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၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္တစ္ပိုင္း အစိုးရစနစ္ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္က သမၼတကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ 
ေလးပံုတစ္ပုံကု ိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္မႈထမ္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက 
ခြင့္ျပဳထားသည္။ စစ္တပ္သည ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦးအနက္ 
တစ္ဦးတို႔ကိ ုခန္႔ထားႏုိင္သည့္အျပင္ သမၼတက ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခ့ဲလွ်င္ အစိုးရ၏ အာဏာအရပ္ရပ္ကို 
စစ္တပ္ကရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြသဲည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိ ု
ထင္ဟပ္ၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္ဖြယ္ ျဖစ္သည္ဟ ု လူထုကက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ 
ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အရပ္သားအစုိးရ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက 
သူမအား သမၼတျဖစ္လာျခင္းမွ ဟန္႔တားထားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံရာထူးတြင္သာ ဆက္လက္တည္ရွိ ေနခဲ့သည္။ 
ထိုႏွစ္အတြင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္က ဦးထင္ေက်ာ္အစား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ ဦး၀င္းျမင့္ကုိ 
သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၃ ခုတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး 
စနစ္က်စြာ က်င္းပခဲ့သည္။ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အရပ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြမဲ်ားအေပၚတြင္ 
အာဏာမရိွဘ ဲ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲအႀကီးအကျဲဖစ္သူ တမ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က 
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား အေပၚ လံုး၀ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ 
 
အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္နွစ္အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား လူမ်ိဳးစုသုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္းအျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကရသည့္ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအတြင္း လက္နက္မဲ့ရြာသူရြာသားမ်ားအား တပ္မေတာ္၏သတ္ျဖတ္မႈ၊ 
အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈအေသးစိတက္ု ိ အေထာက္အထားခိုင္မာစြာေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ မစတင္မီ 
အာဆာအဖြဲ႔ က ဦးစြာတုိကခ္ိုက္မႈမ်ားတြင္ လက္နက္မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ ခဲ့ဖြယ္ရွိေသာ ဓားမ်ား၊ လက္နက္ကိရိယာမ်ား၊ 
သံေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားခြ်န္ထက္ေသာအရာ၀တၱဳမ်ားအား သိမ္းယူျခင္း အပါအ၀င္ လက္နကက္ုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခ်ိဳ႕အေထာက္အထားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ 
ထို႔ျပင္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၃,၇၆၄ ဦး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုႏွစ္အတြင္း 
အစုိးရက ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေရး ေအဂ်င္စီမ်ားေရာက္ရွိမႈကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ 
ေနရာေရႊ႕ ေျပာင္းခံရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားထိခုိက္ခံစားလြယ္သူမ်ားထံသုိ႔  အကူအညီမ်ား မေရာက္ရွိေစရန္ 
ဟန္႔တားပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔ရွိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္လည္း 
တပ္မေတာ္က လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကု ိက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ားက ဥပေဒမဲ့ႏွင့္ ထင္ရာစိုင္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ 
ရက္စက္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတရံ အသက္ေဘးကုိစုိးရိမ္ရေသာ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၊ 
သီးသန္႔တည္ရွိမႈအား တစ္ဖက္သတ္ သုိ႔မဟုတ ္ ဥပေဒႏွင္႔မညီေသာစြက္ဖက္မႈမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားအား 
တစ္ဖက္သတ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တရားစြဆဲိုျခင္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ အသေရဖ်က္မႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား 
ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားနွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင္႔မ်ားကုိ အခိုင္အမာစြက္ဖက္ျခင္း၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ကု ိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ 
စြာလႈပ္ရွားသြားလာမႈကုိ သိသာထင္ရွားေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ကန္႔သတ္ျခင္း၊ 
အခ်ိဳ႕ေသာအရာရွိမ်ား အဂတိလုိက္စားျခင္း၊  အစုိးရက ကေလးစစ္သားမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ အသုံးျပဳျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားပါသည့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအၾကား ႏွစ္ဦး သေဘာတူ လိင္တူဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ 
တည္ရွိေနဆျဲဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါဥပေဒမ်ားသည္ အာဏာ သက္ေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ 
 
အစုိးရသည္ မတရားမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာအရာရိွမ်ားအား တရားစြရဲန္ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးရန္ 
ကန္႔သတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ထိုသို႔ေသာမတရားမႈအမ်ားစုမွာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမခံရဘဲ ဆက္လက္ 
ျဖစ္ပြားေနဆျဲဖစ္သည္။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

အစုိးရမဟုတ္သည့္ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔မ်ားက သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳမႈမ်ား၊ လူႀကီး မ်ားႏွင့္ 
ကေလးငယ္မ်ားအား အတင္းအက်ပ္ အလုပ္ခုိင္းေစမႈမ်ား ပါ၀င္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကၿပီး 
ပဋိပကၡဇုန္မ်ားအတြင္းရွိ အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။ အဆိုပါ မတရားမႈမ်ားကို စုံးစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
တရားစြဆဲိုမႈမ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရိွသေလာက္ျဖစ္သည္။ 
 
အပိုင္း ၁။   လြတ္လပ္မႈအပါအဝင္ လူသားဂုဏ္သိကၡာ ေလးစားမႈ 
 
(က) အတင္းအၾကပ္ အသက္ဆံုးရႈံးေစမႈႏွင့္ အျခားဥပေဒမ့ဲ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂပါေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား 
 
လုံၿခဳံေရတပ္ဖြဲ႕မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ထင္ရာစုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာ မ်ားစြာရွိသည္ (အပုိင္း ၁ ၊ ဆ 
ကုိလည္းၾကည့္ပါ)။ 
 
လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြ႕ဲမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လြန္ကေဲသာ ရံဖန္ရံခါ ေသေစေလာက္ေသာ အင္အားကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ရခိုင္မင္းဆက္ကုန္ဆုံးခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အထမိ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပေရးကို 
ဖ်က္သိမ္းရန္ တာဝန္ရွိသမူ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကု ိ ေျမာက္ဦးရဲတပ္ဖြဲ႕က ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ခုနစ္ဦး 
ေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြ႔ဲက ဆႏၵျပသူမ်ားကု ိ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕က ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ 
ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ေပါက္ကာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးကုိ သိမ္းပုိက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ လူအုပ္ထသဲုိ႔ 
က်ည္အစစ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ထိုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား စီရင္ပုိင္ခြင့္ကိုေက်ာ္လြန္၍ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားမႈ 
မ်ားစြာရွိသည့္ျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လက္နက္မဲ့ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တိုက္ခို္က္မႈကုိလည္း မွတ္တမ္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ 
 
ဧၿပီလ ၅ ရကက္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ ေစာဦးမူးကုိ 
အစုိးရစစ္သားမ်ားက ပစ္သတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအန္အယ္လ္ေအ) 
တိုက္ခိုက္ေရးသမား တစ္ဦးႏွင့္အတူ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္စီးလာေသာ ေစာဦးမူးသည္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စီစဥ္ရာတြင္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ဟု သံသယရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကေၾကညာခဲ့သည္။ ၎၏မိသားစုႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားသူမ်ားက 
ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျငင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး ၎သည ္ ေကအန္အယ္လ္ေအ တိုက္ခိုက္ေရးသမားကို ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ လိုက္ပုိ႔ေပးျခင္းသာ 
ျဖစ္သည္ဟ ုဆိုၾကသည္။ 
 
ထို႔ျပင္ အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔သြားေရာကေ္ရးကု ိအစုိးရက ကန္႔သတ္ထားဆဲ ျဖစ္သည့္တိုင္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ ္ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာ၌ ဟိိႏၵဴဘာသာ၀င္ရြာသား ၅၃ ဦး အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ 
သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ အာဆာ တြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔က အစီရင္ခံခဲ့သည္။ 
 
ထင္ရွားေသာမြတ္ဆလင္ေခါင္းေဆာင္ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ ေသာ ဦးကုိနီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ဇန္န၀ါရီလတြင္ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္အျပင္တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရသည့္ အမႈတြက္ တရားစြဆဲိုခံထားရေသာ 
လူပုဂၢိဳလ္ေလးဦး၏အမႈသည္ ေအာက္တုိဘာလအထ ိ ၿပီးျပတ္ျခင္းမရိွေသးဘဲ ဆက္လက္စစ္ေဆးဆျဲဖစ္သည္။ ဦးကုိနီ 
ေသဆံုးမႈသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ မတရားမႈမ်ားအတြက ္တာ၀န္ရွိမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ 
ေရွ႕ေနမ်ားအျပင္ တိုးတက္ေသာ ျပဳမူဆက္ဆံေရး အတြက ္ တိုက္ပြ၀ဲင္ေနၾကသည့္ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ 
ေက်ာစိမ့္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သက္ရာက္မႈရိွခဲ့သည္ဟု အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ 
 
ျပည္တြင္းပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ထင္ရာစုိင္းႏွင့္ ဥပေဒမ့ဲသတ္ျဖတ္မႈမ်ားလည္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္ (အပိုင္း ၁၊ ဆ ကုိၾကည့္ပါ)။ 
 
ခ။ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ 
 
လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

အာဆာႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရွိသည္ဟုဆိုကာ တရားစြဆဲိုမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔စာမပါဘဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရဲတပ္ဖြ႔ဲက 
ဖမ္းဆီးသြားေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၄၀ အၾကားရွိ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ 
ေနရာတြင္ရွိသည္ကုိမသိရျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြသဲတင္းမရရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူမႈမ်ား မရရွိေပ၊ ၎တုိ႔အနက ္
မ်ားစြာမွာ ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္မွစ၍ မၾကားရေတာ့ေပ။ 
 
ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားလည္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္ (အပုိင္း ၁၊ ဆ ကိ ုၾကည့္ပါ)။ 
 
ဂ။ ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈ၊ အျခားေသာ ရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာညိွဳးႏြမ္းေစေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ 

အျပစ္ေပးမႈ 
 
ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ဥပေဒက တားျမစ္ထားေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 
လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြ႔ဲ၀င္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ား၊ အခ်ဳပ္သားမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ 
ျပဳၾကသည့္ျပင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ မတရားျပဳမႈၾကသည္။ ဥပမာ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယတ္ို႔တြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အစုိးရက မည္သည့္စံစမ္းစစ္ေဆးမႈမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ 
 
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားအား အျပင္းအထန္ရိုက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ အစာေရစာမေပးဘဲ 
ထားျခင္း၊ အိပ္မရေအာင္ျပဳပ္ျခင္းအပါအ၀င္ ေၾကာက္ရြံ႕၍ အာရုံပ်က္ျပားေစရန္ ဖန္တီးထား ေသာနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ 
စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစု ေဒသမ်ားရွိ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမ်ားက 
ဆက္လက္အစီရင္ခံခဲၾ့ကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြခဲံရသူမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးရန္ 
အာဏာပုိင္မ်ားက အေရးယေူဆာင္ရြက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမရိွခဲ့ေပ။ 
 
အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္အဖြဲ႔ကထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔  အနည္းဆုံးႏွစ္ဖြဲ႔က ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားႏွင့္ ေယာက်္ားေလး ၂၅ ဦးကု ိ
ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္၍ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ အလြဲသံူးမႈျပဳခဲ့ၾကသည္။ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားတြင္ သီတင္းပတ္ေပါင္း 
မ်ားစြာၾကာေအာင္ အျပင္းအထန္ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ မီးရႈိ႕ျခင္းႏွင့္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ သုိ႔မဟုတ္ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ 
မ်က္ႏွာက်က္တြင္ ခ်ိန္းႀကိဳးျဖင့္ဆြဲကာ ျပင္းထန္စြာရိုက္ႏွကခ္ံခဲရ့ေၾကာင္း ပထမတြင္ မာေက်ာေသာ ပလတ္စတစ္တုတ္ျဖင့္ 
ရုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက ္ အိမ္ရိုက္သံမ်ား ထည့္ထားေသာ လက္အိတ္မ်ားျဖင့္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ရိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးက 
ေျပာျပခ့ဲသည္။ 
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ျပန္လာခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ေျခာက္ဦး ကိ ုဖမ္းဆီး၍ 
ထုိစဥ္ကတည္းက ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြ႕ဲက ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ 
အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ထိုဒုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ စစ္ေဆးရာ နားမလည္ၾကသျဖင့္ 
တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သူမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြကဲာ ေထာင္ဒဏ္ ေလးႏွစ္က်ခံေစရန္ အာဏာပုိ္င္မ်ားက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
 
အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားအေျခအေန 
 
ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ကုိစီမံခန္႔ခြလဲွ်က္ရွိၿပီး အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ ႏွစ္အတြင္း အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီကို ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည္မွလြဲ၍ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္ခြင့္ကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကလည္း 
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြလဲွ်က္ရွိၿပီး ၀င္ေရာက္ခြင့္ကိ ု ခြင့္ျပဳျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ ေလ့လာသူမ်ားက ပုိမိုအခ်က္ 
အခ်ာက်သည့္ေနရာတြင္တည္ရွိေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အေသးအဖြဲ႕တိုးတက္မႈမ်ားရွိသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ ့ၾကေသာ္လည္း 
အက်ဥ္းသားဦးေရ ျပည့္က်ပ္လြန္းျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာညွိဳးႏြမ္းေစေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ရိကၡာ၊ အေဆာက္ အဦးႏွင့္ 
ပတ၀္န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအပါအ၀င္ ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရိွေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ ရက္စကၾ္ကမ္းၾကဳတ္ေသာ တစ္ခါတစ္ရံ အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေလာက္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားက ဆက္လက္ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာအေျခအေန။   ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသည္ အက်ဥ္းေထာင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၄၇ ခုႏွင့္ 
အစုိးရ၏အဆိုအရ "စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသင္တန္းဌာနမ်ား" ႏွင့္ "ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ဌာနမ်ား" ဟု  တရား၀င္ ေခၚဆိုေသာ 
ရဲဘက္စခန္း ၄၈ ခုကု ိ စီမံခန္႔ခြခဲဲ့သည္။ အက်ဥ္းသား ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ၎တုိ႔၏ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ 
အဆိုပါရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ ေပးဆပ္လွ်က္ရွိၾကသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖာက္ကာ 
စီရင္ခ်က္တြင္ "အလုပ္ၾကမ္း" မပါ၀င္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကု ိ အလုပ္စခန္းမ်ားသို႔ ပုိ႔ခဲ့သည့္အျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား 
အလုပ္သမားအျဖစ္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ငွားရမ္းခဲ့ၾကသည္။ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း 
အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားက မိုင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရေသာ စခန္း ၁၈ 
ခုတြင္ အသက္အႏၲရာယ ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
 
ထင္ရွားေသာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအဖြဲ႔က ခန္႔မွန္းထားသည္မွာ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကု ိ သီးျခားစီထိန္းသိမ္းထားသည္ဟုဆိုသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရွိရသည္မွာ အက်ဥ္းသားဦးေရ 
လြန္ကစဲြာျပည့္က်ပ္လြန္းျခင္းသည္ မ်ားစြာေသာအက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ 
ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆုံးအက်ဥ္းေထာင္ရွိ ထိန္းသိမ္းထားသူဦးေရသည္ လက္ခံႏိုင္ ေသာအေရအတြက္ထက္ 
ႏွစ္ဆေက်ာ္ရွိသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲက အစီရင္ခံထားသည္။ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားတြင္ စီရင္ခ်က္မခ်ရေသးသူမ်ားကို 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီးေသာအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္သားမ်ားကို သာမန္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ 
အာဏာပုိင္မ်ားက ခြျဲခားထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာျပသနာမ်ားအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားက 
ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားကိုမူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သာမန္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္အတူတကြ 
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 
 
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အိပ္ရာေနရာမ်ားမွာ ျပည့္စံုလုံေလာက္ေလ့မရိွေပ။ အိပ္ရာေနရာမ်ားမွာ ရံဖန္ရံခါ ဖ်ာတစ္ခ်ပ္၊ 
သစ္သားကြပ္ပ်စ္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္ၾကမ္းျပင္တြင္ခင္းထားေသာ ဖေယာင္းပုဆိုးတစ္ခ်ပ္သာ ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။ 
အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေသာက္သုံးႏိုင္ေသာေရသန္႔ရေလ့မရိွၾကပါ။ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတို႔တြင္ မိသားစု ၀င္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ား၏ 
ေဆး၀ါးမ်ား၊ အေျခခံလိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကု ိ တရား၀င္ရိကၡာႏွင့္အတူ ျဖည့္စြက္ ပံ့ပုိးေပးၾကရသည္။ ေသာက္ေရသန္႔၊ 
အက်ဥ္းေထာင္၀တ္စုံ၊ ပန္းကန္၊ ခြက္ႏွင့္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ 
အက်ဥ္းသားမ်ားက ေထာင္ပုိင္မ်ားသို႔ အခေၾကးေငြေပးရေၾကာင္း အစီရင္ခံ စာမ်ားအရ သိရွိရသည္။ 
 
အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မရရိွႏိုင္ၾကပါ။ ၎တုိ႔သည္ 
ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ အဆတ္ုေရာဂါ၊ အေရျပားေရာဂါႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးအေျခအေန 
နွင့္သုိးေသာအစားအစာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ၀မ္းဗိုက္ျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ခံစားၾကရသည္။ 
အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကလည္း သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္မွ ကာကြယ္မႈမေပးႏုိင္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြ႕ဲစည္းမႈ မ်ား၏ 
ညံ့ဖ်င္းေသာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေၾကာင့္ ႂကြက္၊ ေႁမြႏွင့္ မွႈိတက္ျခင္းမ်ားကို ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုံေလာက္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခ်ိန္မီမရရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းေသဆံုးမႈသည့္ အစီရင္ခံမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ 
  
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ားမွာ အဆုိးတကာ့အဆိုးဆုံးျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အတင္းအၾကပ္ ထိန္းသိမ္း 
ထားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ရာခ်ီ၍ထားရွိကာ လိုအပ္သည့္အက်ဥ္းေထာင္အေထာက္အပံ့မ်ား မရွိျခင္း ေလ်ာ္ကန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ျငင္းဆိုျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအရာရိွမ်ားက ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ မတရားျပဳမႈမ်ားရွိသည္ဟု 
အစီရင္ခံစာမ်ားအရသိရွိရသည္။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။   အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေနရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးစိုးရိမ္မႈ မ်ားကို 
အေၾကာင္းျပကာ ဘာသာေရးက်င့္၀တ္မ်ားအျပည့္အ၀ေစာင့္ထိန္းက်င့္ႀကံမႈကု ိ ပိတ္ပင္ထားသည္။ ဥပမာ အက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာ 
ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔အား ဥပုသ္ေန႔မ်ားတြင္ ဥပုသ္ေစာင့္ခြင့္၊ သကၤန္း၀တ္ခြင့္၊ 
ေခါင္းတုံးရိတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဘုန္းႀကီးသိကၡာပုဒ္ႏွင့္အညီ အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ ဆြမ္းဘုန္းခြင့္ကု ိ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ လုံၿခဳံေရးကိစၥကုိ အေၾကာင္းျပကာ အာဏာပုိင္မ်ားက မြတ္ဆလင္အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေသာၾကာေန႔ 
၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ရာမန္ဒန္ ဥပုသေ္စာင့္ျခင္းတို႔အတြက္ အုပ္စုလုိက္ အတူတကြဝတ္ျပဳခြင့္ကုိ ျငင္းဆိုထားခဲ့ၾကသည္။ 
တစ္ခါတရံ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ခံရသူမ်ားသည္ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲအေရးယူျခင္းမရွိဘဲ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

တရားေရးဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ တုိင္ၾကားစာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္သည္။ အိုင္စီအာစီသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အေျခအေနစြပ္စြမဲႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  
 
လြတ္လပ္ေသာေစာင့္ၾကည့္မႈ။ အိုင္စီအာစီသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ရဲဘကစ္ခန္းမ်ားသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ 
၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္မရိွပါ။ အိုင္စီအာစီသည္ ၎၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို 
အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တင္းက်ပ္စြာလွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးမႈကတစ္ဆင့္ အစီရင္ခံရသည္။ 
ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကု ိအမ်ားျပည္သူသို႔ျဖစ္ေစ အျခားမည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် မွွ်ေ၀ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ 
 
ဃ။  အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးမႈ သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းမႈ 
 
အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ဥပေဒက တိက်စြာတားျမစ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ျပင္ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
လူနည္းစုနယ္ေျမမ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္သေဘာျဖင့္ လူမ်ားအားဖမ္းဆီးရန္ အစုိးရက မတရားအသင္း အက္ဥပေဒကို 
ဆက္လက္အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
 
အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔အား မူလခ်မွတ္ေသာျပစ္္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ ခ်က္မ်ားကုိတုိးခ်ဲ႕ရန္ 
ဥပေဒက အာဏာပိုင္မ်ားကိုခြင့္ျပဳထားသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကုိျဖစ္ေစ 
အမ်ားျပည္သူ၏ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးကိုျဖစ္ေစ အႏၲရာယျ္ဖစ္ေစေသာ မည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ိဳးကုိမဆုိ 
ေဆာင္ရြက္သည္ဟုယူဆလွွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိသည္ဟုယူဆလွွ်င္ တရားစြဆဲုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္တရားစီရင္ျခင္းမရွိဘဲ 
ထိန္းသိမ္းမိန္႔ထုတ္ရန္ အာဏာပုိင္မ်ားအား ဥပေဒကခြင့္ျပဳထားသည္။ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုကာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ 
သတင္းေထာက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားကုိ အတင္းအၾကပ္ ထိန္းသိမ္းရန္ ထိုဥပေဒမ်ားကို 
အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။  
 
ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လံုၿခဳံေရးယႏၱရား၏ အခန္းက႑ 
 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကုိ ႀကီးၾကပ္ျခင္းျဖင့္ 
ႏိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္တာ၀န္ရွိသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ၎၏ အမ်ားျပည္သူ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္၀တၱရာမ်ားအားလုံး၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လုံၿခဳံေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး က႑တြင္ပါ၀င္သည္။ 
ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာနကိ ု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆတဲပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးက ဦးေဆာင္သည္။ 
 
ပဋိပကၡႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ နယ္ေျမတစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က 
ခန္႔အပ္ထားေသာ  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးက ဦးေဆာင္သည့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဌာနမွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည ္ တပ္မေတာ္ကိုယ္တုိင္က ေဆာင္ရြက္သက့ဲသို႔ လုံၿခဳံေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ထင္ရွားေသာ 
အခန္းက႑မွပါ၀င္ၾကသည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းလံုၿခဳံေရးအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ျပတ္သားမႈ 
မရိွႏိုင္ေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္စတင္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္တပ္မွဴးမ်ားသည ္
အားလံုးေသာ လုံၿခဳံေရးအစီအမံမ်ား အေျခခံထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ တာ၀န္ယူၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔တပ္ဖြ႔ဲ ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေသာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ စစ္ဆင္ေရး ၾသဇာကို ကုိင္စြထဲားပုံရသည္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ရဲအရာရွိ ၈၀,၀၀၀ ခန္႔ရိွေသာ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ အေျခခံစြမ္းရည္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ တိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအား ထိေရာက္စြာ အလုပ္အေကြ် းျပဳႏိုင္သည့္ 
တပ္ဖြဲ႔တည္ေဆာက္ေရးကု ိ စိန္ေခၚမႈမ်ားေပၚေပါက္ေစသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္တို႔မွာ သိသာထင္ရွားေသာ 
ကြာဟမႈမ်ားရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ရးႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား 
တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အထူးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ အထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးစြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ ဆက္လက္တိုးတက္ လ်က္ရွိသည္။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

တရား၀င္သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ လက္ရွိေနထုိင္သူမ်ား ကုိက္ညီမႈရွိမရွိစစ္ေဆးရန္ တပ္မေတာ္က အၿမပဲါ၀င္ ပတသ္က္ေလ့ရွိသည့္ 
ပုဂၢလိကေနအိမ္မ်ားကို ရုတ္တရက္စီးနင္းမႈအပါအ၀င္  နယ္ျခားေစာင့္ရဲ႔တပ္ဖြဲ႔က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ထပ္တလဲလဲ 
အေနွာင့္အယွက္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ ႏွစ္အတြင္း 
ဆက္လက္ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားသည္ ေပ်ာက္ဆံုးေလ့ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေလ့ရွိရာ 
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ထိုသို႔ေသာစီးနင္းမႈမ်ားမွ တစ္ခါတစ္ရံ အတင္းအၾကပ္ ဖမ္းဆီးထိန္သိမ္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ 
နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ အင္အားကုိလည္း အလြန္အကၽြံအသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔၊ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီးတြင္ ထင္းေခြေနေသာ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးကုိ ရန္မူျခင္းမျပဳပါဘဲႏွင့္ 
နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြ႔ဲက ေျခေထာက္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြ႔ဲ၏ အထူးတပ္ဖြဲ႕သည္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ေထာက္လွမ္းျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေနရာ အဂတိ လိုက္စားမႈသည ္
စုိရိမ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ားသည ္
ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ မတရားမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အရပ္သားမ်ားကိုဆက္လက္ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိၾကသည္။ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြမဲ်ား၏ မတရားလုပ္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
ဥပေဒဆုိင္ရာယႏၲရားမ်ားရွိေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ကုိအသုံးျပဳခဲလွၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိေရာက္မႈမရွိေပ။ 
 
ဖမ္းဆီးမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအားျပဳမူဆက္ဆံမႈ 
 
ဥပေဒသည္ ရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၀ရမ္းမ်ားလုိအပ္ေသာ္လည္း စစ္ဘက္ေရးရာ လုံၿခဳံေရး 
အရာရွိခ်ဳပ္ရုံးမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔က ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းကု ိစိတ္ႀကိဳက ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
 
ေသဒဏ္အမႈမ်ားမွလြဲ၍ ဥပေဒသည္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအား ေရွ႕ေနတစ္ဦးႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဆင္းရဲပါက 
ႏိုင္ငံေတာ္က ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖည့္ဆည္းေပးခြင့္ကု ိခြင့္မျပဳေပ။ အစိုးရသည္ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကိုအေျခခံကာ ျပည္သူလူထုအား 
တရားမွ်တၿပီး တန္းတူညီမွွ်ေသာ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေသာ လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ 
ဥပေဒေရးရာ အကာအကြယ္ေပးမႈႏွင့္အတူ လြတ္လပ္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမလတြင္ ဥပေဒေရးရာအကူအညီေပးေရးဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ကုန္သည့္တိုင္ ဥပေဒေရးရာအကူအညီေပးေရးစနစ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ 
 
အာမခံေပးသည့္စနစ္ကု ိ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း အာမခံအတြက္ လာဘ္ေပးမႈသည္ လူသိမ်ားေသာ အစားထုိးမႈ တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ အာမခံကို အမ်ားအားျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ ေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း တရားၿပိဳင္မ်ားသည္ အာမခံမရမီ ပဏာမ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈေပါင္းမ်ားစြာကုိ တက္ေရာက္ရန္လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားတြင္ အစုိးရက ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို 
ဆက္သြယ္ခြင့္မျပဳဘ ဲ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအား ေရွ႕ေနတစ္ဦးႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္ကို 
ျငင္းဆိုထားၾကသည္။ 
 
ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၏ မေတာ္မတရားျပဳမူဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ တရားခံအျဖစ္သံသယရွိသူမ်ား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားစဥ္အတြင္း ေသဆံုးမႈတုိ႔ 
ရွိသည္ဟူေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားစြာရွိသည္။ ခိုးမႈျဖင့္စြပ္စြခံဲရေသာ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးႏွင့္အတ ူ စက္တဘၤာလ ၁၂ ရက္ေန႔က 
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ တကၠစီဒရိုင္ဘာ ေအာင္ေအာင္သည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားစဥ္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ကရိုက္ႏွက္သည္ဟု ယူဆခံရၿပီး 
စက္တဘၤာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ထိုအမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးရန ္
အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 
 
အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးမႈ။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကထိန္းသိမ္းျခင္းအပါအ၀င္ အတင္းအၾကပ္ 
ဖမ္းဆီးေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားစြာရွိသည္။ 
 
ေမလတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ယခင္က ဘဂၤဘားေဒ့ရ္ွသုိ႔ထြက္ေျပးကာ တရားမ၀င္ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ 
အားလံုးနီးပါး လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာက္ို တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ကို 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တုိ႔က 
အစုိးရအရာရွိမ်ား၏ မူရင္းႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္လည္ေပးပုိ႔ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ သေဘာတူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျဖေလွ်ာ့ 
ေပးခ့ဲသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

အမႈမစစ္မီထိန္းသိမ္းထားျခင္း။   သံသယရွိသူမ်ားကုိ အမႈမစစ္ေဆးမီ တရားသူႀကီးေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ မတင္သြင္းဘ ဲ သို႔မဟုတ္ 
မည္သည့္စြပ္စြခဲ်က္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းသည္ကို အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ဥပေဒအရ ႏွစ္ပတ္အထိ ထိန္းသိမ္းခြင့္ရိွသည္။ (သက္တမ္း 
ႏွစ္ပတ ္ တိုးႏုိင္သည္။) ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ဥပေဒကခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏွစ္ပတ္ကာလ အတိုင္း သံသယရွိသူမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး 
စြခဲ်က္မတင္ႏုိင္ပါက ၾကားထတဲြင္ တရားသူႀကီးထံသြားေရာက္၍  တစ္ခါတစ္ရံ ႏွစ္ဖက္တိုင္ပင္ကာ ခ်ဳပ္ရက္ကာလကုိ 
သက္တမ္းတုိးၾကေၾကာင္း ေရွ႕ေနတို႔ကဆုိသည္။ ေရွ႕ေနတို႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေသာ တရားေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ 
ထိန္းသိမ္းထားသူအေရအတြက္ မ်ားျပားျခင္း၊ မထိေရာက္ေသာ တရားစီရင္ေရး၊ ႀကီးမားသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ 
၀န္ထမ္းအင္အားနည္းမႈ စသည့္အခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ အတင္းအၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈကာလမ်ား ၾကာျမင့္ရေလ့ရွိသည္။ 
အမႈမစစ္ေဆးမီႏွင့္ အမႈစစ္ေဆးေနစဥ္ ထိန္း သိမ္းခံရသည့္ကာလသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရသည့္ ျပစ္ဒဏ္ကာလႏွင့္ 
တူညီေနသည္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ 
 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္။   ဧၿပီလ ၁ရ ရကတ္ြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕က ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အက်ဥ္းသား ၃၆ ဦးအပါအ၀င္ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၈,၅၄၁ ဦးကုိ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ၿဲပီး အစုိးရက ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
အမ်ားစုသည ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ မတရားသင္းအက္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ သမၼတသည ္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ယခင္ကလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေနာင္တြင္ 
၎တုိ႔သည္ ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့မည္ဆိုပါက က်န္ရွိေသာ အက်ဥ္းခ်ကာလကုိ ဆက္လက္က်ခံေစႏုိင္သည္ဟူေသာ 
အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။  
 
င။ အမ်ားေရွ႕ေမွာက္ မွ်တေသာတရားစီရင္မႈ ျငင္းပယ္ခံရျခင္း 
 
လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးကုိ ဥပေဒက ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း အစုိးရသည္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ 
တရားရုံးမ်ားကို ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္ပုံရၿပီး ရံဖန္ရံခါ ေလ်ာ္ကန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အထူူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားမွ်တစြာ စစ္ေဆးစီရင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအား လက္လြတ္ ဆုံးရႈံးေစခဲ့သည္။ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔က အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ ႏွစ္အတြင္းတြင္ စစ္ေဆးစီရင္မႈမ်ား 
ဆိုင္းငံ့ထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကားေျပာၾကားခ့ဲၾကသည္။ 
 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေသးအဖြသဲုံးစြသဲူမ်ားအား စြဆဲိုတင္ပုိ႔ေသာ အမႈအေရအတြက္ အလြန္ 
ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္ေနခ့ဲသည္။ အဆိုပါအမႈသည္ တရားရုံးရွိအမႈမ်ား အေရအတြက္၏ ၄၀ မွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထ ိ
ရွိေနခ့ဲသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္လည္း ထင္ရွားေသာ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အဆိုအရ  အဆင့္တိုင္းရွိ အရာရွိမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္းတြင္ပင္ တရားမ၀င္ေငြေၾကး လက္ခံရယူ 
ေနၾကၿပီး ရယူသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ထိန္းသိမ္းခံရသူအား ရဲအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ 
ကိစၥမ်ားအား လႊမ္းမိုးရန္အဆင့္မွသည္ အမႈတစ္ခု၏စီရင္ခ်က္ရလဒ္ကို သတ္မွတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ထိေရာက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ရယူသည့္အဆင့္အထ ိျဖစ္ၾကသည္။ 
 
တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရသည္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ႏႈတ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္၍ျဖစ္ေစ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ အတင္းအၾကပ္ဆန္ေသာ ဥပေဒက်င့္သုံးမႈမ်ားျဖင့္ အမႈမ်ား၏စီရင္ခ်က္ရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾသဇာကုိအသုံးျပဳႏိုင္စြမ္း 
ရွိၾကသည္။ လူသိမ်ားေသာ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအမႈတြင္ အမႈစစ္ေဆးစီရင္စဥ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မွားယြင္းမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မရိွေၾကာင္းအေထာက္အထားတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း သတင္းေထာက္အလုပ္အတြက္ ကုိလုိနီေခတ္ဥပေဒအရ 
ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ၾကရသည္ (အပုိင္း ၂၊ ခ ကုိၾကည့္ပါ)။ 
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ အျခားေသာဥပေဒအရာရိွ ေလးဦးတို႔အား အဂတိလုိက္စားမႈျဖင့္ 
အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ႏွစ္အတြင္း တရားစြဆဲိုခဲ့သည္ (အပုိင္း ၄ ကုိၾကည့္ပါ)။ 
 
အမႈစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
 
တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ေဆးစီရင္ခြင့္ကုိ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ စိတ္ႀကိဳက္ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ 
အစုိးရအား ထိထိေရာက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ က်ယ္ျပန္႔သည္ႁခြင္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ဥပေဒကပင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

သာမန္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ တရားရံုးသည္ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္မႈ၊ တရားရုံးသုိ႔ အမ်ားျပည္သူလာေရာက္ခြင့္၊ 
ခုခံကာကြယ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အယူခံတင္သြင္းခြင့္ကဲ့သုိ႔ ထိုက္သင့္သည့္ အေျခခံအခြင့္အေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
လိုက္နာသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ တရားခံမ်ားအေနျဖင့္ အျပစ္မရွိေၾကာင္းမွတ္ယူခြင့္၊ ၎တို႔အားစြဆဲိုခ်က္မ်ားအေသးစိတ္ကို 
ခ်က္ခ်င္းသိရွိခြင့္၊ ၎တုိ႔အားစစ္ေဆးစီရင္မႈတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာအနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေသဒဏ္က်ခံထိုက္ေသာအမႈမ်ားမွတစ္ပါး ၎တုိ႔၏စိတ္ႀကိဳက္ေရွ႕ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ 
ေရွ႕ေနတစ္ဦး ရရွိပိုင္ခြင့္ကဲ့သုိ႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မခံစားၾကရေပ။ ခုခံကာကြယ္မႈႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ 
လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ား မရရွိၾကပါ။ သို႔ရာတြင္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ ခုခံကာကြယ္ေသာေရွ႕ေနမ်ား၌ 
စစ္ေဆးစီရင္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၅ ရက္ရွိၾကပါသည္။ 
 
တရားၿပိဳင္မ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အယူခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးသည္ တရားမွ်တေသာ 
စစ္ေဆးစီရင္မႈစံမ်ားလက္စြကဲုိ ေမလတြင္းက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တရားလုိေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားခံေရွ႕ေနမ်ား၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ပညာေရး နိမ့္က်မႈေၾကာင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည ္က်င့္ထုံးဥပေဒႏွင့္ အေျခခံဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္ေလ့မရိွၾကပါ။ 
တရားရုံးတြင္အသုံးျပဳရန္အတြက္ တရားခံမ်ားအား က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈကုိ အတင္းအက်ပ္ထြက္ဆုိခိုင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အတင္းအက်ပ္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးေစျခင္းတို႔ကု ိမည္သည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကမွ ခြင့္ျပဳမထားပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိကိစၥႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ 
အာဏာပုိင္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တရားခံမ်ားအား အျပစ္ရွိေၾကာင္းထြက္ဆုိလွ်င္ အျပစ္ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ 
ေပးမည္ဟူေသာ ကတိက၀တ္မ်ားျဖင့္ အေထာက္အထားမရွိသည့္ၾကားမွပင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း အတင္းအက်ပ္ ထြက္ဆုိခိုင္းသည့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားစြာရိွပါသည္။ 
 
သာမန္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူလာေရာက္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း တကယ္တန္းတြင္မူ အမႈတြင္တိုက္ရိုက္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ 
မရိွေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ တရားရုံးသုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ျငင္းဆိုထားသည္။ သက္ေသမ်ားႏွင့္ရွိေနေသာ အေထာက္အထားကုိ 
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခြင့္မရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခါတရံ တရားခံေရွ႕ေန မ်ားက သက္ေသေခၚယူႏိုင္ၿပီး ျပန္လွန္ေမးခြန္းမ်ားေမးခြင့္ရိွသည္။ 
ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရားရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနငွားရမ္းႏိုင္ပုံရေသာ္လည္း တရားခံမ်ား၏ 
တရားရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ရပုိင္ခြင့္မွာမူ လုံေလာက္ေလ့မရိွေပ။ အာဏာပုိင္မ်ားက ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားဖမ္းဆီးထားျခင္းကုိ မိသားစုမ်ားအား 
အခ်ိန္မီအေၾကာင္း မၾကားျခင္း၊ ၎တုိ႔ဘယ္မွာရွိသည္ကိုမေျပာျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေတြ႔ဆံုခြင့္ကု ိ
ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားစြာရိွသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ၎တုိ႔၏တရားဥပေဒဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မသိရိွၾကဘဲ ျပည္သူထုလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ေရွ႕ေနမ်ား အလြန္႔အလြန္ 
နည္းပါးသည္ဟ ုျပည္တြင္းအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
 
ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္တိုးခ်ဲ႕ခြင့္ကို အစိုးရက ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးသည္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ႏွစ္လျဖင့္ 
ေျခာက္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း တစ္ႏွစ္သက္တမ္းအထ ိေထာင္ဒဏ္ပမာဏကို တစ္ဖက္သတ ္တိုးႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ 
 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား 
 
လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရးပုဒ္မမ်ားႏွင့္မဟုတ္ဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခုခုတြင္ ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈအေၾကာင္းျပၿပီး 
အထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားကုိပါ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း ထည့္တြက္မည္ဆိုပါက စက္တင္ဘာလအထိ 
ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၆ ဦး၊ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
စစ္ေဆးစီရင္ဆဲ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၃ ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစြခဲ်က္မ်ားအတြက ္ စစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္အတြင္း 
အာမခံျဖင့္လႊတ္ထားသူ ၂၁၆ ဦးရွိခ့ဲသည္။ ထိုအေရးအတြက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ရာဂဏန္းမ်ာစြာရိွမည္ဟုခန္႔မွန္းရေသာ 
ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားမပါ၀င္ပါ။ ထိုသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီိဖြယ ္
ရွိသည္။ 
 
ကေလးစစ္သားေဟာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ၎၏အေတြ႔အႀကဳံကုိ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္ခန္းတြင္ 
အေသးစိတ္ဖြင့္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္အားသိကၡာက်ေစျခင္းအတြက္ ယခင္ကေလး စစ္သားေဟာင္း ေအာင္ကုိေဌးအား ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္    ႏွစ္ႏွစ္ က်ခံေစရန္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခဲ့သည္။ သူသည္ 
တရားရုံးအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳသည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လက်ခံခဲ့ရသည္။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

လႊတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ျပန္လြတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သိသာထင္ရွားေသာ ေစာင့္ ၾကည့္မႈမ်ားနွင့္ 
ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းမခံရမီကသင္ယူခဲ့ေသာ ေလ့လာ သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ ခရီးသြားခြင့္မ်ားအားပိတ္ပင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သက္ေသခံ ကတ္ျပား သုိ႔မဟုတ္ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျခားအေထာက္အထားမ်ားကုိ ရယ ူထားျခင္းတို႔ပါ၀င္ သည္။ 
 
တရားမမႈက်င့္ထုံးႏွင့္ ကုစားမႈမ်ား 
 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ တရားမ ကုစားမႈမ်ားကုိ သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ တရားလုိသည္ 
ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ တရားမမႈက်င့္ထံုးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ တရားမမႈ ကုစားျခင္းကိ ုေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ဆိုး၀ါးသည့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဒသဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲထံသုိ႔ အယူခံ၀င္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိေခ်။ 
 
ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းကို ပုိင္ရွင္ထံျပန္အပ္ျခင္း 
 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေျမယာအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ကပုိင္ဆိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဥပေဒက ပုဂၢလိက ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈ 
မွတ္ပုံတင္ခြင့္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္တို႔ကု ိ ခြင့္ျပဳထားသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ား က ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကို 
အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ႏွစ္အတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကၿပီး ယခင္ႏွင့္ မၾကာေသးမီကသိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားအား ပုိင္ရွင္ထံ 
ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးခဲ့သည္။ 
 
အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ အစုိးရက ေျမယာရယပူါက ေလွ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ဥပေဒကျပ႒ာန္းထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
တရားမွ်တေသာေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ဥပေဒတြင္အကာအကြယ္မ်ားမရွိသည့္ျပင္ အဆိုပါအမႈမ်ား၌ 
ေလွ်ာ္ေၾကးေပးမႈမွာရွားပါးၿပီး ျပည့္စုံလံုေလာက္ေအာင္ မရရွိၾကေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား က ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
အစိုးရသည္ အသုံးမျပဳေသာေျမယာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာကာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသို႔ လြဲေျပာင္းေပးႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားအသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာ သိမ္းယူမႈဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား 
တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလက္ေအာက္ခံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျမယာအသုံးျပဳေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ေရးဆိုင္ရာ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ၾကသည္။ 
ေျမယာဥပေဒမ်ားက ျပည့္စံုေသာက်င့္ထုံးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ ေပးမႈမ်ားမရွိဘဲ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား 
အေထာက္အကူျပဳျခင္းကုိ သုေတသီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ 
ေျမယာသိမ္းယူမႈအခ်ိဳ႕တြင္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးမႈမလုံေလာက္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ္ေၾကးမေပးၾကပါ။ ထို႔ျပင္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ 
ေပးပို႔ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ပါ။ 
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေျမအသံုးခ်ေရးမူ၀ါဒက အေသးစားလယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္သူ၊ ရပ္ရြာလူထု၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အျခားထိခိုက္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာသူမ်ား၏ တရား၀င္ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ မွတ္ပံုတင္ေရးကုိ 
အေလးအနက္ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္က တရား၀င္ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းအခြင့္အေရးကိုလည္း 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း၊ ေနာက္ဆုံး၌ မွတ္ပံုတင္ျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ “ေဒသခံတိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံစနစ္မ်ားႏွင့္အညီ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ" ေျမယာအတြက္ အကာအကြယ္ 
ေပးမႈမ်ား အနည္းအက်ဥ္းသာေဖာ္ျပထားသည့္ ေျမလြတ္၊ ပလပ္ေျမႏွင့္ ေျမရ္ုိင္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ အက္ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ 
စက္တင္ဘာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳကာ သမၼတကလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက ္ ေန႔တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိေၾကညာခ်က္အရ အေသးစားေျမယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ထုတ္ျပန္သည့္ 
ေန႔မ ွ ေျခာက္လအထ ိ ၎တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကိုမွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ပါက ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ေျမတြင္ပင္ က်ဴးေက်ာ္သူအျဖစ္ 
အႏၲရာယ္ရိွလာမည္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ဤေၾကညာခ်က္သာ အျပင္းအထန္ အာဏာသက္ေရာက္မည္ဆိုပါက 
ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ၎တုိ႔၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကုိ လက္လြတ္ဆံုးရွဳံးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
သုိ္႔ဆိုေစကာမူ ဥပေဒမ်ားက ဓေလ့ထံုးစံစုေပါင္းေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကု ိ ဆက္လက္အသိ အမွတ္မျပဳသည့္ျပင္ 
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားေနထိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ သီးျခားအားျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ားအား 
ေျပာင္းလပဲစ္မည္ကို စုိးရိမ္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒဆိငု္ရာမူေဘာင္ႏွင့္အၿပိဳင္ျဖစ္ေသာ 
ကခ်င္၊ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ဧရိယာမ်ားရွိ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

ရိုးရာဓေလ့ထုံးစံပုံစံမ်ားကို အစုိးရကအသိအမွတ္မျပဳေပ။ ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
အျခားေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ တိုင္းရင္းသားလ ူမ်ိဳးစုႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအုပ္စုမ်ားက ဆႏၵျပမႈမ်ား 
အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ယင္းဥပေဒကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ စစ္တပ္ကမီးရႈိ႕ခ့ဲေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည့္ ေျမယာမ်ားကို ၎တို႔လက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရးႏွင့္ အစုိးရက လုံေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးအပ္ေရးတို႔ကု ိ တားဆီးရန္အတြက္ အသုံးျပဳမည္ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက စုိးရိမ္္ၾကသည္။ အစုိးရအရာရွိမ်ားကမူ 
အဆိုပါေျမယာမ်ားအား ယခင္က လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ရွိမရိွ စိစစ္ျခင္းမရွိဘဲ မီးရွိဳ႕ခံရေသာေျမယာမ်ားအား 
ဥပေဒအရ အစုိးရက ျပန္လည္ရယူရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က ၎တို႔ခံစားခဲ့ၾကရေသာေျမယာေပၚမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လတြင္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ၾကေရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာမခံကု ိအေထာက္အထားျပဳလုပ္ရန္ စနစ္က်ေသာ 
မည့္သည့္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွ်မရွိေပ။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးအၿပီးတြင္ ယခင္ရုိဟင္ဂ်ာေက်းရြာအခ်ိဳ႕ကုိ ျပန္လည္ပံုေဖာ္ရန္ႏွင့္ ယခင္လုံၿခဳံေရး 
အေျခစိုက္စခန္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားဖြ႔ဲစည္းမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အာဏာပုိင္မ်ားက 
ေက်းရြာလက္က်န္မ်ားကုိ ေျမတူးစက္ျဖင့္တူးပစ္ျခင္း၊ အေဆာက္အအံုမ်ားက ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းႏွင့္ စုိက္ခင္းမ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္းတို႔ကု ိ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ေလးႏွစ္အတြင္း အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေအာင္အသုံးမျပဳေသာေျမယာမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ဟု ဥပေဒက 
ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကယူထားေသာေျမယာမ်ားကုိ ကာလရွည္ၾကာစြာအသုံးမျပဳဘဲ ထားခဲ့ၾကၿပီး အစုိးရက 
သိမ္းယူေသာေျမယာမ်ားကို ပုိင္ရွင္သုိ႔ျပန္ေပးျခင္းမွာ တိုးတက္မႈအနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္ဟု အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ 
 
ေျမယာမ်ား ျပန္လည္လႊေဲျပာင္းေပးအပ္ျခင္းကို ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက 
ႀကီးၾကပ္သည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္က္ိုယ္တုိင္အပါအဝင္ ယခင္ 
စစ္အစိုးရ ကာလအတြင္း မွန္ကန္သည့္ ဥပေဒအေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမရွိဘဲ ေျမယာသိမ္းယူ ခံခဲ့ၾကရေသာ လယ္သမားေပါင္း 
မ်ားစြာႏွင့္ ေက်းလက္လူထုမ်ားစြာတို႔အား လုံေလာက္ေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 
 
စ။ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ မိသားစု၊ အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ စာေပးစာယူမႈမ်ားအား အတင္းအၾကပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒမ့ဲ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈ 
 
ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္မႈႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈတို႔ကိ ုဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ္လည္း ယင္းအကာအကြယ္မ်ားမွာ 
ထိေရာက္မႈနည္းပါးသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။ 
 
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေပးစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဥပေဒက အကာ အကြယ္မေပးထားဘဲ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစိုးရက တိုးခ်ဲ႕ေစာင့္ၾကပ္ေနခ့ဲေၾကာင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကဆိုသည္။ 
 
အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈကို စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားကုိ နီးနီးကပ္ကပ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု အခ်ိဳ႕လႈပ္ရွားသူမ်ားကဆိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကမူ ယင္းသုိ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ 
မႀကံဳေတြ႔ရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ အစိုးရသည္ သတင္းတပ္ဖြဲ႔ (တရား၀င္ ရဲေထာက္လွမ္းေရးကြန္ရက္) 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အသံုးျပဳ၍ ေစာင့္ၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ (အပိုင္း ၂-ဃ ကို ၾကည့္ပါ။) 
 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္ေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္လွ်င္ ထိုသို႔ေသာ လက္ထပ္မႈ 
တစ္စုံတစ္ရာမျပဳလုပ္မီ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာတစ္ရပ္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ေသာလပ္ထပ္ျခင္းကုိ တရားရုံးတြင္ 
ကန္႔ကြက္ျခင္းကုိလည္း ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဥပေဒျပ႒ာန္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုဥပေဒသည ္အာဏာသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲလွသည္။ 
 
ဇန္န၀ါရီလတြင္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ အစိုးရက အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အၾကမ္းဖက္မ်ားအားေထာက္ခံသည့္အုပ္စုမ်ားဟု ယူဆစြပ္စြထဲားေသာ ကေလးမ်ားအပါ အ၀င္ လူပုဂၢိဳလ္ေပါင္း ၁,၄၀၀ 
ေက်ာ္၏အမည္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ခ်မွတ္သည္၊ သံသယရွိသူမ်ားအား 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

ထုံစံအတိုင္း စြခဲ်က္တင္ထားသည္ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည္၊ တရားစြဲ ရန္အတြက္အလုိရွိသည္ သုိ႔မဟတ္ု 
စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ရွာေဖြေနသည္၊ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္သတင္းကိုမွ် ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ မည္သည့္တရား၀င ္
တရားစီရင္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ဟူေသာအခ်က္လည္း ေပၚလြင္ျခင္းမရွိေပ။ ထိုသို႔ေသာ အမည္းစာရင္းကုိ 
ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အႏၲရယ္ရွိသည္ဟု  ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမိသားစုမ်ားသည္ ကေလးႏွစ္ဦးထက္ပို၍ ေမြးဖြားျခင္းမျပဳရဟု တားျမစ္ 
ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း ထိုတားျမစ္ခ်က္သည္ တစ္သမတ္တည္း အာဏာသက္ေရာက္ျခင္းမရိွေပ။ ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ 
ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တရား၀င္လက္ထပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ယူရမည္ဟုျပ႒ာန္းထားရာ 
ထိုအဆင့္ကု ိအျခားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွေပ။ ထိုခြင့္ျပဳ ခ်က္ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းရေသာအခ်ိန္သည္ 
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီး တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ားလည္းလိုအပ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ BGP က 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား လက္ထပ္ျခင္းခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ျဖည့္စြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသုိ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လက္ထပ္ျခင္းမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒအရ တရားစြဆဲိုႏိုင္သည္။ ထိုဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက လိမ္လည္လွည့္ျဖား 
လက္ထပ္ျခင္းကု ိတားျဖစ္ထားၿပိီး ေထာင္ဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္က်ခံရႏုိင္သည္။ 
 
ဆ။ ျပည္တြင္းပဋိပကၡအတြင္း မတရားမႈမ်ား 
 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စု ရွစ္ခု တို႔သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(အန္စီေအ) ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ေနာက္ထပ္တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အုပ္စု ႏွစ္စုက အန္စီေအကု ိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကာလရွည္ၾကာလာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း 
ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အင္အားအလြန္အကြ်ံသုံးမႈမ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၏အသက္ကုိလ်စ္လ်ဴရႈမႈမ်ားႏွင့္ မတရားမႈမ်ား ပါ၀င္ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ 
ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း တပ္မေတာ္က အရပ္သားမ်ား၏ အသက္ကို 
လ်စ္လ်ဴရႈေသာပုံစံ၊ အရပ္သားမ်ားအားပစ္မွတ္ထားမႈ၊ ဥပေဒအရစီရင္ပိုင္ခြင္မဟုတ္ေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေဒသတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ အန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း 
မျပဳထားေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား အရပ္သားလူထုမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား 
ႏွစ္ဖက္စလုံးက မတရားမႈျပဳသည့္ ယုံၾကည္ထုိက္ေသာ စြပ္စြခဲ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ 
ပဋိပကၡအမ်ားစုသည္ ရမွ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေပၚေပါက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိုင္းႏွင့္ 
ေျမာက္ပုိင္းတို႔အျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ ရခိုင္တပ္ဖြ႔ဲႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြမဲ်ား ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိၿပီး ၾသဂုတ္လ အေစာပုိင္းတြင္ ရခိုင္တပ္ဖြဲ႕က ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (တီအန္အယ္လ္ေအ) အျပင္ အန္စီေအ 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (အာစီအက္စ္အက္စ္) တို႔ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အာစီအက္စ္အက္စ္ႏွင့္တီအန္အယ္လ္ေအတို႔အၾကား တိုက္ပြမဲ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ 
အဆိုပါႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ကု ိ ရန္ဘက္ဟုယူဆသူမ်ားအား အဓၶမေခၚေဆာင္ျခင္း၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းအျပင္ ေက်းရြားမ်ားအား မီးရႈိ႕ျခင္းတို႔ကု ိ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြထဲားၾကသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ 
ခ်င္းျပည္နယ္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းအမ်ားစုရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုဧရိယာမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
စနစ္တက် အၾကမ္းဖက္ မတရားမႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ 
သေဘာတူညီမႈအေရအတြက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာကမ္းလွမ္းမႈေၾကာင့္ ဆက္လက္က်ဆင္းလွ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါဧရိယာမ်ားသည္ 
အန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ေဒသမ်ားအတြင္း က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်ေရာက္ေနသည္။ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအၾကား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ 
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါဧရိယာမ်ားရွိ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေသာရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ကာလရွည္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈကု ိ ျဖစ္ေစကာ 
လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈကိုျဖစ္ပြားေစသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနသူမ်ားစြာ ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားသုို႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိေရးကုိ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

တပ္မေတာ္က ပိတ္ဆုိ႔ထားၿပီး ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားစခန္းမ်ားကု ိ တပ္မေတာ္က တစ္ခါတရံ 
ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔မ်ားက အစီရင္ခံခဲ့ ၾကသည္။ 
 
တပ္မေတာ္ေလၾကာင္းႏွင့္ အေျမာက္တပ္တို႔က ဇန္န၀ါရီလမွ ဧၿပီလအထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ အထူးသျဖင့္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္၏ 
ေက်းရြာ၀န္းက်င္ကု ိ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္မ်ားကုိစြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ဇန္နါ၀ရီလက 
ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အနည္းဆုံး အရပ္သားႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
(ေကအိုင္ေအ) အေျခစိုက္စခန္းမ်ားတြင္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအျပင္ တိုက္ခုိက္ေရး သမားမ်ားကို 
ေနရာထုိင္ခင္းစိီစဥ္ေပးထားခဲ့ၿပီး အဆိုပါစခန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားေသဆံုး 
သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္။ 
 
တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆံုးဧရိယာမ်ားတြင္ တပ္ဖြ႕ဲမ်ား 
ဆက္လက္ျဖန္႔က်က္ထားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ 
ရိုက္ႏွက္မႈမ်ား၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ၊ အဓမၼေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္ ကေလးစစ္သားမ်ား အသုံးျပဳမႈအပါအ၀င္ 
အစိုးရစစ္သားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုအခ်ိဳ႕တို႔၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မတရားမႈအစီရင္ခံစာမ်ား ဆက္လက္ 
ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အဆိုပါမတရားမႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မျပဳသည္မ်ား မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆက္လက္ 
ရွိေနခ့ဲေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအမႈမ်ားကု ိတပ္မေတာ္က စည္းကမ္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ား။   ပဋိပကၡဧရိယာမ်ားရွိ အရပ္သားမ်ားအား တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက လူသိရွင္ၾကား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ 
တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈမရွိဘဲ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ မတရားျပဳမႈျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက တပ္မေတာ္အား တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္က အရပ္သားမ်ားအား ျပင္းထန္ေသာ 
အုပ္စုလိုက္အျပစ္ေပးသည့္္ပုံစံတစ္ရပ္ က်င့္သုံးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေလေၾကာင္းဗုံးႀကတဲိုက္ခိုက္မႈအပါအ၀င္ တပ္မေတာ္က 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားေသဆံုးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုုပ္စုမ်ား မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အာစီအက္စ္အက္စ္ႏွင့္ တီအန္အယ္လ္ေအ တို႔က ၿပိဳင္ဘက္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္မ်ားဟု သံသယရွိေသာအရပ္သားမ်ားကို 
သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကားအျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အုပ္စုမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ႏွစ္အတြင္း 
အခါအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အင္းဒင္ေက်းရြာရွိ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားႏွင့္ ေယာက်္ားကေလးမ်ား ၁၀ ဦး ကု ိသတ္ျဖတ္ခဲ့မႈျဖင့္ 
တပ္မေတာ္သား ခုနစ္ဦး အား ဧၿပီလတြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း 
ခံရသူမ်ားတြင္ အရာရွိ ေလးဦး ပါ၀င္သည္ဟု တပ္မေတာ္က ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ္လည္း အမည္မ်ား၊ ရာထူးအဆင့္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ တည္ေနရာကုိမူ ေဖာ္ျပျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ ကုလသမဂၢႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအဖြဲ႔မ်ားက ခုိင္မာစြာ 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အျခားေသာ အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၌ တာ၀န္ရွိမႈအတြက္ 
မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွ မရိွေသးေပ။ 
 
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရစစ္သားမ်ားက တီအန္အယ္လ္ေအ အမ်ိဳးသမီးေဆးတပ္ဖြဲ႔၀င္ ေျခာက္ေယာက္ကု ိ
သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎တုိ႔အား ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ကာ အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီးမွ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တီအန္အယ္လ္ေအ 
ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က အဆိုပါအမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ေယာက္သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တီအန္အယ္လ္ေအတို႔အၾကား 
တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားစဥ္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ 
 
အဓၶမေခၚေဆာင္မႈမ်ား။ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ အစုိးရစစ္သားမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အမ်ားမွ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက 
ေက်းရြာသားမ်ားကို အဓၶမဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သည္ဟူေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားစြာရွိခ့ဲသည္။ 
 
ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ တီအန္အယ္လ္ေအ စစ္သားမ်ားက နန္းမိုဟြမ္ အား ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ သူမ၏ေနအိမ္မွ ေသနတ ္ျဖင့္ေတာ့၍ 
ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။ သူမသည္ တီအန္အယ္လ္ေအ စစ္သားမ်ား အေကာက္ခြန္ေကာက္ျခင္းကုိ ဟန္႔တားခဲ့သည့္အျပင္ 
ေဒသခံမ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံေနစဥ္ အစုိးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏သတ္ျဖတ္မႈခံခဲ့ရေသာ ၎တုိ႔၏ စစ္သားတစ္ဦးေသဆံုးမႈအတြက္ 
တာ၀န္ရွိသည္ဟ ု တီအန္အယ္လ္ေအက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ တီအန္အယ္လ္ေအ က နန္းမိုဟုန္အား ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစုိးရကအသိအမွတ္မျပဳသည့္ ၎တုိ႔၏ကိုယ္ပုိင္တရား၀င္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဟုဆုိေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ 
ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 
 
စက္တင္ဘာလက “ဝ” ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားအား စီးနင္းတိုက္ခိုက္စဥ္အတြင္း စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ “ဝ”  
ျပည္နယ္တပ္မေတာ္ (ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ) က ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္ ၂၀၀ ကုိဖမ္းဆီးခဲ့သည့္အျပင္ ခရစ္ယာန္ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဆုိင္ရာ ၀တ္ျပဳမႈ၊ စာသင္ၾကားမႈႏွင့္ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈတို႔အေပၚ 
ျပင္းထန္ေသာကန္႔သတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရိွရသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအက ၎တုိ႔ထိန္းသိမ္းထားသူ 
အမ်ားစုကုိ ျပန္လႊတ္ေပးခ့ဲသည္။ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္း ကက်ေရာက္ခဲ့ေသာ “ဝ” 
နယ္ေျမအတြင္း အစုိးရက မည္သည့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မွ် က်င့္သုံးျခင္းမရွိေပ။ 
 
ကိုယ္ထိလက္ေရာကမ္တရားျပဳလုပ္မႈ၊ အျပစ္ေပးမႈႏွင့္ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ။  ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္သညဟ္ုဆုိေသာ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကု ိလိုလားသည္ဟု 
ယူဆရေသာ အရပ္သားမ်ားအား ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ရိုက္ႏွက္ျခင္းတို႔တြင္ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္သည္ဟူေသာ ခိုင္လုံသည့္ 
သတင္းမ်ားကို အန္ဂ်ီအို အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေကအိုင္ေအ၊ ယူဒဗလွဴအက္စ္ေအႏွင့္ တီအန္အယ္လ္ေအ 
တို႔ကလည္း အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းႏွင့္ အဓမၼလူသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္ဟူေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားလည္း 
ဆက္လက္ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ 
 
တပ္မေတာ္သည္အရပ္သားမ်ားအား စစ္တပ္အထမ္းသမားမ်ားအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း ကုရိပ္စဲရန္ 
ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ စစ္တပ္က အရပ္သားမ်ားအား ေထာက္ပ့့ံေရးပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားအေထာက္အကူျပဳသည့္က႑မ်ားတြင္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အတင္းအက်ပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ား 
ဆက္လက္ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္က ပဋိပကၡဧရိယာမ်ားတြင္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားအား လူသားမိုင္းရွင္းလင္းေရး 
ကိရိယာမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ဟုအတည္မျပဳႏုိင္ေသာသတင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ 
 
အရပ္သားမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားက 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားကု ိ ဆက္လက္အသုံးျပဳေနၾကသည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ ပူးတြဲမိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း 
ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားက မည္သည့္ပူးတြဲမိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမွ် ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိေပ။ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ 
ေျမာက္ပုိင္းတို႔တြင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေျမျမွဳပ္မုိင္းရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးကုိ တပ္မေတာ္က တစ္ဖက္သတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ 
လက္လုပ္ေဖာက္ခြေဲရး ကိရိယာႏွင့္ မေပါက္ကြေဲသးေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းအေရအတြက္ အနည္းငယ္ကိုသာ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း 
အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ယူနီဆက္ဖ္က လက္ခံရရိွခဲ့သည္။ 
 
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ု 
ယူနီဆက္ဖ္ တို႔ပူူးတြဲကာ မိုင္းအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းဖြ႕ဲကိ ုအမ်ိဳးသားအဆင့္တစ္ဖြ႕ဲႏွင့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ေလးဖြဲ႔ကု ိ ဆက္လက္ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ မုိင္းအႏၲရာယ္ 
တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းဖြဲ႔တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတို႔ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္အဆင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားမ ွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ 
 
မိုင္းအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းဖြ႕ဲသည္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရး၊ ဒုကၡသည္အကူအညီေပးေရး၊ 
သတင္းစီမံခန္႔ခြေဲရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပညာေပးေရးတုိ႔ကု ိ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေျမျမွဳပ္မုိိင္းမ်ားႏွင့္ 
စစ္က်န္မိုင္းမ်ားမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကေလး 
၄၅ ဦးအပါအ၀င္ ေသဆံုးမႈေပါင္း ၁၉၃ မႈကု ိ ယူနီဆက္ဖ္ႏွင့္ မိုင္းအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းဖြ႕ဲ မ်ားက 
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေသဆံုးမႈမ်ားတြင္ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကုိ မသိရွိရေပ။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

ကေလးစစ္သားမ်ား။   ကေလးမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သည္ ့ ဆိုး၀ါးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံေရး တရား၀င္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢ ႏုိင္ငံအလုိက္ ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္အဖြဲ႔ (စီတီအက္ဖ္အမ္အာ) ၏ 
အစီအစဥ္အရ အရြယ္မေရာက္သူမ်ားအား လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳျခင္းတို႔ အဆုံးသတ္ရန္ အစုိးရက 
ကုလသမဂၢႏွင့္ ၂၀၁၂ ပူးတြဲလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ တိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သကဲ့သို႔ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ႕ဲမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ကေလးစစ္သားမ်ားအား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ 
ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းတြင္လည္း တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ဟ ု ကုလသမဂၢအရာရွိမ်ားက အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ 
အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ ႏွစ္အတြင္း ႀကီးထြားလာေသာ ကေလးစစ္သားအသုံျပဳမႈႏွင့္ လူသစ္ စုေဆာင္းမႈစြပ္စြခဲ်က္မ်ားကို 
မွန္မမွန္စစ္ေဆးရန္ အာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္လုိအပ္သည္ဟု ၎တုိ႔က မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ 
 
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားဆုိင္ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ 
တပ္မေတာ္အျပင္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စု ခုနစ္ခုကု ိ လူသစ္စုေဆာင္းမႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသုံးျပဳမႈကုိ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ခုနစ္ခုမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္၊ 
ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ကရင္နီတပ္မေတာ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
စက္တင္ဘာလက အခမ္းအနား တစ္ခုတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခ့ဲသူ ၇၅ ဦးအပါအဝင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလအထ ိ လူသစ္စုေဆာင္းခံရစဥ္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ ကေလးငယ ္ ၉၂၄ ဦးကု ိ တပ္မေတာ္က 
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က လူသစ္စုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသက္ျပည့္ မျပည့္ စိစစ္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ 
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾကားလူမ်ားက အဆိုပါ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရွာင္ကြင္း၍ 
အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားအား လူသစ္စုေဆာင္းရန္ အကူအညီေပးၾကေၾကာင္း တစ္ခါတစ္ရံ လူသစ္စုေဆာင္းခံရသူမ်ား၏ 
မိသားစုမ်ားက အကူအညေီတာင္း၍ ကူညီေပးၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ  မ်ားစြာရိွသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႔တြင္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းကုိ တားျမစ္ရန္ တပ္မေတာ္ကထုတ္ျပန္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ အာဏာ 
သက္ေရာက္ဆဲျဖစ္သည္။ 
 
ကေလးစစ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ တပ္မေတာ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကာကြယ္ေရး 
၀န္ႀကီးဌာနက အားထုတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကေလးသူငယ္လူသစ္စုေဆာင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳမႈတို႔၏ သက္ဆိုင္ေသာအမႈႏွင့္ 
သီျခားတာ၀န္ယူသည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏တာ၀န္ရွိမႈ အတိုင္းအတာမ်ားအား မွန္မမွန္စိစစ္ရန္ 
ခြင့္ျပဳထားေသာ စီတီအက္ဖ္အမ္အာ သို႔ တပ္မေတာ္က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က 
ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို အမ်ားျပည္သုိ႔ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ တာ၀န္ခံမႈ အတိုင္းအတာအားလံုးသည္ ဥပေဒအရ 
တပ္မေတာ္၏စည္းကမ္း သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားေအာက္တြင္သာ က်ေရာက္သည္။ 
 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တပ္မေတာ္က ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ ကေလးစစ္သား ၉၂၄ ဦးအနက ္ ၆၈၃ ဦးသည္ အရပ္သားဘ၀သုိ႔ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေထာက္အပ့့ံအခ်ိဳ႕ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေထာက္ပ့့ံမႈ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ား 
ညီညြတ္မႈမရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢကအစီရင္ခံခဲ့သည္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 
ယူနီဆက္ဖ္ႏွင့္ အျခာမိတ္ဖက္မ်ားက ျပန္လႊတ္ေပးေသာကေလးမ်ားအား လူမႈေရးအကူအညီႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး 
အေထာက္အကူမ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။ 
 
သေဘာတူညီထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈအတြက္စစ္ေဆးရန္၊ ကေလးမ်ားအား လူသစ္ စုေဆာင္းျခင္းကု ိ
ရပ္တံ့ရန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အမႈထမ္းေနေသာသူမ်ားအား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ခြျဲခားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ 
စစ္မႈထမ္းအျဖစ္မွ ထြက္ခြင့္ျပဳေရးတို႔ကုိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တပ္မေတာ္က ကုလသမဂၢေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေသခ်ာေစေရးတြင္ ေႏွင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားသို႔ 
ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရွိေရးကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ အစုိးရက တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား 
ကေလးစစ္သားမ်ားကို လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းအား ရပ္တံ့ေရးႏွင့္ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္မွ ထြက္ခြင့္ျပဳေရးအျပင္ စစ္မႈထမ္းၿပီးသူမ်ားအား 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ကုလသမဂၢႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမွ ဟန္႔တားထားသည္။ 
 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt ရွိ လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာကုိလည္း ၾကည့္ပါ။ 

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


ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

 
ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာအျခားမတရားမႈမ်ား။ ရခိုင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡေဘးဒဏ္သင့္နယ္ေျမမ်ားသို႔ 
ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးေရးအဖြမဲ်ား၏ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဳးမႈႏွင့္သြားေရာက္မႈကုိ 
အစုိးရကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားဆဲ ပဋိပကၡမရိွေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ 
လုံၿခဳံေရးကုိ အာမမခံႏုိင္ဟု ဆင္ေျခေပးကာ သုိ႔မဟုတ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူ အညီသည္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ  ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ 
သံတမန္အဖြ႕ဲမ်ားအား ထိုေဒသသို႔သြားေရာက္ခြင့္ကု ိ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ 
ဧရိယာမ်ားသို႔ အစုိးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပန္လည္ရွိေသာေနရာမ်ားသို႔သာ တပ္မေတာ္က တျဖည္းျဖည္း 
သြားေရာက္ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္။ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပတြင္ရိွေသာ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ေျမာက္ပုိင္းနယ္ေျမမ်ားရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ 
၄၀,၀၀၀ ထံသို႔ ေဒသႏၲရအေျခစိုက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရာက္ရွိခြင့္ အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပနယ္ေျမမ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံလူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးေရးအဖြ႕ဲမ်ားအား မတရားသင္းအက္ဥပေဒအရ 
တရားစြဆဲိုမည္ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားပါ၀င္သည့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားတုိးျမွင့္ကာ ထိုနယ္ေျမမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ခြင့္မျပဳခ့ဲေပ။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပရိွနယ္ေျမမ်ားသို႔   ကုလသမဂၢ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လကတည္းက အစုိးရကသြားေရာက္ခြင့္မျပဳခ့ဲေပ။ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၀၇,၀၀၀ ေက်ာ္ သည္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားမွ 
ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ၾကရေသာ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာ၊ လုံၿခဳံေရး သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံ ေဆး၀ါးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
မလုံေလာက္ေသာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားထူထပ္သည့္ သစ္ေတာမ်ားထဲသို႔ မၾကာခဏ ထြက္ေျပးခ့ဲၾကရသည္ (အပုိင္း ၂၊ ဃ ကုိၾကည့္ပါ)။ 
 
ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ေဆးရုံမ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ရခိုင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔ရိွ ပဋိပကၡႏွင့္ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
အဆမတန္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢကအစိီရင္ခံခဲ့သည္။ 
 
တိုက္ခိုကသ္ူမ်ားအားကာကြယ္ရန္ အရပ္သားမ်ားအားအသုံးျပဳသည့္ အစီရင္ခံစာအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ 
 
အပုိင္း ၂။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေလးစားမႈ။  
 
(က) စာနယ္ဇင္းအပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ 
 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ “ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ 
ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္ရိွသည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း “ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ 
ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္တရား အက်ဳိးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည္ ့ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ 
ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သုံးစြ ဲ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္” ဟူေသာ ဒိြဟျဖစ္စရာ သတိေပးခ်က္လည္း ပါရွိေနသည္။ 
အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ႏွစ္အတြင္း သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား တိုးပြားလာသည္။ 
 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္။   လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 
ပိုမုိဆိုး၀ါးလာသည္။ အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ဗုဒၶဘာသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာေရးကို 
ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုေဝဖန္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ၊ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မ့ဲဆႏၵျပမႈ၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေခါင္းစဥ္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အာဏာပိုင္တို႔က ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ 
ျပစ္ဒဏ္စီရင္ အက်ဥ္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ယခင္တရားစြဆဲိုခဲ့သည့္ ပုဒ္မမ်ားထက္ ျပစ္ဒဏ္ ပိုႀကီးမားေသာပုဒ္မမ်ား အသံုးျပဳလာၿပီး 
အထိန္းသိမ္းခံ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္အျခားလူပုဂၢဳိလ္အေရအတြက္ ပိုမုိမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ 
 
လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ဟု လူသိမ်ားေသာ ဆယ္သြယ္ေရး 
ဥပေဒပါ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည့္ အသေရဖ်က္မႈကို မၾကာခဏအသံုးျပဳသည္။ ထိုဥပေဒအား အသုံးျပဳျခင္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
လ်င္ျမန္စြာဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ ကုိေထာက္ခံေသာ ျပည္တြင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ 
အဖြ႕ဲတစ္ခု၏အဆိုအရ ျပစ္မႈဆိုင္ရာအသေရဖ်က္မႈ ၁၉၈ မႈကု ိ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ ဤဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ 
အမႈဖြင့္ထားဆျဲဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားစြာတို႔ကဲ့သုိ႔ပင္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္အား ေ၀ဖန္သူမ်ားသည္ 
ဤဥပေဒအရ တရားစြဆဲိုမႈကု ိ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရကတ္ြင္ မြန္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

ေဖ့စ္ဘြတအ္သုံးျပဳသ ူ ဦးေအာင္ကိုကိုလင္းအား ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ အသေရဖ်က္မႈႏွင့္အလားတူသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကုိအကာအကြယ္ေပးေသာ သီးျခားဥပေဒကို ကုိးကားလွ်က္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ေဒါက္တာေအးဇံအား ခ်ိဳးဖဲ့ေျပာဆိုျခင္းကုိ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတင္ခဲ့သျဖင့္ တရားစြခဲဲ့သည္။ 
 
သတင္းစာေဆာင္းပါးရွင္ေဟာင္းႏွင့္ ထင္ရွားသည့္အစိုးရေ၀ဖန္ေရးသမား ငါးမင္းေဆြသည္ ဇန္န၀ါရီလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
အေပၚေ၀ဖန္ခ်က္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ေရးသားခဲ့ေသာေၾကာင့္ "အစုိးရအေပၚ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစရန္လႈံ႕ေဆာ္မႈ" စြခဲ်က္မ်ားျဖင့္ 
ဇူလိုင္လတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ စကတ္ဘၤာလ ၁၇ ရကတ္ြင္ ၎အား ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
 
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား အစုိးရ၏အျခားေသာတရားစြဆဲိုမႈမ်ားတြင္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ 
ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားအတြက္ စက္တဘၤာလ ၁၀ ရကတ္ြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္ဖ်က ္ပုန္ကန္မႈ (ပုဒ္မ ၁၂၂) ႏွင့္ (ပုဒ္မ ၅၀၅-ခ) 
တို႔အရ ဦးေအးေမာင္ႏွင့္ ေ၀ဟင္ေအာင္တို႔အား တရားစြဲဆိုမႈမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား 
ေ၀ဖန္သည့္မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာေပ်ာက္ကြယ္ေစသည့္အတြက္ အစုိးရအားေ၀ဖန္သည့္မိန္႔ခြန္းမ်ားအတြက္  တိုင္းရင္းသား 
သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအၾကား ပဋိပကၡလႈံ႕ေဆာ္မႈအတြက္ ေမာင္ေသြးခၽြန္အား ပုဒ္မ ၅၀၅-ဂ အရ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ 
က်ခံေစရန္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတို႔ပါ၀င္ခဲ့သည္။ 
 
ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားရိွ တရားရုံးတစ္ခုက ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူ သုံးဦးျဖစ္ေသာ ကုလိြမ္းေဇာင္း၊ မနန္ပူႏွင့္ 
ကုေိဇာ္ဂ်တတ္ို႔အား ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ား၏ အေျခအေနနွင့္ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လႏွင့္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ငါးသိန္း ေပးေဆာင္ေစရန္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဧၿပီလ 
ဆႏၵျပမႈတြင္ ၎တုိ႔ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔အၾကား တိုက္ခုိက္မႈျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ 
ျမန္မာ့ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏ပုဒ္မအရ တပ္မေတာ္အားအသေရ ဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဆဲိုခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေနာက ္ ျမစ္ႀကီးနားရွိ 
တရားရုံးတစ္ရံုးက ပထမဖမး္ဆီးခံရသည့္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပမႈကု ိဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ အျခားလႈပ္ရွားသူ သုံးဦးကုိလည္း ဒဏ္ေငြတပ္ရိုက္ခဲ့သည္။ 
 
မတရားသင္းအက္ဥပေဒ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေလ့ရွိသူမ်ားအက္ဥပေဒ၊ အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္းဥပေဒ၊ တယ္လီဗီးရွင္းႏွင့္ 
ဗီဒီယုိအက္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳတတ္ေသာ အရိပ္လကၡဏာမ်ား အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ (ယင္းတြင္ "အစုိးရအေပၚ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစရန္လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း "ႏွင့္        "ႏိုင္ငံေတာ္အားဆန္႔က်င္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူေအးခ်မ္းသာယာေရးအား ဆန္႔က်င္ေသာျပစ္မႈ၊ အသီးသီး") ၏ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ႏွင့္ ၅၀၅ (ခ) တို႔ပါ၀င္ေသာ 
အာဏာသက္ေရာက္ဆဲျဖစ္သည့္ ျပႆနာျဖစ္ေစသည့္ဥပေဒမ်ားကို အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သေဘာထားကြလဲြဲမႈကုိ စိစစ္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ တရားစြဆဲိုရန္အသုံး ျပဳခဲ့ၾကသည္။ မတ္လတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာလံုၿခဳံမႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကို 
အကာအကြယ္ေပးမႈ ဥပေဒကုိလည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို 
ေ၀ဖန္ျခင္းအတြက ္တရားစြရဲန္အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 
 
ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရကတ္ြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအစုိးရမ်ားအား အျပင္းအထန္အသေရပ်က္ေစသည့္ 
ေဖ့စ္ဘြတ္အသုံးျပဳသူမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားထားေသာ 
အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
 
လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအုပ္စုမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ ဟန္႔တား 
ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထိရွလြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာျခင္းကုိ 
သတိႀကီးစြာထားေနရဆျဲဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က 
ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေနခ့ဲသည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြမဲ်ားႏွင့္ အျခားအခမ္းအနားမ်ားတြင္ အစုိးရသတင္းေပးမ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တက္ေရာက္သည့္ အေလ့အထကို သတင္းေထာက္မ်ားက မေက်မနပ္ ေျပာဆိုခ့ဲၾကၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ 
အခမ္းအနားလက္ခံက်င္းပသူမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္ဟု ေျပာခ့ဲၾကသည္။ သတင္းေပးမ်ားက လက္ခံက်င္းပသူမ်ားႏွင့္ 
တက္ေရာက္သူမ်ား၏စာရင္းကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
 
စာနယ္ဇင္းႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္။   လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာမ်ားသည္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း တက္ႂကြၿပီး 
လည္ပတ္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။ ပုဂၢလိကပုိင္ ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ကု ိ အစုိးရက ဆက္လက္ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

ေအာက္တုိဘာလတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေန႔စဥ္သတင္းစာ ၂၈ ေစာင္ကုိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွွ်င္ 
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္က်ဆင္းခဲ့ၿဲပီး လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက သတင္းေထာက္မ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကအသုံးျပဳခဲ့သည့္ဥပေဒမ်ားထက္ 
ပုိမုိႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ပါရွိသည့္ဥပေဒမ်ား ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ 
 
ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လူမ်ိဳးစုရွင္းလင္းေရးအား 
ႏိုင္ငံတကာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပႏုိင္ၾကေသာ္လည္း အဆိုပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိယ္တိုင္စိစစ္တည္းျဖတ္မႈအခ်ိဳ႕ကုိမူ လိုက္နာၾကရသည္။ ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ 
က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဆႏၵျပပြမဲ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ေရးသားေဖာ္ျပကု ိအစုိးရက မီဒီယာမ်ားအား ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ 
 
သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သူဟုယူဆေသာ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ေဟာင္းတစ္ေယာက္ကုိ တရားစြဆဲိုရန္ 
တည္ဆဥဲပေဒမ်ားအား အာဏာရပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားက အသုံးျပဳမႈျမင့္တက္ေနစဥ္တြင္ ေဝဖန္ျဖစ္တင္ေသာမီဒီယာ မွတ္ခ်က္မ်ား 
တပ္မေတာ္က လုံး၀သည္းခံ ျခင္းမရွိေပ။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ၎တုိ႔၏စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လ်ိွဳ႕ဝွကခ္်က ္
အက္ဥပေဒအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထိန္းသိမ္းခံရေသာ ရိုက္တာ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးသည္ ၎တုိ႔၏အမႈ 
စစ္ေဆးစီရင္သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားကာ အမႈစစ္ေဆးစီရင္ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၃ 
ရက္ေန႔ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္ခဲ့ရာ ထိုစီရင္ခ်က္သည္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမဟုတ္ဟု ေလ့လာသူမ်ားစြာက 
ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။  ဂ်ပန္ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ေရး အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အန္အိပ္ခ်္ေကသတင္းဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ 
အာဆီယံစီးပြားေရးဖိုရမ္၌ ေျပာၾကားသည့္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား ေထာင္ခ်မႈႏွင့္ 
ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ခါးခါးသီးသီးျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ခုခံကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 
ျမန္မာေနာင္း အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေဆြ၀င္း၏ ၆၆ (ဃ) အမႈကု ိ ေအာက္တုိဘာလအထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ဆက္လက္စစ္ေဆးေနခ့ဲၿပီး 
ထိုအမႈအား ပလပ္ရန္အဆိုျပဳခ်က္ကို တရားရုံးကပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရကတ္ြင္ လူသိမ်ားေသာ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဆိုင္ရာ 
မြတ္ဆလင္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီ၏လုပ္ႀကံခံရမႈအား ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ရဟန္းသိကၡာပုဒ္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေသာ 
ထင္ရွားသည္ ့မဘသ ေခါင္းေဆာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦး၀ီရသူအား အႀကံျပဳျခင္းကု ိေဖ့စ္ဘြတ္တြင္တင္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြခဲ်က္ျဖင့္ 
ဦးေဆြ၀င္းကု ိ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ (အပုိင္း ၁၊ က ကုိၾကည့္ပါ)။ 
 
ေဒသဆုိင္ရာအရာရိွတစ္ဦးကုိ သေရာ္ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထုတ္ 
တနသၤာရီဂ်ာနယ္တြင္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ာနယအ္ယ္ဒီတာကုိ တရားရုံးက မီဒီယာဥပေဒရ 
တရားစြဆဲိုခဲ့သည္။ 
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ကုိ 
ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ၿပီးေနာက္ အလဗဲင္းမီဒီယာဂရုပ္မွ အယ္ဒီတာႏွစ္ဦးကုိ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစုိးရက ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ 
ရက္ေန႔တြင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔အား ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြခဲဲ့သည္။ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ထိုအမႈအား ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရက နို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ 
ထိုစြခဲ်က္ကို ရုပ္သိမ္းေပးခ့ဲေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေက်နပ္ဖြယ္မရွိလွွ်င္ စြခဲ်က္အား 
ျပန္လည္အသက္သြင္းမည့္အလားအလာကို  ဆုပ္ကုိင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ 
 
ေရဒီယုိ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အင္တာနက္တုိ႔သည္ အေျခခံက်ေသာ လူထုဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမမ်ား 
ျပင္ပတြင္ လြတ္လပ္ေသာသတင္းစာ အပတ္စဥ္ လစဥ္ထုတ္ စာေစာင္၊ မဂၢဇင္းဂ်ာနယ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရိွမႈက်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး 
အစုိးရကထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ပုံႏွိပ္မီဒီယာပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိမႈသည္ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာပ်ံ႕ႏွံ႔ ေရာက္ရွိမႈထက္ မယွဥ္သာေအာင္ 
ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈမ်ားစြာက အြန္လိုင္းသတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ယင္းတို႔သည္ အင္တာနက္ရရွိ 
သုးံစြသဲူမ်ားအၾကား လူသိမ်ားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၊ အစုိးရႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပုဂၢလိက သုိ႔မဟုတ္ 
အစုိးရႏွင့္ဖက္စပ္ပုိင္ဆိုင္ေသာ အက္ဖ္အမ္ေရဒီယုိစခန္း   ရွစ္ခု၏ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

အစုိးရသည္ ျပည္တြင္းရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈအေပၚ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသည္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ရုပ္သံလုိင္း ေျခာက္ခုကုိေပးထားၿပီး ငါးခုကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္ကာ က်န္တစ္ခုကုိ 
တပ္မေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ တပ္မေတာ္ရုပ္သံလုိင္းမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ 
ထုတ္လႊင့္ေပးသည္။ အစုိးရက အမ်ားျပည္သူအား ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းရုပ္သံဖမ္းစကမ္်ားကို အခေၾကးေငြျဖင့္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း 
ကုန္က်စရိတ္သည္ ၿမိဳ႕ျပျပင္ပရိွ လူအမ်ားစုအတြက္ တတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၎တို႔၏အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အစိုးရ-
ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္ရုပ္သံလႊင့္မႈတြင္ ထုတ္လႊင့္ရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ လိုင္စင္မ်ားကို ယခင္ျပည္ပမွထုတ္လႊင့္ေနေသာ ဒီဗြီဘီႏွင့္ 
မဇၥ်ိမမီဒီယာ အပါအဝင္ မီဒီယာကုမၸဏီ ငါးခုႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ အစုိးရပုိင္ ရုပ္/သံလႊင့္ဌာနျဖစ္ေသာ 
ျမန္မာ့ေရဒီယိုႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ အသုံးျပဳသည့္ကုမၸဏီငါးခုအား "ရုိဟင္ဂ်ာ" ဟူေသာ 
အသုံးအႏႈန္းကု ိ ေရွာင္ၾကဥ္မႈအပါအ၀င္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာရန္ 
ေတာင္းဆိုထားသည္။ ရုပ္သံလုိင္းတစ္ခုေလွ်ာက္ထားေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးစရိတ္ကို မတတ္ႏိုင္ၾကဟု မီဒီယာမ်ားစြာတို႔က 
အစီရင္ခံၾကသည္။ 
 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ေႏွာင့္ယွက္မႈ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကားျပႆနာ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ေဝဖန္ေျပာဆုိေသာ သတင္းေထာက္မ်ားကို အမ်ိဳးသား၀ါဒီအုပ္စုမ်ားက ဆက္လက္ပစ္မွတ္ထားေနသည္။ တရားမ၀င္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တစ္ခါတစ္ရံ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္အတူ 
၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သတင္းေရးသားေသာ သတင္းေထာက္မ်ားအား ဥပေဒဆိုင္ရာ အေရးယူမႈ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းအပါအ၀င ္
ေနွာင့္ယွက္ဟန္တားမႈႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳၾကသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ေနရာမ်ားစြာ၌ တာဝန္ရွိသူမ်ားက 
ဆက္လက္ေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာကု ိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ 
မျပဳေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္တည္ရွိေသာ မီဒီယာသို႔ အီလက္ 
ထရြန္းနစ္နည္ပညာျဖင့္ ေပးပုိ႔ျခင္းကုိ ဥပေဒမ်ားက ႏိုင္ငံသားမ်ားအားတားျမစ္ထားရာ ႏို္င္ငံတကာမီဒီယာအတြက္ သတင္းပုိ႔ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သတင္းေထာက္မ်ားကိ္ု ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမႈ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈအလားအလာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သတင္းပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈအား ေပၚေပၚထင္ထင္ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈရွိသည့္ အစီရင္ခံမႈမ်ားမရိွသည့္ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အကဆဲတ္သည့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေခါင္းစဥ္မ်ားအား လြတ္လပ္ေသာေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခြင့္ကု ိ အစိုးရက ေပးထားသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရကုိေ၀ဖန္ေသာ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားအား ဥပေဒအရ အေရးယူသည့့္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ 
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္မ်ားအၾကား စုိးရိမ္မႈမ်ား အရွိန္ျမင့္လာခဲ့ကာ ကုိယ္တိုင္စိစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 
 
ကုိယ္တိုင္စိစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈသည္ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ လူသိမ်ားသည္။ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား စစ္ေဆးစီရင္၍ 
တရားစြဆုိဲမႈေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ ကိုယ္တိုင္စိစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ပုိမိုသိသာထင္ရွားလာခဲ့သည္။ အစုိးရက မီဒီယာမ်ားအား 
အခ်ိဳ႕ေသာအေခၚအေ၀ၚမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ အေျခအေန မ်ားကုိေဖာ္ျပရန္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္ျပင္ အစုိးရ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမျပဳေသာ သတင္းေထာက္မ်ားအား အျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္မည္ဟု 
ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ထိုၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိယ္တိုင္စိစစ္ျဖတ္ ေတာက္မႈျမင့္မားၿပီးျဖစ္ေသာ 
အဆင့္မ်ားကို ပုိမိုဆိုး၀ါးေစခဲ့သည္။ ပါ၀င္သူမ်ားအား တင္းက်ပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အစုိးရ၏ေဖာ္ျပခ်က္ကု ိ ထင္ရွားေစရန္ 
စီစဥ္ထားေသာအစိုးရက စည္းရုံးေဆာင္ရြက္သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားမွတစ္ပါး သတင္းေထာက္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ 
သြားေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ ထိုသို႔ေသာခရီးစဥ္မ်ားအေရအတြက္သည္ အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ႏွစ္အတြင္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။ 
ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းထုံးစံအတိုင္း အေျခခ်ျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအား 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစုိးရက ဗီဇာထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ဗီဇာတရား၀င္ သက္တမ္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကုိ ဆက္လက္အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 
 
အစုိးရဆင္ဆာအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ျပသမည့္ ရုပ္ရွင္အားလံုးကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈျပဳခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
စက္တင္ဘာလ၊ ဥေရာပရုပ္ရွင္ပြေဲတာ္တြင္ျပသရန္ စီစဥ္ထားသည့္ရုပ္ရွင္တစ္ခုအား စိစစ္တည္း ျဖတ္ရာတြင္ 
အ၀တ္အစားမ၀တ္သည့္ပုံပါ၀င္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ပင္ျဖစ္သည္။ 
 
သိကၡာခ်/အသေရဖ်က္မႈဥပေဒမ်ား။ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္လုပ္သည္ သို႔မဟုတ္ မတိက်ေသာသတင္းကုိ အစီရင္ခံသည္ဟု 
ယူဆေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ သတင္းသမားမ်ားကုိ စစ္တပ္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက တရားစြဲဆိုၾကသည္။ ၾကာျမင့္ေသာ 
တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ စစ္တပ္က တစ္ခါတစ္ရံ အမႈအား ရုပ္သိမ္းေလ့ရွိသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

 
ႏိုင္ငံေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအ၀င္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကလည္း အသေရဖ်က္သည္ဟုယူဆသည့္အတြက္ သတင္းေထာက္မ်ားအား 
တရားစြဆဲိုရန္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ မႏၲေလးၿမဳိ႕မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေသာဘိတသည္ စစ္ဦးစီးအရာရိွခ်ဳပ္ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္အား ေ၀ဖန္ေရးသားခ်က္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္တင္ခဲ့သျဖင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ တရားစြဲခံရၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ 
ရကတ္ြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ အဖမ္းခံခဲ့သည္။ ၎အား အာမခံ ျဖင့္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး အမႈကု ိႏွစ္ကုန္အထိ ဆက္လက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ 
 
အင္တာနက္လြတ္လပ္ခြင့္ 
 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစုိးရသည္ အင္တာနက္ရယူသံုးစြျဲခင္းကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၾကား၀င္ေနွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အြန္လိုင္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအား စိစစ္တည္းျဖတ္ျခင္းမျပဳေပ။ အစုိးရက ဆိုရွယ္မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ကု ိဖြဲ႔စည္းထားၿပီး 
တိက်ရွင္းလင္းေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္မရိွဘဲ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ကာ ဆိုရွယ္မီဒီယာကိုအသုံးျပဳ၍ 
တပ္မေတာ္၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီကုိ ေ၀ဖန္သည့္ အခ်ိဳ႕တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ အသေရဖ်က္မႈစြခဲ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အလားတူပင္ အာဏာပုိင္မ်ားက အြန္လို္င္းမီဒီယာႏွင့္ 
အင္တာနက္သံုးစြသဲူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ နမူနာမ်ားလည္းရွိခဲဲ့သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ အစုိးရ၏ တိုက္ရိုက ္
စစိစ္တည္းျဖတ္မႈမရိွဘ ဲ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားကိုဖလွယ္ေသာ လူႀကိဳက္မ်ားသည္ ့ ဖိုရမ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ 
တည္ရွိေနခ့ဲေသာ္လည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေပါင္းစည္းထားေသာ တမင္ဖန္တီးသည့္ မမွန္သတင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာ 
ရွိေနခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သည္ အင္တာနက္သံုးစြခဲြင့္ရရိွၾကသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရး 
သမဂၢ၏အဆိုအရ သိရွိရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္မႈသည္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ရိွၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 
မိုဘိုင္းဟန္းဆက္အမ်ားစုသည္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၾကသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူအမ်ားစုက ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုျဖစ္ေသာ ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္ က လတ္တေလာထုတ္ျပန္သည့္ ဖရီးဒမ္းအြန္နက္ အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း 
အင္တာနက္လြတ္လပ္စြာသံုးစြခဲြင့္သည္ လြတ္လပ္မႈမရိွဘဲ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ အလားတူပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
 
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) က အင္တာနက္ေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည္။ 
 
ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခမ္းအနားမ်ား 
 
အစိုးရသည္ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္မႈမ်ား 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
အခမ္းအနားမ်ား စည္းရုံးစီစဥ္က်င္းပရန္အျပင္ ဘြဲ႕မရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက ္ႏိုင္ငံျခားတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ သေဘာဆႏၵကု ိထင္ရွားစြာျပသခဲ့သည္။ 
 
တကၠသုိလ္ပရ၀ုဏ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္မႈမ်ားကု ိ အစုိးရက 
တင္းက်ပ္ထားသည္။ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပညာေရးရန္ပံုေငြတိုးျမွင့္ေပးရန္ေတာင္းဆုိေသာ ဆႏၵျပမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ 
တကၠသုိလ္မ်ားစြာမွ ေက်ာင္းသား ၃၄ ဦးကုိ တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေက်ာင္းထုတ္ပစ္ခ့ဲၾကသည္။ ထို႔ျပင္ 
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တကၠသုိလ္ပရ၀ုဏ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားဆုိင္ရာ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား သို႔မဟုတ္ စကား၀ုိင္းမ်ား စည္းရုံးစီစဥ္ျခင္းအတြက္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအားလံုး၏ အမည္ႏွင့္ 
ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုး၏ အမည္စာရင္းအေသးစိတ္ကု ိ ႀကိဳတင္တင္ျပရန္လိုအပ္ေၾကာင္း 
ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ေမလတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ား ပ်ံႏွံ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးဌာနက ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ကို 
ရုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းအား 
ႀကိဳတင္အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
 
အစုိးရသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အလြတ္သေဘာတည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအား အစုိးရထံတြင္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိမူ မည္သည့္ဥပေဒကမွ် ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။ 
ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူတို႔အၾကား ေက်ာင္သားသမဂၢမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ သံသယမ်ား 
ရွိေနခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အျခားေဒသမ်ား၌ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ရုံးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းကို တရားမ၀င္ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကကဲ့သုိ႔ပင္ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခ့ဲ ၾကသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

 
အစုိးရက ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခမ္းအနားမ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရ သည္။ 
 
ခ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား 
 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံပေဒက ေပးထားေသာ္လည္း 
အစုိးရက အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားခဲ့သည္။ 
 
ၿငိမး္ခ်မ္းစြာစုေဝျခင္းဆိုင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္ 
 
ဖြဲ႔႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ဤအခြင့္အေရးကုိ အၿမဲေလးစားျခင္းမရိွေပ။ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စုေဝးျခင္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ာအားလံုးကုိ 
ကန္႔သတ္ထားဆျဲဖစ္သည္။ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ကု ိဆန္႔က်င္သည့္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဟန္႔တားရန္ 
ေရြးခ်ယ္အသုံး ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အခိုင္အမာေျပာဆိုခ့ဲၾကသည္။ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
လူမႈေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ေျမယာသိမ္းယူေသာအမႈေဟာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို 
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားအား ျပန္ေပးေရး ေတာင္းဆိုမႈကု ိ
ေထာက္ခံသူမ်ားအား အစုိးရကဖမ္းဆီးမႈမ်ားအေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက ဆက္လက္အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ အစီရင္ခံေသာ 
အမႈမ်ားစြာတြင္ ယခင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္၌ တပ္မေတာ္ကသိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ားကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလႊေဲျပာင္းေပးသည့္ အမႈမ်ားပါ၀င္သည္။ 
 
အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ားႏွင့္ အျခား အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ား၌ အခမ္းအနားက်င္းပရန္အတြက္ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေနရာရိွ ေဒသႏၲရ အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ားထံတြင္ 
မက်င္းပမီ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလ်ွာက္ထားရန္လုိအပ္သည္။ ထိုုသုိ႔ေသာခြင့္ျပဳခ်က္မရလွွ်င္ က်င္းပရာေနရာ မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ရန္ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းကု ိအရာရွိမ်ားက အတင္းအက်ပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ မႏၲေလးတိငု္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ရိွ 
တာဝန္ရွိသမူ်ားက အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား သံတမန္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ ေဒသႏၲရအစုိးရထံမွ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေတာင္းခံရန္ ျပဌာန္းထားသည္။ 
 
ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ေသာ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြမဲ်ား၌ ပါ၀င္ခဲ့မႈ အတြက ္အနည္းဆုံး လ ူ
၄၂ ဦး ေမလအတြင္းဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ကဗ်ာရြတ္ဆိုပြတဲစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူ သုံးဦးအနက္ ႏွစ္ဦးကုိ ဒဏ္ေငြ 
၂၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ က်န္တစ္ဦးကု ိဒဏ္ေငြအစား ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္က်ခံေစရန္ စက္တၤာလ ၁၅ ရက္ေန႔က စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
 
ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္စိုက္ထူျခင္းကို ဇူလိုင္လ ၃ ရကက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခ့ဲၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပသူ ၁၆ ဦးကု ိဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔အနက ္၁၁ ဦးကု ိဆႏၵျပမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လက္ကမ္း 
စာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀မႈအတြက ္ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဆဲုိခဲ့သည္။ ထုိအမႈကုိ ေအာက္တုိဘာလအထိ ဆက္လက္ 
စစ္ေဆးေနဆျဲဖစ္သည္။ 
 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား တရားစြရဲန္အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာ လူသိမ်ားသည့္စြခဲ်က္မ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စေုဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔ပါ၀င္ၿပီး 
ယင္းျပစ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရက "ႏိုင္ငံေတာ ္သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈကိ ုဆန္႔က်င္ေသာ 
ျပစ္မႈ" ျဖစ္ေစသည္ဟု ယူဆသည္။ 
 
လြတ္လပ္စြာဖြ႕ဲစည္းခြင့္ 
 
ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ဥပေဒမ်ားက ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အသင္းမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ ခြင့္ျပဳထားလင့္ကစား 
အစိုးရက ရံဖန္ရံခါ ဤအခြင့္အေရးကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားခဲ့သည္။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

မ်ားေသာအားျဖင့္ မဘသ ဟု သိရွိထားၾကေသာအဖြ႕ဲက ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအမည္ျဖင့္ တရား၀င္ ျပန္လည္ 
အမည္တပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအမည္အားအသုံးျပဳျခင္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တားျမစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္လတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက 
အဖြ႕ဲက မဘသ အဖြ႕ဲ၏ ေဒသခံအဖြဲ႕ခြမဲ်ားအား ထိုအမည္ကိုအသုံးျပဳထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ညႊန္ၾကားခ့ဲသည္။ 
ဦး၀ီရသူအပါအ၀င္ ယင္း၏အဖြ႕ဲ၀င္အခ်ိဳ႕ကု ိလြန္ကေဲသာ အမ်ိဳးသား၀ါဒ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိသုံးစြျဲခင္းေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္လူထု၏ 
တင္းမာမႈမ်ားကို ႏႈိးဆြေပးသည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေရးယူခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမအဖြဲ႕ခြမဲ်ားက တားျဖစ္ထားသည့္ 
ၾကားမွပင္ ၎တုိ႔၏ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္ ထိုအမည္ကို ဆက္လက္ထားရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာလအထ ိ၎တိို႔အား အေရးယူမႈမရွိခဲ့ပါ။ 
 
အဖြ႕ဲစည္းမ်ားမွတ္ပုံတင္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒက ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအိုမ်ားအား ဆႏၵအေလွ်ာက္မွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ား ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ လိုက္နာမႈမရွိသည့္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုဖယ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ 
ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ အန္ဂ်ီအိုအဖြ႔ဲအခ်ိဳ႕သည္ မွတ္ပုံတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ လြန္ကေဲသာအခက္အခဲမ်ားကုိ 
ေတြ႕ရွိခ့ဲၾကသည္။ 
 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ေသာကြန္ရက္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
အျခားႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက 
ဆုိသည။္ သုိ႔ရာတြင္ အဆိုပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္မႈသည္ ရိုးေနၿပီျဖစ္ၿပီး အစုိးရက 
အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားသည္ အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ ႏွစ္အတြင္း 
ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု ၎တုိ႔က အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ 
 
ဂ။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ 
 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏုိင္ငံတကာဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္အစီရင္ခံစာကု ိ www.state.gov/religiousfreedomreport/ 
တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
(ဃ) လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ 
 
ျပည္တြင္းသြားလာခြင့္၊ ျပည္ပခရီးသြားခြင့္၊ ျပည္ပအေျခခ်ခြင့္ႏွင့္ ျပန္လာခြင့္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒက 
အျပည့္အ၀ႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အကာအကြယ္ ေပးထားျခင္းမရွိေခ်။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား တိုင္းျပည္အတြင္း မည္သည့္ေနရာ၌မဆုိ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ အေျခခ် ေနထုိင္ခြင့္ကုိ ဥပေဒက ျပဳထားသည္။ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားအရ 
ႏုိင္ငံျခားသား သြားလာမႈကိ ု မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ ၂၄ နာရီ ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ လိပ္စာ ယာယီေျပာင္းလမဲႈအတြက္ 
မွတ္ပံုတင္ရန္တို႔ကိ ုအရာရွိမ်ားက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ျပန္ရန္ သမၼတအား အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည္။ 
 
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ့ဲသူမ်ားကုိ မတရားလုပ္မႈ။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အစိုးရက မတရားမႈ မ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက်က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ (ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။) 
 
ႏိုင္ငံအတြင္းသြားလာမႈ။ ေဒသဆုိင္ရာအမိန္႔၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားက လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကိ ု
ကန္႔သတ္ထားသည္။ 
 
စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ား၏ သြားလာႏုိင္မႈကိ ု အစိုးရကကန္႔သတ္ထားသည္။ လူတစ္ဦး၏ စာရြက္စာတမ္း 
အေထာက္အထားပိုင္ဆုိင္မႈသည္ ၎၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာမႈႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ယင္းသြားလာခြင့္ဆိုင္ရာ 
စည္းကမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားရာ၌ အာဏာပုိင္တုိ႔သည္ လူမ်ိဳး၊ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ေမြးဖြားရာေဒသတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း 
တြက္ခ်က္သည္။ အစိုးရသည္ သြားလာမႈကိုကန္႔သတ္ျခင္း၊ မိမိဆႏၵမပါဘဲ ကန္႔သတ္နယ္ေျမတြင္ ေနရျခင္း၊ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၊ 
ႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ားကုိ အတင္းအၾကပ္ေနရာေရႊ႕ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္ဟု တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားက 
ဆိုသည္။ 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား ႏုိင္ငံအတြင္း သြားလာခြင့္ကန္႔သတ္မႈမွာ ႀကီးမားသည္။ ႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ား အမ်ားစုျဖစ္သည့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကု ိအာဏာပိုင္တို႔က ၎တုိ႔ေနထိုင္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ၊ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုအတြင္း သြားလာပါက အထူးစာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ခရီးသြားလာခြင့္ေထာက္ခံစာမ်ား သယ္ေဆာင္လာရမည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းေဒသမ်ားမွာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/


ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

ရေသ့ေတာင္၊ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ စစ္ေတြတို႔ျဖစ္သည္။ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ 
မိမိေနထုိင္ေလ့ရွိေသာ ေနရာတြင္မရိွဘဲ အျခားရြာသို႔ ညအိပ္သြားပါက "ေနအိမ္တြင္ မရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာပုံစံ" 
တင္ျပရန္လိုၿပီး သြားေရာက္မည့္ရြာမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံတြင္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရန္လိုသည္။ ယင္းပံုစံရယူျခင္း၊ 
ေထာက္ခံစာရယူျခင္းတို႔တြင္ ေငြညႇစ္ျခင္း၊ လာဘ္ေပးရျခင္းမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ ရွိသည္။ 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ခရီးသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ ခ်က္မွာ 
ၿမိဳ႕နယ္အေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ တင္ျပရန္လိုအပ္ေသာ ပံုစံမွာ “ပံုစံ-၄” ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ဦးစီးဌာန (လ၀က) တြင္သာ ယင္းပံုစံကို ရရွိႏိုင္ၿပီး ခရီးသြား မည့္သူသည္ 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမူရင္း၊ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကတ္ႏွင့္ အာမခံသူႏွစ္ဦးတို႔ တင္ျပႏုိင္မွသာ “ပံုစံ-၄” ကိ ုထုတ္ယူခြင့္ ရရွိသည္။ “ပံုစံ-
၄” အရ ခြင့္ျပဳခရီးသြားလာခြင့္မွာ ၁၄ ရက္ျဖစ္သည္။ “ပံုစံ-၄” ရယူရန္ ကုန္က်စရိတ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ေပးရျခင္း၊ 
ၿမိဳ႕နယ ္လ၀ကရံုးကုိ ေပးရျခင္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အေပၚ မူတည္၍ ကဲြျဲပားကာ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ မွ ၁၀၀,၀၀၀ အထ ိ(၃၈ ေဒၚလာမွ 
၇၆ ေဒၚလာ) ကုန္က်ႏုိင္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရြာတစ္ရြာမွ အျခားရြာတစ္ရြာသုိ႔ ေနရပ္ေျပာင္းပါက လ၀က၊ 
ၿမိဳ႕နယ/္ခရုိင/္ျပည္နယ္ အရာရွိမ်ား၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုအပ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ ေနရပ္ေျပာင္းႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ကိ ု အစိုးရက 
ေနရာအသစ္၌ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ထုတ္ မေပးေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါေဒသမွ လူမ်ား၏ ေနရပ္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ဟန္႔တားခံရလ်က္ရွိသည္။ 
 
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႔မွ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ခရီးသြားလာခြင့္အမိန္႔မ်ား လိုအပ္သည္။ 
ျပည္တြင္း၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ခရီးသြားလာခြင့္ကို ႏွစ္ပတ္ႀကိဳ၍ တင္ျပရၿပီး မၾကာခဏ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသည္။ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ားေရာက္ရိွမႈမွာ ၾသဂုတ္လအတြင္း လံုး၀ ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။ 
သို႔ေသာ ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအေရာက္တြင္ ၾကက္ေျခနီအဖြ႔ဲ၊ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားအဖဲြ႔ အမ်ားအျပားမွာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ 
အထိုက္အေလ်ာက္ရရွိခဲ့သည္။ မီဒီယာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာရွင္မ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ျငင္းပယ္ခံရသည္။ 
 
ခရီးသြားလာမႈကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာတို႔မွာ စစ္ေတြအပါအဝင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွေန၍ ျပည္နယ္ျပင္ပသုိ႔ 
သြားလာျခင္းကိ ုထိထိေရာက္ေရာက္ တားျမစ္ခံထားရသည္။  
 
ေမလတြင္ မလွျဖဴသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္ကာလက သူမအားေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားစဥ္ကတည္း က ေနထိုင္ခဲ့ေသာ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတစ္ခုမွ ထြက္ခြာရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ မ်ားယြင္းတင္ျပမႈျဖင့္ 
တရားစဲြခံခဲ့ရသည္။ မြတ္ဆလင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းဆရာမ မလွျဖဴသည္ ယခင္က ခရီးသြားရန္ 
တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘ ဲခရီးထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
သူမအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္က်ခံေစရန္ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ အျခားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေၾကညာျခင္းမရိွဘဲ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ညအခ်ိန္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည့္ 
ပုံမွန္္အစီရင္ခံစာမ်ားစြာရိွခဲ့သည္။ 
 
ျပည္ပခရီးသြားမႈ။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ယခင္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသံရံုးမွ ေဒသခံ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕အား 
အစိုးရက ျပည္ပသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဆျဲဖစ္ေသာ္လည္း 
ၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟု ျပည္တြင္းအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ား အထူးသျဖင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ျပည္ပသြားလာခြင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရယူႏုိင္ခြင့္မရွိေခ်။ 
 
ျပည္ပေရာက္ႏုိင္ငံသား။ အျခားႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူ အခ်ိဳ႕ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ မိမိသ ေဘာျဖင့္ 
ျပည္ပတြင္ႏွစ္မ်ားစြာ သြားေနၿပီး ယင္းႏုိင္ငံတြင္ပင္ အေျခခ်ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း 
ျပည္ပေရာက္ႏုိင္ငံသားမ်ား တိုင္းျပည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ကူညီရန္ အစိုးရက တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ 
တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္း၀င္ေရာက္မႈ ပိတ္ပင္ထားေသာ ျပည္ပေရာက္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ 
လူအခ်ိဳ႕အပါအ၀င ္လူတစ္ဦးခ်င္းစီအား နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားမႈကိုမူ အစိုးရက ဆက္လက္က်င့္သံုးေနပုံရသည္။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား 
 
ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတို႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရ သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
စက္တင္ဘာလအထ ိ ၂၃၅,၀၀၀ ဦးခန္႔ရိွေနဆျဲဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီလကစ၍ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရာစြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူ ၂၈,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
ညႇိႏႈိင္းေရးရံုးက ခန္႔မွန္းသည္။ အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ႏွစ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးရရိွမႈမ်ား သိသာစြာ 
အေျခအေနဆုိး၀ါးေနခဲ့ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
နယ္ေျမမ်ားရွိ အျခားထိခုိက္လြယ္ျပည္သူမ်ားထံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးအကူအညီမ်ားေရာက္ရွိေရးကို 
တပ္မေတာ္က ပိတ္ဆုိ႔ထားသည္ဟု ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးေအဂ်င္စီမ်ားက 
အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္ (အပုိင္း ၁၊ ဆ-ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အျခားမတရားမႈ ကုိၾကည့္ပါ)။ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၂၈,၀၀၀ ခန္႔မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ေနရသည္။ ကမန္ႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕လည္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနထုိင္ေနရသည္။ အဆိုပါ 
အေရအတြက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ာအၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာသည္ ့
ေသာင္းႏွင့္ခ်ီရွိႏိုင္သည့္ အေရအတြက္ အတိအက်မသိသူမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ 
၀င္ေရာက္ရန္ခက္ခဲသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူဦးေရ အတိအက်ကို သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ 
 
အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား တိုက္ပြမဲွာ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္မ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း အၾကားတြင္လည္း 
တိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ေနသည္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ရသူမ်ားထံသုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအဖြဲ႔မ်ား သြားေရာကေ္ရးကုိ 
အစုိးရကကန္႔သတ္ထားမႈႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားႏွင့္ အနီးအနားသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ကို အစိုးရက ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားထံ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡဧရိယာအနီး သြားေရာက္ရန္မွာ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 
 
စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀၁၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနၿပီး အကူအညီေပးေရး 
အဖြဲ႔မ်ား၏ အေထာက္အပံ့အေပၚ မွီခုိေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထား မႈအဖြဲ႔မ်ားက ယင္းစခန္းအမ်ားစုကို 
သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ အစားအစာ၊ ေနစရာႏွင့္ က်န္းမာေရးသုံး ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ သြားလာမႈကို ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး စနစ္တက် 
တားျမစ္ထားမႈကတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း အစိုးရက 
ကန္႔သတ္ထားသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ က်န္ရွိသည့္ မြတ္ဆလင္ရပ္ကြက္ျဖစ္ေသာ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္တြင္ 
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ ဆင္းဆင္းရဲရဲေနထိုင္ေနရၿပီး အနီးအနားရွိ ေစ်းမ်ားမွ လုိအပ္သည္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ သို႔မဟုတ္ အျပင္ေဆးခန္းမ်ား 
သြားရန္အတြက ္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ အခေၾကးေငြေပးၿပီးမွသာ ၿခံစည္းရိုးကာၿပီး လံုၿခံဳေရးခ်ထားသည့္ ၀င္းအျပင္သို႔ 
ထြက္ခြင့္ရၾကသည္။ ထိုစခန္းကုိ စတင္ပိတ္သိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ အစုိးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရသူမ်ား၏ 
စခန္းအခ်ိဳ႕မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အနီးအနားရွိေနရာမ်ားသို႔ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ထိုေနရာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ 
သုိ႔မဟုတ္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္မရိွဘဲ ၎တုိ႔အား ခြျဲခားစုစည္းထားခဲ့သည္။ 
 
ႏို၀င္ဘာလတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွေလွမ်ားျဖင့္ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရာ ျမန္မာ့ေရတပ္ အာဏာပိုင္မ်ားက 
ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေရေၾကာင္းျဖင့္ထြက္ေျပးရန္ႀကိဳးပမ္းေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀၆ ဦးကု ိ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ 
အာဏာပုိင္မ်ားက အခ်ုိဳ႕ကု ိ စစ္ေတြသုိ႔ျပန္ပုိခဲ့ၿပီး အျခားသူမ်ားကို ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားေနထုိင္ရာစခန္းတစ္ခု သုိ႔ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။ 
ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာရန္ႀကိဳးပမ္းၾကေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားကိုလည္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသည့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ 
 
အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ႏွစ္အတြင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အဖြဲ႔မ်ားသည္ အကူအညီေပးရန္ ခရီးသြားခြင့္ကိ ု ႀကိဳၾကား 
ႀကိဳၾကားရရိွသည္။ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာျပင္ပသို႔ ယခုႏွစ္အတြင္းခရီးသြားခြင့္ကို အမ်ားအားျဖင့္ မရရိွေခ်။ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေရာက္ရွိမႈမွာ ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး မြတ္ဆလင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ 
ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ အကူအညီေပးမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဒသခံလူထု၏ ဖိအားေပးမႈကု ိ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ 
၀န္ထမ္းမ်ားက ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

အစုိးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ဝန္းတြင္ ခရီးသြားခြင့္ေတာင္းခံမႈမ်ားအား တစ္သမတ္တည္းမရွိေသာ အတည္ျပဳမႈမ်ားျဖင့္ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိေရးကုိ ဆက္လက္ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ ထိခိုက္ခံရေသာ လူထုမ်ားအၾကားတြင္ 
ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ကာ ၎တုိ႔သည္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ခရီးထြက္ခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကရသည္။ 
 
အခ်ိဳ႕ေသာ မေျပာပေလာက္သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္အနည္းငယ္မွ်သည္ ႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္သုိ႔ 
ဆႏၵုအေလွ်ာက္ျပန္လာသည့္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ 
 
ဒုကၡသည္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမႈ 
 
ခိုလႈံခြင့္ရရွိမႈ။ ခိုလႈံခြင့္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္အဆင့္ေပးရန္ တိုင္းျပည္၏ ဥပေဒမ်ားက ခြင့္မျပဳသလုိ ဒုကၡသည္မ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးသည့္ စနစ္တစ္ခုအား အစိုးရက တည္ေထာင္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။ ယခုႏွစ္အတြင္း ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသည့္ 
မွတ္တမ္းမရိွေၾကာင္း ယူအန္အိပ္ခ်္စီအာက ေျပာၾကားသည္။ 
 
ႏုိင္ငံမဲ့မ်ား 
 
ရိုဟင္ဂ်ားအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ 
အတင္းအက်ပ္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၅၂၀,၀၀၀ မွ ၆၀၀,၀၀၀ ခန္႔အထိရွိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ 
က်န္ရစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ နီေပါလ္လူမ်ိဳး မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားႏွင့္ 
လူမ်ိဳးမထင္ရွားေသာသူမ်ား၏အေရအတြက္ သိသာထင္ရွားစြာ ရွိခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။ 
 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ႏိုင္ငံမ့ဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းဥပေဒ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ 
ႏုိင္ငံသား အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေစမည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ ခုစာရင္းကို အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းစာရင္းတြင္ 
ရိုဟင္ဂ်ာမပါရိွဘဲ အစိုးရ၏ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအရ လူနည္းစု ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္သြားရသည္။ အဆိုပါ 
ဥပေဒ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ၿဗိတိသွ် ကိုလုိနီဘ၀မေရာက္မီ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္မတိုင္မီက တိုင္းျပည္အတြင္းရွိေနသည့္ ဇစ္ျမစ္ကို 
သက္ေသထူႏုိင္မွသာလွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းႏွင့္ ကခ်င္တို႔အပါအ၀င္ လူနည္းစု 
တိုင္းရင္းသားမ်ားက အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ မွန္ကန္တိက်မႈမရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ 
တိုင္းျပည္တြင္ မွီတင္းေနထုိင္သူ အမ်ားစုမွာ အလိုအေလ်ာက္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္သြားၾကေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ၊ အိႏၵိယ၊ တရုတ္၊ 
နီေပါႏြယ္ဖြားမ်ား၊ ပသွ်ဴး (မေလး တရုတ)္ အပါအ၀င္ ယခင္က မိမိတို႔အုပ္စု၀င္အခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ခံထားရၿပီးျဖစ္ေသာ လူနည္းစု လူမ်ိဳးမ်ားမွာ အစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု စာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာျခင္း မရိွေတာ့ေပ။ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ 
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္မသက္ဆို္င္ေသာ စံနည္းစနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္  ျပည့္၀ေသာ ႏုိင္ငံသား 
ျဖစ္မႈအတြက္ နည္းပညာအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ ေနာက္ထပ္စိစစ္မႈႏွင့္အတူ အထူးလုပ္ငန္းစဥ္ကု ိ ျဖတ္သန္း 
ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ အစုိးရ၏ မိသားစုမွတ္တမ္းမ်ားကိုရရွိရန္ သုိ႔မဟုတ္ အရာရွိမ်ားက လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 
ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈေလွ်ာက္လႊာကုိ တရား၀င္လက္ခံမႈေသခ်ာေစရန္ အစုိးရအရာရွိမ်ားကို မ်ားျပားလွေသာတံစုိး လက္ေဆာင္ 
ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျပည့္အ၀ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲပါရွိေသာ အခြင့္အေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
အျပည့္အစုံမပါရိွဘဲ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူျခင္းသာျဖစ္သည္။ အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိသည့္ 
ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ဥပေဒက အကာအကြယ္ေပးျခင္းမရွိေပ။ 
 
ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အမည္သည္ ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးလကၡဏာမ်ားရွိၿပီး မိမိကိုယ္ မိမိ သတ္မွတ္ထားေသာ 
လူမ်ိဳးစုတစ္ခုကိ ု ရည္ညႊန္းရာတြင္သံုးသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ 
အစဥ္အဆက္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။ စစ္တပ္အရာရွိမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ 
အရာရွိမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ဘဂၤါလီမ်ားဟု ႏွိမ္ခ်ေခၚဆိုေလ့ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရက "ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ 
မြတ္ဆလင္မ်ား" ဟု သံုးႏႈန္းေခၚေ၀ၚသည့္ မူ၀ါဒကိ ု က်င့္သံုးလာသည္။ ဘဂၤါလီဟူေသာအသံုးကို စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳေနဆျဲဖစ္သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရိွေစမည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ မည္သူက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရိွသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေပးမည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရက 
ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ယင္းကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္း အနည္းငယ္ကသာ လက္ခံခဲ့သည္။ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကက့ဲသုိ႔ ဘဂၤါလီဟု ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ေတာ့သလို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာတုိ႔အား ျဖည့္ရန္လည္း 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ ္ ေအာက္ေျခ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အရာရွိမ်ားကမူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ 
ဘဂၤါလီမ်ားဟု ေဖာ္ျပခုိင္းေနဆျဲဖစ္သည္ ဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ (မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို) 
အသိအမွတ္ျပဳခံရသူသည္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ေပၚတြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးဟ ု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈ လုပ္ငန္းကို ရိုဟင္ဂ်ာတို႔က ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းမရွိေခ်။ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဘဂၤါလီဟု 
ေလွ်ာက္ထားေနရဆဟဲ ု အမ်ားအျပားကဆိုျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားအတည္ျပဳေရးကတ္ ရရွိသူမ်ားမွာ ထူးျခားသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ခံစားခြင့္မ်ား မရရွိျခင္း၊ ငါးဖမ္းသြားရန္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္တို႔အတြက္ အစိုးရက ယင္းႏုိင္ငံသားအတည္ျပဳေရးကတ္ကို 
အတင္းအၾကပ္တင္ျပရန္ ေတာင္းဆုိလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ အစိုးရက 
ဆက္လက္ေတာင္းဆုိေနေသာ္လည္း အမ်ားစုကမူ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္အေပၚ အာမခံခ်က္ ပိုမိုေပးရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း 
ေျပာဆုိၾကသည္။ အမ်ားအျပားက မိမိတို႔မွာ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ကာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တရား၀င္ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ အစိုးရက 
၎တို႔အား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳမည္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္နိမ့္ေသာ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္မည္ 
(ႏိုင္ငံသားထက္နိမ့္ေသာ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ) တို႔ကိ ုစိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ 
 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားထက္နိမ့္ေသာ ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ သည္။ ဥပေဒ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးရာထူးအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရွိ၊ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ အစိုးရဌာန ရာထူးမ်ား 
ရယူခြင့္မရွိ၊ ေျမ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကး အေမြဆက္ခံခြင့္မရွိ။ ေဆးပညာ၊ ဥပေဒစသည့္ သက္ေမြး ပညာအခ်ိဳ႕ကိ ုသင္ၾကားခြင့္မရိွေခ်။ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒအရ ဧည့္ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ၏ တတိယမ်ိဳးဆက္က်မွသာလွ်င္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ 
အျပည့္အ၀ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ဥပေဒေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအရ အႀကီးအက်ယ္ ခြျဲခားဆက္ဆံခံေနရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ ၎တုိ႔ရြာမွ 
အျပင္ကိုသြားမည္ဆုိပါက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္လုိၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အျခားအေျခခ ံ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမမီၾကေခ်။ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းအလုပ္ 
လုပ္ခြင့္မရွိ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာပိုင္တို႔က ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ေရြးခ်ယ္၍ အတင္းအၾကပ္ အလုပ္ေစခုိင္းျခင္း၊ 
အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ လက္ထပ္ပါက အာဏာပိုင္တို႔ထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုအပ္ၿပီး မိသားစုတစ္ခုလွ်င္ 
ကေလးႏွစ္ဦးအထိသာ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ရာတြင္ ကေလးႏွစ္ဦး မူ၀ါဒမွာ တသမတ္တည္း က်င့္သံုးျခင္းကား မဟုတ္ေခ်။ 
အမ်ားအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမိသားစုမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ ကေလးမ်ားကိ ုအာဏာပိုင္တို႔က မွတ္ပံုတင္ေပးေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ 
မွတ္ပံုမတင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ 
 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အိမ္ေဆာက္ျခင္း၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိ သည္။ 
 
အပိုင္း ၃။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လြတ္လပ္စြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 
 
အျပည့္အ၀ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပရန္ အာမခံမႈမ်ားကို အခ်ိဳ႕ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက တားဆီးထားေသာ္လည္း 
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္အစိုးရကို လ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ အမတ္ေနရာေလးပံုတစ္ပံုကို 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆ ဲ စစ္မႈထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔ထားရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံအျခခံက ျပ႒ာန္းထားၿပီး စစ္တပ္သည ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၊ ရဲတပ္ဖြ႔ဲႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အျခားတာဝန္မ်ားကို ရယူထားေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ 
၀န္ႀကီးဌာနတို႔၏ ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ကာ၊ သမၼတက ႏုိင္ငံအဆင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခ့ဲလွ်င္ အာဏာအရပ္ရပ္ကို 
စစ္တပ္က ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုလည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ 
အျခားျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုအရ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ တိုက္ရိုက္အမ်ိဳးေတာ္စပ္သူကုိ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ 
ယင္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ပါလီမန္အမတ္စုစုေပါင္း၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ လိုအပ္သျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ စစ္တပ္ကို ဗီတိုအာဏာ ေပးအပ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ 
 
ၿပီးခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြမဲ်ား။   ႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ေနရာ ၁၃ ေနရာအတြက ္
ႏို၀င္ဘာလ ၾကားျဖတ ္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့့္ လက္ခံထားေသာ ဒီမိုကေရစီစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆိုၾကသည္။  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြမဲ်ားသည္ ဖြ႕ဲစည္း 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏သေဘာဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္သည္ဟု 
ေလ့လာသူမ်ားက ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ရွိ အမတ္ေနရာမ်ား၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ကုိ ေရြးေကာက္ျခင္းမရွိေသာ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိမ်ားအတြက္ ခ်န္လွပ္ထားေၾကာင္း၊ အလားအလာရွိေသာ မြတ္ဆလင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ 
ခြျဲခားဆက္ဆံမႈအေျခခံျဖင့္ ၎တုိ႔ပါတီမ်ား၏ပိတ္ပင္မႈကုိ ခံခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ 
မဲေပးခ့ဲၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအားလံုးနီးပါးကုိ မဲေပးခြင့္ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡဒဏ္ခံခဲရ့သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ 
မဲေပးျခင္းကု ိ အစုိးရက ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆုသိည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ၁၁၅၀ ေနရာ၌ 
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အမတ္ေနရာ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ 
 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ။ အတိုက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စုေ၀းခြင့္ ႏွင့္ 
ဆႏၵျပခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဆက္လက္က်င့္သံုး ရရွိေနသည္။ 
 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္လူနည္းစုမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူနည္းစုလူမ်ိဳးမ်ားပါ၀င္ခြင့္ကိ ု ကန္႔သတ္ 
ထားသည့္ ဥပေဒမရိွသလုိ ၎တုိ႔ကလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္၊ လူနည္းစုလူမ်ိဳးအေရအတြက္မွာ နည္းေနဆျဲဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔တြင္ ၀န္ႀကီး ၂၄ ဦးအနက္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္အားလုံးရွိ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္စုစုေပါင္းမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိသည္။ 
ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနသည္။ 
 
ေအာက္္တုိဘာလအထိ  တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ ခုနစ္ခု အနက္ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ငါးဦးမွာ 
တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုတိယ သမၼတႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားျဖစ္၍ က်န္တစ္ဦးမွာ 
မြန္တိုင္းရင္းသားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လူနည္းစုႏိုင္ငံ 
ေရးပါတီမ်ားမွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လူနည္းစုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈသည္ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ရွိသည္။ 
အဆင့္အားလံုးမွ အဆိုပါအေရအတြက္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (တိုင္းရင္းသားအဖြ႕ဲ၀င္ အေျမာက္အျမားပါ၀င္ေသာ) 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီတို႔၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လူနည္းစုအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ထည့္သြင္းတြက္ 
ခ်က္ထားျခင္းမျပဳပါ။ 
 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆက္လက္ခ်န္လွပ္ထားဆျဲဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူ ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား 
(ဆႏၵမဲေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း) ကု ိ ၎တုိ႔၏အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား ျဖစ္ကတည္းက အျပင္းအထန္ 
ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း ခံရဆျဲဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပံုခန္႔တြင္ပါ၀င္ၿပီး ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပခ်ိန္၌ အခ်ိဳ႕ေသာဆႏၵမဲေပးသည့္ ခရိုင္မ်ားတြင္ အမ်ားစုရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ရိုဟင္ဂ်ာလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မရွိသည့္ျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုရွိသည့္နယ္ေျမအမ်ားစုကုိ တိုင္းရင္းသား ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက 
ကုိယ္စားျပဳခဲ့သည္။ 
 
အပုိင္း ၄။ အစိုးရအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း 
 
အရာရွိမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးရန္ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသလုိ အစိုးရကလည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္၍ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
အလြန္အမင္းက်ဆင္းသြားေၾကာင္း ပံုျပင္ဆန္ဆန္ အစီရင္ခံစာမ်ားက ညႊန္ျပေနေသာ္လည္း အစိုးရ၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ 
အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ အကန္႔အသတ္ရွိ ေနဆျဲဖစ္သည္။ အဆိုပါ အကန္႔အသတ္ရွိေနေသာ အစိတ္အပိုင္းတြင္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအရ စစ္တပ္က ခန္႔အပ္ေသာ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 
 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တရား စီရင္ေရးက႑တြင္ 
ျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ မႈခင္းစံုစမ္းရန္အတြက္ ခံရသူက ရဲကုိ လာဘ္ထုိးရျခင္း၊ အရပ္သား မ်ားထံမွ ရဲက ပံုမွန္ 
ေငြညႇစ္ျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအခ်ိဳ႕ကုိ အစိုးရက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

 
ေမလတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းသည္ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္ ရာထူးမွ 
ႏတု္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ထိုစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈက တရားစြဆဲိုမႈျပဳျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ 
 
စက္တငဘ္ာလတြင္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးအပါအ၀င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားအရာရွိ ငါးဦးတို႔အား 
လူသိမ်ားေသာ ဟာသသရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးကုိသတ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူသံုးဦးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တရားစြဲ ဆိုမႈကုိပယ္ခ်ရန္ 
ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်ပ္သန္း ၇၀ (ေဒၚလာ ၄၅,၀၀၀) လာဘ္စားျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးကာ တရားစြဆဲိုခဲ့သည္။ ထိုအမႈကုိ 
ေအာက္တုိဘာလအထိ ဆက္လက္စစ္ေဆးေနခ့ဲသည္။ 
ေအာက္တုိဘာလတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌက ၎၏ေကာ္မရွင္တြင္ တပ္မေတာ္အတြင္း 
အဂတိလုိက္စားမႈအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ 
 
ေငြေၾကးပုိင္ဆုိင္မႈထုတ္ေဖာ္ခ်က္။ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွာ ေငြေၾကးပုိင္ဆုိင္မႈအား ဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ 
မလိုအပ္ေခ်။ ဥပေဒအရ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိတို႔မိသားစု ပိုင္ဆုိင္မႈ စာရင္းကိ ု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
နာယကထ ံေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတကခန္႔အပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ မိမိတို႔ပိုင္ ပစၥည္းစာရင္းကို သမၼတထံတင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ 
ယင္းစာရင္းမ်ားကုိ အစိုးရက အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေခ်။ 
 
အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည ္ က်ပ္ ၂၅,၀၀၀ (၁၆ ေဒၚလာ) ထက္ပို၍ တန္ဖိုးရွိေသာ လက္ေဆာင္မ်ား လက္ခံခြင့္မရွိေခ်။ 
လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားသည ္ လက္ေဆာင္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈကိ ု စည္းမ်ဥ္းအရ ႀကီးၾကပ္သူထံ 
အစီရင္ခံရသည္။ 
 
အပုိင္း ၅။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈစြပ္စြခဲ်က္မ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔မ်ား၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအေပၚ 
အစုိးရ၏သေဘာထား 
 
ျပည္တြင္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမ်ားအား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို အစိုးရက အျပည့္အ၀ခြင့္ျပဳျခင္းမရိွေပ။ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ရံုးခန္းဖြင့္ၿပီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည္။ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရုံမ်ားဖြင့္လွစ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ဟန္႔တား 
ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ဟုိတယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားအား တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရပ္ဘက္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္းကုိ လက္ခံျခင္းမျပဳရန္ အာဏာပုိင္မ်ားက ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိသည္ဟူေသာ အစီရင္ခံစာ 
အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ 
 
ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ၊ ေထာက္ခံသူတုိ႔မွာ ႏုိင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ရန္ ကာလတိ ုဗီဇာရရွိၿပီး 
၎တုိ႔ေနထုိင္ခြင့္ သက္တမ္းတုိးရန္အတြက္ ကာလတစ္ခုတြင္ တိုင္းျပည္မွ ပံုမွန္ထြက္ခြာၾကရသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား သြားလာမႈ၊ 
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊြယ္သည့္သူမ်ားကို စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ 
 
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔မ်ား။ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္အထိ အစိုးရသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ 
မဟာမင္းႀကီးရံုး (အိုအိပ္ခ်္စီအိပ္ခ်္အာ) ဖြင့္လွစ္ခြင့္ကို သေဘာတူျခင္း မရွိေသးေပ။ အိုအိပ္ခ်္စီအိပ္ခ်္အာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
တိုင္းျပည္အတြင္း ပံုမွန္လာေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း အစိုးရသည္ အခ်ိဳ႕ အိုအိပ္ခ်္စီအိပ္ခ်္အာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဗီဇာထုတ္ 
ေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ပါက ခရီးသြားခြင့္ျပဳမိန္႔ လိုအပ္ခ်က္ မ်ား ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ 
 
စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရကတ္ြင္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားေကာင္စီကဖြ႕ဲစည္းေသာ ကုလသမဂၢ အခ်က္လက္ရွာေဖြေရး 
မစ္ရွင္က ယင္း၏ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကိုထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ရခုိင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အျပင္ 
အျခားဧရိယာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စစ္ဆင္ေရး၏ "မ်ိဳးတုးံသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္" အသြင္အျပင္ 
လကၡဏာကု ိ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ကုိ အစုိးရက ႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳသည့္ျပင္ 
ထိုအစရင္ခံစာကုိလည္း လူသိရွင္ၾကား သေဘာမတူခဲ့ေပ။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးသူကိုလည္း ႏို္င္ငံအတြင္းသုိ႔ အစုိးရက ဆက္လက္ 
၀င္ေရာက္ခြင့္ မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီလတြင္ ခန္႔ထားခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးသံတမန္ 
ခရစၥတင္းရွရန္နာဘာ့ဂ္နာကုိ ႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပခ့ဲသည့္အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုခံဲ့သည္။ 
 
အိုင္စီအာစီသည္ အရပ္သားအက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ရာက္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိသည္။ အိုင္စီအာစီ 
အား ရွမ္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအ၀င ္တိငု္းရင္းသားလူနည္းစု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ကုိလည္း အစုိးရက 
ေပးထားသည္။ 
 
အစုိးရလ႕ူအခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားေကာ္မရွင္သည္ အလြန္ဆိုး၀ါးေသာ လူ႕အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထင္ရွားေသာအမႈအခ်ိဳ႕တြင္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ 
ေကာ္မရွင္က အစိုးရကု ိ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မူရင္းႏိုင္ငံျပန္ပုိ႔ေရးကု ိ
အကူအညီေပးရန္ အစိုးရအား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအား ရတဲပ္ဖြဲ႕က လြဲမွားစြာျပဳမူမႈမ်ား 
ကုိလည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္ (အပုိင္း ၁၊ ဃ။ ဖမ္းဆီး မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအား ျပဳမူဆက္ဆံမႈ 
ကုိၾကည့္ပါ)။ ေကာ္မရွင္၏ ယုံၾကည္ကိုးစားထိုက္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ယႏၲရားတစ္ခုအျဖစ္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကုိ 
ကန္႔သတ္ထားဆျဲဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ပညာေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ အေထာက္အက ူ
ျပဳခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးပညာေပးစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးကာ လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲသည္။ 
 
ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ရိုဆာရီယုိမာနာလုိ ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက ္
စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြ႕ဲစည္းျခင္းကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေလးဦးပါ၀င္ေသာ ေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္တုိဘာလအထိ 
မည္သည့္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ကိုမွ် ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရိွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား 
လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မတရားျပမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရဦးေဆာင္သည္ ့ ယခင္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားက အျပစ္ရွိေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း မည္သည့္အခ်က္ အလက္မွ်ေပၚထြက္လာျခင္းမရိွခဲ့ဘဲ 
အျပင္းအထန္ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္း သည္ဟ ုႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအန္နန္ ဦးေဆာင္သည့္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္က ယင္း၏အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းအား အာဆာတို႔ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမျပဳမီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ 
အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္အနက္ ေအာက္တိုဘာလ အထ ိ ၈၁ ခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေၾကာင္း 
အစုိးရ၏ေျပာဆုိခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
အပိုင္း ၆။  ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ မတရားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္လူကုန္ကူးျခင္း 
 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
 
အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ။ အဓမၼျပဳက်င့္မႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ္လည္း ထင္ရွားေသာ 
ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ျပင္ အစုိးရက ဥပေဒကိုထိေရာက္စြာ အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ ဇနီးသည္က ၁၄ ႏွစ္ေအာက္မဟုတ္လွ်င္ ဇနီးအား အဓမၼျပဳျခင္းသည္ ရာဇ၀တ္မႈ မေျမာက္ေပ။ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ တိုင္ၾကားေသာ အဓမၼက်င့္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲဲ့ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၏စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ခံရသူမ်ားအား 
စာနာမႈမရိွေၾကာင္း တိုင္ၾကားမႈမ်ားစြာရွိသည္။ အဓမၼျပဳက်င့္သည္ဟု တိုင္ၾကားသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႏႈတ္ျဖင့္ 
ေစာ္ကားေမာ္ကားေျပာဆုိခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမွာ က်ဴးလြန္သူကုိ အသေရ ဖ်က္လုိသည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ တရားစြဆဲိုျခင္းပင္ 
ခံရႏိုင္သည္ဟု အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ 
 
ဇနီးသည္အား အဓမၼျပဳက်င့္မႈအပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားဆန္႔က်င္သည့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာ 
ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ မိသားစုမ်ားအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အႏွံ႔အျပား ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိၿပီး 
လူမႈေရးအရလက္ခံႏုိင္သည္ဟ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ လင္မယားခ်င္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္တြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈသည္ တိုင္းတာရခက္ခဲသည္။ အေၾကာင္းမူ အစုိးရက ျပည့္စံုေသာစာရင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရွိသည့္ျပင္ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

က်ဴးလြန္ခံရသူကလည္း ထုံးစံအရတိုင္ၾကားျခင္း မျပဳ၍ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရက အေထာက္ထားျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ 
အမႈမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာအမႈမ်ားမွာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဥပေဒမ်ားက အျခားသူတစ္ဦးအား ကုိယ္ခႏၶာကုိ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေအာင္ 
က်ဴးလြန္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဇနီးသည္က အသက္ ၁၄ ႏွစ္မျပည့္လွွ်င္ 
ဇနီးအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားမရိွပါ။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည့္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္ 
တစ္ႏွစ္မွသည္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္အထိ အဆင့္ဆင့္ပါ၀င္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
ထပ္ေနျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနျခင္းတို႔က အဆိုပါကန္႔သတ္ထားေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားအား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ ရႈပ္ေထြးေစပါသည္။ 
 
အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ကုလသမဂၢ၊ မီဒီယာႏွင့္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ရခိုင္၊ 
ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တပ္မေတာ္က အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
အသုံးခ်မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္က အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ တပ္မေတာ္တြင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ က်င့္သုံး 
ခဲ့သည္ဟူေသာ ထိုစြပ္စြခဲ်က္အားလုံးကုိ တပ္မေတာ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ 
 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈ။  လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈကိ ု ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒက တားျမစ္ထားၿပီး ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာ္ကားမႈကိ ု
ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္အထိလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမႈကို ေထာင္ဒဏ္ အမ်ားဆုံး ႏွစ္ႏွစ္အထိလည္းေကာင္း 
ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တိုင္ၾကားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ယင္းအမႈျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနကုိ 
မသိရွိႏိုင္ေခ်။ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ စစ္ေမးမႈမ်ားမွာ ခံရသအူေပၚ စာနာမႈမရွိဘဲ  စနစ္တက် စံုစမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားစြဆဲိုျခင္းအဆင့္သို႔ 
ေရာက္ရွိလာေလ့မရိွေၾကာင္း ေဒသခံ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ားက ဆိုသည္။ 
 
လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈ အတင္းအက်ပ္ျပဳလုပ္ျခင္း။ အတင္းအၾကပ္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆႏၵမပါဘဲ သား ေၾကာျဖတ္ျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ပြားျခင္းမရိွေခ်။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး 
အတည္ျဖစ္ပါက ယင္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ သားဆက္ျခားေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ မ်ိဳးပြားျခင္းႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ျခင္းမ်ားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ ယင္းဥပေဒအရ လူဦးေရ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္၊ ေမြးဖြားႏႈန္း၊ 
စားနပ္ရိကၡာ ရရွိႏုိင္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အထူးေဒသမ်ား 
သတ္မွတ္ႏုိင္သည္ဟ ု ဆိုသည္။ အထူးေဒသအျဖစ္ ေၾကညာၿပီးသည္ႏွင့္ သားဆက္ျခားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
စည္းကမ္းမ်ားအပါအ၀င ္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံု ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႔မ်ားကုိ အစိုးရက 
ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးကတည္းက အထူးေဒသမ်ား ကိ ုအစိုးရက သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း မရွိေသးေခ်။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကေလး ႏွစ္ေယာက္ အမိန္႔မွာ 
ဆက္လက္အာဏာတည္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအမိန္႔ကို တသမတ္တည္း လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း မရွိဟ ု အစိုးရႏွင့္ 
အန္ဂ်ီအိုတို႔က ဆိုသည္။ (အပိုင္း ၁- စ ကိ ုၾကည့္ပါ။) 
 
ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း။ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ အေမြဆက္ခံမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ပုဂၢိလ္ေရးအဆင့္အတန္းအပါအ၀င္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားသည ္ဥပေဒအရ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိသည္။ သို႔ေသာ ္ အစိုးရက ယင္းဥပေဒကို အာဏာ တည္ေစျခင္း ရွိ/မရွိမေသခ်ာေပ။ 
ဥပေဒအရ တူညီေသာ အလုပ္အတြက္ လုပ္ခတူညီရမည္။ သို႔ေသာ ္ တရား၀င္ လုပ္သားက႑က ယင္းလုိအပ္ခ်က္ကို 
လိုက္နာေလးစားျခင္း ရွိ/မရိွမွာ မရွင္းလင္းေခ်။ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုကဲ့သို႔ က႑က လိုက္နာျခင္းမရွိဟု အန္ဂ်ီအိုမ်ားက 
အစီရင္ခံသည္။ ဆင္းရဲမြေဲတမႈက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ုအခ်ိဳးအစား မညီမွ်စြာ ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းခန္႔ထားသည့္ 
ဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ သင့္ေတာ္သည္ ့ အလုပ္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိသာ ခန္႔ထားျခင္းကို မည္သည့္အရာကမွ် 
မတားဆီးရဟ ု ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ ္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ သင့္ေတာ္သည့္အလုပ္မွာ မည္သည့္အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္ကုိ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိေပ။ 
 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္းတို႔အတြက ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒကုိ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနၿပီး 
ဥပေဒျပဳအာဏာပုိင္က ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိသည္။ 
 
ကေလးသူငယ္မ်ား 
ေမြးစာရင္း။ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးႏွင့္ ယခင္ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားကုိ ၁၉၈၂ 
ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒက ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ေပးအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေစ၊ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

မိဘတစ္ဦးဦးက ႏုိင္ငံသားအျပည့္အ၀ျဖစ္ပါက ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ကေလးမ်ားကို ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးသည္။ 
ဧည့္ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားျပဳသူမ်ား၏ တတိယမ်ိဳး ဆက္ကေလးမ်ားမွာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရရွိသည္။ 
မိဘႏွစ္ပါးလံုးမွာ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးထမဲွျဖစ္ပါက ဆင္းသက္လာသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံသား 
အျပည့္အ၀ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအား တိုင္းရင္းသားအုပ္စုအျဖစ္ အစိုးရက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိေပ။  
ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းလက္-ၿမိဳ႕ျပကြာဟမႈ အထိုက္အေလ်ာက္ရွိသည္ဟု ထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအို 
တစ္ခုကဆုိသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးကဲ့သို႔ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၿပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း မွတ္ပံုတင္သည္။ 
အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အေျခခံအမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ရရွိရန္အတြက္ မိဘမ်ားက 
ကေလးေမြးဖြားျခင္းကို မွတ္ပံုတင္ရသည္။ ၿမိဳ႕ေလးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္မူ ေမြးစာရင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ 
တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိသလုိ တစ္ခါတစ္ရံ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလည္းမရွိေပ။ ရိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက ္ ေမြးစာရင္း 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ (အပိုင္း ၂-ဃ ကို  ၾကည့္ပါ။) ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ လူဦးေရထက္၀က္ခန္႔မွာ 
ေမြးဖြားမႈအေထာက္အထားမ်ား မရိွသည့္အတြက ္ အစိုးရအေန ျဖင့္ "အားလုံး ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈႀကီး" 
ဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပး ေကာ္မရွင္က အဆိုျပဳထားသည္။ 
 
ေမြးစာရင္းသည္ ကေလးလုပ္သား၊ အသက္မျပည့္မီ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲ/ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားထဲ 
သြတ္သြင္းျခင္းစသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားမွ ကေလးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အေထာက္အထားျဖစ္သည္။ 
ေမြးစာရင္းမရိွျခင္း၊ မၾကာခဏဆုိသလို ေမြးစာရင္းမရႏုိင္ျခင္းမွာ ေ၀းလံေသာေဒသရိွ လူထုအတြက္ အမ်ားျပည္သူ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရာတြင္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
 
ပညာေရး။ ဥပေဒအရ ပညာေရးသည္ စတုတၳတန္းအထ ိ အားလုံးမသင္မေနရ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားကုိ အစိုးရက 
ဘတ္ဂ်တ္အနည္းငယ္သာ ခြေဲ၀ေပးၿပီး ေက်ာင္းမ်ားက တရားမ၀င္ အခေၾကးေငြမ်ား ေကာက္ခံသည္။  
 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမ့ဲကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈမွာ အကန္႔ 
အသတ္ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ 
 
ကေလးသူငယမ္တရားမႈ။ ကေလးသူငယ္ အႏုိင္က်င့္မႈကို ဥပေဒမ်ားက တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမရွိသလုိ 
လံုေလာက္မႈလည္းမရွိေခ်။ ကေလးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္အား ရိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းကို စည္းကမ္းထိန္း သိမ္းမႈအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
က်င့္သံုးၾကေၾကာင္း အန္ဂ်ီအိုမ်ားက ဆိုသည္။ ဥပေဒအရ အဆုိပါျပစ္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွာ အမ်ားဆုံး ေထာင္ ႏွစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ 
အမ်ားဆုံး ဒဏ္ေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ (၆.၃၀ ေဒၚလာ) ျဖစ္သည္။ မိသားစုအတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ 
ကေလးလုပ္သားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အျမတ္ထုတ္ျခင္းအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတြင္လည္းေကာင္း၊ 
ကေလးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အတြက္ သက္ေသဇာတ္လမ္းမ်ားရွိသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ အစီအစဥ္မ်ား ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈက မိသားစုမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႕၏ေရႊ႕ေျပာင္သြားလာမႈမ်ားကို တားျမစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ျပင္ ထိုသို႔ေသာ 
ကေမာက္ကမ ျဖစ္မႈမ်ားက တစ္ခါတစ္ရံ ၎တုိ႔အား အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈကု ိ ေပၚေပါက္ေစသည္။ ကခ်င္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ထိုနယ္ေျမမ်ားရိွ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အလားတူဆန္႔က်င္ဘက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 
ရွိေစခ့ဲသည္။ 
 
ေစာစီးစြာအတင္းအက်ပ္လက္ထပ္ေစျခင္း။ ဘာသာေရးႏွင့္က်ားမအေပၚ မူတည္၍ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ 
အသက္ကိ ု ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျဖစ္ကာ ခရစ္ယာန္ ေယာက်ာၤးေလး အတြက္ ၁၆ 
ႏွစ္ႏွင့္ မိန္းကေလးအတြက္ ၁၅ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္ ကေလးသူငယ္လက္ထပ္မႈမ်ားရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
သန္းေခါင္စာရင္းအရအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အၾကား အရြယ္တြင္ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္ဟု ဆိုသည္။ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေစမႈအတြက္ စိတ္ခ်ရသည့္ စာရင္းဇယားမရွိေခ်။ ကေလးသူငယ္ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ အေရးႀကီးၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မလုံေလာက္သည့္ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ 
ရွိေနေသးသည္။ 
 
ကေလးသူငယ္လိင္အျမတ္ထုတ္မႈ။ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ တိုင္းျပည္အတြင္း လိင္လုပ္ငန္းအတြက္  အသံုးခ်ခံေနရၿပီး 
ကေလးလိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈအတြက္ လာေရာက္သည္ ့ ႏိုင္ငံျခားကမာၻလွည့္ခရီးသည္အခ်ိဳ႕၏ အျမတ္ထုတ္မႈအနည္းငယ္ရွိသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

ကေလးလိင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းတားျမစ္ထားသည့္  ဥပေဒမရိွေခ်။ သို႔ေသာ ္ ျပည္တန္ဆာေခါင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ျပည္တန္ဆာလုပ္ငန္းကိုမူ ဥပေဒက တားျမစ္ထားသည္။ ရာဇသတ္ႀကီးအရ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးႏွင့္ 
လိင္ဆက္ဆံမႈမွာ ျပစ္မႈေျမာက္သည္။  အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးႏွင့္ ေငြေၾကးျဖင့္ လိင္ေပ်ာ္ပါးျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွာ 
ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ညစ္ညမ္းစာ ဓာတ္ပံုဗြီဒီယုိမ်ားကုိ ဥပေဒက တားျမစ္ထားၿပီး အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ 
ဒဏ္ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္း (၆.၃၀ ေဒၚလာ) ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ခံရသူသည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ ေအာက္ျဖစ္ပါက ဥပေဒအရ 
အဓၶမက်င့္မႈေျမာက္သည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပါက အဓၶမက်င့္မႈေျမာက္ေသာ ျပစ္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွာ 
အမ်ားဆုံး ႏွစ္ႏွစ္ျဖစ္ကာ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ထက္ငယ္ပါက ျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းျဖစ္သည္။ 
 
ေနရပ္စြန္႔ခြာကေလးမ်ား။ ပဋိပကၡေဒသအတြင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာကေလးမ်ား၏ ေသႏႈန္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ အျခားေဒသမွ 
ကေလးေသႏႈန္းထက္ ျမင့္မားသည္။ (အပိုင္း ၂-ဃ ကိ ုၾကည့္ပါ။) ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၁၂၈,၀၀၀ ၏ ၅၃ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ထိုလူဦးေရ၏အမ်ားစုမွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢကခန္႔မွန္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၉၈၀၀၀ ၏ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၈,၅၀၀ ၏  ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း 
သည္ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ 
 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကေလးအဓၶမဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၀ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ကေလးျပန္အဓၶမဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈ တရားမရႈေထာင့္ဆုိင္ရာ ဟိတ္ သေဘာတူညီခ်က္၏ အဖြ႔ဲ၀င္ႏုိင္ငံ မဟုတ္ေခ်။ 
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိဘအုပ္ထိန္းသူ တစ္ဦးက ကေလးအား ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ 
အဓၶမဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံကို ၾကည့္ပါ။  
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-
data.html 
 
ဂ်ဴးဆန္႕က်င္ေရး၀ါဒ 
လူနည္းစုဂ်ဴးအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရဟူဒ ီ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတစ္ခုရွိသည္။ ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
သတင္းမရရိွပါ။ 
 
လူကုန္ကူးျခင္း 
         ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ "လူကုန္ကူးျခင္းအစီရင္ခံစာ" ကိ ုwww.state.gov/j/tip/rls/tiprpt  တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
 
မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ကိုယ္ကာယ၊ အာရံုခံစားမႈ၊ အၾကား၊ ဉာဏ္ရည္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားကုိ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒက 
တားျမစ္ထားသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေလေၾကာင္းခရီးသြားလာမႈ အပါအ၀င္ အျခားသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ားတြင္ 
မည္သုိ႔ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရမည္ကို ဥပေဒက တိတိက်က် ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိဘ ဲ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား လြယ္လင့္တကူ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ အာမခံရန္ အစိုးရကိ ု ညႊန္ၾကားထားသည္။ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
အစုိးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိေခ်။ 
 
မသန္းစြမ္းကေလးငယ္မ်ားသည္ အျခားကေလးငယ္မ်ားထက္ပုိ၍နည္းေသာႏႈန္းျဖင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ 
သင္ၾကားေလ့ရိွၿပီး မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားစြာတို႔သည္ စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ ၎တုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ကိုက္ညီေသာ 
ေနရာထုိင္ခင္းမရွိမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းမတက္ၾကေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက အစီရင္ခံၾကသည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံကို္ယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း၏အဆိုအရ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ 
အရပ္သားမ်ား၏ သိသာထင္ရွားေသာ အေရအတြက္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ 
မသန္စြမ္းမႈမ်ား ရွိၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျခလက္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ရသူ ၁၂,၀၀၀ ရွိၿပီး သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔မွာ 
ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား ေၾကာင့္ဟယုူဆရၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ကုိ္ယ္အဂၤါျပန္လည္သန္စြမ္းေရးစင္တာ ငါးခုက ပံ့ပိုးကူညီေပးလွ်က္ရွိသည္။ 
အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အစုိးရအရာရွိမ်ားထံမွ မႏွစ္သက္မႈမ်ား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ မတရားမႈမ်ားရွိၾကသည္ဟု မသန္စြမ္းသူမ်ားက 
ေျပာၾကားၾကသည္။ အားလံုးပါဝင္ေသာပညာေရးအတြက္ အတားအဆီးမ်ားကို ႀကီးမားေသာဆုိးက်ိဳးတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ရည္ညႊန္းကိုးကားခဲ့ၾကသည္။ 
 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt


ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

မသန္စြမ္းေသာစစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ ဦးစားေပး အေျခခံဆိုင္ရာတရား၀င္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားကုိရရွိခ့ဲၾကၿပီး တူညီေသာ 
လစာျဖင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းအလုပ္ကုိ ရေလ့ရိွၾကေသာ္လည္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု 
ႏွစ္ရပ္လုံးရွိ အသက္ရွင္သန္က်န္ရစ္သူမ်ားကမူ ထုံးစံအတိုင္းပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ တတ္ႏိုင္ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားကို မရရွိၾကေပ။ မူအရ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမဟုတ္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား 
တရား၀င္အကအူညီေပးမႈတြင္ ယာယီမသန္းစြမ္းမႈအတြက္ အျမင့္ဆုံးလစာ၏သုံပုံတစ္ပုံကုိ တစ္ႏွစ္စာႏွင့္ အၿမဲတန္း 
မသန္စြမ္းမႈအတြက ္ အခြန္လြတ္ ေထာက္ပံေၾကးတို႔ပါ၀င္သည္။ မသန္စြမ္းျဖစ္လာေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ 
အကာအကြယေ္ပးေရးကုိ ဥပေဒကျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိခ့ဲေပ။ 
 
လူမ်ိဳး/လူမ်ိဳးစု/တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု 
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုသည္ လူဦးေရ၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မွ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထ ိ ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ ္ ခုနစ္ခုသည္ 
ႏုိင္ငံအက်ယ္အ၀န္း၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ရိွၿပီး လူနည္းစုတုိင္းရင္းသား အမ်ားအျပားမွာ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း 
ေနထုိင္ၾကသည္။ အစိုးရႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ပညာေရး၊ အုိးအိမ္၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈရွိေနသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ 
လူမ်ိဳးေရးအေပၚအေျခခံၿပီး လုပ္ခလစာကြာျခားမႈ ႀကီးႀကီးမားမား ပံုမွန္ရိွသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။ 
 
ျမန္မာစာသည္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မသင္မေနရ ဘာသာစကားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိသည္။ အစိုးရ၏ ဧၿပီလက 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ မိခင္ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈ အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွဘဲ 
အက်ိဳးသက္ဆုိင္သ ူ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း 
အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႀကီးၾကပ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ တစ္ခါတစ္ရံ 
အစိုးရသင္ရုိးညႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ားမရရိွေပ။ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈမွာလည္း 
အလြန္နည္းပါးသည္။ 
 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရရိွသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္ လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ 
လူနည္းစုတုိင္းရင္းမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမွာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနၿပီး အေရးပါေသာ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
စစ္တပ္က တပ္စြထဲားကာ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည္။ စစ္တပ္၏ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားခ်ထားမႈ 
ပမာဏ ပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းသည္ တင္းမာမႈႏွင့္ မလုံၿခံဳမႈမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္ဟု ေကအိုင္အို၊ ေကအန္ယူ 
အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားက ဆိုသည္။ သတင္းရရွိေသာ မတရားမႈမ်ားတြင္ အစိုးရစစ္သားမ်ားက 
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ 
အဓၶမက်င့္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကလည္း အဆိုပါ မတရားမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ၾကသည္။ (အပိုင္း ၁-ဆ ကို 
ၾကည့္ပါ။) 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၎တုိ႔လူမ်ိဳးအေပၚမူတည္၍ ျပင္းထန္ေသာ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္ ခရီးသြားလာခြင့္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူခြင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 
(အပိုင္း ၇-ဃ ကိုၾကည့္ပါ။)၊ ပညာသင္ယူခြင့္၊ ေမြးဖြား/ေသဆုံး/ထိမ္းျမားျခင္းကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ (အပိုင္း ၂-ဃ ကိုၾကည့္ပါ။) 
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေနရပ္စြန္႔ခဲ့ရသူ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွာ 
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စား၀တ္ေနေရး ကန္႔သတ္မႈမ်ားေသာ အၿမဲတမ္းကဲ့ေနေနရ သက့ဲသို႔ျဖစ္ေနေသာ ယာယီစခန္းမ်ား တြင္သာ 
ဆက္လက္ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ 
 
တပ္မေတာ္ႏွင့္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစတင္ကာ ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာသားမ်ားအား 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းတုိ႔ကု ိ ႏွစ္အတြင္းမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ား တြင္ 
တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ၊ တစ္ဖက္သတ္ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ 
ေက်းရြာရာေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အျခားအေဆာက္အအံုမ်ားကို မီးရႈိ႕ျခင္းတို႔ပါ၀င္ သည္။ 
ထိုရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားက စက္တင္ဘာလအထိ ရိုဟင္ဂ်ာ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကု ိ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးေစခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုဆန္႔က်င္၍  လူမ်ိဳးစုရွင္းလင္းေရးတို႔ကု ိျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ 
 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ စိတ္ကုိင္းညႊတ္မႈ၊ လိင္အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ 
အျခားမတရားမႈမ်ား 
 
အယ္လ္ဂ်ီဘီတီအိုင္အသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔မွာ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ အမ်ားစုက လက္မခံျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ား 
ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 
အမ်ားျပည္သူ အခမ္းအနားမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ထင္ထင္ေပၚေပၚ  ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏုိင္ၾကသည္။ 
ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ လိင္တူဆက္ဆံမႈမွာ ရာဇသတ္ႀကီးအရ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒအရ 
ဓမၼတာႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္၊ သို႔မဟုတ္ 
တစ္သက္တစ္ကြ်န္းအထိ က်ခံရႏုိင္သည္။ ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ 
ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ အက်ံဳး၀င္ၿပီး ယင္းဥပေဒကုိ အသံုးျပဳမႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒျဖင့္တရားစြမဲည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး 
ရဲတပ္ဖြ႔ဲက လာဘ္ေငြေတာင္းခံၾကသည္ဟု အယ္လ္ဂ်ီဘီတီအိုင္ မ်ားကဆိုသည္။ အၾကပ္ကိုင္ရန္၊ လာဘ္ေတာင္းရန္အတြက္ 
ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒကို ပိုမိုအသံုးခ်ေနခ်ိန္တြင္ အယ္လ္ဂ်ီဘီတီအိုင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လိင္အဂၤါေျပာင္းထားသည့္ မိန္းမမ်ားမွာ 
အဆိုပါ အရိပ္ပမာ ဟန္ေဆာင္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ မၾကာခဏ တရားစြဲခံေနရသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ 
ဇ၀ီေဗဒအရ လိင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္မညီညြတ္ဘဲ၀တ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳမႈျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါက ယင္းမွာ ရုပ္ဖ်က္ျခင္းဟု 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။ ေဒသခံ အန္ဂ်ီအိုတစ္ခု၏ အစီရင္ခံစာအရ လိင္အဂၤါေျပာင္းထားေသာ မိန္းမမ်ားမွာ အျခား အယ္လ္ဂ်ီဘီတီအိုင္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားထက္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၏ အႏုိင္က်င့္ျခင္းကို ပိုခံရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
မတ္လတြင္ ရန္ကုန္ရိွအာဏာပုိင္မ်ားက လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံသ ူ စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးအား ၎၏အမ်ိဳးသား၀န္ထမ္း 
တစ္ဦးကု ိ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္သည့္စြပ္စြဲမႈအတြက္ "ဓမၼတာအတိုင္း မဟုတ္ေသာျပစ္မႈမ်ား" ဥပေဒကို 
အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထိုအမႈကုိ ႏွစ္ကုန္အထိ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည္။ 
 
အလုပ္ခန္႔ရာတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ကုိင္းညႊတ္မႈ၊ လိင္အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ခြျဲခားမႈ ရွိေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားရရွိသည္။ အယ္လ္ဂ်ီဘီတီအိုင္ မ်ားသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းကိုလည္း ခံရသည္ဟု 
ဆိုသည္။ 
 
အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ၊ ေအ့ဒ္စ္ႏွင့္ လူမႈေရးအမည္းစက္ 
 
လူတုိင္းအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးမူ၀ါဒႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္မႈ ရပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက 
ျပ႒ာန္းထားၿပီး လူမႈေရးအေျခအေနအေပၚမူတည္၍ အစိုးရက ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းကို တားျမစ္ထားကာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈတြင္ 
အခြင့္အေရးတန္းတူရရွိရန္၊ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌တန္းတူညီမွ်ရွိရန္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ/ေအ့ဒ္စ္ လူနာမ်ားသည ္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ မိမိတို႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေအအာဗီကုထံုးကဲ့သို႔ အေရးႀကီးေသာ 
ေဆးကုသမႈကိ ုျငင္းပယ္ခံရလွ်င္ သီအုိရီအရ အစိုးရကိုတုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ ္လက္ေတြ႔တြင္ ယင္းသို႔တုိင္ၾကားမႈမ်ားမရွိေခ်။ 
အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီႏွင့္ သီးသန္႔သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ရႈ႕ေထာင့္ကိ ု ေဖာ္ျပေသာ 
ဥပေဒမ်ားမရိွေခ်။ 
 
အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈအပါအ၀င္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ/ေအ့ဒ္စ္ လူနာမ်ားအား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း 
ဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား ဆက္လက္ထြက္ေပၚေနသည္။ လူမႈေရးအခမ္းအနားမ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ခံရျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ေစာ္ကားျခင္း၊ 
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခုိက္ျခင္းကဲ့သို႔ အႏႈတ္လကၡဏာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ဆက္လက္ 
ျဖစ္ပြားေနသည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ/ေအ့ဒ္စ ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မားေသာ အျပဳအမႈမ်ားကုိ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား 
ဆက္လက္တည္ရွိသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားက အဆုိပါအျပဳအမူရွိသူမ်ားကုိ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ 
အားေပးေနသက့ဲသုိ႔ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံရႏုိင္ေခ်ရွိသူမ်ားအား ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ ကုသေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ားကုိ 
လက္လွမ္းမီ ရရွိေစႏိုင္မႈကိုလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္။ 
 
အမ်ိဳးသမီးလိင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ လိင္ေျပာင္းလထဲားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လူမႈေရးမႏွစ္သက္မႈႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈတို႔၏ 
ျမင့္မားေသာ အဆင့္မ်ားက ၎တုိ႔၏ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေရးကို 
အဟန္႔အတားျပဳလွ်က္ရွိသည္။ လိင္လုပ္သားမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈသည္ ထိုလုပ္သားမ်ား ကြန္ဒုန္းမ်ား 
သယ္ေဆာင္ျခင္းကု ိအဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ျခားအၾကမ္းဖက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား 
 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈ၊ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးသေဘာထားႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိသည္ဟ ု
သတင္းရရွိသည္။ မဘသ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအပါအ၀င ္ဗမာဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရး အုပ္စု၀င္မ်ားမွာ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ဆက္လက ္
အပုပ္ခ်ေနၿပီး မြတ္ဆလင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေဆာ္ၾသၾကသည္။ 
ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၏ မမွ်တေသာ ဆက္ဆံမႈ၊ အမ်ားေရွ႕ေမွာက္မဟုတ္ေသာေနရာတြင္သာ ၀တ္ျပဳရန္ ဖိအားေပးမႈ၊ ႏုိင္ငံသားကတ္ရရွိရန္ 
ခက္ခဲမႈ၊ ခရီးသြားလာမႈကို ေဒသခံအစိုးရ၏ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံရမႈႏွင့္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား အကန္႔သတ္ခံရမႈတို႔ 
ရွိေနေၾကာင္း မြတ္ဆလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းက တိုင္ၾကားၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ပုဂၢလိက အိမ္းငွားရမ္းျခင္းအေပၚ 
ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းရွိေၾကာင္း အခ်ဳိ႕မြတ္ဆလင္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ ဇန္န၀ါရီလက ဦးကိုနီလုပ္ၾကံခံရမႈမွာ မြတ္ဆလင္ 
အခြင့္အေရးမ်ား တိုးတက္ေရး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက တိုက္ပြ၀ဲင္ေနသူမ်ားကုိ တုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္ဟု ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားက 
ဆိုသည္။ (အပိုင္း ၁-က ကိ ုၾကည့္ပါ။) 
 
မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးအမုန္းစကား အထူးသျဖင့္္ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးအမုန္းစကားသည္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာ အထူးသျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာ္ၾကားဆုံးလူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာစႀကၤံန္ျဖစ္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲသ့ည္။ လြတ္လပ္ေသာ 
သတင္းေဖာ္ျပခ်က္က တပ္မေတာ္သည္ အေကာင့္တုမ်ားကိုအသုံးျပဳလွ်က္ အမုန္းစကား အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ 
၀ါဒျဖန္႔ျခင္းအတြက ္တာ၀န္ရွိသည္ဟုရည္ညႊန္းသည္။ 
 
မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားအား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားက ၎တုိ႔၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအခြင့္ အလမ္းမ်ားရရွိေရးႏွင့္ 
အဆင့္ျမင့္ အစိုးရရာထူးမ်ားရရွိေရးကုိ ဟန္႔တားလွ်က္ရွိသည့္ျပင္ မြတ္ဆဆလင္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကိ ု
လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရိွၾကေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ိဳးစုံတို႔က ေဖာ္ျပခ့ဲ ၾကသည္။ 
 

အပုိင္း ၇။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား 
 
(က) လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ အဖြဲ႔လုိက္ ညႇိႏႈိင္းခြင့္ 
 
လြတ္လပ္ေသာ သမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ ပါ၀င္ခြင့္၊ လုပ္ခ၊ လစာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အဖြဲ႔လိုက ္ ညႇိႏႈိင္းခြင့္၊ တရား၀င္ 
သပိတ္ေမွာက္ခြင့္မ်ားကုိ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည္။ သမဂၢ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ 
အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ားကုိ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားခြင့္ ေတာင္းဆုိရန္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားကုိ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း 
ရာထူးခ်ျခင္း၊ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကဲ့သို႔ သမဂၢဆန္႔က်င္ေရး ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ဥပေဒက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
တားျမစ္ထားျခင္းမရွိသလုိ သမဂၢဖြ႔ဲလိုသည္ ့ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ ေပးထားျခင္းလည္းမရွိေခ်။ သမဂၢအား 
တရား၀င္ မွတ္ပံုမတင္မီ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းအတြက္ ဥပေဒက လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ ေပးမထားေခ်။ 
ကာကြယ္ေရးဌာန၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၀န္ထမ္းတုိ႔၏ သမဂၢဖြ႔ဲစည္းခြင့္ကို ဥပေဒက တားျမစ္ သည္။ အလုပ္သမားမ်ားကုိ 
မမိိအလုပ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၏ သမဂၢတြင္သာ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အလုပ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းကိ ု ရွင္းလင္းစြာ 
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္မထားေခ်။ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔တြင္ အနည္းဆံုး အလုပ္ သမား ၃၀ ရိွရမည္ျဖစ္ကာ 
ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမွတစ္ဆင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအင္အား၀န္ႀကီး ဌာန (အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန)၊ 
မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔တြင္ အနည္းဆံုး သက္ဆုိင္ရာ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔၏ 
၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ရမည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ ္အလုပ္သမားအဖြ႔ဲသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြ႔ဲ၏ 
၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆံုး ပါ၀င္ရမည္။ ယင္းအဆင့္ျမင့္ သမဂၢမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္တူညီေသာ အဖြဲ႔မ်ားသာ ပါ၀င္ရမည္။ ထို႔အတူ 
အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ ္သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းအဆင့္အဖြ႔ဲ (၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စီ အသီးသီး) တရား၀င္ 
ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား အသင္းခ်ဳပ္မ်ား၊ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သမဂၢအသင္းခ်ဳပ္၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ 
၀င္ေရာက္ျခင္းကုိ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
 
အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အန္ဂ်ီအိုအဖြ႔ဲမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းအန္ဂ်ီအိုမ်ား မိမိ၏ဆႏၵအေလ်ာက္ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းကု ိ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည္။ မွတ္ပံုတင္လုိသည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွာ မိမိတို႔အဖြဲ႔၏ စည္းမ်ဥ္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အစိုးရထ ံတင္ျပရန္လိုသည္။ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္ကိ ုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ဆက္ရွိေနသည္။ 
(အပိုင္း ၂-ခ ကို ၾကည့္ပါ။) 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

 
သမဂၢမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳခြင့္၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ လစာ၊ ခံစားခြင့္မ်ား အုပ္စုလိုက္ ညႇိႏႈိင္းခြင့္ႏွင့္ ေစ့စပ္ေရးအဖြ႔ဲ 
သို႔မဟုတ္ ေစ့စပ္ေရးခုံရုံးသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒက ေပးထားသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း အျငင္းပြားမႈႏွင့္ 
လူတစ္ဦးခ်င္း အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ကိစၥမ်ားတြင္ ကူညီရန္ သမဂၢမ်ားကုိ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳသည္။ သေဘာရုိးျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းရန္တာ၀န္၊ 
ညွိႏႈိင္းရန္အခ်ိန္ကာလ၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ စုေပါင္းညွိႏႈိင္း သေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းတုိးျခင္းစသည့္ ညွိႏႈိင္းမႈအေသးစိတ္ကို 
ဥပေဒက ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေခ်။ အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရး ဖုိရမ္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း သုံးလက်င္းပခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရး ဖုိရမ္သည္ 
လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းေရး စုေပါင္းညွိႏႈိင္းေရးႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးအား ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လြတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည္။ 
 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ မူလသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ား၊ တည္ဆဥဲပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းရမည္ဟု 
ဥပေဒကျပ႒ာန္းထားသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ဇုန္တစ္ခုစီအတြက္ အလုပ္သမား စစ္ေဆးေရး 
အရာရွိတစ္ဦးခန္႔ထားကာ လုပ္ခအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္သားအခ်ိဳး ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ 
အစိုးရက ဇုန္အလုိက္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ 
 
က႑အမ်ားစုတြင္ အလုပ္သမားအမ်ားစု၏ မဲဆႏၵအရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအသင္းခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ၊ သက္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေစ့စပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားထံသုိ႔ သုံးရက္ႀကိဳတင္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားၿပီး 
သပိတ္ေမွာက္ခြင့္ရွိသည္ဟ ု ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္မ်ား၌မူ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းႏွင့္ 
အလုပ္ပိတ္ထားျခင္းကုိ ဥပေဒကခြင့္မျပဳေခ်။  "ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား " (သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္တင္ေလယာဥ္ႏွင့္ 
ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား၊ စာတိုက္လုပ္ငန္း၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာ၊ စြမ္းအင္၊ ေရနံႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးက႑မ်ားအပါအဝင္) အတြက ္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕သို႔ ၁၄ ရက ္
ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားကာ အလုပ္ပိတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျခားက႑မ်ားရွိ အလားတူလုပ္ငန္းမ်ားက့ဲသို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အနိမ့္ဆုံး၀န္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ား 
ထိန္သိမ္းမႈကု ိ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမျပဳမီ ၁၄ ရက္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားကာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔အၾကား ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျဖင္းျပဳလုပ္္ရမည္။ အလုပ္သမားကိစၥမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္မပတ္သက္ေသာျပႆနာမ်ားကို 
ေျဖရွင္းေရး အတြက္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကုိ ဥပေဒက တားျမစ္သည္။ 
 
ကုမၸဏီအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒသႏွင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႔လိုက္အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေစ့စပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ခံုသမာဓိဆံုးျဖတ္ျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ေျဖရွင္းမည့္ မူေဘာင္ကို ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ ္ ေျဖရွင္းခ်က္ 
သေဘာတူညီမႈကိ ုမလိုက္နာပါက ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ဒဏ္ေငြမွာ နည္းလြန္းသျဖင့္ ယင္းဥပေဒ အာဏာတည္ရန္အတြက္ ထိေရာက္မႈ 
မရိွေခ်။ ေၾကေအးေသာ သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားအား မလုိက္နာျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွာ က်ပ္ တစ္သန္းအထိ (ေဒၚလာ ၆၅၀) 
ဒဏ္ေငြ က်ခံေစရန္ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည္။ 
 
ႏိုင္ငံစံုကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမူေဘာင္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လုိအပ္ေသာ ပထမႀကိဳတင္အဆင့္ တစ္ခုအေနႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ 
ဥပေဒအရလုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းကို ႏိုင္ငံအဆင့္ မွတ္ပံု မတင္ႏိုင္ျခင္းမွာ အႀကီးမားဆုံး 
စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမားအဖြ႔ဲမ်ားက ဆိုသည္။ ထုိ႔ျပင္ သမဂၢဖြဲ႔စည္းေသာ၊ သမဂၢတြင္ပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ 
အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္း၊ အျခားနည္းျဖင့္ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ 
(အိုင္အယလ္္အို)၊ အလုပ္သမားေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက ဆိုၾကၿပီး မိမိအခြင့္အေရးကိုသုံး၍ သပိတ္ေမွာက္ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားကုိ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ တရားစြဆဲို ေနၾကေၾကာင္း အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ 
ေဒသအလုပ္သမားရံုးမ်ားကလည္း သမဂၢမ်ား မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ မလုိအပ္သည့္ဗ်ဴရိုကေရစီအဆင့္မ်ား 
က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္ဟု အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားက ဆိုသည္။ 
 
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္သမားကိစၥ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ အကူအညီရသည္ဟု အလုပ္သမား မ်ား၊ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားက ေျပာဆိုေသာ္လည္း ညႇိႏိႈင္းထားသည့္ သေဘာတူညီမႈကို အလုပ္ရွင္က ဂရုမစုိက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
သမဂၢဆန္႔က်င္ေရးအျမင္ျဖင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟု သတင္းမ်ား အၿမဲရရွိေနသည္။ 
 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

(ခ) အတင္းအၾကပ္ သုိ႔မဟုတ္ မလုပ္မေနရ ေစခုိင္းျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း 
 
အတင္းအၾကပ္ သို႔မဟုတ္ မလုပ္မေနရ ေစခုိင္းျခင္းပုံစံအမ်ိဳးမိ်ဳးကို ဥပေဒက တားျမစ္ထားၿပီး ယင္းတားျမစ္ခ်က္ကုိ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ အသက္သြင္းျခင္းမရွိေခ်။ 
 
အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းမႈကို ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။ က်ဴးလြန္သူမွာ စစ္တပ္၊ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ 
ပုဂၢလိကႏုိင္ငံသားတစ္ဦးဦးျဖစ္ျခင္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ကြဲျပားသည္။ စစ္တပ္မွ တရားခံမ်ားကို စစ္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
ရာဇသတ္ႀကီးအရ တရားစြဆဲိုၿပီး အရပ္သားတရားခံမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ရာဇသတ္ႀကီးျဖင့္ စစ္ေဆးစီရင္သည္။ 
ရာဇသတ္ႀကီးအရ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ လျဖစ္ၿပီး စစ္ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္သည ္
အတင္းအၾကပ္ အလုပ္ခုိင္းေစမႈကို တားဆီးရန္ လံုေလာက္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလ့လာသူမ်ားက ယူဆသည္။ 
 
အစုိးရသည္ အတင္းအက်ပ္အလုပ္ေစခုိင္းမႈပေပ်ာက္ေစရန္ အိုင္အယ္လ္အိုလုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ သေဘာထားအခ်ိဳ႕ကုိ ဆက္လက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိၿပီး ဇန္န၀ါရီလတြင္ အိုင္အယ္လ္အိုႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြနဲားလည္မႈကုိ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ 
ယင္းနားလည္မႈသည္ ႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္တစ္ေလွွ်ာက္အထိ အတင္းအက်ပ္အလုပ္ေစခိုင္းခံရသူမ်ားအတြက္ တိုင္ၾကား 
ေရးစနစ္တစ္ခုကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ အစုိးရကလည္း အတင္းအက်ပ္အလုပ္ေစခုိင္းမႈ ပေပ်ာက္ေစရန္ လုပ္ငန္း 
စီမံခ်က္ဖန္တီးေရးအတြက္ အိုင္အယ္လ္အိုႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာကို ဇန္န၀ါရီလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုနားလည္မႈ 
စာခြ်န္လႊာသည္ အတင္းအက်ပ္အလုပ္ေစခုိင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျဖည့္စြက္တိုင္ၾကားမႈစနစ္တစ္ရပ္ကုိ ျဖည့္ဆည္း ေပးသက့ဲသို႔ 
သင္တန္းႏွင့္ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းေပးသည္။ 
 
အတင္းအက်ပ္အလုပ္ေစခုိင္းမႈ၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိေသာ္လည္း တိုင္ၾကားမႈအေရအတြက္မွာ 
က်ဆင္းလွ်က္ရွိသည္ဟု အိုင္အယ္လ္အိုက အစီရင္ခံခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစုိးရတို႔က တိုင္ၾကားေရးယႏၲရား၏မွတ္တမ္း 
တင္ထားေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို လက္ခံရရိွခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကိစၥမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ အေထာက္အထား 
မရိွေပ။ ကေလးစစ္သား လူသစ္စုေဆာင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳမႈအတြက္ စစ္သားမ်ားအား အရပ္ဘက္တရားရုံးတြင္ 
အစုိးရက တရားစြဆဲိုသည့္အေထာက္အထားမရွိေပ။ 
 
ပဋိပကၡေဒသမ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေဒသမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ အဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစမႈ သတင္းမ်ားရရွိၿပီး 
လက္နကက္ိုင္ ပဋိပကၡအခ်ိဳ႕ရွိေနသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားႏႈန္း ပိုမ်ားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈတြင္ 
ေပၚတာဆြျဲခင္း၊ စစ္တပ္၏ ကိုယ့္အားကုိယ္ကိုးမူႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ရျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိးမူအရ 
စစ္တပ္တပ္ရင္းမ်ားသည္ မိမိရိကၡာ၀ယ္ယူရန္၊ လုပ္သားျဖည့္ဆည္းရန္တို႔အတြက ္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္ရာ 
ယင္းမူ၀ါဒမွာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈႏွင့္ အျခားမတရားမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားရန္ အားေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 
ႏိုင္ငံ၏ရဲဘကစ္ခန္း ၄၈ ခုရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အတင္းအက်ပ္အလုပ္ေစခိုင္းမႈတြင္ ပါ၀င္ေနသည္ (အပုိင္း ၁၊ ဂ ကုိၾကည့္ပါ)။ 
 
အလုပ္ဆံုးရံႈးႏုိင္ေခ်ရိွေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ခေပးၿပီး သို႔မဟုတ္ လုပ္ခမေပးဘဲ အခ်ိန္ပို အလြန္အမင္းခုိင္းေစျခင္း၊ 
အေႂကြးအတြက္ ကြ်န္ခံရျခင္းအပါအ၀င္ ပုဂၢလိက က႑၌ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ တိုင္ၾကား စာမ်ားလည္း အိုင္အယ္လ္အိုက 
လက္ခံရရိွသည္။ အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အိမ္တြင္းႏွိပ္စက္ ကြ်န္ျပဳခံရမႈ အႏၲရာယ္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္။ 
 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ "လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာ" ကိ ုwww.state.gov/j/tip/rls/tiprpt တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
ဂ။ ကေလးလုပ္သား တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားရန္ အနည္းဆုံးရိွရမည့္အသက္ 
 
ဆိုင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္ရုံမ်ားရိွအလုပ္အတြက္ အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္မွာ ၁၄ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၁၄ ႏွစ္ထက္ႀကီးေသာ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက ္"လူငယ္အလုပ္အကုိင္" ဆိုင္ရာ အထူးသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားကု ိဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၈ 
ႏွစ္အထိ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ ၎တုိ႔အား "အရြယ္ေရာက္သူတစ္ဦး အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္" ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳေသာလက္မွတ္ရွိရမည္။ ၁၈ ႏွစ္ထက္ငယ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား အႏၲရာယ္ရွိေသာ၀န္းက်င္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကု ိ
ဥပေဒက တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ကေလးအလုပ္သမားကုိ အထူးသျဖင့္ တားျမစ္ထားေသာ အႏၲရယ္မ်ားသည္ ့
အလုပ္အကုိင္မ်ားစာရင္းကု ိအစုိးရက အၿပီးသတ္ ထုတ္ျပန္ ျခင္း မျပဳေပ။ 

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


ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

 
အလုပ္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ေလ့က်င့္ၿပီးေသာ စစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ကေလး အလုပ္သမားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားအပါအ၀င ္ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားအသုံးျပဳမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ 
ဥပေဒဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္မွာ အလုပ္ရံုမ်ားကိုသာ ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္ေဆးသူမ်ားကို အရင္းအျမစ္မ်ား အေထြေထြ 
အားနည္းခ်က္မ်ားက ဟန္႔တားထားသည္။ အစုိးရဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းတို႔မ ွ
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးက သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကေလးအလုပ္သမားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ 
ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံၾကသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရကတ္ြင္ အစုိးရက ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို 
ဖြ႕ဲစည္းခဲ့ၿပီး ကေလးအလုပ္သမား၏ အဆိ၀ုါးဆုံးပုံစံမ်ား ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အိုင္အယ္လ္အိုကြန္ဗင္းရွင္း ၁၈၂ ကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္း စီမံ ခ်က္မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲတစ္ရပ္ကု ိတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 
 
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အတူ တည္ရွိဆကဲေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ပုိမို ေကာင္းမြန္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ကေလးအလုပ္သမားအႏၲရာယ္မ်ား၏ အသိပညာေပးမႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ 
ကေလးမ်ားရရွိႏိုင္ေသာ အျခားပညာေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ မိဘမ်ားအားဦးတည္သည့္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္မွေခၚထုတ္ကာ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ရည္ရြယ္ေသာအစီအစဥ္ႏွင့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္းမ်ားအား ေက်ာင္းပညာေရးရရိွေရး သို႔မဟုတ္ 
အသက္ေမြ၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းရရွိေရးတုိ႔ တြင္ အကူအညီေပးရန္ရည္ရြယ္သည့္ အစီအစဥ္ႏွစ္ခုတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနွင့္အတ ူ
လက္တြေဲဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ အႏၲရာယ္မရိွေသာပတ္၀န္းက်င္မ်ားရွိ အလုပ္အကုိင္မ်ားအတြက္  
လူငယ္လုပ္သားမ်ားကု ိေလ့က်င့္ေပးရန္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ေထာက္ပ့့ံေပးခဲ့သည္။ 
 
ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္မွာ စစ္တပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမွသည္ 
အရပ္ဘက္ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ခုနစ္ရက္စာ လစာ ဒဏ္ရိုက္ျခင္းတို႔အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ (အပိုင္း ၁-ဆ ကို ၾကည့္ပါ။) 
အရပ္သားမ်ားအတြက္ ကေလးမ်ား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မွာ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး 
တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဟု ဥပေဒကေဖာ္ျပထားသည္။ ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ အျခား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒပါျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ 
လုိက္နာေစရန္ အခ်က္မ်ားမွာယင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ တားဆီးရန္ မလံုေလာက္ေခ်။ 
 
ကေလးအလုပ္သမားသည္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး ျမင့္မားစြာ သိသာထင္ရွားေနဆျဲဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲမႈေၾကာင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားက မသင္မေနရပညာေရးမၿပီးဆုံးခင္တြင္ ေက်ာင္းမွထုတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ျမင့္မားေသာစြန္႔စားရမႈကို 
ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အမႈိက္ေကာက္သူမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ အေစာင့္မ်ားအျဖစ္အျပင္ အိမ္ေစမ်ားအျဖစ္ 
အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ ကေလးမ်ားသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အလုပ္ လုပ္ၾကရသည္။ 
 
တရား၀င္မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးတြင္လည္း ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ေနၾကကာ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ 
အေသးစားရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ အဖမ္းခံရႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လိင္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ/ေအ့ဒ္စ္ႏွင့္ အျခားလိင္မွတစ္ဆင့္ 
ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ား ရရိွႏုိင္သည္ ့ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ကေလးမ်ား လုပ္ကိုင္ရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေနသည္။ (အပိုင္း ၆ ကိ ု
ၾကည့္ပါ။) 
 
ကေလးမ်ားမွာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေတာင္းရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓမၼ ခိုင္းေစျခင္း 
ခံရႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ရိွသည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ကေလးမ်ားမွာ မိသားစုလယ္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ကာ ရံဖန္ရံခါ အဓမၼ 
အလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။ 
 
(ဃ) အလုပ္ခန္႔ထားမႈ၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 
 
အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈကုိ တားျမစ္ျခင္းမရိွပါ။ 
 
ရိုးရာအစဥ္အလာအရ အမ်ိဳးသား အမ်ားစု ႀကီးစုိးေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား (သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ 
လက္သမားအလုပ္၊ ပန္းရံလုပ္ငန္းႏွင့္ငါးဖမ္းျခင္း) တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္စားျပဳရျခင္းမရိွဘဲ အခ်ဳိ႕ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တားျမစ္ခံၾကရသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

 
အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး ခြျဲခားဆက္ဆံမႈရွိကာ မြတ္ဆလင္ပိုင္ လုပ္ငန္း မ်ားအေနျဖင့္ 
အလုပ္သမားငွားရမ္းမႈ၊ အလုပ္စံႏႈန္းထိန္းသိမ္းမႈ၊ အစိုးရ/ပုဂၢလိကႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈ စသည္တို႔တြင္ အဟန္႔အတားမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အယ္လ္ဂ်ီဘီတီအိုင္မ်ားကုိ ရာထူးတိုးေပးရန္ ျငင္းဆိုျခင္း၊ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းစသည့္ 
လိင္ကိုင္းညြတ္မႈႏွင့္ လိင္သတ္မွတ္မႈတို႔အေပၚ အလုပ္တြင္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိသည္။ မိန္းမ စိတ္ေပါက္သူ၊ 
ေယာက်ာ္းစိတ္ေပါက္သူအျဖစ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေၾကညာထားသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း 
အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနၿပီး လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခုလံုးက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေထာက္ခံမႈမရိွၾကဟု တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက 
အစီရင္ခံသည္။ အေထြေထြ လူမႈေရးခြျဲခားမႈမ်ားအျပင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ/ေအ့စ္ လူနာမ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရွိ 
အလုပ္အကိုင္က႑တြင္ ခြျဲခားဆက္ဆံခံေနရၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မစစ္မေနရ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ 
ေရာဂါရိွေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက ရာထူးခ်ထားျခင္း၊ အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ျခင္းမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရ သည္။ 
 
(င) လက္ခံႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား 
 
အစုိးရက တရား၀င္အနိမ့္ဆုံးေန႔စားလုပ္ခကိ ု၃,၆၀၀ က်ပ္ (၂.၄၀ ေဒၚလာ) မွ ၄,၈၀၀ က်ပ္ (၃.၁၅ ေဒၚလာ) သုိ႔ တိုးျမွင့္ေပးခ့ဲၿပီး 
ေမလတြင္အတည္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခသည္ အလုပ္သမား ၁၅ ေယာက္ထက္နည္းေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းးမ်ားအတြက္မွ 
တစ္ပါး က႑အားလုံးႏွင့္ အလုပ္ရံုမ်ားအားလံုး အလုပ္လုပ္ရက္တစ္ရက္လွွ်င္ စံႏႈန္းအားျဖင့္ ရွစ္နာရီ အလုပ္လုပ္ရေသာ 
အလုပ္သမား အားလုံးအတြက္ အက်ဴံးဝင္သည္။ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခကုိ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္တိုင္း တိုးေပးရန္ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။ 
အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခသည္ ျမင့္တက္လာေသာ လူေနမႈစရိတ္ကိုကာမိေစရန္ အလြန္နည္းပါးသည္ဟု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ 
လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ 
 
အလုပ္သမား ၁၀၀ ႏွင့္ ေအာက္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည ္ လစာေပးရမည့္ရက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ လစာေပးရန္ 
ဥပေဒအရလုိအပ္ၿပီး အလုပ္သမား ၁၀၀ အထက္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၌ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ လစာ ထုတ္ရက္မွ ငါးရက္အတြင္း 
အလုပ္သမားမ်ားကုိ လစာေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ခ်ိန္ကို အလုပ္လုပ္ေသာ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၂ 
နာရီထက္ မေက်ာ္လြန္ရန္၊ ညသန္းေခါင္ မေက်ာ္လြန္ရန္ႏွင့္ ထူးျခားအေျခအေနမ်ားတြင္သာ တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၆ 
နာရီထက္ေက်ာ္လြန္ရန္တို႔ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဥပေဒအရ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္ေန႔ စုစုေပါင္းအလုပ္ခ်ိန္သည္ ၁၁ နာရီထက္ 
မေက်ာ္ရန္ (အခ်ိန္ပိုႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္ တစ္နာရီအပါအ၀င္) သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းဥပေဒမွာ ေစ်းဆုိင္မ်ား၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ဳံး၀င္သည္။ 
 
အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈဥပေဒသည္ အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ 
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတုိ႔အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ အလုပ္အကုိင္ကုိမထိခိုက္ေစဘဲ ၎တုိ႔၏က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ေဘးကင္းမႈကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာအေျခအေနမ်ားမွ 
၎တုိ႔ကုိယ္တိငု္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ျခင္းမရွိ/မရိွႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ကန္႔သတ္ထားသည္။ 
 
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ အလုပ္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားစစ္ေဆးေရးဌာနသည္ ပုဂၢလိကက႑ရွိ အလုပ္သမား 
အေျခအေနမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွစ္ရပ္စလုံးတို႔က အာဏာသက္ေရာက္မႈကုိဟန္႔ 
တားထားသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံ စစ္ေဆးသူမ်ားအေရအတြက္သည္ 
အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခဳံမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ လုပ္ခ၊ လစာ၊ အခ်ိန္ပုိႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားကို ျပည့္စုံစြာေျဖရွင္းရန္ 
လုံေလာက္မႈမရိွပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာက႑မ်ားတြင္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အလုပ္အကုိင္ဆုငိ္ရာ ေဘးကင္လုံၿခဳံမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည္ (ဥပမာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန)။ 
 
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အိုင္အယ္လ္အို တို႔ပူးေပါင္း၍ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူေပါင္းစံု၏ "အေျခခံ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္အရ "တတိယအႀကိမ္ အလုပ္သမားအေရး သက္ဆုိင္သူမ်ား ဖိုရမ္" ကို 
ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဖိုရမ္ကု ိ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ပုဂၢိဳလ ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ 
အသင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ လုပ္ခ၊ အလုပ္အေျခအေန အဖြဲ႔လိုက္ညႇိႏႈိင္းခြင့္၊ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းအားေကာင္းေရးႏွင့္ 
ျပည္တြင္းစြမ္းရည္ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားအားေကာင္းေရးတို႔ အပါအ၀င္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ိဳးစံုကို 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ုိ 

 

ႏိုင္ငံပိုင္က႑တြင္ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္မႈ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရွိေသာ္လည္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႔မ်ားထံသုိ႔ အလုပ္သမားမ်ားက 
တိုင္ၾကားမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသည္။ အစိုးရက စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲလွၿပီး စက္ရံုပိုင္ရွင္က လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ 
သို႔မဟုတ္ ယာယီသေဘာ လုိက္နာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အစိုးရက ရက္အမ်ားအျပားခြာၿပီး ႏုိ႔တစ္ေပးေလ့ရွိသည္ဟု 
အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားက စြပ္စြၾဲကသည္။ စစ္ေဆးသူမ်ား၏ လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု 
သတင္းရရွိသည္။ 
 
လူမႈဖူလံုေရးဘုတ္အဖြဲ႔သည္ က႑ေျခာက္ခု (အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရာသီအလုိက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္အကူလုပ္ငန္း) တုိ႔မွအပ အလုပ္သမား ငါးဦးထက္ပိုရွိေသာ 
က်န္ကုမၸဏီအားလုံးအတြက ္ အက်ဳံး၀င္သည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔သည္ မွတ္ပံုတင္အလုပ္သမား အမ်ားစုရွိရာ 
စက္မႈဇုန္ႏွင့္ အဓိကသက္ဆုိင္သျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ေအာက္ကုိသာ လႊမ္းၿခံဳမႈရွိသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႔က ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ား ပံ့ပိုးထားေသာ္လည္း မေတာ္တဆမႈ သု႔ိမဟုတ္ 
လုပ္ငန္းခြင္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ အတည္ျပဳႏုိင္သည့္ စာရင္းဇယားကို သီးျခားမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရိွေပ။ စီးပြားေရး၏ 
အျခားက႑မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အကူအညီရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းကာ မေတာ္တဆမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းကမ္း 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မရွိဟု ေလ့လာသူမ်ားက ယူဆထားသည္။ 
 

### 


