ျမန္မာ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏို္င္ငံ
အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ ႀကီးအကဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ - ဦးသိန္းစိန္
ႏို္င္ငံအတြင္း ဘာသာေရးအရ သည္းခံမႈနည္းပါးလာၿပီး မူဆလင္မ်ားအေပၚ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
တိုးပြားေအာင္လႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သေဘာထားတင္းမာေသာ
ဗုုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား ၾသဇာပိုႀကီးမားလာကာ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ တိုင္ခင္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမွာလည္း ပိုမိုဆိုးဝါးလာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊
သင္ပင္းဖြ႕ဲ စည္းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးခြင့္မ်ားအေပၚ အစိုးရက ပိုမိုတိုးျမွင့္ ကန္႕သတ္လာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း
စစ္ပြမ
ဲ ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး
ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု
သံသယရွိခံရေသာ လုုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အေရးယူခံရျခင္းမရွိပဲ လုုံးဝနီးပါး ပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ်င္းပခဲ့ၿပီး
အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ အမ်ားစုုကို အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ မတ္လ
အကုုန္ေလာက္တြင္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ တက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားသည္ ယုုံၾကည္လက္ခံ
ႏိုင္ေလာက္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ီးမြမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လူနည္းစုုမ်ား
ဖယ္ခ်န္ထားခံခဲ့ရျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္ကန္႕သတ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္စရာ
ျဖစ္ခဲ့သည္။
ဇြန္လတြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခြင့္အေပၚ စစ္တပ္က ပယ္ခ်ခြင့္ႏွင့္
အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္
မ်ားကို တပ္မေတာ္က တားဆီးခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဓာတုုလက္နက္မ်ားတားဆီးေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရး
ထိုးခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို
မဏာမလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ား
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သည္းခံမႈနည္းပါးျခင္းမ်ား ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္တိုးပြားလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္
မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားတိုးလာၿပီး သေဘာထားတင္းမာေသာ ဗုုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီအုပ္စုမ်ား
ၾသဇာႀကီးလာခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္အေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အမုန္းတရား အေပၚအေျခခံသည့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္း
အၾကမ္းဖက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက တားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
ေမလႏွင့္ ၾသဂုုတ္လမ်ားအတြင္းတြင္ “အမ်ဳိးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး” အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ဥပေဒေလးခုုကို
လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားကို ကနဦးအဆိုျပဳခဲ့သူမ်ားမွာ သေဘာထား တင္းမာေသာ ဗုုဒၶဘာသာ
အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီအုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အထူးထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လူဦးေရထိမ္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္

တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒမ်ား တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ က်ားမအေပၚ မူတည္၍ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္း အပါအဝင္
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ေစသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသည့္ၾကားမွ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ လူနည္းစုု မ်ားအေပၚ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား
ရွိခဲ့သည္။i
ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအရ သည္းခံစိတ္နည္းပါးလာမႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းအေပၚ ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့ေသာ သူ
တခ်ိဳ႕ကိုလည္း အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုုတ္ေသာသူမ်ားက လက္တုံ႔ျပန္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ဗုုဒၶဘာသာကို
အသုုံးခ်၍ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ား ကို ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုတြင္ ေဝဖန္ခဲ့ေသာ
စာေရးဆရာ ဦးထင္လင္းဦးအား ဘာသာသာသနာကို ေစာ္ကားမႈ စြခ
ဲ ်က္ျဖင့္ ဇြန္လ (၂) ရက္ေန႔က အလုုပ္ၾကမ္းႏွင့္
ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေလးခုုကို ေဝဖန္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားမွာလည္း ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားခံခဲ့ရၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေစာ္ကားေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုု
ရုုိဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုမ်ား၏ အေျခအေနမွာ ဆက္လက္၍ ဆုုတ္ယုတ္ေနခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ
အမ်ားစုုမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရပဲ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ အသက္ကယ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပိုင္ခြင့္၊
ပညာသင္ယူခြင့္ႏွင့္ တန္းတူအလုုပ္အကိုင္ရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ကန္႔သတ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို
လုုံျခဳံေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားစဥ္အတြင္း ႏွိပ္စက္ျခင္းအပါအဝင္ အျခားၾကမ္းတမ္း
ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးအာဏာပိုင္မ်ားလက္ဝယ္ ေသဆုံးျခင္းမ်ား အေၾကာင္း အစီရင္ခံ
ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ေနခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္ခြင့္ကိုလည္း
တင္းၾကပ္ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ သမၼတက အျဖဴေရာင္ကတ္ဟု လူသိမ်ားေသာ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ရုုပ္သိမ္းလိုက္
သျဖင့္ ရုုိဟင္ဂ်ာအမ်ားအျပားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ တစ္ခုမွ် မရွိေတာ့သည့္ အျဖစ္ေရာက္သြား ခဲ့သည္။
ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အျခားေသာ သူမ်ားကို
ႏိုဝင္ဘာလေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ မဲေပးခြင့္ မရေစပဲ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္
စာရင္းေပးခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလုံးနီးပါးကိုလည္း ပယ္ခ်ခဲ့သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားတြင္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မႈ လုုံးဝမရွိသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ မူဆလင္ အမ်ားအျပား မွာလည္း
ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရခဲ့ၾကပါ။
ဆိုးဝါးလာေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားအျပား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ကုုလသမဂၢ
ဒုုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး UNHCR ၏ စာရင္းမ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ား စုုစုေပါင္း
၃၃၀၀၀ ခန္႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ကို ျဖတ္၍ ေလွမ်ားျဖင့္ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ေမလတြင္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏
လူေမွာင္ခိုကူးမႈကိုႏွိမ္နင္းေသာ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ လူေမွာင္ခိုသမားမ်ား ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ (ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပး
လာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားအျပားအပါအဝင္) ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ားၾကပ္ညပ္စြာ လိုက္ပါလာေသာ ေလွမ်ားသည္
ပင္လယ္တြင္း ေျမာေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အမ်ားအျပားမွာ အရိုက္အႏွက္ခံခဲ့ရၿပီး ေငြေၾကးနဲ႕ လဲလွယ္ရန္
ျပန္ေပးဆြခ
ဲ ံထားခဲ့ရသည္။ii
ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား
ေက်ာင္းသားဆႏၵျပသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊
အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ လယ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ မိမိ၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င့္သုံးျခင္း

ေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈကို ဆက္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ iiiႏွစ္ကုန္အခ်ိန္ထိ မိမိ၏ အခြင့္အေရးကို
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသား အနည္းဆံုး (၁၁၄) ဦး ရွိျပီး အာမခံႏွင့္
လႊတ္ေပးထားသူ ရာေပါင္းမ်ားစြာလည္း အမႈဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အက်ဥ္းခ်ခံရႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေနဆဲ
ျဖစ္သည္။
မတ္လအတြင္းက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ အမိ်ဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို အမ်ားအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ဆႏၵျပေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရဲမ်ားက အၾကမ္းဖက္လူစုခခ
ြဲ ဲ့သည္။ ဤဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ားတြင္ ပါဝင္မႈျဖင့္ ေက်ာင္းသား
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဝန္းရံျပန္သူ စုုစုေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးၿပီး အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္၍
တရားစြဆ
ဲ ိုခဲ့သည္။ ၎တို႕အထဲတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ပါဝင္ၿပီး သူမ၏ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ (၉) ႏွစ္ေက်ာ္ က်ခံရႏိုင္ေသာ အေျခအေနကို
ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ရန္ႏွင့္
အျပစ္ေပးရန္ရည္ရြယ္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အျခားအေႏွာက္အယွက္
ေပးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။iv
ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ တစ္လအလို ေအာက္တိုဘာလတြင္ တပ္မေတာ္ကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ေသာ ေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ား
လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚတင္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဖမ္းခံရသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးမွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ပက္ထရစ္ခြန္ဂ်ာလီျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဖမ္းဆီးခံထားရစဥ္
ကာလအတြင္း က်န္းမာေရး ဆိုးဝါးေနမႈေၾကာင့္ အာမခံေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့ ေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။
ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရး အက္ဥပေဒအရ တရားစြခ
ဲ ဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔၏
ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နယ္ပယ္ထဲအထိ ျဖန္႔က်က္လာၿပီ လားဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့ေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အက်ဥ္းသား ၆၉၆၆ ဦးတြင္
ယုုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသား (၁၁) ဦးသာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယုုံၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသား ဦးထြန္းေအာင္မွာ ဇန္နဝါရီလက
သမၼတ၏ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမႈမ်ားကို စီစစ္ရန္အတြက္၂၀၁၃ ခုုႏွစ္က
ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့ေသာ ေကာ္မတီတစ္ခုကို ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့သည္။ အစိုးရမီဒီယာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အဆိုပါ
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စီစစ္ေရးေကာ္မတီအသစ္သည္ ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားအေရးကို
ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ မဆိုင္းမတြေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ကုန္သည့္အခ်ိန္အထိ
ယင္းေကာ္မတီ၏ တာဝန္၊ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားအေၾကာင္း မည္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မွ မရရွိပဲ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနျခင္း ရွိမရွိကိုပင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရွိရေပ။v
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ သင္းပင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္
အဓိပၸါယ္က်ယ္ျပန္႕ျပီး တိက်မႈမရွိေသာ စားသားမ်ားပါဝင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုသုံး၍ အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ားအား
ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ သင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္ျခင္း မ်ား
ရွိခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္
“တရားမဝင္လူစုလူေဝးမ်ား”၊ “ဘာသာေရးမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ”၊ “ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား” ကို အေရးယူႏိုင္ေသာ
ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ႏွင့္ အျခားဥပေဒတို႕ပါဝင္သည္။
အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ သို႕မဟုတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား မရွိခဲ့ေပ။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကိုလည္း
နည္းမ်ိဳးစုုံျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ အေနာက္မွ လိုက္လံ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
ပြမ
ဲ ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဓာတ္ပုံရိုက္ယူျခင္း၊ အိမ္မ်ား၊ ရုုံးမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊
မိသားစုုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။
သတင္းသမားမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊
အေရးယူျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခံရသျဖင့္ အခ်ိဳ႕မွာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား
ျပဳလုုပ္လာၾကရသည္မ်ား ရွိခဲ့သည္။vi
ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ပမ
ြဲ ်ား
ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား အဆုုံးသတ္ေစရန္ရည္ရြယ္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၈) ဖြဲ႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကို အစိုးရက စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမွ ဖယ္ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဖိတ္ေခၚခံရေသာ အဖြ႔မ
ဲ ်ားထဲမွ (၇) ဖြဲ႔က မထိုးပဲေနခဲ့သည္။ ယင္း (၇) ဖြ႔အ
ဲ ထဲတြင္ အစိုးရႏွင့္
တိုက္ပြမ
ဲ ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေနဆဲ အဖြ႔အ
ဲ ားလုုံးပါဝင္သည္။
ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ပမ
ြဲ ်ား ဆက္လက္ ျပင္းထန္ေနခဲ့ၿပီး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူအစေဖ်ာက္မႈမ်ား၊
အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ားလည္း ဆက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။vii
ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာရသူမ်ားထံသို႔ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ား အခ်ိန္မေရြးသြားေရာက္ ကူညီခြင့္ကိုလည္း
အစိုးရက ဆက္လက္ ျငင္းပယ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA) တို႔ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္
အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္ တိုက္ပမ
ြဲ ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ား သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ား
စြာေသာျပည္သူမ်ား အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး ခဲ့ၾကရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေဖေဖၚဝါရီ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတက
ယင္းေဒသတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာခဲ့ၿပီး ကိုးလအၾကာ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျပန္လည္
ရုုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္မ်ားျပန္လည္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သျဖင့္
လူေပါင္း ၆၀၀၀ ခန္႔ ေနအိမ္မ်ားကို စြန့္ခြာ ထြက္ေျပးၾကရသည္။ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္ထိ လူေပါင္း ၄၀၀၀ ခန္႔ ေနအိမ္
မျပန္ႏိုင္ေသးပဲ ရွိေနခဲ့သည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္
မ်ားအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို စက္တင္ဘာလတြင္ အစိုးရက လက္မွတ္ေရးထိုး
ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကလည္း ကေလးသူငယ္ႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္ စုုစုေပါင္း (၁၄၆) ေယာက္ကို တပ္ထဲမွထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အစိုးရတပ္ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္သားသစ္အျဖစ္
ဆက္လက္စုေဆာင္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား၏ စရိုက္လကၡဏာ
စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္
တားဆီးေပးႏိုင္ေသာ လုုံေလာက္သည့္ ဥပေဒမူေပါင္မ်ား မရွိေသးပါ။ လူမ်ားအား ေနအိမ္မ်ားမွ အတင္းအၾကပ္ ေျပာင္း

ေရႊ႕ခိုင္းျခင္းကို တားျမစ္ေသာဥပေဒမရွိသကဲ့သို ႕၊ တြင္းထြက္ပစၥည္း တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း
မ်ားေၾကာင့္ ေရ၊ ေလ ႏွင့္ ေျမႀကီးမ်ား ညစ္ညမ္းေစၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီး
ေပးႏိုင္ရန္ လုုံေလာက္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားလည္း မရွိေသးပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္
ေဒသခံ ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေနအိမ္မ်ား၊ လယ္ယာမ်ားမွ အတင္းအဓမၼ ဖယ္ရွားခံရမည့္ အေျခအေနႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ လက္ပံေတာင္းသည္ မုုံရြာသတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ျပီး ေဒသခံမ်ားကို
၎တို႕၏ေနအိမ္မ်ားမွ အတင္းအၾကပ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္းစသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈွႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိထားသည့္အျပင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ
ဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးကို
ျခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္အထိ ၎စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ကုုမၺဏီတစ္ခုမွ် လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူခံခဲ့ရျခင္းမရွိေသးပါ။viii

ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ား
ကုုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးရံုး (OCHA) ၏စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း
အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရသူေပါင္း ၂၃၀၀၀၀ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ၎တို႔မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း
တြင္ တိုက္ပြမ
ဲ ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးေနရသူ ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးခဲ့သူ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုုပါဝင္သည့္ ဒုုကၡသည္ ၁၃၀၀၀၀ ခန္႔တို႔ ျဖစ္သည္။
ဇူလိုင္လတြင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ဆိုးဆိုးဝါးဝါးေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၃၀၀၀၀၀ ခန္႔ ေခတၱေနအိမ္ မ်ားကို
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။
ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ဒုုကၡသည္စခန္း (၉) ခုုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဒုုကၡသည္ေပါင္း ၁၁၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနေသးၿပီး ၎တို႔၏
ဘဝေရွ႕ေရးမွာလည္း မေရမရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားက ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ ျပန္ရမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း
ေျပာခဲ့ျပီး စစ္အင္အားမ်ား ဆက္လက္ျဖန္႕က်က္ထားျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား အပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ
ကင္းလြတ္ခြင့္ ဆက္လက္ရွိေနျခင္း၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားရွိေနေသးျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္
အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းမ်ားက ဒုုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၷအေလ်ာက္ ျပန္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။

အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနျခင္း
လုုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဴးေဖာက္မႈမ်ားဆက္က်ဴးလြန္ေနျပီး အေရးယူခံရျခင္းမရွိသေလာက္ပင္
ျဖစ္သည္။ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို စုုံစမ္းစစ္ေဆးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွားပါးလွၿပီး စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုုပ္သည့္အခါမ်ားတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အမွီအခိုကင္းမႈလည္း မရွိပါ။ က်ဴးလြန္သူမ်ားလည္း တာဝန္ခံရသည့္
ျဖစ္ရပ္ ရွားပါးလွပါသည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုုမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ၊ အမွန္တရားႏွင့္
ျပန္လည္ကုစားမႈ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆက္လက္ဆုံးရႈံးေနရပါသည္။ix
၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာလက စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးထားစဥ္အတြင္း ပစ္သတ္ခံရၿပီး ေသဆုုံးသြားသည့္ သတင္းေထာက္
ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ (ေခၚ) ကိုပါႀကီး၏ အမႈတြင္ ပတ္သက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ စစ္သားႏွစ္ဦးကို စစ္ခုံရုံးက တရားေသ
လႊတ္ေပးလိုက္သည္ကို သိရွိရေၾကာင္း ေမလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ထုုတ္ျပန္ေၾကညာ
ခဲ့သည္။ ဤအမႈကို ရဲဘက္က စုုံစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီး တရားရုုံးကလည္း စစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္ စစ္ခုံရုံးတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္သည့္အခါမွ စစ္ခုံရုံးတင္ထားေၾကာင္း ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္၏ မိသားစုုက

သိရွိခဲ့ရသည္။ အမႈျဖစ္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ကုုန္ခ်ိန္အထိ ဤလူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ
အေရးယူခဲ့ျခင္း မရွိေသးပါ။
၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒပါ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္
၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တရားစြဆ
ဲ ို အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနပါသည္။
သမၼတမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္
ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကို
တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ တစ္သက္တာ ပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ ေပးႏိုင္သည့္
ဥပေဒကို ဒီဇင္ဘာလတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္အထိ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို အတည္မျပဳေသးပါ။
ေသဒဏ္
ေသဒဏ္စီရင္ျခင္း တစ္မႈမွ မရွိခဲ့ေပ။ ယခုုႏွစ္အတြင္း အနည္းဆုုံး (၁၇) ဦးကို ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ အကဲျဖတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကို ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန
ပံုမွန္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ xလြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္း
ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ အဓိက အႀကံျပဳခ်က္ကို ျမန္မာ
အစိုးရကပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုုမ်ားကို စနစ္တက်ခြျဲ ခားဆက္ဆံလွ်က္ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္လည္း
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
ကုုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏တာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ႀကဳံခဲ့ရသည္။
ၾသဂုုတ္လခရီးစဥ္တြင္ ၎အား (၅) ရက္သာ လာေရာက္ခြင့္ေပးသည္။ ထို႕ျပင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ရရန္
ခက္ခဲခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔လည္း သြားခြင့္မရခဲ့ေပ။ ၎ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ထုုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ကုုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိခဲ့ေသးေပ။ လူ႕အခြင့္အေရးမဟာမင္းၾကီးရုုံး
ဝန္ထမ္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ကိုင္ခြင့္ ရေနေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ခြင့္
အၿမဲမရသျဖင့္ ၎တို႔၏ လုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနခဲ့ပါသည္။

i

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားေကာ္မရွင္တို႔၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္၊ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ားကို ပါလီမန္က

ပယ္ခ်ရမည္။(ASA 16/1107/2015)
ii

iii

မရဏခရီးၾကမ္းမ်ား - အေရွ႕ေတာင္အာရွဒေသတြင္း ဒုုကၡသည္ႏွင့္ လူေမွာင္ခုိမႈ အေရး(ASA 21/2574/2015)
လမ္းေဟာင္းမ်ားအတိုင္းျပန္သြားျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ယုုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသား မ်ိဳးဆက္သစ္(ASA 165/2457/2015)

iv ျမန္မာ - ေက်ာင္းသားဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈရပ္ဆိုင္းပါ။ (ASA 16/1511/2015)
v

ယုုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေရးရာေကာ္မီတီဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ တိ႔၏
ု အိတ္ဖြင့္ေပးစာ(ASA 16/0007/2015)
vi

vii

ႏိုင္ငံေတာ္ဆင္ဆာႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ဆင္ဆာၾကားပိတ္မိျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီဒီယာသမားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ တရားစြဲဆိုျခင္း (ASA 16/1743/2015)

viii
ix
x

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္မႈကို စုုံစမ္းစစ္ေဆးပါ။(ASA 16/0006/2015)
စီးပြားေရးလမ္းဖြင့္ျခင္းလား - ျမန္မာေၾကးနီသတၱဳမိုင္းမွ လုုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား(ASA 16/0003/2015)

ျမန္မာ - ေလးႏွစ္ၾကာၿပီးခ်ိန္တြင္ ကခ်င္တိုက္ပြဲမ်ား၏ အမွတ္အသားမွာ က်ဴးလြန္သူမ်ား တာဝန္မခံရျခင္းျဖစ္ေနဆဲ(ASA 16/1832/2015)
ရပ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - တာဝန္ခံမႈမဲ့ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား၊

(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ကုုလသမဂၢ အကဲျဖတ္ခ်က္ျပဳလုုပ္ခ်ိန္တြင္ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာ) (ASA
16/2276/2015)

