ျမန္မာႏုိင္ငံ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ
အစီရင္ခံစာပါ အဓိကအခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္တစ္ပိုင္း အစိုးရစနစ္ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္က သမၼတကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ

ေလးပံုတစ္ပံုကုိ

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ

စစ္မႈထမ္းမ်ားအား

ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရန္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ခြင့္ျပဳထားသည္။ စစ္တပ္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးတို႔ကို ခန္႔ထားႏုိင္သည့္အျပင္ သမၼတက ႏုိင္ငံေတာ္
အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခဲလ
့ ွ်င္ အစိုးရ၏ အာဏာအရပ္ရပ္ကို စစ္တပ္ကရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က
တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္

က်င္းပခဲ့ေသာ

ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပသ
ြဲ ည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္ဖြယ္

ျဖစ္သည္ဟု လူထုကက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံခဲၾ့ ကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ အဖြ႔ဝ
ဲ င္
ဦးထင္ေက်ာ္ကုိ

သမၼတအျဖစ္

လႊတ္ေတာ္က

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏

ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူးကို တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ဖန္တီး၍
အရပ္သားအစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အရပ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖမ
ြဲ ်ားအေပၚတြင္ အာဏာမရွိဘဲ
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အႀကီးအကဲျဖစ္သူ

တမ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လႈိင္က

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား အေပၚ လံုး၀ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လူနည္းစု ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား လူမ်ိဳးစု သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့
သည္။

ၾသဂုတ္လအေစာပိုင္းတြင္

လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔အခ်ိဳ႕အား

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္

ခ်ထားခဲ့ၿပီး

ေပ်ာက္ဆံုးမႈ၊ အဓမၼဖမ္းဆီးမႈ၊ ရြာေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ခံစားရသူအမ်ားစုမွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ လုံၿခံဳေရးကင္းစခန္း အခု ၃၀ ကို တၿပိဳင္နက္ တိုက္ခိုက္ၿပီး
တပ္ဖြ႔၀
ဲ င္

၁၂

ဦး

သတ္ျဖတ္မႈတြင္

တိုးျမႇင့္ခ်ထားသည့္

မိမိတို႔တာ၀န္ရွိေၾကာင္း

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊

အာဆာအဖြ႔က
ဲ

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာ

ေဒသခံတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္

ၾကားခဲ့သည္။

၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္

ေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း တရားလက္လြတ္ သတ္ျဖတ္မႈ၊
ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၊

အဓၶမက်င့္မႈ၊

အေဆာက္အအုံႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ဒီဇင္ဘာလအထိ

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊

အဓမၼဖမ္းဆီးမႈ၊

အျခားအေဆာက္အအံုမ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ရိုဟင္ဂ်ာ

၆၅၅,၀၀၀

မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈအပါအ၀င္

က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု
ေက်ာ္မွာ

ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ

အိမ္နီးခ်င္း

ေနအိမ္၊

ဘာသာေရး

ရိုဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားအေပၚ

သတင္းမ်ားရရွိသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔

ဤအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္

သြားၾကသကဲ့သုိ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေရအတြက္ မသိႏုိင္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုမွ ရြာသား
၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္တို႔မွာလည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ၾကၿပီး ယင္းတုိ႔ထဲမွ အမ်ားစုမွာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေဘးကင္းရာ
ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသာမက အဓိကအက်ဆံုး လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ားတြင္ အဓမၼ
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပေယာဂပါေသာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ေနထိုင္ရာေဒသ၊
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက အရပ္သားမ်ား
အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ား၌ ဆက္လက္ဆိုး၀ါးေနသည့္ အေျခ
အေနမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းအပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ
စုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ကို
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊

လူဦးေရအခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနမႈ၊

လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာမႈအေပၚ

ျပင္းထန္စြာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊

ဥပေဒကုိက်င့္သံုးေလ့မရွိေသာ္လည္း

လိင္တူဆက္ဆံမႈကို

ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္

သတ္မွတ္မႈ၊

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အဓၶမလုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။
မတရားမႈက်ဴးလြန္သည့္ အရာရွိမ်ားကို အစိုးရက တရားစြရ
ဲ န္ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးရန္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း မတရားမႈ အမ်ားစုႀကီးမွာမူ ျပစ္ဒဏ္မွ ဆက္လက္လြတ္ေျမာက္လ်က္ရွိေန
ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕အစိုးရမဟုတ္ေသာ

အုပ္စုမ်ားက

တရားမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ၊

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္

ကေလးသူငယ္မ်ားကို အဓၶမ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈႏွင့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္
မေပးႏုိင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ၾကသည္။
အပိုင္း ၁။ လြတ္လပ္မႈအပါအ၀င္ လူသားဂုဏ္သိကၡာ ေလးစားမႈ
(က) အတင္းအၾကပ္ အသက္ဆုံးရႈံးေစမႈႏွင့္ အျခားဥပေဒမဲ့ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပေယာဂပါေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား
လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အတင္းအၾကပ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားရွိသည္ဟူေသာ သတင္းအမ်ား
အျပား ရရွိသည္။ (အပိုင္း ၁-ဆ ကို ၾကည့္ပါ။)
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားအေပၚတြင္ အင္အားအလြန္အကၽြံသံုးၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ လူေသေစႏုိင္
ေလာက္ေသာ အင္အားကိုသံုးၾကသည္။ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္
လီမိတက္၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္အတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ေက်ာက္တူးသမားမ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔က
သတိမေပးဘဲ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ေလးဦးေသဆံုးၿပီး ေက်ာက္သမားအခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက
ဆိုသည္။
ဇန္န၀ါရီလအတြင္းတြင္
ေထာက္ခံသူ၊

ထင္ရွားသည့္

အျပင္ဘက္တြင္
၎အားဖမ္းဆီးရန္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

အႀကံေပး၊

မြတ္ဆလင္ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ေသာ

ၾကည္လင္းဆိုသူ၏
ႀကိဳးပမ္းသူ

ေသနတ္ျဖင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ဦးကိုနီမွာ

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္

လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

တကၠစီယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးကိုလည္း

ျပင္ဆင္ေရး

ပစ္သတ္ခဲ့သည္။

ၾကည္လင္းသည္
အာဏာပိုင္တို႔က

ယင္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အၿငိမ္းစား စစ္အရာရွိတစ္ဦးအပါအ၀င္ လူေလးဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း
အဓိကႀကံစည္သူဟုဆိုေသာ

အၿငိမ္းစား

စစ္အရာရွိ

၀င္းခုိင္မွာမူ

လြတ္ေျမာက္ေနဆဲဟုဆိုသည္။

စစ္တပ္ကို

အစီရင္ခံေနရေသာ ရဲတပ္ဖြ႔သ
ဲ ည္ ယင္းအမႈကို ေလ်ာ့ေလ်ာ့ရဲရဲ ကိုင္တြယ္ေနသည္ဟု အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ာက
စြပ္စြၾဲ ကသည္။

ဦးကိုနီအသတ္ခံရမႈသည္

အေျခခံဥပေဒ

ျပင္ဆင္ေရး၊

စစ္တပ္၏

မတရားမႈမ်ားကို

တာ၀န္ယူေရးတို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံခံရေရး တိုက္ပြ၀
ဲ င္ေနေသာ
မြတ္ဆလင္မ်ားအား ထိတ္လန္႔ေစခဲ့သည္ဟု အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ားက ဆိုသည္။
အာဆာအဖြဲ႔၏ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ တၿပိဳင္နက္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားအၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လံုၿခံဳ
ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံကိုယ္ထူကိုယ္ထ တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ားပူးေပါင္းလ်က္ ရိုဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ားကို
အဓမၼႏွင့္ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ားရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တူလာတိုလီရြာ ေခၚ
မင္းႀကီးရြာတြင္ အေနာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက လူအစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ သတင္းတစ္ပုဒ္အဆိုအရ စစ္တပ္ေရာက္မလာမီ ရြာမွ ထြက္မေျပးႏုိင္ၾကသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ား၊ မိန္းမအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရအရာရွိအခ်ိဳ႕က
အဆိုပါသတင္းကို ျငင္းဆိုၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္တာဝန္ခံေရးကုိ ဆက္လက္စုံစမ္းရွာေဖြေဆာင္ရြက္ျခင္း
မရွိေတာ့ေပ။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၊ မီဒီယာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ အာဏာပိုင္အခ်ိဳ႕အဆိုအရ
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း
ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား ေထာင္ထားခဲ့ၾကကာ ယင္းမွာေနရပ္ျပန္လာမည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု
အခ်ိဳ႕ကယူဆၾကသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဒုကၡသည္ အနည္းဆံုး
ကုိးဦးမွာ

ေျမျမဳပ္မုိင္းေၾကာင့္

ရရွိသည္ဟု

ယူဆရေသာ

ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္

ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု

ရင္းျမစ္အခ်ိဳ႔က

စြပ္စြသ
ဲ ည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ဂြမ္ဆိုင္းေအာင္ကုိ ဇြန္လ ၂၀၁၆ တြင္ မေတာ္တဆသတ္မိသည္ဟု
၀န္ခံခဲ့ေသာ စစ္သားအား အမႈစစ္ေဆးမႈမွာလည္း ဆက္လက္ၾကန္႔ၾကာေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍
ယခုႏွစ္အတြင္း သိသာေသာေနာက္ဆုံးရ အေျခအေနမ်ားမၾကားသိရေခ်။
အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ အရပ္သားမ်ားကုိ
အာဆာအဖြဲ႔က

သတ္ျဖတ္သည္ဟု

ယံုၾကည္ရဖြယ္

မရွိေၾကာင္း

စြပ္စမ
ြဲ ႈအမ်ားအျပား

ေတြ႔ရသည္။

ရွိခဲ့ေသာ္လည္း

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း၌

ယင္းစြပ္စမ
ြဲ ႈမ်ားအနက္

ၿမိဳတိုင္းရင္းသား

ႏွစ္ခုမွာ

ေျခာက္ဦးအား

အာဆာ

အစြန္းေရာက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက သတ္ ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
သို႔ရာတြင္ အရပ္ဘက္အဖြ႔မ
ဲ ်ားကမူ အဆိုပါေက်းရြာတြင္ အာဆာ အဖြ႔မ
ဲ ်ား လႈပ္ရွားႏုိင္သည့္ အေျခအေနမရွိဘဲ
ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားေသဆုံးမႈမွာ မက္သာမက္ဖက္တမင္းေဆးျပား ေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ႏုိင္ေခ် သံသယျဖစ္ဖြယ္
ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ စက္တင္ဘာလအတြင္း အစိုးရက သတင္းေထာက္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တစ္ခု စီစဥ္ေပးၿပီး
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္

ေျမာက္ပိုင္းတြင္

သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ
အရပ္ဘက္အဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္
တစ္ခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားကမူ

ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး

ၾသဂုတ္လ
၄၅

အခ်ိဳ႕ေဒသခံ
ယင္းသတ္ျဖတ္မႈမွာ

၂၅
ဦး၏

ရက္ေန႔က

အာဆာအဖြဲ႔က

သခ်ဳႋင္းေျမကို

ရြာသားမ်ားက
ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္

အစိုးရ၏
မသက္ဆိုင္ဘဲ

အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္

လိုက္လံျပသခဲ့သည္။
စြပ္စမ
ြဲ ႈကို

သို႔ရာတြင္

အတည္မျပဳႏုိင္ခဲ့ေပ။

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား

သို႔မဟုတ္

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ားက သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
ျပည္တြင္းပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အဓမၼႏွင့္ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (အပိုင္း ၁-ဆ
ကိုၾကည့္ပါ။)
(ခ) ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း
လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ားရွိခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းအမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားမတုိင္မီ ရက္သတၱပတ္မ်ားက အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၄၀ ၾကား ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳး
သားမ်ားကို မည္သည့္စြပ္စခ
ြဲ ်က္၊ မည္သည့္၀ရမ္းမွ်မရွိဘဲ အာဆာအဖြဲ႔ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိသည္ဟုဆိုကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔က
ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊

အဖမ္းခံရသူ

အမ်ားအျပားမွာ

ထိုစဥ္မွစ၍

မည္သည့္သတင္းမွ

မၾကားသိရေတာ့ေၾကာင္း

ဆိုၾကသည္။ ၎တုိ႔ေပ်ာက္ဆုံးသြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မိသားစု၀င္မ်ားက ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းရာတြင္လည္း
မည္သည့္ သတင္းမွ မရရွိခဲ့ေခ်။ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ စစ္တပ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊
သမန္းသားရြာမွ ရြာသား ၁၀ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ မၾကာမီ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအနက္ ေလးဦးကို
ျပန္လႊတ္ေပး ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ေျခာက္ဦးမွာ ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းမသိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က ၎တို႔မိသားစု၀င္မ်ားကို
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္အားသံုး ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ား အရွိန္ျမင့္လာသည္ဟုဆိုသည္။
စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရအရာရွိအခ်ိဳ႕က အဆိုပါမတရားမႈျဖစ္ပြားျခင္းသတင္းကို ျငင္းဆိုၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္
တာဝန္ခံေရးကုိ ဆက္လက္စုံစမ္းရွာေဖြေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။
ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (အပိုင္း ၁-ဆကိုၾကည့္ပါ။)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို

4

ျမန္မာႏုိင္ငံ

(ဂ) ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အျခား ရက္စက္ၿပီးလူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာညိဳးႏြမ္းေစေသာဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္
အျပစ္ေပးမႈ
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို ဥပေဒက တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡႏွင့္

မဆိုင္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္

ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ားကို

ႏွိပ္စက္ျခင္း၊

အဓၶမက်င့္ျခင္း၊

အက်ဥ္းသားမ်ား၊
ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊

ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား၊

အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္

ႏုိင္ငံသားမ်ား၊
အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စမ
ြဲ ႈ မ်ားရွိသည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ဥပမာ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက စစ္ေမးရာတြင္ အျပင္းအထန္ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ အစားအစာ၊
ေရျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ မအိပ္ခိုင္းျခင္း စသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အာရံုပ်က္ျပားေအာင္လုပ္သည့္ စစ္ေၾကာေရး နည္းလမ္း
မ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္ဟုဆိုသည္။ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေဒသမ်ားတြင္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက

အစီရင္ခံသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္

အာဏာပိုင္တို႔သည္

စြပ္စခ
ြဲ ံရသူမ်ားကို

စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ အျပစ္ေပးရန္ မည္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွ် လုပ္ေလ့မရွိၾကေခ်။
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကေလးမ်ားအပါအ၀င္ ရိုဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ားမွာ အႏွိပ္စက္ခံၾကရသည္ဟု
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စြပ္စမ
ြဲ ႈမ်ားရွိသည္။ ႏွိပ္စက္နည္းမ်ားတြင္ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ အဓၶမက်င့္ျခင္း၊ မိသားစု၀င္မ်ားေရွ႕တြင္
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ား၏ ဗိုက္ႏွင့္ေခါင္းတို႔ကို ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ရိုက္ေလ့ရွိသည္
ဟုဆိုၾကၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား၏ ထြက္ဆိုမႈအရ စစ္တပ္အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ႏွိပ္စက္မႈ
တြင္ပါ၀င္ကာ ထြက္ေျပးေသာ ရိုဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားကို ေျခ၊ လက္ ရိုက္ခ်ိဳးျခင္း၊ နံရိုးရိုက္ခ်ိဳးျခင္းမ်ား က်ဴးလြန္ၾကသည္
ဟု ဆိုသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္
အရပ္သားရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ရိုက္ႏွက္ေနသည့္ျဖစ္စဥ္အား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးက မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္
ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ဗီြဒီယိုမွာ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ယူက်ဴ႕အေပၚ ေရာက္ရွိလာသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အႏုိင္က်င့္မႈကို အစိုးရက
စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဗီြဒီယိုတြင္ပါရွိသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ေလးဦးကို တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး ရဲအရာရွိတစ္ဦးကို
ရာထူး ခ်ထားခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။
ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ အဓၶမက်င့္ခံခဲ့ရသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။ မွတ္တမ္းတင္
ထားသည့္

အဓၶမက်င့္မႈအမ်ားစုမွာ

အဓၶမက်င့္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။
မ်ိဳးျဖဳတ္ရန္ႏွင့္

အုပ္စုဖြဲ႔

အဓၶမက်င့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ

ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္

ရည္ရြယ္လ်က္

ကုလသမဂၢ

အမ်ားအျပားမွာလည္း
ကိုယ္စားလွယ္က

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို

အႀကံရွိရွိျဖင့္

အုပ္စုလိုက္

ရိုဟင္ဂ်ာအုပ္စုအား
က်ဴးလြန္ပံုရသည္ဟု

ခန္႔မွန္းသည္။ ခ်ပ္ျပင္ရြာ (ေရွာ့ပရာရြာ) မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ မိမိေက်းရြာအား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက မီးမရႈိ႕မီ
ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္က စစ္သားငါးဦး၏ အဓၶမက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ စစ္သားမ်ားက သူ႔နံၾကားကို ဓားျဖင့္
ေထာက္ထားၿပီး ပစ္သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အဓၶမက်င့္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ယင္းစြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားအေပၚ
စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေလာက္သည့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားအား အာဏာပိုင္တုိ႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။
အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား အေျခအေန
အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ား၏ အေျခအေနမွာ လူမ်ားႁပြတ္သိပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေကြ်းေမြးထားရွိမႈ
အဆင့္က်လာျခင္း၊ အစာ၊ အမိုးအကာ၊ က်န္းမာေရးအပါအ၀င္ ေဆး၀ါးႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား မလံုေလာက္ျခင္း
မ်ားျဖင့္ အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ဆိုး၀ါးလာခဲ့သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ပကတိအေျခအေန။ အစိုးရသတင္းမ်ားအရ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသည္ ခန္႔မွန္းေျခ ေထာင္ ၄၃ ခုႏွင့္ "စိုက္ပ်ိဳး
ေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးဌာနမ်ား" ဟု အမည္တပ္ထားေသာ ရဲဘက္စခန္း ၄၈ ခု ဖြင့္
လွစ္ထားသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနၾကရသည္။
အလုပ္ၾကမ္းျဖင့္

က်ခံရပါက

ျပစ္ဒဏ္ကာလ

ေလ်ာ့ေပါ့ေပးမႈမ်ားရွိသျဖင့္

အက်ဥ္းသားမ်ားက

ယင္းရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်ရန္ ပိုမိုလိုလားၾကသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုတစ္ခုက အက်ဥ္းေထာင္၊ ရဲဘက္စခန္း
မ်ိဳးစုံတြင္ အမ်ိဳးသား ငါးေသာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေသာင္း၊ စုစုေပါင္း အက်ဥ္းသား ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ ရွိမည္ဟု
ခန္႔မွန္းသည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသူ

ၾကပ္သိပ္ေနျခင္းသည္

အက်ဥ္းေထာင္၊

ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံရၿပီး

အက်ဥ္းသားႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ကို

အက်ဥ္းသားမ်ား
ရဲဘက္စခန္းအမ်ားစု၏
အမႈစစ္ေဆးဆဲ

က်န္အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္

ဆက္ႏြယ္သည့္ကိစၥေၾကာင့္

ရာဂဏန္းအနည္းငယ္

အဖမ္းခံရသည့္

ျပႆနာျဖစ္ၿပီး

ရွိႏုိင္သည္။

လူမ်ား

အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္

ထိန္းသိမ္းခံရသူတို႔ကို

ေရာေႏွာထားရွိသည္။

ခြထ
ဲ ားေလ့ရွိေသာ္လည္း

ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုမူ

အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတူထားရွိေၾကာင္း ေတ႔ြရသည္။
ေဆး၀ါးႏွင့္ အိပ္ရာတို႔မာွ လံုေလာက္ေလ့မရွိေခ်။ အိပ္ရာမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ဖ်ာတစ္ခ်ပ္၊ ကြပ္ပ်စ္တစ္ခု
သို႔မဟုတ္ သံမံတလင္းေပၚက ပလတ္စတစ္အခင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ အက်ဥ္းသားတို႔သည္ ေသာက္သံုးေရ
ကို အစဥ္အၿမဲရရွိသည္မဟုတ္ေပ။ ျဖစ္စဥ္အမ်ားအျပားတြင္ အက်ဥ္းသားတို႔၏ တရား၀င္ခြဲတမ္းျဖစ္ေသာ ေဆး၀ါး၊
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္တို႔ကို မိသားစု၀င္မ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးရသည္ဟုဆိုသည္။ ေရသန္႔၊ အက်ဥ္းေထာင္ ယူနီေဖာင္း၊
အိုး၊

ခြက၊္

ပန္းကန္မ်ားအပါအ၀င္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္

အက်ဥ္းသားတို႔က

ေထာင္ပိုင္ကို

ေငြေၾကးေပး၍

၀ယ္ရသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။
အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ

လံုေလာက္ေသာေဆး၀ါးကို

အခ်ိန္မွန္မရၾကေပ။

က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ

အေျခအေနႏွင့္ မေကာင္းသည့္ အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ငွက္ဖ်ား၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတိုး၊ တီဘီ၊
အေရျပားေရာဂါ၊

အစာအိမ္ေရာဂါမ်ားအပါအ၀င္

အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအ့စ္

ေရာဂါႏွင့္

ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။
ရာသီဥတုဒဏ္ကို

ေရာဂါဘယ

အျခားလိင္မွတစ္ဆင့္

ထိန္းသိမ္းမႈမေကာင္းေသာ
အကာအကြယ္မေပးႏုိင္ဘဲ

ထူေျပာၾကသည္။

ကူးစက္ေသာေရာဂါ
အက်ဥ္းေထာင္

ႂကြက္မ်ား၊

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း

ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ

ဆက္လက္

ရုပ္၀တၳဳအေဆာက္အအံုပစၥည္းမ်ားမွာ

ေႁမြမ်ားရွိၿပီး

မႈိမ်ားလည္းစြက
ဲ ပ္လ်က္ရွိသည္ဟု

အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။
ဆိုး၀ါးေသာ

အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင့္

လံုေလာက္သည့္

ေဆး၀ါးေစာင့္ေရွာက္မႈကို

အခ်ိန္မွန္မရရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္အတြင္း က်န္းမာေရးျပႆနာေပၚေပါက္ကာ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း
ေသဆံုးမႈမ်ား ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာ အဆိုးဆံုးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္

ပါ၀င္သည္။ မီဒီယာတစ္ခု၏

ေဖာ္ျပခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေထာင္မ်ားတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ယင္းတို႔တြင္
အသက္

၁၀

ႏွစ္အထိ

အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္
သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ေသာ

ငယ္ရြယ္သူမ်ားပင္
အတင္းအၾကပ္

ပါ၀င္ေၾကာင္း၊

အက်ဥ္းေထာင္

သို႔မဟုတ္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းခံေနရေၾကာင္း

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို

ျငင္းပယ္ခံေနရၿပီး၊

ေထာင္မဟုတ္ေသာ

ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းတို႔မွာ

ရခိုင္ျပည္နယ္အက်ဥ္းဦးစီးဌာနႏွင့္

လုံၿခံဳေရးအရာရွိမ်ား၏ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အႏုိင္က်င့္မႈကို ခံစားေနၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေနရာအခက္အခဲႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား
အတြက္ ဘာသာေရးက်င့္၀တ္ကို အျပည့္အ၀မလိုက္နာေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ၊ အက်ဥ္းက် ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီး
မ်ားမွာ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ခြင့္၊ သကၤန္း၀တ္ခြင့္၊ ကတံုးတံုးခြင့္၊ ဘုန္းႀကီးက်င့္၀တ္ႏွင့္
အညီ ဆြမ္းဘုန္းေပးခြင့္မ်ား ျငင္းပယ္ခံၾကရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပလ်က္ ေသာၾကာေန႔ႏွင့္
ရမန္ဒန္ဥပုသ္ကာလမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္အက်ဥ္းသားမ်ားအား အုပ္စုလိုက္ ဘုရား၀တ္ျပဳခြင့္ကို အာဏာပိုင္တို႔က
ျငင္းပယ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္

ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈမရွိ၊

ေနာက္ဆက္တြဲ

အေျခအေနရွိေၾကာင္း

စြပ္စမ
ြဲ ႈမ်ားအတြက္

တရားစီရင္ေရး

အေရးယူမႈမ်ားမရွိဘဲ

အာဏာပိုင္မ်ားထံ

တိုင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔

မေလ်ာ္ကန္ေသာ

(အုိင္စီအာစီ)

က

သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ။ အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းသားႏွင့္ အလုပ္စခန္းမ်ားသို႔ အိုင္စီအာစီက အကန္႔အသတ္
မရွိ

၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း

၀င္ေရာက္ခြင့္

မရွိေခ်။

အထူးလ်ိဳ႕၀ွက္

စစ္တပ္စခန္းႏွင့္

အုိင္စီအာစီက

အက်ဥ္းေထာင္မဟုတ္ေသာ

မိမိ၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို

ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္

အက်ဥ္းေထာင္

ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားကိုမူ
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္

ယင္းအစီရင္ခံစာမ်ားကို

အမ်ားျပည္သူသို႔

ထုတ္ေ၀ျခင္းမရွိသလို တျခားအဖြဲ႔ မ်ားသို႔ မွ်ေ၀ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေခ်။
(ဃ) အတင္းအၾကပ္ ဖမ္းဆီးမႈ သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းမႈ
အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္းကို ဥပေဒက အတိအက် မတားျမစ္ထားေသာ္လည္း ၂၄ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္
ၿပီး ထိန္းသိမ္းမည္ဆိုပါက

တရားရံုး၏

ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္သည္။

အစိုးရသည္

မတရားအသင္း

အက္ဥပေဒကို

ဆက္လက္အသံုးခ်လ်က္ လူမ်ား၊ မၾကာခဏ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု၊ ဘာသာေရး လူနည္းစုရွိရာေဒသရွိ လူမ်ားကို
အဓမၼဖမ္းဆီးေနသည္။
အက်ဥ္းသားအား မူလကခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ၿပီးလွ်င္ ဥပေဒအရ အာဏာပိုင္တို႔က ျပစ္ဒဏ္ကို
ထပ္တိုးၿပီး ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ အမ်ားျပည္သူ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးကို
အႏၲရာယ္ျပဳႏုိင္

ေသာလုပ္ရပ္ကို

က်ဴးလြန္သည္

သို႔မဟုတ္

က်ဴးလြန္မည္ဟုယူဆလွ်င္

တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္း၊

အမႈစီရင္ျခင္းမရွိဘဲ ဥပေဒအရ အာဏာပိုင္မ်ားက ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္သည္
ယင္းဥပေဒမ်ားကို
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
လယ္သမား၊

အဓိပၸာယ္ဆက္ဖြင့္ကာ

သတင္းေထာက္၊

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊

ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ား၊

ေက်ာင္းသား

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားကို

ထိန္းသိမ္းရန္ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။
အစိုးရသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမႈမစစ္ေဆးမီ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း
အထိန္းသိမ္းခံရသူကို တရားရံုး၌ ခုခံေခ်ပခြင့္ ေပးမထားေပ။
ရဲတပ္ဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ လုံၿခံဳေရးယႏၲရား၏ အခန္းက႑
အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳေသာ လက္ရွိစစ္တပ္အရာထမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ႀကီးတစ္ဦး ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ စစ္တပ္မွ
စစ္ဘက္လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ
စိုးမိုးေရးအတြက္

အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ

ၿငိမ၀
္ ပ္ပိျပားေရးတို႔အတြက္
တာ၀န္ပိုင္းျခားမႈမွာ

အရာရွိခ်ဳပ္ရံုးသည္
အဓိကတာ၀န္ရွိေသာ

မသဲကြဲသည့္

အထူးသျဖင့္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား၌

ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း
အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

အေျခအေနျဖစ္သည္။

ဥပမာ

ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္
သို႔ျဖစ္၍

တရားဥပေဒ

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊

ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္

ၾသဂုတ္လမွစတင္သည့္

ရခိုင္ျပည္နယ္

စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ စစ္တပ္တပ္မွဴးမ်ားက လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္အားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

အေပၚတြင္လည္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိပံုရသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွာလည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏လက္ေအာက္ပင္
ျဖစ္သည္။
ၾသဂုတ္လမွစတင္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ မိမိတို႔တစ္ဖြဲ႔တည္းျဖစ္ေစ၊
စစ္တပ္ႏွင့္ေပါင္းလ်က္ျဖစ္ေစ၊ ရိုဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိ
သည္။ ေဒသခံရဲတပ္ဖြ႔သ
ဲ ည္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို အကာအကြယ္
ေပးခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယင္းသို႔ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိ
သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုလားျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။
ပဋိပကၡေဒသႏွင့္ အခ်ိဳ႕အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ကိုယ္ထိလက္
ေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို

ၿခိမ္းေျခာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေျခာက္လွန္႔ျခင္းမ်ားျဖင့္

အဆိုပါမတရားမႈမ်ားအတြက္

သတင္းထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရွိဘဲ

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ

အရပ္သားမ်ားကို

စစ္တပ္၏စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို
ေယဘုယ်အားျဖင့္

ဆက္လက္

အမ်ားျပည္သူအား

ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္လ်က္ရွိသည္။

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ မတရားဖိႏွိပ္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဥပေဒစနစ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို အသံုးျပဳခဲလွၿပီး
ထိေရာက္အသံုး၀င္မႈ မရွိဟု ယူဆထားၾကသည္။
ပဋိပကၡေဒသႏွင့္

အခ်ိဳ႕အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္

ေဒသမ်ား၏

ျပင္ပတြင္မူ

ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ

ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ အဓိကအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္ရဲလုပ္ငန္းစြမ္းရည္ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္ျငားလည္း
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့

အလြန္အမင္းကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္

ထိေရာက္ေသာရဲလုပ္ငန္းအတြက္
လူကုန္ကူးမႈ၊

စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ေငြေၾကးမႈခင္းမ်ားကဲ့သို႔

စြမ္းရည္တိုးတက္ေရးတြင္
ျပဳေသာ္လည္း

စစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္လြန္းေသာ

ရဲတပ္ဖြဲ႔အႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕က

အေရးႀကီးေသာမႈခင္းမ်ားကို

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏

ရဲတပ္ဖြဲ႔၏စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္မႈ

စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္သည့္

အကူအညီရယူမႈ၏

စြမ္းရည္မွာ

ဆက္ဆံေရးရွိျခင္းမ်ားက
မူးယစ္ေဆး၀ါး၊
အထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို

ပီပီျပင္ျပင္မရွိလွေပ။

အသိအမွတ္

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္

ေဒသခံတို႔အေပၚ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၿခိမ္းေျခာက္လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏
တစ္ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေစာင့္ၾကပ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား တိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု အခ်ိဳ႕အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ဆိုသည္။
ဖမ္းဆီးမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အထိန္းသိမ္းခံမ်ားအား ဆက္ဆံမႈ
ရွာေဖြမႈ၊

ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအတြက္

ဥပေဒအရ

ေယဘုယ်အားျဖင့္

၀ရမ္းလိုအပ္ေသာ္လည္း

စစ္ဘက္လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ၀
ွ န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔စိတ္တိုင္းက် ရွာေဖြဖမ္းဆီးေနဆဲဟု
သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။
ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္

ျပစ္မႈမွအပ

ထိန္းသိမ္းခံရသူအား

ေရွ႕ေန႔ႏွင့္တိုင္ပင္ခြင့္ကို

ဥပေဒအရ

ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိဘဲ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အစိုးရကခန္႔အပ္သည့္ ေရွ႕ေနထားရွိေပးသည္။
ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ားျပည္သူအား လြတ္လပ္မွ်တေသာ ဥပေဒအကူအညီရရွိေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ
အကူအညီေပးသည့္၀န္ထမ္းမ်ားအား

ဥပေဒအကာအကြယ္ေအာက္တြင္

လြတ္လြတ္လပ္လပ္

လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရကဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေရးဆုိင္ရာဥပေဒကို ေမလတြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။
လက္ေတြ႔အလုပ္ျဖစ္ေသာေနေသာ အာမခံစနစ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္အာမခံအတြက္ လာဘ္ေငြေပးရျခင္းမွာ
ပံုမွန္ျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ အာမခံေပးေလ့ရွိၿပီး တရားခံမွာ အာမခံမရမီ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အမ်ားအျပား
တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရသည္ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအား မည္သူႏွင့္မွ
အဆက္အသြယ္ လုပ္ခြင့္မေပးဘဲ ေရွ႕ေနႏွင့္ တိုင္ပင္ခြင့္ကိုလည္း ျငင္းပယ္ေလ့ရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္း။
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

မံုးကိုးၿမိဳ႕၌

အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း
စစ္တပ္သည္

သိရသည္။

ကခ်င္ႏွစ္ခ်င္းအသင္းေတာ္မွ

၂၀၁၆၊

ဒီဇင္ဘာတြင္

အမႈေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ

ဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ လမ္းေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႔အား ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ ေရာက္သည္အထိ
အဆိုပါ ကခ်င္ႏွစ္ဦးအား ထိန္းသိမ္းထားသည္ကို ၀န္ခံခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။ စစ္တပ္က ဗံုးေဖာက္ခြဲျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ဟု
စြပ္စြထ
ဲ ားေသာ မံုးကိုးၿမိဳ႕ရွိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုသို႔ သတင္းေထာက္အခ်ိဳ႕ လာေရာက္ရန္ အကူအညီ
ေပးခဲၿ့ ပီးေနာက္ အဆိုပါ ကခ်င္ႏွစ္ဦးအား စစ္တပ္က ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္လၾကာေအာင္ မည္သူႏွင့္မွ်
အဆက္အသြယ္လုပ္ခြင့္မရဘဲ ထိန္းသိမ္းထားၿပီးေနာက္ စစ္တပ္က အဆုိပါကခ်င္ႏွစ္ဦးအား ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္ (ေကအုိင္ေအ) ကို အားေပးကူညီမႈျဖင့္ စြပ္စက
ြဲ ာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီး
ရာတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) အရ တရားစြဆ
ဲ ိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္တပ္က
အရပ္သားမ်ားအား

ဗံုးခြတ
ဲ ိုက္ခိုက္သည္ဟု

ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာတစ္ခုႏွင့္

အင္တာဗ်ဴးတြင္

ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို

အေျခခံလ်က္ မတ္လတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မျဖင့္ ထပ္မံ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလ

တြင္

အာဏာပိုင္တို႔က

ဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ကို

ေထာင္ဒဏ္

ေလးႏွစ္ႏွင့္သုံးလ၊

လမ္းေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းအား ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ႏွင့္ သုံးလ အသီးသီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ကေလးစစ္သားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိ၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျပည္ပမီဒီယာတစ္ခုအား ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္
အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားသျဖင့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ေအာင္ကိုေထြးအား စစ္တပ္ကို အၾကည္ညိုပ်က္ေစမႈျဖင့္
အာဏာပိုင္တို႔က ၾသဂုတ္လတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎ကိုအင္းစိန္ေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂
ရက္ေန႔က အာမခံေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္အထိ ယင္းအမႈအား ဆက္လက္စစ္ေဆးဆဲ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ စစ္တပ္က အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစမႈရွိေၾကာင္း၊
ရခုိင္ျပည္နယ္၌ လူသားတံတုိင္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စခ
ြဲ ဲ့သည့္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဒုတိယျပန္ၾကားေရး
အရာရွိ ဦးခိုင္မ်ိဳးထြန္းအား ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလက စီရင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ လ ခ်မ်တ္ခဲ့သည္။
ဦးခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္ ၁၅ လ ၾကာ ထိန္းသိမ္းခံထားရၿပီးျဖစ္သျဖင့္ က်န္ သုံးလသာ ထပ္မံအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။
အမႈမစစ္မီထိန္းသိမ္းျခင္း။

သံသယရွိသူမ်ားကို

အမႈမစစ္ေဆးမီ

တရားသူႀကီးေရွ႕ေတာ္ေမွာက္

မတင္သြင္းဘဲ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္စြပ္စခ
ြဲ ်က္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းသည္ကို အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ဥပေဒအရ ႏွစ္ပတ္အထိ
ထိန္းသိမ္းခြင့္ရွိသည္။ (သက္တမ္း ႏွစ္ပတ္ တိုးႏုိင္သည္။) ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ဥပေဒကခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏွစ္ပတ္ကာလ
အတိုင္း သံသယရွိသူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး စြခ
ဲ ်က္မတင္ႏုိင္ပါက ၾကားထဲတြင္ တရားသူႀကီးထံသြားေရာက္၍
တစ္ခါတစ္ရံ ႏွစ္ဖက္တိုင္ပင္ကာ ခ်ဳပ္ရက္ကာလကို သက္တမ္းတိုးၾကေၾကာင္း ေရွ႕ေနတို႔ကဆိုသည္။ ေ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။
လြတၿ္ ငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္။ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေရးအဖြဲ႔ (ေအေအပီပီ) က
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု သတ္မွတ္ထားသူ ၆၄ ဦးအပါအ၀င္ အက်ဥ္းသား ၂၅၉ ဦးအား ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္
လြတၿ္ ငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ျပန္လြတ္လာသူမ်ားအထဲတြင္

မြတ္ဆလင္ဘာသာေပါင္းစံု

လႈပ္ရွားသူ

ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ စစ္တပ္ကို ေ၀ဖန္ခဲ့သူ လွဖုန္း၊ အမွန္တကယ္မရွိဟု ယူဆရသည့္
ျမန္မာမြတ္ဆလင္တပ္မေတာ္၏

အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားဟုစြပ္စြဲၿပီး

ယခုဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ

အေရးေပၚစီမံခ်က္

အက္ဥပေဒအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲရ
့ သည့္ ၁၂ ဦးအနက္ ရွစ္ဦးတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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(င) အမ်ားေရွ႕ေမွာက္ တရားစီရင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရမႈ
ႏုိင္ငံေရးရလဒ္အတြက္ တရားရံုးမ်ားကို အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိၿပီး၊ ယင္းျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ျငင္းပယ္
ဖယ္ရွားရန္ အသံုးခ်ေလ့ရွိေသာ္လည္း ဥပေဒက လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးကို ေတာင္းဆိုသည္။ တရားစီရင္ေရး
စနစ္တစ္ခုလံုး၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမွာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္

သို႔မဟုတ္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏

အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္

ေလ့လာမႈအရ

ရဲဌာနရွိ

ရွိေနသေယာင္ေယာင္

အထိန္းသိမ္းခံရသူႏွင့္

ထင္မွတ္ရသည္။

ေတြ႔ဆံုခြင့္ရေရးမွသည္

အရပ္ဘက္

အမႈ၏ရလဒ္ကို

မသမာေသာနည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲရန္အဆင့္အထိ အဆင့္တိုင္းရွိ အရာရွိမ်ားသည္ ဥပေဒလုပ္ငန္းျပင္ပေငြေၾကးမ်ား
ရယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု
အေရးယူမႈမ်ား

ရွိသည္ဟု

ဆိုသည္။

တရားသူႀကီးမ်ား၊

ေဖာ္ျပထားေသာ

၂၀၁၆

တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို

ခုႏွစ္

စည္းကမ္းပိုင္းအရ

ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကုိ

ျပည္ေထာင္စု

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအတြက္ တရားသူႀကီးမ်ားကို တရား၀င္အေရးယူမႈ
မရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ၂၅ ဦး ႏွင့္ ခရိုင္ တရားသူႀကီး ၂၃ ဦးတို႔ကို သတိေပးစာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အမႈစစ္ေဆးမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
ဥပေဒအရ

အမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္

မွ်မွ်တတ

တရားစီရင္ခြင့္ေပးထားသည္၊

သုိ႔ေသာ္လည္း

ျခြင္းခ်က္အမ်ားအျပား ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ခ်ိဳးေဖာက္ခြင့္
ရွိေနသည္။

သာမန္မႈခင္းမ်ားတြင္

ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္

အယူခံတင္ခြင့္

တရားခံမ်ားသည္

လြတလ
္ ပ္စြာ
စသည့္

တရားစီရင္ခြင့္၊

တရားရံုးသို႔

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို

အမ်ားျပည္သူ

တရားရံုးက

လာေရာက္ခြင့္၊

ေလးစားလိုက္နာသည္။

ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္းစီရင္ျခင္း မခံရမီ အျပစ္မရွိဟု ယူဆခံရခြင့္၊ မိမိအား စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားကို

ခ်က္ခ်င္းအေသးစိတ္

အသိေပးခံရခြင့္၊

မိမိအား

တရားစီရင္မႈကို

တက္ေရာက္ၾကားနာခြင့္၊

လြတ္လပ္စြာ

အဓိပၸာယ္ေဖာ္ခြင့္၊ ေသဒဏ္စီရင္ခံရႏုိင္ေသာ အမႈမ်ားမွအပ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရွ႕ေနႏွင့္ တိုင္ပင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္
အစိုးရစရိတ္ျဖင့္

ေရွ႕ေနငွားရမ္းခြင့္

စသည့္ခံစားခြင့္မ်ား

မရရွိေခ်။

ခုခံေခ်ပရန္

လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္

အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးမထားေခ်။ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွာ တရားရံုးအမႈမစစ္ေဆးမီ ျပင္ဆင္ရန္အခ်ိန္ ၁၅ ရက္
ရေလ့ရွိသည္။ တရားခံက အယူခံ၀င္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း အယူခံၾကားနာမႈ အမ်ားစုမွာ ယခင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ ျပန္၍
အတည္ျပဳေလ့ရွိသည္။

အတင္းအၾကပ္ထြက္ဆိုခ်က္

သို႔မဟုတ္

တရားခံ၏

ေျဖာင့္ခ်က္အား

တရားရံုး၌

အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ မရွိေသာ္လည္း ယင္းကိစၥႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ အာဏာပိုင္တုိ႔က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
ေလ့ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။ အျပစ္ကို၀န္ခံပါက ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမည္ဟူေသာကတိျဖင့္ အတင္း
အၾကပ္ ၀န္ခံခုိင္းသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာအခ်ိဳ႕ ရရွိသည္။
သာမန္မႈခင္းစစ္ေမးမႈမ်ားအား အမ်ားျပည္သူ တက္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္အမႈႏွင့္
တို္က္ရိုက္မသက္ဆုိင္သူမ်ားအား တရားရံုး၀င္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရမႈမ်ားရွိသည္။ တရားခံေရွ႕ေနက မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား
တစ္ခါတစ္ရံေခၚယူၿပီး အျပန္အလွန္စစ္ေမးခြင့္ရွိေသာ္လည္း မ်က္ျမင္သက္ေသကို ရင္ဆုိင္ၿပီး သက္ေသခံမ်ား တင္ျပ
ခြင့္မရွိေခ်။ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ရခြင့္ ရွိၾကေသာ္လည္း
တရားခံ၏ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ လက္လွမ္းမီမႈမွာ လံုေလာက္မႈမရွိတတ္ေပ။ ဖမ္းဆီးခံရသူ၏ မိသားစုအား ရဲမ်ားက
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိျခင္း၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို မေျပာျခင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
ေတြ႔ဆံုခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိသည္။ ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားကလည္း

ျပည္သူမ်ား

အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဥပေဒအခြင့္အေရးမ်ားကို မသိနားမလည္မႈ အလြန္အမင္း ႀကီးမားၿပီး အမ်ားျပည္သူလိုအပ္ခ်က္ကို
ျဖည့္ဆည္းရန္ ေရွ ႔ေနအလံုအေလာက္မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ဥပေဒအရ

ျပစ္ဒဏ္တိုးခ်ဲ႕ခြင့္ကို

အစိုးရက

ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးသည္

တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ႏွစ္လျဖင့္ ေျခာက္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း တစ္ႏွစ္သက္တမ္းအထိ ေထာင္ဒဏ္ပမာဏကို တစ္ဖက္သတ္
တိုးႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွင့္ အထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား
သတင္းေထာက္၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္ကို ေ၀ဖန္သူမ်ားကို အစိုးရက ယခုႏွစ္အတြင္း
ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းဖမ္းဆီးလ်က္ရွိသည္။ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရးပုဒ္မမ်ားႏွင့္မဟုတ္ဘဲ
အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခုခုတြင္

ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈအေၾကာင္းျပၿပီး

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း

အထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားကိုပါ

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

ေအာက္တိုဘာလအထိ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

ထည့္တြက္မည္ဆိုပါက

အေရအတြက္မွာ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ၿပီး ၄၅ ဦး၊ ထိန္းသိမ္းခံရဆဲ/အမႈစစ္ေဆးဆဲ ၄၉ ဦးႏွင့္ အာမခံျဖင့္ လႊတ္ထားသူ ၁၂၇
ဦး ရွိသည္ဟု အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဆုိအရ သိရသည္။ အဆုိပါ ကိန္းဂဏန္းတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီးရွိႏုိင္သည့္
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္

အထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၸာယ္ႏွင့္

အႀကံဳး၀င္ႏုိင္သူမ်ား

ပါ၀င္ျခင္း

မရွိေသးေခ်။
လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားအျပားမွာ ထူးထူးျခားျခား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံေနရသလုိ
ေထာင္မက်ခင္က တက္ေနဆဲေက်ာင္းမ်ား ျပန္တက္ခြင့္မရျခင္း၊ ခရီးသြားခြင့္ စာရြက္စာတမ္းမရျခင္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္
သို႔မဟုတ္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံမႈ စာရြက္စာတမ္းမရျခင္း စသည့္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။
ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒအရ

လြတ္ေျမာက္လာေသာ

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားသည္

အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္

ထပ္မံအဖမ္းခံရပါက က်န္ရွိေနသည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ဆက္လက္က်ခံရႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိသည္။
တရားမမႈက်င့္ထံုးႏွင့္ ကုစားမႈမ်ား
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ တရားမ ကုစားမႈမ်ားကို သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မရွိေခ်။ သို႔ရာ
တြင္ တရားလိုသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ တရားမ ကုစားမႈကို
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ဆိုး၀ါးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ေဒသဆုိင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ထံသို႔ အယူခံ၀င္ႏုိင္ဖြယ္ မရွိေခ်။
ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ ေလ်ာ္ေၾကး
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေျမကို ႏုိင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆိုင္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ဥပေဒအရ ေျမယာမွတ္ပံု
တင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္
ယခုႏွစ္အတြင္း ေျမသိမ္းမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ယခင္ေျမသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈမွာလည္း အနည္း
ငယ္သာ ရွိသည္။
၂၀၁၆

ခုႏွစ္

ေျမအသံုးခ်ေရးမူ၀ါဒက

အေသးစားလယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္သူ၊

ရပ္ရြာလူထု၊

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာသူမ်ား၏ တရား၀င္ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ မွတ္ပံုတင္ေရးကို အေလးအနက္ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္က တရား၀င္
အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ေသာ

ဓေလ့ထံုးတမ္းအခြင့္အေရးကိုလည္း

မွတ္ပံုတင္ျခင္းတို႔လည္း

ပါ၀င္သည္။

ဥပေဒအရ

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊

အစိုးရကေျမကို

ကာကြယ္ျခင္း၊

အသံုးမျပဳေသာေျမအျဖစ္

ေနာက္ဆံုး၌
ေၾကညာကာ

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူထံကို လႊဲအပ္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ အျခားအသံုးျပဳခြင့္ ေပးႏုိင္သည္။ ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္
ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းဆုိင္ရာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

တရားစီရင္ေရးအရ

ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည္

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မည္သည့္ဥပေဒတစ္ခုတြင္မွ် ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေခ်။ ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္းတို႔အတြက္ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

လူနည္းစု

တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ရာေဒသတြင္

က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ

အစဥ္အလာစုေပါင္းေျမပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳထားသည္မွာ
စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္ဟု အရပ္ဘက္အဖြ႔မ
ဲ ်ားက ဆိုသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမအား အစိုးရက အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳရန္
သိမ္းယူပါက

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္

အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပ႒ာန္းထားသည့္

၁၈၉၄

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း

လယ္ယာေျမ

မွ်မွ်တတေပးေလ်ာ္ရန္

သိမ္းဆည္းေရးအက္ဥပေဒကို
ဥပေဒတြင္

အာမခံျပ႒ာန္းခ်က္

မပါရွိျခင္းကို အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ေ၀ဖန္ၾကသည္။
လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းဥပေဒအပါအ၀င္ ေျမဥပေဒမ်ားမွာ လံုေလာက္ေသာ
အကာအကြယ္ က်င့္ထံုးမ်ားမပါရွိဘဲ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းကို အားေပးေနသည္ဟု သုေတသီတို႔ကဆိုသည္။
ကခ်င္၊ မြန္၊ ကရင္၊ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ အၿပိဳင္ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ အစဥ္အလာ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ ပံုစံ
မ်ားမွာ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားအရ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ခံရဖြယ္မရွိေခ်။
ပါလီမန္၏ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ယင္း၏အစီရင္ခံစာ
အရ အႀကံျပဳခဲ့ေသာ ဧကေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး အစိုးရ၏ သိမ္းဆည္းခံထားရကာ အသံုးမျပဳသည့္ေျမမ်ား ျပန္ေပးေရး
သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးတို႔အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အာဏာမရွိေပ။ မီဒီယာသတင္း
မ်ားအရ သိမ္းဆည္းခံေျမ ျပန္ေပးေရးမွာ တိုးတက္မႈမရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေလးႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ
အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိပါက ေျမကိုျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ဟု ဥပေဒက ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း စစ္တပ္က သိမ္း
ဆည္းထားသည့္ ေျမမ်ားမွာ ယင္းသတ္မွတ္ကာလထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ၿပီး အသံုးမျပဳဘဲ က်န္ရွိေနသည္ဟု
အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက အစီရင္ခံၾကသည္။
စစ္တပ္က
လက္ေအာက္ရွိ

၀န္ႀကီးေနရာကို

ခန္႔ထားေသာ

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္

၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္
လယ္ယာေျမ

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန

ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းကို

ႀကီးၾကပ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမကို လယ္သမားမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ျဖစ္စဥ္ အနည္းဆံုး ေလးခု
ရွိသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊
အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ႏွင့္
စနစ္တက်မရွိဘဲ

စစ္တပ္တို႔အပါအ၀င္

ေျမအသိမ္းခံခဲ့ရေသာ

လယ္သမားႏွင့္

ေက်းလက္ေဒသခံ အမ်ားအျပားမွာ လံုေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားမရရွိခဲ့ေပ။
(စ) ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ မိသားစု၊ အိမ္ သို႔မဟုတ္ စာမ်ားအား အတင္းအၾကပ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒမဲ့ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈ
ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္မႈႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈတို႔ကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ္လည္း
ယင္းအကာအကြယ္မ်ားမွာ ထိေရာက္မႈနည္းပါးသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေပးစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဥပေဒက အကာ
အကြယ္မေပးထားဘဲ

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား၏

လုပ္ငန္းမ်ားကို

အစိုးရက

တိုးခ်ဲ႕ေစာင့္ၾကပ္ေနခဲ့ေၾကာင္း

လႈပ္ရွားသူမ်ားကဆိုသည္။ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အစိုးရသည္ ဆင္းကတ္အားလံုးအား မွတ္ပံုတင္ရန္
သတ္မွတ္ခဲၿ့ ပီး မွတ္ပံုမတင္သည့္ ဆင္းကတ္ ေျခာက္သန္းကို ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။ မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားသည္
ဆင္းကတ္

မွတ္ပံုတင္ရန္

၎တို႔အမည္၊

ႏိုင္ငံသားကတ္မိတၱဴ၊

ေမြးသကၠရာဇ္၊

လိပ္စာ၊

က်ား/မ၊

လူမ်ိဳးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈကို စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
မ်ားကို နီးနီးကပ္ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု အခ်ိဳ႕လႈပ္ရွားသူမ်ားကဆိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကမူ ယင္းသို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မႀကံဳေတြ႔ရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ အစိုးရသည္ သတင္းတပ္ဖြ႔ဲ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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(တရား၀င္ ရဲေထာက္လွမ္းေရးကြန္ရက္) ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အသံုးျပဳ၍ ေစာင့္ၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္
သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ (အပိုင္း ၂-ဃ ကို ၾကည့္ပါ။)
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားတို႔ တရား၀င္လက္ထပ္မႈမ်ားကို
လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အမိန္႔တစ္ခုအရ ဥပေဒအရာရွိမ်ားအား တားျမစ္
ထားသည္။ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ႀကိဳၾကား ႀကိဳၾကား လိုက္နာမႈရွိသည္။
တသမတ္တည္းက်င့္သံုးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမိသားစု
တြင္ ကေလး ႏွစ္ေယာက္ထက္ ပိုေမြးျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ ထို႔အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုမွာ
လက္ထပ္ရန္

တရား၀င္ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုသည္။

ခြင့္ျပဳမိန္႔ေစာင့္စားရခ်ိန္မွာ

တျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္မူ

တစ္ႏွစ္ခန္႔

ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး

လိုအပ္ျခင္းမရွိေခ်။

လာဘ္ထိုးရန္လည္း

လက္ထပ္ရန္
လိုေလ့ရွိသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အဆိုအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္
ရိုဟင္ဂ်ာမိသားစုမ်ား

လက္ထပ္ခြင့္တင္ေရးအတြက္

ေနာက္ထပ္

လိုအပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို

ေတာင္းခံရန္

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ညႊန္ၾကားခ်က္အသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားတြင္
လက္ထပ္ရန္ အသက္ျပည့္မီေၾကာင္း ခရိုင္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အာဏာပိုင္ထံမွ ေထာက္ခံစာ၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း
ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကင္းရွင္းေၾကာင္း က်န္းမာေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံစာ၊ လက္ထပ္မည့္သူမ်ားမွာ
အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္မက်ဖူးေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ကြသ
ဲ ည္မွာ အနည္းဆံုး သုံးႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံစာတို႔ ပါ၀င္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လက္ထပ္ပါက ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ားမွာ
လိမ္ညာလက္ထပ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည့္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒအရ အေရးယူခံရႏိုင္ကာ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္
ေငြဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
(ဆ) ျပည္တြင္းပဋိပကၡအတြင္း မတရားမႈမ်ား
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျပင္ပရွိ

လူ႔အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို

ဤအစီရင္ခံ

တစ္ေလွ်ာက္ အျခားအခန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အင္အားအလြန္အကၽြံသံုးစြမ
ဲ ႈႏွင့္ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ၾကာျမင့္လွၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ မတရားမႈမ်ားမွာ တိုင္းျပည္အႏွံ႔ ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း အေျခအေနမွာမူ မ်ိဳးစံုကြျဲ ပားျခားနားသည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ေဒသအမ်ားစုတြင္ အရပ္သားလူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ စနစ္တက်က်ဴး
လြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဆင္းလာေနသည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒသအမ်ားအျပားမွာ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ႔ရ
ဲ ွစ္ဖြ႔ဲ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ
ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ) တြင္ အက်ဳံး၀င္သည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတြင္

အန္စီေအ

လက္မွတ္

ထိုးထားေသာအဖြဲ႔ႏွင့္

အန္စီေအ

လက္မွတ္မထိုးထားေသာ

အဖြ႔မ
ဲ ်ားအၾကား တုိက္ပမ
ြဲ ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ
အရပ္သားမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္ရေလာက္ဖြယ္ အၾကမ္းဖက္မႈစြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡ အမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းႏွင့္
ေတာင္ပိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္အၾကား တိုက္ပမ
ြဲ ်ား
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး

ၾသဂုတ္လအေစာပိုင္းတြင္

ေအေအ

ႏွင့္

ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရး

(ေအအယ္လ္ပီ)

တပ္မေတာ္တို႔ အၾကား၌လည္း တိုက္ပျြဲ ဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္မူ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ တေအာင္း အမ်ိဳးသား
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (တီအန္အယ္လ္ေအ)၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (အာစီအက္စ္အက္စ္)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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တို႔ႏွင့္ တိုက္ပမ
ြဲ ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္။ အာစီအက္စ္အကစ္မွာ အန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။
အာစီအက္စ္အက္စ္ ႏွင့္ တီအန္အယ္လ္ေအ အၾကားတြင္လည္း တိုက္ပမ
ြဲ ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ အဆုိပါ
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္တို႔သည္ ျပန္ေပးဆြျဲ ခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သံသယရွိသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
ေက်းရြာမ်ားကို မီးရိႈ႕႔ျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြခ
ဲ ်က္မ်ား ရွိေနသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္

ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္

စစ္တပ္ႏွင့္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား

ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာျပည္သူမ်ား

ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရၿပီး

အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ စစ္ေဘးဒုကၡဒဏ္ကို ပိုမိုဆိုး၀ါးေစလ်က္ရွိသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာဒုကၡသည္ အမ်ားအျပား
ေနထိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားသို႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
အကူအညီမ်ား

သြားေရာက္မႈကို

စစ္တပ္က

ပိတ္ဆို႔ထားၿပီး

ယင္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္းသို႔

စစ္တပ္က

မၾကာခဏပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု အန္ဂ်ီအုိအဖြ႔မ
ဲ ်ားက အစီရင္ခံသည္။
ဒီဇင္ဘာလလယ္က လိုင္ဇာရွိ ေကအုိင္ေအ ဌာနခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေကအုိင္ေအ
စခန္းမ်ားအား စစ္တပ္က ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အနည္းဆံုး အရပ္သားတစ္ဦး ေသဆံုးသည္ဟုဆိုၿပီး
ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပား ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ စစ္တပ္က လိုင္ဇာအနီး လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္
ပစ္ခတ္ရာ အနီးရွိ ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ၾသဇာလႊမ္းမိုးရာ ေဒသအမ်ားစုတြင္ စစ္တပ္က ဆက္လက္ တပ္စြဲ
ထားကာ ၿမိဳ႕ရြာအမ်ားစုႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားကို စစ္တပ္ကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ႏွိပ္
စက္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းျခင္း၊ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳျခင္းမ်ား
အပါအ၀င္ မတရားမႈမ်ားကို အစိုးရစစ္တပ္သာမက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကလည္း က်ဴးလြန္ၾကသည္
ဟူေသာ စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္လက္ထြက္ေပၚေနခဲ့သည္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္
လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားကို

စစ္တပ္က

မုဒိန္းက်င့္သည္ဟု

စြပ္စၾြဲ ကသည္။

အဆိုပါမတရားမႈမ်ားႏွင့္

ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွာ ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ေနၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား။ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားသည္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားေရွ႕ေမွာက္ စံုစမ္းစစ္ေမးျခင္း
သို႔မဟုတ္

တာ၀န္ခံမႈမရွိဘဲ

စစ္တပ္အား

အရပ္သားမ်ားကို

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက

သတ္ျဖတ္၊

ႏွိပ္စက္၊

အၾကမ္းဖက္သည္ဟု

ထိုးစစ္ဆင္အၿပီးတြင္

အရပ္သားမ်ားကို

စြပ္စမ
ြဲ ႈမ်ားရွိသည္။
စုေပါင္းအျပစ္ေပးၿပီး

စစ္တပ္က ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ကိုင္တြယ္သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိသည္။ ေလေၾကာင္းမွ ဗံုးႀကဲျခင္းအပါအ၀င္
စစ္တပ္၏ အင္အားကို မခြမ
ဲ ျခား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရသည္။ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊

အထူးသျဖင့္

အာစီအက္စ္အက္စ္

ႏွင့္

တီအန္အယ္လ္ေအ

တို႔သည္

ၿပိဳင္ဖက္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၏ အဖြ႔၀
ဲ င္အျဖစ္ သံသယရွိသူ အရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေလ့ရွိသည္ဟု စြပ္စမ
ြဲ ႈမ်ားရွိသည္။
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္

ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္

အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား

ယခုႏွစ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေခါင္ ရိုမန္ကက္သလစ္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ကိုအင္ခြမ္ဂမ္ေအာင္၊
ကိုမရန္ဘရန္ဆိုင္းႏွင့္ ကိုလဗ်ေနာ္ခြမ္တို႔အား အမွတ္ ၃၁၉

ေျချမန္တပ္ရင္းမွ စစ္သားမ်ားက ေမလ ၂၅ ရက္တြင္

ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ စခန္းတာ၀န္ခံမ်ားအဆိုအရ အဆိုပါတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ေတာထဲတြင္ ထင္းရွာရင္း
စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးသြားျခင္းျဖစ္ကာ ေျမျမဳပ္ထားသည့္ ၎တို႔၏အေလာင္းမ်ားကို ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရြာသား
မ်ားက ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အန္ဂ်ီအုိတို႔က အစီရင္ခံသည္။ အဆိုပါသတ္ျဖတ္မႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ စစ္သည္
ေျခာက္ဦးအား

တရားစစ္ေဆးမႈကို

ေလ့လာရန္

ရြာသားမ်ားကို

စစ္တပ္က

စက္တင္ဘာ

၁၅

ရက္ေန႔တြင္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

စစ္သား

ငါးေယာက္မွာ

အျပစ္ရွိေၾကာင္း၀န္ခံၿပီး

တပ္ရင္းမွဴးကမူ

အျပစ္မရွိေၾကာင္း

ထြက္ဆိုသည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းအမႈအတြက္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္မႈမွာ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္အထိ မၿပီးျပတ္ေသးေခ်။
ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နမၼတီးအနီး စစ္တပ္စခန္းတစ္ခုအနားတြင္ အပိုင္းပိုင္းျပတ္ေန
ေသာ ေဖာင္ကပ္ေနာ္လတ္ႏွင့္ လဘန္ေနာ္ေဘာက္တို႔၏ အေလာင္းဓာတ္ပံုမ်ား လူမႈမီဒီယာတြင္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံလာသည္။ ၎
တို႔ႏွစ္ဦး၏ မိသားစုက ေဒသခံစစ္တပ္ကို ဆက္သြယ္သည့္အခါ ေျမျမွဳပ္မိုင္းေထာင္ရင္း ေသဆံုးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ စစ္တပ္က ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ေကအုိင္ေအတပ္သားမ်ားဟု စြပ္စသ
ြဲ ည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ားကမူ
အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားႏွစ္ဦးမွာ ငါးျမွားရာတြင္အသံုးျပဳရန္ မိုင္းဗံုးကို ယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ၾသဂုတ္လ ၈
ရက္ ညေနတြင္ စစ္တပ္က ယင္းတိုင္းရင္းသားႏွစ္ဦးကို နမၼတီးနား၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းေၾကာင္းသည္ကုိျမင္ေၾကာင္း
ရြာသားအမ်ားအျပားက ေျပာၾကသည္။ ေပါက္ကြဲသံကုိ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ နံနက္တြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက
ၾကားခဲၾ့ ကရသည္။ အေလာင္းမ်ားကို စစ္တပ္က ေျမမျမွဳပ္မီ ေသဆံုးသူ မ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရန္
အာဏာပိုင္တို႔က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စမ
ြဲ ႈမ်ားရွိသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႔က အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
အဓၶမေခၚေဆာင္ျခင္း။

ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္

အစိုးရစစ္သားမ်ားက

ရြာသားမ်ားကို

အဓၶမဖမ္းဆီးသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားရရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အာစီအက္စ္အက္စ္ တို႔ ထိပ္တိုက္
ရင္ဆိုင္မိၿပီးေနာက္ လက္တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔၌ အသက္ ခုနစ္ႏွစ္သား ကေလးငယ္တစ္ဦး
အပါအ၀င္ ရြာသား ခုနစ္ဦးကို စစ္တပ္က ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက စြပ္စသ
ြဲ ည္။
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည္ဟု စြပ္စခ
ြဲ ံရသူ သို႔မဟုတ္ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ေထာက္ခံ
အားေပးသူဟု အထင္ ခံရသူမ်ားကို စစ္တပ္ကႏွိပ္စက္မႈ၊ ရိုက္ႏွက္မႈမ်ားရွိသည္ဟု အန္ဂ်ီအုိ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္
ေဖာ္ျပသည္။

ေကအုိင္ေအ၏

အတင္းအၾကပ္

အလုပ္ခုိင္းေစမႈႏွင့္

အတင္းအၾကပ္

တပ္သားသစ္

စုေဆာင္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ား ဆက္လက္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
စစ္တပ္သည္

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္

တိုင္းရင္းသား

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္

မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား

လိင္အၾကမ္းဖက္ မႈခင္းမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ထင္ရွားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက အစီရင္ခံသည္။
အရပ္သားမ်ားကို ေပၚတာအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစမႈ ရပ္ဆုိင္းေရး လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို စစ္တပ္က
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ အတည္မျပဳႏုိင္ေသာ သတင္းမ်ားအရ စစ္တပ္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေန
ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အရပ္သားမ်ားအား ရိကၡာသယ္ခုိင္းျခင္း၊
အျခားအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေစခုိင္းျခင္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
အရပ္သား၊

လက္နက္ကိုင္သူမ်ား၊

ျပည္တြင္းႏွင့္

အန္ဂ်ီအုိမ်ားက

စစ္တပ္ႏွင့္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္

ေျပာၾကားသည္။

ပူးတြမ
ဲ ိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္

အစိုးရႏွင့္

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္
ေျမျမဳပ္မိုင္းကို

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ဆက္လက္အသံုးျပဳေနၾကသည္ဟု

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား

ဆက္လက္

ေဆြးေႏြးေနၾကေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိေပ။ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္
ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ စစ္တပ္က တစ္ဖက္သတ္ မုိင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လက္လုပ္ေဖာက္ခေ
ြဲ ရး
ပစၥည္းအနည္းငယ္ႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားခဲ့သည္။
လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္

ယူနီဆက္တို႔ပူးေပါင္းလ်က္

မိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔

အစည္းအေ၀းကို ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေလးႀကိမ္
က်င္းပခဲ့သည္။ ကရင္ ျပည္နယ္၌ က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္
မိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ စစ္တပ္တို႔အျပင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

အစည္းအရုံး၊

ဒီမိုကေရစီ

အက်ိဳးျပဳ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတို႔လည္း
လႈပ္ရွားမႈအတြက္

ကရင္တပ္မေတာ္

တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္

ႏွင့္

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝန္းထံမွ
စစ္အင္ဂ်င္နီယာဌာနႏွင့္

-

မိုင္းရွင္းလင္းေရးဆုိင္ရာ

မိုင္းရွင္းလင္းေရးအန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔

ေျခာက္ဖြ႔တ
ဲ ို႔အၾကား အစည္းအေ၀းကို မတ္လတြင္ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့သည္။
မိုင္းအႏၲရာယ္
သတင္းအခ်က္အလက္

အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊
စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစနစ္ႏွင့္

မုိင္းဒဏ္ခံခဲ့ရသူမ်ားကုိကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌လည္း

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔က

ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေျမျမွဳပ္မိုင္းႏွင့္

စစ္လက္က်န္မေပါက္ကြေ
ဲ သးသည့္

မိုင္းအႏၲရာယ္

မိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
ဗံုးမ်ားေၾကာင့္

အသိပညာေပး
အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားသည္

ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္

မွတ္တမ္းတင္သည္။ စက္တင္ဘာလအထိ ကေလး ၃၈ ဦးအပါအ၀င္ လူ ၁၂၄ ဦး ေသေက်ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း
ယူနီဆက္ဖ္က အစီရင္ခံသည္။ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္
ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားမွာ အစီရင္ခံခ်က္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေပ။
ကေလးစစ္သားမ်ား။

ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈကို

ရပ္ဆုိင္းၿပီး

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္း

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကေလးစစ္သားမ်ားကုိ စစ္တပ္မွႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးေရးအတြက္
အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပူးတြစ
ဲ ီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ တိုးတက္မႈအနည္းငယ္သာ
ရွိခဲ့သည္။ တိုးတက္မႈမွာ ေမလကတည္းက ရပ္တန္႔ေနခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢက အစီရင္ခံၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံ
စုေဆာင္းသူမ်ားက

ရန္ကုန္၊

ျပဳလုပ္ေနသည္ဟူေသာ
ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံေရး

မႏၲေလးကဲ့သ႔ို

သတင္းမ်ားရရွိသည္။

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္

ကေလးစစ္သား

ကေလးမ်ားကို

က်ဴးလြန္သည့္

တရား၀င္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ

ကုလသမဂၢ

စုေဆာင္းမႈမ်ား
ဆိုး၀ါးေသာ

ႏုိင္ငံအလုိက္

ဆက္လက္

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံေရး

လုပ္ငန္းတာ၀န္အဖြဲ႔ (စီတီအက္ဖ္အမ္အာ) သည္ အစိုးရႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအရ
အစိုးရႏွင့္

ဆက္လက္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

စီတီအက္ဖ္အမ္အာ

သည္

သုံးလတစ္ႀကိမ္

အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပသည္။ ေနာက္ဆံုးအစည္းအေ၀းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္
က်င္းပခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း

ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈဆုိင္ရာ

တိုင္ၾကားခ်က္

၁၅

ခု

ရရွိခဲ့သည္။

ပံုမွန္စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္ ေျခာက္လအထိ ၾကာျမင့္ၿပီး အဆိုပါ အမႈ ၁၅ ခုလံုးအတြက္
စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း
သြားေရာက္ႏုိင္မႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မွာ

မၿပီးဆုံးေသးေပ။

အကန္႔အသတ္ရွိသျဖင့္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ

စီတီအက္ဖ္အမ္အာ၏

ေဒသမ်ားသို႔

လုပ္ငန္းမွာလည္း

ကုလသမဂၢက

အကန္႔အသတ္ရွိသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း စစ္တပ္ထဲ၌ ရွာေဖြေတြ႔ရွိေသာ ကေလးစစ္သား ၄၉ ဦးကို တပ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။
စီတီအက္ဖ္အမ္အာက စစ္တပ္သုိ႔ တင္ျပထားေသာ အမႈမ်ားအျပင္ အျခားသံသယျဖစ္ဖြယ္ အေျခအေနမ်ားကို
စစ္တပ္က စံုစမ္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းသတင္းမ်ားကို စီတီအက္ဖ္အမ္အာသည္ လူထုအေျချပဳ ကြနရ
္ က္ျဖစ္ေသာ
အတင္းအၾကပ္အလုပ္ခုိင္းေစမႈ တိုက္ရိုက္တိုင္ ၾကားေရးစနစ္မွ တစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စီတီအက္ဖ္အမ္အာ၏
တရား၀င္လုပ္ငန္းစဥ္မွမဟုတ္ဘဲ
လြတ္ေျမာက္လာသူ

တပ္မွထြက္ေျပးသူ

ကေလးမ်ားမွာ

စစ္တပ္က

သို႔မဟုတ္

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား၏

စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲ

အခ်ိန္မွာပင္

အကူအညီျဖင့္
တပ္ေျပးအျဖစ္

ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ စီတီအက္ဖ္အမ္အာ၏ တရား၀င္ အစီအစဥ္ျဖင့္
စစ္တပ္မွ ဖယ္ရွားခဲ့ေသာ ကေလးအခ်ိဳ႕မွာ ဥပေဒအရ အသက္ျပည့္မီသည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္သားသစ္မ်ားအျဖစ္
စစ္တပ္က ျပန္လည္စုေဆာင္းျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္

ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းေသာ

စစ္တပ္မွပုဂၢိဳလ္မ်ားအား

စံုစမ္းစစ္ေဆး

အျပစ္ေပးရန္ အားထုတ္ခ့ရ
ဲ ွိသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ယခင္က ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းသည့္အမႈမ်ားျဖင့္ အရာရွိ ၁၉

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ဦးကို စစ္တပ္က အေရးယူခဲ့သည္။ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ္လည္း အဆင့္နိမ့္အရာရွိမ်ားကိုသာ
အေရးယူခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။
စစ္တပ္သည္
စစ္တပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္

တပ္ရင္းအဆင့္၌
ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ

ကေလးစစ္သား
မဟုတ္ေသာ

စုေဆာင္းမႈအားလုံးကုိ

ရာထူးအဆင့္

တားျမစ္ထားၿပီး၊

ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိလည္း

ကေလးစစ္သား

စုေဆာင္းမႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မရွိေစရန္ ဆက္လက္တားျမစ္ထားသည္။ စစ္တပ္သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ
ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (ယူအမ္အက္ဖ္စီစီအုိင္) ႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္
ကေလးစစ္သားေဟာင္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေရး စတင္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ေသာ္လည္း
ကေလးစစ္သားေဟာင္းမ်ားမွာ
ထိေရာက္ေသာ

ေယဘုယ်အားျဖင့္

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္း

အေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ား

အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္

မရရွိခဲ့ေပ။

အမႈမ်ားအတြက္

ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးအတြက္

ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈႏွင့္

တာ၀န္ခံမႈအစီအစဥ္မ်ားကို

စစ္တပ္က

ကေလးစစ္သား
စီတီအက္ဖ္အမ္အာ

အားအခ်က္အလက္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ ယင္းမွာ စစ္တပ္၏ တာ၀န္ခံမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳ
ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အတြက္

သေဘာတူထားသည့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း

ကုလသမဂၢက

ေစာင့္ၾကည့္

စစ္ေဆးခြင့္ေပးရန္၊ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ ရပ္ဆုိင္းရန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကေလးစစ္သားမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ တပ္မွႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္တုိ႔အတြက္ အစိုးရသည္
၎၏ ကတိက၀တ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟု ကုလသမဂၢက အစီရင္ခံသည္။ သို႔ရာတြင္
ကုလသမဂၢ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက စစ္ေဆးခြင့္မွာ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွာ
သုံးလေက်ာ္

ၾကာျမင့္သည္အထိ

ရႈပ္ေထြးေစေၾကာင္း

ခြင့္ျပဳခ်က္မရေၾကာင္း၊

ေျပာဆိုၾကသည္။

ထို႔အျပင္

ကုလသမဂၢ၏

စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္သည့္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ

ေဒသမ်ားဆီ

စြမ္းရည္ကို

သြားေရာက္ခြင့္ကို

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျငင္းပယ္ခံရသည္ဟုဆိုသည္။
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ယူနီဆက္ဖ္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔မ်ားသည္
စစ္တပ္မွ ထြက္ခြင့္ရရွိသည့္ ကေလးမ်ားကို လူမႈေရးအကူအညီႏွင့္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္း ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏုိင္ေရး
အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။
စီတီအက္ဖ္အမ္အာႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ စစ္တပ္သည္ စစ္သားစုေဆာင္းေရးအရာရွိႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္အထိ
အရာရွိမ်ား

အား

ပို႔ခ်ေပးေနသည္။

ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ
ႏုိင္ငံ၏

တပ္သားသစ္စုေဆာင္းေရး

ဌာန

ေလးခုရွိ

ဥပေဒသင္တန္းမ်ား
၀န္ထမ္းမ်ားအား

ဆက္လက္
ယူနီဆက္ဖ္က

သင္တန္းေပးခဲၿ့ ပီး ယင္းအဆင့္တြင္ တပ္သားသစ္အျဖစ္ မေရြးခ်ယ္ဘဲ ပယ္ခ်ခံရသည့္ ကေလးစစ္သား အေရအတြက္
တိုးပြားလာသည္ဟု အစီရင္ခံသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွာ

တပ္သားသစ္

အတင္းအၾကပ္စုေဆာင္းျခင္း၊

ကေလးစစ္သား

စုေဆာင္းျခင္း၊ ကေလးစစ္သားကို ျပန္ေရြးပါက ေငြညွစ္ျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိသည္။ ကေလးစစ္သား
စုေဆာင္းၿပီး

အသံုးျပဳသည့္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္

ေကအုိင္ေအ၊

ဒီေကဘီေအ၊

ေကအန္အယ္လ္ေအ၊

ေကအန္အယ္လ္ေအ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ ကရင္နီ တပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္ ‘ဝ’ျပည္
ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္တို႔

ပါ၀င္သည္ဟု

လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက

ဆိုသည္။

ကေလးစစ္သား

စုေဆာင္းမႈကို ရပ္ဆုိင္းၿပီး လက္ရွိ ကေလးစစ္သားမ်ားအား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးေရးဆိုင္ရာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ပူးေပါင္းအစီအစဥ္အတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားအၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကို
အစိုးရက ဆက္လက္တားဆီးလ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူကုန္ကူးမႈ အစီရင္ခံစာအား www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္
သည္။
ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာအျခားမတရားမႈ။
ပဋိပကၡေဘးသင့္ေဒသမ်ားသို႔
ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း

ႏုိင္ငံတကာ

ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

သြားေရာက္မႈကို

အစိုးရက

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ

အကူအညီေပးေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏

ကန္႔သတ္ထားသည္။

အန္ဂ်ီအုိ၀န္ထမ္းမ်ား၏

လံုၿခံဳေရးကို စစ္တပ္က အာမမခံႏုိင္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားသည္
တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို

အက်ိဳးျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို

ကုလသမဂၢႏွင့္

ႏုိင္ငံတကာအန္ဂ်ီအုိအဖြ႔မ
ဲ ်ားကို

သြားေရာက္ခြင့္

ေျပာဆိုလ်က္

ပံုမွန္ျငင္းပယ္သည္။

အစိုးရသည္

အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္

တိုက္ပြေ
ဲ ဒသ၌ အစိုးရစစ္တပ္က ျပန္လည္အသာစီးရလာသည့္ အေျခအေနမွသာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းခြင့္ျပဳသည္။ အစိုးရ
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္ပ၊ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ ၄၆,၀၀၀ ထံသို႔ ေဒသအေျခစိုက္အဖြဲ႔
မ်ားက

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ပိုမိုသြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း

ယင္းေဒသမ်ားတြင္

စစ္တပ္ေရာက္ရွိမႈ

မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသခံအဖြဲ႔မ်ားကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ႏွစ္ကုန္ဆံုးသည့္အခ်ိန္အထိ
အစိုးရသည္ ကုလသမဂၢ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားကို
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း

စစ္တပ္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္
အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
ေတာအုပ္အတြင္း

ျပင္ပေဒသမ်ားသို႔

ဒုကၡသည္

၉၈,၀၀၀

ေနအိမ္မွ

ထြက္ေျပးလာသူမ်ားမွာ

မၾကာခဏ

ေရာက္ရွိသြားတတ္ၿပီး

သြားေရာက္ခြင့္

မျပဳခဲ့ေပ။

ကခ်င္ႏွင့္

ေက်ာ္

ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရဆဲျဖစ္သည္။

ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား

အမ်ားအျပားေထာင္ထားေသာ

လံုေလာက္ေသာ

အစားအစာ၊

လံုၿခံဳမႈ၊

ေဆး၀ါးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရွိဘဲေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိသည္။ (အပိုင္း ၂-ဃ ကို ၾကည့္ ပါ။)
ရွင္းလင္းမႈစစ္ဆင္ေရးကို ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္ စာရြက္မ်ားကုိ ဇြန္ ၅ ရက္
တြင္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊

ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ေပၚသို႔
ေဒသအတြင္းမွ

စစ္တပ္က

ႀကဲခ်ခဲ့သည္။

မထြက္ခြာသူမ်ားကို

အဆုိပါ

ေကအုိင္ေအႏွင့္

စာရြက္မ်ားတြင္

ဇြန္

၁၅

ပူးေပါင္းသည္ဟုမွတ္ယူကာ

တပ္သားမ်ားကဲ့သ႔ို ဆက္ဆံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္က သတိေပးခဲ့သည္။ ရြာသား ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ယင္းေဒသမွ
ထြက္ေျပးကာ အနီးအနားရြာမ်ားရွိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခိုလႈံၾကရသည္။
အဆုိပါ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးရန္မွာလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ရွိေၾကာင္း ေဒသခံအန္ဂ်ီအုိတို႔က ဆို သည္။
ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ စစ္တပ္က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကဆုန္႔ရြာအတြင္း ၀င္ေရာက္စီးနင္းၿပီး အေျမာက္မ်ားျဖင့္
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။
အနီးအနားရွိ

ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း
နမၼတီးရြာသို႔

ႏွစ္ေက်ာင္း

ထြက္ေျပးၾကရသည္။

ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ကာ

အေျမာက္ဒဏ္ေၾကာင့္

လူဦးေရ

၁၀၀၀

ေက်ာ္မွာ

ရိုမန္ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းမွာ

အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ခ်င္းဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ အိမ္အမ်ားအျပားမွာ အသင့္အတင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္

စစ္သားမ်ားက

ရိုမင္ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းအား

၀င္ေရာက္လုယက္ခဲ့သည္ဟူေသာ

သတင္းမ်ား

ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ စစ္တပ္က လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးပို႔မႈကို
ပိတ္ဆို႔ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ အန္ဂ်ီအုိမ်ားကဆိုသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ေကအုိင္ေအတပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ား
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလိုက္သည့္အခါ ရြာသားအားလံုးမွာ ၎တို႔အိမ္မ်ားသို႔ ျပန္ခြင့္သာခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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တီအန္အယ္လ္ေအတြင္ က်င္းပေသာ အခမ္းအနားတစ္ခုမွအျပန္ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ဒီဗီဘီမွ ေအးႏုိင္ႏွင့္
ျပည့္ဖုန္းေအာင္၊

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ

လ၀ီ၀မ္တို႔

သတင္းေထာက္သံုးဦးအား

ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး

ကိုလိုနီေခတ္က

ျပ႒ာန္းထားသည့္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) ျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ိုခဲ့သည္။ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈမွာ
ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေအးႏုိင္၊ ျပည့္ဖုန္းေအာင္၊ လ၀ီ၀မ္တို႔အပါအ၀င္ ပုဒ္မ ၁၇ (၁)၊ ပုဒ္မ ၆၆
(ဃ) တို႔ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ ေျခာက္ဦးကို စြဆ
ဲ ိုထားေသာ အမႈမ်ားအား စစ္တပ္က
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။
အရပ္သားမ်ားကုိ တိုက္ပြဲတင
ြ ္ လူသားတံတိုင္းသဖြယ္ အသံုးခ်မႈရွိသည္ဟု သတင္းအခ်ိဳ႕ရရွိခဲသ
့ ည္။

အပိုင္း ၂။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေလးစားမႈ။
(က) စာနယ္ဇင္းအပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္

“ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္

မိမိတို႔ယံုၾကည္ခ်က္၊

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္ရွိသည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း “ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္
ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္တရား
အက်ဳိးငွာ

ျပ႒ာန္းထားသည့္

ဥပေဒမ်ားႏွင့္

မဆန္႔က်င္လွ်င္

ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ

လြတ္လပ္စြာ

သုံးစြဲ

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္” ဟူေသာ ဒိြဟျဖစ္စရာ သတိေပးခ်က္လည္း ပါရွိေနသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား တိုးပြားလာသည္။
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္။ အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ဗုဒၶဘာသာအုပ္စု
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာေရးကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိေဝဖန္ျခင္းတုိ႔အတြက္
ေယဘုယ်အားျဖင့္
ပုဒ္မမ်ားျဖင့္

အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ၊

အာဏာပိုင္တို႔က

လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုမႈအေပၚ
ယခင္တရားစြဆ
ဲ ိုခဲ့သည့္

ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ဆႏၵျပမႈ၊

ႏိုင္ငံသားမ်ားကို

ဖမ္းဆီး၊

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈသည္

ပုဒ္မမ်ားထက္

ျပစ္ဒဏ္

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး

ထိန္းသိမ္း၊

၂၀၁၆

ျပစ္ဒဏ္စီရင္

ခုႏွစ္ႏွင့္

ပိုႀကီးမားေသာပုဒ္မမ်ား

ခ်ိဳးေဖာက္မႈေခါင္းစဥ္
အက်ဥ္းခ်ခဲ့ၾကသည္။

ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္

ပိုမိုဆိုး၀ါးလာသည္။

အသံုးျပဳလာၿပီး

အထိန္းသိမ္းခံ

သတင္းေထာက္အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။
လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ဟု
လူသိမ်ားေသာ

ဆယ္သြယ္ေရးဥပေဒပါ

ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည့္

အသေရဖ်က္မႈကို

မၾကာခဏအသံုးျပဳသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြသ
ဲ ည့္အမႈမ်ား အလြန္တိုးပြားလာသည္။ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)
ဖ်က္သိမ္းေရး လႈပ္ရွားေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ သုေတသနအဖြဲ႔တစ္ခု အဆိုအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွ
ႏို၀င္ဘာလလယ္ အထိ ယင္းဥပေဒျဖင့္ တရားစြထ
ဲ ားသည့္ အမႈအေရအတြက္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ပါတီ၀င္မ်ားက တရားစြထ
ဲ ားသည့္ အမႈ ခုနစ္မႈ၊ စစ္တပ္ က တရားစြထ
ဲ ားသည့္ အမႈ ခုနစ္မႈ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၉၃
မႈရွိေနသည္။ ၁၅ မႈအား စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးျဖစ္ကာ သတင္းေထာက္ ၁၉ ဦးကို တရားစြဆ
ဲ ိုထားသည့္ အနည္းဆံုးအမႈ ၁၁
မႈမွာ ေအာက္တိုဘာလအထိ ဆိုင္းငံ့အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။
ၾသဂုတ္လတြင္ လႊတ္ေတာ္က ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ အမ်ားဆံုးျပစ္ဒဏ္ကို သုံးႏွစ္အထိ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ နစ္နာေသာပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ စာျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ တတိယပုဂၢိဳလ္တုိ႔က တရားစြဆ
ဲ ိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊
အမႈအမ်ားစုတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အာမခံေပးခြင့္ရွိျခင္း စသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ (အပိုင္း ၁-ဃ
ကို ၾကည့္ပါ။) အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားက အဆိုပါဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကို အျပဳသေဘာ
တိုးတက္မႈအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကေသာ္လည္း ယင္းပုဒ္မအား စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္အား
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

ကန္႔သတ္ရန္

ဆက္လက္အသံုးျပဳေနၾကမည္ကို

စိုးရိမ္ေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္

အမ်ားအျပားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ကို ေ၀ဖန္သူအမ်ားအျပားမွာ ယင္းပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ
ျဖစ္သည္။ ဒုကၡေပးေနသည့္ အျခားဥပေဒမ်ားတြင္ မတရားအသင္းဥပေဒ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား အက္ဥပေဒ၊
အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗြီဒီယိုအက္ဥပေဒ၊ အစိုးရလ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ၊
ႏုိင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၅၀၅

(ခ)

တို႔

ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊
ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ

အပါအ၀င္ျဖစ္ကာ

တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္းမ်ား
လြတ္လပ္မႈႏွင့္

ယင္းဥပေဒမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ

အသံုးခ်လ်က္
မတ္လက

လံုျခံဳမႈကို

အမ်ားျပည္သူ

မေက်နပ္မႈကို

ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ

ႏုိင္ငံသားမ်ား၏

ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒကို

အသံုးျပဳ၍

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ခန္႔ထားေသာ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေ၀ဖန္သူတစ္ဦးကို တရားစြဆ
ဲ ိုခဲ့သည္။
မတ္လတြင္ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး အဖြ႔တ
ဲ စ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး
အသင္း (မဘသ) ေထာက္ခံသူ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးေရႊက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ိုသျဖင့္
ျမန္မာေနာင္း သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ကိုေဆြ၀င္းအဖမ္းခံရသည္။ ထင္ရွားသည့္ မဘသ ဦးေဆာင္ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး
ျဖစ္သူ ဦး၀ီရသူသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္က လုပ္ႀကံခံခဲရ
့ ေသာ လူသိမ်ားသည့္ မြတ္ဆလင္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ သတ္ျဖတ္မႈ
အား ေထာက္ခံအားေပးသျဖင့္ ဘုန္းႀကီးက်င့္၀တ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ကိုေဆြ၀င္းက ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ေရးသားေ၀မွ်
ခဲ့မႈအတြက္ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးေရႊက တရားစြဆ
ဲ ိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (အပိုင္း ၁-က ကို ၾကည့္ပါ။) ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ မႏၲေလး
တိုင္း မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ကိုေဆြ၀င္းအား အာမခံေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုေဆြ၀င္းမွာ ရန္ကုန္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္က ျပန္လည္အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ဆုိင္းငံ့အမႈတစ္ခု
ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာရန္ ႀကိဳးစားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မၾကာမီ ကိုေဆြ၀င္းအား ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ တရားလို ကိုေက်ာ္မ်ိဳးေရႊမွာ မႏၲေလးတြင္ အစိုးရအား ဆႏၵျပရန္
စီစဥ္မႈျဖင့္

အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္၌

ထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး

တရားခြင္သို႔လာရန္

ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးသျဖင့္ဟုဆိုကာ

ကိုေဆြ၀င္း၏ အမႈအား တရားရံုးက စက္တင္ဘာလအထိ ေရႊ ႔ဆုိင္းထားခဲ့သည္။
ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္၏တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ေ၀ဖန္ေရးသားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ

ပုဒ္မ

၆၆

(ဃ)

အရ

အဖမ္းခံခဲ့ရေသာ

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ပါတီ၀င္

ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္းအား ဧၿပီ ၁၂ ရက္က ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၎မွာ ျပစ္ဒဏ္မေစ့မီ
ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အလိုတြင္ သမၼတ၏ လြတၿ္ ငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည္။
လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး ဗုဒၶဘာသာအုပ္စုမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္
မႈမ်ားေၾကာင့္

အခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ

ႏုိင္ငံေရးအရ

ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

ေျပာဆုိရန္ စိုးရိမ္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ႏိုင္ငံေရးသမား၊ သတင္းေထာက္၊ စာေရးဆရာ၊ သံတမန္တို႔ကို
ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ အစိုးရသတင္းေပးမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြႏ
ဲ ွင့္ တျခားအခမ္းအနားမ်ားတြင္
သတင္းေထာက္မ်ား၊

အခမ္းအနားက်င္းပသူမ်ားကို

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိသည္ဟု

သတင္းေထာက္မ်ားက

ေျပာဆိုသည္။ သတင္းေပးမ်ားက အခမ္းအနားက်င္းပသူမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းကို ေတာင္းၾကသည္။
စာနယ္ဇင္းႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္။ ကန္႔သတ္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိေသာ္ျငားလည္း လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမွာ
တက္ၾကြၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ သတင္းစာမ်ားကို အစိုးရက ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေနသည္။
စက္တင္ဘာလအထိ ေန႔စဥ္သတင္းစာ ၂၈ ေစာင္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္မွာ က်ဆင္းလာၿပီး လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက သတင္းေထာက္မ်ားကို ယခင္ထက္
ျပစ္ဒဏ္ပိုမိုႀကီးေလးသည့္ ပုဒ္မမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလာၾကသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ႏုိင္ငံေရးအထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေၾကာင္း ေ၀ဖန္ပါက တစ္ခါတစ္ရံ တရားစြခ
ဲ ံရျခင္း
မ်ားရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမီဒီယာအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသတင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအပါအ၀င္
ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို သတင္းေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မေဖာ္ျပေသာ ဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ား၊
ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားကို မီဒီယာမ်ားတြင္ အစိုးရက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း
ျပည္တြင္းပဋိပကၡကို ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းေထာက္ သုံးဦးႏွင့္ ရခုိင္အေရးေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးကို
အစိုးရက

ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ဇြန္လအတြင္းက

တီအန္အဲလ္ေအအဖြ႔၏
ဲ

မူးယစ္ေဆး၀ါး

မီးရႈိ႕ပြအ
ဲ ေၾကာင္း

သြားေရာက္သတင္းယူခဲ့သည့္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာန သတင္းေထာက္ တစ္ဦး၊ ဒီဗီဘီ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးႏွင့္
အျခား၀န္ထမ္းမ်ားကို သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအထိ အသံုးမျပဳခဲ့ေသာ မတရားအသင္း
ဥပေဒအရ

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏

လႈပ္ရွားမႈကို

စံုစမ္းေနမႈအတြက္ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒအရ ဒီဇင္ဘာလက
ထိန္းသိမ္းတရားစြဲဆိုခဲ့သည္။
ကိုယ္တိုင္ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္သည့္
အစြန္းေရာက္

ဗုဒၶဘာသာ၊

စစ္တပ္၊

သတင္းမ်ားေဖာ္ျပရာတြင္ျဖစ္သည္။

နည္းလမ္းကို

ရခိုင္အေရးႏွင့္

ဆက္လက္က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္၊

အထူးသျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းႏွင့္

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းအေရးကို

ေဖာ္ျပသည့္အခါ

စပ္လ်ဥ္းေသာ
မီဒီယာအေနျဖင့္

အခ်ိဳ႕အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားအတိုင္းေဖာ္ျပရန္ အစိုးရက အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းအမိန္႔ကို
မလုိက္နာေသာ သတင္းေထာက္မ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း
အေၾကာင္းအရာအတြက္

ကိုယ္တိုင္ဆင္ဆာ

ျဖတ္ေတာက္မႈ

ပိုမိုဆိုး၀ါးလာသည္။

အစိုးရက

စီစဥ္ေပးၿပီး

အစိုးရကေျပာျပသည့္ ဇာတ္ေၾကာင္းအတုိင္းသြားရသည့္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ခရီးစဥ္မ်ားမွအပ
သတင္းေထာက္မ်ားရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ကုိ အာဏာပိုင္တို႔က တားျမစ္ထားသည္။ သက္တမ္း ၂၈
ရက္မွ

ေျခာက္လအထိ

ေပးေသာ

ဗီဇာမ်ားျဖင့္

ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားကို

အစိုးရက

ျပည္၀င္ခြင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွ
သတင္းေထာက္ တစ္ဦးကို အစိုးရက ျပည္၀င္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။
စစ္တပ္သည္ မီဒီယာ၏ေ၀ဖန္မႈကို လံုး၀သည္းမခံသည့္မူကို ဆက္လက္က်င့္သံုးသည္။ "The Voice"
သတင္းစာမွ အယ္ဒီတာ ကိုေက်ာ္မင္းေဆြႏွင့္ သေရာ္စာေရးသူ ေက်ာ္စြာႏုိင္ (ကေလာင္အမည္ ၿဗိတိသွ် ကိုကိုေမာင္)
တို႔အား စစ္တပ္အေၾကာင္းရိုက္ထားသည့္ ရုပ္ရွင္အေပၚ သေရာ္စာ ေရးသားခဲေ
့ သာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ
ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ ဇြန္လအတြင္းက တရားစြဆ
ဲ ိုထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
မရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ မွတ္ခ်က္အရ သေရာ္စာေရးသူကို လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း အျခား
အလားတူ အမႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တရားရံုးက ကိုေက်ာ္မင္းေဆြကို အာမခံမေပးခဲ့ေခ်။ ကိုေက်ာ္မင္းေဆြ၏ အမႈသည္
စက္တင္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ စစ္တပ္က ရုပ္သိမ္းခဲ့ေသာ အမႈ ငါးမႈအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
ေရဒီယိုႏွင့္

ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ

အဓိက

လူထုဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပေဒသျပင္ပတြင္

လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစာျဖန္႔ေ၀မႈ ေစာင္ေရမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိေခ်။ သတင္းစာတုိက္အမ်ားစုသည္ အင္တာနက္
သံုးစြႏ
ဲ ုိင္သူမ်ားအၾကား ေခတ္စားေသာ အြန္လိုင္းသတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ၎တုိ႔၏သတင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္
ထုတ္လႊင့္ၾကသည္။ စစ္တပ္၊ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္
အစိုးရတစ္ပိုင္း အက္ဖ္အမ္ေရဒီယို လိုင္း ရွစ္ခ၏
ု ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။
ျပည္တြင္း ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္မႈအေပၚ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားမႈကို အစိုးရ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလာသည္။
ရုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္း ေျခာက္လုိင္းအနက္ ငါးလုိင္းကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး က်န္တစ္လုိင္းကို
စစ္တပ္က

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

၀န္ႀကီးဌာန၏ လုိင္းမ်ားတြင္

စစ္တပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ပံုမွန္ျပသသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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အစိုးရသည္ အမ်ားျပည္သူအား ၿဂိဳလ္တုစေလာင္းဖမ္းစက္မ်ားကို အခေၾကးေငြျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေစၿပီး ခြင့္ျပဳေပးသည္။
သို႔ေသာ္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ၿမိဳ႕ျပျပင္ပ ေဒသရွိ လူမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း
ငါးခုအား

မီဒီယာလုိင္းမ်ား

ထုတ္လႊင့္ခြင့္

လုိင္စင္ခ်ေပးမည္ဟု

၀န္ႀကီးဌာနက

ေၾကညာသည္။

ဧၿပီလတြင္

၀န္ႀကီးဌာနသည္ ယခင္ ျပည္ပေရာက္ သတင္းဌာန မ်ားျဖစ္ေသာ ဒီဗီဘီႏွင့္ မဇၥ်ိမ အပါအ၀င္ မီဒီယာကုမၸဏီ ငါးခုကို
ထူးျခားသည့္

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေသာ

အစိုးရ-ပုဂၢလိက

ပူးေပါင္းထုတ္လႊင့္မႈ

အစီအစဥ္အရ

ေရြးခ်ယ္ၿပီး

ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ ငါးခုသည္ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို
အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

တင္ဆက္မည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္

ဖန္တီးမည္ျဖစ္သည္။

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္စရိတ္ႏွင့္ တီဗြီလုိင္းတစ္ခု ထိန္းသိမ္းမႈစရိတ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ယင္းမီဒီယာ
အမ်ားအျပားက ဆုိသည္။
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ေႏွာင့္ယွက္မႈ။

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းၾကားျပႆနာႏွင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းၿပီး

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုေသာ သတင္းေထာက္မ်ားကို အမ်ိဳးသားေရးအုပ္စုမ်ားက ဆက္လက္ ပစ္မွတ္ထားေနသည္။
တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပတ္သက္ေနေသာ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊

တစ္ခါတစ္ရံ

ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း သတင္းေရးသားသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို
ေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္း

ေနရာမ်ားစြာ၌

အရာရွိမ်ားက

သတင္းေထာက္မ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ Eleven မီဒီယာ သတင္းေထာက္ ကိုစိုးမိုးထြန္း၏အေလာင္းကို စစ္ကိုင္းတိုင္း၊
မံုရြာၿမိဳ႕၊ လမ္းေဘးတစ္ေနရာ၌ ေတြ႔ရွိရသည္။ ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ ကိုစိုးမိုးထြန္းသည္ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္မႈလုပ္ငန္း
ကို စံုစမ္းေနခဲ့သည္။ ကိုစိုးမိုးထြန္းသည္ ေနာက္ေစ့ကို တုတ္ျဖင့္ အရိုက္ခံရသည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔ကဆိုသည္။ စံုစမ္းေဖာ္
ထုတ္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမရွိျခင္းအေပၚ ကိုစိုးမိုးထြန္း၏ မိတ္ေဆြႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့
ၾကၿပီး ႏွစ္ကုန္သည့္အခ်ိန္အထိ မည္သူ႔ကိုမွ် တရားစြဆ
ဲ ိုႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကမူ ဆက္လက္စံုစမ္းေနဆဲဟု
ဆိုသည္။
ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တင္ဆက္မည့္အေၾကာင္းအရာကန္႔သတ္မႈ။
အာဏာသက္ေရာက္မႈ

မရွိေသာ္လည္း

အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္

ျပည္ပရွိ

ဥပေဒက
မီဒီယာထံသို႔

ႏုိင္ငံသားမ်ားအား
ေပးပို႔ျခင္းအား

ေယဘုယ်အားျဖင့္

တိုင္းျပည္အေၾကာင္း
တားျမစ္ထားသျဖင့္

သတင္းကို

ယင္းအခ်က္မွာ

ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္
အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊
သတင္းစာမ်ားကုိ

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္

တင္ထုတ္စနစ္ျဖင့္

ဖမ္းဆီးျခင္းအႏၲရာယ္

ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း

အလားအလာမ်ား

ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ထိရွလြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အစုိးရက ပြင့္ပြင့္လင္းေဆြးေႏြးခြင့္ေပးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
အစိုးရ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ကို ေ၀ဖန္ေသာ သတင္းစာမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္း
သတင္းသမားမ်ားအၾကား

စိုးရိမ္မႈကို

ႀကီးထြားေစကာ

ကိုယ္တိုင္ဆင္ဆာျဖတ္သည့္

ပံုစံမ်ားဆီသို႔

ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ မီဒီယာ၏ ကိုယ္တိုင္ဆင္ဆာျဖတ္
ေတာက္မႈႏွင့္ သတင္းဖံုးဖိမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္တပ္၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
ေ၀ဖန္ေရးသားေသာ

သတင္းမ်ားပံုႏွိပ္ခဲ့သည့္အတြက္

သတင္းေထာက္ႏွင့္

ထုတ္ပယ္ခံရသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားရရွိသည္။ ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္
ၾသဂုတ္လ

၂၅

ရက္က

အတိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္

ရခုိင္အေရး

မီဒီယာအမႈေဆာင္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္

ဘီဘီစီသတင္း

အခ်ိဳ႕ရာထူးမွ

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို

ရုပ္သံလိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ MNTV ကယာယီျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို

အစိုးရ
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူသားဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပေ
ြဲ တာ္ စီစဥ္က်င္းပသူက သတင္းေထာက္မ်ားကို
ေျပာၾကားရာတြင္ ပြေ
ဲ တာ္၌မျပသမီ ရုပ္ရွင္ကားအားလံုးကို ရုပ္ရွင္ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႔သို႔ အစိုးရက တင္ျပေစခဲ့သည္ဟု
ဆိုသည္။ အဆုိပါလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကား ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
သိကၡာခ်/အသေရဖ်က္မႈဥပေဒမ်ား။ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္လုပ္သည္ သို႔မဟုတ္ မတိက်ေသာသတင္းကို
အစီရင္ခံသည္ဟု ယူဆေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ သတင္းသမားမ်ားကို စစ္တပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တရားစြဆ
ဲ ိုၾက
သည္။ ၾကာျမင့္ေသာ တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ စစ္တပ္က တစ္ခါတစ္ရံ အမႈအား ရုပ္သိမ္းေလ့ရွိသည္။
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္

လူတစ္ဦးခ်င္းစီကလည္း

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကိုသံုး၍

သတင္းေထာက္မ်ားကို အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ိုၾကသည္။ ေမလ ၂၆ ရက္တြင္၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ
ေထာက္ခံသူ ပဲခူးမွ မစႏၵီျမင့္ေအာင္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေစာ္ကားသည့္
ပို႔စ္ကို ေဖ့စ္ ဘြတခ
္ တ
္ ြင္ မွ်ေ၀ျခင္းေၾကာင့္ ပဲခူးေဒသခံတစ္ဦးက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ တရားစြခ
ဲ ဲ့ၿပီး တရားရံုးက
ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ Eleven မီဒီယာအုပ္စု အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္ႏွင့္
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးတို႔ကုိ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း၌ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္
တရားစြဆ
ဲ ိုခဲ့ရာ

စက္တင္ဘာလအထိ

အမႈမၿပီးသတ္ေသးဘဲ

ရွိေနသည္။

ေစ်းႀကီးေသာ

လက္ပတ္နာရီကို

၀တ္ဆင္သျဖင့္ လာဘ္စားသည္ဟု ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္ေျပာျခင္းသည္ အသေရဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က
ဆိုသည္။
အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအၾကား မိမိတို႔ေဆြးေႏြးထားသည့္ ၀ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အစိုးရက
ပိတ္ပင္သည္ဟု အန္ဂ်ီအုိအခ်ိဳ႕က ဆိုေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရသည္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈကို ကန္႔
သတ္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေပ။ အင္တာနက္
ဆက္သြယ္မႈကို အစိုးရသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေသာ ဥပေဒအာဏာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး လူမႈမီဒီယာသံုး၍
စစ္တပ္ကို ေ၀ဖန္သူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္၊ ေျခာက္လွန္႔ရန္တို႔အတြက္ အသေရဖ်က္မႈ စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ေန
သည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။ အြန္လုိင္းမီဒီယာဌာနမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားကို အာဏာပိုင္တို႔က ၿခိမ္း
ေျခာက္သည့္ သာဓကမ်ားလည္း ရွိသည္။ လူမႈမီဒီယာသည္ အစိုးရ၏ တိုက္ရိုက္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈမရွိဘဲ အျမင္
ႏွင့္ အယူအဆမ်ားဖလွယ္ရာ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဖိုရမ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံတကာဆက္သြယ္
ေရးသမဂၢ အဆိုအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၂၅% မွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု
ဆိုေသာ္လည္း မိုဘုိင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈမွာ ၉၀% အထိရွိေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းအမ်ားစုမွာ အင္တာနက္ႏွင့္ ခ်ိတ္
ဆက္ႏိုင္သည္ဟု တျခားကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။ မၾကာေသးမီက

ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအုိတစ္ခုျဖစ္ေသာ

Freedom House ကထုတ္ျပန္သည့္ အင္တာနက္လြတ္လပ္မႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အင္တာနက္ မလြတ္လပ္ေသာ
ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ အေျခအေနအနည္းငယ္ ဆိုးလာခဲ့သည့္ဟုဆုိသည္။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) က အြန္လုိင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည္။
ဥပမာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ ေဇာ္ေဇာ္ဟုေခၚေသာ လူမႈမီဒီယာအသံုးျပဳသူတစ္ဦးသည္ အရပ္သားအစိုးရ ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားကို အသေရဖ်က္သည္ဟု ယူဆရေသာ စာႏွင့္ပံုမ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ တင္ခဲသ
့ ျဖင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ
ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခခ
ံ ဲရ
့ ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခမ္းအနားမ်ား
၂၀၁၆

ခုႏွစ္ကဲ့သို႔ပင္

အစိုးရ၏

ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈအခမ္းအနားမ်ားအေပၚ

ကန္႔သတ္မႈမ်ား အလားတူ ရွိေနသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

ပူးေပါင္း၍

ပညာေရးႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈပေ
ြဲ တာ္မ်ား၊

ဘြ႔ႀဲ ကိဳေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္

ပညာေရးအခြင့္အလမ္း

တိုးတက္ေရးပြဲလမ္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း သေဘာထားျပသခဲ့သည္။
တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္မ်ားကို အစိုးရက
ကန္႔သတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားမ၀င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈမ်ားကိုမူ အစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အစိုးရထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ဥပေဒမရွိဘဲ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနမွဴး
မ်ားအၾကားတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ သံသယမ်ား တိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ
ေက်ာင္းသားသမဂၢရံုးကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ဇူလိုင္လက ဖြင့္လွစ္ခဲ့သလို ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာသင္ တကၠသိုလ္
တြင္လည္း ေက်ာင္းသားသမဂၢ ရံုးတစ္ရံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား
မ်ားသမဂၢမွာ မွတ္ပံုမတင္ႏုိင္ေသးဘဲ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လႈပ္ရွားမႈတခ်ိဳ႕တြင္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ယဥ္ေက်းမႈပမ
ြဲ ်ားကို

အစိုးရကပိတ္ပင္ခဲ့သည့္

အျဖစ္အပ်က္မ်ားရွိသည္ဟု

သတင္းမ်ားရရွိသည္။

စစ္ဆန္႔က်င္ေရးျပဇာတ္ ကျပခဲ့ေသာ ပုသိမ္မွ အထက္တန္းႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ကုိးဦးပါအဖြဲ႔ကို စစ္တပ္က
ပုဒ္မ ၅၀၀၊ စစ္တပ္အား အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းက တရားစြဲခဲ့သည္။ ဇြန္လတြင္ ရုပ္ရွင္အဆင့္
သတ္မွတ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔က

ရန္ကုန္

ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး

ရုပ္ရွင္ပေ
ြဲ တာ္တြင္

ျပသမည့္

"စစ္ေတြ"

ဟု

အမည္ရေသာ ရုပ္ရွင္ျပသခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ေသာ
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္

မြတ္ဆလင္

လူငယ္မ်ားအေၾကာင္း

မွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကူးထားသည့္

အဆိုပါဇာတ္ကားသည္

ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ား ပုိမုိဆုိးရြားေစႏုိင္သည္ဟု ဘုတ္အဖြဲ႔က ဆုိသည္။
(ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈႏွင့္ အသင္းအပင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒက

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈႏွင့္

အသင္းအပင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈဆုိင္ရာ

လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား

ေပးထားေသာ္ လည္း အစိုးရက ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒက
တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌

လြတ္လပ္စြာ

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးက

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္

ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

၁၁

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

ႏို၀င္ဘာလတြင္

ၿမိဳ႕နယ္တြင္

ဆႏၵျပခြင့္ကို

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ခ်ီတက္ဆႏၵျပျခင္း

သို႔မဟုတ္

လံုၿခံဳေရးႏွင့္

စုေ၀းျခင္းအတြက္

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ယာယီအားျဖင့္ ျငင္းပယ္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ႀကိဳတင္အေၾကာင္ၾကားျခင္းမရွိလွ်င္
သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကေျမေပၚတြင္
ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္

ယခင္

ျပဳလုပ္လွ်င္ ဥပေဒကို
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း

အသံုးခ်၍ ဆႏၵျပပြက
ဲ ို ကန္႔သတ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ေျမသိမ္းဆည္းမႈ

အမႈေဟာင္းမ်ားအတြက္

လယ္သမားႏွင့္

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆက္လက္ဆႏၵျပေနၾကၿပီး လယ္ယာေျမျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္
၎တို႔ကို

ေထာက္ခံသူမ်ားအား

သတင္းပို႔ေနၾကသည္။
ပုဂၢလိကကုမၸဏီ

အစိုးရက

ဖမ္းဆီးလ်က္ရွိသည္ဟု

ေျမယာအမႈကိစအ
ၥ မ်ားအျပားတြင္

သို႔မဟုတ္

စစ္တပ္ႏွင့္

လူ႔အခြင့္

အေရးအဖြဲ႔မ်ားက

ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္၌

ပတ္သက္သူမ်ားထံေပးခဲ့ေသာ

စစ္တပ္က

ေျမကိစၥမ်ားပါ၀င္သည္ဟု

ဆက္လက္
သိမ္းယူၿပီး
ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေသာ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီမ်ားကိုလည္း အစိုးရက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ဧၿပီလက

သံရံုးတစ္ခုအျပင္တြင္

ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး

ဆႏၵျပခဲ့ေသာ

ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ

ေလးဦးအား

စက္တင္ဘာလတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္လ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ ေလးဦးအား အမ်ားျပည္သူဆူပူေအာင္
လႈံ႔ေဆာ္မႈ၊

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

စုေ၀းခြင့္ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒကို

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္သည္။

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရံုးက

ဆႏၵျပပြက
ဲ ို

သံရံုးႏွင့္

ေ၀းေသာေနရာတစ္ခုတြင္သာ

ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ အေျခခံ၍ တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို တရားစြဲ အျပစ္ေပးေလ့ရွိသည့္ စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားမွာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ ေက်ာ္
နင္း၀င္ေရာက္မႈ၊

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒကို

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊

ႏိုင္ငံေတာ္

သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈဟု အစိုးရက ယူဆလွ်င္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္
ေသာ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒက

လြတ္လပ္စြာ

အသင္းအပင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္ကို

ႏိုင္ငံသားမ်ားအား

ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အစိုးရက ယင္းအခြင့္အေရးကို တစ္ခါတစ္ရံ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိသည္။
ဦး၀ီရသူႏွင့္
ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္

အျခားသူမ်ား

အဖြ႔၀
ဲ င္အျဖစ္

ပါ၀င္ေသာ

မြတ္ဆလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းကုိဦးတည္၍

မဘသအဖြ႔သ
ဲ ည္

အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး

ယမန္ႏွစ္အေစာပုိင္းက

လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သျဖင့္

ပိတ္ပင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အုပ္စု သို႔မဟုတ္ မည္သူမွ် မဘသဟူေသာ ဆုိင္းဘုတ္ေအာက္တြင္
လႈပ္ရွားခြင့္မရွိဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက ေကာ္မတီက ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ မဘသအဖြ႔ဲ၏
တရား၀င္အမည္မွာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ပိတ္ပင္ခံရသည့္အခါ မဘသ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဖြ႔အ
ဲ မည္ အား ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္းဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအုိမ်ားသည္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္
မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အန္ဂ်ီအုိမ်ားကုိ မလိုက္နာျခင္း (မွတ္ပံုမတင္ျခင္း) အေပၚ အျပစ္ေပးမႈကို ဖယ္ရွား
ေပးခဲ့သည္။

ဤဥပေဒအရ

မွတ္ပံုတင္ရန္

ႀကိဳးစားေသာ

အန္ဂ်ီအုိမ်ားမွာ

လုပ္ငန္းစဥ္အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိရသည္။
အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္း၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ကြန္ရက္မ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္ဟု
လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို

အစိုးရက

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမွာလည္း ပံုမွန္လုပ္ေနက်ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာၾကားသည္။
(ဂ) ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္
www.state.gov/religiousfreedomreport/ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ပါ။
(ဃ) လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္
ျပည္တြင္းသြားလာခြင့္၊ ျပည္ပခရီးသြားခြင့္၊ ျပည္ပအေျခခ်ခြင့္ႏွင့္ ျပန္လာခြင့္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဥပေဒက အျပည့္အ၀ႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အကာအကြယ္ ေပးထားျခင္းမရွိေခ်။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား
တိုင္းျပည္အတြင္း မည္သည့္ေနရာ၌မဆို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေျခခ် ေနထုိင္ခြင့္ကုိ ဥပေဒက ျပဳထားသည္။ ႏိုင္ငံသား
မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားအရ ႏုိင္ငံျခားသား သြားလာမႈကို မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ ၂၄ နာရီ ထက္
ေက်ာ္လြန္ေသာ လိပ္စာ ယာယီေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္တို႔ကို အရာရွိမ်ားက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ျပန္ရန္ သမၼတအား အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ားကို မတရားလုပ္မႈ။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အစိုးရက မတရားမႈ
မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက်က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ (ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ားကို ၾကည့္ပါ။)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ႏုိင္ငံအတြင္းသြားလာမႈ။

ေဒသဆိုင္ရာအမိန္႔၊

လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားက

လြတ္လပ္စြာ

သြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည္။
စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ား၏ သြားလာႏုိင္မႈကို အစိုးရကကန္႔သတ္ထားသည္။ လူတစ္ဦး၏ စာရြက္
စာတမ္း အေထာက္အထားပိုင္ဆုိင္မႈသည္ ၎၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာမႈႏွင့္ အဓိကသက္ဆုိင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ယင္း
သြားလာခြင့္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားကို စဥ္းစားရာ၌ အာဏာပိုင္တုိ႔သည္ လူမ်ိဳး၊ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္
ေမြးဖြားရာေဒသတို႔ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္သည္။ အစိုးရသည္ သြားလာမႈကိုကန္႔သတ္ျခင္း၊ မိမိဆႏၵမပါဘဲ ကန္႔
သတ္နယ္ေျမတြင္ ေနရျခင္း၊ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ေနရာေရႊ႕ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
သည္ဟု တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားက ဆိုသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား ႏုိင္ငံအတြင္း သြားလာခြင့္ကန္႔သတ္မႈမွာ ႀကီးမားသည္။ ႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ား
အမ်ားစုျဖစ္သည့္

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကုိ

အာဏာပိုင္တို႔က

၎တို႔ေနထိုင္သည္

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ၊

ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုအတြင္း

သြားလာပါက အထူးစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာခြင့္ေထာက္ခံစာမ်ား သယ္ေဆာင္လာရမည္ဟု ဆိုသည္။
ယင္းေဒသမ်ားမွာ

ဘူးသီးေတာင္၊

ေမာင္ေတာ၊

ရေသ့ေတာင္၊

ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္

စစ္ေတြတို႔ျဖစ္သည္။

ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ မိမိေနထုိင္ေလ့ရွိေသာ ေနရာတြင္မရွိဘဲ အျခားရြာသို႔
ညအိပ္သြားပါက

"ေနအိမ္တြင္

မရွိေၾကာင္း

အေၾကာင္းၾကားစာပံုစံ"

တင္ျပရန္လိုၿပီး

သြားေရာက္မည့္ရြာမွ

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံတြင္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရန္လိုသည္။ ယင္းပံုစံရယူျခင္း၊ ေထာက္ခံစာရယူျခင္းတို႔တြင္
ေငြညႇစ္ျခင္း၊ လာဘ္ေပးရျခင္းမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ ရွိသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ခရီးသြားလာမႈ ကန္႔သတ္
ခ်က္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲ ပားၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ တင္ျပရန္လိုအပ္ေသာ ပံုစံမွာ “ပံုစံ-၄”
ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ဦးစီးဌာန (လ၀က) တြင္သာ ယင္းပံုစံကို ရရွိႏိုင္ၿပီး
ခရီးသြား မည့္သူသည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမူရင္း၊ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကတ္ႏွင့္ အာမခံသူႏွစ္ဦးတို႔ တင္ျပႏုိင္မွသာ “ပံုစံ၄” ကို ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိသည္။ “ပံုစံ-၄” အရ ခြင့္ျပဳခရီးသြားလာခြင့္မွာ ၁၄ ရက္ျဖစ္သည္။ “ပံုစံ-၄” ရယူရန္
ကုန္က်စရိတ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ေပးရျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ လ၀ကရံုးကို ေပးရျခင္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အေပၚ
မူတည္၍ ကဲဲြျပားကာ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ မွ ၁၀၀,၀၀၀ အထိ (၃၈ ေဒၚလာမွ ၇၆ ေဒၚလာ) ကုန္က်ႏုိင္သည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရြာတစ္ရြာမွ အျခားရြာတစ္ရြာသို႔ ေနရပ္ေျပာင္းပါက လ၀က၊ ၿမိဳ႕နယ္/ခရိုင္/ျပည္နယ္
အရာရွိမ်ား၏

ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုအပ္သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ

ေနရပ္ေျပာင္းႏုိင္ေသာ္လည္း

ယင္းတို႔ကို

အစိုးရက

ေနရာအသစ္၌ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ထုတ္ မေပးေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါေဒသမွ လူမ်ား၏ ေနရပ္ေျပာင္းလဲမႈမွာ
ထိထိေရာက္ေရာက္ ဟန္႔တားခံရလ်က္ရွိသည္။
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအဖြ႔မ
ဲ ွ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ခရီးသြားလာခြင့္အမိန္႔မ်ား လိုအပ္သည္။
ျပည္တြင္း၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ခရီးသြားလာခြင့္ကို ႏွစ္ပတ္ႀကိဳ၍ တင္ျပရၿပီး မၾကာခဏ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသည္။ ရခိုင္ျပည္
နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္

အကူအညီမ်ားေရာက္ရွိမႈမွာ

ၾသဂုတ္လအတြင္း

လံုး၀

ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအေရာက္တြင္ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔၊ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားအဖဲြ႔
အမ်ားအျပားမွာ

၀င္ေရာက္ခြင့္

အထိုက္အေလ်ာက္ရရွိခဲ့သည္။

မီဒီယာႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရး

ပညာရွင္မ်ား

ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျငင္းပယ္ခံရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ခရီးသြားလာမႈကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွေန၍ ျပည္နယ္ျပင္ပသို႔
သြားလာျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တားျမစ္ခံထားရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပင္ပတြင္ ေနထုိင္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏
ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအတြင္းသို႔ ခရီးသြားလာခြင့္ကိုလည္း အစိုးရက တားျမစ္ထားသည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ညအခ်ိန္မ်ား၌ အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိသည္။
မြတ္ဆလင္ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ေအာက္တိုဘာလတြင္
ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရက

စာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္

ယင္းစာအား

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ သံတြဲတြင္လည္း ေအာက္တိုဘာလ
အတြင္းက ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ မြတ္ဆလင္ခရီးသြားမ်ားမွာ တရား၀င္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း
မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္ခဲသ
့ ည္။
ျပည္ပခရီးသြားမႈ။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ယခင္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသံရံုးမွ ေဒသခံ
၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕အား

အစိုးရက

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း

ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက

ျပည္ပသြားလာမႈ

ဆိုသည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။

ၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္

ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ား

ကန္႔သတ္မႈမ်ား

အထူးသျဖင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း

ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟု

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ

ျပည္ပသြားလာခြင့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရယူႏုိင္ခြင့္မရွိေခ်။
ျပည္ပေရာက္ႏုိင္ငံသား။ အျခားႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္သူ အခ်ိဳ႕ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ မိမိသ
ေဘာျဖင့္

ျပည္ပတြင္ႏွစ္မ်ားစြာ

ယခုႏွစ္အတြင္း

သြားေနၿပီး

ျပည္ပေရာက္ႏုိင္ငံသားမ်ား

ယင္းႏုိင္ငံတြင္ပင္

အေျခခ်ရန္

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။

တိုင္းျပည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္

ပါ၀င္ကူညီရန္

အစိုးရက

တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္း၀င္ေရာက္မႈ ပိတ္ပင္ထားေသာ
ျပည္ပေရာက္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လူအခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအား နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားမႈကိုမူ အစိုးရက
ဆက္လက္က်င့္သံုးေနပံုရသည္။
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs)
ယခုႏွစ္အကုန္တြင္ ကခ်င္၊ ရခုိင္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္
ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရ ၂၂၀,၀၀၀ မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္ေနရသည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား
ေနေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရ ၉၈,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရဆဲဟု စက္တင္
ဘာလတြင္ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရံုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစ္ေဘးေရွာင္
တစ္၀က္ေက်ာ္ေနထုိင္သည့္ စခန္းမ်ားမွာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဧရိယာျပင္ပတြင္ရွိၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ
အကူအညီမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ အခ်ိဳ႕စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွာ မိမိတုိ႔ကို လက္ခံေသာအိမ္မ်ားတြင္ ခိုလႈံေနၿပီး
အခ်ိဳ႕မွာ

တရုတ္နယ္စပ္ရွိ

ေတာအုပ္ထဲတြင္

ပုန္းခိုေနၾကရသည္။

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း

အၾကမ္းဖက္မႈ

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၂၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္
စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရသည္။ ကမန္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕လည္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက
ေနထုိင္ေနရသည္။

အဆိုပါ

အေရအတြက္တြင္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ာအၿပီး

ေနရပ္စြန္႔ခြာသည့္

အတိအက်မသိသူမ်ား

ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌

ခန္႔မွန္းေျခ
ပဋိပကၡ

လူဦးေရ

သုံးေသာင္းမွ

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

ၾသဂုတ္လမွ

စတင္ျဖစ္ပြားသည့္

တစ္သိန္းအထိ

ေဒသမ်ားသို႔

အေရအတြက္

၀င္ေရာက္ရန္ခက္ခဲသျဖင့္

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူဦးေရ အတိအက်ကို သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား တိုက္ပမ
ြဲ ွာ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္
နယ္မ်ားတြင္

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။

တပ္ဖြ႔အ
ဲ ခ်င္းခ်င္း

အၾကားတြင္လည္း

လူသားခ်င္းစာနာ

ေထာက္ထားမႈအဖြဲ႔မ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္

တိုက္ပမ
ြဲ ်ားျဖစ္ေနသည္။
သြားေရာက္ေရးကုိ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ရသူမ်ားထံသုိ႔

အစုိးရကကန္႔သတ္ထားမႈႏွင့္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ

ေဒသမ်ားႏွင့္ အနီးအနားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ကို အစိုးရက ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားထံ သို႔မဟုတ္
ပဋိပကၡဧရိယာအနီး သြားေရာက္ရန္မွာ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ကုိးေသာင္းေက်ာ္
ရွိေနၿပီး

အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား၏

အေထာက္အပံ့အေပၚ

မွီခိုေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထား မႈအဖြဲ႔မ်ားက ယင္းစခန္းအမ်ားစုကို သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ အစားအစာ၊ ေနစရာႏွင့္ က်န္းမာေရးသံုး
ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ သြားလာမႈကို ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး စနစ္တက် တားျမစ္ထားမႈကတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရး၊
ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း အစိုးရက ကန္႔သတ္ထားသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္
တစ္ခုတည္းအျဖစ္

က်န္ရွိသည့္

မြတ္ဆလင္ရပ္ကြက္ျဖစ္ေသာ

ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္တြင္

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ

ဆင္းဆင္းရဲရဲေနထိုင္ေနရၿပီး အနီးအနားရွိ ေစ်းမ်ားမွ လုိအပ္သည္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ သို႔မဟုတ္ အျပင္ေဆးခန္းမ်ား
သြားရန္အတြက္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အခေၾကးေငြေပးၿပီးမွသာ ၿခံစည္းရိုးကာၿပီး လံုၿခံဳေရးခ်ထားသည့္ ၀င္းအျပင္သို႔
ထြက္ခြင့္ရၾကသည္။
ယခုႏွစ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အဖြဲ႔မ်ားသည္ အကူအညီေပးရန္ ခရီးသြားခြင့္ကို ႀကိဳၾကား
ႀကိဳၾကားရရွိသည္။ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာျပင္ပသို႔ ယခုႏွစ္အတြင္းခရီးသြားခြင့္ကို အမ်ားအားျဖင့္
မရရွိေခ်။

ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

အကူအညီေရာက္ရွိမႈမွာ

ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ

အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ သြားေရာက္ခြင့္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္ အခ်ိန္မွာပင္
မြတ္ဆလင္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ အကူအညီေပးမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဒသခံလူထု၏ ဖိအားေပးမႈကုိ
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားက ရင္ဆုိင္ေနရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္
အရပ္သားမ်ားကို

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအ၀င္

ၾသဂုတ္လ

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး

စစ္ဆင္ေရးမ်ားဆင္ႏႊဲခဲ့ကာ

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက

အစိုးရကလည္း

ရခုိင္ျပည္နယ္

အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိၿမဳိ႕နယ္သုံးခုျဖစ္ေသာ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္သုံးခုသို႔
လူသားခ်င္း
ရခုိင္ျပည္နယ္

စာနာေထာက္ထားမႈ
အလယ္ပိုင္းေဒသသို႔

ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အကူအညီေပးမႈမ်ားကို

ယာယီကန္႔သတ္ခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕အဖြ႔၏
ဲ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ရန္

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔

စက္တင္ဘာလတြင္

အစိုးရက

ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား

အေရးေပၚအကူအညီမ်ား၀င္ေရာက္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္

ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ကိုသာ အစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္အထိ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမွာ မ်ားစြာ
ကန္႔သတ္ျခင္းခံေနရသည္။ ၾသဂုတ္လမွ စတင္၍ ယင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံအမ်ားစုပါ၀င္သည့္ လူသား
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအဖြ႔ဲ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အကူအညီ သြားေရာက္ေပးရန္အတြက္ ခရီးသြားခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား
ေလွ်ာက္ထားလာရသည္။
ကုလသမဂၢ

ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ

အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္

မဟာမင္းႀကီးရံုး

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအခ်ိဳ႕႔

(ယူအန္အိပ္ခ်္စီအာ)
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္

က

ႏုိင္ငံ၏
ေနရပ္ျပန္မႈ

အနည္းငယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
ဒုကၡသည္မ်ား အကာအကြယ္ေပးေရး
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ခိုလႈံခြင့္ရရွိမႈ။ ခိုလႈံခြင့္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္အဆင့္ေပးရန္ တိုင္းျပည္၏ ဥပေဒမ်ားက ခြင့္မျပဳသလို
ဒုကၡသည္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ စနစ္တစ္ခုအား အစိုးရက တည္ေထာင္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။ ယခုႏွစ္
အတြင္း ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသည့္ မွတ္တမ္းမရွိေၾကာင္း ယူအန္အိပ္ခ်္စီအာက ေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ား
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာလူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုသန္းေခါင္စာရင္းတြင္ စာရင္းထဲ၌မပါေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ
လူဦးေရ ၁.၀၉ သန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ယူအန္အိပ္ခ်္စီအာ အဆိုအရ ယင္းကိန္းဂဏန္းမွာ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားအမ်ားစု
ျဖစ္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ခန္႔မွန္းေခ် ရိုဟင္ဂ်ာ လူဦးေရကို အတိအက် ထင္ဟပ္ေနသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔
ရိုဟင္ဂ်ာ ခုနစ္သိန္းခန္႔ အတင္းအၾကပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ သုံးသိန္းမွ
ေလးသိန္းအထိ

က်န္ရွိေနသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္

တရုတ္၊

အိႏၵိယ၊

နီေပါ

ႏြယ္ဖြားမ်ားအပါအ၀င္

လူမ်ိဳးအတိအက်မရွိေသာ ႏုိင္ငံမဲ့သူ အေရအတြက္ အထုိက္အေလ်ာက္ ရွိေနႏိုင္သည္။
ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ႏိုင္ငံမဲ့မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းဥပေဒ
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံသား အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေစမည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ ခုစာရင္းကို အစိုးရက
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး

ယင္းစာရင္းတြင္
အမ်ားစုမွာ

ရိုဟင္ဂ်ာမပါရွိဘဲ

ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္သြားရသည္။

အစိုးရ၏
အဆိုပါ

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအရ

ဥပေဒ

လူနည္းစု

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ

ၿဗိတိသွ်

ကိုလိုနီဘ၀မေရာက္မီ 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 တရုတ္) အပါအ၀င္ ယခင္က မိမိတို႔အုပ္စု၀င္အခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ
ခံထားရၿပီးျဖစ္ေသာ လူနည္းစု လူမ်ိဳးမ်ားမွာ အစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု စာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိေတာ့ေပ။
ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္

အျခားသူတို႔မွာ

တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္

မသက္ဆုိင္ဘဲ

အျပည့္အ၀

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသည့္

နည္းလမ္းရွိေသာ္ျငားလည္း ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားမရရွိေစဘဲ ႏုိင္ငံသားျပဳသူအဆင့္တြင္သာ အဆံုးသတ္ေစမည့္
အထူးစိစစ္ေရး

လမ္းေၾကာင္းမွ

ဆက္ႏြယ္မႈမရွိဘဲ

ႏုိင္ငံအတြင္း

ယူအန္အိပ္ခ်္စီအာ၊

တစ္ဆင့္

ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။

ေမြးဖြားသည့္

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး

ကေလးမ်ားကို

အႀကံေပးေကာ္မရွင္ႏွင့္

အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုခုႏွင့္
ဥပေဒက

ပတ္သက္ေသာ

အကာအကြယ္မေပးထားေခ်။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္

လူသားခ်င္းစာနာ

ေထာက္ထားမႈအဖြဲ႔ အခ်ိဳ႕က ႏိုင္ငံ၏အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးတာ၀န္ ႏွင့္ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္အညီ အဆိုပါ
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ဆက္လက္ တိုက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။ (အပိုင္း ၆ ကေလးမ်ားကို ၾကည့္ပါ။)
ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အမည္သည္ ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးလကၡဏာမ်ားရွိၿပီး မိမိကိုယ္ မိမိ
သတ္မွတ္ထားေသာ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုကို ရည္ညႊန္းရာတြင္သံုးသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္
မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ

အစဥ္အဆက္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္ဟု

ေျပာဆိုၾကသည္။

စစ္တပ္အရာရွိမ်ား၊

အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အရာရွိမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ဘဂၤါလီမ်ားဟု ႏွိမ္ခ်ေခၚဆိုေလ့
ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အစိုးရက "ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား" ဟု သံုးႏႈန္းေခၚေ၀ၚသည့္ မူ၀ါဒကို
က်င့္သံုးလာသည္။

ဘဂၤါလီဟူေသာအသံုးကို

ဥပေဒအရ

တိုင္းရင္းသား

မည္သူက

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသည္ဟု

ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

မဟုတ္ေသာ္လည္း

စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိေစမည့္

ဆံုးျဖတ္ေပးမည့္

ယင္းကမ္းလွမ္းခ်က္ကို

အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။
နည္းလမ္းအတုိင္း

၁၉၈၂

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္

ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္း

အနည္းငယ္ကသာ

ခုႏွစ္

အစိုးရက

လက္ခံခဲ့သည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ဘဂၤါလီဟု ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ေတာ့သလို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာတို႔အား
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

ျဖည့္ရန္လည္း

မလိုအပ္ေတာ့ေပ။

သို႔ေသာ္

ေအာက္ေျခ၌

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

အရာရွိမ်ားကမူ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ဘဂၤါလီမ်ားဟု ေဖာ္ျပခိုင္းေနဆဲျဖစ္သည္ ဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္
(မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို)

အသိအမွတ္ျပဳခံရသူသည္

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ေပၚတြင္

ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးဟု

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈ လုပ္ငန္းကို ရိုဟင္ဂ်ာတို႔က ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းမရွိေခ်။
အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

ဘဂၤါလီဟု

ေလွ်ာက္ထားေနရဆဲဟု

အမ်ားအျပားကဆိုျခင္း၊

ႏိုင္ငံသားအတည္ျပဳေရးကတ္ ရရွိသူမ်ားမွာ ထူးျခားသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား မရရွိျခင္း၊ ငါးဖမ္းသြားရန္
ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္တို႔အတြက္
ေတာင္းဆိုလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္

အစိုးရက

ယင္းႏုိင္ငံသားအတည္ျပဳေရးကတ္ကို

ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေနျဖင့္

အတင္းအၾကပ္တင္ျပရန္
ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္

အစိုးရက

ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း အမ်ားစုကမူ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္အေပၚ အာမခံခ်က္ ပိုမိုေပးရန္ လိုအပ္
ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ အမ်ားအျပားက မိမိတို႔မွာ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ကာ အခြင့္အေရးမ်ားကို တရား၀င္
ဖယ္ရွားပစ္ရန္ အစိုးရက ၎တုိ႔အား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳမည္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္နိမ့္ေသာ ႏုိင္ငံသား
အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္မည္ (ႏုိင္ငံသားထက္နိမ့္ေသာ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ) တို႔ကို 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
ပညာအခ်ိဳ႕ကို သင္ၾကားခြင့္မရွိေခ်။
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒအရ ဧည့္ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ၏ တတိယမ်ိဳးဆက္က်မွသာလွ်င္
ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အျပည့္အ၀ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ဥပေဒေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအရ အႀကီးအက်ယ္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံေနရသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ ၎တို႔ရြာမွ အျပင္ကိုသြားမည္ဆိုပါက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္လိုၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အျခားအေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမမီၾကေခ်။ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္
မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းအလုပ္ လုပခ
္ ြင့္မရွိ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာပိုင္တို႔က ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား
ေရြးခ်ယ္၍ အတင္းအၾကပ္ အလုပ္ေစခုိင္းျခင္း၊ အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ လက္ထပ္ပါက
အာဏာပိုင္တို႔ထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုအပ္ၿပီး မိသားစုတစ္ခုလွ်င္ ကေလးႏွစ္ဦးအထိသာ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ရာတြင္
ကေလးႏွစ္ဦး မူ၀ါဒမွာ တသမတ္တည္း က်င့္သံုးျခင္းကား မဟုတ္ေခ်။ အမ်ားအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမိသားစုမ်ားတြင္
ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ

ကေလးမ်ားကို

အာဏာပိုင္တို႔က

မွတ္ပံုတင္ေပးေသာ္လည္း

ထိုကဲ့သို႔

မွတ္ပံုမတင္သည့္

ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အိမ္ေဆာက္ျခင္း၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိ
သည္။
သတင္းမ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသလံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားသည္ အေရအတြက္ မသိရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား
အေပၚ အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ အဆုိပါ အျဖစ္အပ်က္အမ်ား
စုမွာ ၾသဂုတ္မွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။
အပိုင္း ၃။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ခြင့္
အျပည့္အ၀ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပရန္ အာမခံမႈမ်ားကုိ အခ်ိဳ႕ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက
တားဆီးထားေသာ္လည္း
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း

၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္အစိုးရကို

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒက

ျပ႒ာန္းထားသည္။

လ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးေသာ
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံအျခခံက

အမတ္ေနရာေလးပံုတစ္ပံုကို

ျပ႒ာန္းထားၿပီး

စစ္တပ္သည္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္မႈထမ္းမ်ားကို

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၊

ခန္႔ထားရန္
ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အျခားတာဝန္မ်ားကုိ ရယူထားေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနတို႔၏
၀န္ႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ကာ၊ သမၼတက ႏုိင္ငံအဆင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခဲလ
့ ွ်င္ အာဏာအရပ္ရပ္ကို
စစ္တပ္က

ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုလည္း

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒက

ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏

အျခားျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုအရ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ တိုက္ရိုက္အမ်ိဳးေတာ္စပ္သူကို သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။
ယင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ပါလီမန္အမတ္စုစုေပါင္း၏ ၇၅% အထက္ လိုအပ္သျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ စစ္တပ္ကို ဗီတိုအာဏာ ေပးအပ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္မႈ
မၾကာေသးမီကေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ား။

ဧၿပီလ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား

ေယဘုယ်လက္ခံထားေသာ

ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက အစီရင္ခံသည္။ အေဆာက္
အအံုအပိုင္း အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပသ
ြဲ ည္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို
ေယဘုယ်ထင္ဟပ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားကဆိုသည္။ ပါလီမန္တြင္ ေနရာအမ်ားအျပားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မက်င္းပဘဲ စစ္တပ္အတြက္ ဖယ္ထားျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ခြျဲ ခားဆက္ဆံသည့္သေဘာျဖင့္
အရည္အခ်င္းမျပည့္မီဟု သတ္မွတ္ျခင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားတြင္ မဲေပးခြင့္
ရခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ မဲေပးခြင့္မရျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ို
ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္း စသည္တို႔ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားကေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီသည္

၂၀၁၅

ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊

ျပည္နယ္ႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ၁၁၅၀ ေနရာ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အမတ္ေနရာ ၇၇% ကို အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္မႈ။

အတိုက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

၎တို႔၏ စုေ၀းခြင့္ ႏွင့္ ဆႏၵျပခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုး ရရွိေနသည္။
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လူနည္းစုတုိ႔၏ပါ၀င္မႈ။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူနည္းစုလူမ်ိဳးမ်ားပါ၀င္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္
ထားသည့္ ဥပေဒမရွိသလို ၎တို႔ကလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ
အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္၊ လူနည္းစုလူမ်ိဳးအေရအတြက္မွာ နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ ၀န္ႀကီးအဖြ႔တ
ဲ ြင္ ၀န္ႀကီး
၂၂

ဦးအနက္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္

အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊

ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္အားလံုးရွိ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္စုစုေပါင္းမွာ
၁၀%

ေက်ာ္ရွိသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားကို

အမ်ိဳးသမီး

ႏွစ္ဦးက

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနသည္။
ေအာက္တိုဘာလအထိ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ ခုနစ္ခု အနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ငါးဦးမွာ
တိုင္းရင္းသားမ်ား

ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္

ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးအနက္

ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္

တစ္ဦးမွာ
အသီးသီးရွိ

လူနည္းစု

ခ်င္းတိုင္းရင္းသား

ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားတြင္

လူနည္းစု

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ မွာ ၉% ခန္႔ရွိသည္။ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိသျဖင့္ အဆုိပါ
ကိန္းဂဏန္းတြင္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားရွိေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ သို႔မဟုတ္
ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေခ်။
ႏုိင္ငံမဲ့အမ်ားစုျဖစ္ေနသျဖင့္
ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္)

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ

မ်ားဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးဆံုးရံႈးေနၿပီး

ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး

၎တို႔အား

(မဲေပးခြင့္

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ

သို႔မဟုတ္

၀င္ေရာက္

ဆက္လက္ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ခံေနရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္လူဦးေရ၏ သုံးပံု တစ္ပံုခန္႔ရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္
ယင္းတို႔ကို

ကိုယ္စားျပဳသူမရွိဘဲ

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုရွိေသာ

ေဒသမ်ားအား

တိုင္းရင္းသား

ရခုိင္အမ်ိဳးသား

ပါတီမ်ားကသာ ကိုယ္စား ျပဳေနၾကသည္။
အပိုင္း ၄။ အစုိးရအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း
အရာရွိမ်ား၏

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို

ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးရန္

ဥပေဒက

ျပ႒ာန္းထားသလို

အစိုးရကလည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက စတင္၍
ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အလြန္အမင္းက်ဆင္းသြားေၾကာင္း ပံုျပင္ဆန္ဆန္
အစီရင္ခံစာမ်ားက ညႊန္ျပေနေသာ္လည္း အစိုးရ၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ
အကန္႔အသတ္ရွိ ေနဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အကန္႔အသတ္ရွိေနေသာ အစိတ္အပိုင္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ စစ္တပ္က
ခန္႔အပ္ေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးလက္ေအာက္မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တရား
စီရင္ေရးက႑တြင္ ျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ မႈခင္းစံုစမ္းရန္အတြက္ ခံရသူက ရဲကို လာဘ္ထုိးရျခင္း၊ အရပ္သား
မ်ားထံမွ

ရဲကပံုမွန္ေငြညႇစ္ျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု

ပိုမိုကိုင္တြယ္ႏုိင္ေရး

သတင္းရရွိသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္အေနျဖင့္

က်င့္၀တ္အသစ္ကို

ျပဌာန္းခဲ့သည္။

အစိုးရက

အစိုးရအရာရွိမ်ား၏

ဥပေဒစနစ္ရွိ

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို

တရားသူႀကီးမ်ား၊

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို

ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအခ်ိဳ႕ကုိ အစိုးရက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား

ပိုင္ရွင္ထံျပန္ေပးသည့္

အရႈပ္ေတာ္ပံု၌

ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ဟုဆိုေသာ

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိႀကီး ေလးဦးကို ဇူလိုင္လတြင္း၌ တရားစြဆ
ဲ ိုခဲ့သည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက
ယင္းအမႈကို

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံ

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး

ယခုႏွစ္ကုန္အထိ

အမႈကုိဆက္လက္စစ္ေဆးရန္ ေစာင့္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးပိုင္ဆုိင္မႈထုတ္ေဖာ္ခ်က္။ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွာ ေငြေၾကးပိုင္ဆုိင္မႈအား ဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူသို႔
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ မလိုအပ္ေခ်။ ဥပေဒအရ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိတို႔မိသားစု ပိုင္ဆုိင္မႈ
စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတကခန္႔အပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ မိမိတို႔ပိုင္
ပစၥည္းစာရင္းကို

သမၼတထံတင္ျပရန္

လိုအပ္သည္။

ယင္းစာရင္းမ်ားကို

အစိုးရက

အမ်ားျပည္သူသို႔

ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေခ်။
အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ က်ပ္ ၂၅,၀၀၀ (၁၉ ေဒၚလာ) ထက္ပို၍ တန္ဖိုးရွိေသာ လက္ေဆာင္မ်ား လက္ခံခြင့္
မရွိ။ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လက္ေဆာင္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈကို စည္းမ်ဥ္းအရ
ႀကီးၾကပ္သူထံ အစီရင္ခံရသည္။
အပိုင္း

၅။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈစြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားကို

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔မ်ား၏

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေပၚ အစိုးရ၏သေဘာထား
ျပည္တြင္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားအား
ခြင့္ျပဳျခင္း

မရွိေပ။

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အန္ဂ်ီအုိမ်ားသည္

အစိုးရက

ရံုးခန္းဖြင့္ၿပီး

အျပည့္အ၀

အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည္။

ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ား၏ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ အလြန္နည္းသည္။ တစ္ခါတရံတြင္
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္တြမ
ဲ လုပ္ရန္ အိမ္ရွင္၊ ေျမရွင္မ်ားကုိ အာဏာပိုင္တို႔က
ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ႏုိင္ငံတကာ

အန္ဂ်ီအုိမ်ားအပါအ၀င္

လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ၊

ေထာက္ခံသူတို႔မွာ

ႏုိင္ငံအတြင္း

၀င္ေရာက္ရန္ ကာလတို ဗီဇာရရွိၿပီး ၎တို႔ေနထုိင္ခြင့္ သက္တမ္းတိုးရန္အတြက္ ကာလတစ္ခုတြင္ တိုင္းျပည္မွ
ပံုမွန္ထြက္ခြာၾကရသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား သြားလာမႈ၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊြယ္သည့္သူမ်ားကုိ
စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ သို႔မဟုတ္ အျခားႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔မ်ား။ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္တြင္ အစိုးရသည္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္
အေရးဆုိင္ရာ

မဟာမင္းႀကီးရံုး

(အုိအိပ္ခ်္စီအိပ္ခ်္အာ)

ဖြင့္လွစ္ခြင့္ကို

သေဘာတူျခင္း

မရွိေသးေပ။

အုိအိပ္ခ်္စီအိပ္ခ်္အာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား တိုင္းျပည္အတြင္း ပံုမွန္လာေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း အစိုးရသည္ အခ်ိဳ႕
အုိအိပ္ခ်္စီအိပ္ခ်္အာ

၀န္ထမ္းမ်ားအား

ဗီဇာထုတ္

ေပးရန္

ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနၿပီး

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္

ပဋိပကၡေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပါက ခရီးသြားခြင့္ျပဳမိန္႔ လိုအပ္ခ်က္ မ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
"မၾကာေသးမီက စစ္တပ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၊ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း
အဓမၼထိန္းသိမ္းျခင္း၊

ႏွိပ္စက္ျခင္း၊

လူမဆန္စြာ

အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊

ဥပေဒျပင္ပမွေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ဆက္ဆံျခင္း၊

အဓၶမက်င့္ျခင္း၊

အျခားပံုစံျဖင့္

ရုံးတင္စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲသတ္ျဖတ္ျခင္း

လိင္ပိုင္း
သို႔မဟုတ္

အဓမၼသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေစျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ေရြ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားကို ဥပေဒမဲ့
ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို
တာ၀န္အျပည့္အ၀ ယူေစေရး၊ ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရွိေစေရး ရည္ရြယ္လ်က္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္" ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအခ်က္အလက္
ရွာေဖြေရးအဖြ႔က
ဲ ို မတ္လ ၂၄ ရက္က ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရကလက္မခံဘဲ
အခ်က္အလက္

ရွာေဖြေရးအဖြ႔က
ဲ ို

ျပည္တြင္းသို႔

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀း၌

၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳခဲ့ေခ်။

အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြ႔၏
ဲ

စက္တင္ဘာလက

က်င္းပေသာ

သက္တမ္းကို

ေနာက္တစ္ႏွစ္

ထပ္မံတိုးခဲ့သည္။
ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူ ကုလသမဂၢ အထူးလူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္အား အစိုးရက ျပည္၀င္ခြင့္မေပး
ေၾကာင္း

ဒီဇင္ဘာလက

ေပးခဲ့ေသာ္လည္း

ေၾကညာခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔

ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက

သြားေရာက္မည့္

ခရီးစဥ္ကို

အထူးကိုယ္စားလွယ္အား
ကန္႔သတ္ခဲၿ့ ပီး

ျပည္၀င္ခြင့္

အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္

ေတြ႔ဆံုမႈကိုလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔အား အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆုိေသာ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္က

ကတိအတိုင္း

အုိင္စီအာစီသည္

အရပ္ဘက္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ရဲဘက္စခန္းမ်ားသို႔

၀င္ေရာက္ခြင့္

အျပည့္အ၀ရရွိခဲသ
့ ည္။ အစိုးရသည္ အုိ္င္စီအာစီကုိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအ၀င္
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။
အစိုးရလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ား။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈအခ်ိဳ႕ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္တြင္ ျပစ္မႈ၌ပါ၀င္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စစ္သားမ်ားကို
တာ၀န္ခံေစရန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ မတရားမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ျငင္းဆိုမႈမ်ား
ရွိသည္။ ေကာ္မရွင္၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔အျဖစ္ လႈပ္ရွားႏုိင္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနဆဲ
ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလကုန္ပုိင္း၌

သြားေရာက္ခဲၿ့ ပီး

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး
အင္အားအလြန္အကၽြံ

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔

သံုးစြခ
ဲ ဲ့ျခင္းမရွိသလို

လူ႔အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း မရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး သင္ရိုးညႊန္တမ္းေရးဆြျဲ ခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး
စာရြက္စာတမ္း ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကို ေကာ္မရွင္က အားေပးကူညီေပးခဲ့သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲၿ့ ပီး ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး
ၾသဂုတ္လ

၂၄

အႀကံေပးေကာ္မရွင္သည္

ရက္ေန႔က

အၿပီးသတ္

အာဆာ၏တုိက္ခိုက္မႈမ်ား

အစီရင္ခံစာကို

ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး

အစိုးရကဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္ကို

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္

မစတင္မီအခ်ိန္

လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္

ဦးေဆာင္ေသာ
စက္တင္ဘာ

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁၉

ရက္ေန႔က

လူထုကို

ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး အေကာင္အထည္
ေဖာ္သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ
လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္သည္ဟုဆိုေသာ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားအေပၚ အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ အမ်ားအျပား၏ ရလဒ္မွာ တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္း သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ခံေစျခင္းမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ျခင္း
မရွိခဲ့ေခ်။ စစ္တပ္ကခန္႔ထားေသာ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္သည့္ ေမာင္ေတာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က
ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကုိ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ရာတြင္ မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္
ဥပေဒေၾကာင္းအရ
ရရွိထားသည့္

အေရးယူရန္ သက္ေသလံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏

လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း

ဆူပူမႈမွာ ျပည္ပရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လတြင္

ထုတ္ျပန္ေသာ

ေမာင္ေတာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအတြက္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို
စစ္တပ္ႏွင့္

ရဲတ႔က
ို

လူ႔အခြင့္အေရး

သီးျခားစီစံုစမ္းၿပီး

ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟူေသာ

ႏုိင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကမူ
မွားယြင္းေနေၾကာင္း
၎ထြက္ဆိုမႈမွာ

တင္ျပၾကသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္

စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားမွာ

ေကာ္မရွင္၏

ေထာက္ျပၾကသည္။

အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္း

အစိုးရက

စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္နည္းလမ္းတြင္

ယင္းအမွားမ်ားတြင္

မွားယြင္းသည္ဟုဆိုကာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္

အစိုးရပိုင္

မတရားခံရသူ

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အႀကီးအက်ယ္

ေျပာေနသည္ကို

ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္

ၾကားျဖတ္၍

အျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈကို

ထုတ္လႊင့္ျခင္းလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
အပိုင္း ၆။ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္း၊ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းက အႏုိင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အဓၶမက်င့္မႈႏွင့္အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ။ အဓၶမက်င့္မႈသည္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကီးမားသည့္
ျပႆနာ တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနကာ အစိုးရကဥပေဒကို ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေခ်။
မိန္းမမွာ

အသက္

၁၃

ႏွစ္ေအာက္မငယ္ပါက

အိမ္ေထာင္ဖက္ကို

အဓၶမက်င့္ျခင္းမွာ

ျပစ္မႈမေျမာက္ေပ။

အဓၶမက်င့္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေသာ္လည္း သားေကာင္မ်ားအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႔က စာနာမႈမရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားက
ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အဓၶမက်င့္မတ
ႈ ိုင္ၾကားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏႈတ္ျဖင့္ဆဲဆိုေလ့ရွိကာ
အမ်ိဳးသမီးမွာ က်ဴးလြန္သူကို အသေရ ဖ်က္လိုသည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္းပင္ ခံရႏုိင္သည္ဟု
အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
လင္မယားခ်င္း

ႏွိပ္စက္ျခင္းအပါအ၀င္

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမွာ

ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနဆဲ

ျဖစ္သည္။ မိသားစုအတြင္း အႏုိင္က်င့္မႈမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး လူမႈေရးအရ လက္သင့္ခံၾကသည္။ အစိုးရက အခ်က္အလက္
ေကာက္ယူျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ခံရသူက တိုင္ၾကားျခင္းလည္း မရွိသျဖင့္ လင္မယားခ်င္း အႏုိင္က်င့္မႈ သို႔မဟုတ္
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနကို တိုင္းတာရန္ခက္ခဲသည္။ လူအခ်င္းခ်င္း အျခားလူတစ္ဦးအား ကိုယ္ခႏၶာ
ထိခိုက္နာက်င္ေစျခင္းကို ဥပေဒက တားျမစ္ထားေသာ္လည္း မိန္းမက အသက္ ၁၄ ႏွစ္ ေအာက္ငယ္သည့္
အေျခအေနမွအပ လင္မယားခ်င္းအႏုိင္က်င့္မႈ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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မရွိေခ်။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေငြဒဏ္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္မွ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းအထိ က်ခံရႏုိင္သည္။ ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထပ္ေနမႈ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ဥပေဒအခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနမႈမ်ားက အဆိုပါအကန္႔အသတ္ရွိ
ကာကြယ္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ကခ်င္၊
ဆက္လက္

ရွမ္းႏွင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္

ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု

စစ္တပ္ႏွင့္

ကုလသမဂၢ၊

မီဒီယာႏွင့္

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏
အန္ဂ်ီအုိတုိ႔က

အဓၶမက်င့္မႈစြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ား
ဆိုသည္။

အဓၶမက်င့္မႈကို

တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႀကံစည္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈအားလံုးကို စစ္တပ္က ျငင္းဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္မွစ၍ အရပ္သားမိန္းမမ်ားအား စစ္တပ္ဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အဓၶမက်င့္မႈ ၄၀ ကိုမူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က
၀န္ခံခဲ့သည္။
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈ။

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒက တားျမစ္ထားၿပီး

ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာ္ကားမႈကို ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္အထိလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမႈကို ေထာင္ဒဏ္
အမ်ားဆံုး

ႏွစ္ႏွစ္အထိလည္းေကာင္း

ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း

ျပ႒ာန္းထားသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္

တိုင္ၾကားျခင္း

မရွိသည့္အတြက္ ယင္းအမႈျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနကို မသိရွိႏုိင္ေခ်။ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ စစ္ေမးမႈမ်ားမွာ သားေကာင္အေပၚ
စာနာမႈမရွိဘဲ

စနစ္တက် စံုစမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုျခင္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာေလ့မရွိေၾကာင္း ေဒသခံ

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားက ဆိုသည္။
အတင္းအၾကပ္ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။ အတင္းအၾကပ္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆႏၵမပါဘဲ သား
ေၾကာျဖတ္ျခင္းမ်ား

ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေခ်။

ေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒကို

ျပ႒ာန္းခဲၿ့ ပီး

သို႔ရာတြင္

၂၀၁၅

အတည္ျဖစ္ပါက

ခုႏွစ္တြင္

လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

ယင္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္

က်န္းမာေရး

သားဆက္ျခားေရး

လုိအပ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ မ်ိဳးပြားျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ျခင္းမ်ားကို ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္။
ယင္းဥပေဒအရ လူဦးေရ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္၊ ေမြးဖြားႏႈန္း၊ စားနပ္ရိကၡာ ရရွိႏုိင္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ
မူတည္၍

သမၼတ

သို႔မဟုတ္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက

အထူးေဒသမ်ား

သတ္မွတ္ႏုိင္သည္ဟု

ဆိုသည္။

အထူးေဒသအျဖစ္ ေၾကညာၿပီးသည္ႏွင့္ သားဆက္ျခားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံု
ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႔မ်ားကို အစိုးရက ဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒ
ျပ႒ာန္းၿပီးကတည္းက အထူးေဒသမ်ား ကို အစိုးရက သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း မရွိေသးေခ်။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကေလး ႏွစ္ေယာက္
အမိန္႔မွာ ဆက္လက္အာဏာတည္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအမိန္႔ကို တသမတ္တည္း လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း
မရွိဟု အစိုးရႏွင့္ အန္ဂ်ီအုိတို႔က ဆိုသည္။ (အပိုင္း ၁- စ ကို ၾကည့္ပါ။)
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေသႏႈန္းႏွင့္ သေႏၶတားမႈ အေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို
www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/ တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္
သည္။
ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္း။ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ အေမြဆက္ခံမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ပုဂၢိလ္ေရးအဆင့္အတန္းအပါအ၀င္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားသည္ ဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက ယင္းဥပေဒကို အာဏာ
တည္ေစျခင္း ရွိ/မရွိမေသခ်ာေပ။ ဥပေဒအရ တူညီေသာ အလုပ္အတြက္ လုပ္ခတူညီရမည္။ သို႔ေသာ္ တရား၀င္
လုပ္သားက႑က ယင္းလိုအပ္ခ်က္ကို လိုက္နာေလးစားျခင္း ရွိ/မရွိမွာ မရွင္းလင္းေခ်။ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုကဲ့သို႔
က႑က လိုက္နာျခင္းမရွိဟု အန္ဂ်ီအုိမ်ားက အစီရင္ခံသည္။ ဆင္းရဲမြေ
ဲ တမႈက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အခ်ိဳးအစား
မညီမွ်စြာ ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းခန္႔ထားသည့္ ဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ သင့္ေတာ္သည့္
အလုပ္အတြက္

အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာ

ခန္႔ထားျခင္းကို

မည္သည့္အရာကမွ်

မတားဆီးရဟု

ျပ႒ာန္းထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ သင့္ေတာ္သည့္အလုပ္မွာ မည္သည့္အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္ကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္း
မရွိေပ။
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္းတို႔အတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကို က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနၿပီး ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္က ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြလ
ဲ ြမ
ဲ ႈမ်ားရွိသည္။
ကေလးမ်ား
ေမြးစာရင္း။ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးႏွင့္ ယခင္ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီသူမ်ားကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒက ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ေပးအပ္သည္။ ထို႔ျပင္
မည္သည့္ႏုိင္ငံသားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေစ၊

မိဘတစ္ဦးဦးက

ႏုိင္ငံသားအျပည့္အ၀ျဖစ္ပါက

ဒုတိယမ်ိဳးဆက္

ကေလးမ်ားကို ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးသည္။ ဧည့္ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားျပဳသူမ်ား၏ တတိယမ်ိဳး
ဆက္ကေလးမ်ားမွာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရရွိသည္။ မိဘႏွစ္ပါးလံုးမွာ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးထဲမွျဖစ္ပါက ဆင္းသက္လာသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံသား အျပည့္အ၀ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒတြင္
ရိုဟင္ဂ်ာအား တိုင္းရင္းသားအုပ္စုအျဖစ္ အစိုးရက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိေပ။
ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ရာတြင္

ေက်းလက္-ၿမိဳ႕ျပကြာဟမႈ

အထိုက္အေလ်ာက္ရွိသည္ဟု

ထင္ရွားေသာ

ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအုိ တစ္ခုကဆိုသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးကဲ့သို႔ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၿပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း
မွတ္ပံုတင္သည္။ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အေျခခံအမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္
ရရွိရန္အတြက္ မိဘမ်ားက ကေလးေမြးဖြားျခင္းကို မွတ္ပံုတင္ရသည္။ ၿမိဳ႕ေလးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္မူ ေမြးစာရင္း
မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိသလို တစ္ခါတစ္ရံ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလည္းမရွိေပ။ ရိုဟင္ဂ်ာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ေမြးစာရင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ (အပိုင္း ၂-ဃ ကို
ၾကည့္ပါ။) ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူဦးေရထက္၀က္ခန္႔မွာ ေမြးဖြားမႈအေထာက္အထားမ်ား မရွိသည့္အတြက္ အစိုးရအေန
ျဖင့္ "အားလံုး ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈႀကီး" ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံေပး
ေကာ္မရွင္က အဆိုျပဳထားသည္။
ေမြးစာရင္းသည္

ကေလးလုပ္သား၊

အသက္မျပည့္မီ

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔/

လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားထဲ သြတ္သြင္းျခင္းစသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားမွ ကေလးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ
အေရးႀကီးသည့္

အေထာက္အထားျဖစ္သည္။

ေမြးစာရင္းမရွိျခင္း၊

မၾကာခဏဆုိသလို

ေမြးစာရင္းမရႏုိင္ျခင္းမွာ

ေ၀းလံေသာေဒသရွိ လူထုအတြက္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရာတြင္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ပညာေရး။

ဥပေဒအရ

ပညာေရးသည္

စတုတၳတန္းအထိ

အားလံုးမသင္မေနရ

အခမဲ့ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းမ်ားကို အစိုးရက ဘတ္ဂ်တ္အနည္းငယ္သာ ခြေ
ဲ ၀ေပးၿပီး ေက်ာင္းမ်ားက တရားမ၀င္ အခေၾကးေငြမ်ား
ေကာက္ခံရသည္။

ယင္းသို႔

တရားမ၀င္ေကာက္ခံမႈမ်ား

တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာၿပီး

မေပးမေနရ

ေကာက္ခံမႈမ်ိဳးလည္း က်ဆင္းလာ သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိကေလးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပားက ဆုိသည္။
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈမွာ
အကန္႔ အသတ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ကေလးသူငယ္ အႏုိင္က်င့္မႈ။ ကေလးသူငယ္ အႏုိင္က်င့္မႈကို ဥပေဒမ်ားက တားျမစ္ထားေသာ္လည္း
ထိေရာက္မႈမရွိသလို လံုေလာက္မလ
ႈ ည္းမရွိေခ်။ ကေလးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္အား ရိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းကို စည္းကမ္းထိန္း
သိမ္းမႈအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သံုးၾကေၾကာင္း အန္ဂ်ီအုိမ်ားက ဆိုသည္။ ဥပေဒအရ အဆုိပါျပစ္မႈအတြက္
ျပစ္ဒဏ္မွာ အမ်ားဆံုး ေထာင္ ႏွစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားဆံုး ဒဏ္ေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ (၇.၅ ေဒၚလာ) ျဖစ္သည္။
မိသားစုအတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အျမတ္ထုတ္ျခင္းအေနျဖင့္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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လည္းေကာင္း၊

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္လည္းေကာင္း၊

ကေလးမ်ားအေပၚ

က်ဴးလြန္သည့္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

အတြက္ သက္ေသဇာတ္လမ္းမ်ားရွိသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနက
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ အစီအစဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိသားစုႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အမ်ားအျပားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာၾကရျခင္း သို႔မဟုတ္ သြားလာမႈ
အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္းမ်ားရွိေနၿပီး
ႀကံဳေတြ႔ရန္

အေျခအေနမ်ား

ယင္းမွတစ္ဖန္

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။

အျမတ္ထုတ္ခံရမႈ

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္မ်ားႏွင့္

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္

ျဖစ္ပြားေနေသာ

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကလည္း ကေလးမ်ားအေပၚ အလားတူ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္။
အသက္မျပည့္ဘဲလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္အဓမၼလက္ထပ္ေစျခင္း။

ဘာသာေရးႏွင့္က်ားမအေပၚ

မူတည္၍

လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ အသက္ကို ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ အသက္ ၁၈
ႏွစ္ျဖစ္ကာ ခရစ္ယာန္ ေယာက်ာၤးေလး အတြက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ မိန္းကေလးအတြက္ ၁၅ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ကေလးသူငယ္လက္ထပ္မႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၁၃% ေက်ာ္
သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အၾကား အရြယ္တြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္ဟု ဆိုသည္။ အတင္းအက်ပ္
လက္ထပ္ေစမႈအတြက္
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္

စိတ္ခ်ရသည့္

စာရင္းဇယားမရွိေခ်။

ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုအရ

ကေလးသူငယ္

ကုလသမဂၢအဖြဲ႔တစ္ခုက

ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမွာ

ေက်းလက္ေဒသတြင္

အေရးႀကီးၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မလံုေလာက္သည့္ ျပႆနာတစ္ခုဟု ဆိုသည္။
ကေလးသူငယ္လိင္အျမတ္ထုတ္မႈ။
အသံုးခ်ခံေနရၿပီး

ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ

ကေလးလိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈအတြက္

အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။

တိုင္းျပည္အတြင္း

လာေရာက္သည့္

ကေလးလိင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို

လိင္လုပ္ငန္းအတြက္

ႏိုင္ငံျခားကမာၻလွည့္ခရီးသည္အခ်ိဳ႕၏
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းတားျမစ္ထားသည့္

ဥပေဒမရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ ျပည္တန္ဆာေခါင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္တန္ဆာလုပ္ငန္းကိုမူ ဥပေဒက တားျမစ္ထားသည္။
ရာဇသတ္ႀကီးအရ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈမွာ ျပစ္မႈေျမာက္သည္။

အသက္ ၁၈

ႏွစ္ေအာက္ ကေလးႏွင့္ ေငြေၾကးျဖင့္ လိင္ေပ်ာ္ပါးျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။
ညစ္ညမ္းစာ ဓာတ္ပံုဗြီဒီယိုမ်ားကို ဥပေဒက တားျမစ္ထားၿပီး အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြက်ပ္
တစ္ေသာင္း (၇.၅ ေဒၚလာ) ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ခံရသူသည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ ေအာက္ျဖစ္ပါက ဥပေဒအရ
အဓၶမက်င့္မႈေျမာက္သည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပါက အဓၶမက်င့္မႈေျမာက္ေသာ ျပစ္မႈအတြက္
ျပစ္ဒဏ္မွာ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ႏွစ္ျဖစ္ကာ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ထက္ငယ္ပါက ျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ
တစ္သက္တစ္ကၽြန္းျဖစ္သည္။
ေနရပ္စြန္႔ခြာကေလးမ်ား။

ပဋိပကၡေဒသအတြင္းရွိ

ေနရပ္စြန္႔ခြာကေလးမ်ား၏

ေသႏႈန္းသည္

ႏုိင္ငံ၏

အျခားေဒသမွ ကေလးေသႏႈန္းထက္ ျမင့္မားသည္။ (အပိုင္း ၂-ဃ ကို ၾကည့္ပါ။)
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကေလးအဓၶမဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

၁၉၈၀

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ကေလးျပန္အဓၶမဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈ တရားမရႈေထာင့္ဆုိင္ရာ ဟိတ္ သေဘာတူညီခ်က္၏ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံ မဟုတ္ေခ်။
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html

မိဘအုပ္ထိန္းသူ

တစ္ဦးက

ကေလးအား

ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့

ရွိ

အဓၶမဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈဆုိင္ရာ

ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံကို ၾကည့္ပါ။
ဂ်ဴးဆန္႔က်င့္ေရး၀ါဒ
လူနည္းစုဂ်ဴးအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္

ရဟူဒီ

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတစ္ခုရွိသည္။

ဂ်ဴးဆန္႔က်င္

ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သတင္းမရရွိပါ။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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လူကုန္ကူးမႈ
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာ
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ ကိုၾကည့္ပါ။
မသန္စြမ္းသူမ်ား
ကိုယ္ကာယ၊ အာရံုခံစားမႈ၊ အၾကား၊ ဉာဏ္ရည္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားကို ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳလုပ္ရန္
ဥပေဒက

တားျမစ္ထားသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားအား

ေလေၾကာင္းခရီးသြားလာမႈ

အပါအ၀င္

အျခားသယ္ယူ

ပို႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ားတြင္ မည္သို႔ချြဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရမည္ကို ဥပေဒက တိတိက်က် ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိဘဲ
အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား လြယ္လင့္တကူ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ အာမခံရန္
အစိုးရကို ညႊန္ၾကားထားသည္။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အစုိးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
မရွိေခ်။
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို က်န္းမာေရးအရ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး
လူမႈ၀န္ထမ္း၊
ပညာေရး၊

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္
လူမႈေရးအကာအကြယ္

အဖြ႔ဲခ်ဳပ္သည္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္

သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ားႏွင့္

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံ

မသန္စြမ္းသူမ်ားအက်ိဳးအတြက္

တာ၀န္ရွိသည္။

ေဆာင္ရြက္မည့္

မသန္စြမ္းသူမ်ား

အဓိကအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္

အစိုးရက

အသိအမွတ္ျပဳသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီသည္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး
မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းေကာ္မတီသည္
အစည္းအေ၀း မက်င္းပသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။
မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈႏႈန္းမွာ တျခားကေလးမ်ားထက္ မ်ားစြာနည္းၿပီး
အခ်ိဳ႕မသန္စြမ္းကေလးမ်ားမွာ

ကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း၊

၎တို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္

ေနရာထိုင္ခင္း

မရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္

လံုး၀အထက္တန္း မတက္သူမ်ားပင္ရွိေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဆိုသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း၏အဆိုအရ
ေျမျမွဳပ္မိုင္း

စသည္တို႔ေၾကာင့္

စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအမ်ားအျပား၊

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္

အရပ္သားမ်ားမွာ

မသန္စြမ္းသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ေျခလက္ျပတ္ေတာက္ေနသူ ၁၂,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္
သုံးပံုႏွစ္ပုံ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ၎တို႔အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း
ငါးခုရွိသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားမွာ

အႏုိင္က်င့္ျခင္းမ်ားကို

ကဲ့ရဲ့ခံရျခင္း၊

ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု

ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊

သတင္းမ်ားက

ဆုိသည္။

အရပ္သားမ်ားႏွင့္အစိုးရအရာရွိမ်ား၏
အားလံုးပါ၀င္သည့္

ပညာေရးအတြက္

အတားအဆီးမ်ားရွိေနျခင္းမွာ ႀကီးမားသည့္ အားနည္းခ်က္ဟု မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆိုသည္။
စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားမွာ တရား၀င္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ ဦးစားေပးခံရၿပီး လစာတူညီေသာ
အရပ္ဘက္ရာထူးေနရာမ်ိဳးတြင္ ခန္႔ထားေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား
လူနည္းစုတို႔မွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ
သက္သာသည့္

ေဆး၀ါးကုသမႈ

မသန္စြမ္းမ်ားမွာ

အခြင့္အေရးမ်ားကို

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း

မရရွိၾကေခ်။

အခြင့္အလမ္းမ်ား

စစ္သားမဟုတ္ေသာ

သို႔မဟုတ္

မသန္စြမ္းသူအတြက္

တရား၀င္အေထာက္အပံ့မွာ ယာယီမသန္စြမ္းမႈျဖစ္လွ်င္ လစာ၏ သုံးပံုႏွစ္ပံုကို အမ်ားဆံုး တစ္ႏွစ္ကာလအထိ
လည္းေကာင္း၊ အၿမဲတမ္း မသန္စြမ္းမႈျဖစ္လွ်င္ အခြန္လြတ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုလည္းေကာင္း မူအားျဖင့္ ရရွိမည္ျဖစ္
သည္။ မသန္စြမ္းျဖစ္သြားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ကာကြယ္ေပးရန္ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထား
ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္တို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိေခ်။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

လူမ်ိဳး/လူမ်ိဳးစု/တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုသည္ လူဦးေရ၏ ၃၀% မွ ၄၀% အထိ ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ ခုနစ္ခုသည္
ႏုိင္ငံအက်ယ္အ၀န္း၏ ၆၀ % ခန္႔ရွိၿပီး လူနည္းစုတုိင္းရင္းသား အမ်ားအျပားမွာ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း
ေနထုိင္ၾကသည္။ အစိုးရႏွင့္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းသည္ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ပညာေရး၊ အိုးအိမ္၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈရွိေနသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္
လူမ်ိဳးေရးအေပၚအေျခခံၿပီး လုပ္ခလစာကြာျခားမႈ ႀကီးႀကီးမားမား ပံုမွန္ရွိသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ားက
ဆိုသည္။
ျမန္မာစာသည္

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္

မသင္မေနရ

ဘာသာစကားအျဖစ္

ဆက္လက္တည္ရွိသည္။

အစိုးရ၏ ဧၿပီလက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ မိခင္ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈ
အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား
မျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္အတြက္
ႀကီးၾကပ္သည့္

စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း

ေက်ာင္းမ်ားတြင္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ားက

ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ

တစ္ခါတစ္ရံ

ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား

အစိုးရသင္ရိုးညႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ားမရရွိေပ။

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈမွာလည္း အလြန္နည္းပါးသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္
လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမွာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနၿပီး အေရးပါေသာ လူနည္းစု
တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္က တပ္စထ
ြဲ ားကာ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထား
သည္။

စစ္တပ္၏

တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားခ်ထားမႈ

ပမာဏ

ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းသည္

တင္းမာမႈႏွင့္

မလံုၿခံဳမႈမ်ား၏

အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္ဟု ေကအုိင္အုိ၊ ေကအန္ယူ အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားက
ဆိုသည္။ သတင္းရရွိေသာ မတရားမႈမ်ားတြင္ အစိုးရစစ္သားမ်ားက သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊
အဓမၼေစခုိင္းျခင္း၊

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားကို

အဓၶမက်င့္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။

အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားအုပ္စမ
ု ်ားကလည္း အဆိုပါ မတရားမႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ၾကသည္။ (အပိုင္း ၁-ဆ ကို ၾကည့္ပါ။)
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၎တို႔လူမ်ိဳးအေပၚမူတည္၍ ျပင္းထန္ေသာ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္
ေနရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္ ခရီးသြားလာခြင့္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူခြင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ (အပိုင္း ၇-ဃ ကိုၾကည့္ပါ။)၊ ပညာသင္ယူခြင့္၊ ေမြးဖြား/ေသဆံုး/ထိမ္းျမားျခင္းကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္
(အပိုင္း ၂-ဃ ကိုၾကည့္ပါ။) မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က
ေနရပ္စြန္႔ခဲ့ရသူ

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွာ

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရး၊

စား၀တ္ေနေရး

ကန္႔သတ္မႈမ်ားေသာ

အၿမဲတမ္းကဲ့ေနေနရ သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနေသာ ယာယီစခန္းမ်ား တြင္သာ ဆက္လက္ေနထိုင္ေနၾကရသည္။
ၾသဂုတ္လအေစာပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ တပ္ျဖန္႔ထားေသာ စစ္တပ္သည္
အတင္းအၾကပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေစျခင္း၊
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္

၂၅

အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္းအပါအ၀င္
ရက္တြင္

ဆိုး၀ါးေသာ

ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ

လူ႔အခြင့္အေရး

လံုၿခံဳေရးကင္းစခန္း

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

အခု

၃၀

အား

တၿပိဳင္နက္တိုက္ခိုက္မႈမွာ မိမိတို႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဆာအဖြဲ႔က ၀န္ခံသည္။ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္အတူ
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားအား တရားမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အဓၶမက်င့္ျခင္း၊
ႏွိပ္စက္ျခင္း၊

အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္း၊

အေဆာက္အအံုမ်ားကို
သတင္းရရွိသည္။

မီးရႈိ႕ျခင္း

ရာႏွင့္ခ်ီေသာ

ေက်းရြာ/ဘာသာေရး

စသည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို

ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ

အေဆာက္အအံုႏွင့္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ျဖစ္ရပ္မ်ားက

အျခား

က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု

ဒီဇင္ဘာလကုန္

အေျခအေနအရ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ရိုဟင္ဂ်ာ ၆၅၅,၀၀၀ ကုိဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ အတင္းအၾကပ္ ထြက္ေျပးေစခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ လူမ်ိဳးစု
သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ကိုင္းညႊတ္မႈ၊ လိင္အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈႏွင့္
အျခားမတရားမႈမ်ား
အယ္လ္ဂ်ီဘီတီအုိင္အသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔မွာ

ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊

ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊

အမ်ားစုက

လက္မခံျခင္း

စသည့္အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
မႈမ်ားေၾကာင့္
ပါ၀င္ေဆာင္

၎တို႔အေနျဖင့္
ရြက္မႈမ်ား

အမ်ားျပည္သူ

အခမ္းအနားမ်ား၊

ျပဳလုပ္လာႏုိင္ၾကသည္။

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္း

ထင္ထင္ေပၚေပၚ

လိင္တူဆက္ဆံမႈမွာ

ရာဇသတ္ႀကီးအရ

ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ

တရားမ၀င္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒအရ ဓမၼတာႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး
အမ်ားဆုံးေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္၊ သို႔မဟုတ္ တစ္သက္တစ္ကြ်န္းအထိ က်ခံရႏုိင္သည္။ ဓမၼတာႏွင့္
ဆန္႔က်င္ေသာ
ယင္းဥပေဒကို

လိင္ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ
အသံုးျပဳမႈ

ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ

မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။

ေယာက်ာ္း၊

မိန္းမ

ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္

ယင္းဥပေဒျဖင့္တရားစြမ
ဲ ည္ဟု

အက်ံဳး၀င္ၿပီး

ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး

ရဲတပ္ဖြဲ႔က

လာဘ္ေငြေတာင္းခံၾကသည္ဟု အယ္လ္ဂ်ီဘီတီအုိင္ မ်ားကဆိုသည္။ အၾကပ္ကိုင္ရန္၊ လာဘ္ေတာင္းရန္အတြက္
ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒကို ပိုမိုအသံုးခ်ေနခ်ိန္တြင္ အယ္လ္ဂ်ီဘီတီအုိင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လိင္အဂၤါေျပာင္းထားသည့္
မိန္းမမ်ားမွာ အဆိုပါ အရိပ္ပမာ ဟန္ေဆာင္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ မၾကာခဏ တရားစြခ
ဲ ံေနရသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားတြင္
လူတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ ဇီ၀ေဗဒအရ လိင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္မညီညြတ္ဘဲ၀တ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳမႈျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါက
ယင္းမွာ ရုပ္ဖ်က္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။ ေဒသခံ အန္ဂ်ီအုိတစ္ခု၏ အစီရင္ခံစာအရ လိင္အဂၤါေျပာင္းထားေသာ
မိန္းမမ်ားမွာ

အျခား

အယ္လ္ဂ်ီဘီတီအုိင္

အမ်ိဳးအစားမ်ားထက္

ရဲတပ္ဖြဲ႔၏

အႏုိင္က်င့္ျခင္းကို

ပိုခံရသည္ဟု

ေဖာ္ျပထားသည္။
အလုပ္ခန္႔ရာတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ကိုင္းညႊတ္မႈ၊ လိင္အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ခြျဲ ခားမႈ
ရွိေၾကာင္း

သတင္းမ်ားရရွိသည္။

အယ္လ္ဂ်ီဘီတီအုိင္

မ်ားသည္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏

ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းကိုလည္း ခံရသည္ဟု ဆိုသည္။
အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ၊ ေအ့စ္ႏွင့္ လူမႈေရးကဲ့ရဲ ႔ခံရမႈ
လူတိုင္းအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးမူ၀ါဒႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္မႈ ရပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒက

ျပ႒ာန္းထားၿပီး

လူမႈေရးအေျခအေနအေပၚမူတည္၍

တားျမစ္ထားကာ

အလုပ္ခန္႔ထားမႈတြင္အခြင့္အေရးတန္းတူရရွိရန္၊

ေဖာ္ျပထားသည္။

အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ/ေအ့စ္

လူနာမ်ားသည္

အစိုးရက

ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းကို

ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌တန္းတူညီမွ်ရွိရန္လည္း

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ

မိမိတို႔အခြင့္အေရးမ်ား

ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေအအာဗီကုထံုးကဲ့သို႔ အေရးႀကီးေသာ ေဆးကုသမႈကို ျငင္းပယ္ခံရလွ်င္ သီအိုရီအရ
အစိုးရကိုတိုင္ၾကားႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္

လက္ေတြ႔တြင္

ယင္းသို႔တုိင္ၾကားမႈမ်ားမရွိေခ်။

အိပ္ခ်္အုိင္ဗီႏွင့္

သီးသန္႔သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ရႈ႕ေထာင့္ကို ေဖာ္ျပေသာ ဥပေဒမ်ားမရွိေခ်။
အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈအပါအ၀င္

အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ/ေအ့စ္

လူနာမ်ားအား

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းက

ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား ဆက္လက္ထြက္ေပၚေနသည္။ လူမႈေရးအခမ္းအနားမ်ားမွ
ဖယ္ထုတ္ခံရျခင္း၊

ႏႈတ္ျဖင့္ေစာ္ကားျခင္း၊

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊

တိုက္ခုိက္ျခင္းကဲ့သို႔ အႏႈတ္လကၡဏာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။
ျမင့္မားေသာ

အျပဳအမႈမ်ားကို

ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္

သတ္မွတ္ထားသည့္

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္

အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ/ေအ့စ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ

ဥပေဒမ်ား

ဆက္လက္တည္ရွိသည္။

ယင္းဥပေဒမ်ားက အဆုိပါအျပဳအမူရွိသူမ်ားကို ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးေနသကဲ့သ႔ို
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ ကူးစက္ခံရႏုိင္ေခ်ရွိသူမ်ားအား ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ ကုသေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ားကို လက္လွမ္းမီ
ရရွိေစႏုိင္မႈကိုလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးလိင္လုပ္သားႏွင့္ လိင္အဂၤါေျပာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အေပၚ

ကဲ့ရဲ့ျခင္း၊

ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား

တိုးျမင့္လာကာ

အဆိုပါ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ

ကူးစက္မႈ

ကာကြယ္ေရး၊ ကုသေရး၊ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ား ရရွိေစႏုိင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ လိင္လုပ္သားမ်ားကို
ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေႏွာင့္ယွက္မႈက ကြန္ဒံုးကိုင္ေဆာင္မႈ အေလ့အထကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆုိင္ရာ ျခားအၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ား
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆုိင္ရာ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈ၊ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးသေဘာထားႏွင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ား
ရွိသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ မဘသ အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားအပါအ၀င္ ဗမာဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရး အုပ္စု၀င္မ်ားမွာ အစၥလာမ္
ဘာသာကို ဆက္လက္အပုပ္ခ်ေနၿပီး မြတ္ဆလင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေဆာ္ၾသၾကသည္။
ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ မမွ်တေသာ ဆက္ဆံမႈ၊ အမ်ားေရွ႕ေမွာက္မဟုတ္ေသာေနရာတြင္သာ ၀တ္ျပဳရန္ ဖိအားေပးမႈ၊
ႏုိင္ငံသားကတ္ရရွိရန္ ခက္ခဲမႈ၊ ခရီးသြားလာမႈကို ေဒသခံအစိုးရ၏ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံရမႈႏွင့္ ပညာေရး
အခြင့္အလမ္းမ်ား အကန္႔သတ္ခံရမႈတို႔ရွိေနေၾကာင္း မြတ္ဆလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းက တိုင္ၾကားၾကသည္။ ဇန္န၀ါရီလက
ဦးကိုနီလုပ္ၾကံခံရမႈမွာ မြတ္ဆလင္အခြင့္အေရးမ်ား တိုးတက္ေရး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက တိုက္ပြ၀
ဲ င္ေနသူမ်ားကို
တုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္ဟု ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားက ဆိုသည္။ (အပိုင္း ၁-က ကို ၾကည့္ပါ။)
ဧၿပီလအတြင္း၌ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ဘုန္းႀကီး ၁၂ ဦးႏွင့္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ
မြတ္ဆလင္ဘာသာေရးေက်ာင္း

ႏွစ္ေက်ာင္းကို

ခ်ိတ္ပိတ္ရန္

ဖိအားေပးခဲ့သည္။

ယင္းအေဆာက္အအံုမွာ

တရားမ၀င္ဟု စြပ္စြဲကာ ပိတ္ပစ္ရန္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအား ယင္းအဖြဲ႔က ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ
ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားကို

ဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳေနသည္မွာ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက

မိမိတို႔အား

ဆိုၿပီး

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားက

ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည္ဟု

၎တုိ႔၏ဘာသာေရးေၾကာင့္

မြတ္ဆလင္
အႏိုင္က်င့္ျခင္း

ျဖစ္သည္ဟု ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။
ေမလတြင္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ဘုန္းႀကီးမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား
ပုန္းေအာင္းေနသည္ဟု စြပ္စြဲသည္။ မီဒီယာသတင္းမ်ားအဆိုအရ အဆိုပါဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔သံသယရွိမႈကို
ရဲတပ္ဖြဲ႔အား

အေၾကာင္းၾကားၿပီး

မေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊

ထိုအခါ

ရဲတပ္ဖြဲ႔က

လာေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ

ယင္းဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္

အသိုင္းအ၀ိုင္းကို

အၾကမ္းဖက္ရန္

ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ

ရဲတပ္ဖြဲ႔က

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက

လႈံ႔ေဆာ္ၾကေၾကာင္း

သိရွိရသည္။

ေလထဲပစ္ခတ္သတိေပးခဲ့ရသည္ဟု

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ

အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ

ရပ္ကြက္အတြင္းမွ
သတင္းမ်ားက

မြတ္ဆလင္

မြတ္ဆလင္

ႏွစ္ဦး

ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ လူ ရွစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ သီတဂူဆရာေတာ္က ကရင္ျပည္နယ္ရွိ
စစ္သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုရွိစစ္သားမ်ားကို တရားေဟာခဲ့ၿပီး ယင္းေဟာေျပာခ်က္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္မွတိုက္ရိုက္လႊင့္ခဲ့ရာ
လူႏွစ္သိန္းခြခ
ဲ န္႔ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ကိုးကားသည့္ ပံု၀တၳဳမွာ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဟိႏၵဴတမီးလ္ လူမ်ိဳးမ်ားကို
သတ္ျဖတ္ျခင္းမွာ

လူအစစ္တစ္ေယာက္ခက
ြဲ ို

ဗုဒၶဘာသာဘုရင္အား

ေျပာၾကားသည့္

သတ္ျဖတ္ျခင္းသာ
ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။

မည္သည္ဟု

ဘုရင့္ပေရာဟိတ္မ်ားက

ႏုိင္ငံညီညြတ္ေရးအတြက္

ဗုဒၶဘာသာ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ အတူတကြအလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သီတဂူဆရာေတာ္က ထည့္သြင္း
ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ ေဟာေျပာခ်က္မွာ လူနည္းစုအေပၚ စစ္တပ္၏ အႏုိင္က်င့္မႈ စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားကို

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

ခြင့္လႊတ္ေၾကာင္းႏွင့္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို

သတ္ျခင္းထက္

စစ္ပသ
ြဲ ေဘာအရ

ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္သူမ်ားကို

သတ္ျဖတ္ျခင္းက အျပစ္နည္းေၾကာင္း ဆိုလိုသည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကသည္။
အဆင့္ျမင့္ပညာ
မြတ္ဆလင္ႏွင့္

သင္ၾကားေရးအခြင့္အလမ္း၊

ခရစ္ယာန္မ်ားမွာ

အကန္႔အသတ္ခံေနရၿပီး

အစိုးရအဆင့္ျမင့္ရာထူး
မြတ္ဆလင္တို႔မွာ

အခြင့္အလမ္းစသည္တို႔တြင္

လြတ္လပ္စြာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ႏွင့္

ကုန္သြယ္ခြင့္မ်ား မရရွိၾကေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္အမ်ားအျပားက ဆိုသည္။
အပိုင္း ၇။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား
(က) လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္ႏွင့္ အဖြ႔လ
ဲ ိုက္ ညႇိႏႈိင္းခြင့္
လြတ္လပ္ေသာ သမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ ပါ၀င္ခြင့္၊ လုပ္ခ၊ လစာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အဖြ႔လ
ဲ ိုက္ ညႇိႏႈိင္းခြင့္၊
တရား၀င္

သပိတ္ေမွာက္ခြင့္မ်ားကို

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္

ဥပေဒက

ခြင့္ျပဳထားသည္။

သမဂၢ

လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ားကို အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားခြင့္ ေတာင္းဆိုရန္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားကို
ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ရာထူးခ်ျခင္း၊ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကဲ့သို႔ သမဂၢဆန္႔က်င္ေရး ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို
ဥပေဒက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တားျမစ္ထားျခင္းမရွိသလို သမဂၢဖြဲ႔လိုသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္
ေပးထားျခင္းလည္းမရွိေခ်။ သမဂၢအား တရား၀င္ မွတ္ပံုမတင္မီ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းအတြက္
ဥပေဒက လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ ေပးမထားေခ်။
ကာကြယ္ေရးဌာန၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀န္ထမ္းတို႔၏ သမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို ဥပေဒက တားျမစ္
သည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို မိမိအလုပ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၏ သမဂၢတြင္သာ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အလုပ္
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းကို ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္မထားေခ်။ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔တြင္ အနည္းဆံုး အလုပ္
သမား ၃၀ ရွိရမည္ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမွတစ္ဆင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအင္အား၀န္ႀကီး
ဌာန

(အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန)၊

မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံတြင္

မွတ္ပံုတင္ရမည္။

ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔တြင္

အနည္းဆံုး သက္ဆိုင္ရာ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔၏ ၁၀% ပါ၀င္ရမည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္
အလုပ္သမားအဖြဲ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔၏ ၁၀% အနည္းဆံုး ပါ၀င္ရမည္။ ယင္းအဆင့္ျမင့္
သမဂၢမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္တူညီေသာ အဖြ႔မ
ဲ ်ားသာ ပါ၀င္ရမည္။ ထို႔အတူ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မ်ားတြင္
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းအဆင့္အဖြဲ႔ (၁၀% ႏွင့္ ၂၀% စီ အသီးသီး) တရား၀င္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား
အသင္းခ်ဳပ္မ်ား၊ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သမဂၢအသင္းခ်ဳပ္၊ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းကုိ ဥပေဒက
ခြင့္ျပဳထားသည္။
အလုပ္သမားအေရး

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

အန္ဂ်ီအုိအဖြ႔မ
ဲ ်ားအပါအ၀င္

ျပည္တြင္းအန္ဂ်ီအုိမ်ား

မိမိ၏ဆႏၵအေလ်ာက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည္။ မွတ္ပံုတင္လုိသည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွာ မိမိတို႔အဖြ႔၏
ဲ
စည္းမ်ဥ္း၊

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုဆိုင္ရာ

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

အစိုးရထံ

တင္ျပရန္လိုသည္။

လြတ္လပ္စြာ

စုေ၀းခြင့္ကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ဆက္ရွိေနသည္။ (အပိုင္း ၂-ခ ကို ၾကည့္ပါ။)
သမဂၢမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳခြင့္၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ လစာ၊ ခံစားခြင့္မ်ား အုပ္စုလိုက္
ညႇိႏႈိင္းခြင့္ႏွင့္ ေစ့စပ္ေရးအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ေစ့စပ္ေရးခံုရံုးသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒက ေပးထားသည္။
လူတစ္ဦးခ်င္း အျငင္းပြားမႈႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ကိစၥမ်ားတြင္ ကူညီရန္ သမဂၢမ်ားကို ဥပေဒက
ခြင့္ျပဳသည္။

သေဘာရုိးျဖင့္

ညႇိႏႈိင္းရန္တာ၀န္၊

ညွိႏႈိင္းရန္အခ်ိန္ကာလ၊

မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊

စုေပါင္းညွိႏႈိင္း

သေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းတိုးျခင္းစသည့္ ညွိႏႈိင္းမႈအေသးစိတ္ကို ဥပေဒက ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေခ်။ အစိုးရ၊
လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္

အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ

အမ်ိဳးသားအဆင့္

သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို

ဖိုရမ္ကို
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

ယခုႏွစ္အတြင္း သုံးလတစ္ခါ က်င္းပခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြ႔က
ဲ လည္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အဖြဲ႔လုိက္ညိႇႏႈိင္းေရးႏွင့္
အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ညႇိႏႈိင္းရန္ မၾကာခဏ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို

မူလသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ား၊

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ

ေျဖရွင္းရမည္ဟု ဥပေဒကျပ႒ာန္းထားသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ဇုန္တစ္ခုစီအတြက္ အလုပ္သမား
စစ္ေဆးေရး

အရာရွိတစ္ဦးခန္႔ထားကာ

လုပ္ခအဆင့္

သတ္မွတ္ျခင္း၊

ျပည္တြင္းျပည္ပ

လုပ္သားအခ်ိဳး

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အစိုးရက ဇုန္အလုိက္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီမ်ား ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့သည္။
က႑အမ်ားစုတြင္
ခြင့္ျပဳခ်က္အရ၊

သက္ဆုိင္ရာ

အခ်က္အလက္မ်ား
အေရးႀကီးေသာ

အလုပ္သမားအမ်ားစု၏
အလုပ္ရွင္ႏွင့္

ေပးပုိ႔အေၾကာင္းၾကားၿပီး
လုပ္ငန္မ်ား၌မူ

မဲဆႏၵအရႏွင့္

သက္ဆုိင္ရာ

ေစ့စပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားထံသုိ႔
သပိတ္ေမွာက္ခြင့္ရွိသည္ဟု

သပိတ္ေမွာက္ျခင္းႏွင့္

အလုပ္သမားအသင္းခ်ဳပ္၏

သုံးရက္ႀကိဳတင္၍
ဥပေဒက

အေသးစိတ္

ျပ႒ာန္းထားသည္။

အလုပ္ပိတ္ထားျခင္းကုိ

ဥပေဒကခြင့္မျပဳေခ်။

(သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စာတိုက္၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဆက္သြယ္
ေရးႏွင့္ နည္းပညာ၊ စြမ္းအင္၊ ေရနံ၊ ေငြေၾကးက႑မ်ား စသည္) အမ်ားျပည္သူ အသံုးခ်၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္
အလုပ္ပိတ္ခြင့္/သပိတ္ေမွာက္ခြင့္ကို သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔၊ ေစ့စပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားထံ အနည္းဆံုး ၁၄ ရက္
ႀကိဳတင္တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျခားက႑မ်ားကဲ့သို႔ သပိတ္ေမွာက္ခြင့္
ရွိေသာ္လည္း ၁၄ ရက္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္ သပိတ္မေမွာက္ခင္ အလုပ္သမားႏွင့္ စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူတို႔အၾကား
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အနည္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ သေဘာတူညီမႈ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္
သမားအေရးႏွင့္ တိုက္ရိုက္မသက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ သပိတ္ေမွာက္ခြင့္ကို ဥပေဒက တားျမစ္ထားသည္။
ကုမၸဏအ
ီ ဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒသႏွင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြ႔လ
ဲ ိုက္အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေစ့စပ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ခံုသမာဓိဆံုးျဖတ္ျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ေျဖရွင္းမည့္ မူေဘာင္ကို ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။
သုိ႔ေသာ္ ေျဖရွင္းခ်က္ သေဘာတူညီမႈကို မလိုက္နာပါက ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ဒဏ္ေငြမွာ နည္းလြန္းသျဖင့္ ယင္းဥပေဒ
အာဏာတည္ရန္အတြက္ ထိေရာက္မႈ မရွိေခ်။ ျပစ္ဒဏ္မွာ ဒဏ္ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း (၇၅ ေဒၚလာ) သို႔မဟုတ္
ယင္းဒဏ္ေငြႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္တို႔ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံစံုကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္

အလုပ္သမားမူေဘာင္စာခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္ဆိုရန္

လုိအပ္ေသာ

ပထမႀကိဳတင္အဆင့္

တစ္ခုအေနႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ဥပေဒအရလိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းကို ႏိုင္ငံအဆင့္ မွတ္ပံု
မတင္ႏုိင္ျခင္းမွာ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားက ဆိုသည္။ ထုိ႔ျပင္ သမဂၢဖြဲ႔စည္းေသာ၊
သမဂၢတြင္ပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္း၊ အျခားနည္းျဖင့္ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား ဆက္လက္
ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (အုိင္အယ္လ္အုိ)၊ အလုပ္သမားေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္
မီဒီယာမ်ားက ဆိုၾကၿပီး မိမိအခြင့္အေရးကိုသံုး၍ သပိတ္ေမွာက္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ
တရားစြဆ
ဲ ို ေနၾကေၾကာင္း အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ေဒသအလုပ္သမားရံုးမ်ားကလည္း သမဂၢမ်ား
မွတ္ပံုတင္ရာတြင္

ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ

မလုိအပ္သည့္ဗ်ဴရိုကေရစီအဆင့္မ်ား

က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္ဟု

အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားက ဆိုသည္။
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္သမားကိစၥ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ အကူအညီရသည္ဟု အလုပ္သမား
မ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားက ေျပာဆိုေသာ္လည္း ညႇိႏိႈင္းထားသည့္ သေဘာတူညီမက
ႈ ို အလုပ္ရွင္က ဂရုမစိုက္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ သမဂၢဆန္႔က်င္ေရးအျမင္ျဖင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟု သတင္းမ်ား အၿမဲရရွိေနသည္။
ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္စာလွ်င္ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ရိုက္ႏွက္ျခင္း စသည့္ စြပ္စြဲ
ခ်က္မ်ား နည္းပါးသြားသည္ဟု မီဒီယာမ်ားက အစီရင္ခံသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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(ခ) အတင္းအၾကပ္ သို႔မဟုတ္ မလုပ္မေနရ ေစခိုင္းျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း
အတင္းအၾကပ္ သို႔မဟုတ္ မလုပ္မေနရ ေစခိုင္းျခင္းပံုစံအမ်ိဳးမိ်ဳးကို ဥပေဒက တားျမစ္ထားၿပီး ယင္းတားျမစ္
ခ်က္ကို

က်ဴးလြန္သူမ်ားအား

အျပစ္ေပးရန္

ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း

အစိုးရက

ထိထိေရာက္ေရာက္

အသက္သြင္းျခင္းမရွိေခ်။
အတင္းအၾကပ္ေစခုိင္းမႈကို ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။ က်ဴးလြန္သူမွာ စစ္တပ္၊
အစိုးရ

သို႔မဟုတ္

တရားခံမ်ားကို

ပုဂၢလိကႏုိင္ငံသားတစ္ဦးဦးျဖစ္ျခင္းအေပၚ

စစ္ဥပေဒ

သို႔မဟုတ္

မူတည္ၿပီး

ရာဇသတ္ႀကီးအရ

ျပစ္ဒဏ္ကြျဲ ပားသည္။

တရားစြဆ
ဲ ိုၿပီး

စစ္တပ္မွ

အရပ္သားတရားခံမ်ားကို

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ရာဇသတ္ႀကီးျဖင့္ စစ္ေဆးစီရင္သည္။ ရာဇသတ္ႀကီးအရ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မွာ
ေထာင္ဒဏ္

၁၂

လျဖစ္ၿပီး

စစ္ဥပေဒအရ

ေထာင္ဒဏ္

ခုနစ္ႏွစ္

ျဖစ္သည္။

ျပစ္ဒဏ္သည္

အတင္းအၾကပ္

အလုပ္ခုိင္းေစမႈကို တားဆီးရန္ လံုေလာက္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့လာသူမ်ားက ယူဆသည္။
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အုိင္အယ္လ္အုိ၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို အစိုးရက
ဆက္လက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ္လည္း

သက္တမ္းတိုးျခင္း

မရွိေခ်။

၂၀၁၅

အုိင္အယ္လ္အုိ၏

ခုႏွစ္တြင္

သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္

တုိင္ၾကားမႈလုပ္ငန္းစဥ္

အစီအစဥ္ကို

သက္တမ္းကုန္သြားခ်ိန္အတြင္း

ယင္းလမ္းေၾကာင္းမွ သင့္သလို ရရွိလာသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး
အမ်ားစုမွာ ယခင္ႏွစ္အတြင္းက တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ ျဖစ္စဥ္ ၃၄ ခုကို ပိတ္သိမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းအေရအတြက္
က်ဆင္းလာေသာ္ျငားလည္း

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈ

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားရွိေနဆဲ

ျဖစ္သည္ဟု

အုိင္အယ္လ္အုိက

ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္က လူႀကီးႏွင့္ ကေလး မ်ားကို အဓမၼ သို႔မဟုတ္ အတင္းအၾကပ္ အလုပ္ခုိင္းေစၿပီး
အျပစ္ရွိသူမ်ားကို တာ၀န္မယူေစျခင္းမွာ ျပႆနာတစ္ခု အျဖစ္ ရွိေနဆဲဟု အုိင္အယ္လ္အုိက ေျပာၾကားသည္။
(အပိုင္း ၇-ဂ ကို ၾကည့္ပါ။) ၾသဂုတ္လအထိ အုိင္အယ္လ္အုိက လစဥ္ ပွ်မ္းမွ် တိုင္စာ ၃၆ ေစာင္ ရရွိသည္။ ယင္းသို႔
အုိင္အယ္လ္အုိထံ

ေပးပို႔သည့္

တုိင္စာအေရအတြက္

မ်ားေနရျခင္းမွာ

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းျခင္းသည္

ဥပေဒႏွင့္

မညီေၾကာင္း လူမ်ားပိုမိုသိရွိလာၾကျခင္း၊ အုိင္အယ္လ္အုိႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက၏ အားေကာင္းေသာ
ကြန္ရက္မ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ လူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈ နည္းေနဆဲျဖစ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အုိင္အယ္လ္အုိက ဆိုသည္။ အစိုးရက အုိင္အယ္လ္အုိႏွင့္ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလက သက္တမ္းတိုးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ သက္တမ္းကုန္ၿပီ ျဖစ္သည္။
ပဋိပကၡေဒသမ်ား၊
အလုပ္ခုိင္းေစမႈ
ပိုမ်ားေၾကာင္း
ဆက္ႏြယ္သည့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္

သတင္းမ်ားရရွိၿပီး
ေတြ႔ရသည္။

လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡအခ်ိဳ႕ရွိေနသည့္

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈတြင္

အလုပ္မ်ားလုပ္ရျခင္းတို႔

ေဒသမ်ားအပါအ၀င္

ပါ၀င္သည္။

ေပၚတာဆြျဲ ခင္း၊

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္
ျပည္နယ္မ်ားတြင္

စစ္တပ္၏

ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိးမူအရ

အဓမၼ

ျဖစ္ပြားႏႈန္း

ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိးမူႏွင့္
စစ္တပ္တပ္ရင္းမ်ားသည္

မိမိရိကၡာ၀ယ္ယူရန္၊ လုပ္သားျဖည့္ဆည္းရန္တို႔အတြက္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းမူ၀ါဒမွာ
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈႏွင့္ အျခားမတရားမႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားရန္ အားေပးလ်က္ရွိသည္။
အလုပ္ဆံုးရံႈးႏုိင္ေခ်ရွိေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ခေပးၿပီး သို႔မဟုတ္ လုပ္ခမေပးဘဲ အခ်ိန္ပို
အလြန္အမင္းခုိင္းေစျခင္း၊ အေႂကြးအတြက္ ကြ်န္ခံရျခင္းအပါအ၀င္ ပုဂၢလိက က႑၌ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ တိုင္ၾကား
စာမ်ားလည္း အုိင္အယ္လ္အုိက လက္ခံရရွိသည္။ အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အိမ္တြင္းႏွိပ္စက္ ကြ်န္ျပဳခံရမႈ
အႏၲရာယ္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္။
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူကုန္ကူးမႈ အစီရင္ခံစာကို www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ တြင္ ၾကည့္ပါ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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(ဂ) ကေလးလုပ္သား တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားရန္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္အသက္
၂၀၁၆

ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီလတြင္

ေစ်းဆုိင္မ်ား၊

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊

စက္ရံုမ်ားတြင္

အလုပ္လုပ္ရန္

အနည္းဆံုးရွိရမည့္ အသက္ကို အစိုးရက ၁၄ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၁၄ ႏွစ္ထက္ ႀကီးသူမ်ား
အတြက္ လူငယ္အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အၾကား
အလုပ္သမားမ်ား
အႏၲရာယ္ရွိေသာ

အတြက္

လူႀကီးအလုပ္မ်ားလုပ္ရန္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္

အသက္

၁၈

သင့္ေတာ္သည္ဟူေသာ

ႏွစ္ေအာက္

အလုပ္သမားမ်ား

လက္မွတ္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ခုိင္းေစျခင္းကို

ဥပေဒက

တားျမစ္ထားသည္။
ကေလးလုပ္သားအပါအ၀င္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား က်င့္သံုးျခင္း ရွိ/မရွိကို ေလ့က်င့္ထားေသာ စစ္ေဆးေရး
မွဴးမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ၾကေသာ္လည္းအဖက္ဖက္၌ အရင္းအျမစ္မရွိျခင္းက စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္
အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ စစ္ေဆးေရးမွဴး
မ်ားမွာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး စီမံကိန္းမ်ားအရ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အမႈ
မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ယူနီဆက္ဖ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး၊
အနည္းဆံုးရွိရမည့္ အသက္စသည့္ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ကာ အုိင္အယ္လ္အုိႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကေလးလုပ္သား
ျပႆနာကို

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသည္။

ေဆာင္ရြက္ၿပီး
ပါ၀င္ေသာ

အစိုးရဌာနမ်ား၊

၂၀၁၄

ပုဂၢလိကက႑၊

ကေလးလုပ္သားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔

အဆိုးဆံုးပံုစံမ်ား

ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ

ခုႏွစ္ကတည္းကပင္

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးက

ဥကၠဌအျဖစ္

အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ားက

အဖြ႔၀
ဲ င္အျဖစ္

အစည္းအေ၀းကို

အုိင္အယ္လ္အုိသ

ပံုမွန္က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

ေဘာတူညီခ်က္

၁၈၂

ကို

ကေလးလုပ္သား
အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြရ
ဲ န္ ေကာ္မတီ တစ္ခုကို အစိုးရက တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ကေလးလုပ္သား အခ်က္အလက္
မ်ား ပိုမိုရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မိဘမ်ားကို ဦးတည္ရည္မွန္းသည့္ ကေလးလုပ္သားအႏၲရာယ္ ပညာေပးႏွင့္ ကေလး
မ်ားအတြက္

ပညာေရးေရြးခ်ယ္ခြင့္ဆုိင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္

ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကိုလည္း

စတင္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အစီအစဥ္
ႏွစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ပထမတစ္ခုမွာ ကေလးမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္မွဆြထ
ဲ ုတ္ၿပီး ေက်ာင္းျပန္ပို႔ေရးႏွင့္
ဒုတိယတစ္ခုမွာ ကေလးစစ္သားေဟာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းျပန္တက္ေစေရး သို႔မဟုတ္ သက္ေမြးပညာသင္ၾကားေပးေရး
တို႔ျဖစ္သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္မရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္အလုပ္မ်ားအတြက္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးမည့္
သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အစုိးရသည္ အုိင္အယ္လ္အုိႏွင့္
ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္း၍ မြန္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သတ္မွတ္ဧရိယာမ်ားတြင္
ကေလး

၃၆၀၀

ႏွင့္

အိမ္ေထာင္စု

၁၀၀၀

တို႔အတြက္

တုိက္ရိုက္

အက်ိဳးျဖစ္

ထြန္းေစမည့္

ပညာေရး၊

လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူျပဳ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္မွာ စစ္တပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမွ
သည္ အရပ္ဘက္ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ခုနစ္ရက္စာ လစာ ဒဏ္ရိုက္ျခင္းတို႔အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ (အပိုင္း ၁ဆ ကို ၾကည့္ပါ။) အရပ္သားမ်ားအတြက္ ကေလးမ်ား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မွာ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္
၁၀

ႏွစ္မွ

အမ်ားဆံုး

တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဟု

ဥပေဒကေဖာ္ျပထားသည္။

ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ

အျခား

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒပါျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ လုိက္နာေစရန္ အခ်က္မ်ားမွာယင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္
မလံုေလာက္ေခ်။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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ကေလးလုပ္သားကိစၥမွာ အလြန္ျမင္လြယ္ၿပီး အမ်ားအျပားေတြ႔ေနရသည္။ ဆင္းရဲမေ
ြဲ တမႈေၾကာင့္ မိဘမ်ား
သည္ မိမိတို႔ကေလးမ်ားကို မသင္မေနရပညာေရးမၿပီးဆုံးမီ ေက်ာင္းထုတ္ရသျဖင့္ ကေလးမ်ားမွာ ကေလးလုပ္သား
အႏၲရာယ္ႏွင့္

ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။

အမႈိက္ေကာက္သူမ်ား

သို႔မဟုတ္

ၿမိဳ႕မ်ားတြင္

ကေလးမ်ားမွာ

စားေသာက္ဆုိင္၊

လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား

လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တို႔၌

စားပြဲထိုးမ်ား၊

သို႔မဟုတ္

အိမ္ေဖာ္မ်ားအျဖစ္

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။
တရား၀င္မဟုတ္ေသာ
မူးယစ္ေဆး၀ါး၊

စီးပြားေရးတြင္လည္း

အေသးစားရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊

ကေလးမ်ား

အလုပ္လုပ္ေနၾကကာ

အဖမ္းခံရႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊

အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
လိင္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား၊

အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ/ေအ့စ္ႏွင့္ အျခား လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌

ကေလးမ်ား

လုပ္ကိုင္ရႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေနသည္။ (အပိုင္း ၆ ကို ၾကည့္ပါ။)
ကေလးမ်ားမွာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေတာင္းရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓမၼ ခိုင္းေစျခင္း
ခံရႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ရွိသည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ကေလးမ်ားမွာ မိသားစုလယ္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ကာ
ရံဖန္ရံခါ အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။
(ဃ) အလုပ္ခန္႔ထားမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ
အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္၊

ႏိုင္ငံဇစ္ျမစ္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားက
သို႔မဟုတ္

လူမ်ိဳး၊

ႏုိင္ငံသား၊

အသားအေရာင္၊
လူမႈေရးဇစ္ျမစ္၊

က်ားမ၊

ဘာသာေရး၊

မသန္စြမ္းမႈ၊

လိင္၊

လိင္ကိုင္းညြတ္မႈ၊

လိင္သတ္မွတ္ခ်က္၊ အသက္အရြယ္၊ ဘာသာစကား၊ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီေရာဂါပုိးရွိမႈ သို႔မဟုတ္ အျခား ကူးစက္ေရာဂါရွိမႈ
သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအေျခအေနတို႔အေပၚမူတည္၍ အလုပ္ခန္႔ထားရာတြင္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ အတိအက်
တားျမစ္မထားေပ။
အစဥ္အလာအရ အမ်ိဳးသားမ်ားလုပ္ကိုင္သည့္ (သတၱဳတြင္း၊ သစ္ေတာ၊ လက္သမား၊ ပန္းရံ၊ ငါးဖမ္း စသည္)
အလုပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္ရရွိမႈ နည္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္
ဟန္႔တားခံထားရသည္။
အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈရွိကာ မြတ္ဆလင္ပိုင္ လုပ္ငန္း
မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားငွားရမ္းမႈ၊ အလုပ္စံႏႈန္းထိန္းသိမ္းမႈ၊ အစိုးရ/ပုဂၢလိကႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈ စသည္တို႔တြင္
အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အယ္လ္ဂ်ီဘီတီအုိင္မ်ားကို ရာထူးတိုးေပးရန္ ျငင္းဆိုျခင္း၊
အလုပ္မွ

ထုတ္ပယ္ျခင္းစသည့္

ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိသည္။

လိင္ကိုင္းညြတ္မႈႏွင့္

မိန္းမ

စိတ္ေပါက္သူ၊

လိင္သတ္မွတ္မႈတို႔အေပၚ

အလုပ္တြင္

ေယာက်ာ္းစိတ္ေပါက္သူအျဖစ္

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

ေၾကညာထားသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးက
ေယဘုယ်အားျဖင့္

ေထာက္ခံမႈမရွိၾကဟု

လူမႈေရးခြျဲ ခားမႈမ်ားအျပင္
အလုပ္အကိုင္က႑တြင္

အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ/ေအ့စ္

တက္ၾကြ

လႈပ္ရွားသူမ်ားက

လူနာမ်ားမွာ

ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံေနရၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္

အစီရင္ခံသည္။

အေထြေထြ

အစိုးရႏွင့္

ပုဂၢလိက

က႑ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရွိ

မစစ္မေနရ

အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ

စစ္ေဆးၿပီးေနာက္

ေရာဂါရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက ရာထူးခ်ထားျခင္း၊ အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ျခင္းမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရ သည္။
(င) လက္ခံႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား
တစ္ရက္စာ တရား၀င္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခမွာ ၃၆၀၀ က်ပ္ (၂.၇ ေဒၚလာ) ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးလုပ္ခသည္
စုစုေပါင္း

အလုပ္

သမား

၁၅

ဦးထက္နည္းသည့္

လုပ္ငန္းမွအပ

က်န္က႑အားလံုး၊

လုပ္ငန္းအားလံုး၊

တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားအားလံုးအတြက္ အက်ဳံး၀င္သည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အစိုးရ၊
အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္တို႔ ပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီက ရက္ ၆၀ အတြင္း မွတ္ခ်က္ေပးရန္ကာလအေပၚ မူတည္လ်က္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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အနည္းဆံုးလုပ္ခကို ၃၃% တိုးျမႇင့္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာသည္။ ဥပေဒအရ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခကို
ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမား ၁၀၀ ႏွင့္ ေအာက္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လစာေပးရမည့္ရက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို
လစာေပးရန္ ဥပေဒအရလိုအပ္ၿပီး အလုပ္သမား ၁၀၀ အထက္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၌ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ လစာ
ထုတ္ရက္မွ ငါးရက္အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားကို လစာေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ခ်ိန္ကို အလုပ္လုပ္ေသာ
ရက္သတၱပတ္

တစ္ပတ္လွ်င္

ထူးျခားအေျခအေနမ်ားတြင္သာ

၁၂

နာရီထက္

တစ္ပတ္လွ်င္

၁၆

မေက်ာ္လြန္ရန္၊

ညသန္းေခါင္

နာရီထက္ေက်ာ္လြန္ရန္တို႔

မေက်ာ္လြန္ရန္ႏွင့္

ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဥပေဒအရ

အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္ေန႔ စုစုေပါင္းအလုပ္ခ်ိန္သည္ ၁၁ နာရီထက္ မေက်ာ္ရန္ (အခ်ိန္ပိုႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္
တစ္နာရီအပါအ၀င္)

သတ္မွတ္ထားသည္။

ယင္းဥပေဒမွာ

ေစ်းဆုိင္မ်ား၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

အမ်ားျပည္သူေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ဳံး၀င္သည္။
အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈဥပေဒတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္
စြမ္းရွိေရး စသည္တို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏
အလုပ္ကို မထိခုိက္ေစဘဲ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္ အေျခအေနမွ ထြက္ခြာ
ခြင့္ရွိ/မရွိ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေကာင္းစြာ မသိရွိရေပ။
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနသည္ ပုဂၢလိက က႑
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည္။ ဥပေဒအာဏာတည္ေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စြမ္းရည္ႏွစ္မ်ိဳးလံုး
အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အလုပ္ရံုစစ္ေဆးေရးမွဴး၊ အလုပ္သမားဥပေဒ
စစ္ေဆးေရးမွဴးအေရအတြက္မွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ လုပ္ခ၊ လစာ၊ အခ်ိန္ပိုႏွင့္
အျခားကိစၥမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ လံုေလာက္ျခင္းမရွိေခ်။ အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဥပမာ
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒမ်ားအရ
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈမ်ားရွိသည္။
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္

အုိင္အယ္လ္အုိ

တို႔ပူးေပါင္း၍

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူေပါင္းစံု၏

"အေျခခံ

အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္အရ "တတိယအႀကိမ္
အလုပ္သမားအေရး သက္ဆုိင္သူမ်ား ဖိုရမ္" အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။
ယမန္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဖိုရမ္သို႔ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ ပုဂၢိဳလ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ဖိတ္ၾကားၿပီး လြတ္လပ္စြာ
အသင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္၊

လုပ္ခ၊

အလုပ္

ေျဖရွင္းျခင္းအားေကာင္းေရးႏွင့္

အေျခအေန

ျပည္တြင္းစြမ္းရည္ႏွင့္

အဖြ႔လ
ဲ ိုက္ညႇိႏႈိင္းခြင့္၊
အဖြ႔မ
ဲ ်ား

အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ

အားေကာင္းေရးတို႔

အပါအ၀င္

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ိဳးစံုကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံပိုင္က႑တြင္

ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္မႈ

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ရွိေသာ္လည္း

ပုဂၢလိက

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး
အဖြ႔မ
ဲ ်ားထံသို႔

အလုပ္သမားမ်ားက

တိုင္ၾကားမႈမ်ား

ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသည္။

အစိုးရက

စစ္ေဆးမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ခဲလွၿပီး စက္ရံုပိုင္ရွင္က လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ ယာယီသေဘာ လုိက္နာႏိုင္ေလာက္ေအာင္
အစိုးရက ရက္အမ်ားအျပားခြာၿပီး ႏုိ႔တစ္ေပးေလ့ရွိသည္ဟု အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားက စြပ္စၾြဲ ကသည္။ စစ္ေဆးသူမ်ား၏
လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
လူမႈဖူလံုေရးဘုတ္အဖြဲ႔သည္

က႑ေျခာက္ခု

(အစိုးရ၊

ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊

ရာသီအလုိက္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္အကူလုပင
္ န္း)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို
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တုိ႔မအ
ွ ပ အလုပ္သမား ငါးဦးထက္ပိုရွိေသာ က်န္ကုမၸဏီအားလံုးအတြက္ အက်ဳံး၀င္သည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္
ဘုတ္အဖြ႔သ
ဲ ည္

မွတ္ပံုတင္အလုပ္သမား

အမ်ားစုရွိရာ

စက္မႈဇုန္ႏွင့္

အဓိကသက္ဆိုင္သျဖင့္

လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ၁ % ေအာက္ကိုသာ လႊမ္းၿခံဳမႈရွိသည္။
ဘုတ္အဖြ႔က
ဲ
ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ား ပံ့ပိုးထားေသာ္လည္း မေတာ္တဆမႈ သု႔ိမဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္
အတည္ျပဳႏုိင္သည့္
အလုပ္သမားမ်ားမွာ

စာရင္းဇယားကို
အကူအညီရရွိမႈ

သီးျခားမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိေပ။
ေလ်ာ့နည္းကာ

စီးပြားေရး၏

မေတာ္တဆမႈႏွင့္

အျခားက႑မ်ားမွ

လုပ္ငန္းခြင္

စည္းကမ္း

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မရွိဟု ေလ့လာသူမ်ားက ယူဆထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို

