၎သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သက္ဆိငု္သူမ်ားအား 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ အပိငု္းတို႔တြင္ အခက္အခ ဲရွေိနေပသည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
က်င့္ထုံးဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္င ံ အေနႏွင့္ အေကာငအ္ထည္ 
ေဖာ္ေဆာငရ္န ္ အလုိ႔ငွာ သက္ဆုိငေ္သာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကုိ ထိခိကု္နစ္နာ 
သူမ်ားထံ ခ်ျပရန္ လိအုပ္သလုိ စီမကိံနး္ လုပင္န္းမ်ား မေဖာ္ေဆာငမ္ီ ႏုိင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္က 
အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခခံ်က္ေပးသည့္ စစ္မနွ္ေသာ ႏွစ္ဖက္ 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ားအား လုပေ္ဆာငဖ္ို႔ လုိအပ္ပါသည္။ အစိုးရ အစီရင္ခစံာမ်ား အရ 
စီးပြားေရး စႀကႍေအာက္ရွိ အဓိက စီမကိံန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ေရႊလီမွ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ ရမွ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိငု္းရွိ မဆူယ္ၿမိဳ႕မွ တဆင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴသို႔ 
တစ္ေၾကာင္း၊ ယငး္မွ ေတာငဖ္ကရ္ွိ မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္သို႔ တစ္ေၾကာင္း အေဝးေျပး 
ကားလမ္းမႀကီးႏွင့္ အတူ ယွဥ္တြဲ၍ အျမန ္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး စႀကႍ 
အေရ႕ွဖကစ္ြန္း ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ဇံုသစ္ (၃) ခႏွုင့္ အေနာကဖ္က္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ 
အထူး စီးပြားေရးဇုံဟု ေခၚဆုိသည့္ ပင္လယ္ဆိပက္မ္းႀကီး တစခ္ု ပါဝငေ္သာ စတုတၳေျမာက္ 
စီးပြားေရး ဇံုသစ္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ ၎စီးပြားေရး စႀကႍ၏ အစြနဆုံ္း ေဒသမ်ား၌ လြန္ခဲ့သည့္ 
(၂)ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိငု္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အၾကား လကန္က္ကုိင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ သိသိသာသာ မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ ထိခိ္ုက္နစန္ာမႈ 
ရွိေသာ လူထု အသုိင္းအဝန္းႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ေဆြးေႏြးတိငု္ပင္မႈ မျပဳျခင္း၊ နစန္ာေသာ လူထု 
အသုိင္းအဝန္း၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အျခားေသာ ရပိငု္ခြင့္မ်ားအား အာမခခံ်က္ 
မေပးျခင္းႏွင့္ တမထူူးျခားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အျခား အေလ့အထမ်ား အတြက္ 
အထူး အကာအကြယ္ မေပးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ေသာ ေဒသတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ 
စီးပြားေရးဆိငု္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပင္န္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥကုိ္ ပံပ့ိုးရန္ ဟူသည့္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ဆုံးရံႈးသြားႏုိင္ေပသည္။  

၄၈။ ျမန္မာႏု္ိင္ငံအေနႏွင့္ ဆင္းရတဲြင္းမွ လြတ္ကင္းရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပပ္ါ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စဥ္ဆကမ္ျပတ္ အသိအမတ္ွျပဳေစရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းလိသုည္ ဆုိလွ်င္ 
စဥဆ္ကမ္ျပတ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ယုံမွားသသံယ မရွိေပ။ ကုိဗစ-္၁၉ 
ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ လူမႈစီးပြား ဆိငု္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား အစိုးရက တုံ႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာ စာခ်ဳပပ္ါ တာဝနဝ္တရၱားမ်ားကုိ ေဆာငရ္ြက္သည့္ 
သေဘာ သက္ေရာက္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမ်ား အေပၚ 
က်င့္သုံးသည့္ ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒမ်ားသည္ အလြနတ္ရာ ဖအိားမ်ားလွပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
သာမန္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ရပရ္ြာ အသုိင္းအဝန္းတို႔၏ ေျမယာ၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုငရ္ာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စေတးခံၿပီး ေျမယာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အႀကီးစား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပင္န္းမ်ား အတြက္ ရည္မနွ္းရင္း ျမန္မာႏုိင္င ံ ဥပေဒမ်ားသည္ ေလာဘေဇာျဖင့္ 
ေျမယာႏွင့္ အျခား သဘာဝ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ သိမ္းယူဖို႔ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ သီးျခား 
လြတ္လပေ္သာ တရားစီရင္ေရး စနစ္၊ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမဒီီယာႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံု 
ပါဝငသ္ည့္ လူမႈ ဖူလံုေရး စနစ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ ခိုငမ္ာသည့္ ျပည္သူ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္မႈ မရွိပဲ 
ေျမေစ်းကြက္အား တရားဝင ္ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ 
လက္နက္ကုိင ္ ပဋပိကၡမ်ားအား တုိးပြားေစႏုိင္သလိ ု ပဋိပကၡသစ္မ်ားလည္း ဖနတီ္းရာ 
ေရာက္ပါသည္။ 

 စ။ အငစ္တးီက်ဴးရွငး္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈမ်ား 

၄၉။ အစိုးရ၏ အဆင့္တိုင္းတြင ္ ဥပေဒမ်ား၊ အမနိ္႔စာမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားသည္ လြတ္လပစ္ြာ သြားလာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ 
လြတ္လပစ္ြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္တုိ႔ကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကို 
က်င့္သုံးရာမွာလည္းေကာင္း၊ သက္ေရာကမ္ႈ အရ လည္းေကာင္း ခြဲျခားဆက္ဆမံႈ ရွိျခငး္ေၾကာင့္ 
အစိုးရ ဥပေဒႏွင့္ ထုတ္ျပနခ္်က္မ်ားအား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ဖို႔၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဖဲို႔ သုိ႔မဟုတ္ 
ပယ္ဖ်က္ဖို႔ အခ်က္အလက္ ရာွေဖြေရး အဖြဲ႕ (FMM) သည္ အၾကံျပဳ တုိက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း 
အစိုးရသည္ လိုက္နာ လုပေ္ဆာင္ျခငး္ မရွိေပ။ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဥပေဒ (၄) ရပ္သည္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ အသက္ဝင္ဆ ဲ ျဖစ္ၿပီး လူနည္းစမု်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္တို႔၏ အခြင့္အေရးကို ႀကီးေလးစြာ အႏၲရာယ္ေပးႏုိငေ္သးသည့္ 
အေျခအေနတြင္ ဆက္ရွိေနသည္။ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ အခ်ိဳးအစား ကြျဲပားစြာ 
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သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္သည့္ (၂၀၁၈) ခႏွုစ္တြင ္ ျပင္ဆငခ္ဲ့ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း 
ေျမစမီံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ အပါအဝင္ စကားလုံး အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သက္ေရာက္မႈ 
အရေသာ္ လည္းေကာင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားအား လႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္ 
ျပ႒ာန္းထားဆ ဲ ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္တြင္ ကေလးသူငယ ္ အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ 
အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝငေ္သာ အခြင့္အေရး အမ်ားစုကို 
ကာကြယ္ထားသည့္ ကေလးအခြင့္အေရး ဥပေဒအား ျမန္မာႏုိင္ငံက အသစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး 
ထိုဥပေဒသစ္၌ လကန္က္ကုိင္ ပဋိပကၡ အေျခအေန၌ ကေလးသူငယ္မ်ား အေပၚ က်ဴးလြနသ္ည့္ 
ႀကီးေလးသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီး (၆) ရပ္အား ရာဇဝတ္ျပစမ္ႈ အျဖစ္ သတ္မွတ ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိကုေလးသူငယ္ ဥပေဒသစတ္ြင ္ ေမြးစာရင္းအား ျမနမ္ာျပည္ အတြင္းရွိ 
ကေလးသူငယမ္်ားအား ထုတ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားပါေသာ္လည္း ကေလးသူငယမ္်ား အားလုံး 
အတြက္ ႏုိင္ငသံား ျဖစခ္ြင့္ကုိ အာမမခထံားျခင္း မရွိေပ။ 

၅၀။ အစိုးရသည္ ၎တို႔၏ ႏိုငင္သံား စိစစ္ေရး လုပင္န္းစဥအ္ား (၁၉၈၂) ခႏွုစ္ ႏုိင္ငံသား 
ဥပေဒ အေပၚတြင္ ဆက္လက္ အေျခခံထားကာ (၂၀၁၉) ခႏွုစ္၊ စက္တင္ဘာလႏွင့္ 
ဒီဇင္ဘာလၾကား ႏိုငင္ံသား စိစစ္မည့္ သူ၏ သက္ေသခလံက္မွတ္ NVC (၁၁၄၄) ကပ္အား 
ထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ စိစစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥအ္ား အဆုံးသတ္၍ 
႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးအား ျပနလ္ည္ ေပးအပ္ရန္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး 
အဖြဲ႕ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္အား ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရက လစ္လ်ဴရႈထားဆဲ 
ျဖစ္သည္။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အက်ဥ္းေထာငမ္ွ ျပနလ္ႊတ္ခဲသ့ူ အခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္မည့္ သူ၏ သကေ္သခံလက္မတ္ွ (NVC)အား လက္ခရံရွိရန ္
တိုက္႐ိုက္ေသာ္ လည္းေကာငး္၊ သြယ္ဝိကုေ္သာ္ လည္းေကာင္း ဖိအားေပးျခင္း ခေံနရသည္ 
ဟူသည့္ သတင္း တင္ျပခ်က္မ်ားအား ကုလသမဂၢ (OHCHR) အဖြဲ႕က လက္ခံရရွေိနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ မတညီူေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခေံနရသည့္ 
အုပ္ထိန္းသူ မရွေိသာ အသက္ (၁၄) ႏွစ္ အရြယ္အထိ ငယ္ရြယ္သူမ်ားႏွင့္ အျခား 
ကေလးငယ္မ်ား အပါအဝင္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမး္ ခံေနရသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းက်ခံရသေူပါင္း 
(၈၀၀) ခန္႔သည္ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္၊ ဧၿပီလတြင ္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၾကကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ 
ကိုဗစ္-၁၉ ကြမ္ရန္တင္း ေနရာမ်ားတြင ္ ေျပာင္းေရႊ႕ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရေပသည္။ ထိအုဖြဲ႕မွ 
အခ်ိဳ႕သူမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ ၎တုိ႔သည္ ကြမ္ရနတ္င္း ထားရွိေသာ ေနရာမွ ထြက္ခြာခြင့္ 
ရရွရိန္ အလုိ႔ငွာ ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငသံား စစိစမ္ည့္ သူ၏ သက္ေသခံလက္မတွ္ (NVC) မ်ားအား 
လက္ခံရန္ဖို႔ လုိအပသ္ည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ႏိုင္ငသံားအျဖစ္ အသအိမွတ္ျပဳခရံခြင့္သည္ 
ႏုိင္ငံသား စစိစ ္လုပင္န္းစဥမ္ွ အဆက္ျပတ္ေနဆ ဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ ႐ိဟုငဂ္်ာတို႔၏ 
အေျခအေန တိုးတက္မႈမ်ား အျဖစ္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မရွသိလို ၎တို႔၏ လြတ္လပ္စြာ 
ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာခြင့္အား အေလးေပး တနဖ္ိုးထား ခံရျခင္းလည္း မရွေိသးေပ။ 
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏုိင္ငသံား အခြင့္အေရး မေပးျခင္း အျပင ္ (၂၀၁၅) ခႏွုစ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ 
မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခခံြင့္ ဆံုးရံႈးခဲမ့ႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း (၂၀၂၀) ခႏွုစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
မဲေပးခြင့္ ရရွိေရး အတြက္ အစိုးရ မူဝါဒမ်ားအား ေျပာင္းလဲမည့္ ပံုစံ မရွေိသးေပ။ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခခံြင့္ မျပဳသျဖင့္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရားမွ်တမႈ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ႏု္ိင္ေပသည္။ “တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား” 
ဟူသည့္ သေဘာတရား အေပၚ အေျခခ၍ံ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငသံားျဖစ္ခြင့္အား 
ခြဲျခားဖယထု္တ္သည့္ ေမွ်ာ္မနွ္းခ်က္ျဖင့္ ယခုကဲသုိ့႔ေသာ အေရးကိစၥ အျပင္ အျခားေသာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ဆက္လက္ အားေပး ေဆာငရ္ြက္ေနသည္။ 

၅၁။ (၂၀၁၉)ႏွင့္ (၂၀၂၀) ခႏွုစ္မ်ားတြင္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငေံတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခု ရွခိဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္၌ တပ္မေတာ္သား 
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ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္ရွိ စနစ္အား မေျပာင္းလဲေစလုိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆငေ္ရး တငသ္ြင္းခ်က္ အမ်ားစုသည္ ေအာင္ျမငမ္ႈ မရခဲေ့ပ။ အကယ္၍ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္လွ်င ္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း၌ စစတ္ပ္၏ 
အခန္းက႑  ေျပာင္းလႏုိဲင္သည့္ အျပင္ ႏုိင္ငေံတာ္၏ ဒီမိကုေရစီ အသြင္ကူးေျပာငး္ေရး ျဖစ္စဥ္ 
အတြကလ္ည္း အေထာကအ္ပ့ံ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၌ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပေ္ရး ဥးီစီးဌာနသည္ အရပသ္ား အစိုးရ လက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပးီ ၎သည္ 
တပ္၏ အခန္းက႑ ေလွ်ာခ့်ေရး အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းတစရ္ပ္ ျဖစ္သလုိ 
ထိုအေရြ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ျပင္ပ၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေန 
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။  

၅၂။ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ရာဇဝတ္ျပစမ္ႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားက အသိအမတွ္ျပဳ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသလုိ ႏုိင္ငတံကာ 
ရာဇဝတ္ျပစမ္ႈမ်ား အေပၚ ျပည္တြငး္ ခံုရံုးက တရားစီရငႏုိ္င္ခြင့္ ေပးရန ္ အတြက္ 
ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္စဥ္၌လည္း တုိးတက္မႈ မရွေိသးေပ။ တရားစြဲ အရာရိွမ်ားႏွင့္ 
တရားစီရငေ္ရးသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္ပိငု္ခြင့္ မရွိေသးပ ဲ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ 
တရားေရးသည္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာငစ္ု ေရွ႕ေနခ်ဳပရ္ံုးက 
ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တရားမွ်တေသာ တရားစီရငေ္ရး လက္စြစဲာအုပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
တရားလႊတ္ေတာ္ ရံုးက ထုတ္ျပနေ္သာ တရားစီရငေ္ရး ဆိုင္ရာ နီတကိ်င့္ဝတ္ စာအုပ္တုိ႔သည္ 
တရားစီရငေ္ရး လုပ္ထံုးလုပန္ည္း ဆုိငရ္ာ စႏံႈန္းမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သုံးရန ္
သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြငမ္ူ သကေ္ရာက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိေပသည္။  

၅၃။ (ပါရီ အေျခခံမမူ်ား ျဖစ္တဲ့) လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွကရ္န္ 
အတြက္ ႏုိင္င ံ အဆင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ ဆိုင္ရာ အေျခခမံူမ်ား အေပၚ 
ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရငွ္က 
ေကာ္မရငွ္ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၁) ဦးကုိ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၌ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၿပီးသည့္ 
ေနာက္တြင္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရငွ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပးီ စိုးရိမပ္ပူနမ္ႈမ်ား 
ရွိလာပါသည္။ အသစ ္ ခန္႔အပ္ေသာ အဖြ႕ဲဝင္ (၁၁) ဦးမွ (၄) ဦးမာွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၿပီး 
က်န္အဖြဲ႕ဝင္သစ္ အားလံုးမွာ ယခင္ အစိုးရ လကထ္က္ အရာရွမိ်ား ျဖစ္ၾကသလုိ အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ 
စစတ္ပ္ ေနာက္ေၾကာင္္္း ရာဇဝင္ ရွသိည့္ အျပင္ အဖြဲ႕ဝင္ အားလုံးမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ 
အေတြ႕အၾကံဳ မရွိၾကေပ။ ေကာ္မရငွ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၌ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမ ွကုိယ္စားလွယမ္်ား 
မပါဝင္သလုိ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားလည္း မပါဝငေ္ပ။ ကုိဗစ-္၁၉ ကပ္ေရာဂါ ကာလ၌ 
ေကာ္မရငွသ္ည္ ႏႈတ္ဆိတေ္နၿပီး ၎တုိ႔၏ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာလည္း အစိုးရကို 
ခ်ီးမြမ္းရန္ႏွင့္ ရခိငု္ျပည္နယ္ မပါဝင္ပ ဲ တဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ ရပစ္သဲည့္ တပ္မေတာ္၏ 
ေၾကညာခ်က္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသာ 
ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင၏္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျမႇင့္တင္၊ 
ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းတုိ႔ အေပၚ စိုးရိမပ္ူပန္မႈမ်ား ပိမုို ရွလိာၾကေပသည္။   

 ဆ။ ျမနမ္ာႏုိငင္ရံွ ိကလုသမဂၢ အဖြဲ႕အစညး္မ်ား၏ လပုေ္ဆာငခ္်ကမ္်ား 

၅၄။ အခ်က္အလက ္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်ကမ္်ား အေပၚ 
အေျခခ၍ံ ျမနမ္ာႏု္ိင္ငံ အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ အဖြ႕ဲအစညး္မ်ား အစုအဖြဲ႕ (United Nationas 
country team) သည္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံတြင္းလုပ္ငန္း အစအီစဥ္မ်ား၌ လူ႔အခြင့္အေရး ေရ႕ွေဆာင္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Human Rights Up Front action plan) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမႉး၏ ေနာက္ဆကတ္ြဲ ဖတ္ိေခၚခ်ကမ္်ား အရ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုငရ္ာ 
လုပ္ငန္းစဥမ္်ားအား အေကာင္အထညေ္ဖာ္ရန္ အလုိ႔ငွာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ 



A/HRC/45/5 

24  

မဟာမင္းႀကီးရံုး (OHCHR) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အဆင့္မ်ားစြာ လုပ္ေဆာငခ္ဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 12 
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေအာင္ျမငစ္ြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီးေသာ္လညး္ ကုိဗစ္-၁၉ ေရာဂါ 
ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥမ္်ားသည္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ (Country team)၏ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိငု္ရာ အဖြဲ႕ႏွင့္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာကထ္ားမႈ ဆုိငရ္ာ ကုလသမဂၢ အစုအဖြဲ႕ (Humanitarian country team) တုိ႔ျဖင့္ 
ေပါင္းစပထ္ားေသာ လပု္ငန္း အဖြဲ႕ (working group) တစခ္ုသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလႉရငွ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ျဖင့္လည္း ေပါငး္စပ္ 
ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်ငး္ စာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳ တိက္ုတြန္းခ်က္မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိမရွအိား 
ဆန္းစစေ္လ့လာရန္ႏွင့္ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်ကမ္်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ရန္ ၎လုပင္န္းအဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းထားခဲပ့ါသည္။ ကုလသမဂၢ 
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က စစီဥထ္ားေသာ သီျခား လြတ္လပသ္ည့္ (“Rosenthal report”) 13 
အစီရင္ခစံာ၌ (inter alia) ဟု ေခၚသည့္ စနစမ္်ားအား တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလႉရငွ ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးရန္ အၾကံျပဳ တုိက္တြန္းသလို ျမနမ္ာႏုိင္ငရံွိ ကုလသမဂၢ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ (Humanitarian country team) ၏ (Protection strategy) 
အကာအကြယ္ ေပးေရး နည္းဗ်ဴဟာ ကသုိဲ႔ တည္ဆ ဲ စနစ္မ်ားမွ တဆင့္ အခ်က္အလက္ 
ရွာေဖြေရး အဖြ႕ဲ (FFMM) ၏ အၾကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားအား အစိုးရက အေကာငအ္ထည္ 
ေဖာ္မႈ အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္ႏွင့္ အစရီငခ္ံ တင္ျပရန္ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းထားသည္။  

၅၅။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေဆာင္ လုပင္န္း အစီအစဥ ္ (Human Rights Up 
Front action plan) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ အညီ ကုလသမဂၢ ဌာေန ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမႉး၏ ရုံး 
(the Office of the Resident Coordinator) ၏ ပံပ့ိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ (United Nations country team) ၏ အဓကိ က်ေသာ 
လုပ္ေဆာငခ္်က္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားျမႇင့္တင္ေပးမည့္ မူဝါဒေရးရာ မူေဘာင ္
တစ္ခုအား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ အေျခခံ မဟာဗ်ဴဟာ (Common 
human rights strategy) တစ္ခုအား ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎နည္းဗ်ဴဟာအား 
(Rosenthal) အစီရင္ခစံာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အေပၚ အေျချပဳ၍ ကုလသမဂၢ အဖြ႕ဲအစည္း 
အတြင္းႏွင့္ ျပငပ္မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပါဝငပ္တ္သကသူ္မ်ားျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဉာဏ္ ရယူ၍ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎မဟာဗ်ဴဟာ၌ အဓိကက်ေသာ 
ရည္မနွ္းခ်က္ (၄) ခု ရွိၿပီး ၎တို႔မွာ (က) မည္သူ႔ကိုမွ် ထိနခ္်န္မထားေရး၊ (ခ) လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရာွက္ေရးႏွင့္ ျမႇင့္တငေ္ရး၊ (ဂ) ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းသည္ 
အာမခံခ်က္ရွိေသာ၊ အေျခခံမအူတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ၊ ထိေရာက္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္း အျဖစ္ 
ရပတ္ည္ေရးႏွင့္ (ဃ) ကလုသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း၌ လပု္ငန္း ယဥ္ေက်းမႈ 
ေျပာင္းလေဲရးတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။  

၅၆။ (၂၀၁၉) ခႏွုစ္တြင္ ေရွးဦးသတိေပး အစီရငခ္ံ စနစ ္တစ္ခု (early warning reporting 
system) အား တည္ေထာင္ရာတြင္ ကုလသဂၢ (OHCHR) ရံုးအဖြဲ႕သည္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
၎စနစ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ အေျခအေနသစ္မ်ား၊ ေဘးျဖစ္ႏုိင္ေခ် ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ 

  

 12 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. 

 13 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 အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား အတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ 
လအလိက္ု ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကုလသမဂၢ (Country team) အား ပံုမွန္ 
ေပးေနပါသည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း အားလုံး၏ ပံ့ပိုးပါဝငမ္ႈ အေပၚ အားျပဳ၍ (Human 
Rights Up Front initiative) လပု္ငန္းအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရနႏွ္င့္ ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ၏္ တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းရညရ္ြယ္ခ်က္ (Prevention 
agenda) အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ား၏ တစတ္ိတပိငု္း 
အေနျဖင့္ ဤစနစ္မွ ေဒတာေကာကယူ္ရနႏွ္င့္ ေဒတာ ဆန္းစစ္ရန္ (data collection and 
analysis) အလုိ႔ငွာ အမ်ားစ ုသေဘာ အေျချပဳသည့္ လုပင္န္းစဥတ္စခ္ုအား အစျပဳခဲပ့ါသည္။ 
ျမန္မာအစိုးရ အာဏာပိငုမ္်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိနစ္ႏံႈန္းမ်ားအား ေလးစားလုိက္နာေစဖို႔ 
အေထာက္အကူ ျဖစေ္စရန္ အလုိ႔ငွာ ထုိစနစ္သည္ ျမနမ္ာအေျခစိက္ု ကုလသမဂၢ (Country 
team) ၏ (Advocacy) အၾကံျပဳတုိက္တြန္းျခင္း ဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ကုလသမဂၢ ပ႐ိဂုရမ္မ်ား အၾကား စုေပါင္းေဆာငရ္ြက္ႏုိင္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မတ္ွျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သကေ္သာ လုပင္န္းေဆာငတ္ာမ်ားအား 
ပံ့ပိုးေပးေနဆ ဲျဖစပ္ါသည္။ 

၅၇။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငရံွိ 
အာဏာပိငု္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံသည့္ အခါတြင္ (Human Rights due diligence 
policy) ႏွင့္ အညီ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိငရ္ာ ဆန္းစစသုံ္းသပ္ခ်က္အား သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ 
အဆင့္ဆင့္ ေဆာငရ္ြက္မည့္ လုပင္န္းစဥ ္ တစခ္ုအား (OHCHR) က ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ 
အဆုံးတြင္ ကုလသမဂၢ ဌာေန ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမႉးသည္ (၂၀၁၉) ခႏွုစ္၊ ၾသဂတ္ုလ တြင္ 
ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံျဖစသ္ည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ထိလုုပင္န္းစဥအ္ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာငရ္န္ တရားဝင္ အသိေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အခ်က္အလက ္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) 
၏ အစရီငခ္ံစာ၌ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အက်ိဳးစီးပြားေရး ဆိငုရ္ာ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွခိ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ားအား ျမန္မာအေျခစိကု္ ကုလသမဂၢ (Country team) က အခ်ိနကုိ္က ္
သတိေပးခဲ့ကာ 14  ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပ႐ိုဂရမမ္်ားႏွင့္ ဝယ္ျခမ္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းေဆာငတ္ာမ်ားအား တင္းၾကပ္ေသာ လုပထုံ္းလုပန္ည္းမ်ားမွ တဆင့္ တိတိက်က် 
လုပ္ေဆာငေ္စရန္ စစီဥခ္ဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ အျခားေသာ ကုလသမဂၢ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘ႑ေငြေၾကး အေထာက္အပံမ့်ားႏွင့္ ပ႐ိဂုရမ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာငရ္ာတြငလ္ည္း လပု္ငန္း၏ ပ႐ိဂုရမႏွ္င့္ စီမံကိနး္ ဆုိင္ရာ သေဘာ သဘာဝအား  
စိစစ္ရန္ အလုိ႔ငာွ စနစ္တက် ႀကီးၾကပသ္ည့္ လုပထုံ္းလုပ္နည္းမ်ားအား အသံုးခ်ၾကပါသည္။ 

၅၈။ (၂၀၁၉) ခုႏွစ၊္ ဧၿပီလတြင ္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕သည္ လက္နကကုိ္င္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ဆက္စပေ္သာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ျခင္း၊ စိစစ္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္း ဆိုငရ္ာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ သက္ဆုိငရ္ာ အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္သည့္ လုပင္န္း 
အဖြဲ႕ (working group) တစ္ခုအား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၎အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယခ္်က္မွာ 
ျမန္မာႏုိင္ငသံည္ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာ တာဝနဝ္တၱရားမ်ားအား လုိက္နာေစာင့္ထိန္းမႈ ပိုမို 
အားေကာင္းေစရန္ အလုိ႔ငွာ လကန္က္ကုိင ္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပေ္သာ လိင္အၾကမ္းဖကမ္ႈ 
ဆိုင္ရာ ေဒတာ အခ်က္အလကမ္်ားအား စနစတ္က် ေကာက္ယူရန္၊ ျဖစ္ေလ့ျဖစထ္ရွသိည့္ 
အၾကမ္းဖကမ္ႈ ပံုစံအား ဆန္းစစသုံ္းသပ္မႈ (trend analysis) အေပၚ သတင္းပို႔ရန္ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္လပု္ေဆာငႏုိ္င္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာ 
သတ္မွတ္ရန္ ျဖစသ္ည္။ ကလုသမဂၢ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 

  

 14 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 ပူးတြဲလုပေ္ဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူ အေျချပဳ 
တံု႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္ေပးမႈမ်ား အားေကာင္းေစရန္ စဥဆ္က္မျပတ္ လပု္ေဆာငေ္နပါသည္။ 

 ၃။ နဂိံုးခ်ဳပ ္

၅၉။ စစေ္ရွာင္ ဒကုၡစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး ဆုိငရ္ာ မဟာဗ်ဴဟာအား အၿပီးသတ ္
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ကေလးသငူယ္ အခြင့္အေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
တိုးတက္မႈမ်ား ရွိပါေသာ္လည္း ဆိုးရြားလွေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာကမ္ႈမ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ားအား ႏုိင္ငံ၏ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ အရပသ္ား လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္  အုပ္စုမ်ား 
အေပၚ က်ဴးလြန္ေနသည့္ အေပၚ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလႊတ္ေနသည့္ အတြက္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံရွိ 
လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနသည္ အလြန ္ စိုးရိမဖ္ြယ္ရာ ေကာင္းသည့္ အေျခအေနတြင္ 
ဆက္ရွိေနဆ ဲ ျဖစသ္ည္။ ႀကီးေလးလွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာကမ္ႈမ်ား အတြက္ တာဝနခ္ံမႈ 
အေရးယူ ေဆာငရ္ြက္ျခင္းျဖင့္ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ျပႏုိင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္စဥ္ 
မရွေိသးေပ။ ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခရံမႈ ကင္းလႊတ္ေနမႈ အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အၾကမ္းဖက ္ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈ စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား 
အဆုံးသတ္ေရး လုပင္န္းစဥမ္်ား ဆကလ္က္ လုပေ္ဆာငရ္န ္အလို႔ငွာ စစတ္ပသ္ည္ အမနိ္႔ေပး 
စနစ္ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ တာဝန္ခမံႈ ရွသိည္ ဟ၍ူ စစတ္ပ္ ေခါင္းေဆာင္ပိငု္းတုိ႔ မမိကုိိယ္ကို 
ေႂကြးေၾကာ္ထားသည့္ သီးျခားကန္႔သတ္မႈျဖင့္ နားမလည္ႏုိင္ေသာ လုပင္န္းစဥမ္်ားမွ ေက်ာ္လြန္ 
လုပ္ေဆာငရ္န္္္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၌ တာဝန္ ရွိပါသည္။ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလတြင ္အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာ တရားရံုး၌ ဖတ္ၾကားခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ 
အေနႏွင့္ ဆုိးရြားစြာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အတြက္ တာဝန္ရွသိညဟုု္ စြပ္စြခဲံရသူမ်ားအား 
ျမန္မာ စစတ္ပ ္ တရားေရး စနစမ္ွ တဆင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေရးယူ ေဆာငရ္ြက္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎ေၾကညာခ်က္အရ စစတ္ပသ္ည္ ျပည္တြင္း ဥပေဒႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ ဆုိငရ္ာ ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ၎တုိ႔ကိယ္ုကုိထက္ 
မည္သူူ႔ကုိမွ် တာဝန္ခမံႈ မရွေိၾကာငး္ မွတ္ယူႏုိင္ေပသည္။ စစ္မနွ္ေသာ တာဝန္ခမံႈ ရွိေစရန ္
အတြက ္ သီးျခားလြတ္လပေ္သာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွေသာ၊ အရပ္သား ဦးေဆာငေ္သာ 
စနစ္မ်ား လုိအပ္ကာ ၎စနစ္မ်ားသည္ ဘက္လုိက္မႈ ကငး္ရွင္းျခင္းကုိ အာမခံေပးကာ အမ်ား 
ယံုၾကည္ လက္ခံႏုိင္စြမ္းႏွင့္ လူထု ယုံၾကည္မႈကုိလည္း ျမႇင့္တငရ္ာ ေရာက္ပါသည္။ တရားမွ်တမႈ၊ 
အေလ်ာ္အစားေပး ေၾကေအးျခင္းႏွင့္ ေနာက္တဖန္ မျဖစ္ေစေရး အတြက္ အာမခံျခင္းမ်ား 
ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္သည့္ တရားသျဖင့္ ျပန္ျဖစေ္စေသာ (transitional justice) 
ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ တဆင့္ တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္းေစရန္ လုပေ္ဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခု 
လက္ရွိအခ်ိနတ္ြင္ ထုိျဖစစ္ဥမ္်ား အားလံုး ကင္းမဲ့ေနပါသည္။ 

၆၀။ အလားတူပင္ အစိုးရ အာဏာပိုငမ္်ားသည္ “တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး” (the rule of law) 
ကိ ု အာရံုစိုက္ခ်ိန္တြင္ “ဥပေဒႏွင့္ အမိန္႔ေပးမႈ” (law and order) ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစထံက္ 
ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာငရ္န္ လုိအပလွ္ေပသည္။ “ဥပေဒႏွင့္ အမိန္႔ေပးမႈ” (law and order) 
ဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ လုပေ္ဆာင္မႈသည္ အလုံးစံု ပါဝငေ္စေရးႏွင့္ ဖိႏိွပ္မႈရွိေသာ မဝူါဒမ်ားႏွင့္ 
အ႐ိုးစြေဲနၿပီ ျဖစ္ေသာ ခဲြျခားဆကဆံ္မႈ ရွိေသာ သေဘာတရားမ်ားအား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးသကဲသ့ို႔ ရွိေနပါသည္။ သတင္းမဒီီယာ သမားမ်ား၊ 
လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေႏွာင့္အယက္ွ ကငး္ရငွ္းစြာႏွင့္ သီးျခား 
လြတ္လပစ္ြာ လုပေ္ဆာငခ္ြင့္ ရွိရမည္ ျဖစသ္လုိ အေရးယူ ေႏွာင့္ယွကခ္မံႈအား စိုးရိမပ္ူပန္မႈ မရွိပဲ 
၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ ၎တုိ႔၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ထုတေ္ဖာ္ 
ေျပာၾကားခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစ ီ စနစႏွ္င့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေပၚ 
တည္ေဆာက္ထားေသာ ရွငသ္န္အားေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံ တစႏုိ္င္ငံသည္ သီးျခား 
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လြတ္လပေ္သာ အသံရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိငရ္ာ အထူး လုပ္ပိငု္ခြင့္ ရွိေသာ 
အင္စတီက်ဴးရငွ္းမ်ား အပါအဝင္ အျခား သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရငွ္းမ်ားအား 
လိုအပသ္လုိ ခြဲျခားဆကဆံ္မႈ မရွိပ ဲ လူ႔အသုိင္းအဝန္း အားလုံးအေပၚ ေလးစားတန္ဖုိးထား 
တတ္ရန ္ လိအုပ္ပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား မေပၚေပါက္လာေသးသ၍ 
ၿငိမ္းခ်မး္ေရး၊ ဒီမိကုေရစႏွီင့္ ေရရွညဖ္ြံ႕ၿဖိဳးေရးသုိ႔ ေရွးရႈေသာ စစ္မနွသ္ည့္ လမ္းစဥ္အား 
မရရွိႏုိင္ေပ။ 

 ၄။ အၾကျံပဳ တိုက္တြနး္ခ်ကမ္်ား  

၆၁။ ျမနမ္ာႏုိငင္ ံလူ႔အခြင့္အေရး ဆိငုရ္ာ အထးူကိယုစ္ားလယ္ွႏွင့္ အခ်က္အလက ္ရာွေဖြေရး 
အဖြဲ႕ (FFMM) အပါအဝင ္မဟာမငး္ႀကးီရံုးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စနစမ္်ားက အစရီငခ္ထံားေသာ 
ယခင ္ အစရီငခ္စံာမ်ား၌ ပါဝငသ္ည့္ အၾကျံပဳ တိကုတ္ြနး္ခ်ကမ္်ားကိ ု ကလုသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရး ဆိငုရ္ာ မဟာမငး္ႀကးီရံုး (OHCHR) အေနျဖင့္ ထပေ္လာငး္ ေဖာ္ျပလိပုါသည။္ 
(OHCHR) သည ္ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ အခ်ကမ္်ားကိ ုထပတ္ိးု အၾကျံပဳပါသည္။   

 (က) ျမနမ္ာႏုိငင္ ံအစိးုရသို႔  

(၁) ႏိုငင္အံဝမွး္ အပစအ္ခတရ္ပစ္ဲေရး ရရွရိနႏ္ွင့္ လသူားခ်ငး္ စာေထာကထ္ားမႈ 
ဆိုငရ္ာ အေထာကအ္ပံမ့်ားအား တားဆးီပတိပ္ငေ္နမႈ အပါအဝင ္ ႏိုငင္တံကာ 
လူသားခ်ငး္ စာနာေထာကထ္ားမႈ ဆိငုရ္ာ ဥပေဒႏွင့္ အျပညျ္ပညဆ္ိငုရ္ာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဥပေဒတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ အၾကမး္ဖကမ္ႈမ်ား အဆံုးသတရ္န ္ခ်ကခ္်ငး္ ေဆာငရ္ြကပ္ါ။   

(၂) ရခိငုျ္ပညန္ယႏွ္င့္ ခ်ငး္ျပညန္ယမ္်ားရွ ိစစရ္ာဇဝတမ္ႈမ်ားႏွင့္ လသူားတမိ် ဳးႏြယလ္ံုး 
အေပၚ သကေ္ရာက္သည့္ ရာဇဝတမ္ႈမ်ား အပါအဝင ္ ႏိုငင္တံကာ လသူားခ်ငး္ 
စာနာေထာကထ္ားမႈ ဆိငုရ္ာ ဥပေဒအား ခ်ိဳ းေဖာကမ္ႈမ်ား အားလံုးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳ းေဖာကမ္ႈမ်ား အားလံုး အေပၚ စြပစ္ြဲခ်ကမ္်ားအား သးီျခားလြတလ္ပေ္သာ၊ 
ဘကလ္ိကုမ္ႈကငး္ေသာ၊ ႏံွ႔စပစ္ံုလငေ္သာ စံုစမး္စစေ္ဆးေရးမ်ားအား မဆိငုး္မတြပဲ 
ေဆာငရ္ြကပ္ါ။ ယငး္ေနာက ္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြနသ္မူ်ားအား ပြင့္လငး္ျမငသ္ာမႈႏွင့္ 
လကခ္ ံ ယံုၾကညႏုိ္ငေ္သာ လပုထ္ံုးလပုန္ညး္မ်ားမ ွ တဆင့္ တရားမွ်တမႈကိ ု
ေဖာ္ေဆာငပ္ါ။  

(၃) ရခိငုျ္ပညန္ယႏွ္င့္ ျမနမ္ာႏုိငင္၏ံ အျခားေဒသမ်ား၌ လငိပ္ိငုး္ဆိငုရ္ာ 
ရာဇဝတမ္ႈမ်ား ျဖစပ္ြားခဲေ့ၾကာငး္ အသအိမတွျ္ပဳပါ။ ျပစမ္ႈ က်ဴးလြနသ္မူ်ားအား 
ေဖာ္ထတုႏုိ္ငရ္နႏွ္င့္ တာဝနယ္ ူ ျပစဒ္ဏက္်ခေံစရန ္ တကိ်ျပတသ္ားေသာ 
စမီေံဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ား ခ်မတွ ္အေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ပါ။ က်ဴးလြနခ္ရံသူမ်ား အတြက ္
က်နး္မာေရး ဝနေ္ဆာငမ္ႈႏွင့္ စတိပ္ိငုး္ဆိငုရ္ာ၊ လမူႈေရးရာ အကအူညီမ်ား ရရွဖိို႔ 
ေဆာငရ္ြကပ္ါ။  

(၄) တရားဥပေဒ စိးုမိးုေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒမီိကုေရစ ီအေျခခမံမူ်ားအား စြဲၿမဲစြာ 
ထိနး္သမိး္ႏုိငရ္န္ အလို႔ငွာ ပးူေပါငး္ေဆာငရ္ြကခ္ြင့္ႏွင့္ လအူမ်ား ပါဝငႏုိ္ငခ္ြင့္ ရွေိသာ 
ခ်ဥး္ကပမ္ႈမ ွ တဆင့္ အငစ္တီက်ဴးရငွး္မ်ား ဖြဲ႕စညး္ တညေ္ထာငျ္ခငး္ႏွင့္ ဖြဲ႕စညး္ပံု 
ဆိုငရ္ာ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လဲမႈမ်ား အပါအဝင ္ တရားစရီငေ္ရး သးီျခားလြတလ္ပေ္စရန ္
ႀကိဳ းပမး္မႈမ်ား ႏွင့္ အရပသ္ား ထနိး္ခ်ဳပမ္ႈ အားေကာငး္ေစသည့္ လံုျခံဳ ေရး က႑ 
ျပဳျပငေ္ျပာငး္လဲေရး ဆိငုရ္ာ ႀကိဳ းပမး္မႈမ်ားကိ ုအားျဖည့္ပံပ့ိးုေပးပါ။    
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(၅) ကလုသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမငး္ႀကီးရံုး (OHCHR) အား ျမနမ္ာႏုိငင္အံတြငး္ 
ဝငခ္ြင့္ျပဳရန၊္ (OHCHR) ရံုး အေျခစိကု ္ ဖြင့္ခြင့္ျပဳရန ္ ပ့ံပိးုေပးပါ။ နညး္ပညာဆိငုရ္ာ 
ပးူေပါငး္ ေဆာငရ္ြကမ္ႈ၌ (OHCHR) ႏွင့္ ပးူတြ ဲလပုေ္ဆာငပ္ါ။ 

(၆) တိငု္းရငး္သား လမူ်ိဳးႏွင့္ ႏု္ိငင္သံားျပဳျခငး္ အၾကား ခ်ိတဆ္ကမ္ႈကိ ု
ပယဖ္်ကျ္ခငး္ျဖင့္ (၁၉၈၂) ခႏွုစ ္ ႏုိငင္သံား ဥပေဒအား ျပငဆ္ငပ္ါ။ ႐ိဟုငဂ္်ာ လမူ်ိဳးအား 
ႏိုငင္သံား ျဖစခ္ြင့္ ျပနလ္ည ္ေပးအပပ္ါ။  

(၇) အျပညျ္ပညဆ္ိငုရ္ာ စခံ်ိနစ္ႏံႈနး္မ်ားႏွင့္ အညီ စစေ္ရာွင္ဒကုၡသညမ္်ား အတြက ္
ေရရညွတ္ညတ္ံမ့ည့္ ေျဖရငွး္ခ်က ္ရရွရိန ္အေရးယ ူေဆာငရ္ြကၿ္ပးီ ဒကုၡသည ္စခနး္မ်ား 
ပတိသ္မိး္ေရး အတြက ္အမ်ိဳးသား အဆင့္ မဝူါဒအား အေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ေဆာငပ္ါ။  

(၈) ျမနမ္ာႏုိငင္ ံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရငွသ္ည ္ပဲရစ ္အေျခခံမမူ်ားအား အျပည့္အဝ 
လိုကန္ာေစရန ္အေရးယ ူေဆာငရ္ြကပ္ါ။ ထိေုကာ္မရငွ ္အဖြဲ႕ဝငမ္်ား ခန္႔အပရ္ာ၌လည္း 
ပြင့္လငး္ျမငသ္ာရွေိသာ လပုင္နး္စဥမ္ ွတဆင့္ ေဆာငရ္ြကပ္ါ။ ေကာ္မရငွ ္အဖြဲ႕တြင ္လမူႈ 
အဖြဲ႕အစညး္မ ွကိယုစ္ားလယွမ္်ားႏွင့္ လမူ်ိဳ းစ ုလနူညး္စ ုအုပစ္ုမ်ားမ ွကိယုစ္ားလယွမ္်ား 
ပါဝငပ္ါေစ။  

(၉) (၂၀၁၆) ခုႏွစတ္ြင ္ ျပ႒ာနး္ခဲေ့သာ ေျမအသံုးခ်မႈ မဝူါဒႏွင့္ အညီ ေဆာငရ္ြကမ္ည့္ 
ေျမယာ စမီခံန္႔ခြဲေရး ဆိငုရ္ာ မေူဘာင ္တစရ္ပ ္ေပၚေပါကလ္ာမည့္ အခ်နိအ္ထ ိ(၂၀၁၂) 
ခႏွုစ ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ၊ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္ ေျမလြတ၊္ ေျမလပ၊္ ေျမ႐ိငုး္ စမီခံန္႔ခြဲေရး 
ဥပေဒႏွင့္ (၁၉၈၄) ခႏွုစ ္ေျမသမိး္ဆညး္ေရး ဥပေဒ/ (၂၀၁၉) ခႏွုစ ္ေျမသမိး္ဆညး္ျခငး္၊ 
ျပနလ္ည္ ေနရာခ်ထားျခငး္ႏွင့္ ျပနလ္ည ္ ထေူထာငျ္ခငး္ ဆိငုရ္ာ ဥပေဒမ်ား အရ 
ေျမသမိး္ဆညး္ျခငး္မ်ား ေဆာင္ရြက ္ အေကာင္အထည ္ ေဖာ္ေနမႈ အေပၚ တရားဝင ္
ဆိုငး္ငံစ့ာ ထတုျ္ပနပ္ါ။  

(၁၀) ဒမီိကုေရစ ီ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစညး္ အတြငး္ သတငး္မဒီယီာႏွင့္ လမူႈ 
အဖြဲ႕အစညး္မ်ား၏ စႏံႈနး္တနဖ္ိးုမ်ားအား လသူရိငွၾ္ကား ထတုေ္ဖာ္ အသအိမွတျ္ခငး္ႏွင့္ 
၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတလ္ပခ္ြင့္မ်ားအား က်င့္သံုးေနျခငး္ အေပၚ ရာဇဝတမ္ႈ 
အျဖစ ္အေရးယျူခငး္ကိ ုရပတ္န္႔ျခငး္အားျဖင့္ သတငး္ မဒီယီာႏွင့္ လမူႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သီးျခားလြတလ္ပမ္ႈ ရွေိစရန ္ အေထာကအ္ကျူပဳေသာ ပတဝ္နး္က်င ္ တစရ္ပအ္ား 
ေဖာ္ေဆာငပ္ါ။ 

(၁၁) သကဆ္ိငုေ္သာ အျပည္ျပညဆ္ိငုရ္ာ တရားေရးႏွင့္ တာဝနခ္မံႈ ဆိငုရ္ာ 
စနစမ္်ားႏွင့္ အသစ ္ ခန္႔အပျ္ခငး္ခရံသည့္ ကလုသမဂၢ၏ ျမနမ္ာႏိုငင္ ံ ဆိငုရ္ာ 
လူ႔အခြင့္အေရး အထးူ ကိယုစ္ားလယွအ္ား အဓပိၸာယရ္ွစိြာ ပးူေပါငး္ေဆာငရ္ြကပ္ါ။  

 (ခ) ျမနမ္ာႏုိငင္ရံွ ိတိငုး္ရငး္သား လကန္ကက္ိငု ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ 

ႏိုငင္တံကာ လသူားခ်ငး္ စာနာေထာကထ္ားမႈ ဆိုငရ္ာ ဥပေဒတြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ရနလ္ိတုိကုခ္ိကုမ္ႈမ်ား၊ အၾကမး္ဖကမ္ႈမ်ားႏွင့္ ႏိုငင္တံကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အျမတထ္တု ္ ခ်ိဳ းေဖာကမ္ႈမ်ားအား အဆံုးသတေ္စမည့္ 
ေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ား အားလံုး အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ေဆာငပ္ါ။  

(ဂ) ျမနမ္ာႏုိငင္ရံွ ိကလုသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း ရံုးမ်ားသို႔  

(၁) အခ်ကအ္လက ္ရာွေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFMM) ၏ အၾကျံပဳ တိကုတ္ြနး္ခ်ကမ္်ားအား 
အေကာငအ္ထည ္ ေဖာ္ေဆာငရ္န ္ ဆကလ္က ္ ႀကိဳ းပမး္ပါ။ အျပညျ္ပညဆ္ိငုရ္ာ ဥပေဒ 
ေအာက၌္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႀကးီေလးသည့္ ရာဇဝတမ္ႈမ်ားအား က်ဴးလြနထ္ားသတူို႔ 
အေပၚ တာဝနခ္ ံ အေရးယရူန ္ အတြက ္ က်ဴးလြနခ္ထံားရသမူ်ား၏ အခြင့္အေရးအား 
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အသအိမတွျ္ပဳရနႏွ္င့္ ရာဇဝတမ္ႈ ထပ္မကံ်ဴးလြနမ္ႈ အေပၚ တားဆးီရန ္အဓကိထားသည့္ 
ရႈေထာငစ္ံု ျခံဳ ငံုသည့္ ေျပာဆိဆုကဆ္မံႈမ်ိဳးျဖင့္ စဥဆ္ကမ္ျပတ ္အေရးဆိတုိကုတ္ြနး္ပါ။   

(၂) ျမနမ္ာႏုိငင္အံတြငး္ရွ ိ ပ႐ိဂုရမမ္်ားအား အေကာငအ္ထည ္ ေဖာ္ေဆာငရ္ာတြင ္
လူ႔အခြင့္အေရး အေျချပဳ ခ်ဥး္ကပမ္ႈႏွင့္ သတိႀကးီစြာ အဆင့္လိကု ္ ေဆာငရ္ြကသ္ည့္ 
လုပင္နး္စဥမ္်ားျဖင့္ ပးူေပါငး္ေဆာငရ္ြကပ္ါ။ 

    

 


