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ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ။  ။ လူကုန္ကူးမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္ေနသူမ်ားကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန ္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိ ု အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ သတ္မွတ္ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္ ့
မေလးရွားႏိုင္ငံကိ ုတိက်စြာ အဆင့္သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ 

(ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၆)။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္ ့ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ လူကုန္ကူးမႈကို 
လံုေလာက္စြာ တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္ေနသူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန ္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔ျခင္း မရွိပါဟ ု Fortify Rights မ ွ ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။  အေမရိကန္ႏိုင္ငံဌာနဆိုင္ရာ၏ 
လူကုန္ကူးမႈႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ (TIP) တြင ္ ကမၻာ့အဆိုးရြားဆံုး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ္ ဓမၼဓိဌာန္က်စြာ အဆင့္ေလွ်ာ့သတ္မွတ္လိုက္သည္။  သို႔ရာတြင ္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္ ့
မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔၏ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို တိက်စြာ အဆင့္သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ 

အေမရိကန္ႏိုင္င ံ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းေရးမွဴး ဂၽြန္ကယ္ရီမ ွ အစီရင္ခံစာကိ ု ၀ါရွင္တန္ဒီစီတြင ္ မေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ျပီး 
ထိုအစီရင္ခံစာတြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိ ု အဆင့္(၂) ေစာင့္ၾကည့္ခံစာရင္းမ ွ အဆင့္(၃) သို႔  အဆင့္ေလွ်ာ့သတ္မွတ္လိုက္ျပီး 
ထိုင္းႏိုင္ငံကို အဆင့္(၃)မ ွအဆင့္(၂) ေစာင့္ၾကည့္ခံစာရင္းသို႔ အဆင့္ျမွင့္သတ္မွတ္ကာ မေလးရွားႏိုင္ငံကိုမ ူအဆင့္(၂) 
ေစာင့္ၾကည့္ခံစာရင္းတြင္ပင ္ဆက္လက္ထားရွိသည္။  ယခုႏွစ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဧျပီလ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၅ မ ွ
မတ္လ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၁၆ အတြင္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရတို႔၏ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင္ ့
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။   

“ျမန္မာႏိုင္င ံ အဆင့္ေလ်ာ့က်သင့္သည္မွာ ၾကာပါျပီ။ တပ္မေတာ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အဆိုးရြားဆံုး 
လူကုန္ကူးမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနသည္မွာၾကာပါျပီ” ဟု Fortify Rights ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ 
မက္သရူးစမစ္မ ွေျပာၾကားလိုက္သည္။  “တပ္မေတာ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ရေသးေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး 
အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားကိ ု ျပစ္ဒဏ္ခံရမႈမရွိဘဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိကာ ထိုအစဥ္အလာကို အဆံုးသတ္ရန္ 
ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။” 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ နယ္စပ္အေစာင့္အင္အားစုမ်ားႏွင္ ့အစိုးရႏွင့္မဆိုင္ေသာ ျပည္သူ ့စစတ္ပဖ္ြဲ ့မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္
အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားကိ ု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ဥပမာအားျဖင္ ့ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ ္ဒီဇင္ဘာလႏွင္ ့၂၀၁၆ခုႏွစ ္
ဇန္န၀ါရီလတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အရပ္သားမ်ားကို အသက္အႏၲရာယ္ျခိမ္းေျခာက္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ 
လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ရာေဒသတြင ္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရကိၡာမ်ား သယ္ယူရန္ႏွင့္ တိုက္ပြဲအတြင္းက်ဆံုးေသာ 
စစ္သားမ်ားအတြက္ ေျမက်င္းမ်ားတူးရန္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစခဲ့ပံုကို Fortify Rights မ ွမွတ္တမ္းျပဳစုထားသည္။ 

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ေျပးသည့္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့
ကေလးမ်ားကို ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္ ့ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ရွ ိ ၾကံရာပါ 
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လူကုန္ကူးခဲ့ၾကပံုကို Fortify Rights မ ွမွတ္တမ္းျပဳစုထားသည္။ 
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အစိုးရအေနႏွင္ ့ ရိုဟင္ဂ်ာတစ္သန္းေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ဆက္လက္ျငင္းဆန္ေနျပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ားစုပါ၀င္သည့္ မြတ္စလင ္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း ေလးဆယ္ေက်ာ္တြင္ 
ေနထိုင္ခိုင္းျခင္းေၾကာင္ ့၎တို႔သည္ လူကုန္ကူးမႈခံရရန္ အျမင့္ဆံုးအေနအထားတြင္ ရွိသည္။  ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းအရပ္သား 
တစ္သိန္းေက်ာ္မွာ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာ-တရုပ္နယ္စပ္တြင ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကရျပီး ၎တို႔သည္လည္း 
လူကုန္ကူးမႈခံရရန္ အျမင့္ဆံုးအေနအထားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။  

ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရကို အဆင့္(၃) မ ွ အဆင့္(၂) ေစာင့္ၾကည့္ခံစာရင္းသို႔ ယခုႏွစ္တြင ္ အဆင့္ျမွင့္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ 
ေစာလြန္းသည္ဟု Fortify Rights မ ွေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ေမလတြင ္လူကုန္ကူးသူမ်ားက လူကုန္ကူးရာတြင္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သည့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင္ ့
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူမ်ိဳးမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာသည့္ ေလွမ်ားကို ပင္လယ္ျပင္တြင ္ စြန္႔ခြာထားရစ္ခဲ့ေသာအခါ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၎၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို လံုျခံဳေရးအင္အားျဖည့္ကာ အသက္ရွင္က်န္ေနသူမ်ားကို ကမ္းကပ္ခြင္ ့
မေပးခဲ့ေပ။   

လူကုန္ကူးမႈတြင္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ဦးစားမေပးခဲ့ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
မ်ားျပားလွေသာ ေသဆံုးမႈမ်ား ပငလ္ယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ 

ယေန႔ထိ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ေလွႏွင့္ေရာက္ရွိလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး “ကူညီရန္” သို႔မဟုတ္ “လက္မခံရန”္ 
ဟူသည့္ မ၀ူါဒကို လက္ကိုင္ထားရာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစျပီး လူကုန္ကူးမႈတြင္ 
အသက္ရွင္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန ္အာမခံခ်က္မေပးႏုိင္ေပ။   

၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာႏွင္ ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကိ ု လူကုန္ကူးျခင္းအား ရဲမ်ားမွစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကိ ု
ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဟန္႔တားကာ ေစာလြန္းစြာ အမႈပိတ္ခဲ့ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆံုး လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင ္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို အကာအကြယ္မေပးခဲ႔ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိထားသည္။  ထိုင္းႏိုင္ငံအေနႏွင္ ့ တရားစီရင္ေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာ 
အမႈမ်ား၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင္ ့ လူကုန္ကူးမႈတြင္ 
အသက္ရွင္က်န္သူမ်ားကို ယာယီတရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ေပးရန ္ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၁/B.E. ၂၅၅၉ ကို 
မတ္လ ၂၀၁၆ တြင ္အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးပါ။  

ထိုင္းႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတြင္ အသက္ရွင္က်န္သူမ်ားကို အသံုးအေဆာင ္
မစံုလင္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရးအခန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမွဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဂဟာမ်ားတြင ္ လူမဆန္ေသာအေျခအေနမ်ား၌ 
အကန္႔အသတ္မဲ့ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။  လူကုန္ကူးမႈတြင္ အသက္ရွင္က်န္သူမ်ားကို စစိစ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အသက္ရွင္က်န္သူမ်ားသည္ “တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား”အျဖစ ္
မွားယြင္းစြာ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရသည္ဟု ထိုင္းအရာရွိမ်ားက Fortify Rights ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။   
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“၂၀၁၅ခုႏွစ္သည္ သမိုင္းအရ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင ္ လူကုန္ကူးမႈအတြက္ ဆိုးရြားေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။  ထိုင္းအစိုးရ၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္က ေဒသတစ္ခုလံုးကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့ေသာ “ေလွစီးဒုကၡသည္ အခက္အခဲ”အေပၚ 
တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္” ဟု မက္သရူးစမစ္မ ွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။  “ျပီးခဲ့ေသာ လမ်ားအတြင္း 
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အေရးၾကီးေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးလိုက္ျခင္းမွာ ေစာလြန္းေနျပီး ထိုင္းအစိုးရထံ မွားယြင္းေသာ 
သတင္းေပးပို႔ျခင္းပင ္ျဖစ္သည္။” 

အေမရိကန ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနအေနႏွင္ ့ မေလးရွားႏိုင္ငံကိ ု အဆင့္(၃) သို႔ အဆင့္ေလွ်ာ့သတ္မွတ္ေပးလိုက္သင့္သည္။  
ဤအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံအေနႏွင္ ့ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ရရွိခဲ့သင့္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ျပီး 
လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ အသက္ရွင္က်န္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင္ ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို 
တရားစြဲဆိုျခင္းတို႔ကို လံုေလာက္စြာ မျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ဤအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပင္ ဆက္လက္ထိုက္တန္သည္။ 

၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင ္ မေလးရွားႏိုင္င ံ ပိုင္နက္အတြင္းရွ ိ လူကုန္ကူးသည့္စခန္းမ်ားတြင္ မ်ားျပားလွေသာ ေျမက်င္းမ်ား 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ၎၏ပိုင္နက္အတြင္း လႈပ္ရွားေနသည့္ လူကုန္ကူးသည့္ ကြန္ယက္မ်ားကို 
ထိေရာက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။   

၂၀၁၅ခုႏွစ ္ေမလတြင ္ေလွစီးဒုကၡသည္ အခက္အခဲအတြင္း လူကုန္ကူးမႈတြင္ အသက္ရွင္က်န္ေနသူမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်၍ီ 
ပင္လယ္ျပင္တြင ္ ေသာင္တင္ေနေသာအခါ  ေရွးဦးစြာ ေလွမ်ားကို မေလးရွားေရပိုင္နက္အတြင္းမ ွ ပင္လယ္ျပင္က်ယ္သို႔ 
ဆြဲသည့္အတြက္ ရာခ်ီေသာလူမ်ား အသက္အႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္ရျပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈ ခံရျပီးေနာက္တြင ္
မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎တို႔ကို ကမ္းကပ္ခြင္ ့ေပးခဲ့သည္။ 

မေလးရွားအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေထာင္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတြင္ အသက္ရွင္က်န္သူမ်ားကို 
အသံုးအေဆာင္မစံုလင္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရးအခန္းမ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္မဲ့ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။  
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေနသည္ ့ မည္သူမည္၀ါမွန္းမသိရေသာ ေသာင္းခ်ီသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ 
တစ္ဖက္သတ္ဆန္စြာ ထိ္န္းသိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ အျခားအလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားကို ခံစားရဖြယ္ရွိသည္။ 

TIP အစီရင္ခံစာအရ “မေလးရွားႏိုင္ငံရွ ိ တစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္သည့္ စာရင္းသြင္းထားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ေတာင္းသူမ်ားသည္ တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ႏွင္ ့တရား၀င္အလုပ္လုပ္ခြင့္ရရွိရန ္အစြမ္းအစမရွိသည့္အတြက္ 
လူကုန္ကူးမႈ၏ သားေကာင္ျဖစ္ၾကရသည္။” 

မေလးရွားတြင ္ ေနထိုင္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတြင္ အသက္ရွင္က်န္သူမ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း 
ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သည့္အတြက္ အလြဲသံုးစားျပဳခံရမႈ၊ မတရားဆက္ဆံခံရမႈ (သို႔မဟုတ္) လူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားကို 
မေလးရွားအာဏာပိုင္မ်ားထံ မတိုင္တန္းၾကေၾကာင္း Fortify Rights ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
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လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္၏ TIP အစီရင္ခံစာတြင ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံကိ ု အဆင့္(၂) ေစာင့္ၾကည့္ခံစာရင္းသို႔ 
အဆင့္ျမွင့္ေပးလိုက္ျခင္းမွာ ပစိဖိတ္ျဖတ္္ေက်ာ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (TPP) ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈတြင္ 
မေလးရွားႏိုင္င ံ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက ္ အဆင့္မီေစရန ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။  အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ အဆင့္(၃) 
အစိုးရမ်ားကို ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈမ ွ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့မည္ျဖစ္သည္။  ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ 
အဆင့္(၃)အစိုးရမ်ားကို TPP တြင ္ပါ၀င္ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒကိ ုအတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ 

၂၀၁၅တြင ္မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျပီး လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံရသ ူ(၇)ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။ 

“လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က မေလးရွားႏိုင္ငံကိ ု အဆင့္ျမွင့္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ႏိငု္ငံတြင္း လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အားေလ်ာ့ေစခဲ့သည္။  မေလးရွားႏို္င္ငံကိ ုအဆင့္(၂) ေစာင့္ၾကည့္ခံစာရင္းတြင ္ေနာက္တစ္ႏွစ ္
ဆက္လက္ထားရွိျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ၎၏အမွားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစခဲ့သည”္ ဟု မက္သရူးစမစ္မ ွ
ေျပာၾကားလိုက္သည္။  “အေမရိကန္အစိုးရသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံအေနႏွင္ ့ ေနာက္ဆံုးတြင္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
အေပၚ အေလးအနက္ထားလာေစေရးအတြက္ ဖိအားေပးရန ္ဤအခြင့္အေရးကိ ုအသံုးခ်ခဲ့သင့္သည္။  

လူကုန္ကူးျခင္းဆိုသည္မွာ “မတရားဆက္ဆံရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္” ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အင္အားသံုးျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) အျခားေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း၊ အဓမၼေသြးေဆာင္ျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ လွည့္ဖ်ားျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ကာ “လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ 
ပုန္းေအာင္းခြင့္ေပးျခင္း၊ လက္ခံထားျခင္း” ကို္ ဆိုလိုသည္။ 

TIP အစီရင္ခံစာသည္ အေမရိကန္ႏိုင္င ံ လူကုန္ကူးမႈသားေကာင္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒတြင ္
ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အစိုးရတို႔၏ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို 
အဆင့္သတ္မွတ္သည္။ အဆင့္(၁) အစိုးရမ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို မီသည္။  အဆင့္(၂) အစိုးရမ်ားသည္ 
အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို မီရန ္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ေကာင္းစြာ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ အဆင့္(၂) 
“ေစာင့္ၾကည့္ခံစာရင္း၀င”္ အစိုးရမ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္သည္။  အဆင့္(၃) ႏိုင္ငမံ်ား၏ အစိုးရမ်ားမွာ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင္ ့မကိုက္ညီသကဲ့သို႔ စံခ်ိန္မီေအာင္လည္း ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေကာင္းစြာ 
မျပဳလုပ္ၾကေပ။ 

အဆင့္(၃) ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ သမၼတမ ွဆံုးျဖတ္ပါက ကုန္သြယ္မႈပိတ္ပင္ျခင္း ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။  

၂၀၁၆ခုႏွစ ္ မတ္လ ၂၂ရက္ေန႔တြင ္ အေမရိကန္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးရာႏွင္ ့ ပတ္သက္ျပီး 
ေကာ္မတီခြဲ၌ ၾကားနာမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင္ ့ မေလးရွားႏိုင္ငံတုိ႔ိကို ေနာက္ (၁၂)လအတြက္ အဆင့္(၃) 
သတ္မွတ္ခ်က္တြင ္ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း မက္သရူးစမစ္မ ွ သက္ေသခံခဲ့သည္။  ထိုသက္ေသခံခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ 
ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင္ ့ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ အေမရိကန္ႏိုင္င ံ  လူကုန္ကူးမႈသားေကာင္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဥပေဒတြင ္လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို္ ၂၀၁၅တြင ္မည္သို႔မမီခဲ့ပံကုို 
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ေဖာ္ျပထားသည္။  Fortify Rights အေနႏွင္ ့ (၁၄)မ်က္ႏွာရွ ိ သက္ေသခံခ်က္ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ကာ ေကာ္မတီခြဲသို႔ 
တင္ျပခဲ့သည္။   

“အစိုးရအမ်ားစုသည္ TIP အစီရင္ခံစာကိ ု အေလးအနက္ထားၾကျပီး တိက်မႈမရွိေသာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ေနာက္ဆံုး၌ လူကုန္ကူးမႈတြင္ အသက္ရွင္က်န္သူမ်ားကို ခံစားရေစသည္” ဟု မက္သရူးစမစ္မ ွ ေျပာၾကားလုိက္သည္။  
“ယခုႏွစ္၏ အစီရင္ခံစာသည္ အေမရိကန္ႏိုင္အပါအ၀င ္ အစိုးရအားလံုးမွ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေပၚေစရန ္အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။”  

ထပ္မံသိလိုသည္မ်ား ရွိပါက ေအာက္ပါတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

Matthew Smith, Chief Executive Officer,  
+ 1.202.503.8032, matthew.smith@fortifyrights.org; Twitter: @matthewfsmith 

Amy Smith, Executive Director, +66.87.795.5454, 
amy.smith@fortifyrights.org; Twitter: @AmyAlexSmith 

 

  

 

 

 


