ျမန္မာ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ
ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ - ဦးထင္ေက်ာ္ (မတ္လမွစ၍ ဦးသိန္းစိန္ေနရာကို
ယူခ့သ
ဲ ည္။)
အရပ္္သားအမ်ားစုု ပါဝင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ရပ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္
ေကာင္းမြန္လာခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ လူနည္းစုု ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ပို၍အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈႏွင့္
ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ဘာသာေရးအရ သည္းခံစိတ္မရွိမႈႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚဆန္႔က်င္မုန္းတီးမႈမ်ား ပို၍တိုးလာခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔မ
ဲ ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ားလည္း တိုးျမင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ရပ္ရြာကို စြန႔ခ
္ ြာထြက္ေျပးေနရေသာ လူမ်ားထံသို႕ ကုုလသမဂၢႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္ခြင့္ကိုလည္း အစိုးရက ပို၍
ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။ ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ သူမ်ား အမ်ားအျပား ျပန္လြတ္လာေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာ
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ သင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးခြင့္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ဆက္ရွိေနခဲ့သည္။ ယခင္ႏွင့္
ယခုုေလာေလာဆယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈမ်ားလည္း မရွိေသးေပ။

ေနာက္ခံအေၾကာင္း
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္
အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ပါလီမန္ကို ပထမဆုုံး စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ မတ္လတြင္ ဦးထင္ေက်ာ္ကို
သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ယင္းလတြင္ပင္ တရားဝင္အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး စတင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အား
သမၼတျဖစ္လာေရး အေျခခံဥပေဒအတားအဆီး ရွိေနေသာ္လည္း ဧၿပီလတြင္ သူ႔အတြက္ သက္သက္ဖန္တီးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အတိုင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္ရာထူးရယူခဲ့ၿပီး အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသည္။ ယင္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာေသာ္လည္း
စစ္တပ္က အေျခခံဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဗီတိုအာဏာျဖင္ပ
့ ိတ္ဆ႔ဟ
ို န္႕တားႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ပါလီမန္အတြင္း ေနရာ ၂၅
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရယူထားၿပီး အဓိက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ႀကီးႀကီးမားမား
ဆက္ရယူထားခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ကင္းလြတ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ား
ရိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုု
ရိုဟင္ဂ်ာ စစ္ေသြးၾကြမ်ားဟုယူဆရသူမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းမ်ားကို
ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့အၿပီးတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား ပိုဆိုးဝါးလာခဲ့သည္။
ယင္းတိုက္ခိုက္မႈတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးေသဆုုံးခဲ့သည္။ လုုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး
ယင္းေဒသကို ပိတ္ဆ႔ထ
ို ားခဲ့သျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီေပးေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား သြားေရာက္ခြင့္မရပဲ ရွိခဲ့သည္။ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ
သတ္ျဖတ္မႈ၊ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လက္လြတ္စံပယ္ ပစ္ခတ္မႈ၊ အဓမၼက်င့္မႈႏွင့္ စိတ္ထင္သလိုဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။၁
ေနအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရေသာ လူေပါင္း ေသာင္းခ်ီ၍ ေနရပ္မွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီး အနည္းဆုုံး ၂၇၀၀၀ ခန္႔
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ လုုံၿခဳံေရးတပ္မ်ား၏ တုုံ႔ျပန္မႈမွာ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားလုုံးကို သိမ္းႀကဳံး
အျပစ္ေပးသလို ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။ လုုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား လုုံးဝမရွိခဲ့ဟူ၍ အစိုးရက ယတိျပတ္ျငင္းဆိုေနခဲ့သည္။ အစိုးရက ဒီဇင္ဘာလတြင္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းေပးခဲ့ေသာ စုုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ေယာက္က ဦးေဆာင္ၿပီး
ရဲခ်ဳပ္ကအဖြ႔ဝ
ဲ င္အျဖစ္ ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ ယုုံၾကည္ရမႈ ကင္းမဲ့ခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားမြတ္စလင္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္မ်ားမွာ
ႀကီးႀကီးမားမား ကန္႔သတ္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ေနထိုင္ရာရြာမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ထြက္ခြာခြင့္မရပဲ
အျခား လူမ်ားႏွင့္ ခြျဲ ခားထားျခင္း ခံေနရသည္။ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ား၊ အသက္ကယ္ ကုုသမႈအပါအဝင္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာ လုုံေလာက္စြာရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ခြင့္မ်ား ကန္႔သတ္ခံေနရသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုုမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရၾကေသးပါ။ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုုပ္ငန္းမွာလည္း ခြျဲ ခားမႈမ်ားရွိသည့္ ၁၉
၈၂ ခုုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈ ဥပေဒကို အေျခခံသည္ဆိုကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆန္သျဖင့္ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ပဲ ရပ္ေနပါသည္။
ဤအေျခအေနကို ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရက ေကာ္မီတီႏွစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဥကၠဌအျဖစ္
ေဆာင္ရြက္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မီတီကို ေမလတြင္လည္းေကာင္း၊
ကုုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မီတီကို
ၾသဂုုတ္လတြင္လည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ဘာသာေရး ႏွင့္ယုံၾကည္မႈ ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္
အထူးသျခင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့အၿပီးတြင္ ခြျဲ ခားဆက္ခံမႈမ်ား၊
ဘာသာေရးအရ သည္းညည္းမခံမႈမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္စိတ္မ်ား တိုးပြားခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ဘာသာေရးအရ
အမုုန္းပြားေအာင္လ႔ေ
ႈံ ဆာ္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးအရလူနည္းစုုမ်ားကို
တိုက္ခိုက္သူမ်ားကိုလည္း အေရးမယူခဲ့ေပ။

ဇြန္လအတြင္းက လူစုလူေဝးႏွင့္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦးဒဏ္ရာရၿပီး ဗလီတစ္လုံးႏွင့္ အျခား မြတ္စလင္ပိုင္
အေဆာက္အဦမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္။ က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆခံရသူမ်ားကို အေရးယူရန္မရွိဟု ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မီဒီယာမ်ားကို
ေျပာၾကားခဲ့သည္။၂ ဇူလိုင္လတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ မြတ္စလင္ ဝတ္ျပဳေဆာင္တစ္ခုကို လူတစ္စုက
တိုက္ခိုက္ခ့ဲမႈတြင္ လူငါးဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ကုန္သည္အထိ တစ္ဦးကိုမွ် အေရးယူခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

INTERNAL ARMED CONFLICT

ျပည္တြင္း စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား
ၾသဂုုတ္လတြင္ အစိုးရက တစ္ႏိုင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုုပင္လုံကို က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းညီလာခံကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္
ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ယင္းညီလာခံကို စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အမ်ားစုုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
ကုုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္တိုက္ပမ
ြဲ ်ား ဆက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဧၿပီလႏွင့္ စက္တင္ဘာလ
အတြင္းတြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္က ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊
ဗုုံးႀကဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆုုံးခဲ့ရသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔က ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးျပဳတပ္ (ဒီေကဘီေအ) မွ ခြထ
ဲ ြက္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္
တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) တို႔လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပမ
ြဲ ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။
နိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေလးဖြ႔ဲ စုုေပါင္းဖြ႔ထ
ဲ ားေသာ

အဖြ႔သ
ဲ စ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ညီအစ္ကိုမ်ားအဖြဲ႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ လုုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔
စခန္းမ်ားကို တၿပိဳင္တည္းဝင္တိုက္ခဲ့သည္။ ယင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားက တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားကို တု႔ျုံ ပန္သည့္အေနႏွင့္ ယခုုကဲ့သို႔
တိုက္ခိုကခ
္ ဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားဆက္လက္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ အျခား
လိင္ပိုင္းဆိင
ု ္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ား၊ စိတ္ထင္သလို ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္
အျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား အသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စစ္သားအျဖစ္ စုုေဆာင္းအသုုံးျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ကုန္အေရာက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က တပ္တြင္းေရာက္ေနေသာ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ စုုစုေပါင္း
၁၀၁ ဦးကို တပ္ထဲမွ ထြက္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား မေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္း

ဧၿပီလမွ စတင္၍ အစိုးရက ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ၎တိ႔၏
ု ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရွိေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ
ထြက္ေျပးေနရေသာ လူမ်ားရွိရာကို ကုုလသမဂၢႏွင့္ အျခားလူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ားေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
သြားေရာက္ခြင့္ကို တိုးျမွင့္ ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။၃ ယင္းေဒသမ်ားမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ား ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွ
စစ္မ်က္ႏွာကို ျဖတ္လာခဲ့ၿပီး အကူအညီမ်ားကို လာေရာက္ယူေစရန္ အစီအစဥ္ကို အစိုးရက စဥ္းစားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔
လုုပ္ေဆာင္ခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာသည့္ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာသည့္အေထာက္အပံ့ေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အကူအညီမ်ား
လိုအပ္ေနသည့္ လူမ်ားဆီသ႔ို သြားေရာက္ရန္အတြက္ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားလာခြင့္ကို
ေလွ်ာက္ထားေနရသည္။ ေအာက္တိုဘာလက ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္အၿပီးတြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား
လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီေပးေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ားပါ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သျဖင့္ လူေပါင္း ၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔ကို
ထိခိုက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္တြင္ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လုုပ္ငန္းမ်ား ျပန္စနိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လုုံၿခဳံေရးတပ္မ်ား၏
နယ္ေျမရွင္းလင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္မွထြက္ေျပးေနရေသာ လူေပါင္း ၃၀၀၀၀ ခန္႔ဆီသ႔ို အကူအညီမ်ား
ဆက္တိုက္ေပးပိ႔ု ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရသူမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရသူေပါင္း ၂၅၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ကုုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာသည့္
အကူအညီ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးရုုံး (OCHA) ကဆိုသည္။ ၎တိ႔ထ
ု ဲတြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားမွ
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးေနရသူေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုု ပါဝင္ေသာ လူေပါင္း
၁၅၀,၀၀၀ တိ႔ပ
ု ါဝင္သည္။
ဒုုကၡသည္ တစ္သိန္းခန္႔လည္း ထိုင္း ႏိုင္ငံအတြင္းမွ စခန္း ကိုးခုုတြင္ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာ
ႏွင့္ ထိုင္းအစုုိးရမ်ား၊ ကုုလသမဂၢ ဒုုကၡသည္မ်ားရုုံး၊ အျခား ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈျဖင့္ မိမိဆႏၵျဖင့္ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ား
ျပန္ႏိုင္ေရး ပထမဆုုံး စမ္းသပ္အစီအစဥ္တြင္ လူေပါင္း ၇၁ ဦး ျပန္သြားခဲ့သည္။ အျခား ဒုုကၡသည္အမ်ားအျပား ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ဆက္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရမည့္အေရးကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား

အစိုးရသစ္ အာဏာရလာၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ မတ္လကတည္းက ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္
ခံထားရေသာ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပသူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်
ခံေနရသူ အမ်ားအျပားအပါအဝင္ အက်ဥ္းသား ၈၃ေယာက္ကို သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္အမိန္႔ျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။၄
ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားဆက္ရွိေနေသးသလို ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားလည္း
ဆက္ရွိေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ “အြန္လိုင္းေပၚမွ အသေရဖ်က္မႈ” ျဖင့္ လူေပါင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း
စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒမွာ အတိအက် ျပဆိုခ်က္မ်ားမပါဝင္ပဲ အာဏာပိုင္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဝဖန္သူမ်ား၏
အသံကို တိတ္သြားေအာင္လုပ္ရန္ အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ ယခင္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ကို ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွ ေဝဖန္ခဲ့သူ လွဘုန္းကို
ေအာက္တိုဘာလတြင္ “အြန္လိုင္းေပၚမွ အသေရဖ်က္မႈ”၊ “လႈ႔ေ
ံ ဆာ္မႈ” တို႔ျဖင့္ ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္ခ်ခဲ့သည္။
ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသူ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသည္လည္း အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းတြင္
ေနခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အက်ဥ္းသားေဟာင္းဆိုေသာ အေနအထားေၾကာင့္ ေဆးဝါးကုုသမႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္မႈ မရမႈမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ကင္းမဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ိဳးစုုံကို
ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးေရးႏွင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးေရး ဆိုင္ရာ အစိုးရအစီအစဥ္မ်ား မရွိပါ။

လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ သင္းပင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္ႏွင့္ စုုေဝးခြင့္
အစိုးရသစ္ တက္လာသည့္အခါ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ၎တို႔ကို
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဝဖန္သူမ်ားကို ေထာင္ခ်ရာတြင္ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ ၁၉၇၅ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒႏွင့္၊
၁၉၅၀ အေရးေပၚစီမံခ်က္ အက္ဥပေဒတို႔ကို ရုုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ အျခား ဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသးသည့္
အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္
အက်ဥ္းခ်ခံရမည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။၅ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
မရွိပဲ ပါလီမန္သည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွငလ
့္ ည္းေကာင္း၊ ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း
လုုံေလာက္ေသာ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မလုုပ္ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၂ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္အခ်က္မ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားထက္ မ်ားစြာ နိမ့္က်
ေနပါေသးသည္။၆ အဆိုျပဳထားသည့္ ပုုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လုုံၿခဳံေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ျပဌာန္းခ်က္
အမ်ားအျပားမွာလည္း အတည္ျပဳျဖစ္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ိဳးကို စိတ္ထင္သလို
ကန္႔သတ္ႏိုင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားမွာ အာဏာပိုင္မ်ား၏
ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ဆက္လက္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၎တို႔သြားရာသိ႔ု ေနာက္မွလိုက္ျခင္း၊
အစည္းအေဝးမ်ား ပြမ
ဲ ်ားတက္ေရာက္ရာတြင္ ဓာတ္ပုံရိုက္ခံရျခင္း၊ အိမ္မ်ား ရုုံးမ်ားသို႔ ညဖက္တြင္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊
မိသားစုုဝင္မ်ားကို ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခံရသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ
အထူးသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာက္ယွက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ခံၾကရပါသည္။

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈ
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပါလီမန္က ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ သုုိ႔ရာတြင္ ယင္းဥပေဒတြင္ လူအမ်ားကို
အဓမၼဖယ္ရွားခံရျခင္း၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈတို႔မွ အကာအကြယ္ေပးျခင္း
ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။
ေမလတြင္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းတြင္ ေၾကးနီမ်ား စတင္ထုတ္လုပ္ေနၿပီဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာအၿပီးတြင္
ဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူ ႏွစ္ဦးမွာ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ိုခံခဲ့ရၿပီး
အျမင့္ဆုံးေထာင္ဒဏ္ ေလးႏွစ္အထိက်ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းတြင္ လူမ်ားကို ေနရပ္မွ
အဓမၼဖယ္ရွားမႈမ်ား၊ သတၱဳတြင္းကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္းမ်ား ကာလတာရွည္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း
မည္သတ
ူ စ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အေရးယူမခံခဲ့ရပါ။
လက္ပံေတာင္းႏွင့္၊ စပါယ္ေတာင္ ႏွင့္ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္းမ်ားအတြက္ ေၾကးနီမ်ားကို သန္႔စင္ေပးေသာ
မိုးႀကိဳးအက္စစ္စက္ရုံကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာလတြင္ လုုပ္ငန္းလုုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးေပးခဲ့သည္။
စက္ရုံအနီးတဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ရြာသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခက
ို ္မႈျဖစ္ေစသည္ ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား
ရွိေနသည့္ၾကားမွ၊ စက္ရုံ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ေနဆဲ
ကာလတြင္ သက္တမ္းတိုးမေပးေသးပဲ ထားရန္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႔နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဆုုံးျဖတ္ထားသည့္ၾကားမွ စက္ရုံကို
သက္တမ္းတိုးေပး လိက
ု ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေသဒဏ္
တရားရုုံးမ်ားမွ ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ဆက္လက္ခ်မွတ္ေနေသာ္လည္း ေသဒဏ္စီရင္မႈ တစ္ခုမွ် မရွိခဲ့ပါ။ ဇန္နဝါရီလတြင္
ယင္းအခ်ိန္က သမၼ ဦးသိန္းစိန္က ေသဒဏ္က်ခံေနရသူ ၇၇ ဦး၏ ျပစ္ဒဏ္ကို ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္အျဖစ္ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပါလီမန္က ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ပါဝင္ေသာ ၁၉၅၀ ခုုႏွစ္ အေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒကို
ရုုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ အျခား ဥပေဒမ်ားတြင္ ေသဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

တာဝန္ခံမႈ မရွိျခင္း
စနစ္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမူေပါင္မ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို တာဝန္ခံခိုင္းရန္၊ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားႏွင့္
၎တိ႔၏
ု မိသားစုုမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ၊ အမွန္တရားႏွင့္ နစ္နာမႈကုစားေပးခ်က္မ်ား ရရွိရန္လည္း အဆီးအတားမ်ား
ရွိေနသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့၊ က်ဴးလြန္ေနသူ အမ်ားစုုမွာ ဥပေဒကို ေရွာင္ရွားေနႏိုင္ၾကဆဲ
ျဖစ္သည္။
ဇန္နဝါရီလ ပါလီမန္ကို မဖ်က္သိမ္းမီကေလးတြင္ ပါလီမန္က သမၼတေဟာင္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကို
ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒအရ သမၼတေဟာင္းမ်ားအား ၎တို႔ တာဝန္ယူစဥ္ကာလအတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္
အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ျပဌာန္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းျပစ္မႈမ်ားတြင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား၊
စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ရာဇယတ္မႈေျမာက္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။၇

ဇူလိုင္လတြင္ တပ္မေတာ္က ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရြာသားငါးေယာက္ကို စစ္သား ခုုႏွစ္ေယာက္က သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု
ရွားပါးေသာ ဝန္ခံမႈ ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္ေသာ စစ္သားမ်ားကို စစ္ခုံရုံးျဖင့္ စစ္ေဆးေနသည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာလတြင္ ၎တိ႔အ
ု ား အလုုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္ဖက္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျပလာသည့္
ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းအမႈက စစ္ဖက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္
လိုအပ္ေနျခင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ (စစ္ဖက္တရားစီရင္ေရးကို အရပ္ဖက္က ဝင္စြက္ခြင့္မရွိပဲ)

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စစ္တပ္က ၎တို႔၏ စစ္ဖက္တရားစီရင္ေရးျဖင့္သာ
လုုပ္ေဆာင္ႏို္င္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ထိထိေရာက္ေရာက္
မကိုင္တြယ္ႏိုင္သလို၊ လြတ္လပ္မႈလည္း မရွိေပ။ ကေလးသူငယ္မ်ား အဓမၼခိုင္းေစခံရျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းခံရျခင္း
အမႈတစ္မႈတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးရယူေၾကေအးေစရန္ ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးခဲ့သည္ဆိုေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ေလးဦး
စက္တင္ဘာလတြင္ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မႈ
ဥေရာပသမဂၢက အဆိုၾကမ္းမတင္ေတာ့ရန္ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုုံးအႀကိမ္အျဖစ္
ကုုလသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို မခ်မွတ္ပဲေနခဲ့သည္။ ယခင္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ
အဓိက အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တစ္ခုမွ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးပါ။၈
ကုုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနေလ့လာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို
ႏွစ္ႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သူသြားလိုရာကို သြားခြင့္မ်ားပိုရလာေသာ္လည္း သူႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ
လူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား ဆက္ရွိေနေၾကာင္း သူက ေျပာခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္
၎ေတြ႔ဆုံစဥ္အတြင္း အစိုးရအရာရွိတစ္ေယာက္က အသံဖမ္းစက္လာထားထားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း
သူကေျပာသည္။
မတ္လတြင္ ကုုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ကုုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံအားလုုံးအေပၚ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ (UPR) ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္
တစ္ဝက္ေက်ာ္ကို ျမန္မာဖက္မွ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ သင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးခြင့္၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုမူ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။၉ ဇူလိုင္လတြင္
ကုုလသမဂၢ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရမႈပေပ်ာက္ေရးေကာ္မီတီ (CEDAW) က ခြျဲ ခားမႈရွိေနသည့္ ဥပေဒမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ကိုယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးေနသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။၁၀
ကုုလသမဂၢ လူ႔အခြငအ
့္ ေရးေကာ္မရွင္ရုံး တစ္ရုံး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ မရရွိေသးပါ။

၁။ “ၿပိဳကြပ
ဲ ်က္စီးမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ေနၿပီ” - ရိုဟင္ဂ်ာ - ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဖိႏွိပ္ခံၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ
လစ္လ်ဴရႈခံထားရသူမ်ား (ASA 15/5362/2016)
၂။ ျမန္မာ - ဗလီဝတ္ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ားဖ်က္ဆီးခံရမႈကို စုုံစမ္းစစ္ေဆးပါ။ (သတင္း - ၂၄ ဇြန္)
၃။ ျမန္မာ - လူသားခ်င္းစာနာသည့္အကူအညီမ်ားအေပၚကန္႔သတ္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္းဖယ္ရွားပါ။ (သတင္း - ၂၄
ေအာက္တိုဘာ)
၄။ ျမန္မာ - က်န္ရွိေနေသးေသာ ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား အားလုုံးျပန္လႊတ္ေပးရန္
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား ဆက္လုပ္ရန္ (ASA 16/3981/2016)
၅။ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈအေဟာင္းမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးအရဖမ္းဆီး
အက်ဥ္းခ်ေနမႈသံသရာကို ရပ္တန္႔တန္ (ASA 16/3430/2016)
၆။ ျမန္မာ - ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္ေသာအိတ္ဖြင့္ေပးစာ (ASA 16/4024/2016)
၇။ ျမန္မာ - သမၼတေဟာင္းကို ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးေသာ ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ျပင္ဆင္ရန္
(သတင္း - ၂၈ ဇန္နဝါရီ)
၈။ ျမန္မာ - ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္ေနေသးတာလဲ (ASA 16/4745/2016)
၉ ။ ျမန္မာ - ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား
အားလုုံးကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔တိုက္တြန္း (ASA 16/3670/2016)
၁၀။ ျမန္မာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး ကုုလသမဂၢေကာ္မီတီထံ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာ
(ASA 16/4240/2016)

