၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား

မဲေပးခြင့္ရရွိေစရန္

အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ေပးပါ။

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏

ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားျပန္လည္ရရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ပါ။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအား နုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည္။
(ေကာ႔စ္ဘဇား၊ ၂၀၂၀

ခုနွစ၊္

ဇူလုိင္လ

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင္႔

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ရွိဒုကၡသည္မ်ားအပါအ၀င္

ရုိဟင္ဂ်ာအားလုံး၏မဲေပးပုိင္ခြင္႔အတြက္
ယေန႔ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ဇူလုိင္လ

၁၀

ရက္)

-

လာမည္႔နုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ
မဲေပးခြင့္ရွိသည့္အသက္အရြယ္ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည့္

အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ေပးသင့္ေၾကာင္း
၂

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား

ရက္ေန႔က

Fortify

Rights

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က

နုိ၀င္ဘာလ

၈

ရက္ေန႔တြင္

အဖြဲ႔က

နုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ

က်င္းပရန္လ်ာထားေၾကာင္း

သတင္းေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

“ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၿပီးခဲ႔သည္႔အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးခဲ႔သည္႔အတြက္

လာမည္႔ႏ၀
ို င္ဘာလ

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း မဲေပးပုိင္ခြင္႔ရွိသင္႔ေၾကာင္း” ဟု Fortify Rights ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Matthew
Smith ကေျပာၾကားလိုက္သည္။ ၄င္းက “လူအေျမာက္အျမားမဲလာမေပးသည္႔အေျခအေန ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိေနျပီး

အစုိးရအေနျဖင္႔

လာမည္႔အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္

လြတ္လပ္ၿပီးတရားမ်ွတသည္႔

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပးရန္ လုံေလာက္သည္႔အခ်ိန္ရွိေၾကာင္း” ေျပာၾကားထားသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္မဲေပးခြင္႔ရေရးအတြက္လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ

ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈျဖစ္ၿပီး

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင္႔

အခ်ိန္ကာလမ်ားစြာၾကာသည္အထိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကိုအျပည့္အ၀ေပးရန္ ျငင္းဆုိခ႔သ
ဲ ည္။
မ်ားမၾကာေသးမီအခ်ိန္ကာလက နုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည္႔သူ၏သက္ေသခံကတ္ျပား (National Verification Card - NVC)
ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္

အထင္ရွားဆုံးဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။

သု႔ေ
ိ သာ္လည္း

ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို

နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင္႔မရျခင္းေၾကာင္႔

ျငင္းဆန္ထားသည္႔

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား

၂၀၁၀

ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ပါအ၀င္ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးျခင္းကုိ တားဆီးနုိင္ခဲ႔ျခင္းမရွိခ႔ေ
ဲ ပ။
အစုိးရအေနျဖင္႔

လက္ရွိအေျခအေနတြင္

၁၉၉၀

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည္႔သူမ်ား၏သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား
ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

(White

အျခားေသာယခင္ျမန္မာအစုိးရမ်ားနွင္႔
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားနွင္႔ပတ္သက္သည္႔

(NVC)၊

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား

ကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ခ႔သ
ဲ ည္႔

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္

(NRC)၊

သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားအပါအ၀င္
အခ်ိန္မေရြးၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးခြင့္ရွိေနပါသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ျမန္မာသံရံုးအေနႏွ င့္

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔

စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ဳိးစုံနွင္႔

သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား၊

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ရရွိေၾကာင္းလက္ခံစာရြက္မ်ားႏွင့္

အေထာက္အထားမ်ဳိးစုံအား

ထိုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္
ေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာ

Card)၊

ခုနွစ္မ်ားကေကာက္ယူထားသည့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ

သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္ကဲ႔သ႔ေ
ုိ သာ

လူသားခ်င္းစာနာ
အထက္ေဖာ္ျပပါ

အျခားသက္ေသခံအေထာက္အထား

1

ပုံစံမ်ိဳးစုံအား

အသုံးျပဳၿပီး

လာမည္႔န၀
ုိ င္ဘာလတြင္က်င္းပမည္႔

မဲေပးရန္အရည္အခ်င္းျပည္႔မီေၾကာင္း

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္

အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္

ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ျပန္လည္ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္ ဟု Fortify Rights မွ ေျပာျကားခဲ ႔သည္ ။
ဇူလုိင္လ၂ရက္ေန႔က

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က

ယခုနွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္

ၾကိဳတင္မဲေပးခြင္႔ရွိေၾကာင္း

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင္ ႔
ေျကညာခဲ႔ပါသည္

။

အစုိးရအေနျဖင္႔

မဲမေပးခ်င္သည္႔သူမ်ားအတြက္ မဲမေပးဘဲေနပုိင္ခြင္႔အား ၂၀၁၀ ႏွင႔္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ခြင္႔ျပဳခဲ႔ပါသည္ ။
ေမလ ၃ရက္ေန႔က
“Arakan

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နုိင္ငံအေျခစုိက္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးဦးေဆာင္သည္႔ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္႔

Rohingya

Society

for

Peace

and

Human

Rights”က

ျမန္မာနုိင္ငံ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား အိတ္ဖြင္႔ေပးစာတစ္ေစာင္ေပးပုိ႔ခ႔ပ
ဲ ီး မဲစာရင္းနွင႔္ မဲေပးသည္႔လုပ္ငန္းစဥ္အား
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခြင္႔ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိခဲ႔ပါသည္ ။
တစ္ကမၻာလုံးရွိဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင္႔

မိမိတ႔မ
ုိ ိခင္ႏိုင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္

ထူေထာင္ေပးထားသည္႔ မဲပုံးမ်ားတြင္ ၾကိဳတင္မဲေပးေလ႔ရပ
ွိ ါသည္ ။ ဥပမာအားျဖင္႔ ၂၀၀၄ ခုနွစ္တြင္ ပါကစၥတန္နွင္႔
အီရန္တုိ႔တြင္ေနထုိင္သည္႔ အာဖဂန္ဒုကၡသည္ ၈သိန္းခြဲခန္႔သည္ ၂၀၀၄ ခုနွစ္ ၊ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္
က်င္းပသည္႔

ပထမဆုံးအာဖဂန္နစၥတန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးသည့္

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အကူအညီျဖင္႔ မဲေပးႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္ ။
၂၀၁၆

ခုနွစ္နွင္႔ ၂၀၁၇

ခုနွစ္မ်ားက

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နုိင္ငံသ႔ထ
ုိ ြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ႔ရသည္႔
ယင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ားမတုိင္ခင္ကတည္းက
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ

၄၄

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက

ေဘးကင္းလုံၿခဳံပီး

အေနအထားတရပ္

ရက္ေန႔က

“လူကသာဒီမွာေနေနရေပမဲ႔
ဒါေပမဲ႔

ေရြးေကာက္ပြဲ

ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည္႔

လူ႔အခြင႔အ
္ ေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီး
တုိးတက္လာျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊

ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင္႔

ေရရွည္ေနထုိင္ရန္

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း

ေျပာဆုိခဲ႔သည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ေနထုိင္သည္႔

ျမန္မာျပည္ကုိျပန္ခ်င္ပါတယ္။
ကြ်န္မတုိ႔အတြက္

၃၀

ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နုိင္ငံမွျပန္လာမည္႔သူမ်ားအတြက္

ဘဂၤလားေဒ႔ရန
ွ္ ုိင္ငံရွိ

ဇြန္လ

ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေနသည္

ေနရပ္ျပန္လာခြင႔ရ
္ ေရး

ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားနွင္႔

ဘဂၤလားေဒ႔ရန
ွ္ ုိင္ငံသုိ႔ထြက္ေျပးခဲ႔ရသူမ်ားသည္

ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ျပန္လာနုိင္စြမ္းမရွိပါ။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင႔အ
္ ေရးေကာင္စီ၏
မစ္ရွဲလ္ဘက္ခ်လက္က

ျမန္မာစစ္တပ္ဦးေဆာင္သည္႔တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေျကာင္႔

အသက္

၂၉

ႏွစ္အရြယ္

ကြ်န္မတုိ႔စိတ္ကေတာ႔ျမန္မာျပည္မွာပါ။

အဲ႔ဒီေနရာကအေျခအေနေတြေၾကာင္႔

အဲ႔ဒီေနရာကုိျပန္ရင္ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈရဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္

ကြ်န္မတုိ႔အခုခ်က္ခ်င္းပဲ

အခုအဲ႔ဒီလိုမလုပ္နုိင္ေသးပါဘူး။

ျပီးေတာ႔

နုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း

အေနနဲ႔လည္း ကြ်န္မတုိ႔အတြက္ တရားမ်တမႈရရွိေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ ေမ်ွာ္လင္႔ပါတယ္”ဟု Fortify Rights အဖြဲ႔အား
ေျပာၾကားခဲ႔သည္

။

2

ယခုနွစ္

ဇန္န၀ါရီလနွင္႔ဇြန္လအတြင္း

Fortify

Rights

အဖြဲ႔အေနျဖင္႔

အမ်ဳိးသမီး

၁၇

ဦးပါ၀င္သည္႔

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နုိင္ငံအေျခစုိက္ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ (၂၉) ဦးအား ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္လာမည္ဆိုလွ်င္ ၾကဳံေတြ႔နိင္ရသည္႔
အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ႔ရာ အမ်ားစုက နုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည္႔သူမ်ား၏သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား (NVC)
ေပးေ၀သည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္လာနုိင္ရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ႔ၾကသည္ ။
ေမာင္ေတာၿမိဳ႔မွ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နုိင္ငံသ႔ုိ ထြက္ေျပးလာသည္႔ အသက္ ၄၀ အရြယ္ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက
“ကြ်န္မတို႔ကုိ ဒီ NVC ကတ္ျပားကုိ လက္ခံဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနသမ်ွကာလပတ္လုံး ကြ်န္မတုိ႔ ျပန္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီ NVC
ကတ္ကုိ လက္ခံလုိက္ရင္ ကြ်န္မတုိ႔ကဘဂၤလားေဒ႔ရက
ွ္ ပါလုိ႔ ေျပာလုိက္သလုိျဖစ္သြားမွာေပါ႔” ဟု Fortify Rights အဖြဲ႔အား
ေျပာၾကားခဲ႔သည္

။

အသက္ ၅၀ အရြယ္ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ုိးသားဒုကၡသည္တစ္ဦးကမူ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီ NVC ကတ္ျပားကုိကုိင္ပီး ျမန္မာျပည္ကုိ
ျပန္မသြားခ်င္ပါဘူး။ အရင္ကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ရ႔က
ဲ ေလးေတြဟာ နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင္႔အခြင႔အ
္ ေရးကုိ ပယ္ခ်ခံခ႔ရ
ဲ ျပီးပါၿပီ။
အခုျပန္သြားရင္လည္း

အလားတူပဲ

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင႔အ
္ ေရးေကာင္စီတြင္

ပယ္ခ်ခံရဦးမွာပါ”

မစ္ရွဲလ္ဘက္ခ်လက္ကလည္း

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား

ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္လာရန္

တားဆီးထားသည္႔

ျမန္မာျပည္အေနျဖင္႔

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏နုိင္ငံသားျဖစ္မႈအားျငင္းဆုိကာ

ဟုဆုိသည္ ။

သူမ၏မွတ္ခ်က္ထဲတြင္

NVC

ကဒ္သည္

အဓိကအရင္းခံအေျကာင္းတရားတစ္ခုျဖစ္ပီး
နုိင္ငံမဲ႔ျဖစ္ေစပီး

အေျခခံျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မွုမ်ား

(သုိ႔မဟုတ္) လြတ္လပ္စြာလွဳပ္ရွားမႈတ႔အ
ုိ ေပၚ ကန္႔သတ္ထားသည္႔ နုိငင
္ ံသားစိစစ္ခံရမည္႔သူဧ။္သက္ေသခံကဒ္ျပား (NVC)
စနစ္ျဖင္႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေနသည္ကုိေတြ႔ရေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳေ၀ဖန္ခဲ႔သည္။
၂၀၁၉ ခုနွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလက Fortify Rights အဖြဲ႔က Tools of Genocide အမည္ျဖင္႔ စာမ်က္နွာ ၁၀၂
မ်က္နွာပါရွိသည္႔

အစီရင္ခံစာအား

အသြင္သဏၰာန္လကၡဏာနွင္႔

ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပီး

ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင္႔

နုိင္ငံသားျဖစ္မွုကုိျငင္းပယ္ရန္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏

စနစ္တက်စီစဥ္လွုပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွုတစ္ခုအျဖစ္

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား NVC ကဒ္ျပားမ်ားကုိလက္ခံရန္ အတင္းအဓမၼဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပံုမ်ားကို ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
အစုိးရအေနျဖင္႔

NVC

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ
နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင္႔ရရွိမွုမွ

ကတ္ျပားေပးေ၀သည္႔လုပ္ငန္းစဥ္အား
တန္းတူညီမ်ွမွုကုိအေျခခံသည္႔
ဆက္လက္ရရွိမည္႔

ဖ်က္သိမ္းသင့္ၿပီး

၁၉၈၂

ခုနွစ္

အျပည္႔အ၀နုိင္ငံသားျဖစ္ေရးကုိ

ေနာက္ဆက္တြဲအခြင္႔အေရးမ်ားျဖစ္သည္႔

နုိင္ငံသားဥပေဒကုိ
ျပန္လည္အပ္နွင္းျပီး

ရုဟ
ိ င္ဂ်ာမ်ားအားလုံးအတြက္

မဲေပးခြင္႔ရရွိေရးအပါအ၀င္ အျခားအခြင္႔အေရးမ်ားအားလုံးအား ျပန္လည္အပ္နွင္းသင္႔ေျကာင္း Fortify Rights အဖြဲ႔မွ
ေျပာဆုိခ႔သ
ဲ ည္။
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ျပည္လုံးကြ်တ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ႔ျပီး ရုိဟင္ဂ်ာ (၃)ဦးသည္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္မွ
၂၀၁၅

ခုနွစ္အထိ

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအျဖစ္

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္

အစုိးရသည္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ၾကသည္
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားဦးေဆာင္သည္႔

။

၂၀၁၅

ခုနွစ္

နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္သည္႔
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ဒီမုိကေရစီနွင္႔လ႔အ
ူ ခြင႔အ
္ ေရးပါတီနွင္႔ အမ်ုိးသားဒီမုိကရက္တစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီတုိ႔အပါအ၀င္ အျခားပါတီမ်ားအား
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင္႔ကို ပိတ္ပင္ခ႔ျဲ ပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား မဲေပးခြင္႔ေပးေရးကုိ ပိတ္ပင္ခဲ႔သည္ ။ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ ၊
ဇြန္လ

၂၅

ရက္ေန႔က

ဒီမို္ကေရစီနွင္႔လ႔အ
ူ ခြင႔အ
္ ေရးပါတီက

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား

လာမည္႔အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယင္းတုိ႔ဧ။္ပါတီအား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင္႔ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိသည္႔စာတစ္ေစာင္ကုိ
ေပးပုိ႔ခ႔သ
ဲ ည္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

အေျခခံရပုိင္ခြင႔တ
္ စ္ရပ္အျဖစ္

လူ႔အခြင႔အ
္ ေရးေျကညာစာတမ္းတြင္

ယင္းအေျခခံရပုိင္ခြင႔အ
္ ား
လ်ွုိ႔၀ွက္မဲပုံး

မဲေပးပုိင္ခြင္႔အား

ေဖာ္ျပပါရွိသည္႔

အပုိဒ္

အျမတ္တနိုးတန္ဖုိးထားက်င္႔သုံးရန္ေဖာ္ျပထားပီး

(သုိ႔မဟုတ္)တန္းတူညီမ်ွမွုကုိအေျခခံသည္႔

ကာကြယ္ေပးထားသည္။
(၂၁)၊

အပုိဒ္ခြဲ

(၃)အရ

အျကြင္းမဲ႔တန္းတူညီမ်ွမဲေပးပုိင္ခြင္႔ရပီး

လြတ္လပ္သည္႔မဲေပးေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွတစ္ဆင္႔

အေျခခံသည္႔စစ္မွန္သည္႔ ပုံမွန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင္႔ ျပည္သူမ်ားဧ။္ဆနၵကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဟု
ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
၂၀၁၆ခုနွစ္နွင္႔

၂၀၁၇ခုနွစ္မ်ားတြင္

ျမန္မာစစ္တပ္သည္

အစုလုိက္အျပဳံလုိက္

သတ္ျဖတ္မီးရွိဳ႔မုဒိမ္းက်င္႔မွုမ်ားကုိ

ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔သည္႔အတြက္ လူဦးေရ (၈)သိန္းေက်ာ္သည္႔ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ုိးသား ၊ အမ်ုိးသမီးနွင႔္
ကေလးသူငယ္ဒုကၡသည္မ်ားသည္
ရုိဟင္ဂ်ာအခ်ဳိ႔ကား

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နုိင္ငံသ႔ုိ

ျမန္မာျပည္တြင္

အျခားနုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မွုမ်ားကုိ
ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကား

ထြက္ေျပးခဲ႔ရသည္။

လူဦးေရ

ဆက္လက္က်န္ရွိေနခဲ႔ပီး

ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။
ဘဂ္လားေဒ႔ရွ္နုိင္ငံ၊

(၆)သိန္းေက်ာ္ရွိသည္႔
လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မွုနွင္႔

လူဦးေရ

(၁)သန္းေက်ာ္သည္႔

ေကာ႔စ္ဘဇားခရုိင္အတြင္းရွိ

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္

ေနထုိင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
၂၀၁၉

ခုနွစ္၊

နုိ၀င္ဘာလတြင္

ဂမ္ဘီယာနုိင္ငံက

နယ္သာလန္နုိင္ငံ

၊

သည္ဟိတ္ဂ္ျမိဳ႔အေျခစုိက္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတရားမ်ွတမွုေဖာ္ေဆာင္ေရး တရားခုံရုံး (International Court of Justice)တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအား
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မွုကုိ တားဆီးရန္ (သို႔မဟုတ္) အျပစ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ႔မွုအတြက္ အမွုဖြင္႔
တရားစြဲခဲ႔သည္ ။ သမို္င္း၀င္ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုအေနျဖင္႔ ၂၀၂၀ခု ၊ ဇန္န၀ါရီလ၂၃ရက္ေန႔တြင္ အုိင္စီေဂ်တရားရုံးမွ
ဂမ္ဘီယာနုိင္ငံဧ။္

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအား

ယင္းတုိ႔သတ္မွတ္သည္႔

ျခြင္းခ်က္မရွိ

ယာယီျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ

လက္ခံခဲ႔ျပီး

ျမန္မာျပည္ရွိ

ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္

ျပဌာန္းခဲ႔သည္။

ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင္႔ ေမလတြင္ အုိင္စီေဂ်တရားရုံးအား ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မွုအေျခအေနမ်ားကုိ
အစီရင္ခံရန္လုိအပ္ျပီး

ယင္းေမလမွစျပီး

သတ္ျဖတ္ခံရမွုသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ
အသားအေရာင္အရ
အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိပါ

အနွိမ္ခံရျခင္းကုိ

တရားခြင္ကာလအတြင္း
ထိန္းသိမ္းျပီး

(၆)လတစ္ျကိမ္အားျဖင္ ႔

လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မွုကုိ

ေက်ာ္လႊားေရးက်င္႔စဥ္

(Affirmative

အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေနျခင္းရွိမရွိအား

တားဆီးရမည္ ႔

လူမ်ဳိးတုံး
“လူမ်ဳိး၊

Action)အပါအ၀င္
အုိင္စီေဂ်တရားရုံးသုိ ႔

ပုံမွန္ျပန္လည္အစီရင္ခံရန္ လုိအပ္ေျကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခ႔သ
ဲ ည္ ။
ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံအေနျဖင္႔

အုိင္စီေဂ်တရားရုံးတြင္

တရာရုံးသို႔

ျမန္မာအေပၚ

အေရးယူေပးရန္တင္သြင္းသည္႔

တရားစြဲဆုိရန္ေလ်ွာက္လႊာအား ေအာက္တုိဘာလတြင္တင္သြင္းမည္ျဖစ္ပီး ယင္းတင္သြင္းလႊာတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင္ ႔

4

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ခံရမွုမွ ကာကြယ္ေပးရန္ (သုိ႔မဟုတ္) အျပစ္က်ဳးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ႔မွုမ်ားအေပၚ မီးေမာင္းထုိးတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

“ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔

ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ

မည္သည္႔ပ်က္ကြက္မွုမ်ုိးကုိမဆုိ

နုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာပါ၀င္ခြင္႔ေပးရန္လုပ္ေဆာင္ရမဲ႔

အျပစ္က်ဳးလြန္တဲ႔လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္

အုိင္စီေဂ်တရားရုံးကုိ

ေပးပုိ႔ရပါလိမ႔မ
္ ယ္ ၊ ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ ျမန္မာျပည္ရ႔ဲ နုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါ၀င္ခြင႔ရ
္ ဖု႔ိ
စိတ္အားထက္သန္ေနျကပါတယ္၊ ထုိသ႔ပ
ုိ ါ၀င္ခြင္႔ရဖု႔အ
ိ တြက္ သူတုိ႔ရ႔ရ
ဲ ပုိင္ခြင႔ေ
္ တြကုိ ကာကြယ္ေပးသင္႔ပါတယ္”
ဟု Matthew Smith က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
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