ဒုက္ခမ ြေပုံ
၂၀၁၀ ြေှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း
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ိ
ခံေြေှုြေျားအမပါ်
သုံးသပ်တင် ပချက် အစီေင်ခံစာ
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ြောတိကာ

၁။ အတိုမကာက် မေါဟာရများ /၈
၂။ အစီရင်ခံစာမှတ်တမ်း /၁၁
၃။ နိဒါန်း /၁၂
၄။ အစီရင်ခံစာရည်ရွယ်ချက်များ /၁၄
၅။ သုမတသန ပုလုပ် ခင်းနည်းလမ်း /၁၅
၅.၁။ သုမတသနစာတန်း အဆင့်ဆင့်များ /၁၅
၅.၂။ အကန့်အသတ်များ /၁၆
၆။ မန်မာလူ့အခွင့်အမရး အမ ခအမန သုံးသပ်မှု /၁၈
၆.၁။ ၂၀၁၀ မတိုင်မီ မန်မာနိင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အမရးအမ ခအမန /၁၈
၆.၂။ ၂၀၁ေ ပည့်နစ
ှ ်မှ ယမန့ မန်မာနိင်ငံ လူ့အခွင့်အမရးအမ ခအမန သုံးသပ်ချက် /၂၀
၆.၃။ မှတ်တမ်းတင်ထားမသာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများကို အကျဉ်းချုပ်တင် ပချက် /၂၅
၆.၄။ အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုနှင့် သက်ဆိုင်မသာ မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှု၊ ဒဏ်ရာအနာတရရရှိမှု၊
သတ် ေတ်ခံရ ခင်းနှင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုများ /၂၉
၆.၄.၁။ မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင် ခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်း ခင်း /၃၀
၆.၄.၂။ စစ်ပွဲတွင် အရပ်သားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမစ ခင်း၊ /၃၃
၆.၄.၃။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်း /၃၄
၆.၄.၄။ တရားမဲ့ သတ် ေတ် ခင်း /၃၅
၆.၅။ မ မယာနှင့် သက်ဆိုင်မသာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ /၃၈
၆.၅.၁။ မ မယာများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာများကို သိမ်းဆည်း ခင်း /၃၉
၆.၅.၂။ မကျးရွာများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာများ သိမ်းဆည်း ခင်း (သို့) ေျက်ဆီး ခင်း /၄၄
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၆.၆။ ပည်သူ့မရးရာ အခွင့်အမရးများ ေစ်မသာ မရးသားထုတ်မေခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာစုမေးခွင့်၊
ထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်၊ လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်၊ ဘာသာမရးလွတ်လပ်ခွင့်များ /၄၆
၆.၆.၁။ လွတ်လပ်စွာ မရးသားထုတ်မေခွင့်နင
ှ ့် မီဒီယာ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့် /၄၈
၆.၆.၂။ လွတ်လပ်စွာ စုမေးပိုင်ခွင့်၊ ဆန္ဒထုတ်မော်ပိုင်ခွင့်နင
ှ ့် စီတန်းလှည့်လည်ပိုင်ခွင့် /၅၂
၆.၆.၃။ လွတ်လပ်စွာ ဘာသာမရးကိုးကွယ်ယုံကကည်မှုကို ကန့်သတ် ခင်း /၅၇

၆.၇။ ပဋိပက္ခများ၊ စစ်ပွဲများနှင့် တိုက်ရက
ို ်တိုက်ဆိုင်မသာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ /၆၀
၆.၇.၁။ အတင်းအဓမ္မစစ်သားအ ေစ် စုမဆာင်း ခင်းနှင့် ကမလးစစ်သားအသုံး ပုမှု /၆၂
၆.၇.၂။ အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားမပးခိုင်းမစ ခင်း /၆၃
၆.၇.၃။ မပျာက်ဆုံး ခင်း (သို့) အစမေျာက်ခံရ ခင်း /၆၄
၆.၈။ ပဋိပက္ခမဒသများ၊ စစ်ပွဲများအတွင်း အမျုးသမီ
ိ
းများအမပါ် မုဒိန်းကျင့် ခင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
အကကမ်းေက် ခင်းများ /၆၅
၆.၉။ လူ့အခွင့်အမရးကို ထိပါးနိုင်သည့် အထူးကိစ္စရပ်များ /၆၈
၆.၉.၁။ အဂတိလိုက်စားမှု /၆၈
၆.၉.၂။ တရားစီရင်မှုများ /၇၀
၆.၉.၃။ နိုင်ငံသား ေစ်မှု /၇၀
၆.၉.၄။ လူကုန်ကူးမှု /၇၂
၆.၉.၅။ မ မ မှုပ်မိုင်း /၇၄
၆.၁၀။ အထူးကာကွယ်ရမည့် အုပ်စုများ /၇၈
၆.၁၀.၁။ ကမလးသူငယ်များ /၈၂
၆.၁၀.၂။ အမျုးသမီ
ိ
း /၈၄
၆.၁၀.၃။ မကျးလက်မန ပည်သူများ /၈၇
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၆.၁၀.၄။ အလုပ်သမား /၈၈
၆.၁၀.၅။ လိင်စိတ်ခံယူမှု ကွဲ ပားသူများ LGBT /၉၀
၆.၁၁.၆။ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အမရး /၉၂
၇။ ၂၀၁၀ ပည့်နစ
ှ ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်အထိ ပည်နယ်နှင့် တိုင်းမဒသကကီး ပ မှတ်တမ်းသုံးသပ်မှု /၉၃
၇.၁။ ကချင် ပည်နယ် /၉၆
၇.၂။ ကယား ပည်နယ် /၁၀၀
၇.၃။ ကရင် ပည်နယ် /၁၀၂
၇.၄။ ချင်း ပည်နယ် /၁၀၄
၇.၅။ မွန် ပည်နယ် /၁၀၅
၇.၆။ ရခိုင် ပည်နယ် /၁၀၉
၇.၇။ ရှမ်း ပည်နယ် /၁၁၃
၇.၈။ ဧရာေတီတိုင်းမဒသကကီး /၁၁၅
၇.၉။ ပဲခူးတိုင်းမဒသကကီး /၁၁၇
၇.၁၀။ မမကွးတိုင်းမဒသကကီး /၁၁၉
၇.၁၁။ မန္တမလးတိုင်းမဒသကကီးနှင့် မန ပည်မတာ် ပည်မထာင်စုနယ်မ မ /၁၂၁
၇.၁၂။ စစ်ကိုင်းတိုင်းမဒသကကီး /၁၂၄
၇.၁၃။ တနသသာရီတိုင်းမဒသကကီး /၁၂၆
၇.၁၄။ ရန်ကုန်တိုင်းမဒသကကီး /၁၂၈
၈။ အကကံ ပုချုက်များ /၁၃၀
၉။ မကျးဇူးတင်လွှာ /၁၃၆
၁၀။ ကိုးကားစာရင်း /၁၃၇
မအာက်မ ခမှတ်စုများ /၁၄၁

7

HRV Coalition.

၁.
အတိုမကာက် မေါဟာေြေျား

AA; Arakan Army: ရက္ခိုင့်တပ်မတာ်
ABFSU: All Burma Federation of Student Unions: ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မကျာင်းသားသမဂ္ဂများ
အေွဲ့ချုပ်

AMFSU: All Myanmar Federation of Sangha Unions
ANP: Arakan National Party: ရခိုင်အမျုးသားပါတီ
ိ
ANREN: Arakan Natural Resources and Environmental Network
ARSA: Arakan Rohingya Salvation Army
CTUM: Confederation of Trade Unions Myanmar: မန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ
အေွဲ့ချူပ်
DKBA: Democratic Karen Buddhist Army: ဒီမက
ို မရစီအကျုးိ ပု ကရင့်တပ်မမတာ်
EAO ethnic armed organizations: တိုင်ရင်းသားလက်နက်ကိုင် မတာ်လှန်မရးအေွ့ဲ အစည်းများ
FTUM: Federation of Trade Unions Myanmar
FGD, focus group discussion: ဦးတည်အုပ်စုမဆွးမနွးပွဲ
HRD, Human Right Defender: လူ့အခွင့်အမရးကာကွယ်မစာင့်မရှာက်သူ
ICESCR: စီးပွားမရး၊ လူမှုမရးနှင့် ယဉ်မကျးမှု ရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာသမဘာတူမှုစာချုပ်
ICJ: International Criminal Juries
IDP: Internally Displaced Person: မနရပ်စွန့် ခွာထွက်မ ပးတိမ်းမရှာင်မနရသူ
IIFFMM: မန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မသာ နိုင်ငံတကာအချက်အလက် ရှာမေွမရးမစ်ရှင်
KIO/KIA: Kachin Independence Organization/Kachin Independence Army: ကချင်လွတ်မ မာက်မရး
တပ်မမတာ်
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KNC: Kachin National Congress: ကချင်အမျုးသားကွ
ိ
န်ကရက်
KNGY: Kayan New Generation Youth
KNPP/KA: Karenni National Progressive Party: ကရင်နီအမျုးသားတိ
ိ
ုးတက်မရးပါတီ
Karenni Army: ကရင်နီတပ်မမတာ်
KNU/KNLA: Karen National Union: ကရင်အမျုးသားအစည်
ိ
းအရုံး /Karen National Liberation Army
KPC: KNU/KNLA Peace Council: ကရင် အမျုးသားအစည်
ိ
းအရုံး/ကရင်အမျုးသား
ိ
လွတ်မ မာက်မရးတပ်မမတာ် ငငိမ်းချမ်းမရးမကာင်စီ
LGBT (Myanmar): လိင်စိတ်ကွဲ ပားသူများ
Ma Ba Tha: Association for the Protection of Nationality and Religion: အမျုးဘာသာ
ိ
ဿသနာ
မစာင့်မရှာက်မရးအေွ့ဲ (မဘသ)
MDCF: Movement for Democracy Current Force
MHH: MungshawaHpyenHpung
MNHRC: Myanmar National Human Rights Commission: မန်မာနိုင်ငံအမျုးသား
ိ
လူ့အခွင့်အမရးမကာ်မရှင်
MNTJP/MNDAA: Myanmar National Truth and Justice Party/Myanmar National Democratic Alliance Army: မန်မာအမျုးသားဒီ
ိ
မိုကမရစီ မဟာမိတ်တပ်မမတာ်
MWVA: Myanmar War Veterans' Association: မန်မာစစ်မှုထမ်းမဟာင်းများ အေွဲ့
Na Sa Ka: Border Area Immigration Scrutinization and Supervision Bureau: နယ်စပ်မဒသ
လူေင်မှုစစ်မဆးမရး ကွပ်ကဲမှု
NA-B: Northern Alliance Burma: မန်မာ ပည် မ မာက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်မပါင်းစု
NCA: National Ceasefire Agreement: တစ်နင
ို ်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲမရးသမဘာတူစာချုပ်
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NCCT: Nationwide Ceasefire Coordination Team
NGO: အစိုးရမဟုတ်မသာအရပ်ဘက် အေွဲ့အစည်းများ
NLD: National League for Democracy: အမျုးသားဒီ
ိ
မိုကမရစီအေွဲ့ချုပ်
NMSP/MNLA: New Mon State Party/Mon National Liberation Army: မွန် ပည်သစ် ပါတီ/
မွန်အမျုးသား
ိ
လွတ်မ မာက်မရးတပ်မမတာ်
OHCHR: ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကကီးရုံး
PNA: Pa-Oh National Army: ပအိုေ်အမျုးသားတပ်
ိ
မမတာ်
PNLO/PNLA:

Pa-Oh

National

Liberation

Organization/Pa-Oh

National

Liberation

Army:

PSLF/TNLA: Palaung State Liberation Front/Ta'ang National Liberation Army: တအာင်း အမျိုးသား
လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်
RCSS/SSA-S: Restoration Council of Shan State သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ/Shan State Army
-South
SNA: Shanni Nationalities Army: ရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော်
SSPP/SSA-N: Shan State Progress Party: သျှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ (သျှမ်းပြည်တပ်မတော်/မြောက်ပိုင်း)
UAG Unidentified Armed Group (Myanmar): အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
ULA/AA: United League of Arakan: ရက္ခိုင့် အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်
UPR: ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေပုံမှန် သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
USDP: Union Solidarity and Development Party: ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
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ပအိုဝ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၂.
အစီေင်ခံစာြေှတတ
် ြေ်း

၁

တစ်နင
ို ်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု

လက်မှတ်

ရပ်စဲမရးဆိုင်ရာသမဘာတူစာချုပ်အား

မရးထိုးခဲ့ကကမသာ်လည်း

၂၀၁၅

တိုင်းရင်းသားမဒသအသီးသီးတွင်

ဆက်လက် ေစ်ပွားမနသည်။ ပဋိပက္ခမဒသများအတွင်းရှိ

ခုနှစတ
် ွင်
တိုက်ပွဲများ

ပည်သူများမှာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ

အကကိမ်ကကိမ် ကကုံမတွ့ခံစားမနရ ခင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်မော်ခွင့်ကျင့်သုံးကကမသာ တက်ကကလှုပ်ရှားသူများ၊
မ မသိမ်းယာသိမ်းမှုများကကားမှ

မဒသခံများမှာ

မထာင်ဒဏ်များ

ချမှတ် ခင်းခံမနကကရ ခင်းတို့အ ပင်

တည်ဆဲဥပမဒများမှာ ဒဏ်ခတ် ခင်း သမဘာ သက်မရာက်မနသည်။ ချမှတ်မသာ ပစ်ဒဏ်များမှာလည်း
ပန်လည်ထူမထာင်မရးအခွင့်အလမ်း
အ ပစ်မပးရန်အတွက်

များ

ေန်တီးမပး ခင်းမှ

ပုံစခ
ံ ျေန်တီးထားသည့်

အ ပင်

ဆန့်ကျင်ကာ
မန်မာနိုင်ငံ၏

အကျဉ်းသားများအား
တရားစီရင်မရးစနစ်မှာ

မခတ်မနာက်ကျလျက်ရှိကာ တရားမျှတမှုနှင့် အလှမ်းမေး မနဆဲ ေစ်ပါသည်။ နိုင်ငံမရးအကျဉ်းသားများနှင့်
လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရသူများမှာ မည်သို့မသာ
ပန်လည်ထူမထာင်မရးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပန်လည်ကုစား အမလျာ်မပးမှု၊ မတာင်းပန်မှုနှင့်

မရရှိကကပါ။

ထို့မကကာင့်

ပည့်စံမ
ု သာ

ပန်လည်ကုစားမပးမလျာ်မှုဆိုင်ရာ ဥပမဒတစ်ရပ်အားလွှတ်မတာ်မှ ပဋ္ဌာန်းမပးရန် လိုအပ်မနပါသည်။
“Together We Shall Overcome”ဟု ဆိုထားသည့်အတိုင်း ပူးမပါင်းမဆာင်ရွက်မရးကွန်ရက်မှ
တစ်ဆင့် အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းများ၏ မတူကွဲ ပားမှု၊ ၂လိုက်မလျာညီမထွရှိမှုနှင့် မရရှည်တည်တံ့မှုရှိမသာ
ပူးမပါင်း မဆာင်ရွက်မရး အမ ခအမနတစ်ရပ်အား သင့်မလျာ်သည့် အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်း လုပ်မော်
ကိုင်ေက်များနှင့် တည်မဆာက်ငပီး၊ ဥပမဒပိုင်းဆိုင်ရာ ပု ပင်မ ပာင်းလဲမရးနှင့် တရားဥပမဒစိုးမိးု မရးဆိုင်ရာ
စည်းရုံးလှုံ့မဆာ်မရးတို့အတွက် ပူးမပါင်းမဆာင်ရွက် မော်မဆာင်ခဲ့ကက ခင်း ေစ်ပါသည်။
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၃
နိဒါန်း

ယခုအစီရင်ခံစာကို AAPP နှင့် မိတ်ေက် အေွဲ့အစည်းများ၏ ကွင်းဆင်းသုမတသနနှင့် ရှိနင
ှ ့်ငပီးမသာ
ပည်တွင်း

အမ ခခံငပီး

ဇန်နေါရီလမှ

၂၀၁၀

မှတ်တမ်းတင်

ပည်ပသုမတသနစာတမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ မီဒီယာသတင်းများကို
၂၀၂၀

ထားရှိနင
ိ ်သမျှများ၊

ဇူလိုင်လထိ

ေစ်ပွားခဲ့မသာ

မိတ်ေက်အေွဲ့များ၏၊

သုံးသပ်ငပီးမော် ပထားပါသည်။

မဆာင်ရွက်ချက်

မ မ ပင်အမ ခအမနတွင်

ေစ်ပွားလျက်ရှိမနပါသည်။

လက်လှမ်းမီမသာ

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုမှ
၁၀၀၀၀

ယခုထက်

အမ ခအမန၊

မကျာ်ကို

ပိုမိုများ ပားစွာ

အချန်ိ အတိုင်းအတာမကကာင့်

ယခုအစီရင်ခံစာသည် အလုံးစုံလွှမ်းခခုံနင
ို ်မည်မဟုတ်မသာ်လည်း အဓိက ေစ်ရပ်များကို လွှမ်းခခုံရယူနိင်ရန်
ကကိုးပမ်းထား ခင်း ေစ်ပါသည်။
လက်ရှိ မန်မာနိင်ငံ၏

အဓိကလူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ ေစ်မသာ

သတ် ေတ် ခင်း၊

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားမပးခိုင်းမစ ခင်း၊ အတင်းအဓမ္မ စစ်သားအ ေစ် စုမဆာင်း ခင်း၊
ကမလးစစ်သား အသုံး ပုမှု၊ အတင်းအဓမ္မ မနရပ်မှမရွှေ့မ ပာင်း ခင်း၊ အတင်းအဓမ္မ မနရပ်မှစွန့်ခွာရ ခင်း၊
လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှား သွားလာမှုကို ကန့်သတ် ခင်း၊ ပိတ်ပင် ခင်း၊ ဘာသာမရးကိုးကွယ်ယုံကကည်မှုကို
ထိခိုက်မစ ခင်း၊

လွတ်လပ်စွာ

စုရးုံ ထုတ်မော်မှုကိုကန့်သတ် ခင်း၊

ထုတ်မော်ထုတ်မရးသားမှုများကို

ကန့်သတ် ခင်း၊

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကို

ပိတ်ပင် ခင်း၊

လွတ်လပ်စွာ

ပိတ်ပင်တားဆီး ခင်းအစရှိသည့်

စုစည်းခွဲ ခား ပသမော် ပထားငပီး၊

နှစ်အလိုက်၊

သက်ဆိုင်ရာ

ပည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် ငမို့နယ်အလိုက် တင် ပထားပါသည်။
ယခုအစီရင်ခံစာတွင်

အဓိကအား ေင့်

လက်နက်ကိုင်အေွဲအစည်းများ၊

လူ့အခွင့်အမရး

ချုးမောက်
ိ
မှုများကို

အဓိကတင် ပထားငပီး

မသန်စွမ်းများ၊

လိင်စိတ်

ကွဲ ပားသူများ၊

မီဒီယာ၊

လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ၊

မကျးလက်မန

လူတန်းစား၊

အမျုးသမီ
ိ
းများ၊

အာဏာပိုင်အေွဲ့များ၏
ကမလးသူငယ်များ၊

ပည်တွင်စစ်မဘးမရှာင်
လယ်သမား၊

ဒုက္ခသည်များ၊

အလုပ်သမားများနှင့်

ထိခိုက်ခံစားလွယ်မသာအုပ်စုများမပါ် သက်မရာက်မှု ေစ်မစသည့် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကိုလည်း
သက်ဆိုင်ရာအေွဲ့အစည်းများ၏ အစီရင်ခံစာများအလိုက် အကကံ ပုတင် ပထားသည်။
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အချက်အလက်များ၊

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

ယခုအစီရင်ခံစာသည်
လူ့အခွင့်အမရး

နိုင်ငံတကာအသိုက်အေန်းတွင်

ချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများကို

ပူးမပါင်းလုပ်မဆာင်နင
ို ်ငပီး

အသွင်မ ပာင်းကာလ

မန်မာနိုင်ငံတွင်း

သိ မင်နားလည်ကာ

ပိုမိုမကာင်းမွန်လာနိုင်ရန်

ကကိုးပမ်းမှုကို

တစ်မထာင့်တစ်မနရာမှ

လူ့အခွင့်အမရး

မှတ်တမ်းတင်ထည့်ေင်နင
ို ်ရန် ကကိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်လည်း ေစ်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အမန ေင့်

၂၀၁၀မှ

စတင်ငပီး

ဒီမက
ို မရစီစနစ် ပည့်ေငပီး

လူ့အခွင့်အမရးရှိမသာ

နိုင်ငံမတာ်တစ်ရပ် စတင်တည်မဆာက်မနမသာ မန်မာနိုင်ငံအမန ေင့် မည်သည့် အစိုးရတက်သည် ေစ်မစ
ယခုလို

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကို

မလျာ့ပါးပမပျာက်ငပီး

သိရှိမှတ်တမ်းတင် ခင်း ေင့်

မနာင်ကာလများတွင်

ေစ်ရပ်များအမပါ်တွင် စနစ်တကျဆန်းစစ်မော်ထုတ် ခင်း၊

တရားဥပမဒတည့်မတ်

မှန်ကန်

စိုးမိုး ခင်းနှင့်

ထိခိုက်ခံရသူများ၊

ပစ်ဒဏ်ချမှတ်နင
ို ် ခင်း၊
မိသားစုများအမပါ်တွင်

ပန်လည်တရားမျှတမှု ရရှိမစလိုမသာ ရည်ရွယ်ချက် ေင့် ယခုအစီရင်ခံစာကို ထုတ် ပန်ရ ခင်း ေစ်ပါသည်။
ယခုအစီရင်ခံစာမပါ်မူတည်ငပီး
သိရှိငပီး

သက်ဆိုင်ရာ

မန်မာနိုင်ငံ၏

အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊

အမ ခခံလူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံမနရမှုများကို
လွှတ်မတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

လက်နက်ကိုင်

အေွဲ့အစည်းများ၊ မန်မာနိုင်ငံ အမျုးသားလူ
ိ
့အခွင့်အမရးမကာ်မရှင်၊ အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းများအမန ေင့်
မ မ ပင် ေစ်ရပ်များကို

မလ့လာဆန်းစစ်ငပီး

ထိခိုက်ခံစားမနရသူများကို

တရားမျှတမှု

ရရှိမစရန်၊

ထိခိုက်မှုများမလျာ့ကျမစရန် ရည်ရွယ်ငပီး အကကံ ပုချက်များကိုလည်း တင် ပထားပါသည်။
ထိုအကကံ ပုချက်များသည်
တရားမျှတမှုရရှိနင
ိ ်ရန်၊

နိုင်ငံမရး

အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၏
ပါတီများ၊

တာေန်ယူမှု

ကိုယ်စားလှယ်များ၏

တာေန်ခံမှု၊
အခန်းကဏ္ဍ၊

အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းများ၏ ပူးမပါင်းမှု အစရှိသည်များကို မည့်သို့တိုးတက်မအာင် မဆာင်ရွက်နင
ို ်မည်ကို
ပါအေင်မသာ အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဘုံသမဘာတူညီချက်များ ေင့် မဆွးမနွးတင် ပထားသည်။
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၄.
အစီေင်ခံစာေည်ေွယ်ချက်ြေျား

AAPP နှင့် မိတ်ေက်အေွဲများသည် မိမိတို့ကျွမ်းကျင်ရာလူ့အခွင့်အမရးအရာများကို ကဏ္ဍအလိုက်
ပည့်နစ
ှ ် မရွးမကာက်ပွဲမတိုင်မီတွင် မန်မာနိင်ငံ၏ ၂၀၁၀ မှ ၂၀၂၀ လလည်ပိုင်း ဇွန်လအထိ လူ့အခွင့်အမရး
အစီရင်ခံစာများ ေစ်စဉ်များကိုစမ
ု ပါင်းငပီး သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အစိုးရများ၊ လွှတ်မတာ်များ၊ နိုင်ငံမရးပါတီ
များ၊ အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းများ၊ ပည်သူများကကား အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လူ့အခွင့်အမရး ချုးမောက်
ိ
ခံရမှု
များကို သိရှိငပီး ထပ်မံမ ေစ်ပွားရန် ေိုင်ေန်းထိန်းသိမ်းမဆာင်ရွက်နင
ို ်ရန်၊ လက်ရှိလွှတ်မတာ်၊ အစိုးရနှင့်
လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များ၊ အာဏာပိုင်များမှ လူ့အခွင့်အမရးကာကွယ်ရမည့် တာေန်ကို သိရှိငပီးလာမည် ၂၀၂၀
အမထွမထွမရွးမကာက်ပွဲနင
ှ ့် မရွးမကာက်ပွဲအလွန် ေစ်မပါ်လာမည့် လွှတ်မတာ်၊ အစိုးရလက်ထက်များတွင်
လည်း

လူ့အခွင့်အမရးကိုအာမခံမပးနိင်မသာ

ကတိကေတ်များ၊

မူေါဒများ၊

အစီအမံများ၊

တရားဥပမဒစိုးမိးု မှုများ ေစ်မပါ်လာမစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ထို့အတူ ၂၀၂၀ မရွးမကာက်ပွဲနးီ လာသည်နှင့်အမျှ ပါေင်ယှဉင် ပိုင်ကကမည့် နိင်ငံမရးပါတီများအမန ေင့်
လည်း မိမိတို့ယှဉ်ငပိုင်မည့် ပည်နယ်နှင့်တိုင်းမဒသများ၏ လူ့အခွင့်အမရးအမ ခအမနများကို သိရှိရန်နှင့်
ပါေင်ယှဉ်ငပိုင်မည့်

ကိုယ်စားလှယ်မလာင်းများအမန ေင့်လည်း

မဲဆန္ဒနယ်များ၏

လူ့အခွင့်အမရး

အမ ခအမနကို သိမှတ်ငပီး ပိုမိုမကာင်းမွန်စွာ မဆာင်ရွက်နင
ို ်မည့် လူ့အခွင့်အမရးအမ ခ ပု ကိုယ်စားလှယ်များ
ရရှိနင
ိ ်ရန်လည်း မမျှာ်မှန်းပါသည်။ မဒသခံမဲဆန္ဒရှင်များကလည်း ယှဉ်ငပိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပါတီ
များ၏ ကတိကေတ်များကို မိမိတို့မဒသလူ့အခွင့်အမရးအမ ခအမန ေင့် ယှဉ်ထိုးငပီး မရွးမကာက်တင်မ မာက်
နိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။
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အသီးသီး မဆာင်ရွက်လျက် အစီရင်ခံစာများထုတ် ပန်လျက်ရှိရာမှ ၂၀၁၉ ခုနှစမ
် နှာင်းပိုင်းတွင် ၂၀၂၀

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၅.
သုမတသန ပုလုပ် ခင်းနည်းလြေ်း
၅.၁

သုမတသနစာတန်း အဆင့်ဆင့်ြေျား
ပည်တွင်း ပည်ပမှ

မန်မာနိုင်ငံ၏

လူ့အခွင့်အမရးကို

မစာင့်ကကည့်မနသူများအတွက်လည်း

ယခုအစီရင်ခံစာသည် တစ်မထာင့်တစ်မနရာမှ အကျုးိ ပုနိုင်မည်ဟု မမျှာ်လင့်ပါသည်။
ယခုသုမတသနစာတမ်းသည် ၂၀၁၀ ပည့်နစ
ှ ်မှ စတင်ငပီး၂၀၂၀ ပည့်နစ
ှ ် ဇွန်လအထိ ေစ်ပွားခဲ့မသာ
လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ရန်ရည်ရွယ်မသာမကကာင့် သက်ဆိုင်ရာ မိတ်ေက်အေွဲ့
အစည်းများကို သုမတသနစတင်နင
ို ်ရန် အကကံမပးအလုပ်ရမ
ုံ ဆွးမနွးပွဲ (၂) ကကိမ်ကို AAPP နှင့် မိတ်ေက်
အေွဲ့အစည်း၊ မီဒီယာများ စုမပါင်းငပီးကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုမဆွမနွးပွဲများမှ ရလဒ်များကိုအမ ခခံငပီး သုမတသန
လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများလုပ်ငန်းစဉ်များ မရးဆွဲချမှတ်ခဲ့သည်။
ယခုအစီရင်ခံစာထွက်မပါ်လာနိင်ရန် အဆင့် ၅ ဆင့် ေင့် ေတ်မကျာ်မဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။
ပထမအဆင့်အမန ေင့် မိတ်ေက်အေွဲ့အစည်းများမှမပးပိ့မ
ု သာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရသည်
များကို စုမဆာင်းမှတ်တမ်းတင်ထားမှုများ၊ ထုတ်မေခဲ့ငပီးမသာ အစီရင်ခံစာများကို စုစည်းမှတ်တမ်းတင်
အချက်အလက်မရးသွင်း ခင်း၊ မီဒီယာများမှ ထုတ်မေမသာ သတင်းများကိုလည်း မန့အလိုက် မှတ်တမ်းတင်
ခင်း၊ မီဒီယာသတင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ထားမသာ နိုင်ငံတကာအေွဲ့အစည်းများ၏ အစီရင်ခံစာများ၊
မှတ်တမ်းများကို စုစည်းမှတမ်းတင် ခင်း ပုလုပ်ပါသည်။ မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် ND Burma ၏ စံနှုနး် ေစ်
မသာ အဓိကကျမသာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု ၁၇ ချက်၃ ကို စံထားငပီး စစ်ပွဲတွင်းအရပ်သားများ၏
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု၊ လုံခခုံမရးသမဘာမဆာင်မသာ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကို ကန့်သတ်မှုများ အစရှိသည်
အမ ခအမနအရပ်ရပ်မပါ်တွင် သုံးသပ်နိင်ရန် ေစ်စဉ်တစ်ခုလုံး၏ အဓိကချုးမောက်
ိ
မှုများကို ရှာမေွနင
ို ်ရန်
မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ အချု့အမှု
ိ
တွဲများသည် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရသည့် အမကကာင်းအရာ
တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထပ်မနသည့်အမှုများ။ အမကကာင်းအရာတစ်ခုမကမသာ ေစ်စဉ်များလည်း ပါရှိသည်။ ဥပမာ
ပည်သူတစ်မယာက်ကို သတ် ေတ်ရာတွင် ညှဉ်းပန်းမှု (သို့) မုဒိန်းကျင့် (သို့) ပစ်ခတ်မှု (သို့)အတင်းအဓမ္မ
အလုပ်လုပ်ခိုင်း ခင်း (သို့) အားလုံးတို့ ေင့် သတ် ေတ်ခံခဲ့ရသည်ကို မှတ်တမ်းတင်နင
ို ်ရန် အားထုတ်ကကိုးပမ်းမှု
ေစ်သည်။ ထို့အ ပင် အချု့မသာ
ိ
ေစ်စဉ်များတွင် မ မသိမ်းယာသိမ်းခံရမှုမကကာင့် ဆန္ဒ ပရာတွင် အာဏာပိုင်
များ၏ ရိုက်နှက်မှု၊ တရားစွဲဆိုမှု အစရှိသည် ေစ်စဉ်များလည်း ပါရှိသည်။
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ဒုတိယအဆင့်အမန ေင့် ရရှိလာမသာမှတ်တမ်းများထဲမှ ၂၀၁၀ ပည့်နစ
ှ ် ဇန်နေါရီလမှစတင်ငပီး
၂၀၂၀ ပည့်နစ
ှ ် ဇွန်လအထိ ရရှိသမျှ အချက်အလက်များထဲမှ စိစစ်ငပီး အချက်အလက် ၁၀၀၀၀ မကျာ်ကို
သက်ဆိုင်ရာ

အချက်အလက်ခွဲ ခားထည့်သွင်းကာ

မန်မာနိင်ငံ၏

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကို

ကဏ္ဍအလိုက် တိုင်းနှင့် ပည်နယ်အလိုက် သုံးသပ်မရးသားထားငပီး ေစ်ပွားသည် သက်ဆိုင်ရာ ငမို့နယ်
အလိုက်လည်း ရရှိသမျှ မှတ်တမ်းများအမပါ် အမ ခခံမော် ပထားသည်။ ရရှိမသာအချက်အလက်များသည်
ခိုင်မာမှု၊ မီဒီယာများ၏ မော် ပထားမှု၊ အေွဲ့လိုက်မှတမ်းများအလိုက် ေစ်ငပီး နိုင်ငံတကာအေွဲ့အစည်းများမှ
မှတ်တမ်း ပုထားမသာ

အေွဲ့များ၏

ကိန်းဂဏန်းများ၊

ယခင်တင် ပထားမသာ

ပည်တွင်းအေွဲ့များ၏

ကိန်းဂဏန်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်ငပီး ရရှိနိင်သမျှ ခိုင်မာမသာအချက်အလက်များထဲမှ ခိုင်မာမသာအချက်
အလက်များကို စစ်ထုတ် မှတ်တမ်းတင် မော် ပထား ခင်းလည်း ေစ်ပါသည်။
တတိယ ေစ်စဉ်အ ေစ်

ေစ်စဉ်များစွာထဲမှ

အချု့မသာ
ိ

မငပီး ပတ်မသးသည့်

ေစ်စဉ်များကို

ထိခိုက်ခံစားရသူများ၊ သူတို့၏ မိသားစုေင်၊ ပါေင်မသာ မိတ်မဆွအမပါင်းအသင်းများကို မတွဆုံမမး မန်း
ထားငပီး အကျယ် ေစ်စဉ်များအ ေစ် ထုတ်နှုတ်မရးသားထားသည်။ ထိုအ ပင် ေစ်စဉ်များစွာထဲမှ ထိခိုက်
ခံစားလွယ်မသာအုပ်စုများ ဥပမာ ကမလးသူငယ်၊ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ၊ အမျုးသမီ
ိ
းများ၊ လိင်စိတ်
လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများကိုလည်း

မှတ်တမ်းများထဲတွင်

သုံးသပ်ငပီး

အကကံ ပုမော် ပထားပါသည်။
စတုတ္ထအဆင့်အမန ေင့်

ထို ေစ်ရပ်မှတ်တမ်းသွင်းထား ခင်းများကို

အမ ခ ပု၍

သက်ဆိုင်ရာ

လူ့အခွင့်အမရး မောက်ေျက်မှုအမကကာင်းအရာ၊ ပည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် AAPP နှင့် မိတ်ေက်အေွဲ့အစည်း
များ၏ ကျွမ်းကျင်သူများမှ ထပ်မံအကကံ ပုတည်း ေတ် ထည့်သွင်းထားပါသည်။
မနာက်ဆုံးအဆင့်အမန ေင့် တည်း ေတ်တင် ပထားမသာ အချက်အလက် သုမတသနအမပါ်မူတည်
ငပီး AAPP နှင့် မိတ်ေက်အေွဲ့အစည်းများက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမရးပါတီအလိုက်၊ အစိုးရအေွဲ့များအလိုက်
သုံးသပ်အကကံ ပုထားပါသည်။

၅.၂

အကန့်အသတ်ြေျား

အစီရင်ခံစာကိုထုတ် ပန်ရန်

ကကိုးပမ်းရာတွင်

မမမျာ်မှန်းထားမသာ

ကန့်သတ်မှုအချု့ကိ
ိ ုလည်း

ကကုံမတွ့ရပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အလွန် ပည်ပမရာက် လူ့အခွင့်အမရးမှတ်တမ်းတင် အရပ်ဘက်အေွဲ့များ၏
ေင်မရာက်လာသည်။

ပည်တွင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်မှု စတင်အသက်ေင်လာသည်နှင့်အတူ လူ့အခွင့်

အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကို ပိုမိုမကာက်ခံရယူလာနိုင်ခဲ့သည်။ သို့မသာ် မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းမှု နည်းပညာ
အခက်အခဲများနှင့် ယခုသုမတသနစာတမ်း ပုလုပ်သည် အချန်ိ တွင် ထိုအချန်ိ မှတ်တမ်းများ မပျာက်ဆုံးမှု
များကလည်း ေစ်စဉ်ကိုအတည် ပုသုံးသပ်ရန် အခက်အခဲတစ်ခုအ ေစ် ရှု မင်ရသည်။ ထို့မကကာင့် သုမတသန
ပုလုပ်စဉ်နှင့်

နီးကပ်မသာမှတ်တမ်းများသည်

ပိုမိုအားမကာင်းငပီး

လူ့အခွင့်အမရး ကျူးလွန်မှုနည်းပါးသည်ဟု သတ်မှတ်မရမပ။
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များ ပားမနသည်မှာ

ထိုစဉ်က

HUMAN RIGHTS

ခံယူမှုကွဲ ပားသူများ၏

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
ထို့အ ပင်

ပုံနိပ
ှ ်မီဒီယာများ၏

အားမကာင်း ေစ်ထွန်းမှုသည်

၂၀၁၀

ပည့်နစ
ှ ်တွင်

စတင်

အားမကာင်းလာမသာ်လည်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစမ
် ှ စတင်ငပီး ဆက်သွယ်မရးတယ်လီေုန်းများ၊ အင်တာနက်များ
ရရှိလာမှုနှင့်အတူ အွန်လိုင်းမီဒီယာများက ပိုမိုအားမကာင်းလာငပီး သတင်းမော် ပမှုကို အချန်ိ နှင့် တစ်မ ပးညီ
ရရှိလာသည်။ ထိုမကကာင့် မီဒီယာအမ ခ ပု လူအခွင့်အမရးဆိုင်ရာ သတင်းများစုမဆာင်းရာတွင် ယခင်
ပုံနိပ
ှ ်မီဒီယာများကို ပန်လည်ရှာမေွရသည်မှာ ပိုမိုခက်ခဲငပီး ၂၀၁၃ အလွန် အင်တာနက်မီဒီယာသတင်းများက
လွယ်ကူမသာမကကာင့် အချန်ိ အတိုင်းအတာကန့်သတ်မနမသာ သုမတသနတွင် ခိုင်မာမသာအင်တာနက်
မပါ်မှ

သတင်းမီဒီယာစာမျက်နှာများကို

အမ ခ ပု

မှတ်တမ်းတင်ရမသာမကကာင့်

နှစ်အလိုက်ရရှိမှုတွင်

ကန့်သတ်မှုများရှိသည်။၄
ပါေင်မသာ မိတ်ေက်အေွဲ့များသည် သက်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရးနယ်ပယ်များတွင် ကျွမ်းကျင်မသာ
အေွဲ့များ ေစ်ကကပါသည်။ သို့မသာ် ယခုတိုင် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံမနရသည့် အချု့ပဋိ
ိ ပက္ခနယ်မ မ
များသို့

သတင်းရယူမှတ်တမ်းတင်နင
ို ်ရန်၊

အချု့မဒသများတွ
ိ
င်

မှတ်တမ်းအတည် ပုနိုင်ရန်

အင်တာနက် ေတ်မတာက်ထားမှုများ

အတားအဆီးများရှိမနသလို၊

ရှိမနမသာမကကာင့်

အချု့အမရးပါမသာ
ိ

မိတ်ေက်အေွဲ့များအမန ေင့် ပူးမပါင်းပါေင်နင
ို ်ရန်မှာလည်း အတားအဆီး ေစ်ခဲ့သည်။
မနာက်ဆုံးတွင် သုမတသန ပုလုပ်ရမသာကာလအတွင်း ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်မရာဂါ ေစ်မသာကကာင့်
လူ့အခွင့်အမရးမှတ်တမ်းသတင်းများအား အတည် ပုရယူရာတွင်၊ အကကုံမပးချက်များ၊ မဆွးမနွမှုများရယူရာ
တွင် ကန့်သတ်မှုများစွာ ရှိခဲ့သည်။
ထိုမကကာင့် ယခုအစီရင်ခံစာသည်

အစိုးရများ၏

လူ့အခွင့်အမရးကျူးလွန်မှုကို နှစ်အလိုက်

တိုင်းတာမသာ အစီရင်ခံစာမဟုတ်ဘဲ မှတ်တမ်းတင်ရရှိလာမသာ အချက်များအမပါ် အမ ခ ပုသုံးသပ်
ထားမသာ အမ ခအမနသုံးသပ်မှု အစီရင်ခံစာသာ ေစ်ပါသည်။ အရိုးရှင်းဆုံးဆိုရလျှင် အစီရင်ခံစာ ပုစုမသာ
ကာလနှင့် နီးကပ်သည့်နစ
ှ ်များအတွင်း ကျူးလွန်မသာ အမကကာင်းအရာများကို ပိုမိုမှတ်တမ်းတင်နင
ို ်ခဲ့ငပီး
မေးကွာသွားမသာနှစ်များသည်
အခက်အခဲများရှိမသာမကကာင့်

အထက်ပါကန့်သတ်ချက်များအရ
၁၀

အတည် ပုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်

နှစ်တာမှတ်တမ်းအစီရင်ခံစာဆိုသည်ထက်

မှတ်တမ်းအမ ခ ပု

အစီရင်ခံစာ၊ ယမန့ လူ့အခွင့်အမရးအမ ခအမနကို ပိုမိုသုံးသပ်ထားသည် အစီရင်ခံစာ ေစ်မပသည်။

17

HRV Coalition.

၆.
ြေန်ြောလူ့အခွင့်အမေး အမ ခအမန သုံးသပ်ြေှု
၂၀၁၀ ြေတိုင်ြေီ ြေန်ြောနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အမေးအမ ခအမန

၆.၁

မန်မာနိုင်ငံ ၂၀၁၀ ပည့်နစ
ှ ် မတိုင်မီ လူ့အခွင့်အမရး အမကကာင်းတင် ပရမည်ဆိုလျှင် ၁၉၄၈ ခုနှစ်
လွတ်လပ်မရးရငပီးချန်ိ မှ စတင်တင် ပရမပမည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နေါရီလ ၄ ရက်မန့တွင် လွတ်လပ်မရး
ရခဲ့မသာ မန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဧငပီလမှစငပီး အေွဲ့ေင်နင
ို ်ငံတစ်နင
ို ်ငံ ေစ်လာခဲ့သည်။
ပင်သစ်နင
ို ်ငံ

ပါရီငမို့တွင်

၁၉၄၈

ခုနှစ်

ဒီဇင်ဘာလအတွင်း

ကျင်းပမသာ

ကုလသမဂ္ဂအမထွမထွညီလာခံ၏ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အမရးမကကညာစာတမ်းကို အသိအမှတ် ပု မဲခွဲရာ
တွင် အတည် ပုမဲမပးခဲ့မသာ နိုင်ငံတစ်နင
ို ်ငံလည်း ေစ်ခဲ့သည်။ ထို့မကကာင့် မန်မာနိုင်ငံ၏ လွှတ်လပ်မရး
သမိုင်းအစသည် လူ့အခွင့်အမရးကို အားမပးမှုနှင့် စတင်ခဲ့သည်ဟုဆိုရမပမည်။၅
သို့မသာ် ၁၉၆၂ ခုနှစမ
် ှ စတင်ငပီး ၂၀၁၁ ခုနှစအ
် ထိ မန်မာနိုင်ငံသည် တစ်ပါတီစနစ်၊ တပ်မမတာ်
အစိုးရ အဆက်ဆက်လက်မအာက်သို့ ကျမရာက်ခဲ့ရငပီး မန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများစွာကို
ကျူးလွန်မောက်ေျက်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစတ
် ွင် မန်မာတပ်မမတာ်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကကီးမနေင်းမှ တိုင်း ပည်
အာဏာကို သိမ်းပိုက်လိုက်ငပီး တစ်ပါတီဆိုရှယ်လစ်စနစ် ေင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏အုပ်ချုပ်မှုမအာက်တွင်
လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အမရး၊ နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အမရးများကို ထိန်းချုပ်ခဲ့ငပီး အမ ခခံလူ့
အခွင့်အမရး၊ နိုင်ငံမရးအခွင့်အမရးများစွာတို့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရငပီး နိုင်ငံ့စးီ ပွာမရး ချွတ်ခခုံကျခဲ့ရသည်။

၆

လွတ်လပ်

မသာ မီဒီယာတိုက်များ၊ သတင်းစာများကို သိမ်းပိုက်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ သူဦးမဆာင်မသာ တပ်မမတာ်မှ ၁၉၇၄
ေွဲ့စည်းပုံကို

ပဋ္ဌာန်းခဲ့ငပီး နိုင်ငံမတာ် အာဏာကို အလုံးစုံသိမ်းယူခဲ့သည်။ ထိုနစ
ှ ် ဒီဇင်ဘာလတွင်ပင်

တတိယမ မာက်

ကုလသမဂ္ဂအတွင်းအမရးမှူးချုပ်ဦးသန့်

အမရးအခင်း ေစ်ခဲ့ငပီး

မထာင်ချမသာ
ီ

မကျာင်းသား ပည်သူမပါင်းများစွာ ေမ်းဆီးချုပ်မနှာင် မတရားအ ပစ်မပးခံခဲ့ရငပီး၊ တရားေင်စာရင်းများအရ
ပည်သူ ၁၈ မယာက် မသဆုံးခဲ့ရသည်။
၁၉၈၈ လူထုအမရးမတာ်ပုံမှ အစ ပုငပီး အာဏာရှင်မနေင်း၏ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ငပိုကွဲခဲ့ငပီး
၁၉၉၀

မရွးမကာက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခဲ့ကာ

အမျုးသားဒီ
ိ
မိုကမရစီအေွဲ့ချုပ်က

အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။

သို့မသာ်

တပ်မမတာ်မှ မရွးမကာက်ပွဲ ရလဒ်ကို လစ်လျူရှူငပီး နိုင်ငံမတာ်အာဏာကို ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်သူအဆက်ဆက် ဒီမိုကမရစီဘက်မတာ်သားများကို လုပ်ကကံသတ် ေတ်မှု၊ ေမ်းဆီးမှု နှိပ်စက်
ချုပ်မနှာင်မှုများစွာကို မဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ နိုင်ငံတကာကပင် မန်မာနိုင်ငံသည် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကို နိုင်ငံမရး
ယန္တရား စနစ်တစ်ခုလို မဆာင်ရွက်မနသည် (Torture has become an Institution in Burma)
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အေွဲ့ေင် ေစ်လာသည်နှင့်

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
ဟုမ ပာရမလာက်မအာင် ထင်ရှားခဲ့သည်။

၇

ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံစာများ၊ ပည်တွင်း၊ ပည်ပ အရပ်ဘက်

အေွဲ့အစည်းများ၏ အစီရင်ခံစာများအရ ထိုကာလများတွင် မကျးရွာမပါင်း ၃၅၀၀ မကျာ် မီးရှို့ေျက်ဆီးခံခဲ့ရ
ငပီး၊

လူနည်းစုတိုင်းရင်းသူများအား

သန်းနှင့်ချမသာ
ီ
ပည်သူများသည်

မုဒိန်းကျင့်မှုကို

ဒုက္ခသည်များအ ေစ်

စစ်ပွဲများတွင်

လက်နက်သေွယ်

သူတို့၏မနရပ်ကို

ကျင့်သုံးခဲ့ငပီး

စွန်ခွာထွက်မ ပးခဲ့ကကရသည်။

ကမလးစစ်သား မထာင်မပါင်းများစွာ၊ အဓမ္မ လုပ်အားမပးမချာဆွဲမှု၊ မတရား ေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှုများစွာ
ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ မည်သည့် နိုင်ငံမရးနှင့်သက်ဆိုင်မသာ အမ ခခံလူ့အခွင့်အမရးများ ေစ်မသာ လွတ်လပ်စွာ
မ ပာဆိုခွင့်၊

မော် ပခွင့်၊

စည်းရုံးေွဲ့စည်းခွင့်ကို

အာမခံကာကွယ်မှုမရှိဘဲ

ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသည်။

၁၉၉၀

တပ်မမတာ်အစိုးရ စတင်အာဏာရယူစဉ်မှ စစ် ေစ်ရာမဒသများရှိ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသား နယ်မ မများတွင်
အတင်းအဓမ္မ မချာဆွဲ လုပ်အားမပးမစခိုင်း ခင်း၊ အ ပစ်မဲ့ေမ်းဆီးသတ် ေတ် ခင်း၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာမစာ်ကား
မုဒိန်းကျင့်များကို လက်နက်သေွယ် ကျင့်သုံးခဲ့ကကသည်မှာ ယမန့တိုင် မတွ့ရှိမှတ်တမ်းတင် မနရလျှက ်
ရှိသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစတ
် ွင် စစ်အစိုးရ၏ စက်သုံးဆီမေးတက်မှုမှစတင်ငပီး သံဃာမတာ်များ ဦးမဆာင်မသာ
မရွှေေါမရာင် အမရးအခင်း ေစ်ခဲ့ငပီး ဘုန်းကကီးမကျာင်း ၅၂ မကျာင်းပိတ်သိမ်းကာ အမရးအခင်းအတွင်း
ရဟန်းသံဃာ ၁၄၀၀ ခန့်အပါအေင် လူမပါင်း ၆၀၀၀ မကျာ်ကို ရိုက်နှက်ေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်ခဲ့ရသည်။ AAPP
အေွဲ့၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ဂျပန်မီဒီယာ ဓာတ်ပုံဂျာနယ်လစ် ကင်ဂျ ီ နာဂီ Kenji Nagai အပါအေင် လူ ၂၀၀
မကျာ် မသဆုံးခဲ့ရငပီး ဒါဇင်မပါင်းများစွာ ယမန့တိုင် မပျာက်ဆုံးလျှက်ရှိသည်။

၈

လူနည်းစုဘာသာမရး၊ လူမျုးစု
ိ အမပါ်အမ ခတည်မသာ နိုင်ငံသားအခွင့်အမရး ခိုးမောက်ခံမနရမှု
များကိုလည်း ထိုတပ်မမတာ် အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလမှမနငပီး လက်ရှိအချန်ိ ထိ ေိနပ
ှိ ်မှုများ ေစ်မပါ်မနမသးသည်။
လွတ်လပ်မရးရငပီးချန်ိ မှစတင်ငပီး ပဋိပက္ခများ၊ စစ်ပွဲများကကား အ ပစ်မဲ့တိုင်းရင်းသား ပည်သူများ၏ လူ့အခွင့်
အမရးများသည် ချုးမောက်
ိ
ခံခဲ့ရသည်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများအကကား ကမလးစစ်သား၊ အတင်းအဓမ္မ
မချာဆွဲလုပ်သား၊ လိင်အကကမ်းေက်များ၊ မ မယာပစ္စည်းများ ေျက်ဆီးသိမ်းပိုက်ခံရမှုများအကကား
မသာ

ဌာမနတိုင်းရင်းသားများသည်လည်း

ဒုက္ခသည်များအ ေစ်

မရွှေ့မ ပာင်းမနထိုင်ခဲ့ရငပီး

သိန်းချ ီ
ယခုတိုင်

ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တစ်မလျှာက် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် မနထိုင်လျက်ရှိသည်။
၂၀၀၈

နာဂစ်မှန်တိုင်းသည်လည်း

မန်မာ့လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများတွင်

သွယ်ေိုက်

သက်မရာက်မှုရှိသည်။ စစ်အာဏာရှင်များက ထိခိုက်ခံ ပည်သူများကို လျင် မန်စွာ ကယ်တင်မထာက်ပံရမည့်
အစား ၂၀၀၈ ေွဲစည်းပုံအမ ခခံဥပမဒ အတည် ပုငပီးဆုံးမရးနှင့် နိုင်ငံတကာမထာက်ပံ့မှုများကို မနှာင့်မနှး
မအာင် စီမံမဆာင်ရွက်မှုမတွသာ လုပ်မဆာင်ခဲ့ကကသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အမထွမထွမရွးမကာက်ပွဲကို
ကျင်းပခဲ့ငပီး

စစ်အစိုးရမ ပာင်း

အရပ်သားအစိုးရအ ေစ်

နိုင်ငံမတာ်အာဏာကို

လွှဲမ ပာင်းရယူခဲ့သည်။

ထို့မကကာင့် ယခုအစီရင်ခံစာ သည် ထိုအမ ခအမနများမကျာ်လွန်ခဲ့ငပီးမသာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မှ ယမန့ကာလ
၂၀၂၀

ခုနှစ်

ဇွန်လထိကို

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကို

အစီရင်ခံစာ ေစ်ပါသည်။
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မှတ်တမ်းတင်မလ့လာသုံးသပ် ပမသာ

HRV Coalition.

၂၀၁ေ ပည်နှစ်ြေှ ယမန့အထိ ြေန်ြောနိုင်ငံလူ့အခွင့်အမေးအမ ခအမန

၆.၂

၂၀၁၀
သမားရိုးကျ

ပည့်နစ
ှ ်မှစတင်ငပီး
မဟုတ်မသာ

မန်မာနိုင်ငံသည် စစ်အုပ်ချုပ်မရးမှ အရပ်သားတစ်ပိုင်းအစိုးရအ ေစ်

အကူးအမ ပာင်းအ ေစ်အပျက်များစွာ ေင့်

စတင်ခဲ့သည်။

သီး ခားတံခါးပိတ်

နိုင်ငံအ ေစ်မှ မဒသတွင်း၊ နိုင်ငံတကာတွင်ပါေင်လာမသာ နိုင်ငံအ ေစ် စတင်နင
ို ်ရန် ကကိုးစားလာခဲ့သည်။
ICESCR

စာချုပ်ကို

လက်မှတ်ထိုးအတည် ပု ခင်း၊

လက်နက်ကိုင်လူမျုးမပါင်
ိ
းစုံမသာအေွဲ့များနှင့်

အပစ်အခတ်ရပ်စဲမရး သမဘာတူညီချက်များမကကာင့် အချု့မသာ
ိ
ပဋိပက္ခ ေစ်ပွားမနမသာ နယ်မ မတချု့တွ
ိ င်
ပွားလျက်ရှိသည်။
ပဋိပက္ခများ၊
ထက်ပင်

အထူးသ ေင့်

ရခိုင် ပည်နယ်၊

စစ်ပွဲနင
ှ ့်များနှင့်အတူ

ကျူးလွန်ခံမနရသည်ကို

တိုင်းရင်းသားများမနထိုင်မသာ

ကချင် ပည်နယ်နှင့်

ရှမ်း ပည်နယ်မ မာက်ပိုင်းတို့တွင်

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများက
မတွ့ရှိရသည်။

ပည်နယ်နှင့်

မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်သည်

တိုင်းမဒသကကီးများကကား

ပည်နယ်များတွင် စစ်မီး ဆက်လက်မတာက်လျက်ရှိငပီး

မဘးကင်းလုံခခုံမှုအမပါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ

လူနည်းစု

ပည်သူတို့၏

မင့်တက်လျက်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်မရးနည်းပညာ၊ ပုဂ္ဂလိက

သတင်းမီဒီယာများ တိုးတက်လာမှုမကကာင့် ယခင်က မုပ်ကွယ်မနမသာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
များသည်
ယခုအခါ အများ ပည်သူများ မင်မတွ့လာမှု ပိုမိုရရှိလာသည်။ ဥပမာ ဆိုရလျှင် ၂၀၁၂ခုနှစ၊် ၂၀၁၇ ခုနှစ်
ရခိုင် ပည်အမရးအခင်းများတွင် စစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ၊ လူမျုးတု
ိ ံး သတ် ေတ်မှုများကို
နိုင်ငံတကာထိ သိရှိလာနိုင်ခဲ့ငပီး ကရင် ပည်နယ်၊ ကချင် ပည်နယ်၊ ရှမ်း ပည်နယ် အစရှိသည့် မနရာများတွင်
ယခင်က ေစ်ပွားခဲ့မသာ

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများကိုလည်း

ပန်လည်မော်ထုတ်နင
ို ်ရန်

အလားအလာများ ရရှိလာနိုင်မပသည်။ သို့မသာ် ၂၀၀၈ ေွဲ့စည်းပုံ၏ မနာက်မကကာင်း ပန် တရားစွဲဆိုမှု
မရှိရဆိုမသာအချက်သည်ကား ထိုတရားမျှတမှု ပန်လည်ရရှိရန် ယခင် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကို
ပန်လည်မော်ထုတ်ငပီး

တရားမျှတမှုရရှိမစရန်မူ

အဟန့်အတားတစ်ခု ေစ်မစသည်။

စစ်တပ်၏

လူ့အခွင့်အမရး ချုးမောက်
ိ
မှုများကို မသိရှိ ခင်း၊ မီဒီယာများ၊ တက်ကကလှုပ်ရှားသူများ၊ အရပ်ဘက်အေွဲ့
အစည်းများ၏ မဆာင်ရွက်မှုမကကာင့် အများ ပည်သူများသိရှိမသာမကကာင့် မ ေစ်မမန စုံစမ်းစစ်မဆးရမသာ
လူ့အခွင့်အမရး

ချုးမောက်
ိ
မှုများကိုလည်း

ပစ်ဒဏ်ပယ်ေျက်မပး ခင်းများ
ယုံကကည်မှုမရှိကကမပ။
မရရှိမှုကလည်း

တပ်တွင်း

ရှိမနမသာမကကာင့်

ပစ်ဒဏ်ချမှတ် ခင်း၊

မှန်ကန်မသာတရားစီရင်မှု၊

ပစ်ဒဏ်မကုန်ဆုံးမီ
မျှတမှု

ရရှိသည်ဟု

၉

ထို့အ ပင် ရခိုင် ပည်နယ်နှင့် ချင်း ပည်နယ်ရှိ အချု့ငမိ
ိ ု့နယ်များတွင် အင်တာနက်

ထိုမဒသရှိ

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကို

မှတ်တမ်းတင်နင
ို ်ရန်

အဟန့်အတား

ေစ်မနသည်။ ထို့အ ပင် ထိုမဒသများသို့ အရပ်ေက်အေွဲ့အစည်းများ သွားလာခွင့်ကိုလည်း ကန့်သတ်မှု
ရှိမနမသးသည်။
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HUMAN RIGHTS

မဘးကင်းလုံခခုံမှု ပန်လည်တိုးတက်လာမသာ်လည်း လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများမှာမူ ဆက်လက် ေစ်

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
လက်ရှိ

ပု ပင်မ ပာင်းလဲမရးများသည်

လူ့အခွင့်အမရးကို

လိုက်နာမသာ

စစ်မှန်ငပီး

အားလုံးပါေင်နင
ို ်သည့်

နိုင်ငံမတာ်တစ်ရပ် ေစ်လာနိုင်ရန်

ေွံ့ငေိုးတိုးတက်မှု၊

လိုအပ်မနမသးသည်။

လက်ရှိ

လူ့အခွင့်အမရး ချုးမောက်
ိ
ခံမန ရမှုများမကကာင့် အာဏာရှင်စနစ်သို့ ပန်လည်မရာက်ရှိသွားမည်လားဟု
သံသယ ေစ်မနသူများ

ရှိမနပါသည်။

မ ပာင်းလဲလာမသာ

ဆက်သွယ်မရးနည်းပညာ၊

လွတ်လပ်မသာ

မီဒီယာများ၊ ပိုမိုေွဲ့စည်းလာသည် အရပ်ဘက် အေွဲ့အစည်းများ၊ ပည်တွင်း ပန်လည် ေင်မရာက်လာနိုင်သည့်
AAPP ၊ ND Burma ၊ WLB အစရှိသည့် ယခင် ပည်ပမရာက် လူ့အခွင့်အမရး အမ ခ ပုအေွဲ့အစည်းများ၏
ပန်လည်ေင်မရာက်မှုတို့မကကာင့် လူ့အခွင့်အမရး ကျူးလွန်ခံရမှုများကို ယခု အစီရင်ခံစာတွင် တိကျစွာ
ပန်လည် မှတ်တမ်းတင်နင
ို ် ခင်းလည်း ေစ်သည်။

၁၀

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများကို

ခုနှစမ
် ှ

ဤအစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၁၀

ဥပမာ မန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံမရးအကျဉ်းသားများ၏

၂၀၁၃

စတင်၍

မှတ်တမ်း ပုနိုင်ခဲ့မသာ်လည်း

ပည့်နစ
ှ ်မှ စတင်ငပီး နိုင်ငံမရးအကျဉ်းသားများ၏ မှတ်တမ်းများကိုလည်း

စနစ်တကျ ထည့်ေင်မှတ်တမ်း ပုနိုင်ခဲ့သည်။
မန်မာနိုင်ငံ၏

လူ့အခွင့်အမရးနှင့်ဆိုင်မသာ

နိုင်ငံမရးအမဆာက်အအုံယန္တရားများသည်

ယခုမှ

စတင် အမ ခ ပုမနဆဲ ေစ်သည်။ မန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁ေ ပည့်နစ
ှ ်အမစာပိုင်းမှစတင်ငပီး တပ်မမတာ် အစိုးရ
လက်ထက်မှ အရပ်သားတစ်ပိုင်းအစိုးရလက်ထက်သို့ ကူးမ ပာင်းလာခဲ့ရာတွင် ဒီမက
ို မရစီစံနန
ှု ်းတစ်ခု ေစ်
မသာ

လူ့အခွင့်အမရးကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မရးကို

ပိုမိုမကာင်းမွန်လာနိုင်ရန်

ကကိုးပမ်းမဆာင်ရွက်ရန်

လိုအပ်လာ ပါသည်။
မန်မာနိုင်ငံ၏
ေစ်မပါ်လာမသာ

လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ

ဥပမဒ ပုမရးဆိုင်ရာ

နိုင်ငံမရး

ယန္တရားများအ ေစ်

လွှတ်မတာ်များတွင်လည်း

၂၀၀၈

ေွဲ့စည်းပုံ ေင့်

လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာမကာ်မတီ

များထားရှိသည်။
ပည်သူ့လွှတ်မတာ်တွင် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အမရးဆိုင်ရာမကာ်မတီ၊ တိုင်းရင်းသားမရးရာ
နှင့် ပည်တွင်းငငိမ်းချမ်းမှုမကာ်မတီ၊ တရားစီရင်မရးနှင့် ဥပမဒ ပုမရးမကာ်မတီ၊ တိုင်ကကားစာနှင့် အသနား
ခံစာ ဆိုင်ရာမကာ်မတီတို့အ ပင် အထူးသီးသန့်မဆာင်ရွက်ရမည့် အုပ်စုများအတွက် အမျုးသမီ
ိ
းနှင့် ကမလး
သူငယ်

အခွင့်အမရးဆိုင်ရာမကာ်မတီ၊

မတာင်သူလယ်သမားနှင့်

အလုပ်သမားမရးရာမကာ်မတီများ၊

၁၁

အမျုးသား
ိ
လွှတ်မတာ်တွင် မရးရာမကာ်မတီများအ ေစ် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အမရး၊ ဒီမက
ို မရစီနှင့်

လူ့အခွင့်အမရး ဆိုင်ရာမကာ်မတီ၊ အစိုးရမဟုတ်မသာ ပည်တွင်း ပည်ပအေွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာမကာ်မတီ
ပည်သူတို့၏

တိုင်ကကားစာဆိုင်ရာမကာ်မတီ၊

တိုင်းရင်းသားမရးရာမကာ်မတီများအ ပင်

မဆာင်ရွက်ရမည့် အုပ်စုများအတွက် အမျုးသမီ
ိ
းနှင့်

အထူးသီးသန့်

ကမလးသူငယ်အခွင့်အမရးမကာ်မတီ၊

မတာင်သူ

လယ်သမားမရးရာမကာ်မတီ၊ လူေင်မှုကကီးကကပ်မရးနှင့် ပည်တွင်း ပည်ပအလုပ်သမားများဆိုင်ရာ မကာ်မတီ
မျာ၊ ေွဲ့စည်းထားရှိသည်။ ၁၂
ထို့အ ပင် တရားမရးလုပ်ငန်းများတွင် အကျင့်ပျက် ခစားမှု ပမပျာက်ရန် မဆာင်ရွက်မှုများရှိငပီး
အတန်ငယ်

တိုးတက်လာသည်ကို

မတွ့ရှိရသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုကဲ့သို့မသာ်

တပ်မမတာ်နှင့်

သက်ဆိုင်မသာ အမှုများတွင်မှု လွှမ်းမိုးမှုများရှိသည်ဟု တက်ကကလှုပ်ရှားသူများက မ ေဆိုထားသည်။
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HRV Coalition.
သမ္မတအမိန့်အာဏာ ေင့်

မန်မာနိုင်ငံ

အမျုးသားလူ
ိ
့အခွင့်အမရးမကာ်မရှင်ကို

၂၀၁၁

ခုနှစ်

စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်မန့တွင် ေွဲ့စည်းတည်မထာင်ခဲ့ငပီး မကာ်မရှင်၏ တရားေင်လုပ်ပိုင်ခွင်အာဏာကို
ပဋ္ဌာန်းမပးအပ်နုင
ိ ်ခဲ့သည်။

ယင်းသည်

အစိုးရပိုင်းက

လူ့အခွင့်အမရးတိုးတက် မင့်မားလာမအာင်

မဆာင်ရွက်မှုတစ်ခု ေစ်သည်။ ထိုမကာ်မရှင်မှ ပါရီစည်းမျဉ်းများ (မခါ်) အမျုးသားအဆင်
ိ
့ လိုက်နာရမည့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ေင့်
အမ ခ ပုငပီး

မဆာင်ရွက်နင
ို ်ရန်

နိုင်ငံသားများ၏

အမ ခခံ

အမျုးသားလူ
ိ
့အခွင့်အမရးမကာ်မရှင်ဆိုင်ရာဥပမဒကို
လူ့အခွင့်အမရး၊

နိုင်ငံသားအခွင့်အမရးများကို

ကာကွယ်မစာင့်မလျှာက်ရန် မင့်တင်မပးရန် ရည်ရွယ်ထားရှိ ခင်း ေစ်သည်။

၁၃

သို့မသာ် နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းအား ေင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမျုးသားလူ
ိ
့အခွင့်အမရးဌာနများ
မဟာမိတ်အေွဲ့ (Global Alliance of National Human Right Institutions- GANHRI) အရည်အမသွး
သတ်မှတ်ချက်အရ
လိုအပ်မန

"ခ"

မပသည်။

အဆင့်သာရှိငပီး

အလုံးစုံ ပည့်ေအားကိုးနိုင်မသာ

အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းများ၏

အဆင့်အတန်းမရာက်ရန်

လူ့အခွင့်အမရးမကာ်မရှင်၏

စွမ်းမဆာင်မှုကို

မန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ေျက်မရးကွန်ဗင်းရှင်း (United Nations
Convention Against Corruption-UNCAC) တွင် အေွဲ့ေင်နင
ို ်ငံအမှတ်စဉ် (၁၃၇) အ ေစ် ၂.၁၂.၂၀၀၅
ရက်မန့၌ ပါေင် လက်မှတ်မရးထိုးခဲ့ငပီး ၂၀.၁၂.၂၀၁၂ ရက်မန့တွင် အတည် ပုခဲ့ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ေျက်မရးဥပမဒကို

၂၀၁၃

ခုနှစ်

ဩဂုတ်လ

၇

ရက်မန့တွင်

နိုင်ငံမတာ်သမ္မတက အတည် ပုလက်မှတ်မရးထိုးခဲ့ငပီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်မန့တွင်
အာဏာတည်ခဲ့ပါသည်။ ပထမအကကိမ် ပင်ဆင်သည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ေျက်မရးဥပမဒကို ၂၀၁၄ ခုနှစ၊်
ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်မန့ ဥပမဒအမှတ် (၃၂/၂၀၁၄)

ေင့်လည်းမကာင်း၊ ဒုတိယအကကိမ်

ပင်ဆင်သည့်

အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ေျက်မရးဥပမဒကို ၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်မန့ ဥပမဒအမှတ် (၃၃/၂၀၁၆)
ေင့်လည်းမကာင်း၊ တတိယအကကိမ် ပင်ဆင်သည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ေျက်မရးဥပမဒကို ၂၀၁၇ ခုနှစ၊်
ဇူလိုင် လ ၃၁ ရက်မန့ ဥပမဒအမှတ်(၁၈/၂၀၁၇)

ေင့် လည်းမကာင်း၊ စတုတ္ထအကကိမ် ပင်ဆင်သည့်

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ေျက်မရး ဥပမဒကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်မန့ ဥပမဒအမှတ် (၂၀/၂၀၁၈) ေင့်
လည်းမကာင်း ထုတ် ပန်ခဲ့ပါသည်။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ေျက်မရးနည်းဥပမဒကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀
ရက်မန့တွင် ပည်မထာင်စု အစိုးရအေွဲ့၏ သမဘာတူညီချက် ေင့် ထုတ် ပန်ခဲ့ပါသည်။၁၄
ထို့အ ပင် ၂၀၁၇ ခုနှစတ
် ွင် ရခိုင် ပည်မ မာက်ပိုင်းတွင် ေစ်ပွားမသာ ပဋိပက္ခမကကာင့် မဒါ်မအာင်ဆန်း
စုကကည်သည် ယခင်ကုလသမဂ္ဂ အမထွမထွအတွင်းမရးမှုးချုပ်မဟာင်း ကိုေီအာနန်ဦးမဆာင်မသာ အကကံမပး
အေွဲ့ကို ေွဲ့စည်းမစလွှတ်ငပီး အစီရင်ခံစာတစ်မစာင်ကို ထုတ် ပန်နင
ို ်ခဲ့သည်။၁၅

သို့မသာ် ကုလသမဂ္ဂမှ

လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ အထူးစုံးစမ်းမရးကိုယ်စားလှယ် ရန်မဟးလီကို ပည်ေင်ခွင့်မ ပုဘဲ ကုလသမဂ္ဂ၏
အချက် အလက်ရှာမေွမရးအစီရင်ခံစာများကိုမူ ကန့်ကွက်ဆန်ကျင့်ခဲ့သည်။၁၆

ထို့အ ပင် မန်မာနိုင်ငံအမန

ေင့် အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ၏ မတွ့ရှိချက်များကို ပင်းထန်စွာပယ်ချငပီး အချက်အလက်ရှာမေွမရး
အေွဲ့၏ လုပ်မဆာင်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံစာများအား လစ်လျှူရှုခဲ့သည်။

22

HUMAN RIGHTS

တိုး မင့်နုင
ိ ်ရန်နှင့် လွတ်လပ်မသာ မကာ်မရှင်တစ်ရပ်ထွက်မပါ်လာရန် တိုက်တွန်းလျက်ရှိသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုေင်ဘာလတွင် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ပစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး (International Criminal
Court ICC) မှ ရခိုင် ပည်မ မာက်ပိုင်းပဋိပက္ခနှင့်သက်ဆိုင်မသာ ပစ်မှုများကို စုံစမ်း ပစ်ဒဏ်ချမှတ်နင
ို ်ရန်
အမှုေွင့် မဆာင်ရွက် လာသည်။

၁၇

ထို့ ပင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုေင်ဘာလတွင် ဂန်ဘီယာနိုင်ငံမှ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ

တရားရုံးသို့ (International Court of Justice -ICJ) သို့ တရားလို ပု အမှုေွင့်တိုင်ကကားခဲ့ငပီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်
ဒီဇင်ဘာလတွင်

ကကားနာခဲ့သည်။

အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့

နိုင်ငံမတာ်အတိုင်ပင်ခံနှင့်

နိုင်ငံ ခားမရးေန်ကကီး ေစ်သူ မဒါ်မအာင်ဆန်းစုကကည်မှ ဦးမဆာင် တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ငပီး
ခုခံမချပခဲ့သည်။

သို့မသာ်

မန်မာနိုင်ငံမှာ

လူမျုးတု
ိ ံးသတ် ေတ်မှုလုပ်ရပ်များ

မန်မာနိုင်ငံဘက်မှ
ဆက်ငပီးမ ေစ်မအာင်

တားဆီးမရး ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်က မလျှာက်ထားချက်အရ ကကား ေတ်လိုက်နာလုပ်မဆာင်ရမည့် အချက် ၄
ချက်ကို ICJ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးက ဆုံး ေတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချက်များမှာ၁၈
1) (၁) လူမျုးတု
ိ ံးသတ် ေတ်မှုတားဆီးမရးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသမဘာတူညီချက် အပိုဒ်(၂) တွင် မော် ပထား
သည့် ကျူးလွန်မှုများ ေစ်မပါ်လာ ခင်းမရှိမစရန် မန်မာနိုင်ငံအမန ေင့် အကာအကွယ်မပးမရးအစီအမံ
များ မဆာင်ရွက် သွားရမပမည်။
2) (၂) မန်မာ့စစ်တပ် ေစ်မစ

ပည်သူ့စစ်အေွဲ့ ေစ်မစအ ခားအေွ့ဲ အစည်းတစ်ခုခုက ေစ်မစ

ဂျနိီ ုဆိုဒ်

(Genocide) စာချုပ် အပိုဒ် (၂) ပါ လူမျုးတု
ိ ံးသတ် ေတ်မှုမ မာက်သည့် လုပ်ရပ်များ ကျူးလွန် ခင်းမရှိမစ
ရန်နှင့် ကျူးလွန်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လှုံ့မဆာ်မှုများ ေစ်မပါ်လာ ခင်းမရှိမစရန် မန်မာနိုင်ငံအမန ေင့်
၎င်းအေွဲ့အစည်းများကို ထိန်းချုပ် ကိုင်တွယ်ရမည်။
3) (၃) ေစ်ငပီးခဲ့မသာ ကျူးလွန်မှုများမှ ကျန်ခဲ့သည့် သက်မသအမထာက်အထားများအား မမပျာက်ပျက်
မအာင် ထိန်းသိမ်းမပးရမည်။၊ မေျက်ဆီးပစ်ရ။
4) (၄) ဂျနိီ ုဆိုဒ်(Genocide) သမဘာတူညီချက်ကိုချုးမောက်
ိ
မှုရှိမရှိ တရားရုံးက စစ်မဆး မနစဉ်ကာလ
အတွင်း မန်မာနိုင်ငံဘက်မှ မဆာင်ရွက်ချက်များ၏ တိုးတက်မှု ေစ်စဉ် ပထမအကကိမ် အစီရင်ခံစာအား
၄ လ အတွင်း တရားရုံးသို့ တင်သွင်းရမည်။ မနာက်ပိုင်းတွင် ၆ လတစ်ကကိမ် ပုံမှန်အစီရင်ခံစာ
တင်သွားရမည်။
ထို့မကကာင့် မန်မာနိုင်ငံသည် ယခုလက်ရှိတွင် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ ပုံမှန်အစီရင်ခံစာ
တင်သွင်း မနရသည့် အမ ခအမနတစ်ရပ်တွင် ရှိပါသည်။
ထို့အ ပင်

ကုလသမဂ္ဂ၏

၄

နှစ်တစ်ကကိမ်တင်သွင်းရမသာ

ကမ္ဘာ့နင
ို ်ငံအားလုံး၏

လူ့အခွင့်အမရးအမ ခအမနကို ပုံမှန်သုံးသပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် (Universal Periodic Review-UPR)
လူ့အခွင့်အမရးအမ ခအမနကို

ပုံမှန်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် ေစ်ငပီး

ကုလသမဂ္ဂအမထွမထွညီလာခံ၏

ဆုံး ေတ်ချက်အမှတ် (၆၅/၂၅၁) အရ မဆာင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ေစ်သည်။ မန်မာနိုင်ငံအမန ေင့် UPR
ပထမအမကျာ့ (First Cycle) ကို ၂၀၁၁ ခုနှစတ
် ွင်လည်းမကာင်း၊ ဒုတိယအမကျာ့ (Second Cycle) ကို ၂၀၁၅
ခုနှစ်တွင် လည်းမကာင်း အစီရင်ခံစာများကို သက်ဆိုင်ရာအမကျာ့အလိုက် ဆွစ်ဇာလန်နင
ို ်ငံ၊ ဂျနီီ ဗာငမို့ရှိ
လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ

မဟာမင်းကကီးရုံးသို့

မပးပို့တင် ပခဲ့ငပီး

ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အမရးမကာင်စီတွင်

သုံးသပ်မှုခံယူခဲ့သည်။ ဒုတိယအမကျာ့ (Second Cycle) သုံးသပ်မှုခံယူခဲ့စဉ်က အေွဲ့ေင်နင
ို ်ငံမပါင်း (၉၃)
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HRV Coalition.
နိုင်ငံ၏ အကကံ ပု တိုက်တွန်းချက်မပါင်း (၂၈၁) ချက်တွင် (၁၆၆) ချက်ကို လက်ခံခဲ့ငပီး ( ငင်းပယ်ခဲ့မသာ
အချက်အများစုသည်
လက်ခံခဲ့သည့်

ရခိုင်ပဋိပက္ခ ေင့်

အကကံ ပုချက်များနှင့်

တိုက်ရက
ို ်
ပတ်သက်၍

မင်သာမသာ ပု ပင်မှုများ မဆာင်ရွက်ရမပမည်။၁၉
နှင့်အငပိုင်
မော် ပချက်

ပည်တွင်း

(သို့မဟုတ်)

သွယ်ေိုက်စွာ

အမကာင်အထည်

သက်ဆိုင်မနသည်)

မော်မဆာင်ရွက်နင
ို ်ရန်အတွက်

ထို့အတူ နိုင်ငံမတာ်အစိုးရက တင်သွင်းရသည့် UPR

ပည်ပအရပ်ဘက် အေွဲ့အစည်းများ စုမပါင်း၍ တင်သွင်းမသာ အစီရင်ခံစာပါ

အကကံ ပုချက်များသည်လည်း

အလွန်တရာအမရးပါပါသည်။

ထပ်မံငပီး

မန်မာနိုင်ငံသည်

လူ့အခွင့်အမရးနှင့် ပတ်သက်မသာ အဓိက အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်း ၉ ခုအနက် အမျုးသမီ
ိ
း
ဆိုင်ရာ၊ ကမလးဆိုင်ရာ၊ မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာနှင့်

စီးပွားမရး၊ လူမှုမရးနှင့် ယဉ်မကျးမှုအခွင့်အမရးဆိုင်ရာ

ကွန်ဗင်းရှင် ၄ ခုကို မန်မာနိုင်ငံက စာချုပ်ေင် နိုင်ငံ (State Party) အ ေစ် သမဘာတူပါေင် (accession)
ပုလုပ်ထားငပီး အဆိုပါစာချုပ်စာတမ်းများ ချုပ်ဆိုငပီး မနာက်ပိုင်းတွင် လိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံ ေည့်စက
ွ ်
ချုပ်ဆိုထားမသာ မနာက်ဆက်တွဲစာချုပ် (Optional Protocol) အချု့ကိ
ိ ုလည်း ထပ်မံချုပ်ဆိုထားငပီး
ေစ်ပါသည်။ ထိုမကကာင့် ထိုစာချုပ်များအတွက် လိုအပ်မသာ စီမံမဆာင်ရွက်မှုများအစီရင်ခံလွှာများကိုလည်း
မဆာင်ရွက်ရမပသည်။

သို့မသာ်

မန်မာနိုင်ငံအတွက်

အသက်တမျှအမရးကကီးမသာ

စာချုပ်များ ေစ်မသာ လူပုဂ္ဂိုလ်များ အဓမ္မမပျာက်ဆုံးမှုမှ အကာအကွယ်မပးမရး ဆိုင်ရာ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ
ကွန်ဗင်းရှင်း၊

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် အ ခားမသာရက်စက်၊

လူ့သိက္ခာညှိုးနွမ်းမစသည့်

ပုကျင့်မှု (သို့မဟုတ်)

ကကမ်းကကုတ်၊

လူမဆန်သည့် (သို့မဟုတ်)

ပစ်ဒဏ်မပးမှုတို့အား ဆန့်ကျင်သည့် ကွန်ဗင်းရှင်း၊

နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံမရးအခွင့်အမရးဆိုင်ရာ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာစာချုပ်၊ လူမျုးခွ
ိ ဲ ခားမှု အားလုံးပမပျာက်မရး
ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်း၊ မရွှေ့မ ပာင်းအလုပ်သမားများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုေင်များနှင့် အခွင့်အမရး
အကာအကွယ်မပးမရးဆိုင်ရာ

နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းတို့ကိုလည်း

ဆက်လက်

အတည် ပုမရးထိုးရန်

လိုအပ်မနမသးသကဲ့သို့ ထိုစာချုပ်များ၏ အနှစ်သာရကိုမဆာင်မသာ ေွဲ့စည်းပုံဥပမဒ၊

ပည်တွင်းတရား

ဥပမဒများ၊ နိုင်ငံမရးအမဆာက်အအုံ ယန္တရားများ၊ အစိုးရ၏ တာေန်ယူမှုတာေန်ခံမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ေစ်မပါ်လာရန်လည်း ပု ပင်မ ပာင်းလဲရမပမည်။
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ဒုက္ခမ မပုံ

ြေှတ်တြေ်းတင်ထားမသာ လူ့အခွင့်အမေးချုးမြာက်
ိ
ခံေြေှုြေျားကို

၆.၃

အကျဉ်းချုပ်တင် ပချက်

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများကို
ဥပမာအသက်ရှင်မှု၊

လုံခခုံမှု၊

အဓိကအား ေင့်

လွပ်လပ်ခွင့်များ ေစ်မသာ

တစ်ဦးချင်းစီ

မော်ထုတ်ပိုင်ခွင့်၊

ချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများ

အများ ပည်သူမနရာများကို

လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်၊ ကိုးကွယ်ယုံကကည်ခွင့်၊ မော်ထုတ်ခွင့်များအ ပင် ကျွန် ပုခံရ ခင်း၊ လူကုန်ကူး ခင်း၊
တရားမဲသ
့ တ် ေတ် ခင်း၊ အစမေျာက် ခင်း၊ နှိပ်စက် ခင်း၊ ညှဉ်းပန်း ခင်း၊ အ ပစ်မပး ခင်းတို့မှ ကင်းလွတ်ခွင့်
အစရှိသည်တို့ကို ချုးမောက်
ိ
ခံမနရ ခင်းကို ဆိုလိုသည်။ လက်နက်၊ အာဏာ ေင့် လိင်ပိုင်းအနိုင်အထက်
ပု ခင်း၊ မုဒိမး် ကျင့် ခင်း၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားမပး မပါ်တာစွဲ ခင်း၊ ကမလးသူငယ်များအား စစ်ပွဲတွင်း
ပါေင်မစ ခင်း၊ တရာဥပမဒမရှ့မ မာက်တွင် တူမျှမသာအခွင့်အမရးမရရှိမှုနှင့် တရားဥပမဒ၏ အကာအကွယ်
ကို မရရှိ ခင်းသည်လည်း လူ့အခွင့်အမရး ချုးမောက်
ိ
ခံရမှုပင် ေစ်သည်။ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရငပီး
ပန်လည်ကုစားမပးမှု မရှိ ခင်း၊ ဥပမဒမဲ့ တစ်ေက်သတ်အ ပစ်မပး ခင်း၊ မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှုများကို
အကာအကွယ်မမပး ခင်း၊ မမပးနိုင် ခင်း၊ လူ့အခွင့်အမရးကာကွယ်မပးရမည့် အေွဲ့အစည်းများ၏ မဆာင်ရွက်
မှုများကို တား မစ် ခင်း၊ အခွင့်အာဏာ ရုပ်သိမ်းမလျာ့ချ ခင်းတို့သည်လည်း လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရ
ခင်းဟု သတ်မှတ်လာကကသည်။၂၀

ထိုအခွင့်အမရးများကို အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရးမကကညာ

စာတမ်းများ ေင့်လည်း သတ်မှတ်ကာကွယ်နင
ို ်ရန် ကကိုးပမ်းလာကကသည်။
လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ၏ မိမိလူမျုးစု
ိ အကျုးစီ
ိ းပွား၊ ယဉ်မကျးမှုကို ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်ပိုင်
ခွင့် ပဌာန်းပိုင်ခွင့်သည်လည်း ယမန့လူ့အသိုင်းအေန်းတွင်း လူ့အခွင့်အမရးတစ်ရပ်အ ေစ် အမရးပါလာ
သည်။ ထိုမကကာင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားမရး၊ လူမှုမရးနှင့် ယဉ်မကျးမှု အခွင့်အမရးများဆိုင်ရာစာချုပ် (ICESCR)
ကို မန်မာနိုင်ငံက ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် နည်းတူအထက်ပါ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ၊ လူနည်းစု ဘာသာေင်
အုပ်စုများ၏ စီးပွား၊ လူမှု၊ ယဉ်မကျးမှုတို့ကို ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်ရမ
ုံ က နိုင်ငံသားတို့၏

၂၁

သင့်မလျာက်

မသာ စားေတ်မနမရး၊ သဘာေပတ်ေန်းကျင်နှင့် မဘးကင်းလုံခခုံမသာမနထိုင်မှု၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား
များ၏ အကျုးစီ
ိ းပွား၊ အခမဲ့ပညာမရး၊ လူမှုေူလုံမရး၊ ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်း ကျန်းမာမရးမစာင့်မရှာက်မှုတို့ကို
လူ့အခွင့်အမရး တစ်ရပ်အမန ေင့် မဆာင်ရွက်မပးရန်လည်း လိုအပ်လာမပသည်။
အထူးသ ေင့် လွတ်လပ်စွာမရးသားမော် ပခွင့်၊ စုစည်းဆန္ဒမော်ထုတ်ပိုင်ခွင့်၊ သင်ပင်းအေွဲ့အစည်း
ေွဲ့နိုင်ခွင့်၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများတွင် ပါေင်နင
ို ်ခွင့်၊ အများ ပည်သူနှင့်သက်ဆိုင်မသာ မရွးမကာက်ပွဲများတွင်
မရွမကာက်ပိုင်ခွင့်နင
ှ ့် မရွးမကာက်ခံပိုင်ခွင့် အစရှိသည့် နိုင်ငံမရးနွယ်မသာ နိုင်ငံသားအခွင့်အမရးများသည်
လည်း

လူ့အခွင့်အမရးများအ ေစ်

အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ

နိုင်ငံသားနှင့်နုင
ိ ်ငံမရးအခွင့်အမရးများဆိုင်ရာ

သမဘာတူစာချုပ် ( ICCPR)သမဘာတူစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုကာကွယ်ရမပမည်။
ယခုအစီရင်ခံစာတွင်

မန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ လူ့အခွင့်အမရးအမ ခအမနများကို သုံးသပ်ငပီး

အဓိကကျမသာ လူ့အခွင့်အမရးအချက်များကို အမကကာင်းရင်းတူမျှနိုင်ရာ စုငပီးမော် ပတင် ပထားပါသည်။
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ဇယား ၁။ လူ့အခွင့်အမေးချုးမြာက်
ိ
ြေှုြေျားြေှတ်တြေ်းတင်ထားြေှု ပ ဇယား

ယခုအစီရင်ခံစာတွင် မိတ်ေက်အေွဲ့အစည်းများမှ မပးပိ့လ
ု ာမသာမှတ်တမ်းများ၊ ယုံကကည်စိတ်ချရ
မသာ မီဒီယာမော် ပချက်များ၊ အ ခားမသာ ပည်တွင်း ပည်ပအေွဲ့အစည်းများမှ မော် ပထားမသာ မှတ်တမ်း
များထဲမှ စိစစ်ငပီး စုစုမပါင်း ၁၀၅၃၆ ခုကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ၂၀၁၀ မှ ၂၀၂၀ ပည်နှစ် ဂျူလိုင်လ
အထိ မှတ်တမ်းတင်ထားမသာ လူ့အခွင့်အမရးနှင့် သက်ဆိုင်မသာ အမကကာင်းအရာများမှာ ၁၀၀၀ မကျာ်
ရှိငပီး ထိုမှတ်တမ်းများကို လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် ခွဲ ခားမှတ်တမ်းတင်ထားရှိပါ
သည်။ ထိုမှတ်တမ်းတင်ထားသမျှအမပါ်တွင် အမ ခ ပုငပီး

မန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အမရးအမ ခအမနကို

သုံးသပ် အကကုံ ပုထား ခင်း ေစ်ပါသည်။
မှတ်တမ်းတင်ထားမသာ ေစ်စဉ်များတွင် မတရားေမ်းဆီးခံရမှုများကို အများဆုံး မှတ်တမ်းတင်
ထားပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစမ
် ှ စတင်မသာ တမကျာ့ ပန် မန်မာ ပည်မ မာက်ပိုင်း ကချင်နှင့် ရှမ်း ပည်နယ်
များတွင် ေစ်ပွားမသာ စစ်ပွဲများ ၂၀၁၈ ခုနှစမ
် ှ စတင်မသာ ရခိုင် ပည်နှင့် ချင်း ပည်နယ်များတွင် ေစ်ပွားမသာ
စစ်ပွဲများ၏ အကျုးဆက်
ိ
များမကကာင့် မတရားေမ်းဆီးခံရသူများ၊ နိုင်ငံမရးတက်ကကသူများ၊ မ မသိမ်း
ယာသိမ်းမှုများမကကာင့် ေမ်းဆီးခံရသူများ သိသိသာသာ များ ပားလာမသာမကကာင့် ေစ်သည်။ ဥပမာ ၂၀၁၄
ခုနှစ်တွင် ပညာမရးဥပမဒ ပု ပင်မ ပာင်းလဲမှု၊ ကာလရှည်ကကာစွာ ယမန့တိုင် ဆန္ဒ ပဆန့်ကျင်မနမသာ
မစ်ဆုံမရကာတာစီမံကိန်း၊ လက်ပံမတာင်းမကကးနီမတာင် စီမံကိန်းတို့သည် ထင်ရှားမသာ ေစ်စဉ်များ ေစ်
သည်။
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ဒုက္ခမ မပုံ

ရုပ်ပုံ (၁) ကချင် ပည်နယ် မစ်ကကီးနားအကျဉ်းမထာင်မှ ရဲကားတစ်စင်း ထွက်လာစဉ်
ထိုေမ်းဆီးမှုများ၏ အရင်းခံ ေစ်စဉ်များ ေစ်သည် မ ပာင်းလဲလာမသာ နိုင်ငံမရး ေစ်ဉ်များနှင့်အတူ
အလုပ်သမားများ၊ လယ်သမားများ၊ ဌာမနတိုင်းရင်းသားများအမရးနှင့်ပတ်သတ်ငပီး ဆန္ဒထုတ်မော် ခင်း၊
၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ အမထွမထွမရွှေးမကာက်ပွဲ၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၇ ကကား ေတ်မရွးမကာက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအတွင်း
ဆန္ဒ ပမှုများတွင်း

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရများ၊

အမနှာင့်အယှက် ပု ခင်းများ

ကလည်း

အမည်မသိလူအုပ်စုများ၏

ငငိမ်းချမ်းစွာ

ဆန္ဒ ပမှုကို

ပိတ်ပင် ခင်း၊

ဒုတိယအများဆုံးထိခိုက်မသာ

ေစ်စဉ်များအ ေစ် မှတ်တမ်း ပုထားပါသည်။
အရပ်သားများစစ်ပွဲတွင်း၊
လူ့အခွင့်အမရး
ထိုသတ် ေတ်
ကိုလည်း

ချုးမောက်
ိ
ခံရငပီး
မသဆုံးမှုများသည်

ပဋိပက္ခများအတွင်း
မသဆုံးမှုများကို
မည်သည့်

သီးသန့်မော် ပထားပါသည်။

သတ် ေတ်ခံရမှုများ၊
တတိယအများဆုံး

အမကကာင်းအမျုးမျ
ိ ုးိ ေင့်
မှတ်တမ်းတင်နင
ို ်ခဲ့သည်။

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများ ေင့်
အများဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားမသာ

လူ့အခွင့်အမရး

ချုးမောက်
ိ
မှုမှာ မကျးရွာများမီးရှို့ေျက်ဆီးခံရမှု၊ ပစ္စည်းများကို ေျက်ဆီးခံရ ခင်း ေစ်ငပီး

ပည်သူလုထု၏

လယ်မ မများ၊

ပိုင်ဆိုင်မှုများကို

စတုတ္ထ

ယှဉ်တွဲမနသည်

လုယူသိမ်းဆည်း ခင်း

မ မယာ ပဿနာများသည်

တ ေည်း ေည်း

ပိုမိုထင်သာ မင်သာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ ေစ်ပါသည်။ ထို ေစ်စဉ်များအတွင်း မနရပ်စွန့် ခွာရန်
အတင်းအဓမ္မေယ်ရှား ခင်းများလည်းရှိမပသည်။ အင်အားသုံး စစ်သားစုမစာင်း ခင်း၊ ကမလးစစ်သားများ
အသုံး ပု ခင်း၊

အတင်းအဓမ္မလုပ်အားမပးမစခိုင်းမှုများကိုလည်း

တပ်မမတာ်နှင့်

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အေွဲ့များမှ

ထားရှိနုင
ိ ်ခဲ့သည်။
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စစ် ေစ်ပွားမနမသာ

လုပ်မဆာင်မနသည်ကို

ပည်နယ်များတွင်
မတွ့ရှိမှတ်တမ်းတင်

HRV Coalition.
ထို့အတူ အင်တာနက်အွန်လိုင်းများ၊ စာနယ်ဇင်းများမပါ်တွင် လွတ်လပ်စွာ မော်ထုတ်မ ပာဆိုမှု
များကို ေမ်းဆီးတရားဆွဲဆိုမှုများ၊ အများ ပည်သူနှင့်သက်ဆိုင်မသာ နိုင်ငံမရးအမ ခ ပု လွတ်လပ်စွာစုမေး
ခင်းများကို ေမ်းဆီးမနှာင့်ယှက်မှုများသည် နိုင်ငံမရးမ ပာင်းလဲလာမှုနှင့်အတူ အမရးယူမှုများရှိလာသည်။
လွတ်လပ်စွာသွားလာမှုများကို တားဆီးတရားစွဲဆိုမသာအမှုများနှင့် စစ်တပ်များ၊ လက်နက်ကိုင်
များမှ လုံခခုံမရးအမကကာင်း ပ တားဆီးပိတ်ပင်မှုများသည်လည်း သိသာမသာရာခိုင်နှုနး် ေင့် မှတ်တမ်းတင်
မော် ပထားသည်။
စစ်ပွဲများနှင့် စစ် ေစ်ရာမဒသများအတွင်း အမျုးသမီ
ိ
းများအမပါ် လိင်ပိုင်းအနိုင်ကျင့်မှုများ၊ လိင်ပိုင်း
အနိုင်အထက် ပုမှုများသည် ယမနတိုင်ရှိမနငပီး စစ် ေစ်ပွားရာ တိုင်းရင်းသားမဒသအနှံ့ တပ်မမတာ်၏ အုပ်စု
လိုက် လိင်ပိုင်းအနိုင်ကျင့် ခင်း၊ လိင်ပိုင်းအနိုင်ကျင့်သတ် ေတ်မှုများနှင့် အချန်ိ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ မခါ်
မဆာင်ငပီး လိင်ကျွန် ပုမှုများကိုလည်း မှတ်တမ်းရရှိခဲ့ပါသည်။
စစ်ပွဲများ၊

လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များ၏

အရပ်သားများထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ၊

ေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်

ရှိမပသည်။ ထို့အ ပင် ထိုမှတ်တမ်းများထဲမှ လမ်းမိုင်းများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ မသဆုံးမှုများကိုလည်း
The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLD) မှ မန်မာနိုင်ငံတွင်း စစ်ပွဲ ေစ်ပွားမှုများ၊
အရပ်သားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အချက်အလက်များကိုလည်း ယှဉ်ထိုးသုံးစွဲငပီး မော် ပထားပါသည်။
မအာက်တွင် လူ့အခွင့်အမရးတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများကို AAPP နှင့် မိတ်ေက်များ
၏ အကကံ ပုချက်အရ တူရာစုေွဲ့၍ အကျယ်တေင့် တင် ပထားပါသည်။
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HUMAN RIGHTS

မှုများ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများကိုလည်း မတွ့ရှိရငပီး အစအနမရမပျာက်ဆုံးမှုများလည်း မှတ်တမ်းတင်ထား

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၆.၄

အသက်ေှင်ေပ်တည်ြေှုနှင့် သက်ဆိုင်မသာ ြေတေားြြေ်းစီးချုပ်မနှာင်ြေှု၊

ဇယား-၂။

မတရားချုပ်မနှာင်ေမ်းဆီး ခင်း၊ ဒဏ်ရာအနာတရရရှိ ခင်း၊ သတ် ေတ် ခင်း ပ၊

ဒဏ်ောအနာတေေေှိြေှု၊ သတ် ြတ်ခံေ ခင်းနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံေြေှုြေျား

နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်း ခင်းများအား မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ပ ဇယား

အထက်ပါဇယားသည်

အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုနှင့်

သက်ဆိုင်မသာ

မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှု၊

ဒဏ်ရာ အနာတရရရှိမှု၊ သတ် ေတ်ခံရ ခင်းနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုများကို နှစ်အလိုက် မော် ပထားမသာ
နှိုင်းယှဉ် ပ ဂရပ်ဇယား ေစ်ပါသည်။ မန်မာနိုင်ငံတွင် မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှုမှာ နှစ်အလိုက် တည်ရှိငပီး
၂၀၁၉ ခုနှစတ
် ွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတာ်နှင့် စစ် ေစ်ပွားရာတွင် အရပ်သားများကိုေမ်းဆီး ခင်း၊ နှိပ်စက် ခင်း
သတ် ေတ်မှုများသည် အ မင့်ဆုံး ေစ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်ငပီး

၂၀၂၀

ပည့်နစ
ှ ် ဇွန်လထိ ေမ်းဆီး ခင်း၊

နှိပ်စက် ခင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ ခင်း၊ သတ် ေတ် ခင်းများသည် အရှိန် ေင့် ေစ်ပွားလျှက်ရှိသည်ကို မတွ့ရှိရ
သည်။ ဥပမာ ၃၀ - ၆ - ၂၀၂၀ မန့တွင် မ မာက်ဦးငမို့နယ် မတာင်ပိုင်းရှိ မလာင်းကကတ်မကျးရွာအုပ်စု
ပီပင်ရင်း မူဆလင်ရွာမှ ဦးအဒူ ခမ်း အသက် (၄၃)နှစ်နင
ှ ့် သရချုမကျးရွ
ိ
ာမန မမာင်အုံမမာ်မာတင် အသက်
(၂၂)နှစ်တို့အား လယ်ကွင်း၌ လယ်လုပ်မနစဉ်
ေမ်းဆီးမခါ်မဆာင်သွားခဲ့ကကပါသည်။

တပ်မမတာ်စစ်မကကာင်းတစ်ခုမှ နံနက် ၇ နာရီခွဲခန့်တွင်

တစ်ဆက်တည်းမှာပင် မလာင်းကကက်မကျးရွာမှ ဦးမမာင်မရွှေသန်း

အသက် (၃၉)နှစ်နင
ှ ့် ၎င်း၏သား ေစ်သူ မမာင်စးို နိုင်လင်း အသက် (၁၇)နှစ် နှစ်ဦးအား ဟင်းခင်းခခံစည်းရိုး
ကာရံမနစဉ် ၎င်းစစ်မကကာင်းမှ မခါ်မဆာင်သွားငပီး တစ်ရွာတည်းမန ဦးမမာင်ထွန်းသိန်း အသက်(၃၈)နှစ်ကို
လည်း မနအိမ်မှ မခါ်မဆာင်သွားခဲ့ပါသည်။ မပါင်းတုတ်မကျးရွာအုပ်စု သူမဌးကုန်းမကျးရွာမှ ဦး ေူမမာင်
သန်း အသက်(၂၂) နှစ်အား လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်မှ လည်းမကာင်း၊ ၎င်းမကျးရွာမန မမာင်မမာင်မစာသန်း
အသက်(၁၉)နှစ်ကိုလည်း ၎င်းမန့ ၎င်းအချန်ိ မှာပင် မနအိမ်မှ မခါ်မဆာင်သွားခဲ့သည်။ ထိုသို့ တရားမဲေ
့ မ်းဆီး
မှုများသည် လက်ရှိ မန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အမရးကို ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်ရန် ခဲယဉ်းမနမသးသည်။ နှစ်ဘက်
တပ်များနှင့် တိုက်ပွဲမကကာင့် မသဆုံး ခင်းနှင့် ဒဏ်ရာရ ခင်း အရပ်သားများအား မိမိတို့ထင် မင်ယူဆသလို
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HRV Coalition.
စွပ်စ၍
ွဲ ဥပမဒမဲ့ေမ်းဆီး ခင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်း၊ သတ် ေတ် ခင်း၊ မိမိတပ်ေွဲ့ေင်များ၏ မမတာ်မတရား
သည့်လုပ်ရပ်ကို တာေန်ယူ၊ တာေန်ခံရန် ငင်းဆန် ခင်းတို့မှာ မည်သည့် လက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်းအတွက်
မဆို ကျင့်ေတ်သိက္ခာမဲ့ရာမရာက်ငပီး ပည်သူလူထု၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက်
လက်နက်ကိုင်ရပါသည်ဆိုမသာ တပ်မမတာ်တစ်ရပ်၏ အမ ခခံအကျဆုံး ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်မန
သည်။

၆.၄.၁

ြေတေားြြေ်းဆီးချုပ်မနှာင် ခင်းနှင့် ထိန်းသိြေ်း ခင်း

စိတ်ထင်တိုင်း ေမ်းဆီးချုပ်မနှာင် ခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်း ခင်းသည် မတရားမသာလုပ်ရပ်တစ်ခု ေစ်ငပီး
လွတ်လပ်ခွင့်ကို ချုးမောက်
ိ
ခင်းတစ်မျုးလည်
ိ
း ေစ်သည်။ မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင် ခင်း၊ ချုပ်မနှာင် ခင်း၊
ထိန်းသိမ်း ခင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်းနှင့် အ ခားမသာ ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မသာ လူမဆန်မသာ လုပ်ရပ်
များမကကာင့် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ ပိုမို ေစ်ပွားမစခဲ့သည်။ တရားမေင် ေမ်းဆီး ချုပ်မနှာင် ခင်းနှင့်
များ ေစ်သည်။

စိတ်ထင်တိုင်းေမ်းဆီး ခင်း

(သို့)

တရားမေင်ေမ်းဆီး ခင်းမှ

လွတ်မ မာက် ခင်းသည်

အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရးမကကညာစာတမ်း အပိုဒ် ၉ တွင် ပဋ္ဌာန်းထားမသာ အမ ခခံကျမသာ
အခွင့်အမရးတစ်ခု ေစ်သည်။ ၂၂
မန်မာနိုင်ငံရှိ အချု့မသာမနရာများတွ
ိ
င် ထိုသို့ေမ်းဆီးချုပ်မနှာင် ခင်း၊ ထိန်းသိမ်း ခင်းနှင့် အစအန
မေျာက် ခင်းများသည် အမှုအခင်းများအ ေစ် မန့စဉ်ကကုံမတွ့ မင်မတွ့မနရပါသည်။ ထိုကိစ္စရပ်များမကကာင့်
နစ်နာသူများမပါ်ထွက်လာငပီး

၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်မသာမိသားစုများအထိ

သက်မရာက်မှုများရှိလာသည်။

တစ်နည်းအား ေင့် ထိုကဲ့သို့မသာ ေမ်းဆီးချုပ်မနှာင် ခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်း ခင်းများသည် လူတို့၏ အသက်
အိုးအိမ် စည်းစိမ်များသာမက စီးပွားမရး၊ ပညာမရး၊ ကျန်းမာမရး၊ လူမှုမရးစသည့် ကဏ္ဍမပါင်းစုံတွင်
ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ရှိလာနိုင်မပသည်။ စိတ်ထင်တိုင်းေမ်းဆီးချုပ်မနှာင် ခင်းသည် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်
အမရးစာချုပ်များ လူ့အခွင့်အမရးနှင့်သက်ဆိုင်မသာ

ပဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆန့်ကျင်ငပီး လွတ်လပ်ခွင့်ကို

ဆုံးရှုံးမစသည်။ ဥပမာများမှာ တရားေင်အမ ခအမနမရှိမသာ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဆုံးရှုံး ခင်း၊ အ ပည် ပည်
ဆိုင်ရာ

လူ့အခွင့်အမရးမကကညာစာတမ်းတွင်

ပဋ္ဌာန်းထားမသာ

အခွင့်အမရးနှင့်

လွတ်လပ်ခွင့်များကို

ဆုံးရှုံး ခင်း၊ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ မကကညာစာတမ်းနှင့် အ ခားသက်ဆိုင်ရာစာချုပ်များတွင် မော် ပထားသည့်
အတိုင်း မျှတမသာတရားခွင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသည့် တရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုအငပီးတွင် လွတ်လပ်
ခွင့်ဆုံးရှုံး ခင်းတို့ ေစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်မရးလွတ်လပ်ခွင့်ကို အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံမရးအခွင့်
အမရးဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာတမ်း၏ အပိုဒ် ၉ တွင် ပဋ္ဌာန်းထားသည်။ ၎င်းသည် အထူးသ ေင့် ေမ်းဆီးရန်
စိစစ်ထားမသာမနရာများသည် တရားမေင် ေစ်မန ခင်း၊ ေမ်းဆီးရသည့်အမကကာင်းကို နစ်နာသူမှ သိရှိခွင့်
မရ ခင်း၊ နစ်နာသူ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အမရးများအား မလးစားမှုမရှိ ခင်း၊ နစ်နာသူသည်
သင့်မတာ်မသာ အချန်ိ ကာလတစ်ခုအတွင်း တရားရင်ဆိုင်ခွင့်မရှိ ခင်းစသည့် အမ ခအမနများအမပါ် မူတည်
မပသည်။ အချု့မသာကိ
ိ
စ္စရပ်များတွင် တရားမေင်ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခင်းသည် စစ်ရာဇေတ်မ၊ှု လူသား
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ထိန်းသိမ်း ခင်းများသည် တစ်နည်းအား ေင့် အစိုးရဆန့်ကျင်သူများအား ေိနပ
ှိ ်ရန် ငခိမ်းမ ခာက်မှုနည်းဗျူဟာ
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ဒုက္ခမ မပုံ
မျုးနွ
ိ ယ်အမပါ် ဆန့်ကျင်မသာရာဇေတ်မှု (သို့) လူမျုးတု
ိ န်းသတ် ေတ်မှု၏ ရာဇေတ်မှုအ ေစ် သတ်မှတ်နင
ို ်
သည်။ ယခုမနာက်ပိုင်းတွင် ပဋိပက္ခ ေစ်ပွားချန်ိ (သို့) တင်းမာမှုကာလအတွင်း မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်
ခင်းတို့သည် ကကီးမားမသ နိုင်ငံမရးငခိမ်းမ ခာက်မှုတစ်ခု ေစ်လာသည်။၂၃
ရုပ်ပုံ (၂) တက်ကကလှုပ်ေှားသူ တစ်ဦးကို တေားရုံးထုတ် ြြေ်းဆီးလာပုံ

ယမန့မခတ်တွင်

အကျဉ်းမထာင်များနှင့်

ေမ်းဆီး ခင်း

လုပ်ရးို လုပ်စဉ်များမှာ

အထူးသ ေင့်

အာဏာရှင်နင
ို ်ငံများတွင် အမ ခခံကျမသာ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါေင်မနသည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအေွဲ့၏ အဆိုအရ
မည်သည့်ချုပ်မနှာင်မှုတွင်မဆို

လူသားအားလုံးအတွက်

အကာအကွယ်မပးသည့်

မူေါဒများရှိသည်။

အမ ခခံမူေါဒများမှာ(၁)

ေမ်းဆီး ခင်းဆိုသည်မှာ ကျူးလွန်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စခ
ွဲ ံရသူ (သို့) အာဏာပိုင်တစ်ဦးဦး

၏ လုပ်ရပ်မကကာင့် လူတစ်မယာက်အား ေမ်းဆီးသည့်အ ပုအမူကိုဆိုလိုသည်။
(၂)

ထိန်းသိမ်းခံရသူဆိုသည်မှာ ပစ်မှုအတွက် ပစ်မှုထင်ရှားငပီး တရားစီရင်ခံရ ခင်းမှလွဲ၍ ကိုယ်ပိုင်

လွတ်လပ်ခွင့်မရသူကို ဆိုလိုသည်။
(၃)

မထာင်ချခံရသူဆိုသည်မှာ ပစ်မှုတစ်ခုခုအတွက် ပစ်မှုထင်ရှား ခင်းမကကာင့် လွတ်လပ်ခွင့် တားဆီး

ခင်း ခံထားရသူကို ဆိုလိုသည်။
(၄)

ထိန်းသိမ်း ခင်းဆိုသည်မှာ အထက်မော် ပခဲ့သည့်အတိုင်း ထိန်းသိမ်းခံထားရသူများ၏ အမ ခအမန

ကို ဆိုလိုသည်။
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(၅)

မထာင်ချ ခင်းဆိုသည်မှာ

အထက်မော် ပပါအတိုင်း

မထာင်ချခံရသူများ၏

အမ ခအမနကို

ဆိုလိုသည်။
(၆)

တရားဥမပမဒဆိုင်ရာ (သို့) အ ခားမသာ အာဏာပိုင်ဆိုသည်မှာ ဥပမဒနှင့်အညီ ေစ်မသာ တရား

သူကကီး (သို့) အ ခားမသာ ရာထူးအရည်အချင်းနှင့် ပည့်ေမသာ အာဏာပိုင်များကို ဆိုလိုသည်။၂၄
ထို့မကကာင့် စိတ်ထင်မသာ ေမ်းဆီးချုပ်မနှာင် ခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်း ခင်းသည် ကမ္ဘာ့မနရာအနှံ့အ ပား
တွင် ေစ်ပွားမနမသာ ေစ်ရပ်တစ်ခု ေစ်ငပီး အမကကာင်းအရင်းများစွာမကကာင့် နစ်နာသူများ မန့စဉ်တိုးပွား
လျက်ရှိသည်။

၎င်းသည်

တရားမေင်လုပ်မဆာင်မှုများနှင့်

သက်ဆိုင်မနငပီး

ဥပမဒ ပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်

ဆန့်ကျင်သည့်အ ပင် လူ့အခွင့်အမရး ချုးမောက်
ိ
မှုများလည်း ေစ်ပွားမစသည်။ ထို့မကကာင့် ထိုသို့မသာ
လုပ်ရပ်မျုးသည်
ိ
လူတို့၏လွတ်လပ်ခွင့်များအား တားဆီးပိတ်ပင်ထားမသာ တံတိုင်းများသေွယ် ေစ်မနငပီး
ကမ္ဘာတစ်ေန်းရှိ လူမပါင်းများစွာ သည် လွတ်လပ်ခွင့်များ ဆုံးရှုံးမနရမပသည်။
မန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားမသာ ထိုကျူးလွန်သည့် ေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှုများသည် သိသာ
မှုများက သိသာထင်ရှားစွာပါရှိသည်။ အကျုးအမကကာင်
ိ
းမဲ့ ေမ်းဆီးထားမသာ အရပ်သားများအား လွှတ်မပး
ရန် အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းများ၏ အစဉ်မ ပတ် ထုတ် ပန်မတာင်းဆိုချက်များမှာ လူသားတိုင်း လူ့အခွင့်
အမရးနှင့် အညီ၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ၊ တရားဥပမဒနှင့်အညီ ရှင်သန်မနထိုင်ခွင့်ကို လျစ်လျူရှုထားသည့်
လက်ရှိ တရားဥပမဒစိုးမိးု မှုကို ယုံကကည်နင
ို ်မှုနည်းပါးလာသည့် သမဘာ ေစ်မနသည်။

ရုပ်ပုံ (၃) ၂၀၁၉ ပဋိပက္ခ ြစ်ပွားမနမသာ ေခိုင်စစ်ပွဲအတွင်း ြြေ်းဆီးနှိပ်စက်ခံေမသာ အေပ်သားတစ်ဦး
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ထင်ရှားစွာများ ပားမနသည်ကို မတွ့ရှိရငပီး အထူးသ ေင့် စစ်ပွဲများအတွင်း အရပ်သားများကို တရားမဲေ
့ မ်းဆီး

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၆.၄.၂

စစ်ပွဲတင
ွ ် အေပ်သားြေျား ထိခိုက်ဒဏ်ော ေေှိမစ ခင်း၊

လူတစ်ဦးတစ်မယာက်၏ ခန္ဓာကိုယ်အား ထိခိုက်နာကျင်မစသည့် မည်သည့်အနာတရမျုးကိ
ိ ုမဆို
ဒဏ်ရာ အနာတရဟု သတ်မှတ်နင
ို ်သည်။ ဤတွင် မမတာ်တဆထိခိုက်မိ ခင်းနှင့် အကကမ်းေက်မှုများမကကာင့်
ေစ်မပါ် လာမသာ ထိခိုက် ခင်းဟူ၍ ကွဲ ပားသည်။ တစ်စတ
ုံ စ်ဦးသည် အ ခားသူတစ်ဦးအား ပင်းထန်စွာ
နာကျင်မှု ေစ်မစမသာအခါ ၄င်းကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်း (သို့) ဒဏ်ရာအနာတရ ေစ်မစ ခင်းဟု သတ်မှတ်နင
ို ်
သည်။ ယမန့မခါတ်ကာလတွင် နိုင်ငံတကာဥပမဒ သုံးခု ေစ်မသာ လူ့အခွင့်အမရး ဥပမဒ၊ ဒုက္ခသည် ဥပမဒ၊
လူသား ခင်းစာနာမထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပမဒတို့က စစ်ပွဲတွင်း အရပ်သားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကို နိင်ငံ
တကာဥပမဒအရ အကာအကွယ်မပးထားသည်။၂၅

ထို့မကကာင့် စစ်ပွဲများအတွင်းသို့ လက်နက်ကိုင်များ၏

ပစ်ခတ်မှုမကကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကို ယခုအစီရင်ခံလွှာတွင် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများအ ေစ်
မှတ်တမ်းတင်မော် ပထားသည်။

မန်မာနိုင်ငံ၏ မင့်တက်လာမသာ ပည်တွင်းစစ်ပွဲများနှင့် သက်ဆိုင်ငပီး

အရပ်သားများ ထိခိုက်မှုသည် သိသာထင်ရှားလာသည်ကို တစ်နှစထ
် က်တစ်နှစ် သိသာလာငပီး ရခိုင်မဒသ
အချု့မနရာများတိ
ိ
ု့ အရပ်သားများ ရှိမနမသာ မကျးရွာများအနီး တိုက်ပွဲများ ေစ်ပွားမနသည်။ ဥပမာ ၂၀၂၀
ဇွန်လအတွင်း

ရခိုင် ပည်နယ် ရမသ့မတာင်ငမို့နယ်

မကျာက်တန်းမကျးရွာအနီး နယ်မ မရှင်းလင်းမရး

လုပ်မဆာင်မည် ေစ်မသာမကကာင့် မဒသခံများကို မနရပ်စွန့် ခွာရန် သတိမပးစာများ ထုတ် ပန်ခဲ့သည်မှာ
၂၆

စစ်ပွဲများသည် အရပ်သားမနထိုင်ရာများနှင့် နီးကပ်စွာ ေစ်မပါ်မနသည်ကို ထင်ဟပ်မနသည်။ ထိုကဲ့သို့

ရုပ်ပုံ (၄) ေခိုင် ပည်နယ် စစ်ပွဲြေျားအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ောေေှိမသာ အေပ်သားြေျား

ရုပ်ပုံ (၄)

ေခိုင် ပည်နယ် စစ်ပွဲြေျားအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ောေေှိမသာ အေပ်သားြေျား
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HRV Coalition.
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများတွင် အရပ်သားများ မနထိုင်ရာေန်းကျင်၊ ကားလမ်းမများတွင် မ မ မှုပ်မိုင်းများ၊
အမေးထိန်းမိုင်းများ မပါက်ကွဲမှုများမကကာင့် ထိခိုက်မှုများကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သည်။ အထူးသ ေင့်
၂၀၁၀ ခုနှစ် အလွန် စစ်ပွဲများတွင် နှစ်ဘက်လက်နက်ကိုင်များ၏ အမေးပစ် အမ မာက်ကျည်ဆန်များ
ကျမရာက်မှု မကကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကို ပိုမိုမှတ်တမ်းတင်နင
ို ်ခဲ့သည်။

၆.၄.၃

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်း

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမှလွတ်မ မာက် ခင်းသည်
ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်

ခင်းသည်

လူသိအများဆုံး

လူ့အသိုင်းအေိင
ု ်းတွင်

လူ့အခွင့်အမရးတစ်ခု ေစ်သည်။

သဟဇာတမ ေစ်မသာ

အရာတစ်ခု ေစ်ငပီး

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု တစ်ခုလည်း ေစ်သည်။ ထို့ ပင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူကို 'လူသားအားလုံး၏ရန်သူ'
အ ေစ် ရှု မင်ကကသည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို လူ့အခွင့်အမရး ကွန်ဗင်းရှင်းအပိုဒ် ၃ နှင့် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ
မကကညာစာတမ်းတွင် မည်သူမျှ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်း (သို့) လူမဆန်စွာဆက်ဆံမှု (သို့) အ ပစ်မပးမှုများကို
မခံရဟူ၍ မော် ပထားသည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်း၊ လူကုန်ကူး ခင်း၊ အမျုးသမီ
ိ
းများအမပါ် အကကမ်းေက်မှုနှင့်
ကမလးများအမပါ် အကကမ်းေက်မှု စသည့် အမျုးမျ
ိ ုးမသာ
ိ
အကကမ်းေက်မှုပုံစမ
ံ ျားကို လူ့အခွင့်အမရး ပဿနာ
များအ ေစ် အသိအမှတ် ပုခဲ့ကကသည်။ အမကကာင်းရင်းမှာ တစ်စတ
ုံ စ်ဦးအားအ ပစ်မပးရန်၊ ငခိမ်းမ ခာက်ရန်
(သို့) ထိုသူထံမှ သတင်းအချက်အလက်ရယူရန်တို့ ေစ်နင
ို ်မပသည်။
လူမဆန်စွာဆက်ဆံ ခင်း

(သို့)

အ ပစ်မပး ခင်းသည်

ပင်းထန်မသာ

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်

စိတ်ပင
ို ်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်များကို ေစ်မပါ်မစသည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို တား မစ်သည်မှာ နိုင်ငံတကာ
ဥပမဒ၏ အမ ခခံမူ ေစ် သည်။
တစ်စုံတစ်ဦးသည် အ ခားသူအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်းထန်မသာ ရက်စက်မှုကို
တမင်တကာ ေစ်မစသည့်အခါ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်းခံရသည်။ အမကကာင်းရင်းမှာ တစ်စတ
ုံ စ်ဦးအား အ ပစ်
မပးရန် (သို့) ငခိမ်းမ ခာက်ရန် (သို့) ၎င်းတို့ထံမှ သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူရန် ေစ်နင
ို ်သည်။
ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်းသည် လူတို့အား ဒဏ်ရာအနာတရ ေစ်မစ ခင်းအ ပင် အဆိုးဆုံးအမန ေင့် အသက်
ဆုံးရှုံးရသည်အထိ ေစ်မစနိုင်သည်။ အချု့မသာသူ
ိ
များမှာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်းမှ လွတ်မ မာက်လာမသာ်
လည်း သူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အမာရွတ်များကျန် ခင်း၊ ဒုက္ခတိ ေစ် ခင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ၊
ထိတ်လန့်မကကာက်ရွံ့မှုများမှာ သူတို့ဘေတစ်မလျှာက်လုံး ကျန်ရှိမနမပမည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အာဏာပိုင်
များသည် လူတစ်ဦးအား ရာဇေတ်မှုအတွက် ေန်ခံချက်ရယူရန် (သို့) ၎င်းတို့ထံမှ သတင်းအချက်အလက်
ရယူရန်

နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းကကသည်။

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်း

နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။

၎င်းတို့သည်

ရိုက်နှက် ခင်းနှင့် မရှာ့ရက
ို ် ခင်း၊ ကျင်စက် ေင့်တို့ ခင်းကဲ့သို့မသာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်မှုများရှိသည်။ ထို့ ပင်
မုဒိမး် မှု (သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရှက်ရ ခင်းကဲ့သို့မသာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမစာ်ကားမှုများလည်း ရှိနုင
ိ ်သည်။
သို့မဟုတ်

သူတို့သည်

နှိပ်စက်မှုများရှိနုင
ိ ်သည်။

အိပ်မရးပျက် ခင်း
ညှဉ်းပန်း

(သို့)

ကကာရှည်စွာ

နှိပ်စက် ခင်းသည်

တိုက်ပိတ် ခင်းကဲ့သို့

မည်သည့်အခါမျှ

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

တရားမမျှတမပ။

၎င်းသည်

ရိုင်းစိုင်းငပီး လူမဆန်သည့်အ ပင် တရားဥပမဒ စိုးမိုးမှုကို အကကမ်းေက်မှု ေင့် အစားထိုး ခင်းလည်း ေစ်သည်။၂၈
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HUMAN RIGHTS

လူ့အခွင့်အမရး မကကညာစာတမ်းအပိုဒ် ၅ တွင် တား မစ်ထားသည်။၂၇ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရး

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
နိုင်ငံတကာဥပမဒအရ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း ခင်းနှင့် အ ခားရက်စက်စွာ ဆက်ဆံ ခင်းသည် တရား
မေင်မပ။ သို့မသာ်လည်း ကမ္ဘာ့မနရာအနှံ့အ ပားတွင် ညဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများခံရမနရဆဲ ေစ်ငပီး အမျုးမျ
ိ ုးိ
မသာအုပ်စုများမှ ညှင်းပန်းနှိပ်စက် ခင်းကို ကျူးလွန်ငပီး နိုင်ငံတကာဥပမဒကို ဆန့်ကျင်မနကက ဆဲ ေစ်သည်။
ထို့မကကာင့်

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်းသည်

ချုးမောက်
ိ
မှုတစ်ရပ် ေစ်မပသည်။

လွန်စာွ အကျည်းတန်မသာ

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့်

ဆိုးရွားမသာ

သက်ဆိုင်မသာ

လူ့အခွင့်အမရး

အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ

လူသားချင်းစာနာမထာက်ထားမှုဥပမဒအရ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ေစ်မပါ်မစရန် နိုင်ငံမတာ်မအးဂျင့်တစ်ဦး
၏ သမဘာတူခွင့် ပုချက်၊ အမရးယူမဆာင်ရွက်မှု (သို့) ခွင့် ပုချက်သည် မလိုအပ်ပါ။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်း၊
ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်စွာ၊ လူမဆန်စွာ ဆက်ဆံ ခင်းများကို စစ်ပွဲများ အပါအေင်မနရာအားလုံးတွင် တား မစ်
ထားသည်။

၂၉

သို့မသာ်လည်း များစွာမသာနိုင်ငံများနှင့် လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများသည် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်း

ကို ယမန့ထိတိုင် ပုလုပ်မနကကဆဲ ေစ်သည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်းဆိုသည်မှာ ပင်းထန်မသာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်
ရာ (သို့) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု အနာတရ ေစ်မစမှု ေစ်သည်။ ၎င်းသည် နစ်နာသူများအတွက် ကျန်းမာမရး
ဆိုင်ရာဆိုးကျုးများ
ိ
မကကာခဏ ေစ်မပါ်မစသည်။ အဆိုးဆုံးအမန ေင့် အချု့မသာ
ိ
ဒဏ်ရာအနာတရ ေစ်မစ
ခင်း ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်းများသည် လူ့အသက်ကို ဆုံးရှုံးရသည်အထိ ေစ်မစနိုင်သည်။ အချု့မှ
ိ ာ အသက်
မဆုံးရှုံးသည့်တိုင်မအာင်

သူတို့၏

တစ်ဘေလုံး

ဒုက္ခတိအ ေစ်

မနထိုင်သွားကကရသူများလည်းရှိသည်။

ထို့မကကာင့် ဒဏ်ရာအနာတရ ေစ်မစ ခင်း (သို့) ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်းသည် ကကီးမားမသာလူ့အခွင့်အမရး
ချုးမောက်
ိ
မှုတစ်ခု ေစ်မပသည်။

မန်မာနိုင်ငံတွင်

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို

လူ့အေွဲ့အစည်းအတွင်း

မကကာက်ရွံ့မှုကို ပန့်ပွားမစမသာ အ ပစ်မပးမှုအ ေစ် အသုံး ပုကကသည်။ စစ်ပွဲများကကား မ မစာပင် ေစ်မနရ
သည့် အရပ်သားများသည် တရားမဲ့ေမ်းဆီးခံရ ခင်းနှင့်အတူ သတ် ေတ်ခံရမှုများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ၊
နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရမှုများကို မနာက်ဆက်တွဲ ခံစားရမပသည်။

၆.၄.၄

တေားြေဲ့သတ် ြတ် ခင်း

လူသားတစ်ဦး၏ အခွင့်အမရးများထဲတွင် ပထမဦးဆုံးမသာ လူ့အခွင့်အမရးမှာ အသက်ရှင်မနထိုင်
ပိုင်ခွင့်ပင် ေစ်သည်။
သမဘာတူခဲ့သည့်

ထိုမကကာင့်
နိုင်ငံများထဲတွင်

လူ့အခွင့်အမရးမကကညာစာတမ်းကို
အပါအေင် ေစ်မသာ

ပထမဦးဆုံးလက်မှတ်မရးထိုး

မန်မာ ပည်နင
ို ်ငံအမန ေင့်

နိုင်ငံသားများ၏

အသက်ရှင်ရပ်တည်ခွင့်ကို ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်ရန် အစိုးရတစ်ရပ်လုံးတွင် တာေန်ရှိမပသည်။ လူ့အခွင့်
အမရးဥပမဒများ၊

မန်မာနိုင်ငံဥပမဒများတွင်လည်း

သတ် ေတ် ခင်းကို နိုင်ငံမတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများ၊

အသက်ရှင်ရပ်တည်ခွင့်ကို

အာမခံထားငပီး

နိုင်ငံအတွင်းမနထိုင်သူ မည်သူမဆိုကကား

မရှိမစရန်

လက်နက်အင်အား အာဏာတလွဲကျင့်သုံးမှုများ ေင့် မ ေစ်မပါ်မစရန် ပဋ္ဌာန်းထားရမပမည်။ လူ့အခွင့်အမရး
အချု့သည်
ိ
နိုင်ငံမတာ်အမရးမပါ်အမ ခအမန၊ စစ်ပွဲများအတွင်း ကန်သတ်ခံရတတ်မသာ်လည်း လူတစ်ဦး
တစ်မယာက်၏ အသက်ရှင်သန်မှုကိုသည် မည်သည့်အမ ခအမနမဆိုတွင် မည်သည့်အစိးု ရ၊ အေွဲ့အစည်း၊
တစ်ဦးတစ်မယာက်မှ ကျူးလွန်မောက်ေျက်ခွင့် မရှိသင့်မပ။
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လက်နက်ကိုင်တပ်ေွဲ့အချင်းချင်းကကား မသဆုံးမှုများမှလွဲငပီး
ဂျနီီ ဗာကွန်ဗန်းရှင်း၊ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်း စာနာမထာက်ထားမှု
ဥပမဒ (International Humanitarian Laws) အရလည်း စစ်ပွဲတွင်
သာမန်နင
ို ်ငံသားများ၊

သုံ့ပန်းများ၊

မဆးစစ်သည်မတာ်များကို

သတ် ေတ် ခင်း လူမျုးတု
ိ ံးသတ် ေတ် ခင်းများကို မရှာင်ကကည်နင
ို ်ရန်
မရးသားမော် ပထားသည်။ ဥပမာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်မန့
တွင် ရှမ်း ပည်နယ် မ မာက်ပိုင်း မန်တုံငမို့နယ် အွယ်မလာရွာအနီး၊
နမ္မတူ-မန်

တုံ-နမ့်ခမ်း

မရွှေဂတ်စ်ပိုင်းလိုင်း

ကားလမ်းမမပါ်၌

ေစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲအတွင်း ၎င်းတို့၏ အမျုးသမီ
ိ
းမဆးမှူး ၆ ဦးမှာ
စစ်သုံ့ပန်းအ ေစ် ေမ်းဆီးခံရငပီးမနာက် မုဒိန်းကျင့် သတ် ေတ် ခင်း
ခံခဲ၃၀
့ ရသည်ဟု တအာင်းလက်နက်ကိုင်အေွဲ့မှ ထုတ်မော်မ ပာဆိုခဲ့
သည်။ ထိုကဲ့သို့ တိုက်ပွဲအတွင်း စစ်သုံ့ပန်းအ ေစ် ေမ်းဆီးခံခဲ့ရသူများ
အား သတ် ေတ် ခင်း၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း ခင်းနှင့် အုပ်စုလိုက် လိင်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ အဓမ္မ ပုကျင့် ခင်းတို့ကို ကျူးလွန် ခင်းသည် နိုင်ငံတကာ
ဂျနီဗာကွန်ဗန်းရှင်း

သမဘာတူညီချက်စာချုပ်ကို

ချုးမောက်
ိ
ခင်း ေစ်သည်။
၂၀၁၀

ပည့်နစ
ှ ်တွင်

နိုင်ငံမရးအကူးအမ ပာင်းနှင့်

အပစ်အခတ်ရပ်စဲမရး သမဘာတူညီချက်များ

စတင်ခဲ့မသာ်လည်း

မသမကကထိခိုက်မှုများကို ၂၀၁၁ခုနှစ၊် ၂၀၁၂ ခုနှစတ
် ို့တွင် ကချင်
စစ်ပွဲများ၊

ရခိုင်မ မာက်ပိုင်းပဋိပက္ခများမကကာင့်

ချုမောက်
ိ
မှုများကို

စစ်ပွဲများနှင့်အတူ

လူ့အခွင့်အမရး

မတွ့ရှိခဲ့ရငပီး

ချုးမောက်
ိ
မှု

များသည် တ ေည်း ေည်း ပိုမိုများ ပားလာသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်
ရိုဟင်ဂျာလူမျုးစု
ိ များအမပါ်

လူမျုးတု
ိ ံးသတ် ေတ်မှုများသည်လည်း

အမသအမပျာက်အရ ပိုမိုများ ပားသည်ကို မတွ့ရှိရသည်။ သို့မသာ်
အမှန်တကယ်

မသဆုံးသွားသူများ

စာရင်းကိုမူ

ယခုအချန်ိ ထိ

တိတိကျကျမကာက်ယူနင
ို ်မှု မရှိမသးဘဲ နိုင်ငံတကာအစီရင်ခံစာများ
တွင် ခန့်မှန်းမော် ပမှုများသာ မတွ့ရှိခဲ့ရသည်။ မသမကက သတ် ေတ်
ခံရမှုများသည် ထင်သာစွာ ပိုမိုစာရင်းမကာက်ယူ ရရှိမသာ်လည်း
နှိပ်စက်ခံရမှုများ၊

ေမ်းဆီးမှုများကိုမှု

အလွယ်တကူ

မရရှိခဲ့မပ။

လူ့အခွင့်အမရး ေစ်စဉ်များသည် အမကကာင်းအရာ တစ်ခုတည်းမပါ်
တွင်သာ မှတ်တမ်းတင်သည် ေစ်မသာမကကာင့် မသဆုံးမှု၊ နှိပ်စက်မှု၊
ညှဉ်းပန်းမှု၊

ေမ်းဆီးမှုများသည်

ချတ်
ိ ဆက်လျက်ရှိသည်။

မသဆုံးမှုများတွင် ေမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရမှုများကို
မတွ့ရှိရငပီး

၂၀

အ ခားလူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများနှင့်

ဥပမာ

ရာခိုင်နှုနး် ခန့်
တိုက်ရက
ို ်

ထိခိုက်မှုများ ရှိမပသည်။ မအာက်တွင် သတ် ေတ် မသဆုံးခံရမှုများ
ထဲမှ အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် သုံးသပ်တင် ပထားပါသည်။
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ဒုက္ခမ မပုံ

ဇယား ၃ . ရရှိထားမသာ မှတ်တမ်းများထဲမှစစ်ပွဲများ၊ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုမကကာင့် မသဆုံး၊
သတ် ေတ်ခံရမှုများ ပ ပိုင်ချပ်
ရရှိမှတ်တမ်းတင်ထားမသာ ၂၀၁၀ မှ ၂၀၂၀ ပည်နှစ် ဇွန်လထိအတွင်း မှတ်တမ်းတင်ထားမသာ
သတ် ေတ် ခံရမှုများ ေစ်စဉ်များတွင် ပည်သူ ၅၇၀၀ မကျာ်မသဆုံးခဲ့ရသည်ကို မှတ်တမ်းတင်နင
ို ်ခဲ့သည်။
ထိုအထဲတွင် ပစ်ခတ်သတ် ေတ်မှုမကကာင့်အရပ်သားများ မသဆုံးဒဏ်ရမသဆုံးမှုများသည် ၄၇ ရာခိုင်နှုနး် ေင့်
အများဆုံး ေစ်ငပီး မ မ မှုပ်မိုင်းများ၊ အမေးပစ်အမ မာက်များ၊ အရပ်သားများမနထိုင်ရာ မဒသအနီးတစ်ေိုက်
တွင် စစ် ေစ်ပွား ခင်းများမကကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ မသဆုံးမှုများ ၂၃ ရာခိုင်နှုနး် ေင့် မပါင်းလိုက်ပါက
စုစုမပါင်း လိုက်ပါက ရာခိုင်နှုနး် ၆၀ မကျာ် ေစ်သည်။ ထို့အ ပင် လက်နက်ကိုင်များက မကျးရွာများအတွင်း
ေင်မရာက်တပ်စငွဲ ပီး လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ မဆာင်ရွက်မှုများမကကာင့်လည်း မသဆုံးမှုများရှိမန
သည်။

မကျးရွာများ

မီးရှို့ခံရမှု၊

မနရပ်မှ

အတင်းမ ပာင်းမရွှေ့မှုမတွမကကာင့်

မသဆုံးရသည်မှာ

၁၀

ရာခိုင်နှုနး် ခန့်ရှိငပီး။ ၈ ရာခိုင်နှုနး် ခန့်မှာ မတရားေမ်းဆီးမှု၊ အစအနမရှိ မပျာက်ဆုံး ခင်းများ၊ အတင်းအဓမ္မ
လုပ်အားမပးခိုင်းမစမှုတို့ ေင့် ဆက်စပ် မသဆုံးမှုများသည်ကိုလည်း မတွရှိရသည်။ သတ် ေတ်ခံရမှုများ၏
၁၀ ရာခိုင်နှုနး် သည် ေမ်းဆီးနှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းမှုမတွ ေင့် မသဆုံးရသည်များကို မတွ့ရှိရသည်။
အထူးသ ေင့် အမျုးသမီ
ိ
းများမပါ် လိင်အကကမ်းေက်မဆာင်ရွက်ငပီး သတ် ေတ်မှုသည် စစ် ေစ်ပွားရာ
လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားမဒသများတွင် ဆက်လက် ေစ်ပွားမနသည်မှာ မသဆုံးမှု၏

၅ ရာခိုင်နှုနး် ထိ

ရှိမနသည်မှာ စစ်မဘးအတွင်း မန်မာနိုင်ငံ၏ အမျုးသမီ
ိ
းများ၏ လုံခခုံမှုနှင့် အသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်
မစာက့်မရှာက်ရန် အထူးလိုအပ်မကကာင်း မှတ်တမ်း ပုရပါသည်။
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၆.၅

ဇယား ၄ ။

မ မယာနှင့် သက်ဆိုင်မသာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ မှတ်တမ်း ပဇယား

အထက်ပါ ဇယားသည် နှစ်အလိုက် လူအစုအခပုံလိုက် ထိခိုက်ခံစားရမသာမကျးရွာများ၊ ပစ္စည်းမီးရှို့
ေျက်ဆီးခံရ ခင်း၊

လုယူသိမ်းစည်း ခင်း၊

နှိုင်းယှဉ် မော် ပထား ခင်း

မနရပ်မှမရွှေ့မ ပာင်းခံရ ခင်းများအား

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို

ေစ်ပါသည်။ အများအား ေင့် မကျးရွာများမီးရှို့ေျက်စီးခံရမှု၊ ပစ္စည်းဥစ္စာများ

ေျက်ဆီး ခင်းများ သည် အများဆုံး ေစ်ငပီး ရက္ခိုင့်တပ်မတာ် အပါအေင် မ မာက်ပိုင်းမဟာမိတ်အေွဲ့တို့နှင့်
ေစ်ပွားမသာ စစ်မီးများမကကာင့် ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ သည် နှစ်အလိုက် အစဉ်အတိုင်း အများဆုံး
မှတ်တမ်းတင်ထားရသည်။ စစ်မဘးများမကကာင့် မနရပ်မှစွန့် ခွာရမသာ ေစ်စဉ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် စီးပွားမရးများ
နိုင်ငံမတာ်စီမံကိန်းများမကကာင့် ေယ်ရှားခံရမသာ
ခုနှစ်များတွင်

တ ေည်း ေည်းများ ပားလာငပီး

ေစ်စဉ်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉
၂၀၂၀

ပည့်နစ
ှ ်

ဇွန်လထိ

၆

လအတွင်းသည်

ကျန်မသာနှစ်များနှင့်ယှဉ်လျှင် ပိုမိုေယ်ရှားမရွှေမ ပာင်းမှုများက မှတ်တမ်း တင်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ အထက်ပါ
လူအစုလိုက်အခပုံလိုက် လူမှုအကျုးစီ
ိ းပွားထိခိုက်ရမသာ စုစုမပါင်း ေစ်စဉ် ၁၁၁၉ ခုရှိငပီး ယခုအချန်ိ ထိ
မသာင်းချမသာ
ီ
စစ်မဘးဒုက္ခသည်စခန်းများကို ရခိုင်၊ ကချင်၊ ရှမ်း ပည်မ မာက်ပိုင်းများတွင် ဆက်လက်
ေွင့်လှစ်မနရငပီး ထိုသူတို့၏ စားေတ်မနမရးမှာ တိကျမသချာမသာ အကာအကွယ်အစီအမံများ မရှိမသးမပ။
၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀

ပည်နှစ် ဇွန်လထိ အရပ်သား ၂ သိန်းခန့်သည် အထက်ပါ လူ့အခွင့်အမရး

ချုးမောက်
ိ
မှုများကို ယမန့တိုင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများလည်းရှိမနငပီး မသဆုံးမှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။
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မ ြေယာနှင့် သက်ဆိုင်မသာ လူ့အခွင့်အမေးချုးမြာက်
ိ
ြေှုြေျား

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၆.၅.၁ မ ြေယာြေျား၊ ပစ္စည်းဥစ္စာြေျားကို သိြေ်းဆည်း ခင်း
မ မယာများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာသိမ်းဆည်း ခင်းဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဥပမဒအရ နိုင်ငံမတာ် (သို့)
အချုပ်အ ခာ အာဏာအသုံး ပုမှုအတွက် သိမ်းဆည်း ခင်း ေစ်သည်။ ၎င်းကို အမစာပိုင်း မရာမအင်ပါယာ
ကတည်းက မတွ့ရှိခဲ့ငပီး ကမ္ဘာတစ်ေန်းရှိ နိုင်ငံအများစုတွင် ပုံစအ
ံ မျုးမျ
ိ ုးိ ေင့် တည်ရှိမနသည်။ အချု့မသာ
ိ
မနရာများတွင် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ရာဇေတ်မတ
ှု ရားရုံး၏ ပဋ္ဌာန်းချက်အရ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ၌
စစ်ပွဲ၏ လိုအပ်ချက်များမကကာင့် ရန်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းယူ ခင်း (သို့) ေျက်ဆီး ခင်းသည် နိုင်ငံတကာ
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများတွင်

၃၁

စစ်ရာဇေတ်မှု ေစ်သည်။

၄င်းနှင့်ပတ်သက်မသာ

စည်းမျဉ်းများကို

နိုင်ငံတကာရှိ စစ်မရးနှင့်ဆိုင်မသာ လက်စစ
ွဲ ာအုပ်မ မာက်များစွာတွင် မော် ပထားသည်။ ထို့ ပင် တစ်စုံတစ်ဦး
၏ ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်း ခင်း (သို့) ေျက်ဆီး ခင်းသည် နိုင်ငံများစွာ၏ ဥပမဒအရချုးမောက်
ိ
ခင်းတစ်ရပ်
ေစ်သည်။
မန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း လယ်သမားများအမပါ် မ မယာသိမ်းဆည်းမှူများ အများအ ပားရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် တွင် ဧရာေတီတိုင်းရှိ ဦးလေင်းအမည်ရှိ လယ်သမားတစ်မယာက်၏ ၃၅ ဧကရှိမသာ
မ မကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ ထိုသူအား မ မယာသိမ်းခံရမှုနှင့် မမး မန်းမသာအခါ ၎င်းသည်
သူ့ဘေတွင်

ကကီးမားမသာ

သိမ်းဆည်း ခင်းမခံရခင်က

ဆုံးရှုံးမှုများစွာ

ခံစားခဲ့ရသည်ဟု

လယ်ယာလုပ်ငန်းကို

၁၄

နှစ်မကျာ်

မ ေကကားခဲ့သည်။

သူသည်

လုပ်ကိုင်လာခဲ့သူ ေစ်သည်။

လယ်ယာမ မမရှိမတာ့သည်အခါ သူသည် လက်လုပ်လက်စားအလုပ်သမားတစ်ဦးအ ေစ် စတင်ခဲ့ငပီး ရံေန်ရံခါ
ငါးေမ်းသည့်အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ကိုင် သည်။ ယခုတွင်သူ၏ တစ်မန့တာေင်မငွမှာ ၄၅၀၀ ကျပ်ထပ်
ပိုမရမပ။

ယမန့မခတ်တွင်

ပု ပင်မရးလုပ်ငန်းစဉ်၏

မ မယာနှင့်

ပတ်သက်မသာ

အဓိကစိန်မခါ်မှုတစ်ခု

ေစ်သည်။

အ ငင်းပွားမှုများသည်

မန်မာနိုင်ငံ၏

၎င်းတွင်သိမ်းဆည်း ခင်းနှင့်

ေျက်ဆီး ခင်း

နှစ်မျုးလု
ိ ံးပါေင်မပသည်။ ထို့အ ပင် မ မယာသိမ်းဆည်းမှုများနှင့် အတင်းအဓမ္မ နှင်ထုတ် ခင်းများသည်
ဆယ်စုနစ
ှ ်များစွာကတည်းကပင် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ၏ အဓိကလက္ခဏာ
ေစ်သည်။

အစိုးရအရာရှိများ၊

စစ်တပ်တပ်မှူးများနှင့်

အ ခားမသာ

အေွဲ့အစည်းများမှ

သူတို့၏ကိုယ်ကျုးအတွ
ိ
က် မ မယာများသိမ်းဆည်း ခင်းသည် လယ်သမားများအမန ေင့် အခက်အခဲများစွာ
ရင်ဆိုင်ကကုံမတွ့ခဲ့ရသည်။ အာဏာပိုင်များသည်လည်း ထိခိုက်နစ်နာသူများအတွက် မ ေရှင်းမပး ခင်းမရှိဘဲ
ေွံ့ငေိုးမရးအစီအစဉ်များကိုသာ တိုး မှင့်လုပ်မဆာင်ခဲ့သည်ဟု တက်ကကလှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးက သုံးသပ်ခဲ့သည်။
ထို့အ ပင်

စစ်တပ်နှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

အေွဲ့အစည်းများသည်

နယ်မ မ

အမ မာက်

အများကို သိမ်းပိုက်ရန်အတွက် တိုက်ခိုက်မှုများ ေင့် လုံခခုံမရးအမကကာင်း ပ အခွင့်မကာင်းယူခဲ့သည်ဟု
ဆိုသည်။ အချု့မနရာများတွ
ိ
င် မူလလယ်ပိုင်ရှင်ကိုပင် သိမ်းဆည်းမသာမ မကို ပန်လည်သီးစားချလုပ်ကိုင်
မစသည်မှာလည်း မ ပာင်မ ပာင်တင်းတင်း လူ့အခွင့်အမရးနှင့် နိုင်ငံသားများ၏ မ မယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိခိုက်
မစ ခင်း ေစ်မစသည်ဟု မ မသိမ်းခံရသူတစ်ဦးက မ ပာဆိုခဲ့သည်။
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HRV Coalition.
မှတ်တမ်းများတွင် ထိုကဲ့သို့မသာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ဥပမဒအရ အကာအကွယ်
မပးမှုအချု့ရှ
ိ ိမသာ်လည်း အစိုးရတာေန်ရှိသူများသည် အသိမပး ခင်း၊ အမလျာ်မပး ခင်း
မရှိဘဲ လယ်ယာမ မများကို မကကာခဏ သိမ်းဆည်းခဲ့ကကငပီး လယ်သမားများ၏ ေင်မငွ
အရင်းအ မစ်နှင့် ပုံမှန်စားနပ်ရိက္ခာ အရင်းအ မစ်များကို ဆုံးရှုံးမစခဲ့သည်။ ရလဒ်အမန ေင့်
မမရမတွက်နင
ို ်မသာ မကျးလက်မိသားစုများသည် ၎င်းတို့၏ စားေတ်မနမရး၊ ကျန်းမာမရး
မစာင့်မရှာက်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏သားသမီးများ ပညာမရးအတွက် များစွာရုန်းကန်ခဲ့ကကရသည်။
မန်မာနိုင်ငံ၏ မ မယာအသုံး ပုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မတမဟာင်း ဦးသိန်းစိန်
အစိုးရ လက်ထက်တွင် လယ်ယာ မ မဥပမဒနှင့် မ မလွတ်၊ မ မလပ်၊ မ မရိုင်း ဥပမဒ (၂၀၁၂)
ကို မရးဆွဲခဲ့သည်။ ထိုဥပမဒသည် တိုင်းရင်းသား ပည်သူများနှင့် မတာင်သူလယ်သမားများ
၏

မ မယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နင
ှ ့်

မ မယာလုံခခုံမရးဆိုင်ရာကို

ငခိမ်းမ ခာက်သည့်

ဥပမဒဟု

အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ အေွဲ့အစည်းများက မေေန် ငင်းဆိုခဲ့ကကငပီး
NLD

အစိုးရတက်လာငပီးမနာက်ပိုင်း

ထို

မ မလွတ်၊

မ မလပ်၊

မ မရိုင်းဥပမဒကို

မ မလွတ်၊ မ မလပ်၊ မ မရိုင်းဥပမဒကို ၁၁ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၈ တွင် ပည်မထာင်စု
လွှတ်မတာ်မှ

အတည် ပုခဲ့ငပီး

မှတ်ပုံတင်ထားရန်

မ မလွတ်၊

ထိုဥပမဒအရ
မ မလပ်၊

မန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ

မ မရိုင်း

စီမံခန့်ခွဲမရး

မ မယာများကို
ဗဟိုမကာ်မတီက

မအာက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်မန့၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အမိန့်စာထုတ်ခဲ့ငပီး မတ်လ ၁၁ ရက်၊
၂၀၁၉ ခုနှစက
် ို မနာက်ဆုံးမန့အ ေစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
မှတ်ပုံတင်ရန် ငင်းဆို (သို့မဟုတ်) ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက မထာင်ဒဏ် ၂ နှစ်နှင့်
ကျပ်မငွ ၅၀၀၀၀၀ ဒဏ်ခံ ရနိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခဲ့မသာ်လည်း သမိုင်းအစဉ်အလာအရ
ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့မသာ သူတို့၏ မ မယာများကို ဆုံးရှုံးမည် ေစ်ငပီး နှစ် ၃၀ သုံးစွဲခွင့် လက်မှတ်
ကိုသာ ရရှိမည် ေစ်သည်။
ဤဥပမဒသည် တိုင်းရင်းသား ပည်သူများ၏ မ မများအား ဥပမဒလမ်းမကကာင်း
နှင့် အာဏာသုံး ခင်း ေင့် သိမ်းယူ သွားေွယ်ရှိငပီး NLD အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ေွဲ့စည်းထားသည့်
ပန်လည် သိမ်းဆည်းထားမသာ လယ်ယာမ မများနှင့် တ ခားနယ်မ မများ

ပန်လည်

စိစစ်မရး မကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် ကွဲလွဲသွားမပမည်။
၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လတွင် အာဏာယူခဲ့မသာ အမျုးသားဒီ
ိ
မိုကမရစီအေွဲ့ချုပ် (NLD)
အစိုးရအမန ေင့် ၎င်း ပဿနာများကိုမ ေရှင်းရန် ကကိုးပမ်းခဲ့မှုများကို နှစ်ဆတိုး မှင့်ခဲ့မသာ်
လည်း လယ်သမားအမ မာက်အများ ကျန်ရစ်မနခဲ့ငပီး ၎င်းတို့၏ အသက်မမွးေမ်းမကျာင်း
လုပ်ငန်းများနှင့် ၎င်းတို့မိသားစု၏ အနာဂတ်အတွက် မမသချာမမရရာ ေစ်မနခဲ့သည်။၃၂
မ မယာသိမ်းဆည်းမှုများသည်

မကျးလက်မနမတာင်သူလယ်သမားများအမပါ်

အချုးအစားမမျှ
ိ
တသည့် အကျုးိ သက်မရာက်မှူများရှိခဲ့သည်။ ထို ပဿနာ၏ကကီးမားမှုကို
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ပန်လည် ေည့်စက
ွ ် ပင်ဆင်ရန် ကကိုးပမ်းလာခဲ့သည်။ NLD အစိုးရ တက်လာငပီးမနာက်ပိုင်း

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

ရုပ်ပုံ ၅။ မစ်စဆ
ုံ ည် တည်မဆာက်မှု ရပ်တန့်ရန်နှင့် မ မသိမ်းယူမှုအတွက် ဆန္ဒ ပမန ခင်း

အသိအမှတ် ပုကာ
မတာင်းဆိုမှုများအား

မန်မာအစိုးရမှ

မကကာမသးမီနှစ်များ

စုံစမ်းစစ်မဆး ခင်း၊

အတွင်းမ မယာသိမ်းဆည်းမှုများ

မလျာ်မကကးမပး ခင်းနှင့်

အမပါ်

မ မယာများ ပန်လည်မပးအပ် ခင်း

အား ေင့် မ မယာသိမ်းဆည်းမှုများကိုမ ေရှင်းရန် အစပျုးမှု
ိ များစွာ ပုလုပ်ခဲ့ သည်။
၂၀၁၈ ဂျူလိုင်လ ၁၇ ရက်မန့တွင် လူ့အခွင့်အမရးမစာင့်ကကည့်မရးအေွ့ဲ (Human Rights Watch) မှ
“ကျွန်ုပ်တို့ ၏ မ မယာအတွက် မည်သည့်အရာမျှမရ၊ မ မယာသိမ်းဆည်းမှုမကကာင့် မန်မာ့လယ်သမားများ၏
ထိခိုက် နစ်နာမှုများ (Nothing for Our Land, Impact of Land Confiscation on Farmers in Myanmar)” အစီရင်ခံစာကို ထုတ် ပန်ခဲ့ငပီး သိမ်းဆည်းခံမ မယာများအတွက် မန်မာအစိုးရမှ မလျာ်မကကးမပးရန်
မတာင်းဆို ခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အမရးမစာင့်ကကည့်မရးအေွ့ဲ မှ အေွဲ့ေင်တချု့သည်
ိ
မန်မာနိုင်ငံရှိ ရှမ်း ပည်နယ်
မတာင်ပိုင်း၊ ဧရာေတီတိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းမဒသကကီးသို့ သွားမရာက်မလ့လာခဲ့ငပီး မတာင်သူ ၃၉ ဦးကို
မမး မန်းငပီးမနာက် အစီရင်ခံစာကို ထုတ် ပန်ခဲ့ ခင်း ေစ်သည်။၃၃
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ရုပ်ပုံ ၆။ မတာင်ယာ လယ်သမားများမှ မ မသိမ်းယာသိမ်းမှုများအမပါ် ဆန္ဒ ပမနစဉ်

အစီရင်ခံစာ၌ နစ်နာမှုအတွက် မလျာ်မကကးမမပး ခင်း၊ သိမ်းဆည်း ခင်းခံထားရသည့် မ မယာများ
မပါ်မှ ထွက်ခွာရန် သို့မဟုတ် လယ်ယာလုပ်ငန်းများကိုရပ်တန့်ရန် ငင်းဆိုမှု၊ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒ ပမှုအတွက်
လယ်သမားအမ မာက်အများသည် ရာဇေတ် ပစ်မှုဆိုင်ရာပုဒ်မများ ေင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရမကကာင်းမော် ပထား
သည်။
သိမ်းပိုက်ခံရမှုနှင့်အတူ

အတင်းအဓမ္မမရွှေ့မ ပာင်း ခင်းဆိုသည်မှာ အရပ်သား၏ မူလပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရငပီး စစ်ပွဲ၊ စီမံကိန်းများမကကာင့် မရွှေ့မ ပာင်းခံရ ခင်းများကို မှတ်တမ်းများအရ မတွ့ရှိရ
သည်။ ၎င်းတို့မှာ ဒုက္ခသည်များ၊ ခိုလှုံခွင့်မတာင်းခံသူများ၊

ပည်တွင်းမရွှေ့မ ပာင်းဒုက္ခသည်များ (IDPS)၊

ေွံ့ငေိုးမရး စီမံကိန်းများမကကာင့် အိုးအိမ်စွန့် ခွါရသူများ၊ သဘာေပတ်ေန်းကျင်နှင့် သဘာေမဘးအန္တရာယ်များ
မကကာင့် အိုးအိမ်စွန့် ခွာထွက်မ ပးရသူမျာအပါအေင် ပဋိပက္ခများ၊ တိုက်ပွဲများနှင့် အ ခားမသာအ ေစ်အပျက်
များမကကာင့် ေစ်မပါ်လာရသည်။
မရွှေ့မ ပာင်းမနထိုင်ရ ခင်းမှာ

ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ

အမကကာင်းရင်းများစွာရှိသည်။

ပထမတစ်ခုမှာ

ပဋိပက္ခမကကာင့် မရွှေ့မ ပာင်း ခင်း (Conflict-Induced Displacement) ေစ်သည်။ ၎င်းသည် လူမျုးမရး၊
ိ
ဘာသာမရး၊ နိုင်ငံမရး အ မင် (သို့) လူမှုမရးအုပစ
် ုများအမပါ် အမ ခခံ၍ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများမကကာင့်
လူများသည် မိမိတို့ အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွာထွက်မ ပးရသည့်အခါတွင်
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ေစ်မပါ်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာ
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ဒုက္ခမ မပုံ

ရုပ်ပု-ံ ၇ စစ်မဘးမရှာင်မနရသူ သက်ကကီးအဘွားအိုတစ်ဦး

ေွံ့ငေိုးမှုမကကာင့် မရွှေ့မ ပာင်း ခင်း (Development-Induced Displacement)

ေစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ

ေွံ့ငေိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုခုကို အမကာင် အထည်မော်ရန် ပုလုပ်ထားမသာမူေါဒများနှင့် စီမံကိန်းများမကကာင့်
လူများအား မိမိတို့မနရပ်မှ မရွှေ့မ ပာင်းခိုင်း ခင်း ေစ်သည်။ ဥပမာအမန ေင့် ဆည်များ၊ လမ်းများ၊ ဆိပ်ကမ်း
များ၊ မလဆိပ်များကဲ့သို့မသာ အမ ခခံ အမဆာက်အအုံစမ
ီ ံကိန်းများ၊ ငမို့ ပရှင်းလင်းမရး မဆာင်ရွက်ချက်များ၊
သတ္တုတူးမော်မရး၊

သစ်မတာ ပုန်းတီးမှုနှင့်

ထိန်းသိမ်းမစာင့်မရှာက်မရး

လုပ်ငန်းများစသည့်

လုပ်ငန်း

မဆာင်ရွက်ချက်များ ပုလုပ်ရန် မ ပာင်းမရွှေ့ရ ခင်း ေစ်သည်။ တတိယနှင့် မနာက်ဆုံးတစ်ခုမှာ သဘာေမဘး
အန္တရာယ်မကကာင့် မရွှေ့မ ပာင်း ခင်း (Disaster-Induced Displacement) ေစ်သည်။ ၎င်းသည် သဘာေမဘး
အန္တရာယ်များ (မရကကီး ခင်း၊ မီးမတာင် မပါက်ကွဲ ခင်း၊ မ မငပို ခင်း၊ မ မငလျင်လှုပ် ခင်း)၊ သဘာေပတ်ေန်း
ကျင်မ ပာင်းလဲမှုများ (သစ်မတာ ပုန်းတီးမှု၊ သဲကန္တာရ ေစ်ထွန်းမှု၊ မ မယာပျက်စီး ခင်း၊ ကမ္ဘာကကီးပူမနွး
လာမှု) နှင့် လူသားများမကကာင့် ေစ်မပါ်မစမသာ မဘးအန္တရာယ်များ (စက်ရမ
ုံ မတာ်တဆမှု၊ မရဒီယိုသတ္တိ
ကကမှု) စသည်တို့မကကာင့် မနရပ်မှစွန့် ခွာရ ခင်းကို ဆိုလိုသည်။၃၄
မကျးရွာများပျက်စီး မီးမလာင်မှုများ၊

ယခုအစီရင်ခံစာတွင် ပဋိပက္ခမကကာင့်

မူေါဒများမကကာင့် မ မသိမ်ယာသိမ်းခံရငပီး မနရပ်စွန့် ခွာရမှုများကို

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိသည်။
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HRV Coalition.
အတင်းအဓမ္မ မနရပ်စွန့် ခွာ တိမ်းမရှာင်ရ ခင်း အမ ခ
အမနများကို တုံ့ ပန်မှုသည် မဒသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင်
အမျုးမျ
ိ ုးိ ကွဲ ပားလျက်ရှိမနသည်။ တစ်နည်းအား ေင့် အတင်း
အဓမ္မ မနရပ်မှမ ပာင်းမရွှေ့ ခင်းသည် မကာင်းကျုးထက်
ိ
ဆိုးကျုးိ
များက ပိုမိုများ ပားမနသည်။ အဘယ်မကကာင့်ဆိုမသာ် တစ်စုံ
တစ်မယာက် သည် အ ခားတိုင်း ပည် (သို့) မနရပ်တစ်ခုသို့
မ ပာင်းမရွှေ့မသာအခါ သူသည် ခွဲ ခားဆက်ဆံခံရ ခင်း၊ မုန်းတီး
ခင်း၊ ေိနပ
ှိ ်ချုပ်ချယ် ခင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်းနှင့် သတ် ေတ်
ခင်းတို့ ခံရနိုင်မသာမကကာင့် ေစ်သည်။
မန်မာနိုင်ငံတွင် ေွံ့ငေိုးမှုနှင့်အတူ မ မယာသိမ်းဆည်း
မှုများရှိလာသည်။ ထိုအ ပင် ပဋိပက္ခ ေစ်မနမသာ မဒသများတွင်
တပ်မမတာ်နှင့် လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များမှ လုံခခုံမရးအမကကာင်း
မတွ့ရှိရသည်။

ရုပ်ပုံ ၈။
စစ်မရှာင်စခန်းတစ်ခုအမ ခအမန ဓာတ်ပုံ

၆.၅.၂

မကျးေွာြေျား၊ ပစ္စည်းဥစ္စာြေျားကို သိြေ်းဆည်း ခင်း (သို့)ြျက်ဆီး ခင်း

မကျးရွာများပစ္စည်းဥစ္စာများသိမ်းဆည်း ခင်း (သို့) ေျက်ဆီး ခင်းသည် ကကီးမားမသာ ကိစ္စရပ်တစ်ခု
ေစ်ငပီး နစ်နာသူများစွာမှာ မန်မာနိုင်ငံတွင် ယမန့တိုင်ခံစားမနရမပသည်။ အကျုးဆက်
ိ
အမန ေင့် ဆင်းရဲမှု
နှင့် ကကုံမတွ့မနရငပီး ကျန်းမာမရးမစာင့်မရှာက်မှု၊ စားေတ်မနမရး၊ ပညာမရးနှင့် အ ခားမသာ ကိစ္စရပ်များ
အတွက် ပင်ပန်းစွာ ရုန်းကန်မနကကရငပီး ကမလးအလုပ်သမားများလည်း မပါ်ထွက်လာမပသည်။ ၎င်းနှင့်
ပတ်သက်၍ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများ မန်မာနိုင်ငံတွင် ယမန့တိုင်တည်ရှိမနမသာ်လည်း အ မစ်
ပတ်မအာင် မမ ေရှင်းနိုင်ကကမသးမပ။ ထို့မကကာင့် ပစ္စည်းဥစ္စာသိမ်းဆည်း ခင်း၊ ေျက်ဆီး ခင်းနှင့် သက်ဆိုင်
မသာကိစ္စရပ်များမှာ မန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်တည်ရှိမနမပသည်။
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HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

ပည်သူလူထုတွင် သိုမလှာင်ထားမသာ စားနပ်ရိက္ခာများအား အစိုးရတပ်မှ တစ်ေက်အေွဲ့အစည်း
သို့ မမရာက်မစရန် ေျက်ဆီးသည့်သမဘာ ေင့် မီးရှို့ေျက်ဆီး ခင်းများရှိသည်ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသား မဒသခံ
တစ်ဦးမှ ေုန်း ေင့်မမး မန်းရာတွင် မ ေကကားခဲ့သည်။ အစိုးရတပ်မှ ပစ်ခတ်မသာ လက်နက်ကကီး ထိမှန် ခင်း၊
မီးရှို့ ခင်းနှင့် လုယက်ယူငင် ခင်းမကကာင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံး ခင်းများမှာ အငမဲတမ်းလိုလို
ေစ်ပွားမနသ ေင့် တရားဥပမဒစိုးမိးု မရး၊ ရပ်ရွာတည်ငငိမ်မအးချမ်းမရး၊ ပည်သူလူထု၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊
စည်းစိမ်အား ကာကွယ်မရးအား ထိခိုက်မှု ေစ်မစနိင်ပါသည်ဟု ထိုသူမှ ေည့်စက
ွ ်မ ပာခဲ့သည်။
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ဇယား ၅။

ပည်သူ့မေးောအခွင့်အမေးြေျား ြစ်မသာ မေးသားထုတ်မေခွင့်၊ လွတလ
် ပ်စွာစုမေးခွင့်၊
ထုတ် မြာ်မ ပာဆိုခွင့်၊ လှုပ်ေှားသွားလာခွင့်၊ ဘာသာမေးလွတလ
် ပ်ခွင့်ြေျား

ပည်သူ့မရးရာ အခွင့်အမရးများ ေစ်မသာ မရးသားထုတ်မေခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာစုမေးခွင့်၊
ထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်၊ လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်၊ ဘာသာမရးလွတ်လပ်ခွင့်များ ချုးမောက်
ိ
ခံရမှု
မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ပဇယား

ယခုဇယားသည် နိုင်ငံမရးအခွင့်အမရးများ ေစ်မသာ လွတ်လပ်စွာစုမေးခွင့်၊ ထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်၊
လှုပ်ရှား သွားလာခွင့်၊ ဘာသာမရးလွတ်လပ်ခွင့်များကို နှိုင်းယှဉ်မော် ပထားပါသည်။ ထို့ ပင် လုံခခုံမရးအရ
အာဏာသုံးငပီး သွားလာခွင့်များကို ပိတ်ပင်မှုများ၊ ငငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်မော်မှုများအမပါ် အမနှာက်အယှက်
ေစ်စဉ်များကို လည်း နှိုင်းယှဉ်မော် ပထားသည်။ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာများ တိုးတက်လာမှု၊ အလုပ်ရစ
ုံ က်မှုဇုန်များ
တိုးတက်လာမှု၊ မီဒီယာဥပမဒများ၊ အလုပ်သမားဥပမဒ၊ လယ်ယာမ မဥပမဒ၊ အသင်းအေွဲ့ဥပမဒ၊ ငငိမ်းချမ်းစွာ
စုရးုံ စီတန်း လှည့်လည်မှု ဥပမဒများနှင့်အတူ ထိုဥပမဒပါ အခွင့်အမရးများကို ချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများသည်လည်း
ပိုမိုကျူးလွန်ခံ လာရသည်။ အထူးသ ေင့် ၂၀၁၄ ခုနှစတ
် ွင် ပညာမရးဥပမဒ ပု ပင်မ ပာင်းလဲမရး ဆန္ဒ ပမှုများ
နှင့်အတူ အစိုးရ၏ မကျာင်းသားများ၊ တက်ကကလှုပ်ရှားသူများ၏ အထက်ပါအခွင့်အမရးများကို ကန့်သတ်
လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ တွင် အလုပ်သမားအမရးများ၊ လယ်မ မဥပမဒ၊ လူနည်းစုလူမျုးများ၏
ိ
အခွင့်အမရး၊
စစ်ဆန်ကျင်မရးများမကကာင့်

ငငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒ ပမှုများ

ပိုမိုတိုး မင့်လာသလို

အစိုးရဘက်ကလည်း

လွတ်လပ်စွာစုစည်းမှုကို တား မစ်မသာ မဒသန္တရ အမိန့်များမကကာင့် တက်ကကလှုပ်ရှားသူများ၊ အလုပ်သမား၊
လယ်သမားများအမပါ် ပိုမိုေိနပ
ှိ ်မှုများကို ထင်သာ မင်သာ ပုလုပ်လာခဲ့သည်။
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ဒုက္ခမ မပုံ

ရုပ်ပုံ ၉။ လူငယ်များမှ အင်တာနက် ေတ်မတာက်မှု၊ မီဒီယာများအား သတင်းရယူမှုကန့်သတ် ခင်းများအား
ရပ်တန့် ရန် ဆန္ဒ ပမနပုံ
တစ်ေက်တွင်လည်း လူမှုမီဒီယာအားမကာင်းလာသည်နှင့်အမျှ အစိုးရနှင့် စစ်တပ်ကိုမေေန်မသာ
အမကာင့် ပိုင်ရှင်များကို ပုဒ်မများ ေင့် တရားစွဲဆိုမှုများသည် ၂၀၁၄ မှစငပီး စစ်တပ်နှင့် အစိုးရဘက်မှ
ပိုမိုေိနပ
ှိ ်မှုများ လုပ်မဆာင်လာခဲ့ငပီး ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနှစတ
် ို့သည် အထက်ပါ အခွင့်အမရးများချုးမောက်
ိ
ခံရမှု
၁၀ နှစ်အတွင်း အ မင့်ဆုံး ေစ်ခဲ့သည်။
ဘာသာမရးလွတ်လပ်ခွင့်နင
ှ ့်ပတ်သတ်ငပီး

၂၀၁၅

ခုနှစမ
် ှစတင်ငပီး

ကျူးလွန်မောက်ေျက်မှုများ

ပိတ်ပင်မှုများ ရှိလာခဲ့သည်။ လူနည်းစုကိုးကွယ်မှု ေစ်မသာ အစ္စလန်ဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို
ပစ်မှတ်ထား

တိုက်ခိုက်မှုများရှိသည်။

အထူးသ ေင့်

၂၀၁၇

ရခိုင်မ မာက်ပိုင်းပဋိပက္ခ ေစ်ချန်ိ တွင်

ဘာသာမရးအစွန်းမရာက် လှုပ်ရှားမှုများ အရှိနအ
် ဟုန် ေင့် လှုပ်ရှားလာသည်ကို မတွ့ရသည်။ အစိုးရမှလည်း
တာေန်ယူ တာေန်ခံမှု မရှိသလို တိကျမသာကာကွယ်မှုကိုလည်း မမပးစွမ်းနိုင်ခဲ့မပ။ မနာက်ပိုင်းတွင်
ထိုအစိးု ရလှုပ်ရှားမှုများကို အမရးယူမှုများရှိခဲ့မသာ်လည်း ယခင်ပိတ်ပင်တား မစ်ထားမသာ ဘာသာမရး
အမဆာက်အအုံများ

ပန်လည်ေွင့်လစ်ရန်နှင့် တိကျမသာ ဘာသာမရးလွတ်လပ်ခွင့်ကို အကာအကွယ်
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မပးနိုင်မည့် ဥပမဒ ပဋ္ဌာန်းမှုကို မဆာင်ရွက် ခင်းမရှိမသးမပ။ သွယ်ေိုက်မသာလူအအခွင့်အမရး ချုးမောက်
ိ
မှု
များအ ေစ် လုံခခုံမရးအမကကာင်း ပ သွားလာမှုပိတ်ပင်မသာ ေစ်စဉ်များကိုလည်း မတွ့ရှိရသည်။ စစ်တပ်များ
မှ မကျးရွာအတွင်း တပ်စက
ွဲ ာအရပ်သားများအား ေင်ထွက်သွားလာခွင့်ပိတ်ပင် ခင်း၊ စစ်မဘး မရှာင် ပည်သူ
များအား ကယ်ဆယ်မရးရိက္ခာများ မပးပိ့မ
ု ှုအားတား မစ် ခင်းအစရှိသည် သွယ်ေိုက်မသာ လူ့အခွင့်အမရး
ချုးမောက်
ိ
မှုများကိုလည်း မှတ်တမ်း ပုထားပါသည်။ ၂၀၁၂ ကချင် စစ်မဘးတွင် ၁၀ ကကိမ်နှင့် ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈
တွင် ၈ ကကိမ်စီ ေင့် အများဆုံးနှစမ
် ျားအ ေစ် မှတ်တမ်းတင်ရပါသည်။ အထက်ပါ ေစ်စဉ်မပါင်း ၂၉၆၆ ခုကို
မှတ်တမ်း ပုနိုင်ငပီး စုစုမပါင်းလူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများ၏ ငါးပုံနစ
ှ ်ပုံခန့် ေစ်ငပီး ထို ေစ်စဉ်များသည်
လက်ရှိ မန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကမရစီအကူးအမ ပာင်းအတွက် အလွန်အမရးပါမသာ အချက် အလက်များလည်း
ေစ်သည်။

လွတလ
် ပ်စွာ မေးသားထုတမ
် ေခွင့်နှင့် ြေီဒီယာ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်

၂၀၀၈ ေွဲစည်းပုံအမ ခခံဥပမဒကို ပင်ဆင်ရန်၊ ဒီမိုကမရစီနှင့် လူ့အခွင့်အမရးကို တိုး မှင့်ကာကွယ်
မည်ဟူမသာ ကတိကေတ်များ ေင့် မရွးမကာက်ခံအစိုးရများ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ စတင်တက်မရာက်လာခဲ့ကက
သည်။

သို့မသာ်

တစ်ပိုင်းတစ်စ

လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်၊
ေွင့်လှစ်မပးခဲ့မသာ်လည်း

တစ်ေက်က

စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်များကို
တပ်မမတာ်နှင့်

တစ်ေက်က

အစိုးရတာေန်ရှိသူများက

တရားစွဲဆို ခင်း ေမ်းဆီး ခင်း၊ အာမခံမရမသာဥပမဒများ ပဋ္ဌာန်း ခင်းတို့မကကာင့် မန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်စွာ
ထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုနှင့် မီဒီယာလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်သည် ဒီမက
ို မရစီစံနန
ှု ်း ပည်ေစွာ မရရှိမသးဟု မ ပာဆိုရမပ
မည်။ ထိုကဲ့သို့ စံနှုနး် မ ပည့်မှုများမှ အဓိကဆိုရလျှင် ဒီမိုကမရစီမဆန်မသာ လွတ်လပ်မှုကို ေိနပ
ှိ ်ချုပ် ခယ်
ထားမသာ နိင်ငံတကာစည်းမျည်းဥပမဒမူမဘာင်များနှင့် မသွေည်မသာဥပမဒများသည် အစိုးရကို လူ့အခွင့်
အမရးချုးမောက်
ိ
ရန်

ပန်လည်ခွင့် ပုမနသကဲ့သို့

မော်မဆာင်မနသည်။

၂၀၁၂

ခုနှစ်

ဩဂုတ်လတွင်

စာမပစိစစ်မရးကို ေျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ထို့မနာက် ဆက်သွယ်မရးဥပမဒ (Telecommunication Law)၊
သတင်းမီဒီယာဥပမဒ၊ ပုံနိပ
ှ ် ခင်းနှင့် ထုတ်မေ ခင်းလုပ်ငန်းဥပမဒနှင့် ရုပ် မင်သံကကားနှင့် အသံထုတ်လွှင့် ခင်း
ဥပမဒ အစရှိသည်များကို

ပဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ထိုဥပမဒ၏ မူလရည်မှန်းချက် ေစ်မသာ အရည်အမသွး မင့်

ေန်မဆာင်နင
ို ်ရန်၊ အသုံး ပုသူများကို အကာအကွယ်မပးရန်များကို မပးမဆာင်ရမည်ထက်

လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုနှင့် မီဒီယာ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်မစသည့် တရားစွဲဆိုမှုများ ေစ်မပါ်လာခဲ့သည်။ ၃၆
ထိုဆက်သွယ်မရးဥပမဒတွင် ၆၆(ဃ) ပုဒ်မ (ဆက်သွယ်မရးကွန်ယက်တစ်ခုခုကို အသုံး ပု၍ ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးအား မ ခာက်လှန့်မတာင်းယူ ခင်း၊ အသမရေျက် ခင်း၊ မနှာင့်ယှက် ခင်း၊ သို့မဟုတ် ငခိမ်းမ ခာက် ခင်း)
သည် အများစုအသုံး ပုငပီး အာမခံမရမသာရဲအမရးပိုင် ပစ်မှုအ ေစ် တရားစွဲမှုများ စတင်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၅
ခုနှစ်

နိုေင်ဘာလတွင်

ကဗျာဆရာမမာင်မဆာင်းခသည်

သူ၏

လူမှုကွန်ရက်မပါ်တွင်မရးသားခဲ့မသာ

ကဗျာတစ်ပုဒ်မကကာင့် ထိုပုဒ်မ ေင့် အစိုးရ၏ ပထမဆုံး တရားစွဲဆိုခံရသူ ေစ်လာသည်။ ထိုမနာက် Eleven
Media Group ၊ The Voice Daily ၊ Myanmar Now ၊ သူရိယမနေင်း
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အစရှိသည့် မီဒီယာတိုက်များ

HUMAN RIGHTS

၆.၆.၁

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
အပါအေင် ထင်ရှားမသာ လူ့အခွင့်အမရး တက်ကကလှုပ်ရှားသူများကိုလည်း ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ကို အသုံး ပု
တရားစွဲဆို ခင်း ေင့်

မီဒီယာနှင့်

တက်ကကသူများ၏

လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မရးသားမှု၊

စာနယ်ဇင်း

လွတ်လပ်ခွင့်များကို ထိခိုက်ေိအားမပးလျက် ရှိသည်။ ၂၀၁၇ ဩဂုဏ်တွင် ၆၆(ဃ) အပါအေင် အချု့မသာ
ိ
ဆက်သွယ်မရးဥပမဒပါ ပုဒ်မများကို အစိုးရက အာဏာနှင့် ဥပမဒကို တလွဲအသုံးချမနပါသည်ဆိုမသာ
မေေန်မှုမှုများကို မ ေမလျာ့ ခင်းအား ေင့် ဥပမဒ ပု
လူ့အခွင့်အမရးစံနှုန်း

ပု ပင်မ ပာင်းလဲမပးခဲ့မသာ်လည်း ဒီမက
ို မရစီစံနန
ှု ်း

ပည့်မီရန် လိုအပ်မနမသးပါသည်။ အထူးသ ေင့် အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းများက

ေျက်သိမ်းရန် လိုလားမတာင်းဆိုမနမသာ ၆၆(ဃ) ကို အာမခံမပးနိုင်သည့် ပစ်မှုအ ေစ် မလျှာ့ချမပးရုံသာ
မ ေမလျာ့ခဲ့သည်။ ထိုဆက်သွယ်မရးဥပမဒအ ပင် ရာဇေတ်ပုဒ်မများ ေစ်မသာ အိမ်မကျာ်နင်းမှု ပုဒ်မ ၄၅၁၊
အသမရေျက်မှု (ပုဒ်မ ၅ေေ၊ ၅ေ၁ နှင့် ၅ေ၂)၊ မတရား အသင်းဆက်သွယ်မှု ဥပမဒပုဒ်မ ၁၇(၁)၊ နိုင်ငံမတာ်
ပုန်ကန်မှု ပုဒ်မ ၁၂၂၊ နိုင်ငံမတာ် အကကည်ညိုပျက်မစမှု ၅၀၅ (ခ)၊ ငငိမ်ေပ်မရးပျက် ပားမစရန် အကကံ ေင့်
တမင်မစာ်ကားမှု (ပုဒ်မ ၅ေ၄) - ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု၊ ပစ်မှု ဆိုင်ရာဥပမဒပုဒ်မ ၃၅၃ ေတ္တရားမနှာင့်ယှက်မှု
အစရှိသည့်

ဥပမဒပုဒ်မများ ေင့်

တရားစွဲဆိုခဲ့ငပီး

(အများအား ေင့်

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ခင်းစီအ ပင်

မီဒီယာတိုက်တစ်ခုလုံးကို တရားစွဲဆိုမှုများကိုလည်း ကျင့်သုံးလာခဲ့ကကသည်။ အထူးသ ေင့် တပ်မမတာ်မှ
တရားလို ပုလုပ်၍ စွဲမသာအမှုများသည် အများစု ေစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်

ဥပမဒကို

ပဋ္ဌာန်းနိင
ု ်ရန် ၂၀၁၇ ခုနှစမ
် ှ စတင် ကကိုးစားမသာ်လည်း ယခုအချန်ိ ထိ ပဋ္ဌာန်းနိုင် ခင်းမရှိမသးဘဲ ၂၀၁၄
ဆက်သွယ်မရးဥပမဒပါ မီဒီယာများ၏ လွတ်လပ်စွာမရးသားမော် ပခွင့်ကို ေိနပ
ှိ ်မှုများစွာ တရားစွဲဆိုမှု
များစွာ ေင့် ဆက်လက်ချုးမောက်
ိ
ခံမနရသည်။
ထိုအထက်ပါ ဆက်သွယ်မရး ဥပမဒ၊ သတင်းရပိုင်ခွင့်များအ ပင် အရပ်ေက်အေွဲ့အစည်းများက
မတာင်းဆို ထားမသာ ပု ပင်ရန် သို့မဟုတ် ပယ်ေျက်ရန် လိုအပ်မနသည့် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ရန်
ေစ်မစသည့်

ဥပမဒများမှာ

မတရားအသင်းများအက်ဥပမဒ(၁၉၀ဂ)

အက်ဥပမဒ(၁၉၂၃) အမရးမပါ်စီမံမှုကာလ အက်ဥပမဒ(၁၉၅၀)၊

မန်မာနိုင်ငံအစိုးရ

လျှု့ေှ
ိ က်ချက်

ရုပ် မင်သံကကားနှင့် ဗီဒီယိုဥပမဒ(၁၉၉၆)

ရုပ် မင်သံကကားနှင့် ဗီဒီယိုဥပမဒ (၁၉၉၆)အား ပင်ဆင်သည့်ဥပမဒကို ၂၀၁၈ ခုနှစတ
် ွင် သမ္မတက လက်မှတ်
မရးထိုး ပင်ဆင်ခဲ့မသာ်လည်း

လွတ်လပ်စွာမရးသားထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်ကို

အကာအကွယ်မပးနိုင်မည့်

အချက်များကို ထည့်သွင်း ပင်ဆင်ခဲ့ ခင်းမဟုတ်ပါ။ ၊ ကွန်ပျူတာပညာေွံ့ငေိုးမရးဥပမဒ(၁၉၉၆) ၊ ရုပ်ရှင်ဥပမဒ
(၁၉၉၆) ၊ အီလက်ထမရာနစ် ဆက်သွယ်မဆာင်ရွက်မရးဥပမဒ(၂၀ေ၄)၊ ဆက်သွယ်မရးဥပမဒ(၂၀၁၄)၊
တရားရုံးများကို မထီမဲ့ မင် ပုမှု ဥပမဒ(၂၀၁၃)၊ သတင်းမီဒီယာဥပမဒ(၂၀၁၄)၊ ပုံနိပ
ှ ် ခင်းနှင့်ထုတ်မေ ခင်း
လုပ်ငန်းဥပမဒ(၂၀၁၄)၊

ရုပ် မင်သံကကားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့် ခင်းဥပမဒ(၂၀၁၅)နှင့်

နိုင်ငံသားများ၏

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လုံခခုံမှုကို ကာကွယ်မပးမရးဥပမဒ (၂၀၁၇)တို့ ေစ်ကကသည်။၃၇
မန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရမှသည် ၂၀၁၀ အထိ အစိုးရအဆက်ဆက်တွင် နိုင်ငံပိုင်
မီဒီယာများ၊ (သို့) အစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့် သမဘာထားကိုက်ညီမသာ မီဒီယာအနည်းအကျဉ်းမှ နိုင်ငံမတာ်
မူေါဒများကို ေန့်ချ ခင်
ိ း၊ အ ပန်အလှန်မရှိမသာသတင်းများကို ပည်သူများထံ တင်ဆက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၁
ခုနှစ်မှ

စတင်ငပီး

မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ပငပီး
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ပုဂ္ဂိုလိကပိုင်စာနယ်ဇင်းများ၊

မီဒီယာများ၊

HRV Coalition.
ရုပ်သံတင်ဆက်ခွင့်များ၊

မရဒီယိုများကို

ပန်ကကားမရးေန်ကကီးဌာနပိုင်

တင်ဆက်ခွင့် ပုလာမသာ်လည်း

နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများ ေစ်မသာ

မန်မာအလင်း မန့စဉ်သတင်းစာ၊ မကကးမုံမနစဉ်သတင်းစာ၊

မန်မာရုပ် မင်

သံကကား၊ နိုင်ငံတကာရုပ် မင်သံကကား၊ စစ်တပ်ပိုင် မေတီရုပ် မင်သံကကား စသည့်မီဒီယာများက နိုင်ငံပိုင်အ ေစ်
ဆက်လက်တည်ရှိမနငပီး အစိုးရနှင့် စစ်တပ်၏ အာမဘာ်များကို ေါဒ ေန့် ခင်းများကိုသာလျှင် အဓိကထား
လုပ်မဆာင်သည်။ ထိုနုင
ိ ်ငံပိုင်မီဒီယာများက အစီုးရနှင့် စစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အမရးမောက်ေျက်ခံရမှုများကို
မော် ပ ခင်းမရှိရံသ
ု ာမက ကျူးလွန်ခံရသူများ၊ ကျူးလွန်မှုများကိုလည်း လမ်းလွှဲမစနိင်သည့် တစ်ေက်သတ်
သတင်းများကိုသာလျှင် ပည်သူများကို တင် ပသည်။

ဥပမာ ပည်တွင်းစစ်များ၊ ရခိုင် ပည်မ မာက်ပိုင်း

အမရးများတွင် နှစ်ေက်မျှတမသာ သတင်းပိုချမှုမရှိဘဲ အစိုးရနှင့် စစ်တပ်၏ ေါဒ ေန့်ရုံ အသုံး ပုရုံသာမက
ပုဂ္ဂလိကပိုင်စာနယ်ဇင်းများ၊ မီဒီယာများ၊ ရုပ်သံတင်ဆက်ခွင့်များကိုလည်း ထိုလူ့အခွင့်အမရးကိစ္စများနှင့်
ပတ်သက်လျှင် သတင်းရယူခွင့် တားဆီးပိတ်ပင်မှုများ၊ မတရားအသင်း ေင့် ဆက်သွယ်သည့်ဟု တရားစွဲဆို
ခင်းများ၊ အ ခားမသာ ဗျူရိုကရက်ယန္တရားများ ေင့် မနှာင့်ယှက်မှုများ ကကုံမတွ့ရသည်။ ဥပမာဆိုရလျှင်
ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ သတင်းမထာက်နှစမ
် ယာက်၏ အင်းဒင်ရွာမှ ရခိုင် ပည်မ မာက်ပိုင်း အစုလိုက်အခပုံ
တရားစွဲဆို ခင်း၊

ထိုသို့အမှုဆင်ေမ်းသည်ကို

ေုတ်မထာင်ချ ခင်း၊

၃၈

မကကာမီ မန်မာနိုင်ငံ အစိုးရလျှု့ေှ
ိ က်ချက်အက်ဥပမဒ ေင့်

ထုတ်မော်သက်မသ ပုမသာ

သတင်းမထာက်များကို

ရဲမှူးမိးု မအာင်နိုင်ကို

နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှ

အလုပ်

သစ္စာမောက်များသေွယ်

ပုံမော်မဆာင် ခင်းများကို ပုလုပ်သည်ကို မတွ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထိုအ ပင် ရခိုင်မ မာက်ပိုင်းမန ရိုဟင်ဂျာများအား
မိမိအိမ်မိမိ

မီးရှို့ထွက်မ ပးသည်၊

ဘဂသလားမဒ့ရှ်နုင
ိ ်ငံမှ

ကူးမ ပာင်းလာမသာ

တရားမေင်မရွှေ့မ ပာင်း

သူများ ေစ်သည် အစရှိသည့် အမုန်းသတင်း၊ လူမျုးမရး
ိ
ပဋိပက္ခမဆာင်နိင်သည့် ေါဒ ေန့်သတင်းများကို
ေန်မေခဲ့သည်။၄၀
စစ် ေစ်မနမသာမနရာများ အထူးသ ေင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတာ်နှင့် စစ် ေစ်မနမသာ ရခိုင်နှင့် ချင်း ပည်နယ်
မနရာများ၊ ရိုဟင်ဂျာအများစုမနထိုင်မသာ မနရာများကို အင်တာနက် ေတ် ခင်းများ ယခုတိုင် မဆာင်ရွက်မှု
များရှိသည်။

ထိုမဒသမှ

သတင်းများ၊

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံမနရမှုများကိုလည်း

သတင်းရယူခွင့်၊ တင်ဆက် ေန့်ချခွိ င့်မရှိမပ။ ထိုသတင်းများကို တင်ဆက်မနမသာ

လွတ်လပ်စွာ

Narinjara News

နိရဥ္စရာ သတင်း မီဒီယာကို ေမ်းဆီးပိတ်ပင်မှုပင် ရှိခဲ့သည်။ ဆင်ဆာစနစ်ကို ေျက်သိမ်းခဲ့မသာ်လည်း

စစ်တပ်နှင့်

အာဏာပိုင်များက

သတင်းမီဒီယာများမပါ်

ေိအားမပးလျှက်ရှိငပီး

မီဒီယာတိုက်များ၏

ရပ်တည်ချက် အာမဘာ်များအမပါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ရန် ကကိုးစားမှုများရှိသည်ကို မတွ့ကကုံမနရသည်။ ၂၀၁၂ မှ
စတင်ငပီး

ယခင် ပည်ပမရာက်

မန်မာအမ ခ ပု

ရုပ်သံမီဒီယာများ ေစ်မသာ

(Democratic voice of Burma)၊ မဇ္ဈမိ မီဒီယာတို့ ေင်မရာက်လာမသာ်လည်း

ဒီမက
ို ရစ်တစ် မန်မာအသံ
နိင်ငံမတာ်ပိုင်ရုပ်သံလွှင့်

မန်မာအသံ (MRTV)မအာက် ဒီဂျစ်တယ် လိုင်းများမအာက်တွင်သာ တင်ဆက်ခွင့်ရရှိသည်။ သို့မသာ်
လက်ရှိတွင် နိုင်ငံ ခား သတင်းမီဒီယာများ ေစ်မသာ ဘီဘီစီ၊ အာရှအသံ (Voice of Asia)၊ လွှတ်လပ်မသာ
အာရှမရဒီယို (Radio Free Asia) အစရှိသည့်

ပည်ပ မီဒီယာများလည်း လုပ်ငန်းမဆာင်ရွက်မှုများ

ရှိမပသည်။
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လိုက် သတ် ေတ်ခံရမှုသတင်း မရးသားမော် ပငပီး

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

ရုပ်ပုံ ၁၀။ ထင်ရှားမသာ လူ့အခွင့်အမရး လှုပ်ရှားသူ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကကီးအား တပ်မမတာ်အမပါ်
လူမှုကွန်ရက်တွင် မေေန်မှု ေင့် ရုံးထုတ်လာစဉ်
မန်မာနိုင်ငံသည် PEN Myanmar နှင့် မိတ်ေက် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုနှင့် မီဒီယာ
စာနယ်ဇင်း

လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်

လုပ်မဆာင်မနမသာ

အေွဲ့အစည်းများ၏

မန်မာနိုင်ငံ

လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်မော်မ ပာဆို မရးသားခွင့် အမ ခအမနအကဲ ေတ် ခင်း အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစထ
် ိ
သုံးသပ်မှုများအရ မဆိုစမလာက် မကာင်းမွန်တိုးတက်မှုသာရှိငပီး ထင်သာ မင်သာမသာ ပု ပင်မ ပာင်းလဲ
မှုများကို မမတွ့ရှိရမပ။ ဥပမဒ ပင်ဆင် သုံးသပ်မှုများရမသာ်လည်း နိုင်ငံတကာစံနှုနး် များ၊ လူ့အခွင့်အမရး
အမပါ်

အမ ခ ပုမရးစွဲထား ခင်းများမရှိဘဲ

အစိုးရအားမေေန်မှုများအမပါ်

မဆာင်သည့် ဥပမဒ ပုမှုများရှိလာသည်ဟု တင် ပထားသည်။

ကာကွယ်သည့်သမဘာ

၄၁

အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းများ အမန ေင့်လည်း

သုမတသနများ၊ အစီရင်ခံစာများကို အွန်လိုင်းမပါ်တွင် ေန့်ချရာတွ
ိ
င်လည်း ဆက်သွယ်မရးပုဒ်မများ ေင့်
ငငိစွနး် မည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်မနကကရငပီး သတင်းအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွင့်၊ ေန့်ချပိိ ုင်ခွင့်တို့ကို အာမခံမပးနိုင်
သည့် အကာအကွယ် ဥပမဒ မရှိသည်ကို သုံးသပ် မထာက် ပ ကကသည်။
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၆.၆.၂

လွတလ
် ပ်စွာစုမေးပိုင်ခွင့်၊ ဆန္ဒထုတမ
် ြာ်ပိုင်ခွင့်နှင့် စီတန်းလှည်လည်ပိုင်ခွင့်

လူတိုင်းတွင် မည်သည့်အမ ခအမနတွင်မဆို သူ၏ထင် မင်ချက်များ၊ အကကံဉာဏ်များနှင့် အမတွး
အ မင်များကို မော်ထုတ်မေမျှပင
ို ်ခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းကို လူ့အခွင့်အမရးတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်မော်မ ပာဆို
ခွင့်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်သည် လူ့အေွဲ့အစည်းတစ်ခုအား ဒီမိုကမရစီ
နည်းကျ ေစ်မစရန် လိုအပ်မသာ လူ့အခွင့်အမရးတစ်ရပ် ေစ်သည်။ ၎င်းသည် အလွန်ကျယ် ပန့်မသာ်လည်း
ကန့်သတ်ချက်များ ရှိမနသည်။ လူတစ်ဦးတစ်မယာက်၏ လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်သည် အ ခားသူ
တစ်ဦး၏ အခွင့်အမရး (သို့) လူ့အေွဲ့အစည်း၏ တန်ေိုးများကိုချုးမောက်
ိ
သည့်အချန်ိ တွင် ကန့်သတ်ခံရသည်။
ဥပမာအမန ေင့် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာမပများ၊ အများ ပည်သူလုံခခုံမှု၊ အမျုးသားလု
ိ
ံခခုံမရး၊ လျှု့ေှ
ိ က်သတင်း
အချက်အလက်၊

ကုန်သွယ်မရးလျှု့ေှ
ိ က်ချက်များ

(သို့)

မူပိုင်ခွင့်ချုးမောက်
ိ
ခင်းများ၊

ကိုယ်ပိုင်ဘေကို

ချုးမောက်
ိ
ခင်း၊ အသမရေျက်မှု၊ မုန်းတီးမစမသာစကားများ၊ ညစ်ညမ်းမသာအမ ပာအဆိုများ စသည့်ကိစ္စရပ်

ထိုအ ပင်

အမုန်းစကား

(Hate

Speech)

သည်

လွတ်လပ်စွာ

၄၂

ထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့် ေင့်

အကာအကွယ် မမပးနိုင်သည့်အ ပင် အ ပစ်မပးနိုင်မသာ အမှုကိစ္စရပ်တစ်ခု ေစ်သည်။ ၎င်းသည်လူတစ်ဦး
တစ်မယာက် (သို့) လူတစ်စုအမပါ်တွင် မုန်းတီးမှုနှင့် အကကမ်းေက်မှုများကို လှုံမဆာ်မပးနိုင်သည်။ ၎င်းအား
နိုင်ငံမတာ်မှ တရားေင်တား မစ် အ ပစ်မပးနိုင်သည်။၄၃ လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်သည် မီဒီယာများ
အား အထူးအခွင့်အမရးနှင့် တာေန်များမပးသည်။ ယမန့မခတ်မီဒီယာအသုံး ပုမှုမှာ ပိုမိုကျယ် ပန့်လာငပီး
အများ ပည်သူအကျုးစီ
ိ းပွားနှင့် သက်ဆိုင်မသာ ကိစ္စရပ်များကို မီဒီယာမှတစ်ဆင့် လူ့အေွဲ့အစည်းအား
အသိမပးလျက်ရှိမနသည်။

ထို့မကကာင့်

လွတ်လပ်မသာ

သတင်းမီဒီယာများနှင့်

အရည်အမသွးရှိမသာ

စာနယ်ဇင်းပညာတို့ကို ဒီမက
ို မရစီလူ့အေွဲ့အစည်း၏ မစာင့်ကကည့်မရးအေွ့ဲ ဟု မှတ်ယူကကသည်။ ဤအခန်း
ကဏ္ဍမကကာင့် လူ့အခွင့်အမရးသည် စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့် သတင်းမီဒီယာများအား သူတို့၏ လုပ်ငန်း
တာေန်များကို မဆာင်ရွက်ရာတွင် ကာကွယ်မပးသည်။ ထို့မနာက် လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုပိုင်ခွင့်တွင်
မိမိစိတ်ေင်စားမသာ သတင်း အချက်အလက်များအား လွတ်လပ်စွာ မေမျှပိုင်ခွင့်သာမက လွတ်လပ်စွာ
ရယူပိုင်ခွင့်လည်းရှိသည်။ အဘယ်မကကာင့်ဆိုမသာ် နိုင်ငံသားတစ်မယာက်၏အခွင့်အမရးတွင် အများ ပည်သူ
နှင့် အချု့မသာအမ
ိ
ခအမနများ၌ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများမှပိုင်ဆိုင်မသာ ကန့်သတ်ထားသည့် သတင်း
အချက်အလက်များကို ရယူပိုင်ခွင့် ပါေင်မပသည်။ ၄၄
တစ်ခါတစ်ရံတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်မော်မ ပာဆို ခင်းသည် လူတစ်ဦးတစ်မယာက်၏ စိတ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာကို လွယ်ကူစွာထိခိုက်မစနိုင်သည်။ ယမန့မခတ်တွင် အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက်များ အသုံးများလာ
ကကငပီး အချင်းချင်းပုတ်ခတ်မ ပာဆိုမှုများ၊ ေိနပ
ှိ ် ခင်းများကို မန့စဉ်နှင့်အမျှ မတွ့ မင်နင
ို ်မပသည်။ အဆိုးဆုံး
အမန ေင့် ထိုကဲ့သို့မ ပာဆိုခံရ ခင်းများမကကာင့် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မှုများလည်း ယမန့ထိတိုင် ရှိမနဆဲပင်
ေစ်သည်။ ထို့မကကာင့် မည်သို့ပင် မ ပာဆိုပိုင်ခွင့်ရှိမစကာမူ တစ်ေက်လူ၏ အရှက်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်မစ
သည်အထိ မ ပာဆို ခင်းများမှာ လူ့အေွဲ့အစည်းအတွက် အလွန်အကျည်းတန်မသာ လုပ်ရပ်တစ်ခု ေစ်သည်။
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များနှင့်ဆက်စပ်၍ လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုများကို နိုင်ငံအလိုက် ကန့်သတ်မှုရှိမပသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

ရုပ်ပုံ ၁၁။ တက္ကသိုလ်မကျာင်းသားများမှ ပညာမရး ပု ပင်မ ပာင်းလဲမှုအတွက် ဆန္ဒ ပထုတ်မော်မနစဉ်
အချုပ်အား ေင့်ဆိုမသာ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်သည် ဒီမက
ို မရစီ၏ အသက်မသွးမကကာ
ေစ်သည်။ ေွံ့ငေိုးဆဲနင
ို ်ငံများနှင့် ေွံ့ငေိုးငပီးနိုင်ငံများ၊ လွတ်လပ်မသာ ဒီမိုကမရစီနင
ို ်ငံများနှင့် လွတ်လပ်မသာ
လူ့အေွဲ့အစည်းများ၌ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ ခွဲ ခားဆက်ဆံမှုနှင့် အ ခားမသာ အမကကာင်း ပချက်အမျုးမျ
ိ ုးမကကာင်
ိ
့
လွတ်လပ်စွာ
ထို့မကကာင့်

ထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်ကို
လူ့အေွဲ့အစည်းအတွင်း

အ ပည့်အေရယူရန်

အမရးကကီးမသာ

ရုန်းကန်မနကကမသာအုပ်စုများရှိမနသည်။

ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍

မိမိ၏အကကံဉာဏ်ကို

လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်နင
ှ ့် သတင်းအချက်အလက် ရယူခွင့်တို့သည် မည်သည့် လူ့အေွဲ့အစည်း
တွင်မဆို ေွံ့ငေိုးတိုးတက်မှုအတွက် အမရးကကီးမသာအခန်းကဏ္ဍမှ ပါေင်မပသည်။
မန်မာနိင်ငံတွင် ငငိမ်းချမ်းစွာ စုမေး ခင်းနှင့် ငငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည်လည် ခင်းဥပမဒကို ၂၀၁၁တွင်
ပဋ္ဌာန်းခဲ့ငပီး

၂၀၁၄

နှင့်

ပင်ဆင်မရးဆွဲခဲ့ကကသည်။

၂၀၁၆

တို့တွင်

သို့မသာ်

၂၀၁၈

နိင်ငံတကာစံနှုနး် ၊
တွင်

ဒီမိုကမရစီများနှင့်အညီ

လက်ရှိဥပမဒကို

ေစ်နင
ို ်ရန်

လွတ်လပ်စွာစုမေးပိုင်ခွင့်အတွက်

ပိုမိုတင်းကျပ်မသာ ေိနပ
ှိ ်မှု ေစ်မစနိုင်မည့် အချက်များထည့်သွင်းမရးစွဲရန် အာဏာရအစိုးရပိုင်းမှ ကကိုးစားခဲ့
သည်။

၄၅

ထိုအချက်အလက်များတွင် ၄၈ နာရီ ကကိုတင်ခွင့် ပုမိန့်မတာင်းခံရ ခင်း၊ စုရးုံ မှုကို ဦးမဆာင်သူများ

53

သာမက တက်မရာက်မည့် လူဦးမရ၊ မငွမကကးစာရင်းနှင့် မထာက်ပံသူများ၏ အမည်စာရင်းပါ ထည့်သွင်း
မော် ပရသည်။
လူထုအုံကကမရး၊

ထိုမတာင်းခံရာတွင်လည်း စုရးုံ ခင်းသည်
လူထု၏ကိုယ်ကျင့်တရား၊

ယုံကကည်မှု

နိုင်ငံမတာ်လုံခခုံမရး၊ တရားဥပမဒစိုးမိးု မရး၊
အစရှိသည့်တို့ကို

ထိခိုက်မှုမရှိမစရဟူမသာ

စုရးုံ မှု ေစ်ရမည်ဟူမသာ အချက်အလက်များ ေင့် တင်းကျပ်မစရန် ရည်ညွှန်းထားသည်။
အချု့မသာ
ိ
ပည်နယ်၊ တိုင်းမဒသကကီးများတွင် မဒသန္တရ အမိန့်များ ေင့် လွတ်လပ်စွာစုမေးပိုင်ခွင့်၊
ဆန္ဒထုတ်မော်ပိုင်ခွင့်နင
ှ ့် စီတန်းလှည်လည်ပိုင်ခွင့်များအ ပင်၊ အရပ်ေက်အေွဲအစည်းများ၏ သင်တန်းများ
သင်ကကားမှု၊ မဟာမ ပာပို့ချမှု၊ လူထုမတွ့ဆုံမှု အစရှိသည်တို့ကိုပါ ခွင့် ပုမိန့်မတာင်ခံရ ခင်း၊ လုပ်မဆာင်မည့်
ဟိုတယ်များ၊ ခန်းမများကို ေိအားမပးထိန်းချုပ်မှုများကို လုပ်မဆာင်လာခဲ့သည်ဟု မန္တမလးမှ အရပ်ေက်အေွဲ့
အစည်း မခါင်းမဆာင်တစ်ဦးမှ မဆွးမနွးခဲ့သည်။
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ဒုက္ခမ မပုံ
ထိုသို့ ေိအားမပးလုပ်မဆာင်မှုများ၊ ခွင့် ပုမိန့်မတာင်ခံမနရမှု
များသည် အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းများ၊ သမဂ္ဂများနှင့် သက်ဆိုင်
မသာအေွဲ့အစည်းများအတွက် အခက်အခဲ့ ကကုံမတွ့ရငပီး လွတ်လပ်
စွာစုမေးပိုင်ခွင့်၊ ဆန္ဒထုတ်မော်ပိုင်ခွင့်နင
ှ ့် စီတန်းလှည်လည်ပိုင်ခွင့်
များကို

ပည့် ပည့်၀၀

မကျင့်သုံးနိင်ရန်

တက်ကကလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးမှ

ေိနပ
ှိ ်မှုဆန်လာသည်ဟု

သုံးသပ်မဆွးမနွးခဲ့သည်။

ထပ်မံငပီး

နိုင်ငံမတာ်လုံခခုံမရး၊ တရားဥပမဒစိုးမိုးမရး၊ လူထုအုံကကမရး၊ လူထု၏
ကိုယ်ကျင့်တရား၊

ယုံကကည်မှု

အစရှိသည့်တို့ကို

ထိခိုက်နင
ို ်မည့်

မည်သည့် ဆန္ဒ ပပွဲကိုမဆို အလုပ်နှင့်မထာင်ဒဏ် သုံးနှစ်သာမက
မထာင်ဒဏ်သုံးလနှင့် မငွဒဏ်ပါကျခံမစနိုင်မသာ ပည်သူ့ေန်ထမ်း
အား တာေန်ထမ်းမဆာင်မနစဉ် ေတ္တရားမနှာက်ယှက်မှု ဥပမဒပုဒ်မ
၁၈၆ ကိုပါ ထည့်သွင်းနိုင်ရန် ကကိုးစားလာသည်။၄၆
ဥပမဒ ပု ပင်မ ပာင်းလဲ ခင်း ေင့်သာမက

ဗျူရိုကမရစီ

ယန္တရားများ ေင့်လည်း ေိနပ
ှိ ်ကန့်သပ်မှုများ ရှိသည်ကို မတွ့ မင်ရ
သည်။ ဥပမာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် မကျးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်မရးဥပမဒ
(၂၀၁၂) သည် ရပ်ကွက်မဒသန္တရအုပ်ချုပ်မရးမှူးများကို ရပ်ကွက်
တွင်း စာမပမဟာမ ပာပွဲများ၊ အများ ပည်သူနှင့်ဆိုင်မသာ စုမေးမှု
များအမပါ်

တား မစ်ပိုင်ခွင့်၊

ခွင့် ပုပိုင်ခွင့်

မ ပုထားမသာ်လည်း

ထိုသူတို့မှ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကို မကျာ်လွန်ငပီး အစိုးရအား
မေေန်မ ပာဆိုတတ်မသာ စာမရးဆရာ၊ နိုင်ငံမရးအကျဉ်းသားများ၊
တက်ကကလှုပ်ရှားသူများ၏ မဟာမ ပာပွဲများကို ခွင့်မ ပု ခင်း ပိတ်
သိမ်း ခင်းများ

ပုလုပ်တတ်သလို၊ ထိုမဟာမ ပာသူများ၊ ပွဲ ေစ်ရန်

စည်းရုံးသူများကိုလည်း ဦးမဆာင်တရားစွဲဆိုမှုများ ပုလုပ်သည်ကို
မတွ့ရှိရသည်။ အထူးသ ေင့် စစ်ပွဲများရပ်တန့်ရန်၊ ဌာမနတိုင်းရင်း
ရုပ်ပုံ ၁၂။

သားများ၊

ရပ်ရွာလူထုကိုထိခိုက်မစသည့်

စစ်တပ်နှင့်

အစိုးရ၏

စီမံကိန်းများ၊ မ မသိမ်းယာသိမ်းအမရးများ၊ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား

မဒါင်းတို့မျုးဆက်
ိ
သံချပ်အေွဲ့မှ

များ၏ အခွင့်အမရး၊ အမှတ်သမကသတများနှင့် သက်ဆိုင်မသာ အစိုးရ

လူငယ်မကျာင်းသားများအား

၏ မတရားလုပ်မဆာင်မှုများကို ဆန့်ကျင်သည့် လူထုဆန္ဒ ပပွဲများ

တပ်မမတာ်အား ထိခိုက်မစမသာ

ကို ကန့်ကွက် ခင်း၊ ဦးမဆာင်သူများကို ေမ်းဆီး ခင်းများကို ပိုမို

သံချပ်ထိုးမှု ေင့်

လုပ်မဆာင်လာသည်ကို

တရားရုံးထုတ်လာစဉ်

ပဋိပက္ခမကကာင့် ပိတ်မိမနသည့် ဒုက္ခသည်များကို မဘးကင်းလုံခခုံစွာ

မတွ့ရှိရသည်။

ဥပမာ

လက်နက်ကိုင်

ထွက်လာခွင့် ပုရန်နှင့် လူသား ခင်းစာနာမှုများမပးရန် ကချင် ပည်
နယ် မစ်ကကီးနားတွင် လူစုဆန္ဒ ပပွဲအား ဦးမဆာင်ခဲ့သူလူငယ်များကို
ေမ်းဆီးမထာင်ချ ခင်း၊
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ရန်ကုန်

တာမမွငမို့နယ်တွင်

စစ်ပွဲရပ်ရန်

HRV Coalition.
မတာင်းဆိုသူလူငယ်များကို
မအာင်ဆန်းမကကးရုပ်

အကကမ်းေက်ေမ်းဆီး ခင်း၊

ထားရှိမှုကို

ကယား ပည်နယ်

ဆန့်ကျင်သည့်လူငယ်များအား

လွိင်မကာ်ငမို့တွင်

ေမ်းဆီး ခင်း၊

ဗိုလ်ချုပ်

ကရင့်အာဇာနည်မန့

ဦးမဆာင်ကျင်းပသည့် မဒါ်မနာ်အုံးလှနှင့် လူငယ်များကို တရားစွဲဆိုမထာင်ချ ခင်း အစရှိသည့် လွတ်လပ်စွာ
စုမေးပိုင်ခွင့်၊ ဆန္ဒထုတ်မော်ပိုင်ခွင့်နင
ှ ့် စီတန်းလှည်လည်ပိုင်ခွင့်တို့ကို ေိနပ
ှိ ်ချုပ် ခယ်မှုများကို မတွ့ကကုံခဲ့ရ
သည်။ ထိုသို့ လွတ်လပ်စွာ စုမေးဆန္ဒထုတ်မော်မလ့ရှိမသာ လူ့အခွင့်အမရး ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်သူများ
အား အာဏာပိုင်များက မစာင့်ကကည့်စံစ
ု မ်းမန ခင်း၊ ဆင့်မခါ် အမနှာင့်အယှက်မပးမန ခင်း၊ ရာဇေတ်မမ
ှု ျား ေင့်
တရားစွဲဆို ခင်းများ ရှိမနမကကာင်းကိုလည်း ထိုဦးမဆာင်သူ လူအခွင့်အမရးလှုပ်ရှားသူများက မ ပာ ပခဲ့သည်။
ထိုအချက်များသည် လွတ်လပ်စွာစုမေးခွင့်နင
ှ ့်ပတ်သက်မသာ

ပည်သူမရးရာ လူမှုမနရာ ကျဉ်း

မ မာင်းလာငပီး နိုင်ငံသားများ၏ ငငိမ်းချမ်းစွာ မိမိတို့၏ဆန္ဒများကို ထုတ်မော်ခွင့်အား ချုးမောက်
ိ
လာသည်ကို
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HUMAN RIGHTS

မတွ့ရှိခဲ့သည်ဟု မိတ်ေက်အေွဲ့များက မဆွးမနွးခဲ့သည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၆.၆.၃

လွတလ
် ပ်စွာ ကိုးကွယ်ြေှုြေျားကို ြိနှိပ် ခင်း ကန့်သတ် ခင်း
လွတ်လပ်စွာ

ကိုးကွယ်ယုံကကည်ပိုင်ခွင့်သည်

လူတိုင်း၏

မိမိကိုယ်ကိုသိမသာ စိတ်ကိုကာကွယ်မသာ အမ ခခံ လူ့အခွင့်အမရး
ေစ်သည်။ လူ့အခွင့်အမရးမကကညာစာတမ်းပါ အပိုဒ် ၁၈ အရ လူတိုင်း

ရုပ်ပုံ ၁၃။

တွင် လွတ်လပ်စွာ မတွးမခါ်ကကံဆနိုင်ခွင့်နင
ှ ့် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်

လူနည်းစု ဘာသာေင်

ယုံကကည်ခွင့် ရှိသည်။ ဤအခွင့်အမရးတွင် မိမိ၏ဘာသာမရး (သို့)

အမျုးသမီ
ိ
းတစ်ဦး

ယုံကကည်မှုနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကို

နိုင်ငံသားကတ် လာမရာက်

ေစ်မစ၊ အများ ပည်သူနှင့် ေစ်မစ ကိုးကွယ်နင
ို ်ငပီး အချန်ိ မမရွး မ ပာင်း

မလျှာက်ထားစဉ်

လဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်၊

လူတစ်ဦးတစ်မယာက်၏

သီးသန့်

ဘာသာတရား

(သို့)

ယုံကကည်မှုများကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်မော်မ ပာကကားခွင့်သည် ဥပမဒ
တွင်

ပဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း

အများ ပည်သူလုံခခုံမှု၊

ပည်သူ့

စည်းမျဉ်း၊ ကျန်းမာမရး (သို့) ကိုယ်ကျင့်တရားကို ကာကွယ်ရန်၊
အ ခားသူများ၏ အခွင့်အမရးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို ကာကွယ်
ရန် အဓိက အမရးပါမသာ အရာတစ်ခု ေစ်မပသည်။၄၇
မန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၁၇ ခုနှစအ
် ထိ ဆယ်စုနစ
ှ ်
အတွင်း အစိုးရအရာရှိများမှ ဘာသာမရးယုံကကည်မှုများနှင့် အမလ့
အထများကို တား မစ်သည့်ဥပမဒများ၊ မူေါဒများနှင့် လုပ်မဆာင်မှု
များအား ကန့်သတ်ချက်များသည် သိသိသာသာ တိုး မင့်လာခဲ့သည်။၄၈
ထို့အ ပင် ကမ္ဘာတွင်လည်း ဘာသာမရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လူမှုမရး
ရန်လိုမှု အ မင့်ဆုံးအဆင့်ကို မရာက်ရှိမနမသာ နိုင်ငံအမရအတွက်
သည် မလ့လာမှုကာလအတွင်း ၃၉ နိုင်ငံမှ ၅၆ နိုင်ငံအထိ မင့်တက်
လာခဲ့သည်။ အစိုးရ၏ ကန့်သတ်ချက်များသည်လည်း နည်းအမျုးမျ
ိ ုးိ
ေင့် မင့်တက်မနသည်။ ဘာသာမရးလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်သည့်
ဥပမဒများနှင့်မူေါဒများ (ဥပမာအား ေင့် ဘာသာမရးအေွ့ဲ များအမန ေင့်
လုပ်ကိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်) နှင့် ဘာသာမရးအုပစ
် ုများ
အား အစိုးရ၏ မျက်နှာသာမပးမှု (ဥပမာ ဘာသာမရး၊ ပညာမရး၊
ပစ္စည်းဥစ္စာ

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်

ဓမ္မဆရာများရန်ပုံမငွမှတစ်ဆင့်)

သည်

ကမ္ဘာအနှံ့အ ပားတွင် ကန့်သတ်တား မစ်မှုအများဆုံး အမျုးအစားများ
ိ
ေစ်သည်။

ဘာသာမရးလွတ်လပ်ခွင့်သည်

လူတစ်ဦးချင်းစီ၏

ဂုဏ်သိက္ခာကို အမ ခခံသည်။ ထို့အ ပင်ဘာသာမရးအေွ့ဲ အစည်းများ
နှင့် ယုံကကည်သူများသည် သူတို့၏ အ မင်များကို ကျုးမကကာင်
ိ
းဆီမလျာ်
စွာနှင့် မလးစားစွာမော် ပရန် တာေန်ရှိသည်။
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HRV Coalition.
အချုပ်အား ေင့်ဆိုမသာ် ဘာသာတရားသည် လူ့အေွဲ့အစည်းတွင် အမရးကကီးမသာမနရာတစ်မနရာ
အ ေစ် တည်ရှိမနသည်။ ထို့ ပင် ဘာသာမရးလွတ်လပ်ခွင့်သည် မတူကွဲ ပားမသာ လူ့အေွဲ့အစည်းတစ်ခု
အတွက် အမရးကကီးသည်။ ဘာသာမရးလွတ်လပ်ခွင့်သည် ဘာသာမရးနှင့် သက်ဆိုင်သည် ေစ်မစ မသက်
ဆိုင်သည် ေစ်မစ

အထိခိုက်လွယ်ဆုံးသူများအပါအေင်

အုပ်စုအားလုံးနှင့်

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းတို့၏

အခွင့်အမရးကိုကာကွယ်မပးသည်။ ထို့မကကာင့် အ ပုသမဘာမဆာင်မသာ ဩဇာသက်မရာက်မှုများရှိရန်
ဘာသာမရးအေွ့ဲ အစည်းများနှင့်

လူသားများသည်

မိမိတို့၏ဘာသာတရားကို

ကျင့်သုံးရန်အတွက်

လွတ်လပ်ခွင့်များ အထူးသ ေင့် လူမှုမရးနှင့် တရားေင်မနရာများ လိုအပ်မပသည်။

် ပ်စွာ သွားလာြေှုြေျားကို ကန့်သတ် ခင်း
၆.၆.၄ လွတလ
အ ခားမည်သည့်လူ့အခွင့်အမရးထက်မဆို လွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားခွင့်သည် လူတစ်ဦးချင်းစီ
နှင့် လူမှု အသိုက်အေန်း များ၏ လွတ်လပ်ငပီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိမသာဘေများ မနထိုင်နင
ို ်စွမ်းကို အမ ခခံသည်။
အ ခား အခွင့် အမရးများ ခံစားခွင့်အတွက် အဓိကကျသည်။ အထူးသ ေင့် ရခိုင် ပည်နယ်တွင် လွတ်လပ်စွာ
သွားလာ လှုပ်ရှားခွင့်ကို ကန့်သတ်ချက်များသည် ရိုဟင်ဂျာလူမျုးများအား
ိ
ဆက်လက်နပ
ှိ ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု
ေစ်နင
ို ် ခင်း၊ လူမှုအသိုက်အေန်းအားလုံးကို ပစ်ပယ်ထား ခင်းနှင့် ေယ်ထုတ် ခင်းများတွင် အဓိကကျသည်။ ၄၉
အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ဥပမဒအရ လူတိုင်းသည် နိုင်ငံသားအမ ခအမနမည်သို့ပင်ရှိပါမစ လွတ်လပ်စွာသွားလာ
လှုပ်ရှားခွင့်ရှိသည်။
သို့ရာတွင် ရခိုင် ပည်နယ်တွင် လွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားခွင့်သည် နိုင်ငံသား ေစ်မှုနှင့် ဆက်စပ်
မနသည်။

နိုင်ငံသားကဒ် ပားကိုင်မဆာင်ထား ခင်းသည်

လူမှုအသိုက်အေန်းနှင့်

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း

လွတ်လပ်စွာ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင် ခင်းရှိ/မရှိ ဆုံး ေတ်ရာတွင် အမရးအကကီးဆုံး အချက် ေစ်သည်။၅၀
ရက္ခိုင့်တပ်မတာ်နှင့် မန်မာစစ်တပ် (တပ်မမတာ်)အကကား ပဋိပက္ခသည် သွားလာခွင့်ကို တင်းကကပ်
မသာ ကန့်သတ်ချက်အသစ်များချမှတ်ရန် တရားေင်ခိုင်လုံမသာ အမကကာင်းအရင်းများ ေန်တီးလာနိင်ခဲ့
သည်။ ထိုကန့်သတ်မှုများက ပဋိပက္ခ ေစ်ရာမဒသများတွင် နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီနှင့် လူမှုအသိုက်အေန်း
များ သည် မတရား ပုကျင့်မှုများနှင့် မတရား ပုမူကျင့်သုံးမသာ ခွဲ ခားဆက်ဆံမှုများကို ေစ်ပွားမစသည်။
အထူးသ ေင့် ယခုလို ကိုဗစ် ၁၉ ဗိုင်းရပ်စ်နိမ
ှ ်နင်းမရးတွင် အသိုက်အေန်းအားလုံးမှ အထူးသ ေင့်
အမထာက်အထားမရှိမသာ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ IDPs နှင့် ပဋိပက္ခ ေစ်ပွားမနမသာ လူများအပါအေင် အသိုက်
အေန်းအားလုံးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကျန်းမာမရးမစာင့်မရှာက်မှုကို လွတ်လပ်၍ ညီမျှစွာ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်
လိုအပ်သည်။
လုံခခုံမရးအမကကာင်း ပမှုမကကာင့် ေစ်မစ၊
အမ ခ ပုမှုမကကာင့် ေစ်မစ

သက်မသခံအမထာက်အထားလိုအပ်မှု၊

လွတ်လပ်စွာသွားလာမှုတိုင်းအတွက်

နိုင်ငံမရးဆိုင်ရာအချက်များကို

တိုက်ရက
ို ်ထိခိုက်မစနိုင်သည်။
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အတားအဆီးများသည်
ယခင်က

၂၀၁၂၊

၂၀၁၃

လူမျုးမရး
ိ
လူမှုမရးနှင့်
ခုနှစအ
် တွင်း

HUMAN RIGHTS

ကျန်းမာမရး မစာင့်မရှာက်မှု၊ ပညာမရးနှင့် အသက်မမွးေမ်းမကျာင်းမှုများကို လက်လှမ်းမီ ခင်းအပါအေင်

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
ကချင်စစ်ပွဲများတွင် မဒသခံစစ်မဘးမရှာင်များကို ငမို့ကကီးများသို့လာခွင်မမပးဘဲ ပိတ်ဆို့တား မစ်ခဲ့သည်
မှတ်တမ်းများကိုလည်း မတွ့ရှိရသည်။၅၁
လုံခခုံမရးအမကကာင်း ပ၍ တရားေင်နှင့် အလွတ်သမဘာအဟန့်အတားများ အ ပန်အလှန် ဆက်စပ်မှု
သည် အချု့မသာလူ
ိ
မှုအသိုက်အေန်းများအား ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုကို ကန့်သတ်ရန်အတွက် မရွးချယ်စရာ
လမ်း မရှိမသာမကကာင့် မကကာက်ရွံ့မှုပတ်ေန်းကျင်တစ်ခုကို ေစ်မပါ်မစသည်။
အကကံ ပုချက်အမန ေင့် ယခုလို ကိုဗစ် ၁၉ ကာလနှင့် ပဋိပက္ခ ေစ်ပွားမနမသာကာလများတွင်
ပည်သူ့ ကျန်းမာမရး အမ ခအမနအသစ်များနှင့်အတူ အစိုးရအမန ေင့် လက်ရှိကန့်သတ်ချက်များ၊ ရိုဟင်ဂျာ
အသိုက်အေန်းသာမက ပဋိပက္ခမဒသများရှိမဒသခံများကို မဘးကင်းလုံခခုံမသာမနရာများသို့ အမထာက်
အထား ပါသည် ေစ်မစ မပါသည် ေစ်မစ ခိုလှုံမ ပာင်းမရွှေ့ခွင့်မပးနိင်ရန် စီစဉ်မပးရမပမည်။
ကျန်းမာမရးမစာင့်မရှာက်မှုဌာနတိုင်းသို့ ေင်မရာက်နင
ို ် ခင်းအပါအေင် လူမှုအသိုက်အေန်းအားလုံး
ကျန်းမာမရးမစာင့်မရှာက်မှုအတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာနိုင်ရန်မသချာစွာ ညွှန်ကကားမှုများ ပုလုပ်
ရမပမည်။
ထိုအတူ ပဋိပက္ခ ေစ်ပွားမနမသာမဒသများတွင် လွတ်လပ်စွာ သွားလာလှုပ်ရှားခွင့်အတွက် လူ့အခွင့်
အမရးများကို ချုးမောက်
ိ
မသာ လှုပ်ရှားမှုခွင့် ပုချက်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ချက်များကို ေယ်ရှားမပး
ရမပမည်။

လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်အမပါ် အသုံးချငပီး လူမျုးမရးခွ
ိ
ဲ ခားမှုနှင့် မငွညစ်မှုများကို ပမပျာက်

မအာင် မ ေရှင်းငပီး တရားဥပမဒစိုးမိုးမရးကို မျှတစွာအသုံးချမစရမပမည်။
လွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားခွင့်အမပါ် အကျုးသက်
ိ
မရာက်မှုရှိမသာ လက်ရှိမူေါဒများနှင့် အစိုးရ
စည်းမျဉ်းများကို ပန်လည်သုံးသပ်ငပီး မျှတမသာလူ့အခွင့်အမရးကို အမ ခခံသည့် မူေါဒများကို ပန်လည်
ချမှတ်မပးမစလိုပါသည်။
မန်မာအစိုးရအမန ေင့် ဤအကျပ်အတည်းကို အသုံးချ၍ မလိုအပ်မသာ အသွားအလာ ကန့်သတ်
ချက်များကို ေယ်ရှားငပီး ရပ်ရွာအားလုံး၏ ကျန်းမာမရးမစာင့်မရှာက်မှုလိုအပ်ချက်များ၊ လူမှုမပါင်းစည်းမရး။
လုံခခုံမရးကို

ေည့်ဆည်းနိုင်ရန်

ပည်တွင်းအရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းများနှင့်

နိုင်ငံတကာမိတ်ေက်များနှင့်

ပိုမိုနးီ ကပ်စွာ လုပ်ကိုင်ရန် တာေန်ယူမှု၊ တာေန်ခံမှုရှိမသာ နိုင်ငံတည်မဆာက်နင
ို ်ရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု
အ ေစ် အသုံး ပုသင့်သည်။
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HRV Coalition.

၆.၇

ပဋိပက္ခြေျား၊ စစ်ပွဲ့ြေျားနှင့် တိက
ု ်ရိုက်တုက
ိ ်ဆိုင်မသာ လူ့အခွင့်အမေးချုးမြာက်
ိ
ြေှုြေျား

ပဋိပက္ခများ၊ စစ်ပွဲများနှင့် တိုက်ရက
ို ်တိုက်ဆိုင်မသာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု
မှတ်တမ်း ပဇယား

စစ်ပွဲ ေစ်ပွားရာမဒသများ ေစ်မသာ တိုင်းရင်းသားမဒသများတွင် စစ်တပ်တစ်ခုတည်းသာ အထက်
ပါလူ့အခွင့်အမရးများကို ကျူးလွန်သည်သာမက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များသည်လည်း ကျူးလွန်
သည်ကို မတွ့ရှိရသည်။ စစ် ေစ်ပွားမသာ ကချင်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းမဒသများတွင် အတင်းအဓမ္မလုပ်အားမပးရန်နှင့်
လူသားဒိုင်းအ ေစ် တေက်ရန်သူ၏ အကာအကွယ်ယူရန် မဆာင်ရွက်မှုများကို မတွ့ရှိရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ၊်
၂၀၁၈ ခုနှစန
် ှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစသ
် ည် အများဆုံး ေစ်ငပီး ၁၀ နှစ်အတွင်း လူဦးမရ ၂၀၀၀ နီးပါးခန့် ထိုသို့
မဆာင်ရွက်မှုမကကာင့် အရပ်သား ၆၀ မကျာ် မသဆုံးခဲ့ရငပီး အချု့မှ
ိ ာ အမျုးသမီ
ိ
းများ ေစ်ကာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
အနိုင်အထက် ပုကျင့်မှုများ ရှိသည်ကိုလည်း မတွ့ရှိရသည်။
မှတ်တမ်းများအရ စုစုမပါင်း ၂၀၀ မကျာ်မသာ အရပ်သားများ၊ အချု့မသာသူ
ိ
များသည် အသက်
မ ပည့်မသးသူများလည်း ပါေင်သည်ကို မတွ့ရှိရသည်။ ကမလးစစ်သားများကို စုမဆာင်းမှုသည် ၂၀၁၀
မနာက်ပိုင်း စစ်တပ်၏ အမရးယူမှုများမကကာင့် တိုက်ရက
ို ်စုမဆာင်းမှုများ နည်းပါးသွားမသာ်လည်း လူ့ပွဲစား
များ၊ ကမလးသူငယ်များကို အသက် ပည့်သည့်အထိ စစ်တပ်တွင်းထားရှိ ထိန်းသိမ်းမှုများရှိသည်ကို မတွ့ရှိရ
သည်။ အချု့ကမလးသူ
ိ
ငယ်များကို တိုင်းရင်းသားမဒသများတွင်မှု မကျးရွာများအတွင်း တိုက်ရက
ို ်စုမဆာင်း
ကကငပီး ဘုရားမကျာင်းများ၊ စာသင်မကျာင်းများမှ လူငယ်များကိုလည်း တိုက်ရက
ို ်စုမဆာင်း ခင်းများ ပုလုပ်
တတ်သည်။ တိကျမသာ ကမလးစစ်သားစုမစာင်းခံရမှုကို မှတ်တမ်းတင်ရန် မရရှိမသာ်လည်း အကကမ်းေျဉ်း
မှတ်တမ်းများအရ ကမလးစစ်သားအမယာက် ၁၀၀ ခန့်သည် ဆက်လက်ငပီး လက်နက်ကိုင် စစ်တပ်များ
အတွင်း ရှိမနငပီး စစ်သားမဟုတ်မသာ အ ခားစုမဆာင်းမှုပုံစံများလည်းရှိသည်ကို သတိ ပုရမပမည်။ တစ်နှစ်
ထက်တစ်နှစ် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု ရာခိုင်နှုနး် မှာ ပိုမို မင့်တက်လာငပီး အများစုမှာ ရခိုင် ပည်နယ်တွင်
အ ေစ်များသည်။

တိုက်ပွဲ ေစ်ပွားရာမဒသများတွင်

မနထိုင်ကကမသာ
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ပည်သူများမှာ

အစိုးရတပ်နှင့်

HUMAN RIGHTS

ဇယား ၆။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အေွဲ့များမှ
အစအနမပျာက်ဆုံး ခင်း၏

ကျူးလွန်သည့်

နစ်နာသူအများစုမှာလည်း

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကိုခံမနရသည်။
ပည်သူများ ေစ်သည်။

အချု့မသာ
ိ

အစအန

မေျာက် ခင်းများမှာ ေမ်းဆီး ခင်း၊ ထိန်းသိမ်း ခင်းတို့၏ မနာက်ပိုင်းကိစ္စများ ေစ်ငပီး အချု့မသာကိ
ိ
စ္စရပ်များ
မှာမူ မည်သည့်အေွဲ့မှ ကျူးလွန်မကကာင်းကိုပင် မသိရမပ။ ဤတွင် နစ်နာသူများ အသက်ရှင်လျက်ရှိသည်၊
မရှိသည်ကိုပင် မသိရမသာမကကာင့် ကျန်ရစ်မသာ မိသားစုေင်များအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက စိတ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာအရပါ များစွာထိခိုက်မစနိုင်သည်။ မှတ်တမ်းများအရ အစအနမပျာက်ဆုံး ခင်းသည် နစ်နာသူသာမက
သူ၏မဆွမျုးသားချင်
ိ
းမိသားစုများ၏ အခွင့်အမရးကိုပါ ချုးမောက်
ိ
ခင်း ေစ်သည်။ ထို့မကကာင့် အ ပည် ပည်
ဆိုင်ရာဥပမဒသည် မပျာက်ဆုံးမနသူများကဲ့သို့ ၎င်း၏ မိသားစုေင်များသည်လည်း နစ်နာသူများ ေစ်မန
ကကာင်း အသိအမှတ် ပုထားမပသည်။

ရုပ်ပုံ ၁၃။ ကရင်တိုင်းရင်းသားများက ကရင် ပည်နယ်မန့တွင် ငငိမ်းချမ်းမရးရရှိရန် ပည်တွင်းစစ်ရပ်တန့်ရန်
မတာင်းဆိုမနကကမသာပုံ
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၆.၇.၁ အတင်းအဓြေ္မစစ်သားအ ြစ် စုမဆာင်း ခင်းနှင့် ကမလးစစ်သားအသုံး ပုြေှု

ယမန့မခတ်တွင်

မသာင်းနှင့်ချမသာ
ီ

ကမလးများသည်

ကမ္ဘာတစ်ေန်းရှိ

လက်နက်ကိုင

ပဋိပက္ခများတွင် စစ်သားအ ေစ် စုမဆာင်း ခင်းခံထားရသည်။ ထို့အ ပင် ကမလးများအား လက်နက်ကိုင်
တပ်ေွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် နည်းလမ်းများစွာ ရှိမပသည်။ အချု့မသာကမလးများသည်
ိ
ပန်မပးဆွဲခံရ ခင်း၊
၎င်းတို့၏ ရပ်ရွာလူထုကိုကာကွယ်ရန်၊ လက်စားမချရန် (သို့) အ ခားမသာ အမကကာင်း ပချက်များမကကာင့်
စစ်တပ်များသို့ ေင်မရာက်ကကသည်ဟု ကမလးစစ်သားများ အမရးကိုမဆာင်ရွက်မနသူတစ်ဦးမှ မဆွးမနွးခဲ့
သည်။

ကမလးစစ်သားတစ်မယာက် ေစ် ခင်းသည် ကမလးဘေမှခွဲထွက်ငပီး အရွယ်မရာက်ငပီးသူဘေသို့

ချက်ချင်း

မ ပာင်းလဲလိုက်သကဲ့သို့ ေစ်သည်။

ရပ်ရွာများကို

နှိမ်နင်းရန်

(သို့)

အရှက်ခွဲရန်အတွက်

လက်နက်အ ေစ် အလျင်အ မန် အသုံး ပုခံရမလ့ရှိမသာ ကမလးများအား စစ်သားအ ေစ် စုမဆာင်းအသုံး ပုမှု
(သို့) အမ မာက်အ မား ပန်မပးဆွဲမှုများအတွက် ပစ်မှတ်ထားမလ့ရှိသည်။ ထို့အ ပင် ထမင်းချက်၊ မပါ်တာ၊
စာပို့သမား၊ သူလျှု ိ စသည့် အ ခားသူများကို ကူညီပံ့ပိုးရန်ထားရှိမသာ အခန်းကဏ္ဍများနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံး ပုကကသည်။ တစ်နည်းအား ေင့် ကမလးများသည် ေိအားမပးမှုမအာက်
တွင်ရှိမနငပီး အကျုးဆက်
ိ
များစွာ မပါ်ထွက်လာခဲ့မပ သည်။
ကမ္ဘာတစ်ေန်းတွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ေွဲ့များနှင့် အစိုးရမဟုတ်မသာ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများသည်
နိုင်ငံတကာ ဥပမဒအရ သတ်မှတ်ထားမသာအသက် ၁၈ နှစ်မအာက် ကမလးများအား စုမဆာင်းငပီး
အ မတ်ထုတ်မနကက သည်။ မန်မာနိုင်ငံရှိ ကမလးစစ်သားအမရအတွက်ကို အတိအကျ မသိရှိရမသးမပ။
မန်မာနိုင်ငံတွင် ကမလးစစ်သားစုမဆာင်း ခင်းကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ေွဲ့များနှင့် အုပ်စုများမှ
ကမလးများကို ပန်လွှတ်မပးရန် ကကိုးပမ်းမှုများသည် လွန်ခဲ့မသာဆယ်စုနစ
ှ ်အတွင်း ပိုမို ပင်းထန်လာခဲ့သည်။
ထို့မကကာင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ေွဲ့များတွင် ကမလးများအားအသုံး ပုမှုသည် အဆိုးရွားဆုံး ကမလးလုပ်သား၊
လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုနှင့်

စစ်ရာဇေတ်မဟ
ှု ု

ဆိုနုင
ိ ်မပသည်။

စစ် ေစ်ပွား ခင်းနှင့်အတူ

စစ်သားအင်အားကို ဥပမဒမဲ့ အတင်းအကျပ်စုမဆာင်း ခင်း၊ လုပ်အားမပးခိုင်းမစ ခင်းများကို မတွ့ရှိရငပီး၊၅၂
ထိုအမကကာင်းအရာ များနှင့်အတူ အစအနမရမပျာက်ဆုံးမှုများ ေင့်လည်း ဆက်စပ်မနသည်။
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ရိုက်နှက်ခံရ ခင်းအ ပင် အချု့မှ
ိ ာ စစ်တပ်အုပ်စုများနှင့် ပူးမပါင်း၍ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်မ မာက်ရန်၊

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၆.၇.၂

အတင်းအဓြေ္မ လုပ်အားမပးခိုင်းမစ ခင်း

လူကုန်ကူးမှုနှင့်စပ်လျဉ်းငပီး

စစ်အတွင်း

အတင်းအဓမ္မလုပ်အားမပး

ခိုင်းမစ ခင်းဆိုသည်မှာ

လူပုဂ္ဂိုလ်အား အကကမ်းေက်မှု (သို့မဟုတ်) ငခိမ်းမ ခာက်မှု ေင့် အလုပ်လုပ်ရန် အတင်းအကျပ် ခိုင်းမစသည်
ကိုလည်း

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုအ ေစ်

အတင်းအဓမ္မလုပ်အားမပး
ပုံမှန်လမ်းများ၊

ခိုင်းမစမှုရှိသည်ကို

တံတားများ၊

မတွ့ရှိရသည်။
မတွ့ရှိရသည်။

စစ်အမ ခစိုက်စခန်းများ

မှတ်တမ်းများအရ

မန်မာနိုင်င်တွင်

တပ်မမတာ်သည်

အရပ်သားများအား

တည်မဆာက်မရးတွင်၊

တပ်များမရွှေ့မ ပာင်း

မနရာချထားမရးတွင်၊ မဒသအတွင်း လမ်း ပအ ေစ်သို့ လူသားတံတိုင်း အကာအကွယ်အ ေစ် လုပ်အားခ
အနည်းငယ် (သို့မဟုတ်) လုံးေမပးချင်းမရှိဘဲ အတင်းမဆာင်ရွက်ခိုင်းသည်များကို မှတ်တမ်းတင်မတွ့ရှိရ
သည်။

အချု့မဒသများတွ
ိ
င်

ရွာတာေန်ခံများကို

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အေွဲ့များကလည်း

လုပ်အားမပးမတာင်းဆိုမှုများ

လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များက

ရှိသည်ကို

လိုအပ်မသာလူဦးမရပမာဏကို

မဒသခံမကျးရွာများမှ

မတွ့ရှိရသည်။

တပ်မမတာ်အပါအေင်

အိမ်မထာင်စုများ

မ ေည့်ဆည်းနိုင်လျှင်

ဒဏ်မငွကို ငခိမ်းမ ခာက်မတာင်းယူ ခင်း၊ ရွာတာေန်ရှိသူများကို နှိပ်စက်ရက
ို ်နှက် ခင်းများ ရှိသည်ကိုလည်း
မှတ်တမ်းတင်ထားရှိနုင
ိ ်ခဲ့သည်။

အတင်းအဓမ္မလုပ်အားမပး

ခိုင်းမစ ခင်းနှင့်အတူ

ငခိမ်းမ ခာက်မှုများ၊

မနှာင့်ယှက်မစာ်ကား ခင်း၊ ရိုက်နှက် ခင်းနှင့် သတ် ေတ် ခင်းများအ ပင် အမျုးသမီ
ိ
းများသည် မုဒိမး် မှုနှင့်
အ ခားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မစာ်ကားမှုများခံရနိုင်သည်၊ ခံရသည်ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထား နိုင်ခဲ့သည်။
အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားမပးခိုင်းမစ ခင်းမကကာင့် ရွာသားများသည် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စက
ို ်ပျုးမရး
ိ
လုပ်ငန်းများကို ရက်မပါင်းများစွာ သို့မဟုတ် ရက်သတ္တပတ်များစွာ အလုပ်မလုပ်နင
ို ်ဟု မ ပာကကားခဲ့သည်။
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၆.၇.၃ မပျာက်ဆုံး ခင်း (သို့) အစမြျာက်ခံေ ခင်း
ယမန့ကမ္ဘာတစ်ေန်းတွင် ေစ်ပွားလျက်ရှိမသာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများစွာထဲတွင် မပျာက်
ဆုံး ခင်း (သို့) အစမေျာက်ခံရ ခင်းသည် ကကီးမားမသာချုးမောက်
ိ
မှုတစ်ခုအ ေစ် ပါေင်မနသည်။ ၎င်းမှာ ကမ္ဘာ့
မနရာအနှံ့အ ပားတွင် ေစ်ပွားမနငပီး မန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ယမန့ထိတိုင် ေစ်ပွားလျက် ရှိမနသည်။
မပျာက်ဆုံး ခင်း (သို့) အစမေျာက်ခံရ ခင်းဆိုသည်မှာ တစ်စတ
ုံ စ်ဦးအား ၎င်း၏ဆန္ဒမပါရှိဘဲ ေမ်းဆီး
မခါ်မဆာင်သွားငပီး ၎င်းနှင့်ပတ်သက်မသာသတင်းများ၊ မည်သို့မပျာက်ဆုံးသွားမကကာင်း၊

မည်သည့်မနရာ

တွင် ရှိမနမကကာင်း၊ အသက်ရှင်လျက် ရှိ၊ မရှိစသည့် အမကကာင်းအရာများကို ပတ်ေန်းကျင်မှမသိရှိရဘဲ
အစအနမေျာက်လိုက် ခင်း ေစ်သည်။ ၎င်းသည် လူတစ်ဦးအားေမ်းဆီး ခင်း၊ ထိန်းသိမ်း ခင်း (သို့) ပန်မပးဆွဲ
ခင်းတို့နှင့်လည်း ဆက်စပ်လျက်ရှိမနသည်။ မပျာက်ဆုံး ခင်း (သို့) အစမေျာက်ခံရ ခင်းသည် လူ့အခွင့်အမရး
ကို ကကီးမားစွာချုးမောက်
ိ
ခင်း ေစ်သည်။ ၎င်းသည် လူသားမျုးနွ
ိ ယ်အမပါ်ကျူးလွန်သည့် ရာဇေတ်မတ
ှု စ်ခု
လည်း ေစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့မသာ အစအနမပျာက်ဆုံး ခင်းများမှ ကာကွယ်ရန် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်း
တိုက်ေျက်ရန် တွန်းအားမပးသည်။ အထူးသ ေင့် မပျာက်ဆုံးမနမသာ ပည်သူများ၏သတင်းကို ရရှိရန်နှင့်
တရားမျှတမှုနှင့် ပန်လည်ထူမထာင်မရးကိုရယူရန် ရည်ရွယ်သည်။ အစအနမပျာက်ဆုံး ခင်း၏ နစ်နာသူများ
သည် ၎င်းတို့၏ ချစ်ရသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ အသိုက်အေန်းထံမှ မပျာက်ကွယ်သွားရ ခင်း ေစ်သည်။ ကျူးလွန်
သူများမှာလည်း လက်နက်ကိုင်တပ်ေွဲ့များ၊ အစိုးရမဟုတ်မသာ လက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရ
တပ်များ ေစ်သည်။ နစ်နာသူအများစုမှာ မကကာခဏ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရငပီး အချု့မှ
ိ ာ အသတ်ခံရသည်အထိ
ကကုံမတွ့ရသည်။ ၎င်းတို့သည် အသက်မသ ခင်းမှလွတ်မ မာက်ငပီး မနာက်ဆုံးတွင် ပန်လည် လွတ်မ မာက်
လာနိုင်မသာ်လည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပင
ို ်းဆိုင်ရာများ၊ မကကာက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုများမှာ သူတို့၏တစ်ဘေ
လုံး သူတို့နှင့်အတူ ရှိမနမပမည်။
လူ့အေွဲ့အစည်းတွင် အစအမေျာက်ခံရ ခင်းကို အကကမ်းေက်မှုပျ ံ့နှမ
ံ့ စရန် နည်းဗျူဟာတစ်ခုအ ေစ်
မကကာခဏ အသုံး ပုကကသည်။ ၎င်းကို ပည်တွင်း ပည်ပပဋိပက္ခများတွင် အထူးသ ေင့် နိုင်ငံမရးဆန့်ကျင်သူ
များကို ေိနပ
ှိ ်ရန် ကကိုးပမ်းမနမသာအစိုးရများ (သို့) လက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံအုပ်စုများက ပုလုပ်မလ့ရှိ
သည်။ ပစ်မှတ်များမှာ လူ့အခွင့်အမရးကာကွယ်မစာင့်မရှာက်သူများ၊ မပျာက်ဆုံးသွားသူများ၏ မဆွမျုးများ၊
ိ
အဓိကမျက် မင်သက်မသများနှင့် မရှ့မနများ အစရှိသ ေင့် ေစ်နင
ို ်မပသည်။ အစအနမပျာက်ဆုံးမှုတိုင်းသည်
လူတစ်ဦး၏ လုံခခုံမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမရး၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်း (သို့) အ ခားမသာ လူမဆန်မသာလုပ်ရပ်
များ မခံရရန် အခွင့်အမရးနှင့် အသက်ရှင်ပိုင်ခွင့် အစရှိမသာ လူ့အခွင့်အမရးများကို ချုးမောက်
ိ
မနသည့်
ကကီးမားမသာလုပ်ရပ်တစ်ခု ေစ်မပသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရ

မပျာက်ဆုံး ခင်း

(သို့)

အစမေျာက်ခံရ ခင်းခံရသူအများစုမှာ

အမျုးသားများ
ိ
ေစ်ကကသည်။ အများအား ေင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အသုံးချငပီး ကမ္ဘာမပါ်ရှိမဒသများနှင့်
အမျုးမျ
ိ ုးမသာအမ
ိ
ခအမနများမကကာင့် မပျာက်ဆုံး ခင်း (သို့) အစမေျာက်ခံရ ခင်းများ ေစ်ပွားလျက်ရှိမန
မပသည်။
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ဒုက္ခမ မပုံ

၆.၈
ပဋိပက္ခမဒသြေျား၊ စစ်ပွဲြေျားအတွင်း အြေျုးသြေီ
ိ
းြေျားအမပါ် ြေုဒိန်းကျင့် ခင်းနှင့်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ော အကကြေ်းြက် ခင်းြေျား

မန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရ၏ကိန်းဂဏန်းများအရ ၂၀၁၇ ခုနှစတ
် ွင် အဓမ္မ ပုကျင့်မှုမပါင်း ၁၄၀၅ ခု
ရှိခဲ့ရာမှ လွန်ခဲ့မသာနှစ်တွင်မူ ၁,၁၁၀ ထက်ထိပင် မင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထို့အ ပင် အိမ်တွင်းအကကမ်းေက်
မှုနှင့်

ပတ်သက်၍

တိကျမသာဥပမဒမရှိသည့်အ ပင်

မုဒိန်းမှုအတွက်

ပစ်ဒဏ်မှာလည်း

အများဆုံး

မထာင်ဒဏ် ၂ နှစ်မလာက်သာ ရှိခဲ့သည်။ အမျုးသမီ
ိ
းများအမပါ် အကကမ်းေက်မှုများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ
ပဿနာ ေစ်မသာ်လည်း ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ ခန့်မှန်းချက်အရအမျုးသမီ
ိ
း ၃ မယာက်တွင် ၁ မယာက်သည်
သူတို့၏ဘေတွင် အကကမ်းေက်မှုနှင့် ကကုံမတွ့ရနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အမှု ေစ်စဉ်များမှာ မန်မာတစ်နင
ို ်ငံလုံး
တွင် ေစ်ပွားမနငပီး ရဲတပ်ေွဲ့၏ အမရးယူမဆာင်ရွက်မှု နည်းပါး ခင်း၊ လူမှုမရးဆိုင်ရာ အမည်းစက်များနှင့်
ေခင်ကကီးစိုးမနမသာ

ထိမရာက်မသာကာကွယ်မှုများလိုအပ်သည့်စနစ်တို့မကကာင့်

အမန ေင့် ထုတ်မော်မ ပာဆိုရန် မတတ်နင
ို ်ဟု ခံစားရသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ

အကကမ်းေက်မှုများသည်

မန်မာ ပည်သူအများစု

၅၆

ကမ္ဘာတစ်ေှမ်းရှိအမျုးသမီ
ိ
းများ၏

အသက်မမွး

ေမ်းမကျာင်းမှု၊ ဘေတိုးတက်မရးတို့နှင့် ဆက်စပ်မနငပီး ထိုအရာများအမပါ်သို့ ဆိုးကျုးများစွ
ိ
ာ သက်မရာက်
နိုင်မပသည်။

အဓမ္မ ပုကျင့်မှု

(မုဒိန်းမှု)

နှင့်

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမစာ်ကားမှုများသည်

များမသာအား ေင့်

အမျုးသားများနှ
ိ
င့် အမျုးသမီ
ိ
းများအကကားတွင်သာမက လူ့အေွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ယဉ်မကျးမှုနှင့် လူမှုမရး
စံချန်ိ စံနန
ှု ်းများအရ မညီမျှမှုကို မရာင် ပန်ဟပ်မနသည်။ ထို့မကကာင့် မုဒိမး် မှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကကမ်း
ေက်မှု၊ မစာ်ကားမှုများသည် အလွန်အကျည်းတန်မသာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ ေစ်မပသည်။
ယခုအစီရင်ခံစာတွင် ထို ေစ်စဉ်များကိုတင် ပရန် မ ေစ်နိင်မသာမကကာင့် ပဋိပက္ခအတွင်း၊ စစ်ပွဲများ
အတွင်း အမျုးသမီ
ိ
းများအမပါ် လိင်ပိုင်းအကကမ်းေက်မှု၊ လိင်ကျူးလွန်နင
ှ ့်သက်ဆိုင်မသာ သတ် ေတ်မှုများကို
မှတ်တမ်း ပုထားသည်ကို တင် ပထားပါသည်။
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ရုပ်ပုံ ၁၄။ မစတနာေန်ထမ်း ကချင်မကျာင်းဆရာမမလး ၂ ဦး လိင်အနိင်ကျင့် သတ် ေတ်ခံရမှု
မအာက်မမ့သတိရမှုအစီအစဉ်

ဇယား ရ။

ပဋိပက္ခမဒသများ၊ စစ်ပွဲများအတွင်း အမျုးသမီ
ိ
းများအမပါ် မုဒိန်းကျင့် ခင်းနှင့်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကကမ်းေက် ခင်းများဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းဇယား
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ဒုက္ခမ မပုံ
စစ်အတွင်း

အမျုးသမီ
ိ
းများသည်

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုမှ

အကာအကွယ်ရရှိရန် အထူးလိုအပ်မပသည်။ အထက်ပါဇယားသည် ပဋိပက္ခ ေစ်ပွား
မနမသာ

မနရာများတွင်

အမျုးသမီ
ိ
းများကို

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ

အကကမ်းေက်မှု၊၊

သတ် ေတ်မှုများကို နှစ်အလိုက် နှိုင်းယှဉ်မော် ပထား ခင်း ေစ်ပါသည်။ မန်မာနိုင်ငံ၏
ပည်တွင်းစစ်များအတွင်း အမျုးသမီ
ိ
းများအမပါ် လက်နှက်ကိုင်များက လိင်ပိုင်း
အကကမ်းေက်မှုများကို

နှစ်စဉ်လိုလို

မတွ့ရှိရသည်။

ထိုအမှုများသည်လည်း

ယမန့တိုင် ထင်ရှားသိသာစွာ အမရးယူမဆာင်ရွက်မှုမရှိမပ။ အထူးသ ေင့် ၂၀၁၁
တွင်

ကချင်နှင့်ရှမ်း ပည်နယ်

စစ်ပွဲများအတွင်း

တိုင်းရင်းသူများအမပါ်

မုဒိမး်

ကျင့် ခင်း၊ အုပ်စုလိုက် လိင်ကျွန် ပု ခင်း၊ မုဒိန်းကျင့်သတ် ေတ်မှုတို့သည် ၂၉ မှု ေင့်
စုစုမပါင်းအ မင့်ဆုံး ေစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

ေစ်စဉ်များ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုနး် မှာ

ရခိုင် ပည်မ မာက်ပိုင်း ပည်နယ်များတွင် ေစ်ခဲ့ ခင်း ေစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀
ခုနှစ် ဧငပီလထိ လိင်နှင့်သက်ဆိုင်မသာ သီးသန့် ေစ်စဉ် စုစုမပါင်း ၁၀၇ ခုကို
မှတ်တမ်း ပုမသာ်လည်း

ထိုလိင်အကကမ်းေက်

ခံရမှု ေင့်

မသဆုံးမှု

၄၃

ခုနှင့်

အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားမပးမခါ်ယူမှုများအတွင်း လိင်အကကမ်းေက်မှု ကျူးလွန်မှု
များလည်း ရှိမပသည်။

ေစ်ပွားသည်များကို ထိုလိင်အမ ခ ပု ကကမ်းေက်မှုများမှ

အမျုးသမီ
ိ
း ၅၀၀ ခန့်သည့် ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းထိခိုက်ခံစားခဲ့ရငပီး ၁၀၀ မကျာ်မှာ
ေစ်စဉ်များအတွင်း မသဆုံးခဲ့ရသည်။
ထို့အ ပင် ေစ်စဉ်တစ်ခုတွင် ေမ်းဆီးထားမသာ အရပ်သား မယာကျာ်းသား
များကိုလည်း

ေမ်းဆီးနှိပ်စက်ရာတွင်

လိင်အဂသါများကို

ထိခိုက်ေျက်ဆီး ခင်း၊

လိင်အကကမ်းေက်မှုများ ရှိသည်ကိုလည်း ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတစ်ခုအ ေစ် မှတ်တမ်း
တင်ရှိပါသည်။
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၆.၉။

လူ့အခွင့်အမေးကို ထိပါးနိုင်သည့် အထူးကိစ္စေပ်ြေျား

၆.၉.၁။ အဂတိလိုက်စားြေှု
အဂတိလိုက်စားမှုများ၊ အကျင့်ပျက် ခစားမှုသည် မန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရမနရာတိုင်းတွင် ရှိမနမသာ်
လည်း တိကျမသချာမသာ အမရးယူမှု မှတ်တမ်းတင်မှုများမရှိမသးမပ။ ထင်ထင်ရှားရှားအမရးယူမှုအ ေစ်
၂၀၂၀ တွင် တနသသာရီေန်ကကီးချုပ်ကို အကျင့်ပျက်ချစားမှု ေစ်မထာင်ဒဏ် နှစ် ၃၀ ချမှတ်သည်က လွဲငပီး
မသချာမသာ ေစ်စဉ်များကို မှတ်တမ်းမရရှိခဲ့မပ။ အများစုမသာ အကျင့်ပျက်ချစားမှုများသည် လက်နက်ကိုင်
များက အရပ်သားများကို ေမ်းဆီးငပီး လွှတ်မပးရန် ပန်မပးမငွမတာင်းသည် ေစ်စဉ်အချု့ကိ
ိ ုသာ မှတ်တမ်း
တင နိုင်ခဲ့သည်။

ရုပ်ပုံ ၁၅။ အဂတိလိုက်စားမှု ေင့် ေမ်းဆီးခံရမသာ တနသသာရီ ေန်ကကီးချုပ်မဟာင်း မဒါ်လဲ့လဲ့မမာ်
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အစိုးရ၏ အကျင့်ပျက် ခစားမှုများကို မီဒီယာကမော်ထုတ်ပါက ပန်လည်တရားစွဲဆိုမှုများမကကာင့် တိကျ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
အထူးသ ေင့် ၂၀၁၁ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၁၇ ခုနှစထ
် ိ ေစ်စဉ်များမှာ ရခိုင် ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
သည်
ေစ်စဉ်များ ေစ်ငပီး နိုင်ငံသားကတ်ရရန်၊ သွားလာခွင့်ရရန်နှင့် ေမ်းဆီး ပန်လွှတ်မငွမတာင်း ခင်းများ ေစ်သည်။
တရားဥပမဒ စိုးမိုးမှုမရှိဟု ထင် မင်မသာတရားရုံးများတွင် အစိုးရနှင့် စစ်တပ်မှ အရပ်သား ပည်သူများအမပါ်
တရားစွဲမှုများ လည်း ရှိမပသည်။ အထူးသ ေင့် ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနှစတ
် ို့တွင် ချမှတ်မသာ ပစ်ဒဏ်များ၊
တရားစွဲဆိုမှုများသည်

ပည်သူများ၏ မူလအခွင့်အမရးများကို ထိခိုက်ငပီး ဥပမဒအရ မျှတ ခင်းမရှိဟု

ထင် မင်ယူဆထားမသာအစိုးရနှင့်
တင်ထား ခင်း

ေစ်ပါသည်။

စစ်တပ်၏

စိတ်ထင်တိုင်း

တရားရုံးဦးတိုက်
အခွန်မကာက်မှုကို

မလျှာက်ထားမှုများကို

မှတ်တမ်း

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များက

အဓိကလုပ်မဆာင်ငပီး အထူးသ ေင့် လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များ ရန်ပုံမငွမကာက်ခံ ခင်း၊ ကုန်စည်ကားများ၊
ယဉ်လိုင်းများကိုရပ်တန့်ငပီး

သွားလာခွင့်

တရားဥပမဒစိုးမိးု မရးဆိုသည်မှာ

အခွန်အ ေစ်

မတာင်းခံမှုများ

တည်ဆဲဥပမဒများနှင့်အညီ

ကို

မတွ့ရသည်။

ဥပမဒစိုးမိုးမရးကို

ထို့အတူ

မဆာင်ရွက်ရမသာ

တရားရုံးများ၊ ရဲတပ်ေွဲေင်များ၊ အုပ်ချုပ်မရးမှုများ၊ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာရအစိုးရအမှုထမ်းများ၏ ဆုံး ေတ်ချက်၊
မဆာင်ရွက်ချက်များသည် ပုဂ္ဂိုလ်မရးအကျုးအ
ိ မတ်၊ ကိုယ်ကျုးစီ
ိ းပွားမပါ အာဏာအလွဲသုံးစားမ ပုမသာ
ပုမှုမဆာင်ရွက်မှုကို ဆိုလိုသည်။

ဇယား ၈။ အကျင့်ေျက် ခစားမှု အမရးယူမဆာင်ရွက်မှုများ မှတ်တမ်းတင်ထားမှုဇယား
အထက်ပါဇယားသည်

အကျင့်ပျက် ခစားမှုများ၊

လက်နှက်ကိုင်များ၊

အစိုးရတာေန်ရှိသူများက

အရပ်သားများအား မတရားတရားစွဲဆိုမှုများ အမပါ်အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်မှုများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိ ခင်း
ေစ်သည်။ အကျင့်ပျက် ခစားမှုများသည် တိုင်းတန်းမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် တိုင်တန်းမှုများရှိမှသာ
ထိုအမရး ကိစ္စများကို မှတ်တမ်းယူနိင်သည် ေစ်သည်။ မှတ်တမ်းများအရ ၂၀၁၅ ခုနှစမ
် ှမန၍ အစိုးရ၏
အကျင့်ပျက် ခစားမှုကို

ထိမရာက်မသာ

တာေန်ရှိသူများ

ကိုပါ

အမရးယူ

ခုနှစ်များတွင်

NLD

အစိုးရမှ

အမရးယူမှုများကို

မဆာင်ရွက်မှုများကို

မတွ့ရှိရငပီး၊

မတွ့ရှိရသည်။

ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်

အစိုးရပိုင်းမှ
အထူးသ ေင့်

အကကီးတန်း
၂၀၁၈၊

၂၀၁၉

ယခင်အကျင့်ပျက် ခစားထားမသာ

မငွမကကးများကို ပန်လည်အမရးယူ မတာင်းဆိုမှုများကို သိသိသာသာလုပ်မဆာင်ခဲ့ငပီး၊ တရားမရးဌာနများ၊
ပည်သူ့ရဲဌာနများမှ အဂတိလိုက်စား မှုများကိုလည်း ကိုင်တွယ် မဆာင်ရွက်ခဲ့သည်ကို မတွ့ရှိရသည်။
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၆.၉.၂

တေားစီေင်ြေှုြေျား
မန်မာနိင်ငံတွင် ၂၀၀၈ ေွဲ့စည်းပုံ ေင့် အရပ်သားတစ်ပိုင်းအစိုးရနှင့် လွှတ်မတာ်များစတင် မပါ်မပါက်

လာသည့်နင
ှ ့်အညီ ဥပမဒအသစ်များမရဆွဲ ခင်း ပဋ္ဌာန်း ခင်းများကို ၂၀၁၀ မှ စတင်မဆာင်ရွက်လာမသာ်
လည်း တရားစီရင်မှုများတွင် သိသိသသာသာ မ ပာင်းလဲမှုများ မမတွရှိခဲ့မပ။ မနာက်မကကာင်းမ ပန်မစရဟူ
မသာ ေွဲစည်းပုံပါ ကန့်သတ်မှုများက လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ တရားစီရင်မှုကို အသစ်တေန် မစတင်နိင်သလို၊
လက်ရှိလက်နက်ကိုင်အေွဲ့များ၊ အာဏာပိုင်များ၏ တရားဥပမဒစီရင်ဆုံး ေတ်မှုမပါ် လွှမ်းမိုးချယ်လှည်မှုများ
ရှိမသးသည်ဟု ပည်သူများက ထင် မင်ယူဆကကသည်။ အချု့မသာ
ိ
ပည်သူများ စိတ်ေင်စား သိသာမသာ
တရားစီရင်မှုများကို မျှတမသာစီရင်မှုများ ေစ်သည်ဟု ထင်မှတ်ကကသည်။ ဥပမာ အင်းေစက်ချုပ်ဆိုင်မှ
ကမလးသူငယ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မသာအမှုနှင့်သက်ဆိုင်ငပီး မန်မာနိုင်ငံအမျုးသား
ိ
လူ့အခွင့်အမရး မကာ်
၅၈

မရှင်၌ ပါေင်သူများ မ ပာင်းလဲရ ခင်း၊

ဗစ်တိုးရီယား ကမလး

၅၉

သူငယ်မုဒိန်းမှုဆိုလျှင် အများ ပည်သူ

များက ဆန္ဒထုတ်မော်ရ ခင်း ယခုထိ မျှတမသာတရားစီရင်မှု မရရှိ ခင်း၊ တပ်မမတာ်က ဦးတိုက်တရားစွဲဆို
လယ်ယာမ မ သိမ်းဆည်းမှုများတွင် ပစ်ဒဏ်ကကီးများချမှတ်မှုများမကကာင့် ပည်သူများ၏ ယုံကကည်ကိုးစားမှု
နည်းပါးလျှက် ရှိသည်ကို လူအခွင့်အမရးလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးက မဆွးမနွးခဲ့သည်။

၆.၉.၃ နိုင်ငံသား ြစ်ြေှု
မန်မာနိုင်ငံ၏
နိုင်ငံတကာစာချုပ်တို့တွင်

နိုင်ငံသား ေစ်မှုဆိုင်ရာကို
ပါေင်သည့်

ယှဉ်ထိုးမလ့လာရလျှင်

နိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်မသာ

လတ်မှတ်ထိုးထားမသာ

အခွင့်အမရးများနှင့်လည်းတိုင်းတာ

ကကည့်ရရ
ှု မပမည်။ ထို့ ပင် နိုင်ငံမဲ့မနသူများနှင့်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသမဘာတူမှုများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ကိုလည်း ထည့်သွင်းသုံးသပ်ရမပမည်။ မယဘူယျအား ေင့် နိုင်ငံတကာမှကျင့်သုံးမနမသာ ကမလးသူငယ်
များအတွက် အမ ခခံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှစ်ရပ်သည် မည်သည့်နုင
ိ ်ငံတွင်မဆို မမွးေွားမသာကမလးသူငယ်
များသည် ထိုနုင
ိ ်ငံသားအ ေစ် ခံယူပိုင်ခွင့်ရှိငပီး၊ အကယ်၍ မူရင်းအမျုးအမည်
ိ
၊ မိဘမသိရှိမသာမတွ့ရှိရသည်
ကမလးသူငယ် ေစ်ပါက
အမရးပမပျာက်မအာင်

မတွ့ရှိမသာနိုင်ငံ၏
မဆာင်ရွက်မူသည်

နိုင်ငံအလိုက်သို့

အချု့နိ
ိ ုင်ငံများနှင့်

မမပးနိုင်လျှင်ပင်

အစိုးရများအမန ေင့်

ပူးမပါင်း

နိုင်ငံသားအ ေစ်
နိုင်ငံမတာ်

ခံယူခွင့်ရှိသည်။

အစိုးရများ၏

မဆာင်ရွက်ရမပမည်။

မိမိတို့နယ်နိမိတ်

နိုင်ငံမဲ့မနသူများ

မူလတာေန်တစ်ရပ် ေစ်ငပီး
အကယ်၍

အတွင်းမနထိုင်မသာ

နိုင်ငံသား ေစ်ခွင့်

ထိုနုင
ိ ်ငံမဲ့မနသူများ၏

အမ ခခံလူ့အခွင့်အမရးကို တရားမျှတမှု၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မလးစားတန်ေိုးထားမှု၊ အကာအကွယ်မပးမှုနှင့်
လိုအပ်မသာအသက်ရှင်မနထိုင်မှုကို မထာက်ပံ့ကူညီရမည်။
၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပမဒတွင် နိုင်ငံမဲ့သူများပမပျာက်ရန် (သို့) ထိုသူများအတွက် မည်သို့ နိုင်ငံသား ေစ်
လာမစရမည့် အန်း သီးသန့်မပါေင်ဘဲ နိုင်ငံသား ေစ်ရန် လုံမလာက်မသာ ပဋ္ဌာန်းထားမသာ အချက်အလက်
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မသာ၊ စွဲဆိုမသာအမှုအများစု ေစ်ငပီး ဥပမာ မဒါင်းတို့မျုးဆက်
ိ
မကျာင်းသားလူငယ်များ၏ သံချပ်ထိုးမှု၊

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
များမရှိပါက ထိုသူသည် နိင်ငံသား ေစ်ခွင့် မရှိမပ။ ထို ပင် အထက်ပါဥပမဒနှင့် နိုင်ငံသား ေစ်မူ လုပ်ထုံးလုပ်
နည်းများအရ နိုင်ငံသား ေစ်ရန် မိဘနှစ်ပါးလုံးသည် နိုင်ငံသား ေစ်ရမည်ဟု ဆိုထားသည်။ ထို့မကကာင့်
မမွးေွားလာမသာကမလး၏ မိဘနှစ်ဦး (သို့) တစ်ဦးဦးက နိုင်ငံသား ေစ် ခင်းမ ေစ် ခင်းကို မသိရှိ ခင်း (သို့)
နိုင်ငံမဲ့သူ၊ နိုင်ငံသား ေစ်မကကာင့် သက်မသခံအမထာက်အထား မ ပသနိုင်သူ ေစ်မနပါက နိုင်ငံသား ေစ်ရန်
လိုအပ်မသာ ကမလးမမွးစာရင်း ရရှိရန် မလွယ်ကူမတာ့မပ။
သို့မသာ် လက်ရှိ မန်မာအစိုးရမဆာင်ရွက်မနမသာ နိုင်ငံသားစိစစ်မရးလုပ်ငန်းစဉ်သည် နိုင်ငံသား
မဲ့မှု ပသာနာကို
မကာင်းမွန်သည့်
မကျာင်းများတွင်

နယ်မ မအမ ခ ပု

မ ေရှင်းနိင်ရန်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ေစ်မသာ
ကမလးငယ်များအတွက်

ဦးတည်ကကိုးစားမန ခင်း ေစ်ပါသည်။
မရွှေ့လျားနယ်လှည့်

အချု့မသာ
ိ

စိစစ်မရးအေွ့ဲ များအသုံး ပု ခင်း၊

အချက်အလက်စာရွက်စာတမ်းများ

ပုလုပ်မပး ခင်း၊

မိဘအရင်းများက သက်မသခံ စာရွက်များမရှိပါက အ ခားမသွးရင်း မိသားစုေင်များ၏ အမထာက်အထား
စာရွက်စာတမ်းများကို အသုံ ပုငပီး သက်မသအမထာက် ပသည်ကို ခွင့် ပု ခင်း၊ တစ်ကကိမ်တည်းအငပီး (one
stop) ေန်ဆာင်မှုများကိုလည်း မတွ့ရှိရပါသည်။၆၀
ရုပ်ပုံ ၁၅။ တရားမရး မကာင်းမွန်မှန်ကန်မအာင် မဆာင်ရွက်ရန် မရှ့မနများမှ ဆန္ဒ ပမော်ထုတ်စဉ်
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သို့မသာ်

တစ်နင
ို ်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ေင့်

မဆာင်ရွက်နင
ို ်မူ

အားနည်းငပီး၊

ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်

သူများမပါ်တွင် အထူးတင်းကျပ်မသာ စည်းမျည်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အချန်ိ ကာလကကာ မင့်မူနှင့်
အဂတိလိုက်စားမှုများပါ ဆက်လက်ရှိသည်ကို ရန်ကုန် မှတ်ပုံတင် မဆာင်ရွက်မနသူ မနီ (အမည်မ ပာင်း)
တစ်ဦးမှ မ ပာကကားသည်။ ဆက်လက်ငပီး နိုင်ငံကူးသက်မသခံစာအုပ်များ လုပ်မဆာင်မှု ေစ်စဉ် တွင်လည်း
မှတ်ပုံတင်ပါရှိလျှင်မတာင် ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာကိုတစ်စု၊ အ ခားဘာသာေင်လူမျုးများကိ
ိ
ုတစ်စု တန်းစီမဆာင်
ရွက် ခွဲ ခားမှု များရှိသည်ကို သုမတသီကိုယ်တိုင် မျက် မင်မတွ့ရှိခဲ့သည်။

၆.၉.၄ လူကုန်ကူးြေှု
မန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစမ
် ှ စတင်ငပီး လူကုန်ကူးမှုပမပျာက်
မရးဥပမဒကို ပဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ သို့မသာ် လူကုန်ကူးမှုသည် ဆက်လက်
ေစ်ပွား

မနရာမှ ယခုအခါ ၂၀၁၂ ခုနှစမ
် ှ စတင်ငပီး ပဋိပက္ခ ေစ်ပွားရာမဒသနှင့်
ကပ်လျှက် ေစ်မသာ တရုတ်နင
ို ်ငံသို့ လူကုန်ကူးမှု ပိုမို ေစ်ပွားမနသည်။
ထို့အ ပင် ပည်တွင်း၊ ပည်ပမရလုပ်ငန်းများတွင် လူကုန်ကူးခံရမှုများ
ကိုလည်း မတွ့ရှိ မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ လူကုန်ကူးမှု
ပမပျာက်မရးမှ မော် ပမသာစာရင်းများအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တစ်နှစအ
် တွင်း
ေမ်းမိသမျှ လူကုန်ကူးမှု ေစ်စဉ် ၁၀၇ ေစ်ပွားငပီး လူမပါင်း ၁၈၁ မယာက်
လူကုန်ကူးမှု၏ သားမကာင် ေစ်ခဲ့ရသည်။ သို့မသာ် ယခုအစီရင်ခံစာတွင်
မိတ်ေက်အေွဲ့မှ တင် ပလာမသာမှတ်တမ်း ၄၀ ကိုသာ ထည့်သွင်းထား
သည်။

ရန်ကုန်သည်

စစ်မက် ေစ်ပွားရာမဒသ

မဟုတ်မသာ်လည်း

အနယ်နယ်အရပ်အရပ်မှ လာမသာသူများကို ေျားမယာင်းလူကုန်ကူးရန်
လွယ်ကူသည့် တိုင်းမဒသကကီး ေစ်ငပီး ေစ်စဉ်အများဆုံး မှတ်တမ်းတင်
ထားသည့် မဒသလည်း ေစ်သည်။ ထို့မနာက် တရုတ်နင
ို ်ငံနှင့် ထိစပ်မန
မသာ ရှမ်း ပည်နယ်နှင့် ကချင်မဒသများတွင်လည်း လူကုန်ကူးမှု ေစ်စဉ်
များကို မှတ်တမ်းတင်နင
ို ်ခဲ့သည်။ မှတ်တမ်းတင်ထားမသာ ေစ်စဉ်များ
၏ အဓိကအမကကာင်းအရာမှာ လုံခခုံမသာမရွှေ့မ ပာင်း လုပ်ကိုင်ရမည်က ို
မသိ ခင်း၊ လူကုန်ကူးခံရပါက အာဏာပိုင်များအား မည်သို့ ချတ်
ိ ဆက်
မဆာင်ရွက်ရမည်ကို

မသိ ခင်းတို့မကကာင့် ေစ်သည်ကို

မတွ့ရသည်။

စစ်မဘးများ၊ သဘာေမဘးများ၊ ဆင်းရဲမွဲမတ ခင်း၊ ပညာမရးနိမ့်ပါးမှုနှင့်
အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုတို့က လူကုန်ကူးမှု ေစ်စဉ်များအတွက်

ေစ်ရပ်

တစ်ခု ေစ်သည်ဟု လူကုန်ကူးမှု ပမပျာက်မရးအေွ့ဲ မှ တာေန်ရှိသူတစ်ဦး
က မ ေကကားခဲ့သည်။
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ေစ်ပွားမနငပီး ယခင်က ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အဓိကလူကုန်ကူးမှု

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
မိတ်ေက်အေွဲ့အစည်းတစ်ခု ေစ်မသာ Association of Human Rights Defenders and Promotors (HRDP) အေွဲမှ ထုတ် ပန်မသာအစီရင်ခံစာအရ တရုတ်နိင်ငံသို့ မယားအ ေစ် မရာင်းစား ခင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
ရှိ စက်ရမ
ုံ ျားသို့ စက်ရလ
ုံ ုပ်သားအ ေစ် မရာင်းစား ခင်းသည် ပိုမိုကျယ် ပန့်စွာ ေစ်မပါ်မနငပီး ပည်တွင်း၌
ပင်လယ်ငါးေမ်း ကျားမောင်များတွင် မရာင်းစားခံ ခင်းများလည်း မှတ်တမ်းတင် မတွ့ရှိရမပသည်။
HRDP ၏ အစီရင်ခံစာအရ လူကုန်ကူးမှုအများစုတွင် အမျုးသမီ
ိ
းကိုလိင်လုပ်သားအ ေစ်၊ ဇနီးမယား
အ ေစ် ကမလးမမွးမပးရန် မရာင်းကုန်သေွယ် မဆာင်ရွက်မှုများရှိမနငပီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အမျုးသားများကိ
ိ
ု
စက်ရလ
ုံ ုပ်သား၊ ပင်လယ်ငါးေမ်းလုပ်ငန်းများတွင် မရလုပ်သားများအ ေစ် မရာင်းချမှုများရှိမန ပါသည်။
မန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုလူကုန်ကူးမှု ေစ်ရပ်များသည် မနရာမဒသများစွာတွင် ေစ်မပါ်မနငပီး အစိုးရမှ
တိကျ မသချာမသာ လူကုန်ကူးမှုပမပျာက်မရးဥပမဒအရ မဆာင်ရွက်မှုများ၊ စီမံကိန်းများမဆာင်ရွက်နိင်ရန်
လိုအပ်မန မသးသည်။ အချု့ကမလးသူ
ိ
ငယ်များဆိုလျှင် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများထုတ်ယူမရာင်းချရန်
ခိုးယူမရာင်းချခံ ခင်း၊

ကမလးစစ်သားအ ေစ်

လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များသို့

လိမ်လည်မရာင်းချမနရသည်

ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင် ထားရှိနင
ိ ်ခဲ့သည်။

ရုပ်ပုံ ၁၆။ ကိုဗစ် ၁၉ ကာလအတွင်း ပန်လည်ေင်မရာက်လာမသာ မရွှေ့မ ပာင်းအလုပ် သမားများ
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HRV Coalition.
အတင်းအဓမ္မလုပ်အားမပးခိုင်းမစမှုသည် ကမ္ဘာတစ်ေန်းရှိ သန်းနှင့်ချမသာ
ီ
မယာက်ျား၊ မိန်းမနှင့်
ကမလးများ အမပါ် သက်မရာက်မှုများစွာ ရှိမနသည်။ ၄င်းကို များမသာအား ေင့် အလုပ်သမားများ ပားငပီး
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနည်းပါးမသာ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် မတွ့ရှိရသည်။ ဥပမာအား ေင့် စိုက်ပျုးမရးနှ
ိ
င့်
ငါးေမ်း ခင်း၊ အိမ်တွင်းအလုပ်၊ မဆာက်လုပ်မရး၊ သတ္တုတူးမော်မရး၊ တွင်းတူး ခင်းနှင့် အုတ်ေုတ်လုပ်ငန်းများ၊
ကုန်ထုတ် လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊

ပည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အ မတ်ထုတ်မှုလုပ်ငန်းများ၊

မေးကွက်ကုန်သွယ် မရးနှင့် တရားမေင်လှုပ်ရှားမှုများ စသည့်လုပ်ငန်းများတွင် မတွ့ရှိရသည်။ အတင်းအဓမ္မ
လုပ်အားမပးခိုင်းမစမှုများသည် အထိခိုက်အလွယ်ဆုံးနှင့် ခွဲ ခားခံထားရမသာအုပ်စုများကို သက်မရာက်မလ့
ရှိသည်။ အမျုးသမီ
ိ
းများသည် အမျုးသားများထက်
ိ
ပို၍အန္တရာယ်များမနသည်။ ထို့ ပင် ကမလးများသည်
လည်း အဓမ္မလုပ်အားမပးမစခိုင်းမှု၏ မလးပုံတစ်ပံရ
ု ှိသည်။ မရွှေ့မ ပာင်းအလုပ်သမားများသည် ဘာသာ
စကား မတတ်မ မာက် ခင်း၊ မိတ်မဆွအမပါင်းအသင်းနည်းပါး ခင်း၊ အခွင့်အမရးများကန့်သတ်ခံရ ခင်းနှင့်

၆.၇.၅ မ ြေ ြေှုပ်ြေိုင်း
မ မ မှုပ်မိုင်းဆိုသည်မှာ မ မကကီးမျက်နှာ ပင်မအာက် (သို့) မ မမအာက်တွင်ထားရှိသည့် မပါက်ကွဲမစ
နိုင်မသာ ကိရိယာတစ်ခု ေစ်သည်။ ၂၀ ရာစု၏ မသမစနိုင်မသာ အမမွအနှစတ
် စ်ခုမှာ စစ်မ မ ပင်တွင် မ မ မှုပ်
မိုင်း အသုံး ပု ခင်း ေစ်သည်။ အချန်ိ ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ မ မ မှုပ်မိုင်းများ၏တည်မနရာကို ၎င်းတို့အား
ထားရှိခဲ့မသာသူများကပင် မမ့သွားတတ်ကကသည်။ သို့မသာ် ဤမိုင်းများသည် ဆယ်စုနစ
ှ ်မပါင်းများစွာ
ဆက်လက်တည်ရှိမနငပီး မနာက်ထပ်ပျက်စီးမှု၊ ဒဏ်ရာများနှင့် မသဆုံးမှုများကို ေစ်မစသည်။ လက်နက်
ကိုင်တပ်ေွဲ့များ

မိုင်းကို

အသုံး ပုမသာရည်ရွယ်ချက်မှာ

လက်နက်၏

မပါက်ကွဲလွင့်စင်ထွက်လာမသာ

အပိုင်းအစများမှ ပတ်ေန်းကျင်ရှိလူများကို ထိခိုက်မစရန် ရည်ရွယ်သည်။ တစ်နည်းအား ေင့် ၎င်းတို့၏ ရန်သူ
များအား ထိခိုက်မစရန် ရည်ရွယ်သည်။
မယဘုယျအား ေင့် အမျုးအစား
ိ
၂ မျုးရှ
ိ ိသည်။ (၁) မပါက်ကွဲမှုမိုင်းနှင့် (၂) အပိုင်းအစမိုင်းတို့
ေစ်သည်။ မပါက်ကွဲမှုမိုင်းများသည် သတ္တုတွင်းအမပါ်တိုက်ရက
ို ်ေိအား (၂-၁၅ မပါင်) ရှိငပီး အနီးအနားရှိ
အရာေတ္ထုကို ေျက်ဆီးရန် ပုလုပ်ထားသည်။ သူတို့သည် အဓိကအား ေင့် သားမကာင်ရဲ့မ ခလက်အဂသါများကို
ေတ်မတာက်ရန် ပုလုပ်ထား ခင်း ေစ်သည်။ အပိုင်းအစမိုင်းများသည် ေိအား ေင့် ပုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့
သည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း (သို့) လူအုပ်စုများကိုသတ်ရန် (သို့) အနာတရ ေစ်မစရန် ပုလုပ်ထားသည်။
အပိုင်းအစမိုင်းအများစုတွင် သတ္တုကိုယ်ထည်ရှိငပီး၊ သူတို့သည် မပါက်ကွဲမသာအချန်ိ တွင် အပိုင်းအစများ
အ ေစ် မ ပာင်းလဲသွားသည်။
အပိုင်းအစမိုင်းကို

အဓိကအပိုင်းသုံးပိုင်း

ခွဲ ခားထားသည်။

၎င်းတို့မှာ

(၁)

တိုက်ရက
ို ်အကျုးိ

သက်မရာက်မှုရှိမသာမိုင်း၊ (၂) နယ်မ မသက်မရာက်မှုရှိမသာမိုင်းနှင့် (၃) နယ်မ မအကျုးသက်
ိ
မရာက်မှု
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အလုပ်ရှင်အမပါ် မှီခို ခင်းများမကကာင့် မကကာခဏဆိုသလို ပစ်မှတ်ထား ခင်းခံရသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
ရှိမသာ ရှယ်ယာမိုင်းတို့ ေစ်သည်။ တိုက်ရက
ို ်အကျုးသက်
ိ
မရာက်မှုရှိမသာမိုင်းတွင် သတ္တုဘူးတွင်ပါေင်မသာ
မဘာလုံးများသည် ၆၀ မထာင့်နင
ှ ့် ၆.၅ မပမကျာ် မင့်မသာ အလျားလိုက်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု ေစ်ငပီး ၁၆၄ မပ
အထိအကွာအမေးတွင် ပင်းထန်မသာ (သို့) ဆိုးေါးမသာဒဏ်ရာများကို ေစ်မစသည်။ နယ်မ မသက်မရာက်
မှုရှိမသာမိုင်းကို မ မမအာက် ၅ မပခန့်တွင် ထားရှိသည်။ သတ္တုဘူးအတွင်းရှိ မဘာလုံး (သို့) သတ္တုအကန့်
များသည် အနည်းဆုံးအချင်းေက် ၈၂ မပ၊ ၃၆၀ မထာင့်နင
ှ ့် ၃၂၈ မပမကျာ် အကွာအမေးတွင် ပင်းထန်စွာ
ဒဏ်ရာရမစသည်။ နယ်မ မ အကျုးသက်
ိ
မရာက်မှုရှိမသာ ရှယ်ယာမိုင်းတွင် သတ္တုတွင်း၏ကိုယ်ထည်မှ
သတ္တုအပိုင်းအစများကို ၃၆၀ ဒီဂရီမထာင့် ေင့် ခန့်မှန်း၍ အချင်းေက် ၁၃ မပအတွင်းထိုအကွာအမေးထက်
မကျာ်လွန်၍ ပင်းထန်မသာ ဒဏ်ရာများ ရရှိမစသည်။
ယခုအချန်ိ တွင် မ မ မှုပ်မိုင်းမပါင်း ၁၁၀ သန်းရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ သတ္တုဘူးများအတွက်
ကုန်ကျစရိတ်သည် ၃ မဒါ်လာမှ ၃၀ ကကားရှိမသာ်လည်း ၎င်းတို့ကိုေယ်ရှားရန် ကုန်ကျမငွမှာမဒါ်လာ ၃၀၀ မှ

ရုပ်ပုံ ၁၇။ မ ြေ ြေှုပ်ြေိုင်းခံေမသာ တိင
ု ်းေင်းသား လက်နက်ကိုင် စစ်သည်တစ်ဦး
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HRV Coalition.
မဒါ်လာ ၁၀၀၀ အတွင်းရှိသည်။ ကမ္ဘာမပါ်ရှိမဒသတိုင်း၌ မိုင်းနှင့်မပါက်ကွဲမစနိုင်မသာ အကကင်းအကျန်များ
မကကာင့် နှစ်စဉ်ခန့်မှန်းမ ခအား ေင့် ၁၅၀၀၀ မှ ၂၀,၀၀၀ အထိ ဒဏ်ရာရကကသည်။ မယဘုယျအား ေင့်
မ မ မှုပ်မိုင်းမကကာင့် မသဆုံးမှု ၈၅ ရာခိုင်နှုနး် သည် အမျုးသားများ
ိ
ေစ်ငပီး အများစုမှာ စစ်သားများ ေစ်သည်။
သို့ရာတွင်

အချု့မသာ
ိ

မဒသများ၌

နစ်နာသူ

၃၀

ရာခိုင်နှုနး် သည်

အမျုးသမီ
ိ
းများ

ေစ်ကကသည်။

စစ်တပ်အတွက် မိုင်းရှာမေွမတွ့ရှိမှုနှုနး် ၈၀% ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့မဘးအန္တာယ် အများဆုံးမသာမဒသများတွင်
စိုက်ပျုးမရးသည်
ိ
စီးပွားမရး၏ အဓိက ကျမသာအရာတစ်ခု ေစ်သည်။ မ မ မှုပ်မိုင်းများကို လယ်ကွင်းများ၊
သစ်မတာများ၊ မရတွင်းများ၊ မရအရင်း အ မစ်များနှင့် မရအားလျှပ်စစ်စက်ရမ
ုံ ျားတွင် ထားရှိတတ်ကကသည်။
ကမ္ဘာမပါ်တွင် မ မ မှုပ်မိုင်းအများဆုံး ရှိမသာနိုင်ငံမှာ အီဂျစ်နင
ို ်ငံ ေစ်သည်။
အချုပ်အား ေင့်ဆိုမသာ်

လက်နက်များအမပါ်

ကျယ်ကျယ် ပန့် ပန့်

တား မစ်ထားသည့်ကကားမှ

မိုင်းများနှင့် အ ခားမပါက်ကွဲမစတတ်မသာပစ္စည်းများမကကာင့် ကမ္ဘာမပါ်တွင် ထိခိုက်မသဆုံးမှု အမရအတွက်
ကို အလျင်အ မန် မင့်တက်မစသည်ဟု မန်မာနိုင်ငံ၏ အစီရင်ခံစာအသစ်တွင် မော် ပထားသည်။ မ မ မှုပ်မိုင်း
များမကကာင့် မသဆုံးသွားရမသာ နစ်နာသူများ၏ မိသားစုများအထိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက စိတ်ပင
ို ်းဆိုင်ရာ
ဆုံးရှုံးမနရဆဲ ေစ်ငပီး လက်နက်ကိုင်တပ်ေွဲ့များနှင့် အ ခားမသာအေွဲ့များသည် ၎င်းအား လက်နက်တစ်ခု
အ ေစ် အသုံး ပုမနကကဆဲ ေစ်မပသည်။
The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)

၏ ပဋိပက္ခ ေစ်ပွား

မသာမနရာများ၊ စစ်ပွဲများ ပမသာအချက်အလက်များကို နှိုင်းယှဉ်ငပီး ယခုအစီရင်ခံစာမှ မ မ မုပ်မိုင်းမကကာင့်
ထိခိုက်ရမှုများကို အစီရင်ခံမရးသားသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစအ
် ထိ တိုင်းနှင့် ပည်နယ် ၁၂ ခုတွင်
စစ်ပွဲများ ေစ်ပွားခဲ့ငပီး ACLD ၏ ၂၀၂၀ ပည်နှစ် ဇွန်လထိ အချက်အလက်များအရ လက်နက်ကိုင်များ
ထိမတွ့ပစ်ခတ်မှု စုစုမပါင်း ၄၂၄၁ ကကိမ် ေစ်ပွားခဲ့မပသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သည်။

ထိုစစ်ပွဲများ

အတွင်း စုစုမပါင်း ၁၂၇၃ ကကိမ်ထိ မ မ မှုပ်မိုင်း၊ အမေးထိန်းမိုင်းမပါက်ကွဲမှုများမကကာင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူ
အရပ်သားများမှာ ၁၀၀၀ မကျာ်ရှိခဲ့ငပီး ၇၁၇ မယာက်မှာ မသဆုံးခဲ့ရသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
စစ်ပွဲများ ေစ်ပွားမှု အ မင့်ဆုံးမှာ အစဉ်လိုက် ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ၂၀၁၅ ခုနှစန
် ှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစတ
် ို့ ေစ်ခဲ့ငပီး
စစ်ပွဲအမရအတွက်နှင့် မ မ မှုပ်ဗုံး၊ အမေးထိန်းဗုံးလည်း မင့်မားလာခဲ့သည်။
ACLD ၏ အချက်အလက်များကို မှီ ငမ်းငပီး ယခုအစီရင်ခံစာရှိ ေစ်စဉ်များနှင့် ပည်နယ်နှင့် တိုင်း
မဒသကကီးများ၏ မ မ မှုပ်မိုင်း၊ အမေးထိန်းမိုင်းများမကကာင့် အရပ်သားများမသဆုံးရမှုကို ယှဉ်ထိုးမော် ပ
ရလျှင် ရှမ်း ပည်နယ်သည်

စစ်ပွဲအ ေစ်များဆုံး၊

လမ်းမိုင်းမပါက်ကွဲထိခိုက်မှု

အများဆုံး ေစ်မနသည်။

ရှမ်း ပည်နယ်တွင် စုစုမပါင်းစစ်ပွဲ ၁၉၆၉ ခု ေစ်ပွားရာတွင် မ မ မုပ်မိုင်းမပါက်ကွဲမှု ၃၁၃ ခုရှိခဲ့ငပီး ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရသူ ၃၃၄ ဦးနှင့် မသဆုံးသူ ၃၁၆ ဦး ရှိခဲ့သည်။ ထို့အတူ ကချင်၊ ရခိုင်၊ ကရင်နှင့် ချင်း ပည်နယ်
များတွင်လည်း မ မ မှုပ်မိုင်းမကကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမသာ အရပ်သားဦးမရမှာ အ ခား ပည်နယ်နှင့် တိုင်း
မဒသကကီးများနှင့်ယှဉ်လျှင်

စစ်ပွဲ ေစ်ပွားမှုအမရအတွက်မရာ

အမရအတွက်ပါ သိသာစွာ ကွာ ခားမနမပသည်။
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မိုင်းထိသည့်အမရအတွက်

မသမပျာက်မှု
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အထိပါ ထိခိုက်မစသည်။ သို့မသာ်လည်း မ မ မှုပ်မိုင်းများမကကာင့် နှစ်စဉ် လူမပါင်းများစွာ၏ အသက်များ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

ဇယား ၉။

မှတ်တမ်းတင်ထားမသာ မ မ မုပ်မိုင်းမကကာင့်ထိခိုက်ရမသာ အရပ်သားများ ထိခိုက်မှု၊
မသဆုံးမှုများကို ပည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ဇယား

ဇယား ၁၀။

မှတ်တမ်းတင်ထားမသာ မ မ မုပ်မိုင်းမကကာင့် ထိခိုက်ရမသာ အရပ်သားများ ထိခိုက်မှု၊
မသဆုံးမှု များကို နှစ်အလိုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ဇယား

77

HRV Coalition.

၆. ၁၀ ။

လူ့အခွင့်အမေးချုးမြာက်
ိ
သူြေျားနှင့်

ဇယား ၁၁။

မှတ်တမ်းများထဲမှ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
သူများ ပ ပိုင်ချပ် ဇယား

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ်များတွင်

မှတ်တမ်းများအရ

အဓိကကျူးလွန်သူမှာ

မန်မာ့တပ်မမတာ် ေစ်ငပီး စုစုမပါင်း ၆၇ ရာခိုင်နှုနး် ရှိသည်။ ဒုတိယအား ေင့် ရဲအာဏာပိုင်များက ၁၈
ရာခိုင်နှုနး် ေင့် ကျူးလွန်ငပီး အများအား ေင့် လူထုဆန္ဒ ပပွဲများကို တား မစ် ခင်းများ၊ တရားစွဲဆို ခင်း၊
ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္မဏီများနှင့် ေစ်မသာ ပဋိပက္ခများတွင် ပါေင် ခင်းများ၊ နယ်စပ်မဒသများတွင် Border Guard
Police

(BGP)

လုပ်မဆာင်မှုများ၊

နယ်စပ်ရဲများအ ေစ်

ပဋိပက္ခ ေစ်ပွားခဲ့မသာ

အကျဉ်းမထာင်များအတွင်း

မဒသများတွင်

နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများ

အာဏာအလွဲသုံးစား

လုပ်မဆာင်ခဲ့ကကသည်ဟု

မှတ်တမ်းတင်မတွ့ရှိခဲ့သည်။ တတိယ ကျူးလွန်သူများမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အေွဲ့များ ေစ်ငပီး ၈
ရာခိုင်နှုနး် မသာ

ေစ်စဉ်များကို ကျူးလွန်မောက်ေျက်ခဲ့ကကသည်။ အများအား ေင့် အစိုးရသတင်းမပးဟု

ထင်မှတ်မသာ အရပ်သားများကို ေမ်းဆီးသတ် ေတ် ခင်း၊ မကျးရွာများ၊ လမ်းမများ ရန်ပုံမငွမကာက်ခံ ခင်း၊
အတင်းအဓမ္မစစ်သားစုမဆာင်း ခင်းများကို ကျူးလွန်ခဲ့ကကသည်။
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အထူးကာကွယ်ေြေည့် အုပ်စုြေျား

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

ရုပ်ပုံ ၁၈ ြေန်ြောတပ်ြေမတာ် စစ်မေး ပ အခြေ်းအနား

စစ်တပ်နှင့် ရဲမဟုတ်မသာ အစိုးရအာဏာပိုင်များ၏ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများမှာ စုစုမပါင်း
ငါးရာခိုင်နှုနး် မကျာ်ရှိသည်။

ငမို့နယ်အုပ်ချုပ်မရးမှုးများမှ

ဦးမဆာင်တရားစွဲဆို ခင်းများ၊

လွှတ်မတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များမှ အသမရေျက်မှု ေင့် တရားစွဲဆိုမှုများ၊ နိုင်ငံသားများ၏ အမ ခခံနင
ို ်ငံသားအခွင့်အမရးကို
ချုးမောက်
ိ
သည့် အစိုးရအာဏာပိုင်များမှ တရားစွဲဆိုမှုများ ေစ်သည်။
ပည်တွင်း၊ ပည်ပပုဂ္ဂလိကကုမ္မဏီများမှ အလုပ်သမားများ အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ၊ လယ်ယာ
မ မများကို

အစိုးရအာဏာပိုင်များ ေင့်

သိမ်းယူမှုများ ေစ်သည်။

အ ခားမသာကျူးလွန်သူများ ေစ်သည့်

အစွန်းမရာက် ဘာသာမရးအမ ခ ပု လူအုပ်စုများ၊ အမည်မော် ပနိုင်မှုမရှိသည့် လက်နက်ကိုင်အကကမ်းေက်မှု
များသည်လည်း ၁ ရာခိုင်နှုနး် ခန့်ရှိငပီး ဘာသာမရးခွဲ ခားမှုများ၊ ေိအားမပးတရားစွဲဆိုမှုများ၊ အများပိုင်
အမဆာက်အဦများကို ေျက်ဆီးမှုများနှင့် ဆန္ဒထုတ်မော်မသာ ပည်သူများအမပါ် အကကမ်းေက် ခင်းများကို
ကျူးလွန်ခဲ့ကကသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်မတွ့ရှိခဲ့သည်။
ထို ေစ်စဉ်များတွင် ကျူးလွန်ခံစားမနရသည်များကို ရာခိုင်နှုနး် ပုပါက မကျးလက်မန ပည်သူများ
သည် အဓိက ထိခိုက်ခံစားရသူများ ေစ်သည်။ စစ်မဘးဒုက္ခသည်များ၊ အချု့မသာမကျးရွ
ိ
ာများမှ လယ်ယာ
မ မသိမ်းခံရမသာ လယ်သမားများ၊ လယ်ယာမ မသိမ်းခံရမသာမကကာင့် ဆန္ဒ ပသူများပါ စုမပါင်းပါက သုံးပုံ
နှစ်ပုံခန့်

ထိခိုက်ခံစားရမပသည်။

ထိုထိခိုက်ခံစားရသူများထဲတွင်

အမျုးသမီ
ိ
းများသည်

အ ခားမသာ

လိင်ပိုင်းအကကမ်းေက်မှုများ၊ မုဒိန်းကျင့်သတ် ေတ်ခံရမှုများ၊ ေိနပ
ှိ ်ခွဲ ခားခံရမှုများကို ထပ်ဆင့်ခံစားရသည်ကို
မတွ့ရှိရပါသည်။
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ဇယား ၁၂။ မှတ်တမ်းများထဲမှ လူ့အခွင့်အမရးကျူးလွန်ခံရသူအမျုးအစား
ိ
ပ ရာခိုင်နှုနး် ပိင
ု ်ချပ် ဇယား

ရုပ်ပုံ ၁၉။ ကေင် တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့၏ စစ်မေး ပ အခြေ်းအနား
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ဒုက္ခမ မပုံ
အရပ်သားအစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံမရး၊ စီးပွားမရး၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံမရး အကူးအမ ပာင်းနှင့်
အတူ တက်ကကလှုပ်ရှားသူများ၏ ယခင်မရရှိခဲ့မသာ နိုင်ငံမရးလူ့အခွင့်အမရးများ မတာင်းဆိုမှုများလည်း
တိုးတက်ခဲ့သည်။ သို့မသာ် အရပ်သားအစိုးရများ၏ ထိုဆန္ဒ ပမှုများအမပါ် ကိုင်တွယ်မှုများမှာ အများအား ေင့်
အနှုတ်သမဘာမဆာင်ငပီး ဒီမက
ို မရစီစံနန
ှု ်းများလည်း မလျာ့ကျခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပညာမရးဥပမဒ
မ ပာင်းလဲမှု၊ ကယား ပည်နယ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုထားရှိမှု၊ မွန် ပည်နယ် တံတားအမည်မပး ခင်း၊ စစ်ပွဲရပ်
ဆန္ဒ ပမူစသည့်

နိုင်ငံမရးအမ ခ ပု

ဆန္ဒထုတ်မော်မှုများကို

ကိုင်တွယ်မှုများ၊

လူမှုစီးပွားမရးဆိုင်ရာ

မရွှေဂတ်စ်ပိုက်လိုင်း တည်မဆာက်မှု၊ မစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း၊ လက်ပံမတာင်း မတာင်စီမံကိန်း၊ ကရင် ပည်နယ်
မကျာက်မီးမသွး လယ်သိမ်း မ မသိမ်းအမရးကိစ္စများနှင့် အ ခားအစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကစီးပွားမရးအမပါ်တွင်
ပည်သူတို့၏ငငိမ်းချမ်းစွာ သမဘာထားထုတ်မော်မှုအမပါ် အရပ်သား အစိုးရ၏ တုံ့ ပန် တရားစွဲဆိုမှုများသည်
နိုင်ငံသားများ၏ အမ ခခံလူ့အခွင့်အမရးများကို ချုးမောက်
ိ
သည် ေစ်မသာမကကာင့် ၂၉ ရာခိုင်နှုနး် မသာ
ထိခိုက်ခံရသူများမှာ တက်ကကလှုပ်ရှားသူများအချု့တိ
ိ ု့ ေစ်ကကသည်။ ထိုတက်ကကလှုပ်ရှားသူများတွင် အစိုးရ
အာဏာပိုင်များ၏ တလွဲလုပ်မဆာင်မှုများ၊ စစ်တပ်၏ မဆာင်ရွက်မှုများကို မေေန်သူများကိုလည်း အာမခံ
မရမသာအမှုများ ေင့် ေမ်းဆီးမှုများ ေစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာဆိုရလျှင် ကမလးစစ်သားအမရး မီဒီယာများနှင့်
မ ပာဆိုခဲ့မသာ ကိုမျုးမအာင်
ိ
မထွးကို မထာင် ၂ နှစ်ချမှတ်ငပီး သူ့အား ေန်းရံမထာက်ခံသူနှစဦ
် းအား မထာင် ၁
နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့မှုသည် ထင်ရှားမသာ လူ့အခွင့်အမရးကို ဥပမဒမဘာင်အတွင်း ကျူးလွန်မောက်ေျက်မန
ခင်း ေစ်သည်။ ၃ ခိုင်နှုနး် မသာ ထိခိုက်ခံစားရသည့်အုပ်စုမှာ ကမလးသူငယ်များ ေစ်သည်။ စစ်အတွင်း
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ၊ လူသားဒိုင်းမခါ်မဆာင်သွားမှုများ၊ လမ်းမိုင်းထိခံရမှု၊ ကမလးစစ်သားစုမစာင်းခံရမှု၊
လက်နက်ကိုင်များ၏ သက်ငယ်မုဒိန်းကျင့်ခံရမှု၊ စစ်မဘးမရှာင်တိမ်းမနရမှုစသည့် ကမလးသူငယ်အခွင့်
အမရးများကို ချုးမောက်
ိ
ခံမနရသည်များကို မှတ်တမ်း ပုခဲ့ရပါသည်။
တတိယ ထပ်မံထိခိုက်ခံစားရမသာအုပ်စုသည် အလုပ်သမားများ ေစ်ငပီး ၂၀၁၂ အလုပ်သမားဥပမဒ
နှင့်အတူ ရှင်သန်သည့် လုပ်ခလစာများမရရှိမှု၊ တရားမဲ့ အလုပ် ေုတ်မှုနှင့်အတူ နှစ်စဉ်လစဉ် ဆန္ဒ ပမှုများ
ေစ်မပါ်ခဲ့သည်။ ထိုဆန္ဒ ပမှုအချု့တွ
ိ င် အလုပ်ရှင်များ၊ အလုပ်ရှင်ငှားရမ်းမသာ လူအုပ်စုများ၊ ရဲ၏ အကကမ်း
ေက်ငေိုခွင်းခံရမှုများ၊ တရားစွဲဆိုမှုရှိငပီး စုစုမပါင်း ၅ ရာခိုင်နှုနး် သည် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသည်။ မီဒီယာများကို
တရားစွဲဆိုမှု၊ လုပ်ကကံသတ် ေတ်မှုများကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရသည်။ သတင်းမထာက် ကိုပါကကီးမသဆုံးမှု၊
ရိုက်တာသတင်းမီဒီယာသမား ၂ ဦးအား မထာင်ဒဏ်နှစရ
် ှည်ချမှတ်မှု၊ ယူနတီဂျာနယ်အား တရားစွဲဆိုမှု
အစရှိသည်

မီဒီယာများအမပါ်

ေိနပ
ှိ ်မှုများ၊

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကို

ပုလုပ်ခဲ့ငပီး

သတင်း

လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိခိုက်မစခဲ့ပါသည်။
စစ်မဘးမရှာင် ဒုက္ခသည်များသည် မန်မာနိုင်ငံတွင် တစတစပိုမိုများ ပားလာငပီး ကချင်၊ ရခိုင်နှင့်
ရှမ်း ပည်နယ်များတွင် အဓိက ေစ်မပါ်လျှက်ရှိသည်။ အများစုသည် တိုင်းရင်သားမဒသမှ မကျးလက်မန
ပည်သူများ ေစ်ကကငပီး ေစ်စဉ်၏ စုစုမပါင်း ၄ ရာခိုင်နှုနး် ခန့်ရှိမသာ်လည်း ထိခိုက်သူလူဦးမရအရ အ မင့်ဆုံး
ေစ်ပါသည်။ အထူးသ ေင့် ၂၀၁၇ ရခိုင် ပည်မ မာက်ပိုင်းအမရးအခင်းတွင် ထွက်မ ပးသွားခဲ့ရမသာ သိန်းချ ီ
သည့် လူနည်းစုရဟ
ို င်ဂျာလူမျုများ
ိ
ပန်လည်လက်ခံသည့် အစီအစဉ်များသည် ထိမရာက်မသချာမရရာစွာ
မရှိမသးဘဲ ယမန့တိုင် စစ်မဘးမရှာင်ဒုက္ခသည်များ၏ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများသည် စစ်မဘး
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HRV Coalition.
အတွင်း ချုးမောက်
ိ
ခံရသလို စစ်မဘးမရှာင်စခန်းများအတွင်း၌လည်း ေိနပ
ှိ ်ခွဲ ခားမှုများရှိသည်ကို မတွ့ရှိရ
သည်။
အ ခားမသာ ၁ ရာခိုင်နှုနး် ခန့်မသာ ေစ်စဉ်များသည် ငါးေမ်းသမားများ၊ ဘာသာမရးေိနပ
ှိ ်ခွဲ ခားခံရ
သူများ၊ အချု့မသာ
ိ
ပည်ပနိုင်ငံသားများ ေစ်သည်။

၆.၁၀.၁

ကမလးသူငယ်ြေျား

ရုပ်ပုံ ၂၀။ လိင်အနိုင်အထက် ပုကျင့်ခံေမသာ ကမလးသူငယ်တစ်ဦး၏ တေားြေျှတြေှုေေှိေန်
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HUMAN RIGHTS

ကမလးြေျားအပါအေင် လူထု ဆန္ဒ ပြေှု

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
လူ့အခွင့်အမရးမကကညာစာတမ်းတွင်

ကမလးသူငယ်အခွင့်အမရးနှင့်

ပတ်သက်သည်များကို

မော် ပထားမသာ်လည်း ကမ္ဘာမနရာအနှံ့အ ပားတွင် ကမလးသူငယ်များသည် အခွင့်အမရး အ ပည့်အေ
မရရှိမသးမပ။
ကမလးအခွင့်အမရးဟုဆိုရာတွင် လိုအပ်မသာအချက်များရှိသည်။ ကမလးတိုင်းသည် ကိုယ်ပိုင်
အခွင့်အမရးရှိသည်။ ဥပမဒသည် ကမလးသူငယ်များ၏ အခွင့်အမရး၊ မိသားစုနှင့် ဂုဏ်သတင်း စသည့်
မည်သည့်တိုက်ခိုက်မှုတွင်မဆို ကာကွယ်မပးသင့်သည်။ ကမလးတိုင်းသည် အသက်ရှင်ခွင့် ရှိသည့်အ ပင်
ကမလးများမမွးေွားချန်ိ တွင် မှတ်ပုံတင်ထားငပီး အစိုးရမှ တရားေင်အသိအမှတ် ပုသည့် နာမည်မပးရမည်။
ထို့အ ပင်

ကမလးများသည်

နိုင်ငံသား ေစ်ရမည်။

ေစ်နင
ို ်လျှင်

မည်သူ ေစ်သည်ကိုသိရှိငပီး မိဘများထံမှ မစာင့်မရှာက်ခံသင့်သည်။

ကမလးများသည်

သူတို့၏မိဘများ

၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာ၊

နိုင်ငံသား ေစ်မှုနှင့် မိသားစုဆက်ဆံမရးစသည့် အခွင့်အမရးများလည်းရှိသည်။

ထိုအရာများကို မည်သူမျှ

သူတို့ထံမှ ယူမသွားမစသင့်မပ။ သို့မသာ် ထိုသို့ ေစ်ခဲ့ပါက အစိုးရများအမန ေင့် လျင် မန်စွာ ပန်လည်
ရရှိမစရန်

ကူညီရမည်။

အကယ်၍

ကမလးတစ်ဦးသည်

၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်မတူမသာ

နိုင်ငံတွင်

မနထိုင်ပါက အစိုးရများအမန ေင့် ၎င်းတို့နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိမနမစရန် (သို့) အတူတကွမနထိုင်နင
ို ်ရန်
ကမလးများနှင့်
အရာတစ်ခုခုနှင့်

မိဘများကို

ခရီးသွားခွင့်မပးရမည်။

ပတ်သက်မှုရှိလျှင်

အစိုးရများသည်

ကမလးများသည်

ဥပမဒများနှင့်ဆန့်ကျင်မသာ

ကမလးများကို

နိုင်ငံမှနှင်ထုတ် ခင်းမ ပုရမပ။

၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင် သူတို့၏ ထင် မင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆို
ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ထို့ ပင် ၎င်းတို့၏ သင်ယူမလ့လာ ခင်း၊ ထင် မင်ယူဆ ခင်း၊ မ ပာဆို ခင်း၊ ပုံဆွဲ ခင်း၊
စာမရး ခင်း

စသည်တို့ကို

မည်သည့်နည်း ေင့်မဆို

လွတ်လပ်စွာမျှမေခွင့်ရှိသည်။

သူတို့၏အမတွးများ၊

ထင် မင်ချက်များနှင့် ဘာသာမရး ယုံကကည်ကိုးကွယ်မှုများကို မရွးချယ်နင
ို ်သည်။ ထိုမျှသာမက ကမလးများ
သည် အင်တာနက်၊ မရဒီယို၊ ရုပ် မင်သံကကား၊ သတင်းစာများ၊ စာအုပ်များနှင့် အ ခားအရင်းအ မစ်များမှ
သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၄င်းတို့၏မိသားစုမှ ကကည့်ရမ
ှု စာင့်မရှာက် ခင်းမခံရမသာ
ကမလးတိုင်းသည် ကမလး၏ဘာသာတရား၊ ယဉ်မကျးမှု၊ ဘာသာစကားနှင့် သူတို့ဘေ၏ အ ခားရှုမထာင့်
များကို မလးစားမသာသူများ၏ စနစ်တကျ မစာင့်မရှာက်မှုကိုခံယူခွင့်ရှိသည်။ ကမလးများကိုမမွးစားမသာ
အခါ အမရးအကကီးဆုံးအချက်မှာ သူတို့အတွက် အမကာင်းဆုံးအရာကို လုပ်မဆာင်မပးရန် ေစ်သည်။
ထို့မနာက် ဒုက္ခသည်အ ေစ် မိမိတို့မနထိုင်သည့်နုင
ိ ်ငံမှ အ ခားတိုင်း ပည်သို့ မ ပာင်းမရွှေ့သွားရမသာ
ကမလးများ (သူတို့အတွက် ထိုမနရာတွင်မနထိုင်ရန် လုံခခုံမှုမရှိမသာမကကာင့်) သည် ထိုနုင
ိ ်ငံတွင် မမွးေွား
မသာကမလးများနှင့်

အတူတူပင်

အခွင့်အမရးများရသင့်သည်။

ကမလးများသည်

အမကာင်းဆုံး

ကျန်းမာမရးမစာင့်မရှာက်မှု၊ သန့်ရှင်းမသာမရ၊ ကျန်းမာမရးနှင့်ညီညွတ်မသာ အစားအစာနှင့် သန့်ရှင်းမသာ
ပတ်ေန်းကျင်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ ထို့အ ပင် မသန်စွမ်းမသာကမလးတိုင်းသည် လူ့မဘာင်အေွဲ့အစည်း၌
အမကာင်းဆုံးဘေကို ပိုင်ဆိုင်သင့်သည်။ ပညာမရးရှုမထာင့်မှကကည့်လျှင် ကမလးတိုင်းတွင် ပညာသင်ကကား
ခွင့်ရှိသည်။

မူလတန်းပညာမရးသည်

အခမဲ့ ေစ်သင့်ငပီး

အလယ်တန်းနှင့်

အဆင့် မင့်ပညာမရးကို

ကမလးတိုင်း ရရှိသင့်သည်။ မကျာင်းများရှိ စည်းကမ်းများသည် ကမလးသူငယ်အခွင့်အမရးကိုမလးစားငပီး
ဘယ်မသာအခါမျှ

အကကမ်းေက်မှုကို

အသုံးမ ပုသင့်မပ။
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၄င်းတို့၏

HRV Coalition.
အရည်အချင်းနှင့် စွမ်းရည်များကို အ ပည့်အေတိုးတက်မစရန် ကူညီသင့်သည်။ အသိပညာတွင် ၄င်းတို့၏
ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အမရးများကို နားလည်ရန်နှင့် အ ခားသူများ၏ အခွင့်အမရးများ၊ ယဉ်မကျးမှုများနှင့် ကွဲ ပား
ခားနားမှုများကို

မလးစားရန်

သင်ကကားသင့်သည်။

ကမလးတိုင်းသည်

အနားယူ ခင်း၊

ကစား ခင်း၊

ယဉ်မကျးမှုနှင့် ေန်တီးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါေင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုမျှမက ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာ
စကား၊ ယဉ်မကျးမှုနှင့်ဘာသာတရားကို အသုံး ပုရန် အခွင့်အမရးရှိသည်။ ၄င်းတို့၏ပညာမရး၊ ကျန်းမာမရး
(သို့) ေွံ့ငေိုးတိုးတက်မှုအတွက် အန္တရာယ် ေစ်မစနိုင်မသာ အလုပ်များမှ ကာကွယ်မှုရရန် အခွင့်အမရးရှိသည်။
အ ခားမသာ မခါင်းပုံ ေတ်အ မတ်ထုတ်မှုအမျုးမျ
ိ ုးမှ
ိ
ကာကွယ်မှုရရှိရန်လည်း အခွင့်အမရးရှိသည်။ ဥပမဒ
ချုးမောက်
ိ
သည်ဟု စွပ်စခ
ွဲ ံရမသာကမလးများအား သတ် ေတ် ခင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခင်း၊ ရက်စက်စွာ
ဆက်ဆံ ခင်း၊ တစ်သက်တစ်ကျွန်းမထာင်ချ ခင်း (သို့) လူကကီးများနှင့် မထာင်ချ ခင်းမ ပုသင့်မပ။ အကျဉ်း
မထာင်သည် မနာက်ဆုံးမရွးချယ်မှု ေစ်ငပီး ေစ်နင
ို ်သမျှအနည်းဆုံးအချန်ိ ကာလ ေစ်သင့်သည်။ ကမလးများ
အမန ေင့် စစ်ပွဲအတွင်း ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မှုရရန် အခွင့်အမရးရှိသည်။ အသက် ၁၈ နှစ်မအာက်
ကမလးများသည် စစ်ထဲေင်ခွင့်မရှိမပ။ ကမလးများသည်နာကျင် ခင်း၊ လျစ်လျူရှုခံရ ခင်း၊ ဆိုးဆိုးရွားရွား

အရွယ်မရာက်ငပီးသူများ

လူကကီးများဆုံး ေတ်ချက်ချသည့်အခါ

သူတို့၏ဆုံး ေတ်ချက်များသည်

ကမလးများအား မည်သို့အကျုးသက်
ိ
မရာက်မှုရှိမည်ကို စဉ်းစားသင့်သည်။ မိသားစုများနှင့် လူမှုအသိုက်
အေန်းများမှ

သူတို့၏ကမလးများကို

လမ်း ပမပးသင့်သည်။

သို့မှသာ

သူတို့ကကီး ပင်းလာသည်နှင့်အမျှ

သူတို့၏အခွင့်အမရးများကို အမကာင်းဆုံးနည်း ေင့် အသုံး ပုတတ်လာလိမ့်မည်။ ကမလးများ ကကီးထွား
မလမလ၊

လိုအပ်မသာလမ်းညွှန်မှု

အကကမ်းေက်မှု၊

အလွဲသုံးစားမှုနှင့်

နည်းမလမလ ေစ်သည်။

အစိုးရများသည်

ဂရုစက
ို ်မစာင့်မရှာက်သူများ၏

ကမလးသူငယ်များအား

လျစ်လျူရှု ခင်းမှ

ကာကွယ်ရမည်။

ယခုကဲ့သို့ စစ်ပွဲများ၊ ပဋိပက္ခမဒသများတွင် ကမလးသူငယ်များ ပါေင်ထိခိုက်မှုရှိသည်များကို မလျာ့ချ
မပးနိင်ရမပမည်။ ထို့ ပင် ဆင်းရဲမသာ မိသားစုများမှ ကမလးငယ်များအားကူညီရန် အစိုးရမှ မငွမကကး (သို့)
အ ခားမသာ အမထာက်အပံ့များမပးသင့်သည်။ ထို့မကကာင့် အစိုးရများအမန ေင့် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံရှိ ကမလးများ
အားလုံးကို အခွင့်အမရးအားလုံးကို ခံစားနိုင် မအာင် အတတ်နင
ို ်ဆုံး လုပ်မဆာင်မပးသင့်မပသည်။

၆.၁၀.၂
အြေျုးသြေီ
ိ
း
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ဆက်ဆံခံရ ခင်း (သို့) စစ်ပွဲမကကာင့် ထိခိုက်ခံရလျှင် အကူအညီရယူရန်အခွင့်အမရးရှိသည်။

း
ိ
အြေျုးသြေီ

၆.၁၀.၂

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
ယမန့မခတ်တွင် လူ့အခွင့်အမရးများစွာထဲမှ တစ်ခုအပါအေင် ေစ်မသာအမျုးသမီ
ိ
းအခွင့်အမရးသည်
အမရးပါ မသာအခန်းကဏ္ဍအ ေစ် တည်ရှိမနသည်။ အမျုးသမီ
ိ
းအခွင့်အမရးသည် လွန်ခဲ့မသာနှစ်မပါင်း ၇၀
နီးပါးက

တည်းက

လူ့အခွင့်အမရး

ကမ္ဘာမပါ်ရှိ

လူသားအားလုံးအတွက်

ကုလသမဂ္ဂမှ

ပဋ္ဌာန်းထားသည့်

အမ ခခံ

ေစ်သည်။ ထိုအခွင့်အမရးများတွင် အကကမ်းေက်မှု၊ ကျွန်စနစ်နှင့် ခွဲ ခားဆက်ဆံမှုတို့မှ

ကင်းလွတ်စွာမနထိုင်ခွင့်၊

ပညာသင်ကကားခွင့်၊

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊

မဲမပးခွင့်နင
ှ ့်

မျှတမသာ

တန်းတူလုပ်ခေင်မငွရခွင့် အစရှိသ ေင့် ပါေင်သည်။ ထို့ ပင် အမျုးသမီ
ိ
းများအတွက် အခွင့်အမရးရရှိ ခင်းသည်
အမျုးသမီ
ိ
းတစ်ဦးချင်းစီအား

ပိုမိုမကာင်းမွန်မသာ

အခွင့်အမရးများမပး ခင်းသာမက

နိုင်ငံများနှင့်

လူမှုအသိုင်းအေိင
ု ်းများ လည်ပတ်ပုံကို မ ပာင်းလဲ ခင်းလည်း ေစ်သည်။
အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာသမဘာတူညီမှုများကကားမှ

အမျုးသမီ
ိ
းများ၏

အမ ခခံလူ့အခွင့်အမရးကို

ငင်းပယ် ခင်းသည် ဆက်လက် ေစ်ပွားမနဆဲ ေစ်သည်။ နှစ်စဉ် အမျုးသမီ
ိ
းသန်းတစ်ေက်မကျာ်သည် ကိုယ်ေန်
မဆာင် ခင်း (သို့) ကမလးမမွး ခင်းနှင့် သက်ဆိုင်မသာအမကကာင်းရင်းများမကကာင့် မသဆုံးမနကကသည်။
အမျုးသမီ
ိ
းများတွင် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးကူးစက်မှုနူနး် သည် လျင် မန်စွာ တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ မကကာခဏ
ဆိုသလို ကျူးလွန်သူများသည် အ ပစ်မပးအမရးယူ ခင်း မခံရပါ။ ကမ္ဘာအနှံ့တွင် အမျုးသမီ
ိ
းများသည်
အမျုးသားများ၏
ိ

စာတတ်မ မာက်မှုနူနး် ထက်

နှစ်ဆပိုများသည်။

သို့မသာ်

၁၉၉၀

ပည့်နစ
ှ ်အမကျာ်

ကတည်းက အမျုးသမီ
ိ
းများသည် အမျုးသားများထက်
ိ
ေင်မငွနည်းပါးမနဆဲ ေစ်သည်။

ရုပ်ပုံ ၂၁။ အြေျုးသြေီ
ိ
းအခွင့်အမေးအတွက် အြေျုးသြေီ
ိ
းြေျားမန့တွင် စီတန်းလှည်လည်မနပုံ
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မန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးမရ ၅၂ သန်းတွင် ၅၀% မသာအမျုးသမီ
ိ
းများသည် အလုပ်အကိုင်မရှိကကမပ။
ပည်မထာင်စုလွှတ်မတာ်တွင် အမျုးသမီ
ိ
းများသည် မနရာအားလုံး၏ ၁၃ ရာခိုင်နူနး် သာ မရွးမကာက်
တင်မ မှာက် ခင်းခံရသည်။ ကုလသမဂ္ဂအမျုးသမီ
ိ
းများအေွ့ဲ ချုပ်သည် မန်မာနိုင်ငံတွင် စီမံကိန်းရုးံ ခန်းအ ေစ်
၂၀၁၃ ခုနှစမ
် ှ စ၍ မရာက်ရှိခဲ့သည်။ သို့မသာ် ၂၀၁၉ ခုနှစအ
် မစာပိုင်းမှစ၍ မန်မာနိုင်ငံသည် ကျား၊ မ
တန်းတူညီမျှမှုနင
ှ ့် အမျုးသမီ
ိ
းစွမ်းမဆာင်ရည် မှင့်တင်မရးတို့ကို ကတိကေတ် ပုရာတွင်

မန်မာနိုင်ငံအား

အမထာက်အပံ့မပးနိုင်ရန်အတွက် ယင်းရုံးခန်းသည် တိုင်း ပည်၏ တရားေင်ရးုံ ခန်းအ ေစ် မ ပာင်းလဲလာ
ခဲ့သည်။ မန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၃၅ ခုနှစတ
် ွင် အမျုးသမီ
ိ
းများမဲမပးပိင
ု ်ခွင့်ကိုရရှိမသာ အာရှတိုက်၏ ပထမဆုံး
မသာနိုင်ငံများထဲမှ တစ်ခုအပါအေင် ေစ်သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် မန်မာနိုင်ငံသည် မပကျင်းမကကညာစာတမ်း
ကို အတည် ပုခဲ့ငပီး ၁၉၉၇ ခုနှစတ
် ွင် အမျုးသမီ
ိ
းများအား ခွဲ ခားဆက်ဆံမှုများအားလုံး ပမပျာက်မရး
သမဘာတူစာချုပ်ကို

လက်မှတ်မရးထိုးခဲ့သည်။

အမျုးသမီ
ိ
းများေွ့ံ ငေိုးတိုးတက်မရးဆိုင်ရာ

အမျုးသား
ိ

အဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၃ - ၂၀၁၂ ခုနှစသ
် ည် အဆင့်အားလုံးတွင် အမျုးသမီ
ိ
းများအား တန်းတူညီမျှ
ပါေင်မှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှုတွင် မခါင်းမဆာင်မှုကို အဓိက ဦးစားမပးမဆာင်ရွက်သည်။ ထို့အ ပင် မုဒိန်းမှုဟု
သက်ငယ်မုဒိန်းမှုများကို ပိုမိုမတွ့ မင်လာရသည်။ မန်မာနိုင်ငံတွင် သက်ငယ်မုဒိန်းမှုသည် ယခုနှစတ
် ွင် ၄၀
ရာခိုင်နှုနး် မင့်တက်လာမကကာင်း နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတစ်ခုမှ မ ပာကကားခဲ့သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အားနည်း
မသာဥပမဒများမကကာင့် မန်မာနိုင်ငံရှိကမလးများသည် အကကမ်းေက်မှုကိုခံစားရနိုင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ေန်း
တွင် မုဒိန်းမှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကကမ်းေက်မှုများသည် မန့စဉ်ကကုံမတွ့မနရမသာ

ေစ်စဉ်များ ေစ်ငပီး

၎င်းသည် ဘီလီလျ ံနှင့်ချမသာ
ီ
အမျုးသမီ
ိ
းများနှင့် မိန်းကမလးငယ်များအမပါ် သက်မရာက်မှုရှိမနသည်။
သို့မသာ် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်မသာ ရာဇေတ်မမ
ှု ျား ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ရှိမနမသာ်လည်း ဥပမဒများသည် လုံမလာက်
မှု၊ ကိုက်ညီမှု မရှိမသးမပ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကကမ်းေက်မှုအပါအေင် ကျား၊ မအမ ခ ပု အကကမ်းေက်မှု
များသည် မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိမဆို နစ်နာသူများအမပါ် မရာဂါကူးစက်မှုများအထိ ေစ်မစနိုင်သည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာမရးအေွ့ဲ (WHO) ၏ အဆိုအရအမျုးသမီ
ိ
း ၃၅ ရာခိုင်နှုနး် မကျာ်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကကမ်းေက်မှုများနှင့် ကကုံမတွ့မနရသည်။ ထို့ ပင် အမျူးသမီ
ိ
းများအမပါ် အကကမ်းေက်မှု
သည် စီးပွားမရးေွငံ ေိုးတိုးတက်မှုနှင့် ေွံငေိုးမရးအမပါ် ဆိုးကျုးသက်
ိ
မရာက်မစသည်။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား
ကျဆင်း ခင်းနှင့် ကျန်းမာမရး မစာင့်မရှာက်မှု တိုး မှင့် ခင်းတို့မကကာင့် ကျား၊ မ အမ ခ ပု အကကမ်းေက်မှု၏
စီးပွားမရးကုန်ကျစရိတ် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုသည် ဂျဒီီ ပီ (GDP) ၏ ၁.၂ မှ ၂ ရာခိုင်နှုနး် အထိရှိသည်။
ဤပမာဏသည်

ေွံငေိုးဆဲနင
ို ်ငံများမှ

အစိုးရများအမန ေင့်

မူလတန်းပညာမရးအတွက်

သုံးစွဲမသာ

မငွပမာဏ ေစ်သည်။
သို့မသာ်ထုံးတမ်းစဉ်လာများ၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဥပမဒကို ကျယ်ကျယ် ပန့် ပန့်မသိရှိ ခင်းတို့သည်
အမျုးသမီ
ိ
းများအား တန်းတူညီမျှမှုနင
ှ ့်ပတ်သက်မသာ တရားေင်ကတိကေတ်များ၏ ေည့်စည်းမပးမှုများကို
ငင်းပယ်ဆဲ ေစ်သည်။ ထို့မကကာင့် အမျုးသမီ
ိ
းများအခွင့်အမရးရရှိရန်မှာ အမျုးသမီ
ိ
းများ၏ တာေန်သာ
မဟုတ်ဘဲ လူသားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်မပသည်။
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ဆိုရာတွင် နစ်နာသူမှာ မယာကျာ်း၊ မိန်းမ၊ ကမလး၊ လူကကီး မည်သူမဆို ေစ်နင
ို ်သည်။ ၂၀ ရာစုမနာက်ပိုင်းတွင်

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၆.၁၀.၃ မကျးလက်မန

ပည်သူြေျား

မကျးလက်မဒသများတွင် ပဋိပက္ခသည် ကကီးမားမသာ အကျုးဆက်
ိ
များ ေစ်မပါ်မစသည်။ လူဦးမရ
ကျဲပါးမှုနှင့် ရဲများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲမသာမကကာင့်မကျးလက်မဒသများသည် အကကမ်းေက်အုပ်စု
များအား မ မ ပင်အမ ခစိုက်ရန်နှင့် သူတို့၏လုပ်ငန်းများကို အမ ခ ပုရန်အတွက် လုံခခုံစိတ်ချရမသာ မနရာ
များ မပးထားသည်။
ဤနည်းလမ်းသည် ပဋိပက္ခနှင့် မကျးလက်မဒသေွံ့ငေိုးတိုးတက်မရးတို့ မည်သို့ဆက်စပ်မှုရှိသည်ကို
မော် ပမသာနည်းလမ်းတစ်ခု ေစ်သည်။

၄င်းတို့နှစ်ခုအကကား

ဆက်ဆံမရးသည်

အမှန်ပင်ရှုပ်မထွးစွာ

ဆက်စပ်မနသည်။ မကျးလက်မနလူထုများအား ရက်စက်စွာထိခိုက် ခင်းအ ပင် ပဋိပက္ခသည် မရ၊ မ မနှင့်
သဘာ၀ အရင်းအ မစ်များအတွက် ယှဉ်ငပိုင်မှုမကကာင့် ေစ်သည်။ ဆင်းရဲမွဲမတမှု၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ခင်းနှင့်
ပိုမိုမကာင်းမွန်မသာ

အနာဂတ်အတွက်

အခွင့်အလမ်းများက

မမကျနပ်မှုကို ေစ်မပါ်မစသည်။

ထို့ ပင်

ယခုကဲ့သို့ ကိုဗစ်ကာလတွင် ထပ်ဆင့်ငပီး ပဋိပက္ခများ ေစ်ပွားမသာအခါ မကျးလက်မဒသ ေွံ့ငေိုးတိုးတက်မရး
ကို မနှာင့်မနှးမစနိုင်သည်သာမက စားနပ်ရိက္ခာ ပတ်လပ်မှု၊ စစ်မဘးနှင့်တွဲလျှက် ငတ် ပတ်မှုများပါ ေစ်မပါ်
မစနိုင်သည်။

ရုပ်ပုံ ၂၂။ မကျးလက်မန မတာင်သူြေျားြေှ သိြေ်းဆည်းခံမ ြေယာ ပန်လည်ေေှိမေး စုမေး ဆန္ဒထုတ်မြာ်မနပုံ
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ကမလးအလုပ်သမား၊

အတင်းအဓမ္မလုပ်အားမပးခိုင်းမစမှု၊

လုပ်ငန်းခွင်အမ ခအမနညံ့ေျင်း ခင်း၊

ကျား၊ မ မညီမျှမှုနင
ှ ့် ဌာမနမ မယာအခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများသည်

နိုင်ငံမရးနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ

စီးပွားမရး၏ ရှုပ်မထွးမသာအမကကာင်း ပချက်များမကကာင့် ေစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ စိုက်ပျုးမရးနှ
ိ
င့် သစ်မတာ
မထာက်ပံ့မရးတွင် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုအများစုသည် မဒသတစ်ခု (သို့) နိုင်ငံတစ်နင
ို ်ငံ၏ လူမှုမရး၊
နိုင်ငံမရးနှင့် စီးပွားမရး စိန်မခါ်မှုများတွင် အ မစ်တွယ်မနသည်။ ထုတ်လုပ်မရးနယ်ပယ်အတွင်းရှိ လူ့အခွင့်
အမရးကို

ကာကွယ်ရမည့်တာေန်အား

အစိုးရများ၊

ကုမ္ပဏီများ၊

ကုန်သည်များ၊

လယ်သမားများနှင့်

သစ်မတာအသိုင်းအေိင
ု ်းများက မျှမေယူသင့်သည်။
အချုပ်အား ေင့်ဆိုမသာ်

မကျးလက်မနလူထုများအေွ့ဲ အစည်းများအားလုံးသည်

ကိုယ်ပိုင်ေွံ့ငေိုး

တိုးတက်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အလားအလာရှိမနသည်။ ထို့မကကာင့် မှန်ကန်မသာအခွင့်အလမ်းများ

ရုပ်ပုံ (၂၃) အလုပ်သမားများအမရး မတာင်ဆိုမနသူများနှင့် အစီုးရတာေန်ရှိသူများ မတွဆုံ ငငိနှိုင်းမနစဉ်
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ရရှိခဲ့လျှင် ၎င်းတို့ သည် သူတို့၏ဘေအရည်အမသွးကို မ ပာင်းလဲနင
ို ်သည့် စွမ်းအားရှိလာမည် ေစ်မပသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၆.၁၀.၄

အလုပ်သြေား

အလုပ်သမားအခွင့်အမရးသည် တရားေင်အခွင့်အမရး ေစ်ငပီး အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များ
ကကား ဆက်ဆံမရးနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိမသာအရာတစ်ခု ေစ်သည်။ မယဘုယျအား ေင့် အလုပ်သမားအခွင့်အမရး
ဆိုင်ရာ ငင်းခုန်မှုများသည် အလုပ်သမားများ၏လစာ၊ အကျုးခံ
ိ စားခွင့်များနှင့် လုံခခုံမသာအလုပ်လုပ်မသာ
အမ ခအမနများကို ညှိနင
ှို ်း ခင်းနှင့် သက်ဆိုင်မပသည်။ အလုပ်သမားအခွင့်အမရးများအနက် အဓိကကျ
မသာ အချက်တစ်ခုမှာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ေွဲ့စည်းခွင့် ေစ်သည်။ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများသည် အေွဲ့ေင်များ
၏ လုပ်ခလစာ တိုး မှင့် ခင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအမ ခအမနများအား ကူညီမဆာင်ရွက်မပးသည်။
မည်သည့်လုပ်ငန်းခွင်တွင်မဆို အလုပ်သမားများအတွက် အခွင့်အမရးများရှိသင့်သည်။ အလုပ်ရှင်
များနှင့် ကကီးကကပ်သူများအမန ေင့် အလုပ်သမားများကိုလုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် ရင်းနှီးမစရန် အခွင့်
အမရးများ မပးသင့်သည်။ အလုပ်သမားများအမန ေင့် ၎င်းတို့နှင့် ထိမတွ့မည့် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်မသာ
သတင်းအချက် အလက်များကို မလ့ကျင့်သင်ကကားခွင့်ရှိသည်။ ထို့ ပင် အလုပ်သမားများအမန ေင့် သူတို့၏
ကျန်းမာမရး၊ လုံခခုံမရးနှင့် လုပ်မော်ကိုင်ေက်များ၏ ပသနာများနှင့် ပတ်သက်မသာမမးခွန်းများ မမးပိင
ု ်ခွင့်
ရှိသည်။

ထိုမျှမက

အလုပ်သမားများသည်

မိမိကိုယ်ကို ေစ်မစ၊

အ ခားမည်သည့်အလုပ်သမားကိုမဆို

အန္တရာယ် ေစ်မစနိုင်သည့် အလုပ် ေစ်မနမသာအခါ ထိုအလုပ်အား ငင်းပယ်ခွင့်ရှိသည်။
မန်မာနိုင်ငံတွင် ၂ေေ၈ ေွဲ့စည်းပုံအမ ခခံဥပမဒအရ အပိုဒ် (၂၄) တွင် အလုပ်သမားများအခွင့်အမရး
ကို ကာကွယ်ရန်အတွက်

ပည်မထာင်စုသည် လိုအပ်မသာဥပမဒများကို ပဋ္ဌာန်းရမည် ေစ်မကကာင်းအပိုဒ်

၃၄၉ (ခ)တွင် နိုင်ငံသားများသည် လုပ်ငန်းခွင်၌တူညီမသာအခွင့်အလမ်းများခံစားပိင
ု ်ခွင့်ရှိမကကာင်းနှင့် အပိုဒ်
၃၅၉ တွင် ပည်သူလူထုအကျုးစီ
ိ းပွားအတွက် ဥပမဒနှင့်အညီ ပည်မထာင်စုမှ မပးအပ်ထားမသာ တာေန်
ေတ္တရား

များအရ

မော် ပထားသည်။

အတင်းအဓမ္မလုပ်အားမပးခိုင်းမစမှုကို

ရာဇေတ်မအ
ှု ေစ်

တား မစ်ထားမကကာင်း

လူမှုကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မရးစနစ်များသည် အချု့မသာအလု
ိ
ပ်သမားအခွင့်အမရး

ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များနှင့် ဆက်စပ်မနသည်။ အချု့နိ
ိ ုင်ငံများတွင် လူမှုေူလုံမရးခံစားခွင့်များကို အလုပ်သမား
ဥပမဒ ပဋ္ဌာန်းချက်များတွင် မော် ပထားသည်။ ၎င်းတွင် ေျားနာခွင့်၊ မီးေွားခွင့်နင
ှ ့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရရှိပါက မလျာ်မကကးရခွင့် အစရှိသ ေင့် ပါေင်သည်။
ထိုမကကာင့် အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အမရးများရရှိ ခင်းအား ေင့် တန်းတူအခွင့်အမရးများရရှိနုင
ိ ်ငပီး
ခွဲ ခား ဆက်ဆံမှုများမှ အကာအကွယ်မပးနိုင်သည်။ ထို့မကကာင့် အလုပ်သမားအခွင့်အမရးသည် အလုပ်ရှင်
များနှင့် အလုပ်သမားများအကကား စီးပွားမရးသာမက လူမှုမရးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မကာင်းမွန်မသာဆက်ဆံ
မရးကို မပးနိုင်သည့် မပါင်းကူးတံတားတစ်ခု ေစ်မပသည်။
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၆.၁၀.၅

လိင်စိတခ
် ံယူြေှု ကွဲ ပားသူြေျား LGBT

ကမ္ဘာတစ်ေန်းရှိ မနရာအနှံ့အ ပားတွင် မန့စဉ်အကကမ်းေက်မှုများ၊ ခွဲ ခားဆက်ဆံမှုများနှင့် အ ခား
မသာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများသည် မန့စဉ်နှင့်အမျှ

ေစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ ထိုအထဲတွင် LGBT

(Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender) အခွင့်အမရးတို့လည်း ပါေင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ေန်းရှိလူများသည်
သူတို့၏ ေတ်စားဆင်ယင်ပုံ၊ ပုမူမနထိုင်ပုံတို့မှအစ အ ပစ်တင်ရှုတ်ချ ခင်းများ၊ ကဲ့ရဲ့ ခင်းများနှင့် ခွဲ ခား
ဆက်ဆံ ခင်းများ မတွ့ကကုံမနကကရသည်။ အချု့မသာလူ
ိ
များသည် LGBT များအား ရယ်စရာဟာသ တစ်ခု
အမန ေင့်သာ မင်ကကငပီး သူတို့အား အမနှာင့်အယှက်မပး ခင်း၊ အရှက်ခွဲ ခင်း၊ ရိုက်နှက် ခင်းနှင့် အဆိုးဆုံး
အမန ေင့် အသတ်ခံရ ခင်းအထိ ေစ်နင
ို ်သည်။
ကမ္ဘာ့နင
ို ်ငံများတွင် လိင်ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့် ကျား၊ မမရးရာ လက္ခဏာများ (သို့) “အ ခား
အဆင့်အတန်း” တို့အမပါ် မူတည်၍ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အမရးဥပမဒအရတန်းတူညီမျှမှုနင
ှ ့် ခွဲ ခား
ဆက်ဆံမှုမရှိမသာ

အာမခံချက်သည်

လူသားအားလုံးအတွက် ေစ်သည်။

LGBT

နဲ့

ပတ်သတ်မသာ

များတွင် ခွဲ ခားဆက်ဆံ ခင်းများ၊ မိသားစုအတွက် ကျား၊ မ ခွဲ ခားသတ်မှတ် ခင်း၏ အကျုးဆက်
ိ
များ၊ ကျား၊မ
ခွဲ ခား ခင်းနှင့် အမည်မ ပာင်းလဲ ခင်း၊ ကျန်းမာမရးမစာင့်မရှာက်မှု အ ပည့်အေမရရှိ ခင်း စသည်တို့ ေစ်သည်။
မန်မာနိုင်ငံတွင်မူ လိင်တူစတ
ုံ ွဲမှ ကမလးမမွးစား ခင်းနှင့်ဆိုင်မသာ တရားဥမပဒပါ ခွဲ ခားဆက်ဆံခံရ
ခင်းကဲ့သို့မသာ ကိစ္စများအတွက် တရားေင်ဥပမဒနှင့် ကာကွယ်မှုများမရှိမသးမပ။
လိင်တူထိမ်း မားလက်ထပ် ခင်းသည်လည်း ယမန့မခတ်လူ့အသိုက်အေန်းတွင် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု
ေစ်လာသည်။ လက်ထပ်ထိမ်း မားခွင့်နင
ှ ့် မိသားစုတစ်စုကို ရှာမေွပိုင်ခွင့်သည် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ဥပမဒ
မအာက်တွင် အမ ခခံအား ေင့် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အမရးမကကညာစာတမ်းအပိုဒ် ၁၆ တွင် ပဋ္ဌာန်း
ထားသည်။ လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ တာေန်ေတ္တရားများကို ေည့်ဆည်းရန် နိုင်ငံတကာ လွတ်ငငိမ်းချမ်းသာခွင့်
ဥပမဒနှင့် စံချန်ိ စံညွှနး် များအရ LGBTI များ၏ လူ့အခွင့်အမရးကို အသိအမှတ် ပုရန်၊

မှင့်တင်ရန်နှင့်

ကာကွယ်ရန် အစိုးရများက အကကံ ပုသည်။ ထို့အ ပင် လွတ်ငငိမ်းချမ်းသာခွင့်အေွဲ့မှ အစိုးရအားလုံးသည်
လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့် ကျားမမရးရာလက္ခဏာများအမပါ် အမ ခခံ၍ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများအားလုံးကို ဆက်လက်ရှုတ်ချရမည် ေစ်ငပီး ချုးမောက်
ိ
မှုများကို အ ခားမသာအမကကာင်း ပချက်များ
အမပါ်

အမ ခခံ၍

အ ခားမသာလူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု

အမျုးအစားများအားလု
ိ
ံးကဲ့သို့

တူညီမသာ

ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို မပးရမည်ဟု အဆို ပုကကသည်။
ကမ္ဘာ့မနရာတိုင်း၌ LGBT များသည် သူတို့၏အလုပ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ဘေများတွင် အကကမ်းေက်မှု၊ ခွဲ ခား
ဆက်ဆံမှုနှင့် ငခိမ်းမ ခာက်မှုများကိုရင်ဆိုင်မနရသည်။ အ ခားသူများသာမက ၄င်းတို့၏ မိသားစုေင်များကပါ
အသိအမှတ်မ ပုပဲ ပစ်တင်ရှုတ်ချကကသည်။ သူတို့အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ထိခိုက်
မစသည့်အ ပင် အကကမ်းေက်မှုများ အ ပစ်တင်မ ပာဆို ခင်းများ မခံနင
ို ်သည့်အဆုံး မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်
သွားသူများလည်းရှိသည်။ ထို့မကကာင့် LGBT များသည် လူသားတစ်မယာက်အမန ေင့် မိမိ၏ စိတ်ဆန္ဒအရ
မနပိုင်ခွင့်ရှိငပီး ၄င်းတို့ပတ်ေန်းကျင်ရှိလူများမှာလည်း ထိုအရာအား ပဿနာတစ်ခုအမန ေင့် မ မင်ဘဲ သူတို့
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ခွဲ ခားဆက်ဆံမှုများမှာ လိင်တူစတ
ုံ ွဲများ၊ လိင်တူစတ
ုံ ွဲများမှ ကမလးမမွးစား ခင်း၊ မကျာင်း (သို့) လုပ်ငန်းခွင်

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

ရုပ်ပုံ ၂၄။ လိင်စစ်ကွဲ ပားသူများ မထာက်ခံအားမပးမှုကန်ပိန်းတစ်ခုတွင် ပါေင်သူတစ်ဦးမှ
ပန်းမရာင်လက်သန်း ေင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အမရး ရရှိရန် ပသစဉ်
အား သာမန်လူသားတစ်မယာက်အမန ေင့်သာ မင်မပးပါက ပိုမိုမကာင်းမွန်မသာ လူ့အသိုက်အေန်းတစ်ခုကို
တည်မဆာက်နင
ို ်မပမည်။

၆.၁၀.၆ ြေသန်စွြေ်းသူြေျား၏အခွင့်အမေး
မသန်စွမ်းမှုဆိုသည်မှာ

မန့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်

သာမန်လူများကဲ့သို့

လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်

မ ပာဆိုခွင့် အစရှိသည့် တစ်မနရာရာမှ ချု့ယွ
ိ င်းမန ခင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဤတွင် အာရုံမကကာဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ၊ သိ မင်မှု၊ အာရုံခံမှု (သို့) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချု့ယွ
ိ င်းမှုတို့မကကာင့် ေစ်သည်။ ထို့အ ပင် မသန်စွမ်းမှုသည်
ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စတ
ိ ်မရာဂါ (ချု့ယွ
ိ င်းမှု)၏ အမ ခအမနတစ်ခု ေစ်ငပီး လူတစ်ဦးအားလှုပ်ရှားမှုအချု့ိ (လှုပ်ရှားမှု
ကန့်သတ်ချက်) ပုလုပ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ပတ်ေန်းကျင်ကမ္ဘာ (ပါေင်မှုကန့်သတ်ချက်များ) နှင့် ပိုမိုထိမတွ့ရန်
ခက်ခဲမစသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာမရးအေွ့ဲ မှ ကမ္ဘာ့လူဦးမရ၏ ၁၅ ရာနှုန်းခန့်သည် မသန်စွမ်းမှုရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းကက
သည်။ မသန်စွမ်းသူများသည် အ ခားသူများနှင့် တစ်သားတည်း ေစ်တည် ခင်း အုပ်စုမဟုတ်မပ။ ၄င်းတို့တွင်
စွမ်းမဆာင်ရည်နှင့် လိုအပ်ချက်အမျုးမျ
ိ ုးရှ
ိ ိကကသည်။ ၄င်းတို့၏အသိုက်အေန်းများသို့ မတူညီမသာနည်းလမ်း
များ ေင့် ကူညီကကသည်။ အကျပ်အတည်းကာလများ၌ သူတို့သည် ခွဲ ခားဆက်ဆံ ခင်း၊ မခါင်းပုံ ေတ်ခံရ
ခင်းနှင့် အကကမ်းေက် ခင်းများကို ခံရနိုင်ငပီး လူသားချင်းစာနာမထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများရရှိရန်
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HRV Coalition.
အတားအဆီးများစွာ ကကုံမတွ့ရနိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးမရ၏ တစ်ဘီလီယံမကျာ်သည် မသန်စွမ်းမှုအချု့ိ ေင့်
မနထိုင်ကကသည်။

၄င်းတို့ထဲမှ

အချု့သည်
ိ

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာတွင်

သိသာမသာ

အခက်အခဲများ

ကကုံမတွ့ရသည်။ ဤလူများစွာသည် အ မင်အာရုံနမ
ိ ့်မသာ ကိရိယာများ၊ ဘီးတပ်ကုလားထိုင် များ (သို့)
အကကားအာရုံကိရိယာများစသည့် အမထာက်အကူ ပုနည်းပညာများ လိုအပ်သည်။ အမျုးသမီ
ိ
း များသည်
မသန်စွမ်း ေစ် ခင်းကို အမျုးသားများထက်
ိ
ပို ေစ်ကကငပီး သက်ကကီးရွယ်အိုများသည် အသက်ငယ် သူများထက်
ပိုမိုများ ပားသည်။ ထို့အ ပင် ေင်မငွနိမ့်နင
ှ ့် အလယ်အလတ်ေင်နင
ို ်ငံများသည် ေင်မငွ မင့်မားမသာ နိုင်ငံများ
ထက် မသန်စွမ်းမှုနှုန်း ပိုမိုများ ပားသည်။ မည်သို့ပင် ေစ်မစ မသန်စွမ်းသူများတွင်လည်း ၄င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်
မသာ အခွင့်အမရးများရှိသည်။ မဆးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုမရး ပန်လည်ထူမထာင် ခင်း၊ ပညာမရး၊ အသက်
မမွးေမ်းမကျာင်းသင်တန်းနှင့်
ေန်မဆာင်မှုများနှင့်

ပန်လည်ထူမထာင် ခင်း၊

အ ခားေန်မဆာင်မှုများ

အကူအညီ၊

အပါအေင်

အကကံမပး ခင်း၊

မဆးဘက်ဆိုင်ရာ

မနရာချထားသည့်

ကျွမ်းကျင်မှု

များကို

သင်ယူခွင့်တတ်မ မာက်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အ ပင် မသန်စွမ်းသူများသည် စီးပွားမရးနှင့် လူမှုေူလုံမရး ခံစားခွင့်နင
ှ ့်
မကာင်းမွန်မသာ လူမနမှုအဆင့်အတန်းတို့အား ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ၄င်းတို့၏ စွမ်းရည်အရ
မသာအလုပ်အကိုင်တွင် ပါေင်ခွင့်နင
ှ ့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများသို့ ေင်ခွင့်ရှိသည်။ မသန်စွမ်းသူများသည်
၎င်းတို့၏မိသားစုများ (သို့) မမွးစားမိဘများနှင့်အတူမနထိုင်ခွင့်ရှိငပီး ၄င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်မသာ လူမှုမရး
အခန်းကဏ္ဍများတွင် ပါေင်ခွင့်ရှိသည်။ ၄င်းတို့၏လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက်
မရှိမ ေစ်လိုအပ်မကကာင်း သက်မသ ပရန်လိုအပ်ပါက အရည်အချင်း ပည့်မီမသာ တရားေင် အမထာက်အပံ့
များကို အသုံးချနိုင်ရမည်။
မန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်ပွဲများနှင့်ပဋိပက္ခများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပင
ို ်းဆိုင်ရာ စိတ်ဒဏ်ရာများ
မှတစ်ဆင့်

မသန်စွမ်းမှုအဆင့်ကို

မင့်တက်မစခဲ့သည်။

စစ်ပွဲများသည်

ရန်မီးနှင့်

မသန်စွမ်းမှုများကို

ေစ်မစငပီး မနာက်နှစမ
် ပါင်းများစွာ ထို ေစ်ရပ်များ၏ အကျုးဆက်
ိ
များကို ဆက်လက် ေစ်မပါ်မစသည်။
ဥပမာအား ေင့် မ မ မှုပ်မိုင်းများမကကာင့် အ ပစ်မဲ့ ပည်သူများအမပါ် အကကီးအကျယ်ထိခိုက်မှုသည် မန်မာ
နိုင်ငံတွင် ဆက်လက်ရှိမနမသးသည်ကို မှတ်တမ်းများအရ မတွ့ရှိရသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစသ
် န်းမခါင်စာရင်းက
မော် ပခဲ့သည့်အရ မန်မာနိင်ငံတွင် စုစုမပါင်းလူဦးမရ ၃.၂ သန်း (လူ ဦး မရ၏ ၄.၆ ရာခိုင်နှုနး် ) သည်
မသန်မလးမျုးထဲ
ိ မှ တစ်ခုခု ေင့် မသန်စွမ်းမှု ရှိသည်ဟု အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ထိုထဲမှ လူဦးမရ ၂၁၆,၀၆၂ (ေ.၄၃
ရာခိုင်နှုနး် )ရှိသည့် ပင်းထန်မသာ မသန်စွမ်းမှုများ ေင့် အသက်ရှင်မနထိုင်မနကကသည်။
မသာ

မလ့လာမှုတစ်ခုအရ

ေန်မဆာင်မှုများကို

မသန်စွမ်းကမလးငယ်များသည်

လက်လှမ်းမီမှုနည်းပါးသည်၊

ကျန်းမာမရး

မကကာမသးမီနှစ်များအတွင်း

ယူနီဆက်မှပံ့ပိုး

သို့မဟုတ်

ပညာမရး

မသန်စွမ်းမှုများကို

နားလည် ခင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့) မဆးဘက်ဆိုင်ရာအ မင်များမှ လူတစ်ဦး၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊
လူမှုမရးနှင့်

နိုင်ငံမရးအမ ခအမနများကို

ထည့်သွင်းစဉ်းစား ခင်းသို့

မ ပာင်းလဲသွားသည်။

ယမန့တွင်

မသန်စွမ်းမှုသည် လူတစ်ဦး၏ ကျန်းမာမရးအမ ခအမန (သို့) ချု့ယွ
ိ င်းမှုနှင့် ၎င်းတို့၏ ပတ်ေန်းကျင်တွင်
လွှမ်းမိုးမနမသာအချက်များအကကား အ ပန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမှ မပါ်မပါက်လာ ခင်း ေစ်သည်။ မသန်စွမ်း
သူများအတွက် ကမ္ဘာကို ပိုမိုလက်လှမ်းမီမစရန် ကကီးမားမသာ အမ ပာင်းအလဲများကို

ပုလုပ်ခဲ့သည်။

သို့မသာ် ယမန့မခတ်တွင် သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ေည့်ဆည်းရန် အလုပ်များစွာ လိုအပ်မနမသးမပ
သည်။
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အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရယူရန် (သို့) အသုံးေင်မသာ၊ အကျုးိ ေစ်ထွန်းမသာ၊ အကျုးအ
ိ မတ်ရှိ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၇.
၂၀၁၀ ပည့်နှစ်ြေှ ၂၀၂၀ ဇွန်အထိ
ပည်နယ်နင
ှ ့်တိုင်းမဒသကကီး ပြေှတ်တြေ်း သုံးသပ်ြေှု

ရုပ်ပုံ ၂၅။ ၂၀၁၀ ပည့်နစ
ှ ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်အထိ ပည်နယ်နှင့် တိုင်းမဒသကကီး ပ မှတ်တမ်းသုံးသတ်မှု ပ မ မပုံ
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မန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် စုစုမပါင်း ေစ်စဉ် ၁ေ၅၃၆
ကို အများမှ အနည်းအလိုက် ပည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် မှတ်တမ်း ပုထားမှုကို ရာခိုင်နှုနး် အရမော် ပရလျှင်
ရခိုင် ၂၂ ရာခိုင် နှုန်း၊ ရန်ကုန် ၁၆ ရာခိုင်နှုနး် ၊ ရှမ်း ၁၅ ရာခိုင်နှုနး် ၊ ကချင် ၁၄ ရာခိုင်နှုနး် ၊ မန္တမလးနှင့်
မန ပည်မတာ်မကာင်စီ ၉ ရာခိုင်နှုနး် ၊ စစ်ကိုင်း ၅ ရာခိုင်နှုနး် ၊ ပဲခူး ၄ ရာခိုင်နှုနး် ၊ ဧရာေတီ ၃ ရာခိုင်နှုနး် ၊ ကရင်၊
ချင်း၊ မမကွး၊ တနသသာရီတို့သည် ၂ ရာခိုင်နှုနး် စီနှင့် ကယား၊ မွန် ပည်နယ်က ၁ ရာခိုင်နှုနး် စီ ေင့် အသီးသီး
ေစ်ကကသည်။ ထိုမှတ်တမ်းတင် မကာက်ယူမှုများသည် မိတ်ေက် အေွဲ့များ၏ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ မိဒီယာများ
မော် ပချက်များအမပါ်

အမ ခခံမကာက်ယူထားမှု ေစ်မသာမကကာင့်

မ မ ပင်အမ ခအမနကို

ထပ်တူ

ထင်ဟပ်မနမည်ဟု မဆိုနုင
ိ ်မချ။
ရရှိမသာမှတ်တမ်းများ၊

မိတ်ေက်အေွဲ့အစည်းများ၏

လက်လှမ်းမီမှုများအမပါ်

မီဒီယာ သတင်းမော် ပနိုင်မှုကလည်း အထက်ပါ ရာခိုင်နှုနး် များအမပါ် သက်မရာက်ပါသည်။
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ဒုက္ခမ မပုံ

ရုပ်ပုံ ၂၆။
မန်မာ တိုင်းရင်းသား မျုးနွ
ိ ယ်စုများ
ပည်မထာင်စုမကျာက်တိုင်မရှ့တွင်
အထိမ်းအမှတ်ဓာတ်ပုံစရ
ု ိုက်စဉ်

ရခိုင်၊ ကချင်နှင့် ရှမ်း ပည်နယ်များသည် လက်ရှိစစ်ပွဲများမကကာင့် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ
အဓိက

ခံစားမနရမသာ

ပည်နယ်များ ေစ်ငပီး၊

ရန်ကုန်နှင့်

မန္တမလးတိုင်းမဒသကကီးများသည်

လူဦးမရထူထပ်မှု၊ မန်မာ နိုင်ငံမရး၊ စီးပွားမရးအချက်အချာကျမှု၊ စက်ရအ
ုံ လုပ်ရမ
ုံ ျားစွာတည်ရှိမှု တို့မကကာင့်
လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ ေစ်စဉ်များအများဆုံး ေစ်ပွားရာ တိုင်းမဒသကကီးများ ေစ်ရ ခင်း ေစ်သည်။ ပည်နယ်နှင့်
တိုင်းမဒသကကီးတို့၏
အစိုးရများ၏

နိုင်ငံမရး၊

စီးပွားမရးမူလအမ ခအမနကွဲ ပားမှု၊

အမရးယူမဆာင်ရွက်ချက်များက

မောက်ေျက်ခံရမသာ

ပုံစအ
ံ မျုးအစား
ိ

ထို ပည်နယ်နှင့်

ကွဲ ပားမှုများ

စစ်ပွဲများ ေစ်ပွားမှုနှင့်

မဒသန္တရ

တိုင်းမဒသကကီးများတွင်

ကျူးလွန်

ေစ်မပါ်မစပါသည်။

ယခုအစီရင်ခံစာသည်လည်း

ထိုကဲ့သို့ ကွဲ ပားမှုများကို အမလးမပးမော် ပလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် ေစ်မသာမကကာင့် ထင်သာ မင်သာရှိမစရန်
မအာက်ပါဇယားများတွင် ပည်နယ်နှင့် တိုင်း တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အမသးစိတ်မော် ပမပးထားပါသည်။
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၇.၁။ ကချင် ပည်နယ်
ကချင် ပည်နယ်သည် စတုရန်းမိုင် ၃၄၃၇၉ မိုင်မကျာ် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၄ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၁၈
ငမို့နယ် ေင့် ေွဲ့စည်းထားငပီး ငမို့မတာ်မှာ မစ်ကကီးနားငမို့ ေစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ
လူဦးမရ ၁ သန်းခွဲကျာ် မနထိုင်လျက်ရှိငပီး ၁၀ခုမ မာက် လူဦးမရအများဆုံး ေစ်သည်။ ကချင်လူမျုးများ
ိ
အဓိက မနထိုင်ကကငပီး နာဂလူမျုး၊ိ ရှမ်းလူမျုးနှ
ိ င့် ဗမာလူမျုးများလည်
ိ
း မနထိုင်ကကသည်။
ခရစ်ယာန်

ဘာသာေင်များ ေစ်ငပီး

ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်

အများစုမှာ

အ ခားဘာသာေင်များလည်း

အတူတကွယှဉ်တွဲ

စစ်တပ်၊

(ပမလာင်စစ်တပ်)၊

ကချင် ပည်နယ်တွင်

ကချင်

KIO/

KIA

PSLF/

TNLA

မ မာက်ပိုင်းမဟာမိတ်အေွဲ့ (NA-B) နှင့် မန်မာစစ်တပ်တို့ကကားစစ်ပွဲများမှာ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ တို့တွင်
ပင်း ပင်ထန်ထန် ေစ်ပွားခဲ့ငပီး ၁၀ နှစ်တာအတွင်း မနာင်မွန်နှင့် မခါင်လန်ေူး ငမို့နယ် ၂ ခုမှအပကျန် ငမို့နယ်
၁၆ ငမို့နယ်တွင် စစ်ပွဲများ ၁၁၀၀ မကျာ် ေစ်ပွားငပီး စစ်မဘးမရှာင် ဒုက္ခသည်များစွာ ထိခိုက်ခံစားမနရမသာ
ပည်နယ်တစ်ခုလည်း ေစ်သည်။

ဇယား ၁၃။

ကချင် ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို
အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
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ဒုက္ခမ မပုံ

၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧငပီလအထိ ကချင် ပည်နယ်တွင် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ်
စုစုမပါင်း ၁၄၉၈

ခု ေစ်ပွားခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားရှိနင
ိ ်ခဲ့သည်။ အများဆုံးမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစတ
် ွင်

အများဆုံး ေစ်သည်။

၂၀၁၆ခုနှစ်

၊

၂၀၁၇

ခုနှစန
် ှင့်

၂၀၁၁

ခုနှစတ
် ို့သည်

ဒုတိယ၊

တတိယ၊

စတုတ္တအများဆုံးအ ေစ် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့နုင
ိ ်ပါသည်။
မှတ်တမ်းတင်ထားမသာ စာရင်းများအရ စစ်မဘးမကကာင့် မတရားေမ်းဆီးခံရမှု (၃၂.၄၃ ရာခိုင်နှုနး် ၊
မကျးရွာ များ ပျက်စီးရ ခင်း၊ ေျက်ဆီးခံရ ခင်းသည် ၂၈ ရာခိုင်နှုနး် ေင့်
ဆန္ဒ ပမှုကို

အမနှာင့်အယှက်မပး ခင်း

(၉

ရာခိုင်နှုန်းမကျာ်)

အများဆုံး ေစ်ငပီး ငငိမ်းချမ်းစွာ

စစ်ပွဲမကကာင့်ထိခိုက်

ဒဏ်ရာရရှိမှု

ဒဏ်ရာနာကျင်မစ ခင်း (၄ ရာခိုင်နှုနး် )၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု (၄ ရာခိုင်နှုနး် ) သတ် ေတ်ခံရမှု (၁၀ ရာခိုင်နှုနး် )
တို့ကို အဓိကမှတ်တမ်းတင်မတွ့ရှိရသည်။
ထို့အ ပင်

မုဒိန်းကျင့်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကကမ်းေက်မှု၊ မပျာက်ဆုံးမှု (သို့) အစမေျာက်ခံရမှု၊

အတင်းလုပ်အားမပးခိုင်းမစမှု၊ မနရပ်မှ မရွှေမ ပာင်းမစ ခင်းနှင် ေယ်ရှား ခင်း၊ စိတ်ထင်တိုင်းအခွန်မကာက်မှု၊
တရားမျှတမှုမရှိမသာ
ကန်သတ် ခင်းများ၊

တရားစွဲဆို ခင်းများ၊

အရပ်သားများပစ္စည်းလုယူခံရမှု၊

လွတ်လပ်စွာ

စုမေးမှုကို

တရားမဲ့စစ်သားစုမဆာင်း ခင်း၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကို ထိခိုက်မစ ခင်း

တို့ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါ သည်။
အများအား ေင့်

ေိုင်းမမာ်၊

မိုးမိတ်။

မစ်ကကီးနား၊

တနိုင်း၊

မိုးညှင်း၊

မန်စီ၊

ဗန်မမာ်၊

မရွှေဂူ၊

ပူတာအိုငမို့နယ်များတွင် အဓိက ေစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်တပ်နှင့် KIO/ KIA လက်နက်ကိုင်တပ်များ၊ စီးပွားမရး
လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မဒသအစိုးရများမှ လူ့အခွင့်အမရးမောက်ေျက်ကျူးလွန်မှုများကို အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့
ပါသည်။
မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ ကချင် ပည်နယ်တွင်

ေစ်ပွားခဲ့မသာ ေစ်ရပ်များမှ ထင်ရှားမသာ ေစ်ရပ်

များကို ထုတ်နုတ်တင် ပထားပါသည်။


၂၀၁၉

ခုနှစ်

မေမော်ေါရီလ

၂၆

ရက်မန့တွင်

ေိုင်းမမာ်ငမို့မဒသခံ

မစ်ကကီးနားဂျာနယ်မှ

အမျုးသားတစ်
ိ
မယာက်ပါမသာ ဂျာနစ်လစ်နှစမ
် ယာက်ကို သခင်စစ်ကုမ္ပဏီမှ တစ်သျှူးငှက်မပျာခင်း
စိုက်ပျုးမနမှု
ိ
ကို မရးသားမှုမကကာင့် ေမ်းချုပ်ထား ခင်း၊ ရိုက်နှက် ခင်းများရှိခဲ့သည်။


၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧငပီလ ၂၉ ရက်မန့တွင် ကချင်လွတ်မ မာက်မရးစစ်တပ်မှ နန့်စည်းမအာင်ဘူတာနား
မိုးညှင်းငမို့နယ်ထဲတွင်

ရထားလမ်းများ၊

ရထားတွဲများကို

ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်

လုပ်မဆာင်ခဲ့သည်။ ထို ေစ်စဉ်မကကာင့် အရပ်သားနှစ်မယာက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
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ဒုက္ခမ မပုံ


၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၇ ရက်မန့တွင် မစ်ကကီးနားငမို့နယ် တလာကကီး မကျးရွာအတွင်း KIA
ကချင်လက်နက်ကိုင်အေွဲ့မှ

စစ်သားစုမဆာင်းမှုများကို

လုပ်မဆာင်ခဲ့ရာ

ရွာသားမလးမယာက်ကို

ေမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၃ မယာက်မှာရှမ်းလူမျုးများ
ိ
ေစ်သည်။


၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နေါရီလ ၂၉ ရက်မန့တွင် စစ်တပ်တပ်ရင်း ၂၉၇ နှင့် ၁၀၁ တို့ ပူးမပါင်းငပီး တနိုင်းငမို့နယ်
မအာ်ဂျရွာအတွင်း ေင်မရာက်စီးနင်းခဲ့သည်။ ထို ေစ်စဉ်တွင် အရပ်သားမဒသခံ ၁၀ ဦး အသတ်ခံရငပီး
အမျုးသမီ
ိ
း ၂ ဦးကို ပန်မပးဆွဲ မခါ်မဆာင်သွားသည်။



၂၀၁၂ ခုနှစ် မမလ ၁၅ ရက်မန့တွင် ပူတာအိုငမို့နယ်အတွင်း မန်မာ့စစ်တပ်သည် အနီးအနားရွာများမှ
ရွာသားများကို စစ်တပ်အနီးပတ်ေန်းကျင်ကို ရှင်းလင်း ခင်း၊ တံတိုင်းခတ်မစ ခင်းများကို အတင်းအကျပ်
လုပ်အားမပးခိုင်းမစခဲ့သည်။ ရွာသားတစ်မယာက်မှ ပင်ပန်းလွန်းမသာမကကာင့် လဲကျမသာအခါ မခါင်းကို
မသနတ် ေင့်ချန်ိ ၍ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။



၂၀၁၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်မန့တွင် ဘန်မဒါင်းရွာ ေိုင်းမမာ်ငမို့နယ်တွင် မန်မာတပ်ရင်း ၃၇မှ
စစ်သားများသည် ၃၉ နှစ်အရွယ် အမျုးသမီ
ိ
းတစ်ဦးနှင့် သမီး ေစ်သူ ၁၇ နှစ်အရွယ် ကချင်အမျုးသမီ
ိ
း ၂
ဦးကို အုပ်စုေွဲမုဒိန်းကျင့် သတ် ေတ်ခဲ့သည်။ ထို့အတူ UN အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်
ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်မန့တွင် တနိုင်းငမို့နယ်အတွင်း

မန်မာစစ်သား ၂၀ ခန့်မလာက်က မတာထဲတွင်

အမျုးသမီ
ိ
း ၂ ဦးကို တွန်းထိုးဆွဲရမ်းမနငပီး အေတ်အစားများကို ချွတ်ခွာမနသည်ကို မတွ့ရှိမကကာင်း
မော် ပထား ငပီး ထိုအမျုးသမီ
ိ
း ၂ ဦး၏အမလာင်းကို မတွ့ရှိရသည်။
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၇.၂။ ကယား ပည်နယ်
ကယား ပည်နယ်သည် စတုရန်းမိုင် ၄၅၂၉ မိုင် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၆ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၂၆ ငမို့နယ် ေင့်
ေွဲ့စည်းထားငပီး ငမို့မတာ်မှာ လွိုင်မကာ်ငမို့ ေစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ လူဦးမရ ၃
သိန်းနီးပါး မနထိုင်လျက်ရှိငပီး ၁၅ ခုမ မာက် အများဆုံး ေစ်သည်။ ကယားလူမျုးများ
ိ
အဓိကမနထိုင်ကကငပီး
ကရင်၊ ပမဒါင်၊ ဗမာ၊ ရှမ်းနှင့် ပအိုေ်လူမျုးများလည်
ိ
း အမ ခချမနထိုင်ကကသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်
ခရစ်ယာန်ဘာသာေင်များ ေစ်ငပီး အ ခားဘာသာေင်များလည်း အတူတကွယှဉ်တွဲမနထိုင်ကကပါသည်။
ကယား ပည်နယ်တွင် မန်မာစစ်တပ်နှင့် KNPP ကရင်နီလက်နက်ကိုင်တပ်တို့ မတွ့ဆုံတိုက်ခိုက်
မှုများသည် ေားမဆာင်း၊ ဒီမမာစိုးနှင့် လွိုင်မကာ်ငမို့နယ် ၃ ငမို့နယ်တွင် ရှိမသာ်လည်း ၁၀ နှစ်အတွင်း ၅

ဇယား ၁၄။

ကယား ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို
အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား

များရှိသည့် ပည်နယ်လည်း ေစ်သည်။
၂၀၁၀

ခုနှစမ
် ှ

ချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ် စုစုမပါင်း
ခုနှစ်တွင် အများဆုံး

၂၀၂၀

ခုနှစ်

ဇွန်လ

အထိကယား ပည်နယ်တွင်

လူ့အခွင့်အမရး

၁၀၂ ခု ေစ်ပွားခဲ့သည်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့ငပီး အများဆုံးမှာ ၂၀၁၉

ေစ်သည်။ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၁၄ သည်

ခုတို့ ေင့် ဒုတိယ၊ တတိယ၊

စတုတ္တအများဆုံးအ ေစ် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့နင
ိ ်ပါသည်။
မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်မှုများကို သုံးသပ်ငပီး နိုင်ငံမရးအားငပိုင်မှုများမကကာင့် ငငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို
အမနှာင့် အယှက်မပး ခင်းသည် ၃၅ ရာခိုင်နှုနး် မကျာ် ေင့် စုစုမပါင်းအများဆုံး ေစ်ငပီး မတရားေမ်းဆီး
ချုပ်မနှာင်မှုများသည် (၂၄ ရာခိုင်နှုနး် )၊ မ မယာသိမ်းဆည်း ခင်း၊ လုယူခံရမှု (၈ရာခိုင်နှုနး် )၊
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လွတ်လပ်စွာ

HUMAN RIGHTS

ကကိမ်ခန့်သာ ေစ်ခဲ့သည်။ သို့မသာ် ကယား ပည်နယ်၏ ထူး ခားမသာေိမသသများမကကာင့် နိုင်ငံမရးယှဉ်ငပိုင်မှု

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
စုမေးမှုကို ကန်သတ် ခင်း (၅ ရာခိုင်နှုနး် )၊
ရာခိုင်နှုနး် )တို့ ေင့်

အဓိက

လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကို ထိခိုက်မစ ခင်း (၁၁

မှတ်တမ်းတင်

မတွ့ရှိရသည်။

ထို့အ ပင်

ဒဏ်ရာနာကျင်မစ ခင်း

သတ် ေတ်ခံရမှုများ၊ မုဒိန်းကျင့်မှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကကမ်းေက်မှု၊ အတင်းလုပ်အားမပးခိုင်းမစမှု မနရပ်မှ
မရွှေ့မ ပာင်းမစ ခင်းနှင့်

ေယ်ရှား ခင်း၊

ဘာသာမရးလွတ်လပ်ခွင့်ကို

ကန့်သတ်မနှာက်ယှက်မှု

တရားမျှတမှုမရှိမသာ တရားစွဲဆို ခင်းတို့ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
အများအား ေင့် လွိုင်မကာ်ငမို့နယ်သည် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုအ ေစ်ဆုံး ေစ်ငပီး မဘာ်လခဲ့၊
ေားမဆာင်း၊ ဒီမမာစိုး၊ ေရူဆို၊ ရှားမတာငမို့နယ်များတွင် အဓိက
အစိုးရများမှ

လယ်သမားများအား၊

ေစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်တပ်၊ KNPP၊

မကျာင်းသားလူငယ်များကို

လူ့အခွင့်အမရးမောက်ေျက်

ကျူးလွန်မှုများကို အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ

ကယား ပည်နယ်တွင်

ေစ်ပွားခဲ့မသာ

ေစ်ရပ်များမှ

ထင်ရှားမသာ

ေစ်ရပ်များကို ထုတ်နုတ်တင် ပထားပါသည်။



၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧငပီလ ၁၉ ရက်မန့တွင် ေရူဆိုငမို့နယ်တွင် လယ်သမား ၆၀၀ မကျာ်မှ စစ်တပ်မှ
သိမ်းပိုက်ထားသည့် ဧက ၂၇၀၀ မကျာ်မသာ လယ်မ မများ ပန်လည်ရရှိရန် ဆုမတာင်းပွဲကျင်းပရာ
တားဆီးခံရသည်။



၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နေါရီလတွင် ေရူဆိုငမို့နယ်အတွင်းစစ်တပ်ရင်း ၆၀၂ မှ စစ်သားတစ်ဦးသည် အသက် ၁၀
နှစ်သာ

ရှိမသးသည့်

မိန်းကမလးငယ်တစ်ဦးကို

မလ့ကျင့်မရးစစ်တပ်

၁၄

တဲမဆာက်လုပ်မရး

လုပ်ငန်းအတွင်း လုပ်မဆာင်မနစဉ် မုဒိန်းကျင့်မှု ေစ်ပွားခဲ့သည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ် မေမော်ေါရီလ ၁၂ ရက်မန့တွင် ပည်မထာင်စုမန့တွင် လွိုင်မကာ်ငမို့နယ်အတွင်း ကရင်နီ
(ကယား)

လူငယ်များဦးမဆာင်မသာ

ဗိုလ်ချုပ်မအာင်ဆန်းမကကးရုပ်ထားရှိမှု

ရပ်တန့်မရး၊

ေမ်းဆီးထားမသာ ဆန္ဒ ပသူများကို လွှတ်မပးမရးအတွင် ဆန္ဒ ပသူ ၃၀၀၀ မကျာ်ကို ရဲတပ်ေွဲ့ေင်များက
ရာဘာကျည်ဆန်များ ေင့်ပစ် ခင်း၊

မီးသတ်ပိုက် ေင့်ထိုးခွဲ ခင်း၊

အကကမ်းေက်

ေမ်းဆီးမှုများ

မဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။


၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧငပီလ ၁၉ ရက်မန့တွင် ေယ်မခါင်ငမို့နယ်တွင် အမည်မသိသူများက ခရစ်ယာန်
ဘုန်းမတာ်ကကီးတစ်ဦးကို ရိုက်နှက်ဒဏ်ရာရမှုများ ေစ်မစခဲ့ငပီးစစ်တပ်နှင့် ခရစ်ယာန်မကျာင်း မ မမနရာ
အ ငင်းပွားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟု ၂၀၁၀ လူ့အခွင့်အမရးအစီရင်ခံစာတွင် မော် ပထားသည်။



ထို့အ ပင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်မန့တွင် ကယား ပည်နယ်၊ လွိုင်မကာ်ငမို့နယ်၊
နမ့်မဘာ်ေမ်ရှမ်း

(က)

ရပ်ကွက်ရှိ

အများပိင
ု ်သာသနာမ မကိစ္စကို

မ ေရှင်းမပးရန် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်မန့တွင်

ပည်နယ်အစိုးရမှ

တာေန်ယူ

ဆန္ဒ ပမတာင်းဆိုခဲ့သည့် အတွက် ဆန္ဒ ပပွဲ

ဦးမဆာင်သူ ခူးကကူးေဲမကး၊ ခူးကမလာရယ်၊ ဦးမအာင်နင
ို ်ေင်းနှင့် ဦးမကျာ်မင်းဦးတို့သည် ငငိမ်း၊ စု၊ စီ
ဥပမဒပုဒ်မ ၂၀ ေင့် တရားစွဲဆို ခင်းခံထားရသည်။ ဆန္ဒ ပပွဲတွင် အေိနပ
ှိ ်ခံ ပည်သူများ မ မယာရရှိမရး
မ ပာင်းေူးလှုပ်ရှားမှု

သပိတ်ဆိုင်းဘုတ်နှင့်

မဒါ်မအာင်ဆန်းစုကကည်၏ပုံကို

ခင်း ေစ်သည်။
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ကိုင်မဆာင်ဆန္ဒ ပခဲ့ကက

HRV Coalition.

၇.၃။ ကေင် ပည်နယ်

ကရင် ပည်နယ်သည် စတုရန်းမိုင် ၁၁၇၃၀ မိုင် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၄ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၇ ငမို့နယ် ေင့်
ေွဲ့စည်းထား ငပီး ငမို့မတာ်မှာ ဘားအံငမို့ ေစ်သည်။။ ၂၀၁၄ သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ လူဦးမရ ၁
သန်းခွဲမကျာ် မနထိုင်လျက်ရှိငပီး ၁၁ ခုမ မာက် အများဆုံး ေစ်သည်။ ကရင်လူမျုးများ
ိ
အဓိကမနထိုင်ကကငပီး
မွန်၊

ဗမာ၊

ရှမ်းနှင့်

ပအိုေ်လူမျုးများလည်
ိ
း

အမှီချမနထိုင်ကကသည်။

အများစုမှာ

ဗုဒ္ဓဘာသာ ေစ်ငပီး

အ ခားဘာသာေင်များလည်း အတူတကွ ယှဉ်တွဲမနထိုင်ကကပါသည်။
ကရင် ပည်နယ်တွင် မန်မာစစ်တပ်နှင့် KNU/KNLA ၊ DKBA၊ NMSP/MNLA လက်နက်ကိုင်တပ်တို့
မတွ့ဆုံတိုက်ခိုက်မှုများသည် လှိုင်းဘွဲ၊ ဘားအံ၊ ောပွန်၊ မကာ့ကရိတ်၊ မေတီ၊ သံမတာင်ကကီး ငမို့နယ် ၇

ဇယား ၁၅။

ကရင် ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို
အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား

၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ကရင် ပည်နယ်တွင် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ်
စုစုမပါင်း ၂၂၉ ခု ေစ်ပွားခဲ့ငပီး အများဆုံးမှာ ၂၀၁၀ ပည့်နစ
ှ ်တွင် အများဆုံး ေစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၈
ခုနှစ် နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစတ
် ို့သည် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအများဆုံးအ ေစ် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့နုင
ိ ်ပါသည်။
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ငမို့နယ် တွင် တိုက်ပွဲမပါင်း ၂၀၀ မကျာ် ေစ်ခဲ့သည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
မှတ်တမ်းတင်ထားသမျှတွင်

မတရားေမ်းဆီးခံရမှုသည်

၃၇

ရာခိုင်နှုနး် ေင့်

အများဆုံး ေစ်ငပီး၊

ငငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒ ပမှုကို အမနှာင့်အယှက်မပး ခင်းသည် ၁၈ ရာခိုင်နှုနး် ေစ်ငပီး မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှုများ
သည် ၅ ခု (၃ ရာခိုင်နှုနး် )၊ သတ် ေတ်ခံရမှုများသည် ၁၆ ရာခိုင်နှုနမ
် ျားအ ေစ် မှတ်တမ်းတင်နင
ို ်ခဲ့သည်။
အရပ်သားများ ပစ္စည်းလုယူခံရမှု၊ မကျးရွာများေျက်ဆီးခံရမှုနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများေျက်ဆီးခံရမှု၊ လွတ်လပ်စွာ
စုမေးမှုကို

ကန့်သတ် ခင်း၊

သွားလာခွင့်ကန့်သတ် ခင်း၊
မုဒိန်းကျင့်မှု၊

လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကို

လုံခခုံမရးအမကကာင်း ပ

သွားလာခွင့်ကန့်သတ် ခင်း၊

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကကမ်းေက်မှု၊

အတင်းလုပ်အားမပးခိုင်းမစမှု၊

ထိခိုက်မစ ခင်း၊

မပျာက်ဆုံးမှု

ဒဏ်ရာနာကျင်မစ ခင်း၊

(သို့)

မနရပ်မှ မရွှေ့မ ပာင်းမစ ခင်းနှင့် ေယ်ရှား ခင်း၊

လွတ်လပ်စွာ
အစမေျာက်ခံရမှု၊

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတို့ ေင့်

မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
အများအား ေင့်

ဘားအံငမို့နယ်သည်

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုအ ေစ်ဆုံး ေစ်ငပီး

ကျန်ရှိမသာ

မကာ့ကရိတ်၊ မေတီ၊ ောပွန်၊ လှိုင်းဘွဲ့၊ သံမတာင်ကကီး၊ ကကာအင်းဆိပ်ကကီး ငမို့နယ်များတွင်လည်း ေစ်ပွားခဲ့
သည်။ စစ်တပ်၊ DKBA၊ KNU၊ BGF အစိုးရများမှ လယ်သမားများအား၊ စစ်မဘးဒုက္ခသည်များကို လူ့အခွင့်
အမရး မောက်ေျက်ကျူးလွန်မှုများကို အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့ပါသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့သည်။
မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ

ကရင် ပည်နယ်တွင်

ေစ်ပွားခဲ့မသာ

ေစ်ရပ်များမှ

ထင်ရှားမသာ

ေစ်ရပ်များကို ထုတ် နုတ်တင် ပထားပါသည်။


၂၀၁၀ ခုနှစ် မေမော်ေါရီလ ၁၆ရက်မန့တွင် DKBA အေွဲ့မှ ထိုင်းအာဏာပိုင်များမှ ပန်လည်လွှဲအပ်ခဲ့မသာ
အရပ်သားတစ်ဦးကို မေတီငမို့နယ် ဇီးရိုးဂိတ်အနီး ပစ်သတ်ခဲ့သည်။



၂၀၁၈

ခုနှစ်

ဧငပီလ

၅

ရက်မန့တွင်

အစိုးရစစ်သားများမှ

သဘာေပတ်ေန်းကျင်ဆိုင်ရာ

တက်ကကလှုပ်ရှားသူ တစ်ဦး ေစ်သည့် မစာဦးမှူးကို KNLA တပ်သားတစ်ဦးနှင့် ဆိုင်ကယ်အတူစီးမနစဉ်
ပစ်သတ်ခဲ့သည်။
ပစ်သတ်ရသည်ဟု

KNLA

နှင့်

ပူးမပါင်းငပီး

စစ်တပ်မှမ ပာဆိုမသာ်လည်း

တိုက်ခိုက်မှုများလုပ်ရန်

ကကိုးပမ်းမသာမကကာင့်

သူ၏ကျန်ရစ်မသာမိသားစုနှင့်

အ ခားတက်ကက

သူများက ငင်းဆန်ထားငပီး KNLA လက်နက်ကိုင် ေင့် ဆိုင်ကယ် အတူစီးမနစဉ် လုပ်ကကံသတ် ေတ်မှုဟု
မ ပာဆိုကကသည်။

(US

Country

Reports)၊

သူသည်

ကူညီမထာက်ပံ့

မရးအေွဲ့

(MEAT)၏

အေွဲ့ေင်တစ်ဦး ေစ်ငပီး လယ်မူပမလာမဒသသို့ ပန်လာစဉ်လမ်းခုလတ်၌ တပ်မမတာ်၏ ပစ်ခတ်မှုမကကာင့်
မသဆုံးသွားခဲ့သည်ဟု ဧငပီလ ၉ ရက်မန့တွင် MEAT မှ မကကညာချက်တစ်မစာင် ထုတ် ပန်ခဲ့သည်။


၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧငပီလ ၅ ရက်မန့တွင် ကရင် ပည်နယ် ကကာအင်းဆိပ်ကကီးငမို့နယ်၊ အနန်းကွင်းရွာတွင်
တပ်မမတာ်သား

နှစ်မယာက်မှ

ကမလးတစ်ဦးအပါအေင်

လူ

မသနတ် ေင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အတွက်
၇

ဦး

မသဆုံးခဲ့သည်။

အသက်
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နှစ်အရွယ်

ကမ္ဘာရှားဆိုင်ကယ် ပင်ဆိုင်သို့

မရာက်ရှိလာခဲ့ငပီး ဆိုင်ကယ်ငှားရန် မတာင်းဆိုရာမှ စကားများခဲ့ကကငပီး ပစ်ခတ်မှု
ေစ်သည်။

၈

လူနှစ်ဦး

ေစ်ပွားခဲ့ ခင်း

HRV Coalition.

၇.၄။ ချင်း ပည်နယ်

ချင်း ပည်နယ်သည် စတုရန်းမိုင် ၁၃၉၀၇ မိုင်ခန့် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၄ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၉ ငမို့နယ် ေင့်
ေွဲ့စည်း ထားငပီး ငမို့မတာ်မှာ ဟားခါးငမို့ ေစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ လူဦးမရ ၅
သိန်းခန့်

မနထိုင်လျက်ရှိငပီး

ပည်နယ်တစ်ခုလည်း ေစ်သည်။

မန်မာနိုင်ငံတွင်
ချင်းလူမျုးများ
ိ

၁၄

ခုမ မာက်

အဓိကမနထိုင်ကကသည်။

အနည်းဆုံးမနထိုင်သည်
အများစုမှာ

ခရစ်ယာန်

ဇယား ၁၆။

ချင်း ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို
အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား

မှတ်တမ်းတင်ထားမှုများအရ

၂၀၁၀

ခုနှစမ
် ှ

၂၀၂၀

ခုနှစ်

ဇွန်လအထိ

ချင်း ပည်နယ်တွင်

လူ့အခွင့်အမရး ချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ် စုစုမပါင်း ၂၆၇ ခုကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့ငပီး၊ အများဆုံးမှာ ၂၀၁၉
ခုနှစ်တွင် အများဆုံး ေစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ၊် ၂၀၁၄ ခုနှစန
် ှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစတ
် ို့သည်
စတုတ္ထအများဆုံးအ ေစ်

မှတ်တမ်းတင်

ထားခဲ့နုင
ိ ်ပါသည်။

ဒုတိယ၊ တတိယ၊

လက်ရှိချင်း ပည်နယ်တွင်

ရခိုင်

လက်နက်ကိုင်အေွဲ့ (ULA/AA)၊ ရခိုင်လွတ်မ မာက်မရးတပ် (ALP) နှင့် စစ်တပ်ကကားအကကိမ်မပါင်း ၁၅၀ မကျာ်
ပလက်ေငမို့နယ်အတွင်း စစ်ပွဲများ ေစ်ပွားလျက် ရှိမနမသာ မကကာင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစတ
် ို့တွင်
လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ ထင်သာ မင်သာ ေစ်မပါ်မနသည်။
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ဘာသာေင်များ ေစ်ငပီး ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အ ခား ဘာသာေင်များလည်း အတူတကွ ယှဉ်တွဲမနထိုင်ကကပါသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
ထိုစစ်ပွဲများမကကာင့် မှတ်တမ်းများတွင် မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်ခံရမှုများသည် ၅၁ ရာခိုင်နှုနး်
မကျာ် ေင့်

အများဆုံး

သတ် ေတ်မသဆုံးခံရမှု
ရာခိုင်နှုနး် အ ပင်

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိနုင
ိ ်ငပီး
(၅

ရာခိုင်နှုနး် မကျာ်)၊

စစ်ပွဲမကကာင့်
အတင်းအကျပ်

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု

(၈

ရာခိုင်နှုနး် )၊

လုပ်အားမပးမစခိုင်းမှုများသည်

၄

ငငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အမနှာင့်အယှက်မပး ခင်းသည် (၈ ရာခိုင်နှုနး် ) မကျာ်အ ေစ်

မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့အ ပင်

တရားမျှတမှုမရှိမသာ

မကျးရွာများေျက်ဆီးခံရမှုနှင့်

ပစ္စည်းဥစ္စာများ

တရားစွဲဆို ခင်း၊
ေျက်ဆီးခံရမှု၊

အရပ်သားများပစ္စည်းလုယူခံရမှု

လွတ်လပ်စွာစုမေးမှုကို

ကန့်သတ် ခင်း၊

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကို ထိခိုက်မစ ခင်း၊ ဒဏ်ရာနာကျင်မစ ခင်း၊ ကမလးစစ်သားအသုံး ပုမှု
မုဒိန်းကျင့်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကကမ်းေက်မှု၊ မပျာက်ဆုံးမှု (သို့) အစမေျာက်ခံရမှု၊ အတင်းလုပ်အားမပး
ခိုင်းမစမှု၊ မနရပ်မှ မရွှေ့မ ပာင်းမစ ခင်းနှင် ေယ်ရှား ခင်း ေစ်စဉ်များ ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။

ရုပ်ပုံ ၂၈။ စစ်မဘးမေှာင် စခန်းတစ်ခု
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အများအား ေင့် ပလက်ေငမို့နယ်သည် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုအ ေစ်ဆုံး ေစ်ငပီး ေလမ်း၊ ဟာခါး၊
ကန်ပက်လက်၊ မတူပီ၊ မင်းတပ်၊ တီးတိန်၊ ထန်တလန်ငမို့နယ်များတွင် အဓိက ေစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်တပ်၊
ရခိုင့်စစ်တပ်၊

ဇိုမီးစစ်တပ်၊

ရဲဌာနများ၊

အစိုးရများမှ

လယ်သမားများအား၊

လူနည်းစုများကို

လူ့အခွင့်အမရးမောက်ေျက် ကျူးလွန်မှုများကို အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ ချင်း ပည်နယ်တွင် ေစ်ပွားခဲ့မသာ ေစ်ရပ်များမှ ထင်ရှားမသာ ေစ်ရပ်များကို
ထုတ်နုတ် တင် ပထားပါသည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ဇန်နေါရီလ ၂၁ ရက်မန့တွင် အမှတ် ၃၇၆ တပ်ရင်းမှ နယ်မ မလှုပ်ရှားစစ်မကကာင်း တာေန်ခံ
ဗိုလ်ကကီးဟိန်းထက်မဇာ်မှ
နှစ်အရွယ်

ချင်း ပည်နယ်၊

ကိုဇင်မင်းထိုက်ကို

ပလက်ေငမို့နယ်၊

စစ်တပ်မှ

ရှင်းလက်ေမကျးရွာမန

မခါ်မဆာင်သွားငပီးမနာက်

အသက်

၂၅

မပျာက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။

ရက္ခိုင့်တပ်မတာ်(AA)သို့ ဆိုင်ကယ် ေင့် ဆန်ပို့သည်ဟု သတင်းပို့သ ေင့် ေမ်းဆီးမခါ်မဆာင်သွားသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်မန့တွင် ချင်း ပည်နယ်၊ ပလက်ေငမို့နယ်၊ နှစ်မဒါမကျးရွာမှ
မဒါ်စိုးရှင်နှင့်

ဦးမမာင်ဘုတို့သည်

နှစ်မဒါမကျးရွာသား

မ ခာက်ဦး

မိုင်းနင်းမိ၍
သည်

ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့သည်။

မျှစ်ခူးရန်သွားရာမှ

မိုင်းနင်းမိ၍

၎င်းတို့နှစ်ဦးအပါအေင်
မပါက်ကွဲမှု ေစ်ပွားခဲ့ ခင်း

ေစ်သည်။


၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နေါရီလ ၁၁ ရက်မန့တွင် ပလက်ေငမို့နယ် ကကယ်လီရွာတွင် ခူမီးတိုင်းရင်းသား
ရွာသားများကို တိုက်ခိုက် ခံရမှုများရှိငပီး တိုက်ခိုက်ခံရမှုသည် ရခိုင်စစ်တပ်အေွဲ့ေင်တစ်မယာက်က
မကျးရွာမိန်းကမလးတစ်ဦးကို လိင်ပိုင်း အနိုင်ကျင့်ရန် ကကိုးပမ်းရာတွင် တားဆီးမှုမကကာင့် ေစ်သည်ဟု
ခူမီးတိုင်းရင်းသားဦးမစာ မက တင် ပခဲ့သည်။



၂၀၁၉ ခုနှစ် မမလ ၁၅ ရက်မန့တွင် စစ်တပ် တပ်ရင်း ၇၇ မှ ပလက်ေငမို့နယ် မီဇာရွာသား ၃၀ မကျာ်ကို
လက်နက် နှင့် စားနပ်ရိက္ခာများကို စစ်တပ်အတွက် အတင်းလုပ်အားမပး သယ်မဆာင်ခိုင်းမှုများ
ေစ်ခဲ့သည်။ ထိုသယ်မဆာင်မပးခဲ့ရသူများထဲတွင် အမျုးသမီ
ိ
းများ၊ သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ ခရစ်ယာန်
တရားမဟာဆရာများလည်း ပါေင်သည်။ ထို့အတူ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧငပီလတွင်လည်း ဒုက္ခသည်စခန်းမှ
အရပ်သားများကို တပ်ရင်း ၃၈၀၊ ၂၃၄၊ ၂၀၊ ၃၇၅ နှင့် ၂၂ တို့အတွက် လက်နက်နှင့် ရိက္ခာများကို
အတင်းအကကပ်ခိုင်းမစမှုများ

ရှိခဲ့သည်။

ထို့အတူ

၂၀၁၅

ခုနှစ်

မတ်လ

၂၉

ရက်မန့တွင်

ရခိုင်စစ်တပ်မှလည်း ပင်စမ
ို ကျးရွာမန ချင်းလူမျုးိ ၁၀ ဦးကို စစ်ပွဲကျ လူမသအမလာင်းများ မုပ်ရန်
တွင်းတူးခိုင်း ခင်း၊ ဘဂသလားမဒ့ရှ်နယ်စပ်ထိ အထုပ်အပိုးများ သယ် မဆာင်ခိုင်း ခင်းများ ပုလုပ်ခဲ့သည်။


၂၀၁၉

ခုနှစ်

ဇွန်လ

၁၃

ရက်မန့တွင်

တွန်းဇံငမို့နယ်တွင်

ဇိုမီးမတာ်လှန်မရးတပ်

(ZRA)

မှ

မဒသခံတစ်ဦးကို မသနတ် ေင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ ထိုမဒသခံမှ ဇိုမီးစစ်တပ်တွင် လက်နက်များမရှိဘူးဟု
မ ပာဆို ခင်း၊

ဇိုမီးလူမျုးပိ
ိ င
ု ်မနရာတွင်

သတ္တုမိုင်းတူးမော်မှုမကကာင့်

အပစ်မခံရမီတစ်ပတ်အလိုတွင် ရရှိထားသည်။
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ဒုက္ခမ မပုံ

၇.၅။ ြေွန် ပည်နယ်
မွန် ပည်နယ်သည် စတုရန်းမိုင် ၄၇၄၇ မိုင် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၂ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၁၀ ငမို့နယ် ေင့်
ေွဲ့စည်းထားငပီး ငမို့မတာ်မှာ မမာ်လငမိုင်ငမို့ ေစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ လူဦးမရ ၂
သန်းမကျာ် မနထိုင်လျက်ရှိငပီး ၉ ခုမ မာက် အများဆုံး ေစ်သည်။ မွန်လူမျုးများ
ိ
အဓိကမနထိုင်ကကငပီး
ကရင်နှင့် ဗမာလူမျုးများလည်
ိ
း အမ ခချမနထိုင်ကကသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ေစ်ငပီး အ ခားဘာသာေင်
များလည်း အတူတကွ ယှဉ်တွဲမနထိုင် ကကပါသည်။
မွန် ပည်နယ်တွင် မန်မာစစ်တပ်၊ DKBA ၊ KNU/KNLA ။ NMSP/MNLA လက်နက်ကိုင်တပ်များကကား
မတွ့ဆုံတိုက်ခိုက်မှုများသည် ကျုက်
ိ မမရာ၊ မမာ်လငမိုင်၊ မုဒုံ၊ မပါင်၊ မရး ငမို့နယ် ၃ ငမို့နယ်တွင် ၁၀ နှစ်
အတွင်း စုစုမပါင်း ၁၄ ကကိမ်ခန့် ေစ်ခဲ့သည်။
မှတ်တမ်းတင်နင
ို ်ခဲ့မသာ စာရင်းများအရ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧငပီလအထိ မွန် ပည်နယ်တွင်
လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ် စုစုမပါင်း ၁၂၂ ခု ေစ်ပွားခဲ့ငပီး အများဆုံးမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အများဆုံး ေစ်
သည်။ ၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစမ
် ျားသည် ဒုတိယ၊ တတိယအများဆုံးအ ေစ် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့နုင
ိ ်ပါသည်။

ဇယား ၁၇။

မွန် ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို
အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား

၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ငငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အမနှာင့်အယှက်မပး ခင်းသည် ၃၅
ရာခိုင်နှုနး် ေင့်

စုစုမပါင်းအများဆုံး ေစ်ငပီး

စစ်မဘးမကကာင့်

မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင် ခင်းကို

၂၃

ရာခိုင်နှုနး် မကျာ်၊ မကျးရွာများပျက်စီးရ ခင်း ေျက်ဆီးခံရ ခင်း ၇ ရာခိုင်နှုနး် ၊ သတ် ေတ်ခံရမှု ၉ ရာခိုင်နှုနး် ၊
ညှဉ်းပန်းနှိပ်ဆက်ခံရမှု ၅ ရာခိုင်နှုနး် ခန့်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိသည်။

107

HRV Coalition.
ထို့အ ပင် တရားမျှတမှုမရှိမသာ တရားစွဲဆို ခင်း၊ မ မယာများသိမ်းဆည်းမှု၊ အရပ်သားများ ပစ္စည်း
လုယူခံရမှု၊ လွတ်လပ်စွာစုမေးမှုကို ကန်သတ် ခင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကို ထိခိုက်မစ ခင်း၊
ဒဏ်ရာနာကျင်မစ ခင်း၊ မုဒိန်းကျင့်မှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကကမ်းေက်မှု၊ မပျာက်ဆုံးမှု (သို့) အစမေျာက်ခံရမှု၊
မနရပ်မှ မရွှေ့မ ပာင်းမစ ခင်း၊ ေယ်ရှား ခင်းနှင့်

စိတ်ထင်တိုင်းအခွန်မကာက်မှုစသည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်မသာ

ေစ်စဉ်များ ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
အများအား ေင့် ဘီလင်း၊ မချာင်းဆုံ၊ ကျုက်
ိ မမရာ၊ ကျုက်
ိ ထို၊ မမာ်လငမိုင်၊ မုဒုံ၊ မပါင်၊ သိမ် ေူဇရပ်၊
သထုံ၊ မရး ငမို့နယ်များတွင် ေစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်တပ်၊ ရဲနှင့် KNU/KNLA လက်နက်ကိုင်တပ်များ၊ အစွန်း
မရာက် လုစုလူမေးများနှင့် မဒသအစိုးရများမှ လူ့အခွင့်အမရးမောက်ေျက်ကျူးလွန်မှုများကို မဒသခံများ၊
မီဒီယာများအမပါ် အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ မွန် ပည်နယ်တွင် ေစ်ပွားခဲ့မသာ ေစ်ရပ်များမှ ထင်ရှားမသာ ေစ်ရပ်များ
ကို ထုတ်နုတ် တင် ပထားပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ဇွန်လ ၂၈ ရက်မန့တွင် ဦးမအာင်ဆန်းဦးသည် ၎င်း၏ Lar Htar Kay လူမှုကွန်ရက်
စာမျက်နှာတွင်

မပါင်ငမို့နယ် လွှတ်မတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမဇာ်မဇာ်ထူးကို ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်း၊

အသမရပျက်မစရန် မရးသားခဲ့သည့်အတွက် အမှုေွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ ခင်း ေစ်သည်။ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မန့
တွင် မပါင်ငမို့နယ်တရားရုံးမှ မုတ္တမငမို့၊ မကာ့စင
ို ်ရပ်ကွက်မန ဦးမအာင်ဆန်းဦး ( ပည်သူ့ အကျုးိ ပု
တက်ကကလှုပ်ရှားသူ) ကို ဆက်သွယ်မရး ဥပမဒပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ေင့် အလုပ်ကကမ်းနှင့် မထာင်ဒဏ်နှစန
် ှစ်
ချမှတ်ခဲ့သည်။


၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၇ ရက်မန့တွင် သထုံငမို့နယ်တရားရုံးမှ သထုံအရပ်ဘက် အမ ခ ပုလူမှု
အေွဲ့အစည်းများ

ကွန်ရက်၏

ဦးမဆာင်မကာ်မတီေင်

ဦးမအာင်ကိုကိုလွင်အား

နိုင်ငံသားများ၏

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လုံခခုံမှုကိုကာကွယ်မရးဥပမဒ၊ ပုဒ်မ ၁၀ ေင့် စွဲချက်တင်ခဲ့
သည်။ မွန် ပည်နယ်ေန်ကကီးချုပ်အား လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် မေေန်ခဲ့ ခင်းအတွက် ဇန်နေါရီလ ၆
ရက်မန့တွင် မွန် ပည်နယ်လွှတ်မတာ် တိုင်းရင်းသားလူမျုးများမရးရာ
ိ
မကာ်မတီအေွဲ့ေင် ဦးမစာမကျာ်မိုး
မှ သထုံငမို့မရဲစခန်းတွင် အမှုေွင့်ခဲ့သည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ် မမလ ၁၆ တွင် မရးငမို့နယ်အတွင်းတပ်ရင်း ၅၈၇မှ ဗိုလ်ကကီးတစ်ဦးမှ ခရီးသွားမနမသာ
အရပ်သားတစ်ဦးကို ရပ်တန့်စစ်မဆးငပီး မှတ်ပုံတင်စစ်မဆးမသာအခါ မပါမသာမကကာင့် ေမ်းဆီးငပီး
နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းသတ် ေတ်ခဲ့သည်။



၂၀၁၄ ခုနှစ် မအာက်တိုဘာလ ၄ ရက်မန့တွင် ကျုက်
ိ မမရာငမို့နယ်တွင် စစ်တပ်မှ အလွတ်တမ်းဂျာနယ်
လစ် ကိုမအာင်မကျာ်နိုင် (ခ) ကိုပါကကီးကို စစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တို့ တိုက်ပွဲသတင်း
ရယူမနစဉ် ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ မနာင်တွင် သူ၏ အမလာင်းကိုစစ်တပ်နားတွင် ပန်မတွ့ငပီး
စစ်တပ်မှ ထွက်မ ပးရန်ကကိုးစားမသာမကကာင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည်ဟုမ ပာခဲ့သည်။ အမျုးသား
ိ
လူ့အခွင့်
အမရးမကာ်မရှင်ကလည်း

စိစစ်ငပီး

၂၀၁၄

ဒီဇင်ဘာလတွင်

ရဲနှင့်စစ်တပ်၏

ကိုင်တွယ်မှု အ ပစ်တင်မသာ အစီရင်ခံစာထုတ် ပန် ခင်းသာ ပုလုပ်နင
ို ်ခဲ့သည်။
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၇.၆။ ေခိုင် ပည်နယ်

ရခိုင် ပည်နယ်သည် စတုရန်းမိုင် ၁၄၂၀၀ မိုင် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၅ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၁၇ ငမို့နယ် ေင့်
ေွဲ့စည်းထား ငပီးငမို့မတာ်မှာ စစ်မတွငမို့ ေစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ လူဦးမရ ၃
သန်းမကျာ် မနထိုင်လျက်ရှိငပီး ၈ ခုမ မာက် အများဆုံး ေစ်သည်။ ရခိုင်လူမျုးများ
ိ
အဓိကမနထိုင်ကကငပီး
မ မာက်ပိုင်းတွင်

ရိုဟင်ဂျာလူမျုးစု
ိ များ၊

အမ ခချမနထိုင်ကကသည်။

အများစုမှာ

မူဆလင်လူမျုးစု
ိ များနှင့်

ဗုဒ္ဓဘာသာ ေစ်ငပီး

ချင်းလူမျုးများလည်
ိ
း

အစ္စလာမ်ဘာသာ၊

ဟိန္ဒူဘာသာနှင့်

အ ခားဘာသာေင်များလည်း အတူတကွ ယှဉ်တွဲ မနထိုင်ကကပါသည်။
ရခိုင် ပည်နယ်တွင်

ULA/AA

၊

ARSA

၊

ALP

လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များနှင့်

မန်မာစစ်တပ်တို့ကကားစစ်ပွဲများမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစန
် ှင၂့် ၀၂၀ ခုနှစ် တို့တွင်
ပင်း ပင်ထန်ထန် ေစ်ပွားခဲ့ငပီး ၁၀ နှစ်တာအတွင်း အမ်း၊ ဘူးသီးမတာင်၊ ဂွ၊ မကျာက် ေူ၊ မကျာက်မတာ်၊
မမာင်းမတာ၊ မင်း ပား၊ မာန်မအာင်၊ မ မပုံ၊ မပါက်မတာ၊ ပုဏ္ဍားကျွန်း၊ ရမ်းငဗဲ၊ ရမသ့မတာင်၊ စစ်မတွ၊ သံတွဲ၊
မတာင်ကုတ် ငမို့နယ် ၁၄ ငမို့နယ်တွင် စစ်ပွဲများ ၇၀၀ မကျာ် ေစ်ပွားငပီး စစ်မဘးမရှာင် ဒုက္ခသည်များစွာ
ထိခိုက်ခံစားမနရမသာ ပည်နယ်တစ်ခုလည်း ေစ်သည်။

ဇယား ၁၈။

ရခိုင် ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို
အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
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HRV Coalition.
မကာက်ယူထားမသာ မှတ်တမ်းများအရ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
ဇွန်လအထိ ရခိုင် ပည်နယ်တွင် စုစုမပါင်း လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ်
စုစုမပါင်း ၂၄၀၂ခု ေစ်ပွားခဲ့ငပီး အများဆုံးမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ေစ်သည်။
၂၀၁၈

နှင့်

၂၀၂၀

ခုနှစတ
် ို့သည်

၂၀၁၇၊

ဒုတိယတတိယစတုတ္ထအများဆုံးအ ေစ်

မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့နုင
ိ ်ပါသည်။
မှတ်တမ်းများအရ ရခိုင် ပည်နယ်တွင် စစ်မဘးမကကာင့် မတရားေမ်းဆီး
ချုပ်မနှာင်မှုသည် ၄၀ ရာခိုင်နှုနး် မကျာ် ေစ်ငပီး သတ် ေတ်ခံရ ခင်းသည် ၁၆
ရာခိုင်နှုနး် ၊

မကျးရွာများပျက်စီးရ ခင်း၊

ေျက်ဆီးခံရ ခင်း

(၁၀

ရာခိုင်နှုနး် )၊

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု ၇ ရာခိုင်နှုနး် ေင့် မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇
ခုနှစ်တွင်

ရခိုင်ပဋိပက္ခ ေစ်မသာ်လည်း

အမသးစိတ်တစ်ဦးချင်းစီ၏

ေစ်စဉ်

များကိုမှတ်တမ်းမတင်နင
ို ်မသာမကကာင့် နိုင်ငံတကာအေွဲ့များ၏ အစီရင်ခံစာများ
အမ ခ ပုမှတ်တမ်းတင်ရမပသည်။

နိုင်ငံသား ေစ်တည်မှု၊
မန့စဉ်ချုးမောက်
ိ
ခံမန
မ ပာဆိုခဲ့သည်။

လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်များသည်
ရသည်ဟု

မနထိုင်သူ

ရခိုင် ပည်နယ်ရှိ

မှုသည်လည်း

ရခိုင် ပည်နယ်

အတွင်း

သိသိသာသာ

လူနည်းစုဘာသာေင်များမှ

ငမို့နယ်အချု့တွ
ိ င်

အင်တာနက်ပိတ်ဆို

အစီရင်ခံစာမရးသားမနသည်အချန်ိ တွင်

တစ်နှစ်

ပည့်မကျာ်လွန်ခဲ့မပသည်။
ထို့အ ပင် ရခိုင် ပည်တွင် ငငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အမနှာင့်အယှက်
မပး ခင်း၊

အစိုးရမှ ပည်သူကို

တရားမျှတမှုမရှိမသာ

အရပ်သားများ

ပစ္စည်းလုယူခံရမှု၊

လွတ်လပ်စွာစုမေးမှုကို

လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကို

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ

အကကမ်းေက်မှု၊

တရားစွဲဆို ခင်း၊
ကန့်သတ် ခင်း

ထိခိုက်မစ ခင်း၊

မပျာက်ဆုံးမှု

(သို့)

မုဒိန်းကျင့်မှု၊
အစမေျာက်ခံရမှု၊

အတင်းလုပ်အားမပးခိုင်းမစမှု၊ မနရပ်မှ မရွှေ့မ ပာင်းမစ ခင်းနှင် ေယ်ရှား ခင်း
စိတ်ထင်တိုင်း အခွန်မကာက်မှု (၁) ခု ၊ လုံခခုံမရးအမကကာင်း ပ သွားလာခွင့်
ပိတ်ပင် ခင်း၊

ဘာသာမရးကိုးကွယ်မှု

ချုပ် ခယ်

တင်းကျပ်မှု၊

မနှာင့်ယှက်

ဟန့်တားမှု တို့ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
အများအား ေင့် အမ်း၊ ဘူးသီးမတာင်၊ ဂွ၊ မကျာက် ေူ၊ မကျာက်မတာ်၊
မမာင်းမတာ၊ မင်း ပား၊ မ မာက်ဦး၊ မာန်မအာင်၊ မ မပုံ၊ မပါက်မတာ၊ ပုဏ္ဍားကျွန်း၊
ရမ်းငဗဲ၊

ရမသ့မတာင်၊

ငမို့နယ်များတွင်

စစ်မတွ၊ သံတွဲ၊

မတာင်ဂုတ် စသည် ရခိုင် ပည်ရ ှိ

ေစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်တပ်၊ ရဲ၊ ဘာသာမရးစစ်မသွးကကများ၊

နယ် ခားမစာင့်တပ်များ၊ ရဲများ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်များနှင့် မဒသအစိုးရများမှ
လူ့အခွင့်အမရး မောက်ေျက်ကျူးလွန်မှုများကို အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
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မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ ရခိုင် ပည်နယ်တွင် ေစ်ပွားခဲ့မသာ ေစ်ရပ်များမှ
ထင်ရှားမသာ ေစ်ရပ်များကို ထုတ်နုတ် တင် ပထားပါသည်။


၂၀၁၉

ခုနှစ်

ဇန်နေါရီလ

၁၃

ရက်မန့တွင်

ဘူးသီးမတာင်ငမို့နယ်တွင်

ငမိုတိုင်ရင်းသားအမရး မဆာင်ရွက်မသာ ငမိုလူမျုးိ ခရစ်ယာန်တရားမဟာ
ဆရာတစ်ဦး မပျာက်ဆုံးသွားငပီး AA အေွဲ့မှ ေမ်းဆီးသွားသည်ဟု ယုံကကည်ကက
ပါသည်။ ထို့အတူ မေမော်ေါရီလတွင်လည်း မကျာက်မတာ် ငမို့နယ်အတွင်း
ခရုသစ်ရွာအုပ်ချုပ်မရးမှူးကို စစ်သတင်းမပးဆိုငပီး AA စစ်သား ၃၀ မကျာ်က
ရိုက်နှက်မှုများ ပုလုပ်ငပီး အချု့ိ ရွာအုပ်ချုပ်မရးမှူးများကို ငခိမ်းမ ခာက်မှုများ
ရှိမနသည်။
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၂၀၁၇

ခုနှစ်

ဩဂုတ်လ

၂၈

ရက်မန့တွင်

ဘူးသီးမတာင်ငမို့နယ်၊

ဂူတာ ပင်မကျးရွာကို မန်မာစစ်တပ်မှ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ရွာသူရွာသား ၂၅၀
ခန့် အစုလိုက်အခပုံလိုက် သတ် ေတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့အတူ ဩဂုတ် ၃၀
တွင်

မမာင်းမတာ

ငမို့နယ်၊

ခမမာဆိတ်မကျးရွာတို့တွင်လည်း

မင်းကကီးမကျးရွာ
လူကကီးလူငယ်

၂၇

တွင်

ကမလးကအစ

ရာနှင့်ချ ီ အစုလိုက်အခပုံလိုက် သတ် ေတ်မှုများရှိခဲ့သည်။


၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်မန့တွင် မမာင်းမတာငမို့နယ်အမနာက်
ခမမာက်ဆိတ်မကျးရွာမန ဒိုင်နက် (ချက်ကမာ) လူမျုးိ ၈ ဦးကို ARSA
အေွဲ့မှ ဗုံးမောက်ခွဲ၍သတ် ေတ် ခင်း၊ မသနတ် ေင့် ပစ်သတ် ခင်းများကို



ထို့အတူ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်မန့တွင် မမာင်းမတာငမို့နယ်
ခမမာက်ဆိတ်မကျးရွာရှိ ဟိန္ဒူဘာသာေင် ၁၀၀ မကျာ်ကို ARSA အေွဲ့မှ
ေမ်းဆီးငပီး

၅၃

မယာက်ကို

အစုလိုက်အခပုံလိုက်သတ် ေတ်ခဲ့သည်။

မရဘူလှမကျးရွာတွင်လည်း ဟိန္ဒူ ၂၈ မယာက်၏ အမလာင်းများကို
မတွရှိခဲ့ငပီး

ေမ်းဆီးခံရမသာ

ဟိန္ဒူအမျုးသမီ
ိ
းများက

ဘာသာမရး

အတင်းအကျပ်မ ပာင်းလဲခိုင်း ခင်း၊ လိင်အကကမ်းေက်မှုများခံခဲ့ရသည်ဟု
မ ပာဆိုခဲ့သည်။ ထို့အတူ ၂၅ ရက်မန့တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာ ၆ မယာက်ကို
အစိုးရသတင်းမပးဟု စွပ်စငွဲ ပီး ARSA အေွဲ့မှ ေမ်းဆီးသတ် ေတ်မှုများ
ရှိခဲ့သည်။


မေမော်ေါရီလ

၂၁

ရက်မန့တွင်

အထက်တန်းမကျာင်းတွင်

ရခိုင် ပည်နယ်၊

ဆယ်တန်း

မကျာက်မတာ်ငမို့

မ ေဆိုမည့်

အသက်

၁၇

နှစ်အရွယ် မကျာင်းသားတစ်ဦး ေစ်သူ မမာင်မဇာ်နင
ို ်မဌးအား အမှတ်၅၃၉ တပ်ရင်းမှ ေမ်းဆီး၍ ပန်လွှတ်မပးငပီးမနာက် စကားမမ ပာနိုင်၊
မရလည်းမမသာက်နင
ို ်၊ ထမင်းလည်းမစားနိုင်မကကာင်း မမာင်မဇာ်နင
ို ်မဌး
၏ ေခင် ေစ်သူ ဦးမရွှေစိနဦ
် းမှ မ ပာကကားခဲ့သည်။ မမာင်မဇာ်နင
ို ်မဌးကို
မသနတ် ေင့်မတ့ ခင်း၊

မသနတ်အေ ေင့် ထု ခင်း၊

တစ်ချက် ပိတ်ရက
ို ် ခင်းတို့

လက်သီးနှင့်လည်း

ပုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဦးမရွှေစိန်ဦးမှ မ ပာဆို

ခဲ့သည်။ ထို့မကကာင့် မမာင်မဇာ်နင
ို ်မဌးသည် မကကာက်လန့်၍ မအာ်ဟစ်
မနငပီး စိတ်မူမမှန် ေစ်မန ခင်းမကကာင့် မေမော်ေါရီလ ၂၃ ရက်မန့မှ
စတင်၍

စစ်မတွ ပည်သူ့မဆးရုံကကီး၌

မဆးကုသမှုခံယူမနရသည်ဟု

၎င်း၏ မိသားစုေင်များမှ မ ပာကကားခဲ့ သည်။
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လုပ်မဆာင်ခဲ့သည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၇.၇။ ေှြေ်း ပည်နယ်
ရှမ်း ပည်နယ်သည် စတုရန်းမိုင် ၆၀၁၅၅ မိုင်မကျာ် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၁၁ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၅၄
ငမို့နယ် ေင့်

ေွဲ့စည်းထားသည်။

၂၀၁၄

သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ

လူဦးမရ

၆

သန်းခန့်

မနထိုင်လျက်ရှိငပီး ၄ ခု မ မာက် အများဆုံး ေစ်သည်။ ရှမ်းလူမျုးများ
ိ
အဓိကမနထိုင်ကကငပီး ဗမာ၊ ကချင်၊ ေ၊
အခါ၊

မဂါ်ရခါး၊

တရုတ်လူမျုးများလည်
ိ
း

အမ ခချမနထိုင်ကကသည်။

အများစုမှာ

ဗုဒ္ဓဘာသာ ေစ်ငပီး

ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် အ ခားဘာသာေင်များလည်း အတူတကွ ယှဉ်တွဲမနထိုင်ကကပါသည်။
ရှမ်း ပည်နယ်တွင် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမဒသအ ေစ် ရွာငံ၊ ပင်းတယငမို့နယ် ၂ ငမို့နယ်၊ ကိုးကန့်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမဒသအ ေစ် ကုန်းကကမ်း၊ မလာက်ကိုင်ငမို့နယ် ၂ ငမို့နယ်၊ ပအိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရမဒများ
အ ေစ် ဟိုပုန်း၊ ဆီဆိုင်၊ ပင်မလာင်း ၃ ငမို့နယ်၊ ပမလာင်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်မဒသအ ေစ် နမ့်ဆန်၊ မန်တုန် ၂
ငမို့နယ်နှင့် ပမလာင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းအ ေစ် ခရိုင် ၂ ခုအတွင်းရှိ ဟိုပန်၊ မိုင်းမမာ်၊ ပန်ေန်၊ မက်မန်း၊
နားေန်၊ ပန်ဆန်းငမို့နယ် ၆ ငမို့နယ် (နမ့်တစ်၊ ပန်လုံငမို့နယ်ခွဲ) များ ေင့် အထူးသီးသန့်အုပ်ချုပ်သည်။

ဇယား ၁၉။

ရှမ်း ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို
အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား

ရှမ်း ပည်နယ်သည် လက်နက်ကိုင်အမျုးစု
ိ ံ၊ လူမျုးမပါင်
ိ
းစုံရှိငပီး KIO/ KIA၊ MNTJP/MNDAA၊ NA-B
PNLO/PNLA RCSS/SSA-S SSPP/SSA-N PSLF/TNLA PNA UWSP/UWSA တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်
မျုးစု
ိ ံနှင့်

မန်မာစစ်တပ်တို့ကကား၊ လက်နက်ကိုင် တပ်ေွဲ့အချင်းချင်းကကားစစ်ပွဲများမှာ

ပင်း ပင်းထန်ထန်

ေစ်ပွားခဲ့ငပီး ၁၀ နှစ်တာအတွင်း ငမို့နယ် ၄၃ ငမို့နယ်တွင် စစ်ပွဲများ ၁၉၀၀ မကျာ် ေစ်ပွားငပီး စစ်မဘးမရှာင်
ဒုက္ခသည်များစွာ ထိခိုက်ခံစားမနရမသာ ပည်နယ်တစ်ခုလည်း ေစ်သည်။
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မှတ်တမ်းတင်ထား ေစ်စဉ်များအရ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ရှမ်း ပည်နယ်တွင်
လူ့အခွင့်အမရး ချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ် စုစုမပါင်း ၁၄၉၇ ခု ေစ်ပွားခဲ့ငပီး အများဆုံးမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်
အများဆုံး ေစ်သည်။ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစတ
် ို့သည် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအများဆုံးအ ေစ်
မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့နုင
ိ ်ပါသည်။
လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများစွာထဲတွင် မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှုသည် ၃၂ ရာခိုင်နှုနး် မကျာ်
ေစ်ငပီး သတ် ေတ်ခံရမှုသည် ၁၉ ရာခိုင်နှုနး် ေင့် ဒုတိယအများဆုံး၊ မကျးရွာများ ပစ္စည်းများေျက်ဆီးခံရမှု ၁၂
ရာခိုင်နှုနး် ေင့်

မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

ထို့အ ပင် ငငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အမနှာင့်အယှက်မပး ခင်း၊

မတရား ေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှုများ၊ အရပ်သားများလယ်မ မများ၊ ပစ္စည်းလုယူခံရမှု၊ လွတ်လပ်စွာ စုမေးမှုကို
ကန့်သတ် ခင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကိုထိခိုက်မစ ခင်း၊ ဒဏ်ရာနာကျင်မစ ခင်း၊ လွတ်လပ်စွာ
ကိုးကွယ်မှုကို
အကကမ်းေက်မှု၊

ထိပါး

တား မစ် ခင်း၊

တရားမဲ့

စစ်သားစုမဆာင်း ခင်း၊

မပျာက်ဆုံးမှု(သို့)အစမေျာက်ခံရမှု၊

မုဒိမ်းကျင့်မှု၊

အတင်းလုပ်အားမပးခိုင်းမစမှု၊

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ

မနရပ်မှမရွှေ့မ ပာင်း

မစ ခင်းနှင် ေယ်ရှား ခင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ စိတ်ထင်တိုင်းအခွန်မကာက်မှု၊ ကမလးစစ်သားအသုံး ပုမှု၊

ရှမ်း ပည်နယ် ငမို့နယ်တိုင်းတွင် အနည်းအများအလိုက် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကို မတွ့ရှိ
ရငပီး အများအား ေင့် သီမပါ၊ ကွတ်ခိုင်၊ လားရှိုး၊ မလာက်ကိုင်၊ မန်တုန်၊ မိုင်းရှူး၊ တန့်ယန်း၊ နမ့်မတူ၊ နမ့်ခမ်း၊
မူဆယ် ငမို့နယ်များတွင် အဓိက ေစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်တပ်၊ ရဲ၊ ရှမ်း ပည်နယ်ရှိ လက်နက်ကိုင်တပ်များနှင့်
မဒသအစိုးရ များမှ လူ့အခွင့်အမရး မောက်ေျက်ကျူးလွန်မှုများကို အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ ရှမ်း ပည်နယ်တွင် ေစ်ပွားခဲ့မသာ ေစ်ရပ်များမှ ထင်ရှားမသာ ေစ်ရပ်များ
ကို ထုတ်နုတ် တင် ပထားပါသည်။


၂၀၁၅ ခုနှစ် မေမော်ေါရီလ ၁၄ ရက်မန့တွင် မန်မာစစ်တပ် ၃၃ တပ်ရင်းမှ မလာက်ကိုင်ငမို့လမ်းမမပါ်
ပစ်ခတ်မှုမကကာင့် အရပ်သား ၁၀၀ မကျာ် မသမကကပျက်စီးခဲ့ရသည်။



၂၀၁၅ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်မန့တွင် ရှမ်း ပည်နယ်အတွင်းရှိ ‘ေ’ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ
မဒသတွင် ‘ေ’ ပည် မသွးစည်းညီညွတ်မရးတပ်မမတာ် (UWSA) မှ ခရစ်ယာန် ဘာသာမရးမခါင်းမဆာင်
များကို ေမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု UWSA မှ မ ပာမရးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးညီရန်ဂမှ မ ပာကကားခဲ့သည်။ ထိုဘာသာ
မရးမခါင်းမဆာင်များသည် ဘာသာမရးအစွန်းမရာက်ေါဒကို အားမပးသည်ဟု စွပ်စွဲ ခင်းခံထားရသည်။
‘ေ’မဒသတွင် မနထိုင်သူအများစုသည် နတ်ကိုးကွယ်ကကမသာ်လည်း ၎င်းတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ နှစ် ခင်း
ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်

ရိုမန်ကတ်သလစ်

ဘာသာေင်များ ေစ်ကကသည်။

‘ေ’လူမျုးစု
ိ ၏

မဟာမိတ် ေစ်မသာ တရုတ်နင
ို ်ငံတွင် ခရစ်ယာန်များအား အလားတူ မသာ ေိနပ
ှိ ်မှုများရှိလာချန်ိ တွင်
ထိုလှုပ်ရှားမှုများလည်း ထွက်မပါ်လာ ခင်း ေစ်သည်။


ေမဒသတွင် ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာ၊ ဆရာမ ၉၂ ပါးကို ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားငပီး ကျမ်းစာတက်မနသည့်
မကျာင်းသူ၊ မကျာင်းသား ၄၁ ဦးကို ‘ေ’ အာဏာပိုင်များမှ ေမ်းဆီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားမကကာင်း လားဟူ
နှစ် ခင်းခရစ်ယာန်အသင်းမတာ်၏ အကူအညီမတာင်းစာတွင် မော် ပထားသည်။

114

HUMAN RIGHTS
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HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ


၂၀၁၈ ခုနှစ် ဂျူလိုင် ၁၆ ရက်မန့တွင် RCSS-SSA မှ မိုင်းပန်ငမို့နယ်အတွင်း မကျးရွာများမှ လူငယ် ၅၀
မကျာ်ကို အတင်းအဓမ္မ စစ်သားအ ေစ် စုမဆာင်းခဲ့သည်။



၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နေါရီလတွင် မိုင်ပန်ငမို့နယ်အတွင်း SSA-S နှင့် PNLA တို့ တိုက်ပွဲများမကကာင့်
အနီးအနား

ပအိုေ်မကျးရွာများမှ

မဒသခံရွာသား

၁၅၀၀

မကျာ်သည်

‘ေ’အာဏာပိုင်များ

ထိန်းချုပ်ရာနယ်မ မထဲသို့ ခိုလှုံမန ခဲ့ရသည်။

၇.၈။ ဧောေတီ တိင
ု ်းမဒသကကီး
ဧရာေတီတိုင်းမဒသကကီးသည် စတုရန်းမိုင် ၁၃၅၇၀ ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၆ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၂၆
ငမို့နယ် ေင့် ေွဲ့စည်းထားငပီး

ငမို့မတာ်မှာ ပုသိမ်ငမို့ ေစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ

လူဦးမရ ၆ သန်းမကျာ်မနထိုင်လျက်ရှိငပီး မန်မာနိုင်ငံတွင် ဒုတိယအများဆုံး ေစ်သည်။ ဗမာနှင့် ကရင်လူမျုးိ
အဓိကမနထိုင်ကကသည်။ ရခိုင်လူမျုးအနည်
ိ
းငယ်လည်း အမ ခချမနထိုင်ကကသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာေင်
များ ေစ်ငပီး ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်ဘာသာေင်များလည်း အတူတကွယှဉ်တွဲမနထိုင်ကကပါသည်။
မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ေစ်စဉ်များအရ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ၊် ဇွန်လအထိ ဧရာေတီတိုင်း
မဒသကကီးတွင် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ် စုစုမပါင်း ၂၁၅ ခု ေစ်ပွားခဲ့ငပီး ၂၀၁၉ အများဆုံး ေစ်ငပီး
၂၀၁၃ ခုနှစ၊် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် များသည်လည်း ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအများဆုံးအ ေစ်
မှတ်တမ်းတင်ထား နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဇယား ၂၀။

ဧရာေတီတိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို
အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
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HRV Coalition.
စစ်တပ်မတွ့ဆုံမှု မရှိသမလာက် နည်းပါးမသာမကကာင့်

ငငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒ ပမှုကို အမနှာင့်အယှက်

မပး ခင်းသည် ၅၃ ရာခိုင်နှုနး် ေင့် စုစုမပါင်းအများဆုံး ေစ်သည်။ ထို ေစ်စဉ်နှင့် ချတ်
ိ ဆက်ငပီး မတရားေမ်းဆီး
ချုပ်မနှာင်မှုများသည် ၂၄ ရာခိုင်နှုနး် ၊ လယ်ယာမ မသိမ်းဆည်းခံရမှု ၄ ရာခိုင်နှုနး် တို့ ေင့် ဒုတိယ၊ တတိယ
အများဆုံး မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ရသည်။ ထို့အ ပင် မုဒိန်းမှု၊ တရားမျှတမှုမရှိမသာ တရားစွဲဆို ခင်း၊ မကျးရွာ
များေျက်ဆီးခံရမှုနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများေျက်ဆီးခံရမှု၊ လွတ်လပ်စွာစုမေးမှုကို ကန့်သတ် ခင်း၊ လွတ်လပ်စွာ
ထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကို ထိခိုက်မစ ခင်း၊ ဒဏ်ရာနာကျင်မစ ခင်း ၄ ခု၊ သတ် ေတ်ခံရမှုတို့ကိုလည်း မှတ်တမ်း
တင်ထားပါသည်။



အများအား ေင့် ပုသိမ်၊ ဘိုကမလး၊ မဒးဒရဲ၊ အိမ်မဲ၊ ဟသသာတ၊ အဂသပူ။ မကျာက်ကုန်း၊ လပွတ္တာ၊
မမာ်လငမိုင်ကျွန်း၊ ငပုမတာ၊ မ မာင်း မငမို့နယ်များတွင် အဓိက ေစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်တပ်နှင့် ရဲဌာနများမှ
တက်ကကလှုပ်ရှားသူများ၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားများအား လူ့အခွင့်အမရး မောက်ေျက်ကျူးလွန်မှု



မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ ဧရာေတီတိုင်းမဒသကကီးတွင် ေစ်ပွားခဲ့မသာ ေစ်ရပ်များမှ ထင်ရှားမသာ ေစ်ရပ်
များကို ထုတ်နုတ်တင် ပထားပါသည်။



၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်မန့တွင် ေျာပုံငမို့နယ်တွင် စစ်တပ်တပ်ရင်း ၉၃ မှ မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်စီး
လာမသာ အရပ်သားတစ်မယာက်အား ရပ်ခိုင်းငပီး အခမကကးမငွမတာင်းဆိုရာ ဆိုင်ကယ်သမားမှ မမပး
ဘဲ မမာင်းထွက်သွားမသာမကကာင့် ပစ်ခတ်ရာမှ မသဆုံးသွားသည်။



မဒးဒရဲငမို့၊ မတာ်ကကပ်မကျးရွာအုပ်စု၊ မညာင်တပင်မကျးရွာတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်မန့၌
အမျုးသားတစ်
ိ
ဦးအား ငါးေမ်းပိုက်ခိုးသည်ဟု စွပ်စက
ွဲ ာ မကျးရွာရာအိမ်မှူးမှတစ်ဆင့် ေမ်းဆီးခဲ့ငပီး
မနာက် ငမို့မရဲစခန်းသို့ ပို့မဆာင်စစ်မဆးမမး မန်းမနစဉ်အတွင်း စွပ်စခ
ွဲ ံရသူသည် ဒဏ်ရာများ ေင့်
မသဆုံးသွား ခင်းနှင့်ပတ်သက်၍

ဇူလိုင်လ

၂၄ ရက်မန့တွင်

မန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အမရးမကာ်မရှင်

(MNHRC) မှ မဒးဒရဲငမို့သို့ သွားမရာက်စစ်မဆးခဲ့ငပီး ရဲတပ်ေွဲ့မှ ရဲလုပ်ငန်းစဉ်များအား အ ပည့်အေ
လုပ်မဆာင်ခဲ့ ခင်းမရှိသည်ကို စစ်မဆးမတွ့ရှိခဲ့ သည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်မန့တွင် မအူပင်ငမို့နယ်တရားရုံးမှ မအူပင်ငမို့နယ်၊ မလက်တို
မကျးရွာအုပ်စုမှ လယ်သမား ၈ ဦးကို မဒသတွင်းလုပ်ငန်းရှင် မဒါက်တာ မင့်စန
ိ ်၏ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရမ မ
အတွင်း ကျူးမကျာ်သည်ဟုဆိုကာ မထာင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့သည်။

ေစ်စဉ်မှာ မလက်တိုမကျးရွာ

အုပ်စု၊ ပမလာင်မကျးရွာရှိ မ မလွတ်၊ မ မလပ်၊ မ မရိုင်းဧက ၅၅၀ ကို မအာ့ချက်ဒ်ကုမ္ပဏီမှ ၁၉၉၉
ခုနှစ်တွင် သိမ်းယူခဲ့ငပီး ငါးကန်တူးမော်မကကာင်း၊ သို့မသာ် ငါးမမွး မူ ခင်းမရှိသည့်အတွက် လယ်သမား
များမှ ၂၀၁၃ ခုနှစတ
် ွင် ေင်မရာက်ထွန်ယက် စိုက်ပျုးခဲ
ိ ့ကက ခင်း ေစ်သည်။ အဆိုပါ လယ်သမားများကို
မအာ့ချက်ဒ်ကုမ္ပဏီမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မ မလွတ်၊ မ မလပ်၊ မ မရိုင်းဥပမဒ ေင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ တရားရုံးတွင် ၂
နှစ်ခန့် ကကားနာခဲ့ငပီးမနာက် မအူပင်ငမို့နယ်တရားသူကကီး မဒါ်သင်းသင်းမသာ်မှ ယခုကဲ့သို့
ချမှတ်ခဲ့ ခင်း ေစ်သည်။
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များကို အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၇.၉။ ပဲခူးတိင
ု ်းမဒသကကီး

ပဲခူးတိုင်းမဒသကကီးသည် စတုရန်းမိုင် ၁၅၂၁၃ မိုင်မကျာ် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၄ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၂၈
ငမို့နယ် ေင့် ေွဲ့စည်းထားငပီး ငမို့မတာ်မှာ ပဲခူးငမို့ ေစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ
လူဦးမရ ၅ သန်းခန့် မနထိုင်လျက်ရှိငပီး ဆဋ္ဌမအများဆုံး ေစ်သည်။ ဗမာလူမျုးများ
ိ
အဓိကမနထိုင်ကကသည်။
အများစုမှာ

ဗုဒ္ဓဘာသာေင်

များ ေစ်ငပီး

ခရစ်ယာန်၊

အစ္စလာမ်ဘာသာေင်များလည်း

အတူတကွ

ယှဉ်တွဲမနထိုင်ကကပါသည်။

ဇယား ၂၁။

ပဲခူးတိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို
အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား

ဇယား ၂၁။

ပဲခူးတိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို
အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား

မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်

ေစ်စဉ်များအရ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ပဲခူးတိုင်း

မဒသကကီးတွင် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ် စုစုမပါင်း

၃၅၄ ခု ေစ်ပွားခဲ့ငပီး အများဆုံးမှာ ၂၀၁၅

ခုနှစ်တွင် ေစ်သည်။ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစတ
် ို့တွင် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအများဆုံးအ ေစ်
မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့နုင
ိ ်ပါသည်။
အေွဲ့များ ေင့်

ပဲခူးတိုင်းတွင်

ကရင်လူမျုးအချ
ိ
ု့လည်
ိ
း

မနထိုင်သလို

KNU/KNLA

မန်မာစစ်တပ်၏ ထိမတွ့ တိုက်ခိုက်မှုများရှိရာ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း မတာင်ငူနှင့်

မညာင်မလးပင်ငမို့နယ်များအတွင်း ၄ ကကိမ် တိုက်ပွဲ ေစ်ပွားခဲ့သည်။

117

HRV Coalition.
နိုင်ငံမရးအရ ေါဒစုံမသာ နိုင်ငံမရးပါတီများ ရုံးစိုက်ငပီး၊ လူထု၏ နိုင်ငံမရးအားမကာင်းမှုများမကကာင့်
ငငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အမနှာင့်အယှက်မပး ခင်းသည် ၃၈ ရာခိုင်နှုနး် ေင့် စုစုမပါင်းအများဆုံး ေစ်ငပီး
မတရားေမ်းဆီး ချုပ်မနှာင်မှုများသည် ၂၈ ရာခိုင်နှုနး် ၊ ရဲများ၊ အကျဉ်းစခန်းများတွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ၇
ရာခိုင်နှုနး် တို့ ေင့်
အရပ်သားများ

မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့သည်။
ပစ္စည်းလုယူခံရမှု၊

လွတ်လပ်စွာစုမေးမှုကို

ထို့အ ပင်

တရားမျှတမှုမရှိမသာ

မကျးရွာများေျက်ဆီးခံရမှုနှင့်

ကန့်သတ် ခင်း၊

လွတ်လပ်စွာ

တရားစွဲဆို ခင်း၊

ပစ္စည်းဥစ္စာများ

ထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကို

ေျက်ဆီးခံရမှု၊
ထိခိုက်မစ ခင်း၊

ဒဏ်ရာနာကျင်မစ ခင်း၊ သတ် ေတ်ခံရမှု၊ ကမလးစစ်သားအသုံး ပုမှုတို့ကို လည်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
အများအား ေင့် လက်ပံတန်း၊ မရွှေကျင်၊ မအာင်လံ၊ မတာင်ငူ၊ ပည်၊ သဲကုန်း၊ မညာင်မလးပင်၊ မင်းလှ၊
မပါင်းတည်၊ နတ်တလင်း၊ မရတာရှည်၊ ဇီကုန်းငမို့နယ်များ ငမို့နယ်များတွင် အဓိက ေစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်တပ်၊
ရဲဌာနများ၊ အစိုးရများမှ တက်ကကလှုပ်ရှားသူများ၊ မကျာင်းသားများ၊ လယ်သမားများအား၊ လူနည်းစုများကို

မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ ပဲခူးတိုင်းတွင် ေစ်ပွားခဲ့မသာ ေစ်ရပ်များမှ ထင်ရှားမသာ ေစ်ရပ်များကို
ထုတ်နုတ် တင် ပထားပါသည်။


၂၀၁၀ ခုနှစ် မမလ ၁၆ ရက်မန့တွင် ပဲခူးတိုင်းမဒသကကီးအတွင်း ၁၅ နှစ်အရွယ် တင်မင်းနိုင်ဆိုမသာ
လူငယ် တစ်ယာက်ကို စစ်သားများမှ စစ်တပ်ေင်ရန် အတင်းစည်းရုံးရာမှ ထွက်မ ပး ခင်းမကကာင့်
သတ် ေတ်ပစ်ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်း ပုခဲ့ရသည်။



၂၀၁၀ ခုနှစ် မမလ ၂၄ ရက်မန့တွင် မ မ မှုပ်မိုင်းတစ်လုံး မပါက်ကွဲခဲ့ရာ ရွာသားတစ်ဦး မသဆုံးခဲ့ရသည်။



၂၀၁၅

ခုနှစ်

မတ်လ

၁၀ရက်မန့တွင်

လက်ပံတန်းငမို့နယ်အတွင်းရဲများမှ

မကျာင်းသားများ

အမျုးသားပညာမရးဥပမဒ
ိ
ပု ပင်မ ပာင်းလဲမရး ဆန္ဒ ပသ ခင်းကို အကကမ်းေက်ငေိုခွဲေမ်းဆီးခဲ့ကကသည်။
ရာချမသာ
ီ
ဆန္ဒ ပမကျာင်းသားများ၊ ေန်းရံ ပည်သူများ ရိုက်နှက် ေမ်းဆီးခံရသည်။ ထိုဆန္ဒ ပပွဲသည်
ရဲများက ချတက်
ီ
လာမသာ မကျာင်းသားများကို ပိတ်ဆို့တား မစ်ထားမသာ ၉ ရက်မ မာက်မန့ ေစ်သည်။


၂၀၁၆

ခုနှစ်

ဇွန်လ

၂၃

ရက်မန့တွင်

ဘာသာမရးအစွန်းမရာက်

လူအုပ်ကကီးမှ

ပဋိပက္ခအသွင်မဆာင်ကာ

ဘာသာမရး

ပဲခူးတိုင်း

မေါငမို့နယ်

သူရဲသမိန်မကျးရွာတွင်

ဗလီတစ်ခုတည်မဆာက်မနမှုအမပါ်
အမဆာက်အဦတစ်ခု

ေျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ ရွာသားတစ်ဦးလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကကသည်။
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မမကျမနပ် ေစ်ငပီး

ေျက်ဆီးခံရငပီး

အိမ်တချု့ိ

HUMAN RIGHTS

လူ့အခွင့်အမရးမောက်ေျက်ကျူးလွန်မှုများကို အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၇.၁၀။ ြေမကွးတိင
ု ်းမဒသကကီး
မမကွးတိုင်းမဒသကကီးသည် စတုရန်းမိုင် ၁၇၃၀၅ မိုင်မကျာ် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၅ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၂၅
ငမို့နယ် ေင့် ေွဲ့စည်းထားငပီး ငမို့မတာ်မှာ မမကွးငမို့ ေစ်သည်။။ ၂၀၁၄ သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ
လူဦးမရ ၄ သန်းခန့် မနထိုင်လျက်ရှိငပီး ၇ ခုမ မာက် အများဆုံး ေစ်သည်။ ဗမာလူမျုးများ
ိ
အဓိကမနထိုင်ကက
ငပီး ချင်း၊ ရှမ်းနှင့် အ ခားလူမျုးများလည်
ိ
း အမ ခချမနထိုင်ကကသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ေစ်ငပီး အ ခား
ဘာသာေင်များလည်း အတူတကွ ယှဉ်တွဲမနထိုင်ကကပါသည်။
မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ေစ်စဉ်များအရ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစဧ
် ငပီလအထိ မမကွးတိုင်း
မဒသကကီးတွင် လူ့အခွင့်အမရး ချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ် စုစုမပါင်း ၁၄၅ ခု ေစ်ပွားခဲ့ငပီး အများဆုံးမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ေစ်သည်။ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၉ နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစတ
် ို့သည် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအများဆုံးအ ေစ် မှတ်တမ်းတင်
ထားခဲ့နုင
ိ ်ပါသည်။

ဇယား ၂၂။

မမကွးတိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ
မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား

မှတ်တမ်းများအရ ငငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အမနှာင့်အယှက်မပး ခင်းသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုနး် မကျာ် ေင့်
စုစုမပါင်း အများဆုံး ေစ်ငပီး မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှုများသည် ၃၅ ရာခိုင်နှုနး် မကျာ်၊ မ မယာသိမ်းပိုက်မှု
များသည် ၃ ရာခိုင်နှုနး် ေင့် အများဆုံးအလိုက် မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်သည်။ တရားမျှတမှုမရှိမသာ တရား
စွဲဆို ခင်း၊ အရပ်သားများ ပစ္စည်းလုယူခံရမှု၊ မကျးရွာများေျက်ဆီးခံရမှုနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများေျက်ဆီးခံရမှု၊
လွတ်လပ်စွာ စုမေးမှုကို ကန့်သတ် ခင်း၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကို ထိခိုက်မစ ခင်း၊ ဒဏ်ရာနာကျင်
မစ ခင်း၊ သတ် ေတ်ခံရမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကကမ်းေက်မှု၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတို့ ေင့် မှတ်တမ်းတင်ထား
ပါသည်။
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အများအား ေင့်

မမကွးနှင့်ပခုက္ကူငမို့နယ်သည်

လူ့ အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုအများဆုံး ေစ်ငပီး

မချာက်၊ မရနံမချာင်း၊ ဆိတ် ေူ။ ငေဲ၊ သရက်၊ နတ်မမာက်၊ မင်းဘူး၊ မတာင်တွင်းကကီး၊ ဂန့်မဂါ၊ မအာင်လံငမို့
နယ်များတွင် အဓိက ေစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်တပ်၊ ရဲဌာနများ၊ အစွန်းမရာက်အုပ်စုများ၊ အစိုးရများမှ မဒသခံ
လယ်သမားများအား၊ လူနည်းစုများကို လူ့အခွင့်အမရးမောက်ေျက်ကျူးလွန်မှုများကို အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့
ပါသည်။
မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ မမကွးတိုင်းတွင် ေစ်ပွားခဲ့မသာ ေစ်ရပ်များမှ ထင်ရှားမသာ ေစ်ရပ်များကို
ထုတ်နုတ် တင် ပထားပါသည်။


၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဂန့်မဂါငမို့နယ် မပါလဲ့ရွာတွင် အစွန်းမရာက်အုပ်စုတစ်ခုမှ မဒသခံ ၂၀ ခန့်
ခရစ်ယာန် ေတ် ပုမနမသာအိမ်ကို ခဲနှင့်မပါက် ခင်း၊ ပစ္စည်းများေျက်ဆီး ခင်းများ ပုလုပ်ခဲ့သည်။ လူ ၆
မယာက် ထို ေစ်စဉ်မကကာင့် ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။



၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်မန့တွင် ပခုက္ကူငမို့နယ် မစ်မချရွာတွင် ဘာသာမရးအစွန်းမရာက်
သူ့အိမ်နှင့် ဆိုင်ကို မီးရှို့ ခင်း ပုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ ပင် ဗလီတစ်ခုကိုလည်း ေျက်ဆီးခဲ့သည်။



၂၀၁၈ ခုနှစ် မအာက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်မန့တွင် မမကွးတိုင်းမဒသကကီးအတွင်း အမကာင်အထည်
မော်လျက်ရှိမသာ မစ်မရတင်စီမံကိန်း၊ မမကွး-နတ်မမာက် ရထားလမ်းစီမံကိန်း၊ ပည်တွင်းသုံးဂက်စ်
ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းများမကကာင့် စုစုမပါင်းလယ်ယာမ မဧက ၃၀၀ မကျာ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည့် မတာင်သူ
များမလျာ်မကကးရရှိရန် မအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်မန့တွင် မတာင်သူ ၂၀၀ ခန့်သည်

မမကွးငမို့မတာ်

ခန်းမမရှ့၌ ဆန္ဒ ပ မတာင်းဆိုခဲ့ကကသည်။


၂၀၀၁ ခုနှစခ
် န့်တွင် မမကွးငမို့နယ်၌ တည်မဆာက်ခဲ့သည့် သေန်းဆိပ် မစ်မရတင်စီမံကိန်း၊ ၂၀၀၇
ခုနှစ်ခန့်တွင် မရနံမချာင်း-မချာက်ငမို့နယ်မှ ရှမ်း ပည်နယ်ကိုဆက်ထားခဲ့သည့် ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း၊
၂၀၁၂

ခုနှစေ
် န်းကျင်မှ

မောက်လုပ်ခဲ့သည့်

မမကွး-နတ်မမာက်

ရထားလမ်းစီမံကိန်းများမကကာင့်

စုစုမပါင်းလယ်ယာမ မဧက ၃၀၀ မကျာ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။


၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုေင်ဘာလ ၁၀ ရက်မန့တွင် မမကွးတိုင်းမဒသကကီး သဘာေပတ်ေန်းကျင်၊ လျှပ်စစ်နင
ှ ့်
စွမ်းအင် ေန်ကကီး ဦး မင့်မဇာ်မှ မမကွးတိုင်းမဒသကကီး၊ မအာင်လံငမို့နယ်၊ စကကီးမကျးရွာမှ မဒသခံ ၅၀
ခန့်ကို

တာေန်ေတ္တရား မဆာင်ရွက်မနသည့် ပည်သူ့ေန်ထမ်းကို ဟန့်တားမှု ေင့် မအာင်လံငမို့နယ်

ရဲစခန်းတွင် အမှုေွင့်ခဲ့သည်။ မအာင်လံငမို့နယ်ရှိ ကလုံမမာ်မကျးရွာနှင့် ကံမမလးမကျးရွာနှစ်ရွာ၌
လျှပ်စစ်မီးရရှိမရးအတွက် အဆိုပါရွာနှစ်ရွာနှင့်နးီ မသာ စကကီးမကျးရွာကို ေတ်၍ လျှပ်စစ်ကကိုးသွယ်တန်း
ရာတွင် စကကီးမကျးရွာမှ မဒသခံ ၅၀ ဦးခန့်သည် မကျးရွာအတွင်းမှ မီးကကိုးသွယ်တန်းလျှင် အန္တရာယ်ရှိ
သည်ဟုဆိုကာ မီးကကိုးသွယ်ရန် ခွင့်မ ပုဘဲ ဟန့်တားကန့်ကွက်ခဲ့ကကသည်။ မအာက်တိုဘာလဆန်း
ကတည်းက ကန့်ကွက်မှုများစတင်ခဲ့ ခင်း ေစ်ငပီး မဒသအာဏာပိုင်များနှင့် ကန့်ကွက်မနသူများသည်
အကကိမ်ကကိမ် မတွ့ဆုံမဆွးမနွးခဲ့မသာ်လည်း မ ပလည်မှုမရရှိသည့်အတွက် အမှုေွင့်ရ ခင်း ေစ်မကကာင်း
ေန်ကကီးဦး မင့်မဇာ်မှ

မ ပာကကားခဲ့သည်။

အမှုေွင့် ခင်းခံထားရသူတစ်ဦး ေစ်မသာ

မဒါ်ညိုညိုစန်းမှ

မဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များမှ မဒသခံများကို ရှင်းလင်းမ ပာကကား ခင်း မရှိဘဲ မဆာင်ရွက်မန ခင်း ေစ်
သည်ဟု မ ပာဆိုခဲ့သည်။
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HUMAN RIGHTS

အုပ်စုတစ်ခုမှ အစ္စလာမ်အမျုးသားတစ်
ိ
ဦးက ဗုဒ္ဓဘာသာေင်အမျုးသမီ
ိ
းတစ်ဦးအား ထိပါးသည်ဟုဆိုငပီး

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

၇.၁၁။ ြေန္တမလးတိင
ု ်းမဒသကကီးနှင့် မန ပည်မတာ် ပည်မထာင်စုနယ်မ ြေ
မန္တမလးတိုင်းမဒသကကီးသည် စတုရန်းမိုင် ၁၄၆၅၉ မိုင်မကျာ် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၇ ခရိုင်၊ ငမို့နယ်
၂၈ ငမို့နယ် ေင့် ေွဲ့စည်းထားငပီး ငမို့မတာ်မှာ မန္တမလး ေစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ
လူဦးမရ ၆ သန်းမကျာ်မနထိုင်လျက်ရှိငပီး တတိယမ မာက် အများဆုံး ေစ်သည်။ ဗမာလူမျုးများ
ိ
အဓိကမန
ထိုင်ကကငပီး ရှမ်း၊ တရုတ်လူမျုးများလည်
ိ
း အမ ခချမနထိုင်ကကသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ေစ်ငပီး အ ခား
ဘာသာေင်များလည်း အတူတကွ ယှဉ်တွဲမနထိုင်ကကပါသည်။

မန္တမလးတိုင်းအတွင်း ပည်မထာင်စုနယ်မ မ

အ ေစ် မန ပည်မတာ် ပည်မထာင်စုနယ်မ မကို အထူးစီမံအုပ်ချုပ်မရးနယ်မ မအ ေစ် မန်မာနိုင်ငံ၏ ငမို့မတာ်
အ ေစ်သတ်မှတ်ငပီး သီးသန့်ထားရှိသည်။ ငမို့နယ် ၈ ငမို့နယ် ေင့် ေွဲ့စည်းငပီး ၂၇၂၃ မိုင်မကျာ် ကျယ်ေန်းငပီး
လူဦးမရ ၁ သန်းခန့် မနထိုင်ကကသည်။ မန္တမလးတိုင်းအတွင်း စစ်ပွဲအ ေစ် ၂၀၁၅ တွင် ၁ ကကိမ်သာ
မိုးကုတ်ငမို့နယ် စပယ်မကျးရွာ အနီး TNLA လက်နက်ကိုင်အေွဲ့နှင့် မန်မာစစ်တပ်တို့ ထိမတွ့တိုက်ခိုက်မှု

ဇယား ၂၃။

မန္တမလး တိုင်းမဒသကကီးနှင့် မန ပည်မတာ် ပည်မထာင်စုနယ်မ မ ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ
လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပဇယား

ေစ်ခဲ့သည်။
မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ေစ်စဉ်များအရ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ မန္တမလးတိုင်း
မဒသကကီးတွင် စုစုမပါင်း လူ့အခွင့်အမရး ချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ် စုစုမပါင်း ၈၈၉ ခု ေစ်ပွားခဲ့ငပီး အများဆုံးမှာ
၂၀၁၉ ခုနှစ် ေစ်ငပီး

၂၀၁၈၊ ၂၀၁၄ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစတ
် ို့သည် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအများဆုံးအ ေစ်

မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့နုင
ိ ်ပါသည်။
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မှတ်တမ်းများအရ ငငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အမနှာင့်အယှက်မပး ခင်းသည် ၄၃ ရာခိုင်နှုနး် ေင့် စုစု
မပါင်း အများဆုံး ေစ်ငပီး မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှုများသည် ၃၇ ရာခိုင်နှုနး် တို့သည် လူ့အခွင့်အမရး
အဓိက ချုးမောက်
ိ
ခံရသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ရရှိသည်။
ထို့အ ပင် တရားမျှတမှုမရှိမသာ တရားစွဲဆို ခင်း၊ မကျးရွာများပစ္စည်းများေျက်ဆီးမှု၊ အရပ်သားများ
ပစ္စည်း လုယူသိမ်းဆည်းခံရမှု၊ လွတ်လပ်စွာစုမေးမှုကို ကန့်သတ် ခင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကို
ထိခိုက်မစ ခင်း၊ ဒဏ်ရာနာကျင်မစ ခင်း၊ သတ် ေတ်ခံရမှု၊ မုဒိန်းကျင့်မှု၊ မပျာက်ဆုံးမှု (သို့) အစမေျာက်ခံရမှု၊
ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှုတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
အများအား ေင့်

ပည်ကကီးတံခွန်ငမို့နယ်များတွင်

အလုပ်သမားအမရး

ဆန္ဒ ပမှုများမကကာင့်

လူ့အခွင်းအမရး ချုးမောက်
ိ
ခံရမှုများ အဓိက ေစ်ပွားခဲ့ငပီး မိတ္ထီလာငမို့နယ်တွင် အစွန်းမရာက် ဆူပူအကကမ်း
ေက်မှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။ အ ခားငမို့တွင်း ငမို့နယ်များ ေစ်မသာ မအာင်မ မသာဇံ၊ မဟာမအာင်မ မ၊
ချမ်း မသာစည် စသည်တို့တွင်လည်း လူထုဆန္ဒ ပပွဲများကို မနှာင့်ယှက်ေမ်းဆီးမှုများရှိမနငပီး၊ ပုသိမ်ကကီး၊
မင်းခခံ၊ မစ်သား၊ နွားထိုးကကီး၊ မလိုင်၊ တံတားဦး၊ မိုးကုတ်၊ ပည်ကကီးတံခွန်၊ ပင်ဦးလွင်၊ ရမည်းသင်း၊ အမရပူရ
နယ်မ မမှလည်း လယ်မေး၊ ပျင်းမနား၊ ဒက္ခဏသီရိ၊ ဥတ္တရသီရိ၊ ဇဗျူသီရိငမို့နယ်များတွင် စစ်တပ်၊ ရဲ၊
အကကမ်းေက်အစွနး် မရာက်
ဘာသာေင်များ၊

လူအုပ်စုများကနှင့်

မဒသအစိုးရများမှ

အလုပ်သမားများအမပါ်

မဒသခံအရပ်သားများ၊

လူ့အခွင့်အမရး

လူနည်းစု

မောက်ေျက်ကျူးလွန်မှုများကို

အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။
မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ

မန္တမလးတိုင်းနှင့်

မန ပည်မတာ်တွင်

ေစ်ပွားခဲ့မသာ

ေစ်ရပ်များမှ

ထင်ရှားမသာ ေစ်ရပ် များကို ထုတ်နုတ်တင် ပထားပါသည်။


၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ မန့တွင် မိတ္ထီလာငမို့နယ်တွင် ဗုဒွဘာသာေင်များနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာေင်များ
ပဋိပက္ခ ေစ်ပွားခဲ့ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာမရး အမဆာက်အအုံတစ်ခုကို မီးရှို့ေျက်ဆီးခံရငပီး မကျာင်းသား
ကမလးငယ် ၃၂နှင့် ဆရာ ၂ ဦး ပိတ်မိမသဆုံးခဲ့ရသည်။ ထို ေစ်ရပ်ကို လာမရာက် စမ်းစစ်မသာ ၂၀၁၃
ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်မန့တွင် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် လိုက်ပါလာ
မသာယာဉ်ကို ပိတ်ဆို့ကန်မကကာက် ခင်းများ၊ ဆဲဆိုမအာ်ဟစ် ခင်းများကို ဘာသာမရးအစွန်းမရာက်များ
က ပုလုပ်ခဲ့သည်။



၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နေါရီလ ၂၈ ရက်မန့တွင် မန္တမလးငမို့၌ ပုသိမ်ကကီးငမို့နယ်၊ မအာင်သမ ပမကျးရွာ
အနီးတွင် တည်မဆာက်မည့် မကျာက်မီးမသွးသုံး ဘိလပ်မ မစက်ရက
ုံ ို ေျက်သိမ်းမပးရန်အတွက် ဆန္ဒ ပ
မတာင်းဆိုမည့် မဒသခံ ၁၀၀ ဦးခန့်ကို မဟာမအာင်မ မငမို့နယ်ရဲတပ်ေွဲ့မှ တား မစ်ခဲ့သည်။ မနာက်ပိုင်း
တွင် ထိုဆန္ဒ ပသူများကို ေမ်းဆီးငပီး ပုသိမ်ကကီးငမို့နယ် ရဲစခန်းတွင် ချုပ်မနှာင်ထားရာမှ တစ်ဦးမှ
အိုးဘိုမထာင်သို့အမ ပာင်းတွင် မသဆုံးခဲ့ရာ မိသားစုများကို အမလာင်းတွင် မင်သာမသာ ရိုက်နှက်
ဒဏ်ရာများ ရှိမနမသာ်လည်း

ပန်မမ ပာရန် ေိအားမပးလတ်မှတ်ထိုးခိုင်းမှုများ

ထိုသူသည် ရဲများက ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ် ေတ်ခဲ့သည်ဟု ယုံကကည်လျက်ရှိသည်။
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ငမို့နယ်များတွင်လည်း လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ်များ ရှိမနသည်။ မန ပည်မတာ် ပည်မထာင်စု

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ


၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နေါရီလ ၂၇ ရက်မန့တွင် ပင်ဦးလွင်ငမို့နယ်အတွင်း စစ်သားများက အရပ်သားများကို
မန့စဉ်သွားလာမနကကလမ်းကို တံတိုင်းခတ် ပိတ်ဆို့ထားရှိမှုနှင့် ပတ်သက်ငပီး ရိုက်ပုတ် ထိခိုက် ဒဏ်ရာ
ရမစခဲ့သည်။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများထဲမှ

ဆွဲရုက
ိ ်ပုတ် ခင်း၊

၁၀

တန်းမကျာင်းသူ

မျက်နှာကိုကန်မကကာက် ခင်းများကိုလည်း

မယွန်အိ ေူဆိုသူကို

လုပ်မဆာင်မသာမကကာင့်

ဆံပင်

မဆးရုံတက်

ကုသရသည့်အထိ ေစ်ခဲ့သည်။


၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုေင်ဘာလ ၁၀ ရက်မန့တွင် မန ပည်မတာ်၊ ဇမ္ဗူသီရိငမို့နယ်တရားရုံးမှ ဘာသာ ပန်နှင့်
ပည်တွင်းအလွတ်သတင်းမထာက် ကိုမအာင်နင
ို ်စးို ၊ ယာဉ်မမာင်းကိုလှတင်နှင့် တူရကီနိုင်ငံအမ ခစိုက်၊
TRT

သတင်းဌာန

(စင်ကာပူရးုံ ခွဲ)မှ

သတင်းမထာက်နှစဦ
် းတို့အား

၁၉၃၄

ခုနှစ်၊

မလမကကာင်း

ပျ ံသန်းမှုဆိုင်ရာ အက်ဥပမဒ၊ ပုဒ်မ ၁၀ ေင့် မထာင်ဒဏ် နှစ်လစီ ကျခံမစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်မန့တွင် မန ပည်မတာ်၌ ပုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ေွဲ့စည်းပုံအမ ခခံဥပမဒ
ပင်ဆင်မရး မထာက်ခံပွဲတွင် မေျာ်မ ေခဲ့သည့် ဇွဲအငငိမ့်အေွဲ့မှ လူရွှေင်မတာ်များ ေစ်မသာ ပန်းသီး၊
စိမ်းလန်း၊ အာလူး၊ မဇာက်ထိုးနှင့် ဒိုးမပါက်တို့၏ ပကွက်တချု့သည်
ိ
တပ်မမတာ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို
ထိခိုက်မစ ေင့် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကကီး မင့်ဦးမှ ဇမ္ဗူသီရိငမို့နယ် တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်မလျှာက်ထားကာ
၎င်းတို့ငါးဦးကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
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၇.၁၂။ စစ်ကိုင်းတိင
ု ်းမဒသကကီး

စစ်ကိုင်းတိုင်းမဒသကကီးသည် စတုရန်းမိုင် ၃၆၁၇၉ မိုင် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၁၀ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၃၇
ငမို့နယ် ေင့်

ေွဲ့စည်းထားသည်။

၂၀၁၄

သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ

လူဦးမရ

၅

သန်းမကျာ်မနထိုင်လျက်ရှိငပီး ၅ ခုမ မာက် အများဆုံး ေစ်သည်။ ဗမာလူမျုးများ
ိ
အဓိကမနထိုင်ကကငပီး နာဂ၊

ဇယား ၂၄။

စစ်ကိုင်းတိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ
မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား

အ ခားဘာသာေင်များလည်း

အတူတကွ

ယှဉ်တွဲမနထိုင်ကကပါသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းမဒသကကီးတွင်

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမဒသအ ေစ် လဟယ်၊ မလရှီး၊ နန်းယွန်း ၃ ငမို့နယ်တို့ကို သတ်မှတ်ထားသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း မန်မာစစ်တပ်၊ အိနယ
္ဒိ စစ်တပ်၊ UNFA၊ NSCN-K၊ SNA လက်နက်ကိုင်တို့
အကကားစစ်ပွဲအ ေစ် ဟုမ္မလင်း၊ လဟယ်၊ နန်းယွန်း ငမို့နယ် ၃ ငမို့နယ်တွင် ၁၃ ကကိမ်တို့ ထိမတွ့တိုက်ခိုက်မှု
ေစ်ခဲ့သည်။
လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများသည် အများအား ေင့်

ငမို့နယ်များတွင် အဓိက ေစ်ပွားခဲ့သည်။

စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ေွဲ့ေင်များမှ လူ့အခွင့်အမရးမောက်ေျက်ကျူးလွန်မှုများကို အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

124

HUMAN RIGHTS

ချင်း၊ ရှမ်းလူမျုးများလည်
ိ
း အမ ခချ မနထိုင်ကကသည်။ အများစုမှာဗုဒ္ဓဘာသာ ေစ်ငပီး ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ေစ်စဉ်များအရ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင်
လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ် စုစုမပါင်း ၈၅၂

ခု

အများဆုံး ေစ်ငပီး

ဒုတိယ၊

၂၀၁၃၊

နှင့်

၂၀၁၃ ခုနှစမ
် ျားကို

ေစ်ပွားခဲ့ငပီး အများဆုံးမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစတ
် ွင်
တတိယ

အများဆုံးအ ေစ်

မှတ်တမ်း

တင်ထားခဲ့နုင
ိ ်ပါသည်။
မှတ်တမ်းများအရ ငငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အမနှာင့်အယှက်မပး ခင်းသည် ၆၀ ရာခိုင်နှုနး် ေင့်
စုစုမပါင်း အများဆုံး ေစ်ငပီး မ မသိမ်းယာသိမ်းမှုများသည် ၂၃ ရာခိုင်နှုနး် ၊

မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှုများ

သည် ၂၃ ရာခိုင်နှုနး် တို့ ေင့် မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရသည်။
ထို့အ ပင် တရားမျှတမှုမရှိမသာ တရားစွဲဆို ခင်း၊ အရပ်သားများပစ္စည်း လုယူသိမ်းဆည်းခံရမှု၊
လွတ်လပ်စွာစုမေးမှုကို ကန်သတ် ခင်း၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကို ထိခိုက်မစ ခင်း၊ ဒဏ်ရာနာကျင်
မစ ခင်း၊ သတ် ေတ်ခံရမှု၊ မုဒိန်းကျင့်မှု၊ အတင်းလုပ်အားမပးခိုင်းမစမှု၊ ဘာသာကိုးကွယ်မှုကိုထိပါး ခင်း၊
ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှုတို့ ေင့် မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ

စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင်

ေစ်ပွားခဲ့မသာ

ေစ်ရပ်များမှ

ထင်ရှားမသာ

ေစ်ရပ်များကို ထုတ်နုတ် တင် ပထားပါသည်။


ဧငပီလ

၁၆

ရက်မန့တွင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းမဒသကကီး၊

ကန့်ဘလူငမို့နယ်၊

ဘူးကုန်းမကျးရွာအနီးရှိ

သိမ်းဆည်း ခင်းခံခဲ့ရသည့် လယ်မ မမပါ်တွင် တဲထိုးမနထိုင်လျှက်ရှိမသာ မဒသခံများနှင့် စိုက်ပျုးမရး
ိ
ဦးစီးဌာနမှ တာေန်ရှိသူများကကား ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ေစ်ပွားခဲ့သည်။ မတာင်သူများသည် သိမ်းဆည်းခံ
မ မများမပါ်တွင် ပဲ၊ မ ပာင်း၊ နှမ်းများ ပန်လည်စက
ို ်ပျုးလိ
ိ ု၍ လယ်ကွက်များတွင် တဲထိုးမနထိုင်သည်ကို
စိုက်ပျုးမရးဌာနမှ
ိ
ေန်ထမ်းများမှ လယ်ထွန်စက်များနှင့် ေျက်ရန် ကကိုးစားမသာမကကာင့် မတာင်သူများမှ
တားဆီးသည့်အတွက် ပဋိပက္ခများ ေစ်ပွားရ ခင်း ေစ်သည်ဟု မ မဧက ၄၀ ခန့် သိမ်းဆည်း ခင်းခံခဲ့ရ
သည့် မတာင်သူမဒါ်ခမရမှ မ ပာကကားခဲ့သည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ် မမလ ၈ ရက်မန့တွင် မရွှေဘိုငမို့နယ် မရွှေဘိုမထာင်တွင် မထာင်သားများမှ အကျဉ်းသားများ
တန်းတူမျှတစွာ မထာင်တွင်းအခွင့်အမရးခံစားနိုင်မရး၊ လွတ်ငငိမ်းချမ်းသာခွင့် အများတန်းတူရရှိနုင
ိ ်မရး
အတွက် အမျုးသားလူ
ိ
့အခွင့်အမရးမကာ်မရှင်၊ မီဒီယာနှင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များအား မတွ့ခွင့်မတာင်း
ရန် ဆန္ဒ ပရာမှ မထာင်အာဏာပိုင်များက ပစ်ခတ်နမ
ှိ ်နှင်းရာ ၄ မယာက်မသ ၂ မယာက် ဒဏ်ရာရ
ခဲ့သည်။



၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်မန့တွင် ဆားလင်းကကီးငမို့နယ်

စီတီရွာတွင် အမျုးသမီ
ိ
းတစ်ဦးမှာ

လက်ပံမတာင်း မကကးနီစီမံကိန်းမ မသိမ်းမှုအမပါ် ဆန္ဒ ပမှုတွင် ရဲတပ်ေွဲ့မှ မခါင်းကိုပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။


၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၅ ရက်မန့တွင် ယင်းမာပင်ငမို့နယ် သဲကုန်းမန ၁၂ နှစ်အရွယ် မိန်းကမလးငယ်
တစ်ဦးကို တပ်ရင်း ၉၀၉ မှ စစ်သားတစ်ဦးသည် မုဒိန်းကျင့်မှု ေစ်ပွားခဲ့သည်။
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၇.၁၃။ တနသသာေီတုင
ိ ်းမဒသကကီး

တနသသာရီတိုင်းမဒသကကီးသည် စတုရန်းမိုင် ၁၆၇၃၅ မိုင်မကျာ် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၃ ခရိုင်၊ ငမို့နယ်
၁၀ ငမို့နယ် ေင့် ေွဲ့စည်းထားသည်။ ၂၀၁၄ သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ လူဦးမရ ၁ သန်းခွဲခန့်
မနထိုင်လျက်ရှိငပီး ၁၂ ခုမ မာက် အများဆုံး ေစ်သည်။ ဗမာမျုးရင်
ိ း ေစ်မသာ ထားေယ်၊ ငမိတ် လူမျုးများ
ိ
ေစ်ငပီး ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် အ ခားဘာသာေင်များလည်း အတူတကွယှဉ်တွဲမနထိုင်ကကပါသည်။

ဇယား ၂၅။

တနသသာရီ တိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ
မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား

တနသသာရီတိုင်းမဒသကကီးတွင်

KNU/KNLA

NMSP/MNLA

လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များနှင့်

မန်မာစစ်တပ်ကကား ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧငပီလထိ ဘုတ် ပင်း၊ မရ ေူ၊ ထားေယ်၊ မကာ့မသာင်း၊ ငမိတ်၊
တနသသာရီ စသည့် ၆ ငမို့နယ်တွင် စစ်ပွဲများ ၁၂ ကကိမ် ေစ်ပွားခဲ့သည်။
ငမို့နယ် ၁၀ ငမို့နယ်လုံးတွင် ချုးမောက်
ိ
မှုများရှိငပီး ထားေယ်၊ မရ ေူငမို့နယ်များတွင် အဓိက
ေစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်တပ်၊ ရဲနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်များ၊ စီးပွားမရးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မဒသ
အစိုးရများမှ လူ့အခွင့်အမရးမောက်ေျက်ကျူးလွန်မှုများကို အဓိကထား ပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
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အဓိကမနထိုင်ကကငပီး ကရင်၊ မွန်၊ ဆလုံ၊ လူမျုးများလည်
ိ
း အမ ခချမနထိုင်ကကသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်

ေစ်စဉ်များအရ

၂၀၁၀

ခုနှစ်မှ

၂၀၂၀

ခုနှစ်

ဇွန်လအထိ

တနသသာရီတိုင်းမဒသကကီးတွင် စုစုမပါင်း လူ့အခွင့်အမရး ချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ် စုစုမပါင်း ၁၃၂ ခု ေစ်ပွားခဲ့ငပီး
အများဆုံးမှာ

၂၀၁၉

ခုနှစ် ေစ်ငပီး

၂၀၁၈၊

၂၀၁၁၄

နှင့်

၂၀၁၅

ခုနှစတ
် ို့သည်

ဒုတိယ၊

တတိယ၊

စတုတ္ထအများဆုံးအ ေစ် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့နုင
ိ ်ပါသည်။
စစ်မဘးမကကာင့် ငငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒ ပမှုကို အမနှာင့်အယှက်မပး ခင်းသည် ၄၉ ရာခိုင်နှုနး် ေင့် စုစုမပါင်း
အများဆုံး ေစ်ငပီး

မတရားေမ်းဆီးချုပ်မနှာင်မှုများသည်

၂၁

ရာခိုင်နှုနး် ၊

ထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကို

ကန့်သတ် ခင်း ၈ ရာခိုင်နှုနး် မ မသိမ်းယာသိမ်း အင်းအိုင်သိမ်းမှုများကို အဓိကမတွ့ရငပီး၊ တရားမျှတ
မှုမရှိမသာ တရားစွဲဆို ခင်း၊ အရပ်သားများမ မယာ၊ ပစ္စည်းလုယူခံရမှု၊ လွတ်လပ်စွာစုမေးမှုကို ကန်သတ်
ခင်း၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုကိုထိခိုက်မစ ခင်း ဒဏ်ရာနာကျင်မစ ခင်း၊ သတ် ေတ်ခံရမှု ၁၄၄ ခု၊
တရားမဲ့ စစ်သားစုမစာင်း ခင်း ၃ ခု၊ မုဒိန်းကျင့်မှု ၂၃ ခု၊ ( ရာခိုင်နှုနး် )၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကကမ်းေက်မှု ၃ ခု၊၊
အစအနမရှိ မပျာက်ဆုံးမှု၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားမပးခိုင်းမစမှု၊ မနရပ်မှ မရွှေ့မ ပာင်းမစ ခင်းနှင် ေယ်ရှား ခင်း၊
ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ စိတ်ထင်တိုင်း အခွန်မကာက်မှုတို့ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ တနသသာရီတိုင်းတွင် ေစ်ပွားခဲ့မသာ ေစ်ရပ်များမှ ထင်ရှားမသာ ေစ်ရပ်
များကို ထုတ်နုတ်တင် ပထားပါသည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လတွင် တနသသာရီ ေန်ကကီးချုပ်မဟာင်း မဒါ်လဲ့လဲ့မမာ်ကို အဂတိလိုက်စားမှု ေင့်
တရားစွဲဆိုခဲ့ငပီး ၂၀၂၀ မမလတွင် မထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။



မေမော်ေါရီလ ၁၈ ရက်မန့တွင် တနသသာရီတိုင်းမဒသကကီး၊ ထားေယ်ငမို့နယ်တရားရုံးမှ တနသသာရီ
ဂျာနယ်အယ်ဒီတာချုပ်

ဦးမျုးမအာင်
ိ
ကို

သတင်းမီဒီယာဥပမဒပုဒ်မ

၂၅(ခ) ေင့်

ဒဏ်မငွ

ငါးသိန်းကျပ်မပးမဆာင် မစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် နိုေင်ဘာလထုတ် တနသသာရီ
ဂျာနယ်တွင် ကမလာင်ရှင်မူးမဆးအိုး၏ မဲဆွယ်အခပုံးသမရာ်စာကို မော် ပခဲ့ငပီးမနာက် တနသသာရီတိုင်း
ေန်ကကီးချုပ်နှင့် အစိုးရအေွဲ့ကို ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်မစသည်ဟုဆိုကာ တိုင်းအစိုးရအေွဲ့ရုံး ဒုတိယ
ညွှန်ကကားမရးမှူး

ဦးမအးလူမှ

တနသသာရီဂျာနယ်ကို

ထားေယ်ငမို့နယ်

တရားရုံးတွင်

ဦးတိုက်

မလျှာက်ထားကာ တရားစွဲဆိုခဲ့ ခင်း ေစ်သည်။ ထိုအမှုကို တစ်နှစ် မကျာ်ကကာ စစ်မဆးခဲ့ငပီးသည့်မနာက်
အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ ခင်း ေစ်သည်။



၂၀၁၈ ခုနှစ် မအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်မန့တွင် ကရင့်အမျုးသားအစည်
ိ
းအရုံး (KNU) တပ်ေွဲ့ေင်များသည်
တနသသာရီတိုင်းမဒသကကီး၊

မရ ေူငမို့နယ်၊

အလယ်စခန်းမကျးရွာအနီးမကကာင်လျှာကွင်း၌

ဥယာဉ်ခခံလုပ်ကိုင်မနသူ မမာင်နင
ို ်အလင်း၊ မမာင်နင
ို ်စးို ေင်းနှင့် မမာင်နင
ို ်လင်းတို့သုံးဦးအား ရိုက်နှက်
ခဲ့သ ေင့်

ဒဏ်ရာအသီးသီး

ရရှိခဲ့သည်။

KNU

စစ်သားများသည်

၎င်း၏

ရွာသားနှစ်ဦးနှင့်

ဟံဂံရွာသားတစ်ဦးကို မသနတ်ဒင် ေင့် ထုရက
ို ်ခဲ့ ငပီး၊ ဓား ပား၊ လက်သီးနှင့် မ ခမထာက်တို့ ေင့်လည်း
ရိုက်နက
ှိ ်ခဲ့သည့် ပင်၊ ခခံ ပင်မထွက်ရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ များကို တိုင်ကကားလျှင် သတ်ပစ်မည်ဟူ၍
ငခိမ်းမ ခာက်မ ပာဆိုခဲ့မကကာင်း အလယ်စခန်းမကျးရွာအုပ်ချုပ်မရးမှူး ဦးနိုင်တင်စန်း (ခ) ဦးနိုင်အရန်းမှ
မ ပာကကားခဲ့သည်။
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၇.၁၄။ ေန်ကုန်တုင
ိ ်းမဒသကကီး

ရန်ကုန်တိုင်းမဒသကကီးသည် စတုရန်းမိုင် ၃၉၆၇ မိုင်မကျာ် ကျယ်ေန်းငပီး ခရိုင် ၄ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၄၅
ငမို့နယ် ေင့်

ေွဲ့စည်းထားသည်။

၂၀၁၄

သန်းမခါင်စာရင်းမကာက်ယူမှုအရ

လူဦးမရ

၇

သန်းမကျာ်

မနထိုင်လျက်ရှိငပီး ပထမမ မာက် အများဆုံး ေစ်သည်။ ဗမာလူမျုးများ
ိ
အဓိကမနထိုင်ကကငပီး ကရင်၊ ရခိုင်နှင့်
အ ခားလူမျုးများလည်
ိ
း အမ ခချမနထိုင်ကကသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ေစ်ငပီး ခရစ်ယန်ဘာသာနှင့်
အ ခားဘာသာေင်များလည်း အတူတကွ ယှဉ်တွဲမနထိုင်ကကပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းသည်

မန်မာနိုင်ငံ၏

နိုင်ငံမရး၊

စီးပွားမရး၊

လူမှုမရးအချက်အချာအကျဆုံး

မဒသတစ်ခု ေစ်ငပီး အများအား ေင့် တစ်နင
ို ်ငံလုံးနှင့်သက်ဆိုင်မသာ နိုင်ငံမရးအခွင့်အမရးများကို အထူးသ ေင့်
မတာင်းဆိုမနရမသာ တိုင်းမဒသ ေစ်သည်။ စစ်ပွဲများမရှိမသာ်လည်း မီဒီယာ၊ အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်း၊

ဇယား ၂၆။

ရန်ကုန် တိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ
မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား

၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု ေစ်စဉ်
စုစုမပါင်း

၁၈၂၉ ခု ေစ်ပွားခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ အများဆုံးမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစတ
် ွင် ေစ်ငပီး

၂၀၁၄၊ ၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစတ
် ို့သည်

ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအများဆုံးအ ေစ် မှတ်တမ်းတင်

ထားခဲ့နုင
ိ ်ပါသည်။
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အလုပ်သမား၊ လယ်သမားအမရးအစရှိသည် ေစ်ရပ်များ နှစ်စဉ် ေစ်ရာမဒသ ေစ်သည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

စီးပွားမရး၊

လူမှုမရး၊

နိင်ငံမရးအချက်အချာ ေစ်မသာ

တိုင်း ေစ်သည်နှင့်အညီ

ငငိမ်းချမ်းစွာ

ဆန္ဒ ပမှုကို အမနှာင့် အယှက်မပး ခင်းသည် ၄၅ ရာခိုင်နှုနး် စုစုမပါင်းအများဆုံး ေစ်ငပီး မတရားေမ်းဆီးမှု၊
တရားစွဲဆို ထိန်းသိမ်းမှုတို့ကလည်း ၄၂ ရာခိုင်နှုနး် မကျာ် ရှိသည်။ ထိုအ ပင် တိုင်းမဒသကကီးအစွန်ေက်တွင်
စီမံကိန်းများမကကာင့် မကျးရွာများပျက်စီးရ ခင်း ေျက်ဆီးခံရ ခင်း၊ တရားမျှတမှု မရှိမသာ တရားစွဲဆို ခင်း၊
အရပ်သားများ ပစ္စည်းလုယူခံရမှု၊ လွတ်လပ်စွာ စုမေးမှုကို ကန့်သတ် ခင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်မော်
မ ပာဆိုမှုကို ထိခိုက်မစ ခင်း၊ ဒဏ်ရာနာကျင်မစ ခင်း၊ သတ် ေတ်ခံရမှု၊ မပျာက်ဆုံးမှု (သို့) အစမေျာက်ခံရမှု၊
အတင်းလုပ်အားမပးခိုင်းမစမှု၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ လွတ်လပ်စွာ ဘာသာမရးကိုးကွယ်မှုကို ကန့်သတ် ခင်း
ရှိသည်ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
မအာက်ပါ ေစ်စဉ်များမှာ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ေစ်ပွားခဲ့မသာ ေစ်ရပ်များမှ ထင်ရှားမသာ ေစ်ရပ်များကို
ထုတ်နုတ် တင် ပထားပါသည်။



ကရင်အာဇာနည်မန့အခမ်းအနားကို

ဦးမဆာင်ကျင်းပခဲ့ ခင်းအတွက်

ငငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဥပမဒပုဒ်မ ၂ေ
မစာအဲလ်ဘက်ချု၊ိ
ရက်မန့တွင်

ငငိမ်းချမ်းစွာ

စုမေးခွင့်နင
ှ ့်

ေင့် တရားစွဲဆို ခင်းခံထားရသည့် ကရင်လူငယ်

စသိန်းမဇာ်မင်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အမှုကိုစစ်မဆးသည့် စက်တင်ဘာလ

မကျာက်တံတား

ငမို့နယ်

တရားရုံးသို့

သွားမရာက်ခဲ့ငပီး

၁၇

အာမခံယူ ခင်းမ ပုဘဲ

ေမ်းဆီး ခင်းခံခဲ့သည်။ ထို့မကကာင့် ၎င်းတို့သည် အင်းစိန်မထာင်သို့ ပို့မဆာင် ခင်းခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့နှင့်
အမှုတွဲ ေစ်မသာ တက်ကကလှုပ်ရှားသူ မဒါ်မနာ်အုန်းလှ သည် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်မန့ကတည်းက
ေမ်းဆီး၊

ထိန်းသိမ်း ခင်းခံခဲ့ရသည်။

၎င်းတို့ကို

မကျာက်တံတားငမို့နယ်

ရဲတပ်ေွဲ့မှ

တရားစွဲဆို

ေစ်ပွားလျှက်ရှိမသာ

စစ်ပွဲများ

ခဲ့ ခင်း ေစ်သည်။



ကချင် ပည်နယ်၊

ရခိုင် ပည်နယ်နှင့်

ရှမ်း ပည်နယ်တို့တွင်

ရပ်တန့်မရးအတွက် ဇွန်လ ၈ ရက်မန့တွင် ရန်ကုန်ငမို့၌ ကချင်လူငယ်အေွဲ့(ရန်ကုန်)၊ ရခိုင်မကျာင်းသား
သမဂ္ဂ၊ လူ့မဘာင်သစ်လူငယ်အေွဲ့တို့မှ ဆန္ဒထုတ်မော်ခဲ့ကကသည်။ ယင်းဆန္ဒထုတ်မော်ပွဲကို ခွင့် ပုချက်
မတင်ဟုဆိုကာ သက်ဆိုင်ရာ မထွအုပ်နှင့် ရဲတပ်ေွဲ့ေင်တချု့မှ
ိ လာမရာက် တားဆီးမှုများရှိမသာ်လည်း
ဆက်လက် ဆန္ဒထုတ်မော်ခဲ့ကကသည်။ ထို့အတူ မမလ ၁၂ ရက်မန့တွင်
ေစ်ပွားမနမသာ

စစ်ပွဲများ

ရပ်တန့်မပးရန်နှင့်

တိုင်းရင်းသားမဒသများ၌

စစ်မဘးသင့် ပည်သူများကို

လွတ်လပ်စွာ

ကူညီမထာက်ပံ့ခွင့်မပးရန် ရန်ကုန်ငမို့၌ ခွင့် ပုချက်မရှိဘဲ ဆန္ဒထုတ် မော်ခဲ့ ခင်းအတွက် တက်ကက
လှုပ်ရှားသူ ၁၇ ဦးသည် ငငိမ်းချမ်းစွာစုမေးခွင့်နင
ှ ့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပမဒ (ငငိမ်း၊ စု၊ စီ) ပုဒ်မ ၂၀ ေင့်
အမှုေွင့် ခင်းခံခဲ့ရသည်။



၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧငပီလ ၃၀ တွင် ဘာသာမရးအစွန်းမရာက် အကကမ်းေက်မှုများ ေစ်ပွားခဲ့ရာ ဥက္ကံမဒသတွင်
အစ္စလာမ်ဘာသာေင် အိမ် ၁၃၀ မကျာ် မီးရှို့ေျက်ဆီးခံရသည်။
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၈.
ငငိြေ်းချြေ်းမေးနှင့်ပတ်သက်မသာ အကကံ ပုတိုက်တွန်းချက်ြေျား


လက်ရှိ ေစ်မပါ်သည့် စစ်ပွဲများ အ မန်ဆုံးရပ်တန့်ငပီး နိုင်ငံမရးအရ

မတွ့ဆုံမဆွးမနွးအမ ေရှာကကရန်

လိုအပ်သည်။ ထိုမကကာင့် နိုင်ငံမတာ်အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အေွဲ့အစည်းများအကကား
လက်မှတ်မရးထိုးချုပ်ဆိုခဲ့မသာ

တစ်နင
ို ်ငံလုံး

နှစ်ေက်မလးစားလိုက်နာရမည့်

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲမရးဆိုင်ရာ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်

စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ေတ်များ၏

အခန်း(၂)အရ

ပတ်သက်၍

လိုက်နာရမည့်

ကျင့်ေတ်

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲမရးသမဘာတူစာချုပ်အရ
အရပ်သား ပည်သူနှင့်

စည်းကမ်းများတွင်ပါရှိမသာ

အချက်များကို

မစာင့်ထိန်း

လက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်း

အားလုံးမှ တိကျစွာ မလးစားလိုက်နာရန်၊


တပ်မမတာ်အပါအေင်

လက်နက်ကိုင်အေွဲ့တိုင်းသည်

အမ ခခံ

လူသား ခင်းစာနာမထာက်ထားမှု

ဆိုင်ရာဥပမဒ ဂျနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းပါ အချက်အလက်များကို မလးစားလိုက်နာငပီး အရပ်သားများကို
တရားမဲေ
့ မ်းဆီး ခင်း နှိပ်စက် ခင်း၊ သတ် ေတ် ခင်းများ မ ေစ်မပါ်မစရန် အရာရှိ၊ အရာခံ တာေန်ရှိသူ
အဆင့်အဆင့်မှ တာေန်ယူမှု တာေန်ခံမှုရှိမစရန်နှင့် လိုက်နာရန်၊


စစ်ပွဲများအတွင်း မည်သူကိုမျှ လိင်အကကမ်းေက် ေစ်ရပ်များကို မ ေစ်ပွားမစရန် ပင်းထန်မသာ အမရးယူ
မဆာင်ရွက်မှုများ

မဆာင်ရွက်ရန်နှင့်

အတင်းအဓမ္မ

လုပ်အားမပးမစခိုင်း ခင်း၊

စစ်ချရာတွ
ီ
င်

မဒသခံများကို လူသားဒိုင်းကာ မခါ်မဆာင် ခင်း၊ အရပ်သားများ၏ ပစ္စည်းရိက္ခာများကို လုယူ ခင်းများ
မ ေစ်ပွားမစမရး စီမံမဆာင်ရွက်ရန်၊

130

HUMAN RIGHTS

အကကံ ပုတိုက်တွန်းချက်များ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ



လူအစုလိုက်

အခပုံလိုက်ထိခိုက်မစမသာ

အရပ်သားများမနထိုင်သည့်

မ မ မှုပ်မှိုင်းများ၊

မနရာများတွင်

အမေးထိန်းဗုံးများ၊

မထာင်မထားသင့်ရံသ
ု ာမက

ဆွဲဗုံးများကို

ထိုမ မ မှုပ်မိုင်းများ

အသုံး ပု ခင်းကို ရပ်တန့်ရန်၊


လတ်တမလာ ေစ်ပွားမနမသာ

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ

မလျာ့ကကလာရန်

တပ်မမတာ်နှင့်

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များသည် အမျုးသားအဆင်
ိ
့နုင
ိ ်ငံမရး မတွ့ဆုံမဆွးမနွးပွဲများများတွင်
လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမလးထား မဆွးမနွးမဆာင်ရွက်ရန်၊


ငငိမ်းချမ်းမရးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း NCA လက်မှတ်မထိုးထားသည့် လက်နက်ကိုင်များနှင့် မဒသများတွင်
စစ်ပွဲများ

ဆက်လက် ေစ်ပွားမနငပီး

အရပ်သားများအမပါ်

လူ့အခွင့်အမရး

ချုးမောက်
ိ
မှုများ

ဆက်လက်ရှိမနသ ေင့် လက်နက်ကိုင်များအမန ေင့် ငငိမ်းချမ်းမရးကို မရှးရှု မသာ မဆွးမနွးပွဲများကို
ထိမရာက်စွာမဆာင်ရွက်ရန်၊

ထို့အ ပင်

ထိခိုက်ခံစားမနရမသာ

အစုအေွဲ့များ

အမရး

ထည့်သွင်း

စဉ်းစားရန်၊


နိုင်ငံတကာနှင့် ပည်တွင်းဥပမဒများတွင် ပဋ္ဌာန်းထားသည့် လူ့အခွင့်အမရးကို မလးစား လိုက်နာမသာ
ယဉ်မကျးမှု

ေစ်မပါ်လာငပီး

လူ့အခွင့်အမရးအာမခံချက်မပးနိုင်မသာ

အစိုးရတစ်ရပ်ကို

မော်မဆာင်နင
ို ်ရန်၊


အဓိပ္ပာယ် ပည့်ေမသာ ငငိမ်းချမ်းမရး၊ ပန်လည်ရင်ကကားမစ့မရးနှင့် ဒီမက
ို မရစီအသွင် ကူးမ ပာင်းမရးတွင်
လူ့အခွင့်အမရးသည်လည်း အမရးကကီးမသာ အမကကာင်းအရာတစ်ရပ်အ ေစ် မော်မဆာင်မပးရန်၊
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HRV Coalition.
ြြေ်းဆီး ခင်း၊ ညှဉး် ပန်းနှိပ်ဆက်ြေှု ပမပျာက်ေန် အကကံ ပုချက်ြေျား
တပ်မမတာ်နှင့်



လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များအား

နိုင်ငံသားအခွင့်အမရး၊

လူ့အခွင့်အမရး၊

နိင်ငံတကာ

လူသား ခင်း စာနာမထာက်ထားသည့် ဥပမဒများ (ဂျနီဗာ ကွန်ဗန်းရှင်းများ)ကို မလ့ကျင့်သင်ကကား
မပးငပီး မတရားေမ်းဆီးမှု၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ မလျာ့နည်းလာမစရန်အတွက်စီမံမဆာင်ရွက်မပးငပီး
ကျူးလွန် ချုးမောက်
ိ
မှုများကို အ ပစ်မပး အမရးယူရန်၊
မန်မာနိုင်ငံမှ ပူးမပါင်းပါေင်ရန် ကျန်ရှိမနမသးမသာ လူ့အခွင့်အမရးဆိုင်ရာ စာချုပ်များကို လက်မှတ်ထိုး



အတည် ပုနိင်ရန် ကကိုးစားသင့်ငပီး အထူးသ ေင့် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံမရးဆိုင်ရာအခွင့်အမရး
များစာချုပ် (ICCPR), ကုလသမဂ္ဂ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်မရး သမဘာတူစာချုပ် (UNCAT) နှင့်
လူမျုးမရး
ိ
ခွဲ ခားဆက်ဆံမှု ပုံစအ
ံ ားလုံးကိုေယ်ရှား ခင်; အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (ICERD)တို့ကို
မဆာလျင်စွာ လတ်မှတ်မရးထိုးရန်၊
တရားမရးေန်ကကီးဌာနကို တည်မထာင်ငပီး ပည်သူ့ရဲဌာနများ၊ အကျဉ်းဦးစီးဌာန အစရှိသည့် ပည်တွင်း



မ ပာင်းမရွှေ့ အုပ်ချုပ်စီမံရန်၊

လွတ်လပ်စွာထုတ်မြာ်မ ပာဆိုြေှုနှင့် ြေီဒီယာစာနယ်ဇင်းလွှတ်လပ်ပိုင်ခွင့် အကကံ ပုချက်ြေျား


ရာဇေတ်ပဒ
ု ်မများ ေစ်မသာ အိမ်မကျာ်နင်းမှု ပုဒ်မ ၄၅၁၊ အသမရေျက်မှု (ပုဒ်မ ၅ေေ၊ ၅ေ၁ နှင့် ၅ေ၂)၊
မတရားအသင်းများအက်ဥပမဒပုဒ်မ ၁၇(၁)၊ နိုင်ငံမတာ်ပုန်ကန်မှု ၁၂၂၊ နိင်ငံမတာ်အကကည်ညိုပျက်မစမှု
၁၂၄ (က)၊ ငငိမ်ေပ်မရးပျက် ပားမစရန် အကကံ ေင့် တမင်မစာ်ကားမှု (ပုဒ်မ ၅ေ၄)၊ အများ ပည်သူ၏
အကျုးပျက်
ိ
စီးမစမှု ကို ေစ်မသာ မော် ပချက် ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)၊ ၅၀၅ (ခ)၊ ပစ်မှုဆိုင်ရာဥပမဒပုဒ်မ ၃၅၃
ေတ္တရားမနှာင့်ယှက်မှု

စသည့်ပုဒ်မများကိုအသုံး ပု၍

မီဒီယာများ၊

ဂျာနယ်လစ်များကို

ထင်သလို

တရားစွဲဆိုမနမှုများကို တား မစ်မပးရန်၊


အစိုးရအေွဲ့ေင်များအမန ေင့်
စပ်လျဉ်း၍
အတွက်

လွတ်လပ်စွာ

တရားစွဲဆို ခင်း ပုလုပ်ရာတွင်
မိမိ၏

တစ်သီးပုဂ္ဂလအ မင်

မရးသားထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ
ဥပမဒ၏

အမပါ်တွင်

ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်
ပဿနာတစ်ခုကို

ကိစ္စရပ်များနှင့်

မသွေည် ခင်းမရှိမစရန်

မတည်မဆာက်ဘဲဥပမဒ၏

ရည်ရွယ်ချက်များကိုပါ ကျယ် ပန့်စွာ စဉ်းစားသုံးသပ်ရန်


လွတ်လပ်မသာ ပည်သူ့အမ ခ ပု စစ်မှန်သည့် မီဒီယာရပ်ေန်းတစ်ခု ေစ်လာနိင်ရန် အစိုးရပိုင် ပုံနိပ
ှ ်
မီဒီယာများ၊ ရုပ်သံလိုင်းများကို ပိတ်သိမ်းရန်



သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့် ဥပမဒ မပါ်မပါက်လာချန်ိ တွင် သတင်းအချက်အလက် ကကီးကကပ်မှု
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမထာက်အကူ ေစ်မစရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို အထိမရာက်ဆုံး
ကိုင်တွယ်နင
ို ်ရန် အစီအမံများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးတွင် စတင် မဆာင်ရွက်ထားရှိရန်
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HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ

လွှတမ
် တာ်နှင့် နိုင်ငံမေးပါတီြေျား


လွတ်လပ်စွာ ထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုနှင့် မီဒီယာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်အတွက် သတင်းရယူခွင့်ကို
အာမခံမသာ သတင်းရပိုင်ခွင့် ဥပမဒအား နိုင်ငံတကာစံနှုနး် ေင့် ဥပမဒ ပု ပဋ္ဌာန်းငပီး လွတ်လပ်မသာ
သတင်းရပိုင်ခွင့် မကာ်မရှင်တစ်ရပ်ကို ေွဲ့စည်းတည်မထာင်မပးရန်



ပု ပင်ရန်

သို့မဟုတ်

ဥပမဒများမှာ

၁၉၀၈

ပယ်ေျက်ရန်

လိုအပ်မနသည့်

မတရားအသင်းများအက်ဥပမဒ၊

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ရန်
၁၉၂၃

မန်မာနိုင်ငံအစိုးရ

ေစ်မစသည့်
လျှု့ေှ
ိ က်ချက်

အက်ဥပမဒ၊ ရုပ် မင်သံကကားနှင့် ဗီဒီယိုဥပမဒ (၁၉၈၅ )၊ ကွန်ပျူတာ ပညာ ေွံ့ငေိုးမရးဥပမဒ(၁၉၉၆)၊
ရုပ်ရှင်ဥပမဒ(၁၉၉၆)၊

အီလက်ထမရာနစ်

ဆက်သွယ်မဆာင်ရွက်မရး

ဥပမဒ(၂၀၀၄)၊

ဆက်သွယ်မရးဥပမဒ(၂၀၁၃)၊ တရားရုံးများကို မမထမဲ့ မင် ပုမှု ဥပမဒ(၂၀၁၃)၊ သတင်းမီဒီယာဥပမဒ
(၂၀၁၄)၊ ပုံနိပ
ှ ်နှင့် ထုတ်မေ ခင်းလုပ်ငန်းဥပမဒ(၂၀၁၄)၊ ရုပ် မင်သံကကားနှင့် အသံထုတ်လွှင့် ခင်းဆိုင်ရာ
ဥပမဒ(၂၀၁၅)နှင့်

နိုင်ငံသားများ၏

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ

လွတ်လပ်မှုနှင့်

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ

လုံခခုံမှုကိုကာကွယ်မပးမရးဥပမဒတို့ကို ပန်လည် သုံးသပ်မပးရန်။ ပုဒ်မ ၅၀၅ တွင် (က) နှင့် (ခ)
ခွဲထားရာတွင် တပ်မမတာ်နှင့် နိုင်ငံမတာ်ကို ခွဲ ခားရှု မင်မအာင် ေန်တီးထားသကဲ့သို့ ေစ်မနသ ေင့် အပိုဒ်
(က)ကို ေုတ်ပယ်ကာ အပိုဒ် (ခ)ကိုသာ ပုဒ်မ ၅၀၅ အ ေစ် ထားရှိ ပု ပင်ရန်၊


ဆက်သွယ်မရးပုဒ်မ

၆၆

(ဃ)

အပါအေင်

အသမရပျက်ယွင်းမစမှုဆိုင်ရာ

ဥပမဒပုဒ်မများကို

ရာဇေတ်မှု ပဋ္ဌာန်းအ ေစ်မှ ပယ်ေျက်ငပီး တရားမမရးဆိုင်ရာ ဥပမဒများအ ေစ်မ ပာင်းလဲ ခင်း သို့မဟုတ်
အသမရပျက်မှုဆိုင်ရာ တရားမဥပမဒတစ်ရပ် ပဋ္ဌာန်းဥပမဒ ပုမပးရန်


အထက်ပါ လွတ်လပ်စွာထုတ်မော်မ ပာဆိုမှုနှင့် မီဒီယာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပမဒ ပု
ပင်ဆင်ရာတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာမီဒီယာ အရပ်ဘက်အေွဲ့အစည်းများ၏ အကကံ ပုပူးမပါင်းပါေင်နင
ို ်ရန်
မဆာင်ရွက်မပးေိတ်ကကားမှုများ၊ ပည်သူများသိရှိမစရန် အသိမပးမဆာင်ရွက်မှုများ လုပ်မဆာင် မပးရန်



စစ်ပွဲမဒသများ၊

ပဋိပက္ခ ေစ်ပွားရာမဒသများ၊

သဘာေမဘးအန္တရာယ်ကျမရာက်ရာ

မဒသများနှင့်

အများ ပည်သူတို့၏ အကျုးစီ
ိ းပွားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရ၏ စီမံကိန်းများတွင် သတင်းရယူပိုင် ခွင့်နင
ှ ့်
သတင်းသမားများ၏ မဘးကင်းလုံခခုံမှု၊ တရားဥပမဒပါ အကာအကွယ်မပးမှုများကို ရရှိခံစား နိုင်ရန်
ဥပမဒ ပုမဆာင်ရွက်မပးရန်


သတင်းမီဒီယာမကာင်စီ၏ အမှီအခိုကင်းမသာ ရပ်တည်မှု မဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ကို မလးစားလိုက်နာ
ရန်နှင့် သတင်းသမားများ၏ သတင်းလိုက်စဉ်၊ သတင်းမရးသားမှုနှင့် သက်ဆိုင်မသာအမှုအခင်းများ၊
တရားစွဲဆိုမှုများကိုသတင်းမီဒီယာမကာင်စီသို့ ရည်ညွှန်းမပးပိ့ု မဆာင်ရွက်မစရန်



ဆက်သွယ်မရးဥပမဒတွင် ပါေင်မသာ အင်တာနက် ေတ်မတာက်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပုဒ်မများကို
ေျက်သိမ်းရန်။



တရားနည်းလမ်းကျမသာ

ဆက်သွယ်မရးဆိုင်ရာ

မရးဆွဲ ပဋ္ဌာန်းရန်။
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ကကား ေတ်နားမထာင်ခွင့်

မူမဘာင်တစ်ရပ်ကို

HRV Coalition.



နိုင်ငံတကာစံနှုနး် နှင့် တိုင်းတာနိုင်သည့် Anti – Discrimination Law တစ်ခုအား ပင်ဆင်မရးဆွဲရန်။



နိုင်ငံသားတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရပိုင်ခွင့်နင
ှ ့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခခုံခွင့်တို့ကို ထိမရာက်စွာ ကာကွယ်မပး နိုင်သည့်
အချက်အလက်အကာအကွယ်မပးမရးဥပမဒ (Data Protection Law) တစ်ခု ပဋ္ဌာန်းရန်။



ငငိမ်းချမ်းစွာ စုမေး ခင်းနှင့် စီးတန်းလှည့်လည် ခင်းဆိုင်ရာ ဥပမဒကို ဒီမက
ို မရစီနှင့် လူ့အခွင့်အမရး စံချန်ိ
စံညွှန်းများနှင့်အညီ ပန်လည် ပင်ဆင်ရန်၊



အစိုးရအမန ေင့် ပည်သူတို့၏ အမ ခခံရပိုင်ခွင့် ေစ်မသာ ငငိမ်းချမ်းစွာစုမေး ခင်းနှင့် စီးတန်းလှည့်လည်
ခင်းကို မလးစားလိုက်နာကာ ဥပမဒပုဒ်မများ ေင့် တရားစွဲဆို ခင်းကို မ ပုလုပ်ရန်၊



လွတ်လပ်စွာ စုမေး ခင်းနှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ကို ထိခိုက်မသာ မဒသန္တရအမိန့်များကို သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရေန်ကကီးဌာနများမှ ရုတ်သိမ်းမပးရန်၊

လယ်ယာမ ြေနှင့် ပတ်သက်သည့် အကကံ ပုချက်ြေျား



ဓမလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ မ မယာစီမံအသုံး ပုခွင့်နင
ှ ့် အာမခံချက်များမပးနိုင်ရန်



မ မယာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ထိမရာက်မကာင်းမွန်မရးစီမံမဆာင်ရွက်ရန်



သိမ်းဆည်းခံ မ မယာများအား မူလပိုင်ရှင်များထံ ထိမရာက်စွာ ပန်လည် မပးအပ်နုင
ိ ်ရန်၊



မ မမဲ့ယာမဲ့များနှင့် မ မယာဆုံးရှုံးသူများအတွက် ကူညီမဆာင်ရွက်မပးရန်



လယ်သမားအသင်းေွဲ့များ၊ ကွန်ရက်များ ခိုင်မာအားမကာင်းမရးရန်၊



၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပမဒ၏ အားနည်းချက်များကိုမော်ထုတ်၍ လူနည်းစုများကိုပါ တန်းတူအခွင့်အမရး
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ဒုက္ခမ မပုံ

နိုင်ငံသား ြစ်ြေှုဆိုင်ောအတွက် အကကံ ပုချက်ြေျား
မပးနိုင်မသာ ဥပမဒ ပဋ္ဌာန်းချက်များအား ပင်ဆင် ေည့်စက
ွ ်ရန်၊


ဉပမဒကိုမကျာ်လွန်၍

ရုံးတွင်းညွှန်ကကားချက်များ ေင့်

ကန့်သတ်ထားမှုများကို

ပယ်ေျက်ငပီး

နိုင်ငံသား ေစ်မှုအရည်အမသွးများနှင့် မလျှာက်ထားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် များကို အများ ပည်သူ
သိရှိနုင
ိ ်မစရန်အတွက် လုံမလာက်မသာ သတင်းအချက် အလက်မပးရန်၊


နိုင်ငံသားစိစစ်မရးကဒ်လပ
ု ်မဆာင်ရန် ထုတ် ပန်ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန်ကကားချက်များ
မှာ ရှင်းလင်းတိကျငပီး ပည်သူများ လွယ်ကူစွာလုပ်မဆာင်နင
ို ်ရန်၊



နိုင်ငံသားစိစစ်မရးကဒ်

မလျှာက်ထားသူတိုင်းအတွက်

အဂတိလိုက်စားမှု

ကင်းရှင်းမစ

ရန်နှင့်

ခွဲ ခားဆက်ဆံမှု မရှိမစရန် မလျှာက်ထားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား မူေါဒချမှတ်၍ အမကာင်အထည်
မော်ရန်၊


နိုင်ငံသားစိစစ်မရးကဒ် ထုတ်မပးသည့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် ပိုမိုမကာင်းမွန်မသာ စီမံခန့်ခွဲမှု ေင့်
လုပ်ငန်းများ အမကာင်အထည်မော်ရန်၊



နိုင်ငံသား ေစ်ခွင့်ရှိသူများအတွက်

စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များကို

မ ေမလျာ့၍

နိုင်ငံမဲ့မှုကို

ကာကွယ်မပးရန်၊


နိုင်ငံသားကဒ်ရှိ ကိုယ်မရးအချက်အလက် မော် ပရာတွင် လူမျုးအမည်
ိ
နာမကို မှန်ကန် စွာ

ေည့်စက
ွ ်

မပးရန်၊


ဘာသာမတူမသာ

လူနည်းစုများအမပါ်

ဘာသာမရးကိုအမ ခ ပုမသာ

ခွဲ ခားဆက်ဆံ

မှုများကို

တားဆီးရန်အတွက် နိုင်ငံသားကဒ်တွင် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာမော် ပချက် အား မထည့်သွင်းရန်၊


နိုင်ငံသားများ၏ မှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းရာတွင် နည်းပညာအကူအညီယူ၍ ကွန်ပျူတာစနစ်များ
ေင့် မဆာင်ရွက်ရန်၊



ပည်သူများနှင့်ထိမတွ့ဆက်ဆံရမသာ

ပည်သူ့ေန်မဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ

မဆာင်ရွက်

နိုင်မစရန်

သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများအား စွမ်းမဆာင်ရည် မှင့်တင် မပးရန်၊


လူနည်းစုများအမပါ် ခွဲ ခားဆက်ဆံမှုကိုတားဆီးရန်အတွက် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့် အမရးဥပမဒများ၊
မကကညာစာတမ်းများ၊

စာချုပ်များကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်

ေန့်မေရန်၊
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ပည်သူများသို့

အသိပညာမပး

HRV Coalition.

၉.

နိဂုံးချုပ် မကျးဇူးတင်လွှာ

ယခုမှတ်တမ်းတင်

စာရင်း ပုထားမသာ

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုမှတ်တမ်း

သည် အငမဲရှာမေွ ထည့်သွင်း စာရင်း ပုရမည့် မှတ်တမ်းတစ်ခု ေစ်ငပီး နှစ်စဉ်မော် ပသင့်သည်
ကွင်းဆင်းမကာက်ယူမှုများ ေင့်၊
မှတ်တမ်းတင်ထားရမပမည်။
တစ်မန့တစ်ချန်ိ
မန်မာဒီမက
ို မရစီ

မီဒီယာများတွင်

မော် ပသည်များ၊

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများကို
ထိုသို့မှတ်တမ်းတင်ထား ခင်း ေင့်

ပန်လည်ကုစားမပး ခင်း၊
အသွင်ကူးမ ပာင်း

လက်မတွ့

မျက်မ ခမ ပတ်

ထိခိုက်ခံစားရသူများကို

တရားမျှတမှု ပန်လည်ရှာမေွမပးနိုင် ခင်း၊

မရး ေစ်စဉ်တစ်မလျှာက်

တစ်မထာင့်တစ်မနရာမှ

ဒီမက
ို မရစီ၏အနှစ်သာရ ေစ်မသာ လူ့အခွင့်အမရး ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မှုကိုရ ရှိနုင
ိ ်မည်
ဟု မမျှာ်လင့်ပါသည်။
အထူးသ ေင့် ပူးမပါင်းပါေင် ပုစုကကမသာ HRV coalition အေွဲ့ေင် အေွဲ့အစည်းများ
နှင့် မထာက်ပံကူညီမပးမသာ Democracy Human Rights and Labor (DRL) နှင့်
International Republican Institute (IRI) အေွဲ့များကို မကျးဇူးအထူးတင်ရှိရမပသည်။
ဤအစီရင်ခံစာကို ပုစုမရးသားမပးခဲ့မသာ ကိုတင်မမာင်မထွး (Consultant) အားလည်း
မကျးဇူးတင်အပ်ပါသည်။
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ဒုက္ခမ မပုံ

ကိုးကားစာရင်း (ဇယားနှင့် /ရုပ်ပုံများ)
ဇယား ၁။

လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများမှတ်တမ်းတင်ထားမှု ပ ဇယား

ဇယား-၂။

မတရားချုပ်မနှာင်ေမ်းဆီး ခင်း၊ ဒဏ်ရာအနာတရရရှိ ခင်း၊ သတ် ေတ် ခင်း၊

နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း ခင်း များအား မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ပ ဇယား
ဇယား ၃။

ရရှိထားမသာ မှတ်တမ်းများထဲမှစစ်ပွဲများ၊ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
ခံရမှုမကကာင့် မသဆုံး၊

သတ် ေုတ်ခံရမှုများ ပ ပိုင်ချပ်
ဇယား ၄။

မ မယာနှင့် သက်ဆိုင်မသာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှုများ မှတ်တမ်း ပဇယား

ဇယား ၅။

ပည်သူ့မရးရာ အခွင့်အမရးများ ေစ်မသာ မရးသားထုတ်မေခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာစုမေးခွင့်၊

ထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့်၊ လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်၊ ဘာသာမရးလွတ်လပ်ခွင့်များချုးမောက်
ိ
ခံရမှု
မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ပ
ဇယား ၆။

ပဋိပက္ခများ၊ စစ်ပွဲများနှင့် တိုက်ရက
ို ်တိုက်ဆိုင်မသာ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
မှု

မှတ်တမ်း ပ ဇယား
ဇယား ၇။

ပဋိပက္ခမဒသများ၊ စစ်ပွဲများအတွင်း အမျုးသမီ
ိ
းများအမပါ် မုဒိန်းကျင့် ခင်းနှင့်

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကကမ်းေက် ခင်းများဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ ပဇယား
ဇယား ၈။

အကျင့်ေျက် ခစားမှုကို အမရးယူမဆာင်ရွက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ထားမှုများ ပ ဇယား

ဇယား ၉။

မှတ်တမ်းတင်ထားမသာ မ မ မုပ်မိုင်းမကကာင့် ထိခိုက်ရမသာ အရပ်သားများ ထိခိုက်မှု၊

မသဆုံးမှု များကို ပည်နယ်နှင့် တိုင်းအလိုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ဇယား
ဇယား ၁၀။

မှတ်တမ်းတင်ထားမသာ မ မ မှုပ်မိုင်းမကကာင့် ထိခိုက်ရမသာ အရပ်သားများ ထိခိုက်မှု၊

မသဆုံးမှု များကို နှစ်အလိုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ဇယား
ဇယား ၁၁။

မှတ်တမ်းများထဲမှ လူ့အခွင့်အမရးချုးမောက်
ိ
သူများ ပ ပိုင်ချပ် ဇယား

ဇယား ၁၂။

မှတ်တမ်းများထဲမှ လူ့အခွင့်အမရးကျူးလွန်ခံရသူအမျုးအစား
ိ
ပ ရာခိုင်နှုနး် ပိင
ု ်ချပ် ဇယား

ဇယား ၁၃။

ကချင် ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို

အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
ဇယား ၁၄။

ကယား ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို

အမျုးိ အစားအလိုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
ဇယား ၁၅။

ကရင် ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို

အမျုးိ အစားအလိုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
ဇယား ၁၆။

ကယား ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို

အမျုးိ အစားအလိုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
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ဇယား ၁၇။

မွန် ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို

အမျုးအစား
ိ
အလိုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
ဇယား ၁၈။

ရခိုင် ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို

အမျုးိ အစားအလိုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
ဇယား ၁၉။

ရှမ်း ပည်နယ်တွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို

အမျုးအစား
ိ
အလိုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
ဇယား ၂၀။

ဧရာေတီတိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
ဇယား ၂၁။

ပဲခူးတိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို

အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
ဇယား ၂၂။

မမကွးတိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ

ဇယား ၂၃။

မန္တမလး တိုင်းမဒသကကီးနှင့် မန ပည်မတာ် ပည်မထာင်စုနယ်မ မ ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ

လူ့အခွင့် အမရးများ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
ဇယား ၂၄။

စစ်ကိုင်းတိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
ဇယား ၂၅။

တနသသာရီ တိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
ဇယား ၂၆။

ရန်ကုန်တိုင်းမဒသကကီးတွင် ချုးမောက်
ိ
ခံရမသာ လူ့အခွင့်အမရးများ

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား
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မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် နှိုင်းယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယား

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခမ မပုံ
ရုပ်ပုံ (၁)

ကချင် ပည်နယ် မစ်ကကီးနား အကျဉ်းမထာင်မှ ရဲကား ထွက်လာစဉ်

ရုပ်ပုံ (၂) တက်ကကလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးကို တရားရုံးထုတ် ေမ်းဆီးလာပုံ
ရုပ်ပုံ (၃)

၂၀၁၉ ပဋိပက္ခ ေစ်ပွားမနမသာ ရခိုင်စစ်ပွဲအတွင်း ေမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရမသာ

အရပ်သားတစ်ဦး
ရုပ်ပုံ (၄)

ရခိုင် ပည်နယ် စစ်ပွဲများအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမသာ အရပ်သားများ

ရုပ်ပုံ (၅)

မစ်ဆုံဆည် တည်မဆာက်မှု ရပ်တန့်ရန်နှင့် မ မသိမ်းယူမှုအတွက် ဆန္ဒ ပမန ခင်း

ရုပ်ပုံ (၆)

မတာင်ယာ လယ်သမားများမှ မ မသိမ်းယာသိမ်းများအမပါ် ဆန္ဒ ပမနစဉ်

ရုပ်ပုံ (၇)

စစ်မဘးမရှာင်မနရသူ သက်ကကီး အဘွားအိုတစ်ဦး

ရုပ်ပုံ (၈)

စစ်မရှာင်စခန်းတစ်ခု အမ ခအမန ဓာတ်ပုံ

ရုပ်ပုံ (၉)

လူငယ်များမှ အင်တာနက် ေတ်မတာက်မှု၊ မီဒီယာများအား သတင်းရယူမှု

ကန့်သတ် ခင်းများ ကို ရပ်တန့်ရန် ဆန္ဒ ပမနပုံ
ရုပ်ပုံ (၁၀)

ထင်ရှားမသာ လူ့အခွင့်အမရး လှုပ်ရှားသူ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကကီးအား

တပ်မမတာ်အား လူမှုကွန်ရက်တွင် မေေန်မှု ေင့် ရုံးထုတ်လာစဉ်
ရုပ်ပုံ (၁၁)

တက္ကသိုလ်မကျာင်းသားများမှ ပညာမရး ပု ပင်မ ပာင်းလဲမှုအတွက် ဆန္ဒ ပထုတ်မော်မနစဉ်

ရုပ်ပုံ (၁၂)

မဒါင်းတို့မျုးဆက်
ိ
သံချပ်အေွဲ့မှ လူငယ်မကျာင်းသားများအား တပ်မမတာ်အား

ထိခိုက်မစမသာ သံချပ်ထိုးမှု ေင့် တရားရုံးထုတ်လာစဉ်
ရုပ်ပုံ (၁၃)

ကရင်တိုင်းရင်းသားများက ကရင် ပည်နယ်မန့တွင် ငငိမ်းချမ်းမရးရရှိရန်

ပည်တွင်းစစ်ရပ်တန့်ရန် မတာင်းဆိုမနမသာပုံ
ရုပ်ပုံ (၁၄)

မစတနာေန်ထမ်း ကချင်မကျာင်းဆရာမမလး ၂ ဦး လိင်အနိုင်ကျင့် သတ် ေတ်ခံရမှု

မအာက်မမ့ သတိရမှုအစီအစဉ်
ရုပ်ပုံ (၁၅)

တရားမရး မကာင်းမွန်မှန်ကန်မအာင် မဆာင်ရွက်ရန် မရှ့မနများမှ ဆန္ဒ ပမော်ထုတ်စဉ်

ရုပ်ပုံ (၁၆)

ကိုဗစ်ကာ ၁၉ လအတွင်း ပန်လည်ေင်မရာက်လာမသာ မရွှေ့မ ပာင်းအလုပ်သမားများ

ရုပ်ပုံ (၁၇)

မ မ မှုပ်မိုင်းခံရမသာ လက်နက်ကိုင် စစ်သည်တစ်ဦး

ရုပ်ပုံ (၁၈) မန်မာတပ်မမတာ် စစ်မရး ပ အခမ်းအနား
ရုပ်ပုံ (၁၉) ကရင် တိုင်းရင်းသားလက်နှက်ကိုင်အေွဲ၏ စစ်မရး ပ အခမ်းအနား
ရုပ်ပုံ (၂၀) လိင်အနိုင်အထက် ပုကျင့်ခံရမသာ ကမလးသူငယ်တစ်ဦး၏ တရားမျှတမှုရရှိရန် ကမလးများ
အပါအေင် လူထု ဆန္ဒ ပမှု
ရုပ်ပုံ (၂၁) အမျုးသမီ
ိ
းအခွင့်အမရးအတွက် အမျုးသမီ
ိ
းများမန့တွင် စီတန်းလှည်လည်မနပုံ
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ရုပ်ပုံ (၂၂) မကျးလက်မန မတာင်သူများမှ သိမ်းဆည်းခံမ မယာ ပန်လည်ရရှိမရး စုမေး ဆန္ဒထုတ်မော်မနပုံ
ရုပ်ပုံ (၂၃) အလုပ်သမားများအမရး မတာင်ဆိုမနမသာ နှင့် အစီုးရတာေန်ရှိသူများ မတွဆုံ ငငိနှိုင်းမနစဉ်
ရုပ်ပုံ (၂၄) လိင်စိတ်ကွဲ ပားသူများ မထာက်ခံအားမပးမှုကန်ပိန်းတစ်ခုတွင် ပါေင်သူတစ်ဦးမှ ပန်းမရာင်
လက်သန်း ေင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အမရး ရရှိရန် ပသစဉ်
ရုပ်ပုံ (၂၅) ၂၀၁၀ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ အထိ ပည်နယ်နှင့်တိုင်းမဒသကကီး ပ မှတ်တမ်းသုံးသတ်မှု ပ မ မပုံ
ရုပ်ပုံ (၂၆) မန်မာတိုင်းရင်းသား မျုးနွ
ိ ယ်စုများ ပည်မထာင်စု မကျာက်တိုင်မရှ့တွင် အထိမ်အမှတ် ဓာတ်ပုံ
စုရက
ို ်စဉ်
ရုပ်ပုံ (၂၇) နိုင်ငံမတာ်အတိုင်ပင်ခံ မဒါ်မအာင်ဆန်းစုကကည်မှ ကချင် ပည်နယ်မန့အထိမ်းအမှတ်ပွဲ
တက်မရာက်စဉ်
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ရုပ်ပုံ (၂၈) စစ်မဘးမရှာင် စခန်းတစ်ခု
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ဒုက္ခမ မပုံ

မအာက်မ ခမှတ်စုများ

၁။ အသွင်ကူးမ ပာင်းမရးကာလ အထူး တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ မန်မာနိင်ငံအမ ခအမန (October 2017)
http://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2018/03/Local-Language-Myanmar-Case-Study.pdf
2?
၃။ ND-Burma မှ ထုတ် ပန်သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အမရးအမ ခအမန အစီရင်ခံစာ (2017)
၄။ မန်မာနိုင်ငံ၏ဆက်သွယ်မရးကဏ္ဍ (September 2018) https://ysx-mm.com/wp-content/
uploads/2018/09/Myanmar-Telecommunications-Sector-MM.pdf
၅။ Constitution-Making and Peace Process Stagnation in Myanmar: Will a conditional clause
help restore confidence in the 21st Century Panglong Conference? (03 September 2018)
https://www.tni.org/en/node/24388?content_language=en
၆။ အနှစ် ၃ေ က မန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (24 March 2018) https://www.bbc.com/burmese/indepth-43526572
၇။ Myanmar, the Institution of Torture, (December 2019) https://www.burmalibrary.org/en/
myanmar-the-institution-of-torture
၈။ Country Reports on Human Rights Practices for 2007,
၉။ OHCHR 2018 report https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2018.pdf
၁၀။ Assistance Association for Political Prisoners (2020) https://aappb.org/
၁၁။ ပည်သူ့လွှတ်မတာ် မကာ်မတီ/မကာ်မရှင်များ (2020) https://www.pyithuhluttaw.gov.mm/
committee_commission
၁၂။ အမျုးသားလွှ
ိ
တ်မတာ် မကာ်မတီ/ မကာ်မရှင် (2020) https://www.amyotha.hluttaw.mm/
၁၃။ မန်မာနိုင်ငံအမျုးသားလူ
ိ
့အခွင့် အမရးမကာ်မရှင် (2020) https://myanmar.gov.mm/nationalhuman-rights-commission
၁၄။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ေျက်မရးမကာ်မရှင် (2020) https://myanmar.gov.mm/anti-corruptioncomities
၁၅။ အသွင်ကူးမ ပာင်းမရးကာလတရားမျှတမှုဆိုင်ရာ မန်မာနိုင်ငံအမ ခအမန (october 2017) http://
asia-ajar.org/wp-content/uploads/2018/03/Local-Language-Myanmar-Case-Study.pdf
၁၆။ မန်မာနိုင်ငံအမန ေင့် အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ၏ တစ်ေက်သတ်စွပ်စွဲမှုများကို
ပင်းထန်စွာပယ်ချငပီး အချက်အလက်ရှာမေွမရးအေွ့ဲ ၏ လုပ်မဆာင်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့၏
အစီရင်ခံစာများအားပယ်ချ (23 october 2019) https://www.president-office.gov.mm/?q=issues/
national-security/id-15794
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၁၇။ Bangladesh/Myanmar Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the
Union of Myanmar (14 November 2019 )https://www.icc-cpi.int/bangladesh-myanmar
၁၈။ Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
(The Gambia v. Myanmar) (26 May 2020) https://www.icj-cij.org/en/case/178
၁၉။ Universal Periodic Review – Myanmar (2020) https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/
Pages/MMindex.aspx
၂၀။ Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian
Law (December 2005) https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/
remedyandreparation.aspx
၂၁။ Ratification Status for Myanmar (2020) https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=119&Lang=EN

detention
၂၃။ International Humanitarian Law https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/
icrc_002_0703.pdf
၂၄။ Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, (December 1988) https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
DetentionOrImprisonment.aspx
၂၅။ Humanitarian Law, Human Rights and Refugee Law – Three Pillars (April 2005) https://
www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/6t7g86.htm
၂၆။ ရမသ့မတာင်နှင့် အမ်းငမို့နယ်တွင် မဒသခံများ မထာင်နှင့်ချ ီ ဆက်လက်ထွက်မ ပးမနရ (29 Jun, 2020)
https://myanmar-now.org/mm/news/4000
၂၇။ Article 3: Freedom from torture and inhuman or degrading treatment, (15 Nov 2018) https://
www.equalityhumanrights.com/en/human-rights-act/article-3-freedom-torture-and-inhuman-ordegrading-treatment
၂၈။ TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT (2020) https://www.amnesty.org/en/what-we-do/
torture/
၂၉။ No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (May 2002) https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet4rev.1en.pdf
၃၀။ Conflict, conscription and a cover-up: the killing of six TNLA medics (13 August, 2018)
https://www.frontiermyanmar.net/en/conflict-conscription-and-a-cover-up-the-killing-of-sixtnla-medics/
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ဒုက္ခမ မပုံ
၃၁။ Elements of Crimes, (2013) https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/
ElementsOfCrimesEng.pdf
၃၂။ မရှ့မနာက်မညီသည့် NLD ၏ မ မယာ မူေါဒ (26 March 2019) https://burma.irrawaddy.com/
opinion/viewpoint/2019/03/26/187548.html
၃၃။ “Nothing for Our Land” Impact of Land Confiscation on Farmers in Myanmar (17, July,
2018) https://www.hrw.org/report/2018/07/17/nothing-our-land/impact-land-confiscationfarmers-myanmar
၃၃၃ Development-induced and conflict-induced IDPs: bridging the research divide (undefined)
https://www.fmreview.org/brookings/cernea
၃၅။ “The Farmer Becomes the Criminal” Human Rights and Land Confiscation in Karen State
(3 November, 2016) https://www.hrw.org/report/2016/11/03/farmer-becomes-criminal/human
-rights-and-land-confiscation-karen-state
၃၃၃ Myanmar: News Media Law - legal analysis - မန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာဥပမဒ (July 2014) https://
www.burmalibrary.org/en/myanmar-news-media-law-legal-analysismnmaaniungngnsttngmiidiiyaaupde
၃၇။ မန်မာနိုင်ငံမီဒီယာေွံ့ငေိုးတိုးတက်မှုအကဲ ေတ်မှတ်တမ်း ယူနက်စကို၏
မီဒီယာေွံ့ငေိုးတိုးတက်မှုတိုင်းတာချက်များမပါ်တွင် အမ ခ ပုထားသည် အကဲ ေတ်ကာလ - ၂၀၁၄ ခုနှစ်
မမလ မှ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဧငပီလအထိ https://bangkok.unesco.org/sites/default/files/assets/article/
Communication%20and%20Information/files/16Assessment-of-mediaSummary___Recommendation_Myanmar.pdf
၃၈။ The state, the military, and the market: Capture in the new Burmese media landscape
(၂၀၁၇) https://www.cima.ned.org/wp-content/uploads/2015/02/Capture6_State-Military-andthe-Market-1.pdf
၃၉။ Myanmar Court Sentences Reuters Reporters to Seven Years in Prison, (3 September 2018)
https://www.wsj.com/articles/myanmar-court-sentences-reuters-reporters-to-seven-years-inprison-1535950337
၄၀။ The Rohingya Crisis, (23 Janarary 2020) https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis
၄၁။ မန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်စွာမရးသားထုတ်မော်မ ပာဆိုခွင့် အမ ခအမန အကဲ ေတ်ချက် ထုတ် ပန် ခင်း
(3 May , 2018) http://www.penmyanmar.org/
၄၂။ Limits on Freedom of Expression,( June 2019) https://www.loc.gov/law/help/freedomexpression/limits-expression.pdf
၄၃။ Free Speech vs. Hate Speech (5 June, 2018) https://www.npr.org/2018/06/01/616085863/
free-speech-vs-hate-speech
၃၃၃ International standards: Right to information ( 05 APRIL, 2012) https://www.article19.org/
resources/international-standards-right-information/
၄၅။ ငငိမ်းချမ်းစွာစုမေးခွင့်နင
ှ ့် ငငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်အား ပင်ဆင်လိုက်ငပီး ေစ်မသာ မန်မာနိုင်ငံ
https://www.article19.org/my/resources/myanmar-amended-right-peaceful-assembly-peacefulprocession-law/
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၄၆။ ငငိမ်းစုစီ ဥပမဒ ထပ်မံ ပင်ဆင် ေည့်စက
ွ ်မှု ကန့်ကွက် ဆန္ဒ ပပွဲ ရန်ကုန်တွင် ပုလုပ် (5 March 2018)
https://burma.irrawaddy.com/news/2018/03/05/153371.html
၄၇။ Freedom of Religion or Belief (2016) http://hrlibrary.umn.edu/edumat/studyguides/
religion.html
၄၈။ USCIRF-RECOMMENDED COUNTRY OF PARTICULAR CONCERN (CPC) Burma, (2018) https://
www.uscirf.gov/sites/default/files/Burma%202018_Burmese.pdf
၄၉။ UNDP နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၈ မန်မာ
၅၀။ နိုင်ငံ ခားသားများနှင့် သက်ဆိုင်မသာ (သို့တည်းမဟုတ်) ပည်တွင်းတွင် မနထိုင်မည့်သူတစ်ဦး
အမန ေင် သိရှိရမည့် ဥပမဒများ (၁၉၄၇)ခုနှစ် မန်မာနိုင်ငံ လူေင်မှုကကီးကကပ်မရး
လတ်တမလာ ပဌာန်းချက်များ အက်ဥပမဒ) http://www.mip.gov.mm/portfolio/697-2/
၅၁။ Time to begin dismantling movement restrictions in Rakhine FREEDOM OF MOVEMENT IN
RAKHINE STATE | REPORT BY INDEPENDENT RAKHINE INITIATIVE (10, June, 2020) , https://
၅၂။ မန်မာအစိုးရ၏ ဆက်လက်လုပ်မဆာင်မနဆဲ ေစ်မသာ ကမလးစစ်သား စုမဆာင်းမှုနှင့် အသုံး ပုမှု
အစီရင်ခံစာ (Janarary 2015) https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/
Report_Child_Soldiers_Intl_-_Ongoing_Recruitment_Mar2015_MMR.pdf
၅၃။ ?
၅၄။ enforced disappearance (2020) https://www.un.org/en/events/disappearancesday/
background.shtml
၃၃၃ enforced disappearance (2020) https://www.amnesty.org/en/what-we-do/disappearances/
၅၆။ Rape in Myanmar is 'silent emergency' (2 MAR 2020) https://www.bangkokpost.com/
world/1869804/rape-in-myanmar-is-silent-emergency
၅၇။ တနသသာရီ ေန်ကကီးချုပ်မဟာင်း အဂတိမှု ေင့် မထာင်ဒဏ် နှစ် ၃၀ ချမှတ်ခံရ (22 May 2020) https://
burma.irrawaddy.com/news/2020/05/22/223167.html
၅၈။ အင်းေအမှု၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း (20 December 2017) http://thevoicemyanmar.com/news/15021iwm
၅၉။ အဂတိမကာ်မရှင်က ေင်မရာက်စစ်မဆးေိ့ု လိုငပီလို့ ထင်တယ် (15 July 2019) https://
burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/07/15/198006.html
၆၀။ Myanmar’s Citizenship Law: An Analysis, https://www.cdnh.org/publication/myanmarscitizenship-law-an-analysis/
၆၁။ Disaggregated Data Collection, Analysis & Crisis Mapping Platform, The Armed Conflict
Location & Event Data Project
၆၂။ The Convention on the Rights of the Child: The children’s version 2020, https://
www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version
၆၃။ UNICEF annual report 2019, https://www.unicef.org/reports/annual-report-2019
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ဒုက္ခမ မပုံ
၆၄။ Beware the ‘Hunger’ to Access Indigenous Peoples’ Land and Resources for Post-COVID-19
Recovery, http://www.ipsnews.net/2020/07/beware-hunger-to-access-indigenous-peoplesland-resources-post-covid-19-recovery/
၃၃၃ Why Rural People? 2020 https://iirr.org/why-rural-people/
၆၆။ Constituation of the Republic of the Myanmar 2008, https://www.presidentoffice.gov.mm/en/sites/default/files/myanmarconstitution2008en.pdf
၃၃၃ WORLD REPORT ON DISABILITY 2019 https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/
report.pdf?ua=1
၆၈။ The 2014 Myanmar Population and Housing CensusTHEMATIC REPORT ON DISABILITY
https://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/4K_Disability_0.pdf
၆၉။ Children with disabilities Ensuring inclusive policy and action to provide access to services
https://www.unicef.org/myanmar/social-policy/children-disabilities
၇၀။ The 2014 Myanmar Population and Housing Census, http://themimu.info/census-data
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