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သမမတ ဦးထင်ေကျာ် 
ေနြပည်ေတာ် 
ြပည်ေထာင်စုသမမတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်  
 
စပ်လျဥ်းသည့်အြကာင်းအရာ-  အစုိးရသစ်အတွက် လူ့အခွင်အေရးဆုိင်ရာ 
ဦးစားေပးမှုများ 
 
ေလးစားရပါေသာ သမမတဦးထင်ေကျာ် 
 
၁၉၆၂ ေနာက်ပုိင်းတွင် ဒီမုိကေရစီနည်းကျ ေရွးေကာက်ခံ၍ တက်လာသည့် 
လွှတ်ေတာ်မှ ခန်အ့ပ်လုိက်သည့် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ 
အရပ်သားသမမတြဖစ်လာသည့် အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါသည်။   
တုိင်းြပည်ကုိ ဖိနိှပ်ချုပ်ချယ်ထားသည့် စစ်အစုိးရ အုပ်ချုပ်မှုကုိ အဆံုးသတ်ရာတွင် 
လူြကီးမင်း၊ အမျ ိုးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲွခ့ျုပ် ေခါင်းေဆာင် 
ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်နှင့်  သန်းေပါင်းများစွာေသာ ြမန်မာြပည်သူများ 
ေပးဆပ်ခ့ဲရမှုများကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ ေလးစားပါသည်။  
 
Human Rights Watch သည် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအ့စည်းြဖစ်ြပီး 
ကမဘာတစ်လွှားရိှ နုိင်ငံေပါင်း ၉၀ ေကျာ်တွင် လ့ူအခွင့် အေရးနှင့်  ပတ်သက်၍ 
ေလ့လာေစာင့် ြကည့်ြပီး အစီရင်ခံစာများ တင်သွင်းေနပါသည်။  ြမန်မာနုိင်ငံရိှ 
လ့ူအခွင့် အေရး အေြခအေနကုိ မှတ်တမ်းတင်ထားြပီး လ့ူအခွင့် အေရးကုိ 
ြမှင့် တင်ရန်နှင့်  အကာအကွယ်ေပးရန် အားေပးေထာက်ခံလာခ့ဲသည်မှာ ၂၅ 
နှစ်ေကျာ်လာြပီ ြဖစ်ပါသည်။   
 
ကျွန်ု ပ်တ့ုိ လူြကီးမင်းထံသ့ုိ စာေရးသားရြခင်းမှာ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ြုကံေတွေ့နသည့် 

အဓိက လ့ူအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ စိန်ေခါ်မှုများအေြကာင်း ေဖာ်ြပရန်နှင့်  လူြကီးမင်း၏ 

အစုိးရမှ ၎င်းတုိ့ကုိ ေြဖရှင်းနုိင်ေစရန် အြကံ ေပးအပ်လုိ၍ ြဖစ်သည်။  တုိင်းြပည်၏ 

လ့ူအခွင့် အေရး ြပဿနာအများအြပားကုိ ေြဖရှင်းသည့်အခါတွင် မူဝါဒများ 
ေရးဆဲွြခင်း၊ ထုိမူဝါဒများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းလုပ်သည့်အခါ 
ဤအြကံေပးချက်များသည် အသံုးဝင်မည်ဟု ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ ေမျှာ်လင့် ပါသည်။  
စစ်အာဏာရှင် အုပ်စုိးမှုလက်ေအာက်တွင် ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ေကျာ်ြကာ ေနြပီးေနာက် 

ြမန်မာနုိင်ငံကုိ အခွင့် အေရးများကုိေလးစားသည့် ဒီမုိကေရစီြဖစ်ေစရန် 
ေြပာင်းလဲရာတွင် အစုိးရအေနြဖင့်  ြုကံေတွရ့မည့် စိန်ေခါ်မှု ပမာဏကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ 

အသိအမှတ်ြုပပါသည်။  လူြကီးမင်းတ့ုိ အေမွဆက်ခံရသည့် 
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မေတာ်မတရားအုပ်ချုပ်မှုတွင် အေြခခံမှစ၍ မှားယွင်းေနသည့် ၂၀၀၈ ဖဲွစ့ည်းပံု 

အေြခခံဥပေဒပါဝင်ပါသည်။ ထုိဖဲွစ့ည်းပံုအေြခခံဥပေဒသည် အရပ်သားများထံမှ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲမှုကုိ 

ကန်သ့တ်ရန်နှင့်  တပ်မေတာ် (အမျ ိုးသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွအ့စည်း) အတွက် ကျန်ရိှသည့် ဖဲွစ့ည်းပံု 
အေြခခံဥပေဒ အာဏာများကုိ ထိန်းသိမ်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်  ေရးဆဲွထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။    
 
Human Rights Watch မှ ထပ်မံ၍ေြပာလုိသည်မှာ အေြခခံဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်ရန် 
ေတာင်းဆုိပါသည်။ ထုိမှသာ လွှတ်ေတာ်တွင် စစ်တပ်ကုိယ်စားလှယ်များ ေနရာယူထားမှုကုိ 
အဆံုးသတ်နုိင်ြပီး အဓိက ဝန်ြကီးဌာနသံုးခုကုိ စစ်တပ်မှ ထိန်းချုပ်ရန် အားေပးထားသည့် 
ြပဌာန်းချက်များကုိ ပယ်ဖျက်၍ ေရွးေကာက်ခံ အရပ်သားအစုိးရမှ လုပ်ေဆာင်သင့် သည့် 
ဆံုးြဖတ်ချက်များကုိ စစ်တပ်မှ ချမှတ်နုိင်ေစရန် ခွင့် ြုပထားသည့် ကျန်ရိှေနေသးေသာ အာဏာများ 
အဆံုးသတ်သွားမည်ြဖစ်သည်။  လာမည့် အမျ ိုးသား ေရွးေကာက်ပဲွတွင် လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 
ေနရာ အားလံုးအတွက် ြဖစ်သင့် သည်။ ထုိမှသာ ြမန်မာနုိင်ငံရိှ ြပည်သူများအေနြဖင့်  
အရပ်သားအစုိးရတစ်ရပ်ကုိ ြပည့်ြပည့်ဝဝ ေရွးချယ်နုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။   
 
ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ပညာရှင်ပီသေသာ တရားစီရင်ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ဆယ်စုနှစ်များစွာ 
လျစ်လျူရှုမှုများနှင့်  ေလ့ကျင့် သင်ြကားခံရမှုနည်းပါးြပီး တာဝန်မယူသည့်စစ်တပ်နှင့်  ရဲ က့ဲသ့ုိေသာ 
အတွင်းအထိလှုိက်စားေနသည့် ြပဿနာများကုိ ြုကံေတွေ့နရပါသည်။  အစုိးရပုိင်းတွင် အေြပာင်းအလဲ 
ြဖစ်ေပါ်ေနသည်အထိ အာဏာပုိင်များသည် ြငိမ်းချမ်းစွာ ဆနဒထုတ်ေဖာ်သူများနှင့်  ေဝဖန်သူများကုိ 
ဆက်လက် ဖမ်းဆီးေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ လူြကီးမင်း၏ အစုိးရသည် ယခုအခါတွင် 
နုိင်ငံေရးအကျဥ်းသားများကုိ လွတ်ြငိမ်းချမ်းသာခွင့်  စတင်ေပးေနြပီး နုိင်ငံေရး 
အေြကာင်းြပချက်ေြကာင့်  တရားရင်ဆုိင်ေနရသူများကုိ စဲွထားသည့် အမှုများကုိလည်း 
ပယ်ဖျက်ေနသည့်အတွက် ထုိသ့ုိလုိက်လံ ဖမ်းဆီးေနမှုများလည်း အဆံုးသတ်သွားမည်ဟု ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ 
ေမျှာ်လင့် ပါသည်။  အစွန်းေရာက်သူများသည် အြကမ်းဖက်မှုများနှင့်  ဘာသာေရး၊ လူမျ ိုးေရးအရ 
လူနည်းစုြဖစ်သူများ အေပါ်တွင် ခဲွြခားဆက်ဆံမှုများကုိ မီးေလာင်ေလပင့်  
လုပ်ေနြကပါသည်။  ြပီးခ့ဲသည့် ဆယ်စုနှစ်များတွင် အေရှေ့တာင်အာရှ၌ သိသာထင်ရှားသည့် 

စီးပွားေရး တုိးတက်မှုကုိ ြုကံေတွခ့ဲ့ရေသာ်လည်း စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုေြကာင့် ခန်မှ့န်းေြခအရ လူဦးေရ၏ 

၂၆% ရိှေသာ ြမန်မာနုိင်ငံရိှ လူအများအြပားသည် အလွန်တရာ ဆင်းရဲမဲွေတမှုတွင် 
ကျန်ေနေသးပါသည်။ ြမင့် မားလှသည့် အကျင့် ပျက်ြခစားမှုေြကာင့် လည်း ပုိမုိဆုိးရွားခ့ဲပါသည်။  
နုိင်ငံေတာ်နှင့်  တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် အုပ်စုများအြကား ယခုထက်ထိ ြဖစ်ပွားေနသည့် 

လက်နက်ကုိင် ပဋိပကခေြကာင့်  မေရမတွက်နုိင်ေအာင် အသက်ဆံုးရှုံ းရမှုများ ရိှခ့ဲြပီး တုိင်းြပည်၏ 

အစွန်အဖျားအကျဆံုးတွင် ေရာက်ေနသည့် သန်းနှင့် ချေီသာ အရပ်သားအများစုအတွက် စီးပွားေရးတွင် 
ခက်ခဲမှုများြုကံေတွရ့ပါသည်။   
 
Human Rights Watch မှ သတိထားမိသည်မှာ ြမန်မာနုိင်ငံရိှ မည်သည့်အစုိးရသစ်မဆုိ 
လ့ူအခွင့် အေရး အေြခအေနများတွင် တုိးတက်ေစေရးနှင့်  ပတ်သက်၍ ြပည်တွင်းနှင့်  နုိင်ငံတကာမှ 
ြကီးြကီးမားမား ေမျှာ်လင့် ထားမှုများအတုိင်း ြဖစ်ေပါ်ေစရန် လျှင်လျှင်ြမန်ြမန် 



လုပ်ေဆာင်နုိင်စွမ်းမရိှနုိင်ပါ။  သ့ုိေသာ်လည်း ြမန်မာနုိင်ငံရိှ ြပည်သူများ၏ ဘဝကုိ တုိးတက်ေစရန် 
လျှင်လျှင်ြမန်ြမန် လုပ်ေဆာင်နုိင်သည့် နည်းလမ်းအများ အြပားရိှြပီး တစ်ချနိ်တည်းတွင် 
အသီးအပွင့် များကုိခံစားနုိင်ရန၊် အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ရန် အချနိ်ယူရမည့် 
မူဝါဒေရးဆဲွြခင်းများလည်းရိှသည်ဟု ကျွန်ု ပ်တုိ့ ယံုြကည်ပါသည်။   ေအာက်တွင် အဓိက 
ြပဿနာများကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့ ေဖာ်ြပထားြပီး ြမန်မာနုိင်ငံအား အခွင့် အေရးများကုိ ေလးစားသည့် 
တုိင်းြပည်ြဖစ်ေစရန် ြကီးြကီးမားမား ပံုသွင်းရာတွင် လူြကီးမင်းနှင့်  လူြကီးမင်း၏ အစုိးရ 
လုပ်ေဆာင်ရန် တုိက်တွန်းလုိသည့် ချက်ချင်းလုပ်ေဆာင်ရန်နှင့်  တြဖည်းြဖည်း လုပ်ေဆာင်ရန် 
အြကံြုပချက်များကုိ ေဖာ်ြပလုိက်ပါသည်။    
 
ဤအြကံြုပချက်များသည် လူြကီးမင်းအတွက် အသံုးဝင်မည်ဟု ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ ေမျှာ်လင့် ပါသည်။  
လူြကီးမင်းလုပ်ေဆာင်မည့် ေဆာင်ရွက်မှုများကုိ ေလ့လာလုိြပီး လာမည့် လများ နှစ်များတွင်  
အြုပသေဘာ ေဆာင်၍ လူြကီးမင်း၏ အစုိးရနှင့်  အလုပ်လုပ်ေဆာင်ရန် ကျွန်ု ပ်တုိ့အေနြဖင့်   
ဆနဒရိှပါသည်။  
 
ရုိးသားစွာြဖင့်  
 

 
Brad Adams  
အမှုေဆာင်ဒါရုိက်တာ 
အာရှဌာနခဲွ 
 
မိတတ ူကုိ  
ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်၊ နုိင်ငံေတာ်အြကံေပးပုဂဂိ ုလ်၊ နုိင်ငံြခားေရးရာ ဝန်ြကီးဌာနနှင့်  သမမတရံုး 
ဝန်ြကီးဌာန ဝန်ြကီး 
ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ေရှေ့နချုပ် 
ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ြကီး ေကျာ်ေဆွ၊ ြပည်ထဲေရးဝန်ြကီးဌာန ဝန်ြကီး 
ဦးေဖြမင့် ၊ ြပန်ြကားေရးဝန်ြကီးဌာန ဝန်ြကီး 
 
 



အစုိးရသစ်အတွက် လူအ့ခွင့်အေရးဦးစားေပးမှုများ 
 
၁။ နုိင်ငံေရး အကျဥ်းသားများအားလံုးကုိလွှတ်ေပးြခင်း  
 
အမျ ိုးသားဒီမုိကေရစီအဖဲွခ့ျုပ်ထံမှ လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် ၁၀၀ ေကျာ်သည် ယခင်က နုိင်ငံေရး 
အကျဥ်းသားများ ြဖစ်ြကေသာေြကာင့်  ဧြပီ ၈ရက် ၂၀၁၆တွင် အကျဥ်းသား ၁၉၉ဦးကုိ 
လွှတ်ေပးခ့ဲသလုိ  
လက်ရိှ နုိင်ငံေရးအကျဥ်းသားများကုိ လွှတ်ေပးြခင်းသည် လူြကီးမင်း၏ အစုိးရအတွက် 
အဓိကရည်ရွယ်ချက် ြဖစ်မည်ဆုိသည်ကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့ ယံုြကည်မှုရိှပါသည်။  ြပီးခ့ဲသည့်အစုိးရသည် 
၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၄အတွင်း နုိင်ငံေရး အကျဥ်းသားများကုိ လွတ်ြငိမ်းချမ်းသာခွင့်  ေပးမှုများ 
ဆက်တုိက်လုပ်ေဆာင်ခ့ဲမှုကုိ အသိအမှတ်ြုပရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ၎င်းအုပ်ချုပ်ခ့ဲသည့် 
ေနာက်ဆံုးနှစ်တွင် သိန်းစိန်အစုိးရသည် လူထုသ့ုိ ကတိကဝတ် ြုပထားသည့် အတုိင်း ကျန်ရိှသည့် 
နုိင်ငံေရး အကျဥ်းသားများ အားလံုးကုိ ြပန်လွှတ်ေပးရန် ပျက်ကွက်ခ့ဲပါသည်။  အစုိးရ၏ 
အဓိကလုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ခုအေနြဖင့်  ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ကျန်ရိှသည့် နုိင်ငံေရး အကျဥ်းသားများကုိ 
လွှတ်၍ လက်ရိှတွင် အမှုရင်ဆုိင်ေနရသည့် ကျန်သည့် လူ ၄၀၀ကုိ အမှုရုတ်သိမ်းြခင်းကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ 
ြုကိဆုိပါသည်။ ဤြဖစ်စဥ်ကုိ ဧြပီ ၈ရက် လွတ်ြငိမ်းချမ်းသာခွင့် ြဖင့်  အစြုပခ့ဲြပီြဖစ်ပါသည်။  
ဤြဖစ်စဥ်ကုိ တတ်နုိင်သမျှ ေစာစီးစွာလုပ်ေဆာင်ရန် ကျွန်ု ပ်တ့ုိမှ တုိက်တွန်းပါသည်။  
 
ယခင်က နုိင်ငံေရးအကျဥ်းသား အုပ်စုများနှင့်  တုိင်ပင်ေဆွးေနွးြပီး “နုိင်ငံေရး အကျဥ်းသား”ဟူေသာ 
အနက်အဓိပပါယ်ဖွင့် ဆုိမှုကုိ NLD အစုိးရမှ အြပီးသတ်ြပီးပါက တရားမျှတမှုမရိှဘဲ 
အကျဥ်းချခံထားရသည့် သူများကုိ လွှတ်ေပးမှုများ ပုိမုိြမန်ဆန်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။  
သေဘာတူထားသည့် အနက်အဓိပပါယ်ဖွင့် ဆုိမှုနှင့်  အညီ နုိင်ငံေရးအကျဥ်းသားဆုိသည်မှာ 
“လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် ကဏဍတစ်ရပ်ရပ်တွင် တက်ြွကသည်ဟု သိြမင်ေသာေြကာင့်  သ့ုိမဟုတ် 
သိထားေသာေြကာင့် ၊ အားေပးေထာက်ခံသည်ဟု သိြမင်ေသာေြကာင့် သ့ုိမဟုတ် သိထားေသာေြကာင့် 
သ့ုိမဟုတ် လွတ်လပ်မှု ၊ တရားမျှတမှု၊ သာတူညီမျှမှု ၊ လ့ူအခွင့် အေရးနှင့်  တုိင်းရင်းသား အခွင့် အေရး 
အပါအဝင် နုိင်ငံသားနှင့်  နုိင်ငံေရး အခွင့် အေရးများကုိ ြမှင့် တင်ေပးသည့် လုပ်ငန်းနှင့်  သက်ဆုိင်မှု 
ေြကာင့်  နုိင်ငံေရးအရ ြပစ်မှု ြဖင့်  စဲွချက်တင်ြပီး သ့ုိမဟုတ် ရာဇဝတ်မှု သ့ုိမဟုတ် အရပ်သားြပစ်မှု ြဖင့်  
မမှန်မကန် စဲွချက်တင်ြပီး နုိင်ငံေရးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်  ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း သ့ုိမဟုတ် 
ေထာင်ချြခင်း ခံရသည့် မည်သ့ူကုိမဆုိ” ေခါ်သည်။   
 
Human Rights Watch သည် လူြကီးမင်း၏ အစုိးရကုိ လက်ရိှ နုိင်ငံေရးအကျဥ်းသားများ အားလံုးကုိ 
လွှတ်ေပးေရးကုိ အြပီးသတ်ရန်နှင့်  ထိန်းသိမ်းထားသူများ သ့ုိမဟုတ် အမှုရင်ဆုိင်ေနရသူများကုိ 
တရားစဲွဆုိထားသည့် နုိင်ငံေရးအရ ဦးတည်ေသာ စဲွချက်များကုိ ေဒသခံ အာဏာပုိင်များမှ ချက်ချင်း 
ရုတ်သိမ်းေရး အမိန်ေ့ပးရန် ဦးစားေပးအြဖစ် လုပ်ေဆာင်ပါဟု ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ တုိက်တွန်းလုိပါသည်။  
လူြကီးမင်း၏အစုိးရသည် နုိင်ငံေရးအရ ဦးတည်ေသာ ဖမ်းဆီးမှုသံသရာကုိ အဆံုးသတ်ြပီး အေြခခံ 



လွတ်လပ်ခွင့် များကုိ ချ ိုးနိှမ်သည့် အခွင့် အေရးချ ိုးေဖာက်သည့် ဥပေဒများကုိ အသံုးြုပသည့် 
ေဒသဆုိင်ရာ အရာရိှများကုိ ထိန်းချုပ်ရန် လုပ်ေဆာင်ရန် တုိက်တွန်းပါသည်။   
 
၂။အေြခခံအခွင့်အေရးများကုိ ချ ို းေဖာက်သည့် ြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရး ဥပေဒများ 
 ဖိနိှပ်ချုပ်ချယ်ြပီး ထင်သလုိ လုပ်တတ်သည့် စစ်တပ်အုပ်စုိးမှုေအာက် ဆယ်စုနှစ်များစွာ 
ေနလာြပီးသည့်အခါ NLD သည် တရားဥပေဒ 
စုိးမုိးေရးကုိ တည်ေထာင်ရန် ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  အစုိးရ သ့ုိမဟုတ် စစ်တပ်ကုိ 
ြငိမ်းချမ်းစွာ ေဝဖန်သူများကုိ တရားစဲွဆုိရန် အသံုးြုပသည့် ဥပေဒများကုိ လျှင်လျှင်ြမန်ြမန် 
ပယ်ဖျက်ရန် သ့ုိမဟုတ် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန် လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့်  အာဏာကုိ အလဲွသံုးစားြုပသူများ 
အသံုးချသည့် နည်းလမ်း 
များကုိ ဖယ်ရှားြပီး နုိင်ငံေရးအရ ဦးတည်ေသာ ဖမ်းစီးမှုများနှင့်  ထိန်းသိမ်းမှုများ သံသရာကုိ 
အဆံုးသတ် နုိင်မည်ြဖစ်သည်။   
 
Human Rights Watch သည် ေအာက်ပါဥပေဒများနှင့်  ြပဌာန်းချက်များကုိ ပယ်ဖျက်ြခင်း သ့ုိမဟုတ် 
ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ရန်အတွက် လွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွးြကရန် လူြကီးမင်း၏ အစုိးရကုိ 
တုိက်တွန်းပါသည် (မြကာမီ ထုတ်ြပန်မည့် အစီရင်ခံစာတွင် မည်သ့ုိလုပ်ရမည်ဆုိသည့်အေြကာင်း ပုိမုိ 
အေသးစိတ်ကျသည့် အြကံြုပချက်များကုိ ေပးအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်)- 
 

 ြငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် နှင့်  ြငိမ်းချမ်းစွာ ဆနဒြပခွင့်  အက်ဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၄- 

စီတန်းလှည့်လည်လုိသူများသည် ရုိးရှင်းစွာ န့ုိတစ်စာ ေပးပ့ုိမှုမျ ိုးမဟုတ်ပဲ 

“သေဘာတူမှု”ရယူရန်လုိအပ်ေစြခင်း၊ ပုဒ်မ ၈- စကားေြပာရန် “ခွင့် ြုပထားသည့်”သူများသည် 

မည်သူမည်ဝါြဖစ်သည်ဆုိသည်နှင့်  “ခွင့် ြုပသည့် ေြွကးေြကာ်သံများ” က့ဲသ့ုိေသာ 
အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ေဖာ်ြပရန် သေဘာတူမှုလုိအပ်ြခင်း၊ ပုဒ်မ ၁၈- ြငိမ်းချမ်းစွာ 
စီတန်းလှည့်လည်ြခင်း သ့ုိမဟုတ် ြငိမ်းချမ်းစွာ ဆနဒြပြခင်းကုိ လုပ်ေဆာင်သည့်အတွက် 

ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လအထိ ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်များကုိ ကျခံေစြခင်း၊ ပုဒ်မ ၁၉- 

သတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာမှလဲွ၍ အြခားေနရာတွင် ြငိမ်းချမ်းစွာ ဆနဒြပသြခင်းနှင့်  
စီတန်းလှည့်လည်ရာတွင် စာများနှင့်  ပတ်သက်၍ ရှည်လျားစွာ ေရးသားထားသည့် 

စည်းမျဥ်းများအပါအဝင် စည်းမျဥ်းအများအြပားကုိ ချ ိုးေဖာက်မှုအတွက် ေထာင်ဒဏ် 
သံုးလအထိ ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်များကုိ ကျခံေစြခင်း 

 ြပစ်မှုဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၁၂၄(က) (နုိင်ငံေတာ် အြကည်ညုိပျက်ေစမှု)- အစုိးရကုိ 

“အမုန်းပွားေစရန် သ့ုိမဟုတ် အထင်အြမင်ေသးေစရန် သ့ုိမဟုတ် အြကည်ညုိပျက်ေစရန် 
လုပ်ေဆာင်သည့် သ့ုိမဟုတ် လုပ်ေဆာင်ရန် ြုကိပမ်းအားထုတ်သည့်” မိန်ခွ့န်းအတွက် 

ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်ြဖစ်ေသာ ေထာင်ဒဏ်သံုးလကုိ ကျခံေစြခင်း၊ ပုဒ်မ ၁၄၁-၁၄၇၊ 
ဆနဒြပသူများကုိ ြပစ်မှတ်ထားသည့် “တရားမဝင် စီတန်းလှည့်လည်မှုများ” နှင့်  သက်ဆုိင်သည့် 

များြပားလှစွာေသာ ြပဌာန်းချက်များ၊ ပုဒ်မ ၂၉၅(က)- လူတစား၏ ဘာသာေရးစိတ်ကုိ “တမင် 
မသမာေသာအြကံြဖင့် ” နာြကည်းေစြခင်း သ့ုိမဟုတ် နာြကည်းေအာင် ြုကိးစားြခင်းေြကာင့်  



ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်ြဖစ်ေသာ ေထာင်ဒဏ်နှစ်နှစ်အထိ ကျခံေစြခင်း၊ ပုဒ်မ ၂၉၈- 

“သာသနာညုိးနွမ်းေစမှု” အတွက် ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်ြဖစ်ေသာ ေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိ 

ကျခံေစြခင်း၊ ပုဒ်မ ၄၉၉-၅၀၂ အထိ၊ အသေရဖျက်မှုအတွက် ရာဇ၊တ်ြပစ်ဒဏ်ြဖစ်ေသာ 
ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်အထိ ကျခံေစြခင်း၊ နှင့်  ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)“နုိင်ငံေတာ် ြငိမ်ဝမ်ပိြပားေရး 
သ့ုိမဟုတ် အများြပည်သူ အကျ ိုးပျက်စီးြခင်းကုိ လုပ်ေဆာင်၍ လူထု သ့ုိမဟုတ် 

လူထု၏မည်သည့်အဖဲွအ့စည်းတွင်မဆုိ ေြကာက်ရံွေအာင် သ့ုိမဟုတ် မြငိမ်မသက်ြဖစ်ေအာင် 
လုပ်လုိသည့် သ့ုိမဟုတ် လုပ်ေဆာင်နုိင်သည့် စိတ်ဆနဒြဖင့် ” မည်သည့်စာ၊ ေကာလဟာလ 

သ့ုိမဟုတ် သတင်းတ့ုိကုိ ထုတ်လုပ်၊ ရုိက်နိှပ်၊ သ့ုိမဟုတ် ြဖန်ေ့ဝသည့်အတွက် ရာဇဝတ်ြပစ်မှု 
ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်အထိ ကျခံေစြခင်း  

 ဆက်သွယ်ေရး အက်ဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၆၆(ယ)- “ဆက်သွယ်ေရး ကွန်ရက်တစ်ခုကုိ အသံုးြုပ၍ 

မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကုိမဆုိ ပံုဖျက်ြခင်း၊ အတင်းအကျပ်တုိက်တွန်းြခင်း၊ 
ဥပေဒနှင့် မညီသည့် တားြမစ်မှုများလုပ်ြခင်း၊ အသေရဖျက်ြခင်း၊ ေနှာင့် ယှက်ြခင်း၊ မမှန်မကန် 
ေြပာဆုိြခင်း သ့ုိမဟုတ် ြခိမ်းေြခာက်ြခင်း” အတွက် ရာဇဝတ်ြပစ်မှု ေထာင်ဒဏ် သံုးနှစ်အထိ 

ကျခံေစြခင်း။  
 သတင်းမီဒီယာဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၉-မီဒီယာကုိ ထင်ထင်ရှားရှားမရိှဘဲ ရှည်လျားစွာ 

ေရးသားထားသည့် ကျင့် ဝတ်စည်းကမ်းများြဖင့်  ထိန်းချုပ်ထားြခင်း၊ အထူးသြဖင့်  
ြပဿနာြဖစ်နုိင်သည့် ပုဒ်မခဲွများြဖစ်သည့် ၉(ဆ) (အလွန် ကျယ်ြပန်လှ့သည့် အသေရဖျက်မှု 
ြပဌာန်းချက်) နှင့်  ၉ (ဇ) (နုိင်ငံသားေရး၊ ဘာသာေရးနှင့်  လူမျ ိုးေရးနှင့် ပတ်သက်၍ 

ပဋိပကခြဖစ်ေစရန် ဖန်တီးသည့် ေရးသားြခင်းများ)၊ ပုဒ်မ၂၅(ခ)- ပုဒ်မ၉ ရိှ 

ကျင့် ဝတ်စည်းကမ်းများ၏ ပုဒ်မခဲွများြဖစ်ေသာ (ဃ)၊ (စ) သ့ုိမဟုတ် (ဆ)ကုိ 

ချ ိုးေဖာက်ြခင်းေြကာင့်  ရာဇဝတ်ြပစ်မှု ေငွဒဏ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်ကုိ ကျခံေစြခင်း။  
 အီလက်ထေရာနစ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေရး (က) “နုိင်ငံေတာ် လံုြုခံေရး သ့ုိမဟုတ် 

တရားဥပေဒနှင့်  တည်ြငိမ်ေအးချမ်းမှု သ့ုိမဟုတ် ရပ်ရွာတည်ြငိမ်ေအးချမ်းမှု သ့ုိမဟုတ် 

အမျ ိုးသား စည်းလံုးညီညွတ်မှု သ့ုိမဟုတ် အမျ ိုးသားစီးပွားေရး သ့ုိမဟုတ် အမျ ိုးသား 
ယဥ်ေကျးမှုကုိ ေနှာင့် ယှက်ဖျက်စီးသည့် မည်သည့်လုပ်ရပ်ကုိမဆုိ လုပ်ေဆာင်ြခင်း” သ့ုိမဟုတ် 

(ခ) “နုိင်ငံေတာ် လံုြုခံေရး သ့ုိမဟုတ် တရားဥပေဒနှင့်  တည်ြငိမ်ေအးချမ်းမှု သ့ုိမဟုတ် 

ရပ်ရွာတည်ြငိမ်ေအးချမ်းမှု သ့ုိမဟုတ် အမျ ိုးသား စည်းလံုးညီညွတ်မှု သ့ုိမဟုတ် 

အမျ ိုးသားစီးပွားေရး သ့ုိမဟုတ် အမျ ိုးသား ယဥ်ေကျးမှု၏ လျ ိုဝှ့က်ချက်များနှင့်  သက်ဆုိင်သည့် 

မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကုိမဆုိ ရယူြခင်း သ့ုိမဟုတ် ေပးပ့ုိြခင်း” ေြကာင့်  
ရာဇဝတ်ြပစ်မှု ခုနှစ်နှစ်အထိ ကျခံေစြခင်း၊ နှင့်  ပုဒ်မ ၃၄(ဃ)-“အဖဲွအစည်းတစ်ခုခု သ့ုိမဟုတ် 

ပုဂဂိ ုလ်တစ်ဦးဦးကုိ ထိခုိက်နစ်နာေစရန် ြဖစ်ေစ၊ ဂုဏ်သိကခာကျဆင်းေစရန် ြဖစ်ေစ၊ 
သတင်းအချက်အလက်များကုိ အီလက်ထေရာနစ် နည်းပညာြဖင့်  ြုပလုပ်ြခင်း၊ ြုပြပင်ြခင်း 
သ့ုိမဟုတ် ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ထုိသ့ုိြုပလုပ်ြခင်း၊ ြုပြပင်ြခင်း သ့ုိမဟုတ် ေြပာင်းလဲြခင်း 
ြုပလုပ်ထားသည့် အချက်အလက်ကုိ ြဖန်ခ့ျြိခင်း” ေြကာင့်  ရာဇဝတ်ြပစ်မှု ေငွဒဏ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ 

ကျပ်အထိ ကျခံေစြခင်း။  



 တရားရံုးကုိ မေထမ့ဲြမင်ြုပမှု အက်ဥပေဒ-ရာဇဝတ်ဆုိင်ရာ မေထမ့ဲြမင်မှုကုိ ကျယ်ြပန်စွ့ာ 
အနက်အဓိပပါယ်ဖွင့် ဆုိထားေသာေြကာင့်  တရားရုိးရိှ ြကားနာမှုများကုိ မီဒီယာများ တိကျစွာ 
သတင်းေပးပ့ုိနုိင်ြခင်းနှင့်  မီဒီယာနှင့်  လူထု ေဝဖန်နုိင်မှုကုိ တားြမစ်ထားြခင်း၊ ေဝဖန်သူ၊ 
သတင်းေပးပ့ုိသူတုိ့သည် ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လအထိ ကျခံရနုိင်သည်။  

 တရားဝင် လျှို ဝှ့က်ချက်များ အက်ဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၃- အစုိးရမှ အမျ ိုးသားလံုြုခံေရးကုိ 

ထိခုိက်ေစပါသည်ဟု သက်ေသြပရန်လုိအပ်ြခင်းမရိှဘဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရိှ 

ေခတ်မမီှေတာ့သည့် ပညာရပ်ဆုိင်ရာ ေဝါဟာရများကုိ အသံုးြုပ၍ 

ရည်ရွယ်ချက်ကုိေဖာ်ထုတ်ရန် “သိရိှသည့် အကျင့် စရုိက်”ကုိ 

သက်ေသအြဖစ်ထားြခင်းကုိခွင့် ြုပသည့် “သူလျ ိုလုပ်မှု” အတွက် ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်များကုိ 

ကျခံေစြခင်း။ ပုဒ်မ ၆(၂)- “မည်သည့်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းကုိမဆုိ” ဖွင့် ချမှု သ့ုိမဟုတ် 

လက်ခံမှုအတွက် ထုိစာရွက်စာတမ်းများကုိ လက်ခံမှုသည် အမျ ိုးသားလံုြုခံေရးကုိ 

ထိခုိက်ေစသည့် အန တရာယ်ရိှေြကာင်း ြပသရန် မလုိအပ်ဘဲ ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်များ ကျခံေစြခင်း 
 ပံုနိှပ်နှင့်  ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း ဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၈- “လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး သ့ုိမဟုတ် နုိင်ငံသားတစ်ဦး၏ 

လူမျ ိုး၊ ဘာသာ သ့ုိမဟုတ် ယဥ်ေကျးမှု ညုိးနွမ်းေစသည့် အရာများ” သ့ုိမဟုတ် “အမျ ိုးသား 
လံုြုခံေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ ရပ်ရွာ ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်  တည်ြငိမ်မှု ၊ သ့ုိမဟုတ် 

တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှုနှင့်  နုိင်ငံသားတုိင်း၏ အခွင့် အေရးကုိ ဟန်တ့ားနုိင်သည့် အရာများ” 
နှင့် ပတ်သက်၍ တားြမစ်ထားမှုများ အပါအဝင် ပံုနိှပ်သူများ၊ ထုတ်ေဝသူများနှင့်  
သတင်းဌာနများအေပါ်တွင် ပါဝင်သည့်အေြကာင်းအရာနှင့်  ပတ်သက်၍ ကျယ်ြပန်စွ့ာ 
ေရးသားထားသည့် ထိန်းချုပ်မှုများ  

 အေရးေပါ်ြပဌာန်းချက်များ အက်ဥပေဒ ၁၉၅၀ နှင့်  နုိင်ငံေတာ် ကာကွယ်ေရး အက်ဥပေဒ 

၁၉၇၅- ြပီးခ့ဲသည့် စစ်အစုိးရများမှ ေဝဖန်သူများကုိ ဖမ်းဆီးရန်နှင့်  မြကာေသးမီက 

မီဒီယာများကုိ ဖမ်းဆီးရန် အသံုးြုပခ့ဲသည့် ေခတ်မမီေတာ့ေသာ ဥပေဒများ။   
တရားမဝင် အသင်းအဖဲွ ့အက်ဥပေဒ ၁၉၀၈- “တရားမဝင် အသင်းအဖဲွတ့စ်ခုတွင် 
အသင်းဝင်ြဖစ်သူမည်သူမဆုိ သ့ုိမဟုတ် အဆုိပါအသင်းအဖဲွ၏့ အစည်းအေဝးများတွင် ပါဝင်ြခင်း 
သ့ုိမဟုတ် အဆုိပါအသင်းအဖဲွ၏့ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ထည့်ဝင်ြခင်း သ့ုိမဟုတ် 

မည်သည့်ထည့်ဝင်မှုကုိမဆုိ လက်ခံြခင်း သ့ုိမဟုတ် ရယူြခင်း သ့ုိမဟုတ် အဆုိပါ အသင်းအဖဲွ၏့ 

လည်ပတ်ေနမှုများကုိ မည်သည့်နည်းလမ်းြဖင့် မဆုိ အကူအညီေပးြခင်း”  ပံုမှန်အားြဖင့်  
ဤြပဌာန်းချက်ကုိ တရားမဝင် လက်နက်ကုိင် အုပ်စုတစ်ခုနှင့်  ပတ်သက်သည်ဟု သံသယရိှသူများကုိ 

အြပစ်ေပးရန် သံုးသည်။  ဤအက်ဥပေဒကုိ အသံုးြုပ၍ ရခုိင် စစ်တပ်ကုိ ေထာက်ပံေပးအပ်သည်ဟု 

သံသယရိှသည့် ရခုိင် ြပည်နယ်ရိှ အရပ်သား ဒါဇင်ေပါင်းများစွာကုိ ဖမ်းဆီး အြပစ်ေပးခ့ဲြပီး အစုိးရ၏ 

အေထွေထွ လွတ်ြငိမ်းချမ်းသာခွင့် ေပးသည့်ေန ့မြကာေသးသည့် ဧြပီ ၈ရက်တွင် ဤဥပေဒကုိ 

အသံုးြုပ၍ ဘာသာမတူသူများအြကားချစ်ြကည်ေရး တက်ြွကလှုပ်ရှားသူနှစ်ဦးြဖစ်ေသာ ပွင့် ြဖူလတ်နှင့်  
ေဇာ်ေဇာ်လတ်တုိ့ကုိ အလုပ်ြကမ်းနှင့်  ေထာင်ဒဏ်နှစ်နှစ် ချမှတ်လုိက်သည်။  
 
၃။ အရပ်ဘက်လူအ့ဖဲွအ့စည်းများ၏အလုပ်ကုိ ကာကွယ်ြခင်းနှင့်  အဆင်ေြပေချာေမွေ့စြခင်း  



ြမန်မာနုိင်ငံတွင် စစ်အုပ်ချုပ်ေရးမှ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း အရပ်သားအစုိးရသ့ုိ ကူးေြပာင်းမှုတွင် 
အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအ့စည်းများ (အန်ဂျအုိီများ) ၏ ေရရှည်ပ့ံပုိးေပးမှုများသည် 
နုိင်ငံတစ်ေလျှာက် လ့ူအခွင့် အေရးနှင့်  ဖံွြ့ုဖိးတုိးတက်မှုကုိ ြမှင့် တင်ရာတွင် 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသပါဝင်ပါသည်။  အချ ိုေ့သာ ဤအုပ်စုများသည် ၂၀၁၁ မတုိင်မီက ြပည်ပမှ 
စတင်လုပ်ေဆာင်ခ့ဲြကြပီး ြမန်မာနုိင်ငံသ့ုိ ြပန်လာေသာအခါတွင်လည်း ၎င်းတုိ့၏အလုပ်ကုိ 
ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ခ့ဲြကသည်။  
 
ြမန်မာနုိင်ငံရိှ အန်ဂျအုိီများသည် အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွင့် အေရးများ၊ ေြမယာအခွင့် အေရးများ၊ 
ေငွေြကး ပွင့် လင်းြမင်သာမှု ၊ လူနည်းစုများ၏ အခွင့် အေရးများ၊ ဘာသာေရးဆုိင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့်  
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့် အေရးများအတွက် တုိက်ပဲွဝင်ြခင်းြဖင့်  ကူးေြပာင်းမှုတွင် 
ထင်ရှားသည့်ကဏဍမှ ပါဝင်ခ့ဲြကပါသည်။  ဤအန်ဂျအုိီများမှ အများအြပားသည် ၂၀၁၅ 
ေရွးေကာက်ပဲွများကုိ ပွင့် လင်းြမင်သာမှုရိှြပီး အားလံုးပါဝင်နုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်ခ့ဲမှုအပါအဝင် 
ေရွးေကာက်ပဲွ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရးနှင့်  ေဘးအန တရာယ် ကယ်ဆယ်ေရး၊ ကျန်းမာေရးနှင့်  ပညာေရး 
တုိးတက်ေရးတုိ့တွင် အဓိက အခန်းကဏဍမှ ပါဝင်ခ့ဲြကပါသည် ဒီမုိကရက်တစ်တန်းဖုိးများ၊ 
လ့ူအခွင့် အေရးများ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ အေြခခံ လွတ်လပ်မှုများနှင့်  ဖံွြ့ုဖိးတုိးတက်ေရး 
ရည်မှန်းချက်များကုိ ြပည်တွင်း ြပည်ပ အန်ဂျအုိီများမှ ြမှင့် တင်ခ့ဲြခင်းကုိ ြမန်မာနုိင်ငံသည် 
အခွင့် အေရးများကုိ ေလးစားသည့် နုိင်ငံအြဖစ် ေရရှည်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေရးပါသည့် 
လကခဏာရပ်တစ်ရပ်အြဖစ် အသိအမှတ်ြုပရမည်ြဖစ်သည်။  ဤအုပ်စုများသည် လူနည်းစု သ့ုိမဟုတ် 
မတူသည့်အြမင်များ သ့ုိမဟုတ် ယံုြကည်ချက်များကုိ ေထာက်ခံသည့် လူပုဂဂိ ုလ်များ၊ 
လ့ူအခွင့် အေရးအတွက် တုိက်ပဲွဝင်သူများ၊ အလုပ်သမား သမဂဂဖဲွသူ့များ၊ ြမန်မာနုိင်ငံတွင်ြဖစ်ေစ 
ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ အလုပ်လုပ်ေနေသာ ေရွေ့ြပာင်းအေြခချသူများနှင့်  အြခားသူများအတွက် 
အွန်လုိင်းတွင်ြဖစ်ေစ ြပင်ပတွင်ြဖစ်ေစ လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖဲွဖဲွ့ပုိ့င်ခွင့် ကုိ ကာကွယ်ရန် 
ြုကိးစားလုပ်ေဆာင်ြကပါသည်။  ၎င်းတုိ့တွင် အေရးပါေသာ အြမင်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်  
စွမ်းေဆာင်ရည်များရိှြကြပီး ထုိအရာများသည် လူြကီးမင်း၏ အစုိးရ၏ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရး 
လုပ်ငန်းစဥ်ကုိ အေထာက်အကူြုပမည်ဟု ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ ယံုြကည်ပါသည်။  အုပ်ချုပ်ြခင်းနှင့်  
တရားဥပေဒအရ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရး ကဏဍအလံုးစံုနှင့် ပတ်သက်၍ မတူကဲွြပားသည့် 
အရပ်ဘက်လ့ူအဖဲွ ့အစည်း အုပ်စုများ အားလံုးနှင့်  ပံုမှန် အဓိပပါယ်ရိှရိှ ေတွစံု့ရန် ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ 
ေလးေလးနက်နက် အြကံြုပလုိပါသည်။  
 
ထုိနည်းတူစွာ လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖဲွဖဲွ့စ့ည်းြခင်းဆုိင်ရာ နုိင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့် ဆန်က့ျင်ေနသည့် 
အသင်းအဖဲွမှ့တ်ပံုတင် ဥပေဒ ၂၀၁၄ကုိ လူြကီးမင်း၏ အစုိးရမှ ြပင်ဆင်ရန် Human Rights 
Watchမှ တုိက်တွန်းလုိပါသည်။  ဤဥပေဒကုိ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ နုိင်ငံတကာ တာဝန်ဝတတရားများနှင့် အညီ 
လုပ်ေဆာင်လုိက်ပါက ေရှေ့နချုပ်၏ဌာနမှ ဥပေဒအတွက် စည်းမျဥ်းများကုိ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကုိ ေနာက်ဆံုးအဆံုးသတ်လုပ်ေဆာင်ရမှုကုိ 
အစားထုိးလုိက်နုိင်မည်ြဖစ်သည်။  
 



ြမန်မာနုိင်ငံသည် နုိင်ငံသားနှင့်  နုိင်ငံေရးဆုိင်ရာ အခွင့် အေရးများနှင့်  ပတ်သက်၍ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 
သေဘာတူစာချုပ် (ICCPR) သ့ုိမဟုတ် စီးပွားေရး၊ လူမှုေရးနှင့်  ယဥ်ေကျးမှုဆုိင်ရာ အခွင့် အေရးများ 
နှင့် ပတ်သက်၍ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် (ICESCR) တွင် ပါဝင်ထားြခင်းမရိှပါ။  
ICCPR တွင်လက်မှတ်မထုိးေသးေသာ်လည်း ၂၀၁၅ ဇူလုိင်လတွင် ICESCR 
တွင်လက်မှတ်ထုိးခ့ဲပါသည်။  ြမန်မာနုိင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့် အေရး ေကာ်မရှင်သည် ၂၀၁၃ တွင် 
အြကံြုပခ့ဲသည်မှာ အစုိးရသည် သေဘာတူ စာချုပ်များနှင့်  ေရွးချယ်နုိင်ေသာ 
ကျင့် ဝတ်စည်းကမ်းများကုိ အတည်ြုပလက်မှတ်ထုိးသင့် သည်။ ထုိသ့ုိလျှင်လျှင်ြမန်ြမန်လုပ်ြခင်းြဖင့်  
ြမန်မာနုိင်ငံသည် တုိင်းြပည်၏ ကူးေြပာင်းမှုနှင့်  ဖံွြ့ုဖိးတုိးတက်မှုကုိ လမ်းညွှန်ရာတွင် အဓိကြဖစ်သည့် 
နုိင်ငံတကာ လ့ူအခွင့် အေရး စံနှုန်းများနှင့်  တစ်ေြပးညီတည်းြဖစ်လာမည် ြဖစ်သည်။  
အမျ ိုးသားလံုြုခံေရးနှင့်  ြပည်ေထာင်စုမြုပိကဲွေရးဟူေသာ ြပဿနာရိှသည့် ကန်သ့တ်ချက်များြဖင့်  
ေရာေထွးထားေသာ်လည်း၂၀၀၈ ဖဲွစ့ည်းပံုအေြခခံဥပေဒ၏ အခန်း ၈တွင် စီးပွားေရး၊ လူမှုေရးနှင့်  
ယဥ်ေကျးမှု အခွင့် အေရးများကုိ အာမခံထားြပီး ICESCR တွင်ပါဝင်သည့် စည်းမျဥ်းများကုိ ကျင့် သံုး၍ 
လုိက်နာြခင်းြဖင့်  လူြကီးမင်း၏အစုိးရြုကံေတွရ့မည့် အဓိက စိန်ေခါ်မှုများြဖစ်ေသာ ေြမ၊ ေရ၊ 
သယံဇာတများနှင့်  ယဥ်ေကျးမှုဆုိင်ရာ လွတ်လပ်မှုများအတွက် အေရးပါပါလိမ့်မည်။  
 
၄။ အမျ ို းသား လူအ့ခွင်အေရး ေကာ်မရှင်ကုိ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရး  
ြမန်မာအမျ ိုးသားလူ့အခွင့် အေရးေကာ်မရှင် (MNHRC) ကုိ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းသည် အမျ ိုးသား 
အင်စတီကျူးရှင်းများ၏ အေြခအေနနှင့်  သက်ဆုိင်သည့် ကုလသမဂဂ၏ စည်းမျဥ်းများ 
(ပါရီစည်းမျဥ်းများ)နှင့်  တစ်သားတည်းြဖစ်ေစရန် အေရးပါသည့် အစြုပမှုတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။  ၂၀၁၁ 
တွင် သိန်းစိန်အစုိးရမှဖန်တီးခ့ဲသည့် ေကာ်မရှင်တွင် စစ်မှန်ေသာ အမီှအခုိကင်းမှု မရိှပါ။  
အင်စတီကျူးရှင်းပုိင်းအရ အားနည်းြပီး ဗဟုိအစုိးရထံမှ အနည်းငယ်ေသာ 
ဘဏဍာေရးအေထာက်အပ့ံသာ ရရိှ၍ နုိင်ငံတကာ ဖံွြ့ုဖိးတုိးတက်ေရး အကူအညီအေပါ်တွင် 
များစွာမီှခုိေနရသည်။  မတ်လ ၂၀၁၅က လက်ပတန်းတွင် သပိတ်ေမှာက်ေကျာင်းသားများကုိ 
ရဲများရုိက်နှက်ြခင်း က့ဲသ့ုိေသာ ကိစစအချ ိုနှ့င့် ပတ်သက်၍ အစုိးရ လုပ်ရပ်များကုိ ေဝဖန်ခ့ဲေသာ်လည်း 
အထူးသြဖင့်  ြမန်မာ စစ်တပ်မှ လူ့အခွင့် အေရး ချ ိုးေဖာက်မှုများအေြကာင်း 
အေရးေပါ်အစီရင်ခံစာများကုိ စံုစမ်းစစ်ေဆးြခင်းလုပ်ရန် ေရှာင်ေနခ့ဲသည်။  ရလဒ်အေနြဖင့်  
ြမန်မာနုိင်ငံရိှ လ့ူအခွင့် အေရး အဖဲွမ့ျားမှ ၎င်းကုိမြကာခဏ ေဝဖန်ခ့ဲြကသည်။   
 
အရပ်ဘက်လ့ူအဖဲွအ့စည်းမှ ကုိယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် မတူကဲွြပားစွာ ဖဲွစ့ည်းမှုကုိ ေသချာေစရန် 
လုပ်ေဆာင်ြပီး MNHRC ကုိ ပါရီစည်းမျဥ်းများနှင့်  အညီ ြပန်လည်ဖဲွစ့ည်းသင့် သည်။  ၎င်း၏ 
ဖဲွစ့ည်းမှုနှင့်  လုပ်ငန်းများသည် လိင်ကုိထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု ရိှသင့် ြပီး အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွင့် အေရး 
ြပဿနာများကုိ အြပည့်အဝ ေြဖရှင်းရန် ေလ့ကျင့် သင်ြကား လုပ်ေဆာင်ေပးသင့် သည်။  
ေကာ်မရှင်ကုိလည်း လံုေလာက်ေသာ ဘတ်ဂျက်ေပးြပီး တုိင်းြပည်အနံှရိှ လ့ူအခွင့် အေရး 
ချ ိုးေဖာက်မှုများအေြကာင်း စံုစမ်းေဖာ်ထုတ်၍ အစီရင်ခံစာတင်ရန် အခွင့် အလမ်း ြပည့်ြပည့်ဝဝ 
ေပးသင့် သည်။  ပထမလုပ်ငန်းအေနြဖင့်  ၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်သင့် သည်။ အထူးသြဖင့်  
ပုဒ်မ ၅ ၊ ၈ နှင့်  ၉ တုိ့တွင် ေကာ်မရှင်နာများကုိ ေရွးချယ်ြခင်းနှင့်  အမီှအခုိကင်းြခင်း၊ ပုဒ်မ ၄၆ တွင် 



ေကာ်မရှင် ဘတ်ဂျက်၏ ပွင့် လင်းြမင်သာမှုနှင့်  အမီှအခုိကင်းမှုတ့ုိကုိ ြပင်ဆင်ရာတွင် 
ေရွးချယ်ေရးစံနှုန်းများသည် အားလံုးပါဝင်သည့်ပံုစံြဖစ်ေစရန် ြမန်မာနုိင်ငံ 
အရပ်ဘက်လ့ူအဖဲွအ့စည်းများနှင့်  တုိင်ပင်၍ လုပ်ေဆာင်ရမည်။  
 
၅။ လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာအြပည့်နှင့် ဝန်ထမ်းလံုေလာက်စွာရိှေသာ ရံုးခန်းတစ်ခုဖွင့် ရန် 
လူအ့ခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂဂ သံအမတ်ြကီး (OHCHR) ကုိ ရံုးခန်းသ့ုိ ဖိတ်ြကားပါ။  
အစီရင်ခံရန်နှင့်  အရည်အေသွး တည်ေဆာက်ရန် လုပ်ပုိင်ခွင့် အာဏာအြပည့်ရိှသည့် OHCHR 
ရံုးခန်းတစ်ခုကုိ တည်ေထာင်ြခင်းကုိ အြမန် သေဘာတူရန် လူြကီးမင်း၏အစုိးရကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ 
တွက်တွန်းပါသည်။   
ဤရံုးခန်းကုိ တည်ေထာင် ြခင်းသည် သမမတ သိန်းစိန်မှ အေမရိကန်သမမတ ဘားရက် 
အုိဘားမားထံသ့ုိ ကတိြုပခ့ဲသည့် အဓိကအချက် တစ်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ နုိင်ငံြခားေရးရာ 
ဝန်ြကီးဌာနထံမှ ခုခံေနြခင်းသည် သမမတသိန်းစိန်ဤကတိကုိ ြပည့်မီှေအာင် မလုပ်နုိင်ြခင်း၏ 
အေြကာင်းရင်း တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းြဖစ်ပါသည်။ နုိင်ငံြခားေရးရာ ဝန်ြကီးဌာနသည် အင်စတီကျူးရှင်းအရ 
ကုလသမဂဂ လ့ူအခွင့် အေရး ယန တရားများနှင့်  
ေြပာင်းြပန်အသွင် ေဆာင်ခ့ဲသည်မှာ ြကာြမင့် ြပီြဖစ်သည်။  OHCHR ရံုးခန်းကုိ အြပည့်အဝ 
တည်ေထာင်နုိင်ပါက လူြကီးမင်း၏ အစုိးရသည် ကုလသမဂဂနှင့်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
အတုိင်းအဆမရိှ တုိးတက်သွားမည် ြဖစ်ြပီး ကမဘာတစ်လွှားတွင် အကူအညီေပးြခင်းကုိ ကုလသမဂဂ၏ 
“လ့ူအခွင့် အေရး ဦးစားေပး” နည်းလမ်းကုိ ြမှင့် တင်ရာတွင် အေထာက်အပ့ံြဖစ်ပါလိမ့်မည်။  
ရံုခန်းသည် လွှတ်ေတာ်၊ ဗျူရုိကေရစီနှင့်  အရပ်ဘက် လ့ူအဖဲွအ့စည်းနှင့်  လက်ေတွြ့ဖစ်ေြမာက်ရန် 
လုပ်ေဆာင်ြပီး လ့ူအခွင့် အေရးကုိ တစုိက်မတ်မတ်လုပ်ေဆာင်မှုကုိ ြမှင့် တင်၍ 
အားေကာင်းေအာင်လုပ်ြခင်း၊ ဥပေဒြုပေရးတွင် အစုိးရကုိ နည်းပညာအကူအညီေပးြခင်းနှင့်  MNHRC 
အပါအဝင် လ့ူအခွင့် အေရးနှင့်  ပတ်သက်သည့် အမျ ိုးသား အင်စတီကျူးရှင်းများကုိ 
အားေကာင်းေအာင်လုပ်ြခင်း စသည်တုိ့ကုိ လုပ်ေဆာင်ရမည်။   
 
၆။ အမျ ို းသမီးများ၏ အခွင့်အေရးများကုိ ကာကွယ်ေပး၍ ြမှင့်တင်ပါ 
ြမန်မာနုိင်ငံတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွင့် အေရးများကုိ ြမှင့် တင်ြခင်းနှင့်  ကာကွယ်ြခင်းသည် 
လူြကီးမင်း၏ အစုိးရအတွက် အဓိက ဦးစားေပးြဖစ်သင့် ပါသည်။  ြပီးခ့ဲသည် စစ်အစုိးရသည် 
လူထုဘဝတွင် အမျ ိုးသမီးများပါဝင်ြခင်းကုိ အားေပးြခင်းမရိှခ့ဲပါ။  ၂၀၁၅ နုိဝင်ဘာလတွင် 
ေရွးေကာက်လုိက်ေသာ လွှတ်ေတာ်သစ်တွင် ြမန်မာနုိင်ငံ၏သမုိင်းတစ်ေလျှာက် အမျ ိုးသမီး 
ကုိယ်စားလှယ်ဦးေရ အများဆံုးပါဝင်သည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် ြပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်ရိှ 
လွှတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်ဦးေရ၏ ၁၄.၅ ရာခုိင်နှုန်းရိှြပီး ြပည်နယ်နှင့်  တုိင်းေဒသြကီးဆုိင်ရာ 
လွှတ်ေတာ်များတွင် ၁၂.၅ ရာခိင်နှုန်းရိှသည်။  တုိင်းေဒသြကီး လွှတ်ေတာ်များရိှ 
ေရွးေကာက်လုိက်သည့် တုိင်းရင်းသားေရးရာ ဝန်ြကီးငါးေယာက်နှုန်းတွင် တစ်ေယာက်မှာ 
အမျ ိုးသမီးြဖစ်ြပီး အမျ ိုးသမီးများသည် တနသင ာရီ တုိင်းေဒသြကီးနှင့်  ကရင်ြပည်နယ် နှစ်ခုလံုးတွင် 
ဝန်ြကီးချုပ်များအြဖစ် ေရွးချယ်ခံရသည်။  သ့ုိေသာ်လည်း ြမန်မာနုိင်ငံရိှ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
အခွင့် အေရးများကုိ ြမှင့် တင်ရာတွင် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်စရာများရိှေနေသးြပီး အမျ ိုးသားအစုိးရ၏ 



အစုိးရအဖဲွတွ့င် ၁၈ ဦးရိှသည့်အနက် အမျ ိုးသမီး တစ်ဦးသာပါသည်။  ြမန်မာနုိင်ငံရိှ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
အခွင့် အေရးများကုိ တုိးြမှင့် ရာတွင် အေထာက်အကူရန် လူြကီးမင်း၏ အစုိးရလုပ်နုိင်သည့် 
နည်းလမ်းအချ ိုကုိ့ ကျွန်ု ပ်တ့ုိမှ အဆုိြုပချင်ပါသည်။  
 
၁၉၉၇ တွင် ြမန်မာနုိင်ငံလက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် အမျ ိုးသမီးများကုိ ခဲွြခားဆက်ဆံသည့် 
ပံုစံအားလံုး ပေပျာက်ေရး သေဘာတူစာချုပ် (CEDAW) ရိှ တာဝန်ဝတတရားများကုိ ြမန်မာနုိင်ငံသည် 
အြပည့်အဝလုိက်နာရန် အစုိးရသည် လုပ်ေဆာင်သင့် သည်။  ၂၀၁၆ တွင် အဖဲွဝ့င်နုိင်ငံများမှ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနမှုကုိ ြကည့်ရှုေလ့လာနုိင်ေစရန် အမျ ိုးသမီးများကုိ ခဲွြခားဆက်ဆံသည့် 
ပံုစံအားလံုး ပေပျာက်ေရး ေကာ်မတီထံသ့ုိ ြမန်မာနုိင်ငံမှ အစီရင်ခံစာ ေပးပ့ုိရန် 
အချနိ်သတ်မှတ်ထားြပီးြဖစ်သည်။  ြပီးခ့ဲသည့်အစုိးရသည် ေကာ်မရှင်ထံသ့ုိ တင်သွင်းေသာအခါ 
အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွင့် အေရးများကုိ ြမှင့် တင်ရန် ဥပေဒေြခာက်ခုြုပခ့ဲြပီးြဖစ်သည်ဟု 
ဆုိထားေသာ်လည်း ၎င်းတုိ့ထဲမှ အများအြပားသည် လှုမှုလံုြုခံေရး ဥပေဒက့ဲသ့ုိ သွယ်ဝုိက်၍ 
လုပ်ေဆာင်ထားြခင်းသာြဖစ်သည်။  အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွင့် အေရးများအတွက် အေရးအပါဆံုးေသာ 
ဥပေဒမူြကမ်းမှာ လွှတ်ေတာ်၏ လုပ်ငန်းနှင့်  အတည်ြုပမှုကုိ ေစာင့် ဆုိင်းေနဆဲသာြဖစ်သည်။ 
ထုိဥပေဒမူြကမ်းမှာ အမျ ိုးသမီးများကုိ အြကမ်းဖက်ြခင်းမှ ကာကွယ်ြခင်းနှင့်  တာဆီးေရး 
ဥပေဒြဖစ်သည်။  CEDAW တွင်ပါဝင်သည့် တာဝန်ဝတတရားများကုိ ြမန်မာနုိင်ငံမှ 
အြပည့်အဝလုိက်နာရန် လူြကီးမင်း၏ အစုိးရအေနြဖင့်  စစ်ေဆးရန် ေတာင်းဆုိပါသည်။  
ြပီးခ့ဲသည့်အစုိးရမှ ေရးဆဲွထားသည့် အမျ ိုးသမီးများတုိးတက်ေရးအတွက် အမျ ိုးသား 
နည်းပရိယာယ်ဆုိင်ရာ အစီအစဥ် ၂၀၁၃-၂၀၂၂ သည် CEDAW နှင့်  အြခားေသာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 
လ့ူအခွင့် အေရး သေဘာတူစာချုပ်များနှင့်  ကုိက်ညီေစရန် ြပင်ဆင်သင့် ပါသည်။   
 
အမျ ိုးသမီးများကုိ အြကမ်းဖက်ြခင်းမှ ကာကွယ်ြခင်းနှင့်  တာဆီးေရး ဥပေဒ ကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးရန် 
လူြကီးမင်း၏ အစုိးရကုိ တုိက်တွန်းပါသည်။ ၎င်း၏ မူြကမ်းသည် ြမန်မာနုိင်ငံရိှ အမျ ိုးသမီး 
အုပ်စုများနှင့်  ကုလသမဂဂနှင့်  ကျယ်ြပန်စွ့ာ ေဆွးေနွးတုိင်ပင်ရာမှ ထွက်ေပါ်လာသည့် 
ရလဒ်ြဖစ်ပါသည်။  ဤဥပေဒမူြကမ်းသည် ြပီးခ့ဲသည်လများတွင် ယုတ်ေလျာ့သွားြပီး အချ ိုေ့သာ 
အြကံြုပထားသည့် ြပင်ဆင်ချက်များေြကာင့်  နုိင်ငံတကာ လူ့အခွင့် အေရး စံနှုန်းများသ့ုိ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ 
အားစုိက်ထုတ်မှုသည် နည်းပါးသွားမည်ြဖစ်သည်။ ဤထဲတွင် မုဒိမ်းမှုကုိ 
အနက်အဓိပပါယ်ြပည့်ြပည့်ဝဝဖွင့် ရန်နှင့်  အထူးသြဖင့်  အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်  
လက်ထိပ်ထိမ်းြမှားထားေသာ်လည်း မုဒိမ်းကျင့် မှုတုိ့ကုိ တရားမဝင်ဟု ဥပေဒထုတ်ရန် 
စသည်တုိ့ပါဝင်ပါသည်။  သ့ုိရာတွင် ဤဥပေဒကုိ ချမှတ်ြပီးပါက အမျ ိုးသမီးများကုိ ကာကွယ်မှုကုိ 
အာမခံေပးရန် ြပီးခ့ဲသည့် အစုိးရ၏ ဥပေဒြုပ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရး တစ်စိတ်တစ်ေဒသထက် ပုိြပီး 
အမျ ိုးသမီးများကုိ ခဲွြခားဆက်ဆံသည့် တည်ဆဲ ဥပေဒများကုိ ြပင်ဆင်ရန်အတွက် 
ခုိင်မာသည့်အေြခခံတစ်ခု ြဖစ်လာမည်။  
 
အထူးစုိးရိမ်ပူပန်သည်မှာ ပဋိပကခေဒသများရိှ အမျ ိုးသမီးများနှင့်  မိန်းကေလးများကုိ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ 
အြကမ်းဖက်မှုအေြကာင်း အစီရင်ခံစာများြဖစ်သည်။  ြမန်မာနုိင်ငံ စစ်တပ် အဖဲွဝ့င်များမှြဖစ်ေစ 



အစုိးရမဟုတ်သည့် လက်နက်ကုိင် အုပ်စုများမှ အဖဲွဝ့င်များမှြဖစ်ေစ အဆုိပါ ရာဇဝတ်မှုများအတွက် 
တာဝန်ယူမှုမရိှြခင်းေြကာင့်  ဤက့ဲသ့ုိေသာ ထပ်တလဲလဲြဖစ်ေနသည့် ေစာ်ကားမှုများသည် ပုိမုိ၍ 
များလာသည်။  ကာကွယ်ေရး ဝန်ြကီးဌာနသည် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ လူ့အခွင့် အေရး အေြခအေနအေြကာင်း 
အထူး သတင်းေပးပ့ုိချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်မှာ ၂၀၁၁ နှင့်  ၂၀၁၅ အတွင်းတွင် စစ်တပ်သည် ၆၁ 
ေယာက်ေသာ လက်နက်ကုိင် စစ်သားများကုိ မုဒိမ်းမှုအတွက် အြပစ်ေပးခ့ဲသည်။  သ့ုိေသာ်ြငားလည်း 
ဤကိန်းဂဏန်းများသည် အုပ်စုအများအြပား ယံုြကည်သည့် ြပဿနာအတုိင်းအတာေအာက် 
အလွန်နည်းေနေသးြပီး ြကားနာမှုများသည် အရပ်သား တရားရံုးတွင်မဟုတ်ဘဲ တပ်တွင်းတွင် ြဖစ်၍ 
လူထုြကားသိနုိင်ရန် အခွင့် အေရး အလွန်နည်းပါးပါသည်။  စစ်တပ်မှ ေလးနက်စွာ စံုစမ်းစစ်ေဆးရန် 
ပျက်ကွက်ခ့ဲသည့် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အြကမ်းဖက်သည်ဟု စွပ်စဲွသည့် အမှုများ ေြမာက်များစွာ 
ရိှပါသည်။ ၎င်းတ့ုိထဲမှ ကချင်း ေကျာင်းဆရာမများြဖစ်ေသာ မရမ်းလုရာနှင့်  တန်ေဘာက် ခွမ်း 
နန်းဆင်တုိ့ကုိ ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီတွင် သံသယရိှေသာ ြမန်မာစစ်သားများမှ မုဒိမ်းကျင့်  
သတ်ြဖတ်သည်ဆုိေသာ အမှုသည် လူသိများ ထင်ရှားပါသည်။  ထ့ုိအြပင် 
ပဋိပကခနယ်ေြမများတွင်ရိှေသာ အမျ ိုးသမီးများကုိ အတင်းေခါ်ယူမှုများနှင့်  အဓမမေခါ်ယူမှုေြကာင့်  
ေပျာက်ဆံုးေနမှုများသည် ြဖစ်ေပါ်ဆဲြဖစ်သည့် စုိးရိမ်စရာအချက်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၁ တွင် 
ြမန်မာစစ်တပ်မှ ေခါ်ေဆာင်သွားေသာ ကချင်အမျ ိုးသမီး ဆမ်လွတ် ရိွုင် ဂျာ၏ ြဖစ်စဥ်တွင်လည်း 
သူဘာြဖစ်သွားသည်ကုိ မည်သူမျှမသိြကေတာ့ပါ။   
 
Human Rights Watch သည် လူြကီးမင်း၏အစုိးရကုိ အနာဂတ် ေစ့စပ်ညိှနှုိင်းေရးများအားလံုးတွင် 
အမျ ိုးသမီးများအြပည့်အဝပါဝင်ေစေရး လုပ်ေဆာင်ရန်လည်း တုိက်တွန်းလုိပါသည်။  
ေစ့စပ်ညိှနှုိင်းမှုလုပ်ေနသည့် ေလးနှစ်နီးပါးကာလတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံများနှင့်  
စုိးရိမ်ပူပန်မှုများသည် သိသာြမင်သာစွာ ေပျာက်ဆံုးေနြပီး ြငိမ်းချမ်းေရး ေစ့စပ်ညိှနှုိင်းပဲွများတွင် 
အမျ ိုးသမီးများသည် အြကီးတန်း ရာထူးများတွင် ေနရာမရသေလာက်ပင်ြဖစ်ပါသည်။  ယခုအခါတွင် 
လည်ပတ်ြခင်းမရိှေတာ့သည့် ေဆွးေနွးညိှနှုိင်းမှုများအတွက် အစုိးရ၏ အတွင်းေရးမှူးရံုးြဖစ်သည့် 
ြမန်မာြငိမ်းချမ်းေရးစင်တာ (MPC) ၏ ဝန်ထမ်းများတွင် အမျ ိုးသမီး မရိှသေလာက်ြဖစ်ြပီး 
ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ြငိမ်းချမ်းေရးနှင့်  ပဋိပကခတွင် ပါဝင်သည့် အမျ ိုးသမီး အုပ်စုများ၏ အစီရင်ခံချက်အရ 
ထုိြဖစ်စဥ်တွင် ၎င်းတ့ုိပါဝင်ြခင်းနှင့်  အမျ ိုးသမီး အခွင့် အေရးများကုိ ထည့်သွင်းရန် ဖိအားေပးမှုအတွက် 
MPC အရာရိှများမှ အထင်အြမင်ေသးသလုိ “ဝင်ရှုပ်သူများ” အြဖစ် ဆက်ဆံြကသည်ဟု ဆုိသည်။   
ကုလသမဂဂ လံုြုခံေရးေကာင်စီ ဆံုးြဖတ်ချက် ၁၃၂၅တွင် ပါဝင်သည့် စည်းမျဥ်းများနှင့်  အမျ ိုးသမီး၊ 
ြငိမ်းချမ်းေရးနှင့်  လံုြုခံေရးဆုိင်ရာ ေနာက်ဆက်တဲွ ဆံုးြဖတ်ချက်များသည် ြငိမ်းချမ်းေရး 
ေဆွးေနွးညိှနှုိင်းမှုများ၊ ြငိမ်းချမ်းေရး တည်ေဆာက်မှု၊ ြငိမ်းချမ်းေရးထိန်းသိမ်းမှု ၊ လူသားချင်းစာနာစွာ 
တံု့ြပန်မှုနှင့်  ပဋိပကခြပီးေနာက် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ြခင်းအပါအဝင် ပဋိပကခ ကာကွယ်ြခင်းနှင့်  
ေြဖရှင်းေရးတွင် ြမန်မာနုိင်ငံရိှ အမျ ိုးသမီးများ၏ အေရးပါသည့် အခန်းကဏဍအတွက် 
စံသတ်မှတ်သင့် သည်။  “နုိင်ငံေရး ဒုိင်ယာေလာ့ဂ်များ၏ အလွှာေပါင်းစံုတွင် အမျ ိုးသမီးများ ပါဝင်မှုကုိ 
အနည်းဆံုး ၃၀ ရာခုိင်နှုန်း ြဖစ်ေစရန်” ဇန်နဝါရီလတွင် ြပည်ေထာင်စု ြငိမ်းချမ်းေရး ကွန်ဖရင့် ၏ 
ကတိကဝတ်သည် အေရးပါေသာ တုိးတက်မှုြဖစ်ြပီး ြငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စဥ်၏ အလွှာတုိင်းတွင် 
အမျ ိုးသမီးများ အြပည့်အဝနှင့်  အတားအဆီးမရိှ ပါဝင်နုိင်ေစရန် တုိက်တွန်းလုိပါသည်။  လူြကီးမင်း၏ 



အစုိးရသည် အစုိးရမဟုတ်ေသာ လက်နက်ကုိင်အဖဲွမ့ျားကုိလည်း အမျ ိုးသမီးများ အြပည့်အဝ 
ပါဝင်ေစရန် အားေပးသင့် ပါသည်။ အဘယ်ေြကာင့် ဆုိေသာ် ထုိအုပ်စုများသည် အမျ ိုးသမီးများ 
အဓိပပါယ်ရိှရိှ ပါဝင်ေစေရး မလုပ်ေဆာင်နုိင်ခ့ဲြကပါ။  အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွင့် အေရး 
အဖဲွအ့စည်းများသည် ဤြဖစ်စဥ်များကုိ ေရးဆဲွြခင်းနှင့်  အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 
အဓိကေနရာတွင် ရိှေနမှသာ ြမန်မာနုိင်ငံရိှ ြငိမ်းချမ်းေရးနှင့်  လံုြုခံေရးအတွက် မူဝါဒနှင့် 
အစီအစဥ်ေရးဆဲွရာတွင် ကဲွြပားြခားနားေသာ လူေပါင်းစံုမှ အေရးပါေသာ အြကံဥာဏ်များ 
ထည့်သွင်းနုိင်ေရး လုပ်ေဆာင်နုိင်မည်ြဖစ်သည်။   
 
၇။ ေြမယာအခွင့်အေရးများကုိ ကာကွယ်ြပီး တုိးြမှင့် ပါ 
လူြကီးမင်း၏အစုိးရ တစ်နုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာြဖင့်  ြုကံေတွရ့မည့် အဓိကစိန်ေခါ်မှုတစ်ရပ်မှာ 
ေြမယာြပဿနာြဖစ်သည်။  ၂၀၁၁ မှစ၍ ေြမယာသိမ်းပုိက်ြခင်းနှင့်  ေကျးလက်လူ့အဖဲွအ့စည်းများကုိ 
အတင်းအဓမမဖယ်ရှားြခင်းများသည် သိသိသာသာ တုိးများလာြပီ လွှတ်ေတာ် စံုစမ်းစစ်ေဆးမှုများ၏ 
နိဂံုးေကာက်ချက်အရ ေြမယာသိမ်းယူရန် အဓိကလုပ်ေဆာင်သူမှာ ြမန်မာ စစ်တပ်ြဖစ်သည်။  
ြမန်မာနုိင်ငံတစ်ေလျှာက် ြမင့် တက်လာသည့် ဆနဒြပမှုများ၏ ရလဒ်အြဖစ် ြငိမ်းချမ်းစွာ ဆနဒြပသူများနှင် ့  
ေြမယာအခွင့် အေရး တက်ြွကလှုပ်ရှားသူများကုိ  များေသာအားြဖင့်  အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် 
အလဲွသံုးစားလုပ်သည့် ဥပေဒများြဖင့်  ဖမ်းဆီးအေရးယူမှုများ သိသိသာသာ ြမင့် တက်လာခ့ဲပါသည်။ 
၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလတွင် အတည်ြုပခ့ဲသည့် အမျ ိုးသားေြမယာအသံုးြုပမှုမူဝါဒတွင် ေြမယာပုိင်ဆုိင်ရာ၌ 
အမျ ိုးသားနှင့်  အမျ ိုးသမီးများ၏ သာတူညီမျှမှုအေြကာင်း အခွင့် အေရးေပါ် အေြခခံသံုးထားသည့် 
ဘာသာစကား၊ ေြမယာရယူမှုနှင့်  ပတ်သက်၍ အခွင့် အေရး စံနှုန်းများနှင့်  
လူနည်းစုတုိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့် အေရးများကုိ ေဖာ်ြပထားေသာေြကာင့်  ြပဿနာြဖစ်ေနသည့် 
ေြမယာအြငင်းပွားမှုများကုိ ေြဖရှင်းရာတွင် အေထာက်အကူြုပနုိင်သည်။ သ့ုိေသာ်လည်း 
ေြမယာအသံုးြုပမှုမူဝါဒကုိ လယ်ယာေြမအက်ဥပေဒ၊ ေြမလွတ်ေြမရုိင်း စီမံခန်ခဲွ့ေရး ဥပေဒနှင့်  
ြမန်မာရင်းနီှးြုမပ်နံှမှုဥပေဒ က့ဲသ့ုိေသာ ေြမယာအသံုးြုပမှုအေပါ်ချုပ်ကုိင်ထားသည့် အြခားဥပေဒများမှ 
ကန်သ့တ်ထားပါသည်။ ြမန်မာရင်းနီှးြုမပ်နံှမှုဥပေဒတွင် ေဒသခံ ရပ်ရွာလူထုများ၏ 
ေြမယာပုိင်ဆုိင်ခွင့် ကုိ လံုေလာက်စွာ ကာကွယ်ေပးြခင်းမရိှဘဲ နုိင်ငံအာဏာပုိင်များနှင့်  ြပည်တွင်းြပည်ပ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ ေြမယာယူနုိင်သည်။  ဤဥပေဒသံုးရပ်ကုိ 
အမျ ိုးသားေြမယာအသံုးြုပမှုမူဝါဒတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် စည်းမျဥ်းများနှင့်  ကုိက်ညီေအာင် 
ြပင်ဆင်ရန်နှင့်  ဤအေရးြကီးသည့် ကဏဍ၏ ဥပေဒြုပေရး အဆင့် တုိင်းတွင် 
အရပ်ဘက်အေြခြုပအဖဲွအ့စည်းများနှင့်  ေကျးလက်ရိှ ရပ်ရွာလူထုများနှင့်  အဓိပပါယ်ရိှစွာ 
တုိင်ပင်ေဆွးေနွးရန် ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ လူြကီးမင်းအစုိးရကုိ တုိက်တွန်းလုိသည်။  ဤဥပေဒများသည် 
ထုတ်ယူသည့် လုပ်ငန်းများ ပွင့် လင်းြမင်သာမှုရိှေရး အစြုပမှု (EITI) တွင်ြမန်မာနုိင်ငံမှ 
ကတိေပးထားမှု ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ေရး၊နှင့်  လူ့အခွင့် အေရး ကာကွယ်ေရး အပါအဝင် 
ပွင့် လင်းြမင်သာမှုနှင့် ဆုိင်သည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာစံနှုန်းများနှင့်  အြမဲ ကုိက်ညီေနရမည်ြဖစ်သည်။   
လူြကီးမင်း၏အစုိးရသည် လက်ရိှနှင့်  ယခင်က ေြမယာအြငင်းပွားမှုများကုိ ေြဖရှင်းရန် 
တုိင်ြကားေရးအဖဲွကုိ့ ဖဲွစ့ည်းြပီး အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် အညီ အြပည့်အဝေဆာင်ရွက်ရမည်။  
 



စီတန်းလှည့်လည်ြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလဲွသံုးစားြုပထားသည့် ဥပေဒများတပ်၍ ေြမယာအခွင့် အေရး 
တက်ြွကလှုပ်ရှားသူများကုိ ဖမ်းဆီးေနသည့် သံသရာကုိလည်း အဆံုးသတ်ြပီး ြငိမ်းချမ်းစွာ 
ဆနဒြပမှုအတွက် တရားစဲွခံထားရသည့် မည်သည့်သူကုိမဆုိ အမှုရုတ်သိမ်းေပးရန် 
လူြကီးမင်း၏အစုိးရကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ ေတာင်းဆုိပါသည်။  ြငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ကုိ 
မလုိအပ်ပဲ တားြမစ်ထားသည့်အခါ ြငိမ်းချမ်းစွာ ဆနဒြပမှု ြဖစ်မည့် အေြခအေနမှ 
ေဒသခံအာဏာပုိင်များမှ ြငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်မှုကုိ လက်မခံဘဲ လူသိများသည့် 
ေြမယာပုိင်ဆုိင်ခွင့်  တက်ြွကလှုပ်ရှားသူများကုိ ဖမ်းဆီးလုိက်သည့်အခါ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၃ ထိ 
လက်ပတန်းတွင်ြဖစ်ခ့ဲသည့် ဆနဒြပမှုများအတွင်းြဖစ်ခ့ဲသလုိ အြကမ်းဖက်မှု ြဖစ်လာနုိင်သည်။  
 
ေြမယာအခွင့် အေရး ြပဿနာများကုိ ေြဖရှင်းရာတွင် တရားဥပေဒများ၊ မူဝါဒများနှင့်  အစီအစဥ်များ 
ေရးဆဲွရာတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ သိြမင်ထားသည့်၊ တက်ြွကသည့်၊ အဓိပပါယ်ရိှသည့်၊ ထိေရာက်သည့် 
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှုအေပါ်အေြခခံ၍ ၎င်းတုိ့ အြပည့်အဝပါဝင်ေစရန် အစုိးရမှ စီမံေပးရန် Human 
Rights Watch မှေတာင်းဆုိပါသည်။  လူြကီးမင်း၏ အစုိးရသည် အမျ ိုးသမီးများ၊ 
အမျ ိုးသမီးအုပ်စုများနှင့်  စုေပါင်းထားသည့် အုပ်စုများသည် မဲေပးရသည့် ယန တရားများတွင် အပါအဝင်  
ေြမယာနှင့်  စုိက်ပျ ိုးေရး နှင့် သက်ဆုိင်သည့် ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး ပံုစံများအားလံုးတွင် 
အမျ ိုးသားများနှင့်  တန်းတူရည်တူ ထိေရာက်စွာ ကုိယ်စားြုပနုိင်ရန် လုပ်ေဆာင်ေပးသင့် သည်။  
ြမန်မာနုိင်ငံရိှ အမျ ိုးသမီးအခွင့် အေရးအုပ်စုများကုိ ေြမယာနှင့်  စုိက်ပျ ိုးေရးနှင့်  သက်ဆုိင်သည့် 
ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး ြဖစ်စဥ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ြပည့်ဝြပီး တိကျသည့် 
သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်ြပီး ဤသ့ုိလုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့်  ၎င်းတ့ုိသည် 
အရည်အေသွး တည်ေဆာက်ရာမှ အကျ ိုးရလဒ်ရရိှမည်ြဖစ်သည်။ ထုိမှသာ ၎င်းတ့ုိ၏ ဆံုးြဖတ်ချက် 
ချမှတ်မှုသည် သိြမင်ထားမှုအေပါ်အေြခခံ၍ တက်ြွကြပီး အဓိပပါယ်ရိှရိှ အကျ ိုးရိှမည်ြဖစ်သည်။  
အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမှုနှင့်  ေလ့လာသံုးသပ်မှု ၊ အစီအစဥ်ေရးဆဲွမှုနှင့်  ဒီဇုိင်း၊ ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွြခင်းနှင့်  
ဘဏဍာေရးဆဲွြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းနှင့်  ေစာင့် ြကပ်ြကည့်ရှုြခင်းနှင့်  သံုးသပ်အကဲြဖတ်ြခင်း 
အပါအဝင် 
ဥပေဒ၊ မူဝါဒနှင့်  အစီအစဥ်ေရးဆဲွြခင်း အဆင့် များအားလံုးတွင် ပါဝင်ခွင့် ကုိ သက်ေရာက်ေစရမည်။  
စုိက်ပျ ိုးေမွးြမူေရးဆုိင်ရာ ဖံွြ့ုဖိးတုိးတက်မှုအတွက် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ရန်ပံုေငွ (IFAD) 
မှအသိအမှတ်ြုပ ထားသည့်အတုိင်း “ြဖစ်ရပ်များအားလံုးတွင် အမျ ိုးသမီးများကုိ ၎င်းတ့ုိ၏ 
အခွင့် အေရးများအေြကာင်း ေလ့ကျင့် သင်ြကား ေပးြခင်းသည် အမျ ိုးသမီးများေတာင်းဆုိနုိင်သည့် 
အရာများအေြကာင်း အသိြမှင့် တက်လာြပီး ၎င်းတ့ုိ၏ နုိင်ငံေရးအရ ပုိင်ဆုိင်မှုနှင့်  မူဝါဒြဖစ်စဥ်တွင် 
၎င်းတ့ုိ၏ ပါဝင်မှု ြမင့် တက်ေစရန်အတွက် အခွင့် အလမ်းများကုိ ေပးအပ်ေသာေြကာင့်  
အလွန်အသံုးဝင်ေြကာင်း သက်ေသြပခ့ဲြပီးြဖစ်သည်။” 
 
၈။ ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးကုိ ကာကွယ်ြပီး ြမှင့်တင်ပါ 
လူြကီးမင်း၏အစုိးရသည် ကျန်းမာေရးကဏဍတွင် ြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ရန်နှင့်  တုိင်းြပည်အန့ံှ 
ကျန်းမာေရးေစာင့် ေရှာက်မှု ခံယူနုိင်မှုကုိ ြမှင့် တင်ရန် အားထုတ်ေနမှုကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ 
အသိအမှတ်ြုပပါသည်။  စိတ်ချရေသာ ေသာက်ေရနှင့်  လံုေလာက်ေသာ ယင်လံုအိမ်သာ၊ 



စိတ်ချရေသာ အစားအစာ၊ လံုေလာက်ေသာ အစာအာဟာရနှင့်  အိမ်ယာ၊ ကျန်းမာေရးနှင့်  
ညီညွတ်ေသာ အလုပ်နှင့်  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိရာ အေြခအေနများ၊ ကျန်းမာေရးနှင့် ဆုိင်သည့် 
ပညာေရးနှင့်  သတင်းအချက်အလက်နှင့်  ကျားမတန်းတူညီမျှေရးတုိ့ အပါအဝင် အြခားေသာ 
အခွင့် အေရးများကုိ ခံစားနုိင်ရန် သက်ဆုိင်သည့် ကျန်းမာစွာေနထုိင်ခွင့် ကုိ အသိအမှတ်ြုပထားသည့် 
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ လူ့အခွင့် အေရး စံနှုန်းများနှင့်  ကျန်းမာေရးကဏဍသည် 
တစ်ေြပးညီတည်းြဖစ်ေအာင် ြုပြပင်ေြပာင်းလဲမှုကုိ လုပ်ေဆာင်ရန် ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ တုိက်တွန်းပါသည်။   
 
ြမန်မာနုိင်ငံတစ်လွှားရိှ အစုိးရ ကျန်းမာေရးေစာင့် ေရှာက်မှုဆုိင်ရာ ပစစည်းများနှင့်  ဝန်ေဆာင်မှုများကုိ 
အမှန်တစ်ကယ်လုိအပ်မှုအေပါ်တွင်မူတည်၍ လူမျ ိုး၊ ကုိးကွယ်ယံုြကည်မှု၊ ဘာသာစကား သ့ုိမဟုတ် 
လိင်ေြကာင့်  ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းမြုပဘဲ ရရိှနုိင်ေစရန် လုပ်ေဆာင်ရမည်။  အထူးသြဖင့်  ပဋိပကခေြကာင့် ၊ 
လ့ူအဖဲွအ့စည်းအချင်းချင်း အြကမ်းဖက်မှုေြကာင့်  သ့ုိမဟုတ် တည်ေဆာက်ရန် သ့ုိမဟုတ် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းလုပ်ရန်ဟူ၍ ေြမယာသိမ်းယူခံရမှုေြကာင့်  ေြပာင်းေရွှေ့နထုိင်ရသူများထံသ့ုိ  လူသားချင်းစာနာ 
ေထာက်ထားမှုဆုိင်ရာ လုိအပ်မှုများနှင့်  ကျန်းမာေရး ေစာင့် ေရှာက်ကုသမှု အေြကာင်း ြပဌာန်းချက်ကုိ 
ေဒသအဆင့် မှ လံုြုခံေရးဆုိင်ရာ တားြမစ်ချက်များမှ ထင်သလုိ တားြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်း မရိှသင့် ပါ။   
ပဋိပကခြဖစ်ပွားသည့် ေဒသများရိှ ကျန်းမာေရး လုပ်သားများနှင့်  ေဆးခန်းများကုိ ပစ်မှတ်ထားသည့် 
အစုိးရ တပ်များအေြကာင်း နှစ်ေပါင်းများစွာက သတင်းေပးပ့ုိြကပါသည်။ ထ့ုိေြကာင့်  လူြကီးမင်း၏ 
အစုိးရကုိ ကျန်းမာေရး ေစာင့် ေရှာက်ကုသမှု ဌာနများနှင့်  လုပ်သားများကုိ ပစ်မှတ်ထားမှုအားလံုးကုိ 
အဆံုးသတ်ရန်နှင့်  မည်သည့်ရာထူးရိှသည်ြဖစ်ေစ တာဝန်ခံမှု ရိှေစရန် လုပ်ေဆာင်ေပးပါဟု 
တုိက်တွန်းလုိပါသည်။   
 
၂၀၁၅ တွင် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့် အေရး ဥပေဒကုိ အတည်ြုပလုိက်ြခင်းသည် ြမန်မာနုိင်ငံရိှ 
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့် အေရးများအတွက် အေရးပါသည့် ေအာင်ြမင်မှုတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။  
ြမန်မာနုိင်ငံတစ်ေလျှာက်လံုးရိှ ရုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာနှင့်  စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ မသန်စွမ်းမှုများရိှသည့် သူများကုိ  
ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာင်မှုများ ေပးအပ်ရာတွင် ခဲွြခားဆက်ဆံမှုမရိှေစေရး အစုိးရမှ လုပ်ေဆာင်ရန် 
တုိက်တွန်းပါသည်။  
 
ြမန်မာနုိင်ငံသည် တရားမဝင် မူးယစ်ေဆးဝါးများကုိ အဓိက ထုတ်လုပ်သူနှင့်  တင်ပုိ့သူြဖစ်ြပီး 
ြမန်မာနုိင်ငံတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး အသံုးြုပမှု ြမှင့် တင်လာေြကာင်း အစီရင်ခံစာများက ေဖာ်ြပေနသည်။  
မူးယစ်ေဆးဝါးများမှ ေပးအပ်သည့် လူမူအဖဲွအ့စည်းရိှ အန တရာယ်များကုိ ကာကွယ်တားဆီးရန် 
အစုိးရများတွင် တရားဝင် စိတ်ပါဝင်စားမှု ရိှေြကာင်းကုိ Human Rights Watch မှ 
အသိအမှတ်ြုပပါသည်။ သ့ုိေသာ် ြမန်မာနုိင်ငံအစုိးရ၏ လက်ရိှ မူးယစ်ေဆးဝါး ထိန်းချုပ်ေရး 
မူဝါဒများေြကာင့်  အလွန်ဆုိးရွားေသာ လ့ူအခွင့် အေရး ချ ိုးေဖာက်မှုများ ြဖစ်ေနပါသည်။  
မူးယစ်ေဆးဝါးများကုိ အသံုးြုပြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်  ကုန်ကူးြခင်း အားလံုးကုိ 
တားြမစ်ရန် ြုကိးစားသည့် တားြမစ်ပိတ်ပင်ေရး မူဝါဒများကုိ ကျင့် သံုးသည့် နုိင်ငံတကာ မိသားစုမှ 
မြကာခဏ ပံုသွင်းခ့ဲသည့် အမျ ိုးသား မူးယစ်ေဆးဝါး မူဝါဒများသည် မမှန်မကန်ြဖစ်ေနသည်မှာ 
ဆယ်စုနှစ် ေပါင်းများစွာ ြကာြမင့် ခ့ဲြပီး ေကျးလက်ေဒသများတွင် လက်နက်ကုိင် ပဋိပကခ၊ 



ရာနှင့် ချေီသာ လယ်သမားများ ေြပာင်းေရွေ့ြပးရြပီး ဆင်းရဲသွားေစမှုြဖစ်ခ့ဲ၍ ကုန်းတွင်းပုိင်းများတွင် 
အရာရိှများ အကျင့် ပျက်ြခစားမှု ြဖစ်ေပါ်ေစခ့ဲသည်။  ကချင်နှင့်  ရှမ်းြပည်နယ်များရိှ 
အစုိးရမဟုတ်သည့် လက်နက်ကုိင် အဖဲွမ့ျား၏ နည်းလမ်များကုိ မြကာခဏ 
ြပန်လည်တံု့ြပန်သည့်အေနြဖင့်  အစုိးရနှင့်  စစ်တပ်မှ ဆုိးရွားသည့် အြမစ်ြပတ် သုတ်သင်မှုေြကာင့်  
ဘိန်းစုိက်ပျ ိုးေရး နယ်ေြမများရိှ လယ်သမား လ့ူအဖဲွအ့စည်းများ၏ ဘဝရှင်သန်ေရးကုိ ြကီးမားစွာ 
သက်ေရာက်သည်။  မြဖစ်မေနသွားရမည့် မူးယစ်ေဆးဝါး ထိန်းချုပ်ေရး စင်တာများက့ဲသ့ုိေသာ 
မူးယစ်ေဆးဝါး ြပတ်ရန် ေဒသခံ အာဏာပုိင်များမှ လုပ်ေဆာင်သည့် ကနဦးနည်းလမ်းများသည် 
အလဲွသံုးစားြုပရာကျြပီး ကျန်းမာေရးနှင့်  ပတ်သက်ေသာ အခွင့် အေရးနှင့်  အြခားေသာ 
အခွင့် အေရးများကုိ ချ ိုးေဖာက်ရာကျသည်။  မူးယစ်ေဆးဝါးြပတ်ေအာင်ကုသမှုကုိ 
အတင်းအကျပ်မလုပ်ေဆာင်သင့် ပါ။  မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကုိမှ မလုပ်မေနကုသရန်အတွက် 
လုပ်ငန်းစဥ်အတုိင်း ထိန်းချုပ်ထားြခင်း မလုပ်သင့် ဟု ရှုြမင်ြပီး မူးယစ်ေဆးဝါးြပတ်ရန် 
ကုသမှုေပးလုိသည့်အတွက် လုပ်ငန်းစဥ်အတုိင်း ထိန်းသိမ်းထားသည့် မည်သည့်စနစ်ကုိမဆုိ Human 
Rights Watch မှ ဆန်က့ျင်ပါသည်။   
 
၂၀၁၆ ဧြပီလတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးအေြကာင်း ကုလသမဂဂ အေထွေထွ အစည်းအေဝး အထူး ဆက်ရှင် 
(UNGASS) ေနာက်ပုိင်းတွင် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ မူးယစ်ေဆးဝါး ဥပေဒများနှင့်  မူဝါဒများကုိ 
ြပန်လည်သံုးသပ်ရန် လူြကီးမင်း၏ အစုိးရကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ တုိက်တွန်းပါသည်။  လူြကီးမင်း၏ 
အစုိးရသည် လ့ူအခွင့် အေရး၊ လူထုကျန်းမာေရးနှင့်  ဆုိးရွားသည့် မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးေရး 
နည်းလမ်းများကုိ ေရးဆဲွြခင်းကုိ အနည်းဆံုးြဖစ်ေစရန် မူးယစ်ေဆးဝါး မူဝါဒကုိ ြပန်လည်ပံုေဖာ်မည့် 
ြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကုိ လူြကီးမင်း၏ အစုိးရမှ ပ့ံပုိးသင့် ပါသည်။  မူးယစ်ေဆးဝါးကုိ အန တရာယ်ရိှစွာ 
အသံုးြုပြခင်းကုိ ဟန်တ့ားရန၊် ကာကွယ်ရန်နှင့်  ကုသရန် ြမန်မာနုိင်ငံသည် လ့ူအခွင့် အေရးကုိ 
ချ ိုးေဖာက်ြခင်းမရိှသည့် ရာဇဝတ်ြပစ်မှုမဟုတ်ေသာ စည်းကမ်းထိန်းချုပ်ေရးနှင့်  လူထု ကျန်းမာေရး 
နည်းလမ်းများကုိသာ မီှခုိသင့် သည်။  ြမန်မာနုိင်ငံ၏ မူးယစ်ေဆးဝါး ဆန်က့ျင်ေရး 
အားထုတ်မှုများသည် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စံချနိ်စံနှုန်းများနှင့်  တူေစရန် မူးယစ်ေဆးဝါး 
အစီအစဥ်များကုိ ရန်ကုန်တွင် လုပ်ေဆာင်ေနသည့် နုိင်ငံတကာ ေအဂျင်စီများနှင့်  နီးကပ်စွာ 
လက်တဲွလုပ်ေဆာင်ရန် လူြကီးမင်း၏ အစုိးရကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ အြကံြုပပါသည်။  
 
၉။ ရုိဟင်ဂျာနှင့်  အြခားေသာ မူဆလင်များကုိ ဖိနိှပ်မှုကုိ အဆံုးသတ်ပါ 
လူြကီးမင်း၏ အစုိးရြုကံေတွရ့သည့် အဓိက လ့ူအခွင့် အေရး စိန်ေခါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ 
ရခုိင်ြပည်နယ်ရိှ အေြခအေနြဖစ်ပါသည်။  ၂၀၁၂ တွင် လ့ူအဖဲွအ့စည်းများအြကား 
အြကမ်းဖက်မှု ြဖစ်ြခင်းကုိ Human Rights Watch သုေတသနမှ လူမျ ိုးတုန်းသတ်ြဖတ်မှုနှင့်  
လူသားမျ ိုးနွယ်နှင့် ဆန်က့ျင်၍ ြပစ်မှုလုပ်ေဆာင်ြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ေတွရိှ့ခ့ဲြပီး ၁၂၅,၀၀၀ ေကျာ်ေသာ 
ရုိဟင်ဂျာ မူဆလင်များ ထွက်ေြပးစွန်ခဲွ့ခ့ဲရြပီး ေြကာက်မက်ဖွယ် အေြခအေနတွင် 
ေနထုိင်ေနြကရပါသည်။  ြမန်မာနုိင်ငံရိှ ၁.၂ သန်းရိှေသာ ရုိဟင်ဂျာတုိ့သည် ခဲွြခားဆက်ဆံခံ ရသည့် 
၁၉၈၂ နုိင်ငံသားြဖစ်မှု ဥပေဒမှ ထိထိေရာက်ေရာက် ြငင်းဆန်ထားြပီး အစုိးရ၏ ပစ်မှတ်ထား 
ဖိနိှပ်မှုကုိ ြကာြမှင့် စွာ ခံစားခ့ဲရပါသည်။  NLD ၏ အြကီးတန်းအဖဲွဝ့င်များ၏ ြပီးခ့ဲသည့် လူထုထံသ့ုိ 



ေြကညာချက်များတွင် ရုိဟင်ဂျာြပဿနာများကုိ မျက်ကွယ်ြုပထားြပီး ရုိဟင်ဂျာများတွင်ရိှသည့် 
လူနည်းစုအခွင့်အေရးအရ နုိင်ငံသားြဖစ်နုိင်မှုကုိ ေမှးမိှန်ေစြပီး မိမိကုိယ်တုိင် မည်သူမည်ဝါြဖစ်သည်ကုိ 
ေဖာ်ြပခွင့် ကုိ ပယ်ချထားခ့ဲသည်။  သမမတအေနြဖင့်  လူြကီးမင်းသည် ဤြပဿနာကုိ ေြဖရှင်းရန် 
ပထမနည်းလမ်းတစ်ရပ်အြဖစ် ရုိဟင်ဂျာ လူနည်းစုကုိ တရားဝင် ရှုတ်ချြခင်းကုိ အဆံုးသတ်ရန် 
ေလးေလးနက်နက် တုိက်တွန်းလုိပါသည်။  
 
ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် ၂၀၁၂ တွင် လုိက်နာေစခ့ဲသည့် အေရးေပါ်အေြခေနကုိ သမမတဦးသိန်းစိန်မှ 
မြကာေသးမီက ဖယ်ရှားလုိက်ြခင်းသည် ြပည်နယ်တစ်ခုလံုးရိှ လူ့အခွင့် အေရးအတွက် 
ပုိမုိေလးစားလုိက်နာမှုကုိ ြဖစ်ေပါ်ေစမည့် တံခါးတစ်ချပ်ပွင့် သွားြခင်းပင် ြဖစ်သည်။  သ့ုိေသာ် 
ဗလီများတွင်အပါအဝင် အများြပည်သူေနရာများတွင် လူငါးဦးထက် စုေဝးြခင်းမြုပရဟု 
ဘူးသီးေတာင်နှင့်  ေမာင်းေတာြုမိန့ယ်များတွင် ညမထွက်ရ အမိန်ရိှ့ေနေသး သည့်အေပါ် စုိးရိမ်မှု 
ြဖစ်မိပါသည်။  လူြကီးင်း၏ အစုိးရနှင့်  NLD မှ 
ခန်အ့ပ်ထားသည့် ရခုိင်ြပည်နယ် ဝန်ြကီး ညီပုကုိ ဤညမထွက်ရအမိန်ကုိ့ ချက်ချင်းရုတ်သိမ်းရန် 
တုိက်တွန်းပါသည်။   
 
ရုိဟင်ဂျာကုိ ထိေရာက်စွာ နုိင်ငံသားြဖစ်မှုကုိ ြငင်းပယ်ထားြခင်းေြကာင့်  လွတ်လပ်စွာ ေရွေ့ြပာင်းခွင့် ၊ 
ပညာေရးတွင် ခဲွြခားဆက်ဆံ၍ ကန်သ့တ်ထားြခင်း၊ တမင်သက်သက် ထိန်းချုပ်ထားြခင်း၊ 
အဓမမေစခုိင်းြခင်းနှင့်  အဓမမအခွန်ေကာက်ြခင်းနှင့်  ေြမယာအုိးအိမ်ကုိ သိမ်းယူြခင်း အပါအဝင် 
၎င်းတ့ုိ၏ လူ့အခွင့် အေရးများ ေြမာက်များစွာကုိ ချ ိုးေဖာက်မှု ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။  ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် 
အေြခခံ လွတ်လပ်မှုများကုိ ချုပ်ထိန်း ထားြခင်းကုိ ပယ်ဖျက်ရာတွင် လံုြုခံေရး တပ်ဖဲွမ့ျားနှင့်  
စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုလက်ေအာက်တွင် ကျန်ရိှေနေသးသည့် ဝန်ြကီးဌာနသံုးခုမှ အရာရိှများသည် အဓိက 
သိသာြမင်သာသည့် အတားအဆီးြဖစ်လာ ပါလိမ့်မည်။ ဤေဒသခံ လံုြုခံေရးနည်းလမ်းများကုိ 
လျှင်ြမန်စွာ ပယ်ဖျက်လုိက်ြခင်းသည် 
ရုိဂျင်ဂျာ လူဦးေရ၏ အေြခအေနကုိ အတုိင်းအဆမရိှ တုိးတက်သွားေစပါလိမ့်မည်။  ရခုိင်ြပည်နယ်ရိှ 
လံုြုခံေရးပတ်ဝန်းကျင်သည် လ့ူအဖဲွအ့စည်းများအားလံုးကုိ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းမရိှဘဲ ညီတူညီမျှ 
အကာအကွယ်ေပးရန် အားထုတ်မှုများကုိ တုိးြမှင့် လုပ်ေဆာင်ရန် ကျွန်ု ပ်တ့ုိမှ တုိက်တွန်းပါသည်။   
 
စစ်ေတွရိှ ေရွေ့ြပာင်းေနထုိင်ေရသာ ရုိဟင်ဂျာများနှင့်  ေြမာက်ဘက်ပုိင်း ရခုိင်ြပည်နယ်ရိှ ရုိဟင်ဂျာ 
လ့ူအဖဲွအ့စည်းများအတွက် စခန်းများသ့ုိ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှု ေပးအပ်ရာတွင် ေဒသခံ 
အရာရိှများနှင့်  လံုြုခံေရး တပ်ဖဲွမ့ျားမှ တားဆီးထားဆဲြဖစ်သည်ကုိလည်း အထူးစုိးရိမ်ပူပန်ပါသည်။  
ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် ေရွေ့ြပာင်းေနထုိင်ရသူများ ဦးေရသည် တရားဝင်စာရင်းတွင် မနှစ်က ၁၄၀,၀၀၀  
မှ ၁၂၅,၀၀၀ သ့ုိ ေလျာ့နည်းသွားြပီး တစ်ထီးတည်းရိှသည့် IDP ေနရာများတွင် 
ြပန်လည်ေနရာချထားမှုနှင့်  ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး စီမံကိန်းများြပီးေနာက် 
စခန်းအေရအတွက်သည် ၆၇ မှ ၄၀ သ့ုိေလျာ့ကျ သွားေသာ်လည်း ကျန်ရိှသည့် 
ေရွေ့ြပာင်းေနထုိင်ရေသာ ရုိဟင်ဂျာများနှင့်  ဗုဒဓဘာသာ ရခုိင်လူမျ ိုးများ၏ 
လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှုအေြခအေနသည် ဆုိးရွားလျက်ရိှဆဲြဖစ်ပါသည်။  



 
  
 
ကပပလီပင်လယ်တွင် အကျပ်အတည်းြဖစ်ေပါ်ြပီးေနာက် NLD ဗဟုိအလုပ်အမှုေဆာင် ေကာ်မတီမှ 
၂၀၁၅၊ ဇွန်လတွင် ထုတ်ြပန်လုိက်သည့် ေြကညာချက်အရ “အမျ ိုးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲွခ့ျုပ်နှင့်  ပါတီ၏ 
ဥကကဌ (ေအာင်ဆန်းစုြကည်) သည် အစဥ်အြမဲ ေြပာခ့ဲသည်မှာ ရခုိင် (အာရကန်) ြပည်နယ်ရိှ 
လ့ူအဖဲွအ့စည်းအချင်းချင်း ပဋိပကခြဖစ်ြခင်းကုိ ေြဖရှင်းရန် လူ့အခွင့် အေရး၊ ဒီမုိကေရစီနှင့်  
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဆုိင်ရာ စည်းမျဥ်းများ အေပါ်တွင် အေြခခံရမည်” ြဖစ်ြပီး နုိင်ငံသားြဖစ်မှု 
ြပဿနာကုိ မျှတစွာ၊ ပွင့် လင်းြမင်သာစွာနှင့်  လျှင်ြမန်သမျှ လျှင်လျှင်ြမန်ြမန် ေြဖရှင်းရန်” 
ကတိကဝတ်ြုပပါသည်ဟု ပါရိှပါသည်။  ဤစကားများအတုိင်း လုပ်ေဆာင်ရန် ယခုအခါတွင် 
အခွင့် အေရးရပါြပီ။  
 
ပုိမုိကျန်ြပန်သ့ည့် အမျ ိုးသားေရး အတုိင်းအတာတွင် ြမန်မာနုိင်ငံရိှ မူဆလင် လူနည်းစုများကုိ 
အချ ိုအ့ေြခအေနများတွင် အြကမ်းဖက်ရန် လုပ်ေဆာင်ေနမှုများနှင့်  အန တရာယ်ရိှသည့် 
အများြပည်သူြကားတွင် ချ ိုးနိှမ်ေြပာဆုိမှုများကုိ အဆံုးသတ်ရန် အများြပည်သူတုိ့ အသိေပးရန် 
လူြကီးမင်း၏ အစုိးရကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ တုိက်တွန်းပါသည်။  ြမန်မာနုိင်ငံရိှ မူဆလင်များကုိ 
ခဲွြခားဆက်ဆံရန၊် အြကမ်းဖက်ရန် သ့ုိမဟုတ် ြပည်ပသ့ုိ နှင်ထုတ်ရန် မျ ိုးချစ် ဗုဒဓဘာသာ 
အဖဲွအ့စည်းများမှ အများြပည်သူအြကား ချ ိုးနိှမ်ေြပာဆုိေနမှုများလည်း ပါဝင်ပါသည်။  ၂၀၁၂ တွင် 
ရခုိင်ြပည်နယ်၌ ရုိဟင်ဂျာ ဆန်က့ျင်ေရး ေစာ်ကားမှုများ ြဖစ်ပွားြပီးေနာက် တစ်နုိင်ငံလံုးတွင် 
မူဆလင်ဆန်က့ျင်ေရး အြကမ်းဖက်မှုများြဖစ်ေပါ်ေစခ့ဲြပီး ဤအချက်သည် ဒီမုိကရက်တစ် 
ကူးေြပာင်းမှုကုိ အလွန်တရာ ရှုပ်ေထွးသွားေစခ့ဲပါသည်။  နှုိင်းယှဥ်ြကည့်မည်ဆုိပါက 
အားလံုးပါဝင်မည့် ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်ရမည့် ၂၀၁၅တွင် အန်အယ်လ်ဒီနှင့်  ြုပိင်ဘက် ြပည်ေထာင်စု 
ြကံခုိင်ေရးနှင့်  ဖံွြုဖိးတုိးတက်ေရး ပါတီနှစ်ခုစလံုးတွင် ၂၀၁၅ ေရွးေကာက်ပဲွအတွက် မူဆလင် 
အမတ်ေလာင်းတစ်ဦးကုိမျှ မထည့်ခ့ဲပါ။  ပါတီများမှ မည်သည့်မူဆလင်တစ်ဦးမျှ လွှတ်ေတာ်သ့ုိ 
အေရွးခံရြခင်းမရိှပါ။   
 
အမျ ိုးဘာသာသာသနာေစာင့် ေရှာက်ေရးအဖဲွ ့(မဘသ) ၏ ေတာင်းဆုိချက်ြဖင့်  ၂၀၁၅ တွင် 
ြပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်မှ အတည်ြုပလုိက်ေသာ သိန်းစိန်အစုိးရမှ ြပဌာန်းလုိက်သည့် 
အမျ ိုးဘာသာကာကွယ်ေရး ဥပေဒဟုေခါ်ေသာ ဥပေဒေလးရပ်ကုိ လူြကီးမင်း၏ အစုိးရသည် 
ချက်ချင်း ပယ်ဖျက်သင့် ပါသည်။  ဥပေဒေလးခုလံုးသည် လူနည်းစုဘာသာများကုိ ကုိးကွယ်သူများနှင့်  
အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွင့် အေရးများကုိ ကန်သ့တ်ရန် ဥပေဒေလးခုလံုးကုိ ေရးဆဲွထားြခင်းြဖစ်ြပီး 
ထုိသ့ုိလုပ်ြခင်းြဖင့်  ြမန်မာနုိင်ငံ၏ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ လ့ူအခွင့် အေရးဆုိင်ရာ တာဝန်ဝတတရားများနှင့်  
၂၀၀၈ အေြခခံ ဥပေဒဆုိင်ရာ ြပဌာန်းချက်များကုိ ချ ိုးေဖာက်ရာေရာက်သည်။  ဤဥပေဒများကုိ 
အန်အယ်လ်ဒီအမတ်များမှ အတည်ြုပရန် ကန်ကွ့က်ခ့ဲြခင်းနှင့်  ေအာင်ဆန်းစုြကည်မှ 
ဤဥပေဒများသည် အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွင့် အေရးများကုိ ြခိမ်းေြခာက်မှုများရိှသည်ဟု 
အများြပည်သူထံသ့ုိ ေြပာြကားခ့ဲြခင်းကုိ ကျွန်ု ပ်တ့ုိမှ ြုကိဆုိပါသည်။ လူြကီးမင်း၏ အစုိးရသည် 



ယခုအခါတွင် ဤသ့ုိ အြကီးအကျယ် ြပဿနာြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒများကုိ ဆန်က့ျင်ရန် 
နည်းလမ်းများကုိ ေရးဆဲွ၍ အလျှင်အြမန် လုပ်ေဆာင်သင့် ပါသည်။   
 
 
ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် ဆယ်စုနှစ်နှင့် ချ၍ီ ဖိနိှပ်မှုနှင့်  လူ့အဖဲွအ့စည်းများြကား ပဋိပကခြဖစ်ပွားမှုများကုိ 
အဆံုးသတ်လုိက်ြခင်းသည် ခက်ခဲရှုပ်ေထွးြပီး ဖံွြ့ုဖိးတုိးတက်ေအာင်လုပ်ယံုြဖင့်  
ေြဖရှင်းနုိင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထုိေနရာတွင် အစုိးရမှ အားထုတ်လုပ်ေဆာင်မှုများသည် 
လက်ရိှြဖစ်ပွားေနသည့် လ့ူအခွင့် အေရးကုိ မတရားြုပမှုများနှင့်  လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားရမည့် 
အစစ်အမှန်အေြခအေနကုိ ေြဖရှင်းရမည်။  
 
၁၀။ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ၁၉၈၂ နုိင်ငံသားဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်ပါ  
၁၉၈၂ နုိင်ငံသားဥပေဒအရ နုိင်ငံသား “အြပည့်အဝ” ြဖစ်သူများသည် အမည်ေပးထားသည့် 
“အမျ ိုးသား မျ ိုးနွယ်များ” (ရခုိင်၊ ဗမာ၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ မွန်နှင့်  ရှမ်းအပါအဝင်) 
လူမျ ိုးများြဖစ်ြကသည် သ့ုိမဟုတ် ယခု ရခုိင်ြပည်နယ်သ့ုိ ြဗိတိသျှများ သိမ်းပုိက်ခ့ဲသည့်အစ ၁၈၂၃ 
မတုိင်မီက တုိင်းြပည်တွင် ၎င်းတ့ုိ၏ ဘုိးဘွားများ အေြခချေနထုိင်ခ့ဲသူများြဖစ်သည်။  ၁၈၂၃ မတုိင်မီ 
ဘုိးဘွားများသည် ြမန်မာနုိင်ငံတွင် အေြခချေနထုိင်ေြကာင်း သက်ေသအေထာက်အထားမြပနုိင်ပါက 
အမျ ိုးသား မျ ိုးနွယ်များမှ မဟုတ်ပါက ဥပေဒသည် ၎င်းတ့ုိကုိ နုိင်ငံသား အြပည့်အဝြဖစ်ခွင့် မေပးပါ။  
 
ဥပေဒတွင် နုိင်ငံသားအမျ ိုးအစားသံုးမျ ိုးြဖစ်ေသာ အြပည့်အဝ နုိင်ငံသား၊ တဲွဖက်နုိင်ငံသားနှင့်  
မျ ိုးရုိးအရ နုိင်ငံသားများဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။ နုိင်ငံြခားသားများသည် ၁၉၄၈ 
လွတ်လပ်ေရးမရမီက ၎င်းတုိ့၏ မိဘများသည် ြမန်မာနုိင်ငံသ့ုိ ဝင်ေရာက်ေနထုိင်ခ့ဲသည်ဟု 
“လံုေလာက်ေသာ သက်ေသအေထာက်အထား” ြပနုိင်ပါက ထုိနုိင်ငံြခားသားများသည် မျ ိုးရုိးအရ 
နုိင်ငံသားြဖစ်နုိင်သည်။  ြမန်မာနုိင်ငံသားြဖစ်ခွင့်  သံုးမျ ိုးထဲမှ တစ်မျ ိုးမျ ိုးရိှေသာ မိဘတစ်ဦးမှ 
ေမွးဖွားလာသည့် သူများသည် မျ ိုးရုိးအရ နုိင်ငံသားြဖစ်နုိင်သည်။  ဤအရည်အချင်းကုိေကျာ်လွန်၍ 
ဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၄၄ တွင် မျ ိုးရုိးအရ နုိင်ငံသားခံယူလုိသည့် လူပုဂဂိ ုလ်သည်  အနည်းဆံုးအသက် ၁၈ 
နှစ်ြပည့်ရမည်ြဖစ်ြပီး အမျ ိုးသား ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးမျ ိုးကုိ ေကာင်းမွန်စွာ ေြပာတတ်ရန် လုိအပ်ြပီး 
(ရုိဟင်ဂျာဘာသာစကားကုိ အမျ ိုးသား ဘာသာစကားအြဖစ် မသတ်မှတ်ပါ) 
အကျင့် စာရိတတေကာင်းမွန်၍ စိတ်ကျန်းမာသူြဖစ်ရမည်။  ကုလသမဂဂ လူ့အခွင့် အေရးေကာ်မတီသည် 
ြကာြမင့် စွာကပင် ဤဥပေဒတွင် နုိင်ငံသားြဖစ်မှုအတွက် ေဖာ်ြပထားသည့် တင်းကျပ်လှေသာ 
ဘာသာစကား စံချနိ်စံနှုန်းများနှင့်  ပတ်သက်၍ စုိးရိမ်ပူပန်မှုကုိ ထုတ်ေဖာ်ခ့ဲြပီးြဖစ်သည်။  
စြကာဝဠာလံုးဆုိင်ရာ လူ့အခွင့် အေရး ေြကညာချက်စာတမ်း (UDHR) နှင့်  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 
လ့ူအခွင့် အေရး သေဘာတူစာချုပ်များအားလံုးတွင် လူမျ ိုး၊ ကုိးကွယ်ယံုြကည်မှု၊ ဘာသစကားနှင့်  
အြခားေသာ အရာများအေပါ်တွင်မူတည်၍ ခဲွြခားဆက်ဆံမှုကုိ တားြမစ်ထားသည်။  ၁၉၈၂ 
နုိင်ငံသားဥပေဒသည် အကျ ိုးအေြကာင်းဆီေလျာ်၍ ဓမမဓိဌာန်းကျသည့် စံချနိ်စံနှုန်းများြဖင့်  
ေထာက်ပ့ံထားြခင်းမရိှသည့် ကဲွြပားြခားနားေသာ စံနှုန်းများကုိ အသံုးြုပထားြပီး ရုိဟင်ဂျာများကုိ 
ခဲွြခားဆက်ဆံထားသည်။  



 
ကေလးသူငယ် အခွင့် အေရး သေဘာတူစာချုပ် (CRC) တွင် ြမန်မာနုိင်ငံလည်း ပါဝင်ြပီး 
ဤသေဘာတူ စာချုပ်တွင် အထူးသြဖင့်  ကေလးများသည် အြခားအေြခအေနတွင် 
နုိင်ငံမ့ဲြဖစ်မည်ဆုိလျှင် နုိင်ငံသား ခံယူခွင့် ရိှြပီး ၎င်းတ့ုိ၏ အခွင့် အေရးကုိ အမျ ိုးသားဥပေဒမှ 
ကာကွယ်ေပးရမည်ဟု ပါရိှသည်။  ထ့ုိေြကာင့်   
၁၉၈၂ နုိင်ငံသားဥပေဒသည် ဤသေဘာတူစာချုပ်ကုိ ချ ိုးေဖာက်ထားသည်။   
 
လူြကီးမင်း၏ အစုိးရသည် ကုလသမဂဂမှ နည်းပညာအကူအညီကုိ ေတာင်းခံ၍ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 
စံနှုန်းများနှင့်  ြပည့်မီှရန် နုိင်ငံသားဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်သင့် သည်။  ထ့ုိေနာက် ဥပေဒကုိ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြပီး ရုိဟင်ဂျာများကုိ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်း မရိှဘဲ နုိင်ငံသား 
အြပည့်အဝေပးအပ်ရန်နှင့် ကေလးများသည် မည်သည့်အခါမျှ နုိင်ငံမ့ဲမြဖစ်ေစရန် 
လုပ်ေဆာင်သင့် သည်။  လူနည်းစုအုပ်စုများ အြပည့်အဝရထုိက်ေသာ အခွင့် အေရးများကုိ ေဒသခံ 
အာဏာပုိင်များမှ တရားဥပဒဆုိင်ရာ၊ ရံုးဆုိင်ရာ စည်းမျဥ်းများကုိ အသံုးြုပြပီး ြငင်းပယ်နုိင်ေစရန် 
လုပ်ပုိင်ခွင့် ေပးအပ်ထားသည့် ဒုတိယနုိင်ငံသားြဖစ်မှု၏ အြခားေသာ ပံုစံများနှင့်  “တဲွဖက်နုိင်ငံသား” 
ဟူေသာ အမျ ိုးအစားကုိ ပယ်ဖျက်သင့် သည်။  
 
၁၁။ ပဋိပကခေဒသများတွင် လူအ့ခွင့်အေရး ချ ို းေဖာက်မှုများကုိ စစ်တပ်မှ အဆံုးသတ်ရန် 
ဖိအားေပးပါ 
ဗဟုိအစုိးရနှင့်  ေြမာက်များစွာေသာ တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် အုပ်စုများအအြကား ဆယ်စုနှစ်နှင့်  
ချြီကာြမင်ေနသည့် လက်နက်ကုိင် ပဋိပကခေြကာင့်  စစ်ပဲွဥပေဒများတွင် မရမတွက်နုိင်ေအာင် 
ချ ိုးေဖာက်မှု 
များနှင့်  လ့ူအခွင့် အေရး ချ ိုးေဖာက်မှုများြဖစ်ပွားေနြပီး ၎င်းတ့ုိေြကာင့်  အစွန်အဖျားသ့ုိ ေရာက်ေနသည့် 
လူသန်းေပါင်းများစွာကုိ ြကီးမားစွာ အေနှာင့် အယှက်ေပးသည်။  သက်တမ်းကုန်သွားသည့်အစုိးရနှင့်  
တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် ၈ ဖဲွမှ့ ၂၀၁၅ နုိဝင်ဘာလတွင် လက်မှတ်ထုိးထားသည့် အပစ်အခတ် 
ရပ်ဆဲေရးြပီးေနာက် ြမန်မာြပည် ေြမာက်ပုိင်းတွင် ပစ်ခတ်မှုများြပန်လည်စတင်ေနြပီး 
စစ်တုိက်ေနသည့် အဖဲွအ့ားလံုးမှ အဓမမေစခုိင်းမှု ၊ အဓမမလူစုေဆာင်းမှု ၊ နိှပ်စက်ညှင်းပန်းမှုနှင့်  
အနုိင်အထက် ြုပကျင့် မှု ၊ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာအြကမ်းဖက်မှု ၊ မဆင်မြခင် တုိက်ခုိက်မှုများနှင့်  
စစ်သားများကုိ တုိက်ခုိက်ရန် ေြမြုမပ်မုိင်းများ အသံုးြုပြခင်း ြဖစ်စဥ်များကုိ 
ြပန်လည်ြမင်ေတွေ့နရသည်။  ြပီးခ့ဲသည့် လအနည်းငယ်က ရှမ်းြပည်နယ်တွင် တုိက်ခုိက်မှုေြကာင့်  
အရပ်သား ေထာင်နှင့် ချ၍ီ ေြပာင်းေရွခ့ဲ့ရြပီး အရပ်သား ၉၀,၀၀၀ ေကျာ်ေကျာ်သည် ၂၀၁၁ နှင့်  ၂၀၁၃ 
ြကား ချ ိုးေဖာက်မှုများ လုပ်ေဆာင်ေနသည်ဟု ြကားသိရသည့် ကချင်ြပည်နယ်ရိှ တုိက်ခုိက်မှုတွင် 
ေရွေ့ြပာင်းထားသည့် စခန်းများတွင် ေနေနရဆဲြဖစ်သည်။  
 
လက်နက်ကုိင် တပ်ဖဲွမ့ျားနှင့်  ပဋိပကခြဖစ်ပွားရာတွင် ဂျနီဗာ သေဘာတူစာချုပ်များနှင့်  လက်ရိှစစ်ပဲွ 
ဥပေဒများကုိ တုိင်းြပည်မှလုိက်နာရန် တာဝန်ရိှေြကာင်း စစ်တပ်ကုိ ေြပာဆုိအြကံေပးရန် ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ 
လူြကီးမင်း၏ အစုိးရကုိ တွန်တွန်းလုိပါသည်။   အထူးစုိးရိမ်ရသည့် အချက်မှာ 



လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွမ့ျားမှ ကျူးလွန်သည့် ြကီးမားေသာ ချ ိုးေဖာက်မှုများအတွက် 
တာဝန်ယူမှုမရိှမှု ြဖစ်ပါသည်။  ဤသ့ုိ မရိှြခင်းေြကာင့်  ယခင်နှင့် ယခု တုိက်ခုိက်မှုကုိ ခံေနရသည့် 
လ့ူအဖဲွအ့စည်းများတွင် မယံုြကည်မှုကုိ တုိးပွားေစပါသည်။  တရားမျှတမှုနှင့်  တာဝန်ယူမှုသည် 
လက်နက်ကုိင် ပဋိပကခကုိ အဆံုးသတ်ရာတွင် အဓိကအုတ်ြမစ် ြဖစ်သင့် သည်ဟု Human Rights 
Watch မှ ယံုြကည်ပါသည်။  ြမန်မာနုိင်ငံ စစ်တပ်ကုိ အရပ်သားများ ြကီးြကပ်ြခင်းကုိ အေြခခံဥပေဒမှ 
ကာကွယ်ထား ေသာ်လည်း အစုိးရသည် စစ်ပဲွဥပေဒချ ိုးေဖာက်မှုများနှင့်  ပဋိပကခတွင် 
ပါဝင်သူများအားလံုးမှ အရပ်သားများကုိ ကျူးလွန်ြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ေဆွးေနွးရန် လွှတ်ေတာ်တွင် 
ပံုမှန် ြကားနာမှုများကုိ ကျင်းပသင့် ြပီး ဤြကားနာမှုများအေြကာင်း အစီရင်ခံစာ ထုတ်ြပန်သင့် ပါသည်။  
ထုိသ့ုိ ြကားနာမှုများတွင် ြမန်မာနုိင်ငံ အရပ်ဘက်လူ့အဖဲွအ့စည်းထံမှ ေြပာဆုိမှုများကုိပါ ထည့်သွင်းြပီး 
စစ်တပ်ကုိ ချ ိုးေဖာက်မှုများနှင့်  တာဝန်ယူမှု နည်းလမ်းများအတွက် မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ေအာင် 
တွန်းအားေပးနုိင်ရန် အလွန်တရာ အေရးြကီးပါသည်။   
 
ြမန်မာနုိင်ငံေြမာက်ပုိင်းတွင် ပဋိပကခေြကာင့်  ေရွှေ့ြပာင်းရသည့် ေထာင်ချသီည့် အရပ်သားများ 
ေနရပ်ြပန်ြခင်း၊ ထုိင်း-ြမန်မာ နယ်စပ်မျဥ်းတစ်ေလျှာက်ရိှ ဒုကခသည်စခန်းများတွင် 
ဆယ်စုနှစ်နှင့် ချသီည့် စစ်ပဲွများေြကာင့်  ေရွှေ့ြပာင်းရသည့် ၁၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ေသာ 
အရပ်သားများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း Human Rightw Watch သည် စုိးရိမ်ပူပန်ဆဲြဖစ်ပါသည်။  IDP 
များနှင့်  ဒုကခသည်များကုိ ေနရပ်ြပန်ခုိင်းြခင်းသည် ေရွေ့ြပာင်းေနထုိင်ရမှု အေြကာင်း ကုလသမဂဂ 
လမ်းညွှန်းချက် စည်းမျဥ်းများနှင့်  ၁၉၅၁ ဒုကခသည် သေဘာတူစာချုပ်များအပါအဝင် 
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စံနှုန်းများနှင့်  အြပည့်အဝကုိက်ညီေစေရး အားထုတ်ပါဟု ကျွန်ု ပ်တ့ုိမှ 
လူြကီးမင်း၏ အစုိးရကုိ တုိက်တွန်းြပီး လူြကီးမင်း၏ အစုိးကုိ ထုိသေဘာတူစာချုပ်များကုိ 
ေထာက်ခံအတည်ြုပပါဟု တုိက်တွန်းပါသည်။  ြပန်ေသာ IDP များနှင့်  ေနရပ်ြပန် 
ဒုကခသည်များအားလံုးသည် လံုြုခံေရး ဂုဏ်သိကခာအရ မိမိစိတ်ဆနဒအေလျာက် 
ြပန်သွားြကြခင်းြဖစ်သင့် ြပီး ကုလသမဂဂ ဒုကခသည်များ မဟာမင်းြကီး (UNHCR) က့ဲသ့ုိေသာ 
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများမှ အြပည့်အဝ  ြကီးြကပ်မှု ြဖင့်  ဒုကခသည် အခွင့် အေရး 
ကုိယ်စားလှယ်များနှင့်  ရပ်ရွာေခါင်းေဆာင်များနှင့်  အြပည့်အဝ တုိင်ပင် စီမံြပီး လုပ်ေဆာင်ရမည်။  
ဤအေရးပါသည့် စည်းမျဥ်းများကုိ လုိက်နာြခင်းမရိှပါက ေရွေ့ြပာင်းခံရသူများနှင့်  ဒုကခသည်များ၏ 
အခွင့် အေရးများကုိ ထိပါးနုိင်ြပီး တုိင်းရင်းသားေဒသများရိှ တင်းမာမှုကုိ ြမင့် တက်ေစနုိင်သည်။   
 
၁၂။ ကေလးများကုိ စစ်သားအြဖစ် စုေဆာင်းြခင်းအားလံုးကုိ အဆံုးသတ်ပါ 
ြမန်မာအစုိးရနှင့်  ကုလသမဂဂအြကား ၂၀၁၂ တွင် ပူးတဲွ ေဆာင်ရွက်ေရး အစီအစဥ်ကုိ 
လက်မှတ်ထုိးခ့ဲေသာ်လည်း စစ်တပ်နှင့်  အစုိးရမဟုတ်ေသာ လက်နက်ကုိင် အုပ်စုများမှ 
ကေလးစစ်သားများကုိ ဆက်လက်အသံုးြုပေနသည် ဟူေသာ သတင်းများကုိြကားေနရဆဲြဖစ်သည်။  
အစီအစဥ်ကုိ လက်မှတ်ထုိးခ့ဲသည့်အချနိ်မှစ၍ စစ်တပ်သည် အသက်မြပည့်ေသးေသာ သ့ုိမဟုတ် 
အသက်မြပည်ဘဲ စုေဆာင်းခံရသည့် စစ်သား ၇၄၅ ဦးကုိ ေစလွှတ်ေပးခ့ဲ ေသာ်လည်း စစ်တပ်သည် 
လူစုေဆာင်းမှုများကုိ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနသည်ဆုိေသာ သတင်းများကုိ ရရိှေန ေသးသည်။ 
သ့ုိေသာ် ၎င်းတုိ့၏ အနည်းအများကုိ ခန်မှ့န်းရန် ခဲယဥ်းပါသည်။  ဥပမာအားြဖင့်  ၂၀၁၄ တွင် 



ကေလးစစ်သား ၃၅၇ ဦးကုိ စစ်တပ်မှ စုေဆာင်းအသံုးြုပမှု ရိှခ့ဲသည်ဟု ကုလသမဂဂ၊ 
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမား အဖဲွအ့စည်း (ILO) ၏ အလုပ်သမား တုိင်ြကားမှု စနစ် နှင့်  ရပ်ရွာမှ 
ေစာင့် ြကပ်ြကည့်ရှုမှုအရ သတင်းေပးပ့ုိခ့ဲြကသည်။   
 
ထုိနည်းတူစွာ အသက်မြပည့်သည့် စုေဆာင်းမှုတွင် ပါဝင်သည့် စစ်တပ်အရာရိှများကုိ 
များေသာအားြဖင့်  စစ်တပ်ခံုရံုးများတွင် တရားစဲွဆုိမှု ြမင့် တက်လာေသာ်လည်း ကေလးစစ်သားများ 
ထားရိှသည်ဟု သံသယရိှသည့် စစ်တပ်ဌာနများကုိ ဝင်ေရာက်ရန် တားြမစ်မှုများနှင့်  
သတင်းအချက်အလက် ထိန်းချုပ်မှု ရိှေသာေြကာင့်  ဆက်လက် စုေဆာင်းေနမှု၏ ြပဿနာ၏ 
အြကီးအေသးနှင့်  စစ်တပ်အရာရိှများကုိ အြပစ်ေပးသည့်ပမာဏကုိ တိကျစွာ ခန်မှ့န်းရန် 
ခက်ခဲပါသည်။  အစုိးရ စစ်ဝန်ထမ်းများမှ စုေဆာင်းမှုနှင့်  အသက်မြပည့်ေသာ စစ်သားများကုိ 
အသံုးြုပမှုအေြကာင်း သတင်းေပးပ့ုိချက်များ ြမှင့် တက်လာြပီး ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရး တပ်နှင့်  
အြခားေသာတပ်များက့ဲသ့ုိေသာ အစုိးရမဟုတ်သည့် လက်နက်ကုိင် အဖဲွမ့ျားမှ အတင်းအကျပ် 
စုေဆာင်း ေခါ်ယူမှုများအေြကာင်း သတင်းေပးပ့ုိမှုများ ရိှပါသည်။  ၂၀၁၂ ပူးတဲွ လုပ်ေဆာင်မှု 
အစီအစဥ်ကုိ အြပည့်အဝ အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ရန်နှင့်  လက်နက်ကုိင် ပဋိပကခတွင် ပါဝင်သည့် 
ကေလးသူငယ်များနှင့်  ပတ်သက်၍ ကေလးအခွင့် အေရးဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်တွင် 
ေရွးချယ်စရာရိှသည့် ကျင့် ဝတ်စည်းကမ်း များကုိ သေဘာတူလက်ခံြခင်းြဖင့်  ဤအားထုတ်မှုများကုိ 
အားေကာင်းေစရန်နှင့်  ကေလးဥပေဒမူြကမ်းသည် CRC အဖဲွဝ့င်နုိင်ငံေတာ်ြဖစ်သည့် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ 
ကျင့် ဝတ်ဝတတရားများနှင့်  အြပည့်အဝ ညီေစရန် လုပ်ေဆာင်ရန် လူြကီးမင်း၏ အစုိးရကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ 
တုိက်တွန်းပါသည်။   
 
 
 
၁၃။ ြပီးခ့ဲသည့် ချ ို းေဖာက်မှုများနှင့်  လက်ရိှ ချ ို းေဖာက်မှုများအတွက် တာဝန်ယူမှု 
ြမန်မာနုိင်ငံရိှ ြပည်သူလူထုသည် စစ်တပ် ဖိနိှပ်မှုနှင့်  လက်နက်ကုိင် ပဋိပကခကုိ ဆယ်စုနှစ်များစွာ 
ခါးစည်းခံလာခ့ဲရြပီး အာဏာရှင်အုပ်စုိးမှုမှ ကူးေြပာင်းလာေသာ်လည်း ချ ိုးေဖာက်မှုမျ ိုးစံုသည် 
ရိှေနဆဲြဖစ်သည်။  စစ်တပ်မှ ခုခံမှု ရိှြပီး ၂၀၀၈ ဖဲွစ့ည်းပံုအေြခခံဥပေဒတွင် ပါရိှသည့် 
အတားအဆီများရိှေသာ်လည်း အခွင့် အေရးကုိ ချ ိုးေဖာက်မှုများတွင် ပါဝင်သည်။ အရပ်သားနှင့်  
စစ်တပ် အရာရိှများကုိ အြပစ်ေပးရန် စနစ်တွင် ပါဝင်သည့် တာဝန်ယူမှု မူေဘာင်ကုိ 
တည်ေထာင်ထားြခင်းသည် လူြကီးမင်း၏ အစုိးရ ဦးစားေပး လုပ်ေဆာင်ချက် တစ်ခုြဖစ်သင့် သည်။  
ရှမ်း၊ ကချင်နှင့်  ရခုိင်ြပည်နယ်များတွင် တုိက်ခုိက်မှုတွင် ဘက်ေပါင်းစံုမှ ချ ိုးေဖာက် ေနမှုများကုိလည်း 
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် အညီ စံုစမ်းစစ်ေဆးသင့် သည်။  ချ ိုးေဖာက်သည့်ပံုစံများတွင် 
တရားစီရင်ေရးြပင်ပ ြပစ်ဒဏ်ေပးမှုများ၊ နိှပ်စက်ညှင်းပန်းမှုနှင့်  အနုိင်အထက် ြုပကျင့် မှု ၊ 
ြပစ်မှုကျခံသည့် သူများကုိ ေရှတ့န်းတွင် ခုိင်းေစမှု ၊ အမျ ိုးသမီးများနှင့်  မိန်းကေလးများကုိ 
လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အြကမ်းဖက်မှု ၊ ကေလးစစ်သားများအပါအဝင် အဓမမေစခုိင်းမှုနှင့်  အိမ်ေြမယာကုိ 
လုယက်မှုနှင့်  ဖျက်ဆီးမှုတုိ့ ပါဝင်သည်။  
 



အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ လူ့အခွင့် အေရးနှင့်  လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှုဆုိင်ရာ ဥပေဒကုိ 
လွန်လွန်ကျူးကျူး ချ ိုးေဖာက်မှုများအတွက် တာဝန်ရိှသည့် လူပုဂဂိ ုလ်များကုိ စံုစမ်းစစ်ေဆးြပီး 
တရားစဲွရန် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဥပေဒအရ တာဝန်ဝတတရားရိှသည်။  လ့ူအခွင့် အေရး 
ချ ိုးေဖာက်မှုများနှင့်  စစ်ရာဇဝတ်မှုများအတွက် လူပုဂဂိ ုလ်များကုိ တာဝန်ခံေစြခင်းသည် 
အေရးပါပါသည်။ အဘယ်ေြကာင့် ဆုိေသာ် ဤရာဇဝတ်မှုများကုိ ကျူးလွန်ခံရသူများနှင့်  ၎င်းတ့ုိ၏ 
မိသားစုများအတွက် လုိအပ်သည့် မှန်မှန်ကန်ကန်ြဖစ်ေစရန် တံခါးဖွင့် ေပး လုိက်ြခင်းြဖစ်သည်။  
ယံုြကည်ရသည့် တာဝန်ယူမှု နည်းလမ်းများ (ဆုိလုိသည်မှာ အမီှအခုိကင်းြပီး ဘက်မလုိက်ဘဲ 
တရားမျှတသည်ဟု ဆုိလုိသည်) သည် အနာဂတ်တွင် ချ ိုးေဖာက်မှုများကုိ ဟန်တ့ားနုိင်ြပီး 
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ေလးစားလုိက်နာရန် ြမှင့် တင်နုိင်သည်။  ဤက့ဲသ့ုိေသာ 
လုပ်ေဆာင်ချက်များသည် လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွမ့ျားနှင့်  တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး အရာရိှများ၏ 
စည်းကမ်းနှင့်  ပညာရှင်ဆန်မှုကုိ ြမှင့် တင်ေပးနုိင်ြပီး တာဝန်ယူသည့် အမိန်ေ့ပးမှုနှင့်  ထိန်းချုပ်မှုဆုိင်ရာ 
တည်ေဆာက်ပံုများကုိ ပ့ံပုိးေပး၍ အရပ်သားများနှင့်  ဆက်ဆံေရးကုိ ြမှင့် တင်ေပးနုိင်သည်။  
အဓိကချ ိုးေဖာက်သူများကုိ တာဝန်ယူေအာင် မလုပ်ေဆာင်နုိင်သည့် အစုိးရသည် ပဋိပကခ 
ေဒသများနှင့်  တစ်ကမဘာလံုးတွင် ၎င်းတုိ့၏ ရပ်တည်မှုကုိ ထိခုိက်ေစြပီး ၎င်းတုိ့ကုိ နုိင်ငံတကာမှ 
ဆန်က့ျင်သည့် လုပ်ရပ်ကုိ ြမှင့် တင်နုိင်ေစသည်။   
 
ပထမြဖစ်ရပ်တွင် ြကီးေလးသည့် ချ ိုးေဖာက်မှုများအတွက် တရားမျှတေအာင် 
လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်းသည် ချ ိုးေဖာက်မှုများတွင် နုိင်ငံသားများပါဝင်ပတ်သက်ေနသည့် နုိင်ငံေတာ်၏ 
တာဝန်ြဖစ်သည်။  စစ်တပ် သ့ုိမဟုတ် ြပည်တွင်းတရားရံုးများ သ့ုိမဟုတ် အြခားေသာ 
အင်စတီကျူးရှင်းများသည် ြကီးေလးသည့် ချ ိုးေဖာက်မှုများ သည် ြဖစ်ပျက်ခ့ဲြခင်းရိှမရိှ 
သမာသမတ်ကျကျ စံုစမ်းစစ်ေဆးြခင်း အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ မျှတသည့် အမှုစစ်ေဆးမှု 
စံနှုန်းများနှင့် အညီ ဤချ ိုးေဖာက်မှုများအတွက် တာဝန်ရိှသည့်သူများကုိ မည်သူမည်ဝါ 
ြဖစ်သည်ရှာေဖွ၍ တရားစဲွြခင်းနှင့်  အြပစ်ရိှသည်ဟု ေတွရိှ့သည့် လူပုဂဂိ ုလ်များကုိ ၎င်းတ့ုိလုပ်ရပ်နှင့်  
ညီမျှသည့် အြပစ်ေပးြခင်း တုိ့ကုိ လုပ်ေဆာင်ရန် နုိင်ငံေတာ်သည် အားထုတ်ရမည်။  
အစုိးရမဟုတ်သည့် လက်နက်ကုိင် အုပ်စုများသည် ၎င်းတုိ့၏ ရာထူးတွင် စစ်ပဲွဥပေဒများကုိ 
ချ ိုးေဖာက်သူများကုိ တရားစဲွရန် ဥပေဒအရ တာဝန်ဝတတရားမရိှေသာ်လည်း စစ်ပဲွ ဥပေဒများကုိ 
လုိက်နာရန်နှင့်  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ တရားမျှတသည့် စံနှုန်းများနှင့် အညီ ၎င်းတုိ့ 
အမှုစစ်ေဆးသည့်အခါ တာဝန်ရိှသည်။   
 
တာဝန်ယူမှုကုိ ြမှင့် တင်ရန် တိတိကျကျ ကတိကဝတ်ြုပသည့်အေနြဖင့်  ၁၂၄ ခုေသာ နုိင်ငံများနှင့်  
ပူးေပါင်းြပီး အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ရာဇဝတ်မှုဆုိင်ရာ တရားရံုး၏ ၁၉၉၈ ေရာမ စေတကျူ ့ကုိ 
လူြကီးမင်း၏ အစုိးရမှ လက်မှတ်ထုိး သေဘာတူရန် Human Rights Watchမှ ေလးေလးနက်နက် 
အြကံြုပပါသည်။  
 
သက်တမ်းကုန်ဆံုးခ့ဲသည့် လွှတ်ေတာ်မှ ၂၀၁၆ တွင် အတည်ြုပလုိက်သည့် ယခင်က သမမတ၏ 
လံုြုခံေရး ဥပေဒြကမ်းကုိ ြပင်လည်ြပင်ဆင်ရန် အထူးသြဖင့်  ယခင်ကေခါင်းေဆာင်များသည် 



“၎င်းတုိ့၏ သက်တမ်းအတွင်း တွင် လုပ်ခ့ဲသည့် လုပ်ရပ်များအတွက် မည်သည့်တရားစဲွဆုိမှုထံမှမဆုိ” 
ကင်းလွတ်ခွင့်  ေပးအပ်ထားသည့် ပုဒ်မ ၁၀ ကုိ လူြကီးမင်း၏ အစုိးရမှ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန် 
တုိက်တွန်းပါသည်။  ဤအပုိဒ်သည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဥ် ကျူးလွန်ခ့ဲသည့် ြကီးေလးသည့် 
ရာဇဝတ်မှုများအတွက် အြပစ်ရိှနုိင်သည့် နုိင်ငံေတာ် ေခါင်းေဆာင်များကုိ 
ကင်းလွတ်ခွင့် ေပးထားြခင်းေြကာင့်  ဒီမုိကေရစီနည်းကျ အစုိးရနှင့်  တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတွက် 
အန တရာယ်ရိှပါသည်။  ဤက့ဲသ့ုိ စာပုိဒ်များကုိ ဆက်လက်ထားရိှမည်ဆုိပါက အမိန်စ့တင်ေပးသည့် 
အလဲွသံုးစားလုပ်ေသာ အရာရိှများထံအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့် ရိှေနသည်ဟူေသာ သေကငတကုိ 
ေပးအပ်ရာေရာက်မည်။  
 
ြမန်မာနုိင်ငံ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်သည် အားနည်းြပီး အကျင့် ပျက်ြခစားမှု ရိှြပီး မြကာခဏ စစ်တပ် 
သ့ုိမဟုတ် စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုေအာက်ရိှ အစုိးရ ဝန်ြကီးများမှ ထိန်းချုပ်ထားေသာေြကာင့်  တာဝန်ခံမှုကုိ 
ြမှင့် တင်ြခင်းသည် လူြကီးမင်းအစုိးရ၏ အဓိက စိန်ေခါ်မှုတစ်ရပ် ြဖစ်မည်ကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့ 
အသိအမှတ်ြုပပါသည်။  ြုပလုပ်ခ့ဲသည့် ရိှေနဆဲြဖစ်သည့် ချ ိုးေဖာက်မှုများအတွက် တာဝန်ယူမှုကုိ 
လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့်  OHCHR နှင့်  လှူဒါးန်သည့် နုိင်ငံများထံမှ နည်းပညာဆုိင်ရာ အကူအညီမှတဆင့်  
တရားစီရင်ေရးကုိ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရးနှင့်  တရားစီရင်ေရး အြပည့်အဝ အမီှအခုိကင်းေရးကုိ 
ရရိှမည်ြဖစ်သည်။  
 
၁၄။ အေြခခံဥပေဒြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရး  
ြမန်မာနုိင်ငံရိှ အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုကုိ ၂၀၀၈ ဖဲွစ့ည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ေဘာင်ခတ်ထားပါသည်။  
ဖဲွစ့ည်းပံုအေြခခံဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်ရာ၌ စစ်တပ်၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မှုပါဝင်မှ ေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်သည်။ 
လက်ရိှအထိ စစ်ဦးစီးချုပ်သည် အန်အယ်လ်ဒီ ေခါင်းေဆာင်ပုိင်းနှင့်  ၂၀၁၅ နုိဝင်ဘာလကတည်းက 
ေဆွးေနွးေနေသာ်လည်း ဤသ့ုိလုပ်ေဆာင်ရန် စိတ်မပါဘဲရိှေနသည်။   
 
အချ ိုေ့သာ အဆုိြုပချက်များကုိ တခဲနက် ေထာက်ခံြကေသာ်လည်း လွှတ်ေတာ်သည် ၂၀၁၅ တွင် 
ဖဲွစ့ည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာ ြုပြပင်ေြပာင်းလဲမှု စာရင်းကုိမဲေပးရာတွင် ပယ်ချခ့ဲပါသည်။   
ခုိင်မာစွာအြမစ်တွယ်ေနသည့် အကျ ိုးစီးပွားများကုိကာကွယ်ရန် ဆန်က့ျင်မှုများကုိ 
ြုကံေတွရ့နုိင်ေသာ်လည်း အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုေအာက်တွင် စစ်တပ်ရိှြပီး စစ်မှန်ေသာ 
ဒီမုိကေရစီနည်းကျ နုိင်ငံေရးစနစ်ကုိ ေပးအပ်နုိင်သည့် အေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာ 
ြုပြပင်ေြပာင်းလဲမှုအတွက် လမ်းြပေြမပံု ေရးဆဲွေရးသည် ဦးစားေပးအချက် ြဖစ်သင့်ပါသည်။  
အေြခခံဥပေဒ၏ ြပဌာန်းချက်အများအြပားကုိ လူများစု လွှတ်ေတာ်၏ မဲဆနဒြဖင့်  
ေြပာင်းလဲနုိင်ပါသည်။  သ့ုိေသာ် အေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၃၆ အရ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏ မဲ ၇၅ 
ရာခုိင်နှုန်းထက် ပုိမုိလုိအပ်သည့် ပုဒ်မများအေြကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ အမတ်ေနရာ ၂၅ 
ရာခုိင်နှုန်းကုိ ခန်အ့ပ်ထားသည့် တပ်မေတာ် ကုိယ်စားလှယ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားြပီး 
တစ်နုိင်ငံလံုးတွင် ြပည်လံုးကျွတ်ဆနဒခံယူပဲွလုပ်၍ မဲအများရရန် လုိအပ်ေသာေြကာင့်  ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။   
 



လွှတ်ေတာ်တွင် ေအာက်ပါ ြပဌာန်းချက်များကုိ အေလးေပးရန်နှင့်  ြမန်မာနုိင်ငံ အရပ်ဘက် 
လ့ူအဖဲွအ့စည်းများနှင့်  တုိင်ပင်ေဆွးေနွးရန် ကျွန်ု ပ်တုိ့မှ အြကံြုပလုိပါသည်။ ထုိမှသာ 
အေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်ေရးသည် လူထုေဆွးေနွး ြငင်းခံုရာတွင် ပထမဦးစားေပးြဖစ်ေနမည်ြဖစ်သည်။  

 ပုဒ်မ ၆(စ)၊ “အမျ ိုးသား နုိင်ငံေရး ေခါင်းေဆာင်ပုိင်းတွင် ကာကွယ်ေရး ပါဝင်နုိင်ရန် 
လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်း” သည် အရပ်သား ဒီမုိကေရစီနည်းကျ စနစ်၏ နည်းလမ်းများနှင့်  
ဆန်က့ျင်ေနြပီး စစ်တပ်အတွက် တစ်မူ ထူးြခားသည့် အာဏာကုိ ေပးအပ်ထားသည်။  

 ပုဒ်မ ၂၀၊ အေြခခံဥပေဒကုိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် စစ်တပ်ကုိ အဓိကေနရာေပးထားသည်။ 
ထုိအစား ဤတာဝန်သည် ဒီမုိကေရစီနည်းကျ ေရွးေကာက်ခံရသည့် လွှတ်ေတာ် သ့ုိမဟုတ် 

လွှတ်လပ်သည့် တရားစီရင်ေရး၏ တာဝန်သာြဖစ်သင့် သည်။   
 ပုဒ်မ ၅၉(စ)၊ နုိင်ငံြခားသား ဇနီးခင်ပွန်း သ့ုိမဟုတ် သားသမီးရိှသူ မည်သူမဆုိကုိ 

သမမတရာထူးမှ တားြမစ်ထားြခင်းသည် ခဲွြခားဆက်ဆံမှုြဖစ်ြပီး ြပင်ဆင်သင့် သည်။  
ဤြပဌာန်းချက်ကုိ ယခုထက်ထိ စစ်တပ်မှ ြပင်ဆင်ရန် မလုိလားသည့်အချက်ကုိြကည့်၍ 

ေအာင်ဆန်းစုြကည်ကုိ သမမတမြဖစ်နုိင်ေစရန် တမင်ရည်ရွယ်ထားမှန်းသိသာသည်။ 
ဤအချက်သည် လူြကီးမင်း၏ အစုိးရ အေြခခံဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်ရာတွင် ြုကံေတွရ့မည့် 

ြကီးမားေသာ အခက်အခဲြဖစ်ေြကာင်း သက်ေသြပေနသည်။   
 ပုဒ်မ ၂၂၃ (ခ) (၂, ၃) အဓိက ဝန်ြကီးဌာနများြဖစ်ေသာ ကာကွယ်ေရး၊ ြပည်ထဲေရးနှင့်  

နယ်စပ်ေရးရာများတွင် စစ်တပ်သည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် အရာရိှများကုိ ခန်အ့ပ်နုိင်ရန် 
လုပ်ေဆာင်ထားသည်။  အထူးသြဖင့်  ြပည်ထဲေရးတွင် လက်ရိှတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် 

စစ်တပ်အရာရိှ ခန်အ့ပ်နုိင်မှု ရိှြခင်းသည် အဓိက လံုြုခံေရး အထူးသြဖင့်  ြမန်မာနုိင်ငံ ရဲတပ်ဖဲွ၊့ 
အထူးတပ်ခဲွ၊ အေထွေထွ အုပ်ချုပ်ေရးဌာနနှင့်  ြုပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဌာနတ့ုိသည့် 

စစ်တပ်လက်ေအာက်တွင်ရိှေနေစသည်။  ဤတရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ဌာနများသည် အရပ်သား 
ထိန်းချုပ်မှုနှင့်  ကုိင်တွယ်မှုေအာက်တွင် ရိှသင့် သည်။   

 အခန်း ၇ကာကွယ်ေရးကဏဍတွင် အရပ်သား ထိန်းချုပ်မှုနှင့်  ကုိင်တွယ်မှုေအာက်တွင် 
အြပည့်အဝရိှသည့် အမျ ိုးသား စစ်တပ်၏ စည်းမျဥ်းများနှင့်  တစ်ေြပးညီြဖစ်ရန် 
ြပန်လည်ဖဲွစ့ည်းသင့် သည်။  အထူးသြဖင့်  စစ်ဦးစီးချုပ်၏ လက်ေအာက်တွင် ေရာက်ေနသည့် 

စစ်တပ် တရားမျှတမှုစနစ်ကုိ အရပ်သား တရားစီရင်ေရးေအာက်သ့ုိ ထည့်သွင်းသင့် သည်။   
 အခန်း ၈ နုိင်ငံသားများ၏ အေြခခံ အခွင့် အေရးများနှင့်  တာဝန်များတွင် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

လ့ူအခွင့် အေရး ဥပေဒလက်ေအာက်ရိှ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ တာဝန်ဝတတရားများအတုိင်း 
တစ်ေြပးညီရိှေအာင် ြပင်ဆင်သင့် သည်။  ပုဒ်မ ၃၅၂က့ဲသ့ုိ ေသာ ြပဌာန်းချက်များသည် 

ဤကတိကဝတ်များနှင့်  ပကတိ ဆန်က့ျင်ဖက်ြဖစ်ေနသည်။ ထုိပုဒ်မတွင် 
“အမျ ိုးသားများအတွက်သာ သင့် ေတာ်သည့် ရာထူးများသုိ့ အမျ ိုးသားများကုိ ခန်အ့ပ်ရန် 
မည်သည့်အရာမျှ တားဆီးြခင်း မရိှေစရ” ဟူ၍ ဆုိထားြပီး CEDAW အရ 

ကျားမတန်းတူညီမျှမှုကုိ ချ ိုးေဖာက်ေနသည်။ ပုဒ်မ ၃၈၃တွင် ြပည်ေထာင်စု မြုပိကဲွေရး၊ 
အမျ ိုးသား စည်းလံုးညီညွှတ်မှုမြုပိကဲွေရးနှင့်  အချုပ်အြခာအာဏာ တည်တ့ံခုိင်ြမဲေရးဟူေသာ 
စစ်တပ်၏ အဓိက ဦးတည်ချက်သံုးရပ်ကုိ နုိင်ငံသားများ၏ တာဝန်အြဖစ် ထည့်သွင်းထားသည်။  



 ပုဒ်မ ၄၃၆တွင် လွှတ်ေတာ်တွင် ေပးသည့် မဲ ၇၅ ရာခုိင်နှုန်းေကျာ်လုိအပ်ြပီး မဲေပးခွင့် ရိှသည့်သူ 

တစ်ဝက်ေကျာ်မှ ေထာက်ခံရမည့် တစ်နုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာြဖင့်  ြပည်လံုးကျွတ် ဆနဒခံယူပဲွ 

လုပ်ရန် လုိအပ်ေသာေြကာင့်  အေြခခံဥပေဒကုိ အချ ိုေ့သာ ြပင်ဆင်ချက်များကုိ စစ်တပ်မှ 

ဗီတုိအာဏာ ရယူရန် ခွင့် ြုပထားသည်။  ဤြပဌာန်းချက်သည် စစ်တပ်မှ 

လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များကုိ ခန်အ့ပ်ရန် ကာကွယ်ေရး ဦးစီးဌာန အမည်အားြဖင့်  
စစ်ဦးစီးချုပ်၏ သေဘာတူချက်မပါဘဲ အေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာ ြပင်ဆင်ချက် 

ြုပလုပ်၍မရနုိင်ေစရန် ထိေရာက်စွာ တားြမစ်ထားသည်။  
 
 


