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၂၀၁၆ ခုနှ စ် ေမလ ၂ ရက်ေန့
သမမ တ ဦးထင်ေကျာ်
ေနြပည်ေတာ်
ြပည်ေထာင်စုသမမ တြမန်မာနို င်ငံေတာ်
စပ်လျဥ်းသည့ ်အြကာင်းအရာ- အစို းရသစ်အတွ က် လူ ့အခွ င်အေရးဆို င်ရာ
ဦ းစားေပးမှု များ
ေလးစားရပါေသာ သမမ တဦ းထင်ေကျာ်
၁၉၆၂ ေနာက်ပိုင်းတွ င် ဒီ မိုကေရစီ နည်းကျ ေရွးေကာက်ခံ၍ တက်လာသည့်
လွှ တ်ေတာ်မှ ခန်အ
့ ပ်လိုက်သည့် ြမန်မာနို င်ငံ၏ ပထမဦ းဆုံးေသာ
အရပ်သားသမမ တြဖစ်လာသည့် အတွ က် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါသည်။
တို င်းြပည်ကို ဖိ နှိပ်ချုပ်ချယ်ထားသည့် စစ်အစို းရ အုပ်ချုပ်မှုကို အဆုံးသတ်ရာတွ င်
လူ ြကီ းမင်း၊ အမျ ိုးသား ဒီ မိုကေရစီ အဖွဲ ခ့ ျုပ် ေခါင်းေဆာင်
ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်နှင့် သန်းေပါင်းများစွ ာေသာ ြမန်မာြပည်သူများ
ေပးဆပ်ခဲ့ရမှု များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ေလးစားပါသည်။
Human Rights Watch သည် အစို းရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ အ
့ စည်းြဖစ်ြပီ း
ကမဘာတစ်လွှားရှိ နို င်ငံေပါင်း ၉၀ ေကျာ်တွင် လူ ့အခွ င့ ်အေရးနှ င့် ပတ်သက်၍
ေလ့ လာေစာင့်ြကည့် ြပီ း အစီ ရင်ခံစာများ တင်သွင်းေနပါသည်။ ြမန်မာနို င်ငံရှိ
လူ ့အခွ င့ ်အေရး အေြခအေနကို မှတ်တမ်းတင်ထားြပီ း လူ ့အခွ င့ ်အေရးကို
ြမှင့်တင်ရန်နှင့် အကာအကွ ယ်ေပးရန် အားေပးေထာက်ခံလာခဲ့ သည်မှာ ၂၅
နှ စ်ေကျာ်လာြပီ ြဖစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ လူ ြကီ းမင်းထံ သို ့ စာေရးသားရြခင်းမှာ ြမန်မာနို င်ငံတွ င် ြုကံေတွ ့ေနသည့်
အဓိ က လူ ့အခွ င့်အေရးဆို င်ရာ စိ န်ေခါ်မှု များအေြကာင်း ေဖာ်ြပရန်နှင့် လူ ြကီ းမင်း၏
အစို းရမှ ၎င်းတို ့ကို ေြဖရှင်းနို င်ေစရန် အြကံ ေပးအပ်လို၍ ြဖစ်သည်။ တို င်းြပည်၏
လူ ့အခွ င့ ်အေရး ြပဿနာအများအြပားကို ေြဖရှင်းသည့် အခါတွ င် မူ ဝါဒများ
ေရးဆွဲ ြခင်း၊ ထို မူ ဝါဒများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းလု ပ်သည့် အခါ
ဤအြကံ ေပးချက်များသည် အသုံးဝင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မှ ေမျှာ်လင့်ပါသည်။
စစ်အာဏာရှင် အုပ်စိုးမှု လက်ေအာက်တွင် ရာစုနှ စ်တစ်ဝက်ေကျာ်ြကာ ေနြပီ းေနာက်
ြမန်မာနို င်ငံကို အခွ င့ ်အေရးများကို ေလးစားသည့် ဒီ မိုကေရစီ ြဖစ်ေစရန်
ေြပာင်းလဲ ရာတွ င် အစို းရအေနြဖင့် ြုကံေတွ ရ့ မည့် စိ န်ေခါ်မှု ပမာဏကို ကျွန်ုပ်တို့မှ
အသိ အမှတ်ြုပပါသည်။ လူ ြကီ းမင်းတို ့ အေမွ ဆက်ခံရသည့်
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မေတာ်မတရားအုပ်ချုပ်မှုတွင် အေြခခံ မှစ၍ မှားယွ င်းေနသည့် ၂၀၀၈ ဖွဲ စ့ ည်းပုံ
အေြခခံ ဥပေဒပါဝင်ပါသည်။ ထို ဖွဲ စ့ ည်းပုံအေြခခံ ဥပေဒသည် အရပ်သားများထံ မှ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ မှုကို
ကန်သ
့ တ်ရန်နှင့် တပ်မေတာ် (အမျ ိုးသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ ့အစည်း) အတွ က် ကျန်ရှိသည့် ဖွဲ ့စည်းပုံ
အေြခခံ ဥပေဒ အာဏာများကို ထိ န်းသိ မ်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ေရးဆွဲ ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
Human Rights Watch မှ ထပ်မံ၍ေြပာလို သည်မှာ အေြခခံ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်ရန်
ေတာင်းဆို ပါသည်။ ထို မှသာ လွှ တ်ေတာ်တွင် စစ်တပ်ကိုယ်စားလှ ယ်များ ေနရာယူ ထားမှု ကို
အဆုံးသတ်နိုင်ြပီ း အဓိ က ဝန်ြကီ းဌာနသုံးခုကို စစ်တပ်မှ ထိ န်းချုပ်ရန် အားေပးထားသည့်
ြပဌာန်းချက်များကို ပယ်ဖျက်၍ ေရွးေကာက်ခံ အရပ်သားအစို းရမှ လု ပ်ေဆာင်သင့်သည့်
ဆုံးြဖတ်ချက်များကို စစ်တပ်မှ ချမှတ်နိုင်ေစရန် ခွ င့ ်ြုပထားသည့် ကျန်ရှိေနေသးေသာ အာဏာများ
အဆုံးသတ်သွားမည်ြဖစ်သည်။ လာမည့် အမျ ိုးသား ေရွးေကာက်ပွဲတွင် လွှ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှ ယ်
ေနရာ အားလု ံ းအတွ က် ြဖစ်သင့်သည်။ ထို မှသာ ြမန်မာနို င်ငံရှိ ြပည်သူများအေနြဖင့်
အရပ်သားအစို းရတစ်ရပ်ကို ြပည့် ြပည့် ဝဝ ေရွးချယ်နိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ြမန်မာနို င်ငံတွ င် ပညာရှင်ပီသေသာ တရားစီ ရင်ေရး၊ တရားဥပေဒစို းမို းေရးကို ဆယ်စုနှ စ်များစွ ာ
လျစ်လျူရှုမှုများနှ င့် ေလ့ ကျင့်သင်ြကားခံ ရမှု နည်းပါးြပီ း တာဝန်မယူ သည့ ်စစ်တပ်နှင့် ရဲ ကဲ့ သို ့ေသာ
အတွ င်းအထိ လှုိက်စားေနသည့် ြပဿနာများကို ြုကံေတွ ့ေနရပါသည်။ အစို းရပို င်းတွ င် အေြပာင်းအလဲ
ြဖစ်ေပါ်ေနသည်အထိ အာဏာပို င်များသည် ြငိ မ်းချမ်းစွ ာ ဆနဒ ထုတ်ေဖာ်သူများနှ င့် ေဝဖန်သူများကို
ဆက်လက် ဖမ်းဆီ းေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရသည် ယခုအခါတွ င်
နို င်ငံေရးအကျဥ်းသားများကို လွ တ်ြငိ မ်းချမ်းသာခွ င့ ် စတင်ေပးေနြပီ း နို င်ငံေရး
အေြကာင်းြပချက်ေြကာင့် တရားရင်ဆိုင်ေနရသူ များကို စွဲ ထားသည့် အမှု များကို လည်း
ပယ်ဖျက်ေနသည့် အတွ က် ထို သို ့လိုက်လံ ဖမ်းဆီ းေနမှု များလည်း အဆုံးသတ်သွားမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မှ
ေမျှာ်လင့်ပါသည်။ အစွ န်းေရာက်သူများသည် အြကမ်းဖက်မှုများနှ င့် ဘာသာေရး၊ လူ မျ ိုးေရးအရ
လူ နည်းစုြဖစ်သူများ အေပါ်တွ င် ခွဲ ြခားဆက်ဆံမှု များကို မီ းေလာင်ေလပင့်
လု ပ်ေနြကပါသည်။ ြပီ းခဲ့ သည့် ဆယ်စုနှ စ်များတွ င် အေရှ ့ေတာင်အာရှ၌ သိ သာထင်ရှားသည့်
စီ းပွ ားေရး တို းတက်မှုကို ြုကံေတွ ့ခဲ့ ရေသာ်လည်း စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုေြကာင့ ် ခန်မ
့ ှ န်းေြခအရ လူ ဦ းေရ၏
၂၆% ရှိေသာ ြမန်မာနို င်ငံရှိ လူ အများအြပားသည် အလွ န်တရာ ဆင်းရဲ မွဲေတမှု တွင်
ကျန်ေနေသးပါသည်။ ြမင့်မားလှ သည့် အကျင့်ပျက်ြခစားမှု ေြကာင့်လည်း ပို မို ဆို းရွားခဲ့ ပါသည်။
နို င်ငံေတာ်နှင့် တို င်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများအြကား ယခုထက်ထိ ြဖစ်ပွားေနသည့်
လက်နက်ကိုင် ပဋိ ပကခ ေြကာင့် မေရမတွ က်နိုင်ေအာင် အသက်ဆုံးရှုံ းရမှု များ ရှိခဲ့ြပီ း တို င်းြပည်၏
အစွ န်အဖျားအကျဆုံးတွ င် ေရာက်ေနသည့် သန်းနှ င့်ချီေသာ အရပ်သားအများစုအတွ က် စီ းပွ ားေရးတွ င်
ခက်ခဲမှုများြုကံေတွ ့ရပါသည်။
Human Rights Watch မှ သတိ ထားမိ သည်မှာ ြမန်မာနို င်ငံရှိ မည်သည့် အစို းရသစ်မဆို
လူ ့အခွ င့ ်အေရး အေြခအေနများတွ င် တို းတက်ေစေရးနှ င့် ပတ်သက်၍ ြပည်တွင်းနှ င့် နို င်ငံတကာမှ
ြကီ းြကီ းမားမား ေမျှာ်လင့်ထားမှု များအတို င်း ြဖစ်ေပါ်ေစရန် လျှင်လျှင်ြမန်ြမန်

လု ပ်ေဆာင်နိုင်စွမ်းမရှိနိုင်ပါ။ သို ့ေသာ်လည်း ြမန်မာနို င်ငံရှိ ြပည်သူများ၏ ဘဝကို တို းတက်ေစရန်
လျှင်လျှင်ြမန်ြမန် လု ပ်ေဆာင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းအများ အြပားရှိြပီ း တစ်ချိန်တည်းတွ င်
အသီ းအပွ င့ ်များကို ခံ စားနို င်ရန်၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် အချိန်ယူရမည့်
မူ ဝါဒေရးဆွဲ ြခင်းများလည်းရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံြကည်ပါသည်။ ေအာက်တွင် အဓိ က
ြပဿနာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ေဖာ်ြပထားြပီ း ြမန်မာနို င်ငံအား အခွ င့ ်အေရးများကို ေလးစားသည့်
တို င်းြပည်ြဖစ်ေစရန် ြကီ းြကီ းမားမား ပုံသွ င်းရာတွ င် လူ ြကီ းမင်းနှ င့် လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရ
လု ပ်ေဆာင်ရန် တို က်တွန်းလို သည့် ချက်ချင်းလု ပ်ေဆာင်ရန်နှင့် တြဖည်းြဖည်း လု ပ်ေဆာင်ရန်
အြကံ ြုပချက်များကို ေဖာ်ြပလို က်ပါသည်။
ဤအြကံ ြုပချက်များသည် လူ ြကီ းမင်းအတွ က် အသုံးဝင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မှ ေမျှာ်လင့်ပါသည်။
လူ ြကီ းမင်းလု ပ်ေဆာင်မည့် ေဆာင်ရွက်မှုများကို ေလ့ လာလို ြပီ း လာမည့် လများ နှ စ်များတွ င်
အြုပသေဘာ ေဆာင်၍ လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရနှ င့် အလု ပ်လုပ်ေဆာင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အေနြဖင့်
ဆနဒ ရှိပါသည်။
ရို းသားစွ ာြဖင့်

Brad Adams
အမှု ေဆာင်ဒါရို က်တာ
အာရှဌာနခွဲ
မိ တတူကို
ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်၊ နို င်ငံေတာ်အြကံ ေပးပုဂဂိ ုလ်၊ နို င်ငံြခားေရးရာ ဝန်ြကီ းဌာနနှ င့် သမမ တရုံ း
ဝန်ြကီ းဌာန ဝန်ြကီ း
ဦ းထွ န်းထွ န်းဦ း၊ ေရှ ့ေနချုပ်
ဒု တိ ယဗို လ်ချုပ်ြကီ း ေကျာ်ေဆွ ၊ ြပည်ထဲေရးဝန်ြကီ းဌာန ဝန်ြကီ း
ဦ းေဖြမင့်၊ ြပန်ြကားေရးဝန်ြကီ းဌာန ဝန်ြကီ း

အစို းရသစ်အတွ က် လူ အ
့ ခွ င့ ်အေရးဦ းစားေပးမှု များ
၁။ နို င်ငံေရး အကျဥ်းသားများအားလု ံ းကို လွှ တ်ေပးြခင်း
အမျ ိုးသားဒီမိုကေရစီ အဖွဲ ခ့ ျုပ်ထံမှ လွှ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှ ယ် ၁၀၀ ေကျာ်သည် ယခင်က နို င်ငံေရး
အကျဥ်းသားများ ြဖစ်ြကေသာေြကာင့် ဧြပီ ၈ရက် ၂၀၁၆တွ င် အကျဥ်းသား ၁၉၉ဦ းကို
လွှ တ်ေပးခဲ့ သလို
လက်ရှိ နို င်ငံေရးအကျဥ်းသားများကို လွှ တ်ေပးြခင်းသည် လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရအတွ က်
အဓိ ကရည်ရွယ်ချက် ြဖစ်မည်ဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံြကည်မှုရှိပါသည်။ ြပီ းခဲ့ သည့် အစို းရသည်
၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၄အတွ င်း နို င်ငံေရး အကျဥ်းသားများကို လွ တ်ြငိ မ်းချမ်းသာခွ င့ ် ေပးမှု များ
ဆက်တိုက်လုပ်ေဆာင်ခဲ့မှု ကို အသိ အမှတ်ြုပရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ၎င်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်
ေနာက်ဆုံးနှ စ်တွင် သိ န်းစိ န်အစို းရသည် လူ ထုသို ့ ကတိ ကဝတ် ြုပထားသည့် အတို င်း ကျန်ရှိသည့်
နို င်ငံေရး အကျဥ်းသားများ အားလု ံ းကို ြပန်လွှတ်ေပးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ အစို းရ၏
အဓိ ကလု ပ်ေဆာင်ချက်တစ်ခုအေနြဖင့် ြမန်မာနို င်ငံ၏ ကျန်ရှိသည့် နို င်ငံေရး အကျဥ်းသားများကို
လွှ တ်၍ လက်ရှိတွင် အမှု ရင်ဆိုင်ေနရသည့် ကျန်သည့် လူ ၄၀၀ကို အမှု ရုတ်သိမ်းြခင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မှ
ြုကိဆိုပါသည်။ ဤြဖစ်စဥ်ကို ဧြပီ ၈ရက် လွ တ်ြငိ မ်းချမ်းသာခွ င့ ်ြဖင့် အစြုပခဲ့ ြပီ ြဖစ်ပါသည်။
ဤြဖစ်စဥ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ေစာစီ းစွ ာလု ပ်ေဆာင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ တို က်တွန်းပါသည်။
ယခင်က နို င်ငံေရးအကျဥ်းသား အုပ်စုများနှ င့် တို င်ပင်ေဆွ းေနွးြပီ း “နို င်ငံေရး အကျဥ်းသား”ဟူ ေသာ
အနက်အဓိ ပပါယ်ဖွင့ ်ဆို မှု ကို NLD အစို းရမှ အြပီ းသတ်ြပီ းပါက တရားမျှတမှု မရှိဘဲ
အကျဥ်းချခံ ထားရသည့် သူ များကို လွှ တ်ေပးမှု များ ပို မို ြမန်ဆန်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။
သေဘာတူ ထားသည့် အနက်အဓိ ပပါယ်ဖွင့ ်ဆို မှု နှင့် အညီ နို င်ငံေရးအကျဥ်းသားဆို သည်မှာ
“လူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် ကဏဍတစ်ရပ်ရပ်တွင် တက်ြွကသည်ဟု သိ ြမင်ေသာေြကာင့် သို ့မဟုတ်
သိ ထားေသာေြကာင့်၊ အားေပးေထာက်ခံသည်ဟု သိ ြမင်ေသာေြကာင့ ် သို ့မဟုတ် သိ ထားေသာေြကာင့်
သို ့မဟုတ် လွ တ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု ၊ သာတူ ညီ မျှမှု၊ လူ ့အခွ င့ ်အေရးနှ င့် တို င်းရင်းသား အခွ င့ ်အေရး
အပါအဝင် နို င်ငံသားနှ င့် နို င်ငံေရး အခွ င့ ်အေရးများကို ြမှင့်တင်ေပးသည့် လု ပ်ငန်းနှ င့် သက်ဆိုင်မှု
ေြကာင့် နို င်ငံေရးအရ ြပစ်မှုြဖင့် စွဲ ချက်တင်ြပီ း သို ့မဟုတ် ရာဇဝတ်မှု သို ့မဟုတ် အရပ်သားြပစ်မှုြဖင့်
မမှန်မကန် စွဲ ချက်တင်ြပီ း နို င်ငံေရးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဖမ်းဆီ းြခင်း၊ ထိ န်းသိ မ်းြခင်း သို ့မဟုတ်
ေထာင်ချြခင်း ခံ ရသည့် မည်သူ့ကိုမဆို ” ေခါ်သည်။
Human Rights Watch သည် လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရကို လက်ရှိ နို င်ငံေရးအကျဥ်းသားများ အားလု ံ းကို
လွှ တ်ေပးေရးကို အြပီ းသတ်ရန်နှင့် ထိ န်းသိ မ်းထားသူ များ သို ့မဟုတ် အမှု ရင်ဆိုင်ေနရသူ များကို
တရားစွဲ ဆိုထားသည့် နို င်ငံေရးအရ ဦ းတည်ေသာ စွဲ ချက်များကို ေဒသခံ အာဏာပို င်များမှ ချက်ချင်း
့ ပးရန် ဦ းစားေပးအြဖစ် လု ပ်ေဆာင်ပါဟု ကျွန်ုပ်တို့မှ တို က်တွန်းလို ပါသည်။
ရု တ်သိမ်းေရး အမိ န်ေ
လူ ြကီ းမင်း၏အစို းရသည် နို င်ငံေရးအရ ဦ းတည်ေသာ ဖမ်းဆီ းမှု သံသရာကို အဆုံးသတ်ြပီ း အေြခခံ

လွ တ်လပ်ခွင့ ်များကို ချ ိုးနှ ိမ်သည့် အခွ င့ ်အေရးချ ိုးေဖာက်သည့် ဥပေဒများကို အသုံးြုပသည့်
ေဒသဆို င်ရာ အရာရှိများကို ထိ န်းချုပ်ရန် လု ပ်ေဆာင်ရန် တို က်တွန်းပါသည်။
၂။အေြခခံ အခွ င့်အေရးများကို ချိုးေဖာက်သည့် ြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရး ဥပေဒများ
ဖိ နှိပ်ချုပ်ချယ်ြပီ း ထင်သလို လု ပ်တတ်သည့် စစ်တပ်အုပ်စိုးမှု ေအာက် ဆယ်စုနှ စ်များစွ ာ
ေနလာြပီ းသည့် အခါ NLD သည် တရားဥပေဒ
စို းမို းေရးကို တည်ေထာင်ရန် ဦ းစားေပးေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အစို းရ သို ့မဟုတ် စစ်တပ်ကို
ြငိ မ်းချမ်းစွ ာ ေဝဖန်သူများကို တရားစွဲ ဆိုရန် အသုံးြုပသည့် ဥပေဒများကို လျှင်လျှင်ြမန်ြမန်
ပယ်ဖျက်ရန် သို ့မဟုတ် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန် လု ပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် အာဏာကို အလွဲ သုံးစားြုပသူ များ
အသုံးချသည့် နည်းလမ်း
များကို ဖယ်ရှားြပီ း နို င်ငံေရးအရ ဦ းတည်ေသာ ဖမ်းစီ းမှု များနှ င့် ထိ န်းသိ မ်းမှု များ သံ သရာကို
အဆုံးသတ် နို င်မည်ြဖစ်သည်။
Human Rights Watch သည် ေအာက်ပါဥပေဒများနှ င့် ြပဌာန်းချက်များကို ပယ်ဖျက်ြခင်း သို ့မဟုတ်
ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်းလု ပ်ရန်အတွ က် လွှ တ်ေတာ်တွင် ေဆွ းေနွးြကရန် လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရကို
တို က်တွန်းပါသည် (မြကာမီ ထုတ်ြပန်မည့် အစီ ရင်ခံစာတွ င် မည်သို့လုပ်ရမည်ဆိုသည့် အေြကာင်း ပို မို
အေသးစိ တ်ကျသည့် အြကံ ြုပချက်များကို ေပးအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်)



ြငိ မ်းချမ်းစွ ာ စီ တန်းလှ ည့်လည်ခွင့ ်နှ င့် ြငိ မ်းချမ်းစွ ာ ဆနဒ ြပခွ င့ ် အက်ဥပေဒ၊ ပု ဒ်မ ၄စီ တန်းလှ ည့် လည်လိုသူ များသည် ရို းရှင်းစွ ာ နို ့တစ်စာ ေပးပို ့မှုမျ ိုးမဟုတ်ပဲ
“သေဘာတူ မှု ”ရယူ ရန်လိုအပ်ေစြခင်း၊ ပု ဒ်မ ၈- စကားေြပာရန် “ခွ င့ ်ြုပထားသည့် ”သူ များသည်
မည်သူမည်ဝါြဖစ်သည်ဆိုသည်နှင့် “ခွ င့ ်ြုပသည့် ေြွကးေြကာ်သံများ” ကဲ့ သို ့ေသာ
အေသးစိ တ်အချက်အလက်များကို ေဖာ်ြပရန် သေဘာတူ မှု လိုအပ်ြခင်း၊ ပု ဒ်မ ၁၈- ြငိ မ်းချမ်းစွ ာ
စီ တန်းလှ ည့် လည်ြခင်း သို ့မဟုတ် ြငိ မ်းချမ်းစွ ာ ဆနဒ ြပြခင်းကို လု ပ်ေဆာင်သည့် အတွ က်
ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လအထိ ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်များကို ကျခံ ေစြခင်း၊ ပု ဒ်မ ၁၉သတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာမှလွဲ ၍ အြခားေနရာတွ င် ြငိ မ်းချမ်းစွ ာ ဆနဒ ြပသြခင်းနှ င့်
စီ တန်းလှ ည့် လည်ရာတွ င် စာများနှ င့် ပတ်သက်၍ ရှည်လျားစွ ာ ေရးသားထားသည့်
စည်းမျဥ်းများအပါအဝင် စည်းမျဥ်းအများအြပားကို ချ ိုးေဖာက်မှုအတွ က် ေထာင်ဒဏ်
သုံးလအထိ ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်များကို ကျခံ ေစြခင်း
ြပစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ ပု ဒ်မ ၁၂၄(က) (နို င်ငံေတာ် အြကည်ညိုပျက်ေစမှု )- အစို းရကို
“အမုန်းပွ ားေစရန် သို ့မဟုတ် အထင်အြမင်ေသးေစရန် သို ့မဟုတ် အြကည်ညိုပျက်ေစရန်
့ ွ န်းအတွ က်
လု ပ်ေဆာင်သည့် သို ့မဟုတ် လု ပ်ေဆာင်ရန် ြုကိပမ်းအားထုတ်သည့် ” မိ န်ခ
ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်ြဖစ်ေသာ ေထာင်ဒဏ်သုံးလကို ကျခံ ေစြခင်း၊ ပု ဒ်မ ၁၄၁-၁၄၇၊
ဆနဒ ြပသူ များကို ြပစ်မှတ်ထားသည့် “တရားမဝင် စီ တန်းလှ ည့် လည်မှုများ” နှ င့် သက်ဆိုင်သည့်
များြပားလှ စွ ာေသာ ြပဌာန်းချက်များ၊ ပု ဒ်မ ၂၉၅(က)- လူ တစား၏ ဘာသာေရးစိ တ်ကို “တမင်
မသမာေသာအြကံ ြဖင့်” နာြကည်းေစြခင်း သို ့မဟုတ် နာြကည်းေအာင် ြုကိးစားြခင်းေြကာင့်







ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်ြဖစ်ေသာ ေထာင်ဒဏ်နှစ်နှစ်အထိ ကျခံ ေစြခင်း၊ ပု ဒ်မ ၂၉၈“သာသနာညို းနွမ်းေစမှု ” အတွ က် ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်ြဖစ်ေသာ ေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိ
ကျခံ ေစြခင်း၊ ပုဒ်မ ၄၉၉-၅၀၂ အထိ ၊ အသေရဖျက်မှုအတွ က် ရာဇ၊တ်ြပစ်ဒဏ်ြဖစ်ေသာ
ေထာင်ဒဏ် နှ စ်နှစ်အထိ ကျခံ ေစြခင်း၊ နှ င့် ပု ဒ်မ ၅၀၅ (ခ)“နို င်ငံေတာ် ြငိ မ်ဝမ်ပိြပားေရး
သို ့မဟုတ် အများြပည်သူ အကျ ိုးပျက်စီးြခင်းကို လု ပ်ေဆာင်၍ လူ ထု သို ့မဟုတ်
လူ ထု၏မည်သည့် အဖွဲ ့အစည်းတွ င်မဆို ေြကာက်ရွံေအာင် သို ့မဟုတ် မြငိ မ်မသက်ြဖစ်ေအာင်
လု ပ်လိုသည့် သို ့မဟုတ် လု ပ်ေဆာင်နိုင်သည့် စိ တ်ဆနဒ ြဖင့်” မည်သည့် စာ၊ ေကာလဟာလ
သို ့မဟုတ် သတင်းတို ့ကို ထုတ်လုပ်၊ ရို က်နှိပ်၊ သို ့မဟုတ် ြဖန်ေ
့ ဝသည့် အတွ က် ရာဇဝတ်ြပစ်မှု
ေထာင်ဒဏ် နှ စ်နှစ်အထိ ကျခံ ေစြခင်း
ဆက်သွယ်ေရး အက်ဥပေဒ၊ ပု ဒ်မ ၆၆(ယ)- “ဆက်သွယ်ေရး ကွ န်ရက်တစ်ခုကို အသုံးြုပ၍
မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမဆို ပုံဖျက်ြခင်း၊ အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းြခင်း၊
ဥပေဒနှ င့်မညီ သည့် တားြမစ်မှုများလု ပ်ြခင်း၊ အသေရဖျက်ြခင်း၊ ေနှ ာင့်ယှက်ြခင်း၊ မမှန်မကန်
ေြပာဆို ြခင်း သို ့မဟုတ် ြခိ မ်းေြခာက်ြခင်း” အတွ က် ရာဇဝတ်ြပစ်မှု ေထာင်ဒဏ် သုံးနှ စ်အထိ
ကျခံ ေစြခင်း။
သတင်းမီ ဒီယာဥပေဒ၊ ပု ဒ်မ ၉-မီ ဒီယာကို ထင်ထင်ရှားရှားမရှိဘဲ ရှည်လျားစွ ာ
ေရးသားထားသည့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများြဖင့် ထိ န်းချုပ်ထားြခင်း၊ အထူ းသြဖင့်
ြပဿနာြဖစ်နိုင်သည့် ပုဒ်မခွဲ များြဖစ်သည့် ၉(ဆ) (အလွ န် ကျယ်ြပန်လ
့ ှ သည့် အသေရဖျက်မှု
ြပဌာန်းချက်) နှ င့် ၉ (ဇ) (နို င်ငံသားေရး၊ ဘာသာေရးနှ င့် လူ မျ ိုးေရးနှ င့်ပတ်သက်၍
ပဋိ ပကခ ြဖစ်ေစရန် ဖန်တီးသည့် ေရးသားြခင်းများ)၊ ပု ဒ်မ၂၅(ခ)- ပုဒ်မ၉ ရှိ
ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ၏ ပုဒ်မခွဲ များြဖစ်ေသာ (ဃ)၊ (စ) သို ့မဟုတ် (ဆ)ကို
ချ ိုးေဖာက်ြခင်းေြကာင့် ရာဇဝတ်ြပစ်မှု ေငွ ဒဏ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်ကို ကျခံ ေစြခင်း။
အီ လက်ထေရာနစ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေရး (က) “နို င်ငံေတာ် လု ံ ြုခံေရး သို ့မဟုတ်
တရားဥပေဒနှ င့် တည်ြငိ မ်ေအးချမ်းမှု သို ့မဟုတ် ရပ်ရွာတည်ြငိ မ်ေအးချမ်းမှု သို ့မဟုတ်
အမျ ိုးသား စည်းလု ံ းညီ ညွတ်မှု သို ့မဟုတ် အမျ ိုးသားစီ းပွ ားေရး သို ့မဟုတ် အမျ ိုးသား
ယဥ်ေကျးမှု ကို ေနှ ာင့်ယှက်ဖျက်စီးသည့် မည်သည့် လု ပ်ရပ်ကိုမဆို လု ပ်ေဆာင်ြခင်း” သို ့မဟုတ်
(ခ) “နို င်ငံေတာ် လု ံ ြုခံေရး သို ့မဟုတ် တရားဥပေဒနှ င့် တည်ြငိ မ်ေအးချမ်းမှု သို ့မဟုတ်
ရပ်ရွာတည်ြငိ မ်ေအးချမ်းမှု သို ့မဟုတ် အမျ ိုးသား စည်းလု ံ းညီ ညွတ်မှု သို ့မဟုတ်
အမျ ိုးသားစီ းပွ ားေရး သို ့မဟုတ် အမျ ိုးသား ယဥ်ေကျးမှု ၏ လျ ို ့ဝှက်ချက်များနှ င့် သက်ဆိုင်သည့်
မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မဆို ရယူ ြခင်း သို ့မဟုတ် ေပးပို ့ြခင်း” ေြကာင့်
ရာဇဝတ်ြပစ်မှု ခုနှ စ်နှစ်အထိ ကျခံ ေစြခင်း၊ နှ င့် ပု ဒ်မ ၃၄(ဃ)-“အဖွဲ အစည်းတစ်ခုခု သို ့မဟုတ်
ပုဂဂိ ုလ်တစ်ဦးဦ းကို ထိ ခိုက်နစ်နာေစရန် ြဖစ်ေစ၊ ဂုဏ်သိကခာကျဆင်းေစရန် ြဖစ်ေစ၊
သတင်းအချက်အလက်များကို အီ လက်ထေရာနစ် နည်းပညာြဖင့် ြုပလု ပ်ြခင်း၊ ြုပြပင်ြခင်း
သို ့မဟုတ် ေြပာင်းလဲ ြခင်း၊ ထို သို ့ြုပလု ပ်ြခင်း၊ ြုပြပင်ြခင်း သို ့မဟုတ် ေြပာင်းလဲ ြခင်း
ြုပလု ပ်ထားသည့် အချက်အလက်ကို ြဖန်ခ
့ ျိြခင်း” ေြကာင့် ရာဇဝတ်ြပစ်မှု ေငွ ဒဏ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀
ကျပ်အထိ ကျခံ ေစြခင်း။



တရားရုံးကို မေထမဲ့ ြမင်ြုပမှု အက်ဥပေဒ-ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ မေထမဲ့ ြမင်မှုကို ကျယ်ြပန်စ
့ ွာ
အနက်အဓိ ပပါယ်ဖွင့ ်ဆို ထားေသာေြကာင့် တရားရို းရှိ ြကားနာမှု များကို မီ ဒီယာများ တိ ကျစွ ာ
သတင်းေပးပို န
့ ို င်ြခင်းနှ င့် မီ ဒီယာနှ င့် လူ ထု ေဝဖန်နိုင်မှုကို တားြမစ်ထားြခင်း၊ ေဝဖန်သူ၊
သတင်းေပးပို ့သူတို ့သည် ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လအထိ ကျခံ ရနို င်သည်။
 တရားဝင် လျှို ့ဝှ က်ချက်များ အက်ဥပေဒ၊ ပု ဒ်မ ၃- အစို းရမှ အမျ ိုးသားလု ံ ြုခံေရးကို
ထိ ခိုက်ေစပါသည်ဟု သက်ေသြပရန်လိုအပ်ြခင်းမရှိဘဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိ
ေခတ်မမှီေတာ့ သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေဝါဟာရများကို အသုံးြုပ၍
ရည်ရွယ်ချက်ကိုေဖာ်ထုတ်ရန် “သိ ရှိသည့် အကျင့်စရို က်”ကို
သက်ေသအြဖစ်ထားြခင်းကို ခွ င့ ်ြုပသည့် “သူ လျ ိုလု ပ်မှု” အတွ က် ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်များကို
ကျခံ ေစြခင်း။ ပု ဒ်မ ၆(၂)- “မည်သည့် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းကို မဆို ” ဖွ င့ ်ချမှု သို ့မဟုတ်
လက်ခံမှု အတွ က် ထို စာရွက်စာတမ်းများကို လက်ခံမှု သည် အမျ ိုးသားလု ံ ြုခံေရးကို
ထိ ခိုက်ေစသည့် အန တရာယ်ရှိေြကာင်း ြပသရန် မလို အပ်ဘဲ ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်များ ကျခံ ေစြခင်း
 ပု ံ နှ ိ ပ်နှင့် ထု တ်ေဝေရးလု ပ်ငန်း ဥပေဒ၊ ပု ဒ်မ ၈- “လူ မျ ိုးတစ်မျ ိုး သို ့မဟုတ် နို င်ငံသားတစ်ဦး၏
လူ မျ ိုး၊ ဘာသာ သို ့မဟုတ် ယဥ်ေကျးမှု ညို းနွမ်းေစသည့် အရာများ” သို ့မဟုတ် “အမျ ိုးသား
လု ံ ြုခံေရး၊ တရားဥပေဒ စို းမို းေရး၊ ရပ်ရွာ ေအးချမ်းသာယာေရးနှ င့် တည်ြငိ မ်မှု၊ သို ့မဟုတ်
တရားမျှတမှု ၊ လွ တ်လပ်မှုနှင့် နို င်ငံသားတို င်း၏ အခွ င့ ်အေရးကို ဟန်တ
့ ားနို င်သည့် အရာများ”
နှ င့်ပတ်သက်၍ တားြမစ်ထားမှု များ အပါအဝင် ပုံနှ ိပ်သူများ၊ ထုတ်ေဝသူ များနှ င့်
သတင်းဌာနများအေပါ်တွ င် ပါဝင်သည့် အေြကာင်းအရာနှ င့် ပတ်သက်၍ ကျယ်ြပန်စ
့ ွာ
ေရးသားထားသည့် ထိ န်းချုပ်မှုများ
 အေရးေပါ်ြပဌာန်းချက်များ အက်ဥပေဒ ၁၉၅၀ နှ င့် နို င်ငံေတာ် ကာကွ ယ်ေရး အက်ဥပေဒ
၁၉၇၅- ြပီ းခဲ့ သည့် စစ်အစို းရများမှ ေဝဖန်သူများကို ဖမ်းဆီ းရန်နှင့် မြကာေသးမီ က
မီ ဒီယာများကို ဖမ်းဆီ းရန် အသုံးြုပခဲ့ သည့် ေခတ်မမီ ေတာ့ ေသာ ဥပေဒများ။
တရားမဝင် အသင်းအဖွ ဲ ့ အက်ဥပေဒ ၁၉၀၈- “တရားမဝင် အသင်းအဖွဲ ့တစ်ခုတွ င်
အသင်းဝင်ြဖစ်သူမည်သူမဆို သို ့မဟုတ် အဆို ပါအသင်းအဖွဲ ၏
့ အစည်းအေဝးများတွ င် ပါဝင်ြခင်း
သို ့မဟုတ် အဆို ပါအသင်းအဖွဲ ့၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွ က် ထည့် ဝင်ြခင်း သို ့မဟုတ်
မည်သည့် ထည့် ဝင်မှုကိုမဆို လက်ခံြခင်း သို ့မဟုတ် ရယူ ြခင်း သို ့မဟုတ် အဆို ပါ အသင်းအဖွဲ ၏
့
လည်ပတ်ေနမှု များကို မည်သည့် နည်းလမ်းြဖင့်မဆို အကူ အညီ ေပးြခင်း” ပုံမှန်အားြဖင့်
ဤြပဌာန်းချက်ကို တရားမဝင် လက်နက်ကိုင် အုပ်စုတစ်ခုနှ င့် ပတ်သက်သည်ဟု သံ သယရှိသူများကို
အြပစ်ေပးရန် သုံးသည်။ ဤအက်ဥပေဒကို အသုံးြုပ၍ ရခို င် စစ်တပ်ကို ေထာက်ပံေပးအပ်သည်ဟု
သံ သယရှိသည့် ရခို င် ြပည်နယ်ရှိ အရပ်သား ဒါဇင်ေပါင်းများစွ ာကို ဖမ်းဆီ း အြပစ်ေပးခဲ့ ြပီ း အစို းရ၏
အေထွ ေထွ လွ တ်ြငိ မ်းချမ်းသာခွ င့ ်ေပးသည့် ေန့ မြကာေသးသည့် ဧြပီ ၈ရက်တွင် ဤဥပေဒကို
အသုံးြုပ၍ ဘာသာမတူ သူ များအြကားချစ်ြကည်ေရး တက်ြွကလှု ပ်ရှားသူ နှ စ်ဦးြဖစ်ေသာ ပွ င့ ်ြဖူလတ်နှင့်
ေဇာ်ေဇာ်လတ်တို့ကို အလု ပ်ြကမ်းနှ င့် ေထာင်ဒဏ်နှစ်နှစ် ချမှတ်လိုက်သည်။
၃။ အရပ်ဘက်လူအ
့ ဖွ ဲ ့အစည်းများ၏အလု ပ်ကို ကာကွ ယ်ြခင်းနှ င့် အဆင်ေြပေချာေမွ ေစြခင်
့
း

ြမန်မာနို င်ငံတွ င် စစ်အုပ်ချုပ်ေရးမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အရပ်သားအစို းရသို ့ ကူ းေြပာင်းမှု တွင်
အစို းရမဟုတ်ေသာ အဖွ ဲ ့အစည်းများ (အန်ဂျီအိုများ) ၏ ေရရှည်ပ့ ံ ပို းေပးမှု များသည်
နို င်ငံတစ်ေလျှာက် လူ ့အခွ င့ ်အေရးနှ င့် ဖွံ ့ြုဖိးတို းတက်မှုကို ြမှင့်တင်ရာတွ င်
တစ်စိတ်တစ်ေဒသပါဝင်ပါသည်။ အချ ို ့ေသာ ဤအုပ်စုများသည် ၂၀၁၁ မတို င်မီက ြပည်ပမှ
စတင်လုပ်ေဆာင်ခဲ့ြကြပီ း ြမန်မာနို င်ငံသို ့ ြပန်လာေသာအခါတွ င်လည်း ၎င်းတို ့၏အလု ပ်ကို
ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ခဲ့ြကသည်။
ြမန်မာနို င်ငံရှိ အန်ဂျီအိုများသည် အမျ ိုးသမီ းများ၏ အခွ င့ ်အေရးများ၊ ေြမယာအခွ င့ ်အေရးများ၊
ေငွ ေြကး ပွ င့ ်လင်းြမင်သာမှု ၊ လူ နည်းစုများ၏ အခွ င့ ်အေရးများ၊ ဘာသာေရးဆို င်ရာ လွ တ်လပ်မှုနှင့်
မသန်စွမ်းသူ များ၏ အခွ င့ ်အေရးများအတွ က် တို က်ပွဲဝင်ြခင်းြဖင့် ကူ းေြပာင်းမှု တွင်
ထင်ရှားသည့် ကဏဍမှ ပါဝင်ခဲ့ြကပါသည်။ ဤအန်ဂျီအိုများမှ အများအြပားသည် ၂၀၁၅
ေရွးေကာက်ပွဲများကို ပွ င့ ်လင်းြမင်သာမှု ရှိြပီ း အားလု ံ းပါဝင်နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ခဲ့မှု အပါအဝင်
ေရွးေကာက်ပွဲ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ ေရးနှ င့် ေဘးအန တရာယ် ကယ်ဆယ်ေရး၊ ကျန်းမာေရးနှ င့် ပညာေရး
တို းတက်ေရးတို ့တွင် အဓိ က အခန်းကဏဍမှ ပါဝင်ခဲ့ြကပါသည် ဒီ မိုကရက်တစ်တန်းဖို းများ၊
လူ ့အခွ င့ ်အေရးများ၊ တရားဥပေဒစို းမို းေရး၊ အေြခခံ လွ တ်လပ်မှုများနှ င့် ဖွံ ့ြုဖိးတို းတက်ေရး
ရည်မှန်းချက်များကို ြပည်တွင်း ြပည်ပ အန်ဂျီအိုများမှ ြမှင့်တင်ခဲ့ြခင်းကို ြမန်မာနို င်ငံသည်
အခွ င့ ်အေရးများကို ေလးစားသည့် နို င်ငံအြဖစ် ေရရှည်ေဆာင်ရွက်ရာတွ င် အေရးပါသည့်
လကခ ဏာရပ်တစ်ရပ်အြဖစ် အသိ အမှတ်ြုပရမည်ြဖစ်သည်။ ဤအုပ်စုများသည် လူ နည်းစု သို ့မဟုတ်
မတူ သည့် အြမင်များ သို ့မဟုတ် ယုံြကည်ချက်များကို ေထာက်ခံသည့် လူ ပုဂဂိ ုလ်များ၊
လူ ့အခွ င့ ်အေရးအတွ က် တို က်ပွဲဝင်သူများ၊ အလု ပ်သမား သမဂဂ ဖွဲသ
့ ူ များ၊ ြမန်မာနို င်ငံတွ င်ြဖစ်ေစ
ြပည်ပတွ င်ြဖစ်ေစ အလု ပ်လုပ်ေနေသာ ေရွ ့ေြပာင်းအေြခချသူ များနှ င့် အြခားသူ များအတွ က်
အွ န်လိုင်းတွ င်ြဖစ်ေစ ြပင်ပတွ င်ြဖစ်ေစ လွ တ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ ဖ့ ွဲ ပ့ ို င်ခွင့ ်ကို ကာကွ ယ်ရန်
ြုကိးစားလု ပ်ေဆာင်ြကပါသည်။ ၎င်းတို ့တွင် အေရးပါေသာ အြမင်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များနှ င့်
စွ မ်းေဆာင်ရည်များရှိြကြပီ း ထို အရာများသည် လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရ၏ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ ေရး
လု ပ်ငန်းစဥ်ကို အေထာက်အကူ ြုပမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မှ ယုံြကည်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ြခင်းနှ င့်
တရားဥပေဒအရ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ ေရး ကဏဍအလု ံ းစုံနှ င့်ပတ်သက်၍ မတူ ကွဲ ြပားသည့်
အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ ့ အစည်း အုပ်စုများ အားလု ံ းနှ င့် ပုံမှန် အဓိ ပပါယ်ရှိရှိ ေတွ စ့ ု ံ ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ
ေလးေလးနက်နက် အြကံ ြုပလို ပါသည်။
ထို နည်းတူ စွ ာ လွ တ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ ့ဖွဲ စ့ ည်းြခင်းဆို င်ရာ နို င်ငံတကာ စံ နှု န်းများနှ င့်ဆန်က
့ ျင်ေနသည့်
အသင်းအဖွဲ မ့ ှ တ်ပုံတင် ဥပေဒ ၂၀၁၄ကို လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရမှ ြပင်ဆင်ရန် Human Rights
Watchမှ တို က်တွန်းလို ပါသည်။ ဤဥပေဒကို ြမန်မာနို င်ငံ၏ နို င်ငံတကာ တာဝန်ဝတတ ရားများနှ င့်အညီ
လု ပ်ေဆာင်လိုက်ပါက ေရှ ့ေနချုပ်၏ဌာနမှ ဥပေဒအတွ က် စည်းမျဥ်းများကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကို ေနာက်ဆုံးအဆုံးသတ်လုပ်ေဆာင်ရမှု ကို
အစားထို းလို က်နိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာနို င်ငံသည် နို င်ငံသားနှ င့် နို င်ငံေရးဆို င်ရာ အခွ င့ ်အေရးများနှ င့် ပတ်သက်၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
သေဘာတူ စာချုပ် (ICCPR) သို ့မဟုတ် စီ းပွ ားေရး၊ လူ မှု ေရးနှ င့် ယဥ်ေကျးမှု ဆိုင်ရာ အခွ င့ ်အေရးများ
နှ င့်ပတ်သက်၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူ စာချုပ် (ICESCR) တွ င် ပါဝင်ထားြခင်းမရှိပါ။
ICCPR တွ င်လက်မှတ်မထို းေသးေသာ်လည်း ၂၀၁၅ ဇူ လို င်လတွ င် ICESCR
တွ င်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ ပါသည်။ ြမန်မာနို င်ငံ အမျ ိုးသား လူ ့အခွ င့ ်အေရး ေကာ်မရှင်သည် ၂၀၁၃ တွ င်
အြကံ ြုပခဲ့ သည်မှာ အစို းရသည် သေဘာတူ စာချုပ်များနှ င့် ေရွးချယ်နိုင်ေသာ
ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကို အတည်ြုပလက်မှတ်ထိုးသင့်သည်။ ထို သို ့လျှင်လျှင်ြမန်ြမန်လုပ်ြခင်းြဖင့်
ြမန်မာနို င်ငံသည် တို င်းြပည်၏ ကူ းေြပာင်းမှု နှင့် ဖွံ ့ြုဖိးတို းတက်မှုကို လမ်းညွှ န်ရာတွ င် အဓိ ကြဖစ်သည့်
နို င်ငံတကာ လူ ့အခွ င့ ်အေရး စံ နှု န်းများနှ င့် တစ်ေြပးညီ တည်းြဖစ်လာမည် ြဖစ်သည်။
အမျ ိုးသားလု ံ ြုခံေရးနှ င့် ြပည်ေထာင်စုမြုပိကွဲေရးဟူ ေသာ ြပဿနာရှိသည့် ကန်သ
့ တ်ချက်များြဖင့်
ေရာေထွ းထားေသာ်လည်း၂၀၀၈ ဖွဲ စ့ ည်းပုံအေြခခံ ဥပေဒ၏ အခန်း ၈တွ င် စီ းပွ ားေရး၊ လူ မှု ေရးနှ င့်
ယဥ်ေကျးမှု အခွ င့ ်အေရးများကို အာမခံ ထားြပီ း ICESCR တွ င်ပါဝင်သည့် စည်းမျဥ်းများကို ကျင့်သုံး၍
လို က်နာြခင်းြဖင့် လူ ြကီ းမင်း၏အစို းရြုကံေတွ ရ့ မည့် အဓိ က စိ န်ေခါ်မှု များြဖစ်ေသာ ေြမ၊ ေရ၊
သယံ ဇာတများနှ င့် ယဥ်ေကျးမှု ဆိုင်ရာ လွ တ်လပ်မှုများအတွ က် အေရးပါပါလိ မ့်မည်။
၄။ အမျိုးသား လူ အ
့ ခွ င်အေရး ေကာ်မရှင်ကို ြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရး
ြမန်မာအမျ ိုးသားလူ ့အခွ င့ ်အေရးေကာ်မရှင် (MNHRC) ကို ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ ြခင်းသည် အမျ ိုးသား
အင်စတီ ကျူးရှင်းများ၏ အေြခအေနနှ င့် သက်ဆိုင်သည့် ကုလသမဂဂ ၏ စည်းမျဥ်းများ
(ပါရီ စည်းမျဥ်းများ)နှ င့် တစ်သားတည်းြဖစ်ေစရန် အေရးပါသည့် အစြုပမှု တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၁
တွ င် သိ န်းစိ န်အစို းရမှဖန်တီးခဲ့ သည့် ေကာ်မရှင်တွင် စစ်မှန်ေသာ အမှီအခို ကင်းမှု မရှိပါ။
အင်စတီ ကျူးရှင်းပို င်းအရ အားနည်းြပီ း ဗဟို အစို းရထံ မှ အနည်းငယ်ေသာ
ဘဏဍာေရးအေထာက်အပံ့ သာ ရရှိ၍ နို င်ငံတကာ ဖွံ ့ြုဖိးတို းတက်ေရး အကူ အညီ အေပါ်တွ င်
များစွ ာမှီခိုေနရသည်။ မတ်လ ၂၀၁၅က လက်ပတန်းတွ င် သပိ တ်ေမှာက်ေကျာင်းသားများကို
ရဲ များရို က်နှက်ြခင်း ကဲ့ သို ့ေသာ ကိ စစအချ ို ့နှ င့်ပတ်သက်၍ အစို းရ လု ပ်ရပ်များကို ေဝဖန်ခဲ့ေသာ်လည်း
အထူ းသြဖင့် ြမန်မာ စစ်တပ်မှ လူ ့အခွ င့ ်အေရး ချ ိုးေဖာက်မှုများအေြကာင်း
အေရးေပါ်အစီ ရင်ခံစာများကို စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းလု ပ်ရန် ေရှာင်ေနခဲ့ သည်။ ရလဒ်အေနြဖင့်
ြမန်မာနို င်ငံရှိ လူ ့အခွ င့ ်အေရး အဖွဲ မ့ ျားမှ ၎င်းကို မြကာခဏ ေဝဖန်ခဲ့ြကသည်။
အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ အ
့ စည်းမှ ကို ယ်စားလှ ယ်များပါဝင်သည့် မတူ ကွဲ ြပားစွ ာ ဖွဲ စ့ ည်းမှု ကို ေသချာေစရန်
လု ပ်ေဆာင်ြပီ း MNHRC ကို ပါရီ စည်းမျဥ်းများနှ င့် အညီ ြပန်လည်ဖွဲစ့ ည်းသင့်သည်။ ၎င်း၏
ဖွဲ စ့ ည်းမှု နှင့် လု ပ်ငန်းများသည် လိ င်ကိုထည့် သွ င်းတွ က်ချက်မှု ရှိသင့်ြပီ း အမျ ိုးသမီ းများ၏ အခွ င့ ်အေရး
ြပဿနာများကို အြပည့် အဝ ေြဖရှင်းရန် ေလ့ ကျင့်သင်ြကား လု ပ်ေဆာင်ေပးသင့်သည်။
ေကာ်မရှင်ကိုလည်း လု ံ ေလာက်ေသာ ဘတ်ဂျက်ေပးြပီ း တို င်းြပည်အနှ ံ ရှိ လူ ့အခွ င့ ်အေရး
ချ ိုးေဖာက်မှုများအေြကာင်း စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်၍ အစီ ရင်ခံစာတင်ရန် အခွ င့ ်အလမ်း ြပည့် ြပည့် ဝဝ
ေပးသင့်သည်။ ပထမလု ပ်ငန်းအေနြဖင့် ၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သင့်သည်။ အထူ းသြဖင့်
ပုဒ်မ ၅ ၊ ၈ နှ င့် ၉ တို ့တွင် ေကာ်မရှင်နာများကို ေရွးချယ်ြခင်းနှ င့် အမှီအခို ကင်းြခင်း၊ ပုဒ်မ ၄၆ တွ င်

ေကာ်မရှင် ဘတ်ဂျက်၏ ပွ င့ ်လင်းြမင်သာမှု နှင့် အမှီအခို ကင်းမှု တို့ကို ြပင်ဆင်ရာတွ င်
ေရွးချယ်ေရးစံ နှု န်းများသည် အားလု ံ းပါဝင်သည့် ပုံစံ ြဖစ်ေစရန် ြမန်မာနို င်ငံ
အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ ့အစည်းများနှ င့် တို င်ပင်၍ လု ပ်ေဆာင်ရမည်။
၅။ လု ပ်ပိုင်ခွင့ ်အာဏာအြပည့်နှ င့် ဝန်ထမ်းလု ံ ေလာက်စွာရှိေသာ ရုံ းခန်းတစ်ခုဖွ င့်ရန်
လူ အ
့ ခွ င့်အေရးဆို င်ရာ ကု လသမဂဂ သံ အမတ်ြကီ း (OHCHR) ကို ရုံ းခန်းသို ့ ဖိ တ်ြကားပါ။
အစီ ရင်ခံရန်နှင့် အရည်အေသွ း တည်ေဆာက်ရန် လု ပ်ပိုင်ခွင့ ်အာဏာအြပည့် ရှိသည့် OHCHR
ရုံ းခန်းတစ်ခုကို တည်ေထာင်ြခင်းကို အြမန် သေဘာတူ ရန် လူ ြကီ းမင်း၏အစို းရကို ကျွန်ုပ်တို့မှ
တွ က်တွန်းပါသည်။
ဤရုံ းခန်းကို တည်ေထာင် ြခင်းသည် သမမ တ သိ န်းစိ န်မှ အေမရိ ကန်သမမ တ ဘားရက်
အို ဘားမားထံ သို ့ ကတိ ြုပခဲ့ သည့် အဓိ ကအချက် တစ်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ နို င်ငံြခားေရးရာ
ဝန်ြကီ းဌာနထံ မှ ခုခံ ေနြခင်းသည် သမမ တသိ န်းစိ န်ဤကတိ ကို ြပည့် မှီေအာင် မလု ပ်နိုင်ြခင်း၏
အေြကာင်းရင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်ပါသည်။ နို င်ငံြခားေရးရာ ဝန်ြကီ းဌာနသည် အင်စတီ ကျူးရှင်းအရ
ကုလသမဂဂ လူ ့အခွ င့ ်အေရး ယန တရားများနှ င့်
ေြပာင်းြပန်အသွ င် ေဆာင်ခဲ့သည်မှာ ြကာြမင့်ြပီ ြဖစ်သည်။ OHCHR ရုံ းခန်းကို အြပည့် အဝ
တည်ေထာင်နိုင်ပါက လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရသည် ကုလသမဂဂ နှင့် ပူ းေပါင်းေဆာင်ရွက်ရာတွ င်
အတို င်းအဆမရှိ တို းတက်သွားမည် ြဖစ်ြပီ း ကမဘာတစ်လွှားတွ င် အကူ အညီ ေပးြခင်းကို ကုလသမဂဂ ၏
“လူ ့အခွ င့ ်အေရး ဦ းစားေပး” နည်းလမ်းကို ြမှင့်တင်ရာတွ င် အေထာက်အပံ့ ြဖစ်ပါလိ မ့်မည်။
ရုံ ခန်းသည် လွှ တ်ေတာ်၊ ဗျူရို ကေရစီ နှင့် အရပ်ဘက် လူ ့အဖွဲ အ
့ စည်းနှ င့် လက်ေတွ ြ့ ဖစ်ေြမာက်ရန်
လု ပ်ေဆာင်ြပီ း လူ ့အခွ င့ ်အေရးကို တစို က်မတ်မတ်လုပ်ေဆာင်မှုကို ြမှင့်တင်၍
အားေကာင်းေအာင်လုပ်ြခင်း၊ ဥပေဒြုပေရးတွ င် အစို းရကို နည်းပညာအကူ အညီ ေပးြခင်းနှ င့် MNHRC
အပါအဝင် လူ ့အခွ င့ ်အေရးနှ င့် ပတ်သက်သည့် အမျ ိုးသား အင်စတီ ကျူးရှင်းများကို
အားေကာင်းေအာင်လုပ်ြခင်း စသည်တို့ကို လု ပ်ေဆာင်ရမည်။
၆။ အမျိုးသမီ းများ၏ အခွ င့်အေရးများကို ကာကွ ယ်ေပး၍ ြမှ င့် တင်ပါ
ြမန်မာနို င်ငံတွ င် အမျ ိုးသမီ းများ၏ အခွ င့ ်အေရးများကို ြမှင့်တင်ြခင်းနှ င့် ကာကွ ယ်ြခင်းသည်
လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရအတွ က် အဓိ က ဦ းစားေပးြဖစ်သင့်ပါသည်။ ြပီ းခဲ့ သည် စစ်အစို းရသည်
လူ ထုဘဝတွ င် အမျ ိုးသမီ းများပါဝင်ြခင်းကို အားေပးြခင်းမရှိခဲ့ပါ။ ၂၀၁၅ နို ဝင်ဘာလတွ င်
ေရွးေကာက်လိုက်ေသာ လွှ တ်ေတာ်သစ်တွင် ြမန်မာနို င်ငံ၏သမို င်းတစ်ေလျှာက် အမျ ိုးသမီ း
ကို ယ်စားလှ ယ်ဦးေရ အများဆုံးပါဝင်သည်။ အမျ ိုးသမီ းများသည် ြပည်ေထာင်စု လွှ တ်ေတာ်ရှိ
လွှ တ်ေတာ် ကို ယ်စားလှ ယ်ဦးေရ၏ ၁၄.၅ ရာခို င်နှုန်းရှိြပီ း ြပည်နယ်နှင့် တို င်းေဒသြကီ းဆို င်ရာ
လွှ တ်ေတာ်များတွ င် ၁၂.၅ ရာခိ င်နှုန်းရှိသည်။ တို င်းေဒသြကီ း လွှ တ်ေတာ်များရှိ
ေရွးေကာက်လိုက်သည့် တို င်းရင်းသားေရးရာ ဝန်ြကီ းငါးေယာက်နှုန်းတွ င် တစ်ေယာက်မှာ
အမျ ိုးသမီ းြဖစ်ြပီ း အမျ ိုးသမီ းများသည် တနသင ာရီ တို င်းေဒသြကီ းနှ င့် ကရင်ြပည်နယ် နှ စ်ခုလု ံ းတွ င်
ဝန်ြကီ းချုပ်များအြဖစ် ေရွးချယ်ခံရသည်။ သို ့ေသာ်လည်း ြမန်မာနို င်ငံရှိ အမျ ိုးသမီ းများ၏
အခွ င့ ်အေရးများကို ြမှင့်တင်ရာတွ င် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်စရာများရှိေနေသးြပီ း အမျ ိုးသားအစို းရ၏

အစို းရအဖွဲ ့တွ င် ၁၈ ဦ းရှိသည့် အနက် အမျ ိုးသမီ း တစ်ဦးသာပါသည်။ ြမန်မာနို င်ငံရှိ အမျ ိုးသမီ းများ၏
အခွ င့ ်အေရးများကို တို းြမှင့်ရာတွ င် အေထာက်အကူ ရန် လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရလု ပ်နိုင်သည့်
နည်းလမ်းအချ ို ့ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ အဆို ြုပချင်ပါသည်။
၁၉၉၇ တွ င် ြမန်မာနို င်ငံလက်မှတ်ေရးထို းထားသည့် အမျ ိုးသမီ းများကို ခွဲ ြခားဆက်ဆံသည့်
ပုံစံ အားလု ံ း ပေပျာက်ေရး သေဘာတူ စာချုပ် (CEDAW) ရှိ တာဝန်ဝတတ ရားများကို ြမန်မာနို င်ငံသည်
အြပည့် အဝလို က်နာရန် အစို းရသည် လု ပ်ေဆာင်သင့်သည်။ ၂၀၁၆ တွ င် အဖွဲ ့ဝင်နိုင်ငံများမှ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနမှု ကို ြကည့် ရှုေလ့ လာနို င်ေစရန် အမျ ိုးသမီ းများကို ခွဲ ြခားဆက်ဆံသည့်
ပုံစံ အားလု ံ း ပေပျာက်ေရး ေကာ်မတီ ထံသို ့ ြမန်မာနို င်ငံမှ အစီ ရင်ခံစာ ေပးပို ့ရန်
အချိန်သတ်မှတ်ထားြပီ းြဖစ်သည်။ ြပီ းခဲ့ သည့် အစို းရသည် ေကာ်မရှင်ထံသို ့ တင်သွင်းေသာအခါ
အမျ ိုးသမီ းများ၏ အခွ င့ ်အေရးများကို ြမှင့်တင်ရန် ဥပေဒေြခာက်ခုြုပခဲ့ ြပီ းြဖစ်သည်ဟု
ဆို ထားေသာ်လည်း ၎င်းတို ့ထဲမှ အများအြပားသည် လှု မှုလုံြုခံေရး ဥပေဒကဲ့ သို ့ သွ ယ်ဝိုက်၍
လု ပ်ေဆာင်ထားြခင်းသာြဖစ်သည်။ အမျ ိုးသမီ းများ၏ အခွ င့ ်အေရးများအတွ က် အေရးအပါဆုံးေသာ
ဥပေဒမူ ြကမ်းမှာ လွှ တ်ေတာ်၏ လု ပ်ငန်းနှ င့် အတည်ြုပမှု ကို ေစာင့်ဆို င်းေနဆဲ သာြဖစ်သည်။
ထို ဥပေဒမူ ြကမ်းမှာ အမျ ိုးသမီ းများကို အြကမ်းဖက်ြခင်းမှ ကာကွ ယ်ြခင်းနှ င့် တာဆီ းေရး
ဥပေဒြဖစ်သည်။ CEDAW တွ င်ပါဝင်သည့် တာဝန်ဝတတ ရားများကို ြမန်မာနို င်ငံမှ
အြပည့် အဝလို က်နာရန် လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရအေနြဖင့် စစ်ေဆးရန် ေတာင်းဆို ပါသည်။
ြပီ းခဲ့ သည့် အစို းရမှ ေရးဆွဲ ထားသည့် အမျ ိုးသမီ းများတို းတက်ေရးအတွ က် အမျ ိုးသား
နည်းပရိ ယာယ်ဆိုင်ရာ အစီ အစဥ် ၂၀၁၃-၂၀၂၂ သည် CEDAW နှ င့် အြခားေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
လူ ့အခွ င့ ်အေရး သေဘာတူ စာချုပ်များနှ င့် ကို က်ညီေစရန် ြပင်ဆင်သင့်ပါသည်။
အမျ ိုးသမီ းများကို အြကမ်းဖက်ြခင်းမှ ကာကွ ယ်ြခင်းနှ င့် တာဆီ းေရး ဥပေဒ ကို ေဆာင်ရွက်ေပးရန်
လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရကို တို က်တွန်းပါသည်။ ၎င်း၏ မူ ြကမ်းသည် ြမန်မာနို င်ငံရှိ အမျ ိုးသမီ း
အုပ်စုများနှ င့် ကုလသမဂဂ နှင့် ကျယ်ြပန်စ
့ ွ ာ ေဆွ းေနွးတို င်ပင်ရာမှ ထွ က်ေပါ်လာသည့်
ရလဒ်ြဖစ်ပါသည်။ ဤဥပေဒမူ ြကမ်းသည် ြပီ းခဲ့ သည်လများတွ င် ယုတ်ေလျာ့ သွ ားြပီ း အချ ို ့ေသာ
အြကံ ြုပထားသည့် ြပင်ဆင်ချက်များေြကာင့် နို င်ငံတကာ လူ ့အခွ င့ ်အေရး စံ နှု န်းများသို ့ ြမန်မာနို င်ငံ၏
အားစို က်ထုတ်မှုသည် နည်းပါးသွ ားမည်ြဖစ်သည်။ ဤထဲ တွင် မုဒိ မ်းမှု ကို
အနက်အဓိ ပပါယ်ြပည့် ြပည့် ဝဝဖွ င့ ်ရန်နှင့် အထူ းသြဖင့် အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
လက်ထိပ်ထိမ်းြမှားထားေသာ်လည်း မုဒိမ်းကျင့်မှု တို့ကို တရားမဝင်ဟု ဥပေဒထုတ်ရန်
စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။ သို ့ရာတွ င် ဤဥပေဒကို ချမှတ်ြပီ းပါက အမျ ိုးသမီ းများကို ကာကွ ယ်မှုကို
အာမခံ ေပးရန် ြပီ းခဲ့ သည့် အစို းရ၏ ဥပေဒြုပ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ ေရး တစ်စိတ်တစ်ေဒသထက် ပို ြပီ း
အမျ ိုးသမီ းများကို ခွဲ ြခားဆက်ဆံသည့် တည်ဆဲ ဥပေဒများကို ြပင်ဆင်ရန်အတွ က်
ခို င်မာသည့် အေြခခံ တစ်ခု ြဖစ်လာမည်။
အထူ းစို းရိ မ်ပူပန်သည်မှာ ပဋိ ပကခ ေဒသများရှိ အမျ ိုးသမီ းများနှ င့် မိ န်းကေလးများကို လိ င်ပိုင်းဆို င်ရာ
အြကမ်းဖက်မှုအေြကာင်း အစီ ရင်ခံစာများြဖစ်သည်။ ြမန်မာနို င်ငံ စစ်တပ် အဖွဲ ဝ့ င်များမှြဖစ်ေစ

အစို းရမဟုတ်သည့် လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများမှ အဖွဲ ဝ့ င်များမှြဖစ်ေစ အဆို ပါ ရာဇဝတ်မှုများအတွ က်
တာဝန်ယူမှု မရှိြခင်းေြကာင့် ဤကဲ့ သို ့ေသာ ထပ်တလဲ လဲြဖစ်ေနသည့် ေစာ်ကားမှု များသည် ပို မို ၍
များလာသည်။ ကာကွ ယ်ေရး ဝန်ြကီ းဌာနသည် ြမန်မာနို င်ငံ၏ လူ ့အခွ င့ ်အေရး အေြခအေနအေြကာင်း
အထူ း သတင်းေပးပို ့ချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်မှာ ၂၀၁၁ နှ င့် ၂၀၁၅ အတွ င်းတွ င် စစ်တပ်သည် ၆၁
ေယာက်ေသာ လက်နက်ကိုင် စစ်သားများကို မုဒိမ်းမှု အတွ က် အြပစ်ေပးခဲ့ သည်။ သို ့ေသာ်ြငားလည်း
ဤကိ န်းဂဏန်းများသည် အုပ်စုအများအြပား ယုံြကည်သည့် ြပဿနာအတို င်းအတာေအာက်
အလွ န်နည်းေနေသးြပီ း ြကားနာမှု များသည် အရပ်သား တရားရုံ းတွ င်မဟုတ်ဘဲ တပ်တွင်းတွ င် ြဖစ်၍
လူ ထုြကားသိ နိုင်ရန် အခွ င့ ်အေရး အလွ န်နည်းပါးပါသည်။ စစ်တပ်မှ ေလးနက်စွာ စုံစမ်းစစ်ေဆးရန်
ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် လိ င်ပိုင်းဆို င်ရာ အြကမ်းဖက်သည်ဟု စွ ပ်စွဲသည့် အမှု များ ေြမာက်များစွ ာ
ရှိပါသည်။ ၎င်းတို ့ထဲမှ ကချင်း ေကျာင်းဆရာမများြဖစ်ေသာ မရမ်းလု ရာနှ င့် တန်ေဘာက် ခွ မ်း
နန်းဆင်တို့ကို ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီ တွင် သံ သယရှိေသာ ြမန်မာစစ်သားများမှ မုဒိ မ်းကျင့်
သတ်ြဖတ်သည်ဆိုေသာ အမှု သည် လူ သိ များ ထင်ရှားပါသည်။ ထို ့အြပင်
ပဋိ ပကခ နယ်ေြမများတွ င်ရှိေသာ အမျ ိုးသမီ းများကို အတင်းေခါ်ယူ မှု များနှ င့် အဓမမ ေခါ်ယူ မှု ေြကာင့်
ေပျာက်ဆုံးေနမှု များသည် ြဖစ်ေပါ်ဆဲ ြဖစ်သည့် စို းရိ မ်စရာအချက်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၁ တွ င်
ြမန်မာစစ်တပ်မှ ေခါ်ေဆာင်သွားေသာ ကချင်အမျ ိုးသမီ း ဆမ်လွတ် ရွိုင် ဂျာ၏ ြဖစ်စဥ်တွင်လည်း
သူ ဘာြဖစ်သွားသည်ကို မည်သူမျှမသိ ြကေတာ့ ပါ။
Human Rights Watch သည် လူ ြကီ းမင်း၏အစို းရကို အနာဂတ် ေစ့ စပ်ညှိနှုိင်းေရးများအားလု ံ းတွ င်
အမျ ိုးသမီ းများအြပည့် အဝပါဝင်ေစေရး လု ပ်ေဆာင်ရန်လည်း တို က်တွန်းလို ပါသည်။
ေစ့ စပ်ညှိနှုိင်းမှု လုပ်ေနသည့် ေလးနှ စ်နီးပါးကာလတွ င် အမျ ိုးသမီ းများ၏ အသံ များနှ င့်
စို းရိ မ်ပူပန်မှုများသည် သိ သာြမင်သာစွ ာ ေပျာက်ဆုံးေနြပီ း ြငိ မ်းချမ်းေရး ေစ့ စပ်ညှိနှုိင်းပွဲ များတွ င်
အမျ ိုးသမီ းများသည် အြကီ းတန်း ရာထူ းများတွ င် ေနရာမရသေလာက်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွ င်
လည်ပတ်ြခင်းမရှိေတာ့ သည့် ေဆွ းေနွးညှိနှုိင်းမှု များအတွ က် အစို းရ၏ အတွ င်းေရး မှူးရုံ းြဖစ်သည့်
ြမန်မာြငိ မ်းချမ်းေရးစင်တာ (MPC) ၏ ဝန်ထမ်းများတွ င် အမျ ိုးသမီ း မရှိသေလာက်ြဖစ်ြပီ း
ြမန်မာနို င်ငံ၏ ြငိ မ်းချမ်းေရးနှ င့် ပဋိ ပကခ တွင် ပါဝင်သည့် အမျ ိုးသမီ း အုပ်စုများ၏ အစီ ရင်ခံချက်အရ
ထို ြဖစ်စဥ်တွင် ၎င်းတို ့ပါဝင်ြခင်းနှ င့် အမျ ိုးသမီ း အခွ င့ ်အေရးများကို ထည့် သွ င်းရန် ဖိ အားေပးမှု အတွ က်
MPC အရာရှိများမှ အထင်အြမင်ေသးသလို “ဝင်ရှုပ်သူများ” အြဖစ် ဆက်ဆံြကသည်ဟု ဆို သည်။
ကုလသမဂဂ လု ံ ြုခံေရးေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ချက် ၁၃၂၅တွ င် ပါဝင်သည့် စည်းမျဥ်းများနှ င့် အမျ ိုးသမီ း၊
ြငိ မ်းချမ်းေရးနှ င့် လု ံ ြုခံေရးဆို င်ရာ ေနာက်ဆက်တွဲ ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် ြငိ မ်းချမ်းေရး
ေဆွ းေနွးညှိနှုိင်းမှု များ၊ ြငိ မ်းချမ်းေရး တည်ေဆာက်မှု၊ ြငိ မ်းချမ်းေရးထိ န်းသိ မ်းမှု ၊ လူ သားချင်းစာနာစွ ာ
တုံ့ြပန်မှုနှင့် ပဋိ ပကခ ြပီ းေနာက် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ြခင်းအပါအဝင် ပဋိ ပကခ ကာကွ ယ်ြခင်းနှ င့်
ေြဖရှင်းေရးတွ င် ြမန်မာနို င်ငံရှိ အမျ ိုးသမီ းများ၏ အေရးပါသည့် အခန်းကဏဍအတွ က်
စံ သတ်မှတ်သင့်သည်။ “နို င်ငံေရး ဒို င်ယာေလာ့ဂ်များ၏ အလွှ ာေပါင်းစုံတွ င် အမျ ိုးသမီ းများ ပါဝင်မှုကို
အနည်းဆုံး ၃၀ ရာခို င်နှုန်း ြဖစ်ေစရန်” ဇန်နဝါရီ လတွ င် ြပည်ေထာင်စု ြငိ မ်းချမ်းေရး ကွ န်ဖရင့်၏
ကတိ ကဝတ်သည် အေရးပါေသာ တို းတက်မှုြဖစ်ြပီ း ြငိ မ်းချမ်းေရးြဖစ်စဥ်၏ အလွှ ာတို င်းတွ င်
အမျ ိုးသမီ းများ အြပည့် အဝနှ င့် အတားအဆီ းမရှိ ပါဝင်နိုင်ေစရန် တို က်တွန်းလို ပါသည်။ လူ ြကီ းမင်း၏

အစို းရသည် အစို းရမဟုတ်ေသာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ ့များကို လည်း အမျ ိုးသမီ းများ အြပည့် အဝ
ပါဝင်ေစရန် အားေပးသင့်ပါသည်။ အဘယ်ေြကာင့်ဆို ေသာ် ထို အုပ်စုများသည် အမျ ိုးသမီ းများ
အဓိ ပပါယ်ရှိရှိ ပါဝင်ေစေရး မလု ပ်ေဆာင်နိုင်ခဲ့ြကပါ။ အမျ ိုးသမီ းများ၏ အခွ င့ ်အေရး
အဖွဲ အ
့ စည်းများသည် ဤြဖစ်စဥ်များကို ေရးဆွဲ ြခင်းနှ င့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွ င်
အဓိ ကေနရာတွ င် ရှိေနမှသာ ြမန်မာနို င်ငံရှိ ြငိ မ်းချမ်းေရးနှ င့် လု ံ ြုခံေရးအတွ က် မူ ဝါဒနှ င့ ်
အစီ အစဥ်ေရးဆွဲ ရာတွ င် ကွဲ ြပားြခားနားေသာ လူ ေပါင်းစုံမှ အေရးပါေသာ အြကံ ဥာဏ်များ
ထည့် သွ င်းနို င်ေရး လု ပ်ေဆာင်နိုင်မည်ြဖစ်သည်။
၇။ ေြမယာအခွ င့ ်အေရးများကို ကာကွ ယ်ြပီ း တို းြမှ င့်ပါ
လူ ြကီ းမင်း၏အစို းရ တစ်နိုင်ငံလု ံ းအတို င်းအတာြဖင့် ြုကံေတွ ရ့ မည့် အဓိ ကစိ န်ေခါ်မှု တစ်ရပ်မှာ
ေြမယာြပဿနာြဖစ်သည်။ ၂၀၁၁ မှစ၍ ေြမယာသိ မ်းပို က်ြခင်းနှ င့် ေကျးလက်လူ့အဖွဲ အ
့ စည်းများကို
အတင်းအဓမမ ဖယ်ရှားြခင်းများသည် သိ သိသာသာ တို းများလာြပီ လွှ တ်ေတာ် စုံစမ်းစစ်ေဆးမှု များ၏
နိဂုံးေကာက်ချက်အရ ေြမယာသိ မ်းယူ ရန် အဓိ ကလု ပ်ေဆာင်သူမှာ ြမန်မာ စစ်တပ်ြဖစ်သည်။
ြမန်မာနို င်ငံတစ်ေလျှာက် ြမင့်တက်လာသည့် ဆနဒ ြပမှု များ၏ ရလဒ်အြဖစ် ြငိ မ်းချမ်းစွ ာ ဆနဒ ြပသူ များနှ င့်
ေြမယာအခွ င့ ်အေရး တက်ြွကလှု ပ်ရှားသူ များကို များေသာအားြဖင့် အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်
အလွဲ သုံးစားလု ပ်သည့် ဥပေဒများြဖင့် ဖမ်းဆီ းအေရးယူ မှု များ သိ သိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့ ပါသည်။
၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီ လတွ င် အတည်ြုပခဲ့ သည့် အမျ ိုးသားေြမယာအသုံးြုပမှု မူဝါဒတွ င် ေြမယာပို င်ဆိုင်ရာ၌
အမျ ိုးသားနှ င့် အမျ ိုးသမီ းများ၏ သာတူ ညီ မျှမှုအေြကာင်း အခွ င့ ်အေရးေပါ် အေြခခံ သုံးထားသည့်
ဘာသာစကား၊ ေြမယာရယူ မှု နှင့် ပတ်သက်၍ အခွ င့ ်အေရး စံ နှု န်းများနှ င့်
လူ နည်းစုတို င်းရင်းသားများ၏ အခွ င့ ်အေရးများကို ေဖာ်ြပထားေသာေြကာင့် ြပဿနာြဖစ်ေနသည့်
ေြမယာအြငင်းပွ ားမှု များကို ေြဖရှင်းရာတွ င် အေထာက်အကူ ြုပနို င်သည်။ သို ့ေသာ်လည်း
ေြမယာအသုံးြုပမှု မူဝါဒကို လယ်ယာေြမအက်ဥပေဒ၊ ေြမလွ တ်ေြမရို င်း စီ မံခန်ခ
့ ွဲ ေရး ဥပေဒနှ င့်
ြမန်မာရင်းနှ ီးြုမပ်နှံမှု ဥပေဒ ကဲ့ သို ့ေသာ ေြမယာအသုံးြုပမှု အေပါ်ချုပ်ကိုင်ထားသည့် အြခားဥပေဒများမှ
ကန်သ
့ တ်ထားပါသည်။ ြမန်မာရင်းနှ ီးြုမပ်နှံမှု ဥပေဒတွ င် ေဒသခံ ရပ်ရွာလူ ထုများ၏
ေြမယာပို င်ဆိုင်ခွင့ ်ကို လု ံ ေလာက်စွာ ကာကွ ယ်ေပးြခင်းမရှိဘဲ နို င်ငံအာဏာပို င်များနှ င့် ြပည်တွင်းြပည်ပ
စီ းပွ ားေရးလု ပ်ငန်းများမှ ေြမယာယူ နို င်သည်။ ဤဥပေဒသုံးရပ်ကို
အမျ ိုးသားေြမယာအသုံးြုပမှု မူဝါဒတွ င် ေဖာ်ြပထားသည့် စည်းမျဥ်းများနှ င့် ကို က်ညီေအာင်
ြပင်ဆင်ရန်နှင့် ဤအေရးြကီ းသည့် ကဏဍ၏ ဥပေဒြုပေရး အဆင့်တို င်းတွ င်
အရပ်ဘက်အေြခြုပအဖွဲ အ
့ စည်းများနှ င့် ေကျးလက်ရှိ ရပ်ရွာလူ ထုများနှ င့် အဓိ ပပါယ်ရှိစွာ
တို င်ပင်ေဆွ းေနွးရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ လူ ြကီ းမင်းအစို းရကို တို က်တွန်းလို သည်။ ဤဥပေဒများသည်
ထုတ်ယူသည့် လု ပ်ငန်းများ ပွ င့ ်လင်းြမင်သာမှု ရှိေရး အစြုပမှု (EITI) တွ င်ြမန်မာနို င်ငံမှ
ကတိ ေပးထားမှု ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွ ယ်ေရး၊နှ င့် လူ ့အခွ င့ ်အေရး ကာကွ ယ်ေရး အပါအဝင်
ပွ င့ ်လင်းြမင်သာမှု နှင့်ဆို င်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံ နှု န်းများနှ င့် အြမဲ ကို က်ညီေနရမည်ြဖစ်သည်။
လူ ြကီ းမင်း၏အစို းရသည် လက်ရှိနှင့် ယခင်က ေြမယာအြငင်းပွ ားမှု များကို ေြဖရှင်းရန်
တို င်ြကားေရးအဖွဲ ့ကို ဖွဲ ့စည်းြပီ း အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စံ နှု န်းများနှ င့်အညီ အြပည့် အဝေဆာင်ရွက်ရမည်။

စီ တန်းလှ ည့် လည်ြခင်းနှ င့်ပတ်သက်၍ အလွဲ သုံးစားြုပထားသည့် ဥပေဒများတပ်၍ ေြမယာအခွ င့ ်အေရး
တက်ြွကလှု ပ်ရှားသူ များကို ဖမ်းဆီ းေနသည့် သံ သရာကို လည်း အဆုံးသတ်ြပီ း ြငိ မ်းချမ်းစွ ာ
ဆနဒ ြပမှု အတွ က် တရားစွဲ ခံထားရသည့် မည်သည့် သူ ကို မဆို အမှု ရုတ်သိမ်းေပးရန်
လူ ြကီ းမင်း၏အစို းရကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ေတာင်းဆို ပါသည်။ ြငိ မ်းချမ်းစွ ာ စီ တန်းလှ ည့် လည်ခွင့ ်ကို
မလို အပ်ပဲ တားြမစ်ထားသည့် အခါ ြငိ မ်းချမ်းစွ ာ ဆနဒ ြပမှု ြဖစ်မည့် အေြခအေနမှ
ေဒသခံ အာဏာပို င်များမှ ြငိ မ်းချမ်းစွ ာ စီ တန်းလှ ည့် လည်မှုကို လက်မခံ ဘဲ လူ သိ များသည့်
ေြမယာပို င်ဆိုင်ခွင့ ် တက်ြွကလှု ပ်ရှားသူ များကို ဖမ်းဆီ းလို က်သည့် အခါ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၃ ထိ
လက်ပတန်းတွ င်ြဖစ်ခဲ့သည့် ဆနဒ ြပမှု များအတွ င်းြဖစ်ခဲ့သလို အြကမ်းဖက်မှုြဖစ်လာနို င်သည်။
ေြမယာအခွ င့ ်အေရး ြပဿနာများကို ေြဖရှင်းရာတွ င် တရားဥပေဒများ၊ မူ ဝါဒများနှ င့် အစီ အစဥ်များ
ေရးဆွဲ ရာတွ င် အမျ ိုးသမီ းများ၏ သိ ြမင်ထားသည့် ၊ တက်ြွကသည့် ၊ အဓိ ပပါယ်ရှိသည့် ၊ ထိ ေရာက်သည့်
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှုအေပါ်အေြခခံ ၍ ၎င်းတို ့ အြပည့် အဝပါဝင်ေစရန် အစို းရမှ စီ မံေပးရန် Human
Rights Watch မှေတာင်းဆို ပါသည်။ လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရသည် အမျ ိုးသမီ းများ၊
အမျ ိုးသမီ းအုပ်စုများနှ င့် စုေပါင်းထားသည့် အုပ်စုများသည် မဲ ေပးရသည့် ယန တရားများတွ င် အပါအဝင်
ေြမယာနှ င့် စို က်ပျ ိုးေရး နှ င့်သက်ဆိုင်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး ပုံစံ များအားလု ံ းတွ င်
အမျ ိုးသားများနှ င့် တန်းတူ ရည်တူ ထိ ေရာက်စွာ ကို ယ်စားြုပနို င်ရန် လု ပ်ေဆာင်ေပးသင့်သည်။
ြမန်မာနို င်ငံရှိ အမျ ိုးသမီ းအခွ င့ ်အေရးအုပ်စုများကို ေြမယာနှ င့် စို က်ပျ ိုးေရးနှ င့် သက်ဆိုင်သည့်
ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး ြဖစ်စဥ်များနှ င့်ပတ်သက်၍ ြပည့် ဝြပီ း တိ ကျသည့်
သတင်းအချက်အလက်များကို ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်ြပီ း ဤသို ့လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် ၎င်းတို ့သည်
အရည်အေသွ း တည်ေဆာက်ရာမှ အကျ ိုးရလဒ်ရရှိမည်ြဖစ်သည်။ ထို မှသာ ၎င်းတို ့၏ ဆုံးြဖတ်ချက်
ချမှတ်မှုသည် သိ ြမင်ထားမှု အေပါ်အေြခခံ ၍ တက်ြွကြပီ း အဓိ ပပါယ်ရှိရှိ အကျ ိုးရှိမည်ြဖစ်သည်။
အကဲ ြဖတ်စစ်ေဆးမှု နှင့် ေလ့ လာသုံးသပ်မှု၊ အစီ အစဥ်ေရးဆွဲ မှုနှင့် ဒီ ဇိုင်း၊ ဘတ်ဂျက်ေရးဆွဲ ြခင်းနှ င့်
ဘဏဍာေရးဆွဲ ြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းနှ င့် ေစာင့်ြကပ်ြကည့် ရှုြခင်းနှ င့် သုံးသပ်အကဲ ြဖတ်ြခင်း
အပါအဝင်
ဥပေဒ၊ မူ ဝါဒနှ င့် အစီ အစဥ်ေရးဆွဲ ြခင်း အဆင့်များအားလု ံ းတွ င် ပါဝင်ခွင့ ်ကို သက်ေရာက်ေစရမည်။
စို က်ပျ ိုးေမွ းြမူေရးဆို င်ရာ ဖွံ ြု့ ဖိးတို းတက်မှုအတွ က် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွ (IFAD)
မှအသိ အမှတ်ြုပ ထားသည့် အတို င်း “ြဖစ်ရပ်များအားလု ံ းတွ င် အမျ ိုးသမီ းများကို ၎င်းတို ့၏
အခွ င့ ်အေရးများအေြကာင်း ေလ့ ကျင့်သင်ြကား ေပးြခင်းသည် အမျ ိုးသမီ းများေတာင်းဆို နို င်သည့်
အရာများအေြကာင်း အသိ ြမှင့်တက်လာြပီ း ၎င်းတို ့၏ နို င်ငံေရးအရ ပို င်ဆိုင်မှုနှင့် မူ ဝါဒြဖစ်စဥ်တွင်
၎င်းတို ့၏ ပါဝင်မှု ြမင့်တက်ေစရန်အတွ က် အခွ င့ ်အလမ်းများကို ေပးအပ်ေသာေြကာင့်
အလွ န်အသုံးဝင်ေြကာင်း သက်ေသြပခဲ့ ြပီ းြဖစ်သည်။”
၈။ ကျန်းမာေရးဆို င်ရာ အခွ င့်အေရးကို ကာကွ ယ်ြပီ း ြမှ င့်တင်ပါ
လူ ြကီ းမင်း၏အစို းရသည် ကျန်းမာေရးကဏဍတွ င် ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ ေရးလု ပ်ရန်နှင့် တို င်းြပည်အနှ ံ ့
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှု ခံ ယူ နို င်မှုကို ြမှင့်တင်ရန် အားထုတ်ေနမှု ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ
အသိ အမှတ်ြုပပါသည်။ စိ တ်ချရေသာ ေသာက်ေရနှ င့် လု ံ ေလာက်ေသာ ယင်လုံအိ မ်သာ၊

စိ တ်ချရေသာ အစားအစာ၊ လု ံ ေလာက်ေသာ အစာအာဟာရနှ င့် အိ မ်ယာ၊ ကျန်းမာေရးနှ င့်
ညီ ညွတ်ေသာ အလု ပ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရာ အေြခအေနများ၊ ကျန်းမာေရးနှ င့်ဆို င်သည့်
ပညာေရးနှ င့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ကျားမတန်းတူ ညီ မျှေရးတို ့ အပါအဝင် အြခားေသာ
အခွ င့ ်အေရးများကို ခံ စားနို င်ရန် သက်ဆိုင်သည့် ကျန်းမာစွ ာေနထို င်ခွင့ ်ကို အသိ အမှတ်ြုပထားသည့်
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ ့အခွ င့ ်အေရး စံ နှု န်းများနှ င့် ကျန်းမာေရးကဏဍသည်
တစ်ေြပးညီ တည်းြဖစ်ေအာင် ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ မှုကို လု ပ်ေဆာင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ တို က်တွန်းပါသည်။
ြမန်မာနို င်ငံတစ်လွှားရှိ အစို းရ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုဆိုင်ရာ ပစစ ည်းများနှ င့် ဝန်ေဆာင်မှုများကို
အမှန်တစ်ကယ်လိုအပ်မှုအေပါ်တွ င်မူတည်၍ လူ မျ ိုး၊ ကို းကွ ယ်ယုံြကည်မှု၊ ဘာသာစကား သို ့မဟုတ်
လိ င်ေြကာင့် ခွဲ ြခားဆက်ဆံြခင်းမြုပဘဲ ရရှိနိုင်ေစရန် လု ပ်ေဆာင်ရမည်။ အထူ းသြဖင့် ပဋိ ပကခ ေြကာင့်၊
လူ ့အဖွဲ အ
့ စည်းအချင်းချင်း အြကမ်းဖက်မှုေြကာင့် သို ့မဟုတ် တည်ေဆာက်ရန် သို ့မဟုတ် စီ းပွ ားေရး
လု ပ်ငန်းလု ပ်ရန်ဟူ၍ ေြမယာသိ မ်းယူ ခံ ရမှု ေြကာင့် ေြပာင်းေရွှ ့ေနထို င်ရသူ များထံ သို ့ လူ သားချင်းစာနာ
ေထာက်ထားမှု ဆိုင်ရာ လို အပ်မှုများနှ င့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်ကုသမှု အေြကာင်း ြပဌာန်းချက်ကို
ေဒသအဆင့်မှ လု ံ ြုခံေရးဆို င်ရာ တားြမစ်ချက်များမှ ထင်သလို တားြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်း မရှိသင့်ပါ။
ပဋိ ပကခ ြဖစ်ပွားသည့် ေဒသများရှိ ကျန်းမာေရး လု ပ်သားများနှ င့် ေဆးခန်းများကို ပစ်မှတ်ထားသည့်
အစို းရ တပ်များအေြကာင်း နှ စ်ေပါင်းများစွ ာက သတင်းေပးပို ့ြကပါသည်။ ထို ့ေြကာင့် လူ ြကီ းမင်း၏
အစို းရကို ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်ကုသမှု ဌာနများနှ င့် လု ပ်သားများကို ပစ်မှတ်ထားမှု အားလု ံ းကို
အဆုံးသတ်ရန်နှင့် မည်သည့် ရာထူ းရှိသည်ြဖစ်ေစ တာဝန်ခံမှု ရှိေစရန် လု ပ်ေဆာင်ေပးပါဟု
တို က်တွန်းလို ပါသည်။
၂၀၁၅ တွ င် မသန်စွမ်းသူ များ၏ အခွ င့ ်အေရး ဥပေဒကို အတည်ြုပလို က်ြခင်းသည် ြမန်မာနို င်ငံရှိ
မသန်စွမ်းသူ များ၏ အခွ င့ ်အေရးများအတွ က် အေရးပါသည့် ေအာင်ြမင်မှုတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။
ြမန်မာနို င်ငံတစ်ေလျှာက်လုံးရှိ ရု ပ်ပိုင်းဆို င်ရာနှ င့် စိ တ်ပိုင်းဆို င်ရာ မသန်စွမ်းမှု များရှိသည့် သူ များကို
ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာင်မှုများ ေပးအပ်ရာတွ င် ခွဲ ြခားဆက်ဆံမှု မရှိေစေရး အစို းရမှ လု ပ်ေဆာင်ရန်
တို က်တွန်းပါသည်။
ြမန်မာနို င်ငံသည် တရားမဝင် မူ းယစ်ေဆးဝါးများကို အဓိ က ထုတ်လုပ်သူနှ င့် တင်ပို့သူြဖစ်ြပီ း
ြမန်မာနို င်ငံတွ င် မူ းယစ်ေဆးဝါး အသုံးြုပမှု ြမှင့်တင်လာေြကာင်း အစီ ရင်ခံစာများက ေဖာ်ြပေနသည်။
မူ းယစ်ေဆးဝါးများမှ ေပးအပ်သည့် လူ မူ အဖွဲ အ
့ စည်းရှိ အန တရာယ်များကို ကာကွ ယ်တားဆီ းရန်
အစို းရများတွ င် တရားဝင် စိ တ်ပါဝင်စားမှု ရှိေြကာင်းကို Human Rights Watch မှ
အသိ အမှတ်ြုပပါသည်။ သို ့ေသာ် ြမန်မာနို င်ငံအစို းရ၏ လက်ရှိ မူ းယစ်ေဆးဝါး ထိ န်းချုပ်ေရး
မူ ဝါဒများေြကာင့် အလွ န်ဆိုးရွားေသာ လူ ့အခွ င့ ်အေရး ချ ိုးေဖာက်မှုများ ြဖစ်ေနပါသည်။
မူ းယစ်ေဆးဝါးများကို အသုံးြုပြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်းနှ င့် ကုန်ကူးြခင်း အားလု ံ းကို
တားြမစ်ရန် ြုကိးစားသည့် တားြမစ်ပိတ်ပင်ေရး မူ ဝါဒများကို ကျင့်သုံးသည့် နို င်ငံတကာ မိ သားစုမှ
မြကာခဏ ပုံသွ င်းခဲ့ သည့် အမျ ိုးသား မူ းယစ်ေဆးဝါး မူ ဝါဒများသည် မမှန်မကန်ြဖစ်ေနသည်မှာ
ဆယ်စုနှ စ် ေပါင်းများစွ ာ ြကာြမင့်ခဲ့ ြပီ း ေကျးလက်ေဒသများတွ င် လက်နက်ကိုင် ပဋိ ပကခ ၊

ရာနှ င့်ချီေသာ လယ်သမားများ ေြပာင်းေရွ ့ေြပးရြပီ း ဆင်းရဲ သွားေစမှု ြဖစ်ခဲ့၍ ကုန်းတွ င်းပို င်းများတွ င်
အရာရှိများ အကျင့်ပျက်ြခစားမှု ြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့ သည်။ ကချင်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်များရှိ
အစို းရမဟုတ်သည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ မ့ ျား၏ နည်းလမ်များကို မြကာခဏ
ြပန်လည်တုံ့ြပန်သည့် အေနြဖင့် အစို းရနှ င့် စစ်တပ်မှ ဆို းရွားသည့် အြမစ်ြပတ် သုတ်သင်မှုေြကာင့်
ဘိ န်းစို က်ပျ ိုးေရး နယ်ေြမများရှိ လယ်သမား လူ ့အဖွဲ အ
့ စည်းများ၏ ဘဝရှင်သန်ေရးကို ြကီ းမားစွ ာ
သက်ေရာက်သည်။ မြဖစ်မေနသွ ားရမည့် မူ းယစ်ေဆးဝါး ထိ န်းချုပ်ေရး စင်တာများကဲ့ သို ့ေသာ
မူ းယစ်ေဆးဝါး ြပတ်ရန် ေဒသခံ အာဏာပို င်များမှ လု ပ်ေဆာင်သည့် ကနဦ းနည်းလမ်းများသည်
အလွဲ သုံးစားြုပရာကျြပီ း ကျန်းမာေရးနှ င့် ပတ်သက်ေသာ အခွ င့ ်အေရးနှ င့် အြခားေသာ
အခွ င့ ်အေရးများကို ချ ိုးေဖာက်ရာကျသည်။ မူ းယစ်ေဆးဝါးြပတ်ေအာင်ကုသမှု ကို
အတင်းအကျပ်မလု ပ်ေဆာင်သင့်ပါ။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမှ မလု ပ်မေနကုသရန်အတွ က်
လု ပ်ငန်းစဥ်အတို င်း ထိ န်းချုပ်ထားြခင်း မလု ပ်သင့်ဟု ရှုြမင်ြပီ း မူ းယစ်ေဆးဝါးြပတ်ရန်
ကုသမှု ေပးလို သည့် အတွ က် လု ပ်ငန်းစဥ်အတို င်း ထိ န်းသိ မ်းထားသည့် မည်သည့် စနစ်ကိုမဆို Human
Rights Watch မှ ဆန်က
့ ျင်ပါသည်။
၂၀၁၆ ဧြပီ လတွ င် မူ းယစ်ေဆးဝါးအေြကာင်း ကုလသမဂဂ အေထွ ေထွ အစည်းအေဝး အထူ း ဆက်ရှင်
(UNGASS) ေနာက်ပိုင်းတွ င် ြမန်မာနို င်ငံ၏ မူ းယစ်ေဆးဝါး ဥပေဒများနှ င့် မူ ဝါဒများကို
ြပန်လည်သုံးသပ်ရန် လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရကို ကျွန်ုပ်တို့မှ တို က်တွန်းပါသည်။ လူ ြကီ းမင်း၏
အစို းရသည် လူ ့အခွ င့ ်အေရး၊ လူ ထုကျန်းမာေရးနှ င့် ဆို းရွားသည့် မူ းယစ်ေဆးဝါး တားဆီ းေရး
နည်းလမ်းများကို ေရးဆွဲ ြခင်းကို အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန် မူ းယစ်ေဆးဝါး မူ ဝါဒကို ြပန်လည်ပုံေဖာ်မည့်
ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ ေရးကို လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရမှ ပံ့ ပို းသင့်ပါသည်။ မူ းယစ်ေဆးဝါးကို အန တရာယ်ရှိစွာ
အသုံးြုပြခင်းကို ဟန်တ
့ ားရန်၊ ကာကွ ယ်ရန်နှင့် ကုသရန် ြမန်မာနို င်ငံသည် လူ ့အခွ င့ ်အေရးကို
ချ ိုးေဖာက်ြခင်းမရှိသည့် ရာဇဝတ်ြပစ်မှုမဟုတ်ေသာ စည်းကမ်းထိ န်းချုပ်ေရးနှ င့် လူ ထု ကျန်းမာေရး
နည်းလမ်းများကို သာ မှီခိုသင့်သည်။ ြမန်မာနို င်ငံ၏ မူ းယစ်ေဆးဝါး ဆန်က
့ ျင်ေရး
အားထုတ်မှုများသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စံ ချိန်စံနှု န်းများနှ င့် တူ ေစရန် မူ းယစ်ေဆးဝါး
အစီ အစဥ်များကို ရန်ကုန်တွင် လု ပ်ေဆာင်ေနသည့် နို င်ငံတကာ ေအဂျင်စီများနှ င့် နီးကပ်စွာ
လက်တွဲလုပ်ေဆာင်ရန် လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရကို ကျွန်ုပ်တို့မှ အြကံ ြုပပါသည်။
၉။ ရို ဟင်ဂျာနှ င့် အြခားေသာ မူ ဆလင်များကို ဖိ နှိပ်မှုကို အဆု ံ းသတ်ပါ
လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရြုကံေတွ ရ့ သည့် အဓိ က လူ ့အခွ င့ ်အေရး စိ န်ေခါ်မှု များထဲ မှ တစ်ခုမှာ
ရခို င်ြပည်နယ်ရှိ အေြခအေနြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ တွ င် လူ ့အဖွဲ အ
့ စည်းများအြကား
အြကမ်းဖက်မှုြဖစ်ြခင်းကို Human Rights Watch သုေတသနမှ လူ မျ ိုးတုန်းသတ်ြဖတ်မှုနှင့်
လူ သားမျ ိုးနွယ်နှင့်ဆန်က
့ ျင်၍ ြပစ်မှုလုပ်ေဆာင်ြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ေတွ ့ရှိခဲ့ြပီ း ၁၂၅,၀၀၀ ေကျာ်ေသာ
ရို ဟင်ဂျာ မူ ဆလင်များ ထွ က်ေြပးစွ န်ခ
့ ွဲ ခဲ့ရြပီ း ေြကာက်မက်ဖွယ် အေြခအေနတွ င်
ေနထို င်ေနြကရပါသည်။ ြမန်မာနို င်ငံရှိ ၁.၂ သန်းရှိေသာ ရို ဟင်ဂျာတို ့သည် ခွဲ ြခားဆက်ဆံခံ ရသည့်
၁၉၈၂ နို င်ငံသားြဖစ်မှု ဥပေဒမှ ထိ ထိေရာက်ေရာက် ြငင်းဆန်ထားြပီ း အစို းရ၏ ပစ်မှတ်ထား
ဖိ နှိပ်မှုကို ြကာြမှင့်စွ ာ ခံ စားခဲ့ ရပါသည်။ NLD ၏ အြကီ းတန်းအဖွဲ ဝ့ င်များ၏ ြပီ းခဲ့ သည့် လူ ထုထံ သို ့

ေြကညာချက်များတွ င် ရို ဟင်ဂျာြပဿနာများကို မျက်ကွယ်ြုပထားြပီ း ရို ဟင်ဂျာများတွ င်ရှိသည့်
လူ နည်းစုအခွ င့်အေရးအရ နို င်ငံသားြဖစ်နိုင်မှုကို ေမှးမှိန်ေစြပီ း မိ မိကိုယ်တိုင် မည်သူမည်ဝါြဖစ်သည်ကို
ေဖာ်ြပခွ င့ ်ကို ပယ်ချထားခဲ့ သည်။ သမမ တအေနြဖင့် လူ ြကီ းမင်းသည် ဤြပဿနာကို ေြဖရှင်းရန်
ပထမနည်းလမ်းတစ်ရပ်အြဖစ် ရို ဟင်ဂျာ လူ နည်းစုကို တရားဝင် ရှုတ်ချြခင်းကို အဆုံးသတ်ရန်
ေလးေလးနက်နက် တို က်တွန်းလို ပါသည်။
ရခို င်ြပည်နယ်တွင် ၂၀၁၂ တွ င် လို က်နာေစခဲ့ သည့် အေရးေပါ်အေြခေနကို သမမ တဦ းသိ န်းစိ န်မှ
မြကာေသးမီ က ဖယ်ရှားလို က်ြခင်းသည် ြပည်နယ်တစ်ခုလု ံ းရှိ လူ ့အခွ င့ ်အေရးအတွ က်
ပို မို ေလးစားလို က်နာမှု ကို ြဖစ်ေပါ်ေစမည့် တံ ခါးတစ်ချပ်ပွင့ ်သွ ားြခင်းပင် ြဖစ်သည်။ သို ့ေသာ်
ဗလီ များတွ င်အပါအဝင် အများြပည်သူေနရာများတွ င် လူ ငါးဦ းထက် စုေဝးြခင်းမြုပရဟု
ဘူ းသီ းေတာင်နှင့် ေမာင်းေတာြုမိ ့နယ်များတွ င် ညမထွ က်ရ အမိ န်ရ
့ ှ ိ ေနေသး သည့် အေပါ် စို းရိ မ်မှု
ြဖစ်မိပါသည်။ လူ ြကီ းင်း၏ အစို းရနှ င့် NLD မှ
ခန်အ
့ ပ်ထားသည့် ရခို င်ြပည်နယ် ဝန်ြကီ း ညီ ပုကို ဤညမထွ က်ရအမိ န်က
့ ို ချက်ချင်းရု တ်သိမ်းရန်
တို က်တွန်းပါသည်။
ရို ဟင်ဂျာကို ထိ ေရာက်စွာ နို င်ငံသားြဖစ်မှုကို ြငင်းပယ်ထားြခင်းေြကာင့် လွ တ်လပ်စွာ ေရွ ့ေြပာင်းခွ င့ ်၊
ပညာေရးတွ င် ခွဲ ြခားဆက်ဆံ၍ ကန်သ
့ တ်ထားြခင်း၊ တမင်သက်သက် ထိ န်းချုပ်ထားြခင်း၊
အဓမမ ေစခို င်းြခင်းနှ င့် အဓမမ အခွ န်ေကာက်ြခင်းနှ င့် ေြမယာအို းအိ မ်ကို သိ မ်းယူ ြခင်း အပါအဝင်
၎င်းတို ့၏ လူ ့အခွ င့ ်အေရးများ ေြမာက်များစွ ာကို ချ ိုးေဖာက်မှု ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။ ရခို င်ြပည်နယ်တွင်
အေြခခံ လွ တ်လပ်မှုများကို ချုပ်ထိန်း ထားြခင်းကို ပယ်ဖျက်ရာတွ င် လု ံ ြုခံေရး တပ်ဖွဲမ့ ျားနှ င့်
စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုလက်ေအာက်တွင် ကျန်ရှိေနေသးသည့် ဝန်ြကီ းဌာနသုံးခုမှ အရာရှိများသည် အဓိ က
သိ သာြမင်သာသည့် အတားအဆီ းြဖစ်လာ ပါလိ မ့်မည်။ ဤေဒသခံ လု ံ ြုခံေရးနည်းလမ်းများကို
လျှင်ြမန်စွာ ပယ်ဖျက်လိုက်ြခင်းသည်
ရို ဂျင်ဂျာ လူ ဦ းေရ၏ အေြခအေနကို အတို င်းအဆမရှိ တို းတက်သွားေစပါလိ မ့်မည်။ ရခို င်ြပည်နယ်ရှိ
့ စည်းများအားလု ံ းကို ခွဲ ြခားဆက်ဆံြခင်းမရှိဘဲ ညီ တူညီ မျှ
လု ံ ြုခံေရးပတ်ဝန်းကျင်သည် လူ ့အဖွဲ အ
အကာအကွ ယ်ေပးရန် အားထုတ်မှုများကို တို းြမှင့်လု ပ်ေဆာင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ တို က်တွန်းပါသည်။
စစ်ေတွ ရှိ ေရွ ့ေြပာင်းေနထို င်ေရသာ ရို ဟင်ဂျာများနှ င့် ေြမာက်ဘက်ပိုင်း ရခို င်ြပည်နယ်ရှိ ရို ဟင်ဂျာ
လူ ့အဖွဲ ့အစည်းများအတွ က် စခန်းများသို ့ လူ သားချင်းစာနာေထာက်ထားမှု ေပးအပ်ရာတွ င် ေဒသခံ
အရာရှိများနှ င့် လု ံ ြုခံေရး တပ်ဖွဲ ့များမှ တားဆီ းထားဆဲ ြဖစ်သည်ကိုလည်း အထူ းစို းရိ မ်ပူပန်ပါသည်။
ရခို င်ြပည်နယ်တွင် ေရွ ့ေြပာင်းေနထို င်ရသူ များ ဦ းေရသည် တရားဝင်စာရင်းတွ င် မနှ စ်က ၁၄၀,၀၀၀
မှ ၁၂၅,၀၀၀ သို ့ ေလျာ့နည်းသွ ားြပီ း တစ်ထီးတည်းရှိသည့် IDP ေနရာများတွ င်
ြပန်လည်ေနရာချထားမှု နှင့် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး စီ မံကိ န်းများြပီ းေနာက်
စခန်းအေရအတွ က်သည် ၆၇ မှ ၄၀ သို ့ေလျာ့ကျ သွ ားေသာ်လည်း ကျန်ရှိသည့်
ေရွ ့ေြပာင်းေနထို င်ရေသာ ရို ဟင်ဂျာများနှ င့် ဗုဒဓ ဘာသာ ရခို င်လူမျ ိုးများ၏
လူ သားချင်းစာနာေထာက်ထားမှု အေြခအေနသည် ဆို းရွားလျက်ရှိဆဲြဖစ်ပါသည်။

ကပပ လီပင်လယ်တွင် အကျပ်အတည်းြဖစ်ေပါ်ြပီ းေနာက် NLD ဗဟို အလု ပ်အမှု ေဆာင် ေကာ်မတီ မှ
၂၀၁၅၊ ဇွ န်လတွ င် ထုတ်ြပန်လိုက်သည့် ေြကညာချက်အရ “အမျ ိုးသားဒီ မိုကေရစီ အဖွဲ ခ့ ျုပ်နှင့် ပါတီ ၏
ဥကက ဌ (ေအာင်ဆန်းစုြကည်) သည် အစဥ်အြမဲ ေြပာခဲ့ သည်မှာ ရခို င် (အာရကန်) ြပည်နယ်ရှိ
လူ ့အဖွဲ ့အစည်းအချင်းချင်း ပဋိ ပကခ ြဖစ်ြခင်းကို ေြဖရှင်းရန် လူ ့အခွ င့ ်အေရး၊ ဒီ မိုကေရစီ နှင့်
တရားဥပေဒစို းမို းေရးဆို င်ရာ စည်းမျဥ်းများ အေပါ်တွ င် အေြခခံ ရမည်” ြဖစ်ြပီ း နို င်ငံသားြဖစ်မှု
ြပဿနာကို မျှတစွ ာ၊ ပွ င့ ်လင်းြမင်သာစွ ာနှ င့် လျှင်ြမန်သမျှ လျှင်လျှင်ြမန်ြမန် ေြဖရှင်းရန်”
ကတိ ကဝတ်ြုပပါသည်ဟု ပါရှိပါသည်။ ဤစကားများအတို င်း လု ပ်ေဆာင်ရန် ယခုအခါတွ င်
အခွ င့ ်အေရးရပါြပီ ။
ပို မို ကျန်ြပန်သ
့ ည့် အမျ ိုးသားေရး အတို င်းအတာတွ င် ြမန်မာနို င်ငံရှိ မူ ဆလင် လူ နည်းစုများကို
အချ ို ့အေြခအေနများတွ င် အြကမ်းဖက်ရန် လု ပ်ေဆာင်ေနမှု များနှ င့် အန တရာယ်ရှိသည့်
အများြပည်သူြကားတွ င် ချ ိုးနှ ိမ်ေြပာဆို မှု များကို အဆုံးသတ်ရန် အများြပည်သူတို ့ အသိ ေပးရန်
လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရကို ကျွန်ုပ်တို့မှ တို က်တွန်းပါသည်။ ြမန်မာနို င်ငံရှိ မူ ဆလင်များကို
ခွဲ ြခားဆက်ဆံရန်၊ အြကမ်းဖက်ရန် သို ့မဟုတ် ြပည်ပသို ့ နှ င်ထုတ်ရန် မျ ိုးချစ် ဗုဒဓ ဘာသာ
အဖွဲ အ
့ စည်းများမှ အများြပည်သူအြကား ချ ိုးနှ ိမ်ေြပာဆို ေနမှု များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၂ တွ င်
ရခို င်ြပည်နယ်၌ ရို ဟင်ဂျာ ဆန်က
့ ျင်ေရး ေစာ်ကားမှု များ ြဖစ်ပွားြပီ းေနာက် တစ်နိုင်ငံလု ံ းတွ င်
့ ျင်ေရး အြကမ်းဖက်မှုများြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့ ြပီ း ဤအချက်သည် ဒီ မိုကရက်တစ်
မူ ဆလင်ဆန်က
ကူ းေြပာင်းမှု ကို အလွ န်တရာ ရှုပ်ေထွ းသွ ားေစခဲ့ ပါသည်။ နှုိင်းယှဥ်ြကည့် မည်ဆိုပါက
အားလု ံ းပါဝင်မည့် ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်ရမည့် ၂၀၁၅တွ င် အန်အယ်လ်ဒီနှင့် ြုပိင်ဘက် ြပည်ေထာင်စု
ြကံ ခို င်ေရးနှ င့် ဖွံ ြုဖိးတို းတက်ေရး ပါတီ နှစ်ခုစလု ံ းတွ င် ၂၀၁၅ ေရွးေကာက်ပွဲအတွ က် မူ ဆလင်
အမတ်ေလာင်းတစ်ဦးကို မျှ မထည့် ခဲ့ ပါ။ ပါတီ များမှ မည်သည့် မူ ဆလင်တစ်ဦးမျှ လွှ တ်ေတာ်သို့
အေရွးခံ ရြခင်းမရှိပါ။
အမျ ိုးဘာသာသာသနာေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ ့ (မဘသ) ၏ ေတာင်းဆို ချက်ြဖင့် ၂၀၁၅ တွ င်
ြပည်ေထာင်စု လွှ တ်ေတာ်မှ အတည်ြုပလို က်ေသာ သိ န်းစိ န်အစို းရမှ ြပဌာန်းလို က်သည့်
အမျ ိုးဘာသာကာကွ ယ်ေရး ဥပေဒဟုေခါ်ေသာ ဥပေဒေလးရပ်ကို လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရသည်
ချက်ချင်း ပယ်ဖျက်သင့်ပါသည်။ ဥပေဒေလးခုလု ံ းသည် လူ နည်းစုဘာသာများကို ကို းကွ ယ်သူများနှ င့်
အမျ ိုးသမီ းများ၏ အခွ င့ ်အေရးများကို ကန်သ
့ တ်ရန် ဥပေဒေလးခုလု ံ းကို ေရးဆွဲ ထားြခင်းြဖစ်ြပီ း
ထို သို ့လုပ်ြခင်းြဖင့် ြမန်မာနို င်ငံ၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ ့အခွ င့ ်အေရးဆို င်ရာ တာဝန်ဝတတ ရားများနှ င့်
၂၀၀၈ အေြခခံ ဥပေဒဆို င်ရာ ြပဌာန်းချက်များကို ချ ိုးေဖာက်ရာေရာက်သည်။ ဤဥပေဒများကို
အန်အယ်လ်ဒီအမတ်များမှ အတည်ြုပရန် ကန်က
့ ွ က်ခဲ့ြခင်းနှ င့် ေအာင်ဆန်းစုြကည်မှ
ဤဥပေဒများသည် အမျ ိုးသမီ းများ၏ အခွ င့ ်အေရးများကို ြခိ မ်းေြခာက်မှုများရှိသည်ဟု
အများြပည်သူထံ သို ့ ေြပာြကားခဲ့ ြခင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ြုကိဆိုပါသည်။ လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရသည်

ယခုအခါတွ င် ဤသို ့ အြကီ းအကျယ် ြပဿနာြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒများကို ဆန်က
့ ျင်ရန်
နည်းလမ်းများကို ေရးဆွဲ ၍ အလျှင်အြမန် လု ပ်ေဆာင်သင့်ပါသည်။

ရခို င်ြပည်နယ်တွင် ဆယ်စုနှ စ်နှင့်ချီ၍ ဖိ နှိပ်မှုနှင့် လူ ့အဖွဲ အ
့ စည်းများြကား ပဋိ ပကခ ြဖစ်ပွားမှု များကို
အဆုံးသတ်လိုက်ြခင်းသည် ခက်ခဲရှုပ်ေထွ းြပီ း ဖွံ ြု့ ဖိးတို းတက်ေအာင်လုပ်ယုံြဖင့်
ေြဖရှင်းနို င်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို ေနရာတွ င် အစို းရမှ အားထုတ်လုပ်ေဆာင်မှုများသည်
လက်ရှိြဖစ်ပွားေနသည့် လူ ့အခွ င့ ်အေရးကို မတရားြုပမှု များနှ င့် လူ သားချင်းစာနာေထာက်ထားရမည့်
အစစ်အမှန်အေြခအေနကို ေြဖရှင်းရမည်။
၁၀။ ြမန်မာနို င်ငံ၏ ၁၉၈၂ နို င်ငံသားဥပေဒကို ြပင်ဆင်ပါ
၁၉၈၂ နို င်ငံသားဥပေဒအရ နို င်ငံသား “အြပည့် အဝ” ြဖစ်သူများသည် အမည်ေပးထားသည့်
“အမျ ိုးသား မျ ိုးနွယ်များ” (ရခို င်၊ ဗမာ၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ မွ န်နှင့် ရှမ်းအပါအဝင်)
လူ မျ ိုးများြဖစ်ြကသည် သို ့မဟုတ် ယခု ရခို င်ြပည်နယ်သို့ ြဗိ တိသျှများ သိ မ်းပို က်ခဲ့သည့် အစ ၁၈၂၃
မတို င်မီက တို င်းြပည်တွင် ၎င်းတို ့၏ ဘို းဘွ ားများ အေြခချေနထို င်ခဲ့သူ များြဖစ်သည်။ ၁၈၂၃ မတို င်မီ
ဘို းဘွ ားများသည် ြမန်မာနို င်ငံတွ င် အေြခချေနထို င်ေြကာင်း သက်ေသအေထာက်အထားမြပနို င်ပါက
အမျ ိုးသား မျ ိုးနွယ်များမှ မဟုတ်ပါက ဥပေဒသည် ၎င်းတို ့ကို နို င်ငံသား အြပည့် အဝြဖစ်ခွင့ ်မေပးပါ။
ဥပေဒတွ င် နို င်ငံသားအမျ ိုးအစားသုံးမျ ိုးြဖစ်ေသာ အြပည့် အဝ နို င်ငံသား၊ တွဲ ဖက်နိုင်ငံသားနှ င့်
မျ ိုးရို းအရ နို င်ငံသားများဟူ ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။ နို င်ငံြခားသားများသည် ၁၉၄၈
လွ တ်လပ်ေရးမရမီ က ၎င်းတို ့၏ မိ ဘများသည် ြမန်မာနို င်ငံသို ့ ဝင်ေရာက်ေနထို င်ခဲ့သည်ဟု
“လု ံ ေလာက်ေသာ သက်ေသအေထာက်အထား” ြပနို င်ပါက ထို နို င်ငံြခားသားများသည် မျ ိုးရို းအရ
နို င်ငံသားြဖစ်နိုင်သည်။ ြမန်မာနို င်ငံသားြဖစ်ခွင့ ် သုံးမျ ိုးထဲ မှ တစ်မျ ိုးမျ ိုးရှိေသာ မိ ဘတစ်ဦးမှ
ေမွ းဖွ ားလာသည့် သူ များသည် မျ ိုးရို းအရ နို င်ငံသားြဖစ်နိုင်သည်။ ဤအရည်အချင်းကို ေကျာ်လွန်၍
ဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၄၄ တွ င် မျ ိုးရို းအရ နို င်ငံသားခံ ယူ လို သည့် လူ ပုဂဂိ ုလ်သည် အနည်းဆုံးအသက် ၁၈
နှ စ်ြပည့် ရမည်ြဖစ်ြပီ း အမျ ိုးသား ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးမျ ိုးကို ေကာင်းမွ န်စွာ ေြပာတတ်ရန် လို အပ်ြပီ း
(ရို ဟင်ဂျာဘာသာစကားကို အမျ ိုးသား ဘာသာစကားအြဖစ် မသတ်မှတ်ပါ)
အကျင့်စာရိ တတေကာင်းမွ န်၍ စိ တ်ကျန်းမာသူ ြဖစ်ရမည်။ ကုလသမဂဂ လူ ့အခွ င့ ်အေရးေကာ်မတီ သည်
ြကာြမင့်စွ ာကပင် ဤဥပေဒတွ င် နို င်ငံသားြဖစ်မှုအတွ က် ေဖာ်ြပထားသည့် တင်းကျပ်လှေသာ
ဘာသာစကား စံ ချိန်စံနှု န်းများနှ င့် ပတ်သက်၍ စို းရိ မ်ပူပန်မှုကို ထုတ်ေဖာ်ခဲ့ြပီ းြဖစ်သည်။
စြကာဝဠာလု ံ းဆို င်ရာ လူ ့အခွ င့ ်အေရး ေြကညာချက်စာတမ်း (UDHR) နှ င့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
လူ ့အခွ င့ ်အေရး သေဘာတူ စာချုပ်များအားလု ံ းတွ င် လူ မျ ိုး၊ ကို းကွ ယ်ယုံြကည်မှု၊ ဘာသစကားနှ င့်
အြခားေသာ အရာများအေပါ်တွ င်မူတည်၍ ခွဲ ြခားဆက်ဆံမှု ကို တားြမစ်ထားသည်။ ၁၉၈၂
နို င်ငံသားဥပေဒသည် အကျ ိုးအေြကာင်းဆီ ေလျာ်၍ ဓမမ ဓိဌာန်းကျသည့် စံ ချိန်စံနှု န်းများြဖင့်
ေထာက်ပ့ ံ ထားြခင်းမရှိသည့် ကွဲ ြပားြခားနားေသာ စံ နှု န်းများကို အသုံးြုပထားြပီ း ရို ဟင်ဂျာများကို
ခွဲ ြခားဆက်ဆံထားသည်။

ကေလးသူ ငယ် အခွ င့ ်အေရး သေဘာတူ စာချုပ် (CRC) တွ င် ြမန်မာနို င်ငံလည်း ပါဝင်ြပီ း
ဤသေဘာတူ စာချုပ်တွင် အထူ းသြဖင့် ကေလးများသည် အြခားအေြခအေနတွ င်
နို င်ငံမဲ့ ြဖစ်မည်ဆိုလျှင် နို င်ငံသား ခံ ယူ ခွ င့ ်ရှိြပီ း ၎င်းတို ့၏ အခွ င့ ်အေရးကို အမျ ိုးသားဥပေဒမှ
ကာကွ ယ်ေပးရမည်ဟု ပါရှိသည်။ ထို ့ေြကာင့်
၁၉၈၂ နို င်ငံသားဥပေဒသည် ဤသေဘာတူ စာချုပ်ကို ချ ိုးေဖာက်ထားသည်။
လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရသည် ကုလသမဂဂ မှ နည်းပညာအကူ အညီ ကို ေတာင်းခံ ၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
စံ နှု န်းများနှ င့် ြပည့် မှီရန် နို င်ငံသားဥပေဒကို ြပင်ဆင်သင့်သည်။ ထို ့ေနာက် ဥပေဒကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြပီ း ရို ဟင်ဂျာများကို ခွဲ ြခားဆက်ဆံြခင်း မရှိဘဲ နို င်ငံသား
အြပည့် အဝေပးအပ်ရန်နှင့ ် ကေလးများသည် မည်သည့် အခါမျှ နို င်ငံမဲ့ မြဖစ်ေစရန်
လု ပ်ေဆာင်သင့်သည်။ လူ နည်းစုအုပ်စုများ အြပည့် အဝရထို က်ေသာ အခွ င့ ်အေရးများကို ေဒသခံ
အာဏာပို င်များမှ တရားဥပဒဆို င်ရာ၊ ရုံ းဆို င်ရာ စည်းမျဥ်းများကို အသုံးြုပြပီ း ြငင်းပယ်နိုင်ေစရန်
လု ပ်ပိုင်ခွင့ ်ေပးအပ်ထားသည့် ဒု တိ ယနို င်ငံသားြဖစ်မှု၏ အြခားေသာ ပုံစံ များနှ င့် “တွဲ ဖက်နိုင်ငံသား”
ဟူ ေသာ အမျ ိုးအစားကို ပယ်ဖျက်သင့်သည်။
၁၁။ ပဋိ ပကခ ေဒသများတွ င် လူ အ
့ ခွ င့်အေရး ချိုးေဖာက်မှုများကို စစ်တပ်မှ အဆု ံ းသတ်ရန်
ဖိ အားေပးပါ
ဗဟို အစို းရနှ င့် ေြမာက်များစွ ာေသာ တို င်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများအအြကား ဆယ်စုနှ စ်နှင့်
ချီြကာြမင်ေနသည့် လက်နက်ကိုင် ပဋိ ပကခ ေြကာင့် စစ်ပွဲဥပေဒများတွ င် မရမတွ က်နိုင်ေအာင်
ချ ိုးေဖာက်မှု
များနှ င့် လူ ့အခွ င့ ်အေရး ချ ိုးေဖာက်မှုများြဖစ်ပွားေနြပီ း ၎င်းတို ့ေြကာင့် အစွ န်အဖျားသို ့ ေရာက်ေနသည့်
လူ သန်းေပါင်းများစွ ာကို ြကီ းမားစွ ာ အေနှ ာင့်အယှက်ေပးသည်။ သက်တမ်းကုန်သွားသည့် အစို းရနှ င့်
တို င်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၈ ဖွဲ မ့ ှ ၂၀၁၅ နို ဝင်ဘာလတွ င် လက်မှတ်ထိုးထားသည့် အပစ်အခတ်
ရပ်ဆဲေရးြပီ းေနာက် ြမန်မာြပည် ေြမာက်ပိုင်းတွ င် ပစ်ခတ်မှုများြပန်လည်စတင်ေနြပီ း
စစ်တိုက်ေနသည့် အဖွဲ ့အားလု ံ းမှ အဓမမ ေစခို င်းမှု ၊ အဓမမ လူစုေဆာင်းမှု ၊ နှ ိပ်စက်ညှင်းပန်းမှု နှင့်
အနို င်အထက် ြုပကျင့်မှု ၊ လိ င်ပိုင်းဆို င်ရာအြကမ်းဖက်မှု၊ မဆင်မြခင် တို က်ခိုက်မှုများနှ င့်
စစ်သားများကို တို က်ခိုက်ရန် ေြမြုမပ်မိုင်းများ အသုံးြုပြခင်း ြဖစ်စဥ်များကို
ြပန်လည်ြမင်ေတွ ေ့ နရသည်။ ြပီ းခဲ့ သည့် လအနည်းငယ်က ရှမ်းြပည်နယ်တွင် တို က်ခိုက်မှုေြကာင့်
အရပ်သား ေထာင်နှင့်ချီ၍ ေြပာင်းေရွ ့ခဲ့ ရြပီ း အရပ်သား ၉၀,၀၀၀ ေကျာ်ေကျာ်သည် ၂၀၁၁ နှ င့် ၂၀၁၃
ြကား ချ ိုးေဖာက်မှုများ လု ပ်ေဆာင်ေနသည်ဟု ြကားသိ ရသည့် ကချင်ြပည်နယ်ရှိ တို က်ခိုက်မှုတွင်
ေရွ ့ေြပာင်းထားသည့် စခန်းများတွ င် ေနေနရဆဲ ြဖစ်သည်။
လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲမ့ ျားနှ င့် ပဋိ ပကခ ြဖစ်ပွားရာတွ င် ဂျနီဗာ သေဘာတူ စာချုပ်များနှ င့် လက်ရှိစစ်ပွဲ
ဥပေဒများကို တို င်းြပည်မှလို က်နာရန် တာဝန်ရှိေြကာင်း စစ်တပ်ကို ေြပာဆို အြကံ ေပးရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ
လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရကို တွ န်တွန်းလို ပါသည်။ အထူ းစို းရိ မ်ရသည့် အချက်မှာ

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ ့များမှ ကျူးလွ န်သည့် ြကီ းမားေသာ ချ ိုးေဖာက်မှုများအတွ က်
တာဝန်ယူမှု မရှိမှုြဖစ်ပါသည်။ ဤသို ့ မရှိြခင်းေြကာင့် ယခင်နှင့ ် ယခု တို က်ခိုက်မှုကို ခံ ေနရသည့်
လူ ့အဖွဲ အ
့ စည်းများတွ င် မယုံြကည်မှုကို တို းပွ ားေစပါသည်။ တရားမျှတမှု နှင့် တာဝန်ယူမှု သည်
လက်နက်ကိုင် ပဋိ ပကခ ကို အဆုံးသတ်ရာတွ င် အဓိ ကအုတ်ြမစ် ြဖစ်သင့်သည်ဟု Human Rights
Watch မှ ယုံြကည်ပါသည်။ ြမန်မာနို င်ငံ စစ်တပ်ကို အရပ်သားများ ြကီ းြကပ်ြခင်းကို အေြခခံ ဥပေဒမှ
ကာကွ ယ်ထား ေသာ်လည်း အစို းရသည် စစ်ပွဲဥပေဒချ ိုးေဖာက်မှုများနှ င့် ပဋိ ပကခ တွင်
ပါဝင်သူများအားလု ံ းမှ အရပ်သားများကို ကျူးလွ န်ြခင်းနှ င့်ပတ်သက်၍ ေဆွ းေနွးရန် လွှ တ်ေတာ်တွင်
ပုံမှန် ြကားနာမှု များကို ကျင်းပသင့်ြပီ း ဤြကားနာမှု များအေြကာင်း အစီ ရင်ခံစာ ထုတ်ြပန်သင့်ပါသည်။
့ စည်းထံ မှ ေြပာဆို မှု များကို ပါ ထည့် သွ င်းြပီ း
ထို သို ့ ြကားနာမှု များတွ င် ြမန်မာနို င်ငံ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ အ
စစ်တပ်ကို ချ ိုးေဖာက်မှုများနှ င့် တာဝန်ယူမှု နည်းလမ်းများအတွ က် မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ေအာင်
တွ န်းအားေပးနို င်ရန် အလွ န်တရာ အေရးြကီ းပါသည်။
ြမန်မာနို င်ငံေြမာက်ပိုင်းတွ င် ပဋိ ပကခ ေြကာင့် ေရွှ ့ေြပာင်းရသည့် ေထာင်ချီသည့် အရပ်သားများ
ေနရပ်ြပန်ြခင်း၊ ထို င်း-ြမန်မာ နယ်စပ်မျဥ်းတစ်ေလျှာက်ရှိ ဒု ကခ သည်စခန်းများတွ င်
ဆယ်စုနှ စ်နှင့်ချီသည့် စစ်ပွဲများေြကာင့် ေရွှ ့ေြပာင်းရသည့် ၁၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ေသာ
အရပ်သားများနှ င့်ပတ်သက်၍လည်း Human Rightw Watch သည် စို းရိ မ်ပူပန်ဆဲြဖစ်ပါသည်။ IDP
များနှ င့် ဒု ကခ သည်များကို ေနရပ်ြပန်ခိုင်းြခင်းသည် ေရွ ့ေြပာင်းေနထို င်ရမှု အေြကာင်း ကုလသမဂဂ
လမ်းညွှ န်းချက် စည်းမျဥ်းများနှ င့် ၁၉၅၁ ဒု ကခ သည် သေဘာတူ စာချုပ်များအပါအဝင်
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စံ နှု န်းများနှ င့် အြပည့် အဝကို က်ညီေစေရး အားထုတ်ပါဟု ကျွန်ုပ်တို့မှ
လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရကို တို က်တွန်းြပီ း လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းကို ထို သေဘာတူ စာချုပ်များကို
ေထာက်ခံအတည်ြုပပါဟု တို က်တွန်းပါသည်။ ြပန်ေသာ IDP များနှ င့် ေနရပ်ြပန်
ဒု ကခ သည်များအားလု ံ းသည် လု ံ ြုခံေရး ဂုဏ်သိကခာအရ မိ မိစိတ်ဆနဒ အေလျာက်
ြပန်သွားြကြခင်းြဖစ်သင့်ြပီ း ကုလသမဂဂ ဒု ကခ သည်များ မဟာမင်းြကီ း (UNHCR) ကဲ့ သို ့ေသာ
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ အ
့ စည်းများမှ အြပည့် အဝ ြကီ းြကပ်မှုြဖင့် ဒု ကခ သည် အခွ င့ ်အေရး
ကို ယ်စားလှ ယ်များနှ င့် ရပ်ရွာေခါင်းေဆာင်များနှ င့် အြပည့် အဝ တို င်ပင် စီ မံြပီ း လု ပ်ေဆာင်ရမည်။
ဤအေရးပါသည့် စည်းမျဥ်းများကို လို က်နာြခင်းမရှိပါက ေရွ ့ေြပာင်းခံ ရသူ များနှ င့် ဒု ကခ သည်များ၏
အခွ င့ ်အေရးများကို ထိ ပါးနို င်ြပီ း တို င်းရင်းသားေဒသများရှိ တင်းမာမှု ကို ြမင့်တက်ေစနို င်သည်။
၁၂။ ကေလးများကို စစ်သားအြဖစ် စု ေဆာင်းြခင်းအားလု ံ းကို အဆု ံ းသတ်ပါ
ြမန်မာအစို းရနှ င့် ကုလသမဂဂ အြကား ၂၀၁၂ တွ င် ပူ းတွဲ ေဆာင်ရွက်ေရး အစီ အစဥ်ကို
လက်မှတ်ထိုးခဲ့ ေသာ်လည်း စစ်တပ်နှင့် အစို းရမဟုတ်ေသာ လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများမှ
ကေလးစစ်သားများကို ဆက်လက်အသုံးြုပေနသည် ဟူ ေသာ သတင်းများကို ြကားေနရဆဲ ြဖစ်သည်။
အစီ အစဥ်ကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့ သည့် အချိန်မှစ၍ စစ်တပ်သည် အသက်မြပည့် ေသးေသာ သို ့မဟုတ်
အသက်မြပည်ဘဲ စုေဆာင်းခံ ရသည့် စစ်သား ၇၄၅ ဦ းကို ေစလွှ တ်ေပးခဲ့ ေသာ်လည်း စစ်တပ်သည်
လူ စုေဆာင်းမှု များကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနသည်ဆိုေသာ သတင်းများကို ရရှိေန ေသးသည်။
သို ့ေသာ် ၎င်းတို ့၏ အနည်းအများကို ခန်မ
့ ှ န်းရန် ခဲ ယဥ်းပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ၂၀၁၄ တွ င်

ကေလးစစ်သား ၃၅၇ ဦ းကို စစ်တပ်မှ စုေဆာင်းအသုံးြုပမှု ရှိခဲ့သည်ဟု ကုလသမဂဂ ၊
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလု ပ်သမား အဖွဲ ့အစည်း (ILO) ၏ အလု ပ်သမား တို င်ြကားမှု စနစ် နှ င့် ရပ်ရွာမှ
ေစာင့်ြကပ်ြကည့် ရှုမှုအရ သတင်းေပးပို ့ခဲ့ြကသည်။
ထို နည်းတူ စွ ာ အသက်မြပည့် သည့် စုေဆာင်းမှု တွင် ပါဝင်သည့် စစ်တပ်အရာရှိများကို
များေသာအားြဖင့် စစ်တပ်ခုံရုံ းများတွ င် တရားစွဲ ဆိုမှု ြမင့်တက်လာေသာ်လည်း ကေလးစစ်သားများ
ထားရှိသည်ဟု သံ သယရှိသည့် စစ်တပ်ဌာနများကို ဝင်ေရာက်ရန် တားြမစ်မှုများနှ င့်
သတင်းအချက်အလက် ထိ န်းချုပ်မှု ရှိေသာေြကာင့် ဆက်လက် စုေဆာင်းေနမှု ၏ ြပဿနာ၏
အြကီ းအေသးနှ င့် စစ်တပ်အရာရှိများကို အြပစ်ေပးသည့် ပမာဏကို တိ ကျစွ ာ ခန်မ
့ ှ န်းရန်
ခက်ခဲပါသည်။ အစို းရ စစ်ဝန်ထမ်းများမှ စုေဆာင်းမှု နှင့် အသက်မြပည့ ်ေသာ စစ်သားများကို
အသုံးြုပမှု အေြကာင်း သတင်းေပးပို ့ချက်များ ြမှင့်တက်လာြပီ း ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရး တပ်နှင့်
အြခားေသာတပ်များကဲ့ သို ့ေသာ အစို းရမဟုတ်သည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ ့များမှ အတင်းအကျပ်
စုေဆာင်း ေခါ်ယူ မှု များအေြကာင်း သတင်းေပးပို ့မှုများ ရှိပါသည်။ ၂၀၁၂ ပူ းတွဲ လု ပ်ေဆာင်မှု
အစီ အစဥ်ကို အြပည့် အဝ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန်နှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိ ပကခ တွင် ပါဝင်သည့်
ကေလးသူ ငယ်များနှ င့် ပတ်သက်၍ ကေလးအခွ င့ ်အေရးဆို င်ရာ သေဘာတူ စာချုပ်တွင်
ေရွးချယ်စရာရှိသည့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း များကို သေဘာတူ လက်ခံြခင်းြဖင့် ဤအားထုတ်မှုများကို
အားေကာင်းေစရန်နှင့် ကေလးဥပေဒမူ ြကမ်းသည် CRC အဖွဲ ဝ့ င်နိုင်ငံေတာ်ြဖစ်သည့် ြမန်မာနို င်ငံ၏
ကျင့်ဝတ်ဝတတ ရားများနှ င့် အြပည့် အဝ ညီ ေစရန် လု ပ်ေဆာင်ရန် လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရကို ကျွန်ုပ်တို့မှ
တို က်တွန်းပါသည်။

၁၃။ ြပီ းခဲ့ သည့် ချိုးေဖာက်မှုများနှ င့် လက်ရှိ ချိုးေဖာက်မှုများအတွ က် တာဝန်ယူမှု
ြမန်မာနို င်ငံရှိ ြပည်သူလူ ထုသည် စစ်တပ် ဖိ နှိပ်မှုနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိ ပကခ ကို ဆယ်စုနှ စ်များစွ ာ
ခါးစည်းခံ လာခဲ့ ရြပီ း အာဏာရှင်အုပ်စိုးမှု မှ ကူ းေြပာင်းလာေသာ်လည်း ချ ိုးေဖာက်မှုမျ ိုးစုံသည်
ရှိေနဆဲ ြဖစ်သည်။ စစ်တပ်မှ ခုခံ မှု ရှိြပီ း ၂၀၀၈ ဖွဲ ့စည်းပုံအေြခခံ ဥပေဒတွ င် ပါရှိသည့်
အတားအဆီ များရှိေသာ်လည်း အခွ င့ ်အေရးကို ချ ိုးေဖာက်မှုများတွ င် ပါဝင်သည်။ အရပ်သားနှ င့်
စစ်တပ် အရာရှိများကို အြပစ်ေပးရန် စနစ်တွင် ပါဝင်သည့် တာဝန်ယူမှု မူ ေဘာင်ကို
တည်ေထာင်ထားြခင်းသည် လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရ ဦ းစားေပး လု ပ်ေဆာင်ချက် တစ်ခုြဖစ်သင့်သည်။
ရှမ်း၊ ကချင်နှင့် ရခို င်ြပည်နယ်များတွ င် တို က်ခိုက်မှုတွင် ဘက်ေပါင်းစုံမှ ချ ိုးေဖာက် ေနမှု များကို လည်း
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စံ နှု န်းများနှ င့်အညီ စုံစမ်းစစ်ေဆးသင့်သည်။ ချ ိုးေဖာက်သည့် ပုံစံ များတွ င်
တရားစီ ရင်ေရးြပင်ပ ြပစ်ဒဏ်ေပးမှု များ၊ နှ ိပ်စက်ညှင်းပန်းမှု နှင့် အနို င်အထက် ြုပကျင့်မှု ၊
ြပစ်မှုကျခံ သည့် သူ များကို ေရှ ့တန်းတွ င် ခို င်းေစမှု ၊ အမျ ိုးသမီ းများနှ င့် မိ န်းကေလးများကို
လိ င်ပိုင်းဆို င်ရာ အြကမ်းဖက်မှု၊ ကေလးစစ်သားများအပါအဝင် အဓမမ ေစခို င်းမှု နှင့် အိ မ်ေြမယာကို
လု ယက်မှုနှင့် ဖျက်ဆီးမှု တို့ ပါဝင်သည်။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ ့အခွ င့ ်အေရးနှ င့် လူ သားချင်းစာနာေထာက်ထားမှု ဆိုင်ရာ ဥပေဒကို
လွ န်လွန်ကျူးကျူး ချ ိုးေဖာက်မှုများအတွ က် တာဝန်ရှိသည့် လူ ပုဂဂိ ုလ်များကို စုံစမ်းစစ်ေဆးြပီ း
တရားစွဲ ရန် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ တာဝန်ဝတတ ရားရှိသည်။ လူ ့အခွ င့ ်အေရး
ချ ိုးေဖာက်မှုများနှ င့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများအတွ က် လူ ပုဂဂိ ုလ်များကို တာဝန်ခံေစြခင်းသည်
အေရးပါပါသည်။ အဘယ်ေြကာင့်ဆို ေသာ် ဤရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွ န်ခံရသူ များနှ င့် ၎င်းတို ့၏
မိ သားစုများအတွ က် လို အပ်သည့် မှန်မှန်ကန်ကန်ြဖစ်ေစရန် တံ ခါးဖွ င့ ်ေပး လို က်ြခင်းြဖစ်သည်။
ယုံြကည်ရသည့် တာဝန်ယူမှု နည်းလမ်းများ (ဆို လို သည်မှာ အမှီအခို ကင်းြပီ း ဘက်မလို က်ဘဲ
တရားမျှတသည်ဟု ဆို လို သည်) သည် အနာဂတ်တွင် ချ ိုးေဖာက်မှုများကို ဟန်တ
့ ားနို င်ြပီ း
တရားဥပေဒစို းမို းေရးကို ေလးစားလို က်နာရန် ြမှင့်တင်နိုင်သည်။ ဤကဲ့ သို ့ေသာ
လု ပ်ေဆာင်ချက်များသည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲမ့ ျားနှ င့် တရားဥပေဒ စို းမို းေရး အရာရှိများ၏
စည်းကမ်းနှ င့် ပညာရှင်ဆန်မှုကို ြမှင့်တင်ေပးနို င်ြပီ း တာဝန်ယူသည့် အမိ န်ေ
့ ပးမှု နှင့် ထိ န်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ
တည်ေဆာက်ပုံများကို ပံ့ ပို းေပး၍ အရပ်သားများနှ င့် ဆက်ဆံေရးကို ြမှင့်တင်ေပးနို င်သည်။
အဓိ ကချ ိုးေဖာက်သူများကို တာဝန်ယူေအာင် မလု ပ်ေဆာင်နိုင်သည့် အစို းရသည် ပဋိ ပကခ
ေဒသများနှ င့် တစ်ကမဘာလု ံ းတွ င် ၎င်းတို ့၏ ရပ်တည်မှုကို ထိ ခိုက်ေစြပီ း ၎င်းတို ့ကို နို င်ငံတကာမှ
ဆန်က
့ ျင်သည့် လု ပ်ရပ်ကို ြမှင့်တင်နိုင်ေစသည်။
ပထမြဖစ်ရပ်တွင် ြကီ းေလးသည့် ချ ိုးေဖာက်မှုများအတွ က် တရားမျှတေအာင်
လု ပ်ေဆာင်ေပးြခင်းသည် ချ ိုးေဖာက်မှုများတွ င် နို င်ငံသားများပါဝင်ပတ်သက်ေနသည့် နို င်ငံေတာ်၏
တာဝန်ြဖစ်သည်။ စစ်တပ် သို ့မဟုတ် ြပည်တွင်းတရားရုံ းများ သို ့မဟုတ် အြခားေသာ
အင်စတီ ကျူးရှင်းများသည် ြကီ းေလးသည့် ချ ိုးေဖာက်မှုများ သည် ြဖစ်ပျက်ခဲ့ြခင်းရှိမရှိ
သမာသမတ်ကျကျ စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မျှတသည့် အမှု စစ်ေဆးမှု
စံ နှု န်းများနှ င့်အညီ ဤချ ိုးေဖာက်မှုများအတွ က် တာဝန်ရှိသည့် သူ များကို မည်သူမည်ဝါ
ြဖစ်သည်ရှာေဖွ ၍ တရားစွဲ ြခင်းနှ င့် အြပစ်ရှိသည်ဟု ေတွ ရ့ ှ ိ သည့် လူ ပုဂဂိ ုလ်များကို ၎င်းတို ့လုပ်ရပ်နှင့်
ညီ မျှသည့် အြပစ်ေပးြခင်း တို ့ကို လု ပ်ေဆာင်ရန် နို င်ငံေတာ်သည် အားထုတ်ရမည်။
အစို းရမဟုတ်သည့် လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများသည် ၎င်းတို ့၏ ရာထူ းတွ င် စစ်ပွဲဥပေဒများကို
ချ ိုးေဖာက်သူများကို တရားစွဲ ရန် ဥပေဒအရ တာဝန်ဝတတ ရားမရှိေသာ်လည်း စစ်ပွဲ ဥပေဒများကို
လို က်နာရန်နှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ တရားမျှတသည့် စံ နှု န်းများနှ င့်အညီ ၎င်းတို ့
အမှု စစ်ေဆးသည့် အခါ တာဝန်ရှိသည်။
တာဝန်ယူမှု ကို ြမှင့်တင်ရန် တိ တိကျကျ ကတိ ကဝတ်ြုပသည့် အေနြဖင့် ၁၂၄ ခုေသာ နို င်ငံများနှ င့်
ပူ းေပါင်းြပီ း အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံ း၏ ၁၉၉၈ ေရာမ စေတကျူ ့ ကို
လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရမှ လက်မှတ်ထိုး သေဘာတူ ရန် Human Rights Watchမှ ေလးေလးနက်နက်
အြကံ ြုပပါသည်။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ သည့် လွှ တ်ေတာ်မှ ၂၀၁၆ တွ င် အတည်ြုပလို က်သည့် ယခင်က သမမ တ၏
လု ံ ြုခံေရး ဥပေဒြကမ်းကို ြပင်လည်ြပင်ဆင်ရန် အထူ းသြဖင့် ယခင်ကေခါင်းေဆာင်များသည်

“၎င်းတို ့၏ သက်တမ်းအတွ င်း တွ င် လု ပ်ခဲ့သည့် လု ပ်ရပ်များအတွ က် မည်သည့် တရားစွဲ ဆိုမှု ထံမှမဆို ”
ကင်းလွ တ်ခွင့ ် ေပးအပ်ထားသည့် ပုဒ်မ ၁၀ ကို လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရမှ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်
တို က်တွန်းပါသည်။ ဤအပို ဒ်သည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဥ် ကျူးလွ န်ခဲ့သည့် ြကီ းေလးသည့်
ရာဇဝတ်မှုများအတွ က် အြပစ်ရှိနိုင်သည့် နို င်ငံေတာ် ေခါင်းေဆာင်များကို
ကင်းလွ တ်ခွင့ ်ေပးထားြခင်းေြကာင့် ဒီမိုကေရစီ နည်းကျ အစို းရနှ င့် တရားဥပေဒစို းမို းေရးအတွ က်
အန တရာယ်ရှိပါသည်။ ဤကဲ့ သို ့ စာပို ဒ်များကို ဆက်လက်ထားရှိမည်ဆိုပါက အမိ န်စ
့ တင်ေပးသည့်
အလွဲ သုံးစားလု ပ်ေသာ အရာရှိများထံ အတွ က် ကင်းလွ တ်ခွင့ ်ရှိေနသည်ဟူေသာ သေကင တကို
ေပးအပ်ရာေရာက်မည်။
ြမန်မာနို င်ငံ၏ တရားစီ ရင်ေရးစနစ်သည် အားနည်းြပီ း အကျင့်ပျက်ြခစားမှု ရှိြပီ း မြကာခဏ စစ်တပ်
သို ့မဟုတ် စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုေအာက်ရှိ အစို းရ ဝန်ြကီ းများမှ ထိ န်းချုပ်ထားေသာေြကာင့် တာဝန်ခံမှု ကို
ြမှင့်တင်ြခင်းသည် လူ ြကီ းမင်းအစို းရ၏ အဓိ က စိ န်ေခါ်မှု တစ်ရပ် ြဖစ်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့
အသိ အမှတ်ြုပပါသည်။ ြုပလု ပ်ခဲ့သည့် ရှိေနဆဲ ြဖစ်သည့် ချ ိုးေဖာက်မှုများအတွ က် တာဝန်ယူမှု ကို
လု ပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် OHCHR နှ င့် လှူဒါးန်သည့် နို င်ငံများထံ မှ နည်းပညာဆို င်ရာ အကူ အညီ မှတဆင့်
တရားစီ ရင်ေရးကို ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ ေရးနှ င့် တရားစီ ရင်ေရး အြပည့် အဝ အမှီအခို ကင်းေရးကို
ရရှိမည်ြဖစ်သည်။
၁၄။ အေြခခံ ဥပေဒြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရး
ြမန်မာနို င်ငံရှိ အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုကို ၂၀၀၈ ဖွဲ ့စည်းပုံအေြခခံ ဥပေဒအရ ေဘာင်ခတ်ထားပါသည်။
ဖွဲ ့စည်းပုံအေြခခံ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်ရာ၌ စစ်တပ်၏ ပူ းေပါင်းပါဝင်မှုပါဝင်မှ ေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်သည်။
လက်ရှိအထိ စစ်ဦးစီ းချုပ်သည် အန်အယ်လ်ဒီ ေခါင်းေဆာင်ပိုင်းနှ င့် ၂၀၁၅ နို ဝင်ဘာလကတည်းက
ေဆွ းေနွးေနေသာ်လည်း ဤသို ့လုပ်ေဆာင်ရန် စိ တ်မပါဘဲ ရှိေနသည်။
အချ ို ့ေသာ အဆို ြုပချက်များကို တခဲ နက် ေထာက်ခံြကေသာ်လည်း လွှ တ်ေတာ်သည် ၂၀၁၅ တွ င်
ဖွဲ စ့ ည်းပုံအေြခခံ ဥပေဒဆို င်ရာ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ မှု စာရင်းကို မဲ ေပးရာတွ င် ပယ်ချခဲ့ ပါသည်။
ခို င်မာစွ ာအြမစ်တွယ်ေနသည့် အကျ ိုးစီ းပွ ားများကို ကာကွ ယ်ရန် ဆန်က
့ ျင်မှုများကို
ြုကံေတွ ရ့ နို င်ေသာ်လည်း အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုေအာက်တွင် စစ်တပ်ရှိြပီ း စစ်မှန်ေသာ
ဒီ မိုကေရစီ နည်းကျ နို င်ငံေရးစနစ်ကို ေပးအပ်နိုင်သည့် အေြခခံ ဥပေဒဆို င်ရာ
ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ မှုအတွ က် လမ်းြပေြမပုံ ေရးဆွဲ ေရးသည် ဦ းစားေပးအချက် ြဖစ်သင့ ်ပါသည်။
အေြခခံ ဥပေဒ၏ ြပဌာန်းချက်အများအြပားကို လူ များစု လွှ တ်ေတာ်၏ မဲ ဆနဒ ြဖင့်
ေြပာင်းလဲ နိုင်ပါသည်။ သို ့ေသာ် အေြခခံ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၃၆ အရ ြပည်ေထာင်စုလွှ တ်ေတာ်၏ မဲ ၇၅
ရာခို င်နှုန်းထက် ပို မို လို အပ်သည့် ပုဒ်မများအေြကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ အမတ်ေနရာ ၂၅
ရာခို င်နှုန်းကို ခန်အ
့ ပ်ထားသည့် တပ်မေတာ် ကို ယ်စားလှ ယ်များအတွ က် သတ်မှတ်ထားြပီ း
တစ်နိုင်ငံလု ံ းတွ င် ြပည်လုံးကျွတ်ဆနဒ ခံယူ ပွဲ လုပ်၍ မဲ အများရရန် လို အပ်ေသာေြကာင့် ခက်ခဲပါလိ မ့်မည်။

လွှ တ်ေတာ်တွင် ေအာက်ပါ ြပဌာန်းချက်များကို အေလးေပးရန်နှင့် ြမန်မာနို င်ငံ အရပ်ဘက်
လူ ့အဖွဲ ့အစည်းများနှ င့် တို င်ပင်ေဆွ းေနွးရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ အြကံ ြုပလို ပါသည်။ ထို မှသာ
အေြခခံ ဥပေဒြပင်ဆင်ေရးသည် လူ ထုေဆွ းေနွး ြငင်းခုံရာတွ င် ပထမဦ းစားေပးြဖစ်ေနမည်ြဖစ်သည်။
 ပု ဒ်မ ၆(စ)၊ “အမျ ိုးသား နို င်ငံေရး ေခါင်းေဆာင်ပိုင်းတွ င် ကာကွ ယ်ေရး ပါဝင်နိုင်ရန်
လု ပ်ေဆာင်ေပးြခင်း” သည် အရပ်သား ဒီမိုကေရစီ နည်းကျ စနစ်၏ နည်းလမ်းများနှ င့်
ဆန်က
့ ျင်ေနြပီ း စစ်တပ်အတွ က် တစ်မူ ထူ းြခားသည့် အာဏာကို ေပးအပ်ထားသည်။
 ပု ဒ်မ ၂၀၊ အေြခခံ ဥပေဒကို ကာကွ ယ်ထိန်းသိ မ်းရန် စစ်တပ်ကို အဓိ ကေနရာေပးထားသည်။
ထို အစား ဤတာဝန်သည် ဒီမိုကေရစီ နည်းကျ ေရွးေကာက်ခံရသည့် လွှ တ်ေတာ် သို ့မဟုတ်
လွှ တ်လပ်သည့် တရားစီ ရင်ေရး၏ တာဝန်သာြဖစ်သင့်သည်။
 ပု ဒ်မ ၅၉(စ)၊ နို င်ငံြခားသား ဇနီးခင်ပွန်း သို ့မဟုတ် သားသမီ းရှိသူ မည်သူမဆို ကို
သမမ တရာထူ းမှ တားြမစ်ထားြခင်းသည် ခွဲ ြခားဆက်ဆံမှု ြဖစ်ြပီ း ြပင်ဆင်သင့်သည်။
ဤြပဌာန်းချက်ကို ယခုထက်ထိ စစ်တပ်မှ ြပင်ဆင်ရန် မလို လားသည့် အချက်ကိုြကည့် ၍
ေအာင်ဆန်းစုြကည်ကို သမမ တမြဖစ်နိုင်ေစရန် တမင်ရည်ရွယ်ထားမှန်းသိ သာသည်။
ဤအချက်သည် လူ ြကီ းမင်း၏ အစို းရ အေြခခံ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်ရာတွ င် ြုကံေတွ ရ့ မည့်
ြကီ းမားေသာ အခက်အခဲ ြဖစ်ေြကာင်း သက်ေသြပေနသည်။
 ပု ဒ်မ ၂၂၃ (ခ) (၂, ၃) အဓိ က ဝန်ြကီ းဌာနများြဖစ်ေသာ ကာကွ ယ်ေရး၊ ြပည်ထဲေရးနှ င့်
နယ်စပ်ေရးရာများတွ င် စစ်တပ်သည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် အရာရှိများကို ခန်အ
့ ပ်နိုင်ရန်
လု ပ်ေဆာင်ထားသည်။ အထူ းသြဖင့် ြပည်ထဲေရးတွ င် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့်
စစ်တပ်အရာရှိ ခန်အ
့ ပ်နိုင်မှုရှိြခင်းသည် အဓိ က လု ံ ြုခံေရး အထူ းသြဖင့် ြမန်မာနို င်ငံ ရဲ တပ်ဖွဲ ့၊
အထူ းတပ်ခွဲ၊ အေထွ ေထွ အုပ်ချုပ်ေရးဌာနနှ င့် ြုပြပင်ေြပာင်းလဲ ေရးဌာနတို ့သည့်
စစ်တပ်လက်ေအာက်တွင်ရှိေနေစသည်။ ဤတရားဥပေဒစို းမို းေရး ဌာနများသည် အရပ်သား
ထိ န်းချုပ်မှုနှင့် ကို င်တွယ်မှုေအာက်တွင် ရှိသင့်သည်။
 အခန်း ၇ကာကွ ယ်ေရးကဏဍတွ င် အရပ်သား ထိ န်းချုပ်မှုနှင့် ကို င်တွယ်မှုေအာက်တွင်
အြပည့် အဝရှိသည့် အမျ ိုးသား စစ်တပ်၏ စည်းမျဥ်းများနှ င့် တစ်ေြပးညီ ြဖစ်ရန်
ြပန်လည်ဖွဲ ့စည်းသင့်သည်။ အထူ းသြဖင့် စစ်ဦးစီ းချုပ်၏ လက်ေအာက်တွင် ေရာက်ေနသည့်
စစ်တပ် တရားမျှတမှု စနစ်ကို အရပ်သား တရားစီ ရင်ေရးေအာက်သို့ ထည့ ်သွင်းသင့်သည်။
 အခန်း ၈ နို င်ငံသားများ၏ အေြခခံ အခွ င့ ်အေရးများနှ င့် တာဝန်များတွ င် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
လူ ့အခွ င့ ်အေရး ဥပေဒလက်ေအာက်ရှိ ြမန်မာနို င်ငံ၏ တာဝန်ဝတတ ရားများအတို င်း
တစ်ေြပးညီ ရှိေအာင် ြပင်ဆင်သင့်သည်။ ပု ဒ်မ ၃၅၂ကဲ့ သို ့ ေသာ ြပဌာန်းချက်များသည်
ဤကတိ ကဝတ်များနှ င့် ပကတိ ဆန်က
့ ျင်ဖက်ြဖစ်ေနသည်။ ထို ပုဒ်မတွ င်
“အမျ ိုးသားများအတွ က်သာ သင့်ေတာ်သည့် ရာထူ းများသို ့ အမျ ိုးသားများကို ခန်အ
့ ပ်ရန်
မည်သည့် အရာမျှ တားဆီ းြခင်း မရှိေစရ” ဟူ ၍ ဆို ထားြပီ း CEDAW အရ
ကျားမတန်းတူ ညီ မျှမှုကို ချ ိုးေဖာက်ေနသည်။ ပု ဒ်မ ၃၈၃တွ င် ြပည်ေထာင်စု မြုပိကွဲေရး၊
အမျ ိုးသား စည်းလု ံ းညီ ညွှတ်မှုမြုပိကွဲေရးနှ င့် အချုပ်အြခာအာဏာ တည်တ့ ံ ခို င်ြမဲ ေရးဟူ ေသာ
စစ်တပ်၏ အဓိ က ဦ းတည်ချက်သုံးရပ်ကို နို င်ငံသားများ၏ တာဝန်အြဖစ် ထည့် သွ င်းထားသည်။



ပု ဒ်မ ၄၃၆တွ င် လွှ တ်ေတာ်တွင် ေပးသည့် မဲ ၇၅ ရာခို င်နှုန်းေကျာ်လိုအပ်ြပီ း မဲ ေပးခွ င့ ်ရှိသည့် သူ
တစ်ဝက်ေကျာ်မှ ေထာက်ခံရမည့် တစ်နိုင်ငံလု ံ းအတို င်းအတာြဖင့် ြပည်လုံးကျွတ် ဆနဒ ခံယူ ပွဲ
လု ပ်ရန် လို အပ်ေသာေြကာင့် အေြခခံ ဥပေဒကို အချ ို ့ေသာ ြပင်ဆင်ချက်များကို စစ်တပ်မှ
ဗီ တိုအာဏာ ရယူ ရန် ခွ င့ ်ြုပထားသည်။ ဤြပဌာန်းချက်သည် စစ်တပ်မှ
လွှ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှ ယ်များကို ခန်အ
့ ပ်ရန် ကာကွ ယ်ေရး ဦ းစီ းဌာန အမည်အားြဖင့်
စစ်ဦးစီ းချုပ်၏ သေဘာတူ ချက်မပါဘဲ အေြခခံ ဥပေဒဆို င်ရာ ြပင်ဆင်ချက်
ြုပလု ပ်၍မရနို င်ေစရန် ထိ ေရာက်စွာ တားြမစ်ထားသည်။

