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လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔မွ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔တင္သြင္းေသာ
“အစိုးရသစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန”အစီရင္ခံစာ
၂၀၁၀ ႏိ၀
ု င္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔ အျငင္းပြားဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြၾဲ ကီးအၿပီး ေပၚထြက္လာသည့္
ေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအားလံုး၀ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

ထို႔ျပင္

ယခင္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္

ခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားေပးမႈလံုး၀မရွိေပ။
အစ္ိုးရသစ္လက္ထက္တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား
မ်ားကို

ႏိုင္ငံအတြင္း

လႊတ္ေတာ္မ်ား၊

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ားအသစ္မ်ားႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ္လည္း

ထိေရာက္သည့္ကာကြယ္မႈေပးရန္

လူထု၏အေျခခံအခြင့္အေရး

ပ်က္ကြက္ဆဲျဖစ္သည္။လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ

ဥပေဒမ်ားေရးဆြျဲ ပဌာန္း

မႈတြင္လည္း လူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထား ထည့္သြင္းေရးဆြျဲ ခင္းမျပဳေပ။ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္
လူထုအားခ်ဳပ္ကိုင္သည့္

ဥပေဒမ်ားအား

ေလာက္နည္းပါးလွ်က္ရွိပါသည္။

ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား

ျပင္ဆင္ျခင္း၊

အသစ္ေရးဆြျဲ ခင္းမ်ားမရွိသ

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာ

ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ထိေရာက္သည့္ ကာကြယ္မႈမ်ားမေပးႏိုင္ျခင္း၊ ၄င္းေကာင္း
ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္္မႈမ်ားခံေနရၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို
လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေပ။
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍

အစိုးရမွအားထုတ္

ေဆာင္ရြက္သည့္ ပံုစံသက္ေရာက္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြၾဲ ကီး/ငယ္မ်ား၊ အျပစ္အခက္မ်ား
ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္

လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ား

အေပၚထိေရာက္သည့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ကိစၥမ်ားတြင္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိေပသည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး
ခ်င္းစီ၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ၊မွ်တသည့္ဥပေဒ၏ အကာ
အကြယ္ရပိုင္ခြင့္၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမွကင္းလြတ္ခြင့္၊ ႏွိပ္စက္သူမ်ားအားအျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွကင္းလြတ္
ေနျခင္း၊ မွ်တသည့္တရားစီရင္မႈႏွင့္ ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူမႈႏွင့္အကူအညီမ်ားကင္းမဲ့လွ်က္ရွိသည္။
ယခုေတြ႔ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔သို႔

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္

ေရာက္ရွိလာသည့္

ေဒသအသီးသီးရွိ

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္

ကာယ

ကံရွင္မ်ားအား ကူညီမႈမွရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သုေတသနစာတမ္းအခ်ိဳ႕ ႏွင့္
သတင္းမ်ားအေပၚ

အေျခခံထားၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက

ေလးစားလိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မီးေမာင္း ထုိးတင္ျပထားပါသည္။
ယခုအစီရင္ခံစာတြင္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို

၂၀၁၁ခုႏွစ္ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၌

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွလက္ခံထားသည့္

ကင္းလႊတ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္

ဥပေဒအရအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၏
အျပစ္ရွိသူမ်ားကိုအျပစ္မွ

အျပစ္ရွိသူမ်ားအေရးယူျခင္း၊ လယ္ယာေျမ

ေျမလြတ္/ေျမရိုင္း(ပုဂၢလိကပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္)ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၊

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲ

လြတ္လပ္မႈ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈ၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္
ႏွင့္ဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္
ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္၊ လူကုန္ကူးမႈစသည္တို႔ကိုအခန္းလိုက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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(၁) ဥပေဒအရအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အျပစ္ရွိသူမ်ားကို
အျပစ္မွကင္းလႊတ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး

စစ္ေၾကာေရးစခန္း၌ ေသဆုံးသြားသူတစ္ဦးအား

ပုသိမ္ရဲစခန္းတစ္ခု၌ ေသဆုံးသြားသည့္

လွ်ဳိ႕၀ွက္ေျမျမွပ္မွဳအား ေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုး ေရး
ေကာ္မတီတို႔

ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း

တရားစီရင္ေရးသည္

လြတ္လပ္ၿပီး

မွန္ကန္စြာစီရင္သံုးသပ္ႏိုင္သည့္

အေျခအေနမရွိ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈမရွိျခင္း၊ တရား႐ုံးမ်ားမွ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ
မရွိျခင္းႏွင့္ တရားေရးရာ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ လည္း နစ္နာသူႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို မွ်တစြာစီရင္ေပးျခင္း
မရွိဘဲ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ ဓနရွင္မ်ား (ခရိုနီမ်ား)အက်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းကိုသာ ဦးတည္
ေဆာင္ရြက္သည္။
ဥပမာျပရလွ်င္-

ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း

သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားအတြက္

ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးရန္

ေတာင္းဆိုသည့္ မူလပိုင္ရွင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးခံရမႈ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ၊ သတ္ျဖတ္
မႈမ်ားအတြက္ နစ္နာသူကာယကံရွင္ မ်ားမွ တရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားအား တရား႐ုံးမ်ားမွ လက္မခံျခင္း၊ သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားအား
သာမန္လူေသမႈအျဖစ္သာ ေျပာင္းလဲျပစ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းမ်ားမွ နစ္နာသူျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္
အမႈဖြင့္မႈမ်ားအား လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေခ်။
အစိုးရသစ္သည္ ယခင္အစိုးရကဲ့သို႔ပင္ အာဏာပိုင္မ်ား က်ဴးလြန္းသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ႏွိပ္စက္
ညွင္းပန္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိ အေရးယူရန္ႏွင့္ အရပ္ဖက္တရား႐ုံးမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ဆဲျဖစ္
ေပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ရွားအင္းကိစၥမ်ားတြင္

လက္ပံေတာင္းအေရး၊

နစ္နာသူမ်ား၏

ေျမယာသိမ္းခံရသူမ်ား(ဖယ္ရွားခံရသူမ်ား)၊

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားကိုအင္အား

ဟသာၤတခရိုင္

အလြန္အကၽြံသံုး၍

ေသဆံုးသည္အထိျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ညွင္းပန္းနိွပ္စက္ခံရမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူအျပစ္ေပးမႈမ်ားလံုး၀
မေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပ။ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖ႔ြဲႏွင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို
က်ဴးလြန္ဆဲျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ပုသိမ္ရဲအခ်ဳပ္စခန္းတြင္းမွ

မသန္းသန္းေအးႏွင့္

အမွတ္(၂၀၈)တပ္ရင္း

မြန္ျပည္နယ္မွ ကိုပါၾကီးတို႔၏ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းသတ္ျဖတ္မႈသည္ ထင္ရွားလွပါသည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္၊

ဥပေဒသည္သာတူညီမွ်မႈျဖင့္

လူတိုင္းအေပၚ

မသက္ေရာက္ျခင္း၊

ဥပေဒစက္ကြင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသူမ်ား ရွိေနျခင္း ၊ရွိရင္းစြဥ
ဲ ပေဒမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၊ တရားရံုးမ်ား၊
တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္

တရားေရး

၀န္ထမ္းမ်ား

၏

မသမာမႈႏွင့္

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား

ရွိေနျခင္း

ေၾကာင့္

ျပည္သူလူထုမွာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒအားအယံုအၾကည္ကင္းမဲ့၍ အားမကိုးထိုက္သည့္ ယႏ ၱရားအျဖစ္သုိ႔
ေရာက္ရွိလ်ွက္ရွိေပသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္
ဥပေဒမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္းစံႏွုန္းမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ားအား သံုးသပ္ျပင္ဆင္ ရန္၊
ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြရ
ဲ န္၊ ၂၀၀၈ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား အျခခံလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏွုန္းမ်ား
ႏွင့္အညီထည့္သြင္းေရးဆြရ
ဲ န္၊

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ေအာက္ရွိတရား႐ုံးမ်ား၊

တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊

တရားဆြဲ

ဆိုသည့္အဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္၊ တရားသူၾကီးခန္႔အပ္
မႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈမ်ားမျပဳရန္၊ ရဲလက္စြမ
ဲ ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေရးသားရန္ ၊
စစ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊

ရဲသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊

ဥပေဒေက်ာင္းမ်ားတြင္

လူ႔အခြင့္အေရးကို

မသင္မေနရ

ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္နွင့္ ဘက္လိုက္မႈရွိပါက လြတ္လပ္စြာတိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ယႏာၱရားမ်ား ဖြ႔ဲစည္းဖြင့္လွစ္ေပးရန္
ႏွင့္ တိုင္ၾကားသူမ်ား၏လုံျခံဳမႈကို အာမခံေပးရန္ ဥပေဒႏွင့္မေလ်ာ္ညီသည့္ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္။

(၂) ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းႏွင့္
အျပစ္ရွိသူမ်ားအား
အေရးယူျခင္း
ဓါးက ရဲစခန္းမွဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္မွဳ

ရာဇာမင္းလုိင္းကား မွဳႏွင့္ပတ္သက္၍

ေၾကာင့္ေဆးကုသခံေနရသူတစ္ဦး

ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦး

လက္ရွိအစိုးရသည္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းႏွင့္ အျပစ္ရွိသူမ်ားအား ထိေရာက္စြာအေရးယူျခင္းမ်ားကို ယခင္စစ္အစိုးရ
လက္ထက္ကကဲ့သို႔ပင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္၊ အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕တန္း
စစ္စခန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ျပင္းထန္စြာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္း၍
မက်ဴးလြန္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အတင္းအဓမၼ ၀န္ခံေစခိုင္းျခင္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လူမဆန္
စြာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးသြားရသည့္သူမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေသာလူမဆန္ေသာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမ်ားမျပဳရဟု ဆိုထား
ေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ ႏွင့္ရဲတပ္ဖြ႕ဲ ၀င္ တို႔အား
ပညာေပးမႈမ်ားႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ားေပး၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈႏွင့္ အျပစ္ရွိသူ
မ်ားအား ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ႀကီးမားစြာလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္သေဘာၤက်င္းရဲစခန္းတြင္ ဦးနန္း၀င္း၊ ေဒၚသန္းသန္းေအး၊
ဒါးကရဲစခန္းတြင္ သက္ပိုင္ထြန္း ၊ ေျမာင္းျမရဲစခန္းတြင္ ဦးစိုးလင္း ပဲခူးတိုင္း ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတစ္ခုတြင္
ဦးသန္းထြန္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕ ခလရ-၇၅မွ ကိုေဇာ္မင္းဦး၊ မြန္ျပည္နယ္ သထံုရဲစခန္းမွ ဦးေမာင္၀င္းဗိုလ္ ၊ ဦးေမာင္ငယ္ ၊
ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္း ၊ ဦးေဇာ္၀ိတ္၊ မႏၱေလးတိုင္း သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟန္ဇာေက်းရြာ

ရဲကင္းတြင္ ဦးေဇာ္ထြန္း

မြန္ျပည္နယ္ တပ္ရင္း (၂၀၈)တြင္ကိုပါႀကီး(ေခၚ) ေအာင္ေက်ာ္နိုင္တို႕အား လူမဆန္စြာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခဲၿ့ ပီး ၊
မသန္းသန္းေအး ၊ကိုပါႀကီး(ေခၚ)ေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္၊ကိုေဇာ္မင္းဦး၊ ကိုေဇာ္ထြန္းတို႕မွ

ဥပေဒမဲသ
့ တ္ျဖတ္ျခင္း ကိုခံခဲ့

ၾကရသည္မွာ ထင္ရွားလွေပသည္။ ထို႔ျပင္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိစစ္ပြဲမ်ားအတြင္း အရပ္သားတိုင္းရင္းသားျပည္
သူမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ၄င္းႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသူတို႔အား ထိေရာက္သည့္ အေရး
ယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမရွိေခ်။
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အစိုးရသိ႔ု အၾကံျပဳခ်က္
-

ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဆန္႔က်င္ေသာစာခ်ဴပ္ Convention Against Torture (CAT) ကိုအျမန္ဆံုးလက္မွတ္
ေရးထိုးရန္

-

အက်ဥ္းစခန္း၊ အခ်ဳပ္စခန္း၊ ရဲစခန္းႏွင့္ စစ္တပ္စခန္းမ်ားရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလံုးကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္း
မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုက္နာရမည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ (သို႔) ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားအတြက္
ျပင္းထန္သည့္

အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ား၊

ပညာေပးမႈမ်ား၊

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ဥပေဒမ်ားကို CAT ပါ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးဆြရ
ဲ န္ႏွင့္ ယင္းဥပေဒအား
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊

(၃)လယ္ယာေျမ ၊ ေျမလြတ္/ေျမရိုင္း၊
ပုဂၢလိကပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္
ဆင္းရဲမေ
ြဲ တမႈ

တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူထားေသာ

ကယားျပည္နယ္တြင္ တပ္မွ

ဥယ်ာဥ္တစ္ခု

သိမ္းဆည္းထားေသာ
လယ္ယာေျမမ်ား

ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္(၂၅)နီးပါး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ေျမလြတ္၊ေျမရိုင္းမ်ား၊ ဘိုးဘြား
စဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေသာလယ္ယာေျမ ၊ ၿခံေျမ ႏွင့္ ေတာင္ယာေျမမ်ားအား နိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
အဓမၼသိမ္းယူခၾဲ့ ကသည္။ ထိ႔ျု ပင္သိမ္းယူေျမမ်ားအား အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သူမ်ား ၊လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားလက္သို႕ဥပေဒ
မ်ားကိုလိုအပ္သလို အသံုးခ်၍ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။
ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္
လယ္ယာေျမမ်ား

လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ား၊

စီစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး

ေျမယာအသံုးခ်မူ၀ါဒမ်ား၊

ဒီမက
ို ေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား

သိမ္းဆည္းခံ
ေဆာင္ရြက္ေန

သည္ဆိုေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးအနက္ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္မႈ
မရွိေခ်။ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ လယ္ယာေျမစီစစ္ေရး
ေကာ္မတီမွ စီစစ္ၿပီးတိုင္စာေပါင္း(၆၀၀၀)ေက်ာ္ကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးသို႔ေပးပိ႔ထ
ု ားေသာ္လည္း
လက္ခံေျဖရွင္းေပးနိုင္မႈမွာ
လယ္ယာေျမမ်ား

အလြန္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေျခေန၌ပင္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သိမ္းဆည္းခံ

ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား

အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းျခင္း၊ အေရးယူျခင္း ၊ ဖမ္းဆီးျခင္း ၊ ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ကန္႔ကလူၿမိဳ႕နယ္တြင္လယ္သမား(၅၉) ဦးအား ဖမ္းဆီးအေရးယူ၍ ေထာင္ဒဏ္မ်ား
က်ခံေစခဲ့ၿပီး၊ ေ၀းလံေသာေထာင္မ်ားသို႕ပိ႕ု ေဆာင္ခဲသ
့ ည္။ ဆက္လက္၍လည္းသိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိ
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလယ္သမားမ်ားစြာတို႔မွ အမႈရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား
ေဒသမ်ားႏွင့္နိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း

ေျမလြတ္၊

စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္းျပ၍လည္းေကာင္း၊
အေၾကာင္းျပကာ

ေျမရိုင္းမ်ားကိုလည္း
လံုၿခံဳေရးတပ္၊

တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း

စခန္းမ်ား

သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ

တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

ဟူ၍လည္းေကာင္း

သိမ္းဆည္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္အစိုးရသစ္

လက္ထပ္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒအသီးသီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ားစုျဖစ္ေသာ လယ္သမား
တို႔၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္

အခြင့္အေရးကိုထည့္သြင္းေရးဆြမ
ဲ ႈမရွိဘဲ

၄င္းတို႔ႏွင့္

ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ

စီးပြားေရး

ကုမၸဏီႀကီးမ်ား(ခရိုနမ
ီ ်ား)၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာဦးတည္ေရးဆြထ
ဲ ားသည္။
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္

နိုင္ငံ၏၆၀%ေက်ာ္ရွိေသာ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ

အမ်ားစုသည္

လယ္ယာေျမမ်ားဆံုးရႈံးလက္လြတ္သြားျခင္း ၊ အလုပ္အကိုင္ကင္းမဲ႕သြားျခင္း ၊ ေနာက္ဆက္တြအ
ဲ ေနျဖင့္ မိသားစု
5
နိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေန႕အခမ္းအနား

10.12.2014

ဘ၀အသက္ရွင္သန္မႈႏွင့္

လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့သြားျခင္း

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ားကို

၊

ကေလးသူငယ္မ်ား၏ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားေရး

လ်စ္လ်ဴရႈလ်က္

ရွိေပသည္။

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္

ႏွင့္

ေျမယာ

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ဆံုးရႈံးသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ဆံုးရွုံး
သြားေသာ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားေပးမႈမရွိေခ်။
အစိုးသစ္လက္ထက္တြင္
ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔စည္းမ်ားမွ

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း
နိမ္႔က်မႈမ်ား၊

ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ားကို

ကမာၻဘဏ္ႏွင့္ပူးေပါင္း

ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူညီမ်ားျဖင့္

ပူးေပါင္း

ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရအမ်ားစု၏ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား၊ ပညာေရးအေျခအေန

၀င္ေငြ၏ရာခိုင္ႏွုန္းမ်ားစြာကို

က်န္းမာေရး

စားရိတ္အျဖစ္

မိမိကိုယ္တိုင္က်ခံေနရသည့္အထိ

ဆိုး၀ါးသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈအေျခအေနတို႔ေၾကာင့္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈအား

တိုက္ဖ်က္ရန္/ေလ်ာ့ခ်ရန္အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ထဲတြင္ အိမ္ေျခမဲ့မိသားစု ငါးေသာင္း၀န္းက်င္ခန္႔ရွိေနပါသည္။
အႀကံျပဳခ်က္
စစ္အစိုးရလက္ထက္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းၾကီးမ်ား တြင္
တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ပစၥည္းဥစၥပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို ထပ္မံသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမေပၚေပါက္ရန္ အာမခံခ်က္ေပး
ရန္။ ၂၀၁၂လယ္ယာ ေျမဥပေဒအား လယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အာမခံသည့္

ဥပေဒအျဖင့္ျပင္ဆင္ေရးဆြရ
ဲ န္။ ၂၀၁၃ခုနွင့္ လယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမွင့္တင္ေရး
ဥပေဒအား ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ လယ္ယာေျမအျဖစ္ အသက္ေမြး၀မး္ေၾကာင္းျပဳ ခဲ့သည့္ လယ္သမားအမ်ားစု၏
အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္မႈေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒအျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးသား
ရန္။တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ
အထူးအေလးထား

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားႏွင့္

ကာကြယ္ေပးရန္။

လူနည္းစုေတာင္သူမ်ား၏

ကုလသမဂ၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ႔ခ်ေရး

အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္၊

ႏိုင္ငံ၏ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈတြင္

အက်ိဳးစီးပြားကို

ေထာင္စုႏွစ္ပန္းတိုင္အား

ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရး

အတြက္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြႏွင့္ အထူးရန္ပံုေငြမ်ားသက္မွတ္သံုးစြရ
ဲ န္။

(၄)ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြလ
ဲ ြတ္လပ္မႈ
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာၿပီေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား သံုးေထာင္ေက်ာ္လႊတ္ေပး ခဲ့ျခင္း၊
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ားက်န္ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဦးေရ ထပ္မံ၍တိုးပြားေနဆဲျဖစ္သည္။
ဤသို႔တိုးပြားလာေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားတြင္

ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလွုပ္ရွားသူမ်ား၊

လယ္ယာေျမ

ဆံုးရွုံးနစ္နာသူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမျပန္လည္ရရွိေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ား၊ သတင္းလြတ္လပ္မႈႏွင့္
ဖမ္းဆီးခံသတင္းသမားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ အလုပ္
သမားအေရးေဆာင္ရြက္ၾကသည့္
လႈပ္ရွားၾကသူမ်ား၊

အလုပ္သမားႏွင့္

အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လွုပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအစရွိသျဖင့္ေဆာင္ရြက္

ၾကသူမ်ားအား တရားစြဆ
ဲ ိုျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား(၇၅)ဦး အက်ဥ္းေထာင္
အသီးသီးတြင္က်ခံလွ်က္ရွိၿပီး တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ(၁၂၅)ဦးရွိေနသည္။ထပ္မံ၍လည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား
မ်ားတိုးပြားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္

၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြတ
ဲ ြင္ ျပည္သူတို႔၏အစိုးရေျပာင္းလဲခြင့္ကို

ျငင္းပယ္ခံခဲ့

ၾကရၿပီး၊ လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း တိ္ုင္းရင္းသားတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ႏိုင္ငံသား
ႏွင့္နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို

အာမ,မခံထားသည့္၂၀၀၈ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို

ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ

ေရးကို ၾကီးမားစြာအဟန္႔အတားျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္

လႊတ္ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

တရားစီရင္ေရးက႑အသီးသီး ေပၚေပါက္

လာေသာ္လည္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုထက္တိုင္စစ္တပ္က ပင္
ႏိုင္ငံ၏အာဏဗဟိုခ်က္မအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္

ႏိုင္ငံေရးအရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အဓိက

အားျဖင့္၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္ အရပ္သား
အစိုးရေအာက္တြင္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ျပည္သူ တပ္မေတာ္အျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ျခင္း (သိ႔)ု ေရးဆြျဲ ခင္းမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တည္ရွိမႈသည္

(၁၉.၃.၂၀၁၂)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က

ျပဌာန္း

အတည္ျပဳသည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒအရ ဖ်က္သိမ္း၍ ၄င္းဥပေဒသစ္ႏွင့္အညီ ျပန္ လည္
ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိေပသည္။
၄င္းဥပေဒအသစ္ႏွင့္အညီ
အားလံုးလက္ခံႏိုင္သည့္

ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ

ေကာ္မရွင္သစ္တစ္ရပ္ကို

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္သစ္ကို

ဖြ႕ဲ စည္းရမည့္တာ၀န္ရွိေသာ္လည္း

သမၼတက

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေပ။
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ(၉၀)အရဟုဆိုကာ (၁.၇.၂၀၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ
စည္းေ၀းေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္မ်ားစြာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယခင္မဲဆြယ္
စည္း႐ံုးခြင့္ ရက္၆၀မွ၃၀သို႔ ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးအရလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီ
အေနအထားအရလည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရလည္းေကာင္း ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ားအရ
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈကို ႀကီးမားစြာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဟာေျပာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားေတာင္းခံရျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ အတြက္
၁၅ရက္ခန္႔ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းသည္

လြတ္လပ္စြာမဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္အား

အလြန္တရာကန္႔သတ္ထား

ပါသည္။

ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေလာင္းမ်ား၏ စည္း႐ံုးေဟာေျပာခြင့္ကို စည္း႐ံုး
ေဟာေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္မ်ားဟု

ထပ္မံ၍ကန္႔သတ္ျခင္းသည္လည္း

ေရြးေကာက္ပြဆ
ဲ ိုင္ရာ

လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္

ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိပါ သည္။
အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

(၁.၁၀.၂၀၁၄)

ရက္ေန႔တြင္

သမၼတ၏လစဥ္မိန္႔ခြန္းတြင္

"တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားေအာင္ျမင္မွသာလွ်င္
၂၀၁၅

ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ်င္းပဖို႔ရန္

ေသခ်ာႏိုင္ေၾကာင္း"

ေျပာၾကားခ်က္သည္

၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ

အား

အခ်ိန္မွန္က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား အျဖစ္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္လည္း ၂၀၁၄ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ်င္းပရန္ ကတိက၀တ္မ်ားေပး ခဲ့ၿပီး
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌမွ

ခုိုင္လုံသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ

ေရြးေကာက္ပြအ
ဲ ား

ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူစာရင္းမ်ားျပဳစုရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း
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ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း မဲေပးခြင့္ရွိသူတိုင္း မဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေန
မ်ားအလြန္နည္းပါးၿပီး အထူးသျဖင့္လူဦးေရ ၅သန္းခန္႔ေသာေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ မဲေပးခြင့္မ်ား ဆံုး႐ႈံးရမည့္
အေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ရွိေနရသည္။
အစိုးရအား အၾကံျပဳခ်က္
အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီး၌ က်န္ရွိေနေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ခၽြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္၊
ျပည္သူတို႔၏ ဆံုးရွုံးနစ္နာသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအား၄င္းေကာင္း နုိုင္ငံ
သားႏွင့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားႏွင့္ အျခားၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ေဆာင္ရြက္ လႈပ္ရွားၾကသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္အေရးယူမႈမ်ား ထပ္မံမေဆာင္ရြက္ရန္။
ႏိုင္ငံေရးအရအဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ တိုင္းရင္းသား
အေရးကိစၥမ်ားကိုထိေရာက္သည့္အေျဖရွာ ေျဖရွင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၄င္းေကာင္း တိုင္းရင္းသား
အေရးကိစၥမ်ားအရ၄င္းေကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအရ၄င္းေကာင္း အာမ မခံႏိုင္သည့္ ၂၀၀၈ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အား အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ေရးဆြရ
ဲ န္ သို႔ အသစ္ေရးဆြရ
ဲ န္။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒသစ္ႏွင့္အညီ အမ်ားလက္ခံႏိုင္
သည့္

ေကာ္မရွင္သစ္တစ္ရပ္ဖဲြ႕စည္းရန္၊မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည့္

ဥပေဒအမိန္႔မ်ားအားျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲရန္၊ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ်င္းပမည့္ေန႔ရက္၊ ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲ
ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးရန္၊ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားအား အခ်ိန္မွန္က်င္းပရန္၊
ႏိုင္ငံတြင္း/ပ ရွိ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(၅)ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္
ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈ

လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္
ကေလးလုပ္သားမ်ား

2013 အတြင္းစုေဆာင္းခံရေသာ
ကေလးစစ္သားမ်ား

၂၀၁၄ခုႏွစ္သည္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ Convention on the Right
of the Child (CRC) ၾကီးေပၚေပါက္လာသည္မွာ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ကာလျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လက္မွတ္ေရး
ထိုးခဲ့သည္မွာလည္း (၂၄)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ထူးျခားသည့္ကာလၾကီး ျဖစ္ေပသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ကေလးမ်ား၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာအေျခခံ အခြင့္အေရး
မ်ား၊ အထူးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံအိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
ႏွုိင္းယွဥ္လွ်င္စိုးရိမ္ဖြယ္နိမ့္က် က်န္လွ်က္ရွိေပသည္။
ဥပမာ-ကေလးအလုပ္သမားမ်ား၊

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားခံရမႈမ်ား၊လူကုန္ကူးခံရေသာကေလး

သူငယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိျခင္း၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈမ်ား၊စစ္ပဋိပကၡေဒသ
အတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္ကေလးသူငယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္း
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္

ဘာသာ၊လူမ်ိဳးအရလူနည္းစုကေလးသူငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍

အစိုးရ

အေနျဖင့္ အထူးအေလးထား၍ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေပသည္။
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ကေလးစစ္သားမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊

ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရးစီမံခ်က္မ်ား၊

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း

စုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသက္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားကို

စုေဆာင္းေရးစခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခြင့္၊ အခ်ိဳ႕အားေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာစစ္ေဆး
ေရးအဖြဲ႕မ်ားမလာေရာက္ခင္အခ်ိန္တြင္ စုေဆာင္းေရးစခန္း၊ ေလ့က်င့္ေရးစခန္း၊ တပ္စခန္းမ်ားမွကေလးစစ္သား
မ်ားအား ႀကိဳတင္ေနရာေရြ႕ေျပာင္းထားျခင္း၊ ထိေရာက္သည့္အသက္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္အစား ေမြးစားရင္း
မ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားတြင္ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ကေလးမ်ား၏ ေမြးသကၠရာဇ္အား ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးသားျခင္း၊ ကေလး၏မူရင္းအမည္ႏွင့္ မိဘအမည္မ်ားအားျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား၊ ကေလး
စစ္သားစီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္၍ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ကေလး
စစ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ဤသို႔ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းမ်ားသည္လည္း ကေလး
စစ္သားမ်ားအားစုေဆာင္းျခင္း၊ ကေလးစစ္သားအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္မ်ားအတြင္း

စုေဆာင္းခံရသည့္ကေလးသူငယ္မ်ားအား

သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔စည္း

အသီးသီးႏွင့္

ကုလသမဂၢအဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ားမွ ၄င္းကေလးစစ္သားတို႔အားကူညီမႈေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမရွိသေလာက္နည္းပါး
ေနပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းမ်ားတြင္ စစ္မႈထမ္းေနရသည့္ ကေလးမ်ား၏ အေျခ
အေနမွာ ကူညီသူမဲ့သည့္အေနထားရွိပါသည္။
ကာလအပိုင္းအျခားအရလည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၏ႏိုင္ငံတကာခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္၍ေသာ္လည္း
ေကာင္း ကေလးစစ္သားအခ်ိဳ႕အား အႀကိမ္ႀကိမ္ခြ၍
ဲ တပ္မွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳသည့္ အခမ္းအနားမ်ားအရ ျမန္မာ့တပ္မ
ေတာ္တြင္း ကေလးစစ္သားမ်ား အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ လက္ရွိလႊတ္ေပးေနသည့္ ကေလး
စစ္သားမ်ားသည္ အသက္၁၈ႏွစ္မျပည့္ေသးသူမ်ားသာျဖစ္ၿပီး စုေဆာင္းခံရစဥ္ကာလတြင္ အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္
ကေလးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ၁၈ႏွစ္ေက်ာ္လြန္သြားသည့္ ကေလးမ်ားအား တပ္မွတရား၀င္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရရန္
အတြက္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္စီမံခ်က္မ်ားက လံုး၀လ်စ္
လ်ဴ႐ႈထားပါသည္။ ထိ႔အ
ု တြက္ေၾကာင့္ ကေလးစစ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းခံရသူမ်ားသည္ တပ္အတြင္း အေျခေန
အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ တပ္မွထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကၿပီး တရားမ၀င္သည့္ စစ္ေျပးမ်ားအျဖစ္ ၄င္းတို႔၏ လူမႈဘ၀၊ လံုျခံဳမႈအား
ေန႔တဓူ၀ ျခိမ္းေျခာက္ခံရလ်က္ရွိပါသည္။
အစိုးရသိ႔ု အၾကံျပဳခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံ တပ္ရင္း၊ တပ္စခန္းအသီးသီးရွိ ကေလးစစ္သား စာရင္းအား အတိအက်ထုတ္ျပန္ရန္
၊စုေဆာင္းခံရစဥ္ကာလ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား လက္ရွိတြင္ တပ္တြင္းမွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ ခ်က္ျခင္း
တပ္မွ ထြက္ခြင့္ျပဳရန္၊ အစိုးရ၏ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈ ေပၚလစီမ်ားအား ေျပာင္းလဲေရးဆြဲရန္၊စုေဆာင္းသူႏွင့္
လက္ခံသူမ်ားအား

အရပ္ဖက္တရားစီရင္ေရးျဖင့္

ထိေရာက္စြာ

အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ

အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္၊ ေနာက္ဆက္တစ
ြဲ ာခ်ဳပ္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ႏွင့္ ၄င္းစာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္ အေရးမ်ားကို
အာမခံသည့္ ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ေရးဆြရ
ဲ န္၊၄င္းဥပေဒအား သက္၀င္လာႏိုင္မည့္ လိုအပ္သည့္
ယႏၱရားမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ကေလးမ်ား၏ ဘ၀ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အစိုးရမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
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(၆) လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊
စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္

သတင္းရယူေရးသားမွဳေၾကာင့္အျမင့္ဆုံးျပစ္
ဒဏ္ ေပးခံထားရသည့္ သတင္းသမားမ်ား

သတင္းရယူေရးသားမွဳေၾကာင့္
တရားဆဲခ
ြ ံရစဥ္ သတင္းသမားမ်ား

၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ၿပီး အစိုးရအသစ္ႏွင့္အတူ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး
၄င္းလႊတ္ေတာ္မ်ားမွၿငိိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ သင္းပင္း ဖြ႔ဲစည္းခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊
သတင္းမီဒီ ယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြအ
ဲ တည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္နွင့္
ႏွုိင္းယွဥ္လွ်င္တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ေတြ႔ရေသာ္လည္း အနွစ္သာရအားျဖင့္

ထိုဥပေဒမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵေဖာ္

ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေျပာဆိုခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္၊ သတင္းရယူခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျဖန့္ခ်ိခြင့္တို႔အား
စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနတစ္ခုအထိ ျခိမ္းေျခာက္အေရးယူမႈ မ်ားေပၚေပါက္လွ်က္ ရွိေပသည္။
အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀း ဆႏၵေဖာ္
ထုတ္မႈမ်ား၊ လယ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀း
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ၿငိမ္းခ်မ္း
စြာစုေ၀းဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားစသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာစုေ၀းေျပာဆိုမႈႏွင့္စုေ၀းေျပာဆိုသူတို႔အား ဥပေဒပုဒ္မ-၁၈ ၊၅၀၅ ခ၊ ၅၀၅- ဂ၊ ၄၂၇၊ ၄၄၇ စသည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေရး ယႏာၱရားျဖင့္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးခ်၍ ျပစ္ဒဏ္
ေပးခံေနရသူမ်ားႏွင့္အမႈရင္ဆိုင္ေနရဆဲသူမ်ားေထာင္ဂဏန္းမကရွိေပသည္။
သတင္းရယူခြင့္၊

ေရးသားခြင့္ႏွင့္

ထုတ္ေ၀ျဖန့္ခ်ီခြင့္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိ

ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာတိုက္မ်ားအား ၀င္ေရာက္စီးႏွင္းျခင္း သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားအားဖမ္းဆီးအေရး
ယူမႈမ်ား၊

ထုတ္ေ၀ခြင့္ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊

ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္

သတင္းသမားမ်ားအား

အျပင္းထန္ဆံုး

အေရးယူ

အျပစ္ေပးမႈမ်ားေပၚေပါက္ လွ်က္ရွိေပသည္။
ဥပမာ

အားျဖင့္

ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္(Unity

Journal)အမွဴေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္

သတင္း

ေထာက္(၄)ဦး တို႔အား အျပင္းထန္ဆံုးအလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း၊ Bi-မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္၏
အယ္ဒီတာ ႏွင့္သတင္းသမား(၄)ဦးတို႔အား အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္သံေတာ္ဆင့္ သတင္း
ဂ်ာနယ္၊ Eleven သတင္းဂ်ာနယ္တို႔အား တရားစြဆ
ဲ ိုထားသျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သတင္းသမား မ်ားအေပၚ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဥပေဒမွကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားမႈအဆံုးသတ္ေရးႏိုင္ငံတကာေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းၾက
သူ(၂၀)ေက်ာ္အား ပုဒ္မ(၁၉)ျဖင့္အမႈဖြင့္ တရားစြဆ
ဲ ိုလွ်က္ရွိသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္အေျခစိုက္ ဟားခါးပို႔စ္ သတင္းစာ ၊
တီးတိန္ပို႔စ္သတင္းစာ၊ ဖလန္းပို႔စ္သတင္းစာ၊ဇိုလန္းသတင္းစာတို႔အား ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရမွ ပိတ္ပင္ ခဲ့ပါသည္။
လက္ရွိသတင္းမီဒီယာအခန္းက႑တြင္

ပုဂၢလိကသတင္းစာနွင့္

ဂ်ာနယ္မ်ားထုတ္ေ၀ခြင့္ႏွင့္

လြတ္လပ္မႈေပးထားသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်အေရးယူမႈမ်ား တြင္က်ယ္စြာေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး
ပုဂၢလိကပိုင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္မႈအစီစဥ္အေနျဖင့္ လံုး၀ေမွးမွိန္လွ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္
သတင္းစာႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားက႑မ်ားတြင္ လက္ရွိအစိုးရမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္သည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရ ပါသည္။
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လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ တရား မ၀င္
အဖြ႔အ
ဲ စည္း ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ-၁၇/၁ ဥပေဒကို က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္
ယင္းဥပေဒကိုအသံုးခ်၍

ဖမ္းဆီးျခင္း၊

ခ်ဳပ္ေနွာင္းျခင္း၊ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း၊

အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ေနေပသည္။ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေနထိုင္သူ ေဒၚဆြမ္လြတ္လြယ္ဂ်ာအား
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာ

စြပ္ဆြခ
ဲ ်က္ျဖင့္

အစိုးရတပ္ရင္းတစ္ခုမွ

ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္ထိေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည္။
အၾကံျပဳခ်က္
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္နွင့္ပတ္သက္၍ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားတြင္ ခၽြင္းခ်က္မ်ား၊ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားကိုမထားရွိဘဲ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညွိေဆာင္ရြက္ရန္
လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို က်င့္သံုးသူမ်ားအား ေနွာက္ေနွးၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးမျပဳဘဲ ခြင့္ျပဳရန္၊
သတင္းသမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈအေရးယူမႈႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္
ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာဥပေဒမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးစံမ်ားႏွင့္အညီ သံုးသပ္
ျပင္ဆင္ေရးဆြရ
ဲ န္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပုဒ္မ(၁၇)အား အျမန္ဆံုးပယ္ဖ်က္ေပးရန္။

(၇)တိုင္းရင္းသားႏွင့္လူနည္းစု
အခြင့္အေရးမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခု၏
ျမင္ကြင္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႏွင့္

လူနည္းစုမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏

၄၀%ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္ အ၀ွမ္း

အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ခုႏွစ္ခုတြင္ ပ်ံ႕ႏွံေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေပသည္။
လႊတ္လပ္ေရးရၿပီး သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႔သည္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
စနစ္၊ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေခတ္အ
ဆက္ဆက္ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ၾကရသည္။
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ၿပီး

အစိုးရသစ္ေပၚထြက္လာသည့္အခါတြင္လည္း

တိုင္းရင္းသားစည္း

လံုးညီညြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းမ်ား ျဖင့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊

အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးမ်ား

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း

လက္ေတြ႔တြင္မျငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ပဲ

အပစ္

အခတ္သံမ်ား ညံစီေနဆဲျဖစ္ေပသည္။
အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္တြင္းဒုကၡ
သည္မ်ား အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေပၚထြက္လာေပသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ မွီတင္ေနထိုင္ၾကသူ
မ်ားႏွင့္

အထူးသျဖင့္

ပတ္သက္သည္ဟူေသာ

ပဋိပကၡေဒသရွိတိုင္းရင္းသား/သူမ်ားသည္
စြပ္စခ
ြဲ ်က္ျဖင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္

တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊

ႏွိပ္စက္ျခင္း၊

အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကို
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ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ္ေပသည္။ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးဘန္ေရွာင္၊ ဦးလဖိုင္ဂန္တို႔အား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည္ဟုဆိုကာ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။
သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္
လကၡဏာ၊
သည္။

ဘာသာစကားႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကိုလည္း

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ၾကသည့္

ၾကေသာ

တိုင္းရင္းသားတို႔၏

ကြျဲ ပားေသာယဥ္ေက်းမႈ၊

လူနည္းစုတို႔အားခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္

သမိုင္းေၾကာင္း၊

အမ်ိဳးသား

ၾကီးမားစြာဟန္႔တားပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္

ဘာသာစကားႏွင့္

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈရွိ

ကာကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရွိမႈမ်ားပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိေပသည္။

အလားတူ မိတၱီလာ၊ မႏၱေလး၊ လားရွိဳး၊ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ဖက္ရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေဒသအခ်ိဳ႕တြင္လည္း
ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္သည့္ တားဆီကာကြယ္ေပးရန္
တာ၀န္ရွိမႈပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိေပသည္။
အၾကံျပဳခ်က္
-

၂၀၀၈ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္/ျပဌာန္းခြင့္မ်ား တိက်စြာေရးဆြရ
ဲ န္။

-

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ သယံဇာတ ထုတ္ယူခြဲေ၀ခံစားခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္။

-

၂၀၀၇ခုႏွင့္က အစိုးရမွ သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ ကုလသမဂၢ၏ မူရင္းဌာေနလူမ်ိဳးမ်ားအခြင့္အေရး
ေၾကျငာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနမႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးရန္။

-

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒမ်ားအား ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ သံုးသပ္ေရးဆြရ
ဲ န္။

-

လူနည္းစုမ်ားအတြက္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္။ဥပမာ(ပညာ/လူမႈ/စီးပြား)

-

လူကုန္ကူးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္

လူပုဂ~မ်ားအား

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္

ထိေရာက္စြာပူးေပါင္း၍

အေရးယူ

အျပစ္ေပးရန္

(၈)အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ဦးေဆာင္မႈ
အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္
အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္
ေနၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
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လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘ၀လံုျခံဳမႈမရွိေၾကာင္း ေလ့လာ
ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ကို ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး
ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈမရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိ ရပါသည္။
၂၀၀၈ဖြ႔ဲစည္းပံုမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အေျခခံအခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံ
ေတာ္မွ အကာကြယ္ေပးမည္ဟုပါရွိသည္။ ဥပေဒမ်ားမွာရွိၿပီးျဖစ္ေသာလည္း လိုအပ္မႈမ်ားစြာရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိ
ရသည္။

ဥပမာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုနည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္အၾကမ္းဖက္သည့္ကိစၥမ်ားမွာလည္း

ရဲစခန္းမ်ား၊

သက္ဆိုင္ရာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ညိွႏွုိင္း၍လည္းေကာင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍လည္းေကာင္း ေက်ေအးလိုက္ျခင္းသည္ ရာဇ၀တ္
မႈအသြင္သို႔သက္ေရာက္ပါသည္။၄င္းအမႈမ်ားသည္

ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္

ေက်းေအးေပး၍ရသည့္

အမႈမ်ားမဟုတ္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားလို ခံရသူမ်ားက အမႈမဖြင့္ရင္ေတာင္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တုိင္က
ဖမ္းဆီးၿပီး အေရးယူျခင္းမ်ိဳးလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ကာကြယ္ရန္

ဥပေဒမ်ား၊

နည္းဥပေဒမ်ား

ျပဌာန္း

ထားသည္မ်ားရွိပါသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ား အသက္၀င္လာရန္အတြက္ ၾကိဳးစားဖို႔လိုသည့္အျပင္ ၄င္းဥပေဒမ်ား။
လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္အမွန္တကယ္ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ
ရယူထားသူမ်ားျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ယခုအစိုးသစ္လက္ထက္တြင္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားသည္
အသက္မ၀င္မထိေရာက္သည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏လံုျခံဳမႈကို

အာမခံေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ခြျဲ ခားမႈမရွိပဲ ထိေရာက္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ႔မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
WLBအဖြ႔ဲ၏မွတ္တမ္းအစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ာလေနာက္ပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ကာလတြင္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေသာ

တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ရွိ

အမ်ိဳးသမီးအမႈေပါင္း၁၀၀ေက်ာ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

အသံုးျပဳေနမႈျဖစ္ေသာ္ေၾကာင့္

ရွိေၾကာင္း၊

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို

အဆိုပါျဖစ္ရမ်ားရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္

ယင္းျဖစ္ရပ္သည္

စစ္ဗ်ဴဟာတစ္ခုကဲ့သို႔

WLBကၿပီးခဲ့ေသာ

ဇန္န၀ါရီလအတြင္း

အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးရန္ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္
လိုအပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ျပည္သူျဖစ္သည့္ အမႈကိစၥ မ်ားတြင္ စစ္ခုံ႐ုံးတစ္ခုတည္းက
အေရးယူမႈမလုပ္ဘဲ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ အရပ္ဘက္စစ္ေဆးမႈကိုလည္း အသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ အစိုးရအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ကိစၥမ်ားတြင္
ေနရာေပးမထားသည္ကိုလည္းေတြ႔ရပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္တရားစီရင္ေရးအစရွိေသာ အေရးၾကီး
သည့္

အခန္းက႑(၃)ခုတြင္

ဦးေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္ခြင့္မေပးထားပါ။သမၼတျဖစ္ခြင့္မွာပင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမျဖစ္ႏိုင္

ေအာင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအေတြ႔ၾကံဳရွိရမည္စသည္တို႔ထည္႔သြင္းထားသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ၄င္းကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္မႈ
မ်ိဳးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ နစ္နာေနသည္ကိုေတြ႔ေနရပါသည္။
အေရးၾကီးဆံုးမွာ

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသားခြင့္ျဖစ္စဥ္နဲ႔

ပတ္သက္ေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

ယခင္က

က်ဴးလြန္ထားသမွ်အားလံုးကို လံုး၀လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးလိုက္သည့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနပါသည္။ယခင္စစ္တပ္က
က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ္သူမ်ား၊ စစ္တပ္မွာတာ၀န္ယူခဲ့ေသာသူမ်ားအား အခြင့္အေရးသိသိသာသာ ေပးလိုက္၍ ၄င္းတိ႔က
ု ို
မည္သူကမွ ဘာမွလုပ္လို႔မရေအာင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အကာကြယ္ေပးလိုက္သလိုျဖစ္ေနပါသည္။ ၄င္းမွာ
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေတာ္ပင္နစ္နာသည္ဟု ေျပာလို႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အလြန္
အေရးၾကီးသည့္ ၄င္းအခ်က္အား ျပန္လည္ျဖဳတ္ပစ္ရန္လိုအပ္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။
ယခုလက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက

ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း

အမ်ိဳးသမီး

အဖြ႔မ
ဲ ်ားကို ပါ၀င္ခြင့္ေပးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ သိ႔မ
ု ွသာ နစ္နာဆံုးရွုံးခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံသည္
လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါလာမွာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈအား
အစိုးရအေနနဲ႔

စဥ္းစားေပးရမွာျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

လုပ္သည့္ေနရာတြင္

ပိုမို

အားေကာင္းလာႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈအား အာေပးေထာက္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသို႔ပါ၀င္မႈ
ေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏိင
ု ္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အမ်ားၾကီး ေရွ႕႐ွဴရာေရာက္ပါလိမ့္မည္။
အၾကံျပဳခ်က္
-

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

-

လႊတ္ေတာ္ကလည္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားနွင္ထိေတြ႔ဆက္ဆံၿပီး ျပည္သူအသံေတြ အမွန္အတိုင္းသိျမင္လာ
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

-

အစိုးရအေနနွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို

အျမန္ဆံုးထိေရာက္ေအာင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္

အမ်ိဳး

သမီးေတြ၏ပါ၀င္မႈကို အသိမွတ္ျပဳေပးရန္။
-

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာဥပေဒမ်ားျပဌာန္းၿပီးကာကြယ္ေပးရန္။

-

ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုချြဲ ခားမႈမရွိပဲ ထိေရာက္ေသာအေရးယူမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ။

(၉)

လူကုန္ကူးမႈ

(Human Trafficking)
2013 ခုႏွစ္အတြင္းတရုတ္၏

2013 ခုႏွစ္ လူကုန္ကူးသူမ်ားအား ထုိင္း

ဇနီးမယားအျဖစ္ လူကုန္ကူးခံရသူ

ႏုိင္ငံစက္ရုံတစ္ခုအတြင္း၀င္ေရာက္ဖမ္း
ဆီးပုံ

နိုင္ငံတကာျဖတ္ေက်ာ္ရာဇ၀တ္မႈၾကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္းျပဳမႈ/လူကုန္ကူးမႈသည္ ကမာၻတစ္
၀ွမ္းတြင္ ေပၚေပါက္ေနသကဲ့သို႔ အထူးသျဖင့္ ရာစုႏွစ္၀တ္ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ၊
လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အဖက္ဖက္မွနိမ့္က်ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈နာဂစ္ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္းလြန္ကာလမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္
အခြင့္ အလမ္းအလြန္ရွာပါသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးအဖြ႔မ
ဲ ်ား၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ျပစ္မွတ္သားေကာင္း ျဖစ္လာ
ရသည္။
အစိုးရမွျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔၊ နယ္ေျမ
အလိုက္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်တ္ေရးအထူးဇုန္မ်ားေဖာ္ထုတ္လာျခင္း၊ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္ေန႔တြင္
လူကုန္ကူးမႈ

တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒတစ္ရပ္

ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း

အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္း

ေပါမ်ားသည့္ ျပည္တြင္းရွၿိ မိဳ႕ၾကီးအခ်ိဳ႕၌လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
တို႔တြင္ အဓမၼလက္ထက္ထိမ္းျမားျခင္း အႏၱရာယ္အလြန္မ်ားသည့္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေရလုပ္သား
မ်ားအျဖစ္ ခိုင္းေစျခင္း အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားအား အႏွိပ္ခန္းႏွင့္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း
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ခြင္မ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ခႏာကိုအစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ယူ
အျမတ္ထုတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ခ်ိဳ႕ပင္ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေတြ႕ရေသာ္
လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အေရအတြက္ မလုံေလာက္ျခင္း၊ တို္င္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကလည္း ဥပေဒကို ၀င္ေရာက္
စြပ္ဖက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားေသာ္လည္း လူမႈေရးအရ ညွိႏႈိင္းေပးရန္
ဖိအားေပးျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈေျမာက္ေသာ္လည္း လူေမွာင္ခိုမႈအျဖစ္သာ လက္ခံျခင္း မ်ားရွိပါသည္။ လူကုန္ကူးမႈ
တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ပညာေပးမႈအခ်ိဳ႕ကို အစိုးရမွ၄င္းေကာင္း၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ေအဂ်င္စီ(Agency)မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲ
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူကုန္ကူးမႈခံရသူမ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ မရွိသေလာက္ နည္းပါး
ပါသည္။
လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားနည္းတူ ကေလးသူငယ္မ်ားပါ အဓိကသားေကာင္
အျဖစ္ပါ၀င္ေနတာကို အထင္အရွားေတြ႕ေနရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္
မ်ားသည္

မိသားစုအတြင္း

စား၀တ္ေနေရးမေျပလည္မႈေၾကာင့္

လုပ္ငန္းခြင္ထဲသို႔

ေစာစီးစြာ၀င္ေရာက္ေနရၿပီး

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ပြစ
ဲ ားမ်ားမွတဆင့္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေစလႊတ္ျခင္းမ်ားသည္ လူကုန္ကူး
ျဖစ္စဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ေန ရပါသည္။
အၾကံျပဳခ်က္
- ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ လိုအပ္ေသာ
အကူအညီမ်ားေပးရန္။
- ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္လူမ်ားအား ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။
- ေခတ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးဆြရ
ဲ န္။
- အထူးသျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္ကိုက္ညွိ၍ အျမန္ဆံုး
နည္းဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြျဲ ပဌာန္းရန္။
- အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
- လူကုန္ကူးမႈခံရသူမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ
အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္
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ဤေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလိုလွ်င္
ရုံးဖုန္း

09 31704727

ဦးျမင့္ေအး

အမွဳေဆာင္ဒါရုိက္တာ

09 420243125

ဦးေမာင္ေမာင္ေလး

အစီအစဥ္ဒါရုိက္တာ

09 5180212

ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး

ဆက္ဆံေရးဒါရုိက္တာ

09 421039493

ဤအစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီခဲ့ၾကေသာ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားႏွင့္ အခ်က္ အလက္
ႏွင့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းအခ်ဳိ႕အားအသုံးျပဳခြင့္ ျပဳေသာ အဖဲ႕ြ အစည္းအားလုံးအား ေက်းဇူးတင္မွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါသည္။

။

။လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ႕။

။
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