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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ 

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစဝ္က္တစပ္်က္ပါလီမန္ အစိုးရစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ ပါလီမန္ 

(ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္) က အစိုးရကို ေရြးေကာက္ၿပီး ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥေပဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံအဆင့္၊ 

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံုကို စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 

အပ္ႏွင္းထားသည္။ အျခားေနရာ အားလံုးကို ေရြးေကာက္ပြမဲွတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားသည္။ စစ္တပ္က 

ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ခြင့္ အာဏာလည္း ရရွိထားသည္။ အကယ္၍ 

သမၼတက ႏုိင္ငံအား အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခဲ့ေသာ္ စစ္တပ္က အစိုးရဌာနတုိင္းအေပၚ 

အၾကြင္းမဲ့အာဏာရယူႏိုင္သည္။ ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ႏုိင္ငံတစ၀္န္းလံုး လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား က်င္းပခဲ့ရာ 

လူထု၏ဆႏၵကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအျဖစ္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက လက္ခံခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အတုိက္အခံပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ ္ (NLD) က 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရယူခြင့္ရွိသည့္ ေနရာ ၄၉၁ ေနရာအနက္ ၃၉၀ ေနရာကို အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ မတ္ 

တြင္ လႊတ္ေတာ္က NLD အဖြဲ႕ဝင ္ ဦးထင္ေက်ာ္ကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီတြင္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အၾကံေပးေနရာ ဖန္တီးခဲ့ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား 

ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရရိွေစခ့ဲသည္။ 

အရပ္သားအာဏာပိုင္မ်ားက လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရိွေပ။ 

မတ္ တြင္ NLD အစိုးရက ငါးႏွစ္အစိုးရသက္တမ္းကို စတင္ခဲ့သည္။ ဧၿပီဆန္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 

ရာေပါင္းမ်ားစြာ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမွာ ေျပာေရးဆုိခြင့္ႏွင့္ စု႐ံုးခြင့္ သိသိသာသာ 

တုိးတက္လာသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္မႈမွာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ၿပီးျပည့္စံုသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အဓိက လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ  လူနည္းစု၀င္မ်ားေနရာတြင္ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ 

ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ အာဏာပုိင္မ်ားမွာ ပဋိပကၡဇုန္အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု 

အသတ္မခံရေစရန္၊ ဆိုးရြားစြာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမခံရေစရန္ႏွင့္ အုိးပစ္အိမ္ပစ္ထြက္ေျပးရျခင္းမရွိေစရန္ 

ကာကြယ္ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား တင္ျပလာမႈကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း 

ေျပာၾကားေပးသည္မ်ားေတာ့ ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးဆုိင္ရာ 

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ အျခားမူဆလင္မ်ားကုိ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ၎တုိ႔ မူလေနထုိင္ရာ ေနရာသုိ႔ ျပန္ပို႔ေပးခဲ့သည္။ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္မွာ စခန္းမ်ားတြင္ 

အိုးမဲ့အိမ္မဲ့အျဖစ္ ရွိေနေသးသည္။ ေအာက္တုိဘာ၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာတြင္ ခန္႔ထားေသာ 

နယ္စပ္အေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အစုိးရ၏ 

လံုျခံဳေရးစစ္ဆင္ေရးမ်ား စတင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အရပ္သား ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရျပန္သည္။ 

အျခားေသာ ထင္ရွားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈအတြက္ ဖမ္းဆီးမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ေျမယာဆိုင္ရာ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ပဋိပကၡ၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ 

စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ရံဖန္ရံခါ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ 

ရဲဘက္စခန္းမ်ား၏ အေျခအေနမွာလည္း ၾကမ္းတမ္းဆဲျဖစ္သည္။ လူႀကီးကေလး အဓမၼခုိင္းေစမႈအပါအဝင္ 

လူကုန္ကူးမႈမွာလည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ 

ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွ အရာရွိမ်ားကို တရားစြရဲန္ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးရန္ အေရးယူမႈအနည္းငယ္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ လံုျခံဳေရးအရာရိွမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အလားတူျပစ္မႈအမ်ားအျပားမွာ 

ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ဆဲရွိေနသည္။ 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကလည္း လူႀကီးကေလးမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ ကေလးစစ္သား 

စုေဆာင္းျခင္းအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡဇုန္မ်ားအတြင္းရွိ အရပ္သားမ်ားကို 

ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 

အခန္း ၁။ ေအာက္ပါကိစၥမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္အပါအ၀င္ လူတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိေလးစားျခင္း 

(က) အာဏာသုံး တရားမဝင္သတ္ျဖတ္မႈ 

အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္တြင္းပဋိပကၡႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ျခင္းမရိွဘဲ အတင္းအက်ပ္ 

သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ လူသတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ား ရွိိခဲ့သည္။ 

ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ အစိုးရစစ္သားတစ္ဦးက ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ဂြမ္ဆန္ေအာင္ကို ေသနတ္ျဖင့္ 

ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ မီဒီယာ၊ ရဲ ႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း (အင္န္ဂ်ီအို)မ်ား၏ သတင္းေပးခ်က္မ်ားတြင္ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲပားေနသည္။ ဂြမ္ဆန္ေအာင္ႏွင့္ အျခားတစ္ဦးမွာ ၎တို႔ကို 

အျခားအဖြဲ႕တစ္ဖြ႕ဲက တုိက္ခိုက္ေနစဥ္တြင္ တံတားကို ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိထားသည္။ ၎တုိ႔က အနီးအနားက 

စစ္သားမ်ားကို အကူအညီေတာင္းခဲ့ရာ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ဂြမ္ဆန္ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ သတင္းမ်ားအရ 

၎၏အေလာင္းကို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္ ႏွစ္မုိင္ေက်ာ္အကြာတြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ 

ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ယခုျဖစ္စဥ္အေပၚ တရားဝင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မွန္ကန္မႈရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

ေဒသခံမ်ားက ဂြမ္ဆန္ေအာင္၏႐ုပ္အေလာင္းကို အာဇာနည္တစ္ဦးကဲ့သို႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ လမ္းမ်ားကို ျဖတ္၍ 

သယ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ မီဒီယာေရးသားမႈမ်ားအရ ဂြမ္ဆန္ေအာင္ေသဆံုးမႈအတြက္ စစ္သားမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပေနသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက ယင္းစစ္သားမ်ားကို လူသတ္မႈႏွင့္ စြခဲ်က္တင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက ္ ၎တို႔ကို စစ္တပ္သို႔ အပ္ခဲ့သည္။  အစုိးရအရာရွိမ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 

တံခါးပိတ္ တရားစီရင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ လူသိရွင္ၾကား ႐ံုးေတာ္တြင္ 

ၾကားနာျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေသဆံုးသူ၏ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး 

တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ စစ္သားတစ္ဦးက ဂြမ္ဆန္ေအာင္ကို မေတာ္တဆ 

ပစ္ခတ္မိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။ ဂ်ဴရီအဖြဲ႕က စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္လိုေသးေၾကာင္း သေဘာတူခဲ့ကာ 

ႏွစ္ကုန္အထိ ယင္းစစ္သားကို စီရင္ခ်က္ မခ်မွတ္ေသးေခ်။  

စက္တင္ဘာတြင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစၥယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KBC) က ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ  

အထူးသံတမန္္အား စာတစ္ေစာင္ပုိ႔ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီတြင္ ကခ်င္လုပ္အားေပးဆရာမ ႏွစ္ဦး အသတ္ခံျခင္းကို 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ အကူအညီေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာမႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ မရန္လုရာႏွင့္ တန္ေဘာင္ 

ေခါန္နန္စင္တုိ႔၏ အေလာင္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ေဒသ၊ ေကာင္းခါးေက်းရြာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ျပည္သူလုထုႏွင့္ 

မီဒီယာက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ ၅၀၃ မွ စစ္သားမ်ားက ယင္းအမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးကို အဓမၼက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း 

စြပ္စြသဲည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ားကမူ ေသမႈေသခင္းစစ္ေဆးခ်က္အရ စစ္တပ္ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေၾကာင္း ညႊန္ျပျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆုိသည္။ KBC က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ အမွီအခိုကင္းေသာ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြ႕ဲစည္းသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေကာ္မရွင္က စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ ွ လံုေလာက္ေသာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဟု အျမဲတေစ တင္ျပခ့ဲသည္။ ျပည္တြင္းပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အာဏာသံုး 

တရားမဝင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (အခန္း ၁(ဆ) တြင္ ၾကည့္ပါ။) 

(ခ) ေပ်ာက္ဆုံးမႈ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ နယ္စပ္ျပည္နယ္မ်ား အျပင္ဘက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈကို 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမ်ား မရွိပါ။ 

(ဂ) ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ လူမဆန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈ 

ဥပေဒအရ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို တားျမစ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လက္နက္ကိုင္ 

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား၊  အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ 

ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ားကို ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အဓမၼက်င့္မႈ၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ ေစာ္ကားမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ 

ဥပမာဆိုရလွ်င္ ယင္းသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ရခုိင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားကို အာ႐ံုေထြျပားေစရန္ ၾကမ္းတမ္းလွသည့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ 

နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ယင္းနည္းစနစ္မ်ားတြင္ အျပင္းအထန္႐ိုက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ အစာေရစာ 

ျဖတ္ထားျခင္း၊ အိပ္ခြင့္မေပးျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက မီး႐ႈိ႕ျခင္းႏွင့္ ေရႏွင့္ႏွိပ္စက္ျခင္းတုိ႔ကုိ 

ပံုမွန္အသံုးျပဳေနက် နည္းလမ္းအျဖစ္ ဆက္လက္အသံုးမျပဳေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပဋိပကၡ 

ျဖစ္ပြားေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင ္ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက တင္ျပေနဆဲ 

ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ပင ္ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးျခင္း 

အနည္းငယ္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အဓမၼက်င့္မႈမ်ားရိွေၾကာင္း ခုိင္မာေသာသတင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ 

အဓမၼက်င့္သူမ်ားထတဲြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္သည္ဟု ဆုိသည္။ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားဟု စြပ္စြခဲံရသူမ်ားကို တရားစြဆဲုိျခင္း 

မရိွခဲ့ေပ။ (အခန္း ၁(ဆ) ႏွင့္ အခန္း ၁ (ဃ) တုိ႔တြင္ ၾကည့္ပါ။) 

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား၏ အေျခအေန 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အေျခအေနမွာ ဆက္လက္ၾကမ္းတမ္းဆုိးရြားဆဲျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ လူမ်ား ျပည့္က်ပ္ညပ္ 

ေနျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးမီ ေဆးကုသမႈႏွင့္ အစားအစာ၊ ေနစရာႏွင့္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈစသည့္ 

အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား။ ။ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက ခန္႔မွန္းအက်ဥ္းေထာင္ ၄၃ ခုႏွင့္ ရဲဘက္စခန္း ၄၈ 

ခုခန္႔ကို စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းအလုပ္ၾကမ္းစခန္းမ်ားကို အစိုးရက “စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး 

အသက္ေမြးမႈ အတတ္သင္စခန္းမ်ား” ႏွင့္ “ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစခန္းမ်ား” ဟု တရားဝင္ေခၚတြင္ေစခ့ဲသည္။ 

ႏုိင္ငံတဝနး္ရွိ ယင္းသို႔ေသာ စခန္း ၄၆ ခုတြင္ အက်ဥ္းသား ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အက်ဥ္းက်ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ယင္းေနရာတြင္ အက်ဥ္းသား မ်ားက ေထာင္က်ကာလ သက္တမ္းတုိရန္အတြက္ “အလုပ္ၾကမ္း” လုပ္ေဆာင္ရန္ 

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ ယင္းေရြးခ်ယ္မႈ ကို အမ်ားစုက ပိုမိုလိုလားသည္ဟု ယူဆရသည္။ 

ေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ သီးျခားအေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အက်ဥ္းသား ၆၀,၀၀၀ 

ခန္႔ရွိၿပီး (အမ်ဳိးသား ၅၀,၀၀၀ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀,၀၀၀) ရိွသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ ထင္ရွားသည့္ 

ႏုိင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းသည္။ လူငယ္အက်ဥ္းသား ရာဂဏန္းခန္႔ရွိသည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းသည္။ 

လူမ်ားလြန္းျခင္းမွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းစခန္း အမ်ားအျပား၏ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရသည္။ အခ်ဳိ႕ေထာင္မ်ားတြင္ ႐ံုးမတင္ရေသးေသာ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ထားရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ 

သာမန္ရာဇဝတ္သားမ်ားႏွင့္ အတူထားသည္။ 

ေဆးဝါးပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အိပ္ရာတုိ႔မွာ မၾကာခဏဆိုသလို မလံုမေလာက္ျဖစ္ရသည္။ အိပ္ရာဆုိသည္မွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 

ဖ်ာတစ္ခ်ပ္၊ ကြပ္ပ်စ္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ပလတ္စတစ္ခင္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ 

အျမဲတေစ ေသာက္သံုးေရမရေပ။ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တရားဝင္ ရိကၡာခြတဲမ္း၊ ေဆးႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

မိသားစုဝင္မ်ားက ပ့ံပိုးေပးရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာရွိသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားက သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ ေထာင္ယူနီေဖာင္း၊ 

ပန္းကန္ျပား၊ ခြက္မ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေထာင္ဝါဒါအေစာင့္မ်ားကုိ 

ပိုက္ဆံေပးရသည္ဟု ဆုိသည္။ 

ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အရည္အေသြးမီ၊ အခ်ိန္မီ မရရိွၾကေပ။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပုပ္သိုးသည့္ အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ ငွက္ဖ်ား၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ 

ေသြးတုိး၊ အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါ၊ အေရျပားေရာဂါမ်ားႏွင့္ အစာအိမ္ျပႆနာမ်ားစသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား 

ခံစားရသည္။ ခုခံအားက်ဆင္း ေရာဂါ (HIV/AIDS) ႏွင့္ အျခား လိင္မွတစဆ္င့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ပ်႕ံႏွံ႔မႈမွာ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျမင့္မားလ်က္ ရွိသည္။ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈ မရွိသည့္ ဖြ႕ဲစည္းပံုမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝရာသီဥတု 

ဒဏ္ႏွင့္  ၾကြက္၊ ေျမြႏွင့္ မႈိ ျပန္႔ပြားမႈတုိ႔မ ွကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဟု အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကလည္း ဆုိသည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္ေသြးမီ၊ အခ်ိန္မီ မရရိွျခင္းတုိ႔ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ေသဆံုးမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ၂၀၁၁ 

ႏွင့္ ၂၀၁၄ အတြင္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းစခန္း ၄၆ ခုတြင္ ေသဆံုးသူ ၁၂၀ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ 

အေၾကာင္းရင္းမွာ ရာသီဥတု၊ အစားအေသာက္၊ ေနထိုင္မႈပံုစံႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမွာ အဆုိးရြားဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။  ႐ိုဟင္ဂ်ာ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို 

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မဟုတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အဓမၼထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေလ်ာ္ကန္သည့္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတုိင္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ လုံျခံဳေရး အရာရိွမ်ား၏ 

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုလည္း ခံရသည္ဟု ဆုိသည္။  



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ။ ။ တခ်ဳိ႕ေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ဘာသာေရးကို အျပည့္အဝလိုက္စားခြင့္ 

မေပးထားေပ။ ေနရာမလုံေလာက္ျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ ဥပမာဆုိရလွ်င္ 

ဗုဒၶဘာသာအခါႀကီး ရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ သကၤန္းဝတ္ျခင္း၊ ေခါင္းရိတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

သံဃာ့သိကၡာပုဒ္ႏွင့္အညီ အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ စားေသာက္ျခင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားက ခြင့္မျပဳဟု 

အက်ဥ္းက်သံဃာမ်ားက ဆုိသည္။ လံုျခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ မဆူလင္အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေသာၾကာေန႕ ႏွင့္ 

ရာမာဒန္ (ဥပုသ္ကာလ) တြင္ အုပ္စုလိုက္ ဝတ္ျပဳခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ တစ္ခါတစ္ရတံြင္မူ တည္းျဖတ္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားသက္ေရာက္မႈမရိွေစဘဲ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားက 

တရားေရးအာဏာပိုင္မ်ားကို တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC)က မေလ်ာ္ကန္ေသာ 

အေျခအေနရိွသည္ဟုု စြပ္စြခဲ်က္မ်ားအေပၚ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ ။  ။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားသို႔ ICRC  

ဝင္ေရာက္ေတြ႕ဆံုခြင့္ကို အစိုးရက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ICRC မွာ စစ္တပ္ႏွင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္ မဟုတ္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရးေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္မရွိေပ။ ICRC က  ၎၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို 

ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားအပါအဝင္ လူနည္းစုမ်ား ေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ားရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ပါ 

ဆက္လက္ခ်႕ဲထြင္ခဲ့သည္။ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပန္ရၿပီးေနာက္ ICRC ႏွင့္ အစိုးရက ေထာင္မ်ားတြင္ ေရႏွင့္ 

မိလႅာ၊ေရဆုိးႏတု္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ားကုိ 

တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိန္းသိမ္းခထံားရသူမ်ားကို မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုခြင့္ 

သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ICRC က ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ 

အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာမ်ားကို  လူသိရွင္ၾကား 

ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ား ကိုလည္း ေဝမွ်ျဖန္႔ေဝျခင္း မရွိေပ။ 

တိုးတက္မႈမ်ား ။ ။ ႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္တြင္ စနစ္တက်တုိးတက္မႈမ်ားရွိေစရန္ အစိုးရက 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ICRC က အရပ္သားအက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းစခန္းမ်ားသို႔ ဆက္လက္ 

ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရိွၿပီး ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ တုိင္ၾကားျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ လူျပည့္သိပ္ေနမႈမွာလည္း 

အေျခအေနေကာင္းမြန္လာသည္။ ထိန္္းသိမ္းထားမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတက္မႈတြင္ 

အသက္ေမြးမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္လာသည္။ 

(ဃ) အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း 

အတင္းအက်ပ္ဖမ္းဆီးျခင္းကို ဥပေဒအရ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ၂၄ နာရီထက္ 

ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားမည္ဆုိပါက တရား႐ံုး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္တြင္ အစုိးရက 

၁၉၅၀ အေရးေပၚစီမံခ်က္ အက္ဥပေဒကုိ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ယင္းအက္ဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို အဓမၼ 

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ ယခင္အစုိးရက အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒအရ အက်ဥ္းသားမ်ား မူလျပစ္ဒဏ္ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ျပစ္ဒဏ္ (ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ) သက္တမ္းတိုးခြင့္ကို 
အာဏာပုိင္မ်ားအား ေပးထားသည္။ အစိုးရက ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္ကို အသံုးျပဳသည္။ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္သည့္ အျပဳအမူမ်ား 
ျပဳလုပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသူမ်ားကို အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ တရားစြဆဲုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခံု႐ံုးတင္ျခင္းရွိဘဲ 
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္ အာဏာေပးထားသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ယင္းဥေပဒကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ 
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ယင္းဥပေဒကုိ 
အသံုးျပဳမႈမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားကႏွင့္စာလွ်င္ အေတာ္ေလးေလ်ာ့နည္း သြားသည္။ 

ရဲမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရးဌာနမ်ား၏ အခန္းက႑ 

တပ္မေတာ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တရားဥပေဒ 

သက္၀ငေ္ရး ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ စစ္ပြမဲျဖစ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ အဓိက တာဝန္ရိွသည့္ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စစဘ္က္ေရးရာ လံုျခံဳေရးအရာရိွ႐ံုးကို ႀကီးၾကပ္ၿပီး 

ယင္းဌာနက တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ရွိေသာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕က 

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးတြဲတာဝန္ယူရသည္။ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ား အျပင္ဘက္တြင္ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအတုိင္း 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ အစိုးရသစ္လက္ေအာက္တြင္ ေနထို္ငသ္ူမ်ားအေပၚ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း အဖြ႕ဲအစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားက သံုးသပ္သည္။ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း၏ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္ လူထုအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ 

ယင္းသို႔ေသာ ေစာ္ကားမႈမ်ားအေၾကာင္း စစ္တပ္၏ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား သတင္းထုတ္ျပန္မႈ 

မရိွေပ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ အေရးယူခံရပုံမေပၚပါ။ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဲမ်ား၏ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို 

စံုစမ္းေဆးရန္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း အသုံးျပဳမႈနည္းပါးကာ အမ်ားအားျဖင့္ 

ထိေရာက္မႈမရိွေပ။ နာမည္ႀကီးသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အမႈတစ္မႈတြင္ ဇြန္အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ အရပ္သားငါးဦး 

ေသဆံုးခဲ့မႈႏွင့္ အရာရိွေလးဦးပါဝင္ေသာ တပ္မေတာ္သားခုနစ္ဦးကို စက္တင္ဘာတြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ 

ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ (အခန္း ၁(ဆ) တြင္ ၾကည့္ပါ။) 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေဒသတြင္းတင္းမာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန ္ပ်က္ကြက္ခဲ ့

သလို မတရားခံရသူ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးသူ၏ မိသားစုမ်ားကို ဥပေေဒအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ တားျမစ္မႈမ်ားလည္း 

ရွိသည္။ ၾသဂုတ္ ၁၈ တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ စစ္သားမ်ားက ေရဆြာနာ အမည္ရွိ ေမ့ေျမာေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ 

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ၎တုိ႔၏စစ္တပ္ဝင္းအျပင္ဘက္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔က ရြာသားမ်ားကိုေခၚကာ 

ယင္းအမ်ဳိးသမီးကို ေဆးခန္းကို ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ေဆးခန္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာမ်ားမွာ 

မုဒိမ္းက်င့္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကင္း ေဆးခန္းက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး 

ေရဆြာနာကို ေျမျမွပ္ရန္ ရြာသားမ်ားကို အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ေသဆံုးသည့္အေၾကာင္းအရာကို စစ္ေဆးျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ 

အစိုးရက ရဲမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေစသည္။ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရမ်ား 

ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ပဋိပကၡကိုင္တြယ္မႈ၊ ရပ္ရြာကိုင္တြယ္မႈ၊ လူအုပ္အား စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ မတရားခံရသူ 

သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးသူကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ဗဟိုျပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ကို သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ 

ဖမ္းဆီးမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ရွာေဖြမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဥပေဒအရ ဝရမ္းလိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 

လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားက ဆႏၵရွိသလို ရွာေဖြျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း ျပဳေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕က 

ႏုိင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ တာဝန္ရိွၿပီး “စစ္ေၾကာေရးကာလ” ဟု ေခၚဆိုသည့္ ကာလတြင္ 

လူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားတတ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းကာလကို ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ 

တရား႐ံုး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရဲမ်ားက လူတစ္ဦးကို တရားစြဆဲုိတင္ျပျခင္းမျပဳဘဲ ႏွစ္ပတ္အထိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သည္။ 

ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ပတ္ ထပ္တုိး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားႏိုင္သည္။  

ႀကီးေလးသည့္ အမႈမ်ားမွလြ၍ဲ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားကို ေရွ႕ေနႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္ကို တရားဥပေဒအရ 

ခြင့္မျပဳထားေခ်။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေရွ႕ေနတစ္ဦး ေထာက္ပံ့မည္ဟုလည္း မေဖာ္ျပထားပါ။ 

ဇန္နဝါရီတြင္ အစိုးရက ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳဥပေဒကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ 

တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအစီအစဥ္ကို စီမံခန္႔ခြရဲန္ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြ႕ဲက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ဥပေဒတြင္ 

ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

အာမခံျဖင့္ အခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည့္ စနစ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အာမခံတင္မည့္အစား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းကို 

လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ အာမခံကို အမ်ားအားျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ေပးသည္။ တခ်ဳိ႕အမႈမ်ားတြင္ အစိုးရက 

ထိန္းသိမ္းခံရသူကို ေရ႕ွေနႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းေတြ႕ဆံုခြင့္ မေပးေခ်။  

အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးျခင္း ။ ။အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိသည္ဟု သတင္းေပးမႈမ်ား ရွိသည္။ ဧၿပီတြင္ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၌ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအုပ္စု၏ ႏိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္ေသာ 

ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)က ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္တပ္သည္ အရပ္သားမ်ားကုိ 

အထမ္းသမားမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း လူသားဒိုင္းသဖြယ္လည္းေကာင္း အတင္းအဓမၼျပဳလုပ္ေနသည္ဟု စြပ္စြသဲည့္ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝခ့ဲသည္။ 

ေမ ၅ တြင္ စစ္တပ္က ALP ၏ ျပန္ၾကားေရး လက္ေထာက္အရာရိွႏွင့့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ဦးခုိင္မ်ဳိးထြန္းကုိ 

ႏိုင္ငံေတာ္အေသေရဖ်က္မႈႏွင့္ တရားစြဆဲုိခဲ့သည္။ ALP၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ပံ့ပုိးေပးရန္ စစ္တပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို 

ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ၎ကို ဇူလုိင္ ၂၅ တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္တြင္ ၎၏ 

ပထမဆံုးၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရာ တရား႐ံုးေရွ႕တြင္ ေထာက္ခံအားေပးသူ ရာေပါင္းမ်ားစြာက ၎ကို 

ဖမ္းဆီးမႈအေပၚ ဆႏၵျပၾကသည္။ တရား႐ံုးက အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ အာမခံေပးရန္ 

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ကာ ဦးခုိင္မ်ဳိးထြန္းမွာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုးၾကားနာ 

စစ္ေဆးမႈကို ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္က ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေဇယ်ာလြင္ႏွင့္ ပုိင္ၿဖိဳးမင္း တုိ႔ကို အစိုးရက 

ဧၿပီတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားသူ ၆၀ ဦးကိုလည္း 

အစိုးရက ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ တရားစြဆဲုိထားမႈအားလံုးကို ဒီႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ 

တရားမစီရင္မီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ။  ။ အာဏာပိုင္မ်ားက တရားမစီရင္မီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို မၾကာခဏႏွင့္ 

အတင္းအက်ပ္ သက္တမ္းတိုးမႈမ်ားရွိသည္ဟု သိရသည္။ ဥပေဒအရ သံသယရွိသူကို ခံု႐ံုးမတင္မီ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္ၾကာ (ေနာက္ထပ္ႏွစ္ပတ္ တုိးခ်ဲ႕ႏိုင္သည္) တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္ တရားခံကို 

ေခၚေဆာင္စရာမလိုဘဲ သို႔မဟုတ္ စြခဲ်က္မ်ားကို ၎တို႔ကို အသိေပးစရာမလုိဘဲ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သည္။  

ေရွ႕ေနမ်ား၏ မွတ္ခ်က္အရ ရဲမ်ားကပံုမွန္အားျဖင့္ သံသယရွိသူမ်ားကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ကာလအတိုင္း 

ထိန္းသိမ္းထားၿပီး တရားစြဲဆုိတင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ၾကားထဲတြင္ တရားသူႀကီးထံ သြားေရာက္၍ ႏွစ္ပတ္ၾကာ 

သက္တမ္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္တုိးၿပီး ထိန္းသိမ္းထားရွိပါတယ္။ တခါတစရ္ ံ တရားသူႀကီးႏွင့္ ရဲတုိ႔ ပူးေပါင္းကာ 

ထိန္းသိမ္းမႈကာလကို ဆက္တုိးၾကပါသည္။ အတင္းအက်ပ္ႏွင့္ တရားမစြမဲီ ကာလရွည္ၾကာ 

ထိန္းသိမ္းထားမႈမ်ားသည္ တရားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၾကန္႔ၾကာျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားသူ 

အမ်ားအျပားရိွျခင္း၊ တရားေရးဌာန၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ မထက္ျမက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ 

အက်ယ္အျပန္႕ရွိေနျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမလံုေလာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရေၾကာင္း ေရ႕ွေနမ်ားက ဆိုပါသည္။ 

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီေစေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းခံရသူက ရံုးေတာ္သို႕ ေမးျမန္းပိုင္ခြင့္ ။ ။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရက ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရားဝင္ 

အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းကို တရား႐ံုးတြင္ ေမးျမန္းခြင့္မေပးထားပါ။ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္။ ။ ဧၿပီ ၈ ရက္တြင္ သမၼတက ႏုိင္ငံေရးအရ ထိန္းသိမ္းထားသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို 

လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၈၃ ဦးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၃၅ ဦးကို  လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ 

ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ စြခဲ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 

(င) အမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားမွ်တစြာ စစ္ေဆးစီရင္မႈကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း 

ဥပေဒအရ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း 

အဂတိလိုက္စားမႈ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔၏ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္လည္း 

က်ေရာက္ေနသည္ဟု ယူဆရသည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ 

အဆင့္တုိင္း၌ အရာရွိ အဆင့္အားလံုး ေငြလက္ခံသည္။ ရဲအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသူတစ္ဦးကို 

ေတြ႕ဆံုျခင္းစသည့္ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွအစ အမႈတစ္ခု၏ရလဒ္ကို ျပဳျပင္ဖုိ႔အဆံုး ေငြေပးရသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက 

ကဲ့သို႔ပင ္အစိုးရက တရားသူႀကီးမ်ားကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအတြက္ အေရးယူခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 

မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈကို ျငင္းဆုိရန္ ယခင္က သံုးခဲ့သည့္ ဥပေဒအမ်ားအျပားကို အစိုးရက ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 
အေရးေပၚ စီမံခ်က္ အက္ဥပေဒကုိ ေအာက္တုိဘာတြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာတြင္ပင္ အစိုးရက 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စ႐ုံုးမႈႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္မႈ အက္ဥပေဒကုိလည္း ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ခံဝန္ 
အက္ဥပေဒ၊ အီလစ္ထရြန္းနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယို အက္ဥေဒ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကို 
ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) အပါအဝင္ 
တျခားဥပေဒမ်ားမွာ သည္အတုိင္းက်န္ရွိသည္။ တရား႐ံုးမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးေနသည့္ 
ဥပေဒမ်ားထမဲွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာလည္း သည္အတုိင္းရွိေနေသးေသာ္ျငား အစိုးရက အသံုးျပဳေသာ 
အႀကိမ္အေရအတြက္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ နည္းပါးသြားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သေဘာထားကြလဲြဲမႈကို ျပစ္မႈအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေလ်ာ္ကန္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ မွ်တေသာတရားရင္ဆုိင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ရန္ 
အတြက္ ရံဖန္ရံခါတြင္မူ ယင္းဥပေဒမ်ားကုိ ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနေသးသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ အစိုးရက လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ပက္ထရစ္ခြန္ဂ်ာလီကို စစ္တပ္ကို 

သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္သည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ မွ်ေဝခဲ့သည့္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

ပက္ထရစ္ကို အာဏာပုိင္မ်ားက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ 

တရားစြခဲဲ့သည္။ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္သက္တမ္းျပည့္ၿပီးေနာက္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ အစိုးရက ၎အား 

ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

အစိုးရက ေနာ္အုန္းလွႏွင့္ အျခား လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသ ူ ငါးဦးကိုလည္း ျပစ္ဒဏ္ေစ့ခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

၎တို႔မွာ ရန္ကုန္ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈတစ္ခုျဖင့္ ဆႏၵျပခ့ဲသည့္အတြက္ 

ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ခုံ႐ုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

ဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ မွ်တစြာ တရားရင္ဆိုင္ခြင့္ကို အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျခြင္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ အစိုးရက ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို 

အလုိရွိသလို ေဖာက္ဖ်က္ခြင့္ ရွိေနသည္။ သာမန္ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရား႐ံုးက အခ်ဳ႕ိေသာ 

ေလ်ာ္ကန္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာမႈရွိပါသည္။ ဥပမာ- လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္မႈတစ္ခု 

ရရိွခြင့္၊ တရား႐ံုးသို႔ အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ခြင့္ႏွင့္ အသနားခံခြင့္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

တရားစြဆဲိုခံရ၍ ခုခံေခ်ပရ သူမ်ားသည္ ျပစ္မႈစီရင္ျခင္းမျပဳမီ အျပစ္ကင္းသည္ဟု သံသယအက်ဳိးခံစားခြင့္ မရွိၾကပါ။ 

စြဆဲုိသည့္ျပစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း အသိေပးခံရျခင္းမရွိၾကပါ။ 

ခံု႐ုံးသို႔တက္ေရာက္ရန္၊ လြတ္လပ္စြာ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ သို႔မဟုတ္ ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွအပ 

ေရွ႕ေနႏွင့္တုိင္ပင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး ေထာက္ပံ့ေပးရန္တို႔ကို 

ေတာင္းဆိုခြင့္မရိွၾကေပ။ ခုခံကာကြယ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ ႏွင့္ အခင္းအက်င္းရရွိပိုင္ခြင့္ 

မရိွၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားက တရားခြင္အတြက္ ျပင္ဆင္ခြင့္ ၁၅ 

ရက္ရၾကပါသည္။ တရားစြခဲံရသူမ်ားက အယူခံခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အယူခံၾကားနာမႈ 

အမ်ားစုမွာ မူလစီရင္ခ်က္ကိုသာ အတည္ျပဳတတ္ၾကပါသည္။ တရားစြဆဲုိခံရသူမ်ားကို အက်ပ္ကိုင္ ထြက္ခ်က္ယူျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ဝန္ခံခ်က္မ်ားကို တရား႐ံုးတြင္ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးမထားပါ။ သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ားက 

ယင္းကိစၥႏွစ္ခုစလံုးကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ ျပည္တြင္း လူ႕အခြင့္အေရးေရွ႕ေနမ်ား၏ 

ေျပာျပခ်က္အရ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းမီ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမႈမ်ားကို တရားေရးအရ 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ အစိုးရသစ္လက္ေအာက္တြင္ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

သာမန္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၾကားနာပါသည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ တင္ျပလာသည့္ 

သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္ မရိွေသာ္လည္း တရားခံေရွ႕ေနမ်ားက တစ္ခါတစရံ္ 

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ေခၚဆုိျခင္း၊ ျပန္လွန္စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ သက္ေသပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ အစုိးရက ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားပစၥည္းမ်ားကို 

တရားစြဆဲိုခံရသူမ်ားက ၾကည့္႐ႈပုိင္ခြင့္မရိွေသာ္လည္း တစခ္ါတစရ္ံၾကည့္႐ႈခြင့္ ရတတ္ပါသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား၏ 

မိသားစုဝင္မ်ားကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက အခ်ိန္မီအေၾကာင္းျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား 

မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိေနသည္ကို မေျပာေပ။ တစ္ခါတစ္ရ ံ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ကို 

အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ ျငင္းပယ္ထားတတ္ပါသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

တရားစီရင္ေရး၏ ေတာ္တည့္ေျဖာင့္မတ္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

အစိုးရသစ္လက္ေအာက္တြင္မူ ရာဇဝတ္မႈ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ တရားစီရင္မႈအဆံုးအျဖတ္ကို ႀကိဳးကိုင္ရန္ 

ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ဟု အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ေရ႕ွေနမ်ားက ဆုိသည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို တရားဥေပဒေၾကာင္းအရ သက္တမ္းတုိးခြင့္ကို အစိုးရက ဆုပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ 

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက အက်ဥ္းက်ကာလကို ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ေျခာက္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း တစ္ႏွစ္အထိ သီးျခားစ ီ

သက္တမ္းတုိးခြင့္ အာဏာ ရွိသည္။  

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ား 

ယခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ၌ 

တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အနည္းငယ္သာက်န္ရွိေတာ့သည္။ အစိုးရသစ္ 

အာဏာရခ်ိန္ကစ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ (ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္) ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမရွိေပ။ ေမအတြင္း 

အလုပ္သမားႏွင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈႏွစ္ခုျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း 

ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရသူ ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ (အခန္း ၇ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ 

အမ်ားစုကို ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္ဘဲ အစိုးရက ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး တရားစီရင္ရန္အတြက္ ၁၅ ဦးကိုမူ ဒီဇင္ဘာအထိ 

ဆက္လက္ထိန္္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူ ၆၆ ဦးမွာ 

စြခဲ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းအေရအတြက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား 

မပါဝင္ပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားမွာ ရာဂဏန္းရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ 

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားစုမွာ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ သိသာသည့္ 

တင္းက်ပ္မႈမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရပါသည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ အက်ဥ္းမက်ခင္က သင္ယူခဲ့သည့္ ပညာေရးကုိ 

ဆက္လက္သင္ယူခြင့္မရွိျခင္း၊ ခရီးသြား စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရရိွျခင္း သို႔မဟုတ္ မည္သူမည္ဝါေဖာ္ျပရန္/ ေျမယာ 

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆ္ုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း မရရွိျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ 

ျပန္လြတ္လာေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာျဖင့္ ျဖစ္ေစ ျပန္လည္အဖမ္းခံရပါက 

က်န္ရိွေနသည့္ ျပစ္မႈေၾကြးက်န္ကို ေပးဆပ္ရမည့္ အလားအလာလည္း ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ 

အရပ္ဘက္ တရားေရးလုပ္ထုံးမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ား 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္နည္းအရ ျပန္လည္ကုစားမႈျပဳလုပ္ရန္ တိက်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ ္

သို႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ား ရွိမေနေသာ္လည္း တုိင္ၾကားလိုသူမ်ားက ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒကုိ သံုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

တရားမမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ အရပ္ဘက္ကုစားမႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ေဒသဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲမ်ား၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္အထိမူ ေတာင္းဆုိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ပုိင္ဆိုင္မႈ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း 

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေျမအားလံုး၏ မူရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 

လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ေျမယာတြင္ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆုိင္ခြင့္အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီတြင္ အစုိးရသစ္က ေျမယာသုံးစြမဲႈ 
မူဝါဒသစ္ကို တရားဝင္ ေထာက္ခံလိုက္သည္။ မူဝါဒသစ္က ေျမယာအနည္းငယ္သာပိုင္ဆုိင္သူ၊ ရပ္ရြာမ်ား၊ 
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အုပ္စုမ်ား၏ တရားဝင္ ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ 
အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အေလးထားသည္။ 
ဓေလ့ထံုးစံအရ ပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအထိ 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဓေလ့ထံုးစံအရပိုင္ဆုိင္မႈမွာ ယခင္က တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံခဲ့ရပါ။ 
ယင္းဥပေဒအရ အစုိးရက ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ားကို ေၾကညာကာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားကိ ု ခြေဲဝေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အျခားအသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ လ်ာထားျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ 
ဥပေဒေအာက္တြင္မဆုိ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္လည္စိစစ္ 
သံုးသပ္ရန္အတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မရိွပါ။ ေျမယာအသံုးခ်မႈႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ကိစၥမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုး 
အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားအား အပ္ႏွံထားၿပီး ယင္းဌာနမ်ားမွာ အစုိးရ၏ ႏိုင္ငံေရး 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရိွသည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယင္းဥပေဒသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ စုေပါင္း 
ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးသည့္စနစ္ကို အသိအမွတ္ ျပဳမထားေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ 
ေနၾကပါသည္။ အထူူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ပ်ဳိးမႈမ်ားသည္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္ၾကရာ ေဒသလည္းျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ေျမကို အစုိးရက 
ျပန္လည္ရယူျခင္းအတြက္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒျဖင့္သာ လႊမ္းမိုးေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒအရ 
ဆုိလွ်င္ အစိုးရက အမ်ားျပည္သူကိစၥအတြက္ ျပန္လည္ရယူသည့္ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ဤဥပေဒတြင္ မွ်တသည့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္ သတ္မွတ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ား၊ 
ကာကြယ္ေပးထားမႈမ်ား ရွိမေနသည့္အတြက္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဝဖန္ေနၾကသည္။ 

သုေတသနျပဳသူမ်ားက ေျမယာဥပေဒကုိ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ ယင္းထဲတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား 

စီမံခန္႔ခြေဲရးဥပေဒအပါအဝင္ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ လံုေလာက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား 

မရိွဘဲ ေျမယာသိမ္းယူႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးထားျခင္း ပါဝင္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေျမယာမ်ား၏ အစဥ္အလာလုပ္ထံုးမ်ားကို 

ေျမယာဥပေဒအရ တရားဝင္ အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ေပ။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က 
သိမ္းယူထားေသာ ေျမဧက ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ျပန္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ၂၀၁၃ အစီရင္ခံစာတြင္ အၾကံျပဳထားသည္။ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ေကာ္မရွင္တြင္ တရားဝင္အာဏာမရိွေပ။ သတင္းမီဒီယာမ်ားအရ သိမ္းယူထားေသာေျမမ်ား ျပန္ေပးရန္ကိစၥမွာ 
တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာရွိိေၾကာင္း သိရပါသည္။  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒအရ ေလးႏွစ္အတြင္း 
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိလွ်င္ ေျမယာကုိ ျပန္ေပးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း  စစ္တပ္မွ 
သိမ္းထားေသာ ေျမမ်ားမွာ ကာလရွည္ၾကာအသံုးမျပဳဘဲ ပစ္ထားသည္ဟု အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက 
ဆုိၾကသည္။ 

ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ အစိုးရက ၂၀၁၄ တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့ေသာ ေျမယာသံုးစြမဲႈစီမံခန္႔ခြေဲရး 

ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မတီေနရာတြင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ ျပန္လည္ႀကီးၾကပ္ေရး 

ဗဟိုေကာ္တီႏွင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။ ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈကို အေၾကာင္းၾကားရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ 

ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္မ်ားတြင္ ဆပ္ေကာ္မတီခြမဲ်ားထားရွိသည္။  

သည္ႏွစ္ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားကုိ ျပန္ေပးသည့္ တိက်ေသာ သတင္းမ်ားမရွိခဲ့ေပ။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ယခင္တပ္မေတာ္္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ အစိုးရဌာနအသီးသီးျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ 

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က မၾကာခဏဆုိသကဲ့သို႔ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေနလူထုမ်ား 

ထံမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္လုပ္ထံုးမရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ လံုေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမရိွဘဲ 

ေျမမ်ားကို သိမ္းယူၾကသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေအာက္တုိဘာက တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ 

အိမ္ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး မီး႐ႈိ႕ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္တြင္ အစိုးရက အဓိကလက္သည္ျဖစ္သည္ဟု တခ်ဳိ႕က စြပ္စြထဲားၿပီး 

တခ်ဳိ႕ကမူ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အုပ္စုမ်ားကို အျပစ္တင္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ေသာေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

အခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ အစိုးရက ႏိုဝင္ဘာတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ဖြ႕ဲစည္းခဲ့သည္။ 

ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကသည့္ ရပ္ရြာမ်ားကို အကူအညီေပးရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို အစိုးရက 

ေၾကညာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ 

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ အစိုးရက ရွမ္းျပည္နယ္မွ လယ္သမား ၇၂ ဦးကို တစ္လ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

အေၾကာင္းမွာ ယင္းလယ္သမားမ်ား ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရပုိင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ေျမတြင္ “ တရားမ၀င ္

၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္မႈ” အတြက္ျဖစ္သည္။ ယင္းေျမကို ပိုင္ဆိုင္သည္ဟုဆုိထားသည့္ 

အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကလည္း သည္ေျမကို တပ္မေတာ္ကသာပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ 

ေတာင္သူမ်ားက သည္ေျမမွာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ေတာင္သူမ်ားက 

ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းေတာင္သူမ်ားကို တရားစြဆဲိုခဲ့သည္။  

(စ) လူတစ္ဦးခ်င္း ေအးေဆးစြာ ေနထိုင္ခြင့္၊ မိသားစု၊ ေနအိမ္ႏွင့္ စာအဆက္အသြယ္မ်ားကုိ အာဏာသုံး 

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း 

ဥပေဒအရ  လြတ္လပ္စြာေနထုိင္မႈ၊ ေနအိမ္္မ်ားႏွင့္ ေျမယာမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

လူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ေဖာ္ျပၾကရာတြင္ အစိုးရေထာက္လွမ္းေရးမ်ားသည္ အိမ္မ်ားအတြင္းသို႔ 

ဥပေဒအရ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အာဏာမရိွဘဲ အိမ္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္သည္ဟု ဆုိသည္။ 

စက္တင္ဘာတြင္ အစိုးရက ၂၀၁၂ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 

ညအိပ္ညဥ့္ေန ဧည့္သည္မ်ား လက္ခံျခင္းအတြက္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အာဏာပုိင္မ်ားထံ 

ဧည့္စာရင္းတုိင္ရသည့္စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ဥပေဒသစ္အရ တစ္လထက္ပိုၿပီး ေနထိုင္မႈအတြက္ 

ဧည့္စာရင္းတုိင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ယင္းဥပေဒမွာ စာအဆက္အသြယ္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အျခားဆက္သြယ္မႈမ်ား သီးသန္႔တည္ရွိမႈကို ကာကြယ္ 

မေပးႏိုင္ပါ။ အာဏာပုိင္မ်ားက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စာအဆက္အသြယ္၊ ဖုန္းေခၚဆုိမႈႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားကို 

ပံုမွန္စစ္ေဆးေနသည္ဟု ယူူဆရပါသည္။ အစိုးရက ႏွစ္ဖက္ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ အီလက္ထရြန္းနစ ္ ဆက္သြယ္ေရး 

ပစၥည္းကိရိယာအားလံုး ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ရယူျခင္းကို ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သည္ဟု 

ဆုိၾကပါသည္။ ယင္းကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ အစိုးရထံ 

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ အစုိးရက ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈကို စနစ္တက် 

ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈရွိသည္ဟု သိထားသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေနပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကို အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တရားဝင္ေထာက္လွမ္းေရးကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အျခား 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မွတစဆ္င့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ (အခန္း ၂(ဃ) ကို ၾကည့္ပါ။) 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

အရြယ္ေရာက္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတုိ႔ ထိမ္းျမားလက္ထပ္မႈအခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မရိွေသာ္လည္း ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအရာရိွမ်ားထံသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ 
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ဳိးသားတုိ႔ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံရန္ႏွင့္ အလားတူ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကို တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ဤညႊန္ၾကားခ်က္ကို ရံဖန္္ရံခါ 
က်င့္သံုးေလ့ ရွိပါသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမတြင္ အစုိးရက လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ 

ယင္းဥပေဒတြင္ မ်ဳိးပြားမႈအခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ ကာကြယ္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္သည့္ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ (အခန္း ၆၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ)။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ အစိုးရက 

ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ အထူးဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ 

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းၾကား၊ 

မွတ္ပံုတင္ရမည္ဟု ယင္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ ခင္ပြန္းမ်ားအတြက္ 

တာဝန္သစ္မ်ားကုိလည္း ယင္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ လိုက္နာျခင္းမရိွပါက အျပစ္ေပးခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္တစ္ခုထက္ ပိုမိုထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ 

ေနာက္တစ္ဦး ထပ္မံလက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းကို ျပစ္မႈအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္လက္ထပ္မည္ဆုိလွ်င္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္မူ ယင္းသို႕လုပ္ေဆာင္ရန္ 

မလိုအပ္ပါ။ လက္ထပ္ခြင့္ရရန္္ ေစာင့္ဆုိင္းရခ်ိန္သည္ တစ္ႏွစ္ထက္ ပိုတတ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ လာဘ္ေပးရန္လည္း 

လိုအပ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ 

နယ္စပ္အေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေက်းရြာအာဏာပုိင္မ်ားကို  ညႊန္ၾကားခ်က္သစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မူစလင္မ်ား 

လက္ထပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ထပ္ထိုးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္လုိက္ေသာ က်င့္ထံုးမ်ားကို 

“ဘဂၤါလီမ်ား၏ လက္ထပ္ျခင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ား” ဟု ညႊန္းဆုိထားပါသည္။ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ 

ဤစံုတြမဲွာ လက္ထပ္ရန္ အသက္ျပည့္ေၾကာင္း ေဒသလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ စာတစ္ေစာင္၊ 

ဤစံုတြမဲွာ ရာဇဝတ္မႈ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ရဲအရာရိွတစ္ဦးဆီမွ စာတစ္ေစာင္၊ ဤစံုတြမဲွာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကင္းရွင္း 

ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဌာန တစ္ခုမွ စာတစ္ေစာင္ႏွင့္ ၎တို႔သည္ လက္မထပ္ထားသည့္ လူလြတ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 

အတည္ျပဳသည့္ ေက်းရြာအာဏာပိုင္ မ်ားထံမွ စာတစ္ေစာင္တို႔ ပါဝင္သည္။ ယခင္လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမွာလည္း 

အနည္းဆံုး လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္က ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘ ဲ လက္ထပ္ပါက 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအရ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသားမ်ား တရားစြဆဲုိခံရႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို လိမ္လည္လွည့္ျဖား 

လက္ထပ္ျခင္းကိုလည္း တားျမစ္ထားၿပီး က်ဴးလြန္ပါက ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္သည့္ မိသားစုမ်ားမွ ကေလးေမြးစားျခင္းကိုလည္း ဥပေဒက တားျမစ္ထားပါသည္။ 

(ဆ) ျပည္တြင္းပဋိပကၡတြင္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ား 

ႏိုင္ငံတဝန္းလံုးတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပည္တြင္းပဋိကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လြန္ကဲစြာ အင္အားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အျခား 

ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားရိွသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းအမ်ားစုတြင္ 

တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားေနထုိင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမွာ 

ေတာက္ေလွ်ာက္ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ အဓိကအားျဖင့္  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားစြာ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းဧရိယာမ်ားမွာ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြ႕ဲႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေအာက္တြင္ အမ်ားအျပား တည္ရွိေနပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ 

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးမထားေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစုိးရၾကား 

ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ႏွစ္ခုစလံုးမွ 

အရပ္သားမ်ားကို ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ စြပ္စြခဲ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ အဓိက 

တုိက္ပြမဲ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားသည္။ သို႔ေသာ္ သည္ႏွစ္ထဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ 

အာရကန္စစ္တပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား တုိက္ပြျဲဖစ္ခဲ့ကာ ေအာက္တုိဘာမွ ဒီဇင္ဘာအထိ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္မႈလည္း 

ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား အုိးပစ္အိမ္ပစ္ထြက္ေျပးရမႈ သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚကာ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈု 

စြပ္စြခဲ်က္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားၾကား ပဋိပကၡမွာလည္း သိသိသာသာ 

မ်ားျပားလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ သိသာလွသည္။ ယင္းေဒသတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္ တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တုိ႔ တစ္ႏွစ္လံုးနီးပါး 

တိုက္ပြဲဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းအုပ္စုႏွစ္စုစလံုးႏွင့္ အစုိးရစစ္တပ္သည္ အရပ္သားမ်ားကို အဓမၼေခၚေဆာင္ျခင္း၊ 

ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားကို မီးရိႈ႕ျခင္း၊ ေပၚတာဆြျဲခင္း သို႔မဟုတ္ လူသားဒိုင္းအျဖစ္ 

အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ရွိေၾကာင္း စြပ္စြခဲ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခ့ဲသည္။ 

ျခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ အမွန္တကယ္ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစမႈ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား 

ဆက္တုိက္ရရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (ILO) က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္ 

(အခန္း၇ (ခ) တြင္ ၾကည့္ပါ) ။ 

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားၾကား တုိက္ပြမဲ်ား 

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရကာ ယင္းဧရိယာအတြင္း စစ္ဒဏ္ခံရေသာ 

ရပ္ရြာမ်ားမွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ရသည္။ 

တပ္မေတာ္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ၾသဇာလႊမ္းထားသည့္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ဆက္လက္ၿပီး 

စခန္းခ်တပ္စြထဲားၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အေဝးေျပးလမ္းမ အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အစုိးရစစ္သားမ်ားႏွင့္ 

အခ်ဳိ႕ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ အက်ယ္တျပန္႔ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားရိွေၾကာင္း သတင္းမ်ား ဆက္လက္ 

ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား ဆုိသည္မွာ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား 

အေပၚ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား၊ အတင္းအဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ 

ေနရာ ေျပာင္းေစမႈမ်ား ႏွင့္ အဓမၼက်င့္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားကို 

အေရးယူမႈ မရိွျခင္းမွာ ယခင္အတုိင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ။  ။ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားက ပဋိပကၡစစ္ပြမဲ်ား ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားကို 

သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ဆိုးဆုိးရြားရြား  ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမရွိ သို႔မဟုတ္ 

တာဝန္ယူမႈမရိွဘဲ  ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ (ရနသ္ူ/အရပ္သား မခြျဲခားဘဲ) မဆင္မျခင္ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ 

လည္း အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးၾကရပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၊ အမ်ားအားျဖင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္ TNLA တို႔က ရန္သူလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားဟု 

သံသယျဖစ္မႈျဖင့္ တုိင္းရင္းသား အရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈက သိသိသာသာမ်ားျပားေၾကာင္းလည္း စြပ္စြထဲားပါ 

သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ႏွစ္ကုန္္ခါနီးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 

တြင္လည္း ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။ 

ေအာက္တုိဘာမွ ဒီဇင္ဘာအထိ အစိုးရလံုျခံဳေရးတပ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက အရပ္သားမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ 

ဆန္႔က်င္ကာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားရိွေၾကာင္း မခုိင္မာေသာ သတင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ 

လက္နက္ကိုင္သူပုန္ အဖြ႕ဲႀကီး သံုးဖြ႕ဲ (အဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲ၏ အမည္မွာ အကာမူ မူဂ်ာဟီဒင္ ဟု အစိုးရက ဆုိသည္)က 

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ယင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရဲအရာရိွ  

ကိုးဦး ေသဆံုးကာ ငါးဦး ဒဏ္ရာရခ့ဲပါသည္။ တရားခံမ်ား၊ အခုိးခံလိုက္ရေသာ လက္နက္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ 

က်ည္ဆံ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကိုု ရွာေဖြရန္အတြက္ အစိုးရက လံုျခံဳေရးစစ္ဆင္ေရးတစ္ခု စတင္ခဲ့ပါသည္။ အစုိးရ၏ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ အရပ္သား ၁၀၀ ခန္႔ ေသဆံုးကာ အိမ္ေျခ ၉၀၀ 

မီး႐ႈိ႕ခံရၿပီး အရပ္သား ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ား ရွိပါသည္။ 

ရန္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ား ရွာေဖြေနစဥ္အတြင္း တင္းမာမႈမ်ားမွာ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျမင့္မားလာခဲ့ၿပီး 

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အစိုးရက သတင္းထုတ္ 

ျပန္လာသည္မွာ ႏိုဝင္ဘာ ကိုးရက္မွ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ရက္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ၆၉ ဦး ႏွင့္ လံုျခံဳေရး 

တပ္သား ၁၇ ဦး အသတ္ခံရၿပီး ေဒသခံ ၂၃၄ ဦး ဖမ္းဆီးခံရသည္ဟု ဆုိပါသည္။ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာ 

အရပ္သားမ်ားကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားရွိသည္ဟု မေသခ်ာမေရရာသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ရွိေနျပန္ပါသည္။ 

ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ အဓမၼက်င့္ျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ အိမ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ျခင္းပါဝင္ၿပီး ေဒသခံ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက 

အရပ္သားမ်ားကို ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈသတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ လံုျခံဳေရးအေျခအေန 

မေကာင္းသည့္အခ်ိန္အတြင္း မီဒီယာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို အစိုးရက ကန္႔သတ္ 

ထားသည့္အတြက္ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ား ရရိွရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ 

တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ သတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ 

ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕တစ္ခုကို ဖြ႕ဲစည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ 

ရက္တြင္ အစိုးရက ဂ်ာနယ္လစ္ ၁၃ ဦးကို အစိုးရလံုျခံဳေရးတပ္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ ေမာင္ေတာသို႔ 

သံုးရက္ခရီး စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ အလင္းတပ္ခြဲ ၃၆၂ မ ွ တပ္္သားမ်ားက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 

တပ္ဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိႏုိင္သည့္ လူဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသား ငါးဦးကို 

သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ အေလာင္းမ်ားကို ခပ္တိမ္တိမ္တူးထားေသာ ေျမပံုမ်ားထတဲြင္ 

ရြာသားမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ဇူလိုင္တြင္  စစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳမႈေရးအရာရိွခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးက 

သတင္းစာရွင္းလင္းပြလဲုပ္ကာ ယင္းလူသတ္မႈမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၿပီး 

တရားခံမ်ားကို အစိုးရက တရားစြဆဲုိလိမ့္မည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၃ 

ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္က စစ္ခံု႐ံုးတစ္ခုဖြ႕ဲကာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားကို နားေထာင္ရန္ ရြာသား ၁၅ ဦးကို 

တက္ေရာက္ခြင့္ ေပးပါသည္။ အရာရိွ ေလးဦး ပါဝင္ေသာ စစ္သား ခုနစ္ဦးက ယင္းလူသတ္မႈမ်ားကို 

က်ဴးလြန္မိေၾကာင္း ဝန္ခံသည့္အတြက္ စစ္ခံု႐ံုးက ၎တို႔ကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဇူလိုင္တြင္းမွာပင္ စစ္သားမ်ားက အျခား အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ၎တို႔၏ 

အေလာင္းမ်ားကို ပထမ ငါးဦး၏ ေဘးတြင္ ရြာသားမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထုိလူ ႏွစ္ဦး၏ ေသဆံုးမႈကိုမူ စစ္တပ္က 

တာဝန္မယူခဲ့ေပ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

အတင္းအဓမၼေခၚေဆာင္မႈမ်ား ။ ။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားရွိ ရြာသားမ်ားကုိ အစိုးရစစ္သားမ်ားက 

အတင္းအဓမၼ ေခၚေဆာင္မႈမ်ားရွိသည္ဆုိသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ 

ရွမ္းျပည္နယ္စစ္တပ္ကို အစိုးရစစ္တပ္မွ ထုိးစစ္ဆင္မႈအတြင္း တပ္မေတာ္မွ တပ္သားတစ္ဦးက အရပ္သား ႏွစ္ဦးကို 

သတ္ျဖတ္ၿပီး အရပ္သား ၁၃ ဦးကို အာဏာျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု စြပ္စြခဲ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ 

ထိန္းသိမ္းခံထားရသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဝန္ေလာင္ ရြာသူႀကီး လြန္ေအာေအာင္မွာ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္သြားခဲ့ 

သည္။ သည္ႏွစ္ကုန္အထိ ၎မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း ။ ။ တပ္မေတာ္က 

အရပ္သားမ်ားကိ ု ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း ႐ိုက္ႏွက္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းအရပ္သားမ်ားမွာ ကခ်င္ႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အလုပ္တြလဲုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လုိလားမႈရွိသည္ဟု 

စြပ္စြခဲ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ (KIA) မ ွအတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ 

တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈ ရွိသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ 

ေမ ၁၁ ႏွင့္ ေမ ၂၀ ရက္မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္က ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ စစ္သားမ်ား၏ေရွ႕ကေန အကာအကြယ္အျဖစ္ ၂၄ နာရီခန္႔ ခ်ီတက္ရန္အတြက္ 

အရပ္သားမ်ားကို သံုးႀကိမ္ အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစခ့ဲၿပီး စုစုေပါင္း အရပ္သား ၄၈ ဦး ခုိင္းေစခံခဲ့ရေၾကာင္း 

ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္းေဒးရွင္းက သတင္းေပးပို႔ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ အစာမစား၊ ေရမေသာက္ရဘဲ ခ်ီတက္ခဲ့ရသည္ 

ဟု ဆုိသည္။ တုိက္ပြဲတစ္ပြျဲဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေမ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္က ကားဘက္ထရီဝိုင္ယာမ်ားကို 

အသံုးျပဳကာ ရြာသား ငါးဦးကို ႏွစ္ညတာ ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္သားမ်ားအတြက္ အထမ္းသမားမ်ား 

အျဖစ္ ၎တို႔ကို အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြခဲ်က္မ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ပဋိပကၡအတြင္း မပါဝင္သည့္ 

အရပ္သား သံုးဦး၏ အေလာင္းမ်ားကို ရြာသားမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း သိရပါသည္။ ႏွစ္ကုန္သည္အထိ 

အစိုးရက ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 

တပ္မေတာ္သားမ်ားက တုိင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာ 

က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ဆုိခဲ့ပါသည္။ 

အရပ္သားမ်ားကို စစ္တပ္ေပၚတာအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစျခင္း ရပ္တန္႔ေစရန္ တပ္မေတာ္က အဆင့္ဆင့္ 

ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အရပ္သားမ်ားကို ရိကၡာမ်ားသယ္ယူရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားက႑မ်ားတြင္ 

ခုိင္းရန္ အတြက္ အတင္းအက်ပ္ျပဳလုပ္မႈမ်ားရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အတည္မျပဳႏုိင္သည့္ သတင္းမ်ား 

ထြက္ေပၚေနေသးသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ရခုိင္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔ကဲ့သို႔ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။ 

ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရိွ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား 

သတင္းေပးခ်က္အရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနဆဲ 

ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေျမျမႇဳပ္မုိင္းဆုိင္ရာ ပူးတြေဲဆာင္ရြက္မႈ 

ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေနၾကေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ား ဖယ္ရွားၾကမည္ဟူေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ ထြက္ေပၚမလာခဲ့ေပ။ တပ္မေတာ္တစ္ဖက္တည္းမွ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးကုိ 

အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လက္လုပ္ဗံုးႏွင့္ မေပါက္ကြဘဲဲ က်န္ရွိခဲ့သည့္ မုိင္းအၾကြင္းအက်န္ 

အနည္းငယ္မွ်ကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။  
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ျပည္နယ္အဆင့္ မုိင္းအႏၱရာယ္ လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲမ်ား (MRWG) က ဖြဲ႕စည္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ 

လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဇြန္တြင္ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႕သစ္ ႏွစ္ခုကို ဖြ႕ဲစည္းခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန 

အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ျပည္နယ္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း အယ္န္ဂ်ီအိုမ်ား 

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ယင္းအုပ္စုမ်ားက ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ 

လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ပါသည္။ ဧၿပီ ႏွင့္ ဇူလိုင္ တို႕တြင္ လူမႈဖူလံႈေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး 

ဝန္ႀကီးဌာနမွ လူမႈဖူလံုေရးဌာနက ႏိုင္ငံအဆင့္ MRWG ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းဌာနက 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ MRWG ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကိုလည္း ဧၿပီႏွင့္ ဇြန္တို႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။ MRWG အဖြ႕ဲဝင္မ်ား 

ဖန္တီးလုိက္သည့္ စံႏႈန္းမီ မိုင္းအႏၱရာယ္ ပညာေပးပုံစံကို ယင္းဌာနက ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ယင္းပံုစံကို MRWG အဖြဲ႕ 

အားလံုး အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ယင္းဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (ယူနီဆက္) တုိ႔က တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး 

ပညာေပးသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္ေသာ ပထမဆံုးသင္တန္းမွ သင္တန္းဆရာမ်ား 

က အဆုိပါ စံႏႈန္းမီပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ 

ကေလးစစ္သားမ်ား ။ ။ ယခင္ႏွစ္မ်ားကကဲ့သို႔ပင ္ ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ 

လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးျပဳလုပ္ရန္ အစုိးရႏွင့္ 

ကုလသမဂၢၾကား ၂၀၁၂ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ဆက္လက္တုိးတက္လ်က္ 

ရွိသည္။ ေအာက္တုိဘာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ တရားလြန္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သတင္းပို႔ရန ္

တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္သတင္းပို႔ျခင္းဆုိင္ရာ  ကုလသမဂၢႏိုင္ငံလုပ္ငန္းတပ္ဖြ႕ဲ (CTEMR) 

က ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းမႈ တစ္ခုတည္းကို စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၉ ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 

ေျခာက္ဦးေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားပါသည္။ တပ္မေတာ္ရာထူးအဆင့္ဆင့္မွ ေတြ႕ရွိေသာ 

ကေလးစစ္သား ၁၀၁ ဦးကို အစိုးရက လႊတ္ေပးခဲ့ပါ သည္။ ၂၀၁၂ ကစ၍ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ ကေလးစစ္သား စုစုေပါင္း 

၈၀၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ CTFMR က တပ္မေတာ္ကို သတင္းပို႔ေသာ သံသယရွိဖြယ္ အမႈေသးမ်ားကို တပ္မေတာ္က 

ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ CTFMR က ယင္းတုိင္ၾကားမႈမ်ားကို ဖုန္းလိုင္း၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အား 

ခိုင္းေစမႈ တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ ရပ္ရြာအဆက္အသြယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ခံရရိွပါသည္။ တရားဝင္ 

CTFMR လုပ္ငန္းစဥ္မွ မဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္မ ွ ထြက္ေျပးျခင္းႏွင့္ အျခားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

ႏတု္ထြက္ရေအာင္လုပ္ေပးမႈကို လက္ခံခဲသ့ည့္ ကေလးမ်ားမွာမူ ဖမ္းဆီးခံေနရကာ တပ္ေျပးအျဖစ္ စြခဲ်က္တင္ 

ေထာင္ခ်မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။ တပ္မေတာ္က ယင္းအမႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ 

တပ္ခြအဲဆင့္တြင္ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းမႈအားလံုး ပတိ္ပင္ထားမႈကို အစိုးရက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

ကေလးစစ္သား စေုဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ စစ္တပ္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ျပန္တမ္းဝန္အရာရွိမဟုတ္ေသာ 

စစ္သားမ်ားကို ဆက္လက္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားပါသည္။  ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ အမႈမ်ားအား တိတိက်က် တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း တပ္မေတာ္က CTFMR ကို သတင္းပို႔ေပးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ တာဝန္ယူ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္က ယင္းသတင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အသိမခံပါ။ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ အစိုးရကတိတည္မႈ တုိးတက္လာသည္ဟု ကုလသမဂၢက သတင္းပို႔ခဲ့ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ သေဘာတူထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ ေလးစား လိုက္နာမႈရိွမရွိ စစ္ေဆးရန္၊ 

ကေလးမ်ားကို တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းမႈ ရပ္တန္႔ရန္၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားကုိ 

ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တပ္မွထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ကုလသမဂၢေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳရပါသည္။ ကုလသမဂၢ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးသူမ်ားက ေတာင္းဆုိသည့္ 

စစ္တပ္စခန္းမ်ားအားလံုးကို ဝင္ခြင့္ရပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားေသာ 

ေနရာႏွစ္ခုစလံုးရွိ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းေရးဌာနမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဌာနမ်ား၊ စစ္အေျခစုိက္စခန္းမ်ား၊ 

ထိန္းသိမ္းေရးအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအားလံုးကို ဝင္ခြင့္ရပါသည္။ 

အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္း တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားကုိ ဝင္ခြင့္မွာမ ူပံုမွန္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေသးသည္။ 

လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ယူနီဆက္ႏွင့္ အျခားပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သူမ်ားက တပ္မွထုတ္ပယ္လုိက္ေသာ ကေလးမ်ားကို 

လူမႈေရး အကူအညီႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပံ့တုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ 

CTFMR ႏွင့္ ပူးေပါင္းလွ်က္ တပ္မေတာ္ တပ္မေတာ္အာဏာပိုင္မ်ားက စစ္တပ္အရာရွိမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ယင္းတို႕ထဲတြင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ထိရွိေသာ စစ္သားစုေဆာင္းေရးအရာရွိမ်ားအား 

ႏိုင္ငံတကာ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒအေၾကာင္း သင္ၾကားပို႕ခ်ျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။။ ႏိုင္ငံ၏ 

အဓိက တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေရးစခန္း ေလးခုတြင္  တာဝန္ခ်ထားေသာ တပ္သားမ်ားကို ယူနီဆက္က 

သင္တန္းေပးပါသည္။ ယင္းအဆင့္တြင္ ပယ္လုိက္ေသာ ကေလးစစ္သားေလာင္းလ်ာအေရအတြက္ 

တိုးတက္လာသည္ဟု ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေသာ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 

အစိုးရက တိုးျမႇင့္ခဲ့ကာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ CTFMR အတည္ျပဳေထာက္ခံမႈအရ 

လူသစ္စုေဆာင္းထားေသာ တပ္သားမ်ားကို လစဥ္ သင္တန္းေပးရာတြင္ အသက္အရြယ္ 

အကဲျဖတ္မႈသင္တန္းကိုလည္း ထပ္တိုးထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက အတင္းအက်ပ္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ကေလးစစ္သားမ်ား 

အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရ ံ ျပန္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ား  

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သိရပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းလုိင ္ (ရွမ္းနီ) 

တုိင္းရင္းသာမ်ားကို KIA က အတင္းအက်ပ္ တပ္သား စုေဆာင္းမႈရွိသည္ဟူေသာ အစီရင္ခံမႈမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ 

ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္း ျပဳလုပ္သည္ဟု သိရေသာ အျခားတုိင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားထတဲြင္ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKPA)၊ ကရင္အမ်ဳိးသား 

လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (KNLA)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ 

ကရင္နီတပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၊ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံျခားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (Department of State) ၏ လူကုန္ကူးမႈမ်ားအစီရင္ခံစာ (Trafficking in Persons 
Report) ကို www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ တြင္လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

ပဋိပကၡႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အျခားလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ။ ။ တိုက္ပြမဲ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ 

ရခိုင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားရိွ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ ရိကၡာေပးပို႔မႈ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သြားေရာက္မႈကို အစိုးရက ကန္႔သတ္ခဲ့ပါသည္။ 

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အင္န္ဂ်ီအိုဝန္ထမ္းမ်ားလံုျခံဳေရးကို အာမမခံႏုိင္ သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 

အကူအညီက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုပ ဲ အက်ဳိးျပဳေစလိမ့္မည္ဟု ဆိုလ်က္ ကုလသမဂၢႏွင့္ 

ႏုိင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို အစိုးရက အျမဲတေစ ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ 

အစိုးရတပ္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္မႈရရိွမွသာ တျဖည္းျဖည္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ခြင့္ေပးသည္မ်ား ရွိပါသည္။ ေဒသခံ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္ပရွိ ေနရာမ်ားမွ ေဒသတြင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ (IDPs) 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/


ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

၄၆,၀၀၀ထံ အဆီးအတားမဲ ့ဝင္ခြင့္ ရေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားကမူ 

ယင္းေနရာမ်ားကုိ အစိုးရက ေထာက္ခံမွသာ တရားဝင္ တာဝန္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ စက္တင္ဘာတြင္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မထားေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ လူစားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ 

အကူအညီေပးမႈကို သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္သာ ခြင့္ျပဳခ့ဲကာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္မူ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေပးလိုက္ 

မေပးလုိက္ျဖစ္သည္။  ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အုိးမဲ့အိမ္္မဲ့ျဖစ္သူ ၉၈,၀၀၀ ေက်ာ္ 

က်န္ရိွေနၿပီး ရခိုိင္တြင္ ၁၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနပါသည္။ တခါတစ္ရံ ရြာသားမ်ားမွာ အိမ္မွ ေတာထဲသို႔ 

ထြက္ေျပးခဲ့ရရာ မၾကာခဏဆုိသလို ဗံုးမ်ားေထာင္ထားသည့္ ဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္ကာ လံုေလာက္ေသာ 

အစာေရစာ၊ လုံျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အေျခခံ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိၾကေပ။ (အခန္း ၂(ဃ) တြင္ ၾကည့္ပါ။) 

ေအာက္တုိဘာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အစိုးရက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဝင္ေရာက္မႈကို ကန္႔သတ္ျခင္းအပါအဝင္ ရွင္းလင္းေရးစစ္ဆင္ေရးကို 

စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရိွ တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပန္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္မႈဆိုင္ရာ ဝင္ေရာက္မႈမွာ ႏွစ္ကုန္သည္အထိ ကန္႔သတ္ခံရဆဲျဖစ္ပါသည္။  

အရပ္သားမ်ားကို လူသားဒိုင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္ဟု တင္ျပမႈအခ်ဳိ႕ ရွိေနပါသည္။ (ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ 

ေစာ္ကားျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္းတြင္ ၾကည့္ပါ။) 

အခန္း ၂ ။ ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလိုက္နာေရး 

(က) လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝခြင့္ 

ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ “ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ရွိသည္”ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔ေထြျပားေသာ 
သတိေပးခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးကို က်င့္သံုးရာ၌ “ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ 
ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႕၏ ကိုယ္က်င့္တရားအလို႕ငွာျပ႒ာန္းထားသည့္ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္မဆန္႕က်င္လွ်င္”ဟု ပါရွိပါသည္။ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားမူ 
ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။ 

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေဖာ္ျပခြင့္ ။ ။ ဘာသာေရး အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ အစုိးရကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေသာ 

အယူအဆမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္အတြက္ အရပ္သားမ်ားကို အာဏာပုိင္မ်ားက ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဆႏၵျပမႈ သို႔မဟုတ္ 

ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈတို႕ႏွင့္ စြခဲ်က္တင္ပါသည္။ ေအာက္တုိဘာတြင္ အစိုးရက ဥပေဒကို 

မျပင္ဆင္မီ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရဘဲ ဆႏၵျပသည့္အတြက္ တရားစြဲမႈအခ်ဳိ႕မွာ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ 

ရာႏွင့္ခ်ီရွိကာ အဆံုးအျဖတ္ရရွိရန္ အေတာ္ေလး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာရွိ တစ္သီးပုဂၢလ 

ျပည္သူမ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ေတြကထက္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ားစြာ ပိုမိုရလာသည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ 

ႏိုုဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ အစိုးရက NLD အရာရွိ ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎အား ေအာက္တိုဘာတြင္ 

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ၌္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အစိုးရ၏ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဝဖန္သည့္မွတ္ခ်က္မ်ား တင္သည့္ 

အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒေအာက္ရိွ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြခဲဲ့ပါသည္။ ၎က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၏ 

တစ္ဖက္သတ္ သဘာဝကို ဆန္႔က်င္ေျပာခဲ့သည့္အတြက္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြင္း အာမခံမေပးဘဲ 

ထားခဲ့ပါသည္။ ၎ကို ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္အထိ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးဆဲျဖစ္ၿပီး ထိန္္းသိမ္းထားခံရဆဲျဖစ္ပါသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ဧၿပီတြင္ အစိုးရက ဘာသာေရးအသေရဖ်က္မႈႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္မွစကာ ေထာင္ဒဏ္၂ႏွစ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာ NLD 

ပါတီ၀င္ ဦးထင္လင္းဦး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ေထာင္ထဲတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုေက်ာ္ ေနထုိင္ခဲ့ရသည့္ နာမည္ႀကီး ဒီမိုကေရစီအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 

ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ႏွစ္စီ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ယူနတီဂ်ာနယ္မွ သတင္းစာဆရာ 

ငါးဦးတုိ႔ကိုလည္း လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္မွာ တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန္႔လာေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕သူမ်ားကမူ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားျဖင့္ 

ေစာင့္ၾကည့္ေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိဖုိ႔ 

စိုးရိမ္ပူပန္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားကုိ 

ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြႏဲွင့္ အျခားပြမဲ်ားတြင္ အစိုးရသတင္းေပးမ်ား အမ်ားအျပား 

တက္ေရာက္ေလ့ရွိသည္ဟု စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ေစာဒကတက္ၾကပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းက သတင္းေထာက္ 

မ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားကို စီစဥ္က်င္းပသူမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ သတင္းေပးမ်ားက 

စီစဥ္သူမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ား စာရင္းကို ေတာင္းဆိုပါသည္။ 

ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာတို႕တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မိမိတုိ႔ဘာသာ 

မီဒီယာဆင္ဆာျဖတ္မႈ ႏွင့္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား ျမင့္မားလာပါသည္။ လံုျခံဳေရးစုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားေၾကာင့္ မီဒီယာဝင္ေရာက္မႈကို 

ကန္႔သတ္ခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္သည့္ေဆာင္းပါးမ်ား 

ေရးသားေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အလုပ္ျဖဳတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆုိၾကပါ 

သည္။ 

သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ ။ ။ အမွီအခိုကင္းေသာ မီဒီယာမ်ား သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာၿပီး ကန္႔သတ္မႈ နည္းပါးစြာျဖင့္ 

လုပ္ငန္း လည္ပတ္ႏုိင္မႈ တုိးတက္လာပါသည္။ အစုိးရက ပုဂၢလိကပိုင္ ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝခြင့္ေပးသည္။ 

စက္တင္ဘာတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေန႔စဥ္သတင္းစာ ၂၇ေစာင္ ကို ထုတ္ေဝခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ခုနစ္ေစာင္မွာ 

ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ေနသည္။ 

ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလည္း  ပါဝင္ပါသည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ 

ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားတြင္ အက်ယ္တ၀င့္မေဖာ္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မီဒီယာအား 

ေရးသားခြင့္ အစိုးရက တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခြင့္ျပဳလာသည္။  သို႔ေသာ္လည္း မိမိဘာသာ ဆင္ဆာျဖတ္မႈက 

ဆက္လက္တည္ရွိေနေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၵဘာသာအစြန္းေရာက္မႈ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးတုိ႔ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အစိုးရက 

ျပည္၀င္ခြင့္ကို ကိုင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ဗီဇာသက္တမ္းမွာ ၂၈ ရက္မွ ေျခာက္လအထိ ရရွိၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ 

ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ ေအာက္တုိဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ေျမာက္ပိုင္းရခိုင္ျပည္နယ္ကို ၿခြင္းခ်က္အျဖစ္ 

ထားရွိပါသည္။ ယင္းေနရာတြင္ လံုျခံဳေရးစုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားေၾကာင့္ မီဒီယာဝင္ေရာက္မႈကို တပ္မေတာ္က 

တားျမစ္ထားသည္။ 

မီဒီယာမွ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္က လံုးဝသည္းခံခြင့္လႊတ္မႈ မရွိျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ Daily 
Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေဝၿဖိဳးကို အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးရွိ တရား႐ံုးတစ္ခုတြင္ 
တရားစြဆဲုိခဲ ့ သည္။ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးက ယင္းသတင္းစာကို တရားစြဆဲုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ သတင္းေဆာင္းပါး တစ္ခု၌ ကန္႔သတ္ဧရိယာကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဓာတ္ပံု႐ုိက္ကူးရာတြင္ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ယင္းတပ္မေတာ္ေတာ္သား၏ ဓာတ္ပံုတစ္ပုံ ပါလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ 
(MPC) ကို တုိင္ၾကားၿပီး တုိင္ၾကားစာ၏ မိတၱဴမ်ားကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာနခြဲ 
ဥကၠ႒ဆီကို ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမ ၄ရက္တြင္ ယင္းသတင္းစာက ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
MPC က တံု႔ျပန္ေျပာၾကားျခင္းမရိွဟု Daily Eleven က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ တပ္မေတာ္က 
ဦးေဝၿဖိဳးကို တရားစြခဲဲ့ပါသည္။ 

ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ စြခဲ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

ေရးသားသည္ဟု စြပ္စြကဲာ ဂ်ာနယ္လစ္ ဖီအိုနာ မက္ဂရီေဂါ ကုိ ျမန္မာတုိင္းမ္သတင္းစာက အလုပ္မွ 

ထုတ္ပယ္ခဲ့ပါသည္။ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ Macgregor ေရးသားၿပီး ျမန္မာတိုင္းမ္ 

သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ပတ္္သက္ၿပီး သမၼတ႐ံုး၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက 

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္၌ ေဝဖန္ေျပာဆုိၿပီးေနာက္ ၎အား အလုပ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

မက္ဂရီေဂါ က သတင္းရင္းျမစ္အမွားမ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက အခုိင္အမာဆုိထားသည္။ 

စြပ္စြခဲ်က္မ်ားကို ျငင္းဆုိခြင့္ေပးရန္အတြက္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ မေပးခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ မက္ဂရီေဂါ ၏ 

ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ထဲတြင္ အျခားသတင္းဌာနမ်ားကို ကိုးကားထားပါသည္။ ယင္းထဲတြင္ ေရးသားထားေသာ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈႏွင့္ အဓမၼက်င့္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု စြပ္စြခဲ်က္မ်ားကို 

ဦးေဇာ္ေဌးက ျငင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာတုိင္းမ္၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ဝန္ထမ္းလက္စြဲ စာအုပ္တြင္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကို 

ကိုးကားခဲ့သည္။  ယင္းစည္းမ်ဥ္းမွာ သတင္းစာ၏ သိကၡာကို က်ဆင္းေစပါက ဝန္ထမ္းအား ထုတ္ပယ္ႏိုင္သည္ဟု 

ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ မက္ဂရီေဂါ ကို ထုတ္ပယ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရိွပါ။ 

ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားစြာရသည့္ အဓိကမီဒီယာျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 

အမွီအခိုကင္းေသာ မဂၢဇင္းဂ်ာနယ္မ်ား၏ လည္ပတ္မႈမွာ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာကို ေက်ာ္လြန္ က်ယ္ျပန္႔လာခဲပ့ါသည္။ 

သတင္းစာဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝေရးအခ်ဳိ႕က အြန္လုိင္းသတင္းဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ 

အင္တာနက္ရရိွေသာ လူမ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားပါသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ သို႔မဟုတ္ အစုိးရ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ 

အနည္းငယ္ပါေသာ FM ေရဒီယိုဌာန ရွစ္ခု၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အစိုးရ၊ အစိုးရႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ 

စီးပြားေရးသမားမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ 

အစိုးရက ျပည္တြင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္မႈအားလံုးကို ဆက္လက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

ခ်န္နယ္ ေျခာက္ခုရွိရာ ငါးခုကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး တစ္ခုကို တပ္မေတာ္က 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ ျပည္သူလူထုကို ၿဂိဳဟ္တု႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားကို ဝယ္ယူ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

ကုန္က်စရိတ္မွာ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာအျပင္ဘက္ေန လူအမ်ားစုမတတ္ႏိုင္သည့္ပမာဏျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိက 

႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအျဖစ္ ႐ုပ္သံခ်န္နယ္ လိုင္စင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ကို မီဒီယာကုမၸဏီ ငါးခုကို 

ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္သံခ်န္နယ္လိုင္း 

ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ထပ္တိုး ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ မ်ားျပားလြန္းေၾကာင္း မီဒီယာအေတာ္မ်ားမ်ားက ဆိုၾကသည္။ 

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ ။ ။ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈမွာ 

အစိုးရသစ္ကူးေျပာင္းသည့္ မတ္မွစၿပီး ႐ုတ္တရက္ က်ဆင္းသြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားေရးအုပ္စုမ်ားက 

လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုေသာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ပစ္မွတ္ ထားေနတုန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ အစိုးရတာ၀န္ရွိမ်ားက စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကို 

ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ။ ။ အမ်ားအားျဖင့္ အေရးယူျခင္း 

မရိွေသာ္လည္း ျပည္ပမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းျဖင့္ 

ေပးပို႔ျခင္းကို ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားအတြက္ သတင္းေပးပို႔သည့္ 

သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းသည့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားမွာ ေႏွာင့္ယွက္၊ ၿခိမ္းေျခာက္၊ အဖမ္းခံရရန္ အလားအလာရွိပါသည္။ 

သတင္းစာဂ်ာနယ္ မထုတ္မီ ႀကိဳတင္ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ၾကားခ်က္မရွိပါ။ အစိုးရက ျပႆနာ 

ရွိႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

သတင္းဂ်ာစာနယ္မ်ားကို တရားစြဆဲုိ အေရးယူျခင္းမ်ား ရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းသမားမ်ားၾကား 

ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ရိွလာကာ ကိုယ္တုိင္ ဆင္ဆာျဖတ္ေနရသည္။ 

ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ စာနယ္ဇင္းသမား ေလးဦးကို ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ျပည္သူလူထုအတြင္း 

ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သျဖင့္ ယင္းသို႔ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းအမႈအတြက္ တရားစြခဲံရေသာ ငါးေယာက္ေျမာက္လူမွာ ပုန္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း 

ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ ငါးဦးကို တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၁ သိန္းခန္႔ (ေဒၚလာ ၈၃၀) ဒဏ္တပ္ၿပီး ၎တုိ႔ကို ရဲက ၂၀၁၅ 

ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။ ယင္းဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ 

ပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္ အရာမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ မရွိပါ။ ပံုႏိွပ္တုိက္ပိုင္ရွင္အေပၚ တရားစြဆဲုိမႈကိုမူ တရား႐ံုးက 

ပယ္ခ်ခ့ဲသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမတြင္  ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္ငါးဦးကို 
တရားစြဆဲိုခဲ့ပါသည္။ ယင္းဝန္ႀကီးဌာနက ပံုႏွိပ္စက္တစ္ခုကို ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားစြာေပးဝယ္သည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုထား 
ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သတင္းတစ္ပုဒ္က ဝန္ႀကီးဌာနကို အသေရဖ်က္သည္ဟူေသာ စြပ္စြခဲ်က္ျဖင့္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသို႕စြပ္စြခဲ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Daily Eleven အယ္ဒီတာအဖြဲ႕က ေစာဒကတက္ခဲ့ၿပီး ေ၀ဖန္ေရးသားမႈမ်ားကို 
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ အစုိးရက တရားစြျဲခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဇြန္တြင္ ယင္းသတင္းစာတုိက္မွ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ 
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င ္ ၁၆ ဦးကို တရား႐ံုးအမိန္႔ကို ဖီဆန္မႈျဖင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားစြဆဲုိခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းအသေရဖ်က္္မႈတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအရာရိွတစ္ဦး၏ တရား႐ံုးထြကဆ္ိုခ်က္ကို သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပမႈမွာ 
ဘက္လုိက္မႈရွိသည္ဟု စြပ္စြဲထားပါသည္။ ယင္းအမႈမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာအထိ စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္အထိ 
၎တို႔ကို အစိုးရက တရားစြဆဲုိထားဆဲျဖစ္သည္။ 

ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ယူနတီဂ်ာနယ္မွ စာနယ္ဇင္းသမား ငါးဦးကို သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အစိုးရက 

လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ၁၉၂၃ခုနစ္ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ၊ အသေရဖ်က္မႈဥပေဒကုိ 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ ၂၀၁၄ခုနစ္တြင္ အစိုးရက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒမ်ား ။  ။ တပ္မေတာ္က အသေရဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

မမွန္မကန္ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းဟုယူဆသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကို တရားစြဆဲိုခဲ့ပါသည္။ 

ပံုမွန္အားျဖင့္ အစုိးရက ယင္းအမႈမ်ားကို ကာလရွည္ၾကာစြာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အမႈပိတ္ခဲ့သည္။ 

ဥပမာ ဇြန္တြင္ စစ္တပ္က 7Day Daily သတင္းစာကို တရားစြခဲဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူူရဦးေရႊမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ပါသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

တပ္မေတာ္၏အာဏာကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္ဟု စြပ္စြခဲဲ့သည္။ သူရဦးေရႊမန္းက တပ္မေတာ္မွ 

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အစုိးရသစ္ႏွင့္ လက္တြလဲုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း ယင္းသတင္းစာတြင္ 

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၏ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးမႈႏွင့္ 7 Day Daily က ေတာင္းပန္ေၾကာင္း 

ေရးသားေဖာ္ျပၿပီးမွသာ တရားစြဆဲုိမႈကို တပ္မေတာ္က ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ 

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီမွလည္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို အသံုးျပဳကာ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို 

တရားစြဆဲုိခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ႏိုဝင္ဘာတြင္ Eleven Media 

Group၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္ႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေဝၿဖိဳးတုိ႔ကို အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ တရားစြခဲဲ့သည္။ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တန္ဖုိးႀကီးလက္ပတ္နာရီဝတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎အား လာဘ္စားသည္ဟု ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္ေရးသားကာ 

အသေရဖ်က္ခဲ့သည္ဟု ေျပာပါသည္။ 

အင္တာနက္ လြတ္လပ္မႈ 

အစိုးရက အင္တာနက္အသံုးျပဳကို ကန္႔သတ္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမရိွသကဲ့သို႔ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳမႈကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း 

မရိွေပ။ သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည့္ ဥပေဒအာဏာျဖင့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို အစိုးရက 

ေစာင့္ၾကည့္ေနကာ တပ္မေတာ္ကို ေဝဖနသ္ည့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳေနသူ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ႏွင့္ 

ဖမ္းဆီးရန္ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဆဲုိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။  

အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားကို အာဏာပုိင္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ သာဓကအခ်ဳိ႕လည္း 

ရွိေနပါသည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာမွာ အစုိးရ၏ တုိက္႐ို္က္ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈမရိွဘဲ စိတ္ကူးႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားကို 

ဖလွယ္ရန္အတြက္ ေပၚျပဴလာျဖစ္သည့္ ေဆြးေႏြးရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။ အင္တာနက္ 

ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္မႈမွာ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္အတြင္းတြင္ အင္တာနက္ 

အသံုးျပဳသူ ၃၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအို Freedom House က ထုတ္ျပန္သည့္ 

လက္ရွိ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္မႈမွာ လြတ္လပ္မႈမရွိဟု 

သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကႏွင့္ စာလွ်င္မူ အနည္းငယ္တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကိုလွဘုန္းကို (ၾကက္ဖႀကီးဆုိသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာေထာင္ထားသည္ဟု 

စြပ္စြကဲာ) ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြခဲဲ့သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ ၏ ပံုမ်ားကို ျပဳျပင္အသံုးျပဳခ့ဲသည္ဟု စြပ္စြခဲဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေခ်ာစႏၵီထြန္းႏွင့္ ပက္ထရစ္ ခြန္ဂ်ာလီတုိ႔ ႏွစ္ဦးမွာ အစိုးရအား အသေရဖ်က္သည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ယူဆသည့္ 

ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၎တုိ႔၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခစ္ာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ တင္သည့္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လစီ က်ခံၿပီးေနာက္ 

လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပြလဲမ္းမ်ား 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲလမ္းမ်ားကို အစိုးရက ကန္႔သတ္မႈမ်ား အနည္းငယ္ရွိသည္။ 

အစိုးရသစ္ အာဏာရၿပီး ပထမလအတြင္းတြင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ပညာေရးလႈပ္ရွားသူ ၈၀ 

ေက်ာ္ကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။  ၎တုိ႔မွာ ၂၀၁၄ခုနစ္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 

အသင္းအဖြဲ႕ ဖြ႕ဲစည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သည့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရျခင္း 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားက ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပညာေရးႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈ ပြေဲတာ္မ်ား က်င္းပရန္ ဆႏၵရွိလာေၾကာင္း ျပသခဲ့သကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ 

ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားျပားလာရန္လည္း ဆႏၵရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ပညာေရး 

တကၠသိုလ္က ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပညာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အျခားတကၠသိုလ္မ်ားကလည္း 

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လက္တြကဲာ အဂၤလိပ္ဘာသာအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ 

သင္ၾကားရန္ ႏုိင္ငံျခားနည္းျပမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ့ဲပါသည္။ 

အစိုးရက တကၠသိုလ္ပရိဝုဏ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကို တရားဝင္တားျမစ္ျခင္းျဖင့္ 

တကၠသိုလ္ ပရိဝုဏ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ 

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ကဲ့သို႔ပင ္ ျမန္မာေက်ာင္းသားသမဂၢအားလံုးမွာ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မရၾကဘဲ တရားမဝင္ 

ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနရပါသည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈပြမဲ်ားကို အစုိးရက ကန္႔သတ္သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ရိွခဲ့ဖူးသည္။ ဇြန္တြင္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးက ရန္ကုန္တြင္ 

က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးပြေဲတာ္တြင္ ျပသမည့္ Twilight Over Burma ဇာတ္ကားကို ျပသခြင့္ 

ပိတ္ခဲ့သည္။ ယင္းဇာတ္ကားမွာ ႐ွမ္းမင္းသားတစ္ပါးကို လက္ထပ္ခဲ့သည့္ ၾသစႀတီးယားသူတစ္ဦးအေၾကာင္း 

ျဖစ္သည္။ ၎မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းခ်ိန္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ယင္းဇာတ္ကားမွာ တုိင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္သည္ဟု အစည္းအရံုးက 

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈမွာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္တြင္းႏွင့္ 

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဝဖန္ခဲ့သည္။ 

(ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြ႕ဲစည္းျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ 

လြပ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ 

ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ေပးထားပါသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းအေပၚ 

ေျဖေလွ်ာ့ရန္အတြက္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 

အစၥလာမ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေဝးတရားေဟာျခင္းကို 

ဟန္႔တားခဲ့ပါသည္။ အစိုးရသစ္က ယင္းကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္တုိဘာအထိ ေျဖရွင္းျခင္း မရွိပါ။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယင္းမွာ 

ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြ႕ဲ၏ ဥပေဒအမွတ္ ၆/၁၉၈၈ ကုိ ထိေရာက္စြာ ဖ်က္သိမ္းလုိက္မႈပင္ 

ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ မွတ္ပံုတင္ဥပေဒအရ ျပည္တြင္း အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားအတြက္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မွတ္ပံုတင္ေစေရးႏွင့္ 

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအို ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ပါသည္။ 

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ ကြန္ရက္မ်ားသည္ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက 

သတင္းေပးပို႔သည္။ 

(ဂ) လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန (Department of State) ၏ ႏုိင္ငံတကာလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္အစီရင္ခံစာ 

(International Religious Freedom Report) ကို www.state.gov/religiousfreedomreport/ တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

(ဃ) လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္၊ ေနရပ္စြန္႕ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေပးမႈႏွင့္ 

ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား 

ျပည္တြင္း၌ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္၊ ႏုိင္ငံျခားသို႔ ခရီးသြားခြင့္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္းႏွင့္ ျပန္လာ၍ 

အေျခခ်ျခင္း အေပၚ မည္သည့္ဥပေဒကမွ အတိအလင္းႏွင့္ ျပည့္စံုစြာ ကာကြယ္ေပးထားျခင္းမရွိပါ။ ဥပေဒမ်ားအရ 

ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း မည္သည့္ေနရာ၌မဆို အေျခခ်ခြင့္၊ ေနထိုင္ခြင့္ကို “ဥပေဒအရ” ေ

ဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္မူ 

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ခရီးသြားလာခြင့္ အေၾကာင္းရင္းအေပၚ သမၼတသို႔ အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါသည္။ 

ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ယာယီလိပ္စာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ားအတြက္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည့္ 

မွတ္ပံုတင္အရာရိွမ်ားထံတြင္ ယာယီေျပာင္းေရႊ႕မႈလုပ္သည့္ အခါတိုင္း မွတ္ပံုတင္ အသိေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံတြင္း သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ။ ။ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာအမိန္႔မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားျဖင့္ 

ခရီးသြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ စက္တင္ဘာတြင္ အစုိးရက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္္ ေက်းရြာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ တျခားအိမ္တစ္အိမ္တြင္ ညအိပ္ညေန ေနထိုင္သည့္သူမ်ားသည္ ရပ္ကြက္ 

သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအာဏာပုိင္မ်ားထံ ႀကိဳတင္မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒသစ္အရ 

ဧည့္သည္မ်ားမွာ တစ္လထက္ ပိုမုိေနထုိင္မွသာ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား သြားလာမႈကိုမူ အစုိးရက ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ 

လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ အေထာက္အထားလိုအပ္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ရန္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ ဇာတိစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ တုိင္းရင္းသား 

လူနည္းစုမ်ားက ၎တို႔၏ ခရီးသြားလာမႈကို အစိုးရကန္႔သတ္ထားၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ 

ႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။  

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မူစလင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံတြင္းခရီးသြားလာခြင့္ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ကန္႔သတ္ထားသည္။ 

ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားျဖစ္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အဓိကေနထိုင္ရာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ 

စစ္ေတြ ငါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္၊ ခရီးသြားလာခြင့္တုိ႔အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ 

အထူးစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ 

ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အျခားရြာသို႔ ညအိပ္ခရီးထြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ “ပံုမွန္အေျခစုိက္ေနအိမ္မွ 

ညအိပ္ပ်က္ကြက္မႈပံုစ”ံ ကို ျဖည့္စြက္ေစတုန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားရြာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံတြင္လည္း 

ဧည့္စာရင္းတုိင္ရန္ လိုအပ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဤပံုစံမ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရရိွရန္ မၾကာခဏ ေငြညႇစ္ေတာင္းခံျခင္းမ်ား 

ႏွင့္ လာဘ္ထိုးရမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ 

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ခရီးသြားလာမႈ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း သြားလာခြင့္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ကြျဲပားၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ “ပံုစံ ၄” တင္ျပရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းပံုစံကို ၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန (INRD) တြင္ 

ထုတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားမည့္သူ အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴႏွင့္ လက္ရွိကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ယာယီမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား၊ အာမခံသူႏွစ္ဦးတို႕ကို ပူးတြဲတင္ျပမွသာ ထုတ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။ ပုံစံ ၄ ႏွင့္ 

ခရီးသြားလာျခင္းကို ၁၄ ရက္သာ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ဤပံုစံရယူရန္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လဝက႐ံုးသို႔ 

ေပးအပ္ရမည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း ၿမိဳ႕နယ္ေပၚမူတည္ကာ ကြျဲပားမႈရွိၿပီး ပမာဏအားျဖင့္ ၅၀,၀၀၀ က်ပ္မွ 

၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ ၃၈ ေဒၚလာမွ ၇၆ ေဒၚလာ) အထိ ရွိပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ 

ေနထိုင္ရာေက်းရြာမွေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္လဝက 

သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္အရာရိွမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ေနထုိင္ရာအရပ္ 

ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း ေနရာအသစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအသစ္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ 

ဤလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေနထုိင္ရာအရပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကို ထိေရာက္စြာတားျမစ္ထားသကဲ့သို႔ ရွိပါသည္။ 

မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ သမၼတ႐ံုးက ၂၀၁၂ခုနွစ္ကတည္းက သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အေရးေပၚအေျခအေနကုိ 

ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအမိန္႔မ်ားက သီးျခားဥပေဒျဖစ္ေနကာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ 

ကန္႔သတ္ထားသည့္အတြက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ား၏ လြပ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ကို 

မတုိးတက္ေစပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္မွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက 

သတ္မွတ္္ခ်ိန္အတြင္း ကန္႔သတ္အမိန္႔ ဆက္လက္တည္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီတြင္ ေၾကညာၿပီး ယင္းအေျခအေနကုိ 

အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွ မူစလင္မ်ား ျပည္နယ္ျပင္ပသို႔ ခရီးသြားလာျခင္းကို ခရီးသြားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထိထိ 

ေရာက္ေရာက္ တားျမစ္ထားပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကိုလည္း 

ယင္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ခရီးသြားလာျခင္းကို အစိုးရက ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု သိရပါသည္။  

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ပံုမွန္ႏွင့္ ေရွာင္တခင္ ညပိုင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း 

အစီရင္ခံခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ 

ျပည္ပခရီးသြားလာျခင္း ။ ။ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားတြင္ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေဒသခံအခ်ဳိ႕အေပၚ ျပည္ပခရီးသြားလာမႈပိတ္ပင္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို 

ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးၿပီး အနည္းငယ္ေႏွာင့္ေႏွးမႈႏွင့္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေတြ႕ၾကံဳရေၾကာင္း ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သတင္းေပးပို႔သည္။ ႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 

႐ိုဟင္မ်ားအား ျပည္ပခရီးသြားလာခြင့္အတြက္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္မေပးပါ။ 

ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ား ။  ။ တျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား အေတာ္မ်ားပါသည္။ မိမိဘာသာ 

ျပည္ပသို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ခြာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ရန္ ေရြးခ်ယ္သူမ်ားလည္းရွိသည္။ 

ယခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရက ျပည္ပေရာက္သူမ်ားကို ႏုိင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ ကူညီရန္ အားေပးခဲ့ရာ တခ်ဳိ႕ 

ျပန္လာခဲ့ၾကပါသည္။ 

ျပည္ပသို႔ အေျခခ်ရန္ ထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာျခင္း ။  ။ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ 

မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) အဆိုအရ စက္တင္ဘာကုန္တြင္ UNHCR ႏွင့္ ထုိင္းျပည္ထဲေရးဌာနအတြက္ စိုးရိမ္စရာ 

လူအေရအတြက္အျဖစ္ မွတ္ပံုမတင္ရေသးသူ ၁၀၃,၃၆၆ ဦး ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲပ့ါသည္။ အစိုးရက မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ 

ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္္အေျခခ်လာသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား အေျခခ်ႏုိင္မည့္ ေဒသ၊ အေနအထားတုိ႔ကုိ 

အကဲျဖတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ UNHCR ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ဘဂၤလာေဒ့ရွ္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း ေကာ့စ္ဘဇားခ႐ုိင္ရွိ တရားဝင္ဒုကၡသည္စခန္း ႏွစ္ခုတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ 

႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ၃၃,၀၀၀ နီးပါးရွိေၾကာင္း UNHCR က ထုတ္ျပန္သည္။ စခန္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ 

မွတ္ပံုတင္မထားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၃၅,၀၀၀ ခန္႔ေနထုိင္သည္ဟု သိရပါသည္။ စာရြက္စာတမ္းမရွိေသာ ေနာက္ထပ္ 

႐ိုဟင္ဂ်ာ ၂၀၀,၀၀၀ မွ ၅၀၀,၀၀၀ အထိက စခန္းအျပင္ဘက္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားရိွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 

ေရာေႏွာေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရာ ျမန္မာကပါ ႏိုင္ငံမဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ 

လက္မခံၾကေပ။ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ UNHCR က ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၅၄,၄၀၀ ခန္႔ကို မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ၎တို႔ထဲမွ ၁၃,၃၀၀ 

ခန္႔မွာ ႏုိင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ား ျဖစ္ကာ ၄၁,၁၀၀ မွာ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ 

မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားစြာရွိေသးေၾကာင္း အင္န္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕မ်ားက ယူဆထားၾကပါသည္။ 

စက္တင္ဘာကုန္္တြင္ မေလးရွား၌ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွႏုိင္ငံေရးခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားႏွင့္ 

ဒုကၡသည္အေရအတြက္ ၁၅၀,၂၂၆ ဦး ရွိလာသည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိး ၄၁,၀၀၀ ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ 

ျမန္မာမူဆလင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အျခားတုိင္းရင္းသား ၃၉,၀၀၀ တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာအရ ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားက 

အေရွ႕ေတာင္အာရွကို ေရေၾကာင္းမွ ျဖတ္၍ မေလးရွားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈက ၂၀၁၁ 

ခုႏွစ္ကစ၍ ႏွစ္စဥ္ ပထမႏွစ္ဝက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။ 

ျပည္တြင္း၌ ေနရပ္စြန္႕ခြာထြက္ေျပးေနရသူ ဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) 

ရခိုင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသူ 

၂၂၀,၀၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။ ယင္းပမာဏတြင္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းက အေရအတြက္မပါဝင္ပါ။ ယင္းေနရာမ်ားအတြင္းရွိ 

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာထြက္ေျပးရသူအေရအတြက္မွာ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ 

၄၀၀,၀၀၀ၾကား ရွိပါသည္။ ယင္းေနရာမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ အေရအတြက္အတိအက်ကို 

ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ 

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး႐ံုး (UNOCHA) ၏ စက္တင္ဘာ 

ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ 

၁၀၀,၀၀၀ခန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ထြက္ေျပးေနရသူမ်ား၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ 

အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပရိွ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ ယင္းေနရာသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ 

အကူအညီမ်ားေပးရန္ ဝင္ေရာက္မႈကို အစိုးရတပ္မ်ားက တားျမစ္ထားပါသည္။ ေနရပ္စြန္႕ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ားကုိ 

လက္ခံထားသည့္ ေနရာေပါင္း ၁၇၂ခုခန္႔ ရွိပါသည္။ အခ်ဳ႕ိေသာေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ားကို အိမ္ရိွသည့္ မိသားစုမ်ားထံ 

ခိုလႈံေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ တ႐ုတ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ေတာအုပ္မ်ားတြင္ ပုန္းေရွာင္ေနပါသည္။ 

အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား တုိက္ပြမဲ်ားမွာ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား 

တုိက္ပြမဲ်ားလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားထံ ဝင္ေရာက္ရန္မွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရိွေနဆဲ 

ျဖစ္ပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႕မ်ားကို စစ္ေဘးဒဏ္ခံ ရပ္ရြာမ်ားကို အကူအညီမ်ားေပးရန္ အတြက္ 

ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို အစိုးရက ကန္႔သတ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡမျဖစ္ခင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ၈၀,၀၀၀ မွ ၄၂,၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လာၾကသည္ဟု 

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကယ္ဆယ္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားက တင္ျပၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာက ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ 

လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက တုိက္ခုိက္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ 

ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ကမာၻ႕ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ 

အကူအညီေပးေရး႐ံုး (UNOCHA) က ခန္႔မွန္းပါသည္။ ဧၿပီလလယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင္ ရခုိင္တပ္မ်ားၾကား  

တုိက္ပြျဲဖစ္ပြားရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘူးသီးေတာင္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 

ခန္႔မွန္းေျခ ၁,၅၀၀ ခန္႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရပါသည္။ အစပိုင္း၌ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရသည့္ အဆုိပါ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားကို အစိုးရက ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ 

ယာယီတဲမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ စက္တင္ဘာတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ 

ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္၏ တပ္ဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲႏွင့္  နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ၾကား တုိက္ပြျဲဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ရြာ 

၂၂ ရြာမွ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးရသူ ၅,၆၀၀ ေက်ာ္မွာ ၿမိဳင္ႀကီးငူၿမိဳ႕နယ္ (ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖားအံ၏ 

ေျမာက္ဘက္ ႏွစ္နာရီအကြာ) တြင္ ခိုလႈံေနၾကပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူ ၂,၀၀၀ ခန္႔ရိွေနၿပီး 

လက္ခံထားေသာ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက 

ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ လူငယ္အုပ္စုမ်ား၊ 

ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္မူဆလင္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးတုိ႔ အပါအဝင္ ၁၂၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ ၂၀၁၂ အၾကမ္းဖက္မႈၿပီးကတည္းက 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အိုးအိမ္မဲ့အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 

လံုျခံဳေရးစစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရသူ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 

ခန္္႔မွန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လာသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ၉၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ စစ္ေတြရွိ 

ေက်းလက္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ကူညီေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ အကူအညီကို 

အားကိုးေနထုိင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေအဂ်င္စီမ်ားက IDP စခန္းအမ်ားစုတြင္ 

သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ အစားအစာ၊ ေနထိုင္ရန္အေဆာက္အအံုႏွင့္ မိလႅာစနစ္တုိ႔ ရရွိရန္ ပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။ 

သြားလာလႈပ္ရွားမႈအေပၚ စနစ္တက် ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရက ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 

လံုျခံဳေရးအရာရိွမ်ားက ႐ုိဟင္ဂ်ာ IDP မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ၿပီး မမွ်တေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ မူဆလင္လူမ်ဳိးမ်ားသာရွိသည့္ ေအာင္မဂၤလာ (အင္ဘာလာ) ရပ္ကြက္တြင္ လံုျခံဳေရးအတြက္ 

ေငြေပးမွသာ အနီးအနားေစ်းမ်ားတြင္ လိုအပ္သည္မ်ား ဝယ္ယူႏုိင္သည္။ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားႏုိင္သည္။ 

ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ျပင္ပတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအခ်ဳိ႕မွာ အေရးအဝယ္မ်ားအနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကသည္ဟု 

သိရပါသည္။ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွေနေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ 

ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့မႈ အနည္းငယ္ ရွိလာသည္ဟု  ေဒသခံမ်ားက ဆုိပါသည္။ 

ယခုႏွစ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ေအဂ်င္စီမ်ားမွာ ပ့ံပိုးကူညီမႈေပးရန္ ခရီးသြားလာခြင့္ကို 

ယခင္ထက္ပို၍ ပံုမွန္ရရိွလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကိုမူ ပံုမွန္မရရိွဘဲ တခါတရံ 

ပိတ္ပင္ခံရပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္ လံုေလာက္ေသာ ခြင့္ျပဳမႈကို 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ရရိွေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ မူစလင္ IDP မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားကို 

ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကို ဆက္လက္ရရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ IDP မ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လာမႈ အနည္းငယ္ရွိသည္ဟု UNHCR က 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္း 

ႏုိင္ငံေရး ခုိလႈံခြင့္ ။  ။ ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ သို႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခြင့္ 

ေပးမထားေပ။ ထို႔ျပင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ 

ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ 

UNHCR အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းဆုိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် မွတ္ပံုတင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ 

ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္သည့္ မူစလင္ ၁.၀၉ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု 

သန္းေခါင္စာရင္းအရ သိရပါသည္။ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ ခြျဲခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔မွာ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈေၾကာင့္ ယင္းသန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ အတိအက်ကုိ 

စာရင္းတင္ထားျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ UNHCR အရ ယင္းသန္းေခါင္စာရင္းပါ အေရအတြက္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ႏုိင္ငံမဲ့ 

႐ုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္တုိ႔၏ ခန္႔မွန္းေျခ အမွန္ျဖစ္သည္။ ကနဦးစိစစ္ေတြ႕ရွိမႈကို အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ႏုိင္ငံမဲ့ႏွင့္ 

မည္သည့္ႏုိင္ငံသားဟု ဆံုးျဖတ္ရခက္ခဲသည့္ လူဦးေရ မ်ားစြာရွိေနႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ တ႐ုတ္၊ 

အိႏၵိယႏွင့္ နီေပါႏြယ္ဖြားတုိ႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံသားဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ရရွိရန္ လူမ်ဳိးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈအေပၚ အေျခခံကာ 

ခြျဲခားဖိႏွိပ္မႈရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးေနသည္။  ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

သက္ဝင္ၿပီးေနာက္ အစိုးရက တုိင္းရင္သားမ်ဳိးႏြယ္စု ၁၃၅ စုကို “ႏိုင္ငံသား တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား” ဟု 

အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲ ၿပီး ဥပေဒအရ အလိုအေလ်ာက္ “ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္” ရရွိသည္။ အစိုးရ၏ တရားဝင္လူမ်ဳိးအုပ္စု ၁၃၅ 

စုတြင္ ယခင္ႏိုင္ငံသားဥပေဒေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကဲ့သို ႔မဟုတ္ဘဲ အထူးသျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဖယ္ခ်န္ထားသည္။ 

႐ိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသား အုပ္စုဝင္မ်ားကို ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားအျဖစ္ က်ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဥပေဒက ေဖာ္ျပထားသည့္ 

“ႏုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား” ဟု ဖြင့္ဆုိရာတြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ မျဖစ္မီ တစ္ႏွစ္အလို၊ ၁၈၂၃ခုႏွစ္ 

မတုိင္မီကာလက အျမဲေနထုိင္ခဲ့သူ လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ခ်င္းႏွင့္ ကခ်င္အပါအဝင္ 

အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု အုပ္စုမ်ားက ယခုခြျဲခားမႈစနစ္သည္ မတိက်ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဤျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ အလိုအေလ်ာက္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိိေသာ္လည္း 

အခ်ဳိ႕ေသာ လူနည္းစုျဖစ္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ား၊ တ႐ုတ္၊ နီေပါႏွင့္ ပသွ်ဴး (တ႐ုတ္) မ်ဳိးႏြယ္မ်ား 

အပါအဝင္ အခ်ဳိ႕မွာ ယခင္က ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရရွိႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အစိုးရက ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရင္းတြင္ 

မပါဝင္ေပ။ ႏိုင္ငံတြင္းေမြးဖြားသည့္ ကေလးမ်ားသည္ အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္ "ဆက္စပ္သက္ဆုိင္မႈ" မရွိခဲ့လွ်င္ 

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကာကြယ္ေပးထားမႈ မရိွပါ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမဲ့မိဘမ်ား၏ 

သားသမီးမ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရရိွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ဦးေရ တုိးပြားလာရသည္။ UNHCR ၊ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒကို ႏိုင္ငံ၏ 

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအညီ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ 

တုိက္တြန္းအၾကံျပဳလ်က္ရွိသည္။ (အခန္း ၆၊ ကေလးမ်ားကို ၾကည့္ပါ) 

႐ိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အမည္သည္ ၎တို႔ကို ၎တို႔ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အျခားမ်ဳိးႏြယ္စု ဆုိင္ရာ 

လကၡဏာမ်ားအရ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ခုအျဖစ္ ရည္ညႊန္းသတ္မွတ္ေခၚေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ 

ယေန႔ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ၎တို႔၏ ေနရင္းဇာတိျဖစ္ေၾကာင္း အျငင္းမပြားၾကေပ။သို႔ေသာ္ 

ယခုအေျခခ်ေနထုိင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ၍မဟုတ္သည့္တုိင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခင္က အာဏာပုိင္မ်ားက ႐ုိဟင္ဂ်ာတို႔ကို “ဘဂၤါလီ” ဟု အျမဲတေစ ရည္ညႊန္းေခၚဆုိၿပီး 

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ အေျခခ်ေနထုိင္သူ မူစလင္မ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား၊ 

သို႔မဟုတ္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ကိုလိုနီအုပ္စိုးမႈကာလအတြင္း ေခၚသြင္းလာသူမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေမတြင္ ယင္းလူစုကို ရည္ညႊန္းရန္ “ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ မဆူလင္မ်ား”ဟု အစုိးရမူဝါဒတြင္ 

စတင္အသံုးျပဳလာသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းအတြက္ အမည္ကတ္မ်ား (ICNV) ဆက္လက္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္ကို ေမတြင္ အစိုးရက 

ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာတြင္ အစိုးရက ကမန္မူဆလင္ ၃၉၀,၀၀၀ မွ ၃,၁၆၂ ဦးကို ICNV ကတ္မ်ား 

ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ အစိုးရ၏ ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ (ယာယီ 

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္) ကို ျပန္အပ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူအားလံုးကို အစိုးရက ဘဂၤလီဟု သတ္မွတ္ရန္ 

မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ အေစာပုိင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပုံစံမ်ားကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ လူမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ ဘာသာကို 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ ဒီဇင္ဘာစာရင္းအရ အစုိးရ၏ ႏိုုင္ငံသား အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၂,၀၀၀ ခန္႔ ပါဝင္လာၿပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ICNV ကတ္ 

ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာတြင္ အစိုးရက ရလဒ္ကို မထုတ္ျပန္ေသးေပ။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ 

လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ပါဝင္မႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ထပ္မံအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား မရိွၾကေပ။ 

အစိုးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္လက္ေဆာ္ၾသေနေသာ္လည္း အမ်ားစုက ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ 

ရလဒ္မ်ား ပုိမိုေသခ်ာဖုိ႔လိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ တစခ္်ိန္က အစိုးရက ၎တို႔ကို ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲ 

ေသာ္လည္း အစိုးရက ၎တို႔ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ လက္ရွိအခြင့္အေရးကို 

ေလ်ာ့ပါးေစေသာ ႏုိင္ငံသားသတ္မွတ္မႈပံုစံမ်ိဳးသတ္မွတ္ေပးမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ 

ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားအဆင့္ထက္နိမ့္သည့္ ပံုသ႑ာန္ႏွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ 

အဆင့္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အျခားဥပေဒမ်ားအရ ယင္းႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္မ်ား ယူျခင္း၊ စစ္တပ္၊ 

ဥပေဒဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ေျမယာႏွင့္ ေငြေၾကး 

အေမြဆက္ဆံခြင့္မရိွသကဲ့သို႔ ေဆးပညာႏွင့္ ဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ အတတ္ပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ဘြ႕ဲဒီဂရီ ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ 

ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ ဧည့္ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူအဆင့္တြင္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ 

တတိယေျမာက္ မ်ဳိးဆက္က်မွသာ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အျပည့္အဝခံယူခြင့္ရႏိုင္ပါသည္။ 

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ တရားဥပေဒအရ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအရ ျပင္းထန္စြာ ခြျဲခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း ခံေနၾကရသည္။ 

အစိုးရက ၎တို႔ အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာမွ ျပင္ပသို႔ သြားလာရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွမႈမွာလည္း ကန္႔သတ္ခံ 

ထားရသည္။ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာကဲ့သို႔ အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မေပးထားေပ။ 

အာဏာပုိင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစမႈႏွင့္ အာဏာျဖင့္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား 

ရွိသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈအတြက္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

လိုအပ္သလို ေမြးဖြားမည့္ ကေလးအေရအတြက္ကို မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ႏွစ္ဦးသာ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ 

ကန္႔သတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးႏွစ္ဦးသာယူရန္ မူဝါဒကုိ ေဒသအလုိက္ စည္းၾကပ္ရာတြင္ 

တသမတ္တည္းမရွိပါ။ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမိသားစုမ်ားတြင္ ကေလးႏွစ္ဦးအျပင္ 

အပိုကေလးမ်ားကိုလည္း မွတ္ပံုတင္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာပုိင္မ်ားက ဤသို႔ ေဆာင္ရြကမ္ေပးေသာ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းကုိ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဟန္႔တားထားသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေဒသခံ လံုျခံဳေရးအရာရိွမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား (အေရအတြက္ေသခ်ာမသိရ)အေပၚ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာမ်ားအရသိရပါသည္။ ေဒသခံအုပ္စုမ်ားက 

ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ နယ္စပ္အာဏာပိုင္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းျဖစ္ရပ္ေနာက္ပုိင္း လံုျခံဳေရးရွင္းလင္းမႈစစ္ဆင္ေရး 

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ားကို ႏွစ္ကုန္သည္အထိ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေပ။ 

ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ယင္းအစီရင္ခံခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။  

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ထြက္ခြာေျပာင္းေရႊ႕သူ အေရအတြက္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စၾကည့္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုးသို႔ 

က်ဆင္းသြားပါသည္။ ပထမေျခာက္လအတြင္းသာ ရာဂဏန္းအနည္းငယ္ခန္႔ ထြက္ခြာသြားသည္ဟု 

သတင္းရရွိပါသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္သိသိသာသာ 

ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ားမွာ ေလွေပၚတြင္ႏွင့္ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း 

လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ လူေမွာင္ခုိကူးျခင္းႏွင့္ အျခားႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ 

ရက္ေန႔တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ယင္းဧရိယာအတြင္း 

ျပဳလုပ္သည့္ လံုျခံဳေရးစစ္ေဆးေရးမွ ေရွာင္ေျပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္သူအေရအတြက္မွာ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာသည္ဟု ကုလသမဂၢႏွင့္ အင္န္ဂ်ီအိုက 

အစီရင္ခံစာမ်ားကေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဥပေဒမ့ဲ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

အတင္းအၾကပ္ ခုိင္းေစျခင္း၊ လိင္ကုန္ကူးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးထားခ်ိန္အတြင္း မေတာ္မတရားျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

ဖမ္းဆီးခံထားရစဥ္ ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ 

အခြင့္အေရးေပးရန္မ်ားကို စနစ္တက် ျငင္းပယ္ထားေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရရွိပါသည္။ 

မီဒီယာသတင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအင္န္ဂ်ီအိုမ်ားအဆုိအရ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္၌ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဇာကက္ပေကာင္း 

ေက်းရြာတြင္ ရြာသားမ်ားက လူငယ္အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦး၏ အေလာင္းကို ေလွတစ္စင္းေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ တစ္ဦးမွာ 

အရြယ္မေရာက္ေသးသူျဖစ္ကာ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ငါးဖမ္းထြက္သြားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 

၎တို႔ႏွစ္ဦးကို နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းတစ္ခုအနီးတြင္ ေနာက္ဆံုးေတြ႕လုိက္သည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။ 

သို႔ေသာ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏွစ္ကုန္သည္အထိ တရားခံမည္သူမွန္း မသိေပ။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈ ၂၄ မႈ ရွိခဲ့သည္ဟု ေဒသခံ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက 

သတင္းေပးပို႕သည္။ အမ်ားစုမွာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အစိုးရ ထိန္းသိမ္းခံရေသာ လူအမ်ားစုမွာ 

က်ပ္ ၉၅၀,၀၀၀ (၇၁၅ ေဒၚလာ) အထိ ေငြေပးျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ၾကသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူ အမ်ားအျပားမွာ 

ေထာင္က်ေနစဥ္အတြင္း အာဏာပိုင္မ်ား၏ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကို ခံရသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ 

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူတစ္ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ အရာရိွမ်ားက ၎ကို လက္ထိပ္ခတ္ကာ အက်ဥ္းေထာင္ 

ေခါင္မိုးတြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႐ိုက္ႏွက္ထိုးႀကိတ္ကာ ရင္ဘတ္ကို မီးႏွင့္႐ႈိ႕သည္ဟု 

ဆုိသည္။ က်ပ္ ၁၀ သန္း (ေဒၚလာ ၇၅,၀၀) ေပးမွ အရာရွိမ်ားက ၎ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ အတင္းအဓမၼ 

ခုိင္းေစမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္သည့္ သတင္းမ်ားကို ေဒသခံအင္န္ဂ်ီအိုမ်ားက ေပးပို႔ၾကသည္။ 

အမ်ားစုကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္စပ္အေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ျပဳလုပ္သည္ဟုဆုိသည္။ အစုိးရအရာရွိမ်ားက 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရြာသားမ်ားကိုခိုင္းေစၿပီးေငြမေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ 

မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းသည့္လုပ္အားခေပးျခင္းတုိ႔  ျပဳလုပ္သည္ဟု သိရသည္။ 

 

အခန္း ၃ ။ ။ ႏုိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္ 

ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲေပးျခင္းစနစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲွတစဆ္င့္ 

၄င္းတို႕၏အစိုးရကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ အျပည့္အဝတင္ျပေတာင္းဆုိႏိုင္သည့္ 

စနစ္တစရ္ပ ္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပခြင့္မရရိွေပ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား 

အားလံုး၏ ေလးပံုတစ္ပံု၌ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲတပ္မေတာ္သားမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး  ကာကြယ္ေရး၊ 

ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔ထားရန္ စစ္တပ္ကို အာဏာေပးထားသည္။ သမၼတက 

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကုိ ေၾကညာပါက တပ္မေတာ္က အစိုးရဌာနအားလံုးအေပၚ 

အကန္႕အသတ္မရွိ အာဏာလႊမ္းမိုးမႈရွိေနသည္ဟု ယူဆရသည္။ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 

သီးျခားျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခမုွာ အျခားႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားခံယူထားသူႏွင့္ ေသြးသားရင္းျခာ ေတာ္စပ္သူမ်ားကုိ 

သမၼတျဖစ္ခြင့္မွ တားျမစ္ထားပါသည္။ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရိွ 

ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္တပ္ကို ဗီတုိအာဏာ အပ္ႏွင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါဝင္ႏိုင္မႈ 

မၾကာေသးမီက ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား။   ။ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးတင္ျပခ်က္မ်ားအရ 

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ေရြးေကာက္ပြျဲပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း မ႐ဲံု ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ မူမမွန္မႈမ်ား မေတြ႕ရွိဟု 

သိရပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲွာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို ထင္ဟပ္သည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ ဖြ႕ဲစည္းပံုဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမရိွခဲ့ေပ။ 

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေနရာအမ်ားအျပားကို ေရြးေကာက္ျခင္းမရွိဘဲ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားအတြက္ ထားရွိျခင္းအေပၚ 

ေလ့လာအကဲျဖတ္သူမ်ားက စိုးရိမ္မႈရိွခဲ့သည္။ ခြျဲခားဆက္ဆံသည့္ အေျခခံမူေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ အပယ္ခံခဲ့ရသည္။ ယခင္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ မဲေပးခဲ့ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစု 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

အားလံုးနီးပါးခန္႔မွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ႐ုတ္သိမ္းခံရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးစီးေသာ NLD ပါတီမွာ ျပည္နယ္၊ 

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ ေနရာ ၁,၁၅၀ ၏ ၇၇.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး 

ဇန္နဝါရီတြင္ လႊတ္ေတာ္ကို တရားဝင္ေခၚယူခဲ့သည္။ NLD ဦးေဆာင္ေသာလႊတ္ေတာ္က ဦးထင္ေက်ာ္ကုိ 

သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခဲ့ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ ။ ။ အတိုက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၎တို႔၏စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵျပခြင့္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးေနၾကသည္။  

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မႈ ။  ။ အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား 

ပါဝင္မႈကို ကန္႔သတ္ထားေသာ ဥပေဒမရိွပါ။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားမွာ အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္း ပါ၀င္မႈ 

နည္းပါးဆဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ႀကီး ၂၂ ဦးပါသည့္ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄၀ 

ေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၄၃ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၂၃ ဦး ႏွင့္ ျပည္နယ္ 

၇ ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခု၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၈၂ ဦးတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၇၉ ဦးတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈမွာ ေရြးေကာက္ခံ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ႏွစ္ရပ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

ဦးေဆာင္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဒီဇင္ဘာအထိ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ ၇ ခုမွ ဝန္ႀကီး  ၅ ဦးမွာ ယင္းျပည္နယ္မ်ားရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္ ၃၇ ဦးပါဝင္ၿပီး 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၈ ဦးႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈၈၂ ဦးတြင္ ၇၇ ဦးတုိ႔ 

ပါဝင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္နယ္ သို႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုကို ကိုယ္စားျပဳ ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ 

ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွပါသည္။ အဆင့္အားလံုးမွ ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) တုိ႔၏ အဖြ႕ဲဝင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ထည့္သြင္းေရတြက္ထားျခင္း 

မရိွပါ။ NLD တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ္လည္း ကိန္းဂဏန္း အတိအက် မသိရပါ။ 

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္မႈမရရိိွေသးပါ။ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား (မဲေပးခြင့္ႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္) တို႔မွာ ဆုိးဆုိးရြားရြား ကန္႕သတ္ခံရဆဲ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔မွာ 

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကုိယ္စားလွယ္မ်ား မရွိပါ။ 

အခန္း ၄ ။ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အစုိးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမ့ဲေနျခင္း 

အစိုးရအရာရိွမ်ား  အဂတိလုိက္စားလွ်င္ ဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ အေရးယူႏုိင္သည္။ အစိုးရက မ်ားျပားလွေသာ 

အဂတိလိုက္စားမႈကို ဟန္႔တားရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနသည္။ အစုိးရက အဂတိလုိက္စားမႈကို တုိက္ဖ်က္ရန္ 

အေျပာႏွင့္ေရာ အလုပ္ႏွင့္ပါ စတင္လ်က္ရွိသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လက္ေဆာင္လက္ခံႏုိင္ျခင္းအေပၚလည္း 

ကန္႔သတ္ခ်က္ အသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ 

အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအပါအ၀င္ အစိုးရဌာနအခ်ဳိ႕မွာ အစိုးရ၏ 

တုိက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပတြင္ ရွိိေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

အဂတိလိုက္စားျခင္း ။ ။အဂတိလုိက္စားမႈမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ 

တရားစီရင္ေရးတြင္ ျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ တုိင္ၾကားသူမ်ားက ရဲတပ္ဖြ႕ဲကို 

လာဘ္ထုိးရန္လိုအပ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က အရပ္သားမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ေလ့ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစုိးရက 

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ အဂတိလုိက္စားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ေနပါသည္။  

ေငြေၾကးပိုင္ဆုိင္မႈ ေဖာ္ထုတ္ေၾကညာျခင္း ။ ။ အစိုးရအရာရိွမ်ား၏ ေငြေၾကးပိုင္ဆုိင္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ေၾကညာရန္ 

ဥပေဒေၾကာင္းအရ မလိုအပ္ပါ။ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ 

မိသားစုပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ ေပးပို႔ရန ္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက 

ခန္႔အပ္ထားေသာ သူမ်ားက ပိုင္ဆုိင္မႈ အရပ္ရပ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပရပါသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ 

လူအမ်ားသိေစရန္ အစိုးရကထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိပါ။ 

ဧၿပီတြင္ သမၼတ႐ံုးက ခြင့္ျပဳေသာ လက္ေဆာင္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ပမာဏႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

စည္းမ်ဥ္း လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္အရ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွာ 

က်ပ္၂၅,၀၀၀ (၁၈ ေဒၚလာ) ထက္ ပိုမိုတန္ဖိုးရွိေသာ လက္ေဆာင္မ်ားကို လက္ခံခြင့္မရိွပါ။ ယခင္အစိုးရေခတ္က 

သတ္မွတ္ ထားသည့္ ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (၂၂၅ ေဒၚလာ) ေအာက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းပါသည္။ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ 

လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ ကမ္းလွမ္းေသာ လက္ေဆာင္အားလံုးကို သက္ဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားထံ တင္ျပရန္ 

လိုအပ္သည္ဟုလည္း စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သီးျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ အစုိးရက 

ဧၿပီလလယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူပြေဲတာ္ခ်ိန္အတြင္း အဆင့္ျမင့္အစိုးရအရာရွိႀကီးတစ္ဦး၏ လက္ေထာက္တစ္ဦးကို 

မီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုက လာဘ္ထုိးရန္ႀကိဳးစားမႈကို လူသိရွင္ၾကားေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သူ သတင္းရပိုင္ခြင့္ ။  ။သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရမည္ဟု 

ဥပေဒျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အစုိးရက ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တုိးတက္လာေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား 

သို႔မဟုတ္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ထားေသာ 

အသံုးစရိတ္ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးကို 

အေသးစိတ္ခ်ထားေပးေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားမွာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အခ်က္အလက္မ်ားသာ ျမင္ခြင့္ရပါသည္။ အစိုးရက 

ဆုိရွယ္မီဒီယာတြင္ တည္ရွိမႈကို မ်ားစြာတုိးျမႇင့္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ 

သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အဓိကခ်န္နယ္အျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားရွိၾကပါသည္။ 

သတ္မွတ္႐ုပ္သံခ်န္နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားကႏွင့္မတူဘဲ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ မဲေပးမႈမွတ္တမ္းကို ျပည္သူမ်ားၾကည့္႐ွဴႏုိင္ရန္ အစိုးရက စီစဥ္ထားသည္။ 

 

အခန္း ၅။ စြပ္စြထဲားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အစုိးရသေဘာထား 

အစိုးရက ျပည္တြင္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အျပည့္အဝ 

ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိပါ။ ယခင္အစုိးရက ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုး (OHCHR) 

ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးမည္ဆုိသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ေပးခဲ့သည့္ ကတိကို  ယခုႏွစ္ကုန္သည့္တုိင္ လက္ရွိအစိုးရက 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ OHCHR ကုိ ႏုိင္ငံတြင္း အမည္ခံတည္ရွိခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း အစိုးရက 

OHCHR ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕အတြက္ ဗီဇာထုတ္ေပးရန္ အခ်ိန္ဆြထဲားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တို႔မွာ 

ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔သြားပါက ခရီးသြားခြင့္ျပဳမိန္႔ လိုအပ္ဆဲျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားမွာ 

႐ံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ႏုိင္ၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ 

နည္းပါးစြာလည္ပတ္ႏိုင္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ 

ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားမွာ ကာလတိုဗီဇာသာရရိွသျဖင့္ ဗီဇာသက္တမ္းတုိးရန္အတြက္ ႏုိုင္ငံမွ ေခတၱျပန္ထြက္ရန္ 

လိုအပ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အစိုးရက ေစာင့္ၾကည့္ဆဲျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုု စံုစမ္းစစ္ေဆးသည္။ သို႔ေသာ္ တစခ္်ဳိ႕ဧရိယာမ်ားတြင္ ယင္းသို႔ေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟု ေလ့လာ အကဲခတ္သူမ်ားက သတင္းပို႔ပါသည္။ 

ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ။ ။ ယခုႏွစ္အတြင္း ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ 

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္မထားသည့္ ဧရိယာမ်ားအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္မ်ားမွာ 

သိသိသာသာဆိုးရြားသည္။ ဧၿပီအစတြင္ တပ္မေတာ္က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္ပရိွ ဧရိယာမ်ားသုိ႔ 

ဝင္ေရာက္ခြင့္ပိတ္ခဲ့သည္။ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို လုိအပ္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရး 

အေထာက္အပံ့မ်ားရယူရန္အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး  အစိုးရဧရိယာအတြင္းရိွ 

ပစၥည္းေပးေဝသည့္ေနရာမ်ားကို လာေရာက္ေစသည္။ အစုိးရက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ယာဥ္တန္းမ်ားကို 

ပံုမွန္ သြားေရာက္ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ပမာဏနည္းေသာ 

ကူညီေပးမႈမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ ပိုမိုအဆင္ေျပသည္ဟုဆိုၾကပါသည္။ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ 

ေနာက္ဆက္တြဲနယ္ေျမရွင္းလင္းေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ 

အျခားလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္အတူ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားသည္ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေအာက္တုိဘာမွ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရႏိုင္ၾကပါ။  

အစိုးရက ကမာၻ႕ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ 

အထူးအၾကံေပးတုိ႔၏ ပံုမွန္ခရီးစဥ္မ်ားကို ကူညီစီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံအတြင္း အေျခစုိက္႐ံုးတစ္႐ံုး 

ဖြင့္လွစ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး OHCHR ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရိွေသးေပ။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက ICRC အဖြ႕ဲကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳၿပီးေနာက္ ICRC 

မွာ အရပ္ဘက္အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းစခန္းမ်ားဆီ သြားေရာက္ခြင့္ အျပည့္အဝ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အစိုးရက 

ICRC ကို ရွမ္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခြင့္ ေပးခဲသ့ည္။ 

အစိုးရ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ။ ။ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) 

က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ ေႏွာင့္ယွက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည္။ အမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားကို အစိုးရက ေခၚယူမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေသာ 

လြတ္လပ္သည့္ ယႏၱရားတစ္ခုအျဖစ္ လည္ပတ္ရန္မူ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွေနေသးသည္။ ယင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ပညာေပး သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ဖန္တီးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ေဝငွျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္သည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုၿပီး အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုမႈ တိုးတက္လာပါသည္။ 

ယင္းသို႔ တုိးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဇြန္တြင္ ရန္ကုန္ရိွ လူ႔အခြင့္အေရးအမႈတစ္ခုႏွင့္ ပတ္္သက္ၿပီး MHNRC ၏ 

ဝင္ေရာက္ဖ်န္ေျဖမႈအေပၚ လူထု၏ သိသိသာသာဆန္းစစ္မႈ ခံခဲ့ရပါသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ အိိမ္အကူမေလး 

ႏွစ္ဦး ငါးႏွစ္လံုးလံုး ရန္ကုန္ရွိ စက္ခ်ဳပ္ဆုိင္တစ္ဆုိင္တြင္ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ မတရားဖိႏွိပ္ခံရျခင္းႏွင့္ ျပင္ပႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခံရသည့္အေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ ကိုေဆြဝင္းက 

ေရးသားထားသည္။ ဇူလုိင္တြင္ ယင္းအမႈကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳသည့္အခါ ကိုေဆြဝင္းက 

ယင္းအမႈကို MNHRC သို႕ တုိင္ၾကားခဲ့သည္။ MNHRC က ယင္းအမႈကို ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖကာ ႏိွပ္စက္သည္ဟု 

စြပ္စြခဲံရသူမ်ားက ယင္းမိန္းကေလးမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅.၄၅ သန္းခန္႔ (ေဒၚလာ ၄,၁၀၀) ေပးေစခ့ဲသည္။ 

တစ္ဦးကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၁ သိန္း (ေဒၚလာ ၃,၁၀၀) ႏွင့္ တျခားတစ္ဦးကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃ သိန္းခြဲ (ေဒၚလာ 

၁,၀၀၀) ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ တရားစြဆဲုိမႈ မျပဳလုပ္ျခင္းက မတရားခံရသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို MNHCR 

ကကာကြယ္ေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လူထုက ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕က 

ဦးေဆာင္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းသူမ်ားဟု စြပ္စြခဲံရသူမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္မ်ားတြင္ 

ဖမ္းဆီးခဲ့ကာ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ တရားစြဆဲိုခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ 

လြႊတ္ေတာ္က MNHRC ကို သုံးသပ္ဆန္းစစ္ရန ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။  MNHRC ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင ္ ေလးဦးမွာ 

၎တုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ႏွစ္ကုန္တြင္ ယင္းဆန္းစစ္ခ်က္ကို  ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

၄င္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ အစိုးရက သတင္းေထာက္ကိုေဆြဝင္းကို စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ 

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလႊာ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

ၾသဂုတ္တြင္ အစိုးရက ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့သည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ လူမႈဘဝဖူလႈံေရး တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ခုိင္မာသည့္အစီအမံမ်ား 

အႀကံျပဳရန္အတြက္ ဘက္မလိုက္ေသာ သမာသမတ္ရွိသည့္ အဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုႏွစ္အတြင္း ယင္းေကာ္မရွင္ အဖြ႕ဲက ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ 

ေအာက္တုိဘာ၌ အၾကမ္းဖက္မႈ မျဖစ္ပြားခင္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားၿပီးအခ်ိန္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၇ 

ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ အစုိးရသုိ႔တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အခန္း ၆။ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအရ မေတာ္မတရားျပဳျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးေရာင္းခ်ျခင္း 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ။  ။ မုဒိမ္းမႈမွာ တရားမဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရက 

ထိိေရာက္ေသာ ဥပေဒစည္းၾကပ္ျခင္းမ်ဳိး မေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ။ ဇနီးမယားက အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ 

လင္မယားခ်င္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈမွာ ရာဇဝတ္္မႈ မေျမာက္ပါ။ အစိုးရက အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြျဲခင္း၊ 

ဥပေဒႏွင့္အညီ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းဆုိင္ရာ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ရဲမ်ား၏ 

စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားတြင္ နစ္နာသည့္ ကာယကံရွင္အတြက္ စဥ္းစားေထာက္ညႇာမႈမရိွဟု ဆုိၾကသည္။ ထင္ရွားေသာ 

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ မုဒိမ္းမႈအခ်ဳိ႕တြင္ ရဲမ်ားက အထူးသျဖင့္ ကရင္ႏွင့္ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မုဒိမ္းမႈတုိင္ၾကားသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ႏႈတ္အားျဖင့္ ေစာ္ကားေျပာဆုိၾကေၾကာင္းႏွင့္ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟု စြပ္စြခဲံရသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မွားယြင္းစြပ္စြ၍ဲ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္မႈျဖင့္ တုိင္ၾကားခဲ့သည့္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ျပန္လည္တရားဆြဲဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ေလ့ရွိၾကသည္ဟုေဖာ္ျပၾကသည္။ 

လင္မယားခ်င္း ဖိႏွိပ္က်ဴးလြန္မႈအပါအဝင္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ 

ႀကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ မိသားစုအတြင္း ဖိႏွိပ္မႈမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 

ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး လူမႈေရးအရ လက္ခံထားၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ အစုိးရက ကိန္းဂဏန္း စာရင္းဇယားမ်ား 

မျပဳစုထားေသာေၾကာင့္ လင္မယားခ်င္း ဖိႏွိပ္က်ဴးလြန္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တုိင္းတာရန္ ခက္ခဲသည္။ 

အျခားသူအား  ခႏၶာကိုယ္ ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ေစမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားရိွေသာ္လည္း 

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ လင္မယားခ်င္း မုဒိမ္းမႈ (အသက္ ၁၄ ႏွစ္အထက္ မယားျဖစ္သူ အမ်ဳိးသမီးကို 

မုဒိမ္းက်င့္မႈ အပါအဝင္) အတြက္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားမည့္ တိက်သည့္ 

ဥပေဒျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေပ။ ဤသို႔ေသာအမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ ေငြဒဏ္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္မွ 

တစ္သက္တစ္ကြ်န္းအထိ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးအရာရိွမ်ားက မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈမ်ား 

က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈကို စစ္တပ္အတြင္း စနစ္တက် 

ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနသည္ဟူေသာစြပ္စြခဲ်က္အားလုံးကုိ စစ္တပ္က ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အရပ္သူ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ မုဒိမ္းမႈ ၄၀ ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္တပ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 

ဝန္ခံခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ မဒုိမ္းမႈအေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယံုၾကည္ရေလာက္ေသာ ခန္႔မွန္းတြက္ 

ခ်က္မႈမရွိေပ။  ယခုႏွစ္အတြင္း ယင္းအမႈမ်ား ပိုမုိတုိးပြားလာသည္ဟု အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ သင္းကြပ္မႈ / လွီးျဖတ္မႈ (FGM/C) ။ ။ FGM/C ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ပြားေသာ အစီရင္ခံ 

ခ်က္မရိွပါ။ 

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈ ။   ။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈကို 

တားျမစ္ထားၿပီး ႏႈတ္အားျဖင့္ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားလွ်င္ ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အႏုိင္အထက္ က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသားႏွင့္ 

အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုမွာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏုိင္အထက္ျပဳမႈကို တားျမစ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို မသိရွိၾကျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ နမူနာျဖစ္ရပ္မ်ား မရိွၾကေၾကာင္း အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက 

ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္း မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မည္မွ် 

အတုိင္းအတာအထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေပၚေပါက္ေနေၾကာင္း မသိရွိရပါ။ ရဲတပ္ဖြ႕ဲမ ွ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားမွာ 

မတရားခံရသူမ်ားအေပၚ စာနာနားလည္မႈမရွိသကဲ့သို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္တရားစြဆဲုိမႈမ်ား 

အလြန္နည္းပါးသည္ဟု ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကဆုိသည္။ 

မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ။ ။လင္မယားစံုတြႏဲွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားရာတြင္ 

မိမိလိုခ်င္သည့္ အေရအတြက္၊ သားဆက္ျခားကာလႏွင့္ အခ်ိန္တုိ႔ကို လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရိွပါသည္။ ၂၀၁၅ 

ခုႏွစ္ ေမတြင္ အစိုးရက လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါက သားဆက္ျခားျခင္းကာလ လုိအပ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းအပါအဝင္ 

မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးမႈ ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ယင္းဥပေဒအရ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ “အထူးေဒသမ်ား” 

သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ လူဦးေရ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေမြးဖြားႏႈန္းႏွင့္ အစားအစာရရိွႏုိင္မႈ စသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ အထူးေဒသတစ္ခု ေၾကညာၿပီးသည္ႏွင့္ မိသားစု စီမံကိန္း 

စည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း အပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အထူးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ အစိုးရက ဖြ႕ဲစည္းခြင့္ေပးသည္။ 

ယင္းဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးကတည္းက အစုိးရက အထူးေဒသမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း မရိွေသးပါ။ စက္တင္ဘာလတြင္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခ ု (ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္) တြင္ 

မူဆလင္မ်ား၏ ေမြးဖြားႏႈန္္းကို ကန္႔သတ္ရန္ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးက 

ယင္းေတာင္းဆိုမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခ ုတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ ကန္႔သတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ကေလး ႏွစ္ဦးသာယူရမည့္ မူဝါဒကုိ စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းမူဝါဒကုိ 

အတင္းအၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားက သတင္းေပးပို႔သည္။ (အခန္း ၆(စ) 

တြင္ ၾကည့္ပါ) အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ပဋိသေႏၶတားေဆး အမ်ဳိးမ်ဳိး ရရိွႏိုင္ေစရန္ အစိုးရက 

တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၄၉ ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးထု၏ ၅၀ 

ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေခတ္္မီ သေႏၶတားနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီး ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သားဆက္ျခားရန္အတြက္ 

သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား သံုးစြျဲခင္းမရွိၾကေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ 

သိရပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပဋိသေႏၶတားေဆးရရွိႏုိင္မႈ နည္းပါးသည္။ ပဋိသေႏၶတားနည္းလမ္း မသံုးစြဲမႈ 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အလြန္ျမင့္မားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ 

ပဋိသေႏၶတားေဆးမရွိျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡဧရိယာအတြင္း လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လည္း 

သေႏၶတားေဆး/ပစၥည္းမ်ား လက္လွမ္းမမီႏုိင္ျဖစ္ရသည္။ 

ကုလသမဂၢခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေသဆုံးမႈမွာ အရွင္ေမြး ၁၀၀,၀၀၀ တြင္ 

၁၇၈ ဦး ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေသဆံုးမႈမွာ ၁,၇၀၀ ဦးရွိၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဘဝတြင္ 

ေသဆံုးႏိုင္သည့္ တစ္သက္တာအႏၱရာယ္မွာ ၂၆၀ ဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းရွိသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသား 

သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရိွ ကိုယ္ဝန္္ေဆာင္မိခင္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းမွာ အရွင္ေမြး ၁၀၀,၀၀၀ လွ်င္ ၃၁၄ ဦးရွိၿပီး 

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ပဥၥမေျမာက္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္သည္။ လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာအကူအညီ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြင္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ 

ကန္႔သတ္ထားျခင္း မ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ 

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးမႈ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းမ်ားမွာ ပိုမုိျမင့္မားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားက သတင္းေပးပို႔သည္။ 

အႏၱရာယ္မကင္းေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ားကလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးမႈ၏ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီး၏ အသက္ကို ကယ္တင္ရန္အတြက္ကလြၿဲပီး ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို 

ဥပေဒက တားျမစ္ထားသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေသဆံုးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျခားအဓိကအခ်က္မ်ားတြင္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈတြင္ သေႏၶတားေဆးအပါအဝင္ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အိမ္တြင္ ေမြးဖြားမႈ အေရအတြက္ 

ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ သားဖြားဆရာမ၊ အရနသ္ားဖြားဆရာမ၊ အေျခခံ 

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ အျခား ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ ရပ္ရြာက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားဆီမွ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရိွမႈ 

မရိွျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ကေလးေမြးဖြားမႈ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ကၽြမ္းက်င္ 

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းကေမြးဖြားေပးႏုိင္သည္ဟု UNFPA က ခန္႔မွန္းသည္။ 

ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း ။ ။ ဥပေဒအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ အေမြဆက္ဆံခြင့္မ်ား၊ 

ဘာသာေရးႏွင့္ ရာထူးဂုဏ္ အပါအဝင္ ဥပေဒႏွင့္ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ ရရိွၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 

ယင္းဥပေဒကို အစိုးရက စည္းၾကပ္ျခင္းရွိမရွိ မရွင္းလင္းလွေပ။  ဥပေဒအရ တူညီေသာ အလုပ္အတြက္ တူညီေသာ 

လုပ္ခလစာ ခံစားခြင့္ရရိွမည္။ သို႔ေသာ္ ရုံးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ယင္းအခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း ရွိမရွိ 

မရွင္းလင္းေပ။ အမ်ဳိးသား အမ်ားစုႀကီးစိုးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ သစ္ေတာ၊ လက္သမား ၊ ပန္းရနႏွ္င့္ 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း) တြင္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားမွာ ပါဝင္မႈ နည္းပါးေနေသးသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ 

ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအရ လိင္ကြျဲပားမႈကို အေျခခံၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ 

အစိုးရဝန္ထမ္းခန္႔ထားရာတြင္ “အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္သာ သင့္ေလ်ာ္သည္” ဆုိသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳျခင္း 

မရိွေတာ့ေပ။ စစ္တပ္က စစ္တကၠသိုလ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဆက္လက္လက္ခံခဲ့သည္။ 

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ဥစၥာပစၥည္းပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ အေမြဆက္ဆံခြင့္ ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း 

ဥပေဒကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြသဲည္။ ယင္းဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းဥပေဒေအာက္ရိွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြလဲြဲသည္။ 

ကေလးမ်ား 

ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း ။  ။ ၁၉၈၂ ႏို္င္ငံသားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားဟု 

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အလုိအေလ်ာက္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

ယခင္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားအမ်ဳိးအစားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာေသာ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ကေလးမ်ားကိုလည္း 

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳသည္ (မိဘတစ္ဦးက ႏုိုင္ငံသားစစ္စစ္ ျဖစ္ေနသေရြ႕)။ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ 

ေသြးေႏွာေသာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ား၏ တတိယမ်ဳိးဆက္ ကေလးမ်ားမ်ားမွာမူ 

ႏိုင္ငံသားခံယူရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ မိဘမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အျပည့္အဝရရိွၾကသည္။ 

မိဘႏွစ္ဦစလံုးမွာ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ 

တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးထဲမွ ျဖစ္ရမည္။ ဥပေဒအရ အစုိးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ 

တရားဝင္အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားအျဖစ္ ယူဆထားသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ခ်ဳိ႕မွာ 

ႏိုင္ငံသားစိစစ္အတည္ျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ (အခန္း ၂(ဃ) ကို ၾကည့္ပါ) ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္ 

ရရိွႏိုင္ၾကသည္။ ယင္းအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး မည္သို႔ရရွိမည္ကို အစိုးရက 

ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားပါ။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမခံရေသာ လူနည္းစုဝင္တစ္ဦးက 

ယင္းအစီအမံမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္ရၿပီးေနာက္ ယင္းႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ကို ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားအား 

ထပ္ဆင့္ေပး၍ ရႏိုင္မရႏုိင္ကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေပ။ 

ေမြးစာရင္း မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ေက်းရြာ-ၿမိဳ႕ျပ ကြာဟခ်က္မ်ား သိသိသာသာရွိေၾကာင္း အထင္ကရ ႏိုင္ငံတကာ 

အင္န္ဂ်ီအိုတစ္ခုက ေဖာ္ျပထားသည္။ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား (ဥပမာ-ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး) တြင္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ခ်က္ခ်င္း မွတ္ပံုတင္ေပးသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ မိဘမ်ားက အေျခခံ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေရးႏွင့္ 

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားရရွိရန္ ေမြးဖြားမႈကို မျဖစ္မေန မွတ္ပံုတင္ရသည္။ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 

ေမြးစာရင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ တစ္ခါတရံ တရားဝင္ျပဳလုပ္ၾကျခင္းမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုးဝေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း မရွိေပ။ 

ေမြးစာရင္းလက္မွတ္က ကေလးငယ္မ်ားကို အေရးႀကီးေသာ ကာကြယ္မႈမ်ားေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ကေလးလုပ္သား၊ အရြယ္မတုိင္ခင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအတြင္းသို႔ 

ဝင္ေရာက္ေစျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။ တစ္ခါတရံ ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ 

ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွမႈ ခက္ခဲတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ရရိွႏိုင္မႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုျဖစ္တတ္ပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ေမြးစာရင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ  

အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ (အခန္း ၂(ဃ) ကို ၾကည့္ပါ)။ နယ္စပ္ေဒသလူဝင္မႈစစ္ေဆးေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ 

(နစက) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကေလးငယ္မ်ားကို “အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျခင္း” ကို 

ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ (၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ပူးတြဲတပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့သည့္ တပ္ဖြ႕ဲျဖစ္ၿပီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ 

ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္အရာရိွ ၁,၂ဝ၀ ခန္႔ ပါဝင္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီးတြင္ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္)။ ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ရေသ့ေတာင္ရွိ ေနာက္ထပ္ ကေလးငယ္ ၁၅ ဦးကို 

အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သတင္းပို႔သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 

ယင္းကေလးငယ္မ်ားမွာ ၎တုိ႔၏အိမ္ေထာင္စု ႏွင့္ မိသားစုမွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ မပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ (အခန္း 

၂(ဃ) ကို ၾကည့္ပါ)။ 

ပညာေရး ။ ။ ဥပေဒအရ စတုတၳတန္း (ခန္႔မွန္းအသက္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔) အထိ စာမသင္မေနရ 

အခမဲ့လူတုိင္းသင္ၾကားႏိုင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ အစိုးရက အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ 

လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္ ေထာက္ပံ့မႈ နည္းပါးေနေသးသည့္အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားက တရားဝင္မဟုတ္သည့္ 

အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအဆုိအရ 

ထိုသို႔ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး တစ္ခါတရံ မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရသည့္ ကိစၥမ်ား ေလ်ာ့နည္း 

က်ဆင္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာင္းတက္မႈႏႈန္းမွာ က်ား-မ အခ်ဳိး သိသိသာသာ ကြာျခားလွျခင္း မရွိပါ။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒမွာ ယခင္ဥပေဒထက္ တုိးတက္လာသည္ဟု ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 

ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ာက ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမူ 

ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္မေပးျခင္းႏွင့္ ပညာေရးက႑အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ႏုိင္ငံေတာ္ရန္ပုံေငြ မရွိျခင္းတုိ႔ကို ေထာက္ျပေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ကေလးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမဲ့ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးသင္ယူႏိုင္ခြင့္မွာ အကန္႔အသတ္ 

ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ကေလးမ်ားကို မေတာ္မတရားျပဳျခင္း ။ ။ ကေလးမ်ားကို မေတာ္မတရားျပဳမႈကို ဥပေဒအရ 

တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒမ်ားမွာ လံုေလာက္မႈမရွိသကဲ့သို႔ တင္းၾကပ္မႈလည္း မရွိပါ။ 

ကေလးငယ္မ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမမႈမွာ စည္းကမ္းရွိေစရန္ဟုဆိုကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု 

အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ ၁၀,၀၀၀ ( 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၅ ) အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္။ မိသားစု၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ 

ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိသည္ဟု 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ၾကားသိရသည္။ လူမႈဖူဝန္ထမ္း ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယူနီဆက္ဖ္ႏွင္ အင္န္ဂ်ီအိိုမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ ၁၀ 

ခုတြင ္ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရး ေရ႕ွေျပးအစီအစဥ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အခုဆုိလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၇ 

ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၿပီး ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ား ပုိမိုခန္႔ထားကာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခံရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပ့ံပိုးေပးသည္။ 

ယင္းလုပ္ငန္းစတင္လိုက္ကတည္းက လူမႈဝန္ထမ္းဌာနသည္ ကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ 

မေတာ္မတရားျပဳမႈႏွင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ အမႈေပါင္း ၁,၂၀၀ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနရာမ်ားသို႔ လူမႈဝန္္ထမ္းမ်ား 

သြားေရာက္ေစခဲ့ကာ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ေျပးရျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ 

သြားလာမႈ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၎တို႔မွာ အကာအကြယ္မဲ့ျဖစ္ေနသည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လက္နက္ကိုင္ 

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း ကေလးမ်ားအေပၚ အလားတူ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနသည္။ 

အတင္းအဓမၼႏွင့္ ေစာစီးစြာ အိမ္ေထာင္ျပဳေစျခင္း ။ ။အိမ္ေထာင္ျပဳရန္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးအသက္မွာ ၁၅ ႏွစ္ဟု 

ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ကေလးသူငယ္ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။  ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳမႈမွာ ၁၃.၂ 

ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု သိရသည္။ အတင္းအဓမၼအိမ္ေထာင္ျပဳေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား မရွိပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ 

ကေလးသူငယ္ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အေရးႀကီးၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေျဖရွင္းျခင္းမရွိေသာ 

ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ 

သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ရွမ္း၊ ကယားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႕၌ ကေလးသူငယ္ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ 

အျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ 

အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါကို သင္းကြပ္မႈ/လွီးျဖတ္မႈ (FGM/C) ။  ။ အေပၚရိွ အမ်ဳိးသမီးက႑တြင္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ 

ကေလးငယ္မ်ားကို လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အသံုးခ်မႈ။  ။ ႏိုင္ငံတြင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ကေလး 

သူငယ္မ်ားအေပၚ စီးပြားေရးအရ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အသံုးခ်မႈမ်ဳိးအတြက္ စိစစ္အတည္ျပဳႏုိင္ေလာက္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား မရွိပါ။ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ လိင္ကုန္ကူးျခင္းေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး 

ကေလးသူငယ္လိင္ေပ်ာ္ပါးရန္အတြက္ လာေရာက္ေသာ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္အခ်ဳိ႕က ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားသည့္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ 

ခရီးသြားဧည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒ တစစုံ္တရာ မရွိေသာ္ျငား ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ 

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ျပည္တန္ဆာ ပေပ်ာက္ေရး အက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၃ အရ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ 

ေမြးျမဴျခင္း၊ ေစခုိင္းျခင္းတုိ႔ကို တားျမစ္ထားသည္။ အလားတူပင္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒအရ အသက္ ၁၄ 

ႏွစ္ေအာက္ရွိသူ ကေလးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို တားျမစ္ထားသည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတစ္ဦးကို 

စီးပြားျဖစ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ က်ဴးလြန္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ အျပစ္ေပးႏုိင္သည္။ 

ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိလိင္အသားေပးေဖာ္ျပျခင္းအား ဟန္႔တားထားၿပီး က်ဴးလြန္ပါက 

အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ မွစ၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး ဒဏ္ေငြ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၅ 

ေဒၚလာ)ပါ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အသက္မျပည့္သူႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားၿပီး အကယ္၍ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

က်ဴးလြန္ခံရသူသည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ပါက လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပဳက်င့္မႈအတြက္ ကာယကံရွင္ 

သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ သေဘာမတူသည္ျဖစ္ေစ မုဒိမ္းမႈေျမာက္သည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၄ ႏွစ္ၾကားရွိ နစ္နာသူ 

ကာယကံရွင္ကို မုဒိမ္းျပဳက်င့္လွ်င္ အျမင့္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္က်ခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ကုိ 

က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ တစ္သက္ထိ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသည့္ ကေလးသူငယ္ ဒုကၡသည္မ်ား ။ ။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားရိွ 

ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ ကေလးမ်ား၏ ေသဆံုးမႈႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံတြင္း က်န္ေဒသမ်ားထက္ သိသာစြာ 

ပိုမုိျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ (အခန္း ၂ (ဃ) ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ကို ၾကည့္ပါ) 

ႏိုင္ငံတကာသို႔ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲ ေခၚေဆာင္မႈမ်ား ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 1980 Hague 

Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္ 

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ Annual Report on International Parental Child Abduction ကို 

travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးအျမင္မ်ား 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အနည္းငယ္ေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား စုေဝး၍ ဘုရားဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းငယ္ 

တစ္ခုရိွသည္။ ဂ်ဴးမုန္းတီးဆန္႔က်င္မႈဆုိင္ရာ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ တစ္ခုမွ မရိွပါ။ 

လူကုန္ကူးျခင္း 

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန (Department of State) ၏ လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာ (Trafficking in Persons 
Report ) ကို www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ တြင္ ၾကည့္ပါ။  

မသန္စြမ္းသူမ်ား 

အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထား၌ျဖစ္ေစ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူရာ၌ျဖစ္ေစ၊ တရားစီရင္မႈေရး၌ ျဖစ္ေစ 

သို႔မဟုတ္ အျခားေသာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေဆာင္ရာ၌ျဖစ္ေစ ႐ုပ္ပုိင္း၊ အာ႐ံုခံစားမႈ၊ အသိဉာဏ္ႏွင့္ 

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းကို တားျမစ္သည့္ မသန္စြမ္းမႈ ဥပေဒကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

ဇြန္တြင္ အစိုးရက ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အျခား ခရီးသြားလာမႈပံုစံမ်ားတြင္ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ခြျဲခားဆက္ဆံမႈကို အထူးတလည္ တားျမစ္ထားသည့္ ဥပေဒမရိွပါ။ သို႔ေသာ္ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အစိုးရသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးစနစ္ကို လြယ္လြယ္ကူကူ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရကို 

ညႊန္ၾကားထားပါသည္။  အစုိးရက မသန္စြမ္းဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

မူၾကမ္းေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသးေပ။ 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာျပန္လည္ထူေထာင္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အသက္ေမြးေက်ာင္းသင္တန္းေပးျခင္း၊ 

ပညာေရးႏွင့္ လူမႈကာကြယ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရက မသန္စြမ္းသူမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (ယခင္မသန္စြမ္းသူမ်ားေကာင္စီ) အား မသန္စြမ္းသူမ်ား 

အဖြ႕ဲအစည္းအားလံုးအတြက္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္က 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ဝန္ႀကီးအဆင့္ေကာ္မတီအျဖစ္ တာဝန္ယူရသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း 

အစည္းအေဝး မက်င္းပခဲ့ပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း၏ အဆုိအရ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ား  

အရပ္သားအေတာ္မ်ားမ်ား မသန္စြမ္းျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းမွာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း 

ထိခုိက္မႈမ်ားအပါအဝင္ စစ္ပြ၏ဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ICRC အဖြ႕ဲက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေျခလက္ျပတ္ေတာက္သူ 

၁၂,၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ သံုးပံုႏွစ္ပုံသည္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းဒဏ္ ခံစားရၿပီး 

အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကို ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဌာန ေလးခ ု

ဖြင့္လွစ္လ်က္ ပ့ံပိုးကူညီေပးေနသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ ဖယ္ၾကဥ္မႈေၾကာင့္ 

ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမ်ား၊ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရိွမ်ားထံမွ ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ား 

ခံစားရေၾကာင္း သတင္းပို႔ခဲ့ၾကသည္။ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိ႔ကလည္း သိသာထင္ရွားသည့္ 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြာဟမႈမ်ားကို ေထာက္ျပကာ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ ပညာေရးျဖစ္ေစေရးအတြက္ 

အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

မသန္စြမ္း စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ တရားဝင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ဦးစားေပးအျဖစ္ ရရွိၾကၿပီး  ပံုမွန္အားျဖင့္ 

လစာႏႈန္းထား တူညီသည့္ အရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ကူးေျပာင္းထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရိွၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသာ စစ္သားမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားမွာ  သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 

ဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားေရာ ေငြေၾကးစရိတ္သင့္တင့္သည့္ ေဆးကုသမႈပါ မရရိွၾကပါ။ အေျခခံအားျဖင့္ 

စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမဟုတ္ေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ယာယီမသန္စြမ္းျဖစ္မႈအတြက္ တရားဝင္ေထာက္ပံ့မႈမွာ လစာ၏ 

သံုးပံုႏွစ္ပံုျဖင့္ တစ္ႏွစ္အထိ ခံစားခြင့္ ရိွၿပီး ထာဝရမသန္စြမ္းျဖစ္သြားသူအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ကင္းလြတ္သည့္ 

ပံုေသလစာ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ဥပေဒအရ မသန္စြမ္း ျဖစ္သြားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 

အလုပ္အကိုင္အကာအကြယ္ ေပးထားေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မရိွေပ။ 

အမ်ဳိးသားေရး၊ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု 

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရ၏ ၃၀ မ ွ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိၿပီး တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ျပည္နယ္ ၇ 

ခသုည္ ႏုိင္ငံပိုင္နက္၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည္။ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အစုိးရဆုိင္ရာႏွင့္ 

လူမႈအသုိက္အဝန္းဆုိင္ရာ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရး၊ 

အိုးအိမ္ေနရာခ်ထားမႈ၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈစသည့္ နယ္ပယ္မ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ားကလည္း ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စု ေနာက္ခံကြျဲပားမႈအေပၚ မူတည္လ်က္ 

လုပ္ခကြာျခားမႈ ႀကီးမားစြာရွိေနျခင္းသည္ ပံုမွန္ထံုးစံသဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ေနအိမ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားကို ေျပာဆုိေလ့ရွိၿပီး 

ႏိုင္ငံအႏွံ႔ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစာသည္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၏ မသင္မေနရ ဘာသာစကားအျဖစ္ 

ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းထံမွရရွိသာ ေဖေဖာ္ဝါရီအစီရင္ခံစာအရ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား 

ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ခါတရံ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေလ့ရွိသည္ဟု 

ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသခံဘာသာစကားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္ထားေသာ (ဥပမာ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕က 

ဖြင့္လွစ္သည့္) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ သင္ၾကားရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမွ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ေပးေသာ ဘြ႕ဲလက္မွတ္ မရရွိလွ်င္ အနာဂတ္ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းပါးသည္။ တုိင္းရင္းသာလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ခါတရံ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ 

သင္ရုိးညႊန္းတမ္းျဖင့္ သင္ယူရျခင္းမရွိပါ။ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေဝထားေသာ 

စာအုပ္စာတမ္းအေရအတြက္သည္ နည္းပါးလြန္းလွသည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွထားသည့္ ေဒသအခ်ဳိ႕၌ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 

ျပည္သူမ်ားအၾကား တင္းမာမႈ တစစ္ံုတရာ ေလ်ာ့ပါးလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေနရာမ်ား၌ဆက္လက္ 

ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ နယ္ေျမတြင္ တပ္စြထဲားဆဲျဖစ္ၿပီး 

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အေဝးေျပးလမ္းမမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏တပ္ဖြဲ႕မ်ား 

ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တင္းမာမႈႏွင့္ မလံုျခံဳမႈမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ေကအိုင္အုိအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ တုိင္းရင္းသား 

အုပ္စုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အစုိးရစစ္သားမ်ားက သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား၊ 

အဓမၼလုပ္အားေစခိုင္းမႈ၊ အဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား 

ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားသည္လည္း အလားတူ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ (အခန္း ၁(ဆ) ကို ၾကည့္ပါ) 

႐ိုဟင္ဂ်ာအပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မူဆလင္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးအေပၚ 

အေျခခံ၍ျဖစ္ေစ ျပင္းထန္စြာ ခြျဲခားဆက္ဆံခံေနၾကရသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား 

ပဋိပကၡသည္ မဆူလင္အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအေပၚက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ကမန္မူဆလင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အဓိကနစ္နာခဲ့ရသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္ ခရီးသြားလာခြင့္၊ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရယူခြင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ 

ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ (အခန္း 

၂(ဃ)ကို ၾကည့္ပါ)။ ရခုိင္ျပည္နယ္အႏွံ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာေၾကာင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးၾကရသူ အမ်ားစုမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူထုမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ ေရရွည္ေနရဖြယ္ရွိသည့္ 

စခန္းမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ 

ႀကီးမားေသာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရဆဲျဖစ္သည္။ 

လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း ခ်ဳိးႏိွမ္မႈႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအျမင္ႏွင့္ က်ားမၾကန္အင္လကၡဏာေပၚ 

အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္ အျပဳအမူမ်ား 

LGBTI ကို ေထာက္ခံသည့္ ပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ထင္ရွားေသာ အုပ္စုမ်ားရိွသည္။ ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ားႏွင့္ 

လူအမ်ားစုၾကားတြင္ လက္ခံႏိုင္မႈ နည္းပါးေနေသးေသာ္လည္း ပြမဲ်ား က်င္းပခြင့္ႏွင့္ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ ပြင့္လင္းစြာ 

ပါဝင္ခြင့္တုိ႔ကုိ LGBT အသုိက္အဝန္းပုိမုိလြယ္ကူစြာ ရရွိႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ 

တုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာသည့္တုိင္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းမွာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒအရ 

“မေလ်ာ္ကန္သည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ” အျပဳအမူအတြက္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြ်န္းအထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

“သဘာဝ မဟုတ္သည့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း” အတြက္ ဥပေဒအရ အမ်ဳိးသားေရာ အမ်ဳိးသမီးပါ တူညီစြာ 

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒအရ တင္းၾကပ္စြာ အေရးယူမႈ မျပဳသည့္တုိင္ ရဲမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ 

ေငြညႇစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း LGBTI အသိုင္းအဝိုင္းက သတင္းပို႔သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒကို အက်ပ္ကိုင္မႈႏွင့္ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ေငြညႇစ္မႈအတြက္ ပိုမိုအသံုးျပဳၾကသည့္အျပင္ LGBTI အသိုင္းအဝုိင္း၊ အထူးသျဖင့္ မိန္းမလ်ာမ်ားမွာ 

ရန္ကုန္ရဲအက္ဥပေဒ ၂၀ (၁၈၉၉)/ ရဲအက္ဥပေဒ ၃၅ (၁၉၄၅) ၏ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) ႏွင့္ (ဃ) (ေမွာင္ရိပ္ခို 

အေယာင္ေဆာင္မႈဟု လူသိမ်ား) အရ မၾကာခဏဆုိသလို တရားစြဆဲုိခံေနရသည္။  ယင္းဥပေဒမ်ားမွာ လူတစ္ဦးမွာ 

ေမြးရာပါ က်ားမျဖစ္မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ဝတ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳမူျခင္းကို “အေယာင္ေဆာင္ျခင္း” ဟု 

အေၾကာင္းျပသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစုတြင္ မ်ားစြာ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရေၾကာင္းလည္း LGBTI 

အသိုင္းအဝုိင္းက သတင္းေပးပို႔သည္။ ျပည္တြင္း အင္န္ဂ်ီအိုတစ္ခု၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ မိန္းမလ်ာမ်ားမွာ အျခား 

LGBTI မ်ားထက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရမႈ ျမင့္မားေၾကာင္း သိရသည္။ 

အလုပ္ခန္႔ထားရာတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအျမင္ႏွင့္ က်ားမကြျဲပားမႈကို အေျခခံၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံမႈရွိေၾကာင္း 

သတင္းပို႔မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ LGBTI မ်ားမွာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုလည္း 

ရင္ဆုိင္ရေၾကာင္း သိရသည္။ 

ခုခံအားက်ဆင္းေစသည့္ေရာဂါ (HIV/AIDS) အေပၚ လူမႈေရး စြျဲမင္ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ား 

အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရးမူဝါဒႏွင့္အညီ လူတုိင္းတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရိွေၾကာင္း 

ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ “လူ႔အဆင့္အတန္း” ကို အေျခခံၿပီး အစိုးရက ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းကို 

တားျမစ္ထားသည္။ အလုပ္ခန္႔ထားရာတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရန္ႏွင့္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ ညီမွ်မႈရရန္ 

လိုအပ္သည္ဟုလည္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားသည္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာပါေသာ 

၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးကုထံုးကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ 

ေဆးဝါးမ်ား မရရွိသည့္အခါ အစိုးရကို တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ ယင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ၾကားသူမ်ား 

မရိွခဲ့ပါ။ HIV ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးက႑အတြက္ အထူးေဖာ္ျပေပးထားေသာ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ HIV 

အထူးကာကြယ္ေရးဥပေဒ မရွိပါ။ 

လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမွ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားရိွေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔မႈမ်ား ရရိွဆဲျဖစ္သည္။ 

ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ HIV/AIDS ေရာဂါသည္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈလည္းပါဝင္သည္။ ေတြ႕ဆံုပြမဲ်ားႏွင့္ 

လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာ္ကားေျပာဆုိျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ 

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားရိွကာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားျခင္းလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ 

HIV/AIDS ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခမ်ားေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ျပစ္မႈအျဖစ္ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားရာ ယင္းအခ်က္မွာ 

ယင္းအျပဳအမူမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအေပၚ က့ဲရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈကို တုိက္႐ိုက္အားေပးေနသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ HIV တားဆီးျခင္း၊ ကုသျခင္းႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရိွရန္ ၾကန္႔ၾကာသည္။ ေရာဂါသည္မ်ားအေပၚ 

အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား ရွိလာၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ား၏ စိတ္သေဘာထားကို 

ေျပာင္းလဲလာသည္။ ဥပမာ- လႊတ္ေတာ္က ပထမဆံုး HIV/AIDS  အသိေပးလႈံ႕ေဆာ္သည့္ အစည္းအေဝးကို ကမာၻ႕ 

AIDS ေန႔၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ HIV/AIDS ေရာဂါရွင္မ်ားက ၎တို႔၏ 

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိပါးလာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို 

တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဦးခ်င္း၏ တုိင္ၾကားခ်က္ကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 

အာဏာမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကေလးသူငယ္ ေစာ္ကားမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

ေကာ္မရွင္သည္ လူထု၏ အႀကီးအက်ယ္ ကဲ့ရဲ႕မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ (အခန္း ၅ တြင္ ၾကည့္ပါ) 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးလိင္လုပ္သားမ်ားအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ကဲ့ရဲ႕အျပစ္ဆုိမႈမ်ားႏွင့္ 

ခြျဲခားႏွိမ့္ခ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔အတြက္ HIV ကာကြယ္ေပးမႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ လူမႈေရးအရ 

ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား ရရိွရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ ရဲမ်ားက လိင္လုပ္သားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ 

လိင္လုပ္သားမ်ားအတြက္ ကြန္ဒံုးမ်ား သယ္ေဆာင္သြားလာရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ရသည္။ 

အျခား လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား 

လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ မလုိလားဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ 

ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု တင္ျပမႈအခ်ဳိ႕ရွိသည္။ အမ်ဳိး၊ဘာသာ၊သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ 

(မဘသ) အပါအဝင္ ဗမာ-ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီအုပ္စုဝင္မ်ား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို ႐ႈံ႕ခ်ေဝဖန္ကာ 

မူဆလင္လုပ္ငန္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ တုိက္တြန္းေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ 

ရဲမ်ား၏ မညီမမွ် ဆက္ဆံမႈ၊ အစၥလာမ္ဘာသာကို သီးသန္႔သာကုိးကြယ္ရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ရရိွရန္ခက္ခဲမႈ၊ ခရီးသြားလာမႈကို ေဒသႏၱရအစုိးရ၏ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ 

ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ကန္႔သတ္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ ရွိေၾကာင္း မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားက ဆုိၾကသည္။ ဥပမာ- 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ အခ်ဳ႕ိေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားက ကမန္ မူဆလင္ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအား မကြျဲပားၾကေပ။ 

အမွန္တကယ္မူ ကမန္ မူဆလင္မ်ားမွာ ၁၉၈၂ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳေသာ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ ပါဝင္သည္။ အျမဲတမ္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ 

မူစလင္လူမ်ဳိးအမ်ားစု၏ မွတ္ပံုတင္ကတ္တြင္ “အိႏၵိယျမန္မာ” ဟု ေဖာ္ျပၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပဲခူးအေနာက္ရွိ 

မူစလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ တကယ္တမ္းမူ အိႏၵိယႏွင့္ လံုးဝဆက္ႏႊယ္မႈမရွိေပ။ 

ဇူလုိင္တြင္ လူအုပ္ႀကီးမ်ားက မူဆလင္ ဗလီႏွစ္ခုကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လံုးခင္ရြာႏွင့္ 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ သရဲသမိန္ရြာတို႔တြင္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ဗလီအသစ္ 

တည္ေဆာက္မႈမ်ားက တရားမဝင္ဟု စြပ္စြကဲာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို မဘသက ဦးေဆာင္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ 

ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ လူအနည္းငယ္ကိုသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ငါးရက္အၾကာတြင္ 

၎တို႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ အစိုးရကလည္း ယင္းျဖစ္ရပ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမရွိခဲ့သည့္အျပင္ ႏွစ္ကုန္သည္အထိ 

တရားခံမ်ားကို တရားစြဆဲုိျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ 

သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အဆုိအရ မူဆလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနႏွင့္ အစိုးရ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းရယူရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရိွေနသည္။ 

မဆူလင္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတုိ႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။  

အခန္း ၇။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား 

 (က) လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းေတာင္းဆိုပုိင္ခြင့္ 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ သမဂၢမ်ား ဖြ႕ဲစည္းခြင့္ရွိၿပီး 

စုေပါင္းေတာင္းဆုိညႇိႏႈိင္းခြင့္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ သပိတ္ေမွာက္ခြင့္ရိွသည္။ ဥပေဒအရ အလုပ္သမားမ်ားကို သမဂၢတြင္ 

ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရပါက ျပန္လည္ခန္႔ထားရန္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆုိခြင့္ 

ခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းက ရာထူးခ်ထားျခင္းႏွင့္ မျဖစ္မေန ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းျခင္း စသည့္ သမဂၢအေပၚ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ဆန္႔က်င္ေသာ ခြျဲခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်စြာ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိပါ။ သမဂၢတစ္ခုကို တရားဝင္ 

မွတ္ပံုမတင္မီ အလုပ္သမားမ်ားကို ထုတ္ပစ္ျခင္းအေပၚ ဥပေဒက လံုေလာက္စြာ ကာကြယ္ေပးထားျခင္း မရွိပါ။ 

ဥပေဒအရ အလုပ္သမားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕မ်ား ဖြ႕ဲစည္းလ်က္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား 

အဖြ႕ဲခ်ဳပ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳထားသည္။ ဥပေဒအရ 

ကာကြယ္ေရး၊ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ သမဂၢဖဲြဲ႕ျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္။ 

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းတြင္ အနည္းဆံုး အလုပ္သမားဦးေရ ၃၀ ဦး ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား၊ 

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန (အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန) ၏ ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္ အရာရိွမ်ားထံမွတဆင့္ 

မွတ္ပံုတင္အရာရိွခ်ဳပ္ထံ မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းကို သက္ဆုိင္ရာ 

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆံုး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္ 

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ခံလွ်င္ ဖြ႕ဲစည္းႏုိင္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ရမည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းကို သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆံုး ၁၀ 

ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ခံလွ်င္ ဖြ႕ဲစည္းႏုိင္သည္။ ဤအဆင့္ျမင့္ 

အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြ႕ဲစည္းရာတြင္ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ 

အမ်ဳိးအစားအလိုက္ တူညီေသာ အဖြ႕ဲမ်ား ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အလားတူ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြ႕ဲတုိ႔သည္ အဖြ႕ဲအစည္း စုစုေပါင္း၏ (၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀ 

ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ မနည္းေသာ အသီးသီး) ေအာက္အဆင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ခံရန္ႏွင့္ 

တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

အလုပ္သမားျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားအပါအဝင္ ျပည္တြင္း အင္န္ဂ်ီအုိမ်ား 

ဆႏၵအေလ်ာက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည္။ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေရြးခ်ယ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ပုိမုိ 

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရႏိုင္သည္ဟု ဆုိသည္။ မွတ္ပံုတင္ၿပီးပါက အဖြ႕ဲအစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ေျပာင္းလဲလုိပါက အရင္ဆံုး အစိုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္အေပၚ  

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမွာ က်ယ္ျပန္႕စြာဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ (အခန္း ၂(ခ) တြင္ ၾကည့္ပါ) 

ဥပေဒအရ သမဂၢက အလုပ္သမားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရန္ အခြင့္အေရးရိွၿပီး အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ 

စုေပါင္းေတာင္းဆုိခြင့္ရွိသည္။ ညႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ 

ေစလႊတ္ခြင့္ရိွသည္။ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အလုပ္ခန္႔ထားမႈ 

ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။ ဥပေဒတြင္ ညႇိႏႈိင္းေတာင္းဆုိမႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္သို႔မည္ပံု စီမံခန္႔ခြရဲမည္ဆုိေသာ အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ 

ဥပေဒသည္ က႑အမ်ားစုတြင္ လြတ္လပ္စြာ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းအေပၚ ကာကြယ္မႈေပးထားၿပီး အလုပ္သမား 

အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ဝင ္ အမ်ားစု၏ ဆႏၵျဖစ္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိျခင္း၊ 

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို သုံးရက္ ႀကိဳတင္၍ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕သို႔ 

အေၾကာင္းၾကားျခင္းတုိ႔ ရွိရမည္။ ဥပေဒသည္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အလုပ္ပိတ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ "အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား" တြင္ 

(သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္း၊ စာတုိက္၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ သတင္းျပန္ၾကားေရး၊ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ဆက္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာဆုိင္ရာလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္၊ ေရနံႏွင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း) မ်ားသည္ 

အလုပ္ပိတ္ဆႏၵျပလုိလွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၄ ရက္ ႀကိဳတင္၍ သက္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

ညႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕သို႔ အေၾကာင္းၾကားပါက ခြင့္ျပဳသည္။ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ 

သပိတ္ေမွာက္မည္ဆုိလွ်င္လည္း အျခားလုပ္ငန္းက႑မ်ားကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေယဘုယ်တူညီပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အနည္းဆံုး ၁၄ ရက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္ၿပီး သပိတ္မေမွာက္မီတြင္ 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြသဲူမ်ားအၾကား အနိမ့္ဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ အဆင့္မ်ားကုိ 

ႀကိဳတင္သေဘာတူညီထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒအရ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စုေပါင္းေတာင္းဆုိသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ 

အေျခခံမူေဘာင္ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ယင္းတုိ႔တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

ျပည္နယ္အဆင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဖ်န္ေျဖေပးျခင္း သို႔မဟုတ္္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သြားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ 

လံုေလာက္ေသာ ဥပေဒတင္းၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကင္းမဲ့ေနသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဌာနက  ျဖန္ေျဖေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို 

ေျဖရွင္းနည္းအမ်ဳိးအမ်ဳိးတုိ႔ကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ 

လက္ကမ္းစာေစာင္တစ္ခုကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕၊ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေရးေကာင္စီတုိ႔အတြက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြမဲ်ား ျပဳလုပ္ရန္လည္း စီစဥ္ခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာ 

ရွည္ၾကာ၊ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲၿပီး ယင္းကိုအသံုးျပဳ၍ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းလိုသူမ်ား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 

အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေစမည္ကို ျပင္ပေလ့လာသူမ်ားက စုိးရိမ္ပူပင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေရးေကာင္စီ၏ အမိန္႔ကို မနာခံရဟု ဥပေဒက တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ေျဖရွင္းေပးေသာ 

သေဘာတူညီမႈမ်ားကို မလိုက္နာမႈအတြက္ ဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မွာ ဒဏ္ေငြ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ 

(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ ေဒၚလာ) သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္သည့္အတြက္ နည္းပါးသည္။ 

ျပစ္ဒဏ္ပမာဏနည္းပါးျခင္းႏွင့္ စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ အလုပ္ရွင္မ်ားမွာ 

ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေရးႏွင့္ ေစ့စပ္ေရးအဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္ေပးမႈႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမိေစသည္ဟု 

ေလ့လာသံုးသပ္သူအခ်ဳိ႕က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားက ၾကားဝင္ဆံုးျဖတ္ေပးမႈမ်ားကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္သုိ႔ 

အယူခံဝင္သည္မ်ားရွိသည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ 

စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၏ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရန္ကုန္တြင္ျဖစ္ပြားၿပီး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္္မွာ 

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစီရင္ခံ ေဖာ္ျပရာတြင္ အႀကီးမားဆံုး အခက္အခဲမွာ ႏုိင္ငံစံု ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ 

လုပ္သားဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ 

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 

ILO အလုပ္သမား တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ဆက္၍ သတင္းေပးပို႔ ေဖာ္ျပေနၾကသည္မွာ 

သမဂၢမ်ား ဖြ႕ဲစည္းသည့္ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ပူးေပါင္းၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တုိ႔၏ 

အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားပုံသ႑ာန္ျဖင့္ လက္တံု႔ျပန္ၾကျခင္းေၾကာင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 

ရွိေနၾကသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆက္လက္၍ ေဖာ္ျပၾကသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ တုိက္တြန္းကူညီပံ့ပိုးမႈရွိေၾကာင္း 

႐ႈျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဖ်န္ေျဖေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာမႈ မရွိၾကေၾကာင္း 

သို႔မဟုတ္ အျခားေသာပုံစံျဖင့္ သမဂၢဆန္႔က်င္ေရး ခြျဲခားဖိႏွိပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကို သတင္းေပးပို႔မႈမ်ား 

အျမဲတေစရရိွေနသည္။ 

သတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း အလုပ္သမားမ်ား စုစည္းလႈပ္ရွားၾကသည့္အတြက္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း၊ 

ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းႏွင့္ ႐ိုက္ႏွက္ခံရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ရက္တြင္ Myanmar Veneer and Plywood Private Ltd. က အခ်ိန္ပုိေၾကးႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 

အလုပ္အကိုင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္အတြက္ စစ္ကိုင္းရွိ အလုပ္သမား ၁၂၈ ဦးကို အလုပ္မွ 

ရပ္စဲခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အလုပ္သမားလြတ္လပ္ခြင့္အဖြဲ႕အစည္းဟူေသာ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ 

အလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္း ေပၚေပါက္လာကာ လစာတုိးျမႇင့္ေပးရန္ႏွင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ 

အလုပ္အကိုင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ အလုပ္သမား ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ 

စစ္ကိုင္းမွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ အစပိုင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ယင္းဆႏၵျပပြကဲို ခြင္ျပဳခ့ဲေသာ္လည္း 

ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီးမွာ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ရဲဝန္ထမ္း ၂၀၀ က ဆႏၵျပသူမ်ားကို 

လူစုခြကဲာ ၇၁ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀ ဦးကို တရားမစြဘဲဲ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး 

၃၆ ဦးကို တရားစြဆဲုိမႈ ႐ုတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာတြင္ 

က်န္ရိွေနေသးေသာ ၁၅ ဦး (အလုပ္သမား ၁၀ ဦးႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ေက်ာင္းသား ငါးဦး) ကို 

ဆက္လက္ထိိန္းသိမ္းထားကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မအရ စြခဲ်က္မ်ားစြာ (တရားမဝင္ စုေဝးမႈ၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ 

ဆူပူအံုၾကြမႈအပါအဝင္) ျဖင့္ တရားစြဆဲုိထားကာ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈကို ဆုိင္းငံ့ထားသည္။ 

(ခ) အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္အားမေပးမေနရ ခိုင္းေစမႈကုိ တားျမစ္ျခင္း 

ဥပေဒအရ အဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈႏွင့္ လုပ္အားမေပးမေနရ အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစမႈ ပံုစံအားလံုးကို 

တားျမစ္ထားၿပီး အျခားသူတစ္ဦးအေပၚ အဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစသူကို ျပစ္ဒဏ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္းလည္း 

ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက ယင္းဥပေဒကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တင္းၾကပ္ျခင္း မရွိပါ။ 

ဥပေဒအရ အဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစမႈကို ခ်ဳိးေဖာက္လွ်င္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏုိင္ၿပီး ဤသို႔ 

အဓမၼခုိင္းေစမႈကို စစ္တပ္ကျဖစ္ေစ၊ အစုိးရျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္မႈအေပၚမူတည္၍ ျပစ္ဒဏ္ကြျဲပားျခားနားမႈ ရိွပါသည္။ 

စစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္သူကို စစ္ဥပေဒျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 

အျပစ္ေပးႏုိင္သည္။ အရပ္သား က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုမူ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ 

ဥပေဒအရ ၾကားနာမႈမ်ားျဖင့္ အေရးယူႏုိင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ လ 

ျဖစ္ၿပီး စစ္ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏုိင္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ားက 

အဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစမႈကို ဟန္႔တားရန္ လံုေလာက္မႈရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 

အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈကို အျမစ္ျဖတ္သုတ္သင္ရန္ ILO လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ကို အစိုးရက ဆက္လက္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ မတ္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္တြင္ပင္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ILO 

ႏွင့္ ယင္းအစီအစဥ္ကို သက္တမ္းတုိးခဲ့သည္။ ILO လုပ္ေဆာင္မႈ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ကာလအတြင္း ႐ုတ္တရက္ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ေရာက္ရိွလာသည့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို စစ္တပ္ႏွင့္ အစုိးရ ႏွစ္ဘက္စလံုးက တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစမႈမွာ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဆက္လက္ရရွိေနသည္ဟု ILO က 

ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ILO တုိင္ၾကားမႈနည္းလမ္းမွတဆင့္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစမႈအတြက္ 

တုိင္ၾကားမႈမ်ားမွာ မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္က အဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစမႈႏွင့္ မလုပ္မေနရ 

လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈမ်ားကို အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး 

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးအေရးယူရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ 

ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ စက္တင္ဘာတြင္ ILOက တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ်တုိင္ၾကားမႈ ၂၅ခုရရိွသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က 

တစ္လလွ်င္ တုိင္ၾကားမႈ ၃၃ခုရရိွခဲ့သည္။ တုိင္ၾကားမႈ ျမင့္မားေနျခင္းမွာ အတင္းအၾကပ္ လုပ္အားခုိင္းေစမႈမွာ 

တရားဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း သတိျပဳမႈ တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ဟု ILO က မွတ္ယူသည္။ ILO ႏွင့္ 

လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ပံ့ပိုးေသာ ကြန္ရက္မ်ား အားေကာင္းလာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္မႈစနစ္အေပၚ လူထု၏ 

ယံုၾကည္အားကိုးမႈက နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏိုဝင္ဘာတြင္ အစိုးရက ILO ႏွင့္ မူေဘာင္အသစ္ 

ေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ 

အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစမႈ သတင္းမ်ားမွာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲထားသည့္ ျပည္နယ္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအႏံွ႔ 

ျဖစ္ပြားလ်က္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရိွသည္။ ပ်႕ံႏွံ႔မႈမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

ပိုမုိ ျမင့္မားသည္။ အတင္းအဓမၼ ေပၚတာဆြျဲခင္း၊ ျပည္သူ႔အေျခခံစီမံကိန္းမ်ားတြင္ မလုပ္မေနရသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

စစ္တပ္၏ “ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး” မူဝါဒႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အတင္းအၾကပ္ 

ခုိင္းေစမႈမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူဝါဒအရ စစ္တပ္ တပ္ရင္းမ်ားက ၎တို႔အတြက္ အစားအစာႏွင့္ 

အလုပ္သမားကို ေဒသခံရြာမ်ားမွ ရယူရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ယင္းအခ်က္က အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစမႈႏွင့္ အျခား 

မတရားမႈမ်ားကို အဓိက ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အတင္းအၾကပ္ လုပ္အားခုိင္းေစမႈ အေလ့အထားမ်ား 

ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အခ်ဳိ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ စစ္တပ္က အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစမႈ 

ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အာဏာပိုင္တုိ႔တြင္ အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစမႈ မ်ားျပားလာသည္ဟု 

သတင္းမ်ားရရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစမႈမွာ 

ပုံမွန္အတုိင္းရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

ပုဂၢလိကက႑တြင္ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ILO က လက္ခံရရွိသည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ 

အလုပ္အကိုင္ဆံုး႐ႈံးရမည့္ အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုေၾကးရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ပို 

အလြန္အကၽြံဆင္းရျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ အိမ္အကူမ်ားအတြက္လည္း 

ကၽြန္ဘဝေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စားအုန္းဆီႏွင့္ ရာဘာစိုက္ပ်ဳိးေရး သို႔မဟုတ္ 

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ 

အတင္းအၾကပ္ ကေလးလုပ္သားျပဳမႈမ်ားလည္းရွိသည္ဟု အစီရင္ခံမ်ား လည္းရရွိသည္။ (အခန္း ၇ (ဂ) တြင္ 

ၾကည့္ပါ) 

ႏိုင္ငံျခားဝန္ႀကီးဌာန (Department of State) ၏ လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ (Trafficking in Persons 
Report) ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ 

(ဂ) ကေလးလုပ္သားတားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အနိမ့္ဆုံးအသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ဇန္နဝါရီတြင္ ၁၉၅၁ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းထူေထာင္မႈ အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၁ စက္႐ံုမ်ား အက္ဥပေဒကုိ အစိုးရက 

ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၄ 

ႏွစ္ထက္ “လူငယ္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ” အတြက္ အထူး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ထားရွိခဲ့သည္။ ဥပမာ- အသက္ ၁၄ 

ႏွစ္ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ “အႏၱရာယ္မရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္” တြင္သာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး 

တစ္ေန႔လွ်င္ ေလးနာရီအထိသာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ 

“အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္” လုပ္ေဆာင္ရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ရယူရမည္။ 

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လုပ္သားမ်ားကို အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ဥပေဒအရ 

တားျမစ္ထားသည္။ 

ကေလးလုပ္သားခုိင္းေစျခင္း အပါအဝင္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းရွိမရွိ တစ္ဖန္ 

ကၽြမ္းက်င္စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည္။ သို႔ေသာ္ အရင္းအျမစ္မ်ား နည္းပါးျခင္းက 

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ စစ္ေဆးေရးအရာရိွမ်ား ခ်ထားရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီးဌာနမွ 

စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ကေလးငယ္ အခြင့္အေရး စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 

ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည္။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ကုလသမဂၢ 

ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNICEF) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကေလးမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးေရး၊ အနိမ့္ဆံုး 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ အသက္အရြယ္ကိစၥမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ILO) ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ကာ ကေလးလုပ္သားကိစၥ ေျဖရွင္းေပးေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ILO ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ကေလးလုပ္သား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ဖြ႕ဲစည္းခဲ့သည္။ 

အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစိုးရဌာနအားလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၊ 

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ILO သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁၈၂ ၊ 

ကေလးလုပ္သားခုိင္ေစမႈ အဆုိးရြားဆံုးပုံသ႑ာန္မ်ားကို အဆံုးသတ္ေစေရးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ 

ယင္းလုပ္ငန္းကုိ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြရဲန္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ အစုိးရက ၎၏ 

၂၀၁၅ အလုပ္သမားအင္အားစစ္တမ္းမွ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကိ ု တင္ျပခဲ့သည္။ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ စက္တင္ဘာတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား 

ဝန္ႀကီးဌာနက ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္အကိုင္စာရင္း မူၾကမ္းကို ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသား သံုးဦးသံုးဖလွယ္ 

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြသဲို႔ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။  

ကေလးမ်ားကို စစ္သားအျဖစ္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈတြင္ အျပစ္ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသူမ်ားအတြက္ 

ရာဇဝတ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ အစိုးရက စစ္တပ္တြင္ 

ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈပေပ်ာက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္။ (အခန္း ၁(ဆ) 

တြင္ ၾကည့္ပါ)။ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားအတြက္ ရာဇဝတ္မႈ ျပစ္ဒဏ္မွာ စစ္ဥပေဒအရ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမွစၿပီး 

အရပ္ဘက္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းမွ ခုနစ္ရက္စာ လုပ္အားခႏွင့္ညီမွ်ေသာ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ျခင္းထိ 

ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အရပ္သားမ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈဥပေဒအရ ကေလးမ်ားကုိ လူသစ္စုေဆာင္းမႈအတြက္ 

အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြ်န္းအထိ က်ခံရႏိုင္သည္။ ယင္းဥပေဒအရ 

အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရစည္းၾကပ္မႈမွာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

မျပဳလုပ္ေအာင္ တားျမစ္နိုင္သည္အထိ ထိေရာက္မႈမရိွလွေပ။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

ကေလးလုပ္သားမွာ ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနၿပီး သိသိသာသာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားမွာ စားစရာမရိွေလာက္ေအာင္ 

စီးပြားေရးအေျခအေန ဆိုးရြားလြန္းလွသျဖင့္ ကေလးမ်ားကို မတက္မေနရ ေက်ာင္းပညာေရး ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ႏွင့္ 

ရံဖန္ရံခါ ပညာေရးမၿပီးဆံုးမီတြင္ ေက်ာင္းထုတ္ အလုပ္လုပ္ခိုင္းရသည္မ်ား ရွိေနသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 

ကေလးမ်ားမွာ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေသးစားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ 

လက္ေပြ႕ အေရာင္းသမား သို႔မဟုတ္ အမႈိက္ေကာက္၊ စားေသာက္ဆုိင္နွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ စားပြထဲုိး၊ အိမ္ေဖာ္ 

စသည့္ အလုပ္မ်ား လုပ္ၾကသည္။  

လက္ရွိ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ စုေဆာင္းႏိုင္ရန္ 

အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဌာနက အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လက္တြလဲုပ္ေဆာင္သည္။ ကေလးလုပ္သားခုိင္းေစမႈ၏ 

အႏၱရာယ္မ်ားကို သတိျပဳမႈ ျမင့္တက္ လာေစရန္ မိဘမ်ားကို တုိက္႐ိုက္လႈံ႕ေဆာ္မႈ စတင္ခဲ့သည္။ 

ကေလးမ်ားအတြက္ ရရွိႏုိင္ေသာ အျခားပညာေရး ေရြးခ်ယ္ စရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားေပးခဲ့သည္။ 

ႏိုင္ငံရွိ ေနရာ သုံးေနရာ (ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္) တြင္ ကေလးလုပ္သားခုိင္းေစမႈအတြက္ 

ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ILO က မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ပိုမိုရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ 

အသိပညာေပး စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ ဖန္္တီးခဲ့ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အစီအစဥ္ ႏွစ္ခု ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တစ္ခုမွာ 

ကေလးမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္က ဆြထဲုတ္ၿပီး ေက်ာင္းခန္းထဲသို႔ ျပန္ထည့္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ 

ကေလးစစ္သားေဟာင္းမ်ားကို အတန္းပညာ သို႔မဟုတ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ 

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရး ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္၏ “ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္” အရ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက 

အႏၱရာယ္မရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ရန္ လူငယ္လုပ္သားမ်ားအတြက္ 

အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရက ILO ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ကေလး ၃,၆၀၀ ႏွင့္ 

အိမ္ေထာင္စု ၁,၀၀၀ တုိက္႐ို္က္အက်ဳိးေက်းဇူးရရန္ ပညာေရး၊ အလုပ္သမား အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ မြန္၊ 

ဧရာဝတီႏွင့္ ရန္ကုန္တုိ႔တြင္ ဝန္္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝမရွိဘဲ ရုိးရုိးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 

ကေလးအေရအတြက္ တုိးတက္လာသည္။ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ျပစ္မႈအေသးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္၊ 

စီးပြားျဖစ္ လိင္အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ HIV/AIDS ႏွင့္ အျခား လိင္မွတဆင့္ ကူးဆက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား 

ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ရိွသည္။ (အခန္း ၆။ ကေလးမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ) 

ကေလးမ်ားမွာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေတာင္းရမ္းျခင္းတုိ႔အတြင္း အတင္းအၾကပ္ ခုိင္းေစခံရႏုိင္ေျခ 

ရွိသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားမွာ မိသားစု စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံုမွန္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ 

ေနၾကၿပီး ရံဖန္ရံခါ အတင္းအၾကပ္ ခုိင္းေစခံရျခင္းမ်ား ရွိသည္။ 

အစိုးရက ကေလးစစ္သားမ်ားကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးေနၿပီး ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ စစ္တပ္အရာရိွမ်ားကုိ 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေနသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားက စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 

ကေလးမ်ားကို ဆက္လက္ စုေဆာင္း အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာမ်ားက ညႊန္ျပေနသည္။ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကလည္း ကေလးစစ္သားမ်ား ဆက္လက္စုေဆာင္းေနေသးေၾကာင္း 

သိရသည္။ (အခန္း ၁(ဆ) ကိုၾကည့္ပါ) 

(ဃ) အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားက လူမ်ဳိး၊ လိင္၊ က်ား-မ ကြျဲပားမႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ 

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ လိင္ပုိင္းခံယူမႈ ၾကန္အင္လကၡဏာ၊ ခုခံအားက်ဆင္းေရာဂါ သို႔မဟုတ္ 

အျခားကူးစက္ေရာဂါမ်ား ရွိေနသည့္အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ လူမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို တိက်စြာ တားျမစ္ထားျခင္း မရွိပါ။ 

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားတြင္ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ား ရိွခဲ့ၿပီး 

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မူဆလင္မ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစကာ 

လုပ္သားမ်ား ငွားရမ္းရန္၊ ထိန္းသိမ္းထားရန္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္စံႏႈန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ 

ပုဂၢလိက ကန္ထ႐ိုက္မ်ား ရယူႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ကို ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 

လိင္အေျခအေနႏွင့္ က်ား-မ ကြျဲပားမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရရိွပါသည္။ 

ယင္းတို႔ထဲတြင္ LGBTI မ်ားကို ရာထူးတိုးမေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္ထုတ္္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ပြင့္လင္းေသာ မိန္းမလ်ာႏွင့္ 

ေယာက္်ားလ်ာမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနေၾကာင္း 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက သတင္းေပးပို႔သည္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးဆီမွ ပံ့ပိုးမႈ မရွိေၾကာင္းလည္း 

မွတ္ခ်က္ေပး သည္။ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားမွာ အေထြေထြ လူမႈေရး ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားအျပင္ အစုိးရႏွင့္ 

ပုဂၢလိက က႑ ႏွစ္ခုစလံုး တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း 

မလုပ္မေနရ HIV စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေရာဂါပုိးေတြ႕ရွိပါက အလုပ္ခြင္မွ ဆုိင္းငံ့ခံရျခင္းႏွင့္ အလုပ္ဆံုး႐ႈံးျခင္းတို႔ 

အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 

(င) လက္ခံႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ား 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ အစိုးရက တရားဝင္ အနိမ့္ဆံုး တစ္ရက္လုပ္အားခကို ၃,၆၀၀ က်ပ္ 

(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၇ ေဒၚလာ) သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းအနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခမွာ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီရိွေသာ 

က႑အားလံုးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ၁၅ ဦးထက္နည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွလြ၍ဲ 

အလုပ္သမားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္မွာ အခ်ိန္ပိုေၾကးအတြက္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိိွေပ။ ယင္း 

အနိမ့္ဆံုးလစာကိစၥမွာ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္လံုးလံုး ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးရသည့္ 

အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား သံုးဦးသံုးဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမးခြန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ 

အခ်ိန္ပို လုပ္အားခႏွင့္ ဆက္လ်ဥ္းၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ကာ ႏွစ္ကုန္အထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံ၏ 

အနိမ့္ဆံုး ဝင္ေငြအဆင့္မွာ တစ္ေန႔ ၁,၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၇၅ ေဒၚလာေအာက္) ရွိသည္။ 

ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္မွာ လႊတ္ေတာ္က လုပ္ခလစာဥပေဒကုိ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ ယင္းဥပေဒက ၁၉၃၆ ဥပေဒကုိ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ ဝန္ထမ္း ၁၀၀ သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္နည္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 

လစာေပးရက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို လစာေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ဝန္ထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ လစာေပးရက္မွစၿပီး ၅ရက္အတြင္း လစာေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ဇန္နဝါရီလမွာပင္ အစိုးရက 

၁၉၅၁ စက္႐ုံမ်ားဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၁ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိလည္း ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ပိုမွာ 

တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၂ နာရီထက္ မေက်ာ္ရန္ႏွင့္ အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္သာ တစ္ပတ္္အတြင္း အခ်ိန္ပို ၁၆ 

နာရီထက္ပိုႏုိင္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ စုစုေပါင္း အလုပ္ခ်ိန္မွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၁ နာရီ ထက္ 

မေက်ာ္ရ (အခ်ိန္ပုိႏွင့္ တစ္နာရီအနားယူခ်ိန္ အပါအဝင္) ဟုလည္း ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

ယင္းဥပေဒမွာ ဆုိင္မ်ား၊ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳံးဝင္သည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ဓာတုေဗဒႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အရာဝတၳဳမ်ား အသံုးျပဳမႈ 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ဘိြဳင္လာအိုး ဥပေဒႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒတုိ႔ ပါဝင္သည္။ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ဥပေဒတြင္ 

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္သည့္ 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားတစ္ဦးက က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳမႈကုိ 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမွ ၎တုိ႔၏ အလုပ္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ရုန္းထြက္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိဆိုသည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ 

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၏ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အေထြေထြ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား စစ္ေဆးေရးဌာနက ပုဂၢလိကက႑မွ 

အလုပ္သမားအေျခအေနမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွစ္ခုစလံုးက 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို အခက္ေတြ႕ေစသည္။  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ယင္းဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အေထြေထြ 

အလုပ္သမားဥပေဒ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသူ ၉၉ ဦး၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသူ ၁၀၄ ဦးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး႐ံုး ၅၃ ႐ံုး ရွိသည္။ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသူမ်ားက 

နည္းပညာဗဟုသုတရွိၾကေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈကို စနစ္တက် စီမံေဆာာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ 

ပစၥည္းကိရိယာမရွိေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာက႑မ်ားတြင္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ 

က်န္းမာေရးဥပေဒမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းထိန္းၾကပ္မႈရွိသည္။ ဥပမာ - စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၊ စက္မႈ၊ 

သတၱဳတြင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္သည္။ 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို မူလစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိဥပေဒမ်ားအရ ေျဖရွင္းရမည္ဟု ဥပေဒက 

ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၂၀၁၃ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ အစုိးရက ဇုန္အသီးသီးအတြက္ အလုပ္သမားေရးရာ 

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသူ တစ္ဦးစီ ခန္႔အပ္ထားသည္။ လုပ္ခအဆင့္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္း 

အခ်ဳိးကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ေကာ္မတီကို ဇုန္အလုိက္ တည္ေထာင္ထားသည္။ 

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၃၀ ရက္အတြင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ ILO က ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ အလုပ္သမားေဆြးေႏြးပြဲကို 

က်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ 

အက်ဳိးတူ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေပါင္းစံုပါဝင္ကာ ႀကီးမွဴးျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြတဲြင္ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက 

က႑မ်ားမွ လူဦးေရ၂၀၀ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ကေလးအလုပ္သမားခုိင္းေစမႈကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ 

အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းကို အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း စြမ္းရည္ႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 

အားေကာင္းေစေရးတုိ႔ အပါအဝင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

အစိုးရက႑မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဥပေဒမ်ားအတုိင္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သည္။ သို႔ေသာ္ 

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရိွသည္။ ျပည္ထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပူးတြဲေကာ္မရွင္က 

အလုပ္သမားေရးရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈကို ျပန္လည္မစတင္ခဲ့ေပ။ အလုပ္သမားမ်ားက 

သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားကို တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားေပးပုိ႔ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အျငင္းပြားမႈကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ 

ေျဖရွင္းသည္။ အစိုးရႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသူမ်ား ရွားပါးျခင္းႏွင့္ သတိေပးေၾကညာခ်က္ကို ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳတင္ 

ေၾကညာတတ္ျခင္းေၾကာင့္ စက္႐ံုပုိင္ရွင္မ်ားမွာ တိုင္ၾကားခံရသည့္ေနရာသုိ႔ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (ရံဖန္ရံခါ 

ယာယီအတြက္သာ) ယူလာရန္ အခ်ိန္ရေစသည္ဟု အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စြပ္စြၾဲကသည္။ 

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသူမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္မႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို 

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕က ဝန္ထမ္းငါးဦးထက္ပိုေသာကုမၸဏီမ်ားမွ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို လႊမ္းျခံဳသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ က႑ေျခာက္ခု (အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ရာသီအလုိက္ လယ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 

ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အက်ဳိးအျမတ္မေမွ်ာ္ကိုးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေဖာ္အလုပ္) မပါေပ။ 

လက္ေတြ႕တြင္ ယင္းအဖြဲ႕က မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား အမ်ားစုရွိသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားအေပၚသာ 

လႊမ္းျခံဳသက္ေရာက္မႈရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား၏ 

၁ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ကိုသာ ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕က ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား 

ထားရွိပံ့ပိုးေပးေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္စည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

သီးျခားျပန္၍ အတည္ျပဳစစ္ေဆးႏုိင္ေသာ စာရင္းအင္းမ်ား ထားရွိထားျခင္းမရွိေပ။ စီးပြားေရး၏ အျခားက႑မ်ားရွိ 

လုပ္သားမ်ားမွာ ပို၍ေလ်ာ့နည္းေထာက္ပံ့မႈရရိွၾကမည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ဆႏုိင္ပါသည္။ မေတာ္တဆမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 

လုပ္ငန္းခြင္ စည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ 

 


