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႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ လူ႕အခြင့္အေရး
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စာဖတ္သူမ်ား ခင္ဗ်ား 

လူတိုင္း မိမိအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္အေၾကာင္းသိထားသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ 
ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ရံုမက ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မဆံုးရံႈးသြား 
ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရေပမည္။ သင္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ရရွိခံစားထိုက္သည့္  
လြတ္လပ္ေသာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူထားရမည္။ 

ဤစာအုပ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Human Rights Foundation) ႏွင့္ 
ယူေကႏိုင္ငံ အေျခစိုက္  ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕(Burma Campaign 

UK) တို႔ပူးေပါင္း၍ အၿမဲေလးစားလိုက္နာသင့္သည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း
ကို စုစည္းတင္ျပထားသည္။ လႈ႕အခြင့္အေရး တစ္ခ်က္ျခင္းစီကို မိမိတို႔ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ မည္သို႔ 
အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ပံုအေၾကာင္း ရွင္းျပထားၿပီး၊ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ ဥပမာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုမွတဆင့္ 
စာဖတ္သူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ထြက္ေပၚလာေစရန္ အားေပးလိုပါသည္။ 

တစ္ခ်ိဳ႕အခြင့္အေရးမ်ားမွာ  ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ စည္းစိမ္တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ထင္မွတ္ 
ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားသည္ သင္ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက ရရွိသင့္ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ထားၿပီးျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အရာအျဖစ္လက္ခံမွသာ အဓိပၸါယ္ 
ျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္မည္ဟု ခံယူထားၾကသည္။ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမို 
နားလည္လာေစရန္ ၁၉၄၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကၿငာစာတမ္းက 
အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ ယင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္မႈအတြက္ ရုန္းကန္ တိုက္ပြဲ၀င္သူအားလံုး ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေသခ်ာသေဘာေပါက္ နားလည္ထားဖို႔လိုပါသည္။ 
ဤစာအုပ္ကို အေလးထားဖတ္ရန္ တိုက္တြန္းလိုသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားေသာအားျဖင့္
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ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးကို ကမၻာေပၚတြင္ အဖိႏွိပ္ခံရဆံုးေသာ 
လူမ်ိဳးစုအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုသာ ရည္ရြယ္သည့္ မႈ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္း၊ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာကိုးကြယ္မႈကို သီးသန္႔ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အစိုးရမႈ၀ါဒမ်ားျဖင့္ 
ဖိႏွိပ္ျခင္းကိုဆိုလုိသည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ တြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေနာက္ပိုင္း သူတို႔အေပၚ ဆက္ဆံမႈမွာ တစ္စထက္တစ္စ ပို၍ဆိုး၀ါး 
လာခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ေသာ ထိုတုိက္ခိုက္မႈကို   
အေစာပိုင္းတြင္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုအၾကားျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အျဖစ္သာ 
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား အစုလုိက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ 
ႏွိပ္ကြပ္မႈအဆင့္သုိ႔ အလင္အျမန္ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ႏွိပ္ကြပ္သတ္ျဖတ္ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရက 
တာ၀န္မကင္းရွိၿပီး၊  တစ္ခါတစ္ရံ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္။ လူေပါင္းရာခ်ီသတ္ျဖတ္ခံရၿပီး၊ 
သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ မိမိတို႔ေနအိမ္မွစြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္တြင္   ျမန္မာ့ရဲတပ္သား ၉ ဦး တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေ
နာက္ပိုင္းတြင္ အေျခအေနမွာ ပိုဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္သူမ်ား မွာ ရိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္မ်ားျဖ
စ္ေၾကာင္းစြတ္စြဲထားေသာ္လည္း ထိုတိုက္ခိုက္မႈသည္  ျဖစ္ခဲသည့္အရာသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုက္တပ္ဖြဲ႕ အမ်ားအျပားရွိၿပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ 
ဖိႏွိပ္မႈအဆိုးဆံုး ခံခဲ့ရေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႀကီးႀကီးမားမားဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပန္းခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ 
ယင္းအေျခအေနတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္မႈမွာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ 

ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
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လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ျပန္လည္တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာအရပ္မ်ားကို 
အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ မိမိတို႔ေနအိမ္မွ 
အတင္းထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ကာ အလြန္ညစ္ပတ္၍လူေနရန္မသင့္ေသာ စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလံုေနၾကရေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုကို ႏိုင္ငံတကာက ကူညီသည့္ လူသားျခင္းစာနာမႈ 
အေထာက္အပံ့မ်ား မေရာက္ေစရန္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ စနစ္တက်က်ဴးလြန္ေသာ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ခိုင္မာေသာ သက္ေသမ်ားရွိသည္။  ရိုဟင္ဂ်ာ တစ္ဦးအေနျဖင့္မႈ 
ေန႕စဥ္ဘ၀တြင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းအေၾကာင္းကို ကိုယ္ပိုင္ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳျဖင့္ 
သိႏိုင္သည္။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ သင့္ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီး၊ ျမန္မာအစိုးရ သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားကို စဥ္ဆက္မပ်က္ ခ်ိဳးေဖာက္ပံုကို 
တင္ျပထားသည္။ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရက စနစ္တက်က်ဴးလြန္ပံုႏွင့္ က်ဴးလြန္သည့္ 
သာဓကမ်ားကို ႀကိဳးစားေဖာ္ျပထားသည္။ 

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အမ်ားအျပား ျမန္မာျပည္မွစြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား တြင္ 
ခိုလံုခြင့္ေတာင္းျခင္းသည္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း (Universal 
Declaration of Human Rights) က ေပးထားေသာအခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလမ္းညႊန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူအခြင့္အေရး အေျခအေနကို 
အဓိကထားၿပီး ထိုအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပံုအေၾကာင္းကို အဓိကထား တင္ျပထားသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းပါ သင့္အခြင့္အေရး အျပည့္အစံုကို လည္း 
ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားေပးသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး သည္ 
တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအထိ အက်ံဳး၀င္ၿပီး၊ လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္က ပိုင္ဆိုင္ ထားေသာ 
အရာျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦး၏ လူမ်ိဳး၊ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ရာ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ ႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈ 
ကြဲျပားေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးသည္ လူသား တိုင္းအတြက္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအျပင္၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔  ျပည္သူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနၾကရသည္။ သူတို႔အားလံုးလည္း သင့္လို  
လူ႔အခြင့္အေရးကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးတြင္ အခြင့္အေရးတစ္ခုက အျခားတစ္ခုထက္ပို အေရးႀကီးသည္ဟု ခြဲျခား၍ မရပါ။ 
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ လူမ်ိဳးစုအခြင့္အေရးကဲ့သို႔ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို သိပ္အေရးမႀကီးဟုဆိုကာ အျ
ခားအခြင့္အေရးမ်ားေနာက္ခ်န္ထား၍ မရပါ။ 
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ေနာက္ဆံုး အေျခအေန 
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္  ဒီဇင္ဘာလ ) 

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား လူမ်ိဳးတံုး စစ္ဆင္ေရး
ဤ လမ္းညႊန္စာအုပ္ ပထမ မႈၾကမ္းေရးၿပီးခ်ိန္မွ ရခိုင္ၿပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား လူမ်ိဳးတံုးစစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အေစာပိုင္းအထိ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ေျခာက္သိန္း ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္း 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစရင္း ရွစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ျမွင့္တက္သြားခဲ့သည္။ 
ဒုကၡသည္အျဖစ္ နာမည္စရင္းေပးသြင္းထားျခင္း မရွိသူမ်ားပါ  ထည့္တြက္လွ်င္ တစ္သန္း နီးပါးရွိသည္။ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္က ၾသဂုတ္လအကုန္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ထြက္ေျပးတိန္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ မီဒီယာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းခြင့္ မရရွိခဲ့ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ 
ထိုေဒသတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈပမာဏ ဆိုးရြားမႈအေျခအေနႏွင့္ ပ်က္စီးမႈေတြကို 
ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပံုမ်ားမွတစ္ဆင့္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။  ဒုကၡသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ
တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ 
 
• လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ က်ယ္ျပန္႔စြာက်ဴးလြန္ျခင္း 
• ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင့္ ရြာလံုးျပဳတ္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း 
• သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈမ်ား ႀကီးမားက်ယ္ျပ

န္႔စြာက်ဴးလြန္ျခင္း 
• ေသႏႈန္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုင္
• ထြက္ေျပးသူမ်ားကို ပစ္ခတ္ျခင္း 
• ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို အရွင္လတ္လတ္ မီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္ျခင္း 

Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) က ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ တြင္ တိုက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္က နယ္ေျမရွင္းေလးေရး 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္၏ 
အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ၾသဂုတ္လတြင္သာ စတင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္၊ ထိုမတိုင္ခင္ အပတ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက 
ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ 
အရပ္သားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ နာမည္ဆိုးရွိေသာ ျမန္မာစစ္သားမ်ားကို  ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ပို႔ကာ 
စစ္တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္နာ၏ ခရီးစင္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဤသို႔ ဆိုခဲ့သည္ - 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ တိုက္ခိုက္မႈ မျဖစ္ပြါးခင္ ေအာက္ပါဗ်ဴဟာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ - (၁) အသက္ ၁၅ 
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ႏွစ္ႏွင့္ ၄၀ ၾကားရွိ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ားကို ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ (၂) ရိုဟင္ဂ်ာအေရးဆိုင္ရာ 
လူထုအျမင္ဖန္တီးသူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို 
ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ (၃) ရိုဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ သြားလာခြင့္ကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ 
အစားအေသာက္ ရရွိခြင့္ကို တားဆီးျခင္းစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာျခင္း၊ (၄) 
ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မတိုင္မွီ၊ ထိုကာလအတြင္းႏွင့္ ထိုကာလအလြန္တြင္  ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အစုလုိက္အျပံဳလိုက္ 
ထြက္သြားေစရန္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အရွက္ခြဲျခင္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္က်ဴးလြန္သည့္အျပင္ အမုန္းတရား၊ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤလီမ်ား၊ တရား
မ၀င္ခိုး၀င္အေျခခ်သူမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသည္၊ (၅) ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 
အစေျဖာက္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းအျပင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ 
မ်ိဳးစံုျဖင့္ သူတို႔၏ ရုပ္ပိုင္း၊ ခံစားမႈပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဒါဏ္ရာႏွက္ရႈိင္း က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေစရန္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ကုလသမဂၢ၏ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္ - 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ရိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ား သူတို႔၏အိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားကို 
ဖ်က္ဆီးသည့္ ပံုစံသည္ စနစ္တစ္က် စီစဥ္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
စစ္တပ္စစ္ဆင္ေရး၏ မရည္ရြယ္ဘဲ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈအျဖစ္မွ်သာျဖစ္သည္ ဟူေသာ  
ေျပာဆိုခ်က္ကို ျငင္းပယ္ရာေရာက္သည္။ 
ျမန္မာလုံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ 
ေနအိမ္မ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ တစ္ရြာလံုးကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ အစုလိုက္အျပဳံလုိက္ကို ေမာင္းထုတ္ျခင္းသာမက အနာဂါတ္တြင္ သူတို႔ 
ေနရပ္ျပန္လာၿပီး ပံုမွန္ဘ၀ရွင္သန္ႏိုင္မည့္ အခြင့္ရရွိမည့္ အေျခအေနကိုပါ တားဆီးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ ကနဦးသေဘာတူညီခ်က္ 
ရရွိထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ 
အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္မျခင္း ေနရပ္ျပန္မပို႔ရန္ ေယ်ဘုယ်သေဘာတူညီခ်က္ရွိေနသည္။ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစတင္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ 
အာရံုစိုက္မႈေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ကာလရွည္ၾကာစြာခံစားလာခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအျခားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ 
ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ အခ်က္အလက္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအၿပီးတြင္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မရွင္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ တြင္ တင္ျပသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈျပဳလုပ္ရန္ႏိုင္
ငံတကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနကို ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ တရားရံုး International Criminal 

Court (ICC) သို႔ လြဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။
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သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• ရိ ုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ ႏိ ုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါသလား။
•  မိမိသည္ ႏိ ုင္ငံကူးလက္မွတ္ ရယူပိ ုင္ခြင့ ္ရွ ိပါသလား။ 
•  အျခား ျမန္မာႏိ ုင္ငံသားမ်ားကဲ့သို ႔ မိမိသည္ အခြင့ ္အေရးတန္းတူရရွိပါသလား။ 
•  ျမန္မာအစိုးရသည္ ရိ ုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ထုိအမည္အတိုင္း ေခၚပါသလား။ 
•  ျမန္မာအစိုးရသည္ လူဦးေရစရင္းတြင္ ရိ ုဟင္ဂ်ာဟူေသာအမည္ ေဖာ္ျပရန္ ဘာေၾကာင့္ 

ျငင္းဆိုသလဲ။ 

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား   
• ၁၉၈၂ ႏိ ုင္ငံသား ဥပေဒသည္ ရိ ုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့ ္ကို ျငင္းပယ္ထားၿပီး၊ 

ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္းရွ ိ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးတြင္ ရိ ုဟင္ဂ်ာ မပါဟု ဆိုထားသည္။ 
ယင္းျပဌာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ရိ ုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံရာတြင္ ဆိုး၀ါးေသာ အက်ိဳးဆက္ 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္ (၁၉၈၂ ႏိ ုင္ငံသား ဥပေဒ ႏွင့ ္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို 
ေနာက္စာမ်က္ႏွာပါ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္တြင္ၾကည့္ပါ)။ 

• ျမန္မာအစိုးရသည္ ရိ ုဟင္ဂ်ာဟူေသာ စကားလံုးကို သံုးရန္ ၿငင္းဆိုၿပီး၊ ထိုအမည္ႏွင့ ္ 
လူမ်ိဳးစုမရွ ိဟုဆိုကာ ရိ ုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္ႏိ ုင္ငံမွ တရားမ၀င္ 
၀င္ေရာက္လာသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ မီဒီယာ သို ႔မဟုတ္ လြတ္ေတာ္တြင္း 
သို ႔မဟုတ္ မီဒီယာမ်ား၊ ႏိ ုင္ငံျခား သံတမာန္မ်ားႏွင့ ္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္လည္း ရိ ုဟင္ဂ်ာဟူေသာ 
စကားလံုးကို အသံုးျပဳရန္ ၿငင္းဆိုသည္။ ထို ႔ ျပင္ ႏိ ုင္ငံျခားသံတမာန္မ်ားကို ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္း 
ရိ ုဟင္ဂ်ာဆိုသာ စကားလံုးကို အသံုးမျပဳရန္ ျမန္မာအစိုးရက ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွ ိသည္။ 

• လူဦးေရးစရင္းေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း 
ႀကိဳတင္သတိေပးမႈမ်ား ရွ ိခဲ ့ေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရးစရင္းေကာက္ခံရာတြင္ 
ႏိ ုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားထံမွ ေငြေၾကးႏွင့ ္ အကူအညီအမ်ားႀကီး ရရွိခဲ ့သည္။ သန္းေခါင္စရင္း 
ေကာက္ခံမည့္ တစ္ရက္အလိုတြင္ ထိုစဥ္က သမတၱဦးသိန္းစိန္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို 
သူတို ႔ေခၚေစလိုေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာနာမည္ျဖင့ ္ နာမည္စရင္းသြင္းခြင့ ္ ျပဳမည္ဟူေသာ 
ကတိကို ဖ်က္ၿပီး ဘဂၤလီအမည္ျဖင့ ္သာ မွတ္ပံ ုတင္ခြင့ ္ ျပဳမည္။ ထိုနာမည္ျဖင့ ္ မဟုတ္ပါက 
မွတ္ပံ ုတင္ခြင့ ္ ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ ့သည္။ထို ႔ေၾကာင့္ ရိ ုဟင္ဂ်ာအမ်ားစု 
သန္းေခါင္စရင္းတြင္ ပါ၀င္ခြင့ ္ မရရွိေတာ့။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့ ္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၁၅ 

၁။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့ ္
လူတိုင္းသည္၊ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခြင့္ရွိသည္။ မည္သူမွ် 
မိမိ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို စြန္႕လြတ္ျခင္း မခံေစရ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကိုလည္း ျငင္းပယ္ျခင္း မခံေစရ။

ဆိုလိုသည္မွာ 
သင္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခြင့္ရွိသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက သင္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ 
ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေတာ့ဟုဆိုက သင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို 
အေၾကာင္းမဲ့ မတရားရုပ္သိမ္းခြင့္ မရွိပါ။ 
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ - ၁၉၈၂ ႏိ ုင္ငံသား ဥပေဒ 

၁၉၈၂ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈသည္  ၿဗိတိသွ်တို ႔ 
ျမန္မာျပည္ကို စတင္ သိမ္းပိ ုက္သည့္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးစု 
၁၃၅ မ်ိဳး စရင္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္းကို အေျခခံထားသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ အဆိုအရ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးသည္ လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးတြင္ မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ သူတို ႔ကို ႏိ ုင္ငံမဲ ့မ်ား
အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိ ုင္ငံသားျဖစ္လာႏိုင္ရန္ အျခားတစ္နည္းျဖစ္သည့္ 
တည္ဆဲဥပေဒျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္၍ ႏိ ုင္ငံသားခံယူႏိ ုင္သည့္နည္းရွ ိေသာ္လည္း 
ရိ ုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္မႈ ထိုနည္းျဖင့ ္ ႏိ ုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ 
ရွ ိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ နည္းအရ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္လိုလွ်င္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ 
လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္မတိုင္မွ ီကတည္းက ဤႏိုင္ငံတြင္ 
အေျခခ်ေနထိုင္ေၾကာင္း အၾကြင္းမဲ ့ ျပည့္စံ ုေသာသက္ေသအေထာက္အထား 
(Conclusive Evidence) ကို ျပသႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ရိ ုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့ ္ပတ္သက္ၿပီး 
အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းေကာင္းစြာမရွိျခင္းႏွင့ ္ ခြ ဲ ျခားဆက္ဆံမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး 
အေျခအေနေအာက္တြင္ ယင္းနည္းျဖင့ ္ ႏိ ုင္ငံသားျဖစ္လာႏိုင္မည့္အခြင့ ္အလွမ္းမွာ 
မျဖစ္ႏိ ုင္သေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ 

လူမ်ိဳးအေပၚအေျခခံထားေသာ ၁၉၈၂ ႏိ ုင္ငံသား ဥပေဒသည္ ခြ ဲျခားဖိႏွ ိပ္ထားသည့္ 
ဥပေဒ ျဖစ္ရံ ုသာမက  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေမြးဖြားလာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာကေလးငယ္မ်ား၏ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ သားျဖစ္ခြင့ ္ကိုလည္း တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္ ထိုကေလးငယ္မ်ား 
ႏိ ုင္ငံမဲ ့သူမ်ား ျဖစ္လာၾကရသည္။ ထိုသို ႔ တားျမစ္ခ်က္ သည္  ကေလးတိုင္း 
ႏိ ုင္ငံသားျဖစ္ခြင့ ္ အခြင့ ္အေရးကို ျပဌာန္း ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
ကေလးမ်ားအခြင့ ္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ (Convention on the Rights of the 
Child)ကိုခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ ထို ႔ ျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့ ္အေရး 
ေၾကျငာစာတမ္း (Universal Declaration of Human Rights) ကို လည္း ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

၁၉၈၂ ႏိ ုင္ငံသားဥပေဒအရ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး၏ ႏိ ုင္ငံသားျဖစ္ခြင့ ္ကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ဥပေဒအရ ၎တို ႔ကို ခြ ဲ ျခားဆက္ဆံသည့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
သူတို ႔၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့ ္၊ က်န္းမာေရးကုသခြင့ ္၊ ပညာသင္ယူခြင့ ္၊ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ရရွ ိခြင့ ္၊ လက္ထပ္ထိန္းျမွားခြင့ ္၊ ကေလးယူခြင့ ္ႏွင့ ္ မိသားစု 
တည္ေထာင္ခြင့ ္ စေသာ အခြင့ ္အေရးမ်ား ပိတ္ပင္တားဆီးခံရသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာ 
အေသးစိတ္ကို ဤလမ္းညြန္တြင္ ထပ္ၿပီးတင္ျပသြားမည္။
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ဆိုလိုသည္မွာ 
သင္သာလွ်င္ သင့္အသက္ကို ပိုင္ဆုိင္သူျဖစ္သည္။ သင္ေမႊးဖြားလာကတည္းက အျခားသူ မ်ားကဲ့သို႔ 
အခြင့္အေရးတူညီစြာရွိသည္။ သင့္ အခြင့္အေရးကို လူတိုင္း ေလးစားလုိက္နာ ရမည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို 
က်င့္သံုးရန္ မည္သည့္အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းစရာ မလိုပါ။ သင့္ကိုယ္ကို သင္ကလြဲ၍ 
မည္သူမွ မပိုင္ဆိုင္။ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္  မည္သည့္အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ 
သင့္ကို ေလးစားမႈအျပည့္ျဖင့္ ဆက္ဆံရမည္။ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ျဖစ္ေစ 
သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ျဖစ္ေစ သင့္ကို ေလးစားမႈရွိရမည္။ သင့္ကို မည္သူမွ 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိခိုက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း မျပဳသင့္။ သင့္ကို လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ 
လူသားဆန္ေသာ အျပဳအမႈျဖင့္ ဆက္ဆံခံရမည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ သင့္ကို ေခါင္းပံုဖ်က္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ ဆက္ဆံျခင္း မရွိေစရ။ 

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။
• ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စစ္တပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ 

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အသက္ကို ေလးစားမႈရွိပါသလား။ 
• ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စစ္တပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရေၾကာင့္ ရိုက္နက္ခံရသူ၊ သတ္ျဖတ္ခံသူ၊ 

ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသူ တစ္ဦးဦး သင့္အသိထဲမွာ ရွိပါသလား။ 
• မိမိ ေဆးကုသခံရန္လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ ေဆးရံုက မိမိကို အျခားျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ 

ကုသေပးပါသလား။
• စစ္တပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ ေၾကာက္စိတ္ရွိပါသလား။ 
• မိမိအသိထဲတြင္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ ေရာင္းစားခံရသူ တစ္ဦးဦးရွိပါသလား။

၂။ အသက္ရွင္ခြင့ ္၊ လြတ္လပ္ခြင့ ္ႏွင့ ္ 
ဂုဏ္သိကၡာျဖင့ ္ ေနႏိုင္ခြင့ ္

က်ေနာ္တို႔အားလံုး၌ အသက္ရွင္ရန္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ခြင့္ရွိသည္။ မည္သူမွ အျခားသူမ်ား၏ အသက္ကို 
သိမ္းယူသြားခြင့္မရွိ။ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေက်းကြ်န္အျဖစ္ ဆက္ဆံျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ လူမဆန္စြာ 
ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ ဆက္ဆံျခင္းမွ ကင္းေသာ  ဘ၀ျဖင့္္ရွင္သန္ခြင့္ရွိသည္။ 

Photo Credit: Human Rights Watch



98

၂။ အသက္ရွင္ခြင့ ္၊ လြတ္လပ္ခြင့ ္ႏွင့ ္ 
ဂုဏ္သိကၡာျဖင့ ္ ေနႏိုင္ခြင့ ္

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား 
• ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလတြင္  ရခိ ုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိ ုင္း၌ ရိ ုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကို 

ဖမ္းဆီးတိုက္ခိ ုက္ခ်ိန္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေခၚေဆာင္သြားေသာ လူတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ယခုခ်ိန္ထိ 
ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္ကိုစြပ္စြ ဲ ၾကသည္။ ထို ႔ ျပင္ လူထုကို ရိ ုက္နက္ျခင္း၊ 
ညွဥ္းပန္းႏွ ိပ္စက္ျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့ ္ျခင္းႏွင့ ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းအတြက္လဲ စြပ္စြ ဲခံထားရသည္။ 

• ရခိုင္ျပည္နယ္ရွ ိ ေနအိမ္မွစြန္ ႔ခြာထြက္ေျပးေနရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားထံသို ႔ 
အသက္ကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ားေပးပိ ု ႔မည့္အေရးကိုလည္း ႏိ ုင္ငံေတာ္အစိုးရ 
ႏွင့ ္၊သို ႔မဟုတ္  ျပည္နယ္အစိုးရက ပိတ္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ ့သည္။ 

• ေဆးရံုႏွင့ ္ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ရိ ုဟင္ဂ်ာမ်ား ေဆးကုသခြင့ ္ ညွင္းပယ္ခံရသည္။ သူတို ႔ကို 
လုိအပ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကူညီေထာက္ပံေပးသည့္ ႏိ ုင္ငံတကာအဖြဲ ဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း 
ရခိုင္ျပည္ အစိုးရ သို ႔မဟုတ္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္သည့္ အျဖစ္မ်ားရွ ိသည္။ 

• ရိ ုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ရခုိင္ျပည္တြင္း အေျခအေနမွာ အလြန္ဆိုး၀ါး လြန္းေသာေၾကာင့္ 
ထုိေနရာမွ ျဖစ္ႏိ ုင္ေသာနည္းျဖင့ ္ ထြက္ခြာၾကသည္။ ထြက္ခြာႏိ ုင္ရန္ လူကုန္ကူးသူမ်ား 
ေငြေၾကးအေျမွာက္အမ်ားယူၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္လာၾကသည္။ အစိုးရက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား 
ထြက္ခြါသြားမည္ကို လုိလားေသာေၾကာင့္ ဘာမွမလုပ္ဘဲေနသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၃၊ ၄၊ ၅။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ - ၂၀၁၆  
ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္သည့္ 
ရခု ိင္ျပည္တြင္းက ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
စစ္ဆင္ေရး 

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ 
၉ ရက္တြင္ ရဲတပ္ဖြင့ ္၀င္ ၉ 
ဦး သတ္ျဖတ္ခံရၿပီးေနာက္ 
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျပင္ 
ရဲတပ္ဖြ ဲ႕ႏွင့ ္အတူ သတ္ျဖတ္သူမ်ားကို 
ရွာေဖြရန္ဟုဆိုကာ “လံုျခံဳမႈအတြက္ 

စစ္ဆင္ေရး” ကို လုပ္ေဆာ္ခဲ ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္ကာ  ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိ ုင္းကို 
ျပင္ပႏွင့ ္အဆက္ဖ်က္လုိက္ၿပီး၊ မီဒီယာ၊ ႏိ ုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ 
ကုလသမဂၢ ကဲ့သို ႔ေသာ ႏိ ုင္ငံတကာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ထိုေဒသသို ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့ ္ကို 
ပိတ္ပင္ခဲ ့သည္။ စစ္ဆင္ေရးစတင္ခ်ိန္မွစ၍ ရိ ုဟင္ဂ်ာ ၇၀၀၀၀ ခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္ႏိ ုင္ငံသို ႔ 
( ၂၀၁၇ မတ္လထိ) ထြက္ေျပးသြားခဲ ့ ၿပီး၊ ကုလသမဂၢက ထြက္ေျပးလာသူအခ်ိဳ႕ကို 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္ ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ ့သည္။ သူတို ႔ထံမွ ၾကား သိလာရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ 
ထိပ္လန္႔တုန္လႈပ္စရာေကာင္းသည္။ စစ္တပ္က ေတြ႕သမွ်ပစ္ခတ္သည္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
အဓမၼျပဳက်င့ ္သည္။ အုပ္စုလုိက္ျပဳက်င့ ္သည္။ ေမြးစကေလးမ်ားအပါအ၀င္ 
ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း စစ္တပ္က သတ္ျဖတ္ခဲ ့ ၾကသည္။ လူေတြကို ရိ ုက္ႏွက္ရံ ုသာမက 
ညွဥ္းပန္းႏွ ိပ္စက္ၾကသည္။ အမ်ားအျပား သူတို ႔ေနအိမ္တြင္ အရွင္လတ္လတ္ 
မီးရိ ႈ႕သတ္ျဖတ္ခံၾကရသည္။

Photo Credit: Human Rights Watch

Photo Credit: Human Rights Watch
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၃။ လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚခြင့္ 

ဆိုလိုသည္မွာ 
သင့္ထံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚကိုဆုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ထုိ အယူအဆက အစိုးရ၏ 
အယူအဆႏွင့္ ကြဲျပားေနပါေစ။ ေၾကာက္စရာမလိုပါ။ သင္ယံုၾကည္လိုေသာ ဘာသာတရားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္၊ 
သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ရွိသည္။  သင္ကသာလွ်င္ သင့္ 
အေတြးအေခၚႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္၏ အရွင္သခင္ျဖစ္သည္။ သင့္ စိတ္ကူးေတြးေခၚခ်က္မ်ား အေရးႀကီးပါသည္။ 
သင့္ေတြးေခၚယူဆခ်က္ကို ကိုင္စြဲပိုင္ခြင့္သည္ သင့္အခြင့္အေရး ျဖစ္သျဖင့္ ထုိအခြင့္အေရး ကို ေလးစားေပးရမည္။ 

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ကန္႔ကြက္္လို ဆႏၵျပလိုပါက အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သလား။ 
• မိမိေရြးခ်ယ္ေသာ ဘာသာတရားကို ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား - သို႔မဟုတ္ ဘာသာမဲ့ အျဖစ္ေကာ 

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါသလား။ 
• မိမိရဲ႕ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈကို လြတ္လပ္စြာေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသလား။ 
• ဘာသာတရားကို အေျခမခံပဲ ျမန္မာျပည္ရွိ ျပည္သူတိုင္းကို တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံၾကပါသလား။ 

က်ေနာ္တို႔အားလံုး လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚပိုင္ခြင့္ရွိသည္။  ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ၊ ကိုးကြာရာကို ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
ထုတ္ေဖၚခြင့္ရွိသည္။ လူတစ္ဦး၏ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္ တန္ဖိုးကို အစိုးရက စြက္္ဖက္ခြင့္မရွိပါ။ 
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အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား   
• မြတ္ဆလင္တို ႔၏ ဗလီေက်ာင္းေဆာက္ခြင့ ္ အပါအ၀င္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံု ေဆာက္ခြင့ ္ 

မေပးသည့္ အျဖစ္မ်ား ျမန္မာႏိ ုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ ရွ ိသည္။ 
• ရခိုင္ျပည္တြင္း စစ္ဆင္ေရးကာလႏွင့ ္ မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ခဲ ့ေသာ ဖမ္းဆီးမႈအတြင္း 

ဗလီေက်ာင္းကဲ့သို ႔ေသာ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ လုယက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့ ္ 
မီးတင္ရိ ႈ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ ့ ၾကသည္။ စစ္တပ္ႏွင့ ္ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕အျပင္ ေဒသခံ ရခိုင္မ်ားက 
ထုိတိုက္ခိ ုက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ ့ ၾကသည္။ ၎ကို တားဆီးမႈ မလုပ္ခဲ ့ ၾကပါ။ 

• ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္၍ စစ္ဆင္ေရးကာလတြင္း ရခု ိင္ျပည္ေျမာက္ပိ ုင္း တြင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္က
န္႔သတ္မႈပိ ု ိမိ ုမ်ားျပားလာၿပီး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္မႈကို ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့ ္ 
မုတ္ဆိတ္ေမြးရွည္ထားျခင္းကို ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ မြတ္ဆလင္ ဘာသာေရးဆရာ 
အီမာန္မ်ားအား အတင္းအဓမၼ အေမြးရိပ္ေပးျခင္း၊ ကိုရမ္က်မ္းစာအုပ္ကို မီးရိ ႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့ ္ 
ဗလီ၀တ္ျပဳေက်ာင္းမ်ားကို စစ္စခန္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွ ိခဲ ့သည္။ 

• ရိ ုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၎တို ႔၏ ဘာသာေရးဓေလ့အရ သၿဂိဳလ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့ ္ ျပဳခ်က္ 
ျငင္းပယ္ျခင္းခံၾကရသည္။ 

• ၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာလြတ္ေတာ္က “ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေခၚ အမ်ိဳး ဘာသာ ဥပေဒ” ေလးရပ္ကို 
အတည္ျပဳေထာက္ခံကာ သမၼတသိန္းစိန္က သေဘာတူလက္မွတ္ထိုး  ျပဌာန္းခဲ ့သည္။ 
အမ်ိဳးဘာသာ ဥပေဒအရ ဘာသာေျပာင္းရန္ တင္းက်ပ္ထားၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား 
လက္ထက္ထိန္းျမားျခင္းကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ျဖင့ ္ လူဦးေရထိ
န္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ဘာသာေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Religious Conversion 
Bill )အရ ဘာသာေျပာင္းရန္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္ တင္ျပရၿပီး၊ 
သေဘာတူညီမႈ ရရွ ိၿပီးမွသာ ေျပာင္းလဲႏိ ုင္သည္။ ထိုသုိ ႔ တင္းက်ပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းသည္ လူတစ္ဦး၏ 
ကိုယ္ပိ ုင္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားကို ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ခြင့ ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

• လြန္ခဲ ့သည့္ ႏွစ္မ်ားမွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဘာသာေရး အမုန္းပြားမ်ား (အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္ 
ဆန္႔က်င္ေရး) သိသိသာသာျမွင့ ္တက္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳး
သား၀ါဒအရွိန္ျမွင့ ္တက္လာသည္။ အစိုးရက ထိုအျဖစ္မ်ား ရပ္တန္႔ရန္ တန္ျပန္လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ ျခင္းမရွ ိ။ 
ဘာမွ်မလုပ္ဘဲ ႏုတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။   

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့ ္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၁၈။

Photo Credit: My Friend Campaign
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၄။ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့ ္ 

ဆိုလုိသည္မွာ 
သင့္ဆႏၵအတိုင္း ျမန္မာႏိ ုင္ငံမွ အျခားသို ႔ထြက္သြားခြင့ ္၊ ႏိ ုင္ငံတြင္း 
ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့ ္ရွ ိသည္။ အစိုးရက သင့္ အခြင့ ္အေရးကို တားျမစ္ျခင္း သို ႔မဟုတ္ 
ကန္႔သတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိ ုင္ပါ။ သင္ ႏိ ုင္ငံျခားသို ႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္ရန္ 
ႏိ ုင္ငံကူးလက္မွတ္ရယူႏိ ုင္ဖိ ု ႔ ခြင့ ္ ျပဳသင့္သည္။ သင့္အားလပ္ရက္အတြက္ 
သင္သြားလုိရာေနရာကို သင့္ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့ ္ရွ ိရမည္။ သင့္ ေနရပ္ကို ေျပာင္းလုိပါက လြ
တ္လပ္စြာေျပာင္းလဲခြင့ ္ရွ ိရမည္။ သင္ႏွစ္သက္ေသာ ေဒသတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့ ္ ရွ ိရမည္။ 

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။
• မိမိသည္ ႏိ ုင္ငံကူးလက္မွတ္ ရယူႏိ ုင္ပါသလား။ 
• ျမန္မာႏိ ုင္ငံမွ အျခားရပ္သို ႔ လြတ္လပ္စြာထြက္ခြာခြင့ ္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့ ္ ရွ ိပါသလား။ 
• ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္း ခရီးသြားခြင့ ္ရွ ိပါသလား။ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေဒသသို ႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ခြင့ ္ 

ရွ ိပါသလား။ 
• ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္းရွ ိ အျခားေဒသမ်ားသို ႔ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့ ္ ရွ ိပါသလား။ 
• မိမိေဒသအတြင္း သြားလုိရာ ေနရာသို ႔ သြားလာႏိုင္ပါသလား။

က်ေနာ္တို႔အားလံုး မိမိႏိုင္ငံတြင္း အခ်ိန္မေရြး ၀င္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ထြက္ခြာခြင့္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာခြင့္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း မည္သည့္ေဒသကိုမဆို အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အျခားေဒသသို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ရွိသည္။ 



1312

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား  
• ျမန္မာႏိုင္ငံက ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳ ထားေသာေၾကာင့္ 

ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ရယူခြင့္မရွိၾက။ တရား၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
ထြက္ခြာခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ မရွိၾကပါ။ 

• ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး တစ္သိန္းေက်ာ္သည္  ရခိုင္ျပည္တြင္းက ေနရပ္စြန္႕ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ား
အတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ စခန္းမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနၾကသည္။ သူတို႔ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိ၊ 
အစားအေသာက္၀ယ္ယူခြင့္မရွိ၊ ေက်ာင္းသြားခြင့္မရွိ။ ေဆး၀ါးကုသခြင့္ပင္မရရွိၾကပါ။ 

• ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွတစ္ခုသြားလာရန္ အထူးခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိရန္လိုသည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ အျပင္သြားဖို႔ ထပ္ဆင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ယူရသည္။ ယင္းခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ခက္ခဲလြန္းၿပီး၊ 
ထိုလုိအပ္ခ်က္သည္ သူတို႔ ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ ေနႏိုင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ 
ေဆးကုသခြင့္အပါအ၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ အလည္သြားခြင့္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသြားခြင့္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သြားလာပါက ဒါဏ္ေငြ ရိုက္ခံရျခင္း၊ 
ေထာင္ဒါဏ္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒါဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ခံက်ရသည္။ 

• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၄၊ ၅၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၁၃ ႏွင့္ ၂၃။

11
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၅။ ပစၥည္းဥစၥာ ပိ ုင္ဆိုင္ခြင့ ္ 

ဆိုလုိသည္မွာ 
သင့္ပိုင္ဆိုင္ေသာအရာကို သင္ကိုယ္တိုင္အသံုးျပဳခြင့္၊ ၎မွ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ 
ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ငွါးရမ္းခြင့္ ၊ လွႈဒါန္းခြင့္ရွိသည္။ အစိုးရက သင့္ပိုင္ဆိုင္မႈကို အသံုးခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိ။ 
သင့္ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္ကိုယ္တိုင္သာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
  

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• မိမိ ဘ၀အေျခအေနကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ ရွိပါသလား။ 
• မိမိ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္က အကာအကြယ္ေပးထားပါသလား။ 
• မိမိအတြက္ ေျမယာ၊ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ လြယ္ကူပါသလား။ 
• မိမိကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ အသိထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ သူပိုင္အိမ္မွ 

ေမာင္းထုတ္ခံရဖူးပါသလား။ 
• မိမိကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ အသိထဲက တစ္ဦးဦး၏ အိမ္ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ 

ဖ်က္ဆီးခံရဖူးပါသလား။ 

သင့္ပိုင္ဆိုင္မႈကို သင္ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိသည္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ေျမကို မည္သူမွ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ သိမ္းပိုင္ခြင့္မရွိ။ 

Photo Credit: Steve Gumaer, PRAD
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အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား   
• ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရေသာေၾကာင့္ ေျမယာႏွင့္ 
ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခံၾကရသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းမရေသာ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ ဥပေဒ (Transfer of Immovable Property Restriction Law) အရ မည္သည့္ 
ႏိုင္ငံျခားသားမွ ေျပာင္းေရႊ႕မရေသာ ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ 
• အစိုးရလံုျခံဳေရးတပ္သားမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို လုယက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
•၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္ခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္ကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ရြာလံုးကို 
မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးသည့္ အျဖစ္မ်ားရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကို ဖယ္၍ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကိုသာ သီးသန္႔ ပစ္မတ္ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ 
စီးပြါးေရးအေဆာက္အအံုမ်ားလည္း မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းခံၾကရသည္။ 
•၂၀၁၂ တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈအၿပီး ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ား ေနထိုင္ရာစခန္းမ်ားသို႔ အဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခံရၿပီး၊ 
ထိုအခ်ိန္ကတည္းက သူတို႔ေနအိမ္သို႔ ျပန္ခြင့္ မရၾကေသးပါ။  
•၂၀၁၂တြင္ ရခိုင္ျပည္တြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ကတည္းက ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
သူတို႔ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ တားျမစ္ခံထားၾကရသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၁၇
 

Photo Credit: Steve Gumaer, PRAD
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၆။ ပညာသင္ၾကားႏိ ုင္ခြင့ ္

ဆိုလိုသည္မွာ 
ကေလးအားလံုး ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိသင့္သည္။ မႈလတန္းအဆင့္ကို 
တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ မိဘမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။ 
အစိုးရေၾကာင့္ လိုသည္ထက္ပိုေသာ ေက်ာင္းစရိတ္ ေပးေဆာင္ရကာ ၀န္ထုတ္ျဖစ္ေစျခင္း 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းမတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ 
မိမိကေလးကို ေပးလိုေသာ ပညာေရးအမ်ိဳးအစားကို မိဘက ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိသင့္သည္။ 
ပညာေရးမွတစ္ဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုျမွင္တင္ျခင္း၊ ဘာသာတရားမ်ားၾကား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားၾကား 
ခင္မင္မႈႏွင့္ နားလည္လက္ခံမႈကို ျမင့္တင္ေပးသင့္သည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳသင့္၊ 
လူတိုင္းနည္းတူ လူမ်ိဳးတိုင္း တန္းတူပညာေရး ရရွိသင့္သည္။ 

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• ရိုဟင္ဂ်ာကေလးအားလံုး ပညာသင္ယူခြင့္ ရွိၾကပါသလား။ 
• ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ားေနေသာ စခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းလံုေလာက္စြာရွိပါသလား။ 
• ရိုဟင္ဂ်ာကေလးငယ္မ်ား အျခားၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ရြာမ်ားသို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ 

ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရွိပါသလား။ 
• တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္း သင္ၾကားခြင့္ ရွိပါသလား။ 

လူတိုင္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာကို အေျခမခံဘဲ လူတိုင္း တန္းတူ 
ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိရမည္။ 
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အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား   
• ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စၿပီး 
ရိုဟင္ဂ်ာကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆိုး၀ါးစြာ ကန္႔သတ္ခံလိုက္ရသည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး၊ ယခင္ကသူတို႔ 
တက္ခဲ့ေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အဆက္ဖ်က္ခံလိုက္ၾကရသည္။ 
• မႈလတန္းၿပီး၍ ဆက္ၿပီးတက္ေရာက္ရေသာ ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းသြားရန္ မိမိရပ္ရြာမွ 
အျခားသို႔ သြားေရာက္ရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း သူတို႔၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကို အစိုးရက 
ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ (အပိုင္း ၄ တြင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္) သူတို႔ 
ပညာေရးကို အဆံုးသတ္ၾကရသည္။ 
• ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြအတြင္း တစ္ခုထဲရွိေသာ တကၠသိုလ္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စၿပီး 
ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား စာအတူသင္ၾကားပါက တစ္ေယက္ႏွင့္တစ္ေယာက္တိုက္ခိုက္ၾကမည့္ 
အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ဆိုကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ပိတ္ပင္လုိက္သည္။ 
• ရိုဟင္ဂ်ာကေလးအမ်ားအျပားသည္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားထံ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိၾကပါ။ 
ထို႔အတြက္ သူတို႔ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္ မရရွိၾက။ သူတုိ႕ မွတ္ပံုတင္စရင္းတြင္ 
နာမည္မထည့္ထားႏိုင္ရျခင္းမွာ (အပိုင္း ၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔)  ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ သူတို႔ကေလးမ်ားကို 
ပစ္မတ္ထား ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အစိုးရ၏ မႈ၀ါဒေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
• ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ အသက္ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္ 
ရိုဟင္ဂ်ာကေလးငယ္အားလံုး၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိၾကပါ။ 
• ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက စစ္ဆင္ေရးတြင္ စစ္တပ္က ေက်ာင္းအမ်ားအျပားကို မီးရႈိ႕ 
ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၂၆။ 
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၇။ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
တန္းတူခြင့ ္ႏွင့ ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
ခုခံကာကြယ္ပိ ုင္ခြင့ ္ 

ဆိုလိုသည္မွာ 
မည္သည့္အေျခေနတြင္မဆို သင့္အား မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္း မျပဳရ။ သင့္ကို 
ဖမ္းဆီးလွ်င္ ဖမ္းသည့္ အစိုးရဌာနက ဖမ္းဆီးသည့္ အေၾကာင္းကို ေျပာျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
သင့္ကိုယ္သင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ တရားရံုး၌ ရင္ဆိုင္လွ်င္လည္း  ေရွ႕ေန 
ေခၚယူခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အမႈကို ဥပေဒအရ လြတ္လပ္ၿပီး၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ 
ဘက္မလိုက္ေသာ တရားရံုးတြင္ ၾကားနာရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ မဆို သင့္ကို 
မေတာ္မတရားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရ။ သင့္ဆႏၵကိုဆန္႔က်င္ၿပီး အတင္းအဓမၼ ျပစ္မႈ၀န္ခံခိုင္းေစျခင္းမျပဳရ။ 
ဥပေဒအရ ျပစ္မႈ ထင္ရွားေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္မခ်င္း သင့္ကို အျပစ္မဲ့သူအျဖစ္သာ 
ယူဆထားရမည္။ တရားစီရင္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သင့္ကိုယ္သင္ 
ခုခံကာကြယ္ရန္ ရထိုက္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားမႈျပဳရမည္။ သင့္ကိုယ္သင္ ခုခံကာကြယ္ခြင့္ 
အၿမဲရွိရမည္။ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ မည္သူ႔ကိုမွ မ်က္ႏွာသာေပး ဆက္ဆံျခင္း မျပဳရ။ 

က်ေနာ္တို႔အားလံုးသည္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ျပစ္မႈတစ္ခု အတြက္ စြပ္စြဲခံရပါက၊ 
သင္၏ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္ကြဲျပားမႈ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ 
ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ မိမိဆင္းသက္လာရာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ 
ေမြးဖြားရာႏွင့္ အျခားေသာ လူမႈအဆင့္အတန္းေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိဘဲ ဥပေဒအရ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ လြတ္လပ္ကာ ဘက္မလိုက္ဘဲ လူတိုင္းကို တန္းတူဆက္ဆံသည့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္တြင္ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ခြင့္ရွိရမည္။ 
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သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• လူေတြအဖမ္းခံရစဥ္ သူတို႔ကို ဖမ္းရသည့္ အေၾကာင္းကို ေျပာျပပါသလား။ 
• အဖမ္းခံရစဥ္ သူတို႔အား ဥပေဒအရ ခုခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိခုိက္ႏွစ္ႏွာမႈမျပဳေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပးပါသလား။
• တရားစီရင္မည့္ ရက္စြဲကို ခ်က္ခ်င္း အသိေပးပါသလား။ 
• ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ရာတြင္ လူတိုင္းကို တန္းတူ ဆက္ဆံပါသလား။ 
• တရားရံုးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလုိက္ေသာ တရားရံုးမ်ား ဟုတ္ပါသလား။

အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား  
• ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္ဆက္ခံရျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းမျပဳဘဲ 

ထိန္းသိမ္းခံၾကရသည္။ 
• ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း စတင္ခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ျပစ္မႈစြဲဆိုခ်က္မရွိဘဲ 

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ထိန္းသိမ္းခံၾကရသည္။ သူတို႔ မိသားစုကို ဆက္သြယ္ခြင့္လည္း ျငင္းပယ္ခံၾကရသည္။ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရသူမ်ားအေၾကာင္းကို ယခုအခ်ိန္ထိ ျပန္မၾကားရေသာေၾကာင့္ 
က်န္ရစ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးမိသားစုမ်ားက သူတို႔ဆံုးသြားၿပီဟု ယူဆက စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္။ 
လြတ္ေျမာက္လာသူ အခ်ိဳ႕ ေျပာျပသည္မွာ သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးထားစဥ္ ဆိုးရြားစြာ ဆက္ဆံခံရၿပီး 
လူမဆန္တဲ့အေျခအေနမွာ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။    

• ဖမ္းဆီးမႈအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရကို 
ေထာက္ခံသူအမ်ားစုမွာ အဖမ္းမခံရဘဲ လြတ္ေနၾကသည္။ ဥပမာ - မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရး 
လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြကို အေရးယူထားျခင္း မရွိေပမဲ့ ဗုဒၶဘာသာကို ေ၀ဖန္သူမ်ားကေတာ့ 
အေရးယူခံရပါသည္။ 

• ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တပ္မေတာ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ္လည္း ျပစ္ဒါဏ္မွ 
လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရန္ အာမခံခ်က္ေပးထားသည္။ သူတို႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ က်ဴးလြန္ေသာ 
ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈမလိုပဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိထားၾကသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ - သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆိုေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း 

၂၀၁၃ ဧၿပီလတြင္ ဘသား၊ ေက်ာ္ခင္၊ ေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ သူ႔သား လွျမင့္တို႔သည္ အစိုးရဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ 
သန္းေခါင္စရင္းအတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ လူထုဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ဖမ္းဆီးခံၾကရသည္။ မွတ္ပံုတင္စရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု မွတ္တမ္းတင္ရန္ခြင့္ မျပဳေသာေၾကာင့္ လူထုက 
ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရ၏ မွတ္ပံုတင္စရင္းေကာက္ခံရန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၾကရသည္။ 

ထိုလူထုေခါင္းေဆာင္ သံုးဦးက ဆႏၵျပပြဲအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု 
စြပ္စြဲခံၾကရသည္။ သူတို႔သံုးဦးသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ၾသဇာရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ အစိုးရက သူတို႔ကို ပစ္မတ္ထားသည္။ 

၂၀၁၅ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရိုင္တရားရံုးက ဘသား၊ ေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ လွျမွင့္ကို 
ျပစ္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ေက်ာ္ခင္ကို ၅ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သိန္းစိန္အစိုးရ၏ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကာင့္ ထိုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အတူ သူတို႔ 
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
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၈။ ႏိ ုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့ ္

ဆိုလိုသည္မွာ 
သင့္တြင္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ ပါ၀င္ 
အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ မတူေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားအျပားရွိရာမွ သင္ႏွစ္သက္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ သင့္မဲျပားကို 
လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသင့္သည္။ အစိုးရက မည္သည့္ အဖြဲ႕ လူမ်ိဳးစုကိုမဆို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးရန္ ႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံရန္ တားျမစ္ခြင့္မရွိ။ 

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ 

ရွိခဲ့ပါသလား။ 
• ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မဲေပးခြင့္ရွိပါသလား။ 
• အမ်ိဳးသားႏွင့္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ထဲက လြတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးသည္ ျပည္သူက 

ေရြးေကာက္ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ပါသလား။  

အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား
• ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ 

၀င္ေရာက္အေရြးခံရန္ တားျမစ္ခံရသည္။ 
• သိန္းစိန္အစိုးရက ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစု ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ယာယီမတ္ပံုတင္ အျဖဴေရာက္ကဒ္ကို 

တရားမ၀င္ေတာ့ေၾကာင္း မတ္လ ၂၀၁၅ တြင္ ေၾကျငာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မဲေပးခြင့္ မရရွိခဲ့ၾကပါ။ ၂၀၁၅ မတိုင္မွီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ထို အျဖဴေရာင္ကဒ္ျဖင့္ 
မဲေပးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 

က်ေနာ္တို႔အားလံုးသည္ မိမိႏိုင္ငံအစိုးရဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္ရွိသည္။ လြတ္လပ္ၿပီး 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ တရားမွ်တေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ပါတီေပါင္းစံုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတဆင့္ မိမိလိုလားေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း 
အစိုးရေနရာအတြက္ ၀င္ေရာင္အေရြးခံ ခြင့္ရွိသည္။ 

Photo Credit: Hong Sar, Mizzima



2120

• အမ်ိဳးသားႏွင့္ တိုင္း၊ျပည္နယ္အဆင့္ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ၂၅% ကို ျမန္မာစစ္တပ္က ေရြးခ်ယ္ 
တင္ေျမာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ မည္သည့္ပါတီအစိုးရပင္ အာဏာရလာပါေစ ၎က အေရးႀကီးသည့္ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္။ ဒုတိယသမၼတ ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကိုလည္း စစ္တပ္က 
ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ 

• ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုးပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ 
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ကိုင္စြဲသည့္ 
သားႏွစ္ဦးရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္တပ္က ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ သူ 
သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရပါ။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၂၁။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ - ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို 
ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း 
ဒီမိုကေရစီရရွိရန္ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္ဟု 
ခ်ီးမႊမ္းၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း 
လြတ္လပ္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကဲ့သို႔ေသာ  အေရးႀကီးသည့္ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး၊ 
လြတ္ေတာ္၏ ၂၅% ကိုလည္းဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ခြင့္ ဆံုးရံႈးၾကရသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရစဥ္ကတည္းက 
ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား မဲေပးခြင့္ 

၊ ေရြးေကာက္ခံခြင့္ ရွိခဲ့ေပမဲ့လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူတို႔၏ မဲေပးခြင့္ႏွင့္ 
လြတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။ 

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ျဖစ္သည့္ အျဖဴေရာက္ကဒ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား မဲေပးခြင့္ ဆံုးရႈံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရိုဟင္ဂ်ာ 
ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သူတို႔ မိဘမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေမႊးဖြားခဲ့ေၾကာင္း 
သက္ေသမျပႏိုင္ဟုဆိုကာ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ခြင့္ ပယ္ခ်ခံရသည္။ 
ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ 
ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္  ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ 
လြတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ၿပီးသား ရိုဟင္ဂ်ာအမတ္သံုးဦးလည္း ေရြးေကာက္ပြဲသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 
မညီဟုဆိုကာ ထုတ္ဖယ္ခံခဲ့ရသည္။ လြတ္ေတာ္အသြင္း အနည္းငယ္သာရွိေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏အသံ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား လြတ္ေတာ္မွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားရံုသာမက 
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္ေတာ္တြင္ မြတ္ဆလင္ လြတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးမွ်မပါ၀င္ပါ။ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ႏွစ္ရပ္စလံုး မြတ္ဆလင္ဘာသာ 
ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မထည့္သြင္းခဲ့ၾကပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလည္း 
မြတ္ဆလင္ေရြးေကာက္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဟန္႔တားခဲ့သည္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ 
မြတ္ဆလင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလဲ အမတ္ ေနရာတစ္ေနရာစမွ် မရခဲ့ၾကပါ။ လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု 
စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မြတ္ဆလင္ဘာသာ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ္လည္း 
ယခုလိုျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနသည္ မယံုႏိုင္စရာျဖစ္သည္။

Photo Credit: Hong Sar, Mizzima

Photo Credit: DVB
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၉။ လက္ထပ္ထိန္းျမွားခြင့ ္ႏွင့ ္ 
မိသားစုဘ၀ပိုင္ဆိုင္ခြင့ ္ 

ဆိုလိုသည္မွာ 
လူတိုင္း ကိုလက္ထပ္လိုသည့္သူကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသလို၊ လံုး၀ လက္မထပ္ဘဲလဲ ေနခြင့္ရွိသည္။ 
လက္ထပ္မည့္ ခင္ပြန္းႏွင့္ ဇနီး၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵအရသာ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 
အိမ္ေထာင္ရွင္ကသာ ကေလးမည္မွ်ယူမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကေလးမယူလိုပါကလည္း 
သူတို႔ကသာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။ 

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ သူတို႔ လက္ထပ္လိုသူကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိပါသလား။ သင့္ 

လက္ထပ္ထိန္းျမွားမႈကို အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳေပးပါသလား။ 
• ကေလးေမြးဖြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားပါသလား။ 
• ကေလးႏွစ္ေယာက္ထက္ေက်ာ္၍ ယူမိေသာေၾကာင့္ သင္ အက်ဥ္းခ်ခံရဖူးပါသလား။ 

ဒါဏ္ရိုက္ခံရဖူးပါသလား။ 

အသက္အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတိုင္းသည္ လက္ထပ္ ထိန္းျမွားခြင့္ႏွင့္ 
မိသားစုတည္ေထာင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤအခြင့္အေရးသည္ လူတိုင္း အတြက္ျဖစ္ၿပီး၊  လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ 
ကိုးကြယ္ရာဘာသာျဖင့္ ကန္႔သတ္၍ မရႏိုင္ပါ။ အိမ္ေထာင္ဖက္ ခင္ပြန္းႏွင့္ ဇနီးႏွစ္ေယာက္စလံုး အိမ္ေထာင္ျပဳစဥ္ႏွင့္ 
ျပန္လည္ကြဲသြားခ်ိန္အထိ အခြင့္အေရးတန္းတူရွိသင့္သည္။ 
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အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား 
• ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လက္ထပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရသည္။ 

ထိုခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာျမွင့္ႏိုင္ၿပီး လာဘ္ေၾကးေပးရသည္။ ထို႔ျပင္ 
လက္ထပ္မည့္ အမ်ိဳးသမီးကို လက္ထပ္မည့္အခ်ိန္ ကိုယ္၀န္ရွိမရွိကိုလည္း အေသးစိတ္ 
စစ္ေဆးျခင္းခံရသည္။ 

• ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ထက္ ပိုမယူရန္ ကန္႔သတ္ ထားျခင္းခံရသည္။ 
ထိုကန္႔သတ္ခ်က္ကို လက္ထပ္ရန္ ထုတ္ေပးသည့္  ခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ႏွစ္ေယာက္ထက္ပိုယူမိပါက ဒါဏ္ေငြ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒါဏ္ 
က်ခံရသည္။ ယင္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးမ်ားကို တရား၀င္ 
မွတ္ပံုမတင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မလံုျခံဳေသာနည္းျဖင့္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းစသည့္ 
အက်ိဳးဆက္မ်ား ထြက္ေပၚလာ ရသည္။ 

• တရား၀င္ လက္ထပ္ထားျခင္းမရွိေသာ မိဘမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ကေလးမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ရွိနင့္ၿပီးေသာ မိသားစုအတြင္း ထပ္ေမြးလာေသာ 
ကေလးမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရ။ ထိုကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ အစိုးရ၏ အျခားအကူအညီႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆံုးရံႈးၾကရသည္။ 
သူတို႔ ခရီးသြားလာခြင့္ လက္မွတ္လည္း ရယူခြင့္မရွိေတာ့ဘဲ ေနာက္ပိုင္း လက္ထပ္ခြင့္ႏွင့္ 
ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လည္း ဆံုးရံႈးၾကရသည္။ သူတို႔ မတရား အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းခံၾကရသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၁၆ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၂၅။ 
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၁၀။ က်ား၊မ တန္းတူခြင့ ္

ဆိုလုိသည္မွာ 
ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားကို တန္းတူ ဆက္ဆံရမည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း လူမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတာ၀န္ကို တန္းတူ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
သူတို႔ လက္ထပ္လိုသူႏွင့္ လက္ထပ္ခြင့္ရွိသလို၊ လက္မထပ္ပဲလည္း ေနခြင့္ရွိသည္။ 
ကေလးဘယ္ႏွစ္ေယာက္ယူမည္ကိုလည္း သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။ 

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• ျမန္မာျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရးရာထူးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ရယူခြင့္ရွိပါသလား။ 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လက္ထပ္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္၍ တင္းၾကပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား ရွိပါသလား။ 

ရယူႏိုင္သည့္ ကေလးအေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ထားမႈရွိသလား။ 
• လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားမွ်တမႈ ရရွိၾကပါသလား။ သူတို႔ကို 

ကူညီပံ့ပိုးမႈ ရွိသလား။ 

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို တန္းတူခံစားခြင့္ ရွိသည္။ ဥပေဒအရ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖိႏွိပ္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးကို ရုတ္ေလွ်ာ့သြားေအာင္ 
မလုပ္ရ။ 
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အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား 
• ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ တစ္ခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေရးရာထူးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ရယူခြင့္မရွိပါ။ “ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ 
တာ၀န္ေပးရာတြင္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုပါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္
မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ သာသနာ၊ အမ်ိဳးသား၊ 
အမ်ိဳးသမီးကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကို ခြဲျခားမႈမျပဳရ။ သို႔ရာတြင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ ရာထူးတာ၀န္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကို ဤပုဒ္မအရ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရ။”(အခန္း ၈၊ အပိုဒ္ ၃၅၂) 

• ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကို တိုက္ခိုက္စဥ္  ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီး အမ်ားအျပား 
ျမန္မာစစ္သားမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးတပ္သားမ်ား၏ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း ခံက်ရသည္။ အဓမၼျပဳက်င့္သူမ်ား 
အေရးယူခံရျခင္းမရွိဘဲ၊ ထိုသို႔ အုပ္စုလုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း မၾကာခဏျဖစ္ေနျခင္းသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား ထြက္ခြာသြားရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
မႈ၀ါဒ တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

• ၂၀၁၆ မတ္လအခ်ိန္ထိ လင္မယားၾကား အလိုမတူလိင္ဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ မုဒိမ္းမႈကို 
တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားဆဲျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၂ ႏွင့္ ၁၆။ 
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• မိမိအခြင့္အေရးအေၾကာင္းေလ့လာႏုိင္သည္။
• လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းေတြကုိ လိုက္နာက်င့္သုံးမည္။ တစ္ျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ 

မခ်ိဳးေဖာက္ေအာင္ေနႏိုင္သည္။
• ကုိယ့္မိသားစု၀င္ႏွင့္ အသိမိတ္ေဆြမ်ားကုိ သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကုိ 

ေျပာျပႏိုင္သည္။ 
• အိမ္နီးျခင္းမိတ္ေဆြမ်ားကုိဖိတ္ၿပီး ျမန္မာျပည္က လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း၊ 

အထူးသျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနကုိ ေဆြးေႏြး ေျပာျပႏိုင္သည္။  
• မည္သူ႔လြမ္းမိုးမႈမွ မရွိဘဲ လြတ္လပ္တဲ့ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္းေလ့

လာႏုိင္သည္။ ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္သည္။ 
• ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ဆက္သြယ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ 

အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္
မႈမ်ားကုိ ရႈံ႕ခ်ႏိုင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းေထာက္ေတြကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး 
မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအေၾကာင္းမ်ားကုိ 
ေရးသား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ 

• ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ စုံစမ္းဆက္သြယ္ၿပီး၊ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား အေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း 
အသိေပးႏိုင္သည္။ 

မိမိ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ။ 
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ထို႔ျပင္ ေအာက္ပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွလည္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူႏိုင္ပါသည္ 

• ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီးရံုးအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ -http://www.
ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/MMIndex.aspx

• ယူေကႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာအေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (http://
burmacampaign.org.uk/) 

• လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (hrf.org)
• ယူေကႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕အစည္း http://brouk.org.uk/
• Fortify Rights: http://www.fortifyrights.org/
• International State Crime initiative at the Queen Mary University of 

London: http://statecrime.org/state-crime-research/states/burma/

သင့္ဘ၀ႏွင့ ္ လြတ္လပ္မႈအတြက္ သာမက သင့္မိသားစုအတြက္လည္း 
လူ႔အခြင့ ္အေရးဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈသည္ 
ျဖစ္လာႏိုင္ေသာအရာျဖစ္သည္။  လူ႔အခြင့ ္အေရးအတြက္ 
တိုက္ပြ ဲ၀င္ျခင္းဆိုသည္မွာ သင့္ဘ၀အတြက္ တိုက္ပြ ဲပဲဆုိတာ အၿမဲမွတ္ထားပါေလ။ 
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့ ္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းသည္ လူ႕အခြင့္အေရးသမိုင္းမွာ 
မွတ္သားေလာက္ရတဲ႔စာတမ္းျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝး က်င္းပတဲ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ 
ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာ အတည္ျပဳခဲ႔ပါသည္။ ဒီစာတမ္းက လူသားတိုင္းကို ကာကြယ္ေပးရမယ့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးေတြကို 
ပထမဦးဆံုး ထုတ္ျပန္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါသည္။ 

အပိုဒ္ ၁
လူတိုင္းသည္ တူညီ လြတ္လပ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တူညီလြတ္လပ္ေသာ အခြင့္အေရး မ်ားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ ေမြးဖြားလာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔၌ ပိုင္းျခား ေ၀ဖန္တတ္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္ က်င့္၀တ္ သိတတ္ေသာ 
စိတ္တို႔ရွိၾက၍ ထိုသူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထား၍ ဆက္ဆံက်င့္သံုး၏။ 
အပိုဒ္ ၂ 
လူတိုင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရး အားလံုး၊ 
လြတ္လပ္ခြင့္အားလံုးတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ လူမ်ိဳးႏြယ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
က်ား၊ မ၊ သဘာ၀အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကားအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
ႏိုင္ငံေရးယူဆခ်က္ ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားယူဆခ်က္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆိုင္ေသာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ 
လူမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဇစ္ျမစ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းဥစၥာ ဂုဏ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးရိုးဇာတိအားျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ အျခား အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ခြဲျခားျခင္း မရွိေစရ။ ထို႔ျပင္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ေနထုိင္ရာ 
ႏိုင္ငံ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ နယ္ေျမေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ စီရင္ ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္ အခ်င္းခ်င္း 
ဆိုင္ရာျဖစ္ေစ၊ အဆင့္အတန္း တစ္ခုခုကို အေျချပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသနယ္ေျမတစ္ခုသည္ အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည့္ နယ္ေျမ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကုလသမဂၢ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားရသည့္ နယ္ေျမ၊ 
သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာတို႔ တစိတ္တေဒသေလာက္သာ ရရွိသည့္ နယ္ေျမစသျဖင့္ 
ယင္းသို႔ေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းကို အေထာက္အထားျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားျခင္း 
လံုး၀မရွိရ။ 

အပိုဒ္ ၃ 
လူတိုင္း၌ အသက္ရွင္ရန္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ခြင့္ ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၄ 
မည္သူကိုမွ် ေက်းကြ်န္အျဖစ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အေစအပါးအျဖစ္၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ေစခုိင္းျခင္း မျပဳရ၊ လူကို 
ေက်းကြ်န္သဖြယ္ အဓမၼေစခုိင္းျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳျခင္းႏွင့္ ထုိသေဘာ သက္ေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းလူသမွ်ကို 
ပိတ္ပင္ တားျမစ္ရမည္။ 
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အပိုဒ္ ၅
မည္သူကိုမွ် ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ ဆက္ဆံမႈ 
မျပဳရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မျပဳရ။ 

အပိုဒ္ ၆ 
လူတိုင္းတြင္ ဥပေဒအရာ၌ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး အျဖစ္ျဖင့္ အရာခပ္သိမ္းတြင္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းကို ခံယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၇ 
လူအားလံုးတို႔သည္ ဥပေဒအရာ၌ တူညီၾကသည့္အျပင္၊ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို ျခားနားျခင္း မခံရေစဘဲ 
တူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤ ေၾကျငာစာတမ္းပါ သေဘာတရားမ်ားကို ဖီဆန္၍ ခြဲျခားျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ 
ထိုသုိ႔ခြဲျခားျခင္းကို လံႈေဆာ္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ကင္းလြတ္ေစရန္ အကာအကြယ္ကို တူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၈ 
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား ဥပေဒ ေသာ္လည္းေကာင္း လူတိုင္းအတြက္ ေပးထားသည့္ 
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ခ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရလွ်င္ ထိုသုိ႔ ခ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္ဆီးေသာ ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာခ်က္အတြက္ ထိုသူတို႔သည္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တရားရံုးတြင္ ထိေရာက္စြာ 
သက္သာခြင့္ရႏိုင္ေစရမည္။ 

အပိုဒ္ ၉
မည္သူမွ် ဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ႏွင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ မခံေစရ။ 

အပိုဒ္ ၁၀ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈေၾကာင့္ တရားစြဲ 
ဆိုစီရင္ဆံုးျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားရံုးေတာ္၏ လူအမ်ား 
ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မွ်တစြာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို တူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၁၁ 
(၁) လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ ဥပေဒအတိုင္းစစ္ေဆး၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရသည့္ အခ်ိန္အထိ 
ျပစ္မႈႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသူတိုင္းသည္ အျပစ္မဲ့သူဟူ၍ ယူဆျခင္းခံထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ထိုအမႈကို 
ၾကားနာစစ္ေဆးရာ၀ယ္ စြပ္စြဲခံရသည့္ ျပစ္မႈအတြက္ ခုခံေခ်ပႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထုိသူအား 
ေပးၿပီး ျဖစ္ေစရမည္။ 
(၂) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ႏိုင္ငံဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈမေျမာက္ေသာ 
လုပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ မ်ပ္ကြက္မႈအရ စြဲဆိုျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။ ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္စဥ္အခါက ထိုက္သင့္ေစႏိုင္ေသာ 
အျပစ္ဒဏ္ထက္ ပိုမိုႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ကို ထိုက္သင့္ျခင္းမရွိေစရ။ 

အပိုဒ္ ၁၂ 
မည္သူမွ် မိမိသေဘာအတိုင္း ေအးခ်မ္းလြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိသားစုကို 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ေနအိမ္ အသိုက္အ၀န္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေပးစာယူကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မခံေစရ။ ထို႔ျပင္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း အထက္ပါအတိုင္း 
ပုတ္ခတ္ျခင္း မခံေစရ။ လူတိုင္းတြင္ ထိုသို႔ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းမွ ေသာ္လည္းေကာာင္း ပုတ္ခတ္ျခင္းမွ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒအရ ကာကြယ္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၁၃
(၁) လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ခြင့္၊ ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
(၂) လူတိုင္းတြင္ မိမိေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္မွ လည္းေကာင္း၊ အျခားတိုင္းျပည္မွလည္းေကာင္း ထြက္ခြာ 
သြားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္၊ မိမိ၏ တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာ ပိုင္ခြင့္လည္းရွိသည္။ 
အပိုဒ္ ၁၄ 
(၁) လူတိုင္းသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရျခင္းမွ လြတ္ကင္းရန္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ား၌ ေအးခ်မ္းစြာ 
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(၂) ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
သေဘာတရားမႈမ်ားကို ဖီဆန္ေသာ အမႈမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမွန္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပစ္မႈေၾကာင့္ 
တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသည့္ အမႈအခင္းမ်ားတြင္ အထက္ပါ အခြင့္အေရးကို အသံုးမျပဳႏိုင္ေစရ။ 

အပိုဒ္ ၁၅
(၁) လူတိုင္းသည္၊ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခြင့္ရွိသည္။ 
(၂) ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ် မိမိ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို စြန္႕လြတ္ျခင္း မခံေစရ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကိုလည္း ျငင္းပယ္ျခင္း မခံေစရ။

အပိုဒ္ ၁၆ 
(၁) အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမတို႔တြင္ လူမ်ိဳးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို 
ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္သည့္ သာသာကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ 
ထိမ္းျမားႏိုင္ခြင့္ ႏွင့္ မိသားစုထူေထာင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမ တို႔သည္ လင္မယားအျဖစ္ 
ေပါင္းသင္းေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ ကြာရွင္းၾကသည့္ 
အခါ၌လည္းေကာင္း၊ လက္ထပ္ ေပါင္းသင္း အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ တူညီသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ရရွိထိုက္သည္။ 
(၂) သတို႔သား ႏွင့္ သတို႔သမီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵရွိမွသာလွ်င္ ထိမ္းျမားျခင္းကို ျပဳရမည္။ 
(၃) မိသားစု တစ္ခုသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ သဘာ၀က်ေသာ အေျခခံအဖြဲ႕တစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ ထိုမိသားစုသည္ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ခံယူခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၁၇ 
လူတိုင္းတြင္ မိမိတစ္ဦးခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာ တို႔ကို 
ပိုင္ဆိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိရမည္။ ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္၊ မည္သူမွ် မိမိ၏ ပစၥည္းဥစၥပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို စြန္႕လြတ္ျခင္း 
မခံေစရ။ 

အပိုဒ္ ၁၈ 
လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ၾကံဆႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သက္၀င္ 
ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အေရးႏွင့္ မိမိကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာကို သို႔တည္းမဟုတ္ သက္၀င္ယံုၾကည္ခ်က္ကို 
လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္ ပါ၀င္သည့္အျပင္ မိမိတစ္ေယာက္ခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ 
ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဟုတ္ဘဲ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ 
ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာကို သို႔တည္းမဟုတ္ သက္၀င္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ သင္ျပႏိုင္ခြင့္၊ က်င့္သံုးႏိုင္ခြင့္၊ 
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ေဆာက္တည္ႏိုင္ခြင့္တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ 

အပိုဒ္ ၁၉ 
လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ ယူဆႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟ ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ား၌ 
အေႏွာင့္အယွက္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင့္ ပါ၀င္သည့္အျပင္၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္ 
မလိုဘဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို တနည္းနည္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ရွာယူဆည္းပူးႏိုင္ခြင့္၊ 
လက္ခံႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေ၀ငွျဖန္႔ခ်ီခြင့္တို႕လည္း ပါ၀င္သည္။ 

အပိုဒ္ ၂၀ 
(၁) လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းစြာ စုေ၀ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ တို႔ရွိသည္။ 
(၂) မည္သူကိုမွ် အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသို႔ ၀င္ေစရန္ အတင္းအက်ပ္မျပဳရ။ 

အပိုဒ္ ၂၁ 
(၁) လူတိုင္းတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။ 
(၂) လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕၌ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ တူညီသည့္ အခြင့္အေရး ရွိသည္။ 
(၃) ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ဆႏၵသည္ အုပ္ခ်ဳပ္အာဏာ၏ အေျခခံျဖစ္ရမည္၊ အဆိုပါ ဆႏၵကို အခ်ိန္ကာလ ပိုင္းျခားလ်က္ 
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စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားေစရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း လူတိုင္းအညီအမွ် ဆႏၵမဲ ေပးႏိုင္ခြင့္ 
ရွိရမည့္အျပင္၊ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အလားတူ လြတ္လပ္ေသာ မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ 
က်င္းပရမည္။ 

အပိုဒ္ ၂၂ 
လူတိုင္းတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအေနႏွင့္ လူမႈေရးလံုျခံဳခြင့္ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္ 
ႏိုင္ငံေရးႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ 
လည္းေကာင္း၊ သယံဇာတအင္အားႏွင့္ လည္းေကာင္း ထိုလူ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စရိုက္လကၡဏာ လြတ္လပ္စြာ 
တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၃ 
(၁) လူတိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ အသက္ေမြးမႈ အလုပ္အကိုင္ကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ရန္ 
လည္းေကာင္း၊ တရားမွ်တ၍ လုပ္ေပ်ာ္ေသာ အလုပ္ခြင္၏ အေျခအေနကို ရရွိရန္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ 
ျဖစ္ရျခင္းမွ အကာအကြယ္ ရရွိရန္ လည္းေကာင္း အခြင့္အေရးရွိသည္။ 
(၂) လူတိုင္းတြင္ ခြဲျခားျခင္းမခံရေစဘဲ၊ တူညီေသာ အလုပ္အတြက္ တူညီေသာ အခေၾကးေငြ ရႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
(၃) အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ လူတိုင္းတြင္၊ မိမိႏွင့္ မိမိ၏ မိသားစုအတြက္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ညီေအာင္ 
ေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္ရန္၊ စိတ္ခ်ေလာက္သည့္ျပင္၊ တရားမွ်တ၍ လုပ္ေပ်ာ္သည့္ လစာေၾကးေငြ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
လိုအပ္ခဲ့လွ်င္အျခား နည္းလမ္းမ်ားမွ လူမႈေရး အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ထပ္မံ၍ ရႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
(၄) လူတိုင္းတြင္ မိမိအက်ိဳး ခံစားခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ အလုပ္သမား အစည္းအရံုးမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၄ 
လူတိုင္းတြင္ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္စြာ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ အျပင္၊ လစာႏွင့္တကြ 
အခါကာလအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္အားလပ္ရက္မ်ားပါ၀င္သည့္ အနားယူခြင့္ႏွင့္ အားလပ္ခြင့္ 
ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၅ 
(၁) လူတိုင္းတြင္ မိမိႏွင့္တကြ မိမိ၏ မိသားစု က်န္းမာေရးႏွင့္ တကြ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ေအးခ်မ္းစြာ 
ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစာအဟာရ၊ အ၀တ္အထည္ ေနအိမ္၊ ေဆး၀ါး အကူအညီႏွင့္ လုိအပ္သည့္ လူမႈ 
အေထာက္အပံ့မ်ား  ပါ၀င္ေသာ သင့္ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ လူမႈ အဆင့္အတန္းကို ရယူခံစားခြင့္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ 
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မက်န္းမမာျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္အဂၤါ မစြမ္း 
မသန္ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မုဆိုးမျဖစ္ေသာအခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္အရြယ္အိုမင္းေသာ 
အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္က မတတ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၀မ္းစာ ရွာမွီးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း 
မရွိေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အခြင့္အေရးရွိသည္။ 
(၂) သားသည္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကူအညီေပးျခင္းကို ရခြင့္ရွိသည္။ 
ဥပေဒအရ ထိမ္းျမားျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေမြးဖြားေသာ ကေလးအားလံုးသည္ တူညီေသာ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ရယူ ခံစားၾကရမည္။ 

အပိုဒ္ ၂၆ 
(၁) လူတိုင္းသည္ ပညာသင္ ယူႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အနည္းဆံုးမႈလတန္းႏွင့္ အေျခခံ အဆင့္အတန္းမ်ားတြင္ 
ပညာသင္ၾကားေရးသည္ အခမဲ့ျဖစ္ရမည္။ မႈလတန္းသည္ မသင္မေနရ ပညာျဖစ္ရမည္။ စက္မႈလက္မႈပညာႏွင့္ 
အသက္ေမြးမႈပညာမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္ၾကားရယူႏိုင္ေစရမည္။ ထို႔ျပင္ အထက္တန္းပညာအတြက္ 
အရည္အခ်င္းကို အေျခခံျပဳ၍ တူညီေသာ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။ 
(၂) ပညာသင္ၾကားေရးကို လူသားတို႔၏ စရိုက္လကၡဏာအျပည့္အ၀တိုးတက္မႈ အျပင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ ရိုေသ ေလးစားမႈတို႔ကို ရွင္သန္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကားေစရမည္။ 
ပညာသင္ၾကားေရးသည္ ႏိုင္ငံ အားလံုးတို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ 
ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ၊ သည္ခံမႈႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈတို႔ကို 
အားေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႔ငွါ၊ ကုလသမဂၢ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း 
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ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အားေပးရမည္။ 
(၃) မိဘတို႔တြင္၊ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ား သင္ယူရမည့္ ပညာ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ လက္ဦး 
အခြင့္အေရးရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၇ 
(၁) လူတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ေလာက၌ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ သုခုမပညာရပ္ 
မ်ားကို လြတ္လပ္စြာလိုက္စား ေမႊ႕ေလ်ာ္ႏိုင္ခြင့္၊ သိပၸံ ပညထြန္းကားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိုပညာ၏ အက်ိဳး အာနိသင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ခံစားသံုးစြဲႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 
(၂) လူတိုင္းတြင္ သိပၸံမွ ျဖစ္ေစ၊ စာေပမွျဖစ္ေစ၊ သုခုမွပညာမွ ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ၾကံစည္ဖန္တီးမႈမွ 
ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ ဂုဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ခံစားရယူႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးအတြက္ ကာကြယ္မႈကို ရရွိရန္ 
အခြင့္အေရး ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၈ 
လူတိုင္းသည္ ဤေၾကညာ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အစံု 
ရယူႏိုင္ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး အေျခအေနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနတို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို 
ခံစားႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၉ 
(၁) မိမိ၏ စရိုက္လကၡဏာ လြတ္လပ္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လူ႔အသိုက္အ၀န္း အတြက္လူတိုင္း၌ 
တာ၀န္ရွိသည္။ 
(၂) မိမိ၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ လူတိုင္းသည္၊ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ရိုေသေလးစားေစရန္ အလုိ႔ငွာ လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးေသာ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကိုယ္က်င့္တရားအျပင္၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြား 
ျဖစ္ထြန္းေရးတို႔အတြက္၊ တရားမွ်တစြာက်င့္ေဆာင္ရန္ အလုိ႔ငွာ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒက ျပဌာန္းထားသည့္ 
ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ကန္႔သတ္ျခင္းခံရမည္။ 
(၃) အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို မည္သည့္ အမႈကိစၥတြင္မွ် ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လည္းေကာင္း၊ အေျခခံမႈမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္၍ မသံုးစြဲရ။ 

အပိုဒ္ ၃၀ 
ဤေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးႏွင့္တကြ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းတို႔ကို ရည္ရြယ္၍၊ ႏိုင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္စု အတြက္ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အခြင့္ရွိသည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္ရွိသည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း အဓိပၸါယ္ 
ပိုင္းျခားေကာက္ယူျခင္း မရွိေစရ။ 
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မိမိတို ႔အေၾကာင္း 

လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (Human Rights Foundation) သည္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ျမွင့္တင္ရန္ 

ကမၻာ့တစ္၀န္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဘက္မလိုက္ အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သ
ည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ လြတ္လပ္မႈကို 

ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာေ
နရာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္မႈအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနမႈကို ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ 

အားေပးကူညီသည္။ 

ယူေကႏိုင္ငံ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (Burma Campaign UK)  သည္ 
ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕မ်ားထဲမွ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး၊ 

၎ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္လာရန္အတြက္ မိမိတို႔အဖြဲ႕၏ ေဆာ္ၾသလႈံ႕ေဆာ္မႈ 
မ်ားအေထာက္အကူျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ 
ေတာတြင္းပုန္းေရွာင္ေနရေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားထံ ႏိုင္ငံတကာ 

အေထာက္အပံ့မ်ားေရာက္ရွိေစရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးပိုမို ရရွိလာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားကို 
ေဆာ္ၾသတိုက္တြန္းသည္။ ျမန္မာျပည္အေရးကို ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ 
ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကမၻာတစ္၀န္းလႈပ္ရွားမႈကို 

ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့အရပ္ရပ္ရွိ လြတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္အေရးအတြက္ သြားေရာ
က္ထြက္ဆြဲတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 



PB34

သင့္တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မည္သူမွ 
သင့္ကို ႏွစ္နာေအာင္လုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ျပစ္ဒဏ္ေပးခြင့္၊ ႏွိပ္စက္ခြင့္၊ ဖိႏွိပ္ခြင့္ႏွင့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခြင့္မရွိပါ။ စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က သင့္ေနအိမ္မွ 
ေမာင္းထုတ္ခြင့္မရွိ၊ သင့္ကို ညွဥ္းပန္းခြင့္၊ ရိုက္ႏွက္ခြင့္၊ အဓမၼျပဳက်င့္ခြင့္၊ 
သတ္ျဖတ္ခြင့္မရွိပါ။ 

သင့္တြင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ရွိသည္။ သင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ 
ဥစၥာပစၥည္းကို အစိုးရ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) စစ္တပ္က သိမ္းပိုင္ခြင့္ မရွိ၊ 
မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခြင့္မရိွ။ သင့္ အိမ္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ရရွိခြင့္ကို တားဆီးပိုင္ခြင့္မရွိ။ သင့္ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္း ႀကိဳ ပို႔ခြင့္ရွိၿပီး၊ 
ေဆးရံုသြားဖို႔လုိအပ္ပါက သြားႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 

သင္သည္ သင့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုႏိုင္သည္။ 
ေရးသား ထုတ္ေ၀ ႏိုင္သည္။ အစိုးရကို ေ၀ဖန္ျခင္း၊ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ပါ၀င္ျခင္းသည္ ျပစ္မႈမဟုတ္ပါ။ 

ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္သင့္။ သင္ ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ 
စဲြဆိုခံရပါက တရားမွ်တၿပီး ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေသာ တရားစီရင္မႈတြင္ 
စီရင္ခြင့္ရွိသည္။

သင္သည္ သင္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာကို ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသလို၊ 
ဘာသာမဲ့အျဖစ္ေနရန္လည္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိသည္။ သင့္ 
ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ရွိသလို၊ သင့္လူမ်ိဳးဆိုင္ရာ 
ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းေတြကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရွိသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တန္းတူျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ ခြဲျခား၍ 
မဆက္ဆံသင့္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သင္ေထာက္ခံသူကိုသာ မဲေပးခြင့္ရွိသလို၊ ေရြးေကာက္ခံ 
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေလွ်ာက္တင္ႏိုင္သည္။ 

သင္သည္ လြတ္လပ္ေသာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ 
က်င့္၀တ္တရားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀တြင္ 
ေနႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခြင့္ရွိသည္။


