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ေလးဆယ့်သံုး+ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝး  

၂၀၂၀ ခု8ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ မှ မတ်လ ၂၀ ရက်  

အစီအစဥ် အမှတ် ၄  

ေကာင်စီ၏ ဂBုထားမ#ကိ& လုိအပ်ေသာ လူFအခွင့်အေရး အေြခအေန 

  ြမန်မာ&ိုင်ငံ လူ-အခွင့်အေရး အေြခအေနအေပ6 
အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ အစီရင်ခံစာ *၊ ** 

  အတွင်းေရးမှ+းအဖွဲ. မှတ်ချက်  

 အကျဥ်းချuပ်  

ြမန်မာနိင်ငံ လူFအခွင့်အေရး အေြခအေနအေပL အထူးကုိယ်စားလှယ်၏ လက်ရိှ 

အစီရင်ခံစာသည် လူFအခွင့်အေရးေကာင်စီ ဆံုးြဖတ်ချက် ၄၀/၂၉ 8ှင့် အညီ တင်သွင်းြခင်း 

ြဖစ်သည်။ အစီရင်ခံစာသည် အထူးကုိယ်စားလှယ်၏ လ%ပ်ပိ%ငခွ်င်သ့က်တမ်းကာလအတွငး် 

လူFအခွင့်အေရး ကိစPရပ်များတွင် ြဖစ်ေပLတုိးတက်မQများကုိ ထငဟ်ပ်ေဖာ်ထုတ်ထားကာ 

ြမန်မာ8ုိင်ငံ လူFအခွင့်အေရးများ ေနာက်ထပ်ဖံွ6 7ဖိ8း9ိ%ငရ်နအ်တွက် အSကံြပuချက်များ 

ေပးထားသည်။  

 

  

  
 * လတ်တေလာ ြဖစ်ေပ*တိုးတက်မ0များကို ထင်ဟပ်ေစရန် အစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချိန် ေနာက်ပိုင်းတွင် 

တင်သွင်းသည်။  
 ** လက်ရှိအစီရင်ခံစာ၏ ေနာက်ဆက်တွဲများမှာ တင်သွင်းမ0 အေရးအသားြဖင့်သာ ရရှိထားသည့်အတိုင်း 

ြဖနE်ေဝထားသည်။  
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 ၁။ နိဒါန်း  

၁။  လူFအခွင့်အေရးေကာင်စီ ဆံုးြဖတ်ချက် ၄၀/၂၉ 8ှင့် အညီ တင်သွင်းေသာ လက်ရိှ 

အစီရင်ခံစာသည် ြမန်မာ8ုိင်ငံဆုိင်ရာ လူFအခွင့်အေရး အထူးကုိယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီ၏ 

၂၀၁၉ ခု8ှစ် မတ်လတွင် ေကာင်စီသုိF တင်သွင်းေသာ ယခင် အစီရင်ခံစာ (A/HRC/40/68)၊ 

၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဇွန်လ8ှင့် စက်တင်ဘာလများတွင် ေကာင်စီသုိF 8ှuတ်ြဖင့် တင်သွင်းခ့ဲသည့် 

ေနာက်ဆံုး အေြခအေနများ၊ 8ှင့် ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ေအာက်တိ%ဘာလ အေထေွထ ွ ညီလာခံသုိF 

တင်သွင်းေသာ အစီရင်ခံစာ (A/74/342) တုိF၏ ေနာက်ပုိင်း ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် 

ြဖစ်ေပLတုိးတက်မQများကုိ လZမ်းြခuံသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် သူမ၏ လ%ပ်ပိ%ငခွ်င်သ့က်တမ်း 

မကုန်ဆံုးမီ ေနာက်ဆံုး အစီရင်ခံစာ ြဖစ်သည်။  

၂။ ြမန်မာအစုိးရက အထူးကုိယ်စားလှယ်8ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မQများကုိ Bုတ်သိမ်း 

ခ့ဲေသာ်လည်း သ?မသည ် 8ုိင်ငံရိှ လူFအခွင့်အေရး ကိစPရပ်များကုိ ေြဖရှင်း8ုိင်ရန် ထိေတွ\ 

လုပ်ေဆာင်မQများကုိ ဆက်လက် +ကိuးပမ်းခ့ဲသည်။ သ?မသည ် ၂၀၂၀ ခု8ှစ် ဇ8]ဝါရီလတွင် 

ြမန်မာ8ုိင်ငံသုိF သွားေရာက်ခွင့်ေတာင်းခ့ဲေသာ်လည်း ြငင်းပယ်ခံခ့ဲရသည်။ 1  သုိFရာတွင် 

ေတွ\ဆံုေဆွးေ8ွး8ုိင်ေရးအတွက် အခွင့်အလမ်းများကုိ ဆက်လက် ရှာေဖွခ့ဲသည်အ့ေနြဖင် ့

သ?မသည ်အစုိးရထံ ေမးခွန်းများကုိ ေပးပုိFခ့ဲေသာ်လည်း တုနF်ြပန်မQ ရရိှခ့ဲြခင်း မရိှပါ။2 

၃။ အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် ဇ8]ဝါရီလ ၁၅ ရက်မှ ၁၇ ရက်အတွင်း ထုိင်း8ုိင်ငံ8ှင့် 

ဇ8]ဝါရီလ ၁၇ ရက်မှ ၂၃ ရက်အတွင်း ဘဂTလားေဒ့ရ်ှ 8ုိင်ငံများသုိF သွားေရာက်ခ့ဲသည်။ 

ခရီးစဥ်ေချာေမွ\ေအာင် ကူညီသည့်အတွက် 8ှစ်8ုိင်ငံအစုိးရများကုိ သ?မက 

ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ထုိင်း8ုိင်ငံတွင် သ?မသည ် ကုလသမဂb8ှင့် ြမန်မာ8ုိင်ငံ 

လူFအခွင့်အေရးကိစPများ လုပ်ကုိင်ေနေသာ အစုိးရမဟုတ်သည် ့ အဖဲွ\အစည်းများ8ှင့် 

ေတွ\ဆံုခ့ဲသည်။ ဘဂTလားေဒ့ရ်ှတွင် သ?မသည ် ဒါကာ8ှင့် ေကာက်စ်ဘဇားcမိu\များ၌ 

အစုိးရအရာရိှများ၊ ကုလသမဂbBံုးများ8ှင့် ေတွ\ဆံုခ့ဲသည်။ သ?မသည ် ေကာက်စ်ဘဇားရိှ 

ဒုကdသည်စခန်းများသုိF သွားေရာက်ခ့ဲcပီး ဒုကdသည်များ၊ အရပ်ဘက် လ?ထ%အဖဲွ6အစညး်များ၊ 

ဒုကdသည်ေရးရာ တုနF်ြပန်မQအတွက် လုပ်ေဆာင်ေနေသာ အစုိးရမဟုတ်ေသာ 

အဖဲွ\အစည်းများ8ှင့် ေတွ\ဆံုခ့ဲသည်။ သ?မသည ်ကုလသမဂb၏ ြမန်မာ8ုိင်ငံဆုိင်ရာ 8ုိင်ငံအဆင့် 

အလုပ်အဖဲွ\8ှင့် ဗီဒယိီ% ကွန်ဖရင့် လုပ်ေဆာင်ခ့ဲသည်။  

၄။ အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် သ?မ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့် သက်တမ်းအတွင်း  ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ 

လတ်တေလာ သမုိင်း၌ အေရးပါေသာ အချိန်ကာလများကုိ ြဖတ်သန်းခ့ဲရေSကာင်း 

ေလ့လာမိသည်။  ၂၀၁၄ ခု8ှစ် သ?မ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့် အပ်8ှင်းြခင်းခံရစဥ်က သူ8ှင့် 

အြခားသူများသည် အထူးသြဖင့် ဒီမုိကေရစီ ြပuြပင်ေြပာင်းလဲေရး 8ှင့် ပတ်သက်၍ 

+ကီးမားေသာ အေကာင်းြမင် စိတ်ထားရိှခ့ဲသည်ကုိ ြပန်ေြပာင်း သတိရမိသည်။ (ြမနမ်ာ) 

8ုိင်ငံအတွင်း သွားေရာက်ခွင့်ကိ% ရLMိခ့ဲcပီး အစုိးရ၊  အရပ်ဘက် လ?ထ%အဖဲွ6အစညး်များ၊ 

ကုလသမဂb၊ 8ုိင်ငံတကာ အသုိင်းအဝုိင်းတုိF8ှင့် ပွင့်လင်းစွာ ေြပာဆုိေဆွးေ8ွးမQများရိှခ့ဲသည်။ 

သံုး8ှစ်တာကာလအတွင်း ရန်ကုန်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ရခုိင်၊ ကရင်8ှင့် မွန် 

ေဒသများသုိF ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF် သွားလာ8ုိင်ခ့ဲcပီး လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်ခံရသူများ၊ 
  

 1  ေနာက်ဆက်တွဲ ၁ ကိုHကည့်  
 2  ေနာက်ဆက်တွဲ ၂ ကိုHကည့်  
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ဖံွ\cဖိuးေရးစီမံကိန်းများေSကာင့် သက်ေရာက်ခံရသည့် လူထုများ၊ ြပည်တွင်း ေနရပ်စွန်Fခွာ 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ရသူများ (IDPs)၊ 8ှင့် ေထာင်များတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရသူများ  

အပါအဝင် ကျယ်ြပနF်သည့် သက်ဆုိင်သူအမျိuးမျိuး ေတွ\ဆံုခ့ဲသည်။  

၅။  ၂၀၁၄ ခု8ှစ် သူမ၏ တာဝန်ကုိ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်အခါ ထုိစဥ်က 

ကျေရာက်လာေတာ့မည့် ၂၀၁၅ ေရွးေကာက်ပဲွ8ှင့်ပတ်သက်၍ ေရွးေကာက်ပဲွ လုပ်ငန်းစဥ် 

ြဖစ်ေပLတုိးတက်မQ8ှင့် ေရွးေကာက်ပဲွ မတုိင်မီ ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQများကုိ ထည့်သွင်းရန် 

ေကာင်စီ၏ ဆံုးြဖတ်ချက် ၂၅/၂၆ 8ှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာ အကူအညီ၊ စွမ်းရည်ဖံွ\cဖိuးေရး 

တုိးတက်မQ8ှင့် ဦးစားေပးမQအတွက် စံချိန်စံiွန်းများသတ်မှတ်ရန် ေတာင်းဆုိမQ ပါဝင်သည့် 

၂၀၁၆ ခု8ှစ် မတ်လတွင် ချမှတ်ေသာ ေကာင်စီဆံုးြဖတ်ချက် ၃၁/၂၄ တုိFက  သူမ၏ တာဝန်ကုိ 

ကျယ်ြပနF်ေစခ့ဲသည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်သည်  အစုိးရ8ှင့် မjေဝခ့ဲသည့် ယခင်က 

အSကံြပuချက်များအေပL အေြခခံသည့် ပူးတဲွ စံချိန်စံiွန်း သတ်မှတ်ချက်များ မူSကမ်းကုိ 

ြပင်ဆင်ေရးဆဲွခ့ဲcပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အချိန်ဇယားကုိ အဆုိြပuခ့ဲသည်။ သူမသည် 

အချိu\ေသာ စံချိန်စံiZန်းများအေပL အစုိးရ၏ ထိေတွ\လုပ်ေဆာင်မQများရိှခ့ဲေSကာင်း သတိြပuမိ 

ခ့ဲေသာ်လည်း ြဖစ်ေပLတုိးတက်မQများကုိ အကနF်အသတ်8ှင့်သာ လုပ်ေဆာင်8ုိင်ခ့ဲေSကာင်း 

ေတွ\ရိှမိသည်။ ထုိFအြပင် ြမန်မာ8ုိင်ငံကုိ လူFအခွင့်အေရးများ အေပL ကာကွယ်ရန်၊ 

ေလးစားရန်8ှင့် ေဖာ်ေဆာင်ရန် လက်ေတွ\ကျေသာ နည်းလမ်းများ8ှင့် ပတ်သက်သည့် 

အSကံြပuချက်များကုိ သူမအေနြဖင့် ထပ်ေလာင်းေပးခ့ဲေသာ်လည်း အနည်းငယ်သာ 

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်8ုိင်ခ့ဲေSကာင်း ေလ့လာရမိသည်။  

၆။ အထူးကုိယ်စားလှယ်၏ သက်တမ်းကာလအတွင်း ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် 

အတုိင်းအတာ8ှင့် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာတုိFမှာ ထပ်မံချဲ6ထငွ ် ေဖာ်ြပရနပ်င ် မလုိအပ်ေတာ့ေချ။ 

၂၀၁၆ ခု8ှစ် ေအာက်တုိဘာလအတွင်း ရခုိင်ေြမာက်ပုိင်းတွင် ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ 

အSကမ်းဖက်မQေနာက်ပုိင်းတွင် အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် ထုိေနရာသုိF သွားေရာက်ခ့ဲသည်။ 

သ?မသည ် ေကာက်စ်ဘဇားသုိFလည်း  ပထမဆံုးအ+ကိမ်သွားေရာက်ခ့ဲcပီး စစ်တပ် 

စစ်ဆင်ေရးမှ ထွက်ေြပးလာသူများ8ှင့် ေတွ\ဆံုခ့ဲသည်။ လံုြခuံေရး တပ်ဖဲွ\များ၏ 

လက်တွင်းတွင် သူတုိF ခံစားခ့ဲရေသာ ရက်စက်Sကမ်းSကuတ်မQများကုိ Sကားသိခ့ဲရcပီးေနာက် 

သ?မသည ် ရခုိင်တွင် မညသ်ည်အ့ရာများ ြဖစ်ပျက်ခ့ဲသည်ကုိ စံုစမ်းေလ့လာေရးအတွက် 

ေကာ်မရှင်တရပ်ဖဲွ\စည်းရန်8ှင့် ကချင်8ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်များရိှ အေြခအေနများအေပL 

အထူးအစည်းအေဝးေခLယူရန် လူFအခွင့်အေရးေကာင်စီကုိ အSကံြပuခ့ဲသည်။ ေကာင်စီက 

ဆံုးြဖတ်ချက် ၃၄/၂၂ တွင် ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် စွပ်စဲွခံထားရသည့် စစ်တပ်8ှင့် 

လံုြခuံေရးတပ်ဖဲွ\များ၏ လက်တေလာ လူFအခွင့်အေရး ချိuးေဖာက်မQများ8ှင့် မတရား 

လုပ်ေဆာင်မQများအေပL အချက်အလက် 8ှင့် အေြခအေနများ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန် 

လွတ်လပ်ေသာ 8ုိင်ငံတကာ အချက်အလက်ရှာေဖွေရး မစ်ရှင်ကုိ လုပ်ပုိင်ခွင့်ေပးကာ 
ဖဲွ\စည်းခ့ဲသည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်က လူမျိuးသုဉ်းသတ်ြဖတ်မQ ြဖစ်8ုိင်ေချ 

အေထာက်အထားများ ေတွ\ရိှခ့ဲသည့် ၂၀၁၇ ခု8ှစ် Sသဂုတ်လ ၂၅ ရက်မှ စတင်သည့် 

ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းတွင် ကျlးလွန်ခ့ဲေသာ အလွန်အကmံ အSကမ်းဖက်မQ 

ထပ်မံြဖစ်ပွားcပီးေနာက် သ?မသည ် လူFအခွင့်အေရးေကာင်စီအား တာဝန်ခံမQ ယ8nရားကုိ 

ဖဲွ\စည်းတည်ေဆာက်ရန် အSကံြပuခ့ဲသည်။ ြမန်မာ8ုိင်ငံအတွက် လွတ်လပ်ေသာ 

စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး ယ9Nရားကုိ ၂၀၁၈ ခု8ှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ေကာင်စီ ဆံုးြဖတ်ချက် ၃၉/၂ 

ြဖင့် ဖဲွ\စည်းတည်ေထာင်ခ့ဲcပီး  ၂၀၁၉ ခု8ှစ်  ဩဂုတ်လတွင် လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ခ့ဲသည်။ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် ကုလသမဂbကုိလည်း ယင်း၏ ရခုိင်8ှင့်ပတ်သက်သည့် 
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လုပ်ေဆာင်မQများအေပL လွတ်လပ်ေသာ စံုစမ်းစစ်ေဆးမQြပuလုပ်ရန် ေတာင်းဆုိခ့ဲသည်။ 

၂၀၁၉ ခု8ှစ်အေစာပုိင်းတွင် Gert Rosenthal က သံုးသပ်မQ လုပ်ခ့ဲသည်။  

၇။  ၂၀၁၇ ခု8ှစ် စက်တင်ဘာမှစ၍ ကုလသမဂb လံုြခuံေရး ေကာင်စီသည် ြမန်မာ8ုိင်ငံ8ှင့် 

ပတ်သက်၍ အ+ကိမ်+ကိမ်ေဆွးေ8ွးမQများ လုပ်ခ့ဲသည်၊ ၂၀၁၈ ခု8ှစ် ဧcပီလတွင် ြမန်မာ8ှင့် 

ဘဂTလားေဒ့ရ်ှသုိF သွားေရာက်ခ့ဲcပီး ထုိသွားေရာက်မQများေနာက်ပုိင်းတွင် အေြခအေနအပL 

ေSကညာချက်တစ်ေစာင် ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ သုိFရာတွင် အေြခအေနကုိ ေြဖရှင်းရန် အားလံုး 

သေဘာတူညီမQကုိ ြပသသည့် ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရန် ညီiွတ်မQ မရိှေသးသည့်အေပL 

အထူးကုိယ်စားလှယ်မှ စိတ်ပျက်ခ့ဲရသည်။ သ?မက လံ%ြခံ8ေရးေကာငစ်မီM ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ 

အေြခအေနကုိ 9ိ%ငင်တံကာရာဇဝတ်မQများဆိ%ငရ်ာတရားSံ%းသုိF လZဲေြပာင်းရန် သုိFမဟုတ် 

ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင်  8ုိင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မQများ ကျlးလွန်ခ့ဲသည်ဟု စွပ်စဲွခံရသူများကုိ 

တရားစီရင်ရန် 8ုိင်ငံတကာ ခံုBံုးတစ်ခုကုိ တည်ေထာင်ရန် 8ုိင်ငံတကာ အသုိင်းအဝုိင်းကုိ 

ထပ်မံေတာင်းဆုိခ့ဲသည်။  

၂။ လူ-အခွင့်အေရး အေြခအေန 

 က။ ဒီမိုကေရစီ အဝန်းအဝိုင်း  

၈။  ၂၀၁၅ ခု8ှစ်တွင် ြမန်မာ8ုိင်ငံသည် အထင်ကရ ဒီမုိကေရစီ ေရွးေကာက်ပဲွကုိ 

ကျင်းပခ့ဲcပီး အမျိuးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲွ\ချuပ် (NLD) အစုိးရ တက်လာခ့ဲသည်။ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်က အစုိးရသစ်လက်ေအာက်တွင် ကျယ်ြပန်Fပွင့်လင်းလာေသာ 

ဒီမုိကေရစီ အဝန်းအဝုိင်း LMိလာမည်ဟု ေမjာ်မှန်းခ့ဲေသာ်လည်း  ြဖစ်မလာေသးေပ။  

 ၁။ အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွ  

၉။  ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် ေနာက်ထပ်တစ်+ကိမ် အေထွေထွ ေရွးေကာက်ပဲွ 

နီးလာြပန်cပီြဖစ်သည်။ ပွင့်လင်းြမင်သာမQ၊ အားလံုးပါဝင်မQ၊ လွတ်လပ်cပီး တရားမjတမQ 

စသည့် 8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများ ြပည့်မီှေစရန် ေရွးေကာက်ပဲွအတွက် ေြဖရှင်းရမည့် 

ကိစPရပ် အများအြပား ရိှေနသည်။  

၁၀။  ေရွးေကာက်ပဲွ အထိ8ှင့် ေရွးေကာက်ပဲွ အတွင်းတွင် အချက်အလက်များကုိ လူတုိင်းက 

ရှာေဖွ8ုိင်ရန်၊ ရရိှ8ုိင်ရန်8ှင့် ဘက်စံုြဖစ်ေစရန် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းေသာ ေဆွးေ8ွးြငင်းခံုမQများ 

အတွက် ေနရာ ကျယ်ြပနF်လာေစရန် အထူးအားထုတ်+ကိuးပမ်းမQများ လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ 

သုိFရာတွင် အထူးကုိယ်စားလှယ်က ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQလုပ်ရန် အ+ကိမ်+ကိမ် 
ေတာင်းဆုိေသာ်လည်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ခွင့်၊ စုBံုးခွင့်8ှင့် အသင်းအပင်း 
ဖဲွ\စည်းခွင့်တုိFကုိ စုိးမုိးေသာ ဥပေဒမူေဘာင်များမှာ 8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်း8ှင့် 

ကုိက်ညီမQမရိှပဲ ဆက်လက်ရိှေနcပီး လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ခွင့်ကုိ ပိတ်ဆုိFေနဆဲြဖစ်သည်။ 

တရားဝင် ထုတ်ေဖာ်ခွင့်8ှင့် ဒီမုိကေရစီ လQပ်ရှားမQများကုိ ရာဇဝတ်မQ ြပuထားေသာ 

ဥပေဒများေအာက်တွင် သတင်းသမားများ၊ လQပ်ရှားတက်Sကွသူများ၊ 8ှင့် အြခားသူများမှာ 

ဆက်လက်cပီး အေရးယူခံေနရသည်၊ အြပစ်ေပးခံေနSကရသည်။ ထုိFအြပင် ၂၀၁၃ ခု8ှစ် 

ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၇၇ ေအာက်တွင် အမိနF်ထုတ်ြပန်ချက်အရ ရခုိင်8ှင့် 

ချင်းြပည်နယ်များရိှ cမိu\နယ် ကုိးခုတွင် မုိဘုိင်းအင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မQများကုိ လံုးဝ 

ရပ်ဆုိင်းထားြခင်းြဖင့် အခွင့်အေရးများ ရပုိင်ခွင့်ကုိ ထိခုိက်ေစသည်။ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် ဤသတ်မှတ်ြပဌာန်းချက်အား 8ုိင်ငံ၏ အြခားေနရာများတွင် 

သတင်းအချက်အလက် 8ှင့် လူထု ေဆွးေ8ွးချက်များကုိ ဖိ8ိှပ်ရန် အသံုးြပuလာမည်ကုိ 
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စုိးရိမ်သည်။ ဥပေဒမူေဘာင်ကုိ အထူးသြဖင့် ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒ၊ ၁၉၀၈ ခု8ှစ် 

မတရားအသင်း အက်ဥပေဒ၊ ၂၀၁၁ ခု8ှစ် cငိမ်းချမ်းစွာ စုေဝးခွင့်8ှင့် cငိမ်းချမ်းစွာ 

စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊ ၁၉၈၂ ခု8ှစ် 8ုိင်ငံသား ဥပေဒ8ှင့် ရာဇသတ် ဥပေဒများမှ 

ပုဒ်မများအား အေရးေပLလုိအပ်ချက်အေနြဖင့် ြပင်ဆင်ရမည်။  

၁၁။  ေရွးေကာက်ပဲွကာလအတွင်းတွင် ြပည်သူအားလံုးသည် သူတုိF၏ ပါဝင်ပုိင်ခွင့်၊ 

အေရွးချယ်ခံပုိင်ခွင့်8ှင့် မဲေပးပုိင်ခွင့် တုိFကုိ ကျင့်သံုးခွင့် ရိှရန် အလွန်အေရး+ကီးသည်။ ၂၀၁၀ 

ခု8ှစ် 8ုိင်ငံေရး ပါတီများ မှတ်ပံုတင်ြခင်းဥပေဒအရ 8ုိင်ငံသား အြပည့်ြဖစ်သူများသာ 

8ုိင်ငံေရးပါတီဖဲွ\စည်းခွင့်ရိှcပီး 8ုိင်ငံသား အြပည့်ြဖစ်သူများ8ှင့် 8ုိင်ငံသား 

ြပuြခင်းခံရသူများသည်သာ 8ုိင်ငံေရး ပါတီဝင် ြဖစ်ခွင့်ကုိ ေပးထားသည်။ 

ခဲွြခားဆက်ဆံမQရိှေသာ 8ုိင်ငံသားြဖစ်မQဥပေဒ8ှင့် ယင်းအေပL တရားလက်မ့ဲ ကျင့်သံုးမQများ၏ 

ရလာဒ်အြဖစ် ေဖာ်ြပခ့ဲေသာ ဥပေဒသည် 8ုိင်ငံသားြဖစ်မQဆုိင်ရာ အေထာက်အထားများ 

ရရိှရန် မလုိအပ်ေသာ အခက်အခဲများ Sကuံရသည့် ဘာသာေရး8ှင့် လူမျိuးစု 

လူနည်းစုအဖဲွ\ဝင်များ အထူးသြဖင့် မွတ်စလင်များအေပL သက်ေရာက်မQများ ရိှသည်။ 

ယင်းတုိFသည် Bုိဟင်ဂျာများ၏ လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖဲွ\စည်းခွင့်8ှင့် 8ုိင်ငံေရး 

ပါဝင်ခွင့်များကုိ အြပင်းထန်ဆံုး သက်ေရာက်မQ ြဖစ်ေစသည်။  

၁၂။  Bုိဟင်ဂျာ အများစုမှာ ၂၀၁၅ ေရွးေကာက်ပဲွ မတုိင်မီကပင် မဲေပးပုိင်ခွင့် မရိှပဲ 

ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် ကျန်ရိှေနသူများမှာလည်း ယခု8ှစ် ေရွးေကာက်ပဲွ မတုိင်မီတွင် အများစုမှာ 

မဲေပးပုိင်ခွင့် မရိှပဲ ရိှေနသည်။ ြမန်မာ8ုိင်ငံနယ်စပ်အြပင်ဘက်တွင် ဒုကdသည် 

တစ်သန်းေကျာ်မှာ ေရွးေကာက်ပဲွတွင် ပါ၀င်ခွင့် မရိှပဲ ရိှေနသည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်အား 

သက်ဆုိင်သူများက ပဋိပကd သက်ေရာက်မQ ဧရိယာများ အထူးသြဖင့် ရခုိင်8ှင့် ချင်းြပည်နယ် 

ေတာင်ပုိင်း၊ 8ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းတုိFတွင် မဲေပး8ုိင်မည့် အေြခအေန ရိှမရိှ8ှင့် 

ပတ်သက်၍ စုိးရိမ်ေSကာင်း အ+ကိမ်+ကိမ် အသိေပးခ့ဲcပီး ယင်းသည် တုိင်းရင်းသား8ှင့် 

ဘာသာေရး လူနည်းစုများအား အချိuးမမjစွာ သက်ေရာက်ေစလိမ့်မည် ဟု ေြပာဆုိSကသည်။ 

အစုိးရအေနြဖင့် ြပည်သူလူထု၏ +ကီးမားေသာ အစိတ်အပုိင်းအား 8ုိင်ငံေရး 

အခွင့်အေရးများကုိ  ဆက်လက်ြငင်းဆုိ၍ မရ8ုိင်ေပ။ မဲေပးပုိင်ခွင့်8ှင့် အားလံုးအတွက် 

ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်ေစရန် ဥပေဒမူေဘာင်ကုိ ြပင်ဆင်ရမည်ြဖစ်cပီး 8ုိင်ငံတဝှမ်းလံုးတွင် 

မဲBံုများ ဖွင့်လှစ်8ုိင်ရန် အာမခံရမည်။ ေနရာ တစ်စံုတစ်ခုတွင် လံုြခuံေရး စုိးရိမ်မQ ရိှပါက 

လူတစ်ဦးချင်း မဲေပးသည့် တြခားနည်းကုိ ြဖစ်ေစရှာေဖွ၍ မဲဆ8tရှင်များအားလံုး သူတုိF၏ 

မဲကုိ ထည့်ခွင့်ရေစရန် အာမခံချက်ေပးရမည်။ ေရွးေကာက်ပဲွအတွင်းတွင် မဲBံုများကုိ 

လွတ်လပ်ေသာ ေဒသခံ8ှင့် 8ုိင်ငံတကာ ေစာင့်Sကည့်ေလ့လာသူများ8ှင့် 

မီဒီယာများအားဖွင့်လှစ်ထားေပးcပီး လွတ်လပ်ေသာ၊ ယံုSကည်8ုိင်ေလာက်ေသာ၊ မjတေသာ 

8ှင့် cငိမ်းချမ်းေသာ မဲBံုများ ြဖစ်ေစရန် အာမခံချက် ေပးရမည်။  

 ၂။ အမုန်းစကား၊ အမျိuးသားေရးဝါဒ8ှင့် အများ+ကိuက်ဝါဒ  

၁၃။ အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် အထူးသြဖင့် လူမQ မီဒီယာများတွင် 

ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF်8ှင့် အ+ကီးအကျယ် စုိးရိမ်ဖွယ်ြဖစ်ေနလျက် ရိှေနေသးေသာ 

အSကမ်းဖက်မQ၊ ခဲွြခားဆက်ဆံမQ၊ 8ှင့် အမုန်းစကားများ ကုိ လQံေဆာ်သည့် ေြပာစကားများ 

ကိစPအေပL အ+ကိမ်+ကိမ် သတိေပးခ့ဲcပီး ြဖစ်သည်။ ဤအမုန်းစကားများကုိ 

ဆနF်ကျင်BQတ်ချရန်မှာ အစုိးရ၏ တာဝန်ြဖစ်ေသာ်လည်း ထုိသုိF လုပ်ေဆာင်ေနြခင်း 

မရိှေသးေပ။ Facebook တွင် မှားယွင်းမQမရိှေသာ ေဖာ်ြပချက်များကုိ လZမ်းြခuံသိမ်းကျuံး 
တားြမစ်မQ8ှင့် အလုိအေလျာက် ြဖuတ်ချမQများကုိ အသံုးြပuြခင်းြဖင့် အလွန်အကmံ 
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ထိန်းချuပ်မQများ လုပ်ေဆာင်ေနေSကာင်း အထူးကုိယ်စားလှယ်အား အသိေပးချက်များ 

ဆက်လက်ရရိှေနသည်။ သုိFရာတွင် တချိန်တည်းမှာပင် အSကမ်းဖက်မQ၊ ခဲွြခားဆက်ဆံမQ8ှင့် 

အမုန်းစကား လQံ\ေဆာ်မQြဖစ်ရပ်များ အွန်လုိင်းတွင် ထိန်းချuပ်မQ အားနည်းေသာ ြဖစ်ရပ်များ 

ရိှေနေSကာင်း အစီရင်ခံမQများ ရိှေနသည်။ “အမုန်းစကား ဆနF်ကျင်မQ ဥပေဒ” မူSကမ်းကုိ 

ြပဌာန်းရန် ြပည်ထဲေရး ဝန်+ကီးဌာနက ဦးစားေပးထားေSကာင်းလည်း သတင်းရရိှထားသည်။ 

ကျယ်ြပန်Fလွန်းစွာ အဓိပvာယ်ဖွင့်ဆုိထားေသာ  ”အမုန်းစကား” ကုိ ေြဖရှင်းရန် 

နည်းလမ်းအြဖစ် ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်း8ှင့် ရာဇဝတ်ေSကာင်းဆုိင်ရာ အြပစ်ေပး 
အေရးယူမQများအေပL မီှတည်ထားြခင်းအားြဖင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ခွင့်ကုိ ဥပေဒက 

ေနာက်ထပ် ကနF်သတ်မQ ြပuမည်ကုိ သ?မက စုိးရိမ်သည်။ ဤချဥ်းကပ်မQသည် 8ုိင်ငံတကာ 

လူFအခွင့်အေရး ဥပေဒများ8ှင့် ကုိက်ညီြခင်းမရိှေပ။ ထုိအစား အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် 

ခဲွြခားဆက်ဆံမQ၊ ရန်လုိမQ သုိFမဟုတ် အSကမ်းဖက်မQတုိFအား လQံ\ေဆာ်ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစေသာ 

8ုိင်ငံသားြဖစ်မQ၊ လူမျိuးေရး သုိFမဟုတ် ဘာသာေရး ဆုိင်ရာ အမုန်းပွားမQများကုိ တားြမစ်သည့် 

Rabat လုပ်ငန်းအစီအစဥ်8ှင့် အညီ ခဲွြခားဆက်ဆံမQ ဆနF်ကျင်ေရး ဥပေဒကုိ ြပဌာန်းရန် 

အပါအ၀င် ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF် အေရးယူေဆာင်ရွက်မQများ ြပuလုပ်ရန် အစုိးရအား 

ထပ်မံေတာင်းဆုိလုိက်သည်။  

၁၄။ အမျိuးသားေရး၊ အစွန်းေရာက်မQ8ှင့် အများ+ကိuက် ဝါဒ အေြခြပu ေြပာဆုိမQများ 

ြမင့်တက်လာြခင်းသည် လူFအခွင့်အေရး8ှင့် တုိက်Bုိက်ဆန်Fကျင်ေနcပီး လူမျိuးစု8ှင့် ဘာသာေရး 
လူနည်းစုများ အေနြဖင့်  ထုိေြပာဆုိမQများက ၎င်းတုိFအေပL အSကမ်းဖက်မQ၊ ခဲွြခားဆက်ဆံမQ၊ 

8ှင့် အမုန်းတရားများ ေသွးထုိးလQံေဆာ်လာမည်ကုိ တcပိuင်တည်း စုိးရိမ်မိသည်။ 

ထုိေြပာဆုိချက်များသည် အရပ်ဘက် လူထု အဖဲွ\အစည်းများ8ှင့် လူFအခွင့်အေရး 

တက်SကွလQပ်ရှားသူများကုိ cခိမ်းေြခာက်လျက်ရိှေနcပီး သူတုိFအား မိမိဘာသာ 

ဆင်ဆာတည်းြဖတ်ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစသည်။ အစုိးရအေနြဖင့် ထုိေြပာဆုိချက်များအား 

လူသိရှင်Sကား ဆနF်ကျင်တုနF်ြပန်ရန် တာဝန်ရိှcပီး ယင်းတုိFအစား ဗဟုဝါဒ၊ သည်းခံမQ8ှင့် 

အားလံုးပါဝင်မQတုိFကုိ ြမyင့်တင်ရမည်။ ဤအေSကာင်းအရာကိစP8ှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာ8ှင့် 

လူမQမီဒီယာများ၏ အခန်းကTဍကုိ အထူးကုိယ်စားလှယ်က အသိအမှတ်ြပucပီး 

ယင်းတုိFအေနြဖင့် အြပuသေဘာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ မတူကဲွြပားမQ 8ှင့် စဥ်းစားေတွးေခLချက် 

လမ်းဖွင့်မQများကုိ ြမyင့်တင်ရန် +ကိuးပမ်းသင့်သည်။  

 ၃။ 8ုိင်ငံေရး ပါေသာ ဖမ်းဆီးမQများ8ှင့် အြပစ်ေပးအေရးယူမQများ  

၁၅။  ၂၀၂၀ ခု8ှစ် ဇ8]ဝါရီလေရာက်ချိန်တွင် ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် 8ုိင်ငံေရး အကျဥ်းသား ၆၄၇ 

ဦးရိှေSကာင်း အစီရင်ခံထားသည်။ ၇၃ ဦးမှာ ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရcပီး ၁၄၁ ဦးမှာ 

ထိန်းသိမ်းခံထားရcပီး အမQရင်ဆုိင်ေနရကာ ၄၃၃ ဦးမှာ ြပင်ပမှ အမQရင်ဆုိင်ေနSကရသည်။ 

အမျိuးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲွ\ချuပ် အစုိးရ အာဏာရချိန်မှစ၍ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် 8ုိဝင်ဘာလအထိ 

စစ်တပ်အရာရိှများက လQပ်ရှားတက်Sကွသူများ၊ သတင်းသမားများ၊ ဘာသာေရး 

ေခါင်းေဆာင်များ၊ အ8ုပညာရှင်များ8ှင့် 8ုိင်ငံေရး ပါတီဝင်များ အပါအ၀င် လူေပါင်း ၉၆ ဦးကုိ 

အမျိuးမျိuးေသာ ဥပေဒများေအာက်တွင် အသေရဖျက်မQေပါင်း ၄၇ မQြဖင့် စဲွဆုိထားေSကာင်း 

အစီရင်ခံချက်များရိှသည်။ အလားတူကာလအတွင်းတွင် လZတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ8ှင့် 

သူတုိF၏ လုပ်ေဖာက်ကုိင်ဖက်များက လZတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များအား 

အသေရဖျက်မQအတွက် လူပုဂbိuလ် ၃၇ ဦးကုိ တရားစဲွဆုိထားသည်။ ၂၀၁၆ မတ်လမှ ၂၀၁၉ 

ခု8ှစ် 8ုိဝင်ဘာလအတွင်း လZတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ8ှင့် သူတုိF၏ ကုိယ်စားလှယ်များက 

၎ငး်တုိF၏ တာဝန်များ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်မQကုိ ေဝဖန်သည်ဟူေသာ စွပ်စဲွချက်ြဖင့် လူ ၃၀ 
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အေပLတွင် အမQေပါင်း ၂၂ မQကုိ စဲွဆုိထားခ့ဲသည်။ ဤသုိFေသာ 8ုိင်ငံေရးပါသည့် အြပစ်ေပး 
အေရးယူမQများကုိ အဆံုးသတ်ရမည်။  

၁၆။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် 8ုိဝင်ဘာလတွင် ကရင်နီ လူငယ်ေြခာက်ဦးကုိ ၂၀၁၇ ခု8ှစ် 

8ုိင်ငံသားများ၏ ပုဂbိuလ်ဆုိင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်8ှင့် ပုဂbိuလ်ဆုိင်ရာ လံုြခuံေရး ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈ (ဃ) 

ေအာက်တွင် ကယားြပည်နယ်၊ လိွuင်ေကာ်cမိu\နယ် တရားBံုးက အလုပ်Sကမ်း8ှင့် ေထာင်ဒဏ် 

ေြခာက်လ ချမှတ်ခ့ဲသည်။ သူတုိFသည် ဗုိလ်ချuပ်ေအာင်ဆန်း Bုပ်ထု တည်ေဆာက်ြခင်းကုိ 

ဆနF်ကျင်ခ့ဲcပီး ကယားြပည်နယ် ဝန်+ကီးချuပ်8ှင့် စီမံကိန်း8ှင့် ဘTာေရးဝန်+ကီးတုိFသည် 

8ုိင်ငံေရး ရာဇဝတ်သားများြဖစ်ေSကာင်း၊ တုိင်းရင်းသား စည်းလံုးညီiွတ်ေရး၏ 

ရန်သူြဖစ်ေSကာင်း ေSကညာချက် ထုတ်ခ့ဲသည်ဟု သိရိှခ့ဲရသည်။ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်အေနြဖင့် ထုိြဖစ်ရပ်သည် အခွင့်အေရး အများအြပားကုိ ချိuးေဖာက်မQ 

ြဖစ်သည့်အေပL စုိးရိမ်cပီး သူတုိFအား လZတ်ေပးရန် 8ှင့် cငိမ်းချမ်းစွာ ဆ8tြပသူများအား 

ဖမ်းဆီးြခင်းကုိ ရပ်တနF်ရန် ေတာင်းဆုိသည်။  

၁၇။  ကရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 8ှင့် ေြမယာအခွင့်အေရး ကာကွယ်သူ ေနာ်အုန်းလှသည် 

အြခားသံုးဦး8ှင့်အတူ cငိမ်းချမ်းစွာ စုေဝးြခင်း8ှင့် cငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ြခင်းဆုိင်ရာ 

ဥပဒ ပုဒ်မ ၁၉ ေအာက်တွင် ေနာက်တ+ကိမ် ေထာင်တစ်လ ချမှတ်ခံရသည်ဟု 

အထူးကုိယ်စားလှယ်က  သတင်းရရိှသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဧcပီလတွင် ေြမယာဆံုးBQံးမQကုိ 

ဆနF်ကျင်ခ့ဲေသာ ေရZြမစ8tီ အိမ်ယာစီမံကိန်း ေဒသခံများ8ှင့် ပူးေပါင်းခ့ဲcပီးေနာက် ေနာ်အုန်းလှ 

အဖမ်းခံခ့ဲရသည်။ ဆ8tြပပဲွ ခွင့်ြပuချက် ေတာင်းခံလZာတွင် သ?မ၏ အမည် 

ပါဝင်ြခင်းမရိှေSကာင်း စွပ်စဲွခံရcပီးေနာက် အဖမ်းခံရြခင်းြဖစ်သည်။  ဤဥပေဒ၏ 

အလွန်အကmံ ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးြဖစ်ေနေသာ လုိအပ်ချက်များကုိ ြပင်ဆင်ရမည်၊ တရားစဲွဆုိမQကုိ 

Bုတ်သိမ်းcပီး ေနာ်အုန်းလှအား လZတ်ေပးရမည်။  

၁၈။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဧcပီလတွင် တပ်မေတာ်ဟု ေခLေသာ ြမန်မာ စစ်တပ်ကုိ 

သေရာ်ေလှာင်ေြပာင်သည့် သBုပ်ေဖာ်ချက်8ှင့် ေနာက်ပုိင်းတွင် အွန်လုိင်းတွင် ပျံ\8ံှFခ့ဲသည့် 

အတွက် ခွပ်ေဒါင်းမျိuးဆက် သံချပ်အဖဲွ\ အဖဲွ\ဝင်များြဖစ်သည့် ေကခုိင်ထွန်း၊ ေဇယျာလွင်၊ 

ပုိင်cဖိuးမင်း၊ ပုိင်ရဲသီ၊ ေဇာ်လင်းထွဋ်၊ စုစ8|ာြမင့်8ှင့် cငိမ်းချမ်းစုိး တုိFအေပL 

တရားမjတမQမရိှသည့် အြပစ်ေပး အေရးယူမQကုိ ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှသည်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင်  အဖဲွ\ဝင် သံုးဦးသည် ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ေအာက်တွင် 

အသေရဖျက်မQကုိ ကျlးလွန်ေSကာင်း ဗုိလ်တေထာင် cမိu\နယ်တရားBံုးက ဆံုးြဖတ်ခ့ဲသည်။ 

အဖဲွ\ဝင်ေလးဦးမှာ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ြဖင့် မရမ်းကုန်းcမိu\နယ် တရားBံုးက ေထာင်ဒဏ်ေြခာက်လ 

ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရcပီး ြဖစ်သည်။ အသေရဖျက်မQ စဲွချက်များအြပင် ၂၀၁၉ ခု8ှစ် 

8ုိဝင်ဘာလတွင် အဖဲွ\ဝင် ေြခာက်ဦးအေနြဖင့် ရာဇသတ်+ကီး ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) အရ 

ဗုိလ်တေထာင် cမိu\နယ်တရားBံုးက ေထာင်ဒဏ်တစ်8ှစ် ချမှတ်ခံရcပီး ငါးဦးမှာ အလားတူ 

စဲွဆုိမQြဖင့် မရမ်းကုန်းLMိ အြခားတရားBံုးတစ်Bံုးက ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခ့ဲcပီး ြဖစ်cပီး အနိမ့်ဆံုး 

ေထာင်ဒဏ် ၂ 8ှစ် ကျခံရမည်ြဖစ်သည်။ ေဇယျာလွင်၊ ပုိင်ရဲသူ8ှင့် ပုိင်cဖိuးမင်းတုိFမှာ ဧရာဝတီ 
တုိင်းေဒသ+ကီးရိှ အြခားcမိu\နယ် တရားBံုးတစ်ခုတွင် ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ြဖင့် 

တရားရင်ဆုိင်ေနရဆဲ ြဖစ်သည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်က သေရာ်ေလှာင်ေြပာင်ြခင်းမှာ 

ရာဇဝတ်မQ မဟုတ်သည့်အတွက် သူတုိFအား ချက်ချင်းလZတ်ေပးရန် 8ှင့် 

တရားစဲွဆုိမQအားလံုးကုိ Bုတ်သိမ်းရန်  ေတာင်းဆုိသည်။  တခုတည်းေသာ 

လုပ်ေဆာင်မQအတွက် မတူညီေသာ cမိu\နယ်တရားBံုးများတွင် လူပုဂbိuလ်များ အများအြပား 
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တရားရင်ဆုိင်ရြခင်းသည် တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ဥပေဒသများ8ှင့် ဆနF်ကျင်ေနေSကာင်း 

သ?မက မှတ်ချက်ြပuသည်။ သူတုိFအေနြဖင့် မjတေသာ တရားစီရင်ခံပုိင်ခွင့်ကုိ ရရိှေစရမည်။  

၁၉။ သတင်းစာဆရာ ေဆွဝင်း၊ ရဲနီ၊ ေအာင်မင်းဦး 8ှင့် ရဲSကည်ြမင့်တုိF အားလံုးသည် 

သက်ဆုိင်ရာ ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒ၊ မတရားသင်း ဥပေဒ၊ 8ှင့် ရာဇသတ် ဥပေဒများ 

အသီးသီးေအာက်တွင် တရားစဲွဆုိြခင်းကုိ ဆက်လက် ရင်ဆုိင်ေနSကရသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် 

ေအာက်တုိဘာလတွင် ရာဇသတ် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ေအာက်တွင် ေရှ\ေန ဦး+ကီးြမင့်၊ 

ြမန်မာ စစ်တပ် ဗုိလ်+ကီးေဟာင်း ေနမျိuးဇင် 8ှင့် ကဗျာဆရာ ေစာေဝတုိFကုိ ဧcပီလအတွင်းက 

တနသTာရီတုိင်းေဒသ+ကီး၊ ေကာ့ေသာင်းcမိu\နယ်တွင် ဖဲွ\စည်းပံု အေြခခံ ဥပေဒြပင်ဆင်ေရးကုိ 

ေထာက်ခံေသာ လူထုစုေဝးပဲွတွင် ြပuလုပ်ခ့ဲေသာ မှတ်ချက်များအတွက် အသေရဖျက်မQြဖင့် 
စစ်တပ်က တရားစဲွဆုိထားသည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်က ထုိလူပုဂbိuလ်များအေပL 

စဲွဆုိထားချက်များကုိ Bုတ်သိမ်းေပးရန် ေတာင်းဆုိသည်။  

 ခ။ ေြမယာအခွင့်အေရး၊ စီးပွားေရး@ှင့် လူCအခွင့်အေရး  

၂၀။  အထူးကုိယ်စားလှယ် လုပ်ပုိင်ခွင့် ကာလအတွင်း ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် စီးပွားေရး 

ဝန်းကျင်များ ထု8ှင့် ထည်8ှင့် ေြပာင်းလဲခ့ဲသည်။ အဓိက ကျေသာ အေSကာင်းရင်းများမှာ 

ရင်း8ီှးြမyuပ်8ံှမQ8ှင့် ဖံွ\cဖိuးတုိးတက်ေရးအတွက် အခွင့်အလမ်းများကုိ ဖွင့်လှစ်ေပးေသာ 

စီးပွားေရး လွတ်လပ်ခွင့်ေပးြခင်း8ှင့် စီးပွားေရး ပိတ်ဆုိFမQများ ဖယ်ရှားြခင်းတုိF ြဖစ်သည်။ 

ယင်းသည် လူအများအြပားကုိ အကျိuးခံစားခွင့်ြဖစ်ေစသည်မှာ သံသယရိှစရာ 

မလုိေသာ်လည်း ရိှေနဆဲြဖစ်ေသာ လူFအခွင့်အေရး ကိစPရပ်များကုိလည်း ပုိမုိ 
ဆုိးဝါးေစခ့ဲသည်။ အစုိးရသည် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ၏ လူFအခွင့်အေရး ချိuးေဖာက်မQများ 
အပါအဝင် ယင်း၏ နယ်ေြမေပLတွင် ရိှေသာ ြပည်သူအားလံုး၏ လူFအခွင့်အေရးကုိ 

ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရိှသည်။ လက်ရိှတွင် ြမန်မာ8ုိင်ငံရိှ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများကုိ 

အုပ်ချuပ်စီမံေသာ ဥပေဒမူေဘာင်သည် ထုိတာဝန် ထမ်းေဆာင်8ုိင်မQကုိ ပျက်ကွက်ေစသည်။ 

တcပိuင်တည်းမှာပင် ေြမြပင်ေပLရိှ လက်ေတွ\အေြခအေနများသည် BQတ်ေထွးမQကုိ 

ပုိမုိအားြဖည့်ေပးေနcပီး စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ လူFအခွင့်အေရးများအေပL 

သက်ေရာက်ေနေသာ ေဘးထွက်အ8nရာယ်မှာ ပုိမုိ တုိးများလာခ့ဲသည်။  

၂၁။  အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် 8ုိင်ငံတလZားရိှ အ+ကီးစား ဖံွ\cဖိuးေရး စီမံကိန်းများ8ှင့် 

စက်မQ လုပ်ငန်းများ၏ ြပင်းထန်ေသာ သက်ေရာက်မQကုိလည်း ေလ့လာခ့ဲသည်။ 

ြဖစ်ရပ်အများအြပားသည ် သက်ေရာက်ြခင်းခံရေသာ လူထုအသုိင်းအဝုိင်းများ8ှင့် +ကိuတင် 

ေဆွးေ8ွးအSကံယူမQ မရိှပဲ ြဖစ်ပွားခ့ဲcပီး ရလာဒ်အြဖစ် ေြမယာ ဆံုးBQံးမQ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ပျက်စီးမQ၊ အဓမ} ေနရာေရZ\ေြပာင်းမQများ 8ှင့် ဆနF်ကျင်သူများအေပL ေ8ှာက်ယှက်ထိပါးြခင်း၊ 

ဖိ8ိှပ်ြခင်း၊ 8ှင့် အSကမ်းဖက်မQများအထိပင် ြဖစ်Sကသည်။  

သ?မအေနြဖင့် ပုိးသတ်ေဆးများြဖင့် ြမစ်များကုိ ညစ်ညမ်းေစသည့် မုိင်ေပါင်းများစွာ 

ရှည်လျားေသာ ရပ်ရွာပုိင် ေြမများကုိ အသံုးြပuထားသည် ့ ကချင်ြပည်နယ်မှ 

ငှက်ေပျာစုိက်ခင်းများဆီသုိF သွားေရာက်ခ့ဲြခင်းကုိ ြပန်လည်သတိရမိသည်။ ြမစ်ဆံု8ှင့် 

သံလွင်ေရကာတာများ၊ သီလဝါ8ှင့် ေကျာက်ြဖl အထူးစီးပွားေရး ဇံုများ၊ လက်ပံေတာင်း 

ေSကးနီထုတ်လုပ်ေရး၊ ေရZကုက~ိu ကာစီ8ုိ၊ တီဂျစ် စွမ်းအင် စက်Bံု၊ အယ်လ်ဖာ 

ဘိလပ်ေြမစက်Bံု၊ 8ှင့် ြမန်မာ8ုိင်ငံကုိ ြဖတ်သန်းသွားေသာ ေရနံ8ှင့် သဘာဝဓါတ်ေငွ\ 

ပုိက်လုိင်းတုိFအေပL ကန့်ကွက်မQ8ှင့် လူထု ဆနF်ကျင်မှuများ ရိှေနခ့ဲသည်။ ယင်းစီမံကိန်းများ 
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ဝန်းကျင်တွင် ပွင့်လင်းြမင်သာမQ နည်းပါးေနြခင်း8ှင့် စီမံကိန်းများ ပုိမုိများြပားလာေနမQက 

လူထုအား အစုိးရအေပL ယံုSကည်မQ ကျဆင်းေစcပီး ဤစီမံကိန်များမှ ၎င်းတုိFအေနြဖင့် 

အကျိuးခံစားခွင့်ရမည့်သူများ ြဖစ်သည်ဆုိသည့်အေပL ယံုSကည်မQ အနည်းငယ်သာ ရိှသည်။ 

ဤအေြခအေနသည် အထူးသြဖင့် တုိင်းရင်းသား ြပည်နယ်များတွင် ဆက်လက် 

ကျန်ရိှေနသည်။ လက်ရိှအချိန်အထိ ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ အားလံုးပါဝင်cပီး အခွင့်အေရးများကုိ 

ေလးစားေသာ ချဥ်းကပ်မQြဖင့် ဖံွ\cဖိuးတုိးတက်ေရးကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အစုိးရက 

ပျက်ကွက်ေနေသးသည်။ ဤကိစPကုိ အေရး+ကီး ဦးစားေပးအြဖစ် လုပ်ေဆာင်ရန် 

ကျန်ရိှေနေသးသည်။  

 ၁။ ေြမယာ အခွင့်အေရး  

၂၂။  ယင်းသည် အထူးကုိယ်စားလှယ်၏ သက်တမ်းတေလjာက်လံုးတွင် 

ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်ြဖစ်ရာ ေြမယာပုိင်ဆုိင်ခွင့် ေမးခွန်းသည် ြမန်မာ8ုိင်ငံအတွက် အေရး+ကီးမQ 

အြမင့်မားဆံုး ကိစPတစ်ခုအြဖစ် ကျန်ရိှေနသည်။ ေြမသိမ်းဆည်းမQ ြဖစ်ရပ်များအေပL ေရရှည် 

ရိှလာခ့ဲသည့် အြငင်းပွားမQများမှာ ယခုထိတုိင် မေြဖရှင်း8ုိင်ပဲ မSကာေသးမီှက ဥပေဒမူေဘာင် 

ြဖစ်ေပL တုိးတက်မQများက ပုိမုိဆုိးရွားလာေစသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် 

ေြမယာသိမ်းဆည်းြခင်း စွပ်စဲွချက် ြဖစ်ရပ်သစ်များကုိ အစီရင်ခံမQများ ဆက်လက်ရိှေနသည်။ 

ေြမယာသံုးစဲွပုိင်ခွင့်များကုိ ၂၀၁၆ ခု8ှစ် အမျိuးသားေြမယာသံုးစဲွမQ မူဝါဒတွင် ေဖLြပထားcပီး 

မူဝါဒ8ှင့် အညီ အမျိuးသား ေြမယာဥပေဒကုိ ြပဌာန်းရန် အSကံြပuထားသည်။ အစုိးရမှာ 

ထုိအSကံြပuချက်ကုိ ယခုတုိင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း မရိှေသးေပ။  

၂၃။  ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ေြမယာသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်း8ှင့် 

ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒသည် လံုြခuံစွာ ေြမယာအသံုးြပuပုိင်ခွင့်ကုိ 

ေဘးအ8nရာယ် ပုိြဖစ်ေစသည်။ ထုိဥပေဒသည် BQတ်ေထွးေသာ ေြမယာသံုးစဲွမQ 

လက်ေတွ\အေြခအေန8ှင့် ြမန်မာ8ုိင်ငံရိှ ေရZ\ေြပာင်းမQများကုိ ထင်ဟပ်8ုိင်ြခင်းမရိှပဲ 

“အများြပည်သ?၏ အကျိuး” အတွက် ေြမယာများကုိ အစုိးရက သိမ်းယူ8ုိင်သည ် ဟုဆုိသည့် 

ကျယ်ြပနF်ေသာ ေယဘူယျ သတ်မှတ်ချက် ပါရိှေနသည်။ ယင်းသည် ၂၀၁၅ ခု8ှစ် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သက်ေရာက်မQ ဆန်းစစ်ချက် လုပ်ငန်းစဥ်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ 

ေြမယာသိမ်းဆည်းြခင်း အတွက် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ8ှင် မည်မjကုိက်ညီသည် ဆုိသည်မှာ 

ရှင်းလင်းမQ မရိှပဲ စီးပွားေရး၊ လူမQေရး8ှင့် ယဥ်ေကျးမQ အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ 8ုိင်ငံတကာ 

သေဘာတူစာချuပ်ေအာက်တွင် အဓမ}သိမ်းယူမQများကုိ တားြမစ်ထားချက် အပါအဝင် 

နိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်လည်း ြပည့်မီြခင်း မရိှေပ။  

၂၄။  မိBုိးဖလာ8ှင့် ရပ်ရွာပုိင် ေြမယာများ အသံုးြပuမQ အခွင့်အေရးအတွက် လံုေလာက်ေသာ 

ဥပေဒဆုိင်ရာ ကာကွယ်မQ မရိှြခင်းေSကာင့် ကုမvဏီများ၊ စစ်တပ်8ှင့် အြခားသူများ၏ 

အြမတ်ထုတ်မQကုိ ခံရ8ုိင်cပီး အခွင့်အေရးများကုိ ချိuးေဖာက်ေနသည်။ ၂၀၁၇ 8ှင် ၂၀၁၈ 

ခု8ှစ်များတွင် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်၊ ေြမBုိင်း စီမံခနF်ခဲွမQ ဥပေဒ ေအာက်တွင် 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသ+ကီး မအူပင်cမိu\နယ်မှ လယ်သမား ၂၉ ဦးကုိ Orchard ကုမvဏီက 

တရားစဲွဆုိခ့ဲေSကာင်း အထူးကုိယ်စားလှယ်က သတင်းေပးပုိFချက်ကုိ ရရိှခ့ဲသည်။ 

လယ်သမားများမှာ ၁၉၉၁ ခု8ှစ်ကတည်းက ကုမvဏီက သိမ်းယူထားခ့ဲသည် ဆုိေသာ 

ေြမေပLတွင် ထွန်ယက်ခ့ဲSကသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဧcပီလတွင် 8ုိင်ငံေတာ်၏ အတုိင်ပင်ခံ 

ပုဂbိuလ်ခရီးစဥ်အတွင်း ရွာသူတစ်ဦးြဖစ်သူ စိမ့်စိမ့်စုိးမှ လယ်သမားများ၏ အမQကုိ 

ထုတ်ေဖာ်တင်ြပcပီးေနာက်တွင် ကုမvဏီက သူမကုိ  8ုိင်ငံသားများ၏ ပုဂbိuလ်ဆုိင်ရာ 
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လွတ်လပ်ခွင့်8ှင့် ပုဂbိuလ်ဆုိင်ရာ လံုြခuံေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၈ (စ) ေအာက်တွင် ေနာက်ထပ် 

တရားစဲွဆုိခ့ဲသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် စက်တင်ဘာလတွင် လယ်သမား ၁၁ ဦးသည် ေြမလွတ်၊ 

ေြမလပ်၊ ေြမBုိင်း စီမံခနF်ခဲွမQ ဥပေဒေအာက်တွင် ေထာင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခံခ့ဲရသည်။ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်က သူတုိFကုိ ချက်ချင်း လZတ်ေပးရန်8ှင့် သူတုိF၏ ေြမယာများ 

ြပန်လည်ေပးအပ်ရန် သုိFမဟုတ် လံုေလာက်ေသာ ေလျာ်ေSကးေငွများ ေပးအပ်ရန် 

ေတာင်းဆုိသည်။  

၂၅။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ်တွင် ကယားြပည်နယ် ဒီေမာဆုိcမိu\နယ်မှ သူတုိF၏ ေြမယာများကုိ 
ထွန်ယက်Sကေသာ လယ်သမား ၂၁ ဦးကုိ စစ်တပ် တပ်ဖဲွ\ဝင်တစ်ဦးက ၁၉၄၇ ခု 

ြပည်သူပုိင်ပစPည်း ကာကွယ်ေရး ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ (၁) ေအာက်တွင် မမှန်မကန် 

လုပ်ေဆာင်ေSကာင်း တုိင်Sကားခ့ဲသည်။ ထုိေြမမှာ လွန်ခ့ဲသည့် 8ှစ် ၃၀ အSကာက စစ်တပ်က 

သိမ်းဆည်းထားခ့ဲcပီး ြဖစ်သည်ဆုိကာ ၎င်းတုိFထဲမှ လယ်သမား ဆယ့်8ှစ်ဦးမှာ 

ရာဇသတ်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၃၇ ေအာက်တွင် ရာဇဝတ်ေSကာင်းဆုိင်ရာ ေကျာ်နင်းမQ ြဖင့် ထပ်ဆင့် 

တရား ရင်ဆုိင်ေနSကရသည်။ ကယားြပည်နယ်အတွင်းမှာပင် လိွuင်ေကာ်cမိu\နယ် အတွင်းတွင် 

စစ်တပ်တပ်ဖဲွ\ဝင် တစ်ဦးက လယ်သမား ၂၀ ဦးကုိ ရာဇသတ်ဥပေဒ8ှင့် ၁၉၃၇ ခု8ှစ် 

ြပည်သူပုိင် ပစPည်း ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဥပေဒေအာက်တွင် အမQအမျိuးမျိuးြဖင့် 

စဲွဆုိထားသည်။  လယ်သမားအများအြပားသည် ၂၀၁၂ ခု8ှစ် လယ်ယာေြမ 

ဥပေဒေအာက်တွင် ထုိေြမအတွက် ေြမယာ သံုးစဲွခွင့် လက်မှတ်များ ရယူထားSကေသာ်လည်း 

စစ်တပ်က  သူတုိFသည် သိမ်းဆည်းထားေသာေြမကုိ အသံုးြပuသည်ဟု  ေြပာသည်။ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်က လယ်သမားများအေပL စဲွဆုိထားချက်များကုိ Bုပ်သိမ်းရန် 

ေတာင်းဆုိသည်။  

၂၆။ အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် အစုိးရအေနြဖင့် ေခတ်ေနာက်ြပန်ဆဲွ ဥပေဒြပuမQများကုိ 

ရပ်တနF်ရန် ထပ်မံ ေြပာဆုိသည်။ ြမန်မာ8ုိင်ငံသည် ေကျးလက်လူထု၏ အခွင့်အေရးများကုိ 

အကာအကွယ်ေပးသည့် ေြမယာဥပေဒများ လုိအပ်သည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်က 

ြမန်မာအစုိးရအေနြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာcပီး ေဆွးေ8ွးအSကံယူသည့် လုပ်ငန်းစဥ်မှ တဆင့် 

အမျိuးသား ေြမယာ အသံုးြပuမQ မူဝါဒ8ှင့် 8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများအေပL အေြခခံ၍ 

အမျိuးသား ေြမယာဥပေဒ တစ်ရပ် ေရးဆဲွေရးကုိ ဦးစားေပးရန် ေတာင်းဆုိသည်။ 

ထုိFေနာက်တွင်မှ ေြမယာသံုးစဲွမQ8ှင့် သိမ်းဆည်းမQတုိF8ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ပုိမုိကျယ်ြပန်Fသည့် 

ဥပေဒမူေဘာင်ကုိ တေြပးညီြဖစ်cပီး ရှင်းလင်းစွာ အမျိuးသား ေြမယာဥပေဒ၏ 

အခွင့်အေရးများ ြပဌာန်းချက်တွင် ြပင်ဆင် ထည့်သွင်းရန် ြဖစ်သည်။  

 ၂။ အချက်အလက် ကာကွယ်ေရး  

၂၇။  ၂၀၁၄ ခု8ှစ် အထူးကုိယ်စားလှယ်၏ လုပ်ပုိင်ခွင့် အစပုိင်း ကာလများတွင် 

ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် အင်တာနက် ထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက်မQမှာ ၁ ရာခုိင်8ှuန်း ဝန်းကျင်၌ရိှcပီး 

လက်ကုိင်ဖုန်း ထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက်မQမှာ ၅ ရာ8ှuန်း ရိှသည်။ ထုိအချိန်မှစ၍ 

ကိန်းဂဏန်းများမှာ တဟုန်ထုိးြမင့်တက်ခ့ဲသည်။ သတင်းအချက်အလက်8ှင့် ဆက်သွယ်ေရး 

က�ဍ လျင်ြမန်စွာ ဖံွ\cဖိuးတုိးတက်မQသည် အခွင့်အလမ်းအများအြပားကုိ 

ေဆာင်ယူလာခ့ဲေသာ်လည်း +ကီးမားေသာ လူFအခွင့်အေရး စုိးရိမ်မQများကုိလည်း 

ြမင့်တက်လာေစခ့ဲသည်။ ယင်းစုိးရိမ်မQများထဲမှ တစ်ခုမှာ အချက်အလက် ကာကွယ်မQ8ှင် 

ေနာက်ေယာင်ခံေစာင့်Sကည့်ြခင်းကုိ စီမံအုပ်ချuပ်သည့် ဥပေဒများ မBိှြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒသည် ရှင်းလင်းစွာ ြပဌာန်းထားသည့် အကဲြဖတ်ချက်များ မပါဘဲ 
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ဆက်သွယ်ေရး ကုမvဏီများ၏ လုပ်ေဆာင်မQများအေပL Sကပ်မတ်cပီး ဝန်ေဆာင်မQများ8ှင့် 

အချက်အလက်များကုိ အစုိးရက အလွန်အကmံ ကျယ်ြပနF်စွာ ထိန်းချuပ်မQကုိလည်း 

ခွင့်ြပuေပးေနသည်။  

၂၈။  ၂၀၁၅ ခု8ှစ်တွင် အစုိးရသည် လက်ကုိင်ဖုန်းသံုးသူများအတွက် သံုးစဲွသူ ကုိယ်ေရး 

အချက်အလက် မြဖစ်မေန ထည့်သွင်းရသည့် SIM ကဒ် မှတ်ပံုတင်ြခင်းကုိ စတင် 

မိတ်ဆက်ခ့ဲသည်။ ဥပေဒ8ှင့်အညီ အချက်အလက် Sကားြဖတ်ရယူရန် 8ုိင်ငံတကာ 

စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့် ေလျာ်ညီcပီး ရှင်းလင်းြပည့်စံုသည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ မရိှသည့်အြပင် 
ယင်းကုိ +ကီးSကပ်ရန် လွတ်လပ်ထိေရာက်ေသာ တရားေရးစံနစ် မရိှသည့်အတွက် 

ယင်းကိစPမှာ အလွန်ပင် စုိးရိမ်ဖွယ်ြဖစ်သည်။ မြဖစ်မေန မှတ်ပံုတင်ြခင်းသည် 

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ လူပုဂbိuလ်များ၏ ေရာက်ရိှေသာ ေနရာအား သင့်ေလျာ်ေသာ 

အတုိင်းအတာ8ှင့် လုိအပ်သေလာက်သာ ေဆာင်ရွက်သည့် အကဲြဖတ်ချက် မလုိအပ်ဘဲ 
စံုစမ်းရှာေဖွ8ုိင်သည့် စွမ်းရည်ကုိ ေဖLေဆာင်ေပးသည်။ ယင်းသည် ေနာက်ေယာင်ခံြခင်း၊ 

ဆင်ဆာတည်းြဖတ်ြခင်း၊ 8ုိင်ငံေရး အတုိက်အခံများကုိ ပစ်မှတ်ထားြခင်း၊ 8ှင့် လွတ်လပ်စွာ 

ထုတ်ေဖာ်ခွင့်ကုိ ဖိ8ိှပ်ကနF်သတ်ြခင်းများအတွက်လည်း အသံုးြပ88ုိင်သည့် 

အလားအလာရိှသည်။ ယင်းသည် ေဘးကင်းလံုြခuံမQ၊ အ8nရာယ်ကင်းမQ၊ ပုဂbလိက 

လွတ်လပ်ခွင့်၊ 8ှင့် အြခားေသာ အခွင့်အေရးများအေပL +ကီးမားေသာ ေဘးအ8nရာယ်အြဖစ် 

cခိမ်းေြခာက်ေနသည်။ ြမန်မာအစုိးရ၏ မှတ်ပံုတင်ထားေသာ SIM ကဒ် သံုးစဲွသူများ၏ ဇီဝ 

အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထား8ုိင်ရန် အမျိuးသား ေဒတာေဘ့စ် စတင်တည်ေထာင်ရန် 

အစီအစဥ်သည် ေနာက်ေယာင်ခံမQ၊ လံုြခuံေရးဆုိင်ရာ ချိuးေဖာက်မQ ေဘးအ8nရာယ် ြဖစ်8ုိင်ေချ 

ပုိမုိြမင့်မားလာမည်ြဖစ်သည့်အတွက် ေနာက်ထပ် အခွင့်အေရး ချိuးေဖာက်မQများ ပုိမုိ 

ြဖစ်လာ8ုိင်ေSကာင်း အထူးကုိယ်စားလှယ်မှ ထပ်ေလာင်း သတိေပးလုိက်သည်။  

၂၉။  ြမန်မာအစုိးရ၏ ဇီဝအချက်အလက်များ ပါဝင်မည်ြဖစ်သည့် စနစ်၏ 

အစိတ်အပုိင်းအြဖစ် ဒစ်ဂျစ်တယ် သက်ေသခံကဒ်ြပားများ လုပ်ေဆာင်ရန် အစီအစဥ် 

အေပLလည်း ထပ်မံ၍ စုိးရိမ်မိသည်။ အထူးသြဖင့် အချက်အလက် ကာကွယ်မQ ဥပေဒ 

မရိှသည့် အေြခအေနတွင် သတင်းအချက်အလက် မည်မjကုိ အသံုးြပuမည် 

သိမ်းဆည်းမည်ဆုိသည့်အေပLတွင် +ကီးမားေသာ အ8nရာယ်များ ရိှေနသည်။ ထုိFအြပင် 

ဤအစီအစဥ်များသည် Bုိဟင်ဂျာများ အပါအဝင် ေဘးဖယ်ခံထားရသည့် အုပ်စုများ၏ 

အခွင့်အေရးများ8ှင့် ေဘးကင်းလံုြခuံမQအေပL များစွာ စုိးရိမ်ဖွယ် ြဖစ်ေစသည်။ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် အားလံုးပါဝင်cပီး ကျယ်ကျယ်ြပန်Fြပန်F ေဆွးေ8ွး 

အSကံဥာဏ်ရယူသည့် လုပ်ငန်းစဥ်မှတဆင့် မရိှမြဖစ် လုိအပ်ေသာ အချက်အလက်ကာကွယ်မQ 

ဥပေဒမူေဘာင်  သတ်မှတ်ြပဌာန်းcပီးသည်အထိ ဤအစီအစဥ်များကုိ ဆုိင်းင့ံထားရန် 

အစုိးရအား အေရးေပL ေတာင်းဆုိသည်။ ပုိမုိ ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF် ဆုိပါက ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ 

လွတ်လပ်ေသာ တရားစီရင်ေရး8ှင့် 8ုိင်ငံသား ဥပေဒ ြပင်ဆင်ေရးဆဲွမQတုိFအားလံုးတုိFတွင် 

ပုဂbိuလ်ေရး အချက်အလက်များ ေကာက်ယူ သိမ်းဆည်းြခင်းသည် လူFအခွင့်အေရး8ှင့် 

ကုိက်ညီမQရိှေစရန် အာမံချက်ရိှရန် လုိအပ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် စီမံအုပ်ချuပ်ေရး စနစ်များ 

ဖံွ\cဖိuးတုိးတက်ေရးတွင် ပါဝင်သည့် ကုမvဏီများအေနြဖင့် လူFအခွင့်အေရး ချိuးေဖာက်မQ 

ေဘးအ8nရယ် +ကီးမားစွာ ရိှေနေZကာငး် သတိရိှေနရန်8ှင့် အကယ်၍ 

ယင်းေဘးအ8nရာယ်များသည် အလွန်+ကီးမားေSကာင်း ေတွ\ရိှရပါက ၎င်းတုိF၏ 

ဝန်ေဆာင်မQများ ေရာင်းချေရး ေလjာ့ချမQ အပါအဝင ် အချိန်ကုိက် ဆန်းစစ် ေစာင့်Sကည့် 

ကျင့်သံုးမQ (due diligence) ကုိပါ တင်းတင်းSကပ်Sကပ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။   
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 ၃။ သဘာဝ သယံဇာတများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်း  

၃၀။  အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ်လုပ်မQေSကာင့် 

လူFအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ Bုိက်ခတ်မQများ8ှင့်ပတ်သက်၍ေသာ်၎င်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ 

ပဋိပကd၏ ေြပာင်းလဲမQတွန်းအားများ 8ှင့် ရပ်ရွာအသုိင်းအဝန်းများ 8ှင့် ပတ်သက်၍ 
သက်ေရာက်မQများကုိေသာ်၎င်း လုပ်ပုိင်ခွင့်ကာလတေလျာက် အစီရင်ခံခ့ဲသည်။ ပဋိပကd 

ဧရိယာများအတွင်းရိှ သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ်လုပ်မQများအေပL 

စည်းကမ်းချမှတ်လုိက်နာေစမQများသည် အထူး ြပဿနာရိှေနဆဲ ြဖစ်cပီး အုပ်ချuပ်ေရး 

စိမ်ေခLမQကုိ +ကီး+ကီးမားမား ြဖစ်ေစေSကာင်း အထူးကုိယ်စားလှယ်မှ မှတ်ချက်ြပuသည်။ 

လက်နက်ကုိင် ပဋိပကdများတွင် ပါဝင်ေသာ အုပ်စုများအေနြဖင့် ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ 

သဘာဝသယံဇာတ Sကွယ်ဝမQအား တူးေဖLထုတ်လုပ်ြခင်းကုိ စိတ်ဝင်စားSကေသာေSကာင့် 

cငိမ်းချမ်းေရး ေဆွးေ8ွးညှိu8ိှuင်းမQများ၏ BQတ်ေထွးမQကုိ ထပ်မံြဖည့်စွက်ေပးေနသည်။  

၃၁။  8ုိင်ငံတဝှမ်း တာဝန်ခံမQ မရိှေသာ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မQ များေSကာင့် လူFအခွင့်အေရး 

ချိuးေဖာက်မQ အစီရင်ခံချက်များကုိ အထူးကုိယ်စားလှယ်မှ ဆက်လက် ရရိှေနသည်။ လူေပါင်း 

၇၀ ေကျာ် ေသဆံုးခ့ဲသည်ဆုိေသာ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဩဂုတ်လ အတွင်းက မွန်ြပည်နယ် 

ေပါင်cမိu\နယ်တွင် ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ ေြမcပိuမQမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများက 

ထုိေဘးအ8nရာယ်+ကီးသည် တာဝန်ခံမQ မရိှေသာ သဲတူးေဖာ်မQေSကာင့် ြဖစ်ရေSကာင်း 

ေြပာSကသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် 8ုိဝင်ဘာလတွင် မွန်ြပည်နယ် လZတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ 

ေတာင်းဆုိမQများ ြပuလုပ်ခ့ဲေသာ်လည်း ဤဆုိးရွားြပင်းထန်ေသာ ြဖစ်ရပ်အေပL 

စံုစမ်းစစ်ေဆးမQ လုပ်ေဆာင်ြခင်း မရိှေသးေပ။ ရှမ်းြပည်နယ်အေရှ\ပုိင်း 

တာချီလိတ်ခBုိင်အတွင်းမှ တ8ုိင်တပုိင် လယ်သမားများမှာ ေဒသတွင်းရိှ ေရZေမှာ်များ၏ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သက်ေရာက်မQရလာဒ်များေSကာင့် ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် 

အတင်းအSကပ် ေရZ\ေြပာင်းခံခ့ဲSကရသည်။ ခွင့်ြပuချက် မရိှပဲ လုပ်ကုိင်ေနSကသည်ဆုိသည့် 

ကုမvဏီများက ေရZေမှာ် အညစ်အေSကးများကုိ  အနီးရိှ ေချာင်းများ8ှင့် ြမစ်အတွင်း 

စွနF်ပစ်ခ့ဲSကသြဖင့် သူတုိF လယ်ေြမများအတွင်း စီးဝင်ခ့ဲသည်။ လယ်သမားများမှာ 
ေလျာ်ေSကးရရိှခ့ဲြခင်းမရိှပဲ လံုေလာက်ေသာ စံချိန်စံiZန်း8ှင့်အညီ သူတုိF၏ 

ရှင်သန်ေနထုိင်ခွင့်ကုိလည်း ြပင်းထန်စွာ ထိခုိက်သွားခ့ဲသည်။  

၃၂။  ြမန်မာ8ုိင်ငံရိှ အုပ်ချuပ်ေရး မူေဘာင်သည် တာဝန်ခံမQ ရိှေသာ 

သတ�uတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးကုိ ပ့ံပုိးြခင်း မရိှေသးေပ။ ခက်ခဲBQတ်ေထွးမQ၊ Bုိးစင်းရှင်းလင်းမQ 

မBိှြခင်း8ှင့် မူဝါဒများ၊ ဥပေဒများ 8ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ အSကား တသမတ်တည်း 

မBိှြခင်းတုိFက ဥပေဒေရးရာ မေသချာမေရရာမQကုိ ြဖစ်ေစသည်။ ထုိမjသာမက အစုိးရသည် 

အထူးသြဖင့် ြပည်နယ်8ှင့် တုိင်းေဒသ+ကီး အဆင့်များသည် တည်ရိှေနေသာ ပတ်ဝန်းကျင်8ှင့် 

လူမQေရးဆုိင်ရာ စည်းမျဥ်းများ စုိးမုိးမQရိှေစေရး ြပuလုပ်ရန်ကုိပင် အရင်းအြမစ်များ8ှင့် 

နည်းပညာစွမ်းရည် အကနF်အသတ် ရိှေနသည်။ ဤအေနအထားကုိ ကုမvဏီများက 
အခွင့်ေကာင်းယူလျက်ရိှေနcပီး ၎င်းတုိFအေနြဖင့် 8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiွန်းများကုိ 

လုိက်နာေစရမည်။ အထူးကုိယ်စားလည်မှ အစုိးရအေနြဖင့် တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မQကT 

ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမQများ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေရးအား ဦးစားေပးလုပ်ငန်းစဥ်အြဖစ် 

ရိှေနေစေရး ေသချာေစရန် တုိက်တွန်းသည်။ သ?မက ၂၀၁၅ ခု8ှစ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

သက်ေရာက်မQ ဆန်းစစ်ချက် နည်းလမ်းကုိ တစုိက်မတ်မတ်၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမQ ရိှရိှ၊ 

အာဏာသက်ဝင်ေစေသာ လုိအပ်ချက်တရပ်အြဖစ် ြပuလုပ်ေပးရန် အစုိးရကုိ 

ေတာင်းဆုိသည်။ ဂုဏ်သိကdာ8ှင့်အညီ သက်ရှင်ေနထုိင်8ုိင်မQဘဝတစ်ခုကုိ ြဖစ်ေစေသာ 

အေြခခံ အခွင့်အေရးများအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အြမင်ေပါင်းစံုကုိ 
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တဲွဖက်ယူေဆာင်ေပးေသာ သန်စွမ်းကျန်းမာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တခု ရရိှ8ုိင်ခွင့်ကုိ 

သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မQ၏ သက်ေရာက်မQများထံမှ ကာကွယ်ေပးရမည်။  

၃၃။  ဤက�အတွင်း ပွင့်လင်းြမင်သာမQ8ှင့် တာဝန်ခံမQကုိ ြမင့်တင်ေပးသည့် 

အြပuသေဘာေဆာင်ေသာ နည်းလမ်းများ ြဖစ်သည့် တွငး်ထက်ွသယံဇာတ 

တ?းေဖာ်ထ%တ်လ%ပ်သည့ ်လ%ပ်ငနး်များ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမQ ေဖာ်ေဆာငေ်ရး (Extractive Industries 

Transparencey Initiatives, EITI) တွင် ြမန်မာ8ုိင်ငံ ဆက်လက်ပါဝင်ေနြခင်းကုိ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်က ေတာင်းဆုိသည်။ ယင်းက သတင်းအချက်အလက် ရပုိင်ခွင့်8ှင့် 
ကုစားခွင့်တုိF အပါအဝင် အခွင့်အေရးများ ပုိမုိကျယ်ြပနF်စွာ ရရိှကျင့်သံုး8ုိင်ေရးကုိ 

ပ့ံပုိးေပးလိမ့်မည်။  အကျိuးခံစားခွင့် ပုိင်ဆုိင်သူများ8ှင့် ထင်ရှားသည့် လူထုလုပ်ငန်းများတွင် 

ယံုSကည်မQ ရရိှေသာ သုိFမဟုတ် ရရိှဘူးခ့ဲေသာ တစ်စံုတစ်ဦးဟု EITI က ဖွင့်ဆုိသည့် 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မQလုပ်ငန်းများမှ “8ုိင်ငံေရးအရ ေပLလွင်ထင်ရှားေသာ” ပုဂbိuလ်များ၏ 

သတင်းအချက်အလက်များကုိ ပုိမုိထုတ်ေဖာ်ရန် မSကာေသးမီက အစုိးရ၏ စတင် 

+ကိuးပမ်းချက်များကုိ သ?မက +ကိuဆုိသည်။  အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် အစုိးရအား EITI 

စံချိန်စံiွန်းများ8ှင့် အညီ ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ၊ တသမတ်တည်းြဖစ်ေသာ 8ှင့် 

သက်ဝင်အေကာင်အထည်ေဖL8ုိင်ေသာ အစီရင်ခံမQ လုိအပ်ချက်များကုိ အာမခံချက်ရိှေစရန် 

+ကိuးပမ်းအားထုတ်မQများအား ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားရန် ေတာင်းဆုိသည်။  

၃၄။  အဓိကကျေသာ က�ဍများတွင် အားနည်းချက်များ ရိှေနေသာ ေလာင်စာဆီ 8ှင့် 

ပတ်သက်သည့် ဥပေဒမူSကမ်းအေSကာင်း သတင်းအချက်အလက်များ ရရိှထားသည့်အတွက်   

အထူးကုိယ်စားလှယ်က စုိးရိမ်သည်။ ဥပေဒမူSကမ်းသည် ြမန်မာ့ ေရနံ8ှင့် 

သဘာဝဓါတ်ေငွ\လုပ်ငန်းအေနြဖင့် ကုန်သွယ်မQမိတ်ဖက်အြဖစ်ေရာ၊ 

စည်းမျဥ်းချမှတ်ထိန်းသိမ်းသူ အြဖစ်ပါ က�ဍ8ှစ်ရပ်တွင် ေနရာယူထားမQေSကာင့် 

ြဖစ်ေပLေနသည့် အကျိuးစီးပွား ပဋိပကdကုိ ေြဖရှင်းြခင်းမရိသည့်အြပင် လက်ရိှ ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ 

ေရရှည်တည်တ့ံေသာ ဖံွ\cဖိuးတုိးတက်မQ အစီအစဥ်ေအာက်ရိှ 8ုိင်ငံပုိင် 

စီးပွားေရးအေဆာက်အအံုများ ြပuြပင်ေြပာင်းလဲေရး အစီအစဥ်များ8ှင့်လည်း 

တသမတ်တည်းမရိှလှပါ။  ဥပေဒမူSကမ်းသည် EITI ေအာက်တွင် ြမန်မာက လုိက်နာရမည့် 

တာဝန်များ8ှင့်  တသားတည်း ြဖစ်ရမည် ့ သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ေဖာ်မQအေပL 

သတ်မှတ်ချက်များ ထည့်သွင်းရန်လည်း ပျက်ကွက်cပီး ပွင့်လင်းြမင်သာမQ8ှင့် တာ၀န်ခံမQ ကုိ 

တုိးတက်ေစရန် အားထုတ်ချက်များကုိ ြပင်းြပင်းထန်ထန်  ထိပါးေစသည်။ ထုိFအြပင် 

ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်း လူများ၏ နစ်နာခံစားရမQများကုိ တုိးပွားသွားရန် 

အ8nရာယ်ြဖစ်ေစ8ုိင်သည့် အြငင်းပွားဖွယ်ရိှသည့် ဘTာေငွခဲွေဝမQ ကိစPကုိလည်း 

၎င်းမူSကမ်းက ရည်iZန်းထားြခင်း မရိှေပ။ မSကာေသးမီ8ှစ်များက ရခုိင်ြပည်နယ်သည် 

အဓီကအားြဖင့် ယင်း၏ကမ်းလွန်ေရနံ8ှင့် သဘာဝဓါတ်ေငွ\သုိက်များေSကာင့် 8ုိင်ငံြခား 

ရင်း8ီှးြမyuပ်8ံှမQ၏ တစ်စံုတရာေသာ အစိတ်အပုိင်းကုိ ရရိှထားခ့ဲသည်။ သုိFေသာ်လည်း ရခုိင် 

ြပည်နယ်ရိှ ဆင်းရဲမဲွေတမQမှာ 8ုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ ပျမ်းမjြခင်းထက် 

များစွာြမင့်မားေနဆဲြဖစ်သည်။ ထိေရာက်ေသာ ဝင်ေငွခဲွေဝြခင်းကုိ တည်ေဆာက်ရန်မှာ 

cငိမ်းချမ်းေရးအတွက် မရိှမြဖစ်လုိအပ်သည်။ ထုိFအြပင် စီးပွားေရး။ လူမQေရး8ှင့် 

ယဥ်ေကျးမQဆုိင်ရာ 8ုိင်ငံတကာ သေဘာတူညီချက်ေအာက်တွင် အစုိးရအေနြဖင့် 

ခဲွြခားဆက်ဆံမQ မရိှပဲ သေဘာတူညီချက်အတွင်းရိှ အခွင့်အေရးများကုိ အာမခံရန် 

တာဝန်ရိှေSကာင်း အထူးကုိယ်စားလှယ်မှ အေလးအနက်ြပuေြပာသည်။ ထုိFအြပင် 
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ထိေရာက်ေသာ သာတူညီမjမQကုိ စီးပွားေရး မူဝါဒများ၊ ဘတ်ဂျက် ချထားမQများ 8ှင့် 

အရင်းအြမစ် ခဲွေဝမQများမှတဆင့် တုိးြမင့်ေစသင့်သည်။  

 ၄။ အထည်ချuပ် စက်Bံုများ  

၃၅။  ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဩဂုတ်လအတွင်းက ဧရာဝတီတုိင်းေဒသ+ကီး ပုသိမ်7မိ86ရိှ ြမန်မာ 

သုိးေမZးထုိးစက်Bံုတွင်ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် သပိတ်ေမှာက်မQတွင် ပါဝင်ခ့ဲမQေSကာင့် 

သပိတ်ေခါင်းေဆာင်8ှင့် အလုပ်သမားေရး လQပ်ရှားသူ ခု8ှစ်ဦးကုိ cငိမ်းချမ်းစွာ စုေဝးခွင့်8ှင့် 

cငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဆုိင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၉ ေအာက်တွင် 

တရားစဲွဆုိထားြခင်း8ှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံချက်များကုိ အထူးကုိယ်စားလှယ်မှ 
ရရိှထားသည်။ အလုပ်သမားများသည် အနိမ့်ဆံုး လုပ်ခလစာ မရရိှြခင်း၊ ခွင့်မရBိှြခင်း8ှင့် 

အိမ်သာသွားချိန်နားခွင့် မရရိှြခင်းတုိF ေနာက်ပုိင်းတွင် အလုပ်သမားများက စတင်ခ့ဲေSကာင်း 

သတင်းရရိှသည်။ အလုပ်ရှင်များက 8ှuတ်ြဖင့် ေစာ်ကားြခင်း၊  လိင်ဆုိင်ရာ ေစာ်ကားမQ 

ကျlးလွန်ြခင်းများလည်း ရိှသည်ဟု အချိu\က ေြပာသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် 8ုိဝင်ဘာလအတွင်း 

အလုပ်သမား ၄၀၀ ကုိ ရန်ကုန် တုိင်းေဒသ+ကီး အစုိးရBံုးများသုိF ဆနF်ကျင်ဆ8tြပရာတွင် 

ဦးေဆာင်ခ့ဲသည့်အတွက်  အလုပ်သမားေရး လQပ်ရှားသူ ငါးဦးကုိ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် 
ဒဏ်ေငွBုိက်ခ့ဲသည်။ ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ အထည်အလိပ် တင်ပုိFမQများ ြမင့်တက်လာေနcပီး 

8ုိင်ငံတလZားတွင် အထည်ချuပ်စက်Bံု အေြမာက်အများကုိ တည်ေဆာက်ရန် စီစဥ်ေနေSကာင်း 

သိရိှရသြဖင့် ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် အSကံဥာဏ်ရယူ8ီှးေ8ှာေသာ သံုးပွင့်ဆုိင် လုပ်ငန်းစဥ်မှ တဆင့် 

အလုပ်သမားေရးရာ စီမံခနF်ခဲွမQ8ှင့် ကာကွယ်မQများကုိ အားြဖည့်ရန် အေရး+ကီးေSကာင်း 

အထူးကုိယ်စားလှယ်က အေလးအနက်ထား ေြပာဆုိခ့ဲသည်။  

၃၆။  စီးပွားေရး၊ လူမQေရး8ှင့် ယဥ်ေကျးမQ ဆုိင်ရာ 8ုိင်ငံတကာ 

သေဘာတူစာချuပ်ေအာက်တွင် တရားမjတcပီး သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ 

အလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေနရပုိင်ခွင့်ကုိ အာမခံေပးရန် တာဝန်ရိှသည်။  ယင်းတွင် 

မjတညီမjေသာ လုပ်ခလစာ၊ ေဘးကင်းလံုြခuံcပီး ကျန်းမာေရး8ှင့် ညီiွတ်ေသာ 

အေြခအေနများ၊ တူညီေသာ အခွင့်အလမ်း၊ 8ှင့် အနားယူြခင်း၊ အလုပ်ချိန်များအေပL 

သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ ကနF်သတ်ချက်၊ 8ှင့် လစာြဖင့် ကာလအလုိက်8ှင့် 

အများြပည်သူအားလပ်ရက်များတွင် ခွင့်ရရိှမQ ခံစားခွင့်များပါဝင်သည်။ ြမန်မာ8ုိင်ငံသည် 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖဲွ\ (ILO) ၏ သေဘာတူညီချက် 

အများအြပားကုိလည်း လက်မှတ်ေရးထုိးထားcပီး ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် လZတ်ေတာ်က 

အနိမ့်ဆံုး အသက် သတ်မှတ်ချက် သေဘာတူညီချက် ၁၃၈ ကုိ လက်မှတ်ေရးထုိး 

အသက်ဝင်ေစခ့ဲသည်။ အလုပ်သမားများကုိ သူတုိF၏ အခွင့်အေရး8ှင့် ပတ်သက်၍ 

သင်Sကားေပးရမည်ြဖစ်cပီး အစုိးရသည် လွတ်လပ်စွာ စုBံုးခွင့်8ှင့် အသင်းအပင်း ဖဲွ\စည်းခွင့် 

8ှင့် အလုပ်သမားများကုိ ြမyင့်တင်ရန်8ှင့် အလုပ်အေြခအေနများ တုိးတက်ေစရန်အတွက် 

အလုပ်သမား အဖဲွ\အစည်းများ8ှင့် သမဂbများတွင် ပါဝင်လုပ်ေဆာင်8ုိင်ခွင့်များကုိ 

အကာအကွယ်ေပးရမည်။ အဓမ} လုပ်အား ခုိင်းေစမQ8ှင့် ကေလးလုပ်အား အသံုးြပuမQ 

အဆုိးဆံုး ပံုစံတုိF ပေပျာက်ေရးအတွက် ဆက်လက် +ကိuးပမ်းအားထုတ်သွားရမည်။ 

8ုိင်ငံြခား8ှင့် ြပည်တွင်း ကုမvဏီများသည် ကုလမသဂb၏ (လမ်းiZန် ဥပေဒသများ) 

“ကာကွယ်၊ ေလးစား 8ှင့် ကုစား” မူေဘာင်ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းြဖင့် သူတုိF၏ 

ကုန်ထုတ်ြဖန်FေဝမQ လမ်းေSကာင်းတေလျာက်တွင် စီးပွားေရး8ှင့် လူFအခွင့်အေရးအေပL 

လမ်းiZန်မူဝါဒများ8ှင့်အညီ လူFအခွင့်အေရးများကုိ ေလးစားေSကာင်း အာမခံချက် ေပးရမည်။  
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 ၅။ အချိန်ကုိက် ဆန်းစစ် ေစာင့်Sကည့် ကျင့်သံုးမQ (Due Deligience)  

၃၇။  ြမန်မာ8ုိင်ငံစီးပွားေရးဝန်းကျင်8ှင့် ဆက်8ွယ်ေသာ လူFအခွင့်အေရး ကိစPရပ်များ 

8ှင့်ပတ်သက်၍ လူFအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကျင့်ဝတ်ဥပေဒများအေပL အချိန်ကုိက် ဆန်းစစ် 

ေစာင့်Sကည့် ကျင့်သံုးမQ၏ အေရး+ကီးမQကုိ အထူးကုိယ်စားလှယ်အေနြဖင့် 

မီးေမာင်းထုိးြပလုိသည်။  ယင်းမှာ လမ်းiZန်မူများ8ှင့်အညီ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် 

လူFအခွင့်အေရးအား ေလးစားလုိက်နာရန် တာဝန်ရိှမQကုိ အဓိပvာယ်သက်ေရာက်ေစေသာ 

ထိေရာက်သည့် အချိန်ကုိက် ဆန်းစစ် ေစာင့်Sကည့် ကျင့်သံုးမQမှတဆင့် ြပuလုပ်ရန်ြဖစ်သည်။  

၃၈။  အချိန်ကုိက် ဆန်းစစ် ေစာင့်Sကည့် ကျင့်သံုးမQ လုပ်ငန်းစဥ်များတွင် ပဋိပကd 

သံုးသပ်ချက် ြပuလုပ်ြခင်း၊ သက်ေရာက်မQကုိ ရပ်ဆုိင်းရန် သုိFမဟုတ် ကာကွယ်ရန် 

သင့်ေလျာက်သည့် လုပ်ေဆာင်မQ ြပuလုပ်ြခင်း8ှင့် ဆုိးဝါးသက်ေရာက်မQ ရိှသည့် ေနရာများတွင် 

ပါ၀င်ေနပါက လက်ကျန် သက်ေရာက်မQများအား အခွင့်အလမ်းကုိ အသံုးြပu ေလျာ့ချြခင်း၊ 

ဆုိးဝါးသက်ေရာက်မQများကုိ ေြဖရှင်းရန်အတွက် အေရးယူေဆာင်ရွက်မQများ 

လုပ်ငန်းစဥ်များ၏ ထိေရာက်မQကုိ ေစာင့်Sကည့်ြခင်း8ှင့် ေဖLထုတ်တင်ြပရန်အတွက် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဆုိးဝါးသက်ေရာက်မQများကုိ မည်သုိF ကုိင်တွယ် ေြဖရှင်းသည်ကုိ 

သက်ဆုိင်သူများအား ဆက်သွယ် ေြပာြပြခင်း အပါအဝင် အမှန်တကယ်ရိှေနေသာ သုိFမဟုတ် 

ြဖစ်လာ8ုိင်ေချရိှေသာ လူFအခွင့်အေရးသက်ေရာက်မQများကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်း8ှင့် 

ဆန်းစစ်ြခင်းတုိF ပါဝင်ရမည်။ ထုိမjသာမက လမ်းiZန်ဥပေဒသများ8ှင့် အညီ 

လုပ်ငန်ခွင်အဆင့် မေကျနပ်မQ တုိင်Sကားေရး ယ9Nရားများကုိ တည်ေဆာက်ြခင်းမှ တဆင့် 

ဆုိးဝါးသက်ေရာက်မQများကုိ ကုစားေြပာင်းလဲပစ်ရန် အေရး+ကီးသည်။3 

၃၉။  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ ြပuလုပ်ြခင်းေSကာင့် အပါအဝင် လူFအခွင့်အေရး 

ချိuးေဖာက်မQများကုိ ဆနF်ကျင်ကာကွယ်ေပးရမည်မှာ အစုိးရ၏ တာဝန်ြဖစ်သည့်အတုိင်း 

အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် အစုိးရအား ဥပေဒ၊ မူဝါဒ 8ှင့် စီမံအုပ်ချuပ်မQ မူေဘာင်များကုိ 

အားေကာင်းေစြခင်းမှ တဆင့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ အSကား အချိန်ကုိက် ဆန်းစစ် 

ေစာင့်Sကည့် ကျင့်သံုးမQကုိ တွန်းအားေပးရန် ေတာင်းဆုိသည်။ ယင်းမှာ လက်ရိှ ရင်း8ီှးြမyuပ်8ံှမQ 

မူဝါဒ သံုးသပ်ချက် ၏ ေနာက်ခံ အေနအထားတွင်လည်း ပါဝင်သည်။ အချိန်ကုိက် ဆန်းစစ် 

ေစာင့်Sကည့် ကျင့်သံုးမQတွင် အစုိးရမှ ဦးေဆာင်မQကုိ ြပသရမည်။ ဥပမာ- 8ုိင်ငံေတာ်ပုိင် 

လုပ်ငန်းများအေနြဖင့် ေြပာဆုိမQများမှတဆင့်။ ရင်း8ီှးြမyuပ်8ံှသူများသည်လည်း 

ပါဝင်ကြပ8ုိင်သည့် အေရးပါေသာ အခန်းကTဍတွင် LMိေနcပီး သူတုိF၏ ဩဇာကုိ 

အသံုးြပuကာ လူFအခွင့်အေရး ြမyင့်တင်မQများကုိ လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။  

 ဂ။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပကF၊ အGကမ်းဖက်မH အေြခအေနများ @ှင့် Jငိမ်းချမ်းေရး 
လုပ်ငန်းစဥ ် 

၄၀။ အထူးကုိယ်စားလှယ်၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်ကာလတေလjာက်လံုး သ?မသည ်

ြမန်မာ8ုိင်ငံတဝှမ်းရိှ လက်နက်ကုိင်ပဋိပကdများ8ှင့် အSကမ်းဖက်မQအေြခအေနများကုိ 

ေစာင့်Sကည့်ခ့ဲသည်။ တစ်8ုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မQ ရပ်စဲေရးသေဘာတူညီချက် (NCA) ကုိ 

၂၀၁၅ ခု8ှစ်တွင် လက်မှတ်ေရးထုိးcပီးေနာက် ဆယ်စု8ှစ်များစွာSကာြမင့်ခ့ဲေသာ 

ပဋိပကdများအဆံုးသတ်8ုိင်မည်ဟု အေကာင်းြမင်ခ့ဲသည်။ သုိFေသာ်လည်း 

ထုိသေဘာတူညီချက် ေရးဆဲွေရးလုပ်ငန်းစဥ်မှာ အားလံုးပါဝင်8ုိင်ြခင်း မရိှခ့ဲဘဲ 

  
 3 A/73/163.  
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လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲသည့် သေဘာတူညီချက်8ှင့် ေနာက်ဆက်တဲွ 

cငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဥ်ကလည်း အဓိကကျေသာ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွ\ အချိu\ကုိ 

ဖယ်ချန်ခ့ဲသည်။ အချိu\ေသာ တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် အဖဲွ\အစည်းများ (EAO) ၏ 

နယ်ေြမများြဖစ်ေသာ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ချင်း8ှင့် ရခုိင်တုိFတွင် အရပ်သားများအေပL 

အ+ကီးအကျယ် သက်ေရာက်မQများရိှေသာ ပဋိပကdများ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်cပီး 

8ုိင်ငံတကာရာဇ၀တ်မQများ လုပ်ေဆာင်ခ့ဲေSကာင်း စွပ်စဲွSကသည်။ ၎င်းတုိFထဲတွင် NCA 

လက်မှတ်ထုိးထားသူများ အပါအဝင် တပ်မေတာ်8ှင့်  EAO များအSကား၊ EAO များ 

အချင်းချင်းSကား လက်နက်ကုိင်ပဋိပကdများ ပါဝင်သည်။ တပ်မေတာ်၏ 

အုပ်ချuပ်မQေအာက်တွင်ရိှေသာ သုိFမဟုတ် မဟာမိတ်ြပuထားေသာ ြပည်သူFစစ်များသည်လည်း 

သူမ၏လုပ်ပုိင်ခွင့်ကာလအတွင်း တုိးများလာခ့ဲသည။် 4  အမျိuးသားcငိမ်းချမ်းေရးအတွက် 

အလားအလာမှာလည်း မေရမရာ ြဖစ်လာသည်ကုိ ေတွ\ရခ့ဲသည်။  

 ၁။ ရခုိင်8ှင့် ချင်းြပည်နယ်များ  

၄၁။ ၂၀၁၆ ခု8ှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် အစုိးရသည် ကုိဖီအာနန် ဦးေဆာင်သည့် 

8ုိင်ငံတကာ8ှင့် အမျိuးသားကmမ်းကျင်ပညာရှင်များပါဝင်ေသာ ရခုိင်ြပည်နယ်ဆုိင်ရာ 

အSကံေပးေကာ်မရှင်ကုိ ဖဲွ\စည်းခ့ဲသည်။ ေကာ်မရှင်သည် Bုိဟင်ဂျာ အဖဲွ\ဝင်များ ပါဝင်ြခင်း 

မရိှေသာေSကာင့် ဖဲွ\စည်းပံုတွင် မစံုလင်ခ့ဲပဲ ၎င်း၏လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာမှာလည်း 

လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်မQများအား စံုစမ်းစစ်ေဆးရန် မဟုတ်ခ့ဲပါ။  သုိFရာတွင် 

လူFအခွင့်အေရးအပါအဝင် ရခုိင်လူမျိuးများ ရင်ဆုိင်ေနရေသာ ြပဿနာများ8ှင့် ပတ်သက်၍ 

ကျယ်ြပနF်ေသာ ေတွ\ရိှချက်များပါဝင်ေသာ အစီရင်ခံစာတေစာင်ကုိ ၂၀၁၇ ခု8ှစ် 

Sသဂုတ်လတွင် ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ အစီရင်ခံစာ၏ အSကံြပuချက်များကုိ အစုိးရ8ှင့် 

8ုိင်ငံတကာအသုိင်းအဝုိင်းက လက်ခံခ့ဲသည်။ အစုိးရအေနြဖင့် အSကံြပuချက်အများစုကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ခ့ဲသည်ဟုဆုိသည်။ သုိFေသာ်လည်း အစုိးရ၏ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီ အစီရင်ခံစာများကုိ ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းအရ 

အSကံြပuချက်များ အနက်မှ တစ်ခုမj အြပည့်အဝအေကာင်အထည်ေဖာ်8ုိင်ြခင်း 

မရိှခ့ဲသည့်အြပင် အများစုမှာ လံုးဝ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းမရိှခ့ဲေသးပါ။ 

ထုိအSကံြပuချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းသည် ရခုိင်အြပည်နယ်အတွက် ေရှ\သုိF 

တက်လှမ်းရာလမ်းြဖစ်သည်။  

၄၂။ ၂၀၁၆ 8ှင့် ၂၀၁၇ ခု8ှစ်တွင် ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းရိှ Bုိဟင်ဂျာများအေပL 

လူသားမျိuး8ွယ်အေပL ကျlးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မQများ၊ စစ်ရာဇဝတ်မQများ8ှင့် လူမျိuးတံုး 

သတ်ြဖတ်မQများကုိ ကျlးလွန်ေကာင်းကျlးလွန်ြခင်း ရိှ8ုိင်သည်။ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်အေနြဖင့် ရခုိင်ေြမာက်ပုိင်းတွင် ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ 

အSကမ်းဖက်မQများ၊ အဓမ}လုပ်အားခုိင်းေစြခင်း၊ ေငွညyစ်ြခင်း 8ှင့် Bုိဟင်ဂျာများအား 

လုယက်ြခင်းများသာမက အသွားအလာ ဆက်လက်၍ ကနF်သတ်ြခင်း၊ 8ှင့် အစားအစာ၊ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမQ၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မQ8ှင့် ပညာေရးတုိFအတွက် 

လက်လှမ်းမီမQ နည်းပါးမQများ ရိှေနေZကာငး် သတင်းအချက်အလက်များ ရရိှထားသည်။ 

8ုိင်ငံသားြဖစ်မQစီစစ်ေရးကဒ် (NVC) များကုိ ဆက်လက်ချမှတ်ထားဆဲြဖစ်cပီး၊ ယင်းကုိ 

လက်ခံရန် ြငင်းဆန်သူများအေပL အသွားအလာ ကနF်သတ်ချက်များ ပုိမုိ ြပင်းထန်စွာ 

ချမှတ်ထားcပီး ရရိှထားေသာ လူများအေပLတွင်လည်း အကျိuးခံစားခွင့်များကုိ 

ကနF်သတ်ထားချက်များ ရိှသည်။   

  
 4 ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ ကိုHကည့်  
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၄၃။  ယခုအခါ ရခုိင်တပ်မေတာ် (AA) 8ှင့် တပ်မေတာ်အSကား လက်နက်ကုိင်ပဋိပကdများ 

တုိးပွားလာသည်မှာ တစ်8ှစ်ေကျာ် ရိှလာခ့ဲcပီး၊ ရခုိင်ြပည်နယ်ရိှ cမိu\နယ်များစွာ8ှင့် 

ချင်းြပည်နယ် ပလက်ဝcမိu\နယ်တုိFတွင် သက်ေရာက်မQ အများအြပား ရိှခ့ဲသည်။  

ထုိြပည်နယ်များတွင် ေရတပ်8ှင့်ေလတပ်အပါအဝင် လံုြခuံေရးတပ်ဖဲွ\များ သိသိသာသာ 
တုိးချဲ\ချထားလာသည်။ ပဋိပကdြဖစ်ေနေသာ အဖဲွ\များအSကား ြပင်းထန်ေသာ 

တုိက်ပဲွများသည် အရပ်သားများအား ြပင်းထန်စွာထိခုိက်ေစcပီး စစ်ရာဇဝတ်မQ 
ကျlးလွန်ခ့ဲြခင်းများလည်း ရိှသည်ဟု စွပ်စဲွချက်များ ရိှသည်။  တပ်မေတာ်သည် ရခုိင်ြပည်နယ် 

တလZား အရပ်သားများအား အထူးသြဖင့် AA ကုိ အမှန်တကယ်ေထာက်ခံသူများ သုိFမဟုတ် 

ေထာက်ခံသည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆသူများ အထူးသြဖင့် ရခုိင်လူမျိuးများကုိ 

စနစ်တကျတုိက်ခုိက်ေနြခင်းအေပL အထူးကုိယ်စားလှယ်က စုိးရိမ်သည်။  

၄၄။  ပဋိပကdေSကာင့် ေရZ\ေြပာင်းစခန်းများသုိF ထက်ွေြပးတိမ်းေLMာငရ်သ?များ ယခုအခါ 

(၅၈,၀၀၀) ခနF်ရိှcပီး၊ အြခားေကျးရွာများ၊ ဘုန်းေတာ်+ကီးေကျာင်းများ8ှင့် ဘာသာေရး 

အေဆာက်အအံုများတွင် ခုိလQံသူများအပါအဝင် ရခုိင်ြပည်နယ်အ8ံှFတွင် စုစုေပါင်း ၁၂၈,၀၀၀ 

ေကျာ် အုိးမ့ဲအိမ်မ့ဲြဖစ်ခ့ဲရသည်ဟု သိရသည်။ ၎င်းတုိFအနက်အများစုမှာ တုိင်းရင်းသား 

ရခုိင်လူမျိuးများြဖစ်cပီး  ချင်းြပည်နယ်အတွင်းမှ ချင်းလူမျိuး  ၁,၈၀၀ ခနF်သည် ေနအိမ်များ 

စွနF်ခွာ ထွက်ေြပးေနရသည်။ ဇ8]ဝါရီလတွင် အစုိးရတပ်မှ ေြခြမန်တပ်မ ၆၆ 

စစ်သားများသည် ေြမပံုcမိu\ ရိှ ယာယီေနရပ်စွနF်ခွာ တိမ်းေရှာင်ေနရသည့် ေနရာတစ်ခု၌ 

စခန်တာဝန်ခံများအား အနည်းငယ်ေသာ အေSကာင်းြပချက် သုိFမဟုတ် သတိေပးြခင်း 

သာြပuလုပ်၍ IDPs များကုိ ေမာင်းထုတ်ရန် (ေသနတ်) 

မုိးေပLေထာင်ေဖာက်ြခင်းများြပuလုပ်ကာ စခန်းကုိ ဖျက်ဆီးခ့ဲေSကာင်း သတင်းများရရိှခ့ဲသည်။  

၄၅။  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်ေနFတွင် ရခုိင်ြပည်နယ် ေမာင်ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင်၊ 

ရေသ့ေတာင်၊ ေြမပံု8ှင့် ချင်းြပည်နယ် ပလက်ဝတုိFတွင် “လံုြခuံေရးလုိအပ်ချက်8ှင့် 

အများြပည်သူအကျိuးစီးပွား” ဟုဆုိကာ မုိဘုိင်းလ် အင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မQများ လံုးဝ 

ရပ်ဆုိင်းြခင်းကုိ ြပန်လည်ြပuလုပ်ခ့ဲသည်။ ဤcမိu\နယ်များသည် ၂၀၁၉ ခု8ှစ်ဇွန်လမှ 

Sသဂုတ်လအတွင်း အင်တာနက် ပိတ်ဆုိFခံထားရcပီး ြဖစ်သည်။ ပုဏ�ားကmန်း၊ ေြမာက်ဦး၊ 

ေကျာက်ေတာ်8ှင့်မင်းြပားတုိFတွင် မုိဘုိင်းအင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မQကုိ ၂၀၁၀ ဇွန်လမှ စ၍ 

အကနF်အသတ်မရိှ ရပ်ဆုိင်းထားခ့ဲcပီး ြဖစ်သည်။ ဤပိတ်သိမ်းမQသည် လူဦးေရ ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

(တစ်သန်း) ေကျာ်၏ အေြခခံအခွင့်အေရးများအေပL အ+ကီးအကျယ် သက်ေရာက်မQရိှသည်။ 

အစုိးရအေနြဖင့် ထုိသိုF အားလံုးကုိ လZမ်းြခuံ၍ ပိတ်ြခင်းကုိ လုိအပ်ချက်အရ8ှင့် 

လုိက်ေလျာညီေထွစွာ ြပuလုပ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေSကာင်း ကျိuးေSကာင်းဆီေလျာ်မQ ြပ8ုိင်ရန် 

ပျက်ကွက်ခ့ဲcပီး ယင်းမှာ အားလံုးကုိ စုေပါင်း၍ ြပစ်ဒဏ်ခတ်သက့ဲသုိF ြဖစ်သည်။ ေမာင်ေတာ်၊ 

ဘူးသီးေတာင်၊ ရေသ့ေတာင် လံုြခuံေရးတပ်ဖဲွ\များသည် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် လံုြခuံေရးဆုိင်ရာ 
စစ်ဆင်ေရးများကုိ တုိးြမyင့် ြပuလုပ်လာခ့ဲြခင်းေSကာင့်  အရပ်သားအချိu\ေသဆံုးcပီး ဒါဇင်8ှင့်ချီ 
ဒဏ်ရာရခ့ဲသည်ဟု အစီရင်ခံစာများရရိှေသာေSကာင့် အထူးကုိယ်စားလှယ်အေနြဖင့် 

အလွန်အမင်း စုိးရိမ်သည်။ ဘူးသီးေတာင်8ှင့် ရေသ့ေတာင် တုိFသာမက ေကျာက်ေတာ်8ှင့် 

ေြမာက်ဦးcမိu\နယ်များရိှ ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ လူများသည် ေနFစဥ်ေနFတုိင်း 

လက်နက်+ကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်ခံခ့ဲရcပီး မီးေလာင်ကmမ်းမQများ ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာေSကာင့် 

ေကျးရွာများမှ ထွက်ေြပးခ့ဲSကရသည်။ ေဖေဖLဝါရီလ ၁၃ ရက်ေနFတွင် ဘူးသီးေတာင်cမိu\နယ် 

ခမဝဲေဟာင်ေကျးရွာမှ ခမီကေလး ၂၁ ဦး ေကျာင်းအတွင်း လက်နက်+ကီး ကျေရာက်မQေSကာင့် 

ဒဏ်ရာရရိှခ့ဲသည်။   
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၄၆။  မူလက ရိှcပီး ြဖစ်ေသာ ေမာင်ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင်8ှင့်ရေသ့ေတာင်တုိFရိှ ညမထွက်ရ 

အမိနF်များကုိ  ၂၀၁၀ ခု8ှစ်၊ ဧcပီလမှ စ၍ ပဋိပကdြဖစ်ပွားရာ cမိu\နယ်အားလံုးသုိF တင်းကျပ်စွာ 

တုိးချဲ\လုိက်ြခင်းြဖင့် ကျန်းမာေရး8ှင့် ပညာေရး အပါအဝင်  အခွင့်အေရးများ၊ 

သက်ေမွးဝမ်းေSကာင်းမQ8ှင့် ဝန်ေဆာင်မQများ အေပL သက်ေရာက်မQများကုိ ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF် 

ြဖစ်ေပLေစခ့ဲသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဇ8]ဝါရီလ  မှစတင်၍ အစုိးရက  လူသားချင်းစာနာမQဆုိင်ရာ 

အကူအညီများ ဝင်ေရာက်ခွင့်ကုိ  ကနF်သတ်ချက်များကုိ ချမှတ်ခ့ဲcပီး ပဋိပကd အေပL 

ပုိမုိြပင်းထန်ေသာ သက်ေရာက်မQများ တုိးပွားလာေစခ့ဲသည်။  

၄၇။  ကေလးများအပါအဝင် အရပ်သား အများအြပားကုိ ေသဆံုး ဒဏ်ရာရေစခ့ဲေသာ 

ပစ်မှတ် ေရေရရာရာမရိှေသာ ပစ်ခတ်မQများ8ှင့် ရွာများအနီး တုိက်ပဲွများအေSကာင်း 

သတင်းေပးပုိFချက် အများအြပားကုိလည်း ရရိှခ့ဲသည်။ ေကျးရွာများအတွင်း လက်နက်+ကီး 

ကျေရာက်သည့် အစီရင်ခံချက်များကုိလည်း ရရိှထားသည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် 

အစုိးရတပ်များသည် မင်းြပားcမိu\နယ်၊ ဆိတ်တာရာေကျးရွာထဲသုိF ဝင်ေရာက်လာcပီး 

ေသနတ်များြဖင့် ပစ်ခတ်ြခင်းေSကာင့် အမျိuးသမီးတစ်ဦး ေသဆံုးခ့ဲသည်ဟု သတင်းများ 

ရရိှခ့ဲသည်။ ထုိFေနာက် စစ်သားများက ေကျးရွာအုပ်ချuပ်ေရးမှlးအား ေသသည်အထိ 

Bုိက်8ှက်ခ့ဲSကသည်။ သွားေရာက် လည်ပတ်ခ့ဲေသာ ေကျာက်ေမာ် ေကျးရွာအုပ်ချuပ်ေရးမှlး၏ 

အေလာင်းကုိလည်း ေတွ\ရိှခ့ဲသည်။ ဤြဖစ်ရပ်များ အားလံုးကုိ အစုိးရမှ စံုစမ်းစစ်ေဆးcပီး 

ကျlးလွန်သူများအား တာဝန်ခံေစမQ ရိှေစရမည်။  

၄၈။  AA 8ှင့်ဆက်စပ်သည်ဟု စွပ်စဲွချက်ြဖင့် ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် ဖမ်းဆီးခံရသူဦးေရမှာ 

၂၀၁၉ 8ုိဝင်ဘာလတွင် ၅၀၀ ေကျာ်အထိ ေရာက်ရိှခ့ဲသည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ် 

8ိှပ်စက်ညyင်းပန်းြခင်း8ှင့် လူမဆန်စွာ ဂုဏ်သိကdာထိခုိက်ေစေသာ ဆက်ဆံမQများ8ှင့် 

ထိန်းသိမ်းထားစဥ်အတွင်း ေသဆံုးမQများ ၂၀၁၉ ခု8ှစ်တွင် ရိှခ့ဲေSကာင်း စွပ်စဲွမQများအေပLတွင် 

စုိးရိမ်သည်။ သ?မသည ် ြမန်မာ8ုိင်ငံြပင်ပတွင် ေနထုိင်သူများအပါအဝင်  AA အထက်ပုိင်း 

ေခါင်းေဆာင်များ၏ မိသားစုဝင်များအေပL 8ုိင်ငံေရး ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဖမ်းဆီးရန် 

ပစ်မှတ်ထားမQများအေပLလည်း အလွန်စုိးရိမ်သည်။  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်ေနFတွင် 

ေြမပံုcမိu\နယ်၊ ေတာင်ရှည် ေကျးရွာအုပ်ချuပ်ေရးမှlး အပါအဝင် ေဒသခံ အရာရိှများအား AA မှ 

ြပန်ေပးဆဲွသည့် အစီရင်ခံစာများကုိလည်း လက်ခံရရိှခ့ဲသည်။  

၄၉။  ပဋိပကdများ တုိးပွားလာြခင်းေSကာင့် တပ်မေတာ်မှ ကေလးများအား 

ကတုတ်ကျင်းများ တူးေဖာ်ြခင်း၊ ြခံစည်းBုိးများခတ်ြခင်း၊ အုတ်များသယ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

ြခuံရှင်းြခင်း8ှင့် စုိက်ပျိuးေြမများတွင် ရိတ်သိမ်းေစြခင်း စသည်တုိF အပါအဝင် တပ်မေတာ်က 

ကေလးများအား အသံုးြပuမQမှာ သိသိသာသာ တုိးများလာေစခ့ဲသည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်က 

တပ်မေတာ်မှ ကေလးစစ်သားစုေဆာင်းြခင်း8ှင့် အသံုးြပuြခင်းသည် ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ တာဝန်ဝတ�ရားများ8ှင့် ၂၀၁၉ ခု8ှစ် 
ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဥပေဒ8ှင့်ဆနF်ကျင်လျက် ရိှေနcပီး 

ြပစ်မQကျlးလွန်သူများကုိတာဝန်ယူမQရိှေစရမည်ဟု မှတ်ချက်ြပuသည်။   

 ၂။ ကချင်8ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်များ  

၅၀။  စစ်ရာဇဝတ်မQများ8ှင့် လူသားမျိuး8ွယ်အေပL ဆနF်ကျင်ေသာရာဇဝတ်မQများ 

ကချင်8ှင့်ရှမ်းြပည်နယ်များတွင်း ၂၀၁၁ ခု8ှစ်မှစ၍ ကျlးလွန်သည်ဟု စွပ်စဲွမQများရိှသည်။ 

၂၀၁၉ ခု8ှစ် စက်တင်ဘာလတွင် တပ်မေတာ်သည် ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းအပါအဝင် 

စစ်တုိင်းငါးခုတုိFတွင် ယခင် ေSကညာထားေသာ တစ်ဖက်သတ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးကုိ 

သက်တမ်းတုိးြခင်း မရိှေတာ့ပါ။ တအာင်းအမျိuးသားလွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ် (TNLA)၊ 
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AA 8ှင့် ြမန်မာအမျိuးသား ဒီမုိကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မေတာ် တုိFပါဝင်ေသာ ေြမာက်ပုိင်း 

မဟာမိတ် ညီေနာင်များအဖဲွ\က ၎င်း၏တစ်ဖက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးကုိ ၂၀၂၀ မတ်လ 

၂၅ ရက်အထိ သက်တမ်းတုိးမည်ဟု ေSကြငာခ့ဲသည်။   

၅၁။  ၂၀၁၉ ခု8ှစ် 8ုိဝင်ဘာလတစ်ေလjာက်လံုး ကွတ်ခုိင်cမိu\နယ်တွင် တပ်မေတာ်8ှင့် TNLA 

အSကား၊ နမ}တူcမိu\နယ်တွင် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ 8ှင့် 

တပ်မေတာ်အSကား +ကိuSကား+ကိuSကား တုိက်ပဲွများ ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် 

မူဆယ်cမိu\နယ်တွင် အစုိးရတပ်8ှင့် ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ် (KIA) တုိF  အSကား 

တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခ့ဲသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ်၊ ဩဂုတ်လမှစcပီး ပဋိပကdများ အရိှန်ေလျာ့ချသည့် 

Sကားမှပင် လံုြခuံေရး8ှင့် ေဘးအ8nရာယ်ကင်းမQမှာ အလွန် စုိးရိမ်ဖွယ်ရာ ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ 

ြပည့်8ှစ် Sသဂုတ်လမှ ၂၀၂၀ ခု8ှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း အရပ်သား ၇၅ ဦး ဒဏ်ရာရရိှခ့ဲcပီး၊ 

အစုိးရတပ်များ သုိFမဟုတ် ြပည်သူFစစ်အဖဲွ\များမှ အရပ်သား ၈၈ ဦး ကုိဖမ်းဆီးခ့ဲကာ 

အရပ်သား ၆ ဦး ကုိ8ိှပ်စက်ညyဥ်းပန်းခ့ဲသည်။  

 ၃။ ကရင်8ှင့် မွန်ြပည်နယ်များ  

၅၂။  (KNU နယ်ေြမ) လုေသာ cမိu\နယ် တွင် ၂၀၁၈ ခု8ှစ်က စတင်ခ့ဲေသာ လမ်းကုိ 

ေဖာက်လုပ်ရန် တပ်မေတာ်၏ ဆက်လက်+ကိuးပမ်းမQေSကာင့် ကရင်ြပည်နယ်တွင် 

တပ်မေတာ်8ှင့် ကရင်အမျိuးသားအစည်းအBံုး (KNU)၊  ယင်း၏ ကရင်အမျိuးသား 

လွတ်ေြမာက်ေရး တပ်မေတာ် (KNLA) အSကားတင်းမာမQများ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနသည်။ 

KNU က လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်းသည် NCA ကုိေဖာက်ဖျက်ေSကာင်း8ှင့် တပ်မေတာ်သည် 

၎င်း၏တပ်များကုိ နယ်ေြမအတွင်းသုိFတုိးချဲ\ေနသည်ဟု KNU က ေြပာဆုိသည်။ ဇ8]ဝါရီလ ၉ 

ရက်တွင် လုေသာတွင် တပ်မေတာ်8ှင့် KNLA အSကား တုိက်ခုိက်မQများ ြဖစ်ပွားခ့ဲcပီး 

အရပ်သား8ှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရိှခ့ဲသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ အေစာပုိင်းတွင် တပ်မေတာ်သည် 

လုေသာကုိ လက်နက်+ကီးြဖင့် ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာေSကာင့် ရွာသား ၃၀၀ ေကျာ် ထွက်ေြပးမQကုိ 

ြဖစ်ေစခ့ဲရသည်။  

၅၃။  ၂၀၁၉ ခု8ှစ်၊ 8ုိဝင်ဘာလတွင် တပ်မေတာ်၊ ၎င်း၏မဟာမိတ် နယ်ြခားေစာင့်တပ်များ 

8ှင့် မွန်ြပည်သစ်ပါတီ (NMSP) ၏ လက်နက်ကုိင် တပ်ဖဲွ\ြဖစ်ေသာ မွန်အမျိuးသား 

လွတ်ေြမာက်ေရး တပ်မေတာ် (MNLA) တုိFအSကား တုိက်ပဲွများ ြဖစ်ပွားခ့ဲcပီး MNLA 

အေြခစုိက်စခန်းကုိ တပ်မေတာ်မှ သိမ်းယူခ့ဲသည်။ တုိက်ပဲွများသည် ထုိင်းနယ်စပ်ရိှ 
ဘုရားသံုးဆူအနီးတွင် ြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်းြဖစ်cပီး ယခင်က ေနရပ်သုိFြပန်လာခ့ဲSကေသာ မွန်ရွာသား 

၁,၀၀၀ ေကျာ်သည် ထုိင်း8ုိင်ငံသုိF ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ခ့ဲSကရသည်။ မွန်ြပည်သစ်ပါတီက 

ဤအြပuအမူသည် NCA ကုိ ချိuးေဖာက်သည်ဟု ယူဆသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင် 

စစ်တပ်သည် MNLA အေြခစုိက်စခန်းမှ ထွက်ခွာခ့ဲေသာ်လည်း ထုိနယ်ေြမတွင်းရိှ MNLA 

ေရှ\တန်းစခန်းတစ်ခုကုိ ဆက်လက် သိမ်းပုိက်ထားခ့ဲသည်။ တင်းမာမQရိှေနြခင်း8ှင့် 

တပ်မေတာ်8ှင့် နီးကပ်စွာတည်ရိှမQသည် ေနာက်ထပ်တုိက်ပဲွများ ြဖစ်ပွား8ုိင်သည်ဆုိကာ 
ေဒသခံများက ေSကာက်လနF်ေနSကသည်။  

 
၄။ ေြမြမuပ်မုိင်းများ  

၅၄။  ေြမြမyuပ်မုိင်းများ8ှင့် လက်လုပ် ေပါက်ကဲွေစ8ုိင်ေသာ ကိရိယာများ (Improvised 

Explisive Devices, IEDs) များကုိ ပဋိပကdများ ြဖစ်ပွားေနေသာ အဖဲွ\များက 

ဆက်လက်အသံုးြပuေနSကြခင်းေSကာင့်  အရပ်သားများအား ေသဆံုးြခငး် 9Mင် ့ ေသရာပါ 

ဒဏ်ရာရြခင်းများ ြဖစ်ေစခ့ဲသည်။  ၂၀၁၉ ခု8ှစ်တွင်ေြမြမyuပ်မုိင်းများ8ှင့် IEDs များေSကာင့် 
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အရပ်သား ၂၂၁ ဦး ေသဆံုး သုိFမဟုတ် ဒဏ်ရာရရိှခ့ဲcပီး ၂၀၂၀ ခု8ှစ် ဇ8]ဝါရီလ တစ်လထဲတွင် 

အရပ်သား ၇ ဦး ေသဆံုးcပီး ၃၂ ဦး ဒဏ်ရာရရိှခ့ဲသည်ဟု သတင်းများအရ သိရသည်။ 

ရှမ်းြပည်နယ် နမ်ဆန် cမိu\သစ်မှ လူငယ်တစ်ဦးသည် ဇ8]ဝါရီလ ၉ ရက်တွင် ေရခပ်သွားစဥ် 

ေြမြမyuပ်မုိင်းေSကာင့် ေသဆံုးခ့ဲသည်။ အထူးစံုစမ်းစစ်ေဆးေရးမှlးသည် ပဋိပကd 

ြဖစ်ပွားရာေဒသများသုိF လူသားချင်းစာနာမQဆုိင်ရာ ဝင်ေရာက်ခွင့်ကုိ ကနF်သတ်ထားသြဖင့် 

ဤအြဖစ်အပျက်များအား အစီရင်ခံြခင်းနည်းပါးသည်ဟု ယံုSကည်သည်။ 8ုိင်ငံေတာ်အဆင့် 

မုိင်းရှင်းလင်းေရး အာဏာပုိင်အဖဲွ\ တည်ေထာင်ရန် အစုိးရ၏အစီအစဥ်များကုိ 

+ကိuဆုိပါသည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်က အစုိးရသည် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်အညီ လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမQအေြခခံ မုိင်းရှင်းလင်းေရး 

အစီအစဥ်ကုိ လုပ်ေဆာင်သွားမည်ဟု ေမjာ်လင့်ပါသည်။   

 ၅။ ြပညတ်ငွး် ေနရပ်စွန်ခွ့ာ ထကွေ်ြပးတမ်ိးေ89ာငရ်သ;များ (IDPs) 

၅၅။  အစုိးရ၏ ြပည်တွင်း ေနရပ်စွန်Fခွာ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ရသူများ (IDPs) အား 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရး8ှင့် IDP စခန်းများ ပိတ်သိမ်းေရးအတွက် မဟာဗျlဟာစီမံကိန်းကုိ 

၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် တွင် ချမှတ်ခ့ဲသည်။ မဟာဗျlဟာသည် တာရှည်ခံေသာ 

ေြဖရှင်းနည်းများ၊ အ8nရာယ်ကင်းမ့ဲမQ8ှင့် ဂုဏ်သိကdာ၊ ဆ8tအေလျာက်ြဖစ်ြခင်း8ှင့် 

ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်cမဲြခင်း၊ လူFအခွင့်အေရး အြပည့်အဝ ခံစားြခင်း၊ ခဲွြခားဆက်ဆံမQ မရိှြခင်း၊ 

ေဘးအ8nရာယ်မြဖစ်ေအာင်လုပ်ြခင်း 8ှင့် လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမQဆုိင်ရာ 

အကူအညီများအား လက်လှမ်းမီေစြခင်း အပါအဝင် 8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများကုိ 

ရည်iZန်းသည်။  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မQများအေနြဖင့် 8ုိင်ငံတကာ 

စံချိန်စံiZန်းများအား လုိက်နာရန်8ှင့် လူFအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ချဥ်းကပ်မQ ရယူရန် တုိFအတွက် 

ေသချာမQရိှစေရန် အထူးကုိယ်စားလှယ်က အစုိးရအား ေတာင်းဆုိလုိက်သည်။ IDPs များသည် 

သူတုိF၏ မူလ ေနရပ်ရင်း သုိFမဟုတ် ေရွးချယ်ထားေသာ ေနရာသုိF ြပန်ရန် သူတုိF၏ 

အခွင့်အေရးများကုိ အသံုးြပu8ုိင်ခွင့် ရိှေစရမည်။ သ?မက လက်နက်ကုိင် ပဋိပကd သုိFမဟုတ် 

ေြမြမuပ်မုိင်း သက်ေရာက်ေသာ နယ်ေြမများသုိF လူများ အချိန်မတန်မီ ြပန်သွားြခင်း သုိFမဟုတ် 

ေနရာထုိင်ခင်း ရယူြခင်း မရိှေစရန် 8ှင့် ေရZ\ေြပာင်းရသည့် အေSကာင်းရင်းများကုိ မည်သည့် 

ေနရပ်ြပန်ြခင်း ကိစPရပ် အားလံုး မတုိင်မီ ေြဖရှင်းေပးရန် အစုိးရအား ေတာင်းဆုိသည်။ 

၅၆။  ၂၀၁၉ ခု8ှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လမှစ၍ ကချင်ြပည်နယ် ဝုိင်းေမာ်cမိu\နယ် နမ်ဆန်းယန်မှ 

ရွာသူရွာသား ၅၀၀ ခနF် အိမ်ြပန်လာSကသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ်၊ 8ုိဝင်ဘာလတွင်တပ်မေတာ်8ှင့် 

KIA အSကား ေကျးရွာအနီးတွင် တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခ့ဲရာ ၎င်းတုိFအေနြဖင့် ထပ်မံထွက်ေြပး 

တိမ်းေရှာင်ရမည်ကုိ သိသိသာသာ ေSကာက်ရံွ\မQများ ြဖစ်ေပLေစသည်။ ေြမြမyuပ်မုိင်းများ 

ရိှေနဆဲြဖစ်ေသာေSကာင့် ရွာသားများအေနြဖင့် သူတုိF၏ေြမများသုိFသွားေရာက် စုိက်ပျိuးရန် 

မတတ်8ုိင်ေSကာင်း၊ စားနပ်ရိကdာ8ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမQအတွက် အနည်းငယ်သာ 
လက်လှမ်းမီှခ့ဲေSကာင်း အထူးကုိယ်စားလှယ်အား တင်ြပခ့ဲSကသည်။ 

၅၇။  အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် စစ်ေတွရိှ IDP များထံ အ+ကိမ်+ကိမ် သွားေရာက်ခ့ဲcပီး 

Bုိဟင်ဂျာ ၁၃၀,၀၀၀ ေကျာ်အား ရှစ်8ှစ်နီးပါး ချuပ်ေ8ှာင်ခံခ့ဲရေသာ 

ဝမ်းနည်းဖွယ်အေြခအေနများကုိ ြမင်ေတွ\ခ့ဲရသည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် IDP ၉၇,၀၀၀ 

ရိှေသာ ကချင်ြပည်နယ်မှ IDP များထသံိ%၎့ငး်၊ IDP ၉,၆၀၀ ခနF် ရိှသည့် ရှမ်းြပည်နယ် IDP 

များထံသုိF၎င်း သွားေရာက်ခ့ဲcပီး ၎င်းတုိFအားလံုးသည် ၂၀၁၁ ခု8ှစ်ခနF် မှစ၍ 

ဒုကdသည်စခန်းများ၌ ေနထုိင်ခ့ဲSကရသူများြဖစ်သည်။ ကုလသမဂb8ှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

လူသားချင်းစာနာမQအဖဲွ\များသည် ကချင်ြပည်နယ် EAO 
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များထိန်းချuပ်ေသာေဒသများရိှ ြပညတွ်ငး် ေနရပ်စွန်ခွ့ာ ထက်ွေြပးတိမ်းေLMာငရ်သ? ၄၀,၀၀၀ ကုိ 

၂၀၁၆ 8ှစ်လယ်ပုိင်းကတညး်က စcပီး လက်လှမ်းမမီခ့ဲသလုိ ၊ ကချင်ြပည်နယ်8ှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းရိှ အစုိးရထိန်းချuပ်ေဒသများထံသုိFလည်း 8ုိင်ငံတကာ8ှင့် 

8ုိင်ငံေတာ်အဆင့် လူသားချင်းစာနာမQ အကူအညီများ လက်လှမ်းမီမQ အကနF်အသတ်ရိှသည်။  

 ၆။ ဒုကdသည်များ  

၅၈။  အထူး ကုိယ်စားလှယ်သည် ၂၀၁၆ ေအာက်တုိဘာလ ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်း လံုြခuံမQ 

စစ်ဆင်ေရးများအcပီး လူေပါင်း ၈ ေသာင်းေလာက် ထွက်လာခ့ဲသည့် ေနာက်ပုိင်းတွင်  

ေကာက်စ်ဘဇားစခန်းမှ Bုိဟင်ဂျာများထံ သွားေရာက်ခ့ဲသည်။  ေကာက်စ်ဘဇား 
စခန်းများတွင် ယခုအခါ Bုိဟင်ဂျာ ဒုကdသည် ၉၁၄,၉၉၈ ဦးရိှေနcပီး ၇၃၀,၀၀၀ မှာ ၂၀၁၇ 

ခု8ှစ် ဩဂုတ်လ လံုြခuံမQ စစ်ဆင်ေရးများ အcပီးတွင် စတင်ထွက်ေြပးလာခ့ဲSကcပီး 

ေနာက်ပုိင်းတွင် ဒုကdသည်များ ဆက်လက်ေရာက်ရိှေနသည်။ ၂၀၁၇ ခု8ှစ်ေ8ှာင်းပုိင်းတွင် 

ဘဂTလားေဒ့ရ်ှ8ှင့် ြမန်မာအစုိးရများမှ ြပန်လည်ေနရာချထားေရး သေဘာတူညီချက်ရရိှခ့ဲcပီး 

ြပန်လည်ေနရာ ချထားေရး စတင်ရန် +ကိuးပမ်းမQ8ှစ်ခု ြပuလုပ်ခ့ဲသည်။ ဒုကdသည်များအေနြဖင့် 

လံုြခuံစွာ8ှင့် ဂုဏ်သိကdာရိှရိှြဖင့် အိမ်သုိF ြပန်8ုိင်သည့် အချိန်ကာလ မေရာက်မချင်း သူတုိF 

ြပန်လိမ့်မည်မဟုတ်ေSကာင်း ဒုကdသည်များ၏ အြမင်တွင် အခုိင်အမာ ထင်မှတ်ထားSကသည်။ 

ြမန်မာ8ုိင်ငံရိှ အေြခအေနများသည် ယခုအချိန်တွင် သူတုိFြပန်လာ8ုိင်ေရးအတွက် 

အခွင့်အလမ်း မဟုတ်သက့ဲသုိF ယင်းက့ဲသုိF ြဖစ်ထွန်းရန် +ကီးမားေသာ ေြပာင်းလဲမQများ 

ြပuလုပ်ရန် လုိအပ်ေပမည်။  အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် ဘဂTလားေဒ့ရ်ှ အစုိးရ၏ 

မSကာေသးမီက ထုတ်ြပန်ခ့ဲေသာ ေSကြငာချက်ြဖစ်သည့် Bုိဟင်ဂျာ ကေလးများအတွက် 

ြမန်မာ8ုိင်ငံသင်BုိးiZန်းတမ်းအရ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ပညာေရးအစီအစဥ်ကုိ 

စမ်းသပ်သွားမည် ဆုိသည်ကုိ +ကိuဆုိသည်။ သုိFရာတွင် အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် 

ဒုကdသည်များ၏ စုိးရိမ်မQကုိ ြဖစ်ေပLေစသည့် စခန်းများအတွင်း မSကာေသးမီက 

ြဖစ်ေပLခ့ဲေသာ အတားအဆီးများ 8ှင့် ဒုကdသည်များအား Bhashan Char သုိF 

ေနရာေြပာင်းေရZ\ရန် အစီအစဥ်တုိFအေပL စုိးရိမ်သည်။ ဒုကdသည်များ8ှင့် ပတ်သက်ေသာ 

ဆံုးြဖတ်ချက်အားလံုးကုိ +ကိuတင် ရှင်းြပ အသိေပးထားမQရိှေသာ သူတုိF၏ အြပည့်အဝ၊ 

သေဘာတူညီချက်ြဖင့်သာ အေကာင်အထည် ေဖာ်ရမည်။  

၅၉။  ထုိင်းနိင်ငံရိှ စခန်းများတွင် ြမန်မာဒုကdသည် ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သိန်း) ခန်F ဆက်လက် 

ကျန်ရိှေနဆဲြဖစ်သည်။ အလှlရှင် ဦးစားေပးမQများက ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ အေြခအေနမှာ 

ဆက်လက် မတည်မcငိမ် ြဖစ်ေန8ုိင်ေသးေSကာင်း အသိအမှတ်ြပuရန် 

ပျက်ကွက်ေနသည့်အတွက်ေSကာင့် ယင်းေနရာတုိF၏ အေြခအေနမှာ 

ယုိယွင်းလျက်ရိှေနသည်။ ေြမြမuပ်မုိင်းများ ဆက်လက်ရိှေနြခင်း၊ လက်ရိှ ြဖစ်ေနဆဲ8ှင့် 

အသစ်ြပန်ြဖစ်လာေသာ ပဋိပကd အစရိှသည်တုိFက ထုိင်း8ုိင်ငံရိှ ဒုကdသည်များ 

အိမ်ြပန်ြခင်းကုိ တားဆီးထားသည်။ ဒုကdသည်များက ြမန်မာအစုိးရက လုပ်ေဆာင်ထားေသာ 

“အ+ကိu 8ုိင်ငံသား စီစစ်ေရး” (Pre-national verification) အတွက် အချက်အလက် 

ေကာက်ယူမQ8ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဒုကdသည်များက စုိးရိမ်SကေSကာင်း အထူးကုိယ်စားလှည်အား 

သတင်းေပးပုိFချက်များ ရိှသည်။ ယင်းသည်လည်း သူတုိFအတွက် အကာအကွယ်8ှင့် +ကိuတင် 

ရှင်းြပအသိေပးထားေသာ သူတုိF၏ အြပည့်အဝ သေဘာတူညီချက်များ မရိှပဲ8ှင့် မြဖစ်ရပါ။  
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 ၃။ နိဂုံးချuပ်&ှင့် အGကံြပuချက်များ  

 က။ ေရှ.ဆက်သွားရန် နည်းလမ်း  

 ၁။ 8ုိင်ငံေတာ်အဆင့် ေဆွးေ8ွးပဲွ  

၆၀။  ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းမQသည် ၂၀၁၀ ြပည့်8ှစ်တွင် 

စတင်ခ့ဲေသာ်လည်း အထူးကုိယ်စားလှယ်အတွက် ၎င်းသည် အေစာပုိင်းအဆင့်များ၌သာ 

ရိှေနေသးသည်မှာ ထင်ရှားသည်။ စစ်တပ်ကဖန်တီးခ့ဲသည့် ဖဲွ\စည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာ 

နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် NLD ဦးေဆာင်ေသာ အစုိးရသည် အသွင်ကူးေြပာင်းမQ 

ပုိမုိတုိးတက်ေစရန်8ှင့် လူFအခွင့်အေရး အေြခအေန တုိးတက်ေစရန်အတွက် 

ေခါင်းေဆာင်မQကုိ ြပသရန်8ှင့် ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQများ ြပuလုပ်ရန် အခွင့်အေရး 

အလံုးစံုရိှခ့ဲသည်။ သုိFေသာ်လည်း ထုိအခွင့်အလမ်းများကုိ ြဖuန်းတီး ပစ်လုိက်သည်။ 

နယ်ပယ်များစွာတွင် အထူးသြဖင့် ဒီမုိကေရစီနယ်ပယ်တွင် ေနာက်ြပန်လှည့်ြခင်းများ 

ရိှခ့ဲသည်။ cငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဥ ် ရပ်တနF်သွားခ့ဲသည်၊ လက်နက်ကုိင် ပဋိပကdများ 

ြဖစ်ပွားေနေသးသည၊် 8ုိင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မQများ ကျlးလွန်ေန8ုိင်ခ့ဲသည်။ 

ဖဲွ\စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ြပင်ဆင်ြခင်းသည် အဓိကရည်ရွယ်ချက် ြဖစ်ေနသက့ဲသိုF 

လုပ်ငန်းစဥကုိ် စတင်ရန် +ကိuးပမ်းမQ အချိu\ရိှေသာ်လည်း စစ်တပ်၏ ဆနF်ကျင်မQ 

ရိှေနဆဲြဖစ်ေသာေSကာင့် ယခု+ကိuးပမ်းမQများသည် ရလဒ်များ ရရိှရန် မေသချာ မေရရာ 

ြဖစ်ေနသည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်က တုိင်းြပည်သည် ဒီမုိကေရစီ8ှင့်ေဝးရာသုိF  

ဦးတည်ေနမည်ကုိ အေလးအနက် စုိးရိမ်သည်။ သုိFေသာ်လည်း သ;မက 

လမ်းေSကာင်းေြပာင်းရန် သိပ်ေနာက်မကျလွန်းေသးဟု ယံုSကည်သည်။   

၆၁။ သုိFြဖစ်၍ 8ုိင်ငံအား စုစည်းရန်၊ အတိတ်8ှင့် အနာဂတ် ကိစPရပ်များ အတွက် 

ေဆွးေ8ွးမQများ8ှင့် ေဆွးေ8ွးြငင်းခံုမQများအတွက် ဖုိရမ်တစ်ခုေဖာ်ေဆာင် ေပးရန်8ှင့် 

8ုိင်ငံေတာ် တည်ေဆာက်ေရး အတွက် အြမင်တစ်ရပ်ကုိ ြပန်လည် အားြဖည့်ရန် အတွက် 

ြမန်မာ8ုိင်ငံအေနြဖင့် 8ုိင်ငံေတာ်အဆင့် ေတွ\ဆံုေဆွးေ8ွးမQလုပ်ငန်းကုိ စတင်ရန်  

အထူးကုိယ်စားလှယ်က အဆုိြပuထားသည်။ ပါဝင်မQြပည့်စံုေသာ၊ ပူးေပါင်းမQရိှေသာ၊ 

လူFအခွင့်အေရးအေပLတွင် ခုိင်cမဲစွာ အေြခတည်ေသာ 8ုိင်ငံေတာ်အဆင့် ေတွ\ဆံုေဆွးေ8ွးမQ 

ြဖစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ြမန်မာြပည်မှ အဓမ} ေရZ\ေြပာင်းခံ ဒုကdသည်များ ပါဝင်ေစလျက် 

ြမန်မာြပည် အ8ံှFအြပားမှ အမျိuးသမီးများ၊ အမျိuးသားများ၊ လူငယ်များ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ 

လိင်တူချစ်သူများ၊ အရပ်ဘက်လူထုအဖဲွ\အစည်း၊ 8ှင့် မတူေသာ ဘာသာေရး8ှင့် 

လူမျိuးအုပ်စုများမှ သူများ အစရိှသည့် သက်ဆုိင်သူများ ဤြဖစ်စဥ်တွင် ပါဝင်သင့်သည်။ 

ဤလုပ်ငန်းစဥအ်ေပL စစ်မှန်ေသာ ေဒသခံများ၏ ပုိင်ဆုိင်ပတ်သက်မQက အဓိက ကျသည်။ 

ေဒသအဆင့် ေဆွးေ8ွးပဲွများမှတဆင့် ြပည်နယ်8ှင့် တုိင်းေဒသ+ကီးအဆင့်၊ ထုိမှတဆင့် 

8ုိင်ငံေတာ် အဆင့်ကုိ တဆင့်ချင်းသွားသင့်သည်။ ြဖစ်စဥ်တေလျာက်လံုးတွင် 

ပွင့်လင်းြမင်သာမQ8ှင့် လူထုထိေတွ\မQြဖင့် လက်ရိှ cငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစဥထ်က် 

အရပ်သားများ၏ က@ ၊ ေြမယာသံုးစဲွမQ၊ အရင်းအြမစ် ေဝမjြခင်း၊ ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်cမဲသည့် 

ဖံွ\cဖိuးေရး၊ ပဋိပကdများ၏ တရားဝင်မQ8ှင့် ဒုကdသည်များ8ှင့် ြပည်တွင်း 

ေရZ\ေြပာင်းဒုကdသည်များ ြပန်လာေရးတုိF အပါအဝင် ပုိမုိကျယ်ြပနF်ေသာ ကိစPရပ်များကုိ 

ေြဖရှင်းရမည်။ ထုိFအြပင် လက်ရိှြဖစ်ေပLေနသည့် ခဲွြခားဆက်ဆံမQ8ှင့် တန်းတူမညီမjမQ 

ကိစPရပ်များကုိလည်း ေြဖရှင်းရမည်ြဖစ်cပီး ညီမjမQ၊ သည်းခံမQ8ှင့် ဗဟုလူFအဖဲွ\အစည်း 

ေပLထွန်းေစရန် နည်းလမ်းများကုိ ရှာေဖွရမည်။ ေတွ\ဆံုေဆွးေ8ွးမQသည် 
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နစ်နာခံစားရမQများ၏ အေSကာင်းရင်းများကုိ ရှာေဖွသင့်cပီး အမှန်တရား၊ တရားမjတမQ၊ 

ြပန်လည်ကုစားမQများ8ှင့် ြပန်လည်ေပLေပါက်မQမရိှေစြခင်းကုိ အာမခံမQ 

အစရိှသည်တုိF8ှင့်အညီြဖစ်သည့် အသွင်ကူးေြပာင်းေရး ဆုိင်ရာ တရားမjတမQ ယ8nရားများ 

အပါအဝင် ကျlးလွန်ခံရသူများအေပL ဗဟုိြပu ချဥ်းကပ်မQနည်းလမ်းများကုိ 

ရှာေဖွSကည့်BQရမည်။ ေတွ\ဆံုေဆွးေ8ွးမQသည် 8ုိင်ငံ၏အနာဂတ်8ှင့် ပတ်သက်၍ 

သေဘာတူညီမQကုိ တည်ေဆာက်သင့်cပီး  cငိမ်းချမ်းေရး 8ှင့် ဖဲွ\စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ၊ 

တရားဥပေဒ၊ လံုြခuံေရး8ှင့် အုပ်ချuပ်ေရးဆုိင်ရာ ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQများအတွက် 

အဆုိြပuချက်များ ပါဝင်8ုိင်သည်။   ၎င်းသည် ဒီမုိကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းေရးကုိ ဆက်လက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ခုိင်မာေသာ အေြခခံအုတ်ြမစ်ကုိ ေပးလိမ့်မည်။  

 ၂။ တရားမjတမQ8ှင့် တာဝန်ခံမQ။  

၆၂။  အစုိးရက ဖဲွ\စည်းခ့ဲသည့် လွတ်လပ်ေသာ စံုစမ်းေရးေကာ်မရှင်သည် 

၎င်း၏အစီရင်ခံစာကုိ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်ေနFတွင် သမ}တထံ တင်ြပခ့ဲသည်။ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် သမ}တBံုးမှ ထုတ်ေဝသည့် အ8ှစ်ချuပ်အစီရင်ခံစာ8ှင့် 

ေနာက်ဆက်တဲွ ၁၆-၂၈ တုိFကုိ ြပန်လည်သံုးသပ်cပီး အစီရင်ခံစာအြပည့်အစံုကုိ လူသိရှင်Sကား 

ထုတ်ြပန်ရန် ေတာင်းဆုိချက်ကုိ ထပ်မံ ေြပာSကားခ့ဲသည်။ အစီရင်ခံစာအြပည့်အစံု 

ပါဝင်ြခင်းမရိှပါက အချက်အလက် ေတွ\ရိှမQများ8ှင့် ဥေပေဒဆုိင်ရာ ေကာက်ချက်တုိFကုိ 

နားလည်ရန် မြဖစ်8ုိင်ေပ။ အသံုးချနည်းစနစ်8ှင့် သတင်းအချက်အလက် အများစု 

မီှခုိအားထားရသည့် သတင်းရင်းြမစ်များ8ှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ 

မရရိှေSကာင်း သ;မက မှတ်ချက်ြပuသည်။ သ;မက ေကာ်မရှင်သည် လွတ်လပ်cပီး 

ဘက်မလုိက်ြခင်း ရိှမရိှကုိလည်း ဆက်လက်၍ ေမးခွန်းထုတ်ေနcပီး ၎င်းေကာ်မရှင်သည် 

အစုိးရက ေပးေသာအချက်အလက်များ8ှင့် ကိန်းဂဏန်းများကုိသာ သံသယကင်းမ့ံစွာ 

ကုိးကားထားေSကာင်း မှတ်ချက်ြပuသည်။ ၎င်းထဲတွင် ဘဂTလားေဒ့ရ်ှသုိF 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်လာသူ အေရအတွက်လည်း ပါဝင်ရာ ကုလသမဂb8ှင့် ဘဂTလားေဒ့ရ်ှ 

အစုိးရတုိF မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ အေရအတွက်ထက် များစွာနည်းပါးသည်ကုိ သူမ 

သတိြပuမိသည်။ မုဒိမ်းမQ သုိFမဟုတ် “အုပ်စုလုိက် မုဒိမ်းမQ” သက်ေသ အေထာက်အထား 

မရိှြခင်း8ှင့် စစ်တပ်မှ အမျိuးသားတပ်ဖဲွ\ဝင်များ၏ ရှာေဖွမQများသည် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ 

အSကမ်းဖက်မQအြဖစ် ြဖစ်ေပLေစ8ုိင်သည် ဟူေသာ ေတွ\ရိှချက်များမှာ မယံု8ုိင်စရာပင် 

ြဖစ်သည်။  အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် မုဒိမ်းမQအပါအဝင် လိင်အSကမ်းဖက်မQမှ 

လွတ်ေြမာက်လာေသာ Bုိဟင်ဂျာများအား ေတွ\ဆံုေမးြမန်းခ့ဲြခင်းများကုိ ြပန်လည် 

အမှတ်ရမိသည်။ Bုိဟင်ဂျာများက သူတုိF၏ ေနအိမ်များကုိ ကုိယ်တုိင် မီးBQိ\ခ့ဲသည် ဟူေသာ 

ေြပာဆုိချက်များအပါအဝင် သက်ေသ အေထာက်အထားမရိှသည့် ထုိ (အစီရင်ခံစာမှ) 

ေတွ\ရိှချက် အေြမာက်အများသည် ယခင်အ+ကိမ်အခါများက  အစုိးရ၏ 

ထုတ်ြပန်ေSကညာချက်များ8ှင့် တူညီလျက်ရိှသည်။  

၆၃။  စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးေကာ်မရှင်သည် ၂၀၁၇ ခု8ှစ်၊ Sသဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေနာက်ပုိင်း 

ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းတွင် စစ်ရာဇဝတ်မQများ၊ ြပင်းထန်ေသာ လူFအခွင့်အေရး 

ချိuးေဖာက်မQများ8ှင့် ြပည်တွင်း ဥပေဒ ချိuးေဖာက်မQများ ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်ကုိ ေတွ\ရိှခ့ဲcပီး  

တရားသူ+ကီးချuပ်8ှင့် ေရှ\ေနချuပ်များသည် ယခုအခါ ေနာက်ထပ် စံုစမ်းစစ်ေဆးမQများ 

ြပuလုပ်ေနေSကာင်း Sကားသိရသည်။ ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒအတွင်းတွင် 

စစ်ရာဇဝတ်မQများ မရိှသည့်အတွက် တာဝန်အရိှဆံုးပုဂbိuလ်များအား အြပစ်ေပးအေရးယူမQ 

လုပ်ေဆာင်8ုိင်မည်မှာ လံုးဝ သံသယြဖစ်ဖွယ် ြဖစ်သည်။ ထုိFအြပင် ၁၉၅၉ ခု8ှစ်၊ တပ်မေတာ် 

အက်ဥပေဒအရ လူFအခွင့်အေရး ချိuးေဖာက်မQများြဖစ်ေသာ ရည်ရွယ်သတ်ြဖတ်မQ (Murder)၊   



A/HRC/43/59 

24  

စီရင်ထုိက်သည့် လူေသမQ (Homicide) 8ှင့်မုဒိမ်းမQတုိFကုိသာ ရာဇဝတ်မQ အြဖစ် 
သတ်မှတ်ထားေသာေSကာင့် ြဖစ်ပျက်သမj လူFအခွင့်အေရး ချိuးေဖာက်မQအလံုးစံုကုိ 

တာဝန်ယူ8ုိင်ရန် ပျက်ကွက်ေနသည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်က ထုိေကာ်မရှင်၏ 

လုပ်ေဆာင်ချက်သည် ကျlးလွန်သူများကုိ အြပစ်ေပးအေရးယူခံရြခင်းမှ 

ကင်းေဝးေစလိမ့်မည်ကုိ စုိးရိမ်သည်။ ေကာ်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ အကျဥ်းချuပ်ကုိ 

စစ်မှန်ေသာတာဝန်ခံမQ ရိှလာသည့် ေြခလှမ်းအြဖစ် လက်ခံြခင်း မြပuရန်8ှင့် အစုိးရ8ှင့် 

စစ်တပ်တုိF၏ တုန်Fြပန်မQများကုိ အနီးကပ် ေစာင့်Sကည့်ရန် 8ုိင်ငံတကာအသုိင်းအဝုိင်းအား 

သ;မက အSကံေပးသည်။    

၆၄။ ၂၀၁၆ ခု8ှစ်မှစ၍ ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် ကျlးလွန်ခ့ဲေသာ ရာဇဝတ်မQများအေပL  

တရားမjတမQ ရရိှေရးအတွက် သိသာထင်ရှားေသာ တုိးတက်မQများ 8ုိင်ငံတကာတွင် 

ရိှခ့ဲသည်။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ရာဇဝတ်မQခံုBံုး၏ Bံုးတင်စစ်ေဆးမQအဖဲွ\သည် ဘဂTလားေဒ့ရ်ှ/ 

ြမန်မာ8ုိင်ငံ အေြခအေနများကုိ  စံုစမ်းစစ်ေဆးမQစတင်ရန် ၂၀၁၉ ခု8ှစ်၊ 8ုိဝင်ဘာလ ၁၄ 

ရက်ေနFတွင် အခွင့်အာဏာ ေပးခ့ဲသည်။ ၂၀၁၀ ခု8ှစ် ဇွန်လ ၁ ရက် ေနာက်ပုိင်း သုိFမဟုတ် 

ဇွန် ၁ ရက်ေနF မတုိင်မီက ြဖစ်ခ့ဲcပီး ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနဆြဲဖစ်သည့် စွပ်စဲွထားေသာ 

ရာဇဝတမ်#များထဲမှ အနည်းဆံုး အစိတ်အပုိင်း တခုသည် ဘဂTလားေဒ့ရ်ှ သုိFမဟုတ် 

လက်မှတ်ထုိးထားသည့် အြခား8ုိင်ငံတစ်ခု၏ နယ်ေြမတွင် ြဖစ်ပွားေနပါက 

ထုိရာဇဝတ်မQများအား စံုစမ်းစစ်ေဆးမQများ ြပuလုပ်သွားလိမ့်မည်။ ထုိလုပ်ပုိင်ခွင့်သည် ၂၀၁၆ 

8ှင့် ၂၀၁၇ ခု8ှစ် ရခုိင်ြပည်နယ်၌  ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ အSကမ်းဖက်မQများ8ှင့် ဆက်စပ်သည့် 
တရားBံုး၏ တရားစီရင်ပုိင်ခွင့်ေအာက်ရိှ မည်သည့်ရာဇဝတ်မQမဆုိ အတွက် ြဖစ်cပီး 

Bုိဟင်ဂျာများအြပင် လူပုဂbိuလ်များ သုိFမဟုတ် အြခားအုပ်စုများ ပါဝင်8ုိင်သည်ဟု 

အထူးကုိယ်စားလှယ်က မှတ်ချက်ြပuခ့ဲသည်။  

၆၅။ ၂၀၁၁ ခု8ှစ်၊ 8ုိဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ဂမ်ဘီယာ8ုိင်ငံသည် ၁၉၄၈ 

လူမျိuးတံုးသတ်ြဖတ်မQ ရာဇဝတ်မQ တားဆီးေရး8ှင့် အြပစ်ေပးအေရးယူြခင်းဆုိင်ရာ 

သေဘာတူစာချuပ်ကုိ ချိuးေဖာက်သည်ဟု စွပ်စဲွလျက် 8ုိင်ငံတကာ တရားBံုးတွင် 

အမQဖွင့်လှစ်ခ့ဲcပီး Sကားြဖတ် အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မQ သတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ေပးပါရန် 

ေတာင်းဆုိခ့ဲသည်။ Sကားြဖတ်အစီအမံများ8ှင့် စပ်လျဥ်း၍ Sကားနာရာတွင် 8ုိင်ငံေတာ်၏ 

အတုိင်ပင်ခံပုဂbိuလ်က ြမန်မာကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် တရားBံုးသုိF မိနF်ခွန်းေြပာSကားခ့ဲcပီး၊ ၂၀၁၇ 

ခု8ှစ် ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်မှစ၍ ြပည်တွင်းလက်နက်ကုိင် ပဋိပကdများ ြဖစ်ပွားေနcပီး 

စစ်ရာဇဝတ်မQများ၊ အင်အားအလွန်အကmံ အသံုးြပuြခင်း8ှင့် လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်မQများ 

ြဖစ်ပွားေကာင်းြဖစ်ပွား8ုိင်ခ့ဲေSကာင်း ေြပာSကားခ့ဲသည်။ ယင်းသည် အစုိးရမှ 

ပထမဆံုးအ+ကိမ် အသိအမှတ်ြပuြခင်းြဖစ်cပီး အေစာပုိင်းက ြငင်းပယ်မQရပ်တည်ချက်များ 

ယခုအခါ အဆံုးသတ်သွားသြဖင့် အြပuသေဘာေဆာင်ပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်ေနFတွင် 

တရားBံုးသည် ခုိင်လံုသည့် (prima facie) တရားစီရင်ပုိင်ခွင့်8ှင့် ရပ်တည်မQကုိ 

ရှာေဖွေတွ\ရိှခ့ဲcပီး ြမန်မာ8ုိင်ငံအတွက် Sကားြဖတ်ေဆာင်ရွက်မQများကုိ လမ်းiZန်ခ့ဲသည်။ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်က ြမန်မာ8ုိင်ငံအား Sကားြဖတ်သတ်မှတ်ချက်များအား လုိက်နာရန် 

ေတာင်းဆုိလုိက်သည်။ သ;မက ကေနဒါ8ှင့်နယ်သာလန်8ုိင်ငံတုိFသည် ဂမ်ဘီယာအား 

တရားBံုးတွင် ကူညီရန်8ှင့် ေထာက်ပ့ံ8ုိင်မည့် ေရွးချယ်စရာနည်းလမ်းများအားလံုးကုိ 

အတူတကွ ေလ့လာစူးစမ်းလုိေSကာင်း လူသိရှင်Sကားထုတ်ေဖာ်ေြပာSကားခ့ဲြခင်းအား 

မှတ်သားထားသည်။ ေမာ်လ်ဒုိက်8ုိင်ငံကမူ Bုိဟင်ဂျာများအား ကူညီပ့ံပုိးသည့်အေနြဖင့် 

Sကားဝင်ေဆာင်ရွက်ရန် ေSကြငာချက်  ြပuလုပ်မည်ဟု ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ သ;မက သူတုိF၏ 

အစပျိuးလုပ်ေဆာင်မQများကုိ လုိက်ပါလုပ်ေဆာင်ရန် အြခား8ုိင်ငံများအား တုိက်တွန်းသည်။  
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၆၆။  Bုိဟင်ဂျာများအေပL လူမျိuးတံုးသတ်ြဖတ်မQ8ှင့် လူသားမျိuး8ွယ်အေပL ကျlးလွန်သည့် 
ရာဇဝတ်မQများ ြပလုပ်သည်ဟု စွပ်စဲွလျက် တရားစီရင်ပုိင်ခွင့် ဥပေဒသအရ 

အရပ်ဖက်လူFအဖဲွ\အစည်းများက အာဂျင်တီးနား8ုိင်ငံတွင် ရာဇဝတ်မQ တုိင်Sကားချက် 

တင်သွင်းခ့ဲသည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် အြခားေသာအမQများကုိလည်း 

အသီးသီးေသာ8ုိင်ငံများ၏ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ တရားစီရင်ပုိင်ခွင့်ေအာက်သုိF 

ယူေဆာင်လာရန် အားေပးသည်။ ြမန်မာ8ုိင်ငံအေပL လွတ်လပ်ေသာ စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး 

ယ8nရားသည် (The Independent Investigative Mechanism on Myanmar, IIMM) ယခုအခါ 

သက်ဝင်လည်ပတ်ေနcပီး အြခား8ုိင်ငံများကုိလည်း ထုိသုိFလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် 

အေထာက်အကူ ေပး8ုိင်cပီြဖစ်သည်။  စစ်တပ်၏ လက်ထဲတွင် ခံစားခ့ဲရေသာ ြမန်မာ8ုိင်ငံရိှ 

ကျlးလွန်ခံရသူအားလံုးအတွက် တရားမjတမQ8ှင့် တာဝန်ခံမQရရိှရန်အတွက်  

ပုိမုိလုပ်ေဆာင်သွားရန် လုိအပ်cပီး၊ တစ်8ုိင်ငံလံုးကုိ လZမ်းြခuံေသာယ8nရား၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်မှာ 

ဤေနရာတွင် အဓိကြဖစ်သည်။ လံုြခuံေရးေကာင်စီသည် တစ်စံုလံုး၏ အေြခအေနကုိ 

Eိ&ငင်တံကာရာဇဝတမ်#များဆိ&ငရ်ာ တရားGံ& း  (ICC) သုိF တင်ြပရမည် သုိFမဟုတ် 

8ုိင်ငံတကာအသုိင်းအဝုိင်းအေနြဖင့် ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ 8ုိင်ငံတကာရာဇဝတ်မQ 
ကျlးလွန်သူများကုိ စစ်ေဆးရန်အတွက်  8ုိင်ငံတကာခံုBံုး တစ်ခု ထူေထာင်ရန် 
ေတာင်းဆုိသင့်သည်။   

၆၇။ တရားစီရင်ေရးစနစ်၏ အဆင့်အားလံုးတွင် ထုိးေဖာက်စိမ့်ဝင်လျက် ရိှေသာ 

အြပစ်ေပးအေရးယူြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးြခင်းအား အဆံုးသတ်ြခင်းမရိှပဲ ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ 

အသွင်ကူးေြပာင်းမQသည် ေအာင်ြမင်မQ မရ8ုိင်ပါ။ ြပစ်မQကျlးလွန်သူများကုိ အြပစ်ေပးရန်မှာ 

အစုိးရ၏ တာဝန်ြဖစ်သည်။ ထုိသုိFြပuလုပ်ရန်အတွက် တရားစီရင်မQစနစ်ကုိ 

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲရန်၊ လွတ်လပ်ေသာ တရားစီရင်ေရးကုိ အာမခံချက်ရိှရန်၊   တာဝန်ခံမQ8ှင့် 

ပတ်သက်၍ စနစ်တကျရိှေနေသာ အတားအဆီးများကုိ ဖယ်ရှားရန်8ှင့် 

8ုိင်ငံတကာစံ8ှuန်းများ8ှင့်အညီ တရားစီရင်ေရး8ှင့် စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး စွမ်းရည်ကုိ 

တည်ေဆာက်ရန် လုိအပ်သည်။ လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်မQများအား စစ်ဘက်တရားBံုးမှ 

စီရင်Sကားနာြခင်းသည် 8ုိင်ငံတကာလူFအခွင့်အေရး ဥပေဒ8ှင့် ကုိက်ညီြခင်းမရိှပါ။ 

အယူခံဝင်8ုိင်ရန် အလားအလာမရိှသည့် စစ်ဘက်ခံုBံုးများ၌သာ စစ်တပ်မှ ကျlးလွန်ေသာ 
ရာဇဝတ်မQများအေပL တရားစီရင်ပုိင်ခွင့်ကုိ ေပးထားcပီး စစ်သားများကုိ ၂၀၁၁ 

ခု8ှစ်မတုိင်မီက ကျlးလွန်ခ့ဲသည့် အြပuအမူများအေပL တရားစဲွဆုိြခင်းမှ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးထားသည့် ဖဲွ\စည်းပံုအေြခခံဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကုိ ြပင်ဆင်ရမည်။ 

ထုိFအြပင် စစ်တပ်မှကျlးလွန်ေသာ လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်မQများ ပါဝင်သည့် 

ရာဇဝတ်မQများကုိ အရပ်ဘက် တရားBံုးများ၏ တရားစီရင်ပုိင်ခွင့်ေအာက်တွင် 

Sကားနာစစ်ေဆး8ုိင်ရန်အတွက် တပ်မေတာ် အက်ဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်ရမည်။ 

နယ်ြခားေစာင့်ရဲများအပါအဝင် ရဲတပ်ဖဲွ\ဝင်များသည် ၁၉၉၅ ခု8ှစ် ြမန်မာ8ုိင်ငံ ရဲတပ်ဖဲွ\ 

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒေအာက်တွင် အကျuံးဝင်လျက် ရိှေနသည်။    

လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်မQများကုိ ကျlးလွန်သည့် ရဲများ၏ ရာဇဝတ်မQများအား 

အရပ်ဘက်တရားBံုးများ၏ ထိန်းချuပ်မQေအာက်တွင်ရိှေစရန် ယင်းဥပေဒကုိလည်း 

ြပင်ဆင်ေရးဆဲွရန် လုိအပ်သည်။ စစ်ရာဇဝတ်မQများ၊ လူသားမျိuး8ွယ်အေပL ဆနF်ကျင်ေသာ 

ရာဇဝတ်မQများ8ှင့် လူမျိuးတုန်းသတ်ြဖတ်မQများ အပါအဝင် 8ုိင်ငံတကာရာဇဝတ်မQများကုိ 

ြပည်တွင်းရာဇဝတ်ဥပေဒတွင် ထည့်သွင်းြပဌာန်းရမည်။ ြပန်လည်အစားထုိးေပးြခင်း၊ 

ေလျာ်ေSကးေပးြခင်း၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း၊ စိတ်ေကျနပ်မQြဖစ်ေစြခင်း8ှင့် 

ြပန်လည်ြဖစ်ပွားြခင်းမရိှေစရန် အာမခံြခင်း တုိFအပါအဝင် လူFအခွင့်အေရး 
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ချိuးေဖာက်ခံရသူများကုိ ြပည့်စံုcပီး ထိေရာက်ေသာ ြပန်လည်ကုစားမQတစ်ခုအတွက် 

ြဖည့်စွမ်း8ုိင်ေသာ ကုသမQတရပ် ြဖစ်လာေစရန် တရားေရးစံနစ်ကုိ ြပuြပင်ေြပာင်းလဲ ရမည်။  

 ၃။ အခွင့်အေရးများ ကာကွယ်ရန် တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ြပuြပင်ေြပာင်းလဲေရး8ှင့် 
စွမ်းရည်ြမyင့်တင်ြခင်း  

၆၈။  တရားဥပေဒစုိးမုိးမQသည် NLD ၏ ဦးစားေပးလုပ်ငန်းများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်cပီး 

ဒီမုိကေရစီကုိ ပုိမုိခုိင်မာေအာင် ြပuလုပ်ရာတွင် အဓိကြဖစ်ေသာ်လည်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ်8ုိင်ြခင်း မရိှေသးပါ။ မjတေသာ တရားစီရင်ခွင့်ကုိ ခံစားပုိင်ခွင့်ရိှသည့် 

လူပုဂbိuလ်များ၏ အခွင့်အေရးများကုိ ပံုမှန်ချိuးေဖာက်လျက်ရိှေသာ တရားစီရင်မQများ8ှင့် 

G&န်ရ့ငး်Hကမ်းတမ်းIပီး လဲွမှားပျက်စီးေနေသာ တရားစီရင်ေရးစနစ်၏ အမQများက ၎င်းကုိ 

ြပသလျက်ရိှသည်။ အထူးကုိယ်စားလှယ်အေနြဖင် ့၂၀၁၇ ခု8ှစ်တွင် ရခုိင်ြပည်နယ် အင်းဒင်၌ 

အစုအြပuံလုိက် သတ်ြဖတ်မQကုိ ေဖာ်ထုတ်ခ့ဲေသာ Bုိက်တာသတင်းေထာက် ဝလံုး8ှင့် 

ေကျာ်စုိးဦးတုိFအား  ၁၉၂၃ ခု8ှစ် တရားဝင်လjိu\ဝှက်ချက်များ အက်ဥပေဒအရ 

အြပစ်ရိှေSကာင်း ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ ြပန်လည်သတိရသည်။ သ;မ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့် 

သက်တမ်းတေလျာက်လံုးတွင် အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်မQ 

ြဖစ်ေစ8ုိင်သည့် ဥပေဒများကုိ ြပင်ဆင်ရန် အSကံြပuခ့ဲသည်။ ၎င်းတွင် သူမ အဆုိြပuထားေသာ 

ပူးတဲွအေြခခံစံ8ှuန်းများမှာပင် ရည်iZန်းထားသည့် မဆံုး8ုိင်ေအာင် များြပားလှသည့် 

ဥပေဒြပuစာရင်းတခုအား သ;မ၏အစီရင်ခံစာ A/HRC/31/71 ၏ ေနာက်ဆက်တဲွတခုအြဖစ် 

ေဖLြပထားသည်။ သူေဖာ်ြပထားသည့် ြပဌာန်းချက်အနည်းငယ်ကုိ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ဖျက်သိမ်းြခင်း ြပuလုပ်ခ့ဲေသာ်လည်း ဥပေဒြပuေရး ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း8ှင့် ေရးဆဲွြခင်း 
လုပ်ငန်းစဥမ်ျားတွင် ပွင့်လင်းြမင်သာမQ အားနည်းေနဆဲြဖစ်သည်။ 

ပတ်သက်ဆက်8ွယ်သူများ8ှင့် လံုေလာက်ေသာ တုိင်ပင်ေဆွးေ8ွးမQများ ရိှေစေရးအတွက် 

အာမခံချက်ရိှေစရန်   ဥပေဒြပuေရးဆုိင်ရာ မူSကမ်းေရးဆဲွြခင်း8ှင့် 

ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းတုိFတွင် စနစ်တကျ တုိင်ပင်ေဆွးေ8ွးြခင်း လုပ်ငန်းစဥကုိ် 

ေဖာ်ထုတ်သင့်သည်။  

၆၉။  8ုိင်ငံသားြဖစ်မQ ဥပေဒကုိ အေရးတ+ကီးြပuြပင်ေြပာင်းလဲရန် လုိအပ်ေနသည်။  

၎င်းသည် ခဲွြခားဆက်ဆံမQများကုိ ဆက်လက်ကျင့်သံုးေနcပီး ရလဒ်အေနြဖင့် ရခုိင်ြပည်နယ် 

ြပင်ပရိှ မွတ်စလင်များမှာ 8ုိင်ငံမ့ဲြဖစ်လာ8ုိင်ြခင်းအေပL စုိးရိမ်မQများ တုိးများလာေနသည်။ 

8ုိင်ငံသားစီစစ်ေရး လုပ်ငန်းစဥသ်ည် ဥပေဒအေြခခံ ကင်းမ့ဲြခင်း၊ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်း8ှင့် 

အစုိးရ၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ လူပုဂbိuလ်တစ်ဦးချင်း၏ 8ုိင်ငံသားြဖစ်မQရလာဒ် 

ရရိှေစြခင်းအထိ အသိအမှတ်ြပuထားြခင်း မရိှသည့်အတွက်  ယင်းကုိ ရပ်ဆုိင်းရမည်။ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် ဟိ8tlဘာသာဝင်များ8ှင့် အြခားဘာသာေရးလူနည်းစုများအား 

NVCs ကတ်များထုတ်ေပးြခင်း8ှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ 

ရရိှခ့ဲြခင်းအေပL စုိးရိမ်သည်။ ြမန်မာ8ုိင်ငံ လူFေဘာင်အဖဲွ\အစည်းကိ& 8ုိင်ငံသားြဖစ်မQ 

အဆင့်အတန်း အနိမ့်အြမင့်ေပLတွင် အေြခခံထားြခင်း မဟုတ်ဘဲ တန်းတူညီမjမQကုိ 

အေြခခံရမည်။ 8ုိင်ငံသား ြဖစ်မQ8ှင့်  “အမျိuးသားလူမျိuးစုဝင်” ြဖစ်ြခင်းတုိFအSကား 

ဆက်စပ်ထားမQကုိ ဖယ်ရှားရမည့်အြပင် မတူကဲွြပားြခားနားမQ၏ အကျိuးေကျးဇူးများကုိ 

အသိအမှတ်ြပuရမည်။  

၇၀။  အမျိuးသမီးများအေပL အSကမ်းဖက်မQ ကာကွယ်တားဆီးေရး အဆုိြပuထားေသာ 

ဥပေဒကုိ လZတ်ေတာ်သုိF တင်ြပခ့ဲသည်။ အထူး ကုိယ်စားလှယ်က ၎င်းတွင်ပါဝင်သည့် 

အေSကာင်းအရာတချိu\8ှင့် ပတ်သက်သည့်  ြပဿနာများကုိ ထပ်တလဲလဲ တင်ြပခ့ဲသည်။ 
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8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်  အမျိuးသမီးများအေပL နည်းမျိuးစံုြဖင့် 

ခဲွြခားဆက်ဆံမQအားလံုး ပေပျာက်ေရး သေဘာတူစာချuပ် ေအာက်တွင် ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ 

တာဝန်ဝတ�ရားများကုိ အြပည့်အဝ လုိက်နာသင့်သည်။ အထူးသြဖင့် လိင်အSကမ်းဖက်မQ 

ပံုစံအားလံုးကုိ ရာဇဝတ်မQ သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ထည့်သွင်းရမည်။  ကေလးအခွင့်အေရး 

ဥပေဒအတွက် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ8ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ ေရးဆဲွေနေSကာင်း 

အထူးကုိယ်စားလှယ်က သတင်းရရိှသည်။ ယင်းကုိ အလျင်အြမန် ြဖစ်ထွန်းတုိးတက်ရန် 

လုိသည်။ ခဲွြခားဆက်ဆံမQ မရိှြခင်း လမ်းiZန် ဥပေဒသများ8ှင့် ကေလးအတွက် 

အေကာင်းဆံုးအကျိuးစီးပွားများသည် ကျန်းမာေရး 8ှင့် ပညာေရး ေစာင့်ေရှာက်မQများ 

လက်လမ်းမီ ရရိှေစရန် အထူးသြဖင့် အေရး+ကီးသည်။  

၇၁။ အထူးကုိယ်စားလှယ်က တုိင်းြပည်ကုိ ေရှ\သုိF လှမ်းတက်ရန်အတွက် 

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ စွမ်းရည် ြမင့်တက်ြခင်း၊ 8ှင့် ေခတ်မီေစြခင်းတုိFသည် 

အခွင့်အေရးများကုိ ကာကွယ်ရန်အတွက် ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ အုပ်ချuပ်မQအဆင့်တုိင်းတွင် 

လုိအပ်သည်ကုိ ေလ့လာမိသည်။ လူတုိင်းအတွက် အခွင့်အေရးများ အာမခံချက်ရိှေစရန် 

ဖဲွ\စည်းပံုအေြခခံဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်ရမည်။  ၎င်းတွင် “အများြပည်သ;၏ cငိမ်းချမ်းေရး8ှင့် 

တည်cငိမ်ေအးချမ်းေရး” က့ဲသုိFေသာ တိကျမQ မရိှသည့် မေရရာေသာ 8ုိင်ငံတကာ 

ဥပေဒများ8ှင့် မကုိက်ညီသည့် ကနF်သတ်ချက်များ မပါရိှသင့်ပါ။  ထုိFအြပင် အစုိးရအဖဲွ\ 

တစံုလံုး8ှင့် လံုြခuံေရး တပ်ဖဲွ\များအားလံုးသည် အရပ်သား ထိန်းချuပ်မQ ေအာက်တွင် ရိှရမည်။ 

၂၀၁၉ ခု8ှစ်တွင် အေထွေထွအုပ်ချuပ်ေရးဌာနကုိ အရပ်သား ထိန်းချuပ်မQေအာက်သုိF 

ေရွ\ေြပာင်းခ့ဲသည့် တုိးတက်လုပ်ေဆာင်မQကုိ သ;မက မှတ်သားမိသည်။  

၇၂။   အစုိးရသည် ခဲွြခားဆက်ဆံမQမရိှဘဲ 8ုိင်ငံအတွင်းရိှ ြပည်သူများကုိ ဝန်ေဆာင်မQေပးရန် 

စွမ်းေဆာင်ရည်8ှင့် အရည်အချင်းရိှေသာေခတ်မီအဖဲွ\အစည်းများကုိ ဖန်တီးရန် 8ုိင်ငံတကာ 

အသုိင်းအဝုိင်း8ှင့်အတူ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရမည်။ ၎င်းတွင် ြမန်မာ8ုိင်ငံ အမျိuးသား 

လူFအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင်ကုိ ပါရီ အေြခခံမူများ8ှင့်အညီ ြဖစ်လာေစရန်8ှင့် 

လူFအခွင့်အေရးကုိ အမှန်တကယ် အားေပးအားေြမyာက်ြပuသည့် အဖဲွ\အစည်းတစ်ခု 

ြဖစ်လာေစရန် ြပuြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း လည်း ပါဝင်သည်။ မSကာေသးမီက ခနF်အပ်လုိက်သည့် 

ေကာ်မရှင် အဖဲွ\ဝင်များ8ှင့် ပတ်သက်၍ အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် စိတ်8ှလံုး မသာမယာ 

ြဖစ်ရသည်။ ေကာ်မရှင် အသစ်တွင် အမျိuးသမီး ေလးဦး ပါဝင်လာသည့်အတွက် ယခင် 

ကထက်စာလjင် အမျိuးသမီး သံုးဦး ပုိမုိလာသည်။ သုိFရာတွင် ရာထူးခနF်ထားရာတွင် 

ပွင့်လင်းြမင်သာမQ မရိှေပ။ ဘာသာေရး သုိFမဟုတ် တုိင်းရင်းသား ကဲွြပားြခားနားစွာ ပါဝင်မQ 

မရိှေပ။ အရပ်ဘက် လူထုလူFအဖဲွ\အစည်းများမှ အဖဲွ\ဝင်များ ပါဝင်ြခင်းမရိှေပ။ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွ\ဝင်များအားလံုးသည် တုိက်Bုိက် သုိFမဟုတ် သွယ်ဝုိက်လျက် စစ်တပ်8ှင့် 

ဆက်8ွယ်ေနေသာ ယခင်က အစုိးရ ဝန်ထမ်းေဟာင်းများသာ ြဖစ်Sကသည်။ ယင်းသည် 

လူFအခွင့်အေရးအား ေရှ\သုိFလှမ်းဆင့်ရာတွင် ြပင်းြပင်းထန်ထန် ေနာက်ဆုတ်သွားြခင်းကုိ 

ေဖာ်ြပေနသည်။  

 ၄။ 8ုိင်ငံတကာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ8ှင့် ယ9Nရားများ  

၇၃။ ြမန်မာ8ုိင်ငံသည် ကျန်ရိှေနေသးေသာ 8ုိင်ငံတကာ လူFအခွင့်အေရးစာချuပ်များတွင် 

အဖဲွ\ဝင်အြဖစ် ပါဝင်ရမည်ြဖစ်cပီး ထုိအခွင့်အေရးများကုိ ဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ8ှင့် 

လက်ေတွ\ကျင့်သံုးမQများတွင် ထည့်သွင်းရမည်ြဖစ်သည်။ အဖဲွ\ဝင်ြဖစ်cပီးြဖစ်ေသာ 

စာချuပ်များအရ ထမ်းေဆာင်ရမည့် တာဝန်ဝတ�ရားများကုိလည်း အလားတူ 

ထည့်သွင်းရမည်။  ထုိသုိFလုပ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် ြမန်မာ8ုိင်ငံသည် အသွင်ကူးေြပာင်းမQကုိ 
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ဆက်လက်ြဖစ်ေပLေစရန်8ှင့် 8ှစ်ရှည်လများ Sကuံေတွ\ေနရေသာ ြပဿနာများကုိ 

ေကျာ်လZား8ုိင်ရန်အတွက် ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQများကုိ ေဆာင်Hကဥ်းေပး8ုိင်လိမ့်မည်။ 

လူFအခွင့်အေရးေကာင်စီ၏ အထူးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ လူFအခွင့်အေရးအေြခအေနပံုမှန် 

ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း (Universal Periodic Review) 8ှင့် စာချuပ်အဖဲွ\ဝင်8ုိင်ငံများ 8ှင့် 

လူFအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ မဟာမင်း+ကီးBံုးများ အပါအဝင် လူFအခွင့်အေရး 

ယ8nရားများအားလံုး8ှင့် ထိေတွ\ြခင်းသည် ြမန်မာ8ုိင်ငံကုိ မရိှမြဖစ်လုိအပ်ေသာ 

လမ်းiZန်မQ8ှင့် ပ့ံပုိးမQများကုိ ရရိှေစလိမ့်မည်။ ြမန်မာ8ုိင်ငံသည် 

လုိက်နာလုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေသာ မSကာမီ Sကuံေတွ\လာေတာ့မည့် ထူးြခားသည့် 

အစီရင်ခံရန် တာဝန်ဝတ�ရား များစွာ ရိှေနသည်ကုိ  အထူးကုိယ်စားလှယ်က 

မှတ်ချက်ြပuသည်။  

 ၄။ အGကံြပuချက်များ  

၇၄။  အထူးကုိယ်စားလှယ်သည် သူယခင်က ြပuလုပ်ခ့ဲသည့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း 

မရိှေသးေသာ အSကံြပuချက်များကုိ ြပန်လည်အမှတ်ရcပီး ယင်းတုိFကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ေတာင်းဆုိသည်။ သ;မက အေSကာင်းအရာအလုိက် ကိစPရပ်များ 

အေပL အစီရင်ခံြခင်း8ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အထူးအSကံြပuချက်များကုိသာမက 

ေရှ\ဆက်ခရီးတွင် အစုိးရကုိ အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် ေအာက်ပါ 

အSကံြပuချက်များကုိလည်း တင်ြပလုိက်သည်။  

(က) ဒီမုိကေရစီ အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကုိ ဆက်လက်သွား8ုိင်ရန်အတွက် 

အေြခခံအုတ်ြမစ်ကုိတည်ေဆာက်8ုိင်ရန် အြပည့်အစံုပါဝင်မ#89ိေသာ၊ ကုိယ်စီပါဝင်ေသာ 8ှင့် 

လူFအခွင့်အေရးများအေပL အေြခခံထားေသာ ေဒသခံအဆင့်၊ ြပည်နယ်8ှင့် 

တုိင်းေဒသ+ကီးအဆင့်8ှင့် 8ုိင်ငံေတာ် အဆင့်များ အလုိက် 8ုိင်ငံတဝှမ်းမှ 

ပတ်သက်ဆက်8ွယ်သူ အမျိuးမျိuး ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF်ပါဝင်ေသာ 8ုိင်ငံေတာ်အဆင့် 

ေတွ\ဆံုေဆွးေ8ွးမQကုိ စီစဥ ်ကျင်းပရန်။  

(ခ) လူFအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အဓိကကျေသာ သေဘာတူစာချuပ်များအားလံုးကုိ 

လက်မှတ်ေရးထုိး အတည်ြပuရန်။ အချိန်8ှင့် တေြပးညီ စာချuပ်အဖဲွ\အစည်းများကုိ 

အစီရင်ခံြခင်း၊ ပံုမှန် သံုးသပ်ချက် လုပ်ငန်းစဥ ်လုပ်ေဆာင်ြခင်း8ှင့် အထူး လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

လုပ်ပုိင်ခွင့်များ အပါအဝင် 8ုိင်ငံတကာ လူFအခွင့်အေရး  ယENရားများ8ှင့် အြပည့်အဝ 

ထိေတွ\လုပ်ေဆာင်ရန်။  

(ဂ) လုပ်ပုိင်ခွင့်အြပည့်အဝရိှေသာ လူFအခွင့်အေရး မဟာမင်း+ကီးBံုးတစ်ခုကုိ 

ဖွင့်လှစ်ရန်။  

(ဃ)  ေနာင်လာမည့် ြမန်မာ8ုိင်ငံ လူFအခွင့်အေရး အေြခအေနဆုိင်ရာ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်8ှင့် အြပည့်အဝ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်ဆုိေသာ ေSကညာချက်ြဖင့် 

လုိက်ပါေဆာင်ရွက်ရန်။  

၇၅။  ဒီမုိကေရစီနည်းကျ အဝန်းအဝုိင်း8ှင့် ပတ်သက်၍ အစုိးရသုိF -  

(က) ေရွးေကာက်ပဲွ မတုိင်မီကာလတွင် လူထု အသုိင်းအဝုိင်းများအားလံုး 

အတွင်းတွင် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းေသာ ေဆွးေ8ွးြငင်းခုန်မQများအတွက် ေနရာများ ချဲ\ထွင်ရန်။ 

မဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူ အားလံုး အထူးသြဖင့် ပဋိပကdသက်ေရာက်မQရိှေသာ ြပည်နယ်များတွင် 

သူတုိFအခွင့်အေရးကုိ ကျင့်သံုး8ုိင်ခွင့်ရိှေစရန်။ Bုိဟင်ဂျာများ၏ မဲေပးခွင့်ကုိ ြပန်ေပးရန်။ 
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ေရွးေကာက်ပဲွများသည် ပွင့်လင်းြမင်သာမQ၊ အြပည့်အစံု ပါဝင်မQ၊ ကုိယ်စီပါဝင်လုပ်ေဆာင်မQ၊ 

လွတ်လပ်cပီး မjတမQ8ှင့် ေဒသခံ8ှင့် 8ုိင်ငံတကာ ေစာင့်Sကည့်ေလ့လာသူများ8ှင့် 

မီဒီယာများအား တံခါးဖွင့်ေပးမQ ရိှေစရန် အာမခံချက်ရိှေစရန်။  

(ခ)  “အမုန်းတရား ဆနF်ကျင်ေရး ဥပေဒမူSကမ်း” ကုိ ြပန်လည် Bုတ်သိမ်းcပီး 

ထိေရာက်သည့်  ခဲွြခားဆက်ဆံမQ ဆနF်ကျင်ေရး ဥပေဒအတွက်  ကျယ်ြပနF်သည့် ြပည်တွင်း8ှင့် 

8ုိင်ငံတကာမှ ပတ်သက်သက်ဆုိင်သူများြဖင့် ပွင့်လင်းေသာ ေဆွးေ8ွးအSကံြပuမQကုိ 

ဖွင့်ေပးရန်။ ခဲွြခားဆက်ဆံမQ၊ ရန်လုိမQ သုိFမဟုတ် အSကမ်းဖက်မQတုိFအား 

လQံ\ေဆာ်ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစေသာ 8ုိင်ငံသားြဖစ်မQ၊ လူမျိuးေရး သုိFမဟုတ် ဘာသာေရး ဆုိင်ရာ 

အမုန်းပွားမQများကုိ တားြမစ်သည့် Rabat လုပ်ငန်းအစီအစဥ8ှ်င့် အညီ အSကမ်းဖက်မQ၊ 

ခဲွြခားဆက်ဆံမQ8ှင့် အမုန်းတရားများကုိ လQံ\ေဆာ်မQများကုိ တုိက်ဖျက်ရန် ကျယ်ြပနF်ေသာ 

အြပuသေဘာေဆာင်သည့် လုပ်ငန်းများကုိ လုပ်ေဆာင်ရန်။  

(ဂ)  အမျိuးသားေရး၊ အစွန်းေရာက်ဝါဒ8ှင့် အများ+ကိuက်မူဝါဒ ေြပာဆုိချက်များကုိ 

လူသိရှင်Sကား ဆနF်ကျင်cပီး ဗဟုဝါဒ၊ သည်းခံမQ8ှင့် အားလံုးပါဝင်မQကုိ ြမyင့်တင်ရန်။  

(ဃ)  8ုိင်ငံေရး အကျဥ်းသားအားလံုးကုိ လZတ်ေပးcပီး သူတုိFအား ကုစားမQ8ှင့် 

ြပန်လည်ြပuစုပျိuးေထာင်မQများ ေပးရန်။ တရားဝင် ေဖာ်ထုတ်မQများ8ှင့် ဒီမုိကေရစီကျေသာ 

လQပ်ရှားမQများအေပL လူပုဂbိuလ်များအား တရားစဲွဆုိထားချက်အားလံုး ကုိ Bုတ်သိမ်းရန်။ 

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ခွင့်8ှင့် လွတ်လပ်စွာ စုေဝး ဖဲွ\စည်းခွင့်များကုိ ဆနF်ကျင်သည့် 

8ုိင်ငံေရးပါသည့် တရားစဲွဆုိမQ အားလံုးကုိ ရပ်ဆုိင်းရန်။  

၇၆။ ေြမယာအခွင့်အေရး၊ စီးပွားေရး8ှင့် လူFအခွင့်အေရးများ8ှင့် ပတ်သက်၍ အစုိးရသုိF-  

(က)  အများပုိင်ေြမ8ှင့် ဓေလ့ထံုးတမ်းအရ ေြမယာများအား အသံုးြပuသူများ8ှင့် 

ပဋိပကdေSကာင့် ြပညတ်ငွး် ေနရပ်စွန်ခွ့ာ ထကွေ်ြပးတမ်ိးေ89ာငရ်သ;များ အတွက် ေြမပုိင်ဆုိင်မQ 

အခွင့်အေရးများကုိ အသိအမှတ်ြပu ကာကွယ်ရန်။ 8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်အညီ 

ေဆွးေ8ွးတုိင်ပင်ြခင်း8ှင့် လံုေလာက်ေသာ ေလျာ်ေSကးေပးြခင်းမရိှပဲ အတင်းအကျပ် 
8ှင်ထုတ်ြခင်း8ှင့် ေြမယာသိမ်းဆည်းြခင်းများကုိ ရပ်ဆုိင်းရန်။   

(ခ)  ပွင့်လင်းြမင်သာမQရိှcပီး ညyိ8ိှuင်းတုိင်ပင်ေရးဆဲွသည့် မူSကမ်းေရးဆဲွေရး 

လုပ်ငန်းစဥ ် လုပ်ေဆာင်cပီး အမျိuးသားေြမအသံုးချမQမူဝါဒ၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

အစ89ိသညတ်ိ&၏့ စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်အညီ အမျိuးသားေြမယာဥပေဒကုိ ြပဌာန်းရန်။  

၎င်းေနာက်တွင် 8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများကုိ လုိက်နာလျက် အမျိuးသား 

ေြမယာဥပေဒ8ှင့်အညီ ြဖစ်ေစရန် တည်ဆဲေြမယာအသံုးချမQကုိ ြပuြပင်ေြပာင်းလဲရန် 8ှင့် 

ဥပေဒများကုိ ကုိက်ညီေအာင် ြပင်ဆင်ရန်။  

(ဂ)  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်အညီ အချက်အလက် 
ကာကွယ်မQအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ ဥပေဒမူေဘာင်တစ်ခုကုိ ေရးဆဲွရန်အတွက် 

အားလံုးပါဝင်cပီး ေဆွးေ8ွးညှိu8ိှuင်းမQရိှသည့် လုပ်ငန်းစဥတ်စ်ရပ်ကုိ ဦးစားေပးသတ်မှတ်ရန်။ 

၂၀၁၃ ခု8ှစ် ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒကုိ 8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့် 

ကုိက်ညီေစရန်အတွက် ြပင်ဆင်ရန်။  

(ဃ)  သက်ေရာက်ခံရေသာ လူထုအသုိင်းအဝုိင်များ၊ လူထုလူတန်းစား 

အဖဲွ\အစည်းများ8ှင့် ေဆွးေ8ွးညyိu8ိှuင်းလျက် တေြပးညီမြဖစ်ြခင်း8ှင့် BQတ်ေထွးြခင်းကုိ 

ေလျာ့ချရန် သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ်လုပ်တူးေဖာ်မQကုိ အုပ်ချuပ်သည့် ဥပေဒမူေဘာင် 
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တစ်ရပ်ကုိ ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQများ ဆက်လုပ်ရန်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်8ှင့် လူမQ 

စည်းမျဥ်းဥပေဒများ အာဏာသက်ဝင်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ရန် လံုေလာက်ေသာ 

အရင်းအြမစ်များ8ှင့် သင်တန်းများ ချထားေပးရန်။ ထိခုိက်မQခံရေသာ လူထုများ ကုစားမQ 

ခံစားခွင့်ရိှေစရန် အာမခံရန်။ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်မQဆန်းစစ်ြခင်း လုပ်ထံုးလုပ်နည်း ၂၀၁၅ 

ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်၍ သက်ဝင်ေအာင်လုပ်ေဆာင်ရန်။     

(င)  EITI တွင် ဆက်လက်ပါဝင်ရန်8ှင့် EITI စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့် အညီ 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရး ကုမvဏီများအတွက် ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ၊ တေြပးညီြဖစ်ေသာ8ှင့် 

အာဏာသကဝ်ငလ်&ပ်ေဆာငေ်စ8ုိင်ေသာ အစီရင်ခံမQပံုစံ လုိအပ်ချက်များကုိ ေသချာေစရန်။  

(စ)  အဆုိြပuထားသည့် ေရနံ8ှင့် ပတ်သက်ေသာ ဥပေဒသည် EITI ေအာက်တွင် 

ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ တာဝန်ရိှမQများ8ှင့် ကုိက်ညီ ေထာကပ့ံ်မ# ြဖစေ်စေရး ေသချာရန်။  မjတေသာ 

ဝင်ေငွခဲွေဝမQစနစ်ကုိ တည်ေဆာက်ရန်။  

(ဆ)  အလုပ်သမားများ၏ လွတ်လပ်စွာ စုေဝးခွင့်8ှင့် အသင်းအပင် ဖဲွ\စည်းခွင့်ကုိ 

ကာကွယ်ရန်၊ အဓမ} လုပ်အား အသံုးြပuြခင်း၊ ေဘးအ8nရာယ်ရိှေသာ ကေလးလုပ်အား 

အသံုးြပuြခင်းတုိFကုိ အဆံုးသတ်ေစရန်၊  အလုပ်ရှင်များ၏ အဖဲွ\အစည်းများ8ှင့် 

အလုပ်သမားသမဂbများ ပူးတဲွလုပ်ေဆာင်ရန်8ှင့် ြမန်မာ8ုိင်ငံရီှ အလုပ်သမားများအား 

စွမ်းအားြမyင့်တင်၍ လုပ်ငန်းခွင် အေြခအေနများ တုိးတက်ေစရန်။  

(ဇ)  စီးပွားေရး8ှင့် လူFအခွင့်အေရး လမ်းiZန်ဥပေဒသများ8ှင့် အညီ ထိေရာက်ေသာ 

ဥပေဒ၊ မူဝါဒ8ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်း မူေဘာင်များမှ တဆင့် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအSကားတွင် လုိအပ်ေသာ အချိန်ကုိက် ဆန်းစစ် ေစာင့်Sကည့် ကျင့်သံုးမQကုိ 

တွန်းအားေပးရန်။  

၇၇။ လက်နက်ကုိင် ပဋိပကd8ှင့် အSကမ်းဖက်မQ အေြခအေနများ8ှင့် ပတ်သက်၍ အစုိးရ၊ 

စစ်တပ်8ှင့် တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင်အဖဲွ\အစည်းများသုိF -  

(က)  ရန်လုိတုိက်ခုိက်မQများ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် အရပ်သား အားလံုး8ှင့် 

အရပ်သားပုိင်ပစPည်းများကုိ ကာကွယ်ေပးြခင်း အပါအဝင်8ုိင်ငံတကာ 

လူသားချင်းစာနာမQဆုိင်ရာ ဥပေဒများ8ှင့် လူFအခွင့်အေရး ဥပေဒများကုိ တင်းတင်းSကပ်Sကပ် 

လုိက်နာရန်။ ကေလးများအေပL +ကီးေလးေသာ ချိuးေဖာက်မQများ ြဖစ်ေပLေစသည့် 

အြပuအမူများကုိ ရပ်ဆုိင်းရန်။  

(ခ)  ေြမြမuပ်မုိင်း ေထာင်ြခင်းကုိ ချက်ချင်း ရပ်ဆုိင်းရန်၊ လူသတ်မုိင်းများ 

အသံုးြပuြခင်း၊ စုပံုသုိေလှာင်ြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း8ှင့် လZဲေြပာင်းြခင်းကုိ တားြမစ်ြခင်း 

အေပL8ှင့် ယင်းတုိFကုိ ဖျက်ဆီးြခင်းအေပL 8ုိင်ငံတကာ သေဘာတူညီချက်ကုိ 

လက်မှတ်ေရးထုိးရန်၊ မုိင်းများ8ှင့်  မေပါက်ကဲွေသးေသာ ခဲယမ်းမီးေကျာက်များကုိ 

8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့် အညီ ရှင်းလင်းရန်။ မုိင်းဧရိယာများကုိ မှတ်သား၍ 

ြခံခတ်ရန်8ှင့် မုိင်းအ8nရာယ်8ှင့် ပညာေပး လQပ်ရှားမQများကုိ စနစ်တကျ လုပ်ေဆာင်ရန်။ 

(ဂ)  လက်နက်ကုိင်ပဋိပကd8ှင့် အSကမ်းဖက်မQဒဏ် ခံခ့ဲရေသာေဒသများ အားလံုးရိှ 

လုိအပ်ေနသူများအား အြပည့်အဝ 8ှင့် အကနF်အသတ်မရိှ လူသားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမQဆုိင်ရာ အကူအညီများကုိ ချက်ချင်း ခွင့်ြပuရန်8ှင့် မီဒီယာ8ှင့် လူFအခွင့်အေရး 

ေစာင့်Sကည့်စစ်ေဆးသူများ8ှင့် ေတွ\ဆံုခွင့် ေပးရန်။  
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(ဃ)  ြမန်မာ8ုိင်ငံမှ ဒုကdသည်များအားလံုး ဆ8tအေလျာက်၊ ေဘးကင်းလံုြခuံစွာ၊ 

ဂုဏ်သိကdာရိှစွာ 8ှင့် ေရရှည်ခုိင်cမဲေသာ ေနရပ်ရင်းြပန်8ုိင်ေစရန်အတွက် အေြခအေနများကုိ 

ဖန်တီးရန်။ တရားမjတမQ၊ 8ုိင်ငံသားြဖစ်မQ၊ မူရင်း အရပ်ေဒသများသုိF ြပန်ြခင်း၊ 8ှင့် မီးBQိ\ 

ဖျက်ဆီး သုိFမဟုတ် လုယူခံခ့ဲရေသာ ပုိင်ဆုိင်မQပစPည်းများအတွက် ေလျာ်ေSကး သာမက 

သက်ေမွးဝမ်းေSကာင်းမQ၊ ပညာေရး8ှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မQတုိFကုိ လံုေလာက်ေသာ 

လက်လှမ်းမီမQ ရိှေစရန်တုိF အပါအဝင် ေနရပ်သုိF ြပန်ေသာ ဒုကdသည်များအား သူတုိF၏ 

အေြခခံ အခွင့်အေရးများအတွက် ေသချာမQေပးရန်။   

(င) IDP စခန်းများအား မည်သည့် ပိတ်သိမ်းမQကုိ မဆုိ 8ုိင်ငံတကာ 

စံချိန်စံiZန်းများအတုိင်း လုိက်နာြခင်း၊ IDP များ၏ အခွင့်အေရးများ၊ သူတုိF၏ မူရင်းေဒသ 

သုိFမဟုတ် ေရွးချယ်သည့် ေဒသများသုိF ြပန်ခွင့် 8ှင့် ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ လက်နက်ကုိင် 

ပဋိပကd သုိFမဟုတ် ေြမြမuပ်မုိင်းများ သက်ေရာက်ရာ ေနရာများတွင် ေနရာချထားြခင်း 

မရိှေစြခင်းတုိFကုိ ေလးစားရန်။   

၇၈။  ဥပေဒစုိးမုိးေရး8ှင့် ပတ်သက်၍ အစုိးရ သုိF-  

(က) လွတ်လပ်ေသာ အရပ်ဖက် တရားBံုးများ ေအာက်တွင် လူFအခွင့်အေရး 

ချိuးေဖာက်မQများအြဖစ် သတ်မှတ်ေသာ ရာဇဝတ်မQများကုိ Sကားနာ စစ်ေဆး စီရင်8ုိင်ရန် 

ဖဲွ\စည်းပံု အေြခခံ ဥပေဒ၊ ၁၉၅၉ ခု8ှစ် ကာကွယ်ေရး ဌာနများ အက်ဥပေဒ8ှင့် ၁၉၉၅ ခု8ှစ် 

ြမန်မာ8ုိင်ငံ ရဲတပ်ဖဲွ\ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းြခင်း ဥပေဒများအပါအဝင် စံနစ်အတွင်းသွတ်သွင်း 

တည်ေဆာက်ထားသည့် ကျlးလွန်သူများအား ြပစ်ဒဏ်ေပးခံရြခင်းမှ ကင်းလွတ်ေစသည့် 

စံနစ်ကုိ ြပင်ဆင်ရန်။  8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့် အညီ စစ်ရာဇဝတ်မQများ၊ 

လူသားချင်းစာနာမQကုိ ဆနF်ကျင်ေသာ ရာဇဝတ်မQများ8ှင့် လူမျိuးတုန်း သတ်ြဖတ်မQများကုိ 

ရာဇဝတ်မQများအြဖစ် ဥပေဒများ ြပဌာန်းရန်။   

(ခ) အစုိးရ ဝန်+ကီးဌာနများ8ှင့် လံုြခuံေရး တပ်ဖဲွ\များအားလံုးကုိ အရပ်ဘက် 

ထိန်းချuပ်မQေအာက်တွင် ထားရိှြခင်း 8ှင့် နိင်ငံတကာဥပေဒများ 8ှင့် အညီ 

ြပည်သူတရပ်လံုးအတွက် အခွင့်အေရး8ှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များအား ြပဌာန်းြခင်း  အပါအဝင် 

ဖဲွ\စည်းပံု အေြခခံ ဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်ရန်။  

(ဂ)  A/HRC/31/71 ၏ ေနာက်ဆက်တဲွတွင် ပါရိှေသာ ဥပေဒများ အပါအဝင် 

လူFအခွင့်အေရး ချိuးေဖာက်မQ ြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒများအားလံုးကုိ ြပင်ဆင်ရန်။  

(ဃ)  ြပင်ဆင်ချက်များ8ှင့် ဥပေဒအသစ်များ ေရးဆဲွရန်8ှင့် 

ေလ့လာသံုးသပ်ရန်အတွက် စနစ်ကျေသာ ေဆွးေ8ွးအSကံဥာဏ် ရယူသည့် လုပ်ငန်းစဥကုိ် 

ေဖာ်ထုတ်တည်ေဆာက်ရန်။  

(င)  နိင်ငံသား အဆင့် အနိမ့်အြမင့် သတ်မှတ်ချက်များ8ှင့် 8ုိင်ငံသားြဖစ်မQကုိ 

“အမျိuးသားလူမျိuးစု” အေပL သတ်မှတ်ချက်အြဖစ် တည်မီှမQကုိ ဖယ်ရှားပစ်ြခင်း အပါအဝင် 

၁၉၈၂ ခု8ှစ် 8ုိင်ငံသား ဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်ေရးဆဲွရန်။ မည်သည့် 8ုိင်ငံသား ဥပေဒသစ်မဆုိ 

ခဲွြခားဆက်ဆံမQမရိှပဲ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေစရန်အတွက် အာမခံရန်။ 8ုိင်ငံသား စီစစ်ေရး 

လုပ်ငန်းစဥကုိ် ရပ်ဆုိင်းရန်8ှင့် Bုိဟင်ဂျာများကုိ 8ုိင်ငံသား ြပန်လည်ေပးရန်။  

(စ)  8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများ၊ အမျိuးသမီးများအေပL နည်းမျိuးစံုြဖင့် 

ခဲွြခားဆက်ဆံမQများ ပေပျာက်ေရး သေဘာတူစာချuပ်ေအာက်တွင်ရိှေသာ ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ 
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တာဝန်ဝတ�ရားများ8ှင့်အညီ ေသချာေစရန်အတွက် အဆုိြပuထားေသာ အမျိuးသမီးများအေပL 

အSကမ်းဖက်မQ ကာကွယ်တားဆီးေရး ဥပေဒကုိ ြပဌာန်းရန်။  

(ဆ) ခဲွြခားဆက်ဆံမQ မရိှြခင်း လမ်းiZန်မူများ8ှင့် ကေလးသူငယ်များ၏ 

အေကာင်းဆံုး အကျိuးစီးပွားတုိF8ှင့် အညီ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ကေလးအခွင့်အေရး ဥပေဒအတွက် 

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း8ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ အလျင်အြမန် ေရးဆဲွရန်။  

(ဇ) လွတ်လပ်ေသာ စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး ေကာ်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ အြပည့်အစံုကုိ 

လူသိရှင်Sကား ထုတ်ြပန်ရန်။  

(ဈ) 8ုိင်ငံတကာ တရားBံုးမှ သတ်မှတ် ြပဌာန်းေသာ Sကားြဖတ်အစီအမံများကုိ 

အြပည့်အဝလုိက်နာရန်။ 8ုိင်ငံတကာ ရာဇဝတ် ခံုBံုး8ှင့် ြမန်မာ8ုိင်ငံအတွက် လွတ်လပ်ေသာ 

စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး ယ8nရား8ှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရန်။  

(ည) ြမန်မာ8ုိင်ငံ အမျိuးသားလူFအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင်အား ယင်း၏ တည်ေထာင်မQ 

ဥပေဒအပါအဝင်  ပါရီမူများ8ှင့် အညီ အြပည့်အဝ လုိက်နာရန်အတွက် ြပuြပင်ေြပာင်းလဲရန်။ 

ေကာ်မရှင်၏ အမီှအခုိကင်းမQ၊ လူမQ အဖဲွ\အစည်းကုိ ကုိယ်စားြပuမQကုိ ကုိင်စဲွမည့် ေကာ်မရှင် 

အဖဲွ\ဝင်များကုိ ခနF်ထားရန်8ှင့် 8ုိင်ငံ၏ မတူကဲွြပားမQများကုိ ထင်ဟပ်ေစရန် 

တုိင်းရင်းသား8ှင့် ဘာသာေရး လူနည်းစုများကုိ ထည့်သွင်းရန်။  

၇၉။  ကုလသမဂb8ှင့် 8ုိင်ငံတကာ အသုိင်းအဝုိင်း သုိF-  

(က) ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ အေြခအေနကုိ Eိ&ငင်တံကာရာဇဝတမ်#များဆိ&ငရ်ာ တရားGံ& းသုိF 

အြမန်ဆံုး လZဲေြပာင်းရန် သုိFမဟုတ် အြခားနည်းလမ်းအေနြဖင့် 8ုိင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မQများ 

ကျlးလွန်သည်ဟု စွပ်စဲွချက်များကုိ Sကားနာရန် 8ုိင်ငံတကာ ခံုBံုး တစ်ခုကုိ တည်ေထာင်ရန်။  

(ခ)  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ တရားစီရင်ခွင့်ေအာက်တွင် 8ုိင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မQ 

ကျlးလွန်သူများဟု စွပ်စဲွခံရေသာ အမှuများကုိ စတင်ရန်အတွက် စဥး်စားရန်။  

(ဂ)  ၁၉၄၈ ခု8ှစ် လူမျိuးတုန်းသတ်ြဖတ်ြခင်း ရာဇဝတ်မQကုိ တားဆီးြခင်း8ှင့် 

အြပစ်ေပး အေရးယူြခင်းဆုိင်ရာ 8ုိင်ငံတကာ သေဘာတူစာချuပ် ေအာက်တွင် 8ုိင်ငံတကာ 

တရားBံုး၌ ြမန်မာ8ုိင်ငံအေပL ဂမ်ဘီယာ၏ စဲွဆုိထားေသာ အမQကုိ ေထာက်ခံရန်။  

(ဃ) ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ 8ုိင်ငံေတာ်အဆင့် ေတွ\ဆံုေဆွးေ8ွးမQကုိ ေထာက်ခံcပီး 

ယင်းသည် အြပည့်စံုပါဝင်မQ၊ ကုိယ်စီပါဝင်ေဆာင်ရွက်မQ၊ 8ှင့် လူFအခွင့်အေရး အေြခခံမQ 

တုိFရိှcပီး ေဒသခံအဆင့်၊ ြပည်နယ်8ှင့် တုိင်းေဒသ+ကီးအဆင့်8ှင့် 8ုိင်ငံေတာ် အဆင့်များ 

တေလျာက် ကျယ်ြပနF်သည့် အမျိuးမျိuးေသာ သက်ဆုိင်သူများ ပါဝင်မQ ရိှေစရန် အာမခံရန်။  

(င) ကျယ်ြပနF်ေသာ ေြပာင်းလဲမQများအတွက် အထူးသြဖင့် တရားေရး က�8ှင့် 

ြမန်မာ8ုိင်ငံ အမျိuးသား လူFအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင် တုိFအတွက်၎င်း၊ 8ှင့် ခဲွြခားဆက်ဆံမQ မရိှပဲ 

8ုိင်ငံ၏ ြပည်သူလူထုများကုိ အလုပ်အေကmးြပuသည့် ေခတ်မီ အဖဲွ\အစည်းများကုိ 

ဖန်တီးရာတွင်၎ငး် ြမန်မာ8ုိင်ငံကုိ ကူညီရန်။  

(စ) အဓိကကျေသာ လူFအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချuပ်များ 

လက်မှတ်ေရးထုိး အတည်ြပuြခင်း၊ 8ုိင်ငံတကာ လူFအခွင့်အေရး ယENရားများ8ှင့် အြပည့်အဝ 

ထိေတွ\ေဆာင်ရွက်ြခင်း8ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့် အြပည့်ရိှေသာ လူFအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ မဟာမင်း+ကီး 

Bံုးကုိ ဖွင့်လှစ်ြခင်းတုိFအတွက် ြမန်မာ8ုိင်ငံကုိ တုိက်တွန်းရန်။  
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(ဆ) ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် လုပ်ကုိင်လည်ပတ်ေသာ စီးပွားေရး ကုမvဏီများသည် သူတုိF၏ 

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မQ တေလျာက်8ှင့် ကုန်ပစPည်း ထုတ်လုပ်ြဖန်FြဖlးမQ 

လမ်းေSကာင်းတေလျာက်လံုးတွင် စီးပွားေရး8ှင့် လူFအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ လမ်းiZန် 

ဥပေဒသများ8ှင့် အညီ လူFအခွင့်အေရးများ ေလးစားလုိက်နာမQ ရိှေစမQအတွက် အာမခံရန်။ 

သူတုိFသည် အထူးသြဖင့် ပဋိပကd ဧရိယာများတွင် ချိန်ကုိက် ဆန်းစစ် ေစာင့်Sကည့်မQများ 

ရိှေစရန်8ှင့် အကယ်၍ ယင်းေဘးအ8nရာယ်များသည် အလွန်+ကီးမားေSကာင်း ေတွ\ရိှရပါက 

၎င်းတုိF၏ ဝန်ေဆာင်မQများ ေရာင်းချေရး ေလjာ့ချမQကုိပါ ထည့်သွင်းစဥး်စားSကရမည်။  

(ဇ) အေထွေထွအတွင်းေရးမှlး၏ အစီရင်ခံစာများ၏ ေနာက်ဆက်တဲွများတွင် 

ပါဝင်ေသာ ကေလးသူငယ်များအား စုေဆာင်း အသံုးြပuသည့် အုပ်စုများစာရင်းမှ သူတုိFအား 

ဖယ်ရှား8ုိင်ရန်အတွက် တပ်မေတာ်8ှင့် တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင်အဖဲွ\အစည်းများ 
အားလံုး8ှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ရန်။  

(ဈ) ဘဂTလားေဒ့ရ်ှ8ုိင်ငံအား ေထာက်ပ့ံြခင်း၊ Bုိဟင်ဂျာဆုိင်ရာ လူသားချင်းစာနာမQ 

ြပဿနာ8ှင့် ထုိင်း8ုိင်ငံရိှ ဒုကdသည်များအတွက် ပူးတဲွ တုနF်ြပန်မQအစီအစဥကုိ် 

ေငွေSကးေထာက်ပ့ံြခင်းအပါအဝင် ြမန်မာ8ုိင်ငံ အတွင်းအြပင်ရိှ လူသားချင်းစာနာမQ 

ေထာက်ပ့ံေရး အစီအစဥမ်ျားကုိ ေငွေSကးအြပည့်အဝ ရရိှေစရန် အာမခံရန်။  

(ည) ြမန်မာအစုိးရ၏ လူFအခွင့်အေရး တာဝန်ဝတ�ရားများကုိ သတ်မှတ်ချက်8ှင့် 

အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်းကုိ ကူညီရာတွင် ညီiွတ်Sကရန်8ှင့် စစ်မှန်ေသာ 

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQ +ကိuးပမ်းအားထုတ်ချက်များအတွက် သတ်မှတ်ချက်ေဘာင်များ8ှင့် 

ရံပံုေငွများ ြပuလုပ်ြခင်းတုိF ပါဝင်လျက် cငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစဥ8ှ်င့် စပ်လျဥ်းေသာ 

လုပ်ငန်းများအပါအဝင် ြမန်မာ8ုိင်ငံရိှ လုပ်ငန်း အစီအစဥမ်ျားကုိ မူရိှေသာ အေြခခံြဖင့် 

ထိေတွ\ရန်8ှင့် ေငွေSကးေထာက်ပ့ံရန်။  
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ေနာက်ဆက်တွဲ  ၁။  
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ေနာက်ဆက်တွဲ ၂  

ြမန်မာ8ုိင်ငံရိှ လူFအခွင့်အေရးအေြခအေနအေပLတွင် ကုလသမဂbအထူးကုိယ်စားလှယ်မှ 

ြမန်မာအစုိးရအတွက် ေမးခွန်းများ  

 

ယခင် အSကံြပuချက်များ  

၁။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ေအာက်တုိဘာလတွင် အေထွေထွညီလာခံသုိF တင်သွင်းသည့် မိမိ၏ 

အစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်ေသာ အSကံြပuချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် သင်၏ 

အစီအစဥ်များ8ှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ပ့ံပုိးေပးပါ။  

ဥပေဒ8ှင့် အဖဲွ\အစည်းယ8nရား ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQ  

၂။ ဖဲွ\စည်းပံု အေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်ေရးဆဲွေရးေကာ်မတီသည် ယခုအခါ လZတ်ေတာ်ကုိ 

ဖဲွ\စည်းပံု ြပင်ဆင်မQ ဥပေဒ8ှစ်ရပ်ကုိ တင်သွင်းထားေSကာင်း ကmန်uပ် နားလည်သည်။ 

ေကျးဇူးြပu၍  ဤြဖစ်ေပLတုိးတက်မQ၏ ေနာက်ဆံုး အေြခအေနများကုိ ေပးပါ။  

၃။ ၂၀၁၆ ခု8ှစ်က လူFအခွင့်အေရး ေကာင်စီကုိ တင်သွင်းခ့ဲသည့် ကmန်ပ်၏ အစီရင်ခံစာတွင် 

ေဖာ်ြပထားသည့် လူFအခွင့်အေရး စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့် ကုိက်ညီြခင်းမရိှပဲ ြပင်ဆင်ရန် 

လုိအပ်ေနေသာ ြပည့်စံုမQ မရိှေသးသည့် ဥပေဒများ စာရင်းကုိ ကmနu်ပ်မM ရည်iZန်းပါသည်။ ထုိ 

ဥပေဒများကုိ ြပင်ဆင်ရန် မည်သည့် တုိးတက်မQများ လုပ်ေဆာင်ထားcပီး ြဖစ်ပါသနည်း။ 

ထုိစာရင်းထဲမှ ြပင်ဆင်cပီး သုိFမဟုတ် ြပuြပင်ေြပာင်းလဲcပီးြဖစ်ေသာ ဥပေဒများ၏ 

အေသးစိတ်စာရင်းကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။  

၄။ အမျိuးသမီးများအေပL အSကမ်းဖက်မQ ကာကွယ်တားဆီးေရး ဥပေဒ8ှင့် ပတ်သက်သည့် 

ေနာက်ဆံုး တုိးတက်မQများကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။ အထူးသြဖင့် အမျိuးသမီးများကုိ 

အခုိင်အမာ အကာအကွယ်ေပး8ုိင်ရန်8ှင့် 8ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့် ြပည့်မီှရန် 

လိင်အSကမ်းဖက်မQကုိ မည်သုိF အဓိပvာယ်ဖွင့်ဆုိထားပါသလဲ။  

၅။ အမျိuးသား ေြမယာ ဥပေဒကုိ ေရးဆဲွရန် ရည်ရွယ်လျက် ေရှ\ေနချuပ်Bံုး ေအာက်တွင် 

ေကာ်မတီ တစ်ရပ်ကုိ ဖဲွ\စည်းလုိက်သည်ဟု ကmန်uပ်နားလည်သည်။ ေကျးဇူးြပu၍ အမျိuးသား 

ေြမယာ ဥပေဒေရးဆဲွရာတွင် ြဖစ်ေပLတုိးတက်မQ အေသးစိတ်များ8ှင့် ဥပေဒသည် အမျိuးသား 

ေြမယာ အသံုးြပuမQ မူဝါဒ8ှင့် မည်သုိF ကုိက်ညီသည်ကုိ ေကျးဇူးြပu၍ တင်ြပေပးပါ။  

၆။ ေထာင်ဥပေဒေရးဆဲွမQ ေနာက်ဆံုး ြဖစ်ေပLတုိးတက်မQ 8ှင့် ယင်းသည် 

ေထာင်ကျအကျဥ်းသားများအေပL ြပuမူဆက်ဆံေရးအတွက် အနိမ့်ဆံုး စည်းမျဥ်းများ8ှင့် 

မည်သုိF ကုိက်ညီမQ ရိှသည်ဆုိသည်ကုိ ေကျးဇူးြပu၍ တင်ြပေပးပါ။  

၇။ ေရနံ ဥပေဒေရးဆဲွမQ ြဖစ်ေပLတုိးတက်မQ ေနာက်ဆံုး အေြခအေနများ8ှင့် ယင်းသည် EITI 

ေအာက်တွင်ရိှေသာ ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ တာဝန် ဝတ�ရားများ8ှင့် မည်သုိF ကုိက်ညီမQ 

ရိှသည်ဆုိသည်ကုိ ေကျးဇူးြပu၍ တင်ြပေပးပါ။  

၈။ ြမန်မာ8ုိင်ငံ အမျိuးသား လူFအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင် (MNHRC) ၏ အဖဲွ\ဝင်ေဟာင်းများ 

အားလံုးကုိ အဖဲွ\ဝင်သစ်များြဖင့် အစားထုိးလုိက်သည်ဟု ကmန်uပ်နားလည်သည်။ ေကျးဇူးြပu၍ 
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ေရွးချယ်မQ လုပ်ငန်းစဥ်8ှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ေပးပါ။ MNHRC ၏ ခွင့်ြပuမQ 

ဥပေဒြပင်ဆင်ရန် အစီအစဥ်များအေပL အချက်အလက်များ8ှင့် ယင်းသည် ပါရီ 

ဥပေဒသများ8ှင့် မည်သုိFကုိက်ညီမQ ရိှသည်ဆုိသည်ကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။  

တရားေရး စီမံခနF်ခဲွမQ  

၉။ ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရေသာ 8ုိင်ငံေရး အကျဥ်းသား ၇၄ ဦးရိှသည်ဟု သိရသည်။ သူတုိFကုိ 

လZတ်ရန် မည်သည့်အရာက အတားအဆီး ြဖစ်ေနပါသလဲ။ 8ုိင်ငံေရး 

အကျဥ်းသားများအားလံုး လွတ်ေြမာက်ရန်အတွက် အေရးယူ 

လုပ်ေဆာင်ေနေသာအဆင့်များအေပL အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။  

၁၀။ ေအာက်ပါ လူပုဂbိuလ်များအေပL အြပစ်ရိှေSကာင်း ဆံုးြဖတ်ခ့ဲသည့်အေပL သူတုိFအေပL 

တရားစဲွဆုိမQ ြဖစ်ေပLလာခ့ဲပံု 8ှင့် SကားနာမQ ရိှမရိှ8ှင့် သူတုိFအေနြဖင့် တရားဝင် ကုိယ်စားြပuမQ 

ရမရ အပါအ၀င် အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။  

က။ သိန်းေအာင်ြမတ် (ရကdိuင် တပ်မေတာ်က အသံုးြပuေသာ စကားလံုးများကုိ 

အသံုးြပucပီး ြပကdဒိန် ပံု8ိှပ်ထုတ်ေဝသည့်အတွက် မတရားသင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇/၁ 

ေအာက်တွင် ဧရာဝတီတုိင်းေဒသ+ကီး၌ ေထာင်ဒဏ် 8ှစ်8ှစ် ကျခံရသည်ဟု သိရသည်။)  

ခ။ ေကာင်းြမတ်သူ (ရကdိuင် တပ်မေတာ်က အသံုးြပuေသာ စကားလံုးများကုိ အသံုးြပucပီး 

ြပကdဒိန် ပံု8ိှပ်ထုတ်ေဝသည့်အတွက် မတရားသင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇/၁ ေအာက်တွင် 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသ+ကီးတွင် ေထာင်ဒဏ် 8ှစ်8ှစ် ကျခံရသည်ဟု သိရသည်။)  

၁၁။ တရားစဲွဆုိမQ အေြခအေန8ှင့် တရားစဲွဆုိခံရသူများသည် တရားဝင် ကုိယ်စားလှယ် 

ရရိှြခင်း ရိှမရိှ အပါအဝင် ေအာက်ပါ တရားရင်ဆုိင်ဆဲ အမQများ၏ အချက်အလက်များကုိ 

ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။  

က။ ေနဇာထွန်း (ေထာင်ချခံထားရcပီး သူမ၏ အကုိြဖစ်သူ ေအာင်ကုိေထွး 

လွတ်ေြမာက်မQအတွက် လQပ်ရှားမQ8ှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တွင် အသေရဖျက်မQ အတွက် 

တရားစဲွဆုိြခင်း 8ှစ်ခု ရင်ဆုိင်ေနရသည်။)  

ခ။ ေဆွဝင်း (ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ေအာက်တွင် မ8nေလးတွင် 

အသေရဖျက်မQြဖင့် တရားစဲွဆုိြခင်းကုိ ရင်ဆုိင်ေနရသည်)  

ဂ။ ရဲနီ (ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ေအာက်တွင် ရန်ကုန်တွင် 

အသေရဖျက်မQြဖင့် တရားစဲွဆုိြခင်းကုိ ရင်ဆုိင်ေနရသည်)  

ဃ။ ေအာင်မင်းဦး (မတရားသင်း အက်ဥပေဒေအာက်တွင် တရားစဲွဆုိြခင်း 

ခံထားရသည်)  

င။ ေအာင်Sကည်ြမင့် (ေထာင်ထဲတွင် တုိက်ပိတ်ခံထားရသည်ဟု သိရcပီး ရာဇသတ်+ကီး 

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၁၄၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၃၃၃ 8ှင့် ၃၅၃ တုိFြဖင့် တရားစဲွဆုိြခင်းကုိ ခံထားရသည်။)  

စ။ Sကည်မင်း (ရာဇသတ်+ကီး ဥပေဒပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ေအာက်တွင် 

တနသTာရီတုိင်းေဒသ+ကီးတွင် တရားစဲွဆုိမQကုိ ရင်ဆုိင်ေနရသည်။ )  

ဆ။ ေနမျိuးဇင် (ရာဇသတ်+ကီး ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ေအာက်တွင် 

တနသTာရီတုိင်းေဒသ+ကီးတွင် တရားစဲွဆုိြခင်းကုိ ရင်ဆုိင်ေနရသည်။)  
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ဇ။ ေစာေဝ (ရာဇသတ်+ကီး ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ေအာက်တွင် တနသTာရီတုိင်းေဒသ+ကီးတွင် 

တရားစဲွဆုိြခင်းကုိ ရင်ဆုိင်ေနရသည်။)  

အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွ8ှင့် ဒမိီ&ကေရစနီညး်ကျ အဝန်းအဝိ&ငး်  

၁၂။ ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွ မဲBံုများကုိ ေနရာေဒသတုိင်းတွင် လုပ်ေဆာင်8ုိင်ရန် 8ှင့် လူထု 

အဖဲွ\အစည်းများအားလံုး ပါဝင်ခွင့်ရိှcပီး သူတုိF မဲေပးပုိင်ခွင့် အခွင့်အေရးကုိ ကျင့်သံုး8ုိင်မQကုိ 

အာမခံချက်ေပး8ုိင်ရန်အတွက် အစီအစဥ်များ8ှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကုိ 

ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။  

၁၃။  လူမQ မီဒီယာ ေပLတွင် အမုန်းတရားြပနF်ပွားမQကုိ ေြဖရှင်းရန် မည်သည့် အဆင့်များ 

လုပ်ေဆာင်ထားသည်8ှင့် ၂၀၂၀ အေထွထွေ ေရွးေကာက်ပဲွ မတုိင်မီတွင် မည်သည့် 

တိကျေသာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မQများ လုပ်မည်နည်း။  

သဘာဝ သယံဇာတများ  

၁၄။  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အေပL သက်ေရာက်မQ ဆန်းစစ်ချက် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ 

ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်မQ၊ ေစာင့်Sကည့်ေလ့လာမQ8ှင့် သက်ဝင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မQတုိFကုိ အားေကာင်းေစရန် မည်သည်တုိFကုိ လုပ်ေဆာင်ထားပါသလဲ။  

၁၅။ သဘာဝ သယံဇာတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မQမှ ရရိှေသာ ဝင်ေငွများကုိ မjတcပီး 

ထိေရာက်ေသာ ဝင်ေငွခဲွေဝမQ စနစ်ကုိ တည်ေဆာက်ရန် မည်သည်တုိFကုိ 

လုပ်ေဆာင်ထားပါသလဲ။  

၁၆။ ကုမvဏီများသည် သူတုိF၏ အကျိuးခံစားခွင့်ရိှေသာ ပုိင်ရှင်များ၏ အေသးစိတ်များကုိ 

ေဖာ်ြပရန်8ှင့် EITI တွင် ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ တာဝန်ဝတ�ရား ရိှသည်8ှင့်အညီ “8ုိင်ငံေရးအရ 

ေပLလွင်ထင်ရှားေနေသာ လူပုဂbိuလ်များ” က တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရး ကုမvဏီများရိှ သူတုိF၏ 

ပုိင်ဆုိင်မQများအေSကာင်း ပွင့်လင်းြမင်သာမQရိှစွာ ထုတ်ေဖာ်သွားြခင်းကုိ အာမခံချက်ရိှေစရန် 

လုပ်ေဆာင်မည့် အစီအစဥ်များအေပL ေကျးဇူးြပu၍ အချက်အလက်များ ေပးပါ။  

စီးပွားေရး8ှင့် လူFအခွင့်အေရးများ  

၁၇။ အစုိးရသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်အလက် မှတ်တမ်းများကုိ ဒစ်ဂျစ်တယ် မှတ်ပံုတင် 

ကဒ်ြပားများ 8ှင့် အတူ ေရးဆဲွြပuစုသွားရန် စီစဥ်ေနသည်ကုိ ကmန်uပ် နားလည်သည်။ 

အစုိးရသည် လက်ကုိင်ဖုန်း အသံုးြပuသူများ၏ SIM ကတ်များကုိ မှတ်ပံုတင်ရာတွင် 

ဇီဝမှတ်တမ်း စနစ်လုိအပ်ချက်ကုိ အသံုးြပuရန် စီစဥ်ေနသည်ကုိလည်း ကmန်uပ်နားလည်သည်။ 

ေကျးဇူးြပu၍ ထုိအစီအစဥ်များ၏ တုိးတက်ြဖစ်ေပLမQ၊ 8ှင့် မည်သည့် အချက်အလက်များကုိ 

ေကာက်ယူမည်၊ မည်သူFထံမှ၊ မည်သည့်ေနရာမှ 8ှင့် ယင်းကုိ မည်သုိF သိမ်းဆည်း 

အသံုးြပuမည် စေသာ အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။ အချက်အလက် 

ကာကွယ်မQကုိ ထိန်းချuပ်မည့် အစီအစဥ်များ၏ အေသးစိတ်ကုိလည်း ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  

၁၈။ အလုပ်သမားများအတွက် ြမyင့်တင်ေရး လုပ်ေဆာင်ရန်8ှင့် အထည်ချuပ်စက်Bံုများ8ှင့် 

ငါးဖမ်း လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် ကTအားလံုးတွင် အေြခအေနများ တုိးတက်လာေစရန်  

မည်သည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်မQများကုိ လုပ်ေဆာင်ေနပါသလဲ။  
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လက်နက်ကုိင် ပဋိပကd8ှှင့် cင်ိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစဥ်  

၁၉။ ရခုိင်ြပည်နယ် ေြမာက်ပုိင်8ှင့် အလယ်ပုိင်း8ှင့် ချင်းြပည်နယ် ေတာင်ပုိင်းတုိFတွင် 

တပ်မေတာ်8ှင့် ရကdိuင့်တပ်မေတာ်တုိFအSကားြဖစ်ပွားသည့် ပဋိပကdများတွင် အရပ်သား 

ေသဆံုး ဒဏ်ရာရမQ အစီရင်ခံချက်များအေပL အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  

၂၀။ cမိu\နယ် ကုိးခုတွင် သက်ေရာက်မQ ရိှခ့ဲေသာ ရခုိင်ြပည်နယ် ေမာင်ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင်၊ 

ရေသ့ေတာင်၊ ေြမပံု8ှင့် ချင်းြပည်နယ် ပလက်ဝတုိFတွင် ထပ်မံြပuလုပ်ေသာ လက်ကုိင်ဖုန်း 

အင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မQ ပိတ်ဆုိFြခင်းကုိ အဘယ်ေSကာင့် လုပ်ေဆာင်သည်ဆုိသည့်အေပL 

အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။ cမိu\နယ်ကုိးcမိu\နယ်တွင် လက်ကုိင်ဖုန်း 

အင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မQ ရပ်ဆုိင်းထားြခင်းကုိ မည်သည့်အချိန်တွင် 

Bုတ်သိမ်းမည်ဆုိသည့်အေပL အချက်အလက်များ8ှင့် သတင်းအချက်အလက် ရပုိင်ခွင့်8ှင့် 

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့် အခွင့်အေရးများကုိ အာမခံချက်ေပး8ုိင်ရန် 

လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ထားေသာ ယာယီ အစီအစဥ်များ၏ အေသးစိတ် 
အချက်အလက်များအေပL ေကျးဇူးြပu၍ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေပးေပးပါ။ ပဋိပကd 

သက်ေရာက်ခံေနရေသာ လူထု အသုိင်းအဝုိင်းများကုိ အင်တာနက် ရပ်ဆုိင်းထားစဥ်တွင် 

မည်သုိF လံုေလာက်စွာ ပ့ံပုိး ကာကွယ်ထားသည်ဆုိသည်ကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ရှင်းြပပါ။  

၂၁။ ရခုိင်ြပည်နယ် ေြမာက်ပုိင်း8ှင့် အလယ်ပုိင်း8ှင့် ချင်းြပည်နယ်ေတာင်ပုိင်းတုိFတွင် 

လူသားချင်းစာနာမQ အကူအညီများ သာမက လွတ်လပ်စွာ လQပ်ရှားသွားလာခွင့်ကုိလည်း 

ြပင်းြပင်းထန်ထန် ကနF်သတ် ပိတ်ပင်ထားသည်။ ပဋိပကd သက်ေရာက်ခံရေသာ 

အရပ်သားများထံ လူသားချင်းစာနာမှu အေထာက်အကူများ ရရိှ8ုိင်ေစရန် မည်သည့် 

လုပ်ေဆာင်ချက်များ လုပ်ေဆာင်ထားသည် 8ှင့် ြပညတွ်ငး် ေနရပ်စွန်ခွ့ာ 

ထက်ွေြပးတိမ်းေLMာငရ်သ?များ 8ှင့်/သုိF ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မQ 8ှင့် ကူညီေထာက်ပ့ံမQများ 

လုိအပ်ေနသူများထံ ေဘးကင်းလံုြခuံေသာ လမ်းေSကာင်း ြဖစ်ေစရန် အာမခံချက်ရိှရန် မည်သုိF 

လုပ်ေဆာင်ထားသည့် ဆုိသည့် အချက်အလက် အေသးစိတ်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  

၂၂။ ရခုိင်ြပည်နယ်ရိှ Bုိဟင်ဂျာများသည် ဆက်လက်cပီး အSကမ်းဖက်မQ၊ ေစာ်ကားမQ 8ှင့် 

ေ8ှာက်ယှက်မQများ ခံေနရေသာ အစီရင်ခံချက်များကုိ ကmန်uပ်ရရိှထားသည်။ 
ယင်းကိစPအေပL8ှင့် အချက်အလက်များ8ှင့် စံုစမ်းစစ်ေဆးမQ တစ်စံုတရာ လုပ်ေဆာင်ြခင်း8ှင့် 

ကျlးလွန်သူများအား အေရးယူြခင်း အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  

၂၃။ ရခုိင်ြပည်နယ်ရိှ ရပ်ေကျး အုပ်ချuပ်ေရးမှlးများသည် တပ်မေတာ်၏ အSကမ်းဖက်ြခင်း၊ 

ေ8ှာက်ယှက်ြခင်း8ှင့် ေစာ်ကားြခင်းများ အတွက် ပစ်မှတ်ထားခံေနရသည်ဆုိေသာ 

အစီရင်ခံချက်များ ကmန်uပ်ရရိှထားသည်။ ယင်း8ှင့် ပတ်သက်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များ8ှင့် စံုစမ်းစစ်ေဆးမQ တစ်စံုတရာ လုပ်ေဆာင်ြခင်း8ှင့် 

ကျlးလွန်သူများအား အေရးယူြခင်း အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  

၂၄။ ရကdိuင့်တပ်မေတာ်8ှင့် ဆက်စပ်သည် ဟူေသာ စွပ်စဲွချက်ြဖင့် ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်း 

လူေပါင်း ၅၀၀ ခနF်ကုိ တရားစဲွဆုိထားသည်ဆုိသည်ကုိ ကmန်uပ်နားလည်ထားသည်။ 

စဲွဆုိခံရသူများသည် ဥပေဒအရ ကုိယ်စားလှယ်ရရိှပုိင်ခွင့် အပါအဝင် အချက်အလက်များကုိ 

ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  

၂၅။ ရှမ်းြပည်နယ်8ှင့် ကချင်ြပည်နယ်များတွင် တပ်မေတာ်၏ တစ်ဘက်သတ် 

 ေSကညာေသာအပစ်အခတ်ရပ်စဲမQများ အဆံုးသတ်ခ့ဲြခင်းသည် cငိမ်းချမ်းေရး 

လုပ်ငန်းစဥ်အေပL မည်သုိF သက်ေရာက်မQ ရိှခ့ဲပါသလဲ။  
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၂၆။ ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပုိင်းတွင် တပ်မေတာ်8ှင့် တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် 

အဖဲွ\အစည်းများအSကား ပဋိပကdတွင် အရပ်သား ေသေSကဒဏ်ရာရမQများ 8ှင့် 

ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  

၂၇။ မSကာေသးမီက တပ်မေတာ်8ှင့် ကရင့်အမျိuးသား အစည်းအBံုး KNU အSကား တုိက်ပဲွများ 

ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်ဟု ကmန်uပ်နားလည်သည်။ ထိခုိက်ေသာ အရပ်သားများ၏ 

အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။ ယင်းသည် cငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစဥ်ကုိ 

မည်သုိF ထိခုိက်ပါသလဲ။  

၂၈။ မSကာေသးမီက တပ်မေတာ်8ှင့် မွန် အမျိuးသား လွတ်ေြမာက်ေရး တပ်မေတာ် အSကား 

တုိက်ပဲွများ ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်ဟု ကmန်uပ်နားလည်သည်။ ထိခုိက်ေသာ အရပ်သားများ၏ 

အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။ ယင်းသည် cငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစဥ်ကုိ 

မည်သုိF ထိခုိက်ပါသလဲ။  

၂၉။ တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ေြမြမuပ်မုိင်းများ ဆက်လက် အသံုးြပuေနပါသလား။ 

မည်သည့်ေနရာတွင် ေထာင်သည်ဆုိသည်8ှင့် အရပ်သားများ ထိခုိက်မQ အနည်းဆံုးြဖစ်ေစရန် 

+ကိuတင်လုပ်ေဆာင်ချက်များ8ှင့် ေြမြမuပ်မုိင်း ရှင်းလင်းေရးလုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်ေနမQ 

ရိှမရိှတုိF၏ အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  

ဒုကdသည်များ8ှင့် ြပညတ်ငွး် ေနရပ်စွန်ခွ့ာ ထကွေ်ြပးတမ်ိးေ89ာငရ်သ;များ (IDPs)  

၃၀။ ထုိင်း8ုိင်ငံတွင် လက်ရိှေနထုိင်ေနSကေသာ ဒုကdသည်များ မိမိဆ8tသေဘာအေလျာက်၊ 

ေဘးကင်းလံုြခuံစွာ၊ ဂုဏ်သိကdာရိှစွာ 8ှင့် ေရရှည်တည်တ့ံေသာ ေနရပ်ြပန်ြခင်း ြဖစ်ေစရန် 

မည်သည့် ပ့ံပုိးမQများလုပ်ေဆာင်ေပးေနသည်ဆုိသည့် အေသးစိတ် အချက်အလက်များကုိ 

ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  

၃၁။ ဘဂTလားေဒ့ရ်ှ8ုိင်ငံမှ Bုိဟင်ဂျာဒုကdသည်များ ဆ8tအေလျာက် ေနရပ်ြပန်မQ 

အစီရင်ခံချက်များအေပL အေသးစိတ် အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။ 

အေရအတွက် မည်မj ြပန်သွားသလဲ။ သူတုိF၏ မူရင်းေနရာများ8ှင့် သူတုိF လက်ရိှတွင် 

မည်သည့်ေနရာတွင် ေနေနSကပါသလဲ။  

၃၂။ “ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် ြပည်တွင်းေရွ\ေြပာင်းဒုကdသည်စခန်းများ ပိတ်သိမ်းေရး အမျိuးသား 

မဟာဗျlဟာ” ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် တုိးတက်ြဖစ်ေပLမQများအေပL 

အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  

၃၃။ ယခု အခါ လူဦးေရ ၁ သိန်းေကျာ်သွားcပီဟု သိရေသာ ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်း တုိးပွား 

များြပားလာေနသည့ ြပညတွ်ငး် ေနရပ်စွန်ခွ့ာ ထက်ွေြပးတိမ်းေLMာငရ်သ?များ၏ 

အခွင့်အေရးများကုိ ကာကွယ်ရန် လုပ်ေဆာင်ထားချက်များအေပL အချက်အလက်များကုိ 

ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။ လူသားချင်း စာနာမQ လက်လှမ်းမီမQ အေပL ကနF်သတ်ချက်များ 

ရိှပါသလား။ သူတုိFလုိအပ်ေသာ ေထာက်ပ့ံမQများ ရရိှေစရန် မည်သုိF အာမခံချက် 

ေပး8ုိင်ပါသလဲ။  

၃၄။ မSကာေသးမီက ရခုိင်ြပည်နယ် ေြမပံု cမိu\နယ်အတွင်း ြပည်တွင်း ေရွ\ေြပာင်းဒုကdသည် 

စခန်းကုိ တပ်မေတာ်က ဖျက်ဆီးခ့ဲသည့် သတင်းများ8ှင့် ပတ်သက်သည့် 

အချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  
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တာဝန်ခံမQ  

၃၅။ လွတ်လပ်ေသာ စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး ေကာ်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ အြပည့်အစံု မူ မိတ�lကုိ 

ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။ ေကာ်မရှင်၏ လွတ်လပ်မQ8ှင့် ဘက်မလုိက်မQကုိ မည်သုိF 

ထိန်းသိမ်းခ့ဲပါသနည်း။ သူတုိFြပuလုပ်ခ့ဲေသာ အSကံြပuချက်များအားလံုးကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားရန် ရိှပါသလား။ သုိFြဖစ်ပါက ယင်းကုိ သင်တုိF 

မည်သုိFလုပ်ေဆာင်သွားမည်ကုိ အချိန်ဇယားြဖင့် အစီအစဥ် အချက်အလက်များကုိ 

ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  

၃၆။ ၂၀၂၀ ခု8ှစ် ဇ8]ဝါီလ ၂၃ ရက်ေနF 8ုိင်ငံတကာ တရားBံုးက iွန်းဆုိချမှတ်ေသာ ယာယီ 

အစီအမံများကုိ လုိက်နာရန် မည်သုိF စီစဥ်ထားသည်ဆုိသည် အချက်အလက်များကုိ 

ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။  
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ေနာက်ဆက်တွဲ ၃  

ပဋိပကd သက်ေရာက်ေဒသများတွင် ြပည်သူFစစ်8ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးစဲွြခင်း  

 ၁။ မိတ်ဆက်  

အထူးကုိယ်စားလှယ်၏ အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတဲွတင်ြပထားသည့် ဤရှင်းလင်းချက် 

စာတမ်းသည် လူFအခွင့်အေရးအေပL သက်ေရာက်မQရိှသည့် ြမန်မာ8ုိင်ငံရိှ ြပည်သူFစစ်များ8ှင့် 

မူးယစ်ေဆးဝါး သံုးစဲွမQ အေြခအေနကုိ အကျဥ်းချuပ် တင်ြပထားသည်။ လွတ်လပ်စွာ 

ြဖနF်ေဝထားေသာ အရင်းအြမစ်များ 5 မှ ထုတ်8ှuတ်ထားေသာ ဤရှင်းလင်းချက် စာတမ်း၏ 

ရည်ရွယ်ချက်မှာ အေSကာင်းအရာများကုိ ပုိမုိသိရိှလာေစရန်8ှင့် ေနာက်ပုိင်းတွင် 

ဤကိစPရပ်များအေပL ေနာက်ဆက်တဲွ သုေတသန ြပuလုပ်လာေစရန် အားေပးသည့်အေနြဖင့် 

ြဖစ်သည်။  

ဆယ်စု8ှစ်ေပါင်းများစွာ ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ ြပည်တွင်း လက်နက်ကုိင် ပဋိပကdတွင် ပါဝင်ေသာ 
လက်နက်ကုိင် အဖဲွ\အစည်းများမှာ များြပား ကျယ်ြပနF်သည်။ ြမန်မာ စစ်တပ် သုိFမဟုတ် 

တပ်မေတာ်8ှင့် တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် အဖံဲွအစည်းများ (EAOs) တုိF8ှင့် အတူ 

ြပည်သူFစစ်အဖဲွ\များဟု ေပါင်းစုကာ သိSကသည့် ပုိမုိေသးငယ်ေသာ လက်နက်ကုိင် 

အဖဲွ\ငယ်ေလးများ အများအြပား ရိှသည်။ ြပည်သူစစ်တပ်ဖဲွ\ အများစုမှာ တပ်မေတာ်8ှင့် 

မဟာမိတ်ြပuထားcပီး တပ်မေတာ်၏ အမိနF်ေပး ထိန်းချuပ်မQေအာက်တွင် လQပ်ရှားSကသည်။6  

လက်ရိှတွင် ြမန်မာ8ုိင်ငံသည် ကမ�ာေပLတွင်  ဘိန်းြဖl ဒုတိယ အများဆံုး 8ှင့် 

စိတ်Sကွေဆးြပား (မက်သ်အင်ဖက်တမင်း) အများဆံုး ထုတ်ေသာ 8ုိင်ငံြဖစ်8ုိင်သည်။ 7 

ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ မူးယစ်ေဆးဝါး ထုတ်လုပ်ေသာ လုပ်ငန်းများတွင် EAO အဖဲွ\များသည် 

+ကီး+ကီးမားမား ပါဝင်ပတ်သက်ေSကာင်း မSကာခဏဆုိသလုိပင် အစီရင်ခံချက်များ 

ရိှေသာ်လည်း သံုးသပ်သူများက တပ်မေတာ်8ှင့် တဲွဖက်ထားသည့် ြပည်သူFစစ်များသည် 

အဓိကကျေသာသူများထဲတွင် ပါဝင်ေနေSကာင်း ေထာက်ြပSကသည်။8  

ဤလုပ်ငန်း၏ အတုိင်းအတာ8ှင့် ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ ပဋိပကd8ှင့် ၎င်း၏ဆက်8ွယ်မQများသည် 

ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ လူFအခွင့်အေရး အေြခအေနအေပLတွင် ြပင်းထန်ေသာ 

အကျိuးသက်ေရာက်မQများ ရိှသည်။ ယင်းတုိFအထဲမှ တခုမှာ 8ုိင်ငံတလZား မူးယစ်ေဆးစဲွ8ှuန်း 
ြမင့်မားေသာ ရလာဒ်ကုိ ရေစြခင်းြဖင့် အရပ်သားလူထုအေပL ြပင်းထန်ေသာ 

  
 5 ၂၀၁၉ ခုMှစ် လန်ဒန် တကOသိုလ်၊ Mိုင်ငံေရးMှင့် Mိုင်ငံတကာေလ့လာေရး ဌာန၊ ပဋိပကS၊ အခွင့်အေရးMှင့် 

တရားမTတမ0တိုE၏ Mိုင်ငံေရး၊ မဟာသိပUံ ကျမ်းြပuစာတမ်း၊ ထိုက်ထိုက်၏ ပံ့ပိုးမ0ြဖင့် ေရးသားေသာ “ပဋိပကSအတွင်း 
တရားမဝင် မူးယစ်ေဆးဝါး ကုန်သွယ်မ0၏ Mိုင်ငံေရး။ ြမန်မာMိုင်ငံ ေခတ်သစ် ကချင် စစ်ပွဲMှင့် Zိုဟင်ဂျာြပဿနာကို 
ဘက်ေပါင်းစုံမှ ေလ့လာြခင်း။ (The Politics of Illicit Drug Trade in Conflict: A comparative study of the 
contemporary Kachin War and Rohingya Crisis in Myanmar (Burma)”)  

 6 ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၆ ခုMှစ် အာရှေဖာင်ေဒးရှင်းအတွက် John Buchanan ေရးသားေသာ “ြမန်မာMိုင်ငံရှိ 
ြပည်သူEစစ်များ (Militias in Myanmar”) တွင် Hကည့်  

 7 ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၉ ကုလသမဂ_ မူးယစ်ေဆးဝါးMှင့် ရာဇဝတ်မ0 ဆိုင်ရာ Zုံး (UNODC) Mှင့် ၂၀၁၉ ICG မှ 
ထုတ်ြပန်ေသာ “အေရှaေတာင်အာရှ Mိုင်ငံြဖတ်ေကျာ် စနစ်တကျ ရာဇဝတ်မ0။ ြဖစ်ေပ*ြခင်း၊ bကီးထွားြခင်းMှင့် 
သက်ေရာက်မ0 (Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact) ”တွင် Hကည့်  

 8 ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၉ Mိုင်ငံတကာ ေဘးဒုကS အုပ်စု (ICG) မှ ထုတ်ြပန်ေသာ “မီးလTံMှင့် ေရခဲ။ ြမန်မာMိုင်ငံ 
ရှမ်းြပည်နယ် ရှိ ပဋိပကSMှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးများ (Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar’s Shan State )” 
တွင် Hကည့်  
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ေဘးအ8nရာယ်တရပ် သက်ေရာက်ေစြခင်း ြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့် ပဋိပကd 

သက်ေရာက်မQရိှေသာ ဧရိယာများတွင် ပုိမုိ ြပင်းထန်သည်။  

 ၂။ ြပည်သူ-စစ်&ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါး လုပ်ငန်း  

 က။ ေနာက်ခံ သမိုင်းေGကာင်း  

ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ကချင်၊ ချင်း8ှင့် ရခုိင်8ှင့် အြခားေသာ တုိင်းရင်းသား အုပ်စုများ 

အSကားမှ ဒါဇင်8ှင့် ချီေသာ တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် အဖဲွ\အစည်းများ8ှင့် တပ်မေတာ် 

တုိFသည် ဆယ်စု8ှစ်ေပါင်းများစွာ ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ နယ်စပ်ေဒသများတွင်  လက်နက်ကုိင် 

ပဋိပကdများ ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်။ ၂၀၁၁ ခု8ှစ်တွင် အစုိးရက ထုတ်ေဖာ်ခ့ဲေသာ cငိမ်းချမ်းေရး 

လုပ်ငန်းစဥ်မှာ ရပ်တနF်လျက်ရိှြပီး ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် မSကာေသးမီ8ှစ်များက ြပင်းထန်ေသာ 

တုိက်ပဲွများကုိ ြမင်ေတွ\ခ့ဲSကရသည်။  

တပ်မေတာ်8ှင့် EAO အဖဲွ\များအြပင် ပဋိပကdတွင် ပါဝင်ေသာ ပုိမုိေသးငယ်သည့် 

အဖဲွ\အစည်းငယ်များ အများအြပားရိှcပီး ယင်းတုိFကုိ ြခuံငံု၍ ြပည်သူFစစ်အဖဲွ\များဟု 

သိSကသည်။ အများစုမှာ တပ်မေတာ်လုိလားသူများြဖစ်Sကcပီး တပ်မေတာ်၏ 

အမိနF်ေအာက်တွင် အတုိင်းအတာ ပမာဏ အမျိuးမျိuးြဖင့် လQပ်ရှားSကcပီး ကာကွယ်ေရး 

မဟာဗျlဟာ၏ အစိတ်အပုိင်း ြဖစ်သည်။ တဖဲွ\8ှင့် တဖဲွ\ အရွယ်အစား၊ အမျိuးအစား8ှင့် 

တပ်မေတာ်8ှင့် ဆက်ဆံေရး အေသးစိတ် သေဘာသဘာဝ ကဲွြပားြခားနားမQများ ရိှသည်။ 

(ဥပမာ- အချိu\အဖဲွ\များမှာ တပ်မေတာ်၏ တုိက်Bုိက် အမိနF်ေပးမQေအာက်တွင် ရိှcပီး 

အချိu\အဖဲွ\များမှာ တပ်မေတာ်တပ်ရင်းများ8ှင့်အတူ စစ်ေSကာင်းအတူ ထွက်ရြခင်းမျိuးရိှကာ 

အချိu\ေသာ အဖဲွ\များသည် သတ်မှတ်ထားေသာ ဧရိယာများတွင် လံုြခuံမQ စစ်ဆင်ေရးများကုိ 

လုပ်ေဆာင်ေပးရသည်) 9။ တပ်မေတာ်သည် ြပည်သူFစစ်များကုိ ၎င်း၏တပ်ဖဲွ\ ဖဲွ\စည်းပံုတွင် 

ကာလSကာြမင့်စွာကတည်းက ထည့်သွင်းထားခ့ဲသည်။  မည်သုိFပင်ြဖစ်ေစ သူတုိFသည် 

တပ်မေတာ်အတွက် အခန်းကTတရပ်မှ ပါဝင်ေသာ်လည်း ၎င်းတုိFသည် မိမိတုိFဘာသာ 

ရံပံုေငွရှာေဖွSကရသည်။ ဗုိလ်ချuပ်+ကီးေနဝင်း လက်ထက်တွင် အစုိးရသည် 

တပ်မေတာ်8ှင့်မဟာမိတ်ဖဲွ\ထားသည့် ြပည်သူFစစ်များကုိ ရံပံုေငွေထာက်ပ့ံြခင်းမြပuဘဲ 

နယ်ေြမေဒသ တစ်ခုကုိ ထိန်းချuပ် စုိးမုိးခွင့် ြပuထားcပီး မူးယစ်ေဆးဝါးလုပ်ငန်းအပါအဝင် 

အြမတ်အစွန်းများ ရရိှသည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် လုပ်ကုိင်ေစခ့ဲသည်။10 

တပ်မေတာ်က ေရးဆဲွခ့ဲေသာ ၂၀၀၈ ခု8ှစ် ဖဲွ\စည်းပံု အေြခခံ ဥပေဒက 

“ြပည်ေထာင်စုအတွင်းရိှ လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွ\များ အားလံုးသည် ကာကွယ်ေရး 

ဝန်+ကီးဌာနေအာက်တွင် ရိှရမည်။” ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။11 ယင်း8ှင့် ကုိက်ညီစွာပင် ၂၀၀၉ မှ 

၂၀၁၀ ခု8ှစ်အတွင်းတွင် တပ်မေတာ်သည် တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် အဖဲွ\အစည်းများကုိ 

အစုိးရ 8ှင့် နီးစပ်ေသာ ြပည်သူFစစ်များ အမည်အားြဖင့်  ြပည်သူFစစ်တပ်ဖဲွ\ (People’s Militia 

Force, PMF) 8ှင့် နယ်ြခားေစာင့် တပ်ဖဲွ\ (Border Guard Force, BGF) များအြဖစ် 

ေြပာင်းလဲရန် +ကိuးစားခ့ဲသည်။ ယင်းသုိFလုပ်ြခင်းေSကာင့် ကာလရှည်Sကာ ရယူထားေသာ 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး အြပန်အလှန် သေဘာတူညီချက် အများအြပားကုိ 

  
 9 Buchanan, 2016. 
 10 ပိုမိုသိလိုပါက ၂၀၁၈ ခုMှစ် လုံြခuံေရးMှင့် ဖွံadဖိuးတိုးတက်မ0 မူဝါဒ အင်စတီကျuက ထုတ်ြပန်ေသာ “စစ်ပွဲသိုE 

ြပန်သွားြခင်း။ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းမှ စစ်ေရးတညေ်ဆာကမ်+,-ိသည် ့ပဋိပကSများ(A Return to War: Militarized 
Conflicts in Northern Shan State)” တွင် Hကည့်ပါ 

 11 ဖွဲaစည်းအုပ်ချuပ်ပုံ အေြခခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃၈  
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ကျိuးပျက်ေစခ့ဲသည်။ 12  သုိFရာတွင် အစုိးရ8ှင့် နီးစပ်ေသာ ြပည်သူFစစ် တပ်ဖဲွ\အများအြပား၊ 

တပ်မေတာ်8ှင့် 8ှစ်ဦး8ှစ်ဖက် အြပန်အလှန် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး သေဘာတူညီချက် 
ယူထားသည့် EAOများ၊ 8ှင့် ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ ပဋိပကdဧရိယာများရိှ အစုိးရဆနF်ကျင်ေရး EAO 

များသည် PMF 8ှင့် BGF များအြဖစ် အမှန်တကယ် ကူးေြပာင်းသွားြခင်းများ ရိှခ့ဲသည်။ 
ထုိအဖဲွ\များအား တပ်မေတာ်၏ ရံပံုေငွများထဲမှ စစ်ေရး ဘတ်ဂျက်များကုိ ခဲွေဝေပးမည့်အစား 

ဗုိလ်ချuပ်+ကီး ေနဝင်းလက်ထက်တွင် အစပျိuးခ့ဲေသာ မူဝါဒကုိ ဆက်လက် စဲွကုိင်ကာ PMF 

များ8ှင့် BGF များကုိ လံုြခuံေရး တာဝန်များ 8ှင့် လုိအပ်ပါက တပ်မေတာ်8ှင့် အတူ တဲွဘက် 
တုိက်ပဲွဝင်ေစလျက် နယ်ေြမတစ်ခုကုိ စုိးမုိးခွင့်ြပuထားcပီး ထုိနယ်ေြမအတွင်းတွင် 

သူတုိFကုိယ်ပုိင် အကျိuးအြမတ်ရရိှေသာ လုပ်ငန်းများကုိ လုပ်ပုိင်ခွင့် ေပးထားခ့ဲသည်။13  

PMF 8ှင့် BGF မဟုတ်ေသာ ြပည်သူFစစ် အများအြပားလည်း ကျန်ရိှေနေသာ်လည်း 

တပ်မေတာ်8ှင့် မဟာမိတ်များ ဆက်ြဖစ်ေနcပီး တပ်မေတာ်၏ အမိနF်8ှင့် +ကီးSကပ်မQ 

ေအာက်တွင် လQပ်ရားေနကာ သူတုိFကုိယ်ပုိင် အကျိuးအြမတ်ရရိှေသာ လုပ်ငန်းများကုိ 

သတ်မှတ်ထားေသာ နယ်ေြမများတွင် လုပ်ကုိင်လျက် ရိှသည်။14  

 ခ။ ပဋိပကF ဧရိယာများ  

ရှမ်းြပည်နယ်သည့် ကာလရှည်Sကာကတည်းကပင် တရားမဝင် မူးယစ်ေဆးဝါး ထုတ်လုပ်ရာ 

ကမ�ာ့ဗဟုိချက်မ ြဖစ်ခ့ဲသည်။ ဆယ်စု8ှစ်ေပါင်းများစွာ Sကာေအာင်ပင် ကမ�ာတဝှမ်းအတွက် 

ဘိန်း8ှင့် ဘိန်းြဖl မူလပင်မ ရင်းြမစ်ြဖစ်ခ့ဲcပီး ယခုအခါ မက်သအ်ငဖ်က်တမငး် အ+ကီးအကျယ် 

ထုတ်လုပ်ြခင်း8ှင့် ေရာင်းဝယ်ကုန်သွယ်ရာ ေဒသတွင်း အချက်အချာ ြဖစ်လာေနcပီး 

8ုိင်ငံြဖတ်ေကျာ် ရာဇဝတ် အဖဲွ\အစည်းများ8ှင့် ဆက်စပ်လျက်ရိှေနသည်။15 ၂၀၁၉ ခု8ှစ်တွင် 

ကုလသမဂb မူးယစ်ေဆးဝါး8ှင့် ရာဇဝတ်မQဆုိင်ရာBံုး (UNODC) က အေရှ\ေတာင်အာရှ 

မက်သ်အင်ဖက်တမင်း ေဈးကွက်တန်းဖုိးမှာ ခနF်မှန်းေချအားြဖင့် 8ှစ်စဥ် အေမရိကန်ေဒLလာ 

၆၁.၄ ဘီလီယံ ရိှcပီး ဘိန်းြဖlေဈးကွက်မှာ တစ်8ှစ်လjင် အေမရိကန်ေဒLလာ ၁၀.၃ ဘီလီယံ 

ရိှသည်ဟု ခနF်မှန်းသည်။ 16  ကျယ်ြပန်Fေသာ ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း အတုိင်းအတာြဖင့် 

မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေသာ ေနရာများသည် ဥပေဒစုိးမုိးေရး အဖဲွ\အစည်းများ သုိFမဟုတ် 

သူတုိFကုိ စံုစမ်းေလ့လာေနသူများ မြမင်ေစရန် ဖံုးကွယ်ထားဘုိF လုိအပ်သည်။ (ထုိက့ဲသုိFေသာ) 

ေနရာ အေြမာက်အများမှာ တပ်မေတာ်8ှင့် မိတ်ဖက်ြပuထားေသာ ြပည်သူFစစ်များ8ှင့် BGF 

များ၏ ထိန်းချuပ်မQေအာက်တွင် ရိှcပီး တပ်မေတာ်8ှင့် 8ှစ်ဖက်အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချuပ်များရိှေသာ EAO များ၏ နယ်ေြမထိန်းချuပ်မQ အြပည့်အဝရိှသည့် 

ရှမ်းြပည်နယ်ရိှ ေနရာအများစုသည် ဓါတုေဗဒ မူးယစ်ေဆးဝါး အေြမာက်အများ 

ထုတ်လုပ်မQ8ှင့် ကုန်ကူးမQများအတွက် လုိအပ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ပ့ံပုိးေပးသည်။17  

၂၀၁၁ ခု8ှစ်တွင် ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရး တပ်မေတာ် (KIA) 8ှင့်  တပ်မေတာ်အSကား ၁၇ 

8ှစ်တာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမQ ပျက်ြပားcပီးေနာက်တွင် KIA မှ ခဲွထွက်လာေသာ အချိu\ေသာ 

လက်နက်ကုိင် အုပ်စုများသည် BGF 8ှင့် PMF များအြဖစ် အသွင်ကူးေြပာင်း သွားခ့ဲSကသည်။ 

  
 12 Buchanan, 2016။ ၂၀၁၄ ခုMှစ် ကချင်အမျိuးသမီးအစည်းအZုံး-ထိုင်းMိုင်ငံ (KWAT) က ထုတ်ြပန်ေသာ “အသံတိတ် 

ထိုးစစ်။ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်က ကချင် မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကို ဘယ်လို မီးထိုးေပးေနသလဲ (Silent Offensive 
How Burma Army strategies are fuelling the Kachin drug crisis)” အစီရင်ခံစာ 

 13 Buchanan, 2016. 
 14 Buchanan, 2016. 
 15 ICG, 2019. 
 16 UNODC, 2019. 
 17 ICG, 2019. 
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ဥပမာအားြဖင့် ကချင် ကာကွယ်ေရး တပ်မေတာ် KDA သည် PMF ြဖစ်လာcပီး ဒီမုိကေရစီသစ် 

တပ်မေတာ် - ကချင် သည် BGF ယူနစ်များ ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ 18  ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း 

မူးယစ်ေဆးဝါး ထုတ်လုပ်မQ၊ ြဖနF်ြဖlးမQ8ှင့် ေရာင်းချမQ ြမင့်တက်လာြခင်း သည် PMF 8ှင့် BGF 

အဖဲွ\ အေရအတွက် ြမင့်တက်လာြခင်း8ှင့် ကုိက်ညီေနေSကာင်း လူထု လူမQ အဖဲွ\အစည်းများက 

အစီရင်ခံSကသည်။19 

၂၀၀၈ ခု8ှစ်မှ စ၍ ကယား8ှင့် ကရင် ြပည်နယ်များတွင် BGF တပ်ရင်း ၁၅ ရင်း အထိ သီးြခား 

ဖဲွ\စည်းလာခ့ဲသည်။ 20  ဤတ+ကိမ်တွင်လည်း ဤကာလသည် ထုိြပည်နယ်များအတွင်း 

မူးယစ်ေဆးဝါး ထုတ်လုပ်မQ၊ ြဖနF်ြဖlးမQ8ှင့် ေရာင်းချမQများ တုိးြမင့်လာြခင်း8ှင့် 

တုိက်ဆုိင်ေနေSကာင်း အရပ်ဘက် လူထုအဖဲွ\အစည်းများက အစီရင်ခံSကသည်။ 

တပ်မေတာ်၏ မဟာမိတ်ြဖစ်ေသာ ြပည်သူFစစ်များ ဥပမာ- ဒီေကဘီေအသည်လည်း 

နယ်ေြမတစ်ခုကုိ ထိန်းချuပ်ထားcပီး မက်သ်အင်ဖက်တမင်း ထုတ်လုပ်မQတွင် 

ဝြပည်ေသွးစည်းညီiွတ်ေရး တပ်မေတာ်၏ ပ့ံပုိးမQြဖင့် ပါဝင်ခ့ဲေSကာင်း စွပ်စဲွချက်များ 

ရိှသည်။21 

ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် PMF များအြပင် နယ်ြခားေစာင့်ရဲတပ်ဖဲွ\ (Border Guard Police, BGP) 

များလည်း ရိှသည်။ BGP သည် တပ်မေတာ်က ေမာင်း8ှင်လည်ပတ်ေသာ ြပည်ထဲေရး 

ဝန်+ကီးဌာနက ထိန်းချuပ်ထားေသာ ြမန်မာ8ုိင်ငံ ရဲတပ်ဖဲွ\၏ အမိနF်ေပးမQ ေအာက်တွင် ရိှသည်။ 

BGP တပ်ဖဲွ\များက ရခုိင်ြပည်နယ် စစ်ေဆးေရး ဂိတ်များ8ှင့် အြခားေသာ 

အုပ်ချuပ်ေရးအပုိင်းများကုိ ထိန်းချuပ်ထားသည်။ ၂၀၁၂ ခု8ှစ်မှ စ၍ ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် 

စစ်ေရးတည်ေဆာက်မQများ +ကီးမားစွာ ြပuလုပ်လာခ့ဲသည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းရိှ Bုိဟင်ဂျာများအေပL ြပuလုပ်ခ့ဲေသာ လံုြခuံေရး စစ်ဆင်မQများ 

ေနာက်တွင်8ှင့် လက်ရိှ တပ်မေတာ်8ှင့် ရကdိuင့် တပ်မေတာ်တုိFအSကား ြပင်းထန်ေသာ 

တုိက်ပဲွများ ြဖစ်ပွားေနသည့် အေြခအေနတွင် လူများ 8ှင့် ကုန်ပစPည်း 

သယ်ယူပုိFေဆာင်ေရးတ့ုိသည် ညမထွက်ရ အမိနF်များ 8ှင့် သွားလာမQ ကနF်သတ်ချက်များ 

ေအာက်တွင် ရိှေနSကသည်။ ထုိကာလတေလျာက်မှာပင် ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်း 

မူးယစ်ေဆးဝါး ဖမ်းဆီးရရိှမQမှာလည်း တုိးြမင့်လာသည်။ ၂၀၁၈ ခု8ှစ်တွင် 

ရခုိင်ြပည်နယ်သည် ရှမ်းြပည်နယ် 22 cပီးလjင် မက်သ်အင်ဖက်တမင်းေဆးြပား ပမာဏ 

ဖမ်းဆီးရမိမQ အများဆံုးြဖစ်ခ့ဲcပီး ေတာင်အာရှသုိFသွားေသာ မက်သ်အင်ဖက်တမင်းများကုိ 

အဓိကေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လမ်းေSကာင်းလည်း ြဖစ်လာခ့ဲေSကာင်း 

အစီရင်ခံချက်များ ရိှသည်။  

 ၃။ မူးယစ်ေဆးဝါး သုံးစွဲမO  

 က။ အသုံးြပuသည့် လမ်းေGကာင်း  

၁၉၅၀ မှ ၁၉၉၀ အထိ ဘိန်းြဖlသည် ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် အဓိကထုတ်လုပ်ေသာ 

မူးယစ်ေဆးဝါးြဖစ်ခ့ဲcပီး ြမန်မာ8ုိင်ငံ ေဒသအများအြပားတွင် ဆယ်စု8ှစ်များစွာ 

ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF် အသံုးြပuခ့ဲသည်။ ၁၉၉၀ ြပည့်လွန်8ှစ်များတွင် ဘိန်းြဖlထုတ်လုပ်မQ 

  
 18 KWAT, 2014. 
 19 KWAT, 2014. 
 20 Buchanan, 2016. 
 21 Buchanan, 2016. 
 22 UNODC, 2019. 
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ကျဆင်းလာေသာ်လည်း မက်သ်အင်ဖက်တမင်းထုတ်လုပ်ြခင်းက အစားထုိး ဝင်ေရာက် 

လာခ့ဲသည်။23 ယင်းတုိFသည် ပံုမှန်အားြဖင့် သနF်စင်မQ နည်းေသာ မက်သအ်ငဖ်က်တမငး် 8ှင့် 

ကာဖင်း ေရာထားသည့် ြဒပ်ေပါင်းပါဝင်သည့် “ယာဘ” ေဆးြပား ပံုစံြဖင့် ရိှသည်။ ၂၀၀၀ 

ခု8ှစ် အေစာပုိင်းကာလများမှစ၍ မူးယစ်ေဆးဝါး တုိးြမင့်ထုတ်လုပ်မQ8ှင့် အတူ 

ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် ယာဘ သံုးစဲွမQ ြမင့်တက်လာခ့ဲသည်။ သိသာထင်ရှားေသာ ပမာဏ 

အ+ကီးအေသး ဖမ်းမိမQများ၊ သံုးစဲွသူ8ှင့် အချိန်တုိ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသူများကုိ 

ဖမ်းဆီးမQများ ရိှခ့ဲေသာ်လည်း ယာဘသည် တြဖည်းြဖည်းြဖင့် ေဈးသက်သာလာcပီး ပုိမုိ၍ 

အလွယ်တကူ ရရိှလာခ့ဲသည်။24  

မSကာေသးမီက ပံုေဆာင်ခဲ မက်သ်အင်ဖက်တမင်◌း 25  ထုတ်လုပ်မQ တဟုန်ထုိး 

တုိးတက်လာခ့ဲသည်။ သနF်စင်မQ ြမင့်မားcပီး ပံုေဆာင်ခဲပံုသ�န် မက်သအ်ငဖ်က်တမငး်ြဖစ်cပီး 

“ေရခဲ(အုိက်စ်)” ဟုလည်း ေခLSကသည်။ အေရှ\ေတာင်အာရှတွင် ပံုေဆာင်ခဲ 

မက်သအ်ငဖ်က်တမငး်သည် ပုိမုိ လူ+ကိuက်များလာခ့ဲcပီး လက်ရိှအချိန်တွင် ြမန်မာ8ုိင်ငံအတွင်း 

လက~ား ေရာင်းလုိအား8ှင့် ဝယ်လုိအားမှာ အကနF်အသတ်8ှင့်သာ ရိှေနေသးသည်။ ယင်းမှာ 

ြမင့်တက်လာ8ုိင်သည်။ ပံုေဆာင်ခဲ မက်သအ်ငဖ်က်တမငး်မှာ ယာဘ ထက် ပုိမုိ စွမ်းအားြမင့် 

cပီး ထုိးေဆးအြဖစ် သံုးစဲွရန် သင့်ေလျာ်ေသာေSကာင့် လူထုကျန်းမာေရး ေနာက်ဆက်တဲွ 

ဆုိးကျိuးများ ရိှသည်။26  

 ခ။ ပဋိပကF ဧရိယာများ  

မူးယစ်ေဆးစဲွြခင်းသည် ြမန်မာ8ုိင်ငံတဝှမ်းရိှ လူများအေပL ဆုိးကျိuးသက်ေရာက်မQများ 

ရိှသည်။ သုိFေသာ်လည်း ပဋိပကdဒဏ်ကုိ ခံစားေနရေသာ တုိင်းရင်းသား ြပည်နယ်များတွင် 

အေSကာင်းရင်းခံများ စုဆံုြခင်းသည် မူးယစ်ေဆးဝါးသံုးစဲွမQ8ှuန်း8ှင့် ေဆးစဲွလမ်းမQ8ှuန်းကုိ 

ြမင့်တက်ေစcပီး တစ်ဦးချင်း8ှင့် လူမQအသုိင်းအဝုိင်းများအတွက် ဆုိးကျိuးများ ဆတုိး 

သက်ေရာက်ေစသည်။ မူးယစ်ေဆးဝါး ထုတ်လုပ်မQ၊ ေရာင်းချမQ8ှင့် ြဖနF်ြဖlးမQတုိFတွင် 

ပါဝင်ပတ်သက်မQ ရိှ8ုိင်ေသာ တပ်မေတာ်၊ ြပည်သူFစစ်၊ BGF 8ှင့် တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် 

အဖဲွ\အစည်းများ ပါဝင်ပတ်သက်မQ ရိှေန8ုိင်ြခင်းမှာလည်း တရားဥပေဒစုိးမုိးမQ 

အားနည်းချက်8ှင့် ေပါင်းစပ်လုိက်ေသာအခါ မူးယစ်ေဆးဝါးများအား အလွယ်တကူ 

ရရိှေစေတာ့သည်။  

ေဘးဖယ်ြခင်း၊ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်း8ှင့် စီးပွားေရးချိu\တ့ဲြခင်းများ ခံစားရေသာ 

လူမျိuးစုအသုိင်းအဝုိင်းများသည် မူးယစ်ေဆးဝါးသံုးစဲွမQ8ှင့် ေဆးစဲွလမ်းမQ ြမင့်မားေစသည့် 

အေြခအေနများကုိ ြဖစ်ေပLေစသည်။ ဤြပဿနာများသည် ြမန်မာ8ုိင်ငံရိှ ြပည်တွင်း 
ေရZ\ေြပာင်းေနထုိင်သူများ၏ စခန်းများ8ှင့် ထုိင်း၊ ဘဂTလားေဒ့ရ်ှနယ်စပ်ရိှ 

ဒုကdသည်စခန်းများတွင် ြပင်းထန်စွာ ြဖစ်ပွားလျက်ရိှသည်။ မွန်၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ရှမ်း၊ 

ပအုိF8ှင့် တအာဲနး်  အရပ်ဘက် လူFအဖဲွ\အစည်းများ စုေပါင်းြပuစုေသာ 

  
 23 ပိုမိုသိရှိလိုပါက ြမန်မာMိုင်ငံ မူးယစ်ေဆးဝါး မူဝါဒ လျံaေဆာ်စည်းZုံးေရး အုပ်စု၏ ၂၀၁၇ ထုတ် “ြမန်မာMိုင်ငံ၏ 

မူယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကို ေဖာ်ြပြခင်း။ အေြပာင်းအလဲ ြဖစ်ေစမည့် အဓိက ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ0 ၅ မျိuး (Addressing 
drug problems in Myanmar: 5 key interventions that can make a difference)” တွင် Hကည့် 

 24 ပိုမိုသိရှိလိုပါက Transnational Institute အတွက် Renaud Cachia Mှင့် သူရြမင့်လွင် ေရးသားေသာ “ြမန်မာMိုင်ငံ၊ 
ထိုင်းMှင့် တZုတ်ြပည်ေတာင်ပိုင်းတွင် စိတ်Hကွေဆးသုံးစွဲမ0။ အေလ့အထကို ေလ့လာ၊ ေဘးအMiရာယ်ကိုေလျာ့ချ 
(Methamphetamine use in Myanmar, Thailand and Southern China: assessing practices, reducing harms”) 
တွင် Hကည့်  

 25 ICG, 2019. 
 26 Cachia Mှင့် သူရ ြမင့်လွင်, 2019. 
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လက်နက်ကုိင်ပဋိပကdများေSကာင့် တုိင်းရင်းသားလူမျိuးစုများအSကား Sကာရှည်စွာ 

ေရZ\ေြပာင်းေနထုိင်ရမQ၏ အကျိuးသက်ေရာက်မQများ ပူးတဲွအစီရင်ခံစာတွင် ေနရပ်စွန်ခွ့ာ 

ထွက်ေြပးရသည့်ေနရာများ၌ မူးယစ်ေဆးစဲွမQ မည်က့ဲသိုF အေတွ\များေနရေSကာင်းကုိ 

ရှင်းြပထားသည်။ ဆုိလုိသည်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါး အလွယ်တကူရရိှ8ုိင်မQ8ှင့်  

ေရွ\ေြပာင်းရြခင်းေSကာင့် အုိးမ့ဲအိမ်မ့ဲ ြဖစ်ရြခင်းအတွက် ေမjာ်လင့်ချက် ကင်းမ့ဲြခင်း8ှင့် 

မေကျနပ်ြခင်းတုိFက ထပ်မံ မီးထုိးေပးလုိက်ြခင်း ေSကာင့်ြဖစ်သည်။ ဤအရပ်ဘက် လူထု 

အဖဲွ\အစည်းများက အစီရင်ခံ တင်ြပသည်မှာ မSကာေသးမီ8ှစ်များအတွင်း 

ြမန်မာ8ုိင်ငံအေရှ\ပုိင်း8ှင့် ထုိင်းနယ်စပ်ရိှ ဒုကdသည်စခန်းများသုိF အကူအညီများ ေလjာ့ချြခင်း၊ 

အနာဂတ်8ှင့် ပတ်သက်၍ မေသချာမေရရာမQများ8ှင့် ြမင်ေတွ\8ုိင်ေသာ ေရွးချယ်စရာများ 

မရိှြခင်းသည် ထုိေဒသများရိှလူများအား မူးယစ်ေဆးဝါး မီှခုိမQ8ှuန်းကုိ ြမင့်တက်ေစခ့ဲသည်။27 

ြမန်မာအစုိးရအေနြဖင့်  ကုလသမဂb8ှင့် 8ုိင်ငံတကာအဖဲွ\အစည်းများအား ကချင်ြပည်နယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း8ှင့် ရခုိင်ြပည်နယ်များသုိF လူသားချင်းစာနာမQဆုိင်ရာ သွားလာခွင့် 

ကနF်သတ်ချက်သည် ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မQများ အပါအဝင် ဝန်ေဆာင်မQများကုိ အားနည်း 

ေစခ့ဲသည်။ ဤသည်က ေဆးစဲွမQ ခံစားေနရသူများအတွက် လံုေလာက်ေသာ ကုသမQ8ှင့် 

ပ့ံပုိးမQ ရရိှ8ုိင်မQကုိ ပုိမုိခက်ခဲသွားေစသည်။ အချိu\ေသာေဒသများတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးသံုးစဲွမQ 
သံသရာကုိ ြဖတ်ေတာက်ရန်8ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးသံုးစဲွသူများကုိ ကုသရန် ရည်ရွယ်သည့် 

ေဒသတွင်း အစပျိuးလုပ်ေဆာင်မQများကုိ တည်ေထာင်cပီးခ့ဲေသာ်လည်း ၎င်းတုိFသည် 

အရင်းအြမစ်များ နည်းပါးြခင်း 8ှင့် အချိu\ေသာ ြဖစ်ရပ်များတွင် cခိမ်းေြခာက်မQများ 

ခံရcပီးေနာက် သူတုိF၏လုပ်ေဆာင်မQများကုိ အတင်းအSကပ် ဖိအားေပး ရပ်တနF်ေစြခင်းကုိ 

ခံSကရသည်။28 

မူးယစ်ေဆးဝါး ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ပါတ်သက်သူ တစ်ဦးက 

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း ကွတ်ခုိင်cမိu\တွင် အိမ်ေထာင်စု တစ်ခုစီတုိင်းတွင် ေဆးစဲွသူ 

တစ်ဦးခနF်  ရိှေနေSကာင်း ခနF်မှန်းသည်။ 29  တBုတ်8ုိင်ငံသုိF အဓိက ကုန်သွယ်ေရး 

လမ်းမ+ကီးြဖစ်ေသာ မူဆယ်-မ8nေလး လမ်းေပLရိှ ကားသမားများသည် ဘိန်းြဖl8ှင့် ယာဘ 

8ှစ်မျိuးစလံုး သံုးစဲွSကေSကာင်း အစီရင်ခံမQများ ရိှသည်။ 30  မူဆယ်ရိှ အချိu\ေသာ 
ဓါတ်ဆီဆုိင်များတွင် အေSကွြပန်အမ်းမည့်အစား ေဆးထုိးြပွန်8ှင့် မုိးေရတုိFကုိ 

ေပးေSကာင်းလည်း သတင်းရရိှသည်။ 31  လားဟူ အမျိuးသား ဖံွ\cဖိuးတုိးတက်ေရး အဖဲွ\က 

စစ်တမ်းေကာက်ယူေသာ ရွာများရိှ အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၇၀ ရာ8ှuန်းခနF်တွင် 

အမျိuးသားလူငယ်များ ေဆးစဲွလျက်ရိှေနcပီး ယင်းသည် ၂၀၀၈ ခု8ှစ်က အေနအထားထက် 

သံုးဆ ြမင့်တက်လာြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ခနF်မှန်းထားသည်။ ေဆးစဲွမQ ြမင့်မားလာြခင်း 
အေSကာင်းရင်းများမှာ မူးယစ်ေဆးဝါးကုိ ပုိမုိလွယ်ကူစွာ ရရိှလာြခင်း၊ 8ှင့် ေဒသတွင်း 

မူးယစ်ေဆးဝါး ေရာင်းချမQကုိ ြပည်သူFစစ်အုပ်စုများက တက်Sကွစွာ ြမyင့်တင် 
အားေပးလာြခင်းတုိFေSကာင့် ြဖစ်ေSကာင်း လားဟူ ရွာသားများက ေြပာသည်။ ြပည်သူFစစ် 

အဖဲွ\ဝင်များသည် သူတုိF၏ ဝင်ေငွဆံုးBQံးမည်ကုိ စုိးရိမ်ေသာေSကာင့် ေဒသခံ ေဆးစဲွသူများကုိ 

  
 27 ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၉ ခုMှစ် တိုင်းရင်းသား လူထုအေြခြပu အဖွဲaအစည်းများMှင့် ေဒသခ ံ အေြခြပu လူထု 

လူမ0အဖွဲaအစည်း ၁၃ ဖွဲa၏ “အိမ်မလွမ်းသူ ဘယ်သူရှိမလဲ။ ြမန်မာMိုင်ငံရှိ လက်နက်ကိုင် ပဋိပကSေHကာင့် ကာလရှည် 
ေရjaေြပာင်းမ0 အေပ* အစီရင်ခံစာ (The Is No One Who Does Not Miss Home: Report on Protracted 
Displacement Due to Armed Conflict in Burma/Myanmar”) တွင် Hကည့်  

 28 ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၉ ခုMှစ် AFP မှ “မူးယစ်ေဆးဝါးကပ်က ြမန်မာMိုင်ငံ ရှမ်းြပည်နယ်ကို ဖျက်ဆီးြခင်း (Drug crisis 
ravages Myanmar's Shan State”) တွင် Hကည့်  

 29 AFP, 2019.  
 30 KWAT, 2014. 
 31 KWAT, 2014. 
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ြပန်လည်ြပuစုပျိuးေထာင်ေရးသုိF ဝင်ေရာက်ြခင်းကုိ တားဆီးSကေSကာင်း သူတုိFက 

အစီရင်ခံထားသည်။32  

ကချင်ြပည်နယ်တွင် အရပ်ဘက် လူထုအဖဲွ\အစည်းများက အစီရင်ခံရာ၌ ကချင်cမိu\များ8ှင့် 

ေကျာက်မျက်ရတနာ တူးေဖာ်သည့်  ေဒသများတွင် ကုန်သွယ်လမ်းေSကာင်းများမှ တဆင့် 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ အများအြပား ဝင်ေရာက်လာေနသည်။ ေဆးစဲွသူ အေရအတွက်မှာ 

ေဒသတွင်း ကပ်ေရာဂါအဆင့်  အတုိင်းအတာအထိ ေရာက်ရိှေနcပီ ြဖစ်ေSကာင်း ေဒသခံ 

လQပ်ရှားသူအဖဲွ\အစည်း တစ်ခုက ေြပာသည်။ 33  တပ်မေတာ်8ှင့် တပ်မေတာ်၏ မိတ်ဖက် 

ြပည်သူFစစ်များ တင်းတင်းSကပ်Sကပ် ထိန်းချuပ်ထားသည့် ဖားကနF်ေကျာက်စိမ်းေမှာ်များတွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါး သံုးစဲွမQမှာ လူသိရှင်Sကားြဖစ်ေနcပီး လူFအဖဲွ\အစည်း၏ 

ဘဝမျက်8ှာစာတုိင်းဆီသုိF စိမ့်ဝင်ပျံ6 9Mံလ့ျက် ရိှသည်။ တရားမဝင် ေကျာက်တွင်း 

အလုပ်သမားများကုိ ဘိန်းြဖl 8ှင့် မက်သအ်ငဖ်က်တမငး်ေဆးများြဖင့် 

အခေSကးေငွေပးေSကာင်း အစီရင်ခံချက်များ ရိှသည်။ ဖားကနF် ေကျာက်စိမ်းတွင်းများရိှ 

အလုပ်သမားများ၏ ၉၀ ရာ8ှuန်းမှာ မူးယစ်ေဆးသံုးစဲွSကေSကာင်း ေဒသခံ ရွာသားများက 

ခနF်မှန်းသည်။34  

ကချင်ြပည်နယ်cမိu\ေတာ် ြမစ်+ကီးနားသည် ကမ�ာေပLတွင် မူးယစ်ေဆးစဲွသူ အသိပ်သည်းဆံုး 

cမိu\တcမိu\တွင် ပါဝင်ေSကာင်း အစီရင်ခံချက်များ ရိှသည်။ 35  မူးယစ်ေဆးစဲွသူ ြပန်လည် 

ြပuစုပျိuးေထာင်ေရး အစီအစဥ်များကုိ လုပ်ေဆာင်ေနသည့် ကချင် 8ှစ်ြခင်း အသင်းေတာ် KBC 

က တုိင်းရင်းသား ကချင်လူငယ် ၈၀ ရာ8ှuန်းခနF်မှာ မူးယစ်ေဆးစဲွေနSကေSကာင်း ေြပာသည်။ 

ြမစ်+ကီးနား8ှင့် ဗန်းေမာ်တက~သုိလ်များရိှ ေကျာင်းသားများ၏ သံုးပံုတစ်ပံုမှာ 

မူးယစ်ေဆးထုိးသူများ ြဖစ်ေSကာင်း ကျန်းမာေရး8ှင့် လူမQေရး လုပ်သားများက 

အစီရင်ခံသည်။ 36  အြခား ေဒသခံလQပ်ရှားတက်Sကွသူ တစ်ဦးက 

ကချင်အိမ်ေထာင်စုအားလံုးနီးပါး မူးယစ်ေဆးဝါး ြပဿနာ သက်ေရာက်ြခင်း ခံရသည်ဟု 

ခနF်မှန်းသည်။ မူးယစ်ေဆးဝါး သံုးစဲွသူတစ်ဦးက “ြမစ်+ကီးနားcမိu\မှာ ေနရာတုိင်း 

မူးယစ်ေဆးဝါးရ8ုိင်တယ်။ ကျေနာ် ခဏခဏ အဖမ်းခံရဘူးတယ်။ ကmန်ေတာ့်မှာ 

အကုိေလးေယာက်ရိှတယ်။ ဒါေပမယ့် သူတုိFအားလံုး ေဆးေSကာင့် ေသသွားကုန်cပီ” 

ဟုေြပာြပသည်။ 37  တပ်မေတာ်သည် သူတုိFကုိ တရားမဝင် ေဆးဝါးများြဖင့် 

ပစ်မှတ်ထားေနကာ မူးယစ်ေဆးဝါးအား လက်နက်သဖွယ်အသံုးြပucပီး သူတုိF 

အသုိင်းအဝုိင်းများကုိ တုိက်ခုိက်ေနသည်ဟု ကချင် လူထုအသုိင်းအဝုိင်းမှ လူများက စွပ်စဲွ 

ေြပာဆုိေနcပီး ကချင် လူငယ်များအား 8ုိင်ငံေရးမှ အာBံုလဲွေစရန်အတွက် မူးယစ်ေဆးဝါးကုိ 

ြမyင့်တင်ေနသည်ဟု သံသယ ရိှSကသည်။38  

  
 32 ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၆ ခုMှစ် လားဟူ အမျိuးသား ဖွံadဖိuးတိုးတက်ေရး အဖွဲa၏ “ေနြပည်ေတာ်၏ မူးယစ်ေဆးစွဲြခင်း။ 

ေရjbတိဂံနယ်ေြမတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး သုံးစွဲမ0အေပ* ြမန်မာ့တပ်မေတာ်၏ မဟာဗျlဟာေြမာက် အသုံးချြခင်းMှင့် 
လားဟူလူမျိuးများအေပ* သက်ေရာက်မ0များ (Naypyidaw’s drug addiction: The Burma Army’s strategic use of 
the drug trade in the Golden Triangle and its impact on the Lahu)” တွင် Hကည့်  

 33 KWAT, 2014. 
 34 ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၆ ခုMှစ် တိုင်းမဂ_ဇင်းအတွက် Hannah Beech ေရးသားေသာ “ေသွးပယင်းအတွက် 

စစ်တိုက်ြခင်း (Battling for blood jade”) တွင် Hကည့်  
 35 ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၃ ခုMှစ် AP သတင်းဌာနအတွက် Gemuna Amarasinghe ေရးသားေသာ “ြမန်မာ ပဋိပကSတွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးစွဲမ0 ခိုေအာင်းေနြခင်း (Drug addiction lurks in Myanmar conflict's shadow)” .တွင်Hကည့် 
 36  KWAT, 2014. 
 37  KWAT, 2014. 
 38 KWAT, 2014.. 
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ကရင်ြပည်နယ်8ှင့် ကယားြပည်နယ်များတွင် မSကာေသးခင် 8ှစ်များအတွင်း 

မူးယစ်ေဆးဝါးသံုးစဲွမQ ြမင့်တက်လာေနမQ အေပL စုိးရိမ်ေနSကေSကာင်း ေဒသခံြပည်သူများက 

အစီရင်ခံSကသည်။ ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲြခင်း မရိှသည့် အတွက် ယာဘကုိ ကေလးများ၊ 

ေကျာင်းသားများ8ှင့်ေယာက်ျားအများအြပားက ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF် သံုးစဲွSကေSကာင်း 

သူတုိFက ေြပာသည်။ ကရင်ြပည်နယ်၊ ဖားအံခBုိင်၊ လQိင်းဘဲွ\cမိu\နယ်မှ အထက်တန်း 

ေကျာင်းသားများသည် ထုိမူးယစ်ေဆးများကုိ မည်သုိFသံုးစဲွရသည်ကုိ သိရိှSကcပီး 

သူတုိFကုိယ်တုိင်လည်း ေဆးစဲွေနSကေSကာင်း သတင်းများ ရရိှသည်။ 39  လQိင်းဘဲွ\cမိu\နယ်တွင် 

ြပည်သူFစစ်တပ်ရင်း ေလးရင်း ရိှသည်။40 ကရင်ြပည်နယ် အေရှ\ေတာင်ပုိင်းမှ ေဒသခံ ြပည်သူ 

တစ်ဦးက “စိတ်Sကွေဆးေတွက (လက်နက်ကုိင်) အဖဲွ\အစည်းေတွက လာတယ်။ ေနာက် 

(သူတုိFက) အရပ်သားေတွSကားမှာ  ြဖနF်တယ်” 41။ ေကျာပုိးအိတ် ေဆးဝန်ထမ်း တစ်ဦးက 

ေဆးစဲွသူ ြမင့်မားလာသည့်အေြခအေနတွင် သူတုိFအေနြဖင့် ေမjာ်လင့်ချက် ကင်းမ့ဲလာပံုကုိ 

ေြပာြပသည်။ “ကျေနာ်တုိF ြပဿနာကုိ မရှင်း8ုိင်ဘူး။ လက်နက်ကုိင် အဖဲွ\အစည်းက 

ေခါင်းေဆာင်ေတွပဲ စည်းကမ်းချcပီး လူေတွကုိ မူးယစ်ေဆးမသံုးဖုိF တားဆီး8ုိင်မယ်။ 

ကျေနာ်တုိFရဲ\ ဖံွ\cဖိuးတုိးတက်မQကုိ တကယ်ပဲ ထိခုိက်ေစတယ်။ လူငယ်ေတွက 

တြခားကိစPေတွကုိ (ပညာေရး စသြဖင့်) ဘယ်လုိမှ စိတ်မဝင်စားေတာ့ဘူး။ ဘာနဲFတူလဲဆုိ 

လူေတွက ကျေနာ်တုိF အနာဂတ်ကုိ ခုိးယူသွားcပီး ဖျက်ဆီးပစ်လုိက်သလုိပဲ။”42  

ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်း မူးယစ်ေဆးဝါး သံုးစဲွမQ8ှင့် ေဆးစဲွမQ8ှuန်းများအေပL 

အချက်အလက်များကုိ ရယူရန်မှာ စိမ်ေခLမQ တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ သုိFရာတွင် ၂၀၁၂ 

ခု8ှစ်ကတည်းက စစ်ေတွရိှ ေရွ\ေြပာင်းေနထုိင်သူ စခန်းတွင် ေနထုိင်ေသာ Bုိဟင်ဂျာတစ်ဦး၏ 

ဖွင့်ဟေြပာဆုိချက်အရ ယာဘ ေဆးြပားတစ်ြပားမှာ ကျပ်ေငွ ၂၀၀-၃၀၀ သာရိှcပီး 

(အေမရိကန်ေဒLလာ ၀.၁၃ မှ ၀.၂၀) အစားအစာထက် ေဈးေပါသည်။ ၂၀၁၂ ခု8ှစ်တွင် 

တပ်မေတာ်8ှင့် ြပည်နယ်အာဏာပုိင်များက စခန်းများကုိ တည်ေထာင်Sကသည့်အချိန်တွင် 

မူးယစ်ေဆး ေရာင်းချသူများက နမူနာေဆးြပားများကုိ အခမ့ဲ ြဖနF်ေဝေSကာင်း သိရသည်။ 

ထုိအချိန်မှစ၍ စခန်းများတွင် ယာဘကုိ ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF် ရရိှ8ုိင်cပီး 

Bုိဟင်ဂျာအများအြပားမှာ ေဆးစဲွေနSကသည်။  

 ဂ။ အစိုးရ၏ တုနC်ြပန်မH  

မူးယစ်ေဆးဝါး အလဲွသံုးမQ ထိန်းချuပ်ေရး ဗဟုိေကာ်မတီသည် ြပည်ထဲေရးဝန်+ကီးဌာန၏ 

အစိတ်အပုိင်းြဖစ်ေသာေSကာင့် ဗဟုိအစုိးရ၏ မူးယစ်ေဆးဝါး အေပL တုနF်ြပန်မQတွင် 

တပ်မေတာ်သည်လည်း သိသာထင်ရှားေသာ လZမ်းမုိးမQရိှသည်။  

၁၉၉၃ ခု8ှစ် မူးယစ်ေဆးဝါး8ှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ ပစPည်းများ ဥပေဒအရ 

+ကီးမားေသာ အတုိင်းအတာြဖင့် မူးယစ်ေဆးဝါး ထုတ်လုပ် ြဖနF်ြဖlးသူများအစား 

ဘိန်းစုိက်ေတာင်သူများ၊ အေသးစား ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသူများ8ှင့် 

မူးယစ်ေဆးသံုးစဲွသူများကုိ 8ှစ်ေပါင်းများစွာပင် အဓိက ပစ်မှတ် ထားရိှခ့ဲSကသည်။ ၂၀၁၈ 

ခု8ှစ်တွင် UNODC 8ှင့် ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF် တုိင်ပင် ေဆွးေ8ွးcပိးေနာက်တွင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

  
 39 ၂၀၁၅ ခုMှစ် ကရင်လူEအခွင့်အေရးအဖွဲa (KHRG) အင်တာဗျlး KHRG #15-83-A2-I1,  
 40 Buchanan, 2016. 
 41 ပိုမို သိရှိလိုပါက ၂၀၁၅ ခုMှစ် ကရင် လူEအခွင့်အေရးအဖွဲa (KHRG) ၏ “ဒူးပလာယာ Mှင့် ဖားအံ ခZိုင်တွင် 

ပိုမိုbကီးထွားလာေနေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ0Mှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ အကျိuးဆက်များ (Growing drug use and its 
consequences in Dooplaya and Hpa an districts”) တွင် Hကည့်  

 42 Interview KHRG #14-63-A3-I1, KHRG, 2014. 
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အလဲွသံုးမQ ထိန်းချuပ်ေရး ဗဟုိေကာ်မတီက ေရးစဲွခ့ဲေသာ အမျိuးသား မူးယစ်ေဆးဝါး 

ထိန်းချuပ်ေရး မူဝါဒကုိ ြမန်မာ8ုိင်ငံက ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ ဤမူဝါဒသည် အ8nရာယ်ြဖစ်မQ 

ေလjာ့ချေရးကုိ ဦးတည်၍ သံုးစဲွသူများအတွက် လူထုကျန်းမာေရးချဥ်းကပ်မQကုိ  

ဦးစားေပးကာ စနစ်တကျ ကျlးလွန်ေသာ ရာဇဝတ်မQ8ှင့် အကျင့်ပျက်ြခစားမQ 

တုိက်ဖျက်ေရးအတွက် ဥပေဒစုိးမုိးေရး8ှင့် ရာဇဝတ်မQဆုိင်ရာ တရားမjတေရး 

+ကိuးပမ်းမQများကုိ ြပန်လည်ဦးတည်သည်။ သုိFရာတွင် ၁၉၉၃ ခု8ှစ် မူးယစ်ေဆးဝါး8ှင့် စိတ်ကုိ 

ေြပာင်းလဲေစေသာပစPည်းများ ဥပေဒ ြပင်ဆင်ချက်များကုိ များမSကာမီ ြပန်လည် 

ြပဌာန်းအသက်သွင်းခ့ဲcပီး မူးယစ်ေဆးဝါး ပမာဏ မည်မjပင်ရိှေစ လက်ဝယ်ထားရိှသ?များကုိ 

ရာဇဝတ် ြပစ်ဒဏ်များ ေပးြခင်းကုိ ြပန်လည် ထားရိှခ့ဲသည်။43  

အမျိuးသား မူးယစ်ေဆးဝါး ထိန်းချuပ်ေရးမူဝါဒက ေဖာ်ြပသည်မှာ ၂၀၁၆ ခု8ှစ်တွင် 

ြမန်မာ8ုိင်ငံ၏ အကျဥ်းသား ၆၀,၀၀၀ မှ ၈၀,၀၀၀ အနက် ၄၈% မှာ 

မူးယစ်ေဆးဝါး8ှင့်ဆုိင်ေသာ ြပစ်မQများအတွက် ဖမ်းဆီးခံSကရြခင်း ြဖစ်cပီး  

မူးယစ်ေဆးဝါး8ှင့် ဆက်8ွယ်ေသာြပစ်မQကျlးလွန်သူ ရာခုိင်8ှuန်းသည် အချိu\ေသာ ေထာင်များ 

(ဥပမာ- ကချင်ြပည်နယ် ြမစ်+ကီးနား8ှင့် ရှမ်းြပည်နယ် လားBQိး) တုိFတွင် ၇၀ မှ ၈၀ ရာခုိင်8ှuန်း 

အထိရိှသည်။ 44  မူးယစ်ေဆးဝါးသံုးစဲွသူများကုိ ေထာင်သွင်း အကျဥ်းချြခင်းသည် 

မူးယစ်ေဆးစဲွမQြပဿနာကုိ ပုိမုိဆုိးရွားေစသည်၊ အဘယ်ေSကာင့်ဆုိေသာ် ေထာင်တွင်းတွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါး သံုးစဲွမQ8ှuန်း ြမင့်မားြခင်း8ှင့် သံုးစဲွသူများမှာ တစ်+ကိမ်ေထာင်ကျသွားသည်8ှင့် 

ြပန်လည်ြပuစုပျိuးေထာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မQများကုိ မရရိှ8ုိင်ေတာ့ြခင်းတုိFေSကာင့် ြဖစ်သည်။ 

တချိန်တည်းမှာပင် တရားမဝင် မူးယစ်ေဆးဝါး လုပ်ငန်းကုိ လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် 

အြမတ်အစွန်း ရရိှေနေသာ ြပည်သူFစစ်များမှာ ကျlးလွန်မQများအတွက် အြပစ်ေပး 

အေရးယူခံရြခင်းမှ ကင်းလွတ်လျက် ရိှေနသည်။  

 D. ြဖစ်ေပUေစေသာ ထိခိုက်မHများ  

မူးယစ်ေဆးစဲွြခင်းသည် လူပုဂbိuလ် တစ်ဦးချင်းအလုိက် ြပင်းထန်ေသာ Bုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ 

စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ ခံစားမQဆုိင်ရာ၊ ဘ�ာေရး 8ှင့် အြခားေသာ ထိခုိက်မQများကုိ ြဖစ်ေစ8ုိင်cပီး 

မိသားစု8ှင့် လူFအဖဲွ\အစည်းတုိF အေပLတွင်လည်း ေနာက်ဆက်တဲွ 

ဆုိးကျိuးသက်ေရာက်ေစသည်။  မက်သ်အင်ဖက်တမင်း ပမာဏြမင့်မားစွာ 8ှင့်/သုိFမဟုတ် 

Sကာရှည်စွာအသံုးြပuြခင်းေSကာင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ8ှင့်Bုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်မQများတွင် 

အိပ်မေပျာ်ြခင်း၊ စုိးရိမ်ြခင်း၊ ရင်တုန်ြခင်း၊   သွားများဆံုးBQံးြခင်း၊ စိတ်BQပ်ေထွးြခင်း၊ 

အမျက်ေဒါသ ထွက်လွယ်ြခင်း၊ မရိှသည်များကုိ ြမင်Sကားြခင်း 8ှင့် ကေယာက်ကယက် 

စဥ်းစားြခင်း၊ ေချာင်းဆုိး ေသွးပါြခင်း၊ မှတ်ဥာဏ်ေလျာ့ပါးြခင်း၊ အားယုတ်ြခင်း၊ 8ှင့် 

ေမာပန်းြခင်း၊ စိတ်မရှည်ြခင်း၊ ေဒါသြဖစ်ြခင်း၊ 8ှင့် ရန်လုိမQ တုိးြမင့်လာြခင်းတုိF ပါဝင်သည်။ 

ေဆးရှlBQိက်သည့် ကိရိယာများကုိ ေဝမjသံုးစဲွြခင်းေSကာင့် တီဘီေရာဂါ ကူးစက်8ုိင်ေချလည်း 

ြမင့်မားလာသည်။ 45  ဘိန်းြဖlကုိ အများအားြဖင့် ေသွးေSကာအတွင်း ထုိးသွင်းSကသည်။ 

ေဆးပမာဏ ြမင့်မားစွာ 8ှင့် / သုိFမဟုတ် ေရရှည်သံုးစဲွြခင်းေSကာင့် ြဖစ်ေပLေသာ 

စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ8ှင့် Bုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်ပျက်စီးမQများတွင် ေသွးြပန်ေSကာ8ှင့် 

  
 43 ICG, 2019. 
 44 UNODC အေရှaေတာင်အာရှMှင့် ပစိဖိတ် ေဒသဆိုင်ရာZုံးMှင့် ြမန်မာMိုင်ငံဆိုင်ရာZုံးမှ ပံ့ပိုးမ0ြဖင့် 

ြပညထ်ေဲရးဝနb်ကးီဌာန ြမန်မာMိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲa(MPF) မူးယစ်ေဆးဝါး အလွဲသုံးမ0 ထိန်းချuပ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီ (CCDAC) 
က ြပuစုေသာ အမျိuးသား မူးယစ်ေဆးဝါး ထိန်းချuပ်ေရး မူဝါဒ 

 45 Cachia and Thura Myint Lwin, 2019. 
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ေသွးလZတ်ေSကာများ ပျက်စီးြခင်းမှသည် ေြခလက်များ ပုပ်ြခင်း 8ှင့် ကူးစက်ေရာဂါများ 

ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ အြပင်းအထန် စိတ်ကျြခင်း၊ အိပ်မေပျာ်ြခင်း၊ စုိးရိမ်ြခင်း၊ အားယုတ်ြခင်း၊ 

အလွန်အကmံစဲွလမ်းြခင်း 8ှင့် ေဆးလွန်ြခင်းေSကာင့် ေသဆံုးြခင်း သုိFမဟုတ် အန်ြခင်း တုိF 

ပါဝင်သည်။ 46  ေဆးထုိးြပွန်၊ ေဆးထုိးအပ်များ ေဝမjအသံုးြပuြခင်းေSကာင့် အိတ်ချ်အုိင်ဗီ၊ 

အသည်းေရာင် ဘီ သုိFမဟုတ် စီ ကူးစက်8ုိင်ေချြမင့်မားေစသည်။ ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် 

မူးယစ်ေဆးသံုးစဲွသူ ၃ ဦးတွင် ၁ ဦးခနF်သည် HIV ပုိး8ှင့် ေနထုိင်ေနသူ ြဖစ်cပီး ယင်းမှာ 

အေထွေထွလူဦးေရတွင် ြဖစ်ပွား8ှuန်းထက် ၄၈ ဆ ပုိမုိ များြပားသည်။47    

မူးယစ်ေဆးဝါးသံုးစဲွြခင်း၏ ဆုိးကျိuးများကုိ မူးယစ်ေဆးစဲွသူများ၏ မိသားစုများလည်း 

ခံစားSကရသည်။ အထူးသြဖင့် တBုတ်8ုိင်ငံသုိF သယ်ယူပုိFေဆာင်ေရးကုန်ပစPည်းများအတွက် 

ကုန်သွယ်ေရးေနရာများတွင် မူးယစ်ေဆးသံုးစဲွသူ အမျိuးသမီး အေရအတွက် တုိးပွားလာ 

ေနေသာ်လည်း သတင်းများအရ ြမန်မာြပည်တွင်  မူးယစ်ေဆး သံုးစဲွသူအများစုမှာ 

အမျိuးသားများ ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ လူFအဖဲွ\အစည်းတွင် အမျိuးသမီးများသည် 

အိမ်အလုပ်အားလံုး၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးကုိ ထမ်းေဆာင်ေနရသက့ဲသုိF ကျား-မ တန်းတူညီမjမQ 

မရိှြခင်းသည် ြပဿနာများ ပုိမုိ ြဖစ်ပွားေစcပီး လင်ေယာက်ျားများ၊ သားများ8ှင့် ဖခင်များက 

မူးယစ်ေဆးစဲွေသာအခါ မိသားစု ဝင်ေငွေထာက်ပ့ံေပးြခင်းကုိ ရပ်တနF်Bံုသာမက 

မိသားစုပုိင်ဆုိင်မQများကုိ ေရာင်းချြခင်း8ှင့် သူတုိF၏မူးယစ်ေဆးဝါးသံုးစဲွရန်အတွက် 

ပစPည်းများ ခုိးယူသည့်အခါ အမျိuးသမီးများမှာ ပုိမုိ ခက်ခဲ Bုန်းကန်Sကရသည်။ 

မူးယစ်ေဆးဝါးသံုးစဲွသူများ နာမကျန်းြဖစ်သည့်အခါ အမျိuးသမီးများကပင် 

Sကည့်BQေစာင့်ေရှာက်Sကရြပန်သည်။48  

 ၄။  နိဂုံးချuပ်  

ြမန်မာ8ုိင်ငံတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး သံုးစဲွမQ 8ှuန်းြမင့်မားေနြခင်းသည် လူပုဂbိuလ်အများအြပား 

အထူးသြဖင့် ပဋိပကd သက်ေရာက်ေသာ တုိင်းရင်းသား လူထုများ၏ အေြခခံ 

အခွင့်အေရးများကုိ ထိခုိက်မQ ရိှေစသည်။ ၎င်းတွင် လံုေလာက်ေသာ လူေနမQအဆင့်အတန်း၊ 

အလုပ်အကုိင်၊ တရားမjတမQ8ှင့် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများ ၊ 

အြမင့်မားဆံုး ရရိှ8ုိင်သည့် Bုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ8ှင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 

ယဥ်ေကျးမQဘဝတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ အသက်ရှင်သန်ခွင့်၊ ရက်စက်Sကမ်းSကuတ်မQ8ှင့် လူမဆန်ေသာ 

ဆက်ဆံမQမှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ လူပုဂbိuလ်၏ လံုြခuံေရး8ှင့်လွတ်ေြမာက်မQ၊ ပုဂbလိက လွတ်လပ်ခွင့် 

8ှင့် မိသားစု ဘ၀ ရပုိင်ခွင့်များ ပါဝင်သည်။  

ဤဧရိယာတွင် အထူးသြဖင့် လူFအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ သက်ေရာက်မQများအတွက် ေနာက်ထပ် 

သုေတသနများ ြပuလုပ်ရန် လုိအပ်ေနေသးသည်။ အစုိးရသည် စနစ်တကျ စုစည်း 

ကျlးလွန်ေသာ ရာဇဝတ်မQများ8ှင့် ြခစားမQများကုိ အာBံုစုိက်လျက် ပုိမုိလုပ်ေဆာင်၍ 

အမျိuးသား မူးယစ်ေဆးဝါး ထိန်းချuပ်တားဆီးေရး မူဝါဒကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မQများ လုပ်ရမည်။ တချိန်တည်းမှာပင် 

အြပစ်ေပးအေရးယူြခင်းဆုိင်ရာ8ှင့် ြပစ်မQဆုိင်ရာဥပေဒများအစား ပညာေရး8ှင့် 

အ8nရာယ်ေလjာ့ချေရးကုိ ဦးတည်လျက် ရပ်ရွာလူထုအဆင့် Sကားဝင်ေဆာင်ရွက်မQများကုိ 

8ုိင်ငံတကာေအဂျင်စီများ၏ အကူအညီြဖင့် ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့် 

  
 46 မူးယစ်ေဆး အလွဲသုံးမ0ဆိုင်ရာ အမျိuးသား အင်စတီကျu 

https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/heroin . 
 47 ၂၀၁၇။ မူးယစ်ေဆးဝါး မူဝါဒ စည်းZုံးလ0ံaေဆာ်ေရး အဖွဲa  
 48 KWAT, 2014. 



A/HRC/43/59 

 51 

မူးယစ်ေဆးဝါး ထုတ်လုပ်မQ8ှင့် ေရာင်းဝယ်မQများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ေနသည့် 
တပ်မေတာ်8ှင့် ြပည်သူFစစ်များအား တာဝန်ခံမQရိှေစရန် လုိအပ်သည်။  

     


