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အစီရင်ခံစာသည် လူFအခွင့်အေရးေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ချက် ၄၀/၂၉ 8ှင့် အညီ တင်သွင်းြခင်း
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၁။

နိဒါန်း
၁။

လူFအခွင့်အေရးေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ချက် ၄၀/၂၉ 8ှင့် အညီ တင်သွင်းေသာ လက်ရှိ

အစီရင်ခံစာသည် ြမန်မာ8ိုင်ငံဆိုင်ရာ လူFအခွင့်အေရး အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီ၏
၂၀၁၉ ခု8ှစ် မတ်လတွင် ေကာင်စီသိုF တင်သွင်းေသာ ယခင် အစီရင်ခံစာ (A/HRC/40/68)၊
၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဇွန်လ8ှင့် စက်တင်ဘာလများတွင် ေကာင်စီသိုF 8ှuတ်ြဖင့် တင်သွင်းခဲ့သည့်

ေနာက်ဆုံး အေြခအေနများ၊ 8ှင့် ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ေအာက်တဘ
ိ% ာလ အေထွေထွ ညီလာခံသိုF
တင်သွင်းေသာ

အစီရင်ခံစာ

(A/74/342)

တိုF၏

ေနာက်ပိုင်း

ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင်

ြဖစ်ေပLတိုးတက်မQများကို လZမ်းြခuံသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် သူမ၏ လ%ပ်ပိင
% ခ
် င
ွ သ
့် က်တမ်း
မကုန်ဆုံးမီ ေနာက်ဆုံး အစီရင်ခံစာ ြဖစ်သည်။
၂။

ြမန်မာအစိုးရက အထူးကိုယ်စားလှယ်8ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မQများကို Bုတ်သိမ်း

ခဲ့ေသာ်လည်း သ?မသည် 8ိုင်ငံရှိ လူFအခွင့်အေရး ကိစPရပ်များကို ေြဖရှင်း8ိုင်ရန် ထိေတွ\

လုပ်ေဆာင်မQများကို ဆက်လက် +ကိuးပမ်းခဲ့သည်။ သ?မသည် ၂၀၂၀ ခု8ှစ် ဇ8]ဝါရီလတွင်
ြမန်မာ8ိုင်ငံသိုF

သွားေရာက်ခွင့်ေတာင်းခဲ့ေသာ်လည်း

ြငင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။

1

သိုFရာတွင်

ေတွ\ဆုံေဆွးေ8ွး8ိုင်ေရးအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို ဆက်လက် ရှာေဖွခဲ့သည်အ
့ ေနြဖင့်
သ?မသည် အစိုးရထံ ေမးခွန်းများကို ေပးပိုFခဲ့ေသာ်လည်း တုနF်ြပန်မQ ရရှိခဲ့ြခင်း မရှိပါ။2
၃။

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် ဇ8]ဝါရီလ ၁၅ ရက်မှ ၁၇ ရက်အတွင်း ထိုင်း8ိုင်ငံ8ှင့်

ဇ8]ဝါရီလ ၁၇ ရက်မှ ၂၃ ရက်အတွင်း ဘဂTလားေဒ့ရှ် 8ိုင်ငံများသိုF သွားေရာက်ခဲ့သည်။
ခရီးစဥ်ေချာေမွ\ေအာင်

ကူညီသည့်အတွက်

ေကျးဇူးတင်ပါသည်။

ထိုင်း8ိုင်ငံတွင်

လူFအခွင့်အေရးကိစPများ
ေတွ\ဆုံခဲ့သည်။

လုပ်ကိုင်ေနေသာ

ဘဂTလားေဒ့ရှ်တွင်

8ှစ်8ိုင်ငံအစိုးရများကို
ကုလသမဂb8ှင့်

သ?မသည်

အစိုးရမဟုတ်သည့်
ဒါကာ8ှင့်

သ?မသည်

သ?မက

ြမန်မာ8ိုင်ငံ

အဖွဲ\အစည်းများ8ှင့်

ေကာက်စ်ဘဇားcမိu\များ၌

အစိုးရအရာရှိများ၊ ကုလသမဂbBုံးများ8ှင့် ေတွ\ဆုံခဲ့သည်။ သ?မသည် ေကာက်စ်ဘဇားရှိ

ဒုကdသည်စခန်းများသိုF သွားေရာက်ခဲ့cပီး ဒုကdသည်များ၊ အရပ်ဘက် လ?ထအ
% ဖွဲ6အစည်းများ၊
ဒုကdသည်ေရးရာ

တုနF်ြပန်မQအတွက်

လုပ်ေဆာင်ေနေသာ

အစိုးရမဟုတ်ေသာ

အဖွဲ\အစည်းများ8ှင့် ေတွ\ဆုံခဲ့သည်။ သ?မသည် ကုလသမဂb၏ ြမန်မာ8ိုင်ငံဆိုင်ရာ 8ိုင်ငံအဆင့်
အလုပ်အဖွဲ\8ှင့် ဗီဒယ
ီ ိ% ကွန်ဖရင့် လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။
၄။

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် သ?မ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် သက်တမ်းအတွင်း

လတ်တေလာ

ေလ့လာမိသည်။

သမိုင်း၌

အြခားသူများသည်

၂၀၁၄

အေရးပါေသာ
ခု8ှစ်

အထူးသြဖင့်

သ?မ၏

အချိန်ကာလများကို

ဒီမိုကေရစီ

လုပ်ပိုင်ခွင့်

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

ြဖတ်သန်းခဲ့ရေSကာင်း

အပ်8ှင်းြခင်းခံရစဥ်က

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲေရး

8ှင့်

သူ8ှင့်

ပတ်သက်၍

+ကီးမားေသာ အေကာင်းြမင် စိတ်ထားရှိခဲ့သည်ကို ြပန်ေြပာင်း သတိရမိသည်။ (ြမန်မာ)
8ိုင်ငံအတွင်း သွားေရာက်ခွင့်ကိ%

ရLMိခဲ့cပီး အစိုးရ၊

အရပ်ဘက်

လ?ထအ
% ဖွဲ6အစည်းများ၊

ကုလသမဂb၊ 8ိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းတိုF8ှင့် ပွင့်လင်းစွာ ေြပာဆိုေဆွးေ8ွးမQများရှိခဲ့သည်။

သုံး8ှစ်တာကာလအတွင်း ရန်ကုန်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ ကရင်8ှင့် မွန်
ေဒသများသိုF
1
2

2

ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF်

ေနာက်ဆက်တွဲ ၁ ကိုHကည့်
ေနာက်ဆက်တွဲ ၂ ကိုHကည့်

သွားလာ8ိုင်ခဲ့cပီး

လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်ခံရသူများ၊
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ဖွံ\cဖိuးေရးစီမံကိန်းများေSကာင့်

သက်ေရာက်ခံရသည့်

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ရသူများ

(IDPs)၊

8ှင့်

လူထုများ၊

ေထာင်များတွင်

အပါအဝင် ကျယ်ြပနF်သည့် သက်ဆိုင်သူအမျိuးမျိuး ေတွ\ဆုံခဲ့သည်။
၅။

၂၀၁၄

ခု8ှစ်

သူမ၏

တာဝန်ကို

ြပည်တွင်း ေနရပ်စွန်Fခွာ

ထိန်းသိမ်းခံထားရသူများ

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်အခါ

ထိုစဥ်က

ကျေရာက်လာေတာ့မည့် ၂၀၁၅ ေရွးေကာက်ပွဲ8ှင့်ပတ်သက်၍ ေရွးေကာက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဥ်
ြဖစ်ေပLတိုးတက်မQ8
 ှင့် ေရွးေကာက်ပွဲ

မတိုင်မီ ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQများကို

ထည့်သွင်းရန်

ေကာင်စီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက် ၂၅/၂၆ 8ှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ၊ စွမ်းရည်ဖွံ\cဖိuးေရး
တိုးတက်မQ8ှင့် ဦးစားေပးမQအတွက် စံချိန်စံiွန်းများသတ်မှတ်ရန် ေတာင်းဆိုမQ ပါဝင်သည့်

၂၀၁၆ ခု8ှစ် မတ်လတွင် ချမှတ်ေသာ ေကာင်စီဆုံးြဖတ်ချက် ၃၁/၂၄ တိုFက သူမ၏ တာဝန်ကို
ကျယ်ြပနF်ေစခဲ့သည်။

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်

အစိုးရ8ှင့်

မjေဝခဲ့သည့်

ယခင်က

အSကံြပuချက်များအေပL အေြခခံသည့် ပူးတွဲ စံချိန်စံiွန်း သတ်မှတ်ချက်များ မူSကမ်းကို
ြပင်ဆင်ေရးဆွဲခဲ့cပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အချိန်ဇယားကို အဆိုြပuခဲ့သည်။ သူမသည်
အချိu\ေသာ စံချိန်စံiZန်းများအေပL အစိုးရ၏ ထိေတွ\လုပ်ေဆာင်မQများရှိခဲ့ေSကာင်း သတိြပuမိ

ခဲ့ေသာ်လည်း ြဖစ်ေပLတိုးတက်မQများကို အကနF်အသတ်8ှင့်သာ လုပ်ေဆာင်8ိုင်ခဲ့ေSကာင်း
ေတွ\ရှိမိသည်။

ေလးစားရန်8ှင့်

ထိုFအြပင်

ြမန်မာ8ိုင်ငံကို

ေဖာ်ေဆာင်ရန်

အSကံြပuချက်များကို

လူFအခွင့်အေရးများ

လက်ေတွ\ကျေသာ

သူမအေနြဖင့်

အေပL

နည်းလမ်းများ8ှင့်

ထပ်ေလာင်းေပးခဲ့ေသာ်လည်း

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်8ိုင်ခဲ့ေSကာင်း ေလ့လာရမိသည်။
၆။

ကာကွယ်ရန်၊

ပတ်သက်သည့်

အနည်းငယ်သာ

အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ သက်တမ်းကာလအတွင်း ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင် ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်

အတိုင်းအတာ8ှင့် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာတိုFမှာ ထပ်မံချဲ6ထင
ွ ် ေဖာ်ြပရန်ပင် မလိုအပ်ေတာ့ေချ။
၂၀၁၆

ခု8ှစ်

ေအာက်တိုဘာလအတွင်း

ရခိုင်ေြမာက်ပိုင်းတွင်

ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ

အSကမ်းဖက်မQေနာက်ပိုင်းတွင် အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် ထိုေနရာသိုF သွားေရာက်ခဲ့သည်။
ေကာက်စ်ဘဇားသိုFလည်း

သ?မသည်

စစ်ဆင်ေရးမှ

ပထမဆုံးအ+ကိမ်သွားေရာက်ခဲ့cပီး

ထွက်ေြပးလာသူများ8ှင့်

ေတွ\ဆုံခဲ့သည်။

လုံြခuံေရး

စစ်တပ်

တပ်ဖွဲ\များ၏

လက်တွင်းတွင် သူတိုF ခံစားခဲ့ရေသာ ရက်စက်Sကမ်းSကuတ်မQများကို Sကားသိခဲ့ရcပီးေနာက်
သ?မသည်

ရခိုင်တွင်

မည်သည်အ
့ ရာများ

ေကာ်မရှင်တရပ်ဖွဲ\စည်းရန်8ှင့်
အထူးအစည်းအေဝးေခLယူရန်
ဆုံးြဖတ်ချက်

၃၄/၂၂

လုံြခuံေရးတပ်ဖွဲ\များ၏

လုပ်ေဆာင်မQများအေပL
လွတ်လပ်ေသာ
ဖွဲ\စည်းခဲ့သည်။

ြဖစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို

ကချင်8ှင့်

လူFအခွင့်အေရးေကာင်စီကို

တွင်

ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင်

လက်တေလာ

လူFအခွင့်အေရး

အချက်အလက်

8ိုင်ငံတကာ

ရှမ်းြပည်နယ်များရှိ

8ှင့်

အေြခအေနများအေပL

အSကံြပuခဲ့သည်။

စွပ်စွဲခံထားရသည့်

ချိuးေဖာက်မQများ8ှင့်

အေြခအေနများ

အချက်အလက်ရှာေဖွေရး

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

စုံစမ်းေလ့လာေရးအတွက်

မစ်ရှင်ကို

ေကာင်စီက
စစ်တပ်8ှင့်
မတရား

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်

လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးကာ

လူမျိuးသုဉ်းသတ်ြဖတ်မQ

ြဖစ်8ိုင်ေချ

အေထာက်အထားများ ေတွ\ရှိခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခု8ှစ် Sသဂုတ်လ ၂၅ ရက်မှ စတင်သည့်
ရခိုင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းတွင်

ကျlးလွန်ခဲ့ေသာ

အလွန်အကmံ

အSကမ်းဖက်မQ

ထပ်မံြဖစ်ပွားcပီးေနာက် သ?မသည် လူFအခွင့်အေရးေကာင်စီအား တာဝန်ခံမQ ယ8nရားကို
ဖွဲ\စည်းတည်ေဆာက်ရန်

အSကံြပuခဲ့သည်။

ြမန်မာ8ိုင်ငံအတွက်

လွတ်လပ်ေသာ

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး ယ9Nရားကို ၂၀၁၈ ခု8ှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ချက် ၃၉/၂
ြဖင့် ဖွဲ\စည်းတည်ေထာင်ခဲ့cပီး ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဩဂုတ်လတွင် လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်

ကုလသမဂbကိုလည်း

ယင်း၏

ရခိုင်8ှင့်ပတ်သက်သည့်
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လုပ်ေဆာင်မQများအေပL

လွတ်လပ်ေသာ

စုံစမ်းစစ်ေဆးမQြပuလုပ်ရန်

ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။

၂၀၁၉ ခု8ှစ်အေစာပိုင်းတွင် Gert Rosenthal က သုံးသပ်မQ လုပ်ခဲ့သည်။
၇။

၂၀၁၇ ခု8ှစ် စက်တင်ဘာမှစ၍ ကုလသမဂb လုံြခuံေရး ေကာင်စီသည် ြမန်မာ8ိုင်ငံ8ှင့်

ပတ်သက်၍ အ+ကိမ်+ကိမ်ေဆွးေ8ွးမQများ လုပ်ခဲ့သည်၊ ၂၀၁၈ ခု8ှစ် ဧcပီလတွင် ြမန်မာ8ှင့်
ဘဂTလားေဒ့ရှ်သိုF သွားေရာက်ခဲ့cပီး ထိုသွားေရာက်မQမ
 ျားေနာက်ပိုင်းတွင် အေြခအေနအပL

ေSကညာချက်တစ်ေစာင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ သိုFရာတွင် အေြခအေနကို ေြဖရှင်းရန် အားလုံး
သေဘာတူညီမQကို

ြပသသည့်

အထူးကိုယ်စားလှယ်မှ
အေြခအေနကို
ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင်

ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရန်

စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်။

သ?မက

ညီiွတ်မQ

ရာဇဝတ်မQများ

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

လံြ% ခံ8ေရးေကာင်စမ
ီ M

9ိင
% င
် တ
ံ ကာရာဇဝတ်မမ
Q ျားဆိင
% ရ
် ာတရားSံ%းသိုF
8ိုင်ငံတကာ

မရှိေသးသည့်အေပL

လZဲေြပာင်းရန်

ကျlးလွန်ခဲ့သည်ဟု

သိုFမဟုတ်

စွပ်စွဲခံရသူများကို

တရားစီရင်ရန် 8ိုင်ငံတကာ ခုံBုံးတစ်ခုကို တည်ေထာင်ရန် 8ိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကို
ထပ်မံေတာင်းဆိုခဲ့သည်။

၂။
က။

လူ-အခွင့်အေရး အေြခအေန
ဒီမိုကေရစီ အဝန်းအဝိုင်း
၈။

၂၀၁၅

ကျင်းပခဲ့cပီး

ခု8ှစ်တွင်

အမျိuးသား

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

ြမန်မာ8ိုင်ငံသည်
ဒီမိုကေရစီ

အထင်ကရ

အဖွဲ\ချuပ်

(NLD)

ဒီမိုကေရစီ

အစိုးရသစ်လက်ေအာက်တွင်

အစိုးရ

ေရွးေကာက်ပွဲကို

တက်လာခဲ့သည်။

ကျယ်ြပန်Fပွင့်လင်းလာေသာ

ဒီမိုကေရစီ အဝန်းအဝိုင်း LMိလာမည်ဟု ေမjာ်မှန်းခဲ့ေသာ်လည်း ြဖစ်မလာေသးေပ။
၁။

အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲ

၉။

ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင်

ေနာက်ထပ်တစ်+ကိမ်

အေထွေထွ

ေရွးေကာက်ပွဲ

နီးလာြပန်cပီြဖစ်သည်။ ပွင့်လင်းြမင်သာမQ၊ အားလုံးပါဝင်မQ၊ လွတ်လပ်cပီး တရားမjတမQ
စသည့် 8ိုင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများ ြပည့်မှီေစရန် ေရွးေကာက်ပွဲအတွက် ေြဖရှင်းရမည့်
ကိစPရပ် အများအြပား ရှိေနသည်။
၁၀။

ေရွးေကာက်ပွဲ အထိ8ှင့် ေရွးေကာက်ပွဲ အတွင်းတွင် အချက်အလက်များကို လူတိုင်းက

ရှာေဖွ8ိုင်ရန်၊ ရရှိ8ိုင်ရန်8ှင့် ဘက်စုံြဖစ်ေစရန် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းေသာ ေဆွးေ8ွးြငင်းခုံမQများ

အတွက် ေနရာ ကျယ်ြပနF်လာေစရန် အထူးအားထုတ်+ကိuးပမ်းမQများ လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။
သိုFရာတွင်

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

ေတာင်းဆိုေသာ်လည်း
ဖွဲ\စည်းခွင့်တိုFကို

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQလုပ်ရန်

လွတ်လပ်စွာ

စိုးမိုးေသာ

ထုတ်ေဖာ်ခွင့်၊

ဥပေဒမူေဘာင်များမှာ

အ+ကိမ်+ကိမ်

စုBုံးခွင့်8ှင့်

အသင်းအပင်း

8ိုင်ငံတကာ

စံချိန်စံiZန်း8ှင့်

ကိုက်ညီမQမရှိပဲ ဆက်လက်ရှိေနcပီး လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ခွင့်ကို ပိတ်ဆိုFေနဆဲြဖစ်သည်။
တရားဝင်

ထုတ်ေဖာ်ခွင့်8ှင့်

ဒီမိုကေရစီ

လQပ်ရှားမQများကို

ရာဇဝတ်မQ

ြပuထားေသာ

ဥပေဒများေအာက်တွင် သတင်းသမားများ၊ လQပ်ရှားတက်Sကွသူများ၊ 8ှင့် အြခားသူများမှာ

ဆက်လက်cပီး အေရးယူခံေနရသည်၊ အြပစ်ေပးခံေနSကရသည်။ ထိုFအြပင် ၂၀၁၃ ခု8ှစ်
ဆက်သွယ်ေရး

ဥပေဒ၏

ပုဒ်မ

၇၇

ေအာက်တွင်

အမိနF်ထုတ်ြပန်ချက်အရ

ရခိုင်8ှင့်

ချင်းြပည်နယ်များရှိ cမိu\နယ် ကိုးခုတွင် မိုဘိုင်းအင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မQများကို လုံးဝ
ရပ်ဆိုင်းထားြခင်းြဖင့်

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်

အခွင့်အေရးများ

ရပိုင်ခွင့်ကို

ဤသတ်မှတ်ြပဌာန်းချက်အား

8ိုင်ငံ၏

ထိခိုက်ေစသည်။

အြခားေနရာများတွင်

သတင်းအချက်အလက် 8ှင့် လူထု ေဆွးေ8ွးချက်များကို ဖိ8ှိပ်ရန် အသုံးြပuလာမည်ကို
4
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စိုးရိမ်သည်။

ဥပေဒမူေဘာင်ကို

မတရားအသင်း

အက်ဥပေဒ၊

အထူးသြဖင့်
၂၀၁၁

ဆက်သွယ်ေရး

ခု8ှစ်

cငိမ်းချမ်းစွာ

၁၉၀၈

ဥပေဒ၊

စုေဝးခွင့်8ှင့်

ခု8ှစ်

cငိမ်းချမ်းစွာ

စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ ၁၉၈၂ ခု8ှစ် 8ိုင်ငံသား ဥပေဒ8ှင့် ရာဇသတ် ဥပေဒများမှ
ပုဒ်မများအား အေရးေပLလိုအပ်ချက်အေနြဖင့် ြပင်ဆင်ရမည်။
၁၁။

ေရွးေကာက်ပွဲကာလအတွင်းတွင်

ခု8ှစ်

8ိုင်ငံေရး

ြပည်သူအားလုံးသည်

သူတိုF၏

ပါဝင်ပိုင်ခွင့်၊

အေရွးချယ်ခံပိုင်ခွင့်8ှင့် မဲေပးပိုင်ခွင့် တိုFကို ကျင့်သုံးခွင့် ရှိရန် အလွန်အေရး+ကီးသည်။ ၂၀၁၀
ပါတီများ

8ိုင်ငံေရးပါတီဖွဲ\စည်းခွင့်ရှိcပီး
ြပuြခင်းခံရသူများသည်သာ

မှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပေဒအရ
8ိုင်ငံသား

8ိုင်ငံေရး

8ိုင်ငံသား

အြပည့်ြဖစ်သူများသာ

အြပည့်ြဖစ်သူများ8ှင့်

ပါတီဝင်

ြဖစ်ခွင့်ကို

8ိုင်ငံသား

ေပးထားသည်။

ခွဲြခားဆက်ဆံမQရှိေသာ 8ိုင်ငံသားြဖစ်မQဥ
 ပေဒ8ှင့် ယင်းအေပL တရားလက်မဲ့ ကျင့်သုံးမQများ၏
ရလာဒ်အြဖစ် ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ ဥပေဒသည် 8ိုင်ငံသားြဖစ်မQဆိုင်ရာ အေထာက်အထားများ
ရရှိရန်

မလိုအပ်ေသာ

လူနည်းစုအဖွဲ\ဝင်များ
ယင်းတိုFသည်

အခက်အခဲများ

အထူးသြဖင့်

Bိုဟင်ဂျာများ၏

Sကuံရသည့်

မွတ်စလင်များအေပL

လွတ်လပ်စွာ

ဘာသာေရး8ှင့်

သက်ေရာက်မQများ

အသင်းအပင်းဖွဲ\စည်းခွင့်8ှင့်

ပါဝင်ခွင့်များကို အြပင်းထန်ဆုံး သက်ေရာက်မQ ြဖစ်ေစသည်။
၁၂။

လူမျိuးစု

ရှိသည်။

8ိုင်ငံေရး

Bိုဟင်ဂျာ အများစုမှာ ၂၀၁၅ ေရွးေကာက်ပွဲ မတိုင်မီကပင် မဲေပးပိုင်ခွင့် မရှိပဲ

ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင် ကျန်ရှိေနသူများမှာလည်း ယခု8ှစ် ေရွးေကာက်ပွဲ မတိုင်မီတွင် အများစုမှာ
မဲေပးပိုင်ခွင့်

မရှိပဲ

ရှိေနသည်။

ြမန်မာ8ိုင်ငံနယ်စပ်အြပင်ဘက်တွင်

ဒုကdသည်

တစ်သန်းေကျာ်မှာ ေရွးေကာက်ပွဲတွင် ပါ၀င်ခွင့် မရှိပဲ ရှိေနသည်။ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား
သက်ဆိုင်သူများက ပဋိပကd သက်ေရာက်မQ ဧရိယာများ အထူးသြဖင့် ရခိုင်8ှင့် ချင်းြပည်နယ်

ေတာင်ပိုင်း၊ 8ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းတိုFတွင် မဲေပး8ိုင်မည့် အေြခအေန ရှိမရှိ8ှင့်
ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ေSကာင်း အ+ကိမ်+ကိမ် အသိေပးခဲ့cပီး ယင်းသည် တိုင်းရင်းသား8ှင့်
ဘာသာေရး လူနည်းစုများအား အချိuးမမjစွာ သက်ေရာက်ေစလိမ့်မည် ဟု ေြပာဆိုSကသည်။
အစိုးရအေနြဖင့်

အခွင့်အေရးများကို

ြပည်သူလူထု၏

+ကီးမားေသာ

အစိတ်အပိုင်းအား

8ိုင်ငံေရး

ဆက်လက်ြငင်းဆို၍ မရ8ိုင်ေပ။ မဲေပးပိုင်ခွင့်8ှင့် အားလုံးအတွက်

ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်ေစရန်

ဥပေဒမူေဘာင်ကို

ြပင်ဆင်ရမည်ြဖစ်cပီး

8ိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင်

မဲBုံများ ဖွင့်လှစ်8ိုင်ရန် အာမခံရမည်။ ေနရာ တစ်စုံတစ်ခုတွင် လုံြခuံေရး စိုးရိမ်မQ ရှိပါက
လူတစ်ဦးချင်း မဲေပးသည့် တြခားနည်းကို ြဖစ်ေစရှာေဖွ၍ မဲဆ8tရှင်များအားလုံး သူတိုF၏
မဲကို

ထည့်ခွင့်ရေစရန်

လွတ်လပ်ေသာ

အာမခံချက်ေပးရမည်။

ေဒသခံ8ှင့်

ေရွးေကာက်ပွဲအတွင်းတွင်

8ိုင်ငံတကာ

မဲBုံများကို

ေစာင့်Sကည့်ေလ့လာသူများ8ှင့်

မီဒီယာများအားဖွင့်လှစ်ထားေပးcပီး လွတ်လပ်ေသာ၊ ယုံSကည်8ိုင်ေလာက်ေသာ၊ မjတေသာ
8ှင့် cငိမ်းချမ်းေသာ မဲBုံများ ြဖစ်ေစရန် အာမခံချက် ေပးရမည်။
၂။

အမုန်းစကား၊ အမျိuးသားေရးဝါဒ8ှင့် အများ+ကိuက်ဝါဒ

၁၃။

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်

ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF်8ှင့်

ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင်

အ+ကီးအကျယ်

အထူးသြဖင့်

လူမQ

စိုးရိမ်ဖွယ်ြဖစ်ေနလျက်

မီဒီယာများတွင်
ရှိေနေသးေသာ

အSကမ်းဖက်မQ၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမQ၊ 8ှင့် အမုန်းစကားများ ကို လQံေဆာ်သည့် ေြပာစကားများ
ကိစPအေပL

အ+ကိမ်+ကိမ်

ဆနF်ကျင်BQတ်ချရန်မှာ

သတိေပးခဲ့cပီး

အစိုးရ၏

ြဖစ်သည်။

တာဝန်ြဖစ်ေသာ်လည်း

ဤအမုန်းစကားများကို

ထိုသိုF

လုပ်ေဆာင်ေနြခင်း

မရှိေသးေပ။ Facebook တွင် မှားယွင်းမQမရှိေသာ ေဖာ်ြပချက်များကို လZမ်းြခuံသိမ်းကျuံး
တားြမစ်မQ8ှင့်

အလိုအေလျာက်

ြဖuတ်ချမQများကို

အသုံးြပuြခင်းြဖင့်

အလွန်အကmံ
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ထိန်းချuပ်မQများ

လုပ်ေဆာင်ေနေSကာင်း

အထူးကိုယ်စားလှယ်အား

အသိေပးချက်များ

ဆက်လက်ရရှိေနသည်။ သိုFရာတွင် တချိန်တည်းမှာပင် အSကမ်းဖက်မQ၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမQ8ှင့်
အမုန်းစကား လQံ\ေဆာ်မQြဖစ်ရပ်များ အွန်လိုင်းတွင် ထိန်းချuပ်မQ အားနည်းေသာ ြဖစ်ရပ်များ
ရှိေနေSကာင်း အစီရင်ခံမQများ ရှိေနသည်။ “အမုန်းစကား ဆနF်ကျင်မQ ဥပေဒ” မူSကမ်းကို

ြပဌာန်းရန် ြပည်ထဲေရး ဝန်+ကီးဌာနက ဦးစားေပးထားေSကာင်းလည်း သတင်းရရှိထားသည်။
ကျယ်ြပန်Fလွန်းစွာ
နည်းလမ်းအြဖစ်

အဓိပvာယ်ဖွင့်ဆိုထားေသာ

ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်း8ှင့်

”အမုန်းစကား”

ကို

ရာဇဝတ်ေSကာင်းဆိုင်ရာ

ေြဖရှင်းရန်

အြပစ်ေပး

အေရးယူမQများအေပL မှီတည်ထားြခင်းအားြဖင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ခွင့်ကို ဥပေဒက
ေနာက်ထပ် ကနF်သတ်မQ ြပuမည်ကို သ?မက စိုးရိမ်သည်။ ဤချဥ်းကပ်မQသည် 8ိုင်ငံတကာ
လူFအခွင့်အေရး ဥပေဒများ8ှင့် ကိုက်ညီြခင်းမရှိေပ။ ထိုအစား အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်

ခွဲြခားဆက်ဆံမQ၊ ရန်လိုမQ သိုFမဟုတ် အSကမ်းဖက်မQတ
 ိုFအား လQံ\ေဆာ်ြခင်းကို ြဖစ်ေစေသာ
8ိုင်ငံသားြဖစ်မQ၊ လူမျိuးေရး သိုFမဟုတ် ဘာသာေရး ဆိုင်ရာ အမုန်းပွားမQများကို တားြမစ်သည့်
Rabat လုပ်ငန်းအစီအစဥ်8ှင့် အညီ ခွဲြခားဆက်ဆံမQ ဆနF်ကျင်ေရး ဥပေဒကို ြပဌာန်းရန်
အပါအ၀င်

ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF်

ထပ်မံေတာင်းဆိုလိုက်သည်။
၁၄။

အမျိuးသားေရး၊

အေရးယူေဆာင်ရွက်မQများ

အစွန်းေရာက်မQ8ှင့်

အများ+ကိuက်

ြပuလုပ်ရန်

ဝါဒ

အစိုးရအား

အေြခြပu ေြပာဆိုမQများ

ြမင့်တက်လာြခင်းသည် လူFအခွင့်အေရး8ှင့် တိုက်Bိုက်ဆန်Fကျင်ေနcပီး လူမျိuးစု8ှင့် ဘာသာေရး
လူနည်းစုများ အေနြဖင့် ထိုေြပာဆိုမQမ
 ျားက ၎င်းတိုFအေပL အSကမ်းဖက်မQ၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမQ၊
8ှင့်

အမုန်းတရားများ

ထိုေြပာဆိုချက်များသည်

တက်SကွလQပ်ရှားသူများကို

ဆင်ဆာတည်းြဖတ်ြခင်းကို

ေသွးထိုးလQံေဆာ်လာမည်ကို

အရပ်ဘက်

လူထု

တcပိuင်တည်း

အဖွဲ\အစည်းများ8ှင့်

cခိမ်းေြခာက်လျက်ရှိေနcပီး

ြဖစ်ေစသည်။

စိုးရိမ်မိသည်။

အစိုးရအေနြဖင့်

သူတိုFအား

လူFအခွင့်အေရး

မိမိဘာသာ

ထိုေြပာဆိုချက်များအား

လူသိရှင်Sကား ဆနF်ကျင်တုနF်ြပန်ရန် တာဝန်ရှိcပီး ယင်းတိုFအစား ဗဟုဝါဒ၊ သည်းခံမQ8ှင့်
အားလုံးပါဝင်မQတိုFကို ြမyင့်တင်ရမည်။ ဤအေSကာင်းအရာကိစP8ှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာ8ှင့်
လူမQမီဒီယာများ၏

အခန်းကTဍကို

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

အသိအမှတ်ြပucပီး

ယင်းတိုFအေနြဖင့် အြပuသေဘာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ မတူကွဲြပားမQ 8ှင့် စဥ်းစားေတွးေခLချက်
လမ်းဖွင့်မQများကို ြမyင့်တင်ရန် +ကိuးပမ်းသင့်သည်။
၃။

8ိုင်ငံေရး ပါေသာ ဖမ်းဆီးမQများ8ှင့် အြပစ်ေပးအေရးယူမQများ

၁၅။

၂၀၂၀ ခု8ှစ် ဇ8]ဝါရီလေရာက်ချိန်တွင် ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင် 8ိုင်ငံေရး အကျဥ်းသား ၆၄၇

ဦးရှိေSကာင်း

အစီရင်ခံထားသည်။

၇၃

ဦးမှာ

ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရcပီး

၁၄၁

ဦးမှာ

ထိန်းသိမ်းခံထားရcပီး အမQရင်ဆိုင်ေနရကာ ၄၃၃ ဦးမှာ ြပင်ပမှ အမQရင်ဆိုင်ေနSကရသည်။
အမျိuးသား ဒီမိုကေရစီ အဖွဲ\ချuပ် အစိုးရ အာဏာရချိန်မှစ၍ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် 8ိုဝင်ဘာလအထိ
စစ်တပ်အရာရှိများက

လQပ
 ်ရှားတက်Sကွသူများ၊

သတင်းသမားများ၊

ဘာသာေရး

ေခါင်းေဆာင်များ၊ အ8ုပညာရှင်များ8ှင့် 8ိုင်ငံေရး ပါတီဝင်များ အပါအ၀င် လူေပါင်း ၉၆ ဦးကို

အမျိuးမျိuးေသာ ဥပေဒများေအာက်တွင် အသေရဖျက်မQေပါင်း ၄၇ မQြ ဖင့် စွဲဆိုထားေSကာင်း

အစီရင်ခံချက်များရှိသည်။ အလားတူကာလအတွင်းတွင် လZတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ8ှင့်
သူတိုF၏

လုပ်ေဖာက်ကိုင်ဖက်များက

လZတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား

အသေရဖျက်မQအတွက် လူပုဂbိuလ် ၃၇ ဦးကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ ၂၀၁၆ မတ်လမှ ၂၀၁၉

ခု8ှစ် 8ိုဝင်ဘာလအတွင်း လZတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ8ှင့် သူတိုF၏ ကိုယ်စားလှယ်များက
၎င်းတိုF၏ တာဝန်များ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မQကို ေဝဖန်သည်ဟူေသာ စွပ်စွဲချက်ြဖင့် လူ ၃၀
6
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အေပLတွင် အမQေပါင်း ၂၂ မQကို စွဲဆိုထားခဲ့သည်။ ဤသိုFေသာ 8ိုင်ငံေရးပါသည့် အြပစ်ေပး
အေရးယူမQများကို အဆုံးသတ်ရမည်။
၁၆။

၂၀၁၉

ခု8ှစ်

8ိုဝင်ဘာလတွင်

ကရင်နီ

လူငယ်ေြခာက်ဦးကို

၂၀၁၇

ခု8ှစ်

8ိုင်ငံသားများ၏ ပုဂbိuလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်8ှင့် ပုဂbိuလ်ဆိုင်ရာ လုံြခuံေရး ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈ (ဃ)
ေအာက်တွင် ကယားြပည်နယ်၊ လွိuင်ေကာ်cမိu\နယ် တရားBုံးက အလုပ်Sကမ်း8ှင့် ေထာင်ဒဏ်

ေြခာက်လ ချမှတ်ခဲ့သည်။ သူတိုFသည် ဗိုလ်ချuပ်ေအာင်ဆန်း Bုပ်ထု တည်ေဆာက်ြခင်းကို
ဆနF်ကျင်ခဲ့cပီး ကယားြပည်နယ် ဝန်+ကီးချuပ်8ှင့် စီမံကိန်း8ှင့် ဘTာေရးဝန်+ကီးတိုFသည်
8ိုင်ငံေရး

ရာဇဝတ်သားများြဖစ်ေSကာင်း၊

ရန်သူြဖစ်ေSကာင်း

တိုင်းရင်းသား

ေSကညာချက်

ထုတ်ခဲ့သည်ဟု

စည်းလုံးညီiွတ်ေရး၏
သိရှိခဲ့ရသည်။

အထူးကိုယ်စားလှယ်အေနြဖင့် ထိုြဖစ်ရပ်သည် အခွင့်အေရး အများအြပားကို ချိuးေဖာက်မQ
ြဖစ်သည့်အေပL စိုးရိမ်cပီး သူတိုFအား လZတ်ေပးရန် 8ှင့် cငိမ်းချမ်းစွာ ဆ8tြပသူများအား
ဖမ်းဆီးြခင်းကို ရပ်တနF်ရန် ေတာင်းဆိုသည်။
၁၇။

ကရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 8ှင့် ေြမယာအခွင့်အေရး ကာကွယ်သူ ေနာ်အုန်းလှသည်

အြခားသုံးဦး8ှင့်အတူ cငိမ်းချမ်းစွာ စုေဝးြခင်း8ှင့် cငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ြခင်းဆိုင်ရာ
ဥပဒ

ပုဒ်မ

၁၉

ေအာက်တွင်

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

ေနာက်တ+ကိမ်

ေထာင်တစ်လ

ချမှတ်ခံရသည်ဟု

သတင်းရရှိသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဧcပီလတွင် ေြမယာဆုံးBQံးမQကို

ဆနF်ကျင်ခဲ့ေသာ ေရZြမစ8tီ အိမ်ယာစီမံကိန်း ေဒသခံများ8ှင့် ပူးေပါင်းခဲ့cပီးေနာက် ေနာ်အုန်းလှ
အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။

ဆ8tြပပွဲ

ပါဝင်ြခင်းမရှိေSကာင်း

ခွင့်ြပuချက်

စွပ်စွဲခရ
ံ cပီးေနာက်

ေတာင်းခံလZာတွင်
အဖမ်းခံရြခင်းြဖစ်သည်။

အမည်

သ?မ၏

ဤဥပေဒ၏

အလွန်အကmံ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်ေနေသာ လိုအပ်ချက်များကို ြပင်ဆင်ရမည်၊ တရားစွဲဆိုမQကို
Bုတ်သိမ်းcပီး ေနာ်အုန်းလှအား လZတ်ေပးရမည်။
၁၈။

၂၀၁၉

ခု8ှစ်

ဧcပီလတွင်

တပ်မေတာ်ဟု

ေခLေသာ

ြမန်မာ

စစ်တပ်ကို

သေရာ်ေလှာင်ေြပာင်သည့် သBုပ်ေဖာ်ချက်8ှင့် ေနာက်ပိုင်းတွင် အွန်လိုင်းတွင် ပျံ\8ှံFခဲ့သည့်

အတွက် ခွပ်ေဒါင်းမျိuးဆက် သံချပ်အဖွဲ\ အဖွဲ\ဝင်များြဖစ်သည့် ေကခိုင်ထွန်း၊ ေဇယျာလွင်၊
ပိုင်cဖိuးမင်း၊

ပိုင်ရဲသီ၊

တရားမjတမQမရှိသည့်

ေဇာ်လင်းထွဋ်၊

အြပစ်ေပး

စုစ8|ာြမင့်8ှင့်

အေရးယူမQကို

cငိမ်းချမ်းစိုး

ဆက်လက်

တိုFအေပL

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် အဖွဲ\ဝင် သုံးဦးသည် ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ေအာက်တွင်
အသေရဖျက်မQကို ကျlးလွန်ေSကာင်း ဗိုလ်တေထာင် cမိu\နယ်တရားBုံးက ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်။

အဖွဲ\ဝင်ေလးဦးမှာ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ြဖင့် မရမ်းကုန်းcမိu\နယ် တရားBုံးက ေထာင်ဒဏ်ေြခာက်လ
ြပစ်ဒဏ်

ချမှတ်ခံရcပီး

8ိုဝင်ဘာလတွင်

အဖွဲ\ဝင်

ြဖစ်သည်။

အသေရဖျက်မQ

ေြခာက်ဦးအေနြဖင့်

စွဲချက်များအြပင်

ရာဇသတ်+ကီး

ပုဒ်မ

၂၀၁၉

၅၀၅(ခ)

ခု8ှစ်

အရ

ဗိုလ်တေထာင် cမိu\နယ်တရားBုံးက ေထာင်ဒဏ်တစ်8ှစ် ချမှတ်ခံရcပီး ငါးဦးမှာ အလားတူ

စွဲဆိုမQြဖင့် မရမ်းကုန်းLMိ အြခားတရားBုံးတစ်Bုံးက ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့cပီး ြဖစ်cပီး အနိမ့်ဆုံး
ေထာင်ဒဏ် ၂ 8ှစ် ကျခံရမည်ြဖစ်သည်။ ေဇယျာလွင်၊ ပိုင်ရဲသူ8ှင့် ပိုင်cဖိuးမင်းတိုFမှာ ဧရာဝတီ
တိုင်းေဒသ+ကီးရှိ

တရားရင်ဆိုင်ေနရဆဲ
ရာဇဝတ်မQ

အြခားcမိu\နယ်
ြဖစ်သည်။

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

မဟုတ်သည့်အတွက်

တရားစွဲဆိုမQအားလုံးကို

တရားBုံးတစ်ခုတွင်

Bုတ်သိမ်းရန်

သူတိုFအား

ပုဒ်မ

၅၀၅(ခ)

ြဖင့်

သေရာ်ေလှာင်ေြပာင်ြခင်းမှာ

ချက်ချင်းလZတ်ေပးရန်

ေတာင်းဆိုသည်။

8ှင့်

တခုတည်းေသာ

လုပ်ေဆာင်မQအတွက် မတူညီေသာ cမိu\နယ်တရားBုံးများတွင် လူပုဂbိuလ်များ အများအြပား
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တရားရင်ဆိုင်ရြခင်းသည်

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

ဥပေဒသများ8ှင့်

ဆနF်ကျင်ေနေSကာင်း

သ?မက မှတ်ချက်ြပuသည်။ သူတိုFအေနြဖင့် မjတေသာ တရားစီရင်ခံပိုင်ခွင့်ကို ရရှိေစရမည်။
၁၉။

သတင်းစာဆရာ ေဆွဝင်း၊ ရဲနီ၊ ေအာင်မင်းဦး 8ှင့် ရဲSကည်ြမင့်တိုF အားလုံးသည်

သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒ၊ မတရားသင်း ဥပေဒ၊ 8ှင့် ရာဇသတ် ဥပေဒများ

အသီးသီးေအာက်တွင် တရားစွဲဆိုြခင်းကို ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ေနSကရသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ်
ေအာက်တိုဘာလတွင် ရာဇသတ် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ေအာက်တွင် ေရှ\ေန ဦး+ကီးြမင့်၊

ြမန်မာ စစ်တပ် ဗိုလ်+ကီးေဟာင်း ေနမျိuးဇင် 8ှင့် ကဗျာဆရာ ေစာေဝတိုFကို ဧcပီလအတွင်းက
တနသTာရီတိုင်းေဒသ+ကီး၊ ေကာ့ေသာင်းcမိu\နယ်တွင် ဖွဲ\စည်းပုံ အေြခခံ ဥပေဒြပင်ဆင်ေရးကို

ေထာက်ခံေသာ လူထုစုေဝးပွဲတွင် ြပuလုပ်ခဲ့ေသာ မှတ်ချက်များအတွက် အသေရဖျက်မQြဖင့်
စစ်တပ်က

တရားစွဲဆိုထားသည်။

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

ထိုလူပုဂbိuလ်များအေပL

စွဲဆိုထားချက်များကို Bုတ်သိမ်းေပးရန် ေတာင်းဆိုသည်။

ခ။

ေြမယာအခွင့်အေရး၊ စီးပွားေရး@ှင့် လူCအခွင့်အေရး
၂၀။

အထူးကိုယ်စားလှယ်

လုပ်ပိုင်ခွင့်

ကာလအတွင်း

ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင်

စီးပွားေရး

ဝန်းကျင်များ ထု8ှင့် ထည်8ှင့် ေြပာင်းလဲခဲ့သည်။ အဓိက ကျေသာ အေSကာင်းရင်းများမှာ
ရင်း8ှီးြမyuပ်8ှံမQ8ှင့်

ဖွံ\cဖိuးတိုးတက်ေရးအတွက်

အခွင့်အလမ်းများကို

ဖွင့်လှစ်ေပးေသာ

အကျိuးခံစားခွင့်ြဖစ်ေစသည်မှာ

သံသယရှိစရာ

စီးပွားေရး လွတ်လပ်ခွင့်ေပးြခင်း8ှင့် စီးပွားေရး ပိတ်ဆိုFမQများ ဖယ်ရှားြခင်းတိုF ြဖစ်သည်။
ယင်းသည်

မလိုေသာ်လည်း

လူအများအြပားကို

ရှိေနဆဲြဖစ်ေသာ

လူFအခွင့်အေရး

ကိစPရပ်များကိုလည်း

ပိုမို

ဆိုးဝါးေစခဲ့သည်။ အစိုးရသည် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ၏ လူFအခွင့်အေရး ချိuးေဖာက်မQများ
အပါအဝင်

ကာကွယ်ရန်

ယင်း၏

နယ်ေြမေပLတွင်

တာဝန်ရှိသည်။

ရှိေသာ

လက်ရှိတွင်

ြပည်သူအားလုံး၏

ြမန်မာ8ိုင်ငံရှိ

စီးပွားေရး

လူFအခွင့်အေရးကို

လုပ်ငန်းများကို

အုပ်ချuပ်စီမံေသာ ဥပေဒမူေဘာင်သည် ထိုတာဝန် ထမ်းေဆာင်8ိုင်မQကို ပျက်ကွက်ေစသည်။
တcပိuင်တည်းမှာပင်

ပိုမိုအားြဖည့်ေပးေနcပီး

ေြမြပင်ေပLရှိ

လက်ေတွ\အေြခအေနများသည်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏

BQတ်ေထွးမQကို

လူFအခွင့်အေရးများအေပL

သက်ေရာက်ေနေသာ ေဘးထွက်အ8nရာယ်မှာ ပိုမို တိုးများလာခဲ့သည်။
၂၁။

စက်မQ

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် 8ိုင်ငံတလZားရှိ အ+ကီးစား ဖွံ\cဖိuးေရး စီမံကိန်းများ8ှင့်
လုပ်ငန်းများ၏

ြပင်းထန်ေသာ

သက်ေရာက်မQကိုလည်း

ေလ့လာခဲ့သည်။

ြဖစ်ရပ်အများအြပားသည် သက်ေရာက်ြခင်းခံရေသာ လူထုအသိုင်းအဝိုင်းများ8ှင့် +ကိuတင်
ေဆွးေ8ွးအSကံယူမQ မရှိပဲ ြဖစ်ပွားခဲ့cပီး ရလာဒ်အြဖစ် ေြမယာ ဆုံးBQံးမQ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ပျက်စီးမQ၊ အဓမ} ေနရာေရZ\ေြပာင်းမQများ 8ှင့် ဆနF်ကျင်သူများအေပL ေ8ှာက်ယှက်ထိပါးြခင်း၊
ဖိ8ှိပ်ြခင်း၊ 8ှင့် အSကမ်းဖက်မQများအထိပင် ြဖစ်Sကသည်။
သ?မအေနြဖင့်

ရှည်လျားေသာ

ပိုးသတ်ေဆးများြဖင့်
ရပ်ရွာပိုင်

ငှက်ေပျာစိုက်ခင်းများဆီသိုF

ြမစ်များကို

ေြမများကို

ညစ်ညမ်းေစသည့်

အသုံးြပuထားသည့်

သွားေရာက်ခဲ့ြခင်းကို

မိုင်ေပါင်းများစွာ
ကချင်ြပည်နယ်မှ

ြပန်လည်သတိရမိသည်။

ြမစ်ဆုံ8ှင့်

သံလွင်ေရကာတာများ၊ သီလဝါ8ှင့် ေကျာက်ြဖl အထူးစီးပွားေရး ဇုံများ၊ လက်ပံေတာင်း
ေSကးနီထုတ်လုပ်ေရး၊

ေရZကုက~ိu

ကာစီ8ို၊

တီဂျစ်

စွမ်းအင်

စက်Bုံ၊

အယ်လ်ဖာ

ဘိလပ်ေြမစက်Bုံ၊ 8ှင့် ြမန်မာ8ိုင်ငံကို ြဖတ်သန်းသွားေသာ ေရနံ8ှင့် သဘာဝဓါတ်ေငွ\

ပိုက်လိုင်းတိုFအေပL ကန့်ကွက်မQ8ှင့် လူထု ဆနF်ကျင်မှuများ ရှိေနခဲ့သည်။ ယင်းစီမံကိန်းများ

8

A/HRC/43/59

ဝန်းကျင်တွင် ပွင့်လင်းြမင်သာမQ နည်းပါးေနြခင်း8ှင့် စီမံကိန်းများ ပိုမိုများြပားလာေနမQက
လူထုအား အစိုးရအေပL ယုံSကည်မQ ကျဆင်းေစcပီး ဤစီမံကိန်များမှ ၎င်းတိုFအေနြဖင့်

အကျိuးခံစားခွင့်ရမည့်သူများ ြဖစ်သည်ဆိုသည့်အေပL ယုံSကည်မQ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။
ဤအေြခအေနသည်

အထူးသြဖင့်

တိုင်းရင်းသား

ြပည်နယ်များတွင်

ဆက်လက်

ကျန်ရှိေနသည်။ လက်ရှိအချိန်အထိ ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ အားလုံးပါဝင်cပီး အခွင့်အေရးများကို

ေလးစားေသာ ချဥ်းကပ်မQြ ဖင့် ဖွံ\cဖိuးတိုးတက်ေရးကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အစိုးရက
ပျက်ကွက်ေနေသးသည်။

ဤကိစPကို

ကျန်ရှိေနေသးသည်။
၁။

အေရး+ကီး

ဦးစားေပးအြဖစ်

လုပ်ေဆာင်ရန်

ေြမယာ အခွင့်အေရး

၂၂။

ယင်းသည်

အထူးကိုယ်စားလှယ်၏

သက်တမ်းတေလjာက်လုံးတွင်

ြဖစ်ပွားခဲ့သည်ြဖစ်ရာ ေြမယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် ေမးခွန်းသည် ြမန်မာ8ိုင်ငံအတွက် အေရး+ကီးမQ

အြမင့်မားဆုံး ကိစPတစ်ခုအြဖစ် ကျန်ရှိေနသည်။ ေြမသိမ်းဆည်းမQ ြဖစ်ရပ်များအေပL ေရရှည်
ရှိလာခဲ့သည့် အြငင်းပွားမQများမှာ ယခုထိတိုင် မေြဖရှင်း8ိုင်ပဲ မSကာေသးမှီက ဥပေဒမူေဘာင်
ြဖစ်ေပL

တိုးတက်မQမ
 ျားက

ပိုမိုဆိုးရွားလာေစသည်။

တချိန်တည်းမှာပင်

ေြမယာသိမ်းဆည်းြခင်း စွပ်စွဲချက် ြဖစ်ရပ်သစ်များကို အစီရင်ခံမQများ ဆက်လက်ရှိေနသည်။
ေြမယာသုံးစွဲပိုင်ခွင့်များကို ၂၀၁၆ ခု8ှစ် အမျိuးသားေြမယာသုံးစွဲမQ မူဝါဒတွင် ေဖLြပထားcပီး

မူဝါဒ8ှင့် အညီ အမျိuးသား ေြမယာဥပေဒကို ြပဌာန်းရန် အSကံြပuထားသည်။ အစိုးရမှာ
ထိုအSကံြပuချက်ကို ယခုတိုင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း မရှိေသးေပ။
၂၃။

၂၀၁၉

ခု8ှစ်

ေြမယာသိမ်းဆည်းြခင်း၊

ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ
ေဘးအ8nရာယ်

ပိုြဖစ်ေစသည်။

လက်ေတွ\အေြခအေန8ှင့်

ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်း8ှင့်

လုံြခuံစွာ

ဥပေဒသည်

ထိုဥပေဒသည်

ြမန်မာ8ိုင်ငံရှိ

ေြမယာအသုံးြပuပိုင်ခွင့်ကို

BQတ်ေထွးေသာ

ေရZ\ေြပာင်းမQများကို

ေြမယာသုံးစွဲမQ

ထင်ဟပ်8ိုင်ြခင်းမရှိပဲ

“အများြပည်သ၏
?
အကျိuး” အတွက် ေြမယာများကို အစိုးရက သိမ်းယူ8ိုင်သည် ဟုဆိုသည့်
ကျယ်ြပနF်ေသာ

ေယဘူယျ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

သတ်မှတ်ချက်

သက်ေရာက်မQ

ပါရှိေနသည်။

ဆန်းစစ်ချက်

ယင်းသည်

လုပ်ငန်းစဥ်တွင်

၂၀၁၅

ခု8ှစ်

ေဖာ်ြပထားေသာ

ေြမယာသိမ်းဆည်းြခင်း အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ8ှင် မည်မjကိုက်ညီသည် ဆိုသည်မှာ
ရှင်းလင်းမQ မရှိပဲ စီးပွားေရး၊ လူမQေရး8ှင့် ယဥ်ေကျးမQ အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ 8ိုင်ငံတကာ
သေဘာတူစာချuပ်ေအာက်တွင်

အဓမ}သိမ်းယူမQများကို

နိင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်လည်း ြပည့်မီြခင်း မရှိေပ။
၂၄။

တားြမစ်ထားချက်

အပါအဝင်

မိBိုးဖလာ8ှင့် ရပ်ရွာပိုင် ေြမယာများ အသုံးြပuမQ အခွင့်အေရးအတွက် လုံေလာက်ေသာ

ဥပေဒဆိုင်ရာ

ကာကွယ်မQ

ခု8ှစ်များတွင်

ေြမလွတ်၊

မရှိြခင်းေSကာင့်

ကုမvဏီများ၊

စစ်တပ်8ှင့်

အြခားသူများ၏

အြမတ်ထုတ်မQကို ခံရ8ိုင်cပီး အခွင့်အေရးများကို ချိuးေဖာက်ေနသည်။ ၂၀၁၇ 8ှင် ၂၀၁၈
ေြမလပ်၊

ေြမBိုင်း

စီမံခနF်ခွဲမQ

ဥပေဒ

ေအာက်တွင်

သတင်းေပးပိုFချက်ကို

ရရှိခဲ့သည်။

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ+ကီး မအူပင်cမိu\နယ်မှ လယ်သမား ၂၉ ဦးကို Orchard ကုမvဏီက
တရားစွဲဆိုခဲ့ေSကာင်း

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

လယ်သမားများမှာ ၁၉၉၁ ခု8ှစ်ကတည်းက ကုမvဏီက သိမ်းယူထားခဲ့သည် ဆိုေသာ
ေြမေပLတွင် ထွန်ယက်ခဲ့Sကသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဧcပီလတွင် 8ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံ
ပုဂbိuလ်ခရီးစဥ်အတွင်း

ရွာသူတစ်ဦးြဖစ်သူ

ထုတ်ေဖာ်တင်ြပcပီးေနာက်တွင်

ကုမvဏီက

စိမ့်စိမ့်စိုးမှ

သူမကို

လယ်သမားများ၏

8ိုင်ငံသားများ၏

အမQကို

ပုဂbိuလ်ဆိုင်ရာ
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လွတ်လပ်ခွင့်8ှင့် ပုဂbိuလ်ဆိုင်ရာ လုံြခuံေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၈ (စ) ေအာက်တွင် ေနာက်ထပ်

တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် စက်တင်ဘာလတွင် လယ်သမား ၁၁ ဦးသည် ေြမလွတ်၊
ေြမလပ်၊

ေြမBိုင်း

စီမံခနF်ခွဲမQ

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

သူတိုFကို

ြပန်လည်ေပးအပ်ရန်

သိုFမဟုတ်

ေတာင်းဆိုသည်။
၂၅။

၂၀၁၉

ဥပေဒေအာက်တွင်

ခု8ှစ်တွင်

ချက်ချင်း

လယ်သမား

ြပည်သူပိုင်ပစPည်း

ကာကွယ်ေရး

လZတ်ေပးရန်8ှင့်

လုံေလာက်ေသာ

ကယားြပည်နယ်

ထွန်ယက်Sကေသာ

ေထာင်ဒဏ်များ

၂၁

ဦးကို

သူတိုF၏

ေြမယာများ

ေလျာ်ေSကးေငွများ

ဒီေမာဆိုcမိu\နယ်မှ
စစ်တပ်

ပုဒ်မ

ဥပေဒ

ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။

၆

သူတိုF၏

ေပးအပ်ရန်

ေြမယာများကို

တပ်ဖွဲ\ဝင်တစ်ဦးက

၁၉၄၇

(၁)

မမှန်မကန်

ေအာက်တွင်

ခု

လုပ်ေဆာင်ေSကာင်း တိုင်Sကားခဲ့သည်။ ထိုေြမမှာ လွန်ခဲ့သည့် 8ှစ် ၃၀ အSကာက စစ်တပ်က
သိမ်းဆည်းထားခဲ့cပီး

ြဖစ်သည်ဆိုကာ

၎င်းတိုFထဲမှ

လယ်သမား

ဆယ့်8ှစ်ဦးမှာ

ရာဇသတ်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၃၇ ေအာက်တွင် ရာဇဝတ်ေSကာင်းဆိုင်ရာ ေကျာ်နင်းမQ ြဖင့် ထပ်ဆင့်

တရား ရင်ဆိုင်ေနSကရသည်။ ကယားြပည်နယ်အတွင်းမှာပင် လွိuင်ေကာ်cမိu\နယ် အတွင်းတွင်
စစ်တပ်တပ်ဖွဲ\ဝင် တစ်ဦးက လယ်သမား ၂၀ ဦးကို ရာဇသတ်ဥပေဒ8ှင့် ၁၉၃၇ ခု8ှစ်
ြပည်သူပိုင်

ပစPည်း

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

စွဲဆိုထားသည်။

ဥပေဒေအာက်တွင်

လယ်သမားအများအြပားသည်

၂၀၁၂

အမQအမျိuးမျိuးြဖင့်

ခု8ှစ်

လယ်ယာေြမ

ဥပေဒေအာက်တွင် ထိုေြမအတွက် ေြမယာ သုံးစွဲခွင့် လက်မှတ်များ ရယူထားSကေသာ်လည်း
စစ်တပ်က

သူတိုFသည်

အထူးကိုယ်စားလှယ်က
ေတာင်းဆိုသည်။
၂၆။

သိမ်းဆည်းထားေသာေြမကို

လယ်သမားများအေပL

အသုံးြပuသည်ဟု

ေြပာသည်။

စွဲဆိုထားချက်များကို

Bုပ်သိမ်းရန်

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် အစိုးရအေနြဖင့် ေခတ်ေနာက်ြပန်ဆွဲ ဥပေဒြပuမQများကို

ရပ်တနF်ရန် ထပ်မံ ေြပာဆိုသည်။ ြမန်မာ8ိုင်ငံသည် ေကျးလက်လူထု၏ အခွင့်အေရးများကို
အကာအကွယ်ေပးသည့်

ေြမယာဥပေဒများ

လိုအပ်သည်။

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

ြမန်မာအစိုးရအေနြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာcပီး ေဆွးေ8ွးအSကံယူသည့် လုပ်ငန်းစဥ်မှ တဆင့်

အမျိuးသား ေြမယာ အသုံးြပuမQ မူဝါဒ8ှင့် 8ိုင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများအေပL အေြခခံ၍
အမျိuးသား

ေြမယာဥပေဒ

တစ်ရပ်

ေရးဆွဲေရးကို

ဦးစားေပးရန်

ေတာင်းဆိုသည်။

အမျိuးသား

ေြမယာဥပေဒ၏

ထိုFေနာက်တွင်မှ ေြမယာသုံးစွဲမQ8ှင့် သိမ်းဆည်းမQတ
 ိုF8ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ပိုမိုကျယ်ြပန်Fသည့်
ဥပေဒမူေဘာင်ကို

တေြပးညီြဖစ်cပီး

ရှင်းလင်းစွာ

အခွင့်အေရးများ ြပဌာန်းချက်တွင် ြပင်ဆင် ထည့်သွင်းရန် ြဖစ်သည်။
၂။

အချက်အလက် ကာကွယ်ေရး

၂၇။

၂၀၁၄

ခု8ှစ်

အထူးကိုယ်စားလှယ်၏

လုပ်ပိုင်ခွင့်

အစပိုင်း

ကာလများတွင်

ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင် အင်တာနက် ထိုးေဖာက်ဝင်ေရာက်မQမှာ ၁ ရာခိုင်8ှuန်း ဝန်းကျင်၌ရှိcပီး
လက်ကိုင်ဖုန်း

ထိုးေဖာက်ဝင်ေရာက်မQမှာ

၅

ရာ8ှuန်း

ရှိသည်။

ထိုအချိန်မှစ၍

ကိန်းဂဏန်းများမှာ တဟုန်ထိုးြမင့်တက်ခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်8ှင့် ဆက်သွယ်ေရး
က€ဍ

လျင်ြမန်စွာ

ေဆာင်ယူလာခဲ့ေသာ်လည်း

ဖွံ\cဖိuးတိုးတက်မQသည်

+ကီးမားေသာ

အခွင့်အလမ်းအများအြပားကို

လူFအခွင့်အေရး

စိုးရိမ်မQများကိုလည်း

ြမင့်တက်လာေစခဲ့သည်။ ယင်းစိုးရိမ်မQမ
 ျားထဲမှ တစ်ခုမှာ အချက်အလက် ကာကွယ်မQ8ှင်
ေနာက်ေယာင်ခံေစာင့်Sကည့်ြခင်းကို

စီမံအုပ်ချuပ်သည့်

ဥပေဒများ

မBှိြခင်း

ြဖစ်သည်။

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

အစိုးရက

ခွင့်ြပuေပးေနသည်။
၂၈။

အလွန်အကmံ

ကျယ်ြပနF်စွာ

ထိန်းချuပ်မQကိုလည်း

၂၀၁၅ ခု8ှစ်တွင် အစိုးရသည် လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးသူများအတွက် သုံးစွဲသူ ကိုယ်ေရး

အချက်အလက်
မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။

မြဖစ်မေန

ထည့်သွင်းရသည့်

ဥပေဒ8ှင့်အညီ

SIM

ကဒ်

အချက်အလက်

မှတ်ပုံတင်ြခင်းကို

Sကားြဖတ်ရယူရန်

စတင်

8ိုင်ငံတကာ

စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့် ေလျာ်ညီcပီး ရှင်းလင်းြပည့်စုံသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မရှိသည့်အြပင်
ယင်းကို

+ကီးSကပ်ရန်

ယင်းကိစPမှာ

လွတ်လပ်ထိေရာက်ေသာ

အလွန်ပင်

မှတ်ပုံတင်ထားေသာ
အတိုင်းအတာ8ှင့်

တရားေရးစံနစ်

စိုးရိမ်ဖွယ်ြဖစ်သည်။

လူပုဂbိuလ်များ၏

မြဖစ်မေန

ေရာက်ရှိေသာ

လိုအပ်သေလာက်သာ ေဆာင်ရွက်သည့်

မရှိသည့်အတွက်

မှတ်ပုံတင်ြခင်းသည်

ေနရာအား

သင့်ေလျာ်ေသာ

အကဲြဖတ်ချက်

မလိုအပ်ဘဲ

စုံစမ်းရှာေဖွ8ိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို ေဖLေဆာင်ေပးသည်။ ယင်းသည် ေနာက်ေယာင်ခံြခင်း၊

ဆင်ဆာတည်းြဖတ်ြခင်း၊ 8ိုင်ငံေရး အတိုက်အခံများကို ပစ်မှတ်ထားြခင်း၊ 8ှင့် လွတ်လပ်စွာ
ထုတ်ေဖာ်ခွင့်ကို

ဖိ8ှိပ်ကနF်သတ်ြခင်းများအတွက်လည်း

အလားအလာရှိသည်။

ယင်းသည်

ေဘးကင်းလုံြခuံမQ၊

အသုံးြပ88ိုင်သည့်

အ8nရာယ်ကင်းမQ၊

ပုဂbလိက

လွတ်လပ်ခွင့်၊ 8ှင့် အြခားေသာ အခွင့်အေရးများအေပL +ကီးမားေသာ ေဘးအ8nရာယ်အြဖစ်

cခိမ်းေြခာက်ေနသည်။ ြမန်မာအစိုးရ၏ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ SIM ကဒ် သုံးစွဲသူများ၏ ဇီဝ
အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထား8ိုင်ရန် အမျိuးသား ေဒတာေဘ့စ် စတင်တည်ေထာင်ရန်

အစီအစဥ်သည် ေနာက်ေယာင်ခံမQ၊ လုံြခuံေရးဆိုင်ရာ ချိuးေဖာက်မQ ေဘးအ8nရာယ် ြဖစ်8ိုင်ေချ
ပိုမိုြမင့်မားလာမည်ြဖစ်သည့်အတွက်

ေနာက်ထပ်

အခွင့်အေရး

ချိuးေဖာက်မQများ

ြဖစ်လာ8ိုင်ေSကာင်း အထူးကိုယ်စားလှယ်မှ ထပ်ေလာင်း သတိေပးလိုက်သည်။
၂၉။

ြမန်မာအစိုးရ၏

အစိတ်အပိုင်းအြဖစ်

ဇီဝအချက်အလက်များ

ဒစ်ဂျစ်တယ်

ပါဝင်မည်ြဖစ်သည့်

သက်ေသခံကဒ်ြပားများ

ပိုမို

စနစ်၏

လုပ်ေဆာင်ရန်

အစီအစဥ်

အေပLလည်း ထပ်မံ၍ စိုးရိမ်မိသည်။ အထူးသြဖင့် အချက်အလက် ကာကွယ်မQ ဥပေဒ
မရှိသည့်

အေြခအေနတွင်

သိမ်းဆည်းမည်ဆိုသည့်အေပLတွင်
ဤအစီအစဥ်များသည်
အခွင့်အေရးများ8ှင့်

သတင်းအချက်အလက်
+ကီးမားေသာ

Bိုဟင်ဂျာများ

အ8nရာယ်များ

အသုံးြပuမည်

ရှိေနသည်။

အပါအဝင် ေဘးဖယ်ခံထားရသည့်

ေဘးကင်းလုံြခuံမQအေပL

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်

မည်မjကို

များစွာ

အားလုံးပါဝင်cပီး

ထိုFအြပင်

အုပ်စုများ၏

စိုးရိမ်ဖွယ်

ြဖစ်ေစသည်။

ကျယ်ကျယ်ြပန်Fြပန်F

ေဆွးေ8ွး

အSကံဥာဏ်ရယူသည့် လုပ်ငန်းစဥ်မှတဆင့် မရှိမြဖစ် လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်ကာကွယ်မQ
ဥပေဒမူေဘာင်

သတ်မှတ်ြပဌာန်းcပီးသည်အထိ

ဤအစီအစဥ်များကို

ဆိုင်းငံ့ထားရန်

အစိုးရအား အေရးေပL ေတာင်းဆိုသည်။ ပိုမို ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF် ဆိုပါက ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊

လွတ်လပ်ေသာ တရားစီရင်ေရး8ှင့် 8ိုင်ငံသား ဥပေဒ ြပင်ဆင်ေရးဆွဲမQတိုFအားလုံးတိုFတွင်
ပုဂbိuလ်ေရး

အချက်အလက်များ

ေကာက်ယူ

သိမ်းဆည်းြခင်းသည်

လူFအခွင့်အေရး8ှင့်

ကိုက်ညီမQရှိေစရန် အာမံချက်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် စီမံအုပ်ချuပ်ေရး စနစ်များ
ဖွံ\cဖိuးတိုးတက်ေရးတွင်
ေဘးအ8nရယ်

ပါဝင်သည့်

+ကီးမားစွာ

ယင်းေဘးအ8nရာယ်များသည်
ဝန်ေဆာင်မQများ

ကုမvဏီများအေနြဖင့်

ရှိေနေZကာင်း

သတိရှိေနရန်8ှင့်

အလွန်+ကီးမားေSကာင်း

ေရာင်းချေရး ေလjာ့ချမQ အပါအဝင်

လူFအခွင့်အေရး
ေတွ\ရှိရပါက

အချိန်ကိုက်

ချိuးေဖာက်မQ
အကယ်၍
၎င်းတိုF၏

ဆန်းစစ် ေစာင့်Sကည့်

ကျင့်သုံးမQ (due diligence) ကိုပါ တင်းတင်းSကပ်Sကပ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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၃။

သဘာဝ သယံဇာတများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်း

၃၀။

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင် သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ်လုပ်မQေ
 Sကာင့်

လူFအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ
ပဋိပကd၏

Bိုက်ခတ်မQများ8ှင့်ပတ်သက်၍ေသာ်၎င်း၊

ေြပာင်းလဲမQတွန်းအားများ

သက်ေရာက်မQများကိုေသာ်၎င်း
ဧရိယာများအတွင်းရှိ

8ှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊

ရပ်ရွာအသိုင်းအဝန်းများ

8ှင့်

ပတ်သက်၍

လုပ်ပိုင်ခွင့်ကာလတေလျာက် အစီရင်ခံခဲ့သည်။

သဘာဝ

စည်းကမ်းချမှတ်လိုက်နာေစမQများသည်

သယံဇာတ

အထူး

ပဋိပကd

ထုတ်လုပ်မQများအေပL

ြပဿနာရှိေနဆဲ

ြဖစ်cပီး

အုပ်ချuပ်ေရး

စိမ်ေခLမQကို +ကီး+ကီးမားမား ြဖစ်ေစေSကာင်း အထူးကိုယ်စားလှယ်မှ မှတ်ချက်ြပuသည်။
လက်နက်ကိုင်

ပဋိပကdများတွင်

ပါဝင်ေသာ

အုပ်စုများအေနြဖင့်

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

သဘာဝသယံဇာတ Sကွယ်ဝမQအား တူးေဖLထုတ်လုပ်ြခင်းကို စိတ်ဝင်စားSကေသာေSကာင့်
cငိမ်းချမ်းေရး ေဆွးေ8ွးညိှu8ှိuင်းမQများ၏ BQတ်ေထွးမQကို ထပ်မံြဖည့်စွက်ေပးေနသည်။
၃၁။

8ိုင်ငံတဝှမ်း တာဝန်ခံမQ မရှိေသာ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မQ များေSကာင့် လူFအခွင့်အေရး

ချိuးေဖာက်မQ အစီရင်ခံချက်များကို အထူးကိုယ်စားလှယ်မှ ဆက်လက် ရရှိေနသည်။ လူေပါင်း
၇၀ ေကျာ် ေသဆုံးခဲ့သည်ဆိုေသာ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဩဂုတ်လ အတွင်းက မွန်ြပည်နယ်
ေပါင်cမိu\နယ်တွင်

ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ

ထိုေဘးအ8nရာယ်+ကီးသည်

တာဝန်ခံမQ

ေြမcပိuမQမှ

မရှိေသာ

အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများက

သဲတူးေဖာ်မQေSကာင့်

ြဖစ်ရေSကာင်း

ေြပာSကသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် 8ိုဝင်ဘာလတွင် မွန်ြပည်နယ် လZတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ
ေတာင်းဆိုမQများ ြပuလုပ်ခဲ့ေသာ်လည်း

ဤဆိုးရွားြပင်းထန်ေသာ

စုံစမ်းစစ်ေဆးမQ

လုပ်ေဆာင်ြခင်း

မရှိေသးေပ။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

သက်ေရာက်မQရလာဒ်များေSကာင့်

ြဖစ်ရပ်အေပL

ရှမ်းြပည်နယ်အေရှ\ပိုင်း

တာချီလိတ်ခBိုင်အတွင်းမှ တ8ိုင်တပိုင် လယ်သမားများမှာ ေဒသတွင်းရှိ ေရZေမှာ်များ၏
၂၀၁၉

ခု8ှစ်

ဒီဇင်ဘာလတွင်

အတင်းအSကပ် ေရZ\ေြပာင်းခံခဲ့Sကရသည်။ ခွင့်ြပuချက် မရှိပဲ လုပ်ကိုင်ေနSကသည်ဆိုသည့်
ကုမvဏီများက

ေရZေမှာ်

စွနF်ပစ်ခဲ့Sကသြဖင့်

သူတိုF

အညစ်အေSကးများကို

လယ်ေြမများအတွင်း

ေလျာ်ေSကးရရှိခဲ့ြခင်းမရှိပဲ

လုံေလာက်ေသာ

အနီးရှိ

ေချာင်းများ8ှင့်

စီးဝင်ခဲ့သည်။

လယ်သမားများမှာ

စံချိန်စံiZန်း8ှင့်အညီ

သူတိုF၏

ရှင်သန်ေနထိုင်ခွင့်ကိုလည်း ြပင်းထန်စွာ ထိခိုက်သွားခဲ့သည်။
၃၂။

ြမန်မာ8ိုင်ငံရှိ

အုပ်ချuပ်ေရး

မူေဘာင်သည်

ြမစ်အတွင်း

တာဝန်ခံမQ

ရှိေသာ

သတƒuတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးကို ပံ့ပိုးြခင်း မရှိေသးေပ။ ခက်ခဲBQတ်ေထွးမQ၊ Bိုးစင်းရှင်းလင်းမQ

မBှိြခင်း8ှင့် မူဝါဒများ၊ ဥပေဒများ 8ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အSကား တသမတ်တည်း
မBှိြခင်းတိုFက ဥပေဒေရးရာ မေသချာမေရရာမQက
 ို ြဖစ်ေစသည်။ ထိုမjသာမက အစိုးရသည်

အထူးသြဖင့် ြပည်နယ်8ှင့် တိုင်းေဒသ+ကီး အဆင့်များသည် တည်ရှိေနေသာ ပတ်ဝန်းကျင်8ှင့်
လူမQေ
 ရးဆိုင်ရာ

စည်းမျဥ်းများ

နည်းပညာစွမ်းရည်

စိုးမိုးမQရ
 ှိေစေရး ြပuလုပ်ရန်ကိုပင်

အကနF်အသတ်

အခွင့်ေကာင်းယူလျက်ရှိေနcပီး
လိုက်နာေစရမည်။

ရှိေနသည်။

၎င်းတိုFအေနြဖင့်

အထူးကိုယ်စားလည်မှ

ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမQများ

အရင်းအြမစ်များ8ှင့်

ဤအေနအထားကို
8ိုင်ငံတကာ

အစိုးရအေနြဖင့်

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေရးအား

ကုမvဏီများက

စံချိန်စံiွန်းများကို

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မQက
 T

ဦးစားေပးလုပ်ငန်းစဥ်အြဖစ်

ရှိေနေစေရး ေသချာေစရန် တိုက်တွန်းသည်။ သ?မက ၂၀၁၅ ခု8ှစ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
သက်ေရာက်မQ

ဆန်းစစ်ချက်

အာဏာသက်ဝင်ေစေသာ
ေတာင်းဆိုသည်။
အေြခခံ
12

နည်းလမ်းကို

တစိုက်မတ်မတ်၊

ပွင့်လင်းြမင်သာမQ

လိုအပ်ချက်တရပ်အြဖစ် ြပuလုပ်ေပးရန်

ဂုဏ်သိကdာ8ှင့်အညီ

အခွင့်အေရးများအတွက်

သက်ရှင်ေနထိုင်8ိုင်မQဘ
 ဝတစ်ခုကို

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

ရှိရှိ၊

အစိုးရကို

ြဖစ်ေစေသာ

အြမင်ေပါင်းစုံကို
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တွဲဖက်ယူေဆာင်ေပးေသာ

သန်စွမ်းကျန်းမာသည့်

ပတ်ဝန်းကျင်တခု

ရရှိ8ိုင်ခွင့်ကို

သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မQ၏
 သက်ေရာက်မQမ
 ျားထံမှ ကာကွယ်ေပးရမည်။
၃၃။

ဤက€အတွင်း

ပွင့်လင်းြမင်သာမQ8ှင့်

အြပuသေဘာေဆာင်ေသာ

တာဝန်ခံမQကို

နည်းလမ်းများ

ြမင့်တင်ေပးသည့်

ြဖစ်သည့်

တွငး် ထွကသ
် ယံဇာတ

တ?းေဖာ်ထတ
% လ
် ပ
% ်သည့် လ%ပ်ငန်းများ ပွငလ
့် င်းြမင်သာမQ ေဖာ်ေဆာင်ေရး (Extractive Industries
Transparencey

Initiatives,

EITI)

တွင်

ြမန်မာ8ိုင်ငံ

ဆက်လက်ပါဝင်ေနြခင်းကို

အထူးကိုယ်စားလှယ်က ေတာင်းဆိုသည်။ ယင်းက သတင်းအချက်အလက် ရပိုင်ခွင့်8ှင့်
ကုစားခွင့်တိုF

အပါအဝင်

အခွင့်အေရးများ

ပိုမိုကျယ်ြပနF်စွာ

ရရှိကျင့်သုံး8ိုင်ေရးကို

ပံ့ပိုးေပးလိမ့်မည်။ အကျိuးခံစားခွင့် ပိုင်ဆိုင်သူများ8ှင့် ထင်ရှားသည့် လူထုလုပ်ငန်းများတွင်
ယုံSကည်မQ ရရှိေသာ သိုFမဟုတ် ရရှိဘူးခဲ့ေသာ တစ်စုံတစ်ဦးဟု EITI က ဖွင့်ဆိုသည့်
တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မQလုပ်ငန်းများမှ
သတင်းအချက်အလက်များကို

“8ိုင်ငံေရးအရ

ပိုမိုထုတ်ေဖာ်ရန်

+ကိuးပမ်းချက်များကို သ?မက +ကိuဆိုသည်။
စံချိန်စံiွန်းများ8ှင့်

ေပLလွင်ထင်ရှားေသာ”

အညီ

မSကာေသးမီက

ပုဂbိuလ်များ၏

အစိုးရ၏

စတင်

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် အစိုးရအား EITI

ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ၊

တသမတ်တည်းြဖစ်ေသာ

8ှင့်

သက်ဝင်အေကာင်အထည်ေဖL8ိုင်ေသာ အစီရင်ခံမQ လိုအပ်ချက်များကို အာမခံချက်ရှိေစရန်
+ကိuးပမ်းအားထုတ်မQများအား ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားရန် ေတာင်းဆိုသည်။
၃၄။

အဓိကကျေသာ က€ဍများတွင် အားနည်းချက်များ ရှိေနေသာ ေလာင်စာဆီ 8ှင့်

ပတ်သက်သည့် ဥပေဒမူSကမ်းအေSကာင်း သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိထားသည့်အတွက်
အထူးကိုယ်စားလှယ်က

စိုးရိမ်သည်။

ဥပေဒမူSကမ်းသည်

သဘာဝဓါတ်ေငွ\လုပ်ငန်းအေနြဖင့်
စည်းမျဥ်းချမှတ်ထိန်းသိမ်းသူ

ြမန်မာ့

ေရနံ8ှင့်

ကုန်သွယ်မQမိတ်ဖက်အြဖစ်ေရာ၊

အြဖစ်ပါ

က€ဍ8ှစ်ရပ်တွင်

ေနရာယူထားမQေSကာင့်

ြဖစ်ေပLေနသည့် အကျိuးစီးပွား ပဋိပကdကို ေြဖရှင်းြခင်းမရိသည့်အြပင် လက်ရှိ ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏
ေရရှည်တည်တံ့ေသာ

ဖွံ\cဖိuးတိုးတက်မQ

အစီအစဥ်ေအာက်ရှိ

စီးပွားေရးအေဆာက်အအုံများ ြပuြပင်ေြပာင်းလဲေရး

8ိုင်ငံပိုင်

အစီအစဥ်များ8ှင့်လည်း

တသမတ်တည်းမရှိလှပါ။ ဥပေဒမူSကမ်းသည် EITI ေအာက်တွင် ြမန်မာက လိုက်နာရမည့်
တာဝန်များ8ှင့်

တသားတည်း ြဖစ်ရမည့်

သတင်းအချက်အလက်

ထုတ်ေဖာ်မQအေပL

သတ်မှတ်ချက်များ ထည့်သွင်းရန်လည်း ပျက်ကွက်cပီး ပွင့်လင်းြမင်သာမQ8ှင့် တာ၀န်ခံမQ ကို
တိုးတက်ေစရန်

အားထုတ်ချက်များကို

ြပင်းြပင်းထန်ထန်

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း

လူများ၏

အ8nရာယ်ြဖစ်ေစ8ိုင်သည့်

အြငင်းပွားဖွယ်ရှိသည့်

ထိပါးေစသည်။

နစ်နာခံစားရမQများကို

ထိုFအြပင်

တိုးပွားသွားရန်

ဘTာေငွခွဲေဝမQ

ကိစPကိုလည်း

၎င်းမူSကမ်းက ရည်iZန်းထားြခင်း မရှိေပ။ မSကာေသးမီ8ှစ်များက ရခိုင်ြပည်နယ်သည်
အဓီကအားြဖင့်

ယင်း၏ကမ်းလွန်ေရနံ8ှင့်

သဘာဝဓါတ်ေငွ\သိုက်များေSကာင့်

8ိုင်ငံြခား

ရင်း8ှီးြမyuပ်8ှံမQ၏ တစ်စုံတရာေသာ အစိတ်အပိုင်းကို ရရှိထားခဲ့သည်။ သိုFေသာ်လည်း ရခိုင်
ြပည်နယ်ရှိ

ဆင်းရဲမွဲေတမQမှာ

များစွာြမင့်မားေနဆဲြဖစ်သည်။
cငိမ်းချမ်းေရးအတွက်
ယဥ်ေကျးမQဆိုင်ရာ
ခွဲြခားဆက်ဆံမQ

တာဝန်ရှိေSကာင်း

ထိေရာက်ေသာ

မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည်။

8ိုင်ငံတကာ

မရှိပဲ

8ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ

ဝင်ေငွခွဲေဝြခင်းကို
ထိုFအြပင်

အထူးကိုယ်စားလှယ်မှ

တည်ေဆာက်ရန်မှာ

စီးပွားေရး။

သေဘာတူညီချက်ေအာက်တွင်

သေဘာတူညီချက်အတွင်းရှိ

ပျမ်းမjြခင်းထက်

လူမQေရး8ှင့်

အစိုးရအေနြဖင့်

အခွင့်အေရးများကို

အေလးအနက်ြပuေြပာသည်။

အာမခံရန်
ထိုFအြပင်
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ထိေရာက်ေသာ သာတူညီမjမQကို စီးပွားေရး မူဝါဒများ၊ ဘတ်ဂျက် ချထားမQများ 8ှင့်
အရင်းအြမစ် ခွဲေဝမQများမှတဆင့် တိုးြမင့်ေစသင့်သည်။
၄။

အထည်ချuပ် စက်Bုံများ

၃၅။

၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဩဂုတ်လအတွင်းက ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ+ကီး ပုသိမ်7မိ8 ရ
6 ှိ ြမန်မာ

သိုးေမZးထိုးစက်Bုံတွင်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်

သပိတ်ေမှာက်မQတွင်

ပါဝင်ခဲ့မQေSကာင့်

သပိတ်ေခါင်းေဆာင်8ှင့် အလုပ်သမားေရး လQပ်ရှားသူ ခု8ှစ်ဦးကို cငိမ်းချမ်းစွာ စုေဝးခွင့်8ှင့်
cငိမ်းချမ်းစွာ

စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်

တရားစွဲဆိုထားြခင်း8ှင့်

ဆိုင်ရာ

ပတ်သက်သည့်

ဥပေဒပုဒ်မ

၁၉

အစီရင်ခံချက်များကို

ေအာက်တွင်

အထူးကိုယ်စားလှယ်မှ

ရရှိထားသည်။ အလုပ်သမားများသည် အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ မရရှိြခင်း၊ ခွင့်မရBှိြခင်း8ှင့်
အိမ်သာသွားချိန်နားခွင့် မရရှိြခင်းတိုF ေနာက်ပိုင်းတွင် အလုပ်သမားများက စတင်ခဲ့ေSကာင်း
သတင်းရရှိသည်။ အလုပ်ရှင်များက 8ှuတ်ြဖင့် ေစာ်ကားြခင်း၊

လိင်ဆိုင်ရာ ေစာ်ကားမQ

ကျlးလွန်ြခင်းများလည်း ရှိသည်ဟု အချိu\က ေြပာသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် 8ိုဝင်ဘာလအတွင်း

အလုပ်သမား ၄၀၀ ကို ရန်ကုန် တိုင်းေဒသ+ကီး အစိုးရBုံးများသိုF ဆနF်ကျင်ဆ8tြပရာတွင်
ဦးေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက်
ဒဏ်ေငွBိုက်ခဲ့သည်။

အလုပ်သမားေရး

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

လQပ်ရှားသူ

အထည်အလိပ်

ငါးဦးကို

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင်

တင်ပိုFမQများ

ြမင့်တက်လာေနcပီး

8ိုင်ငံတလZားတွင် အထည်ချuပ်စက်Bုံ အေြမာက်အများကို တည်ေဆာက်ရန် စီစဥ်ေနေSကာင်း
သိရှိရသြဖင့် ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင် အSကံဥာဏ်ရယူ8ှီးေ8ှာေသာ သုံးပွင့်ဆိုင် လုပ်ငန်းစဥ်မှ တဆင့်

အလုပ်သမားေရးရာ စီမံခနF်ခွဲမQ8ှင့် ကာကွယ်မQများကို အားြဖည့်ရန် အေရး+ကီးေSကာင်း
အထူးကိုယ်စားလှယ်က အေလးအနက်ထား ေြပာဆိုခဲ့သည်။
၃၆။

စီးပွားေရး၊

လူမQေရး8ှင့်

သေဘာတူစာချuပ်ေအာက်တွင်

ယဥ်ေကျးမQ

ဆိုင်ရာ

တရားမjတcပီး

8ိုင်ငံတကာ

သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ

အလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေနရပိုင်ခွင့်ကို အာမခံေပးရန် တာဝန်ရှိသည်။
မjတညီမjေသာ

လုပ်ခလစာ၊

အေြခအေနများ၊

တူညီေသာ

သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ

ေဘးကင်းလုံြခuံcပီး

အခွင့်အလမ်း၊

ကနF်သတ်ချက်၊

8ှင့်

ကျန်းမာေရး8ှင့်

အနားယူြခင်း၊

8ှင့်

လစာြဖင့်

ယင်းတွင်

ညီiွတ်ေသာ

အလုပ်ချိန်များအေပL

ကာလအလိုက်8ှင့်

အများြပည်သူအားလပ်ရက်များတွင် ခွင့်ရရှိမQ ခံစားခွင့်များပါဝင်သည်။ ြမန်မာ8ိုင်ငံသည်
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ\

(ILO)

၏

သေဘာတူညီချက်

အများအြပားကိုလည်း လက်မှတ်ေရးထိုးထားcပီး ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် လZတ်ေတာ်က
အနိမ့်ဆုံး

အသက်

အသက်ဝင်ေစခဲ့သည်။

သတ်မှတ်ချက်

သေဘာတူညီချက်

အလုပ်သမားများကို

သူတိုF၏

၁၃၈

ကို

လက်မှတ်ေရးထိုး

အခွင့်အေရး8ှင့်

ပတ်သက်၍

သင်Sကားေပးရမည်ြဖစ်cပီး အစိုးရသည် လွတ်လပ်စွာ စုBုံးခွင့်8ှင့် အသင်းအပင်း ဖွဲ\စည်းခွင့်

8ှင့် အလုပ်သမားများကို ြမyင့်တင်ရန်8ှင့် အလုပ်အေြခအေနများ တိုးတက်ေစရန်အတွက်
အလုပ်သမား

အဖွဲ\အစည်းများ8ှင့်

သမဂbများတွင်

အကာအကွယ်ေပးရမည်။

အဓမ}

8ိုင်ငံြခား8ှင့်

ကုမvဏီများသည်

အဆိုးဆုံး

ပုံစံတိုF

လုပ်အား

ပေပျာက်ေရးအတွက်

ြပည်တွင်း

ခိုင်းေစမQ8ှင့်

ဆက်လက်

ပါဝင်လုပ်ေဆာင်8ိုင်ခွင့်များကို
ကေလးလုပ်အား အသုံးြပuမQ

+ကိuးပမ်းအားထုတ်သွားရမည်။

ကုလမသဂb၏

(လမ်းiZန်

ဥပေဒသများ)

“ကာကွယ်၊ ေလးစား 8ှင့် ကုစား” မူေဘာင်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းြဖင့် သူတိုF၏
ကုန်ထုတ်ြဖန်FေဝမQ

လမ်းေSကာင်းတေလျာက်တွင်

စီးပွားေရး8ှင့်

လူFအခွင့်အေရးအေပL

လမ်းiZန်မူဝါဒများ8ှင့်အညီ လူFအခွင့်အေရးများကို ေလးစားေSကာင်း အာမခံချက် ေပးရမည်။
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၅။

အချိန်ကိုက် ဆန်းစစ် ေစာင့်Sကည့် ကျင့်သုံးမQ (Due Deligience)

၃၇။

ြမန်မာ8ိုင်ငံစီးပွားေရးဝန်းကျင်8ှင့်

ဆက်8ွယ်ေသာ

လူFအခွင့်အေရး

ကိစPရပ်များ

8ှင့်ပတ်သက်၍ လူFအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ဥပေဒများအေပL အချိန်ကိုက် ဆန်းစစ်
ေစာင့်Sကည့်

ကျင့်သုံးမQ၏


အေရး+ကီးမQက
 ို

အထူးကိုယ်စားလှယ်အေနြဖင့်

မီးေမာင်းထိုးြပလိုသည်။ ယင်းမှာ လမ်းiZန်မူများ8ှင့်အညီ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေနြဖင့်
လူFအခွင့်အေရးအား ေလးစားလိုက်နာရန်

တာဝန်ရှိမQကို

အဓိပvာယ်သက်ေရာက်ေစေသာ

ထိေရာက်သည့် အချိန်ကိုက် ဆန်းစစ် ေစာင့်Sကည့် ကျင့်သုံးမQမ
 ှတဆင့် ြပuလုပ်ရန်ြဖစ်သည်။
၃၈။

အချိန်ကိုက်

သုံးသပ်ချက်

ဆန်းစစ် ေစာင့်Sကည့်

ြပuလုပ်ြခင်း၊

ကျင့်သုံးမQ

သက်ေရာက်မQကို

လုပ်ငန်းစဥ်များတွင်

ရပ်ဆိုင်းရန်

သိုFမဟုတ်

ပဋိပကd

ကာကွယ်ရန်

သင့်ေလျာက်သည့် လုပ်ေဆာင်မQ ြပuလုပ်ြခင်း8ှင့် ဆိုးဝါးသက်ေရာက်မQ ရှိသည့် ေနရာများတွင်
ပါ၀င်ေနပါက လက်ကျန် သက်ေရာက်မQများအား အခွင့်အလမ်းကို အသုံးြပu ေလျာ့ချြခင်း၊
ဆိုးဝါးသက်ေရာက်မQများကို
လုပ်ငန်းစဥ်များ၏

ေြဖရှင်းရန်အတွက်

ထိေရာက်မQကို

အေရးယူေဆာင်ရွက်မQများ

ေစာင့်Sကည့်ြခင်း8ှင့်

ေဖLထုတ်တင်ြပရန်အတွက်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဆိုးဝါးသက်ေရာက်မQများကို မည်သိုF ကိုင်တွယ် ေြဖရှင်းသည်ကို

သက်ဆိုင်သူများအား ဆက်သွယ် ေြပာြပြခင်း အပါအဝင် အမှန်တကယ်ရှိေနေသာ သိုFမဟုတ်
ြဖစ်လာ8ိုင်ေချရှိေသာ
ဆန်းစစ်ြခင်းတိုF

လူFအခွင့်အေရးသက်ေရာက်မQများကို

ပါဝင်ရမည်။

ထိုမjသာမက

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်း8ှင့်

လမ်းiZန်ဥပေဒသများ8ှင့်

အညီ

လုပ်ငန်ခွင်အဆင့် မေကျနပ်မQ တိုင်Sကားေရး ယ9Nရားများကို တည်ေဆာက်ြခင်းမှ တဆင့်
ဆိုးဝါးသက်ေရာက်မQများကို ကုစားေြပာင်းလဲပစ်ရန် အေရး+ကီးသည်။3
၃၉။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ ြပuလုပ်ြခင်းေSကာင့်

ချိuးေဖာက်မQများကို

ဆနF်ကျင်ကာကွယ်ေပးရမည်မှာ

အပါအဝင်

အစိုးရ၏

လူFအခွင့်အေရး

တာဝန်ြဖစ်သည့်အတိုင်း

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် အစိုးရအား ဥပေဒ၊ မူဝါဒ 8ှင့် စီမံအုပ်ချuပ်မQ မူေဘာင်များကို

အားေကာင်းေစြခင်းမှ တဆင့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ အSကား အချိန်ကိုက် ဆန်းစစ်

ေစာင့်Sကည့် ကျင့်သုံးမQက
 ို တွန်းအားေပးရန် ေတာင်းဆိုသည်။ ယင်းမှာ လက်ရှိ ရင်း8ှီးြမyuပ်8ှံမQ
မူဝါဒ သုံးသပ်ချက် ၏ ေနာက်ခံ အေနအထားတွင်လည်း ပါဝင်သည်။ အချိန်ကိုက် ဆန်းစစ်

ေစာင့်Sကည့် ကျင့်သုံးမQတ
 ွင် အစိုးရမှ ဦးေဆာင်မQကို ြပသရမည်။ ဥပမာ- 8ိုင်ငံေတာ်ပိုင်
လုပ်ငန်းများအေနြဖင့်
ပါဝင်ကြပ8ိုင်သည့်

ေြပာဆိုမQများမှတဆင့်။

အေရးပါေသာ

အခန်းကTဍတွင်

ရင်း8ှီးြမyuပ်8ှံသူများသည်လည်း

LMိေနcပီး

သူတိုF၏

ဩဇာကို

အသုံးြပuကာ လူFအခွင့်အေရး ြမyင့်တင်မQများကို လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကF၊ အGကမ်းဖက်မH အေြခအေနများ @ှင့် Jငိမ်းချမ်းေရး
လုပ်ငန်းစဥ်

ဂ။

၄၀။

အထူးကိုယ်စားလှယ်၏

ြမန်မာ8ိုင်ငံတဝှမ်းရှိ

လုပ်ပိုင်ခွင့်ကာလတေလjာက်လုံး

သ?မသည်

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကdများ8ှင့်

အSကမ်းဖက်မQအေြခအေနများကို

လက်မှတ်ေရးထိုးcပီးေနာက်

ဆယ်စု8ှစ်များစွာSကာြမင့်ခဲ့ေသာ

ေစာင့်Sကည့်ခဲ့သည်။ တစ်8ိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မQ ရပ်စဲေရးသေဘာတူညီချက် (NCA) ကို
၂၀၁၅

ခု8ှစ်တွင်

ပဋိပကdများအဆုံးသတ်8ိုင်မည်ဟု
ထိုသေဘာတူညီချက်
3

အေကာင်းြမင်ခဲ့သည်။

ေရးဆွဲေရးလုပ်ငန်းစဥ်မှာ

သိုFေသာ်လည်း

အားလုံးပါဝင်8ိုင်ြခင်း

မရှိခဲ့ဘဲ

A/73/163.
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လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့်

သေဘာတူညီချက်8ှင့်

ေနာက်ဆက်တွဲ

cငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဥ်ကလည်း အဓိကကျေသာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ\ အချိu\ကို

ဖယ်ချန်ခဲ့သည်။ အချိu\ေသာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ\အစည်းများ (EAO) ၏
နယ်ေြမများြဖစ်ေသာ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ချင်း8ှင့် ရခိုင်တိုFတွင် အရပ်သားများအေပL
အ+ကီးအကျယ်

သက်ေရာက်မQများရှိေသာ

8ိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်မQများ

ပဋိပကdများ

လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေSကာင်း

ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်cပီး

စွပ်စွဲSကသည်။

လက်မှတ်ထိုးထားသူများ အပါအဝင် တပ်မေတာ်8ှင့်
အချင်းချင်းSကား

၎င်းတိုFထဲတွင်

NCA

EAO များအSကား၊ EAO များ

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကdများ

ပါဝင်သည်။

တပ်မေတာ်၏

အုပ်ချuပ်မQေအာက်တွင်ရှိေသာ သိုFမဟုတ် မဟာမိတ်ြပuထားေသာ ြပည်သူFစစ်များသည်လည်း
သူမ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကာလအတွင်း

တိုးများလာခဲ့သည်။

အမျိuးသားcငိမ်းချမ်းေရးအတွက်

4

အလားအလာမှာလည်း မေရမရာ ြဖစ်လာသည်ကို ေတွ\ရခဲ့သည်။
၁။

ရခိုင်8ှင့် ချင်းြပည်နယ်များ

၄၁။

၂၀၁၆

ခု8ှစ်၊

8ိုင်ငံတကာ8ှင့်

စက်တင်ဘာလတွင်

အစိုးရသည်

ကိုဖီအာနန်

အမျိuးသားကmမ်းကျင်ပညာရှင်များပါဝင်ေသာ

ဦးေဆာင်သည့်

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ

အSကံေပးေကာ်မရှင်ကို ဖွဲ\စည်းခဲ့သည်။ ေကာ်မရှင်သည် Bိုဟင်ဂျာ အဖွဲ\ဝင်များ ပါဝင်ြခင်း
မရှိေသာေSကာင့်

ဖွဲ\စည်းပုံတွင်

မစုံလင်ခဲ့ပဲ

လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်မQများအား

စုံစမ်းစစ်ေဆးရန်

၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမှာလည်း
မဟုတ်ခဲ့ပါ။

သိုFရာတွင်

လူFအခွင့်အေရးအပါအဝင် ရခိုင်လူမျိuးများ ရင်ဆိုင်ေနရေသာ ြပဿနာများ8ှင့် ပတ်သက်၍
ကျယ်ြပနF်ေသာ

ေတွ\ရှိချက်များပါဝင်ေသာ

Sသဂုတ်လတွင်

ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

8ိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက

အစီရင်ခံစာ၏

လက်ခံခဲ့သည်။

အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
အSကံြပuချက်များ

ေကာ်မတီ

အနက်မှ

မရှိခဲ့သည့်အြပင်

အစီရင်ခံစာတေစာင်ကို

အSကံြပuချက်များကို

အစိုးရအေနြဖင့်

အစီရင်ခံစာများကို

ခု8ှစ်

အစိုးရ8ှင့်

အSကံြပuချက်အများစုကို

သိုFေသာ်လည်း

တစ်ခုမj

အများစုမှာ

၂၀၁၇

အစိုးရ၏

ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းအရ

အြပည့်အဝအေကာင်အထည်ေဖာ်8ိုင်ြခင်း

လုံးဝ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းမရှိခဲ့ေသးပါ။

ထိုအSကံြပuချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းသည် ရခိုင်အြပည်နယ်အတွက် ေရှ\သိုF
တက်လှမ်းရာလမ်းြဖစ်သည်။
၄၂။

၂၀၁၆

8ှင့်

လူသားမျိuး8ွယ်အေပL
သတ်ြဖတ်မQများကို

၂၀၁၇

ခု8ှစ်တွင်

ကျlးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မQများ၊

ရခိုင်ေြမာက်ပိုင်းတွင်

အဓမ}လုပ်အားခိုင်းေစြခင်း၊

Bိုဟင်ဂျာများအေပL

စစ်ရာဇဝတ်မQများ8ှင့်

ကျlးလွန်ေကာင်းကျlးလွန်ြခင်း

အထူးကိုယ်စားလှယ်အေနြဖင့်
အSကမ်းဖက်မQများ၊

ရခိုင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းရှိ

ေငွညyစ်ြခင်း

လူမျိuးတုံး

ရှိ8ိုင်သည်။

ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ
8ှင့်

Bိုဟင်ဂျာများအား

လုယက်ြခင်းများသာမက အသွားအလာ ဆက်လက်၍ ကနF်သတ်ြခင်း၊ 8ှင့် အစားအစာ၊
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမQ၊

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မQ8ှင့်

လက်လှမ်းမီမQ နည်းပါးမQများ
8ိုင်ငံသားြဖစ်မQစ
 ီစစ်ေရးကဒ်

ရှိေနေZကာင်း

(NVC)

များကို

ပညာေရးတိုFအတွက်

သတင်းအချက်အလက်များ

ရရှိထားသည်။

ဆက်လက်ချမှတ်ထားဆဲြဖစ်cပီး၊

ယင်းကို

လက်ခံရန် ြငင်းဆန်သူများအေပL အသွားအလာ ကနF်သတ်ချက်များ ပိုမို ြပင်းထန်စွာ
ချမှတ်ထားcပီး

ရရှိထားေသာ

ကနF်သတ်ထားချက်များ ရှိသည်။
4

16

ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ ကိုHကည့်

လူများအေပLတွင်လည်း

အကျိuးခံစားခွင့်များကို
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၄၃။

ယခုအခါ ရခိုင်တပ်မေတာ် (AA) 8ှင့် တပ်မေတာ်အSကား လက်နက်ကိုင်ပဋိပကdများ

တိုးပွားလာသည်မှာ

တစ်8ှစ်ေကျာ်

ထိုြပည်နယ်များတွင်

ေရတပ်8ှင့်ေလတပ်အပါအဝင်

ချင်းြပည်နယ်

ရှိလာခဲ့cပီး၊

ပလက်ဝcမိu\နယ်တိုFတွင်

တိုးချဲ\ချထားလာသည်။
တိုက်ပွဲများသည်

ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ

သက်ေရာက်မQ

အများအြပား

လုံြခuံေရးတပ်ဖွဲ\များ

ပဋိပကdြဖစ်ေနေသာ

အရပ်သားများအား

cမိu\နယ်များစွာ8ှင့်

အဖွဲ\များအSကား

ြပင်းထန်စွာထိခိုက်ေစcပီး

ရှိခဲ့သည်။

သိသိသာသာ

ြပင်းထန်ေသာ

စစ်ရာဇဝတ်မQ

ကျlးလွန်ခဲ့ြခင်းများလည်း ရှိသည်ဟု စွပ်စွဲချက်များ ရှိသည်။ တပ်မေတာ်သည် ရခိုင်ြပည်နယ်

တလZား အရပ်သားများအား အထူးသြဖင့် AA ကို အမှန်တကယ်ေထာက်ခံသူများ သိုFမဟုတ်
ေထာက်ခံသည်ဟု

ထင်ြမင်ယူဆသူများ

အထူးသြဖင့်

၄၄။

ေရZ\ေြပာင်းစခန်းများသိုF

ရခိုင်လူမျိuးများကို

စနစ်တကျတိုက်ခိုက်ေနြခင်းအေပL အထူးကိုယ်စားလှယ်က စိုးရိမ်သည်။
ပဋိပကdေSကာင့်

(၅၈,၀၀၀)

ခနF်ရှိcပီး၊

အြခားေကျးရွာများ၊

ထွကေ
် ြပးတိမ်းေLMာင်ရသ?များ

ဘုန်းေတာ်+ကီးေကျာင်းများ8ှင့်

ယခုအခါ
ဘာသာေရး

အေဆာက်အအုံများတွင် ခိုလQံသူများအပါအဝင် ရခိုင်ြပည်နယ်အ8ှံFတွင် စုစုေပါင်း ၁၂၈,၀၀၀
ေကျာ်

အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ြဖစ်ခဲ့ရသည်ဟု

ရခိုင်လူမျိuးများြဖစ်cပီး
စွနF်ခွာ

သိရသည်။

၎င်းတိုFအနက်အများစုမှာ

ချင်းြပည်နယ်အတွင်းမှ ချင်းလူမျိuး

ထွက်ေြပးေနရသည်။

ဇ8]ဝါရီလတွင်

တိုင်းရင်းသား

၁,၈၀၀ ခနF်သည် ေနအိမ်များ

အစိုးရတပ်မှ

ေြခြမန်တပ်မ

၆၆

စစ်သားများသည် ေြမပုံcမိu\ ရှိ ယာယီေနရပ်စွနF်ခွာ တိမ်းေရှာင်ေနရသည့် ေနရာတစ်ခု၌
စခန်တာဝန်ခံများအား
သာြပuလုပ်၍

အနည်းငယ်ေသာ

IDPs

အေSကာင်းြပချက် သိုFမဟုတ်

များကို

ေမာင်းထုတ်ရန်

သတိေပးြခင်း
(ေသနတ်)

မိုးေပLေထာင်ေဖာက်ြခင်းများြပuလုပ်ကာ စခန်းကို ဖျက်ဆီးခဲ့ေSကာင်း သတင်းများရရှိခဲ့သည်။
၄၅။

ေဖေဖာ်ဝါရီလ

ရေသ့ေတာင်၊

၃

ေြမပုံ8ှင့်

ရက်ေနFတွင်

ချင်းြပည်နယ်

ရခိုင်ြပည်နယ်

ေမာင်ေတာ၊

ပလက်ဝတိုFတွင်

ဘူးသီးေတာင်၊

“လုံြခuံေရးလိုအပ်ချက်8ှင့်

အများြပည်သူအကျိuးစီးပွား” ဟုဆိုကာ မိုဘိုင်းလ် အင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မQများ လုံးဝ
ရပ်ဆိုင်းြခင်းကို

ြပန်လည်ြပuလုပ်ခဲ့သည်။

ဤcမိu\နယ်များသည်

၂၀၁၉

ခု8ှစ်ဇွန်လမှ

Sသဂုတ်လအတွင်း အင်တာနက် ပိတ်ဆိုFခံထားရcပီး ြဖစ်သည်။ ပုဏ„ားကmန်း၊ ေြမာက်ဦး၊

ေကျာက်ေတာ်8ှင့်မင်းြပားတိုFတွင် မိုဘိုင်းအင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မQကို ၂၀၁၀ ဇွန်လမှ စ၍
အကနF်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့cပီး ြဖစ်သည်။ ဤပိတ်သိမ်းမQသည် လူဦးေရ ၁,၀၀၀,၀၀၀
(တစ်သန်း) ေကျာ်၏ အေြခခံအခွင့်အေရးများအေပL အ+ကီးအကျယ် သက်ေရာက်မQရှိသည်။
အစိုးရအေနြဖင့်

ထိုသုိF

လိုက်ေလျာညီေထွစွာ

အားလုံးကို

လZမ်းြခuံ၍

ြပuလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေSကာင်း

ပိတ်ြခင်းကို

လိုအပ်ချက်အရ8ှင့်

ကျိuးေSကာင်းဆီေလျာ်မQ ြပ8ိုင်ရန်

ပျက်ကွက်ခဲ့cပီး ယင်းမှာ အားလုံးကို စုေပါင်း၍ ြပစ်ဒဏ်ခတ်သကဲ့သိုF ြဖစ်သည်။ ေမာင်ေတာ်၊

ဘူးသီးေတာင်၊ ရေသ့ေတာင် လုံြခuံေရးတပ်ဖွဲ\များသည် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် လုံြခuံေရးဆိုင်ရာ
စစ်ဆင်ေရးများကို တိုးြမyင့် ြပuလုပ်လာခဲ့ြခင်းေSကာင့် အရပ်သားအချိu\ေသဆုံးcပီး ဒါဇင်8ှင့်ချီ
ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟု

အစီရင်ခံစာများရရှိေသာေSကာင့်

အထူးကိုယ်စားလှယ်အေနြဖင့်

အလွန်အမင်း စိုးရိမ်သည်။ ဘူးသီးေတာင်8ှင့် ရေသ့ေတာင် တိုFသာမက ေကျာက်ေတာ်8ှင့်
ေြမာက်ဦးcမိu\နယ်များရှိ
လက်နက်+ကီးများြဖင့်

ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ
ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရcပီး

လူများသည်

မီးေလာင်ကmမ်းမQများ

ေနFစဥ်ေနFတိုင်း

ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာေSကာင့်

ေကျးရွာများမှ ထွက်ေြပးခဲ့Sကရသည်။ ေဖေဖLဝါရီလ ၁၃ ရက်ေနFတွင် ဘူးသီးေတာင်cမိu\နယ်

ခမဝဲေဟာင်ေကျးရွာမှ ခမီကေလး ၂၁ ဦး ေကျာင်းအတွင်း လက်နက်+ကီး ကျေရာက်မQေSကာင့်
ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
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၄၆။

မူလက ရှိcပီး ြဖစ်ေသာ ေမာင်ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင်8ှင့်ရေသ့ေတာင်တိုFရှိ ညမထွက်ရ

အမိနF်များကို ၂၀၁၀ ခု8ှစ်၊ ဧcပီလမှ စ၍ ပဋိပကdြဖစ်ပွားရာ cမိu\နယ်အားလုံးသိုF တင်းကျပ်စွာ
တိုးချဲ\လိုက်ြခင်းြဖင့်

ကျန်းမာေရး8ှင့်

ပညာေရး

အပါအဝင်

အခွင့်အေရးများ၊

သက်ေမွးဝမ်းေSကာင်းမQ8
 ှင့် ဝန်ေဆာင်မQများ အေပL သက်ေရာက်မQများကို ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF်

ြဖစ်ေပLေစခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဇ8]ဝါရီလ မှစတင်၍ အစိုးရက လူသားချင်းစာနာမQဆိုင်ရာ
အကူအညီများ ဝင်ေရာက်ခွင့်ကို

ကနF်သတ်ချက်များကို ချမှတ်ခဲ့cပီး ပဋိပကd အေပL

ပိုမိုြပင်းထန်ေသာ သက်ေရာက်မQများ တိုးပွားလာေစခဲ့သည်။
၄၇။

ကေလးများအပါအဝင် အရပ်သား အများအြပားကို ေသဆုံး ဒဏ်ရာရေစခဲ့ေသာ

ပစ်မှတ်

ေရေရရာရာမရှိေသာ

ပစ်ခတ်မQများ8ှင့်

ရွာများအနီး

တိုက်ပွဲများအေSကာင်း

သတင်းေပးပိုFချက် အများအြပားကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ေကျးရွာများအတွင်း လက်နက်+ကီး
ကျေရာက်သည့်

အစိုးရတပ်များသည်

အစီရင်ခံချက်များကိုလည်း
မင်းြပားcမိu\နယ်၊

ရရှိထားသည်။

ဒီဇင်ဘာလတွင်

ဆိတ်တာရာေကျးရွာထဲသိုF

ဝင်ေရာက်လာcပီး

ေသနတ်များြဖင့် ပစ်ခတ်ြခင်းေSကာင့် အမျိuးသမီးတစ်ဦး ေသဆုံးခဲ့သည်ဟု သတင်းများ
ရရှိခဲ့သည်။

ထိုFေနာက်

စစ်သားများက

ေကျးရွာအုပ်ချuပ်ေရးမှlးအား

ေသသည်အထိ

Bိုက်8ှက်ခဲ့Sကသည်။ သွားေရာက် လည်ပတ်ခဲ့ေသာ ေကျာက်ေမာ် ေကျးရွာအုပ်ချuပ်ေရးမှlး၏
အေလာင်းကိုလည်း ေတွ\ရှိခဲ့သည်။ ဤြဖစ်ရပ်များ အားလုံးကို အစိုးရမှ စုံစမ်းစစ်ေဆးcပီး
ကျlးလွန်သူများအား တာဝန်ခံေစမQ ရှိေစရမည်။
၄၈။

၂၀၁၉

AA 8ှင့်ဆက်စပ်သည်ဟု စွပ်စွဲချက်ြဖင့် ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ဖမ်းဆီးခံရသူဦးေရမှာ
8ိုဝင်ဘာလတွင်

8ှိပ်စက်ညyင်းပန်းြခင်း8ှင့်

၅၀၀

ေကျာ်အထိ

လူမဆန်စွာ

ေရာက်ရှိခဲ့သည်။

ဂုဏ်သိကdာထိခိုက်ေစေသာ

အထူးကိုယ်စားလှယ်
ဆက်ဆံမQများ8ှင့်

ထိန်းသိမ်းထားစဥ်အတွင်း ေသဆုံးမQများ ၂၀၁၉ ခု8ှစ်တွင် ရှိခဲ့ေSကာင်း စွပ်စွဲမQများအေပLတွင်
စိုးရိမ်သည်။ သ?မသည် ြမန်မာ8ိုင်ငံြပင်ပတွင် ေနထိုင်သူများအပါအဝင်
ေခါင်းေဆာင်များ၏

မိသားစုဝင်များအေပL

ပစ်မှတ်ထားမQများအေပLလည်း

8ိုင်ငံေရး

အလွန်စိုးရိမ်သည်။

AA အထက်ပိုင်း

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ

၂၁

ဖမ်းဆီးရန်

ရက်ေနFတွင်

ေြမပုံcမိu\နယ်၊ ေတာင်ရှည် ေကျးရွာအုပ်ချuပ်ေရးမှlး အပါအဝင် ေဒသခံ အရာရှိများအား AA မှ
ြပန်ေပးဆွဲသည့် အစီရင်ခံစာများကိုလည်း လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
၄၉။

ပဋိပကdများ

ကတုတ်ကျင်းများ

တိုးပွားလာြခင်းေSကာင့်
တူးေဖာ်ြခင်း၊

တပ်မေတာ်မှ

ြခံစည်းBိုးများခတ်ြခင်း၊

ကေလးများအား

အုတ်များသယ်ေဆာင်ြခင်း၊

ြခuံရှင်းြခင်း8ှင့် စိုက်ပျိuးေြမများတွင် ရိတ်သိမ်းေစြခင်း စသည်တိုF အပါအဝင် တပ်မေတာ်က

ကေလးများအား အသုံးြပuမQမှာ သိသိသာသာ တိုးများလာေစခဲ့သည်။ အထူးကိုယ်စားလှယ်က
တပ်မေတာ်မှ

ကေလးစစ်သားစုေဆာင်းြခင်း8ှင့်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

တာဝန်ဝတƒရားများ8ှင့်

အသုံးြပuြခင်းသည်

ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဥပေဒ8ှင့်ဆနF်ကျင်လျက်

၂၀၁၉

ြပစ်မQကျlးလွန်သူများကိုတာဝန်ယူမQရှိေစရမည်ဟု မှတ်ချက်ြပuသည်။
၂။

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏
ခု8ှစ်

ရှိေနcပီး

ကချင်8ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်များ

၅၀။

စစ်ရာဇဝတ်မQများ8ှင့်

လူသားမျိuး8ွယ်အေပL

ဆနF်ကျင်ေသာရာဇဝတ်မQများ

ကချင်8ှင့်ရှမ်းြပည်နယ်များတွင်း ၂၀၁၁ ခု8ှစ်မှစ၍ ကျlးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲမQများရှိသည်။
၂၀၁၉ ခု8ှစ် စက်တင်ဘာလတွင် တပ်မေတာ်သည် ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းအပါအဝင်

စစ်တိုင်းငါးခုတိုFတွင် ယခင် ေSကညာထားေသာ တစ်ဖက်သတ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးကို

သက်တမ်းတိုးြခင်း မရှိေတာ့ပါ။ တအာင်းအမျိuးသားလွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ် (TNLA)၊
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AA 8ှင့် ြမန်မာအမျိuးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မေတာ် တိုFပါဝင်ေသာ ေြမာက်ပိုင်း

မဟာမိတ် ညီေနာင်များအဖွဲ\က ၎င်း၏တစ်ဖက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးကို ၂၀၂၀ မတ်လ
၂၅ ရက်အထိ သက်တမ်းတိုးမည်ဟု ေSကြငာခဲ့သည်။
၅၁။

၂၀၁၉ ခု8ှစ် 8ိုဝင်ဘာလတစ်ေလjာက်လုံး ကွတ်ခိုင်cမိu\နယ်တွင် တပ်မေတာ်8ှင့် TNLA

အSကား၊

နမ}တူcမိu\နယ်တွင်

ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ

8ှင့်

မူဆယ်cမိu\နယ်တွင် အစိုးရတပ်8ှင့် ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ် (KIA) တိုF

အSကား

တပ်မေတာ်အSကား

+ကိuSကား+ကိuSကား

တိုက်ပွဲများ

ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

ဒီဇင်ဘာလတွင်

တိုက်ပွဲြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ်၊ ဩဂုတ်လမှစcပီး ပဋိပကdများ အရှိန်ေလျာ့ချသည့်

Sကားမှပင် လုံြခuံေရး8ှင့် ေဘးအ8nရာယ်ကင်းမQမှာ အလွန် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၉
ြပည့်8ှစ် Sသဂုတ်လမှ ၂၀၂၀ ခု8ှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း အရပ်သား ၇၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့cပီး၊

အစိုးရတပ်များ သိုFမဟုတ် ြပည်သူFစစ်အဖွဲ\များမှ အရပ်သား ၈၈ ဦး ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကာ
အရပ်သား ၆ ဦး ကို8ှိပ်စက်ညyဥ်းပန်းခဲ့သည်။
၃။

ကရင်8ှင့် မွန်ြပည်နယ်များ

၅၂။

(KNU နယ်ေြမ) လုေသာ cမိu\နယ် တွင် ၂၀၁၈ ခု8ှစ်က စတင်ခဲ့ေသာ လမ်းကို

ေဖာက်လုပ်ရန်
တပ်မေတာ်8ှင့်

တပ်မေတာ်၏

ဆက်လက်+ကိuးပမ်းမQေSကာင့်

ကရင်အမျိuးသားအစည်းအBုံး

(KNU)၊

ယင်း၏

ကရင်ြပည်နယ်တွင်
ကရင်အမျိuးသား

လွတ်ေြမာက်ေရး တပ်မေတာ် (KNLA) အSကားတင်းမာမQများ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနသည်။
KNU က လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်းသည် NCA ကိုေဖာက်ဖျက်ေSကာင်း8ှင့် တပ်မေတာ်သည်

၎င်း၏တပ်များကို နယ်ေြမအတွင်းသိုFတိုးချဲ\ေနသည်ဟု KNU က ေြပာဆိုသည်။ ဇ8]ဝါရီလ ၉
ရက်တွင် လုေသာတွင် တပ်မေတာ်8ှင့် KNLA အSကား တိုက်ခိုက်မQများ ြဖစ်ပွားခဲ့cပီး
အရပ်သား8ှစ်ဦး

ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။

ေဖေဖာ်ဝါရီလ

အေစာပိုင်းတွင် တပ်မေတာ်သည်

လုေသာကို လက်နက်+ကီးြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ေသာေSကာင့် ရွာသား ၃၀၀ ေကျာ် ထွက်ေြပးမQကို
ြဖစ်ေစခဲ့ရသည်။
၅၃။
8ှင့်

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

မွန်ြပည်သစ်ပါတီ

လွတ်ေြမာက်ေရး

အေြခစိုက်စခန်းကို

(NMSP)

တပ်မေတာ်

၏

(MNLA)

တပ်မေတာ်မှ

လက်နက်ကိုင်
တိုFအSကား

သိမ်းယူခဲ့သည်။

တပ်ဖွဲ\ြဖစ်ေသာ

မွန်အမျိuးသား

တိုက်ပွဲများ ြဖစ်ပွားခဲ့cပီး
တိုက်ပွဲများသည်

MNLA

ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ

ဘုရားသုံးဆူအနီးတွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်cပီး ယခင်က ေနရပ်သိုFြပန်လာခဲ့Sကေသာ မွန်ရွာသား

၁,၀၀၀ ေကျာ်သည် ထိုင်း8ိုင်ငံသိုF ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ခဲ့Sကရသည်။ မွန်ြပည်သစ်ပါတီက
ဤအြပuအမူသည် NCA ကို ချိuးေဖာက်သည်ဟု ယူဆသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင်
စစ်တပ်သည် MNLA အေြခစိုက်စခန်းမှ ထွက်ခွာခဲ့ေသာ်လည်း ထိုနယ်ေြမတွင်းရှိ MNLA
ေရှ\တန်းစခန်းတစ်ခုကို
တပ်မေတာ်8ှင့်

ဆက်လက်

နီးကပ်စွာတည်ရှိမQသည်

ေဒသခံများက ေSကာက်လနF်ေနSကသည်။
၄။

သိမ်းပိုက်ထားခဲ့သည်။

ေနာက်ထပ်တိုက်ပွဲများ

တင်းမာမQရ
 ှိေနြခင်း8ှင့်

ြဖစ်ပွား8ိုင်သည်ဆိုကာ

ေြမြမuပ်မိုင်းများ

၅၄။

ေြမြမyuပ်မိုင်းများ8ှင့် လက်လုပ် ေပါက်ကွဲေစ8ိုင်ေသာ ကိရိယာများ (Improvised

Explisive

Devices,

IEDs)

များကို

ဆက်လက်အသုံးြပuေနSကြခင်းေSကာင့်
ဒဏ်ရာရြခင်းများ ြဖစ်ေစခဲ့သည်။

ပဋိပကdများ

ြဖစ်ပွားေနေသာ

အဖွဲ\များက

အရပ်သားများအား ေသဆုံးြခင်း 9Mင့် ေသရာပါ

၂၀၁၉ ခု8ှစ်တွင်ေြမြမyuပ်မိုင်းများ8ှင့် IEDs များေSကာင့်
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အရပ်သား ၂၂၁ ဦး ေသဆုံး သိုFမဟုတ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့cပီး ၂၀၂၀ ခု8ှစ် ဇ8]ဝါရီလ တစ်လထဲတွင်
အရပ်သား ၇ ဦး ေသဆုံးcပီး ၃၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု သတင်းများအရ သိရသည်။
ရှမ်းြပည်နယ် နမ်ဆန် cမိu\သစ်မှ လူငယ်တစ်ဦးသည် ဇ8]ဝါရီလ ၉ ရက်တွင် ေရခပ်သွားစဥ်
ေြမြမyuပ်မိုင်းေSကာင့်

ေသဆုံးခဲ့သည်။

အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးမှlးသည်

ပဋိပကd

ြဖစ်ပွားရာေဒသများသိုF လူသားချင်းစာနာမQဆိုင်ရာ ဝင်ေရာက်ခွင့်ကို ကနF်သတ်ထားသြဖင့်

ဤအြဖစ်အပျက်များအား အစီရင်ခံြခင်းနည်းပါးသည်ဟု ယုံSကည်သည်။ 8ိုင်ငံေတာ်အဆင့်
မိုင်းရှင်းလင်းေရး

အာဏာပိုင်အဖွဲ\

+ကိuဆိုပါသည်။

တည်ေထာင်ရန်

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်အညီ

လူသားချင်း

အစိုးရသည်

အစိုးရ၏အစီအစဥ်များကို

စာနာေထာက်ထားမQအ
 ေြခခံ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
မိုင်းရှင်းလင်းေရး

အစီအစဥ်ကို လုပ်ေဆာင်သွားမည်ဟု ေမjာ်လင့်ပါသည်။
၅။

ြပည်တင
ွ း် ေနရပ် စန
ွ ်ခွ့ ာ ထွကေ
် ြပးတိမ်းေ89ာင်ရသ;များ (IDPs)
၅၅။

အစိုးရ၏

ြပည်တွင်း ေနရပ်စွန်Fခွာ

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ရသူများ

(IDPs)

အား

ြပန်လည်ေနရာချထားေရး8ှင့် IDP စခန်းများ ပိတ်သိမ်းေရးအတွက် မဟာဗျlဟာစီမံကိန်းကို

၂၀၁၉ ခု8ှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် တွင် ချမှတ်ခဲ့သည်။ မဟာဗျlဟာသည် တာရှည်ခံေသာ
ေြဖရှင်းနည်းများ၊

အ8nရာယ်ကင်းမဲ့မ8
Q ှင့်

ဂုဏ်သိကdာ၊

ဆ8tအေလျာက်ြဖစ်ြခင်း8ှင့်

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်cမဲြခင်း၊ လူFအခွင့်အေရး အြပည့်အဝ ခံစားြခင်း၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမQ မရှိြခင်း၊
ေဘးအ8nရာယ်မြဖစ်ေအာင်လုပ်ြခင်း
အကူအညီများအား
ရည်iZန်းသည်။

8ှင့်

လက်လှမ်းမီေစြခင်း

လူသားချင်း

အပါအဝင်

စာနာေထာက်ထားမQဆိုင်ရာ

8ိုင်ငံတကာ

စံချိန်စံiZန်းများကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မQများအေနြဖင့်

8ိုင်ငံတကာ

စံချိန်စံiZန်းများအား လိုက်နာရန်8ှင့် လူFအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ချဥ်းကပ်မQ ရယူရန် တိုFအတွက်
ေသချာမQရှိစေရန် အထူးကိုယ်စားလှယ်က အစိုးရအား ေတာင်းဆိုလိုက်သည်။ IDPs များသည်

သူတိုF၏ မူလ ေနရပ်ရင်း သိုFမဟုတ် ေရွးချယ်ထားေသာ ေနရာသိုF ြပန်ရန် သူတိုF၏
အခွင့်အေရးများကို အသုံးြပu8ိုင်ခွင့် ရှိေစရမည်။ သ?မက လက်နက်ကိုင် ပဋိပကd သိုFမဟုတ်

ေြမြမuပ်မိုင်း သက်ေရာက်ေသာ နယ်ေြမများသိုF လူများ အချိန်မတန်မီ ြပန်သွားြခင်း သိုFမဟုတ်
ေနရာထိုင်ခင်း ရယူြခင်း မရှိေစရန် 8ှင့် ေရZ\ေြပာင်းရသည့် အေSကာင်းရင်းများကို မည်သည့်
ေနရပ်ြပန်ြခင်း ကိစPရပ် အားလုံး မတိုင်မီ ေြဖရှင်းေပးရန် အစိုးရအား ေတာင်းဆိုသည်။
၅၆။

၂၀၁၉ ခု8ှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လမှစ၍ ကချင်ြပည်နယ် ဝိုင်းေမာ်cမိu\နယ် နမ်ဆန်းယန်မှ

ရွာသူရွာသား ၅၀၀ ခနF် အိမ်ြပန်လာSကသည်။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ်၊ 8ိုဝင်ဘာလတွင်တပ်မေတာ်8ှင့်
KIA အSကား ေကျးရွာအနီးတွင် တိုက်ပွဲြဖစ်ပွားခဲ့ရာ ၎င်းတိုFအေနြဖင့် ထပ်မံထွက်ေြပး
တိမ်းေရှာင်ရမည်ကို

သိသိသာသာ ေSကာက်ရွံ\မQများ

ြဖစ်ေပLေစသည်။

ေြမြမyuပ်မိုင်းများ

ရှိေနဆဲြဖစ်ေသာေSကာင့် ရွာသားများအေနြဖင့် သူတိုF၏ေြမများသိုFသွားေရာက် စိုက်ပျိuးရန်

မတတ်8ိုင်ေSကာင်း၊ စားနပ်ရိကdာ8ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမQအ
 တွက် အနည်းငယ်သာ
လက်လှမ်းမှီခဲ့ေSကာင်း အထူးကိုယ်စားလှယ်အား တင်ြပခဲ့Sကသည်။
၅၇။

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် စစ်ေတွရှိ IDP များထံ အ+ကိမ်+ကိမ် သွားေရာက်ခဲ့cပီး

Bိုဟင်ဂျာ

၁၃၀,၀၀၀

ေကျာ်အား

ရှစ်8ှစ်နီးပါး

ချuပ်ေ8ှာင်ခံခဲ့ရေသာ

ဝမ်းနည်းဖွယ်အေြခအေနများကို ြမင်ေတွ\ခဲ့ရသည်။ အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် IDP ၉၇,၀၀၀
ရှိေသာ ကချင်ြပည်နယ်မှ IDP များထံသ၎င်
%ိ ့ း၊ IDP ၉,၆၀၀ ခနF် ရှိသည့် ရှမ်းြပည်နယ် IDP
များထံသိုF၎င်း

သွားေရာက်ခဲ့cပီး

၎င်းတိုFအားလုံးသည်

၂၀၁၁

ခု8ှစ်ခနF်

မှစ၍

ဒုကdသည်စခန်းများ၌ ေနထိုင်ခဲ့Sကရသူများြဖစ်သည်။ ကုလသမဂb8ှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
လူသားချင်းစာနာမQအဖွဲ\များသည်
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များထိန်းချuပ်ေသာေဒသများရှိ ြပည်တင
ွ း် ေနရပ်စန
ွ ခွ
် ့ ာ ထွကေ
် ြပးတိမ်းေLMာင်ရသ? ၄၀,၀၀၀ ကို
၂၀၁၆

8ှစ်လယ်ပိုင်းကတည်းက

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းရှိ

စcပီး

လက်လှမ်းမမီခဲ့သလို

၊

ကချင်ြပည်နယ်8ှင့်

အစိုးရထိန်းချuပ်ေဒသများထံသိုFလည်း

8ိုင်ငံတကာ8ှင့်

8ိုင်ငံေတာ်အဆင့် လူသားချင်းစာနာမQ အကူအညီများ လက်လှမ်းမီမQ အကနF်အသတ်ရှိသည်။
၆။

ဒုကdသည်များ

၅၈။

အထူး ကိုယ်စားလှယ်သည် ၂၀၁၆ ေအာက်တိုဘာလ ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း လုံြခuံမQ

စစ်ဆင်ေရးများအcပီး လူေပါင်း ၈ ေသာင်းေလာက် ထွက်လာခဲ့သည့် ေနာက်ပိုင်းတွင်
ေကာက်စ်ဘဇားစခန်းမှ

Bိုဟင်ဂျာများထံ

သွားေရာက်ခဲ့သည်။

ေကာက်စ်ဘဇား

စခန်းများတွင် ယခုအခါ Bိုဟင်ဂျာ ဒုကdသည် ၉၁၄,၉၉၈ ဦးရှိေနcပီး ၇၃၀,၀၀၀ မှာ ၂၀၁၇
ခု8ှစ်

ဩဂုတ်လ

လုံြခuံမQ

စစ်ဆင်ေရးများ

အcပီးတွင်

စတင်ထွက်ေြပးလာခဲ့Sကcပီး

ေနာက်ပိုင်းတွင် ဒုကdသည်များ ဆက်လက်ေရာက်ရှိေနသည်။ ၂၀၁၇ ခု8ှစ်ေ8ှာင်းပိုင်းတွင်
ဘဂTလားေဒ့ရှ်8ှင့် ြမန်မာအစိုးရများမှ ြပန်လည်ေနရာချထားေရး သေဘာတူညီချက်ရရှိခဲ့cပီး
ြပန်လည်ေနရာ ချထားေရး စတင်ရန် +ကိuးပမ်းမQ8
 ှစ်ခု ြပuလုပ်ခသ
ဲ့ ည်။ ဒုကdသည်များအေနြဖင့်

လုံြခuံစွာ8ှင့် ဂုဏ်သိကdာရှိရှိြဖင့် အိမ်သိုF ြပန်8ိုင်သည့် အချိန်ကာလ မေရာက်မချင်း သူတိုF
ြပန်လိမ့်မည်မဟုတ်ေSကာင်း ဒုကdသည်များ၏ အြမင်တွင် အခိုင်အမာ ထင်မှတ်ထားSကသည်။
ြမန်မာ8ိုင်ငံရှိ

အေြခအေနများသည်

ယခုအချိန်တွင်

သူတိုFြပန်လာ8ိုင်ေရးအတွက်

အခွင့်အလမ်း မဟုတ်သကဲ့သိုF ယင်းကဲ့သိုF ြဖစ်ထွန်းရန် +ကီးမားေသာ ေြပာင်းလဲမQများ
ြပuလုပ်ရန်

လိုအပ်ေပမည်။

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်

ဘဂTလားေဒ့ရှ်

အစိုးရ၏

မSကာေသးမီက ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ ေSကြငာချက်ြဖစ်သည့် Bိုဟင်ဂျာ ကေလးများအတွက်
ြမန်မာ8ိုင်ငံသင်BိုးiZန်းတမ်းအရ
စမ်းသပ်သွားမည်
ဒုကdသည်များ၏
ြဖစ်ေပLခဲ့ေသာ

ဆိုသည်ကို

လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့်
+ကိuဆိုသည်။

စိုးရိမ်မQကို ြဖစ်ေပLေစသည့်

အတားအဆီးများ

8ှင့်

သိုFရာတွင်

ပညာေရးအစီအစဥ်ကို

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်

စခန်းများအတွင်း

ဒုကdသည်များအား

မSကာေသးမီက

Bhashan

Char

သိုF

ေနရာေြပာင်းေရZ\ရန် အစီအစဥ်တိုFအေပL စိုးရိမ်သည်။ ဒုကdသည်များ8ှင့် ပတ်သက်ေသာ
ဆုံးြဖတ်ချက်အားလုံးကို +ကိuတင် ရှင်းြပ အသိေပးထားမQရှိေသာ သူတိုF၏ အြပည့်အဝ၊
သေဘာတူညီချက်ြဖင့်သာ အေကာင်အထည် ေဖာ်ရမည်။
၅၉။

ထိုင်းနိင်ငံရှိ စခန်းများတွင် ြမန်မာဒုကdသည် ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သိန်း) ခန်F ဆက်လက်

ကျန်ရှိေနဆဲြဖစ်သည်။
ဆက်လက်

အလှlရှင်

မတည်မcငိမ်

ပျက်ကွက်ေနသည့်အတွက်ေSကာင့်
ယိုယွင်းလျက်ရှိေနသည်။
အသစ်ြပန်ြဖစ်လာေသာ

ဦးစားေပးမQများက

ြဖစ်ေန8ိုင်ေသးေSကာင်း

ေြမြမuပ်မိုင်းများ
ပဋိပကd

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

ယင်းေနရာတိုF၏

အသိအမှတ်ြပuရန်

ဆက်လက်ရှိေနြခင်း၊

အစရှိသည်တိုFက

အေြခအေနမှာ

လက်ရှိ

ထိုင်း8ိုင်ငံရှိ

အေြခအေနမှာ
ြဖစ်ေနဆဲ8ှင့်

ဒုကdသည်များ

အိမ်ြပန်ြခင်းကို တားဆီးထားသည်။ ဒုကdသည်များက ြမန်မာအစိုးရက လုပ်ေဆာင်ထားေသာ
“အ+ကိu

8ိုင်ငံသား

စီစစ်ေရး” (Pre-national

verification)

အတွက်

အချက်အလက်

ေကာက်ယူမQ8ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဒုကdသည်များက စိုးရိမ်SကေSကာင်း အထူးကိုယ်စားလှည်အား
သတင်းေပးပိုFချက်များ ရှိသည်။ ယင်းသည်လည်း သူတိုFအတွက် အကာအကွယ်8ှင့် +ကိuတင်
ရှင်းြပအသိေပးထားေသာ သူတိုF၏ အြပည့်အဝ သေဘာတူညီချက်များ မရှိပဲ8ှင့် မြဖစ်ရပါ။
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၃။
က။
၁။

နိဂုံးချuပ်&ှင့် အGကံြပuချက်များ
ေရှ.ဆက်သွားရန် နည်းလမ်း
8ိုင်ငံေတာ်အဆင့် ေဆွးေ8ွးပွဲ

၆၀။

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းမQသည်

၂၀၁၀

ြပည့်8ှစ်တွင်

စတင်ခဲ့ေသာ်လည်း အထူးကိုယ်စားလှယ်အတွက် ၎င်းသည် အေစာပိုင်းအဆင့်များ၌သာ
ရှိေနေသးသည်မှာ ထင်ရှားသည်။ စစ်တပ်ကဖန်တီးခဲ့သည့် ဖွဲ\စည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ
နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်

NLD

ပိုမိုတိုးတက်ေစရန်8ှင့်

ဦးေဆာင်ေသာ

လူFအခွင့်အေရး

ေခါင်းေဆာင်မQကို

ြပသရန်8ှင့်

အလုံးစုံရှိခဲ့သည်။

သိုFေသာ်လည်း

နယ်ပယ်များစွာတွင်
ရှိခဲ့သည်။

ထိုအခွင့်အလမ်းများကို

ြဖuန်းတီး

ဒီမိုကေရစီနယ်ပယ်တွင်
ရပ်တနF်သွားခဲ့သည်၊

8ိုင်ငံတကာ

ဖွဲ\စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ

+ကိuးပမ်းမQ

အခွင့်အေရး
ပစ်လိုက်သည်။

ေနာက်ြပန်လှည့်ြခင်းများ

လက်နက်ကိုင်

ရာဇဝတ်မQများ

ြပင်ဆင်ြခင်းသည်

စတင်ရန်

တိုးတက်ေစရန်အတွက်
ြပuလုပ်ရန်

cငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဥ်

လုပ်ငန်းစဥ်ကို

အေြခအေန

အသွင်ကူးေြပာင်းမQ

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQများ

အထူးသြဖင့်

ြဖစ်ပွားေနေသးသည်၊

အစိုးရသည်

ပဋိပကdများ

ကျlးလွန်ေန8ိုင်ခဲ့သည်။

အဓိကရည်ရွယ်ချက်

အချိu\ရှိေသာ်လည်း

ြဖစ်ေနသကဲ့သုိF

စစ်တပ်၏

ဆနF်ကျင်မQ

ရှိေနဆဲြဖစ်ေသာေSကာင့် ယခု+ကိuးပမ်းမQများသည် ရလဒ်များ ရရှိရန် မေသချာ မေရရာ
ြဖစ်ေနသည်။

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

ဦးတည်ေနမည်ကို

တိုင်းြပည်သည်

အေလးအနက်

စိုးရိမ်သည်။

ဒီမိုကေရစီ8ှင့်ေဝးရာသိုF
သိုFေသာ်လည်း

လမ်းေSကာင်းေြပာင်းရန် သိပ်ေနာက်မကျလွန်းေသးဟု ယုံSကည်သည်။

၆၁။

သိုFြဖစ်၍

8ိုင်ငံအား

ေဆွးေ8ွးမQများ8ှင့်

စုစည်းရန်၊

အတိတ်8ှင့်

ေဆွးေ8ွးြငင်းခုံမQများအတွက်

အနာဂတ်

ကိစPရပ်များ

ဖိုရမ်တစ်ခုေဖာ်ေဆာင်

သ;မက
အတွက်
ေပးရန်8ှင့်

8ိုင်ငံေတာ် တည်ေဆာက်ေရး အတွက် အြမင်တစ်ရပ်ကို ြပန်လည် အားြဖည့်ရန် အတွက်
ြမန်မာ8ိုင်ငံအေနြဖင့်

8ိုင်ငံေတာ်အဆင့်

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

အဆိုြပuထားသည်။

ေတွ\ဆုံေဆွးေ8ွးမQလုပ်ငန်းကို
ပါဝင်မQြပည့်စုံေသာ၊

စတင်ရန်

ပူးေပါင်းမQရှိေသာ၊

လူFအခွင့်အေရးအေပLတွင် ခိုင်cမဲစွာ အေြခတည်ေသာ 8ိုင်ငံေတာ်အဆင့် ေတွ\ဆုံေဆွးေ8ွးမQ
ြဖစ်ရန်လုိအပ်သည်။ ြမန်မာြပည်မှ

အဓမ} ေရZ\ေြပာင်းခံ

ဒုကdသည်များ

ပါဝင်ေစလျက်

ြမန်မာြပည် အ8ှံFအြပားမှ အမျိuးသမီးများ၊ အမျိuးသားများ၊ လူငယ်များ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊
လိင်တူချစ်သူများ၊

အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ\အစည်း၊

8ှင့်

မတူေသာ

ဘာသာေရး8ှင့်

လူမျိuးအုပ်စုများမှ သူများ အစရှိသည့် သက်ဆိုင်သူများ ဤြဖစ်စဥ်တွင် ပါဝင်သင့်သည်။

ဤလုပ်ငန်းစဥ်အေပL စစ်မှန်ေသာ ေဒသခံများ၏ ပိုင်ဆိုင်ပတ်သက်မQက အဓိက ကျသည်။
ေဒသအဆင့် ေဆွးေ8ွးပွဲများမှတဆင့် ြပည်နယ်8ှင့် တိုင်းေဒသ+ကီးအဆင့်၊ ထိုမှတဆင့်
8ိုင်ငံေတာ်

အဆင့်ကို

ပွင့်လင်းြမင်သာမQ8ှင့်

တဆင့်ချင်းသွားသင့်သည်။

လူထုထိေတွ\မQြ ဖင့်

လက်ရှိ

ြဖစ်စဥ်တေလျာက်လုံးတွင်

cငိမ်းချမ်းေရး

လုပ်ငန်းစဥ်ထက်

အရပ်သားများ၏ က@ ၊ ေြမယာသုံးစွဲမQ၊ အရင်းအြမစ် ေဝမjြခင်း၊ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်cမဲသည့်
ဖွံ\cဖိuးေရး၊

ပဋိပကdများ၏

တရားဝင်မQ8ှင့်

ဒုကdသည်များ8ှင့်

ြပည်တွင်း

ေရZ\ေြပာင်းဒုကdသည်များ ြပန်လာေရးတိုF အပါအဝင် ပိုမိုကျယ်ြပနF်ေသာ ကိစPရပ်များကို
ေြဖရှင်းရမည်။
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ထိုFအြပင်

လက်ရှိြဖစ်ေပLေနသည့်

ကိစPရပ်များကိုလည်း

ေြဖရှင်းရမည်ြဖစ်cပီး

ေပLထွန်းေစရန်

နည်းလမ်းများကို

ညီမjမQ၊

ခွဲြခားဆက်ဆံမQ8ှင့်
သည်းခံမQ8ှင့်

ရှာေဖွရမည်။

တန်းတူမညီမjမQ

ဗဟုလူFအဖွဲ\အစည်း

ေတွ\ဆုံေဆွးေ8ွးမQသည်
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နစ်နာခံစားရမQများ၏ အေSကာင်းရင်းများကို ရှာေဖွသင့်cပီး အမှန်တရား၊ တရားမjတမQ၊
ြပန်လည်ကုစားမQများ8ှင့်

ြပန်လည်ေပLေပါက်မQမ
 ရှိေစြခင်းကို

အာမခံမQ

အစရှိသည်တိုF8ှင့်အညီြဖစ်သည့် အသွင်ကူးေြပာင်းေရး ဆိုင်ရာ တရားမjတမQ ယ8nရားများ
အပါအဝင်

ကျlးလွန်ခံရသူများအေပL

ရှာေဖွSကည့်BQရမည်။
သေဘာတူညီမQကို
တရားဥပေဒ၊

ဗဟိုြပu

ေတွ\ဆုံေဆွးေ8ွးမQသည်

တည်ေဆာက်သင့်cပီး
လုံြခuံေရး8ှင့်

ချဥ်းကပ်မQနည်းလမ်းများကို

8ိုင်ငံ၏အနာဂတ်8ှင့်

cငိမ်းချမ်းေရး

8ှင့်

အုပ်ချuပ်ေရးဆိုင်ရာ

ပတ်သက်၍

ဖွဲ\စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ၊

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQများအတွက်

အဆိုြပuချက်များ ပါဝင်8ိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းေရးကို ဆက်လက်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ခိုင်မာေသာ အေြခခံအုတ်ြမစ်ကို ေပးလိမ့်မည်။
၂။

တရားမjတမQ8
 ှင့် တာဝန်ခံမQ။

၆၂။

အစိုးရက

ဖွဲ\စည်းခဲ့သည့်

လွတ်လပ်ေသာ

၂၀၂၀၊

၂၁

၎င်း၏အစီရင်ခံစာကို

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်

ဇန်နဝါရီ
သမ}တBုံးမှ

စုံစမ်းေရးေကာ်မရှင်သည်

ရက်ေနFတွင်

သမ}တထံ

ထုတ်ေဝသည့်

တင်ြပခဲ့သည်။

အ8ှစ်ချuပ်အစီရင်ခံစာ8ှင့်

ေနာက်ဆက်တွဲ ၁၆-၂၈ တိုFကို ြပန်လည်သုံးသပ်cပီး အစီရင်ခံစာအြပည့်အစုက
ံ ို လူသိရှင်Sကား
ထုတ်ြပန်ရန်

ေတာင်းဆိုချက်ကို

ထပ်မံ

ေြပာSကားခဲ့သည်။

အစီရင်ခံစာအြပည့်အစုံ

ပါဝင်ြခင်းမရှိပါက အချက်အလက် ေတွ\ရှိမQများ8ှင့် ဥေပေဒဆိုင်ရာ ေကာက်ချက်တိုFကို
နားလည်ရန်

မြဖစ်8ိုင်ေပ။

မှီခိုအားထားရသည့်
မရရှိေSကာင်း

အသုံးချနည်းစနစ်8ှင့်

သတင်းရင်းြမစ်များ8ှင့်
မှတ်ချက်ြပuသည်။

သ;မက

သတင်းအချက်အလက်

ပတ်သက်သည့်

အချက်အလက်များ

ေကာ်မရှင်သည်

သ;မက

အများစု

လွတ်လပ်cပီး

ဘက်မလိုက်ြခင်း ရှိမရှိကိုလည်း ဆက်လက်၍ ေမးခွန်းထုတ်ေနcပီး ၎င်းေကာ်မရှင်သည်
အစိုးရက

ေပးေသာအချက်အလက်များ8ှင့်

ကိုးကားထားေSကာင်း

ကိန်းဂဏန်းများကိုသာ

မှတ်ချက်ြပuသည်။

သံသယကင်းမံ့စွာ

၎င်းထဲတွင်

ဘဂTလားေဒ့ရှ်သိုF

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်လာသူ အေရအတွက်လည်း ပါဝင်ရာ ကုလသမဂb8ှင့် ဘဂTလားေဒ့ရှ်
အစိုးရတိုF

မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ

အေရအတွက်ထက်

များစွာနည်းပါးသည်ကို

သူမ

သတိြပuမိသည်။ မုဒိမ်းမQ သိုFမဟုတ် “အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းမQ”
 သက်ေသ အေထာက်အထား
မရှိြခင်း8ှင့်

စစ်တပ်မှ

အSကမ်းဖက်မအ
Q ြဖစ်
ြဖစ်သည်။

အမျိuးသားတပ်ဖွဲ\ဝင်များ၏

ြဖစ်ေပLေစ8ိုင်သည်

ဟူေသာ

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်

လွတ်ေြမာက်လာေသာ

Bိုဟင်ဂျာများအား

ရှာေဖွမQများသည်

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ေတွ\ရှိချက်များမှာ

မယုံ8ိုင်စရာပင်

မုဒိမ်းမQအပါအဝင်

လိင်အSကမ်းဖက်မQမှ

ေတွ\ဆုံေမးြမန်းခဲ့ြခင်းများကို

ြပန်လည်

အမှတ်ရမိသည်။ Bိုဟင်ဂျာများက သူတိုF၏ ေနအိမ်များကို ကိုယ်တိုင် မီးBQိ\ခဲ့သည် ဟူေသာ
ေြပာဆိုချက်များအပါအဝင်
ေတွ\ရှိချက်

သက်ေသ

အေထာက်အထားမရှိသည့်

အေြမာက်အများသည်

ထို

ယခင်အ+ကိမ်အခါများက

(အစီရင်ခံစာမှ)
အစိုးရ၏

ထုတ်ြပန်ေSကညာချက်များ8ှင့် တူညီလျက်ရှိသည်။

၆၃။

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးေကာ်မရှင်သည် ၂၀၁၇ ခု8ှစ်၊ Sသဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေနာက်ပိုင်း

ရခိုင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းတွင်

စစ်ရာဇဝတ်မQများ၊

ြပင်းထန်ေသာ

လူFအခွင့်အေရး

ချိuးေဖာက်မQများ8ှင့် ြပည်တွင်း ဥပေဒ ချိuးေဖာက်မQများ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်ကို ေတွ\ရှိခဲ့cပီး
တရားသူ+ကီးချuပ်8ှင့်

ေရှ\ေနချuပ်များသည်

ြပuလုပ်ေနေSကာင်း

Sကားသိရသည်။

ယခုအခါ

ေနာက်ထပ်

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

စုံစမ်းစစ်ေဆးမQများ

ြပည်တွင်းဥပေဒအတွင်းတွင်

စစ်ရာဇဝတ်မQများ မရှိသည့်အတွက် တာဝန်အရှိဆုံးပုဂbိuလ်များအား အြပစ်ေပးအေရးယူမQ
လုပ်ေဆာင်8ိုင်မည်မှာ လုံးဝ သံသယြဖစ်ဖွယ် ြဖစ်သည်။ ထိုFအြပင် ၁၉၅၉ ခု8ှစ်၊ တပ်မေတာ်
အက်ဥပေဒအရ လူFအခွင့်အေရး ချိuးေဖာက်မQများြဖစ်ေသာ ရည်ရွယ်သတ်ြဖတ်မQ (Murder)၊
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စီရင်ထိုက်သည့်

လူေသမQ

(Homicide)

သတ်မှတ်ထားေသာေSကာင့်
တာဝန်ယူ8ိုင်ရန်

8ှင့်မုဒိမ်းမQတိုFကိုသာ

ြဖစ်ပျက်သမj

ပျက်ကွက်ေနသည်။

လုပ်ေဆာင်ချက်သည်

လူFအခွင့်အေရး

စိုးရိမ်သည်။

အြဖစ်

ချိuးေဖာက်မQအ
 လုံးစုံကို

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

ကျlးလွန်သူများကို

ကင်းေဝးေစလိမ့်မည်ကို

ရာဇဝတ်မQ

ထိုေကာ်မရှင်၏

အြပစ်ေပးအေရးယူခံရြခင်းမှ

ေကာ်မရှင်၏

အစီရင်ခံစာ

အကျဥ်းချuပ်ကို

စစ်မှန်ေသာတာဝန်ခံမQ ရှိလာသည့် ေြခလှမ်းအြဖစ် လက်ခံြခင်း မြပuရန်8ှင့် အစိုးရ8ှင့်
စစ်တပ်တိုF၏ တုန်Fြပန်မQများကို အနီးကပ် ေစာင့်Sကည့်ရန် 8ိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအား

သ;မက အSကံေပးသည်။
၆၄။

၂၀၁၆

တရားမjတမQ

ခု8ှစ်မှစ၍

ရခိုင်ြပည်နယ်တင
ွ ်

ရရှိေရးအတွက်

ကျlးလွန်ခဲ့ေသာ

သိသာထင်ရှားေသာ

ရာဇဝတ်မQများအေပL

တိုးတက်မQများ

8ိုင်ငံတကာတွင်

ရှိခဲ့သည်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မQခုံBုံး၏ Bုံးတင်စစ်ေဆးမQအဖွဲ\သည် ဘဂTလားေဒ့ရှ/်
ြမန်မာ8ိုင်ငံ အေြခအေနများကို

စုံစမ်းစစ်ေဆးမQစတင်ရန် ၂၀၁၉ ခု8ှစ်၊ 8ိုဝင်ဘာလ ၁၄

ရက်ေနFတွင် အခွင့်အာဏာ ေပးခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခု8ှစ် ဇွန်လ ၁ ရက် ေနာက်ပိုင်း သိုFမဟုတ်
ဇွန် ၁ ရက်ေနF မတိုင်မီက ြဖစ်ခဲ့cပီး ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်

စွပ်စွဲထားေသာ

လက်မှတ်ထိုးထားသည့်

ြဖစ်ပွားေနပါက

ရာဇဝတ်မ#များထဲမှ

အနည်းဆုံး

အစိတ်အပိုင်း

တခုသည်

အြခား8ိုင်ငံတစ်ခု၏

ဘဂTလားေဒ့ရှ်

နယ်ေြမတွင်

သိုFမဟုတ်

ထိုရာဇဝတ်မQများအား စုံစမ်းစစ်ေဆးမQများ ြပuလုပ်သွားလိမ့်မည်။ ထိုလုပ်ပိုင်ခွင့်သည် ၂၀၁၆
8ှင့် ၂၀၁၇ ခု8ှစ် ရခိုင်ြပည်နယ်၌
တရားBုံး၏

ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ အSကမ်းဖက်မQများ8ှင့် ဆက်စပ်သည့်

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ေအာက်ရှိ

Bိုဟင်ဂျာများအြပင်

လူပုဂbိuလ်များ

မည်သည့်ရာဇဝတ်မQမဆို

သိုFမဟုတ်

အတွက်

အြခားအုပ်စုများ

ြဖစ်cပီး

ပါဝင်8ိုင်သည်ဟု

အထူးကိုယ်စားလှယ်က မှတ်ချက်ြပuခဲ့သည်။

၆၅။

၂၀၁၁

ခု8ှစ်၊

8ိုဝင်ဘာ

လူမျိuးတုံးသတ်ြဖတ်မQ

၁၁

ရာဇဝတ်မQ

သေဘာတူစာချuပ်ကို

ရက်တွင်

တားဆီးေရး8ှင့်

ချိuးေဖာက်သည်ဟု

စွပ်စွဲလျက်

ဂမ်ဘီယာ8ိုင်ငံသည်

၁၉၄၈

အြပစ်ေပးအေရးယူြခင်းဆိုင်ရာ
8ိုင်ငံတကာ

တရားBုံးတွင်

အမQဖွင့်လှစ်ခဲ့cပီး Sကားြဖတ် အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မQ သတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ေပးပါရန်
ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ Sကားြဖတ်အစီအမံများ8ှင့် စပ်လျဥ်း၍ Sကားနာရာတွင် 8ိုင်ငံေတာ်၏
အတိုင်ပင်ခံပုဂbိuလ်က ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် တရားBုံးသိုF မိနF်ခွန်းေြပာSကားခဲ့cပီး၊ ၂၀၁၇
ခု8ှစ် ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်မှစ၍ ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင် ပဋိပကdများ ြဖစ်ပွားေနcပီး
စစ်ရာဇဝတ်မQများ၊ အင်အားအလွန်အကmံ အသုံးြပuြခင်း8ှင့် လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်မQများ
ြဖစ်ပွားေကာင်းြဖစ်ပွား8ိုင်ခဲ့ေSကာင်း

ေြပာSကားခဲ့သည်။

ယင်းသည်

အစိုးရမှ

ပထမဆုံးအ+ကိမ် အသိအမှတ်ြပuြခင်းြဖစ်cပီး အေစာပိုင်းက ြငင်းပယ်မQရပ်တည်ချက်များ
ယခုအခါ အဆုံးသတ်သွားသြဖင့် အြပuသေဘာေဆာင်ပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်ေနFတွင်
တရားBုံးသည်

ခိုင်လုံသည့်

ရှာေဖွေတွ\ရှိခဲ့cပီး

(prima

ြမန်မာ8ိုင်ငံအတွက်

facie)

Sကားြဖတ်ေဆာင်ရွက်မQများကို

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

ြမန်မာ8ိုင်ငံအား

ေတာင်းဆိုလိုက်သည်။

သ;မက

ကူညီရန်8ှင့်

အတူတကွ

ေလ့လာစူးစမ်းလိုေSကာင်း

ေထာက်ပံ့8ိုင်မည့်

ေမာ်လ်ဒိုက်8ိုင်ငံကမူ

Sကားဝင်ေဆာင်ရွက်ရန် ေSကြငာချက်

ရပ်တည်မQကို

လမ်းiZန်ခဲ့သည်။

Sကားြဖတ်သတ်မှတခ
် ျက်များအား လိုက်နာရန်

ကေနဒါ8ှင့်နယ်သာလန်8ိုင်ငံတိုFသည်

တရားBုံးတွင်

မှတ်သားထားသည်။

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်8ှင့်

ဂမ်ဘီယာအား

ေရွးချယ်စရာနည်းလမ်းများအားလုံးကို

လူသိရှင်Sကားထုတ်ေဖာ်ေြပာSကားခဲ့ြခင်းအား
Bိုဟင်ဂျာများအား

ကူညီပံ့ပိုးသည့်အေနြဖင့်

ြပuလုပ်မည်ဟု ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ သ;မက သူတိုF၏

အစပျိuးလုပ်ေဆာင်မQများကို လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ရန် အြခား8ိုင်ငံများအား တိုက်တွန်းသည်။
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၆၆။

Bိုဟင်ဂျာများအေပL လူမျိuးတုံးသတ်ြဖတ်မQ8ှင့် လူသားမျိuး8ွယ်အေပL ကျlးလွန်သည့်

ရာဇဝတ်မQများ

ြပလုပ်သည်ဟု

အရပ်ဖက်လူFအဖွဲ\အစည်းများက
တင်သွင်းခဲ့သည်။

စွပ်စွလ
ဲ ျက်

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်

အာဂျင်တီးနား8ိုင်ငံတွင်

ရာဇဝတ်မQ

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်

အသီးသီးေသာ8ိုင်ငံများ၏

ဥပေဒသအရ

တိုင်Sကားချက်

အြခားေသာအမQများကိုလည်း

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ေအာက်သိုF

ယူေဆာင်လာရန် အားေပးသည်။ ြမန်မာ8ိုင်ငံအေပL လွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး
ယ8nရားသည် (The Independent Investigative Mechanism on Myanmar, IIMM) ယခုအခါ
သက်ဝင်လည်ပတ်ေနcပီး

အြခား8ိုင်ငံများကိုလည်း

ထိုသိုFလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်

အေထာက်အကူ ေပး8ိုင်cပီြဖစ်သည်။ စစ်တပ်၏ လက်ထဲတွင် ခံစားခဲ့ရေသာ ြမန်မာ8ိုင်ငံရှိ
ကျlးလွန်ခံရသူအားလုံးအတွက်

တရားမjတမQ8ှင့်

တာဝန်ခံမQရရှိရန်အတွက်

ပိုမိုလုပ်ေဆာင်သွားရန် လိုအပ်cပီး၊ တစ်8ိုင်ငံလုံးကို လZမ်းြခuံေသာယ8nရား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာ
ဤေနရာတွင်

အဓိကြဖစ်သည်။

လုံြခuံေရးေကာင်စသ
ီ ည်

Eိင
& င
် တ
ံ ကာရာဇဝတ်မ#များဆိင
& ရ
် ာ

(ICC)

တရားGံ&း

တစ်စုံလုံး၏
သိုF

အေြခအေနကို

တင်ြပရမည်

သိုFမဟုတ်

8ိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအေနြဖင့် ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ 8ိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မQ
ကျlးလွန်သူများကို

စစ်ေဆးရန်အတွက်

8ိုင်ငံတကာခုံBုံး

တစ်ခု

ထူေထာင်ရန်

ေတာင်းဆိုသင့်သည်။

၆၇။

တရားစီရင်ေရးစနစ်၏

အဆင့်အားလုံးတွင်

ထိုးေဖာက်စိမ့်ဝင်လျက်

ရှိေသာ

အြပစ်ေပးအေရးယူြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးြခင်းအား အဆုံးသတ်ြခင်းမရှိပဲ ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏
အသွင်ကူးေြပာင်းမQသည် ေအာင်ြမင်မQ မရ8ိုင်ပါ။ ြပစ်မQကျlးလွန်သူများကို အြပစ်ေပးရန်မှာ
အစိုးရ၏

တာဝန်ြဖစ်သည်။

ထိုသိုFြပuလုပ်ရန်အတွက်

တရားစီရင်မQစနစ်ကို

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲရန်၊ လွတ်လပ်ေသာ တရားစီရင်ေရးကို အာမခံချက်ရှိရန်၊
ပတ်သက်၍

စနစ်တကျရှိေနေသာ

8ိုင်ငံတကာစံ8ှuန်းများ8ှင့်အညီ

တာဝန်ခံမQ8ှင့်

အတားအဆီးများကို

တရားစီရင်ေရး8ှင့်

ဖယ်ရှားရန်8ှင့်

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး

စွမ်းရည်ကို

တည်ေဆာက်ရန် လိုအပ်သည်။ လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်မQများအား စစ်ဘက်တရားBုံးမှ
စီရင်Sကားနာြခင်းသည်

8ိုင်ငံတကာလူFအခွင့်အေရး

ဥပေဒ8ှင့်

ကိုက်ညီြခင်းမရှိပါ။

အယူခံဝင်8ိုင်ရန် အလားအလာမရှိသည့် စစ်ဘက်ခုံBုံးများ၌သာ စစ်တပ်မှ ကျlးလွန်ေသာ
ရာဇဝတ်မQများအေပL
ခု8ှစ်မတိုင်မီက

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို
ကျlးလွန်ခဲ့သည့်

ေပးထားcပီး

စစ်သားများကို

အြပuအမူများအေပL

၂၀၁၁

တရားစွဲဆိုြခင်းမှ

ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးထားသည့် ဖွဲ\စည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကို ြပင်ဆင်ရမည်။
ထိုFအြပင်

စစ်တပ်မှကျlးလွန်ေသာ

ရာဇဝတ်မQများကို

အရပ်ဘက်

Sကားနာစစ်ေဆး8ိုင်ရန်အတွက်

လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်မQများ
တရားBုံးများ၏

တပ်မေတာ်

ပါဝင်သည့်

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ေအာက်တွင်
အက်ဥပေဒကို

ြပင်ဆင်ရမည်။

နယ်ြခားေစာင့်ရဲများအပါအဝင် ရဲတပ်ဖွဲ\ဝင်များသည် ၁၉၉၅ ခု8ှစ် ြမန်မာ8ိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ\
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး

ဥပေဒေအာက်တွင်

လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်မQများကို
အရပ်ဘက်တရားBုံးများ၏

ကျlးလွန်သည့်

အကျuံးဝင်လျက်
ရဲများ၏

ထိန်းချuပ်မQေအာက်တွင်ရှိေစရန်

ရှိေနသည်။

ရာဇဝတ်မQများအား
ယင်းဥပေဒကိုလည်း

ြပင်ဆင်ေရးဆွဲရန် လိုအပ်သည်။ စစ်ရာဇဝတ်မQများ၊ လူသားမျိuး8ွယ်အေပL ဆနF်ကျင်ေသာ
ရာဇဝတ်မQများ8ှင့်

လူမျိuးတုန်းသတ်ြဖတ်မQများ

ြပည်တွင်းရာဇဝတ်ဥပေဒတွင်
ေလျာ်ေSကးေပးြခင်း၊

အပါအဝင် 8ိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မQများကို

ထည့်သွင်းြပဌာန်းရမည်။
ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း၊

ြပန်လည်ြဖစ်ပွားြခင်းမရှိေစရန်

အာမခံြခင်း

ြပန်လည်အစားထိုးေပးြခင်း၊
စိတ်ေကျနပ်မQြ ဖစ်ေစြခင်း8ှင့်

တိုFအပါအဝင်

လူFအခွင့်အေရး
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ချိuးေဖာက်ခံရသူများကို

ြပည့်စုံcပီး

ထိေရာက်ေသာ

ြပန်လည်ကုစားမQတစ်ခုအတွက်

ြဖည့်စွမ်း8ိုင်ေသာ ကုသမQတရပ် ြဖစ်လာေစရန် တရားေရးစံနစ်ကို ြပuြပင်ေြပာင်းလဲ ရမည်။
၃။

အခွင့်အေရးများ ကာကွယ်ရန် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ြပuြပင်ေြပာင်းလဲေရး8ှင့်
စွမ်းရည်ြမyင့်တင်ြခင်း

၆၈။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမQသည်

ဒီမိုကေရစီကို

NLD

၏

ဦးစားေပးလုပ်ငန်းများထဲမှ

ပိုမိုခိုင်မာေအာင်

ြပuလုပ်ရာတွင်

တစ်ခုြဖစ်cပီး

အဓိကြဖစ်ေသာ်လည်း

အေကာင်အထည်ေဖာ်8ိုင်ြခင်း မရှိေသးပါ။ မjတေသာ တရားစီရင်ခွင့်ကို ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည့်
လူပုဂbိuလ်များ၏

အခွင့်အေရးများကို

ပုံမှန်ချိuးေဖာက်လျက်ရှိေသာ

တရားစီရင်မQများ8ှင့်

G& န်ရင်
့ းHကမ်းတမ်းIပီ း လွဲမှားပျက်စီးေနေသာ တရားစီရင်ေရးစနစ်၏ အမQများက ၎င်းကို

ြပသလျက်ရှိသည်။ အထူးကိုယ်စားလှယ်အေနြဖင့် ၂၀၁၇ ခု8ှစ်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ် အင်းဒင်၌
အစုအြပuံလိုက်

သတ်ြဖတ်မQကို

ေကျာ်စိုးဦးတိုFအား

ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ေသာ

၁၉၂၃

အြပစ်ရှိေSကာင်း

ခု8ှစ်

တရားဝင်လjိu\ဝှက်ချက်များ

ဆုံးြဖတ်ချက်ကို

သက်တမ်းတေလျာက်လုံးတွင်

Bိုက်တာသတင်းေထာက်

ြပန်လည်သတိရသည်။

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်

ဝလုံး8ှင့်

အက်ဥပေဒအရ

သ;မ၏

လုပ်ပိုင်ခွင့်

လူFအခွင့်အေရးချိuးေဖာက်မQ

ြဖစ်ေစ8ိုင်သည့် ဥပေဒများကို ြပင်ဆင်ရန် အSကံြပuခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် သူမ အဆိုြပuထားေသာ
ပူးတွဲအေြခခံစံ8ှuန်းများမှာပင်

ရည်iZန်းထားသည့်

မဆုံး8ိုင်ေအာင်

များြပားလှသည့်

ဥပေဒြပuစာရင်းတခုအား သ;မ၏အစီရင်ခံစာ A/HRC/31/71 ၏ ေနာက်ဆက်တွဲတခုအြဖစ်
ေဖLြပထားသည်။

သူေဖာ်ြပထားသည့်

ြပဌာန်းချက်အနည်းငယ်ကို

ြပင်ဆင်ြခင်း၊

ဖျက်သိမ်းြခင်း ြပuလုပ်ခဲ့ေသာ်လည်း ဥပေဒြပuေရး ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း8ှင့် ေရးဆွဲြခင်း
လုပ်ငန်းစဥ်များတွင်

ပွင့်လင်းြမင်သာမQ

အားနည်းေနဆဲြဖစ်သည်။

ပတ်သက်ဆက်8ွယ်သမ
ူ ျား8ှင့် လုံေလာက်ေသာ တိုင်ပင်ေဆွးေ8ွးမQများ ရှိေစေရးအတွက်
အာမခံချက်ရှိေစရန်

ဥပေဒြပuေရးဆိုင်ရာ

ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းတိုFတွင်

စနစ်တကျ

မူSကမ်းေရးဆွဲြခင်း8ှင့်

တိုင်ပင်ေဆွးေ8ွးြခင်း

လုပ်ငန်းစဥ်ကို

အေရးတ+ကီးြပuြပင်ေြပာင်းလဲရန်

လိုအပ်ေနသည်။

ေဖာ်ထုတ်သင့်သည်။

၆၉။

8ိုင်ငံသားြဖစ်မQ

ဥပေဒကို

၎င်းသည် ခွဲြခားဆက်ဆံမQများကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးေနcပီး ရလဒ်အေနြဖင့် ရခိုင်ြပည်နယ်
ြပင်ပရှိ မွတ်စလင်များမှာ 8ိုင်ငံမဲ့ြဖစ်လာ8ိုင်ြခင်းအေပL စိုးရိမ်မQများ တိုးများလာေနသည်။
8ိုင်ငံသားစီစစ်ေရး လုပ်ငန်းစဥ်သည် ဥပေဒအေြခခံ ကင်းမဲ့ြခင်း၊ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း8ှင့်
အစိုးရ၏

ကိန်းဂဏန်းများအရ

လူပုဂbိuလ်တစ်ဦးချင်း၏

ရရှိေစြခင်းအထိ အသိအမှတ်ြပuထားြခင်း မရှိသည့်အတွက်
အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်
NVCs

ဟိ8tlဘာသာဝင်များ8ှင့်

ကတ်များထုတ်ေပးြခင်း8ှင့်

ရရှိခဲ့ြခင်းအေပL

စိုးရိမ်သည်။

အဆင့်အတန်း

အနိမ့်အြမင့်ေပLတွင်

အေြခခံရမည်။

8ိုင်ငံသား

ဆက်စပ်ထားမQကို

ဖယ်ရှားရမည့်အြပင်

ရပ်ဆိုင်းရမည်။

သတင်းအချက်အလက်များ

လူFေဘာင်အဖွဲ\အစည်းကိ&

အေြခခံထားြခင်း

ြဖစ်မQ8ှင့်

ယင်းကို

အြခားဘာသာေရးလူနည်းစုများအား

ပတ်သက်သည့်

ြမန်မာ8ိုင်ငံ

8ိုင်ငံသားြဖစ်မQရလာဒ်

မဟုတ်ဘဲ

“အမျိuးသားလူမျိuးစုဝင်”
မတူကွဲြပားြခားနားမQ၏

8ိုင်ငံသားြဖစ်မQ
တန်းတူညီမjမQကို

ြဖစ်ြခင်းတိုFအSကား
အကျိuးေကျးဇူးများကို

အသိအမှတ်ြပuရမည်။

၇၀။

အမျိuးသမီးများအေပL

အSကမ်းဖက်မQ

ကာကွယ်တားဆီးေရး

အဆိုြပuထားေသာ

ဥပေဒကို လZတ်ေတာ်သိုF တင်ြပခဲ့သည်။ အထူး ကိုယ်စားလှယ်က ၎င်းတွင်ပါဝင်သည့်
အေSကာင်းအရာတချိu\8ှင့် ပတ်သက်သည့်
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8ိုင်ငံတကာ

စံချိန်စi
ံ Zန်းများ8ှင့်

ခွဲြခားဆက်ဆံမQအားလုံး

အမျိuးသမီးများအေပL

ပေပျာက်ေရး

သေဘာတူစာချuပ်

နည်းမျိuးစုံြဖင့်

ေအာက်တွင်

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

တာဝန်ဝတƒရားများကို အြပည့်အဝ လိုက်နာသင့်သည်။ အထူးသြဖင့် လိင်အSကမ်းဖက်မQ
ပုံစံအားလုံးကို ရာဇဝတ်မQ သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ထည့်သွင်းရမည်။
ဥပေဒအတွက်

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ8ှင့်

ကေလးအခွင့်အေရး

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို

ေရးဆွဲေနေSကာင်း

အထူးကိုယ်စားလှယ်က သတင်းရရှိသည်။ ယင်းကို အလျင်အြမန် ြဖစ်ထွန်းတိုးတက်ရန်
လိုသည်။

ခွဲြခားဆက်ဆံမQ

မရှိြခင်း

အေကာင်းဆုံးအကျိuးစီးပွားများသည်

လမ်းiZန်

ကျန်းမာေရး

ဥပေဒသများ8ှင့်

8ှင့်

ပညာေရး

ကေလးအတွက်
ေစာင့်ေရှာက်မQများ

လက်လမ်းမီ ရရှိေစရန် အထူးသြဖင့် အေရး+ကီးသည်။

၇၁။

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း၊
အခွင့်အေရးများကို

တိုင်းြပည်ကို

စွမ်းရည်

ြမင့်တက်ြခင်း၊

ကာကွယ်ရန်အတွက်

ေရှ\သိုF

လှမ်းတက်ရန်အတွက်

8ှင့်

ေခတ်မီေစြခင်းတိုFသည်

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

အုပ်ချuပ်မQအဆင့်တိုင်းတွင်

လိုအပ်သည်ကို ေလ့လာမိသည်။ လူတိုင်းအတွက် အခွင့်အေရးများ အာမခံချက်ရှိေစရန်
ဖွဲ\စည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ြပင်ဆင်ရမည်။
တည်cငိမ်ေအးချမ်းေရး”

ကဲ့သိုFေသာ

၎င်းတွင် “အများြပည်သ၏
cငိမ်းချမ်းေရး8ှင့်
;

တိကျမQ

မရှိသည့်

မေရရာေသာ

8ိုင်ငံတကာ

ဥပေဒများ8ှင့် မကိုက်ညီသည့် ကနF်သတ်ချက်များ မပါရှိသင့်ပါ။

ထိုFအြပင် အစိုးရအဖွဲ\

၂၀၁၉

ထိန်းချuပ်မQေအာက်သိုF

တစုံလုံး8ှင့် လုံြခuံေရး တပ်ဖွဲ\များအားလုံးသည် အရပ်သား ထိန်းချuပ်မQ ေအာက်တွင် ရှိရမည်။
ခု8ှစ်တွင်

အေထွေထွအုပ်ချuပ်ေရးဌာနကို

အရပ်သား

ေရွ\ေြပာင်းခဲ့သည့် တိုးတက်လုပ်ေဆာင်မQကို သ;မက မှတ်သားမိသည်။

၇၂။

အစိုးရသည် ခွဲြခားဆက်ဆံမQမရှိဘဲ 8ိုင်ငံအတွင်းရှိ ြပည်သူများကို ဝန်ေဆာင်မQေပးရန်

စွမ်းေဆာင်ရည်8ှင့် အရည်အချင်းရှိေသာေခတ်မီအဖွဲ\အစည်းများကို ဖန်တီးရန် 8ိုင်ငံတကာ
အသိုင်းအဝိုင်း8ှင့်အတူ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရမည်။ ၎င်းတွင် ြမန်မာ8ိုင်ငံ အမျိuးသား
လူFအခွင့်အေရး

ေကာ်မရှင်ကို

လူFအခွင့်အေရးကို

ပါရီ

အမှန်တကယ်

အေြခခံမူများ8ှင့အ
် ညီ

ြဖစ်လာေစရန်8ှင့်

အားေပးအားေြမyာက်ြပuသည့်

အဖွဲ\အစည်းတစ်ခု

ြဖစ်လာေစရန် ြပuြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း လည်း ပါဝင်သည်။ မSကာေသးမီက ခနF်အပ်လိုက်သည့်
ေကာ်မရှင် အဖွဲ\ဝင်များ8ှင့် ပတ်သက်၍ အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် စိတ်8ှလုံး မသာမယာ
ြဖစ်ရသည်။ ေကာ်မရှင် အသစ်တွင် အမျိuးသမီး ေလးဦး ပါဝင်လာသည့်အတွက် ယခင်
ကထက်စာလjင်

အမျိuးသမီး

သုံးဦး

ပိုမိုလာသည်။

သိုFရာတွင်

ရာထူးခနF်ထားရာတွင်

ပွင့်လင်းြမင်သာမQ မရှိေပ။ ဘာသာေရး သိုFမဟုတ် တိုင်းရင်းသား ကွဲြပားြခားနားစွာ ပါဝင်မQ
မရှိေပ။

အရပ်ဘက်

လူထုလူFအဖွဲ\အစည်းများမှ

ေကာ်မရှင်အဖွဲ\ဝင်များအားလုံးသည်

အဖွဲ\ဝင်များ

ပါဝင်ြခင်းမရှိေပ။

တိုက်Bိုက် သိုFမဟုတ် သွယ်ဝိုက်လျက်

စစ်တပ်8ှင့်

ဆက်8ွယ်ေနေသာ ယခင်က အစိုးရ ဝန်ထမ်းေဟာင်းများသာ ြဖစ်Sကသည်။ ယင်းသည်
လူFအခွင့်အေရးအား ေရှ\သိုFလှမ်းဆင့်ရာတွင်

ြပင်းြပင်းထန်ထန်

ေနာက်ဆုတ်သွားြခင်းကို

ေဖာ်ြပေနသည်။
၄။

8ိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ8ှင့် ယ9Nရားများ

၇၃။

ြမန်မာ8ိုင်ငံသည် ကျန်ရှိေနေသးေသာ 8ိုင်ငံတကာ လူFအခွင့်အေရးစာချuပ်များတွင်

အဖွဲ\ဝင်အြဖစ်

ပါဝင်ရမည်ြဖစ်cပီး

လက်ေတွ\ကျင့်သုံးမQမ
 ျားတွင်
စာချuပ်များအရ
ထည့်သွင်းရမည်။

ထိုအခွင့်အေရးများကို

ထည့်သွင်းရမည်ြဖစ်သည်။

ထမ်းေဆာင်ရမည့်

ဥပေဒများ၊

မူဝါဒများ8ှင့်

အဖွဲ\ဝင်ြဖစ်cပီးြဖစ်ေသာ

တာဝန်ဝတƒရားများကိုလည်း

အလားတူ

ထိုသိုFလုပ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် ြမန်မာ8ိုင်ငံသည် အသွင်ကူးေြပာင်းမQကို
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ဆက်လက်ြဖစ်ေပLေစရန်8ှင့်

8ှစ်ရှည်လများ

Sကuံေတွ\ေနရေသာ

ေကျာ်လZား8ိုင်ရန်အတွက်

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQများကို

လူFအခွင့်အေရးေကာင်စီ၏

အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊

ြပဿနာများကို

ေဆာင်Hကဥ်းေပး8ိုင်လိမ့်မည်။

လူFအခွင့်အေရးအေြခအေနပုံမှန်

ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း (Universal Periodic Review) 8ှင့် စာချuပ်အဖွဲ\ဝင်8ိုင်ငံများ 8ှင့်
လူFအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ

မဟာမင်း+ကီးBုံးများ

ယ8nရားများအားလုံး8ှင့်
လမ်းiZန်မQ8ှင့်

ထိေတွ\ြခင်းသည်

အစီရင်ခံရန်

ြမန်မာ8ိုင်ငံကို

ပံ့ပိုးမQများကို

လိုက်နာလုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေသာ
တာဝန်ဝတƒရား

အပါအဝင်

လူFအခွင့်အေရး
မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ

ရရှိေစလိမ့်မည်။
မSကာမီ

များစွာ

ြမန်မာ8ိုင်ငံသည်

Sကuံေတွ\လာေတာ့မည့်

ရှိေနသည်ကို

ထူးြခားသည့်

အထူးကိုယ်စားလှယ်က

မှတ်ချက်ြပuသည်။

၄။

အGကံြပuချက်များ
၇၄။

အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် သူယခင်က ြပuလုပ်ခဲ့သည့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း

မရှိေသးေသာ

အSကံြပuချက်များကို

ြပန်လည်အမှတ်ရcပီး

ယင်းတိုFကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ေတာင်းဆိုသည်။ သ;မက အေSကာင်းအရာအလိုက် ကိစPရပ်များ
အေပL

အစီရင်ခံြခင်း8ှင့်

ေရှ\ဆက်ခရီးတွင်

သက်ဆိုင်သည့်

အစိုးရကို

အထူးအSကံြပuချက်များကိုသာမက

အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့်

ေအာက်ပါ

အSကံြပuချက်များကိုလည်း တင်ြပလိုက်သည်။

(က)

ဒီမိုကေရစီ

အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကို

ဆက်လက်သွား8ိုင်ရန်အတွက်

အေြခခံအုတ်ြမစ်ကိုတည်ေဆာက်8ိုင်ရန် အြပည့်အစုံပါဝင်မ#8ိ9ေသာ၊ ကိုယ်စီပါဝင်ေသာ 8ှင့်
လူFအခွင့်အေရးများအေပL

အေြခခံထားေသာ

တိုင်းေဒသ+ကီးအဆင့်8ှင့်
ပတ်သက်ဆက်8ွယ်သူ

8ိုင်ငံေတာ်
အမျိuးမျိuး

ေဒသခံအဆင့်၊

အဆင့်များ

အလိုက်

ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF်ပါဝင်ေသာ

ြပည်နယ်8ှင့်

8ိုင်ငံတဝှမ်းမှ
8ိုင်ငံေတာ်အဆင့်

ေတွ\ဆုံေဆွးေ8ွးမQကို စီစဥ် ကျင်းပရန်။

(ခ)

လူFအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ

လက်မှတ်ေရးထိုး

အတည်ြပuရန်။

အဓိကကျေသာ
အချိန်8ှင့်

သေဘာတူစာချuပ်များအားလုံးကို

တေြပးညီ

စာချuပ်အဖွဲ\အစည်းများကို

အစီရင်ခံြခင်း၊ ပုံမှန် သုံးသပ်ချက် လုပ်ငန်းစဥ် လုပ်ေဆာင်ြခင်း8ှင့် အထူး လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပါအဝင် 8ိုင်ငံတကာ လူFအခွင့်အေရး
ထိေတွ\လုပ်ေဆာင်ရန်။

(ဂ)

လုပ်ပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေသာ

(ဃ)

ေနာင်လာမည့်

ယENရားများ8ှင့်

လူFအခွင့်အေရး

အြပည့်အဝ

မဟာမင်း+ကီးBုံးတစ်ခုကို

ဖွင့်လှစ်ရန်။
ြမန်မာ8ိုင်ငံ

လူFအခွင့်အေရး

အေြခအေနဆိုင်ရာ

အထူးကိုယ်စားလှယ်8ှင့် အြပည့်အဝ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်ဆိုေသာ ေSကညာချက်ြဖင့်
လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ရန်။

၇၅။

ဒီမိုကေရစီနည်းကျ အဝန်းအဝိုင်း8ှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရသိုF -

(က)

ေရွးေကာက်ပွဲ

မတိုင်မီကာလတွင်

လူထု

အသိုင်းအဝိုင်းများအားလုံး

အတွင်းတွင် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းေသာ ေဆွးေ8ွးြငင်းခုန်မQများအတွက် ေနရာများ ချဲ\ထွင်ရန်။
မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူ အားလုံး အထူးသြဖင့် ပဋိပကdသက်ေရာက်မQရှိေသာ ြပည်နယ်များတွင်
သူတိုFအခွင့်အေရးကို ကျင့်သုံး8ိုင်ခွင့်ရှိေစရန်။
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ေရွးေကာက်ပွဲများသည် ပွင့်လင်းြမင်သာမQ၊ အြပည့်အစုံ ပါဝင်မQ၊ ကိုယ်စီပါဝင်လုပ်ေဆာင်မQ၊
လွတ်လပ်cပီး

မjတမQ8ှင့်

ေဒသခံ8ှင့်

8ိုင်ငံတကာ

ေစာင့်Sကည့်ေလ့လာသူများ8ှင့်

မီဒီယာများအား တံခါးဖွင့်ေပးမQ ရှိေစရန် အာမခံချက်ရှိေစရန်။

(ခ)

“အမုန်းတရား ဆနF်ကျင်ေရး ဥပေဒမူSကမ်း” ကို ြပန်လည် Bုတ်သိမ်းcပီး

ထိေရာက်သည့် ခွဲြခားဆက်ဆံမQ ဆနF်ကျင်ေရး ဥပေဒအတွက် ကျယ်ြပနF်သည့် ြပည်တွင်း8ှင့်
8ိုင်ငံတကာမှ

ပတ်သက်သက်ဆိုင်သူများြဖင့်

ဖွင့်ေပးရန်။

ခွဲြခားဆက်ဆံမQ၊

ပွင့်လင်းေသာ

ေဆွးေ8ွးအSကံြပuမQကို

သိုFမဟုတ်

အSကမ်းဖက်မတ
Q ိုFအား

ရန်လိုမQ

လQံ\ေဆာ်ြခင်းကို ြဖစ်ေစေသာ 8ိုင်ငံသားြဖစ်မQ၊ လူမျိuးေရး သိုFမဟုတ် ဘာသာေရး ဆိုင်ရာ
အမုန်းပွားမQများကို တားြမစ်သည့် Rabat လုပ်ငန်းအစီအစဥ်8ှင့် အညီ အSကမ်းဖက်မQ၊

ခွဲြခားဆက်ဆံမQ8
 ှင့် အမုန်းတရားများကို လQံ\ေဆာ်မQများကို တိုက်ဖျက်ရန် ကျယ်ြပနF်ေသာ
အြပuသေဘာေဆာင်သည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ေဆာင်ရန်။

(ဂ)

အမျိuးသားေရး၊ အစွန်းေရာက်ဝါဒ8ှင့် အများ+ကိuက်မူဝါဒ ေြပာဆိုချက်များကို

(ဃ)

8ိုင်ငံေရး

လူသိရှင်Sကား ဆနF်ကျင်cပီး ဗဟုဝါဒ၊ သည်းခံမQ8ှင့် အားလုံးပါဝင်မQကို ြမyင့်တင်ရန်။
အကျဥ်းသားအားလုံးကို

လZတ်ေပးcပီး

သူတိုFအား

ကုစားမQ8ှင့်

ြပန်လည်ြပuစုပျိuးေထာင်မQများ ေပးရန်။ တရားဝင် ေဖာ်ထုတ်မQများ8ှင့် ဒီမိုကေရစီကျေသာ
လQပ်ရှားမQများအေပL လူပုဂbိuလ်များအား တရားစွဲဆိုထားချက်အားလုံး ကို Bုတ်သိမ်းရန်။
လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်ေဖာ်ခွင့်8ှင့်

လွတ်လပ်စွာ

စုေဝး

ဖွဲ\စည်းခွင့်များကို

ဆနF်ကျင်သည့်

8ိုင်ငံေရးပါသည့် တရားစွဲဆိုမQ အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းရန်။

၇၆။

ေြမယာအခွင့်အေရး၊ စီးပွားေရး8ှင့် လူFအခွင့်အေရးများ8ှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရသိုF-

(က)

အများပိုင်ေြမ8ှင့်

ဓေလ့ထုံးတမ်းအရ

ေြမယာများအား

အသုံးြပuသူများ8ှင့်

ပဋိပကdေSကာင့် ြပည်တင
ွ း် ေနရပ် စန
ွ ်ခွ့ ာ ထွကေ
် ြပးတိမ်းေ89ာင်ရသ;များ အတွက် ေြမပိုင်ဆိုင်မQ

အခွင့်အေရးများကို အသိအမှတ်ြပu ကာကွယ်ရန်။ 8ိုင်ငံတကာ စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်အညီ
ေဆွးေ8ွးတိုင်ပင်ြခင်း8ှင့်

လုံေလာက်ေသာ

ေလျာ်ေSကးေပးြခင်းမရှိပဲ

အတင်းအကျပ်

8ှင်ထုတ်ြခင်း8ှင့် ေြမယာသိမ်းဆည်းြခင်းများကို ရပ်ဆိုင်းရန်။

(ခ)

ပွင့်လင်းြမင်သာမQရှိcပီး

လုပ်ငန်းစဥ်

လုပ်ေဆာင်cပီး

အစ89ိသည်တ၏
ိ& ့
၎င်းေနာက်တွင်

ညyိ8ှိuင်းတိုင်ပင်ေရးဆွဲသည့်

အမျိuးသားေြမအသုံးချမQမူဝါဒ၊

စံချိန်စံiန
Z ်းများ8ှင့်အညီ
8ိုင်ငံတကာ

မူSကမ်းေရးဆွဲေရး

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

အမျိuးသားေြမယာဥပေဒကို

စံချိန်စံiZန်းများကို

လိုက်နာလျက်

ဥပေဒ

ြပဌာန်းရန်။
အမျိuးသား

ေြမယာဥပေဒ8ှင့်အညီ ြဖစ်ေစရန် တည်ဆဲေြမယာအသုံးချမQကို ြပuြပင်ေြပာင်းလဲရန် 8ှင့်

ဥပေဒများကို ကိုက်ညီေအာင် ြပင်ဆင်ရန်။
(ဂ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ကာကွယ်မQအတွက်

သင့်ေလျာ်ေသာ

စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်အညီ
ဥပေဒမူေဘာင်တစ်ခုကို

အချက်အလက်
ေရးဆွဲရန်အတွက်

အားလုံးပါဝင်cပီး ေဆွးေ8ွးညိှu8ှိuင်းမQရှိသည့် လုပ်ငန်းစဥ်တစ်ရပ်ကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်ရန်။
၂၀၁၃

ခု8ှစ်

ဆက်သွယ်ေရး

ကိုက်ညီေစရန်အတွက် ြပင်ဆင်ရန်။

(ဃ)

သက်ေရာက်ခံရေသာ

အဖွဲ\အစည်းများ8ှင့်

ဥပေဒကို

8ိုင်ငံတကာ

စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်

လူထုအသိုင်းအဝိုင်များ၊

လူထုလူတန်းစား

ေဆွးေ8ွးညyိu8ှိuင်းလျက်

တေြပးညီမြဖစ်ြခင်း8ှင့်

BQတ်ေထွးြခင်းကို

ေလျာ့ချရန် သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ်လုပ်တူးေဖာ်မQကို အုပ်ချuပ်သည့် ဥပေဒမူေဘာင်
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တစ်ရပ်ကို

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQများ

စည်းမျဥ်းဥပေဒများ

ဆက်လုပ်ရန်။

အာဏာသက်ဝင်ေအာင်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်8ှင့်
လုပ်ေဆာင်ရန်

လူမQ

လုံေလာက်ေသာ

အရင်းအြမစ်များ8ှင့် သင်တန်းများ ချထားေပးရန်။ ထိခိုက်မQခံရေသာ လူထုများ ကုစားမQ
ခံစားခွင့်ရှိေစရန် အာမခံရန်။ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မQဆ
 န်းစစ်ြခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၂၀၁၅
ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်၍ သက်ဝင်ေအာင်လုပ်ေဆာင်ရန်။

(င)

EITI

တွင်

ဆက်လက်ပါဝင်ရန်8ှင့်

EITI

စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်

အညီ

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရး ကုမvဏီများအတွက် ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ၊ တေြပးညီြဖစ်ေသာ8ှင့်
Q ုံစံ လိုအပ်ချက်များကို ေသချာေစရန်။
အာဏာသက်ဝင်လပ
& ် ေဆာင်ေစ8ိုင်ေသာ အစီရင်ခံမပ

(စ)

အဆိုြပuထားသည့် ေရနံ8ှင့် ပတ်သက်ေသာ ဥပေဒသည် EITI ေအာက်တွင်

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏ တာဝန်ရှိမQမ
 ျား8ှင့် ကိုက်ညီ ေထာက်ပံ့မ# ြဖစ်ေစေရး ေသချာရန်။ မjတေသာ
ဝင်ေငွခွဲေဝမQစနစ်ကို တည်ေဆာက်ရန်။

(ဆ)

အလုပ်သမားများ၏ လွတ်လပ်စွာ စုေဝးခွင့်8ှင့် အသင်းအပင် ဖွဲ\စည်းခွင့်ကို

ကာကွယ်ရန်၊ အဓမ} လုပ်အား အသုံးြပuြခင်း၊ ေဘးအ8nရာယ်ရှိေသာ ကေလးလုပ်အား
အသုံးြပuြခင်းတိုFကို

အဆုံးသတ်ေစရန်၊

အလုပ်သမားသမဂbများ

အလုပ်ရှင်များ၏

ပူးတွဲလုပ်ေဆာင်ရန်8ှင့်

အဖွဲ\အစည်းများ8ှင့်

ြမန်မာ8ိုင်ငံရှီ

အလုပ်သမားများအား

စွမ်းအားြမyင့်တင်၍ လုပ်ငန်းခွင် အေြခအေနများ တိုးတက်ေစရန်။

(ဇ)
ဥပေဒ၊

စီးပွားေရး8ှင့် လူFအခွင့်အေရး လမ်းiZန်ဥပေဒသများ8ှင့် အညီ ထိေရာက်ေသာ

မူဝါဒ8ှင့်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

မူေဘာင်များမှ

တဆင့်

စီးပွားေရး

လုပ်ငန်းများအSကားတွင် လိုအပ်ေသာ အချိန်ကိုက် ဆန်းစစ် ေစာင့်Sကည့် ကျင့်သုံးမQကို
တွန်းအားေပးရန်။

၇၇။

လက်နက်ကိုင် ပဋိပကd8ှင့် အSကမ်းဖက်မQ အေြခအေနများ8ှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရ၊

စစ်တပ်8ှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ\အစည်းများသိုF -

(က)

ရန်လိုတိုက်ခိုက်မQများ

လုပ်ေဆာင်ရာတွင်

အရပ်သားပိုင်ပစPည်းများကို

အရပ်သား

ကာကွယ်ေပးြခင်း

အားလုံး8ှင့်

အပါအဝင်8ိုင်ငံတကာ

လူသားချင်းစာနာမQဆိုင်ရာ ဥပေဒများ8ှင့် လူFအခွင့်အေရး ဥပေဒများကို တင်းတင်းSကပ်Sကပ်
လိုက်နာရန်။

ကေလးများအေပL

+ကီးေလးေသာ

ချိuးေဖာက်မQများ

ြဖစ်ေပLေစသည့်

အြပuအမူများကို ရပ်ဆိုင်းရန်။

(ခ)

ေြမြမuပ်မိုင်း

အေပL8ှင့်

ယင်းတိုFကို

အသုံးြပuြခင်း၊

စုပုံသိုေလှာင်ြခင်း၊

လက်မှတ်ေရးထိုးရန်၊
8ိုင်ငံတကာ

ေထာင်ြခင်းကို

ချက်ချင်း

ထုတ်လုပ်ြခင်း8ှင့်

ဖျက်ဆီးြခင်းအေပL

မိုင်းများ8ှင့်

စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်

အညီ

ရပ်ဆိုင်းရန်၊

လZဲေြပာင်းြခင်းကို

8ိုင်ငံတကာ

မေပါက်ကွဲေသးေသာ
ရှင်းလင်းရန်။

လူသတ်မိုင်းများ
တားြမစ်ြခင်း

သေဘာတူညီချက်ကို
ခဲယမ်းမီးေကျာက်များကို

မိုင်းဧရိယာများကို

မှတ်သား၍

ြခံခတ်ရန်8ှင့် မိုင်းအ8nရာယ်8ှင့် ပညာေပး လQပ်ရှားမQများကို စနစ်တကျ လုပ်ေဆာင်ရန်။

(ဂ)

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကd8ှင့် အSကမ်းဖက်မQဒဏ် ခံခဲ့ရေသာေဒသများ အားလုံးရှိ

လိုအပ်ေနသူများအား

အြပည့်အဝ

8ှင့်

အကနF်အသတ်မရှိ

လူသားချင်းစာနာ

ေထာက်ထားမQဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ချက်ချင်း ခွင့်ြပuရန်8ှင့် မီဒီယာ8ှင့် လူFအခွင့်အေရး
ေစာင့်Sကည့်စစ်ေဆးသူများ8ှင့် ေတွ\ဆုံခွင့် ေပးရန်။
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(ဃ)

ြမန်မာ8ိုင်ငံမှ

ဒုကdသည်များအားလုံး

ဆ8tအေလျာက်၊

ေဘးကင်းလုံြခuံစွာ၊

ဂုဏ်သိကdာရှိစွာ 8ှင့် ေရရှည်ခိုင်cမဲေသာ ေနရပ်ရင်းြပန်8ိုင်ေစရန်အတွက် အေြခအေနများကို
ဖန်တီးရန်။ တရားမjတမQ၊ 8ိုင်ငံသားြဖစ်မQ၊ မူရင်း အရပ်ေဒသများသိုF ြပန်ြခင်း၊ 8ှင့် မီးBQိ\
ဖျက်ဆီး သိုFမဟုတ် လုယူခံခဲ့ရေသာ ပိုင်ဆိုင်မQပစPည်းများအတွက် ေလျာ်ေSကး သာမက
သက်ေမွးဝမ်းေSကာင်းမQ၊ ပညာေရး8ှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မQတိုFကို လုံေလာက်ေသာ
လက်လှမ်းမီမQ ရှိေစရန်တိုF အပါအဝင် ေနရပ်သိုF ြပန်ေသာ ဒုကdသည်များအား သူတိုF၏
အေြခခံ အခွင့်အေရးများအတွက် ေသချာမQေပးရန်။

(င)

IDP

စခန်းများအား

မည်သည့်

ပိတ်သိမ်းမQကို

မဆို

8ိုင်ငံတကာ

စံချိန်စံiZန်းများအတိုင်း လိုက်နာြခင်း၊ IDP များ၏ အခွင့်အေရးများ၊ သူတိုF၏ မူရင်းေဒသ
သိုFမဟုတ် ေရွးချယ်သည့် ေဒသများသိုF ြပန်ခွင့် 8ှင့် ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ လက်နက်ကိုင်
ပဋိပကd သိုFမဟုတ် ေြမြမuပ်မိုင်းများ သက်ေရာက်ရာ ေနရာများတွင် ေနရာချထားြခင်း
မရှိေစြခင်းတိုFကို ေလးစားရန်။

၇၈။

ဥပေဒစိုးမိုးေရး8ှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရ သိုF-

(က)

လွတ်လပ်ေသာ

အရပ်ဖက်

တရားBုံးများ

ေအာက်တွင်

လူFအခွင့်အေရး

ချိuးေဖာက်မQများအြဖစ် သတ်မှတ်ေသာ ရာဇဝတ်မQများကို Sကားနာ စစ်ေဆး စီရင်8ိုင်ရန်
ဖွဲ\စည်းပုံ အေြခခံ ဥပေဒ၊ ၁၉၅၉ ခု8ှစ် ကာကွယ်ေရး ဌာနများ အက်ဥပေဒ8ှင့် ၁၉၉၅ ခု8ှစ်

ြမန်မာ8ိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ\ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းြခင်း ဥပေဒများအပါအဝင် စံနစ်အတွင်းသွတ်သွင်း
တည်ေဆာက်ထားသည့် ကျlးလွန်သူများအား ြပစ်ဒဏ်ေပးခံရြခင်းမှ ကင်းလွတ်ေစသည့်
စံနစ်ကို

ြပင်ဆင်ရန်။

8ိုင်ငံတကာ

စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်

အညီ

စစ်ရာဇဝတ်မQများ၊

လူသားချင်းစာနာမQကို ဆနF်ကျင်ေသာ ရာဇဝတ်မQများ8ှင့် လူမျိuးတုန်း သတ်ြဖတ်မQများကို
ရာဇဝတ်မQများအြဖစ် ဥပေဒများ ြပဌာန်းရန်။

(ခ)

အစိုးရ

ဝန်+ကီးဌာနများ8ှင့်

ထိန်းချuပ်မQေအာက်တွင်

ထားရှိြခင်း

လုံြခuံေရး
8ှင့်

တပ်ဖွဲ\များအားလုံးကို

နိင်ငံတကာဥပေဒများ

အရပ်ဘက်
8ှင့်

ြပည်သူတရပ်လုံးအတွက် အခွင့်အေရး8ှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များအား ြပဌာန်းြခင်း

အညီ

အပါအဝင်

ဖွဲ\စည်းပုံ အေြခခံ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်ရန်။
(ဂ)

A/HRC/31/71 ၏ ေနာက်ဆက်တွဲတွင် ပါရှိေသာ ဥပေဒများ အပါအဝင်

လူFအခွင့်အေရး ချိuးေဖာက်မQ ြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒများအားလုံးကို ြပင်ဆင်ရန်။
(ဃ)

ြပင်ဆင်ချက်များ8ှင့်

ဥပေဒအသစ်များ

ေရးဆွဲရန်8ှင့်

ေလ့လာသုံးသပ်ရန်အတွက် စနစ်ကျေသာ ေဆွးေ8ွးအSကံဥာဏ် ရယူသည့် လုပ်ငန်းစဥ်ကို
ေဖာ်ထုတ်တည်ေဆာက်ရန်။

(င)

နိင်ငံသား

အဆင့်

အနိမ့်အြမင့်

သတ်မှတ်ချက်များ8ှင့် 8ိုင်ငံသားြဖစ်မQကို

“အမျိuးသားလူမျိuးစု” အေပL သတ်မှတ်ချက်အြဖစ် တည်မှီမQကို ဖယ်ရှားပစ်ြခင်း အပါအဝင်
၁၉၈၂ ခု8ှစ် 8ိုင်ငံသား ဥပေဒကို ြပင်ဆင်ေရးဆွဲရန်။ မည်သည့် 8ိုင်ငံသား ဥပေဒသစ်မဆို

ခွဲြခားဆက်ဆံမQမရှိပဲ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေစရန်အတွက် အာမခံရန်။ 8ိုင်ငံသား စီစစ်ေရး
လုပ်ငန်းစဥ်ကို ရပ်ဆိုင်းရန်8ှင့် Bိုဟင်ဂျာများကို 8ိုင်ငံသား ြပန်လည်ေပးရန်။

(စ)

8ိုင်ငံတကာ

ခွဲြခားဆက်ဆံမQများ

စံချိန်စံiZန်းများ၊

ပေပျာက်ေရး

အမျိuးသမီးများအေပL

သေဘာတူစာချuပ်ေအာက်တွင်ရှိေသာ

နည်းမျိuးစုံြဖင့်
ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏
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တာဝန်ဝတƒရားများ8ှင့်အညီ ေသချာေစရန်အတွက် အဆိုြပuထားေသာ အမျိuးသမီးများအေပL
အSကမ်းဖက်မQ ကာကွယ်တားဆီးေရး ဥပေဒကို ြပဌာန်းရန်။

(ဆ)

ခွဲြခားဆက်ဆံမQ

မရှိြခင်း

လမ်းiZန်မူများ8ှင့်

ကေလးသူငယ်များ၏

အေကာင်းဆုံး အကျိuးစီးပွားတိုF8ှင့် အညီ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ကေလးအခွင့်အေရး ဥပေဒအတွက်
စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း8ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အလျင်အြမန် ေရးဆွဲရန်။

(ဇ)

လွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး ေကာ်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ အြပည့်အစုံကို

(ဈ)

8ိုင်ငံတကာ တရားBုံးမှ သတ်မှတ် ြပဌာန်းေသာ Sကားြဖတ်အစီအမံများကို

လူသိရှင်Sကား ထုတ်ြပန်ရန်။
အြပည့်အဝလိုက်နာရန်။ 8ိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် ခုံBုံး8ှင့် ြမန်မာ8ိုင်ငံအတွက် လွတ်လပ်ေသာ
စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး ယ8nရား8ှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရန်။

(ည)

ြမန်မာ8ိုင်ငံ အမျိuးသားလူFအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင်အား ယင်း၏ တည်ေထာင်မQ

ဥပေဒအပါအဝင် ပါရီမူများ8ှင့် အညီ အြပည့်အဝ လိုက်နာရန်အတွက် ြပuြပင်ေြပာင်းလဲရန်။

ေကာ်မရှင်၏ အမှီအခိုကင်းမQ၊ လူမQ အဖွဲ\အစည်းကို ကိုယ်စားြပuမQကို ကိုင်စွဲမည့် ေကာ်မရှင်
အဖွဲ\ဝင်များကို

ခနF်ထားရန်8ှင့်

8ိုင်ငံ၏

မတူကွဲြပားမQများကို

ထင်ဟပ်ေစရန်

တိုင်းရင်းသား8ှင့် ဘာသာေရး လူနည်းစုများကို ထည့်သွင်းရန်။

၇၉။

ကုလသမဂb8ှင့် 8ိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း သိုF-

(က)

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏ အေြခအေနကို Eိင
& င
် တ
ံ ကာရာဇဝတ်မ#များဆိင
& ရ
် ာ တရားGံ&းသိုF

အြမန်ဆုံး လZဲေြပာင်းရန် သိုFမဟုတ် အြခားနည်းလမ်းအေနြဖင့် 8ိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မQများ
ကျlးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲချက်များကို Sကားနာရန် 8ိုင်ငံတကာ ခုံBုံး တစ်ခုကို တည်ေထာင်ရန်။

(ခ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

တရားစီရင်ခွင့်ေအာက်တွင်

8ိုင်ငံတကာ

ရာဇဝတ်မQ

ကျlးလွန်သူများဟု စွပ်စွဲခံရေသာ အမှuများကို စတင်ရန်အတွက် စဥ်းစားရန်။

(ဂ)

၁၉၄၈

ခု8ှစ်

လူမျိuးတုန်းသတ်ြဖတ်ြခင်း

ရာဇဝတ်မQကို

တားဆီးြခင်း8ှင့်

အြပစ်ေပး အေရးယူြခင်းဆိုင်ရာ 8ိုင်ငံတကာ သေဘာတူစာချuပ် ေအာက်တွင် 8ိုင်ငံတကာ
တရားBုံး၌ ြမန်မာ8ိုင်ငံအေပL ဂမ်ဘီယာ၏ စွဲဆိုထားေသာ အမQကို ေထာက်ခံရန်။

(ဃ)

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

8ိုင်ငံေတာ်အဆင့်

ေတွ\ဆုံေဆွးေ8ွးမQကို

ေထာက်ခံcပီး

ယင်းသည် အြပည့်စုံပါဝင်မQ၊ ကိုယ်စီပါဝင်ေဆာင်ရွက်မQ၊ 8ှင့် လူFအခွင့်အေရး အေြခခံမQ
တိုFရှိcပီး ေဒသခံအဆင့်၊ ြပည်နယ်8ှင့် တိုင်းေဒသ+ကီးအဆင့်8ှင့် 8ိုင်ငံေတာ် အဆင့်များ
တေလျာက် ကျယ်ြပနF်သည့် အမျိuးမျိuးေသာ သက်ဆိုင်သူများ ပါဝင်မQ ရှိေစရန် အာမခံရန်။

(င)

ကျယ်ြပနF်ေသာ ေြပာင်းလဲမQများအတွက် အထူးသြဖင့် တရားေရး က€8ှင့်

ြမန်မာ8ိုင်ငံ အမျိuးသား လူFအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင် တိုFအတွက်၎င်း၊ 8ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမQ မရှိပဲ
8ိုင်ငံ၏

ြပည်သူလူထုများကို

အလုပ်အေကmးြပuသည့်

ေခတ်မီ

အဖွဲ\အစည်းများကို

ဖန်တီးရာတွင၎
် င်း ြမန်မာ8ိုင်ငံကို ကူညီရန်။

(စ)

အဓိကကျေသာ

လူFအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ

သေဘာတူစာချuပ်များ

လက်မှတ်ေရးထိုး အတည်ြပuြခင်း၊ 8ိုင်ငံတကာ လူFအခွင့်အေရး ယENရားများ8ှင့် အြပည့်အဝ
ထိေတွ\ေဆာင်ရွက်ြခင်း8ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အြပည့်ရှိေသာ လူFအခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ မဟာမင်း+ကီး
Bုံးကို ဖွင့်လှစ်ြခင်းတိုFအတွက် ြမန်မာ8ိုင်ငံကို တိုက်တွန်းရန်။
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(ဆ)

ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင် လုပ်ကိုင်လည်ပတ်ေသာ စီးပွားေရး ကုမvဏီများသည် သူတိုF၏

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မQ

တေလျာက်8ှင့်

လမ်းေSကာင်းတေလျာက်လုံးတွင်

ကုန်ပစPည်း

စီးပွားေရး8ှင့်

ထုတ်လုပ်ြဖန်FြဖlးမQ

လူFအခွင့်အေရး

ဆိုင်ရာ

လမ်းiZန်

ဥပေဒသများ8ှင့် အညီ လူFအခွင့်အေရးများ ေလးစားလိုက်နာမQ ရှိေစမQအတွက် အာမခံရန်။
သူတိုသ
F ည် အထူးသြဖင့် ပဋိပကd ဧရိယာများတွင် ချိန်ကိုက် ဆန်းစစ် ေစာင့်Sကည့်မမ
Q ျား

ရှိေစရန်8ှင့် အကယ်၍ ယင်းေဘးအ8nရာယ်များသည် အလွန်+ကီးမားေSကာင်း ေတွ\ရှိရပါက
၎င်းတိုF၏ ဝန်ေဆာင်မQများ ေရာင်းချေရး ေလjာ့ချမQက
 ိုပါ ထည့်သွင်းစဥ်းစားSကရမည်။

(ဇ)

အေထွေထွအတွင်းေရးမှlး၏

အစီရင်ခံစာများ၏

ေနာက်ဆက်တွဲများတွင်

ပါဝင်ေသာ ကေလးသူငယ်များအား စုေဆာင်း အသုံးြပuသည့် အုပ်စုများစာရင်းမှ သူတိုFအား
ဖယ်ရှား8ိုင်ရန်အတွက်

တပ်မေတာ်8ှင့်

တိုင်းရင်းသား

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ\အစည်းများ

အားလုံး8ှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ရန်။

(ဈ)
ြပဿနာ8ှင့်

ဘဂTလားေဒ့ရှ်8ိုင်ငံအား ေထာက်ပံ့ြခင်း၊ Bိုဟင်ဂျာဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာမQ
ထိုင်း8ိုင်ငံရှိ

ဒုကdသည်များအတွက်

ေငွေSကးေထာက်ပံ့ြခင်းအပါအဝင်

ြမန်မာ8ိုင်ငံ

ပူးတွဲ

အတွင်းအြပင်ရှိ

တုနF်ြပန်မQအစီအစဥ်ကို
လူသားချင်းစာနာမQ

ေထာက်ပံ့ေရး အစီအစဥ်များကို ေငွေSကးအြပည့်အဝ ရရှိေစရန် အာမခံရန်။
အညီ

(ည)

ြမန်မာအစိုးရ၏ လူFအခွင့်အေရး တာဝန်ဝတƒရားများကို သတ်မှတ်ချက်8ှင့်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်းကို

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQ

ကူညီရာတွင်

ညီiွတ်Sကရန်8ှင့်

+ကိuးပမ်းအားထုတ်ချက်များအတွက်

ရံပုံေငွများ ြပuလုပ်ြခင်းတိုF

ပါဝင်လျက်

cငိမ်းချမ်းေရး

စစ်မှန်ေသာ

သတ်မှတ်ချက်ေဘာင်များ8ှင့်
လုပ်ငန်းစဥ်8ှင့်

စပ်လျဥ်းေသာ

လုပ်ငန်းများအပါအဝင် ြမန်မာ8ိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်း အစီအစဥ်များကို မူရှိေသာ အေြခခံြဖင့်
ထိေတွ\ရန်8ှင့် ေငွေSကးေထာက်ပံ့ရန်။
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ေနာက်ဆက်တွဲ ၁။
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ေနာက်ဆက်တွဲ ၂
ြမန်မာ8ိုင်ငံရှိ လူFအခွင့်အေရးအေြခအေနအေပLတွင် ကုလသမဂbအထူးကိုယ်စားလှယ်မှ
ြမန်မာအစိုးရအတွက် ေမးခွန်းများ

ယခင် အSကံြပuချက်များ

၁။ ၂၀၁၉ ခု8ှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင် အေထွေထွညီလာခံသိုF တင်သွင်းသည့် မိမိ၏
အစီရင်ခံစာတွင်

ပါဝင်ေသာ

အSကံြပuချက်များ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

သင်၏

အစီအစဥ်များ8ှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ပံ့ပိုးေပးပါ။
ဥပေဒ8ှင့် အဖွဲ\အစည်းယ8nရား ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမQ
၂။ ဖွဲ\စည်းပုံ အေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်ေရးဆွဲေရးေကာ်မတီသည် ယခုအခါ လZတ်ေတာ်ကို
ဖွဲ\စည်းပုံ

ြပင်ဆင်မQ

ဥပေဒ8ှစ်ရပ်ကို

တင်သွင်းထားေSကာင်း

ကmန်uပ်

နားလည်သည်။

ေကျးဇူးြပu၍ ဤြဖစ်ေပLတိုးတက်မQ၏ ေနာက်ဆုံး အေြခအေနများကို ေပးပါ။
၃။ ၂၀၁၆ ခု8ှစ်က လူFအခွင့်အေရး ေကာင်စီကို တင်သွင်းခဲ့သည့် ကmန်ပ်၏ အစီရင်ခံစာတွင်
ေဖာ်ြပထားသည့်

လူFအခွင့်အေရး

စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်

ကိုက်ညီြခင်းမရှိပဲ

ြပင်ဆင်ရန်

လိုအပ်ေနေသာ ြပည့်စုံမQ မရှိေသးသည့် ဥပေဒများ စာရင်းကို ကmန်uပ်မM ရည်iZန်းပါသည်။ ထို

ဥပေဒများကို ြပင်ဆင်ရန် မည်သည့် တိုးတက်မQများ လုပ်ေဆာင်ထားcပီး ြဖစ်ပါသနည်း။
ထိုစာရင်းထဲမှ

ြပင်ဆင်cပီး

သိုFမဟုတ်

ြပuြပင်ေြပာင်းလဲcပီးြဖစ်ေသာ

ဥပေဒများ၏

အေသးစိတ်စာရင်းကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။

၄။ အမျိuးသမီးများအေပL အSကမ်းဖက်မQ ကာကွယ်တားဆီးေရး ဥပေဒ8ှင့် ပတ်သက်သည့်
ေနာက်ဆုံး

အခိုင်အမာ

တိုးတက်မQများကို

ေကျးဇူးြပu၍

အကာအကွယ်ေပး8ိုင်ရန်8ှင့်

ေပးပါ။

8ိုင်ငံတကာ

လိင်အSကမ်းဖက်မQကို မည်သိုF အဓိပvာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသလဲ။

အထူးသြဖင့်

အမျိuးသမီးများကို

စံချိန်စံiZန်းများ8ှင့်

ြပည့်မှီရန်

၅။ အမျိuးသား ေြမယာ ဥပေဒကို ေရးဆွဲရန် ရည်ရွယ်လျက် ေရှ\ေနချuပ်Bုံး ေအာက်တွင်
ေကာ်မတီ တစ်ရပ်ကို ဖွဲ\စည်းလိုက်သည်ဟု ကmန်uပ်နားလည်သည်။ ေကျးဇူးြပu၍ အမျိuးသား
ေြမယာ ဥပေဒေရးဆွဲရာတွင် ြဖစ်ေပLတိုးတက်မQ အေသးစိတ်များ8ှင့် ဥပေဒသည် အမျိuးသား
ေြမယာ အသုံးြပuမQ မူဝါဒ8ှင့် မည်သိုF ကိုက်ညီသည်ကို ေကျးဇူးြပu၍ တင်ြပေပးပါ။
၆။

ေထာင်ဥပေဒေရးဆွဲမQ

ေထာင်ကျအကျဥ်းသားများအေပL

ေနာက်ဆုံး

ြဖစ်ေပLတိုးတက်မQ

ြပuမူဆက်ဆံေရးအတွက်

8ှင့်

အနိမ့်ဆုံး

ယင်းသည်

စည်းမျဥ်းများ8ှင့်

မည်သိုF ကိုက်ညီမQ ရှိသည်ဆိုသည်ကို ေကျးဇူးြပu၍ တင်ြပေပးပါ။
၇။ ေရနံ ဥပေဒေရးဆွဲမQ ြဖစ်ေပLတိုးတက်မQ ေနာက်ဆုံး အေြခအေနများ8ှင့် ယင်းသည် EITI
ေအာက်တွင်ရှိေသာ

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

တာဝန်

ရှိသည်ဆိုသည်ကို ေကျးဇူးြပu၍ တင်ြပေပးပါ။

ဝတƒရားများ8ှင့်

မည်သိုF

ကိုက်ညီမQ

၈။ ြမန်မာ8ိုင်ငံ အမျိuးသား လူFအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင် (MNHRC) ၏ အဖွဲ\ဝင်ေဟာင်းများ

အားလုံးကို အဖွဲ\ဝင်သစ်များြဖင့် အစားထိုးလိုက်သည်ဟု ကmန်uပ်နားလည်သည်။ ေကျးဇူးြပu၍
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ေရွးချယ်မQ လုပ်ငန်းစဥ်8ှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ေပးပါ။ MNHRC ၏ ခွင့်ြပuမQ
ဥပေဒြပင်ဆင်ရန်

အစီအစဥ်များအေပL

အချက်အလက်များ8ှင့်

ယင်းသည်

ပါရီ

ဥပေဒသများ8ှင့် မည်သိုFကိုက်ညီမQ ရှိသည်ဆိုသည်ကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။
တရားေရး စီမံခနF်ခွဲမQ

၉။ ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရေသာ 8ိုင်ငံေရး အကျဥ်းသား ၇၄ ဦးရှိသည်ဟု သိရသည်။ သူတိုFကို
လZတ်ရန်

မည်သည့်အရာက

အတားအဆီး

အကျဥ်းသားများအားလုံး

ြဖစ်ေနပါသလဲ။

8ိုင်ငံေရး

လွတ်ေြမာက်ရန်အတွက်

အေရးယူ

လုပ်ေဆာင်ေနေသာအဆင့်များအေပL အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။
၁၀။ ေအာက်ပါ လူပုဂbိuလ်များအေပL အြပစ်ရှိေSကာင်း ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည့်အေပL သူတိုFအေပL
တရားစွဲဆိုမQ ြဖစ်ေပLလာခဲ့ပုံ 8ှင့် SကားနာမQ ရှိမရှိ8ှင့် သူတိုFအေနြဖင့် တရားဝင် ကိုယ်စားြပuမQ
ရမရ အပါအ၀င် အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။
က။

သိန်းေအာင်ြမတ်

(ရကdိuင်

တပ်မေတာ်က

အသုံးြပuေသာ

စကားလုံးများကို

အသုံးြပucပီး ြပကdဒိန် ပုံ8ှိပ်ထုတ်ေဝသည့်အတွက် မတရားသင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇/၁
ေအာက်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ+ကီး၌ ေထာင်ဒဏ် 8ှစ်8ှစ် ကျခံရသည်ဟု သိရသည်။)

ခ။ ေကာင်းြမတ်သူ (ရကdိuင် တပ်မေတာ်က အသုံးြပuေသာ စကားလုံးများကို အသုံးြပucပီး
ြပကdဒိန် ပုံ8ှိပ်ထုတ်ေဝသည့်အတွက် မတရားသင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇/၁ ေအာက်တွင်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ+ကီးတွင် ေထာင်ဒဏ် 8ှစ်8ှစ် ကျခံရသည်ဟု သိရသည်။)

၁၁။ တရားစွဲဆိုမQ အေြခအေန8ှင့် တရားစွဲဆိုခံရသူများသည် တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်
ရရှိြခင်း ရှိမရှိ အပါအဝင် ေအာက်ပါ တရားရင်ဆိုင်ဆဲ အမQများ၏ အချက်အလက်များကို
ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။
က။

ေနဇာထွန်း

(ေထာင်ချခံထားရcပီး

သူမ၏

အကိုြဖစ်သူ

ေအာင်ကိုေထွး

လွတ်ေြမာက်မQအတွက် လQပ်ရှားမQ8ှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တွင် အသေရဖျက်မQ အတွက်
တရားစွဲဆိုြခင်း 8ှစ်ခု ရင်ဆိုင်ေနရသည်။)
ခ။

ေဆွဝင်း

(ဆက်သွယ်ေရး

ဥပေဒပုဒ်မ

၆၆(ဃ)

ေအာက်တွင်

မ8nေလးတွင်

ေအာက်တွင်

ရန်ကုန်တွင်

အသေရဖျက်မQြ ဖင့် တရားစွဲဆိုြခင်းကို ရင်ဆိုင်ေနရသည်)
ဂ။

ရဲနီ

(ဆက်သွယ်ေရး

ဥပေဒပုဒ်မ

၆၆(ဃ)

အသေရဖျက်မQြ ဖင့် တရားစွဲဆိုြခင်းကို ရင်ဆိုင်ေနရသည်)
ဃ။

ေအာင်မင်းဦး

(မတရားသင်း

ခံထားရသည်)

အက်ဥပေဒေအာက်တွင်

တရားစွဲဆိုြခင်း

င။ ေအာင်Sကည်ြမင့် (ေထာင်ထဲတွင် တိုက်ပိတ်ခံထားရသည်ဟု သိရcပီး ရာဇသတ်+ကီး
ဥပေဒပုဒ်မ ၁၁၄၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၃၃၃ 8ှင့် ၃၅၃ တိုFြဖင့် တရားစွဲဆိုြခင်းကို ခံထားရသည်။)
စ။

Sကည်မင်း

(ရာဇသတ်+ကီး

ဥပေဒပုဒ်မ

၅၀၅(ခ)

ေအာက်တွင်

တနသTာရီတိုင်းေဒသ+ကီးတွင် တရားစွဲဆိုမQကို ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ )
ဆ။

ေနမျိuးဇင်

(ရာဇသတ်+ကီး

ပုဒ်မ

၅၀၅(ခ)

တနသTာရီတိုင်းေဒသ+ကီးတွင် တရားစွဲဆိုြခင်းကို ရင်ဆိုင်ေနရသည်။)
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ဇ။ ေစာေဝ (ရာဇသတ်+ကီး ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ေအာက်တွင် တနသTာရီတိုင်းေဒသ+ကီးတွင်

တရားစွဲဆိုြခင်းကို ရင်ဆိုင်ေနရသည်။)

အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲ8ှင့် ဒီမိ&ကေရစီနည်းကျ အဝန်းအဝိင
& း်

၁၂။ ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပွဲ မဲBုံများကို ေနရာေဒသတိုင်းတွင် လုပ်ေဆာင်8ိုင်ရန် 8ှင့် လူထု
အဖွဲ\အစည်းများအားလုံး ပါဝင်ခွင့်ရှိcပီး သူတိုF မဲေပးပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးကို ကျင့်သုံး8ိုင်မQကို
အာမခံချက်ေပး8ိုင်ရန်အတွက် အစီအစဥ်များ8ှင့်

ပတ်သက်သည့်

အချက်အလက်များကို

ေကျးဇူးြပu၍ ေပးပါ။
၁၃။

လူမQ မီဒီယာ ေပLတွင် အမုန်းတရားြပနF်ပွားမQကို ေြဖရှင်းရန် မည်သည့် အဆင့်များ

လုပ်ေဆာင်ထားသည်8ှင့်

၂၀၂၀

အေထွထွေ ေရွးေကာက်ပွဲ

တိကျေသာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မQများ လုပ်မည်နည်း။

မတိုင်မီတွင်

မည်သည့်

သဘာဝ သယံဇာတများ

၁၄။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အေပL သက်ေရာက်မQ ဆန်းစစ်ချက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို

ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်မQ၊ ေစာင့်Sကည့်ေလ့လာမQ8ှင့်

သက်ဝင်

အေကာင်အထည်ေဖာ်မQတိုFကို အားေကာင်းေစရန် မည်သည်တိုFကို လုပ်ေဆာင်ထားပါသလဲ။
၁၅။

သဘာဝ

ထိေရာက်ေသာ

သယံဇာတ

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မQမှ

ဝင်ေငွခွဲေဝမQ

လုပ်ေဆာင်ထားပါသလဲ။

စနစ်ကို

ရရှိေသာ

ဝင်ေငွများကို

တည်ေဆာက်ရန်

မjတcပီး

မည်သည်တိုFကို

၁၆။ ကုမvဏီများသည် သူတိုF၏ အကျိuးခံစားခွင့်ရှိေသာ ပိုင်ရှင်များ၏ အေသးစိတ်များကို

ေဖာ်ြပရန်8ှင့် EITI တွင် ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏ တာဝန်ဝတƒရား ရှိသည်8ှင့်အညီ “8ိုင်ငံေရးအရ

ေပLလွင်ထင်ရှားေနေသာ လူပုဂbိuလ်များ” က တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရး ကုမvဏီများရှိ သူတိုF၏
ပိုင်ဆိုင်မQများအေSကာင်း ပွင့်လင်းြမင်သာမQရှိစွာ ထုတ်ေဖာ်သွားြခင်းကို အာမခံချက်ရှိေစရန်
လုပ်ေဆာင်မည့် အစီအစဥ်များအေပL ေကျးဇူးြပu၍ အချက်အလက်များ ေပးပါ။
စီးပွားေရး8ှင့် လူFအခွင့်အေရးများ

၁၇။ အစိုးရသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်အလက် မှတ်တမ်းများကို ဒစ်ဂျစ်တယ် မှတ်ပုံတင်
ကဒ်ြပားများ

8ှင့်

အတူ ေရးဆွဲြပuစုသွားရန်

အစိုးရသည်

လက်ကိုင်ဖုန်း

စီစဥ်ေနသည်ကို

အသုံးြပuသူများ၏

SIM

ကmန်uပ်

ကတ်များကို

နားလည်သည်။
မှတ်ပုံတင်ရာတွင်

ဇီဝမှတ်တမ်း စနစ်လိုအပ်ချက်ကို အသုံးြပuရန် စီစဥ်ေနသည်ကိုလည်း ကmန်uပ်နားလည်သည်။
ေကျးဇူးြပu၍ ထိုအစီအစဥ်များ၏ တိုးတက်ြဖစ်ေပLမQ၊ 8ှင့် မည်သည့် အချက်အလက်များကို
ေကာက်ယူမည်၊
အသုံးြပuမည်

မည်သူFထံမှ၊

စေသာ

မည်သည့်ေနရာမှ

8ှင့်

ယင်းကို

မည်သိုF

အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

သိမ်းဆည်း

အချက်အလက်

ကာကွယ်မQကို ထိန်းချuပ်မည့် အစီအစဥ်များ၏ အေသးစိတ်ကိုလည်း ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။
၁၈။ အလုပ်သမားများအတွက် ြမyင့်တင်ေရး လုပ်ေဆာင်ရန်8ှင့် အထည်ချuပ်စက်Bုံများ8ှင့်
ငါးဖမ်း လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် ကTအားလုံးတွင် အေြခအေနများ တိုးတက်လာေစရန်
မည်သည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်မQများကို လုပ်ေဆာင်ေနပါသလဲ။
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လက်နက်ကိုင် ပဋိပကd8ှင့် cငိ်မ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစဥ်

၁၉။

ရခိုင်ြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်8ှင့်

တပ်မေတာ်8ှင့်

အလယ်ပိုင်း8ှင့်

ရကdိuင့်တပ်မေတာ်တိုFအSကားြဖစ်ပွားသည့်

ချင်းြပည်နယ် ေတာင်ပိုင်းတိုFတွင်
ပဋိပကdများတွင်

အရပ်သား

ေသဆုံး ဒဏ်ရာရမQ အစီရင်ခံချက်များအေပL အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

၂၀။ cမိu\နယ် ကိုးခုတွင် သက်ေရာက်မQ ရှိခဲ့ေသာ ရခိုင်ြပည်နယ် ေမာင်ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင်၊

ရေသ့ေတာင်၊ ေြမပုံ8ှင့် ချင်းြပည်နယ် ပလက်ဝတိုFတွင် ထပ်မံြပuလုပ်ေသာ လက်ကိုင်ဖုန်း
အင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မQ ပိတ်ဆိုFြခင်းကို အဘယ်ေSကာင့် လုပ်ေဆာင်သည်ဆိုသည့်အေပL
အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။ cမိu\နယ်ကိုးcမိu\နယ်တွင်
အင်တာနက်

ဝန်ေဆာင်မQ

လက်ကိုင်ဖုန်း

ရပ်ဆိုင်းထားြခင်းကို

မည်သည့်အချိန်တွင်

Bုတ်သိမ်းမည်ဆိုသည့်အေပL အချက်အလက်များ8ှင့် သတင်းအချက်အလက် ရပိုင်ခွင့်8ှင့်
လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ထားေသာ

အခွင့်အေရးများကို

ယာယီ

အာမခံချက်ေပး8ိုင်ရန်

အစီအစဥ်များ၏

အေသးစိတ်

အချက်အလက်များအေပL ေကျးဇူးြပu၍ သတင်းအချက်အလက်များကို ေပးေပးပါ။ ပဋိပကd

သက်ေရာက်ခံေနရေသာ လူထု အသိုင်းအဝိုင်းများကို အင်တာနက် ရပ်ဆိုင်းထားစဥ်တွင်
မည်သိုF လုံေလာက်စွာ ပံ့ပိုး ကာကွယ်ထားသည်ဆိုသည်ကို ေကျးဇူးြပu၍ ရှင်းြပပါ။
၂၁။

ရခိုင်ြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်း8ှင့်

အလယ်ပိုင်း8ှင့်

ချင်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းတိုFတွင်

လူသားချင်းစာနာမQ အကူအညီများ သာမက လွတ်လပ်စွာ လQပ်ရှားသွားလာခွင့်ကိုလည်း
ြပင်းြပင်းထန်ထန်
အရပ်သားများထံ

ကနF်သတ်

ပိတ်ပင်ထားသည်။

လူသားချင်းစာနာမှu

လုပ်ေဆာင်ချက်များ

ပဋိပကd

အေထာက်အကူများ

လုပ်ေဆာင်ထားသည်

8ှင့်

သက်ေရာက်ခံရေသာ

ရရှိ8ိုင်ေစရန်

ြပည်တင
ွ း်

မည်သည့်

ေနရပ်စန
ွ ခွ
့်ာ

ထွကေ
် ြပးတိမ်းေLMာင်ရသ?များ 8ှင့်/သိုF ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မQ 8ှင့် ကူညီေထာက်ပံ့မQများ

လိုအပ်ေနသူများထံ ေဘးကင်းလုံြခuံေသာ လမ်းေSကာင်း ြဖစ်ေစရန် အာမခံချက်ရှိရန် မည်သိုF
လုပ်ေဆာင်ထားသည့် ဆိုသည့် အချက်အလက် အေသးစိတ်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

၂၂။ ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ Bိုဟင်ဂျာများသည် ဆက်လက်cပီး အSကမ်းဖက်မQ၊ ေစာ်ကားမQ 8ှင့်
ေ8ှာက်ယှက်မQများ

ခံေနရေသာ

အစီရင်ခံချက်များကို

ကmန်uပ်ရရှိထားသည်။

ယင်းကိစPအေပL8ှင့် အချက်အလက်များ8ှင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမQ တစ်စုံတရာ လုပ်ေဆာင်ြခင်း8ှင့်
ကျlးလွန်သူများအား အေရးယူြခင်း အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

၂၃။ ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ရပ်ေကျး အုပ်ချuပ်ေရးမှlးများသည် တပ်မေတာ်၏ အSကမ်းဖက်ြခင်း၊
ေ8ှာက်ယှက်ြခင်း8ှင့် ေစာ်ကားြခင်းများ
အစီရင်ခံချက်များ

အတွက်

ကmန်uပ်ရရှိထားသည်။

သတင်းအချက်အလက်များ8ှင့်

စုံစမ်းစစ်ေဆးမQ

ပစ်မှတ်ထားခံေနရသည်ဆိုေသာ

ယင်း8ှင့်

တစ်စုံတရာ

ပတ်သက်သည့်

လုပ်ေဆာင်ြခင်း8ှင့်

ကျlးလွန်သူများအား အေရးယူြခင်း အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

၂၄။ ရကdိuင့်တပ်မေတာ်8ှင့် ဆက်စပ်သည် ဟူေသာ စွပ်စွဲချက်ြဖင့် ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း
လူေပါင်း

၅၀၀

ခနF်ကို

တရားစွဲဆိုထားသည်ဆိုသည်ကို

ကmန်uပ်နားလည်ထားသည်။

စွဲဆိုခံရသူများသည် ဥပေဒအရ ကိုယ်စားလှယ်ရရှိပိုင်ခွင့် အပါအဝင် အချက်အလက်များကို
ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။
၂၅။

ရှမ်းြပည်နယ်8ှင့်

ကချင်ြပည်နယ်များတွင်

ေSကညာေသာအပစ်အခတ်ရပ်စဲမQမ
 ျား

လုပ်ငန်းစဥ်အေပL မည်သိုF သက်ေရာက်မQ ရှိခဲ့ပါသလဲ။
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၂၆။

ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်းတွင်

အဖွဲ\အစည်းများအSကား

တပ်မေတာ်8ှင့်

ပဋိပကdတွင်

တိုင်းရင်းသား

လက်နက်ကိုင်

အရပ်သား ေသေSကဒဏ်ရာရမQများ

ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

8ှင့်

၂၇။ မSကာေသးမီက တပ်မေတာ်8ှင့် ကရင့်အမျိuးသား အစည်းအBုံး KNU အSကား တိုက်ပွဲများ
ြဖစ်ပွားခဲ့သည်ဟု

ကmန်uပ်နားလည်သည်။

ထိခိုက်ေသာ

အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

အရပ်သားများ၏

ယင်းသည် cငိမ်းချမ်းေရး

လုပ်ငန်းစဥ်ကို

မည်သိုF ထိခိုက်ပါသလဲ။

၂၈။ မSကာေသးမီက တပ်မေတာ်8ှင့် မွန် အမျိuးသား လွတ်ေြမာက်ေရး တပ်မေတာ် အSကား
တိုက်ပွဲများ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်ဟု

ကmန်uပ်နားလည်သည်။

အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

ထိခိုက်ေသာ

ယင်းသည် cငိမ်းချမ်းေရး

အရပ်သားများ၏
လုပ်ငန်းစဥ်ကို

မည်သိုF ထိခိုက်ပါသလဲ။
၂၉။

တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ေြမြမuပ်မိုင်းများ

ဆက်လက်

အသုံးြပuေနပါသလား။

မည်သည့်ေနရာတွင် ေထာင်သည်ဆိုသည်8ှင့် အရပ်သားများ ထိခိုက်မQ အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန်
+ကိuတင်လုပ်ေဆာင်ချက်များ8ှင့် ေြမြမuပ်မိုင်း

ရှင်းလင်းေရးလုပ်ငန်း

ရှိမရှိတိုF၏ အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

လုပ်ေဆာင်ေနမQ

ဒုကdသည်များ8ှင့် ြပည်တင
ွ း် ေနရပ် စန
ွ ်ခွ့ ာ ထွကေ
် ြပးတိမ်းေ89ာင်ရသ;များ (IDPs)

၃၀။ ထိုင်း8ိုင်ငံတွင် လက်ရှိေနထိုင်ေနSကေသာ ဒုကdသည်များ မိမိဆ8tသေဘာအေလျာက်၊
ေဘးကင်းလုံြခuံစွာ၊

ဂုဏ်သိကdာရှိစွာ

8ှင့် ေရရှည်တည်တံ့ေသာ ေနရပ်ြပန်ြခင်း ြဖစ်ေစရန်

မည်သည့် ပံ့ပိုးမQများလုပ်ေဆာင်ေပးေနသည်ဆိုသည့် အေသးစိတ် အချက်အလက်များကို
ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။
၃၁။

ဘဂTလားေဒ့ရှ်8ိုင်ငံမှ

အစီရင်ခံချက်များအေပL

Bိုဟင်ဂျာဒုကdသည်များ

အေသးစိတ်

ဆ8tအေလျာက် ေနရပ်ြပန်မQ

အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

အေရအတွက် မည်မj ြပန်သွားသလဲ။ သူတိုF၏ မူရင်းေနရာများ8ှင့် သူတိုF လက်ရှိတွင်
မည်သည့်ေနရာတွင် ေနေနSကပါသလဲ။

၃၂။ “ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင် ြပည်တွင်းေရွ\ေြပာင်းဒုကdသည်စခန်းများ ပိတ်သိမ်းေရး အမျိuးသား
မဟာဗျlဟာ”

ကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်

အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

တိုးတက်ြဖစ်ေပLမQများအေပL

၃၃။ ယခု အခါ လူဦးေရ ၁ သိန်းေကျာ်သွားcပီဟု သိရေသာ ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း တိုးပွား
များြပားလာေနသည့

ြပည်တင
ွ း်

ေနရပ်စန
ွ ခွ
့်ာ

ထွကေ
် ြပးတိမ်းေLMာင်ရသ?များ၏

အခွင့်အေရးများကို ကာကွယ်ရန် လုပ်ေဆာင်ထားချက်များအေပL အချက်အလက်များကို

ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။ လူသားချင်း စာနာမQ လက်လှမ်းမီမQ အေပL ကနF်သတ်ချက်များ
ရှိပါသလား။

ေပး8ိုင်ပါသလဲ။

သူတိုFလိုအပ်ေသာ ေထာက်ပံ့မQများ

ရရှိေစရန်

မည်သိုF

အာမခံချက်

၃၄။ မSကာေသးမီက ရခိုင်ြပည်နယ် ေြမပုံ cမိu\နယ်အတွင်း ြပည်တွင်း ေရွ\ေြပာင်းဒုကdသည်
စခန်းကို

တပ်မေတာ်က

ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်

အချက်အလက်များကို ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

သတင်းများ8ှင့်

ပတ်သက်သည့်
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တာဝန်ခံမQ

၃၅။ လွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး ေကာ်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ အြပည့်အစုံ မူ မိတƒlကို
ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။ ေကာ်မရှင်၏
ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါသနည်း။

အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားရန်
မည်သိုFလုပ်ေဆာင်သွားမည်ကို

လွတ်လပ်မQ8ှင့်

သူတိုFြပuလုပ်ခဲ့ေသာ
ရှိပါသလား။

အချိန်ဇယားြဖင့်

ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။

ဘက်မလိုက်မQကို

မည်သိုF

အSကံြပuချက်များအားလုံးကို

သိုFြဖစ်ပါက

အစီအစဥ်

ယင်းကို

သင်တိုF

အချက်အလက်များကို

၃၆။ ၂၀၂၀ ခု8ှစ် ဇ8]ဝါီလ ၂၃ ရက်ေနF 8ိုင်ငံတကာ တရားBုံးက iွန်းဆိုချမှတ်ေသာ ယာယီ
အစီအမံများကို

လိုက်နာရန်

ေကျးဇူးြပu၍ ေပးေပးပါ။
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မည်သိုF

စီစဥ်ထားသည်ဆိုသည်

အချက်အလက်များကို
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ေနာက်ဆက်တွဲ ၃
ပဋိပကd သက်ေရာက်ေဒသများတွင် ြပည်သူFစစ်8ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးစွဲြခင်း

၁။

မိတ်ဆက်
အထူးကိုယ်စားလှယ်၏

အစီရင်ခံစာတွင်

မူးယစ်ေဆးဝါး

အေြခအေနကို

ပူးတွဲတင်ြပထားသည့်

ဤရှင်းလင်းချက်

စာတမ်းသည် လူFအခွင့်အေရးအေပL သက်ေရာက်မQရှိသည့် ြမန်မာ8ိုင်ငံရှိ ြပည်သူFစစ်များ8ှင့်
သုံးစွဲမQ

အကျဥ်းချuပ်

တင်ြပထားသည်။

လွတ်လပ်စွာ

ြဖနF်ေဝထားေသာ အရင်းအြမစ်များ 5 မှ ထုတ်8ှuတ်ထားေသာ ဤရှင်းလင်းချက် စာတမ်း၏
ရည်ရွယ်ချက်မှာ

အေSကာင်းအရာများကို

ပိုမိုသိရှိလာေစရန်8ှင့်

ေနာက်ပိုင်းတွင်

ဤကိစPရပ်များအေပL ေနာက်ဆက်တွဲ သုေတသန ြပuလုပ်လာေစရန် အားေပးသည့်အေနြဖင့်
ြဖစ်သည်။

ဆယ်စု8ှစ်ေပါင်းများစွာ ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပကdတွင် ပါဝင်ေသာ

လက်နက်ကိုင် အဖွဲ\အစည်းများမှာ များြပား ကျယ်ြပနF်သည်။ ြမန်မာ စစ်တပ် သိုFမဟုတ်
တပ်မေတာ်8ှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲံအစည်းများ (EAOs) တိုF8ှင့် အတူ
ြပည်သူFစစ်အဖွဲ\များဟု

ေပါင်းစုကာ

သိSကသည့်

ပိုမိုေသးငယ်ေသာ

လက်နက်ကိုင်

အဖွဲ\ငယ်ေလးများ အများအြပား ရှိသည်။ ြပည်သူစစ်တပ်ဖွဲ\ အများစုမှာ တပ်မေတာ်8ှင့်
မဟာမိတ်ြပuထားcပီး တပ်မေတာ်၏ အမိနF်ေပး ထိန်းချuပ်မQေအာက်တွင် လQပ်ရှားSကသည်။6
လက်ရှိတွင်

ြမန်မာ8ိုင်ငံသည်

ကမ†ာေပLတွင်

ဘိန်းြဖl

ဒုတိယ

အများဆုံး

8ှင့်

စိတ်Sကွေဆးြပား (မက်သ်အင်ဖက်တမင်း) အများဆုံး ထုတ်ေသာ 8ိုင်ငံြဖစ်8ိုင်သည်။
ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏ မူးယစ်ေဆးဝါး
+ကီး+ကီးမားမား

ထုတ်လုပ်ေသာ

ပါဝင်ပတ်သက်ေSကာင်း

လုပ်ငန်းများတွင်

မSကာခဏဆိုသလိုပင်

EAO

7

အဖွဲ\များသည်

အစီရင်ခံချက်များ

ရှိေသာ်လည်း သုံးသပ်သူများက တပ်မေတာ်8ှင့် တွဲဖက်ထားသည့် ြပည်သူFစစ်များသည်
အဓိကကျေသာသူများထဲတွင် ပါဝင်ေနေSကာင်း ေထာက်ြပSကသည်။8

ဤလုပ်ငန်း၏ အတိုင်းအတာ8ှင့် ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏ ပဋိပကd8ှင့် ၎င်း၏ဆက်8ွယ်မQများသည်
ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

လူFအခွင့်အေရး

အေြခအေနအေပLတွင်

ြပင်းထန်ေသာ

အကျိuးသက်ေရာက်မQများ ရှိသည်။ ယင်းတိုFအထဲမှ တခုမှာ 8ိုင်ငံတလZား မူးယစ်ေဆးစွဲ8ှuန်း
ြမင့်မားေသာ

5

6

7

8

ရလာဒ်ကို

ရေစြခင်းြဖင့်

အရပ်သားလူထုအေပL

ြပင်းထန်ေသာ

၂၀၁၉ ခုMှစ် လန်ဒန် တကOသိုလ်၊ Mိုင်ငံေရးMှင့် Mိုင်ငံတကာေလ့လာေရး ဌာန၊ ပဋိပကS၊ အခွင့်အေရးMှင့်
တရားမTတမ0တိုE၏ Mိုင်ငံေရး၊ မဟာသိပUံ ကျမ်းြပuစာတမ်း၊ ထိုက်ထိုက်၏ ပံ့ပိုးမ0ြဖင့် ေရးသားေသာ “ပဋိပကSအတွင်း
တရားမဝင် မူးယစ်ေဆးဝါး ကုန်သွယ်မ0၏ Mိုင်ငံေရး။ ြမန်မာMိုင်ငံ ေခတ်သစ် ကချင် စစ်ပွဲMှင့် Zိုဟင်ဂျာြပဿနာကို
ဘက်ေပါင်းစုံမှ ေလ့လာြခင်း။ (The Politics of Illicit Drug Trade in Conflict: A comparative study of the
contemporary Kachin War and Rohingya Crisis in Myanmar (Burma)”)
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၆ ခုMှစ် အာရှေဖာင်ေဒးရှင်းအတွက် John Buchanan ေရးသားေသာ “ြမန်မာMိုင်ငံရှိ
ြပည်သူEစစ်များ (Militias in Myanmar”) တွင် Hကည့်
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၉ ကုလသမဂ_ မူးယစ်ေဆးဝါးMှင့် ရာဇဝတ်မ0 ဆိုင်ရာ Zုံး (UNODC) Mှင့် ၂၀၁၉ ICG မှ
ထုတ်ြပန်ေသာ “အေရှaေတာင်အာရှ Mိုင်ငံြဖတ်ေကျာ် စနစ်တကျ ရာဇဝတ်မ0။ ြဖစ်ေပ*ြခင်း၊ bကီးထွားြခင်းMှင့်
သက်ေရာက်မ0 (Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact) ”တွင် Hကည့်
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၉ Mိုင်ငံတကာ ေဘးဒုကS အုပ်စု (ICG) မှ ထုတ်ြပန်ေသာ “မီးလTံMှင့် ေရခဲ။ ြမန်မာMိုင်ငံ
ရှမ်းြပည်နယ် ရှိ ပဋိပကSMှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးများ (Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar’s Shan State )”
တွင် Hကည့်
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ေဘးအ8nရာယ်တရပ်

သက်ေရာက်ေစြခင်း

ြဖစ်သည်။

အထူးသြဖင့်

သက်ေရာက်မQရှိေသာ ဧရိယာများတွင် ပိုမို ြပင်းထန်သည်။

၂။

ပဋိပကd

ြပည်သူ-စစ်&ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါး လုပ်ငန်း

က။

ေနာက်ခံ သမိုင်းေGကာင်း
ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ကချင်၊ ချင်း8ှင့် ရခိုင်8ှင့် အြခားေသာ တိုင်းရင်းသား အုပ်စုများ
အSကားမှ ဒါဇင်8ှင့် ချီေသာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ\အစည်းများ8ှင့် တပ်မေတာ်
တိုFသည် ဆယ်စု8ှစ်ေပါင်းများစွာ ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ေဒသများတွင်

လက်နက်ကိုင်

ပဋိပကdများ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခု8ှစ်တွင် အစိုးရက ထုတ်ေဖာ်ခဲ့ေသာ cငိမ်းချမ်းေရး

လုပ်ငန်းစဥ်မှာ ရပ်တနF်လျက်ရှိြပီး ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင် မSကာေသးမီ8ှစ်များက ြပင်းထန်ေသာ
တိုက်ပွဲများကို ြမင်ေတွ\ခဲ့Sကရသည်။
တပ်မေတာ်8ှင့်

EAO

သိSကသည်။

အများစုမှာ

အဖွဲ\အစည်းငယ်များ

အဖွဲ\များအြပင်

ပါဝင်ေသာ

ပိုမိုေသးငယ်သည့်

တပ်မေတာ်လိုလားသူများြဖစ်Sကcပီး

တပ်မေတာ်၏

အများအြပားရှိcပီး

ပဋိပကdတွင်
ယင်းတိုFကို

ြခuံငုံ၍

ြပည်သူFစစ်အဖွဲ\များဟု

အမိနF်ေအာက်တွင် အတိုင်းအတာ ပမာဏ အမျိuးမျိuးြဖင့် လQပ်ရှားSကcပီး ကာကွယ်ေရး

မဟာဗျlဟာ၏ အစိတ်အပိုင်း ြဖစ်သည်။ တဖွဲ\8ှင့် တဖွဲ\ အရွယ်အစား၊ အမျိuးအစား8ှင့်
တပ်မေတာ်8ှင့် ဆက်ဆံေရး အေသးစိတ် သေဘာသဘာဝ ကွဲြပားြခားနားမQများ ရှိသည်။
(ဥပမာ-

အချိu\အဖွဲ\များမှာ

တပ်မေတာ်၏

တိုက်Bိုက်

အမိနF်ေပးမQေအာက်တွင်

ရှိcပီး

အချိu\အဖွဲ\များမှာ တပ်မေတာ်တပ်ရင်းများ8ှင့်အတူ စစ်ေSကာင်းအတူ ထွက်ရြခင်းမျိuးရှိကာ
အချိu\ေသာ အဖွဲ\များသည် သတ်မှတ်ထားေသာ ဧရိယာများတွင် လုံြခuံမQ စစ်ဆင်ေရးများကို

လုပ်ေဆာင်ေပးရသည်) 9 ။ တပ်မေတာ်သည် ြပည်သူFစစ်များကို ၎င်း၏တပ်ဖွဲ\ ဖွဲ\စည်းပုံတွင်
ကာလSကာြမင့်စွာကတည်းက

ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။

မည်သိုFပင်ြဖစ်ေစ

သူတိုFသည်

တပ်မေတာ်အတွက် အခန်းကTတရပ်မှ ပါဝင်ေသာ်လည်း ၎င်းတိုFသည် မိမိတိုFဘာသာ
ရံပုံေငွရှာေဖွSကရသည်။

ဗိုလ်ချuပ်+ကီးေနဝင်း

တပ်မေတာ်8ှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ\ထားသည့်

လက်ထက်တွင်

ြပည်သူFစစ်များကို

အစိုးရသည်

ရံပုံေငွေထာက်ပံ့ြခင်းမြပuဘဲ

နယ်ေြမေဒသ တစ်ခုကို ထိန်းချuပ် စိုးမိုးခွင့် ြပuထားcပီး မူးယစ်ေဆးဝါးလုပ်ငန်းအပါအဝင်
အြမတ်အစွန်းများ ရရှိသည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် လုပ်ကိုင်ေစခဲ့သည်။10
တပ်မေတာ်က

ေရးဆွဲခဲ့ေသာ

“ြပည်ေထာင်စုအတွင်းရှိ

၂၀၀၈

ခု8ှစ်

ဖွဲ\စည်းပုံ

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ\များ

အေြခခံ

အားလုံးသည်

ဥပေဒက

ကာကွယ်ေရး

ဝန်+ကီးဌာနေအာက်တွင် ရှိရမည်။” ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ ယင်း8ှင့် ကိုက်ညီစွာပင် ၂၀၀၉ မှ
11

၂၀၁၀ ခု8ှစ်အတွင်းတွင် တပ်မေတာ်သည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ\အစည်းများကို

အစိုးရ 8ှင့် နီးစပ်ေသာ ြပည်သူFစစ်များ အမည်အားြဖင့် ြပည်သူFစစ်တပ်ဖွဲ\ (People’s Militia
Force, PMF) 8ှင့် နယ်ြခားေစာင့် တပ်ဖွဲ\ (Border Guard Force, BGF) များအြဖစ်

ေြပာင်းလဲရန် +ကိuးစားခဲ့သည်။ ယင်းသိုFလုပ်ြခင်းေSကာင့် ကာလရှည်Sကာ ရယူထားေသာ
အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး
9
10

11
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အြပန်အလှန်

သေဘာတူညီချက်

အများအြပားကို

Buchanan, 2016.
ပိုမိုသိလိုပါက ၂၀၁၈ ခုMှစ် လုံြခuံေရးMှင့် ဖွံadဖိuးတိုးတက်မ0 မူဝါဒ အင်စတီကျuက ထုတ်ြပန်ေသာ “စစ်ပွဲသိုE
ြပန်သွားြခင်း။ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းမှ စစ်ေရးတည်ေဆာက်မ,
+ ိသ
- ည့် ပဋိပကSများ(A Return to War: Militarized
Conflicts in Northern Shan State)” တွင် Hကည့်ပါ
ဖွဲaစည်းအုပ်ချuပ်ပုံ အေြခခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃၈
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ကျိuးပျက်ေစခဲ့သည်။ 12 သိုFရာတွင် အစိုးရ8ှင့် နီးစပ်ေသာ ြပည်သူFစစ် တပ်ဖွဲ\အများအြပား၊
တပ်မေတာ်8ှင့်

8ှစ်ဦး8ှစ်ဖက်

အြပန်အလှန်

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး

သေဘာတူညီချက်

ယူထားသည့် EAOများ၊ 8ှင့် ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏ ပဋိပကdဧရိယာများရှိ အစိုးရဆနF်ကျင်ေရး EAO
များသည် PMF 8ှင့် BGF များအြဖစ် အမှန်တကယ် ကူးေြပာင်းသွားြခင်းများ ရှိခဲ့သည်။
ထိုအဖွဲ\များအား တပ်မေတာ်၏ ရံပုံေငွများထဲမှ စစ်ေရး ဘတ်ဂျက်များကို ခွဲေဝေပးမည့်အစား

ဗိုလ်ချuပ်+ကီး ေနဝင်းလက်ထက်တွင် အစပျိuးခဲ့ေသာ မူဝါဒကို ဆက်လက် စွဲကိုင်ကာ PMF
များ8ှင့် BGF များကို လုံြခuံေရး တာဝန်များ 8ှင့် လိုအပ်ပါက တပ်မေတာ်8ှင့် အတူ တွဲဘက်
တိုက်ပွဲဝင်ေစလျက်

နယ်ေြမတစ်ခုကို

စိုးမိုးခွင့်ြပuထားcပီး

ထိုနယ်ေြမအတွင်းတွင်

သူတိုFကိုယ်ပိုင် အကျိuးအြမတ်ရရှိေသာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ေပးထားခဲ့သည်။13
PMF

8ှင့်

BGF

တပ်မေတာ်8ှင့်
ေအာက်တွင်

မဟုတ်ေသာ

မဟာမိတ်များ

လQပ်ရားေနကာ

ြပည်သူFစစ်

အများအြပားလည်း

ဆက်ြဖစ်ေနcပီး

သူတိုFကိုယ်ပိုင်

တပ်မေတာ်၏

ကျန်ရှိေနေသာ်လည်း

အမိနF်8ှင့်

အကျိuးအြမတ်ရရှိေသာ

+ကီးSကပ်မQ

လုပ်ငန်းများကို

သတ်မှတ်ထားေသာ နယ်ေြမများတွင် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။

14

ခ။

ပဋိပကF ဧရိယာများ
ရှမ်းြပည်နယ်သည့် ကာလရှည်Sကာကတည်းကပင် တရားမဝင် မူးယစ်ေဆးဝါး ထုတ်လုပ်ရာ

ကမ†ာ့ဗဟိုချက်မ ြဖစ်ခဲ့သည်။ ဆယ်စု8ှစ်ေပါင်းများစွာ Sကာေအာင်ပင် ကမ†ာတဝှမ်းအတွက်
ဘိန်း8ှင့် ဘိန်းြဖl မူလပင်မ ရင်းြမစ်ြဖစ်ခဲ့cပီး ယခုအခါ မက်သအ
် င်ဖက်တမင်း အ+ကီးအကျယ်
ထုတ်လုပ်ြခင်း8ှင့်

ေရာင်းဝယ်ကုန်သွယ်ရာ

ေဒသတွင်း

အချက်အချာ

ြဖစ်လာေနcပီး

8ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ် ရာဇဝတ် အဖွဲ\အစည်းများ8ှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေနသည်။15 ၂၀၁၉ ခု8ှစ်တွင်
ကုလသမဂb မူးယစ်ေဆးဝါး8ှင့် ရာဇဝတ်မQဆ
 ိုင်ရာBုံး (UNODC) က အေရှ\ေတာင်အာရှ

မက်သ်အင်ဖက်တမင်း ေဈးကွက်တန်းဖိုးမှာ ခနF်မှန်းေချအားြဖင့် 8ှစ်စဥ် အေမရိကန်ေဒLလာ

၆၁.၄ ဘီလီယံ ရှိcပီး ဘိန်းြဖlေဈးကွက်မှာ တစ်8ှစ်လjင် အေမရိကန်ေဒLလာ ၁၀.၃ ဘီလီယံ
ရှိသည်ဟု

ခနF်မှန်းသည်။

16

ကျယ်ြပန်Fေသာ

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အတိုင်းအတာြဖင့်

မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေသာ ေနရာများသည် ဥပေဒစိုးမိုးေရး အဖွဲ\အစည်းများ သိုFမဟုတ်
သူတိုFကို စုံစမ်းေလ့လာေနသူများ မြမင်ေစရန် ဖုံးကွယ်ထားဘိုF လိုအပ်သည်။ (ထိုကဲ့သိုFေသာ)

ေနရာ အေြမာက်အများမှာ တပ်မေတာ်8ှင့် မိတ်ဖက်ြပuထားေသာ ြပည်သူFစစ်များ8ှင့် BGF
များ၏

ထိန်းချuပ်မQေအာက်တွင်

သေဘာတူစာချuပ်များရှိေသာ
ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ

ရှိcပီး

EAO

ေနရာအများစုသည်

တပ်မေတာ်8ှင့်

များ၏

8ှစ်ဖက်အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး

နယ်ေြမထိန်းချuပ်မQ

ဓါတုေဗဒ

မူးယစ်ေဆးဝါး

အြပည့်အဝရှိသည့်

အေြမာက်အများ

ထုတ်လုပ်မQ8ှင့် ကုန်ကူးမQများအတွက် လိုအပ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပံ့ပိုးေပးသည်။17
၂၀၁၁ ခု8ှစ်တွင် ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရး တပ်မေတာ် (KIA) 8ှင့်

တပ်မေတာ်အSကား ၁၇

8ှစ်တာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမQ ပျက်ြပားcပီးေနာက်တွင် KIA မှ ခွဲထွက်လာေသာ အချိu\ေသာ
လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများသည် BGF 8ှင့် PMF များအြဖစ် အသွင်ကူးေြပာင်း သွားခဲ့Sကသည်။
12

13
14
15
16
17

Buchanan, 2016။ ၂၀၁၄ ခုMှစ် ကချင်အမျိuးသမီးအစည်းအZုံး-ထိုင်းMိုင်ငံ (KWAT) က ထုတ်ြပန်ေသာ “အသံတိတ်
ထိုးစစ်။ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်က ကချင် မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကို ဘယ်လို မီးထိုးေပးေနသလဲ (Silent Offensive
How Burma Army strategies are fuelling the Kachin drug crisis)” အစီရင်ခံစာ
Buchanan, 2016.
Buchanan, 2016.
ICG, 2019.
UNODC, 2019.
ICG, 2019.
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ဥပမာအားြဖင့် ကချင် ကာကွယ်ေရး တပ်မေတာ် KDA သည် PMF ြဖစ်လာcပီး ဒီမိုကေရစီသစ်
တပ်မေတာ် - ကချင် သည် BGF ယူနစ်များ ြဖစ်လာခဲ့သည်။ 18 ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း

မူးယစ်ေဆးဝါး ထုတ်လုပ်မQ၊ ြဖနF်ြဖlးမQ8ှင့် ေရာင်းချမQ ြမင့်တက်လာြခင်း သည် PMF 8ှင့် BGF

အဖွဲ\ အေရအတွက် ြမင့်တက်လာြခင်း8ှင့် ကိုက်ညီေနေSကာင်း လူထု လူမQ အဖွဲ\အစည်းများက
အစီရင်ခံSကသည်။19

၂၀၀၈ ခု8ှစ်မှ စ၍ ကယား8ှင့် ကရင် ြပည်နယ်များတွင် BGF တပ်ရင်း ၁၅ ရင်း အထိ သီးြခား
ဖွဲ\စည်းလာခဲ့သည်။
မူးယစ်ေဆးဝါး

20

ဤတ+ကိမ်တွင်လည်း

ထုတ်လုပ်မQ၊

တိုက်ဆိုင်ေနေSကာင်း
တပ်မေတာ်၏

ြဖနF်ြဖlးမQ8ှင့်

အရပ်ဘက်

ြပည်သူFစစ်များ

ထိန်းချuပ်ထားcပီး

ဝြပည်ေသွးစည်းညီiွတ်ေရး

တပ်မေတာ်၏

ရှိသည်။21

ေရာင်းချမQများ

ထိုြပည်နယ်များအတွင်း

လူထုအဖွဲ\အစည်းများက

မဟာမိတ်ြဖစ်ေသာ

နယ်ေြမတစ်ခုကို

ဤကာလသည်

ဥပမာ-

တိုးြမင့်လာြခင်း8ှင့်
အစီရင်ခံSကသည်။

ဒီေကဘီေအသည်လည်း

မက်သ်အင်ဖက်တမင်း
ပံ့ပိုးမQြဖင့်

ပါဝင်ခဲ့ေSကာင်း

ထုတ်လုပ်မQတွင်
စွပ်စွဲချက်များ

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် PMF များအြပင် နယ်ြခားေစာင့်ရဲတပ်ဖွဲ\ (Border Guard Police, BGP)

များလည်း ရှိသည်။ BGP သည် တပ်မေတာ်က ေမာင်း8ှင်လည်ပတ်ေသာ ြပည်ထဲေရး

ဝန်+ကီးဌာနက ထိန်းချuပ်ထားေသာ ြမန်မာ8ိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ\၏ အမိနF်ေပးမQ ေအာက်တွင် ရှိသည်။
BGP

တပ်ဖွဲ\များက

ရခိုင်ြပည်နယ်

စစ်ေဆးေရး

ဂိတ်များ8ှင့်

အြခားေသာ

အုပ်ချuပ်ေရးအပိုင်းများကို ထိန်းချuပ်ထားသည်။ ၂၀၁၂ ခု8ှစ်မှ စ၍ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်
စစ်ေရးတည်ေဆာက်မQများ +ကီးမားစွာ ြပuလုပ်လာခဲ့သည်။

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ရခိုင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းရှိ Bိုဟင်ဂျာများအေပL ြပuလုပ်ခဲ့ေသာ လုံြခuံေရး စစ်ဆင်မQများ

ေနာက်တွင်8ှင့် လက်ရှိ တပ်မေတာ်8ှင့် ရကdိuင့် တပ်မေတာ်တိုFအSကား ြပင်းထန်ေသာ
တိုက်ပွဲများ

ြဖစ်ပွားေနသည့်

ေအာက်တွင်

ရှိေနSကသည်။

အေြခအေနတွင်

လူများ

8ှင့်

ကုန်ပစPည်း

သယ်ယူပိုFေဆာင်ေရးတို့သည် ညမထွက်ရ အမိနF်များ 8ှင့် သွားလာမQ ကနF်သတ်ချက်များ
မူးယစ်ေဆးဝါး

ထိုကာလတေလျာက်မှာပင်

ဖမ်းဆီးရရှိမQမှာလည်း

ရခိုင်ြပည်နယ်သည် ရှမ်းြပည်နယ်

22

cပီးလjင်

တိုးြမင့်လာသည်။

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း
၂၀၁၈

မက်သ်အင်ဖက်တမင်းေဆးြပား

ခု8ှစ်တွင်

ပမာဏ

ဖမ်းဆီးရမိမQ အများဆုံးြဖစ်ခဲ့cပီး ေတာင်အာရှသိုFသွားေသာ မက်သ်အင်ဖက်တမင်းများကို
အဓိကေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့်
အစီရင်ခံချက်များ ရှိသည်။

၃။

လမ်းေSကာင်းလည်း

ြဖစ်လာခဲ့ေSကာင်း

မူးယစ်ေဆးဝါး သုံးစွဲမO

က။

အသုံးြပuသည့် လမ်းေGကာင်း
၁၉၅၀

မှ

၁၉၉၀

မူးယစ်ေဆးဝါးြဖစ်ခဲ့cပီး

အထိ

ဘိန်းြဖlသည်

ြမန်မာ8ိုင်ငံ

ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင်

ေဒသအများအြပားတွင်

အဓိကထုတ်လုပ်ေသာ

ဆယ်စု8ှစ်များစွာ

ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF် အသုံးြပuခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ြပည့်လွန်8ှစ်များတွင် ဘိန်းြဖlထုတ်လုပ်မQ

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

မက်သ်အင်ဖက်တမင်းထုတ်လုပ်ြခင်းက

အစားထိုး

ဝင်ေရာက်

လာခဲ့သည်။ ယင်းတိုFသည် ပုံမှန်အားြဖင့် သနF်စင်မQ နည်းေသာ မက်သအ
် င်ဖက်တမင်း 8ှင့်
23

ကာဖင်း ေရာထားသည့် ြဒပ်ေပါင်းပါဝင်သည့် “ယာဘ” ေဆးြပား ပုံစံြဖင့် ရှိသည်။ ၂၀၀၀
ခု8ှစ်

အေစာပိုင်းကာလများမှစ၍

ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင်
အ+ကီးအေသး

ယာဘ

သုံးစွဲမQ

ဖမ်းမိမQများ၊

မူးယစ်ေဆးဝါး

ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။

သုံးစွဲသူ8ှင့်

အချိန်တို

တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်မQ8ှင့်
သိသာထင်ရှားေသာ

အတူ

ပမာဏ

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသူများကို

ဖမ်းဆီးမQများ ရှိခဲ့ေသာ်လည်း ယာဘသည် တြဖည်းြဖည်းြဖင့် ေဈးသက်သာလာcပီး ပိုမို၍
အလွယ်တကူ ရရှိလာခဲ့သည်။24
မSကာေသးမီက

ပုံေဆာင်ခဲ

မက်သ်အင်ဖက်တမင်◌း

25

ထုတ်လုပ်မQ

တဟုန်ထိုး

တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သနF်စင်မQ ြမင့်မားcပီး ပုံေဆာင်ခဲပုံသ€န် မက်သအ
် င်ဖက်တမင်းြဖစ်cပီး
“ေရခဲ(အိုက်စ်)”

ဟုလည်း

ေခLSကသည်။

အေရှ\ေတာင်အာရှတွင်

ပုံေဆာင်ခဲ

မက်သအ
် င်ဖက်တမင်းသည် ပိုမို လူ+ကိuက်များလာခဲ့cပီး လက်ရှိအချိန်တွင် ြမန်မာ8ိုင်ငံအတွင်း

လက~ား ေရာင်းလိုအား8ှင့် ဝယ်လိုအားမှာ အကနF်အသတ်8ှင့်သာ ရှိေနေသးသည်။ ယင်းမှာ
ြမင့်တက်လာ8ိုင်သည်။ ပုံေဆာင်ခဲ မက်သအ
် င်ဖက်တမင်းမှာ ယာဘ ထက် ပိုမို စွမ်းအားြမင့်

cပီး ထိုးေဆးအြဖစ် သုံးစွဲရန် သင့်ေလျာ်ေသာေSကာင့် လူထုကျန်းမာေရး ေနာက်ဆက်တွဲ
ဆိုးကျိuးများ ရှိသည်။26

ခ။

ပဋိပကF ဧရိယာများ
မူးယစ်ေဆးစွဲြခင်းသည်

ြမန်မာ8ိုင်ငံတဝှမ်းရှိ

လူများအေပL

ဆိုးကျိuးသက်ေရာက်မQများ

ရှိသည်။ သိုFေသာ်လည်း ပဋိပကdဒဏ်ကို ခံစားေနရေသာ တိုင်းရင်းသား ြပည်နယ်များတွင်
အေSကာင်းရင်းခံများ စုဆုံြခင်းသည် မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမQ8ှuန်း8ှင့် ေဆးစွဲလမ်းမQ8ှuန်းကို
ြမင့်တက်ေစcပီး

တစ်ဦးချင်း8ှင့်

သက်ေရာက်ေစသည်။

လူမQအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်

မူးယစ်ေဆးဝါး

ထုတ်လုပ်မQ၊

ဆိုးကျိuးများ

ေရာင်းချမQ8ှင့်

ဆတိုး

ြဖနF်ြဖlးမQတိုFတွင်

ပါဝင်ပတ်သက်မQ ရှိ8ိုင်ေသာ တပ်မေတာ်၊ ြပည်သူFစစ်၊ BGF 8ှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်
အဖွဲ\အစည်းများ

ပါဝင်ပတ်သက်မQ

အားနည်းချက်8ှင့်

ေပါင်းစပ်လိုက်ေသာအခါ

ေဘးဖယ်ြခင်း၊

ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း8ှင့်

အေြခအေနများကို

ြဖစ်ေပLေစသည်။

ရရှိေစေတာ့သည်။

ရှိေန8ိုင်ြခင်းမှာလည်း

တရားဥပေဒစိုးမိုးမQ

မူးယစ်ေဆးဝါးများအား

အလွယ်တကူ

စီးပွားေရးချိu\တဲ့ြခင်းများ

ခံစားရေသာ

လူမျိuးစုအသိုင်းအဝိုင်းများသည် မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမQ8ှင့် ေဆးစွဲလမ်းမQ ြမင့်မားေစသည့်
ေရZ\ေြပာင်းေနထိုင်သူများ၏

ဤြပဿနာများသည်

စခန်းများ8ှင့်

ထိုင်း၊

ြမန်မာ8ိုင်ငံရှိ

ြပည်တွင်း

ဘဂTလားေဒ့ရှ်နယ်စပ်ရှိ

ဒုကdသည်စခန်းများတွင် ြပင်းထန်စွာ ြဖစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ မွန်၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ရှမ်း၊
ပအိုF8ှင့်
23

24

25
26

တအဲာန်း

အရပ်ဘက်

လူFအဖွဲ\အစည်းများ

စုေပါင်းြပuစုေသာ

ပိုမိုသိရှိလိုပါက ြမန်မာMိုင်ငံ မူးယစ်ေဆးဝါး မူဝါဒ လျံaေဆာ်စည်းZုံးေရး အုပ်စု၏ ၂၀၁၇ ထုတ် “ြမန်မာMိုင်ငံ၏
မူယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကို ေဖာ်ြပြခင်း။ အေြပာင်းအလဲ ြဖစ်ေစမည့် အဓိက ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ0 ၅ မျိuး (Addressing
drug problems in Myanmar: 5 key interventions that can make a difference)” တွင် Hကည့်
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Transnational Institute အတွက် Renaud Cachia Mှင့် သူရြမင့်လွင် ေရးသားေသာ “ြမန်မာMိုင်ငံ၊
ထိုင်းMှင့် တZုတ်ြပည်ေတာင်ပိုင်းတွင် စိတ်Hကွေဆးသုံးစွဲမ0။ အေလ့အထကို ေလ့လာ၊ ေဘးအMiရာယ်ကိုေလျာ့ချ
(Methamphetamine use in Myanmar, Thailand and Southern China: assessing practices, reducing harms”)
တွင် Hကည့်
ICG, 2019.
Cachia Mှင့် သူရ ြမင့်လွင်, 2019.
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လက်နက်ကိုင်ပဋိပကdများေSကာင့်
ေရZ\ေြပာင်းေနထိုင်ရမQ၏

အကျိuးသက်ေရာက်မQများ

ထွက်ေြပးရသည့်ေနရာများ၌
ရှင်းြပထားသည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျိuးစုများအSကား

မူးယစ်ေဆးစွဲမQ

ဆိုလိုသည်မှာ

ေရွ\ေြပာင်းရြခင်းေSကာင့်

Sကာရှည်စွာ

ပူးတွဲအစီရင်ခံစာတွင်

မည်ကဲ့သုိF

မူးယစ်ေဆးဝါး

အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ြဖစ်ရြခင်းအတွက်

ေနရပ်စန
ွ ခွ
့်ာ

အေတွ\များေနရေSကာင်းကို

အလွယ်တကူရရှိ8ိုင်မQ8ှင့်

ေမjာ်လင့်ချက်

ကင်းမဲ့ြခင်း8ှင့်

မေကျနပ်ြခင်းတိုFက ထပ်မံ မီးထိုးေပးလိုက်ြခင်း ေSကာင့်ြဖစ်သည်။ ဤအရပ်ဘက် လူထု
အဖွဲ\အစည်းများက

အစီရင်ခံ

တင်ြပသည်မှာ

မSကာေသးမီ8ှစ်များအတွင်း

ြမန်မာ8ိုင်ငံအေရှ\ပိုင်း8ှင့် ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ ဒုကdသည်စခန်းများသိုF အကူအညီများ ေလjာ့ချြခင်း၊

အနာဂတ်8ှင့် ပတ်သက်၍ မေသချာမေရရာမQများ8ှင့် ြမင်ေတွ\8ိုင်ေသာ ေရွးချယ်စရာများ
မရှိြခင်းသည် ထိုေဒသများရှိလူများအား မူးယစ်ေဆးဝါး မှီခိုမQ8ှuန်းကို ြမင့်တက်ေစခဲ့သည်။27
ြမန်မာအစိုးရအေနြဖင့်

ကုလသမဂb8ှင့် 8ိုင်ငံတကာအဖွဲ\အစည်းများအား ကချင်ြပည်နယ်၊

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း8ှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်များသိုF လူသားချင်းစာနာမQဆိုင်ရာ သွားလာခွင့်
ကနF်သတ်ချက်သည် ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မQများ အပါအဝင် ဝန်ေဆာင်မQများကို အားနည်း

ေစခဲ့သည်။ ဤသည်က ေဆးစွဲမQ ခံစားေနရသူများအတွက် လုံေလာက်ေသာ ကုသမQ8ှင့်

ပံ့ပိုးမQ ရရှိ8ိုင်မQကို ပိုမိုခက်ခဲသွားေစသည်။ အချိu\ေသာေဒသများတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမQ
သံသရာကို ြဖတ်ေတာက်ရန်8ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲသူများကို ကုသရန် ရည်ရွယ်သည့်
ေဒသတွင်း

အစပျိuးလုပ်ေဆာင်မQများကို

အရင်းအြမစ်များ

နည်းပါးြခင်း

8ှင့်

တည်ေထာင်cပီးခဲ့ေသာ်လည်း

အချိu\ေသာ

ြဖစ်ရပ်များတွင်

၎င်းတိုFသည်

cခိမ်းေြခာက်မQများ

ခံရcပီးေနာက် သူတိုF၏လုပ်ေဆာင်မQများကို အတင်းအSကပ် ဖိအားေပး ရပ်တနF်ေစြခင်းကို
ခံSကရသည်။28

မူးယစ်ေဆးဝါး

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း

လုပ်ငန်းတွင်

ကွတ်ခိုင်cမိu\တွင်

တစ်ဦးခနF်

ရှိေနေSကာင်း

ခနF်မှန်းသည်။

8ှစ်မျိuးစလုံး

သုံးစွဲSကေSကာင်း

ပါဝင်ပါတ်သက်သူ

အိမ်ေထာင်စု
29

တစ်ခုစီတိုင်းတွင်

တBုတ်8ိုင်ငံသိုF

အဓိက

တစ်ဦးက
ေဆးစွဲသူ

ကုန်သွယ်ေရး

လမ်းမ+ကီးြဖစ်ေသာ မူဆယ်-မ8nေလး လမ်းေပLရှိ ကားသမားများသည် ဘိန်းြဖl8ှင့် ယာဘ
ဓါတ်ဆီဆိုင်များတွင်

အစီရင်ခံမQများ

အေSကွြပန်အမ်းမည့်အစား

ေပးေSကာင်းလည်း သတင်းရရှိသည်။

31

စစ်တမ်းေကာက်ယူေသာ

ရွာများရှိ

သုံးဆ

ြဖစ်သည်ဟု

ရှိသည်။

30

မူဆယ်ရှိ

ေဆးထိုးြပွန်8ှင့်

အချိu\ေသာ

မိုးေရတိုFကို

လားဟူ အမျိuးသား ဖွံ\cဖိuးတိုးတက်ေရး အဖွဲ\က
အိမ်ေထာင်စုများ၏

၇၀

ရာ8ှuန်းခနF်တွင်

အမျိuးသားလူငယ်များ ေဆးစွဲလျက်ရှိေနcပီး ယင်းသည် ၂၀၀၈ ခု8ှစ်က အေနအထားထက်
ြမင့်တက်လာြခင်း

ခနF်မှန်းထားသည်။

ေဆးစွဲမQ

ြမင့်မားလာြခင်း

အေSကာင်းရင်းများမှာ မူးယစ်ေဆးဝါးကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ရရှိလာြခင်း၊ 8ှင့် ေဒသတွင်း
မူးယစ်ေဆးဝါး

ေရာင်းချမQကို

ြပည်သူFစစ်အုပ်စုများက

တက်Sကွစွာ

ြမyင့်တင်

အားေပးလာြခင်းတိုFေSကာင့် ြဖစ်ေSကာင်း လားဟူ ရွာသားများက ေြပာသည်။ ြပည်သူFစစ်

အဖွဲ\ဝင်များသည် သူတိုF၏ ဝင်ေငွဆုံးBQံးမည်ကို စိုးရိမ်ေသာေSကာင့် ေဒသခံ ေဆးစွဲသူများကို
27

28

29
30
31
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ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၉ ခုMှစ် တိုင်းရင်းသား လူထုအေြခြပu အဖွဲaအစည်းများMှင့် ေဒသခံ အေြခြပu လူထု
လူမ0အဖွဲaအစည်း ၁၃ ဖွဲa၏ “အိမ်မလွမ်းသူ ဘယ်သူရှိမလဲ။ ြမန်မာMိုင်ငံရှိ လက်နက်ကိုင် ပဋိပကSေHကာင့် ကာလရှည်
ေရjaေြပာင်းမ0 အေပ* အစီရင်ခံစာ (The Is No One Who Does Not Miss Home: Report on Protracted
Displacement Due to Armed Conflict in Burma/Myanmar”) တွင် Hကည့်
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၉ ခုMှစ် AFP မှ “မူးယစ်ေဆးဝါးကပ်က ြမန်မာMိုင်ငံ ရှမ်းြပည်နယ်ကို ဖျက်ဆီးြခင်း (Drug crisis
ravages Myanmar's Shan State”) တွင် Hကည့်
AFP, 2019.
KWAT, 2014.
KWAT, 2014.
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ြပန်လည်ြပuစုပျိuးေထာင်ေရးသိုF
အစီရင်ခံထားသည်။

ဝင်ေရာက်ြခင်းကို

တားဆီးSကေSကာင်း

သူတိုFက

32

ကချင်ြပည်နယ်တွင် အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ\အစည်းများက အစီရင်ခံရာ၌ ကချင်cမိu\များ8ှင့်
ေကျာက်မျက်ရတနာ တူးေဖာ်သည့် ေဒသများတွင် ကုန်သွယ်လမ်းေSကာင်းများမှ တဆင့်

မူးယစ်ေဆးဝါးများ အများအြပား ဝင်ေရာက်လာေနသည်။ ေဆးစွဲသူ အေရအတွက်မှာ
ေဒသတွင်း ကပ်ေရာဂါအဆင့်

အတိုင်းအတာအထိ ေရာက်ရှိေနcပီ ြဖစ်ေSကာင်း ေဒသခံ

လQပ်ရှားသူအဖွဲ\အစည်း တစ်ခုက ေြပာသည်။ 33 တပ်မေတာ်8ှင့် တပ်မေတာ်၏ မိတ်ဖက်

ြပည်သူFစစ်များ တင်းတင်းSကပ်Sကပ် ထိန်းချuပ်ထားသည့် ဖားကနF်ေကျာက်စိမ်းေမှာ်များတွင်
မူးယစ်ေဆးဝါး

သုံးစွဲမQမှာ

ဘဝမျက်8ှာစာတိုင်းဆီသိုF

လူသိရှင်Sကားြဖစ်ေနcပီး

စိမ့်ဝင်ပျံ6 9Mလျက်
ံ့

အလုပ်သမားများကို

ဘိန်းြဖl

ရှိသည်။

8ှင့်

လူFအဖွဲ\အစည်း၏

တရားမဝင်

ေကျာက်တွင်း

မက်သအ
် င်ဖက်တမင်းေဆးများြဖင့်

အခေSကးေငွေပးေSကာင်း အစီရင်ခံချက်များ ရှိသည်။ ဖားကနF် ေကျာက်စိမ်းတွင်းများရှိ

အလုပ်သမားများ၏ ၉၀ ရာ8ှuန်းမှာ မူးယစ်ေဆးသုံးစွဲSကေSကာင်း ေဒသခံ ရွာသားများက
ခနF်မှန်းသည်။34

ကချင်ြပည်နယ်cမိu\ေတာ် ြမစ်+ကီးနားသည် ကမ†ာေပLတွင် မူးယစ်ေဆးစွဲသူ အသိပ်သည်းဆုံး
cမိu\တcမိu\တွင် ပါဝင်ေSကာင်း အစီရင်ခံချက်များ ရှိသည်။

35

မူးယစ်ေဆးစွဲသူ ြပန်လည်

ြပuစုပျိuးေထာင်ေရး အစီအစဥ်များကို လုပ်ေဆာင်ေနသည့် ကချင် 8ှစ်ြခင်း အသင်းေတာ် KBC
က တိုင်းရင်းသား ကချင်လူငယ် ၈၀ ရာ8ှuန်းခနF်မှာ မူးယစ်ေဆးစွဲေနSကေSကာင်း ေြပာသည်။
ြမစ်+ကီးနား8ှင့်

ဗန်းေမာ်တက~သိုလ်များရှိ

မူးယစ်ေဆးထိုးသူများ
အစီရင်ခံသည်။

ြဖစ်ေSကာင်း

ကျန်းမာေရး8ှင့်

အြခား

36

ေကျာင်းသားများ၏
လူမQေရး

သုံးပုံတစ်ပုံမှာ

လုပ်သားများက

ေဒသခံလQပ်ရှားတက်Sကွသူ

တစ်ဦးက

ကချင်အိမ်ေထာင်စုအားလုံးနီးပါး မူးယစ်ေဆးဝါး ြပဿနာ သက်ေရာက်ြခင်း ခံရသည်ဟု
ခနF်မှန်းသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါး

မူးယစ်ေဆးဝါးရ8ိုင်တယ်။

အကိုေလးေယာက်ရှိတယ်။
ဟုေြပာြပသည်။

37

ပစ်မှတ်ထားေနကာ

သုံးစွဲသူတစ်ဦးက

ကျေနာ်

ဒါေပမယ့်

ခဏခဏ

တပ်မေတာ်သည်

အဖမ်းခံရဘူးတယ်။

သူတိုFအားလုံး

မူးယစ်ေဆးဝါးအား

“ြမစ်+ကီးနားcမိu\မှာ

သူတိုFကို

ေဆးေSကာင့်
တရားမဝင်

ေနရာတိုင်း

ကmန်ေတာ့်မှာ

ေသသွားကုန်cပီ”
ေဆးဝါးများြဖင့်

လက်နက်သဖွယ်အသုံးြပucပီး

သူတိုF

အသိုင်းအဝိုင်းများကို တိုက်ခိုက်ေနသည်ဟု ကချင် လူထုအသိုင်းအဝိုင်းမှ လူများက စွပ်စွဲ
ေြပာဆိုေနcပီး ကချင် လူငယ်များအား 8ိုင်ငံေရးမှ အာBုံလွဲေစရန်အတွက် မူးယစ်ေဆးဝါးကို
ြမyင့်တင်ေနသည်ဟု သံသယ ရှိSကသည်။38

32

33
34

35

36
37
38

ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၆ ခုMှစ် လားဟူ အမျိuးသား ဖွံadဖိuးတိုးတက်ေရး အဖွဲa၏ “ေနြပည်ေတာ်၏ မူးယစ်ေဆးစွဲြခင်း။
ေရjbတိဂံနယ်ေြမတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး သုံးစွဲမ0အေပ* ြမန်မာ့တပ်မေတာ်၏ မဟာဗျlဟာေြမာက် အသုံးချြခင်းMှင့်
လားဟူလူမျိuးများအေပ* သက်ေရာက်မ0များ (Naypyidaw’s drug addiction: The Burma Army’s strategic use of
the drug trade in the Golden Triangle and its impact on the Lahu)” တွင် Hကည့်
KWAT, 2014.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၆ ခုMှစ် တိုင်းမဂ_ဇင်းအတွက် Hannah Beech ေရးသားေသာ “ေသွးပယင်းအတွက်
စစ်တိုက်ြခင်း (Battling for blood jade”) တွင် Hကည့်
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ၂၀၁၃ ခုMှစ် AP သတင်းဌာနအတွက် Gemuna Amarasinghe ေရးသားေသာ “ြမန်မာ ပဋိပကSတွင်
မူးယစ်ေဆးဝါးစွဲမ0 ခိုေအာင်းေနြခင်း (Drug addiction lurks in Myanmar conflict's shadow)” .တွင်Hကည့်
KWAT, 2014.
KWAT, 2014.
KWAT, 2014..
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ကရင်ြပည်နယ်8ှင့်

ကယားြပည်နယ်များတွင်

မSကာေသးခင်

8ှစ်များအတွင်း

မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမQ ြမင့်တက်လာေနမQ အေပL စိုးရိမ်ေနSကေSကာင်း ေဒသခံြပည်သူများက
အစီရင်ခံSကသည်။ ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲြခင်း မရှိသည့် အတွက် ယာဘကို ကေလးများ၊
ေကျာင်းသားများ8ှင့်ေယာက်ျားအများအြပားက
သူတိုFက

ေြပာသည်။

ေကျာင်းသားများသည်

ကရင်ြပည်နယ်၊

ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF်

ဖားအံခBိုင်၊

ထိုမူးယစ်ေဆးများကို

သုံးစွဲSကေSကာင်း

လQိင်းဘွဲ\cမိu\နယ်မှ

အထက်တန်း

မည်သိုFသုံးစွဲရသည်ကို

သူတိုFကိုယ်တိုင်လည်း ေဆးစွဲေနSကေSကာင်း သတင်းများ ရရှိသည်။

သိရှိSကcပီး

လQိင်းဘွဲ\cမိu\နယ်တွင်

39

ြပည်သူFစစ်တပ်ရင်း ေလးရင်း ရှိသည်။ ကရင်ြပည်နယ် အေရှ\ေတာင်ပိုင်းမှ ေဒသခံ ြပည်သူ
40

တစ်ဦးက “စိတ်Sကွေဆးေတွက (လက်နက်ကိုင်) အဖွဲ\အစည်းေတွက လာတယ်။ ေနာက်
(သူတိုFက) အရပ်သားေတွSကားမှာ

ြဖနF်တယ်” 41 ။ ေကျာပိုးအိတ် ေဆးဝန်ထမ်း တစ်ဦးက

ေဆးစွဲသူ ြမင့်မားလာသည့်အေြခအေနတွင် သူတိုFအေနြဖင့် ေမjာ်လင့်ချက် ကင်းမဲ့လာပုံကို
ေြပာြပသည်။

“ကျေနာ်တိုF

ေခါင်းေဆာင်ေတွပဲ
ကျေနာ်တိုFရဲ\

ြပဿနာကို

စည်းကမ်းချcပီး

ဖွံ\cဖိuးတိုးတက်မQကို

မရှင်း8ိုင်ဘူး။

လူေတွကို

လက်နက်ကိုင်

မူးယစ်ေဆးမသုံးဖိုF

တကယ်ပဲ

အဖွဲ\အစည်းက

တားဆီး8ိုင်မယ်။

ထိခိုက်ေစတယ်။

လူငယ်ေတွက

တြခားကိစPေတွကို (ပညာေရး စသြဖင့်) ဘယ်လိုမှ စိတ်မဝင်စားေတာ့ဘူး။ ဘာနဲFတူလဲဆို
လူေတွက ကျေနာ်တိုF အနာဂတ်ကို ခိုးယူသွားcပီး ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သလိုပဲ။”42
ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း

မူးယစ်ေဆးဝါး

အချက်အလက်များကို

ရယူရန်မှာ

ဖွင့်ဟေြပာဆိုချက်အရ

ယာဘ

သုံးစွဲမQ8ှင့်

စိမ်ေခLမQ

ေဆးစွဲမQ8ှuန်းများအေပL

တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။

သိုFရာတွင်

၂၀၁၂

ခု8ှစ်ကတည်းက စစ်ေတွရှိ ေရွ\ေြပာင်းေနထိုင်သူ စခန်းတွင် ေနထိုင်ေသာ Bိုဟင်ဂျာတစ်ဦး၏
ေဆးြပားတစ်ြပားမှာ

ကျပ်ေငွ

၂၀၀-၃၀၀

သာရှိcပီး

(အေမရိကန်ေဒLလာ ၀.၁၃ မှ ၀.၂၀) အစားအစာထက် ေဈးေပါသည်။ ၂၀၁၂ ခု8ှစ်တွင်

တပ်မေတာ်8ှင့် ြပည်နယ်အာဏာပိုင်များက စခန်းများကို တည်ေထာင်Sကသည့်အချိန်တွင်
မူးယစ်ေဆး ေရာင်းချသူများက နမူနာေဆးြပားများကို အခမဲ့ ြဖနF်ေဝေSကာင်း သိရသည်။
ထိုအချိန်မှစ၍

စခန်းများတွင်

ယာဘကို

Bိုဟင်ဂျာအများအြပားမှာ ေဆးစွဲေနSကသည်။

ဂ။

ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF်

ရရှိ8ိုင်cပီး

အစိုးရ၏ တုနC်ြပန်မH
မူးယစ်ေဆးဝါး အလွဲသုံးမQ ထိန်းချuပ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီသည် ြပည်ထဲေရးဝန်+ကီးဌာန၏
အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ေသာေSကာင့်

ဗဟိုအစိုးရ၏

မူးယစ်ေဆးဝါး

အေပL

တပ်မေတာ်သည်လည်း သိသာထင်ရှားေသာ လZမ်းမိုးမQရှိသည်။
၁၉၉၃

ခု8ှစ်

+ကီးမားေသာ

မူးယစ်ေဆးဝါး8ှင့်

စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ

အတိုင်းအတာြဖင့်

မူးယစ်ေဆးဝါး

ဘိန်းစိုက်ေတာင်သူများ၊

အေသးစား

တုနF်ြပန်မQတွင်

ပစPည်းများ

ထုတ်လုပ်

ဥပေဒအရ

ြဖနF်ြဖlးသူများအစား

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသူများ8ှင့်

မူးယစ်ေဆးသုံးစွဲသူများကို 8ှစ်ေပါင်းများစွာပင် အဓိက ပစ်မှတ် ထားရှိခဲ့Sကသည်။ ၂၀၁၈
ခု8ှစ်တွင် UNODC 8ှင့် ကျယ်ကျယ်ြပနF်ြပနF် တိုင်ပင် ေဆွးေ8ွးcပိးေနာက်တွင် မူးယစ်ေဆးဝါး
39
40
41
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၂၀၁၅ ခုMှစ် ကရင်လူEအခွင့်အေရးအဖွဲa (KHRG) အင်တာဗျlး KHRG #15-83-A2-I1,
Buchanan, 2016.
ပိုမို သိရှိလိုပါက ၂၀၁၅ ခုMှစ် ကရင် လူEအခွင့်အေရးအဖွဲa (KHRG) ၏ “ဒူးပလာယာ Mှင့် ဖားအံ ခZိုင်တွင်
ပိုမိုbကီးထွားလာေနေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ0Mှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ အကျိuးဆက်များ (Growing drug use and its
consequences in Dooplaya and Hpa an districts”) တွင် Hကည့်
Interview KHRG #14-63-A3-I1, KHRG, 2014.
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အလွဲသုံးမQ

ထိန်းချuပ်ေရး

ဗဟိုေကာ်မတီက

ေရးစွဲခဲ့ေသာ

အမျိuးသား

မူးယစ်ေဆးဝါး

ထိန်းချuပ်ေရး မူဝါဒကို ြမန်မာ8ိုင်ငံက ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ဤမူဝါဒသည် အ8nရာယ်ြဖစ်မQ
ေလjာ့ချေရးကို

ဦးတည်၍

ဦးစားေပးကာ

စနစ်တကျ

တိုက်ဖျက်ေရးအတွက်

သုံးစွဲသူများအတွက်
ကျlးလွန်ေသာ

လူထုကျန်းမာေရးချဥ်းကပ်မQကို

ရာဇဝတ်မQ8ှင့်

ဥပေဒစိုးမိုးေရး8ှင့်

အကျင့်ပျက်ြခစားမQ

ရာဇဝတ်မQဆိုင်ရာ

တရားမjတေရး

+ကိuးပမ်းမQများကို ြပန်လည်ဦးတည်သည်။ သိုFရာတွင် ၁၉၉၃ ခု8ှစ် မူးယစ်ေဆးဝါး8ှင့် စိတ်ကို
ေြပာင်းလဲေစေသာပစPည်းများ

ြပင်ဆင်ချက်များကို

ဥပေဒ

များမSကာမီ ြပန်လည်

ြပဌာန်းအသက်သွင်းခဲ့cပီး မူးယစ်ေဆးဝါး ပမာဏ မည်မjပင်ရှိေစ လက်ဝယ်ထားရှိသမ
? ျားကို
ရာဇဝတ် ြပစ်ဒဏ်များ ေပးြခင်းကို ြပန်လည် ထားရှိခဲ့သည်။43
အမျိuးသား

မူးယစ်ေဆးဝါး

ြမန်မာ8ိုင်ငံ၏

ထိန်းချuပ်ေရးမူဝါဒက

အကျဥ်းသား

၆၀,၀၀၀

မူးယစ်ေဆးဝါး8ှင့်ဆိုင်ေသာ

မှ

ေဖာ်ြပသည်မှာ
၈၀,၀၀၀

ြပစ်မQများအတွက်

၂၀၁၆

အနက်

ခု8ှစ်တွင်

၄၈%

ဖမ်းဆီးခံSကရြခင်း

မှာ
ြဖစ်cပီး

မူးယစ်ေဆးဝါး8ှင့် ဆက်8ွယ်ေသာြပစ်မQက
 ျlးလွန်သူ ရာခိုင်8ှuန်းသည် အချိu\ေသာ ေထာင်များ
(ဥပမာ- ကချင်ြပည်နယ် ြမစ်+ကီးနား8ှင့် ရှမ်းြပည်နယ် လားBQိး) တိုFတွင် ၇၀ မှ ၈၀ ရာခိုင်8ှuန်း
အထိရှိသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲသူများကို

44

ေထာင်သွင်း

အကျဥ်းချြခင်းသည်

မူးယစ်ေဆးစွဲမQြပဿနာကို ပိုမိုဆိုးရွားေစသည်၊ အဘယ်ေSကာင့်ဆိုေသာ် ေထာင်တွင်းတွင်
မူးယစ်ေဆးဝါး သုံးစွဲမQ8ှuန်း ြမင့်မားြခင်း8ှင့် သုံးစွဲသူများမှာ တစ်+ကိမ်ေထာင်ကျသွားသည်8ှင့်
ြပန်လည်ြပuစုပျိuးေထာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မQများကို မရရှိ8ိုင်ေတာ့ြခင်းတိုFေSကာင့် ြဖစ်သည်။
တချိန်တည်းမှာပင်
အြမတ်အစွန်း

တရားမဝင်

ရရှိေနေသာ

မူးယစ်ေဆးဝါး

ြပည်သူFစစ်များမှာ

အေရးယူခံရြခင်းမှ ကင်းလွတ်လျက် ရှိေနသည်။

D.

လုပ်ငန်းကို

လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့်

ကျlးလွန်မQများအတွက်

အြပစ်ေပး

ြဖစ်ေပUေစေသာ ထိခိုက်မHများ
မူးယစ်ေဆးစွဲြခင်းသည်

လူပုဂbိuလ်

တစ်ဦးချင်းအလိုက်

ြပင်းထန်ေသာ

Bုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ခံစားမQဆိုင်ရာ၊ ဘ€ာေရး 8ှင့် အြခားေသာ ထိခိုက်မQများကို ြဖစ်ေစ8ိုင်cပီး
မိသားစု8ှင့်

လူFအဖွဲ\အစည်းတိုF

ဆိုးကျိuးသက်ေရာက်ေစသည်။

Sကာရှည်စွာအသုံးြပuြခင်းေSကာင့်
အိပ်မေပျာ်ြခင်း၊

စိုးရိမ်ြခင်း၊

အေပLတွင်လည်း

ေနာက်ဆက်တွဲ

မက်သ်အင်ဖက်တမင်း ပမာဏြမင့်မားစွာ 8ှင့်/သိုFမဟုတ်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ8ှင့်Bုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ရင်တုန်ြခင်း၊

သွားများဆုံးBQံးြခင်း၊

ထိခိုက်မQများတွင်

စိတ်BQပ်ေထွးြခင်း၊

အမျက်ေဒါသ ထွက်လွယ်ြခင်း၊ မရှိသည်များကို ြမင်Sကားြခင်း 8ှင့် ကေယာက်ကယက်
စဥ်းစားြခင်း၊

ေချာင်းဆိုး

ေသွးပါြခင်း၊

မှတ်ဥာဏ်ေလျာ့ပါးြခင်း၊

အားယုတ်ြခင်း၊

8ှင့်

ေမာပန်းြခင်း၊ စိတ်မရှည်ြခင်း၊ ေဒါသြဖစ်ြခင်း၊ 8ှင့် ရန်လိုမQ တိုးြမင့်လာြခင်းတိုF ပါဝင်သည်။

ေဆးရှlBQိက်သည့် ကိရိယာများကို ေဝမjသုံးစွဲြခင်းေSကာင့် တီဘီေရာဂါ ကူးစက်8ိုင်ေချလည်း
ြမင့်မားလာသည်။
ေဆးပမာဏ

45

ြမင့်မားစွာ

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ8ှင့်
43
44

45

ဘိန်းြဖlကို အများအားြဖင့် ေသွးေSကာအတွင်း ထိုးသွင်းSကသည်။
8ှင့်

/

သိုFမဟုတ်

Bုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ေရရှည်သုံးစွဲြခင်းေSကာင့်

ထိခိုက်ပျက်စီးမQများတွင်

ြဖစ်ေပLေသာ

ေသွးြပန်ေSကာ8ှင့်

ICG, 2019.
UNODC
အေရှaေတာင်အာရှMှင့်
ပစိဖိတ်
ေဒသဆိုင်ရာZုံးMှင့်
ြမန်မာMိုင်ငံဆိုင်ရာZုံးမှ
ပံ့ပိုးမ0ြဖင့်
ြပည်ထေ
ဲ ရးဝန်bကီးဌာန ြမန်မာMိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲa(MPF) မူးယစ်ေဆးဝါး အလွဲသုံးမ0 ထိန်းချuပ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီ (CCDAC)
က ြပuစုေသာ အမျိuးသား မူးယစ်ေဆးဝါး ထိန်းချuပ်ေရး မူဝါဒ
Cachia and Thura Myint Lwin, 2019.
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ေသွးလZတ်ေSကာများ ပျက်စီးြခင်းမှသည် ေြခလက်များ ပုပ်ြခင်း 8ှင့် ကူးစက်ေရာဂါများ
ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ အြပင်းအထန် စိတ်ကျြခင်း၊ အိပ်မေပျာ်ြခင်း၊ စိုးရိမ်ြခင်း၊ အားယုတ်ြခင်း၊
အလွန်အကmံစွဲလမ်းြခင်း 8ှင့် ေဆးလွန်ြခင်းေSကာင့် ေသဆုံးြခင်း သိုFမဟုတ် အန်ြခင်း တိုF
ပါဝင်သည်။

46

အသည်းေရာင်

ေဆးထိုးြပွန်၊ ေဆးထိုးအပ်များ ေဝမjအသုံးြပuြခင်းေSကာင့် အိတ်ချ်အိုင်ဗီ၊
ဘီ

သိုFမဟုတ်

စီ

ကူးစက်8ိုင်ေချြမင့်မားေစသည်။

ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင်

မူးယစ်ေဆးသုံးစွဲသူ ၃ ဦးတွင် ၁ ဦးခနF်သည် HIV ပိုး8ှင့် ေနထိုင်ေနသူ ြဖစ်cပီး ယင်းမှာ
အေထွေထွလူဦးေရတွင် ြဖစ်ပွား8ှuန်းထက် ၄၈ ဆ ပိုမို များြပားသည်။47
မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲြခင်း၏

ဆိုးကျိuးများကို

မူးယစ်ေဆးစွဲသူများ၏

မိသားစုများလည်း

ခံစားSကရသည်။ အထူးသြဖင့် တBုတ်8ိုင်ငံသိုF သယ်ယူပိုFေဆာင်ေရးကုန်ပစPည်းများအတွက်
ကုန်သွယ်ေရးေနရာများတွင် မူးယစ်ေဆးသုံးစွဲသူ အမျိuးသမီး အေရအတွက် တိုးပွားလာ
ေနေသာ်လည်း
အမျိuးသားများ

သတင်းများအရ

ြမန်မာြပည်တွင်

ြဖစ်သည်။

ြမန်မာ

မူးယစ်ေဆး

သုံးစွဲသူအများစုမှာ

လူFအဖွဲ\အစည်းတွင်

အမျိuးသမီးများသည်

အိမ်အလုပ်အားလုံး၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ထမ်းေဆာင်ေနရသကဲ့သိုF ကျား-မ တန်းတူညီမjမQ

မရှိြခင်းသည် ြပဿနာများ ပိုမို ြဖစ်ပွားေစcပီး လင်ေယာက်ျားများ၊ သားများ8ှင့် ဖခင်များက
မူးယစ်ေဆးစွဲေသာအခါ

မိသားစု

မိသားစုပိုင်ဆိုင်မQများကို
ပစPည်းများ

ခိုးယူသည့်အခါ

မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲသူများ

ဝင်ေငွေထာက်ပံ့ေပးြခင်းကို

ေရာင်းချြခင်း8ှင့်

အမျိuးသမီးများမှာ

Sကည့်BQေစာင့်ေရှာက်Sကရြပန်သည်။

ရပ်တနF်Bုံသာမက

သူတိုF၏မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲရန်အတွက်
ပိုမို

နာမကျန်းြဖစ်သည့်အခါ

ခက်ခဲ

Bုန်းကန်Sကရသည်။

အမျိuးသမီးများကပင်

48

၄။

နိဂုံးချuပ်
ြမန်မာ8ိုင်ငံတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး သုံးစွဲမQ 8ှuန်းြမင့်မားေနြခင်းသည် လူပုဂbိuလ်အများအြပား
အထူးသြဖင့်

ပဋိပကd

သက်ေရာက်ေသာ

တိုင်းရင်းသား

လူထုများ၏

အေြခခံ

အခွင့်အေရးများကို ထိခိုက်မQ ရှိေစသည်။ ၎င်းတွင် လုံေလာက်ေသာ လူေနမQအဆင့်အတန်း၊
အလုပ်အကိုင်၊ တရားမjတမQ8ှင့် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများ ၊

အြမင့်မားဆုံး ရရှိ8ိုင်သည့် Bုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ8ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊

ယဥ်ေကျးမQဘ
 ဝတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ အသက်ရှင်သန်ခွင့်၊ ရက်စက်Sကမ်းSကuတ်မQ8
 ှင့် လူမဆန်ေသာ
ဆက်ဆံမQမှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ လူပုဂbိuလ်၏ လုံြခuံေရး8ှင့်လွတ်ေြမာက်မQ၊ ပုဂbလိက လွတ်လပ်ခွင့်
8ှင့် မိသားစု ဘ၀ ရပိုင်ခွင့်များ ပါဝင်သည်။

ဤဧရိယာတွင် အထူးသြဖင့် လူFအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မQများအတွက် ေနာက်ထပ်
သုေတသနများ
ကျlးလွန်ေသာ
အမျိuးသား

ြပuလုပ်ရန်

လိုအပ်ေနေသးသည်။

ရာဇဝတ်မQများ8ှင့်

မူးယစ်ေဆးဝါး

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မQများ
အြပစ်ေပးအေရးယူြခင်းဆိုင်ရာ8ှင့်

ြခစားမQများကို

အစိုးရသည်

စနစ်တကျ

အာBုံစိုက်လျက်

ထိန်းချuပ်တားဆီးေရး

လုပ်ရမည်။

ြပစ်မQဆိုင်ရာဥပေဒများအစား

စုစည်း

ပိုမိုလုပ်ေဆာင်၍
မူဝါဒကို

တချိန်တည်းမှာပင်

ပညာေရး8ှင့်

အ8nရာယ်ေလjာ့ချေရးကို ဦးတည်လျက် ရပ်ရွာလူထုအဆင့် Sကားဝင်ေဆာင်ရွက်မQများကို
8ိုင်ငံတကာေအဂျင်စီများ၏
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အကူအညီြဖင့်

ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။

မူးယစ်ေဆး အလွဲသုံးမ0ဆိုင်ရာ အမျိuးသား အင်စတီကျu
https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/heroin .
၂၀၁၇။ မူးယစ်ေဆးဝါး မူဝါဒ စည်းZုံးလ0ံaေဆာ်ေရး အဖွဲa
KWAT, 2014.

ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့်

A/HRC/43/59

မူးယစ်ေဆးဝါး

ထုတ်လုပ်မQ8ှင့်

ေရာင်းဝယ်မQများတွင်

တပ်မေတာ်8ှင့် ြပည်သူFစစ်များအား တာဝန်ခံမQရှိေစရန် လိုအပ်သည်။

ပါဝင်ပတ်သက်ေနသည့်
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