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ျမန္မာ - အဆင့္ ႏွစ္ ေစာင့္ၾကည့္စာရင္း 
 
ျမန္မာအစိုးရသည္ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အနိမ့္ဆံုး စံညႊန္းမ်ားကုိ  ျပည့္မီျခင္း မရွိေသာ္လည္း 
သိသိသာသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာျပဳစုေနခ်ိန္ ကာလအတြင္း အဓိကက်ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို 
အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္အ့တြက္ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ အဆင့္ႏွစ္ ေစာင့္ၾကည့္ 
စာရင္းႏုိင္ငံအျဖစ္ တုိးျမွင့္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ယင္းသို႔ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားထဲ၌ ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ 
အသံုးျပဳျခင္း ပေပ်ာက္ေရးတြင္ ဆက္လက္တုိးတက္ေနျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ စိတေ္ရာကုိယ္ပါ ႏွစ္ျမႇဳပ္ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ 
လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ ္ တားဆီးေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို ပထမဆံုးတရားစြဆဲုိမႈမ်ား 
ရွိလာျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ အစိုးရသည္ စုေဆာင္းသိမ္းသြင္းရန္လြယ္ကူေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ေနမႈကု ိ ပုိမုိအားေကာင္းေစခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတဝန္းရိွ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနမ်ား အားလုံးတြင္ 
လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထား၍ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သလုိ၊ စစ္တပ္အတြင္းရွိ  ေနရာ 
အသီးအသီးတြင္ ခန္႔ထားေသာ ကေလးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ကာ စစ္တပ္မွ ထြက္ခြင့္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ကေလးတပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံခဲ့ရသူ ၁၁၂ ဦးကိ ု စစ္တပ္မွ 
ျပန္လည္ ႏုတထ္ြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ ထုိက့ဲသို႔ တုိးတကေ္အာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ တပ္မ်ားအတြက္ 
ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားမွ အလုပ္သမားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္ေနဆျဲဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ 
အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနၿပီး ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ စစ္တပ္အရာရိွမ်ားကုိ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ား လံုေလာက္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိျဖစ္ေနသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢက 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည္။ အစီရင္ခံျပဳစုေနသည့္ 
ကာလအတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ လံုေလာက္မႈမရိွ 
ျဖစ္ေနေသးသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ အရင္းအျမစ္ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အဓိကက်ေသာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး 
ဌာနမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သတိျပဳမႈ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရမႈအတြက္ 
လူကုန္္ကူးျခင္းခံရသူမ်ားကု ိအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးေနေသးသည္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
- စစ္တပ္၊ အျခား အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အရပ္သားပြစဲားမ်ား အပါအဝင္ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ ကေလးစစ္သား 
စုေဆာင္းျခင္းတုိ႔တြင္ ႀကံရာပါမ်ားကို တရားစြျဲခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကိ ု ပုိမုိအားထုတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ထို႔ျပင္ 
ေထာင္ဒဏ္ အပါအဝင္ တင္းက်ပ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္။ 
- တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားကုိ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္္ 
အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္းတုိ႔အဆံုးသတ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈကာလအတြင္း 
ယင္းျပႆနာမ်ားကုိ အဓိကဦးစားေပးရန္။ 
- လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ကေလးငယ္မ်ား ခန္႔ထားျခင္းအားလံုးကိ ု ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ စစ္မႈရာထူးမ်ားတြင္ 
လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကေလးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စစ္တပ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္။ 
- ျပည္တြင္း လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ တရားစြဆဲုိမႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္။ 
- ေပၚတာဆြျဲခင္းအပါအဝင္ အရပ္သားမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစမႈမ်ားတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ား ပါဝင္မႈကုိ 
ရပ္တန္႔ရန္။ 
- အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ား စစ္မႈထမ္းေစျခင္းတုိ႔ကိ ု ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ကိုယ့္အားကုိယ္ကုိးျခင္းမူဝါဒ 
အပါအဝင္ စစ္တပ္မူဝါဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို တပ္သားသစ္အျဖစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း 
ရပ္တန္႔ေစေရးအတြက ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ (action plan) မ်ား 
လက္မွတေ္ရးထုိးႏုိင္ေရး ကုလသမဂၢ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈမ်ားကုိ အားေပးကူညီရန္။ 
- ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္၊ သုိ႔မွသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္အတြက္ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစမႈအေပၚ 
ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပစ္ဒဏ္အားလုံးကို လံုေလာက္စြာ တင္းက်ပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 



- စုေဆာင္းသိမ္းသြင္းရန္လြယ္ကူေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ ရည္ညႊန္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားၾကားတြင္ လူကုန္ကူးျခင္း 
ခံရႏ္ုိင္သူမ်ား ႀကိဳတင္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
- စစ္တပ္မွ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ဆက္လက္တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္။ 
- တပ္ေျပးအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းရန္ဖမ္းဆီးမႈမလုပ္ခင္ အသက္မျပည့္ေသးသူ ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏုိင္ အသက္အရြယ္ ေသခ်ာစြာ 
စစ္ေဆးျခင္း အပါအဝင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားကုိ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ကိ ုရပ္တန္႔ရန္။ 
- ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ားအတြက္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရႏိုင္သည့္ အားနည္းခ်က္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ဥပေဒ 
ထားရွိေပးရန္။ 
- လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈ တုိးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ အေထြေထြ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္။ 
-        ဒုကၡသည္မ်ား ခုိလႈံရန္ေနရာမ်ား၊ အမ်ဳိးသား ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းႏွင့္ ကေလး 
စစ္သားေဟာင္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း အေထာက္အပံ့တုိ႔အပါအဝင္ မတရားခံရသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရး 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြ သိသိသာသာ တုိးျမႇင့္ျခင္းတုိ႔အတြက ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ ႏွင့္ 
-        ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစြဆဲုိမႈမ်ားတြင္ မတရားခံရသူမ်ား ပါဝင္မႈကို ပံ့ပုိးကူညီရန္အတြက္ အမႈမန္ေနဂ်ာမ်ားခန္႔ထားၿပီး 
သက္ေသကာကြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းစသည္တို႔ ဖန္တီးေပးျခင္းအပါအဝင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
တရားစြဆဲုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မတရားခံရသူမ်ားကုိ ဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
 
တရားစြဆဲုိျခင္း 
အစိုးရသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္၊ အထူးသျဖင့္ ႀကံရာပါ အရာရွိမ်ားကုိ 
ဥပေဒအရတာဝန္ရွိမႈျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရန္ ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ လိင္ႏွင့္ 
အလုပ္သမား ေမွာင္ခုိကူးမႈ ပံုစံအားလုံးကိ ု ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအရ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးငယ္မ်ား လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ 
အင္အားအသုံးခ်ခံရျခင္း၊ လိမ္လည္ခံရျခင္းႏွင့္ အက်ပ္ကုိင္ခံရျခင္းတုိ႔အတြက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ျခင္း ရွိပံုမရေပ။ 
မတရားခံရသူ၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး 
ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ယင္းျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ သိသိသာသာ ျပင္းထန္ၿပီး 
မုဒိမ္းမႈစေသာ အျခား ျပစ္မႈႀကီးမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားမႈႏွင့္ အခ်ဳိးညီ မွ်တမႈရွိပါသည္။ ကေလးမ်ားကို စစ္တပ္အတြက ္
စုေဆာင္းျခင္းအပါအဝင္ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္းမွာ ၂၀၁၅ လူကုန္ကူးမႈဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အက္ဥပေဒႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၄ အရ ျပစ္မႈေျမာက္သည္။ ယင္းအတြက ္အမ်ားဆုံးျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ 
သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျဖစ္သျဖင့္ လံုေလာက္ေသာ တင္းက်ပ္မႈမရွိသည့္  ျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
စစ္တပ္ကလည္း ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းျခင္းအတြက္ အမည္မသိ စစ္တပ္ဥပေဒမ်ားက တစ္ဆင့္  ျပစ္ဒဏ္ ေပးသည္ဟ ု
ဆုိ္ေသာ္လည္း စစ္တပ္ကေပးေသာ ျပစ္ဒဏ္မွာ ျပစ္မႈ၏ ႀကီးေလးမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မမွ်တလွေပ။ အစီရင္ခံျပဳစုေနစဥ္ 
ကာလအတြင္း ၂၀၀၅ ဥပေဒကို ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ပုိမိုအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈကု ိအစိုးရက ဆက္လကေ္ဆာင္ရြက္ေနသည္။ 
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမႈ ၉၅ ခုကို ုစံုစမ္းစစ္ေဆးကာ လူကုန္ကူးသူ ၁၄၅ ဦးကိ ုတရားစြဆဲိ ုအျပစ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အစုိးရက 
ထုတ္ျပန္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အမႈေပါင္း ၁၁၉ မႈကိ ု စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လူကုန္ကူးသူ ၁၆၈ ဦးကို တရားစြဆဲို 
အျပစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အမႈေပါင္း ၉၈ မႈကိ ု စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၁၄၃ ဦးကိ ု တရားစြဲဆို အျပစ္ေပးခဲ့သည္။ 
ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင ္ အစိုးရ၏ ဥပေဒစိုးမုိးေရး ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈအမ်ားစုမွာ လိင္ကုန္ကူးမႈ သို႔မဟုတ္ 
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္လက္ထပ္ေပးၿပီး အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ ခုိင္းေစမႈအေပၚသာ 
အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ခဲသ့ည္။ သို႔ေသာ ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေသာ အမႈ ၉၅ မႈတြင္ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ခုိင္းေစမႈက ၂၃ မႈ ႏွင့္ 
ငါးဖမ္းျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားအျဖစ္ ေမွာင္ခုိကူးျခင္းအမႈ ၂၆ မႈ 
အပါအဝင္ ၄၆ မႈမွာ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစမႈျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမား ေမွာင္ခိုကူးမႈက ၅၄ မႈရွိခဲၿ့ပီး ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္လည္း ၅၄ မႈ ရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစမႈ ျဖစ္ရပ္ ခုနစ္ခု 
ရွိသည္ကိ ု အစိုးရ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္က ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းက႑တြင္ တားဆီးကာကြယ္ေရး 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသစ္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းရန္အတြက္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြ႕ဲ (CBTIP)  က ဦးေဆာင္ေသာ 
ဌာနအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ 



ေရႊ႕ေေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကုိ လူကုန္္ကူးမႈအတြက ္ ၂၀၀၅ လူကုန္ကူးမႈဥပေဒအရ တရား႐ံုးမ်ားက ၂၆ ဦးကိ ု ျပစ္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ ္ ယင္းတို႔ထတဲြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရသည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ေသာ 
လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္ ပါဝင္ျခင္းရွိမရိွ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေပ။ 
 
ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဌာနခြဲ (ATIPD) က လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အထူးရဲတပ္ဖြ႕ဲ (ATTF) မ်ားျဖင့္ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ကာလအတြင္း အမႈေပါင္း ၄၇၁ မႈအထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္က အမႈေပါင္း ၃၇၁ မႈ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ATTF အရာရွိမ်ားႏွင့္ အေထြေထြ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ 
တာဝန္မ်ားမွာ ရွင္းလင္းမႈမရိွလွသျဖင့္ ရဲႏွင့္ အစိုးရေရွ႕ေနၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနၿပီး စံုစမ္းစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ 
တရားစြဆဲိုမႈမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသးသည္။ ATTF အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ေသာ ရဲမ်ားက ႀကိဳတင္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၎တို႔တြင္ အခြင့္အာဏာမရိွဟု ခံယူထားၿပီး တုိင္ၾကားမႈရွိမွသာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို စတင္သည္ဟု ေဒသခံကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိသည္။ ရဲတပ္ဖြ႔ဲဆုိင္ရာ အေျခခံပစၥည္း ကိရိယာမ်ားႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား လြန္စြာနည္းပါးေနျခင္းကလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ အဓိက အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ ပိုမိုထိေရာက္စြာ 
ကိုင္တြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရက မူဝါဒမ်ားကု ိ ေျပာင္းလခဲဲ့ကာ ယင္းအမႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို ဗဟိုမွ 
ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟူေသာ ယခင္လိုအပ္ခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္၍ လူကုန္ကူးသူမ်ားအား ေဒသအစုိးရက ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကု ိ ခြင့္ျပဳ 
ခဲ့သည္။ ATIPD က ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ အေျခခံ မိတ္ဆက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္း ႏွစ္ခုစလံုးကို ပံ့ပိုးေပးခဲသ့ည္။ ျမန္မာ 
ရဲအရာရွိမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ လူကုန္ကူးမႈသင္တန္းမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကေပးခဲသ့ည္။ အစီရင္ခံစာျပဳစုေနစဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ၍ 
ထုိင္းႏိုင္ငံ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန၊ ထုိင္းေတာ္ဝင္ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏုိင္ငံလက္တြဲၿပီး လူကုုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥေပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးမ ွ
ပုဂၢဳိလ္မ်ား ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ ပုိမုိရရိွခဲ့သည္။ 
 
စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္သား အရာရွိ အခ်ဳိ႕သည္  ႐ိုဟင္ဂ်ာေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ မတရားခံရေသာ အရပ္သားမ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစရန္အတြက္ တရားမဝင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေစျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပံု ျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကိ ုအကူအညီေပးခဲ့သည္ဟဆုုိၾကသည္။ လူကုန္ကးူမႈ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ 
ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေနမႈမ်ား ရွိသည့္အေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးသူမ်ားအား ဥပေဒအရ 
တရားစြဆဲုိျခင္းမျပဳရန္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိသည္ဟု ဆုိၾကသူမ်ားက လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ဖိအားေပးေကာင္း 
ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကဆုိသည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းအမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက ္ အရပ္ဘက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကို ျမန္မာစစ္တပ္၏ အာဏာႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈက ကန္႔သတ္ထားသည္။ လူကုန္ကူးမႈျဖင့္ စစ္သားမ်ားကုိ 
အရပ္ဘက္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ တရားစြဆဲိုခဲ့သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိသက့ဲသုိ႔ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းျခင္း 
အတြက ္ အရပ္သားတစ္ဦးကို အစိုးရက တရားစြဆဲုိျခင္းလည္း မရိွခဲ့ေပ။ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းျခင္းအတြက္ 
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက လြတ္လပ္စြာ 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အရာရွိ ၁၃ ဦးႏွင့္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိမဟုတ္သူ ၂၃ ဦးကို အျပစ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ အရာရွိ ၁၁ ဦးႏွင့္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိမဟုတ္သူ ၁၄ ဦးကိ ု အျပစ္ေပးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ 
ကေလးငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ အျပစ္ရွိေသာ စစ္သားမ်ားကို 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးသည္ဟုေသာ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမရွိခ့ဲေပ။ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ မ်ားထက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ အမ်ားစုမွာ ရာထူးမွ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဒဏ္ေငြတပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ပင္စင္ေလွ်ာ့ ျခင္းတုိ႔သာ ျပဳလုပ္သည္။ ယင္းျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း (အန္ဂ်ီအို) မ်ားက သံုးသပ္သည္။ လူကုန္ကူးမႈ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု သံသယရွိေသာ 
အစိုးရအရာရွိမ်ားကုိ အစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး တရားစြဆဲုိမႈမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အမႈတစ္ခုမွာ 
အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အတင္းအက်ပ္လက္ထပ္ေပးရန္ ရန္ကုန္မွ မူဆယ္သို႔ အတင္း 
အက်ပ္ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရဲအရာရွိိတစ္ဦးကို အာဏာပိုင္မ်ားက တရားစြဆဲုိျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ယင္းမိန္းကေလးအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလွ်င္ အျခားေသာ အႏုိင္က်င့္ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ား ခံစားရႏိုင္သည့္ 
အႏၱရာယ္မွာလည္း ျမင့္မားလွသည္။ ဒုတိယအမႈမွာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လူေျခာက္ဦးကိ ု အေႂကြးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္၍ 
အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟ ု သံသယရွိေသာ ရဲတပ္ၾကပ္တစ္ဦးပါဝင္သည္။ တရားစြဆဲုိမႈ ႏွစ္ခု 
စလံုးကိ ုႏိုဝင္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ ကာလအဆံုးအထ ိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆျဲဖစ္သည္။  



 
နာမည္ႀကီးေသာ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစမႈတစ္ခုမွာ ကေလး သုံးဦးအား ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ ေငြေၾကး 
အနည္းငယ္ေပးျခင္းမွ လံုးဝေပးျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ငါးႏွစ္လံုးလံုး အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစကာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သည္ ့ အမႈျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေစာ္ကားမႈအတြက္ ကနဦးတုိင္ၾကားမႈမ်ားကို ရဲအရာရွိႏွစ္ဦးက အေရးမထား 
ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္တစ္ဦးက အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (NHRC) ကိ ု တုိင္ၾကားရသည့္ 
အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေစခဲသ့ည္။ NHRC က ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ကာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဆဲုိျခင္းျပဳႏိုင္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာသို႔ လႊေဲျပာင္းေပးရမည့္အစား ေလွ်ာ္ေၾကးျဖင့္ ေၾကေအးေစခ့ဲသည္။ 
ယင္းအမႈအေပၚ NHRC ၏ ေလ်ာ့ရေဲသာ တံု႔ျပန္မႈအတြက္ လူထုမွ မေက်နပ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလးဦးကိ ု ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ ကနဦး တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ေသာ ရဲအရာရွိမ်ားကုိလည္း 
စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အကူတာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ရာထူးခ်ခဲ့သည္။ ATTF ရဲတပ္ဖြဲ႕က အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ 
ေျခာက္ဦးကိ ု တရား စြဆဲုိခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ ကာလၿပီးဆံုးၿပီးခ်ိန္သည္ ၎တုိ႔အား တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးမည့္ 
ရက္ကို ဆုိင္းငံထားသည္ ့အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ 
 
အကာအကြယ္ေပးျခင္း 
လူကုန္ကူးခံရႏိုင္ေျခရိွသူမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို အစုိးရက မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေခ်။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ ကေလးငယမ္်ားကုိ အခ်ဳိ႕ေသာအရာရွိမ်ားက ဆက္လက္ၿပီး 
လူကုန္ကူးေနသည္ဟ ုသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္စာလ်င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အာဏာပုိင္မ်ားက လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ပုိမို 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ နယ္စပ္အရာရွိမ်ားက ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ လူကုန္ကူးခံရသူ ၁၆၃ ဦးကို 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁၈ ဦးရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၆၈ ဦးရွိသည္)။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနာက္ထပ္ 
လူကုန္ကူးခံရသူ မည္မွ်ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢက 
ပံ့ပုိးေသာ ကေလးစစ္သားဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမွ တစ္ဆင့္ စစ္တပ္မွ ကေလးအျဖစ္ 
စုေဆာင္းခဲ့သူ ၁၁၂ ဦးကိ ုအစိုးရက လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၁၄၆ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ၃၂၂ ဦး လႊတ္ေပးခဲ့သည္)။  
ကေလးစစ္သား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိသည္ႏွင့္တၿပဳိင္နက္ တရားဝင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မျပဳလုပ္မီ 
တုိက္ပြမဲွ ထုတ္ပယ္ျခင္းအပါအဝင္ ခ်က္ခ်င္း အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကုိ စစ္တပ္မွ ေဆာင္ရြက္လာသည္ဟု ျပည္တြင္း 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူမ်ားကဆုိသည္။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနရုံး (DSW) ၄၂ ႐ံုး (၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၂၇ ႐ံုးသာရွိခဲ့သည)္ တြင္ 
ကေလးစစ္သားမ်ားအပါအဝင္ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ မိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ေတြ႔ဆုံေရး၊ 
လူမႈစိတ္ပညာႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ အမႈစီမံခန္႔ခြသဲ ူသုံးဦးစီ တုိးခ်ဲ႕ခန္႔ထားျခင္းျဖင့္ 
အစိုးရဘက္မွ ထပ္တိုး ေဆာင္ရြက္လာသည္။ ယင္းသုိ႔ တုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း DSW မွာ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လံုလံုေလာက္ေလာက္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား 
နည္းပါးေနေသးကာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိေပးသည့္ ဝန္ေဆာာင္မႈအမ်ားစုအတြက္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ 
အားထားေနရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အစိုးရက ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲ၍ အမိႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပုိ႔ျခင္း၊ 
မိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ဆုံစည္းေစျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအျပန္အလွန္စံႏႈန္းျဖင့္ 
ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကု ိ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ကာ 
အတင္းအက်ပ္လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းခံရၿပီး လိင္ႏွင့္လုပ္အား ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္ 
လိင္ကိစၥ အလုိ႔ငွာ ေရာင္းဝယျ္ခင္း ခံရႏိုင္ေျခရိွေသာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ သားေကာင္မ်ားကို ဥပေဒစုိးမိုးေရးအရာရိွမ်ားက 
ႀကဳိတင္၍ ဆက္လက္ရွာ ေဖြေဖာ္ထုတ္ေနေသာ္လည္း၊ လူကုန္းကူးျခင္းခံရႏုိင္ေျခရိွေသာ သားေကာင္မ်ားကု ိ
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း 
အာဏာပုိင္မ်ားက လိုက္နာျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ တုိးတက္မႈ အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း လူကုန္ကူးခံရႏိုင္သည့္ 
အလားအလာရွိသူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ အရာရွိမ်ားကို 
လိုအပ္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား အေတာ္ေလး အားနည္းေနေသးသည္။ 
 
စစ္တပ္က အရပ္သားမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ စစ္တပ္သည ္
သက္ႀကီး အမ်ဳိးသား ၁၂ ဦးကို ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းေနစဥ္ ဗလီထဲမွ ဆြဲထုတ္ ႐ိုက္ႏွက္ကာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာတစ္ခုတြင္ 
အသံုးက်ႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား (ေလးလံေသာ ကားဘက္ထရီမ်ားအပါအဝင္) ကိ ု အတင္းအက်ပ္ သယ္ေဆာင္ 
ေစကာ အျခားရြာသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေစသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းပစၥည္းမ်ားကုုိ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ 
အသိုင္းအဝန္းမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သည့္ ရလဒ္အျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္း အႏၱရာယ္ 



ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ယင္းျပႆနာအေပၚ အစိုးရက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ 
မရိွေသးေပ။ ဒုတိယႏွစ္တြင္ စစ္တပ္အတြင္း ကေလးငယ္မ်ား ရွိမရွိစစ္ေဆးရန္ စစ္တပ္အေဆာက္အအုံမ်ားသို႔  ၇၂ နာရီ 
အတြင္း ကုလသမဂၢ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈအားလုံးကို စစ္တပ္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ ္စစ္တပ္က 
ယင္းလွည့္ပတစ္စ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ ဂ႐ုတစိုက ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး၊ ျပႆနာရိွႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ရွင္းလင္း 
ထားႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္ဟ ု ကုလသမဂၢက ဆုိသည္။ ရခုိင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ အနည္းငယ္ 
ျမင့္တက္လာျခင္းက ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ရွိလာေစႏိုင္သည္။ 
 
အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စင္တာ ငါးခုကို အစိုးရက ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ 
စင္တာ ငါးခုလံုးတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ခိုလႈံခြင့္ေပးႏုိင္ၿပီး တစ္ခုမွာ လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
ရည္ရြယ္သည္။ ထပ္တုိးအေနႏွင့္လည္း ျပည္ပအလွဴရွင္တစ္ဦး၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ 
ကူညီေပးႏုိင္မည့္ အေဆာက္အအုံ သုံးခုကိ ု အစိုးရက ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယင္းစင္တာမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိေသာ 
လူကုန္ကူးခံရသူအေရအတြက္ စုစုေပါင္းကို ေၾကညာျခင္း မရွိသက့ဲသုိ႔ အမ်ဳိသားမ်ားကို လက္ခံထားျခင္းရိွမရိွလည္း မသိရေပ။ 
ယခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ လူကုန္ကူးခံရၿပီးေနာက္ ျပန္ပို႔လုိက္သူမ်ားမွာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္မဆံုစည္းခင္ 
ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ႏိုင္ခဲသ့ည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ယင္းေထာက္ပံ့မႈမွ လူကုန္ကူးခံရသူ မည္မွ် 
အက်ဳိးခံစားခဲရ့သည္ကိ ု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေပ။ အစိုးရစင္တာမ်ားတြင္ေပးအပ္ေသာ အကူအညီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ 
အေျခခံမွ်သာ ရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ ္ အစိုးရက လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ အကာအကြယေ္ပးရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြခြတဲမ္းကုိ 
တိုးျမႇင့္ထားၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားမွာ လူမႈစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ခရီးစရိတ္မ်ား၊ တရားဝင္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ မိမိရပ္ရြာသုိ႔ ျပန္ရန္အတြက္ အကူအညီမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ 
ကေလးငယ္မ်ားကုိ စစ္မႈထမ္းရာမွ ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈကို ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ 
ရွိေနေသးသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ားစုမွာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ပံ့ပိုးေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 
အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ားက ေငြေၾကးထည့္ဝင္ကာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ားစုကို ေထာက္ပ့ံ 
ေပးခ့ဲသည္။ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ စင္တာမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ ကေလးစစ္သားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိ႕အတြက္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားကုိ ေရရွည္ပံ့ပိုးေပးမႈမွာ နည္းပါးေနေသးသည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ 
အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ေရးစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း နည္းပါးေနေသးကာ 
၎တုိ႔မွာ တဖန္ထပ္၍ လူကုန္ကူးခံရႏိုင္ေျခရိွေနသည္။ ျပည္ပရွိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ 
အစိုးရတြင္ လံုေလာက္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရွိေပ။ ျပည္ပရွိ သံတမန္အဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား 
အေျခခံကူညီမႈေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ေခၚရန္ လံုေလာက္ေသာ ရန္ပံုေငြ သို႔မဟုတ္ စြမ္းရည္မွာ အေတာ္ေလး 
နည္းပါးေနသည္။ သို႔ေသာ ္အစိုးရက ထုိင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ အကူအညီပံ့ပိုးေပးရန္ 
တာဝန္ယူထားရွိသည္ ့ အလုပ္သမားေရးရာသံတမန္မ်ား ထားရွိေပးထားသည္။ သံတမန္ေရးရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ 
လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေကာင္စစ္အရာရွိမ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အကိုးအကားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ဖန္တီးရန္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အစီရင္ခံ ကာလအဆံုးတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆျဲဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ATIPD က ဥပေဒစုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အရာရွိမ်ားကုိ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ ကာကြယ္မႈေပးျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ လံုေလာက္ေသာ အကာကြယ္ေပးျခင္းမရိွမႈ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ အားနည္းမႈ၊ ဘာသာစကား 
အတားအဆီးရွိမႈ၊ အခ်ိန္ၾကာၿပီး နားလည္ရခက္ေသာ အမႈစစ္ေဆးမႈ၊ လူကုန္ကူးသူမ်ားထံမွ ျပန္လည္ ဂယက္႐ိုက္ျခင္းမ်ားကုိ 
ေၾကာက္လန္႔မႈႏွင့္ ဥပေဒစနစ္ကို အယံုအၾကည္မရွိမႈတုိ႔ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရသူမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မၾကာခဏဆုိသလို ျငင္းပယ္ေလ့ရွိသည္။ ေႏွးေကြးေလးလံလြန္းေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားမွာ မတူညီေသာ အရာရွိမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ထြက္ဆုခိ်က္ေပးရသျဖင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမွာ 
အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခလည္း ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္  လူကုန္ကူးခံရသူမ်ာႏွင့္ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈမွာ 
အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ အမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ႀကံ့ၾကာေနၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ တရား႐ုံးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေနေစသည္။ ႏုိင္ငံျခားသား လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္းအတြက္ အစိုးရက ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ေပးထားျခင္းမရွိေပ။ 
ယင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၎တုိ႔မွာ အခက္အခဲမ်ား သိုု႔မဟုတ္ ဒဏ္ခတ္ခံရျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကု ိ
သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ အစိုးရေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ အျမင္႐ႈေထာင့္ကိ ု ထည့္သြင္းရန္ အစိုးရက 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ျပည့္တန္ဆာတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေထာင္ခ်ီရွိေနရာ လူကုန္ကူးမႈဟ ု ညႊန္ျပေနမႈမ်ားအတြက္ 



စစ္ေဆးရန္ လံုေလာက္ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မရွိသျဖင့္ လိင္ကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ျပည့္တန္ဆာမႈျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက  
ဖန္ဆီးမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ စစ္တပ္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးလုိက္ေသာ ကေလးမ်ားကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ 
ေထာင္ခ်ျခင္း၊ တပ္ေျပးဟု စြပ္စြျဲခင္း တုိ႔ကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားဟု 
သိရွိရသူမ်ားကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ ္ အခ်ဳိ႕မွာ လေပါင္းမ်ားစြာ အရပ္ဘက္ 
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေနခ့ဲရသည္။ တပ္ေျပးဟူေသာ စြခဲ်က္မ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ အသက္မျပည့္ေသးသူ 
တစ္ဦးအား ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းကု ိအစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ ကာလအဆံုးတြင္ ျပဳလုပ္ေနသည္။ 
 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း 
အစိုးရက ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ 
အေလးထားသည့္ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အာဆီယံညီလာခံ၏ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းကို အစီရင္ခံစာ 
ျပဳစုေနသည့္ ကာလအတြင္း လြတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ CBTIP က လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ဆက္လက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ATIPD ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတို႔ 
လက္တြကဲာ ဘက္ေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္ေရး ငါးႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအသစ္တစ္ခုကိ ု မူၾကမ္း 
ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ယင္းမူၾကမ္းမွာ အစီရင္ခံစာျပစုမႈ ကာလအဆံုးတြင္ သမၼတက ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွ 
ေနသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုမွာ စစ္တပ္မွ ကေလးမ်ားအသံုးျပဳမႈကို ဆက္လက္တားျမစ္ထားသည္။ 
ကေလးငယ္မ်ားအား တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း ရပ္တန္႔ရန္အတြက ္ ကုလသမဂၢက တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ အစိုးရက ခြင့္မျပဳဘဲ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အေရးပါေသာ 
လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာတစ္ခု တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာမည့္ကိစၥကို ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္အတြင္း 
ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမွာ လံုေလာက္မႈ မရိွေသးေသာ္လည္း ကေလးငယ္အမ်ားစုကို တပ္သားစစ္စုေဆာင္းျခင္းမွ ေဖာ္ထုတ္ကာ 
အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ အသက္အရြယ္ ဆန္းစစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ စစ္တပ္တြင္ တုိးတက္လာသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ 
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္ထသဲို႔ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရးဌာနမ်ားႏွင့္ တပ္သားသစ္ 
စုေဆာင္းေသာ အရာရွိမ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ကေလးစစ္သား ကာကြယ္ျခင္း သင္တန္းမ်ားကုိ စစ္တပ္က 
ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံမဲ့ေနေသာ လူနည္းစုမ်ားမွ) 
အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္းျခင္း ခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ စစ္တပ္၏ ကိုယ္အားကိုယ္ကိုး မူဝါဒကို အစိုးရက 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္း မရွိခ့ဲေပ။  
 
ယေန႔အခ်ိန္အထိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၈၁၀,၀၀၀ ခန္႔အတြက္ ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္ႏွင့္ 
သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကု ိ အစိုးရက ထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အမ်ားစုမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု မိမိဘာသာ 
အမည္ေပးထားေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ တရားဝင္အျခအေနႏွင့္ သက္ေသခံ အခ်က္အလက္မ်ား 
မရိွျခင္းက ယင္းလူစုကိုျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရႏုိင္ေျခ သိသိသာသာ တုိးလာေစသည္။ အစိုးရက 
စာရြက္စာတမ္းမရွိေသာသူမ်ားကုိ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား (NVC) စတင္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ သိသိသာသာ တုိးတက္မႈမရိွေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာ တရားစီရင္ေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာမႈကိ ုအစိုးရမူဝါဒမ်ားက ကန္႔သတ္ထားသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုုိ NVC ကတ္မရွိလွ်င္ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ား 
အသံုးျပဳခြင့္ ပိတ္ပင္မႈအသစ္လည္း ပါဝင္သည္။ NVC ကတ္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုတြင္ မရိွသျဖင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရရွိရန္ အအဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။ ပိုမိုဆုိးရြားလာေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနအေၾကာင့္ 
႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားမ်ားမွာ အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစမႈအပါအဝင္ ဆုိးရြားေသာ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားရွိသည့္ တရားမဝင္ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္လာေအာင္ ဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။ ပုံႏိွပ္စာေစာင္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ ဘီလ္ဘုတ္မ်ား 
ႏွင့္ အျခားေသာမီဒီယာမ်ားျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အစိုးရက ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရမည့္ အလားအလာ ျမင့္တက္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ျပင္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရပ္ရြာအေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အုပ္စုဝင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးသည္။ ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတိျပဳမႈျမင့္တက္လာေစရန္ႏွင့္ 
ယင္းသုိ႔ေသာ အမႈမ်ားကုိ သတင္းေပးပုိ႔မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း ဒုတိယေျမာက္ ႏုိင္ငံအဆင့္ လႈ႕ံေဆာ္စည္း႐ံုးမႈကိ ုအစုိးရက 
ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ လူကုန္ကူးသူမ်ားအား တရားစြဲဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစိုးရႏွင့္ 
ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံတဝန္းတြင္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ATIPD 



က hotline ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ အေကာင့္တစ္ခု ထားရွိကာ ဥပေဒဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ 
လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသည္။ သို႔ေသာ ္ မည္သုိ႔ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳသည္ဆုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ ေဖာ္ျပေၾကညာျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ 
 
အလုပ္သမားစုေဆာင္းသူမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပြစဲားမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ျပည္ပတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမည့္ အလားအလာ 
ရွိေနသည္။ အစိုးရက ကမာၻလွည့္ခရီးသြား ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ပံ့ပိုးခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕က ကေလးသူငယ္လိင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ 
တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက ္ အဓိကအခန္းအက႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ရန္ျဖစ္သည္။  အစီရင္ခံစာျပဳစုေနသည့္ ကာလအတြင္း 
ကေလးသူငယ္လိင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္မရွိခဲ့ေပ။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အန္ဂ်ီအို တစ္ခုႏွင့္ လက္တြ၍ဲ 
ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္လိင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတိျပဳမႈ ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ 
အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ ္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
တရားစြဆဲုိျခင္းမ်ား ရွိသည္ဟု မၾကားသိရေပ။ စီးပြားျဖစ္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစမႈမ်ားအတြက္ 
ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့သလုိ၊ သံတမန္မ်ားကုိ ျပည္ပ၌ မခန္႔ထားမီ 
လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး သင္တန္းမ်ား ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကုိလည္း အၿပီးသတ္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 
 
လူကုန္ကူးမႈ ေလ့လာခ်က္ 
လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္းက အစီရင္ခံမႈမ်ားက့ဲသို႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား 
အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစခံရျခင္းအတြက္ အရင္းအျမစ္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ား လိင္ကုန္ကူးခံရမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္  အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔၌အျပင္ 
အျခား အာရွႏုိင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမ်ားဆီသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ၾကသည္ ့ အခ်ဳိ႕ေသာ 
ျမန္မာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ကုန္ကူးခံရျခင္းမ်ားရွိသည္။ 
အမ်ဳိသားမ်ားမွာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ သစ္ေတာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစခံရၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ လိင္ကုန္ကူးျခင္း၊ အိမ္အက ူ သို႔မဟုတ္ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္းခံရသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားသုိ႔ 
သြားေရာကၾ္ကသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစျခင္းခံရေသာ ျဖစ္စဥ္သာဓကမ်ားကုိ အန္ဂ်ီအိုမ်ားက 
ဆက္လက္ အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာ အလုပ္အျပင္းအထန္ခုိင္းေစသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ထုိင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႕မွာ အေႂကြးႏြံနစ္ျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသိမ္းခံရျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ထိခုိက္ေစမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
လွည့္ဖ်ားသိမ္းသြင္းခံရျခင္းခံရသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕မွာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမႈခံရကာ ႏုိင္ငံတကာ ေရပုိင္နက္ရိွ 
ေရယာဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတင္းအက်ပ္ အလုပ္ခုိင္းေစခံေနရသည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ 
ပို႔ေဆာင္ကာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္လက္ထပ္ေစၿပီး လိင္ကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းေက်းကၽြန္အျဖစ္ 
ခုိင္းေစျခင္းခံေနရသည္။ ျမန္မာအစိုးရအရာရိွမ်ားမွာ ယင္းသုိ႔ေသာ လူကုန္ကူးမႈအျပင္ ေမွာင္ခိုကူးျခင္းအား 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ရံဖန္ရံခါ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ ျပည္ပမွ ခိုးထြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံကူးေျပာင္းစဥ္ အဓၶမဖမ္းဆီးျခင္းခံရကာ 
မေလးရွားတြင္ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားရန္ ေရာင္းခ်ခံရျခင္းခံရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အစီရင္ခံမႈမ်ားရွိခ့ဲသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အိမ္တြင္း ခိုင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လိင္ကုန္ကူးျခင္းခံခဲရ့ေကာင္းခံခဲ့ရႏုိင္သည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အမ်ားစုေနထုိင္ေနရာေနရာမ်ားမွ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ကေလးငယ္မ်ား (ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခမ့ဲေနေသာ လူေပါင္း ၁၀၃,၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ 
နယ္မွ အိမ္ေျခမဲ့ ၁၂၀,၀၀ ခန္႔အပါအဝင္)  မွာ လူကုန္ကူးခံရမည့္ အႏၱရာယ္ ျမင့္မားေနသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္အတြင္း အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစမႈအပါအဝင္ အလုပ္ခုိင္းေစရန္ လူကုန္ကူးခံရႏုိင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးကာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာ 
႐ိုဟင္ဂ်ာ ၇၀,၀၀၀ ခန္႔တြင္ အမ်ားစုမွာ လူကုန္ကူးခံရဖြယ္ အႏၱရာယ္ ျမင့္မားေနသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ 
တုိင္းရင္သားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ နယ္နိိမိတ္္မ်ားတြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားမွာ အတင္းအက်ပ္ 
အလုပ္ခိုင္းေစခံေနရသည္ဟု သိရသည္။ ျပည္တြင္း လူကုန္ကူးသူမ်ားမွာ လိမ္လည္လွည့္ျဖားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသုံးၿပီး 
အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ဆီအုန္းႏွင့္ ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္း 



လုပ္ငန္္းမ်ားတြင္ အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစသည္။ ကေလးငယမ္်ားမွာ လိင္ကုန္ကူးခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ား၊ 
(အေႂကြးႏြံနစ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္)၊ အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္းရမ္း 
စားေသာက္ျခင္းတုိ႔တြင္ အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစျခင္းခံေနရသည္။ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားမွာ အိမ္တြင္းေက်းကၽြန္မ်ား 
ျပဳလုပ္ခံေနရသည္။ ကေလးသူငယ္လိင္ ကိစၥျဖင့္ လာေရာက္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ အနည္းအက်ဥ္းက ျမန္မာ 
ကေလးငယ္မ်ားကုိ အျမတ္ထုတ္မႈရွိသည္။ 
 
အစိုးရ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အတင္းအက်ပ္ စစ္မႈထမ္းေစသည့္ျဖစ္ရပ္မွာ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္ဟု 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက အစီရင္ခံၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ စစ္သားမ်ား၊ အရပ္သား ပြဲစားမ်ား၊ နယ္စပ္ေစာင့္ 
အရာရွိမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္္ အသံုးျပဳျခင္း 
ရွိေနေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာျပဳစုေနသည့္ 
ကာလအဆံုးတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ ကေလးတပ္သား စုေဆာင္းမႈႏွစ္ခုကို ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အေျခအေန၊ လစာႏွင့္ ရာထူးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး မမွန္မကန္ ကတိမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစုမ်ားကုိ မက္လုံးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္  
အက်ပ္ကိုင္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္လ်က္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းသူမ်ားက ပရိယာယ္သံုးၾကသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလးမ်ားမွာ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း၊ အက်ပ္ကုိင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တုိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစခံရသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကလည္း ယခင္က အလားတူနည္းဗ်ဴဟာ သံုး၍ 
အလုပ္ခန္႔ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစီရင္ခံစာျပဳစုေနစဥ္ ကာလအတြင္း ယင္းသုိ႔ေသာ အမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ကေလးစစ္သားမ်ားမွာ ေရ႕ွတန္းတြင္ တိုက္ပြဝဲင္စစ္သည္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း 
အနည္းဆံုး ကေလး စစ္သားႏွစ္ဦးကို တပ္သားသစ္စုေဆာင္းခဲ့မႈအျပင္ စစ္တပ္က အလုပ္သမား သို႔မဟုတ္ အျခား 
ေထာက္ပံ့ေရးက႑မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားကုိ ဆက္လက္ အသံုးျပဳခဲ့ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက ္
ကိုင္အဖြ႕ဲအခ်ဳိ႕သည္ (ျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းမွကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္) ကေလးမ်ားကုိ အဓမၼဖမ္းဆီးကာ သို႔မဟုတ္ 
တပ္သားသစ္အျဖစ္ စုေဆာင္းကာ ျမန္မာစစ္တပ္ကို တုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ တပ္သားမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။ 
 
ျမန္မာစစ္တပ္၊ အရပ္ဘက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕သည္ ေငြေၾကးႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
နစ္နာေစမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အက်ပ္ကိုင္မႈ ပံုစံမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ အတင္းအက်ပ္ 
ခုိင္းေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ လက္ရွိပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ 
သို႔ေသာ ္ အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ အသက ္ ၁၂ ႏွစ္အထ ိ ငယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ ေဒသခံမ်ားမွာ အတင္းအက်ပ္ 
ခုိင္းေစျခင္းခံေနရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစမႈမွာ ေလ်ာ့က်ေနသည္ဟု ညႊန္ျပေနေသာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (အိုင္အယ္လ္အို) က လက္ခံ ရရွိေနေသာ္လည္း အတင္းအက်ပ္ 
ခုိင္းေစမႈအေၾကာင္း အိုင္အယ္လ္အို တုိင္ၾကားေရး နည္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားသည့္ အေရအတြက္မွာ သိသိသာသာ 
ရွိေနေသးသည္။ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတဝန္းလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူူထားေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်ဆင္းေနကာ၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ 
ျမင့္မားေနသည္ဟ ု သိရသည္။ ပဋိပကၡဧရိယာမ်ားအတြင္း သတင္းေပးပုိ႔ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း နည္းလမ္းမ်ား 
အားနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစခံရသူမ်ား၏ လက္ရွိ အခ်ဳိးကိ ုအျပည့္အဝရရိွရန္ ခက္ခဲသည္။ 
အစိုးရအရာရွိမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သံုးကာ အရပ္သားမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ ဆက္လက္ 
ခုိင္းေစေနသည္။ ယင္းတို႔ထတဲြင္ ေပၚတာဆြျဲခင္း၊ ျပည္သူ႔အေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေစျခင္းႏွင့္ စစ္တပ္၏ 
ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး မူဝါဒႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ကိုယ္အားကိုယ္ကိုး မူဝါဒအရ စစ္တပ္ 
တပ္ရင္းမ်ားမွာ အစားအစာႏွင့္ အလုပ္သမားကိ ု ေဒသခံရြာသားမ်ားဆီမွ ရယူရန္ တာဝန္ရွိေနသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ေၾကာင့္ 
ေက်းရြာသားမ်ားမွာ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစခံရမည့္ အႏၱရာယ္ သိသိသာသာ ျမင့္မားသည္။ စစ္တပ္က ကေလးငယ္မ်ားကုိ 
အထမ္းသမားမ်ား၊ တပ္ရင္းမ်ားအတြင္း ထမင္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရိကၡာသယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ပံ့ပုိးမႈက႑မ်ားတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အသံုးျပဳသည္။ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစမႈ အေလ့အထမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲ သြားၿပီး စစ္တပ္မွ အတင္းအက်ပ္ 
ခုိင္းေစေသာ အလုပ္သမား အသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းလာကာ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရပ္သား အရာရွိမ်ားက အတင္းအက်ပ္ 
ခုိင္းေစေသာ အလုပ္သမားအသံုးျပဳမႈ တင္ျပခ်က္မ်ား ျမင့္တက္လာသည္ဟု ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ 
ေပးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ဧရိယာမ်ားအတြင္း အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္တြင္ အတင္းအက်ပ္ 
ခုိင္းေစမႈမွာ ဆက္လက္မ်ားျပားေနဆဲဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက အစီရင္ခံသည္။ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္မ်ားရွိ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားမွ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစမႈမ်ားလည္း ရွိေနေသးျခင္းအပါအဝင္ အစိုးရစစ္သားမ်ားက 
ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ား  အႏွံ႔အျပားရွိေနေသးသည္ဟု သိရသည္။ ယခင္ ၎တုိ႔ေနထုိင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေျမမ်ား အပါအဝင္ 



စစ္တပ္၊ ေဒသခအံစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေျမယာမ်ား သိမ္းယူျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အလုပ္သမားမ်ားမွာ 
အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစခံေနရသည့္ အႏၱရာယ္ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ 


