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မွတ္တမ္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ။ ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔ (FPPS) တို႔မွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 

မွတ္တမ္းေကာက္ယူေရး အစီအစဥ္ ကနဦးေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား 

 

အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ျပန္လည္ 

၀င္ဆန္႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ အစိုးရမွတာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးမႈဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏုငိ္ငံတြင္ 

ယေန႔ကာလအထိ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔အေရးစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္မႈ၏ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္တို႔မိသားစု၀င္မ်ား၏ ေန႔တဓူ၀ ဘ၀မ်ားကို 

သာမက ျမန္မာႏိုင္င ံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကိုပါ မ်ားစြာထိခုိက္ ဆုတ္ယုတ္ 

နစ္နာေစပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစကာ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသား1 အမ်ားအျပားအား အစုလုိက္ အစုလိုက္ ေထာင္မွလႊတ္ေပးၿပီးေနာက္ 

ထိုတာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈသည ္အေရးတႀကီးအာရုံစုိက္စရာကိစၥရပ္ျဖစ္လာပါသည္။  

                                                           
1
 Please refer to AAPP’s official definition and criteria of a political prisoner 

http://aappb.org/wp-content/uploads/docs/Criteria%20for%20AAPP's%20definition%20of%20a%20political%20prisoner_3_2014.pdf
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ျမန္မာႏိုင္ငံအႏံွ႔အျပားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၇၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ အထိ ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေသာ္လည္း 

၎တို႔၏ လက္ရွ ိ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္သတင္း 

အခ်က္အလက္မ ွမရိွရုံသာမက ၎တို႔အက်ဥ္းက်စဥ္ကာလ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း မွတ္တမ္း 

မွတ္ရာ ျပဳစုစုေဆာင္းမႈလည္း မရိွခဲ့ပါ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လမွစတင္ကာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (သို႔) ေအေအပီပီ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔ 

(FPPS) တို႔မွ ျမန္္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း အခ်ိဳ႕ေရာက္ရွိေနသည့္ 

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ပါ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ားအား 

မွတ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အား လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား 

မည္သည့္ အရပ္ေဒသတြင္ ရွိေနၾကသည္၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ေထာင္တြင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ား 

ရင္ဆိုင္ရသည္ ဆိုသည္ႏွင့္ အနာဂတ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 

၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္အား အကဲျဖတ္ ခ်င့္တြက္ရန ္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္သုံးခုျဖင့္ မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းၿပီးဆုံးမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ခန္႔တြင္ ရရွိလာမည့္ အခ်က္အလက္ 

မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားေပၚ အေျခခံကာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား တရားလက္လြတ္ ညႇဥ္းပမ္း 

ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္ ့ အစီရင္ခံစာႏွင္ ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ အေထာက္အကူ 

ျဖစ္ေစမည့္ ျပန္လည္ ကုစားေရးအစီအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ အကဲျဖတ္မည့္အစီရင္ခံစာ စသည့္ အစီရင္ခံစာႏွစ္ခုအား ထုတ္ျပန္ကာ 

မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္းအား နိဂံုးခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

ေအေအပီပီႏွင္ ့ FPPS မွလုပ္ေဆာင္ေနေသာ မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မည္သည့္အေျခအေန 

ေရာက္ေနၿပီ ဆိုသည္ကုိ အၾကမ္းဖ်င္းသုံးသပ္ေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာအား 

ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာပထမပိုင္းတြင္ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မည္သို႔ေကာက္ယူသည္၊ 

မည္သို႔ စိစစ္သိမ္းဆည္းသည္ဆိုသည့္ နည္းစံနစ္အား ေဖာ္ျပထားၿပီး ဒုတိယပိုင္းတြင္မ ူ အခ်က္အလက္ 

ေကာက္ရာမွရရိွလာသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ေနာက္ဆုံးအပိုင္းျဖစ္သည့္ တတိယပိုင္းတြင္မူ မွတ္တမ္း 

ေကာက္ယူသည္ ့လုပ္ငန္း၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။  
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အသုံးျပဳသည့္နည္းစံနစ္ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကာလီဖုိးနီးယားျပည္နယ္ရိွ The University of California Irvine (UCI)’s School 

of Law International Justice Clinic မွ ေအေအပီပီႏွင္ ့ FPPS တို႔အား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ 

အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္း ေကာက္ယူေရးအတြက္ နည္းစံနစ္အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိနည္းစံနစ္မွာ 

ေတာင္အာဖရိက၊ ေျမာက္ပုိင္းအိုင္ယာလန္၊ ခ်က္ သမၼတႏိုင္ငံ၊ နီေပါလ္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ နည္းစံနစ္အား 

အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ ပံုစံလႊာတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေျဖဆိုႏုိင္မည့္ 

ေမးခြန္းမ်ား၊ ေပးထားသည့္ အေျဖမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ ေနရာေဒသ၊ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ ရုပ္ပုိင္း 

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံစီးပြားေရး အျပင္ ရည္မွန္းခ်က္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

ေမးခြန္းမ်ား ေထာင္မွလြတ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္း ျပန္လည၀္င္ေရာက္ရာတြင္ ႀကံဳရသည့္ 

အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။  

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းအား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧပရယ္လတြင္ the International Center for Transitional Justice (ICTJ) မွ ေအေအပီပီႏွင္ ့

FPPS မွ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားအား အခ်က္အလက္မွတ္တမ္း မည္သို႔ေကာက္ယူရမည္ဆိုသည္ကို 

သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္အႏွ႔ံႏွင္ ့ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလ်ာက္ရွိ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ 

မိသားစု အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ေဒသခံကြန္ယက္မ်ား ၀ိုင္း၀န္းကူညီသူမ်ား မွတဆင့္ ေကာက္ယူစုေဆာင္း 

မွတ္တမ္း ျပဳခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားဖက္မ ွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

မရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လုပ္ေဆာင္သည့္ အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းသည္ 

အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ႏွင္ ့ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ေအေအပီပီႏွင့္ FPPS တို႔မွ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 

ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ တို႔ကဲ့သို႔ 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တဲြကာ မွတ္တမ္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

၁၉၆၂ ခုႏွစ ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစကာ ေခာတ္အဆက္ဆက္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ 

အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား စုေဆာင္းျပဳစုျခင္းအား ထိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ခဲ့ရသည့္ 

အေတြ႔အႀကံဳဆိုးမ်ားေၾကာင့္ အတိတ္အား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လိုစိတ္မရွိျခင္းႏွင့္ ထုိအတိတ္ဆုိးမ်ားအား 

ေဖာ္ထုတ္ရာမွ ျပန္လည္ဂယက္ရုိက္ကာ ထပ္မံခံစားရမည္ကို စုိးရြ႕ံျခင္းတို႔ေၾကာင့္  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 

ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား စုေဆာင္းမွတ္တမ္းယူရျခင္းသည္ လြယ္ကူသည့္ အလုပ္ေတာ့ 

မဟုတ္ခဲပ့ါ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေအေအပီပီႏွင့္ FPPS တို႔အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ 
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မစတင္မီတြင္ မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေၾကာင္း ရပ္ရြာလူထု 

အသီးသီးအား မိတ္ဆက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  

 

 

ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို 

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူတဦးမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္ 

မွတ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ား ကိုယ္တိုင္အခ်က္အလက္မျပဳစုႏုိင္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မွတ္တမ္း 

အခ်က္အလက္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားအား ဆုံရပ္တခုတြင္ျဖန္႔ျဖဴးခ့ဲကာ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားမွ ျဖည့္ၿပီးသည့္ 

ေမးခြန္းလႊာမ်ားအားသိမ္းဆည္းကာ ေအေအပီပီသို႔ျပန္လည္ေပးပို႔သည့္ ပုံစံျဖင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ရသည္မ်ား 

ရွိပါသည္။ ကြယ္လြန္သြားၿပီးသူ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားအား မိသားစု၀င္မ်ားမွ 

ျဖည့္စြက္ေပးၾကပါသည္။ ေအေအပီပီႏွင့္ FPPS တို႔အေနျဖင့္ စုစုေပါင္း မွတ္တမ္းေမးခြန္းလႊာ ၅၀၀၀ ခန္႔ 

ျဖန္႔ေ၀ခ့ဲၿပီး ထုိအထဲမွ ၂၈၄၉ ေစာင္ ျပန္လည္လက္ခံရရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  
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ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္ ေမးခြန္းလႊာတြင္ ျဖည့္သြင္းေနၾကစဥ္ 

မွတ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားမွ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ 

ပခဲူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ပခူဲးႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လပြတၱာ၊ ေျမာင္းျမ၊ အိမ္မ၊ဲ 

၀ါးခယ္မ၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ က်ံဳေပ်ာ္၊ ပုသိမ္ႏွင္ ့ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မိတီၳလာ၊ မလိႈင္၊ 

မႏၱေလးႏွင္ ့ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းႏွင့္ ပုပၸါး၊ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္မ၊ဲ သီေပါႏွင္ ့လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေတာင္ကုတ္၊ သံတဲြ၊ ဂြ 

ႏွင့္ က်ိန္တလီၿမိဳ႕နယ္၊ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ မေဲဆာက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ ႏို႔ဖုိး၊ အုန္းဖ်ံ၊ မယ္လစခန္းမ်ား 

စသည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧပရယ္လမွစတင္ၿပီး ေအေအပီပီရန္ကုန္ရံုးရွိ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းသူမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုသိမ္းဆည္းသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္  

အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းရာတြင္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားသည့္ Martus ပရိုဂရမ္အား 

အသုံးျပဳကာ အခ်က္အလက္မ်ားအား စံနစ္တက်သုိမွီးသိမ္းဆည္းလ်က္ရွိပါသည္။ အခ်က္အလက္ 

သိမ္းဆည္းျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိျခင္းတို႔ႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္အနည္းငယ္အားေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ အခ်က္အလက္ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ သိုမွီးထားၿပီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အမွားအယြင္း 

ကင္းေအာင္ အထပ္ထပ္ျပန္စစ္ကာ ေအေအပီပီ သုေတသနႏွင့္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးထံသို႔ 

ေနာက္ဆုံးအဆင့္အျဖစ္ ေပးပုိ႔သိမ္းဆည္းလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔အထပ္ထပ္ျပန္စစ္ရသည့္အတြက္ မွတ္တမ္း 
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ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ အနည္းငယ္ေႏွာင့္ေႏွးသြားရေသာ္လည္း စုေဆာင္း 

သိမ္းဆည္းထားၿပီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ စံခ်ိန္မွီေသာ၊ အမွားအယြင္းကင္းေသာ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္လာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိပါသည္။  

 

ကနဦးေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခန္းတြင္ စိစစ္ၿပီး အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းေပါင္း ၄၃၀ အား သုံးသပ္ရာမွ ေတြ႔ရွိသည့္ 

အဓိကအခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုမွတ္တမ္းေပါင္း ၄၃၀ ထဲမွ ၄၆ ေစာင္မွာ ကြယ္လြန္သြားသည့္ 

ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားအား မိသားစု ေဆြမ်ိဳးမ်ားမွ ျဖည့္သြင္းေပးခ့ဲသည့္ 

မွတ္တမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၃၈၄ ေစာင္မွာမူ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားမွ ကိုယ္တိုင္ျဖည့္သြင္းခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား 

ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိမွတ္တမ္း ၄၃၀ အား ဆန္းစစ္ခ်က္အရပင္လွ်င္ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း ႏုိင္က်ဥ္းမ်ား 

ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေထာင္မွလြတ္ၿပီး ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ 

ဒုကၡမ်ိဳးစံုအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိနားလည္ႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ ရာေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 

ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ာသည္ အစိုးရအဆက္ဆက္မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈမ်ား၊ 

တရားလက္လြတ္ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင္ ့

ေငြေရးေၾကးေရးႏွင္ ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈတြင္ နစ္နာထိခုိက္မႈမ်ား ဆုိး၀ါးစြာဆက္လက္ခံစားေနရမည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေထာင္တြင္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေျခအေနမ်ား 

ေအေအပီပီႏွင္ ့FPPS တို႔မွ မွတ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အခ်က္အလက္ျဖည့္သြင္းခ့ဲၾကသည့္ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္း 

အမ်ားစုႀကီးမွ ေထာင္တြင္းတြင္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ိဳးစံု တနည္းမဟုတ္တနည္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသည္ဟု ေဖာ္ျပ 

ၾကပါသည္။ မွတ္တမ္းျဖည့္သြင္းေပးသူ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈ ခံခဲ့ရသည္ဟု 

ေဖာ္ျပခ့ဲၾကၿပီး ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအရ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ 

မွတ္တမ္းပံုစံထဲတြင္ ျဖည့္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျဖဆိုႏုိင္ေစရန္အတြက္ 

ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္သည့္နည္းမ်ားအား အစဥ္လိုက္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယား 

၁ အား ဥပမာၾကည့္ပါ) 
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ဇယား ၁ 

 

ႏွိပ္စကည္ႇဥ္းပမ္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ နည္းလမ္းေပါင္းစုံႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈမ်ားအား ေထာင္တြင္းတြင္သာမက 

စစ္ေၾကာေရးတြင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ပါသည္။ ေထာင္တြင္းႏွင့္ စစ္ေၾကာေရးကာလ 

ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈမ်ားတြင္ မည္သူႏွင့္မွ အဆက္အသြယ္လုပ္ခြင့္မရွိပဲ တဦးတည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရျခင္း၊ 

အစာ၀လင္စာမစားရျခင္း၊ ေရ၀လင္စြာမေသာက္ရျခင္း၊ မအိပ္ရျခင္း၊ ရုိင္းစုိင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆို 

ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားခံရျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းတို႔လည္း 

ပါ၀င္ၾကပါသည္။ ကြယ္လြန္သြားၿပီးသူ ႏုိင္က်ဥ္း ၄၆ ဦးတြင္ ေထာင္တြင္းတြင္ သို႔မဟုတ္ စစ္ေၾကာေရးတြင္ 

ကြယ္လြန္ခဲ့သူ ၈ ဦး ပါ၀င္ပါသည္။  

မွတ္တမ္းျဖည့္သြင္းသူ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ား ၎တို႔ခံစားခ့ဲရသည္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ားထဲမွ 

အဓိက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတခုမွာ လူသားတေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ခ်ိဳးေဖာက္ကာ 

တရိစာၦန္က့ဲသုိ႔ ဆက္ဆံခံရျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္သာႏွင့္ ေရခ်ိဳးရန္ လိုအပ္သည့္အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား 

ကဲ့သို႔ အေျခခံတကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းမ်ားလည္း 

ထိုခ်ိဳးေဖာက္မႈထဲတြင ္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ မွတ္တမ္းျဖည့္သြင္းသူ ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းတဦး၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ 
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Torture Technique 

Various Torture Techniques Endured by the FPPs 
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ေသာက္သုံးရန္ေသာက္ေရ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းပယ္ခံရသျဖင့္ အိမ္သာသြားရန္ ရွားရွားပါးပါးခြင့္ျပဳခ်ိန္တြင္ 

အိမ္သာသုံးသည့္ေရအား ေသာက္ခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရင္ဆိုင္ 

ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ မသတီစရာနိမ့္က်သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ တီဘီအဆုတ္နာ၊ 

အူေရာင္ငန္းဖ်ား၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ၊ ၀မ္းကိုက္ေရာဂါႏွင့္ ၀မ္းေရာဂါမ်ားက့ဲသို႔ ေရာဂါေပါင္း အနႏၱ 

စြဲကပ္ခံစားရသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။  

ေထာင္တြင္းႏွိပ္စက္မႈႏွင္ ့ထုိသုိ႔ကူးစက္ခဲ့သည့္ ေရာဂါမ်ား၏ ဖိစီးႏိွပ္စက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 

အေနျဖင့္ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီးသည့္အခါတြင္လည္း ေသြးတိုး၊ ႏွလုံး၊ မ်က္လုံးဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ 

စိတ္ဖိစီးမႈတို႔အျပင္ အထူးသျဖင့္ ရင္ဘတ္နာျခင္း ေက်ာနာျခင္းတို႔ကဲသို့႔ တကိုယ္လုံးေနရာအႏွ႔ံ နာက်င္ 

ကိုက္ချဲခင္းမ်ား ခံစားၾကရပါသည္။ ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းအမ်ားအျပားမွ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းခံရျခင္းႏွင့္ 

ေထာင္တြင္းတြင္ ကာလၾကာရွည္ သမံတလင္းေပၚတြင္ အခင္းမဲ့အိပ္ရေသာေၾကာင့္ (ေထာင္ထဲတြင္ ၂၀၀၇ 

ေနာက္ပုိင္းတြင္သာ သစ္သားကြပ္ပ်စ္မ်ား ထားေပးပါသည္) အာရုံေၾကာအားနည္းျခင္း သြက္ခ်ာပါဒ ကဲ့သို႔ 

တကိုယ္လုံး တံု႔ဆိုင္းျခင္း ေ၀ဒနာမ်ားခံစားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ မွတ္တမ္းျဖည့္သြင္းၾကေသာ 

ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းအမ်ားစုမွာ ေထာင္ထဲတြင ္ ခံစားခဲ့ရသည့္ စိတ္ပုိင္း ရုပ္ပိုင္း ဒဏ္ရာမ်ားအားကုသရန္ 

လုံေလာက္သည္ ့က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ မရေသးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။  

ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ 

ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းအမ်ားစုမွာ ေထာင္မက်ခင္ကာလတြင္ ပညာေရးအဆင့္ ျမင့္မားၿပီး ရပ္ရြာအေရးတြင္ 

တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ (ဇယား ၂ အား ၾကည့္ပါ)။ စိစစ္ၿပီး မွတ္တမ္း ၄၃၀ 

အား သံုးသပ္ရာတြင္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အထက္တန္းေအာင္ၿပီးသူမ်ားဟု ေဖာ္ျပၾကၿပီး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ဒီပလိုမာ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ 

ပထမဘဲြ႔ ရရိွခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကၿပီး ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာမူ ဘဲြ႔လြန္အထိေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားမွ အဖမ္းခံရခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ပထမဘဲြ႔အတြက္ 

ေက်ာင္းတက္ဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းအခ်ိဳ႕မွ ေထာင္မက်ခင္တြင္ ဥပေဒ၊ ေဆး၊ 

သြားဘက္ဆိုင္ရာ၊ ဘဏ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စာရင္းစစ္ ႏွင့္ ဆရာမ်ား စသျဖင့္ ၀င္ေငြခုိင္မာသည့္ အသက္ေမြး 

၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။  

 

 

 

 



P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand, e.mail: info@aappb.org, info.aappburma@gmail.com, web: www.aappb.org 

 

ဇယား ၂ 

 

အက်ဥ္းခ်မခံရမီတြင္ ထိုသို႔ေသာ ပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေျခအေနမ်ား 

ရရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္းသို႔ 

ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင ္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ႏုိင္ေရးအတြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အတားအဆီးမွာ 

အက်ိဳးရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွားပါးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းျဖည့္သူ ႏုိင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားထဲမွ အမ်ားစုမွာ အလုပအ္ကိုင္တခုမဟုတ္တခုရွိၾကေသာ္လည္း ၃၈၄ ဦးထဲမွ ၁၈ 

ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အလုပ္အကိုင္မဲ့ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကၿပီး အလုပ္အကိုင္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွ ၇၅ 

ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အလုပ္အကိုင္ရွိေသာ္လည္း လုံေလာက္သည့္၀င္ေငြမရိွဟု ေျဖၾကားထားပါသည္။ ေထာင္မွ 

လြတ္ၿပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ခံရမႈမ်ားသာမက  

ေထာင္ထြက္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လူမႈေရအတားအဆီးမ်ားပါ ရင္ဆုိင္ရကာ အလုပ္အကိုင္အဆင္မေျပျခင္းမ်ား 

ႀကံဳၾကရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းအမ်ားစုမွာ ယခင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ ့ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 

အလုပ္မ်ား ျပန္လည္မရရိွျခင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္မခန္႔ခ်င္ 

သို႔မဟုတ္ မခန္႔ရျဲခင္းတို႔အား ရင္ဆုိင္ၾကရပါသည္။  

အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ပါက သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ပါက 

ဂယက္ရုိက္ခတ္မည္ (အစုိးရ၏ အၿငိဳအျငင္ခံရမည္) ကို စုိးရိမ္ၾကသည့္အတြက္ အလုပ္မရျခင္းႏွင့္ 

1.00% 
3.00% 

40% 

27% 

7% 

20% 

1% 
1% 

Highest Level of Education Obtained 

Can read and
write
Monastery
education
High school
standards 1 - 9
Standard 10

Obtaining a
degree
Undergraduate
degree
Postgraduate
degree
Technical
diploma



P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand, e.mail: info@aappb.org, info.aappburma@gmail.com, web: www.aappb.org 

 

၎၏ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ လုံေလာက္သည့္၀င္ေငြမရျခင္းတို႔သည ္ အလုပ္အကိုင္ရရိွေရး ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ 

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းအမ်ားစုမွ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ 

ထို႔အတြက္ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းအမ်ားစုအေနျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမလိုသည့္ က်ပမ္းအလုပ္မ်ားသာ လုပ္ကိုင္ 

ၾကရေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရွိေသာ္လည္း လုံေလာက္သည့္၀င္ေငြ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္၀င္ေငြ မရရိွျခင္းႏွင့္ 

ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းအမ်ားစုအေနျဖင့္ ၎တို႔အရည္အခ်င္းမွာ လုပ္ေနရသည့္အလုပ္ထက္ 

မ်ားစြာျမင့္မားေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္စရာမရိွသျဖင့္ ရရာအလုပ္ကို၀င္လုပ္ၾကရသည့္ အေျခအေနႏွင့္ 

ႀကံဳေနၾကရပါသည္။  

ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ အတြင္းအျပင္ဒဏ္ရာမ်ားရရိွခဲ့ရံုသာမက လိုအပ္သလို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ 

ကုသခြင့္မရခဲ့ၾကသည့္အတြက္လည္း ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းအမ်ားအျပားမွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္လိုအပ္သည္ ့

ႀက့ံခုိင္မႈမရိွသျဖင့္ အလုပ္မရျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားမွ စိတ္က်ဒဏ္ရာက့ဲသို႔ 

စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေ၀ဒနာမ်ားခံစားေနရသျဖင့္ အလုပ္တြင္ပံုမွန္လုပ္ကိုင္လည္ပတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ 

အလုပ္အကိုင္အခက္အခဲႀကံဳရေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ မွတ္တမ္းျဖည့္သြင္းသူ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္း 

မ်ားထဲမွ တ၀က္ခန္႔က အက်ဥ္းစံဘ၀တြင္ ခံစားခ့ဲရသည့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာမ်ား 

လိုအပ္သည္ ့ကုသမႈမရေသးသျဖင့္ နာတာရွည္စဲြကပ္ခံစားေနရေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။  

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းမၿပီးေသးခင္ အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း 

ေက်ာင္းဆက္တက္ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္ ပညာတပုိင္းတစ ဆုံးခန္းမတိုင္သူမ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ား 

ရွိေနပါသည္။  

ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲ 

အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မိသားစု၀င္မ်ားရင္ဆိုင္ရသည့္ 

ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနသည္ ဆုိး၀ါးလွသည့္အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။ မိသားစုအမ်ားစုအတြက္ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားသည္ အဓိက၀င္ေငြရွာသူျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းျဖည့္သူ ၇၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၎တို႔မိသားစု 

မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုမီခွုိေနရသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိသို႔ မိသားစု၀င္ေငြရွာသူ အိမ္ေထာင္ဦးစီး 

ေထာင္က်သြားေသာအခါ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေငြမရွိေတာ့သည့္ဒဏ္ကုိ အလူးအလဲ ခံၾကရပါသည္။ 

မွတ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၈၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၎တို႔ေထာင္က်သည့္အတြက္ မိသားစု၀င္ေငြအေျခအေန အင္မတန္ 

ဆိုး၀ါးသြားခ့ဲသည္ဟု ေျဖဆိုၾကပါသည္။  

မွတ္တမ္းေျဖဆိုသူတ၀က္နီးပါးမွ ေထာင္က်စဥ္ခံစားခဲ့ရသည့္ ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရမႈႏွင့္ ေထာင္တြင္း 

အေျခအေနမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲမ်ားအား 

ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေထာင္မွလြတ္လာၿပီးေနာက္ အလုပ္အကိုင္ 

အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ ႏိုငက္်ဥ္းေဟာင္းသည္ မိသားစုေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအေပၚ မီွခုိလာရသည့္အတြက္လည္း 
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မိသားစုေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲအား ပုိမုိဆိုး၀ါးေစပါသည္။ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကာ မိသားစု 

ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအေပၚမီွခုိေနရ၊ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အလုပ္ရွိေသာ္လည္း ပုံမွန္ သို႔မဟုတ္ ေလာက္ငသည့္ 

၀င္ေငြမရိွဆုိသည္ ့ အေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းအမ်ားအျပားမွာ မိသားစု ရွင္သန္ 

ရပ္တည္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားျဖည့္ဆည္းရန္ မ်ားစြာရုန္းကန္ေနရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။  

ထို႔အျပင္ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းအမ်ားစုတြင္ ေက်ာင္းေနကေလးမ်ားရိွၿပီး ၎တို႔ေက်ာင္းစားရိတ္ ေထာက္ပ့ံႏုိင္ရန ္

အတြက္လည္း ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးပိုႀကီးမားေနပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 

ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္ သားသမီးမ်ားအား ေက်ာင္းထားရန္ ပညာသင္စားရိတ္ မတတ္ႏုိင္သည့္အခါ 

ကေလးသူငယ္မ်ား ေက်ာင္းမေနႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ ေရရွည္တြင္ မိသားစုလူမႈစီးပြား အေျခအေနအား 

မ်ားစြာရုိက္ခတ္မႈရွိေနပါသည္။  

လူမႈေရးဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္း 

လူမႈေရးဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္းသည္လည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသာမက ၎တို႔မိသားစု၀င္မ်ားပါ က်ယ္ျပန္႔စြာ 

ရင္ဆိုင္ရသည့္ ျပသနာတရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းအခ်ိဳ႕မွ ၎တို႔အက်ဥ္းက်စဥ္သာမက 

ေထာင္မွလြတ္ၿပီးေနာက္ပုိင္းထိပါ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္း အေၾကာက္တရားႀကီးစုိးမႈေၾကာင့္ လူမႈေရး ဖယ္က်ဥ္ 

ခံရျခင္းအား ရင္ဆိုင္ရသည္ဟု ေျဖဆိုၾကပါသည္။ ၎တို႔ေထာင္က်ေနစဥ္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား မိတ္ေဆြမ်ားမွ 

အာဏာပိုင္မ်ား ၿငိဳျငင္မည္ကိုစုိးေသာေၾကာင့္ ေဖးကူရန္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္းႏွင့္ 

အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္က်ဥ္းမိသားစုမ်ားမွ စတင္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ ခပ္ခြာခြာေနၾကေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ေထာင္မွလြတ္သည့္အခါတြင္လည္း မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြားျခင္းေၾကာင့္ 

လည္းေကာင္း မိတ္ေဆြမ်ားမွ စုိးရိမ္စိတ္မေပ်ာက္သည့္အတြက္ မဆက္ဆံၾကေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း 

ကင္းကြာမႈဆက္ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းအမ်ားအျပားမွ ၎တို႔အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ေဖာ္ျပၾကပါသည္။  

မိသားစုဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ား 

အခ်ိဳ႕ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားမွ ၎တို႔ေထာင္မွလြတ္ခ်ိန္တြင္ မိသားစုဆက္ဆံေရး ေျပာင္းလဲေနသည္ကို 

သတိထားမိေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွ ၎တို႔ႏွစ္ရွည္ေထာင္က်ေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ ွ

ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသြားသည္မ်ားကို ႀကံဳၾကရသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ အျခားသူမ်ားမွလည္း မိသားစု 

ၿပိဳကဲြမႈ သို႔မဟုတ္ ခြဲေနရျခင္းမ်ားရိွေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကပါသည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား မိသားစုႏွင့္ကဲြကြာကာ 

အက်ဥ္းက်ၿပီးေနာက္ မိသားစုဘ၀ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရျခင္း၊ မိသားစုတြင္း အဆင္ေျပေျပ ျပန္လည္ 

၀င္ဆ့ံေအာင္ ႀကိဳးစားရျခင္းတို႔သည္ ခက္ခသဲည့္အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရသူ အားလုံးအတြက္ 

စိတ္ပင္ပန္းစရာျဖစ္ပါသည္။ မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အတူေနရန ္အေျခအေနမေပးသူ 

ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္ ေထာင္မွလြတ္သည့္အခါ အုိးအိမ္မဲ့အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိသြားၿပီး ဘ၀တူ 

ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားထံ သို႔မဟုတ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနရသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ 
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ေနစရာမရိွသည့္အျဖစ္သည္ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းအတြက္ လတ္တေလာျပသနာျဖစ္ၿပီး လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္း 

ေခ်ာေမြ႔စြာျပန္လည္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးတြင္လည္း  ႀကီးမားသည့္အဟန္႔အတားျဖစ္လာပါသည္။  

ေနာက္ဆက္တဲြအဆင့္မ်ား 

မွတ္တမ္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ကနဦးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား 

အေနျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္လာသည့္ က်န္းမာေရးျပသနာမ်ား လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ 

ျပသနာမ်ား စသည့္ ၎တို႔ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးအား အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည့္ 

အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာအား ရင္ဆုိင္ေနရသည္ကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထိုျပသနာမ်ားအတြက္ 

လတ္တေလာအတြက္သာမက ေရရွည္တြင္ပါ အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

လိုအပ္ေနပါသည္။ မွတ္တမ္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္အၿပီး ထုတ္ျပန္မည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ 

ထိုျပသနာမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ရွာႀကံကာ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ 

ထည့္သြင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္။   

မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းမွ ရရိွလာမည့္ အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားေပၚ အေျခခံသည္ ့

အစီရင္ခံစာႏွစ္ခုအား ၂၀၁၅ ႏွစ္လည္ခန္႔တြင္ ထုတ္ျပန္ကာ မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္းအား 

နိဂံုးခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

တရားလက္လြတ္ ႏွိပ္စက္မႈ ညႇဥ္းပမ္းမႈမ်ားအား မည္သို႔စံနစ္တက် က်ဴးလြန္သည္ကိုေဖာ္ျပမည့္ အစီရင္ခံစာမွ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ခါးသီးသည့္ေထာင္တြင္းဘ၀ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား သုံးသပ္ဆန္းစစ္ကာ 

ကုလသမဂၢ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈဆန္႔က်င္ေရးစာခ်ဳပ္ (UN Convention Against Torture) အား 

လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည့္အတိုင္းျဖည့္ဆည္းရန္ ျမန္မာအစိုးရအား ထပ္မံတိုက္တြန္း 

ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပမည့္ အစီရင္ခံစာတြင္မ ူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ျပန္လည္ကုစားေရးအစီအစဥ္တခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအား 

တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုမည့္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းေကာက္ယူေရး 

အစီအစဥ္မ ွ ရရိွလာမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ကာ ေအေအပီပီမွလည္း အနာဂတ္တြင္ ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ကူညီႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  
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ေအေအပီပီႏွင္ ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ မွတ္တမ္း 

ေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မွတ္တမ္း 

မေကာက္ယူရေသးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေအေအပီပ ီ

သုေတသနႏွင္ ့အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးမွ လတ္တေလာတြင္ UCI’s School of Law International 

Justice Clinic မွ အႀကံေပးထားခ်က္အရႏွင့္ မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေပၚ 

အေျခခံကာ မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေမးခြန္းလႊာအား မြမ္းမံျဖည့္စြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ 

မြမ္းမံျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ထားသည့္ မွတ္တမ္းေမးခြန္းလႊာအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ မွတ္တမ္း 

ေကာက္ယူမႈမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ၊ ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စံနစ္ ျပဳျပင္ေရးက့ဲသို႔ ထူးျခားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္မည့္ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရယူရန္အတြက္လည္း မွတ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးသည့္ အခ်ိဳ႕ေနရာ 

ေဒသမ်ားသို႔ ထပ္မံသြားေရာက္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရန္ လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

 

 

 

 

 

ဆက္သြယ္ရန္ 

 

ကိုတိတ္ႏုိင္  +၆၆ (၀) ၈၁ ၂၈၇ ၈၇၅၁ 

ကိုသက္ဦး  +၉၅ (၀) ၉၇ ၃၁၀ ၇၉၃၃ 

 

 

 


