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ကို သုေတသနျပဳရာတြင္ MNHRC ၏ သတင္း

သန

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊

ရွိႏွင့္ၿပီးသား

အခ်က္အလက္မ်ား

ျဖစ္ပြားေသာ
ျပဳလုပ္ရာတြင္

အဓိက

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္

အစီရင္ခံစာတြင္

၎တုိ႔၏

MNHRC

အမည္မ်ားကို

ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ

ေစာင့္ေရွာက္သူ (Human Rights Defender -

ဥပေဒ (ေကာ္မရွင္ဥပေဒ)၊ ၎၏ မိမိကိုယ္မိမိ

HRD)

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ မီဒီယာမွ ေဖာ္ျပသည့္

အရပ္ဘက္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြက္ ေနရာ

သတင္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

က်ဥ္းေျမာင္းလာေနျခင္း အေၾကာင္းရင္းကိစၥရပ္မ်ား

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေလ့လာ စုစည္းၿပီး သံုးသပ္

အေပၚ အေလးထားလ်က္ ဦးေဆာင္ေရးသားသူမွ

တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခု အစီရင္ခံစာတြင္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ HRD မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ

ပူးတြဲေရးသားသူမ်ားအျဖစ္

ေလးႀကိမ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိး

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ

သမီး HRD တခ်ဳိ႕ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား

အမ်ဳိးသား

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္

ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ

မ်ားအား

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား

လူ႔

ပါ၀င္သူမ်ားမွာ

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

ျပဳျပင္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (Myanmar National Hu-

အလုပ္အဖြဲ႔ (CSOs Working Group on MNHRC

man Rights Commission - MNHRC) အေပၚ

Reform) ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

၎တို႔၏

႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ား၊

2

သေဘာထားမ်ား

ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

MNHRC ကို ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ သမၼတ၏ အမိန႔္

ဥပေဒ (ေကာ္မရွငဥ
္ ပေဒ) ျဖင့္ တရားဝင္ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္

အာဏာျဖင့္

အာဏာကို ျပ႒ာန္း ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။2 လက္ရွိ

တည္ေထာင္ခၿ့ဲ ပီး ၂၀၁၄

ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ မ်ဳိးသား
1

1

ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္

လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးေကာ္မရွင္

အခ်ိန္တြင္

ေကာ္မရွင္

အဖြဲ႔ဝင္

၁၀

ဦးရွိၿပီး

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း’၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔။
http://www.burmapartnership.org/2011/09/formation-of-myanmar-national-human-rights-commission/

2

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒ၊ ၂၈ မတ္ ၂၀၁၄၊ အပိုဒ္ ၃။ http://www.burmalibrary.org/

2

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ

လူ႔အခြင့္အေရး

သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ GANHRI-

ဌာနမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Global Alliance of Na-

SCA မွ ‘ခ’ အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။3

tional Human Rights Institutions’ – GANHRI)

MNHRC

၏ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ ေရးဆပ္ေကာ္မတီ

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မရသည္ကို SCA မွ

(Sub-Committee on Accreditation - SCA)

ရွင္းျပရာတြင္ MNHRC ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္

မွ

လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ ခုနစ္ခုကို ေထာက္ျပ

အရည္အေသြး

လုပ္ေဆာင္မႈခံခဲ့ရၿပီး

အမ်ဳိးသား

သတ္မွတ္မႈ

ပထမအႀကိမ္

ျဖစ္သည္။

MNHRC

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္

‘က’

အဆင့္

ခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ -

ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္း - ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္
အစိုးရပိုင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာႀကီးမားလွသည့္ စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ ကင္းလြတ္မႈကို
အာမခံေပးထားျခင္း မရွိဟု SCA က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို
သမၼတ႐ံုးမွ ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္း တင္သြင္းေပး
သည့္

ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔တြင္

ပါဝင္သူမ်ားမွာ

အမ်ားအားျဖင့္

အစုိးရ

သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ရာထူးရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤအထဲတြင္
စစ္တပ္မွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးလည္း ပါဝင္ေနသည္။ ထို႔ျပင္
အရပ္ဘက္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အလံုအေလာက္ ပါဝင္မႈ
မရွိဘဲ ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ထဲတြင္ အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားသည္
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွ ျဖစ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ခ်ဳပ္ခ်ယ္လွသည့္ ဥပေဒေၾကာင့္ အခြင့္အေရးအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း
(Civil Society Organization – CSO) အမ်ားအျပားမွာ မွတ္ပံုမတင္ထားၾကသည့္
ျပႆနာ ရွိေနပါသည္။
လူထုဆူပူမႈ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားအတြင္း
လႈပ္ရွားေနသည့္

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဌာနမ်ား

-

“အစိုးရႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊ ကြဲျပားသည့္ လူမ်ဳိးစုႏွင့္ ဘာသာေရးအစုအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ျပည္
တြင္းမၿငိမ္သက္မႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား
ေနသည့္”4 အခင္းအက်င္းေအာက္တြင္ MNHRC က ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို
က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပံုကို SCA က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (Ethnic Armed Organization – EAO) ျဖစ္သည့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (Arakan Army – AA) ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္
အၾကား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း တိုက္ပြဲျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဥပေဒမဲ့
docs23/2014-03-28-Myanmar_Human_Rights_Commission_Law-21-en.pdf
3

လူ႔အခြင့္အေရး

အားေပးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္

ႏုိင္ငံအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ဆက္စပ္

ညႇိႏႈိင္းေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္မတီ၊ ‘အရည္အေသြးသတ္မွတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္
အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား’၊

ပုဒ္မ

၂.၃၊

၁၆-၂၀

ႏိုဝင္ဘာ

၂၀၁၅၊

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/

GANHRIAccreditation/Documents/SCA%20FINAL%20REPORT%20-%20NOVEMBER%202015-English.
pdf ယခုအစီရင္ခံစာ ေရးသားခ်ိန္တြင္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးဌာနမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (GANHRI) ကို
လူ႔အခြင့္အေရး အားေပးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆက္စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး
ႏိုင္ငံတကာေကာ္မတီ (ICC) ဟုေခၚသည္။
4

Ibid.

3

သတ္ျဖတ္မႈ သတင္းအမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် ယင္းသည္ အေရး
တႀကီး ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္ရွိေနပါသည္။5
အလႊာစံုစနစ္ - MNHRC အေနျဖင့္ ေထြျပားစုံလင္သည့္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္
ျဖစ္လာေရးမွာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရးသည္
အလႊာစုံရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း SCA က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔
ေထြျပားစံုလင္ၿပီး ဘာသာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အမ်ားအျပား ဖယ္ၾကဥ္
ခံေနရခ်ိန္တြင္ ယင္းအခ်က္သည္ အခ်က္အခ်ာ က်ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိ္
MNHRC တြင္ လံုေလာက္ေသာ က်ား-မ အေရအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိေသးဘဲ
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ ဦးအနက္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးသာ ပါရွိသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ကာလအတြင္းမွာမူ
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ဝင္ လံုးဝ မရွိခဲ့ေပ။
လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးလြတ္လပ္မႈ - သမၼတ႐ံုး၏
လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွ လြတ္လပ္ေစရန္ MNHRC အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို
သီးျခား ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖင့္ ခ်ေပးသင့္သည္ဟု
SCA က အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကို ကိုင္တြယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီဟု
ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဥပေဒျဖင့္ ခ်မွတ္ထားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္
ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေရးႏွင့္

ေဒသ႐ံုးခြဲမ်ားအတြက္

ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့

မလံု

ေလာက္မႈကုိ အရပ္ဘက္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ MNHRC ကိုယ္တိုင္က
ဆက္လက္ စိုးရိမ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ခြင့္ဆံုး႐ႈံးသည့္ေနရာမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း - MNHRC သည္
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္
မေၾကညာဘဲ
ယင္းကို

ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားသို႔

သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း

ေျပာင္းလဲရန္အတြက္

မရွိသည္ကို

အၾကံျပဳ

သြားေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း
SCA

က

မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီး

တုိက္တြန္းထားပါသည္။

သို႔မွသာ

အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
၎တုိ႔ ဖံုးကြယ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး စိစစ္
စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ပိုမိုေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။6
ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း SCA က MNHRC ကို အစိုးရႏွင့္ လြတ္ကင္းစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
MNHRC
5

သည္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
ႏိုင္ငံတကာ

အားေပးတိုက္တြန္းထားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

Stephanie Nebehay, ‘U.N Investigator Reports possible Fresh War Crimes in Myanmar,’ Reuters. 3 July 2019,
available at : https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rights-un/u-n-investigator-reports-possible-freshwar-crimes-in-myanmar-idUSKCN1TX2JV
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လူ႔အခြင့္အေရး အားေပးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ဌာနမ်ား ဆက္စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး

ႏိုင္ငံတကာေကာ္မတီ၊ ‘အရည္အေသြး သတ္မွတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အၾကံျပဳ တုိက္တြန္း
ခ်က္မ်ား’။

4

လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ဥပမာအားျဖင့္ ကုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ပံုမွန္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ (Universal Periodic Review – UPR) လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ႂကြစြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း
ယင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာတြင္ “မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး” ျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ေရး ေသခ်ာေစရန္ SCA က MNHRC အား တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။7
ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ - အထူးအစီရင္ခံစာမ်ားကို သမၼတထံသာမက လႊတ္
ေတာ္သို႔လည္း တင္ျပရန္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာအားလံုးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖန္႔ခ်ိကာ
လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ေဆြးေႏြးရန္ SCA က အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းထားပါသည္။8
MNHRC သည္ ယင္းစိုးရိမ္မႈမ်ားထဲမွာ ရန္ပံုေငြ

ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သမၼတအား တိုက္တြန္းထား

ပိုမိုရရွိေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးလြတ္လပ္မႈကို ကုိင္တြယ္

သည့္

ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈ ေျခလွမ္းမ်ား

သည္။9 အရည္အေသြးသတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္

လွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အလႊာစံုစနစ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနမႈ၊ ျပည္

ႏွင့္ ပတ္သက္၍ GANHRI-SCA သို႔ စာေပးပို႔ျခင္း

တြင္းဆူပူမႈ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအေျခ

ႏွင့္ ယခင္ ANNI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္

အေနမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တုိ႔၏

ျပႆနာရပ္မ်ားမွာလည္း အေရးေပး ေဆာင္ရြက္ရ

ခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။10

အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္လည္း

ပါဝင္ပါ

အၾကံျပဳတိုက္တြန္း

မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔က ပူးတြဲေရးသား
MNHRC

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္

လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကိုိ
တက္ႂကြစြာ

စည္း႐ံုး

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက

လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၾကၿပီး

၎တို႔၏

ခဲ့သည့္

၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌

ခုႏွစ္

ANNI

အစီရင္ခံစာ၏

အခန္းက႑

မိတ္ဆက္ပြဲကို

သတင္းစာရွငး္ လင္းပြဲ

ျပဳလုပခ
္ ၿ့ဲ ပီး

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္

ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္

လည္း SCA မွ ေပးထားသည့္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္း

က်ဴးလြန္ထားသည့္

ခ်က္တခ်ဳိ႕

ေပးရန္အတြက္ ဒိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပး

ထင္ဟပ္ေနပါသည္။

ဤအထဲတြင္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၄၂

ေနသည္ဟု

ဖြဲ႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ MNHRC ျပဳျပင္

ထို႔အျပင္

ျမန္မာစစ္တပ္မွ

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို

MNHRC

ဖံုးကြယ္

အား

စြပ္စြဲခဲ့သည္။11

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား

လူ႔အခြင့္အေရး

7

Ibid.

8

Ibid.

9

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၁၄၂ ဖြဲ႔၏ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတထံ
အိတ္ဖြင့္ ေပးစာ’၊ ၂၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆၊ http://www.burmapartnership.org/2016/09/26837/

10

ANNI ၊ ျမန္မာအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔၏ ‘သက္ဆုိင္သူထံ ျပန္ပို႔ရန္’။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ https://
progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2018/10/MNHRC_Report_English_Web.pdf

‘Burma:

All

Shook Up,’ Burma Partnership, Equality Myanmar, and Smile Education and Development Foundation ၊ ၁၈
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ http://www.burmapartnership.org/wp-content/uploads/2015/09/1-Burma-FINAL-04August-2015.pdf ‘သံသယစိတ္မ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ယံုၾကည္မႈ ကပ္ဆုိက္ပံု’၊ Action
Committee for Democracy Development, Progressive Voice and Smile Education and Development Foundation ၊
၂၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ https://progressivevoicemyanmar.org/2017/11/29/suspicious-minds-the-myanmarnational-human-rights-commissions-trust-deficit/
11

Ye Mon, ‘Human Rights Commission is a shield for military violations, say CSOs,’ Frontier Myanmar, 9
October, 2018, available at: https://frontiermyanmar.net/en/human-rights-commission-is-a-shield-for-militaryviolations-say-csos.

5

“

ဆန္းစစ္ခ်က္ပါ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္လာႏိုင္ေသာ္လည္း လံုးဝ
ျပန္လည္ ေသြးသစ္ေလာင္းမႈ မလုပ္ေဆာင္ပါက
ထိုတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ထိခုိက္အလြယ္ဆံုးႏွင့္ ပစ္ပယ္အခံရဆံုး
ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား ကာကြယ္ေပးေရးကဲ့သုိ႔ေသာ
MNHRC ၏ လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္း သက္ေရာက္မႈမွာ
အကန႔္အသတ္မ်ား ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

6

ေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အလုပ္အဖြဲ႔ကို

၂၀၁၉

အမ်ားအျပားက ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။

ခုႏွစ္

အေစာပိုင္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ယခု အစီရင္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ MNHRC က အာရွ-ပစိဖိတ္ဖုိရမ္

ခံစာကို ေရးသားေနခ်ိန္တြင္ ယင္းအလုပ္ အဖြဲ႔၌

(Asia Pacific Forum - APF)၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

ျမန္မာ

ဖြဲ႔

အစီအစဥ္ (United Nations Development Pro-

ပါရွိၿပီး MNHRC ကို လြတ္လပ္၍ ထိေရာက္ေသာ

gramme - UNDP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး

ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေရးအတြက္ စည္း႐ံုး

မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (Office of the High Commis-

လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

sioner for Human Rights - OHCHR) တို႔၏

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း

၂၄

အက်ဳိးေဆာင္ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားႏွင့္အတူ မိမိကိုယ္မိမိ
စနစ္ေဟာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားအခန္း

စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။12

က႑မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္း ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္

ျခားေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အစိုးရဝန္ထမ္း ျဖစ္ျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အျခား သက္ဆုိင္သူမ်ား ျဖစ္သည့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

ေကာ္မရွင္

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ CSO မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း

အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းခဲ့သည္မွာ ၾကာႏွင့္ၿပီ

မႈမ်ား ႏွင့္ အဓိက စာရြက္ စာတမ္း မ်ား ဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔

ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေနာက္ခံ သမုိင္း

ပါဝင္ပါသည္။ အဆိုပါ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္မႈက

ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္

၎တို႔တြင္

လာမည့္

အေတြးအေခၚ

မရွိကို

ရွိ၊

လည္းေကာင္း၊

လုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္
ျပည့္မီေစသည့္

ယခင္

လူ႔အခြင့္အေရး

သံုးႏွစ္မွ

MNHRC

ငါးႏွစ္

အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊

အခ်ိန္ကာလအတြင္း

ဤ

MNHRC အေနျဖင့္ အေလးေပး လုပ္ေဆာင္္ရမည့္

အရည္အခ်င္း

‘ဦးစားေပး မဟာဗ်ဴဟာ’ ေလးခုကို ထုတ္ေဖာ္ သတ္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

မွတ္ေပးခဲ့သည္-

အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရွိ၊ မရွိကို လည္းေကာင္း HRD
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ - MNHRC အေနျဖင့္ လြတ္လပ္အမွီခိုကင္းေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္
လူ႔အခြင့္အေရးဌာန (National Human Rights Instituation – NHRI) တစ္ခုအျဖစ္ ယံုၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္ရန္။
ဝန္ထမ္း၊ ပစၥည္းကရိယာႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ား - အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ အရည္အခ်င္း
ေကာင္းႏွင့္ ျပည့္မီၿပီး လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔တည္ေထာင္ရန္။
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား - ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိေရာက္စြာ
အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ MNHRC ၏ စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္။
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ - ႏိုင္ငံ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တို႔တြင္
MNHRC

၏

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

ထိေတြ႔မႈ

ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္

အေသြးျမႇင့္တင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္။13

12

MNHRC ၊ ‘စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ’၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈။ http://www.mnhrc.org.mm/app/
uploads/2019/03/MNHRC-CA-Report-design-01-Executive-Summary-2.pdf

13

Ibid.

အရည္
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ယင္းဆန္းစစ္ခ်က္သည္ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ

မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ေကာ္မရွင္၏

ႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အသုံး

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္လာႏိုင္ေသာ္လည္း

၀င္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း MNHRC

လံုးဝ ျပန္လည္ေသြးသစ္ေလာင္းမႈ မလုပ္ေဆာင္ပါက

ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ HRD မ်ား၏ ခိုင္မာေသာ မဟာမိတ္

ထိုတိုးတက္မႈမ်ားသည္

ျဖစ္မလာေအာင္

နက္႐ႈိင္း

အလြယ္ဆံုးႏွင့္ ပစ္ပယ္အခံရဆံုး ရပ္ရြာလူထုမ်ား

ေသာ ဖြဲ႔စည္းမႈပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပုိင္းဆုိင္ရာ

အား ကာကြယ္ေပးေရးကဲ့သုိ႔ေသာ MNHRC ၏

ျပႆနာရပ္မ်ားကိုမူ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း

လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္း သက္ေရာက္မႈမွာ အကန႔္အသတ္

မရွိေပ။

မ်ား ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

တားဆီးေနသည့္

ဆန္းစစ္ခ်က္ပါ

3

အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ထိခုိက္

လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ MNHRC ၏
စြမ္းေဆာင္မႈ

MNHRC ကိုယ္၌သည္ပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္

လႈပ္ရွားမႈ

ေစာင့္ေရွာက္ေရးထက္

အားေပးျမႇင့္တင္ေရးကို

လက္လွမ္းမီမႈ အဝန္းအဝိုင္းကို တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္

ပိုမို အေလးေပးထားပါသည္။ ေကာ္မရွင္ဥပေဒမွ

ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့ပါသည္။14

ကန္႔သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း MNHRC

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ လူသံုးမ်ား

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း သံုးစြဲသူ အလြန္

အပိုင္းထက္ အခ်ိဳးအစား မမွ်တစြာ အေလးေပး

အမင္း က်ယ္ျပန္႔လွသျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္

ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ MNHRC သည္ လူသိ

ျဖန္႔ခ်ိရာ၌ အလြန္အေရးပါပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူ႔

မ်ားေသာ

အခြင့္အေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား လုပ္ႏုိင္ရန္ MNHRC

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း

တစ္ခုႏွင့္

ပိုမိုရွိလာျခင္း

အပါအဝင္

၎၏

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး

အား

အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔

အဖြဲ႔အစည္းက တုိင္ၾကားမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို

ဆက္ဆံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး MNHRC အေန

ရွင္းျပထားသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္တစ္ခုကို ျမန္မာ

ျဖင့္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို လည္းေကာင္း၊

ဘာသာျဖင့္

ျပည္သူလူထု၏ နစ္နာခံစားရမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္

MNHRC က အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။

ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း

ယင္းမွာ MNHRC လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အေပါင္း

ကို

ေျပာၾကားသည့္

လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္

အခြင့္အလမ္း ရခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ MNHRC သည္

တည္းတြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုတုိး၍

၎၏

တိုင္

လက္တြဲလုပ္ကိုင္ျခင္း အပါအဝင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္

တန္းခ်က္ အမ်ားအျပားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း

ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ကဲ့သို႔ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို အား

မရွိသည့္ အေၾကာင္းကို

ေပးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္မူ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္

လည္းေကာင္း

ရွင္းလင္း

ဘတ္ဂ်က္အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္

ရွင္းျပခြင့္ ရလာသည္။

MNHRC သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ (Facebook)ေပၚတြင္
14

သည္။

https://www.facebook.com/myanmarnhrc/ တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကူညီေပးေနသည့္

ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး

အဆုိပါ

အရပ္ဘက္

ထိုစာေစာင္အတြက္

8

MNHRC

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္

ေဆာင္ေသာ

အေပါင္းလကၡဏာ

ၾကားခ်က္ကိုမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ရန္ ျပ႒ာန္း

ေျခလွမ္းတစ္ခုမွာ

ထားသည္။17 ေကာ္မရွင္ႏွင့္ တရား႐ံုးစနစ္တို႔ အျပန္

ေနာက္ထပ္

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

အလွန္အက်ဳိးျပဳမႈကို

ျဖစ္သည္။

၎တို႔သည္

MNHRC ၏ အာဏာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္

အက်ဥ္းေထာင္ ၂၅ ခု၊ ရဲဘက္စခန္း ၂၂ ခု၊ ရဲ

ပုဒ္မ ၃၇ ကို ဥပေဒအရ ျပင္ဆင္သင့္ၿပီး သို႔မွသာ

အခ်ဳပ္ခန္း ၃၂ ခု ႏွင့္ တရား႐ံုး အခ်ဳပ္ခန္း ၃၂ ခုကို

ေကာ္မရွင္သည္ တရား႐ံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရား

စစ္ေဆးခဲ့ရာ ယင္း အေရအတြက္သည္ ယခင္

ခြင္၌ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္း စစ္

ႏွစ္မ်ားထက္

အက်ဥ္းေထာင္

ေဆးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အမႈတစ္ခုသည္ တရား႐ံုး

ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔

ေရာက္ေနသည့္အမႈ ျဖစ္ေနပါက MNHRC အေန

အၾကံျပဳ

ျဖင့္ ၎၏ လက္မ်ားကို တုပ္ေႏွာင္ထားသကဲ့သုိ႔

၂၀၁၈

ခုႏွစ္တြင္

ပိုမ်ားခဲ့သည္။15

တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္

ေပးရန္

ပတ္သက္၍

ႏိုင္ငံေရး

ျဖစ္ေနသည္ကို

အေလးေပး

ျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက

မွတ္ခ်က္ေပးထားပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု
ႏွင့္အတူ

အသိအမွတ္

အနီးကပ္ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
ယဥ္ေက်းမႈ

လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္

အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ

သက္၍ MNHRC သည္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို

စာခ်ဳပ္ (International Covenant on Econom-

ထမ္းေဆာင္ရာ၌ အဓိက အတားအဆီးတစ္ခုမွာ

ic, Social and Cultural Rights - ICESCR)

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္

ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

လက္ရွိ ေတြးေခၚမႈပံုစံမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ MNHRC

ထို႔ျပင္

စီးပြားေရး၊

လူမႈေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံအဆင့္

အစီရင္ခံစာ

တင္သြင္းရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္

သည္

မ်ားေကာ္မရွင္

Commission

ေဟာေျပာပြဲမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ဝါဒျဖန္႔ျခင္း

for Jurists - ICJ) ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔

ျဖင့္ ၎၏ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး အားေပး ျမႇငတ
့္ င္မႈ လုပင
္ န္း

အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို

(International

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

၎ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

လူ႔အခြင့္အေရး

အမႊမ္းတင္ရန္အတြက္သာ

စိတ္အားထက္သန္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေဟာ

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။16

ေျပာပြဲမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သူတို႔က ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔
MNHRC အေနျဖင့္ အားေပးျမႇင့္တင္ေရးကို အေလး

ဝင္မ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ အလြန္ပင္ ကိုက္ညီမႈ

ေပး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကာ

မရွိေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္

ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းကို

ေျပာဆုိျခင္းသာမက

အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းကုိပင္

ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ယင္း

ေဟာေျပာေနသည္ဟု

ျပန္ေျပာၾကသည္။

အခ်က္ကို

အေျခခံ ဥပေဒသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးတံုး

ပိုမိုေကာင္းမြန္

လာမည့္အခန္းမ်ားတြင္

အက်ယ္ခ်ဲ႕

ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ MNHRC

သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္

ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒမွ ျပ႒ာန္း

ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လာခဲ့သည့္ ျမန္မာ

ခ်က္တစ္ခုမွာ

စစ္တပ္၏

ပုဒ္မ

၃၇

ျဖစ္ၿပီး

ယင္းပုဒ္မက

လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား

ယင္း

ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို

ဆန္႔က်င္
အျမစ္တြယ္

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လက္ရွိ တရားခြင္ ေရာက္ေန

ခိုင္မာေစသည့္ စာတမ္းတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ စစ္

ေသာ

အမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

တပ္သည္

15

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး

မည္သည့္

တိုင္

ေကာ္မရွင္၊

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

၎ကိုယ္တိုင္ က်ဴးလြန္သည့္ ခ်ဳိး

ဒီဇင္ဘာလ

(၁၀)

ရက္ေန႔တြင္

က်ေရာက္ေသာ

ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ http://www.mnhrc.org.mm/en/statement1192018/
16

Ibid.

17

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒ၊ ၂၈ မတ္လ ၂၀၁၄၊ အပိုဒ္ ၃။

9

ေဖာက္မႈမ်ားအတြက္

၎ကိုယ္တုိင္ကသာလွ်င္

ထားပါသည္။20

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား

လူ႔အခြင့္

အဆံုးစြန္ေသာ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ယင္း အေျခခံ

အေရးေကာ္မရွင္

ဥပေဒက အာမခံေပးထားသည္။18 ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု

အရပ္ဘက္

အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခု လုပ္ေဆာင္

ရွိ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္

ရန္ တုိက္တြန္းသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္

ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး

ဌာန

ေစာင္ျဖင့္ MNHRC ၏ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ

တစ္ခု၏ သေဘာထား မျဖစ္ရပါ။ ယင္း အခ်က္က

ကိုင္တြယ္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းကို ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။21

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သူသည္ ျမန္မာစစ္တပ္

ယင္းက ျပည္သူလူထု ဖိအားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး

ျဖစ္ေနပါက MNHRC အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး

MNHRC က အမႈကို သြားေရာက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ

မ်ားကို မကာကြယ္ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္/

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္မူ

သုိ႔မဟုတ္ မကာကြယ္ မေစာင့္ေရွာက္လုိ ဟူေသာ

MNHRC သည္ စစ္တပ္၏ ေျပာဆုိမႈမ်ားကိုသာ

အရပ္ဘက္

အေမးအျမန္းမရွိ ဆက္လက္ ကိုင္စြဲခဲ့ၿပီး စစ္သား

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ေဝဖန္မႈမ်ားကို

ထင္ဟပ္ ေစပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အလုပ္အဖြဲ႔က

မ်ားကို တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစခဲ့သည္။22 ဤ
သည္မွာ စစ္တပ္က ရြာသားမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့

ဤအခ်က္ကို ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္

တမင္တကာ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟူေသာ ရြာသားမ်ား

အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡ အခင္းအက်င္းက

ႏွင့္

ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေက်းရြာ

ရွိေနသည့္ ၾကားက ျဖစ္သည္။23

တစ္ရြာမွ

ရခိုင္လူမ်ဳိး

၂၇၅

ဦးကို

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား

အစုလုိက္

အျပံဳလိုက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ ေျခာက္ဦးကို

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ MNHRC က လႊတ္ေတာ္သို႔

ျမန္မာစစ္တပ္က

အလားတူ

ပစ္ခတ္

သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။19

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ခု

MNHRC ၏ ကနဦး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္

ခဲ့ဖူးၿပီး

လူေျခာက္ဦးက စစ္သား ေသနတ္မ်ားကို လုယူ

ကၽြဲေက်ာင္းေနေသာ

ရန္ ႀကိဳးစားသျဖင့္ စစ္သားက မိမိကိုယ္ မိမိ ကာ

ျမန္မာစစ္တပ္က

ကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟူေသာ

ၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႔ရိွခဲ့

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေျပာဆုိမႈကိုသာ သံေယာင္လိုက္

သည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ဆိုသည္။24 ထုိ

18

ယင္းမွာ

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

တင္ျပ

ဇန္နဝါရီလ၌

ကခ်င္အမ်ဳိးသား

ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္

ႏွစ္ဦးကို
ကြပ္မ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ - လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား ဆန္႔က်င္ေသာရာဇဝတ္မႈ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္
- ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာ’၊ ၂၇ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၈ ၊ https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=23475&LangID=E

19

Human Rights Watch, ‘Myanmar : Deaths in Army Custody Need Independent Inquiry,’ 6 May, 2019, available
at: https://www.hrw.org/news/2019/05/06/myanmar-deaths-army-custody-need-independent-inquiry?fbclid
=IwAR039bIlxpVrCbVBzuVqiY6s4Nizrssx6j2Dg6EcEiEfAeDnmQaFUTtK8i0

20

MNHRC ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၊ ၃ ေမ ၂၀၁၉၊ https://www.facebook.com/myanmarnhrc/?epa=SEARCH_BOX

21

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အလုပ္အဖြဲ႔၊

‘ရခိုင္ရြာသားမ်ားဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ MNHRC မွ မွန္ကန္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္ျပရန္လုိ ‘၊ ၁၄ ေမ ၂၀၁၉၊
https://progressivevoicemyanmar.org/2019/05/14/mnhrc-must-take-stand-on-extrajudicial-killings-of-rakhinevillagers/
22

Wai Mar Tun, Ye Tike, and Tin Aung Khine, ‘Myanmar Human Rights Commission Backs Army’s Story of
Kyauktan Shootings,’ Radio Free Asia, 13 June 2019, available at: https://www.rfa.org/english/news/myanmar/
story-06132019170639.html

23

Ibid.

24

Lawi Weng, ‘Gov Rights Body Says Two Kachin Men Found Dead were KIA Fighters,’ The Irrawaddy, 4 June

10

အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးအနက္မွာ တစ္ဦး၏ ကိုယ္ေပၚတြင္

ကရင္အရပ္ဘက္ အဖြအ
ဲ႔ စည္းမ်ားကလည္း MNHRC

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (Kachin In-

အေနျဖင့္

dependence Army - KIA) ၏ ယူနီေဖာင္းကို

လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

ဝတ္ဆင္ေပးထားသည္။ ေဆးစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ

နည္းလွသျဖင့္ MNHRC သို႔ တုိင္ၾကားမႈ တစ္စံု

မ်ားအရ

တစ္ရာ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ။

၎တို႔မွာ

ညႇဥ္းပန္း

ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရဖြယ္

ထိေရာက္ေသာ

အေရးယူကိုင္တြယ္မႈ
အယံုအၾကည္

ရွိေသာ္လည္း MNHRC ကမူ ၎တို႔သည္ KIA
စစ္သားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲတြင္း က်ဆံုး

ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အခြင့္

သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

လက္ေတြ႔

အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ MNHRC က

ေျပာဆုိ

႐ိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ လူမ်ဳိးတစ္ခု၏ ဝိသေသလကၡဏာ

ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ၎တို႔ သည္

ကို လံုးဝ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိဘဲ ယင္းသို႔ အသိ

အရပ္သားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စားက်က္ကြင္းထဲ

အမွတ္ မျပဳေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ

ရွိေနစဥ္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေခၚေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္

အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။27 ဆိုလိုသည္

ေၾကာင္းတုိ႔ႏွင့္ ကြဲလြဲ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။25

မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အဆိုးဝါးဆံုး

ေျမျပင္တြင္

ရွင္းျပခဲ့ျခင္းမွာ

သက္ေသထြက္ဆုိသူတို႔၏

ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ထားေသာ္လည္း MNHRC က
ဤအမႈမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း

ယင္း ျပႆနာရပ္ကို လံုးဝ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မရွိဘဲ

ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းရျခင္း၏ သေကၤတပင္

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝဖန္မႈကိုပင္

ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၌

ခုခံရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ယင္းက MNHRC သည္

ကရင္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္

ႏုိင္ငံအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ တည္

ၿပီး

ရွိေနျခင္းကုိ တရားမ၀င္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ကုလသမဂၢ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး

ကာကြယ္

ျမႇင့္တင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ေစာအိုမူးသည္ ျပည္

မွ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ (In-

ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္

ternally Displaced Person - IDP) မ်ားႏွင့္ ပတ္

အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္

သက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္

ternational Fact-Finding Mission on Myan-

အကူေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀း

mar – IIFFMM) ၏ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာတြင္

တက္ရန္အတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး နယ္ေျမ

၂၀၁၇

အတြင္း

အၾကမ္းဖက္မႈ လႈိင္းလံုးႀကီးအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္

ျမန္မာစစ္တပ္မွ

သတ္ျဖတ္ျခင္းကို

ခရီးသြားေနစဥ္
ခံခဲ့ရသည္။26

ခုႏွစ္

ေပးအပ္ထားသည့္ ျမန္မာ
(Independent

ေႏွာင္းပိုင္း၌

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ

In-

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္

ယင္းကဲ့သုိ႔ ၎ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းသည္ အပစ္

စံုစမ္း

အခတ္ရပ္စဲေရးကို

လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး MNHRC ၏

ျပစ္မႈ

ခ်ဳိးေဖာက္ရာ

ေရာက္ျခင္း၊

က်ဴးလြန္သည့္စစ္သားမ်ား

ျပစ္ဒဏ္ကင္း

စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္

တရားစြဲဆုိမႈမ်ား

အခန္းက႑ ကိုလည္း ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္-

လြတ္ခြင့္ရေနျခင္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း MNHRC
အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ သို႔မဟုတ္ စံုစမ္း
စစ္ေဆးမႈ တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။
2018, available at: https://www.irrawaddy.com/news/burma/govt-rights-body-says-two-kachin-men-founddead-were-kia-fighters.html
25

Ibid.

26

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၊ ‘၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္

ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ေစာအုိမူးအား

တပ္မေတာ္ စစ္တပ္မွ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း’၊ ၁၅ ဇြန္ ၂၀၁၈၊ https://khrg.org/2018/06/18-3-nb1/karen-community-leadersaw-o-moo-was-murdered-tatmadaw-forces-hpapun-district-april
27

ဥပမာအားျဖင့္ APF ၏ ႏွစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္အစည္းအေဝး၊ ဘန္ေကာက္၊ ၃၀ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇။

11

“ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း MNHRC အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား
က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား အျပည့္အဝ လြတ္လပ္စြာ
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆုိမႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ၎၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအတြင္း က်ေရာက္ေနေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ စနစ္တက်
ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မရွိခဲ့ပါ။”28
MNHRC အေနျဖင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား

၎တုိ႔၏ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈကို ဆန္းစစ္သည့္အခါ

အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ဆုိးဝါးလွသည့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား ႐ႈတ္ခ်ရန္ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏

အကယ္၍

ဝိသေသလကၡဏာကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆို

ဝိသေသလကၡဏာကို ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္

ေနျခင္းတုိ႔က လက္ရွိ MNHRC ႏွင့္ ၎၏ လူ႔

မႈမ်ားကို

အခြင့္အေရး

ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနသည့္

အားေပးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္

ကာကြယ္

MNHRC

သည္

မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏
ႏိုင္ငံေတာ္မွ

ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို

ပံ့ပိုး

ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုသည့္ အခန္းက႑ႏွင့္ သဟ

ေပးေနပါက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္

ဇာတျဖစ္ရန္ ခက္ခဲေနပါသည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံ

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ဌာနမ်ဳိးကို ‘နည္းပညာ အေထာက္

တကာ

အကူ’ ဆက္လက္ ကူညီ ေပးခ်င္ပါမည္လား။

အသုိင္းအဝုိင္းအေနျဖင့္

4

MNHRC

ႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအဝန္းအဝုိင္း
က်ဥ္းေျမာင္းလာျခင္း

၂၀၁၈28 ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း လ

အထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၅ ဦး သာ ပါခဲ့

အနည္းငယ္အတြင္း

ဒီမိုကေရစီ

သည္။30 ႏိုင္ငံေရးအရ လူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္

အဝန္းအဝိုင္း က်ဥ္းေျမာင္းလာၿပီး HRD မ်ား အေပၚ

အက်ဥ္းခ်ျခင္း ပမာဏကို မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ

ၾကည့္ ေလ့လာေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား

ထုတ္ေဖာ္

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၏ အဆိုအရ ေထာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ေျပာဆုိခြင့္အေပၚ

ေလးစားမႈမ်ား

က်ဆင္း လာခဲ့ပါသည္။29 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလႏွင့္

တြင္းရွိေနသူ

ေမလအတြင္း

တက္ေနရသူမ်ားမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ

အက်ဥ္းသား

၂၃,၀၀၀

ေက်ာ္

ရွိေနသည္။31

တရားစြဲခံရၿပီး

႐ံုးခ်ိန္း

လြတ္ေျမာက္ေစသည့္္ ႀကီးမားေသာ အက်ဥ္းသား

၄၄၆

လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္မ်ား ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထုိ

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (National League

28

ဦး

သို႔မဟုတ္

ယင္းသည္

လက္ရွိ

ကုလသမဂၢမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးထားေသာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ အစီရင္ခံစာ၊
A/HRC/39/64, ၂၇ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၈၊ ႏွာ ၄၀၈-၄၀၉၊ https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarFFM/Pages/
ReportoftheMyanmarFFM.aspx

29

190 Myanmar Civil Society Organisations, Call from Myanmar Civil Society Organisations for World Press
Freedom Day,’ 30 April, 2019, available at: https://drive.google.com/file/d/1JXjnkM6sTTAjeKN5bVvbqBsafHQB
_2QU/view?fbclid=IwAR3tjo_TVAHt1IoeymIS_nvfyXoEspTEeY4ayKUkx3uoqamBGpCqyChZBr4

30

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ၁၆/၂၀၁၉ လြတ္ေျမာက္သူစာရင္း
၇ ေမ ၂၀၁၉၊ https://aappb.org/2019/05/presidents-amnesty-16-2019-released-list-on-may-7-2019/

31

Ibid.

12

for Democracy - NLD) ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရထဲ

၎သည္ အမ်ဳိးသားေရး အစြန္းေရာက္ဘုန္းႀကီး

တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၁၀၀ ေက်ာ္

တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဦးဝီရသူအား ေဝဖန္သည့္ ေဖ့စ္

ရွိေနသည့္ၾကားမွ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘြတ္ခ္ ေရးသားမႈေၾကာင့္္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ
တရားစြဲဆုိခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ တရားစြဲဆုိခံရ
ဆိုးဝါးစြာ

ၿပီးေနာက္ ကုိေဆြဝင္းသည္ တရားစြဲဆုိခံရသည့္

ကန္႔သတ္ခံေနရၿပီး စစ္တပ္ကို ေဝဖန္ျခင္းသာမက

အခ်ိန္မွစ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အမႈကို

NLD

ပယ္ဖ်က္သည့္အခ်ိန္အထိ တရား႐ံုးသို႔ အႀကိမ္ ၅၀

လြတ္လပ္စြာ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မွာ

ဦးေဆာင္ေသာ

အစုိးရကို

ေဝဖန္ျခင္းက

လည္း တရားစြဲဆိုခံရႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု

ေက်ာ္ သြားေရာက္ခဲ့ရသည္။34

ကုိ အားနည္းေစပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ ကမၻာ့
စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အၫႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာ

အဆုိးဆံုးျဖစ္ရပ္မွာ ထိပ္တန္း လွ်ဳိ႕ဝွက္စာရြက္စာ

32

ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္မွာ ၇ အထိ က်ဆင္းေနခဲ့သည္။

တမ္းမ်ားကို လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္

လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ႐ိုက္

ေလ့လာေနသည့္

တာသတင္းေထာက္

ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ

ေက်ာ္စိုးဦးႏွင့္

ျဖစ္ေသာ အသံအဖြဲ႔က NLD အာဏာရခ်ိန္မွစ၍

ဝလံုးတို႔

ျဖစ္သည္။

ယင္းအမႈအား

သတင္းစာဆရာမ်ား

တရားခြင္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု
တရားရင္ဆိုင္ေနရသည့္

အမႈပင္

စစ္ေဆးစဥ္

ေပၚထြက္လာသည္မွာ

အမႈေပါင္း ၄၇ မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။33

ထိုသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို

ေဝဖန္သူမ်ားကို

ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာပိုင္တို႔၏

ရာဇဝတ္မႈ

ေျမာက္ေစသည့္

ရဲမ်ားက

ေထာင္

အာဏာပိုင္မ်ား အႀကိဳက္ဆံုး လက္နက္တစ္ခုမွာ

အျမင္တြင္

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ

ျဖစ္

မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အေျခအေန

အင္တာနက္ေပၚတြင္

ကို အေၾကာက္တရား ကင္းမဲ့စြာ သတင္းေရးသား

သည္။

ပုဒ္မ

ယင္းဥပေဒသည္

လြတ္လပ္စြာ

၆၆(ဃ)

ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားၿပီး

အလြန္အမင္း

မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္

ျခင္းျဖစ္ၿပီး

၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ အမွန္တကယ္ျပစ္မႈ

အထူးသျဖင့္

ရြာသားဆယ္ဦး

အင္းဒင္ရြာ

အစုလိုက္

႐ိုဟင္ဂ်ာ

အျပံဳလိုက္

သတ္

အျခားသူမ်ားက စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအား

ျဖတ္ခံရသည့္အေၾကာင္း

လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာေပၚတြင္ ေဝဖန္ ေရးသားျခင္း

ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေရာ ျပည္တြင္းက

မ်ဳိးကို တရားစြဲဆိုရာ၌ အသံုးျပဳေနပါသည္။ အစြန္း

ပါ

ေရာက္

သည့္ၾကားမွ

အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္

အင္အားႀကီး

သတင္းေရးသားျခင္း

က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္
ယင္း

ကန္႔ကြက္ေန

သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား

ေသာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားေရး အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔

ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး တရား႐ံုးခ်ဳပ္ကလည္း

ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္

၎တို႔၏

ေရးအဖြဲ႔ (မဘသ) တို႔ကလည္း ယင္းဥပေဒကို

ပူလစ္ဇာဆု (Pulitzer Prize) ခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္း အပါ

အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆုရထားေသာ

အဝင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္

သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္

ေနာက္ဆံုးတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔၌

ကိုေဆြဝင္းမွာ

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
32

အယူခံဝင္မႈကို

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္

ပယ္ခ်ခဲ့သည္။35

သမၼတ၏

အက်ဥ္းသား

အသံအဖြဲ႔၊ ‘လက္ရွိအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ တရားစြဲဆိုခံရေသာ သတင္းေထာက္ဦးေရ’၊ ၂၃ ဧၿပီ ၂၀၁၉၊ https://www.
facebook.com/athan.foe.myanmar/photos/a.215675215658218/428936997665371/?type=3&theater

33

Ibid.

34

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း ၇၇ ဖြဲ႔၊ ‘ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ ကိုေဆြဝင္းအေပၚ အမႈစြဲဆုိခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး အသေရဖ်က္မႈ
ကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ရန္’၊ ၇ မတ္ ၂၀၁၉၊ https://progressivevoicemyanmar.org/2019/03/07/myanmarauthorities-must-drop-the-case-against-ko-swe-win-and-decriminalise-defamation/

35

Committee to Protect Journalists, ‘Myanmar Court Rejects Appeal by Reuters’ Wa Lone and Kyaw Soe Oo,’ 22
April, 2019, available at: https://cpj.org/2019/04/myanmar-court-rejects-reuters-journalists-appeal.php
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လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ထဲ ပါလာခဲ့သည္။36

အမ်ားစုမွာ

ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား

ျပည့္ႏွက္ေနသည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္
ကန္႔သတ္

လည္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ (ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ) ျဖင့္ တရားစြဲ

ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္မွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္

ခံၾကရသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ

ေဖာ္ ဆုိခြင့္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္

ယေန႔တိုင္ တရား႐ံုးခ်ိန္းမ်ား တက္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး

စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ

ၿပီးခဲ့သည့္

လအနည္းငယ္အတြင္း

တိုင္းရင္းသား

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို

အခြင့္အေရး

ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသည့္

ဖိႏွိပ္
ျမန္မာ

ကခ်င္လူငယ္

သံုးဦးမွာမူ

ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။37

ႏုိင္ငံရွိ လူငယ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လြတ္လပ္
စြာ

စုေဝးခြင့္သည္လည္း

သည္။

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္

ထုိးႏွက္ျခင္း
ေမလတြင္

ပတ္သက္သည့္

ခံေနရ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ကရင္နီျပည္နယ္၏

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ၿမိဳ႕ေတာ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား

ဆႏၵျပပြဲႏွစ္ခု

စိုက္ထူလိုသည့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

႐ုပ္တုႏွင့္

ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ တစ္ခုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီး

ပတ္သက္ၿပီး

နားၿမိဳတြင္ျဖစ္ၿပီး

ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။38 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ေနာက္တစ္ခုမွာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

လူငယ္မ်ား

စုေဝး၍

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

တြင္ ျဖစ္သည္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ လူငယ္ အမ်ား

(ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဖခင္)

မွာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

အျပား

လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ

တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး

ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး

လူဦးေရ

ငါးေထာင္ခန္႔

(၅,၀၀၀) က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွိ လက္နက္

ျမန္မာစစ္တပ္ကို ပထမဆံုး တည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦး

ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္

လည္း

ေဘးကင္း
သားခ်င္း

လံုျခံဳစြာ

ပိတ္မိေနေသာ

ထြက္လာႏိုင္ေရးႏွင့္

စာနာမႈဆုိင္ရာ

ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္

IDP မ်ား

အကူအညီမ်ား

လူ

ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည္။ ၎သည္

ပို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အစည္းမ်ားတြင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္မူ လူငယ္မ်ားက စစ္ပြဲရပ္စဲေရးကို

ဗမာဟု

ပိုမို

တုိင္းရင္းသားမွ

က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္

ေတာင္းဆိုၿပီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

လႊမ္းမိုးမႈမ်ားစြာ

သိၾကေသာ

လူဦးေရ

ျဖစ္သည္။

ၾကသည္။

ဝိေသသလကၡဏာတစ္ခု

ဆႏၵျပသူမ်ားကို

ရွိေနသည့္
အမ်ားဆံုး

ဆင္းသက္လာသူတစ္ဦးလည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔

ထိုဆႏၵျပမႈမ်ားသည္

တိုင္းရင္းသား

ျဖစ္သည့္အျပင္

NLD

စစ္တပ္ ေထာက္ခံသူ တန္ျပန္ ဆႏၵျပသမားမ်ားက

ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရ၏ ဗမာႀကီးစုိးျခယ္လွယ္ေရး

ထိပ္တိုက္ထိေတြ႔မႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ရန္စၿပီး ႏႈတ္

မူဝါဒမ်ားကို

အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊

လည္း

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္

ဆန္႔က်င္ခုခံသည့္

ျဖစ္သည္။

သေကၤတတစ္ခု

ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္

၂၀၁၈

လည္းေကာင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲမ်ားအေနျဖင့္

ခုႏွစ္

ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔ေအာင္ တစ္စံုတစ္ရာ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ တန္ျပန္

ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္

ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ႏွင့္ ပုဒ္မ

ပူးေပါင္း၍ပင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပံု ရပါ

၅၀၅(ဂ) တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ပုဒ္မ

သည္။ သို႔ျဖင့္ ယင္းဆႏၵျပပြဲႏွစ္ခုမွ လူငယ္တက္ႂကြ

၁၉ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၀ တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍

လႈပ္ရွားသူမ်ား အနည္းဆံုး ၄၇ ဦး တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ရဲမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူ

36

အလယ္ပိုင္းတြင္

စခဲ့ၿပီး

တစ္ဖန္ျပန္လည္

၂၀၁၉

ခုႏွစ္

ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ

Ye Mon, ‘Wa Lone, Kyaw Soe Oo among 6,520 Prisoners freed in Presidential Pardon,’ Frontier Myanmar, 7
May, 2019, available at: https://frontiermyanmar.net/en/wa-lone-kyaw-soe-oo-among-6520-prisoners-freedin-presidential-pardon?fbclid=IwAR294eaDnnCG6rZ6mkaxhxojMLFck11qVeWyCj7GYD2cFQUUU33MoK-n-MI

37

ေရွ႕ေျပး အသံအဖြဲ႔၊ ‘ျပည္သူလူထုလုိလားခ်က္ကို သိသင့္ၿပီ - လြတ္လပ္စြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္မ်ား၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ’၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈၊ https://progressivevoicemyanmar.org/2018/07/12/time-to-hear-our-voicesfreedom-of-assembly-and-the-youth-peace-movement-in-myanmar/

38

Progressive Voice, ‘Ethnic Struggles Face Harsh Reality on Union Day, 13 February, 2019, available at: https://
progressivevoicemyanmar.org/2019/02/13/ethnic-struggles-face-harsh-reality-on-union-day/
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မ်ားကို အင္အားသံုး၍ လူစုခြဲရာတြင္ ရာဘာက်ည္

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ

ဆန္မ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္။39

စုေဝးခြင့္

သို႔မဟုတ္

ပတ္သက္ေသာ

ထုတ္ေဖာ္

ကန္႔သတ္

ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို

လူငယ္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား

လႊမ္းျခံဳသည့္

ႏွင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ား ဦးတည္မႈမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လူမႈအဝန္းအဝိုင္း က်ဥ္းေျမာင္း

ထဲတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ ႏွစ္သစ္

လာျခင္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၫႊန္းျပေနပါသည္။

ကူးဆင္ႏႊဲ က်င္းပခ်ိန္တြင္ သံခ်ပ္ (သံခ်ပ္ဆိုသည္မွာ

အာဏာပိုင္မ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧၿပီလ ႏွစ္သစ္ကူး ႐ံုးပိတ္ရက္၌

ေျမာင္း လာေစေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္

က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္တြင္ ႐ိုးရာ

သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း၊ HRD မ်ားအား ဒုကၡ

ဓေလ့အရ ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ သေရာ္ကဗ်ာ လကၤာမ်ား

ေပး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း

ရြတ္ဆုိျခင္းျဖစ္သည္) ထိုးခဲ့သည့္ ေဒါင္း တုိ႔မ်ဳိးဆက္

အပါအဝင္ နည္းမ်ဳိးစံု က်င့္သံုးၾကသည္။ သို႔ရာ

အဖြဲ႔မွ ငါးဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး အာမခံ မရဘဲ နာမည္

တြင္ HRD မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အႀကီးမားဆံုး

ဆိုးႏွင့္ လူသိမ်ားသည့္

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ

အင္းစိန္ေထာင္သို႔ အပို႔

ျဖစ္ရပ္

ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္

ခံခဲ့ရသည္။ စစ္တပ္ကို ေဝဖန္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ

ျဖစ္ေၾကာင္း

အတြက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ

ေဖာ္ျပၾကသည္။

မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း

လူမႈအဝန္းအဝိုင္း

ရာဇဝတ္မႈျဖင့္

က်ဥ္း

တရားစြဲဆုိျခင္း

HRD မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္

ပုဒ္မ ၅၀၅(က) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ၎တို႔၏
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ တိုက္႐ိုက္

NLD

ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ

မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျပသေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဘးဖယ္

၆၆(ဃ)ႏွင့္လည္း တရားစြဲဆုိျခင္း ခံထားရပါသည္။40

က်ဥ္ခံရသူမ်ားဘက္မွ

ေနာက္ထပ္ အမႈတစ္ခုတြင္မူ ကရင္ ေျမယာအခြင့္

HRD မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ

အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေနာ္အုန္းလွမွာ အိမ္

အာဏာရွင္ဆန္သည့္

ရာစီမံကိန္းတစ္ခုေၾကာင့္

ျပေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ အႀကီးမားဆံုးအႏၲရာယ္မွာမူ

ေျမယာဆံုး႐ႈံးမႈကို

ရပ္ရြာျပည္သူမ်ား၏

ကန္႔ကြက္

ဆႏၵျပၿပီးေနာက္

ဦးေဆာင္ေသာ

စစ္တပ္အား

အစိုးရသည္

အေဝဖန္

ရပ္တည္ေပးေနသည့္
အလားအလာမ်ားကိုလည္း

ေဝဖန္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး

ဥပမာ

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။41 တက္ႂကြ

အားျဖင့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏ အမႈကို

လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ဘဝကို ခက္ခဲေစရန္ႏွင့္ အေႏွာင့္

သာဓကအျဖစ္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ဤအခင္းအက်င္း

အယွက္ျဖစ္ေစရန္

အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္

မ်ားေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ HRD မ်ားဘက္မွ

နည္းလမ္းျဖင့္ ရဲမ်ားက ေနာ္အုန္းလွအား အေႏွာင့္

လူသိရွင္ၾကား ရပ္တည္ရန္ စိတ္ဆႏၵရွိၿပီး ကိုယ္

အယွက္ ေပးခဲ့ၿပီး ၎ စတင္အဖမ္းခံရခ်ိန္မွ စ၍

တိုင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

တရား႐ံုးသို႔

ႏိုင္သည့္

အစိုးရ

ေျခာက္ႀကိမ္

ခံခဲ့ရသည္။

႐ံုးခ်ိန္း

ေခၚဆုိျခင္း

အားေကာင္းေသာ

NHRI

တစ္ရပ္

လိုအပ္ေနပါသည္။

39

Ibid.

40

The Irrawaddy, ‘Five Members of Thangyat Troupe Jailed for Criticizing the Military’.22 April, 2019,
https://www.irrawaddy.com/news/burma/five-members-of-thangyat-troupe-jailed-for-criticizing-military.
html?fbclid=IwAR2Gtm1L9hk6xUO-KuwiF2utOf-amq1gGSLDuvjqq4EtjVSS4JzDm_N8x10

41

Karen News, ‘Land Right Activist Naw Ohn Hla Arrested Over Housing Protest in Myawaddy,’ 25 April, 2019,
available at: http://karennews.org/2019/04/land-right-activist-naw-ohn-hla-arrested-over-housing-protest-inmyawaddy/
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5

ဒီမိုကေရစီေနာက္ျပန္လွည့္ျခင္းႏွင့္
အရပ္ဘက္အဝန္းအဝုိင္းက်ဥ္းက်ဳံ႕လာမႈတြင္
MNHRC ၏ အခန္းက႑

MNHRC သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအားေပးျမႇင့္တင္ရာ၌

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဝလံုးႏွင့္

ေရွ႕ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ HRD မ်ား

ေက်ာ္စိုးဦးတုိ႔အား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ တရား႐ံုးတင္ျခင္း

ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္

ျဖစ္ၿပီး

ရမည့္ အရာမ်ားကိုမူ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ လူငယ္

ေနပါေသးသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ MNHRC ၏ တံု႔ျပန္ပံု

မီးေမာင္းထုိး

ယခုအခန္းတြင္

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္

အထက္၌

အမႈႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ

ေနာက္တစ္မႈမွာ

အနည္းဆံုး

၄၇

ဦး

ကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ား
၂၀၁၇
ဝလံုးကို

ခုႏွစ္

ဒီဇင္ဘာလတြင္

ဖမ္းဆီးသြားၿပီးေနာက္

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ျဖင့္

ေက်ာ္စိုးဦးႏွင့္
MNHRC

ဥပေဒအရ တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ မရွိ”43

က

ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအျဖစ္က အထက္တြင္

“၎တို႔အား

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၇ ပါ

၎တုိ႔ ရသင့္ ရထိုက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား

ျပႆနာမ်ားကို

ျဖစ္သည့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မခံရခြင့္၊ က်န္းမာေရး

အထက္အမိန္႔အရ

ေစာင့္ ေရွာက္မႈ ခံစားခြင့္၊ မိသားစုႏွင့္ ေရွ႕ေနတို႔က

ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းဆီးျခင္းကို

ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ခြင့္မ်ား ရရွိေရး ေသခ်ာ

ျဖင့္

ေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအား”

အေၾကာင္း

တိုက္

တြန္းခဲ့သည္။42

ထင္ဟပ္ေနပါသည္။
သတင္းေထာက္

ရဲမ်ားက
ႏွစ္ဦးအား

ၾကည့္ျခင္းအား

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ား
သတင္းေရးသားမႈကို

ရပ္တန္႔ရန္

စီစဥ္ထားေသာ အမႈဆင္ျခင္း ျဖစ္ေနၿပီး အမႈစစ္
ေဆးျခင္းကလည္းတရားစီရင္ေရး

အလြန္အမင္း

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုး၌ ယင္းသတင္း

လြဲေခ်ာ္ေနသည္ကို

ေထာက္ႏွစ္ဦးအား အမႈစစ္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔အား

၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ မွန္သမွ်တြင္ အနိမ့္ဆံုး

ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္

အားျဖင့္ ၎တို႔၏ သတင္းေထာက္ အလုပ္အား

ေျမာက္

ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ ဒုတိယ

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

တစ္ေစာင္ျဖင့္

တရားဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေဖာ္ျပေနသည္။

ေထာက္ျပသင့္ၿပီး

စြဲခ်က္

“ထိုကဲ့သို႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတို႔

မ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား

စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္

42

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

ေနာက္ဆက္တြဲ

MNHRC

အမႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

MNHRC ‘သတင္းမီဒီယာသမားႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္’၊ ၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇၊ http://www.mnhrc.org.mm/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%8
4%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%8
0%AC%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B8-2-14/

43

MNHRC ‘႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတုိ႔အား္ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊’
၄ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈၊ http://www.mnhrc.org.mm/%e1%80%9b%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1
%80%ba%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8
%e1%80%91%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ba-%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80
%af%e1%80%9d%e1%80%9c/
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ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္

မွ်တေသာ

တရားစီရင္ေရး

အေပၚ

ခ်ည့္နဲ႔စြာ

ေရးသားထုတ္ျပန္ထားေသာ

အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

ေၾကာင္း ေထာက္ျပသင့္သည္။ စစ္တပ္၏ ဆိုးဝါး

ယင္းအမႈက MNHRC အတြင္း၌ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းသည့္

ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ဖြင့္ခ်သည့္

ျပႆနာမ်ား

လူႏွစ္ဦးအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ ပစ္မွတ္ထားသည္မွာ

အာဏာအရွိန္အဝါ

ေပၚလြင္ေၾကာင္း ပိမ
ု ိုျပင္းထန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္

ဦးက်ဳိးေနရဆဲ

ထပ္မံျဖည့္စြက္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း

ဝလံုးကဲ့သို႔ လူမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ကာကြယ္ေပး

ယင္း

ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဆႏၵ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လုပ္

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္

တရားမွ်တမႈ

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အလြန္အမင္း လြဲေခ်ာ္ေနျခင္း

ရွိေၾကာင္း

ထပ္ဟပ္ေနေစၿပီး

ႀကီးမားလွသည့္

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ႏွင့္

စစ္တပ္ကို

ေက်ာ္စိုးဦးႏွင့္

ကိုင္ႏုိင္စြမ္း ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

လူငယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ဆႏၵျပပြဲမ်ား
အထက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည္အ
့ တုင
ိ း္ ၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ ္

ယခု အစီရင္ခစ
ံ ာကို ျပဳစုေရးသားခ်ိနအ
္ ထိ ယင္း

ေမလ၌

အမႈမာွ

လူငယ္ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး

လႈပရ
္ ာွ းမႈတင
ြ ္

မၿပီးျပတ္ေသးပါ။

မည္သပ
႔ုိ င္ျဖစ္ေစ

အဓိက ဆႏၵျပပြဲ ႏွစခ
္ ု ပါဝင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္

တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္ တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခသ
့ဲ ည့္ HRD

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္

မ်ားကမူ

ရန္ကန
ု ၿ္ မိဳတုတ
႔ိ င
ြ ္

လူငယ္တက္ႂကြလပ
ႈ ရ
္ ာွ းသူ

ျဖစ္ပာြ းခဲက
့ ာ

ဒါဇင္ႏင
ွ ခ
့္ ်ီ၍

တရားစြဲ

လုပင
္ န္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လးုံ ၌

MNHRC

သည္ ၎တိ၏
႔ု အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ကာကြယေ
္ စာင့္

ခံခရ
့ဲ သည္။ တန္ျပန္ ဆႏၵျပသမားမ်ား၏ အၾကမ္း

ေရွာက္ရာ၌

ဖက္မက
ႈ ုိ ရင္ဆင
ုိ ရ
္ ျခင္းႏွင့္ ရဲမ်ားမွ

ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ို သ
္ ူ ျဖစ္သည္ဟု မယူဆၾကေပ။

ကာကြယ္

ထိေရာက္ေသာ

လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ား

လုပေ
္ ဆာင္မႈ တစ္စတ
ုံ စ္ရာ ရွမ
ိ ေနျခင္း တိေ
႔ု ၾကာင့္
တခ်ဳိ႕ တက္ႂကြ လႈပရ
္ ာွ းသူမ်ားက MNHRC သိ႔ု

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ HRD မ်ား

တိင
ု ခ
္ ်က္ ဖြငခ
့္ ၾ့ဲ ကသည္။ ၿငိမး္ ခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈကုိ

တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဝန္းအဝုိင္း

ေႏွာင္ယ
့ က
ွ ရ
္ န္ ႀကိဳးစားသည့္ စစ္တပ္ ေထာက္ခသ
ံ ူ

က်ဥ္းေျမာင္းက်ဳံ႕ဝင္လာသည့္ အဓိကျဖစ္ရပ္မ်ားကို

လူမက
ုိ မ
္ ်ားအေပၚ အေရးယူ ေစလုၾိ ကသည္။ တက္ႂကြ

ေဖာ္ျပထားၿပီး MNHRC သည္ ျမန္မာစစ္တပ္အား

လႈပရ
္ ာွ းသူမ်ားသည္

လူသိရွင္ၾကား

MNHRC

ႏွင့္ အႀကိမႀ္ ကိမ္

ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္း

သို႔မဟုတ္

ေတြဆ
႔ ခ
ုံ ၿ့ဲ ပီး တန္ျပန္ဆႏၵျပသမားမ်ား က်င္သ
့ းုံ သည့္

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ အေရးယူ

အၾကမ္းဖက္မႏ
ႈ င
ွ ့္ ပတ္သက္၍ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ တ
ွ တ
္ မ္းမ်ား

မႈ လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

အပါအဝင္

ယခု အစီရင္ခံစာအတြက္ အခ်က္အလက္ ေပးခဲ့

သက္ေသ

အေထာက္အထားမ်ားကို

တင္ျပ ခဲၾ့ ကသည္။ အေစာပိင
ု း္ ေတြဆ
႔ ပ
ုံ တ
ဲြ စ္ခတ
ု င
ြ ္

ၾကေသာ

ေကာ္မရွင္

မ်ားက

အဖြဝ
႔ဲ င္တစ္ဥးီ က

လူငယ္တက္ႂကြ

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
MNHRC

အား

HRD

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

စစ္တပ္ကုိ

ထုတ္ျခင္း ထက္ ပိုေသာ လုပ္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ရန္

ဆန္က
႔ ်င္ ဆႏၵျပသနည္း ဟူေသာ ေမးခြနး္ အပါအဝင္

တိုက္တြန္းထားပါသည္။ MNHRC သည္ ၎တို႔

စြပစ
္ သ
ဲြ ည္ေ
့ မးခြနး္ မ်ား

ယံုၾကည္အားကိုးႏိုင္သည့္

လႈပရ
္ ာွ းသူမ်ားအား

အဘယ္ေၾကာင့္
ေမးျမန္းခဲသ
့ ည္။

ေတြဆ
႔ ပ
ု ံ ဲြ

မဟာမိတ္တစ္ခုအျဖစ္

တခ်ဳိ႕လုပၿ္ ပီးေနာက္ MNHRC က ၎၏ ေဖ့စဘ
္ တ
ြ ခ
္ ္

ယူဆလာေစရန္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးေဟာေျပာပြဲမ်ား

စာမ်က္ႏာွ တြင္

ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္႐ံုမွ်ျဖင့္ မလုံ

သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္တစ္ေစာင္

ထုတျ္ ပန္ခရ
့ဲ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္ လက္ခရ
ံ ရွပ
ိ ႏ
ုံ င
ွ ့္ စံစ
ု မ္း

ေလာက္ဟု

စစ္ေဆးခဲပ
့ တ
ုံ က
႔ုိ ုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာက္ဆးုံ တြင္

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏

အခင္းျဖစ္ပာြ းၿပီး ရွစလ
္ အၾကာ၌ ရဲမ်ားက တန္ျပန္

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းတို႔ႏွင့္လည္း

သက္ဆိုင္

ဆႏၵျပသမားမ်ား

ေနၿပီး

ကိစၥရပ္ႏွင့္

အေပၚ

အမႈဖင
ြ ခ
့္ ေ
့ဲ သာ္လည္း

ခံစားၾကရပါသည္။

၎တို႔တြင္

ထိုအခ်က္မွာ

စဥ္းစားေတြးေခၚပံုႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရး
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ပတ္သက္၍ HRD တစ္ဦး၏ အခန္းက႑ သို႔

လုပင
္ န္းစဥ္မတ
ွ စ္ဆင့္ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ အ
ု တြက္ ေရး

မဟုတ္

သားေဖာ္ျပမႈမ်ား

အခြင့္အေရးအေျချပဳ

အရပ္ဘက္လူထု

လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို ၿ္ ပီး

HRD

အရပ္ဘက္လမ
ူ အ
ႈ ဝန္းအဝုင
ိ း္ အေပၚ

မ်ား

အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နား

ႏွင့္

လည္မႈ သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္ႏိုင္နင္းမႈ ခ်ဳိ႕တဲ့ေန

ေရာက္မႈ ရွသ
ိ ည့္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ရွငး္ လင္း

သည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္

ျပႆနာရွေ
ိ နသည့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္

သက္

ဥပေဒမ်ား

စည္း႐ံးု လႈေ
႔ံ ဆာ္ျခင္း၊

ခ်မွတခ
္ သ
့ဲ ည့္

HRD မ်ားအေပၚ လက္တျ႔ံု ပန္မမ
ႈ ်ားကို သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ

မားရကစ္ခ်္ေၾကညာခ်က္ (Marrakech Declara-

အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားထံ သတင္းေပးပိျ႔ု ခင္း၊ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ

tion) တြင္ MNHRC အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ ိွ HRD

တာဝန္ယမ
ူ ႈ တာဝန္ခမ
ံ ႈ ယႏၲရားမ်ား အပါအဝင္

မ်ားကို ပုမ
ိ ေ
ုိ ကာင္းမြနစ
္ ာြ အားေပးျမႇငတ
့္ င္ေရးႏွင့္

လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခရ
ံ သူမ်ားအတြက္ တရား

ကာကြယေ
္ ပးေရး လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ရ
္ န္ ခိင
ု မ
္ ာေသာ

မွ်တမႈ ရရွေ
ိ စေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အားေပး

ေျခလွမး္ မ်ားကို ခ်မွတေ
္ ပးထားပါသည္။44 MNHRC

ျမႇငတ
့္ င္ျခင္းမ်ား

သည္ HRD မ်ားအား ကာကြယေ
္ စာင္ေ
့ ရွာက္ျခင္းႏွင့္

အေနျဖင့္ ဤေျခလွမး္ မ်ားကို လိက
ု န
္ ာ လုပေ
္ ဆာင္

ပတ္သက္၍

လိလ
ု ်ွ င္ ေကာင္းမြနစ
္ ာြ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို မ
္ ည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈

ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္

GANHRI

က

မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္းႏွင့္

6

သုေတသန

လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။

MNHRC

နိဂံုး

လူ႔အခြင့္အေရး အားေပးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္

အစိုးရတို႔ႏွင့္

ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူေသာ MNHRC ၏ လုပ္ငန္း

ယင္း

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိခိုက္ဟန္႔တားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေနေသာ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ ျပႆနာႏွစ္ခု ရွိေနၿပီး

အေဆာက္အအံုတစ္ခုျဖစ္ေသာ

ယင္းမွာ

-

သက္

အာဏာမ်ား ဆက္လက္ ကိုင္ဆုပ္ထားရန္အတြက္

ဆိုင္ရာ

လူ႔အခြင့္အေရး

စဥ္းစားေတြးေခၚမႈႏွင့္

ပံ့ပိုးေပးရာ ေရာက္ေနပါသည္။44 ယင္း ေရြးခ်ယ္ေရး

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္

ကၽြမ္းက်င္မႈ

ခ်ိဳ႕တဲ့ေနျခင္းႏွင့္

ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ၏ အဓိက
ျဖစ္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ား

ျဖစ္သည္။

စုစည္းလိုက္ပါက

အာဏာအမ်ားဆံုး

ရွိေနသည့္

စစ္တပ္ကိုသာ

ဖြဲ႔စည္းတည္

လုပ္ငန္းစဥ္က ေဖာ္ျပေနသည္မွာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္

အသက္ေသြးေၾကာ

မ်ားသည္ HRD မ်ား အမွနတ
္ ကယ္ ရင္ဆင
ို ္ေနရသည့္

ေကာ္မရွင္ဥပေဒတြင္

ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္

လုပ္ငန္းစဥ္မွာ

လြတ္လပ္မႈ

44

ဆက္ႏႊယ္ေနျခင္းပင္

ျပႆနာမ်ား

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို နားလည္ကာ ႏိုင္ငံတြင္း လူ႔

ေရြးခ်ယ္ေရး

အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အဓိက က်ဴးလြန္ေန

မရွိဘဲ

စစ္တပ္၊

သူမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ေဝဖန္ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မည့္

အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔၊ ‘မားရကစ္ခ်္ေၾကညာစာတမ္း - အရပ္ဘက္လူမႈ
အဝန္း အဝုိင္း က်ယ္ျပန္႔လာေရးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အေလးထားၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
သူမ်ားအား အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး - ႏုိင္ငံအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑’၊
ႏုိင္ငံအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာကြန္ဖရင့္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၈၊ https://nhri.ohchr.org/
EN/ICC/InternationalConference/13IC/Background%20Information/Marrakech%20Declaration_EN_%20
12102018%20-%20FINAL.pdf
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အေျခခံေသာ

ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္ၿပီး

ေဝဖန္ဆန္းစစ္တတ္သူ

ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈရွိေသာ MNHRC က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

ပုဂၢဳိလ္မ်ား မဟုတ္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မ်ားကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း

ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအားျဖင့္လည္း

ပေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္

ေကာင္း၊

ေသာ္လည္း

လြတ္လပ္ၿပီး

လူ႔အခြင့္အေရး

စဥ္းစားေတြးေခၚမႈရွိသည့္

လူပုဂၢဳိလ္

တစ္ဦးခ်င္းစီအားျဖင့္လည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ျပည္သူအားလံုး၏

ေကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား တစ္ၿပိဳင္တည္း

အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ ၎တို႔၏

တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အခရာက်ပါသည္။ သို႔မဟုတ္

လြတ္လပ္မႈကို စေတးေနသည့္ ရဲရင့္ေသာ HRD

ပါက MNHRC သည္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသာ

မ်ားအတြက္မူ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ပိုမိုအားေကာင္း

ဆက္ထုတ္၍ လူ႔အခြင့္အေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ားသာ

ေသာ၊

ဆက္လုပ္ေနမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္ဆိုင္

ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

အထူးလိုအပ္ေနေသာ

မဟာမိတ္တစ္ရပ္

ေနရသည့္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံ ျပႆနာမ်ားကို

7

အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား

ျမန္မာအစိုးရသို႔
၁။

ေကာ္မရွင္ဥပေဒအား ေအာက္ပါအတိုင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဆိုျပဳရန္ က) MNHRC ကို ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္
အာဏာ အတိအလင္းေပးၿပီး လက္ရွိ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနယ္ေျမ
မ်ားသုိ႔ အတားအဆီးမရွိ သြားေရာက္ခြင့္ေပးရန္၊
ခ)

ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ မွတ္ပံုတင္မထားသည့္ NGO မ်ားမွ အရပ္ဘက္
လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေစေရး တိုးခ်ဲ႕သြားရန္၊

ဂ)

အလႊာစံုစနစ္ကို အာမခံႏိုင္ရန္အတြက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္
ခြဲတမ္းစနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ဥပမာအားျဖင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္း အနည္းဆံုး
သံုးပံုတစ္ပံုသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစု အသီးသီးတို႔မွ
လည္းေကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ
လည္းေကာင္း ပါဝင္လာေရး သတ္မွတ္ရန္၊

ဃ) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ထုတ္ပယ္ျခင္းအတြက္ ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ထမ္းေဆာင္
ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည့္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား
ရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ယႏၲရားစနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္၊
င)

ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ ဥပေဒနည္းလမ္းတက် လုပ္ေဆာင္ေရး၊
ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေၾကညာျခင္း စသည့္
စည္းကမ္း ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ အာမခံရန္၊
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စ)

ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔မွ
လႊတ္ေတာ္ကသာ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးကို

ေရြးခ်ယ္ေရးအပါအဝင္

သမၼတက

ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔

မေရြးခ်ယ္ဘဲ

ဖြဲ႔စည္းျခင္းအေပၚ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကို ဖယ္ရွားရန္၊
ဆ) MNHRC

အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းမ်ား

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

အမည္စာရင္း

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

တင္သြင္းေရးအတြက္

တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္

အရပ္ဘက္လူထု

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

သတ္မွတ္ခ်မွတ္ရန္၊
ဇ)

ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရး

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္

အမ်ားျပည္သူသိႏုိင္ၿပီး

ရာထူး

ေနရာမ်ားအတြက္ လူသိရွင္ၾကား ေၾကာ္ျငာျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး ေသခ်ာစြာ
လုပ္ေဆာင္ရန္၊
ဈ)

ေထာင္၊

အခ်ဳပ္၊

ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားႏွင့္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာေနရာမ်ားကို

သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္

မေၾကညာဘဲ

အသံုးအႏႈန္းမ်ား

အားလံုး ဖယ္ရွားရန္၊
ည) အကယ္၍ အမႈတစ္ခုသည္ တရား႐ံုးတစ္ခုခုေရွ႕ ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ တရား႐ံုး
တစ္ခုခုက “အၿပီးျပတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်” ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ MNHRC အေနျဖင့္ ယင္းအမႈကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးရန္၊
တ) သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္သည္ ေက်နပ္ဖြယ္မရွိပါက သို႔မဟုတ္ တံု႔ျပန္မႈ
လံုးဝမရွိပါက MNHRC အေနျဖင့္ ခိုင္မာေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္
အာဏာေပးအပ္ရန္၊
ထ) MNHRC အတြက္ ဘ႑ာေငြ လ်ာထားျခင္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး သေဘာတူညီမႈ
ရယူရန္၊
ဒ) ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေရး
အာမခံရန္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းထဲတြင္ MNHRC အတြက္
ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ထည့္သြင္းရန္၊ ႏွင့္
ဓ) MNHRC ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက်
ထုတ္ေဝေရး အာမခံရန္၊
၂။

MNHRC ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားၿပီး ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳတိုက္
တြန္းခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵ ျပသရန္၊ ႏွင့္

၃။

စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ထားရန္၊ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ေနမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ ႏွင့္
MNHRC အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ
၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီ
သည့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္။

လႊတ္ေတာ္သို႔
၁။

MNHRC ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍
လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ပံုမွန္ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈ
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အေရးေပၚ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိလာပါက
လိုအပ္သလို ေဆြးေႏြးသြားရန္၊
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၂။

ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအပါအဝင္ MNHRC ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမ်ားျပည္သူၾကားနာပြဲမ်ား
က်င္းပလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ႏွင့္

၃။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အဆိုတင္သြင္းရန္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႔
၁။

ေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ပါရီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစေရး“က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ”45 ျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္၊

၂။

ေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ပါရီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
ကို ဖိအားေပးရာတြင္ ပိုမိုတက္ႂကြစြာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပရန္၊

၃။

ႏိုင္ငံတကာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ အဓိကက်သည့္
ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ အတည္ျပဳေရးအတြက္
လႊတ္ေတာ္အား တက္ႂကြစြာ အားေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာယႏၲရားမ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

၄။

GANNHRI-SCA ကေပးေသာ အၾကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊

၅။

MNHRC ၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ NHRI မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူခ်က္မ်ား
ဥပမာအားျဖင့္ ပါရီအေျခခံမူမ်ား၊ မယ္ရီဒါေၾကညာစာတမ္း၊ မားရကစ္ခ်္ေၾကညာစာတမ္း၊ ဘဲလ္ဂရိတ္
အေျခခံမူမ်ား46 စသည္တို႔အား ေလးစားလိုက္နာေစာင့္ထိန္းေရး ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္၊

၆။

ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ေရာက္လာသည္ကို ေစာင့္ေနျခင္းထက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္
ေဆာင္ရြက္ရန္၊

၇။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲတို႔အၾကား သတင္းအခ်က္
အလက္မွ်ေဝေပးရာတြင္ တုိင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာသက္ေသမ်ားမွ လက္တံု႔ျပန္မႈ မခံရေစေရး
ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေရးႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားေရး
အာမခံရန္၊

၈။

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔
အစည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေလးစားလုိက္နာၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ေရး ေသခ်ာေစရန္ ျပည္သူလူထုဖိအားျဖင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ရန္၊

၉။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရေသာ နစ္နာသူမ်ားအား ေရရွည္ျဖစ္ေသာ စနစ္တက် အေထာက္အကူ
ေပးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္၊

၁၀။ တိုင္ၾကားမႈမ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရႈေထာင့္အခ်ဳိ႕ကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္လူမႈအသုိင္း
အဝုိင္းမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ရယူရန္၊
၁၁။ MNHRC ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အားေပးျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဘးဖယ္က်ဥ္ခံရေသာ၊ ထိရွလြယ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုႏွင့္ ဘာသာေရး
45
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မယ္ရီဒါေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Sustainable Develoment Goals)
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာ၌ NHRI မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ဘဲလ္ဂရိတ္အေျခခံမူမ်ားက NHRI မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မည္သို႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္သင့္ပံုကို ေဖာ္ျပထားသည္။
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လူနည္းစု အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအား ပညာေပးႏိုင္ရန္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္ လံုလံု
ေလာက္ေလာက္ျဖင့္ ႐ံုးခြဲမ်ား ပိုမိုဖြင့္လွစ္ရန္၊
၁၂။ ထုတ္ေဝသည့္ စာရြက္စာတမ္း အားလံုးကို ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
တတ္ႏိုင္သမွ် ဘာသာျပန္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံသို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ိေရး
အာမခံရန္၊ ႏွင့္
၁၃။ အဖြဲ႔ငယ္ေသာ အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္ရွိ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားထံ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္။

ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္အသိုင္းအဝိုင္းသို႔
၁။

အရပ္ဘက္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္၍ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအား တုိက္တြန္းအားေပးရန္၊

၂။

ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္

နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ

အေထာက္အကူေပးရာတြင္

MNHRC

အေနျဖင့္

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ ႏွင့္
၃။

MNHRC သည္ NHRI မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျခား ေၾကညာစာတမ္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားျဖစ္ေသာ
ဘဲလ္ဂရိတ္အေျခခံမူမ်ား၊

မယ္ရီဒါေၾကညာစာတမ္း၊

အီဒင္ဘာရ္ေၾကညာစာတမ္း

စသည္တို႔

အပါအဝင္ ပါရီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ အျပည့္အဝ ထိေရာက္မႈရွိလာေစေရး ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္
ေနေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အားထုတ္မႈမ်ားကို
ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္။

ထပ္မံသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္
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