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 မၾကာေသးမီက တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကုိ သမၼတမွ အခြင့္အာဏာေပးခဲ့ပါသလား။  8

၂။  ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုေအာက္ က်ေရာက္ေနပါသလား။ 9

 အေရးေပၚအေျခအေနဟူသည္ မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ 9

၃။ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ျပဳမူခ်က္ကုိ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားက လႊမ္းမုုိးထိန္း ေက်ာင္းေပးပါသလဲ 11
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 ၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ ၂၅ ရက္မွစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဦးစီးကြပ္ကဲသည့္ လုုံျခံဳေရးဆုုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ေနထုိင္သူေပါင္း ၆ဝဝဝဝဝ ေက်ာ္တုိ႔သည္ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အာရကန္ကယ္တင္ေရးတပ္ (ARSA) မွ ရဲစခန္းမ်ားကုုိ တုုိက္ခုုိက္မႈမ်ား 
ျပဳခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ေသာ ျပည္သူမ်ား အစုလုိက္၊ အျပဳံလုိက္လႈပ္ရွားမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ယခင္တည္ရွိၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္း 
ဒုကၡသည္ လူဦးေရကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ပုိ၍တုိးမ်ားေစၿပီး၊  ႀကီးမားေသာ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အၾကပ္အတည္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ARSA ႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ ပုဂိၢဳလ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားေစပါသည္။  ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊  
၎တုိ႔မွအမ်ားစုသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကကာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူမ်ားသည္လည္း ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္း၌ပင္ ေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္ ျဖစ္ေနၾကရပါသည္။ 

 ယင္းအၾကပ္အတည္းဆုိင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံမႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္သည့္အေျခအေနကုိ 
အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္မႈျပဳရန္ တရားဝင္အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ အသုံးအႏႈန္းတုိ႔အား 
အသုံးျပဳထားေလသည္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္မွ အေမး၊ အေျဖ 
ဆုိင္ရာရွင္းလင္းမွတ္ခ်က္သည္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ လႊမ္းျခံဳသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာသက္ဆုိင္ရာျပည္တြင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေစပါမည္။ 

၁။  လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သူက တာဝန္ရွိပါသလဲ။ တပ္မေတာ္သည္ ဥပေဒႏွင့္ 
လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈအေပၚ မည္မွ်ၾသဇာအာဏာ ရွိပါသလဲ။ ႏုိင္ငံေတာ္မွလုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ မၾကာေသးမီက တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကုိ သမၼတမွ 
အခြင့္အာဏာ ေပးခဲ့ပါသလား။

၂။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုေအာက္ က်ေရာက္ေနပါသလား။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္သည္ မည္သုိ႔ျဖစ္ပါမည္နည္း။ 

၃။  လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ျပဳမူခ်က္ကုိ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားက ထိန္းေက်ာင္းမႈျပဳသလဲ။ 
ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာဥပေဒသည္ အက်ိိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလား။ 
နယ္ေျမ ‘ရွင္းလင္းေရးစီမံခ်က္’ အတြက္ ဥပေဒေရးရာ အေျခခံတစ္ရပ္ရွိပါသလား။ အင္အားအသုံးျပဳမႈ 
ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ မည္သည္တုိ႔နည္း။ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳေပး 
သင့္ပါသလား။ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၌ ပုဂၢလိက တစ္ဦးခ်င္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
ပါဝင္ႏုိင္ပါသလား။ 

၄။  ARSA ၏ တုုိက္ခုုိက္မႈမ်ားကုုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္တုုံ႔ျပန္ႏုုိင္ရန္ မည္သုုိ႔ျပဌာန္းထားသနည္း။ ARSA 
အား ‘အၾကမ္းဖက္မ်ား’ အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ခ်င္းအတြက္ ဥပေဒေရးရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသလား။

၅။  လက္ရွိ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနသည္ ျပည္တြင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအျဖစ္ 
ပါဝင္ေနပါသလား။ အဆုုိပါ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၏ အနက္ဖြင့္ဆုုိခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။ ယင္းအေျခအေနသည္ 
‘လူမ်ိဳးစုု သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း’ (ethnic cleansing) ျဖစ္ေနပါသလား။ 

၆။ တာဝန္ခံမႈအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားသည္ မည္သည္တုိ႔နည္း၊ ၎တုိ႔အား မည္သုိ႔ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္မည္ 
နည္း။  ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ တာဝန္အပ္ႏွင္းထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္လပ္ေသာ 
အခ်က္အလက္  ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ (Independent International Fact Finding Mission) ၏ အခန္း 
က႑ကား အဘယ္နည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎တုုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းမႈျပဳရန္ လုုိက္နာရမည့္ တာဝန္ရွိပါသလား။ 
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၇။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုုိက္နာရမည့္ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားကား အဘယ္တုိ႔နည္း။ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လာေရးကုိ ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ ဥပေဒေရးရာ 
မူေဘာင္မ်ားကား အဘယ္တုိ႔နည္း။ ၎တုိ႔သည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒကုိး
ကားခ်က္အပါအဝင္ - ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ ျပန္လည္ဖြံံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အစီအမံမ်ားႏွင့္  လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ပါသလား။ 

၈။ ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ား၏ တာဝန္မ်ားမွာ မည္သည္တုုိ႔ ျဖစ္မည္နည္း။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုုအား လြတ္လပ္ေသာဥပေဒသုုေတသန၊ အမ်ားျပည္သူဆုုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္င္ရွိ 
အေျခအေနသည္ ေန႔စဥ္ဆုိသလို အဆင့္အဆင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည္။ ဤရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုတြင္ ပါဝင္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ အေသးကိစၥ 
မ်ားကုုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ေအာက္ပါသုုံးသပ္ခ်က္မ်ားအား ၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္၊ ႏုုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္အထိ အမ်ား 
ျပည္သူရရွိနုုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အမ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ေရးသားထားပါသည္။ ဤရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုအား ေရးဆြဲ 
ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးမႈကို ကူညီေပးသူမ်ားအေပၚ စာေရး 
သူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

၁။ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သူက တာဝန္ရွိပါသလဲ။

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံ့တစ္ဝန္းရွိ ၎၏ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အလုံးစုံေသာ ညႊန္ၾကားေရး 
တာဝန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္ အျပည့္အဝရွိပါသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွ 
ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မွစ၍ ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္းတြင္ မၾကာေသးမီက 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ အဓိက အင္စတီက်ဴးရွင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဤစစ္ဆင္ေရးမ်ားကုိ တပ္မေတာ္၏ အေနာက္ပုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ညႊန္ၾကားမႈေပးပါသည္။ ယင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိ 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကာကြယ္ေရးဌာန စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွႀကီးၾကပ္ၿပီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ သတင္းေပးပုိ႔ရသည္။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိးသည္ အေနာက္ပုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားပါသည္။ ယင္းဦးစီး 
ကြပ္ကဲမႈေအာက္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၎၏နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ (နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ မရႈပ္ေထြးေစခ်င္ပါ) 
တုိ႔သည္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသရွိ မၾကာေသးမီက စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အႀကီးစား လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္  ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ က်င့္သုံးမႈျဖစ္သည္။ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ တပ္မေတာ္၏ ဦးစီးကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ 
ရွိေနၿပီး၊  ျမန္မာ့ရာဇဝတ္ဥပေဒကုုိ အေျခခံကာ ယာယီအေရးေပၚအမိန္႔ကုိ ထုုတ္ဆင့္ႏုုိင္သည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။

 တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ၾသဇာအာဏာအရွိဆုံး အင္စတီက်ဴးရွင္းျဖစ္ေနၿပီး၊ အရပ္သားအစုိးရ၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သမၼတ႐ုံး၏ ဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ၎၏ de-facto ေခါင္းေဆာင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအျပင္ဘက္တြင္ ရွိေန 
ေလသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
(NLD) ဦးေဆာင္သည့္ အစုုိးရအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းသည္  အေရး 
ႀကီးၿပီး ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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တပ္မေတာ္သည္ ဥပေဒႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈအေပၚ မည္မွ် ၾသဇာအာဏာရွိပါသလဲ။ 

 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာၾသဇာအာဏာမ်ား ဆင္ျမန္း 
ေပးထားပါသည္။ ၎၏ ပုုဒ္မ ၂ဝ(ခ)တြင္ တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ 
သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕တို႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈမပါဘဲ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥအားလုံးကုိ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲစီရင္ 
ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုုဒ္မ ၁ဝ၉ (ခ) ႏွင့္  ၁၄၁ (ခ) တုိ႔၌ အမ်ိဳးသားဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕၏ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ယင္း 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၁၄ အရ  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ 
အမည္စာရင္းတင္သြင္းေပးၿပီး၊ ၂ဝ၁ဝ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရႊးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ဥပေဒႏွစ္ရပ္လုံးရွိ အပုိဒ္ ၃၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၎တုိ႔သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ တာဝန္ 
ရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၂ဝ၁ တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း 
ၾသဇာအာဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးေကာင္စီတုုိ႔တြင္ ေနရာ ၁၁ ခုတြင္ ၆ ေနရာရယူထားျခင္းျဖင့္ 
အမ်ားစုုေနရာကုုိ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဒုတိယသမၼတ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ျမင့္ေဆြကုုိ တပ္မေတာ္မွအဆုုိျပဳခ့ဲၿပီး ခန္႔အပ္ထားမႈဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိမူ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၆ဝ (ခ)
(၃) ပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ 

 ႏုိင္ငံအမ်ားစု၌ ဖြဲ႕စည္းသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အရပ္သားအာဏာပုိင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ 
ရြက္မႈျပဳရာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ လြန္လြန္ကဲကဲ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္ေသာ အခန္းက႑ကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၂၃ (ခ-၂)တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား အဓိကက်ေသာ လုံျခံဳေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္
ဝန္ႀကီးဌာနသုံးခုအတြက္ ရာထူးျမင့္မားေသာ တပ္မေတာ္ အမႈထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည္။ 
ယင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ - 

 •  နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္

 •  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္း

 •  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ

 အဆုိပါဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ (အပုိဒ္ ၂၃၄ ခ) ၎တုိ႔၏ ဒုဝန္ႀကီးမ်ား 
သည္ အစုိးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ အမႈထမ္းရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွခြဲထြက္ရမည္ဟူ၍ မသတ္မွတ္ထားပါ (အပုိဒ္ ၂၃၂)။ 
ထုိ႔နည္းတူ ၎သူတုိ႔သည္ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ဦးစီးကြပ္ကဲေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ တာဝန္ခံ 
ရပါသည္။ 

 ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ (MPF) အပါအဝင္ ဌာနေလးခုရွိပါသည္။ MPF သည္ 
အဖြဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာလြပ္လပ္မႈမွာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တပ္မေတာ္အား လုိက္ေလ်ာမႈေပးရသည္။ 
အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေဒသမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္မ်ားအတြင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ 

 ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) ပါဝင္ပါသည္။ ၎ဌာနသည္ ေဒသႏၲရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔သည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ GAD သည္ ကုိလုိနီေခတ္ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားရွိ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး 
မ်ားထံ ယခင္က အပ္ႏွင္းခဲ့သည့္အာဏာမွ အေမြဆက္ခံထားသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအာဏာကုိ 
က်င့္သုံးထားပါသည္။ ယင္း ကုိလုိနီေခတ္ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒေရးရာမူေဘာင္တြင္ အေရးပါေသာ 
အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ GAD သည္ အျခားေသာ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၏ လုံျခံဳေရးကုိလည္း ပ့ံပုိးေပးၿပီး၊ 
ျမန္မာ့ရာဇဝတ္ဥပေဒမွ အရင္းခံသည့္အမိန္႔မ်ားကုိ ထုုတ္ဆင့္ႏုုိင္ပါသည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ 

 ဤအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ားသည္ အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးမႈဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီ 
ေထြမႈ မရွိသလုိ၊ အဆုုိပါကိစၥရပ္အား ျမန္မာ့ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒပုုဒ္မ ၁၁ အရ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း၊ 
အရပ္သားအာဏာပိုင္မ်ာထံ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲမ်ားမွ တာဝန္ခံမႈရိွရမည္ဟူသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမူႏွင့္လည္း 
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လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာ၊ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းေရးရာ အစီအမံမ်ားအား တရားဥပေဒစုိးမုိုးေရးမူ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ ေလ်ာ္ညီမႈရွိေစရန္ လုိ 
အပ္ၿပီး၊ NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရမွေဖာ္ျပထားသည့္ ဦးစားေပးခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ 
သည္ ထိုသုိ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခုခံထားၿပီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ကန္႔ကြက္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ပိတ္ဆုိ႔ႏုိင္စြမ္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၄၃၆ ၏ 
အက်ိဳးအဆက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ျပင္ 
ဆင္မႈျပဳလုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ 
လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာ 
ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔ႏွင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ကုိေထာက္လ်က္ ထုိသုိ႔ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ 
မပါဘဲ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

ႏုိင္ငံေတာ္မွလုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံမ်ားအာလုုံးကဲ့သုုိ႔ ၎၏စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာအတြင္းရွိ လူသားအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွလုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားသည္ ၁၉၄၅ ခုုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ လူ႔အခြင့္ အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 
ႏွင့္ အေထြေထြႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံတမ္းဥပေဒတုိ႔မွ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

 တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲဦးစီးမႈေအာက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအျခား နယ္နိမိတ္ 
မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာအတြင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသရွိ တရားဝင္ႏုုိင္ငံသား 
ျဖစ္ျခင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ေနထုုိင္ခြင့္ရွိႏွင့္သူျဖစ္ျခင္းတုုိ႔ကုုိ မေထာက္႐ႈဘဲ လူသားအားလုံးတုုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုုိနည္းမ်ဳိးစုုံ 
ျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳဘဲ ေလးစားလုိက္နာရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ယင္းတာဝန္ဝတၱရား 
သည္ အရပ္သားအာဏာပုိင္မ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာႏုိင္ငံေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံတကာဥပေဒပါ 
လုုိက္နာရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္မေပးပါ။ 

 လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အရပ္သားအာဏာပုိင္၏ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မႈသည္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 
လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ကုိ ေထာက္႐ႈလ်က္ႏွင့္ပင္ NLD ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစုိးရ 
အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္ ကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
၎၏ၾသဇာအာဏာအတြင္း အလံုုးစံုုေဆာင္ရြက္ရန္ ေသခ်ာေစရပါမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ဝတၲရားဆုိင္ရာ အေျခခံမူ 
မ်ားအရ အစုိးရအဖြဲ႕အားလုံးတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွလုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားအားျဖင့္ စည္း 
ေႏွာင္ခံရလ်က္ရွိၿပီး၊ ယင္းတာဝန္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ရပ္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ား 
အေနျဖင့္ ဆင္ေျခေပး၍မရပါ။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဓိကက်ေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေလးခုႏွင့္ လုုိက္နာရန္ 
ေရြးခ်ယ္၍ရေသာ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္တစ္ခုသုိ႔ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုုင္ငံအျဖစ္ ဝင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔မွာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW)၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CrC) ႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္း၊ ကေလး 
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ ညစ္ညမ္း႐ုပ္သံ ဗီဒီယုိမ်ားဆုိင္ရာ လုိက္နာရန္ေရြးခ်ယ္၍ရေသာ  
ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ မသန္စြမ္းသူ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CRPD) ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္၊ 
ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ စ၍အက်ဳံးဝင္သည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICESCR) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ထည့္သြင္းထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္  
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ႏုိင္ငံေတာ္မွလုိက္နာရမည့္ ရွင္းလင္းေသာ လုုိက္နာရမည့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ဥပမာ -     
CEDAW ေကာ္မတီ၏ အေထြေထြ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္အမွတ္ ၁၉  တြင္ က်ားမ ျဖစ္တည္မႈအေျချပဳသည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဆန္႔က်င္လ်က္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္အား CEDAW ၏ အပုိဒ္  ၁ အရ 
ႏုိင္ငံေတာ္မွလုိက္နာရမည့္ တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ CRPD ၏ အပုုိဒ္ ၁၁ အရ လုုိက္နာရမည့္ 
အဖြဲ႔ဝင္ႏုုိင္ငံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကုုိ ေဘးဒုုကၡက်ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုုိင္ရာ 
အေရးေပၚအကူအညီ ရရွိေရးႏွင့္တကြ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုုံျခဳံေရးမ်ားစသည့္ လုုိအပ္သည့္ အစီအမံမ်ားအားလုုံးကုုိ  
ရရွိေအာင္ ေသခ်ာေစရမည့္ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခုေဖာ္ျပရေသာ္ ICESCR ၏ အပုိဒ္ ၁၁ အရ 
ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားရွိသည့္အနက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လူေနမႈအဆင့္တန္းဆုုိင္ရာ အခြင့္ 
အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ၎တြင္ အစားအေသာက္၊ အဝတ္အထည္၊ အုိးအိမ္္ႏွင့္ေရ 
ရရွိပုိင္ခြင့္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈ(Crime of Genocide) အား တားျမစ္ေရးႏွင့္ 
အျပစ္ေပးေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သုိ႔ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ အပုိဒ္ ၁ အရ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
သည့္ ကာလ၌ျဖစ္ေစ၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ျဖစ္ေစ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ (genocide)ကုိ တားျမစ္ရန္ႏွင့္ အျပစ္ေပးရန္  
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အပုိဒ္ ၃ တြင္ (က) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ (genocide)၊ (ခ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ ပူးေပါင္း 
ၾကံစည္မႈ (conspiracy to commit genocide)၊ (ဂ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ (genocide)ရန္အတြက္  အမ်ားျပည္သူထံ 
တုိက္႐ုိက္လံႈ႔ေဆာ္မႈျပဳျခင္း၊ (ဃ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ အားထုတ္မႈ၊ (င) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ (genocide)တြင္ 
ၾကံရာပါအျဖစ္ ပါဝင္ေနျခင္း စသည္တုိ႔အား အျပစ္ေပး၍ရေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာဥပေဒ (စစ္မက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား - 
laws of war)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေနသည့္ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေလးခုသုိ႔လည္း အဖြဲ႕ဝင္ထားပါသည္။ 

 ကမာၻလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR)၊ ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား၌ထင္ဟပ္ေနသည့္ အခြင့္အေရးအမ်ားအျပားတုိ႔သည္ အေထြေထြ 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒတုိ႔၏ အစိတ္အပုိင္းကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း 
က်င့္သုုံးႏုုိင္ပါသည္။ 

 ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒဆုိင္ရာ လုိက္နာရမည့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေစရန္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၎၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး၌ ႏုိင္ငံေတာ္မွလုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာတာဝန္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္၊ ေပၚထြက္လာေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားကုုိ ေရွာင္ဖယ္ရပါမည္။ 
အစုိးရပိုင္းဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တာဝန္ရွိအာဏာပုိင္မ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ 
ပ့ံပုိးမႈမ်ားအား လုိအပ္သူမ်ားထံ ခ်က္ခ်င္းရရွိေစေရး အပါအဝင္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ က်ဴးလြန္မႈ 
မ်ားဆုိင္ရာ  ယုံၾကည္၍ရေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားကုိလည္း လက္ခံသင့္ၿပီး၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
၃၄/၂၂   မွ တာဝန္အပ္ႏွင္းထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္လပ္ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံ 
တကာအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဟန္႔တားေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအမံ 
မ်ားကုုိ ခ်မွတ္ကာ ၎တုိ႔အား တာဝန္ခံမႈ ရွိေစသင့္ပါသည္။ 

 ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ႏွင့္ 
ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းပုိင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေပးရန္ စည္းေႏွာင္ 
ထားပါသည္။ ထုိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိလ်က္ ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ေနျခင္းကုိ ျဖစ္ 
စြမ္းေစမႈ၊ ပံ့ပုိးမႈေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ အခြင့္အအေရးဆုိင္ရာ လုိက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားႏွင့္ မဆီေလ်ာ္ေသာ 
ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ 
အပါအဝင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ားမွ ဥပေဒကုိေလးစားလုိက္နာမႈရွိေစရန္ တရား႐ုံးမ်ားကို အသုံး 
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ျပဳျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား 
ကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ ARSA ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကုိ ရရွိေစျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္သည္။ 

မၾကာေသးမီက တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကုိ သမၼတမွ အခြင့္အာဏာေပးခဲ့ပါသလား။ 

 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏႐ုံးမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေဒသမ်ားကုိ 
‘တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ’ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံး၏ ညႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာေရးဆုုိခြင့္ျဖစ္သူ ေဇာ္ေဌး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ 
ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္တစ္ခုလုံးကုိ လႊမ္းျခံဳထားေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ 
၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ခ်က္ျခင္းတုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးမွ 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ကာလမည္မွ်ၾကာျမင့္စြာ အက်ံဳးဝင္မည္ဟူသည့္ တိက်ေသာ ရက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သမၼတ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
ရွင္းလင္းေသာ ဥပေဒေရးရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကားမႈ မျပဳခဲ့ပါ။ 

 ဤသေဘာသဘာဝရွိသည့္ အေရးေပၚအေျခအေနကာလတစ္ခုအတြင္း  သမၼတႏွင့္ဆုိင္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
တစ္ရပ္ကုုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၁ တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ၎ကုိ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ မျပဳခဲ့ပါ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၂၁၃ (က)တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 
သည္ “နုိင္ငံေတာ္အား က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ျခင္းခံရလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမိ်ဳးသား 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းလ်က္ စစ္ေရးအရလုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္” ဟ ုေဖာ္ျပထား 
သည္။ NLD အစိုးရလက္ေအာက္၌ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီအား ဖြဲ႕စည္းမထားေသးပါ။ အေရး 
ေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ လစ္ဟာေနျခင္း၊ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးေကာင္စီ 
အစည္းအေဝး လစ္ဟာေနျခင္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ‘တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမ်ား’ဆုိင္ရာ သမၼတ 
၏ သတ္မွတ္ခ်က္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခခံအား ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါသည္။ 

 ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၂၁၂ သည္ ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားအတြက္ အမိန္႔မ်ားကုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ သမၼတမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ 
အာဏာေပးထားရာ ၎တြင္ ယင္းအမိန္႔မ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွ သုံးသပ္ခြင့္လည္းပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ 
၂၅ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ၾကား ထုတ္ေဝသည့္ Union Government Gazettes အပတ္စဥ္စာေစာင္၏ 
သုံးသပ္မႈတြင္ ယေန႔ထိတုိင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးကုိ သမၼတမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္မႈမရွိ၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာျပ႒ာန္းခ်က္အား အမ်ားျပည္သူထံ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာ 
ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ (၂ဝ၁၇ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္မွစ၍၊ အနီးဆုံးထုတ္ေဝသည့္ ေဂဇက္မွာ ၂ဝ၁၇ 
ခုုႏွစ္၊ ႏုုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ထုတ္ေဝမႈျဖစ္သည္)။ 
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၂။  ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုေအာက္ က်ေရာက္ေနပါသလား။

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေပၚ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ 
တစ္စုုံတစ္ရာေၾကညာခဲ့ျခင္း အလ်င္းမရွိေသးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏႐ုံးမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ 
၁၄၄ အရ ျပ႒ာန္းထားေသာ ယာယီကာဖ်ဴး (ညမထြက္ရအမိန္႔)ကို ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသ၏ ေဒသအစိတ္ 
အပုိင္းမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္း ကာဖ်ဴးအမိန္႔၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိျပ႒ာန္းခ်က္ေအာက္၌ခ်မွတ္ထား
သည့္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကုိလည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ 
၂၅ ရက္ေန႔၌ ျဖစ္ပ်က္သည့္ တုိက္ခုိက္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ၎တုိ႔သည္ တုိးခ်ဲ႕လာမႈ ရွိ၊ မရွိကုိေသာ္လည္းေကာင္း  
အာဏာပုိင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွ ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရပါ။ (၂၇ ရက္ေန႔ ေအာက္တုုိဘာလ၊ ၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အစုုိးရ၏ တရားဝင္ Facebook Page တြင္ ပုုဒ္မ ၁၄၄ ကုုိ ထပ္မံ တုုိးခ်ဲ႕ထားေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကုုိ 
ထုုတ္ေဖာ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပုုိင္းတြင္ အဆုုိပါပုုိစ့္ကုုိ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။) 

 ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒ၏ အခန္း ၁၁ ပါ ပုုဒ္မ ၁၄၄ သည္ အဓိကက်ေသာ ျပန္႒ာန္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး 
“အေဆာတလ်င္ျဖစ္သည့္ စိတ္ၿငိဳျငင္ေစမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အႏၲရယ္ျဖစ္လိမ့္မည့္ဟု စုိးရိမ္ဖြယ္ရာရွိသည့္ အမႈမ်ားတြင္ 
ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ယာယီအမိန္႔မ်ား” ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးထားပါသည္။ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးသည္ “တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား 
တစ္စုံတစ္ခုေသာအမႈကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ရမည့္အေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသူ၏ လက္ရွိ၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသူ၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရွိ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္စုံတစ္ရာ စီမံျပဳလုပ္ရမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ဆင့္ဆုိလွ်င္ 
တရားသျဖင့္ လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးဦးအား တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ထိခုိက္ျခင္း ျဖစ္သည့္အရာကုိျဖစ္ေစ၊ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စိုးရိမ္ရန္ရွိသည့္ အရာကုိျဖစ္ေစ၊ လူ႔အသက္၊ က်န္းမာမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ လုံျခံဳမႈကုိ ထိခုိက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ 
ေစမည့္ လကၡဏာရွိသည့္အရာကိုျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ေရးကုိ ေႏွာင့္ယွက္သည့္အရာကုိျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ 
ကုိ ျဖစ္ေစ၊ သတ္ပုတ္ေႏွာင့္ယွက္မႈကုိျဖစ္ေစ မျဖစ္ပြားေစရန္ တားဆီးႏုိင္သည့္ လကၡဏာရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဟန္႔
တားေစႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထင္ျမင္သည့္အခါ အမိန္႔ခ်မွတ္ဆင့္ဆုိႏုိင္သည္”ဟု အဆုုိပါပုုဒ္မတြင္ ျပ႒ာန္းထား 
သည္။ 

 ကုိလုိနီေခတ္ ရာဇဝတ္ဥပေဒမွ လက္ဆင့္ကမ္းထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ပုုဒ္မ ၁၄၄ အရ တရားသူႀကီး 
(ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး)၏ အာဏာမ်ားကုိ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ရယူထားၿပီး၊ ယခုလ်င္ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည့္ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ သုိ႔မဟုတ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ၎တုိ႔အား က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ ပုုဒ္မ ၁၄၄ ၏ ကုိးကားခ်က္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ 
၎ကုိယ္တုိင္က်အေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ မျဖစ္ေစပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယခင္အခ်ိန္က ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ 
မ်ား အသုံးျပဳမႈသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္ရွိ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာမႈအတြက္ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  

အေရးေပၚအေျခအေနဟူသည္ မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။

 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၄ဝ ႏွင့္ အခန္း ၁၁ (ပုုဒ္မ ၄၁ဝ မွ ၄၃၂ ထိ အက်ဳံးဝင္သည္) အား 
လုိက္နာမႈအေနျဖင့္ သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊   
သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း တစ္စုံတစ္ရာေသာ နယ္ေျမတစ္ခုအား ယာယီ အေရးအေပၚအေျခအေန 
တစ္ရပ္ေအာက္၌ ထားရွိရန္ ေၾကညာႏုိင္သည္။ 

 ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အေရးေပၚအေျခအေနသုံးခုကုိ မွန္းဆထားပါသည္။  ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ ပုုဒ္မ 
၄ဝ(က)ႏွင့္ ၄၁ဝ တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ နယ္ေျမေဒသတစ္စုံတစ္ရာရွိ ပုိ၍နိမ့္ေသာ အစုိးရအဆင့္မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာကုိ ယာယီအသုံးခ်ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာေပးထားသည္။ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမွ 
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ပုဒ္မ ၄ဝ(ခ)၊ ၄၁၂ ႏွင့္ ၄၁၃ တုိ႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း ဒီဂရီႏွစ္ခုရွိသည္။ ပုဒ္မ ၄၁၃(က)အရ  ႏုိင္ငံသားဝန္ထမ္း 
မ်ားသည္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခု၌ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္မေတာ္ထံမွ ယာယီပ့ံပုိးမႈ 
ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ ပုုဒ္မ ၄၁၃ (ခ)အရ တစ္စုံတစ္ရာေသာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခု၌ အမိန္႔တစ္ခုထုတ္ျပန္ရန္ သမၼတ 
ျဖစ္သူမွ တပ္မေတာ္ထံသုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ယာယီလႊဲေျပာင္းမႈျပဳသည့္ 
အမိန္႔တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ပုဒ္မ ၄၁၇ ရွိ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေရးေပၚအေျခအေန တတိယအမ်ိဳးအစားတြင္ 
တပ္မေတာ္ထံသုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆ္ိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတစ္ခုလုံး အတုိင္း 
အတာအျဖစ္ တစ္ႏွစ္ၾကာအခ်ိန္ကာလအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းပါဝင္သည္။ ဥပမာတစ္ခုခ်င္းစီတုိင္းတြင္ အေရးေပၚ 
အေျခအေနကုိျပဌာန္းရန္ သမၼတမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ 

 ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၆ အထိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဦးေဆာင္ 
ေသာ အစိုးရေအာက္၌ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကုိ အျဖစ္အပ်က္သုံးခုအတြက္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ယင္းေၾကညာ 
ခ်က္တုိင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အပုိဒ္ ၄ဝ(ခ) အရ ‘ဒုတိယအမ်ိဳးအစား’ အေရးေပၚ အေျခအေနျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ‘ပထမအမ်ိဳးအစား’ သုိ႔မဟုတ္၊  ‘ဒုတိယအမ်ဳိးအစား’  အေရးေပၚအေျခအေနကုိ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒအရ ေၾကညာခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေသးပါ။ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 
ေၾကညာခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကုိးကန္႔ေဒသကုိ လႊမ္းျခံဳခဲ့ပါသည္။ 

 NLD ဦးေဆာင္သည့္အစုိးရေအာက္၌ ယေန႔ထိတုိင္ ႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္အစိတ္အပုိင္းေဒသတြင္မဆုိ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနကုိ ေၾကညာခဲ့ျခင္းမရိွေသးဘဲ၊ NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစုုိးရအေနျဖင့္ 
အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီတုုိ႔ႏွင့္လည္း တရားဝင္ေတြ႔ဆုံမႈ မရွိခဲ့ေသးပါ။ ေျမာက္ပုိင္းေဒသ၏ 
အစိတ္အပုိင္းမ်ားအေပၚ သမၼတကိုု သတင္းေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ‘တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရး’ 
တစ္ရပ္သာျဖစ္ခဲ့ၿပီး (အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာ 
ခ်က္ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ 

 ပုုဒ္မ ၂၉၆၊ ၃၇၉၊ ၃၈၁၊ ၄၁၄ ႏွင့္ ၄၂ဝ အရ  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိ္င္ရာ အခြင့္အေရးသည္ အေရးေပၚ 
အေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္း ယာယီကန္႔သတ္ရပ္ဆုုိင္းထားရပါမည္။ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံ၏အသက္အႏၲရာယ္ 
ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအခ်ိဳ႕အား ကုိင္တြယ္ရန္လုိအပ္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္ 
အဝေပးျခင္းမွ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား ယာယီ႐ုပ္သိမ္းျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာလူ႔အခြင့္
အေရးကိစၥရပ္မ်ားရွိ အသက္ရွင္သန္ပုုိင္ခြင့္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွ လြတ္လပ္ခြင့္၊ မွ်တေသာတရားစီရင္မႈရရွိခြင့္၊ ညႇဥ္းပမ္း 
ႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားဆုိးယုတ္ေသာဆက္ဆံမႈမ်ားမွ လြတ္လပ္ခြင့္စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားပါဝင္သည့္ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡအတြင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကာလအတြင္းတြင္ မည္သည့္အခါမွ် ႐ုပ္သိမ္းမႈမျပဳရပါ။ ႐ုပ္သိမ္း၍ 
မရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားမွအပ ႐ုပ္သိမ္းမႈတစ္စုံတစ္ရာသည္ လူမ်ိဳးေရး၊ အသားေရာင္၊ က်ားမျဖစ္တည္မႈ၊ လိင္စိတ္ 
တိမ္းညႊတ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ လိင္ဝိေသသနကြဲျပားမႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကား၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခား 
အယူအဆ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားဇစ္ျမစ္၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ေမြးဖြားမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေျခအေန စသည္တုိ႔ 
အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ဳိး မျဖစ္ေစရပါ။ တရား႐ုံး ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ သုိ႔မဟုတ္ အလား 
တူေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ဦး၏ ထိန္းသိမ္းထားခံရမႈသည္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
ရွိ၊ မရွိအား စိန္ေခၚႏုိင္ခြင့္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးေပၚအေျခအေန 
ကဲ့သုိ႔ေသာ ျခြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ား၌ပင္လွ်င္ အျမဲတမ္း ရရွိေစရပါမည္။ 
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၃။ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ျပဳမူခ်က္ကုိ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားက 
 လႊမ္းမုုိးထိန္း ေက်ာင္းေပးပါသလဲ။

 လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း၌ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ကုိလုိက္နာရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္တုိ႔မွ အခုိင္အမာ ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။ ယင္းက်င့္ဝတ္ 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိနုိင္မႈမရွိေပ။ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစုိးရျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ 
အဆုုိပါ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိ လက္လွမ္းမီရန္ ခက္ခဲၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္လည္း ဆန္႔ 
က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနသည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္သည္ လူ႔အသက္ကုိအႏၲရာယ္ျပဳႏုိင္ေခ် ေလ်ာ့နည္းေစမည့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
စီမံျခင္းအပါအဝင္ လူ႔အသက္ကို ကာကြယ္ေပးရန္ရည္ရြယ္သည့္ လုိအပ္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အျမဲခ်မွတ္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏အာဏာမ်ားကုိ တပ္မေတာ္အာဏာပုိင္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျခားေသာ လုံျခံဳေရး 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ အသံုးခ်လ်က္ရွိရာ၊ ထိုသုိ႔ေသာ တပ္မေတာ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ စစ္အင္အားအသုံးခ်မႈႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားလုိက္နာမႈကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
သည့္အာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ လိုက္နာရပါသည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။

 လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္သည့္အခါ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ စနစ္တက် ခ်ဳိး 
ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ 
တပ္မေတာ္၏ ရွည္လ်ားေသာသမိုင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္ 
စည္းကမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္း 
ေစရန္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘဲ၊ ထုိခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ပင္လွ်င္ ပ့ံပုိးေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳေပး 
ျခင္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိ  လုံျခံဳေရးအမႈထမ္းမ်ားမွ ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ 
ျခင္းတုိ႔အတြက္ အစဥ္သျဖင့္ တာဝန္ခံမႈကင္းမဲ့ေနပါသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာ လူသားျခင္းစာနာမႈဥပေဒသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလား။ 

 ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒ (‘စစ္ပြဲဥပေဒ’၊ သုိ႔မဟုတ္ ‘လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ဥပေဒ’ ဟုလည္း 
ေခၚေဝၚသည္) သည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡဟု အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
သာ အက်ဳံးဝင္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ တည္ရွိမႈသည္ စံႏႈန္းႏွစ္ခုုျပည့္မီမႈ ရွိ၊ မရွိအေပၚ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ 
ပထမအခ်က္အရ ပဋိပကၡသည္  ျပင္းထန္မႈအတုုိင္းအတာ၏ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ကုိေရာက္ရွိကာ ရွည္ၾကာေသာ တုိက္ 
ခုိက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ပဋိပကၡအခ်ိန္ကာလသည္ ေရရွည္ျဖစ္ပ်က္ေနၿပီး ရံဖန္ရံခါ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားထက္ ပုိ၍မ်ားလာ 
သည္။ ဒုတိယအခ်က္ အရ  လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဟူသည္ မည္သည့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္၍ 
ရေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကားတည္ရွိသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ကာ  အဆုုိပါ အုုပ္စုုမ်ားအၾကား 
တာဝန္ယူမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတိုု႔ရွိသည့္ အမိန္႔ေပးျခင္းဆုုိင္ရာ တည္ေဆာက္ပုုံႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
ျဖစ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးကို ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိရပါမည္။ ယခုေဖာ္ ျပပါစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီေသာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡတစ္ခုကုိ ျဖစ္ေစသည့္အေျခအေန တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္း
စာနာမႈဆုိင္ရာဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ယွဥ္လ်က္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ မ်က္ေမွာက္ 
ရွိ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡျဖစ္မႈတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ လုုိက္နာရမည့္ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒပါ တာဝန္ဝတၱရားျဖစ္သည့္ အသက္ 
ရွင္သန္ပုုိင္ခြင့္ကုုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ဥပမာ လုုိအပ္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ကာကြယ္ရမည့္အျပင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈကုုိ 
လက္လွမ္းမီပုုိင္ခြင့္ကုုိ မေျပာင္းမလဲ ခြင့္ျပဳရမည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသမ်ားႏွင့္မတူသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 
မွာ အမ်ားျပည္သူဆုုိင္ရာမွရရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားမွ ဤမွတ္စုုတုုိေရးသားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ စာေရးသူအေန 
ျဖင့္ အၾကံျပဳသည္မွာ ယင္းေဒသရွိအၾကမ္းဖက္မႈသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတစ္ခုအျဖစ္ ၎ 
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အေျခအေနကုိ သတ္မွတ္ရန္လုိအပ္သည့္ စံႏႈန္းမျပည့္မီပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ထားျခင္းသည္ ႏုိ္င္ငံတကာဥပေဒ၏ 
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္းရွိ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတစ္ခုကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဟု မဆုိလုိပါ။ 

 အမ်ားျပည္သူရရွိႏုုိင္ေသာ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုုိအေျခခံ၍ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡမရွိျခင္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒသည္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိဘဲ၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဥပေဒအရ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာတစ္စုံတစ္ရာအား ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈႏွင့္  ႏုိင္ငံေတာ္မွ 
လုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝကိုက္ညီမႈရွိသည့္ အျခားေသာ ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္သာလွ်င္ ကိုင္တြယ္ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမရွိျခင္းတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ 
၏ လံုုျခဳံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား တပ္မေတာင္စစ္ဆင္ေရးကုုိ ႏုုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒ (ႏုုိင္ငံတကာ 
လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡဥပေဒ)ႏွင့္ လႊမ္းမုုိးသည္ထက္ ရာဇဝတ္ဥပေဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားျဖင့္သာ ဥပေဒကုုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လႊမ္းမုုိးရပါမည္။

 အေရးႀကီးသည္မွာ အေျခအေနသည္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတစ္ခုျဖစ္လာလွ်င္ပင္  ကုိင္တြယ္ႏုိင္သည့္ ခြင့္ျပဳ 
နုိ္င္ဖြယ္ရွိသည့္ ႐ုပ္သိမ္းမႈတစ္စုံတစ္ရာကုိသာ အေထာက္အထားျပဳလ်က္သာပင္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ 
ႏုုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒသည္ ဆက္လက္အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားဆုိးရြား 
ေသာဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ၏ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားသည္ 
အျမဲတမ္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး (အထက္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္) လက္နက္ 
ကုိင္ပဋိပကၡ၌ပင္လွ်င္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းမျပဳရပါ။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအေျခအေနတစ္ခု၌ 
တရားလက္လြတ္ အသက္ဆုံးရႈံးမႈကုိျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိအေပၚ မူတည္ေသာ္လည္း အသက္ရွင္သန္ပုုိင္ခြင့္သည္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ အက်ံဳးဝင္ပါလိမ့္မည္။ 

 ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ အေျခအေနသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအက်ိဳး သက္ 
ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစသည့္  လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့လ်င္လည္း ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒတြင္ 
ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒရွိ ကာကြယ္မႈႏွင့္ အလားသ႑ာန္ တူညီမႈမ်ားစြာပါဝင္ပါသည္။ ဥပမာ ဂ်ီနီဗာ 
သေဘာတူညီခ်က္ ကြန္ဗင္းရွင္း၏ Common Article 3 တြင္ “(၁) လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ခ်သူမ်ားႏွင့္ 
စစ္ပြဲတြင္ ဖ်ားနာျခင္း၊ ဒဏ္ရာ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေျခအေနတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား အပါ 
အဝင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမရွိသည့္ ပုဂိၢိဳလ္မ်ားသည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္၌ လူမ်ိဳးေရး၊ အသားေရာင္၊ ဘာသာ 
ေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္မႈ၊ လိင္၊ ေမြးဖြားမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ဥစၥဓန၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားစံႏႈန္းမ်ား တစ္စုံတစ္ရာအေပၚ အမွီျပဳ 
လ်က္ ခြဲျခားျခင္းမျပဳဘဲ လူသားဆန္စြာ ဆက္ဆံရမည္။ ထုိမွစ၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ အခ်က္မ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ 
ျပပါပုဂိၢိဳလ္္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ တားျမစ္ထားရမည္ -(က) လူ႔အသက္ႏွင့္ 
လူပုဂၢိဳလ္အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ သတ္ျဖတ္မႈပုံစံအားလံုး၊ ကုိယ္အဂၤါျဖတ္ေတာက္မႈ၊ ရက္စက္စြာ ဆက္ဆံမႈ 
ႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ (ခ) ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ (ဂ) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ မတားျပဳျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အရွက္ 
ခြဲျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္အသေရပ်က္ေစသည့္ ဆက္ဆံမႈ၊ (ဃ) ျပည္သူမ်ားမွ မရွိမျဖစ္ေသာအရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
တရားစီရင္ေရးရာ အာမခံခ်က္မ်ားကုိေပးေသာ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တရား႐ုံးမွ ယခင္က တရားစီရင္ထားမႈ 
မရွိဘဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေသဒဏ္ေပးျခင္း၊ (၂) ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ ဖ်ားနာသူမ်ားကုိ စုေဆာင္းၿပီးျပဳစုေပးရမည္။” 
ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဓေလ့ထုုံးတမ္းဥပေဒအရ အျခားေသာ ကာကြယ္မႈမ်ားစြာသည္လည္း အက်ံဳးဝင္ 
ပါသည္။ 
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လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ နယ္ေျမ ‘ရွင္းလင္းေရးစီမံခ်က္’ အတြက္ ဥပေဒေရးရာ အေျခခံတစ္ရပ္ရွိပါသလား။ 

 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ARSA ကုုိ အစျပဳတုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းၿပီးေနာက္  အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
ေနရာေဒသမ်ားစြာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားအား ‘နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးစီမံခ်က္’ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု 
အခ်ိန္မီ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ယင္းအသုံးအႏႈန္းအား ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း 
အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးစီမံခ်က္မ်ားအား ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ 
အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေၾကညာသည္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ၎အား 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရ၏ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီမွ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္ 
အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

 လႊတ္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ၎တို႔၏ကုိယ္ပုိ္င္ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္အရ တပ္မေတာ္အား နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စတင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ တပ္မေတာ္ 
အား လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးပါသည္။  သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ယခင္က ရွင္း 
လင္းစြာ ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒရွိ အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမျပဳခဲ့ပါ။ ယခင္အေျခအေနရပ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ ေပးထားသည့္ ဥပေဒေရးရာအကာအကြယ္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈရန္ 
တင္းမာမႈမရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္မႈမ်ားအားျဖင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕အား လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးအပ္ရန္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ 
၎အသုံးအႏႈန္းကုိ ကုိးကားခဲ့ပါသည္။ 

 ‘နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးအစီအမံ’ႏွင့္ ‘တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ’ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားအေပၚ ထပ္ဆင့္ 
ၾကည့္ရေသာ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ျမန္မာ့အာဏာပုိင္မ်ားက ‘ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရး’ ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းကုိ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုံျခံဳေရး 
ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းရန္ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးဟူသည္ တရားဥပေဒေရးရာအရ 
အက်ံဳးမဝင္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေစသည့္ အသုံးအႏႈန္း ျဖစ္ေနပါသည္။  

 သုိ႔ေသာ္လည္း လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တစ္ဝန္းလုံးရွိ ေနရာအားလုံးတြင္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအားျဖင့္ စစ္အင္အားအသုံးခ်ျခင္းသည္ စစ္အင္အား တရားဝင္ 
အသုံးခ်မႈဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈျပထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ကုိက္ညီမႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အခ်ိဳး 
က်မႈတုိ႔ဆုိ္င္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား 
သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာကာကြယ္မႈမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ႏွင့္ စစ္အင္အားအသုံးခ်မႈကုိ ထိန္းေက်ာင္းသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေလးစားလုိက္နာရန္ တာဝန္ရွိပါသည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ 

အင္အားအသုံးျပဳမႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ မည္သည္တုိ႔နည္း။

 အႏၲရာယ္ေပးႏုုိင္ေသာ အင္အားအသုုံးျပဳျခင္းသည္ အသက္ရွင္သန္ျခင္းကုုိ ကာကြယ္ရန္ မလိုုအပ္ပါက အခ်ဳိး 
က်စြာ အင္အားအသုုံးျပဳျခင္းကုုိ မည္သည့္အခါမွ် ထည့္သြင္းမစဥ္းစားႏုုိင္ေပ။ အသက္ရွင္သန္ပုုိင္ခြင့္ကုုိ ကာကြယ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လုုံးဝေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ အေျခအေနတြင္သာ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ 
အရာရွိမ်ားသည္ လုုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအားျဖင့္ ေသေစႏုုိင္ေသာ အင္အားအသုုံးျပဳျခင္းက အသုုံးျပဳႏုုိင္ေၾကာင္း  လက္နက္ 
ႏွင့္ အင္အားအသုုံးျပဳျခင္းဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢအေျခခံမူမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ လူကုိ မေသေစႏုိင္ေသာ အင္အား 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၎ကုိလည္း လုံးဝလုိအပ္မႈႏွင့္ အခ်ိဳးက်မႈအတြက္သာ အသုုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး၊  ၎အား မိမိကုိယ္ကုိ 
ကာကြယ္ခုုခံေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္အံ့ဆဲဆဲျဖစ္ေသာ ေသေစရန္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ဒဏ္ရာရဖြယ္ျဖစ္မႈမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အေရးႀကီးၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ အသက္အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ပါဝင္သည့္ 
ဆုိးရြားေသာ ျပဳမူခ်က္မ်ားကုိ တားျမစ္ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္အမင္းဆုုိးရြားေသာ အေျခအေနမဟုုတ္လွ်င္ အသုုံးမျပဳ 
ႏုုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆုုိလုုိသည္မွာ ကန္႔သတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာလွ်င္ အသုုံးျပဳႏုုိင္သည္။
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 ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ဥပေဒအရျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ အရာရွိမ်ားအတြက္ 
ကုလသမဂၢ၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတြင္ ရဲဌာန၏အာဏာအား တပ္မေတာ္အာဏာပိုင္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အသုံးခ်သည့္အခါ ထုိသုိ႔ေသာ တပ္မေတာ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အင္အားအသုံးခ်မႈ 
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာမႈကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚစပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရေသာ အရာရွိမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ လုိက္နာရပါမည္။ 

 လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရဲဌာနဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္  
စစ္ဆင္ေရးမ်ားေဆာင္ရြက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
သင္တန္း မရရွိထားပါက ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ 
မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဤထင္ရွားခ်က္ကုိ လက္ေတြ႔တြင္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အာဏာသက္ဝင္ပါသည္။ ဤႏွင့္ အျခားေသာ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္သည္ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမဟုတ္ပါ။ 

ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ပါသလား။

 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္စပ္မ်ားအၾကား မၾကာေသးမီက လူေသေစႏုိင္ေသာ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား 
အား ဒဏ္ရာရရွိေစရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေသေစရန္အတြက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ထုိေျမျမႇဳပ္မုိင္း 
မ်ားကုိ ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေထာင္ထားေၾကာင္း စြပ္စြဲထားၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူ 
မ်ားအား ဒဏ္ရာ၊  သုိ႔မဟုတ္ အသက္အႏၲရာယ္သင့္ေစေၾကာင္း သတင္းရရွိထားပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပုိင္မ်ားမွ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအား နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ားအသုံးျပဳသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ တရားဝင္ 
တုိင္ၾကားစာ ေပးပို႔ထားပါသည္။ 

 တပ္မေတာ္သည္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ေလွ်ာက္ ဆက္လက္အသုံးျပဳထားပါ 
သည္။ မည္သူမဆုုိ ေျမျမႇပ္မုုိင္းမ်ား ျဖန္႔က်က္ထားေသာေနရာသုုိ႔ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားပါက အမွန္တကယ္ ေသေလာက္ 
ေအာင္ျဖစ္ေစႏုုိင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ႀကီးေလးေသာ ထိခုုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိေစႏုုိင္ပါသည္။ ႏုုိင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ အဆုုိပါေျမျမႇဳပ္မုုိင္းမ်ားကုုိ ျဖန္႔က်က္ျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းသည္ လူ႔အသက္ကုုိ ကာကြယ္ထားရန္ 
အတြက္ မလုုိအပ္ေသာ အသုုံးခ်မႈျဖစ္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အရ ထိုုကဲ့သုုိ႔ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အသက္ရွင္သန္ 
ပုုိင္ခြင့္ကုုိ ႀကီးေလးေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္  မညႇာမတာႏွိပ္စက္ျခင္းကုုိ ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖစ္ေစသည္။ 

 ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒတြင္ ထုုိကဲ့သုုိ႔ အလားသ႑ာန္တူညီသည့္ စုုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေပၚေပါက္ 
ႏုုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူေသေစႏုိင္ေသာ မုိင္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ သုိေလွာင္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမႈ 
ျပဳျခင္းတုိ႔အား တားျမစ္ေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (မုိင္းအသုံးျပဳျခင္းကုိတားျမစ္သည့္ စာခ်ဳပ္)ထံသုိ႔ အဖြဲ႕ဝင္ထား 
သည့္ ႏုိင္ငံမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒအရ  ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ လက္နက္ 
အသုံးခ်ျခင္းဆုိင္ရာ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အသက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ 
ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စည္းေႏွာင္ထားမႈရွိပါသည္။ နုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒအရ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ားကုိ အသုံးခ်သည့္အခါ ထိခုိက္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ အထူးဂ႐ုျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း 
ေနရာမ်ားကုိ ျခံစည္း႐ုိးျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းကာရံကာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားတပ္ထားရမည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သတိေပးခ်က္မ်ား 
မရွိဘဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းအသုံးခ်ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေစပါ 
သည္။ 

လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ၌ ပုဂၢလိက တစ္ဦးခ်င္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပါဝင္ႏုိင္ပါသလား။

 လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
က်ဴးလြန္ၿပီး မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားျပဳရာ၊ ၎တြင္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား တက္ၾကြစြာပါဝင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ 
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ေနျခင္းကုိ စြပ္စြဲထားေၾကာင္း ယုံၾကည္ရေသာ အစီရင္ခံသတင္းေပးပုိ႔မႈမွ သိရပါသည္။ ထုိသုိ႔ က်ဴးလြန္ေဆာင္ရြက္မႈ၌ 
လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္းမွ ထုိသုိ႔ေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ 
ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေစၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ တရားစြဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္သူ႔စစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ လုံျခံဳေရးစစ္တပ္မ်ားက ျဖစ္ေျမာက္ေစသည့္၊ 
ကူညီေပးသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ပ့ံပုိးေပးသည့္ အေျခအေနကုိၾကည့္လွ်င္ ၎သည္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္မွလုိက္နာရမည့္ 
ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။   
ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ထုိသုိ႔ေသာအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပ်က္လာျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ပ်က္မည္ကုိ 
သတိျပဳမိျခင္းအေပၚ တားျမစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈပ်က္ကြက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားရွိ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ 
အျပစ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွလုိက္နာရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ရာျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ တုိက္႐ုိက္၊ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္အတည္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းမွ က်ဴးလြန္သည့္ ရွည္လ်ားေသာသမုိင္းေၾကာင္း ရွိပါသည္။ အေျခ 
အေနရပ္ အမ်ားအျပားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အရပ္သားမ်ားကုိ စည္း႐ုံးစုေဆာင္းမႈမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး၊ ကန္႔သတ္ထားသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ၎တြင္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ‘ဒီပဲယင္း လူသတ္မႈအေရးအခင္း’၊ 
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ဘုုန္းႀကီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းကုုိ ၿဖဳိခြင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ 
ေက်ာင္းသား သပိတ္ေမွာက္သူမ်ားပါဝင္သည့္ မၾကာေသးမီက အၾကမ္းဖက္မႈ စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

 ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၁၂၈ တြင္ ရဲအရာရွိႏွင့္ တရာသူႀကီးသည္ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္သူတုိ႔ကုိ 
လူစုခြဲရန္၊ တရားဥပဒႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ႏုိင္ရန္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ျပဳရန္အတြက္ “ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္သား 
အရာရွိမဟုတ္သူ မည္သည့္အမ်ိဳးသားကုိမဆုိ အကူအညီေတာင္းႏုိင္သည္”။ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၁၂၇ 
အရ ပုဂၢလိကျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းအား တရားဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ အစုုအေဝးတစ္စုံတစ္ရာကို၊ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ား 
ျပည္သူတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးရန္ရွိေသာ လူငါးဦးျဖစ္ေစ၊ ၎ထက္ပုိ၍ျဖစ္ေသာ စုေဝးသည့္ အစည္း 
အေဝးတစ္စုံတစ္ရာကို လူစုခြဲေစရန္ စုေဆာင္းမႈျပဳႏုိင္သည္။ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသ
တြင္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္က ကုိးကားထားသည့္ သတင္းအစီရင္ခံခ်က္မ်ား မရွိေသးပါ။ ထုိသုိ႔ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ 
ျဖစ္ေစ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမီးတင္ရိႈ႕ျခင္းတုိ႔ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈကုိ ခြင့္ျပဳထားျခင္း 
မရွိပါ။ 

 တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူ႔စစ္ကုိ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကတည္းက က်င့္သုံးေလ့ရွိသည့္ 
အေလ့အထ ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၃၄ဝ တြင္ “တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခံဳ 
ေရးေကာင္စီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးပါဝင္ေရးအတြက္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္” ဟု ျပဌာန္းထား 
သည္။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသည္ NLD အစုိးရေအာက္မွ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မဟုတ္သည္ကုိ 
ေထာက္လ်က္ ပုုဒ္မ ၃၄ဝ ႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔စစ္ကုိစုေဆာင္းရန္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 
ေဒသတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အသစ္ေသာ မည္သည့္ျပည္သူ႔စစ္တစ္စုံတစ္ရာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒအရ တရားဝင္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဌာနမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိပ့ံပိုးရန္ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္ 
သည့္ ေဒသခံမ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္အတြက္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ တစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ 
ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ပုံစံျဖင့္တပ္သားဖြဲ႕စည္းမႈအတြက္ ဥပေဒေရးရာအေျခခံ အခ်က္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရႈပ္ေထြးမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ နယ္ျခားေစာင့္ 
ရဲဌာနခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ တပ္သား 
စုေဆာင္းထားသူမ်ားကုိ ထုိနည္းလမ္းအားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းသည္ အားနည္းမႈမ်ား၊ စည္းကမ္းတက် 
မရွိျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေစဖြယ္ရွိေၾကာင္း စုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားရွိေနပါသည္။  စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ 
ေနာက္တစ္ခုမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တပ္သားတစ္စုကို ထုိနည္းလမ္းျဖင့္ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ပုံမွန္ ရြာသားမ်ား 
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ႏွင့္ လုံျခံဳေရးအမႈထမ္းမ်ားအၾကား သီးျခားထင္ရွားမႈကုိ ေဝဝါးေစႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနပါသည္။  အဆုံးသတ္အားျဖင့္ 
ဆုိရေသာ္ ထုိစုေဆာင္းထားသည့္ တပ္သားမ်ားသည္ သင္တန္း ေကာင္းစြာရရွိ၊ မရွိ၊ သုိ႔မဟုတ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ 
ပုိင္းရွိ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ေနာက္မွျဖစ္ေသာ စုေဆာင္းမႈျဖစ္ေနသည္ဟူသည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရပါ။ 
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ထုိသုိ႔ေသာ တပ္သားစုသည္ တူညီေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္သည့္ 
ရဲဌာနမ်ားနည္းတူ လုိက္နာရပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွ အတည္ျပဳပါသည္။ 

၄။ ARSA ၏ တုုိက္ခုုိက္မႈမ်ားကုုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္တုုံ႔ျပန္ႏုုိင္ရန္ မည္သုုိ႔ ျပဌာန္းထားသနည္း။

 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတုိ႔၌ ARSA မွ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ တာဝန္ခံမႈ ရွိေစႏုိင္ပါသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားဟု သံသယရွိသူမ်ား 
ကုိ ဖမ္းဆီးရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 
အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူ မည္သူကုုိမဆုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒႏွင့္ ရဲလက္စြဲ 
စာအုပ္မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအားဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေသာ္လည္းေကာင္း အရပ္သားရဲတပ္ဖြဲ႕အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ 
လြဲေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာဇဝတ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
အညီ တရားစြဲဆုိရပါမည္။ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ အေရးယူခံရသည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ တရားစြဲဆုိမႈကုုိ 
မဆုုိ အျခားေသာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားနည္းတူ မွ်တေသာ တရားခြင္ဆုုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
မွ်တေသာ တရားခြင္ဆုုိင္ရာ အခြင့္အေရးကုုိ ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ ထိမ္ခ်ိန္သည့္အေျခအေနတြင္လည္း အဆုုိပါအခြင့္ 
အေရး၏ အဓိကက႑မ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အသုုံးခ်ႏုုိင္သည္။ ထိန္းသိမ္းခံရသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကုိ တရား 
စီရင္ေရးဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ခ်က္ျခင္းေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈသည္ တရားစီရင္ေရး၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ရွိေစရန္ ေသခ်ာေစမည့္ ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ ထိန္းသိမ္းခံရသည့္ ပုဂိၢိဳလ္မ်ား 
သည္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္ရရွိႏုိင္ရမည္။ ထိန္းသိမ္းခံရ 
သူမ်ားသည္ မိမိအား ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ တရားဥပေဒ နည္းလမ္း က်၊ မက်ကုိ စိန္ေခၚရန္ တရား႐ုံးသုိ႔ မည္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္မဆုိ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ အကယ္၍ ထိန္းသိမ္းမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီပါက ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရွိေစရ 
မည္။ 

 ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ARSA မွ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ 
တုန္႔ျပန္သည့္ လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္စဥ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား 
ၿပီးေနာက္ ေဖာ္ျပပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဖမ္းဆီးမႈ အမ်ားအျပားမွာ တရား 
လက္လႊတ္၊ ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားသည္ ဥပေဒေရးရာ အတုိင္ပင္ခံမႈ 
အျပည့္အဝ မရရွိခဲ့ၾကပါ။ အစုိးရအစီရင္ခံထားသည့္ အေသးအဖြဲ႕ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ေသဆုံးမႈ 
မ်ားအား ေသခ်ာစြာစုံစမ္းမႈမ်ားႏွင့္ သမာသမတ္က်စြာ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားအား ျမန္မာအာဏာ   
ပုိင္မ်ား လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈကို ႏုိင္ငံတစ္ေလ်ာက္ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး၊ ျပည္တြင္းဆူပူလႈပ္ရွားမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတုိ႔ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္မထားပါ။ 

ARSA အား ‘အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔’ အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒေရးရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကား အဘယ္နည္း။

 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရ၏ တန္ျပန္အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္ႏွင္းေရးဗဟုိေကာ္မတီမွ ARSA 
အား “အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕”တစ္ခုအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး၊ ၎အား ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ 
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ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရပါမည္။ ARSA မွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားအား ျမန္မာ့ရာဇသတ္ႀကီး၊ သုိ႔မဟုတ္ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ ျပစ္မႈအျဖစ္ထင္ရွားသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ 
သည္။ ထုိသုိ႔သတ္မွတ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ 

 ARSA ၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအား ျမန္မာအစုိးရမွ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ 
မသတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္း 
မ်ားႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ အေရးယူခံရသည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ားအား 
တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကုိ အျခားေသာ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားနည္းတူ တရားမွ်တေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္။ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သူမ်ား တစ္ဦးခ်င္းတုုိ႔အား ၎တုိ႔၏အေျခအေနအေပၚ မမူတည္ဘဲ၊ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ 
အခ်က္အေပၚသာ အေျချပဳလ်က္ ၎တုိ႔အား ဆက္ဆံမႈ၊ တရားစီရင္မႈျပဳရမည္။ 

 ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္မႈအား ၿပီးျပည့္စုံေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 
မရွိပါ။ အမွန္ဆိုရေသာ္ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ ျပည္တြင္းဥပေဒအရသာ ေျဖရွင္းပါသည္။ 
အျခားေသာ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနည္းတူ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္သည္လည္း 
တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရွိျခင္းဆိုင္ရာမူႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိရမည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ လုံေလာက္ 
ေသာ ရွင္းလင္းမႈရွိရမည္။ သုိ႔မွသာ ၎တုိ႔မွ ရည္ညႊန္းလုိေသာသူမ်ားသည္ ဥပေဒ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုိသူတုိ႔၏ 
ျပဳမူခ်က္မ်ား ကုိက္ညီမႈရွိႏုိင္ပါမည္။ ျမန္မာ့ဥပေဒတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ျပဳမူခ်က္တုိ႔အား အနက္ 
ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ရွင္းလင္းမႈမရွိေခ်။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင္လည္း ထုိနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ 
ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာအရ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈဆုိင္ရာ စိစစ္သတ္မွတ္မႈမ်ားသည္ ရာဇဝတ္ဥပေဒႏွင့္ တရား 
ဥပေဒစုိးမုိးေရးအား အသုံးခ်ျခင္းကုိ မွားယြင္းစြာ ေလ်ာ့ပါးေစသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ 

၅။  ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္းရွိ အေျခအေနသည္ ျပည္တြင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈ 

မ်ား ပါဝင္ေနပါသလား။ အဆုုိပါရာဇဝတ္မႈမ်ား၏ အနက္ဖြင့္ဆုုိခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။

 ျပည္တြင္းျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ ရာဇဝတ္မႈအတြက္  စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆုုိင္ရာ 
ဝရမ္းႏွင့္ တရားစြဲဆုုိမႈကုုိ ျပဌာန္းထားသည္။ အဆုုိပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပုုဒ္မ ၃ဝဝ လူသတ္မႈ၊ ပုဒ္မ ၃၃ဝႏွင့္ ပုဒ္မ 
၃၃၁  ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္၊ ပုဒ္မ ၃၇၅ ႏွင့္ ၃၇၆ မုဒိန္းမႈမ်ား ျပဌာန္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒသည္  
မျပည့္စံုေသးေပ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈရွိေသာ နယ္ပယ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ အျပဳအမူမ်ား 
အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေစႏုိင္သည့္အျပင္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၏ ျပ႒ာန္းခ်က္တခ်ိဳ႕တြင္ လံုျခံဳေရး 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ဥပမာ- လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ေၾကာင္း အရတရားစြဲဆုုိျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေပး 
ျခင္း။ (ေအာက္သို႔ ၾကည့္ပါ)

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒသည္ ညႇွဥ္းပမ္း 
ႏွိပ္စက္ျခင္း (မုဒိန္းမႈအပါအဝင္) ကဲ့သို႔ေသာ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ရက္စက္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ လူ 
မဆန္စြာ၊ သို႔မဟုတ္ နိမ့္က်စြာျပဳမူမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တရားလက္လြတ္ကြပ္မ်က္မႈႏွင့္ အတင္းအဓမၼ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္မႈ 
တုိ႔အား ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဤခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ၎တို႔၏ ျပည္တြင္းဥပေဒ 
မ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေစၿပီး ထိုက်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားကိုလည္း ခ်က္ခ်င္း ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
ခိုင္မာေသာ သက္ေသခံပစၥည္မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးရာတြင္ ေပးအပ္ကာ သင့္ေတာ္ေသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို 
ေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အထက္ေဖာ္ျပပါျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေသာ ႏိုင္ငံမွအပ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ 
၎တို႔ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္သူဝင္လာပါက ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
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ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္၍ တခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 လူသားတစ္မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈသည္လည္း ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈ တစ္မ်ိဳး 
ျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ ျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟုသိၿပီး တိုက္ခိုက္ေသာ နည္း 
စနစ္က်က်စီမံထားေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးသည္ လူသားအားလံုးကိုဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္၊ လူသတ္မႈ၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္၊ သို႔မဟုတ္ လူထုကို အတင္းအၾကပ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစ 
ျခင္း၊ မုဒိန္းမႈ၊ အမည္ေဖာ္ျပ၍ရေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေန 
မ်ားတြင္ အထက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒေအာက္ရွိ ျပစ္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစ  
နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသားတစ္မ်ိဳးႏြယ္လုုံးအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ “လူထုကို 
ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ နည္းစနစ္တက်စီမံထားေသာ တိုက္ခိုက္မႈ”ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူ၏ ထိုကဲ့ 
သို႔ေသာ တိုက္ခိုက္မႈ၏ သေဘာသဘာဝကို သိရွိထားျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ရမည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဖြဲ႔ဝင္ႏုုိင္ငံျဖစ္ေသာ “လူမ်ိဳးတုုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္” (Genocide 
Convention)၏ အပိုဒ္ ၂ မွ လူမ်ိဳးတုုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း(genocide)၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ “ႏိုင္ငံသားကိုျဖစ္ေစ၊ 
တုုိင္းရင္းသားကိုျဖစ္ေစ၊  လူမ်ဳိးေရးကုုိျဖစ္ေစ၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ တစ္ခုလံုး၊ သို႔မဟုတ္ 
အစိတ္အပိုင္းတခ်ိဳ႕ကို ထိခိုက္ပ်က္ဆီးေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကိုမဆို ဆိုလိုသည္။ 
၎လုပ္ရပ္မ်ားမွာ (က) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေသာလူမ်ားကို သတ္ျခင္း၊ (ခ) ထိုအဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား 
ကို ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ေစျခင္း၊ ( ဂ) ထိုအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး၊ သို႔မဟုတ္ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေစျခင္း၊ (ဃ) ထိုအဖြဲ႔ 
အစည္းအတြင္း ကေလးေမြးဖြားမႈကို တားျမစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ (င) ထိုအဖြဲ႔အစည္းမွ 
ကေလးမ်ားကို အျခားအဖြဲ႔သို႔ အတင္းအၾကပ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးတုုံးသတ္ျဖတ္ျခင္းတြင္ “အားလံုး 
သို႔မဟုတ္၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ပ်က္စီးေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္”ဟူေသာ အထူးအဂါၤရပ္ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
သက္ေသျပသဖို႔အတြက္ ခက္ခဲေသာရာဇဝတ္မႈျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ အနက္ဖြင့္ဆုုိခ်က္သည္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ 
သီးျခားကိစၥရပ္ဆုုိင္ရာ ရာဇဝတ္ခံုု႐ုုံးႏွင့္ ICC ဆုုိင္ရာ Rome ျပဌာန္းဥပေဒကဲ့သုုိ႔ေသာ ႏုုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ဥပေဒႏွင့္ 
ေခတ္ၿပိဳင္ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ “တစ္ခုုလုုံး၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အစိတ္အပုုိင္းတခ်ဳိ႕အား” ဖ်က္ဆီးေစရန္ ႀကံရြယ္ 
ျခင္း စသည့္ စကားရပ္တြင္ လူမ်ဳိးတုုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း(genocide)အတြက္ တစ္သီးပုုဂၢလ ရာဇဝတ္ဆုုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈ 
ကုုိ သက္ေသျပနိုုင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္။ သုုိ႔ေသာ္ အေျခေနရပ္ဆုုိင္ရာ ျပညႊန္မႈသည္ စုုံစမ္းစစ္ေဆးရာလုုိက္နာ 
ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတြက္ အစပ်ဳိးေစသည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လူမ်ိဳး 
တုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မႈ (crime of genocide) အား တားဆီးရန္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ 
ထုတ္ေပးသည့္ ယုတ္မာရက္စက္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတားဆီးေရးအတြက္ သုံးသပ္စိစစ္မႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကုိ 
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ (genocide) တားဆီးေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ  အထူး 
အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ “အုပ္စုအခ်င္းခ်င္း 
တင္းမာမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိထားသည့္ အုပ္စုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံမ်ား” သုိ႔မဟုတ္ 
“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိထားသည့္ အုပ္စုတစ္ခုလုံး၊ သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအား ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ 
လကၡဏာမ်ား”  ရွိေနျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လူမ်ိဳးတုုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း (genocide)
ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္တြင္ ႏိုင္ငံမ်ားကို လူမ်ိဳးတုုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈ(crimes of genocide)မ်ား 
အားလံုးကို တားျမစ္၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ဖို႔ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ (အထက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မပါ) ျပင္းထန္ေသာ 
ႏုုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ (ႏုုိင္ငံတကာမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ ဂ်ီနီဗာ 
သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၃ ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ႏုုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ 
ထံုးတမ္း ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အပါအဝင္) စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ စစ္ဘက္ 
ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဟူ၍ တမင္ရည္ရြယ္ကာ လူသတ္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သည့္ 
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လူမဆန္ေသာျပဳမူမႈႏွင့္ ေနရာအႏံွ႔အျပားကို ဖ်က္စီးမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ယူေဆာင္အသံုးျပဳျခင္း 
တို႔ပါဝင္ၿပီး အျခားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

 ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခံု႐ံုး၏ ေရာမဥပေဒသ သဘာတူညီခ်က္၌လည္း  လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို 
က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားနွင့္ လူမ်ိဳးတုုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း(genocide)တို႔၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 
ကို အဆုိပါတရား႐ံုး၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို သိသာထင္ရွားေစရန္အတြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသည္ ေရာမဥပေဒသ သေဘာတူညီခ်က္ကို သေဘာတူညီခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရာမ 
ဥပေဒသ သေဘာတူညီခ်က္ အပုိဒ္ ၁၃(ခ) ႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ခ်ာတာ အခန္း ၇ အရ ထိုျဖစ္ရပ္ကို ကုလသမၼဂ၏ 
လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ အပ္ႏွံျခင္းမွတစ္ပါး ႏုုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခံုး႐ံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ 
ျဖစ္ပြားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ သေဘာတူညီခ်က္၏ အပိုဒ္ ၂၄(က) ႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၂၆(ခ)
အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရာမဥပေဒသ သေဘာတူညီခ်က္ကို သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္လာေစကာမူ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ အေရးမယူႏိုင္ပါ။

 ႏုိင္ငံတကာ လူအခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တိုင္တန္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူကိုသိရွိေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ကာကြယ္ 
ထားၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း လာေရာက္တိုင္တန္းေသာသူ၊ သို႔မဟုတ္ သက္ေသမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ 
တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးခ်င္းကို ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကိုခ်မွတ္သည့္ အခ်ိန္၌လည္း အျခားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။ ထိုသတ္မွတ္ထားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္၍ သမာသမတ္က်ေသာ တရား႐ံုေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
မွ်တစြာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း၊ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရသည့္ အခ်ိန္အထိ အျပစ္ကင္းစင္သည္ဟု ယူဆျခင္းႏွင့္ 
သက္ေသျပသရန္ စံႏႈန္းမ်ားတို႔လည္း ပါဝင္သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈသမိုင္းကို ခိုင္လံုစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ထိုခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏံွ႔အျပားတြင္ အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံပိုင္နယ္စပ္အတြင္းရွိ လူထုကို နယ္စပ္ျပင္ပသို႔ အတင္း 
အၾကပ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုင္းျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
၁၉၇၈ ႏွင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားက ထိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ေနရာအႏွံ႔ 
အျပားတြင္ ျဖစ္ပြားေစေသာ၊ နည္းစနစ္တက်စီမံထားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ရပ္ 
မ်ားတြင္ လူသတ္မႈ၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစမႈ၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒ၏ 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ဆံုး႐ႈံးေစသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ မုဒိန္းမႈႏွင့္ သက္ေသအေထာက္ 
ထားရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ 

လက္ရွိအေျခအေနသည္ ‘လူမ်ိဳးစုုသုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း’ ‘ethnic cleansing’ ျဖစ္ေစပါသလား။

 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးက လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာေကာင္စီသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “မႏွစ္တုန္းက ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ ပံုစံေတြက 
ေနရာအႏံွ႔အျပားမွာျဖစ္ေပၚတဲ့ နည္းစနစ္တက်စီမံထားတဲ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ 
အဲဒီတိုက္ခိုက္မႈက လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကိုက်ဳးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈအထိ ျဖစ္သြားမယ္ဆိုရင္ တရား႐ံုးတစ္ခုက တာဝန္ယူ 
ေျဖရွင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ရွိအေျခအေနကို စံုစမ္းဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ေထာက္လွမ္းစစ္ေဆးတဲ့ သူေတြကုိ  ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အျပည့္အဝ ကိုင္တြယ္ခြင့္ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
အေျခအေနကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒါဟာ လူမ်ိဳးစုသုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း (ethnic cleansing)ကို ပံုေဆာင္ေနတဲ့ ပုံႏွိပ္ 
သာဓကတစ္ခုလို ပါပဲ”။
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 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အား မိမိအေနျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနသည္ ‘လူမ်ိဳးစုုသုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း’ (ethnic cleansing) 
ကို ျဖစ္ေစမႈ ရွိ၊ မရွိကုိ မဟာမင္းႀကီး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးျမန္းခံရခဲ့ေလရာ ဤသုိ႔ေျဖၾကားခဲ့သည္ - 
“ေကာင္းၿပီ၊ ေမးတဲ့ေမးခြန္းကုိ အျခားေမးခြန္းေလးတစ္ခုနဲ႔ ျပန္ေျဖၾကားခ်င္ပါတယ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရရဲ႕ သုံးပုံတစ္ပုံ 
ဟာ ႏုိင္ငံကေန ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားတာကုိၾကည့္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ေျဖရွင္းခ်က္ ခင္ဗ်ားေပးႏုိင္ပါမယ္လား”

 ‘လူမ်ိဳးစုုသုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း’ (ethnic cleansing) ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ နယ္ေျမတစ္ခုမွ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုတစ္ခုအား အျမစ္ျဖတ္ရွင္းလင္းရန္ရည္ရြယ္သည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ဆုိင္ရာ အျပဳအမူမ်ားအျဖစ္ နားလည္ႏုိ္င္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာဥပေဒတြင္ ‘လူမ်ိဳးစုုသုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း’ 
(ethnic cleansing) ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကုိ အနက္ဖြင့္ထားျခင္းမရွိပါ။ ယင္းအသုံးအႏႈန္းအား လုံျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ 
အေထြေထြညီလာခံတုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳထားၿပီး၊ ယခင္ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏုိင္ငံအတြက္ နုိင္ငံတကာ 
ရာဇဝတ္ခုံ႐ံုး၏ တရားစီရင္မႈမ်ားႏွင့္ စြဲခ်က္တင္မႈမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ 
သီးျခားရာဇဝတ္မႈတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ 

 ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒ၏ ႐ႈေထာင့္အျမင္မွ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒေရးရာ ေမးခြန္းမွာ ေနာက္ 
ဆုံးဆုိရေသာ္ သက္ဆုိင္ရာျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ရာဇဝတ္ 
ေျမာက္မႈ ျဖစ္၊ မျဖစ္ဟူသည္ ျဖစ္သည္။  

၆။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကိုု တာဝန္ခံမႈအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားသည္ မည္သည္တို႔နည္း၊ မည္သို႔ 

ေက်ာ္လြန္ႏုိင္မည္နည္း။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားသည္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ တရားစြဲဆုိ 
ျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးျခင္းအပါအဝင္  လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနျခင္း 
ကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။

 ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၇၂  တြင္ ႀကီးေလးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သည့္ တန္းျပည့္ 
စစ္မႈထမ္းေနေသာ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းအား သာမာန္တရား႐ံုးျဖင့္မဟုတ္ဘဲ စစ္တရား႐ုံးျဖင့္သာ စစ္ေဆးစီရင္ရမည္။ 
“ဤအက္ဥပေဒကုိ လုိက္နာရသူတစ္ဦးသည္၊ စစ္ဘက္ဥပေဒကုိ မလုိက္နာသူတစ္ဦးအား ေသေစသည့္ လူသတ္မႈကုိ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ မလုိက္နာရသူတစ္ဦးအား ေသေစသည့္ လူသတ္မႈမေျမာက္ေသာ ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္ 
ထုိက္သည့္ လူေသမႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ မလုိက္နာရသူတစ္ဦးအား၊ မုဒိမ္းမႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း က်ဴး 
လြန္ျခင္းမွာ (က) တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္း ခ်ိန္တြင္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္၊ (ခ) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပရွိ ေနရာ တစ္ခုခု 
တြင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္၊ (ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ၊ သီးျခားေဖာ္ျပထားေသာ 
နယ္စပ္စစ္စခန္းတြင္၊ က်ဴးလြန္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္ ဤအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္သည္ဟု 
မမွတ္ယူရ။ ထုိ႔ျပင္ ထုိျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား စစ္တရား႐ုံးက စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းလည္း မျပဳရ။” 

 ယင္းအက္ဥပေဒ၏ အပုိဒ္ ၃ (က)ရွိ ‘တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းျခင္း’၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္တြင္ 
အေျခအေနရပ္မ်ားစြာ၌ အက္ဥပေဒအားလုိက္နာရသည့္ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ်ားအား တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းေနေသာ
သူမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူရသျဖင့္ ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္ထုိက္ေသာ လူသတ္မႈ၊ လူသတ္မႈ အတြက္တာဝန္ရွိျခင္းႏွင့္ မုဒိမ္းမႈ 
အတြက္  သာမန္တရား႐ုံးမ်ားမဟုတ္ဘဲ စစ္တရား႐ံုးမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆး စီရင္မႈျပဳရမည္ဟူသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၂၉၃ (ခ)၊ ၃၁၉ ႏွင့္ ၃၄၃(ခ) တြင္ အျမဲတမ္း စစ္ဘက္ဆုိင္ရာခုုံ႐ံုးမ်ားဖြဲ႕စည္း 
ျခင္းအတြက္ ျပ႒ာန္းထားရာ ၎ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရပ္သားအဖြဲ႕ထံသုိ႔ အယူခံဝင္ခြင့္မလုိ၊ အယူခံဝင္ခြင့္ဆုိင္ရာအာဏာႏွင့္ အဆုံးစြန္ေသာအခြင့္ 
အာဏာကုိ က်င့္သုံးထားေလသည္။ အက်ိဳးအဆက္အားျဖင့္ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ်ားသည္ သာမန္တရား႐ံုးမ်ားတြင္ 
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မဟုတ္ဘဲ စစ္တရား႐ံုးမ်ားတြင္သာ စီရင္ျခင္းခံရသျဖင့္ အျခားမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္း
တစ္ခုမွ် ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အယူခံမႈမျပဳႏုိင္ပါ။ ဤအစီအမံမ်ားေအာက္ တပ္မေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈ 
ဆုိင္ရာျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွကြင္းလြတ္ျခင္းကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခံစား၊ စံစားေနပါသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ၁၉၉၅ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
ဥပေဒ ၁၉၉၇ အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်က္ကိုလည္း ၾကည့္ပါ) ကို  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အထူး 
ရဲတပ္ဖြဲ႔တရားခံု႐ံုးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္း(impunity) အခြင့္ကို ခံစားရရွိေနၾကေလသည္။ ဤဥပေဒအား 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို “ရာဇဝတ္မႈ” ဟု မသတ္မွတ္ဘဲ  “ျပစ္မႈ” ဟူ၍သာ သတ္မွတ္ထားသည္။

 ဤဥပေဒမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး၊ သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ႏွင့္စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အထူးခံု႐ံုးမ်ားအရ တရားစီရင္ေလ့ရွိၿပီး ထို 
စစ္ခံု႐ံုးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံကာဥပေဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ လြတ္လပ္မႈ၊ သမာသမတ္က်မႈႏွင့္ စီရင္ထံုးတမ္းမ်ား 
ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈတို႔ မရွိၾကပါ။ 

 ျပည္တြင္းဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ဥပေဒတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွကင္းလြတ္ေနျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ စီစဥ္ျပ႒ာန္းရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တပ္မေတာ္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆုိ္င္ရာ တရား႐ံုးစနစ္မ်ားကုိ  ျပန္လည္ ျပဳျပင္မႈျပဳရပါမည္။ 
တရားနည္းလမ္းက်စြာ ဆိုရလွ်င္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားကို အရပ္ဘက္တရား႐ံုးမ်ားတြင္ 
တရားစီရင္သင့္သည္။  

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မည္သုိ႔ ျပဳခဲ့ပါသလဲ။ 

 ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား 
ျပစ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးရာစနစ္ျဖင့္ 
တရားစီရင္မႈမွာ လြန္စြာနည္းပါသည္။ ထိုအစား လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ သီးျခားကိစၥရပ္တစ္ခုုအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
အစိုးရေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ စသည္တုိ႔က ဤစုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ သမာသမတ္က်မႈမရွိျခင္း၊ အမွီအခုိကင္းမဲ့မႈမရွိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ 
မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ တရားေရးရာတြင္ အခြင့္သာေစပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာဇဝတ္က်င့္ထုုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံကာာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိၾကပါ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ စစ္ခံု႐ံုးမ်ားႏွင့္ အထူးရဲတပ္ဖြဲဲ႔ တရားခံု႐ံုးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွကင္းလြတ္
သည့္အခြင့္ကုုိ ခံစား၊ စံစားေနၾကသည္။ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွာ ျပစ္မႈထင္ရွားျခင္း 
သည္ နည္းပါးလွၿပီး၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္လည္း ေလ်ာ့ေပ့ါသက္သာလွၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာက်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈလည္း မရွိၾကပါ။

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၂ဝ၁၆ ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ 
ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ၊ ယံုၾကည္ထိုက္မႈ ရွိမရွိကို 
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္၍ ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ စုုံစမ္းသူမ်ားမ်ားကို သြားေရာက္ 
ေလ့လာခြင့္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၌ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ “ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ေမာင္ေတာေဒသ စံံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္”ကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြကို 
ဥကၠ႒ေနရာတြင္ ခန္႔အပ္ထားၿပီး လူ႔အခြြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖယ္ရွင္းထားခဲ့ 
သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂ဝ၁၇ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 



22

မ်ားကို အသစ္တဖန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအား တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရွိ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအးဝင္းမွ ဦးေဆာင္မည္ 
ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ  သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။   

 တပ္မေတာ္သည္ မိမိတို႔လုပ္ရပ္မ်ားကို မိမိတို႔သာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနျခင္းထက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသ 
အတြက္ ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
မ်ားကိုသာ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သူတိုင္းသည္ တရားစီရင္မႈကိုခံယူရန္ တာဝန္ရွိၾကသည္။ 
မွန္ကန္၍ ထိေရာက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မရွိပါက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
ကို ရရွိေနၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ဤအခ်က္ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနသူမ်ားကို အနာဂတ္တြင္ အလားတူ လူ႔ 
အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ရန္ ပိုမို ရဲတင္းလာေစပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာ လြတ္လပ္ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ (Independent International Fact Finding Mission) 
ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

 ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၃၄/၂၂မွ မတ္လ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္(FFM)၏ Mandate လုပ္ပုိင္ခြင့္တာဝန္မွာ “ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္၊ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕တုိ႔မွ မၾကာေသးမီက က်ဴးလြန္ 
ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္” ျဖစ္ 
သည္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္သုံးဦးျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားမွ မာဇူကီဒါ႐ူစ္မန္၊ သီရိလကၤာမွရတ္ဟီကာ ကုုရ္မာရဆြာမီနွင့္ 
ၾသစေတးလ်မွ ခရစ္စတို ဖာဒိုမီနစ္စီဒိုတီတို႔ျဖင့္ FFM ကုိ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ၎တို႔၏တာဝန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ 
တြင္ အၾကံေပးအဖြဲ႔က ကူညီေပးသည္။

 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ မစ္ရွင္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ မာဇူကီ ဒါ႐ူစ္မန္က လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာင္စီအေပၚ ၎၏ယူဆခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ mandate (လုပ္ပုိင္ခြင့္တာဝန္)က တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ကုိ လႊမ္းျခံဳပါတယ္။ အထူးျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လုိ႔ ေျပာထားေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွာရွိတဲ့ အေျခအေနေတြကိုလည္း လႊမ္းျခံဳပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြမွာ 
ေပါ့။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္တန္းထားတဲ့ မတရားမႈေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ 
ဆက္ၿပီးျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကိုလည္း လႊမ္းျခံဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုေျပာၾကားသြားၿပီး၊ FFM သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္း အထူးဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားသြားပါသည္။

 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ၎၏ ၃၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္း 
အေဝး၌ FFM ၏ mandate ကုိ သက္တမ္းတုိးခဲ့ပါသည္။ FFM သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၇ ႀကိမ္ 
ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ ႏႈတ္ေျပာအစီရင္ခံမႈကုိ တင္ဆက္ရန္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ထားၿပီး၊ ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ 
တြင္က်င္းပမည့္ ေကာင္စီ၏ ၃၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ၎၏ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာကုိ အစည္းအေဝး၌     
ဝုိင္းဝန္းထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈေပးရန္အတြက္ တင္ဆက္ေပးရပါမည္။ ထုိေနာက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ၇၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ယင္းအစီရင္ခံကုိ တင္ဆက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 
ေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးတုိင္းတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္သြားပါမည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုထက္ထိ FFM ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းကိုျငင္းဆိုျခင္း အပါအဝင္ 
၎ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါ။ FFM၏ mandate ကို သက္တမ္းတုိးရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရာတြင္ 
ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က၊ “mandate ကုိ သက္တမ္းတုိးေပးတာဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးနဲ႔ တည္ 
ၿငိမ္ေရးျပန္လည္ရရွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ အစိုးရရဲ႕အားထုတ္မႈေတြကို ေကာင္းက်ိဳးမေပးႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေကာင္စီသုိ႔ ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။

 ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ FFMသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခေနမ်ားဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမွ သီးျခားယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ေကာင္စီ၏ အထူးလုပ္ေဆာင္ 
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ခ်က္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ႏွစ္စဥ္သက္တမ္းတုိးမႈျပဳသည္ကုိ မွတ္သားရပါမည္။  ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားအားျဖင့္ အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး၏ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္(mandate) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန 
ကို စံုစမ္း၍ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကို တင္ျပၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈျပဳရန္ စည္းေႏွာင္မႈရွိပါသလား။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ သေဘာ႐ုုိးျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ရပါမည္။ ကုလသမဂၢခ်ာတာ အပိုဒ္ ၂(၅)တြင္ ျပဌာန္းထားသည္မွာ၊ “အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကုလ 
သမဂၢကို မည္ကဲ့သို႔ေသာ အကူအညီမ်ိဳးမဆို ခ်ာတာႏွင့္အညီေပးရမည္။” ကုလသမဂၢခ်ာတာ အပိုဒ္ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္အတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ အေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆ဝ/၂၅၁ေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္း 
ထားေသာ ကုလသမဂၢ၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔ အစည္းျဖစ္၍ ၎ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ယႏၲရားမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ အျပဳအမူအားလံုးသည္ ခ်ာတာႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

 FFM ကို ဖြဲ႕စည္းသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၃၄/၂၂သည္ ျမန္မာနုိင္ငံအား FFM ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အတိအလင္းေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ FFM ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
ဥပေဒက်င္႔သံုးရာတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ သံသယမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။

 FFM ႏွင့္ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ 
ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ “ခိုင္လံု 
ေသာ သက္ေသခံအေထာက္အထား”ကို ရရွိေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း 
လိုအပ္သလို  ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ပထမေျခလွမ္းမ်ားအျဖစ္ FFM ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသို႔ဝင္လာျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္ ဗီဇာရရွိမႈပိုမိုလြယ္ကူေစၿပီး ခရီးသြားလာမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊  မစ္ရွင္တြင္ ပါဝင္ 
ကူညီေသာလူတိုင္းကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ရန္ႏွင္းတုုန္႔ျပန္မႈတို႔ခံရျခင္းမွကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ 
ရန္ လုိအပ္ပါမည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မၾကာေသးမီ လံုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို 
ေကာင္းမြန္စြာစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သလို ေဆာင္ရြက္ရန္ဆႏၵလည္း မရွိပါ။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူ 
မ်ားကို ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလႊတ္ခြင့္ေပးထားျခင္းသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားလာေစသည္ကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားလ်က္ စြပ္စြဲထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ FFM ႏွင့္ အျပည့္အဝပူးေပါင္းေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊ သို႔မဟုတ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၊ သို႔မဟုတ္ ကုလသမဂၢလံုျခဳံေရးေကာင္စီ၌ 
ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ စြဲဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ႔က်သြားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ 
ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အေျခအေနရပ္အား တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ေကာင္စီ 
ဥကၠ႒၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ၎တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအား လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာ 
ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ 
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၇။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုုိက္နာရမည့္တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားကား အဘယ္နည္း။ 

 အသက္ရွင္သန္ပုုိင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နုိင္ငံံ့တာဝန္ဝတၱရားနွင့္ 
အညီ အစုိးရ၏အေရးႀကီးဆံုးႏွင့္ လက္ငင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္မွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အုိးအိမ္မဲ့ျဖစ္ေစၿပီး အေျခအေန 
မဲ့ျဖစ္ေစေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေစရန္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးမွ 
ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားထံ ယခုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏုိင္ငံမွထြက္ခြာရန္ွႏွင့္ ျပန္မလာနုိင္ေအာင္ တြန္း 
အားေပးလ်က္ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေစရန္ ဆင့္ဆုိခဲ့သည္။ NLD ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ 
အစုိးရသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကုိ အေလးထားကာကြယ္ေပး 
မည့္  ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္နွင့္ အျခားအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အမွန္စင္စစ္ အဆံုးသတ္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

 အသက္ရွင္သန္ပုုိင္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ရမည့္ နုိင္ငံေတာ္၏လိုုက္နာရမည့္ တာဝန္ဝတၱရား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု 
အေနျဖင့္ အစုိးရသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ လူမ်ားအားလံုးအတြက္ လူသား 
ျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈကုုိ လက္လွမ္းမီပုုိင္ခြင့္စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္္သည္။

 မိမိတုိ႔မူလေနရပ္ (ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား မျဖစ္ပြားမီ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ခဲ့သည့္ေ နရပ္)သုိ႔ ျပန္လည္လာေရာက္ရန္ 
ႀကဳိးပမ္းေနသည့္ ဒုကၡသည္အားလုံး လံုၿခံဳစြာ ဝင္ေရာက္နုိင္ေရးအတြက္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္မွာ 
အစုိးရ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားျဖင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းထားျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ 
ရွိပါက လိုက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္ရာၾကသည့္ 
ျဖစ္စဥ္တြင္ နုိင္ငံေတာ္၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိ္င္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အညီ ဒုကၡသည္အားလံုး 
လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္နွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အျပည့္အဝခံစားခြင့္ ရွိရမည္ 
(အထက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ 

 ဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာျခင္းမွာ နုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းစိစစ္အတည္ျပဳေရး ျဖစ္စဥ္ 
နွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္ႏႊယ္မႈ မရွိေစရပါ။ ယခုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ နုိင္ငံသားခံယူမႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုုကၡမ်ားမွာ ၁၉၈၂ 
နုိင္ငံသားဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ 
လ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အစုိးရအဆက္ဆက္မွ ယင္းဥပေဒကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္  ထိေရာက္စြာ 
အသံုးမခ်နုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳျခင္း မခံခဲ့ရေပ။ ယခင္ ကုလသမဂၢ 
အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည့္ ကုိဖီအာနန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာနုိင္ငံ ရခုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ လမ္း 
ညြန္ခ်က္အတုိင္း ၁၉၈၂ နုိင္ငံသားဆုိင္ရာဥပေဒကို လူသားအခ်င္းခ်င္း ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးမူဝါဒနွင့္အညီ 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ လူသားအားလံုးကုိ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္       
ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍့ 
ေနထုိင္မႈ သက္ေသခံအေထာက္အထားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ခဲြျခားမႈ မရွိေစရပါ။

 နုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း စိစစ္အတည္ျပဳေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥအားလံုးကုိ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ လမ္း 
ညႊန္မႈအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း ခ်က္ခ်င္း သတ္မွတ္ 
ရန္လုိအပ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မဲေပးခြင့္မရွိျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ 
ခြ်င္းခ်က္အနည္းငယ္မွအပ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ လူ႕အခြင့္အေရးရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 
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ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေသာလုိက္နာရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကား အဘယ္တုိ႔နည္း။

 UDHR ၏အပုိဒ္ ၁၃ (၂) ကဲ့သုိ႔ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးဒုကၡသည္ 
အပါအဝင္ လူတိုင္း မိမိတုိ႔ တုိင္းျပည္/မူလေနရပ္သုိ႔ ျပန္ခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ကုုလသမဂၢဒုုကၡသည္မ်ားဆုုိင္ရာ မဟာ 
မင္းႀကီး႐ုုံး (UNHCR)က “နုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒတြင္ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လာျခင္း” ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အဓိကမူဝါဒမွာ မည္သူမဆုိ မိမိတို႔မူလေနရာသုိ႔ ျပန္ခြင့္ရွိရမည္။ ထိုအခြင့္အေရး၏ အက်ဳိးဆက္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ 
မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ လက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အတင္းအဓမၼ ခံယူေစျခင္းမျပဳရ” ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္ႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ရရိွေရး၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုျခံဳမႈရရွိေရး၊ ဆုိးရြားစြာ 
ဆက္ဆံျခင္း မခံရေရး၊ လြတ္လပ္စြာေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္ႏွင့္ မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္ခြင့္ရရွိေရးစသည္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္လာသူမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ 
က်န္းမာေရးခံစားခြင့္၊ လူမႈဖူလံႈေရးႏွင့္ လူမႈအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား အပါအဝင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးအားလံုးကိုလည္း 
ခံစားခြင့္ရွိရမည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားဆန္႕က်င္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ လူ႕အခြင့္အေရး 
မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္္လ်က္ရွိသည္။

 လက္ရွိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈမ်ား မရပ္မခ်င္း “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာျခင္း” အပါအဝင္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုုကၡသည္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္အားလုံးမွာ က်ဳိးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ဘဲ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမ်ား ရပ္တန္႔သြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမန္မာနုိင္ငံအပါအဝင္ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားသည္ 
ဒုကၡသည္မ်ား မိမိတုိ႔မူလေနရာသို႔ ေဘးကင္းစြာျပန္သြားခြင့္ကုိ ခ်က္ခ်င္လက္ငင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိၿပီး၊ အေျခ 
အေနရပ္မ်ားသည္ ထုိဦးတည္ခ်က္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့လွ်င္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယခုပင္ လ်င္ျမန္ေသာတုန္႔ျပန္မႈမ်ားကုိ 
ေသခ်ာေစမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္စြာခ်မွတ္သင့္သည္။ 

 ဒုုကၡသည္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္အားလံုးအတြက္ UNHCR ၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါလွသည္။ 
အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္သည့္ အဆင့္မွစတင္ကာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ UNHCR သည္ ပါဝင္ပတ္သက္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ဒုုကၡသည္မ်ား၏ အခြင့္အေရးအား ေလးစားကာကြယ္ေရးကုိ ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုုိင္ငံမွျပန္လာေရးကုိ ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိျပည္တြင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏုုိင္ငံ 
ဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ကား အဘယ္နည္း။

 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က 
အစုိးရမွေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကလုပ္ငန္းသံုးရပ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ (၁) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သူမ်ားျပန္လာေရးႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုုိင္ရာကုုိ ထိေရာက္စြာ႐ုိင္းပင္းကူညီေရး (၂) ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ (၃) ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိုးတက္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ေရး 
တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

 ယခင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္္လာရာတြင္ မိမိတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာျခင္း  
ျဖစ္ရန္နွင့္ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ကုိက္ညီရန္ အထူးလုိအပ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၁၉၉၂ ႏွင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ UN-
HCR ႏွင့္ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ မတတ္သာ၍ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည့္ စုိးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနမ်ားကုိ သံုးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ကုစားမြမ္းမံမႈ အစီ 
အစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ျပန္လာျခင္းသည္ မိမိတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္းသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဲၾကသည္။

 ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္ေရးဥပေဒကုိ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏုုိင္ငံဆုုိင္ရာမူေဘာင္ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားပါသည္။

 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉  ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မွ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လာေရး ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၁၉၉၃ ခုနွစ္ ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သေဘာတူညီမႈအရ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု 
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ဆုိသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားျပန္ 
လာေရးေဆာင္ရြက္ရန္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕တစ္ခု ဖဲြ႕စည္းသြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိ 
ဘာလ သံတမန္အစည္းအေဝးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံ နုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အဘူလ္ဟာဆန္မမြတ္အလီမွ ၁၉၉၂/၉၃ 
တြင္ ခ်မွတ္ေရးဆဲြခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ လက္ေတြ႕မက်သျဖင့္ ထပ္မံျပဳျပင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့သည္။

 ျမန္မာ့အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ ဖဲြ႕စည္း 
ရန္ ေအာက္ပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား အပါအဝင္ကုိ ရည္ညႊန္းခဲ့ၾကသည္။

• ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္။

• ၁၉၉၃ ခုုႏွစ္ ေမလ ၅ရက္ တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ UNHCR တုိ႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ နားလည္သေဘာတူ 
ညီမႈ စာခြ်န္လႊာ။

• ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ႏုုိဝင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ UNHCR တုိ႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ။

• ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ 
ႏွစ္ႏုုိင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္မ်ား)။

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအနက္ ၁၉၉၂ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
တစ္ခုသာ လူထုမွရယူဖတ္႐ႈနုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၃ တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ားမွာ  
၁၉၉၂ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံထားဖြယ္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလဆန္းတြင္ က်င္းပ 
ခဲ့ေသာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္႐ံုးဝန္ႀကီး ေက်ာ္တင့္ေဆြ 
ကလည္း ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ရည္ညႊန္းခဲ့ 
သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎စာခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ လူထုမွရယူဖတ္႐ႈႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မဟုတ္ခဲ့ေပ။ 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္အတူ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ 
ႏွစ္ခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ တစ္ခုသည္ ‘လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ’ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္တစ္ခုမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ‘နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားဖြဲ႕စည္းေရး’ ႏွင့္ ဆက္စပ္ပါသည္။ 

 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားျပန္လာေရးမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈမ်ား ဆက္လက္ 
ျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိျခင္းနွင့္ ယင္းအခ်က္ကို ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ ျငင္းဆုိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ က်ဳိးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ဘဲ 
ရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕က်၍ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္လွ်က္ရွိေသာ ျပႆနာမ်ား က်န္ရွိေနေသး 
သည္။ ၁၉၉၂ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ ပူးတြဲစာခ်ဳပ္တြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေန 
ထုိင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားကဲ့သုိ႔ေသာ ျပန္လာခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရအဆက္ဆက္တြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းခံခ့ဲရသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားမွာ ထုိသုိ႔ေသာ 
တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိခဲ့သျဖင့္ ေဖာ္ျပပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ျပန္လာခြင့္ရရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ တရားဝင္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားမွာလည္း ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားထံ ဥပေဒေဘာင္ဝင္ခြင့္ 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ရဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ နုိဝင္ဘာ လ ၁၁ ရက္တြင္ UNHCR Information 
Section မွ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လာေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား သင့္ေတာ္ 
သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို UNHCR-ျမန္မာ နားလည္သေဘာတူမႈ စာခြ်န္လႊာအရ လိုအပ္သလုိ ထုတ္ေပးရမည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မရွိျခင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား 
ျပန္လာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ေသာ စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားမွာ ျပန္လာမည့္ဒုကၡသည္မ်ားျပႆနာကို ေရရွည္အတြက္ ေျဖရွင္းရန္ မလံုေလာက္ဘဲ ရွိေနသည္။ အထက္ 
တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ျပန္လာမည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးသည္ နုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္ 
အထားျပသျခင္းႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိရန္ လိုအပ္သည္။
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ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာနုိ္င္ငံ၏ အျခားတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကား အဘယ္သို႔နည္း။

 ၁၉၉၈ ခုနွစ္ ကုလသမဂၢ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈအေပၚ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ ေျပာင္း 
ဒုကၡသည္မ်ားဆုိသည္မွာ  လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေယဘုယ်ျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
အေျခအေနမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝေၾကာင့္လည္းေကာင္း လူတုိ႔၏ ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ 
လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အျမဲေနထုိင္သည့္ 
ေဒသခံတုိ႔၏ေနရာမ်ားမွ မျဖစ္မေန စြန္႔ခြာေပးရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ထြက္ေျပးရန္ အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္းခံရေသာလူမ်ား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ လူအစုအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ နုိင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ နယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းကုိ မျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကသူမ်ားဟု 
သတ္မွတ္ထားပါသည္ (အေျခခံမူ ၂)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းပုဂၢဳိလ္မ်ား (IDPs) သည္ ဒုကၡသည္မ်ား မဟုတ္ 
ၾကပါ။ 

 လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားကုိ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားနွင့္ လူတုိ႔ျပဳ 
လုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ဒုကၡသည္္တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
အားရည္ညႊန္းၿပီး နုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းထားပါသည္။ အဆုိပါ အခြင့္ 
အေရးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ တရားဝင္ႏုိင္ငံသား အဆင့္အတန္းနွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ပုဂၢဳိလ္
မ်ား ပုိင္္ဆုိင္ပါသည္။

 လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား၏ အေျခခံမူ ၂၅ သည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အေထာက္အပံ့ 
မ်ားေပးနုိင္ရန္နွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အေထာက္အပံ့အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ မတရားဆုပ္ကုိင္ထားျခင္း 
မျပဳရန္ နုိင္ငံ၏တာဝန္ဝတၱရား၊ အထူးသျဖင့္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အဆုိပါအေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ မတတ္နုိ္င္ျခင္း၊ 
သုို႔မဟုတ္ ဆႏၵမရွိေသာအခါ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ထပ္မံအတည္ျပဳ 
ထားပါသည္။

 အေျခခံမူ ၂၈ သည္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔မူလေနထုိင္ရာေနရာသုိ႔ ျပန္သြားပုိင္ခြင့္ 
နွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၄င္းအခြင့္အေရးကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရိွသည္  “ အခြင့္ 
အာဏာရွိေသာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေျခအေနမ်ားတည္ေထာင္ေပးရန္ ထုိနည္းတူ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း 
ပုဂၢဳိလ္မ်ားအား ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ၄င္းတုိ႔၏ မူလေနထုိင္ရာေနအိမ္မ်ား၊ သုိ႔မ 
ဟုတ္ ေနရာမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ နုိင္ငံ၏အျခားေနရာမ်ားတြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လည္အေျခခ်နုိ္င္ရန္ အဆုိပါနည္းလမ္း 
မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ၄င္းအာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းပုဂၢဳိလ္မ်ား ျပန္လည္ 
အေျခခ်နုိ္င္ေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ ေနရပ္ျပန္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းနုိ္င္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္သင့္ 
ပါသည္” ဟု အတည္ျပဳထားပါသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမ်ားအတြက္ အစုိးရစီမံခ်က္မ်ားသည္ 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ ကုိးကားခ်က္အပါအဝင္ ဒုကၡသည္မ်ားနွင့္ အုိးအိမ္မဲ့ပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ 
၄င္း၏တာဝန္ဝတၱရာမ်ားနွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ပါသလား။

 ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ အုိးအိမ္မဲ့ပုဂၢဳိလ္အားလုံးသည္ ၄င္းတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားနွင့္ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္္နွင့္ ၄င္းတုိ႔၏မူလေနရာမ်ားသုိ႔ ေဘးကင္း 
လုံျခဳံစြာ ျပန္နိုင္ရန္ နုိင္ငံတကာဥပေဒနွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတုိင္း  ျဖစ္သင့္ပါသည္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႕အခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ လုံေလာက္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳမႈနွင့္ တုန္႔ျပန္မႈမရွိသည့္ အစုိးရ၏ သာမန္စီမံခ်က္မ်ား 
သည္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာနုိ္င္ငံ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အတူ တစ္သမတ္တည္း မျဖစ္နုိင္ပါ။ 

 ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ လွ်င္ျမန္စြာ ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္မႈမ်ားနွင့္ တရားစီရင္မႈလုပ္ငန္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆလွ်င္ပင္ စက္တင္ဘာလအတြင္း မီဒီယာတြင္ ပထမဆုံးေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အစုိးရစီမံခ်က္ 
တစ္ခုသည္ အုိးအိမ္မဲ့႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားနွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိ္င္ငံမွ ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့သည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအား 
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လက္ခံထားရွိရန္္  ဒုကၡသည္စခန္းအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အလားအလာရွိၿပီး  ေရႊ႕ေျပာင္းခံရဖုိ႔ သင့္ေလ်ာ္ညီမွ်ေသာ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ခုိင္ခံ့ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မျဖစ္နုိင္္ပါ။ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာအဆုံးသတ္ၿပီး 
ကုစားမႈမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ယူဆထားရလင့္ကစား၊ စက္တင္ဘာလတြင္ 
မီဒီယာ၌ ကနဦးသတင္းေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းတိမ္းေရွာင္ရေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ေနရာခ်ေပးရန္အတြက္    
ဒုကၡသည္စခန္းသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္ေရာက္လာသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကုိ 
ေနရာခ်ထားေပးရန္အတြက္ အစိုးရအစီအမံတစ္ရပ္သည္ ေနရာေျပာင္းေရြ႕မႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ခိုင္မာေသာေျဖရွင္းခ်က္ ျဖစ္လာေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  မိမိတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ျပန္လာရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းရရွိသည့္ 
႐ုိဟင္ဂ်ာ မဟုတ္သူမ်ား ရွိေနၿပီး၊ ၎တုိ႔အား ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အစုိးရမွပံ့ပုိးမႈမ်ား ရရွိသည္ေသာ္လည္း၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
မ်ားမွာမူ ေနရပ္သို႔ျပန္လာရန္ တားျမစ္ခံေနရသည္ကုိ ေထာက္ဆလွ်င္ ယင္းအစီအမံႏွင့္ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္တုိ႔သည္ ခ်မွတ္ 
ၿပီးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒဆုိင္ရာခြဲျခား ဆက္ဆံမႈကင္းမဲ့ေရးမူကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ 

 အစုိးရအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ရွည္ၾကာၿပီး လက္မခံႏုိင္ေသာ ေနရာေျပာင္း 
ေရႊ႕မႈ အၾကပ္အတည္းတစ္ရပ္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာမည္ကုိ စုိးရံြ႕သျဖင့္ သက္သာေလ်ာ့ပါးမႈ ရွိေစရန္အတြက္ 
စီမံကိန္းတစ္စုံတစ္ရာကုိမွ် တင္ဆက္မႈ မျပဳခဲ့ေသးပါ။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၄ဝဝဝဝ သည္ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ေနေသာ ျပင္းထန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ 
ၾကံဳေတြ႔ေနရရာ ႏုိင္ငံေတာ္မွလုိက္နာရမည့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ 
ရၿပီး လမ္းညႊန္ခ်က္အေျခခံမူ တိတိက်က်ဆုိရေသာ္  မူ ၁၂(ခ) ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ယင္လမ္းညႊန္ခ်က္ 
အေျခခံမူတြင္ IDP မ်ားကုိ “ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရွိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း မျပဳရ။ 
ျခြင္းခ်က္က်ေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာ၍ ထုိသုိ႔ေသာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းသည္ 
လုံးဝလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ယင္းအေျခအေနရပ္မ်ားအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလထက္ ပုိ၍ 
ၾကာရွည္မႈမရွိေစရ”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အေျခအေနသည္ လမ္းညႊန္ခ်က္အေျခခံမူမ်ားရွိ မူ ၁၄ ႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈ 
မရွိပါသည္။ ယင္းအေျခခံမူတြင္ “(က) IDP တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာမိမိေန 
ထုိင္ရာကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ (ခ) အထူးသျဖင့္ IDP မ်ားတြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ အျပင္ဘက္၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခား ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ရွိသည္။”

 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဖူလုံေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးမွ ‘ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား’ (ဤအေျခအေနတြင္ 
တရားဝင္ အသုံးအႏႈန္း မဟုတ္ေသးပါ) ကုိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္၌ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ (ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕ 
စည္းခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေပၚ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ 
ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အသိေပး 
ေၾကညာခဲ့သည့္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။)၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ 
ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ 
အၾကံျပဳခ်က္အရ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ၂ဝ၁၃ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္ 
၎၏နည္းဥပေဒသ၊ ၂ဝ၁၅ သေဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
‘မီးရႈိ႕ခံရသည့္ ေျမမ်ား’ကုိ သဘာဝေဘးထိခုိက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူသည္ကုိ အေျခခံေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ် 
ခဲ့ပါသည္။ ‘ျပန္လည္ဖြံံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား’ ဟူသည္ ဥပေဒေရးရာအသုံးအႏႈန္းျဖစ္ၿပီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 
ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ မရွိေၾကာင္း မွတ္သားေစခ်င္ပါသည္။ 

 သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄ အရ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ေကာ္မတီကုိဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ ၎ကုိ ဒုတိယသမၼတဟင္နရီဗန္ထီးယူမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပုုဒ္မ ၃ တြင္ ပါဝင္ 
ေသာ ဤဥပေဒ၏ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားအား သေဘာဝေဘးကာလ ၿပီးဆုံးၿပီး 
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ေနာက္ မိမိုတို႔ေနရပ္သုိ႔ျပန္သြားကာ မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ 
ႏုိင္ရန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ယင္းဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ 
ရန္  ေသခ်ာေစရၿပီး၊ ပုုဒ္မခြဲ (င) အရ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ပုိ၍ေကာင္းေသာ ေနထုိင္မႈ 
အေျခအေနမ်ား ရရွိေစမည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမး္ေက်ာင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
စီစဥ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ယင္းဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ လမ္းညႊန္ခ်က္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ကုိက္ညီမႈရွိေနၿပီး၊ IDP မ်ား ၎တုိ႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ျပန္လည္ရရွိေစရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေလ်ာ္အစား၊ 
သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ကုစားမြမ္းမံမႈ (အထက္တြင္ ၾကည့္ပါ) ကို ရရွိေစေရးအတြက္ ကူညီေပးရမည့္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ 
တာဝန္ကုိ ျပန္လည္အတည္ျပဳေပးပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေရႊ႕ေျပာင္း
မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေစပါက အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ ထုိသုိ႔ေသာ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားကုိ လမ္းညႊန္ခ်က္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ မည္သုိ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ကုိ သိရွိရန္မွာ ခက္ခဲ 
လွေပသည္။ 

 ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ မိန္႔ခြန္း 
အရ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကုိ 
ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေပးပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွထားရွိသည့္ ကတိကဝတ္ႏွင့္ အညီေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘး 
အႏၲရာယ္ဆုုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲထားသည့္ 
ေျမယာကုိ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္သင့္ၿပီး သိမ္းယူမႈမျပဳရပါ။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုုိင္ရာ ဥပေဒ 
မ်ားအရ သေဘာဝေဘးျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေျမယာအသုံးခ်မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈအား ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ လႊြဲေျပာင္းရန္ မသတ္ 
မွတ္ထားပါ။  

 ‘မီးေလာင္ကၽြမ္းသည့္ေျမမ်ား’အား ‘သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္’ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္အရာအျဖစ္  သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 
ဆုုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ၏ နယ္ပယ္အတြင္း က်ေရာက္ႏုိင္ပါေသာ္လည္း မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈျပဳသည့္ ရာဇဝတ္မႈကုိမူ မီးရိႈ႕ 
ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ေျမယာႏွင့္ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 
သီးျခားကိစၥရပ္အျဖစ္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရပါမည္။ 

 (ဤအစီရင္ခံစာအား အစပ်ိဳးေရးသားသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ယခင္ကေနထုိင္ခဲ့သည့္ ေျမယာသုိ႔ မိမိ 
တုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခြင့္ မရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လည္အမ်ိဳးအစားခြဲျခား သတ္မွတ္မႈျပဳရန္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အား ပ့ံပုိးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အျမင့္ဆုံး GDA ရာထူးအဆင့္ကုိ ကုိင္ေဆာင္ထား 
သည့္ တင္ေမာင္ေဆြမွ ၎၏ႏုိင္ငံ့အတြင္းဝန္အျဖစ္ ေျပာဆုိခြင့္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းအစီရင္ခံမႈ ရရွိ 
ထားပါသည္။) 

၈။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ တာဝန္မ်ားမွာ မည္သည္တုိ႔ ျဖစ္မည္နည္း။

 ဒုကၡသည္မ်ား၏ ျဖစ္ရပ္သည္ ေဒသတစ္ခုလံုးကို သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ေဒသတြင္းႏွင့္ ေဒသျပင္ဘက္ရွိ   
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမွ ထြက္ 
ေျပးလာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မိမိတို႔ေဒသအတြင္း လာေရာက္ခိုလႈံမႈကို တားဆီးျခင္းမရွိဘဲ လက္ခံသင့္ပါသည္။ 
လူသားအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္ ႏိုင္ငံအားလံုးလိုက္နာရမည့္ 
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား လူသား 
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို အျပည့္အဝခြင့္ျပဳေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ဒုကၡသည္လက္ခံေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအား 
ကာကြယ္မႈေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ မိမိေနရပ္ကို အတင္းအက်ပ္ ျပန္သြားေစျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
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 မိမိေနရပ္ကို အတင္းအက်ပ္ျပန္မသြားေစျခင္းမူသည္ မိမိတုိ႔အသက္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ထိပါးၿခိမ္းေျခာက္ 
ခံရမည့္ေနရာသို႔ ဒုကၡသည္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ျပန္သြားေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အတင္းေမာင္းထုတ္ျခင္းမွ တားဆီးေပးပါ 
သည္။ မိမိေနရပ္ကို အတင္းအက်ပ္ ျပန္မသြားေစျခင္းမူသည္ ႏိုင္ငံတကာဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလား 
ေဒ့ရွ္ကဲ့သို႔ ၁၉၅၁ ဒုကၡသည္သမၼဂ၏ အဖြဲဲ႔ဝင္မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ႏိုင္ငံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အားလံုးက လိုက္နာရန္ စည္းေႏွာင္မႈရွိသည့္ ဥပေဒတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ မိမိေနရပ္ကို 
အတင္းအက်ပ္ ျပန္မသြားေစျခင္းမူသည္ မိမိတို႔၏အသက္ကို ရန္ရွာႏိုင္မည့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ နာက်င္ေစရန္ႏွိပ္ 
စက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားႀကီးေလးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚေစရန္ အျခားေသာ    
စီရင္ပုုိင္ခြင့္ အာဏာတစ္ခုအတြင္းသို႔ မအပ္ႏွံရန္တားျမစ္ထားသည့္ လုုိက္နာရမည့္ တာဝန္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဒုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ား၏ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္ပို႔မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ အၿမဲတားျမစ္ထားေသာ မိမိေနရပ္ဆီသို႔ အတင္းအက်ပ္ျပန္သြားေစျခင္းကို က်ဴးလြန္မိမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အနီးဆံုးႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၁ မွ ၾကာရွည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာ 
နယ္စပ္ေဒသရွိ ဒုကၡသည္ျပႆနာအေပၚ ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ထြက္ေျပးမႈတစ္ရပ္ကို ထပ္မံေမြးဖြားေပးလိုက္ပါ 
သည္။ ၂ဝ၁၇  ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိခ္ဟာရွီနာက ကုလသမဂၢအစည္းအေဝး 
တြင္ သူမ၏ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတင္းအက်ပ္ေမာင္းထုတ္သည္ဟုထင္ရေသာ ဒုကၡသည္ ၈ဝဝဝဝဝ ကို လက္ခံ 
ထားရေၾကာင္းႏွင့္ ထိုဒုကၡသည္မ်ားထဲမွ တစ္ဝက္ေက်ာ္သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္ ၂၅ မွ တတိယအပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 
ျပည္ဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း 
အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

 ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ရပ္တန္႔သြားသည့္အခါ မိမိေနရင္းေဒသသို႔ျပန္ပို႔မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရန္ အက်ိဳးအေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
၁၉၉ဝ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းဝန္းက်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္ပို႔ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနရင္းတိုင္းျပည္သုိ႔ 
အတင္းအက်ပ္ျပန္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ဖိအားေပးျခင္းဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားရာမွ ရရွိေသာ သင္ခန္းစာ 
မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ၁၉၉၃ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း၏ ျပႆနာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုကၡသည္မ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္ပို႔ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ဆက္လက္မေဆာင္ရြက္ခင္ 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒမူတစ္ရပ္ရွိရန္ လိုအပ္ပါမည္။ အထက္က 
ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း ဒုကၡသည္မ်ားအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီသည္လည္း ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကဲ့သုိ႔ပင္ အိႏၵိယသည္ ၁၉၅၁ ဒုကၡသည္သမဂၢ၏ အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိေနရပ္ကို 
အတင္းအက်ပ္ ျပန္မသြားေစျခင္းမူ၏ ႏိုင္ငံတကာ ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR)၊ CRC (ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္)၊ 
CEDAW (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္) အပါအဝင္ 
အျခားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစြာတိုု႔၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ 
မ်ားရွိသည္။ ယခုအခါ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမူစလင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ပို႔ရန္ 
ဥပေဒမူဝါဒတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မူစလင္မ်ားအား      
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို အတင္းအက်ပ္ျပန္ပို႔ျခင္းသည္ မိမိေနရပ္ကို အတင္း 
အက်ပ္ျပန္သြားေစျခင္းမူကို က်ဴးလြန္မိမည္ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မိမိတြင္လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 
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 ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဩစေတးလ်အပါအဝင္ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတုိ႔သည္ 
၎တို႔၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား (အျခားဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ခိုလႈံသူမ်ားကဲ့သို႔) ကို ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္ဥပေဒအရ အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ဒုကၡသည္ဆုုိင္ရာ 
ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္တို႔၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေသာ ဩစေတးလ် 
ႏိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ျပည္ဝင္ျခင္း (သေဘာတူညီခ်က္ကြန္ဗင္းရွင္း၏ အပိုဒ္ခြဲ ၃၁) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္ဒဏ္ေပး 
ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းမလုပ္ရဘဲ သူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

ကုိးကားခ်က္မ်ား

ဤရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုုတုုိတြင္ ေဆြးေႏြးထားေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား :

• ျပည္ေထာင္စုုသမၼတ ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ

• ျမန္မာ့ရာဇဝတ္က်င့္ထုုံးဥပေဒ

• ျမန္မာ့ရာဇသတ္ဥပေဒ

• ျမန္မာ့ရဲလက္စြဲ

• ၁၉၅၉ ခုုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ

• ၁၉၈၂ ခုုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံသား ဥပေဒ

• ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၇ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး 
ဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ

• ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ

• ၂ဝ၁ဝခုုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ

• ၂ဝ၁၃ခုုႏွစ္၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ

• ၂ဝ၁၄ခုုႏွစ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈတုုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ

• ၂ဝ၁၅ခုုႏွစ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တုုိက္ဖ်က္ေရးနည္းဥပေဒ

International law and standards discussed in this Note:

• 1945 Charter of the United Nations;

• 1948 Universal Declaration of Human Rights;

• 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;

• 1949 First Geneva Convention, 1949 Second Geneva Convention, 1949 Third Geneva Con-
vention, 1949 Fourth Geneva Convention.

• 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees;

• 1966 International Covenant on Civil and Political Rights;

• 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;

• 1979 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials;

• 1979 Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women;

• 1989 Convention on the Rights of the Child, and its Optional Protocol on the sale of chil-
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dren, child prostitution and child pornography;

• 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, and Transfer of Anti-Personnel 
Mines and on their Destruction (The Mine Ban Treaty);

• 1998 Rome Statute of the International Criminal Court;

• 1998 UN Guiding Principles on Internal Displacement;

• 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Memoranda involving Bangladesh and Myanmar discussed in this Note:

• 28 April 1992 Joint Statement between Bangladesh and Myanmar;

• 5 May 1993 Memorandum of Understanding between Bangladesh and the UNHCR;

• 5 November 1993 Memorandum of Understanding between Myanmar and UNHCR;

• 11 November 1993 UNHCR Memorandum on Repatriation;

• 14 January 2000 Bilateral Agreement (or agreements) between Bangladesh and Myanmar.
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