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ြမနမ်ာ (အဆင့် ၃)

ြမနမ်ာသည် လကုူနကူ်းြခင်း ပေပျာက်ေရးအတက်ွ အနမ့်ိဆုံးအဆင့် လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ ြပည့်မီြခင်းမ�ိှဘဲ
လကုူနကူ်းမ�တိက်ုဖျက်ေရး လပ်ုေဆာင်�ိင်ုမ�အေပ� ကုိဗစ်-၁၉ ၏ �ုိက်ခတ်မ�များ �ိှေနေစကာမူ ယင်းသိ�လပ်ုေဆာင်ရန်
သိသာထင်�ှားေသာ �ကိ�းပနး်မ�များ မ�ိှသည့်အတက်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသည် အဆင့် ၃ တင်ွ ဆက်လက် �ိှေနသည်။
အစီရင်ခံသည့် ကာလအပုိင်းအြခားအတင်ွး စစ်တပ်သည် ကေလးများ�ှင့် အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများအား အဓမ�ခုိင်းေစသည့်
မူဝါဒကုိ ဆက်လက် ချမှတ်ထားြခင်း သိ� မဟတ်ု ယင်းသိ�  အသုံးြပ�သည့် ြဖစ်ရပ်ပုံစံများ ဆက်လက်ြဖစ်ေပ�ေနြခင်းများ
�ိှသည်။  ထူးြခားသည့်�ကိ�းပမ်းအားထုတ်မ�များ ကင်းမ့ဲေနေသာ်လည်း စစ်အာဏာပုိင်များသည် ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှသည့်
လကုူနကူ်းမ� အနည်းငယ်ကုိသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးခ့ဲ�ပီး လကုူနကူ်းခံရသူ အချ�ိကုိသာ ေဖာ်ထုတ်ခ့ဲသည်။ သိ� ေသာ် ကေလး�ှင့်
အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများအား အဓမ�လပ်ုအား ေစခုိင်းမ�တင်ွ ပါဝင်ခ့ဲ�ကေသာ စစ်အရာ�ိှ သိ� မဟတ်ု ထုတ်ပယ်လိက်ုေသာ
အရပ်သားအစုိးရ အရာ�ိှကုိ အြပစ်ေပး အေရးယူေ�ကာင်း စစ်အာဏာပုိင်များက ထုတ်ြပနခ့ဲ်ြခင်းမ�ိှပါ။
လမူ�အဖ�ဲအစည်းများက လကုူနကူ်းခံရသူများအား အေြခခံလိအုပ်ချက် အကူအညီများေပးြခင်းကုိလည်း တားဆီးခ့ဲသည်။
၂၀၂၁ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီတင်ွ ဒီမုိကေရစီနည်းကျ ေရွးေကာက် တင်ေြမ�ာက်ထားေသာ အစုိးရကုိ ြဖ�တ်ချ�ပီး
စစ်အာဏာသိမ်းခ့ဲေသာေ�ကာင့် ဒီမုိကေရစီလိလုားသည့် ြပည်သ�ကာကွယ်ေရးတပ် (PDF)၊ တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကုိင်
အဖ�ဲများ (EAOs) �ှစ်ဖ�ဲစလံးု�ှင့် စစ်တပ်တိ�အ�ကား �ိင်ုငံအ�� ံတိက်ုပဲွများ ပုိမုိဆုိးဝါးလာ�ပီး ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ
ြပည်သူများ—အများစုမှာ တိင်ုးရင်းသားလနူည်းစု အသုိင်းအဝုိင်းမှ ြဖစ်သည်—�ှင့် �ိင်ုငံေရး အတိက်ုအခံများ
ေနရာေရွ�ေြပာင်းခ့ဲရကာ အများအြပားသည် ယင်းသိ�  ေနရာေရ� �ေြပာင်းရြခင်းေ�ကာင့် လကုူနကူ်းခံရမည့် အ��ရာယ်�ှင့်
ရင်ဆုိင်ရ�ိင်ုသည်။  စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးသည့်ေနာက်တင်ွ စစ်အာဏာပုိင်များသည် တရားစီရင်ေရးတင်ွ အေလးထားရမည့်
အြခားက�များအစား ဒီမုိကေရစီေရး လ�ပ်�ှားသည့် အတိက်ုအခံများအား အေရးယူ အြပစ်ေပးေရးကုိသာ ဦးစားေပး
ေဆာင်ရွက်သြဖင့် လကုူနကူ်းမ� ပေပျာက်ေရး လပ်ုေဆာင်မ�များ လနွစွ်ာ ကျဆင်းခ့ဲသည်။ စစ်အာဏာပုိင်များသည်
�ိင်ုငံေရးအတိက်ုအခံများ၊ �ုိဟင်ဂျာ အသုိင်းအဝုိင်း၊ အြခားလနူည်းစု ဘာသာဝင်�ှင့် လမူျ�ိးများအား ခဲွြခား�ှမ်ိချသည့်
မူဝါဒများကုိလည်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသြဖင့် ၎င်းတိ�သည် လကုူနကူ်းခံရ�ိင်ုေြခ ပုိမုိများြပားလာသည်။
လကုူနကူ်းသူများ၏ တရားမဝင်လပ်ုေဆာင်ေစေသာ လပ်ုရပ်များ အေပ� လကုူနကူ်းခံရသူများအား စစ်အာဏာပုိင်များက
အေရးယူ အြပစ်ေပးဖွယ် �ိှသည်။

ဦးစားေပး အ�ကံြပ�ချက်များ-

စစ်တပ်အတက်ွ အပါအဝင် မည်သည့်ကိစ�ရပ်အတက်ွ မဆုိ အရပ်သားများအား အဓမ�ခုိင်းေစမ�များတင်ွ တာဝန�ိှ်သူများက
ပါဝင်လပ်ုေဆာင်ေနမ�များ ရပ်တန ့ရ်န၊် အဓမ�ခုိင်းေစမ� တားြမစ်ြခင်း ဆုိင်ရာ လက်�ိှ ြပဌာနး်ချက်များကုိ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန၊် အဓမ�ခုိင်းေစြခင်း ပုံစံအားလံးုကုိ တားြမစ်သည့်အမိန ့ကုိ် စစ်တပ်က ထုတ်ြပန�်ပီး အြပည့်အဝ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန�ှ်င့် ယင်းသိ�  ခုိင်းေစမ�တင်ွ ပါဝင်သည့် မည်သည့် တာဝနခံ်အရာ�ိှကုိမဆုိ တရားစီရင်ြခင်း၊
အြပစ်ေပးြခင်း�ှင့် ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်းများ ြပ�လပ်ုရန ်ြဖစ်သည်။  • တိက်ုခုိက်ေရးအတက်ွ မဟတ်ုသည့် တာဝနမ်ျား
အပါအဝင် ကေလးများအား စစ်တပ်အတက်ွ တရားမဝင် စုေဆာင်းြခင်း�ှင့် အသုံးချြခင်းများ အားလံးုကုိ ရပ်တန ့ရ်မည်။ •
ကေလးများ အပါအဝင် �ိင်ုငံမ့ဲသူများ�ှင့် အြခား အားနည်းသည့် ြပည်သူများအား တရားဝင် အေြခအေနတစ်ရပ်
ေပးအပ်�ပီး လံြုခံ�မ�ြမင့်သည့် တရားဝင် မှတ်ပုံတင် စာရွက်စာတနး်များ ထုတ်ေပးြခင်းြဖင့် ၎င်းတိ�၏ လကုူနကူ်းခံရဖွယ်
အေြခအေနကုိ ေလ�ာခ့ျရမည်။ • အိင်ုဒီပီများ၊ တိင်ုးရင်းသား လနူည်းစုအဖ�ဲဝင်များ၊ �ိင်ုငံေရး အတိက်ုအခံများ အပါအဝင်
ြမနမ်ာြပည်သူများ၏ လတ်ွလပ်စွာ သွားလာခွင့် ကန ့သ်တ်ပိတ်ပင်မ�များကုိ ဖယ်�ှားရမည်။ • စစ်တပ်�ှင့် သက်ဆုိင်ရာ
အီးေအအိ ု(တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကုိင်) များက ကေလးများအား တရားမဝင် စုေဆာင်းအသုံးချေနြခင်းကုိ ရပ်တန ့ေ်စရန်
ကုလသမဂ� (ယူအန)် �ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� ြပနလ်ည် စတင်�ပီး လပ်ုေဆာင်ရမည်။ • ကေလးစစ်သားများကုိ
တရားမဝင် စုေဆာင်း သိ� မဟတ်ု အသုံးချမ�တင်ွ ပါဝင်လပ်ုေဆာင်သည့် အရပ်သား ပဲွစားများ၊ စစ်တပ်၊ အြခား အရာ�ိှများ
အပါအဝင် လကုူနကူ်းသူများအား စုံစမ်းစစ်ေဆး အေရးယူအြပစ်ေပး�ပီး ထုိက်တနသ်ည့် ေထာင်ဒဏ်စီရင် ချမှတ်ရမည်။ •
လကုူနကူ်းခံရသူများ၊ အထူးသြဖင့် တိက်ုပဲွများေ�ကာင့် ေနရာ ေရ��ေြပာင်းရသူများ�ှင့် ငါးဖမ်းလပ်ုငနး်၊
စုိက်ပျ�ိးေရးလပ်ုငနး်များတင်ွ လပ်ုကုိင်ရန ်ေရ��ေြပာင်း�ကသူ ြပည်တင်ွးအလပ်ုသမားများ အားလံးုကုိ �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်�ပီး
အကာအကွယ်ေပးရမည်။  • ရဲဝနထ်မ်း�ှင့် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး၊ တရားေရး၊ လမူ�ေရးဆုိင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများအား
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လကုူနကူ်းမ�တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒများ၊ လကုူနကူ်းခံရသူ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ�ကာင်း ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ လ�ဲေြပာင်းြခင်း�ှင့်
ပ့ံပုိးကူညီြခင်းဆုိင်ရာ ေကာင်းမွနသ်ည့် လပ်ုငနး် အေလအ့ထများကုိ ေလက့ျင့်သင်�ကားေပးရမည်။  •
လကုူနကူ်းခံရသူများအား ေနရပ်ြပနလ်ည်ပိ� ေဆာင်ြခင်း၊ လမူ�အသုိင်းအဝုိင်း အတင်ွး ြပနလ်ည်ဝင်ေရာက်ေစြခင်း၊
ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေပးြခင်းဆုိင်ရာ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း စံ��နး်များကုိ အသုံးြပ�ြခင်း၊ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်ြဖန ့ေ်ဝြခင်း�ှင့်
�ိင်ုငံေတာ်အဆင့်�ှင့် ေဒသ��ရအဆင့် တာဝန�ိှ်သူများအား ေလက့ျင့် သင်�ကားြခင်းများ ြပ�လပ်ုရမည်။ •
လကုူနကူ်းခံရသူများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်းဆုိင်ရာ အရင်းအြမစ်များကုိ ဦးစားေပး တိးုြမ�င့်ရာတင်ွ
ဒကု�သည်များအတက်ွ ေနထုိင်ေရး၊ အမျ�ိးသားဒကု�သည်များအတက်ွ ဝနေ်ဆာင်မ�များ စီစ�်ြခင်း�ှင့် ယခင်
ကေလးစစ်သားများ လမူ�အသုိင်းအဝုိင်းအတင်ွး ြပနလ်ည်ဝင်ေရာက်ရာတင်ွ ပ့ံပုိးမ�များေပးြခင်းတိ�  ပါဝင်သည်။  •
ကေလးများအေပ� လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အြမတ်ထုတ်ရန ်လကုူနကူ်းြခင်း ြပစ်မ�ကျ�းလနွေ်�ကာင်း သတ်မှတ်ရာတင်ွ
အင်အားသုံးြခင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်း သိ� မဟတ်ု ေသွးေဆာင် ဖျားေယာင်းမ� ြပ�ြခင်းတိ� ကုိ သက်ေသြပရန်
မလိအုပ်သည့် အေ�ကာင်း တိကျစွာ ��နး်ဆုိေဖာ်ြပ�ိင်ုရနအ်တက်ွ လကုူနကူ်းြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်ရမည်။ •
ကေလးအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒ�ှင့် အထူးသြဖင့် ကေလးစစ်သား စုေဆာင်း အသုံးချရာတင်ွ
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းအတက်ွ တာဝနခံ်မ� ဆုိင်ရာ ဥပေဒ စည်းမျ�်းများကုိ အ�ပီးသတ် သတ်မှတ်ြပဌာနး်ရမည်။  •
အရပ်သားများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်း၊ ရာဇဝတ်မ� တားဆီးြခင်း၊ လကုူနကူ်းမ�ကျ�းလနွသ်ည့် ရာဇဝတ်မ�များကုိ
တားဆီးြခင်းတိ� ကုိ ဦးစားေပးြခင်း အပါအဝင် လ�အခွင့်အေရး စံ��နး်များအေပ� အေြခခံ�ပီး ရဲတပ်ဖ�ဲကုိ
ြပင်ဆင်ဖ�ဲစည်းရမည်။

အေရးယူအြပစ်ေပးြခင်း

အရပ်သားအစုိးရ�ှင့် ��င်ိးယှ�်လ�င် စစ်အာဏာပုိင်များသည် ရဲတပ်ဖ�ဲ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ ေလ�ာခ့ျထား�ပီး လကုူနကူ်းမ�
တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒကုိ ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း မြပ�ပါ။ တရားစီရင်ေရး လပ်ုငနး်စ�်များကုိ လထုူအား
ဖိ�ှပ်ိရန ်အတက်ွ ဦးစားေပး လပ်ုေဆာင်ခ့ဲသည်။  ဒီမုိကေရစီေရး လ�ပ်�ှားမ�ကုိ ဖိ�ှပ်ိရာတင်ွ�ှင့် ကေလးအချ�ိ အပါအဝင်
လေူပါင်း ၁၃,၀၀၀ ခန ့ကုိ် ဖမ်းဆီးရာတင်ွ စစ်အာဏာပုိင်များက ရဲတပ်ဖ�ဲကုိ အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် မတ်လအထိ
ဖမ်းဆီးခံရသူ ၉,၀၀၀ ကုိ ချ�ပ်ေ�ှာင်ထားဆဲ ြဖစ်သည်။ ရလဒ်အေနြဖင့် ြပည်သူအများအြပားက ရဲတပ်ဖ�ဲ�ှင့်
ဆက်ဆံရမည်ကုိ ေ�ကာက်ရွ�ံေန�ပီး စစ်အာဏာပုိင်များ၏ ရဲတပ်ဖ�ဲ အေပ� ယုံ�ကည်မ� မ�ိှ�ကေတာပ့ါ။ ထုိမ�သာမက
စစ်အာဏာပုိင်များလက်ေအာက်�ိှ တရားေရး ဝန�်ကီးဌာန (MOLA - ယခင် �ိင်ုငံေတာ်ေ�ှ�ေနချ�ပ်�ုံး) �ှင့် ြမနမ်ာရဲတပ်ဖ�ဲ
(MPF) လကုူနကူ်းမ�တိက်ုဖျက်ေရးဌာန (ATIPD) တိ�သည် ယခင် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ြပနခ့ဲ်ချနိ ်အရပ်သားအစုိးရ
လက်ထက်တင်ွ လပ်ုေဆာင်ခ့ဲ�ကေသာ ၎င်းတိ�၏ သက်ဆုိင်ရာ လကုူနကူ်းမ� တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒများ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ အေရးယူအြပစ်ေပးြခင်း သိ� မဟတ်ု ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများကုိ ဆက်လက်
လပ်ုေဆာင်ြခင်း မ�ိှေတာပ့ါ။ ထိ�အြပင် ြဖစ်ေပ�ေနဆဲ ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဇွနလ်မှ �သဂုတ်လအထိ ရဲ�ှင့်
တရားေရးဌာနအများအြပား ပိတ်ထားသြဖင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ�ှင့် တရားစီရင်မ�များ ေ�ှာင့်ေ�ှးခ့ဲရ�ပီး ဥပေဒအရ
ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မ�များအေပ� သက်ေရာက်ေစခ့ဲသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာင့် ၂၀၂၁ ခု�ှစ်
ေအာက်တိဘုာလမှ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် မတ်လအတင်ွး �ိင်ုငံအ�� ံတိက်ုပဲွများ တိးုများလာေသာေ�ကာင့် �ိင်ုငံ�ှင့် အဝနး်
စစ်အာဏာပုိင်များ၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လပ်ုေဆာင်မ�များ ထိေရာက်မ� နည်းပါးခ့ဲသည်။

၂၀၀၅ ခု�ှစ် လကုူနကူ်းမ�ဆုိင်ရာ ဥပေဒေအာက်တင်ွ အလပ်ုခုိင်းေစရန ်လကုူနကူ်းမ�အားလံးု�ှင့် အချ�ိ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ
အြမတ်ထုတ်ရန ်လကုူနကူ်းမ�များ အကျ�ံးဝင်�ပီး လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်သည် အမျ�ိးသားြဖစ်ပါက လကုူနကူ်းသူအား
ေထာင်ဒဏ် ၅ �ှစ်မှ ၁၀ �ှစ်အထိ�ှင့် ေငဒွဏ် ြပစ်ဒဏ်သတ်မှတ်ထား�ပီး အမျ�ိးသမီး သိ� မဟတ်ု ကေလးကုိ
လကုူနကူ်းမ�အတက်ွ ေထာင်ဒဏ် ၁၀ �ှစ်မှ တစ်သက်တစ်က�နး် ြပစ်ဒဏ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤြပစ်ဒဏ်များကုိ
တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချမှတ်�ပီး လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အြမတ်ထုတ်ရန ်လကုူနကူ်းမ�များကုိ မုဒိနး်မ�က့ဲသိ� ေသာ အြခား
�ကီးေလးေသာ ရာဇဝတ်မ�များ�ှင့် အလားတ ူသတ်မှတ်သည်။  �ိင်ုငံတကာ ဥပေဒများ�ှင့် တစ်ေြပးညီမဟတ်ုသည့် ၂၀၀၅
ခု�ှစ် လကုူနကူ်းမ�တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒအရ ကေလးများအား လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အြမတ်ထုတ်ရနအ်တက်ွ လကုူနကူ်းသည့်
ရာဇဝတ်မ� ေြမာက်ရနအ်တက်ွ အတင်းအ�ကပ်ြပ�ြခင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်း သိ� မဟတ်ု
ဖျားေယာင်းေသွးေဆာင်ြခင်းတိ� ကုိ သက်ေသြပရန ်လိအုပ်ေ�ကာင်း ပါ�ိှေနသြဖင့် ကေလးများအား လိင်က�နြ်ပ�
လကုူနကူ်းြခင်းပုံစံ အားလံးုကုိ ရာဇဝတ်မ�အြဖစ် သတ်မှတ်ထားြခင်း မ�ိှပါ။ ၂၀၁၉ ခု�ှစ်တင်ွ ြပဌာနး်ခ့ဲေသာ
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ကေလးအခွင့်အေရး ဥပေဒသည် ကေလးများအား လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာအြမတ်ထုတ်ရန ်လကုူနကူ်းြခင်း ပုံစံအားလံးုကုိ
ရာဇဝတ်မ�အြဖစ် သတ်မှတ်ေသာေ�ကာင့် ၎င်း လစ်ဟာချက်ကုိ ြဖည့်�ိင်ုခ့ဲသည်။ ဥပေဒက တစ်�ှစ်မှ ၁၀ �ှစ်အထိ
ေထာင်ဒဏ်�ှင့် ကျပ်ေင ွ၁ သနး်မှ ၂ သနး် ($၅၇၀-$၁,၁၃၀) ေငဒွဏ် ချမှတ်ရန ်ြပဌာနး်ထား�ပီး ၎င်းသည်လည်း
မုဒိနး်မ�က့ဲသိ� ေသာ �ကီးေလးသည့် အြခား ရာဇဝတ်မ�များ�ှင့် အလားတ ူြပင်းထနမ်� �ိှသည်။ ကေလးအခွင့်အေရးဥပေဒကုိ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန ်လိအုပ်သည့် စည်းမျ�်းများေရးဆဲွြခင်းအတက်ွ စစ်အာဏာပုိင်များ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်မှာ
တိးုတက်မ� တစ်စုံတစ်ရာ မ�ိှပါ။ အဓမ� လပ်ုအားေပးခုိင်းေစြခင်း၊ ကေလးစစ်သား စုေဆာင်းြခင်း၊ ကေလးများအား
စစ်တပ်အတင်ွး တိက်ုခုိက်ေရးတင်ွ မဟတ်ုေသာ ေနရာများအတက်ွ အသုံးချြခင်းများသည် ၂၀၀၅ ခု�ှစ် လကုူနကူ်းမ�
တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ခု�ှစ် ရပ်ကွက်�ှင့် ေကျးရွာေဒသများ အပ်ုချ�ပ်ေရးအက် ြပစ်မ�ဆုိင်ရာဥပေဒ အပုိင်း ၃၇၄ �ှင့်
ကေလး အခွင့်အေရးဥပေဒများအရ ရာဇဝတ်မ�ေြမာက်သည်။  ဖယ်�ှားခံရေသာ အရပ်သားအစုိးရသည် ၂၀၀၅ ခု�ှစ်
လကုူနကူ်းမ� တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒကုိ အစားထုိးရန ်ဥပေဒ�ကမ်းတစ်ရပ်ကုိ ၂၀၁၉ ခု�ှစ်တင်ွ ေရးဆဲွခ့ဲသည်။ သက်ဆုိင်ရာ
ဌာနများအေပ� ဥပေဒ တိးုချ�ဲ ြပဌာနး်ရန�ှ်င့် �ိင်ုငံတကာဥပေဒ�ှင့် အညီ လကုူနကူ်းမ�ပုံစံ အားလံးုကုိ ရာဇဝတ်မ�အြဖစ်
သတ်မှတ်ရနအ်တက်ွ ြဖစ်သည်။ သိ� ေသာ်လည်း စစ်အာဏာပုိင်များက ဤအစီရင်ခံစာ ေရးဆဲွသည့် ကာလအတင်ွး
ယင်းဥပေဒ�ကမ်းကုိ အ�ပီးသတ်ရန ်�ကိ�းပမ်းမ� မ�ိှပါ။ စစ်ဥပေဒအရ ကေလးစစ်သားစုေဆာင်းေသာ သိ� မဟတ်ု
ကေလးများအား တိက်ုခုိက်ေရးတင်ွ မဟတ်ုေသာ ေနရာများအတက်ွ အသုံးချေသာသူများအား ရာထူးချြခင်း၊ ပင်စင်လစာ
�တ်ုြခင်း၊ နယ်ေြပာင်းေရ� �တာဝနခ်ျထားြခင်းတိ�  အပါအဝင် ြပစ်ဒဏ် သတ်မှတ်သည့် ြပဌာနး်ချက်ကုိ စစ်အာဏာပုိင်များက
ကုိးကား ေြပာဆုိေသာ်လည်း ၎င်းအေရးယူမ�များသည် �ကီးေလးသည့် ရာဇဝတ်ကျ�းလနွမ်��ှင့်စာလ�င်
အလနွေ်သးငယ်လနွး်ေနသည်။ စစ်တပ်သည် အရပ်သားများ သိ� မဟတ်ု ကေလးစစ်သားများအား အဓမ�ခုိင်းေစြခင်းဆုိင်ရာ
၎င်းတိ�၏ ကုိယ်ပုိင် အမိန ့ထု်တ်ြပနခ်ျက်များကုိ ၎င်းတိ� ကုိယ်တိင်ု ကုံလံစွုာ ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း မ�ိှခ့ဲပါ။

စစ်အာဏာပုိင်များသည် ဥပေဒစုိးမုိးမ�ဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်မ� အချက်အလက်များကုိ ြပည့်စုံစွာ ထုတ်ြပနခ့ဲ်ြခင်း မ�ိှပါ။
၂၀၂၁ ခု�ှစ်တင်ွ ATIPD သည် လကုူနကူ်းသူ ၃၉ ဦးပါဝင်ေ�ကာင်း စဲွဆုိထားသည့် အမ� ၁၂ မ�ကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆးခ့ဲသည်-

သုံးမ�မှာ အဓမ�အိမ်ေထာင်ြပ�ေစြခင်းြဖစ်�ပီး လိင်ပုိင်း သိ� မဟတ်ု လပ်ုအား အြမတ်ထုတ်ရန ်လကုူနကူ်းြခင်းအြဖစ်၊ �ှစ်မ�မှာ
လပ်ုအား အြမတ်ထုတ်ရန ်လကုူနကူ်းြခင်းအြဖစ်၊ သုံးမ�မှာ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အြမတ်ထုတ်ရန ်လကုူနကူ်းြခင်းအြဖစ်�ှင့်
တစ်မ�မှာ အြခားပုံစံြဖင့် အြမတ်ထုတ်ရန ်လကုူနကူ်းြခင်းများအြဖစ် ��နး်ဆုိထားသည်။  ၂၀၂၁ ခု�ှစ်တင်ွ
စုံစမ်းစစ်ေဆးခ့ဲေသာ အမ�များ၏ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မ� အေြခအေနကုိ MOLA က သတင်းထုတ်ြပနြ်ခင်း သိ� မဟတ်ု
အတည်ြပ�ြခင်း မြပ�လပ်ုခ့ဲပါ။ စစ်အာဏာပုိင်များက လေူပါင်း ၁၅၈ ဦးကုိ ေထာင်ဒဏ် သုံး�ှစ်မှ အ�ှစ် ၂၀ အထိ
ချမှတ်ခ့ဲေ�ကာင်း သတင်းထုတ်ြပနေ်သာ်လည်း ယင်းအချက်အလက်များကုိ ခဲွြခားေဖာ်ြပထားြခင်း မ�ိှဘဲ ယခင်
အစီရင်ခံစာ ထုတ်ြပနခ်ျနိက် အမ�များကုိလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။  ��င်ိးယှ�်�ကည့်ပါက ၂၀၂၀ ခု�ှစ်တင်ွ
အရပ်သားအစုိးရက လကုူနကူ်းမ��ှင့် ပတ်သက်�ပီး စုံစမ်းစစ်ေဆးမ� ၉၃ ခု ြပ�လပ်ုခ့ဲသည်။ သံသယ�ိှသူ ၂၉၇ ဦး
ပါဝင်သည့် တရားစဲွဆုိမ� ၉၆ မ��ိှခ့ဲ�ပီး တရားခံ ၂၀၁ ဦးကုိ ြပစ်ဒဏ်စီရင်�ိင်ုခ့ဲကာ ၂၂ ဦးကုိ တရားေသလ�တ်ခ့ဲသည်။
အရပ်သားအစုိးရလက်ထက် ၂၀၂၀ ခု�ှစ်�ှင့် မတဘဲူ စစ်အာဏာပုိင်များသည် တရားမဝင် လစုူေဆာင်းသည့် လပ်ုရပ်များ
အတက်ွ ပဲွစားများအား �ိင်ုငံရပ်ြခားတင်ွ အလပ်ုလပ်ုကုိင်မ�ဆုိင်ရာ အက်ဥပေဒအရ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း �ိှ မ�ိှကုိ
ထုတ်ြပနခ့ဲ်ြခင်း မ�ိှပါ။  စစ်အာဏာပုိင်များသည် တ�ုတ်ြပည်သ�သမ�တ�ိင်ုငံ (PRC)၊ ထုိင်းအစုိးရ ဥပေဒစုိးမုိးေရး
ေအဂျင်စီများ�ှင့် ြမနမ်ာနယ်စပ် တေလ�ာက်တင်ွ —အကန ့အ်သတ်များြဖင့်—ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်သည်ဟ ုဆုိသည်။
ြပည်ပတင်ွ တာဝနထ်မ်းေဆာင်သည့် ကုိယ်စားလှယ်များအား လကုူနကူ်းမ� တိက်ုဖျက်ေရး သင်တနး်များေပးေ�ကာင်း
စစ်အာဏာပုိင်များက ထုတ်ြပနထ်ားြခင်း မ�ိှပါ။

ထင်�ှားေသာ လ�အခွင့်အေရးအဖ�ဲအစည်းများ၊ ကုလသမဂ��ှင့် ဒီမုိကေရစီလိလုားေသာ အမျ�ိးသားညီ�တ်ွေရးအစုိးရ
(NUG) တိ�က ဤအစီရင်ခံစာ ကာလအတင်ွး စစ်အာဏာပုိင်များ ကျ�းလနွသ်ည့် လ�အခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်မ�များကုိ
မှတ်တမ်း ြပ�စုထားရာတင်ွ စစ်အစုိးရလျစ်လျ�ြပ�ထားသည့် အဓမ�လပ်ုအားေပး ေစခုိင်းြခင်းလည်း ပါဝင်သည်။
ဤအစီရင်ခံစာပါ ကာလတစ်ေလ�ာက်လံးုတင်ွ မီဒီယာ�ှင့် အြခား ေဒသခံ အရင်းအြမစ်များ၏
သတင်းထုတ်ြပနခ်ျက်များအရ လ�ူကီး�ှင့် ကေလးများအား အထမ်းသမားများ၊ ချက်ြပ�တ်သူများ၊ လယ်လပ်ုငနး်၊
ေဆာက်လပ်ုေရးလပ်ုငနး်တင်ွ ခုိင်းေစြခင်း�ှင့် လသူားအကာအကွယ်များ အြဖစ် အဓမ� အသုံးချခ့ဲေ�ကာင်း စစ်တပ်၏
လပ်ုေဆာင်မ�များကုိ ေဖာ်ြပထားသည်။ ထိ�အြပင် �ိင်ုငံတကာ ေစာင့်�ကည့်ေလလ့ာသူများကလည်း စစ်တပ်သည်
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ကေလးများကုိ စစ်သားအြဖစ် တိက်ုပဲွများတင်ွ ဆက်လက် အသုံးြပ�ေနသည့် ြဖစ်ရပ်များ�ိှေ�ကာင်း သတင်း
ထုတ်ြပနထ်ားသည်။ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဧ�ပီ�ှင့် ေမလတင်ွ စစ်တပ်ထိမ်းချ�ပ်သည့် မီဒီယာက ေဖာ်ြပသည့် ဓာတ်ပုံများတင်ွ
စစ်လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲဝင်များသည် ကေလး�ှင့် လ�ူကီးများအား ေသနတ်ြဖင့်ချနိရွ်ယ်၍ �မိ�တင်ွး လမ်းများေပ��ိှ
အကာအရံများ၊ သဲအိတ်များ�ှင့် အြခား အပျက်အစီးများကုိ ဖယ်�ှား �ှင်းလင်းရန ်အဓမ�ေစခုိင်းေနပုံကုိ ေတ�ရသည်။
ြပည်တင်ွးမီဒီယာကလည်း ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလတင်ွ စစ်တပ် မိသားစုဝင် ကေလးများ—အချ�ိမှာ အသက် ၁၂ �ှစ်သာ
�ိှေသးသည်—အား မတက်မေနရ စစ်သင်တနး်ကုိ အဓမ� တက်ခုိင်းရာတင်ွ လက်နက် သင်တနး်လည်း ပါဝင်သည်။
အရပ်သားအစုိးရလက်ထက် ယခင် အစီရင်ခံသည့် ကာလက့ဲသိ� ပင် စစ်အာဏာပုိင်များသည် အရပ်သားလ�ူကီးများအား
အဓမ� ခုိင်းေစသည့် စစ်တပ်အဖ�ဲဝင်များ သိ� မဟတ်ု ကေလးစစ်သား စုေဆာင်းရာတင်ွ ပါဝင်သည့် အရပ်သားများအား
ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်း�ှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပနြ်ခင်း မ�ိှပါ။  �ပီးခ့ဲသည့် အစီရင်ခံစာ ကာလအတင်ွး
အရပ်သားအစုိးရ လက်ထက်တင်ွ လိင်ပုိင်း�ှင့် လပ်ုအား အြမတ်ထုတ်ရန ်လကုူနကူ်းမ�များတင်ွ တာဝန�ိှ်သူ အရာ�ိှများ
ပါဝင်ကျ�းလနွေ်�ကာင်း ယုံ�ကည်�ိင်ုဖွယ် စွတ်စဲွမ� အများအြပား �ိှေသာ်လည်း စစ်အာဏာပုိင်များက ယင်းစွတ်စဲွမ�များကုိ
ဆက်လက် အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ေနြခင်း �ိှ မ�ိှ ဆုိသည်ကုိ သတင်းထုတ်ြပနြ်ခင်း မ�ိှပါ။

အကာအကွယ်ေပးြခင်း

လကုူနကူ်းခံရသူများအား ေဖာ်ထုတ်ြခင်း�ှင့် အကာအကွယ်ေပးြခင်း လပ်ုေဆာင်ချက်များတင်ွ ဖယ်�ှားခံရေသာ
အရပ်သားအစုိးရ�ှင့် ��င်ိးယှ�်ပါက စစ်အာဏာပုိင်များ၏ �ကိ�းပမ်းမ� ေလျာန့ည်းခ့ဲသည်။ ြပည်တင်ွးအိးုအိမ်မ့ဲများသည်
၂၀၂၂ ခု�ှစ် မတ်လတင်ွ ၅၂၅,၀၀၀ ေကျာ် �ိှေနေသာ်ြငားလည်း စစ်အာဏာပုိင်ေအာက်မှ ရဲတပ်ဖ�ဲသည် �ုိဟင်ဂျာ၊
လိင်လပ်ုငနး် လပ်ုကုိင်ေနသူများ�ှင့် ြပည်တင်ွး အိးုအိမ်မ့ဲများ (IDPs) အပါအဝင် အားနည်း၍ ထိ�ှလယ်ွေသာ လမူျားအား
၎င်းတိ�သည် လကုူနကူ်းြခင်း ခံရြခင်း ဟတ်ုမဟတ်ု ဆုိသည်ကုိ စုံစမ်းေလလ့ာြခင်း �ိှမ�ိှ ထုတ်ြပနြ်ခင်းမ�ိှပါ။ ထုိအြပင်
ေနရပ်ြပနလ်ာေသာ ေရ��ေြပာင်းအလပ်ုသမားထဲတင်ွ လကုူနကူ်းခံရြခင်း �ိှမ�ိှ သိ�ိှရန ်စစ်အာဏာပုိင်များ၏
စစ်ေဆးမ�သည် ြပည့်စုံလံေုလာက်မ�မ�ိှဘဲ တသမတ်တည်း လပ်ုေဆာင်ြခင်းလည်း မ�ိှပါ။  ေနရပ်ြပနလ်ာြခင်း၊
လမူ�အသုိင်းအဝုိင်းအတင်ွး ြပနလ်ည် ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ လကုူနကူ်းသူများ၏ သားေကာင်ြဖစ်ခ့ဲသူများအား ြပနလ်ည်ြပ�စု
ပျ�ိးေထာင်ေပးြခင်း စသည့် ယခင်အစီရင်ခံသည့် ကာလအတင်ွး အရပ်သားအစုိးရ လက်ထက်တင်ွ တရားဝင်
လက်ခံေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် စံ��နး်များကုိ စစ်အာဏာပုိင်များက အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု အသုံးြပ�ြခင်း
မ�ိှခ့ဲပါ။  မည်သိ� ပင်ဆုိေစ စစ်အာဏာပုိင်များသည် လိင်ပုိင်းအြမတ်ထုတ်ရန ်လကုူနကူ်းြခင်းခံရသူ ၁၅ ဦးကုိ
ေဖာ်ထုတ်ခ့ဲသည်ဟ ုဆုိရာတင်ွ လပ်ုအား အြမတ်ထုတ်ရန ်လကုူနကူ်းခံရသူ ၄ ဦး�ှင့် အြခားပုံစံြဖင့် အြမတ်ထုတ်ခံရသူ
တစ်ဦးတိ�  ြဖစ်သည်။  စစ်အာဏာပုိင်များသည် ယင်းသိ� ေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲေသာ လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်များကုိ
လ�ဲေြပာင်းေပးြခင်း သိ� မဟတ်ု အကာအကွယ် ေပးြခင်းတိ�  ေဆာင်ရွက်ေ�ကာင်းကုိမူ သတင်းထုတ်ြပနမ်� မ�ိှပါ။
��င်ိးယှ�်�ကည့်ပါက �ပီးခ့ဲသည့် အစီရင်ခံစာ ကာလအတင်ွး အရပ်သား အစုိးရေအာက်မှ ရဲတပ်ဖ�ဲသည် လကုူနကူ်းမ�၏
သားေကာင် ြဖစ်ရသူေပါင်း ၁၁၈ ဦးကုိ ေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲသည်။

လကုူနကူ်းသူများ၏ ေစခုိင်းမ�ေ�ကာင့် တရားဥပေဒ�ှင့် ညီ�တ်ွမ� မ�ိှသည့် လပ်ုရပ်များကုိ ကျ�းလနွရ်သူ လကုူနကူ်းမ�၏
သားေကာင်များကုိသာ စစ်အာဏာပုိင်များက ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းေလ ့�ိှသည်။ စစ်အာဏာပုိင်များသည် ကေလး ၁,၀၀၀
ေကျာ်ကုိ တရားလက်လတ်ွ ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းခ့ဲရာတင်ွ ၎င်းတိ�အနက်မှ ကေလးအချ�ိမှာ လကုူနကူ်းခံရသူများ သိ� မဟတ်ု
ကေလးစစ်သားများ ြဖစ်�ပီး ကေလး အများစုသည် ေ�ှ�ေနရယူခွင့် မ�ိှဘဲ အချ�ိမှာ ဖမ်းဆီးချ�ပ်ေ�ှာင်ထားစ�်
�ှပ်ိစက်ခံရြခင်း သိ� မဟတ်ု အ�ိင်ုကျင့်ခံရြခင်းများ ေတ� �ကံ��ကရသည်။  �ုိဟင်ဂျာများအား လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး ဥပေဒ
ချ�ိးေဖာက်မ�ြဖင့် စဲွဆုိြခင်း မြပ�ရနဟ်ေူသာ ယခင်အရပ်သားအစုိးရ၏ မူဝါဒများကုိ စစ်အာဏာပုိင်များက
ေြပာင်းြပနလှ်နခ့ဲ်သည်။ �ုိဟင်ဂျာများအား ဖမ်းဆီးချ�ပ်ေ�ှာင်ြခင်း�ှင့် တရားစဲွဆုိြခင်းတိ� ကုိ ြပနလ်ည်ြပ�လပ်ုရန်
��န�်ကားချက်ကုိလည်း စစ်အာဏာပုိင်များက ထုတ်ြပနခ့ဲ်ရာတင်ွ လဝူင်မ�ဆုိင်ရာ စဲွဆုိချက်များအတက်ွ အလပ်ု�ကမ်း�ှင့်
ေထာင်ဒဏ် �ှစ်�ှစ် ချမှတ်ရနလ်ည်း ပါဝင်သည်။  ဤအစီရင်ခံသည့် ကာလအတင်ွးတင်ွ စစ်အာဏာပုိင်များသည်
ယင်း��န�်ကားချက်ြဖင့် ရာ�ှင့်ချေီသာ �ုိဟင်ဂျာများကုိ တရားစဲွဆုိ၍ ြပစ်ဒဏ်စီရင်ခ့ဲသည်။
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�ပီးခ့ဲသည့် အစီရင်ခံစာ ကာလအတင်ွးမှ အရပ်သားအစုိးရ�ှင့် ကဲွြပားစွာပင် �ိင်ုငံသား သိ� မဟတ်ု �ိင်ုငံြခားသား
လကုူနကူ်းခံရသူများအား မ�ိှမြဖစ် လိအုပ်သည့် ဝနေ်ဆာင်မ�များ ေပးြခင်း၊ ယင်းသိ�  ဝနေ်ဆာင်ေပးသည့်
လမူ�အဖ�ဲအစည်းများကုိ ပ့ံပုိးြခင်းများကုိ စစ်အာဏာပုိင်များက လပ်ုေဆာင်ြခင်း မ�ိှပါ။ �ိင်ုငံတကာ အနဂ်ျအိီမုျား�ှင့်
လမူ�အဖ�ဲအစည်း အများအြပားသည် စစ်အာဏာပုိင်များ၏ �ှပ်ိကွပ်မ�ကုိ ခံရြခင်း သိ� မဟတ်ု စစ်အာဏာပုိင်များ�ှင့်
တွဲဖက်လပ်ုကုိင်၍ မရြခင်းတိ�ေ�ကာင့် အစီအစ�်အများအြပား —လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်များကုိ
ကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ြခင်း အပါအဝင်— ကုိ ရပ်တန ့လိ်က်ုရသည် သိ� မဟတ်ု အရင်းအြမစ် မလံေုလာက်မ� ေတ� �ကံ��ကရသည်။
ထုိမ�မကဘဲ စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်တင်ွ စစ်အာဏာပုိင်များက ဥပေဒအ�ကံေပးေရးအဖ�ဲများကုိ �ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊
လ�အခွင့်အေရး ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်သူများ�ှင့် အြခား အမ�သည်များ—လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်ြဖစ်�ိင်ုေြခ �ိှသူများ
အပါအဝင်—အား အခမ့ဲ ဝနေ်ဆာင်မ�အကူအညီေပးသည့် ေ�ှ�ေနများကုိ ဖမ်းဆီးြခင်းများ ြပ�လပ်ုေသာေ�ကာင့်
အချ�ိေ�ှ�ေနအဖ�ဲများကုိ ပိတ်လိက်ုရသည်။  လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်များအတက်ွ ဝနေ်ဆာင်မ�များသည် အကန ့အ်သတ်
�ိှေနဆဲြဖစ်ရာ ၎င်းတင်ွ ခုိလ�ံရာေနရာ�ှင့် လမူ�ေရးဆုိင်ရာ စိတ်သေဘာထား ေဆွးေ�းွေပးြခင်းက့ဲသိ� ေသာ အထူးြပ�
ဝနေ်ဆာင်မ�များလည်း ပါဝင်သည်။ လမူ�ဝနထ်မ်း ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပနလ်ည် ေနရာချထားေရး ဝန�်ကီးဌာန (MSWRR) က
ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ခုိလ�ံရာေနရာများတင်ွ ဝနထ်မ်းလစ်ဟာမ� �ိှြခင်း၊ အမ�မနေ်နဂျာများ�ှင့် အေတ�အ�ကံ��ိှေသာ
လမူ�ေရးဝနထ်မ်း မ�ိှြခင်းတိ�ေ�ကာင့် လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်များအား ေစာင့်ေ�ှာက်�ိင်ုမ�အေပ�  သက်ေရာက်မ� �ိှေန�ပီး
အချ�ိ ခုိလ�ံရာေနရာများကုိလည်း တိက်ုပဲွများ တိးုများလာြခင်း�ှင့် ကပ်ေရာဂါတိ�ေ�ကာင့် ပိတ်လိက်ုရသည်။  MSWRR

သည် လကုူနကူ်းခံရသူများအား တိက်ု�ုိက်ကူညီပ့ံပုိးမ� ြပ�ေ�ကာင်း သတင်းထုတ်ြပနထ်ားြခင်း မ�ိှပါ။ �ပီးခ့ဲသည့်
အစီရင်ခံစာ ကာလတင်ွမူ လကုူနကူ်းခံရသူ ၃၃၁ ဦးအား ကူညီပ့ံပုိးခ့ဲေ�ကာင်း ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။ အစုိးရက
ဆက်လက်ထား�ိှသည့် မေလး�ှား�ိင်ုငံ၊ ကုိရီးယား သမ�တ�ိင်ုငံ�ှင့် ထုိင်း�ိင်ုငံတိ� �ိှ အလပ်ုသမားေရးရာ
ကုိယ်စားလှယ်များ၏ တာဝနမ်ျားတင်ွ ြပည်ပသိ�  လကုူနကူ်းခံရသူများအား အကူအညီေပးရနလ်ည်း ပါဝင်သည်။
စစ်အာဏာပုိင်များသည် စစ်တပ်က ကေလးစစ်သား အသုံးြပ�ေနမ�များတင်ွ ကေလးများအား အကာအကွယ်ေပးသည့်
လပ်ုရပ်များကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမ�ိှသလိ ုကေလး�ှင့် လ�ူကီးများအား စစ်တပ်�ှင့် လပဲွူစားများ၊ စုေဆာင်းသူများက
အဓမ�လပ်ုအားေပး ခုိင်းေစရနအ်တက်ွ စုေဆာင်း အသုံးချေနမ�ကုိလည်း ကာကွယ် တားဆီးြခင်း မြပ�ပါ။ လကုူနကူ်းမ�
တားဆီး�ှမ်ိ�ှင်းေရး ဗဟိအုဖ�ဲ (CBTIP) —လကုူနကူ်းမ� တိက်ုဖျက်ေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�ဗဟိအုဖ�ဲ—သည်
လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်များအား ပ့ံပုိးမ�ဆုိင်ရာ ဗဟိရံုပုံေငအွဖ�ဲကုိ ဆက်လက် ဦးေဆာင်ေန�ပီး
လကုူနကူ်းခံရသူများအား ေငေွ�ကး ပ့ံပုိးေပးေဝြခင်းကုိ စီမံေဆာင်ရွက်ရန ်ြဖစ်ေသာ်လည်း မည်မ� ပ့ံပုိး ေပးေဝေ�ကာင်း
ထုတ်ြပနထ်ားြခင်း မ�ိှပါ။  CBTIP သည် ၂၀၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ် (၂၀၂၀ ေအာက်တိဘုာ ၁ - ၂၀၂၁ စက်တင်ဘာ ၃၀) တင်ွ
လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်ြဖစ်ခ့ဲသူ ၁၀ ဦးအား $၅၆၂၀ ခန ့ ်ေထာက်ပ့ံခ့ဲသည်ဟ ုဆုိေသာ်လည်း ေထာက်ပ့ံမ�
အေသးစိတ်ကုိ ေဖာ်ြပြခင်း မြပ�ပါ။ စဲွဆုိထားသည့် လကုူနကူ်းသူများအား စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း�ှင့် အြပစ်ေပး
အေရးယူြခင်းြဖစ်စ�်တင်ွ လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင် ြဖစ်ရသူများ ပါဝင်�ိင်ုေရးအတက်ွ တရားေရးဌာန၏ ကူညီပ့ံပုိးမ�
�ိှမ�ိှ ဆုိသည်ကုိ စစ်အာဏာပုိင်များက ထုတ်ြပနြ်ခင်း မ�ိှပါ။ ၂၀၁၉ ခု�ှစ်က စတင်ခ့ဲသည့် တရား�ုံးအစီအစ�်တင်ွ
လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်ြဖစ်ရသူများအား ဗီဒီယုိြဖင့် ထွက်ဆုိခွင့် ြပ�ထားေသာ်လည်း ယင်းအစီအစ�်ကုိ ဆက်လက်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း �ိှမ�ိှ ဆုိသည်ကုိ စစ်အာဏာပုိင်များက ထုတ်ြပနခ့ဲ်ြခင်း မ�ိှပါ။ �ပီးခ့ဲသည့် အစီရင်ခံစာ ကာလမှ
အရပ်သားအစုိးရ�ှင့် အလားတပူင် စစ်အာဏာပုိင်များသည် လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်ြဖစ်ရသူ �ိင်ုငံြခားသားများအား
အခက်အခဲများ သိ� မဟတ်ု လက်စားေြခမ�များ�ှင့် ရင်ဆုိင်ရ�ိင်ုသည့် �ိင်ုငံများသိ�  ပိ� ေဆာင်ြခင်း မှတပါး အြခား
ဥပေဒေ�ကာင်းအရ ေရွးစရာများ ပ့ံပုိးေပးြခင်း မ�ိှခ့ဲသလိ ုအဆုိပါ�ိင်ုငံြခားသားများအား ယာယီအားြဖင့်
တရားဝင်ေနထုိင်ခွင့်ကုိ ေပးအပ်ြခင်း မ�ိှခ့ဲပါ။

တားဆီးြခင်း

အရပ်သားအစုိးရ�ှင့် ��င်ိးယှ�်ပါက စစ်အာဏာပုိင်များသည် လကုူနကူ်းမ�ကုိ တားဆီးရန ်�ကိ�းပမ်းမ� နည်းပါးသည်။ CBTIP

၏ လကုူနကူ်းမ�တိက်ုဖျက်ေရး လပ်ုေဆာင်မ�သည် ထိေရာက်မ� မ�ိှဘဲ ဤအစီရင်ခံစာ ကာလအတင်ွး ေတ�ဆုံသည့်
အ�ကိမ်ေရ မည်မ��ိှေ�ကာင်း ထုတ်ြပနြ်ခင်း မ�ိှပါ။ လကုူနကူ်းမ�တိက်ုဖျက်ေရးဆုိင်ရာ ၂၀၁၇-၂၀၂၁ အမျ�ိးသားေရး
စီမံချက်ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ေငေွ�ကး ပ့ံပုိးြခင်း �ိှမ�ိှ ဆုိသည်ကုိ စစ်အာဏာပုိင်များက
ထုတ်ြပနခ့ဲ်ြခင်း မ�ိှပါ။ စီမံချက်သည် ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလတင်ွ �ပီးဆုံးခ့ဲ�ပီး စီမံချက် အသစ်
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ေရးဆဲွြပင်ဆင်ြခင်းဆုိင်ရာ လပ်ုေဆာင်ချက်�ှင့် ပတ်သက်၍ စစ်အာဏာပုိင်များက ထုတ်ြပနခ့ဲ်ြခင်း မ�ိှပါ။  �ပီးခ့ဲသည့်
အစီရင်ခံစာ ကာလ�ှင့် စာလ�င် စစ်အာဏာပုိင် လက်ထက်တင်ွ အေထွေထွအားြဖင့် အသိပညာေပးြခင်း နည်းပါးခ့ဲသည်။
CBTIP သည် �မိ�နယ် ၁၇ �မိ�နယ်တင်ွ လကုူနကူ်းမ�တိက်ုဖျက်ေရး ဆုိင်းဘုတ် ၃၁ ခု ေထာင်ခ့ဲ�ပီး
စစ်အာဏာပုိင်ထိမ်းချ�ပ်ထားသည့် မီဒီယာတင်ွ လကုူနကူ်းမ�တိက်ုဖျက်ေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်းပါးများ�ှင့် အြခား
သတင်းစကားများ ပါးခ့ဲသည်ဟ ုဆုိသည်။ �ပီးခ့ဲသည့် အစီရင်ခံစာကာလအတင်ွး အေြခအေန�ှင့် ��င်ိးယှ�်�ကည့်ပါက
အရပ်သားအစုိးရလက်ထက်တင်ွ အသိပညာေပး လ�ံေဆာ်မ� ၄၁၇ �ကိမ် စီစ�်ြပ�လပ်ုခ့ဲသည်။ စစ်အာဏာပုိင်များသည်
ကုိး�ှစ်ေြမာက် လကုူနကူ်းမ� တိက်ုဖျက်ေရးေနကုိ့ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် စက်တင်ဘာလတင်ွ ကျင်းပခ့ဲ�ပီး ြပည်ထဲေရးဝန�်ကီးဌာန
ဝန�်ကီးက မိန ့ခွ်နး်ေြပာခ့ဲသည်။  ATIPD သည် လကုူနကူ်းမ� တိက်ုဖျက်ေရး အေရးေပ�ဖုနး်လိင်ုး ကုိးခုကုိ
ဆက်လက်ဖွင့်ထားသည်။ သိ� ေသာ် ယင်းေခ� ဆုိမ�များက လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်များကုိ ေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲြခင်း သိ� မဟတ်ု
ရာဇဝတ်မ� စုံစမ်း စစ်ေဆးေရး၌ အေထာက်အကူြပ��ိင်ုခ့ဲြခင်း �ိှမ�ိှကုိ ထုတ်ြပနထ်ားြခင်း မ�ိှပါ။ လမူ�အဖ�ဲအစည်းများ၏
၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလတင်ွ သတင်းေပးပိ� ချက်များအရ ယင်းအေရးေပ� ဖုနး်လိင်ုးများ အလပ်ုမလပ်ုပါ။
��င်ိးယှ�်�ကည့်ပါက �ပီးခ့ဲသည့် အစီရင်ခံစာ ကာလြဖစ်ေသာ အရပ်သားအစုိးရလက်ထက်တင်ွ ATIPD သည် ၎င်းအေရးေပ�
ဖုနး်လိင်ုးများ မှတစ်ဆင့် ေခ� ဆုိမ�ေပါင်း ၁,၃၂၆ �ကိမ်�ိှခ့ဲ�ပီး ယင်းေခ� ဆုိမ�များေ�ကာင့် လကုူနကူ်းမ�စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း
တစ်ခု ြပ�လပ်ု�ိင်ုခ့ဲသည်။  အဓမ�လပ်ုအားေပး ေစခုိင်းမ�ကုိ တိင်ု�ကား�ိင်ုသည့် �ိင်ုငံေတာ်အဆင့် ယ��ရားသည် ၂၀၂၀ ခု�ှစ်
ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ စတင်သက်ဝင်ခ့ဲ�ပီး ဤအစီရင်ခံစာ ကာလအတင်ွး၌ အလပ်ုမလပ်ုခ့ဲပါ။ စစ်အာဏာပုိင်များက
ဝဘ်ဆုိက် မှတစ်ဆင့် တိင်ု�ကားသည့် အချက်အလက် ကိနး်ကဏနး်များ ထုတ်ြပနြ်ခင်းကုိ ရပ်တန ့ထ်ားသည်။ စီးပွားြဖစ်
လိင်လပ်ုငနး် သိ� မဟတ်ု ကေလးများကုိ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အြမတ်ထုတ်သည့် ခရီးသွားလပ်ုငနး်များ ေလ�ာခ့ျ�ိင်ုေရးအတက်ွ
စစ်အာဏာပုိင်များက တစ်စုံတစ်ရာ လပ်ုေဆာင်ခ့ဲြခင်း မ�ိှပါ။ သံတမနမ်ျား�ှင့် အလပ်ုသမားေရးရာ
ကုိယ်စားလှယ်များအား လကုူနကူ်းမ�တိက်ုဖျက်ေရး သင်တနး်များကုိလည်း ေပးခ့ဲြခင်း မ�ိှပါ။

တိက်ုခုိက်ေရးအတက်ွ မဟတ်ုေသာ စစ်တပ်အတက်ွ ထမ်းပုိးြခင်း၊ ချက်ြပ�တ်ြခင်း၊ စခနး်သန ့�ှ်င်းြခင်း�ှင့် စုိက်ပျ�ိး
ေမွးြမ�ေရးတိ�တင်ွ အသုံးချရန ်ကေလး�ှင့် လ�ူကီးများအား အဓမ�လပ်ုအား ခုိင်းေစြခင်းကုိ စစ်အာဏာပုိင်များက တားြမစ်
သိ� မဟတ်ု ကာကွယ် တားဆီးြခင်း တစ်စုံတစ်ရာ မ�ိှခ့ဲသလိ ုကေလးများအား စစ်တပ်က အသုံးြပ�ြခင်းကုိ
တားြမစ်ထားသည့် ၂၀၁၄ ခု�ှစ် ��န�်ကားချက်ကုိလည်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ခ့ဲြခင်း မ�ိှပါ။ ကေလးများအား
စုေဆာင်းအသုံးချမ� တားြမစ်ေရးဆုိင်ရာ စီမံချက်ကုိ ကုလသမဂ��ှင့် ပူးတွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်ြဖစ်ေသာ်လည်း
စစ်အာဏာပုိင်များသည် ကုလသမဂ��ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း အားလံးုကုိ ရပ်တန ့ခ့ဲ်သည်။
လက်နက်ကုိင်တိက်ုပဲွများအတင်ွး ကေလးများ ေသဆုံးရမ�၊ ဒဏ်ရာ ရ�ိှမ�၊ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေစာ်ကားခံရမ�များကုိ
တားဆီးရန ်အတက်ွ ချမှတ်ခ့ဲေသာ ဖယ်�ှားခံရေသာ အရပ်သားအစုိးရ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ �ိင်ုငံေတာ် စီမံချက်ကုိ
တစ်စုံတစ်ရာ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ခ့ဲြခင်း �ိှမ�ိှ ဆုိသည်ကုိ စစ်အာဏာပုိင်များက သတင်း ထုတ်ြပနခ့ဲ်ြခင်း မ�ိှပါ။
တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖ�ဲများ (EAOs) �ှင့် ကေလးစစ်သား အသုံးမြပ�ေရး သေဘာတညီူချက် ရယူရနအ်တက်ွ
ယခင် အရပ်သား အစုိးရက ကုလသမဂ�အား တရားဝင် ခွင့်ြပ�ချက် ေပးခ့ဲေသာ်လည်း  ကုလသမဂ��ှင့်
တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖ�ဲ ြဖစ်သည့် ဒီမုိကရက်တစ် ကရင်အကျ�ိးြပ�တပ်မေတာ် အ�ကား ပူးတွဲစီမံချက်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းသည် တိးုတက်မ�မ�ိှခ့ဲပါ။

၂၀၁၄ ခု�ှစ် သနး်ေခါင်စာရင်းေကာက်ယူမ�အရ ြမနမ်ာလဦူးေရ၏ ေလးပုံတစ်ပုံသည် �ိင်ုငံသား လက်မှတ် သိ� မဟတ်ု
မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ရယူ�ိင်ုြခင်းမ�ိှဘဲ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွး�ှင့် အြခား�ိင်ုငံများသိ�  လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်များ
ြဖစ်�ိင်ုေြခ ြမင့်မားေနသည်။ သိ� ေသာ်လည်း တရားဝင်လက်မှတ်မ�ိှသည့် �ုိဟင်ဂျာများအတက်ွ မှတ်ပုံတင်
စာရွက်စာတနး်များ ထုတ်ေပးြခင်း သိ� မဟတ်ု �ိင်ုငံသား အြဖစ် အသိအမှတ်ြပ�ြခင်း ြဖစ်စ�်ကုိ အြမန ်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း
တိ� ကုိ �ပီးခ့ဲသည့် အစီရင်ခံစာ ကာလအတင်ွး အရပ်သားအစုိးရက ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသလိ ုစစ်အာဏာပုိင်များက
လပ်ုေဆာင်ြခင်း မ�ိှပါ။  စစ်အာဏာပုိင်များ၏ မူဝါဒများသည် အချ�ိေဒသများ၌ အလပ်ုအကုိင် အခွင့်အလမ်း ရ�ိှရန၊်
အချ�ိလ�အဖ�ဲအစည်းများ၊ အထူးသြဖင့် �ုိဟင်ဂျာများ�ှင့် အြခား တိင်ုးရင်းသား လနူည်းစုများ ခုိလ�ံေနသည့်
ြပည်တင်ွးအိးုအိမ်မ့ဲ ဒကု�သည် စခနး်များတင်ွ ပညာသင်ခွင့် ရ�ိှ�ိင်ုရနအ်တက်ွ လိအုပ်သည့် လတ်ွလပ်စွာ လ�ပ်�ှား
သွားလာခွင့်ကုိ ကန ့သ်တ်ထားသည်။ ဆုိးရွားလာေသာ စီးပွားေရး အေြခအေနေ�ကာင့် အချ�ိလပုူဂ�ိ�လ်များသည်
အဓမ�လပ်ုအား ေစခုိင်းခံရြခင်း၊ လိင်လပ်ုငနး် အတက်ွ လကုူနကူ်းခံရြခင်းများ�ှင့် ရင်ဆုိင်ရ�ိင်ုသည့် လမ်းေ�ကာင်းများ
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မှတစ်ဆင့် ပုံမှနမ်ဟတ်ုေသာ နည်းလမ်းများြဖင့် ေနရာေရ� �ေြပာင်း အလပ်ုအကုိင် �ှာေဖွ�ကသည်။ �ပီးခ့ဲသည့် အစီရင်ခံစာ
ကာလ�ှင့် ကဲွြပားစွာပင် �ိင်ုငံရပ်ြခားတင်ွ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ြခင်း ဆုိင်ရာ အက်ဥပေဒအရ တရားမဝင် လစုူေဆာင်းေသာ
လပ်ုရပ်များအတက်ွ သံသယ�ိှသည့် လပဲွူစားများ သိ� မဟတ်ု အလပ်ုသမား �ှာေဖွစုေဆာင်းသူများ ပါဝင်သည့် အမ�များကုိ
စစ်အာဏာပုိင်များက စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း မြပ�ခ့ဲပါ။  အဓိက အလပ်ုသမား သမဂ�များကုိ တရားမဝင်အြဖစ်
စစ်အာဏာပုိင်များက ေ�ကညာခ့ဲ�ပီး အလပ်ုသမားအေရး လ�ပ်�ှားသူများကုိ အေရးယူအြပစ်ေပးြခင်းြဖင့် သုံးပွင့်ဆုိင်
အလပ်ုသမားေရး ေဆာင်ရွက်မ� ယ��ရားကုိ �ဖိ�ဖျက်ခ့ဲသည်။  ထုိင်း�ိင်ုငံ�ှင့် �ှစ်�ိင်ုငံသေဘာတညီူချက် စာခ�နလ်�ာကုိ
စစ်အာဏာပုိင်များက ဆက်လက်ပ့ံပုိးထား�ပီး ထုိင်းငါးဖမ်းလပ်ုငနး် အတက်ွ တရားဝင် အစုိးရချင်း တိက်ု�ုိက်ချတ်ိဆက်၍
အလပ်ုသမား ငာှးရမ်းြခင်းကုိ ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်သည်။  သိ� ေသာ် �ိင်ုငံရပ်ြခား အလပ်ုသမား စုေဆာင်းေရး
ေအဂျင်စီများကမူ ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် လပ်ုငနး်လည်ပတ်မ�ကုိ ရပ်တန ့ထ်ားသည်။ သိ� ေစကာမူ သေဘ�ာပုိင်�ှင်
အများစုသည် တရားဝင်မဟတ်ုေသာ ထုိင်း�ှင့် ြမနမ်ာ လိင်ုစင်မ့ဲ �ကားပဲွစားများ မှတစ်ဆင့် လိအုပ်ေသာ
အလပ်ုသမားများကုိ ငါးဖမ်းလပ်ုငနး်အတက်ွ ဆက်လက်၍ စုေဆာင်းရယူေနသည်။ အဆမတန ်ေတာင်းဆုိသည့်
ပဲွစားခများေ�ကာင့် ြမနမ်ာအလပ်ုသမားများသည် အေ�ကးြဖင့် အဓမ�အလပ်ု ေစခုိင်းခံရသည့် အ��ရာယ်�ှင့်
�ကံ�ေတ�ရ�ိင်ုသည်။  အလပ်ုသမားက အလပ်ု�ှာခ ေပးရသည့် ြဖစ်ရပ်ကုိ စစ်အာဏာပုိင်များက တားြမစ်ထားြခင်း
မ�ိှသြဖင့် ေရ��ေြပာင်း အလပ်ုသမားများအ�ကား လကုူနကူ်းခံရ�ိင်ုဖွယ် �ိှေနသည်။ ထုိမ�မက ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွ
အလပ်ုလပ်ုကုိင်မည့် ေရ��ေြပာင်း အလပ်ုသမားများအား အလပ်ုလပ်ုခွင့် ထုတ်ေပးသည့် ြဖစ်စ�်တင်ွ အလပ်ုသမားများက
ပဲွစား�ှင့် စစ်အာဏာပုိင်များ၏ ကုိယ်စားလှယ်များအား အလပ်ုလပ်ုခွင့် သက်တမ်းတိးုေ�ကးကုိ အဆမတနေ်ပးရသည်။
ယင်းအစီအစ�်တင်ွ လာဘ်စားမ�များ အလနွအ်က� ံများြပားေ�ကာင်း သိရသည်။

လကုူနကူ်းမ� ပုံစံ

�ပီးခ့ဲသည့် ငါး�ှစ်အတင်ွး အစီရင်ခံခ့ဲသလိပုင် လကုူနကူ်းသူများသည် လ�ူကီး�ှင့် ကေလးများအား အဓမ�အလပ်ုခုိင်းေစရန၊်
အမျ�ိးသမီး�ှင့် ကေလးများအား လိင်ပုိင်းအြမတ်ထုတ် အသုံးချရနတိ်�အတက်ွ လကုူနကူ်းရာတင်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွး�ှင့်
ြပည်ပ�ိင်ုငံ�ှစ်ခုစလံးုတင်ွ ြဖစ်သည်။  ၂၀၂၀ ခု�ှစ်ကစ�ပီး ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ�ေ�ကာင့် ေထာင်ေပါင်း များစွာေသာ
ေရ��ေြပာင်းအလပ်ုသမားများသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ�  ြပနလ်ာ�ကရသည်။ တစ်ချနိတ်ည်းမှာပင် ခရီးသွားခွင့် ကန ့သ်တ်မ��ှင့်
နယ်စပ်ဂိတ်များ ပိတ်ထားသည့် အေြခအေနများေ�ကာင့် လပ်ုေနကျ အတိင်ုး ထုိင်း�ှင့် တ�ုတ်�ိင်ုငံသိ�  နယ်စပ်မှတစ်ဆင့်
သွားလာ�ိင်ုြခင်း နည်းပါးသွားသည်။  ထိ�အြပင် စစ်အာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာင့် စီးပွားေရး အေြခအေန ယုိယွင်းလာ�ပီး �ိင်ုငံေရး
တည်�ငိမ်မ� အလနွက်ျဆင်းလာသြဖင့် စီးပွားေရးေ�ကာင့် ေရ��ေြပာင်းမ�များ ပုံစံအသစ်များ �ိင်ုငံအတင်ွး ေတ�လာရသည်။
လေူထာင်ေပါင်း ရာချ၍ီ ေနရာေရ� �ေြပာင်း�ကြခင်း၊ �ိင်ုငံအ�� ံေငေွ�ကးအခက်အခဲများစွာ ေတ� �ကံ��ကရြခင်းတိ�ေ�ကာင့်
လကုူနကူ်းခံရ�ိင်ုဖွယ် အလားအလာများလည်း တိးုြမင့်လာသည်။  ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဇွနလ်အထိ ြပည်တင်ွး
ေရ� �ေြပာင်းအလပ်ုသမား ၁၁၄,၀၀၀ ေကျာ်သည် တိက်ုခုိက်မ�များ�ှင့် အလပ်ုအကုိင် ဆုံး�� ံးရမ�များေ�ကာင့် ရနကု်န�်မိ�ကုိ
စွန ့ခွ်ာ�ပီး ရခုိင်ြပည်နယ်�ှင့် ဧရာဝတီတိင်ုးသိ�  ြပနသွ်ားခ့ဲ�ကသည်။  ချင်း၊ ကယား�ှင့် ကရင်ြပည်နယ်တိ� မှ
တိက်ုပဲွများေ�ကာင့် အရပ်သားများသည် ထုိင်း�ှင့် အိ��ယိ�ိင်ုငံများသိ�  ထွက်ေြပးေန�ကရ�ပီး ၎င်းတိ�သည် အြမတ်ထုတ်
အသုံးချခံရမည့် အ��ရာယ်�ှင့် ရင်ဆုိင်ရ�ိင်ုသည်။  �ုိဟင်ဂျာများ အပါအဝင် စီးပွားေရးေ�ကာင့် ေရ��ေြပာင်း�ကသည့်
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသားများသည် ထုိင်း�ှင့် အြခား အေ�ှ�ေတာင်အာ�ှ �ိင်ုငံများသိ�  ပုံမှနမ်ဟတ်ုသည့် လမ်းေ�ကာင်းများ မှတစ်ဆင့်
ဆက်လက် ေြပာင်းေရ� �ေန�ကသည်။ အဆုိပါ ေရ��ေြပာင်း အေြခချသူများသည် ၎င်းတိ�၏ ပုံမှနမ်ဟတ်ုေသာ သိ� မဟတ်ု
တရားမဝင် ဝင်ေရာက်ေသာ အေြခအေနများေ�ကာင့် လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင် ြဖစ်လာ�ိင်ုေြခ �ိှသည်။
လမူ�အဖ�ဲအစည်း မိတ်ဖက်များ၏ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ထုတ်ြပနခ်ျက်အရ ဗီယက်နမ် အမျ�ိးသမီး ၅၀၀ ခန ့သ်ည်
ဝကုိယ်ပုိင်အပ်ုချ�ပ်ခွင့်ရ ေဒသ�ိှ စီးပွားြဖစ်လိင်လပ်ုငနး်များ၌ ဝင်ေရာက်လပ်ုကုိင်ေန�ပီး ယင်းေဒသသည်
စစ်အာဏာပုိင်များ၏ ထိမ်းချ�ပ်မ� အနည်းအကျ�်းသာ �ိှသည့် ေဒသြဖစ်သည်။ ၎င်းတိ�အနက်မှ အချ�ိ
အမျ�ိးသမီးများသည် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အြမတ်ထုတ်ရန ်လကုူနကူ်း ခံရသူများ ြဖစ်ေ�ကာင်း သိရသည်။
အလားတမီူဒီယာများ၏ သတင်းထုတ်ြပနခ်ျက်အရ ထုိင်း�ှင့် မေလး�ှား အမျ�ိးသမီးများကုိ ထုိင်း-ြမနမ်ာနယ်စပ်
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံဖက်ြခမ်း�ိှ ေရ�ကုက� ိ� ေလာင်းကစား�ုံတင်ွ ဆက်တိက်ု လပ်ုကုိင်ေနေ�ကာင်း သိရသည်။

ရခုိင်ြပည်နယ်တင်ွ �ှစ်�ှည်လများ ြဖစ်ေပ� ခ့ဲသည့် အ�ကမ်းဖက်မ��ှင့် လမူျ�ိးေရး ပဋိပက�များေ�ကာင့် �ုိဟင်ဂျာများ
ဆက်လက်၍ ေြပာင်းေရ� �ထွက်ခွာေန�ကရာတင်ွ အများအြပားမှာ လိင်လပ်ုငနး် အတက်ွ လကုူနကူ်းမ��ှင့် လပ်ုအားအတက်ွ
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လကုူနကူ်းမ� ခံရ�ိင်ုသည့် အ��ရာယ်�ှင့် �ကံ�ေတ��ိင်ုရဖွယ်များရာတင်ွ - အထူးသြဖင့် စီးပွားေရးအတက်ွ အြခား�ိင်ုငံများသိ�
ေရ� �ေြပာင်းသည့် လမ်းခရီးတင်ွ ြဖစ်သည်။ ကချင်ြပည်နယ်�ှင့် �ှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းမှ ကေလးများတင်ွ အထူးသြဖင့်
တ�ုတ်�ိင်ုငံ နယ်စပ်အနးီ လ�ပ်�ှားေန�ကေသာ လိင်ဆုိင်ရာ အသုံးချရနအ်တက်ွ လကုူနကူ်းသူများ၏ အ��ရာယ် �ိှေနသည်။
ကချင်ြပည်နယ်တင်ွ ြပည်တင်ွးအိးုအိမ်မ့ဲ အမျ�ိးသမီး�ှင့် မိနး်ကေလးများသည်လည်း လိင်ပုိင်း�ှင့် လပ်ုအားရယူရန်
လကုူနကူ်း ခံရ�ိင်ုသည့် အ��ရာယ်�ိှေန�ပီး အိမ်တင်ွးလိင်က�နအ်ြဖစ် အဓမ�
အသုံးချခံရြခင်း—ကေလးေမွးဖွားေစြခင်းအထိ—လည်း အပါအဝင် ြဖစ်သည်။ အလပ်ုအကုိင် အခွင့်အလမ်း သိ� မဟတ်ု
ပုိ၍ သက်ေသာင့်သက်သာ ေနထုိင်ရမည်ဆုိေသာ ကတိကဝတ်များြဖင့် ပဲွစားများက လိမ်ညာ၍ သိ� မဟတ်ု ဖျားေယာင်း
ေသွးေဆာင်၍ တ�ုတ်�ိင်ုငံသားများ�ှင့် အတင်းအ�ကပ် သိ� မဟတ်ု အတအုေယာင် လက်ထပ်ေစြခင်းများ �ိှသည်။
လကုူနကူ်းသူများသည် ၎င်းတိ�၏ သားေကာင်များကုိ လကုိူယ်တိင်ု အဆက်အသွယ်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းများ
မှတစ်ဆင့် �ှာေဖွ�ကေသာ်လည်း ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် လမူ�ကွနရ်က်များ မှတစ်ဆင့် �ှာေဖွမ�များ ပုိမုိများြပားလာသည်။
၂၀၁၉ ခု�ှစ် သုေတသနြပ� ေလလ့ာမ�တစ်ခုအရ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ�  ြပနလ်ာသည့် ကချင်�ှင့် �ှမ်းအမျ�ိးသမီး ၅,၀၀၀ အနက်
၂,၈၀၀ သည် တ�ုတ်ြပည်သ�သမ�တ�ိင်ုငံတင်ွ အဓမ�လက်ထပ်ေစ�ပီး အဓမ� ကေလးေမွးဖွားေစြခင်းတိ� ကုိ
ေတ� �ကံ�ခ့ဲရေ�ကာင်း သိရသည်။  လေူမှာင်ခုိသွင်းြခင်း�ှင့် လကုူနကူ်းြခင်း ကွနရ်က်များသည် အဓမ� အလပ်ုေစခုိင်းရန�ှ်င့်
လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အြမတ်ထုတ်ရနအ်တက်ွ ရခုိင်ြပည်နယ်�ိှ ြပည်တင်ွးအိးုအိမ်မ့ဲများ ခုိလ�ံရာ IDP စခနး်များမှ
မိနး်ကေလးများကုိ မေလး�ှား�ိင်ုငံသိ�  လကုူနကူ်းရန ်ပစ်မှတ်ထား�ကေ�ကာင်း သိရသည်။ အစုိးရမဟတ်ုသည့် အဖ�ဲများ
ထိနး်ချ�ပ်ရာေနရာများ၊ အများအားြဖင့် နယ်စပ်ေဒသများတင်ွ ေစာင့်�ကည့်မ�ကင်းမ့ဲ�ပီး ထိနး်ချ�ပ်မ� အားနည်းသြဖင့်
ယင်းနယ်စပ်ေဒသများ�ှင့် အြခား အေ�ှ�ေတာင် အာ�ှေဒသများမှ အမျ�ိးသမီး�ှင့် မိနး်ကေလးများသည် တိင်ုးရင်းသား
လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲများ၊ တ�ုတ်�ှင့် ထုိင်းကုမ�ဏီများ ပုိင်ဆုိင် လပ်ုကုိင်ေနသည့် ေလာင်းကစား�ုံများ�ှင့် အထူး
စီးပွားေရးဇုံများသိ�  လိင်လပ်ုငနး်တင်ွ အသုံးချရနအ်တက်ွ လကုူနကူ်းခံရ�ိင်ုသည့် အ��ရာယ် �ိှသည်။
တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကုိင် ထိနး်ချ�ပ်ရာေဒသများတင်ွ ရာဇဝတ်ေကာင်များက ကေလးများ၊ အထူးသြဖင့်
ေယာက်ျားေလးများကုိ �ှမ်း၊ ကချင်�ှင့် ကရင်ြပည်နယ်တိ�တင်ွ မူးယစ်ေဆး သယ်ေဆာင်ရနအ်တက်ွ အဓမ� ခုိင်းေစ
အသုံးချ�ကေ�ကာင်း သိရသည်။

စစ်တပ် တပ်ဖ�ဲဝင်များ၊ အရပ်သားပဲွစားများ၊ အရပ်သား �ကားပဲွစားများ၊ စစ်တပ်က ေကျာေထာက်ခံေပးထားေသာ
စစ်ေသွး�ကများ၊ နယ်စပ်လံြုခံ�ေရးတပ်များ�ှင့် တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲများသည် ကေလးစစ်သား စုေဆာင်း
သိ� မဟတ်ု အသုံးချြခင်းကုိ ဆက်လက် လပ်ုေဆာင်ေန�က�ပီး အထူးသြဖင့် တိင်ုးရင်းသား လနူည်းစုအသုိင်းအဝနး်မှ
ကေလးများ ြဖစ်သည်။  �ိင်ုငံတကာ ေလလ့ာေစာင့်�ကည့်သူများ၏ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ထုတ်ြပနခ်ျက် အရ စစ်တပ်သည်
ကေလးများကုိ ေထာက်ပိ�က�များတင်ွ ဆက်လက် အသုံးချေန�ပီး တိက်ုခုိက်ေရးအတက်ွ တရားဝင် စုေဆာင်း အသုံးချမ�
နည်းပါးသည်။  အရပ်သား စုေဆာင်းသူများသည် အချ�ိြဖစ်ရပ်များတင်ွ ဖျားေယာင်း ေသွးေဆာင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု
ကေလးများ သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ�၏ မိသားစုများအား အလပ်ု အေြခအေန၊ လစာ�ှင့် ရာထူးတက်မည့်
အခွင့်အလမ်းများအေ�ကာင်း လိမ်ညာ မက်လံးုေပးြခင်းများ �ိှသည်။ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖ�ဲများသည်
အမျ�ိးသားများ�ှင့် ေယာက်ျားေလးများကုိ �ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ဖျားေယာင်း ေသွးေဆာင်ြခင်း၊ ထင်သလို
အခွနေ်ကာက်ခံြခင်း၊ အ�ကမ်းဖက်ြခင်း နည်းလမ်းများြဖင့် အဓမ� တာဝနထ်မ်းေဆာင်ေစသည်။  အချ�ိ တိင်ုးရင်းသား
လက်နက်ကုိင် အဖ�ဲများသည် စစ်တပ်ကုိ ေတာ်လှနတိ်က်ုခုိက်ရနအ်တက်ွ ြပည်တင်ွး အိးုအိမ်မ့ဲသူများ၏ IDP စခနး်များမှ
ကေလးများ အပါအဝင် ကေလးများကုိ ြပနေ်ပးဆဲွြခင်း သိ� မဟတ်ု စုေဆာင်းြခင်းတိ�  ြပ�လပ်ု�ကသည်။ စစ်တပ်ကလည်း
အလားတ ူနည်းလမ်းများကုိ ယခင်က အသုံးြပ�ခ့ဲေသာ်လည်း စစ်တပ်ကုိဝင်သည့် ကေလးအများစုသည် အရပ်သား
ပဲွစားများ မှတစ်ဆင့် သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ�၏ မိသားစုဝင်များ၏ ဆ��ြဖင့် ဝင်ေရာက်လာ�ကသည်ဟ ုဆုိသည်။ စစ်တပ်၊
တရားဝင် မဟတ်ုေသာ လပဲွူစားများ�ှင့် အချ�ိ တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲများသည် လိမ်လည် လှည့်ဖျားြခင်း၊ ပုံစံ
အမျ�ိးမျ�ိးြဖင့် အကျပ်ကုိင်ြခင်း နည်းလမ်းများကုိ အသုံးြပ�ရာတင်ွ ေငေွ�ကး�ှင့် ခ��ာကုိယ် ထိခုိက်နာကျင်ေစမည့်
�ခိမ်းေြခာက်မ�များ ပါဝင်�ပီး အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများအား ေရတိ ုအဓမ�ေစခုိင်းြခင်းများ ြပ�လပ်ုသည်။
ေသာင်းကျနး်သူ�ှမ်ိ�ှင်းေရးအတက်ွ “ကုိယ်အားကုိယ်ကုိး” ဗျ�ဟာကုိ ယခင်က ချမှတ်လပ်ုေဆာင်ေနခ့ဲရာတင်ွ အချ�ိ
စစ်တပ် အာဏာပုိင်များသည် ပဋိပက�ြဖစ်ေနေသာ ေနရာများ�ိှ ေဒသခံ တိင်ုးရင်းသားများအား—အများအားြဖင့်
အမျ�ိးသားများ ြဖစ်ေသာ်လည်း အမျ�ိးသမီးများ�ှင့် ကေလးများကုိပါမကျန—် ထမ်းပုိးမ�၊ ေဆာက်လပ်ုေရး၊ သန ့�ှ်င်းေရး၊
ချက်ြပ�တ်ေရး�ှင့် လမ်းတံတား စီမံကိနး်များတင်ွ အဓမ�ခုိင်းေစခ့ဲသည်။ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ
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စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးချနိက်စ၍ အလားတ ူနည်းလမ်းများကုိ �ိင်ုငံအ�� ံအသုံးချေနခ့ဲရာတင်ွ ြမနမ်ာလမူျ�ိးများ ေနထုိင်ရာ
ေဒသများလည်း ပါဝင်လာသည်။

လကုူနကူ်းသူများသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ အမျ�ိးသားများကုိ ပစ်မှတ်ထား�ပီး အင်ဒိနုးီ�ှား�ှင့် မေလး�ှားသိ�  ထုိင်း�ိင်ုငံ
မှတစ်ဆင့် သယ်ယူရာတင်ွ အဓိကအားြဖင့် ငါးဖမ်းလပ်ုငနး်�ှင့် လပ်ုအားများစွာ စုိက်ထုတ်ရသည့် လပ်ုငနး်များတင်ွ သုံးရန်
ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ�ှင့် အြခား အေ�ှ�ေတာင်အာ�ှ�ိင်ုငံများမှ အလပ်ုသမား �ှာေဖွစုေဆာင်းသည့် ေအဂျင်စီများသည်
ငါးဖမ်းလပ်ုသားများအား  ြမင့်မားေသာ လစာရမည်ဟေူသာ ကတိကဝတ်များြဖင့် ဆဲွေဆာင်�ပီး ေနာက်ပုိင်းတင်ွ
ဝနေ်ဆာင်ခေတာင်း�ပီး မှတ်ပုံတင်�ှင့် အလပ်ုသမား လက်မှတ် အတလုပ်ုခများကုိ ြဖတ်ေတာက်ယူ�ကသည်။ သူတိ�အား
�ိင်ုငံေပါင်းစုံ အလံအမျ�ိးမျ�ိးေအာက်တင်ွ ပုိင်�ှင် အေြပာင်းအလဲများ �ိှသည့် ငါးဖမ်းေလှများတင်ွ ပင်လယ်ေရနက်ပုိင်း၌
အလပ်ုချနိ ်�ှည်�ကာစွာ လပ်ုကုိင်ေစသည်။  ထုိင်း�ှင့် ထုိင်ဝမ် ငါးဖမ်းေလှများတင်ွ သက်တမ်းရင့် အလပ်ုသမားများက
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ အမျ�ိးသားအချ�ိကုိ ပစ်မှတ်ထား�ပီး အေ�ကးတင်ေနသည့်အေပ� အေြခခံ၍ လှည့်ဖျားြခင်း၊ ခရီးသွား
လက်မှတ် သိမ်းယူထားြခင်း၊ ခ��ာကုိယ်နာကျင်ေစမည် သိ� မဟတ်ု ေငေွ�ကးထိခုိက်ေစမည်ဟ ု�ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ သိ� မဟတ်ု
လိမ်ညာ၍ အလပ်ုေခ� ြခင်းနည်းများြဖင့် အဓမ� အလပ်ုခုိင်းေစ�ကသည်။ သူတိ�သည် �ိင်ုငံတကာေရြပင်တင်ွ �ှစ်�ှည်လများ
ကမ်းမကပ်သည့် ငါးဖမ်းေလှများေပ�တင်ွ လပ်ုကုိင်ရန ်အဓမ� ခုိင်းေစခံရြခင်း�ှင့် အ�ိင်ုကျင့် �ုိက်�ှက်ခံရြခင်းများလည်း
�ိှသည်။  တရားဝင်မဟတ်ုေသာ အလပ်ုပဲွစားများကလည်း ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ အမျ�ိးသားများအား ြမနမ်ာေရပုိင်နက်တင်ွး
ကမ်းလနွ ်ငါးဖမ်းေလှ�ှင့် ပုစွနေ်ဖာင်များတင်ွ လပ်ုကုိင်ရန ်ေသွးေဆာင်ြဖားေယာင်း ေခ�ယူ�ပီး ချ�ပ်ေလှာင်ထားြခင်း၊
အ�ိင်ုကျင့် �ုိက်�ှက်ြခင်းတိ� ြဖင့် လေပါင်းများစွာ ခုိင်းေစ�ကသည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ ငါးဖမ်းလပ်ုငနး်တင်ွ
ေယာက်ျားကေလးများကုိလည်း အဓမ�ခုိင်းေစေ�ကာင်း သတင်းများ ရ�ိှသည်။ ဂျပနအ်စုိးရ ကမကထြပ�သည့်
“သင်တနး်သားများအား နည်းပညာ ဆုိင်ရာ သင်�ကား ေလက့ျင့်ေရး အစီအစ�်” ေအာက်တင်ွ လည်ပတ် လပ်ုကုိင်သည့်
ကုမ�ဏီများသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသားများအား စည်သွပ် ထုတ်ပုိးလပ်ုငနး်၊ ထုတ်လပ်ုေရးလပ်ုငနး်၊ ေဆာက်လပ်ုေရး
လပ်ုငနး်�ှင့် ငါးဖမ်းလပ်ုငနး် တိ�တင်ွ ေခါင်းပုံြဖတ် အြမတ်ထုတ် အသုံးချခ့ဲသည်။

လကုူနကူ်းသူများသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ အားနည်းထိ�ှလယ်ွသည့် လ�အဖ�ဲအစည်းမှ လမူျားကုိလည်း လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ
အြမတ်ထုတ်ရန ်ပစ်မှတ်ထား�ကသလိ ုရာသီလိက်ု စေတာ်ဘယ်ရီစုိက်ချနိ၊် လိင်ုချးီခူးချနိမ်ျားတင်ွ အဓမ�ခုိင်းေစရန၊်
တစ်�ှစ်ပတ်လံးု လိေမ�ာ် စုိက်ပျ�ိးရန၊် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ စက်�ုံ�ှင့် မှတ်ပုံမတင်ထားေသာ စက်�ုံများ၏
ထုတ်လပ်ုေရးလပ်ုငနး်များ၌ လပ်ုကုိင်ရန၊် ထုိင်း�ိင်ုငံ အေနာက်ေြမာက်ဘက် နယ်စပ်တေလ�ာက် လမ်းခင်းရာတင်ွ�ှင့်
ေဒသ��ရအစုိးရအေဆာက်အအံမုျား ေဆာက်လပ်ုရာတိ�တင်ွ အဓမ�အလပ်ုခုိင်းေစရန ်ပစ်မှတ်ထား လကုူနကူ်း�ကသည်။
လကုူနကူ်းသူများသည် လှည့်စားြဖားေယာင်းြခင်း၊ လဝူင်မ� ဥပေဒအရ ေနထုိင်ခွင့် အေြခအေနေပ� အေြခခံ၍
အ�ကပ်ကုိင်ြခင်း နည်းလမ်းများြဖင့် �ှမ်းြပည်နယ်တင်ွးမှ ေရ��ေြပာင်း အလပ်ုသမားများကုိ တ�ုတ်ြပည်သ�သမ�တ�ိင်ုငံ
ယူနနန်ယ်အတင်ွး�ိှ �ကံစုိက်ခင်းများတင်ွ အဓမ� ခုိင်းေစေလ�ိှ့�ကသည်။  တ�ုတ်ြပည်သ�သမ�တ�ိင်ုငံ နယ်စပ်အနးီ�ိှ
တရားမဝင် သစ်ခုတ် လပ်ုငနး်များသည်လည်း ေဒသခံများကုိ အဓမ� အလပ်ုခုိင်းေစေလ ့�ိှသည်။  ဆီအနုး်�ှင့်
ရာဘာစုိက်ခင်းများတင်ွ အဓမ� အလပ်ုခုိင်းေစရနအ်တက်ွ ေဒသခံလကုူနကူ်းသမားများသည် အမျ�ိးသားများ�ှင့်
ေယာက်ျား ကေလးများကုိ လိမ်လည်လှည့်ြဖားသည့် နည်းြဖင့်  စုေဆာင်း၍ လကုူနကူ်း�ကရာတင်ွ ဝါး၊ က�နး်သစ်၊ စပါး
ရိတ်သိမ်းြခင်း�ှင့် ငါးဖမ်းလပ်ုငနး်များတင်ွ အဓမ�ခုိင်းေစရနလ်ည်း ပါဝင်သည်။ စစ်ကုိင်း၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ မ��ေလး�ှင့်
တနသ�ာရီတိင်ုး၊ �ှမ်းြပည်နယ်၊ ရခုိင်ြပည်နယ်တိ� မှ အိးုအိမ်မ့ဲ ေရ��ေြပာင်းရသူ IDP များသည် ကချင်ြပည်နယ်�ိှ
ငက်ှေပျာစုိက်ခင်းများတင်ွ အလပ်ုလပ်ုရာ၌ အလပ်ုငာှးစာချ�ပ် ကွာဟချက်များကုိ �ကံ�ေတ� �ကရာတင်ွ လပ်ုခ ြဖတ်ြခင်း�ှင့်
ထုတ်မေပးဘဲ ထားြခင်း၊ ပုိးသပ်ေဆးအတက်ွ ကုနက်ျစရိတ်ကုိ အဓမ� မ�ခံေစြခင်း၊ ြပစ်ဒဏ်ေ�ကး ေပးေဆာင်ရြခင်း၊
အတင်းအ�ကပ် အချနိပုိ် ခုိင်းေစြခင်း၊ မှတ်ပုံတင် အေထာက်အထား သိမ်းယူထားြခင်း�ှင့် လတ်ွလပ်စွာ သွားလာခွင့်ကုိ
ကန ့သ်တ်ထားြခင်းများ ပါဝင်သည်။ အများအားြဖင့် တ�ုတ်ြပည်သ�သမ�တ�ိင်ုငံပုိင်ြဖစ်သည့် ယင်းစုိက်ခင်း�ှင့်
လပ်ုငနး်များေ�ကာင့်ြဖစ်ေပ�သည့် သဘာဝဝနး်ကျင် ပျက်စီးမ�များက ေဒသခံြပည်သူများကုိ ေြပာင်းေရ� �
ေနထုိင်�ကရသူများ အြဖစ်သိ�  ေရာက်�ိှေစ�ပီး ၎င်းတိ�သည် လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင်များြဖစ်�ိင်ုေြခ �ိှရာတင်ွ ယခင်က
ေနထုိင်ခ့ဲ�ကေသာ ေဒသ အပါအဝင် �ိင်ုငံ၏ အြခားေဒသများသိ�  အလပ်ုအကုိင်အခွင့်အလမ်းအတက်ွ ေရ��ေြပာင်း�ကရင်း
လကုူနကူ်းခံရ�ိင်ုသည်။  ကချင်ြပည်နယ်တင်ွ �ကီးမားေသာ ေကျာက်စိမ်းတးူေဖာ်ေရး လပ်ုငနး်များေ�ကာင့်
ြဖစ်ေပ�လာသည့် စွန ့ပ်စ်ေြမပုံတင်ွ ေကျာက်�ှာရန၊် လမ်းများ�ှင့် ေရကာတာ ေဆာက်လပ်ုေရး လပ်ုငနး်များတင်ွ
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လပ်ုကုိင်ရနတိ်�အတက်ွလည်း ကေလး�ှင့် လ�ူကီးများအား အဓမ�အလပ်ုခုိင်းေစ�ိင်ုေြခ �ိှသည်။
ေကျာက်�ှာသူအများစုသည် မူးယစ်ေဆး သိ� မဟတ်ု မက်အမ်ဖီတမင်း စဲွေနသူများဟ ုဆုိ�ကရာတင်ွ
လကုူနကူ်းသူများ—တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲဝင်များ၊ အစုိးရက ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ ေပးထားေသာ
စစ်ေသွး�ကအဖ�ဲဝင်များ အပါအဝင် —တိ�က ၎င်းတိ�၏ လပ်ုအားကုိ အြမတ်ထုတ်�ိင်ုရနအ်တက်ွ ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှြဖင့်
မူးယစ်ေဆး စီစ�်ပ့ံပုိးေပး�ိင်ုသည်။ ရာဇဝတ်ဂုိဏ်းများသည် သတ� �တင်ွးစွန ့ပ်စ်ေြမပုံ အနးီတဝုိက်�ိှ အ�ှပ်ိခနး်များတင်ွ
လိင်ပုိင်းအြမတ်ထုတ် အသုံးချရနအ်တက်ွ အမျ�ိးသမီး�ှင့် မိနး်ကေလးများအား လကုူနကူ်း�က�ပီး ပုံမှနအ်ားြဖင့် ေဒသ��ရ
အစုိးရ၊ ရဲအာဏာပုိင်များ�ှင့် ပူးေပါင်း လပ်ုေဆာင်�ကသည်။  ကချင်၊ �ှမ်း၊ ကရင်ြပည်နယ်များမှ သတ� �တးူေဖာ်ေရး
လပ်ုငနး်များေ�ကာင့် အဓမ� ေရ��ေြပာင်းခံရသည့် ေဒသခံများသည် စားဝတ်ေနေရး အလပ်ုအကုိင် အခက်အခဲများ�ှင့်
�ကံ�ေတ� �ကရ သြဖင့် လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင် ြဖစ်�ိင်ုေြခ ပုိြမင့်မားသည်။  အစုိးရက ေထာင် ၄၇ ခု�ှင့် ရဲဘက်စခနး် ၄၈
ခုဖွင့်လှစ်�ပီး “စုိက်ပျ�ိး ေမွးြမ�ေရး အတတ်ပညာသင်တနး်ေကျာင်း” �ှင့် “ထုတ်လပ်ုေရး စင်တာ” ဟ ုအသီးသီး
အမည်ေပးထားသည်။ ရဲဘက်စခနး်များတင်ွ တစ်�ိင်ုငံလံးုမှ အကျ�်းသားများ ေထာင်�ှင့်ချ ီ�ိှ�ပီး အချ�ိ
�ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများလည်း ပါဝင်�ိင်ုသည်။ ယင်းအနက်မှ ရဲဘက်စခနး် ဆယ့်�ှစ်ခုသည် အစုိးရ၏ သတ� �
တးူေဖာ်ေရး လပ်ုငနး်အတက်ွ ြဖစ်သည်။ အကန ့အ်သတ်�ှင့် ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည့် ယခင် အစီရင်ခံစာအရ အာဏာပုိင်များသည်
အကျ�်းသားများအား တရားမဝင် အလပ်ုခုိင်းေစြခင်း သိ� မဟတ်ု ကုိယ်ပုိင်အကျ�ိးစီးပွားအတက်ွ အြမတ်ထုတ်
အသုံးချသည့် အေြခအေနများကုိ ေတ�ရသည်။

လကုူနကူ်းသူများသည် ကေလးများအား ပစ်မှတ်ထားရာတင်ွ လိင်ဆုိင်ရာ အြမတ်ထုတ်ရန ်သိ� မဟတ်ု
အေ�ကးတင်သည့်အေပ� အေြခခံ၍ အတင်းအ�ကပ် ဖိအားေပး�ပီး လက်ဖက်ရည်ဆုိင်များ၊ အေသးစား လပ်ုငနး်များ၊
လယ်ယာစုိက်ပျ�ိးေရး�ှင့် ေဆာက်လပ်ုေရး လပ်ုငနး်များ၊ အိမ်ေဖာ်၊ ေတာင်းရမ်းြခင်းတိ�တင်ွ အဓမ� ခုိင်းေစရနတိ်�အတက်ွ
ကေလးများအား လကုူနကူ်းေလ ့�ိှသည်။  အေရအတက်ွအားြဖင့် မများေသာ်လည်း ကေလးများကုိ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ
အြမတ်ထုတ်လိသုည့် �ိင်ုငံြခားသား ကမ�ာလှည့် ခရီးသည်အချ�ိက ြမနမ်ာကေလးများအား လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ
အြမတ်ထုတ်မ�များ �ိှသည်။  ခဲွြခား�ှမ့်ိချသည့် ဥပေဒြပဌာနး်ချက်များေ�ကာင့် အချ�ိ LGBTQI+ များသည်
ရဲအာဏာပုိင်များ၏ ေငညွစ်ခံရြခင်း�ှင့် စိတ်ဓာတ်ေရးရာ အရ �ိင်ုထက်စီးနင်း ြပ�ခံရြခင်းများ�ှင့် �ကံ�ေတ��ိင်ုေြခ
ြမင့်မားသည်။  အလပ်ုခန ့အ်ပ်ရာတင်ွ ခဲွြခား�ှမ်ိချသည့် အေလအ့ထများေ�ကာင့် LGBTQI+ များ�ှင့် HIV/AIDS

ေရာဂါ�ိှသူများအတက်ွ သမား�ုိးကျ အလပ်ုအကုိင် ရ�ိှေရး ခက်ခဲေနသြဖင့် ထိနး်ချ�ပ်မ�မ�ိှေသာ က�များတင်ွ
အလပ်ုအကုိင် �ှာ�ကရ�ပီး လကုူနကူ်းမ�၏ သားေကာင် ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ကီးမားရာတင်ွ—အထူးသြဖင့်
လိင်ေြပာင်းလဲထားသူများအား စီးပွားြဖစ် လိင်လပ်ုငနး်တင်ွ အသုံးချြခင်း ြဖစ်သည်။


