
ျမန္မာႏုိင္ငံ - အဆင့္ ၃ 

ျမန္မာအစုိးရသည္ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရး အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မီျခင္းမရွိသလို လံုေလာက္သည့္ အားထုတ္ 
မႈလည္း မရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဆင့္ ၃ သုိ႔ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲသည္။ ထုိသို႔ လံုေလာက္သည့္ အားထုတ္မႈမရွိေသာ္ျငား 
အစိုးရသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ားကို ဆက္လက္ တရားစြဆဲို ျပစ္ဒဏ္စီရင္လ်က္ရွိကာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ လူကုန္ကူးခံရသူ 
အေရအတြက္ ပိုမိုေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ တားဆီးေရးကို 
ရည္ရြယ္သည့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားသံုးစြဲခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျမန္မာလက္နက္ 
ကိုင္တပ္ဖြ႔ဲ (တပ္မေတာ္) ၏စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားမွာ 
ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ 
အျခားေဒသတြင္း ေနရာမ်ားတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ခံရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကသည္။ တပ္မေတာ္သည္ 
မိမိတပ္ဖြဲ႔အတြင္း ကေလးစစ္သားမ်ားကို ရွာေဖြ၍ တပ္မွႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိေသာ္လည္း ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈႏွင့္ 
အသံုးျပဳမႈမ်ား ရွိသည္ဟူ၍ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသလို ကေလးစစ္သားေဟာင္းမ်ားကို 
တပ္ေျပးမႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈမ်ားျဖင့္ အစုိးရက အျပစ္ေပးေနဆဲလည္းျဖစ္သည္။ မတည္ၿငိမ္သည့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေဒသမ်ား၌ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ကေလးစစ္သားအေျခအေန ပုိမုိဆိုး၀ါးလာသည္ဟု 
သတင္းရရွိၿပီး ယင္းေဒသမ်ား၌ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈ၊ အသံုးျပဳမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ကုလသမဂၢက ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ပါ၀င္ႏုိင္ေရးကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဆက္လက္ဟန္႔တားေနၾကသည္။ မိမိတပ္ဖြ႔ဲမ်ားအား တပ္မေတာ္က လုပ္အား၊ ရိကၡာ 
အေထာက္အပံ့အတြက္ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြခိုင္းေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ ကေလး၊ လူႀကီးမ်ား၏ လုပ္အားကို အျမတ္ထုတ္မႈအား 
ဆက္လက္အဓြန္႔ရွည္ ေစလ်က္ရွိသည္။ အစိုးရအရာရိွမ်ားသည္ အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပစ္ေပးမႈကို ေႏွာင့္ယွက္ 
ဟန္႔တားျခင္းမ်ိဳးအပါအ၀င္ လုပ္သားႏွင့္ လိင္ကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ သတင္းမ်ားရရိွသည္။ 
လူကုန္ကူးမႈတြင္ ပါ၀ငပ္တ္သက္ေသာ အရာရွိမ်ားကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အစုိးရက အေရးယူမႈအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း 
ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈ၊ အသံုးျပဳမႈအတြက္ အေရးယူမႈမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေခ်။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအၾကား ကေလးစစ္သားအသံုးမျပဳေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈကို အားေပးကူညီရန္အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား တရားမ၀င္ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ၊ အသံုးျပဳမႈ 
အားလံုးကို ရပ္စဲရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲမ်ားအတြင္း ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား အဆံုးသတ္ 
ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္အားထုတ္ရန္။ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ား တပ္မေတာ္မွ ထြက္ေျပးမႈ အပါအ၀င္ လူကုန္ကူး 
ခံရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ ၎တို႔၏လုပ္ရပမ္်ားအတြက္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 
အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားရပ္စဲရန္။ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈႏွင့္ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈကို တြန္းအားျဖစ္ေစေသာ ကုိယ့္အားကိုယ္ကိုး 
မူ၀ါဒကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအပါအ၀င္ အရပ္သားမ်ားအား အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစမႈ၌ 
အစိုးရ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားရပ္စဲရန္။ ကေလးစစ္သား တရားမ၀င ္ စုေဆာင္းအသံုးျပဳမႈအပါအ၀င္ လိင္ႏွင့္ လုပ္သား 
ကုန္ကူးမႈတြင္  ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အရပ္သားပြစဲားမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၊ တရားစြ၊ဲ 
ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမ်ား ပုိမုိတိုးတက္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ကာလအပါအ၀င္ ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရန္။ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အေလးေပးလ်က္၊ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ အုပ္စုမ်ားအတြင္း 
ဒုကၡသည္မ်ားကို တက္ႂကြစြာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေရး တရား၀င္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ေဂဟာမ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ကေလးစစ္သားေဟာင္းမ်ားအား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအပါအဝင္ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ အစိုးရရန္ပံုေငြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ ဦးစားေပးတိုးျမႇင့္သံုးစြေဲရးကို 
ပိုမုိအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရန္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ အႏၲရာယ္ႏွင့္ မ်က္ကြယ္တြင္ တရားစီရင္ခံရမႈ အေလ့အထမ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ သံသယရွိသူ လူကုန္ကူးသူမ်ားကို တရားရံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ တရားမစစ္ေဆးခင္ 
ထိန္းသိမ္းရာတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိေစရန္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ ကေလးသူငယ္ 
လိင္ကုန္ကူးမႈမ်ားအတြက္ အမႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ အင္အားအသံုးျပဳမႈ၊ လိမ္လည္မႈ သို႔မဟုတ္ 



အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစမႈမ်ားကို သက္ေသျပရန္ မလိုအပ္ေစမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
ဥပေဒကုိျပင္ဆင္ရန္။ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလ်က္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း၊ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစမႈ 
တားဆီးေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ 
အျမတ္ထုတ္ခံရႏိုင္သည့္အေျခအေနကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ားအား တရား၀င္အဆင့္အတန္း 
သတ္မွတ္ေပးရန္။ 

တရားစြဆုိဲျခင္း 

တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္ အစိုးရက ဆက္လက္အားထုတ္မႈမ်ားရိွသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရး 
ဥပေဒက လုပ္သားကုန္ကူးမႈ ပံုစံအားလံုးႏွင့္ လိင္ကုန္ကူးမႈပံုစံအခ်ိဳ႕ကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံ 
တကာဥပေဒႏွင့္ မတူညီသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒက ကေလးလိင္ ကုန္ကူးမႈအတြက္ အင္အားအသံုးျပဳမႈ၊ လိမ္လည္မႈ 
သို႔မဟုတ္ အတင္းအၾကပ္ျပဳမႈမ်ားကို သက္ေသျပရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကေလးလိင္ ကုန္ကူးမႈပံုစံအားလံုးကို 
အျပည့္အ၀ အျပစ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ လူကုန္ကူးခံရသူမွာ အမ်ိဳးသားျဖစ္သည့္ ျပစ္မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ 
ေငြဒဏ္၊ လူကုန္ကူးခံရသူမွာ အမ်ိဳးသမီး သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပစ္မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ တစ္သက္ 
တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ အဆိုပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၏ တင္းၾကပ္ျပင္းထန္မႈမွာ လံုေလာက္မႈရိွၿပီး 
လိင္ကုန္ကူးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မုဒိန္းမူကဲ့သို အမႈႀကီးမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ အခ်ိဳးအစားညီမွ်မႈရွိသည္။ တပ္မေတာ္၏ 
ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈအပါအ၀င္ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၄ တို႔အရ ျပစ္မႈေျမာက္သည္။ 
လုပ္အားအျမတ္ထုတ္ရန္အတြက္ ကေလးမ်ားကို တပ္သားသစ္စုေဆာင္းသူ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို စစ္ဥပေဒ၏ 
အထင္အရွားမသိရွိရေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိကိုးကားလ်က္ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္အေရးယူေနသည္ဟု သိရသည္။ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အဆိုပါ အေရးယူမႈမ်ားအတြက ္ အေရးယူခံရသူ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ႏွင့္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
ခ်မွတ္သည္တို႔ကို အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ ရာထူးခ်ျခင္း၊ ေဒသေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း စသည့္ 
ယခင္ႏွစ္မ်ားက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာမူ ျပစ္မႈ၏ ႀကီးေလးမႈႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အခ်ိဳးအစားအလြန္နည္းေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ ပုိမိုအားေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ 
ဥပေဒပုိင္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာျပဳစုခ်ိန္ကာလကုန္ဆံုးသည့္အခ်ိန္အထိ 
ကေလးစစ္သားဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ အရပ္သားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ပိုမုိရွင္းလင္းသည့္ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ေရးဆြဲထားေသာ ကေလးကာကြယ္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းမွာ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးေနဆဲအေျခအေန၌ 
ရပ္တန္႔ေနသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္တိုင္ ၾကာျမင့္ခဲၿ့ပ ီျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၁၈၅ မႈ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၉၅ မႈ) ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု 
အစိုးရကေျပာၾကားသည္။ ၎အမႈမ်ားအနက္ ၂၂ မႈမွာ  အဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစမႈ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၄၆ မႈ) ျဖစ္ၿပီး 
အိမ္အကူအမႈ တစ္မႈႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ဆီအုန္းၿခံ၊ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး 
စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အမႈ ၂၁ မႈတို႔ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အားထုတ္မႈ အမ်ားစသုည္ 
လိင္ကုန္ကူးမႈ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တရုတ္မယားအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ ခုိင္းေစမႈအေပၚတြင္သာ အေလးေပး 
ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လူ ၁၄၅ ဦးကို တရားစီရင္ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၅၃၂ ဦးကို အေရ 
အတြက္တိုးတက္၍ အာဏာပိုင္တို႔က တရားစြဆဲိုႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အဆိုပါ တရားစြခဲံရသူ အမ်ားအျပားမွာ 
မ်က္ကြယ္၌ တရားစီရင္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူးသူ ၁၅၆ ဦးကို တရားရံုးက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ၁၄၅ 
ဦးကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့၏။ ယခုႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူ ၁၅၆ ဦးမွာ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း 
၎တို႔အနက္ ၈၆ ဦးသာလွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ က်န္ ၇၀ ဦးမွာ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၾကၿပီး ၎တို႔မ်က္ကြယ္၌ စီရင္ခ်က္ခ်ခံရျခင္းျဖစ္ကာ 
ယခုအစီရင္စာျပဳစုသည့္ အခ်ိန္အထိ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။  



လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနသည္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးဆိုင္ရာ သီးသန္႔ရဲတပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ 
ရွိေနၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ ရုံးေပါင္း ၂၉ ရုံးတြင္ အရာရွိအေရအတြက္ အနည္းငယ္ တိုးျမႇင့္ထားသည္။ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
ဌာန၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေဒသဆုိင္ရာရံုးခြမဲ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္ႏွင္းေရးဗဟိုအဖြဲ႔၏ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၂၉ ႀကိမ္၊ သင္တန္း ၁၇ ႀကိမ္ႏွင့္ 
အစိုးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈအစည္းအေ၀း ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ 
လူကုန္ကူးမႈကိုကိုင္တြယ္ရန္ အရပ္ဘက္ရ၀ဲန္ထမ္းအင္အား ဆက္လက္တိုးပြားလာေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာ 
ရာဇ၀တ္တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမရွိျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ ႀကီးထြားေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
တိုးတက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၀င္ႏွင့္ အျခားျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တို႔အၾကား 
တာ၀န္ႏွင့္အခန္းက႑ကြဲျပားမႈ မရိွျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြ႔ဲႏွင့္ အစုိးရေရွ႕ေနအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္း၊ 
တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးက႑တြင္ ၀န္ထမ္းအေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္ျခင္းတို႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားစြဆဲိုျခင္းတို႔၏ 
ေအာင္ျမင္မႈကို ဆက္လက္အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည္။ လူကုန္ကူးမႈသည္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားရွိသျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ မိမိတို႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဟု 
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ရအဲရာရိွမ်ားက ယူဆေလ့ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕ရဲအရာရွိမ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ 
တိုင္ၾကားမႈအခ်ိဳ႕ကို လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္မႈမ်ားရွိသည္။ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး ရဲအရာရွိမ်ားသည္ 
လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာ တရား၀င္ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ တရုတ္၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔မ ွ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၊ 
ေဆြးေႏြးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရး 
ရဲအရာရိွမ်ား မၾကာခဏ အေျပာင္းအလဲလုပ္ေနျခင္းက အဆိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အႏွစ္သာရျပည့္ဝစြာ 
ပါ၀င္ႏိုင္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သတိျပဳမိသည္။ 

အခ်ိဳ႕တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအရာရွိမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္မႈကို အားေပးသည္ သို႔မဟုတ္ အျမတ္ထုတ္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ 
အျပစ္ေပးခံရျခင္းမွ လြတက္င္းေနမႈမ်ားက လူကုန္ကူးမႈဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္ေရးကို အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ 
လာဘ္ယူေသာ ရဲအရာရိွမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟု ဆိုသူမ်ားက အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
လူကုန္ကူးသူမ်ားအား တရားမစြရဲန္ လူကုန္ကူးခံရ သူမ်ားကို ဖိအားေပးသည္ဟု ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕အစုိးရအရာရွိမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား လိင္ကုန္ကူးမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ 
အျမတ္ထုတ္ေနသည္ဟု အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (အန္ဂ်ီအို) မ်ားက စြပ္စြသဲည္။ ယင္းသို႔စြပ္စြခဲ်က္မ်ား ရွိလင့္ကစား 
လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ဟု သံသယရွိေသာ မည္သည့္အစိုးရအရာရွိကိုမွ် အစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ 
တရားစြဆဲိုရန္ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ေခ်။ လူကုန္ကူးမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ ရာထူးငယ္ေသာ ရဲအရာရွိ ႏွစ္ဦးကုိ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တရားရံုးက ျပစ္မႈထင္ရွား စရီင္ကာ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္ႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္ ၂၀ အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ အစီရင္ခံစာအရ လိင္ကုန္ကူးသည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ ကာရာအုိေကအရက္ဆိုင္ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို 
လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္ႏွင္းေရး ရဲတပ္ဖြ႔ဲမ်ားက ၀င္ေရာက္ စီးနင္းၿပီး မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ဖမ္းဆီးၾကေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ 
၀င္ေရာက္မဖမ္းဆီးမႈ ကာရာအုိေကဆိုင္ ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ေရွာင္ထြက္ သြားၾကေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ရဲတပ္ဖြ႔ဲအတြင္းမွ 
သတင္းေပါက္ၾကားမႈရွိသည္ဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ တရုတ္၊ ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ လိင္ကုန္ကူးခံရသူ 
ျမန္မာအမ်ားအျပားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ၎အား လာဘ္ေငြမေပးပါက ဖမ္းဆီးမည္ဟု 
ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ လိင္ကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို အန္ဂ်ီအိုတစ္ခုက အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ထို႔အတူ 
ရန္ကုန္ရွိ ျပည့္တန္ဆာအိမ္တစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရရာမွ ရဲတပ္ဖြ႔ဲထံသို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ ေျမာက္လာေသာ 
အသက္မျပည့္ေသးသည့္ လိင္ကုန္ကူးခံရသူ မိန္းကေလးကို အမႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အစား ရဲအရာရွိတစ္ဦးက သူမကို ၎၏အိမ္တြင္ အက်ဥ္းခ်ကာ ထြက္ေျပးလြတေ္ျမာက္ 
မသြားမီအခ်ိန္အထိ လိင္ေက်းကြ်န္အျဖစ္ တစ္လၾကာေအာင္ အတင္းအၾကပ္ ေစခိုင္းခံခဲ့ရသည့္အျဖစ္တြင္လည္း အထက္ပါ 
အန္ဂ်ီအိုကပင္ ေထာက္ပ့ံကူညီခဲ့သည္။ 



တပ္မေတာ္၏ တန္ခိုးၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားက အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ား၏ 
ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းအသံုးျပဳမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အရပ္ဘက္ရဲ၀န္ထမ္းႏွင့္ တရားရံုးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈကုိ 
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည္။ လူကုန္ကူးမႈက်ဴးလြန္ေသာ မည္သည့္စစ္သားတစ္ဦးဦးကုိမွ် အရပ္ဘက္တရားရံုးတြင္ 
စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းသကဲ့သုိ႔ အရပ္သား လူကုန္ကူးပြစဲားမ်ား အထင္အရွားရွိလင့္ကစား ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းသည့္ 
အရပ္သားတစ္ဦးဦးကို အစိုးရက တရားစြဆဲိုျခင္းမ်ား မေတြ႔ရွိရေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းေသာ 
တပ္မေတာ္သား ၁၉ ဦး ကို အတိအက် ေဖာ္ျပမထားသည့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အစီရင္ခံသည္။ ယင္းမွာ အစီရင္ခံစဥ္ကာလအတြင္း အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အမႈအေရအတြက္ 
ပိုမ်ားလာေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ၃၆ ဦးအား အေရးယူခဲ့သည့္ အေရအတြက္ထက္မူ 
ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကို အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို 
အျပစ္ေပးအေရးယူသည့္ အေျခအေနကုိမူ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အစီရင္ခံျခင္းမရွိေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
အဆိုပါအမႈ အမ်ားစုမွာ သတိေပးျခင္း၊ ဒဏ္ရိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပင္စင္လစာ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္သာ အဆံုးသတ္သြားေလ့ရွိၿပီး 
ရာဇသတ္ဥပေဒပါ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။  

အကာအကြယ္ေပးျခင္း 

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏အကာအကြယ္ေပးမႈမွာ လံုေလာက္မႈမရွိေသးေခ်။ အာဏာပုိင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ 
ေတြ႔ရွိသည့္ လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ားစုမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ စစ္ေဆးမႈ၊ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို အမွီသဟဲျပဳ၍ 
ေတြ႔ရွိရျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသား ၅၄ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလး ၂၃၅ ဦးအပါအဝင္ 
ျပည္ပအစိုးရမ်ားက လႊဲေျပာင္းေပးေသာ လိင္ႏွင့္ လုပ္သား ကုန္ကူးခံရသူ ၂၈၉ ဦး  (၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၆၃ ဦး) ကို 
အစိုးရက ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ သို႔မဟုတ္ လက္ခရံရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက ျပည္တြင္း၌ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိသည့္ လူကုန္ကူး 
ခံရသူ အေရအတြက္အတိအက်ကို မသိရွိရေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈ ၄၄ မႈတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ကူညီေပး 
ခဲ့သည္ဟု ရဲတပ္ဖြ႔ဲက အစီရင္ခံသည္။ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းအခ်က္ကို အစီရင္ခံခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။) ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာရသည့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ရိွ/မရိွ စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္ 
မႈေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ တပ္မေတာ္ စခန္းမ်ားတြင္ ကေလးစစ္သား ရွိ/မရွိ ကုလသမဂၢ 
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက စစ္ေဆးခြင့္ေတာင္းခံသည့္ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ တပ္မေတာ္က ၇၂ နာရီအတြင္း သြားေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ ့
သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အဆုိပါေဒသမ်ားကုိ ဂရုတစိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားကို 
ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းထားဖြယ္ရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢက အစီရင္ခံသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၎၏အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔  
ကုလသမဂၢေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသူမ်ားကို ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳဘဲ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးအပ္မႈမ်ားကိုလည္း တစ္ခါတစ္ရံကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ 
တိုးပြားလာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္အတြင္း တပ္မေတာ္က 
ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ အနည္းဆံုး ၄၉ မႈကို အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကေလးမ်ားအနက္ အငယ္ဆံုးမွာ အသက္ ၁၃ 
ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး သူမ်ားက ဆုိသည္။ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ၁၀၁ မႈ ရွိခဲ့သည္။) အဆိုပါ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အရပ္သားႏွင့္ စစ္သားပြစဲားမ်ားက အတင္းအၾကပ္ႏွင့္ အင္အားအသံုးျပဳ၍ လူသစ္စုေဆာင္းခဲၾ့ကသည္ဟု 
ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာကေဖာ္ျပသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာျပဳစုၿပီးခ်ိန္ကာလတြင္ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးသည့္ ေနာက္ထပ္ 
ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို စိစစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကေလးစစ္သားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ အတြင္းရွိ ကေလးစစ္သား ၄၉ ဦးကို 
ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္ဟု အစိုးရက ဆုိသည္။ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁၂ ဦး ရွိခဲ့သည္။) ယင္း ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳသည့္ ၄၉ ဦးမွာ 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အတည္ျပဳ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ ၄၉ မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း ရွိ/ မရိွမွာ မရွင္းလင္းေခ်။  
ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ၊ အသံုးျပဳမႈ ဆက္လက္ရွိေနျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ တိုင္းျပည္တြင္း ေဒသအမ်ားအျပား၌ 
စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။ အနည္းဆံုး ကေလး စစ္သား ၄၉ ဦးကို 
တရား၀င္စုေဆာင္းခဲ့သည္သာမက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ စစ္တန္းလ်ားသန္႔ရွင္းေရး၊ ေပၚတာအထမ္းအလုပ္၊ 



ထမင္းခ်က္အလုပ္ စသည္တို႔အတြက္ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အဆိုပါ ကေလးလုပ္သားအသံုးျပဳမႈေပါင္း အနည္းဆံုး ၁၃ မႈရွိကာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ ကေလးစုစုေပါင္း 
၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ 

မိမိတပ္ဖြ႔ဲမ ွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သည့္ ကေလးမ်ားကို တပ္မေတာ္က တပ္ေျပးအမႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဆဲိုမႈမ်ား 
ရွိေနဆဲဟု အန္ဂ်ီအိုမ်ားက အစီရင္ခံသည္။ အစီရင္ခံေနစဥ္ကာလအတြင္း တပ္ေျပးအမႈျဖင့္ စြပ္စြခဲံထားရသည့္ 
ကေလးႏွစ္ဦးအား ျပန္လည္လႊတ္ေပးကာ ေပါ့ပါးသည့္တာ၀န္မ်ားကို ေျပာင္းလဲထမ္းေဆာင္ေစခ့ဲသည္။ ဇ၀ီအခ်က္အလက္ 
မွတ္ပံုတင္ နည္းပညာသစ္ကို အသံုးျပဳ၍ အာဏာပုိင္တို႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အသက္မျပည့္ေသးသူ ၁၁ ဦးကို 
တပ္မေတာ္ အတြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ တားျမစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆုိပါ ကေလးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ 
ဌာနမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည့္အစား အခ်ိဳ႕ကို အသက္လိမ္လည္မႈ စြခဲ်က္မ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္က တရားစြဆဲိုခဲ့သည္။ 
တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြ႔ဲ အမ်ားအျပား၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ စစ္တပ္အတြင္း အသက္မျပည့္ေသးဘဲ လ်ိဳ႕၀ွက္စြာ 
၀င္ေရာက္ေနသည့္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မတုိင္မီ တပ္မွႏႈတ္ထြက္ေရး မတင္ျပလွ်င္ 
ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာျဖင့္အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာျပဳစုၿပီးသည့္ကာလအထိ 
ယင္းမူ၀ါဒက အခ်ိဳ႕အသက္ မျပည့္ေသးသူမ်ား၏ တပ္မွႏုတ္ထြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးခံစားခြင့္ကို တားဆီးထားဖြယ္ 
ရွိသည္ဟု အန္ဂ်ီအိုမ်ားကယံုၾကည္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာတစ္ခုအား မိမိအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္း တစ္ဦးကို အာဏာပုိင္တို႔က အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ စြခဲ်က္ျဖင့္ 
ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၌ ၎အား ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္က 
ကေလးစစ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔အေျခအေနကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူႏုိင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းကို ဟန္႔တားလ်က္ရွိသည္။ 

အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဂဟာ ငါးခုကို အစိုးရက ဆက္လက္လည္ပတ္လ်က္ 
ရွိၿပီး အဆိုပါ ေစာင့္ေရွာက္မႈေဂဟာအားလံုးမွာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုလက္ခံႏုိင္ကာ ေဂဟာတစ္ခုမွာမူ လူကုန္ကူးခံရသူ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အတြက္ ျဖစ္သည္။ အျခားေဂဟာတစ္ခုမွာ ျပန္ပို႔ခံရသည့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ထားရွိ 
သည္။ ယင္းလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားမွာ မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္မေပါင္းစည္းမီ ယာယီစခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ခြင့္ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ ယင္းသို႔ ေဂဟာ၌လက္ခံထားရွိခဲၿ့ပီး အက်ိဳးခံစားခဲ့ရသည့္ လူကုန္ကူးခံရသူ မည္မွ်ရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ 
မရွင္းလင္းေခ်။ ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ား၏ရန္ပံုေငြျဖင့္ လည္ပတ္သည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးလံုးကို လက္ခံေသာ 
ေဂဟာသုံးခကုိုလည္း အစိုးရက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ေဂဟာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ လူကုန္ကူးခံရသူ 
စုစုေပါင္း အေရအတြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဂဟာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို လက္ခံထားျခင္း ရွိ/မရွိကို လည္းေကာင္း 
အစိုးရကအစီရင္ခံျခင္းမရွိေခ်။ အစုိးရေဂဟာမ်ားရွိ ၀န္ေဆာင္မႈမွာ အနည္းအက်ဥ္းႏွင့္ မည္ကာမတၱသာျဖစ္ၿပီး 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြကို အာဏာပိုင္တို႔က အသင့္အတင့္တိုးခ်႕ဲသံုးစြခဲဲ့သည္။ 
အခ်ိဳ႕လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားမွာ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရး တိုင္ပင္ႏီွးေႏွာခြင့္ရရွိသလို ခရီးစရိတ္ ခံစားခြင့္၊ တရား၀င ္
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အပံ့ႏွင့္ မိမိေနရပ္သို႔ျပန္ရန္ အကူအညီမ်ားလည္းရရွိၾကသည္။ 
တပ္မွထြက္ခြင့္ရခဲ့ေသာ ကေလးစစ္သားမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏အေထာက္အပံ့မွာ အလြန္နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့တြင္ မိတ္ဖက္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေပးအပ္သည့္ အကူအညီမွာ 
အမ်ားစုျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ားစုကို အန္ဂ်ီအိုႏွင့္ ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ားက 
ေငြေၾကးပံ့ပုိးကူညီၾကသည္။ ေရရွည္အေထာက္အပံ့အေနျဖင့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ သက္ေမြးသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းမ်ိဳးသာရွိသည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ ကာကြယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားမရွိသျဖင့္ ၎တို႔အား ထပ္မံလူကုန္ကူးခံရမည့္ 
အႏၲရာယ္ရွိေနခဲ့သည္။ ျပည္ပတြင ္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိသည့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ကူညီရန္ အစိုးရ၌ လံုေလာက္သည့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမရွိသလို ျပည္ပရိွ သံရံုးမ်ားမွာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို အေျခခံက်ေသာ အကူအညီမ်ားေပးရန္ သို႔မဟုတ္ 
ျပန္ပို႔ရန္တို႔အတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ အင္အားအလြန္အမင္း ခ်ိဳ႕တဲ့လ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရသည္ ထုိင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ 



ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတို႔တြင္ အလုပ္သမား သံအရာရွိမ်ား ဆက္လက္ထားရွိကာ အဆိုပါ သံအရာရွိမ်ား၏ တာ၀န္တြင္ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ကူညီရန္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 

အစိုးရသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ရံုးတိုင္းတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ေသာ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြသဲူ (ေက့စ္မန္ေနဂ်ာ) မ်ားထားရွိသည္။ အဆိုပါ ေက့စ္မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ကေလးစစ္သားမ်ား 
အပါအ၀င္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား က်န္းမာေရး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအကူအညီ၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဥပေဒ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ လူကုန္ကူးခံရသူ 
မ်ားအား အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလုံအေလာက္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားမရိွဘဲ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး 
တိုက္ဖ်က္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားမႈ၊ သတိမျပဳမိမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအရာရွိမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ 
ေတြ႔ရွိသည့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးအတြက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းလ်က္ရွိသည္။ ရဲတပ္ဖြ႔ဲႏွင့္ နယ္စပ္အရာရိွမ်ားက တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳရန ္
အပို႔ခံရၿပီး လိင္ႏွင့္ လုပ္သားအျမတ္ထုတ္မႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ သံသယရွိဖြယ္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ 
လိင္ကုန္ကူးခံရႏုိင္သူမ်ားကို တက္တက္ႂကြႂကြ ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမရိွသလို လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား 
လည္းမရွိေခ်။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ 
လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္ႏွင္းေရး ဗဟိုအဖြ႔ဲဌာနခြမဲ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ နယ္စပ္ေရးရာ အရာရိွမ်ားကို အစိုးရက ခန္႔ထားသည္။ သို႔ေသာ္ 
ယင္းအေျပာင္းအလဲက လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ 
အကာအကြယ္ေပးေရးတို႔ကို အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ႏိုင္သည္ကုိစုိးရိမ္ေၾကာင္း အန္ဂ်ီအိုအခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားၾကသည္။ 

လူကုန္ကူးခံရသူအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ သို႔မဟုတ္ နစ္နာေၾကး အစီအစဥ္မရွိမႈ၊ ဘာသာစကား 
အခက္အခဲ၊  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဘဲ နားလည္ရန္ခက္ခဲၿပီးၾကာျမင့္လွသည့္ အမႈစစ္ေဆးမႈ၊ လူကုန္ကူးသူမ်ားက 
တံု႔ျပန္လာမည့္ အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ရမႈႏွင့္ ဥပေဒစနစ္ကို အယံုအၾကည္မရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားက 
အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ခါတစ္ရံ ျငင္းဆန္တတ္သည္။ ရွည္လ်ားေထြျပားေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားမွာ အရာရိွအမ်ားအျပားထံတြင္ ထြက္ဆိုခ်က္ကို အႀကိမ္ႀကိမေ္ပးၾကရၿပီး 
စိုးရိမ္ေသာကကို ပုိမိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ လူကုန္ကူးခံရသူႏွင့္ အစုိးရေရ႕ွေနအၾကား ေတြ႔ဆံုခြင့္အကန္႔အသတ္မ်ားက 
အမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဆက္သြယ္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးကာ တရားရံုးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစသည္။ 
ျပည္ပလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ၎တို႔ကို အခက္အခဲျဖစ္ေစမည့္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္ပို႔ျခင္းမွအပ  
အျခားဥပေဒ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကို အစိုးရကေပးအပ္မထားေပ။ ျပည့္တန္ဆာ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လူကုန္ကူးခံရႏုိင္သည့္အခ်က္ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ထည့္သြင္းစစ္ေဆးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ လိင္ကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ 
ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အာဏာပုိင္မ်ားက ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ 

ကာကြယ္တာဆီးေရး 
ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစိုးရကဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လူကုန္ကူးမႈႏိွမ္ႏွင္းေရး ဗဟိုအဖြ႔ဲက 

လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ မ၀ူါဒမ်ားကုိ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ 
ေရးဆြခဲဲ့ေသာ အားလုံးလႊမ္းၿခဳံပါဝင္သည့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ငါးႏွစ္မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းကို ယခုအစီရင္ခံစာ 
ျပဳစုၿပီးသည့္ကာလအထိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပန္လည္သုံးသပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားအသံုးျပဳမႈကို တားျမစ္သည့္ 
တပ္မေတာ္၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ကုလသမဂၢအၾကား ကေလးစစ္သား အသံုးမျပဳေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေရးထိုးရန ္ ခြင့္မျပဳျခင္းျဖင့္ အစိုးရသည္ 
တိုင္းျပည္၏ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးတိုးတက္မႈကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္လ်က္ရွိသည္။ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ကေလးစစ္သားခန္႔ထားမႈကုိ 
တားဆီးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ လံုေလာက္မႈမရွိေသာ္လည္း အသက္စိစစ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ 
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တပ္သား စုေဆာင္းေရးအရာရွိမ်ားအား အသက္စိစစ္မႈႏွင့္ ကေလးစစ္သား တားဆီးကာကြယ္ေရး 
ေလ့က်င့္မႈမ်ားေပးျခင္းတို႔ကို တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ 



ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမ၀ူါဒကို ျပဳျပင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ကေလးမ်ား၊ လူႀကီးမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံမဲ့တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားအား အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းခံရမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေစရလ်က္ရွိသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ေရးက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရႏိုင္သည့္ 
အႏၲရာယ္မ်ား ႀကီးမားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာျပဳစုေနသည့္ ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ 
ထြက္ေျပးလာသည့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ 
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင္ အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းခံရႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အဆိုပါ 
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား ျမန္ဆန္ေစရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားထံ အက်ိဳးေဆာင္ခမ်ား ေပးရသည့္အတြက္ 
အေႂကြးထူကာ အေႂကြးေၾကာင့္ ေကြ်းကၽြန္ဘ၀ ေရာက္ရွိႏိုင္ေခ် ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာျပဳစုေနသည့္ 
ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ားသည္ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈမ်ား တုိးျမင့္လာၿပီး ယင္းမွာ 
တိုင္းျပည္ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကေလးစစ္သား 
အသံုးမျပဳေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ကို တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ျငင္းပယ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ လံုၿခံဳေရး 
စခန္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစသုုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ 
ေၾကာင့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔မွာ အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံသို႔ အစုလိုက္အၿပံဳလုိက္ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ 
အဆိုပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူ အမ်ားအျပားမွာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ခံရႏုိင္သည့္ သို႔မဟုတ္ လိင္ကုန္ကူးမႈအတြက္ 
အျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု သတ္မွတ္ထားသူမ်ား အမ်ားစုပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသား၊ 
အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္ တစ္သန္းခန္႔ကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား အစုိးရက 
ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။ တရား၀င္အဆင့္အတန္းႏွင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားမရွိသည့္အခါ အဆုိပါ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၈၂ ဥပေဒ 
အရ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ၎တို႔ကို ဘဂၤါလီမ်ားဟု 
စာရင္းသြင္းသတ္မွတ္ကာ အျပည့္အ၀ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရဘဲ ျဖစ္ႏုိင္သည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ပူးေပါင္း 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းသည္။ တရားစီရင္မႈအခ်ိဴ႕တြင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္သည့္ 
အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈႏွင့္ ပညာသင္ယူခြင့္မ်ားကို အတားအဆီး 
ျဖစ္ေစကာ ယင္းမွတစ္ဖန္ စီးပြားေရးအေျခအေနကုိ ပိုမုိဆိုး၀ါးေစၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသားမ်ားကို အဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစမႈ 
အပါအ၀င္ ဆိုး၀ါးသည့္ မတရားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ တရားမ၀င္အလုပ္အကိုင္မ်ားအား ရွာေဖြလုပ္ကိုင္လာေစခ့ဲသည္။ 

အႏရၲာယ္အရွိဆံုး ျပည္နယ္မ်ားကို အဓိကထား၍ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းစာ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း၊ လမ္းေဘးျပပြႏဲွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ လူကုန္ကူးမႈ ပညာေပးျခင္း လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ေပါင္း ၂၃၀၀ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု အစိုးရကေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ျပည္သူတုိ႔အား ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိေပးသည့္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း ၁၈၂ ခု အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္းအပါအ၀င ္
ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈ၊ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံထားေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ကို အစိုးရက စတင္ခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ ယင္းလူကုန္ကူးမႈမ်ားကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရန္ 
ပညာေပးခဲ့သည္။ အစုိးရက ပံ့ပုိးထားေသာ မီဒီယာႏွင့္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားကို တရားစြဲဆို 
အေရးယူသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အာဏာပိုင္တို႔က ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လူကုန္ကူးမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရးဌာနသည္ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကို ေဖာ္ျပသည့္ ဥပေဒစုိးမိုးေရး စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င ္
လူကုန္ကူးမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပသည့္ လူမႈကြန္ရက္ အေကာင့္တစ္ခုႏွင့္ အေရးေပၚဖုန္းလိုင္းတစ္ခုတို႔ 
ထားရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူက အဆုိပါစနစ္ကို မည္မွ် အသံုးျပဳသည္ဟူေသာအခ်က္ကိုမ ူ အစီရင္ခံေဖာ္ျပျခင္း 
မရိွေပ။ ထို႔အတူေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ျပည္ပတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမည့္ အႏၲရာယ္တိုးပြားေစေသာ တရားမ၀င္ 
အေလ့အထမ်ားရိွသည့္ လုပ္သားခန္႔ထားသူ သို႔မဟုတ္ လုပ္သားပို႔ေဆာင္သူ ပြစဲားမ်ားအား အစိုးရကထိေရာက္စြာ 
အေရးယူျခင္းမရွိေပ။ အစီရင္ခံစာျပဳစုေနစဥ္ကာလအတြင္း ကေလးသူငယ္လိင္အျမတ္ထုတ္မႈဆုိင္ရာ ကမာၻလွည့္ 



ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရဲတပ္ဖြ႔ဲက အစီရင္ခံျခင္းကို မေတ႔ြရွိရေပ။ စီးပြားျဖစ္ လိင္လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေစႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အစိုးရက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ 
မရိွသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။  

လူကုန္ကူးမႈ မွတ္တမ္း 
လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္က အစီရင္ခံခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပ၌ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ အဓမၼခိုင္းေစခံရႏုိင္သည့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား ေပၚထြက္ရာႏွင့္၊ လိင္ကုန္ကူးခံရႏုိင္သည့္ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားေပၚထြက္ရာ၊ လူကုန္ကူးမႈ အရင္းအျမစ္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယမွ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအပါအ၀င္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျဖတ္သန္းရာ ၾကားခံႏုိင္ငံတစ္ခု 
ျဖစ္လာေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ 
ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕၊ အထူးသျဖင့္ ထိုင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံတို႔သို႔ သြားေရာက္သူမ်ားႏွင့္ အျခားအာရွႏုိင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသူမ်ားမွာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈ သို႔မဟုတ္ လိင္ကုန္ကူးခံရမႈ အႏၲရာယ္မ်ား 
ရွိေနသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ တံငါလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ 
အဓမၼခုိင္းေစခံရမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ လိင္ကုန္ကူးမႈ၊ အိမ္တြင္းေက်းကၽြန္ျပဳခံရမႈ သို႔မဟုတ္ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အဓမၼခုိင္းေစခံရမႈ စသည့္အႏၲရာယ္မ်ား အသီးသီးရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
ထိုင္းႏုိင္ငံကို ျဖတ္၍ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္အား အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား၌ အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းခံရႏုိင္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ 
မေလးရွားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အန္ဂ်ီအိုမ်ားက ဆက္လက္အစီရင္ခံသည္။ ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရိွ 
ျမန္မာအမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႕မွာ အေႂကြးျဖင့္ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အသိမ္းခံရျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိခိုက္ေစရန္ 
သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအရ ထိခုိက္ေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လိမ္ညာ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းမ်ား အျပဳလုပ္ခံၾကရသည္။ 
အခ်ိဳ႕မွာ အၾကမ္းဖက္ခံရသလို ကမ္းမကပ္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာ ေရပိုင္နက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သေဘၤာေပၚ၌သာ အတင္းအၾကပ္ 
ေနထုိင္ေစျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ပိုမိုပုိ႔ေဆာင္ခံေနရၿပီး တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 
အတင္းအၾကပ္ လက္ထပ္ေစျခင္းျဖင့္ အိမ္တြင္းေက်းကြ်န္ျပဳျခင္း၊ လိင္ကုန္ကူးျခင္းအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ 
ျမန္မာအစုိးရအရာရွိမ်ားသည္ အဆိုပါလူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ ရုိဟင္ဂ်ာေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကို ခိုးထုတ္ျခင္း၊ 
အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ရံဖန္ရံခါ ပါ၀င္ပတ္သက္ေလ့ရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ 
ထြက္ေျပးလာသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာကေလးငယ္မ်ားမွာ ၾကားတြင္ျပန္ေပးဆြခဲံရၿပီး အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ 
အတင္းအၾကပ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ ေရာင္းစားခံၾကရသည္။ ၎တို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈ သို႔မဟုတ္ 
လိင္ကုန္ကူးမႈဟု ေခၚဆိုႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေတြ႔ႀကံဳေကာင္း ေတြ႔ႀကံဳရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရေသာ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ ၁၀၆,၀၀၀ 
ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ အနည္းဆံုး ၁၅၀,၀၀၀ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေဒသမွ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ 
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ လူကုန္ကူးခံရမည့္အႏၲရာယ္ တိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ ၾကားပြစဲားမ်ားက လိမ္ညာ၍လည္းေကာင္း၊ 
အတင္းအၾကပ္ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အဓမၼ သို႔မဟုတ္ လိမ္ညာလက္ထပ္ေစျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ 
အေပ်ာ္မယား ျဖစ္ေစျခင္း စသည့္လူကုန္ကူးမႈ အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ 
အစိုးရအာဏာပ္ုိင္မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္သားလူကုန္ကူးမႈ အႏၲရာယ္မ်ိဳးကို အထူးသျဖင့္ 
ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ရခိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ ၆၈၇,၀၀၀ တြင္ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးအမ်ားအျပားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔တြင္ 
လိင္ကုန္ကူးမႈ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တိုင္းရင္းသား ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာမူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡနယ္ေျမအနီးအနားတြင္ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း ခံၾကရသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။  

ေဒသခံ လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားကို ဆီအုန္းၿခံ၊ ရာဘာၿခံ၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ား၊ ျမစ္ကမ္းအနီးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားသည့္ 



နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ သတၱဳတူးေဖာ္ခဲ့သျဖင့္ အမႈိက္ပံုႀကီးျဖစ္ေနသည့္ ေနရာ၌ 
ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းခံရမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ အဆုိပါ အမႈိက္ပံုအတြင္း ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြသူအမ်ားအျပားမွာ ဘိန္း သို႔မဟုတ္ မက္သာဖက္တမင္း 
ေဆးျပားမ်ား စြေဲနၾကၿပီး ယင္းအခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအပါအ၀င္ လူကုန္ကူးသူအခ်ိဳ႕က 
လုပ္အားအတြက္ အျမတ္ထုတ္ အသံုးခ်လ်က္ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိသည္။ တိုင္းရင္းသား ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င ္
ရခုိင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ အမ်ားအျပားသည္ အဆိုပါအလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ 
သြားေရာက္ၾကသည္။ သတၱတြင္းေနရာသစ္မ်ားမွ အတင္းအၾကပ္ စြန္႔ခြာရျခင္းႏွင့္ ၎၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ စီးပြားေရး 
ခက္ခဲလာျခင္းမ်ားက ကခ်င္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းအတြက္ လူကုန္ကူးမႈအႏၲရာယ္ ပိုမိုႀကီးထြားလာေစသည္။ ကေလးမ်ားမွာ 
လိင္ကုန္ကူးခံရရန္ အႏၲရာယ္၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ အေသးစားလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ 
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္ အလုပ္ေစခုိင္းခံရရန္ (တစ္ခါတစ္ရံ အေႂကြးမဆပ္ႏုိင္သျဖင့္ 
ကြ်န္ခံရသည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္) အႏၲရာယ္မ်ား ႀကီးမားလာေနသည္။ ကေလးမ်ား၊ လူႀကီးမ်ားမွာ အိမ္တြင္းကြ်န္ျပဳခံရမႈ 
အႏၲရာယ္လည္း ရွိေနသည္။ ကေလးလိင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပမွလာေရာက္ေသာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားအခ်ိဳ႕က 
ျမန္မာကေလးသူငယ္မ်ားကို အျမတ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။  

အခ်ိဳ႕ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ အရပ္သားပြစဲားမ်ား၊ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးအရာရိွမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ 
ကေလးစစ္သားမ်ားကို ဆက္လက္စုေဆာင္း အသံုးျပဳေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသ 
မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းသည့္ အရပ္သားမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ကေလးႏွင့္ ကေလးမိဘမ်ားကို အလုပ္အေျခအေန၊ လစာ၊ တိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကတိက၀တ္မ်ား 
လိမ္ညာ၍ မက္လံုးမ်ားေပးကာ စုေဆာင္းၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက်ာ္းေလး 
မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ျပဳျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္အခြန္ေဆာင္ေစျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
တပ္ဖြ႔ဲအတြင္း ၀င္ေရာက္ေစသည္။ စစ္တပ္အတြင္းရွိ ကေလးအမ်ားအျပားမွာ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းသည့္ 
အရပ္သားမ်ားေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ မိဘမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႔အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း 
တပ္မေတာ္ကလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား က်င့္သံုးသည့္ အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို ယခင္က အသံုးျပဳခ့ဲဖူးသည္။ 
အခ်ိဳ႕ကေလးစစ္သားမ်ားကို ေရွ႕တန္းသို႔ တုိက္ခိုက္ေရးတပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေစလႊတ္သည္။ တပ္မေတာ္က 
အသက္စစ္ေဆးမႈမ်ား ပုိမိုျပဳလုပ္လာျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႔အတြင္းရွိ ကေလးမ်ားကို တပ္မွႏုတ္ထြက္ေစျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရပ္သားအရာရွိမ်ား၏ ကေလးမ်ားကို အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈမ်ား တိုးပြားလာေနသည္ဟု 
ေလ့လာသူမ်ားကဆုိသည္။ တပ္မေတာ္က ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကလည္း ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ၊ အသံုးျပဳမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုပါ၀င္ပတ္သက္လာသည္။ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ 
တပ္မေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းအပါအ၀င္ ေဒသတြင္းမွ ကေလးမ်ားကို ျပန္ေပးဆြျဲခင္း သို႔မဟုတ္ 
တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ 

တပ္မေတာ္၊ အရပ္ဘက္အရာရွိမ်ား၊ အခ်ိဳ႕တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာႏွင့္ ကိုယ္ထိ 
လက္ေရာက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ အၾကပ္ကိုင္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအား အဓမၼ 
အလုပ္ခုိင္းေစလ်က္ရွိသည္။ လတ္တေလာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားပါမက်န္ ေဒသခံလူထုမွာ ေပါတာအဆြခဲံရျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ထမင္းခ်က္ႏွင့္ 
အစိုးရအေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား၌ အခုိင္းခံရျခင္းအပါအ၀င္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 
တပ္မေတာ္၏ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူ၀ါဒအရ တပ္ရင္းမ်ားသည္ မိမိရိကၡာကို ကိုယ္တိုင္၀ယ္ယူရန္ႏွင့္ ေဒသခံလူထု၏ 
လုပ္အားကိုရယူရန္ တာ၀န္ရွိသျဖင့္ အရပ္သားမ်ားမွာလည္း အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမႈ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ 
တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း 
ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႔ ပဋိပကၡမ်ားရွိရာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားမႈ 
အျမင့္မားဆံုးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ သတင္းေပးတုိင္းၾကားျခင္းႏွင့္ စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမရိွ သို႔မဟုတ္ 
အားနည္းသျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈ၏ အတုိင္းအတာကို မွန္းဆရန္ ခက္ခဲသည္။ တပ္မေတာ္၊ ေဒသအစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၏ 



ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းေဒသ ေနထုိင္သူမ်ားအား ၎တို႔ ယခင္ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ 
ေျမမ်ားေပၚတြင္ပင္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရလ်က္ရိွသည္။ 


