သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္း
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အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမွနတ
္ ရား ရွာေဖြရာတြင္ စိနေ
္ ခၚမႈမ်ား
ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)ႏွင့္
အာရွတရားမွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႕ (Asia Justice and Rights - AJAR) တို႔မွ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားက က်ဴးလြနသ
္ ည့္ အၾကမ္းဖက္မခ
ႈ စ
ံ ားရသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာ အားေပးျခင္းႏွင့္ စြမး္ ရည္
ျမႇငတ
့္ င္ျခင္းျဖစ္ေစေသာ လုပ
ု င
္ န္းမ်ားအား ထိေတြ႕လုုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ရရွိလာေသာအဓိက ေတြ႕ရွိ
ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ၊ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ က်ား-မေရးရာကို အေျခခံ
ေသာ ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဥပေဒႏွင့္ တရားေရးစနစ္မ်ား၏ လစ္ဟာမႈမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္
အာဏာပိင
ု အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပးအေရးယူခရ
ံ မႈ လံးု ၀နီးပါးမရွပ
ိ ဲ က်ား-မ ကြျဲ ပားမႈ
အေပၚ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားကို ကင္းလြတခ
္ င
ြ မ
့္ ်ားျဖင့္ က်ဴးလြနရ
္ န္ ခြငျ့္ ပဳထားေနသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏု၀
ိ င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အာဏာရလာခဲ့သည့္ စစ္အုပ္စုမ်ားသည္ က်ား-မ
မတူကြဲျပားမွႈအေပၚအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႏွင့္ စံနစ္တက်
အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရအျဖစ္ ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း
တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အသြင္အျပင္ကို စစ္တပ္က တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္
လ်က္ပင္ ရွိခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ စစ္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ စစ္တပ္
အေျချပဳမႈ ျမင့္မားလာျခင္းနွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကို က်င္သ
့ းုံ ျခင္း အပါအ၀င္
စစ္တပ္က က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္႔ ခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားအား က်ဴးလြနျ္ ခင္းျဖင့္ တိုငး္ ရင္းသား လူမႈ
အသိုင္းအ၀ိုင္းအား အရွက္ရေစျခင္းနွင့္ ပ်က္စီးေစျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရေ
ိွ နခဲ့
ေၾကာင္းကို အရပ္ဖက္ လူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက ဆက္လက္ၿပီး အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ား
ရရွိခဲ့ၾကသည္။1 အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)သည္ မုုဒိန္းျပဳက်င့္ျခင္းအား "စစ္ႏွင့္
စစ္၏ လက္နက္သဖြယ"္ 2 အျဖစ္ အသံးု ျပဳျခင္းကို ႀကိမဖ
္ န္မ်ားစြာပင္ ျပစ္တင္ရတ
ႈ ခ
္ ်ခဲၿ့ ပီး အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္
အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္ ၉၂ ခုကို မွတ္တမ္း ရရွိခဲ့ၾကသည္။3 ဒီမိုကေရစီလိုလား
ေသာ အစိုးရ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ လူအမ်ားအျပားက
ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမင့္မားစြာ ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အေျခအေနတစ္စံုလံုး မည္သို႔ျဖစ္လာမည္ကို ခန္႔မွန္းရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္း
ေနခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုင
ိ င
္ )ံ က ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ အာဏာပိင
ု ္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္သည့္ ျဖစ္ရပ္ ၁၅ ခု ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
အေစာပိုင္းတြင္ ျဖစ္ရပ္ ၃ ခုုကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။4 ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အတားအဆီး
မ်ားႏွင့္ လံၿု ခံဳေရးအရ စိးု ရိမေ
္ ၾကာက္ရ႕ံြ ေနရမႈမ်ားက အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုကုိ ထုတ
ု ေ
္ ဖာ္ေျပာဆိရ
ု န္
အတားအဆီးမ်ား ရွိေနဆဲတြင္ပင္ ရရွိလာေသာ ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားက အညႊနး္ အျဖစ္
ဆက္လက္ရေ
ိွ နသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တိင
ု း္ ရင္းသား ေနရာမ်ားတြင္ လတ္တေလာ စစ္ေရးထိးု စစ္မ်ား
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အရွိန္ျမင့္လာျခင္းသည္ ယင္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္မားေစၿပီး အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေစာပိုင္း
ရရွိေသာ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားသည္ တူညီေသာပံုစံမ်ား ဆက္လက္ရွိေနပံု ရွိေနသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုင
ိ င
္ )ံ ၏ မွတတ
္ မ္းမ်ားက ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ လက္တစ္ဆတ
ု စ
္ ာမွ်သာလွ်င္ တရားစီရင္ေရး
ဆိုင္ရာ တုုန္႔ျပန္မႈကို ရရွိသည္ကို ျပသေနသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈႏွင့္ ဖိအားကို
ေက်းဇူးတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႏွစ္အတန္ၾကာကပင္ တရားရံုးသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ယခင္
စစ္အုပ္စုမ်ားလက္ေအာက္တြင္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို အျပည့္အ၀ ရရွိထားမႈမွ အေျပာင္းအလဲမ်ား
ျဖစ္လာသည္ဟု ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အထူးသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာတပ္မ်ားသည္ တာ၀န္ခံမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္လက္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ထိုသို႕ အစဥ္တစိုက္ ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈ မရွိေသာစနစ္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္မႈကိုလည္း အားေပးအားေျမာက္
ျပဳေနၿပီး၊ အျခားတဘက္တြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ လုုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အေပၚ ထပ္မံအၾကမ္းဖက္ျပဳမႈမ်ား ျမႇင့္တက္ လာမည္ကိုလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ)က စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။
အစိုးရသစ္က ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ေလးစားလိုက္နာရန္ အာမခံရန္ ကတိက၀တ္မ်ားေပးထားၿပီး ဥပေဒသစ္ျပဳသူ အမ်ားအျပားက
ယင္းအတြက္ အမွန္တကယ္ ႀကိဳးပမ္းလုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျခင္းသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအၾကား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို
ျမႇင့္တက္ေစသည္။ WLB ႏွင့္ AJAR သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပး
အေရးယူမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ စစ္ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွ ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အမွန္တရား
ရရွိေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္း လုုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

1? usm;=r rwluGJjym;r+tay: tajccHonfh t-urf;zufr+rsm;ESifh jrefrmEkdifiH. Oya'a&;&mrlabmif?
EkdifiHawmfESifh oufqkdifaom tm%mykdiftzGJŒtpnf;rsm;/ yk*~Kdvfrsm;tm; tjypfay;ta&;,lr+rS uif;vGwfcGifh
ESifh trsKd;orD;rsm;tay: Oya'a&;&mt& cGJjcm;qufqHjcif;?
မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ တစ္ပင
ုိ း္ တစ္စ ဒီမက
ုိ ေရစီအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခေ
့ဲ သာ္လည္း စစ္တပ္ႏင
ွ ့္ အစိးု ရအရာရွမ
ိ ်ား
အတြက္ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္မွာ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လက္ေတြ႕တြင္ အျမစ္တြယ္
လ်က္ရွိေပသည္။ ပုဒ္မ ၄၄၅ ပါ အျငင္းပြားဖြယ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ စာေၾကာင္းကို အဆက္ဆက္ေသာ စစ္အုပ္စုမ်ားက
၎တိ႕ု ၏ အရာရွမ
ိ ်ားအား လြတၿ္ ငိမး္ ခ်မ္းသာခြငက
့္ ုိ က်ား-မ မတူကျြဲ ပားမႈေပၚ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ား အပါအ၀င္
တရား၀င္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္တြင္ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ အျပည့္အ၀ လႊမ္းၿခံဳမႈေပးထားသည္ဟု
အဓိပာၺ ယ္ဖင
ြ ဆ
့္ ခ
ုိ ၾ့ဲ ကသည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ယင္းပုဒမ
္ ကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အဓိပါၸ ယ္ေဖာ္ရန္ လိအ
ု ပ္ၿပီး "ဆိးု ရြားေသာ ရာဇ၀တ္
အျပဳအမူမ်ား" အတြက္ ျခြငး္ ခ်က္မထားရွရ
ိ န္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္တင
ြ း္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း
မ်ားႏွင့္ "၎တို႕၏ တာ၀န္အရ လုပ္ေဆာင္ျခင္း"၏ အတိုင္းအတာ ျပင္ပမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မပါ၀င္ ေစသင့္ေပ။5
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက စစ္တပ္၏ကိုယ္ပိုင္တရားစီရင္ေရး အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ "အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္"6 ဟုေရးသားျပဌန္းထားရွိျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို
မည္သည့္ တရားရံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမဆို ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ ေပးထားျခင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုလည္း
ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကာကြယ္ေရး ဌာနမ်ားအားလံုး၏ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေပၚ စစ္ခံုရံုးမ်ားကို စီရင္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားၿပီး
အရပ္သားမ်ား ေလ့လာႏိုင္ခြင့္မရွိေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္ ဘက္လိုက္မႈရွိေသာစစ္ခံုရံုးစနစ္သည္ က်ဴးလြန္ျခင္း
ခံရသူမ်ားအား တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြခြင့္ကို တားဆီးထားျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ တရားဥပေဒအထက္တြင္
ရွိသည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။
ဤဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံအရ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမွ ကင္းလြတ္မႈ၏ ရလဒ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုုဂၢိဳလ္
မ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ က်ား-မ မတူကြဲျပားမႈေပၚအေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မွႈမ်ားအားလံုး လံုး၀နီးပါးသည္ အရပ္ဘက္
ဆိုင္ရာ တရားရံုးမ်ားသို ့ ေရာက္လာေလ့မရွိေပ။ သီအိုရီသေဘာတရားအရ ၁၉၅၉ ခုုႏွစ္ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အက္ဥပေဒ၏ အခန္း ၇၂ သည္ လူသတ္မ၊ႈ လူေသမႈ ႏွင/့္ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ မုဒန
ိ း္ မႈမ်ားတြင္ စစ္တပ္ တပ္ဖ႕ဲြ ၀င္မ်ားကို အရပ္ဘက္
7
တရားရံုးမ်ားတြင္ ၾကားနာရန္ ခြင့္ျပဳထားေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိင
ု ရ
္ ာ
5
6
7

See WLB, “Same Impunity, Same Patterns”, January 2014, p.29.
Constitution, Articles 294 and 343(b). See also Amnesty International, “Myanmar: Briefing to the UN Committee on the Elimination of
Discrimination against Women, 64th session, 4-22 July 2016, p. 13.

Section 72 reads : “Civil offences not triable by court-martial. A person subject to this Act who commits an offence of murder against a person
not subject to military law , or of culpable homicide not amounting to murder against such a person or of rape in relation to such a person, shall
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အကန္အ
႔ သတ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ က်ဴးလြနသ
္ သ
ူ ည္ လက္ရတ
ိွ ာ၀န္မွ ရပ္ဆင
ုိ း္ ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္)သည္ ခ်စားမႈႏွင့္
တရားစီရင္ေရးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ကိန္း
ဂဏန္းရွိသည့္ အမႈမ်ားကိုသာ လက္ေတြ႕တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ အစိုးရက ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ အတြင္း တပ္ဖြဲ႕၀င္
က်ဴးလြန္သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မႈ ၃၁ ခုုကို အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားသိ8ု႔ လြဲေျပာင္းေပး
ခဲ့သည္ဟု မၾကာေသးမီက ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းႏွင့္
တရား၀င္ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေျပာဆိုခ်က္ကို လူထုအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ား မွန္ကန္သည့္တိုင္ေအာင္ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ျဖစ္ရပ္ ၃၁ ခုုသည္
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းက ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ က်ား-မ မတူ
ကြျဲ ပားမႈေပၚ အေျခခံသည္အ
့ ၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားအား ၿခံဳငံမ
ု ရ
ိ န္မာွ အလွမး္ ေ၀းလ်က္ရေ
ိွ နေသးသည္။ ဥပမာအေနျဖင္ဆ
့ လ
ုိ ်ွ င္
မိမိတို႕အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္ငံ) တစ္ခုတည္းက မွတ္တမ္းတင္ အစီရင္ခံထားေသာ စစ္ပဋိပကၡအတြင္း
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ အတြင္း ျဖစ္ရပ္ ၉၂ ခုရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ (၂) မႈ
သာလွ်င္ အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားတြင္ ၾကားနာမႈရွိခဲ့သည္။9 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(ျမန္မာႏုိင္ငံ)က ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္
စုစုေပါင္း ၁၈ ခုကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အထဲမွ ၃ ခုုသာလွ်င္ အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားတြင္ ၾကားနာခဲ့သည္။
(၁ မႈမာွ ဆိင
ု း္ ငံထ
့ ားလ်က္ရသ
ိွ ည္)။ ထိသ
ု ႕ုိ က်ဴးလြနျ္ ခင္းခံရသူမ်ားအတြက္ လူထအ
ု သိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ အတြငး္ ရွိ အရပ္ဘက္ လူမႈ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မဆုတ္ မႏွစ္ေသာ ဇြဲလံု႔လႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရေပမည္။10 သို႔ရာတြင္
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားက အေရအတြက္
အညႊန္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုုမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။
ထိအ
႔ု ျပင္ အမ်ဳိးသားအမ်ားစုက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ႏွမ
ိ က
့္ ်ေသာ သတၱ၀ါမ်ားအျဖစ္ "အကာအကြယေ
္ ပးရန္"ဟူသည့္ စဥ္းစား
ခ်က္ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို နည္းလမ္း
မ်ားစြာျဖင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ ်ား ရွေ
ိ နသည္။ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ ကိယ
ု ၌
္ တြငပ
္ င္္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခ်ဳိ႕ေသာ ရာထူး
11
တာ၀န္မ်ား ရယူပင
ုိ ခ
္ င
ြ ႏ
့္ င
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ "မသင္ေ
့ လ်ာ္" ဟုဆက
ု ိ ာ ကန္သ
႔ တ္ထားၿပီး "မိခင္မ်ား"12 အတြက္
သာဟု သီးသန္ည
႔ န
ႊ း္ ဆိခ
ု ်က္မ်ားလည္း ပါရွသ
ိ ည္။ ရာဇသတ္ဥပေဒတြင္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါရွိ
ေနၿပီး မုုဒိန္းမႈ၏ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားကိ13
ု ျပည့္မွီျခင္း မရွိပဲ အမ်ဳိးသမီး
သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ အထက္ျဖစ္ပါက အိမေ
္ ထာင္ဘက္အတြငး္ မုဒန
ိ း္ မႈက်ဴးလြနျ္ ခင္းကို တားျမစ္ထားျခင္း မရွေ
ိ ပ။ မုဒ
ု န
ိ း္ မႈ
အကန္႔အသတ္ကို အမ်ဳိးသား၏ လိင္အဂၤါ၀င္ေရာက္မႈျဖင့္ အဓိပၺာယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အျခားေသာ
အရာ၀တၳဳမ်ားျဖင့္ ထိးု သြငး္ ျခင္းကို မုဒ
ု န
ိ း္ မႈဟု သတ္မတ
ွ ထ
္ ားျခင္းမရွပ
ိ ဲ ရဲႏင
ွ ့္ တရားစီရင္ေရးတိသ
႔ု ည္ သုတပ
္ းုိ သက္ေသ
အေထာက္အထား မရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို လံုး၀နီးပါး ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မွစ၍ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ထပ္မံခြဲျခားမႈမ်ား14ရွိေနၿပီး၊ မည္သို႕
ဆိေ
ု စကာမူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က႑အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အက်ဳိးသက္ေရာက္မရ
ႈ ေ
ိွ သာ ေစာင္ေ
့ ရွာက္ကာကြယမ
္ ႈ ေပးႏိင
ု ရ
္ န္အတြက္
"အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြျဲ ခားဆက္ဆမ
ံ ဆ
ႈ န္က
႔ ်င္ေရး" ဥပေဒ (ကာလၾကာရွညစ
္ ာြ ေစာင္စ
့ ားေနခဲရ
့ ေသာ "အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား
အၾကမ္းဖက္မတ
ႈ ားဆီးကာကြယေ
္ ရး ဥပေဒမူၾကမ္း") အေပၚတြင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတမ
္ မ
ႈ ်ား ရွေ
ိ နေသာ္လည္း ယင္းလုပင
္ န္းစဥ္မာွ
လတ္တေလာတြင္ ရပ္ဆိုင္းေနသည္။ ယေန႔တိုင္ေအာင္ အရပ္ဖက္လူထု အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စစ္ပဋိပကၡအတြင္း
လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆုင
ိ ရ
္ ာ အၾကမ္းဖက္မႈ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္အတြက္ ဆက္လက္တန
ြ း္ အားေပးေနေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရေသးေပ။
ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဥပေဒႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံျု ဖင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ ်ား ပေပ်ာက္ေရး
သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း ေသခ်ာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို အသံးု ျပဳရန္ ႀကိဳးစားေသာ ေရွ႕ေနမ်ားမွာ တရားသူႀကီးမ်ား၏
လ်က္ရသ
ိွ ည္။15 တရားရံးု တြင္ CEDAW သတ္မတ

8

9

not be deemed to be guilty of an offence against this Act and shall not be tried-by a court-martial, unless he commits any of the said offences—
(a) while on active service, or
(b) at any place outside the Union of Burma, or
(c) at a frontier post specified by the President by notification in this behalf”.
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW/C/MMR/Q/4-5/Add.1, “List of Issues and Questions in Relation to the
Combined Fourth and Fifth Periodic Reports of Myanmar, Addendum, Replies of Myanmar”, 3 May 2016, para. 35, p. 8.

WLB, “Long Way to Go”, Annex 10, p. 63.

10 WLB, “Long Way to Go”, Annex 11, items 82-92, p. 76-80; and documentation by WLB in 2016. Out of these 18 cases, 8 led to monetary
compensation (refused in 3 cases), 1 public apology by the military and 3 court-martial proceedings.

11 Constitution, Section 352.
12 Constitution, Section 32(a), 351.
13 Penal Code, Section 375.

14 For example the Laws on the Protection of Race and Religion, February 2015, which limit women’s right to choose a spouse and the
number and spacing of children she could have.

15 NB: General Recommendation No. 19 on violence against women includes gender-based violence against women as a form of
discrimination covered by the scope of CEDAW.
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ပယ္ခ်ျခင္းကို ရင္ဆင
ု ိ ၾ္ ကရၿပီး ယင္းအစား "ျပည္တင
ြ း္ ရာဇ၀တ္မခ
ႈ င္းဆိင
ု ရ
္ ာဥပေဒမ်ား"ကိသ
ု ာ အသံးု ျပဳရန္ အမိနေ
႔္ ပးခဲသ
့ ည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အမွန္တရား ရရွိႏုိင္ေရးကို
အမွန္တကယ္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိေပ။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ စစ္မွန္ေသာ
ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကာကြယ္မႈကို ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။
ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားပိုမိုရရွိခဲ့ပါက ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အမွန္တရား ရွာေဖြ
ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယခုထပ္ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။

2?vufawGŒtajctaeESifh w&m;r#wr+vufvSrf;rDr+? EkdifiHawmfESifh oufqkdifaom tzGJŒtpnf;0ifrsm;u
usL;vGeaf om usm;=r tajcjyK t-urf;zufrr+ sm; usL;vGecf &H aom trsKd;orD;rsm;twGuf tvSr;f a0; aeao;jcif;?
ခ်စားမႈရွိေနေသာ တရားစီရင္ေရး
ဥပေဒမူေဘာင္ အားနည္းမႈအျပင္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ တရားစီရင္ေရး ခ်ဳိ႕တဲ့အားနည္းမႈသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး
တရားစီရင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးအေပၚ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ၿပိဳက်ပ်က္စီးေစရန္ အားေပးလ်က္ရွိသည္။
ဥပေဒအရအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား
သည္ ရဲႏွင့္ အျခားေသာ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ခ်စားမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း
မရွလ
ိ ပ
ွ ါ။ ဤသိ႔ု က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္ခ
႔ ်စားမႈကု ိ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဆင့္ အာဏာပိင
ု မ
္ ်ား၊16 ကုလသမဂၢ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးေကာင္စ17
ီ
တိ႕ု မွ ေထာက္ျပထားသည္။ မၾကာေသးမီက စီေဒါ (CEDAW) ေကာ္မတီတက
႔ုိ လည္း "တရားစီရင္ေရး ခ်စားမႈ အစီရင္
ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတြင္ အုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရး၏ စြကဖ
္ က္မမ
ႈ ်ားအေပၚ အထူးသျဖင့္ စိးု ရိမပ
္ ပ
ူ န္မသ
ိ ည္" ဟု ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အစိုးရအား "အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ၊
ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ က်ား-မေရးရာ အသိအျမင္ရွိေသာတရား စီရင္ေရး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္
အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေရွ႕ေဆာင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္"18ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ခ်စားမႈႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အာဏာပိုင္
အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ျဖစ္ရပ္(အမႈ)မ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ ရဲစံုစမ္းစစ္
ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ တရားရံးု လုပ
ု ထ
္ းုံ လုပ
ု န
္ ည္းမ်ားအေပၚ အဆိပ
ု ါ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဖြ႕ဲ အစည္းမွ က်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ားမွ ထိနး္ ခ်ဳပ္ျခင္း၊
လႊမ္းမိုးျခင္းစသည့္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ေတြ႕ေနရပါသည္။ ရဲစံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္
ျငင္းဆိုၾကသည္၊ က်ဴးလြန္သူမ်ား အေရးယူမခံရပဲ လြတ္ေျမာက္ေနၾကသည္၊ သို႔မဟုုတ္ ေ၀းလံေသာ ယူနစ္မ်ားသို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကသည္၊ ရဲစခန္း သို႔မဟုုတ္ တရားရံုးတြင္ ဖိုင္တြဲမ်ား ၾကန္႕ၾကာေနၾကသည္၊ အေထာက္အထားမ်ား
အလြယတ
္ ကူ ေပ်ာက္ပ်က္သာြ းၾကသည္၊ စသည့အ
္ ေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရသ
ိွ ည္။ ရဲအရာရွမ
ိ ်ားအား အရပ္သား
မ်ားအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စဲြသည့္အခါ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပံုမွန္ရာဇ၀တ္မႈ
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအစား ျမင္သာမႈအေတာ္အတန္ မရွိေသာ ဌာနတြင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
လုုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားမွာ အမွန္တရားအတြက္ျငင္းပယ္ခံရသည္။19
ျပႆနာကို ပိုမိုရႈတ္ေထြးေစသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ က်ား-မ မတူ
ကြဲျပားမႈေပၚအေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈခံရမႈမ်ားအတြက္ အမွန္တရား ရွာေဖြေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱိရွိသည့္ က်ဴးလြန္
ခံရသူမ်ားမွာ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္ ဖိအားေပးမႈႏွင့္ လက္တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ခံစားရေၾကာင္း WLB ႏွင့္ AJAR တို႔မွ ေတြ႕ရွိ
ခဲ့သည္။ ကုုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္လည္း အစီရင္ခံမႈအျဖစ္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ က်ဴးလြန္
ခံရသူကို အသေရဖ်က္မႈ သို႔မဟုုတ္ "မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးမႈ"20 တို႔ျဖင့္ တန္ျပန္တရားစြဲဆိုမႈမ်ားရွိ

16 Judicial and Legal Affairs Complaints and Grievances Investigation Committee. See “Burma’s Judicial System Deeply Corrupt, Parliament Told”,
The Irrawaddy, 9 December 2015. The committee recognized that the “judiciary remains one of the country’s most corrupt institutions” and
noted the ability of the executive to “exert influence over the judiciary”.
17 “Situation of human rights in Myanmar”, Resolution adopted by the Human Rights Council, United Nations, 2 April 2015, A/HRC/RES/28/23,
calling on the government to “address the need for an independent, impartial and effective judiciary” and a self-governing professional
organization of lawyers. WLB and AJAR welcome the launch of the Independent Lawyer Association in Myanmar (ILAM), a national professional
organization in January 2016 and will closely monitor its actions. It is currently still in the process of adopting its constitution.
18 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, “Concluding Observations on the Combined Fourth and Fifth Periodic Reports of Myanmar”,
CEDAW/C/MMR/CO/4-5, adopted by the Committee at its sixty-fourth session, 4-22 July 2016, p. 5 (thereafter “CEDAW Concluding Observations”).

19 “Torture by law enforcers: are Burma’s police the new military?”, Danilo Reyes, in “Police torture & crackdown on protest in changing
Burma”, Article 2, Volume 14, N.2, June 2015.
20 “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar”, United Nations Human Rights Council, 23 March 2015, A/HRC/28/72.
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ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး တိုးတက္ေရးအတြက္ ေရွ႕ရႈသည့္ အစပ်ဳိးလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ခ်စားမႈ
မ်ားႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) သည္ ယံုၾကည္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား နည္းပါးလ်က္ရွိေနေသးၿပီး ယေန႔ထက္တိုင္ က်ဴးလြန္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီး
မ်ားအတြက္ ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျဖစ္မလာေသးေပ။21 အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရ
မဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MWAF)၊ ႏွင့္ စီေဒါအေကာင္အထ
ည္ေဖာ္ရာတြင္ဆံုခ်က္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီ (MNCWA) တို႔ကို အမ်ဳိးသားမ်ား
သို႔မဟုုတ္ တပ္မေတာ္မွ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ား၏ မိန္းမမ်ားက ဦးေဆာင္ထားၿပီး အမ်ဳိးသမီး ျမႇင့္တင္ေရး
အစီအစဥ္မ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမို ဦးစားေပးထားသည္။22

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအာဏာရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ က်ား-မ မတူကြဲျပားမႈေပၚ
အေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ထပ္မရ
ံ င္ဆင
ုိ ရ
္ ေသာ စိနေ
္ ခၚမႈမ်ား
အကယ္၍ယင္းဥပေဒေရးရာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအျပင္ က်ဴးလြန္ခံရသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္
အမွန္တရား ရွာေဖြရာတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲထပ္မံ၍လည္း အတားအဆီးမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည္။23
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႏ
ႈ င
ွ ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမစ္တယ
ြ ေ
္ နေသာ ခြျဲ ခားဆက္ဆမ
ံ ႏ
ႈ င
ွ ့္ ယဥ္ေက်းမႈ တားျမစ္ခ်က္မ်ား
အားလံးု သည္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားကို အျမဲေရငံႏ
ု တ
ႈ ဆ
္ တ
ိ ေ
္ နေစသည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ႏင
ွ သ
့္ က္ဆင
ုိ ေ
္ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း၀င္မ်ားက
က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႕၏အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ မိသားစုု
မ်ားႏွင့္ ၎တိ႕ု ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္ အရွကရ
္ မည္ကုိ စိးု ရိမမ
္ ေ
ႈ ၾကာင့္ ထုတ
ု ေ
္ ဖာ္ေျပာဆိရ
ု န္ မ၀ံမ
့ ရဲ ျဖစ္ၾကသည္။ က်ဴးလြနျ္ ခင္းခံရသူ
အမ်ားစုသ
ု ည္ ၎တိ႕ု ၏ ေနထိင
ု မ
္ ႈ ဘ၀အဆင္ေျပမႈထက္၊ ၿငိမး္ ခ်မ္းမႈနင
ွ ့္ ၎၏ အသိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ ညီညတ
ြ မ
္ က
ႈ ု ိ ဦးစားေပးေလ့ရိွ
သည္။ ဗုဒၶဘာသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရး အယူအဆျဖစ္ေသာ ကံ၏ အက်ဳိးသည္ သူတို႔၏ တုုန္႔ျပန္မႈကို
တစ္ခါတစ္ရံ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ဘ၀တစ္ခု၏ မေကာင္းေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ယခင္ဘ၀မ်ားက မေကာင္းေသာ အမူ
အက်င့္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ယူဆၾကၿပီး ကံၾကမၼာဟုု လက္ခံၾကသည္။ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕မွာ
မၾကာခဏပင္ ဖယ္က်ဥ္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ ရန္တုန္႔ျပန္ျခင္းတို႔ကိုပင္ ခံၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ေဒသမ်ားတြင္ မုုဒိန္းမႈ သို႔မဟုုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရၿပီးသည့္အခါတြင္ ရြာကို "ေဆးေၾကာျခင္း" ကဲ့သို႔ေသာ
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား က်န္ရွိေနေသးၿပီး24 မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခံရသူကို မုဒိန္းမႈ က်ဴးလြန္သူႏွင့္ လက္ထပ္ေစျခင္းကဲ့သို႔
အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား လည္းရွိေနေသးသည္။25
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မၾကာခဏပင္ "ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား"ျဖင့္ ႏႈတပ
္ တ
ိ ခ
္ ရ
ံ ၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ အနည္းငယ္မ်ွ ေသာ ေငြေၾကး
ျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္သူ/မ်ားက ေနာက္ထပ္ အေရးယူျခင္းမျပဳဟူေသာ ကတိက၀တ္ျဖင့္ အလဲအလွယ္ျပဳရန္ ကမ္းလွမ္းေလ့ရွိ
သည္။ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူ အမ်ဳိးသမီးကေလ်ာ္ေၾကးကို လက္ခလ
ံ က
ုိ သ
္ ည္ဆလ
ုိ ်င္ သိ႕ု မဟုတ္ သူမ၏ မိဘ၊ ရိးု ရာဓေလ့ထးုံ တမ္း
တြင္ လြမ္းမိုးမႈရွိသူမ်ား၊ သူမေနထိုင္ေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ကာယကံရွင္သူမႏွင့္ တိုင္ပင္မႈမျပဳပဲ အတင္းအၾကပ္
စီစဥ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးကို လက္ခံလိုက္သည္ဆိုလ်င္၊ အဆိုပါက်ဴးလြန္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးအတြက္ တရား၀င္တရားစီရင္ေ
ရးလမ္းေၾကာင္းကို ရရွိရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္သြားေစသည္။ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိေသာ
ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသမီး၏ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုမႈႏွင့္ အမွန္တရား ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို
ဟန္႔တားထားၾကသည္။26 ယင္းဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားသည္ ေရးသားျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပဲ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ
ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္သာရွိသည္။
အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီး ကုုန္က်စားရိတ္ ျမင့္မားေသာ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားသည္လည္း က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အမွန္တရား ရရွိေစရန္ ဟန္႔တားေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္း
တရားစြဆ
ဲ မ
ုိ မ
ႈ ်ားသည္ ပထမအဆင္တ
့ စ္ခတ
ု ည္းတြငပ
္ င္ မၾကာခဏ ေရႊ႕ဆိင
ု း္ ျခင္းမ်ားျဖင့္ တစ္ႏစ
ွ မ
္ ွ ႏွစႏ
္ စ
ွ ၾ္ ကာတတ္သည္။
ေရွ႔ေနငွားရမ္းခ၊ ခရီးသြားလာခ်ိန္ႏွင့္ တရားရံုးၾကားနာမႈအတြက္ တရားရံုးတက္ေရာက္ျခင္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
21 CEDAW Concluding Observations, p. 4.
22 Global Justice Center & Leitner Center for International Law and Justice, “Promises Not Progress: Burma’s National Plan for Women
Falls Short of Gender Equality and CEDAW”, August 2015, p.20.
23 UN Women and Justice Base’s research report, “Women’s Access to Justice in the Plural Legal System of Myanmar: Voices from the
Intersection”, 2016, p. 80-87 (thereafter “UN Women and Justice Base’s 2016 Report”).
24 A woman victim of gender-based violence is considered “unclean” and ostracized from the community. This can be cured if the survivor
and her family pay tributes and put on feasts and festivals for the village in order to “clean” it; WLB, “Long Way to Go”, p. 7, 86.
25 CEDAW Concluding Observations, p. 7, UN Women and Justice Base’s 2016 Report, p. 62, 63.
26 For a recent analysis of the impact of traditional justice mechanisms on women’s access to justice, see UN Women and Justice Base’s
2016 Report. Answers to cases of rape and sexual harassment are specifically discussed at p. 60-67.
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အတြက္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးျဖင့္ အဓိက ၀င္ေငြရွာေဖြေနရေသာ တိုင္းရင္းသား
ေဒသမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ခက္ခဲေစသည္။
က်ား-မ မတူကြဲျပားမႈေပၚအေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ တုုန္႔ျပန္မႈသည္လည္း အလြန္
အားနည္းၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ေဆးရံုမ်ားသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို စစ္ေဆးေပးရန္ ၿငင္းဆိုသည္၊
စစ္ေဆးသံုးသပ္ခ်က္နွင့္ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားကို ေနွာင့္ေႏွးေစၿပီး အေရးႀကီးေသာ အေထာက္အထားမ်ား ပံုေျပာင္းျခင္း
သို႔မဟုုတ္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မွီေသာ အေလ့အထမ်ား အားနည္းျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ခံစားရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစၿပီး ၎တို႕၏ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အတြက္ ၀န္ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ထပ္မံေစာ္ကားျခင္းကိုပင္ ခံရေစသည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။27
တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာစကား အခက္အခဲသည္လည္း တရားရံုးစြဲဆိုမႈျပဳေရးအတြက္ အတားအဆီး
ျဖစ္ေစသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စကားျပန္မ်ား မရႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ က်ား-မ ကြဲျပားမွႈေပၚအေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္
သည့္ အမႈမ်ား၏ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ သဘာ၀အေနအထားႏွင့္ ယင္းတရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေၾကာက္ရြံျခင္းမ်ား
ေၾကာင့္ စြဲဆိုျခင္းမျပဳရန္ လြယ္ကူစြာေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည္။
အဆံုးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားရွိ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားသည္ ၎တို ့၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား သိရွိမႈအားနည္းျခင္း၊
ဥပေဒေရးရာ အေျခခံဗဟုသ
ု တ
ု နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ပညာရည္ နိမက
့္ ်ျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူမမ
ႈ ်ားကို လုပ
ု ေ
္ ဆာင္ျခင္း မရွၾိ ကေပ။
ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား ေပါင္းစုသည္အ
့ ခါ ရလဒ္အျဖစ္မူ က်ဴးလြနျ္ ခင္းခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တရား၀င္ ဥပေဒ
ေဘာင္အတြင္းမွ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ မရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္လာၾကၿပီး အၿမဲတမ္းလိုပင္
အမႈတိုင္တန္းျခင္းအဆင့္ကိုပင္ေရာက္ရွိရန္ မႀကိဳးစားၾကေတာ့ေပ။ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္
အစိးု ရအေနျဖင့္ ေသခ်ာမႈရေ
ိွ အာင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထုတ
ု ေ
္ ဖာ္ေျပာဆိရ
ု န္ ေၾကာက္လန္႔
ေနေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ားအျပားမွ တဆင့္ တိုက္ဖ်က္သင့္သည္။

erlemjzpf&yf avhvmr+rsm;?
ေလ်ာ္ေၾကး ကမ္းလွမ္းျခင္း28
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ
စစ္သားက မုဒန
ိ း္ ျပဳက်င္ခ
့ သ
့ဲ ည္။ သူ႕မိသားစုက
ု ျဖစ္ရပ္ကုိ ရဲကုိ တိင
ု ၾ္ ကားခဲၿ့ ပီး က်ဴးလြနသ
္ က
ူ ုိ ဖမ္းမိသည္ႏင
ွ ့္ ရဲစခန္းသိ႔ု
ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ အထက္အရာရွိေရာက္လာၿပီး မိန္းကေလး၏ မိသားစုုအား က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းေပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။
ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုက က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသည့္မိသားစုကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြအားလက္ခံျခင္း
မျပဳရန္ အၾကံေပးခဲ့သည္။ ပိုက္ဆံေပးျခင္းကို မိသားစုက ျငင္းဆန္ေသာအခါ အရာရွိက က်ဴးလြန္သူကို ရဲစခန္းမွ
ေခၚထုုတ္သြားခဲ့ၿပီး၊ ၎က်ဴးလြန္သူအား အေရးယူျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ခံုရံုးက တရားစီရင္ျခင္း သို႔မဟုုတ္
စစ္တပ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးျခင္း ရွိမရွိကိုေသာ္လည္းေကာင္း ယေန႔တိုင္ေအာင္ မသိရေသးေပ။

တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း။29
အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူေက်ာင္းသူ တစ္ဦးသည္ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အစိုးရေက်ာင္းဆရာ
တစ္ဦး၏ မုဒိန္းက်င့္ျခင္းကို ခံရသည္။ ေက်ာင္း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိအားေၾကာင့္ မိသားစုုက
ေငြေၾကးအရ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္ကုိ လက္ခရ
ံ န္ ဆံးု ျဖတ္ခရ
့ဲ ၿပီး အမႈေက်ေအးေၾကာင္း စာရြကစ
္ ာတမ္းကို "တရား၀င္"
လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ရသည္။ အျခားေသာ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား အပါအ၀င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက မဆုတ္မႏွစ္ပဲ အမႈဖြင့္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို ့ျဖင့္ အဆိုပါေက်ာင္းဆရာသည္
မုုဒိန္းမႈနွင့္ အေရးယူခံရၿပီး လက္ရွိတြင္ အမႈကို ၾကားနာလ်က္ရွိသည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူမွာ ေဒသခံ ကခ်င္ဘာသာစကား

27 UNFPA, “Minimum Standards for Prevention and Response to Gender-Based Violence in Emergencies”, 2015; international standards:
http://www.endvawnow.org/en/articles/1560-clinical-management-of-sexual-assault-survivors.html.
28 Case documented by Rakhine Women Union (RWU).
29 Case documented by Kachin Women Association Thailand (KWAT).
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သာ ေျပာတတ္ၿပီး တရားရံုးႏွင့္ ေ၀းကြာသည့္ အလြန္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေနရာတြင္ ေနထိုင္သျဖင့္ ဘာသာစကား
အတားအဆီးႏွင့္ လမ္းပန္းသြားလာေရး အခက္အခဲတို႔က တရားစြဲဆိုေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေႏွးေကြးေစသည္။
က်ဴးလြန္သူမွာ အျပစ္ေပးအေရးယူ ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး မိန္းကေလးအတြက္ အမွန္တရား ရယူေပးၾကေသာ အရပ္ဖက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ တရားမွ်တမႈကို အမွန္တကယ္ ရရွိႏိုင္မည့္
အလားအလာရွေ
ိ သာ္လည္း သူမႏွငမ
့္ သ
ိ ားစုက
ု ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၀င္လအ
ူ မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တင
ြ ္
"အျပစ္" အျဖစ္ ၀န္ခံရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိန္းကေလးကို သူမ၏ ေဒသခံဘုရားေက်ာင္းက သပိတ္ေမွာက္
ဖယ္က်ဥ္ထားသည္။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဘုုရားေက်ာင္း အသင္း၀င္မ်ား(ဘာသာေရးအသင္းေတာ္)
ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဟုတ္သည့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ ျပင္ပတြင္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုုပ္ျခင္းကို တားျမစ္သည့္ ၎တို႕
စည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သူမအား ျမင္ၾကသည္။

တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း30
တအာင္း အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္ ၂၀၁၆ ခု မတ္လအတြင္းက ျမန္မာ စစ္တပ္မွ စစ္သား အမ်ားအျပား၏ အုုပ္စုလိုက္
မုုဒိန္းက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္က ေယာက္်ားမ်ား အားလံုးကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မည္ဟု
ၿခိမ္းေျခာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ရြာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။ သူမအေနျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ရပ္ကို ရဲသို႔ တိုင္ၾကားျခင္း သို႔မဟုုတ္ အမႈဖြင့္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုုပ္ရဲျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သူ႔အေနျဖင့္ ေရွ႔ေနငွားရမ္းရန္လည္း
မတတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

t}uHjyKcsufrsm;
အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈကို အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ
က်ား-မ ကြဲျပားမႈကို အေျချပဳ၍ က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အမွန္တရား
ရရွိရန္အတြက္ အစိုးရသစ္၏ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ႀကိဳးစားအားထုုတ္မႈ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ မရွိမျဖစ္
လိုအပ္ေသာ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ
လက္နက္ကင
ုိ ္ ပဋိပကၡမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အဆံးု သတ္ၿပီး တိင
ု း္ ရင္းသားေဒသမ်ားမွ ၎တိ႕ု ၏ တပ္ဖ႕ဲြ မ်ား အားလံုးကို
ရုပ္သိမ္းရန္ လိုအပ္သည္။
ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံုအရ ရွိေနေသာ အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို
အဆံုးသတ္ေစရန္ ေနွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိပဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး က်ဴးလြန္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အတြက္ တရားမွ်တမွႈမွ်ရရွိေရးအတြက္ ျမင့္တင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ -

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္ႏင
ွ သ
့္ က္ဆင
ုိ ေ
္ သာအာဏာပိင
ု ္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ ခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားအား ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း
ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း တစံုလံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖြဲ ့စည္းျခင္းမွတဆင့္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္
မ်ားအား အဆံုးသတ္ေစျခင္း။
၁။ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာတပ္မ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈကို အာမခံႏိုင္ေစရန္ ပုဒ္မ ၄၄၅
အပါအ၀င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္။
၂။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ အဖြ႕ဲ အစည္း၀င္မ်ားက က်ဴးလြနေ
္ သာ က်ား-မ မတူကျြဲ ပားမွေ
ႈ ပၚအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားကို
အရပ္ဖက္ တရားရံုးမ်ားတြင္ ၾကားနာမႈႏွင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ လုုပ္ေဆာင္ေရး ေသခ်ာမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။
၃။ က်ား-မ မတူကြဲျပားမႈေပၚအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပေဒ
မူေဘာင္ တရပ္ျဖစ္လာႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အသစ္ေရးဆြဲရန္ သို႔မဟုုတ္ ျပင္ဆင္ရန္။
ယင္းဥပေဒမ်ား လုပ
ု ေ
္ ဆာင္ရာတြင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြငး္ က်ား-မ ကြျဲ ပားမွေ
ႈ ပၚအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႏ
ႈ ွင့္
ပတ္သက္ေသာ သီးျခားသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ အခန္းက႑ပါ၀င္ရန္ႏင
ွ ့္ ယခင္က အခ်ိနၾ္ ကာျမင္စ
့ ာြ ေႏွာင္ေ
့ ႏွးေနခဲေ
့ သာ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြျဲ ခားဆက္ဆမ
ံ ဆ
ႈ န္႕က်င္ေရး ဥပေဒအပါအ၀င္၊ ေဒသခံအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ CEDAW ႏွင့္ တကြအျခား ႏိုင္ငံတကာ
လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အျပည့္အ၀ ေလးစားလိုက္နာရန္။
30 Case documented by Ta’ang Women Organization (TWO).
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၄။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆန္႕က်င္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ား အားလံုးကို
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္းရုတ္သိမ္းရန္။
၅။ လြတ္လပ္၍ မွ်တၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ အရပ္ဖက္ တရားေရးမ႑ိဳင္ကိုေရွ႕ရႈမည့္ အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုုပ္ေဆာင္ရန္။
၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ႏို္င္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနွင့္အညီ ယင္း၏ တာ၀န္ မ်ားကို
ျပည့္၀စြာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္။
၇။ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး
ထားေသာ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာယႏၱယားမ်ား သက္၀င္မအ
ႈ တြက္ အာမခံခ်က္ရေ
ိွ စရန္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္။
၈။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား အားလံုးကို ဖယ္ရာွ းၿပီး
ထိသ
ု ႕ုိ ေသာ ဓေလးထံးု တမ္းအရစီရင္ေသာ တရားစီရင္မမ
ႈ ်ားသည္ စီေဒါႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး စံခ်ိန္စည
ံ ႊန္း
မ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္မႈမျဖစ္ေရန္အတြက္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္။
၉။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးတည္ေဆာက္ပက
ုံ ုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ႏင
ွ ့္ စစ္မန
ွ ေ
္ သာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ သက္၀င္ေအာင္ လုပ
ု ေ
္ ဆာင္ရန္။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ က်ား-မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
က်ဴးလြန္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အမွန္တရား ရရွိႏိုင္ရန္ ျမင့္တင္ျခင္း။
၁၀။ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ က်ား-မ မတူကြဲျပားမႈေပၚ
အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ဤရာဇ၀တ္မႈပံုစံ အမူ
အက်င့္မ်ားကို အဆံုးသတ္မည္ကို လူသိရွင္ၾကား ကတိက၀တ္ျပဳရန္။
၁၁။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမွနတ
္ ရား ရွာေဖြရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္အတြက္ စီးပြားေရး အကန္အ
႔ သတ္မ်ားကို ဖယ္ရာွ းကာ၊ က်ား-မ အေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ က်ား-မေရးရာအသိအျမင္ရွိေသာ ဥပေဒေရးရာ
အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ပံ့ပိုးေပးရန္။
၁၂။ ႏိုင္ငံေတာ္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ က်ား-မ မတူကြဲျပားမွႈေပၚအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မွႈက်ဴးလြန္
ခံရသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာအရ စြဆ
ဲ မ
ုိ ႈ မလုပေ
္ ဆာင္မ၊ီွ လုပေ
္ ဆာင္ေနခ်ိနအ
္ တြငး္ ႏွင့္ စြဆ
ဲ မ
ုိ ႈ ေနာက္ပင
ု ိ း္
တို႔တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ေစာ္ကားမႈ၊ လက္စားေျခမႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈတို႕မွ အကာအကြယ္ရွိမႈကိုေသခ်ာေအာင္
ျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္အမွန္တရားကို လံုျခံဳစြာရရွိႏိုင္ေရး အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ယႏၱယားမ်ားကိုအတည္ျပဳရန္၊
၁၃။ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဘာသာျပန္မ်ား စီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ တေလ်ာက္
လံးု တြင္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ ေသာ အမ်ဳိးသမီးကို ပံပ
့ းုိ မႈနင
ွ ့္ အၾကံဥာဏ္ေပး ႏိင
ု ရ
္ န္အတြက္ လူထအ
ု ေျချပဳ-ဥပေဒ အေထာက္
အကူျပဳပံ့ပိုးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္။
၁၄။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအားလံုးကို သိနားလည္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား
က်ား-မတန္းတူေရးဆိင
ု ရ
္ ာအသိပညာရွၿိ ပီး လံေ
ု လာက္ေသာ ပံပ
့ းု ိ ကူညမ
ီ မ
ႈ ်ားျပဳႏုင
ိ ေ
္ ရးအတြက္ တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊
ဥပေဒျပဳသူမ်ား၊ လူမေ
ႈ ရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ က်န္းမာ၀န္ထမ္းမ်ားအား က်ား-မ အျမင္ပင
ြ သ
့္ င္တန္းမ်ား ထိေရာက္စာြ ေပးရန္။
၁၅။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုပညာေပးေရး စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရး အေပၚ ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ အသိေပးမႈ
လုုပ္ငန္းမ်ားကို လုုပ္ေဆာင္ရန္၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ ပံ့ပိုးရန္။
၁၆။ က်ား-မ မတူကြဲျပားမွႈေပၚအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ တုုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
စံခ်ိန္မီွ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ က်င့္သံုးရန္။
၁၇။ က်ဴးလြန္ခံရသူအတြက္ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ ျပန္လည္ကုစားေရး မူ၀ါဒကို
ေဖာ္ထုတ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္။
က။ က်ား-မ မတူကြဲျပားမႈေပၚအေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ရရွိလာေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္
နားမက်န္းမႈမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း။
ခ။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈအပိုင္းတြင္ အေထာက္အကူျပဳ ျဖစ္ေစသည့္ လူထုအေျချပဳ နာက်င္ခံစားမႈ
ကုုစားေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အပါအ၀င္ လံုေလာက္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ
ပံုစံမ်ားျဖင့္ စိတ္ပညာဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း။
ဂ။ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ၏အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး ေနာက္ဆက္တြဲရိုက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းမႈ ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ပညာေရး သို႔မဟုုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ သင္တန္း၊
အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အရင္းအႏွီးအပါအ၀င္ လူမႈဘ၀ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း။
က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုစားေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္တို႔တြင္ ပါ၀င္ရမည္။

